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התוכן
עמזדגנוזות
ה זלה"ה חביב בן שמעוןרבי בחררה המהפך עני דין בירורקונטרס

 )- גאליפוליאב"ד
 -( ש"פ

לד זלה"ה אלגאזי חייםרבי שבע באר ספר עלהערה
 -( ת"ל )- חיי" "בניבעל

לה זצ"ל פמגענברם יוסף שלוםרבי )ב( שביעית ירושלמי על והערותחידושים
 תרח"צ( - )תרכ"ב לאקאטשאב"ד )א( שניפרק

 תורהחידושי
 העם טוביה משה ר'הרה"ג עברי דעבד עבדות קנין גדרביגור

 יוסף" "עלימח"ט
 יארק ניו מטאלין. קארלין ישיבתר"מ

 קונשטט יחיאל אליעזר ר'הרה"ג שביעית בפירות סחורה איסורבענין
 ירושה"ו הורה, קול ישיבתר"מ

 וואלפין יעקבהרב עבירה עוברי ידי מסיועבענין
 יארק ניו סטאלין, קארלין בישיבתר"מ

 שור יוחנןהרב אחרים ממון הפסד ע"י נפשות הצלתבענין
 ירושת"ו יוחנן, דרכינו אולפנאבית

 ווגשל מרדכישלום שנים שלש בחזקת הרמב"ן שיטתביאור
 ירושת"ו סטאלין,קארלין
 ב"ב נחום, חזוןישיבה

 הלכהבירורי
 קעסלער מאיר ר'הרה"ג המקוה בכותל שנבלעו שאובין מיםבדין

 שלית מודיעין ואב"דרב

 ואזנר הלוי שמואל רביהגאון הנ"ל עלתשובה
 ברק בני מאיר, זכרון ור"מאב"ד

 גולדברג נחמיה ולמן הרבהגאון בשביעית בחממות זריעהבענין
 ירושה"ו הגדול, הדיןבית

עב ובר צביהרב הנ"לבענין
 ירושת"ו יעקב, בנוהדומ"צ

עג שטיינברג אהרןהרב חבירו של כיסו מבטל דיןבירור
 במשפט" "עיוניםמח"ם
 ירושה"ו יוחנן דרכינו אולפנאבית



מה בצרי משההרב בשבת נכים עגלתטלטול
 ירושת"ו שחטמם, כהררו"כ עירוב שאיןבמקום

קד וינמן ישראלהרב בזמנינו נשים ידי מעשיבענין
 ירושת"ו רמות, הר"ן בכוללנו"נ

 ישראלמנהגי
קיג שור יהושעיצחק קארלין מסטאלין רבוה"קמנהגי
 ירושת"ו וישראל, אהרן ביתמכף טכס וחודש חשכה כסלו,לחודש

 חכמיםלשון
קכז מונדשיין יהושעהרב גשמים לעצירתתפילה

 ת"ו ירושליםעיה"ק

קיאהערות
 עשה מצות ספק בענין / רחמים כסא ישיבת ראש מאזוז, מאיר ר' הרה"ג - ירמיה השם כתיבתבענין
 בענין / ירושת"ו תורה, קול ישיבת ר"מ קונשטט, אליעזר יחיאל ר' הרה"ג - בטעות יאושובענין
 עכו"ם בענין / ירושת"ו ליעקב, מכת"ם מח"ט מלדמן, אשר יעקב ר' הרה"ג - התורה בקריאתטעות
 - צ'יק ע"י חוב פרעון בענין / הלכה בירור מח"ס זילגר, אברהם יחיאל ר' הרה"ג - מזוזהשקבע
 בעינן אם שבת תוספת מצות בענין / ירושת"ו דור, שירת חו"מ רו"כ - הנדלם יהודה שאולהרב
 וכוונה טעות בדיני הערות / ב"ב שבת, תוספת מצות מח"ס סגל, בר"א שלום הרב - בפהקבלה

 דב יהושע הרב - צר שפיהם כלים טבילת בענין / וואלססאן נחמן אברהם הרב - וכרכותבתפילה
 ובין לחול קודש בין המבדיל ובענין שלו תפילין המתקן מאומן תפילין שואל בענין / ברק בנידרוק,
 כבית הלכה לבא לעתיד בענין / ביתר קידוש, ידי מח"ס ציינווירט, אריה דור הרב - לקודשקודש
 מננסי גביה ובענין עדים בלא מעות להלוות בהאיסור / ירזשת"ו מוסד, שלמה יצחק הדב -שמאי
 כקדימה ברורה המשנה בדעת , זאב גבעת הערב, משפט מח"ם דישון, חיים צבי הרב -המחויב
 / ירושת"ו מילר, זאב הרב - ההושענות הקפות ומן על / שמש בית המבורגר, משה הרב -בברכות

 בעניני חינוך במנחת הערות על / ירושת"ו אלברט, שלמה הרב - שונים בענינים והארותהערות
 קרית אורטל, יורם הרב - אנחנו עפר כי זכור ניקוד על / ברק בני נוישטט, ז. הרב - וחליצהיבום
 / ירושת"ו רמות, צבי, זכרון מח"ס דישון, זלמן שניאור הרב - ברכה ספק בדין רב מעשה /ספר

 ירושת"ו הצוואה, משפט מח"ס שווארץ, מתתיהו הרב - כדרכו שלא שימוש בו להשתמש חפץשאל
 ומנותר / ביתר טובה, מתנה מח"ס מרק, זלמן שלמה הרב - בשבת מזגן במי השתמשות בענין/

 הכהן מרדכי - ברכות לשבע חדשות פנים בענין / ברק בני רבינוביץ, הכהן גמליאל הרב -קנקנים
 ירושת"ו. עהרנרייך, יואל - הרוב אחר בממון הולכין ראין בסוגיא הערה /פאם

קנז מופריםתיקוני
 ירושת"ו לוין, אליהוהרב חסר או מלא פינחסבענין
 ת"ו ביתר מרק, זלמן שלמההרב שבת בערב הצפרניים נטילתבענין



גנוזות

 זלה"ה חביב בן שמעוןרבי
 נאליפוליאב"ד

 רכה היה היום, עד עלום כמעט נשאר שמו אשר הח' שנת בסביכות עולםמגאוני
 בתקופתו מזכירו זלה"ה קונפורטי דוד לרבי הדורות קורא בספר גאליפול, ק"קשל
 זלה"ה בוטון די מאיר רבי הגאון בגאליפול היה ההוא ובזמן זצ"ל, הש"ך רבינושל
 מעיין חכם חביב ן' שמעון רכי והגאון רב ולחם משנה לחם הרב של הגדולבנו

 וויניציאה בעיר דינים פסקי כמה על החתום חביב 7' שמעון רבי אינו )ואוליגדול.
 קצת(. לפניו שהיה ש"ס שנתבסביבות
 מגדולי שנים אליו שכתבו האגרת מכותלי שנראה כפי דורו גדולי על נערץהיה
 על יהושע" "שדה בעל זלה"ה בנבנשת יהושע רפאל רבי הגאון ה"ה קושטאחכמי

 אחד ועוד הגדולה" "כנסת בעל זלה"ה בנבנשת חיים רבי הגאון של אחיוהירושלמי

 ריט-רב(, )גליון תשנ"ג אלול מוריה הורני בקובץ )פורסמה קושטא, רבנימגדולי
 בני את ולמדה ולתעודה לתורה החמדה שכיות על הוקם "הגבר : פוחחיםבאגרת
 לעילא ודסליק רדינא לעומקא דנחית דיינא והדרה זיוה הוא העדה על אישישראל

 נר"ו. חביב שמעון כמוהר"ר המצוייץ "דיין השלם החכם וההלה מעלה כלעל
 רבי להגאון שו"ת הכסף" "צרור בספר והוא משמו הובאה בהלכה אחתשמועה
 רוזילייו כסיס ר' מהרב הקדש בכתבי מ"כ "... ד': סי' יו"ד זלה"ה גאטינייואברהם
 בדברי כתוב ראיתי התס"ו שנת בגאליפול בהיותי : לשונו וזה ת"ו[ חברון ]מרבניז"ל
 הלוי יוסף כמהר"ר הס' והח' לשונו: וזה ז"ל, חביב 7' שמעון כמהר"ר מהרבקדש
 1"ל אהרן כמוהר"ר הרב בשם אלי כהב תובב"א ירושלים של האשכנזים שליהנר"ו
 חלב...". של מנר הטוטון להדליק שלא ראיה מייתידהוה

 של רבה זלה"ה פרץ בנימין חיים רפאל רבי להגאון לחיים" "זכרנובספר
 שהיה הדין דאהרא מרא הגדול הרב ככתבי "מ"כ וז"ל: ע"ב כ"ד דף ח"בגאליפולי

 כותב: ע"א ל"ה ובדף חביב". ן' שמעון כמהר"ר מני"ר ז"ל משה פני הרבבזמן
 רבני ודעימיה ערילא מהר"ש בזמן עולם גאוני רבני בין שעברה חרשה"מחלוקת
 יע"א, גאליפול פה ארץ על ראש ז"ל חביב 7' שמעון הגדול הרב עם יע"אקושטא
 עמדי". הכמוס כת"י בפנקס כתוביםוהמה

 של בעירו דיין שהיה זלה"ה חביב בן רפאל רבי הגאון היה מבניו שאחדנראה
 שם כ"ה סי' זלה"ה הלוי למהר"ש שלמה" "לב בשו"ת כנזכר גאליפול, בק"קאביו

 החהימה וביניהם דיינים, כמה עליה וחתומים גאליפול מהעיר ערוה קבלתהובאה
 ט, סי' נאספות אהע"ז אהרן" ב"יד שאלה מצויה וכ"כ שמעון", בכמהר"ר"רפאל

 תשמ"ח( טבת כסלו ג' )שנה י"ר גליון וישראל" אהרן "בית ובקובץ כנ"ל.בחהימתו
 רודוס, אב"ד זלה"ה בושאל ריי משה רבי מהגאון התל"ג משנת אליו אגרתנדפסה

 החכם הוא הלא קדושים של בנן קדוש חיים עץ צדיק פרי ליד ויבא "יעלההמתחיל:
 יע"א לגאליפול יע"א מרודיש נר"ו, חביב ן' רפאל כמה"ר הרים ועוקר סיניהשלם

 תשנ"ב( )תמוז "מוריה" תורני בקובץ אליו אגרה פורסמה וכ"כוהלב"י...".
 אוהבים: בה אזמיר, דייני זלה"ה חיים בן אהרן ורבי הלוי מהר"שמהגאונים
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 זלה"ה חביב בן שמעון רבי כתיבתצילום

וחחומתו



 ז)קסז( )צב( ב גליון טזשנה

 בר מלמעלה ראשיהם ועל יע"א גאליפולי בעיר אשר וסגנים... פחות כהנים"ממלכת
 כזוהר ויזהיר יאיר נר"ו רפאל כמה"ר המצויין הדיין השלם החכם אבהן ובראוריין
 אכי"ר". ועד לעולם ככוכביםהרקיע
 משה חיים רבי הגאון היה ובנו זלה"ה, הביב ן' שלמה רבי הגאון לו היה בןעוד
 בספר ונזכר דרושים, ספר וחיבר בגאליפולי, הרבנות כסא על ישב הוא שגםזלה"ה
 הדין דאתרא מרא הגדול הרב מכ"י "מ"כ ע"א: ט' רף הנ"ל להיים""זכרנו
 שמרן אומר היה ז"ל מארי אבא התקי"ב... בדרוש בדרושיו ז"ל חביב 7'כמהר"מ

 ז"ל(...". חביב ן' שמעון כמהר"ר המופלא הרב )מני"ר ז"לזקני
 )לבד עטו מפרי שנתפרסם תורה דבר שוס על כה עד ידוע לא הנזכרים כתריומכל

 הכסף"(. "צרור כספר משמו שנאמרה הנ"למהשמועה
 דבריו הציע למעשה אשר וחתימהו, בכת"י ממנו אחת תשובה מדפיסים אנולהלן

 שבו שלם קונטרס והוא משה", "פגי בעל זלה"ה בנבנשת משה רבי הגאון לפניאלו
 המכס בעלי אודות זה ונדון פרטיו, לכל בהררה המהסך עני דין כשמלה ומבררמקיף
 שהשיב כ"ו סי' ח"א משה פני בשו"ת כנזכר ת"ס, כשנת ההחיל גאליסוליבעיר

 ישיבה ראש שהיה משנה להם בעל של בנו זלה"ה בוטון די מהר"מ להגאוןתשובה
 שבעיר הרב את השאלה בתוך )ומזכיר זלה"ה, רבינו של בתקופתובגאלימולי
 עני בענין הנדון אולם רבינו(, על הכוונה וכנראה עמו, דינו ובית מובהק רבגאליפול
 ח"ב משה פני בשו"ת כנזכר הי"ט, בשנת שנים עשר כעבור נתעורר בחררההמהפך

 משה כמה"ר גביר הן המרומם להחכם שהשיב בתשובה הי"ט מאלול קכ"בסי'
 פני בעל להגאון ושלחו שלפנינו הקונטרס רבינו כהב שאז וכנראה זה, בעניןאלטון
 השובות קובץ בין שליט"א אדמו"ר כ"ק באוצר נמצאת זו תשובה זלה"ה,משה
 578. מס' ויון טורקיה רבנילגדולי

 בחררה המהפך עני דין בבירורקונמרם
 החשמלה כעין והר בטיהרא אפילו דמהמא המאירה אספקלריה התורה ד.ן כסא על ישבמלר
 אכי"ר בעזרו יהא והמקום נר"ו בנבנשת משה כמוהר"ר תהלה רומיה לו הרב השלםהחכם

 באתי תורה דברי על באתי עתה כבורו כסא לפני לעשות מה כרת והשתחויה הקידהאחרי
 דברי ביניהם שנפלו במכם המשרתים היאורים על העירה פה מקרם ימים שעבר מהעל

 בשרות נכנס אשר מחדש והאיש הארץ, שקמה נחה עליון לאל תהלה כעת והנהרינות,
 בן לעשות פניו וחליתי עמו כשדברתי ומיד תכף המקום מן ויצא לביאה יציאה הקישהמכם
 מיוחדת אגרת עבדו אני לי ששלח המלך אדוני על בעיר קול יצא הימים באותן והנה עשה,וכן

 אמר אין עתה והנה הדברים, כנים אם יורע איני ל' נתנוה ולא הנזכר ענין על לשמי ליכתובה
 עלתה השלום ואחרי ובמישור, בשלום בא. מקומו על ואיש לאל תהלות דבריםואין

 לנן מסוררות, בלתי שורות שתי וכתבתי דינא לענין יהיה מה ספר על להעלותבמחשבתי
 צריך אני וללמוד היא תורה כי ישרה ררך איזוהי בימינו במהרה ורבינו מורינו'למדני
שאלה
 כמשלש ויהי במכם, המשרתים היאודים שאר כמו חלק וליקח במכם לשרת נכנסראובן
 זכו אשר בדבר גבולם את להמינ לבא כן עשה למה לראובן ואמרו היאורים נתרעמוחרשים
 המכם משרתי יאודים ששה אתם מקרוב עתה כי ניחא מי ולרידכו להם השיב וראובןמקודם,
 ולא חברכם על באתם א' וכל יע"א, שבקושמ' הגדול במכם אפי' יאורים כ"כ יש שלאמה



 יישראל" אהרן "ביתקובץ )קמח(ח

 אדעתא במכם לשרת א' כל אתיתו דהכי אדעתא מעיקרא כי מעמא והיינו לחה, חחמחיתם
 או כולכם את לחוץ ויוציא חזקה וביר גדול בכח אחר שיבא ארעתא ונם תבירו על הא'שיבא
 בכל שוממו ראובן להם אמ']ר[ לדבר וראיה מכם, אנכי נופל לא שכן וכיון שיהיה, מכםלאיזה
 מי ואין חבירו על בא והא' יוצא וזה נכנס זה כי ותראו מכם בהם יש אשר יריה המלךמרינות
 ובכל כלל דעתיה ממכא רלא פעמא והיינו לי, תובעים שאתם כמו לדין אותו ותובעשמעכב
 לא שמעולם בעצמכם יודעי']ם[ אתם כי ועור זאת יורידני, מי בלבו אומר ]שעה[ ובכלעת
 ברכה להניח התגרים כררך מחורות מיני בכמה ומסתחר בחנות יושב בהיותי במחשבתיעלה
 אותי קרא אותי באהבתו בעצמו שהמכמן אלא לחם ככר בעד במכם משרת להיותולבא
 ואדרבה ריקם, פכו להשיב יכלתי ולא ממשרתיו א' כמוכם אני גם שאהיה מאד עד ביוהפציר
 מלבי לא כי באופן ומתן במשא ולבא לצאת עוד אוכל לא כי במחורות והפמר היזק ליגרם

 במכם.עמידתי

תשובה

 אזל זבנה אבא ר' אזל ארעא בההיא מהפך הוה גידל רב )ט.( )קייש'ן האומר פ' ברישנרסי]נן[
 אצלנו שיעלה ער המתן א"ל נפחא יצחק לרב וקבליה זירא ר' אזל זירא לר' קבליה גידלרב
 רשע, נקרא איל מאי, ממנו ונפלה אחר ובא בחררה המהפך עני איל אשכחיה, מליק כילרגל
 ובוני א"ל מר, ניהליה ניתבה נמי השתא ידענא הוה לא א"ל הכי, עביד מעמא מאי מרואלא
 לא גירל רב נישקליה, במתנה בעי אי מילתא מסמנא ולא היא קמייתא רארעא לה מזבנינאלא
 נהית מר לא גידל, רב בה רהפיך משום לה נהית לא אבא ר' יהיה, מתנות ושונא דכתיבנחית
 למס עלוי קרי רבנן היא( פ'ג )קי,ש'ן ובירושלמי ררבנן, ארעא ומתקריא לה נחית מר ולאלה

 ורשע מזה גדול רשעות לך אין שמים יראת לו שאין וכיון 'עזוב שדי ויראת חמדמרעהו
 זריו ה"ז לעצמו ולקחו והולך פ' מקח לי וקח צא לחבירו האומר אתמר הכי והתםאיתקרי,
 זבינא ובין לחבריה דחסי להון סיקל זעירא ר' רמאות, מנהג בה שנהג אלא המקח ונקנהונשכר
 מרעהו למם עלוי קרו רבנן חבילה עליו לעושה אף זעירא ר' בשם אבון א"ר עלוי, ליהומעלה
 יעזוב. שרי ויראתחסד

 שהוא וכתב בזה עינינו האיר קדושין בשימת מש"ת גי בחלק זלה"ה מוהרי"מ הגדולוהרב
 לאומנות ירד שלא שמא לא רעהו אשת ואי! פא.( )פ)הרר'ן הנשרפין במ"פ דאמרי']נן[ האמשום
 מיקרי רשע אלמא תהיה עליו הרשע ורשעת תהיה עליו הצדיק צדקת בתריה וכתיבחבירו
 בשל התם מ"מ לחיותיה דפמיק משום מפי)ה( חמיר חבירו לאומנות דיורה ואע"ג מהנך,בחרא
 מדברי כדמוכח הפקר של לאומנות לנכנס הוא שוה שכירו' של בחררה ומהפך סייריהפקר
 ז"ל דר"ח לקמן למימר דבעי' מאי עם עוד למימר ויכילנא עכ"ל. מיקרי רשע ותרוייהוהתום'
 מיקרי דרשע דאמרינן מקום רכלמ"ל

 מחזיריי
 לעני לחיותיה פסיק דקא אומנות הוא שוה א"כ

 הדברים וע"פ רמחזיר", מ"ל רבתרוייהו כיון רשע דמיקרי ונמלה אחר ובא בחררההמהפך
 ם"ל דר"ח לקמן למ"]מר[ ובעינן מ"ל איך כזה בפירוש מצינו לא ז"ל רלרש"י כיוןהאלה
 1"ל לר"ת ראמרי המעם זה א"כ רשע כשנקרא דמחזירין בשימתיה ילך הלוך נמי ז"לדרש"י

 ממי הנומלו רשע רמיקרי בהפקר ז"ל דלרש"י הכי לומר נוכל נמי ז"ל לרש"י רשעדמיקרי
 זה ממא לא רעהו אשת דואת הפ' לררשת שוה הוא בחורה א"כ נמי מחזירין מהפךשהיה
 ובזה. בזה ומח1ירין מיקרי דרשע הכי הוי נמי ובהפקר מיקרי דרשע חבירו לאומנות ירדשלא
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 בחררה דמיירי בקונמרם פ" וכו' ונמלה אחר ובא בחררה המהפך עני ש.( )קדילק התום'וז"ל
 שפ" או עליה לו ונפל המציאה את ראה ..( )נ"מ אוחזין בשנים דתנן מהא וקשה הפקר,של

 הפאה מקצת שליקמ מי התם דקאמר הא וכן שלו היא הרי ונמלה אחר ובא עליהמליתו
 דאיסור ר"ת ואומר הוא, נחררה המהפך עני ואמאי הימנו אותו מעבירי, עליה מליתוופירש
 לקנות כשרוצה או בשכירות להרויח העני כשרוצה דוקא אלא שייך לא הכא דנקמדמהפך
 מחזר למה כי רשע דנקרא קאמר ומשו"ה גידל דרב רומיא והוי וקונה מקרים וחבירו אחדדבר
 איסור ליבא דהפקר החררה היתה אם אבל אתר במקום וישתכר ילך תבירו בה שמרח זאתעל
 התם דקאמר כא:( )ביב יחפור לא דפ' מההיא קשה ומיהו אחרת, ימצא לא בזאת יזכה לאשאם

 היינו דהתם ונראה הפקר של שהוא אע"פ הדג ריצת כמלא הדג מן הדג מצודתמרחיקין
 ואחא ריחייא דאוקי מבואה בר האי התם רקאמר ההיא כי לאומנתו יורר שהוא מפנימעמא
 מאיר רבינו אומר ועוד לחיותאי, פמקת קא רקא"ל עליה לעכובי מצי בהדיה ואוקי מבואהבר
 מתאספים והרגים מת דג במצודות להשים הדייגים דרך שכן מת בדג דמיירי ר"ת שלאביו
 שם מתאספים זה שעשה מעשה וע"י תחלה מצודתו פירש שזה וכיון הדג אותו מביבשם
 במקום כן לעשות תוכל לו לומר ויכול לו גוזל באילו היה פורש חבירו היה אם ודאימביב
 אחר מלמר לו שיש לבע"ה עצמו להשכיר למלמד שאמור ירחק למהר"ר נראה ומכאןאחר,
 שם להשתכר אחר במקום המלמר ילך שם שכיר שהוא שמאחר בביתו שהמלמר זמן כלבביתו
 יכול אחד מלמר בע"ה שכר אם אבל שלו המלמד לעכב רצונו ראין הבית בעל שיאמר לאאם

 דנימא אחר מלמד ושכור לך הבע"ה לו לומר יכול ואינו עצמו מלמד אותו לשכור אחרבע"ה
 התום'. עכ"ל אחר ממלמד יפה בני ילמור שזה לי כמרומה שהרי לזה אלא רצוני איןליה

 זבון לחבריה רחזו להון מקלל זע" רר' הכי ליה נפתר דדכרנא הירושלמי ז"ל ררש"יואליבא
 ור' לעצמו, אותה שלוקח דהיינו עלוי ליה ומעליה חבריה ואחא המקח אותו אחר ומהפךזבינא

 בחבילה לזכות חבירו שבא דהיינו חבילה עליו לעושה אף עצמו ועירא בש"ר ואמ' מוסיףאבון
 זעירא דר' כך הפי' יהיה ז"ל ולר"ת בחררה, המהפך עני דהיינו ונמלה זה וקדם ההפקרמן

 אף מומיף אבון ור' לעצמו, ולוקח עלוי לטה ומעלה בקרקע ,בינא זבי, חבירו לרואהמקלל
 ר' נמי אי הערוך, כדפי' מחורה היינו חבלה ותיבת נמי בממלמלי' דהיינו חבילה עליולעושה
 מומיף אבון ור' ממלמל' בין קרקע בין המקח אחר ומהפך עושה בחבירו לרואה מקללזעירא
 מן רמרחי' כההיא אומנותו בשביל כך ועושה בכך דאומנותו הפקר של חבילה עליו לעושהאף
 והיה חבירו, של שהיה זה אומנות לתפום להבירו ואמור בכך אומנותו הפקר שהוא ראע"גהדג
 זבין להבריה דחסי להק מקלל דהוה יתירא דר' מראה 'פה בעל הרב מ"ש לפ']רש[ דוחקנר

 אותו ולוקח רמאו']ת[ בו ונוהג דבר שום לו לקנות שמשלחו כלומ' מיניה לעיל קאיזבינא
 ואי הכי משמ']ע[ לא עלוי ליה ומעלה ,כינא זבין לחבריה רחמי לישנא ומעיקרא 'ע"ש,לעצמו
 לומר אפשר כבר הא אבון ר' מומיף מה וא"כ מחורה זבינא מלת רפירש הערוך בעלמשו']ם[

 הערוך. פ" כפי ומתישב לעיל רכת"]בנא[מאי
 הנוהג שליח גבי לה רמייתי משום כפירושו דהוי משמע האומר בפ' שם המרדכי מןאבל
 וכו'. מהפך הוה נידל רב מימרת מייתי ואח"כ רמאו']ת[מנהג

 ונפל המציאה את ראה דתנן מההיא להו קשיא דמאי ז"ל לתומפו']ת[ להקשות ראיןונראה
 או לנפול מזה גדול מהפך לך אין דהא המהפך עני כי בה מרח רלא התם דשאני וכו' עליהלו

 הקשה ועוד דא, קושיא שהקשה אנירים לחם בעל מהרב ולאפוקי עליה, מליתולפרוש
 הביאו דלזה ותירץ שלו, דהוי לעולם דינא לענין אבל רשע דוקא הכא דקאמ']ר[ מאידדילמא
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 רהתם השנו אותה מעבירין עליה מליתו זפ" פאה מקצת שליקמ מי התם דקאמ']ר[ האהתום'
 רקאמ']ר[ רמאי מיקרי לא רשע וגם פאה מקצת ולקםמרח

 מעביריי
 דאין מוכח חטנו אותה

 כן. לעשו']ת[ יכו']ל[ דלכתחלה מוכח דמעביר"]ן[ רלישנא ז"ל הר"ן וכמ"ש בדבראימור

 היה הראוי מן מיקרי מיהא רשע אבל שלו היא הרי דינא דלענין הכי הוה דאי לנמרולער"ן
 מההיא לה אמעא ומש רשעות, מנהנ בה שנהג אלא שלו היא הרי ולומ']ר[ לשנותהתנא

 וקדשה והלך פ' אשה לי וקדש צא לחבירו האומר מתני' על פרקא בריש שם בגמ'דאמר"]נן[
 ותנא תלמודא ומתמה רמאות מנהנ בו שנהג אלא עשוי שעשה מה תנא לשני מקורשתלעצמו
 דהו"ל כ"ש מתנ" לה קתני רמאות ואם ברמאו']ת[ הלך במתני' דקתני נמי הלך ומשנידירן

 אלא ונם דינא בהו דקתני בזה כיוצא אחריני משניו']ת[ דאיכא לי וכמדומה רשעות,למיתגי
 לחם בעל הרב למ"ש צורך אין ובזה וכיוצא, מעות או הפקר או רמאות מנהג בושנהג

 והא בלשון רל"ז סי' בח"מ חרש בית בעל הרב נמי הקשה וכן יע"ש, דידן ותנא נביאביר"]ם[
 ולאו בלשון ז"ל התום' מד לומ']ה כזה נרול הריבור כח לנו ראין ובודאי היא קושיאלאו

 היא.קושיא
 ויש וז"ל אבירים לחם בעל כמ"ש לה ומפרק לה מותיב הוא ז"ל יוסף עצמות בעל הרבגם
 ממי התום' כתבו זה שבעבור ונר']אה[ איקרי, מיהא רמאי אבל שלו דהיא דלעולםלדקדק
 וראיתי רמאי, מיקרי דלא משמע לכתחלה הימנו אותה מעבירין דקתני פאה מקצתשליקמ

 תשובתו המעיין ימצא בזה נתעורר נר"ו נחמיאש ן' רוד כמוהר"ר המובהק לחרבבת']שוברה
 ולא נ"א מ" בח"א היא ז"ל מוהרש"ך ת' והנה עכ"ל, מע"ש זלה"ה מוהרש"ך הרבבתשו'
 ונתן שנשא במה ז"ל מוהרש"ך הגדול הרב ת' בתוך וגם זלה"ה, דוד מוהר"ר הרב ת'הודפסה
 דבריו בכל יש לא ז"ל הוא שהקשה במה הן ז"ל רוד כמה"ר הרב שהקשה במה הן ז"לבתום'
 מיהא רמאי אבל שלו שהיא דלעולם רנימא ז"ל יומף עצמות בעל שנתעורר הקושיאזאת
 הקושיא שם וכתוב ז"ל נחמיאש מוהר"ר פמק ראה ז"ל יומף עצמות בעל שהרב אלאאיקרי,
 מוהרש"ך דכתשו' לומר הייה ז"ל מוהרש"ך הרב נתשו' תשובתו המל]יין[ ימצא ומ"שהנז'
 הרב רכונת נאמר ואם ז"ל מהרש"ך כם' ותני פסיק קא ז"ל מוהר"ר הרב אקז איתמר שםז"ל
 במה קמן אחר מדקדוק ימלמ זה בדיבור לומר היינו בזה נתעורר במ"ש יוסף עצמותבעל

 בזה נם הזכיר לא איך וכו' מירא דיהבי דנים שאני מעמא יהבי התם דהא זה אחרשמקשה
 תשובה. באותה בדא דאיירו הנז'להרבנים

 משמע שכתב בתירוץ וכן איקרי מיהא רמאי אבל בקושיא שכהב בלישנא להקשו']ת[ויש
 לעיל ז"ל עצמו הוא וכמ"ש לחוד ורשע לחוד דרמאי רמאי ולא רשע יהיל"ל רמאי מיקרידלא
 עשוי שעשה מה והתניא לנפשיה קרשיה לבריה איתתא לקדושי אזיל חמידא רבין נבימזה
 אחא והכי ארהכי מבר לאודועי ליה איבעי ניהליה יהבוה לא רמאות מנהנ בה שנהגאלא
 לא ולקמן לקמן כדפריך בחררה המהפך מעני פריך לא רבכאן ז"ל הוא כתב אחרינאאינש
 אלא בחררה המהפך עני דין שייך רלא נ"ל הדין ולענין רמאות, מנהג בו רנהנ ממתנ"פריך

 לא אשה לקרש שליח ועושה בביתו שהוא במי אבל נידל רב כמו אחריה וחוזר ממשבמהפך
 ג"כ הוי החילוק דזאת ומשמע עכ"ל, רמאי אלא בו שייך רלא מרמאי פריך ולהכי כלל זהשייך
 לנפציה ובנא אזל ארעא להאי ניחלי זיבנא אמ' לרב זוזי ליה יהיב חנא בר בר רבה נבילסמה
 עני וגבי וכו', ליה הוה דאלימי באגא רמאר]ת[ מנהג בו שנהג אלא עשוי שעשה מהוהתניא
 רשע מיקרי אחר אותה יקח לא השם אותה יקח לא שאם בדבר מהפך הוא אם נמיהמהפך



 יא)קעא( )צב( ב גליון טזשגה

 ח"ב, ל"א בנתיב במישרים ז"ל ירוחם רב"]נו[ וכ"כ ]רשע[, נקרא אינו אחר אותה יקח אםאבל
 מ"ז. בסי' הכי כתב ז"ל אלשיזי מהר"מ הרבתם

 שליח ביד מעותיו משלח והיה מהפך שהיה רמיירי חנא בר בר ררבה בעובדא שכתבאלא
 ועוד בחררה, המהפך מעני לאקשויי רהו"ל י]שה[ ולסידיה דכתיבנא, ממאי איפכאוע"ש,
 דלא כיון לבריה איתתא לקדושי אזיל חסידא דרבין עובדא ג"כ לאחויי ליה למהנדייק

 כלל. דינו לעניןאיצמריך
 בר דרבה צ"ל דאין וראי דפשיטא ז"ל אלשיך[ ]מהר"מ מהרמ"א לרב רס"ל נאמרואפשר

 ואין ארעא להאי כיהלי זיע"א ואמ' לרב זחי ליה יהיב ולכן ארעא ההיא בתר מהפך הוה חנאבר
 דברי לבריה איתתא לקרושי דאזיל חמידא רבין נבי כן[ שאין ]מה מש"כ מזה גדול מהפךלך
 לאביו שליח דמשוי איניש חציף דלא מידי ולא א"ל לא ולאבוה איתתא בתר מהפך הוהדלא
 עלה שלא כיון מהפך מיקרי לא ושק התום' כמ"ש ושתיק קמיה ארצי ארצויי דאבוה סייריאלא

 קאמר אלא לאבוה מירי ולא א"ל לא דבריה נמי רייקא בריה בדעת מעיקרא הכיבמחשבה
 גבי כם שאין למה מש"כ לנפשיה קדשה לבריה איתתא ליה לקרושי אזיל חמידא רביןמתם
 בה מהפך דהיה צ"ל דאין ארעא להאי ניהלי זיבנא אמר לרב זוזי ליה דיהיב חנא בר בררבה
 המהפך מעת חנא בר בר רבה גבי פריך רלא ומאי וכו' ניהלי זיבנא ואיל לרב זוזי ליה יהיבולכו
 הכא פריך מרמאי דלעיל בעובדא דפריך דאגב או מתרתי חרא דנאמר אלא אה"נ רשעדנקרא
 מעני לאקשויי נמי היה המקשה רכונת ואה"נ מרמאי לאקשויי רצה רקודם או מרמאינמי

 נאמר שכן וכיון רשע, נקרא שאינו נמי מתורץ רמאי נקרא דאינו התירוץ דעם אלאהמהפך,
 דוקא חמירא רבין נבי אם כי ז"ל הרב מיירי לא ולכן יוסף עצמות בעל להרב ס"ל ההכינמי

 לומר דצריך זה דוחק קצת דמשמע אלא נמי הוה דמהפך פשימא חנא בר בר לרבהדאילו
 דאבוה אלא שליח בפ" לאבוה משוי דלא הבן נבי רדוקא לשיעורים דבריהם חכמיםרנתנו
 אשה לו לקדש בפירוש שליח בעושה אבל המהפך עם מיקרי ולא וכו' קמיה ארצוייארצי
 הדין זה מייתו הלכות דפומקי' ליתא וזה רשע ומיקרי המהפך עני משום עובר לעצמווקרשה
 וכן איתקרי לא דרשע דמשמע איקרי רמאי לעצמו וקדשה אשה לקדש שליח העושהמתם
 שהוא במי אבל יומף עצמות בעל הרב ממ"ש לאחר הבן בין חילוק יש דלא בפירושמשמע
 עזי ויהב בביתו שהוא למי נמי ה"ה וא"ב כלל, זה שיין- לא אשה לקרש שליח ועושהבביתו
 ראה אבל מעיקרא, כדכת"]בנא[ המהפך עני מיקרי לא אחריו חוזר אינו והוא קרקעלקנות
 נבי ג"כ ז"ל דלמהרמ"א ואפשר איפכא, בפירוש דכתב ז"ל אלשיך[ ]למהר"ם למהרמ"אראינו
 נמי ולכן המהפך עני דמיקרי נמי מ"ל חמידא חרבין עובדא דהיינו אשה לקדש שליחעושה
 שנויה. היא דבמחלוקת ונמצא מיקרו בחררה מהפך וזה רזה לומר חמירא דרבין עובדאמייתי
 מקום יש חנא בר בר דרבה עובדא האי רמייתי ח"א סוף כ"ח בנתיב ז"ל ירוחם רב"]נו[ועל
 כך בתוך שמ']א[ מפחד הוא אא"כ למשלחו להודיעו דצריך כתב לא מאי מעמ']א[דקדוק
 כיב נתיב חוה בחלק קדושין לענין כן אמ"ש רמסך נאמר ואם להודיעו, צריך דאין אחריקדמנו
 לאפוסי דמנ"ל עיון מקום יש קפ"נ ם" ריש בה"מ ז"ל יומף בית הקדוש הרב על וגםח"ג

 רבינו דברי רגם כיון דאלמי באגא נבי ז"ל פירש"י עם פליג ז"ל ירוחם דרבינו ולזמרבמחלוקת
 המרכז. מן לצאת שלא כרי זה בכל כאן ממפל ואיני ז"ל כפרשיי יפה עוליםירוחם

 פ"ר "אח מדתנן ר"ת והקשה וז"ל כתב קדושין בשימת מש"ת בח"ב ז"ל מוהרי"ט הגדולוהרב
 רר' אשמועי' מובא רהתם מייתי מאי לי ותמיה וכו', בה והחזיק אחר ובא עליה לו נפלמ"ג(



 )קעב(יב
קובי

 השראל" אהרן "בית

 גלי דנפל דכיון כהוום ואי חביו בשדה אמות ד' לו תקנו דלא משום אי לו קנו לאאמותיו
 פאה מקצת שלקם מי מתני' נקם אמאי לי קשיא רפאה ההיא וכן למיזכי, בעי רבנפילהרעתיה
 מיניה מעבירין ]ראנן[ )דאין( משמע מעבירין ועור עליה, לו נפל הפאה על מליתו פירשליתני
 דבל דאדעתא רפאה "עמיה[ היינו ע"כ אלא בה וזכה אחר ובא קתני מדלא אחר לענילתתו
 היינו שם כשישנם זהו לבא שמצותה בה כתיב ]דתעזוב[ )דכתיבה( דנהי משבקההעמים
 לא אומר ר"ע וכו' בחצות בשחר ביום אבעיות נ' מיה( פ"ר )שם תנן ולהכי העניים כל שםכשישנם

 גומלים מקצתם ונמצאו העניים ידעו לא אחר זמן בע"ה יוסיף שאם יוסיפו שלא כדי אלאאמ'
 אחרים עניים יבואו שלא עליה מליתו פירש או השאר על וזרק וקדם פאה מקצת שנמלוזה

 ותדע המהפך עני משום ליכא כהכן שלא עשה שהוא לאחרים וטתמ, הימנו אותהמעבירק
 עכ"ל. שנטל במה אפי' אותו קונסי מבר דר"מ זנייתי ה"ב( פ"ר )שםדבירוש'
 מובא דהתם מייתי מאי אומרו הראשונה בתמיהתו כוונתו ומהו דבריו הבינותי לא בערואני
 מן היה בחררה המהפך עני דמשום לר"ת קשה ואפ"ה אשמוע" דמובא דאה"נ וכו'אשמוע"
 לומר הקדוש הרב כונת ואם עליה, מליתו פירש או שנפל הראשון מן המציאה שתהיההחיוב
 רעתיה גלי דנפל רביון טשום ואי חבירו בשדה אמות ד' לו תקנו דלא הדין מן אשמוע"רמובא
 העיקר הנה לעיל דכת"]בנא[ נפש נוחי הרבנים קושית היא והיא מיקרי דרשע לעולם אבלוכו'
 דליכא לומר רכונתו נאמר ואולי הכי, משתמע לא הקרוש מלשונו ומעיקרא הס' מןחמר
 רכיון משום ואי חבירו בשדה לו קנו לא אמות דד' אשמועי' מובא התם דהא מהתםקושיא
 אלא המציאה אחר מהפך היה לא דמתחלה וכיון למיזכיה בעי דבנפילה דעתיה גלידנפל
 כיון אחריה מהפך כמו מיקרי דלא אמרו לזה מהפך מיקרי עליה מלית ופרישת רנפילהדאמר"
 היא והיא המהפך עני משום עובר אינו וא"כ עליה מליתו פירש או שנפל במה בה זוכהדאינו
 וא"כ המהפך עני כי בה מרח רלא התם דשאני להקשות דאין הדיבור בתחלת דכתיבנאמאי
 מפני עליה טליתו לפרוש או לנפול מזה גדול מהפך לך שאין שאמרתי דברי במל כונתוהוא
 ז"ל.דבריו

 )י: )נצ הזקת כפ' כחידושיו ז"ל להרמב", ראיתי מצאת' מחפוש והפגש ההקירה אחרוהנה
 הקושיות עם המהפך עני גבי ז"ל ר"ת מ' דמייתי בתר כמדבר הן הרי הגוי נכסי 33י )כב'(רה

 או ההפקר מן בה לזכות בחררה המהפך עני שם פי' ,"ל רש"י אבל וז"ל כתבוהתירוצין
 פירכי והנך כעיקר מעם ר"ת בדברי שאין ועוד עני, שאמרו ממח נר']אה[ וכן בע"ה לושיתגנה

 עצמו שהפיל ואע"פ באה מרחו ע"י ולא בה שיהפוך אותה יודע היה לא רבמציאה קשיאןלא
 עכ"ל קאמריק דינא והתם רשע שנקרא לך אומר מספיק זה מעם אין ואם בה זכה זהעליה
 זה, לשון הנז' מהרבנים נעלם איך הוא התימה ומן לעיל ומרינא כרשקילנא מובר ז"לור"ת
 לבע"ה עצמו להשכיר הרוצה עני שהוא לזה יאמר ז"ל ר"ת עני ממ"ש נר']אה[ וכן במ"שוהנה
 לישנא וע' החררה לקנות המהפך עני שהוא או האדם יחיה לברו הלחם ועל החררהבשביל
 לך אומר ממפיק זה מעם אין ואם מ"ש נם שם, ז"ל הרא"ש וכ"כ האומר פ' בריש ז"לדהר"ן
 דר"ח נאמר עוד זה בעד לעיל דכת"]בנא[ מאי מלבד וכו' קאמרינן דינא והתם רשעשנקרא
 לשימתיה אזיל ז"ל ר"ת רהא רשע שנקרא ולעולם קאמ' דינא דמשו' לומר רא"א מ"לז"ל
 רשע שנקרא מקום דבכלדם"ל

 מחזיריי
 נבי לומר א"א איפה וא"כ לקמן למ"]מר[ כדבע"]נם

 לראשון. המציאה להחזיר היל"ל רשע נקרא ראם רשע דנקרא המציאה אתראה
 ליתני פאה מקצת שלקם מי דפאה מתג" נקמ אמאי ז"ל מוהרי"מ להרב ליה רקשיא מאיגם
 השאר על וזרקה פאה מקצת שלקמ מי חלוקת ליתני דלא המשנה על אינו רקושיתו בודאיוכו'



- )צב( ב גליון טזשנה -
 יג )קעג(

 ראע"ג נמי אי מאיר לר' שלקט מה אפילו בה לו ראין לאשמוע" איצמריך דהא כלום בה לואין
 לר"ת הויא קושיתו אלא כלום בשאר לו אין בה זכה וכבר שלו שהיא מפאה עליהדזרק

 ולז"א פאה מקצת שלקמ מי נמי נקם הימנה אותה מעביר" ונבי המשנה של החלוקו'רעירבב
 על מליתו פירש בקושיתו ליתני פאה מקצת שלקמ מי מהר" 1"ל ר"ת נקם דאמאי אנקני[]ולזה
 הימנה. אותה מעביר" תנא תני דעלה לחוד עליה לו נפלהפאה

 עליה לו מנפל אלא מקשו דלא הוא האמת הקושיא זאת רמייתו ז"ל והרא"ש הח"ןוהנה
 עליה טליתופירש

 מעביריי
 דמרחיק" ההיא נבי יחפור לא פ' בתום' נמי הוא וכן הימנו אותה

 מי דקתני מרישא המשנה מכל מקשו דהתום' איריא לא הא רמשום אלא וכו' הדגמצורת
 חזקת בפ' שם הרמב"ן בחדושי הוא וכן עליה מליתו פירש דקתני ומסיפא פאה מקצתשלקמ
 עליה מליתו פירש או הוא הכונה עליה מליתו ופירש כולה הרישא להביא בלשונם האריכוולא

 לכולה הויא והקושיא ז"ל ר"ת בשם בפי' הרי האנודה ובעל המרדכי וכמ"ש הסיפאדהחנו

 ומעביר" היא מילתא דלאו נר']אה[ וכלשונה ככתבה המשנה כל הביאו לא ואםמתנ"
 וכו' פאה מקצת שלקמ מי לזמר דכונתם נמי אי כקיצור לשונם וכא קאי המשנה לכלדקאמרי

 לסיפא. קאי הימנו אותהומעביר"

 ג' כדתנן הפאה ללקמ לעניים חכמים להם נתנו רזמנים ז"ל הרב שהקשה הג' הקושיאנם
 משום וליבא כהוגן שלא עשה וכו' השאר על וזרק וקדם פאה מקצת שנמל וזה וכו'אבעיות
 שבא אלא בזמנו שלא שבא משמע לא רמתני דמתמ' לומר אפשר וכו' בהררה המהפךעני
 רבותא לישמועינן עליה נפל או עליה מליתו פירש או השאר על וזרק וקרם אבעיות הג'בזמן
 קי"ל רהבי אבעיות הג' בזמן בא שלא כיון ליקח אותו מניחי' אין ביד ונוהן נושא אםדאפי'
 בזמן שבא אפי' מיירי וכו' שלקמ רמי רמתני' ודאי אלא עניים מה' בט"ב ז"ל הרמב"םוכמ"ש
 רשע נקרא אינו אדרבה דהתם ז"ל לר"ת הקשה קדושין בשימת בח"ג ז"ל הקדוש והרבלקשה,
 מיקרו בניו והנך חבה-ו וחלק חלקו ליקח רצה וזה לוקסים אחרים עניים שהיו מוכחההתם
 עכ"ל. עליה מליתו לפרח? צריך היה לא אחרים עניים היו לא שאם בחררהמהפכים

 אי ימנע לא באם ז"ל לר"ת הקושיא יהיה ז"ל הרב של קהויות הב' בהצמרפו']ת[והנה
 ולכן המהפך עני מיקרי ולא כהוגן שלא עשה הוא א"כ הלקימה בזמן שלא זה שבא מיירימתני'
 חבירו וחלק חלקו ליקח שבא רשע נקרא איהו א"כ הלקימה בזמן בא ואם ממנו אותהמעביר"
 דמתנ' רלעולם לומר אפשר ולזה בחררה, מהפכ" מיקרו אינהו אחרים עניים שם רה?דכיון
 בפאה מהפכים שאינם לפי בחררה מהפכ" מיקרו לא העניים ושאר הלקיטה בזמן שבאמיירי

 זה מהפך נמי ודכוותא ימצאו באשר כללות דרך הפאה ללקומ מהפכים אלא בפרסותמסויימת
 חלקו משום השאר על זרק או מליתו פירש או עליה ונפל וקדם זרט והיה עליה מליתושפירש
 לא ראם בח"ג ז"ל הרב הכרח וכפי העניים שאר אותה יקחו שלא כרי לקימה זמן להיותלחוד
 דלא בח"ב שהקשה מה מתורץ בזה עליה מליתו לפרוש צריך היה לא אתרים עמים שםהיו

 כך לומר אפשר ראי הלקימה בזמן שלא ובא שקדם כהוגן שלא שעשה לפי המהפך ענימיקרי
 מליתו לפרוש צריך היה לא דאלת"ה ג"כ אחרים עמים אז שבאים הלקימה בזמן שבאאלא
 מעיקרא. כדשנינן מחוורתא אלאעליה

 איבא עליה מליתו לפרוש צריך היה לא אחר" עניים שם היו לא שאם שהכריחובמה
 זמן היות מחמת בדרך באים שהיו אלא אחרים עמים שם היה לא דעדיין דלעולםלמידתי



 וישראל" אהרן "גיתקובץ )קעאיד

 יקדמנג שלא עליה מליתו פירש זה ובשביל אחר בצד מלקמים היו האחר" העניים אולקיטה
 אותה, וילקמו האחר מצד או הדרך מן אחרים ענייםויבאו

 שאפ" 1"ל רש"י כדברי מובר נמי ז"ל עוהרמב"ן שכתב האומר בפ' ז"ל להר"ןוראיתי
 כלבד הוא שלא מעמא היינו הימנו אותה מעבירק פאה לענין והטסט חו רשע נקראבמציאה
 ונר']אה[ עכ"ל, ז"ל ר"ת דעת וכן הפאות אחר כמותו מהפכים העניים כל שהרי אחריהמחזר
 חזקת בפ' ז"ל רש"י כסברת הכי דם"ל רמצינו ז"ל רשב"ם דעת וכן צ"ל ר"ת רעת וכןדמ"ש
 וכמ"ש כרכת"]בנא[ רש"י עם פליג ז"ל ר"ת ראילו יע"ש כמדבר הן הרי הנוי נכסי נביהבתים
 וכו' המהפך עם משום ליכא דבהפקר רפאה מההיא היא וראייתו מזה לעיל נמי ז"להר"ן
 שתהיה והשתרל שקרם זה וא"ב מסויימת בפאה אינו אבל כמותו מהפכי' העניים שכלדאע"ג
 וכו'. אחרת שצא לא בזאת פכה לא שאם המהפך עני מקרי מסויימת פאהשלו
 המהפך עני דדין רכיון קושיא לאו רפאה זו דקושיא חדש בית בעל הרב כתב בזהגם
 תקנו לא העניים לכל תורה דזכתה פאה נבי הכי משום מדינא ולא היא חכם" תקנתבחררה
 כלל המברא זאת אליהם נר']אה[ לא ומייעתו ז"ל ולר"ת עכ"ל, תורה דין על אותם והניחודבר
 בה כיוצא מילי שאר לי מה פאה לי מה המהפך עני משום איכא וצדקה רבהפקר רכיוןועיקר
 ואפיי מקראי לן נפקא המהפך רעני ז"ל מהרי"מ בשם הדבור בתחלת דכתיבנא מאי כפיוגם

 דינא. משום אלא תקנה משום אינו א"כ לעיל כדכת"]בנא[ ז"ל דרש"יאליבא
 ההיא כי לאומנו']תט שיורר מפני מעמא היינו דהתם ונר']אה[ ז"ל ר"ת במ"ש למידקואיכא
 דמצי מבואה דבר מההיא ראיה מייתי אסי וכו' ריחייא דאוקי מבואה בר האי התםרקאמ']ה
 וכדבעי']ק[ לעכב מצי דלא יהושע ערב בריה הונא כרב אלא הכ' קי"ל דלא כיקלעכב

 בע.( ר"ה כא )ב"ב יחפור לא בפ' ז"ל הרמב"ן בחדודיי שראיתי מה עם ב1ה לי וניחא לקמן,למ"]מר[
 בענינא סחורה אמיני אלא קאי אאומנו' לאו יהושע דרב בריה הונא הרב ז"ל ר"ת בשםרפירשו
 אבל ז"ל ר"ת בעד ברק יהיה רח' אלא לעכב, מצי קבועה באומנו' אבל וגרוגרותרעמרויי
 בר האי דקאמ' ההש כי וראייתו ז"ל דר"ח תירוצא ההיא נמי רמייתו ומיצגתו ז"ללהרא"ש
 כרב פומק" ריחחא דאוקי מבואה בר גבי ואילו מ"ל דהכי משמע וכו' ריחייא דאוקימבואה
 שם גם וכו' גרוגרות כגון מחורה למיני קבועה אומנות בין חילקו ולא יהושע ררב בריההונא

 ע"ש. ז"ל ר"ת של הפ" זאת דחה הרמב"ןבחידושי
 שיורד מפני ואי הדג ממצודת המרחיקי לההיא ז"ל ר"ת ראיה מייתי ראיך נדקדקעוד
 וכו' הדג מן רמרחיקי' ההיא בעד בנמ' התם דאמרי כיון מבואה דבר מההיא חבירולאומנות
 הדג מן דמרחיק" הוא דין ולכן וכו' מירא דיהביה דגים דשאני מבואה דבר לההיא דמידלא
 בכך. דאומנותו אע"ג לעכב מצי דלא דלעולם מבואה בר גבי כן[ שאין ]מהמש"כ

 הרב שהקשה מה על שם ז"ל מוהרש"ך הגדול הרב עמ"ש הכל שיתורץ לזמרואפשר
 מעמא דהיינו דגים נבי שתירץ תירוצא בהאי ז"ל לר"ת ז"ל נחמיאש ן' רוד כמוה"רהמובהק
 מפק ובלי מירא ריהבי דמם שאני דהיינו רבה מעמא יהיב בנמ' דהא רהקשה וכו' אומנו'משום
 על ז"ל הרב כתב האומר פ' ז"ל הר"ן מדבר' שיר']אה[ וכמו לפלוגי סגי טעמ' רהךדיראה
 כיון דהא ליה מסייע לימא בגמ' קאמ' דמאי ליה קשיא דלר"ת ואומר וז"ל דא קושיאתירוץ
 דרנים טעמ' אדעתין לאמוקי לן אית ע"כ א"כ רהפקר מלתא הוי דנים רצידת מילתאדהך
 לימלה חבירו יכול הפקר חררת אחר דהמחזר רקי"ל כיון מרחיק" אמאי ראלת"ה מיראיהבי
 כיון ליה ממייע לימא למימר ארעתיה תיסק דהיכי קשה א"כ רשע הוי ולא לכתחלהממנו



 סו)קעה( )צב( ב גליון טזשנה

 הכי ומשו' וכו' מבואה רבר לההיא סייעתא ליכא ובהכי וכו' דגים שאני למימר לן איתדע"כ
 האחר מהמעם או בכך אומנותו דהוה משום מהפקר דהוי אע"נ רמרחיק" דטעמא ר"תקאנו
 רבר לההיא שפיר דמי ובהכי מירא יהבי דרגים מעמא אדעתיה אסיק לא והשתאשכתב
 הוי ז"ל ר"ת ריגושית 1"ל מרבריו גר']אה[ עב"ל, וכו' מירא רוהביה רגים רשתני משוםמבואה
 דבר לההיא מייעתא ליכא דבהכי וכו' מסייע לימא למזמר אדעתיה אסיק דהיכי מסיועללימא
 בר האי התם דקאמ' ההיא כי ז"ל ר"ת קאמ' דשפיר דדייקנא מאי מתורץ ובזה וכו'מבואה
 לישן מאשגרת הכי משמע וקצת וכו' מבואה רבר לההיא ממייע ללימא דהיינו וכו'מבואה
 ואמר וכו' דאוקי מבואה בר האי יחפור לא בפ' דאמר" והא שכתב האומר בפ' שםהמרדכי

 היינו רכונתו המצורות לתקן טרח נמי התם הרג ריצת כמלא הרג ממצודתמרחיקי']ן[
 אפשר ואיך לסיועי וכו' הדג ממצודת מרחיקי' ואמ' וכו' מבואה בר האי דאמף'להקשות
 לבר וסיוע רומיא והוי המצודות לתקן מרח נמי דהתם ומתרץ סיוע שהוא אדעתי'ותיסק
 מה הדג ממצורת ממרחיק" הויא שהקושיא דכיון מבואה בר האי בראשונה נקם ולכןמבואה

 ז"ל מוהרש"ך הרב בהבנת דהכונה אלא וכו' מבואה בר האי דאמר" הא כלל להזכירלו
 ממייע. ללימא הויא ז"ל ר"תדקושית

 רגבי לומר היינו מירא דיהבי דגש שאני תלמודא כשמתרץ ז"ל הרב ברברי קשהאבל
 תלמורא קאמ' נמי אי מירא דיהבי משום ואי אומנות משום אי מעמא היינו הדג מןמרחיק"
 וכן מירא דיהבי משום אלא אומנות משום מעמא היינו לאו הרנ ממצודת דמרחיקי'דמאי
 הוה לא ואי לידיה סמא וכאילו מירא דיהבי משום מעמא רהיינו הרב דברי מתחלתמשמע
 ועל ז"ל ר"ת על קשה שכן וכיק מזה זה מרחיקק היו לא אומנות משום מירא דיהבימעמ'
 וגומאי מרחיקין הפקר דהוי אע"ג בכך דכשאומנותו דינא לענין דבריו רמייתו הלכותהפוסקי
 הדג ממצורת מרחיקין מיוע שהוא ארעת" תימק היני ממייע לליטא הוו ז"ל ר"ת רדבריכיון
 האומנותו משום מיוע שהוא קאמר ממייע דלימא ואמרי' וכו' מבואה דבר לההיא הפקרשהוא
 שאומנותו אע"פ הפקר בדבר הדין מן א"כ סירא דיהבי משום דגים שאני תלמודא ודחיבכך
 וכו'. המהפך עני משום עובר ואינו בה לן ליתבכך

 העדיין משום מירא רוהבי רגש שאני להרץ ליה ניחא לא ז"ל רר"ת לומר נר']אה[ולער"ן
 אחר בא אם ואעפ"כ עליה לו ונפל המציאה את מראה שנא דמאי עומדת במקומההקושיא
 וכו', אומנות משום מתרץ ולכן עליה נפל לי מה מירא קרבי לי[ ]ומה ומ"ל שלו הש הריונמלה
 מן דמרחיקין לההיא וכו' מבואה דבר ההיא בין לחלק היינו מירא ריהבי דגים שאני בגמ'ומ"ש
 דמרחיקין ההיא המקשה בסמוך שאכתוב ז"ל הרמב"ן חדושי של לישן ומאשגרת לחור,הדנ

 לה מותיב דהוא ר"ת דברי שהם למימר אפשר בחדושיו יע"ש מירא דיהבי דגים רשאניומתרץ
 שאני דתלמודא שינוייא דתירץ ז"ל לר"ת נמי אשכחן וא"כ מירא דיהבי דגים שאני להומפרק
 וכו'.דנים

 של במצודתו נכנם לא דעדיין ר"י כפי' רס"ל דנראה לזה כתב ז"ל יוסף עצמות בעלוהרב
 לההמו רמי הכי ומשום כ"כ אינה המצורה שהשלוי ומרחא שילכרנו עתי']ה שזה אלאזה

 דאמרי' והא שכתב ליה ממייע חזקת בפ' שם בחדושיו ז"ל הרמב"ן ולשון יע"ש, וכו'דהפקר
 וכדברי מירא דיהבי דנים שאני הדג ריצת כמלא הרג מן הרג מצודת מרחיקין יחפור לאבפ'

 עכ"ל. אחרים למזונות[ )לאומנות( מתוכן יוצאין זה של ברשתו שנצודו שאחרהמפרש"



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )קעו(טז

 מצודת דמרחיקין אמר" יחפור לא רבפ' ואע"ג האומר בפ' שכתב ז"ל להר"ן אשכחןאבל
 הדג ריצת כמלא לו שקרוב וכל מירא יהבי רדגים משום טעמא התם יהבינן הא וכו'הדג

 דמו.כנצודין
 דגים שם שאין עסקינן לא דמי ז"ל הרק על הקשה בח"ג שם ז"ל מוהרי"ם המובהקוהרב
 קא מאי ז"ל הרב דברי מבין ואיני עכ"ל, אתי קא הדדי בהדי דתרוייהו זכות וכשיבאועכשו
 מירא דיהבי דגים שאני תלמודא מ"ש על יחפור לא בפ' שם ז"ל פירש"י כבר דהא ליהקשטו
 חורו זה שהכיר כיון הילכך המזונות שם שבאו למקום לרוץ נוהגים להיות בהבסה עיןנותנין
 תבירו ונמצא לידיה דממא כמאן דהו"ל שילכרנו במוח בתוכו ריצתו מלא בתוך מזונותונתן
 דגים שם יש שלא אע"פ דמו וכנצודין מירא דיהבי דגים דשאני 1"ל הר"ן וז"ש עכ"ל,מזיקו
 והרב ז"ל. חננאל ר' פי' מר בשורש בערוך וע' ז"ל, רש"י כפירוש וכו' שילכדנו הוא במוחעכשו
 רווחא משום המעמא כיון והכא וז"ל כתב י"ג מ" לח"מ דשייכי שאלה בתשו' עצמוהגדול
 וכההיא לידם שהגיע כמי הוא הרי בא לא שעדיין אע"פ העיר בחץ- שהוא כל מתארבני

 בכפרים המוכרים שאותם תימא אפי' וכאן וכו' הדג ריצת כמלא הדג ממצודת מרחיקיןדאמר"
 לא שעדיין כיון להם ומוכרים לעיר בעצמם הם באים היו לקנות שם הולכים אלו היו לאאם

 שהם דנים שאני אחרים דגים מצורת וגבי זכה במקומו תהלה בה הקורם לירם הנאההגיעה
 יע"ש. וכו' שם ועומדים וכנצודין ובאין ורצין אכילתן אחרלהום"
 יראה הנה כי בזה לי דקשיא לכתוב ראיתי ועוד וז"ל ז"ל מהרש"ך הגדול הרב הקשהעור
 דצ"ל שימתם לפי הוי הדג מצודת רמרחיקין ההיא לתרץ ז"ל והר"ן התום' שהוצרכודמה

 מובא ואתמהא ותירוץ ישוב צריך אין ז"ל רשיי לשימת אמנם רשע, הוי לא דהפקרדבמלתא
 הר"ן שכתב הדרך ע"פ או שמתו כפי ר"ת מ"ש לומר צריכין אנו נמי ז"ל רש"י לפ" אפ"דע"כ
 והוי תרעומת אלא עליו אין ממנו הגומלו הפקר של חררת אחר המהפך רעני בההיא דהאז"ל
 תלמודא מיקתא מייתי דמאי למירק איכא וא"ב מעכב לא מדינא עליו לעכב אמנםרשע
 רמרחיקין בההיא רהא אחבריה מעכב מצי מבואה דבר לההיא הדג מצודת דמרחיקיןמההיא
 צריכינן וא"כ מעכב מצי לא מדינא מ"מ אבל רשע ליהוי דלא חיכי כי אלא שירתיק אמרי'לא

 כי מדינא לעכובי דמצי משום הוי מרחיקין רקאמ' דמאי דנימא היכי כי ז"ל והריין התום'למ"ש
 זאת ותמיהא דמרחיקין מההיא לסיועי ארעתיה דאמיק שפיר אתי והשתא מבואה דברההיא
 עכ"ל. וצל"ע פנאי לאפם לתרצה יכולתי לאכעת

 דמיון אלא לחלק צריך נמי ז"ל רלרש"י ראה"נ ולומר לתרץ אפשר היה המחשבהובתחלת
 ז"ל הר"ן ודכוותא דם"ל החילוק מייתי ז"ל ר"ת לכן בדבר תשובות הרבה איכאדבחילוק
 ז"ל ר"ת של החילוק מ"ל רלא אפשר אבל לחלק נמי הוא דצריך דאע"ג אפשר כבר ז"לולרש"י
 היינו דמרחיקין דלישנא דם"ל לפי קושיא אין ז"ל דלרש"י אפשר א"נ ז"ל להר"ן נאמרודכוותא
 ובטור שכנים מה' פ"ט ז"ל בהרמב"ם והובאו לעיכובא שהם יחפור לא דפ' וכהנהולעיכובא
 מורח משום או שיהיה החילוק משום היינו לעיכובא הוי מאי מעמא תאמר ומה קנ"ה מ"ח"מ
 דבר של כללו וכיוצא, 1"ל ר"ת של אביו של חלוקו משום או לידו באו כאילו דחשיב משוםאו

 כן שצ"ל וכמו דם"ל החילוק ברשיי פורש לא אבל רבוותא שאמרו החילוקים מן א' ישדלרש"י
 כיון מעכב דאמאי קשיא מ"מ כותיה קי"ל דלא אע"ג לעכב מצי מבואה דבר דם"ל הונאלרב
 מבואה דבר הונא רב קאמ' אמאי א"כ לעכב בידו אין אבל רשע נקרא אחר ובא המהפךרבעני
 ורכוותא שיהיה החילוק משום או אומנות משום שהוא לחלוק רצריך דעכ"פ אלא לעכבמצי
 לומר לעד"ן אבל בתחלה. במחשבה עלו כך הדברים אלה וכו', הרג ממצורת מרחיקין גביהוי



 יז)קעו( )צב( ב גלון טזשנה

 כשר"ת לה מייתי הנמק"י בעל הרב וגם הרמב"ן בחדושי רכתוב ההיא עם קושיא שוםדליכא
 אמור אשה וא"ב וכו' להחויר אותו מחייבין ב"ר רשע רנקרא דאמר" מקום הבכל רם"לז"ל

 ז"ל לרש"י אבל הפקר דהוי הדג ממצודת דמרחיקין ההיא ליה קשיא דוקא ז"ל דלר"תמעתה
 רשע ומיקרי בחררה המהפך עני משום איכא בהפקר רגם ס"ל רליה מירי ולא קשיאלא

 ודוק. לעכב ומציומחוירין
 ב"ר אותו מחייבין שאין עליו חלקו ר"ת רברי שהביאו ז"ל יוסף נמוקי והרב הרמב"ןוהנה
 דאי להחזיר אותו דמחייבין מימתבר דלא וכו' מזבנינא לא זבוני האומר בפ' מראמרי'להחזיר
 מן הרי מנהו ראשונים דנכם" משום לה נחית מר ולא לה נחית מר לא התם אמר" אמאיהכי
 להחזירה. חייב היההדין

 שמיקרי במקום דוקא אלא דמחזירין קאמ' לא דע"כ ז"ל תם רב" בעד ולתרץ להליץואפשר
 אינו רשע מיקרי רלא ונמלה החררה אחר מהפך שהיה בחבירו ירע הוה רלא היכי אבלרשע
 יצחק ור' חייב היה לא הדין שמן לפי מזבנינא לא זבוני אמ' לכך אבא ר' והנה להחזירחייב
 אבא ר' חמירות משום נמי ולכן תמירות משום היינו מר ניהליה ניתבה נמי השתא רא"לנפחא
 ז"ל. ר"ת של ומעמו מברתו שהוא לומר אפשר זה וכו' נירל רב בה ראפיך משום לה נחיתלא

 והוא ז"ל לר"ת מקשים משם ואדרבה הכי מ"ל דלא האחרונים להרבנים ראינו ראהאבל
 לא דרשע רנהי מחזיין רשע נקרא דלא במקום ראף נימא מחזירין דמדינא כיון לודמקשים
 מזבנינא לא זבוני אבא ר' מ"ש קשיא וא"כ שיחזיר הדין מן ראוי היה ז"ל לר"ת מ"מ אבלמיקרי
 במקום דוקא אלא דמחזירין קאמ' דלא ז"ל ר"ת בדברי דמרוייק דמשמע כתיבנא וכברוכו'

 רשע. המיקרי חכמיםשאמרו
 משמע וכו' לבע"ה עצמו להשכיר למלמד שאסור למהרר"י נר']אה[ ומכאן התום' כתבותו
 א"כ עליה לעכובי מצי לאומנותו דבשיורד שכתב ז"ל ר"ה מרברי זה רין הוציא ז"לרמהר"י
 לזמר ודייק בביתו שהוא זמן כל בביתו אחר מלמד לו שיש לער"ה עצמו להשכיר למלמדאמור
 לחיותאי פסקת קא ולומר עליה לעכב ומצי אומנותו מיקרי דאו משום בביתו שהמלמד זמןכל
 הענין וגמר למלמד עצמו את ששכר אלא בע"ה של בביתו המלמד אין ואם אחר כמקוםלך
 עני משום מיקרי רשע אז עצמו את ושכר אחר מלמר ובא בע"ה בבית ללכת אלא מיתמרולא

 נר']אה[ רמכאן ז"ל ז"ל מוהריק"א הקררם הרב הבין וכן עליה, לעכובי מצי ולאהמהפך
 ר"ת דברי על התום' כתבו רל"ז סי בח"מ שכ"כ קא' ז"ל ר"ת ארברי התום' שכתבולמהרר"י

 ר"ת של אביו ר"מ לפי' נמי דקאי לומר נוכל ונם וכו' למלמד שאמור למהרר"י נראה מכאןז"ל
 ודאי סביב שם מתאספים מעשה שעשה זה וע"י תחלה מצודתו פירש שזה רביון שכתב,"ל
 מכאן אחר כמקום כן לעשות תוכל לו לומר ויכול לו גוזל כאילו היה פורש חבירו היהאם
 בביתו שהמלמד זמן כל אמ' ולזה וכו' עצמו להשכיר למלמד שאמור יצחק למהר"רנראה
 אחר במקום להשתכר שילך עליו הבא למלמד לומר ויכול תחלה מצורתו שפירש כמידהיינו
 לא עצמו את והשכיר אחר ובא בע"ה של בביתו אינו המלמך עריין ואם עליה לעבוביומצ'
 וכו'. המהפך עני משום עבר דקא איתקרי רשע אבל עליה לעכובימצי

 דבכל לעיל דכתי' ז"ל כר"ת מ"ל דלא מסתמא נאמר אם ז"ל רמהרר"י אליבא יהיה זהוכל
 לכשהמלמד לעכב מצי ראז בביתו כשהמלמד בין לחלק יש מידו מוציאין רשע רמיקרימקום
 ז"ל לר"ת אבל רשע דנקרא אלא השני המלמד על לעכב טצ' דלא כע"ה של בביתו אינועדיין
 יהיה כמה השכירות דמי ופסק עצמו את שהשכיר דכיון בביתו יושב המלמר בין חילוקאין



 השראל" אהרן "ביתקובץ )קעת(יח

 ומצי מיקרי רשע עצמו את והשכיר אחר מלמד בא אם בע"ה בבית נכנם לא דערייןאע"פ
 דמהרר"י נאמר אפשר וכבר בע"ה, בבית נכנם לא רעדיין אע"ג הראשון המלמר עליהלעכובי
 שהמלמד זמן כל דנכם שאי לבר איתקרי דרשע בחררה המהפך עני לענין אלא מיירי לאז"ל

 ובא הדמים ופסק עצמו את שהשכיר אלא בביתו המלמד עריין יהיה שלא דאף ולעולםבביתו
 לא אם רקאמ' מיפא בשביל בביתו שהמלמד זמן כל דנקט אלא מיקרי רשע אחר מלמדעליו

 וכבר בע"ה בבית שהמלמד דכיון אמינא דהוה שלו המלמד לעכב רצונו ראין בע"השיאמר
 השני יכול אינו ראשון המלמד לעכב רצונו ראין השני למלמד בע"ה שיאמר אף שםלמד

 אע"ג גבולו ממיג ומיקרי הראשון המלמד משם יוצא שאינו עוד כל עצמו את ולשכורלהבנים
 הבע"ה החוצה אותו משליך או יוצא שאינו זמן כל אפ"ה אותו לעכב רצונו ראין הבע"הדאמר
 לכן הראשון למלמד וירצה ויתנחם הוא ארם ובן יתפייס בע"ה דשמא השני ויכנים ישכורלא
 המלמד הוא שעדיין אע"פ הראשון המלמד לעכב רוצה שאין בע"ה דעתו דגילה רכיוןאמ'
 הראשון שהמלמר אף בע"ה בבית וליכנם עצמו את להשכיר השני המלמד יכול בע"הבבית
 רצונו שאין הבע"ה דעתו עגילה ניון המהפך עני משום עובר ואינו בבית ומלמד יושבעריין
 הראשק. המלמדלעכב
 שכר אם אבל אח"כ מ"ש לאשמוע" בביתו שהמלמר זמן כל דנקמ לומר אפשר נמיאי
 ממעמ' בביתו הוא שכבר אע"ג והיינו עצמו מלמד אותו לשכור בע"ה יכול א' מלמדבע"ה
 ופמק למלמר בע"ה אותו שכששכר דכיון אחר ממלמד יפה בני ילמוד שזה לי כמדומהשיאמר
 הכי רשע מיקרי ולא בחררה המהפך עני משום עובר אינו אותו ושכר אחר ב"ה ובא דמיםעמו
 בנו ילמוד שזה ממעמ' עצמו מלמר אותו לשכור אחר בע"ה יכול לביתו הוליכו אם אפ"נמי
 אחר. ממלמדיפה

 ולא דמים עמו כשפסק דאיירי איפכא שכתב יוסף עצמות בעל הגדול להרב ראיתיאבל
 מהריר במ"ש גם יע"ש, קנין תחלת עשו ולא לביתו הוליכו לא שעדיין שכירותו עדייןגמר
 ונסתפקתי וז"ל כתב וכו' עצמו להשכיר למלמר שאמור נראה ומכאן הדבור בתחלתיצחק
 רכל דאמר" כיק בביתו שיהיה צריך ולמה בביתו המלמד שיהיה דצריך שנראה ר"יבדברי
 ישב לא עדיין שהמלמר אפ" א"כ בקנין אותה הקנה לא דעדיין אע"ג מהני הראשון בהרמרח
 לומר לעיכובא אסור קאמ' ואי יותר צריך אין ושוב מהני הדמים עמו ופמק דמרח כלבביתו

 לריי נראה ומכאן קאמ' חיכי א"כ רשע שנקרא מלבר יעשה שלא לגמרי אותושמעכבין
 דכיון למד ואולי רשע דנקרא אלא נלמור לא דמכאן מכאן נשמע אינו רזה וכו' למלמדשאסור
 דם"ל מדבריו משמע עכ"ל, לגמרי אמור דהוי נקמינן בביתו כשישב רשע נקרא לחוריהרמהפך
 לדברי ולא ז"ל ר"ת לדברי לא קאי לא וכו' למלמר שאמור יצחק למהר"ר נראה ומכאןדמ"ש
 ואולי בלשון וכתב תרץ ולכן הכי דנראה התלמוד מן הוא דקאמ' ומכאן תיבת אלא ז"לאביו
 תיבת גם לגמרי, אמור דהוי נקמינן בביתו כשת"ב רשע נקרא לחודיה דבמהפך דכיוןלמר
 וכמ"ש לחוד רשע דמיקרי לומר אלא לעכובא שאינו משתמע יותר ז"ל מהרר"י דקאמראמור
 ריחייא ראוקי מבואה בר האי רקאמ' הונא רב על ל"א בית בסוף ז"ל מהררייך הגדולהרב
 מבואה לבר אמור קאמ' ולא עילויה דמעכב הוא דינא גביה ואוקי חבריה מבואה ברואחא
 שורש סוף ז"ל במהררי"ק ועיין קאמר כדק אותו ומוציאין דמעכב אלמא נביה דלוקיחבריה
 ק"כ. מי שמואל משפטי ובבעלקל"ב
 אינו ז"ל יצחק מהר"ר של דרינו דם"ל משמע ציה מ" בח"ב ז"ל מוהרש"ך הרב מלשוןנם

 בפ' שם בח"ב ,"ל מוהרי"ט הגדול מהרב משמע נמי והכי חררה, של כדינו היינו אלאלעיכובא



 יט)קעט( )צב( ב גחון טששנה

 רלכל לדייק ריי צריך היה ולא מוכח דשמעתתא מגופא ודאי דהא וקשה וז"ל שכתבהאומר
 היה אם שאפ" לישמועיק ביתו בתוך מלמד שהיה נקם אמאי ק' ואררבה אמורהפירושים
 ונר']אה[ וכו' בחררה המהפך עני דהו"ל עצמו להשכיר אחר למלמד אמור ב"ה אצלמהפך
 מכום לו יפרע לא ושמא כמוהו אצלו נוחה דעתו שיהא בע"ה ימצא שלא להפקר רמירהכא
 רמרחיק" ההיא כגון שטרח איבא בהפקר ראפ" ז"ל ר"ת של אביו ר"מ שפי' מה לפי אבלזה
 בתלמוד עמו בראשונה מרח וממחמא בע"ה של בביתו הוא שכבר זה גם א"כ אמור הרנמן
 ובפ' רר"ג רההיא רומיא שמרחתי כמו וטרה אחר אחר חזר לו לומר יכול בסוף שינוחכרי

 העני שמרח לפי שלום דרכי מפני גזל שתחתיו מה הזית בראש המנקף עני תנן נמיהניזקין
 להפקר ז"ל מהרר"י של מלמר רין לרמויי ומראיצטרזי עכ"ל עלייהו רעתיה וסמיךלהפילם
 ואינו מדבריהם גזל הוא דהתם הזית בראש המנקף עני ממשנת לדבריו ראיה אח"כומייתי
 שאני הפקר דהוי ואע"נ חררה דין היינו ז"ל מהרר"י של מלמד רדין דם"ל משמע' בדייניןיוצא
 אביו דפירש וכו' הדג מן דמרחיקין דההיא מרחא כעין דהויא בתלמוד עמו בראשונהדטרח
 היינו הדג מן דמרחיקין בההיא דטרח ז"ל ר"ת של אביו דמ"ש לזה דקשה אלא ז"ל ר"תשל

 לומר המנו בתירוצו ז"ל הרב כונת ואם לעיכובא ולא לכתחלה הויא מלמד בדין והכאלעיכובא
 המנקף עני מדתנ! רמייתי ומאי וכו' הרג מן דמרהיקין כההיא לעיכובא היינו נמי מלמדדבדין
 ז"ל להרב רלמ"ל נדקדק א"ב ברינו א' וכל ברמרח חילוק דיש ראשבחן לומר היינווכו'

 בעלמא שכירות כל כמו שהוא לוקמא הכ' משמע שאינו מה להפקר דמי מלמד רדיןלאוקומי
 הרב קאמ']ר[ מה מפני נדקדק גם וכו', דמרח משום הראשון המלמד לעכב רמצי הכאושאני
 רפירש נמי עצמו ר"ת של לפי' ולא ,"ל ר"ת של אביו לפי' קאי מהרר"י של מלמד דדיןז"ל

 המלמד שיהיה ז"ל מהרר"י כתב ולכן לעכב מצי הפקר של דהויא אע"ג בכךרכשאומנותו
 של מלמד רדין לומר כונתו אם בין הויא זה ודקדוק בכך אומנותו השיב ראו לומרבביתו
 לעכב, מצי לא ומדינא רשע ומיקרי דאמור לכתחלה הוא אם בין לעיכובא הויא ז"למהרר"י
 אנא וכדכתיבנא לעיכובא ולא רשע דמיקרי לחור איסור משום דהיינו ז"ל הרב כונתואם

 רקאמר אימור תיבת משום ולא לה קאמר הכרח דמשום אפשר כבר לעיל נמי הכיהדיומא
 לחור. חכמים ולשון לחור תלמור ולשון הכי נדייק הונא רב גבי בתלמודאררוקא

 רעתו שיהא בע"ה ימצא שלא להפקר רמי דהכא ונר']אה[ ז"ל הרב כמ"ש צריך אניוללמוד
 עצמו האדם ששוכר שכירות באתה גם דא"כ זה סכום לו יפרע לא ושמא כמוהו אצלונוחה
 שיהא בע"ה ימצא שלא להפקר רדמי משום רשע מיקרי דלא גימא עצמו את והשכיר אחרובא
 ומצאנו מכר, גבי נמי נאמר ורכוותא זה מכום לו יפרע לא ושמא כמוהו אצלו נוחהדעתו

 אין הוא ומכר הואיל דמע מכרי בפחות לקח ואפ" שכתב חוקת בפ' בחדושיו שם ז"ללהרמב"ן
 בז אחרי שכירות, נבי הוא פשוט היותר ואפשר שכירות גבי נמי יהיה רכן אמרתי ואנילחלוק
 סי' בתשו' ח"ב[ שמואל בני במפרו זלה"ה חיון שמואל ]רבי ז"ל מוהרש"ח הגדול להרבראיתי
 לא אמרי' דלא בחדושיו גו' דנכסי םוגיא נבי חזקת בפ' הרשב"א כתב שהרי וז"ל שכתבכ"ד
 עכ"ל, ע"ש לחלק לנו דאין משיוויו בפחות הדבר שקונה משום מכר או בשכירות רשעמיקרי
 שלפנינו ז"ל להרשב"א המיוחמות שימות מד' הוא ז"ל הרב שהעתיק זה הרשב"א לשוןואם
 הוא ומכר הואיל לחלק לנו ראין הוי דטעמ' דכיון אלא שכירות ולא מכר אם כי נזכר לאשם

 אינו ז"ל ר"ת של תירוצו רמייתי שימות בר' ושם בשכירות זה מצוי ויותר הדין שהואבודאי
 שכירות רמשוה אחריני בדוכתי בתירוצו רעתו גילה כבר אבל מכר אלא שכירות כללזוכר
 שאני ומה בשכירות, נמי ה"ה לחלק אין דמיו מכדי בפחות לקח אפ" רבמכר כיון וא"כלמכר



 השראל" אהרן "ביתקובץ )קפ(כ

 אבל שכירות בהריא קתני לא ז"ל הרמב"ן דבחדושי בפשיטות אומר ואיני זה כלאומר
 בבתרא הרשכ"א הדושי היינו הרשב"א בשם ז"ל מוהרש"ח ומ"ש לה, קתמ ז"להרשכ"א
 הנמצאים דפוס בחדושי דמיירי משמע ז"ל הרב דכתב שם עיין התיבת משום היינו ידכתיבת
 ע"ש, ואומר בדבריו מקצר ולזה ז"ל להרשב"א המיוחם' ז"ל הרמב"ן חדושי דהיינו אדם כלביד

 בשני לומר בידו אין ולכן ידוע ושכרו קצובין רמיו בשכירות דמעיקרא ולומר לחלק רוצהוהייתי
 זה מכום ימצא לא שמא במענה רשע יקרא שלא הראשון מהפך שהיה שכירות ולוקחשבא
 וחכמת גרולת לפי והכל קצבה לו ראין מלמר בשכר כס שאין ]מה מש"כ ידוע שכרודהא

 לא השני המלמר הראשון המלמד טרח לא אי ולכן הבע"ה וותרנות עשירות ולפיהמלמר
 ודמי זה מכום אמצא לא שמא קצובין המלמדין שכר שאין כיון לומ' במענה רבא רשעמיקרי
להפקר.

 בשלחן מ"ש על רל"ז ס" בסוף שכתב עינים מאירת בעל מהרב ומיזע עזר לזהומצאת'
 דומה ראינו עצמו מלמד אותו לשכור אחר בע"ה יכול אחר מלמד בע"ה שכר אם אבלהמהור
 אק ועיונו הלמוד בהסברת משא"כ הן שווק כלם וכלים בתים בשכירות דלעיל הנ"ללשכירות
 בתים בשכירות דהתינח קשיא לו 3ם לי גם אבל עכ"ל, מצוי שאינו כרבר והו"ל שוויןמלמדין

 דהכל שלו משרת להיות אחר אצל עצמו את משכיר כשהאדם אבל הן שוין רכלם כליםאו
 או קמצן הוא אם או עשיר או הוא עני אם בע"ה לפי והכל שעושה והשרות האדם כחלפי
 למימר. איבא מאיוותרן

 שכתבו עצמו המעם כתב לא מה מפני ז"ל עינים[ ]מאירת מ"ע בעל הרב על למירקואיכא
 עצמו דוה נאסר ואם אחר ממלמד יפה בני ילמוד שוה לי כמדומה לומר שיכול שהואהתום'
 כדבר הו"ל אחר ממלמר יפה בני ילמוד שזה דמעם לומר רמנ"ל למידק איכא אבל כונתוהוא
 זה עם בנו שילמור תורה דברי על המענה שזאת אלא הוא דמצוי רנימא דלעולם מצוישאינו
 דעלמא. שכירות משאר מידי ולא ל"ק זה ועם מענה מענתיה אחר ממלמדיפה

 מביא ועוד וז"ל כ"ז בסי' שכתב ז"ל כממן משאת בעל להרכ ראיתי ההקירה אחרוהנה
 שאין שעבר בזמן חבירו ששכר מלמד לשכור מותר בע"ה הבתים חזקת בפ' התם ממ"שראיה
 ויחפש שילך אמרי' דלא אלמא ע"כ מלמרין להשכיר אחר במקום לחזור בע"ה שלדרכו
 כ"כ מבורר הריוח ראין אע"נ כמציאה הוי זה רלענין במקומו לו דאפשר היבא אחרבמקום
 שזה לי כמדומה לומר דיכול התום' ומ"ש מפשינן לא במחלוקת דאפושי מעתה אמורעכ"ל,
 מ"ע בעל הרב מ"ש צדק ובזה מציאה כעין דהוי נמי מעמא היינו אחר ממלמד 'פה בניילמוד
 רכת"]בנא[ למאי נמי ראיה ומכאן ז"ל, התוספות דברי הן רהן ונאמר מצוי שאינו כרברדהו"ל
 אותו לשכור אחר בע"ה ריכול בע"ה בבית הוא כבר שהמלמד אע"פ ז"ל תום' דמיירולעיל
 כרכת"]בנא[ התורה לימור משום והכל שעבר בזמן רקאמר לישנא משמע דהכי עצמומלמד
 רמייתי זה נדון רמי ולא בה, לן לית ראשון בע"ה של בביתו שהוא זמן יש שהמלמד אףולכן
 קל"ב שורש ריש ז"ל מהררי"ק שכתב לההיא ז"ל מהרש"ל רבו משם בנימן משאת בעלהרב
 בכל מפמירותא ליה עבדי דאינשי רזוזי בזה כמו אחר ביישוב מעותיו לפזר שמעון ויוכלוז"ל
 מהררי"ק של נדון דהא עכ"ל, ביתו שם הולך הוא אשר מקום ובכל רגלו כף תדרוך אשרמקום
 דבכל אמ' ולכן שם לדור בא מחרש עכשיו אלא מקודם שם דר היה לא נמי דשמעון הויז"ל
 וילך שיחפש ליה אמרי' לא משם תושב היה ראם לעולם אבל ביתו שם הולך הוא אשרמקום
 מזו. גדולה מציאה לך אין והשקם בריוח במקומו מחייתו שמצא מאחר אחרבמקום



 כא)קפא( )צב( ב גליון טזשגה

 הפקר של בחררה מהפך בקוני פ" וז"ל שכתב האומר בפ' ז"ל אנודה בעל להרכוראיתי
 כזה אחר במקום לקנות ומוצא בשיוויו אותו שקנו הכא מיירי אלא וכו' נר']אה[ אין ז"לולראת
 הרמב"ן נגד לא משיוויו פחות אבל רשע מיקרי בשיוויו כשקנה דוקא דמשמעעכ"ל

 לחלק. ראין משמעו לעילרכת"]בנא[

 מהפך מיקרי לא נמי מישראל ובלוקח וז"ל מאיר רבי בשם חזקת בפ' במרדכי כתובגם
 הקנין רק חמרים היו ולא לזה זה ונתרצו והמוכר הלוקח כבר הפיפוק דגמרו היבא אלאבחררה
 ולומר לפרושי ומדאיצמריך וכו' רשע נקרא אז דמים הוסיף או רמים באותן או וקנאה זהוהלך
 רלא כרי נאמר ואפשר רשע, מיקרי רלא רמים מאותן פחות קנאה ראם משמע רמים כאותןאו
 פשוק נמר רחבירו רביון נקש רמלתא אורחא רמים באותן או רמ"ש פלונהא דהויאנימא
 וכמ"ש הוא ומכר הואיל לחלק אין בפחות נותן דאם ואה"נ בפחות נותן דאינו בודאיהרמים
 קנה ראם ולעולם נקם רמלתא ואורחא רוקא לאו בשיוויו תיבת באנורה מ"ש ובן ז"להרשב"א

 לחלק. ואין הוי הכי דינא יתיר הן חמרהן
 קצת רדמי בשיוויו רבר כשקנה וה"מ וז"ל האומר בפ' המרדכי ממ"ש ראיה לאחוייואפשר
 אבל לקנות אחר במקום למצוא שיוכל ]והטוב[ ו(הישר )המוב ועשית משום מצרא דברלדינא
 לית מתנה כהאמר" רשע נקרא אינו בו וזכה אחר ובא בחנם לו שיתגנה מהפך או הפקרדבר
 קשיא מדוייק הוא בשיוויו דבר כשקנה ה"מ מ"ש ואם עכ"ל, מצרא דבר דינא משוםבה

 שלא כדי אמר ואח"כ רשע מיקרי לא משיוויו פחות אותו קונה ראם דמשמ' ארידיהמדיריה
 ואע"ג יפה ועולה מתורץ דכתי']בנא[ מאי ועם בחנם, מתנה או הפקר דוקא שיהיה רשעיקרא
 אחר במקום לקנות יכול אם בדבר יש בחררה המהפך עני ומשום רמציעא פ"ק במרדכידכתוב
 אין הפקר דבר או מציאה או להשתכר כ"כ אחר במקום מוצא שאינו גדול ריוח יש אםאבל
 כמו מיקרי לעינים הנר']אה[ מאד גדול ריוח דשאני אפשר וכו' בחררה המהפך עני משוםבהם
 דהוי ז"ל הרמב"ן נמי מורה לכל ומפורסם גלוי גדול ריוח רעל ונאמר חנם מתנת אומציאה
 אית אלא לעינים הנר']אה[ גדול ריוח ואינו בזול כשקנה כן[ שאין ]מה מש"כ מציאהכמו
 מיקרי. ורשע לחלק ראין לעולם הכי דקונה ואיכא הכירקונה
 עני ומשום שכתב כ"א סי דמציעא בפ"ק כמ"ש עצמו אגורה בעל מהרב לרבר סיועויש
 ז"ל הר"ח דן וכן לעיל כרפרישית אחר במקום בזול לקנות מוצא ראינו ליבא בחררההמהפך
 והוי רשע מיקרי דלא וקנהו שמעון וקדם שמעון חצר אצל לקנותה גוי של קרקע שהפךבראובן
 בזול לקנוח מוצא ראינו קמן הא עב"ל, מיצרו על לקנות ימצא שעתא כל רלאו מציאהכמו

 ראיה יש וגם ז"ל ממהר"ם ראיה וכרמייתי לעינים הנר']אה[ מציאה כמו דוקא היינודקאמר
 עליה טליתו דפירש ההיא רמי דלא שכתב י"מ בסי' לעיל והיינו לעיל כרפרישית במ"שלזה
 אחר במקום ימצא לא מציאה אבל אחר במקום לקנות מוצא היה דהתם וכו' המהפךלעני
 שם המרדכי בעד נמי נאמר דכן ואולי מציאה כמו היינו דקאמר בול לקנות א"כעכ"ל,
 נמי קאי דקאמר רכרפרישית האומר בפ' כרפרישית וכו' גרול ריוח יש אם אבל שכתבבמציעא
 רבר אבל בשיוויו דבר כשקונה ה"מ וכו' גידל רב גבי האומר בפ' שפירש מה והיינו גדוללריוח
 לעיל. כרכתי']בנא[ פירושו דהיינו וכו' בחנם לו שיתננה אוהפקר
 ליהוי דלא היכי כי האמור כל ולותר לחלק שחשבתי אחר איך ועד יודע הוא אל"מואל
 מ"ש לראות בקציר כשמחת שמחתי דדכרנא רבוותא שאר עם ז"ל הרמב"ן ביןפלוגתא
 דה"מ דכתב המרדכי לשון מתוך לדקדק רצית ואשר וז"ל קל"ב שורש בריש ז"למהררי"ק
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 דוקא היינו רשע מיקרי הוה דלא בזול דבר הקונה היה ראם דמשמע בשיוויו דברכשקונה
 ובין כגון אחר במקום כזה ריוח למצוא יוכל שלא הוא לעינים ונראה גדול ריוח שישהיבא
 כגון בשוק נמכר כמוהו קצובין שדמיו בדבר או ומפורמם ידוע שהריוח מאתים ושוהבמאה
 מתנה דמ"ל מציאה או מתנה כמו הוי גביה מהיל הוה אי ודאי דהתם הפלמר בביתחררה
 ימצא ופעמים כ"כ ריוח בו אין וגם ידועה קצבה לו שאין במירי אבל מועמת מתנה מ"למרובה
 שכן ותדע רשע רמיקרי יעקב רבינו דמודה פשומ דבר נראה לע"ד ביוקר יותר או בזוליותר
 אבל מסיים והרר בזול דבר לקונה לאפוקי דבא רמשמע בשיוויו דבר בקונה פתח שהריהוא
 ודאי אלא מיקרי רשע בזול קנה הא משמע וכו' בחנם לו שיתננה מהפך או הפקרדבר

 הוי דאו גביה מוזיל דודאי היכא אלא בזול קונה שהוא מסעם שריק דלא אתאלאשמועיק
 דלא מידי והוא האי כולי רווחא דליכא במידי אבל רווחא ליה אית יוראי וכו' רהפקרדומית
 הגוי נכסי ח"ה בפ' פרץ רבינו ששת התום' מ"ש מתוך בהדיא משמע וכן וכו' כדפ" לאקייץ
 אפותיקי זו שדה הגוי עשה מאילו גרע רלא למעות ריחזיר ריב"א פי ומ"מ וכו' כמדבר הןהרי
 לפי' מיקרי רשע וגם שנתן הדמים על השדה ששוה העורף לענין ביה קרינן כמדבר ומ"מוכו'
 לך הרי דמיו ליחן שצריך כיון בחנם שם של לידו באתה לא שהרי מציאה זה דאין נמיר"ת

 ששוה העודף מפני כמדבר ביה מרקרינן גביה הנוי בראוזיל רמיירי דפששא דאע"גבהדיא
 ממש, נדברי והיינו רשע מיקרי נמי ר"ת דלפי' התום' ממקי' ואפ"ה שנתן הדמים עלהשדה
 מההיא ר"ת דברי על דבתרא ובפ"ב דקדושין בפ"ג התום' הקשו שהרי הוא שכן תדעועוד

 היכא רכל ש"מ אחר במקום מצודתו לפרחם ריכול משום ותירצו הרג מצודתדמרחיקין
 וכו' דג מצודת מרחיקין למה דאלת"ה רשע ונקרא רתלינן יפסיד לא רשמא ל~מתלידנאיכא
 דח1א הנהו כי גדול דג דמשכח יימא מי דמשבה ואת"ל אחר במקום דג משכח לא דילמאוהא
 האי רשע נקרא למה לך יקשה דאלת"ה כן ללמוד יש עצמו ר"ת מדברי וכן חנה, בר בררבה
 ב"ה או אחרינא בדוכתא לאתורי אשכח לא דדלמא נימא זו בחררה בע"ה עם שמשתכרשני
 עכ"ל. ממנו קשים ואחרים לו נוחזה

 אבל רמצקעא פ"ק המרדכי ומ"ש ז"ל הרמב"ן משם דכתיבנא מאי דמר מיניהואישתמימתיה
 ביריה הוה דלא אפשר ז"ל הרמב"ן והנה ז"ל לדבריו סיוע הכל דהוי וכו' גרול ריוח ישאם

 בפיו. ושגור אומר כלו רהוב המרדכימש"כ
 זה ראין נמי לפריית מיקרי רשע דגם כמרבר הן הרי נוי דנכמי דההיא ריב"א בשםומ"ש
 עני משום ליכא הפקר דברבר ר"ת בשימת ראזלי רבוותא לכל ראינו מצאנו הנהמציאה
 ולכן יחזיר ולא הוא דהפקר לפי כמדבר הן הרי הגוי דנכסי מההיא להו קשיא דלא וכו'המהפך
 צריך שכן וכיון האומר פ' במרדכי כדאיתא לה קאמר בפירוש נמי עצמו ור"ת מיקרי לארשע
 היינו דמיו ליתן שצריך כיון מציאה זה דאין מיקרי רשע ר"ת לפ" ונם ריב"א דמ"שלומר
 מיקרי רשע הכא מיקרי רשע לאו דבהפקר ר"ת כם' נאמר אס דאף כן דפ" ז"ל דריב"אאליבא
 גמור דהפקר לפי מיקרי רשע וסיעתו 1"ל דלר"ת ולעולם דמיו ליתן שצריך כיון מציאה זודאין
 וסייעתם והמרדכי והרא"ש תום' רבוותא דכלהו לפי זה דוחק קצת ומשמע מחזיר ואינוהוא

 גמור דהפקר לפי מיקרי הרשע כמדבר הן הרי הגוי דנכמי בההיא אמרי כלהו ז"ל כר"תדמברי
 יחזיר. ולאהוא
 הדג מן דמרחיקין בההיא ז"ל התום' שתירצו סמה לדבריו ראיה ז"ל מהררי"ק מ"שגם
 בדג דמיירי משום הכי קאמר דקדושין בפ"נ הנה וכו' אחר במקום מצורתו לפרחם ריכולמשום
 פורש חבירו היה אם וכו' מתאספים זה שעשה מעשה וע"י תחלה מצודתו פירש שזה וכיוןוכו'
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 גג )קפג(

 התם דשאני אחר תירוץ תירצו וגם אחר, במקום כן לעשות תוכל לו לזמר ויכול גזלהוא
 ימצא מקומות בכמה מ"מ ואמרו בקיצור זה תירצו יחפור לא בפ' אבל וכו', בכךדאומנותו
 לפרוש שימצא דמה דבריהם פירשו ולא בכך אומנותו דהכא ועוד מצודתו לפרוםשיכול
 זה וע"י תחלה מצודתו פירש שזה וכיון מת בדג דמיירי משום היינו אחר במקוםמצורתו

 דבריהם ואם וכו' מצורתו לפרום שיכול ימצא מקומות רבכמה מתם כתבו אלא וכו'מתאספים
 דכפי נמצא האומר בפ' שכתבו מעמא משום נמי והיינו נינהו מדוייקים בקיצור הבאיםאלה
 רשע דנקרא בחררה המהפך עני כמו והוי קאמר לכתחלה מרחיקין דהאי משמע שינוייאהאי
 יחפור לא בפ' חיים תורת בעל הרב כן וכמו שם בנימן משאת בעל הרב וכ"כ לעיכובאולא

 דמרחיקין וההיא קאמ' דמעכב דינא הונא רב הא הונא לרב הוא סיקתא מאי דא"כוהקשה
 בעל הרב וכ"כ עיקר בחרא דשינויא נראה דלכך כתב הקושיא זאת ומחמת הויא לעיכובאלאו

 והן בתרא אשינויא פליג לא קמא שינויא דאף כתב עוד ז"ל, מהרש"ל רבו בשם בנימןמשאת
 הנז'. בשורש ז"ל מהררי"ק דבריהן

 ולא לכתחלה היינו הדג מן מרחיקין קמא דלשינויא דנימא דאף חזיאל תיונתא לאוהנה
 ס"ל ז"ל דר"ח משום הונא לרב שפיר מיזע הוי אפ"ה בחררה המהפך עני כדיןלעיכובא

 ראם אלא מירי ולא קשיא ולא מידו מוציאין וכו' המהפך עני נבי דג"כ לעילכדכת"]בנא[
 מודו אבל מידו מוציאין המהפך עני דנבי במ"ש ז"ל ר"ת על בזה פליגי ז"ל דהתום'נאמר

 לפרום שיכול יחפור לא בפ' שתירצו ומה ז"ל ר"ת וכם' המהפך עני משום ליכאדבהפקר
 ואין מיקרי רשע ונמלה אחר ובא המהפך עני דנבי מברתם כפי הוא אחר במקוםמצודתו
 התם שאני תלמודא רקאמר וכו' מרחיקין ליה מסייע לימא דמאי עלייהו קשה מידומוציאין
 ועד לעולם היינו הרג ממצודת מרחיקין דמ"ש לזמר נראה ולזה לעיכובא, ולא מיקרידרשע
 המצודה מרחת משום נמי אי לידיה דממא כמאן והוי תחלה מצודתו דהראשון הפירושיםולכל
 ולכן תחלה המצודה ששם במה מעשה לעשות התחיל כבר מורח בלא ואפ" בראשונהששם
 תחלה מצודתו שם הראשון שכבר וכיון אחר במקום מצודתו את שירחיק לשני לו לומריוכל
 אחר במקום בספק ויימצא ראפשר דוקא וזהו הונא לרב ליה ומסייע לעוכובא שפיר הויאא"כ
 שלא עוד כל תחלה המצודה ששם מה מהני לא אחר במקום במפק כלל לימצא א"אדאם
 ר"ת של אביו מאיר רב" בער ז"ל יוסף עצמות בעל הרב נמי הכי וכמ"ש במצודה הדגנכנם
 יע"ש.ז"ל

 אלא תחלה המצודה פירש שהראשון ולעולם פירושו דקתני הרנ טמצודת מרחיקיןומעיקרא
 שפירש מי יש ולכן כ"כ אינה המצודה שהשליך דמרחא שמובר מי דיש שנויה היאדבמחלוקת

 שנתן דכיון שאומר מי ויש וכו', מת בדג דמיירי שפירש מי ויש בכך, אומנותו רהויאמשום
 המצודה פרישת רעם שמובר מי ויש דמי, לידי ממו וכאילו שילכדנו במוח במצורהמזונות
 די.לחוד

 דמרחיקין דמעמא ז"ל מהרש"ל רבו מ"ש על ז"ל בנימן משאת בעל הרב ממ"שולאפוקי
 יותר ומבורר לעינים הנכרת מרחא והיא ככלי רחשיב מצודה שפירש ממעם היינו דניםמצורת
 מורי דברי על כמשיב אינני וז"ל זה על כתב להדיא שינוי ואין דבר שום ניכר ראין המנקףמעני
 עליה ונפל המציאה את רראה מתנע תיקשי דבריו רלפי צריך אני וללמוד היא תורה מ"מאבל
 אותה מעבירין עליה מליתו פירש דפאה מתג" וכן בה זכה שהחזיק זה בה והחזיק אחרובא
 מרחיקין רהאי ועוד דהפקר, כמידי הוא מידי לא עליה נפל או מליתו דפירש אע"ג אלמאהימנו
 מצורת מרחיקין דאבו מירא ביה דיהיב רק מצודתו הראשון פירש כשלא אף מיירי דגשמצודת



 השראל" אהרן "ביתקובץ )קפד(כד

 דקרק זה ודקדוק מצודה, הראשון פירש כשלא ואפילו קתני הדג מן קתני דג ממצודתדנים
 ראינו פא.( ,ממן הניזקין בפ' וקוקרי מלחי מצורה פרישת עדיף דלא ועור עצמו ז"ל הרבמורי
 מצודת דמרחיקין מתג" מפ' ז"ל הרב המורי תאמר ושמא כח"ק, וק"ל דר"י לתיק בדייניןיוצא
 ניגודו בבר שהרי מרחיקק לומר שייך אין דא"כ לתוכן באו והדנים מצודות בפירוש וכו'דנים
 פליגי לא כ"ע ואוהרי באוזלי התם כדאמר" מדאורייתא נמור נזל מתוכו והגומל צייר שלבכלי
 וקוקרי מלחי מפי גרע וזה לתוכו הדג בא לא ועדיין מצורה שפירש בהכי מחרי ע"כאלא
 התופפות הרי ועור מצודה בפירש וק"ו גזל הוי לא ואפייה בתוכו הדג ניצור כבר וקוקרידבלחי
 רדמי משום מעמייהו ]רנים[ מצודת דמרחיקין דההיא בהדיא כתבו הניזקין ופ' יחפור לאבפ'

 והוצרך רידיה מעמא האי ליה המפיק לא עצמו ז"ל הרב דמורי ועוד וכו' אומנותו לתוךכיורד
 עכ"ל. אומנותו לתוך שיורד משוםלפרש
 הראשון פירש כשלא סיירי דגים מצורת דמרחיקין דהאי במ"ש כלל דבריו הבינותיולא
 עם ודאי הוי הפירושים לכל תלמורא דקאמר מירא ביה יהיב דהא מירא ביה דיהיב רקמצודתו
 נמי רש"י וכמ"ש יע"ש יחפור לא בש שם נמי והרמב"ן מר הערוך בעל כמ"ש מצודהפרישת
 בתשובות וכן יחפור לא בפ' שם ז"ל הנמוק"י הרב וכן בפירוש יותר שם ,"ל הרמב"ן להומייתי
 מצודתו פירש דהראשון איתמר הכי בכלם לישנייהו דאשגרת נפש נוחי האחרוניםהרבנים
 פירוש ומעיקרא קאי ועליה היא דפשימא דמלתא משום הדג ממצודת קתני לא ולכןתחלה
 הרג היינו ז"ל ר"ת של לאביו רקאמר הדג ומן הראשון ממן אשר ברשתו היינו מירא ביהיהיב
 היינו ז"ל ולפרש"י ברשת שם המתקבץ הדג מן היינו הערוך רמייתי ז"ל ר"ח ולפ" הידועמת
 הרנ מן היינו נרשם רב" ולפ" בתוכה ומזונות מצורה דנתן מחמת שילכדנו בו הבמוח הרגמן

 וכבר גמור נזל וזה שם הולכים הם אחר במקום מזונות שרואה ומתוך ברשת ניצודדלפעמים
 מירי ולא ל"ק נמי ובזה בחידושיו, שם ז"ל הרמב"ן לה ומייתי בשמו הערוך כן שפ" כמוניצור
 באו והדגים מצודות בפירוש וכו' דגים מצורת מתני' מפרש ז"ל הרב רמורי תאמר ושמאבמ"ש
 נוכל דין מן בר ועוד וקוקר' מלחי ליה דקשיא מאי מתורץ נמי הפירוש זאת ועם וכו'לתוכן
 את ומכיר מירא דיהבי משום וקוקרי דלחי מההיא הדנ מצודת מרחיקק רעדיף קומרלתרץ
 חורו את להכיר יכול דאינו במידי או רגים בשאר אבל צדן לא אפי' גזל הוי הכי ומשוםחורו
 יע"ש. רע"ג מ" בסוף ז"ל חדש בית בעל הרב וכמ"ש צדן שלא זמן כל מדרבנן אפי' גזל הוילא

 הניזקין בפ' שם הכי דמקשו לתוספות הזכיר לא איך למירק איכא ז"ל ב"ח בעל הרבועל
 יחפור לא דפ' הדג מן הדג מצודות למרחיקין דמי ולא וכו' זעופות חיות מצודות וז"ל ס:()~מן
 ראין הכא אבל לחיותאי פסקת קא רא"ל משום שירחיק הוא הדין ומן בכך אומנותורהתם
 הגדול להרב ג"כ נתרץ נמי זה ועם עכ"ל, שלום דרכי מפני אלא מל הוי לא בכךאומנותו
 אשינויא פליג לא קמא שינויא ואף עיקר לאומנותו יורד שהוא משום רשינויא 1"למהרש"ל
 אומנו' משום מעמא דהיינו נאמר דלזה הניזקין מפ' ועוף חיה ממצודות קשיא לא א"כבחרא
 שכתב כמו ובפרס כלום תירצו לא התירוצין שאר וכפי שינויא האי כפי התוספות שתירצוכמו
 לתוך שיורר משום לפרש והוצרך דיריה מעמא האי ליה המפיק רלא רבו בשביל ז"ל עצמוהוא

 שדקדק במ"ש ונם בזה לשונו ולראות עליו לעיין כדי אתי יש לא מהרש"ל הרב ותשו'אומנותו
 דהוה ואע"ג הכי, מדקדק מה שום ועל קאי היבא לראות קתני לא הדג ממצודת עצמוהוא

 נזל הוי ולכן תוך להן שיש ואוהרי באוזלי מיירי הרג ממצודת רמרחיקין דההיא למיסריכילנא
 דמרהיקין לההיא דמי לא וקוקרי בלחי אפילו דמיירי למימר ז"ל לתוס' להו ניחא מקוםמכל

 חילוק מברי נ"ב הם אם מירא ביה יהבי גבי פירושי ולשאר בכך דאומנותו משום הדגממצודת



 כה)קפה( )צב( ב גליון טתשנה

 שיש ברשתות דמרחיקין ההיא דמיירי יאמרו הם לאו ואם וקוקרי דלחי ההיא נמי ניחאאומנו'
 והמור בהרמב"ם ולא כהרי"ף לא הדג ממצודת דמרחיקק זה דק ראיתי לא וכעת תוך,להם
 עני גבי האומר פ' בקדושין ליה מרכר כבר אבל יחפור לא בפ' לה מייתי לא ז"ל הרא"ש גםז"ל

 בחררה.המהפך
 עליה מליתו פירש ודפאה המציאה את רראה ממתג" ז"ל מהרש"ל לרבו שהקשה מהגם
 יותר שהוא ודאי פשיטא לעינים הדיברת טרחא והיא לכל דחשיב מצורה רפרישת י"לוכו'
 ובזה הויא מלתא לאו קנייה לענין וגם כ"כ טרחא חשיב רלא עליה טליתו ופירש עליהמנפל
 מקומות רבכמה שתירצו יחפור לא מפ' ז"ל תוס' של ראשון לתירוץ הקושיא זאת קשיאלא
 לכתהלה מרחיקין האי התירוץ רלזאת קאמר ז"ל מהרש"ל ורבו מצורתו לפרום שיוכלימצא
 ממעמ' רפאה וממתג" המציאה את מראה שנא מאי להקשות אין לעיכובא ולאקאמר

 פירש כשלא אף מייי רמרחיקין רההיא דקאמר רידיה אליבא אפילו נאמר עודרכת"]בנא[
 דההיא דקאמר דמאי ז"ל מהרש"ל בעד נאמר נמי הכי מירא ביה ריהב רק מצודתוהראשנן
 ז"ל התוכ' בעד דכתיבנא המעמים סו היינו וכו' מצורתו שפירש היינו דגים מצודותדמרחיקין
 מירא. דיהבי משוםואינו

 דמרחיקין רההיא בהדיא כתבו ובהניזקין יחפור לא בפ' התום' הרי ועוד ג"כובמ"ש
 המצורה לפרום דיכול משום אחר תירוץ תירצו כבר יחפור לא בש הא אומנות משוםמעמייהו
 כדכת" מהניזקין מייתי ולזה אומנות משום היינו התירוץ דעיקר לזמר כונתו ואם אחרבמקום
 הספיק לא ררבו לזה ממוך ז"ל הוא כתב כבר אומנות משום אלא ז"ל התום' תירצו רלאלעיל
 בשם כתב מזה למעלה ונם אומנותו לתוך שיורד משום לפרש והוצרך דידיה מעמא האיליה
 עיקר. אומנות רתירוץרבו

 לעיכובא הוי אחר במקום מצודתו לפרום שיוכל יחפור לא בפ' התוס' רמ"ש זה מכלהעולה
 קושיא מינייהו נפקא האלה הרברים עפ"י תחלה, מצודתו פירש דהראשון משום מעמאוהיינו
 שינול משום רתירצו יחפור לא מפ' לרבריו ראיה מייתי דמאי ז"ל קולון מהרר"י הגרוללחרב
 וכו' תלינן יפמיר לא רשמא ל[מתלי ר]איכא היבא רכל ש"מ אחר במקום מצורתולפרום

 הראשון פורש היה לא אם אבל מצודתו בתחלה הראשון פירש רכבר התם שאני וכו'דאלת"ה
 לקמן עצמו ז"ל מהררי"ק לחרב דראינו האמת מענה וטענתכן השני על לעכובי מצי לאתחלה
 עכ"ל. לעיל כדפי שלפנינו לגרון ראיה יש ז"ל רתום' קמא משינויא מעם וגםשכתב
 נזל בהן יש ועוף חיה דמצודות בההיא הניזקין במ"פ ז"ל למרדכי ראיתי החיפוש אחרגם
 יחפור לא פ' אמר" הא לר"י תימא וז"ל שלום דרכימפני

 מרחיקיי
 ריצת כמלא הדג ממצודת

 ההתם ועי"ל ליבא גזל אבל מרחיקין לכתחלה רודאי לר"י הר' במצודה כשבא וב"שהרג
 תורת ולבעל ז"ל ולמהרש"ל ז"ל למהררי"ק רם"ל נאמר שכן וכיון עכ"ל, וכו' בכךאומנותו
 אחר במקום מצודה לפרום ריכול שתירצו יחפור לא דפ' תוספות של ראשון דתירוץ ז"לחיים
 ודוק. ז"ל ריי וכמ"ש ליכא גזל אבל לכתחלההיינו

 הגדול ומהרב רוכתין בכמה ומהמרדכי ומהאגורה ומהתום' ז"ל מהרמב"ן למריןנמצינו
 היינו רשע ליהוי דלא וכדי מיקרי רשע נזול עצמו את שוכר או קונה אם דאף ז"למהררי"ק
 אחר במקום כזה אחר ריוח למצוא יוכל שלא לעינים הנראה מובא רווחא דאיכא היכאדוקא
 ברבר אבל ומתנה הפקר כמו חשיב גביה מוזיל אי רהתם בשוקא קצובין שרמיו ברבר אווכו'
 איתקרי. רשע ביוקר יותר או בזול יותר ימצא ופעמים כ"כ ריוח בו אין וגם ירוע קצבתושאין
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 אין מסתמא גם וז"ל שכתב בן חדר ]כ"ז )ל"א( בבית ז"ל מהרד"ך הגדול להרב ראיתיאבל
 קמיה מ"ל מציאה דמ"ל והפקר מציאה כמו הוי יותר ששוה דמה בזול השכירו ששמעוןלומר
 עלה שכתב והפקר כמציאה לו הוא הרי בזול לו קנאו שאם המררכי מדברי נמי נראה וכןבזול

 דבר אבל וכו' מצרא דבר לדינא קצת רדמי בשיוויו דבר כשקונה וה"מ וז"ל דקדושקדההיא
 בה לית מתנה כדאמריק רשע נקרא אינו בו וזכה אחר וקדם בחנם לו נשתננה מהפך אוהפקר
 דעתי לעניות ופשיטא בחנם לו שיתגנה מהפך או בהדיא ראיה לך הרי מצרא דבר רינאמשום
 על אדם בני דרך וכן לו הוא חנם משיוויו לו שימעט מה שכל קאמר בזול לו לנותנהשמהפך

 כן המרדכי דעת שאין תאמר שאם בחנם לו שיתנוהו שמבקש בזול דבר לקנות שמבקשמי
 נמי וכן כדכת"]בנא[ ודאי אלא תרוייהו לי ולמה דקאמר בחנם לו שיתעה היינו הפקרהיינו
 קונה שאינו מי כל אלא בחנם לו שיתננה מהפך או בהפך וסיים בקונה מרפתח מרבריומשמע
 לית דמתנה למילחיה מעמא מדיהיב משמע נמי והכי ליה קרי בחנם לו שיתננה מהפךבשיוויו
 בזול דבר לו שמכר דהיינו קאמרי' מועמת במתנה דאפי' ופששא מצרא דבר דינא משוםבה
 השכירו שמעון ממתמא בנ"ד הכא היא מתנה ממנו שחלק מצרא דבר ריפא משום בהדלית
 עכ"ל. וכו'בשוויו
 תאמר שאם קמייתא רמייתי ההכרח ראשונה ז"ל הקרוש דברי כלל הבינותי לא בענייואני
 זה ומהכרת תרוייהו ולמיל דקאר כהנם לו שיתננה היינו הפקר היים כן המרדכי רעתשאין
 מתנה המהפך עני של רינא דלענין הוא ואמונה אמת דהא כדכת"]בנא[ ודאי אלאכתב
 והריין ז"ל לרש"י ז"ל הרב יתרץ שה להוד, ומתנה להוד הוא הפקר אבל הוא אהד דקוהפקר
 בס" ז"ל המור גם דמציעא בפ"ק ז"ל הרא"ש ורכוותא ומתנה הפקר האומר בפ' שהזכירוז"ל
 משום וא"ב בכך ומה מציאה או הפקר שמזכירים אחרים פוסקים ג"כ ויש שניהם הזכיררל"ז
 רכבר בהפך וסיים בקונה מרפתח שכתב השני הכרח משום ולא איריא לא הראשוןהכרח
 משמע נמי והכי שכתב השליטי את גם לעיל, לשונו כרכת"]בנא[ ז"ל מהררי"ק הרב להתריץ
 הויא הכי דינא שם הנה וכו', מצרא דבר דינא משום בה לית דמתנה למילתיה מעמאמדיהיב
 לא אם מאתים שוה והיא במנה הלוקח קנאה ואם מצרא דבר דינא כהוום בה ליתדבמתנה
 במתנה ראפילו במ"ש ז"ל הרב רכונת צ"ל שכן וכיון מאתים, ליחן צריך לאחר כן נותנההיה

 מתנה ממנו שחלק מצרא דבר רינא משום בה לית כזול דבר לו שמכר דהיינו קלמר"מועמת
 דלית לז"א מאתים לו ליתן דצריך כיון מ"מ מהלוקח לוקחה המצר דבן דאע"נ לומר היינוהיא
 לו נותן אלא הלוקח שלקחה כמו במאה המצר בן לוקחה דאינה מצרא דבר רינא משוםבה

 ללוקח המצר בן שנותן יותר המאה כלומר היא מתנה ממנו שחלק במ"ש כונתו וזהומאתים
 רינא וההיא בקדושין שם בח"ג זלה"ה מוהרי"מ הגדול הרב וז"ל הכי, משמע לא דמלשונואלא
 ולא במתנה ליתן רצה דלה לקחתה המצר לבן שאין דפשימא ראיה אין לכאורה מצראדבר
 כלל בו נוהג הדין אין ש"מ דמיה את המצר בן לו שיתן אמרי' מרלא מוכיח 1"ל ר"ת אבללזה
 עכ"ל. כלל בו נוהג הרין אין ברמים אף בחנם לנומלו ברין שאינו מאחר פופו כן דכתחלתווי"ל

 דמרח משום שמעון מיד החנות רמוציאין אח"כ שכתב ז"ל הרב ברברי למידק איבאעור
 היה הראוי ומן יעיש, וכו' בכך אומנותו שראובן וגם הדג ממצודת רמרחיקין מההיאועדיף
 הפקר רתשיב בזול אותה השכיר רשמעון נימא דאפיי רבותא ולאשמועינן לומר דבריובתוך
 בכך אומנותו עם וכו' בה ודר בה והחזיק מעותיו ונתן בחנות ונכנם ראובן שמרח כיוןאפ"ה
 שלו בנדון אפ"ה הפקר והו' בזול שהשכירהאע"ג

 מוציאיי
 גדולה טרחא בשביל שמעון מיד

 עני משום יש לא ומתנה דבהפקר המוברים רבוותא וכלהו התום' וכמ"ש ראובןואומנות
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 של אלה ומדבריו לעיל, כדכת"]בנא[ מידו מוציאין בכך אומנותו או מרח אם אבלהמהפך
 עובר בנול כשקונה ראפילו לעיל רדכרנא רבוותא הנהו וכל הרמב"ן עם רפלינ משמע ו"להרב
 מיקרי. ורשע המהפך ענימשום

 או דכשקונה ז"ל הרב רנשאומר פלוגתא ליהוי דלא היכי כי רבה דוחקא ע"צ נאמרואולי
 הויא דהכי ברורה ובראיה לעינים ונראה הרבה מבורר שיהיה היינו הפקר דהוי בזולכששוכר

 בבית חררה כגון בשוק נמכר כמוהו קצובין שדמיו לדבר ודמיא בזול פעמים כזה ימצאולא
 מדינא דמייתי ממאי לזה ראיה כרמות ויש לא הכי לאו הא ז"ל מוהררי"ק כמ"ש וכו'הפלטר
 גם מוכרה היה הוא שכן אומר והמצרן לאחר כן נותנה היה שלא הלוקח מען שאם מצראדבר
 דעוברא ובפרט הכי מישתמע לא דבריו ממשמעות אבל ברורה, ראיה להביא המצרן עללאחר
 מתנה, או הפקר חשיב מועם בדבר אפי' בזול שמעון השכירו ראם ואומר קרקע גבי הוידיליה
 ושוכר קונה גבי ורנוותא רמיו מבדי פתוח משכיר או מוכר ארם פעמים קרקע דנבי ידועוהנה

 כתב ז"ל והרב קצבה, לקרקע ואין בו שחפצים מפני דמיו מכדי יותר הרבה נותניםלפעמים
 וכו'. הפקר חשיב מועטח במתנה ראפילו קרקעבשכירות
 המרדכי דברי רמייתי כ"ד מ" סוף בתשו' ז"ל מוהרש"ח הנרול להרב ראיתי הלוםהגם
 הא בשיוויו הדבר כשקנה רדוקא נראה דבריו דמתחלת אריוקא ריוקא ברבריו נמי ליהוקשיא
 בחנם כמו משיוויו פחות הוא הכ"כ שנאמר לא אם כתב ובמוף וכו' רשע מיקרי לאפחות
 ריוח לו שיש דכל מוברים שיש כיק רשע לקרותו ראוי אין דינא לענין ומ"מ כתבואח"כ
 ותמהני יע"ש, דרבוותא פלוגתא בתרי מ"מ ליה עביר ואח"כ וכו' רשע מיקרי לא קנייהבאותה
 בחצריהם במקומותם ז"ל הפוסקים של חדרים בחדרי בקי שהיה ז"ל הגרול הרב על הקמןאני

 ז"ל. ומוהרד"ך מוהררי"ק הגדולים המאורות דברי מיניה אישתמימתיה איךובסירותם
 ליבא הפקר דברבר רס"ל ומייעתו ז"ל לר"ת אפילו זה ראובן דלכאורה האמור מכלנקמינן
 בשרות זכו כבר מקודם במכם המשרתים שהיהודים מחמת בנ"ר אפ"ה וכו' המהפך ענימשום
 ולעכב למחות בידם יש נ"ב מיקרי רשע רראובן מלבד נבך אומנותם וגם בו והחזיקוהמכס
 משרתים. הם אשר השרות יעשה שלא ראובןביד

 מיקרי לא רשע ואפ" חטא אשר עון לראובן יש לא רבנ"ר אשכחנא שפיר מעיינן כראכל
 הפקיד מאת שקנה שמעון על קצ"ד מ" ח"א בתשו' ז"ל המבי"ס הרב ממ"ש לה אמינאומנא
 שער עליו להעלות ורצה שמעון על לוי קם הימים ארכו כאשר ויהי העופרת עפר המלךשל

 בי ואומר וצועק מתרעם ושטעון המלך של הפקיד אל חומפת להב לבא העהיר ההואהעפר
 דנקרא בחררה המהפך רעני לההיא רמי דלא ונ"ל וז"ל והשיב זכה, אשר נבולו את יסיגלמה
 מירו לקחתה אדם שום יוכל לא בה שיזכה ואחר בה לזכות מהפך שהיה משום והיינו וכו'רשע
 ירצה כשלא שזכה אחר אפי' בו לזכות יכול שאינו יודע שהוא בדבר מהפך כשהוא אבלבדין

 התחתונה על ידו המכם או המלך נכסי שקונה שמי הוא ומנהגו המלכות דחק ניד כיהמזכה
 להסתלק יכול אינו והוא מעמירה בירו לרתמירה רוצה המלך שאם העליונה על המלךויר

 לקחה כן ע"מ וא"כ ממנה הוא ויסתלק אותה יקח ברמים אותה ויעלה אחר יבא ואםממנה
 אפילו דהיינו משמע לישניה ומאשגרת עכ"ל, וכו' שלו שיהיה עליו ויעלה ויוסיף אחר יבאשאם
 מיקרי. לא רשע ואפילו דיכול והשיב לבא יכול אם ושואל הבירו על עדיין נא שלאלמי
 כיוצא ענין על ניד( ם" בחר ~פ"ע. קנ"ר בם" כן כתב זלה"ה זמרא ן' מוהר"ר המופלא הרבנם
 הוא דמלכותא ודינא רינא דמלכותא הדינא דקי"ל כיון הדין לגבי אבל וז"לבזה

 שממלקיי
 את



 השראל" אהרן "ביתקובץ )קפח(כת

 המלך מדינות בכל מנהג הוא וכן זמנו השלים שלא אפילו עליו הוסיפו אם אלתזם שוםהלוקח
 ואם חלקו יקח הרויח ואם השותפות תנאי להשלים תריך נזל כאן ואין חזקה כאן אקיריה
 דינא היה אם מאבותיו שירש או שלו קרקע שאפילו מאד פשומ הרבר וזה חלקו יפסידיפסיד

 שאין יר"ה המלך של הוא שהמקום בניד וכיש הפומקים כל המכמת היא וכן וכו'דמלכותא
 עכ"ל. חזקהחזקתו

 המכם ליקה יכול שראובן וכמו לה"מ השייכי קנ"ו מ" בסוף ז"ל מוהרשד"ם הגדול הרבוז"ל
 וליקח לראובן להוציאו ליתומים ידם לאל יש אם כן כמו עצמו מעל היתומים ולמלק עליוכולו
 היכי דעוברא גופא יע"ש החג במלכות הפשומ המנהג כן כי לעשות הם יכולים עליהםהמכם
 המכם בבית והחזיק עומד שהיה מינדו אברהם על שעד בם" למ"ש זה נדון דמי ולאהוה,
 דהתם יע"ש לחיותיה פסיק וקא שנים כמה בו שהחזיק מארר רשע נקרא גבולו להסיגדהבא
 הוא עצמו מינדו אברהם ומעיקרא וכו' במלכות פשומ מנהג יש לומר שייך דלא בעמןסיירי
 יע"ש. בכבוד לפרנמו כדי הסוחרים ועשו המכם של נדון אותוהמציא
 הרב דברי דבריו ובכלל ז"ל מוהרש"ך הרב הגדולים המאורות שני את דאשכחןואע"ג
 המשקל במלאכת שהחזיק ראובן על איפכא רכתבו שנר']אה[ ז"ל נחמיאש מוהר"רהמובהק
 אפשר יע"ש בו וטערין בידו מוחין מאומנותו ולסלקו נבולו להמינ דהבא יר"ה המלךבמנם
 ממלקין היו לא דמלכותא דינא רמשום באופן סיירי המשקל מלאכת של נדון דאותולומר
 גבולו. להמינ ינולין ראין כתבו ולכןלראובן

 דאיך בזה דעתי נתקררה לא עדיין והנה התום', דכ"כ כתבתי כבר בכך ראומנותםולמענה
 ממצודת רמרחיקין ההיא האומר בפ' ז"ל הרא"ש וכן יחפור לא ובפ' האומר בפ' תום'מתרצים
 דלא יהושע דרב בריה הונא כרב קי"ל עצמו אומנות רגבי כיון בכך דאומנותו משום וכו'הרג
 ע"ב( ק"מ )יף ק"ב בסי' ז"ל שמואל משפמי בעל הגדול הרב ועל א' מעיר כששניהם מעכבמצי
 מצי דלא בזה הונא כרב דלא דפמיק איבא כבר למיכתב הו"ל דלא בלישניה למירקאיכא
 כמבואר שנים או אחד זולתי ע"ז שיחלוק מי יש ולא ז"ל הפומקים כל פסקו רכן כיון וכו'לעכב
 ועל ואביאסף והראב"ד בה"ג שהם מ"ח בם" להו מיינני עצמו והרב קנ"ו סי' יוסףכבית

 זה. דבר מצאתי ולא בהשגות כתבתי ואני שם ז"ל יומף בית הקדוש הרב כתב 1"להראב"ד
 אחריתי ממחא ראתא באינש מיירי הדג ממצודת רמרחיקין דההיא לומר הדוחקומלבד

 נימא ראפי' אלא קתני מחמא דהא לעכב מצ' לא מתא אבר מתא בר אבל לעכב מציולכן
 לא אומנות רמענת רינא לענין ונמצא הקושיא מחזיקין אנו בזה א"כ הכי למטר רוחקדאינו
 ומצי בכך שאומנותו שאני רהתם דינא לענין ז"ל והרא"ש התום' כתבו איך וא"ב מענההוי

לעכב.
 מצי דבקבועה קבועה לשאינה קבועה אומנות בין הונא רב גבי המחלק ז"ל לר"תוהנה
 ממצודת רמרחיקין רההיא לן תיבעי לא לעיל כדכת"]בנא[ מתא אבר מתא בר אפילולעכב
 ליכא ומחנה דבהפקר דהיינו בחדא לר"ת רמודו כיון אבל קבועה באומנות מיירי וכו'הדנ
 באומנות ואפ" לחלק דאין מתא אבר מתא בר גבי בהדא עליה ופלשי המהפך עםמשום
 משום הדג ממצודת רמרחיקין ההיא ז"ל הרא"ש בפרם מתרצין איך א"כ לעכב מצי לאקבועה

 אלא הוה הכי לאו הדין דכפי כיון עיקר שינויא דהאי ז"ל רבוותא עלה וכתבו בכךדאומנותו
 לעכב מצילא
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 קבועה אומנות בין דמחלק ז"ל דר"ח אליבא הכי מתרצים ז"ל והרא"ש דהתום' נאמרואם
 ור"ת יע"ש הש מילתא רלאו בחדושיו ז"ל הרמב"ן אותו שדחה וכמו הכי מ"ל לא ולהווכו'
 משאר באחד לה מתרצ' הדג ממצודת דמרחיקין ההיא ולרידהו הזה בדבר יחיד הואז"ל

 כיון מענה הוי לא אומנות מענת דינא לענין דלעולם א"כ רנמצא ניחא ביה דאיכאחילוקים
 מתא. אבר מתא ברשהוא

 ובשם יהושע מרב בריה הונא כרב רפומק יחפור לא בפ' שם אגודה בעל מהרב משמעוכן
 מאי משום לשונו להעתיק וצריך בכך שאומנותו משום דמרחיקין ההיא ומתרץ מפרש ז"לר"ת
 מבואה בר ואחא ריחייא דאוקי מבואה בר האי הונא א"ר מ"ד בם" וז"ל לקמן למימררבע"
 של חנות בצד חנות ארם עושה מיתיבי חיותאי פסקת קא דא"ל דמעכב הוא דינאחבריה
 רב פסק היא תנאי שלי בתוך עושה ואני שלך בתוך עושה אתה לו לומר שיכול מפניתבירו
 הוה יהושע דרב בריה הונא רב ועוד כיחיראה לה מדמוקי הונא כרב הלכתא ליתאלפם
 הדג מן הדג מצודת מרחיקין ת"ל מ"ה בם" כתב ואח"כ מ"ד בם" עכ"ל עליה ופליגבתראה
 רימצא היבא אלא מיקרי לא רשע אפילו בחררה המהפך עני הפקר של בדבר מפרשור"ת
 רהכא ועור מצורתו לפרום שיכול שימצא מקומות בכמה דהכא בחררה והמהפך אחרבמקום
 עכ"ל. בכךאומנותו

 לעכב יוכלו העיר בני ירצו ואם וז"ל שכתב רצ"ג בם" ז"ל זאב בנימן בעל להרב ראיתיאבל
 יחפור לא פ' דב"ב תדע וכו' מעכב מבואה אבר מבואה בר רהא שם ומליתן מליטא ידםעל

 בר ואתא ריחייא דאוקי מבואה בר האי הונא א"ר מ"ר מ" הלכה לפסק שם האגודה מ'והביאו
 עכ"ל. וכו' חיותאי פסקת קא ליה ראמר דמעכב הוא דינא חבריהמבואה

 יהושע דרב בריה הונא כרב דפומק אלפם רב דברי דמדמייתי האנודה כבעל הואונהפוך
 בפשימות משמע אח"כ דיבור שום ובלחי חולק שום כלי הוא דיחיראה הונא כרב הלבתאולית
 היא תנאי ותירוץ וכו' חנות אדם עושה מיתיבי מרמייתי ראיה ועור הלכה, לפמק מ"לדהכי

 רפומק גדולות הלכות בעל בעד זה מהכרח שכתב קצ"ב בשורש ז"ל למהררי"קוכראשכחן
 מעכב רמצי הונא כרב רהלכה גדולות להלכות דם"ל לע"ד נר']אה[ ועוד וז"ל הונא כרבהלכה
 הוא רעא ער וכו' ריחיים המוקי מבואה בר האי וז"ל הונא רב דברי הבכוו הם שהריוכו'

 רעושה הברייתא לא וגם עלנו חולק שום מביאות ואינן לחיותאי פסקת רא"ל עליהםדמעכב
 הונא רב ולהעמיד היא תנאי לשנויי התלמוד הוצרך רמכחה חבירו של חנותו בצד חנותואדם

 כוותיה הלכתא דלית דם"ל משום כלל יהושע דרב בריה הונא רב רברי הביא לא ונםכיחיראה
 עכ"ל. ס"ל דכוותיה ופשימא דפליג הונא כרבאלא

 למחות יכול אין במתני דאמרי' הא פר"י וז"ל האגודה בעל זה קודם ממ"ש תשיבניואל
 סיירי הכא אבל לעצמו בעושה במתג" התם ונרדי מריחיים מ"ש וכו' לישן יכול אינילומר

 כדאמרי' אחר אומן אצלו לישב יכול לא בחצר אומן היה אם משמע ובסמוך לאחריםשעושה
 דמשמע עכ"ל לחיותיה פסקת קא דא"ל עלזה דמעכב דינא ריחייא דאוקי מבואה ברהאי
 היינו מענב רמצי ובז' מבואה בר האי רמייתי רמאי ההן מילהא לאו רהא הונא ברברם"ל

 דמצי הונא א"ר מבואה בר רגבי לאחרים לעושה לעצמו עושה בין דמחלק למאילהקשות
 'כול היה לחיותיה רפמקת משום לאו דאי רמשמע לחיותיה פמקת קא רא"ל משוםלעכב

 נבי שם יחפור לא בפ' בפירוש הכי התום' וכמ"ש לאחרים דעושה אע"ג הריחיים שםלהעמיד
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 קא לזמר בטענה לעכב מצי רלא יהושע ארב בריה הונא כרב דהלכתא דם"ל לעולם אבלגרדי
 ז"ל. הרי"ף בשם בסמוך וכדמייתי לחיותיפסקת

 בנ' המתום מבוי אבטומף במפר וז"ל מ"ו בם" שכתב האגורה בעל בדברי למירק איבאאבל
 הפתוח צד כלפי לדור שמעון ובא המתום סופו אצל ראובן ורר בו נכנסים א' בצד רקצדרים
 עכ"ל, עליו דמעכב נר']אה[ שמעון בית לפני תחלה ילך לא אם למבוי ללכת גוי יכולשאין

 הרב ליה ומייתי הונא כדרב עליו לעכב ריכול נר']אה[ בפירוש וכתב ליה מייתי נמיוהמררכי
 ררב בריה הונא כרב דלא מבר ראביאמף ונר']אה[ וכתב קנ"ו סי' בב"י ז"ל מהריק"אהקדוש
 יש שכן וכיון עכ"ל, עליו מעכב מצי לא יהושע ררב בריה הונא כרב דקי"ל לדידן וא"ביהושע,
 יהושע ררב בריה הונא כרב דפומק ז"ל הרי"ף דברי רמייתי האגודה בעל הרב עללדקדק
 ודכוותא הונא כרב דם"ל דמשמע אביאסף הרב של הא מייתי ואח"כ כותיה רס"למשמע
 ובודאי ז"ל אביאמף הרב מברת וג"כ יהוידע ררב בריה הונא דרב הא רמייתי המרדכי עלקשה
 הכי. ס"ל דלא פוסקים רברי רמייתו והמרדכי האגודה בעל על לומר מאד גדולדדוחק

 בריה הונא כרב מ"ל אביאמף הרב דנם לך אימא דלעולם אמינא הוה דממתפינא לאואי
 דאינו היינו הונא רב רקאמר לחיותי פסקת רקא דכיון רס"ל אלא מעכב מצי דלא יהושעדרב
 אחריני ריחים עוד אוקי שהשני אלא שלו בריחים עומד הראשון שהרי לגמרי לראשוןמבשל
 לראשון ריוח יש מ"מ אבל כבראשונה לראשון הרבה ריוח יהדק שלא ממחייתו לראשוןומחמר
 וז"ל נמי ז"ל רש"י וכמ"ש הרביעי בדין שם בנימן משאת בעל הרב וכמ"ש מבראשונהפחות
 דרב בריה הונא כרב לפסוק ראוי זה על יבא אצלך שבא ומי 'בא אצלי שבא מי הכאאבל
 מבראשונה פחות הוא אם כלום בכך ואין לראשון ריוח יש דמ"מ כיון לעכב מצי דלאיהושע
 צד כלפי לדור שמעון ובא המתום מופו אצל ראובן ודר צדדים בג' מתום מבוי כשהואאבל

 הנר']אה[ דבר והוא שמעון בית לפני תחלה ילך לא אם למבוי לילך הגוי יכול שאיןהפתוח
 הונא כרב לפסוק לאביאסף נר']אה[ בזה לנמרי מחייתו לראשון שיחמר לודאי וקרובלעינים
 רמצי יהושע דרב בריה הונא רב מורה זה רבנדון מעיקרא לומר אפשר וכבר עליו,דמעכב
 נר']אה[ המרדכי כמ"ש הונא לרב הזכיר ףלא האגורה בעל הרב של בלישנא נמי דייקאמעכב
 אביאסף להרכ מהא וכהכי עליו, דמעככ נר']אה[ מתם כתב אלא הונא כרב עליו לעכבדיכול
 דוקא בהא וכו' הפתוח צר כלפי ושמעון בסופו דר וראובן צדדים בג' המתום מבוי רמייתיז"ל
 כרב מ"ל כל מכל בכל דלגמרי נאמר ואם ס"ל יהושע דרב בריה הונא דכרב ולעולם מעכבמצי
 לעכב. מצי ראובן אצל שמעון דר אם דאפ" רבותא לישמועינן לעכב המציהונא

 דלא יהושע ררב כריה הונא כרב דהלכתא נמי ס"ל ז"ל אביאסף דהרב לומר אפשר נמיאי
 מנ' מתום המבוי שיהיה חרא מילי תרי ז"ל הרב הצריך לעכב יכול שיהיה וכרי מעכבמצי

 בא שעכשו צריך הפתוח צד כלפי שהוא רשמעון ועוד המתום, מופו אצל ראובן וררצדרים
 שמעון ובא אומרו מלישניה הכי וכרמשמע מקורם ביה דר היה ולא מבוי באותו לרורמחרש
 וכו' אחרינא מבואה בר רהיינו לדור שמעון בא מחדש דעכשו המשמע הפתוח צד כלפילדור
 מבוי בהיאר דוקא והיינו לנתבע קולא דהוי משום מעכב מצי דלא ופסקי בגמ' בתיקודקאי
 בזה המתום בסופו דר וראובן צפלין בג' המתום במבוי הוא מחרש לדור שבא זה אםאבל

 אגודה לבעל ניחא האמור ועם דכתי'~נא[, ממעמא לעכב דמצי אביאמף להרבנר']אה[
 ז"ל. אביאסף דהרב להא נמי מייתו ואעפ"כ יהושע דרב בריה הונא כרב דם"לוהמרדכי
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 או בהפקר לזכות דהבא מתם ז"ל ר"ת ס']ברת[ אלא כתב דלא רל"ז מ" מהמור נר']אה[וכן
 שום רמעיקרא האמר ומה אומנותו לשאינו בכך אומנוהו בין חילק ולא רשע מיקרי לאבטענה
 רמוז שם אחר במקום לו המצוי רבר שאינו ופירש שכתב מלשונו אבל המור מייתי לאחילוק
 איתקרי. רשע אחר במקום מצוי דבר הוא ההפקרראם

 דמרהיקין ההיא הביאו לא ז"ל והאנ"ש והרמב"ם שהרי"ף לזמר אפשר מעמאומהאי
 ואינו רחבה הוי תלמודא דקאמר מירא ריהבי דגים דשאני דם"ל משום ואי וכו' הדגממצודת
 ליה מסייע ללימא הוי ר"ת של דקושיתו ז"ל מוהרש"ך הרב פי' צודק ובזה דינא לעניןעולה
 שאומנותו משום דמרחיקין ההיא לאחויי דהו"ל קשיא אפ"ה כנה גדול דוחק לנו ראיןמלבד
 מתא. אבר מתא בר טענה הויא לא אומנות רטענת שעמא הייו אלאבכך

 במלאכתו אברהם הר' שזכה התשובה בסוף שם ז"ל מוהרש"ך הרב שכתבואע"נ
 שוין אנפין כל שכתב התשובה בראש וכן וכוי ושנס ימים כמה בה שריזיק כיוןובאומנותו

 אינו דקאמר אומנות דתיבת דנאמר ודאי פשימא האמור כפי באומנותו הנז' אברהם הר'שזכה
 ליריה וממא שנים כמה שהחזיק משום אלא אומנות ממעם אברהם להר' מזכה דקאמשום
 לענין קאי התום' של ואומנות רתירוץ מ"ל ז"ל רלרב נאמר אם ואף ליה מזכי דקא הואדוקא
 אליבא קאי ולא דחיה ררך הוא תלמורא דקאמר מירא דיהבי דגים דשאני דם"ל משוםדינא

 דרכו ע"פ ליה ממייע לימא כמברת אומנות משום הוי דמרחיקין ומעמא כרכת"]בנא[דהלכתא
 עצמו ר"ת דאומנות התירוץ דואת ס"ל ז"ל דהרב משום קשיא לא אפיה בתומפו' ז"ל הרבשל
 דלר"ת דקאמר לישניה באשנרת כנראה דמרחיקין מההיא לה מותיב והוא לה מתרץהוא
 התום' מ"ש יחפור לא דפ' ההיא יהיה ודכוותא וכו' ר"ת קאמר הכי ומשום וכו' ליהקשיא
 הכי. ס"ל לא ולהו רר"ת אליבא היינו אומנותמשום
 לעכב מצי בכך רכשאומנותו לה אמרי דינא דמשום דמשמע דרכו יורה האמתאבל

 דמי לא דמרחיקין דההיא סתם הניזקין במ"פ והמרדכי התום' שכתבו לעילכדכת"]בנא[
 רלענין שם ז"ל במהררי"ק הכי איתמר ובפירושא בכך שאומנותו משום המנקף רענילההיא
 ראין ואומרים ז"ל ר"ת על לחולקים אפילו בכך ראומנותו היבא לעכב רמצי מודו כ"עדינא
 דשאני ולומר לחלק יכולים היינו הוה הכי לאו דאי אע"נ יע"ש וכו' קבועה אומנות ביןלחלק
 החילוק נמי אי העיר מאותה היה לא תבירו על הבא דהשני שם ז"ל מהררי"ק הרב שלהגרון

 ז"ל מהררי"ק לה דמייתי ראינו ראה אבל ז"ל, בנימן משאת כעל מהרב מזה למטהשאכתוב
 בכך שאומנותו ועוד אומרם תום' של בחרא דשינויא וכמ"ש מקום בכל דינא לעניןבמחמא
 קא ז"ל מוהרשר"ם הגדול הרב וגם דינא לענין אומנות דרך תפם ז"ל מהרד"ך הרב וגםעיקר
 איך תלמוד צריך הדבר עדיין שכן וכיון לחיותיה, פסקת דקא ממעם מינדו לאברהםמזכה

 בכך. שאומנותו משום לעכב דמצי הדג מצורת דמרחיקין ההיאמתרצים
 משום היינו הדג ממצודת דמרחיקין ההיא הביאו שלא רהפומקים זה כפי לומ']ר[ודוחק
 מהררי"ק הרב רהא קאמר רלכתחלה הנזיקין במ"פ במרדכי ר"י וכמ"ש הראשך כתירוץדם"ל
 מייתו דלא דטעמא לומר אין וגם עיקר, אומנות של אחרון דתירוץ הסכימו ז"ל מהרש"לוהרב
 כמאן הוה הפירושים דלכל כיון דמרחיקין היא דפשימא רמילתא משום דמרחיקק ההשלה

 דיהבי ההיא דמוקי ז"ל גרשם לרבינו ובפרס מרחיק שאינו למי הוא בידו גזל א"כ לידיהדממא
 לאשמועינן כדי לאחויי להו דהוה קשה שעריק לפי חבירו במצודת כבר באו שהדגיםמירא
 דכבר ואע"ג יחפור לא בפ' שם הונא רב כמימרת פרסה דהיינו הויא כמה ההרחקהשיעור
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 בפ' הדג ממצודת דמרחיקין ההיא לה מדכר מקום רמכל ז"ל הרא"ש בעד לעילכתיבנא
 לה. מייתי לא הויא כמה ההרחקה שנעור אבל יחפור לא בפ' לה מייתי לא ולכ,האומר

 ולא ז"ל בהרמב"ם בקשתיו כעת הוא רשע ונמלה אחר ובא בחררה המהפך עני דיןנם
מצאתיו.
 מוהרש"ך הרב אומנות דמ"ש מעתה אמור לה נמירי הלכ"א אומנות דתירוץ ראמר"וכיון
 לי פסקת דקא במענה לעכב מצי באומנותו שמם כמה שהחזיק דכיק הוא מדוייק בתשובהז"ל

 משום נמי המשקל לבעל מזכה לא אמאי נרקרק הוה הכי' לאו כונתו ואם וכו'לחיותי
 תליא. בהא דהא אפשר וכבר החוקה מלכד שנים מכמה בכךשאוסמתו
 האורנדא מקצת יהודים קצת שלקחו שלו השאלה על שם כתב ז"ל בנימן משאת בעלוהרב

 דיריה מתא אבר מתא ובר א' בעיר ראובן עם דרים רהשותפים ואע"נ כתב יע"ש ראובןשל
 להעמיד השני שרוצה בריחיים רוקא היינו יהושע דרב בריה הונא כרב רקי"ל לעכב מצילא

 ראשון של בריחים עמק שום לעמוק השני מבקש ואינו ראשון של ריחיים אצל שלוריחיים
 השני רבא היכא אבל כבראשונה הרבה ריוח לו יהיה שלא ממחייתו לראשון שמהמראלא

 וזכות כח לו ואין ובמל יושב שהראשון באופן ממחייתו אותו לבמל לגמרי הראשון אתלדחות
 אילו עצמו יהושע דרב בריה הונא רב ואפ" השני על הראשון לעכב מצי החלק באותויותר
 עכ"ל. השני על מעכב הוה בפנינו עומדהוה

 מצי לא אחריני מתא אבר מתא דבר רהלכתא אליבא אפילו בנ"ר נראה לכאורה איפהוא"כ
 ונמצא הוא וישר ,ך אמיתי חילוק שהוא דמשמע ז"ל הרב של החילוק לחלק יש אבללעכב
 במכם ראשונה היושבים להיהודים עוד להם שהיה החלק אותו לעצמו ליקח בא זהדראובן
 אילו עצמו יהושע דרב בריה הונא רב אפי' דבהא חלק באותו לגמרי אוחם לדחוק בידוואין
 מעכב. הוה לפנינו עומרהיה

 הרב מ"ש ועם דעתיה ממכא דלא לעיל דכתיבנא מאי כפי לנ"ד כלל רמי דלא אמינאאבל
 אומנות לתוך יורד לדין נ"ר לדמות אפשר אי שפיר דייקיק כי אבל וז"ל שלו נדון לענקעצמו
 בלא ריחיא ראוקי מבואה בבר אלא לעכב רמצי חבירו אומנות לתוך היורד אשכחן רלאחבירו
 שקנה זה ראובן אכל לעכב מצי אומנותו לתוך היורד ולהכי לעולם זו באומנות ודעתו קצובזמן

 אפי' לאומנותו השני ירד לא למה אומנותו כלה זמנו כלה וכאשר קצוב לזמןהאורנדא
 וכו'.לכתחלה

 לשרת שנכנס והראשון כלל דראשון דעתיה ממכא לא דמעיקרא דירן בנדון שכןוכיון
 למיסר שייך לא א"כ נכנס בשותפות עליו אחר שיבא או החוצה אותו דישליכו אדעתאבמכם
 רבו דמדקדק לישנא לאירך ואף כלל רעתיה ממכא לא ורגע רגע דבכל אומנות מענתכלל

 מהררי"ק כמ"ש איתקרי רשע בו המהפך נמי הומן כלות אחר קצוב לזמן דכשהוא ז"למהרש"ל
 כלל לזמן דאינו נמי דידן נדון שאני יע"ש ז"ל ו']מרא[ ,' מוהר"ד לה ומייתי עשרים בשרשז"ל
 וא"כ יורירני מי ולזמר לחשוב שוים ולבו פיו כמימריה רגע ובכל מתם בעלמא שרותאלא
 מיקרי. לא רשע ראפילונאמר

 נפש נוחי האשכנזים הרבנים כל עם ז"ל מהררי"ק של דנדון פשיטות ררך נאמרומעיקרא
 אותם מעבירין אין דבחקותיהם הגויים בארצות מיירו מכם וענייני האורנדאש עלהמדברים
 לזה. מזה הזמן הגעתקורם
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 אפשר כבר איתקרי דרשע תשובה באותה כתב ז']מרא[ ן' מהר"ד הגדול שהרבואע"ג
 דהכי ואדעתא קמן ברגע אפילו כלל רעתיה ממכא ולא מכר ולא בעלמא שרות היותדבנ"ד
 ז"ל המבי"ס להרב מצינו מרין בר איתקרי, לא נמי ררשע דיורה אפשר לשרת נכנסיםהם

 משמע וכן וכו' בהררה המהפך רעני לההיא כלל דמ' דלא רשע מיקרי דלא בפשימותשכתב
 מוקמינן לא או רשע מיקרי אי פלוגתא דהויא גימא אפי' שכן וכיון ז"ל למוהרשר"ם דם"לנמי
 יע"ש. תשובה באותה שם ז"ל מוהרש"ח הגדול הרב כמ"ש אחזקתיהגברא
 יום בכל מעשים רואות שעינינו כמו לראובן מסייע יר"ה המלך מרינות כל מנהגוגם

 שכבר את להוציא וגם חבירו על אחד לבא המכס ענייני על האדם בני משתרליןרבפרהמיא
 רלא הנמור ובודאי גבר דאלים כל אלא לדין אותם ולתבוע ידם על שיעכב מי ואיןנכנם

 הנרול המאור בשם רכתיבנא מאי משום מעמייהו היינו אלא ברשיע' אינשי כ"כמחזיקינן
 אמתן חורת ,שו"ת ז"ל מהרא"ש הגדול הרב למ"ש דומה זה והרי ז"ל, המבי"מ והרבמוהרשד"ם

 שכך לפי וכו' בחררה המהפך עני צד חרוזם שום אפ' בזה ראין לי ונראה וז"ל קל"ז מ"בסוף
 לחוגר נתנו וכלם אנשים וכמה כמה הלכו שבנ"ר מה זה על ויעיד מעיקרא והסכימוהתקינו
 היה לא שאם מפק ואין מזה זה ידעו כלם השאלה דברי מתוך וכנראה זה אחר זה מעותהנז'
 שיוכיחם מי היה ולא בפרהסיא הוה המגונה כמעשה עושים רבים היו לא ביניהם פשומזה

 עכ"ל. ההסכמה מכח ביניהם פשומ היה זה שדבר ודאי אלא הזה הדברויודיעמ
 עון לראובן דאין והקלוש החלוש לע"ד יראה דכתיבנא מעמי הני דמכל דברים שלכללן
 מיקרי. לא רשע זאפ" חמאאשר

 לא הוא מעיקרא כי ראובן שמוען מה כפי הני לכל צריכנא לא דיד, דבנדק לי יראהאמנם
 מאד בו והפציר אהובו היה שהמכמן אלא במכם ולשרת להכנם כדי השתדלות שוםעשה
 שלא תחנה בקול למכמן ויאמר ויען רוצה היה לא וראובן המכם מן הוא נם יחמר לאשעכ"פ
 ואת ובכל מרובה הפסד לו גורם והיה בחנות ויושב מוחר היותו מחמת במכם לשרת יכולהיה
 ומעולם ונמלה אחר בא מיקרי לא כזה דבנרון וראי רפשימא אותו באהבתו המכמן הניחולא
 לעיל שהבאתי תשובה באותה בפירוש כן ז"ל אלשיך מוהר"מ וכמ"ש בזה אדם נסתפקלא
 העצה מאת מעצמו נמל ולא בקש ולא תבע לא הרופא שהרי כאן אין ונמלה אחר בא וגםוז"ל
 החררה בעל בא אבל רשע רנקרא אמרי' ונמלה אחר ובא ההיא החזקה לו נתנו מעצמם אםכי

 ג' קמ"מ רף ק"ו מ" בח"ב ז"ל המבי"מ בהרב נמי וע' מג"ש וכו' אמרי' לא לאחרתתנה
 אחר ובא מיקרי רלא רופא אותו של הנז' בנדון 1"ל מהריק"א הקרוש הרב למ"ש הואשהמכים
 יחיה. באומנותו וצדיק מיקרי לא רשע אפי' דראובן מעתה אמור האלה הדברים ע"פונמלה

 השגרתו עין ישים האדון פני ואהלה מלכותו הדר כבוד לפני אילין מילין ערכתי נאהנה
 עמלי, מגל חלק' זה חפצי אדונ' גתורת כי דבר משיבני ולרחבו לארכו זה בקונמרימילמוכה
 מעתה בידי, הן מעות שאמרתי דברים באימר' אבוש לא דמיתי האמת ומקו שמת' אמנםואף
 המלאה כנפשו בנעימ.ב ושנותיו במוב ורכינו מורינו אדוננו ימי יאריך וו מאת שאלתיאתת
 חביב ז' שמעון מסביב מגור תעיר הצעיר מפץ וכנפש ה' ויראת ודעתחכמה

 ,ל ,לול
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 זלה"ה* אלגאזי חישרבי
 חיי" "כניבעסה"ם

 ב"ז מימן שבע באר ספר עלהערה
 השינים בין של ואוכלו נוררו ככר שע"ג דם ב' כ"א דף שחימה דם פרק בכריתותגומינן
 רם בו וניכר שנשכו כגון הככר גבי שעל רם ס.( )נהוב~ח ופרש"י חושש, ואינו ובולעומוצצו
 ליה, דחזי דליכא בכך מה פירושו על לי וקשה ליה, דחוי ליבא דהא מוצצו לדם, גוררוהשינים,
 חדרים בהדרי אפילו העק מראית מפני הכמים שאסרו מקום כל רב אמר יהודה רבוהאמר
 ישחה לא ע"א בפני קוץ לו ישב גבי ףע"א בפיק הגמרא פריך ממש גוונא האי וכיאמור,
 דלא אילולא נראה אינו מאי מותר, נראה אינו ואם לע"א כמשתחוה שנראה מפניוימלנה
 בחדרי אפילו העין מראית מפני חכמים שאמרו מקום כל רב אמר יהודה רב והאמרמתחזי
 רואה אתה הרי ע"כ. מותר לע"א כמשתחוה נראה אינו אם אימא אלא ומשני אמור,חדרים
 דחזי ליצא דהא מוצצו רש"י פירש היאך וא"ב אמור, אפ"ה ליה דחזי דליכא דאע"גמפורש
 בחדרי אפילו העין מראית מפני חכמים שאמרו מקום כל רב דאמר רהא לומר אפשר ואיליה,
 בשם הנכורים בשלטי שכתב כמו ע"א, חומר משום בע"א אלא כן נאמר לא אמורחדרם
 פוקק דתניא מהא רב על הגמרא פריך אשה במה בפרק בשבת שהרי דע"א בפיק ישעיהרבינו
 רב על הגמרא פריך חבית בפרק וכן וכוי, היא תנאי ומשני בחצר עמה ומטייל בצוארה זוגלה
 גבי רביצה בפ"ק וכן וכו', היא תנאי ומשני העם, כבר לא אבל בחמה שומחן התם דתנןמהא

מוליכיי
 חכמים שאמרו מקום כל רב והאמר איני הגמרא פריך וכו' לשובך משובך המולם את

 מקומות הני בכל לאוקמה איצטרך מאי איתא ואם היא, תנאי ומשני וכו' העק מראיתמפני
 אוכל לא כן על בע"א, דוקא אלא רב אמר לא כי ליתא מעיקרא הקושיא הלא בתנאיהנזכרים
 באילן עצמו ותלה הם סועה תלמיד דברי אלא ישעיה רבינו מפי אלו דברים שיצאולהאמין
 לחשוד שיש במקום דוקא אלא וכו' חכמים שאסרו מקום כל רב* אמר דלא י"ל ונצמאגדול,
 לוה קשה נ"ב וכו'. שהבאתי ע"א בפני קוץ לו רישב ההיא כי דאורייתא איסור שעשהאותו
 לחינגא דמוליבה כמאן דמיחזי הנם' שמפרש כמו דרבנן אימור שהוא אשה דבמהההיא
 אלגאזיחיים

 תשנ"ה חשון תשרי גה כגליון אודותיו כחבנו*
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 זצ"ל פייגענבוימ הלוי יוסף שלוםרבי
 שלום" "משיב שו"ת בעסח"ם לאקאמשאבדר

 'רושלמי תלמוד על והערותחדושים
 )ב( שביעיתממכת

 שלישיפרק
 פתח על אשפה לעשות מותר שיהא פחו עבודה עובדי פסקו שלא עד ע"ב ז' דף א'הלכה
 ליה. שרא אמר רבי ליה ואמר* בא בר חייא לר' שאל סילניחצירו
 ה"נ שני דמעשר פ"ה לקמן וע' בפ"מ, וכמבואר כצ"ל כו' ליה שרא אמר ר"ה ליה. ואמרנ"ב
 יסע ושלא כהן שהיה משום מעשר יקח שלא כדי לחו"ל לצאת דקיבל מבואר ע"ב כיבדף
 וצ"ע. שחשרוהו משום משמע וכאן עיי"ש הלוייםנבול
 מן נישמענא הזה כסדר לעשות מותר שיהא מהו פרקים ב' באיסור ע"ב ז' דף א' הלכהשם
 אפילו הכותי עם הגוי עם ר"ה עד שביעית העושין עם זבלים ומוציאין מוכריןהדא

 את יפרוק שלא ובלבד אלא אמר לא המשפלות את יפרוק שלא ובלבדבשביעית
 מותר. שהוא אמרה הדא מוציא* לצאת האהמשפלות
 ואם ר"ה עד רמוציאין קתני דבהדיא דה"ג ופשומ מובן, ואינו מגומגם בזה הפ"מ פינ"ב
 דשרי הוא שביעית העושק עם מוציאק ודקתני דמתניתין כסדר אפי' אמור פרקים דבב'איתא
 א"כ פרקים כב' להוציא דאמור אה"נ עצמו הוא אבל עברה עוברי 'די דמיוע לאיסור חשוולא

 להוציא דאפי' מפי רבותא ליתני לזבל, דהיינו המשפלות את הוא יפרוק שלא ובלבדארחני
 דעבודת איסור וגם מ"ע ואיבא חברו לשל שלו שרה בין חילוק אין דוראי יוציא לא עצמוהוא
 דאפי' לאשמעינן אלא בא ולא רשאי, עצמו הוא אפ" הלהוציא אע"כ שביעית בתוספתקרקע
 דנראה משום עמהם להוציא אפי' דאסור רמד"א בשביעית לזבל דחשודים עברה עובריגם

 דשרי קמ"ל ההוצאה, אחר בשביעית בסוף הע"ע זה ויפזר שיזבל בהזיבול גם ע"ע ידיכמסייע
 עם דמוציא בהדיא סדתני דפשימ מפי בפשימות נראה ויותר ודו"ק. כו', יפרוק שלאובלבד
 והא רשרי, אע"כ הע"ע, עם גם מלהוציא אמור יהא בעצמו להוציא דאמור תימר ואיןהע"ע
 ולא לה קתמ רבהדיא אע"ג מוציא לצאת הא יפרוק שלא ובלבר אלא אמר לאדקאמר
 יעו"ש, חרי מבני הא ד"ה ע"ב י"ג בב"מ תום' וכמ"ש הכי רש"ם אורחיה מ"מ לריוקאאיצמריך
 נה"ג. דוכתי מכמה עה"ג שלי בש"מומש"ש

 מתני'*. ניני יונה א"ר ע"ב ח' דף ג' הלכהשם
 המדייר דמתניתין לישנא כאן(, מאה"פ )וע' והר"ש הראב"ד לפ" ובין הרמב"ם לפי ביןנ"ב
 הרוצה מתניתין כיני ומשני בשביעית, לדיירה דיעבר דמותר דמשמע קשיתיה שדהואת

 הקושיא ותוכן קאמר, ריר לעשות כלומר לדייר, הרוצה המדייר דהאי וכלומר כו', צאןלהעמיד
 ומשני כו', לא לכתחלה אין דיעבד השוחם ע"ב ו' ביצה דבבל' המוניא כעין הואוהתירוץ
 דייר ראם אלא לדייר, אמור דלכתחלה משמע המדייר וה"נ לימלך, שבא השוחם קתנידהכי
 וע"ז כו', מאתיים בית סהר שיעשה ובלבד מותר ממש, שדהו לדייר שנתכוון אפי' היינודיעבד
 סיירי והכא דאמור, לדייר בנתכוון דאה"נ ומשני למוצ"ש, תיזרע לא נידיירה מתם רתנינןפריך
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 דקתני והמדייר הצאן, ולהעמיד הדיר לעשות אחר מקום לו שאין בשדהו ריר להעמירברוצה
 דירין, העמרת בדרך בכוונה שדהו שזיבל היינו שדייר מי שפירושן הוא דדיעבד לישנאלאו
 לא ז"ל הרמב"ם דגם לפץ נמצא ודו"ק. קאמר, צאן להעמיר כלומר די, לעשות הרוצהאלא
 זיבול, בכוונת צאן להעמיר אמור ז"ל להרמב"ם דגם היינו זה, בעיקר והראב"ד הריש עלפלינ
 אלא ביניהם ואין לצאן, ומקום דיר בעשיית כוונתו דעיקר כלומר ולגזוז לחלוב כדיאלא

 משממה בפ"ב בכ"מ )וע' היא, בפ"ע מילתא דמתניתין סיפא דלהרמב"ם דורשיןמשמעות
 אלא היא כן דלא השיג והראב"ד כדברי(. שהאמת ותבין וה"ה, ה"ר שם ברדב"ז וכן ה"רויובל
 ולתכלית לזבל כרוצה מיחזי דאל"כ כשיחמלו, לשדה שיוציא היא דדוקא קאי ארישאדמיפא
 אבל דפלימ, הוא וכהכי שנתצרו, ממהר שמוציא כמו משם מוציאו מדאינו הצאן העמידזה

 ונוינו צאנו להעמיר מקום לו כשאין ורק הזה, המקום לזבל כדי צאן להעמיד אמורלכ"ע
 כראמרן, אלא לענ"ר אחר ביאור לו שאין כאן מהירושלמי וכדמוכח דשרי הוא לזבלמתכוון
 שם מחיבורו אבל ודו"ק, עי"ש כהמאה"פ קצת נראה ז"ל להרמב"ם המשנה רמפירושואף

 שדהו לזבל כשירצה כבפיה"מ כתב ולא כו', בשביעית שדהו בתוך דיר והעושה וז"לשכתב
 שבפיה"מ ובפרם כבחיבורו, דהעיקר וידוע ודו"ק, כמ"ש להדיא נראה יעשה"כ,בשביעית
 ותראה אליהו בשנות וע' שהוא, כל שינוי מבלי ללשון מלשון להעתיק וקשה מעתיק ירישלמו
 בקצרה. שפירשנו כמו הירושלמישפי'

 ,ל ול,ל



 תורהחידושי

 העם צוביה משההרב

 עברי דעבר עברות קנין גדרבירור
 נקנה עברי עבר ע"ב י"ר דף קידושיןא(
ככסף

 מנלי
 מלמד מקנתו מכסף קרא אמר

 הנמכר עברי עבד אשכחן ככסףשנקנה
 נמכר בכסף קנינו וכל הואיל כוכביםלעובד
 וכל הואיל ד"ה וברש"י ע"כ, מנלןלישראל
 שלא בכסף כוכבים עובד של וו"ל,קנינו
 כישראל אלא במטלטלין משיכה בונאמרה
 ליד מיד שימשוך עד עמיתך מידכתיב
 והיינו עכ"ל, בכסף לו נקנה עברלפיכך
 דרק דנימא סריך דהגמ' מפרש ז"לדרש"י
 לו ראין כיון בכסף, עברי עבד קונהעכו"ם
 דאו בקרא כתיב משיכה דקנין משיכה,קנין
 כתיב, בישראל קרא והא עמיתך, מידקנה
 עברי עבד משיכה, קנין לו ראין כיוןולפי'
 קנין לו דיש ישראל משא"כ בכסף, לונקנה

 בעבד לו קונה דכסף חיתי מיכימשיכה,
 קנינו וכל הואיל ד"ה בתוס' ויעוייןעברי,
 עליו והקשה ז"ל, רש"י פי' שהביאובכסף,
 סתמא שיהא לפי לר"ת וקשה וז"ל,הר"ת
 הזהב בפ' דאמר יוחנן רלר' כר"לדגמרא
 בפ"ב דרשי' קונות מעות תורהדבר

 לעובד הא בכסף עמיתך מידדבכורות
 ר"ל לגבי יוחנן כר' וקי"ל כמשיכהכוכבים
 דלכו"ע אמרי' עב.( )דף ע"ז דכמסכתועוץ

 והיינו עכ"ל, וכו' קונה כובים בעובדמשיכה
 מה על חרא בתרתי, לי' קשיאדהר"ת
 ילפי' דעמיתך דמקרא ז"ל רש"ידקאמר
 משיכה, קנין ליכא בעכו"ם ולפי'משיכה,
 משיכה תורה דבר דאמר כר"ל, זהדהלא
 קרא דרשי' יוחנן לר' אבל בישראל,קונה

 יוחנן ולר' כסף, היינו עמיתך דמידאיפכא,
 קרא רבי ואפ"ה במשיכה, קונהעכו"ם
 לפי' נמצא וא"כ בכסף, עברי עבדדקונה
 כהלכתא, דלא כר"ל רגמ' דסתמא ז"לרש"י
 התוס' הקשו ועוד ר"ל, לגבי כר"י קי"לדהא
 קרא דרריש לר"ל דאפי' מבואר ע"זדבגמ'
 קונה עכו"ם מ"מ משיכה, עלדעמיתך
 אפי' אזיל לא דגמ' תיקשי וא"כבמשיכה,

 על שעמד מה במהר"ם )ויעויין וכש"ג.לר"ל
 התוס'(. של השני'קושיא

 בד"ה תוס' בד"ה בפנ"י יעויין והנהב(
 כבר וז"ל, התוס' קושית שמיישבהואיל,
 דבלאו רש"י שיטת ליישב שיחתיפירשתי
 דלר' רהטא, רר"ל אליבא שמעתין כולההכי
 והיינו עכ"ל, וכו' קונה דכסף פשיטאיוחנן

 עברי עבד גמרא בד"ה שם לעילדהפנ"י
 לי וקשיא וז"ל, לי' קשיא מנלן, בכסףנקנה
 כי דכתיב למילף מצינו דקרא מפשטאהא

 את איש ימכור כי וכתיב עברי, עבדתקנה
 הוא, כסף ע"י וממכר מקח וכל לאמה,בתו
 עכ"ל, וכו' מקום ככל קונה כסף דהאועוד

 חדא בתרתי, לי' קשיא דהפנ"י)והיינו
 דכיון בכסף, דקונין משתמע דקראדמגופא
 דהתורה דהיינו תמכור, וכי תקנה כידכתיב
 הלא מכירה וכל במתנה, ולא במכירהאיירי
 דכסף דקרא מגופא שמעי' וא"כ בכסף,הוא
 אי דאפי' הפנ"י מוסיף ועוד עברי, עבדקונה
 דקרא דגהי ומשום תיקשי, לא דהאגימא
 י"ל מ"מ בכסף, היא ומכירה במכירה,איירי



 בכסף, נגמר דהקנין שמענו לאדמקרא
 )וכמו אחר, קנין ע"י הקנין נגמרדדילמא
 המובא בדבריו להלן הפנ"י כןדמפרש
 כסף דהא להפנ"י לי' קשיא האומנםלפנינו(,

 דעבד אמרה התווה ואי מקום, ככל קניןהוי
 בו יקנה לא אמאי הנקנה, דבר הואעברי
 שם וכתב מקום(, בכל קונה דכסף כמוכסף,
 הכריחו שזה והנלענ"ד וז"ל, לתרץהפנ"י
 וטריא השקלא כל לפרש ז"ללרש"י

 במשיכהי רלמא  מנ"ל,  בכסףרשמעתין
 דברים בשני היינו וממכר מקח דסתםכיון

 מקבל והמוכר משיכה עושה שהלוקחהללו,
 פ"ב בריש להדיא התוס' כמ"שהכסף,

 נגמר מהן באיזה ידעי' דלא אלאדבכורות,
 דכתיב דכיון שפיר, הכא מקשה וא"כהקנין,
 רמשמע אותם, והתנחלתם כנעניבעבד
 וכמקרקעי אחוזה לשדה הוקשודאותם
 לשדה איתקש לא עברי עבד משא"כדמי,

 כמטלטלי, אלא כמקרקעי הוי ולאאחוזה,
 דעבד ריעוד, בסוגיא ז"ל הריטב"א כתבוכך
 גופו שאין כיון לכ"ע, דמי כמטלטליםעברי
 לר"ל וא"כ כנעני, עבד כמו לגמריקנוי

 ה"נ דלמא במטלטלין קונהרמשיכה
 הש"ס דמשני ולכתר בכסף, ולאבמשיכה
 כוכבים, לעובד בנמכר מקנתו מכסףדכתיב
 לעובר נמכר אשכחן שפיר, הש"סמקשה
 דכתיב בכסף, במטלטלין קנינו שכלכוכבים
 כוכבים דלעובר משמע במשיכה,לעמיתך
 נמכר אכל בבכורות, כדאיתאבכסף,
 כיון למימר, לן אית אדרבאלישראל
 שאר כמו בכסף כוכבים דלעובדדאשכחן
 בכסף מיקנו לא לישראל א"כמטלטלין,

 והיינו הוא, מטלטלים דבכלל במשיכה,אלא
 נקנה נפשך ממה יוחנן דלר' לר"ל,דוקא
 מדמית למטלטלי או למקרקעי דאובכסף,
 הפנ"י. עכ"ל וכו'לי'

 דעיקר הפנ"י, מפי' לנו והמתבארג(
 דכסף הא על בנום מנלי, בכסף הגמ'קושית
 קונה משיכה ורק במטלטלין קונהאינו

 לר"ל דוקא הוא הגמ' וקושיתבמטלטלין,
 ולא במשיכה רק נקנין דמטלטליןדסבר
 עבד דקנין דמנלן הגמ' סריך ולפי'בכסף,

 דעלמא, דמטלטלין קנין מכל שאניעברי
 וקושית הוא, מטלטלין עכרי דעבדכיון
 רנקנה דמנלן רק אינו מזלן, דבכסףהגמ'
 ולא בכסף דנקנה דמנלן ואלאבכסף,

 קושיא היא הגמ' וקושיתבמשיכה,
 מטלטלין, מכל דשניא דמנלןמכופלת,
 יהא נמי והכא בכסף, ולא במשיכהדנקנין
 בכסף ולא במשיכה נקנה דיהא הכי,הדין

 כי כתיב עכרי עבד דבקנין ואע"גוכש"ג,
 מ"מ בכסף, מכירה דהיינו ימכור, וכייקנה
 הכסף, ע"י נעשה דהקנין מקרא מוכרחאינו
 בין בה, איבא מילי תרתי מכירה בכלרהא
 ולפי' החפץ, משיכת ובין הכסף,נתינת
 ולא במשיכה דוקא נקנה עברי דעבדאימא
 וכש"נ, דעלמא מטלטלין כל וכמובכסף,
 הגמ' דפריך דמה עוד, הפנ"י מפרשולפי"ז
 מנמכר לישראל נמכר למילף דליכאאח"כ,

 הואיל לעכו"ם לנמכר דמה ומשוםלעכו"ם,
 בעלמא, פירכא רק דאינו בכסף, קנינווכל

 דיקנה לומר יותר צד איזה איכאדבעכו"ם
 ואלא דבש"ס, הגמ' פירכות כל וכמובכסף,
 חזיזן לא לעכו"ם רמנמכר פריךדהגמ'
 קניינא מכל עברי עבד קניןדשניא

 שפיר לעכו"ם דבנמכר ואדרבהדמטלטלין,
 קנין ככל הוא עברי עבד דקניןי"ל

 קונה עכו"ם ולפי' דעלמא,דמטלטלין
 התורה מן מטלטלין בכל קנינו רזהובכסף,
 נמכר אדרבה אמנם וא"כ דר"ל,אליבא
 ולא כמשיכה כמטלטלין, קנינו דכללישראל
 יהא נמי עברי עבר דקנין .נותן הדיןבכסף,
 עברי דעבד כיון בכסף, ולא במשיכהדוקא
 הפנ"י מיישב )ובזה וכש"נ, מטלטליןהוי

 רש"י רמפרש מה על שהקשו התוס'קושית
 קנינו וכל הואיל לעכו"ם נמכרדאשכחן
 ומשום כהלכתא, דלא דר"ל אליבאבכסף,
 רק הוא מנלן דבכסף הקושיא עיקרדכל
 וכש"נ(.לר"ל

 פי' על להעיר דיש נראה אמנם והנהד(
 מנלן, דבכסף הגמ' קושית דכל דכיוןהפנ"י,
 התורה מן קונה אינו דכסף הא עלבנוי'

 האיך וא"כ כר"י, ולא וכר"לבמטלטלין,
 הגמ', בקושית כלום פי' לא י"ל דרש"יימלט



 פריך דלא משמע, בודאי דגמ' רפשטי')כיון
 מגלן, בכסף דסריך ואלא כללא,מאיוה
 דכסף קניינא הך ילפי' קרא דמאיזהוהיינו
 ב' כדף לעיל הגמ' דפריך וכמו עכרי,כעבד
 דמנלן, בכסף, נקנית האשה גביע"א,

 כללא איזה דסותר משום אינודהקושיא
 בכסף, נקנית ראשה דמנלן ואלאבש"ס,
 כלום פי' לא ז"ל דרש"י ימלט האיךוא"כ

 מכח הוא דמנלן, דהקושיא הגמ',בקושית
 דלא בכסף, נקנין אינן דמטלטלין כללאאיזה

 על להעיר יש וכן וכמובן(, דהגמ',כפשטי'
 דאשכחן הקושיא, אידך הסנ"י דמפרשמה

 לסי בכסף, קנינו וכל דהואיל לעכו"םנמכר
 בתורת אלא פירכא, בתורת לא ז"ל, רש"יפי'

 עכו"ם דרק דנימא פריך דהגמ' והיינוקושיא,
 בכל קנינו דזהו משום בכסף, עברי עבדקונה

 מטלטלין קני דלא ישראל אבלמטלטלין,
 דלא נותן הדין א"כ במשיכה, אלאבכסף
 )ויעויין במשיכה, אלא בכסף עברי עבדיקנה
 מרויח דהפנ"י דנראה מה הגליון בשוליכאן
 בדברי משמע לא זה דכל פירושא(יכהאי
 לא קנינו, וכל הואיל בד"ה דרש"י ז"ל,רש"י
 מטלטלין קונה אינו דישראל כלוםהזכיר
 הוא, ז"ל רש"י דמזכיר מה וכלבכסף,
 לפי' במטלטלין, משיכה קנין לו איןדעכו"ם
 דישראל הא אבל בכסף, לו נקנה עבריעבד
 רש"י הוכיר לא בכסף, מטלטלין קונהאינו
 עיקר כל דזהו נפרש ואי מזה, כלוםז"ל

 לא ו"ל דרש"י ימלט האיך א"כ הגמ',קושית

 להעיר דיש )ונראה וצ"ע. מזה כלוםהזכיר
 הפירכא דעיקר מתבאר הסנ"י דמפי'עוד,

 קנין ל" לית דבעכו"ם משום אינומעכו"ם,
 דעכו"ם דנימא הוא, דהפירכא ואלאמשיכה,
 וממילא מטלטלין, מטעם בכסף ע"עקונה

 שאר כמו בכסף ע"ע קני לאדישראל
 לישנא, בהאי הפנ"י דקאמר וכמומטלטלי,
 קנינו שכל כוכבים לעובד נמכראשכחן

 במשיכה, לעמיתך דכתיב בכסף,במטלטלין
 כדאיתא בכסף, כוכבים דלעובדמשמע

 אית אדרבא לישראל נמכר אבלבבכורות,
 כוכבים דלעובד דאשכחן כיון למימר,לן

 כאן )ויעויין מטלטלין, שאר כמובכסף
 מיקנו לא לישראל א"כ הגליון(2,בשולי
 הוא מטלטלים דבכלל במשיכה, אלאבכסף
 הנקודה הפנ"י כלל הזכיר ולא עכ"ל,וכו'
 דכל ואלא משיכה, ליכא דבעכו"םמה

 הוא, כמטלטלין דע"ע דנימא הואהפירכא
 במשיכה, אלא קני לא דישראלוממילא
 רש"י בדברי כלל משמע לא דהאהאומנם
 הואיל בד"ה להדיא קאמר ז"ל דרש"יז"ל,
 שלא בכסף כוכבים עובד של וז"ל, קנינווכל

 בישראל אלא במטלטלין משיכה בונאמרה
 כמו הוא דהפירכא ואלמא עכ"ל,וכו'

 והוא, רש"י בדברי ז"ל הראשוניםשהבינו
 משום בכסף, ע"ע קני בעכו"ם רקדדילמא
 אבל במטלטלין, משיכה קנין לוראין

 דמקניא מנלן משיכה, קנין לו דישבישראל
 לעיל(. וכש"ג בכסףע"ע

 הקשה יה דרך ועל בעכו"ם, נמי קונה דמשיכה שהקשו התוס', קושית אידך בזה ליישב הפנ"י רכונת ונראהנ

 בעלמא, פירכא בתורת אינו הגמ' דקושיח הפנ"י מפרש זה ועל בחזקה, נמי קונה דעכו"ם ז"ל הרשב"אנמי
 דקרא ומשום בכסף, קונה דעכו"ם דכיון פריך דהגמ' ואלא אחר, קנין לו דאין משום בכסף קונהדעכו-ם
 כסף קנין לרבויי מנלן וממילא כסף, קנין לו אין דישראל מזה למדנו וא"כ דכתיב, הוא בישראל עמיתךדמיד
 נ-י גרשון המופלג בני העירני )אכן בפנים וכש"נ דעלמא מטלטלין בכלל הוא עברי דעבד כיון עברי,בעבד

 קונה אינו דעכו-ם מהא ע"כ וא"ע במשיכה, נמי מטלטלין כל קונה עכו"ם דאי תיקשי, עדיין החוס'הקושית
 גימא דאי דעלמא, מטלטלין כשאר נקנה אינו עברי רעבה מהא דמוכרח במשיכה ולא בכסף אלא עבריעבר
 מטלטלין כל דקונה וכמו בכסף, קונה דעכו"ם טעמא וזהו דעלמא, מטלטלין כשאר נקנה עברידעבד

 לו יש עברי דעבד וע"כ טטלטלין, שאר כמו במשיכה נמי עברי עבד קונה עכו"ם אין אמאי א"כדעלמא,
 מנמכר לישראל הנמכר עברי עבד ילפי' שפיר וא"ב דעלמא, מטלטלין כשאר נקנה ואינו מיוחדים,קניינים
 חריף(. דבר וזה בכסף, קונה לישראל נמכר ה"ה במשיכה, ולא בכסף רק קונה דעכו"ם דכמולעכו"ם,

 דכל ולא בכסף, עבד נמי קונה ולפ" בכסף, קונה הוא מטלטלין בכל דהיינו קניינו, כל של הכונה הפנ"' ולפי2
 בפירוש וראב-ע דרבנן במחלוקת הגר-א פ" )וכידוע משיכה, ולא כסף קנין רק הוא להעכו"ם לו שישהקנין
 הלילה(. אפי' היום כל לרבויי בא או המשיח, ימות אפי' הימים, כל לרבויי בא אי חייך, ימידכל



 לולי הגמ' דברי בביאור נראה ואשרה(
 מדברי מתבאר שנראה וכמו הפנ"ידברי

 דסוגיא בפשטות )דנקטי ז"ל,הראשונים
 פריך ואפ"ה יוחנן, לר' אפי' הוא דידןדגמ'
 קרקע דבין סבר יוחנן דר' ואע"ג מגלן,הגמ'
 והוא(, תורה דבר בכסף נקנין מטלטליןובין

 לקניית לא שייכא לא עברי עבד קניןדבאמת
 עבד דקניית קרקע, לקניית ולאמטלטלין
 שייך ולא לגמרי, אחר קנין חלות הואעברי
 דקנין וכמו ומקרקעי, מטלטליןלקניית
 דלא בכסף, דנקנית מכילתין, ברישאישות
 קנין והוי מטלטלי, או דקרקע לקניינישייכי
 גורה דהתורה אישות, של ומחודשמיוחד
 קנין הך כמו"כ וביאה, ובשטר בכסףדנקנית
 ולא מחודש, קנין הוא עברי, עבד שלעבדות
 מקרקעי, או מטלטלי לקנייני כללשייכא
 עוד מדברים אנו והלאה ח' מאות)ולקמן
 והיינו מנלן, הגמ' דפריך מה וזה זה(,בענין
 עבד של עבדות דקנין תורה רבתהדהיכא
 דילפי' הגמ' ומתרץ וכש"ג, בכסף נקנהעברי
 דהיינו לעכו"ם, בנמכר דכתיב מקנתומכסף

 כסף, ע"י הוא עבד קנין דדין רבתהדהתורה
 ראין פירכא בתורת הגמ' פריך זהועל

 לישראל, לנמכר לעכו"ם מנמכרללמוד
 התורה רבתה לעכו"ם בנמכר רקדדילמא
 בכסף, קנינו שכל משום עבדות' בקניזכסף
 דהיינו אחר קנין נמי לו דיש בישראלאבל

 לישראל הנקנה עבדות הקנין דילמאמשיכה,
 )ונראה וכש"נ3, בכסף ולא במשיכההוא
 ז"ל רש"י מדברי כמש"ג קצת לדקדקדיש

 דבגמ' דקאמר וכשטר, בכסף כד"הכמתני'
 במתני' ז"ל רש"י שכתב כמו והנה לה,יליף
 מכילתין, בריש ז"ל רש"י נמי כתב כןהכא,
 וביאה, שטר בכסף נקנית דהאשה שםדקתני
 ובשטר, בכסף בד"ה שם רש"יוקאמר
 עכ"ל, מקראי יליף וכולהו 71"ל,כסה"ד
 דקתני במתני' ע"ב כ"ב בדף להלןהאומנם

 לא ובחזקה, ובשטר בכסף נקנה כנענידעבד
 מקרא לה יליף שם דבגמ' ז"ל רש"יקאמר

 טעמא, וצריך לבניכם, אותםדוהתנחלתם
 אין דבאמת כהנ"ל, די"ל נראה בזהוהביאור

 של דרשות במתני' להביא ז"ל רש"ידרך
 מובן ואינו מחודש המשנה אי רקהגמ',
 נקנה כנעני דעבד דקתני להלן ולפי'כראוי,
 קניינים, בהל' חידוש זה אין שדה,בקנייני
 דעלמא, כשדה במציאות הוקש כנענידעבד
 שפיר ולפי' קרקעות, כשאר הנקנה דברוהוי
 ילפי' דמקרא ונהי דשדה, קנייני בהנינקנה
 במציאותן הוקשו דעבדים מילתא האעיקר

 ושטר דכסף הקנין עיקר מ"מלקרקעות,
 וכש"נ, מחודש ענין אינו כנעני בעכרוחזקה
 במתני', ילפותא הך להזכיר צורך ליכאולפי'

 עברי, עבד של ועברות אישות קניןמשא"כ
 כמו זה קנין ואין ומחודש, מיוחד קניןדהוא
 רש"י דמפרש מה וזה דעלמא, קנייניםכל
 דאישות קניינים דהגי לה יליף דבגמ'ז"ל

 קניינים בהני נקנים עברי, עבד שלועברות
 וכש"נ(.מקראי

 דלעיל בקטע שכתבנו דכמו ונראהו(
 או מטלטלי לקנין כלל שייך לא עבדותדקנין

 קנין וכמו מחודש, קנין דהוא ואלאמקרקעי,
 ז"ל ע"א רבינו מקושית מתבאר רכןאישות,
 ברף בתוס' דהנה והוא, ג' בדף פירקיןבריש
 לא פרוטה משוה בפחות ואשה ד"ה ע"אג'

 כיון א"כ וא"ת וז"ל, הקשו נפשה,מיקניא
 בחליפין מיקניא לא ראשה לןדסשיטא
 למימר ח.( דף )לקמן קרא איצטריךאמאי
 תבואה בתורת נקנה שאינו מקנתומכסף
 ראיתקש לי' תיפוק חליסין דהיינווכלים
 )דף לקמן גמרי' דמינה לעברי' עבריעבר
 הוקשה והעברי' בכסף נקנה עברי דעבדיד:(

 הקישה לו יקח אחרת אם דכתיבלאשה
 כשטר אחרת מה כדילפי' לאחרתהכתוב
 ולא מהקישא ילפי' קנינים דריבוי וי"לוכו'

 דהגמ' והוא, ז"ל( רש-י מדברי כ"כ דמשמע כמו דלא )וזה הפז-י שפי' דרך על הגמ' קושית הך לבאר ישאו
 ככסף, דנקנה אישות קנין וכמו בכסף, נקנה עבדות של חדש קנין דהך לעכו"ם מנמכר ללמוד דאיןפויך

 עבד קונה עכו"ם ולפי' מטלטלין, שאר קנין כמו הוא עמד דקנין התורה שגילתה מה גופא זהדדילמא
 ממילא וא-כ כמשיכה, הוא כמטלטלין שלו דקנין לישראל נמכר אבל מטלטלין, כשאר קניינו דוהוככסף,
 וכש"ג. במשיכה יהא לישראל הנמכר עבדדקנין



 ז"ל הגרע"א שם והקשה עכ"ל קניניםמיעוט
 להקשות הוצרכו רמאי מאור לי ותמוהוו"ל,
 ליכא נמי בקדושין הא מעברי', עברידנילף
 אינו דחליפין דכיון אלא חליפין, עלמיעוט
 דחקנה לימוד לן לית ממילא כסף,מדין

 יקשה עצמו טעמא מהאי וא"ככחליפין,
 בקרא הא חליפין, למעט קרא בעבדדלמ"ל
 דיקנה לומר לן תיתי ומהיכי כסף, רקכתיב

 לא וזה כסף, בכלל דאינו כיוןכחליפין
 ויעויין עכ"ל, וכו' הנ"ל בתירוצםיתורץ
 שתי' ו' אות ל"ט בסי' יחזקא' דבריבספר
 עבד דשאני ונראה וז"ל, ז"ל הגרע"אקושית
 חליפין קנין כי' לרבות ראין דאע"געברי,
 בחליפין דכתיב כיון מ"מ דקרא, כסףבכלל
 דלא מכללו, נפיק לא ע"ע גם דבר, כללקיים
 משא"כ רעלמא, ממון קניני משארגרע

 קניני ואין איסור, קנין דהוא אשהקדושי
 אין שהרי דעלמא, הקנין כדרכי נגדראשה

 אישות, לתורת אלא ממון לתורתהקנינים
 בכלל הוא אשה רקדושי לומר איןומשו"ה
 בקנין דהתם בחליפין, לקנות דבר כללקיים
 כסף דכתיב רכיון דס"ד אלא איירי,ממון

 וע"ז כסף, מתורת יועיל חליפיןבאשה,
 ככלל ואינו אחר קנין הוא דחליפיןמסיק
 הגר"ש שם שמתרץ ראינו )וכן עכ"ל,כסף
 דבחליפין משום וצ"ל וז"ל, מ"ר באותז"ל
 בכלל, הקניינים כל א"כ דבר כל לקייםכתיב
 דבלא"ה מינה, עבד למעוטי איצטריךולכך
 אבל בכלל, הוא הרי קנוי, גופו רע"עכיון

 קידושין מעשה ורק רגיל, קנין אינוקידושין
 לקיים בכלל אינו ומשו"ה איסור, לקניןהוא
 חליפין לרבות מיוחד פסוק וצריך דבר,כל

 מדברי ואמנם עכ"ל(, וכו'בקידושין
 לי' ניחא דלא דלמדנו נראה ז"להגרע"א
 ז"ל הגרע"א דנקט משום נראה והטעםבהא,
 עבדות רקנין דלעיל, בקטע שכתבנוכמו
 שייך ולא מהותו, בעיקר אחר קנין נמיהוא
 ולפי' מקרקעי, או מטלטלין לקניןכלל
 כלל למדנו לא דבר, כל דלקייםמקרא

 כל דלקייס דקרא עבדות, קנין קוניןדחליפין
 או מטלטלין כמו הנקנים דברים על קאידבר

 וכמו אחר קנין דהוי עבדות קנין ולאקרקע,
 בהדיא דכתיב קרא בלי ולפי' אישות,קנין
 דקונין כלל ירע" הוי לא עברי, עבדבקנין
 מה ווה מקרקע, או מטלטלי קנייניבו

 לא עברי דבעבד דכיון ז"ל הגרע"אשהקשה
 קונין אינן דחליפין ממילא כסף, אלאכתיב
 מטעם קונה אינו דחליפין כיון עברי,בעבד
 טעמא מהאי חליפין מהני דלא וכמוכסף,

קידושין.4 בריש התוס' שם שפי' וכמובאשה,

 דנקט, נראה הפנ"י מדברי אמנם והנהז(
 ולפי' מטלטלין, כקנין הוא עברי עבדדקנין
 קונה דכסף דסבר יוחנן דלר' הפנ"ינקט

 בעבד נמי יקנה כללא מהאי א"כבמטלטלין,
 מגלן, דבכסף כלל תיקשי לא ולדידי'עברי,
 וכן רעלמא, מטלטלין מכל עבר שנאדמאי

 מטעם בחליפין עכרי עבד למיקני שייך דלא שכתבנו מה דעיקר ראינו כפנים, הענין כל כמעט שכתכנו אחר4
 זה כתב איש החוון האומנם מל"מ, ר"ה ע-א ט"ו ברף להלן איש החזון רבינו נמי כתב שכן דבר, כללקים
 ע"ע שיהא נותן דהדין בחליפין, יוצא דע"ע לומר מקום ויש איש, החזון וו-ל לעיל שכתכנו אחרמטעם
 שיתהוה חורין בן שרין אלא נכסים, וכל ומטלטלין קרקע וכולל דבר, כל לקיים כדכתיב בחליפיןנקנה
 לאחר, למוכרו רבו מצי הוי אי עבד, שנעשה אחר אבל נכסים, בכלל חורין בן שאין זה, בכלל אינולעבד,
 ממוכרו גרע ולא לעצמו, גופו מקנהו כשמשחררו אבל לאחרים, נמכר ע"ע שאין אלא בחליפין, נקנההי'

 ז-ל מדבריו ומתבאר עכ"ל, וצ"ע בחליפין גופו למיקני מצי ושפיר לעצמו, יד לו יש ע"ע והרילאחר,
 בן הוא הקנין דקורם רביון משום איש החזון כתב בזה והטעם עברי, עבד קני הוי לא דבר, כל לקייםדמטעם
 איש החזון האומנם דבר, כל בכלל אינו עבד, חורין מבן לאשוויי לפי' רבר, כל בכלל אינו חורין ובןחורין,
 כתבנו דלעיל לעיל, שכתבנו כמו אינו וזה דבר, כל ככלל הוי שפיר לעבד, שנתהוה כך אחר דאמנם שםנקט
 והנה דבר, כל לקיים בכלל הוי לא ולפי' מטלטלין, או קרקע לקנין שייך ולא אחר קנין הוא עבדות שלרענין
 חורין, בבן הוא עכרי עבד דקנין דכיון ב', באות הנ"ל הפנ"י קושית מתיישב נמי שם איש החזוז מהלךלפי
 ככסף, נקנין מטלטלים או ויקרקע הא מחמת כסף קנין נמי בי' שייך לא לפי' ככפיס, בכלל אינו חוריןובן
 עברי דעבד לן לגלות מיוחד קרא בענין ולפי' נכסיס. בכלל אינו חורין ובן חורין. בהבן הוא דהקניןכיון
 וכש-נ. בכסףנקנה



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )רב(מב

 בד"ה במתני' הפנ"י מדברי מתבארנראה
 הדברי שתי' כמו להדיא דנקטמשנה,
 הגרע"א קושית ז"ל הגר"ש ורבינויחזקא'
 שם, לי' קשיא הפנ"י דהנה והוא,ז"ל

 קונה כסף דרק משמע המשנהדמסתימת
 וקאמר חליפין, ולא משיכה ולא עברי,בעבד
 לר"ל אפי' קניא, לא משיכה דבשלמאהסנ"י

 דמשמעותא משום התורה, מן קונהדמשיכה
 למדנו רמשם עמיתך, מיד קנה דאודקרא
 דבר איזה רקונה משמע לר"ל, משיכהקנין
 אבל עצמו, עמיתך כשקונה ולא עמיתך,מיד

 עברי, בעבד קונה אינו דאמאי תיקשיחליפין
 א"כ דבר, כל לקיים כתיב דבחליפיןכיון
 דממעטינן )ומה בכלל, נמי עבריעבד

 נקנה דאינו מקנתו, דמכסף מקראחליפין
 חליפין, נינהו ומאי וכלים, תבואהבתורת

 דהך הפנ"י כתב ע"א, ח' בדף לעילוכדאיתא
 היטב יעויין כתיב לעכו"ם בנמכרקרא

 מדבריו נמי דלמדנו ונראה ז"ל(5,בדבריו
 כל כמו הנקנה דבר הוי עברי דעבדשם,

 משיכה, בו קונה דאינו הטעם וכלמטלטלין,
 הוי לא עברי בעבד דמשיכה משוםהוא

 מה הוא, משיכה של המהותו קנין,מעשה
 קונה אי אבל המקנה, מרשות דברשמושך
 משיכה, של במהותו חסר עצמו,המקנה
 משיכה, בקנין גדרים שאר דאיכאוכמו
 ברשות ולא הרבים, ברשות לא קונהדאינו
 לרשות המוכר מרשות רק אלאהמוכר,
 מהות בגדר רחסר משום ומעטםהקונה,
 לומר סברא איכא כמו"כ משיכה, שלהקנין
 של במהותו חסר עצמו, המקנה קונהדאי

 עברי דעבד מיהא הא אבל וכע"נ,משיכה
 לי' קשיא ולפי' מטלטלין, שאר כמונקנה

 עברי, בעבד אף חליפין יהני לאדאמאי
 ועבד דבר, כל לקיים דכתיב כיוןדבחליפין

 שכתבו )וכמו דבר כל בכלל נכללעברי
 נמי יהדי וא"כ הנ"ל(, האחרוניםרבותינו
 וכש"ג. עבריבעבד

 והוא, הנ"ל בענין קצת להרחיב ונראהח(
 שם מביא ע"א ט"ז בדף דלהלן בגמ'דהנה
 עצמו את קונה עברי דעבד דקתני,ברייתא
 אמר בד"ה שם בתוס' )ויעויין בשטר,נמי
 ברייתא, הך על פליג לא דמתני' דתנארבא,
 משום במתני', לה תני לא אחר מטעםואלא
 יציאות אלא חשיב קא לא דמתני'דתנא

 וסריך ז"ל(, הראשונים שאר תי' וכןדבע"כ,
 לי' רכתב אילימא דמי היכי שטר האיהגמ'
 שטר שיחרור אלא כסף, היינו אדמי'שטרא
 ומתרץ וכו' זיל תרי באפי לי' לימא לילמה
 גופו עברי עבד אומרת זאת רבא אמרהגב'
 גרעונו אין גרעונו על שמחל והרבקנוי
 עברי דעבד נקט דהס"ד והיינו ע"כ,מחול
 עבודה חוב אלא עליו ואין קנוי, גופואין
 בד"ה שם רש"י שפי' וכמו שנים, שששל
 שטר לי רלמה תיקשי וא"כ שטר, לילמה

 כל וכמו בעלמא, במחילה דתסגישחרור,
 הקנאה בעינן ולא למחול, ריכול ממוןחוב

 האדון ימחול כמו"כ החוב, למימחלושטרא
 העבד, על לו שיש שנים שש עבודתהחוב
 לא ולפי' קנוי, גופו עברי דעבד הגמ'ומתרץ
 לנו אית הגמ' תי' בביאור והנה מחילה,מהני
 ז"ל, בהראשונים מהלכים ב' בהסוגיאשם
 חוב אינו עבדות רקנין מתרץ דהגמ'א',

 בהעבד, הגוף קנין לו דיש ואלאבעלמא,
 לו קנוי דגופו או אנפי, בתרי לבאר יש)וזה

 כמו דהוי או לפירותיו, דקל וכמולמלאכה,
 לא הא ובכנון משכון, עליו לו שישחוב
 מחזיר שאינו זמן כל החוב על מחילהמהני
 שם מתבאר פירושים הני וב' המשכון,לו

 שם במאירי ויעויין ז"ל, הראשוניםבדברי
 בסוף המחברים וגדולי בד"הבהסוגיא
 מהלכים ב' הני שם דאיתאהדיבור,
 ראשונים הני ולפי בזה(, ואכמ"לבקצרה,

 העבד הפקיר אי אבל מהני, לא מחילהרק
 לא דהפקר למ"ר ואפי' מהני, בודאיעברי,
 רק דזה שחרור, גט וצריך כנעני בעברמהני

 הקשו דהתוס' אלו, הפנ"י כדברי דלא מתבאר לכאורה דלעיל, בקטע שהבאנו מכילתין בריש התוס' מדברי5
 והך לעברי', דעברי מהקישא דנילף חליפין. למעוטי מקנתו דמכסף עברי כעבד מיעוטא לי דלמהשם

 ילפי' קרא דמהך ואלמא לעכו"ם, כמכרח אינה דעברי' לישראל, בנמכר רק הוא לענרי' מעבריהקישא
 וצ"ע לישראל לנמכר אפי' עבדים מכירת כל על חליפיןלמעוטי



 מג)רג( )צב( ב גליון טזשנה

 ממון הקנץ דמלבד ומשום כנעני,בעבד
 קנין נמי בו לו יש כנעני, בהעבד לושיש

 מגט דילפי' שחרור, גט צריך ולפי'איסור,
 בעבד אבל מאשה, לה דלה מגז"שאשה
 ולפי' בהעבד, ממון קנין אלא לו איןעברי
 מהני, לא מחילה ורק לכו"ע, מהניהפקר
 בו לו דיש ואלא בעלמא, חוב רק דאינוכיון
 אחר מהלך שם איתא ועוד וכש"ג, הגוףקנין

 וסייעתו, ז"ל הרמב"ן מהלך וזהוכהסוגיא,
 דמפרשי, 1"ל( והריטב"א הרשב"א)היינו
 מחילה, מהני באמת ממון הקנין עלדלעולם
 הנ"ל, צדדים כהני סברי דלא)והטעם
 מקומו כאן ואיז בזה, ארוכיןהדברים
 דבעבד מתרץ רבא ואמנם בזה(,להאריך
 בשפחה להתירו איסור קנין נמי לו ישעברי

 הקנין על ולפי' כנעני, עבד וכמוכנענית,
 למ"ר מיבעי ולא מחילה, מהני לאאיסור

 גט וצריך לחירות יצא עבדדהמפקיר
 על מהני לא נמי הפקר אפי' דאושחרור,
 על הפקר מהני דלא וכמו איסור,הקנין
 מהני דלא וכ"ש כנעני, בעבד איסורהקנין
 למ"ד אפי' ואלא איסור, הקנין עלמחילה
 גט צריך ואין לחירות יצא עבדוהמפקיר
 על עברי בעבד נמי מהני דהפקר נהישחרור,
 מ"מ כנעני, בעבד דמהני וכמו איסור,הקנין
 הקנין על מהני לא דמחילה מודה מ"רהך

 דמכואר וכמו ממחילה, עדיף דהפקראיסור,
 כהסוגיא. כהריטב"א שם זהכל

 מבאר קנוי, גופו בד"ה ז"ל רש"י והנהט(
 חיפושו ימי שיגיעו עד וז"ל, הגמ'תי'

 מחול אינו גרעונו על שמחל הרבולפיכך
 בו ומשתעבד חוזר לאו ואס שחרורוצריך
 אלא ממון מחילת בו שייך דלא ירצהאם
 ונתן שחרור לשון לי' כתב וכי שחרורלשון
 בשטר דנפיק מכנעני גרע דלא נפיקלי'

 לה לה וגמר לה ניתן לא חופשה אודכתיב
 חינוך במנחת יעויין והנה עכ"ל,מאשה
 בדעת דנקט ה'(, או"ק י"ג אות מ"ב)במצוה
 בו יש עברי דבעבד כהריטב"א, ז"לרש"י
 דעבד שטרא הך ילפי' ולפי' איסור, קניןנמי
 קנין איכא דבתרוייהו כנעני, מעבדעברי
 שטרא דהך חינוך המנחת נקט ולפי"זאיסור,

 שם יעויין לשמה למיכתב בעינן עבריבעבד
 ז"ל רש"י שיטת הלא האומנם בזה,שהאריך
 סבר הריטב"א דהא הריטב"א, כשיטתאינו
 רש"י ואמנם ממון, הקנין על מחילהדמהני
 על מחילה מהני דלא להדיא שם כתבז"ל

 וזה בו, ומשתעבד חוזר רצה ואסהממון,
 דבהא י"ל ולכאורה הריטב"א, כדברידלא
 הקנין דעל וסבר כהריטב"א ס"ל לארש"י
 קנוי, דגופו כיון מחילה, מהני לא נמיממון
 קנין נמי בו דיש כהריטב"א ס"ל בהאאבל

 כנעני. מעבד ילפי' שטרא האי ולפי,איסור,

 ז"ל, רש"י בכונת לעיין דיש נראה אכןי(
 על מחילה מהני דלא הטעם בפשטותדהנה
 חוב רק דאינו משום דהוא ממון,הקנין
 למלאכה, לו קנוי דגופו אלא עליו,עבדות
 וברשותו, שלו שהוא דבר מוחל ארםואין

 רש"י לשון מובן אינו לכאורה א"כואמנם
 ממון מחילת בו שייך דלא וז"ל, שכתבז"ל
 עיקר דלכאורה עכ"ל, וכו' שחרור לשוןאלא
 לפרש לי' הוי דרש"י חסרין, רש"ידברי
 שהוא דבר מוחל אדם ראין הטעםעיקר
 ג' ס"ק רמ"א בסי' בקצוה"ח )ויעוייןשלו,

 דלא דירן מגמ' דמוכיח מהמהרי"קשהביא
 בעינייהו, ואיתנייהו במטלטלי מחילהמהני
 הוא ערוך תלמוד והלא וז"ל, שםוקאמר
 למה דפריך עכרי עבד גבי דקידושיןבפ"ק
 ומשני זיל, תרי באפי לי' לימא שטראלי

 דגופו כיון משמע קנוי, גופו עברי עבררבא
 לממון רדמי וכו', מחילה מהני דלאקנוי
 עכ"ל, וכו' מחילה בי' שייך דלא בעיןשהוא
 הכי לומר ז"ל לרש"י הוי לכאורהוא"כ

 שהוא דבר על מחילה שייך דלאבפשטות
 לדקדק יש ויותר וכש"נ(, כרשותו והואבעין
 אלא מחילה שייך דלא רש"י דקאמר מהעל

 רבעי' הנקודה אין דלכאורה שחרור,לשון
 הקנאה דבעי' הוא הנקודה דעיקרשחרור,
 דההיפך ז"ל רש"י כתב ולמה מחילה,ולא
 משמע )וכן וע"ב. שחרור הוא מחילהשל
 כתב אי דאמנם ז"ל רש"י דמסיק ממהנמי
  מעבד גרע דלא דמהני שחרור לשוןלי'

 ו"ל רש"י דברי מסתימת דמשמעכנעני,
 עיקר להפקיע כנעני מעבד ילפותא הךדבעי'



 בו, ומשתעבד חוזר יהא דלא הגוף,הקנין
 לא ז"ל דברש"י איסור, הקנין לסלק רקולא

 מדבר ז"ל ורש"י איסור, הקנין כללהוזכר
 חוזר שאינו לענין ממון מהקנין רקהכא

 מובן אינו לכאורה וזה בו,ומשתעבר
 צריכין אנו למה ממון הקניןדלהסקיע
 כל דבפשטות כיון כנעני, מעברלמילף
 אדם ראין משום מחילה, מהני דלאהטעם
 לי' בכותב אמנם וא"כ לו, שיש דברמוחל
 שטר מהני ובודאי חיסרון, להך ליתאשטרא
 כנעני מעבד דילפי' הא בלי הממוןלהפקיע
 וצ"ע(.וכש"ג

 ז"ל רש"י ודברי נראה ואשריא(
 הגרי"ז לנו דגילה מה ע"פ היטבמתבאריז

 עבד בענין הש"ס על הגר"ח )בחידושיז"ל
 מיוחסין האלו והדברים קניי, גופועברי
 בזה לומר והנראה וז"ל, ז"ל( הגרי"זלרבינו
 ידיו מעשה קנץ עכרי בעבד איןדכאמת
 והיינו ע"ע, מדיני דין דהוא אלאבלחוד,
 את למכור יכול דישראל התורהשחדשה
 ונעשה עבד, השם עליו ושחל לעבד,עצמו
 בו יש עבד של ובחפצא עבד, שללחפצא
 ודוהי שפחה, היתר ודין ידיו מעשהקנין

 שנעשה קנוי, גופו עכרי עבד שלהכונה
 כל מסתעפים ומזה עכרי, עבד שללחפצא

 והיינו ז"ל, הגרי"ז עכ"ל וכו' עברי עבדדיני
 עצמו מוכר רכשאדם לן, מחדש ו"לדהגרי"ז
 למעשה עצמו מקנה רהוא הפי' ראיןלעבד,
 לעבד, עצמו מוכר דהוא ואלא וכדומה,ידיו

 יכול והוא עבד, חלות דאיכא אמרהדהתורה
 עבד, חלות הך עליו לאשוויי עצמולמכור
 זהו ידיו, למעשה הקנין לו יש דהאדוןומה

 הקנין עיקר אין אבל עבד, מדיניתוצאה
 דברי דלפי"ז ונראה וכש"ג, ידיולמעשה
 ז"ל דרש"י והיינו סובא, מאירין ו"לרש"י
 מחילת של ענין כל הכא שייך דלאדקאמר
 שייך דאז ממון, קנין הוא הקנין דאיממון,
 אלא עליו דאין כיון ממונא, חיוב הךלמחול
 שנים, שש לו לעבוד בעלמא ממוןחוב

 דהקנין ואלא אינו, דזה הגמי מתרץואמנם
 שייך לא עבדות הקנין ועל עבדות, קניןהוא
 שייך מחילה של דענין מחילה, של עניןכל

 חלות הוא עבדות משא"כ ממון, שללענין
 ענייני כל שייך לא חלות הך ועלעבדות,
 עבד, שהוא זמן כל ולפי' וכש"נ,דמחילה

 ענין כל שייך לא ולפי' עבד, דיני עליו לויש
 פי' שחרור, ענין אלא ממון, מחילתשל

 יפקע וממילא שלו, עבד השם לשחררדצריך
 שלא זמן כל אבל עבדות, הדיני כלממנו
 כיון מחילה, שייך מה עבד, השם ממנונפקע
 העבד6 מדיני תוצאה הוא ממוןדהחוב

 כתב ו"ל הגרי-ז הלא דהא הגמ', תי' ז"ל הגוי-ז למר רכן ז"ל, רש-י ברבדי שביארנו דמה דבאמת זנדאה6
 עכרי, עבד של לחפצא שנעשה קנוי, גופו עכרי עבד של הכונה וזוהי וז"ל, קנוי דגופו וקאמר רבארכונת
 דכיון הגמ', דמחרץ מה רוה מפרש ז"ל דהגרי"ז מתבאר וא"ב עכ"ל, וכו' עברי עבד דיני כל מסתעפיםומזה
 אינו עבד דהשם דעבדוח, עניינא על מחילה של ענין כל שייך לא ולפי' עבד, שם עליו רחל היינו קנוי,רגופו
 כיון עבדות, החוב נמי נמחל רלא יממילא דוקא, שחרור כעינן ולזה מחילה, ענין בו דשייך ממון שלענין

 קושית היטב מובן הגרי"ז של יסודו דלפי )ונראה בפנים, וכש"נ עבד מהשם תוצאה הוא עכדותדהחוב
 מיהו וז"ל, באה"ד שם לי' קשיא אזנו, ולא ד"ה התוס' על איש החזק דהנה כסוגייי, ז"ל איש החזוןרכינו
 בזמן אלא נוהג אינו שהרי הוא, חידוש עברי עבד דדין וכו', שנים למנין עצמו למכור ריכול מנ"ל לעי'יש

 בשש, יוצא אינו עצמו מוכר למ"ר וא"כ מהחורה, עברי עבר כמשפט מכירתו, לשנות וא"א נוהג,שהיובל
 על ויתר לשש נמכר בהדיא תנא בברייתא מיהו היובל, קדם שיצא שנים למנין להמכר יכול שאינו נוחןהדין
 עבד מכירת דין דליכא דחזינן רמהא ל" דקשיא והוא, נראה איש התזון קושית כיאור איש, התזון עכ"לשש

 למעשה גופו דמוכר מקרקעי, או מטלטלי מכירת דין אינו מכירה דהך ואלמא נוהג, היובל שאין כזמןעברי
 עבד דין חלות עליו לאשוויי ריכול עברי, עכד מכירת דין רבתה ההתורה מחודש, קנין דהוא ואלאידיו,

 בשש, יוצא אינו עצמו דמוכר לדידן מגלן וא"כ נוהג, שהיובל בזמן אלא נתרבתה לא מכירה והךוכש"נ,
 דמה לומר צריך לכאורה וא-כ ביובל, דיוצא אלא כתיב לא דבחורה כיון  שנים, לעשר עצמו למכורדיכול
 דמנלן איש החוון רבינו מקשה זה על ואמנם שנים, לעשר אלא עצמו מכר דלא משום הוא בשנים,דיוצא
 הקנין ומצד עבדות, קנין דהוי ואלא ממון, זכותי מכירת ראינו כיון שנים, עשר של לזמן עצמו למכורדיכול
 שנים עשר של לזמן מכירה אלא דאינו המכירה להגדיו הכח לו 'ש אמאי וא"כ לא, ותו ביובל יוצאעבדות



 ז"ל, רש"י שם דמסיק מה וזהוכש"נז,
 מעבד גרע דלא מהני שחרור שטרדאמנם
 הקנין פקע כנעני דבעבד דכמו פי'כנעני,
 ומשום מיני', עבד השם דמסקיע עי"זממק,
 תליא כנעני בהעבד לו שיש ממוןדהקנין
 ז"ל הגר"ח דמבאר וכמו דידי', עבדבהשם
 ויסוד בד"ה הי"א ביאה איסוריבהל'

 נכרי גם דבאמת וז"ל, באה"דלדברינו
 קנץ גבי' שייך ולא ממון, גופו איןחשוב
 הגוף, קנין בו לישראל דיש והא כלל,הגוף
 מה עכ"ל וכו' עבדות דיני משום רקהוא

 רמה הפי' ראין דאיה"נ, דצ"ל זה, מכח לומר ונראה בד"ה קמ"ח באות שמואל רבי בשיעורי )ויעויןוכע"נ,
 דהחידוש ואלא וכש"ג, לעשות א"א רזה שנים, מעשר ליותר עצמו מכר דלא משום שנים, עשר לאחרדיוצא
 קצבה התורה ב-ד דכמכרוהו והיינו שניס, של היציאה מעצמו להקציב יכול דאדם הוא, עצמובמוכר
 יציאה הדין מעצמו ולהקציב לההנות יכול אדם עצמו כמוכר ואמנם שנים, לשש דהוא שנים, שלהיציאה

 ואלא מזה, ליותר עצמו מכר דלא משוב דאינו שנים, עשר לאחר ריוצא דמה מיהא הא ואמנם שנים,של
 ז-ל(. דבריו בנועם היטב יעויין ויובל, שש של יציאה דין דאיכא וכמו שנים, של יציאה דיןמכח

 והנה בו, ומשתעבד חוזר לאו ואם שחרור וצריך וז"ל, ז"ל רש"י שכתב מה היטב מובן המתבאר ולסי7
 לאזה המחילה מהני דבאמת משמע דה" בו, ומשחעבד דחוזר רש"י שכתב מה כך כל מובן אינולכאורה
 כלל מהנ' לא א"כ קנוי, דגופו מתרץ דהגמ' דכיון מובן, אינו לכאורה וזה בו, ומשתעבד רחוזר ורקדבר,

 ומשום היטב, מדמ"ק ז"ל רש"י דלשון נראה הנ"ל לפי ואמנם בו, ומשחעבד דחוזר הלשון זה ומההמחילה,
 דאין בהמ"ד הגמ' דנקט דכמו והיינו העבד, על לו שיש השעבוד בעיקר חזר לא הגמ' דלעולם די"לדנראה
 לו למחול מצי דשפיר דנהי מתרץ הגמ' ואמנם המסקנא, לפי אף הגמ' סבר כן בעלמא, ממון חוב אלאעליו
 לו שיש שנים שש עבודת חוב לו נותן רק זה עבד, הדיני לאחר דאסי' משום והטעם לו, לעבוד צריךדאינו
 לו דמחל כיון האדון, של ולא העבד של הוא באמת לו, שמחל הזמן באותו העבד שעשה מה כל ולסי'עליו,
 חוזר לפי' שחרור, ע"י אלא סקע לא עבד דהשם דכיון ז-ל רש"י כתב ואמנם לו, לעבוד צריךראינו

 הך וניעור חוזר דשפיד וממילא העבד, מדיני הוא העבד על לו שיש דהזכות משום והטעם בו,ומשתעבר
 עוד. בזה לעיין וצריך וכש"נ,חיובא

 ומשום העבד, לשם שטרא האי למיכתב בעינן לא ז"ל לרש"י אפי' דלעולם די"ל נראה המתבאר ולפי8
 לא ולפי' ממון, לענין רק הוא הקנין וכל איסור, קנין דאיכא כהריטב"א סבר לא ז"ל דרש"י י"לדלעולם
 בעינן כנעני דעבד דשטרא דמה משום והטעם לה, דילפי' הוא כנעני מעבד שטרא דהאי ואע"ג לשמה,בעינן
 עיקר מחמת דלעולם ואלא לשמה, דבעי' הוא עבד, השם דמשחרר שחרור השטר עיקר מחמת אינולשמה,
 הלא שחרור שטר דהא' דע"י ניון משוס הוא לשמה, דכעי' הטעם ואמנם לשמה, בעינן לא שחרורהשטר
 בעינן נמי איסורא דהך דהתירא לאשה, לה מלה דילפי' מה זה ולפי' כנעני, בהעמד איסור הקנין נמיהותר
 עבד השם דמשחרר שחרור השטר עיקר מחמת מיהא הא אבל אשה, בגט וכמו לשמה, דנעשה שטראע"י
 איש בחזון יעויין )והנה וכש"נ, לשמה בעינן לא ממון, קנין אלא דליכא עברי בעבד ולפי' לשמה, בעינןלא

 שטר דין בעיקר מע-כ ע"ע ילפי' דלא נראה מע"כ, גרע דלא מהני ושטר פרש"י וז"ל, אומרת זאתבד"ה
 דשייך הוא סברא אלא קרקע, מע"ג שחרור וטלי ובמחובר לשמה שלא פסול ע"ע שטר 'הא דא"כשחרור,
 דאין אפשר ולפי"ז שחרור, שטר דקדוקי ושאר לשמה וא-צ מקח, משטרי שטר דיני וילפי' בע"ע,שטר

 דלא בפשיטות דנקט הקדושה מרעתו חזינן והנה איש, החזון רבינו עכ"ל וצ"ע מדעתו אלא בע"כמשחררו
 קנין, שטר דין הוא השטר דעיקר מתבאר ז"ל מדבריו ואמנם עברי, עבד של בשטר גט, שטר דקדוקיבעינן
 זה, את לבאר האיך יודעין אנו אין אכן עברי, העבד של בע"כ יהני דלא מסברא איש החזון נקטולסי'

 לפי ואמנם כנעני, טעבד גרע דלא ז"ל רש"י דכתב מע-כ ילפי' מאי א"כ הוא, קנין שטר דין דאירממ"נ
 קנין, דשטר ענין שייך לא עבוי עבד השם רעל שחרור, שטר הוא השטר עיקר דבודאי נראה לעילשנתבאר

 לא אפ"ה ואמנם הפקר( נמי מהני לא ז"ל רש"י דלפי' י"ג-'"ד כאות שמתבאר )וכמו שחרור, שטראאלא

 לעיל. וכש"נ איסור קנין נמי מתיר השטר אי רק תליא דהא לשמה,בעינן

 שחרור שטר מהני כמו"כ לענינינו,שנוגע
 מיני', עבד השם להפקיע עבריבעבד
 המסתעפין הדינים כל ממנו דפקעוממילא
 וכש"נ.8מזה

 על הגר"ח בחידושי שם יעויין והנהיב(
 בדף להלן רש"י דברי בזה דמיישבהש"ס,
 לנו תתבאר ובזה הגרי"ז, וז"ל ע"א,כ"ח
 שלא לי השתבע כ"ח דף קדושיןהגמ'
 מעלייתא טענתא האי עברי בעכר לינמכרת
 דאמר לטעמי' רבא גבי' לי' אית ממונאהיא
 טענת ואינה ופרש"י קנוי, גופו עבריעבד



 השראל" אהרן "ביתקובץפיז(

 לא חורין בן הא בתוס' והקשומטלטלין,
 שבועה גבי הר"ן ופירש לקרקעות,הוקשו
 כלים, או כסף רעהו אל איש יתן כיכתיב
 מה, דבר או מטלטלין, ממנו שיתבעוהיינו
 התנאי בכאן שחסר גופו תובע שהואולא

 איש יתן כי של תנאי והוא שבועה,לחיוב
 נראה ולפמש"כ הר"ן, שיטת זוהי רעהו,אל

 שעבור קנין רק עברי עבר הי' דלולומר,
 קנין אלא קנוי, גופו שיהי' ולא ידיו,למעשה
 המיטלטל, שפי'.דבר הי' לחוד, ידיומעשה
 אבל לשבועה, התנאי בכאן חסר הי'ולא
 שנעשה והיינו קנוי, גופו עברי שעבדכיון

 עברי עבד של והמציאות ע"ע, שללחפצא
 שבועה לחיוב שצריך התנאי משליםאינו
 עכ"ל ממון וגופו המיטלטל דברוהוא
 ז"ל הגרי"ז דברי וביאור ז"ל,הגרי"ז
 לקרקעות, הוקש לא עברי עבד דנהינראה,
 ואלא ממון, בהדין אינו עבד התביעתמ"מ
 לו שיש ממון והדיני אתה, דעבדי לודטוען
 והכפירה הטענה ולפי' העבד, מדיניהוא
 והך לא, או עבד הוא אי אלא בהממון,אינו

 המטלטל דבר בכלל אינו עבדות, שלתביעה
 אינו עבר של תביעה דהך כיון ממון,וגופו
 תביעה הך דמכח ונהי כלל, ממונאתביעת
 הוא ממונא וכות והך ממונא, זכות לויש

 ודברים דהדיז כיון מ"מ קרקע, ולאממון
 מיקרי לפי' לא, או דידי' עבד הוא איהוא

 אלא עצמו, בהממון אינו וכפירהדהטענה
 וזה שבועה, חיוב ליכא ולפי' עבד,בהשם
 מטלטלין, טענת ואינה רש"י שם שכתבמה
 כהמטלטלין, אינה והכפירה דהטענהפי'
 טענת מיקרי לא וזה עבדו, הוא איאלא

 )ודומה וכע"נ. עבד טענת אלאמטלטלין,
 ז', ס"ק צ"ה בסי' הקצוה"ח דקאמר מהלזה

 תובעו דוה דהיינו בהקרקע, הוא הדיוןדאי
 והוא הוא, שלי בה יושב דאתהדהקרקע
 רתובעו אע"ג הוא, שלי אלא כי לאאומר
 ליבא מ"מ מהקרקע, שאכל הפירותנמי

 בהקרקע, הוא ורברים דהדין הואילשבועה,
 מיקרי ולפי' הפירות, אכל אי דיוןוליבא
 עליו לו דיש נהי הכא כמו"כ קרקע,תביעת
 תביעת דהך כיון מ"מ ממש, ממונאהביעת

 לא, או דידי' עבר הוי אי מהא נובעממון
 לא עבד ותביעת עבד, תביעת מיקריולפי'
 עבד תביעת אלא ממונא, תביעתמיקרי

זכש"נ(.

 ז"ל רש"י מדברי המתבאר לפי והנהיג(
 עברי, בעבד מהני לא מחילה רק דלאנראה,
 שכתב מה וזה מהני, לא נמי הפקראלא
 אלא ממון מחילת בו שייך דלא ז"ל,רש"י
 מהני שחרור לשון דרק פי' שחרור,לשון

 מלשון פחות אבל עברי, עבר השםלהסקיע
 )ורש"י הפקר, אפי' דהיינו מהני, לאשחרור
 שם התוס' קושית ליישב בזה נתכויןז"ל

 לא דמחילה דנהי שהקשו לי', לימאבד"ה
 רש"י שכתב מה וזה יפקירנו, מ"ממהני,
 לשון ואפי' שחרור, לשון אלא בי' שייךדלא
 משום והטעם וכש"נ(, מהני לא נמיהפקר
 דשייך ממון, של ענין אינו עבדות שלדענין
 לשון ורק הפקר, או הקנאה של עניןבי'

 וכש"נ, עבד השם להפקיע מהנישחרור
 לא ע"כ דהא אינו, זה דלכאורההאומנם
 המפקיר אי אלא כנעני, בעבד אמוראיפליגי
 לכו"ע אבל לא, או שחרור גט צריךעבדו
 ממון, הקנין דפקע דהיינו לחירות,יצא

 לי' מבירא מ"ר דחד בגמ')וכדאיתא
 גט וצריך לחירות יצא עברוהמפקיר
 יצא עבדו  המפקיר סבר ת"ד וחדשחרור,
 כו"ע הא אבל שחרור, גט צריך ואיןלחירות
 הקנין מיני' דפקע היינו לחירות, דיצאמודו
 מעבד עברי עבד גרע האיך וא"כממון(,
 להפקיע ההפקר מהני כנעני דבעברכנעני,
 אנו עברי וכעבר מיני', ממוןהרין

 לשון אלא מהגי דלא ז"ל רש"ימדברי מדייקיי
 ממון הקנין לענין שם איירי ודש"ישחרור,
וצ"ע.

 באות דהנה בזה, לבאר נראה ואשריד(
 דעבד ז"ל הגר"ח מדברי הבאנו הלאי"ב
 ואע"ג מטלטלין, טענת מיקרי לאעברי
 הוקש דלא מטלטלין, הוא השעבודרעצם

 עבדו, דהוא הוא התביעה מ"מלקרקעות,
 לעיל, וכש"נ מטלטלין אינו עבד שלוענין
 תביעת הוי בודאי כנעני דעבר נראהואמנם
 בזה והביאור לקרקעות, הוקש דעבדקרקע,



 )צב( ב גליון טזשנה
- -

 מז )רז(

 י"א באות לעיל שנתבאר מה לפי ראףנראה,
 כנעני דבעבד אישות בהל' ז"ל הגר"חבשם
 בהשם תליא בו ממון קנין הדין כלנמי

 חורין, בבן ממון קנין שייך דלאעבדות,
 עברי, מעבד כנעני עבד דחלוק נראהמ"מ

 השם בו רחל לאחר אמנם כנענידבעבד
 והיינו וחמורו, כשורו קניינים לו ישעבד,
 דקני ומה וחמור, כשור לי' משוי עבדדהשם
 קרקעות, דקונים כמו הוא ממון, הקניןבי'
 וחמור, כשור הוי עבד, שם בו דחלרכל
 שפיר כנעני בעבד ולפי' קניינים, בי'ותפסי
 דמה ומשום ממון, הקנין על הפקרמהני
 כמו הוא כנעני, בהעבד ממון קנין לי'דקני
 לקרקעות, הוקשו דעבדים קרקעות,דקונין
 דיכול וכמו להסקירו יכול בודאיולפי'

 אי הסלוגתא ואמנם וכש"ג, לאחרלמוכרו
 אי הוא, לא או שחרור גט צריך עבדומפקיר
 שייכי מישך ממון והקנין עבד דהשםאמרי'
 ממילא ממון, הקנין מיני' דפקע וכלאהדדי,
 דכל ואלא לא, או עבד, השם מיני' נמידסקע
 ענד השם הוסקע לא עבד, השם בזדחל
 שטר ע"י דהיינו שחרור, מעשה ע"יאלא

 מהני שפיר שבו ממון הקנין על אבלשחרור,
 הוא בהעבד, ממון קנין לו דיש דמההפקר,
 וכש"ג, קרקעות דקונין כמו קניןחלות

 לו שיש ממון הזכותי כל עברי עבדמשא"כ
 ליכא מזה ויותר עבד, מדיני רק הואבהעבד,
 קנייני שום כלל שייך דלא עברי, בעבדכלל
 חורין, בן עברי דעבד כיון עברי, בעבדממון
 מהני לא ולפי' וחמורו, כשורו ח"ו הויולא
 רשייך מה דכל עכרי, כעבד הפקרכלל
 שכתב וכמו שחרור לשון הוא עבריבעבד
 דידי' עבד השם לשחרר דהיינו ז"ל,רש"י

 וכש"ג, הזכותים כל ממנו דפקעוממילא

 חרש ביאור לבאר נראה המתבארולפי
 שטר בי' רמהני שכתב במה ז"ל רש"יבכונת
 פי' כנעני, מעבד גרע דלא ומשוםשחרור
 הוא ממון הקנין דבאמת כנעני עבדדמה
 וחמורו, שורו שקונין וכמו עצמו בפניקנין

 דמסקיע עי"ז והיינו שחרור, ע"י יצאואפ"ה
 הקנין דכל משום והטעם עבד, השםמיני'
 חורין, בבן ולא בעבד, אלא שייך לאממון

 כ"ש אישות, בהל' ז"ל הגר"ח דמבארוכמו
 הזכותי וכל עבד, מהשם יותר דליכאהיכא
 בודאי הא דבכגון עבר, מדיני רק הואממון
 ליכא דתו שחרור, ע"י עבד השם מפקיעאי

 וכש"נ. בי' ממוןזכותי

 שכתבנו למה עכשיו נחזור והנהסו(
 דקושית ביארנו שם לעיל דהנה ה',באות
 עבד קנין דבאמת וז"ל, מגלן דבכסףהגמ'
 ולא מטלטלין לקניית לא שייכא לאעכרי
 חלות הוא עברי עבד דקניית קרקע,לקניית
 מטלטלין לקניית שייך ולא לגמרי, אחרקנין

 מכילתין, בריש אישות דקנין וכמוומקרקעי,
 או דקרקע לקנייני שייכי דלא בכסף,דנקנית
 דאיכא ומחודש מיוחד קנין והוימטלטלי,

 בכסף דנקנית גזרה דהתורה אישות, שלקנין
 עבד של קנין הך כמו"כ וביאה,ובשטר
 עבר של עבדות של מחודש קנין הואעברי,
 או מטלטלי לקנייני כלל שייכא ולאעברי,

 והיינו מגלן, הגמ' דפריך מה וזהמקרקעי,
 עבד של עבדות דקנין תורה רבההדהיכא
 שם, עכ"ל וכו' וכש"נ בכסף נקנהעברי
 ז"ל, הגרי"ז של יסודו דלפי אנן, ניחזיוהנה
 משוט דבר הוא שם שכתבנו דמהנמצא

 קנין החלות עיקר דכל ומשוםומוכרח,
 ואלא ממון, בהקנין כלל אינודעבדות
 שיחול עצמו למכור דיכול חידשהדהתורה
 בהשם הוא החלות ועיקר עבד, שםעליו
 עבד, מהשם מסתעפין ממון והדיניעבד,
 הגמ' קושית היטב מובן בודאיולפי"ז
 קנין כלל ראין עבדות קנין דהאידמנלן,
 שאילה הך והוי כסף, ע"י דנקנהממון,
 הגמ' שאילת כמו ממש בדיוקדמנלן,
 ב', בדף לעיל הגמ' דפריך מנלןדבכסף

 ענין הוי לא דבוראי אישות, של דעניןדמנלן
 או מקרקעי לקנין שייכי ולא ממון, קניןשל

 בי' ישייכי אישות, קנין הוא ואלאמטלטלי,
 הגמ' הכא רפריך מה נמי וזה כסף,קנין
 רחלה הוא הקנין דעיקר כיון עבדות,בקנין
 ואמנם וכש"נ, עבד שם הקנין ע"יעליו
 מדברי שנתבאר מה לפי דאפי'נראה

 של דהפי' בהסוגיא, שם ז"להראשונים
 ניחא נמי לפירותיו, דקל כמו דהוי קנוי,גוסו



 השראל" אהרן "ביתקובץ )רח(מח

 דמנלן, הגמ' קושית בפי' שביארנומה
 כמו הוי דלא פשוט דנראה משוםוהטעם
 לפירותיו דברקל והיינו ממש, לסירותדקל
 הוא עצמו דהדקל בהדקל, קנין קונההיא
 היוצאין דהפירות ומה הסירות, לגבישלו
 שלו הוא דהדקל משום הוא שלו, הןממנו
 אלו דפירות כיון ולפי' להפירות, שנוגעמה
 שלו, הן דהפירות ממילא שלו, מדקליצאו
 הדקל לגבי שלו להיות יכול דהדקלדגמו
 כמו"כ שירצה, מה כל בו לעשותעצמו,
 לענין שלו דהוי עצמו הדקל לקנותיכול

 הלא דהא עברי בעבד משא"כהפירות,
 עצמו העבר גוף לקנות שייך דלאפשוט
 חורין, בבן קנין ליכא דבודאי עצמו,לענין
 לעצמו, קנוי אינו העבד דבאמתויותר
 ראין שלו, שהוא מה מוכר דאדםדנאמר
 מהותא הך כל דליכא עצמו, על בעליםאדם
 ידיו דמעשה )ומה חורין, כן על בעלותשל
 שיצא משום אינו לעצמו, הוא האדםשל

 קנוי אינו נמי עצמו דהאדם לו, שקנוימדבר
 זה, דבר עשה שהוא משום ואלאלעצמו,
 ולא עשייתו, מחמת שלו הוא הדברלפי'
 דלא נראה זה ולפי ממנו(, שיצא זהמחמת
 דקל כמו ידיו למעשה עצמו את למכורשייך

 לעצמו, קנוי אינו דהאדם כיוןלפירותיו,
 לענין עצמו את ~למכור ריכולדנאמר
 בזה הביאור ואמנם וכש"נ, ידיםהמעשה

 לקנות יכול ואדם חידשה דהתורההוא
 עבדות, הנקרא באדם מחודשת בעלותבאדם
 האדם של ידים המעשה בעלות הךדמכח
 בעלות דאיכא וכמו ) האדון, שלהם

 בה לו יש דעי"ו אישות שלמחודשת
 התורה חידשה כן כמו אישות,זכותי
 הך ומחמת עבדות, הנקרא כזובעלות
 ומה וכש"נ(, שלו הם ידים המעשהבעלות
 אינו זה, לענין עצמו את למכור יכולדאדם
 שלו, שהוא מה מוכר דאדם כללאמכח

 עבדות של בעלות הך לו אין גופאדהאדם
 בעלים האדם עשה דהתורה ואלא עצמו,על

 לענין עצמו את למכור דיכול גופא, זהלענין
 עבדות של בעלות קנין חבירו בו שיקנהוה

 ומה הגליון(9, בשולי כאן )יעוייןוכש"נ,
 דקל כמו דהוי ז"ל הראשוניםשרימו

 של דמהותו הכונה דאין נראהלפירותיו,
 של מהותו הוא הוא לעבדות,הבעלות
 דהכונה ואלא לפירותיו, דקל שלהבעלות

 לענין הדקל גוף קונה דאדם דכמוהוא
 לענין העבד בגוף קנין לו יש כמו"כהפירות,
 שלו, הוא ידים דהמעשה ומה ידים,המעשה
 לענין שלו הוא העבד רגוף משוםהוא

 הבעלות דעיקר מיהא הא אבל ידים,המעשה
 ידים, המעשה לענין בהעבד לו שישמה
 להפירות, בהדקל לו שיש הבעלות כמואינו
 מעשה לענין מחודשת בעלות דהויואלא
 מובן זה ולפי וכש"נ, עבדות הנקראידים
 רמנלן הגמ', בקושית שם שביארנו מההיטב
 דנהי בכסף, נקנה דעבדות קניינאדהך
 דהתורה ממון, קנין הוא הקניןדעיקר
 בהארם כוו בעלות לקנות דיכולחידשה
 בעלות של מהותה הך מ"מ עבדות,לענין

 שקונה להבעלות שייכי לאדעבדות
 עבדות של דבעלות מקרקעי, אובמטלטלין

 או מקרקעי דכשקונה מהותה, בעיקרחלוק
 בעבדות משא"כ ממש, שלו נעשהמטלטלי

 עצמו, העבדות לענין מחודשת בעלותהוי
 של מהותה דהך דמנלן הגמ' דסריך מהוזה

 וכש"נ. בכסף נקנה עבדות שלבעלות
 נאמר לא אפי' דבאמת מדברינו)והמורם
 בעלות עיקר נמי ז"ל, הגרי"ז שלכחידושו

 וכש"נ, מחורשת בעלות הוא עבדותשל
 ז"ל הגרי"ז של חידושו בין הנ"מואמנם
 הראשונים שאר בדעת אומרים שאנולמה
 דעיקר מחדש ז"ל דהגרי"ז בזה, הואז"ל
 ואלא ממוזי קנין אינו עבדות שלהקנין

 הזכותים מוכר דהאב הוא הפי' דאם ז"ל, האחרונים בה נסתפקו לאמה, בתו את למכור יכול דהאב מה וכמו9
 שיכול ברשותו אותה התורה נתנה זה ולענין בתו, את למכור זכות נתנה דהתווה לא, או בבתו, לו שישמה

 שמואל רבי  בשיעורי ויעוין מלאכה, לו לעשות לכופה זכות לו אין בעצמו דהאב י-ל )דבאמתלמוכרה,
 שם ישתן בכתו לו שיש מה דמוכר משום הטעם ואין להאב, מיוחד זכות רהוא צדדא כהך דנקט ר"זבאות
היטב(.



 מט)רט0 )צב( ב גליון טששנה1

 עיקר מ"מ ממון, קנין מיקרי קנין דהךדנהי מסתעפין ממון והדיני עבדות, חלותדהואן
 מה בעלות אותו אינו כעלות, הך שלמהותה )וכן ז"ל, הגרי"ז שמבאר וכמו עבדמהדיןן
 מה וזה מקרקעי, או מטלטלין בשאר לושיש ואמנם ז"ל(, רש"י כונת דזהו לעילביארנון
 עבדות של כזו דבעלות מגלן, הגמ'דפריך הקנין דעיקר מתבאר הראשונים שארבדברין

 לעיל(.0י וכש"ג בכסףנקנה הכא מבאיין אנו ואמנם ממון, קניןהוא
 זל ,לזל

 איסור קנין איבא עכרי עבד דכקנין הוא, וסייעתו הרמכ"ן דדעת ח' באות לעיל שהבאנו מה לפי והנה10
 איסור, קנין נמי דהוי דכיון כפשיטות, נמי הוא מנלן דבכסף הגמ' קושית דלפי"ז כנענית, בשפחהלהתירו
 לעכו"ם מנמכר דילפי' הגמ' דקאמר מה להכין צריך לפי-ז האומנם כסף, ע"י נעשה קנינא דהך חיתידמהיכי
 ע"א ט-ז בדף להדיא בהמקנה נקט )וכן איסור קנין ליכא לעכו"ם כנמכר דלכאורה מקנתו, מכסף בי,דכת'ב
 בנמכר דאי הכי, בלאו תיקשי קושיא הך באמת והנה ידיו, למעשה קנין רק אלא רבא(, אמר ד"ה בתוס'ד"ה

 דאינו לעכו-ם מנמכר איסור, קנין בו דיש לישראל הנמכר עברי עבד ילפי' רהיכי איסור, קנין ליטאלעכו"ם
 הכי לפרש רוצה דכאמת באה"ד, הואיל ד"ה אתוס, בד"ה בסוגיין בהמקנה ויעויין ידיו, למעשה קניןרק

 משא"כ ידיו, למעשה קנין אלא דליכא היינו בכסף. קניינו כל שכן לעכו"ס דמה הגמ' דבונת הגמ',מירכת
 לטעמי' דהתוס' משום הגמ', הכי מפרשי לא דהתום' הטעם שם וכתב הגוף, קנין בי' אית לישראלבנמכר
 והיינו ט"ז, ובדף ע"ב ט"ו בדף שכתב למה בהמקנה ומציין הגוף, קנין איכא נמי לעכו"ם דכנמכרדסברי
 תיקשי, עדיין דלכאורה האומנם לעכו"ם, בנמכר הגוף קנין נמי דאיכא להו מבירא דהתוס' המקנה כתבדשם

 הכ', הגמ' מפרש לא דלמה תיקשי להריטב"א וא"כ הגוף, קנין דליכא המקנה שם נקטדבהריטב"א
 ואלא הכי, פריך מצי הוי רהגמ' דאינה"נ, וצ"ל התוס', שהביאו הר"ת כפי' ד'דן גמ' ממרש נמידהויטב"א

 לישראל נמכר ללמוד מצ' הוי לא נמי לישראל, נמכר כמו עבד אותו הוי לעכו-ם נמכר אי דאסי' פריךדהגמ'
 וכש"ג. בכסף קניינו שכל לעכו"ס לנמכר דמה לעכו"ם,מנמכר



 וישראל" אהרן "ביתקונץ )רי(נ

 קונשמט יחיאל אליעזרהרב

 שביעית בפירות מחורה איסורבענין
 צובע הצבע מ"ג פ"ז בשביעיתאיתא
 סחורה עושים שאין בשכר יצבע ולאלעצמו
 ולא בבכורות )ולא שביעיתבפירות
 ולא בטריפות ולא בנבילות ולאבתרומות
 לוקח יהיה ולא ברמשים( ולאבשקצים
 לוקט הוא אבל בשוק ומוכרן שדהירקות
 פי' ידו על מוכר )דכשבנו ידו, על מוכרובנו

 מחזי לא למכרן לקטן שהוא אע"פבשבילו
 מותר והותיר לעצמו לקח רע"ב(כסחורה,
 ע"א ל"ט דף )סוכה התוס' וכתבולמכרן.
 דוקא הוא סחורה דאיסור וליתיב(ד"ה

 כדי בזול לקנות או למכרן דעת עלבליקט
 ביוקר. ולמכורלהרויח
 איסור הוא סחורה איסור אם לחקוריש
 הלוקח על גם או למכור המוכר עלרק

לקנות.
 )סוכה רש"י כתב סחורה איסורוכעצם

 רהתורה הוא דהטעם מוסרין( אין ד"השם
 פירות שכל לסחורה ולא לאכלהאמרה
 סחורתו בהן שיעשה ולא ודמיהן הןשביעית
 עליו והקשו ולהעשיר שביעית לאחרלהצניע
 איסור שאם מוסרין( שאין )בר"ההתוס'
 ביעור מצות תתקיים שלא בגלל הואסחורה
 שביעית כמסכת דתנן אותן כל לישתרוא"כ
 ביעור להם ואין שביעית להןשיש

 דתנן מהא רש"י על הקשווהאחרונים
 נשאר שהצבע אע"פ לעצמו צובעהצבע
 ביעור. זמן לאחר גםקיים

 יש הנ"ל רש"י על החולקים לשיטתוהנה
 הוא האיסור אם סחורה איסור בגדרלחקור
 דהוי או האכילה, מתבטלת הסחורהשע"י
 בפירות לסחור שלא עצמו בפניאיסור

 מצוה יש אם תלוי זה ובפשטותשביעית,
 מצוה יש ראם לא, או שכיעית פירותלאכול
 הוא סחורה איסור שביעית פירותלאכול
 אין ואם אכילה, מצות מקיים שאינומפני
 דאיסור צ"ל שביעית פירות לאכולמצוה
 )שביעית ובקה"י בפ"ע. איסור הואסחורה

 הגמ' של האיבעיא שזהו כתב ו'(סי'
 לפטור מהו להו "איבעיא יב:( דף)ככורות

 שנקחה )בהמה שביעית בבהמת חמורפטר
 לך תבעי לא ודאי רש"י( שביעית,בפירות
 רש"י( לכהן, פריונו למיתם רבעי)רכיון
 תבעי כי לסחורה ולא רחמנא אמרלאכילה

 דמפריש כיון מאי דר"י אליבא וכו' מסקלך
 או ביה קרינא לאכלה לעצמו והואטלה

 לא איסורא מפקע דלא דכמה כיוןדילמא
 הוא האיסור אם דהיינו דמי, כסחורהמשתרי
 פטור ספק לפדות מותר האכילהביטול
 הפדייה דלאחר משום שביעית בבהמתחמור
 הוא האיסור אם אבל הטלה את אוכלהוא

 הוא רבמציאות משום אסור עצמיאיסור
 לכאורה )זהו שביעית בבהמת סחורהעושה
 יבער אם דלדבריו הנ"ל בסוכה כרש"ידלא
 קשור אינו וזה הביעור בשעת הבהמהאת

 עכשיו( עושה שהוא חמור פטרבפדיון
 יש אם החקירה את לתלות א"אולפי"ז
 דהא לא אם שביעית פירות באכילתמצוה
 את בה פודין שביעית דבהמת פשטההגמ'
 ס"ל הרי והרמב"ם הרמב"ם פסק וכןהספק
 שביעית. פירות לאכול מצוהשאין

 נתנה לא התורה לסחורה דבנוגעוהנראה
 שהתורה דבעלות שביעית בפירותבעלות
 והנה לאכול, רק זה שכיעית בפירותנתנה

 חסדא רב אמר בבכורות( )שם הגמ'בהמשך
 משום הבכורה מן פטורה שביעיתבהמת

 והרי לשריפה ולא רחמנא אמרדלאכלה
 )פ"ה והרמב"ם האימורין, את להקטירצריך
 בהמה הלוקח כתב ה"ט( בכורותמהל'

 לפי הבכורה מן פטורה שביעיתמפירות
 שביעית בפירות סחורה לעשות רשאישאינו
 ולא לסחורה ולא לאכלה כה נאמרשהרי
 ולא דלאכלה הגמרא דברי אתהביא

 שני ממעשר לו רהוקשה משוםלשריפה
 קרבן מע"ש במעות לקנות שמותר שנאמאי

 שבהמת הלכה באותה צירף הרמב"םובאמת



 )צב( ג גליון טזשנה
__

 נא )ר,א(

 איתא )בירושלמי כבכורה חייבתמע"ש
 מע"ש קדושת פקע מע"ש קרבןדכשקונה

 הוא סחורה איזה וצ"ע מעשר( קדושתוחל
 בקדושת מתקדשת שהבהמה במהעושה
בכור.

 הביא י'( ס"ק מ"י )שביעית ארץובמעדני
 של שביעית איסורי שכל הנצי"ב דבריאת

 דמה והיינו ההפקר מן רק מסתעפיםפירות
 שביעית בבהמת חלה אינה בכורשקדושת

 שנתבאר כמו שותפות משום דהוי משוםזהו
 על בעלים הוא אין סחורה דלגבילעיל

 מבכורה פטור עכו"ם ושותפותהפירות
 או כשותפות דין זה אם תלוי זהולכאורה
 שחציה בהטה ונפק"מ בעלותבחסרון
 אס הפקר של וחציה לישראלשייכת
 פ"כ ככורות תוספתא עי' בבכורהחייכת

 ואפשר שחייב כ' אבן וכטורישפטורה
 גבוה עם שותפות של דין לזה ישדהכא
 מעין שכתב נ"ג סי' שלמה במנחת)ועי'
 דחוק זה פי' הרמב"ם בלשון אולם זהכיאור
 דתנן וקשה אחר( ביאור ביאר ובחזו"אקצת

 ובהם נשים בחמש ומעשה נ:( דף)קידושין
 של כלכלה אחד אדם וליקט אחיותשתי
 ואמר היתה ושביעית היתה ושלהםתאנים
 וקבלה זו בכלכלה לי מקודשות כולכםהרי
 אין חכמים ואמרו כולם ע"י מהםאחת

 דשל דאע"פ מהתם חזינן מקודשות,האחיות
 מקודשות, הנשים שאר היתהשביעית
 לו נתנה לא לסחורה בנוגע הריואמאי,
 אם לעיל בחקירה תלוי וזה בעלותהתורה
 הלוקח על גם או המוכר על רק הואהאיסור
 היא הרי הלוקח על איסור ראין נאמרראם
 מתקיים אצלה שהרי כוה להתקרשיכולה

 כמו מהני לא עביר אי אומרים ואיןהלאכלה
 שכשהאיסור ל"ו סי' מאירות הפניםשנתב
 מהני לא עביד אי אמרינן לא אחד בצדהוא

 למלך המשנה בשאלת תלוי יהיה זהוממילא
 מקדשה מסוכן שאין ובעל מסוכנתבאשה
 ואצלה ממון הוי לא ראצלו הנאהבאיסורי

 ממון.זה
 לולב הלוקח תנן לט.( )דף בסוכהוהנה
 לפי במתנה אתרוג לו נותן בשביעיתמחבירו

 בגמ' ושאלו בשביעית ללוקחו רשאישאינו
 הונא ר3 אמר מהו במתנה לו ליחן רצהלא

 הגמ' ושואלת בלולב אתרוג דמי לומבליע
 דאי החוס, והסבירו בהדיא ליהוליתיב
 בפירות סחורה לעשות דאסורמשום
 ההיא כי אלא סחורה חשוב לאשביעית
 שם תמרים ובכפות וכו' פ"ו שביעיתכמסכת
 ליה דתיפוק התוס' קושית את לבארכתב
 סחורה דאיסור משום סחורה איסורמשום
 משום תנן ובמתניתין המוכר על רקהוא
 הלוקח על איסור דהוי ללוקחו, רשאישאינו
 שאסור משום אינו האיסור שטעםש"מ

 ובספר שביעית בפירות סחורהלעשות
 בגמ' שם ד"ה נב: דף )קידושיןהמקנה
 איסור ראיכא להדיא כן כתב המקוש(ש"מ
 לשיטתם אף אולם המוכר על כמו הלוקחעל

 אפשר אולי שניהם על איסור דישרס"ל
 ד"ה ז )דף בנדרים הר"ן שיטת ע"פלתרץ
 לקידושי מסכמת שהיא שהאשה נמי(ואשה
 נפשה משוי ורצונה דעתה מבטלתהאיש
 מכניסה והבעל הפקר של כדבר הבעלאצל

 סחורה דרך אינו שלפ"ז דבריו ע"כלרשותו
 קידושין מעשה בה עושה שהבעל אלאממש
 והקידושין בזה להתקדש לה מותרולכן
 כנ"ל.חלין

 הביא סק"ז( ס"ז )שביעית ארץובמעדני
 שלקח ישראל לענין שכתב הזקןממהר"ש
 כביעור ואפי' וז"ל שביעית פירותמעכו"ם

 קדושת איסור כאן שיש אע"ג מחייבינןלא
 איסורא סובא בדוכתא כרמוכחשביעית
 תלוי הדבר ביעור אלא פקע דלאודאי
 אחינן קא למיתר מצי וכו' להפקירבממון
 בהדי דינא לאשתעויי מצית דלא גבראמכח
 להתיר שהוסיף במבי"ט ועיי"ש עכ"לוכו'

 ר"ח ובחידושי סחורה איסור גם זהמטעם
 ליישב כתב הי"א תרומות מהלכות פ"אהלוי
 בין )שם( הרמב"ם שחילק החילוקאת

 דבתרומה מעשר לתרומת גדולהתרומה
 ובתרומת לכהן שנותנו הרמב"ם כתבגדולה
 דין יש נתינה שבחיוב לכהן מוכרומעשר
 ררק בחינם מנתינה פטור שעכו"םמסויים

 גם לפטור אתינן דקא טעמא שפיר מועילאז



 השראל" אהרן "ביתקובץ )הב(נג

 כל אם משא"כ מכוחו הבא הישראלאת
 לאו דעכו"ם משום רק הוא הנכרי שלפטורו
 הבא שישראל נותן הדין היה הוא מצוותבר

 ועיי"ש בנתינה גם חייב שפירמכוחו
 זצ"ל הגרש"ז מרן מזה והוכיחוהמשיך
 בדינא רגם סברי והמבי"ט דהר"שדע"כ

 הבעלים הוא שעכו"ם הדין הוא כךדישראל
 שיש שכיון וכדאמרן בהפקרן כלל חייבולא
 התורה לו זכתה אמרינן שפיר ממון קניןלו

 עכ"ד שנים בשאר כמו בשביעיתבפירותיו
 דהיינו שם ארץ במעדני זצ"ל הגרש"זמרן
 כנ"ל ממוני דין רק הוא סחורה איסורשכל
 גברא מכח אחינן דקא הטענה שייךולכן
 איתא וכן בהדי'. דינא לאשתעויי מציתדלא
 יצחק.בזכר

 סק"ג( ס"ה )שביעית ארץ במעדניוהקשה
 בסירות סחורה איסור שכל הנ"לדלפי

 רק נובע בפירות ביעור וחובתשביעית
 לא דהתורה להפקיר שחייב ממונותמהדיני
 דבדיני להסוברים א"כ בעלות לונתנה

 ספק ביה דאית היכא אף אזלייךממונות
 להיות צריך היה ה"נ א"כ להקלאיסור

 כגמ' איפכא מצאנו ומפורש לקולאספיקא
 מבואר שם ובתוס' וברש"י ט"ו. ר"הדבגמ'
 ובביעור בהפקר חייב שפיר המסקרמחמת
 מבואר גם דביכורים פ"ר ובירושלמיעיי"ש.
 שביעית דספק דמכשירין ד' מ"פבר"ש
 זלזניק הגרש"ז בשם ותי' בכיעור חייבשסיר

 הממון נתינת שחיוב בכה"ג שרקדאפשר
 המקבל של לזכותו רצתה שהתורה מפניהוא
 דאזלינן ונתבע דתובע דהוי דאמרינן הואאז

 גריר מגרר שבו האיסור גם וממילאלקולא
 משא"כ העיקר שהוא שבו הממון צדבתר
 מפני איננו בשביעית להפקיר התורהציווי
 זו בשנה הבעלות להפקיע כדי אלאהזוכים
 ביה דאית איסורא בתר אזלינןובכה"ג
 כאילו דהוי אפשר וגם לחומראואזלינן
 רק דחשיב זו לשנה הבעלות את תורהאסרה

 ארץ, המעדני דהרי ע"כ ראיסוראכמילתא
 אינו במציאות לבכור שנוגע במהאבל

 וכנ"ל. דפטור באמצע נכרי כיד והויבעלים
 שלו זה אין סחורה שלגבי היסודועצם
 מק"י תמ"ה ס' או"ח נזר באבני כןמצאתי
 הנ"ל. מעין והתירוץ מקידושין הקושיאוכן

** 



 נג)ריג( )צב( ב גליון טזשנה

 וואלפין יעקבהרב

 עבירה עוברי 'די בום'יעונענין
 משום להו איבעיא ו' דף ע"ז כמס'איתא
 תתן לא עור ולפני משום דלמא אוהרווחה
 בהמה ליה דאית מינה נפקא למאימכשול
 קא הא הרווחה משום אמרת אילדיריה
 תתן לא עור לפני משום אמרת אימרווח
 לא ליה אית וכי לדידיה ליה אית האמכשול
 והתניא מכשול תתן לא עור לפני משוסעבר
 של כוס אדם יושיט שלא מנין נתן רביאמר
 ולפני ת"ל נח לכני החי מן ואבר לנזיריין
 יהבינן לא דכי הכא והא מכשול תתן לאעור
 לא עור לפני משום וקעבר איהו שקליליה
 נהרא עברי בתרי דקאי הב"ע מכשולתתן
 יתן לא קתני ולא יושיט לא דקתני נמיריקא
 וז"ל מפרש מנין ד"ה ובתוס' ע"כש"מ
 להכי אלא איסורין שאר בכל דה"הנראה
 למישתי דמסתמא משום לנזיר יין כוסנקט
 ושמא שתו חמרא דכו"ע כיון ליה בעיקא

 לי הושיט שאמר ישראל אבל נזירתוישכח
 לחושדו אין איסור שום או חזיר אונבלה

 לאכלו שרוצה לו ידוע אם אבל לומלהושיט
 מדקאמר שלו הוא ואפילו לו להושיטאסור
 זה ולפי איהו ליה שקיל ליה יהבי לאאי

 כוכבים לעבודת למומרים להושיטאסור
 הדבר כי שלהם שהוא אע"ס איסורדבר
 דכישראל להם נאסר והוא שיאכלוהוידוע
 שלא במקום בדקאי ומיירי ליה חשבינןגמור
 וכדמסיק זה לו יושיט לא אם ליקחיוכל
 מבואר זה לפי עכ"ל דנהרא עברי בתרידקאי

 אם אפילו ליקח יכול שאם תוס'ששיטת
 לו להושיט איסור שום אין לו מושיטאינו

האיסור.

 שאין שאע"פ ואמר תוס' על חולקהר"ן
 אבל לנוטלו יכול אם התורה מןאיסור
 עבירה עוברי מסייע של איסור ישמדרבנן
 דלשון יושיט לא דקתני נמי דיקאוז"ל

 לנוטלו יכול אינו שהוא משמעהושטה
 איסורא לענין מילי דהני משמעומיהו

 שהרי אסור מיהא מדרבנן אבלדאורייתא

 ידי יסייע והאיך מאיסור להפרישומחויב
 שאע"פ בר"ן מבואר עכ"ל עכירהעוברי
 לנוטלו אפשר אם עור לפני של איסורשאין
 עוברי מסייע של מדרבנז איסור ישאבל
 ג' דף שבת כמס' בתוס' משמע וכןעבירה
 וא"ת וז"ל ומותר פטור דרישא בהאד"ה
 מכשול תתן לא עור אלפני עבר קאוהא

 לא אפילו ליטלו יכול שהיה מייריואפילו
 דמושיט עור לפני משום עבר דלא בידוהיה
 דקאי ע"ז דמס' בפ"ק לה מוקי לנזיר ייןכוס
 מיהא דרבנן איסור מ"מ דנהרא עבריבתרי
 וכן שם יין מאיסור להפרישו שחייבאיכא
 היה ולא וז"ל א' סימן בפ"ק ברא"שמבואר
 דמ"מ לו שהושיט לא אם ליטלויכול

 אוכל קטן דאפילו איכא דרבנןאיסורא
 שלא גדול כ"ש להפרישו מצווין ב"רנבלות
 במס' ורא"ש ותוס' מהר"ן נמצא עכ"ליסייע
 דמסייע איסור יש ליטלו יכול שאפילושבת
 הנ"מ מה צ"ל וא"כ עכירה עובריידי

 מטעם אם שמשמע בגמראבהשאלה
 מותר עור לפני מטעם ואם אסורהרווחה
 ובין מסייע של איסור יש הא מותרולמה
 למעשה עור לפני מטעם בין הרווחהמטעם
 מדאורייתא שהשאלה לומר ואין אסוריהיה

 נ"מ זה נ"מ למאי שואל כשהגמרארפשטות
 לקמן. כמבוארלמעשה

 י"א וז"ל כתב א' סעי' קנ"א בס'הרמ"א
 השייכים דברים להם למכור דאסורהא

 אחרים להם אין אם דוקא היינולעבודתה
 אחר במקום לקנות יוכלו שלא או בוכיוצא
 מותר אחר כמקום לקנות יכולים אםאבל

 ונהגו מחמירין ויש דבר כל להםלמכור
 יחמיר נפש בעל וכל ראשונה כסבראלהקל
 כדעה ו' בס"ק הש"ך ומפרש עכ"ללעצמו

 דאמרינן היכי דכי רס"ל וז"להראשונה
 יין כוס לו להושיט האסור נזיר גביבש"ס
 ה"ה דנהרא עברי בתרי בדקאי דוקאדהיינו
 מחמירין וישהכא

 וסובריי
 איסור דמ"מ



 וישואל" אהדן "ביתקובץגחו(

 עברי תרי כמו הוי לא אסילו איבאמדרבנן
 דלא לפענ"ד אבל הרב לדעת זה וכלדנהרא
 בפר"ק ותום, להמרדכי מודים דכו"עפליגי
 ותוס' והגמ"ר שרי מומר או דבעכו"םדע"ז

 דע"ז בפ"ק והר"ן דשבת בס"קוהרא"ש
 מאיסור להפריש חייב שהוא בישראלמיירי

 קטן מישראל גרע דלא שם הרא"שוכדכתב
 מאיסור להפרישו מצווים שב"ר נבלותאוכל
 כוכבים בעובד משא"כ גדול ישראלכ"ש

 תדע להפרישו חייב שאינו מומרוישראל
 פ"ק התוס' דדעת בר"מ הרב כתבשהרי
 הרא"ש ולשון ששרי המרדכי כדעתדע"ז
 דברי יהיו הרב דעת לפי א"כ כתוס'בע"ז

 ירוחם רבינו וכן זה את זה סותריםהרא"ש
 דע"ז רס"ק התוס' כדברי כתב 1 ח' יזנתיב

 רפ"ק התוס' כדברי כתב ח"ג יבובנתיב
 לתרץ כדי עכ"ל כרסירשתי ודאי אלאדשבת
 הש"ך מפרש ירוחם ורבינו הרא"שהסתירת
 זה עבירה עוברי ידי מסייע של דיןשכל
 וכמו איסור אין בעכו"ם אבל בישראלדוקא
 ד' ס"ק שמ"ג בסימן המג"א  מחלקכן

 מסייע של איסור יש בישראלשרויא
 אם מסייע של איסור אין בעכו"םמשא"כ

 שילך עכו"ם נוגע זה בגמרא השאלהכן
 מסייע של איסור אין ובזה ע"זויעבוד
 אחרת בהמה לו יש אס למה מובןממילא
 לעכו"ם למכור מותר עור לפני של הצדלפי

 הר"ן משא"כ מסייע של איסור שאיןבהמה
 מדבר מסייע משום אסור שמדרבנןכשאמר
 לא המתחיל דבור ועל לנזיר ייןכלהושיט
 ומשום בישראל מדבר וזה הדין אמריושיט
 בעכו"ם משא"כ מסייע של איסור ישזה

 כין לחלק ולהמג"א להש"ך המקור מהוצ"ל
 לעכו"ם למסייע שאסור לישראלמסייע
 שהרמ"א משמע לכאורה צ"ל ועודשמותר
 שיש להחמיר שיש ופסק הש"ך עלחולק
 מה צ"ל א"כ בעכו"ם אפילו מסייעאיסור
 של לטעם דבין בגמרא בהנ"מהפשט
 יהיה עור לפני של לטעם כיןהרווחה
 אחרת. בהמה לו יש אפילו מדרבנןאסור

 והא וז"ל כתב ו: דף בע"זהריטב"א
 כל לתקלה חוששין שאנו החי מן ואברדנזיר

 ליתא ידינו על שלא איסור עביד רמציהיבא
 שהוא שאפשר ואע"פ עור ולפנימשום
 אבל חיישינן לא ירינו על באיסורמרבה
 נהי לאיסור בפירוש ליה תבע אימ"מ

 איסורא אכתי ליבא עור ולפנידמשום
 כל עבירה עוברי ידי מסייע משוםבמילתא
 להרבות או איסור לעשות לו גורמיןשאנו

 ישראל ידי מסייעין שאין וכדקיי"לבאיסור
 אסור הוחזקו להם לומר ואפילובשביעית

 דכל למחות חייבין שאנו אלא עודולא
 להם שאסור וכ"ש לזה זה ערביןישראל
 להרבות או איסור שום לעשות להםלגרום
 מהריטב"א נראה עכ"ל כללבאיסור
 ערבות מדין זה מסייע באיסורשההסבר

 ישראלשכל
 ערביי

 מובן וא"כ לזה זה
 מסייע שאיסור הש"ך של החילוקבמשטות
 בעכו"ם משא"כ ערכות שיש בישראלדוקא
 מסייע של איסור אין ממילא ערבותשאין
 שאם הגמרא של בשאלה הנ"מ מובןממילא
 משום אם אבל איסור יש הרווחהמשום
 דאין אחרת בהמה לו יש אם מותר עורלפני
 ערבות. בו שאין משום בעכו"ם מסייעאיסור

 וז"ל מבאר ע"ז מהל' בס"ט ספרהקרית
 אסור גוים של אידיהן לפני ימיםשלשה
 דאזיל משום אי וכו' להם ולמכור מהםליקח
 פיך על ישמע לא משום ישראל ועבוומודה

 ונראה מכשול תתן לא עור לפני משוםאו
 אקראי ואסמכינהו מדרבנן הוא זהדכל

 זה בגמרא השאלה שכל כוה מבוארעכ"ל.
 דף ברש"י כן מבואר כבר ובאמת מדרבנןרק
 ועבר אידו יום היום והוי וז"ל ה"נ בד"היב
 לשאת לישראל דאסרי אדרבנן גבראהאי
 ב' דף ותוס' עכ"ל אידו ביום עמוולתת
 עכו"ם עם ולתת לשאת צד יש אסורבד"ה
 זה ואם איבה שיש במקום אידיהןלפני
 איבה משום להתיר צד אין דאורייתאאיסור

 מכל מוכח א"כ סבר, בד"ה בו בדףכמבואר
 יש אם מותר אם בגמרא שהשאלהאלו

 אבל מדרבנן דוקא זה לא או אחרתבהמה
 איסור. אין בודאי התורהמן

 פסק ב' סע' קס"ג סי' באו"חהרמ"א
 משום ידיו נטל שלא למי להאכילשאסור



 המג"א וממרש מכשול תתן לא עורלפני
 ראם האוכל של היה הפרוסה שאם ב'בס"ק
 אינו בעצמו נוטלו היה לו מושיט היהלא

 ידי מסייע איכא דמ"מ דאפשר ומסייםעובר
 ב' ס"ק בא"א הסמ"ג ומסביר עבירהעוברי
 מסייע ואמנם וז"ל מסייע איסור שאיןהצד
 עכ"ל לגזרה גזרה הוא בדרבנן ע"עידי

 של דין אין דרבנן באיסור שלפמ"גנמצא
 שיש הרמ"א לשיטת אפילו א"כמסייע
 באיסור דוקא זה בעכו"ם מסייעאיסור

 של דין אין דרבנן באיסור אבלדאורייתא
 מרש"י ומשמע בקרי"ס שראינו וכפימסייע
 רק זה אידיהם לסני של האיסור שכלותוס'
 אחות בהמה לו יש אם מובן ממילאמדרבנן
 מותר בררבנן עור לפני משום זהוהאיסור
 כאן שאין משום אחרת בהמה לעכו"םליחן
 בש"ך ההסבר נמצא מסייע שלאיסור
 הרמ"א של וההסבר הריטב"אכשיטת

 הפמ"ג סברת ועם דרבנן בדיןשהשאלה
 מסייע. איסור אין דרבנןשבדין

 וז"ל כתב ר"ה עשה מצות בסה"מהר"מ
 נעזוב ולא נחטא שלא מצווין אנחנואבל

 השתדל ואם שימרה מאומתנוזולתנו
 ולהושיבו להוכיחו אנו חייביןלהמרות
 עליו וחייב עדות עליו יצא שלאואע"פ
 את תוכיח הוכח יתעלה אומרו והואדין

 עוברי מסייע שאם נמצא עכ"לעמיתך
 אבל תוכיח הוכח של עשה מבטלעבירה
 ישראל דוקא וזה עמיתך כתיב זהבפסוק
 פ"ו תרומות במסכת הר"מ אבל עכו"םולא
 אשל"ע אצלנו העיקר וז"ל מפרש ג'משנה
 והמתעה אותו מלקין בעצמו עבירהוהעובר
 מסייע או עליו מצוה או מכשילו אואותו
 הסיוע ממיני פנים בשום עבירהלדבר
 מהשם נענש הוא הקל כדיבורוואפילו
 ההכנה או הסיוע כאותו שעושה כפייתברך
 הנזכרים מן מלקות משום חייב אינואבל

 שאמר הכתוב על אומר הוא אבלבתורה
 הוא היה שאם מכשול תתן לא עורולפני

 הכתוב על עוכר אז העבירה לעבורסיבה
 סייעו אם רשע עם ידך תשת אלשאמר
 הרמב"ם ששיטת נמצא עכ"ל עוגרלאותו

 של עשה מבטל עבירה עוברי ידיכשמסייע
 על עובר וגם בישראל דוקא וזה תוכיחהוכח
 בין זה ולכאורה רשע עם ידך תשת שאללאו

 שאסור דבר עובר שאם בעכו"ם ביןבישראל
 להבין אפשר זה ולפי רשע נקרא ג"כעליו
 השאלה פושט אינו החזקה ביד הר"םלמה
 בין הרווחה של הטעם אם דבין הגמראשל
 מסייע של איסור יש עור לפני של הטעםאם

 הרמב"ם השמיט למה להסביר זהודבר
 מסכת על ב"ש בספר ג"כ מצאתי זהשאלה
ע"ז.

 הרמב"ם כתב קפ"א סי, יו"ד בטוראיתא
 להקיף אסורה פטורה שהיא אע"סהאשה
 אינו אשה פסק ז' בספ' והמחבר עכ"להאיש
 להקיף שמותרת שאע"פ וי"א הקפהבמצות
 האיש ראש פאת להקיף אסורה האשהפאת
 הרמב"ם, שיטת זה במחבר הי"אעכ"ל

 לכאורה דזהו לענ"ד וז"ל מפרשהגרע"א
 דמכשלת עור לפני משום אסור יהיהלכו"ע
 לגלח מצי דהוי היבא ואף שניקףלהא

 תוס' כמ"ש דרבנן איסור הוי מ"מבעצמו
 של איסור כאן יש למה וצ"ל עכ"לשבת
 הריטב"א כמו האיסור הטעם אםמסייע
 בסי' באו"ח כתב שרע"א ערבותמשום
 דוקא זה בנשים ערבות יש אם שאפילורע"א
 ראש בהקפת כאן אבעל להן ששייךבמצוה
 של איסור אין ממילא לנשים שייךאינו
 זה כאן שהי"א שביארנו מה לפי אבלמסייע
 הטעם מפרש והרמב"ם הרמב"םשיטת
 עם ידך תשת מאל לומדים לסייעשאסור
 מוזהר המסייע אם חילוק אין ממילארשע

 מי לסייע אסור ממילא לא אובאיסור
 מפרש הרע"א למה מובן א"כ בזהשמוזהר
 אע"פ מדרבנן מסייע של איסורשיהיה
 ע"כ. בהקפה מצוות אינןשנשים



 וישראל אהרן "ביתקונץ )רשי(נו

 שור יוחנןהרב

 אחרים ממון הפטר ע"י נפשות הצלתבענין
 סי' ח"ב )חו"ב משה אגרות בשו"תהנה
 התשובה: תוכן וזה זה, בענין נשאלס"ג(

 מוהר"ר הגאון מאוד הנכבד ידידילמע"כ
 ואדמו"ר הגאב"ד הלברשטםשלמה

 בענין הנה ]זצוק"ל[. שליט"אמבאבאו
 המלחמה במשך מע"כ שלוההממק

 נפשות להציל כדי ליוראם ושלחהעולמית
 שהציבור היתה וכוונתו מההריגהישראל
 לפרעו, מע"כ נתבע וכעת חובו, אתיפרע
 שמדינא היא שטענתו כתר"ה שכותבמה
 להתנהג שהורגל מהמת אלא כלום חייבאינו
 רוצה הדין משורת לפנים חסידותבמדת
 זה ומטעם קטנים בסכומים מעט מעטלשלם
 מכ"ג במחילה הנה שירצה. למי ליחןיוכל
 גמור בחיוב התורה דין ע"פ כתר"החייב
 להציל בין כי וטריא, שקלא שום בזהואין
 בממון כשהציל אחרים להציל וביןעצמו
 ופוסקים. מגמ' כידוע לשלם חייבאחרים
 קיז:( )דף בב"ק רכה שאמרוהתקנה
 ששבר להציל ברודף ע"ד.( )דףוסנהדרין
 אומר אתה אי שאם פטור, אדם כל שלכלים
 מיד חצירו את שמציל אדם לך איןכן

 ורק מזיק, מדין ליפטר רק הואהרודף,
 גזל מחיוב להיפטר אבל בדרכו,מהמונעים
 בעומדים שלא במזיק ואף תקנו. לאוהלואה
 בכלל אינו נמי ששיבר דרודף כהאבדרכו
 גדר פורץ מלך מדין לאו אי ולכןהתקנה,
 שריפת על לשלם חייבין היו דרך לולעשות
 להצלת זה שהיה אף ט:( )דף בב"קהגרישין
 עכ"ד. התקנה, בזה גם היה ולארבים

 בין נפ"מ דאין בפשיטות מש"כוהנה
 כל ולעולם אחרים, להצלת עצמוהצלת
 כן אין לשלם, חייב אחרים בממוןשהציל
 סק"ו, ש"מ בסי' וכמש"כ הנתיבות,דעת
 בדין התרוה"ד על שהשיג סק"ו עש"ךוז"ל:
 ולקחו השונאים עם להלחם כליו שאלאם
 ראם וגלפע"ד בכה"ג, דחייב וס"ל זייןהכלי
 משאל גרע דלא דפטור נפשות עסקי עלבאו

 מדעת שלא שאל ואפי' קעביד. דמצוהספר
 שרדף מרודף גרע ולא פטור, מידוונאנס
 בין הרודף של בין כליו ששבר רודףאחר
 )דף בסנהדרין כמבואר דפטור אדם כלשל
 אחרים, הצלת ג"כ בזה שיש כיוןע"ז(
 אבל חייב עצמו להציל שבא נרדףודוקא
 רמשום פטור, אחרים הצלת ג"כ בו ישהכא
 והתרוה"ד גרע, לא עצמו הצלת ג"כ בושיש
 ג"כ נ"ל וכן ע"ש. ממון עסקי על שבאמיירי
 הדליקה מן להציל חבירו של כליםבלקח
 נפשית כסכנת דדליקה מידו, בנאנסדפטור
 עכ"ל. השבת, את עליו מחללין דהאדמיא,

 דהמציל דאמרינן דהא מרבריוומשמע
 דוקא היינו חייב, חבירו בממוןעצמו
 חייב דבזה מדבריו )ומשמע עצמו,בהצלת
 אבל הילוכו(, בדרך הכלים שבר אםאפי'

 שלקח באופן אפי' פטור אחריםבהצלת
 להציל כדי מדעתו שלא מחבירוכלים

נפשות.
 שכתב סקי"ז ע"ב בסי' בנתיבותוע"ע
 שם נתיבות ובמשובב בקיצור, הנ"לחידוש
 ע"ז השיג הקצוה"ה( )מתלמידבהגה"ה
 ברודף התם דדוקא נכון, אינובזה"ל:
 נמנעין יהיו שלא כדי פטרוהו כליםששיבר
 ולעיין להתמהמה צריכין שיהיו כיוןמלהציל
 ומדיק מחובל פ"ח הרמב"ם כמש"כבדרך,
 מן אלא הדין מן לא שם וגם ע"ש,)הי"ד(
 מציל ממש הוי כלים לו לשאול אבלהתקנה.
 ראפילו ע"ז, שתקנו מצינו לא חבירו,בממון
 דינו אין כן על זה. תיקנו לא עצמובנודף
 כדעת וזהו ע"כ. מחוור, הרהמ"חשל

 הנ"ל. משההאגרות
 יענה מה ליישב עלינו אכתיאולם
 מהא משה, האגרות הוכחת עלהנתיבות
 רלולא ס:( )דף בב"ק המלך בדודדמצינו
 מתחייב דוד היה גדר פורץ דמלךהטעם
 כן שעשה אף הגדישין, שריפת עללשלם
 רבים. הצלתמשום



 )צב( ב גלון טזשנה
-

 גז)ז"ז(

 :( ס )דף ב"ק יהושע סני בחי' יעוי'והנה
 דהא זו בקושי' שעמד מהו, ד"הבתוס'
 היה בלבד עצמו הצלת לאו הגדישיןשריפת
 אלא יהא לא כן ואם ישראל, כל הצלתאלא
 אף שסטור הנרדף את להציל שרדףרודף
 בפרק כדאיתא ארם כל של כלים שבראם

 משום מאי טעמא דהתם ותירץהנשרסין,
 תבירו את שיציל אדם לך אין כן לאראם
 היה עצמו דוד שגם כיון והכא הרודף,מיד

 ע"כ. טעמא, האי שייך לאבסכנה

 השורף דאף הפנ"י דעת להדיאוהרי
 ונהו פטור, אחרים להצלת חבירוגדיש
 והא כלים, ששבר דרודף התקנהבכלל
 חייב, אחרים בממון עצמו המצילדאמרו
 האגוו"מ ומשה"ק עצמו, בהצלת דוקאזהו

 התם דשאני בפנ"י מיישב הגדישיןמשריפת
 לא וממילא הסכנה, בכלל ג"כ היהשדור
 עצמו ימנע לא כך שבין כיון התקנהשייך

מההצלה.
 אפשר אי עצמו הנתיבות בדעתאולם
 היכא רכל בנתיבות מבואר דהא כן,לותר
 מציל עי"ז אם אפי' פטור אחרים הצלתדהוי
 הצלת בו שיש רמשום וכמש"כ: ג"כ,עצמו
 הדרא שכן וכיון וכנ"ל, גרע, לאעצמו
 דוד אצל אמרינן דלמה לרוכתא,קושיא
 ותיפוק גדר, פורץ רמלך משום דפטורהמלך
 דהציל משום ואי אחרים הצלת דהויליה
 גרע. לא דבזה להנתיבות ס"ל הא ג"כ,עצמו

 שהציל דבזה הנתיבות במש"כ צ"ב]ובאמת
 הפנ"י קאמר שפיר דהא גרע, לא ג"כעצמו

 התקנה שייך לא ג"כ עצמו שמצילדבאופן
 במנחת וע"ע מההצלה. ימנע לא שמ"מכיון
 ע"ר מה"ט ג"כ שהעיר ש"מ( )סי'פתים

 לחוש דיש י"ר ואולי עיי"ש,הנתיבות,
 לא כשהוא מלהציל שימנע אחרתלפעם
 ההצלה. בכלליהיה

 הנתיבות בדברי נרייק כד באמתואולם
 הכלי שלקח באופן רק פוטר שאינונראה

 נאנס כך ובתוך נפשות, להצלת בולהשתמש
 מ"מ באחריות חייב שואל ששאר דאףבידו,
 מה על פטור נפשות להצלת שלקחוכיון

 נלמד רזה להנתיבות וס"ל בחפץ,שאירע

 באופן אבל כלים, ששיבר דרודף מהךבק"ו
 לצורך בידים ולהפסידו חפץ ליקחשרוצה
 וי"ל שפטור, מצינו לא בהא נפשותהצלת
 כשלקחו ורק התקנה, בכלל באמת אינודוהו

 לדמותו שייך נאנס, כך ובתוךלהשתמש
 לק"מ שכן וכיון רדיפתו, בדרך כליםלשיבר
 הגדישים שרף דשם המלך, דרורמהך
 דהוי אף התקנה בכלל הוי לא ולכןבידים,
 אחרים. להצלתג"כ

 זה, בענין יש שיטות רג' מכ"ז לנוהיוצא
 במשובב והמגיה משה, האגרותדלדעת
 נכלל לא ענזיל[ מהריא"ז ]ה"הנתיבות
 רדימתו, בדרך חפצים מזיק רק התקנהבכלל
 יצטרך שלא כדי הוא התקנהוטעם

 הרדיפה, בשעת ולעייןלהתמהמה
 הצלת בין לחלק ראין מבוארומדבריהם
 חלוק הנתיבות ולדעת עצמו. להצלתאחרים
 ומשמע אחרים, מהצלת עצמוהצלת

 להצלת אבל כלל, תקנו לא עצמודלהצלת
 מאונסים פטור מדעת שלא שואל גםאחרים
 דוקא זהו למשנ"ת אבל זו, תקנהמכלל
 כך ובתוך בו, להשתמש הכלי שלקחבאופן
 ע"מ הכלי שלוקח באופן אבל מידו,נאנס

 בכלל ל"ה נפשות הצלת משוםלהפסידו
 בדבריו מבואר ועוד לשלם. וחייב זותקנה
 שמציל בזה גרע לא אחרים שמצילדכל
 ג"כ.עצמו

 ממון מפסיד דגם יוצא הסנ"יולפי"ד
 האחרים נפשות הצלת לצורך בידיםאחרים
 זו לתקנה ליתא עצמו בהצלת אבלפטור,
 רק אחרים מציל אסי' אלא עוד ולאכלל,
 נתקנה לא הסכנה, בכלל ג"כ עצמושהוא
 פתים במנחת ג"כ וכ"כ וו. באופןהתקנה
 הסכנה בכלל ג"כ הוא בעצמו שהמצילדכל
 זו. לתקנהליתא

 הפנ"י לפי"ד דאפי' נראה לכאורה]אולם
 אחרים הצלת לצורך אחרים ממוןדהמפסיד
 משה דהאגרות עובדא בהך דמ"מפטור,
 לחייבו, יש אחרים הצלת לצורך ממוןשלוה
 בע"כ המעות שלקח יצוייר לו דאה"נומשום
 דהמציל פטור, מדעתם שלא או הבעליםשל



 השראל' אהרן "ביתקובץ)ריח(

 זה באופן אבל פטור אחרים בממוןנפשות
 ניתנה להוצאה ומלוה המעות מהםשלוה

 לפרוע ונתחייב שלו נעשו האלווהמעות
 הנפשות הציל ממילא הרי אחריםמעות
 בהלואתו עצמו את חייב והוא שלו,בממונו
 להך ענין אינו ולכאורה המעות,לפרוע
 מתוך אבל אחרים, בממון נפשותדמציל

 זו, סברא כתב שלא משה האגרותדברי
 מציל בכלל זהו דגם רס"ל לכאו'נראה
 דכיון משום ואולי אחרים, בממוןנפשות
 מהם להוציא אחרת אפשרות היהשלא
 כספם מהם הוציא כאילו זה הריהכסף,
 הנפשות והציל הלואה לשם שלאבערמה
 שלהם[.בממון

** 



- )צב( ב גורזן טזשנה -
 נט )ניט(

 ונשל מרדכישלום

 שניס שלש בחוקת הרמב"ן שימתביאור
 )דף הבתים חזקת פרק בריש שנינוא.
 ליום, מיום שנים ג' וכו' הבתים חזקתכח,א(
 דג"ש דטעמא מסקינן כט,א( )דףובגמרא
 אידיש מיזדהר שנין תלת רעד משוםהיא

 )סימן ובקצה"ח מיזרהר, לא טסיבשטריה
 מיזדהר לא דטפי בכך דמה תמה סק"ב(ק"מ

 שלו, דהשדה הראיה מהיכן מ"מבשטרו,
 והביא ראיה, בלא קמא ממרא מפקינןוהיכי
 וז"ל: שכתב מב,א( דף )לקמן הרמב"ןדברי

 דיריה איזדהורי משום לאו דחזקהדטעמא
 לדבר, רגלים שתיק דהאי כיון אלאכלחוד,
 אחוי למחזיק ליה אמרינן שלש שתוךאלא

 בה מזדהר דלא כיון שלש ולאחרשטרך,
 לא ואמרינן טענה, האי ליה איתרעטפי

 עיקר דבאמת והיינו עכ"ל. שתק,לחינם
 ש"מ מיחה ולא מדשתק הוא החזקהראיית
 לאלתר לו מכר דלא איתא ראם לו,דמכר
 בידיה מוקמינן דלא והא למחויי,הו"ל
 איכא שנין תלת דעד משום הואלאלתר
 דטפי ג"ש לאחר אבל שטרך, דאחויריעותא

 שלא הראיה דמכח דינא הדר מיזדהרלא
 אמנם המחזיק, בחזקת לה מוקמינןמיחה

 דחזקת הראשונים משאר דייקהקצוה"ח
 ססידא משום היא, חכמים תקנתג"ש

 בזמן השטר לאבד רהדרך כיוןדלקוחות,
 עיי"ש.כזה,

 הרמכ"ן בדברי התקשו והאחרוניםב.
 מקצתן, ונביא קושיות, וכמרבכמה

 דיסוד דהלרמב"ן נתקשה, הרי"םהחידושי
 למה א"כ מיחה, שלא הראיה מכח הואהדין
 ג"ש אכילת על ראיה להביא המחזיקצריך

 יום שישב עדים שיהא לזה סגי האשלימות,
 ראיה, איכא ולאלתר מיחה, לא והלהא'

 ליבא תו ג"ש שעברו המחזיק שטועןוכיון
 לא אמאי א"כ שטרך, דאחויריעותא
 המערער שטוען ומה בידיה,מחזקינן
 ריעותא איכא ואכתי ג"ש עברו לאשעדיין

 בא שהוא לכך, ראיה להביא המערערעל

 הוא שהדין למחאה ודומה החזקה,לערער
 נתקשו וכן לכך, ראיה להביא צריךשהמוחה

 מהל' )פי"א עזרי ובאבי )סי"ח( בקה"יגם
 ההוא ע"ב לג דף בגמ' מצינן וכןטוען(
 א"ל ארעא בהאי בעית מאי לחבריהדאמר
 אייתי אזל חזקה שני ואכלתיה זבנימינך
 הדרי ר"ג אמר שנין תרתי דאכלהמהדי
 דהוה לרמב"ן ולכאורה פירי והדריארעא
 סהדי דאייתי א"כ מיחה ולא מדשתקראיה
 א"כ חזקה שני דהחויק וטוען שנין תרתיעל
 מדשתק ראיה הא ופירי ארעא הררילמה
 וב'.בא'

 הקשו כט,א( )דף דבגמרא קשה, ועודג.
 שנין תלת דעד משום הוא הטעםדאם

 שלא "מחאה א"כ כשטריה, אינישמיזדהר
 מחית אי רא"ל מחאה תיהוי לאבפניו
 ולפי בשטראי", מיזדהרנא הוהבאפאי
 דאם ודאי הא ליה, קשיא מאיהרמב"ן
 שטרך ראחוי דריעותא אף בסניו, שלאימחה
 לשמור המחזיק שמע לא דהא בזה קייםלא
 נעקרה, החזקה עיקר הא מ"מ שטרו,על
 מדשתקו הוא להרמב"ן החזקה כלדהא

 א"כ המחזיק, של דהשדה והודוהבעלים
 הוי לא תו בפניו[ שלא ]אף שמחוכיון

 בתורת- ועיין כלל, לחזקה וליכאהודאה,
 לתרץ שנדחק ועיי"ש בזה, שנתקשהחיים
 מועילה דאמאי היא הגמרא קושיתרכל

 בפניו, שלא ושלישית שניה בשנהמחאה
 בפניו שלא מחה אם הראשונה דבשנהדודאי
 אחר אבל כלל, לחזקה ליכא דתו כיוןמהני
 כל הרי החזקה. ונתקיימה אחת שנהששתק
 דאחוי הריעותא לעורר הוא המחאהענין
 שטרו לשמור הו"ל בו דמיחו רכיוןשטרך
 בפניו. למחות שצריך פשוט וא"בביותו,

 דאם הוא הדין דהא לתמוה, יש ועודד.
 בפני שמיחה טוען והמערער ג"ש,החזיק
 כך, על ראיה להביא המערער צריךעדים,
 כא והוא ג"ש, אכילת על עדים דאיכאכיון



 וישראל" אהרן "ביתקובץ)רכ(

 על לכאורה הרמכ"ן ולפי החזקהלהפקיע
 המערער, מיחה שלא ראיה להביאהמחזיק
 וכיון הבעלים, מדשתקו היא החוקה כלדהא

 דליכא טוענים הרי שתקו שלאדטוענים
 עיקר לברר המחזיק על וא"כ כלל,חזקה
חזקתו.
 לטש( )דף בגמרא דמבואר קשה וכןה.
 לו ואמרו מיחה המערער אם ובידדלר'
 הוי לא למחזיק זאת יאמרו שלאהעדים
 מיד כן עשה אם הרמב"ן, ולפימחאה,
 וחזקה ראיה ליבא שוב הא החזקה,בתחילת
 הודו ולא הבעלים שתקו לא ההאכלל,

 המחזיק.לחזקת
 טננבוים הגרד"מ מהמג"ש ושמעתי1.

 כונתו ראין הרמב"ן, שיטת לבארשליט"א
 של שזה ראיה הוי המערערדשתיקת
 נוהג שהמחזיק רזה כונתו אלאהמחזיק,
 ליה משוי בקרקע שמשתמש בוהכבעלים,
 ועליו מוציא חשיב והמערערלמוחזק,
 רגלים דהוי הרמב"ן כתב ולכןהראיה,
 שנראה רק אלא הוכחה זה דאין הרילדבר,
 דמדשתיק הרמב"ן שכתב ומה כבעלים,לנו
 מיחה שלא דמזה כונתו אין לדבר, רגליםהוי
 המחזיק שישב שכיון כונתו אלא הוכחה,הוי

 מהשדה, הוציאוהו לא והבעליםבשרה
 מוחזק, והוי כבעלים המחזיקנראה

 כתב וע"ז הראיה. ועליו מוציאוהמערער
 דנהג דכיון חזקה, הוי מיד דלפי"זהרמב"ן
 הוא, דבעלים למיתר הו"ל בעלות,מעשה
 דאחוי ריעותא איבא שנים ג' רעדאלא

 חזקה הוי והחזקה הכונה דאין וצ"לשטרך,
 שטרך, דאחוי צדדית ריעותא איכאאלא
 היא החזקה רכל דכיון הרמב"ן, כונתאלא
 בשדה, בעלים מעשה המחזיק שנוהגמכיון
 בעלות מעשה הוי לא שטר בידו אין אםהרי
 על כידם שטו שיהיה הבעלים דרךדהא
 דאינה כלל, חזקה אינה וא"כ שלהם,שרה

 שיהיה הבעלים דרך דהא בעלות,מוכיחה
 חזקה אינה וא"כ שלהם, שדה על בידםשטר
 אחר רק ולכן בעלות, מוכיחה דאינהכלל,
 כל רדרך והיינו לריעותא, ליכא דתוג"ש

 הוי שוב כזה, בנמן השטר לאבדבעלים

 דנוהג כיון בעלות, הוכחת בשדהחזקתו
 בעלים.מעשה
 אף ג"ש, כתוך מוחים כשהבעליםולכן
 רעיקר החזקה, עיקר את בוה גרעידלא

 בלא בעלות מעשה שנוהג בוה היאהחזקה
 ריעותא הוי לא שמוחה ואף המ"קשיוציאו
 גורמת המחאה מ"מ שלו, בעלותבמעשה
 דאחוי לריעותא איכא עדיין ג"ש אחרשגם

 ביותר השטר לשמור הבעלים דדרךשטרך,
 ואין בעלותו, על מערערין שישהיכא

 כיון א"כ בכה"ג, בג"ש השטרמאבדין
 חזינן לא תו בידו, שטר מחזיק להאידליכא
 הוא בעלים דאי כלל, בעלים מעשהבחזקתו
 שטרו.איה
 הקושיות, כל נכון על יתורצו ולפי"זז.
 על דודאי קשה, לא ב' באות שהקשנורמה

 ותו ג"ש עברו שכבר ראיה להביאהמחזיק
 אין דהא שטרך, דאחוי לריעותאליכא

 כל את עוקרת אלא צדדי, דברהריעותא
 בהשדה דחזקתו דאמרינן מה דכלהחוקה,

 מדרך שאין מזמן רק הוא בעלות מעשההוי
 שכבר והיינו שטר, להם שיהיההבעלים
 ועל החזקה, מעיקר הוי וא"כ ג"ש,עברו

 זאת. להוכיחהמחזיק
 דבעינן דודאי ג', באות מש"כ מתורץוגם
 דהא שטרו, לשמור שידע כדי בסניולמחאה
 בעלות, מעשה שנוהג בזה הוא החזקהעיקר
 חזינן עדיין בפניו שלא מיחה אם גםוא"כ
 מועיל והמחאה שמחזיק, בזה בעלותמעשה
 אחר גם שטרך דאחוי הריעותא לעורררק

 השטר, שמר ולא המחאה ששמע כיוןג"ש,
 הוי דלא דכיון הגמרא הקשתה שסירא"כ

 מש"כ וגם לריעותא, ליכא בפניוהמחאה
 את עוקרת אינה דהמחאה מתורץ, ד'באות
 המערער רעל ודאי וא"כ החוקה,עיקר

 כאות מש"כ וגם ג"ש. כתוך שמיחהלהוכיח
 החזקה עיקר להרמב"ן דגם דודאי א"ש,ה'
 שלא מזה ולא בעלות, מעשה שנהגבזה
 דהמחאה דהיכא וראי וא"כ הבעלים,מיחו
 כלל, מחאה הוי לא המחזיק לאזני תגיעלא
 לשמור המחזיק לעורר המחאה ענין כלרהא
 ג"ש. אחר גם שטרועל



 )צב( ב גליון טזשנה
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 מא )דכא(

 סק"ב( קל"ה )סימן הקצוה"ח והנהח.
 )דף בגמרא דמבואר מהא הרמב"ן עלהקשה
 ולא מיד זכה בו המחזיק קטן דעבדלו,א(
 כל דחזקה גימא אם דאף וקשה ג"ש,בעינן
 איבא הא מ"מ מיד, מועילה שלו שתח"ימה

 עבד במכירת דהא שטרך דאחויריעותא
 מקימים והיכא דהא בשדה כמו שטרכותבין
 מחזיקין ראין הא להרמב"ן דהאהחזקה,
 דסגי אף אחת שנה המחזיק בידהשדה
 ריעותא דאיכא דכיון משום הואלחוקה,
 ותירץ הכא, גימא וה"נ החזקה,בטלה

 לא גדולה ראיה דאיכא דהיכאהקצוה"ח,
 דקרקעות חוקה ורק שטרך, אחויאמרינן
 בהאי לה מרעינן ברורה ראיה דאינהכיון

 שטרך. דאחויריעותא

 דהא לתרץ, כתב ק"מ( )אותובקוב"ש
 אין שטרך דאחוי ריעותא דאיכאדאמרינן
 של הראיה כל מבטלת דהריעותאהכוונה
 ומטילה לחזקה סתירה דהוי אלאהחזקה,
 דאיכא כיון כקרקע ולכן החזקה, בעיקרספק

 קמא, מרא בחזקת ארעא מוקמינןספיקא
 הוי ומוחנקות תפיסה דלענין קטן בעבדאבל

 המוחנק, את להחזיק יש בספקכמטלטלין,
 מוציאין דאין במטלטלין, הספיקותכדין

 בהן.מהמוחזק

 דהא הקוב"ש, בדברי צ"ע ולכאורהט.
 דאכל דהיכא לג,ב( )דף בגמראמבואר
 ליה דלית כיון חזקה, שני תרתי רקהמחזיק
 רהיינו פירי, והדרי ארעא הדרא ג"שחזקת
 השנים כב' שאכל הפירות להחזירשצריך
 והנה בידיה, ארעא מחזקינן הלאכיון

 דעיקר דלהרמב"ן הקוב"שלפמש"כ
 הוא ג"ש דבעינן והא מיד, הויהחזקה
 הריעותא אין שטרך, דאחוי ריעותאמשום
 ג"ש בלא ארעא דהדרי הא א"כ ספק,אלא
 ארעא לאוקמי בעינן רמססק משוםא"ש

 הא הדרי אמאי הפירות אבל מ"ק,בחזקת
 המ"ק יכול איך וא"כ אכלם, כברהמחזיק
 דהריעותא ע"כ אלא מספק, מידולהוציאם
 להחויר צריך ולכן החזקה, אתעוקרת
 שלו. השדה שאין שנתברר כיוןהפירות,

 דודאי הקוב"ש, דברי ליישב ישאמנם
 שטרך דאחוי הריעותא אין הדיןדמעיקר
 דהא בלבד, ספק מטילה אלא החזקה,עוקרת
 לפני גם השטר מאבדים הבעליםלפעמים
 אין ספק דמכח שנפסק לאחר אמנםג"ש,

 מג"ש, פחות המחזיק ביד השדהלהחזיק
 ודאי א"כ מ"ק, בחזקת מוקמינןדמספיקא
 כיון שטרו על ביותר ליזהר המחזיקדצריך
 על בעלותו כל את יאבד זה דבלאדיודע
 דגנב ודאי השטר אבד אופן בכל ואםהשדה,
 רהדרא משוט וא"כ השדה, קנה ולאהוא
 כיון קטן בעבר משא"כ פירי, והדריארעא
 לא ממסק הרי השטר יאבד אם דאףדיודע
 מאבד ודאי א"כ מרשותו, העבדיוציאו
 וא"ש.  במהרה,השטר

 דלפי הקוב"ש, בדברי יל"ע עדייןאמנם
 להיות הדין צריך היה גדול בעבר גםדבריו

 דהא ג"ש, לפני אף מיד יזכה בהןדהמוחזק
 למקמי הו"ל דבספק לקרקעות דמילא

 זה לענין כמטלטלין הוי אלא מ"ק,בחזקת
 איכא ג"ש רעד אף וא"כ קטן, עבדוכמו

 רק הוי לא הא מ"מ שטרך, דאחויריעותא
 בחזקת לעבד לאוקמי לן אית ומספקספק,

 לפי ובשלמא קטן, בעבד וכמו בוהמוחזק
 קטן בעבד דרק לומר יש הקצוה"חתירוץ
 אין להקוב"ש אבל גדולה, מוחזקותהוי

 וצ"ע. בזה, לחלקסברא
 דהולכי מבואר כ"ט( )דף בגמרא והנהי.
 הוי דחזקה ס"ל ישמעאל ר' דהיינואושא
 משור זאת ויליף בג"ש, ולא אכילותבג'

 ולכאורה מועד, הוי נגיחות דבג'המועד
 חזקה הוי האיך לעיין יש הרמב"ןלפמש"כ

 שנים ג' עד הא אכילות בג' ישמעאללר'
 אף וא"כ שטרך, דאחוי ריעותאאיכא
 הוי אכילות דבג' המועד משורדילפינן
 תעקור שטרך דאחוי הריעותא מ"מחזקה,
 גופיה דהרמב"ן ובפרט לרבנן, כמוהחזקה
 הוא המחאה ענין ישמעאל לר' רגםכתב
 ואין שטרו, על שישמור המחזיקלעורר
 ישמעאל, ור' רבנן פליגי גופא דבהאלומר
 איניש מיזדהר שנין ג' רעד סברידרבנן
 ור' ג"ש, בתוך ריעותא ואיכאבשטרא
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 ג' בתוך דאף ריעותא הוי דלא סברישמעאל
 מא"כ לפעמים, השטר הבעליםמאבדים
 המועד, משור לחזקה למילף לר"י ליהלמה
 בשלש חזקה הוי ומ"מ כרכנן, למימרהו"ל

 לריעותא ליכא כבר כזה דבזמן כיוןאכילות
 רעריין סברי דפליגי ורבנן שטרך,דאחוי
 שנין. תלת עד לריעותאאימא

 ס"ל !שמעאל דר' בזה לומרוהנראה
 הוי פעמים דכג' המועד משורדילפינן
 למחזיק גורס גופא והא חזקה, והוירגילות

 מוחזקות כבר שמרגיש כיון שטרו,לאבד
 את מאבד שוב אכילות, ג' אחרבשדה
 גמורה חזקה הוי אכילות בג' ולכןשטרו,
 השטר לאבד דהדרך כיון ליכא, ריעותאוגם
 דאיכא דסברי לרבנן אבל אכילות, ג'אחר
 רילפינן דר"י לחוקה דמי לא מיד.חזקה
 ולכן גמורה, הזקה הוי דלא המועד,משור
 עד השטר לשמור אופן בכל הבעליםדרך
 כיון לרבנן לחזקה ליתא ג"ש עד ולכןג"ש,
 שטרך. דאחוי ריעותאדאיכא

** * 



 הלכהבירורי

 קעסלער מאירהרב

 בכותל שנבלעו שאובין מיםברין
 )מבין מהקירות מים מבצבצים היטב אותה ומיבשים אותה שמרוקנים שלאחר מקוהבדבר
 שאוביי. מים משום מים לאותם לחוש יש האם הקרמיקה(,אריחי

 מים שאותם רחוק צד שזהווהאמת
 שהמים מסתבר יותר שהרי הם,שאובין
 הכשרים המקוה ממימי הם בכותלהבלועים
 הם אלו שמים גימא אם וגם הרוב,שהם

 בשאובין הבריכה את שמילאו וכגוןשאובין
 הכותל בתוך שנבלעו או בדיקהלצורך
 המקוה, את בהם שמנקים השאוביןמהמים

 המקוה, למימי השקה להם הועילההרי
 כשה"נ, חיבור בעו לא המערה וסדקידחורי
 בזה(. מש"כ לק' )ועי' נטהרו, כברוממילא

 למים השקה מהני שלא גימא אםוגם
 את ממלאים שאם מוכיחה המציאותאלו,

 אין אותה, שמיבשים לאחר תכף מידהמקוה
 לצאת בכותל הבלועים המים בידסיפק
 עתה שנכנסים שהמים כיון גדולה,בכמות
 שלא שבכותל המים את דוחקיםלמקוה
 בתחי' דג"ל ר"ת לשי' נחוש אם )ורקלצאת.
 בשבועות הר"ן ולגי' מדאוריתא,פוסל

 רביעית, הוא השיעור ד. במכותוהריטב"א
 קודם עוד מים רביעית יצאו שמא לחושיש

 בלחו"ש ויעוי' המקוה, קרקעיתשתתמלא
 כן לומר דא"א דכ' ב', אות ט"ז ס"ק ר"אסי'
 רביעית(. ולא ג"ל היאוהגי'

 השאלה לעצם בנוגע לדון באתיומ"מ
 והזרו בכותל שנבלעו שאובין מיםהאם
 עליהם. שאובין דין עדייןויצאו,

 ג', תס"ו סי' או"ח בשו"ע איתאוהנה
 החומה מזיעת שנתלחלח קמח מלא"שק
 כ' שם ובמשנ"ב אוסרין". וישמותר

 מי שירדו דמיירי ביארו והגר"אשהמנ"א
 והזיעה בתוכו, ונבלעו הכותל עלגשמים
 מצינו הכשר ולענין מים. אותם מכחהיא

 אין ארם דלזיעת לרוק, אדם זיעת ביןחילוק
 פ"ב במכשירין כדתנן הכשר לגבי מיםדין

 ס"ה, פ"ו שם כדתכן מכשיר ורוקמ"א,
 דייני' אם נחלקו דהראשונים הגר"אומבאר
 דאינו דכמו אדם, כזיעת החומה לזיעתלה

 דמדמי' או"ד מחמצת, אינה כמו"כמכשיר
 י"ל וא"כ שמחמיץ. וה"ה שמכשירלרוק
 כמיס, רינה הכותל זיעת דאותה השי'דלפי
 בכותל שאובין מים נבלעו אם לעניננוה"ה
 המקוה את ופוסלין כמים דינם וחזרוויצאו
 שייך שם הנדון ראין נראה אולםבג"ל.
 מחמת מזיע שהכותל איירי דשם כיוןלכאן,
 ממש מים שאותם ולא בו שנבלעוהמים

 האם היא והשאלה לחוץ, יוצאיםשנבלעו
 מים דין להם הי' בכותל בלועים שהיובשעה
 שם מינייהו ופקע בכותל הם דבטליםאו
 שאובין, תורת ג"כ ממילא מהם ובטלהמים

 היא שהזיעה בזה די וחימוץ הכשר]ולגבי
 המים[.מתולדת

 דברי י"א ס"ק שם השעה"צ הביאוהנה
 אלא אינה זיעה שכל דאע"ג וז"ל,התשב"ץ



 בכתלים שנבלע כיון המים רטיבותמחמת
 משמע וכו'. הכשר לענין מים מתורת לויצא

 פקע בכותל המיפ שנבלעו זה דעצםמדבריו
 בגדר שהם משום רק ולא מים, שםמהם
 שאובין מים דאותה לפי"ז נמצאזיעה,

 וכ"ג שאובין. דין מהם פקע בכותלשנבלעו
 הל"ו, פ"ט טו"א בהל' דכ' הרמב"םבדעת
 והסיקן טמאין משקין בהם שנבלעו"עצים
 ומקורו בעצים" בטלו שהרי טהורבתנור

 טמאין שמשקין הרי מ"י, פ"רבמכשירין
 שבטלו, כיון טומאתן פקעה בעציםשנבלעו
 אלא כן אינו שם והרא"ש הר"ש לפי']אולם
 עיי"ש[. בטומאתן המשקיןנשארו
 דמשקין הרמב"ם דדעת לותר]ואץ
 כלועה כטומאה הוו בעציםהבלועין
 כתב שהרי ע"א, בחולין רש"יוכמש"כ
 בלועין ראין ב', הל' טו"מ מהל'בפ"כ
 הבלועין אבל החיה נפש בבטן אלאניצלין
 וע" נצלין, אינן והאבנים הכליםבגוף

 דמשקין הרמב"ם דדעת וע"כ שם,בראב"ד
 משום לאו הכלים בדפנות שנבלעוטמאין
 דהמשקין אלא להו דייני' בלועהטומאה
 בכלי[. בטליםעצמם
 כ' הל"ו כלים מהל' דבפי"דאלא

 משקין בהם שנשתמש דחרסיןהרמב"ם,
 התנור והוסק התנור לאויר ונסלוטמאין
 בס' והקשה לצאת. משקה שסוףטמא
 גבי למש"כ סותרין דדבריו רוקחמעשה
 בתוי"ט ועי' טמאין, משקין שבלעועצים

 נראה הרמב"ם דמדברי כ' מ"י פ"דמכשירין
 טהורים הם לרבנן משקין, שבלעודעצים
 ולר"ש להפלט, יכולים המשקים שאיןלפי
 ביבישין, לא אבל בלחין אלא לטהראין

 המשקין דביבישין לר"ש רס"למשום
 כיון דירן דבנדון נמצא וא"כנפלטים,
 לצאת, סופן בכותל שנבלעו משקיןשאותם
 כמו והוו בכותל בטליםאינם

 חרסיי
 שבלעו.

 בעצים שנבלעו משקים דשאני נראהוביותר
 מים משא"כ בעצים, לגמרי בטליםדהם

 שאינם שבכותל חלל בתוךשנבלעו
 מכונסים אלא הכותל בגוףמתבטלים
 שילהי ממתני' עוד ]וילע"י שם.בפנ"ע

 ונחלקו והקיאן, טמאים מים שתהמקואות,
 ח' הל' טו"א מהל' בס"י והראב"דהרמב"ם

 בגופו, בלועים שהיו בעת נטהרו המיםאם
 לחלק[.ויש

 המים להכשיר מקום יש האם לדוןויש
 ג"ט, הומשכו דלא דהגם המשכה,מדין
 מתוך או האדם מיד נפלו שלא מכיוןאולם
 בעי' לא מאליהם באו אלא למקוה,הכלים
 הטעם ג"ט המשכה דבעי' ר"י דלשי'ג"ט,
 הגרי"ז וביאר לבוד, הוה מג"ט דבפחותהוא
 מה הוא ר"י לשי' שאובין הפסולדיסוד
 מקוה בור מאך דילפי', אדם בידישנעשה
 אף שמים, בידי מעין מה טהור יהי'מים
 בפי' הרמב"ם וביאר שמים בידימקוה

 מפעל אינו "שהמעיין מ"ז פ"בהמשניות
 ואמר וכו' הטבע ממעל הוא ואמנםהאדם
 המים קבוץ והוא טהור יהי' מיםמקוה
 עד וכנסם בכלי מים אדם שאב שאםונאמר
 מבואר פסולה", מקוה זה הנה מקוהששב
 המים קיבוץ שאין הוא דמ"ש הפסולדיסוד
 וכ"מ האדם, מפעל אלא שמיםמפעל
 עיי"ש, ח' הל' פ"ד מקואות בהל'ממש"כ
 כח מתבטל דאז ג"ט המשכה בעי'וע"כ
 למקוה, המים בהתקבצות האדםפעולת
 באים שהמים דידן שבמקרה נראהוא"ב

 בשיעור המשכה בעי' לא למקוהמאליהם
 הל' בחזו"א כן כתב שכבר ומצאתיג"ט,

 על דכששופך ט', ס"ק ז' סי' ק'מקואות
 נופלים ואח"כ מעצור ויש המקוהשפת
 אכנ"ז בשו"ת וכ"כ המשכה. תשיבלמקוה
 עיי"ש. רמ"זסי'

 ע"ג המשכה רבעי דהלל"מ הרא"םולשי'
 ת"ו בסעי' הרמ"א וכ' לבלוע, הראויהקרקע
 קרקע ע"ג להמשיך לכתחי' להחמיררטוב

 שהמים דבשעה דא בכגון לבלוע,הראויה
 או הבטון ע"ג הם נמשכים לצאתנגערים
 של דין יש דלבטון כיון בזה סגיהטיט,
 לבלוע.הראוי
 דברי את הביא צ"ו בס"ק הש"ךוהנה
 שאובין דמים הראב"ד, בשםהב"ח

 המשכה מהניא בכוונה שלאשהומשכו
 זה והמשכה רבייה דבעי' והא בכולו,אפי'
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 הראב"ד ובדברי בכוונה. בהמשיךדוקא
 הפסול ויסוד דג"ל הפסול שיסודמצאנו
 בבעה"נ דכ' הוא, חד שהמשיכוהדשאיבה
 בשאובה מטבילין אין ולעולםוז"ל,

 וכו' הכשר מן רוב שם שיהא ערהנמשכת
 מעין מה דדרשי' למד את המדרשומעיקר
 איתא ואם שמים בירי מקוה אף שמיםבידי

 זו מקוה הרי בה מטבילין כולההמשכה
 מ"ש נ"ל על גזרו ואם אדם בידינעשה
 שהי' כ"ש המקוה את שיפסלו למקוהשנפלו
 יטבילו שלא כולה המשכה על לגזורלהם
 ריבוי שבעי' ש"מ אלא אדם ידי גזירתבה
 מיעוטא עליה משלים וכי שמיםבידי

 המיעוט על גזרו ולא כשרבהמשכה
 שם שנתנו בזמן אלא הרוב אתלפסול
 גזרו". לא בהמשכה אבלבידים

 משום הוא ג"ל דססול מדבריומוכח
 שמבואר וכמו אדם בידי נעשה המיםדקבוץ

 המעשה לבטל מהניא והמשכהברמב"ם
 אבל ממילא, שנתקבצו ונחשבדאדם

 מקום יש עדיין בכוונה כולה אתבהמשיכו
 דכמו י"ל וא"כ אדם. ידי גזירת מחמתלגזור
 ס"ל כולה בהמשכת אדם ידי גוירתדלגכי

 ה"ה בכוונה בהומשכו רק דזהולהראב"ד
 ליכא ממילא שבאו היכא ג"ל, גזירתלגבי
 לפסול.מקום

 חוץ ג"ל דבפסול לחלק דיש נראהאולם
 רבנן אדם ירי גוירת משום לפסול שישסמה
 המשכה בעי' ולזה ג"כ עצמם המיםפסלו
 דחכמים משניות מכמה כן ומוכחדוקא,
 בבעה"נ בראב"ד וכ"מ עצמם, המיםפסלו

 בידי מבאו טפי תמירו בכלי שנשאבודמים
 עיי"ש. למקוהאדם

 מכונסים בעודם המ"ש אם הנדוןובדבר
 חורי מדין המקוה את פוסלים האבניםתחת
 כשה"נ עירוב בעי' דלא המערהוסדקי
 מים מקוה בס' עי' נ"ח, סעי' בשו"עוכדפסק
 בטוטו"ד והוכיח בארוכה בזה שדןחיים
 ממו"ר ושמעתי כלל. חשש בזהשאין

 עוד להוסיף שליט"א סאלאווייצי'קהגרא"י
 רמתני, המערה וסדקי דחורי בזה,סברא

 משא"כ מהמערה חלק שהם מקומותהיינו
 כיון לגמרי למקוה מחוץ הם מים אותםכאן
 שייכות להם ואין הכותל מאחורישהם

 שבמקוה. המים קבוץלמקום

 דג"ל ר"ת לשי' חיישי' האםנסתפקתי
 חיישי' האם וכמו"כ מדאוריתא, הוהבתחי'

 בשבועות הר"ן וכגי' בתחי'לרביעית
 ]ונראה ר"ת כדעת במכותוהריטב"א
 ביותר שמדקדקים העולם ממנהגלהוכיח
 ובקירות ברצפה מים טיפת אפי' תשארשלא

 האם ונ"מ בתחי'[, לרביעית שחיישי'המקוה
 כספק או דאורייתא כספק דיני' ספקבמקום
 הרשב"א תשו' שהביא בב"י ועי'דרבנן,
 ססיקא משום בתחי' שאובין ספקלהכשיר
 מ"ח. סי' מים מעייני בס' ועי'דרבנן.

 שבשנת שליט"א פוזן מאיר הרב ליואמר
 של דינם מה זצ"ל ווייס להגר"י שאלתשל"ו
 המקוה, מקירות המבצבצים מיםאותם

 לכאן". באו חדשות "פנים היתהותשובתו
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 ואזנר הלוי שמואל רביהגאון

 הנ"ל עלתשובה
 לפ"ק תש"ס מנח"א ט"ו עיה"ק ירושליםב"ה

 באהבה, וש"תאחדשה"ט

 אותם שמרוקנים שלאחר המקואות בענין הלכה בירורי רצוף תוכו הארוך מכתבו-
 שאובין, מים משום המים לאותם לחוש יש האם מהעירות, מים מבצבצים היטבומייבשים
 דבריו סדר לפי ולחזק לייסד בקיצור ואבא נוטה, ענ"ר וכן הלכה, עפ"י להקל נוטהודעתו
היקרים.
 המקוה מכותלי קצת הרחק למעלה וסדקים חורים על גם לדון יש הנ"ל גרון ועםא.

 מכ"מ שאובים, ספק משום לחשוש נחליט אם גם והנה - קטנים מים מאגרי שםשמוצאים
 שאובים מים דספק במשנתינו דאיפסק לפנינו לוגים ג' של דרבנן שאובים מים שספקברור
 של הספק כלל הוזכר לא שבמשנתינו ואעפ"י סס"ז, ר"א בסי' ונפסק מ"ג דמקיאותת"ד
 ואת"ל נפלו דספק בפשטות הזכירו ממקואות ה"א פ"י הרמב"ם מכ"מ - לוגין מג'פחות
 כשיעור. בהם יש ספקנפלו
 כלל, שאובים בגרר אינו לוגין מג' דפחות פשוט נ"ל זה ס' הזכירו דלא משנתינו וטעםב.
 מד' כפחות והו"ל עליו, איסור ח"ש תורת דעכ"פ איסור מכשיעור פחות לשאר דומהואינו
 מג' דפחות מ"ג פ"ג שם במשנתינו דרע"ק וה"ט כה"ג, ועוד ח"ש בגדר דאינו דר"האמות
 דנעשה לצרף דעתו או צירוף, מדין אלא עליו פליגי לא וחכמים לי' לית צירוף אפי'לוגין

 במשנתינו נקטו ומשו"ה דשאובים, הלכה בגדר אינו בעצמו מג"ל פחות אבלכשיעור,
 חכמים. שטהרו לשון ודמקואותדטהרות
 ספק להקל טוכא ספיקא איבא שאובים, תורת מהם פקע אם הנדון בלי שגם פשוט וא"בג.
 המקעת של הספק לזה ונוסף מכשיעור, פחות ספק איכא ואת"ל כלל שאובים כאן ישאם

 למקוה. הזיעו ושוב ממש בחומה שנבלעו כן המציאות אם בכותל עבר היותשאובים
 בשק ג - תס"ו סי' ראו"ח מהא מים נחשב אם החומה זיעת לענין בחכמה נו"נ וכ"חד.
 אפשר אי מתירים, ויש אוסרים דיש מים כמו מחמץ אם החומה מזיעת שנתלחלח קמחמלא

 דרבנן. בגזירה בסרט יסודותלדמות
 סי' וב"י מקואות ה' ובמרדכי הרא"מ מלשון עצמו מקוה לענין פשוט בלא"ה איבראה.
 לגומא וכשזוחלין הקרקע אגב מתבטלים המים דאז שכ' נ"ט המשכה שיעור לעניןר"א

 אם ק"ו הדברים והרי וכו'. שאובים שם מהם נתבטל כי הקרקע מתמצית באו כאילונעשית
 הקילו חז"ל אלא שאובים, שם מהם נתבטל בקרקע נבלעו שלא אעפ"י קרקע ע"גהשאובים
 מתמצית באו כאילו להחשב רגילים ואנו ממש, הקרקע מתמצית באו כאילולהחשיבם
 החומה דהיינו ממש הקרקע תוך הי' כשבמציאות מכ"ש א"כ - מה"ט בבטון אפי'הקרקע
 )וכבודו חדשות ופנים גמור השתנות יש ודאי ויצאו, נבלעו באמת ואם משם, יצאוושוב
 זה בענין צריך דלא ג"ט המשכה על עוד לדון עלינו אין וממילא בסו"ד(, מזה קצתהזכיר
באמת.
 דהא הראב"ד בשם דהב"ח משמיה צ"ו ס"ק ר"א סי' הש"ך ממש"כ עוד העיר וכ"תו.
 בהמשכה כולה אפי' מאליו המשכה אבל בכוונה, בהמשכה דוקא רזה והמשכה רבי'דבעינן
 בלא"ה הנה - דמיונו דחה ושוב - מאליהם בנמשכו שאובים בג"ל להקל רצה ומזהכשרה,
 פסול, בהמשכה רכולה פשיטא מכלים דבאו דהכא שכ' שם הגרעק"א בדברי הרגישלא
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 והדברים כשר, בהמשכה כולו אפילו בזה כלים בלא אדם ביד בבאים רק כ'והראב"ד
 עיי"ש. מ"ו ס"ק ובש"ך ב"ו ס"ק בט"ומבוארים
 אלא בחומה ממש נבלעים אינם רוב ע"פ שבחומה המים אלו המציאות לפי מיהוז.

 מאד רגיל וכן מעט, וכאן מעט כאן מתאספים שם לקרמיקה החומה ובין שכחומהבחריצים
 דיש פשוט אבל החומה, כזיעת זה ואין המקוה, מקרקעית ולמטה המקוה, במדרגותכה"ג
 המקוה לתוך ממש שאובים מים פעם הכניסו ואפילו טהור שאוגים מים ספק קולתעליהם
 מים אסיפת להחזיק לנו אין כרגיל כשרים במים במקוה משתמשים ושוב וכה"ג,לבדוק
 במקומו. להקל שאובים מים מסק ונשאר כשאובים, אלומועטים
 השקה. ע"י אלו מים שנכשרו המציאות כפי אופנים וישח.
 וכמו"כ מדאוריתא, הוה בתחילה דג"ל ר"ת לשיטת חוששים אנחנו האם שנסתפק ומהט.
 אין לנו בתחילה, רביעית דאפילו ר"ת בשיטת דמכות פ"ק וריטב"א הר"ן לדעת לחוש ישאם
 - בסוף כמו כתחילה דג"ל ודאי והמשמעות האחרונים, וכיו"ב והתנ"ך השו"ע ססק אלאלנו

 כר"ת. דלא מרובה פרק הרא"שוכדעת
 שמים לשם הצבור בהנהגת בס"ד ומברכו בלונ"ח דוש"תוהריני

 ה' לישועתמצפה

 ואזנר הלוישמואל
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 בשביעית בחממות זריעהבענין
 הזריעה ענין על שמפקפק שליט"א דורינו מגדולי אחד תשובתלפנינו
 בדבריו הרנות תשובות שתי ועליו בשביעית, פלסטיק יריעות בהפסקבחממות
כדלהלן.

 יריעות על המונחים קשה מפלסטיק חתיכות על המונחים ניילון בשקי הזריעהברבר
 שאינו עציץ מדין ירקות שם לזרוע להתיר ורצים חממות, בתוך הארץ על המושטחיםניילון
 משום גם אלא בלבד יניקה הפסק משום אינו נקוב שאינו עצי, דין הלא הבית, כתוךנקוב
 דף בשבת בהסוגיא ומבואר כלי, ביטול דין בו יש קטן שורש כדי וניקב כלי, בתוך זורעדהוי
 כלי גבי צ"ה דף בזבחים ומפורש בר"ן, ויעוי"ש וכו', בכל"ח מרות חמש רבא אמר ע"בצ"ה
 ולא רחמנא אמר כלי בגמ' ופריך קדוש במקום ושוברו נכנס נוקבו לקלעים חוץ שנטמאחרס.
 שיעור באותו שייך מה תימה קצת שהקשו בתוס' ועיי"ש קטן שורש שניקב ומשני הואכלי
 וכו' המצניע בסוף זרעים הכשר לענין נאמר שיעור שאותו כלי טהרת לענין קטן שורששל

 המיוחד דבכלי התוס'ומסיק
 לאוכליי

 בו שמבשלין קדירה כגון ולמשקין
 אוכליי

 מרק בו ויש
 הרמב"ם פסק וכן כלי, ביטול דין גם בו יש שיעור דהך הרי קטן שורש כדי טהרתו שיעורהוי
 בחוץ נטמא בפנים ושוכרו מכניסו ויצא חטאת בו שבישל כ"ח כ"א הל' מעה"ק מהליפ"ח
 הוא קטן שורש שיעור דאותו ופשיטא עכ"ל, בפנים ושוברו שיטהר כדי קטן שורש כדינוקבו
 בכלל הוי דלא נקוב שאינו עציץ דדץ וע"כ גומא, זרעים הכשר לענין גם היא ההלכהואותו
 עפר הוי שבתוכו והעפר בכלי זורע דהוי גופא זאת לענין כלי דחשוב משום הוי קרקעגידולי
שבכלי.

 לענין כלי בכלל חשוב לא בגד או ושק וריקן מלא מטלטל של כלי לדין שייך זה איןוהנה
 זאת דל"ש פשיטא בגדים ע"ג עמר ערימת והמעמיד זרעים, הכשר לענין כלי בעי' אלאזה,
 מפסיק עץ או בגד חתיכת דאפי' פ' דף שבת בההג"א ומש"כ נקוב שאינו בעציץ זורעלדין
 וכבר הנקב כסותם נעשה הבגד דע"י נקוב עציץ בתוך בזורע בהג"א שם דאיירי כמוהיינו
 להניח אבל מפסיק, נמי השולחן על במניח דגם כ"א דף גיטין הרא"ש בתוס' כןמבואר
 וכ"ש נקוב שאינו עציץ לדין כלל שייך לא גבה שעל בעפר ולזרוע הארץ על שקים אובגרים
 כאן שיש הזרעים וצמחו שנזרע אחר וכ"ט עולם לקרקע הניילונים שיבטל גורם שהעפרהיכי
 מתוכו. מבצבצים ניילון חתיכות בו שיש גמורהשדה

 לדמותם יש לכאורה לדמות, יש כלי מין לאיזה אלו ניילון בשקיות לדון באנו אםוהנה
 מתקפלין שבתוכן העפר ובלי בפנ"ע עומדים דפנות לו ואין רך שהניילון כיון בגר אולשק
 קשה דבר עליו מניח אם אבל יציבות בהן יש אולי אותם שפותחים הראשון בפעם אםוגם

 ומכסהו ניילון גבי על כזורע ממש זה והרי בו וזורע עפר לתוכו שנותן שק זה והרימתקפל.
 וכ"ש גמורה שדה זה והרי נקוב, שאינו בעציץ זורע עם לזה יש שייכות ואיזה אחרבניילון
 כל בפי הדבר הורגל ככר כלי מדין הוי שא"נ עציץ שדין זה דבר והנה לארץ, כטלשהניילון
 טל באגלי למעשה הלכה נמצא וכבר לחידוש אפילו עוד נחשב שאינו עד דורינולמדני

 כלי מתורת יצא שלא בלח סאה מארבעים יותר שא"נ העציץ יחזיק שלא רבעיובחזו"א
 להם שאין קלושות בסברות מעשה לעשות המתירים אלו בכח יש וכי קרקע. ע"ג בטלדאל"כ
 לזרוע רוצים הם למעשה הלא וחכמיה, הדור לומדי של ובנין מנין רוב נגד בהסוגיאעמידה
 לדונם קשים די הם הניילונים שאלו ויאמר אחר יבוא אם והנה לא, ותו ניילון שכבות ג'ע"ג
 שלא זמן כל לספק אפי' נחשב ולא ראיה להביא שעליו בודאי זרעים, הכשר לענין גםככלי
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 פשוט והסברא יקרעו שלא הויא שלהם העובי כל הרי דעלמא המילי שלפי ובפרט כן,הוכיח
 אלא זרעים הכשר של לכלי שייכות להם אין אשר הארץ, גבי על המונחים לשקיםלדמותם
 בעלמא. ובגד ניילוןכחתיכת

 רק בית הוי בפשיטות הנה בכית, כזורע בתיכם הזורע לענין כבית לדונם החממותולענין
 לכל גג דין לו ויש דירה תשמישי נמי היינו לצל העשוי וקרוי דירה לתשמישי שנעשהבמה
 מחיצה אבל לצל, העשוי לגג נחשב בלבד שבקירוי הרועים סוכת והיינו בדירה התלוידבר

 ואת הגפן את עליה הרלה לענין וסוכה עירוביז ריש בירושלמי מפורש הרי לזרעיםשהוקפה
 בית ער דתימא הדא הירושלמי וקאמר כשר ובמבוי פסול דבסוכה גבם על וסיכךהדלעת
 בר' אלא בה מטלטלין ואין לזרעים שהוקפה כמחיצה נעשה סאתים מכית יותר אכלסאתים
 שהוקפה מחיצה משום אלא הכרם אויר הוי הסכוך שתחת משום דלאו הרי בלבדאמות
 לד"א חוץ בה מטלטלין אין ובשבת הזרעים לתשמיש שנעשה קירוי בכל ה"ה וא"בלזרעים
 מבית יותר כקרפף דינו שבת ולענין לזרעים שהוקפה מחיצה דהנו פשוט החממותואלו
 נדונים ותרו"מ שביעית לענין וכ"ג סאתים( מבית יותר היא )אם לדירה הוקפה שלאסאתים
 יש אלא שבת מדיני שביעית ללמוד דיש משום ]ולא בכרמלית, נדונים טלטול ולעניןכבית

 הוי גופא דהקירוי בדירה[ התלוין דינים לענין כלום מועיל אינו כזו דקירוי משםלהוכיח
 השמש אור שמונע חשוך מפלסטיק הקירוי לעשות יועיל ומה יתן ומה לזרעים, הוקמהבכלל

 וכי גידול, מיעוט גורמים שהחממות שאומרים ומה לירעים ולא לדירה הוקף יהיה עי"זוכי
 לגדול עשויים המה מעולם הלא שרצים מניעת לצורך רק בהן להשתמש התחילומעכשיו
 כולו לו יש בתוכו שהשובת לחורבה דמי ולא לזרעים שהוקפה מחיצה והיינו וכדומהזרעים
 בית קונטרס על החזו"א מגליוני מצאו וכבר דיורים, שמחוסרת ורק לדירה שהוקפהכד"א
 החצר שבטל כמו הבית בטל רובו ונזרע דוקא דירה לתשמישי הנעשה היינו רביתישראל

 לכאורה לזרעים הנעשה אבל הגידול[ מונע וגם צל לתשמיש נעשה אם סגי ]אולי נמיוקירוי

 לדירה העשוי קירוי היינו סגי בלבד דקירוי כ"כ סי' שביעית בחזו"א ומש"כ גמורה. שדההוי
 מדבריו. זה דין ללמוד אין חממות בנין כמו גידול לצורך העפר אבל לצל אפי'והיינו

 דף עירובין הריטב"א בחי' מבואר כבר לאויר או לדירה שנעשה רקירוי מילתא הךוהנה
 המפקעת לזרעים שהוקפה לקירוי גם דאיתא יותר עוד שמעינן ומהירושלמי עי"שכ"ה

 הוקפה דחשוב ועי"ז לסיכוך דנעשה גביו על וסיכך הגפן את עליה בהדלה וכגון דירהלהיקף
 משום וכי שתחתיו, לאויר מקרקע שדה שם להפקיע בית של קירוי תורת עושה אינולזרעים
 וכו' דאורייתא לגבי ברורות שאינם סברות על להסתמך יש מדרבנן רק בזה"זדשביעית
 להקל. יש ובדרבנן סברא זאת הוי אולי משום שמיטה להתיר זו בשנה ישראל לכלולהורות



 גולרברג נחמיה זלמןהרב

 הנ"ל עלתשובה
 שאני למעשה הלכה לפסוק לא בעלמא לפלפולא אכן לרבים, הלכה מורה אני שאיןבאמת
 נקוב שאינו שבעציץ שהדין הנחה הניח הכותב הרב הנה הערות, כמה אעיר עיון בליכותב
 היניקה את מעכב שרק ניילון על זרע אם אבל כלי שהוא בעציץ רק זה שביעית דיני נוהגאינו
 נקוב. שאינו לעציץ נחשב לא כלי תורת לואין

 היניקה מעביר שאחד חרס של לעציץ עץ של עציץ בין בגמ' חלקו מה א"כ להקשותויש
 לכן היניקה, בהעברת תלוי זה אין אלו דברים לפי לפי והרי היניקה, מעביר אינוואחד
 יניקה יהיה שלא א( נקוב, שאינו כעציץ שיחשב כדי בעינן שתרתי לותר שכוונתומסתבר
 נחשב ניילון על המונח עפר על שהזורע העלה כך ומתוך בכלי, זרוע שיהיה ב( האדמהמגוף
 כלי. אינו שהניילון כיון בקרקעכזורע

 שלא כל רק מהנקב שיונק ונמצא נקב בו שיש שבעציץ אלא כך, שאינו נראהולענ"ד
 הנקב, ביניקת די כלי שם נתבטל אם אבל הקטן, בנקב מתחשבין אין כלי שם מעציץנתבטל
 חרס של שבספינה ואף נקוב, שאינו כעציץ שנחשב נראה בזה יניקה ולא נקב שאין כלאבל
 שם מהם נתבטל שלא אף כנקובים נחשבים פ"ה במנחות התוס' לדעת עץ של או רש"ילדעת
 וא"כ נקוב, כעציץ שיחשב נאמר ג"כ נקיבה בו שיש קטן נקב כל וא"כ ביניקה שרי וע"ככלי
 ויש בארץ, כזרוע נחשב כלי שם נתבטל אם ואעפ"כ כלל יניקה אין קטן שבנקב ראיהיהיה
 בזה עץ או חרס של כספינה הכלי שולי בכל יניקה שיש שכללומר

 הולכיי
 אבל היניקה אחר

 נקוב. דין לו אין כלי שם נתבטל לא אם מ"מ יונק זה שמקום אף בזה נקב יש רקאם

 שמילאו גג על שהוורע סכ"ו רס"ר סימן ביור"ד שנפסק הדין זהו לכאורה סברתוובעיקר
 בתשובה להרא"ש היה שא"כ בכלי שאינו משום הטעם שאין לענ"ד נראה בערלה, חייבעפר

 שניקב ככלי זה והרי כלי שם אין הגג על שזרע שכל מזה דינו להוכיח הדין מקורשממנו
 הסברא שעיקר בערלה שחייב שהטעם לענ"ד נראה אלא כלי, צריך שלא ובע"כ קטז,כשורש
 מקרקע יניקה אין אם גם ולכן למחובר, נחשב וגג כקרקע דינו מחוברת בקרקע שזורעשכל

 שמפסיק צונמא אבן יש הזרוע הקרקע ותחת בארץ כזורע זה והרי לן איכפת לא הביתשתחת
 מתהום שינק צריך אין שבודאי בארץ כזרוע שנחשב פשוט נראה שבזה אדמה מעומקהיניקה
 יניח אם אבל חייב בית גג על שזורע הטעם וזה לקרקע, מחובר מקרקע שיונק ודיארעא
 נקוב. שאינו כעציץ זה והרי כמחובר נחשב לא ויזרע עפר ישים זה ועל הארץ עלניילון

 ורבנן ר"י למחלוקת באנו יתדות גבי על המונח נקוב עציץ ח. גיטין בגמ' אמרו שהריתדע
 לו שאין שבור ככלי שזרוע שכל נאמר ואם יתרות גבי על המונה נקוב עץ של עציץוברש"י
 אלא נקוב, העציץ הרי לר"י פטור למה א"כ מאדמה יונק אינו אם גם במעשר חייב כלידין
 בעציץ כזרוע דינו לקרקע המחוברת מאדמה יונק ואינו בתלוש שזרוע שכל כדכתיבנאע"כ
 נקוב.שאינו

 למחובר, נהפך יהיה לעולם כך ושישאר הניילון שם להשאיר יחליט אם לדון ישאמנם
 העפר את ביטל שאם ומיעטה, אמה מכ' למעלה שסוכה ג' רף סוכה בגמ' שמצינווכמו
 ביטול הוי לא סתם עפר שגם כת"ד שהלכה ואף מחלוקת, סתם ובעפר סוכה החללממעט
 דירן בנידון וצ"ע ביטול, הוי לשנעה שבטלו שם וברש"י לפנותו דעתו ואין עפר נתן אםאבל
 לבטלו. צריך זמןלכמה



- )צב( ב גליון טזשנה -
 עא )סלא(

 אבל המקום להגביה ורוצה הקרקע מן חלק שיהיה שכוונתו הכוונה שבטלו לומר ישאכן
 מתבטל אינו בזה הסוכות כל שם שישאר כוונתו אפילו עליהם לישון כדי תבן שמניחכל

 מטה שמניח כל כן לא שאם תדע קרקע. בתור שישמש ולא לשימוש שמניח כיוןלקרקע
 ישאר לא אם הסוכה שמתבטל נאמר וכי הסוכות לחג או לעולם שם שישאר וכוונתובסוכה

 הניח אפילו וכן הסוכה יפסול וכי לכר לו שישמש בסוכה תבן הניח אם וכן טפחיםי'
 ובע"כ בסוכה, כרים מניח העולם כל שהרי דעתו בטלה בזה שייך ולא הסוכות לכלכהלכה
 שישמש כשמניח אבל הקרקע רצפת בתור שישמש כדי התבן במניח אלא כן אמרושלא

 מתבטל. אינו בתלוש שרגיליםלשימוש
 כקרקע שישמש כוונתם אין הרי הקרקע על שהניחו הניילנן שגם לומר יש כן נאמרואם
 נאמר לא שאם תדע לקרקע, מתבטל אינו כזה ובאופן הקרקע יניקת את שיפסיק אדרבהאלא
 כל כגג. העציץ שנעשה נאמר וכי רב זמן מקום באותו שישאר במטרה שמניחו עציץ כלכן
 הסנאי. לעת וחיפוש עיון וצריך בחפזי כתבתיזה

 זל ,ל,ל



 )ולב(עב
קובי

 וישראל" אהרן "בית

 ובר צביהרב

 הנ"לבענין
 מפורש וכן נכונים הדברים נקוב. שאינו עציץ תשיב שלא בשקים בזריעה שהעיר מהא(
 ולא המטלטל בעציץ זורעים למעשה אבל דחזו"א. משמיה מטו וכן קוצר בדין טלבאגלי
 סק"א כ"ב שביעית בחזו"א שמפורש העציץ של הענפים כנגד להיות בא רק והניילוןבשקים,
 סגי. באבן מרוצף שאם כתב ולכן לענסים יניקה שאיןשמספיק
 מוקף צריך שבשבת להוכיח צריך מה ידעתי לא לדירה מוקף דוקא שצריך ובמש"כב(
 השמש שמונע גג על לסמוך תשי"ב בשנת הקיל שהחזו"א ידוע שביעית לענין אבללדירה,
 לענין דירה תשמישי שצריך למש"כ הכרח מצאתי לא עכ"פ לדירה. מוקף היה שלאאע"פ

 לדעת אבל דירה, בשם תלוי שהכל ממעשרות פ"א מהכ"מ להוכיח אסשר אמנםשביעית.
 של תנאי צריך אין לכאורה סק"ו( כ' )שביעית לרועץ להם הבית אם תלוי שהכלהחזו"א
 דירה.תשמישי

 ,ל זל,ל



 עג)רלג( )צב( ב גליון טזשנה

 שמיינברנ אהרןהרב

 תבירו של כימו מבטל דיןבירור
 על ביניהם הסכימו ושמעוןראובן
 חתמו לא ועדיין זמן, למשך ביתשכירות

 ימים חודש עבור ואחר שכירות, חוזהעל
 ורוצה השוכר נתחרט ביניהם, שהוסכםמאז
 טוען, והמשכיר הבית, משכירות בולחזור
 שעדיין מכיון בו לחזור השוכר שבידדאף
 עדיין נתחייב ולא החוזה, ביניהם נחתםלא
 הוסכם שכבר מכיון אמנם כלל, לחבירואחד
 ולא הבית, שכירות על חודש מלפניבניהם
 בו שחוזר ועתה זה, מחמת לאחריםהשכירו
 ימצא שלא הפסר, לירי שבא נמצאהשוכר,
 ותובע הבית, שישכור אחר שוכרעכשיו

 אותו על שכירות דמי לו שישלםמהשוכר
 שימצא עד זמן משך על וגם ימים,חודש
 או לשלם, חיוב עליו איכא האם אחר,שוכר
 יר"ש. לצאתעכ"פ

 דלכאורה בנד"ז, לדון שיש מהוהנראה
 הפסד אותו על לשלם השוכר את לחייבא"א

 ע"י השוכר מחמת לו שהיה המשכירשטוען
 הבית, את שישכור לו שהבטיחהבטחתו
 אלא דאינו כיון הפסד חשיב דאי"זומטעם
 כיסו דהמבטל לדינא וקיי"ל ריוח,מניעת
 מלשלם. סטורש"ח

 ראין באופן הוא ראם פשוט,ונראה
 שישכור אחר מוצא שהיה מבררהמשכיר

 שום כאן דאין פשוט בכה"ג הבית,את
 אף הפסד שום כאן אין דהא ממון,תביעת
 ורק כלום, הפסידו דלא כיון ריוח,במניעת
 שוכר מוצא שהיה מברר דהמשכירהיבא
 הבטחתו ומחמת לשוכרו, דעתו שהיהאחר
 בכה"ג שוכר, לאותו השכירו לא זהשל

 מכיון אמנם הפסד, להמשכיר לו דהיהנמצא
 עליו ליכא ריוח, במניעת אלא ההפסדדאין
 שנתבאר. וכמו לשלםחיוב

 בש"ס מצינו הבאמת נראה,אמנם
 הפסד על דאף אופנים, בכמהובפוסקים
 וכתבו לשלם, חייב ג"כ ריוחבמניעת
 שיתבאר וכמו טעמים, הרבה בזההפוסקים

 נד"ד לענין לדון יש ועפי"ז בעזה"י,להלן
 אלו. טעמים מחמת לחייבו אסשראם

 ש"ח כיסו מבמל ציןמקור
 ש"ח כיסו דמבטל דינא חך מקור הנה,א.
 ]פ"ר בתוספתא דתניא מהא הואדפטור
 שכר, למחצית לחבירו מעות הנותןדב"מ[,
 תרעומות, אלא עליו לו אין לקחתי לאואמר
 אמר ה"ג[ פא"נ ]ב"מ כירושלמי ע"זואמרו

 חבירו של כיסו המבטל אמרה הדא יצחקר'
 הך לדינא והובא תרעומות, אלא עליו לואין

 ס"א[ קפ"ג ]סי' חו"מ בשו"ע הנ"לתוספתא
 [. קע"ז ]סי' יו"דובשו"ע
 בשו"ע בזה, כיוצא נידון מצאנועוד
 שם[, שלישית בהג"ה ס"ו שס"ג ]סי'חו"מ
 השכירו לא זה ומחמת חבירו ביתבנועל

 לאגרא, דקיימא בית דהוא אףהבעלים,
 מהרא"ש הוא ומקורו פטור, הואאעפ"כ
 שכתב עיי"ש ו'[ סי' הרגל כיצד פ']ב"ק
 בפניו הדלת ונעל מביתו חבירו גירשדאסי'
 דאינו דכיון הטעם שם וכתב מלשלם,דפטור
 אלא לו גרם לא דהא ש"ח, כיסו מבטלאלא
 מלשלם. פטור ע"כ ריוח, במניעתהפסד

 דא"א נד"ד, לענין נראה היהועפי"ז
 שגרם ההפסד על לשלם השוכר אתלחייב
 דנועל דינא מהך גרע לא דהא להמשכיר,לו

 וה"נ להשכיר, העומדת חבירו שלביתו
 ולא הבית כנעל להשוכר ליה חשבי,בנד"ד
 עי"ז לאחרים, להשכירו להמשכיר לונתן

 פשוט וא"כ ישכרנו, שהוא לושהבטיח
 ריוח, במניעת הפסר לו כגרם אלאדל"ח
 מלשלם.דפטור
 בכ"ד, בש"ס המצינו באמת אמנם,ב.
 במניעת אלא דאינו אף לחבירו הפסדדבגרם
 דתנן בהא והוא, לשלם, חייב אעפ"כריוח,
 שדה במקבל ע"א[, ק"ד ]ב"מ המקבלבפ'

 רכן לשלם, דחייב והובירה לזורעהמחבירו
 אשלם אעביד ולא אוביר אם לו,כותב



 וישראל אהרן "היתקובץ )ולד(עד

 ]סי' לדינא בשו"ע וכ"ה עיי"ש,במיטבא,
שכ"ח[.
 רב אמר ע"ב[ ]ע"ג ב"מ בש"ס איתאעוד
 למיזבן לחבויה זוזי דיהיב מאן האיחמא,
 ליה משלם ליה, זכין ולא ופשע חמראליה
 אשי רב שפט, דוול אפרוותא אזילכדקא
 הטעם שם ומסיק לא, נמי סתם יין אפי'אמר

 כיון אסכמתא דהוי משום מלשלם,דפטור
 עיי"ש בזול, לו שימכרוהו בידודאינו
 חייב היה זה טעם דלולי ומשמעבש"ס,
 באמת וכרס"ל לו, שגרם ההפסד עללשלם
 במניעת אלא ההפסד ראין ואף חבא,לרב
 דהוי הטעם ]לולי לשלם חייב אעפ"כריוח,

 וכנ"ל[.אסמכתא

 ריוח במניעת הבסר על לשלםנתחייב
 באמת המקבל דפ' רמהך נראה, אמנםג.
 להדיא דנתחייב דשא"ה כלל, קשהלא

 שם במתני' וכרמשמע ההפסד, עללשלם
 ולא אוביר אם לו כותב שכן הטעםדאמרו
 שם בנמוק"י וכ"כ במיטכא, אשלםאעביד
 וכ"ה הר"ן, בשם דבריו במסקנתבסוגיא
 הבית בפ' ובנמוק"י בר"ן הובאברשב"א
 מעיקר הנ"ל, דמתני' דינא דבהךוהעלייה,
 דאין ומטעם לשלם, חיוב שום ליכאהדין

 דחייב והא ריוח, במניעת אלאההפסד
 ע"כ להדיא דנתחייב מטעם הואלשלם
 ההפסד. לולשלם
 ברא"ש מבואר הנ"ל, א"נ דס' בהךוכן

 שנתחייב תיירי דע"כ בסוגיא, שםובנמוק"י
 יין לו שימציא יין, לו יקנה לא שאסהשליח,
 טעמא מהך מלשלם סטור ראל"המשלו,
 במניעת אלא גמור הפסד לו גרם דלאהנ"ל,
 מלשלם, דפטור ש"ח כיסו מבטל והויריוח,
 חייב ההפסד, על לשלם שהתנה משוםורק

 שומרים הל' במחנ"א זה בענין ]ועייןלשלם,
 ח'[.סי'

 א"א נד"ד דלענין פשוט נראהולסי"ז
 הנ"ל, סוגיות הנך מכח השוכר אתלחייב
 על לשלם השוכר נתחייב לא מעולםרהא

 מלשכור בו יחיור באם לו, שיגרוםהההפסד
 לחייבו מקום כאן אין וא"כ הבית,את

 במניעת אלא ההפסד דאין מכיוןלשלם,
 דפסור ש"ח ניסו כמבטל והויריוח,

 .מלשלם

 ריוח במניעתהפםר
 פועלים שנירותלענין

 חיוב דאיכא אחר אופן מצאנו עודד.
 לענין והוא, הריוח, במניעת הפסד עללשלם
 ר"פ כש"ס וכמבואר פועלים,שכירות
 ששכר במי של"ג, ר"ס ובשו"עהאומנין,
 וחוזר להשתכר, אמש מוצאין שהיומועלים

 התחילו לא עדיין אם אף אח"כ הבעה"בבו
 עתה מוצאים ראינם באופן והואבמלאכתם,
 המסד לידי באו רהפועלים ונמצאלהשתכר,
 לשלם הבעה"ב דחייב חזרתו,מחמת

 ואף להם, שגרם ההפסד עבורלפועלים
 והיינו ריוח, במניעת אלא אינו זהדהפטד
 ע"י להצויח יכולים שהיו שכראותו

 לשלם הבעה"ב חייב אעפ"כפעולתם,
 ההפסד. אותועבור

 דר"פ בסוגיא שם וברא"ש בתוס'ויעויין
 דקיי"ל החיוב, בטעם שכתבוהאומנין,
 דחירת והיינו דגרמי, דינא דדאיןכר"מ
 ומטעם בגמרי, מזיק חשיב בפועליםבעה"ב

 לשלם. חייבזה
 דאין כיון סו"ס דהא צ"ע, אכתיאמנם
 יתחייב אמאי הריוח במניעת אלאההפסד
 ג"כ מעשה, ע"י גמור במזיק אף דהאלשלם,
 ש"ח, כיסו מבטל אלא דאינו זה באופןפטור
 גרמי, ע"י אלא לו הזיק דלא היכא ה"הוא"כ
 במניעת אלא גמור הפסד כאן דאיןכיון
 לשלם. חיוב ליכאריוח,

 דאדם שבת מפעםחיוב
 תמיהה האחרונים תמהו דכבר ובאמתה.
 ש"ח כיסו מבטל מכל דמ"ש התוס', ע"דזו

 של"ג ]סי' קצוה"ח יעוין לשלם,דפטור
 סק"א ס"א ]סי' משפט ובשערסק"ב[
 טעם דעיקר לתרץ, מש"כ ועיי"שבסופו[,
 מטעם הוא פועלים שכירות לעניןהחיוב
 התורה רחייבה שבת כל דהא השבת,חיוב
 ריוח, במניעת הפסד על אלא אינובאמת



 )צב( ב גליון טזשנה
-

 עה)רלה(

 ה"ה וא"כ לשלם, התורה חייבהואעפ"כ
 ההפסד ראין דאף פועלים, שכירותלענין

 אפשר אעפ"כ הריוח, מניעת אלאשהפסידו
 דשבת, חיוב מטעם הבעה"ב אתלחייב
וכנ"ל.
 ש"ח כיסו דמבטל בעלמא דקיי"לוהא
 חיוב מטעם לשלם מחייביכן ולאדפטור,
 אלא דשבת חיוב מצינו דלא היינו,דשכת,
 בשו"ע פיעויין ממון, נזקי בשאר ולאבאדם
 ובש"ד[. מ"ב ש"מ ובסי' ס"ו ש"זסי'

 דומה זה כירון ראין פשוט, נראהועפי"ז
 עבור לשלם השוכר דיתחייב דנימאלנד"ד,
 דשכירות דומיא להמשביר לו שגרםההפסד
 דעיקר  פועלים שכירות דשאניפועלים,
 שייך ולא דאדם, שבת מטעם הואהחיוב
 שנתבאר. וכמו בתים שכירות לענין זהטעם
 באדם. אלא מצינו לא שבתדחיוב

 בתים שנירות לענין ביסומבטל
 הפוסקים, בדברי להריא מצינו אמנם,ו.
 לשלם חיוב איכא בתים, שכירות לעינןדגם
 שיבואר. וכמו ריוח, במניעת הפסדעל

 ס"ז[ שי"ב ]סי' בשו"ע יעוייןדהנה,
 דחייב מהבית, לצאת ורוצה ביתדהשוכר
 שיבקש כדי קורם, ל"י להמשכירלהודיע
 ישאר ולא הבית את שישכור מיהמשכיר
 ליחן וחייב לצאת א"י הודיעו לא ואםפנוי,

 מהרמב"ם הוא דינא הך ומקור ע"כ,השכר,
 סי' בטור גם והובא ה"ח[ שכירות הל']פ"ו
זה.

 במקום ]סי"ד[ שם בשו"ע איתאעוד
 לשכירות קבוע שנה ראש להם שיששנהגו
 לשנה בית משמעון שכר וראובןהבתים,
 בבית נשאר השנה שכלתה ואחראחת,
 כלום זה עם זה דברו ולא אחד,חודש

 לצאת ראובן ורצה הבאה, שנהבשכירות
 עד לצאת שלא ע"י מעכב ושמעוןמהבית
 וראובן שמעון עם הדין שניה, שנהתשלום
 ע"כ. שניה, שנה שכירות גם לו לשלםחייב

 הובא הרא"ש מתשו' הוא דינא הךומקור
 הא בזה שסיים ועיי"ש מי"ג, זה סי'בטור

 דכיון שניה, שנה עבור גם לשלםדחייב
 חודש ונכנס לשנה, הבתים לשכורשרגילים
 ולא הבתים כל נשכרו וכבר השנית,בשנה
 להודיעו להשוכר לו והיה להשכירו,ימצא
 וכיון חודש, אלא בביתו לדור רוצהשאינו
 בבית שידור עליו האחר סמך הודיעושלא
 גם בשכירות נתחייב וע"כ העיר,כמנהג
 עיי"ש. שניה, שנהעבור

 הנ"ל, והרא"ש הרמב"ם בדבריומבואר
 לו גרם שהשוכר כל בתים, שכירותדלענין

 המשכיר מוצא שאינו בזה הפסד,להמשכיר
 לשלם השוכר חייב הבית, שישכוראחר
 תשיב זה הפסד שאין ואף הפסד, אותועבור
 אעפ"כ ריוח, מניעת אלא דאינו גמור,הפסד
 ההפסד. עבור לשלםחייב

 לענין גם לדינא, לכאו' נראה היהועפי"ז
 עבור להמשכיר לשלם השוכר דחייבנד"ד

 רק הוא דההפסד ואף לו, שגרםההמסד
 המבוארים דינים מהנך דמ"ש ריוח,במניעת
 עבור לשלם השוכר דנתחייב הנ"לבשו"ע
 ריוח. במניעתההפסד
 הנ"ל, דינים הנך דתמוה באמת אמנם,ז.
 אף תבירו של ביתו מסוגר גרע לאדהא
 וכמו לשלם דפטור לאגרא קיימאדהוא

 אלא ההמסד דאין דכיון ומטעםשנתבל"ע,
 ש"ח כיסו רמבטל וקיי"ל ריוח,במניעת
 שנתבל"ע. וכמו לשלםדפטור

 לבאר בזה שדנו בפוסקים מצינווהנה,
 דחייב בתים שכירות לענין הנ"ל דיניםהנך

 אי לדון ויש סברות, כמה בזה וכתבולשלם,
 נד"ד. לענין גם סברות הנךשייך

 סק"ב[ שי"ב ]סי' שם בשעמ"ש יעוייןח.
 הנ"ל, והרא"ש הרמב"ם דעת בביאורמש"כ
 אינו מהבית השוכר יצא כבר ראםדאיה"נ
 לו גרם דלא דנתבאר ומטעם לשלם,חייב
 הרמב"ם וכוונת הריוח, במניעת הפסדאלא

 על לעכב המשכיר רביד היא,והרא"ש
 יזיקנו, שלא כדי מהבית לצאת שלאהשוכר

 גרמא הבכל נ"ה[ ]סי' בשו"עוכדאיתא
 משמתיגן מ"מ מלשלם, דפטור אףכנזקין
 יכול בנד"ז וה"נ עיי"ש, יזיקנו, שלאליה



- )ישי(עז  וישראל אהרן "בית קונץ-

 כדי מהבית לצאת שלא בידו לעכבהמשכיר
 עיי"ש. יזיקנו, שלאלמונעו

 דומה זה דין דאץ פשוט, נראהועפי"ז
 דר לא עדיין בנד"ד דהא נד"ד, לעניןכלל

 עדיין, שם נכנס ולא בהסית כללהשוכר
 השעמ"ש, מש"כ הנ"ל סברא הך כללול"ש
 במניעת אלא הפסד כאן ראין כיוןוא"ע
 עבור השוכר את לחייב מקום שום איןריוח,

ההפסד.
 שנירות בתורת לירובא

 דינא הך ליישב במוסקים מצאנו עודט.
 נ"ו סי' ]חנינא הנוב"י מש"כ עפ"יהנ"ל
 הא ליישב ב'[ אות ש"י סי' בפ"תהובא
 כשו"ע לדינא והובא הרא"ש, בתשו'דאיתא
 לשני בהמה ששכר באחד מ"ג[ ש"י]סי'
 גדל השני ביום ובחזרתו ולחזור, לילךימים
 ראם אחד, יום לעכב שהוצרך ערהנהר
 ששכרה או ולחזור, פלוני למקוםשכרה
 שם לילך שרוצה המקום והזכיר ימיםלשני
 באופן והוא ימים, ב' מהלך שהואוידוע

 והשוכר הנהר, שם להתגדל הואדרגילות
 פסידא דהוי המשכיר, ולא הנהר עניןמכיר
 שעכבו זמן אותו על אף לשלם וחייבהשוכר
 ע"כ.הנהר,

 דכתב מהא שם, הנוב"י ע"זותמה
 לדינא והובא ד'[ סי' השואל ]בפ'הרא"ש
 בבהמה, שבת דאין ש"ו[ ]סוס"יבשו"ע
 דחייב נהר דבעכבו הרא"ש פסק איךוא"כ
 חבירו בהמת ועיכב פשע אפי' והאלשלם,
 שם הנוב"י וכתב מלשלם, פטורבמזיר
 מתחילה שירד עובדא הך דשאני ד"ז,ליישב
 למקום רק ששכרה אף שכירות,בתורת
 עדיין להבעלים החזירה שלא כ"ז מ"מידוע,
 השכירות, לשלם וחייב בידו מושכרתהיא
 ליה והוי הנהר מרגילות ידע שהואכיון

 עיי"ש. ע"כ,להתנות

 ]סי' צבי בנחלת כתב הנ"ל דבריםועס"י
 הא שם והרא"ש הרמב"ם דעת לבארשי"ב[
 זמן אותו על אף לשלם השוכרדנתחייב
 הנ"ל, מטעם ג"כ דהוא שהכית, יצאשכבר
 שכירות, בתורת בכית השוכר שירדדכיון

 ן שאין הזמן אותו כל על לשלםנתחייב
 ן עיי"ש. שישכרנו, אחר מוצאהמשכיר
 ן קע"ו ]סי' שלום במשמט יעוייןוהנה,
 ן הנחלת ע"ד רתמה ולכאורה, בד"הסי"ד[
 השוכר יצא שכבר כיוז דהא הנ"ל,צבי

 ואמאי להבעלים, כהחיירו הוימסכית,
 עיי"ש. הזמן, אותו עבור לשלםיתחייב
 כמש"כ לעיין יש דבאמת נראה,אמנם

 שכירות בתורת שירו רכל הנ"להנוב"י
 לרשות שיחזירנה ער השכירות ברמינתחייב
 הא הרא"ש בתשו' נידון בהך דהאהבעלים,

 ששכרו אפי' או ידוע, לזמן ששכרומיירי
 ב' מהלך שהוא הוא ידוע אמנם ידועלמקום
 להדיא שם וכמבואר מקום, אותו עדימים
 דמיד נימא לא אמאי וא"כ הרא"ש,בתשו'
 הרי החמור, את ששכר זמן אותושעכר
 חיוכי לענין וכדאשכחן שכירותו,כלתה
 בזה נפטר השאלה, זמן שכלתה דמירשואל
 נשאר עדיין שהחפץ אף שאלה,מחיובי
 ]סי' בשו"ע וכמבואר שואל, שלבכיתו
 דמיד שכירות, לענין כן גימא וה"נשמ"ג[,
 מחיובי כזה נפטו השכינות זמןשכלתה
 החפץ החזיר לא שעדיין ואףשכירות,
 לא אונס דמחמת כיון מ"מלהבעלים,
 הרא"ש, בתשו' שם וכמבוארהחזירו,
 שכירות. בדמי לחייבו מקום איןלכאורה

 הנוב"י דברי בביאור נראהולכאורה
 בגוף קנין שעשה שוכר כל דודאיהנ"ל,
 בדמי מיד נתחייב שכירות, ע"דהחפץ

 וכפי השכירות משך זמן כל עלהשכירות
 זמן כלתה כבר דאם ואיה"נ ביניהם,שהותנה
 לרשות החפץ החזיר לא והשוכרהשכירות
 חייב השוכר ראין אונס, מחמתהבעלים
 בטל שהיה זמן אותו על השכירותבדמי

 מניעת אלא דל"ח הבעה"ב, אצלממלאכה
 לבעה"ב  נתחייב לא  מעולס והשוכרריוח,
 אונס שיארע כן ע"ד השכירות דמיעבור
 כעלים, לרשות להחזירו בידו יהיהשלא
 שם דמיירי הרא"ש, דתשו' נידון בהךאמנם
 והו"ל הנהר, מרגילות ידע דהשוכרבאופן

 יהיה שלא אונס לו שיארע אדעתיהלאסוקי
 זמן שיגמר מיד החפץ להחזירבירו



 עז)רלז( )צב( ג גלון טזשנה

 דהשוכר לומר, דשייך ודאי בכה"גהשכירות,
 החפץ שיחזיר עד השכירות בדמינתחייב
 בידו שנאנס זמן אותו על ואף בעלים,לרשות
 מהאונס דידע דכיון להחזירו, יכול היהשלא
 דכ"ה ובאמת כן, ע"ד בחיובו דנכנסע"כ

 שכתב, שם הנוב"י בדברי להדיאמבואר
 ליה "והוי הנהר, מרגילות שידעדכיון

 דע"כ כנ"ל, הוא וכוונתו ע"כ.להתנות",
 אותו על אף השכירות בדמי מתחילהנתחייב
 אונס, מחמת להחזירו בידו יהא שלאזמן

 האונס דשכיח מתחילה שידע דכיוןומטעם
 שלא וכיון כך, על להתנות הו"לשיבוא,
 על גם להתחייב היתה שדעתו ע"כהתנה,
 הנוב"י. דברי בביאור לכאורה כ"ג זמן,אותו

 לבאר הנ"צ מש"כ לבאר נראהועפי"ז
 הנ"ל, הנוב"י עפי"ר והרא"ש הרמב"םדעת
 שייך הנוכ"י מש"כ הנ"ל סברא דהךוהיינו
 מטעם, והוא בתים, שכירות לענין לומרג"כ
 להודיע השוכר שעל חז"ל דתקינודכיון

 לצאת שדעתו קודם, יום שלשיםלהמשכיר
 ימצא שלא המשכיר יססיד שלא וכדימהבית,
 קנין רבעת ע"כ שישכרנו, מיאח"כ

 השכירות בדמי השוכר נתחייבהשכירות,
 המשכיר ביד יהיה שלא זמן אותו עלאף

 מחמת הפסד לידי ויבוא לאחר,להשכירו
 ומה"ט הודיעו, שלא בזה השוכר שלגרמתו
 דינא אך ]והוא בתשו', הרא"ש ג"ככתב

 נכנס ראם סי"ד[ שי"ב סי' בשו"עהמובא
 יוצא שהשוכר אף השניה, בשנה אחדחודש
 על גם הבית בשכירות חייב מ"ממהבית,
 אחר המשכיר מוצא אין ]אם שניהשנה

 דכיון הנ"ל, מטעם ג"כ והוא הבית[,שישכור
 והשוכר הבית, לשכירות קבוע זמןדאיכא
 השניה, בשנה אחד חודש בבית שםנשאר
 לו שהיה כיון הפסד, לידי המשכיר באועי"ז

 נתחייב ע"כ הודיעו, ולא להודיעלהשוכר
 אותו על אף השכירות בדמי לשלםהשוכר
 שנתבל"ע, וכמו מהבית, יצא שכברזמן

 שכתב ה' אות שי"ב סי' חשן באבני]וע"ע
 ע"ד שם סיים אמנם זה, דרך על לתרץג"כ
 שנתבאר וכפי"מ דבריו, נהירא דלאהנ"צ
 הנ"צ[. כוונת ג"כ דזהונמצא,

 המשפ"ש שתמה מה תקשה לאומעתה
 מהבית השוכר יצא שכבר דכיון הנ"צ,ע"ד
 ראין דודאי בעלים, לרשות כהחזירוהוי

 אם בעיקר דתלוי והנ"צ, הנוב"יכוונת
 דכפי"מ לא, או בעלים לרשותמחזירו
 נמצא, הנ"ל הפוסקים בכוונתשנתבאר

 מ"מ בעלים, לרשות שמחזירו באופןדאף
 שדעתו לבעלים להודיע להשוכר לו היהאם

 לו גרם ועי"ז הודיעו, ולא מהביתלצאת
 לאחר, להשכירו שא"י הפסדלהמשכיר
 בשעת השוכר דעת היה ע"ז דגםאמרי'
 אף השכירות בדמי להתחייב השכירות,קנין
 וכמו מהבית, יצא שכבר זמן אותועל

שנתבאר.

 ראין נד"ד, לענין נראה הנ"ל כלועפ"י
 בשו"ע המבוארים דינים מהנךלהוכיח
 הפסד על אף בתים בשכירות חיובדאיכא
 בתורת דירד דכיון דשא"ה ריוח,במניעת
 על גם הקנין בשעת תיכף ונתחייבשכירות
 שנתבל"ע, וכמו מהבית שיצא זמןאותו

 בתוך השוכר נכנס לא דעדיין בנד"דמשא"כ
 עדיין נתחייב ולא קנין, שום עשה ולאהבית
 לו שגרם אף וא"כ השכירות, בדמיכלל

 הפסד שאינו כיון מ"מ הפסד,להמשכיר
 חיוב שום ליבא הירוח, במניעת אלאגמור

 דקיי"ל ש"ח כיסו מבטל וכדיןלשלם,
 מלשלם.דפטור

 הפםר לו וגרם עליו שסמךכל
 ערב ממעם חייב רוית, במניעתאף
 בנד"ד, לדון שיש מה נראה אמנםיב.
 חיוב מטעם השוכר את לחייב מקוםדיש
 ע"ב[ ע"ג ]ב"מ הריטב"א עפי"ד והוא,ערב,
 לחברו שנתן במי שם, הסוגיא ליישבשכתב
 זביי, ולא ופשע חמרא ליה למגבןמעות
 שלא לו שגרם ההפסד לו לשלםדחייב
 ]הובא עבורו, לקנות שהי"ל מהייןהרויח
 שם דמסיק ואף ב', אות לעיל זוסוגיא
 דהוי מטעם היינו מלשלם, דפטורהש"ס

 חייב היה זה טעם דלולי ומשמעאסמכתא,
 והקשה לו[, שגרם ההפסד עללשלם

 כיסו כמבטל הוי הא דלכאורההריטב"א



 )דלח(עת
- -

 וישראל אתרן "בית קימץ

 ריוח, במניעת אלא ההפסד ראין כיוןש"ח
 עליו קיבל בלא גם דהכא וז"ל, שם,ותי'

 ליקח מעותיו לו שנתן כיון כלל,תשלומים
 ע"י לוקח היה הוא ואלמלא סחורתו,לו

 הבטיחו שזה אלא אחרים, ע"י אועצמו
 דבההיא בהבטחתו, עליו וסמך לושיקח
 משתעבד ממונו, לו ונתן עליו שסמךהנאה
 פועלים שכירות ענין וזהו ערב, מדיןליה

 מה לבעה"ב רמשלמין דלקמןדפירקין
 חייב שבעה"ב או בהן כשחזרושהמסיד
 דסמכו דכיון שמפסידים, מה להםלשלם
 פיו, על שיפסיד כמה זל"ז נתחייבוזע"ז
 עכ"ל. גדול, דיןוזהו

 ליישב שכתב ]שם[ שלום במשפטויעויין
 שי"ב[ ]סי' בשו"ע המבוארים דיניםהנך

 אף לשלם חיוב איכא בתים דבשכירותהנ"ל,
 הריטב"א עפי"ר ריוח, במניעת הפסדעל

 להמשכיר השוכר הודיע דלא דכיוןהנ"ל,
 עליו סמך והמשכיר מהבית, לצאתשדעתו
 מה"ט לאחר, הבית השכיר לא זהומחמת
 ההמסד, עבור לשלם השוכר נתחייבגופא
 וכ"כ שנתבאר, וכמו ערבות חיוב בזהדשייך
 דעת לבאר סי"ד[ שי"כ ]סי' ש"יבערך
 עיי"ש. הנ"ל, הריטב"א עפי"ד שםהשו"ע

 דכיון נד"ד, לענין גם נראה היהועפי"ז
 ממנו שישכור להמשכיר הבטיחודהשוכר
 ומחמת שישכרנו עליו סמך והמשכירהבית,
 השוכר בזה נתחייב לאחר, השכירו לאזה

 עשה שלא אף לו, שגרם ההפסד עבורלשלם
 נתחייב מ"מ שכירות, קנין שום עדייןהשוכר
 וכנ"ל. ערבות, חיוב מטעםלשלם

 הריטנ"א כסברת ט"ל א* הרא"שבדעת

 ]סי' בשו"ע המבואר דינא הך והנה,יג.
 לשלם השוכר על חיוב דאיכא סי"ד[שי"ב
 מתשו' הוא מקורו ריוח, במניעת המסדעבור

 וכפי"מ שם, וב"י בטור וכדאיתאהרא"ש
 הא דינא הך בביאור הנ"ל הפוסקיםשכתבו
 הנ"ל, הריטב"א סברת עפ"י לשלם,דחייב
 דהרא"ש נמצא ככה"ג, ערבות חיובראיכא
 ובאמת הנ"ל, הריטב"א כסברת ג"כס"ל

 כסברת להרא"ש ס"ל אי בזה לעייןדיש
הריטב"א.
 דהביא י"ס, אות ק"ד כלל בר"גדיעויין

 עפ"י דינא הך לבאר הנ"ל ש"י הערךדברי
 בדעת דמוכח עליו והשיג הריטב"א,סברת
 הריטב"א כסברת כלל ס"ל דלאהרא"ש
 ברא"ש דמבואר בכה"ג, ערבות חיובדאיכא

 דאיתא דינא הך בביאור ס"ט[ ]סי' א"נפ'
 עבור לשלס חייב דהשליח בש"סשם

 להדיא, השליח שנתחייב דמייריההפסד,
 משלו, יין לו שימציא יין, לו יקנה לאשאם

 דאין מטעם לחייוב, מקום איןדאל"כ
 ]ומובא עיי"ש, ריוח, במניעת אלאההפסד
 מוכח וא"כ ג'[, באות הרא"ש דברילעיל
 הריטב"א, כסברת להרא"ש ס"ל דלאלכאו'
 דמיירי לאוקמי הוצרך אמאידאל"כ
 רצכ ]סי' בנ"צ וע"ע להדיא, ע"כשנתחייב
 הנ"ל הרא"ש מדברי ג"כ שהוכיחבסופו[
 היונ דאיכא הריטב"א כסברת ס"לדלא

 עיי"ש. בכה"ג,ערבות
 סי' ]חו"מ חת"מ בשו"ת יעוייןאמנם,
 כדעת לדינא ס"ל דכו"ע שכתב,קע"ח[

 כזה מודה הרא"ש דגם והיינו"ריטב"א,
 שסמך כה"ג דבכל הריטב"א לסברתלדינא
 ועיי"ש ערב, מטעם לשלם חיוב איכאעליו,
 הך לבאר הרא"ש דהוצרך הא לבארמש"כ
 בזה שנתחייב דמיירי נשך, איזהו דפ'סוגיא
 ]וע"ע ההפסד, עבור לשלם להדיאהשליח
 מוכח דלכאו' שכתב, שם שלוםבמשפ'
 הרא"ש דכתב גופא מהך החת"סכדעת
 אף לשלם חיוב דאיכא בתים שכירותלענין
 עפ"י רהוא וע"כ ריוח, במניעת הפסדעל

 כיון ערב, מטעם דהיינו הריטב"אסברת
 עליו[.דממך

 הרימב"א מברתבעיקר
 הנ"ל, הריטב"א סברת בעיקר הנה,יד.
 במעותיו שיעסוק עליו סמכו שהבעליםרכל

 מטעם ההפסד על לשלם דחייב בהם,וירויח
 וכבר סובא בזה לעיין יש באמת ערב,חיוב
 המבואר דינא מהך ע"ד, האחווניסתמהו

 לחבירו מעות דהנותן דב"מ[ ]ס"דבתוספתא



 עליו לו ראין לקחתי לא ואמר שכרלמחצית
 הך הירושלמי יליף ומזה תרעומות,אלא
 מלשלם, דפטור ש"ח כיסו דהמבטליסוד,
 יתחייב לא אמאי הנ"ל, הריטב"אולפי"ד
 דהבטיח דכיון ערב, מטעם לשלםהשליח
 כדי במעותיו לעסוק להבעליםהשליח
 הא הבטחתו, על סמכו והבעליםלהרויח,
 דינא דהך דומיא בכה"ג ערבות חיובשייך
 דאיגא הריטב"א שם דביאר נשך, איזהודפ'
 דינא בהך ניבא וה"נ ערכות, מטעםחיוב

 תוס' מהך לכאורה ומוכח הנ"ל,דתוספתא
 הריטב"א. כסברתדלא

 נב"מ במתני' דאיתא מהא לתמוה ישעוד
 לזורעה מחבירו שדה כמקבל ע"א[ק"ד

 לו כותב רכן ומטעם לשלם, דחייבוהוביוה
 במיטבא, אשלם אעביד ולא אוביראם

 דחייב הטעם דעיקר בראשונים שםומבואר
 ]או להדיא, בזה שנתחייב מכיון הוא,לשלם
 מביון מ"מ הכי, ליה כתב דלא היבאאפי'

 ליה כתב כאילו הוי כן, לכתוב הואשרגילות
 דאל"כ שם[, בראשונים בסוגיא עיי"שהכי,
 ההפסד ראין ומטעם לשלם חיוב עליוליכא
 סברת לפי ולכאורה ריוח, במניעתאלא

 דכיון טעמא להך כלל אי"צ הנ"להריטב"א
 שהמקבל כיון רהא ע"כ, להריא לודנתחייב
 גו, וירויח בשדהו שיעבוד לוהבטיח
 לידו השדה ומסרו עליו סמכווהכעלים
 הבעלים היו הבטיחו לא ואילו בו,לעבוד
 פשוט שכן וכיון אחר, ליד השדהמוסרים
 דעא דהך דומיא ערב, מטעם לחייבודשייך
 שם הוצרכו אמאי וא"כ נשך, איזהודפ'

 ולכאורה להדיא, ע"כ דגתחייב כיוןלטעם
 הריטב"א כסברת דלא דינא מהךמוכח
 הובא פ"ו סי' בשמים ראשי בס' ]עיינןהנ"ל,

 הלוואה הל' ובאמ"ב שם, א"נ פ'בגידו"ש
 ע"ד שתמהו שם, ובמשפ"ש ל"ט,סי'

 הנ"ל[. דינא מהךהריטב"א

 ליבא ערבחיוב
 ברור דהריוח היכאאלא

 חת"ס בתשו' ריעויין נראה, אמנםטו.
 בדעת כיאור שם מחו"ד דמתבארשם,

 דנתחייב הנ"ל סברא דהך והוא,הריטב"א,
 הוא דהריוח היכא אלא ל"ש ערבות,מדין
 קיים שלא מחמתו בא וההפסדברור,

 עבור לשלם נתחייב ככה"גהבטחתו,
 ערבות. חיוב ומטעם לו, שגרםההפסד

 אי אמוראים נחלקו שם דבסוגיאוהיינו,
 ההפסד עבור לשלם השליח על חיובאיכא
 לשלם השליח חייג חמא רב רלדעת לא,או
 ומטעם עליו, חולק אשי ורב ההפסד, עללו

 לו שימכרוהו בידו ראינו כיון אסמכתאדהוי
 כתב חמא רב ובסברת עיי"ש,בזול,

 לשלם השלית רחייב רהא לבאר,הריטב"א
 דהבטיח דכיון והיינו, ערבות, מטעםדהוא
 עליו, סמכו והבעלים בזול היין לו לקנותלו
 הכעלים יבוא באם לשלם בזה דנתחייבע"כ
 דפליג הא צ"ל ולפי"ז מחמתו, הפסדלירי
 ערבות חיוב רליכא וס"ל אשי רבעליה

 כידו דאינו דכיון מטעם, היינובכה"ג,
 היה לא דבאמת נמצא א"כ לו,שימכרנו
 חיוב דל"ש ס"ל ובכה"ג ברור,הריוח
 לומר כהכרח דאינו והיינו,ערכות,
 ההפסד עבור לשלם נתחייבדהשליח
 ולא עליו שסמך בוה מחמתו, לושיבוא
 ע"י שולח היה אם אף דהא אחר, בידשלח
 לו שיבוא להבעלים לו ברור אינו ג"כאחר,
 לר"א ס"ל ומה"ט עיסקא, מאותהריוח

 ערבות. חיוב ליכאדבכה"ג

 נידון, בהך דס"ל חמא רב רלדעתואיה"נ
 ולפי"ד לשלם, השליח על חיובדאיכא

 ע"כ ערבות, מטעם הוא החיובהריטב"א
 ברור הריוח ראין בכה"ג דאף דס"לצ"ל
 לדינא אמנם ערבות, מטעם חיוב ג"כאיכא
 ר"א, כסברת אלא ר"ח כסברת בזה קיי"ללא
 לומר ל"ש ברור הריוח דאין כה"גהכל

 ערבות. חיובדאיכא

 רהריוח באופן דעכ"פ הנ"ל, מכלוהיוצא
 עבור לשלם השליח חייב דלכו"ע ברור,הוא

 אשי רב וגם ערבות, חיוב מטעםההפסד
 בכה"ג, לשלם דחייב ר"ח לסברת בזהמורה
 שם. בתשו' החת"ס בדברי מתבארכ"ז



 הנ"ל, דתוססתא דינא הך מתיישבועפי"7
 מדין שיתחייב ול"א מלשלם פטורדהשליח
 ברור, הריוח אין דהתם מטעם והיינוערב,
 ולכן שכר, במחצית ירויח שלא אסטרדהא
 לסברת אף בכה"ג ערב חיובליכא

 מהך הירושלמי יליף ושפירהריטב"א,
 מלשלם. דסטור ש"ח כיסו דהמבטלתוס'

 רהמקבל דינא מהך תקשה עדייןאמנם,
 מטעם לשלם דחייב והובירה מחבינושדה

 לשלם שיתחייב ול"א להדיא,שנתחייב
 דהתם למימר וליכא ערבות, חיובמטעם
 דהא ברור, ריוח דליכא הנ"ל מטעם ג"כהוא
 וידוע, ברור ריוח הוי בשדה דהריוחפשוט
 הרשב"א, כתב כד"ה ס"ז ס"א סי' ב"ח]עיין

 שם[, דבריו בתחילת א' סי' אה"בובשו"ת
 דהריטב"א טעמא הך שייך שפיר האוא"כ

לחייבו.
 באחרונים מצינו דבאמת נראה, אמנםטז.
 מכח תקשה דלא דינא הך ליישבשכתבו
 ]כ"מ גידו"ש עיין הנ"ל, הריטב"אסברת
 ליישב, ראב"ש בשם מש"כ ע"ב[ע"ג

 ג"כ תהחייבות, שום בלא דאףדאיה"נ
 ומחמת ערבות, חיוב מחמת לשלםחייב
 עבד, ולא דנאנס היבא אף חיובו מהניהתנאי
 ליישב, שם כתב עוד לשלם, חייבאעפ"כ
 אלא לשלם אי"צ ערב חיוב מחמתדאי

 יצטרך שנתחייב, חיובו ומחמתבבינונית,
 חיובו כוונת דוהו מעידית, אףלשם

 אף והיינו במיטבא, לשלםשנתחייב
 ר' בחי' וע"ע עיי"ש. שבנכסיו,מעידית
 בזה ג"כ מש"כ ע"א[ ק"ד ]ב"מ שמחהמאיר
 בכ"ז. וצ"ע הנ"ל, תמיהה הךליישב
 לכאורה נראה היה הנ"ל כל ועפ"ייז.
 בידו שהיה מברר המשכיר ראם נד"ד,לענין

 זה, של הבטחתו לולי לאחריםלהשכירו
 לשלם השוכר את לחייב מקום ישדככה"ג
 ומטעם להמשכיר, לו שגרם ההפסדעבור
 הנ"ל. הריטב"א סברת עפ"י ערב,חיוב
 ל"ש דבנד"ד דאפשר כ"כ אות להלן]ועיין
 דהמשכיר באופן אף הריטב"א סכרתכלל
 ומטעם השוכר, מחמת הפסד לו שהיהמברר

 לו שיש הבטחתו, בשעת ל"ידהשוכר

 רל"ש לשוכרו, שרוצה אחרלהמשכיר
 בכה"ג[. ערבחיוב

 לדינא הפוסקיםרעת
 הרימב"א מברתלענין

 נידון מצינו דבאמת נראה, אמנםיח.
 הריטב"א כסברת לדינא קיי"ל איבפוסקים

 מוכח באמת בכ"ד, הנתיה"מ דרעת לא,או
 במנטל דאף הריטב"א, כסברת לדינארס"ל
 עליו דסמך באומן לחייבו שייך ש"חכיסו

 קע"ו ]סי' בנתיה"מ בזה עיין בעדו,שירויח
 סק"ב, ד"ש סי' סק"א, קפ"ג ובסי' ל"ת,ס"ק
 ועיי"ש סק"ג[, של"ג ס" מק"ו, ש"וסי'

 לבאר כן שכתב של"ג[ ]סי' שלמהבעולת
 לשלם דחייבים הא פועלים שכירותלענין
 היכא לפועלים הבעה"ב וכן האבוד,בדבר
 וכסכרת ערכ חיוב מטעם דהוא בו,דחוזר

הריטב"א.
 רס"ל דמבואר שם בתשו' כחת"מוע"ע
 בחו"ד שם וכמוש"כ הריטב"א, כדעתלדינא
 סברא. הך להו איתדלכו"ע
 דעת שהביא שם במשפ"ש יעוייןאמנם,
 לדינא ס"ל דלא דמוכח פוסקיםהרבה
 מהרש"ם בשו"ת ויעויין הריטב"א,כסברת
 דא"א לדינא שם דפסק ע"ז[ סי']ח"א

 וע"ע הריטב"א, סברת עס"י ממוןלהוציא
 שתמה מה לט[ ]סי' הלואה הל' בינהכאמרי
 דלא רצ"ב סו"ס בנ"צ וכ"כ הריטב"א,ע"ר
 בזה והשיג הריטב"א, כדעת לדינאקיי"ל
 עיי"ש. החת"מ,ע"ד

 כפי"מ ראף נד"ד, לענין נראהולפי"ז
 חיוב מטעם לחייבו מקוס דיששנתבאר
 א"א ספ"ד, דהוי דנתבאר כיון מ"מערב,

 השוכר. מיד ממוןלהוציאו

 לדינא דנקט הנ"ל החת"מ לדעתואף
 בעצמו שם כתב מ"מ הריטב"א,כרעת

 דלא המנדכי בדעת דמשמע דכיוןבמסקנתו,
 מש"כ בדבריו ]עי"ש הריטב"א כסברתס"ל
 לפשר יראה לידו, כשיבוא וע"כבזה[,
 דלענין משוט וא"כ עיי"ש, עכ"פ,ולבצע
 השוכר. מיד ממון להוציא קשהנד"ד



 ברור ההרויח באופן ש"ח כיסומבמל
 יש דלכאורה נד"ד, לענין לדון יש עודיט.
 כיון ומטעם השוכר, את לחייבמקום

 אחד, שוכר מוצא שהיה מבררדהמשכיר
 י"א[ סי' גזילה ]הל' המחנ"א עפי"רוהוא,
 מ"מ מלשלם, פטור ש"ח כיסו דמבטלדאף
 לשלם חייב ברור היה דהריוח היכאכל

 זו סברא וכתב חזר וכן עיי"ש, דגרמי,מדינא
 עיי"ש. מ"א[ סי' רבית]בהל'

 האומנין בפ' חריפתא בפלפולאוע"ע
 דהוי דכ"ה זו, סברא ג"כ שכתב ד'[]אות
 מניעת אלא דאינו אף לשלם חייב הזיקאברי
 התוס' דברי לבאר שכתב ]עיי"שריוח,

 בפועלים החוזר בבעה"ב שםוהרא"ש
 דאינו ואף דגרמי, מדינא לשלםדחייב
 דודאי כיון מ"מ ריוח, במניעת הפסדאלא
 דהוי נמצא אחר, אצל להשתכר מוצאשהיה
 אף תבירו בית בסוגר משא"כ ברור,הפסד
 ברור הפסד ל"ח מ"מ לאגרא, דקיימאבחצר
 דהרבה דמוגר, מאן אשכח לאדילמא
 ועיין עיי"ש, בית, בשוכר ישעיכובים

 האחרונים מדברי ה' אותמשנתבל"ע
 הנ"ל[. והרא"ש התוס' דעתבביאור

 ]סי' יאיר חות בשו"ת זו סברא מצאנווכן
 סק"א[, ש"י סי' בקצוה"ח הוב"דקנ"א,
 המבואר דינא הך בביאור מש"כעיי"ש
 חבירו בחצר בדר ס"ו, שמ"ג סי'בשו"ע
 דחייב לאגרא, דקיימא בחצר מדעתושלא
 אלא דאינו ואף נהנה, באינו אףלשלם
 דכית מטעמא והיינו ש"ח, כיסומבטל
 משא"כ שוכרים, שכיחי להשכירשעומד
 קניה והתעסקות התחכמות דצריךמעות
 ג"כ בדבריו ומבואר עיי"ש. כו',ומכירה
 שכירות לענין מש"כ ]אמנם הנ"ל,סברא
 מש"כ היפך זהו ברור, הפסד דהויבתים
 הפסד ל"ח בתים שכירות דלענין הנ"להס"ת
 ולכאו' דמוגר, מאן אשכח לא רילמאברור
 הענין לסי והכל מחלו' שום בזה דאיןנראה

והזמן[.

 לענין גם לכאורה נראה הנ"ל כלועפ"י
 מוצא שהיה מברר רהמשכיר הכיוןנד"ד,

 זה היה לא אילו הבית את שוכר שהיהאחר
 שמפסיד נמצא בו שחוזר ועכשיו לו,מבטיח
 אלא ההפסד שאין ואף המשכיר,בזה

 ההמסד הוי בכה"ג מ"מ ריוח,במניעת
 לפי"ד בכה"ג לשלם חיוב ואיבאברור,

 הנ"ל.הפוסקים

 מוסכם זה דין אין דבאמת נראה, אמנםכ.
 אפרים בית בשו"ת דיעוין המוסקים,בדעת
 דינא דהך להדיא, שכתב כ"ח[ סי']חו"מ

 אף הוא מלשלם, דפטור ש"ח כיסודהמבטל
 יכול שהיה גמור בבירור שמבררבאופן

 בנזקין, גרמא אלא דאינו ומטעםלהרויח,
 . "שעיי

 הנתיה"מ, בדעת לכאורה להוכיח ישוכן
 דכ"ה מק"ג[, של"ג ]סי' בדבריודמבואר
 דפטור אח"כ, קנה ולא לקנותשהבטיח
 עיי"ש, מחמתו, המוכר שהפסיד אףלשלם
 שרצה אחר לו דהיה ברור, הריוח דהיהואף

 הטעם וע"כ מלשלם, פטור אעס"כלקנותו,
 אלא אינו הריוח, מניעת אלא דאינודכיון
 ברור, היה דהריוח באופן אף בעלמא,גרמא
 הפוסקים כדעת להנתיה"מ ס"ל דלאומוכח
 בהג"ה מ"ג קע"ת סי' משפ"ש ]וע"עהנ"ל.
 א'[. אותשם

 אוביר ראם דינא מהך להוכיח נראהעוד
 הוא, שם הראשונים דמשמעות אעביד,ולא
 שום ליבא ע"כ, להדיא נתחייב לאדאם
 ואף ריוח, מניעת אלא ראינו ומטעםחיוב,
 אות לעיל ]עיין וידוע, מצוי הריוחדהוי
 לא אם חיוב ליכא בכה"ג דאף וע"כט"ו[,
 אינו דסו"ס ומטעם לשלם, להדיאנתחייב
 כמבטל תשיב ריוח, מניעת אלא גמורהפסד
 הפוסקים ]ולדעת מלשלם, דפטור ש"חכיסו
 חייב ברור, הריוח דהוי דבכה"ג דס"להנ"ל
 צ"ל לכאורה וכנ"ל, גרמי מטעםלשלם
 באמת מחבירו, שדה רהמקבל דינאדבהך
 וחיובו התנה, בלא אף לעלס חיובאיכא
 ממיטב, לשלם לענין או אונס לעניןמהני

 דעת כן ליישב אחרונים כמהוכמוש"כ
 וצ"ע[. ט"ז, אות שנתבל"ע וכמוהריטב"א,



 )רמה(פב
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 השראל" אהרן יפנית קיבץ

 א"א דלכאורה נד"ד, לענין נראהועסי"ז
 הנ"ל, טעמא מחמת השוכר מידלהוציא
 זה דין ראין נמצא שנתבאר כפי"מדהא

 א"א ומספק ספ"ד, הוי ולכאו'מוסכם,
 שגרם ההפסד עבור לשלם השוכר אתלחייב
 מחמתו. המסד שהי"ל שמברר אףלו,

 להזיק כוונה נליכא גרמימיוב
 לרעת דאף דאפשר נראה, ועודכא.

 דחייב ברור, היה דהריוח דכ"ההפוסקים
 במניעת אלא ההפסד ראין היכא אףלשלם
 מ"מ בגרמי, מזיק דחשיב ומטעםהריוח,
 מחמת השוכר את לחייב א"א רבנד"דאפ"ל
 בידו שהיה מברר דהמשכיר ואף טעמא,הך

 זה. הבטיחו לא אילו לאחר הביתלהשכיר

 שכתבו טעמא דהך נראה,דלכאורה
 שידוע באופן דווקא הוא הנ"ל,הפוסקים

 כיסו שמבטל ובזה מצוי, הוא דהריוחהוא
 לחבירו, הפסד בזה שגורם הוא יודעש"ח,
 מזיק דחשיב לומר שייך שפירבכה"ג
 אפשר סיבה מחמת שחוזר לא ]אםבגרמי,
 שפ"ו סי' הש"ך לדעת בכה"ג, חיובדליכא
 ובכה"ג מדרבנן, קנס אלא אינו דגרמימק"י
 דהמשכיר אף נד"ד, לענין משא"כ קנסו[,לא

 חזרתו, מחמת הפסד לו גורם שהשוכרמברר
 הרבה מצוי דאינו באופן הוא אםמ"מ

 המקום לפי תלוי באמת ]וד"רשוכרים
 דבשעה לטעון השוכר יכול א"כוהזמן[,
 הפסד כוה שגורם כלל ידע לא בו,שחזר

 בכה"ג אי בפוסקים, נידון ומצינולהמשביר,
 אין דבכה"ג ומטעם לא, או גרמי חיובאיכא
 שגורם כלל א"י דהא להזיק, כוונה שוםכאן
 סי' במשפ"ש בזה ]עיין לחבירו, הפסדבזה
 סל"ז פ"נ נזיקין בפיח וע"ע רט"ז, ע' מ"גר'
 זה[, בנידון הפוסקים דעת שהביא פ"חאית
 בנד"ד. השוכר את לחייב דא"א אסשרוא"כ

 ליבא ערבחיוב
 ברור דהריוח רירע היכאאלא
 לסברת דאף עוד, נראה ומה"טכב.

 לחבירו שהבטיח רכל רס"להריטב"א

 דנתחייב בהם, וירויח במעותיושיעסוק
 ערב, חיוב מטעם ההפסד עבורלשלם
 ואילו עליו, סמכו שהבעלים מטעםוהיינו
 לאחר מעותיו נותן היה וה הבטיחולא

 דלדעת בארוכה, ונתבל"ע כהס,שיעסוק
 הריטב"א, כסברת לדינא דס"להפוסקים
 והיינו בנד"ד, השוכר את לחייבאפשר
 שרצה אחר לו שהיה מברר דהמשכירבאופן
 מ"מ וה, הבטיחו לא אילו הבית,לשכור
 סברת כלל דל"ש בנד"ד אפ"ל דבאמתנראה

 הנ"ל.הריטב"א

 סברת דל"ש לומר דמסתברוהיינו,
 לו שהבטיח דבשעה גאוסן אלאהריטב"א
 ברור, הוא דהריוח מזה ידע כמעותיו,לעסוק
 מוסרים הבעלים היו מבטיחו, היה לאואם

 שייך בכה"ג בהם, לעסוק אחר לידהמעות
 ערב, מטעם בדה נתחייב דהשליחלומר

 דבשעה באופן משא"כ עליו, סמכודהבעלים
 דהריוח לו ברור היה לא זה, לושהבטיח

 ליד המעות מוסרים היו והבעלים מצוי,הוא
 מקום אין מבטיחו, זה היה לא אילואחר

 דיש לומר רל"ש בכה"ג, ערב מטעםלחייבו
 סמכו שהבעלים בנה להשליח הנאהכאן
 ברור לו היה לא הבטחתו בלא דהאעליו,

 אחר. ע"י להרויח שיכוללהבעלים

 באופן הוא ראם נד"ד, לענין נראהועפי"ז
 דאף נמצא שוכרים, הרבה מצוידאינו

 הבית, את ממנו שישכור זה לושהבטיח
 עתה להשוכר לו ברור שאינו כיוןמ"מ
 להשכירו המשכיר רביד הכטחתו,כשעת
 אין א"כ מבטיחו, הוא היה לא אילולאחר
 זה מחמת שיתחייב לומר להשוכר הנאהכאן

 עליו, סמכו שהבעלים מחמת ערב,בחיוב
 חזרתו בשעת עכשיו מברר דהמשכירואף
 מ"מ חזרתו, מחמת הפסד לו דגורם זה,של
 שנתחייב מחמת רק הוא החיוב עיקרהא

 עליו סמכו שהבעלים בשעה ערבמטעם
 שמברר בזה סגי ולא הבית, ממנושישכור
 שום דאין נמצא וא"כ חזרתו, בשעתעתה
 חיוב מטעם אף השוכר את לחייבמקום
 שנתבאר. וכמוערב,



 נד"ד לענין לשנאסיכום
 מה מכל נד"ד לענין לדינא היוצאכג.

 השוכר את לחייב א"א דלכאורהשנתבאר,
 בו שחוור בזה לו שגרם ההפסדעבור

 המשכיר שמברר ואף הבית,משכירות
 ע"י הפסד לו גורם שהשוכר גמור,בבירור
 שאפשר ברור טעם מצינו לא מ"מחזרתו,
 אלא כאן ואין זה, מחמת השוכר אתלחייב
 וכדין מלשלם דפטור גרירא, ריוחמניעת
 ש"ח. כיסומבטל

 לעכב לעולם המשביר רביד פשוט,ונראה
 דהא ומטעם בו, לחזור שלא השוכראת
 הא מ"מ מלשלם, דפטור ואף הפסד, לוגורם
 ]סי' בשו"ע וכמבואר אסור, בנזקיןגרמא
 גרמא דבכל מ'[ סעיף קע"ה ובסי'נ"ה

 הזיקא, דמסלק עד ליה משמתיגןבנזקין
 סק"ב[, שי"ב ס" משסט כשער]ויעויין
 רא"י באופן שנתבאר, מה בכל נפק"מאמנם
 ]וכגון בו, לחזור שלא השוכר אתלעכב
 לשכירות אי"צ דשוב אחר בית שכרשכבר
 לו גרם דכבר ונמצא וכרומה[, זהבית

 מ"מ בכה"ג, ליה משמתינן ראיןההפסד,
 מחמת לו, שגרם ההפסד על לחייבוא"א

 שנתבל"ע. וכמו הנ"לטעמים

 השוכר דידע דבאופן נראה, אמנםכד.
 את שישכור להמשביר שהבטיחבשעה
 שרוצה אחר להמשכיר לו דישביתו,
 בו שחוזר שכשעה נמצא כיתו,לשכור
 הפסד בזה שגורם הוא יודעעכשיו,

 שישכור אחר עכשיו ימצא שלאלהמשכיר
 כמה מכח לחייבו מקום יש בכה"גביתו,

טעמים.
סיכום

 דהבעלים דכ"ה הריטב"א סברתדהא
 שפיר הא ערב, מדין נתחייב עליו,סמכו
 דע"כ שנתבל"ע לפי"מ ואף בכה"ג,שייך
 רהריוח הבטחתו, בשעת השליח שידעבעי'
 היו מבטיחו, הוא היה לא ואילו ברור,הוא

 הא אחר, ליד המעות מוסריםהבעלים
 להמשכיר לו שיש השוכר שידעבכה"ג
 כאן דיש יודע הרי ביתו, לשכור שרוצהאחר
 עליו, סומך שהמשכיר וכיון ברור,ריוח
 הריטב"א לסברת ערב מדין נתחייבשפיר
 כמה דעת מצינו הא שנתבל"ע וכפי"מהנ"ל,
 הריטב-א. כדעת לדינא רס"לפוסקים
 הפוסקים לפי"ד לחייבו טעם ישועוד

 מזה ויודע ברור, ריוח דהוי דכ"הדנתבל"ע,
 חיוב מטעם לשם חייב ברור, ריוח כאןדיש
 השוכר ידע אם בנד"ד גס א"כגרמי,

 נמצא לאחר, להשכירו רוצהשהמשכיר
 שגורם לו הוא ידוע הרי בו, שחזרדבשעה
 לחייבו יש שפיר וא"כ להמשכיר, הפסדבזה

 הנ"ל. הפוסקיסלפי"ד

 ש"ח כיתו במבטל לצי"שתיוג
 גט לחייבו מקום  דיש נראה, ועודכה.
 מבטל דבכל דס"ל הפוסקים דעתבצירוף
 איכא מ"מ מלשלם, דפטור אף ש"ח,כיסו
 בנזקין גרמא משאר גרע דלא לצי"ש,חיוב
 שו"ת ל"ח, סוס"י ב"ח ]עיין לצי"ש,דחייב
 אמרי שו"ת ג' אות קל"ג סי' יו"דאבנ"ז
 הך דבגוף ואיה"נ קמ"ט[, סי' ח"איושר
 דליכא דס"ל פוסקים כמה לדעת מצינודינא
 כל דבצירוף אפשר מ"מ לצי"ש, חיוכאפי'
 את לחייב מקום יש שנתבל"ע, טעמיםהנך

 להמשכיר. לו שגרס ההפסד עבורהשוכר

העכז
 לדעת אמנם בנזקין, גרמא אלא דאינו ומטעם מלשלם, דפטור קיי"ל ש"ח כיסו מבטלא.
 לצי"ש. חיוב איכא פוסקיםהרבה
 וכדאשכחן חיובו, דמהני פשוט ריוח, במניעת הפסד עבור לשלם להדיא דנתחייב היכאב.

 כמה לדעת בכה"ג ג"כ מיירי נשך, איזהו דפ' סוגיא הך וכן והובירה, מחבירו שדהבמקבל
 . אשוניםר

 בזה וגרם אונס, מחמת אפי' השכירות זמן אחר אצלו ועיכבו חפץ, או בית דשכר היכאג.
 לשלם חייב האונס, שיארע אדעתיה לאסוקי דהו"ל באופן הוא אם להמשכיר,הפסד



 השראל" אהרן "ביתקובץ )רבד(פד

 שכירות בתורת שירד כיון מ"מ ריוח, במניעת אלא ההפסד שאין אף ההפסד, עבורלהמשכיר
 באופן להמשכיר החפץ שיחזיר ער לשלם דנתחייב ע"כ התנה, שלא וכיון לא-תנויי,והו"ל
 הפסד. שום שוב לו יהיהשלא
 והבעלים בהם, ולהרויח במעותיו לעסוק להבעלים שהבטיח היכא כל הריטב"א, לדעתד.
 המעות מוסרים הבעלים היו הבטיחו לא ואילו פרור, הוא דהריוח באופן והוא עליו,סמכו
 ערב. מדין ההפסד עכור לשלם השליח נתחייב אחר,ליד

 הריטב"א כדעת לדינא קיי"ל אי הפוסקים, מחלו' מצינואמנם,
 הוא רהריוח להבעלים, שהבטיח בשעה דידע באופן דווקא הוא הריטב"א, לסברת אףה.
 ערב. חיוב ל"ש דאל"כברור,
 חייב ברור, היה דהריוח באופן הוא אם ש"ח, כיסו מבטל בכל פוסקים, כמה לדעתו.
 ע"כ אמנם ערב[, מדין דנתחייב הנ"ל הריטכ"א סברת דל"ש היבא ]אף דגרמי, מדינאלשלם
 ראין פוסקים, כמה לדעת דגמרי דינא ל"ש דאל"כ ברור, ריוח כאז דיש המזיק שיודעבעי'
 להויק. כוונה שוםכאן

 ול ,ל,ל



 פה)רמה( )צב( ג גלון טזשנה

 בצרי משההרב

 עירוב שאין במקום בשבת נכים עגלתכלמול
 כה,. בביצה הסוגיא ב. שלו./ בקב קיטע ביציאת ב מה, בשבת הסוגיא א.התוכן:

 רכיבה בענין פעלים הרב תשובת ג. / ביו"ט. או בשבת מדובר ואם בכסא ביציאהב
 כעובדין ומיחזי ולזול ובדין לאדם, וטפל עצמו נושא חי מצד בהיתר דן אפניים.על

 צורך במקום דשבות שבות לו. צריכים רבים נחשב מה ד. / קלקול. וחששדחול
 דבר וטלטול עצמו את נושא חי בדין ה. / צער. ובמקום גדולה מצוה בצורךמצוה,
 אי ז. / כוחו. כח בדין 1. / כרגליו. או מלבושו או כנעליו תיחשב עגלה ואםהטפל.
 מלאכה בדין ט. / כוורת. בדין ח. / בידיו. עצמו לגרור כשיכול נ"ע חיאמרינן
 עצמו ע"י שמותר להלכה העולה יא. / קטן. ע-י טלטול י. / לגופה. צריכהשאינה

 כגון נוספים קולא וצדדי דחול ולעובדין חריץ לעשיית לחשוש ושאין גוי ע"יאו
 ר-ה. דרך לרה"י מרה"י ומוציא שעשאוה,שנים

 שליט"א אאמו"ר מכבוד נדושתישאלה
 ר' מאת שנשאל בדבר הקצרה דעתילחוות
 לכסא המרותק נכה שהוא יהודה מאבן.....

 בחצי ומשותק היממה שעות כלגלגלים
 לטלטלו אפשר אם בשאלתו ונפשוגוסו,

 במקום בה שיושב נכים בעגלתלביהכ"נ
 ושמיעת בציבור תפילה לצורך עירוב,שאין
 באשר לו צריכים רבים וגם וקדושה,קדיש
 תשמ"ג )ובשנת ש"צ והוא בס"ת להםקורא
 לו מותר אם שליט"א אאמו"ו אתשאל
 כנדפס להיתר לו והשיב כש"צלעלות
 לא ואם ט(, סי' ח"ב עזרא שעריבשו"ת
 אלו מכך. מאד מצטער לביהכ"נ להגיעיוכל
 שאלתו. דבריתורף

 שאכנס לפני דברי אתחיל בטרםתשובה
 על לתמוה שלא א"א בנדו"ז ההלכתילמו"מ
 בארה"ק עברי מישוב המגיעה השאלהעצם
 שאין במקום גם זה לטלטול היתרלבקש
עירוב.

 פנה לא מדוע בשאלתו ביאר לאהשואל
 עירוב שיתקינו ברבר ולנוגעים המקומילרב

 ללא ישוב שישאירו להניח קשה כיבמקום
 להתקין שא"א סיבה איזו ישנה ואםעירוב
 לסדר יכולים לפחות המקום בכלעירוב
 עדיף וזה לביהכ"נ מביתו בדרךעירוב

 לפרצות ולהכנס זה לענין היתריםמלחפש
 יהודי כל של שזכותו וברור ופשוטדחוקות.

  המאפשר סידור לו שיהיה בארה"קהרר
 שיכשל מבלי משא ונשיאת מביתויציאה
 וגם בשבת, והעברה הוצאה באיסורח"ו
 זכויותיהם על שומר שהחוק כמו נכיס,לגבי

 למקומות ניאותים גישה דרכילהתקנת
 לצאת להם לאפשר צריך גם כךציבוריים
 לצורך שלא אפילו בשבת כעגלתםולטייל
מצוה.

 ויש בענין, ההלכתי לדיון עתהונבוא
 הנידון שכל ספק הסר למען ולומרלהקדים
 חשמלי, מנוע ללא נכים בעגלת הואכאן
 חפץ נשיאת וללא בפעמון צפירהללא

 חפצים שאר או חומש סידור כגוןכלשהו
 ראיה משקפי למשל כמו נוספיםאישיים
 לנוחיותו עליו שיושב כרית )למעטבנרתיק
 קנד(. ס"ק שח סי' משנ"ב ר' לו.וטפלה

א
 יוצא הקיטע ב( )סה, שבת במס'שנינו

 כו'. אוסר יוסי ור' ר"מ דברי שלובקב
 בהן ויוצאין מדרס טמאין שלוסמיכות
 וסמוכות כסא בעזרה. בהן ונכנסיןבשבת
 בשבת. בהן יוצאין ואין מדרס טמאיןשלו

 יוצא רגלו. שנקטעה הקיטע,ופירש"י,
 אוסר, יוסי ור' הוא. דיריה דמנעל שלו,בקב
 בגמ' שם נפסקה והלכה הוא. תכשיטדלאו
 יוסי. ר'כדעת



 במנעל דפתח רש"י בדברי לדקדקויש
 דלאו בדבריו הוסיפו והתוס' בתכשיט.וסיים
 )עח, יומא בתוס' ועי' משוי. אלא הואמנעל
 מפירושו דמשמע שכ' קמא( הקיטע ד"הכ
 משום ואולי תוי"ט ועי' כן פי' הרע"ב גםכן.
 דקא הא דהיינו מנעל. ואינו כלומר כ',כך

 הגמ' מסקנת משום שדוקא ויתכן ליה.קשיא
 לכן דשליף חשש שיש אלא נעל דהויביומא
 קו' )ר' תכשיט. אינו שגם לפרש רש"ינטה

 ודו"ק(.התוס'
 דטעמא פליגי דבהא ביארו שםוהתוס'

 מיהדק לא עור של הוי דלא דכיוןדר"י
 לאתויי ואתי מיפסיק דילמא למיחשואיכא
 נפיל דילמא גזרי היכי וא"ת גזר. לאור"מ
 ואי אחת רגל אלא לו אין הלא לאתוייואתי
 דמיירי ר"י ואמר ממקומו יזוז לאנפיל

 בסמיכת הליכתו ועיקר מקל כידושנושא
 להלך. יכול מיפסיק א"נ והשתאהמקל.
 שוקיו גידי שכווצו למי להתיר ישמכאן
 בשכת. במקלוללכת

 בתוס' התירו ומכאן שכ' בר"ן)ועיין
 בשם וכ' לר"ה שלו במקלות לצאתלקיטע
 הלכה כן שהתיר ז"ל לר"ת שראהר"י

 עח, ביומא התוס' כתבו כך ואמנםלמעשה,
 בחרא(. הקיטע ד"הב

 הוא כאן שהמדובר מפרש סור"תוהרב
 כיון סובר יוסי ור' )פרוטזה(, תותבתברגל
 חיישינן באויר תלוי אלא עליו נסמךשאינו
 חייש. לא ור"מ נפילדילמא

 לצאת לקיטע להתיר ראיה איןולפי"ז
 דמתניתין מסיפא להתיר יש אמנםבמקלו.
 ששוקיו לפי שלו סמוכות אלא אוסרדאינו
 אכל לאתויי ואתי נפיל ורילמא באוירתלויין
 ואינהו אוסר אינו שבידו והספסליםהכסא
 דמקל. דומיאהוו

 רגליו בשתי קיטע פירש"י, שלו,וסמוכות
 ועושה ארכובותיו ועל שוקיו עלמהלך
 בשכת בהן זיוצאין לשוקיו. עוד שלסמוכות
 הוא. דיריהדתכשיט
 שוקיו גירי וכווצו שיבשו ישכסא,
 לילך יכול אינו ארכובותיו עלואפילו

 עליו ויושב נמוך נסא כמיןועושין
 בספסלים ידיו על נסמך מהלךוכשהוא
 לפניו ונדחף הארץ מן גופו ועוקרקטנים
 לו קשור והכסא אחוריו על ונחוחוזר

מאחריו.
 לה עושה קוטע אותו שלסמוכות,
 שוקיו לראשי עץ של או עור שלסמוכות

 ידיו על נשען וכשהוא התלויין רגליואו
 קצת. רגליו על גם נשען עצמוועוקר
 אומרים רבותינו בשבת, בהן יוצאיןואין
 לי נהירא ולא כ"כ, לו צריכין שאינםמפני
 מנחי ולא דתלו דאיירי למימר ואיכאטעמא
 דמשתלפי. זימניןאארעא
 הקונטרס מפי' מ"ש הקיטע תוד"הוע"ש

 שם.ובמהרש"א
 והתוס' רש"י מרבדי למדיםנמצינו
 צורך לו שאין בדבר לצאת היאשהבעיה

 או כמנעל נחשב שאינו דבר כמוכ"כ
 או שיצא חשש בו שיש דבר אוכתכשיט
 לטלטלו. ויבואיפול

 יש מכאן וז"ל, י"ז( )סימן הרא"שוכ"כ
 משום אלא ר"י אסר דלא )מהאללמוד
 שבידו. מקלות מטעם ולא מיפסקדילמא
 שאין אע"פ במקלות לילך יכול שחגרק"ג(

 מסיפא וכן בידו שאוחזים אלא בוקשורים
 כשהוא פרש"י שלו וסמוכות כסאדקתני
 ואותן קטנים בספסלים ידו על נסמךמהלך

 דמקל דומיא הוי )ואינהו כידו אוחזספסלים
 ק"נ(. שבידו. בספסלים לצאת אוסרואינו
 שוקיו גידי שנכווצו למי התיר ז"לור"ת
 מי דוקא ויראה בשבת. במקלותלצאת
 מחמת מקלות בלא כלל לילך יכולשאינו
 בלא בביתו ההולך זקן אבל שבגופוחולי

 מקלו על נשען לחוץ יוצא וכשהואמקלות
 עכ"ל. כשבת. בו יצא לא כחו תשותמחמת
 בהג"א. שםוע"ע

ב
 הסומא אין ת"ר ב( )כה, בביצהובגמ'
 אחד בכסא יוצאין ואין כו' במקלויוצא
 אם ומסקינן וכו, איני האשה. ואחדהאיש



 )צב( ב גליזן טזשנה
- -

 )רמז(

 שם ונחלקו מותר. לו צריכים רביםהיו
 חול דרך דהוי מצד האיסור אםהראשונים
 בשבת או ביו"ט ומדובר זילותאואיכא
 מצד שהאיסור או עירוב, שישבמקום
 אם דמ"מ ובמאירי ברא"ש וע"שהוצאה.
 מותר. בסמוכות אלא להלך יכולאינו

 בבני התירו צרפת שרבני המאיריוהוסיף
 ברגליהם גובלים להם ויש הנחבשיםאדם

 ברה"ר. עמהן לצאתשמותרין

 שלא וכלבד בכסא אמרו בהמשךושם
 על זרועו שנותן ופירש"י באלונקי.יכתף
 בכסאו וזה כתיפו על וחבירו תבירוכתף
 חול ירך רמתחזי זרועותם עליושב

 טפי רחוק למקום ולהוליךופרהסיא
 בכסאו. ידיהם ביןמשנושאים

 למיפק לילתא לה שרא ר"נ והאאיני
 ומ"ז אמימר דבעיתא. ילתא שאניבאלונקי,
 ביעתותא משום דרגלא בסבתא לסומכתפי
 או כלומר דצבורא. דוחקא משום להואמרי
 על העומדים הציבור מן נבעתים שהיומחמת
 משום או ליפול יראים והיו מפניהםרגליהם
 בשעה רגליו על עומד שהציבור ציבור,טורח

 בחרא כלישנא להקל וקיימל"ן ע"כ.שבאים.
 כהמיקל, דהלכה פוסקים לשאר וגםלהרי"ף
 שם(. הרא"ש על )ק"גבדרבנן.

 יו"ט בהלכות בשה"ט מרן פסקולהלכה
 האיש אחד בכסא יוצאין אין מ"ב תקכ"בסי'

 לו צריכים רבים שהיו ואיש האשה,ואחד
 משום דאיסורא טעמא והיינו ע"ש.מותר,
 דמחזי דיו"ט,זלותא

 עובדיי
 דחול.

ג
 ח"א פעלים רב בשו"ת הגרי"ח ג"עוהנה
 בשבת. באפנים הרכיבה אורות כתב כה.סימן
 שבת שמירת עיין אסור. הדבר למעשה)אשר

 עמ' נב ח"ב דעת ויחוה סי"ז פט"זכהלכתה
 ותשובתו קז(, חן ולוית למטה בהע'קצח

 בקצור אותה ונסקור הרבה בה ודנומפורסמת
 לנרו"ד. מהנוגע הדברים עלונעיר

 רהרי"ף כביצה, הללו הגב' ע"דוכ'
 יוצאין ראין זה דין הביאו והרא"שהרמב"ם

 שבת בה' ג"כ הביאו והטור יו"ט, בה'בכסא
 משמע הטור על בב"י מרן וכ' ש"א.סי'

 כשרבים שרי לר"ה להוציאו דאפילומדבריו
 לא והרמב"ם והרא"ש והרי"ף לו,צריכין
 דדוקא רס"ל משום שבת גבי זה דיןהזכירו
 אלא בכה"ג הוצאה מיתמר דלאביו"ט
 דרבים היבא דיו"ט זילותא משוםמדרבנן
 לר"ה בשבת אבל רבנן, גזרו לא לוצריכים
 ר"ה אסו אסור לכרמלית ואפילו אסור.וראי
 רכיון ליה דמשמע ואפשר וכו'. כרבאדקי"ל
 מחסר לא א"ע נושא דחי רצ"ד בשבתדקי"ל
 ובמקום מדרבנן אלא האדם אתלהוציא
 ע"ש. עכ"ל, גזרו. לא לו צריכיןשרבים

 נהי אלו, מרן בדברי להקשותואץ
 מתסר לא עצמו את נושא החידמטעם
 הלא מ"מ מדרבנן, אלא האדם אתלהוציא

 זו ראין בריה, ג"כ הכסא את נושאיןהם
 ואין אדם לגבי בטל דכסא רידועקושיא,
 החי את במשנה שם וכמ"ש עליו,חייבין
 טפלה שהמטה המטה, על אף פטורבמטה
 תמיהת.לו

 תמיהת תירצו כ"ז ס"ק והמג"אוהדרישה
 ואין עירוב שיש במקום מדבר שהטורמרן
 דמחזי זילותא רק אלא הוצאה איסורכאן

 צריכים כשרבים ההיר ולכן רחולכעובדין
 בצ"ע. ע"ז נשאר והא"רלו.

 בה' זה דין השמיט בשה"ט מרןאמנם
 ורמ"א דמרן סקי"ב המשב"ו וכ'שבת

 להתיר שאין שסוברים כיון זאתהשמיטו
 מאחר עכ"ז מדרבנן שהאיסור אע"גבשבת
 למי אפילו להתיר אין מלאכה גדרשהוא
 וז"ל: המש"ז שם וסיים לו. צריכיםשרבים
 במקום דשבות שבות דמתיר למאןומיהו
 דהחי שרי לח"ח צריכים רבים י"למציה
 גוי ע"י שרי בר"ה ואף עצמו אתנושא

 דהוה שרי נמי דבשבת כ' הב"ח אבלבכה"ג,
 להושיב מקומות במקצת שנוהגין ומהדרבנן

 אותם ולשאת בכסא התינוק עםהסנדקות
 אף אסור ודאי ישראל ע"י בשבתלביהכ"נ
 לסנדקות טפלה התינוק דאיןבכרמלית,
 עכ"ל. בר"ה. חטאת עליווחייב



 דברי הגרי"ח מביא תשובתובהמשך
 משום שאסור הדין שכל שכ' והשו"מהנו"ב
 רק הוא דחול כעובדין דמחזי ביו"טזלזול
 שיש במקום אבל עירוב דליכאבמקום
 שם שאין כרה"י נחשבת העיר כלעירוב
 בטלטול זלזול ואין וטלטול הוצאהאיסור
 לזוית. ומזוית לחור מהדר אדם שלומשא
 הרשב"א משם המחבר גם כ' שכךוהוסיף
 כהרדב"ז. ודלא והא"ר ממהרש"ל נראהוכן
 במקום דיריה בנדון להתיר שיש כ'וע"כ
 עובדין משום זלזול בזה דאין עירובשיש
 אותו שנושאים מכסא שעדיף והוסיףדחול
 ברגליו דוחה באופניים משא"כ ממשנשיאה
 עירוב שיש במקום ומותר מאליו מהלךוהוא
 מצוה. לצורך שלאאפילו

 דכוונתו צ"ל יד כלאחר דהויומ"ש
 ועובדין כזלזול נראה אינו הכידמשום
 שיש לומר מחכוין שאינו מסתבר אבלדחול
 כי המלאכה בעצם יד כלאחר של פטורלו

 דבדבר כותב עצמו הוא דבריובהמשך
 כלאחר זה אין החול בימות גם בכךשדרכו
 כזלזול דנראה האיסור רלגבי ע"כ אלאיד,
 מיחזי דלא היתר סניף עוד וכ' טפי.קיל

 אחד אדם רק כלל בדרך כי דחולכעובדין
 כהולך נראה אינו ולכן האפניים אלרוכב
 רחוק למקום לילך דרך דאק רחוקלמקום
יחידי.

 אנשים רואים אנו בזמנינו כיוםואמנם
 וגומאים באופניים לבדם הנוסעיםרכים

 הדבר היה שבזמנו וכנראה גדוליםמרחקים
 לגבי לנו לעזור יכולה זו סברא עכ"סכך,
 למרחקים יוצאים אין ודאי שבו גלגליםכסא

 מלבד מבאופניים דכסא קולא וזוגדולים.
 שגם בלעדיו להלך יכול אינו שבכסאמה

 זלזול. חשוב רלא י"ל בלבד זהמשום

 לגזור שאין כותב הוא דבריובהמשך
 לרכיבה היתר מכך ילמדו שמאבאופניים
 )כנראה אדם בני או בהמות שמושכיםבקרון
 בסין( כנהוג ריקשה או לכרכרההכוונה
 שאין ועוד ביניהם ניכר הבדל שישמשום
 מדעתנו. חדשות גוירות לגזורלנו

 )בימינו הגלגל לעור לחוש איןוכן
 ונגרר בסלעים המתחכך בגומי(משתמשים

 רק פ"ר. ואינו הוא מתכוין שאין דדברממנו
 לנפח כי שבת מערב הגלגל לנפח להזהריש

 וראה מנא. מתקן משום אסור ויו"טבשבת
 שנדפסו בהשמטות וכ' שהוסיף מה זהבענין

 הספר.בתחילת

ך

 להתיר שיש כ' ככרמלית הנחשבובמקום
 לפקח דוקא ולאו לו צריכים שרבים למירק
 שליח הוא אם ה"ה אלא רבים עסקיעל

 זולתו, הפרשה לקרוא שיכול מי ואיןציבור
 ללכת וגם להתיר יש מצוה לדבר אפילואו

 שהיא וקדושה קדיש לשמוע הכנסתלבית
 חלוש והוא רחוק והדרך הזוה"ק לדעתמ"ע
 יכול שאינו או זקנה או חולי מחמתמאד
 מי כדין להתיר יש בזה גם ברגליולילך
 לו. צריכיםשרבים

 גשר כעין העשויה בספינה שלעבורוהגם
 סי' בברכ"י כנזכר אוסרים ויש מתיריםיש

 רעק"א ובתשו' רמ"ח ס"ס ובמחב"רשלט
 היתר לחדש לנו ראין שאני התם יג,סי'

 לדמות מצוה משום מדעתנו, דרבנןבאיסור
 העמידו זה דבדבר דאפשר למילתאמילתא
 להדיא שהתירו דמצינו הכא משא"כדבריהם
 ג"כ להתיר יש לו, צריכים שרביםלמי

 שצריך שכתב ובמה גדולה מצוהלצורך
 מה סובא לעיין יש גדולה מצוה צורךשיהיה
 גדולה. מצוהנחשב

 לב א יו"ט מע' ח"ט שר"חועיין
 כשרוצה בציבור תפלה לגבישמסתפק
 יש כי מנין משלים אינו אך במניןלהתפלל

 מצוה, לדבר נחשב אם בלעדיו, גם מניןלהם
 ומצד דנים. איסור איזה לגבי תלויושהדבר
 מאד שמחמיר וע"ש מתיר, אינו עםברוב

 נוכרי ע"י אסילו כסא על אדםבנשיאת
 ולא לו צריכים שרבים לא אם כיו"טואפילו
 הרבה עוד לדון ויש לרבים. שצריךהוא
 ואם מצוה צורך נחשב מה דבר כללגבי
 אחר. למקום אחד ממקום לדמותאפשר



 )צב( ב גליון טזשנה
-

 פט)ימה(

 מס"ה ח"ג עבדי ישכיל בשו"ת בזהועיין
ואילך.
 ראין ס"א תטו בסימן השו"ע מ"שוראה
 עירובימערנין

 תחומיי
 מצוה לדבר אלא

 האבל לבית הליכה מצוה כדבר שםומחשיב
 להקביל או נישואין של המשתה לביתאו
 וכיו"ב. הדרך מן שבא חבירו או רבופני

 לטייל לילך שרוצה גם שם מוסיףוהרמ"א
 שמחה. בו שיש בפרדס, כשכת אוכיו"ט

 יציאה שהוסיף ז. אות בכה"חוע"ש
 מילה לברית והליכה רבים עסקי עללפקח
 מסתפק שמהרי"ל וא"ר המ"א משםוכ'
 סי' מ"ש ושלפי במנין להתפלל הליכהלגבי
 שי"א סי' ממ"ש וכ"מ שרי ודאי סט"זצ'

 להתפלל לילך דה"ה ונראה והוסיףמו"ס.
 וכו'. הוא דמצוה מנין בלא אףבביהכ"נ
ע"כ.
 צורך נחשבים אמנם הללו הדבריםוכל
 גדולה. מצוה בגדר דבר כל לא אולםמצוה
 צורך לגבי אהד במקום שדנים מה כלולא
 כי אחר, מקום לגבי מצוה צורך נחשבמצוה
 שם. השד"ח וכמ"ש שוים האיסורים כלאין

 יש דרבים מצוה היא המצוה כאשרוכן
 חן בלוית הגרע"י מ"ש ועיין יותר. קולאבה

 על לסמוך שיש ק'( ע"ח ע"ז ל"ג י"ז)הלכות
 אחת בשבות אפילו המיקל העיטורבעל

 דרבים. מצוה היא כאשר מצוהבמקום
 צא סי' ח"ד משה האגרות מ"שוראה
 ובוכה לבד לילך שיכול קטן נשיאתלגבי

 להתיר יותר יש צער שבמקוםבכרמלית
 מצוה. לדבר מאשר דשבותשבות

 לאדם שיש נדו"ד כמו במקרהולסי"ז
 אם יחידי, בביתו בשבת להתפלל גדולצער
 יש לבית מנין אצלו לאסוף באפשרותואין
 עמו הנלוה צער גם מצוה הצורך מלבדכאן
 וכפי דשבות שבות של באופן להקל ישוטפי

 להלן. בעזה"ישיתבאר

ה
 כאן עד הגרי"ח של מתשובתווהיוצא
 אחת שבות נחשב שהוא בכרמליתשמתיר

 גם שהוא עצמו נושא חי של השבותבצירוף
 ובצירוף מלאכה גדר שהוא אלאדרבנן
 ורק גדולה מצוה לדבר מתיר יחדשניהם
 ר"ה אינו ואפילו מה"ת ר"ה שהואבמקום
 אבל ט"ז רחבים שהרחובות כגן הדיעותלכל
 דנראה כיון שם, בוקעים רבוא ששיםאין

 אסור בזה בזה"ז ר"ה דין שיש מרןמדעת
 לו, צריכים רבים אם ואף מצוה לדבראף

 והנה לחומרא. ללכת צריך תורהדבאיסור
 במקום הארכתי בזה"ז ר"ה יש אם זהבדין
 דבעינן הראשונים רוב שרעת להוכיחאחר
 מן ר"ה המקום שיחשב כדי רבואששים
 שונות דיעות חמש יש מרן ובדעתהתורה

 מה עוד לצרף ויש סובר הוא מהבפוסקים
 הפרוץ, על מרובה עומד יש כללשבדרך
 ושם יב, כג ח"ב לציון באור בזהועיין
 להקל אפשר הדין שמצד בס"דהעלתי
 ככרמלית הכל להחשיב בארה"ק כאןובפרט

 בזה. להאריך ואכה"מ תע"בוהמחמיר
 יוצא כאן ער הגרי"ח שכתב ההיתרוכל
 שתי כאן שיש ההנחה על מבוססשהוא
 נשיאת ושל עצמו נשיאת שלבעיות,
 נושא חי אמרינן עצמו ולגביהאפניים
 ולגבי אסור עדיין שמדרבנן אלאעצמו

 וכדין אליו בטלים שהם צ"להאפניים
המטה.
 רכל כיון דלכאורה סובא. בזה לדוןויש
 שום כאן אין הרי אליו טפליםהאפניים
 ולגבי מנעליו כמו דהוי שמעבירםבעיה
 הולך הוא אלא נושאו אחר אין הריעצמו
 לומר שייך מה וא"כ האפניים ע"יבעצמו
 עצמו נושא חי הלא עצמו את נושא חיכאן
 לעצמו, ביחס אבל הנושאו לאחר ביחסזה

 וכשאדם הליכה, ולא תורה אסרהמשא
 דאינו עצמו את כנושא נחשב אינוהולך
 מותר צ"ל וא"כ הולך אלא כלוםנושא
 בשבת. בר"ה גםלגמרי
 כמקל הוי כלעדם לילך ריכול דכיוןוצ"ל

 וכמ"ש בלעדיו גם ללכת שיכול עיורשל
 דומה ואינו שם, והר"ן ה פ"ג בביצההרא"ש
 לצאת שמותר שוקיו גידי שנכווצולמי

 כלל ללכת יכול אינו בלעדם כי בשבתבמקל



 השראל" אהרן "ביתקובץ)רנ(

 הרי באופניים הרוכב אבל דמו.וכמנעלים
 בחיגר אפילו והרי בלעדם. ללכתיכול
 לילך לו ואפשר עצמו להחזיק מקלהנוטל
 וע"ש סי"ז, שא בסי' וכמבואר אסורזולתו

 עליו נסמך כשאינו דאורייתא דהויבבאה"ל
 מדרבנן רק הוא אם בזה דן עליו נסמךואם

 דחשיב או לאחויי, אתי דילמאומשום
 כמ"ש דאורייתא, דהוי ומסיק גמוזי.כמשא
 מרי"ו. וכדמוכחהאו"ז

 האופניים על רוכב שכאשר הגםולפי"ז
 ללכת ריכול כיון מ"מ עליהם, נסמךהריהו
 כמו ויתחייב גמור כמשוי תשיבבלעדם

 יכול שאינו נכה אבל בידו. כמשאשהעבירם
 אחרים שלגבי אף גלגלים הכסא בלאללכת
 לגבי אבל עצמו נושא חי ביה אמרינןלא

 העגלה ומגיז עצמו בכוחות כשהולךעצמו
 ושרי. כמנעליו חשיבא הריבידיו

 ודן הסתייע הר"פ מדוע נבין כךומשום
 הגמ' דברי את הביא ולא בפיצה הגמ'בדברי
 בגמרא הנזכר שההיתר משוס הנ"ל,כשכת
 בלא ללכת יכול שאינו למי רק הואבשבת
 וא"ת והסמוכות. הכסא או הקביםסיוע

 וכמו אליו בטלים להיות צריכיםדהאסניים
 סובא לחלק יש לו טפלה דהמטה במטההחי
 שנושאים דבמה אמרינן אחרים לגבידהתם
 ובמה עצמו את הנושא חי הואאותו

 לו טפלה היא הרי המטה אתשנושאים
 וגם אותו גם הנושאים לאחרים ביחסוהכל
 שהמטה לגבם לומר שאפשר המטהאת

 אבל בלבר אותו נשאו רק וכאלו לוטפלה
 שהמטה עצמו האדם לגבי כן לומרמנל"ן
 דנושא היכא רק דילמא לו כטפלהתחשב
 ואחר עיקר דאחד לומר שייך משאותתרי
 א"א לחוד זה דבר רק כשנושא אבלטפל
 כמקל. והוי לו שטפללומר

 והר הר"פ ע"ד הגרש"ז שתמה ראיתיוכן
 כז לז כהלכתה שבת בשמירת כמובאצבי
 שגם בסוגריים השש"כ שם והוסיף קג.הע'
 הוא מטה דרק דאפשר לדון יש אחריםעל

 החי לגבי וטפילה אחיזה כביתדקחשיב
 בהילוך העיסוק שעיקר בעגלהמשא"כ

 לא הפוסקים שמסתימת סיים אךהעגלה.
 הכי.משמע

 לחלק ס"ל דלא משמע הגרי"חומדברי
 ובכל עצמו לגבי או אחרים לגבי ביןבטפלה
 אדם על שלו וההיבט כטפל, חשיבגוונא
 ע"י כמהלך חשוב שאינו באסנייםהרוכב
 עצמו את ומעביר כמעבירם אלאאפניים
 שנושא כמי עצמו כלפי שלו והיחסבהם
 על יושב אלא הולך אינו שבעצם כיוןמשא

 וכיון הנושאו אחר כאדם והויהאפניים
 ממילא ברגליו להלך ויכול חולה אינושהוא
 דרבנן שאיסור עצמו הנושא כחינחשב
 לו אסור עצמו שאת וכמו איכאמיהא
 מעצמו שעשה כיון אחר לאדם כמולטלטל
 דרגה באותה לו אסור גם כך ודומםמשא

 עדיף ודליף בו, עצמו שמוליך הכלילטלטל
 כיון המטלטלו אחר כאדם וחשיבמיניה
 אינו כשהולך ודוקא כמשא עצמושעשה
 כמשא כשיושב אבל משא כנושאנחשב
 הרי יושב הוא שבו אחר כלי ומוליךדומם
 בריא הוא אם וממילא משא מעצמועשה
 מדרבנן שאסור א"ע הנושא חי כנושאיחשב
 כפות אדם שנשא הרי חולה הואואם

 במה כלל לן איכפת ולא מה"תשאיסורו
 הר בשו"ת כתב זו וכסברא עצמו. הואשזה
 לנעל קיטע עגלת של בדימוי לרון שישצבי

 או לשוקיו סמוכות שעושה דקיטעדיריה.
 וע"י המקל ע"י באמת הרי במקלחיגר

 ונמצא בהן. בעצמו הוא הולךהסמוכות
 בהליכתו מסייעים הסמוכות אושהמקל
 אין בעגלה כאן אבל כנעל. ממשודינם
 אינו הוא כי בהליכתו לו מסייעתהעגלה
 בין בעגלה שלא בין כלל בעצמוהולך

 נעשית דהעגלה לומר סברא אין א"כבעגלה,
 ולא הולך ואינו רגלים לו אין דהאכנעל
 שאיש כמו וא"כ נעל, של תשמיש כאןשייך
 הוא גם כן העגלה את להוליך אסוראחר
 כאן שאין העגלה, את להוליך לו אסורעצמו
 גופו על מלבוש שם העגלה על ואין נעלדין

 נעשו הרי השוקיים על סמוכותמשא"כ
 ודין ללכת יכול ידם על שהרי ממשלבושו
 עכ"ד. הוצאה, איסור עליו שאין הואמלבוש



 בשו"ת השואל הרב זו בסברא הסתפקוכן
 בזה. שנו"נ ע"ש לד ס" ח"א מצליחאיש

 הנ"ל הגרש"ז של תמיהתו את הבנתיולא
 אחרים לגבי מדבר לא הוא שהרי דבריועל
 אינו בעגלה הנסיעה שאת עצמו לגביאלא
 שהגרש"ז כפי אלא נעלים עם כהילוךרואה
 מעביר ובידיו בעגלה יושב הוא טעןעצמו
 שבעצם ללכת לו מסייעת שאינה וכיוןעגלה
 דומם כאבן יושב אלא כלל הולך אינוהרי
 גם כך העגלה לקחת אסור שלאחר כמוא"כ
 מיניה. קבעי מאי ידענא ולאלו,

 הוא זו סברא על להקשות שאפשרומה
 נוספת קושיא בהמשך שם כשש"כמ"ש
 בכה"ג דגם צבי וההר כהר"פ ננקוט אםשגם
 צבי ההר על לתמוה יש לו טפלההו"ל
 דאסור ככפות שדינו נכה לעניןשכתב

 נושא חי אמרינן דלא משוםמדאורייתא
 לגבי רק שייך זה זה כל הרי עצמו,את

 לא א"ע מוליך שהנכה מה אבלאחרים,
 טפלה העגלה ואם משא, בגדר כללתשיב
 גם בר"ה אפילו מותר להיות צריךלו,

 מדרבנן, אסור לחי בטפלה דרוקאמדרבנן,
 לחושבו רבנן גזרו עצמו החי על גםשהרי
 כלל הוי דלא עצמו לגבי משא"ככמשא
 ולומר מדעתנו להחמיר לנו מנין משא,בגדר

 ככה"ג ליכא זילותא דגם ומתסברדאסור,
עכ"ד.

 על לו שקשה כנראה דבריווכוונת
 את נושא שאחר מה בין צבי ההרהשוואת
 ואינו העגלה. את הנושא עצמו להואהעגלה
 העגלה את הנושא באחר כי דבראותו

 העגלה מצד ולא שנושא האדם מצרהאיסור
 האיסור עצמו ובהוא עליה ליושב טפלהכי

 נאמר לא אם העגלה את שמטלטלמצד
 איסור של מצב כאן ואין לגביו.שטפלה
 או אלא עצמו את חי כבנשיאתררבנן
 או העגלה לטלטל מדאורייתאשאסור
 ואין הרשות לדבר אף לכתחילהשמותר

 דרבנן. איסור ולא דאורייתא איסורלא
 ננקוט אם פקסק שהגרש"ז למרותעכ"פ
 השש"כ פסק לו טפילה שהעגלהכדבריהם

 כד' יסייעו נוכרי אם מותר גמורהשברה"ר
 סומך ובכרמלית שם שהביא יצחקהמנחת

 כמקום ומתיר לו טפילה שהעגלה כךעל
 לס' חשש וכנראה גמורה. רה"רשאינו
 עצמו ע"י מלהתיר נמנע כך ומשוםהגרש"1
 גמורה. ברה"רלבד

 בהסתייגות אבל זה לפסקובדומה
 והנהגות תשובות בס' ראיתי עצמומהסעת
 שיש שכ' שטרנבוך לגר"מ רעו סי'ח"א
 שיבוא נכה עגלת שיסיע בנוכרילצדד

 ועל לאדם כטלה העגלה כילביהכ"נ
 כשע"י והיינו א"ע נושא דחי פטורהארם
 דל"א ככפות דינו דאל"כ להלך יכולהקביים
 מצוה צורך זהו וכאן א"ע נושא חיבזה

 ויש כציבור, קריאה"ת ולשמועלהתפלל
 שבות הוי וא"ב מכך, להתבטל צער גםבזה

 מג"א ועיין עוד, וכ' מצוה. לצורךדשבות
 בכה"ג מצוה דבר דחשיב סק"ב תט"וסי'

 עירוב.לענין
 לענין אף שרן י"ג סי' רע"א בתשו'ועיין
 ע"י ומ"מ ישראל, ע"י דרבנן איסורדחיית
 שרי בודאי כה"ג רשכות שבות דהויגוי

 יכול שאין במי ואפילו בנכרי להתירוראוי
 בעגלה אותו שמסיעים ע"י אלא כלללהלך
 נכרי ע"י דברמלית דשבות שבות הוימ"מ
 אף מקילין יש גדול דבצורך לצרףויש

 מצוה לצורך נכרי ע"י דאורייתאבמלאכה
 שם. וכמ"ב מ"ב רע"ו סי' בש"עוכמבואר
 כשם לצדד מקום היה לכאורהומיהו
 מגוירה ואוטובוס ברכבת לנסועשאסור
 לדמות אין אבל כו' לתחום חוץשיסע
 בעגלה להסיע דרך שאין למילתאמילתא

 וכו'. לתחום חוץ לנכיםהמיוחדת
 ועיין : שם הוסיף בסוגריים דבריוובסוף

 קג הע' פל"ג כשש"כ לגרש"ז חרשדבר
 משא שייך דלא עצמו להסיע בעגלהשמותר
 נשיאת כדרך עצמו שנושא כיון וצ"בע"ע,
 עכ"ד. צ"ב, ועריין הליכה, כדרך ולאמשאוי

 רעל ברורה הגרש"ז דכוונתונלפע"ד
 שייך לא שילך אומן באיזה עצמוהאדם
 אופן באיזה משנה ולא משא שנושאלומר



 שחרן פעולה הוי תמיד דבר נשיאת כיהולך
 וגם הילוך ולא תורה אסרה וטלטוללגופו
 הקטנים והספסלים הכסא עם שהולךהקיטע
 מ"מ אבל ארם ככל הילוך דרך זה איןשכידו

 לא עצמו גוף ועל הולך הוא כךבמציאות
 משא. נושא שהריהו לומרשייך

 האם העגלה על זהו לדון שישומה
 טעם מאיזה כן, ואם לו כטסלהנחשיבה
 כרגלו או כלבושו או כנעלו תיהשכהאם
ממש.

 העגלה את להחשיב זו סברהוהנה
 אריה ר' הגאון תשי"ח בשנת כתבכרגליו,
 לונדון דבר"צ הראב"ד גראסנאסליב

 בהר ומובא סראנק לגרצ"פ שאלתובמכתב
 הוב"ד וייס, לגר"י ובמכתבו קע, אצבי

 ומאוחר קיד, סי' ח"ב יצחק מנחתבשו"ת
 לגרמ"פ דבריו הריץ תשל"ב בשנתיותר

 צ. סי' ח"ד משה באגרות כמודפס לושהשיב

 אריה )לב בתשובותיו התיר עצמווהוא
 מובא אלא בפנים דבריו ראיתי ולא ז,ח"ב
 לרב א רפואה ה' חאו"ח אברהם נשמתבס'

 הוספות עם מהדו"ב אברהם, סופר -אברהם
 להוליכו לנוכרי לומר או תשנ"ג(,ירו'

 א"ע להוליך גמורה ברה"ר אובכרמלית
 ללא ללכת כלל אפשרות לו שאין ואףבכסא
 קביים עם ללכת אפשרות לו שיש כיוןקביים

 שם שם )ומתיר א"ע. נושא כחימחשיבו
 שיוכל כדי בכסא הקביים אתלשים

 ביהכ"נ מחצר אח"כ ללכת בהםלהשתמש
 נויבירט שהגר"י דבר בביהכ"נ,למקומו
 שאינו נעלים בגדר הם שהקביים כיוןאוסר
 נושא(. הם והוי כעתנועלם

 בקביים הילוך ע"י רק לא מזו,ויתירה
 יכול אם גם אלא נ"ע כח' להחשיבורוצה
 שמסייע כיון העגלה ע"י עצמו אתלהוזיו
 פעולת ובלא הידיים פעולת ע"יעצמו
 זה הרי מתהלכים האופנים איןהידיים

 בשכת. המשנה שלכסמוכות

 כך על כתבו והגרמ"פ יצחק המנחתאולם
 זה שאין לחלק כ' והגרמ"פ דוחק,שהוא

 של הפטור בטעמי זאת ותלה הילוכוכדרך
 נ"ע.חי

 שרצה דבריו קיבלו שלא למרותואולם
 ע"י ללכת שיכול מחמת נ"ע כחילהחשיבו
 שדין עמו הסכימו מ"מ העגלה אוהקביים
 כמנעל.העגלה

 את להחשיב שנוכל כתבוהגהמ"פ
 משנחשיבה עדיף וזה כלבושוהעגלה
 להשגת התשובה עולה ומדבריוכנעלו
 דבר בעגלה למצוא שבקש צביההר

 נחשם אינו שבעצם וכיון להליכתוהמסייע
 לומר רצה לכן ממילא כנוסע אלאכהולך
 הכסא לדין העגלה את לדמותשאין

 של בדבריו שיתבאר וכסיוהסמוכות.
 להליכה. תסייע שהעגלה צורך איןהגרמ"פ

 או"ח משה )באגרות הגרמ"פ כותבוכך
 טעם יש לע"ד אבל וז"ל, קעב( עמוד צח"ד
 להלוך יכול שאינו )לחולה להתירוגדול

 כסא על שישב קביים( סיוע ע"י אלאבעצמו
 דהוא בעצמו לגלגלה שיכול אופנייםעם

 כל לא דבמנעל ממנעל, ועדיף שלוכמנעל
 בשבת לצאת מותר רגליו על שנועלדבר

 דר' אליבא דס"ו. שבת לרש"י עץ שלכמנעל
 ואף עליו שיושב מאחר כבגד הוא אלאיוסי,
 שמותר, שלו בגד הוא להכסא קשורשאינו

 וכמו לאחויי, ואתי דמשתליף חששכשליכא
 וספסלים בכסא קיטע לצאת בשבתשמותר
 קשורים, אינם והספסלים שבידוקטנים
 וביומא הקיטע סרד"ה דס"ה: התםוהתוס'
 להתיר מזה הוכיחו הקיטע ד"ה דע"טריש
 בלא לילך יכול שאינו למי במקלותלילך
 דהראיה מפורש שם בשבת וברא"שמקל,

 בלא בעלמא בידו ראוחזן מחמתהוצרכו
 סט"ז ש"א סי' בש"ע כן ואיפסקקשירה,
 אין קצת לילך בקביים שיכול ומהוסי"ז,

 מקל בלא בביתו לילך ליכול זהלהחשיב
 כשיכול דוקא דהוא במקל, לצאתשאסורין
 מותר ודאי בקביים דוקא דאם בעצמולילך
 שיושב הכסא וכ"ש מהמקל, קבייםדמ"ע
 עכ"ל. וכו' שעדיףעליו



 את להחשיב שיש מדבריו למדיםנמצינו
 הדבר ואין עליו שיושב מאחר כבגדהכסא
 יחשב כלשהי תמיכה או הכסא ע"י אםתלוי
 הוא לעולם אחר דבר ע"י או ברגליוכהולך
 להתיר יש ולפי"ז הקטע. ככסא לוטפל

 ולדבר גמורה ברה"ר גם עצמובמוליך
הרשות.
 מכ"ג ח"ב לציון אור בתשובות ראיתיוכן

 על אדם להוציא מותר אם שאלה. וז"ל,ה
 בשבת. הרבים לרשות גלגליםכסא

 גלגלים כסא על אדם להוציא איןתשובה.
 להלך לו מותר בעצמו היושב אבללר"ה
 בשבת. בר"ה גלגליםבכסא

 מדברי מוכח שכן בזה"ל, שםונימק
 חשש שאין שבדבר סט"ז ש"א סי'הש"ע
 מקל עם חיגר וכמו מותר משחליףשמא
 סי"ז. שם כמובא המקל בלא שא"אבמקום
 שהרי אותו להוליך אסור לאחריםאבל

 בזה ויש הכסא ואת האדם את מטלטליםהם
 א"ע נושא שהחי דקי"ל דאף תורה.איסור
 וכמ"ש הכסא, על אף פטור להיותוצריך

 שהמוציא הכ"ח שבת מה' בפי"חהרמב"ם
 שהחי המטה, על אף פטור במטה החיאת

 מ"מ עליה, לשוכב טפלה והמטה א"ענושא
 יכול אינו גלגלים כסא על שהיושבכיון
 החי בו אומרים לא עצמו בכוחותללכת
 ע"ב דס"ו ביומא שמפורש וכמו א"ענושא

 ע"ש א"ע. נושא חי אמרינן לאשבחולה
 תורה איסור בזה יש א"כ שם. ודרש"יבגמ'
 עירוב. במקום אף בזה להקלואין

 אלא הכסא את מגביה שאינו שאףונראה
 ע"י שאף טלטול משום בזה יש בלבדרוחפו
 מדאורייתא. טלטול נחשבגלגול

 האי אר"י ב ח, בשבת שמבוארואע"פ
 לא וזקפיה רמא וזקפיה רמא דקניזורזא
 חבילת שהמוליך פי' ליה. דעקר ערמיחייב
 רק אלא הקרקע מן לעוקרה בלא בר"הקנים
 שזהו נראה מ"מ חייב אינו ומשליכהזוקפה
 אין שלעולם בגמ' המוזכר אופן באותודוקא
 בכל כגלגול אבל פטור ולכן לגמריעקירה
 במקום והנחה אחר ממקום עקירה ישפעם

 שהיה ומה מסתובב הגלגל שהריאחר,
 ושסיר למעלה ועולה ממקומו נעקרלמטה
 עכ"ל. מעביר. משום וחייב עקירה כאןיש

 התוס' כתבו כבר בו שסיים זהומילוק
 ד"א חבית מגלגל שאם ר"י בשם שםבשבת
 מגרר כמו דהוי חייב לר"ה מרה"י אובר"ה
 שהיא תיבה מגלגל אבל כלל נחראינו

 דא"א וזקפיה רמא כמו דהוי פטורמרובעת
 קצת. נחה תהאשלא

 את מזיז עצמו הוא ראם בדבריוומבואר
 אבל מותר בידיו העגלה את ודוחףעצמו,
 ללכת יכול אינו שהיושב כיון אסורלאחר

 במקום אף בזה מחמיר והוא עצמובכוחות
 לטלטל שלא המהמירים וכשיטת עירובשיש
 פכ"ג שם בדבריו )עיין עירוב. במקוםגם
 ומשם למקו"א שם שציין ובמה יבאות

בארה(.
 עצמו בכוחות העגלה את להזיזוכשיכול

 מדבריו נראה אחר, סיוע ללא כן עושהוהוא
 ואפילו הרשות לדבר אף לכתחילהשמתיר
 וספסלים הכסא וכדין דאורייתאבר"ה
קטנים.
 ל"ד סי' ח"א מצליח איש בשו"תגם
 דנו השואלים הרבנים ושם בהנ"ל דןול"ה

 אליו כבטלה העגלה את נדון אםבהרהבה
 להביא וניסו בדבר והסתפקו כנעליווחשיבא
 הגרמ"מ דחה אותם מקומות מכמהראיות

 כמהלך רכוב אם לדין ענין דאינובטוטו"ד
 שבתשובת המקורות מן והוכיח לא אודמי
 לא אם וגם שבטל שרואים הכסא מדיןרבו

 וכדין מלבוש בסוג יהיה מ"מ כמנעלנחשיבו
 סי"ט. שא בסי'הכבלים

 לרחוק הוצרכו והב"ח הב"ישהרי
 מפשטן תקכב בסי' הטור דבריולהוציא
 דמרן טעמא ומסתמא כיגיעה לילךשיכול
 אפילו כלל לילך יכול אינו דאם הב"חכמ"ש
 למי כמו מותר לו צריכים רביםאין

 שם דחק הט"ז וגם שוקיו, גידישנתכווצו
 גידי שנכווצו במי הדין כל והרי אחרבאופן
 וכמבואר שבת מדין נלמד יו"ט גבישוקיו
 על מזה שהקשה ה' סי' פ"נ בביצהברא"ש



 יכול ראינו התם דשאני ותירץ הסומאדין
 רמו דיריה וכמנעלים המקל בלא כלללילך

 דיו"ט, זילותא ואיבא עביר סוגיאלתרוצי
 מנעל הוי אי תלי משוי דאיסורומשמע
 לאו ואי משוי. לאו מנעל דאי לא אודידיה
 דאי בהכי תלי זילותא איסור כך משוי.הוי
 זילותא. הוי לא ואי זילותא לאו דידיהמנעל
 מעשה עושה שלא כיון שבעגלה נניחואם

 בכסא כ"ש כנעלו נחשב אינו כגופוהליכה
 לתרץ והט"ז והב"ח מרן ויכלו נעלושאינו

 ואיכא דידיה מנעל לאו דכסאבפשיטות
 בזה לחלק שאין ודאי אלא שפיר.זילותא
 ע"ש.וכו'

ן
 מסה הוא זו תשובה על להעיר שישומה
 המשך את לשואלים הגרמ"משהביא
 בצדי אח"כ דן ששם הנ"ל הר"מתשובת
 אי"ה בזה שנדון כוורת, מדין נוספיםהיתר

 כוחו. כח ומריןבהמשך,
 שכ' הגרי"ח תשובת את ציטטוהגרמ"מ

 הגארי זה להעברת אחר פתחשמצא
 מט"ו בה"ש הרמכ"ם ממ"ש)האפניים(

 בר"ה דכותו מים לתוכו ששופכין ביבגבי
 אבל אסרו, לא בכרמלית וכוחו חכמיםאסרו
 בר"ה. אפילו לכתחילה מותר כוחוכח

 שמימיו מקוה בענין שכ' אחרתובתשו'
 גבי האמור זה דין הביא המוכני ע"יבאים
 משום החייב נופח מדין והקשההוצאה
 אבל במשכן כה"ג היה שנופח וחילקמבעיר
 לא לחוץ ויוצא מים ששופך זו בדרךהוצאה
 מדרבנן רק אסור בהוצאה כוחו וע"כהיה
 במשכן זריקה שהיתה כיון חייב וורקורק
 להדיא. הוצאה אלא כוחו נחשבתואינה
 כח על הוכחות הביא המקוה בדיןושם

 דסי' נסך יין מדין והביא כלום שאינוכח
 כח אבל ואסור כגופו כוחו דכת מ"בקכה
 ע"י גוי שגלגלה הגת קורת כגון כוחוכח
 הגלגל מגלגל שהגוי כוחות ג' שם שישגלגל

 על המונחים הדפים על הקורה מפילוהגלגל
 דהוי הדסים ע"י הענבים ונסחטיןהענבים

 והדפים והקורה הגלגל שהוא כוחו כחכח

 שלכתחילה וכ' בשתיה אפילו בדיעבדמותר
 לכך שהטעם וכ' כוחות בעשר אפילואסור
 החמירו ע"ז סרך שהוא נסך שבייןמשום
יותר.
 על שהרוכב כיון לומר רצהולכן
 והם הפידלים מנענע רקהאופניים
 מושכים והגלגלים הגלגלים אתמסובבים
 נעשה הרי"ז האפניים הגוף אתומוליכין

 בר"ה. אף לכתחילה ומותר כוחובכח
 מרשות כשעובר בידו יגררם שלא)בתנאי
 והגלגלים דבר שום עמו ישא ולאלרשות
 הלא וא"ת שבת(. מערב מנופחיםיהיו

 כוחו, מכח ולא מכוחו נעים עצמםהגלגלים
 וכן האפניים גוף לגבי בטלים דהםי"ל

 שם מתיר ולכן האדם לגבי בטלהאוכף
 וכרמלית ובר"ה לגמרי עירוב שישבמקום
 שהולך או לו צריכים שרבים למימתיר
 וכנראה לעיל וכמ"ש גדולה מצוהלעשות
 דמיחזי זלוול של הבעיה משוםכוונתו

כעובדיי
 איסור לגבי דדוקא וד"ל דחול

 להחשיב שלא כוחו כח מהניאהוצאה
 זילותא ענין לגבי אבל כמלאכה זוהעברה
 ומוריד מעלה זה אין מ"מ מדרבנן אלאואינו טסי קיל דהוא אע"ג דחול כעובדיןומיעזי
 הוי דסו"ס כוחו בכוח הדבר שעושהמה

 דבריו. בביאור שצ"ל כ"נ רחול.עוכרין
 הגרי"ח נ"ע דברי להבין זכיתיולא
זיע"א.
 האפניים חלקי בין להפריד אפשר איךא.

 אחד וחלק בטל אחד שחלק ולומרהשונים
 וכמו הוא אחד כלי סוף סוף הלא בטלאינו

 למזרון השלר בין לחלק אין ומטהשבכסא
 הכל אלא עליהם שיושב וכסתותוהכרים
 את נחשיב אס גם כך לגביו ובטל לוטפל

 נחשיב האופניים כל את א"כ כבטלהאוכף
 שנראה וכמו כלפיו, ובטלים לוכטפלים
 שיושב וכיון התשובה. מתחילתמדבריו
 עליהם ונסמך האפניים גוף כל עלבגופו
 אליו. טפל להיות צריךהכל
 הביב מדין גדול חילוק יש לכאורהב.

 הגת קורת ומדין מים לתוכוששופכין
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 ככח רק הדבר נחשב ששם הגוישגלגלה
 ברה"י נעשית המים ששפיכת כיוןכוחו
 בגת וכן לר"ה מאליהם יוצאיםוהמים
 ומעלה הקורה את מרים שהגלגלכנראה
 בחזקה מאליה נופלת מסויים בשלבואח"כ
 וממילא שמחזיקה הדבר שמשתחררע"י

 באפניים אבל בלבד כוחו ככח הדברנחשב
 ע"י מאליו להסתובב ימשיך הגלגל תמידלא

 בעליה רוכב הוא אם ותלוי הדושהלחיצת
 על כחוזק ללחוץ צריך שבעליה בירידהאו

 וגלגלי הגלגל את שיניע כדיהדושה
 בשני אחד ישיר באופן קשוריםהשיניים
 כח כאן יש והיכן רידיה אריכתא כיראוהוי
כוחו.

 אבל שמענו כוחו הגת בדין רגםואיברא
 עם לי דמה הוא היאך הכנתי לא כוחוכח

 לוחצים הדפים או הענבים על נופלתהקורה
 על נופלת שהקורה ברגע הלא הענביםאת

 את וסוחט הלוחץ אחר ככח הם שובהדפים
 וצ"ע.הענבים.
 מתשובה שהסתייע הגרמ"מ תשובתוע"ד

 נראה שם השאלה שמלשון להעיר ישזו
 היום שמצוי כמו גלגלים ככסאשמדובר
 כבאפניים שרשרת עם עשוי שאינובמקומינו

 צינור מסובב והוא כפול גלגל עםאלא
 ואילו ישיר באופן לגלגל המחוברהמתכת
 שציטט כהן שמחת בשו"ת רבובתשובת

 עם העשוי בכסא מדובר מתשובתו שםלהם
 את שמסבב אלא אפניים כעין גלגליםג'

 הוא ושם ברגליו במקום כידיוהפידלים
 וא"כ באופניים כמו כוחו כח שלבאופן
 עוזר אינו כוחו כח של הר"פ של זההיתר

לנרוי
 יקחו אא"כ שאלתנו לנדון וכן שאלתם

 שלא אלא זה באופן העשוי גלגליםכסא
 את לנענע יכול הנכה אם כי כזה הרבהנרויח
 נראה עצמו בכוחות עצמו ולהסיעידיו

 כהילוך דחשיב הסברא על לסמוךשאפשר
 לעיל שהובאו הפוסקים מכל שנראהוכמו
 גם דמילתא לרווחא בכך להרויח רקונוכל
 כהעברת אלא כהילוך חשיב זה ראיןלסברא
 כוחו בכח יעשה שההילוך שע"יעגלה
 זה. מצד מותר יהיהממילא

 איש בשו"ת הנידון שכל לזכורויש
 בעצמו מסובב הנכה כאשר הואמצליח
 עצמו את מוליך והוא הפידלים אתומנענע
 יכול שאינו במצב אבל עצמו בכוחותבעגלה
 זה על לטלטלו רוצה ואחר ידיו אתלהוזיז
 ריבר.לא

 ללכת יכול אינו כאשר לרון ישובאמת
 בכוחו יש אבל העגלה ללא עצמובכוחות
 להחשיבו נוכל האם בידיו עצמו אתלגרור
 דאינו דכיון שנאמר או עצמו את הנושאכחי
 חי כיה אמרינן לא שוב ממש להלךיכול
 א"ע.נושא

 דכיון לומר רצה גרוסנס הרי"לוהנה
 היא נכים( העגלת )גלגלי האופניםדהליכת

 ומה כהילוך זה הרי בידים הפעולהע"י
 דבלא ידיו, על או רגליו על הולך אםנפ"מ
 והוי מתהלכים, האופנים אין היריםפעולת

 כדבריו ועיין דשכת. דמענה כסמוכותזה
 בס' והוב"ד ז', סי' ח"כ אריה לבבשו"ת
 אברהם.נשמת

 דוחק שזהו ע"ז כ' וייס הגר"יואולם
 אם אמנם התשובה(, שבסוף בהוספה)ע"ש
 ע"י העגלה בלא בידיו לדדות יכולת לויש

 התוס' דעת לפי הארץ, על בידיושיזחל
 הנושא לחי יחשב ודאי ר"א ר"ה קל.בשבת
 ימים שמונה כן בתינוק אפילו שהריעצמו
 נושא לחי שנחשב החוס, כ' המילהקודם
 חולה שהוא כיון המילה לאחר ורקעצמו
 אלא עצמו, שמכביד לפי ככפותהריהו

 כד' אלא התוס' כד' קיימלן לאשלהלכה
 מ"א מח' שח סי' הב"י שהביא ורי"והר"ן
 את מדדה האשה בסמ"א, ביצה"ט פסקוכן
 אלא תגררהו שלא ובלבד בר"ה אפילובנה
 הארץ על השניה ויגיח אחת רגלו מגביהיהא
 שהגביה רגלו ויניח שיחזור עד עליהוישען
 האחת. רגלו על נשען הוא לעולםשנמצא
 תגררהו לא רש"י שלדעת בבאה"לוע"ש
 וכן דאורייתא, הוי ולפי"ז שנושאתומפני
 שיכול בקטן שגם והמאירי המאורדעת

 לנושאו בר"ה דאורייתא איסור ישלדדותו
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 לגמרי, בעצמו לילך יכול שאינו זמןכל
 כרש"י, לא אמצעית שיטה הוא הר"ןאולם
 מטעמא מדרבנן דאסור ס"ל אלא כתוס'ולא
 וע"ש כתפו. על אותו לישא יבואשלא

 הב"י דלדעת וכ' הר"ן בר' שנו"נבבאה"ל
 אין בכרמלית וחיה בהמה לדדותשהתיר
 ראין וכ"ש בכרמלית בגרירה בולהחמיר
 שיכול למי לדעתו כלל בגרירהלהחמיר
 ע"ש. בעצמולדדות

 לדדות יכול ראם לנדוננו י"לולפי"ז
 דעת וכ"ג דרבנן איסור רק לנושאו הויעצמו
 דר"ה הא עם זאת לצרף נוכל וא"כרוה"פ.
 במקום דשבות שבות והוי דרבנן הוידירן
 ישראל. גבי גםמצוה
 עוד להתיישב וצריך לכאורה נלפע"דכן
 שדברו ממה יותר קולא הוא כיבדבר

 בטעמים באג"ם וע"ע כה עדהפוסקים
 בהא דתליא ואפשר נ"ע חי בדיןהשונים
 בזה. עודואכמ"ל

ח
 בתשובת שכ' השני להיתר עתהונבוא

 כוורת. מדין והוא הנ"לר"פ
 גלגלים ככסא להקל צר יש לכאורהולסיו

 י' בגובה ד"ט על ד"ט בשיעור הואאם
 בסנ"ע. לרה"י נחשב אז כיטפחים

 אם לר"ה כוורת זרק ח. שבת בגמ'דאיתא
 אסור. אבל פטור ד' ורחב עשרהגבוה
 שכ"כ לנדונו היתר עוד הגרי"ח מצאועפי"ז
 וכ' הטור על מרן קו' ליישב יששכרהים

 מה כל הרה"י עם להוציא ג"כ מותרשבודאי
 אסור. מדרבנן ורקשבתוכו
 שכ' זו תוספת על פקפק הגרי"חאמנם
 מה כל עם רשות להוציא מותרשמה"ת
 עצמו הרשות הוצאת דוקא די"לשבתוכה
 וכן המג"א מדברי מוכח וכן מה"תמותר
 שבת. תוספת הרב בדברילהדיא
 תירוצו את נקבל אם אמנם שאףאלא
 מן פטור שבכוורת יששכר הים שלוחידושו
 הלא מ"מ בתוכה הנמצא על אףהתורה
 ולפחות מחיצות ארבע בכסא שיהיהנצטרך

 רשות כמקום יחשב שהמקום כדישלש
 מחלוקת סא שסג ביאה"ל עייןהיחיד.

 בזה.הראשונים

 היתר צד על להסתמך אסער שיהיהוכדי
 שיהיו שקשה תנאים ג' שם מצריךזה

 מושביים - דו אופניים שיהיו א.כמציאות.
 האפנים ושיהיו כ. ברגליו. ינהיגםוגוי

 שהישראל ג. ד'. על ד' ורחבים עשרהבגובה
 לדבר ורק כלל, חפץ שום עמו ישאלא

מצוה.

 יש לא ואם וז"ל, הוסיף שם השניובתנאי
 אחר לוח בו לקבוע אפשר ד' על ד' רחבבו
 יהיה בזה ראז מאחוריו יוצא ד' על ד'רחב

 עכ"ל. בפ"ע. רה"י דין )האופניים(הגאר"י
 כל יחשבו היאך להבין זכיתיולא
 דף איזה שמניח בגלל לרה"יהאסניים
 ומה זה דף על יושב אינו הלאמאחוריו
 האופניים. לכל מאחוריו הדףיועיל

 שכ' ולמרות המתלקט כתל הויושמא
 שיגיע שממקום תל ד"ה ק. בשכתמהרש"ל
 דע"ד יש אם והלאה משם לעשרהשיפועו
 משמע מהרמב"ם מ"מ רה"ר הויטפחים
 עיין רה"י, נעשה גופו שהתלכפשוטו
 סק"י. פי"ז כהלכתה שבתשמירת

 גלגלים לכסא ירכיבו שאם י"לולפי"ז
 מגובה למעלה טפחים דע"ד רחב דףאיזה
 החמה מפני עליו הסוכך גגון כגוןי"ט

 אסילו א"כ בקביעות בו ומחוברוהגשמים
 את הנושא חי ריי לו אין בכסאשהיושב
 מותר יהא יששכר הים לפי מ"מעצמו

 יותר רוחב יש בכסא כלל וכדרךלטלטלו.
 הידיות עם והגובה ס"מ 32%32לפחות
 לכה"פ. שצריך ס"מ 80 ה- גבול עללנשיאה
 הגרש"ז משם ב' אות שם כשש"כועיין

 לו אין אפילו ששלחן שיתכןאויערבך
 שהוא כיון מדאורייתא כרה"י דינומחיצות
 תשיב זה הרי רגליו ארבע עלמקורה
כצה"פ.

 עמודים צל המורכב בגגוןולפי"ז
 הפתח צורת לו יש אם מהכסאהיוצאים
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 שבתוכו המקום יחשב רש"ל לרעתגם
כרה"י.

 מקום היה לכאורה ועמוד תל מצדואמנם
 דבר ולא לקרקע מחובר דיהא דבעינןלומר
 או גדול מכלי דל"ש נראה אולםנייד.

 מ"ב, פי"ז השש"כ וכמ"ש עגלה אומכונית
 העגלות וכמו כדין, מחיצות לו יהיובאם
 שגם וי"א כרמלית לגבי ורק במשכן.שהיו
 ע"ש לקרקע, מחובר בעינן פטור מקוםלגבי

 כח. אות ס"דכשש"כ
 להו דסגי הראשונים מן דאיכאואיברא

 רכוורת בסו' המאירי וכמ"ש גרידאבדף
 הראשונים שגאוני כשם( ד"ה ח.)שבת

 עולה רה"י אויר אמרו שלא כתבושבספרד
 אבל במחיצות גמורה ברה"י אלא לרקיעעד

 רוב ואף כן יראה לא הזורק ובפ' לא.עמוד
 בזו. חולקיםמפרשים
 לכאורה כדין מחיצות יהיה אם גםאולם
 שם המאירי מ"ש והיא אחרת בעיהישנה
 ראיתי ספרד גאוני ולקצת וז"ל, היהבד"ה
 אלא בזה סטרו שלא בספריהםשהגיהו
 חייב. העברה או בהושטה אבלבזריקה

 שם כי מכוורת דבר הרווחנו לאולפי"ז
 ד"א בידו יעבירנה אם אבל וריקההיתה
 יששכר הים מדוע הבנתי ולא חייב.בר"ה
 מזה. דברו לאוהר"פ

 בראשונים מחלוקת נראה הואובאמת
 רש"י כרברי הוא אם הפטור בטעםותלוי

 רשויות זורקין היו שלא גמרינןדממשכן
 מרה"י כזורק דהוה כתוס' או כליםאלא
 כשמניח י' דגכוה דכיון ר"ה דרךלרה"י
 רה"י.נעשה

 ה"ה פטור רשות דוורק לרש"יולכאורה
 חלוק זורק תוס' לטעם אבל רשותמעביר
 פטור לרה"י מרה"י זורק דהאממעביר
 חייב.ומעביר
 סי' זמבא לגר"מ חיים תוצאות בס'עיין

 ההא אינו רוה רנראה וכ' כוה שפלפלסו
 תוס' שיטת טעם כ' לג. עירוביןברשב"א
 הי' רכך משום חייב לרה"י מרה"ידמעביר
 מרה"י הוציאו והמזבחות דהארוןבמשכן

 דהניחו דחה והרשב"א רה"י בעגלותוהניחו
 לרה"ר מרה"י מוציא רק והיהברה"ר
 פטור כוורת מעביר אם ממ"ג א"כיעו"ש.
 מעביר במשכן היה דלא משוםלרש"י
 היה והמזבחות דהארון וע"כרשויות
 גם שוב מעביר לא לרה"ר מרה"ימוציא
 במשכן היה דלא דכיון פטור התוס'לטעם
 רה"ר דרך לרה"י מרה"י מעביר הדיןממילא
 כדעת ואם לג. בעירובין כהרשב"אפטור
 במשכן היה א"כ דחייב לג. דעירוביןהתוס'
 יעו"ש. יתחייב. לרש"י גם רשותמעביר

מז
 שאלתנו לנדון היתר צדדיוכשחיפשתי

 מרין מסויימים באפנים היתר צר עלחשבתי
 לגופה. צריכה שאינהמלאכה
 בשו"ת קלוגר מהר"ש הגאון כ'דהנה
 תשובתו והובאה קמו סי' שלמה לךהאלף

 סמ"א שח סי' שלמה בחכמת גםכלשונה
 שאינו קטן ליטא מותר אם נשאלתיוז"ל,
 במקום בשבת קדיש לומר ברגליו לילךיכול
 כדעת לפע"ד נראה הנה עירוב.דליכא
 דנשיאת כיון מטעמו לא אך שמותרהשואל
 דהוי בכך מה דאורייתא מלאכה הויתינוק

 אף ואסור אחד שבות רק הוי הריכרמלית
 השמשות בין רק הותרה ולא מצוהבמקום
 נראה אחר מטעם ורק עצמו. בשבתולא

 קדיש לותר רק הוי זו דהוצאה כיוןלהתיר
 רק הוי הפוסקים ולרוב שאצל"ג מלאכההוי

 שוב ולכך ער"ח סי' במנ"א ועייןמדרבנן
 מותר שפיר וזה דשבות שבות בכרמליתהוי

 היטב. ודוק ופשוט ברור וזה מצוה,במקום
עכ"ל.

 בקטן זו בתשובה המדובר הנראהוכפי
 ולא ברגליו ללכת יכל ולא חולהשהיה
 לומר אבל עצמו את נושא חי ביהאמרינן
 מאד מחודשים דבריו ומ"מ יכול. היהקדיש
 שיאמר כדי הקטן את דגושא דכיוןלומר
 נימא לא ואמאי שאצל"ג כמלאכה הויקריש
 אם לי ומה משא להוציא צורך ככלדהוי
 צורך היא להוציאו רוצה שעבורההסיבה
 לילך חפץ שהקטן מאחר צורכו ולאהקטן



 )רנח(צח
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 השראל" אהרן "בית קיבץ

 יהיה שהקטן רוצה הוא שוב הרי קדישלומו
 ואמאי הוא כרצונו נחשב והדברבביהכ"נ

 שאצל"ג. מלאכההוי

 נראה יא קיר יצחק מנחת משו"תואכן
 הנושא דאדם דנהי כן העיר גרוסנסשהרב
 כיון מ"מ אבל לקדיש א"צ התינוקאת

 לטובת זאת עושה אותו הנושאשאדם
 המוציא כמו הצל"ג מלאכה הויהתינוק
 חבירו. בשבילחפץ

 השו"ע לו שאין כך על השיב וייסוהגר"י
 לצדד מהרש"ק כוונת אולי ח"ש הס'עם

 מצוה לצורך אם הראשונים דנחלקועפי"מ
 קה, ד שבת תוס' ]עי' הצל"ג, מלאכהחשוב

 ובירושלמי שם הרשב"א ודחי' הא[ ד"הב
 ומש"כ - שם, ופנ"מ ובקה"ע ה"ג[]שם

 מלאכה הוי חבירו לטובת עושהלפשיטות
 סי' ]חו"מ חת"מ בחי' ממש"כ יל"עהצל"ג,
 במ"ש שזכינו[ ואחר בד"ה קצר( )צ"לקצ"ה
 גרע דלא שאצ"ל מלאכה דהוי נ"לועוד

 עיי"ש. דחבריה בארעאממנכש

 שם דבריו לפנינו ח"ש שהס' הגםוהנה
 מלאכה הוי אי כוונתו ביאר ולאסתומים
 משום או מצוה דבר דהוי משוםשאצל"ג
 חבירו. לצורך אלא לצורכו זהראין

 כוונת דאם לנדוננו לומר יכלנוולפי"ז
 כיון לפי"ר כן אם מצוה דבר מצדמהרש"ק
 ללכת מצוה לצורך שיוציאוהו רוצהשהנכה
 דשבות שבות והוי דרבנן הוי א"כלביהכ"נ
 מצוה.במקום

 דהוי מצד מהרש"ק דכוונת גימאואי
 ענין אין התינוק למוליך וא"כ אחרעבור
 לומר לביהכ"נ יבוא שהתינוק עצמומצד
 צריך אם מנין לו להשלים גם שהריקדיש
 רצונו למלא כדי רק והוי בו להעזר יוכללא

 הנפטר אביו עם אולי או עמו חסדולעשות
 עצמו מצד המוציא של צורך אינואבל

 את יטלטולו דאה לומר מקום ישולפי"ז
 ש"צ שיהיה או מנין השלמת לצורךהנכה
 לישראל אסור יהיה א"כ בתורה להםויקרא

 בכך. צורך יש שלמטלטל כיוןלטלטלו

 של עצמו לצורך רק יטלטלו אםואדרבה
 בציבור להתפלל יוכל שהוא כריהנכה

 ולמי וס"ת וקדושה קדישולשמוע
 צורך יהיה לא שמטלטלו ולמישמטלטלו

 תטלטל אשה אם או התפלל שככר כגוןבכך
 למטלטל ענין כל יהיה שלא באופןאותו
 שלא באופן רצונו ממלא ורק שםשיהיה
 ממלא ורק שם שיהיה למטלטל ענין כליהיה
 מקום יש בכך עצמו צורך כל בלארצונו
 מותר. יהיה דבכה"גלומר

 צא סי' ד או"ח אג"ם בשו"תוראיתי
 לילך שיכול תינוק נשיאת בדברשנשאל
 חי שהוא מצד דשבות שבות שהואבכרמלית

 בוכה שהתינוק באופן לטלטלו והתירנ"ע
 ואף הביתה. יביאוהו אלא"כ להשתיקווא"א
 שאין וסק"ח סק"ז שז בסי' המג"אשכ'
 כיון מ"מ השבוחים בענין לרבר דברמדמין

 והביא להקל יש סובא מצטערשהתינוק
 צ"ע הח"ש וס' וז"ל, ע"ד וכ' הח"שדברי
 מנ"ל המצוות בין חילוק דאיכא כיוןחרא

 זה שאין ובסרט התירו, קדיששלאמירת
 שיהיה שייך לא הקטן וגם שלו,מצוה

 אדם שום על מצוה שליכא ונמצאמחוייב,
 שהקטן שיראו אנשי על מצוה ליכאדהא
 לחנך מצוויין אין דאחרים מצוה,יעשה

 כאמירת מקרית ולמצוה אחרים, שלתינוקות
 אך כו', חינוך ענין כלל ליכא אוליקדיש
 גמילות שהוא משום היא דהמצוהאפשר
 הוא דזכות התינוק של אביו המת, עםחסד
 קדיש. אומר ביותר קטן אפילו כשבנולהאב
 להרמב"ם לגופה שא"צ מלאכה האועוד
 וכרהזכיר חטאת חייב הוא ה"ז משבתפ"א

 הפוסקים שלרוב משום כן שהורהבעצמו
 דקמ"ה שבת בר"ז עיין וגם דרבנן, רקהוא
 לכבות התירו לא רכבוי שכתב ובמקוםד"ה

 דאם משום עכו"ם ע"י לא וגם הפסדבמקום
 לחלק בקיאין הכל אין אסור לגופו צריךהיה
 תינוק הוצאת שרוב צל"ג לשאינה צל"גבין
 זה, לתירוץ להתיר שאין הצל"ג מלאכההוא
 ספק אין ולכן הח"ש, לוה גם חש לאאך
 בכרמלית קטן לשאת לדידיה להתירשיש

 וגם מדרבנן רק הוא שלכו"ע מצטערכשהוא



 צט)רנט( )צב( ב גליון טזשנה

 שבדינא אף שלכן למטעי, מקוםליבא
 בכרמלית קטן בנשיאת לפקפק ישדהח"ש
 עכ"ל. להתיר. יש מצטערכשהוא

 הראשונה קושייתו דלגבי למדיםנמצינו
 דבר דחשיב לה מפרק ואיהו לה מותיבאיסו
 נמצא השניה קושייתו לגבי אךמצוה

 לגבי הח"ש בחידוש מפקפקשבאמת
 מצד דרבנן דהוי בנדונו ומיקלמלשאצל"ג

 נ"ע. חידהוי

 נניח אם גם זו שבות  של צירוףולפי"ז
 נחשיבו הזה והטלטול כך הואדאבן

 אפשר אם ברור לא עדייןכמלשאצל"ג
 )ובד' הרמב"ם לד' דאובות כשבותלהחשיבו

 דגם הר"ן לד' וכן קיז(, סי' חן לוית עייןמרן
 בקיאין, בכל ראין הסברא שייכתבנדוננו
 עיין ואולם צל"ג. אין או צל"ג ביןלחלק
 בכיבוי דדוקא רד עמוד קיז סי, חןבלוית
 וע"ע מלשאצל"ג. בשאר ולא הר"ןתיירי
 סס"ב שא סי' על ב' שבת ח"ד יוסףילקוט

 לו אמר הגרע"י מו"א דגם שכ'במקורות
 בזה ושהאריך מחוורים הח"ש דברישאין

 בקרוב(. לראותם ה' )יזכנובכתובים.

 טלטול דרך של נוספת אפשרותעוד
 בנו. שאינו קטן ישראל ע"יתיתכן

 לרב ח"א והלכותיו הקטן בס'עיין
 תשנ"ו(. יר' הברכה נתיב )הו'רקודוקי
 בחילול הקטן להרגיל שאסור רלגעמוד
 שגות, משום שהם בדברים אפילושבת
 ס"א. שמג או"ח בש"עכמ"ש

 שהפרמ"ג כ' קטן ע"י דשבותובשבות
 לומר להתיר כ' מק"ו שמו או"חבמשב"ז
 אע"ג מכרמלית, מפתח שיביאלתינוק
 להאכילו דאסור מבואר שמ"גשבסימן
 אפשר מ"מ דרבנן אסור אףבידיים
 שבות כמו להתיר יש מצוהדלצורך
 מ"י ושכה ס"ה שז כבסי' גוי ע"ירשבות
 שאין במקום וה"ה וצ"ע. לזה דמי דלאואף

 סידור להביא לתינוק לומר דשריעירוב
 עכ"ד. לביהכ"נ,וחומש

 בשם שכ' שמ"ו בסי' תורה בדעתוראה
 מצוה, לצורך קטן ע"י שבות להתירהסרמ"ג
 סי' ח"י בחת"ס וראה הצ"ע. אתוהשמיט

 הצ"ע. את גם שהעתיקי"ג
 שאינו בקטן רק דבריהם נאמרוובפשטות

 סי' בשעה"צ כמבואר מה"ת אסור דבבנובנו
 שדן שם החת"מ דברי צ"ע אך סקנ"ר,של"ר
 לומר והתיר הט"ז על שסמך אחד רבלענין
 ולהוציא להכניס עירוב שאין במקוםלקטן
 דא"כ החת"ס ותמה לשבת, הצריך דברכל

 עוד נצטרך ולא ישראל ממון עלנחוס
 אדם שכל השבת ביום בביתנו גויותשפחות
 בחורף. בשבת תנור לו להחם לבנותיויצוה

 בנו בין לחלק כשעה"צ ס"ל דלאומבואר
 באיסור שגם שם החת"ס ודעת בנולאינו
 אא"כ לקטן לומר אסור מצוה ולדברדרבנן
 מפתח שמביא כגון הקטן של מצוהזוהי

 וכן להתפלל יכנס בעצמו שהוא כדיביהכ"נ
 שכ' שם ומסיים סו. סי' בתשו' לרעק"אס"ל
 פ"ו אומניך מלכים בס' זילברשטייןהגר"י
 שיעלה לקטן מותר אם לדון שיש ז מע'סוף
 הציבור לצורך שופר ויוריד אילןעל

 כשעושה רק שמותר שיתכןולעצמו,
 וממילא לעצמו מצוה לצורךמלאכה
 כשעיקר משא"כ זה עם הגדולמצטרף
 הוא שגם אלא כולו הציבור לצורךכוונתו
 לו כספינן שנחשב אסור אולי עמהםמצטרף
 וצ"ע.איסור

 עמוד קלה אות בפ"כ באורך מ"שוע"ע
 לקטן לתת מתיר ולמעשה שם תג ובהע'שיט
 עצמו לצורך לביהכ"נ שיביאנוסידור

 יקח הקטן אם בנדוננו ולסי"זבכרמלית
 לצורך דשבות שבות במקום לביהכ"נאותו
 התורה קריאת ממנו לשמוע רוצה כיעצמו
 שלא לקטן יאמר אם בפרט מותריהיה
 דרך לרה"י מרה"י מעביר ויהיה בר"היעמוד
 למקום מגיע אם שלמשל לו ויסבירוכרמלית
 סביב במקומו לנוע ימשיך אדום רמזורשיש
 וכיו"ב יעמוד שלא באופן וחזור הלוךעצמו
 משיב בשו"ת כמ"ש ומותר הנחיות לויתנו
 עוד שם וראה שם. כמצויין כ' סי' ח"אדבר
 שו"ת משם שכ' הטעם כמו להקלסיבות



 וישראל" אהרן "ביתקובץ)רם(

 יש שבהוצאה ע"ה סי' )פרומר( צביארץ
 מחשבת מלאכת טפי דבעינן יותרלהקל
ע"ש.

 מאיר לר' הנער מורה בספר ראיתיואמנם
 ירושלים חכמים משנת מכון )הו'אביטל
 שאין שכ' רנח עמוד סל"ו פט"ותשנ"ו(
 במקום או ר"ה דרך קטן ע"י לטלטללהקל
 סידור או ביהכ"נ של מפתח העירובשנפסק
 להקל הנוהגים ומ"מ הקטן לצורךאפילו
 שם שאין במקום אחרים לצורך אפילובזה
 בידם, למחות אין מצוה ולצורך מצויגוי

 כד' בזה ומחמיר שכ' מה במקורות שםוראה
 שאסור שפסקו שמג בסי' והש"עהרמב"ם
  שם וראה דרבנן, איסור אפילו לקטןלספות
 קכח חן הלוית כמ"ש שם סיים מ"מנימוקיו,
 וי"א מה"ת בזה"ז ר"ה לנו ראיןדכיון

 דרבנן תרי הוי מדרבנז רק הוי לקטןשלספות
 והריטב"א והרשב"א הרמב"ןולפמ"ש
 דרך לרה"י מהר"י שהטוציא יג.בעירוכין

 אין לכן דרבנן תלת הוו א"כ דרבנן הואר"ה
 שיהי' בלבד להקל הנוהגים בידלמחות
 מצוה. ולצורך מצוי גוי שאיןבמקום

 הוא לקטן לספות המחלוקת כלולמעשה
 קל יותר דשבות ובשבות דרבנןבשבות
 קעג שיק ומהר"מ בצ"ע הפמ"ג נשארומ"מ
 דאורייתא ר"ה לנו שאין הוצאה דלגביכ'
 תלת הוא וכאשר למיסרך ראתי החששאין

 אולי יבזה בהדיא שאוסר מי מצינו לאדרבנן
 לזה שבוחים עוד נצרף אם וכ"ש מודוכ"ע
 להרבות שנוכל וכל להקל שישוראי

 עדיף. האיסור להקל בזהבשבוחים

יא
 ח"ג אהבה מנוחת הספר ראיתיולהלכה,

 בדבריו השואל אליו שציין ממ"חפכ"ז
 יושב רק ללכת יכול שאינו רגלים נכהוז"ל,
 בידיו ומנענעם כפולים גלגלים עםבעגלה
 זאת בעגלה לצאת לו מותר מהלכתוהעגלה
 בה שישב א. הבאים: בתנאים בשבת,לר"ה
 ישא שלא ב. בר"ה. בה ויצא היחידברשות
 שלא שיזהר ג. דבר. שום כעגלה אובידו

 ברחוב. לצלצל המיוחד בפעמוןלצלצל

 והמקור הטעם כתב שם מנוחותובמי
 בלי לילך יכול ואינו שהואיל זה,לכל

 שא סי' בש"ע וכמ"ש כגופו הו"להעגלה
 חאו"ח ח"א כהןן שמחת בשו"ת וכ"פסט"ז.
 לה סי' ח"א מצליח איש ובשו"ת בסי'

 איש בשו"ת נזכרו בפנים שכתבנווהתנאים
 עכ"ד. ע"ש. הנ"למצליח

 תנאי שצריך לכאורה משתמעומדבריו
 כעגלה שישב ללכת יכול שאינו לנכהראשון
 וכו' בה יושב כשהוא לר"ה בה ויצאברה"י
 שבוח של בתנאי רק להקל שכוונתו נ"לולא

 מרה"י שמוציא מוסקים לאותםנוססת
 גדולה חומרא דזוהי פטור ר"ה דרךלרה"י
 מובן ולא יוסף, מהילקוט להלן מ"שוראה
 שאינו באדם שמדבר מאחר לאסוקי באמה
 לישא יכול שאינו וכ"ש ללכת אפילויכול
 זה ותנאי ולהוציאו ולהכניסו בירו הכסאאת
 לגבי הנ"ל שבר"מ התשובה בסוףנזכר

 מדברים כי זה. דבר לומר שייך ושםאופניים
 וד"ל אופניים. על הרוכב בריאבאדם

 ריק הכסא את ישא לא שאחרשכוונתו
 בעגלה היושב הנכה שמבחינת ברוראבל
 אמות ארבע בידיו מנענע אם הבדלאין

 יש וגם לרשות. מרשות מוציא אובר"ה
 מדבר ששם כהן השמחת נדון ביןלהבחין
 כמו ופידלים שרשרת בה שישבעגלה
 מצליח איש בשו"ת הנדון לביןבאפניים
 וכפי כפולים גלגלים על שם מדברשהשואל
 לעיל. בזה הארכנושכבר

 כרך שבת ח"ד יוסף ילקוט בספרוראיתי
 לכסא המרותק נכה שכתב: סנ"ו שא סי'ב'

 כסא עם לר"ה לצאת לו שמותר י"אגלגלים,
 העגלה את דוחף עצמו שהוא באופןגלגלים
 בציבור תפלה לצורך כן ועושהבידיו

 להקל שאין וי"א התורה, קריאתושמיעת
 לדינא שהעיקר ואע"פ גוי. ע"י אלאבזה

 להחמיר יותר נכון מ"מ ראשונה,כסברא
 כשהוא להקל יש וכן גוי. ע"י לרה"רולצאת
 לביה"כ ישר מביתו גלגלים בכסאיוצא
 על ויסמוך ברה"ר, לנוה עוצר שאינוכאופן
 לרה"ו מרה"י שהמוציא הפוסקים רובשיטת
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 יש מצי" ובמקים מדיבנז י" אסי נגקג"הן

 בזמנינו רה"י על שמדבר מדבריוונראה
 דלעיל שהפוסקים ואע"פ ככרמלית.שדינו
 יותר שנכון כ' מ"מ גמורה כר"ה אףהקילו
 אחד שמצד אפילו גוי ע"י ולצאתלהחמיר

 דהוי אלא להוצאה נחשב שוה גרוע יותרזה
 כשמוליך ואילו מצוה במקום דשבותשבות
 זה אין ודעימיה לציון האור לס' עצמואת

 גמורה בר"ה אף ומותר כלל כהוצאהנחשב
 זו אפשרות מעדיף מ"מ הרשות לדברואף
 מצריך עצמו בכוחות לצאת רוצהואם

 שבות של צירוף עוד שיהיהלכתחילה
 אם הפוסקים במחלוקת השנויהאחת
 מן אסור ר"ה דרך לרה"י מרה"ימוציא
 לאו. אוהתורה

 שאין הפוסקים כרוב מכריע אסולכאורה
 זו שבות לצרף א"כ יכל שכות, אלאזה

 גם ולהתיר ככרמלית בזמנינו דר"הלשבות
 להקל שחשש נראה אולם אחר, ישראלע"י
 הללו השבוחים שני סוף שסוף כיוןכ"כ

 זו סברא צירף רק וע"כ במחלוקתשנויים
 בלכד. עצמולמוליך

 את אנו מחשיבים אם לעיל, כאמוראולם
 דבר לכל כהולך בעגלה עצמוהמוליך
 שלא באופן שילך אי"צ לו טפילהוהעגלה
 מצוה. לצורך דוקא ושיהיה בדרךיפסיק

 אינו שכאשר קולא לצך לדק ישולענ"ד
 העגלה עם רק אופן בשום ללכתיכול

 דאפשר היממה שעות כל אליהומרוחק
 אפילו ואז ממש כרגליו חשיבאשהעגלה
 כאשר להוליכו מותר יהיה אחרלישראל
 הארוכה הדרך כל עצמו להוליך עליוקשה

 ידיו את להוויו יכול אינו אם שאפילוואפשר
 כרגליו העגלה את להחשיב יש מ"מכלל
 ממש והיא אותו מוליכים אחרים ידהשעל
 הנושא כחי יחשב לא אם וגם ממנוכחלק
 נוכל שבוחים שני בהצטרף מ"מעצמו
 ע"פ בזה להקל לבי מלאני שלא אלאלהקל.
 עד שהקלו למה כניגוד כלבד אלוסברות

 ע"י נשיאה של באופן רק הפוסקים כלהיום
 עצמו. ע"י אוגוי

 דברי הביא הנ"ל יוסף בילקוטובמקורות
 ושו"ת פראנק שהרב שאע"ס וכ'הר"פ
 )אמנם להחמיר העלו יט סי' ח"גישכי"ע
 ככר אחרים(, מטעמים מחמירהישכי"ע
 מ"ב סי' ח"ז כהן שמחת בשו"ת ע"זהשיב
 הן נכים בעגלת ללכת לנפשיה דינאועבד
 עירוב. שאין במקום והן עירוב שישבמקום
 הכהן משה כלפון הרה"ג מ"שוע"ש
 על שהשיב ומה וכו' ונשאל שואלמת"ס

 ע"ש.הרהמ"ח.
 העלה ז' סי' ודורשין שואלין כשו"תגם
 הנו"ב למ"ש דומה זה שאך וכ' כזה,להקל

 על ללכת שאסור יא( או"ח)מהדו"ק
 אותו שטוענין כסא )מיןפאטשעזע
 עירוב, כה שאין בעיר ידיהם( ביןהנוכרים
 בבריא. איירידהתם

 גוי ע"י לר"ה יצא שהנכה עדיףומ"מ
 שבות והוי בזה"ז ר"ה לנו שאין י"אשהרי
 ס"ה שז בסי' מרן שכ' מצוה במקוםדשבות
דשרי.
 הנו"ב נידון בין שם שמחלק מ"שוהנה
 השואל רושינסקי מיכאל יצחק הרבלעגלה
 בתשובה ואמנם שאלתו בדברי כ"כשם

 מדוע הרמב"ם על שם ותמה עמומסכים
 שאין וכ' שלו וסמוכות הכסא דיןהשמיט
 שהעגלה שאע"ג לעגלה כסא ביןלחלק
 ועל המשא להקל רק זהו אופנים ע"גהולכת
 מבלי אכל העגלה להזיז בקל שיוכלהרוכב
 היתה לא ויזיזה עליה בכוחו הואשישען
 שם ותמה דכסא. להא ממש ודומההולכת

 כי בשאלתו השואל שציין שאסר אחד רבעל
 דומה הוא הרי הקיטע לקב דומה שאינואף

 הוא ובעגלה בו קשור שהכסא ואףלכסא
 בעצמו לירד יכול אינו הוא מ"מ עליהרוכב
 והרי ארם בני שיסייעוהו מבלי העגלהמן
 וקשור. כפפותהוא

 בכרמלית רק לא נוברי ע"י שמתירוע"ש
 עמ"ש מצוה לצורך גמורה בר"ה אףאלא
 באמירה מקילין יש ס"ה שז בסי'הש"ע



 השראל" אהרן ויביתקובץ )רסב(קב

 שם והביא דאורייתא במלאכה אפילולנרכרי
 לנוכרי דאמירה הראבי"ה מ"שהט"ז

 בדבר אלא אסירא לא נמיבדאורייתא
 אבל ישראל, ע"י תקנה למצואשא"א
 בהולכה כגון ישראל ע"י דאסשרהיכא
 אדם בני מחיצת ע"י להביא שיכולבר"ה
 מרה"י בהוצאה אף להתיר שדעתו ע"ששרי,
 צורך שהוא כאן בודאי וא"ב זה בעניןלר"ה
 עכ"ד. ע"ז. לסמוך ישמצוה

 שאינו קטן עגלת על גג ס" בחיו"דוע"ש
 באיזה שם ביאר ולא בזה פקפוק שוםיודע
 במקום שם שמדבר וכנראה מדבר.אומן
 אחד שרב מה לשלול רק ובא עירובשיש
 לנסוע להיתר יחשבו שלא סייג משוםאסר

 מנוע. עםבעגלה
 ס"ס הוי וגם שם יוסף הילקוט עודוכתב
 לנו אין ושמא כך בעצמו לצאת שרישמא
 ענין קשור מה דבריו הכנתי ולא בזה"ז.ר"ה
 נשיאה לענין בעצמו לצאת לו שמותרמה
 עצמו לו מותר אם וגם אחר, אדםשל

 כנושא זה הרי לאחר מ"מ כמהלך,דחשיב
 וא"ב א"ע, הנושא כחי נחשב אינו אםמשא
 לגוי. גם כך אסור אחר שלישראלכמו

 לחוש ראין שם שמסיים בדבריווע"ע
 נב. ח"ב דעת ביהוה כמבואר חריץלעשית
 העגלה מטה שאם ח"א השש"כ לפמ"שואף
 אם מ"מ פ"ר, הו"ל לצדדים הילוכודרך
 טסי. שרי גוי ע"י כןעושה

 הוא כאשר אוסר שהשש"כ מכאןומשמע
 שש"כ שבספר שהביא ביחו"ד וכ"כפ"ר.
 שם העלה כך ואכן בזה. החמיר קסגעמוד

 במהדורה אולם הראשונה.במהדורה
 להסיע מותר כ', שסב בעמודהחדשה
 בכביש רק לא וביו"ט, בשבת ילדיםעגלת
 להסיעה רק ולא חול, בדרך גם אלאסלול
 מותר. לצדדים להפנותה גם אם כי ישרבקו
 אויערבך מהגרש"ז שמעתי צט, בהע'ושם

 החול את דוחה רק הוא שהרי עמו,וסברתו
 אפשר וגם נכבש, שכבר במקוםלצדדים
 תיחוח, עפר כעין הוא דוחה, שהואשהחול
 ארעא, ריפוי משום לאסור שייךדלא

 וספסל בכסא רק חורש, משוםדאיסורו
 גלגלים בכסא ולא רגיל )ובכסא כבדיםשהם
 וכיון כנלפע"ד(, מתגלגל. אלא נגררשאינו
 אף להקל הערוך דעת ניח"ל דלאדבפ"ר
 שאינו זה עם בצירוף מ"מ הכי קימל"ןדלא
 אין וגם מקלקל, אלא אינו וגם כלאח"י,אלא
 איסור בו דשייך כזה עפר שמזיז פ"רזה
 גדול בספסל וגם דשרי נראה ארעא,רפוי
 היכא בפ"ר להקל המ"א דדעת כיוןיל"ע
 ע"ש. וכו' וכלאח"י מקלקלדהוה

 מצד ולכן חסידיו לכל הוא שהדר לנוהרי
 גלגלים. בכסא לחשש מקום אין חריץבעית
 לגרי"י כה, א אש שרידי בשו"ת בזהוע"ע
 אליו אוירבך הגרש"ז ובמכתב זצ"ל,ויינכרג
 אש" "שרידי בעל חי' הספר בפתחהנדפס
 תשנ"ו(. ירו' שניה )מהדו' הש"סעל

 מנחת לשו"ת יוסף הילקוט מצייןבהמשך
 נכת- באשה להתיר שכ' י קי"ד, ח"ביצחק
 מסיע וגוי בידיה העגלה את המוליכהרגלים
 מע' השד"ה מ"ש הביא הס' שבסוף וכ'עמה
 זה. בדבריו"ט

 לב א יו"ט מע' ח"ט בשד"ח המעייןוהנה
 כסא בנשיאת מאד שהחמיר יראה 31עמוד
 אם נוכרים ע"י אפילו ביו"ט בין בשבתבין
 לדין רחב נושא זה  וגם ממש מצוה לצורךלא
 שם לעיין וכדאי מצוה צורך נחשב מהבו

 ובס' להיתר. פשוט לא הדבר כמה עדולראות
 גמורה בר"ה להלכה נוקט בז( )לד,שש"כ

 לסובב הנכה יכול שאם יצחקכהמנחת
 לנכרי לומר מותר העגלה, גלגלי אתבעצמו
 שניהם ע"י תנוע שהעגלה בתנאילהסיעו
 ובו העגלה את יסיע שהנוכרי דהיינוביחד
 שכל באופן הגלגלים את היהודי יסובבבזמן
 עוזר, רק הנכה ראם לבדו לעשות יכולאחד
 יכול. אינו וזה יכול כזההו"ל

 קשה טכנית מבחינה זה דבראמנם
 ע"י שתהיה הנסיעה כל שיכוונובמציאות

 הר"פ גם וכמ"ש בדיוק ביחד שניהםכח
 כך על לסמוך א"א ולענ"ד לעילשהובא
 שיהיה לצמצם יוכלו ההליכה כלשבמשך

 אפשר היה אם ובאמת ממש. שניהם כחע"י



 קג)רסג( )צב( ב גליון טששנה

 לכאורה ביחד שניהם ע"י העגלהלהוליך
 שיקחו ישראלים בשני גם להקל מקוםהיה

 לבר מהם כ"א ע"י נוסעת שאם ביחדהעגלה
 הוי שוב ובכרמלית שעשאוה שניםהוי

 בכל הוא ששבות נאמר אם דשבותשבות
 באמירה דוקא ולאו בשבת דרבנןאיסורי
 במציאות הדבר קשה כאמור אולםלנוכרי
 אחד מצר עגלה כשדוחפים כללובדרך
 עיין גם בזה. לכוון וקשה השני לצדבורחת
 נכון טעם קמ"ר שלמה לב האלףבשו"ת
 כן. לעשותשאין

 שהמיקל יוסף הילקוט בחבולהלכה
 דוחף שהוא באופן כסא עםלצאת

 על לו יש וכדומה תפלה לצורךהגלגלים
 גוי ע"י כן שיעשה עדיף ומ"מ שיסמוך,מה
 ויכנס בכסאו יושב כשהוא מרה"י שיצאאו
 שהסכים וכמו בר"ה לנוח כלי לרה"יכך
 לסמוך שיש שליט"א, מו"א הגאון בזהעמו
 מרה"י שהמוציא הפוסקים רוב שיטתעל

 מדרבנן. רק אסור ר"ה דרךלרה"י
 בשבות להקל שיש הל"ה חן לויתועיין
 ממהר"מ שם והביא ישראל ע"י גםדשבות
 כדרכה שלא הוצאה וכגון כן שהוכיחבריסק

ככרמלית.
 לטלטל אפשר אם בדבר להתיישבוצריך
 באופן יד כלאחר או שינוי של באופןהעגלה
 בלבד השמאלית בידו כגון בכך דרכושאין
 ישראל ע"י גם מותר היה ואז במרפקואו

 בכרמלית. עירוב שאין במקוםאפילו

 פ"ט לנגה אלימלך הרב של בספרוועיין
 כשאין או מחיצות כשאין טלטולאופני
 בזה. עתה להכנס רצוני ואיןעירוב,

 נזה שכתבו ספרים היו דירן בנדוןעור
 להם שמציינים ראיתי רק עיני לנגד היוולא

 שיעיין כראי בנושא לדון עודוהרוצה
 כה, וח"ו קיח ח"ג ונשאל שואלבשו"ת
 א )שטרית( יהודה ומנחת מב, ז כהןושמחת

 הלפרין לגרל"י חושב מעשה ובס'מ,
שליט"א.

 של התשובה בגוף לעיין כדאיוכן
 הלוי וביד אריה לב גרוסנסהגרא"ל
 השרידי עליו שציין מבין ובפניוירצבורג,

אש.

 שם יש שאם הנ"ל מכל להלכההעולה
 לטלטלו, אחר ישראל יכול וכדין כדתעירוב
 גדר מוקף אינו והמקום עירוב איןואם

 שדינה י' בגובה כלשהי גדר אובטחון
 עירוב אין וכן כרה"י נחשב והמקוםכחומה
 עצמו להוליך יכול כנהוג הפתח צורותע"י

 ואם לכך, מסוגל אם עצמו בכוחותבעגלה
 שאינו קטן ישראל או נוכרי ע"י אפשרלאו
 רק אפשרות כל וכשאין עדיף. ונוכריבנו,
 ההיתר באופני לדון יש גדול ישראלע"י

 יחד, שבוחים כמה לצרף אפשר אםשכתבתי
 סמה יותר לקולא בזה להורות רוצהואיני
 יסכימו אא"כ בפירוש הפוסקים התירושכבר
 ברורנו. הגדולים הפוסקיםלכך

 של לאמתה נכונים דברים יצ"ו משה כה"ר היקר בני זו בתשובה שכתב מה כלראיתי
 ולמעשה. להלכה עמו תכון ידי ואףתורה
 וכמ"ש במקום עירוב לסדר כאמור וראוי הזה. לצער יצטרך ולא יבריא שהשואל רצוןויהי
 ישראל. דייני על ושלום התשובה בתחילת היקרבני

 התורהבברכת
 בצריעזרא

 של ,ל,ל



 השראל" אהרן "ביתקובץ )רפד(קד

ו*ינמן *שראלהרב

 בזמננו אשה של ירים ונעשי דיןביררר
 כסף( המשתכרת )אשה לניתן מרף להניא סוחר נאציות שהןנשים

 לבעלה. או לה הכסף שייךלמי
 אברך אשת שיש במקרה לרון ישא(

 אינו או לביתו מועטת סרנסה מביאשהבעל
 לעבוד לצאת צריכה והאשה כלוםמביא
 ויש המשפחה פרנסת את להשליםבכדי
 מזכירה כמו רגילה מלאכה להן שישנשים
 גדולה שלהן שהכנסה נשים ויש גננתאו

 הדין מה הרכה, שטורחות כאלה וישמאד
 מעשה רווח שייך ולמי מהן אחת כללגבי
 לבעלה. או עצמה לאשהידיהן

 י"ב( פרק אישות )הל' כרמב"םוהנה
 ובהלכ' לאשתו הבעל חיובים העשרהמביא
 חייבת שאשה דברים הד' הרמב"ם מביאד'

 ובתוך לה. חייב שהוא מה תמורתלבעלה
 אשתו ירי שמעשה הרמב"ם כותבהחיובים
 מובא וכן לה. חייב שבעלה מזונותיהכנגד

 יותר ומבואר ב'( סע' ס"ט )סימןבאה"ע
 חייבת אשה מלאכות איזה א' סע' פ'בסימן
 שדרכן מקום המדינה כמנהג "הכללבעלה
 או צמר לטוות רוקמת, לרקום אורגתלארוג
 יותר ועשתה עצמה דחקה וכו' טווהמשתן
 הרמ"א ומוסיף לבעל". המותר להמהראוי
 שזה כסף מעה לה נותן שהבעל דווקאעכ"ז
 שהיא הקטנים הדברים לקנות לאשהכסף
 שהעדפה המחבר הזכיר וגם לצרכיה.צריכה
 מהרגיל יותר עבודות שהוא לבעל שייךג"כ

 ד' באות בס"ד וכשאבאר עשתהשהאשה
 כמפורט.יותר

 מקבל לא שהבעל אופנים ב' שישודע,
 : לעצמה לוקחת ושהאשה אשתו ידימעשה

 מובא רב אמר הונא רב כמו קי"לא.
 אשה שיכולה וק"ז:( וע: )ג"ח:בכתובות
 עושה. ואיני ניזונת איני לבעלהלומר

 מעצמה להסקיע זכות לאשה נתנושחכמים
 מעש"י לו להביא שחייבת לבעלההשיעבוד
 על מוותרת ג"כ היא אם אצלהוהשאירם

 שפסק כמו - מבעלה מזונות לקבלזכותה
 א' סע' פ' ובסימן ד' סע' ס"ט בסימןהמחכר
עי"ש.

 לאשתו מזונות מעלה לא האיש אםב.
 לא ג"כ הוא בזה כסף, מעה לה נותןולא
 שהובא כמו מעש"י ובמותר במעש"יזוכה
 שם. ושו"ע : נ"חבגמ'

 מצאתי זה בענין המדברים ראשב(
 ומ'( ל"ט ל"ת )סימן כאסן מהר"יבשו"ת
 כתב ובסוף שם בעילום רבנים ב'שדנו
 באשה להלכה להכריע דעתו באסןמהר"י

 כסף הרכה והרוויחה בסרסרותשהתעסקה
 ע"ד עשתה יה וכל קרקעות וקנתהומכרה
 כשביקש ואפילו בעלה רשות ללאעצמה
 היא בהחלטות לעזור וביקש כסףממנה
 שלה. בעניינים בדרכה והמשיכהמאנה

 לשלם חייב בעלה אם היתהוהשאלה
 שדרך המקום מנהג היו שכנראההמיסים
 ומשמעות שלו. ההכנסות בעד לשלםהאיש
 הרבנים ב' )מבין הראשון הרב שלדבריו
 שכיוון - הוא ל"ח בסימז שם(בעילום
 זה הרי עצמה דעת על הכל עשתהשהאשה

 ואיני ניזונת איני להריא אמרה שהיאכמו
 פטור ובעלה שלה הכל א"כעושה

מהמיסים.

 מב' זה דבר דוחה מ' בסימן באסןומהר"י
 :טעמים

 וא"ע א"נ בפירוש לומר צריכה האשהא.
 לבד עושה איני אומרת שהיא זה מספיקולא
 נ"ט. דף ערוך מש"ס לזה ואיות מביאוהוא
 וא"ע א"נ להגיד בלי קונם שאומרתבאשה
 רשות לבעלה נתנה שלא דירן בנידוןוהאשה
 כדין שלא עשתה שהיא הגם שלהמנכסים



 זה יסוד נלע"ד וכן וא"ע. א"נ כמו זהאין
 ע"ש. ע: דף בגמראמפורש
 דברי את מביא בסאן המהר"יב.

 מחלוקת המביאים והר"ןהריטב"א
 שהאם נח: הגמרא סוגיית עלראשונים
 יכולה וא"ע א"נ אחת פעם שאמרההאשה
 ויתרה שהיא אחרי או למחרת מזה בהלחזור
 לה לתת הבעל לחייב זכות לה איןכבר

 משמע וכן הריטכ"א שכותב יותרמזונות
 הוי יום שכל וימגין ר"ה סוף מ"ז:בתוס'
 יכלה האשה למחרת ולכן עצמו בפניחיוב
 שוב. מזונות לה להביא בעלה ולחייבלחזור
 וכן חזרה. זכות אין שכבר הרא"הודעת
 להלכה. הריטב"א דעתנוטה

 אומרים שלא באסן המהר"י כותבולפי"ז
 א"נ אמרה כאילו הוי שהאשה אומדנאשיש
 שיש וכיוון יום ילד מה יודעים לא כיוא"ע
 כל בה לחזור יכולה לא כבר שהיאשיטות
 שהיא למצב פעם תבוא היא ואולי חייהימי
 תצטרך והיא עצמה את לפרנס תוכללא

 לה, חייב יהיה לא כבר והוא הבעללמזונות
 אין וא"ע, א"נ בפירוש אומרת שלא עדא"כ

 אמרה. כאילו גוונא בכלמפרשים
 אם שאולי השני האופן רק גבן ופשג(
 לעצמה ומביאה כסף הרבה מרוויחההאשה
 לא בעלה כאילו הוי זה עצמה שמע"ימזונות
 ויש לה. הם המע"י וממילא מזונות להנותן
 אומנים: ג' ב- בזהלדון

 עצמה את לזון רשות לה נותן אינווגם
 אותה. זן לא שהוא נקרא שלהממע"י

 רב בשו"ת חזיתי בזה כשהייתיאבל
 אשה בענין ט"ו( סימן ח"ב )אה"עפעלים
 קרקעות הרבה ומכרה וקנתה לה רבשידיה

 המפרנסת הייתה והיא כסף הרבהוהרוויחה
 שמה על עשתה היא והכל במשפחההיחידה
 בעלה של חוב בעל בא שניהם מיתתואחרי
 שמה מדין שמכרה מהקרקעות לגבותורצה
 פעלים הרב ופסק בעלה קונה האשהשקונה
 זן אין כמו הוי כלום הכניס לא שהבעלכיוון
 לב"ח זכות ואין לאשה שייך והכל אשתואת
 הרב מביא וכן כלל. האשה קרקעותבכל

 סימן סוף )חו"מ מהרי"ט מהשו"תפעלים
 ס"ה: )דף הרמב"ן בשם מהר"ן שמוכיחס"ז(
 נראה וכן לאשה שמע"י הרי"ף(בדפי

 זה פסק על לסמוך וראוי נוטהשהסברא
 ראייה פז אדני על מבוסס שזהבפרט

מהרמב"ן.
 "נשים בעניין שם במהרי"ט ע'והנה
 לביתן טרף להביא סוחר כאניותשהמה

 גם עשתו ידיהן ומפרי בעליהן אתומכלכלות
 המהרי"ט מדבר ונכסים" עושר חילגברו
 הביא בתחילה שבו השני האופן עללהדיא
 באופן וכ"ש פסק, אח"כ ורק פרנסההבעל

 פרנסה להביא ממשיך הבעל שבוהשלישי
 ב' בזה כותב והוא לבעל. שהמע"ילאשתו
 :סברות

 כמו ביתה לרווח האשה שכוונת משוםא. פרנסה, שום לבית מכניס לא שהבעלא.
 ס"ט: בגמ' שמובא החתונה. מאזאפילו

 הביא הבעל החתונה לאחר בתחילהב.
 אבל הביאה, שהיא מה עם יחד פרנסהלה

 הפסיק אשתו בהצלחת נוכח שהואאחרי
לסרנסה.
 היום גט פרנסה בהכאת ממשיך הבעלג.
 שלה. ומע"כ אשתו למזונות מספיקהשהיא

 באסן המהר"י כותב הראשוןובאופן
 את זן שהבעל נקרא זה שגם מ'סימן
 את לזון רשות לה נותן שהוא כיווןאשתו
 לא שהבעל כמקרה וגק שלה. ממע"יעצמה
 להביא מה לו שאין או מזונות לאשתומביא

 לאשתו נתן שבעלה בציור שאפילוב.
 החתונה לאחר בתחילה ומע"כמזונות
 לו שייך המע"י כן אע"פ הפסיקואח"כ
 נתן שהוא בתחילה כי בטיל. קמא קמאמדין
 שמפסיק ואפילו שלו נהיו המע"י מזונותלה
 עדיין לו יש שלו מהכסף מזונות להלתת
 הוא שמזה מקודם לו שנקנו אשתומע"י
 המע"י פעם שוב כן ואם מזונות להמביא
 חייו. כל הלאה וכן שלונהיה

 שמה ראשונה סברא לפי נראהולענ"ד
 בו במקום רק הוא המהרי"טשהתכוון



 וישראל" אהרן "ביתקובץ)רמו(

 ואשה ולאשה לבעל משותף הביתחשבון
 שאם המשותף, לחשבון הכסף אתמכניסה
 נפרד בנק חשבון לעצמה עשתההאשה

 אץ שוודאי עצמה ע"ד הכלומתעסקת
 עצמה לתועלת אלא הבית לרווחכוונתה
 אם גפ"מ אין השנייה הסברא לפי אבלועיין.
 עם משותף או לעצמה בנק חשבוןמנהלת
 החזו"א השנייה 17 לסברא כיוון וכברבעלה
 וכן ו'( אית ע' סימן אה"ע )חלק קדשוברוח
 לבעלה. שייכים שמע"י למעשה נקטהוא

 מביא ה"א כ"א פרק אישות המל"מוהנה
 הוי שדינו עליו ותמה המהרי"ט דבריאת
 סימן בטור מובא ראשונים במחלוקתשנוי
 יתומים מנכסי שניזונת אלמנה בענייןצ"ה
 שדעת לאלמנה או ליתומים שייך המע"יאם

 שייכים שהמע"י שם והרשב"אהראב"ד
 שה"ה המל"מ ומוכיח ליתומים ולאלאשה
 וטוען לאשה הכסף שלראב"ד דירןבנידון
 מדין במע"י להחזיק יכולה שהאשההמל"מ
 בה שדי כבר אבל הראב"ד. כשיטת ליקים
 מכח פעלים ברב המל"מ לטענתנרגא

 שכותב ג'( סימן )ח"א עצמוהמהרי"ט
 אמרה האלמנה אם דווקא דן הראב"דשדין

 ע' )סימן החזו"א דחה וכן וא"ע א"נבפירוש
 ע"ש. אחר מטעם המל"מ טענת ו'(אות
 סובא ולרון ציור למצוא יש עדייןר(
 לשיטת אפילו לאשה שהמע"י לומרששייך

 העדפה. לאשה שיש בציור וזההמהרי"ט
 מביאה נט:,ס. האשה מציאת בתחל'הגמ'

 להעדפה: אפשרויותב'
 שעות עובדת שהאשה העדפה -א'
 כבוקר מאר מוקדם או בלילהנוספות
 עובדים. שלאובזמנים
 עבודות כמה עושה שהאשה העדפה -ב'
 שומרת שהיא כותב רש"י - אחתבכת

 שיר מלמדת וגם זמן באותו וחוסרתקישואין
 גם חיקה. בתוך ביצים מחממת וגםלנשים
 בילדים שמטפלת כגון מצב כזה שייךכהיוון
 או בישול כגון בית עבודת ועושהבביתה
 תווך או במכירות עוסקת וגםאפיה

 הטלפון.באמצעות

 כראשונים: שיטות ג' העדפה בדיןויש
 שייכת שהעדסה והרמב"ם הרי"ף שיט' -א'

 ר"ע של הח"ק כמולבעל
 שכל ר"ע כמו לגמרי שמסק הר"ח שיט' -ב'

 לאשה.העדפה
 ר"ע כמו שפסק גאון האי רב שיט' -ג'

 לגבי ת"ק וכמו נוססות שעות לגביבהעדפה
 הזמן. באותו עבודותהרבה

 פסקו א'( סע' פ' )סימן והרמ"אוהשו"ע
 מחוקק החלקת אבל והרמב"ם. הרי"פכמו
 הב"ח את מביאים ב'( )ס"ק והב"ש ב'()ס"ק

 מחזיקה שהאשה הוא שהמנהגשכותב
 שפסק הר"ח כמו לי קים בטענתבהעדפה

 ר"ע.כמו
 עברה שהאשה נקרא נוספות שעותוהנה
 חמישה להרוויח לוקח שזה ממה שעותיותר

 )אישות חושן הפתחי מעורר אבלסלעים,
 זה שאין שיעור( וכהוא ד"ה ט' אות י'פרק
 חמישה של השיעור הוא מה לנוידוע

 שאשה מהגמ' רואים שאנחנו רקסלעים,
 אשה זה ולפי העדפה הוי זה בלילה,שעבדה
 שהיא אחרי בלילה נוספות שעותשעבדה
 רגילה עבודה של שלם יום מקודםעבדה
 המנהג לפי בהעדפה תחזיק שהיאשייך

 אם אפילו לה מגיע )ואולי הב"ח.שמביא
 רק אלא בלילה נוספות שעות עובדתלא

 סלעים חמש לעשות כי שלם עבודהשבוע
 ימי כל שלקח מוכח לא הגמראבזמן

 כמו עבודות שהיו השבוע במשךהעבודה
 ולכן ויותר שלם יום לוקח היה שזמנןככיסה
 קצר הסתם מן היה בזמנן עבורהשבוע
 כל אין אולי ולכן ימינו של עבודהמשבוע
 יש מע"י( בחשבון בימינו האישהעבודת
 באו' בסע"ד שאכתוב כמו טובא בזהלדון
ה'.

 מגיעה ד' באות שמובאת העדפהה(
 מוסרת שהיא אחרי העדפה רקלאשה
 יש אבל רגילים ממע"י סלעים הה'לבעלה
 והנה מע"י. כל על הערסה דין שישמקרה
 הרשכ"א משו"ת הביא צ"ה בסימןהב"י

 האשה - וז"ל שלישי העדפה סוגשמחדש



 קו)רסן( )צב( ב גלון טזשנה

 לעקור ולבנות, לסתור לטרוח חייבתאינה
 לעשות אלא בריבית להתעסק ולאולנטוע
 למלאכה לשנותה הבעל רוצה ואםבצמר
 א"נ כעבדים אצלו שאינה רשאי אינואחרת
 היום מלאכה עימי עשו להם שכותבכפעלים
 כן שאין מה הבית, לבעל מציאתם כךולפי

 לעצמה מציאתה הדין מן האשהמציאת
 משום לבעל שתביא חכמים שתיקנואלא
 משל ניזונת אם שכן וכיוון וכו'איבה
 במעות הרוויחה או השביחה אםיתומים
 ידיה במעשה זה ורווח שבח דנים אנולמה
 אומרים היינו הדין מן אלא ליתומיםלהיות
 ליתומים ומשלמת לעצמה שהרוויחהשכל
 ע"כ.וכו'

 של הזה הדין שכל יסוד הרשב"אכותב
 מעשה זה מזונות תחת שהם ידיהמעשה
 לעשות אשתו את לכוף יכול שהבעלידיה
 ולעסוק הבית מן לצאת אבל וכו' טוויהכמו

 לכוף לבעל זכות אין רגילים שאינםכדברים
 לכוף יכול שלא אלה לדברים כן ואםאותה
 דין אלא ידיה מעשה של דין להם איןאותה
 עוסקות לא הנשים רוב והיום העדפה.של

 יוצאות אלא אלה וכגון וטווייהכתפירה
 ואפילו משרדים מיני בכל ועובדותמהבית
 בשעות רגילה עבודה שעושהשנאמר
 שהיום )שם( חושן הפתחי כותברגילות,
 לעבוד ללכת אשתו את לכוף יכול לאהבעל
 זה יוצאות, שנשים והיום לביתמחוץ

 מקום כי ברירה אין של ומצבבדיעבד
 שתעבור הצניעות מידת זה ואין בביתהאשה
 שחושבים שיש חושן הפתחי ומוסיףכחוץ.

 זאת מקצוע לה שיש שהאשהשבשידוכים
 אין אופן בכל בזה. לו נוח לא ודעתומעלה
 לעבוד לצאת אשתו את לכוף יכולהבעל
 לכוף, יכול שלא וכיוון לביתהמחוץ

 של החידוש לסי העדפה נקרא זהלנאורה
הרשב"א.

 שיצא יעקב אמרי בספר ומצאתי,וחפשתי
 שליט"א( שטרן )להגרי"מ לאחרונהלאור
 ל"ו( ס"ק ו' )סימן חו"מ הרב שו"עעל

 בתור שעובדות נשים "דאותן -שכתב
 כהה ויש וכדו' מסחר פקידות,מורות,

 דחקה בגדר והוא בזה חייבותשאינם
 שמרויחה הריוח א"כ מחיובה יותרעצמה
 ע"כ. הב"ח" כדכתב מידה מוציאיםאין

 עצמו בבית עבודות שרק היא שלווהסברא
 לעשות האשה לכוף ששייך וכו' תפירהכמו

 מחוץ העבודות אבל ידים, מעשהנקראים
 העדפה דין הוי אותה לכוף שא"אלבית
 מצאתי וכן ע"ש. הרשב"א סברתוכמו

 שגם צ"ב( סימן ד' )חלק מהרש"םבשו"ת
 אין אמנם הב"ח, מנהג עפ"י להלכה סמךכן
 כי שכותב ה'( אות ע' )סימן החזו"א דעתכן

 להיות מוכח אינו הב"ח, שהביאהמנהג
 המחבר שפסק ואחרי כמקומנו גםהמנהג
 החזו"א מכריע לבעל, שהעדפהוהרמ"א
 אפילו ואפשר השו"ע מפסק לזוזשאין

 האשה. מידלהוציא
 האמרי שכתב מה על להעיר ישועוד
 לא שהעדפה שכותב שם הב"ש מכחיעקב
 נכסי דין לזה יש אלא לאשה לגמרישייכת
 אוכל והבעל קרקע לקנות צריכה שהיאמלוג
 ר"ע( ד"ה )נ"ט. מתומ' וראייתופירות.
 בקונם הנדר להפר יכול הבעל למהששואל
 זה אין לר"ע לאשה שהעדפה כיווןמע"י,
 שני בתירוץ תוס' ומתרץ לבינה בינודברים
 נקרא זה מלוג נכסי דין להעדפה שיששכיוון
 האמר"י מציין ובאמת לבינה. בינודברים
 כוונתו. ביאר לא אך בצ"ע ונשאר הב"שאת

 מאיר הבית עפ"י היא שכוונתוואפשר
 הב"ש של הדין שתולה א'( סע, פ')סימן
 שני בתירוץ שאה"נ תירוצים מב'באחד
 מלוג נכסי דין לה יש שהעדפה התוס'מתרץ
 מתרץ ראשון בתירוץ אבל הב"ש,כמו

 לפי ובינה שבינו דברים נקרא שזההתוס'
 את בצמצום ממש וליקח להיזהר יכולשאינו
 משמע לו. ראוי שאינו ולהניח לוהראוי

 לא העדפה ועל לאשה שייך הכלשבאמת
 תוס' )ובאמת בכלל. מלוג נכסי דיןנאמר

 התירוץ רק מתרץ יפר ד"ה מ"ג.בקידושין
 יכולה שהאשה הב"מ פסק ולזו"זהראשון(.
 התירוץ כמו לי קים בטענת בכסףלהחזיק
 שכוונת לפרש אפשר א"כ בתוס'.הראשון
 במעות מוחזקת שהאשה שכיווןהאמר"י



 )רמח(קח
"  וישראל" אהרן "בית קמץא

 מוחזקת ג"כ היא הב"ח מנהג מכחשלה
 לאחר ובאמת הב"מ. כמו לי קיםלותר

 לי אמר האמר"י המחבר הרב עםשדברתי
 כוונתו. היתהשכך

 חלק שכבר כיוון למעשה, לדון ישואמנם
 שאין וטען הב"מ על ו'( אות ע' )סי'החוו"א
 על חולק ראשון כתירוץ שתוס'הסיבה
 מלוג נכסי דין להעדפה אין כי השניהתירוץ
 מה ראשון בתירוז לתוס' שקשהאלא

 כיוון השני בתירוץ בעצמושמקשה
 יכולה איך אשה שיעבודי רכנןשאלמוה
 כי קשה לא הראשון התירוץ ולפילהדירו.
 עדיין מלוג לנכסי גם רבנן אלמוה אםאפילו
 שהוא מהקרן להנות לא להיזהר לבעלקשה
 במקרה שרק למעשה החוו"א והגריעשלה.

 לאשתו מזונות שום מעלה לאשהבעל
 בציור משא"כ לגמרי, לאשה שייכתהעדפה
 הב"ש כמו החזו"א פסק יעקב האמרישל
 בזה. לי קים יותר שייךולא

 אצל ספק הווי לאמר"י שפשוטומה
 אם "ומ"מ וז"ל שם( ט' אות י' )פרקהפת"ח
 ודוחק ידיה. מעשי בכלל ה"ז והרויחהיצאה
 מה כל בכך חייבת שאינה דכיוןלומר

 עבדה אא"כ העדפה בכלל הוישמרויחה
 שהיא קשה במלאכה ואולי נוספותשעות

 לומר מקום יש נשים מסתם יותרמתאמצת
 לא ועדיין העדפה בכלל הוי האי רבשלרעת
 ומשמע ע"ש. ע"כ וצע"ג" באחרוניםמצאתי
 במקום רק מקרה בכל לבעלה שזהשדעתו
 ספק הוי נשים משאר יותר מתאמצתשהיא
 לא. או העדפה רין אלא למעות יש אםאצלו

 ק"ג ס' )ח"ג שלמה במנחת לי הראוועוד
 תרשית משכורת "מ"מ וז"ל כ"ב(אות

 שע"י כהעדפה חשוב זה אין מרווחתשאשה
 כך על עמדה לא האשה אם ועכ"פהדחק,
 שייך שהכל הדבר פשוט לבעל הכלומסרה
 להדיא לכאורה רואים ע"ש. ע"כלבעל"
 מעבודות האישה ששכר המנח"ששרעת
 לבעל. הוי לכיחמחוץ

 האמר"י בעל עם כשדברתי אח"כאמנם
 כתב שהמנח"ש שמזה לי טען הואע"ז

 משמע הדבר" פשוט וכו' האשה אם"ועכ"פ
 הוי חודשית שמשכורת קורם שכתבשמה
 שכך רק ליה, פשיטא לא לבעל ידיהמעשי
 שכונת נלענ"ר רבריו ולולי נוטה.דעתו

 העכורות עצם על בספק איננההמנח"ש
 שייך שהכסף להדיא לענ"ד כתב ששםבחוץ
 עבדה שהיא במקרה כגון אחריםציורים לגבי הוא הרבר" "פשוט שכתב ומהלבעל.
 זה מתי ספק הוי שזה וכו' נוספותשעות
 ד'. באות שכתבתי כסו נוספות שעותנקרא
 המנח"ש דעת כי הדברים נראים מקוםומכל

 שלהם והסברה לבעל. ששייך נוטיםוהפת"ח
 לכוף לבעל ראוי שאין שאפילו לענ"דהיא
 שאין ואפילו לבית מחוץ לעבוד אשתואת
 ידיה ומעשה לבית חוץ ועבדהשהלכה אחרי אבל ואת, שתעשה הצניעות מגדריזה

 כיוון העדפה נקרא לא זה בעולם,נמצאים
 לעבוד תלכנה שנשים בעולם מקובלשזה
 אזי, העולם דרך נהיה נוה לביתןמחוץ
 אבל לצאת אותה לכוף יכול שלאאפילו
 והבעל ידיה מעשה נקרא זה שיצאהאחרי
 שמרוויחה מה את ומקבל מזונה להמביא

מעבורתה.

 )שם( המהרש"ם מעורר כן, עלויתר
 שהבאנו הרשב"א השו"ת על לסמוךשקשה
 לכוף שא"א שעבודות שלו היסוד בכללעיל

 בב"י מצא הוא כי העדפה דין הו"ללאשתו
 הרא"ש משו"ת שמביא ק"מ( סי')אה"ע
 "וגם המהרש"ם: וז"ל בו, יש אחרתשרוח
 של דריווח הרשב"א שכתכ הרברבגוף
 לדינא צע"ג ידיה מעשה בכלל אינוריבית
 בשם קס' סימן אה"ע בב"י מבוארדהא

 באותן - וז"ל שכתב נ' כלל הרא"שתשוב'
 מה בכל ליבם מע"י נייונת שהיא חודשיםג'

 דבר וככל ובסרסורית ממלאכה ביןשתרוויח
 בלא במע"י ומלבושים חמצים לקנותוא"י
 דווקא דלאו ומבואר ע"ש. וכ' היבםרשות
 גם רק לבעל שייך צמו טווית שלמע"י
 ריבית של ריווח ה"ה וא"כ סרסוריתריווח
 עכ"ל ובו" העיטור מדברי מוכחוכך

 ע"טוהמהרשים



 קט)רסס( )צב( ב 1*ון טזשנה

 עפ"י חדש דבר נלע"ד לעצמיוכשאני
 תעריף "שמא שז"ל שמא( ד"ה )נ"ט.רש"י
 ה' משקל חכמים לה שפסקו ממה יותרעליו
 ע"כ. " וכו' שלו אינו זה דמותרסלעים
 "מותר" זה העדפה פירש שרש"יומשמע
 מותר של עניין יסוד כי פלא לכאורהוזה
 ומה רגילה עבודה שעבדה אשההוא

 סלעים. מה' יותר שווה רגיל בזמןשעשתה
 עבדה שהאשה זה הוא יסודה העדפהאבל
 ומהן מהרגיל עבודות יותר או שעותיותר

 ד"ה )שם התוס' פירש וכן יותר.הרוויחה
 מציאת פרק בתחילת בגמרא מוכח וכןר"ע(

 שהעדפה רש"י כוונת כי נלע"ד ולכןהאשה.
 ה' לבעלה נתנה שהיא אחרי רק היאלאשה
 של רגילות שבשעות במקרה כגוןסלעים.
 לה אין סלעים ה' הרוויחה לא היאעבודה
 ה' שתשלם עד ההעדפה עבודותמכסף
 זה ד"מותר רש"י כוונת וזו לבעלה.סלעים
 אלא מע"י במותר שמדובר לא שלו",אינו
 סלעים. ה' על כסףמותר

 לרשכ"א שאסילו חדש דין יוצאולת"ז
 דין להם יש בחוץ שעבודותוהאמר"י
 המותר את רק לקחת יכולה האשההעדפה
 כי בזה וצ"ע לבעלה. נתנה אותם סלעיםמה'
 מעוררין. לזה מצאתילא

 לה ויש שעובדת אשה כאשר והנהו(
 צדקה, ומבקש מישהו ובא נפרד בנקחשבון
 הבעל, שמוחה במקום לתת יכולההאם
 אות רמ"ח סימן )יו"ד השולחן הערוךכותב
 מפרנסת והיא ונותנת שנושאת אשהיב'(,
 מזונות מביא שהבעל בציור אפילוהבית
 ויכולה צדקה בענייני להקל לסמוךאפשר
 רשות צריכה ולא שלה שזה סמך עללתת

 )ח"ב הלוי השבט בשו"ת וראהמהבעל.
 קי"ל אם נפשך, ממה עליו קי"ב(שתמהסימן

 של ואם לאשה יהיה ככל לאשה,שהכסף
 הקל ולמה הבעל של תמיד יהיההבעל

 ולכן בלבד צדקה בענייניהערוה"ש
 ופסק העה"ש פסק על חלקהשבה"ל
 לאשתו רשות אין מוחה שהבעלשבמקום

 מהחזו"א. נראה וכן אופן בשום צדקהלתת
 מהמהרש"ל כלל השה"ל מביאאמנם

 ולכן בצדקה מסכים הבעלשמסתמא
 הבעל שאין במקום לדיריה גםלדינא,
 גם צדקה לתת האשה יכולה בפירושמוחה
 מראש. רשות שאלתללא

 בביאורים( )שם האמר"י שדעתוראיתי
 ב' מתרץ שהוא אחרי הערוה"ש כמולהקל

 ע"ש. הערוה"ש כוונת לפרשתירוצים
 באופן הערוה"ש לפרש אולי נראהולפענ"ד
 אות ל"ז ס" )חו"מ יעבץ המשנת עפ"יאחר
 והעדפה האשה של המע"י האם שחוקרז'(

 שזה או הוא הפירוש לבעל, חכמיםשתיקנו
 או בעולם יצירתו בשעת מיד שלונהיה

 את להביא חייבת היא ורק שלה זהשמקודם
 בעלה במת תהייה ונפ"מ לבעלה. אח"כזה
 לאשה שייך זה אם לרשותו, מגיע שזהלפני
 שייך זה מיד שלו זה שאם הבעל, ליורשיאו

 ורק שלה וה מקודם אם אבלליורשים
 ליורשים. ולא שלה זה כך, אחר לומשועבד
 שייך מיד זה שבמע"י מכריע יעבץוהמשנת
 האבנ"מ מכח בזה לדון יש )ולענ"דלבעלה

 בהעדפה אבל ואכ"מ( ע"ש כ' ס"ק פ"אס'
 לבעלה. משועבד אח"כ ורק האשה שלזה

 שגם הערוה"ש שדעת לומר אפשרולס"ז
 לאשה שייך זה שמקודם הוא כמע"יהדין

 משום ולכן לבעלה חייבת היאואח"כ
 על הערוה"ש סמך צדקה מצוותחשיבות
 אפילו כי לאשה שייכים שמע"יהמקילים
 אלא גניבה זה אין לבעלה שמע"ילשיטות

 לבעלה. להביא חכמים תקנת קיימה לארק
 לעורר. רק ובאתי בזה לפלפלויש

 לי אמר האמר"י בעל עםוכשדברתי
 ועבדה עצמה דחקה האשהשכמקרה
 לה מותר בהם חייבת לא שהיאעבודות
 בהם מוחזקת שהיא מהמעות צדקהלתת
 שהביא המנהג מכח מוחה בעלה אםאפילו
 אותו שהבאתי במה לשיטתו וב"זהב"ח.
 כמו לי קים לומר יכולה שהיא ה'באות
 החזו"א לפי אבל שלה. כולו שהכסףהב"מ
 לומר שייך לא מתוס' הב"מ ראייתשדחה
 ואין מלוג נכסי דין לכסף יש כי ליקים
 לעניין אפילו הכסף להוציא לאשהרשות
צדקה.



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )עהקי

 כמו נאמר אם שאפילו להאמר"יושאלתי
 שהיא אחרי רק צדקה לתת לה מותרהב"מ
 הנשאר הכסף שאז סלעים ה' לבעלההביאה
 יודע ומי ה'. באות שכתבתי כמו שלההוי
 כמו היום סלעים ה' שיעור זהכמה

 לו יבחר והבוחר ד'. באות בצ"עשנשארתי
 כתבתי. וכנלע"ד לו, שנראיתדרך
 מקבלות שנשים דברים לגבי הדין מהז(
 חולה, והיא עובדת אשה עבודה שכרמלבד

 ויש מחלה חופשת עבור כסףומקבלת
 זה על  שגם לידה חופשת עבורשמקבלת
 נשים שמקבלות כסף ויש כסף,מקבלת
 זה גוונא כהי בכל הבראה חופשתשנקרא
 כסף אלא עבודה בעכור שמקבלת כסףאינו

 וצריך מיוחדים במקרים המעבידשמשלם
 חושן הפתחי זה. כסף של דינו מהלדון
 זה כאלה שדברים כותב ( ב' אות י')פרק
 מהעבודה שכסף וכמו מהעבודהחלק

 שמקבלת כספים גם לבעל שייךהרגילה
 לבעל. שייכים שהזכרנו אלובכנון

 שלא שמקבלת מיוחדות קרנות מיניוכל
 לקנות צריכה היא במישרין העבודהעל

 הקרן אבל הפירות את אוכל והבעלקרקע
 מהעבודה ופנסיה פיצויים לאשה.שייכת
 העבודה ממקום מגיעים אלו שכספיםכיוון
 בזה. זוכה והבעל ידיה מעשה נקרא גםזה

 אבי או החתן שאבי בנידון ונסייםח(
 שנים מספר מזונוה לשלם הסכימוהכלה
 וללמוד לשבת החתן שיוכל ע"מ החדשלזוג
 השנים ובאותן ביתו. פרנסת דאגתללא
 נקרא זה האם כסף. הרוויחה האשההלכה
 לו שייכים אשתו של ומע"י אותה זןשהבעל

 ומע"י אשתו את זן שהוא נקרא זה איןאו
 )סימן שאול גבעת בשו"ת בזה ועייןלה.
 ופסק א'( ס"ק פ' סימן בפ"ת מובאל"ג,

מישום
 הכ' כלום לביתו מביא לא הבעל אםא.

 הכלה אבי אם ובין החתן אבי אםשבין
 מביא שהבעל נקרא זה המזונות אתמביאים
 וכן לו שייכים אשתו ומע"י לאשתומזונות
 ע"ש(. קי"א סימן )קו"א ההפלאה דעתהוא

 ד' )חלק שהמהרש"ם נעשה מהאבל
 ומראשונים. מסברא מעורר צ"ב(סימן

 החתן אבי שבשלמא לומר שייךמסברא
 לטובתו בנו חובות לשלם האב דעתודאי
 הכלה באבי אבל, אשתו מע"י לקבלשיוכל
 שגוצה הוא, ונהפוך ביתו על דעתולכאורה
 ומראשונים לביתו. מע"י שישארואביה
 בין במחלוקת שנוי שהדבר המהרש"םכותב

 רמב"ם וע' עבדים. בהלכ' לרמב"ןהרמב"ם
 אע"פ שכותב ה"ב( פ"ג עבדים)הלכ'

 )מדובר ובניו אשתו במזונות חייבשהאדרן
 אשתו את לזון וחייב עברי עבד שקנהבאדון
 כלום ידיהם במעשה לו אין העבד( שלובניו
 לבעלה ומציאתה האשה מעשה פריאלא
 שהוא אע"פ זה זוכה באשתו הבעלשזכה
 גבעת כמו שזה מהרש"ם כותב עברי.עבד
 זה מזונות מביא הכלה של שהאבאשאול
 וזה עבדו לאשת מזונות מביא שהאדוןכמו
 ומעשה העבד חויות לשלם שמתכווןניקרא
 ולא לעבד הולכים העבד של אשתוידי

 ועוד רמב"ן מביא למלך המשנה אבללאדון.
 ואומרים הרמב"ם על שחולקיםראשונים
 שייכים ובניו העבד אשת ידישמעשה
 שזן הכלה באבי כאן גם זה ולפילאדון.
 החתן חובות לשלם דעתו הוי לא ביתואת
 העבד חובות לשלם האדון דעת שאיןכמו
 אין כי הבת אצל נשאר ידים המעשה כןואם
 מזונות. לה נותן שהבעל נקראיה

 שנוי שזה שכיוון המהרש"םומסיק
 שמוחזק למי ילכו מעה"יבמחלוקת,
 שיש בג"ש וע' עי"ש בממוןבפועל
 ואכ"מ. בכ"זלהאריך

לכתורם:
 פעלים, רב מהרי"ט, ג' אות )לעיללאשה.

והחזו"א(.
 בעדיין וכ"ש הפסיק אח"כ אם ואפילו החתונה לאחר מיד לאשתו מזונות נתן הבעל אםב.
 וחזו"א(. המהרי"ט ג', אות )לעיל לו שייכים המע"י אותהמפרנס



- )צב( ב גליון טזשנה -
 קיא )רעא(

 )לעיל לבעלה ומע"י העדפה נקרא זה אין רגילות בעבודות לבית מחרן שעובדת באשהג.
 ה', אות )לעיל בחתן לעבוד אשתו את לכוף לבעל וכות אין אבל פת"ח( שלמה מנחת ה',אות

פת"ח(.
 שעות שעובדת מה מלכד מאד מוקדם או בלילה כמו נוספות שעות עובדת האשה אםד.
 אות )לעיל אלו נוספות משעות שמרוויחה בכסף להחזיק לאשה שמותר אומרים ישרגילות

 ב"ש, ה', אות )לעיל מלוג נכסי דין זה לכסף יש אבל אמר"י( מהרש"ם, ב"ש, ח"מ,ד',

 המחבר מכח חזו"א ר', אות )לעיל לבעל הכסף כזה במקרה שגם אומרים וישוחזו"א(
והרמ"א(.
 שלה המע"י וא"ע א"נ להדיא אומות היא אם מע"י לבעלה חייבת שהאשה מקרה בכלה.
 שלה השיעבור מפקיע זה אין מע"י לבעלה להביא מאנה אם או א"ע אומרת רק אםאבל

 באסן(. מהר"י ב', אות )לעיל לבעלומעה"י
 תחזיק שהיא שייך מוחזקת האישה אם וכו' סרסרות כמו לנשים מקובלות לא עבודות1.
 מזונות לה נתן הבעל אם אבל הרשב"א( בשם מהרש"ם ה', אות )לעיל העדפה מדיןבכסף
 נתנה שכבר בתנאי זה וכל חזו"א( ה' אות )לעיל פירות אוכל והבעל קרקע לקנותצריכה
 נט.(. רש"י מכח כנלע"ד ה', אות )לעיל סלעים ה'לבעלה

 לאשה שייך שהכסף פוסקים שיש אסילו מוחה בעלה אם צדקה לתת לאשה היתר איןז.
 נוספות שעוות ואפילו נוספת עבודה עבדה שהיא במקרה ואפילו שבה"ל( ו', אות)לעיל
 כנלע"ד(. ו' אות)לעיל
 העבודה תמורת זה שאין אפילו שם, שעוכרת העבודה ממקום לאשה שמגיע כסףח.
 כלל קשור שאינו לאשה שמגיע כסף אבל סת"ח( ז', אות )לעיל מע"י דין לזה ישגופה,

 )שם(. מלוג נכסי דין לזה ישלעבודה
 שאול, גבעת ח', אות )לעיל לבעל אשתו מע"י בנו לאשת מזונות נותן החתן אבי אםט.

 שאול גבעת ח', אות )לעיל מזונות שנותן הכלה באבי הדין שהוא וי"א והפלאה(מהרש"ם
 מהרש"ם(. ח', אות )לעיל בזה שמוחזק למי שייכים שהמע"י וי"אוהפלאה(

 ע. ב. ל. ש. 1.ת.
 זל ,לזל





 שור *הושעיצחק

 קארלין ממטאלין רבוה"קמנהגי
 טבת וחורש חנוכה כמלו,לחודש

 ימי שמונת ג. / מדליקין' אנחנו הללו הנרות ב. / כסלו. חודשא.
 בית תכון ו' / לשבה. נאה לך ה' , הנוכה' שבת ד' / אלו'חנוכה

 טבת' חודש ה' / הנוזבח' חנוכת זאת ז' /תפילתי'

 כסלו. חודשא.

 )א( אומרים אין - זיע"א מסטאלין ישראל אור מרן הולדת" יום שמחה, יום - כסלו י'א.

 שליט"א. אדמו"ר מרן כ"ק הולדת יום כסלוני, )טו"ב( י"ז כיום וכן תחנון,בו

 זיע"א הזקן אדמו"ר מרן תרכ"מ, בכסלו י' השלישי ביום נולד זיע"א מסטאלין ישראל אור תרןא.
 שמחתו יום את נצח ;מזכרת חרת ואף ההחדת, לכבוד מעודה וערך הגדתה, שמחתו את אזהביע
 מרן של הק' ונשמתו דדהבא שושילתא "על המאמרים בסדרת בארוכה ראה ועוד, כך, זעק הכתב'על
 שהה תרפ"ט כמלו בתולש להי' לד, לג, לב, גליונות: באו"י בקובצי זיע"א" מסמאלין ישראלאור
 שמו, מאיר יצחק ר' החשובית מהחסידים אחד ביקש כסל י' וביום בלוצק, זיע"א ישראל אורמרן
 א זיע"א! מרן )ו השיב "תיקון", וביקש משקהו )שתות וצריך כסלו י' שהיום זיע"א לתרןואתר

 כך ז"ל(. ציילינגו)ד מנדל ר' החסיד הרב וכתבי יום-טוב"! גרויסער "א דהיינו פראזדניק!וואזשנע
 כסת, י' ביום משקה זיע"א ממרן שבקש 1") שטלנד דוד מאיר ר' החסיד הרב עם מעשה היהגם

 ועכשיו דוד: מאיר ר' ;ו ענה נברא?! שלא לאדם לו נוח הרי זיע"א: מרן לו אתר ההולדת, יום;רגל
 בו לישב ונהגו לדורות, שמחה ליום החסידים בעדת נקבע זה שיות כך לחיים! ישווהשנברא
 ועל זיע"א, מסטאלין ישראל אור נזרן של הברית שמחת היה זה ביש ב. 'עחיים'. חסידיםבמסיבת

 של הולדת ביום תחנון לגמר מלמנוע המנהג)א(
 יסורו אך להדיא, מבורר אינו הקוה"טרבותינו
 תחנון, בו מלומר נמנעו שמחה, יופ שהואדכיון
 קהילות בכל שנפוץ יאהרצייט: כמושהוא

 ע"פ זאת וכל תחנון, בו לומר שלאהחסידים
 "ורב קלא(: )או"ח, בטור המובאהיסוד
 על בציבור אפיים נפילת כתב גאוןנטורנאי
 שכן ומכיון היא". רשות התפילה אחרפניהפ
 תחנון, מלומר נמנעו שמחה יום להביעכדי

 עב( )קלא, שם החיים דבכף לציין ישוכעי"י
 ביום תחנון לומר למנוע נוהגים דישהביא
 כתב )קצב( ושלום חיים וכדרכי שידוכין,שעשו
 כשו"ת ]וע"ע מצוה הבר ביום תחנון לומרשאין
 לומר שנמנעו יש וכן י"ז[ סי' חי"א אליעזרציץ

 שלמה כהליכות ]וראה מסכת סיום ביוםתחנון
 לא מלנט שהגר"ש יד הערה פי"אלהגרשז"א

 וגפ חשוב[ אורח אליו כשהגיע תחנוןאמר
 זה. כעיןנידו"ד



 וישראל" אהרן "ביתקובץ נרעד(קיד

 ההילולא סעורת ממשיכיפג זיע"א, ממעז'בוו' וברוך הרה"ק של הילולא כסלו ח"יב.
 הכל'. 'על מומרים זיע"א. ממעזריטש המגיד הרה"ק של הילולא י"ס,לליל
 אנ"ש. בין ומחלקים הש"סי, את מסיימים ההילולא בסעורתג.
 בחלוקת והשתתפו לרכוה"קה, נשלחו אנ"ש של כנסיות בכתי הש"ס חלוקת רשימותד.

הש"%.
 "מזל ומברכים הגדול, דרבנן קדיש הפסוקים, ההתחלה, הסירם, הש"ס: סיום סדרה.

 המצוה'. לכבוד 'מארש' ושרים למסיים,טוב"
 שמנו"כ זיע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן של דהילולא יומא כסלו כ"או.

 הנדפס הסדר לפי תהלים אומרים הק', ציונו על להשתטח עולים חו"ב, טבריאבעיה"ק
 הכל'ט. 'על מזמרים ההילולא בסעודת ציון'".ב'למען

 זיע"א מקאזיניץ משה ירחמיאן רבי הרה"ק מעיד זיע"א, רבוה"מ אצן זה יום קדושת ותוקףגודל
 א גיווען מיר ביי איז טאג "דער ואמר: שנענה זיע"א הזקן אדמו"ר מרן מאז"ח ששהע במהבכתביו,
 במנהגי ג. הניגון"' עולס דער גיעפינט מיר זין האט "עם זה: ביום עוד אמר וכן כיפור", יוםשטיק
 של קדישא ההילולא לזכר י"ס ליל עד הסעודה "-'ולהמשיך אהרן: בית בסידור זיע"א אדמוה"זמרן

 כסליו, י"ס ממעזריטש בער ר' הרבי הגדול המגיד הרה"צ ושן כסליו, י"ח ממעזבוש ר"בהרה"צ
 מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר ומרן ועכ"י"'"' זי"ע בעולם הדלו צדיקים הי' אשר ישכחו דאלמען

 ,ענען זיע"א( והמגיד ברוך ר' והרבי "עיי ההילולא! בסעודת בארה"ב פעם אמר זיע"אקארלין
 דטמ ניט נאר האלט קיינער און דרך, זיין סיט איינער יעדער חסידות, אלע פון יסודותגעווען

 אזעלכע לכבודם' סעודה א מ'מאכט און עפעס מ'ט~ט וואס איינציגע זי סטולין נאריארצייט,
 מען קען ווי טעג הייךיגע אזעלכע נאר זיי, מיט מיר האבן שייכות א פאר וואם צדיקיםהייליגע
 הש"ס סיוט על "כסף נאמר: ת"ו בירושלים הק' לחבורה ובמכתבו פשוט"' אזוי יאזןאריבער

 אמר: תש"ח כסלו י' ביום קדשו בשיחת זיע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן ד.שלחנו-'"'
 ביז אונטערגענומען זיך האבן זיי וואס מסכתות די זיין מסיים זאל עולם דער אז ~ען זאלט"איהר
 קדשו ובמכתב סב(' עמ' קודש", י"כתבי סיום" אמת'ער א מאכן קענען מ'זאל כדי כסלו,י"ט

 סעודה יערכו הבחורים כי שליט"א עט"ר אדמו"ר מרן כ"ק "רצון זיע"א: מרן כותב הק'לחבורה
 וקרבתם באהבתם החפצים מאנ"ש הבחורים בין רק הש"ס את ויחלקו הבע"ל כסלו י"ט - ח"יביום

 שיערכו בהסעודה השתתפות בתור כסף סכום להם ימסור יר~שת"ו בעיה"ק יהי' שמרובהזדמנות
 בירושת"ו: הק' לחבורה זיע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן קודש במכתבי היאי"ה"'

 שחלקתם הש"ס מחלוקת הרשימה את שישלחו שליט"א עט"ר אדמו"ר מרן כ"ק מבקש"'.'כמו"כ
 לא מדוע בעינינו לפלא אבל הש"ס, ומהתחלת מסיום לנו שכתבתם רצון שבע מאד אנו "-'ביניכם"'
 מסטאלין ישראל אור מרן שנהג ידוט כך 1. שנה"'"' בכל כמו הש"מ מחברת הרשימה את ינושלחתם
 "דברי ז. ז"ל(.  גומליב אפריס ר' נהרה"ת התמידים שבעיירות הש"ס  חלוקת בכל חלק שנטלזיע"א
 הש"ס להתחין נרשם ]תשי"ב, ~ישראל אהרן בית ובסידור  רל' עמ' קארלין", ב"מנהגיאהרן"
 עין, והדרך עלך הדרן הש"מ סיום בשעת אמרתי "כי טו"ג(: ומא, אהרן בית בספה"קמחדשן'
 הביא: רז עמ' יוחנן", רבי "משנת אהרן", ב"דברי לנו.."' להאיר שלנו והמעשים הלימו אורשיחזור
 צו זיין זוכה מ'זאהל אמר: הש"ס, סיום בעת לחיים זיע"א[ קארלין מסטאלין מוהר"י ]מרן"כששתה
 ברדיטשוב ז"ל, זינגר ישראל ר' להרה"ח ציון", "למען ח. הדעת"' הרחבת מיט תזרהלערנען
 זיע"א, הזקן אדמו"ר מרן הק' אביו ציון עק זיע"א הצעיר אדמו" מרן שאמר הסדר לפיתרמ"ג,
 קיט, קיב, קיא, קז, קד, קג, נא, מז, לג, כא, יט, טז, התהלים: מזמורי האהל' קיר על חקוקושהיה
 אדמוה"צ מרן הק' ובנו זיע"א, אדמוה"ז מרן שן הק' ציונו על אומרים זה בסדר עב' קלג,קמך,
 מזמורי של אחר סדר הכותל על מצויין היה זיע"א מסטאלין הגדול הרא"ש מרן ובאוהלזיע"א'
 תשד"מ' ירושלים, שליט"א, אדמו"ר מרן כ"ק נכדו בהוצאת וישראל, אהרן בית סידור ס.תהלים['



 קטו)רעה( )צב( ב גליון טזשגה

 מדניקין. אנו הנלו הנרותב.

 ערבית". תפילת )א( אחר חנוכה נר הרלקתא.

 ומיוחדימג. חשובים )ב( בבגדים הנרות הדלקתב.

 ההדלקה. מתאחרת שעי"כ אף להדלקהג, )ג( סמוך - ועריכתם הפתילות תיקוןג.

 לילהד. בכל חדשות )ד( פתילות לעשות רבוה"ק נהגוד.

 אדמוה"ז מרו אצל חנוכה נר הדלקת מוסגר: )במאמר רל. עמ' קארלין" ב"מנהגי אהרן" "דבריא.
 שמדליק בעת ולהיות אצלו להגיע עליהם מצוה היה אדמוה"ו ותרן ידאג, שאמרו ךאלו מגולה עתהיה
 ואדמו"ר חנוכה, על הזקן לאדמו"ר "וגמע מטעליכאן, לימא ר' התמיד לכך נצרך פעם חנוכה,נר

 כשבא ומיד ותיכף מחכה, הוא מה עע ידעו ולא והמתין, הנרות את להדליק מוכן כבר עמדהזקן
 האב ו~אנט פון הזקן אדמו"ר אותן שאל ואח"כ הנרות, את והדליק הברכה את עשה טליכאנערטימא
 געזאגט? אן האטט דו עוד אותו ושאל -, לא - לו והשיב געשריבןו, האסט דו גיוואוסט, דאסאיך

 געוזאוסט, האט רבי דיין אז זאגן זיך ווילט דיר געוואוסט, איך האב וואנט פון -, לא - דווהשיב
 שוין קען אזוי ואמר, הזקן אדמו"ר ונענה הזקן, לאדמו"ר זאת 1מיפר ושכח, לכתוב שרצהונזכר
 הזקן אדמו"ר מרן זיע"א: רבוה"ק נהגו כן ב. 1"ל1' ברנשטיין מאיר ר' החסיד הרב כתבי -זיין"'
 משה רבי אדמו"ר מרן הק': ובניו ז"ש, פצ'ניק )ר"צ זיע"א מסטאלין ישראך אור אדמו"ר מרןזיע"א,

 זיע"א מסטאלין חיים יעקב רבי אדמו"ר מרן "סובך"; פרוות כובע שלבש הי"ד זיע"אמסטאלין
 שהיה עליון בגד שלבש זיע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן ז"ל; פילטשיק ר"ג)הרה"ח
 מס' קארלין" ב"מ~הגי אהרן" )"דברי המצוה" עצב כמו היא למצוה ההכוה "כי ג. קודש' לשבתמיוחד
 וב"ברכתרלה

 אהרן-
 הוא טעם מה זיע"א[ הזקן אדמו"ר מרן ]את אותו שאלו "בחנוכה קכאן: )עמ'

 ההכנה וענה: ההדלקה, ימהר כדי קודם ולא ההדלקה לפני ערב לעת המנורה את ומכין הפתילותמתקן
 רבי מרנן רבוה"ק נהגו ~כן להכנה". ההדלקה בין חילוק אין ובמירא המצוה, עצם כמו היאלמצוה
 אחת בבת פתילות שתי לשיח ונהג - החמידימ וקני )רשימות הי"ד זיע"א מקאר)ין אלימךךאברהם
 מסטאלין יוחנן ורבי ז"ל(, פילטשיק נימן ר' החסיד והרב זיע"א מסטאלין חיים יעקב רבי נר(,בכך

 כך על זיע"א מסטא)ין חיים יעקב רבי אדמו"ר למרן פעם אמר מהחסידים כשאחד זיע"א'קאר)ין
 צו הכנה גאנצע די גע]ומען צו דאך מ'האט בתמיה: ואמר נענה )הדלקה, מוכנות פתילות ךהשיגשנמצא

 נהגו כן ד. אל]' מוכנות בפתילות מלהשתמש חד) היימן, שלמה להג"ר זאת כשספרו סצוה?ן'די

 לאגדו א"א ביו"ט, לאגוד המנהג שע"יאף
 דוקא, ביו"ט אגדוהו מ"מ קיימא, שלבקשר

 חלק הוה למצוה דהכנה הענין משוםוכ"י
 רשיז"ל לדברי לציינו יש כמו"כמהמצוה.
 "הכינו : הכתוב עליו מעלה ד"ה ב( )ח,בברכות
 כ"ש ! היום" כעינוי בעיני הוא והריעצמכם..
 כתב כבר בפנים שמדליקין רלמנהגינובנידו"ד,
 אין הדין דמעיקר ב' סעיף תרע"ב בסי,הרמ"א
 מן רגל שתכלה קודם להדליק להזהרלהקפיד
 מצוה. הידור רק והואהשוק,

 חוששין שאין כתב ד( )תרעג, בשו"ע כי אם)ר(
 גם הוסיף וכן שתכלה, עד להחליפםלפתילות
 כתב מ"מ להידלק, הם נוחין שאדרבאהלבוש

 הפתילות לחדש שנהגו הכלבו וכ"כהאבודרהם

 שכתב שה"ג שבדברי כתב בהגה"ט בכנה"ג)א(
 נראה מביהכנ"ס שיוצא תיכף להדליקשיש

 תפילת אחר חנוכה נר להדליק היהשמנהגם
 ד', ס"ק תער"ב סי' היטב בבאר והוב"דערבית,
 רעדיף כתבו מהאחרונים מביא שםובשע"ת
 ההדלקה זמן יתאחר פן מעריב, לפנילהרליק
 להדליק למנהגינו אולם מעריב, תפילתע"י

 להקפיד אין הדין דמעיקר הרמ"א דכתבבפנים,
 להקדים יש בודאי השוק, מן רגל שתכלהקודם
 ערבית.תפילת
 חשובים בגרים ללבוש צדיקים הרבה נהגו כן)ב(

 מהרי"ח. בליקוטי כמש"כ ההדלקה,בשעת
 הלולב איגוד לגבי אף כן שנהגו לציין יש כן)ג(

 ד(, )תרנא, יעקב הביכורי וכמ"ש ביו"ט,לאגדו



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )רעו(קטז

 הנרותה. הדלקת בעת החסידים נכחו לא זיע"א הזקן אדמו"ר מרן אצלה.

 שמאלי. בצד אותו ושמו הנרותיי )1( את עמו שמדליקים שעוה )ה( נר היה הישמש'ו.

 גבה". על דופן עם אלא קנים, בעלת )ז( שאינה כסף כמנורת בבית להדליק נהגוז.

 אליםלד אברהם רבי אדמו"ר מרן זיע"א, מהטאלין חייט יעקב רבי אדמו"ר מרן זיע"א,רב1ה"ק
 וישראל, אהרן בית בסדור וכ"ה' זיע"א קאר;ין מסטאלין יוחנן רבי  אדמו"ר מרן זיע"א,מקארלין
 הנרות הדלקת הברכה "בעת אהרן": "בית בסידור זיע"א אדמוה"ז מרן במנהגי כאמור ה.תנש"א.

 קולו ונשמע ובחוץ, החיצ1ניט בהחדרים עמדו העולם וכל לחדרו, לכנוס אדם לשום הניחלא
 משה רב, אדמו"ר מרן אצ; גם וכן הע1מוים.'"' כ; נכנסו הנדנת הדלקת נאחד העיר, בב;מהברכות
 החסידים נכחו בחיפה זיע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן אצל הי"ד' זיע"אמסטאלין

 זיע"א מסטאלין חיים יעקב רבי אדמו"ר מרן אצל ואילו הפתילות, הכנת בעת ולא ההדלקהבעת
 הנרות הדלקת לפני פעם סיפר זיע"א הזקן אדמו"ר מרן - הפתילות' הכנת בעת גט החסידיםנכחו
 תמע,'בוז' ברוך רבי הרה"ק אצל נוכח שהיה זיע"א מסטאלין הגדול הרא"ש אדמו"ר מרן הק'מאביו
 קליין א הלשון! בזה אותו לשבח והוסיף בהם, מתפאר תמיד "נהיה חנכה, נרות הדלקת בעתזיע-א

 פיר און עולמות, אדע אין דערלייכט עם און ברכה, שטיןע א און שטאטשיקל, קליין א סיטיודאלע,
 )ברכת וכו'-'"' וועגין דעסט פ11 און ברכה, גרויטע א און שטאטשיק, אגרויסער און גרויסער-'א

 ישראל אור אדמו"ר מרן נהג כך ו. ז"ל1. ברנשטיין מאיר ר' הרה"ח בכתבי ובתוספת מז, עמ'אהרן,
 זה ונר לכד, שדמה עד מעבטה אותו ממלסלין והיו מאוד, ארוך היה השעוה )נר זיע"אמסטאלין
 אברהם רבי הק' בנו נהג ~כן מסטולין1, 1"ל פצ'ניק צבי ר' החסיד החנוכה; ימי לכל כ'שמש'שימש

 מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן אולם החסידיט(' זקני )רשימות הי"ד זיע"א מקארליןאלימלך
 כך ז. הנרות' את עמו מדליק היה ולא חלב נר שם ול'שמש' כן, נהג לא בחיפה בהיותו זיע"אקארלין
 של שמאל בצד ליתן צריך ה'שמש' נר שאת זיע"א, קאר;ין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרןאמר

 יוחנן רבי אדמו"ר ומרן הי"ד, זיע"א מקארלין אלימלך אברהם רבי אדמו"ר מרן נהג כן ח.המנורה'

 שבכל לפי והטעם התוספת על ולברך לילהבכל
 משום אחר טעם ועוד מתחדש, הנס היהלילה
 אל בלילה אותן מחדשין שהיו למקרשזכר

 וכך רבה, באליה הדברים והובאו המאור,מנורת
 היום" ב"סדר וכן יושר(, )לקט תרוה"ד בעלנהג
 להדליק "כשבא כתב: זלה"ה מכיר 1' משהלרבי
 ויסיר שידליק קודם הנרות את ייטיב כ'ליל
 אחד בכלי ויתנם שנשארו והפתילות השמןמותר
 כשיעור שמן בהם וישים הנרות ויקנחמיוחד,
 ולילה...". לילה בכל יעשה וכן ראויות,ופתילות
 נוהגים היו ז"ל אבוה"ק כתב: שלוםובמשמרת
 נותן ובהגהות לילה. לכל חדשות פתילותלעשות
 המחבר שכ' משום זה, למנהג לשבחטעם

 מנר להדליק שלא להחמיר שנהגו א()תרעד,
 כדי כן ועל אחד, נר אלא אינו מצותו דעיקרלנר,
 את השני בלילה ולהדליק לטעות יבואושלא
 משו"ה שני, כנר המצוה עיקר שהוא הזההנר
 חדשות. פתילות יום בכל להכיןנהגו

 ובספה"ק מהרי"ל. בהגהות כמ"ש שעוה, נר)ה(
 בנר הנסתר תורת פי על הצפונים בסודותהאריכו
 ר' מוה"ר -הרב הביא: שלמה" וב"שמעהשעוה.
 בפומיה מרגלא היה זצוק"ל מקארליןשלמה
 לנר ]כוונתו חנוכה לנרות שעוה נרות טובאשר

 מדובקים שהם במקום כי לנרות[, אוהשמש,
 כן לא השנה, לכל בנוחל רשימה נעשהבכותל
 ופעם רשימה. נעשה אין במנורה, שמןבשל
 ודלק שריפה, ונעשה במנורה, שמן הדליקאחת
 לכל בכותל רשימה שנעשה ושמח, מעט,הכותל
 לעשות דרך ואין במנורה שהיה אףהשנה,

רשימה".

 אלו "ובמדינוה א(: )תרעג, הרמ"א כמוש"כ)ו(
 שבו השמש אצל מניח רק להוסיף, נוהגיןאין

 טפי". עדיף והוא הנרות,מדליק

 הרש"ל כי תרע"ג סו"ס היטב בבאר גם ראה)ז(
 היום ובסדר : ומסיים כסף, של מנורה לוהיה

 יפה, מנורה לו לעשות יטריח אחד שכלהאריך



 קיז)ועז( )צב( ב גליון טזשגה

 ישראלם. מארץ )ח[ זית בשמן הנרות הדלקתח.

 חנוכה".. )ט( נר "להדליק הברכה נוסחט.
 ב' בליל בה והדליק חדשה, מנורה הביאו זיע"א מסטאלין הגדול הרא"ש מרן אצלי.

 שהחיינו.". )'(ובירך
 ז"פ'ב. נועם' 'ויהי )יא( אומרים הדלה"נ אחריא.

 אנשי ,רשימות הי"ד, זיע"א תסטאלין משה רבי אדמו"ר מרן נהג כן ט. זיע"א. קארליותסטאעיו
 מרן שנהג נראה וכן בארה"ב' בהיותו זיע"א קארלין מסטא)ין יוחנן רבי אדתו"ר ומרןביתו(,
 הק' בתנהגיו כמנבא זיע"א מקאזיניץ הרי"מ הרה"ק חורגו נכדו כן שנהג כפי ~יע"א, התןאדמו"ר

 הנחל, ומהו " טו"ג(: )חב, עחנוכה אהרן בית בספה"ק י- צדיקימ"' של "ספרן בספרבמערכתז
 וכן נח"ל", ר"ת ג"כ ח"נוכה )"ר ע"הדעיק מברכין ג"ח ובברכת נח")... ר"ת ע"ה' ח"כתהנ"פשנו
 הגדול הרא"ש מרן אצל כמסופר יא. וישראל' אהרן בית בסידור וכ"ה בספה"ק' פעמיםכמה

 יד על "קיבץ החסידיט מחשובי שהיה ז"ל מקאברין בערע ר' התפורסם שהחסיד זיע"א,מטטאלין
 ]הרא"ש רבינו עבור מכסף חנוכיה שנורת ששה רב, טכוס שקיבץ עד קטנה, מטבמ אחדמכל

 לכ"ק ויפנים לפני )הכנס וביקש כבודו, לפי וזקן ורצוץ שבור בבא עד )סטאעין והעךהגדולן,
 טיט' של פשוטה חנוכה נר ע) בירך ורבינו )יכנס, לו יתנו שלא המשמשים ע) רבינו וצוהרבינו,
 לברך היה רבינו שע רצונו כי הכסף, מנורת סם לפניו ובא אחריו, שיח דח~וכה, ב' ~ר השניהבלילה
 עמ' אהרן", )"ברכת דחנוכה" ראשון בליע עליה עברך רצה )א תכן שהחיינו, ברכת במיוחדעעיה
 השיישי בביקורו הקודש לארץ זיע"א מקארלין אלימעך אברהם רבי אדתו"ר מרן בהגיעסח('

 שהחיינו' ובירך חדש, פרי ושתו חדשה, תנורה עפניו והביאו דח)וכה, ג' בנר הגיע תרצ"ג,בחורף
 שורות שתי עמדו )ועם ויהי אחירתו ""'ובעת אהרן": "בית בסדור זיע"א אדמוה"ז מרן במנהגייב.

 ומה עכ"ל. וכו', כסף של יעשה משגת שידוומי
 שלא כדי משום אולי קנים בלא שתהיהשנהגו
 בליל ]ובפרט בביהמ"ק המנורה דוגמתיראה

 זית, בשמן להדליק שהקפידו אףשביעי[,
 שתהיה כדי לילה, כל הפתילותובחידוש
 המנורה עצם אבל הנרות, דהדלקתדומיא
 עיי' המנורה, דוגמת יהיה שלא כדי בזהחששו
 י"ד ס"ק שם תשובה ובפתחי ח'( )קמ"א,יו"ד
 פסול שאינו אפשר שמיני, קנה גם שיש]ואף

 זה חשש אכן ודו"ק. מדליקו[ כשאינובמנורה
 בבית משא"כ כבית, רק הוא למנורה ידמהשלא

 רבית דומיא היא הנרות הדלקת שכלהכנסת
 ואין בדרום, אותה מעמירין כן ועלהמקדש,
 וכו'. טפחים, מי' למטהמרליקין

 שכן הביא מ"ב( )ח"ג נועם אמרי בשו"ת)ח(
 כשמן חנוכה נר מצות לקיים הדור גדולימנהג
 מותר אם בשאלה שם ודן ישראל, מארץהבא

 נר בהם להדליק כדי לחו"ל מא"י שמןלהוציא
חנוכה.

 בסידורו. הרש"ש וכ"כ האריז"ל, נוסח ב"ה)ט(
 יוסף ובברכי יעב"ץ. ובסידור ביסושה"ע,וכ"כ

 שבת של נר להדליק מברכים שבת שבנרכתב
 שאסור בחנוכה אולם לאורו, שמשתמשיןמשום

 מיוחד שהוא חנוכה" "נר נאמר לאורו,להשתמש
 כתב ח אות תלפיות ובמדרש המצוה. לצורךאך

 והוא חנוכה, נר להדליק שיאמר כתבשהאריז"ל
 לשנות. ואין גדולסוד

 ש"קנה המהרש"ל מרכו הביא משה במטה)י(
 בה להדליק התחיל ב' ובליל כסף, של]מנורה[
 אף ושהחיינו. נסים, ושעשה להדליקובירך

 ברכת לסדר ניחא מ"מ לברך, יש קניןשבשעת
 היטב בבאר והו"ד ברכות". ב' אלו עםשהחיינו
 רצה שהמהרש"ל כתב ובפמ"ג סקי"ג(.)תרע"ג,
 נס היה בכ"ה כי כ' בליל חיוב לידי עצמולהביא
 נס היה בכסלו ב"ו ב' כליל ואולםהנצחון
 ]אולם, כן. עשה מלתא לחיבוב וע"כהשמן,

 המנורה לפניו יש ראם מבוא בציוןמהמסופר
 ולהניחה המצוה הידור להחמיץ אין א' ביוםכבר
 ב' ביום אליו שיגיע להשתדל שיש רק ב',ביום
 המצוה[. הידור חימוץ בזה אין דאזדוקא,

 אחר לילה כל לותר לשמירה סגולה "יש)יא(
 וכו' נועם ויהי פעמים ז' חנוכה נרהדלקת



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )רעת(קיח

 הנרות'ג. הדלקת אחד בכינורו לנגן הי"ד זיע"א מסטאלין משה רבי אדמו"ר מרן נהגיב.
 איו' חנוכה ימי שמונתג.

 ]גוי פאסקע11יטש ישראל; לעמו טובים חטדיט הגומל פ"א: אמר זצ"ל הזקן"אדמו"ר
 נאד ישראל?, לעמו טובים חסדים הגומל איו סוף צום און בנינים, אכט האםעשיר[
 שבתעל, גוט'ן א ישראל, לעמו טאקע איז טובים חסדים הגומל אז איז, תירוץדער
 ישראל"' לעמו נאר איז חנוכה, גוהא

 ז"ל(' ברנשטיין מאיר ר' החסיד הרב)כתבי

 לרגל שלומם לאנשי קודש אגרות לשלוח לפעמים נהגו זיע"א הקוה"ט רבותינוא.
החנוכהא.

 נסים עמנו יעשה הוא "הרחמן יוכנו: הוא הרחמן לפני אומרים א' ביום חנוכה חל אםב.
 הזה"]. כומן ההם בימים לאבותינו שעשהכמו
 שלמג. קריש אחר חנוכת' שיר 'מזמור )א( בערבית אומרים ישראל בארץג.
 ר"חז. כובע זיע"א מסטאלין ישראל אור אדמו"ר מרן לבש )ב( ערבית לתפילתד.
 כהניסה. מברכת )ג( מתחילים לחנוכה, התורה בקריאתה.

 היו ולפעמים ובדביקות ערב בקול נועם ויהי ואמר השורות בין הלר והוא ומשמאלו מימינואנשים
 פעמים ז' אומרים טעם -מה דל. עמ' קאריין" ב"מנהגי אהרן" וב"דברי כד...". אחר זמר כלימנגנים
 אומריט כן על למטה, טד מתפשטת שהקדושה מפני חנוכה, נר הדלקת אחר בסתר ויושב נועםויהי
 ביתז' אנשי רשימות ינ' קכא(' עמ' אהרן" י"בדכת מהקדזשה". ינקו שלא מהקליפות למנ,ע נועם,זיהי
 בסדור זיע"א אדמוה"ז מרן ובמנהגי הדלקה"נ. אחר המלאך" "רזיאל בספר לעיין שנהג שם ציינווכן
 מחוייט ניגון גלייבערמא1 משפחת במסורת כך..-' אחר זמר כלי מנגנים היו ולפעמים "" אהרן,בית
 הזרות. הדלקת אחר לנגן זיע"א אדמוה"ז מרן נהגאותו
 הזקן אדמו"ר ממרן קדושים מכתבים שני טו"א( קנו, טו"א, ,קמט אהרן בית בספה"ק )דפס כךא'

 רבי אדמו"ר ממרן קדושים מכתבים עשרה אחד נדפסו אהרן" 1"מטה אהרן" "דברי ובספריזיע-א'
 אהרן" "דברי ג. תדש"מ' וישראל, אהרן בית סידור ב' הי"ד' זיע"א מקארךין אלימלךאברהם
 ז"ל פצ'ניק צבי ר' החסיד רשימות ד. וישראל"' אהרן "בית ובסידור רל, טמ' קארלין"ב"מ]הגי
 הר"ב הנה"ח וישראל' אהרן בית ובסידור רמ, עמ' ושנויים" ב"הוספות אהרן" -דברי ה.מסט1לין.

 חנוכה לר"ח והשלישי ליו"ט, והשנילשבת,
 זצוק"ל ממונקאטש הגה"ק נהג וכןופורים.
 תתיא(.)דרחו"ש

 כה מפסוק "...ומתחילין האבודרהם: כתב)ג(
 כהנים, מברכת שמתחילין והטעם וכו',תברכו
 שהיו ובניו חשמונאי ע"י הנס שנעשהמפני
 א( )תרפד, המחבר וכ"כ וכו'...-.כהנים

 הנס שנעשה לפי שהוא כתב ובט"זוהלבוש,
 ז(: ו, )במדבר כתב הטורים" ב"בעל כהנים.ע"י
 לברכת מזבח חנוכת סמך כלות: ביום"ויהי
 חנוכה...". שיעשו לחשמונאים רמוכהנים,
 הנוהגים יש כי כותב בסידורווהיעב"ץ
 כהנים. בברכתלהתחיל

 ספר בשם הובא כך בסתר", יושבומזמור
 והובא סקכ"ו(. )עתר, בכפה"ח והביאוהזכירה,
 סי' ובתשב"ץ  שבתי. רבי בסידור הרמב"ןבשם
 הולכים היו ובניו חשמונאי שכהני כתברנח

 פעמים וב' נועם ויהי פעמים ז' ואמרולמלחמה,
 ונצחו. וכו', ימיםאורך
 בחנוכה, זה מזמור לומר )קלג( בטור ב"ה)א(
 כתב: בסידורו והיעב"ץ חנוכה. בהל' בו בכלוכן

 ערב לדוד הבית חנוכת שיר מזמור"ואומרים
 לכל מועד לב, בחקרי וס"ה יום". של שירובוקר
 ספרים. ועודחי,
 כתב: השלה"ק שבסוף נוחלין יש בספר)ב(
 אחד חמודות, בגדי ג' לו שיהיה לאדםראוי



 קיט)רעט( )צב( ב גליון טששגה

 הגדול הרא"ש למרן שנעשה הנס )" לזכר דחנוכה ה' בנר בשמחה מרבים היוו.
 מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר ומרן 'לאטקעס'ז, בביהכנ"ס ומחלקים זיע"אי,מסטאלין
 )רעטשינע(ח. כוסמת של מקמח 'לאטקעס' לחלק נהג זיע"אקארלין

 חנוכה. שבתד.

 שבת בבגדי מנחה מתפללין בשבת )א( דחנוכה א' יום חל אם חנוכה, שבת בערבא.
 חנוכהא. נר ואח"כ מוקדמת,בשעה

 כלות ביום מויהי שמתחילין המכו11 בארכיון הנמצא ידו מכתב מנהגים )ברשימת רשם זצ"למטוראוו
 קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר ]מרן ערך דחנ1כה ה' "בנר רז: עמ' אהרן" ב"דברי 1.משה.
 הזקן אשר ר' להרה"ק נס שקרה עבור ה', בנר סעודה פעם כל עושים שהיו אמר ומרן שלחן,זיע"א[

 לכן וניצול, שודדים עליו ךהתנפל ורצו )טטאלין, מקארלין שנסע יער באיזה שהיה זצוק"ל,ממטאלין
 הלעכאויטשער(, עם )יחד האסזרים בבית שישב אומרים שבעולם ומה דחנוכה. ה' בנר סעודהעושים
 תר"ס, יברדיטשוב רבי" ב"בית זאך"' אנדער א איז דאס ניין ניין מרן: אמר דחנוכה, ה' בנרויצאו
 במינסק תפוס הי' מלעכוויץ הרר"מ שגם "ושמענו חנוכה: לה' בקשר מציין 1126 54, 74, עמ'ח"א
 )"עץ. מסטאלין אשר ר' ".הרה"ק דחנוכה...", ה' לחפשי ויצא בצדק יצא דינו זגג שבועות, לב'קרוב

 למאסרי-" לקחו )א אותו אך אותו, גם הלשינו רבינ] את שכשהלשינ] כתוב מכבר הנדפסיםבסיפורים
 בזעליחוב ההם בשנים התגורר זיע"א מסטאלין הגדול הלא"ש שמרן פ"ח עמ' י' באו"י בקובץ]ראה

 ברוסיה לאחרונה שנתגלו המממכים לפי ששחרור. למאסר לם)שינות, קשר לו היה ]לאשבפולין,
 בקשר ואילך( 18 עמ' או )חלק 4 גליון חב"ד" ב"כרם שי' מונדשיין יהושע הרב ע"י)ופורסמו
 ובראשם שנאסרו חסידים 22 כי עולה חסידים, וענד זיע"א והשו"ע התניא בעו הרה"ק שללמאסר
 שוחרת אכן זיע"א, מהמדורא חייקל חיים רבי הרה"ק של בנו זיע"א מהמדורא שמואל רביהרה"ק
 כיום דחנוכה ה' יום את חגגו ]לכן כסלו1, ,כ"ס חנוכה של חמישי נר ךקראת תקנ"ט כסלו כ"חביום

 אלחנן יצחק רבי הגאון של מזכירו ז"ל לפשיץ יעקב רבי שמביא למסורת מתאים וזההשחרור,
 עד הגיע המתנגדים קנאי של "-רוגזן 115 עמ' תשכ"ח )ב"ב יעקב" "זכרון בספרו ז"ןמקאוונא
 חופשיותם ועל חסידיו'.' קהל מראשי איזה עוד תלאדי- .' הגאון האדמו"ר במאסר'.' והושמוהרשות-'
 על חנוכה ה' ויום האדמ]"ר.. של הגאולה-' על כסלו י"ס יום רייסין, לחסידי טובים ימים שניהוקבעו
 היה מטאלין בקארלין חנוכה של חמישי נר חגיגת כאמור אך וחביריו,."' רפאל'ס מאיר ר'פדות
 בהיות] זיע"א מרן אצל זיע"א' מסטאלין הגדול הרא"ש למרן זה ביום שקרה הנס לזכרבמיקד

 בבית נתנ] החמישי בנר ז"ל: פצ'ניק הר"ג ברשימות ז- ה" נר בליל זמר כלי להביא )הג]בארה"ב
 און זוהן יעדן צו דיין פיעגט זצ"ל רבי דער כי: ברשימותיו ר]שס הוא כן 'לאמקעס"הכנסת
 בלוצק, בהיותו נהג כך ח- קינדערץ' די צ] גיגאנגען ניט זיינען חסידים די לאטקעס, אויףטאכטער
 של דוקא למה טעם בזה ידוע שהיה המציין מלוצק, ז"ן מלמד משה ר' החןיד ברשימותכרשים
 ה'לאטקעם', חלוקת בעת לפעם מפעם אומר היה זיע"א שמרן רושם כן בזכרונו. אינו אךכסמת,
 לאטעס!". זיינם איינעם יעדן ביי פאריכטן צוא לאטקעסן, מ'טיילט וואס פאר ווייסט"איהר
 זיע"א, מקאזיניץ הרי"ם הרה"ק נכדו כן שנהג כמו זיע"א, הזקן אדמו"ר מרן שנהג נראה כךא.

 ועיין ד. דף למגילה ובהגהותיו לו, דף גיטיןבג, שנה בכל לנס יכר לעשות שיש הדין מקור)ד(
 דרק א, סוס"ק כו שאלתא שאלה בהעמקמש"כ חתם שו"ת ועיין תרפ"ו סו"ס במנ"א הואושנה
 כשו"ת וראה להודות, דאורייתא הוא הנסבשעת בכל לנס זכר דלעשות שחידש קס"ג( )סי'סופר
 על הערות ליקוטי ובספר ד', סי' או"ח הלויבית מק"ו לה רילפינן דאורייתא דין הוא ושנהשנה

 רל"ג. סי' יור"ד חת"משו"ת אמרינן לחירות מעכרות ומה )יז.( מגילהבמסכת

 בשבת, רהנוכה א' יום כשחל רק כן נהגו)א( בדבריו ועיין שכן, כל לא לחיים ממיתהשירה,
 כתרתי יהא שלא משום הרבו טעםוכנראה דף לשבת ובחידושיו רל"ג סו"ס יור"דכשו"ת



 השראל" אהרן "ביתקובץ )רפ(קב

 ג"פב. )ב( רק נועם' 'ויהי אומרים בעש"ק חנוכה נרות הדלקת אחרב.

 לשבת לרבוה"ק לנסוע נהגו והחסידים חנוכה', 'שבת בגדולת דברו זיע"א רבוה"קג.
 בר"הג. להיות יכלו שלא אלו ובפרט זה,קודש
 מיוחדז. "קוגל-פירות" הכינו חנוכה, - טבת חודש ראש לשבתד.
 המבדיל(ה. שירת )קודם הבדלה )נ( אחר הנרות מדליקין במוצש"קה.

 מנחה מתפלל היה קודם שבת, בערב שחל חנוכה "ערב צדיקים": של ב"ספרן בערכוכמובא
 סידור מנחה"' התפךל כך ואחר תחילה הדךיק חנוכה שבתוך שבת וערב הדליק, כך נאחרתחילה,
 רלה' ועמ' רלא, עמ' קארלין" ב"מנהגי אהרן" וב"דברי יתשי"ב-תדש"מ(, וישראל" אהרן"בית

 שבת בבגדי מנחה תפילת כסלו כ"ד וישב ערש"ק ו' יום תרפ"ט: בקארלין החסידים זקניוברשימות
 שעהבביהכנ"ס

 '2'5י
 מקאויניץ הרי"מ רשם ובסידורו דל. עמ' קארלין" ב"מנהגי אהרן" "דברי ב.

 אדמוה"ז ]מרן היה ש"בשבת בערכוי צדיקים" של ב"ספרן ראה בעצמו; ז"ל הוא נהג יוכןזיע"א
 ]רות איזה בעוד קידוש אחר פעמים ד' או וג' פעמים, ד' או ג' המנחה תפילת אחר אומרזיע"א[

 ש"ק בליל ז"ל-. להדב חנוכה "מנהגי זצ";: מטודאוו הד"ב הנה"ח של מנהגים ברשימותדבקות-.".
 שבח בחיפה, זיע"א קארלין ממטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן בהיות התפילה". אחר נועם ויהיאמר
 אצל ג. נועם. ]יהי פעמים ג' רק אומרים שבער"ש זה מנהג שידע ז"ל יגור'ער נחום ר' החסידאת
 היו חנוכה שבת "על זה: בשבת גדולה נסיעה היתה זיע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"רמרן
 יכלו לא השנה שבראש תפילה, בעדי שוחטים, רבנים, קודש, כלי היו רובם חסידים, הרבהבאים
 בשבת זיע"א מרן שאמר וכמו ז"ךי. מלמד הר"מ ורשימות חנוכה" לשבת באו אזי עירם, אתלצאת
 אזא קלייניגקייט?-. "א בהתרגשות: ואמר זה, קודש שבת קדושת מגודל ש"דיבר בחיפה תש"זחנוכה
 זיך מען זיצט ענין, גדויסער א דאך ס'אין טזבה" חתימה "גמד א צון זמן א חנוכה-. שבתשבת,
 )"כתבי זצוק"ל(", לכ"ק )פי' פארן מ'דארף או ניט גאר מ'ווייסט און בית, בני די מים דערהיים,אין

 ז"ל ברנשטיין מאיר ר' החסיד הרך בכתבי ג(. עמ' שליט"א, אדמו"ר מרן ב"ק מהדורתקודש"
 עליו צנה חולה ב"א בעל אדמו"ר כשהיה "פ"א ז"ל: מענדל חיים רבי הגה"ח שסיפר מהמביא
 היה חנוכהן ]בשבת הרופא וכשבא לו, שמע לא אדמו"ר אבל העמוד, לפני יתפנן שלאהרפא
 קרס מחבר היה הגדול הלל של פסוק ובכל קרסים, כ"ו לאדמו"ר היה כידוע הקרסים, מחבראדמו"ר
 וי, שסייען פאר אדמו"ר 17 השיב העמוד, לפני להתפלל לך שאסור אמרתי הלא הרופא לו אמראחד,
 את וכשגמר אנדערש, גאר דאב גייס בייטש די מיט טרייבן מיר און לייטשעמ די ביי האלטן מיראז

 ניקאלייב אב"ד ב1פילער ישראל רבי הגה"ח כדרכו". רם בקול שאמר" "ברוך התחיל האלוהדברים
 חנוכה", "מאי הגמרא שמקשה מה מבין שאינו אומר היה אדסוה"1 מרן אצ7 החסידים מחשובישהיה
 בשבת - ז"ל(. ברנשטיין הר"מ )כתבי איז! חנוכה וואט זעהן מען וועט מטאלין אין פאהרן מעןזאהל
 הרה"ק אולם מתקוממיו". מגר ובניו" "חשמונאי כהניו ידי "על יומ' יום ה' ב'בר1ך שאמרו היוחנוכה
 ממטאלין ישראל אור מרן אצי נהגו כך די הק'. במידורו זו הוספה מחק זיע-א מקא,יניץהרי"מ
 זיע"א שמרן בגרודנא, חסידים ממשפחת זה, קוגל לעשיית ה'מתכון' נמסר שנים עשר ,לפניזיע"א.
 אין בדנה "די דאה המיוחד. הקוגל את עבורו והכינו תדע"ח, בשנת חנוכה ד"ח בשבת אצלםשהה

 רל' עמ' קארלין" ב"מנהגי אהרן" "דברי ה. 417ן' גליוןשטוב"

 וברכו חנוכה, נרות שהדליקו דלאחרדסתרי,
 בלא מנחה להתפלל ואז החג, על שהחיינוברכת
 מתתיהו'(. 'בימי הנסים', )'על חנוכהתפילות
 לאחר העומר ספירת ספרו גם זה טעםומשום
הסדר.
 אין שבת שבערב נתב וזרמיישא במנהגי)ב(

 הזמירות אומרים ואין הללו, הנרות רקאומרים

 מרן אכן שעה. חצי הנר אצל שוהיו איזוגם
 מכן, לאחר לאומרם נהג בציון כמובאאדמוה"ז
 קנג. עמ' יושר בלקטוראה
 דיש הרמ"א פסק ב( )חרפ-א, בשו"ע)ג(

 הט"ו אולם הבדלה, קודם חנוכה נרלהדליק
 שהיא משום קודמת דהבדלה וס"ל חולקשם

 הכריע ובמשנ"ב אחרונים, רוב נקטו וכןתדירה,



 קפא)ופא( )צב( ב גאון טזשנה

  עשבתי נאה  דוה.

 להתאסף ונוהגים הנרותא. לפני )א( תהלים' 'מזמורי אמר זיע"א הזקן אדמו"ר מרןא.
 ולהללג. להודות 'מזמורים' בעמידהב ואומרים חנוכה, נר הדלקת אחר הכנסתבבית
 אחריהםד. והקהל בפסוק, פסוק ה'מומורים' לזמר זיע"א רבוה"ק נהגוב.
 למעלותה. ושיר הגדול, הלל חנכת, שיר )כ( מזמור יום בכל אומרים : המזמורים סדרג.
 'רננו ב': בליל נפלאות'. כי חרש שיר לה' 'שירו א': בליל מוסיפיסי: הגדול הלל לפניד.

 'על ד': בליל לולי". המעלות ו'שיר תהלתו' חדש שיר לה' 'שירו ג': בלילצדיקים'.
 ממנו'. 'חזק עד ואמונה' 'אמת ה': בליל לע"ו'ח. ימלך 'ה' עדאבותינו'

 ש)ומ" "דברי בספר כמסופר הי"ד, זיע"א מקארליו הקדוש שלמה רבי מרן של הק' מנהגו היה כדא'
 בעת וערש"ק  עמרן שהגיע ידי ע) מכך ניצול זרות, מחשבות )ו היו אשר אחד שאיש שמיני(,פר'

 חסדו" )חים כי מצרינו "ויפרקנן לפסוק והגיע כמנהגו, המזמורים שאמר ובעת חנוכה, נרותהדלקת
 הנרות לפני המשורים "ואמר אהרן": "בית בסידור זיע"א אדמוה"ז מרן ~במנהגי ישועה' עבורופע)

 מצוה היה "והנרות : )החדשים( זיע"א מקאזיניץ הרי"מ בכתבי נאמר ~כך תורה"' דברי וגםכרשום,
 כך ב. אומרוץ'"' זמן כל הנרוה כלפי פניו והיו שהדליק, במקומן אימר )א אס אומרו, למקוםלהביא
 אהרן" "דברי גי בעמידה"' המשורים אומרים "והיו החדשים: בכתביו מקאזיניץ רי"מ הרה"קכותב

 זיע"א הזקן אדמו"ר מרן נהג כך ד. וישרא). אהרן בית בסידור ~ב"ה אלא, עמ' קארלין"ב"מנהגי
 שעה חצי אחר חנוכה נר הדלקת "אחר )החדשים(: זיע"א מקאזיניץ רי"מ הרה"ק בכתביכרשום
 אתו אומרים והציבור הפסוק מתחי) הוא מזמורים אומר הי' ואח"כ יום בב) הק' כדרכן חמיןשעורי"
 איעזר ר' החסיד והרב הי"ד זימ"א מקאר)ין אלימלך אברהת רבי אדמו"ר מרן גם נהג כךיחד.-"'
 שלחנו יד על שעמד זיע"א, קארךין מסטא)ין יוחנן רבי אדמו"ר מרן גם נהג וכך ש)יט"אן;בריזל
 )קטנו המזמורים אמירת שי זה מדר ה, אחריו. והקהל המזמורים ואמר שבת, ש) העליון בגד עםהק'

 בשורי זיע"א מקאזיניץ רי"מ הרה"ק אהרן"; "בית בסידור זיע"א אדמוה"ז מנהגי שונים:ממקורות
 החסיד הרב כתבי וישראל", אהרן "בית מידור אהרן", "דברי החדשים, ובכתביו בכתביו,סידרו,

 להלן' כמובא היד כתבי ובשאר ז"ל' סופר משה ר' החמיד הרב ~כתבי ז"), מקיוץ פריינקי) א"אר'
 של המזמורים "סדר מובא 1"ל שו"ב דוב ישראל ר' החמיד הרב ברחבי ז' הקודס' בציין ראה1.

 ,תשי"ב- וישראל אהרן בית בסידזר ב"ה ח. וג'. ב' לי) שך השיטה מוחלפת ובו תר"ל" שנתחנוכה
 ישראל', 'קדוש עד אמר זיע"א אדתוה"ז שתרן מובא זיע"א מקאזיניץ הרי"מ בכתבי אכןתדש"מ:'

 עביד, כמר דעביד ומאן עביר כמרדעביד
 כהטו"ז נתפשט העולם רוב מנהג אולםעייש"ד,
 ושמש מאור בספה"ק וכ"כ ג"ח, קודםלהבדיל
 מלובלין הרבי בשם עיניו וישא ד"ה מקץפרשת
 ועי"א מניקלשבורג הרה"ק בשם שאמרויע"א
 ואח"כ תחילה, להבדיל כטו"ז הלכהשבזה
 לפי גם טעם שם ונתן חנוכה, של נרלהדליק
 להדליק נהגו בירושת"ו הפרושים ]ורקהסוד
 ובמור רב, במעשי וכמ"ש ההבדלה, קודםניח

וקציעה[.

 היה אכוה"ק "אצל שלוס": ב"משמרת)א(
 המקורבים אנ"ש אצלם מתאספים שהיוהמנהג
 נ"ח שהדליקו אחר נ"ח הדלקת בעתאליהם

 ויהי ז"פ אמירת ואחר ניסא, לפירסומאבביתם
 פסוק הציבור עם מזמורים אומרים היונועם,
 בספה"ק מש"כ לציין ויש בנעימה..".בפסוק
 דשנת חנוכה זאת )סוד"ה חנוכה על אהרןבית

 ולהלל, להודות נקבע הוד, נקרא "חנוכהתר"ח(:
 כל ועל חנוכה של יום כל על להודותוצריך
 חנוכה, של נרות הדלקת מצוות ועל הללאמירת
 רק ורגע, שעה כל על לה' להודות שצריךהגם
 לכך". נקבעו הימים אלו חנוכהשימי

 ראוי הללו[ ]הנרות זו הודאה נוסח "אחר)ב(
 שיר מזמור שבתהלים ל' מזמור תיכףלומר
 בהודאה ויכון גדול, במתון לדוד, הביתחנוכת
 ית"ש עמנו שעשה הישועה על זה מזמורשל



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )רפס(קצב

 מזמור הגדול הלל לפני לומר הוסיף ויע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרןה.
 לסירוגיזט. לילה לילה נשאתי', 'אליך או שמהתי','לדוד
 ג". ליל מזמורי ב' בליל מוסיפים בשבת חנוכה של ראשון יום כשחלו.
 חנוכה זאת חל אם )מלבד קודש שכת ובמוצאי שבת בליל 'מזמורים' אומרים איןז.

במוצ"ש('א.
 'למיים"ב, שתיית רקידה. וניגון 'מארש', שרים המזמורים אמירת אחרח.
 צלויים'ג אווזים חשובים, מאכלים - )בסעודה החג. לכבוד )ג( סעודה עורכיםט.

וכדומה(.
 צורת. 'מעוז ,י( מזמרים בסעודהי.

 עמ' אהרן" ב"דברי וכ"ה הברכה', 'עד שאומרים רשום ז"ל סופר משה ר' החסיד הרב בכתביוכן
 תשי"ב וישראל אהרן בית בסידור נקבע וכן רח' עם, ושיניים" ב"הוספות אהרן" "דברי ט.רל"א'
 קיל "וכשח) )החדשים(: בכתביו גם רשם וכן הק', בסידורו זיע"א מקאזיניץ הרי"מ הרה"ק י.והקאה.

 לדוד המעלות שיר שירו, הללויה שהם ג' דליל המזמורים גם אומר הי' במוצ"ש או בשבת דחנוכהא'
 מרן אצל ובקארךין תשד"מ' וישראל אהרן בית בסידור וכ"ה צדיקים". רננו ]מז[מור אחרלולי

 חנוכה של ראשון יום אן שחל תדפ-ט בשנת הי"ד זיע"א מקאדלין אליס)ך אברהם דביאדמו"ר
 בב"א, ימים משני מזמורים לומר צריכים שבאמת אמרו ואח"כ אחד, יום של מזמורים דלגובשבת,
 מקאזיניץ הרי"מ יא' תדש"מ. וישראל, אהרן בית ובסידור רלא, עמ' אהרן" ב"דברי וכ"ה א"ביום
 זיע"א הזקן אדמו"ר מרן אצל נהגו כך יב. באו"-. ובסידור אהרן" ב"דברי וכ"ה במידורו'זיע"א
 ואחר אחד, ניגון מנגנים היו המזמורית "ואחר זיע"אן מקאזיניץ הרי"מ של )החדשים, בכתביוכרשום
 אהרן" ב"דברי וכ"ה המנגנים"' זמרו "ואח"כ אהרן": "בית בסידור וכן ומרקדים", משרריםכך

 אחר מלוצק: ז"ל מלמד הר"מ וברשימות וישראל' אהרן בית בסידור וכן רלא, עמ' קארלין"ב"מ]הגי
 ישראל אוד אדמו"ר מרן אצל בסטאלין נהגו כן יג. )חיים' שתו ואח"כ בריקוד, יצאוהמרמזרים
 געשאכטן מ'האט סעודה, א געמאכם מ'האט ".-און ז"ל: פצ'ניק ר"צ נרשימות זיע"א,מהטאלין
 לסעודה הכסף נותנים ]שהיו "מחותנים" אנדערע געווען איז אווש יעדן חנוכה, גאנץ אגענזלעך
 בבית גם נוהגיה היו זה לשון במטבע היתומה' את להשיא שזכו אותם משבחים ~היו זו,יקרה
 אדמוה"ז מרן אצל שגם ונראה ת"ו[(, ירושלים העתיקה בעיר קארלין לחסידי אהרן" "ביתהכנסת
 אוכלים היו חתכה "במעודת זיע"א: מקאזיניץ הרי"מ הרה"ק חורגו נכדו גם נהג שכך משוםזיע-א,
 גלוצק לפסח[ משאירים היו האווזים שומן ]את במערכתו(. צדיקים" של )"ספרן צלויים"אווזים
 שעות, כמה שארכה גדולה סעודה "היתה זיע"א: קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרןאצל
 מלמד הר"מ ורשימות לסעודה.ך" ידים נטל ולא בסעודה, שעה כחצי רק שהה זיע"א כ"קאבל
 אהרן" ב"דברי וכן צור"' מעז בחנוכה בשלחנו מרונים והיו אהרן": "בית סידור במנהגי יר'ז"ל('

 וישראל' אהרן בית בסידור וכ"ה רלא' עמ' קארלין"ב"מנהגי

 כו' בנגינות למנצח מזמור גם האלו.בימים
 ובמשמרת )יסושה"ע(. מצאתי" כו' יחננואלהים
 אלו למזמורים הסוד ע"פ טעמים נתןשלום

 לאומרם.שנוהגים
 שריבוי המחבר כתב )ס"מ( עתר בסימן)ג(

 הרשות, סעודות הם בהם, שמרביםהסעודות
 כתב והרמ"א ושמחה. למשתה קבעוםשלא
 משום הסעורות בריבוי מצוה קצת שיששי"א

 )מהר"א המזבח חנוכת היה ימיםדבאותן

 י"ס "אני כתב: מרדכי ובהגהותמפראג(.
 מקץ, ויהי בפרשת אחר סימן קבלתיהכותב
 והכן, והתיכה מטבח החי"ת והכן, טבח,וטבוח
 שעושים לסעודות וסמך חנוכה. אותיותהם

 מ"ר בגימטריא טב"ח טבו"ח ואותיותבחנוכה.
 הנרות".כמו
 ברמ"א כתב לעיל, בהערה למובא בהמשך)ד(

 בסעודות ושבחות זמירות לומר שנוהגין)שם(
 מצוה. סעודת הוי ואז בהם,שמרבים



 קכג)רפג( )צב( ב גליון טזשנה

 תפינתי. בית תכון1.
 המנחה". )א( תפילת לאחר יום בכל מדליקין הכנסת כהיתא.
 עליגדב. )כ( לפני מדליקין כמוצש"קב.
 הבית'ג. חנכת שיר 'מזמור אמירת בעת החנוכה נרות את מדליקין ))( בבוקרג.
 הפזבח. חנוכת זאתז.
 אליך המעלות ]שיר העולם'ב, 'מן חנוכת, שיר מזמור אומרים": חנוכה זאת כלילא.

 המנורהה[, )א( ]בצורת שיר מזמור בנגינות למנצח למעלות, שיר הגדולי, הללנשאתיג[,
 חקיך, למדני )ב( ה' אתה ברוך כו', נא הערב כו', לי וארשתיך רצון, חי כל עדומחכמתך
 דרבנן.מודים

 רל' עמ' קארלין" ב"מנהגי אהרן" "דברי ב. וישראל. אהרן בית ובסידור דל, עמ' אהרן" "דבריא'
 וישראל' אהרן בית בסידור וכן שם,ג.
 רי"מ הרה"ק של החדשים בכתביו וכן אהרן", "בית בסידור זיע"א אדמוה"ו מרן במנהגיא'

 בשנת זצוק"ל הצעיר[ ]אדמו"ר ר"א מוהר"ר אדמו"ר הרה"צ בנו אמר ש"כך המציין זיע"אמקא~יניץ
 ר' החסיד תשד"מ' - תשי"ב וישראל אהרן בית ובסידור רצד, בעמ' אהרן" ב"דברי וכ"התרע"ג"'

 לאטקעס געגעבן מען האט חנוכה פון ויכט ;עצטע די "ביי ברשימותיו: מספר מסטאליו פצ'ניקצבי
 המזמורים ש; בסיום פעם אמר זיע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן זצ"ל"' רבי'1ביים
 באמונה", לי "וארצותיך געזאגט דאך מ'האט מזמורים, סאמע געזאגט מען האט "היינט חנוכה:בזאת

 עמ' אהרן" ב"דברי 1כ1 אהרן, "בית בסידור ~יע"א אדמוה"ז מרן במנהגי ב"ה קדשו', 'שם עדב'
 רי"מ הרה"ק אולת זיע"א' קארלין מסטאלין יוחנק רבי אדמו"ר מר] נהג שכך מביא רלד ובעמ'רלא,

 בהעתק )תשי"ב-תדש"מ:' וישראל אהרן בית בסידור וכ"ה אל', 'אתה עד רשת זיע"אמקאזיניץ
 שמוא; ב"ר אהדן "פנחס של אהרן" "בית ספר )בסוףכת"י

 המכון בארכיון הנמצא סאקאלאויץ"י
 יוחנן רבי אדמו"ר מרן הוספת ג. גואלנו"' ונאמר עד אבותנו עזרת אל, אתה עד "נשמת רשום:נמצא

 הגדול הלל להקדיט נרשם שו"ב רי"ב החסיד הרב בכתבי ד- לעיל. ראה זיע"א, קארליןמסטאלין
 ;האמור והשווה ז";' מקיוב הרא"א שבכתבי זיע"א אדמוה"ז מרן במנהגי כ"ה ה' העולם" 'מןלפני

 בנגינות"' למנצח התזמור על נ"ע זצ"ל אביו בשם ואמר "'.' טו"אי: ומא, לחנוכה אהרן ביתבספה"ק
 שבע כנגד מנורה קני שבעה בו שיש המנורה בצורת שהוא בנגינות למנצח במזמור מרומזויזה

 להדליק "ונוהגין ז(: )תרעא, הרמ"א כמש"כ)א(
 באחרונים וע"ש למעריב, מנחה ביןבביהכנ"ס
 כצאה"כ, יום בכל להדליק למנהגינו דאףדהיינו
 מנחה אחר להדליק נוהגים הכנסת בביתאבל
 דלאחר משום וגם מקובצים, שהעולםבשעה
 בביתו. להדליק למהר צריך אחד כלמעריב

 במנ"א וכן ההדלקה, יותר למהר כדי והוא)ב(
 לך ויתן קודם דמדליקין כתב א()תרפא,

 בתפילה(.)שאמרוהו

 כנסיות בבתי מקומות בכמה שנוהגים "מה)ג(
 בבוקר גם חנוכה נרות להדליק מדרשותובתי
 דעת ידי לצאת כדי הוא שחריה, תפילתבעת

 רבהטבת ומוספין, תמידין מהל' כפ"גהרמב"ם

 שכבו מצא אם הדלקה גם היתה דשחריתהנרות
 כנסת בתי ומנהג שלמה(. כנין )שו"תהנרות"
 לפני בבוקר להדליק הוא באה"קספרדיים
 חנוכת. שירמזמור

 כב(: )ד, קדמות במדבר הגרחיד"א כתב)א(
 בנגינות למנצח הקב"ה הראהו ע"ה המלך"דוד
 מנורה... בצורת עשוי מופו והב של טס עלכתוב
 ומצוייר כתוב המזמור זה נושא דהמה"עוהיה
 מנורה, כצורת זהב של כטס במגינווחקוק
 והיה סורו מכוין היה למלחמה יוצאכשהיה
 לפניו...". נופלים ואויביו אותם,נוצח

 בקשה, בה שיש ברכה של נוסח לומר הנה)ב(
 השערי בזה דן כבר שמים, שם הוכרת בהכשיש



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )רפד(קכד

 - במוצש"ק וכשחל שישי, בליל ה'מזמורים' אומרים בשבת, חנוכה זאת כשחלב.
 מוצש"ק,. של ומירות לפני שבתבמוצאי

 לתורה חנוכה זאת בשבת עלה הי"ד זיע"א מקארלין אלימלך אברהם רבי אדמו"ר מרןג.
'מסטיר".

 זאת חל ואם חנוכהח. מנר שנשארו הפתילות את )ג( שורפים שחרית תפילת אחרד.
 שחריתם. תפילת אחר א' )ח כיום הפתילות שורפים בשבת,חנוכה
 מ'רדת )פ'דעהו פמ"ש ,י( משקה שותים בסעודה . סעודה )ה( לערוך נהגו היום לכבודה.

ש'הת('א.

 אהרן": "בית סדור במנהגי ח. החסידיטי ~קני רשימות ז' וישראל. אהרן בית סידור ו'אומות-.".
 מקאזיניץ הרי"מ הרה"ק ובכתבי מהנרות"י שנשארו הפתילות את שרך החפלה אחר חנכה"בזאת
 שמעתי וכן יודין, פנן שךעכטץ ושרין פארברענט זאב עט אומר היה חמץ שריפת "~בשעתזיע"א!
 המעודה באמצע בערב חנוכה ~את בקארלין היה וזה חנוכה, מנרות הקנייטליך שריפת בשעתממנו
 ב"דברי וכ"ה זיע"א' קארלין מטטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן נהג וכן שלו-'"' הגדול הק'בבית
 תנש"א' וישראל, אהרן בית מידור ם, תשד"ם' - תשי"ב וישראל, אהרן בית ובסידור רלא, עמ'אהרן"
 מנחה ומתפללים  יום  מבעוד מתחילים היו חנוכה זאת "סעודת ~יע"א הזקן אדמו"ר מרן אצךי.

 יוחנן רבי אדמו"ר מרן ~אצל החדשים(, - זיע"א מקאזיויץ הרי"מ )רשימות הסעודה" וגומריםבאמצע
 ידים ליטול הביתה הלך אחד וכל מוקדת, יותר קצת התפללו "מנחה זיע"א: קארליןמסטאןין
 חלוקת נ בשעה הלילה-' כע כמעט רקדו טיש, צום החטידימ כל התכנסו ן, בשעה בערךלסעודה,

 לווח הלכו וחלקם שחרית, להתפלל נשארו מהחסידים כשחלק בבוקר, 7 עד נמשךהפמ"ש..והשלחן
 מנהגו היה המעודה "י-~באמצע אהרן"! "בית במדור יא. זי"ע-.-. כ"ק של הקבוע המנין זמןעד

 מקארלין אלימלך אברהם רבי אדמו"ר מרן אצן בקארלין החסידים זקני וברשימות פארש".לשתנת

 מסיים אינו אם ולדעתו תקפ"ב, סו"סתשובה
 שמים, שם בהזכרת לאומרם יכול הברכהסיום
 בכל שאומרים וכמו לכוונה. עי"כ יתעורראם
 נוסח ג"כ שהוא העקידה בפרשת יה"ריום

 מנהגינו אולם ספק[ דרך כן שכתב ]וע"שכרכה.
 סיום נוסח בצורת ג"כ שמסיים מחודש, יותרעוד

 חקיך, למדני בא"י בפסוק שמסיימיןברכה,
 ברכה של מטבע שאין כיון חשש בזה איןומ"מ
 קי"ד בסי' הפוסקים הכרעת הוא כן הרי]והא

 שצריך בדבר טעות לגבי ל"ב סוס"קמשנ"ב
 שיסיים הברכה, סיום טרם נזכר שאםלחזור,
 ברכה חשש בזה ואין חקיך, למדניבא"י

 ובחוות ג( )רטו, הרב שו"ע ועייןלבטלה[,
 כ', בס"ק קי[ סי' ]אחרי הספק בביתדעת

 בשם ואין, ד"ה בביה"ל ז( )קפח,ובמשנ"כ
 ודו"ק. ישע,הבגדי

 המזבח, חנוכת עד יניח מהן והפתילות "...)ג(
 יחדיו, הפתילות כל יקח ח' ליל שדולקולאחר
 קטנים, בפכים הנשאר זית שמן עםוידליקם

 רבי )סידור בע"ה... דם מהריגת להנצלוסגולתו
 הראב"ד בן יצחק רבי מש"כ ויצוייןשבתי,

 כשתצרף חנוכה: נר הדלקת סודבקונטרסו
 כחשבון מ"ר יעלו הל-ו עם פתילות הח'חשבון
 ושישוב  מדם, ינצל בהם שהזהיר והכוונהד"מ,
 רחמים(. לכסא דין מכסא ויעמוד אפו מחרוןה'

 לשורפם נהגו לא כמוצ"ש שהות שיש אף)ד(
 לאחר הראשון יום בבוקר אלא שבת,במוצאי
 הוא כי לדבר טעם שנתנו ויש שחרית.תפילת
 כיום. ששריפתן קדשים,כשריפת

 כתב חנוכה בזאת גדולה סעודה ענין)ה(
 לוית סעודת כעין שענינה מהרי"חבליקוטי
 בית בספה"ק ממש"כ ילה"ע כך על ויתרהחג,
 חנוכה, זאת שבת בליל אמר "עור וזל"ק:אהרן
 שבעה שבכל הגם השמיני, הוא הנס עיקרוכו'
 למעלה שהוא השמיני הוא העיקר מ"מ הנס,היה

 ]גדול[ נס על העולם שאומרים וכפימהשבעה
 ולהלן עכלה"ק., וועלט, די איבער איז נסדער
 השמיני שנר להיות יכול "ולדעתי אומר:הוא



- )צב( ב גליזן טזשנה -
 קפה )יפה(

 וו'ב. לסעודה זמר כלי להביא נוהגים היו1.

 עם אומרים היו זיע"א ורבוה"ק לחנוכה, המיוחד בנגון 'ארוממך' מזמרים בסעודהז.
 ישועתייד. צור 'מעוז ברואייג. ו'כל קדשו', 'שם עד העולם' 'מןהקהל
 חנוכה"סן. מסכת עלן הדרך חנוכה, מסכת עלך "הדרןח.

 המשקאות, מעניני ודיבר קטן... ראם בקבוק ג"כ הביא הפומש, עם התחילו "-.ואח"כ הי"ד:זזע"א
 גלעזער די אין גיגאסן ארין אליין האט ער און געראמט אזיף שטאלק זעהר גיוועזין איז עראון

 פארן דאנקען מ'דארף שצריכים אמר ובינתיים פאמש, כוס לכ"א וחיק ספירט ראם קאניאקאריין
 אין היה והשמחה גייעבט, זיין זאל לעבין דאס נאר היינט, ב"ז דערלעבט האט מען וואסלעבן
 נרשם כן הפאמש..". על כסף יקח ובמוצש"ק חזר-' ותיכף לביתו והלך גדוש, רקידה אח"כלשער.
 איך האלט דאם ישן, ראם מחיפה שלמה אהרן ר' לו שלח שזה ואמר ראם, מעט נתן "אח"כשם:

 רבי אדמו"ר מרן ואצל רמים.."' כל על רם בחשאי ואמר קיינעם' נישט גיטרוי איך אוןפערשלאסן
 רבעי שלוש היה הפמש לכולם, פמש זי"ע כ"ק חייק נ "בשעה בלוצק: זיע"א קארלין מסטאליןיוחנן
 זי"ע, כ"ק לפני השלחן על תה עם כוסות הרבה והעמיד ע"ה ברנר יוסף ר' תמיד שהכין תהכוס

 המנה אותו קיבצן כולם שלא בזה ודייק כפית' עם קוניאק, ליקער, רום, סוכר, מוסיף היה זי"עוכ"ק
 ~ליקר, רום, סוכר, לקח מהחסידים, אחד כל פני על מסתכל היה זי"ע כ"ק האלו, הדבריםמכל

 ושתו לקחת, נגשו שיגש, רומז מלאה, כפית למי רבעי, שלוש למי כפית חצי למי בכפיות,וקוניאק
 מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן אצל נהגו כן יב. ברשימותיו,' ז"ל מלמד משה ר' )החסיד;חיים"
 החסיד ,רשימות ע"ה-י' פרידבוים פנחס עם בראש תזמורת היתה רוב פי "על בלוצק: זיע"אקארלין

 בנו עם חשבון עשה "פ"א כן: נהגו זיע"א הזקן אדמו"ר מרן אצל שגם ונראה ז"ל(' מלמד משהר'
 בנו לו וענה מהפאמש, או ~מר מהכלי או בחנוכה, השמחה לנו נלקח מנין זצ"ל, הצעירן אדמו"ר]מרן
 מכל זצ"ל, הוא וסיים זמר. מהכלי והעולם מהפאמש, אני מחנוכה, השמחה לקחת אתהזצ"ל,

 טס ארוממך "~זמר אהרן": "בית בסדור יג. לז,' עמ' אהרן, )דברי יכולם'.'" השמחה נלקחהדברים
 והתפללו ברכהמ"ז ~ברכו מעיה, ברואי כל ~זמר קדשו, שם עד העועי מן אמר אח"כ הקהלכ;

 מתחילים היו חנוכה זאת "סעודת לאמור: רשום זיע"א מקאזיניץ הרי"מ הרה"ק ובכתביערבית"'
 היו המזון ברכת קודם האכילה ואחר הסעודה, וגומרים באמצע מנחה ומתפתים יוםמבעוד

 פסוק כל מתחיל ,היה העולם ועד העולם מן אומד היה לחנוכה, מיוחד בנגון וגו' ארוממךמשוררים

 וכו' מעלה ברואי כל אומר היה ואח"כ קדשו שם עד רם בקול אחריו אומרים והקהן עניןדהיינו

 הי"ד זיע"א אלימלך אברהם רבי אדמו"ר מרן אצל החסידים זקני וברשימות כידוע"' מיוחדבנגון
 ארוממך, ואמר בריין די געו~ישט אוים האט און מא"י הסידור ובידו חזרה בא "~תיכףבקארלין!
 מעלה, ברואי כל וכו', העולם מן ~חנני' ה' שמע בשלוי, אמרתי ואני פעמים, שיש אמרוהניגון

ו תשי"ב וישראן אהרן בית בסידור כ"ת יד- לשער". איןוהשמחה  אהרן בית בספה"ק טו' תשד"מ' 

 שמיני של עצמה בחינה אותה היא חנוכהשל
 הוא שבחנוכה הצדיקים אומרים ולכןעצרת,
 יוחנן רבי אדמו"ר ממרן ידוע וגם חתימה".גמר

 עמ' קודש" )ב"כתבי זיע"א קארליןמסטאלין
 אמרו וכבר דין, הגמר סיום הוא רבחנוכהמח[
 תולדות בספר כמבואר חסידים  של בספרןכן

 לחנוכה, בדרושים מזיטומיר ר"א להרה"קאהרן
 ויהי עה"פ וישב )פרשת עין בת בספרוכ"כ
 העיר וכבר האריז"ל, כתבי בשם חדשים(משלש
 האר"י דבכתכי לו, אות האורה ימי ישכרבשער

 איש, מפי איש קבלה שהוא אלא ליתא,שלפנינו

 הרה"ק ובשם סק"א(. )תקפא, המגן באלףועיין
 יכולים שצדיקים שמה אמרו זיע"אמרוז'ין
 יהודי כל יכול ויוהכ"פ בר"ה מהשי"תלפעול
 יח(. עמ' ח"ב ישראל )נר חנוכה בזאתלפעול

 והוא ההם, במקומות נפוץ היה זה משקה)ו(
 אותו, מחממים והיו מתובל, חריףמשקה

 עיין בשבת, עשייתו לענין בפוסקיםוהזכירוהו
 )והביאו בשבת הפנ"ש עשיית בנדון מ"ב שיחסי'

 בזה לרמז הוסיפו ובקארלין מאיר(. הביתבשכת
 ש"חת. מ"רדת ס"דעהו הפסוק: שםעל



 השראל" אהרן "ביתקובץ )רפו(קנו

 טבת. חודשח'
 בסבתא. עשרה לפני הלבנה את קדשו שלא היוא.
 בינואר לשביעי השישי שבין בלילה והוא התקופה, ,א( בו שנופלת בלילה לומדין איןב.

 'ניטל'ב. ונקראלמנינם,
 הספרים להוריד הי"ד זיע"א מקארלין אלימלך אברהם רכי אדמו"ר מרן ציוה ב'ניטל'ג.
 מהשלחנותג. - 'שמות' דפי ואפילו-
 הבוקר באשמורת לקום שיש אמר זיע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרןד.

וללמודי.
 ,ל ,ל,ל

 הגדול ]הרא"ש אדומו"ר א"א הנה זיע"אן הזקן אדמו"ר ]מרן אמר חנוכה "לזאת טו"ד,: ימה,לחנוכה
 מסכת עלן והדרך חנוכה, תסכת עלך "הדרן חנוכה בזאת ךשורר פעם צוה זצוק"ל,מסטאלין[
 מהשלחן המזון ברכת אחר כשקת זיע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבי אדמו"ר מרן גםחנוכה""'"'

 האבן ואהלן סיר חנוכה, מנן תתנשי לא חנוכה, עלך "הדרן ואמר: נענה חנוכה בזאת שערךהטהור
 אברהם רבי אדמו"ר מרן אצע החסידים זקני ברשימות א. רז,' עמ' אהרן" ו"דברי ונחמות"ישועות
 עשרה קודת אם לבנה בקידוש נסתפק טבת "בחודש אנו: מוצאים הי"ד זיע"א מקארליןאלימלך
 בטבת, עשרה קודם הגבנה חידשו לא שבצפת לו אמר נ"י ]אווערבאך[ אהרן ור' כן' אחר אובטבת
 נו, אמר: קידם, חדשו לא שם שגס ואמרו מויארשע, שערשעבסקי יודא ויחי ש"ק על כשבאואח"כ
 בביקורו בארה"ק שהיה בעת הורה כך ג. וישראל' אהרן בית סידור ב. גיטאן"'"' גוס מירהאבין
 אהרן בית סידור ד. החסידים' מזקני הסדור' מתוך שלא התפלל ערבית תפילת ואף תרצ"ג,בשנת

וישראל'

 החוות ברברי זה מנהג מוזכר כך הגויים,של זה, ישראל מנהג אודות נשפכו דיו הררי)א(
 ויש ועוד, החת"מ נתנאל, קרבן היעב"ץ,יאיר, זה. בנידון פורסמו ומחקרים מאמריםמאות
 וירום, בדד "ישב הכתוב: את כך עלשהמליצו וכן בראשונים, יסודתו זה שמנהג רקנציין

 קהילות כמרבית בו ונהגו עליו". "נטל"כי שלא זה מנהג מזכירים האחרוניםהפוסקים
החסידים. החגה יום האיש, אותו שנתלה יום באותוללמוד



-

 חכמיםלשון

 מונרשיין יהושעהרב

 גשמים לעצירתתפילה
 וקוראים כך, על להכריז שבא"י בתי-דינים כמה נוהגים ל"ע, גשמים עצירת שלבשנה
 גשמים. לעצירת המיוחדת התפילה את תפילה" ב"שומע בחזרתו הש"ץ שיאמרלציבור

 א )סי' טוקצינסקי לרי"מ ישראל ארץ בס' איזכורו רק אלא זה, למנהג מקור מצאתיולא

 ובגמרא במשנה האמורים התעניות סדרי גשמים בעצירת נוהגין ישראל בארץ ז(:אות
 עולם". בורא "ועננו תסלת קולנו בשמע אומר ציבור והשליח תקעה(, סי' ובטוש"ע י.)תענית
 ד( סעיף תקעה סי' )שם ערוך בשולחן ונזכרות בטור המובאות הברכות שש הוספתאבל

 נוהגין. ראינו לא יא( סעיף ב סימן השלחן בפאת גם )המובאת נעילה תפלת גם נהוגה.אינה
עכ"ל.
 הסדר את לעשות נהגו לא דבזה"ז הביא, יז( אות תקעט וסי' א אות תקעה )סי' בה"חובס'
 א"י מנהגי בס' ראה אבל התפילות. סדר את ולא התעניות סדר את לא בא"י, אפילוהזה
 והתפילות. התעניות סדר לקיום שונות עדויות בהע', קמו-קסז עמ' גלים()לר"י

 תפילה שומע בברכת המיוחדת התפילה את שמוסיפים הנ"ל, במנהג פורתא לעייןויש
 הש"ץ.שבחזרת

 בשומע גשמים לעצירת ה"תפילה קודם נרשם הקודם, בדוד שנדפסו הסידורים מןברבים
 סי' )שו"ע לאומרה אין הש"ץ בחזרת אבל לחש, בתפילת לאומרה יכול היחידתפילה":

 למטר הזקוקות ארצות באותן חו"ל, לאנשי נועדה זו שתפילה מפני דמילתא,וטעמא
 ולא תפילה" )ב"שומע דוקא ביחיד לאומרה עליהם הפוסקים רוב ולדעת החמה,בימות
 ס"ב(. קיז סי' או"ח בשו"ע להלכה נפסק )וכך הש"ץ בחזרת לא אך השנים(,בברכת

 שכתב: בחו"ל(, החמה )בימות ומטר" "טל הזכרת חמורה כמה עד הב"ח מדברי ולמדצא

 ותן בציבור לשאול החמה בימות גשמים עצירת כשהיה מעשה עשו גדולים ששניושמעתי
 ונתפרשו דבריו )הובאו וכו' שנה באותה לעמיו אחד כל ונאסף תפילה, בשומע ומטרטל

 שם(. אדמו"ר ובשו"ע ובט"זבמג"א

 אבל תפילה, בשומע הש"ץ שאומר כהיום ומנהגנו כתב: ט( אות קיז )סי' שהמשנ"באלא
 ובשעה"צ בסידורים. נדפס וכבר לשונות, ושאר בפסוקים כ"א לחוד, ומטר טל ותן אומראינו
 אחרונים. ושארי מגדים פרישם:

 טל ותן אלו תיבות בפירוש להזכיר ולא יה"ר לומר ומנהגינו : ב( אות )מש"ז הפמ"גוז"ל
 הש"ץ(. בחזרת או היחיד בתסילת מיירי האם פירש )ולא לשונות ושאר בפסוקים כ"אומטר,
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 תפילה לנוסח אין וא"כ ומטר", טל "תן במפורש מבקשים גשמים" לעצירת ב"תסילהאבל
 הפמ"ג. בדברי סמךזו

 שכתב: יד( אות כר )כלל החיי-אדם דברי על בעיקרם מיוסדים המשנ"ב שדבריונראה
 בברכת הצריכים[ במקומות החמה בימות הגשמים שאלת ]-את אותה יאמרו לאלכתחילה
 לא אבל בסידורים. נדפס וכבר תפילה שומע בברכת תפילה קובע שהש"ץ כמנהג רקהשנים,
 התפילה. בנוסח דוקא אלא ומטר", טל "ותן רקיאמר

 אך אומרים באם היא והט"ז הב"ח של קפידתם שעיקר נראה, המשנ"ב( )ולדעתולדעתו
 יותר, ארוך נוסח בתוך משולבות אלו תיבות אם אבל לבדן, ומטר" טל "ותן התיבות אתורק
 למיחש.ליכא
 ואולי ]בש"ת[, )בש"ק( תפילה הש"ץ לומר ומנהגינו : ה( אות קיז )סי' רבה באלי' הואוכן
 שרי. לחוד, ומטר" טל "ותן בל' אומרים ראיןכיון

 בשעת דגם שהזהירו הגדולים מן שיש ודע כתב: ט( אות קיז )סי' השלחן ערוךובס'
 טל "ותן יאמרו לא מ"מ תסילה, בשומע לשאול שכתבנו החמה, בימות אצלינו גשמיםעצירת
 זה על נענשו גדולים ששני וכתב מטר, של ומזמורים בפסוקים בתחנונים ירבו רקומטר"
 אצלינו. הפשוט המנהג וכן סק"ב(. )ט"ז בזה חולקים יש אבל סק"ג(. המנ"א והביאו)ב"ח
 ואין ומטר", טל "ותן בה ויש תפילה, שומע גשמים לעצירת תפילה בסידורים נדפסוכבר
 בזה.לפקפק
 לאמירת וכוונתו מאחר והמשנ"ב, החיי"א של מנהגם מעין אינו הערוה"ש של מנהגוברם,
 הט"ז, דברי על מנהגם את שסמך ממה מוכח )כך הש"ץ בחזרת ולא היחיד בתפילת זותפילה
 היחיד(. בתפילת רק מתיר הריוהט"ז
 )כדלעיל(, ומטר" טל "ותן התיבות את כלל להזכיר שאין יוצא מפורש מהפמ"גאבל
 וא"כ הספרדים, כמנהג השנים ברכת לנוסח תואם זו תפילה שנוסח להלן המבואר לפיובפרט
 במקומה. ושלא בזמנה שלא לאמירתה טפי לחשוש מקוםיש

 ששם בחו"ל, היינו השנים, בברכת ולא תפילה" ב"שומע שמבקשים לעיל המבואר כלאך
 הוא שאו החמה בימות מיבעי לא לכך, הצריכות במדינות אפילו השנים בברכת מבקשיםאין
 )שישים ומטר" טל "ותן אמירת תחילת עד מרחשון בז' אפילו אלא העולם, לרוב קללהסימן
 תשרי(. תקופת אחריום

 מעיקר שהוא כפי ביחיד, השנים, בברכת יבקשו שכא"י לומר, מקום לכאורה היהועפ"ז
 אדמו"ר(, ובשו"ע בט"ו קיט בסי' )וכמבואר רבים לצרכי להאריך מותר ביחיד וגםהדין,
 הש"ץ. בחורת גםואולי
 שמבקש ביתו, בתוך חולה ח"ו לו שיש שמי מצינו אם שהרי כ"כ, פשוט אינו זה דבראך
 אבל כללית. שהיא הברכה בנוסח פרטית בקשה שמוסיף משום היינו "רפאנו", בברכתעליו
 שגם ברכה בתוך הכלל עבור גשמים בקשת להוסיף השנים, בברכת נדבר ומה נאמרמה

 ולהכביר חכמים שטבעו ממטבע לשנות הכלל, עבור גשמים בקשת הוא עניינה כלבלאו-הכי
 בעלמא?!מלין

 ברכה באמצע וכן לנו" "סלח ברכת כאמצע סליחות שמוסיפין מצינו הש"ץ בחזרתאבל
 מרצין וכן שם(, אדמו"ר ובשו"ע קיט, סי' ריש ומנ"א ט"ז ב"י, )ראה יוהכ"פ שלאמצעית
 שו"ע קיז, סי' ומג"א )ב"ח מטר של ופסוקים ובמזמורים ובסליחות בתענית יתברךלפניו

 שם(.אדמו"ר



 )צב( ב גליון טששנה
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 קמט )רפט(

 קולינו" "שמע בברכת לאומרה מתאימה גשמים" לעצירת ה"תפילה האם לעיין ישברם,
 הספרדים אצל הנהוגה השגים לברכת מקבילה אלא אינו כולה כמעט שהרי הש"ץ,בחזרת
 ספרד בנוסח המתפללים יחזרו וכיצד החורף, בתקופת לאומרה האשכנזים( מיעוט)ובקרב
 ואז החמה, בימות זו תפילה נאמרת בחו"ל )משא"כ הגשמים עצירת בגלל זו ברכהויכפלו
 לא לאשכנזים גם לססרדים, חזי ומדלא השנים(. בברכת כדוגמתה נאמרה לא נוסחלשום
 כולו. הציבור עבור תפילה לתקן שבאים בשעהחזי,

 לעצירת הנ"ל התפילה מובאת תקעט( )סי' שבטור התעניות תפילת שבסדר לדבר,וזכר
 ברכת נוסח את לומר ליה סבירא הרי והטור הש"ץ, של תפילה" "שומע בברכתגשמים
 שברמב"ם התעניות תפילת בסדר ואילו שם(. ובב"י קיז בסי' )ראה האשכנזים כנוסחהשנים
 ונוסח "רפאנו", ברכת אחרי מאומה מוסיף הש"ץ שאין נראה יד( הל' תעניות מהל')פ"ר
 הספרדים. לנוסח הוא קרוב שברמב"ם השניםכרכת

 לעיל: האמור מכלהמורם
 גשמים" לעצירת ה"תפילה בא"י שתיאמר מצינו שלא כמדומה פנינו שלפני בדורות]א[

 ב"שומע ולא השנים בברכת לא הש"ץ, בהזרת ולא היחיד בתפילת לא הנפוץ(,)שכנוסה
 תקעט. סי' בטור שהוא כפי כולו התענית תפילת סדר את אמרו אא"כ -תפילה"

 קולנו". "שמע בברכת החמה, בימות זו תפילה נאמרת בחו"ל]ב[

 רבים לדעת מנוגדת בפרט, ומטר" טל "ותן ובנוסח בכלל, הש"ץ בחזרת אמירתה בחו"ל,]ג[
 ר"ל. סכנה משום בה ויש הפוסקים,מגדולי
 היא אין מדוע א( ביאור: צריך הש"ץ חזרת של קולנו" ב"שמע בא"י לאומרה המנהג]ד[

 השנים. בברכת נאמרת היא אין מדוע כ( היחיד, בתפילתנאמרת

זל
 לא אך - תפילה" ב"שומע לאומרו קדמוניות בשנים באה"ק מקובל שהיה הנוסחאת
 באשכנז )שנעתק ישן מכת"י ללמוד ניתן - הש"ץ בחזרת אם היחיד בתפילת אםנתפרש
 והמדינה פראג של רבה אופנהיים דוד ר' הרה"ג של בספרייתו שהיה ת"ס(, בשנתבערך
 שליט"א שניאורסאהן שמואל ר' לרה"ח תודתי 2074/7. מס' בודלי-אוקספורד באוסף)כיום
 זה(. לכת"י לבי תשומת אתשהסב

 יום בכל שאומרים מה סליחות, נאמר: עצמו( לחיבור מאוחר )שנכתב החיבורבשער
 מה ירושלים... קדישא בקרתא העמידה אחר וחמישיובשני

 שמתפלליי
 טוב ויום שבת בכל

 המערני. נוחללפני
 התפילה שם נעתקת המערבי, הכותל שלפני התפילה לבין וחמישי לשני הסליחותבין
 :הכאה

 גשת-ם לעצירתתפילה
 ענינו, ה' ענינו תפילתי', את וכרצון כרחמים וקבל עלינו ורחם חוס אלקינו ה' קולינושמע
 ומטר טל ותן לבנו, מעומק לפניך מתפללים אנחנו אשר ותפילתינו תחינתינו בעתענינו
 גשמי נרבה, גשמי ברכה, גשמי העליונה, מבריכה ברכה שסע עלינו ותשפיע ולטובה,לברכה
 כמים. לבנו לך בשפכינו קשוב ופילולינו מים. הבאירות וכל הבורות כל וימלאורצון.

 צווארו ופישוט וידים, רגלים עקידת אלקינו ה' לנו וזכור השמים. מן קדשך ממעוןהשקיפה
 שאמר אברהם אביו זכות אלקינו ה' לנו וזכור מים. חשרת חון בצדקו כמים, דמולשפוך
 והבטחתו ומים, אש שר עם הנאבק זכות לנו וזכור מים. תמנע אל בעבורו מים, מעט נאיוקח
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 משוי וכות היום לנו וזכור מים. תמנע אל בעבורו השמים, וככוכבי הים כחול זרעולהיות
 לנו וזכור מים. חשרת חון בצדקו למים, צמאים בניך ואנחנו מים, מסלע לבניך והוציאממים,
 זכות לנו וזכור מים. תמנע אל בעבורו כמים, פחז עם על להזות טבילות חמש שטבלזכות
 מים. חשרת חון בצדקם מים, מרירות להם והמתקת מים, בגזירת שהעברת שבטים עשרשנים
 אתם אשר הארץ הקדושה, בתורתך נביאך משה ע"י ישראל עמך את הבטחת ה'אנא
 אלקיך ה' אשר ארץ מים, תשתה השמים למטר ובקעות הרים ארץ לרשתה שמהעוברים
 ונחלתך עמך ואנחנו שנה, אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' עיני תמיד אותהדורש
 טל ותן ירושלים, קדישא קרתא קומם ה' אנא למים, ורעבים צמאים אדמתך, עליושבים
 ולא נחת בגשמי האדמה את ותשביע מים, הבורות וכל הבארות כל וימלאו לנו, לברכהומטר
 זול, שנת ותירוש, דגן שנת וישועה, ברכה בשנת ימינו ותחדש שבע, אסמינו ומלאבזעם,
 רחמיך ויכמרו תפתח, לנו הטוב ואוצרך תברך, ומימנו לחמינו שנת וטלולה, גשומהשנת
 מעלינו והסר הטובות, כשנים ושובע ושלום ברכה ותן אכזריות, גזירות מכל וחצילנועלינו,
 טובות, גזירות עלינו וגזור רעים, וחלאים ורעב וחרב ומגיפה דבר ישראל בית עמךומכל

 תפלות שומע אל כי תפילתינו, את וברצון ברחמים וקבל רחמים, במדת בניך עםותתנהג
 תפלה. שומע בא"י ברחמים, ישראלעמך

 זה: יאמר העמידהאחר
 עד כעבדים... אם כבנים אם והפזמון: חרוזים, ]שבעה וחסדיך... רחמיך יבואונוהיום

 - במפוזר - מופיעים הללו החרוזים שבעת קרוש. איום משפטינו כאור ותוציאשתחנינו
 קרוב כה"י נוסח התעניות; תפילת סדר ובאבודרהם תקעט סי' שבטור התענית תפילתבסדר
 קדוש. תעננו רצון ובגשמי שתחננו עד הפזמון: מסתיים באבודרהם שבטור. לנוסחיותר

 שלימה, ברכה של חסרונה בגלל החרוזים, אחד חסר תשכ"ג( )ירושלים השלם"ב"אבודרהם
 תסילה"[. "שומע המסתיימתהיא
 ויעבור. מלך,א-ל

 תיו[. ועד מאלף הא"ב, בסדר ]חרוזים ראמים מקרני זן אתה אבותינו, ואלקי אלקינו :סליחה
 וכו'. ויעבור יושב, מלךא-ל

 דוד מהור"ר אב"ד הגדול הגאון "בהסכמת תס"ח, בשנת בפראג נרמסה זן" "אתההסליחה
 נר"ם". מ"ש ב"ר הרבנים בצירוף נר"ו, אברהם מהור"ר ר"מ הגדול והגאון נר"ו,אפנהיים

 אלא הרד"א, של בספרייתו שהיה הנ"ל מכתה"י נעשתה שההדפסה לשער מקוםבני
 אחר. )כת"י?( מקור לפניהם היה שלכאורה מעידים הרבים הנוסחששינויי
 שלשה כרית להם "זכור הוא: סיומו בכתה"י "ס"; האות בחרוז הוא ביותר הבולטהשינוי
 ראשונים". ברית זכות להם "זכור בדפוס: ואילו האיתנים", בירחשנולדו
 נדפס "ע" באות במיוחד(; חמורה היתה )שבפראג הצנזורה בעטיית נעשה אחרשינוי
 אלילים". עבודת "עוון בכתה"י: אך ישמעאלים", עבורת"עוון
 אדונינו, קולינו שמע "היום הבא: החרוז הדפוס בנוסח נוסף הא"ב, חרוזי כ"ב סיוםאחר
 במהרה גאל קודש זרע חי רחמינו, פרינו ונושעה מעדינו לגאלינו, שלח גואלנו עם אליהוכהן

 הוא מהם מי יודעים אנו שאין פייטנים, לשני רמז למצוא ניתן זה בחרוז ודוקא -בימינו"
  8796(. מס' א, והפיוט", השירה "אוצר )ראה: סופר כהן השקא ר' סופר, כהן אליהו ר'המחבר:

 גשמי בעתם, לגשמים ישראל עמו תפילת את וברצון ברחמים יקבל תפילה ששומעויה"ר
 לברכה. ומטר טל ונדבה,ברכה



הערות

 ירמיה השם כתיבתבענין
 וישראל אהרן בית בקובץ שליט"א סופר הרי"ח המפורסם הגאון ידידנו של הנפלא מאמרוראיתי

 שכמחכ"ת ירמיה, ערך הגדולה המסורה ע"ד קס"ב בעמוד עמ"ש להעיר ורצוני ההש"ס( )אייר ד"חגליון
 ב'(, ט' )דניאל בינותי דניאל אני הרביעי, משמנה וסימניך ג' ירמי' : המסורה וז"ל דמר קמיה סיימוהלא
 כ"ז )ירמיה ממלכת בראשית ומן עזרא(, בריש אחד פסוק אלא שאינו וכל, מאי )צ"ב דכוותיה עזראוכל
 שהעיר ומה הכל, וניחא עכ"ל, ירמיה, דכוותהון כ"א( כ"ט )שם קוליה בן אחאב אל ה' אמר כה עדא(
 זה שלקח ידעתי )ולא ברוך מקור ס' בגליון בזמנו העירותי כן נתנזון, ומהרי"ש ברוך מקור ע"דעוד

 הזוהר דפי ע"פ שציינו מק"ו קט"ז סי' ביו"ד והש"ך מק"ג כ"ד סי' להמג"א לציין עוד והוספתימאחרים(
 כמו שלנו הזוהר בגליונות פעם כל מצויינים קרימונא דפוס ועמודי דפי ובאמת ע"ש. קרימונאדפוס
 הרואה.שיראה

 התורהבברכת
נאמן

 במעות יאוש ובענין עשה ונצות כיונקונענין
 תש"ס( )אב-אלול צ גליון וישראל אהרן בית בקובץ דברים כמה להעירראיתי
 להקל, התורה מן ספק הרמב"ם שלפי ורשב"א ברמב"ם שתלוי נקט עשה מצות ספק כ-ד: עמודא.
 כ"1, סימן דעה יורה איגר עקיבא רבי דעת שיטות, ג' כוה שיש להעיר ויש להחמיר, ספק להרשב"אואילו
 - דעת" "החוות ואילו להרשב"א, גם להקל עשה מצות דספק מודה הרשב"א שגם גומא. התיבתבשם
 עשה. מצות שספק נוקט כ' קטן סעיף הספקכבית
 אסור שיהיה צריך לכן ודאית בצורה דברה התורה דבר שכל להחמיר התורה שמן מודה הרמב"םוגם
 חדש" ה"פרי דעת ואילו ד', פרק בבכורות אלגאזי הרי"ט דעת וכן עשה, מצות קיום שודאי וכן,ודאי

 והרשב-א. הרמב"ס נחלקו עשה במצות  שגם ברכת-המזון,כהלכות
 והובאה סו: מציעא בבא אשרי בהגהות איתא כן חל, בטעות שיאוש שכתב מה בענין ע"ד: עמודב.

 סנהדרין בירושלמי מפורשת מחלוקת שזוהי להעיר יש אולם א', קטן סעיף קמ"ב ס' החושן""בקצות
 בו הקודם כל אומר יוחנן רבי זוממים, עריו לו ונמצאו להסקל, יוצא שהוא "שור וז"ל: ז, הלכה י'פרק
 ש"הקצות ומה לקיש, וריש יוחנן רבי בזה נחלקו כן אם היה". טעות של יאוש אומר לקיש רישזכה,

 לומר צריך מתיאש. היה לא האבידה היכן ידע שאילו בטעות יאוש אבידה שכל לאבידה, ברקהחושן"
 שהוי הצד לפי כאן שאין מה בטעות. אך היאוש, מועיל ולכן הבעלים, ברשות שאינה אבידהששונה
 אבילה. כאן איןטעות

בברכה
 קונשממ יחיאלאליעזר

 וה' ובבי במנחה ובשבת בשבויו"מ בקריה"ת מערתבענין
 התחיל בטעות אמנם לאמר, משה אל ה' וידבר מתחיל י"א, ט"ז ששי בעלי' בשלח, פר' בשבת :שאלה
 ישראל בני אל דבר לקרות וכשהמשיך לאמר, משה אל ה' וידבר א', י"ר שם לקרות קוראהבעל

 הפסוק את עו-פ לקרוא חזר ולא עשה, וכן י"ב, ט"ז שם וגו', שמעתי לקרוא ועליו טעה, כיהפסיקוהו



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )כצג(קלב

 טעות כאן אין אמנם כעת, מחויבה שאינה אף הראשונה, קריאתו מהני האם ונסתמקו וגו', ה'וידבר
בהקריאה.
 ולקרות. לחזור שצריך מסתכר בזה"ל: היתה והתשובה שליט"א קנייבסקי להגר"ח השאלהכתכתי
 נשאר זה פסוק דל וה' כב' או כמנחה בשבת אכל שהרית כשבת רק זהו לכאורה בזד"ל לו כתבתישוב

 יתכן. היתה, ותשובחו מעכב? לא ביו"ט גם ואזלי - פסוקיםט'
 וקרא חנוכה של חמישי ביום בטעה או"ח חלק צבי הר בשו"ת זו שאלה כעין מצאתי לו כתבתישוב
 שם מסיק גס דהיוס מתיוכא לא שהקריאה אף כמהני ומסיק הששי מביום וגו' כקר בן אחד פרללוי
 צ"ע. דבריו היתה ותשובתו אחר...מטעם

 וכן יצא דלא ארי' איתן ספר בשם שם ומביא קמ"ב סי' יוסף ילקוט כספר כזה נדון שכברומצאתי
 עי"ש. אומר יביע בעל אביוסברת

 פלדמן אשר יעקבהרב
 אמונים שומני ישיבת שע"י אהרן" "מטה כוללראש

 ליעקב מכת"םומת"ס

 מיווה שקבע עכו"םבענין
 אהרן בית בקובץ נתפרסם שליט"א פראג הלוי שלמה הרב מאת - בטוטו"ד שנכתב - בזהמאמר
 תש"ט. אלול - אב )צ'( ו' גליון ט"ו שנהוישראל
 וישראל אהרן בית בקובצי זה בענין למו"מ "תגובה" בתור המאמר אח שפירסם לי אמר פראגהרב
 פ"ו(. )פ"ר, כשנהלטני

 שפסלו מה להכשיר אפשר אי למעשה הלכה לדון כשבאים דמילתא למסקנא כי לדעת צריךאולם
 שליט"א. קנייבסקי הגר"ח מרן ויכדלח"ט זי"עהפוסקים
 עכו"ם. שקבעה מזוזה להכשיר אין שלמעשה כולם רעת והנה הרבה חכמים עוד שאלתיוכעת
 למעשה. ולא להלכה דברים - פראג הרב של הנפלאים לדבריו והוקרה כבוד ברגשיאסיים

 וילנר אברהםיחיאל
 הלנה בירורכעל

 בצ'ק או חוב בשמר חוב פרשןבעבין
 ורצוני צ'ק, ע"י חוב פרעון כענין צ' בגליון בקובץ שליט"א ליפש"ן פינחס ר' הרה"ג מש"כראיתי
 ;להעיר

 בשט"ח, חובו כשמרע השטר, בעל ]על חוזר דאינו בפשיטות דנקט הכנה"ג על להעיר כמש"כא.
 זה המהרש"ך של יפיקו דבל ברור לפענ"ד נסתפק, עצמו ובמהרש"ך מהרש"ך[, משו"ת דהכנה"גומקורו

 בודאי ליסרע מיד כשיכול אבל פרעון תשיב דלא יתכן לכן אחרת במיינה רק ליפרע יכול ואינו היותרק
 דמיירי כפירושו דסתמו דאדרבא נראה אבל סתם, שהכנה"ג ואפי' לחזור, יכול ואינו לפרעון נחשבלכו"ע
 הכנה"ג וכונת כאן, ליפרע בא"י דמדבר הדגיש המהרש"ך ורק מיד, גם ליפרע היכול הפשוטבאופן
 לפרעון. נחשב כאן, ליפרע שא"י החסרון דלולי ממהרש"ךלהוכיח
 מצד רק זה מהני דלא להחולקים ואפי' כסף, קנין בתור אפי' מהני הפוסקים לרוב דהרי מסתברוכן
 מקבלו מ"מ לבנק כפתק רק רנחשב כהפוסקים נאמר אם ואפי' מהני, חוב פרעון בתור אבל גביה,אגיד

 דמי דחידש סט"ה ח"ב ]חו"מ משה באגרות ומצינו שווי, כל כפי ברצון ומקבלו כסף, שוה בתורלפרעון
 דנחשב וטעמו חייב, דהלוה שיק, קיבל הלואה ובשעת לפרוע רוצה אינו והלוה פרוובול לעשותששכח

 הביא בהלכה הצ'ק החשוב בספרו הכותב והרב לבטלו, דאסור דמלכותא הדינא מכח ופרעוןכתשלומים
 בודאי לבנק כפתק רק דזה לשיטת אבל ככסף הוי דצ'ק הסוברים לשיטות רק רזה וכתב האג-מ,לדברי



 )צב( ב ג*11 טזשנה
- -

 קלג )רצה

 שליט"א ואזנר הגר"ש ויבדלחט"א זצ-ל אויערכאך רש"ז הג' בשם הביא ולבסוף משמטת,שביעית
 לפרעון. וחשיב כסף שוה הוי דעכ"פ פשוט זה ולהנ"ל דבריהם, שהסביר מה ע"ש משמט אינודלכו"ע

 ומשלם דולרים לחבירו חייב שהיה דמי למעשה דפסק שליט"א, נוסכוים הגר"נ ממו"ח שמעתיוכן
 לפחות, או להוסיף א"צ השער, שנשתנה ער הוציא לא והמלוה כשיק,  ושילם השער, כפיבשקליט
 ודוק. לגביה הראוי בזמן כששילם ודוקא כפרעון, הוי השיקדנתינח
 דלהנ"ל חידוש זה לסרעון נחשב זמנו הגיע לא שעדיין מאוחר שיק דאפי' באג"ת שם דכתב מהאמנם

 הלוה דאם ד[ סי' יור"ד בחרא ]מהדורא לב בחקרי ומצינו לגבות א"י ועכשיו היות המהרש"ך נסתפקבזה
 עד כנ"ל דכונתו ויתכן ההוא, במקום שיגבה עד הלואה תשיב לא אחר, במקום שיגבה שטר ע"ילראובן
 בזה וגם לממון הגורם דבר מצד שם דן שאח"כ ]אלא יותר, בלשונו משמע שכך ע-ש לגבות, ראוישיהא
 כממון[. ילאוהכריע
 וא"ש כנ"ל להיות צריך מדינא אבל מותנה, לפרעון להחשיבו דהמנהג מע"כ כמש"כ דמסחבראלא

 הכנה"ג.דברי
 מלגבוח דבנתרשל ט, סעיף קכו בסי' המבואר הדין ]לענין כנתרשל, חשיב אם שנסתפק ומהב.

 ס-ט ]כלל הרא"ש בשו"ת המעיין דהנה עדיף, דהכא להנ"ל נראה לכו"ע[, מפסיד אח"כ, ונפסדהשט"ח

 דהיות וסברתו שלשתן[ במעמד חובו ]כשפרע חוזר. דאינו כהרי"ף לומר להרא"ש צד דהיה יראה ט[סי'
 גם כן ואם תהני, לא ושמחילה לוה של כע"כ אפי' דמהני כחו ויפוי המלוה, לטובת טעם בלי תקנהוזה

 באין כנתרשל אבל תיקנו, לא זה רעל חוזר לו יתן לא הלוה דאם הרא"ש מסיק זה ועל חוזר, אינולחזור
 חוזר. ואינו מעמ"ש תקנת עשו לתקן לאסיבה

 לחזור יכול ואינו תנאי, היה לא כזה אופן רעל מסתבר תנאי, דיש רק פרעון זה דמדינא בשיקאבל
 סי' ישראל נצח בשו"ת וע-ע שכתבתם, וכמו העמותה על ערעור היה השיק נתינת בזמן כבר כן אםאלא
 כמש"כ. נראה ולפענ"ד לנתרשל, לדמות בזה מש"כמד

 ולהאדירה. תורה להגדיל שתזכובברכת
 הנדלם יהודהשאול

 הכקרובר2גר11ר2
 כשהפרעון רק היינו עליו לחזור יכול אם המהרש"ך שמסתפק דמה הכנה"ג דברי ליישב שכתב מהא.
 במקומו ליפרע כשיכול אמורים הכנה"ג ודברי מוחלט, כפרעון נחשב לא שזה י"ל רכזה אחרת,במדינה
 לפרוע שיכול הפשוט באופן רמיירי כפירושו" "סתמו מ"מ סתם, שהכנה"ג ואף גמור, כפרעון חשיבדאז
 שם. בגו"ד הערתו ציינתי וכבר עכ"ד,מיד

 דהיינו למקבל כת"י נותן הנפקד "אם מז[: אות ב"י הג' קכו ]בסי' הכנה"ג דז"ל צ-ב עדייןולדידי
 ע"כ. צח, סי' ח"א מהרש"ך הנותן, על לחזור יכול אינו הסוחרים, בין כשטר וחשוב דקאמבי"וליטר-א
 הפשוט באופן דמיירי משוס סתם דהכנה"ג מעלתו מש"כ זה וזולת המהרש"ך, ממ"ד שמעתיקומשמע
 עיקר היה דזה כאן, לגבותו א"י דאחר שט"ח כשנותן הפשוט האומן אדרבה במקומו, לפורעושיכול
 עי"ש. הקאמביו שטר לענין ד-ה עמ' בהלכה בהצ'ק וראה להתם, שהכא חוב שטרי שקיבלוהמסחר

 נסתפק דכזה מאוחר, בצ'ק אף כפרעון דחשיב שסתם פיינשטיין הגר"מ ע"ד להעיר במש"כב.
 ויעו"ש שמינית, בשנה דהיינו השמיטה, עליו שעברה בחוב שם קאי דהרי כלל, דל"ק נראההמהרש"ך,

 הוסיף וע"ז שמיטה, לאחר זמן כקובע דהוי משמט אינו כלא"ה שמינית לשנה נקבע הצ'ק זמן דאםשכתב
 משמטת אינה דשמיטה וכיון כפרעון, דחשיב משום משמט אינו מ"מ השמיטה בתוך הזמן כשקבעדאף
 ודו"ק. כפרעון חשיב ושפיר הצ'ק, לגבות יכול כבר כספים, השמיטת חלות בשעת הרי בסופה,אלא

 דרק מעלתו וביאר מפסיד, מ"מ מלגבות נתרשל בגדר זה כשאין אף בצ'ק דבפרעו לחלק מש"כג.
 מסיק דם-מ אלא הרי"ף, וכדעת עליו לחזור יכול דאינו לצדד להרא"ש ס"ל דבאמת שלשתןבמעמד
 מלגבותו כשנתרשל משא"כ עליו, לחזור ויכול כפרעון שייחשב תיקנו לא לגבותו יכול כשאינודככה"ג
 שיוכל התנה כאילו דהוי אלא גמור, כפרעון דחשיב כצ'ק משא"כ עליו, לחוור דא"י הדין לעיקרהדרגא
 עכ"ד. עליו לחזור וא"י התנאי, בכלל אי"ז שוב מעט ולוא שנתרשל כל וא"כ עליו,לחזור
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 הוא, גמור קנין רבנן דתיקנוהו כיון דמעמ"ש ט[ סי' ס"ט ]כלל בשו"ת שם מבואר הרא"ש צדדיוהנה
 לתקנת ניתקן דמעמ"ש רכיון משום וטעמו עליו חולק רהרא"ש אלא עליו, לחזור שא"י להרי"ף ס"לולכן

 לשונו, במתק עיש"ה לגבות יוכל כשלא עליו לחזור שיוכל תקה"ש טובת בכלל הוא זה גם א"כהשוק,
 דהוי אלא הוא, גמור רפרעון בצ'ק בפרעון בגידו-ד גם וא"כ מפסיד, דבנתרשל הרמ"א כתבואפ"ה
 מעט נשיתמהמד משא"ב יפסיד מלגבותו יתרשל אם דרק התנאי דבכלל י"ל א"כ לחזור, שיוכלההתנו
 כפי שלא רב זמן מלגבותו כשיתעכב שרק התנאי דבכלל יותר י"ל ואדרבה עליו, לחזור יוכלעדיין

 כמה הח"י מחזיקים שלפעמים הסוחרים, דרך כפי בידו כשיחזיקנו משא"כ יפסיד, דוקא אז כלל,המקובל
 מזמן חדשים ו' עד באחריות חייב המיסב דמלכותא, דינא עפ"י דהרי עוד י"ל דבר של ולגופוחדשים,
 כיון דיניהם, כפי באחריות חייב שיהא התנאי דבכלל י"ל וא"כ מכן לאחר גם חייב נשאר והחותםהש'ק
 כפי בד-ת לדון אם הפוסקים פלוגתת ח, אות פ"ה בהלכה בהצ'ק ועמש"כ תורה, לדין סותרשאי"ז
 הכרע. טעון והדבר עי"ש, וח"כ הממרני בשטרדיניהם

 דאורייתאביקרא
 ליפשיץ מנחםשנחם

 ויוכ"פ יו"כ שבת תוספת כוצות12ענין
 )בפה( קבלה דוקא בעינןאם

 בעי דלא ומסיק שליט"א בריזל אלעזר ר' הרב בזה דן ד' גליון ח' שנה וישראל אהרן ביתבקובץ
 ומצות ממלאכה, פרישה ע"י תויו"ט ומצות חו"ש מצות ומקיימים וכיאורו, טעמו עי"ש )בפה(קבלה
 : סובא בזה לרון אפשר ולדעתי ראיות. ארבע ע"ז ומביא עינויים, מחמשה פרישה ע"י יוכ"פתוס'

 עי"ש וכו' מועניתם : פא וביומא ט. ר"ה בגמ' מובא תוספת מצות מקור דהא הסברא ע"פ ראיתוא.
 הפסוק מאותו דנלמד תוספת הדין הוא קכלה בעינן לא יוכ"פ בעצם וכמו הגמ', סוגית כלבאריכות
 בגמ' עי"ש שבתכם מחשבתו הפסוק מזה ג-כ דלמידין ותויו"ט כתו"ש ולפ"ז קבלה, בעינן לאמועניתם

 קכלה. בעינן לאנמי
 שיעור בעיקר דוקא הוא יוכ"פ לעיקר תוס' לרמות ריש דהא למימר דאיכא זו ראיה לדחות אפשראבל
 רוצה אם אבל תוספת( במצות החיוב שיעור מהו בענין השיטות כל הבאתי מת"ש )כספרי בתוס'החיוב
 לעשות נמלך ואח"כ ממלאכה פירש אם דהא מסתבר וכן קבלה, כענין אולי החיוב משיעור יותרלהוסיף
 תוספת מצות מקיים ממלאכה פרישתו שבעצם לומר תמוה וא"כ מלאכה לעשות שיכול )פשוט(מלאכה
 לימלך יכול אינו תוספת מצות בפירוש עליו קיבל אם ורק מלאכה, לעשות לו מותר נמלך אםואח"כ
 מלאכה. עודלעשות
 רהוא וכו', מועניתם יוכ"פ תוס' דיליף בר"ה בגמ' שם ישמעאל לרבי דהניחא לדחות אפשרועוד
 דיליף בר"ה שם לר"ע אבל קבלה, בעינן דלא הם רשוים לומר אפשר יום, של עיצומו על פסוקאותו

 קכלה, בעינן תוס' רעל לומר אפשר כגמ', עי"ש שביעית תוס' על מזה ויליף דמיותר וכו'מבחריש
 ותוס' שביעית תוס' הדין הוא קבלה בעינן דלא כשבת רילמא או בשבת, אלא בשביעית כתיב לאדבחריש
 קבלה. בעינן לא נמי וחומר בקל משביעית שנלמד ויוכ"פ יו"טשכת

 איבא עי"ש מכרת עינוי תוס' דמעטינן הזה היום מ-בעצם" ילפותא עוד איכא )שם( יומאובגמ'
 מה דילמא או קבלה, בעינן דלא כעיקר תוס' קכלה לענין ה"ה א"כ כעיקר תוס' דברים לשאר האלמימר
 תוספתו על כרת ענוש אינוהטעם

 ד"בעצם-
 ללמוד נוכל לא ובמילא תוספת מצות זמן על גריעותא מלמד

 בדיון בזה שהארכנו מה ]עי' עונשין לגבי רק ולא כללית גריעותא איכא דבתוספתו מעיקרו קבלהלגבי
 הנ"ל לימודים מג' לימוד איזה בענין חר"ד סי' וט"ז ב"ח ב"י [ועי' יו"טן לתוספת מיו"ט לבשל יוכלהאם
 השו"ע[. בדעת בזה שהארכנו תשנ"ח אדר שבט באו"י בקובץ ועי' להלכה,הוא
 מפורש שאינו ]אלא התורה מן במצוה דאף הגמ' אומרת קמח: ושבת ל. ביצה דבגמ' ב' ראיהב.
 נשי והני מה"ת הוא יוכ"פ עינוי תוס' מצות דהא והראיה זה על העוברים על למחות חייבים לאבתורה[
 לעיכובא קבלה בעינן ראם לעיכובא, קבלה בעינן דלא ש"מ כהו, מחינן ולא יוכ"פ בתוס' ושתידאכלי
 תוס'. עצמן על קבלו דלא דאפשר משום בהו מחינן דלא דהא לומר אפשרהא



- )צב( ב גליון טזשנה -
 קלה )רצה(

 דקבלו כגוונא אף בהו מחינן ולא תוס' בזמן ושתי דאכלי נשי הני הגמ' רכונת ולומר לדחותואין
 עסקינן ברשיעי דאטו כידם, מיחו לא ואעפ"כ יוהכ"פ תוס' עליהם חל לכו"ע ובזה )בפה( תוס'עליהם
 קבלה קבלתם אין בעלמא לשחוק קבלתם ואם וטלולא, כחוכא ממנה ולעשות בשחוק יוכ"פ תוס'לקבל

 יחול אטו שחוק בתורת רק ועושהו בפה נדר עליו המקבל אדם אסו אמיתית, כוונה בעינן נדרדבקבלת
נדרו.

 אבל הנ"ל החיוב בשיעור בתוס' דאכלי נשי מהני הוא הגמ' דכונת ולזמר זו ראיה לרחות אפשראבל
 מצות עליהם קבלו לא נשי הני דאי לדחות יש ועוד קבלה, דבעינן אפשר החיוב משיעור ביותרתוס'

 מצות האם תוספת, מצות )בפה( עליהם מקבלים אינם למה בהם למחות יש בעצמן זה על )בפה(,תוספת
 לעכובא קבלה דין יש אם עבירה, שום יעבור לא כנפות ד' עם בגד לבש לא ראם ציצית כמצותתוספת
 על עוכר בשניהם תוספת מצות קיים ולא לקבל תוספת מצות עלת קנל לא בין )גדול( הכדל ראיןנלע"ד
 תוספת.מצות
 מה"ת ושבת יוכ"פ דתוס' מודו דכולהו משמע דהכא ור"ע ד"ה ט' רף בר"ה תוס' מדמקשו ג' ראיהג.

 ואם עי"ש אסור יוכ"פ דספק איתא נד: פסחים ובגמ' מרליקין אין חשיכה ספק איתא לד: שבתובגמ'
 נאמר ואם עי"ש, תוספת מצות משום אסור יום ודאי אפי' הא מה"ת אסור ותו"ש יוכ"פ דתוס'נאמר

 עצמן על קבלו דלא סיירי ושבת דפסחים דההיא לומר אפשר הא תוס' מקשו מאי בקבלה רק אסורדתוס'
 קבלה. בעינן דלא ש"מ בספק, רק אסורים כך ומשוםתוס'

 קבלו רלא מיירי דשבת והגרז' בפסחים דהגמ' לומר אפשר אי כרחך רעל זו ראיה לדחות אפשואבל
 כל בסתמא תוס' לקבל מה-ת דין ע"פ דמחויבים רכיון יוכ"פ תוס' עליהם חל לא לפיכך תוס' עצמןעל
 ודוחק תוס', שקבלו גוונא ככהאי מיירי ושבת בפסחים דהגמ' כרחך על כן אם תוס' עצמו על מקבלאדם
 ושבת פסחים דמגמ' שפיר הנ"ל תוס' מקשו ולפ"ז תוספת, מצות עצמם על לקבל דשכחו דאיירילומר
 שתירצו. מה עי"ש תוס', דין דליכאמוכח

 הנ"ל ער"ה תוס' קושית על שם בשבת יהושע הפני של תירוצו מביא בריזל דהרב בקובץועי"ש

 דאסור תוס' גם נכלל ובזה איסור ספק כל והיינו שבת תוס' נמי נכלל לד. כשבת המובא חשיכהדבספק
 מתורץ בזה אבל דשבת הגמ' נקיט דהפ-י דאף להוסיף 11"ל ג', ראיה מעיקרו נידחית ולפ"ז בפ"י,עי"ש
 שאינו ואף ביה"ש לפני שהוא אף יוכ"פ תוס' על אף הכוונה ג"כ אסור הספיקו פסחים מגמ' הקושיאגם

 ספק דתנן והא וז"ל רנ"ג דף לרמב"ן בתוה"א הוא כן הפ"י דדברי עוד ונ"ל ודו"ק, בפ"י כןמפורש
 עי"ש. וכו' בכלל שלו ותוס' השמשות בין אלא שהחשיך לא הנר את מדליקין איןחשיכה

 קודם שעות ב' לשבת להוסיף דיכולים רסא סי' האגור בשם משה בדרכי רמובא מהא ד' ראיהד.
 י"ב חלק שהוא ר"ה לפני אחד חורש דמוסיפין שמיטה דתוס' דומיא היום מכל י"ב חלק שהואהלילה
 קבלה. בעי לא ויוכ"פ יו"ט שבת תוס' נמי הכא קבלה בעי לא שמיטה שתוס' כשם ולפ"ז עי"שמהשנה

 שיעור על יותר במוסיף לא אבל החיוב בשיעור רק הוא לשיטתו אפילו זו ראיה גם לדחות אפשראבל
 בשם משה הדרכי מ"מ קבלה בעי לא שמיטה דתוס' אמנם דהא זו ראיה לדחות אפשר ועודהחיוב,
 משנה י"ב חלק דהיינו חודש להוסיף מחויב בשביעית דהא לגמרי לשמיטה חו"ש מקיש אינוהאגור

 קטן בשיעור סגי התוס' שיעור אבל להוסיף דמחויב אף ויוכ"פ יו"ט בתו"ש משא"כ מסיני למשהמהלכה
 כיון וא"כ י"ב חלק עד להוסיף ריכול לשביעית מדמינן יותר להוסיף רוצה אם ורק כנ"ל שהו בכלאו

 קבלה. בעי מקום דמכל אפשר בזה מחויבשאינו
 בתוס' מחויב אם יוכ"פ במוצאי שלו מצוה שהבר ילד לגבי שדן קע"ב סי' או"ח סופר חתם שו"תועי'

 דהוא וניון דיוס החיוב עיקר על הוספה הוא דתוס' לפי בתוס' מחויב דאינו דברור ומבאר לאחריהיוכ"פ
 במוצאי הגדיל אם אמנם ומוסיף תוספת, אין עיקר אין דאם בתוס' מחויב אינו ביום תיובא בראינו

 והפירות, הארץ על הקדושה דבשכיעית שביעית למוצאי שיצאו שביעית מירוח לשמור לו אסורשביעית
 תוס' משא"כ לשומרן אסור כשהגדיל א-כ שביעית קדושת תוס' עליהם חל וממילא נתקדשו,והפירות

 שאינו הרי עי"ש תוס' כאן אין נתחייב לא שבעיקרו וכיון אגברא יוכ"פ תוס' ומצות חלף שהזמןיוכ"פ
 אבל קבלה בעי לא החפצא על דהוא דשביעית אפשר וא"כ ושבת, יו"ט יוכ"פ לתוס' שביעית תוס'דומה
 קבלה. בעי אפשר אגברא דהוא ויוכ"פ שבתתוס'
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 דהיינו לתוס' זמן לה קצבה מסיני למשה מהלכה דהתורה דכשכיעית הדבר בביאור להוסיףונ"ל
 רבעי אפשר לחוס' )גדול( זמן שיעור דאין ויוכ"פ יו"ט תו"ש משא"כ קבלה בעי לא ג: מו"ק עי'חודש
 בין ויוכ"פ יו"ט שבת ותוס' שביעית דתוס' דאף לבאר הארכתי ובחי' החיוב, משיעור יותר במוסיףקבלה
 תו"ש משא"כ חודש תוס' על הל"מ אתי בשמיטה מ"מ הנ"ל בגמ' עי"ש אחד מלימוד לר"י וביןלר-ע
 בשיעורו הארכהי ובמק"א שהו כל כשיעור או קטן בשיעור וסגי שיעורו על גילוי לנו אין ויוכ"פיו"ט
 והאחרונים. הראשונים שיטות כללסי

 בשנת דהוא יובל כמצות דהגה ויוכ"פ יו"ט לתו"ש קבלה בעינן אם זה ביסוד לבאר להוסיףונ"ל
 מקום מכל מאליו מקודש שהוא אף בבכור וכן לקדשו דבעינן : ח ר"ה עי' מקום מכל מה"חהחמישים

 יו"ט תו"ש על דנין אנו ולפ"ז ד' הל' פ"א בכורות הל' וברמב"ם כס. ערכין גמ' עי' לקדשו מצוהאיכא
 מיוחד לימוד דאיכא וככור ביובל דדוקא נותנת והסברא קבלה רבעי אפשר מ"מ מה"ת שהוא אףויוכ"פ
 זה כיאור לגבי ]עי' קבלה בעינן לא מיוחד לימוד דליכא ויוכ"פ יו"ט תו"ש משא"כ לקדשו דבעינןע"ז

 נדברו[. אזבשו"ת
 וכ"ה היום, קדושת של כדברים קבלו א"כ אלא חל אינו ויוכ"פ דתו"ש : יא תענית הריטכ"א ח"ועי'
 ומציין קדושה של שאינו אף כדיבור דסגי רס"ל י"ס ס-ק רס"א סי' במ"ב ועי' ועור, כ-ז. ברכותברא"ה
 ועי תוספת, מצות יקיים לא קבלה דבלא רס"ל ש"מ עי"ש בלב בקבלה סגי האם מ"ג תר"ח בסי'לעי'
 ועור. רס"ז סי ב"ח ועי' שם, וכמ"כ ס"ג תר"ח סי'רמ"א

 ביאור עי"ש, קבע לעשותו בכדי הוא קדושה של דיבור רצריכא דהטעם שם בריטב"א נעיין כראולם
 וכדי מלאכה עוד ולעשות להתחרט שיכול לפי עראי רק זה קבלה בלא ממלאכה פירש רק דאבהדבר

 ע"י תו"ש קבלת ע"י דוקא הוא מלאכה ולעשות להתחרט יכול שלא תו"ש קבלת דהיינו קבעלעשותו
 בקובץ בריזל הרב של ביאורו גם וראה שליט"א, איצקוביץ שלמה מהרב שמעתי וכן קדושה, שלדיבור
שם.

 תו"ש לקבל ובכונה ממלאכה בפרישה וסגי קבלה ע"י שלא אף שחל אף החיוב בשיעור בחו"שוהנה
 ובשיעור דעת גלוי משום הוא קבלה דצריך טעם דעיקר לעיל נתבאר ]וכבר תו"ש מצות בזהומקיים
 אבל גילוי[ בעי דלא קבלה מעכב לא ממילא מלאכה לעשות להתחרט יכול ואינו לעיכובא דהואהחיוב
 אח"כ יכול רוצה ואם קבלה, שום בלי תו"ש עליו יחול האיך החיוב משיעור יותר להוסיף רוצהאם

 דאף לומר אפשר אבל מלאכה, ולעשות להתחרט יוכל רלא קכלה בעינן ע"כ מלאכה ולעשותלהתחרט
 דמפסיק דעתו ומגלה מלאכה ולעשות לחזור יוכל שלא בלב בקבלה ליסגי החיוב משיעור.ביותר

 בזה. דסגי אפשר תו"ש מצות לקייםממלאכה
 ה' סעיף תקס"ב סי' או"ח בשו"ע הוא וכן יב תענית בגמ' דאמרינן מהא קכלה צריך דלא ראיהונ"ל
 בלא אף ויוכ"פ יו"ט בתו"ש הא קבלה כעינן בתענית דרק ש"מ שלפניה במנחה קבלה בלי תעניתדליכא
 ודו"ק. חלקבלה

 מגל הלו*שלום
 שליט"א אברהם הרבבן
 בני-ברק שבת תוספת מצותבעמח"ס

 וברכות בתפילה וכוונה מעות והריני הערריםאיידו
 יעלה הזכיר בלא כגון ששכח למקום חוזר או ומתפלל שחוזר חז"ל שאמרו בכ"מ להסתפקישא(
 לא. או לבטלה ברכה עליו שחוזר הקודם התפילה או הברכה חשיב אי וכדומהויבוא

 יודע אם השנה ימות דכשאר משמע וז"ל סק"ב תקצ"ג סי' ברורה המשנה הביאו במנ"א מבוארוהנה
 בגמ' מבואר שופרות זכרונות במלכות דדוקא היינו עכ"ל וכו' זו את זו מעכבות ואין יאמרה אחתברכה

 למקום אח"כ כשיבוא הדין יהי' רמה לעיין ויש כן אינו השנה ימות דכשאר ומשמע זו את זודמעכבות
 כל דחוזר ומסתבר השאר רק או התפילה כל חוזר אי התפילה בכל להוציאו בקי או סידור שםשיש

 היו הקורמות הכרכות נמצא לכאורה וא"כ כלל כזה יוצא דאינו שם ברורה כמשנה מבואר רהאהתפילה
 דירן. בנידון וכ"כ תפלה מצות עכ"פ בזה ויוצא לבטלה כרכה חשיב דלא מזה ונראה לבטלהברכות



 קלו)רצו( )צב( נ גליון טששנה

 שחוזר דבכה"ג החזו"א בשם שליט"א קנייכסקי חיים ר מהגאון ששמעתי ממה ראי' להביאויש
 סאלאוויציק רוד ר' מהגאון שמעתי וכן ברכות מאה למנין הראשונה התפילה גם שעולהומתפלל
 לו דעולין ומברך וחוזר רצה או ויבוא יעלה כששכח המזון ברכת לענין ז"ל הגרי"ז אביו בשםשליט"א
 קודם מחויב יהא דאל"כ התפילה באמצע דחוזר דה"ה ומסתבר ברכות מאה לחשבון הקודמותהברכות
 כסימן ברורה המשנה הביא המזון דבברכת אלא לבטלה כרכה חשוב דלא וע"כ תפילתו לסייםשחוזר
 זו את זו מעכבות שאינם פוסקים שיש שם והביא זו את זו מעכבות ברכות הג' דגל מהמנ"א סקי"גקצ"ד
 ברכה לומר ריכול ובשמו"ע זו את זו מעכבות אינם המזון דברכת ברורה המשנה פסק לפי דנמצא]וצ"ע
 ושמעתי כלל[ בזה יוצא דאינו ומשמע בעלמא רחמי דהוה תקצ"ד בסימן כרורה המשנה פסק מ"מאחת
 לברך דחוזר תפלה שומע אחר ונזכר ומטר טל ותן בשכח ה' סעי' קי"ז בסי' המחבר דפסק מהא ראיהעוד
 שיחזור מתקנים חז"ל היו מסתמא לבטלה לברכה נחשב סי' ואם תפלה לשומע שחוזר מה די ולאעלינו
 אבל תפלה דחשיב כרכות למאה עולה השמו"ע כל בהתפלל דדוקא לחלק דיש אלא תפלה לשומערק

 דאינו אפשר מ"מ להתפלל ורשאי לבטלה ברכה תשיב דלא המג"א דפסק אף שלמה תפלה התפללכשלא
 אלא עולה אמן דעניית הא מצינו רלא ברכות למאה רעולה אמן לעניית לדמותו ואין ברכות למאהעולה
 משנה )עיין הברכות לשמוע הצבור על חובה דחשיב התם דשאני וי"ל התורה ודקריאת הש"ץכחזרת
 שאסשר כתב הש"ץ בחזרת ואילו קריה"ת לחשב יכול ברכות מאה דבמנין י"ר ס"ק מ"ו סימןכרורה
 אכל התורה קריאת מצות יוצא הוא התורה דבברכת לתרץ דיש ואולי ברכות מאה בחשבון לחשבשיכול
 חיים החפץ שכותב אפשר דלשון ושמעתי התקנה לבטל רצו דלא ורק חובתו ידי יצא כבר הש"ץבחזרת
 אפשר לשון בענין כן כמו שכתב יצחק במנחת ועיין להלכה, ע-ז לסמוך ויכולים לודאי שקרובכוונתו
 תלוי ברכות מאה הדין ראין להדיא הרי ה' ס"ק תרכ"ב סימן ברורה דבמשנה אלא י'( סימן ח'כחלק
 לפי שמו"ע של ברכה וכ"ש ברכות למאה עולה שבח של ענין אפילו ואפשו ברכה כל אלא שלוכחיוב
 גמורה. ברכה דהויהמנ"א
 יוצא אינו הדין דמעיקר כיון לבטלה התפילה כל חשיב אי באבות כיוון בלא להסתפק יש עודב(

 לשיטת ובשלמא תפילתו להמשיך רשאי היאך דאל"כ לבטלה ברכה חשיב דלא לומר מוכרחולכאורה
 לשאר אבל להתפלל רשאי בפנ"ע ברכה כל דהא ראי' אין זו את זו מעכבוח הברכות דאין הנ"להמג"א
 חשיב דלא וע"כ תפילתו ממשיך היאך והא"ר הנה"ש בשם החיים בכף ע"ש המג"א על שחולקיםפוסקים
 באבות. כוון בלא אף התפילה שממשיכים הש"ץ חזרת בו שאין מעריב בתפילת נוהגים וכן בטלהכרכה

 ומסופק האמצעיות הברכות באמצע בעומד מצדד כ"א סעי' כ"ד בכלל אדם דהחיי להעיר ישואגב
 במחלוקת תלוי תה בצ"ע שם וסיים אמרה שלא בודאי שיודע בברכה מתחיל עומר הוא ברכהכאיוה
 הנ"ל. אחרונים ושארהמג"א
 אין דבלא-ה בזסה"ז לכוון יוכל שלא בעצמו באומד דמסתפק סק"ד ק"א סי' השלחן בערוך]ועי'
 ע"א[. ס-ה בעירובין הגמ' שמביא ע-ש להתפלל להתחיל לכתחילה רשאי אי כראוימכוונים
 ד' אתה ברוך שאמר קודם נזנר אם נ"ל ועכ"פ וז"ל ד' סעי' כ"ד כלל בחיי"א עוד להעיר ישואגב
 לחחילח חוזר כשאינו יוצא אמאי למלך עטרה בספר והעיר עב"ל וכו' אברהם לאלקי יחזור הברכהבסוף
 הם שהשיגו כמו דהיינו שם ופירש האבות לאלקי מתפללין שאנו היא הכוונה דעיקר ומבארהברכה
 הנחמדים. כדבריו ע"ש הבוראבגדלות

 לחזור לו אסור ולהכי לבטלה ברכה חשיב כוון ולא הברכה לתחילת חוזר ראם עוד לומרואפשר
 בפעם כיוון ולא כשחוזר מ"מ כיוון בלא לבטלה ברכה חשיב דלא לעיל דבארנו דאף הברנהלתחילת
 כוון לא אם משא"כ לחזור עצה לו אין בתחילה כיוון לא אם וממילא לבטלה ברכה מהם א' חשיבהשני'
 ששמעתי מה לעורר כדאי ואגב שלמה ברכה הוה דלא שסיים קודם לחזור עצה לו יש אברהםמאלקי
 קודם לתקן יכול הראשונה בברכה כיוון לא דאם החוז"א בשם שליט"א קנייבסקי חיים ר'מהגאון
 וכאמת הראשונה ברכה לחקן לעשות כדאי וכן בלבו הראשונה ברכה שיהרהר ע"י גבור אתהשמתחיל
 דיוצא ואפשר וז"ל בלבו יהרהר להתפלל לו אפשר שאי במי כ"א ס"ק צ"ד סימן ברורה במשנהמבואר
 ספק מכח לברך לו אפשר שאי פעם דבכל עוד להוסיף ואפשר עכ"ל ולהתפלל לחזור וא"צבדיעבד
 זהו דברים אעם שבלב דברים דהכלל נ' דף קידושין הרשב"א לדברי זה לרמות ויש בלבו הברכהיהרהר
 דברים. חשובים שבלב דברים גם סותר כשאינו אבל המעשה או הדיבור כשסותררק



 השראל" אהדן "ביתקובץ )רחצ(קלח

 כאבות כיוון בלא בתפילתו ממשיך רהאיך הנ"ל קושיתנו שהביא ב"ו סי' יעקב בקהלת ראיתישוב
 נקרא זה דגם לנטלה ברכה הוא כוונה שבלא הענין אין מ"מ ומתפלל חוזר לבו ניוון דבלא דנהיוז"ל
 ענין איכא כוונה בלא גם אבל הכוונה ענין ג"כ לקים בשביל ומתפלל וחוזר כוונה עוד שחסר אלאתפלה
 בית בספר מהמבי"ט זה יסוד הביא ומנהגיו הגר"א הלכות ובספר עכ"ל וכו' בעלמא באמירהתפלה
 יש ואגב מהירושלמי הביא ובסו"ד הנ"ל והחיי"א המג"א בדברי שהאריך י"ג בסימן עוד וע"שאלקים
 ק"א סי' הלכה בביאור משמע וכן תפילה ידי יוצא ג"כ במודים דבכוונה מהרוקח שם שהביא מהלהזכיר
 לבטלה. ברכה דהוי כתב ולא ולהתפלל לחזור צריך באבות כיוון לא ראם האירנאד"ה

 להגר"א דאף ראי' שהביא זצ"ל יעקב הקהלות בשם רבינו אורחות בספר דמבואר מה להזכיר ישועוד
 צריך אבות בברכת מ"מ ברכה בכל בהחתימה תלוי רהעיקר ה' סעי' קי"ז סי' בבהי"לשהביא

 לכויי
 כל

 בביון דיוצא אבות לענין דה"ה אפשר ערבים למעריב הברכות כל שמדמה מהביה"ל אבל ע"שהברכה
 לחוד.בחתימה
 שם[ ציון בשער ]ועי' סקי"ב תפ"ח סי' ברורה במשנה דמבואר הנ"ל כל על להעיר יש והנהג(

 וכדומה ויבוא יעלה להזכיר משכח יותר גרע רזה ואפשר לכבלה ברנה דהוי נקיץ ומטר טל ותןכשהזכיר
 להזכיר יש ואגב השמו"ע כל ולא ברכה אותה דוקא אבל הברכה כל ממסיד ובזה קללה דחשיבכיון

 לבטלה. ברכה חשיב דלא אפשר נדבה בתורת רק דחוזר כיון לגשמים הצריכיםדבמדינות
 אפשר מ"מ הזכרה איזה ששכח משוס יוצא אינו אפילו שהתפלל משמו"ע כרכה דכל מדברינוהיוצא
 כן לבטלה ברכה ואינו תפילה שומע ברכת לענין השחר תפלת פרק סוף בפנ"י ועי' רחמים בקשתדחשיב
 קכ"ד. סימן שיך מהר"מ עיין הנ"ל מכל לכאורהנראה

 דהי' דכיון אכל ולא ירים נטילת על בבירך מבואר ק"ו דף חולין מס' דבריטב"א להזכיר ישואגב
 שבת נרות שהדליקה אשה לגבי הפוסקים ונקטו לבטלה ברכה חשיב לא לאכול הכרכה בשעתכדעתו
 לביתה לחזור חייכת האם מהנרות וליהנות לביתה לחזור מנת על יום מבעוד משם ויצאה בביתהבברכה
 היתה הדלקה דבשעת דכיון לחזור חייבת אינה לחזור שקשה סיבה יש שאם ופסקו לבטלה ברכהמשום
 לברך. חייבת היתה הברכה שבשעת כיון לבטלה ברכה הוי לא תו הנרות מאור וליהנות לחזורבדעתה
 ברכת לעוין כ-ג אות ס"ג סי' באהע"ז החזו"א דברי להעתיק כדאי לבטלה ברכה נקרא מה בעניןועור
 וכן קיימת הברכה ולברך לזווגן דרם,אי כיון לן איכפת לא ברכה לענין אלא וז"ל בקטנההנשואין
 לברך הארם ראוי בטעות שהי' ואף לברך ראוין שהי' בשעה שברכו כיון קיימת הברכה טעותבקידושי

 צריך ולכן שבתא לכולהו סיימתינהו שאמרו וכעין בזה להרבות רשאי שאין אלא היום בכל ד'את
 בהכרת מוכן יותר שהאדם השעות וקבעו לברך אימתי חו"ל הגדירום ולזה מיוחדים בגדריםלהתנהג
 בטעות שהיתה אף המוכנת שעה הגיעו שכבר בה ויוצא ברכה חשיב ברשות שעשה וכל וחסדיובוראו
 ע-א. ל"ט כרכות תוס' ועייןעכ"ל

 דכשיפריש מזה לי נראה והי' וז"ל תרומה הפרשת לענין ע"א נ"ט נדרים במס' הרש-ש כתב זהוכענין
 מ"מ אז המצוה עשה דלא אע"ג ראשונה בהפרשה שכירך כהברכה דיוצא לברך יצטרך לא מחרשעתה
 מ"מ בינתים ימים איזה שהה ואפילו אחרים בענינים אח"כ שעסק ואף מצוה כהתחלת והוה לעשותחשב
 יום אלא מברך דאינו בסוכה למ"ר דאיכא בסוכה וכמו ומברך חוזר דאינו המצוה באמצע למפסיקדומה
 להדיא שכחב ע"ש ש"כ סי' יו"ד חלק בתשובות כהחת"ס דלא וזה עכ"ל הימים שבעת לכל וסגיראשון
 דלצורך להפריש וצונו מברכך רע-ז לכטלה כרכה חשיב דלא מבואר שם בחת"מ דגם אלא ומברךדחוזר
 הפרשתו. על לשאולרשאי
 להשי"ת הוראה ושייך וז"ל ר' סעי' רי"ט סי' ]מבוטשאש[ אברהם האשל לשון עוד להעתיקויש
 או תקנה כשאין גם שמקבלים טובה על להשי"ת והודאה שבח לשון לומר בנ"י העם כל בפיכהשגור
 גם לעפרא יהבך ולא לן דיהבך רחמנא בריך לומר שהרשו שכמו שם עוד וכתב וכו' ע"ז לברך קבועמנהג

 בלשון הספק על ברכה לקבוע חז"ל רצו לא ומ"מ מלבא בלשון גם מותר כן לכרך אסור הקודששכלשון
 ומ"ש כרכות כעניני עולס של כרומו העומדים ברברים ח"ו לזלזל יבואו ועי"ז לכל מסור שהוא כיוןאחר

 המצוה עיקר שהיא הקורש בלשון ברכה לגבי רק היינו מעכבות אין וברכות להקל ברכות ספקהפוסקים
 נשיאות חשש שום שייך רלא כהיום שברור במק"א כתבתי וכבר וז"ל עוד שם וכתב עכ"ל המובחרמן
 ומלכא רחמנא כלשון איסור דליכא ומ"ש שם עכ"ל לזה לכ"ע דברים אינס שבלב ודנריס הרהוו ע"ישם
 י"ב ברכות יהושע בפני ועיין לשון בכל הוא תשא לא דאיסור לי' דפשיטא כ"ה סי' רע"א כתשובותעי'



 קלט)רצט( )צב( ב גליון טזשנה

 מדברי מבואר הרהור ע"י לברכה ובנוגע כן. דלא דמשמע א' ס"ק שכ"ח יו"ד תשובה פתחי ועייןע"א
 לגבי רק מעכבים ברכה וגדרי דיני רכל חובתו ידי יוצא כשאינו אף ברכה שם דשייך ל"א סי'החזו"א
 לבטלה ברכה מקרי זה ובלא חז"ל שקבעו הגדרים לפי רק לומר אסור רזה בפיו ברכה לכתחילהלומר
 שמכוין אף המזמן מן מלה כל לשמוע מתווין שהוא בזימון וכגון ברכה ושם ברנה גדר עוד ישאבל

 את ומשבח מברך הוא שהרי אמן ועניית הברכה שמיעת ע-י מברך נקרא סוף סוף לצאת שלאלהדיא
 מעין בכך דשייך י"ל למסרע פסולים שנמצאו תפילין וז"ל תפילין בהל' אברהם האשל כתב ועודהשי"ת
 כי שנודע קודם שאמר כרכה כל על וכו' שם ברוך לומר וא"צ חילו ד' ברך מש-ה מצד חז"ל שאמרומה

 תפלה בין סח גבי מלחמה משוח פרשת בסוף רש"י רכתב הא בוה להסביר ויש עכ"ל רצויותהברכות
 ברנה דגרם הא ובירך חזר דאילו ומשמע ובירך חזר דלא דוקא דמיירי המלחמה מעורכי חוזרלתפלה
 ועיין הברכה שחיסר מה רק היא הטענה אלא המלחמה מעורכי עליה שחוזר הטענה זה אין צריכהשאינה
 אברהם. האשל של כמהלך רס"ל נ"ר סי ו' חלק יצחקכמנחת

 בזה דיוצא קכ"ד סימן יוסף בבית שמבואר הש"ץ חזרת חשיבות בנוגע להוסיף כדאי דברינוובסיום
 ז"ן תפילה כל ונמצא בפנ"ע כברכות חשיבי הש"ץ חזרת על באמנים דגם עוד שם והוסיף ברכותהמאה
 הכל סך ברכות נ"ז שהם י"ס פעמים ג' הש"ץ חזרת של ואמנים הש"ץ וחזרת הלחש תפלת דהיינוברכות
 לבד ברכות לי"ט ג"כ ועולין אזכרות י"ט בה שיש לעולם ד' ברוך התקינו במעריב דגם עודוהוסיף
 מהגר"א שהביא כפתיחה בתפלה שערים בספר ראיתי ועור נ"א סימן שיק מהר"מ עיין ע"שמאמנים
 הש"ץ חזרת היינו ויתפלל יחזור נענה ולא התפלל חז-ל דאמרו דהא ע"ב ל"ב דף ברכות למס'כביאורו
 משים וכשאינו הש"ץ חזרת לשמוע חיות לו יש עדיין נענה לא ואם לחש בתפלת נענה אם יודע מישהרי
 וכנכון כראוי לפניו להתפלל ונזכה בזה שהאריך עוד ע"ש תפלתו שתתקבל היכולת מאבד זה הרי לזהלב
 אכי"ר. נתקבלים תפלותינו שיהא נזכהובזה
 עולם של ברומו העומדים בדברים ח-ו לזלזל יבואו ועי-ז לכל מסור שהוא כיון אחר בלשון הספקעל
 הקודש כלשק ברכה לגבי רק היינו מעכבות אין וברכות להקל ברכות ספק הפוסקים ומ"ש ברכותכעניני
 שום שייך דלא כהיום שברור במק"א כתבתי וכבר וז"ל עוד שם וכתב עכ"ל המובחר מן המצוה עיקרשהיא
 בלשת איסור דליכא ומ"ש שם עכ"ל לוה לכ"ע דברים אינם שבלב ודברים הרהור ע"י שם נשיאותחשש
 יהושע בפני ועיין לשון בכל הוא תשא לא דאיסור לי' דפשיטא כ"ה סי' רע"א בתשובות עי' ומלכארחמנא
 מבואר הרהור ע"י לברכה ובנוגע כן. דלא דמשמע א' ס"ק שכ"ח יו"ד תשעה פתחי ועתן ע"א י-בבוכות
 לגבי רק מעכבים ברכה וגדרי דיני דכל חובתו ידי יוצא כשאינו אף ברכה שם רשייך ל-א סי' החזו-אמדברי
 אבל לבטלה ברכה מקרי זה ובלא חז"ל שקבעו הגדרים לפי רק לומר אסור רזה בפיו ברכה לכתחילהלומר
 שלא להדיא שמנוין אף המזמן מן מלה כל לשמוע מחכוין שהוא בזימון וכגון ברכה ושם ברכה גדר עוד'ש

 כתב ועוד השי"ת את ומשבח מברך הוא שהרי אמן ועניית הברכה שמיעת ע"י מברך נקרא סוף סוףלצאת
 חז"ל שאמרו מה מעין בכך דשייך י"ל למפרע פסולים שנמצאו תפילין וז-ל תפילין בהל' אברהםהאשל
 רצויות הברכות כי שנורע קורם שאמר ברכה כל על וכו' שם ברוך לומר וא-צ חילו ר' ברך מש"המצר
 מעורכי חוזר לתפלה תפלה בין סח גבי מלחמה משוח פרשת בסוף רש-י דכתב הא בזה להסביר וישעכ"ל

 זה אין צריכה שאינה ברכה דגרם הא ובירך חזר דאילו ומשמע ובירך חזר דלא דוקא דמייריהמלחמה
 ו' חלק יצחק במנחת ועיין הברכה שחיסר מה רק היא הטענה אלא המלחמה מעורכי עליה שחתרהטענה

 אברהם. האשל של כמהלך דס"ל נ"דסי'
 וואלפםאן נחמןאברהם

 צר שפיהם כלים מבילתבענין
 וישראל. אהרן כיח הנכבד הקובץ מערכתכבוד
 להתיר משה-נ, פחות שפיו כלי טבילת בענין תגובות כמה שנכתבו תש"ס( )תמוז-אב צ בגליוןראיתי
 לקרא. ועור כיהודא דברים להוסיף לענ"ד ויש צדו, על במוטה בודד כלילטבול

 כ"ז מקוה מי הוי לא שמהצד ומש"כ שה"נ, בעי לא עצמו דלכלי לבאר יש הש"ך בדברי אףלענ"ד
 ויש יב, אות יכין פ"ו ישראל בתפארת יעוין למקוה, המחוברים במים די עצמו לכלי אבל שבתוכולכלים

 שאין אלא קצת שמתחבר דמשמע כ"כ, מתחבר אין שמהצד שכתב יח ס"ק הט"ז מדברי אף לזהלהסתייע
 שבתוכו. למה ולא מתחבר שלעצמו והיינו שלםחיבורו



 השראל" אהרן "ביתקובץ )ש(קם

 הש"ך של כביאורו עצמם מחמת מקוה מי הוי שמלמעלה הא' הדרך דרכים. בב' הדבר לבארואפשר
 כשהחיצון אבל שה"נ. שהוא מקואות עירוב בשיעור שחסר מפני לונימי מהני לא טהור בחיצוןואעפ"כ
 מגו והיינו לשה"נ. וא"צ המקוה מי עם מתערבין כזה חיצון בט"רת משתחסין שבתוכו והמיםטמא

 משחתפין שהמים אף מהצד בסיו אבל לפנימי. אף טבילה ועלתה המים מערבין חיצון בטהרתדמשתתפין
 בדעת תה לפנימי. מועיל אינו וע"כ למקוה לחכרם רק מקוה למי הופכם המגו אין מ"מ חיצוןבטהרת
 מרמרי גם כחגיגה. מהרי"ד נראה וכן מקוה למי להפכם אף הבל פועל דהמנו לומר אפשר אבלהש"ך
 זה. בחיבור רוצה שאינו בדעתו שגלה חדשה סברא לומר הוצרך וע"כ כן נראההלבוש
 אלא עצמם תחמת מקוה מי נחשבים אינם מלמעלה ואף הכל, פועל המגו להש"ך דאף נראהויותר

 אז למעלה הנקב ראם וז"ל יח ס"ק הט"ז בדברי הביאור לזה ונקדים מגו,ע"י
 צפיי

 חיבור הוה ע"ג המים
 למי שכנלי מים נגיעת למעלה דכשהנקכ כונתו נראה עכ"ל. כ"כ, מתחבר אץ הצד מז משא"כבכ"ש,
 שאין מהצד כשפיו טשא"כ בכ"ש, וחיבורו המגו מועיל הכא בזה. זה תלוים החיצון הכלי וטבילתהמקוה
 ימלאו ואפילו בנגיעתם יתחברו שהמים יתכן שהרי זב"ז. תלוים החיצון כלי וטבילת אהדדי המיםנגיעת
 שלא ומשפתו מהכלי משהו שיהא מפני לחיצון טבילה עלתה לא אכתי מ"מ הכלי, פי רוחב כלהמים
 מפני יועיל, לעצמו רק שבתוכו לכלים שיועיל כ"כ מתחבר אינו נשקע שעתה אף וע"כ במים. עדייןנשקע
 אם ]ואף מערבם, המגו אין ובכה"ג זב"ז ונגיעתם המים בהתחברות תלויה העירוב הגורמת הטהרהשאין
 למים מים בין חוצץ אינו וע"כ בה ומתבטל המקוה מתשמישי חלק הוא הכלי שבטבילת המגופירוש
 תלויים שבתוכו המים ונגיעת הכלי דביטול היכא אלא מועיל אינו כב, לחגיגה קכט או"ח חזו"איעוין

 די עצמו ולחיצון למקוה, מחוברים רק מקוה מי נחשבים אינם מגו בלא מלמעלה בסיו אף ועפי"זאהדדי[
 בטהרת המים שמשתתטין אף מהצד בפיו אבל מקוה, סי וחשיבי בשה"נ כמעורבין נחשבו המגו וע"יבכך
 אינם ע"כ כשה"נ כנתערבו חשוב אינו אהדרי תלוי אין בטהרה ושיתופן במקוה נגיעתן מ"מחיצת

 מקוה. כמיחשובים
 החיצון בשקוע חלוי ונגיעתן חיבורן שאין כנ"ל כונתו כ"כ מתחבר ואין הט"ז שכתב שמה לומרואין
 ברישא מ"ש כנגד הוא כ"כ מתחבר איז דלענ"ד עצמו, כלפי אפילו שה"נ בעי לכל ולפי"זבמקוה.
 הרי כהנ"ל ואם ע"ג, המים צפין אז דמלמעלה מ"ש כנגד הוא מהצר משא"כ הט"ז ומ"ש בכ"ש,וחיבורו
 ואע"פ צפין" אז "למעלה הט"ז רבצי ]והעתקתי כלבד, מציאות ובסיפא והדין המציאות כתבברישא
 הוא וכן כהגה, ולא כמעתיקים כן העתיקו אחרונים שכמה מפני צפין, או כתוב הגפרן בדטוסשלפנינו
 להולמו[. א"א שלפנינו ונוסח תרלו, לעמכערגבדפוס

 בהוך נטבל הכלי שיהא דמצריך ביאור בתוססת דבריו ונעתיק הש"ך, דברי אף לבאר יתכןעפי"ז
 הנוגעים הכלי כתוך [המים ]כל אז למעלה כשפיו [א"כ ]כשמטבילו הכלי ע"ג יהיו המקוה ומיהמקוה
 להם ]כשיש הכלי על [ומכסים לחיצון טבילה שעולה למתוך מקוה דין להם ויש למקוה מתהכריםלמקוה
 [מים מקוה כמי לחשבם למקוה שנתבטלו מה יועיל ]אפילו שאז הצד מן כשמתחכריס [משא"כ מקוהדין

 מקוה למי [נחשב לברו ]הוא מקוה למי ששוה מה הצר מן רק מקוה כמי נחשבו [לא ]שבתוכו כליםשע"ג
 המגו שאין מפני מקוה, למי להשוים אף כלל מועיל אינו כשה"נ דללא ואפשר כשה"נ, חיבור בעיולכן
 שבכלי המים כל נהפכו כבר בלבד נגיעתם ע"י אט רק מועיל וחיבורם המגו ואין לחצאים המיםמחבר
 יועיל, לא ככוסות שוים ופיו גופו שרוחב בכלי שאף ויתכן הכל[. מחבר הוא שה"נ ]וכשיש מקוה.למי
 מועיל אינו הכלי. וביטול המגו מוכרח אינו המים נגיעת שבמקום דהיכא לראי' אלא אינו הש"ךודברי
 שעד שהמים ואפשר עצמו, במקומו החיבור על דנין שאנו ומתבטל הכלי כל נשקע באמת אם אףכלל
 הכלי כל אם אבל יועיל, לא העליונים המים בתוך הנמצא הפנימי לכלי רק מקוה. מי נחשכים באמתהנקב
 הר"י שהביא דיעה הפרי כונת וזה לסנימי, אף הטבילה יועיל ולמטה שמהנקב המים בתוךהסכימי
 מי שבתוכו המים כל שאין אפילו הטבילה הועילה שלחיצון פר"ד מדברי מוכח ועכ"פ שליט"א.ברנדחן
 מה כל ולפי"ז לפנימי. יועיל לא התחתונים במים ואף מגו ליכא הא הועיל לא לחיצון דאםמקוה.
 להוו"ך ואף לזה אי"צ חיצון לכלי אבל הפנימי, לכלי נכונים פר"ר בדברי קב( )עמ' ברנדוין הרבשהאריך
 שלמטה במים אף לסנימי יועיל שלא כתב שליט"א פרגד לר"ד מקואות דודי קול ]ובספר גוני. בכלהועיל
 דבר הוא עצמו לחיצון אבל שבתוכו למה אלא אינו שכתבנו הראשון לדרך ואף הא[. אסו האדגזרו
 הש"ך. על האחרונים קושיות רוב יתישבו הדברים כנים אם מקוה, מי היותם בלא אף שמועילפשוט



 קמא)שא( )צב( ב גליון טזשנה

 בדבריו אבל הוא, שכן אפשר כורד לכלי הטבילה שמועיל דממה אף כהרמב"ם, ס"ל דאו"המש"כ
 וקצת צדו, על והטהו למעלה פיו בין רק חילק כלי בתוך כלי רבדין יראה צ"ו( )דין כלים טבילתבדין
 שס"ל מסני או הטור בדעת אחרונים ועוד טהרה הגידולי וכמוש-כ בזה לחלק דאין דסבר מזהנראה

 להעיר ויש ככולו, המים באו לא שבהטהו כהרי"ד דסכר או כמשנה, והלכה פליגי ומתניתיןדברייתא
 דבריו דסתם זצ"ל טבילה, א"צ כשהחיצון שה"נ רבעי הא הזכיר לא כלי בתוך כלי בדין אדםשבחכמת
 כהטור לסתום כונתו ואי למהצד, למעלה פיו בין חילוק דיש הזכיר שלא צ"ע ואכתי נטבל, בחיצוןואיירי
 כב"י. ודלא וט"ז כהש"ך שלא שהם דבריו ביאר שלא צ"עוהרי"ד

 מקואות הל' נדה סוף חמודות כדברי הועתקו ]שדבריו הלבוש כדברי שליט"א שסיין הגר-מומש"כ
 מטעמי', לא אבל נכון חילוקו שלענ"ד אף בודד, כלי לבין כלי שבתוכו כלי בין לחלק וכתב לח[אות

 אחרונים ועוד טהרה הגידולי שכתב הטעם שזהו כראוי, חיצון יטביל שלא מסני הלבוש שטעםדמש"כ
 להלן. ויבואר כן אינה הלבוש דעתאבל

 וקצת לחיצון. טבילה עלתה כלי שבתוך בכלי דאף נראה שעמו אחרונים ושאר הגד"ט דבריומפשטות
 לקודש איירי דשם לחלק שיש ואף פנימי, אסו חיצון גזרו דלא מאי ד"ה כב. חגיגה מהתוס' לזה ראי'יש

 שה"נ, בו יהא שלא אחר כלי אטו דגירו אלא לתרווייהו טבילה עלתה הדין ומעיקר שה"נ יששבחיצון
 טבילה מועלת אין שלפנימי ש"ך בדעת למש"כ או כראוי, יטביל לא עצמו שחיצון חיישינן הכאמשא"כ
 לחדש לנו שאין גם הכי, משמע לא מדבריהם כנ"ל אבל פנימי, אטו חיצון גזרו בזה ושמא הדיןמעיקר
 להא קרובה וגזירתם ותוספתא, מתני' שבין הסתירה שהכריחם גזירה מטעם שביאר והגר"ט כזו,גזירה
 הכא. משא"כ בקודשדגזרו

 למה המגו וע"י שהיא כל השקה דרך המים בחיבור סגי עצמו לכלי רבאמת הלבוש כונתאבל
 מים שפעת דרך אלא כ"ש השקה ררך בחיבור רצונו ראין בדעתו גלה צדו על דבמטהו רקשבתוכו,
 מה לטבול כשרצונו הוא בדעתו דגלה דסכרא ויראה בדבריו, כמבואר בשה"נ חיבור בעי המיםושפעת
 דרך בחיבור רוצה שאינו בדעתו גלה שכן ומכיון שסיעה, דרך עליהם יבואו שהמים הוא רוצהשבתוכו
 שאין בהטייתו, בדעתו מגלה אינו בודד בכלי אבל בחיצון, אף וגרע כלל מתחברים המים אין וע"כהשקה
 מדרבנן. הויא בדעתו דגלה זו דסברא ואפשר בשפיעה, המים בכניסת צורךלו

 אביגדור רכינו בשם מהמררכי שהביא ב'( אות )כקצר קכ סי' יו"ד משה דרכי טדברי צ"ע אכתיאבל
 טבילה לה מלקא אפ"ה למעלה צר שפיה כשפה-נ למעלה בפיה שאין אע"פ טבילה הטעונה צלוחיתכהן
 דעת ולכאורה פעמים, ב' רמ"א שהוסיף למעלה תיבת ליתא דשם ע"ז סוף שלפנינו במרדכי ויעויןוכו',
 כן נראה וקצת מתרחב, וגופו מגופו צר שפיו בכלי דאיירי ואפשר למעלה. פיו בעי בודד רבכלירמ"א
 מהצד בפיו לטובלו קשה שכן וכיון גופה, ולא צר פיה שהצלוחית ופי' למעלה צר שפיה וכתב דחזרמהא
 מים מלא זכוכית כלי במטביל הביא בד"מ שבהמשך לציין ויש למעלה, נקט ע"כ מים מלא כולוויהא
 ]ולא שה"נ בפיו שיהא הזכיר ולא הכלי, כובד יחצוץ שלא כדי המים בתוך צרו על להטותו שצריךכדלי
 החכ-א. שהביא האו-ה דברי והם למעלה[ כשפיו אח"כ להעמידוהצריך

 טהרתו, כן דכטומאתו הטעם ככ חגיגה רש"י כתב שה"נ, בעי לא לעצמו הטמא שלכלי הדברובעצם
 שהוא סברא המרדכי הביא עוד פנים, לצד סלקא חוץ לצד טבילה דסלקא דמנו כתב ע"ז סוףוהמרדני
 כ"כ אין הנ"ל הטעמים ולכל המנימי, לכלי למגו הבנה אין דלפי"ז ודחה באדם הסתרים רביתדומיא
 זה. בלא הדברים נתארכו וכבר בזה להאריך ויש מהצד, וכין למעלה פיו בין לחלקסברא
 המעיינים לב להעיר כתבתיוה

 בני-ברק - הרוק דביהושע

 שלו תפילין המתקן מאומן תפילין שואלבענין
 תורה להגדיל הערותי תכניסו אם אשמח ! יסגא שלומכון הע"י וישראל אהרן כיח מערכתלכבוד
ולהאדירה.
 מאומן תסילין שואל בענין שליט"א סג"ל אפרים מהרב להלכה ותשובה נפלא מאמר צ' כגליוןראיתי
 אופנים ב' כזה יש דלכאו' להעיר וראיתי ועניניו פרטיו כל על הענין וביאר ונאבדו שלו תפיליןהמתקן



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )שב(קמב

 עכשיו אם דגם פשוט ואז תפילין אצלו לתקן בא שאינו למי לפעמים גם התפילין משאיל והאומןדיש
 ב' והם שלו תפילין לתיקון התפילין השאלת לקשר לנו אין אצלו תסילין לתקן שבא למי התפיליןהשאיל
 למי רק להשאיל רוצה אינו והאומן יש ואמנם הנ"ל, במאמר הנאמר ככל הדין פשוט זה ובאופןדברים
 הנאה כל לומר וא"א כלל שואל כגדר השואל הוי לא דאולי לכאורה נראה זה ובאופן אצלו לתקןשבא
 כהסכם אלא אינו שזה אלא השואל לתועלת משאיל אינו האומן דהרי שוכר בגדר זה הוי ואולישלו

 חפיליו תיקון בזמן להניח תפילין לו יותן התפילין תיקון פעולת זמן שכל לקוניו האומן ביןהאומנות
 במתינות. וכיאות כראוי אלא במהירות לעבוד האומן יצטרךשלא

 קפ"ז סי' בקצוה"ח דהגה צריך אני וללמוד היא תורה אבל חידוש זה כי ואם הערה עוד להעירויש
 לקנות מעות עם שליח בשולח ע"א פ"ג דף ב"מ בגמ' והמקור שם שהובא כדינא גדול חידושחידש
 המעות כשהיו דאיירי הגמ' סוגיית כך משום הרמ"ה ]והעמיד בבעלים שומר של פטור כזה דישוהופסד
 והשאל צא לשלוחו באומר רס"ל לטעמיה דהרמ"ה לזמר אפשר ולול"ד וז"ל עיש"ה[ מקודם אצלופקדון
 וא"כ עיי"ש ט' סעי' שמ"ו סי' בטור והובא בבעלים שאלה הו"ל כמותו אדם של דשלוחו דכיון פרתיעם

 גבי ע"א מ"ג דף דקירושין פ"ב בגמ' אמרו זה וכעין עמו בעלים דהו"ל בשליח שומרין דין ליכאלעולם
 ל"ט סי' ב"מ מס' יעקב ובקהלות עכ"ל כגופיה הו"ל כמותו אדם של רשלוחו ניכיון עד נעשה שליחאין
 של דפועל דהיכא ונימא בעה"ב כיד דידו בפועל גם דא"כ להעיר ויש וז"ל הקצוה"ח דברי עלכתב

 כס"ק לבע"ח תוסס לענין משליה עדיף פועל דהא בבעלים שמירה הזי במלאכתו השומר עם הואמבקיד
 יצוייר לא וא"כ ע"ד סי' בקצוה"ח כמוש"כ שעליו השמירה חיוב לעמן פועל הוא שומר כל והרידצ"מ
 עכ"ל. לפלפל ויש חלילה חוזר דכאן כמובן להשיב ויש בבעלים דהוי שומרין שבועת דיןכלל

 כלפי בבעלים שמירה דין נתנה לא דהתורה בע"כ דאדרכה הקה"י קושיית לתרץ מסתכר לכאורהוהנה
 מכיון זה דבחלק הבעלים כיד וידו הבעלים של כפועל דהוי השמירה מחמת להשומר שיש כעליםחלק
 לא דהתורה הטעם דאולי יל"ע ולפי"ז ודו"ק. השמירה, בדיני כך משום תורה פטרה לא שומר בכלשישנו
 שליח דהוי היכא רכל משום הוא השמירה מחמת להשומר שיש הבעלים חלק משום בבעלים פטורנתנה
 עם השליח להיות המניע התועלת דאם בזה תליא עצמו( המפקיד )ולא בשמירה השומר עם בעליםשל

 הבעלים שליח דין משום בזה לדון יש השמירה לתועלת ולא שלו לצרכיו הבעלים לתועלת היתההשומר
 לתועלת היתה השומר עם הכעלים של שליח להיות המניע ותועלת תכלית כל כאשר אבלבשמירה
 ולצורך עצמו הוא השומר אלא שם להיות השליח את מניע לצרכיו הבעלים ולא והשמירההשומר
 ודו"ק. בבעלים שמירה פטור ליכא בכה"ג שם הבעלים פועל להיות ומניע גורםהשמירה

 והשאלת התפילין שאילת תכלית שכל דכיון שאני דירן רנירון לפי"ז י"ל אולי הדברים כניםואם
 כחלק הוי כזה התפילין שאילת וכל הוא באומנתו לעבוד שיוכל כדי ורק אך היתה תפיליו אתהאומן
 כדי ממנו התפילין לקחת בזה ופועלו הבעלים של שליח ממש הוא השליח וכאילו האומנותמעבודת
 השואל של היותו נחשב כן ובכה"ג ובמתינות וכיאות כראוי תפיליו בתיקון עבודתו לעבוד האומןשיוכל
 השואל הוי שכאן מניו בבעלים שמירה של פטור כאן להיות גוום הבעלים של ופועל כשליחוהשוכר
 האומנות, ועבודת תיקון לצרכי והיינו הבעלים של לצרכיו הבעלים לתועלת הבעלים של ופועלכשליח

 מדעת. שלא וכשואל להעיר רק כ"זוכתבתי

 לקודש קורש ובין לחול קודש בין המברילבענין
 להיות ראשון יום שחל בר"ה קס"ו סי' או"ח הר-צבי בתשו' מש"כ על להעיר כתבתי צ"אבגליון
 ושכח לקורש קודש בין המבדיל הבדלה ברכת ולסיים ביקגה-ז להבדיל שצריך שני יו"ט דבקידושבשבת

 של הכרכה וכסיום שני יו"ט כמוצאי אח"כ שיבדיל בהבדלה דשבת הכדלה יד"ח לצאת דיכולמלהבדיל
 עכ"ד לקודש קודש בין להבדיל צריך שהיה ההבדלה על גם יר"ח לצאת יכול לחול קודש ביןהמבדיל

 ג' ביום להיות שחל ר"ה בענין סק"ח רצ"ט סי' המנ"א ממש"כ זה נסתר דלכאורה להעירוכתבתי

 ובפשטות שקר דהוא לקודש קודש בין להבדיל יכול שאין להבדיל יכול היה ולא וב' א' 'וםוהתענה
 להבדיל רכשצריך להמג"א רס"ל כמו וא"כ כן. יבדיל אם יד"ח יצא לא דגם המנ"א מדברימשמע
 להבדיל דבצריך מסתברא ה"נ  לקודש קודש כין אח"כ יבדיל אם יד"ח יוצא אינו לחול קודש ביןמעיקרא
 יד"ח, יצא לא לחול קודש בין ומבדיל יו"ט למוצאי ההבדלה ונתאחר לקודש קודש ביןמעיקרא



 קמי)שג( )צב( ב גליון טזשנה
 אף לחול קודש בין מבדיל דיריה ובעובדא מעיקרא ההבדלה בנוסח דנשאר המנ"א דבריומשמעות
 שהיה לקודש קודש בין המבדיל של ההבדלה בנתאחרה דגם משסע לכאורה ולפי"ז יו"ט כברדעכשיו
 ולפמש-כ לקודש קורש בין להבדיל צריך המג-א לפי"ד ה"נ יו"ט למוצאי שני יו"ט בליל להבדיןצריך

 א"א יו"ט לליל לחול קודש בין של ההבדלה שנתאחרה דהמג"א בעובדא שם בדברינו שהובאהביאוה"ל
 בנתאחרה דירן בעובדא לכאורה ה"נ דיו"ט קודש הוא שעכשיו כיון לחול קודש בין המבדיל עכשיולומר

 בין לומר יכול אינו יו-ט למוצאי מוצ"ש( שהוא ר"ה של שני יו"ט )מליל לקודש קודש בין שלההבדלה
 לחול, קודש בין של בהבדלה יד"ח לצאת יוכל לא שניהם לדברי עכ"פ אך חול דעכשיו כיון לקודשקודש

עכתו"ד.

 כמו להבדיל יוכל דלא להו ופשיטא והביאוה"ל המג"א דנו כאן רעד לחלק דאפשר והתבוננתיושכתי
 להשלמה להבריל כשבא רק חולק והביאוה"ל רמעיקרא כנוסח ריכריל ס"ל דהמג-א ורק עכשיו שלנוסח
 ההברלה השלמת חיוב משום עכשיו שאומר בברכה להשלימו עכשיו וכא מעיקרא ההברלה שחיסרמה

 וכנ"ל המג"א וכלשון שקר דובר הוא דבזה כדעכשיו להבדיל יכול דאינו להו פשיטא ובזהדמעיקרא
 וה"נ שקר דובר הוי לחול קודש בין היתה ההבדלה ובאמת לקודש קודש בין המבדיל דכשאומרוהיינו
 יצא ולא שקר דובר הוי לקודש קודש בין היתה באטב וההבדלה לחול קודש כין המבדיל אומר היהאילו
 ההבדלה גם באגב ידה על לצאת ורוצה אח"כ שנתחייב חיוב משום אחרת הבדלה כשאומר אבליד"ח

 בוודאי הזאת והבדלה בהבדלה מתחייב הרי שני יו"ט במוצאי דגם דההר-צבי בעובדא וכגוןדמעיקרא
 אמרה שלא ליו"ט שבת בין ההבדלה גם באמירתו זאת באחד לצאת ורוצה לחול קודש בין היאדנוסחתה
 בההכדלה חיובו משום זה נוסח אומר שהרי שקר דובר שהוא עליו לומר שייך לא הרי רכזהונתאחרה
 שנתאחרה ליו"ט שבת שבין ההבדלה יד"ח גם בה לצאת אפשר ושפיר י"ל לפי-ו כן שנוסחתהדעכשיו
 ודו"ק. הוא אמת דובר רעב-פ כיון לקודש קודש בין המבדיל והיינו שונה היתה מעיקרא דנוסחתהואע"ג

 או הקודש יום סוף משום היא אם ההבדלה מצות חיוב ביסוד זו שאלה לתלות שם מש"כ]ואמנם
 שעיקר רס"ל משמע ושבהמחכר והראב"ד הומב"ם מחלוקת בזה ובארנו כא יום כתחלת היאחיובו
 מסתברים[. דהדברים אעמודה במשמרתי הבא יום משום היאחיובו

 נדון כבר איפכא או לחול קודש לבין לקודש קודש מכין ההבדלה נוסח דלשנות השאלה דעיקרושו"ר
 דברובר שפסק דהמג"א כעוברא - שקר כדובר שהוא כענין אינו שם ]וגם דשכיחא במילתאבאחרונים

 יו"ט הוי לא אר"י דלכן שבת במוצאי יחד שנזדמנו חו"ל ובן אר"י כבן והוא יד"ח[ יצא לאשקר
 לקודש. קודש בין היא והבדלתו גליות של שני יו"ט הוי חו"ל ולבן לחול קודש בין היאוהבדלתו
 שני ליו"ט במוצ"ש המבדיל אר"י בן וז"ל כתב כ"ב סעי' ט"ב פרק כהלכתה שבת שמירת בספרועי'
 סדר האומר חו"ל בן וכן שונות הן שלהן הבדלה ברכות שהרי בהבדלתו חו"ל כן את להוציא יכולאינו

 בשם הביא נ' בהערה ושם עכ"ל. לעצמו אחד כל ויבדיל בהבדלתו אר"י בן את להוציא יכול אינויקנה"ז
 והוא ליו-ט כמוצש-ק היינו יד"ח יצא דלא חכמים שטבעו ממטבע שינה ראם הא דיתכן זצ"להגרשז"א

 הבדיל חו"ל בן אם אבל יצא לא ולכן חול בשם שקוראו החג כבוד ממעט דבזה לחול קודש ביןאומו
 מה וקיים הבדלה הבדיל דהא יד"ח דיצא אפשר לקודש קודש כין ואמר שני ליו-ט כמוצש"ק אר"ילבן
 ובאמצע בפתיחה זה את הזכיר וגם לחול קודש בן כ"ש לקודש קודש בין הבדלה יש ואם חז"ל לושצוו
 במוצ"ש הבדיל דבלא רצ"ט סי' מהמנ"א מוסתרים הגרשז"א דדברי מאוד תמוה לכאורה והנהעכ"ל
 ראיתי וכבר כלל יצא דלא ומשמע לקורש קודש בין להבריל יכול אינו יו"ט לליל עד ונתאחרלחול

 זה על להקשות וכתב סק-ט יצ"ט סי' המג"א דברי העתיק דשם צ"ך בהערה כ' סעי' ג"ח פרקכשש"כ
 עיי"ש. נ' הערה ס"ב פרק דהגרשז"אמהסברא

 רק הוי לקודש קודש בין הבדלה ברכת דהאומר דהמג"א עובדא בין חילק דהגרשז"א לענ"דוהנראה
 כשבן ומשא"ב לקודש קודש בין ולא לחול קודש בין רק זו כשבת הבדלה היתה לא שהרי שקריםכדובר
 גם בכה"ג ממילא שקרים כדובר הוי לא הרי שני יו"ט קודש לבין שבת קודש בין היא ואצלו מבדילחו"ל
 השומע דלגבי דאף הוא דהחידוש )אלא המג"א, מדברי דבריו על קשה ולא יד"ח. לצאת יכול אר"יכן
 מפי הבדלה בשמיעת לחול קודש בין שהיא הכדלתו יד"ח יוצא כלל לקודש קודש בין הבדלה כאןאין

 לקודש(. קורש רבין ההבדלה היה שאצלוהמבדיל
 לקודש קודש בין הבדלת לצאת יוכל לא שקרים כדובר הוי דלא היכא דגם סבר דהגרשז"אאלא
 בין הבדלה אמירת ע"י לצאת יכול לחול קודש בין הבדלת להיפך ורק לחול קודש בין הבדלהבאמירת



 וישראל" אהרן רביתקונץ )שד(קמר

 אמירת ע"י לקודש קודש בין הבדלה יד"ח לצאת אפשר כזה דגם וס"ל הה"צ חולק ובזה לקודשקודש
 ודו"ק. לחול קודשכץ

 ממוצש"ק לקודש קודש בין של ההבדלה בנתאחר דהה"צ בעובדא שליט"א שרייבר אשר הרבוהעיר
 לחול קורש בין המבדיל וכו' ברוך הברכה בחתימה לומר יוכל דאולי ר"ה מוצאי עד ר"ה של שניליו"ט
 הכדלה של אחד מענין שהכל ביון חתימות בב' לחתום אפשר ובכה"ג לכו"ע וייצא לקורש קורשובין
 ואכמ"ל. בזה וצ"עהם,

 לשמוע יכול אר"י כבן ודינו בחו"ל השוהה אר"י דבן הגרשז"א שכתב דמה לעורר ראיתיולסיום
 נאה לשאלה הלכתי פתרון להיות יכול ד"ז שונות הברכות חתימות שנוסחאות אף על חו"ל מבןההבדלה
 בפרהסיא מאלכה לעשות שאסור ודינו בחו"ל השוהה אר"י בן אם זמנינו טוסקי נתחבטו בכללדהנה
 ]בחו"ל[ גליות של טובים ימים בשני הראשון יו"ט במוצאי הכדלה לעשות יכול אם גליות של שניביו"ט
 דאסור דכיון יעב"ץ שאילת והביא בנה מש"כ ח"א שליט"א שטרנבוך להגר"מ והנהגות בתשובותועי'

 והלום ואכמ"ל בזה והאריך החכמה בצל בשו"ת בזה מש"כ ועי' הבדלה לעשות יכול אינו עכ"פבמלאכה
 וסועד הסדר בליל כיושב איירי שם ]אולם להבדיל שלא נקט דג"כ ע"כ סי' ח"ג אגרו"מ כשו"תראיתי
 גם להבדיל שאין נאמר ואם להבדיל שלא נקטו הרכה כרם ועי'[ בסרהסיא הוי יבדיל ראם חו"ל בןאצל
 ראשון יו"ט בשחל לכאורה לסי"ז א"כ שם השוהה אר"י לבן הימים ב' כין בחול גליות של יו"טבב'

 בין שגם אלא חול אצלו אין שהרי לחול קודש בין בברכת יבדיל אר"י שבן לכתחילה ראוי אין גםבשבת
 יבדיל שלא לומר א"א וכאן סתרונו. מה כן ואם קודש אצלו זה אין סו"ס שהרי לכרך א"י לקודשקודש
 ליו"ט שבת בין להבדיל צריך הרי כיו"ט שני ביו"ט יתנהג אם אפילו דהרי שני יו"ט מוצאי עדכלל

 יבוא מקומו על והבל לקודש קודש בין שמבדיל חו"ל מכן לשמוע 'וכל "די הגרשז"א ולפמש"כודו"ק.
 לצאת יכול חכמים שטבעו ממטבע הברכה בעיקר משנה איננו דכאשר לעיל עפמשנ"ת ונאתבשלום
 להדיא מובא הגרשז"א בכוונת מש"כ כי לי באומרים שמחתי ושוב אחרת שבמטבע ברכה גם זובברכה

 בהערות ועח"ש עייש"ה כ' אות כ"ח מכתב הגרשז"א במכתבי המאור בפניני ח"ב השבת מאור בספרכן
 ושם. שם השלמה ובמכתם שליט"א, לבעהמ"ח הפניניםאור

 הכרכות חותמיבכל
 ת"ו ביתר צינוירם אריהדוד

 שמאי כבית הלכה לבוא לעתירבענין
 וישראל". אהרן "בית התורנילקובץ

 כב"ש. הלכה דלעת"ל בעולם, הדבר וידוע מפורסם וכו'. הלל כבית הלכה לעולם ע"נ; ו'כעירובין
 ע"פ אבל מדרש באיזה או ירו' בכבלי, מקום באיזה זה שכנראה וחושבים מקורי, יודעים לא דרזבארובא

 הנ"ל. מקומות באף נמצא לאחימושי
 זצ"ל מפראג משה הג"ר - אופנהיים הגר"ד לתלמיד משה ויקהל בספר ומצאתי ק' ושאלתיוחיפשתי

 כן כמו ... וז"ל: תק"א( זאלקווי. )בדפוס ע"א נר בדף כ"ב( אות ו' מער' ח"ב להחיד"א הגדולים שם)עי'
 אבל ג'( פ"ט, חהיליט )ע"פ יבנה חסד ועולם החסד ע"פ מתנהג שהעולם מפני כב"ה הלכה הזהבזמן
 לכך ראוי העולם שאין לפי בגמרא כרשב"י הלכה אין רוב לפי הרשב"י, כן כמו כב"ש. הלכה יהיהלעתיד
 ע"כ. וכו'. כרשב"י הלכה יהי' לעתיד אכל הזהבזמן

 כב"ש הלכה שאין שמה האריז"ל כתב וכבר ועל: וכבר, ד"ה חקת פר' במדבר אור בתורהובמלבי"ם
 ואמרו וכו' האצילות עולם בתורת דק כלל בעה"ז בתורת עסקו שלא מעלתם גודל ספני הואוגרשב"י
 מ"ג( פ"ר )אבות שעה לו שאין ארם לך אין כי וכו' לעת"ל יפסקו ושכן וכב"ה כב"ש פוסקיםשבשמים

וכו'.
 וכו'. כב"ש הל' דלעת"ל המקובלים במ"ש שמעתי מש"כ: פ"ה אבות עינים בפתח הגחיד"אוכ"כ
יעוי"ש.

 ולענ"ד רז"ל כשם זאת כתב הפעמים וכא' פעמים כמה זאת הזכיר מי"ז פ"ה אבות עמ"ס ששוכבגדי
 מרן או הרחיר"א דג"ע פשיטא דאל"כ בש"ס, לא רזה ומהחיד"א מהמלבי"ם מוכח דהא דבריו הבנתילא



 קמה)שה( )צב( ב גלון טזשנה

 המקובלים משם ולא ראשונים ממקורות כותבים היו ומדרשים כשסי"ם היו דבקיאים זצ"להמלבי"ם
 )לגביהם(. האחרונהמהתקומה
 עמ"ס לאבות בית בפי' עי' וכ"כ כך. כתב דגט פ"ד אבות מוולאזין לגר"ח חיים לרוח בהגה-הועי'
 בפי' ועי, שם. אבות עמ"ס אהרן בית בפי' עי' וכ"כ ע"ש. מי-ז פ"ה זצ"ל לעווי יהודה יעקב להר-ראבות
 שם. אבות למס' וצ"ל פאלאג'יהגר"ח

 סופה שמים לשם שהיא הגבו' שהיא מחלוקת וכל וז-ל: כתב שם ז-ל למוהרח"ו חז"ל מאמריובשער
 ע"ב( די"ז ח"א )בזוהר וז"ש וכו' לש"ש ושאינה לגיהנום למטה ירד ולא הז-א עם למעלה שםלהתקיים
 ע"כ. בקדושה. שם להתקיים וסוסה שעולה והלל שמאי מחלוקת דא נחית ולא וסליק דאתתקןמחלוקת

 וז"ל: ע"א( גז )דף ע"ש יהושע ורבי ר"י מחלו' לגבי בכתובות כרש"י קצת רמוז דזה נ"לולענ"ד
 שהטעם טעמא האי דשייך וזימנין טעמא האי דשייך זימנין הם חיים אלהים דברי ואלו אלו למיסרואיבא
 אלפים שבעת לאחר אלא עולמו משנה הקב"ה ראין עולמו משנה הקב"ה )דאז הדברים שינוי לפימתהפך
 ע"כ. מועט. בשינוי ע"ב( צ"ז סנהדריןשנה.

 ישלח הנ"ל המקורות לפני בתקופה בפירוש כב"ש הלכה שלעת-ל לדבר מקור שיודע למיובקשתי
 זה. תורני לקובץבעזהי"ת

 מופר שלמהיצחק

 ערים בלא מעות להלוותבהאיםור
 כן אם אלא לח"ח ואפילו עדים בלא להלוות אסור וז"ל א' סעיף ע' סי' חו"מ בשו-ע המחכרכתב
 פרי בשו"ת ע' עדים כלא להלוות שנוהגים העולם מנהג על האחרונים ותמהו ע"כ, המשכון עלהלווהו
 דברי לולי הם דבריו וכל דאסור מבואר דכשו"ע בעצמו כמש"כ צ"ע אכתי אבל מש"כ ]ח"א[יצחק

השו"ע.
 לא מועט לזמן דההלואה לחדש שכתב שליט"א שסערן מאיר יעקב להרה"ג יעקב אמרי כספרוראיתי

 נכון ישוב בס"ד יצא וכזה לדבריו סייעתא להביא ונראה לשכחה, חיישינן לא כהאי רכל זה באיסורנכלל
 זה.למנהג

 למכתב אתי דכהלויני הלויני יאמר ולא השאילני יאמר בשבת דהמלוה קמח.[ ]דף שבת במס'איתא
 ומסוגיא עיי"ש יום לל' רהוא מרוכה לזמן משמע דהלויני רש"י ופירש למכתב, אתי לא בהשאילניואילו
 מיד לתובעו יכולים שאלה דסתם שם[ הרמב"ן כ' וכן ג; דף מכות מס' ברא"ש ]עי' הראשונים הוכיחוזו

 משא"כ יום שלשים של מרובה לזמן עומד אינו דהוא לכתוב דרך אין דבשאלה דהטעם מזהומבואר
 דכל שטר לכתוב דרך אין משלשים בפחות להלוות או להשאיל שירך וכל יום לל' זמנו שסתמאבהלואה
 הוא 'ום לל' הלואה דרק כהנ"ל ומבואר יום מל' לפחות תה יום לל' דזה הוא להלואה שאלה שלהחילוק
 שכחה של השיעור הוא יום דל' ]והיינו לכתוב, הדרך אין יום מל' פחות של הלואה ואילו לכתובדדרך

 וגו'[. הקברות בית הרואה יום ל' לאחר תבירו הרואה. כגון דוכתי בכמהכמבואר
 יום ל' תוך הלואה לתבוע שנוהגין דבמקום יא[ סעיף ש"ז ]סי' המנ"א דברי מתוך מפורש יוצאוכן
 הטעם דכל כנ"ל וזה שטר, לכתוב הדרך אין קצר לזמן הלואה דהוא דמאחר הלויני, בשבת לומרמותר

 פחות שהוא הלואה על אבל יום ל' של לזמן שהוא להלואה בעיקר וזה שכחה חשש משום הואשכותבין
 כותכין. אין ולכן שכחה חשש ליכא דבזה משום והיינו שטר לכתוב הדרך אין יוםמל'

 שיש במקום זמן לו קבע ולא סתם חבירו את המלוה וז"ל המחבר כתב א' סעיף ע"ג סי, בשו"עוהנה
 מבואר ולכן יום לל' אלא אינו סתמא הלואה כל השו"ע דמדין והיינו יוס, שלשים זמן לו יש מנהגלהם

 בזמן אכל שכחה, חשש בזה קיימת יום[ לל' סתמא ]דהוא הלואה דבכל עדים בלא להלוות אסורדמדינא
 העתיק ]וכן יום לל' סתמא ואין לאלתר הלואה לתבוע במדינתנו דנוהגים שם המנ"א העיד דכברהזה

 בכתיבה. צורך ראין לכתוב עומד ואינו ושכחה חשש בזה אין ע"ג[ סי' בגשו"עהגרע"א
 כשלווים ובאמת שכחה חשש ליכא דכזה קצר לומן הלואה על שטר לכתוב שלא העולם סומכיןולכן
 שטר. לכתוב נוהגים קצת מרובהלזמן



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )שו(קפו

 דאורייתא לאו שיעבודא למ"ר המחויב מננסי לגבות לב"ר דהותרבהא
 לאו שיעבודא למ"ר דאף צא.[ דף כתובות ור"ן קעה: דף ב"ב מס' רמב"ן ]ע' הראשונים שכתבומה

 שום ליבא ]דהא שיעבוד מדין זו ירידה ואין משלם אינו אם לנכסיו לירד ב"ר יכול מ"מדאורייתא
 איבא מ"מ המצוה שיקיים האדם על הוא כפייה הדין שעיקר ואף המצוות על כוטין מדין אלאשיעבוד[

 לנכסיו ירידה ידי על אותו נכוף הכאה ע"י דוקא אותו נכוף דלמה לנכסיו ירידה ידי על כפייה דיןגם
 חל כח דמאיזה וצ"ב א[ לט ]סי' קצוה"ח ועי' עיי"ש בממונו כפהו בגופו כופהו שאתה דער הר"ןובלשון
 וצ"ב. הגבייה תל היאך שיעכור שוס כאן אין ואם זוגבייה

 לב"ר רשות שניתן דשם הדבר בטעם ז"ל הגרש"א שם הביא לט-ה[ סי' אה"ע ]ח"ב רענן זיתובספר
 ]דהרי המצוה שיעשה עד הרף בלילהכותו

 כופיי
 אם ממונו" "לאבד רשות ניתן ה"נ נפשו שתצא עד אוחו

 נותנים ממנו לאבד ובמקום המצוה[ לעשות עליו שיקבל עד ממונו לאבד ]דהיינו להם, שישמע יגרוסזה
 גבייה כח לב"ד שאין דאף והיינו ודפח"ח עיי"ש הכפייה נתקיים כאילו הוי ובזה בו נושה אשר לאישלו

 ממון לאבד כח גם להם שיש בזה ונכלל חיובו, לקיים האדם לרדות כפייה כח לכם יש מ"מ של"דלמ"ד
 כאילו נחשב בזה רגם להנושה ליחן גם יכולים כפיה של זה דבר להו ומסתברא חיובו, שיקיים כדיחבירו
 אותן נותנים אם מזה גרע לא ולכן מעותיו לזה אין כה ובין לגמרי ממונו יאבר כן יעשה לא דאהכופהו
 ככפיה. ונחשב נו להששההמעות

 לא דחמרא ארבא דזבין גברא ההוא :[ קא ]דף ב"מ במס' דמבואר מהא כדבריהם להוכיח ישולכאורה
 לה יהבה קרשה אזל לא ליה אמרה לאגורי דוכתא לך אית איתתא לההיא לה אמר לאותביה דוכתאאשכח
 אפיקתיה וכיה" "מיניה שקולאי אגרא איהי אזלה לה שדר גיטא לה כתב לכיתיה אזל לעייליהדוכתא
 דלא חצר מיבעי לא בראשו ישיב גמולו לו יעשה כן עשה כאשר כדין דעברה ומסקינן בשבילאואותביה
 עצמו מהחמרא ממון ליקח לאשה דהותרה ומבואר וגו' לאגרא דקיימא חצר אפילו אלא לאגראקיימא
 שכר ליתן כדי הפירות מאותם לו למכור לבעה"ב יש שי"ט[ ]סי' בשו"ע מבואר וכן פועליםלשכור
 שלשה של בב"ד אלא לגבות א"א חבירו על ממון תביעת בכל כלל דהרי וצ"ע אותם, שמוציאיןהפועלים
 לה הותר וזנאיך דין דינו אין בדיעבד אפילו ואל"כ שלשה דצריך סו[ סעיף ע"ג ]בס' הש"ךכשיטת
 חסידות ממדת דרק בשו"ע שם מבואר דהרי כב"ר בתבעו דאירי ]ול"ל ב"ד ותביעת שומח בלילמכור
 שלא לרשותו חפציו זה דהבניס דמדאמר מזה מונח וע"כ מדינא[ לא אבל אבידה השבת משום לב"דילך

 נמי מותר חבירו נכסי לאבד שמותר רכל למוכרו גם לו מותר לאיבוד לזורקו החצר לבעל ומותרברשות
 ממון לאבד לב"ד שמותר דכל הגרש"א כדברי מבואר וזה לאיבוד שזורקו מנה המכירה גרע דלאלמוכרו
 לו. להמחייב לגבותו נמי הותר למוטב שיחזירוחבירו

 דישון חייםצבי
 ואבגבעת

 בברכות בקרימה המשנ"בבדעת
 פרי שכולם וכגון שוות שברכותיהם פירות מיני הרבה לפניו דכשיש השו"ע כתב ס"א ריא בסימןא.
 כשאין משא"כ האחר המין כמו חביב שאינו אע"פ שבעה מין מקדים שבעה ממין ביניהם וישהעץ[

 וי"א שרוצה פרי איזה על מברך אלא שבעה המין את להקדים צריך אין וזית[ צנון ]וכגון שוותברכותיהם
 החביב. על לכרךשמקדים
 יוצא ועפי-ז לכרכה, קודם ושעורה" חטה "ארץ בפסוק הקורם דכל השו"ע כתב ד' וכסעיףב.

 אין שוות ברכותיהן באין דהלא האחרונים והקשו החטה להקדים צריך ותאנה חטה לו יש שאםלכאורה
 מין שאינו פרי לעומת שבעה רמין דאף ג'[ ]ס"ק והט"ז ב'[ ]ס"ק המג"א ותירצו שבעה למין קדימהדין

 סדר עפ"י קרימה דין יש כן עצמו שבעה מין כתוך בכ"ז שוות ברכותיהן באין קדימה דין איןשבעה
 ]וכן אחר באופן תירץ זלה"ה הגר"א אמנם שוות ברכותיהן שאין אף לתאנה קודם חטה וע"כהפסוק
 חשוב והרי"ז מהחטה תבשיל עשה כאשר ורק לתאנה קודמת אינה חטה דאבן הלכה[ הביאור דעתעטה
 לתאנה. קודם ע"כביותר



 קמו)שז( )צב( ב גליון טזשנה

 אבל פת או תבשיל מהם כשעשה דוקא קודמים ושעורה דתטה הא וז"ל השו"ע כתב ה' ובסעיףג.
 תקדים דבפה"ע במשנ"ב ע"ז וכתב עכ-ל, בפה"ע, לברכת קודמת אינה בפה"א שברכתו חטההכוסס
 אם אבל בקרא מאוחר שהוא אף קודם הוא אז אצלו יותר חביב הפה"ע אם דדוקא במג"א ומשמעלחטה
 דהיכא א' בסעיף לעיל שמבואר מה דלפי משמע הגר"א בביאור אכן קודמת חטה בשוה חביביםשניהם
 איזה ועל מוקדם בתר כלל אזלינן לא הכא ה"ה שבעה מין בתר כלל אזלינן לא שוות ברכותיהןשאין
 )כסק"ב( לשיטתו אזיל והמנ"א וז"ל )יז( בשעה"צ ע"ז והוסיף המשנ"ב עכ"ד תחילה יברךשירצה
 אכז מקדמינן נמי אנן אקדמיה דהקרא וחזינן שבעה ממין ששניהם דכיון בזה לחלק דיש שם ליהדסבירא
 ליה דסבירא )בסק"ב( לשיטתו אזיל לא כלל בכוסס הקרא מיירי לא גרתך דעל הרשב"א שכתב מהלפי
 מה לפי אכן מקרמינן נמי אנן אקדמיה דהקרא וחזינן שבעה טמין ששניהם דכיון בזה לחלק דיששם

 סברא היא הכי ובלאו סברתם כלל שייך לא כלל בכוסס הקרא מיירי לא כרחך דעל הרשב"אשכתב
 עכ"ד הגר"א, לה חש לא לכן כמנ"א ע"ש הטור דברי לתרץ רק ובאה פוסקים שאר נגדמחודשת
השעה"צ.
 אם אדרבה הלא לשיטתו רהמג"א לומר יתכן איך חדא השעה"צ דברי צע"ג דלכאורה והעירוניד.
 כיון קודמת חטה בכ"ז חביב - התאנה - העץ דפרי היבא דאפי' לפסוק ליה הוה לשיטתו אזילהמנ"א
 דהמג"א אפש"ל איך וא"כ לחביב קורם וזה קדימה דיני יש המינים שכעת דבתוך לעיל המג"אדדעת

 לעיל כרבריו דלא המג"א סובר כאן דאדרבא ח'( ס"ק )א"א הפמ"ג כתב זו הערה מכוח ואכןלשיטתו
 שכתג מה נוכל המינים שבעת בתוך אפי' שוות ברכותיהן באין קדימה דיני ראין המג"א סובר כאןאלא

 ורק הכי[ להמג"א ס"ל לא למעשה להלכה משא"כ הרא"ש שיטת ליישב זה יש רכן לעילהמג"א
 השעה"צ דברי צע"ג וא"כ שוות ברכותיהן באין אף קדימה דית תמיד יש בשוה חביביםכששניהם
 לשיטתו.דהמג"א
 שוות ברכותיהן באין קדימה דין ליכא המינים שבעת בתוך דגם סובר אכן דהגר"א דאף צע"ג ועודה.
 ליכא חביב דליכא דהיכא גם חולק דהגר"א יימר מאן בכ"ז קדימה[ דיני יש חטה של בתבשיל דרק]וכנ"ל
 מין מקדימים לא שוות כרכותיהן דבאין הדין רכל סובר הגר"א גם דבזה יתכן הלא שבעה למיןקדימה
 עיי"ש ג' אות הגר"א בביאור להדיא נראה ]וכן מקדימים כן חביב כשאין אבל קודם דחביב רק זהשבעה
ודו"ק[.
 דאף ומשמע קדימה" דין אין שוות ברכותיהן דבאין קיי"ל "דהא סו באות כתב שהגר"אומה

 באין דתמיד הסובר הרא"ש לשיטת רק קאי זה אולי שבעה למין קרימה ליכא חביביםכששניהם
 לחביב קדימה יש דכן לדידן משא"כ המינים לשבעת וכ"ש לחביב אפי' קדימה כלל ליכא שוותברכותיהן

 משמע לן" קיימא -דהא כתב רהגר"א דכיון וצ"ל שבעה, מין כתר אזלינן כן חביבין בשניהם אוליאז
 דין כלל ליכא דאכן חביבין[ בשניהם ז' מין להקדים ריש השו"ע הזכיר ]מדלא למעשה פסקינןדהכי
 קושיתינו אך כהמג"א, רלא הגר"א דדעת המשג"ב סבר וע"כ חביבין בשניהם אף המינים לז'קדימה

 וצ"ע. עומרת, במקומההראשונה

 המבורגך בהרפ"נמשה
 שמש בית - ראורייתא יקראכולל

 ההושענות הקפות ומןעל
 שיטה הסוכות, כחג הכימה והקפת הושענא אמירת זמן על שיטות שני כתב תר"ס סי' או"חבשור
 כן שעשו המשנה עפ"י שהוא הב-ח כמ"ש ומקורו תרנ"ט(, בסי' )הנזכר מוסף אחר היא שזמנהראשונה
 קריאת אחר סיר שמקיפין גאון סעדיה רב בשם הטור הביא ואח"כ לבתיהם, שנפטרין לשעהסמוך

 לצורך שלא הספר להוציא שלא כדי הוא טוב ומנהג הטור: ע"ז ומסיים התיבה, על הספר בעודההפטרה
 כן. נוהגין שאין אלא בו, קורין שאיןכיון

 כתב שהרי החג ימי כל על שמדבר )ומשמע הסוכות בחג ההושענות הקפות שזמן בטור כאןמבואר

ונוהגיי
 אחד הוא וכו'(, פעמים שכע אותו מקיפין השביעי וביום וכו' יום בכל אחת פעם התיבה להקיף

 למעשה שהמנהג ומסיים שלישי, זמן כלל מוזכר ולא התורה, קריאת אחר או מוסף אחר או הזמניםמשני
 המנהג. הוא שכן הב"ח שם וכ"כ מוסף, אחרהוא



 השראל" אהרן "ביתע31ץ )שח(קמח

 וגומרין עליו ומברכין הלולב ונוטלין וכו', מתפללין המועד בחול הטור: כותב תרס-ג בסי'והנה
 זמן כתב שכאן הרי ע"כ. וכו'. בו וקורין תורה ספר ומוציאין מבשבת, חון יום ככל התיבה ומקיפיןההלל
 שם בהם ודן תר"ס בסי' שכתב הזמנים לשני כלל מתחייס ואינו התורה קריאת לפני שהוא לגמריאחר

 ומנהג קבלה עפ"י הוא הלל דאחר זה ]וזמן כפשיטות, כאן שכתב הזמן כלל מזכיר אינו ושםבארוכה,
 הטור. כדברי גדול ויישוב תלמוד וצריך ד'[, אות תר"ס סי' בכה"ח ראה ת"וירושלים

בברכה
 מיוערזאב

 חובב-א ירושליםעיה"ק

 שומם בענינים והארותהערות
 נעוה"ז ושנרה מצוה, ותוספת הידורבענין

 זוכה שכרו מה משמחו ואם וכו' קולות בחמשה עובר משמחו ואינו חתן מסעודת הנהנה "כלכגמרא,
 משמחו ואם הקושיא מה להקשות, אמת האמרי מרן רגיל והיה ו:( )ברכות קולות בחמשה שניתנהלתורה
 קולות. בחמשה עובר שאינו הוא שכרו שכרו,מה

 משמח, אופן ובכל קולות בה' עובר אין שאז מהסעודה, נהנה שאינו באופן שמשמח שהכונהותירץ
 לתורה. שזוכה שכרואז

 הגמרא, על ליקוטים אמת אמרי בספרוכיו"ב
 ויצא, חבירו את המתין ולא להתפלל מהם אחד וקדם להתפלל שנכנסו שנים אומר בנימין אבא-תניא

טורפיי
 כנ"ל, וקשה :( ה )ברכות וכו' הללו" לברכות זוכה שכרו מה לו המתין ואם וכו' בפניו תפלתו לו

 שכרו. מה הקושיאמהו
 ולכך כשדה, שהיו שלהם כנסיות בבתי להם היה דזה תם רבינו "פירש שם. התוס' ע"ס הא"אופי'
 בא אדם שום היה כך בתוך ואם כולם שיצאו עד ומאריך תפלתו מאחר היה והר-י להמתין. ישכלילה
 התוס'. עכ"ד לנו" אף להחמיר ונאה תפלתם שגמרו עד בספר מעיין היה הכנסתבכית

 כרכרי עצמו על החמיר ורק ר"ת כמ"ש להמתין, חייב שאינו באופן לו המתין ואם הפי', זהווא"כ
 הר"י. שנהגהתוס'

 )ברכות וכו' שכרו מה הלוהו ואם לרש לועג משום עובר מלוהו ואינו המת הרואה כל עוד, איתאוהנה
 שחשבתי "מה שמחה הלב מרן של קדשו יד מבחיבת עתה זה ונדפס הלוהו ואם מהו כנ"ל וקשהיח:(,

 ר' הרבי ללוית שאיחר אחר אמר ז"ל מקאצק שהאדמו"ר שאומרים מה לנסוע, יכולתי שלא ר-יבהלוית
 שכרו מה הלוהו ואם וגו' המת את הרואה ברכות בגמ' הרמז אולי ההלויה על היה הוא שרק ז"ל,בונם
 כהנ"ל-. אותו ראה לא אם הרמזואולי

 ואמר החוצה, מביתו ויצא ללויה, לנסוע יכל ולא הל"ש, מרן מידידי אחד שנפטר הוי דעובדא]וגופא
 הנפטר[. לכבודשהולך

 רואה. כשאינו חייב שאינו באופן שמלוה ת" וע"ז הנ"ל, הקו' לתרץ שכונתו וגראס בקיצור,ודבריו
 פוסק ובא קורא היה שאם אלא עוד ולא ק"ש, יקרא לא המטונפות במבואות מהלך -היה עוד,ואיתא

 כמה זירא רב את ששאלו מהגמרא יל"ע וכיו"ב כנ"ל, וצל"ע כד:( )ברכות שכרו מה פסק ואםוכו'
 מעיקר דזהו וקשה כח.( )מגילה המטונפות" במבואות הרהרתי "ולא מזה הדברים וכין ימיםהארכת
 )ראה הדין משורת לפנים עצמן על שהחמירו דברים זהו תנאים וכשאר זירא ברב שם הנמנה וכלהדין,
 בלב כחב חתן לגבי דברכות ובהאי ויל"ע, המטונפות, במבואות הרהר שלא הוא רבותא ומהלהלן(
 לזה מצוה של השמחה אבל ליכא, עלמא בהאי מצוה שכר כאויר בספרים "איתא וז"ל חדש, דברשמחה
 אז לשמח, הוא המצוה כאן שכאשר שכרו מה משמחו ואם הגמ' פי' אולי וזה מצוה, מצוה ושכר שכריש
 מלשון הזה בעולם קאי שכרו שמה לדבריו, רמז לומר ויש והבן" שכרו מה וזה המצוה. שכר גם לויש

 הגמ'( )ומק' שכרו, מה ביקר ואם וכו' גיהנם של מדיגה ניצול החולה את המבקר -כל )מ.( נדריםהגמרא



 קמט)שט( )צב( ב גליון אשגה

 כאן וגם עיי"ש הגמ' עכ"ד ויתייהו" ישמרהו ה' בעוה"ז שכרו מה אלא גיהנם של מדינה ניצולכדאמר
 עוה-ז. על שהולך בפי' הגמ' מסבירה ושם בנדרים, כמו שכרו מההלשון

 אוכל שאדם דברים שכאלו לב ובשים בעוה"ז, הכונה שכרו מה דכתיב היבא שכל יתכן הל"שולדברי
 הנ"ל. כל מנוים וכו' בעוה"זפירותיהם
 לו וממתין חסד שעושה חסדים בגמילות כלול שנכנסו שניים כלה, הכנסת חתן, מסעודתהנהנה
 עוה"ז. על קאי שפיר ולכן חולים וביקור החולה את המבקר המת, ולוית המת, אתהרואה

 בז:( )מגילה ימים" הארכת "במה בגמ' בעוה"ז, יש השמחה שעל ליבא עלמא כהאי מצוה שכרובענין
 דאבות" שמים בלחם וכמ"ש ליבא עלמא בהאי בתורה הכתובה מצוה "דשכר שם יעב"ץובהגהות
 ליכא עלמא בהאי בתורה הכתובה מצוה דשכר "משום באריכות, יותר כתוב ונשל דפוס יעבץומבהגהות
 ושבחה מצוה עילוי תוספת איזה בזכות והשיבו ארוך. שכולו לעולם ימיך, יאריכון למעןוכדכתיב
 שאוכל מצוות וכמו מקומות ובכמה אבות, בעץ כמ"ש בעוה"ז, משתלם זה דשכר במותר,וקידוש

 בעגה-ז"[.פירותיהם
 פ"ב, וריש פרס, לקבל ע"מ וכו' כעבדים א"ת המשנה על דאבות פ"א ריש שמים בלחם דבריווראה
 בזה.מש"כ

 השמחה שכר במצוה, שמח שאדם "השמחה מצות, ערך מ' מערכת לחיד"א לסי בדבשוראה
 מדברי והעירוני וכו'[ יששכר מכני לך לך פ' ריש יוסף בפרדס עוד ]וראה ז"ל" בירך זרע הרבבעוה"ז, פורעיי

 "בהידור :( )ט בב"ק מפורשת גמרא ומביא כנ"ל שכותב ת"ת מהלכות פ"א המלך באוצר מלובליןר"צ
 "דהיינו ופירש"י הקב"ה" משל ואילך מכאן משלו שליש עד זירא דרבי משמיה אמרי שליש ערמצוה
 היום ולא לעשותם, היום כדאמרינן בחייו לו נפרע שאינו הוא משלי מצוה בהידור שיוסיף שלישאותו
 -אוכל שם. ובתוס' בחייו" הקב"ה לו יפרע שליש על יותר כהידור שיוסיף מה ואילך מכאן שכרםליטול
 הוא "בדין פינחס אצל שאיתא מה בספרים הסבירו ובזה עי"ש, לעוה-ב" לו קיימת והקרן בעוה"זפירות
 איתא פנחס ואצל כנ"ל, יש, מדיליה ההוספה אבל ליכא, עלמא בהאי מצוה דשכר והיינו שכרו"שיטול
 אמר לכן בעוה"ז שכרו נטל ולכן עצמו על והחמיר הידר והוא חיוב. היה שלא כן", מורין ואין"הלכה
 שכר. ע"ז קיבל שבעוה"ז היינו וכו'. אחריו, ולזרעו לו והיתה שלום בריתי את לו נותןהנני

 בראשית %י רבה ב:%ררשביתורר
 ובקשו השרת מלאכי טעו הראשון אדם הקב"ה שברא בשעה הושעיא רכי "אמר )ח,י( רבה,בבראשית

 השרת מלאכי בו טעו אדה"ר את הקב"ה שברא כשעה כך וכו' המלך עשה מה וכו' קדוש לפניולומר
 ע"פ לבאר נראה אדם" שהוא הכל וידעו תרדמה עליו הפיל הקב"ה עשה מה קדוש לפניו לומרובקשו
 הקב"ה לפני שאומרים כדרך קדוש לפניהם שאומרים צדיקים עתידין אלעזר "א"ר )עה:( בב"בהגמ'

 )לח,ב( כשמו"ר המדרש ע"פ פי' ובמפרשים לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון הנשאר והיהשנאמר
 עיי-ש. המות" ממני הסר קדושים שנהיה מבקש"אתה

 מובן וא"כ יעקב( כעין במפרשים )עיין קדוש יאמרו שסיר לנצח המות שיבלע לבוא לעתידוא"כ
 לומר חשבו ושפיר הרעת, עץ חטא לפני לעולם, לחיות ארה"ר אמור היה שבתחילה המדרש,היטיב
 אבל יאמרו", "מלאכים שיאמרו שם ב"ב וברשב"ם לעולם שיחיו מתי לע"ל שיאמרו כמו קדושלפניו
 הניחם. ולא לעולט יחיה ולא האדם שיחטא ידעהקב"ה

 מובן ובזה גז:(, )ברכות במיתה מששים אחת היא שינה כי תרדמה עליו כהפיל זאת שנרמזואפשר
 לעפרן חוזרים אינן להחיותן הקב"ה שעתיד צדיקים אליהו דבי "תנא )צב.( בסנהדרין הגמרא דבריהיטיב
 קדוש מה בירושלים לחיים הכתוב כל לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון והנשאר והיהשנאמר,
 קיימין". לעולם הן אף קייםלעולם

 רעה לעין תייש רבבענין
 "דג שם כתב וביעב"ץ עיי"ש, שמו חתימת במקום דג מצייר שהיה כורא" צייר -רב )לו.( גיטיןבגמרא

 דגים מה לרוב "וידנו גה: ברכות בגמ' הוא ע"ר רומז הוא שדג מה והנה בו-, שולט רעה עיןשאין
 כחינם דלא ליעב-ץ לשונו על ומילתו בו דיבר ה' רוח אמנם בהם" שולטת הרע עין ואין מכוסיןשבמים

 הרע. לעין ביותר רחש לטעמיה דרכ הרע, עין נגד לעצמו סימן עשה דרבכ'



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )שי(קנ

 מה עבד קברי לגבי סליק דרב לטעמיה רב עין, זו רב אמר חולי כל ממך ה' "והסיר )קז:( ב"מבגמ'
 ארץ.,, כדרך ואחד רעה בעין צ"ט אמרדעכד

 דברים תלה דרב הרי מתו, בעין רב אמר אזלו להיכא ועזריה( מישאל )חנניא -ורבנן )צג.( בסנהדריןוע"ע
 וב"מ דסנהררין הך שמשוה רמה ביד ושו"מ כחתימתו, ג"כ סגולה עשה ולכן הרעה לעין ביותרוחשש
 עי"ש. ברוח" הכל שמואל דאמר לטעמיה שמואל הרוח זו אמר "ושמואל בב"מ, הגמ' ובהמשךעיי"וע.

 זו. ואמר הקברות לבית שהלך כדרכ, דעבר מה עבד כתוב לא שמואל שאצל לבובשים
 שעסק ממר הטבע בדרך זאת ידע לכן )קח.( ושבת )פו.( ב"מ דבגמ' רופא היה שמואל כיואפשר
 זאת. לידע פעולה לעשות צריך היה ולא מאויר מגיעים שהחליים וראהברפואה,

 אלברטומלכוה
ירושלים

 וחליצה יבום בעניני חינוך במנחת ההערותעל
 שתמשיכו רצון יהיה הנכבד, מפעלכם עבור גדול כח יישר וברכה, שלום וישראל אהרן ציתקובץ
 וישראל. אהרן בית הנכבר בקובץ המדרשיות, בתי לפארכהתמדה
 דברי על וחליצה יבום בעניני שליט"א ריינץ עמנואל הרב של הארותיו פרסמתם חשון תשריבקובץ
 נוספות: הערות בשחי בפלפולו פלפול להוסיף ברצוני חינוך,המנחת
 קודם ונשתחרר חורין בן וחצי עבד חצי אח למת יש ראם דחידש המג"ח דברי הביא תקצ"ז מצוהא(
 חורין. הבן חצי לפני היבמה נופלת אחיושמת

 השלם; האח מעלת או עדיפא הבכור מעלת האם הבכור הוא החורין שבן בגוונא הנ"ל הרבוהסתפק

 דין או להקדימו סיכה אין גוונא וכהאי קדימה ריי רק זה ככור דין האם הוא הספק דשורשונראה
 בבכור. בכור, כשיש המצוה עיקר דזהו קדימה מהלכות יותר זהבכור

 חולצין לא ביו"ט( )אסור רשות משום אלו לו: במשנה לז. ביצה הגמ' מסוגיית ב' כצר להוכיחונראה
 גדול דאיכא הגמ' ותרצה רש"י( - רשות ליה קרי )ואמאי עביר קא מצוה והא הגמ' והקשתה מיבמיןולא

 ליבם. בגדולומצוה
 מצוה. קרוי אינו שתופם אע"ג הקטן ויבום בגדול" "המצוה גדול שיש דבגוונאחזי'

 בו. דווקא המצוה גדול דאיכא דבמקום חציו, רק שהוא אע"ג ותועדף יתכן הבכור דמעלת לפ"זומסתבר
 בלשון דקדוק תמימה התורה בעל בשם שליט"א קוטל יעקב ר' הרה"ג אביו בשם הביא במה"צב(
 אביו כנף יגלה לא ה"ה יבום ענין זהו כנפיך ופרשת המושג בועז דלגבי דכמו אחיו. כנף יגלה לאבפסוק
 מדבר. הכתוב אביו של יבם כשומרת יהודה ר' כדרשת יבום עניןזהו

 אביו. כנף יגלה ולא הפ' על חכמה המשך בעל הקרימם כבר כי לצייןברצוני
 שאביו באשה איירי אביו כנף יגלה לא וענין העני על העשיר של חסות פריסת מסמל הכנףבענין
 יגלה. לא אביו כנף שהיא דאע"ג וקם-ל יעוד בתורתלקחה

 מפעלכם. על הטוב הכרתמתוך
 נוישטטז.

בני-ברק

 אנחנו עפר כי יכנר ניקורעל
 פותח שאני פעם בכל שמחה הגורם ! תחיו חופף עליכם ה' וישראל" אהרן בית "קובץ מערכתלכבוד

 בריגר שמואל אלעזר הרב של מאמרו על לשאול אבקש תורה של כדרכה הזה. הקובץ של חדשגליון
 )התש"ס( תמוז סיון- מקובץהי"ו



 קנא)שיא( )צב( ב גליון טזשנה

 כי זכור, או זכור או זכור מלכנו" ב"אכינו הכקשה נוסח גבי ולכאן לכאן צדדים הביא שליט"אהה"כ
 אנחנו.עפר

 את לבירור הותיר המאמר רב לאור ובאמת מקור שהיא מחמת זכור גרסת את דחה מאמרובסוף
 זכור. או זכורהגירסאות
 נתקנה? המקרא בלשון או נתקנה יום-יומי דבור בלשון האם - תפילה בסוגיה: לדון צריכיןבאמת
 היו אלו כן שאין מה נרצה. הכל היה וממילא כל-כך לשוננו על מקפידים אנו אין יומי יוםבדיבור
 כלפי צווי בתור זכור לנוסח עדיפות שיש לומר יותר היה פשוט אזי נתקנה מקרא בלשון שתפלהמשיעים
 ולא הצוויים רב מופיעים כך שבמקרא משום וכו' שלח קרע, מנע, מחול, מחה, שמבקשים כשםשמיא
 במדויק זוכר )ואינני פעול. בינוני - זכור ההטיה על שעשו כמו דרשות הצווי על לדרוש המפרשיםראו
 יותר מתוקנת לך יש וכי תקנה. מקרא בלשון שתפלה היתה זצוק"ל הגר"א שהכרעת ל' נדמהאבל

 מפאנו הרמ"ע דרשת את הה"כ שהביא וכמו וכו'-(. לאברהם לעבדיך "זכור הנביאים ארון שלמתפלתו
 אנחנו. עפר כי זכורגבי

 דיסלדורף מרדכי ר' של ההשגות קונטרס את הה"כ הביא הארה. כאן שתהיה ואקוה להעיר אבואעוד
 ו-זכר חיי" רוח כי "זכר מחתא: בחדא פסוקים משני הרז"ה על הקשה שם שנה מאות כשלש מלפניזצ"ל
 מאות כשלש לפני באשכנז כי כקטנותי שלימדוני כמו נראה יחדיו המשיג ומדכללינהו וכו' כחומר" כינא
 זכויר. היום שאוסרים כמו לחולם י' עיצור הוסיפו לא עדייןשנה

 אנחנו( עפר כי זכור הפט' )גבי נאמרו דרש בדרך הללו הרמ"ע דברי "כאמת שכתב עליו אשאלעוד
 בינה חריפתא בסכינא שמפסיק זכור שקודם בתיבה אתנח יש הטעמים שלפי הפסוק פשט לפגיואינו
 הם ויורד - ועולה פסוק סוף שרק אמ"ת בטעמי מקובלנו ! כל-זה? שליט"א להה"כ מנין וכו'".לבינה

 מפסיק, שהוא אעפ"י באמ"ת האתנח אכל ספרים, הכ"א יתר בטעמי ואתנח פסוק סוף כמוהמפסיקים
 והראיה האתנח שמפריד הפסוק חלקי שני לחבר כלא לפשט אפשר שאי פעמים ויש חריף מפסיקאינו

 אח-ה' נפשי ברכי ב': פסוק וכן וכו' וכל-קרבי את-ה' נפשי ברכי לדוד א': פס' עצמו: ק"ג פרקמאותו
 לומר אפשר ולכן וכו' אדם אשרי צבאות ה' כאלו: רבות רבות ועוד החיבור. בואו והם וכו' תשכחיואל

 שליט"א. הה"כ של כמותו מבררים ירבו ולוואי דברתי ע"כ דרש, ולא אייתי דקרא פשטאשהרמ"ע
 התורהבברכת
 אורעיורם
 ספרקרית

 ברכה מפק בדין רבמעשה
 ולברך לחזור יכול אם מאחר, ברכה שמע כדין שמעיה זלמן שלמה הרב ידידי האריך צ"אבגליון
 כרכות ספק דקיי"ל דהא נקטו אחרונים ועוד אדם החיי כי דידוע מה לצרף ריש מסיק ובסו"דבעצמו.
 בספק. אף לברך יכול ולברך, להחמיר רוצה אם אבל להקל, דרבנן דספק לברך חייב שאינו רק הואלהקל

 ו'. סימן הטהור שלחן בספרו זיע"א מקמרנא הגה"ק בשם גם ידוע זה יסוד כי להוסיףוברצוני
 בשם ברכות, ערך אלכסנדר, רבותינו, אורות בספר עתה )שנדפס בזה, מופלא סיפור לציין ישובמיוחד
 מרן כ"ק מפי שמעתי אשר הכתב על מלהעלות נמנע לא וז"ל: בסופו( י"א סי' או"ח פחמא בן ענישו"ת

 עם פסח בליל נזהר להיות היה בקודש דרכו אשר להקל, ברכות ספק כענין מאלכסנדר זי"ע הזקןאדמו"ר
 בסעודת ולמחרת חצות, אחר מצה הכזית ואכל שני בליל נתאחר אחת ופעם חצות, קודם מצההאכילת
 סמק כ"ג( )שבת חז"ל שאמרו זאת מה להבין צריך באמת כי בקדשו ואמר מזה. דיבר השלחן עלהיום
 דרבנן ברכות כשאר רק התורה, מן שהיא מפני מספק לברך צריך כרהמ"ז בספק קיי"ל הרי להקל,ברכות
 דרבנן ספק מטעם רק להקל, ברכות שספק מחמת הקולא אין א"כ לקולא דרבנן ספק הכללאמרינן
 זצללה"ה מלובלין הרבי הרה"ק בשם דאמרינן רק מהכלל בלשונם הוציאו ולמה הש"ס בכל כמולקולא.
 במה קולא נקרא זה האם לברך צריך ואין להקל כרכות ספק רז"ל שאמרו זאת מה הקשה אשרזי"ע

 כי אדרבה ואמר לברך, רשות לו נותנים שאין היא חומרא אדרבה להקב"ה. מלברך ישראל איששפוטרים
 מברך הוא אם תשא לא לחשש לחוש לו ואין לברך לו שסותר הוא הפשט להקל ברכות ספק דעתולפי



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )שיג(קנס

 הוא אחד אצל אם אדםשהוא מה לפי הכל הוא, להקל ברכות ספק הפירוש אולי כי רביה"ק ואמרמספק.
 כרכה זאת שאין בודאיובירך יברך, לא אם ומצטער כוער שלבו מי אכל לכרך, א"צ לכרך, שלאלקולא
 עכתו"ד. וכו' וכו' עליו ומקיליןלבטלה
 זי"ע. מלובלין הרה"ק דעת כן כי בגדלו העיד וכן בספק, לברך שהקיל רב מעשה קמןהרי

 התורהבברכת
 ירושת"ו - דישון ולמןשניאור

 כדרכו שלא שימוש בו להשתמש הפץשאל
 לנקות מחבירו בגד שאל )לדוגמא כדרכו שאינו שימוש בו להשתמש מחבירו שאל כשאחד לדוןיש
 לא. או כשואל דינו אם השולחן( על שנשפכומים

 אינשי שיילי לא ולהכי בעינן אינשי כדשיילי מהו לרבעה שאלה חמא בר רמי בעי ע"א צ"ו דףבב"מ
 בעינן ממונא מהו בה ליראות שאלה הנאה ליה אית הא נמי והאי הנאה משום מאי טעמא דלמאאו

 מהו מפרוטה פחות בה לעשות שאלה וליבא בעינן מיניה הנאה ליה דאית ממונא דילמא אווהאיכא
 ע"כ. וכו' הוא כלום לאו מפרוטה פחות כל דילמא או ואיכא בעינןממונא

 ופקדון שאלה )פ"ב הרמב"ם אבל לא או אלו בדברים שואל הוא אם כפשוטו הסוגיא פירש)ורש"י
 יעו"ש. לא או פטור אם עמו בעליו כשהיה אלו באופנים הוא בגמרא דהאיבעיא פירש והלאה(ה"כ

 מידו מוציאין ואץ ספק זה הרי וכתב כפשוטו בגמרא האיכעי' המחבר הביא מ"י שם-ו סחובשו"ע
 פירוש איזה בו לפרש כדי דבריו סתם דהמחבר וכתב והרמב"ם רש"י פי' הביא ט"ז ס"ק ובסמ"עע"כ

 ע"כ(. מוציאין אין מספק ולכןשנרצה
 לא דלהכי לרבעה שאלה כמו הוי א"כ  מים לנקות כגד לשאול הדוך דאין כיון נראה לפי"זולכאורה

 מספק. מאונסין פטור יהא ולכן אינשישיילי
 מה כל כמו וי"ל וז"ל הספק הסביר אינשי כדשיילי ד"ה ע"א צ"ו ב"מ הרי"ם בחידושי גםוראה
 רכל כיון א"ר כו' כדרכה מלאכה ושבת הנאה גוונא וכהאי אכילה כדרך דוקא תאכל לא תורהשאמרה
 ואינו להנאתו עכ"פ שהשאלה במה שאלה כדרך תשיב א"כ הנאה משום והחיוב להנאתו שואלאדם
 כנ"ל. ומבואר יעו"ש וכו' כדרך אינו זה שהתשמיש במהתלויה
 "למלאכה" שאינו כיון הוא הספק דטעם בגמרא האיכעיא אחרת לפרש לכאורה אפשר שהיהאלא
 שואל. דהוה י"ל כדרך שאינו אע"פ למלאכה החפץ דשאל בנדונינו ומשא"כ להו איבעיא וע"ככלל

 האיבעיא להסביר וכתב בבעלים שאלה הוה אי דוי דהאיבעיא וס"ל כהרמב"ם דפירש במאיריומצאתי
 מלאכה זו לאי לו שאולין שהבעלים אלא בבעלים ושאלה למלאכה" "שלא הפרה את השואל וז"לבגמרא
 בה לעשות ששאלה או כעשיר בה להתראות או לרבעה ששאלה כגון "למלאכה" הפרה את שאל לאוהוא
 'עו"ש. וכו' מלאכה" קרוי זה "שאיז פרוטה משוהפחות

 אכל מלאכה לדבר שאל שלא כיון רק הוא האיבעיא דכל רס"ל מדבריו לכאורה נראה ריהטאולפום
 וצ"ע. חייב, יהא ובוראי כלל איבעיא לא רע"ז י"ל אחר לשימוש רק למלאכה דבר שואל אםאה"נ
 שאלה הוא האיבעיא דכל הרמב"ם כדעת דס"ל לרעתו אלא כ"כ לא המאירי דאולי לדחותויש
 שניהם שוים יהיה השאלה ודין הבעלים דדין צריך וא"כ דחייב, פשוט בזה שאלה דין ובעצםבבעלים
 לפרש אפשר בזה, כלל שואל מיקרי אם הוא דהאיכעיא דס"ל ראשונים ושאר לרש"י משא"כלמלאכה
 כזה. שאלה דרך הוה דלאכפשוטו
 בו להשתמש חפץ ששואל מי דכל כללי באופן לומר פוסק לשום אשתמיט דלא עוד להוסיףויש
 שאינה בזה דרק כנ-ל ומשמע זו דוגמא רק הפוסקים נקטו ולא זה מטעם דיפטר כדרך שאינושימוש
 וצ-ע. כלללמלאכה

 התורהבברכת
 שווארץמתתיהו



 קנג)שיג( )צב( ב גליון סושנה

 בשבת המוגן במי השתמשותבענין
 מזגן מי בענין צ"א בגליון שליט"א שרייכר שלמה ר' הרה"ג שכ' והמצטין הנפלא המאמרראיתי
 בנידון. רכרים כמה להעיר והנני הבהירים, מדבריו ונהניתי שבשירותים, המים נגר תוךהנכנס
 שטלטול משום בני"ד, אף אסור יהא קנה ע"י בטלטול שמחמירים הפוסקים דלפי במש"כ הא',א.
 סי, הרב בשו"ע ההנה, סובא, חלוק הדבר לענ"ד אמנם קנה, ע"י כטלטול תשיב הידית ע"י הנעשההמים
 הקדירה או שהכוש כאן משא"כ בזה"ל: קנה, ע"י בטלטול האיסור סכרת מבאר מק"ג בקו"ארנ"ט

 עכ"ל. כדרכו, אחר דבר ע"י טלטול ה"ז ההטמנה לטלטל""משמשים

 את לנענע מטרה שום אין הרי בני"ד אכל המוקצה, לטלטול משמש דהקנה הוא, סברתו יסודולכאורה
 ]מאיליהן[, לצאת המיס שיוכלו הפקק את ליקח משמש אלא המים, לטלטול משמש הידית ואיןהמים,
 המוקצין. המים את לטלטל משמש הידית אין מ"מ בהכרח, מתנענע המים אם אףוא"ע

 שסותם שהפקק מכיון אבל לצאת, המים שיוכלו הפקק, אח ליקח כקנה משמש דהידית ביאור,וביתר
 מותר ממילא הפקק, לקיחת ע"י מתנענע שהמים אף בידים הפקק את ליקח ומותר מוקצה, אינו המיםאת
 שטמן דצנון ס"ת, שי"א סי' דמבואר להא דומה הפקק לקיחת עצם והרי הידית, ע"י הפקק את לקחתגם

 בני"ד וה"נ עכ"ל, מותר, וכו', ממקומו עפר מזיז שבנטילתו אעפ"י וכו', מגולים, עליו ומקצתבארץ
 הקנה דהתס משום קנה, ע"י לטלטול דומה זה ואין המים, את מנענע שבנטילתו אף הפקק את ליקחמותר
 והמים הפקק, את ליקח מטרתו כני"ד ואילו המוקצה, לטלטול מטרתו רהתם דהיינו, המוקצה, אתמשמש
 הצנון. לקיחת ע"י שמתנענע כעפר דהו"ל בהכרחמתנענע

 וז"ל בני"ד, מותר יהא ג"כ קנה ע"י כטלטול לאסור הטעם בחזו"א מש"כ לפי דאף נלעג-ד וכןב.
 בשכח אלא אמרו רלא המותר רבר לצורך הצד מן טלטול מקרי לא רזה י"ל מיהו סקי"ד[: מ"ז ]סי'חזו"א
 המוקצה" בשביל הטלטול "עיקר הכא אבל הכלי, על הטלטול רשם האבן, עם הכלי דמטלטל בכליאכן
 המוקצה, בשביל הטלטול שעיקר משום הוא קנה ע"י בטלטול לאיסור סברתו רכל ומפורש חזו-א,עכ"ל
 הטלטול, מטרת זה אין בהכרח, המים שמנענע ומה הפקק, לקיחת בשביל הטלטול עיקר הדי בני"דאכל
 בע"כ. המים מתנענע וממילא בידים הפקק שלוקח כמי דהו"לוכנ"ל

 אי בקנה המוקצה את כדוחף האחרונים שנחלקו ואף וז"ל: כ' י"ד סי' סוף שלמה במנחת והנה,ג.
 עכ"ל. שרי, ולכו"ע לניעור דדמי אפשר בכך דרכו שאין בדבר דוחסו אם מ"מ הצד, מן כטלטולחשיב
 מכיון בכך, טלטולו דרך שאין כדבר חשיב או בכך, שדרכו כקנה חשיב הירית אם בגי"ד לדון ישולפי"ז
 לענץ ז, אות י' סי' שלמה במנחת כעי"ז וראתי כע"כ, מתנענע המים ורק המים, בו לטלטל הדרךשאין
 הגרשז"א וכ' אש, של קטן ניצוץ החיבור במקום שיוצא חשמלי מעגל חידוש ע"י שגורם מקררפתיחת
 אין פעם שבשום כיון מ"מ ניצפן, יוצא וכו', חשמלי כפתור לחיצת ככל כלל שכדרך ואע"גבזה"ל:
 פס"ר, של בדרך גררא אגב רק תמיד  שגעשה אלא ניצוץ, לעשות כדי בבחנה הכפתור על ללחוץרגילין
 אין פעם שבשום מכיון בני"ד וה"נ המנח"ש, עכ"ל יד, כלאחר אלא כדרכו נחשב זהאין

 לוחציי
 על

 המים ונענוע מאיליהן לצאת, המים שיוכלו הפקק את ליקח רק הוא המטרה וכל המים, לנענע כדיהירית
 יחד. כלאחר הו"ל גררא אגב רקנעשה

 מ"מ המותר, דבר לצורך אף קנה ע"י בטלטול האוסרים להפוסקים דאף לכאורה יוצא כ"ז לפיועכ"פ
 הצד. מן כטלטול אלא קנה, ע"י כטלטול זה איןכני"ד

 כ' שם ובמאמרו המותר, דבר לצורך או האסור דבר לצורך כטלטול בני"ד חשיב אי לבאר נסן ועתהד.
 שי"א סי' הרב דבשו"ע כמוקצה, השתמשות לצורך הצד מן לטלטל מותר אם הפוסקים במחלוקתדתלוי
 שמותר באופן אף במוקצה, ההשתמשות לצורך הצד מן לטלטל דאסור רס"ל מבואר מעיד[ י"רסעי'

 המוקצה. עםלהשתמש

 לצורך טלטול חשיב אלא המוקצה, עם ההשתמשות לצורך טלטול חשיב לא דבני"ד גלענ"דאולם,
 שאוחז אלא אסור, ורבר מותר דבר דברים שני מטלטל דהוא הוא הצד מן טלטול ענין דהנה המותר,דבר



 השראל" אהרן "ביתק31ץ )שיד(קנד

 משני איזה לצורך דחזיגן אמרו וע"ז האסור, הדבר את גפ מטלטל ידו ועל המותר הדבר את רקבידו
 מעשה ואם לעשותו, מותר אזי המותר הדבר טלטול לצורך הוא אם הדבר, את עושה הואהטלטולים
 של הטלטול במעשה צורך לו שיש דהיינו האסור הדבר של הטלטול לצורך הוא הדברים שני שלהטלטול
 לעשותו. ואסור המוקצה את בירו מטלטל כאילו חשבינן האסורהדבר

 הידית שעל המים ונענוע הנגר של הידית טלטול דברים, שני של טלטול כאן יש דירן ננידוןומעתה
 הטלטול כי ברור וזה הטלטול, מעשה את עושה הוא מהם איזה לצורך אלו טלטולים שני על רזיםואנו
 שום זה בנענוע לו שאין שעליה המים נענוע לצורך ולא המותר דבר שהוא הידית הרמת לצורך רקהוא
 אינו הוא כי לענינינו שייכות שום לזה אין לאסלה המים יורדים הידית מהרמת שבתוצאה ומה כלל,צורך

 ע"י המטולטלים הדברים שני על רק הוא הצד מן טלטול נידון וכל הצד, מן לא גם כלל אזמטלטלם
 דמים לשפינת ואין ששהו הוא מהם איזה לצורך שעליה המים ונענוע הידית נענוע והיינומעשיהו
 לצורך רק היתה הידית שדחיפת מכיוז וא"כ הצד, מן שטלטל המים לנענוע ושייכות יחס שוםלאסלה
 ברור. וזה המותר, דבר לצורך הצד מן טלטול הר המים נענוע לצורך ולא המותרת הפקקהעלאת

 בני"ד לאסור לדון יש אכתי ומ"מ המותר, דבר לצורך הצד כמן הו"ל דלכאורה טלטול, מרין כ'וכ"ז
 לכלותו, המוקצה בגוף פעולה שעושה כל במוקצה להשתמש אסור דהרי במוקצה, השתמשותמדין

 מק"ג. כקו"א תק"ט סי' הרב כשו"עכדמבואר

 שיעשה בעינן ולא כחו ע"י ההשתמשות כשנעשה אפי' אסור במוקצה השתמשות רלכאורהולענד"נ
 דמותר סקכ"ט תצ"ח סי' המחצה"ש ומש"כ במוקצה, השתמשות מדין בני"ר לאסור יש וא"כבגופו,
 השתמשות איסור מצד כלל חשש שלא מדבריו ומשמע לטלטול, היישינן ולא המוקצים בגחליםלנפוח

 המחצה"ש, מדברי כלל ראיה אין באמת מ"מ מותר, כחו ע-י נעשית הפעולה ראם מוכח ולכאו'במוקצה,
 ממנו, מוקצה דין יבטל יתחמם כאשר אבל קר, שהוא בשעה רק מוקצים שהן באפר דקאידיעויי"ש
 אינו דהרי במוקצה, השתמשות מדין לאסור לדון מקום אין וממילא במחצה"ש, שם להדיאכדמבואר
 ונמצא מהאפר, מוקצה דין יתבטל לשימוש ראוי ויהא האפר יתחמם כאשר דהרי כלל, במוקצהמשחמש
 טלטול שעושה משום טלטול, מדין רק המתה"ש שדן א"ש ולכן כלל, מוקצה שאינו בדברשמשתמש

 זה אין משתמש שכאשר משום כלל, דן לא השתמשות לענין אבל מוקצה, האפר הוי דאז שמתחמם,קודם
 כחו. ע"י פעולה כשעושה אף לאסור יש במוקצה שמשתמש בני"ד אבלמוקצה,

 ובברכהבהוקרה
 מרק ולמןשלמה

 ת"וביתר

 קנקליםומנותר
 מנרות שנשאר השמן דמנותר זצ"ל מקאצק הגה"ק ובשם זי"ע הבעש"ט מרן בשם הסגולהידוע
 קנקנים ומנותר וסימנך השמן[ בזה השושנה על ]למשוה השושנה למהלת לרפואה סגולה הויהנוכה
 ע"כ. לשושנים נסנעשה

 ולפ"ז המנורה. את בהן שהדליקו בהכוסיות שנשאר מה על דהכוונה העולם רוב בזה שלומדיםוכפי
 סי' ברורה משנה ]עיין הדלקה לשיעור אלא השמן מקצה ראין חנוכה נר הרלקת קודם להתנותצריך

 שושנה. לו שיש למי למשוח השמן בזה להשתמש לו מותר יהא ועפי"ז ז'[ ס"קתרע-ב

 שנשאר למה דהכוונה שס"ט אות ח-א קודש שרפי שיח בספג שכתב מה דלפי להוסיף ישאך
 ע"כ. בהכוסיות. שנשאר מה ולא ודו"ק[ -קנקנים" ומנותר ]וזהו דייקא-בהקנקן"

 נאסר אינו חנוכה לנרות השמן בו שהכינו כהקנקן שנשאר שמה לפי כלום להתנות א"? לפ"זאז
  ואת הביא כ"ח ס"ק שם ההיים וככף המים. בארת ספר בשם ד' סעיף תרע-ז סי' הלכה בביאור]וכדכתב
  בוהן. חולץ ואין ע"ש פוסקים.מעיר

 רב*נוביץ הכהןגמליאל



- )צב( ב גליון טזשנה -
 קנה )שטו(

 ברכות לשבע חרשות פניםבענין
 פנים שבאו והוא יהודה ר' אמר שבעה, כל בעשרה חתנים כרכת מברכין ת"ר ז: דף כתובותא.

 שמרכים אדם בכני אלא קורא אין חדשות דשנים ר"' אומר - שבאו והוא ד"ה בתוספות וכתבחדשות.
 עכ"ל. יותר. השמחהבשבילם

 מה כן וכמו חדשות. פנים סתם ולא יותר, השמחה בשבילם שמרכין חדשות, פנים דכעינןוהטעם
 בשמחה השבת לכבוד מרכין נמי התם התוספות, כתבו חדשות, פנים צריך שאין שבשבתשנהגו

 יו"ט. הדין דהוא הוסיף וברמ"אובסעודה,

 זו "ברכה הרמב"ם כתב דהנה אחר, טעם משמע הל"י( כרכות מהלכות )בפ"ב ברמב"םאמנם
 האוכלין כשהיו אמורים דברים במה נשואין, של ברכות משבע אחרונה ברכה היא חתנים בביתשמוסיפין

 הנשואין ברכת שמעו שלא אחרים האוכלים היו אם אבל הברכות, ושמעו נשואין בברכת שעמדוהם
 ברכות", שבע המזון ברכת אחר בשבילם מברכין הנשואיןבשעת

 מחייב חל שאז הוא, חדשות פנים דיסוד נראה בשבילם, ומברכין הנשואין ברכת שמעו שלאומדכתב
 לבה"ס. שמעו שלא לאלו ברכות, שבע לברכתחדש

 השמיט וכן נתחייבו, שהם שהעיקר מינה הנפקא זה שאין כשבילם, שירבו שצריך הביא לאוברמב"ם
 שבת, הדין דהוא י"ל חדשות הפגים בשביל שמרבים שמחה, בשביל דאם חדשות, בפנים נחשבששבת

 חדשות. כפנים דלחשב ויו"ט, שבת יהני מה שמעו, לא שעדיין אנשים צריכין אםאבל

 כתב וברמ"ך חדשות, פנים אינם שוב כחופה שהיו רכל משמע דמהרמב"ם דייק משנה בכסף והנהב.
 בשעת הנשואין ברכת ושמעו בחופה היו אם אף חדשות לפנים נחשבים עמהם, ואכלו היו שלאכל

החופה.

 בשעת ששמעו וכל הנישואין ברכת עדיין שמעו שלא בעינן דלהרמב"ם לשיטתם. אזליולכאורה
 משום הוא חדשות פנים יסוד לרמ"ך משא"כ חדשות, לפנים נחשבים אינם שוב הנשואין ברכתהחופה
 נחשבים וממילא השמחה. את מרבין הם עדחן בסעודה נשתתפו שלא כל וא"כ בשבילם, שמחהדמרבין
 חדשות. לפניםעדיין

 יותר ומשמע המשתה, אל שכא', והוא פירש רש"י דרנה כתוספות דסזבר נראה רש"י, שיטת והנהג.
 בשבילם. שמחה מרבין דלכן תוס'כפירוש

 לפני היו ראם ומדויק אתמול שם היו שלא יום, בכל חרשות, פנים בד"ה אח"כ פירש רש"יאמנם
 מרבין אחד יום היו שלא דכיון הוא וההסבר במאירי, מפורש וכן חדשות, לפנים נחשבו שפיריומיים
 חדשות פנים אינם שוב הנשואין ברכת אחת פעם ששמעו כל הרמב"ם לפירוש אמנם עבורם,שמחה
 התוספות. כשיטת רש"י ששיטת מאודומדויק

 שם היו שלא חדשות, פנים היא, וגירסתם ברש"י, אחרת גירסא הביאו חיים ובארחות בריטב"אאולם

 רש"י. ברעת ראי' תו ליכא זה ולפי לכן,קודם

 חדשות, פנים שיהיה כדי אנשים שתי שצריך נהג שאביו הביא הרמב"ם בן אברהם ר' בתשובתד.

 אם "אבל ט' הלכה ב' בפרק שכתב הרמב"ם לשון מדוקדק דפן וכתב תרי. רמשמע חדשות, פניםוכלשון

היו
 האוכליי

 שהיו להדיא ומשמע בשבילם". -מברכין נשואין בשעת נשואין ברכת שמעו שלא אחרים",
 .רבים

 ולכאורה שנים. ריצטרכו תתי מהיכי שמחה, מרבין ידם שעל כתוספות, חדשות פנים דהדין נימאואם

 לשיטתם. כן גםאזלי
 שאם הכהןמרדכי

 סטאלין קארלין גדולהישיבה
 תובב"אירושלים



 וישראל" אהרן "ביתקובץ ),4טאקנז

 הרוב אחר בממון הולנין ראיץ במוגרהערה
 דמ"ש בתוס' והקשו הרוב, בתר בממון הולכין ראין קמ"ל רובא בתר ויל דתימא מהו המניח פרקרוש
 רב דמודה ר"ח ותי' זבני, לרדיא דאינשי דרוכא המקח דבטל רב דאמר נגחן ונמצא לחברו שורמהמוכר
 מן שאני לי ברי שטוען ברי המוחזק שהוא שהמוכר וחבית( )בכד הכא ומש"ה ברי, שהמוחזקהיכא

 לא הרוב, מן שאתה לי ברי לטעון יכול שאינו שמא התובע שהוא והלוקח חכיתא לכדא דקרוהמיעוט
 תלוי הכד הקנאת דלגבי שמא מיקרי הרוב, מן שאני לי כרי טוען התובע שגם ואע"ג רוב, בתראזלינן
 המוכר הוי לרדיא שור ותבע לוקח אתי אי בשור התם וכמו"כ כנ"ל, שמא הלוקח הוי ובזה המוברבדעת
 דמיו את ותבע הלוקח כשבא משא"כ השור, את מקנה שהוא המוכר בדעת תלוי שזה שמא והלוקחברי
 עקיבא בר' )ועיין הרוב, בתר אזלינן ולכן הלוקח, דעת אחרי הולכין הדמים שלגבי ברי הלוקח הויאז

 שמ"ט( סימן )סוף הדשן בתרומת ועיין בצע"ג(. ונשאר פירות המוכר מריש התוס' על שהקשה מהאיגר
 סברת וא"כ שמואל, סברת וזה ראיה, הוי לא דרוב משום היינו הרוב אחר בממון הולכין דאין דמהשכחב
 אלא ראיה, הוי רוב הא רוב בתר אזלינן לא ברי שהמוחזק היכא למה קשה וא"כ ראיה, הוי דרוב הוארב
 ברי אמרינן דלא לת"ד דאפ' התם דאמרינן יב:( )דף בכתובות הגמ' ע"פ הוא רב דסברת לומר צריךע"כ
 עדיף חזקה בהצטרפות דברי אמרינן הזקה גם לו שיש היכא מ"מ ס"ט( ע"ה סי' להלנה פסקינן )וכןעדיף
 לי ברי טוען  וגם חזקה לו ויש שמא והמוצע  ברי שהמוחזק היבא כאן גם וכן ממי. עי"ז ומוציאיןמשמא
 יותר שזה הגוף בחזקת מרובר בכתובות שהגמ' )ואע"ג רוב, בתר אולען לא ולכן כנ"ל המיטוט  מןשאני
 יודע ראיני דמחג" דטעמא שכתב הגוף, חזקת דוקא דלאו ע"ה( סימן )סוף בט"ז מוכח ממון, מחזקתחזק
 טענת בהצטרפות עדיף ברי אמרינן ולכן פרעת שלא לי ברי טוען דגם משום קי"ח( )דף חייב פרעתיךאם

 ג'(. סימן דממונא דררא בקונטרס יצחק בנחל ועיין הלוה. מיד ממון מוציאין ומש"החזקה

 יש הלוקח הא הראיה עליו מחברו המוציא דאמרינן נגחן בשור שסובר שמואל על תקשה הנ"לולפי
 רוב, ע"י ממון להוציא וא"א הרוב אחר בממון הולכין דאין אע"ג וא"כ ברי הוי וגם קמא מרא חזקתלו

 להוציא. אפשר הא ברי טענת בהצטרפות קמא מרא חזקת ע"ימ"מ
 הוי טעות מקח דמעות רל"ב( סימן סוף הרמ"א )הביאו פירות המוכר ריש יוסף הנמוקי לשיטתמיהו
 הלואה, מסתם )ושאני קמא, מרא שייך לא כזו הלואה רלגכי ניחא עליהם חוב כעל המוכר והויהלואה
 לו להחזיר חייב זה רק החפץ את הלוקח וכן המעות את המוכר קנה דבאמת אמרינן הלואה הוי אידהכא
 )ריש התוס' שיטת כן לא אך המוכר( קנאם דכבר קמא מרא בזה שייך לא ולכן החמץ את וזה המעותאת
 תורך שקול לשר יכול אינו אחרים מעות לו שיש אע"ג זוזי למנן ליתנהו דאי שכחב ה"נ( ד"ה הפרהפרק
 לו(. שיש אחרים ממעות אלו מעות מ-ש הלואה הוי )דאי פקדון הוו טעות מקח דמעות משמעבזוזך
 - מט"ו -ד' שמעתתא בשב שהוכיח )וכמו קמא מרא לומר שייך דבמעות התוס' לשיטת רק זהוכל
 שיטת אך קמא, מרא לומר שייך דבמעוח ע"ה( )סו"ס הנ"ל מהט"ז משמע גם וכן ע"ו( דף כתובותמתוס'
 לומר דיש וז"ל מראשונים(, שמוכיח )וכמו קמא מרא לומר שייך לא דבמעות הוא צ"א( )סו"סהש"ך
 דמרא ברשותא דאיתא היכא דכל משום קמא מרא בחזקת לה מוקמינן י"ל וכה"ג ושפחה בפרהדדוקא
 קמא. מרא לומר שחך לא א"כ ניתנה להוצאה דמעות כיון דינר אבלאיתא

 עהרנרייךיואל
 ירושת"ו סטולין קרליןישיבת



 )צב( ב רון שזשנה
-

 קנז)שיו(

 סופריםתיקוני
 חמר או מלא נינחםנענין

 והברכה. השלום באו"י, קובץ מערכתלכבוד
 פינחס. המילה כתיב בענין לוין פ. מהרב מכתב נתפרסם בסופו תש-ס אב-אלולבגליון
 פינחס. השם כתיב על גיטין הלכות השלחן בערוך ויעוין דבריו, ברוב צודק הכותב שהרבאע"פ
 במקומות וירושלמי( )בבלי בתלמוד חז"ל, בלשון הזו המילה כתיב בענין דבריו צדקו לאאכל
 ולא בדווקא, מלא כתיב מקובל פה שבעל תורה בדברי שכידוע אע"פ י', חסר תמיד הוא ליהזכורים
 אפשר(. שזה פי על )אף דעת בחסרון זה כל לתלותמסתברא
 ודאי לכתחילה הרי הגימטריאות בעלי של החשבון גם תקון", "טעון כ"כ זה שאין נראה זאתבכל
 להזחיח אין )קצח-198( חסר פנחס אתרמי אי אך 208( ר"ח )מנין מלא פינחס עם גימטריא לחפשצריך

 זו.גימטריא
 - לדברינווסמך
 כעניני גדול דאמר" "מאן הוא ספק ללא אשר - תימן( חכמי )מגדולי למהרי"ץ הדקדוק"ב"חלק

 הספר בסוף מובא הנדפס על תוספת בו יש אשר כעז"ה( בקרוב להופיע העומד )מספר כ"י -דקדוק
 בזה כתוב סמכא, בר שהוא הכותב מדברי וניכר המהרי"ץ דברי פי על הערות כמה תוספת והוא"באור"
 אינו נח שוא הקדומים תימן )בספרי הנון תחת שוא וכלא יו"ד כלא פנחס מתורגמת פינחסהלשק:
 נח בשוא הג' את קורא המתרגם ולעומתו נע בשוא פינחס של הג' את קורא בתורה שהקורא והיינומנוקד.

 בענין א.ל.( - תימן סדורי נקראים )כך כתכאלי"ל וכן וההפטרות הקדמוניות הפרשיות בכל א.ל.(-
 חיים עץ- שלו בסדור וכתבה מהרי"ץ ניקדה וכן כפור( )יום י"כ של הרחמים וסרר באשמורותהתחנונים
 כמו קל בל' לתרגם התרגו' דרך וכן פנחס. ר' ומדרשים הזוהר בקריאת שגורה וכן עי"ש, ידוכתיבת
 מתי' השיבני ואל ירושלם ירושלימה ירושלם, ירושלם חרן חרגה עזיה עזיהו אליה אליהו עבדיהעובדיהו
 ע"ש. טועה אברהם לאברהם הקורא שכל )?( - נב"ד אמדו שנבר אכרתם שמתורגםאברהם

 עצמו זה שם בתרגום פינחס שבקריאת עצמו המהרי"ץ על המהרי"ץ מתלמידי מפורשת עדות לנוהרי
 דבר כל שלא מכאן נכונה, קריאה על תימן בני הקפידו כמה עד וידוע נח, ובשוא חסר פנחסשקראו
 לישראל. להם הנח כאן להמליץ ויש כטעות עליו להחליט צריך משונהשנראה

 ובברכה רבבכבוד
 לויןאליהו

 הכותבתגובת
 שעליו הנקודה על ואחזור טעות, שהוא עליו להחליט ושאין תיקון טעון כ"כ זה שאין כמש"כאתחיל
 מדפיסים הרבה הדפיסו לאחרונה שיוצאים בחומשים הנה תיקון". "טעון שהוא הנ"ל במכתבכתבתי

 ציטוט שהם החסידות וספרי התורה מפרשי ושאר שברש"י המתחיל בדיבורי וכן חסר פנחסבכותרות
 מלא פינחס ולכתוב תיקון צריך שזה וודאי וכלשונו ככתבו הפסוק את לצטט שצריך ברור ובהםמהפסוק,

 הפסוק.כלשון
 שידע צריך אבל חסר פנחס על גימטריא לעשות אדם שרשאי ספק אין הגימטריאות, בענין מש"כוכן

 מדפיסים אם ולכן מלא, פינחס על הם הק' שבספרים שהגימטריאות נעשה ומה אחר, לו יצאשהחשבון
 פנחס שהרי תיקון" 1"טעון גמור טעות זה הרי וכו' יצחק וכגימטריא ר"ה עולה )הסר( פנחסבספרים
 האחרות. הגימטריאות ולא יצחק בגימטריא ואינו ר"ח ולא קצ"חעולה



 וישראל" אהרן "ביתקובץ )שיח(קנת

 כי ועיקר, כלל נכון אינו זה דבר 'ו"ד, חסר תמיד הוא ובמדרשים בתלמור חז"ל שבלשוןומש"כ
 קצרה בבדיקה וילנא( )ש"ס ובתלמוד יו"ד, מלא פינחס תמיד נמצא שכדקתי( )בדפוסים רבהבמדרש
 שם, מג. סוטה נו:, ו: )ברכות יו"ד מלא פינחס פעמים עשר לפחות פעמים וחמש כעשרים מחוךנמצא
 ידי מעשה שהכל וברור הדפוסים, לפי תלוי תנחומא במדרש גם שם(, שם, שם, שם, קא:, זבחיםשם,

 וכתובים. נביאים שבתורה הכתיב נגד מזה דבר שום להוכיח ואיזהמדפיסים
 יו"ד. מלא פינחס לכתוב שצריך מודים הכל ובכתובה( )בגט ההלכתי במובןוכאמור
 הבעל חתימת בצורת להתחשב צריך ואם בגט פינחס שם כתיבת בענין שדנו האחרונים כלוהנה
 האחרונים וכל הכנה"ג, גיטין, השמוח הלבוש, פשוט, הגט המים, הברכות מחוקק, החלקת)ה"ה:

 בעל לעשות והגדיל יו"ד, חסר הוא תרגום לשון או חז"ל שבלשון הזכיר לא מהם אחד אףשאחריהם(
 יד כובד מטעם או ההוא התותם דעת חסרון מסיבת שהוא חסר פנחס החותם על שכתב גיטיןשמות
לקצר.

 פעמים כמה בראותו במכתבו הכותב כאן שהביא מהרי"ץ מנהגי של בהכת"י שהמגיה מאודויתכן
 לו אם וגם כך. לתרגם הסיק ולכן הארמי, במבטא הוא שכן כרעתו שפט חסר פנחס שכתב הש"סבדפוסי
 שבציטוט וק"ו הקודש, בלשון שנכתבו הספרים בכל ולא ארמי ובלשון בתרגום רק זה הרי כדבריויהא

 וכהלכתו. כמשפטו ולהדפיס לכתוב שצריךהפסוקים
בכבוד
 לויןפ.

 שבת בערב הצפרניים נבילתבענין
 לחסיד שראה אחד בחסיד מעשה חסידים בספר כתב וז"ל סקי"ב רמ"ח סי' חאו"ח היטב בבאריעייז
 נזהר הייתי ולא וכו' בויכלו מדבר שהייתי מפני א"ל מוריקות פניך למה א"ל מוריקות ופניו מותולאחר
 עכ"ל. כע"ש, הצפרנייםליטול

 כבור מפני בע"ש הצפרניים ליטול שהחוב נראה הס"ח, דברי שהעתיק במה היטב הבאר מדבריוהנה,
 מוריקות. פניו שהיו זה על נענש חסיד שאותו עד כ"כ חמורהשבת

 ירוקות ופניו שנפטר צדיק מת בחלום אחד שראה ומעשה בזה"ל: מובא נח סי' חסידים בספראמנם
 חם דבר אוכל והייתי בתוכם נכנס וחלב גדולים צפרני שהיו משום לו אמר ירוקות פניך מה מפניא"ל
 ערב בכל צפרניו ליטול טוב לפיכך וקדיש, אבות לברכת ויכולו בין מדבר והייתי צפרניים ניקורבלא
 חסידים. ספר עכ"לשבת,

 אדם יגדל ואל בזה"ל: זה לפני חסידים בספר שם מש"כ כפי הכוונה, בתוכם, נכנס חלב שהיוומש"כ
 וכן עכ"ל, נכשל, ויהי' איסור רבר או חלב לתוכם יכנוס שמא ועוד וכו', בהם הטיט יכנס פןצפרניו
 איסור. דבר שהוא חלב נכנס שהיההכוונה

 בע"ש הצפרניים נטל שלא משום היה לא חסיד אותו שנענש דמה רואים גופיה הס"ח מלשוןועכ"פ
 במאכלות עי"ז נכשל והיה אסור, דבר הצפרניים בתוך נכנס שהיה משום אלא השבת כבודמשום

 ע"כ. צפרניים, ניקור בלא חם דבר אוכל והייתי בתוכם נכנס וחלב בזה"ל: שכ' כמואסורות,
 וממה עכ"ל, שבת, ערב בכל צפרניו ליטול טוב לפיכך בזה"ל: שמסיק הס"ח דברי בהמשך מבוארוכן
 שיכולים משום אלא ע"ז, שנענשים גמור חיוב זה שאין להדיא מוכח צפרניו ליטול "טוב" בלשוןשכ'

 ע"ש. בכל צפרניו ליטול טוב לפינך הצפרניים, ע"י אסורים דברים באכילתלינשל
 קצץ שלא מה על חסיד אותו שנענש עובדא האי שמביא תי"א סי' משה מטה בספר ראיתי שובאולם,
 ונתראה א' רב נפטר אחת שפעם במדרש כדאיתא צפרניו, ליטול שם: משה המטה וז"ל בע"ש,הצפרניים
 היה שלא מפני א"ל כך לך אירע מה מפני א"ל מצחו על כחם לו שהיה התלמיד וראה בחלוםלתלמיד
 עכ"ל. שבת בערב צפרניו לגלח נזהר היה ושלאוכו',

 שהרי דוקא, שבת בערב צפרניו נטל שלא הדבר עצם על היה שהעונש משמע משה המטהומדברי
 קאי דהמדרש ומשמע במדרש, כדאיתא כ' וע"ז בע"ש, הצפרניים לטול שם מש"כ על עובדא האימביא



- )צב( ב גליון טזשנה -
 קנט )שיט(

 על שנענש שכ' בסוף דבריו מסתימת גם משמע וכן דוקא, בע"ש הצפרניים לגלח דצריך דינא האיעל
 אסורות. מאכלות שאכל מה על היה שהעונש כלל הזכיר ולא כע"ש, צפרניים ליטול נזהר היהשלא

 נטל שלא מה על שנענש כלל הוזכר לא שהעתקנו שלפנינו בס"ח דהרי בירור, צריך הדברומעתה,
 הצפרניים לטול שטוב מוסיף בעצמו המ"ח ורק אסורות, מאכלות שאכל מה על אלא בע"שהצפרניים

 ע"ש.בכל
 כתוב שהוא אחרת עובדא הוא המדרש בשם משה המטה שמביא דהעובדא לומר נראה היהולכאורה

 מדוייקים וכן היו, עובדות ששני ויתכן חסידים, בספר המובא עובדא אותה זה ואין מדרש,באיזה
 כתם לו שהיה כתוב המדרש בשם משה במטה ואילו ירוקות, פניו שהיו כתוב בס"ח דהרי יותר,הדברים

 אחר. מדרש מאיזה לקוח משה המטה דברי ואולי מצחו,על
 כ' בשמו, חסידים שבספר העובדא את שמביא הטור על רס"מ סי' הגדולה כנסת בשיירי יעויןאולם,

 וכו', שהיה מפני מצחו על כתם שראה אחר בסגנון מהמדרש לה מייתי משה מטה בספר נ"ב, וז"ל:ע"ז

 כותב שהרי שבס"ח עובדא אותה היא משה במטה המובא שהעובדא בפשיטות שהבין ומשמעעכ"ל,

 מאיזה לקוח משה המטה שדברי קצת משמע גיסא, ולאידך עובדא, אותה שמביא והיינו, לה","רמייתי
 מהמ"ח. ולאמדרש

 אחר, מדרש מאיזה שהוא או מהמ"ח לקוח משה המטה דברי אם חשובה נפק"מ בזה ישולכאורה

 העתקה שהוא דמשמע "עכ"ל", שמסיק מדבריו קצת וכדמשמע אחר, מדרש מאיזה לקוחים דבריודאם
 ע"ז שנענש עד ע"ש, בכל הצפרניים לטול גמור חוב שיש כפשטן הדברים לפרש יש לפי"ז מקום,מאיזה
 בדבר שקיצר אלא הס"ח מדברי לקוחים משה המטה דברי אם אבל מצחו, על כתם לו שהיה חסידאותו
 צפרניו שהיו מה ע"י אסורות כמאכלות חסיד אותו שנכשל שהיה המעשה דמשום כוונתו לפרשיש

 וצ"ב. בדבר, בירור מצאתי לא ועדיין שלפנינו, בס"ח כמו"ש בע"ש, הצפרניים ליטול טוב לכןגדולים

 מרק זלמןוכלכוה
 ת"וביתר
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5 ז"ל חנון מרדכי בושה ר' הרה"חלעי"נ*4"
 תש"כ כסלו י"אנלב"ע5 * ז"ל אייזיק יצחק נהום מנחם רבהרה"ח

 ז"ל בוקשפן ברח"ז יואל הר"ר חתנו ע"יהונצחנרע.
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 ז"ל בוקשפן אייזיק בנשוה ר' הרה"ח החסר אישלעי"נ*
 שליט"א זאב חיים ר' הרה"חביבלחט"א

 תשנ"ב טבת כאנלב"ע1
 הי"ו בוקשמן יעקב אהרן הר"ר בנו ע"יהונצח!ע,,
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8 ז"ל רכטשםד נחום אהרן ר' הרה"חלעי"נ'ן

* ז"ל יצחק ר'בהרה"ח  1 תשנ"ה כסלו כ"זנלב"ען

 ירושלים 91058, מיקוד 50197, ד. ת. וישראל אהרן בית מכוןלהנצחות:


