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 ר' הרה"ג - שונות הערות , בני-ברק רוקח גבעת רב ש*ר.נציס, צב' יצחק ר' הרה"ג - מודפסיםחומשים
 תאיסיס, פ. הרב - כעונה שומע בענין , העתיקה ירושלים הכהנים ישיבת ראש רי~.נסקי, הכהןששיאל
 הכחן '.חנן - דחנוכה הלל קריאת חיוב בענין , ירושת"ו רוצפן, יואב - טלית עטיפת בענין ,ירושת"ו
 דהפק- לכלבים חמץ האכלת , ירושת"ו שסעיה, ולטן שלסה - בתפילה קידוש בענין , ירושת"ושבררון,
 ירושת"1 נויופב, אברהם נחם -בפסח

 קורשכתבי
קיז שור אבישאברהם אדמו"ר מרן של הטהור גופוהעברת
 יוחנןרבינו

 בני
 זיע"א קארלין

 )ב( הקודש לארץ-

 וישראל" אהרן בית "גחלת קדישא לחברהתקנות
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גנוזות

 זצ"ל הענא מארכירבי
 המבאג גק'קריין

 יאיר חוות בעל הגאון מגזע חוטר זצ"ל הענא יוסף רבי הגאון לאביוגולד
 מנהיים. דק"ק אב"ד זצ"ל ברילין יצחק רבי והגאוןזצ"ל

 גפ"ת חידושי והגיר ישיבה הקים שם המבורג, בק"ק לדיין נתקבל תפ"רכשנת
 דהמבורג. הגדול המדרש בבית ודרש נפלא מגיד היהלהלמירים,
 והגאון הרמכ"ם, על המלך" ושושנת מרדכי "ברוך ספרו חיבר תק"זבשנת

 קרא זעליג יצחק רני הגאון גם ספרו, על הסכים זצ-ל יחזקאל" "כנסתבעל
 בו אשר מרדכי" "ברוך חיבורו את ומשבח מאד מפארו הנובר דק"ק אב"דזצ"ל
 הראשונים, עליו השיגו אשר מההשגות הרמב"ם את להציליצא

 פסח. של הגדה על מדרכי" "אגדת ספרו כאמשטרדס נדפס תקכ"דבשנת
 רבי הגאון זצ"ל, מאמשטרדם שאול רבי הגאון הדור, גאוני שלבהסכמותיהם

 רבי והגאון מקאפנהאגן, זצ"ל הלו, הירש צבי רבי הגאון זצ-ל, אייבשיזיהונתן
 זצ"ל. יהושע" "פני כעל הגאון כן זצ"ל מהנובר ליבאריה

 ספרים י"ס אחריו והשאיר באטענזען. ומנו"כ תקכ"ז אייר ח"י ב' ביוםנלב"ע
 הלכתא מרדכי וברוך המלך שושנת והם: אדם תולדות ספר -זה" כמניןשחיבר
 על מרדכי פרשת חז"ל, מאמרי על מרדכי מאמר הרמב"ם, על וגבירתאגמירא
ק שם הלכה, וחידושי שו"ת מרדכי גדולתהתורה, ר ב  מרדכי יריעת ש"ס, על 

 לסדר מרדכי דברי הירושלמי, אגדות על מרדכי מעשה הפרשיות, סדרעל
 והלכותיה, פסח של הגדה על מרדכי אגדת מחודשים, ודינים שו"ת ספריולחבר
 גם מרדכי, אורת שירה, פרק על מרדכי שירת אבות, פרקי על מרדכידרישת
 חדשים". "מגרים כשם שחיבר ספר בספרו פעמים כמהנזכר
 ספרו מתוך ולולב סוכה הלכות הרמב"ם על מחידושיו להלן מדפיסיםאנו
 נשים זמנים אהבה מדע ספר חלקי על מרדכי" וברוך מרדכי "שושנתהנ"ל
 181. מס' שליט"א אדמו"ר ד"ק באוצר ונמצא כחי"ק בעצם הנכתבקדושה

 ישיבת ע"י שי"ל ציון" "אבן זכרון כספר כבר שנדפסו ו'-ז' פרקים עלדלגנו
 תשמ"ז. ירושליםחברון

 ולולב סוכה הלכות הרמב"ם עלחידושים
 רביע**רק

 בסמולים העשוי בסוכה וסיים וכו' *מולה דשנות שלש לה שאין סוכה ב'הלכה
 דעת ה"ה ומייתי הפתח, צורת לה לעשות רצריך ג' בהלכהכמכו*

 החולקיי
 בסוכה



אי  יהולל" אהה "מת יי-

 יגילעגי נוליי .נתזי,-י"ל:(ץ",,),

 ללליע:;עינ":ן
 זצ"ל הענא מרדכי רבי הגאוןכחי"ק



 וטת( ו גליון ז'שטת
-  י-

 מגמרא לו שנראה רבינו טעם אתן ואני ע"ש, הפתח צורת צריכה ראין נמנו.העשו'
 כמבוי, העשוי סוכה יהודא הרב מימרא אחר הפתח צורת נס. וצריכה דרבא האישסידרו
 מילתא להציג להתלמור היה וא"ב נאם כמין העשוי סוכה על רק קאי לא החולקיןולדברי
 כמין העשו' סוכה על דקאי אלא גאם כמין העשוי סוכה על כהנא דרב ועובדאדרבא
 בעינן כמבוי במונה דלכך ע"א( ז' )סוכה בגמרא שם שאמרו לפי אמינא וטעמא נמי,מבוי
 כהלכתן דפנות שתי איכא רהתם משום שוחק במפח די נאם כמין ובסוכה ארבעהפס
 גאם כמין סוכה לנמרא קיל וא"כ ארבעה, פס צריך דפנות שתי דליכא מבוי בסוכתאבל

 דסוכת מכ"ש הפתה צורת נמי בעינן נאם כמין דבסוכה מורו דכ"ע וכיון מבוי,מסוכת
 הפתח צורת בעינן לא ארבעה פס דאיכא הואיל לומר ואין הפתח, צורת נמי רבעינןמבוי
 ראיכא משום כו' שוחק מפח דבעינן הכא מ"ש קושיתם על להשיב להגמרא הו"לדא"כ
 השיבו מדלא אלא הפתח, צורת בעינן לא מבוי ובסוכת שוחק במפח די הפתח צורתנמי
 דרבא, מילתא מבוי סוכת על נמי דקאי מונח מבוי סוכת דין לאחר התלמוד וסידרכן

 מוכח וגם המאור נעל שכתב כמו גומא סוכת דהיה ראיה אין כהנא דרבומעובדא
 בתרווייהו פסק לכך מהגמרא סמיכות להם יש רבינו דברי וא"כ שוחק, טפחמדעביד
 הפתח. צורתדבעינן
 הואיל גבן על וסיכך הגג זויות ארבע על קונדיםין ארבעה נעין י"אהלכה
 עולות הן כאילו התחתונות המחיצות את ורואין כשר הגג שפת עלוהם'כוך
 נחמן לרב ראפילו מחוור אינו זה חראב'ר וכתב עכ"ל, הסכוך שפת עללמעלה
 שפלוגתא כתבו והרא"ש שה"ה אע"פ ליישב דיש אני ואומר עכ"ל, ולחומרא כתיקוקאי
 דסלקו שלפנינו גירסא לפי דאפי' אומר ואני הגירסאות, בחילוף תליא והר"א הר"משל

 זה לאחר אתמר רשם לומר לי שנראה מה התלמוד שיטת ע"פ מבוארים רבינו רבריבתיקו
 כל רואין אומר יעקב ר' גבן על וסיכך בארץ קונריסין ד' נעץ ע"ב( ד' )סוכההברייתא
 אומרים וחכמים דיומד, משום נידונין לכאן וטפח לכאן טפח בהן ויש ויחלקו יחקקושאילו
 יעקב דר' אף זז מברייתא נשמע וא"כ ספח, אפילו ושלישית כהלכתן שתים שיהועד

 רבינו גירסת לפי וא"כ ולכאן, לכאן טפח ויחלקו שיחקקו בקונדיסין ביש דוקאמכשיר
 וטפח לכאן טפח לחלק בו ביש רוקא כ"ע דמכשיר הגג בשפת לאמר דהו"ל נמיקשה
 ולכאן לכאן טפח חלק בלא אפי' אסיק גור רבנן סברי הגג בשפת לומר צריך וע"כלכאן
 לדין ~כינו זו, בהלכה רש"י מפירוש משמע וכן גמורות כמחיצות הוי אסיק דגורמשום

 גג כאמצע דהו. בארץ קונריסין ד' בנעץ יעקב ר' עם חכמים דפליגי אחרינאמברייתא
 הגג בשפת אבל נשמע מדיוקא טסח אפי' וג' כהלכתן שתים מחיצות דבעינן משוםדפשול
 כחכמים הלכה לפסוק רבינו תפסו זו לברייתא וא"כ אסיק, גור משום דכשר רבנןסברי
 באין סיירי נחמן ורב הונא רב בו דפליגי קמייתא דברייתא הברייתות יסתרו שלאכדי

 הונא רב קאמר ובזה רש"י כפי' דלא ולבאן לכאן טפח שיחלקו חקק שיעורבקונדיסין
 בשפת אסיק גוד סברי כ"ע סבר ור"נ אסיק גור אמרינן לא סברי רבנן מחלוקת הגבבשפת
 איבעיא וא"כ אסיק, גור משום כשר באמצע אפי' סבר יעקב ור' מחלוקת באמצע רקהגג
 ואפשר הגג בשפת אבל רואין, למיסר אפשר בלא הכל קאי מחלוקת בזו ובין בזו ביןלהג

 בארץ דוקא מנשמע ברייתא כאירך כלל איבעיא לא ויחלקו יחקק שאילו כל רואיןלמימר
 היתה הגמרא ובאמת כהלכתן, מח.צות שת' דבעינן משום רבנן פליגי הגג באמצעשהוא
 אך טפח שיעור הקונריסין אי 11 בשיטה בתרתי הונא רב קושית ולתרץ לאוקמייכולה



 1"4האל" אתץ "ציתקולךת

 לא האמת לפ. אבל בן ,.. ... ... בכ"מ הש"ס סוגית כמו המקשז שיפת לפי אמי'לרמסיק
 דוקא דפליגי כחכמים רבינו פסק נולד ברייתא מאידך אבל מ"ש לפי זה לתירוץצריך

 רעת וזה מטיני למשה הלכה רהוא אם'ק נוד ראמרינן מודים הגג בשפת אבל הגגבאמצע
רבינו.

 איך א"כ חכמים פוסלין נטי הגנ בשפת וסברי לחומרא דפסקו ורע'מיה הראב"דולרעת
 משום יעקב ר' ומכשיר באמצע רהוא בארץ בנעץ דפליני אחרינא דברייתא לישנאהבינו
 הגג בשפת אבל משמע פסול באמצע לכך כהלכתן שתים דבעינן לומר דייקי ורבנןדיומד
 ואין פליגי, לא אסיק גודדאיכא

 לתרני
 הלא הגנ באמצע דמכשיר יעקב דר' כחו להודיע

 ברייתא דאידך בא לאשמעינן אע"כ רדיומד מעם בלא ראשונה מברייתא נשמעזה
 ובזה ולכאן, לכאן פפח לחלק שיעור בהם ואין קנינים הוי הקונדיסין אי אפי' פליגימתחלה
 גג באמצע לחלק בו ביש פליגי שניה וברייתא רחכמים אליבא דכשר רסבר לס"דליכא
 לגירסא אפי' וא"כ רכשר, רבנן פליגי לא אםיק נוד משום דמכשרינן הגג בשפתאבל

 במה למעיין מתורץ שלפגינו גירסא על הה"מ של דיוקיה וגם רבינו פסק מתורץשלפנינו
 כנו על רבינו של פסקו להעמיד רק המפרשים רעת לישר בזה באתי לא ואנישכתבתי,

 דגם צ"ל אחרינא גרסא להם דהיה גאונים ולשאר גאון שר,רא ולרב שבידינו הגמראלפי
 ליישב. דעתי על העולה וזה לפניהם היה לא ברואין רפליג' ת"ראירך

 כו', סותר רביעית רובן הראב"ד וכתב כו', הכל מן כשרין סוכה רטני ט"זהלכה

 דפני רכתב הדין בתחלת מזה ונשמר רביעית ברופן סיירי לא דרבינו השגה כאןואין
 שלישית דופן אבל לטוף וכן רוזנות ג' רק בעינן לא סוכה ולהכשר הכל מן כשריןסוכה
 משמע וכן רביעית בדופן בסוכה לן דלית לומר סוכה מהכשר שהוא לפי מכלים יעשהלא

 כתבו ותום' דרש"י בזה שכתב עוז מגדל מדעת להוציא רק זאת כתבתי ולא ה"הבדברי
 בגמרא ולא ותוס' ברש"י לא ריעות חילוקי כאן שאין נברא ולא היה ולא הראב"דכדעת
 אלא מיירי לא ורבינו אמת שניהם דברי אך כלל בדין חלוקין אינן ורבינו הראב"דוגם

 לא למה עוז המגרל שהקשה סמה לצורך שלא רברים מוסיף והראב"ר סוכהמהכשר
 כבר רביעית לרופן שלישית רופן בין חילוק נמי קשיא לא אאדם באדם הנמראתירצה
 וישן וישתה שיאכל כדי דקתני הואיל וכו' אדם אלא בד"ה ע"ב( מ"ד )עירובי, רש"ינשמר
 ושלא לדעת בין חילק אך רביעית בדופן לאוקמי יובל ולא חסירה שלישית דופןאלמא
 נפלא דבר ועיין נפתל. בהם אין רבינו ודברי בגמרא עיון בלא כתב עוז והמגדלמדעת
 ב' חלק נזירות ה' בריש אמת ישוב מחיצה אלא צריכין אנו שאין שמיותר רבינובלשון

 ויציב. נכון תירוץ תמצא זהמטפר
 חמישי*רק

 בו מסככין אין אותז ונתץ דק ואם בז' יק שלא העץ בבשתי סיבכה ד'הלכה
 בכרים אותה ל.תן שראוי מפני אחר טעם נוחן והראב"ד כו', צורתו שנשתניתמצני

 מפורשת זו גמרא מתוך אומר ואני כו', אחר רבר ע"י פוטאה מקבלין הן והר.וכסתות
 עצמן וחושני ע"ב( י"ב )סוכה אמרו דשם משום דהראב"ד פעמו ולא רבינו מעםמוכח
 נמי דייק ולא תרי דלמא או כו' ליה קרי חושני נפיץ ולא דייק אי נפשך מה יודעאיני
 הושני ראוי אי לראות יכול הלא בשמו ליה מספקא סה הראב"ד ולפעם ליה קריהושני
 מספקא מה כשרים ראוין אינן ואי פשתן אניצי וכמו פסולין וכסתות בכרים אותןליחן
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 אי מסופק ובהושני צורתן שנשתנו משום פסולין דאניצי אמת רבינו דמעם ע"כ אלאלתנא
 ליה קרי או דייק ולא תרי לחושני קרי אי יודע איני קאמר ולכך לא או קרקע כגדולינראה
 שם ועיין הנכון שהוא בזה ודו"ק צורה, שינוי משום חששו דלא הוצג. כמו וכשריןחוצני
 דלא שהוא בנגעים ליטמא ראויה שכן שפירש כרש"י דלא לפרש נס. שהאריכובתום'
 שאמרו. למי הדבר וראוי לעצמו לשבח מעם רבינו בירר ע"ככהלכה
 אין לפיכך לשכיבה סתמה קטנה חלף או גס* מחצלת או קנים מחצלת )'הלכה
 להר"א ... בתשובת ועיין הר"א, והשיג בז' לם*כוך אותה עשה כן אם אלא בהססככין
 הראב"ד לשיטת להקשות לי ,ש זה על ונוסף גוונא, בכל כפשמא משנתינו איןשלשימתו

 נדולה קנים מחצלת דין במתניתין תנא למה א"כ ארוגה אפי' לסיכוך סתמא גדולהכל
 לדעתו כו' ואינה בה ממבכין לסיכוך בה מסככין ואין טומאה מקבלת לשכיבהעשאה
 קנזם מחצלת תחלה למיתנ.הו"ל

 מסככיי
 דסתכ וכיון בה מסככין אין לשכיבה עשאה בה

 קיימו דלא מוכח המשנה מפירוש אלא הראב"ד לדעת ארוגה אפי' לם.כוך עומדתמחצלת
 גדולה מפרש והר"א זקפנה גדולה רתני בברייתא הר"א לשימת קשה ועור לסיכוך,סתמא
 וקפנה גדולה נקם למה ארוגה ושאינה ארוגה והיפוכו דבר למיתגי הו"ל א"כ גרילמלשון
 אטה. ובפסקים במשנה רבינו פירוש מוכח חזקות הראיות אלהומכל

 ולא אותה מצא בירושלמי הר"א והשיג קנים, מס"ה פחותה חבילה ואין יו"דהלכה
 נמי שסבר רבינו דעת ליישב אני ואומר ע"כ, אגד שמיה ג' אגד שאפי' כתבה למהידעתי
 דאגד אע"פ הוא קנים מכ"ה חבילה פירוש בהם מסככין אין זרדין תבילי דמשנתינופשפא
 כפי' חבילה פי' לפרש דעתו זרדין של אגודה במשנה תני מדלא אגד שמיהשלש

 מקשה דהתוס' משוס חבילה נקרא כ"ח דוקא למה דמלתא טעמא ואמינאהירושלמי
 רפתות משמע מ"ו( )פ"נ אבות במס' תימה אנד( שמיה בשלש ד"ה ע"ב )י"גבסוכה
 דחמשה יסדה ארץ על מאגודתו דנלמד תוס' ומסיק ע"ש, אגד שמיה לאמחמשה

שעוסקיי
 מתוקם לא קרא האי שלשה אגורה חשיבא דבעלמא אע"פ ביניהם שכינה בתורה

 לרבינו נמצא עכ"ל, אצבעות חמשה בו יש וביד ארץ יסדה יד. אף דכתב בחמשהאלא
 דכלים במשנה הוא חבילי דפי' אלא אגורות תני ולא תביל. במתניתין רבי תני למהקשה
 של חבילה הוא החבילה אכן יחד מחוברת כשהיא חבילה מיממאה ממח מ"מ()פי"ח
 של הבילה הוא והבילה בחמשה נקרא דאגודה דאבות משנה כסתם סובר ורבינואגודות
 אגודות חמשה בכללות אגודות מלשון נמי הוא וחבילה מחמשה הוא אגודה שכלאגורות
 דרכינו ומובן הירושלמי של מעם נראה כך קנים כ"ח הוא ה' פעמים ה' קנים חמשהשל
 הוא לכך אגורות חמשה הוא והבילה חמשה הוא דאגודה משנה כסתם להלכה בזהכיוון
 והא הירושלמי, עם גמרתינו דעת להשוות בזה להמעיין הוא נכון ודבר קנים ב"השיעור
 ג"ש יליף ושם המל"מ וכ"כ אזוב לעניו אך אתמר סוכה לענין לא אגד הוי ג' אגדדאמר

 יליף לכך הדם ערבה לולב יחר מינים שלשה הוי דבלולב פעם ונ"ל דלולב,מלקיחה
 ד"ה ע"א )י"ג בסוכה תוס' כדפי אזוב מאגודת אגד שמיה ג' דאגר מלולב באזובלקיחה
 חמשה נקרא אגורה אמרינן אחרינא מילי לענין אבל חוקת( )פ' הספרי בשםמצות(

 אטת רבינו ולשון כמ"ש חמשה על חמשה אגורות של חבילות וחבילה דאבותכהמשנה
 דהיינו יחד קשורות חבילות הרבה משמע הקשורות חבילות שם כמ"ש לן מסייעוהמשנה
 נראה לשונו הרואה יראה ואם יחד קשורים קנים חמשה מן שהם קפנות חבילותחמשה
 המשנה בפי' הרמב"ם מ"ש עם האמת שכיוונת. שמצאתי לידי אינה וא-להים לזהשכיוון
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 שעוסקין שלשה ילפינן אי התי"ם רמייתי נמו גרסאות חלופי שם שיש דאבותבפ"ו
 דנלמד נתב בפירושו הרמב"ם אבל וגו' להים א- בקרב מקרא או ואגורתו מקראבתורה
 יש והיד בידו אדם שאונד מה אגודה היא שזו וז"ל יסדה ארץ על ואגודתו מקראחמשה
 נמצא כנ"ל אגודה כן גם יקרא אצבעות החמשה וכלל יאגוד שבהם אצבעות חמשהבה
 של אגודות ה' שהם קנים כ"ח חבילה רבינו מפרש לכך אגודה גם יקרא דחמשהכיון

 ידי אף מקרא ראיה צריך ולא מסברא תוס' לתרץ בפירושו וכיוון קמנים אגורותחמשה
 וק"ל. ארץיסרה

 מסכך אחד במקום ואין זה בצר זה בשר ודבר *סול ברבר סיכך ט"זהלכה
 המכך כל על יותר הכשר הסכך כל היה אם *חות אלא מצחים שלשה רוחבהבסול
 לפי מדקדק אני אחת אך נכונה תשובה והכ"מ ה"ה והשיב הכבב"ר והשיג כשר,הכסול
 לא למה א"כ לצמצם אפשר אי והא דפריך ר"ת בשם תוס' גירסת שקיבל הכ"מדברי
 תיובתא קודם המשנה על תכף תוס' שפירשו כמו דכ"ע אליבא שהיא זו קושיאהקשה
 ונראה ע"ש, בדבריהם נזכר לא זה תיובתא תהוי לימא גרסי לא דתוס' וא"ל הונא,דרב
 תני דילן מתניתין על תני ה"ט( פ"א )סוכה בירושלמי רבינו לפסק יותר תבלין ליחןאלי
 פפא לר' אפי' אתמר זה וא"ב מפח לתוך נכנס מפח שאין אמרין תבריא מכמותןיותר
 כרי מכמותן יותר עכ"ם צריכין בשפודין שקירוה בסוכה מותר כעוטר פרוץדסבר

 אפשר אי הא להקשות רצה לא ויוצא דנכנס תירוץ בלא וא"כ כשר סכך עםלהכשירה
 על מרובה פסול משהו אויר עם פסול סכך בהצמרף וא"ב משהו אויר יהא שלאלצמצם
 אמחא ראל"כ מכמותן יותר ריוח צריך הסכך בלא דסבר תוס' שפירשו כמוהכשר
 הפסול על רבה כשר דהסכך כל לעין שנראה יותר כשר סכך ונותן יחיב חיכיבאמתא
 פרוץ דאפי' פפא לרב ופשימא ויוצא בנכנס רק דמייר. הונא לרב רתירץ השתאאבל

 אפשר אי אויר משום ופריך מעומד יותר הפרוץ דהוי ויוצא בנכנס מכ"ש מותרכעומד
 יותר ספק בלי במעדיף ומתרץ כשר סכך על מרובה פסול וסכך אויר יהיה ודלמאלצמצם
 בצמצם אבל כשר ספק בלי הפסול על יותר הכשר היה אם רבינו לשון וזה פסול סכךעל

 מידי. לא ותופסול
 תשמ.ו 'רושלים חברון ישיבת בהוצאת ציון. "אבן זכרון בספר ודפס שביע' ופרק ששיפרק

 שמיני15רק
 יבש טחן אחד שהיה ואתרוג וערבה והדס לולב שהן האלו מינין ארבעת א'הלכה

 כיון ותמהני הכ"מ כתב כו', פסול זה הרי כו' יאוש לאחר אפילו בנוב או גוועאו
 ביה קרינן כאחר באים ומצותו קניתו שקנחו כיון לכם טעום דמעמא יצחק כר'שפוסק
 מתוך בד"ה ע"א ל' רף )סוכה התוס' שפי' כמו סובר ררבינו ונראה עכ"ל, לכםשפיר
 חייש לא מדרבנן שהוא דוקא הכא תוס' פי' שני בי"ס פי' בגזול( יוצא בשאולשיוצא
 למצוה הייש יצחק ר' גם מדאוריזתא שהוא מה אבל משמע עב"ל, בעבירה הבאהאמצוה
 יוצא אינו יאוש לאחר אפילו רבינו שכתב זה וא"כ קבלה, מדברי דנלמד בעבירההבאה
 רפסול ר"י ומורה התורה מן הוא א' וי"ט זה פרק בסוף כדמטיק קאי ראשון י"מ עלבגזול
 רבא רתירץ בססקנא שם רש"י לפי' צריך לא לפ"ז וא"כ בעבירה, הבאה מצוהמשום
 בעלים יאוש נזילה סתם אימא גזול אבל כו' קאמר טיבעיא ולא ראשון אוב בזוםלעולם
 דא. טשמע ליה, קני לא דאייאש דשמעינן דעד בפי' לן משמע קא דמ' וכדיריההוא
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 מצוה משום גזול פסול דמייאש אע"פ קמ"ל התוס' ולפי' וכשר, קני דמייאששמענוהו
 הבאה מצוה משום רפסול כיון לכם ל"ל א"כ וא"ל ר"', מודה ראשון בי"ם בעבירההבאה
 רק הוי רזה התי"ט מ"ש חרא אחר'ס, תירוצים תוס' של התירוצים מלבד לנו ישבעבירה
 ע"ש, גופה מדאורייתא פסול יאוש דלפני דלכם קרא לאשמעינן ליה וניחא קבלהדברי
 צריך לא וא"כ דפסול לשאול לכס איצמריך פשימא ראשון בי"ם שאול דפסול יצחקולר'

 יאוש היה אי לבאר הו"ל רא"כ קני לא כדי יאוש כמ"ר סובר דרכינו הכ"מ שללתירוץ
 המבוארים לדברינו צריך וע"כ פסול נזול רכל כבר ומתם דכשר מינין בר' רשותושינוי
הדק.

 משום הנרחת ועיר אשרה פסלינן למה משום( )ד"ה שם תוס' קושית מתורץולדבר.
 אפילו דאוסר שפיר אתי ולמ"ש בעבירה, הבאה מצוה משום ליה תיפוק שיעוריהרמיכתת
 הנדחת ועיר אשרה של וא"כ מדרבנן שהוא מה בעבירה הבאה למצוה ח.יש דלאלמ"ר
 שיעוריה מיכתת ממעם אבל בעבירה הבאה מצוה משום מעמא אי ימים בשאר כשרהיה
 משום פסול שהוא מה ם'( )הלכה זה פרק בסוף רבינו וסיים כסו ימים בשאר נמיפסול
 נכון שזה ודו"ק שיעוריה, דמיכתת מעמא דוקא צריך ולכך ימים, בשאר נמי פסולעכו"ם
 כמ"ש. ע"א( ליה )רף בתוס'ומצאתי
 הוא בזה הכ"מ שהאריך מה כי', יטול לא כוכבים עבודת של טהן אחד ה"השם
 התורה מן אסור שהוא בזה מ"מ יצחק בר' פסק חרבינו זה לפנ' כתבת' כבר כי יתרשפת
 כתב וכן נכונין ה"ה דברי אבל בעבירה, הבאה מצוה משום למצוה מביאין ראיןסבר

 במ"ש. תוס' סברת וזה הוא דיריה סובר הוא אבלהלחום
 הא המושכל נגד ואומר הראב"ד והשיג כשר, היבש לולב וכו' הרחק ובשעתשם
 עליו, מברכים היו ולא בידייהו לינקום רק מצוה לשם לא לבניהם לולביהן דמורישיןדר"י
 מצאתי מזו ונרולה רבינו, פי' רק סובל אינו גמרתינו שפי' מדע בעלי כל עליו עמדוונבר
 ז"ל הראב"ד כדברי רלא מפורש א'( הלכה נ' פרק סוכה )ירושלמי מערבא רבניבגמרא
 יהללוי-ה המתים לא שם על פסול היבש פזי בר 'ודה רבי בשם אבין רבי פסוליבש

 הים בכרכי והלא יהודה ר' להן אמר כשר עצמו היבש יודה ר' בשם תני יז( קמו)תהלים
 משום דפסיל מאן וא"ב עכ"ל, הדחק משעת למדין אין לו אמרו לבניהן לולביהןמורישין

 ונם נמי בברכה המכשיר לדברי מיניה נשמע בברכה הוא ההלל עיקר א"כ כו' המתיםלא
 עליהם מברכין היו שלא להשיב הל"ל הדוחק משעת למידין אין חכמים השיבולמה

 בשעת מורו רבנן גם אלא ברכה בלא הדחק בשעת שנומלו לפרש סובל אינווהלשון
 כדברי יבש ולא הלח לימול המובחר מן מצוה הדחק בשעת שלא אבל מברכזןהדחק
רבינו.
 ויבש גזול מכשיר דרבנו מ' בדין זה בפרק הר"א שכתב אחת השגה עור מבוארובזה
 גזול ועל כמת, דהוי ויבש בעבירה הבאה מצוה משום גזול לפסול כתב והר"א שני,בי"ם

 במילי רק בעבירה הבאה מצוה פסול סבר דלא יצחק כר' פוסק דרבינו כברהשבתי
 רבינו לשימת דירושלמי טהאי מוכח יבש ועל מדרבנן, נם'לתה שני וי"םדאורייתא
 דפסול המעם שאמרו אף יבשין לולביהן על מברכין היו הרוחק בשעת חכמיםדהשיבו
 וה"ה התורה מן שהוא בראשון אפי' ראיה הדחק שעת אין זה כל עם כמת דהוימשום
 רבינו. דעת כך זה למעם היישינן לא שניבי"א
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 לעולם פסול רגוול לכתוב שהאריך ומיהו( ר"ה הגזול לולב פרק )ריש להר"ןוראיתי
 זה אין מקום של שנואיו על יברך והאיך בעולה גזל שונא ח( מא )ישעיה דכתיבמסברא
 שם ראמר יצחק בר' רבינו רפסק הדין עיקר לפי מישב ואני עכ"ל, מנאון אלאמברך
 דבשאול משום רש"' דפי' שני בי"ם בגזול נמי יוצא בשאול שיוצא מתוך ל.()סוכה
 מנאץ זה אין לכם המצוה שיה.ה בעינן דלא כיון וא"ב שני, בי"ם לכם בעינן דלאיוצא

 בעינן לא ובשני תסור מלא בגבולין חכמים ממצות היא שהברכה בשני גזול עלבמברך
 בברכות כזה דמצינו אחרים של רק שלו שאינו על אפי' המברך אמרו הם א"כלנם
 על לברך ראוי הדין שמעיקר חרשה פרי על שהחינו וברכת הראיה בברכת בוכיוצא
 לברך חכמים דמצות שני בי"ם הגזול בלולב הטעם כן וא"ב תבירו, ביד אפי'הראיה
 א'ון לקחת נראה כן היא, כך דהמצוה קטיגור הוי לא גם א"כ שלו שאינו מה עלאפי'
 שכתבתי כמו בגזול בשני ריוצא דסברי קדמאי ופוסקים גדולים בארות באר בימעל

למעלה.
 טהראיה יבש נשר שני בי"ס דסברי דיעות הני על להקשות )שם( הר"ן מייתיועוד
 שלהם, ירושה היה שני לי"ם דלמא לבניהן לולביהן שמור,שין כרכין מבני ר"ידהביא
 הדר 'הודה רבי בע' מי ובאתרוג דהקשה ע"א( )ל"א דילן מנמרא דמוכח אניואומר
 אאתרוג לאו מא' וכו' כרכין בבנ' מעשה יהודה וא"ר מכשיר ר"י יבשין וכו'והתניא

 דכמו מינים ר' כל על קאי יהורה רר' לתרץ היה הר"ן ולדברי דוקא, אלולב לאומתר'!
 ירושה כמו שני בי"ם יבטין רמכשיר והא אלה מינין ארבעת זו בברייתאשמתחיל
 עם וגם ראשון י"ס על העיד שר"י להנמרא היה שידוע אע"כ שני, י"ס על שהיודלולביהן
 מהודר אתרוג א"י רבעי הא הנמרא קושית על להשיב נמי לו היה ראל"כ נוטלין היוברכה
 נמי ראשון ובי"ם ברכה עם ע"כ אלא הדר, שאינו אפי' נומלין ברכה בלא אבל עליולברך
 המקשן לקושית כלל צריך דאינו כו' מעשה ואר"י דמיית' בנברא מתורץ ובזה ר"י,העיר
 ר"י אלה כסברת תאמר שלא אלא אאתרוג נמי משמע יבשין אף ר"י מדאמר קושיאעיקר
 דנומלין הש"ס לחכמי היה וידוע מעשה, מניא לכך ברכה בלא או שני בי"ם ר"ימנשיר
 מינים שאר ולא לולב רק ר"י מכשיר דלא ומתרץ ברכה עם כרכים בני בראשוןיבשין

 הדר. בעיובאתרוג
 ומייתי פסול, החנניות כעל* לולב של משררו שידלדלו והוא עמו נפרצו ג'הלכה

 השדרה מן נתקו שלא אע"פ העלין נופי לארכן שנסרקו הראב"ד השגת עוז ומנדלה"ה
 עכ"ל, ההוצין של הרצועות מאותן שעושין הכלים חיפוי פירוש חופיא כי דעבידוזהו
 הוצי ועבדינהו לוליבא דגול מאן הא. רבא אמר ע"א( צ"1 )רף רב"ק מגמרא נסתר זהודבר
 מאי קני לא חבל( )פירש"י שרשורא ועבדיה חופיא כו' קני הופיא ועברינהו הוצי כו'קני

 חופיא אמרת ואי חופיא, ליה הוי הרר ליה סתר דאי חופיא, והוי ליה סתר דהדרמעמא
 שעושין כלי בזה נעשה לא לחבלים סתר דאי כלל הגמרא לשון מתפרש לא א"כ כליהוא

 ראין חופיא כי דעביד נפרצו ר"פ אמר ע"ב( )ל"ב מסוכה בנמרא מבואר וביותרמהוצין,
 רבינו. פי וכן הבית בו שמכבדין רש"י כפי' רקלפרש

 ברויתו מתחלת אחת אחת עצו היו וכו' היא בך לולב של עלין בשית ד'הלכה
 זה ואין כו', הוצא בחד דםליק זהו הראב"ד כתב כו', פסול תיומת להם היהולא
 פסול גם נלמד תיומת ניטלה מדין ה"ה דברי לפרש נראה וכן רבינו, לדברי פי' רקהשגה
 כלל, לו היה בלא מכ"ש פסול וניטלה עלין שתי לו היו אי כ"ש מכח הוצא בחררסליק
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 מרין דנלמד רק תיומת נ,מלה של הדין זה לפרש רוצה שאינו ה"ה על הכ"מ תלונתוסרה
 הגמרא. בחרא כלישנא מנחלקה מכ"ש נלמד ונימלחזה

 בפ"ז כתבתי זו השגה ותשובת וכו' הראב"ד וכתב כשר, ראשו שנקמם הדס ה'הלכה
 ראשו שנקמם ערבה רבינו דמכשיר הסמוכה השנה נמי מבואר שם מ"ש ועם ז'הלכה

 בלולב רק נקפם לפסול דאין כתבתי ואני ולערבה, להדם אחד דרך באומרו פוסלוהראב"ד
 לית הם קצרים וערבה בהדס אבל הדר ואינו בפגם נתינתו ונראה פפח יוצא שיהיהשצריך
 ע"ש. התי"פ כתב וכן ברעבד לפסול בולן

 מעם הכ"מ מבקש כשר, אחר בקן עלין שלשה נשתיירו אם עבו רוב נשרושם
 לחין עלין בדי שלשה בו ונשארו עליו רוב יבשו ע"א( ל"ג )דף ברייתא רבינו השמיםלמה
 בברייתא דמילתא מעמא אני ואומר עכ"ל, ואחר אחד כל ובראש חסדא רב ואמרכשר

 עבותו שתהא ובלבד כשר מיעום בו ונשתיירו עליו רוב נשרו ת"ר ע"ב( )ל"בקמייתא
 הלכה כפסק סברה דהברייתא משום ואחד אחר כל בראש עבותו שיהיה התנו לאקיימת,
 באם ופסק פסול היבש הדס דפסק וכיון ורעימ.ה, רבינו כדעת כשר ראשו שנקפםבהדס
 ג' נשארו באם ממילא מוכח וא"כ לעיל, כמ"ש כשר אחר בקינא עלין נ' אחד בקןנשאר

 כשר ראשו נקפם אי אבל פסול דנקמם לס"ד אלא אינו חסדא ררב והאי דכשר, לחיםעלין
 בד בכל אלא אחד כל בראש לחים עלין ג' שיהיו צריך לא א"כ מנקמם יבש גרעלא

 דר"ח מימרא עם זו לברייתא רבינו השמים לכך וא"כ שכשרין, עלין נ' צריך אחרבקינא
 ברור.וזה

 לו ניט דסיירי הגמרא נת,רוץ וליקטן בעבר רבינו כתב לא למה הכ"מ קושיתועל
 מה' בפ"א וה בספר עיונו ישים אם ומעמו יהיה ברוך לקורא אני אומר אחריתי,הושענא

 הראות בחוש תראה רבינו לדעת לגופה שא"צ טלאכה בדין באריכות שכתבתי ז' די,שבת
 ותמצא. דו"ק אחריתא הושענא ליה דאית הגמרא לתירוץ צריך לא רבינולדברי

 ואני הראב"ד, עליו והשיג מסול, שהוא כל מתולש נקב שניקב אתרוג ז'הלכה
 תנינא ניקב אי חנינא נסדק אי רבינו לדברי סיוע יש ע"א( ל"ו )דף הגמרא מלשוןאומר
 דומיא דהוי מפי ניחא אחר דין הוא שהוא כל וחמר חסרון בלא פי ניקב אי שם תוס'דפי'

 וי"ו בלא חסר ניקב בירושלמי וגם רבינו לפי' רירן תלמודא מסייע תחלה וא"כדאינך,
 מתלמורינו. דמשמע כמו הלכה לפסוק לרבינו גרם וזה הם דינים דשנימשמע
 בשנים אם הכ"מ הקשה מסול, טקוסות ושלשה בשנים אם עליו חוזית עלתהשם
 שני לצר מתפשם הוא אחד שחזזית למצוא דיש לפרש אלי ונראה מיבעיא, בשלשהפסול
 שלש הוי לצר האתרוג מחזיר ואם שנים אלא זה בצר אינו לפנים האתרוג הנראהא"כ
 שאינו אע"פ רבותא זהו מקומות בג' והוא כשנים שנראה מנומר משום נמי פסולדהוא
 מדוקדק שכן רבינו פסל לא לחוד בשנים אפשר אבל פסול השלשה כל אחד בצדנראה
 כנלע"ר מקומות בשאר דוקא בשלש הוא מנומר דעיקר משום בגמרא הגדול רנ,נולשון
 רבינו. לשון לדקדקליישב

 שיעור אתרוג בדין בפוסקים גדול חידוש כתבתי הירושלמי על כתבתי אשרבחידושים
 עולם. לאור להוציאו ה' שיוכנו כעת .,. לסדרן וצריך א' באנדה פאה מ' בפ"אכביצה
 ישוב לעיל כתבתי ואנכי הראב"ד לדעת הכ"מ השיב כו' שאסרנו אלו כל ט'הלכה
 זה. בפרק א'בדין
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 התירה מן לאחרים מקנה ואינו קונה שהקמו לקנז אותו נותנ*ז ואין יו"דהלכה
 הפעופות לעונת דבהגיע הר"ן דעת הכ"מ כתב חוזר, אינו לו החוירו שאםונמצא
 לקמן, קמן בין חילק לא רבינו וגם הזכירוהו, שלא הפוסקים על ותמה מקני, נמיאקנויי
 בר אבא א"ר מאי ומעמא מקח מקחן הפעומות ע"א( )נ"ר בגיפין שם דמיים ברורונ"ל
 לקמן קנין רבנן תקנו וממכר דמקת במילתא דוקא וא"כ חייו, כדי משום יוחנן א"ריעקב
 לא בדין ע"ב( )מ"ו בסוכה זירא ר' חילק לא לנך תקנו, לא באתרוג אבל חייו כדימשום
 מובא וחריף הפעומות לעונת הגיע אפי' ינוקא כל משמע לינוקא הושענא אינשליקני
 סמיכות ליתן דיש נראה ואגב לאחרים, מקנה שאינו תורה דין נקפ,נן תקנו לא דבזהמשום
 מה לתרץ ליה יחיב ולא מירי לך ריהבינא לינוקא אינש לימא לא שם זירא ר' דאמרהא

 מ"מ בו שיצא לאחר הקמן מן ל'מלו יוכל וא"כ להחזיר ע"מ דנותן אע"ג הכ"משכתב
 בתחלה והתנו בסופו לקיימו שא"א תנאי רכל טשום במל ותנאי נטורה במתנה קונההקמן
 ביומא לינקי הושענא אינש ליקני לא זירא ר' אמר לזה וא"כ קיים, ומעשה בבלתנאי
 ע"מ לו שיתן תאמר פן אך לאחרים, מקנה שאינו להחזיר יכול דאין משום קמאמבא

 לך ריהבינא לינוקא אינש לימא לא זירא וא"ר אמר לזה הברנה לאחר ממנו וימוללהחזיר
 לתנאי רקיים מצינו בגדול בשלטא שקר, דבר לשונכ לסדו משום ליה יהיב ולאמירי
 נמצא גמור קנין הקמן רקונה להחזיר ע"ס ל'תן אפשר אי בקפן אבל להחזיר, ע"סבנותן
 חילק לא רלכך אלי שברור לדינאי מבנא שיצא, לאחר ממנו גומלו אי מידי ליה יהיברלא
 דהיכי דסבר משום לו ליתן דמותר הפעומות לעונת שהגיע בקמן אתרוג בדיןרבינו
 דין לכך למיחש דליכא ה'כי אבל רבנן תקנו עמו ויתנו שישאו חייו לכדי למיחשדאיכא
 מדייק הבמרא כי בזה חילקו שלא ולח"מ הכ"מ על אני ותטה מקנה, שאינו קייםתורה
 שם בנימין עיין הגדול, שנות לכלל שהגיע עד קונה אין תורה דמדין לומר מעמאמאי

 רבינו. עם שהדיןותמצא
 דפי' הלח"מ הקשה שוב, *ום את ולא השכת לא רוחה אינה 11 ושמחה י"גהלכה

 דרבינו ותימה בכלי, שירה דעיקר כמ"ר וזה שבת דותה ד"ה קרבן של בשיר אבלה"ה
 קושית וזה שבת, דרוחה פסק קרבן של ובשיר בפה שירה דעיקר מקדש מה' בפ"גפסק
 במקדש, שבות דאין חרא תירוצים שני תוס' ומייתי כתנאי( ד"ה ע"א נ"א )דף בסוכהתום'
 שירה עיקר דסבר יהודה בר כר"י שבת דוחה דחליל למתניתין ומוק. פריך בירושלמיועוד
 ותירוצו הקושיא דאיתמר ניון במקרש שבות דאין תירוץ מייתי למה הדבר ותמוהבכלי,

 בירושלמי תירצו לא באסת למה וגם זו, קושיא על שנות דאין תירץ ולאבירושלמי
 שבות דאין ומשום כרבנן שבת בלא שבעה ואין חג ימי שמונה מכה דחליל מתני'דאתיא
 הירושלמי לתירוץ הפליאה בית מחזיק שאין גדולה בפליאה הענק תמוה וביותרבמקדש,
 י דף )ערכין החג ימי בשמונה מכה דחליל האי על פליג בפה שירה דעיקר מ"רמשמע
 לתרווייהו. פסקו ורבינו שבת בלא שבעה דאין קושיא משוםע"א(

 משנה על בסובה התירוץ זה אותי כיוון דעת לאדם וחונן הבורא בעזרתומצאתי
 היא יהודה בר יוסי דר' מתני' וז"ל בירושלמי ואתמר דוחה, קרבן של הא תנארהחליל
 יום עשר בשנים שם( )ערכין תנינן תמן ומקש. וי"ם, שבת דוחה ראינו סובריםרחכמים
 סתם, לה אמר יוסי ר' שבת, בלא שמונה ויש החג, ימי ובשמונת וכו' מכה החלילבשנה

 רר' אני אומר וא"כ הירושלמי, עכ"ל היא יהודא בר יוסי דר' יוחנן ר' בשם בון בר יום'ר'

 דבסוף משום יהודא בר יוסי בר' אתיא דערכין ההמשנה לתרץ מוכרח דוקא בון בריוסי
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 התירו שבות כל לא בון בר יוסי ר' אמר אתמר י"א טשנה על )פ"י( בירושלמיעירובין
 הירושלמי קושית ל"ק במקדש התירו שבות דבל רסברי אמוראי לאינך וא"כבמקדש,
 התירו לא זה שבות סברי רוחה דאינה דסברי ורבנן בטקדש התירו שבות משוםדי"ל
 אבל יהודה, בר יוסי בר' לאוקמי בון בר יוסי ר' דוקא הוצרך ולכן בון בר יוסי בר'שההא
 אזיל, לשיפתו הוא אך בון בר יוסי דר' לתירוץ צריך לא בשבוחים לחלק דאין הסברמאן
 לשיפתו, דאזל בון בר 'וסי ר' דברי הוא הירושלמי של התירוץ זה תוס' דברי מתורץוא"כ
 דברי וגם הירושלמ', לתירוץ צריכין לא התירו שבות משום דאמרינן מ"ר לאינךאבל
 במקדש התירו זה דשבות דסבר שלו ריניס פסקי סתרי דלא הדק היסב מבואריםרבינו
 להלכה. פסקו ולכך כיחידאי מכה החליל החג ימי דשמונה משנה לאוקמי צריךולא

 י"ל להירושלמי סתם דכתב ג'( משנה )פ"ב בערכין התי"פ על השגה לי ישומזה
 רא~יל הירושלמי תירוץ יצא מי מבפן למירק נחית ולא במקדש, אף אסרו זהדשבות
 בתום' ראשון תירוץ מנ"ל וא"כ התירו לא זה שבות דלמא תיקשי לדבריו כילשיפתו

 פסקי וא"כ רוחה, דאינו סבר בפה שירה עיקר דסבר מאן ובאמת ירושלמי, תירוץדלמא
 ולאינך לשימתו תירץ בון בר יומי ר' רדוקא למ"ש אבל כסותרים, יהיו רבינו שלהלכות
 שימתו לתרץ כרי במקרש התירו שבות כל דלא בון בר יום' רר' מימרא ליה ליתמ"ד

 לאומרו, הדבר שנכון היפב ודו"קבסוכה,
 ולב. כליות בוחן בעזר לולב הלכותסליק



 והדאל" אתץ "שיתיגןא

 וצא לגרא סג"ל יחזקאלרב*
 ביהודה- 'נורעבעל

 זצ"ל ביהודה" "נודע בעל הגאון שדרש שובה לשבת דרשה כאן מדפיסיםאנו
 "אהבת דרשותיו בספרי נדפסה ולא לעצמו זצ"ל הגאון שרשמו כחי"ק עצםמתוך
 ,201 מס' שליט"א אדמו"ר כ"ק באוצר ונמצא לציון", ו"דורשציון"

 לא כך משום )ואולי בדרשותיו כדרכו דרוש דברי כוללת אינה זוררשה
 תוכחתו בשבט מיסר בהם לתשובה, התעוררות דברי אלא הנ"ל( בספריונדפסה

 בקיום ולזהירות התורה ללימוד הבנים, לחינוך לתשובה, קהלתו בניאת
המצוות.
 לעורר היה שברצונו הלכות מסרטי כמה רבינו מפרט התוכחה דברילצד
 הלכות בכמה חידושים מוצאים אנו וכאן הקהלה, בני בקרב וזהירותלתיקון
 שיטתו כשמלה מברר הוא זה שכדרוש האחרונים גדולי בהם שנחלקועמומות
 הקידוש תיבות בלחש האומרות הנשים בענין דבריו כדוגמת אלו,כענינים
 יוצא ורבינו האחרונים, מגדולי הרבה בזה שדנו המקדש עם ביתרוהבדלה
 לבטלה ברכה דהוא בבירור ומסיק המתיר המנ"א דברי על וחולק זה נגרחוצץ
 בבירור פוסק כמרב כוס. להם דאין כיון והבדלה קידוש ידי יוצאים אינםוגם
 ברכה אחריהם לברך חייבים הסעודה קודם כשב"ק מזונות מיני האוכליםדאלו
 להמעיין יראה כאשר ועוד, בברהמ"ז, חובתם ירי יוצאים ואינם שלשמעין

בפנים,

 שוולוו קש4נו4 שוו 1ו אייתה 4איחן4ח4איח
ב"ה
 גדול תלמוד וגמרו שנמנו ואף גדול מעשה או גדול תלמוד אם מ:( )קדושין בגמ'נחלקו
 גדלו זהו שהרי המעשה גדולת נלמד התלמוד מנהולת במעמ' רוק מעשה לידישמביא
 יראת אלא בעולמו להקב"ה ואין העקר הוא המעשה וא"כ מעשה, לידי שמביא תלמודשל

 אשרי נ.( )פסחים נאמר שעליו הש"ס וכל התלמוד כל בידו שיש סי ואפילו בלבד,שמים
 פלפול כל יועיל לא לא ואי אין אוצרו היא ה' 'ראת אי אעפ"כ בידו ותלמודו לכאן שבאמי

 מי"ז( פ"א )אבות אמרו יפה הדבר וכן הואיל כן ואם דבר, מתוך דבר הבנת ולאהחכמה
 ילכו למען תורותיו ואת הא-לקים חוק' לעם להורות המעשה אלא העקר הוא המדרשלא

 ישמרו. צדיקים ואורחות מוכיםבדרך
 שלשה ועוד רובן עברו כבר אין והעבר תשובה ימי עליהב מוכיח שמם הללוהימים
 בתשובה לשוב ואשובח ררכי חשבתי בגופו ויקיים דרכו יחשוב אחד כלהנשארים
 ואמרתי הימי' בקרב ליחיד אף התשובה כח סגולת אחת פעם הארכתי וכברשלימה,
 שישוב אחד בחמא שאף משום הללו בימים תשובה ע"י נקרע שבועה עמו שיש נזראפילו

 גזר והרי בישראל נדולה ישועה ועשה לזכות ויכריע חייב חציו שהעולם אפשרבתשובה
 בישראל .שועה שעשה ע"י ונקרע שאזל שנשבע שבועה עמו הי' שאול בן יונתן שלדינו
 שהכריע ע"י זכאי .צא מיס חייב רובו נשאר ועדיין בתשובתו תיקן לא שזה שאפשרוא"כ
 שזה אומר אני ועתה בזה אחת פעם הארכתי וכבר מסייעו הרבים וזכות לזכותהרבים
 ונו' דרכו רשע .עזוב קרוב בהיותו קראוהו בהמצאו ה' דרשו ו( נח )ישעיה הפסוקפירוש
 ישראל. לכל סליחה שירבה פירוש לסלוח ירבה בילקינו א- ואל מ"מ העוונות כל על תשובה עשה שלא שאף המעם ואמר וירחמהו ה' אלוישוב
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 עבר אם ל"ת בין עשה נין שבתורה מצות כל תשובה( בה' )פ"א הרמב"ם לשוןוזה
 להתוורות חייב מחטאו וישוב תשובה כשיעשה בשגגה בין בזדון בין מהנה אחת עלאדם
 חטאתם את והתודו וגו' יעשו כי אשה או איש ו-ז( ה )במדבר שנא' הוא ברוך ל הא-לפני
 חטאתי השם אנא אומר מתודה כיצר עשה, מצות זה וירוי רברים, וידוי זה עשואשר
 לדבר חוזר איני ולעולם במעשי ובושתי נחמתי והרי וכך כך ועשית. לפניך פשעתיעויתי
 הסרבה וכל לחטוא[ ישוב ושלא עזיבה החמא שיעזוב ]פירוש וידוי, של עקרו וזהוזה,

 כל על כפרה שהוא לפי המשתלח שעיר משובח. זה הרי זה בענין ומאריךלהתוודות
 את עליו והתודה כא( טז )ויקרא שנא' ישראל כל לשון על עליו מתודה גדול בהןישראל
 והחמורות הקלות שבתורה העבירות כל על מכפר המשתלח שעיר ישראל בני עונותכל
 בשעיר מתכפר הכל לו הודע שלא בין לו שהודע בין בשגגה שעבר בין בזדון שעברבין

 על אלא לו מנפר השעיר אין תשובה עשה לא אם אבל תשובה שעשה והואהמשתלח
 וכו'. הקלות הן ומההקלות
 מכפרת התשובה תשובה, אלא שם אין כפרה מזבה לנו ואין קיים בה"מ שאין הזהבזמן
 דבר שום לו מזכירין אין באחרונה תשובה ועשה ימיו כל רשע אפ.לו העבירות כלעל

 של ועצמו מרשעו, שובו ביום בה יכשל לא הרשע ורשעת יב( לג )יחזקאל שנא'מרשעו
 וש"י. הרמב"ם עכ"ל עליכם, יכפר הזה ביום כי ל( פז )ויקרא שנא' לשבים מכפריוה"ך

 לאבד שלא לנו ראוי התשובה רק כפרה שום לנו נשאר לא ריתמי יתמ' ואנווהואיל
 יזעק משכבו על בשכבו בלילה וגם גמורה, תשובה במחשבתו אחר כל ולשוב הזההזמן
 בגתים שב יז:( )ר"ה בגמ' וכמ"ש נורם הזמן כי עוונותיו, על להתמרמר ומרה גדולהזעקה
 טובה יאבד לא אם יודע ומי וכו', גביות אילי כל הביא אפילו בנתים שב לא לומוחלין
 כמה תשובתו מניעת ע"י מאבד ונמצא וגזם חסיל ילק ארבה שזהי' יגרום ח"ו ופןהרבה
 וחיו. שובו כן עלנפשות
 כל קצר בזמן לעשות בידו שאין שאף צריך דבר ראשית פנים כל על לשוב הרוצהוהנה
 לבך אל שנתת ומיום בעי לבא רחמנא וכעת הזמן אריכת לזה צריך כי התשובהעניני
 כי התשובה המונעים דברים המונע להסיר צריך מ"מ דבריך, נשמעו ולהתענותלהבין
 התשובה המעכבים דברים כ"ד מנה הרמב"ם והנה מונעו, והמונע לשוב יכול הואאיככה
 רברים מהכ"ד השלישי הזמן, לפי ונחוץ שצריך מה נשתמש רק כעת לפורפם המהורבים
 הי' בו מיחה אילו ברשותו ובנו הואיל בידו מוחה ואינו רעה לתרבות יוצא בנו הרואההוא
 רבים בין יתיר בין באחרים למחות בידו שאפשר כל זה עון ובכלל כמחמיאו, ונמצאפורש
 מכאן בתים בעלי הרבה עם לי ריב והנה הרמב"ם. עכ"ל בכשלונם ינ.חם אלא מיחהולא

 יוצא הבן יקרא שלא בדעתם יעלו אל כי רעה לתרבות שיצאו בניהם אתשמניחים
 עול פורקים שבבחרותם כיון רק זונו' רועה נעשה או נשתמד כאשר אם כי רעהלתרבות
 רעה לתרבות .צאו הרי הזה עולם תאוות ואחר בליצנות היום כל והולכין לגמריתורה
 לתרבות לגמרי יצא לא ח"ו אם יודע וסי ומורה סורר בן של דעתו לסוף תורהוהגיעה
 עשו ויחי הנערים מגדלו ניכר אינו עדיין ובבחרותם יצה"ר' של דרכי כן כי בגדלםרעה
 לא ה' פועל השת חיות ובשאר בכלבים ומשחקים להביא ציד לצוד הולכים ציד יודעאיש
 וחושך עשית ככה מדוע לאמר מימיהם עצבום לא והאבות ספר בשום להסתכליביטו
 ואם הרע חדלו הבחורים הבנים את יחד והבנים האבות סתרה אנכי והנה בנו, שונאשבטו
 מעתה דרכיהם ייטיבו כן על ...לאו
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 חלה[]עניני
 בקצת נכשלים היות אתכם הנהרת. עריסותיכם ראשית עסקי על אתכם קראתיראשית

דינים
 אחר חלק הנחתום מן לקנות נוהגים יש הב"ח וכתב ד' ס"ק שכ"ו סי' בי"ד השיךז"ל
 ההא וכך עליו, ומברך חלה ממנו ומפריש חלה כשיעור הלק באותו ויש גדולהמעיסה
 מחלקו מפריש א' וכל כשיעור בו שיש א' לכל ארם בני להרבה עיסה מאותהמוכר
 הגדולה העיסה הנחתום שגלגל מיד רהלא חרא מעות, שזה פשומ והדבר עליו,ומברך
 כ"ש מכשיעור, פחות קמנים לחלקים למכרה רעתו הי' אפילו חלה ממנה להפרישחייב
 חלה להפריש עליו חלה דהמצוה וכיון כשיעור לחלקים אלא למכרה דעתו שאיןהכא
 חלה יפרישו שהלוקחי' לחלקים למכור לכתחלה נתיר האיך העיסה כל פתורהושוב
 העיסה כל פמורה הנחתום דבהפרשת כיון ותו יברך, ולא יפריש לא והנחתוםויברכו
 ע"כ. שא"צ ברכה משום בפ"ע ברכה א' כל ושיברך לחלקים למכור לכתחלה נתירהאיך
 והמ"ז הש"ך, עמו והסכים בתשובה ושהאריך הוא גמור שאיסור מרבותיו שקיבלוכתב
 ומוקי מחלקו מפריש להיות לכהן מעות להלוות ררשאי ששנינו מה עפ"י היתר קצתכתב
 הקונים, הנשים ליד בא כבר כאלו הוה נמי הכי לידו בא כאלו דהוה כהונה במכירילה

 לא אבל הנחתום מזה ע"ש בכל ליקח רגילין הקונו' שהנשים באופן דהיינו מסיקאמנם
 בזה. נכשלים בעירינו שכאן שמעתי והנה אחר,באופן
 לידבק המשרתת ורגילות בבוקר הישינות הנשים אלו יעקב לבית אדרש זאתעוד
 אף פשוט גהו הנה חלה, ונופלים האפי' אחר ממפתם קמים והם בפת או בהעוגההחלה
 כיון חשש בזה אין מ"מ החלה, דבקתי לאמר תכף שם לקרוא המשרתת הנשיםשרגילו'
 רעה זו אמנם כרחה, בעל שם לקרות יכולה אינה הבית בעלת של רק שלה אינהשהעיסה
 וכיון חלה שימלו כלתה או בתה לצורך כן עושה עצמה בית הבעלת לפעמי'חולה

 החלה וגם לבמלה ברכה עושה השנית ושוב שם, קראה כבר הבית הבעלת שלשהעיסה
 כלל. חלה שם תקרא לא כן על העיסה, כלחיסרת
 וכל מעורבת החלה הרי מ"מ שם קוראת אזנה אם אף החלות בדיבוק איסור ישעור
 חלק שזהו למפרע הוברר ברירה אמרינן כך אחר ההפרשה ע"י שההיתר אלא סבלהעיסה
 בה, דבוקה שההלה בעיסה ומאה מאחד פחות קפן חלק אח"כ להפריש צריך ות"כהחלה,
 דוקא מפרישה ואח"כ אוכל ח"ל חלת דקיי"ל דהא מ"ו מ"ק שכ"ד בסי' בהדיא הח"ז כתבוכן

 חיל עושים בנות רבות על תגר וקרא חן לוית בעל בזה נתעורר וכבר ומאה. מאחדפחות
 בהעיסה החלה חלק ידבקו שלא נומה דעת. כן על לצרכם, בביתם כן ועושים בחנו'היושבי'
 לחלה. הקפן הזה החלק כל כאשר חמול ושח"ב בפ"ע בך הקפן חלק זה יאפו רקכלל

 כשאופים הקודמין בדרוש.' הזהרנו שכבר מה נזכיר חלה בדיני עסוקים ואנווהואיל
 כדי חלה שיקחו קודם שיניחו ההלק ליקח יזהרו לפעם מפעם בגיגית שאור ומניחיםלחם
 החיוב. על מפפור להפריש השנית באפי' יכשלושלא

 מעפ ליחן צר,כין לאקשין כמו בביצים הנילוש מבצק חלה שיעור כשעושין כןוכמו
 לשרוף ואסור להפריש, צריך וחלה העיסה הוכשרה לא כן לא דאם הלישה, לתוךמים

 בה. יעשה מה החלה נפמאה שלא וכיון מהוריםקדשים
 ברכה. בלי חלה להפריש צריכין חלה שיעור ויש לעקוך כמו מתיקה מיני המוכריאלו
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 וברכות[ והבדלה קידוש]עניני
 סמך להם מצאתי ואמנם בו, זהירים אינם הלומדים ואפילו כל בם. נהוג מנהגראיתי
 והוא גמור איסור אצלי והוא עמ' כן לא אני אמנםבמנ"א,

 כשמקדשיי
 או

 מבדיליי
 שאחד

 אינם והמה להסברך דעתם ויכוונו ישמעו שבולס וראוי כולם את ומוציא הכום עלמברך
 והנה ההבדלה, או הקידוש כל המברך עם לברך להם יחשב למצוה ואדרבה בזהזהירים
 א' שכל הדבר נכון ר"ל ז' סעיף קפ"ג בסי' הש"ע כן פסק המזון שבברכת הדבראמת

 הרמ"א שם ומסיים החתימו', אפילו וברכה ברכה כל המברך עם בלחש יאמרמהמסובין
 בזה זהירי' אינם שהם די לא והנה אמן, שיענה כדי המברך קודם קצת לסייםויקדים
 טטתינין והמה הבית בני שרבים לפעמים בשמים ברכת אפילו ההבדלה בשעתואררבה
 זמן המבדיל ברכת ומתחילין האש מאורי וברכת הריח ברכת שיברכו עד המבדילבברכת

 הברכה באמצע עדיין והמה קורם מסיים והוא הכוס שבידו זה התחיל שכבר אחרמה
 שאין פשומ וזהו עונים, וב"ש הוא ברוך שאפילו אלא אמן שעונים לנו די ולא אמן,ועונים
 שמע כד נהג הרא"ש רק בגמ' נזכר אינו שזה הפרקים ב.ן אפילו וב"ש הוא ברוךעונים
 לא הס להפסיק שאסור במקוטות לזה להפסיק אבל וב"ש, הוא ברוך אומר הי'ברכה
 ברכת הסברך עם שמברכין הדבר עקר שאפילו אלא שיבוש, שהוא פשות זה וכללהזכיר,
 וא"ב כום בלתי לברך יכול המזון ברכת שבשלמא בעיני, הוא גמור איסור והבדלהקידוש
 הבעל ביד והפת שהכוס כיון פת או כוס שצריך והבדלה קירוש אבל לעצמו מברך א'כל

 והוה שלו בקידוש יוצא שאינו אצלי ופשוט מבדיל, מה ועל מקדש השני זה מה עלהבית
 ולא לשמוע, לבבו נותן אינ. שהרי הפסיד הנית בעל של קידוש ואפילו לבמלה,ברכה
 נכשלים וא"ב הבית, בעל של הקידוש תוך הפסק וזה וב"ש הוא ברוך שעונה אלאעוד

 לכפלה. בברכה נכשלים וגם מ"ע, שהוא קידוששמבפלין
 לשון מבין אינו שאם הש"ע שפסק מה על ב' ס"ק קצ"ג בסי' אברהם מגן שהרבוראית.
 המנהג מיהו לעצמן יברכו שהנשים מזב ולכן הס"א וכתב בשמיעה, יוצא אינוהקודש
 וכ"כ בדבר, שימחה מי מעולם ראיתי ולא מבינות שאינן אעפ"י דיוצאות כרש"י הזהבזמן
 ונ"ל בשמיעה, הארץ ועמי נטיס יוצאות דאורייתא שהוא בקידוש ואפילו כן דהמנהגב"ח
 קפ"ג ס" כמ"ש ולשמוע לכוון דא"א והמברך המקדש עם במלה מלה שיאמרו טובדמ"מ
 הרב ושכיב ניים כי ולדעתי המקדש, עב שיאמרו בקידוש גם שכתב הרי הס"א, עכ"לס"1

 קירוש לדמות ורצה המזון בברכת שסיירי קפ"ג ססי' ראיה שהביא שמעת' להאאמרה
 וכן כום בלי א"א וקידוש כום בל' אפשר שזה שכתבתי ממעמים כלל דמי ולאלזה,

 מפסיק הי' ואם הכל ולשמוע לכוין שא"א הפעם המור כתב בבה"מ ואפילוהבדלה,
 אף בפר קורא כשארם אבל הכוונה, הפסיק הרי אחר לדבר פונה והי' השמיעהבאמצע

 ולבוין, לשמוע מוב יותר כי מדוחק עושין אנו שזה הרי יצא, כוונה בלי מקצתה קוראאם
 אחרת תקנה אין קצרה אחת ברכה רק שהוא בקידוש כאן אבל לתקן שאפשר שםוהיינו
 ועל הריח על לברך לו א"א ואם הבדלה, וכן יענה, אמן רק ולשתוק ולשמוע לכויןרק

 ויברך הבדלה ברכת המברך שיספם ער ימתין הבדלה ברכת המברך שיתחיל קורםהאור
 ולשמוע. לכוין צריך כי המברך ברכת באמצע יפסיק ולא האור ועל ריח עלאז

 מתחילין כשהם לפעמים השחר ברכת בבה"כ בשחר כשמברכין מההמוןהרבה
 לברך הבירו מחתיל וכו' תסדיס הגומל שהוא הברכה סוף שנמרו קודם שינה,הטעביר
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 וכו' אתה ברוך מן כי איסור, והוא ואמן וב"ש ב"ה אחריו עונה והוא הש"ץ אוהברכות

 הברכה באמצע להפסיק ואסור אחת ברכה הכל פובים חסרים הגומל סוף ערהמעביר
 שומע דהיינו הברכות מסופי בו וכיוצא הקדוש הא-ל אחר או איש"ר חוץ אמןלעניית
 יותר. ולא קרושה אותפלה

 לעקוך שקורין מתיקה מיני חנף ואוכלים היי"ש על מקדשים וי"מ בשבתלפעמים
 אחר ויברך לסעודה ידיו שיפול אף כי שלשה, מעין ברכה לברך צריך הסעודהקודם

 הסעודה קודם שנתחייב מה שלשה מעין פומרת אינה שלשה ברכת מ"מ בה"מהסעודה
 י"1. סעיף ר"ח סי' בש"ע כמבואר פותרתן שלשה שברכת ותמרים מייןחוץ

 מוכה[]עניני
 בה יכשלו ובל המצות כל כנגד שקולה היא כי קלה סוכה מצות תהא בל הסוכותחג
 בשמחה לק"מ לזהר יש כן ועל מנרתקה חמה להוציא הקב"ה שעתיר הרזן ביוםלעתיד
 כבוד. לענניזכר

 היא קדושה הסוכה כי להסוכה רע ריח 'בוא שלא סביבה וגם נקיה שתהיה לזהרויש
 ולכבדה לנאותה ראוי כמה ישכיל ומזה לתוכה באים העולם אבות והאושפיזיןמאד
 החשובים. האורחיםלכבור
 השלחן יהי' ושלא מצמרף השיפוע ואין וברוחב באורך מפחים ז' בשיעורה לזהרויש
 כשר. מכך שאין במקוםעומר

 פתוח. הננ שיהיה צריך הסכך שמניהובשעה
 לפלמלם מותר שיהיה כדי השמשות בין כל מהם בודל שאינו סוכה נויי עלולהתנות

 אוב. ויום בשבת ומתיר מקושרולהזהר
 יברכו לא לאו[ ]-ובאם ובא"ל העיר ממושל רשות יקחו ברה"ר סוכות שעושיןהאלו
 בסוכה. לישבברכת
 שבורים. אפילו כלים שאר או סולם כמו מומאה המקבל דבר על הסכך יסככוולא
 על רק שייכין אינם לסוכה חוץ לישן מקילין שאנו מה על המבוארים הפעמים אלובל
 מי לא אם בסוכה לישן עליו יהובה צריך ביום לישן שהולך מי אבל בלילה השינהעקר
 בבית. לישן רשאי צינה והעת וכסת כר לושאין

 האומללים לב וישמח בחניך ושמחת מצוה של שמחה החג בשמחת אחר כלוישמח
 על פרש וזריתי ג( ב )מלאכי נאמר עליו בלחודוי יחדי ומאן המצוה עקר שזוהעניים
 בטדינתינו וגם בוואלחיי שכיח הדבר שבעו"ה הללו בעתים ובפרם חגיכם פרשפניכם
 ששנינו מה 1.רוע לקמרג, מקום השפן ימצא שלא לזהר וצריך מאד שכיחיחולשות
 עניים, מתנות גזל מפני ושנה שנה כל של חג במוצאי וכו' פרקים בר' מ"מ( )פ"הבאבות
 מאכל מכל בחג וגם החג לפני קצבה לשלוח בצדקה ירבה חיים החפץ האיש מי כןעל

 לו. נתן אשר ה' כברכת ידו כמתנת איש לעניים חלקישלח
 לי שומע ואין לבה"כ ובוקר ערב בהתמרה לילך ודרוש דרוש בכל בקראי גרוניניחר
 ומגיפות שחולשות הללו בעתים והנה בבה"כ, מנין שימצא בקושי החורף בימיותמיד
 בגמ' ואמרינן ימים, להאריך שסגולתה מצוה בכל לדבק ראוי יצילנו רחמנאשכיחי
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 דאמרו כיון כתיב האדמה על ימיכם ירבו למען אמר תמה בבבל סבי איבא ח.()ברכות
 מזכה נקרא לבה"כ שהולך א' וכל לחו דאהני הפנו אמר כנישתא לבי ומחשכי מקרמיליה
 ח"ו. רבים מחמיא נקרא אדרבה אז כי תפלה בשעת כפלים רבריכ ידבר שלא ובלבדרבים,

 בוויין הערלים על משג.חין ואינם לקלקולם חזרו ועתה דרי אכשור כבר שבתשמירת
 ישנה. אס ולגרשו שלו הווינר על להשגיח בית לכל וראויהייזר

 עכ"פ 'כונה ישראל שבכלל ומי ודרוש דרוש בכל ה,הרתי כבר לתורה עתיםלקבוע
 ללמוד. עת לעצמו יקבע כהו כפי הרבה אם מעם אם בתורה חלק לו שיהיהצריך

 על עובר.ם ותולע תולע כל ועל ובחורף, בקיץ תולעים שכיחי בי השנה כל המיםלסנז
 את שמכשילין להם והדומה בעקריש לאחרים מאכל מיני המוכרים ובפרם מלקות,ששה
 אלא הנקבים דרך ועוברים קמנים התולעים כי הנפה על שמסננים מה מהני ולאהרבים
 עבה. ממפחת על לסנןצריך

 להסירם. גדול מורח שבראש ואלו מאד תולעים מצוי ובמעים שבראש הדגיםלברוק
 בתורת כופר הוא הר. מעליו תורה דין עול שפורק ומי עליו עומד העולם הדיןעמוד
 למשה הנאמר הוא פה שבעל תורה עפ"י לו שפוסקים שהדין מאמין הוא אם ממ"גמשה,
 שהוא וראי אלא הקב"ה, דברי על עובר קל ממון שבשביל בהקב"ה כמורד הוא א"כבסיני
 חנטים, בדברי מאמין שאינו אפיקורס הוא א"כ בסיני למשה נאמר לא זה דין אול'מפקפק
 אפילו ה' מעם תורה שאין האומר בתורה הכופרין הן ג' תשובה מה' בפ"ג הרמב"םוז"ל
 וכן בתורה, כופר זה הרי עצמו ספי אמרו משה אמר אם אחת תיבה אפילו או אחרפסוק
 שהבורא והאומר ובייחוס צדוק כגון מגידי' והמכחיש שבע"פ תורה והוא בפירושההכופר
 דבר אפילו שהמכחיש הרי בתורה, כופר אלו משלשה א' כל וכו' באחרת 11 מצוההחליף
 משני יסלם לא תורה דין עול שפורק זהו וא"ב לגוי, דומה הוא שבע"פ מתורה אפילואחד
 חיי ויסע מעמו האבן לב יסיר והקב"ה בתורה, שכופר או בהקב"ה מורד שהוא אודברים
 ותתקרב לכם ייסב בזה כי צדקה ועשו משפם שמרו כן על עמו בלב התורה שהואעולם

 וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי צדקה ועשו משפם שסרו א( נו )ישעיה כמ"שהגאולה
 א"ס. ב"ב נואל לציון ובאלהגלות



 וישראל" אמץ "ביתקושןכב

 . זלה"ה חין רחטיט אליהורבי

טילי
 אזטי-

 טש*ט א-ה בעץ-ס

 השנה -אש של יסים שנ"ונענין
 השנה ראש של פובים ימים בשני ז"ל חכמים גזרו אמא. חוקר לב לב. אל נתתי ימיכל
 כולו וקיי"ל אריכתא יומא חרא יומא ליה וקרו אחת כקדושה שניהם נחשביםשיהיו

 אהדדי רסמיכי ויש שבת כדין חומרות שאר וכן בזה אסורה בזה נולדה כגוןלהחמיר
 ואנן לכולם אחד אב והלא יתירתא קולא בהו דנהיגי גלחת של שני יו"מ בשארמשא"כ
 אחד יום הוא מד"ת המצוה ועיקר בידינו אבותינו ומנהג דירחא בקביעא בקיאינןבדירן
 המועדים. משאר זה מועד נשתנה מה וא"כ עצרת ועד השנהמראש
 ימים שני שלאחריו בחודש קבעו אמאי מעובר חודש בכל ולדרוש לתור לבי נתתיועור
 וא"ב ולמועדים לחגים החודש את מונין וממנו הקדוש הוא השני יום שלעולם כיון ר"חשל
 ולפי וכיוצא התפלות סדר ומשנין ר"ח אשתקד חודש של שלשים יום עושין נ"מלמאי
 יהיה וההפרש ר"ח של אחד יום אם כי לעולם לעשות הו"ל לא וא"ב ר"ח אינוהאמת

 ואם שלשים ביום אחריו הבא ר"ח יקבעו חסר הוא שענר חורש ראם דירחאבקביעותא
 דלפי כיון שלשים ביום גם מלא כשהוא ר"ח להיות קבעו ולמה ל"א ביוב יקבעו מלאהוא

 ואחד. שלשים יום שהוא השני מיום אם כי סמנו מונים איןהאמת
 כדי שלשים וביום אלול כ"מ ב"כ ר"ה שיקבעו ראוי היה דלפחות לחקור ישועוד
 דבשאר ואת"ל ימים ב' שהוא חודש בכל שמונין כדרך ב' סיום החורש ימ' מוניןשיהיו
 קבעו לא ומעולם ל"א וביום ל' ביום אם כי הקביעות אין מיהא הא ימים שני שהואר"ח
 לא בר"ח ומשייה ספק בו ואין שעבר מחודש הוא לעולם כ"מ שיום משום כ"מ ביוםר"ח

 הקדוש הוא לבד ל' יום האטת ולפי גמור חול שהוא משום ב"פ ביום שיקבעו להמשכהת
 מ"מ ל"א ויום ל' יום אותו קבעו ר"ה ימים ב' לקבוע לדורות חק עשו שהראשוניםומשום
 יום לקבוע ויבואו ר"ה של ב' מיום ולמנות למימעי ראתו קשה אכתי כן נאמר ]אם[אף

 השני. מיום שמווין ימים ב' שהוא ר"ח בכל הוא שכן כמו בי"אכפור
 למה הטובות בחג א"כ אחד יום אלא כאן ואין אריכתא יומא אומרים שאנו הכיוןותו
 חוץ נעשה כאלו הכפורים ויום ר"ה ליום נתן מגרעות ואדרבה מספק ימים ב' עושיםאנו

 למקומו. וחוץלזטנו
 מזבים ימים ב' עברינן מנהג ומשום ה' מועדי בהם שיש וסיון דבניסן לדעת צריךותו
 מובים ימים ב' בפסח עושים שאנו בצע דמה ימים ב' למיעבר לן הוה שלהם ר"ח נםא"כ
 שהוא השבועות חג וכן הפסח חג הוא בניסן דבמ"ו אמרה והתורה אחר יום הוא ניסןור"ח
 ושבועות הפסח חג של מובים ימים דשני נראה ואדרבה חמישים ביום העומר 'מילמנין
 באמצע. העומר ימי ספירת דאיכא כיון לחילול קלקול ליריאתו

 תו ז"ל והוא אלו בחקירות שנכנס תרי"ג בסי' ז"ל להרשב"ש מצאתי החיפושואחר
 ואפי ה' דף פ"ק דביצה בש"מ כדאיתא התקנה מצד הוא ר"ה של ימים ב' כי במונחהכל
 לעולם תיקנו ולכך החורש את .עברו שמא ימים ב' בב"ר גם עושים היו המקדשבזמן

י ,
 ח. רבגליון ג-ד בגליון ארדרתיי כתבני
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 של '"ט כב' משא"כ אריכתא וכיומא אחת קדושה לחו חשיב ולכך ימים ב' עושיםשיהו
 היו דלא מספק היינו הגולה בני ימים ב' עושים שהיו דמה סוערים שאר של דהיינוגליות
 להאי ליכא דירחא בקיבועא בקיאים שאנו ועכשיו החודש את קדשו יום באיזהיורעין
 מספק הוא שורשם שעיקר כיון קולא בהם נהגו ולכך אבותינו מנהג דמשום אלאמעמא
 היו לא רב"ד נמצא א"כ היום כל עדות מקבלין שיהיו שהתקין ריב"ז תקנת דלאחראלא
 ימ.ם ב' עושים שהיו המועדות כשאר הגולה לבני ר"ה גם ונשאר אחד יום אלאעושים
 ב' עושים ז"ל הרי"ף רלדעת 1"ל והרז"ה הרי"ף נחלקו א"י לבני דאפי' הביא ושםמספק

 מהרב הביא דמלתא ואסיפא א' יום אלא עושים היו לא 1"ל אפרים ור' הרזייה ולדעת'מים
 ימים הב' לעשות והנהיגום לא"י מחרש באו פרובינצא שחכמי שכתב ז"ל המכתםבעל
 יע"ש. אתש ז"ל הרי"ףעפ"י

 הוא ז"ל אפרים ור' הרי"ף של מחלקותם טעם שהרי עדיין הונח לא לענ"דוהנה
 מתורת היה לא הוועד במקום ריבע תקנת קודכ ימים ב' עושין שהיו מה ז"לדלהרי"ף

 קורש אותו נוהגין היו ולמעלה המנחה מן עדים באו אם דאף התקנה מכת אם כיספק
 כמ"ש וכו' אסורה היתה אשתקר יאמרו המנחה קודם עדיכ באו אם הבאהרלשנה
 היו לעולב הן אחת קדושה דלמ"ד ונמצא יע"ש ז"להרמב"ן

 מוניי
 רש"י וכמ"ש השני מיום

 מן עד.ם באו אם התקנה דקורם המנחה עד בדיה ע"א ה' רף רביצה בפ"ק בפי'ז"ל
 'ע"ש השני מיום היה ולסוכות ליוה"כ מונין שהיו מה מ"מ קודש בו נוהגין והיוהמנחה
 חול היה המוערות מנין לענין מ"מ קודש היום נוהגין שהיו הראיה דבזמן הוא ברורוהרי
 מנין למנות הו"ל מ"מ אחת קדושה ימים ב' לעשותו ,ו חומרא דתפסינן לדידן וא"כנמור

 ב' לעשות בסוכות א"ש הוה ובזה מעובר חודש בכל נוהגין שאנו וכמו הב' מיוםהחורש

 דוה הראשון מיום מונין ואנו אחת קדושה 'מים ב' עושין שאנו עתה כן לא גליות של'"ם
 אחד ביום אלא קדושה נוהגין היו דלא ריב"ז של התקנה כאחר אלא התקנה כקודםאינו
 יום שהוא הא' מיום לעולם מונין אנו דירחא בקיבועא בקיאין דאגן דכיון נמיוהיינו
 צורך כאן אין תו תשרי של א' לרם שלשים יום מונין שאנו כיון וא"כ אלול שלשלשים
 מספק. 'מים ב' הנולה בני עושין שהיו כמו ספק מתורת אם כי אחר יום עודלעשות





 ישניםשפתי

 זצ"ל גלוברטן שעסהרבי
 תל-אביב -קארלין

 בעל הזקן אדמו"ר מרן אצל להיות זכה בילדותו תרכ"ד, בשנת בפינסקנולד
 מומחה. מנקר והיה קהילות בכמה הח"ק כראש כיהן זיע"א, אהרן"ה"בית

 לתל-אביב, עכר ומשם בהרצליה והתיישב הקודש לארז עלה וקנותולעת
 וכולם בא"י רבנים הרבה עם תורה של ומתן במשא מכתבים בקשריעמד

 וכן יקירים, בין ויקר באמת שמים ירא מופלג כח"ח כבוד בתואריהכתירוהו
 את "הכרתי תל-אביב: ראב"ד זצ"ל פרנקל ידידיה יצחק רבי הגאון עליוכותב
 ה"בית אצל עוד שהיה זצ"ל גלוברמן שלמה ר' מהם ואחד קארלין, חסידיזקני

 שירש דרכיו ואת רב בעיון לימודו את תפילתו, אח יומו, סדר את ...ראיתיאהרן"
 פרסם וכו'". ראשונים של צפורנם "טובה לומר ויכולנו עליון, קדושימרבותינו

 רצונו על י"ר סי' ח"כ החיים" "גשר בספר ונזכר ניקור, בעניני קונטרסיםכמה
 זה. בענין רבנים הרבה אל שפנה טלית עםלהקבר

 מנו"כ. ושם יגור במושב חש"ו שנת בסביבותנלב"ע

 שלח וקדשים טהרות בעניני קושיות כמה עורך הוא בהם דלהלן תורהמכתבי
 שהותו שנות במשך אמיץ בקשר היה עמו זצ"ל טדנק פסח צבי רבי הגאוןאל

 מתמיהותיו אחת על זצ"ל הגאון של תשובתו דברי מביאים אגו בהמשךבאה"ק.
 אליו( תשובתו מכתב )מתוך שנדפס כפי מצורע, באשם הדם קבלת סדרבענין
 מפלפל שבו השני מכתבו בנוסף ע"א. מ"ז רף זבחים מסכת על צבי" "הרבספרו
 אלו. דבריו עלעמו

 ר' הרה"ג ע"י לדפוס לנו ונמסרו פרנק הרב במכון נמצאים אלומכתבים

 להם. נתונה תודתינו שליט"א, רוזנטל דובשבתי

 כלים טומאתבענין
 מצורע אשם רם קבלת סדרובענין

 הרצליה ת"ש שנת אלוקים" רוח אותו "ואמלא לסרר נ' יוםבעהשי"ת,
 ישראל עדת עינ. ראש הדור פאר הנאון הרב כבוד אל המזב מאלקי יסגישלמא
 הנכבדה. ולמשפחתו פרנק, צ"פ ר'בירושלים,
 ותורה קשות טשניות שתי לי לבאר רבנו לפני בא אני רבה ובהכנעה סליחהבבקשת

 למד. הבישן ולאהיא
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א
 בנר בד"ה הרע"ב כותב המקומות ובשני פ"ב, בעדיות ונשנית פ"א פסחיםמשנה
 "נמוטאת" שנגעו חרס מנלי חוץ כלי וכל הוא מתבת של נר האי מת, "במסא"שנבטא

 "מבא" מלת הרע"ב שהחליף מה א. ראשון. ראשון אם אב, אב אם כמותם, נעשומת
 אם אבל כמותו, נעשית מת בסמא שנגעה כל' שדוקא ההלכה לפי אינה "סומאת"במלת
 אין דלעולם פ"א אהלות הרע"ב כלשון כמותה, נעשית אינה במת שנגעה בכלינגעה
 מה שאלתי עיקר וזה ב. המשנה. מלשון שינה ולמה כראשונים, נעשים שניםהכלים
 בפירושים מקום בשום מצאת. שלא לגמרי, תימא דבר זהו ראשון, ראשון אםשאומר

 מצינו הרע"ב כרכרי נאמר ראם בו, כיוצא ה"כלי" יעשה מת של שראשוןובפוסקים
 בכלי ואדם המומאה, אב זו וכלי באדם, וכלי בכלי, ואדם במת, כל' במת, ממאיםחמשה
 באהלות והמשנה הרע"ב, דברי לפי כמותו ראשון נעשה זה בארם וכלי ראשון, נעשהזה

 המומאה, מאב רק מומאה מקבל כלי שאין היא וכללא במת ממאים "ארבעה" רקאומרת
 מאמא "חיבורו" בשעת אבל "ראשון" רק הוא פרישתו שאחר אעפ"י בזב הנוגע אדםרק

 פ"ה, זבים בליב, לשאר וה"ה בגריו', "וכבס הכתוב מגזירת בהם הנוגע וכליםבגדים
 הרביעי אבל גופו, במת נגעו והם ממרין, ילפינן עצמו מת דממא בגדים כבוסואפילו
 מצאתי. לא זה בגדים יפמאטהמת

 פסחים במת, הנוגע באוכל הנוגע באוכל ראשון, עושה שראשון במת שמצינואיברא
 שזה מוכר דאהלות פ"פ סוף התוי"ם מדברי אולם שלישי, הכא רביעי התם ע"א,י"ז

 משני שחיבורם לאמר אנו מוכרחין ודווקא בו, כיוצא שעושה מפעכ ולא "חיבורין"ממעם
 קשיא דאל"כ בו, השני אוכל נגע למת, מחובר הראשון שאוכל בשעה היינוצדדים,
 נעשית שהקופה הרע"ב כתב תורמסין, מליאה קופה 1', משנה פ"ר מכש,ריןמתניתין
 התורמסין כל ושאר שני הוו בקופה הנוגעים והתורמם'ן ממא "ארם" בה כשנגעראשון
 "הכלים" כל ממאה, שהיא בחבית הרעיב כתב פ"פ באהלות אחרונה ובמשנהמחורין,
 קל אוכלים שלסמא ידוע וזה של'[, הוספה - פמאים כולם מחמין מליאה ]אפילושבתוכה
 הכלים עם החבית נעשית חיבורין משום המעם הרע"ב כתב באהלות אלא כלים,מלמטא
 הנוגע באוכל ועוד בקופה, שנגע להאדם חיבור בלי סיירי ובמכשירין אחר, כגוףשבתוכה
 מקום יש לכן המומאה, אב נעשה אוכל שאין מפני אלא אב, להיות צריך היהבמת

 לחשבו צד שום שאין למת הרביעי ארם אבל חיבורו, בשעת בו הנונע באוכללהחמיר
 אם רק בו כיוצא נעשים אינס לעולם וכלים בו, כיוצא כלים יסמא ואיך המומאהלאב
 בכלים, ולא באדםנגעו

 הנוגע באדם הנוגע שהאדם היינו "בראשון" חומר במת שמצינו לאמר אפשרולכאורה
 ממ"מ פ"ה להרמב"ם שבעה, מומאת ממא חיבורו בשעת אפיה"כ ראשון, רק שאינובמת

 שנעה פומאת הסמא כל באהלות דמתניתין פשפא ולפי מדאורייתא, ולהכ"טטדרכנן
 מהלכות בפ"נ כתב שהרמב"ם א. הרע"ב, נתכוין שלזה לאמר נוכל לא עכ"ז כלים.טממא
 כל וקדשים תרומה ומסמא מפסח" "חוץ וקרשים תרומה לאכול שאסור לענין שרקמ"פ

 הנוגע אדם דמתניתין ופשמא מקום, בשום הזכיר לא זה כלים גם שיסמא אבלשבעה,
 מפמא בחיבורין שני שאדם נאמר ואם במת, הפמאים שנים רק הם באדם ואדםבמת
 לא ב. שלשה. באדם גם הלא שנים, והארם שלשה שהם בכלים חומר מה א"ככלים,
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 המומאה אב הוא אם רק "ראשון" בשם בחיבורין אדם לכנות הפוסקים מכל אחדאיכפל
 סובר וגם ראשון, בשם אותו קורא שהרעיב נאמר אם אפילו ג. דרבנן. אודאורייתא
 "הראשון" אדם שכל לאמר נפעה שלא כדי לפרש אלא לסתום לו היה לא כלים,שמסמא
 ראשון איזה ביאר ולא ראשון ראשון אם במשימות אומר והוא כלים, טממא במתלפומפיה
 ראשון.עושה
 שנסמא שידוע שכתב מדויק, אינו בבשר, שנמצא במחם בעדיות בהרע"ב הלשוןוגם
 גמורה במציאות הוא זה אבל במת, המחם שתגע במציאות אינה כמעפ שזה"במת"
 האדם ומפטאה באדם כלים כדין המומאה אב נעשה והסחמ במחם יתפור מתשמטא
 מומאה ספק משום רק הוא פהורין והאדם שהסכין ומה בודאי, בה שנגעו ידוע אםוהסכין
 במת. שנגעה דווקא כתב ולמהבר"ה,

ב
 מצורע באשם מקומן באיזהו ראשונה במשנה כותבים ישראל התפארת כןהרע"ב
 פי"ד המשנה לשון היפך בכלי, בדם השני מקבל ביד, דמו את הראשון הכהן שקבלשאחר
 כתב ב' הלכה ד' פרק כפרה מחוטרי בהלכות הרמב"ם כן ביד, ואחד בכלי אחררנגעים
 אולם בכלי", ואחד ביד "אחד כתוב ע"ב מ"ז זבחים הברייתא בלשון רק המשנה,כלשון
 נגעים הא"ש הביאה בפירוש, כתוב ה"מ נגעים בתוספתא שהרי היא שמשבשתאנראה
 כשר, שינה ואם אחריו מקבל ביד שקיבל וזה "תחילה' מקבל בכלי שקיבל שזהפי"ר
 שזה תיכף ג"כ שאומרת הברייתא לשון אולמא מה טשובשת שאינה נאמר אםואפילו
 המפורשת מהתוספתא ביר, שקיבל איזה מפרשת ואח"כ המזבח ע"ג זרקו בכלישקיבל
 לפירושם. הברייתא לשון רק שתפסו והרמב"ם, המשנהומלשון

 גדולי שני עם לי שהיה דאורייתא בפלפולא תורה דברי שבתוך לרבנו אגידוהאמת
 יפה יצחק שמואל ר' מר הרה"ג זו, שאלתי לתרץ לב. על נתקבלו לא ותשובתםהדור
 שנם לו והשיבותי שבגמרא, הם'ר לפי לפירושם שכתבו דחוק תירוץ בתור לי ענהמת"א
 על פירושו כל כי תירוץ !ה שאין בוראי הת"י על זה, את לקבל אין דחיקא שינויאבתור

 שהרבה אף ולהרע"ב המ"ר, לפי ולא רעתו חות ולפי הממקנא לפי רק ההשהמשניות
 מפרש במשנה רש"י שרק וכותב עליו מתפלא התוי"פ תמיר הם"ד, לפי מפרש הואפעמים
 מפי ד"ה בתוי"מ הפקדון שבועת בפרק ועיין הרע"ב, פירוש נונת כך לא אבל הם"ד,לפי

 א"כ כלום, העיר לא ובזה בתוי"ם, מקוטות ובשאר היד כל בפרק ד' א' ובמשנהעצמו,
 לפירושם, אחר מקור איזה ישבודאי

 לשון וכן ביד רק כלל כלי צריך שאין המ"ר היה בזבחים דגמרא פשפא לפיושנית
 שהס"א מפרש שזה "נמי" מלת גם הוסיף ורש"י כלים, בלי "סג'" דלא במסקנאהנמרא
 עוזיאל מר לציון הראשון והרה"ג מטנו, תשובה קבלתי לא וע"ז כלל, כלי צריך שאינוהיה
 אחריו מקבל ביד ותיבות "תחלה" שתיבות שכתב הגנוז אור בהגהות שמצא ליהשיב
 רצוני ואין בידי נמצא הנגוז אור הגהות שאין ומאחר התוספתא, של יד בכתבאינו

 הרבה וגם הזה, בזמן מרובות פרדותיו כמה עד אני יורע כי הזה הרה"ג עםלהתוכח
 רעתי לפי אולם בעיני, דבריו ישרו שלא דברים הרבה ויש בינינו שהיה דאורייתאפלפולא

 אומרת שאינה הברייתא לשון בכח אין יד, בכתב האלו הדברים שאין אפילו נאמראם
 מלשון לטור ובפרפ הברייתא, נגד יפה כחה שתמיר המשנה לשון לשנות "לעכובא"כלום
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 והיה בלשונה התופפתא לשון הביא שהר"ש ובפרם בדבריו, לדייק שדרכוהרמב"ם
 רברי שהרי אותה, ולשבש להביאה הרע"ב דברי על העיר שלא ולהתוי"ם להרע"בלכה"פ
 והרמב"ם. המשנה היפך מפורש אחר סקור איזה שיש לא אם לשונם, על תמידהר"ש
 והגר"א לעינים, לפניו הגר"א דברי תמיד שהרי גדולה יותר עוד הקושיא ת"י הבעלועל
 שהגר"א וירוע בהר"ש, שהוא כמו התוספתא לשון מביא פי"ד בנגעים רבה אליהובספר
 פ"א במקואות ה' במשנה כמו גדולים, במקום אפילו המשנה לשון גם לשבש בושאינו

 בזה מתחבם והתוי"מ ממש, לחלה שהוא מפרשים והרע"ב שהרמב"ם "לחלה"כשרים
 בלשון ספק איזה לו היה ואם "לחולין", גורם והוא לחלה, להמבילוס נוסתאוהביא

 ומרברי מהתוספתא ההיפך מפרש ישראל תפארת ובעל דעתו, לפי מגיהה היההתוספתא
הגרש.
 רבינו כבוד לפי כיאות רבה ובאהבה סליחה בבקשת בא אני האלה הדברים כלואחר

 להאיר מרבנו אני ומבקש היא, תורה כי בקש ירחני ואל רנליו בעפר ומתאבק מתחבמאני
 בפלפולא לפניו לבוא ירשני אלי שבתשובתו מרבינו נפולה בקשתי ועוד בתורתו,עינ.

 תורה ובדברי למעלה שהזכרתי הגדולים שני עם לי שהיו האחרים בדברים גםדאורייתא
 ונחת. ובשובע ימים באריכות רבנו את אני ומברך ידי, עלשנתחדש

 רב בכבורהכותב
 גלוברסן אמונים" "איששלמה

 זצ"ל *רנק *סח צבי רבי הגאוןתשובת
 בכל' אחד איתא מ"ח( יד )פרק נגעים רבמשנה העיר כבר[ ע"ב, מ"ז ]בזבחיםהוש"ש

 ה )פרק בנבחים במשניות הרע"ב על מנה והעיר קורם, מקבל רבכלי דמשמע בידואחד
 וכן דק. דלא וכתב בכלי כך ואחר תחילה ביד מצורע אשם רם רקבלת שכתבמ"א(
 ד )פרק הרמב"ם העתיק ושכן המשנה מלשון בנגעים אחרונה במשנה הרע"ב עלהקשה
 קיבל הראשון שהכהן תוספתא הביאו נגעים סוף והגר"א בר"ש וכן כפרה(. מחוסרימהל'
 השחד ביר דאחד בזבחים כאן הברייתא לשון ורק ביר, השני קיבל כך ואחר בכליתחילה
 ביד, ואחד בכלי אחר הגירסא שם וגם מצורע( )פרשת מספרא הברייתא מקור אולםבכלי.
 כברייתא. ועביר מתניתין הרע"ב שביק אמאי קשה כןואם

 חנינא דכבר להביא רוצה דהגמרא בסוגיא, לדקדק שיש מה ואקדים ליישב, ישולענ"ד
 ממשנה הביאו לא למה קשה וקצת ברייתא, ומביא בכל' קבלה גם יש מצורעובאשם
 עדיפא רברייתא י"ל ואמנם וכו'. בכלי אחר דמו את קבלו כהנים שני דתנן: בנגעיםהנ"ל
 רקרא. ודרשא כמעמא מילתא בה ומפורשליח

 מבואר וזה בכלי קבלה יש מצורע באשם רגם לומר בא העיקר הרי נדייק כדאבל
 צורך אין זה ולתרץ מצורע באשם נם שרת בכלי רמן קבול דתנן הא ויתורץבמשנה,
 רקרא.לדרשא
 דמהאי לומר שייך בכל', לקבלה קודמת ביד דקבלה ראמר למאן ררוקא לי נראהולכן
 קרשים קדשי כל כוללת דמתניתין משום וצייריה, דמן קבול דירן תנא תני לאמעמא
 באשם נוונא האי ובכי לשחימתן, ותיכף סמוך הוא קדשים קדשי כל של דמןוקיבול
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 זה בלל למינקת יכול היה לא ולהכ. בכלי, א.נו לשחיפה הסמוך רמו קיבול חךמצורע
 מצורע דבאשם דאמר למאן כן שאין טה ושייריה, בכלי קדשים קדשי של דמןדקבול
 דקבלת דירן תנא קאמר לא אמאי תקשי שוב שביד, רם לקבלת קודמת שבכלי דםקבלת
 אשם גם נינהו מחתא ובחדא קדשים קדשי ככל שרת בנלי הוא לשחיפה הסמוךדמן

 דקבלה ברייתא הך הגמרא הביאה ולכן כך, אחר שנעשית שניה מקבלה לנו ומהמצורע,
 לא דבפלוגתא משום דמן קבול למיתני רצה לא רידן דתנא לומר דרצה והיינו קודמת,ביד
 ביד קבלה דאמר למאן דגם והיינו עלמא, רכול' אליבא זו משנה לשנות ורצה סייר.קא

 למיתני מצי דהוה גב על )ואף דמן. לקיבול ש.יריה ולכן כוותיה מתניתין אתיאקודמת
 כיון מקום מכל עלמא, רכולי אליבא ואתיא שרת בכלי דהוא לזריקה או למזבח רמןוקבול
 על רפאה( קמא )פרק הריש מתרץ זה וכעין לה. תני לא דמן קבול סתם למיתני מצירלא
 ע"ש(. גדולה, תרומה שם תשיב דלאהא

 הרע"ב דקרק ושפיר קודמת, בכלי דקבלה רנגעים כמתניתין פוסק הרמב"םוהשתא
 תהיה שהמשנה כדי דמן קבול במתניתין שנה לא מעמא דמהאי ונחים( )למשנהבפירושו
 דמן דקבול לסתום יכול היה לא קודמת ביד קבלה דאמר ולמאן עלמא, דכוליאליבא
 לקבלת דשייריה רירן דתנא אליבא אלא קאמר לא דהרע"ב ונמצא שייריה. ולכןבכלי
 קודמת. בכלי דקבלה להו מבירא בתראה סתמא שהיא דנגעים מתניתין אבלדמן,

 זצ"ל הגאון תשובת על שנימכתב
 שאלותי על להשיב הפנויות מרגעותיו רק ואולי משעותיו גזל אשר לרבנו תורותרב
 המקורות שכל מצאתי ובדבריו הרש"ש לדברי שצפן לנפשי עונג מצאתי אחד מצראליו,
 שבנברא ובאשר שם, בדבריו נמצאים כולם ת"י ובעל הרע"ב דברי לבקר במוחישעלה
 בזה, שנתקשתי היחיד אני שרק חשבתי הרש"ש הגהות אין ידי שתחת זימומירדפוס
 מצאתי הגדול לתמהוני אולם הוה, הקשה דבר על עמר כזה גדול שנס אני שמחועתה

 על לאמר נוכל שלא זאת לבד רק', "לא הרע"ב על שכתב הזה הגדול הגאון עללהקשות
 מכל ברור זה אבל זו, התוספתא ראה שלא ליה, נהירין היו התוספתות שבילי שכלהרע"ב
 סמה להיפך וכתב פירושו, שכתב בעת לעיניו פתוח היה הר"ש שפירוש בפירושושורה
 המשנה לשון נגד שהוא התמיה לתרץ יספיק וזה דק שלא נאמר וע"ז הר"ש,שכתב

 כדבריו. מפורש מקור איזה לו שהיה לא אם והר"ש והתוספתאוהרמב"ם
 מאן איזה שהיה מוכיח הגמרא שמלשון נראה שמרבריו רבינו לסברת גם נבואועתה
 מוכיח דנמרא סוגיא אדרבא לשחיפה, סמוך שתהיה תחילה היתה ביר שהקבלהדאמר
 פסול האשם כלי קבלת שבלי בפשימות אצלם שהיה בכלי "אלא" ליה סגי דלאלהיפך
 לדם לומר יכולים היינו כי מספיק היה לא המשנה ולשון הברייתא, להביאומוכרח
 הקרבנות בכל כמו בכלי הנפש דם "כל" שקבל ואחר הנפש לרם זקוק שאינוהבהונות
 שגם הפסוק מן מפרשת והברייתא לבהונות, הדם מקבל היה הנפש דם כל לקבלשצריך
 מקצת מקומן באיזהו בפירושו הרמב"ם ולדברי הנפש, דם רווקא להיות צריך הזההדם
 וכן בכלי שכולו הקרבנות בכל כמו מצורע באשם הדם קבול שאין היינו בכלי וטקצתביד
 כללי בהדי למתנ.יה ליה פסיקא דלא משום שייריה, בד"ה ע"ב מ"ז זבחים שם רש"ילשון
 עכ"ל. בכלי דמן קיבול 'שכל" קרשיםרשאר



ל
-

 יוראי" אהץ "י'* קיפד

 בקיבול הקרשים כל כלל שלא שבזה שבגמרא, ובריא השקלא כל שפיר אתיוהשתא
 שבפרמן ומה בכלי, הרם "כל' קבלו שלא קרבן איזה שיש למידין אנו "בכלי" דמןכל
 הרבה יש שהרי שוין, שם במשנה האמור שכל מכריח אינו זה בכלי, דמן וקבולכתב
 האשמות כל נזיר, אשם וכן לחם פעו צבור שלמי זבח' כמו כולם, שוים שאינםדברים
 בכסף באים ואינם שנה בני באין מצורע ואשם נזיר ואשם שקלים, ובכסף שתים בניבאין

 מצורע באשם יש וכןשקלים,
 שפעוי

 במשנה שמפורש מה בכל אבל "ביד", קבלה נם
 שוין.כולם
 עוד שונין היו בלשונו מקומן איזהו שפרק כתב גדול שאחר שזכורני לרבינו אעיראגב
 בו שאין שלם פרק משנה סררי הששה בכל שאין וראיה במדבר, שהיו בעתישראל

 זה. פרק רקמחלוקת,



- תורהחידושי  

 וצ'ל ציינוירש ליב משההרב

 הבלי בגורש בלי קשושבענין
 בר רמי מיני' בעא גמ' ע"ב, ת"זמנחות

 קמצים שיקדש מהו שלחן חסדא מרבחמא
 ב' בזה פירש רש"י הנה שלו,בגודש

 קומצי מקדש אס א', פירושפירושים,
 פירוש בזיכין. בלי הפנים לחם שללבונה
 מנחה קומץ מקדש אם בתוס', פירשו וכןב',

 בכלי הקומץ נתן כאילו שיהי' בהיכלשקמץ
שרת.

 קומצי על בעיא דהאי נפרש אםוהנה
 בגודש, מקדש השולחן אם וחייגולבונה
 הוה דכולי' תוך לשולחן שאין אעפ"יור"ל
 על הלבונה שם אם הביאור שיהי' אוגודש,
 שיוכל מקדש אם הלהם בין או הלחםגבי

 הי' כאילו ולהקטיר הלבונה מכאןלקבל
 אלו, צדדין ב' רש"י שהביא וכמובבזיכין

 אחרי עכ"פ שיצטרך ג"כ הדין אולי יהי'א"כ
 שרת כלי בתוך לתת השולחן מעלשמורידו

 להכניס שצריך מנחה קומץ מכל גרעדלא
 ואינו ולהקריבו, לקדשו שרת כליבתוך
 הבזיכין אז כי בבזיכין לכשהלבונהדומה
 לקומץ דומה דאינו דנימא או שרת, כליהוה

 שנתקדש אעם"י מנחה בכל דבשלמאמנחה,
 על ואף קמיצה לפני הגוף קדושת שרתככלי
 ולשים לקמוץ אח"כ שצריך נותן הדין כןפי

 נתקדש לא לבונה בזיכי אבל להקטירו,בכלי
 והלבונה לבזיכין  שנותנו לפני גוףקדושת
 שנתקדש כיון וא"ב קדושין, שני צריךאינו

 הסברא לפי להיות יכול בשולחןבגודש
 קידוש עוד צריך שאינו שמקדשעכשיו

 מהשולחן כשמסלקו להקטירו ויכולבכ"ש,
 א"ל הגמ' המשך והנה בב"ש, קידושבלי
 אר"י והא איני מקשה וע"ז מקדש,אינו

 טפחים י"ב למר למעלה מקדשהשולחן
 מקדש אינו א"ל ומשני טפחים, ט"וולמר
 לפי"ז ויהי' ליפסל, מקדש אבלליקרב
 לפסול הלבונה שמקדש פשוטהביאור
 לשים דוקא צריך ליקרכ אכלכלינה,
 בבזיכין,הלבונה
 דהאיבעיא ורש"י התוס' פירוש עלוהנה

 מקדש, אינו קא"ל וע"ז קומץ, מקדשאם
 ליססל מקדש היינו ר"י דאמר דמאיוקאמר
 וע"ז יום, וכטבול בלינה ליפסלהיינו
 בכ"ש נתקדש כך בין הלא התוס'מקשים
 נפסל, שולחן קידוש בלי וא"ב המנחה,גוף

 ליפסל מקדש פירוש דאולי התוס'ומתרצים
 להחזירו יכול דאינו נפסל זר קמצו אםהיינו
 קשה זה ביאור והנה להחזירו, ריכוללס"ד
 קידוש לפני להחזירו דיכול מ"ר דהאמאוד
 עבודת נגמרה לא רעוד מטעם היינוהקומץ
 נגמרה דאז שרת, כלי מתן לאחר עדהקמיצה
 שרת כלי מתן צריך וע"כ הקמיצהעבודת
 מקדש כזה כלי . מתן ואז להקטרה,הראוי
 להחזירו, יכול שאינו ליפסל הזרקמיצת
 דנתקדש כיון הקמיצה עבודת דנגמרוהיינו
 הראוי כשר קמיצת גבי דכוותהבכלי

 שהשיב כמו נאמר אס אבללהקטירו,
 ליססל, מקדש קאמר מאי אזי מקדששאינו
 שלא כיון זר קמיצת ע"י ליפסל יקדשלמה
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 ראוי אינו דהא הקמיצה עבודתנגמרה
 וצע"ג. זה, קידוש ע"ילהקטרה

 ורש"י התוס' לפי' לעיין ישעוד
 היינו קומץ מקדש אי הוהדהאיכעיא
 אי השולחן על הקומץ והניח בהיכלשקמץ
 מקדש אינו ומשני וכו' מקדשוהשולחן
 אינו רש"י ומפרש ליפסל, מקדש אבלליקרב
 בכ"ש לקדשו לו יש שעדיין ליקרבמקדש
 הי' אם דאפי' ברור דוה וקשהליקרב,
 כשרוצה בע"כ ליקרב, השולחן עלמתקדש
 למזבח להוליכו בכ"ש להכניס צריךלהקטיר
 דסליגי דחכמיס אליבא ביד וא"אלהקטיר
 אי נ"מ מאי וע"כ ע"א, דכ"ו עי'אר"ש
 ע"כ ואלא ליקרב, מקדשו אינו אומקדש
 מקדשו אי האיבעיא לסי"ז לפרשנצטרך
 עד הקומץ עם השולחן שלוקח היינוליקרב
 מקדש אינו הגמ' וכשדוחה ומקטיר,המזבח
 ולהוליכו בכ"ש להכניס עוד שצריךהיינו
 להקטיר. הכ"שעם

 דקאמד במאי ז"ל דש"י טירש עודוהנה
 ליפסל, מקדשו אבל ליקרב מקדשואינו

 כיון למנחה קומץ חזרת מועיל שאינודהיינו
 אינו הביאור יהי' וא"ב כמצותו שלאשנעשה
 שנעשית כיון שפסול היינו ליקרבמקדש
 הלא קאמר מאי ק"ל ולפי"ז כמצותן,שלא
 ממילא ליקרב מקדש דאינו דאמרינןכיון
 לי' דהוה ליפסל מקדש שאינו אףפסול
 שוב הרצפה, על הבהמה מצוארכנשפך
 וו. קושי' דמקשה אורה בקרןראיתי

 פסולי בהלכות ז"ל הרמב"םוהנה
 ונתן קמץ וזל"ש הלכ"ד פי"אהמוקדשין
 קדשו וכו' השולחן על למעלההקומץ
 ליקרב מקדשו אינו אבל לפסולהשולחן
 לו, הראוי בכ"ש שיקדשנו עד קרבואינו
 שקדשו הקומץ שאותו נראה לשונומפשט
 בכ"ש יקדשנו אם להקרבה כשר השולחןעל

 ז"ל הרמב"ם על גם והנה אח"כ, לוהראוי
 ליססל השולהן דקדשו דקאמר כיוןקשה
 מצואר כנשפך לי' הוה א"כ ליקרבולא

 איך וא"כ להקרבה ונפסל הרצפה עלהבהמה
 להקרבה. כשר בכ"ש יתנגו ראם אח"כקאמר

 לקדש בכ"ש דהנה לי נראה כ"זוליישב
 אויר ב( הכלי, תחתית א( דרגות, ג' ישדם
 למעלה הכלי אויר ג( ממש, בתוכההכלי
 בתוך לא אבל הכלי מעל ר"ל הכלימדופני
 להיות צריך להקרבה ממש קידוש והנההכלי,
 חציצה תהיה לא ושעכ"פ הבלי חללבתוך

 ד' יומא עיין המתקדש, לדבר הכלימתחתית
 נשאר אבל חוצץ דבר הי' לא ואם ע"א,נ"ח
 נכשר כבר אם הכלי בתוך באוירתולה

 י"א ד' מנחות בגמ' בבעיא תלוילהקרבה,
 תוך מספיק אי הכלי כדופני לקומץ דבקוע"א
 להיות יכול ואמנם בתוכו, הנחה צריך אוכלי
 הנחה נקרא הכלי הלל אויר בתוך הי'דאם

 דיש כיון הכלי בדופן כשדבקו אבלבתוכו,
 גרע, מגרע למטה מליפול המעכבו עיכובבזה
 בבעי' תלוי הר"ז דבאמת נראה יותראבל
 הנחה דצריך זה דלצד לפי"ז ויהי' הנ"ל,דגמ'

 הכלי שתוך ברור שזה אעפ"י הכליבתחתית
 להקרבה. מספיק זה קידוש אין מ"ממקדש

 למעלה כלי אויר שכתבנו ג' דרךוהנה
 כלי דאויר הדם מקדש ג"כ שזה הכלימחלל
 דהנה הכלי, כתוך הוי לא באמת אבלככלי,
 מקדש הכלי מחלל מעלה כלי דאויר ברורזה
 הכלי אויר על ורידין ליחן צריך ולכןהדם

 דם שיהי' כדי ע"ב( כ"ה בזבחים)כדאי'
 הי' לא הדם מקדש הי' לא ואםמהצואר,
 מהצואר, דם הוה לא הרי ושוב כלום,מועיל
 אבל הדם, מקדש מהכלי למעלה דאויראע"כ
 אינו מהכלי למעלה שאויר ברור גםזה

 צריך דאינו דנאמר זה לצד אף ליקרבמקדש
 דוקא דהיינו כלי, תוך ומספיק בתוכוהנחה
 אינו מחללו למעלה כלי אויר אבלבתוך
 ע"ב כ"ה זבחים רש"י ]עיין כלי, תוךנקרא
 רא" כדמות ויש לנוח[. סופו שאין אוירד"ה
 כגון עמרם רב דמשני ע"א ז' מנחותמגמ'

 הכלי, קידש ולא גדושה לכיסאשהחזירה
 מקדש מהכלי למעלה כלי דאויר נאמרואם

 בכיסא כאן גם הלא טשני מאי א"כליקרב
 הכלי, מחלל למעלה הכלי אויר הויגדושה
 שאין אויר נקרא דזה ולומר לחלקוקשה
 עיין חוצץ, אינו במינו דמין כיון לנוח,סופו
 לי' מהדר וכי ד"ה שםבתוס'



 כלי דאויר דאעפ"י דנאמר זו בסבראוהנה
 מהצואר דם שם עליו יהי' שלא הדםמקדש
 קושית מתורץ יהי' ליקרב, מקדש אינומ"מ

 ד"ה בתוס' ע"א י"ב ד' בזבחים ז"להשפ"א
 לה משכחת איך התוס' דהקשו מינה,ושמע
 הגוף, קדושת קדוש ויהי' מעיקראדיחוי
 בב"ש הדם שקיבל כגון לה דמשכחתותירצו
 ואח"כ נדחה ראשון דראשון מיס בושיש
 הגוף קדושת דהוה דם מדאה בו להיותחזך

 השפ"א והקשה שם, עיין מעיקרא,ודיחוי
 במים נתבטל הדם שמקבל דברגע כיוןז"ל
 לי' הוה דם מראה כשקיבל אח"כוא"כ
 אפי' וא"כ הרצפה על הבהמה מצוארכנשפך

 בע"כ והנה פסול, ג"כ דיחוי נאמר לאאם
 מדובר ע"כ דהא היא, כך ז"ל השפ"אקושית
 שמגיע ברגע דאל"כ מים מלא בכלישמקבל

 כבר במים שנתערב לפני הכלי חלל תוךאל
 לי' הוה שוב וא"כ לזריקה, הדםנתקדש
 מים מלא כלי דהוה כיון וא"כ ונדחה,נראה
 מטעם ופסל קבלה בעת הדם נתקדשלא

 לי ולמה הבהמה מצואר נשפך כאילודהוה
 דדיחוי.טעם

 דמיירי ניחא הנ"ל לביאוראמנם
 מחלל למעלה הדס עבר הדםשכשקיבל

 נשפך שם עליו יהי' שלא הדם ונתקדשהכלי
 ראוי אינו עדיין ומ"מ הבהמה,מצואר
 ומכיון הכלי, לחלל שיכנס עדלהקרבה
 לי' והוה מהקרבה נדחה א"כ מים מלאשהיה
 בכל ועיין הגוף, קדושת עם מעיקראדיחוי
 הדין גם יהי' למעלה האומר לפי וא"כזה,
 הכלי חלל אויר על הדס שהיי בעתאם

 הדם שפיר הדם וקיבל אחר כ"שהושיט
כשר.

 שיטת לפי הגמ' לבאר נבואועכשיו
 תוך, כלל לו אין השולחן הנה ז"ל,הרמב"ם

 בכלל מקדש דאינו הדין להיות צדיךוהי'
 מעל האויר כל הוה השולחן דלגביליקרב
 ומ"מ הכלי, חלל על כלי כאויר השולחןגבי

 קידוש הלחם דמקדש התורה לנוגילתה
 חלל בתוך ומונח תוך לו הי' כאילוגמור
 לגבי הדין מאי נגמ' מיבעי' ועכשיוהכלי,
 גמור קידוש מקדישו השולחן אםקומץ

 עם השולחן לקחת יכול וא"כלהקרבה,
 אינו וא"ל המנבח, על ולהקטירהקומץ
 ומשני דמקדש, והאך"י לו ומקשימקדש,
 כלומר ליפסל, מקדש אבל ליקרב מקדשאינו
 דין לו יש לחם מלבד דברים שארדלגבי
 נתן שאם הדין ולכן כלי, ולא כליאויר

 לקבל שיוכל כדי נתקדש השולחן עלהקומץ
 כנשפך הוה ולא ולהקריב שרת בכליהקומץ
 לפי"ז ליפסל מקדש והפי' הבהמה.מצואר
 הפוסלת מחשבה יחשוב שאס דהיינויהי'
 כלי, אויר כמו מקדש שהשולחן כיוןיפסל
 מקדש שכחב הרמכ"ם בדברי הביאורוזהו
 כשר הקומץ ומ"מ במחשבה, דהיינוליפסל
 אם לו הראוי בכ"ש אח"כ כשמקבללהקריב

 על שהניה בזמן פסול מחשבת היתהלא
 ודו"ק.השולחן,

 בגודש מקדש שולחן דאם בבעיאוהנה
 שאם היינו א( פירושים, ב' רש"י כתבשלו
 לחס בין או הלתם על המתקדש דברהנית
 ממש השולחן על הניח אם אפי' ב(ללחם.
 הבדל הנה תוך, לו שאין כיון כגודש לי'הוה
 הלא ממש השולחן על הניח דאם בזהיש
 שמות - הכתוב דיבר מלא ומקרא בכ"שנוגע
 ומסיים הכלים כל חושב וכו' ומשחת ב"ול'
 אם לענין הדין כן וכמו יקדש, בהם הנוגעכל

 מה ברוצין הפי' יהי' ואם נתקדשו,ברוצין
 ידי על נתקדשו א"כ הכלי גדות עלשעובר
 לח מדת למ"ד מבחוץ הכלי בדופנישנוגע
 כמו ג"כ זה הרי דחנה מבחוץ, גםנתקדשו
 שנוגע מה ע"י שנתקדש כלומר שולחןגודש
 פי' יהי' וא"כ תוך, כאן שאין אף השולחןעל

 אם הכלי בתוך להניח שדרך מה אםהבעיא
 אינו או לחוד בנגיעה מקדש שולחןגם

 אין שזה הלחם, שמקדש ואעפ"ימקדש,
 אעפ"י כרוצין וכן הכלי, בתוך להניהדרכו
 מה מ"מ הכלי בתוך להניח דרנוששמן
 התורה בפנים נכנס ואין מבחוץשעובר
 לתוכו, נכנס שלא אף שיתקדש לנוגילתה
 שאף מהלחם שנלמד בקומץ כמו שנפרשאו
 בחדש מתקדש מ"מ תוך שדרכודבר

 כ"ש.בנגיעת
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 מקדש אם דהאיבעיא ברש"י הב'והפי'
 רק לי' הוי' וכאן הלחם, על שהניחהקומץ
 מקדש שאינו הכלי מדופני למעלה כליאויר
 אס ומובע?, למעלה, שנתבאר כמוליקרב
 בגודש אפי' ליקרב הלחס שמקדששולחן
 קומץ. לגבי גם דינו כך אםממש

 כלי באויר שגודש שביארנו' אףוהנה
 גס .יראי' מקדש, אינו "כלי מחלללמעלה

 לכיסא שהחזירו כגון דמשני ז' ד'ממנחות
 דסובר דר"מ אליבא מצינו מ"מגדושה,
 גדושה ואחד במקדש היו עשרונותדשתי
 לר"מ לי' דסנירא ומתבדר המנחות,לכל

 סתירה הר"ז ולכאורה ליקרב, מקדשדגודש
 ע"א ח' דף שם ת"ו עי' ז', בדף הגמ'לדברי
 דכיון דמתרצו בסופו חנעא ולר'ד"ה

 הגודש מקדש לכן דהכי אדעתאשנתקדש
 בכ"ז. ועייןליקרכ,



לה )א( ו גליון דשא

 ר*שון חייםצבי

 אבא ררם" הנטמאכסוגיא
 מחבירו רבד חטף דאם בגמראמבואר

 דין אמרינן שלו שהוא וטוען - ע"אבפני
 - משלם לישבע יכול ואינו שבועהמחויב
 צריך העד נגד לישבע דא"י דכיוןוהיינו
 מבואר שבועה מחויב ומלשוןלשלם,
 שבועה חיוב עכשיו גם עליו ישדבעצם
 שאין דכ' לתוס' ואפילו - לישבע שא"יאלא
 העד להכחיש דהעזה מיגו דהוי מיגולו

 לישנע וא"י שבועה מחויב דין כלאאפ"ה
 דהעזה דמנו חסרון כאן היה לאמשלם
 סי' הכרי בתרומת ע" האחרוניםכדבארו
 באבן וכן הרי"ם הח' בשם קה"י וע'ע"ה
 ע"ה. לס'האזל

 דנקרא הסוגיא דפשטות מבוארוא"כ
 משלם לישבע דא"י וכיון שבועהמחויב
 חטף דדידי טענתו ידי על ראם צ"עאמנם
 נשבע, אינו באמת למה שבועה מחויבנקרא
 שייך לא חטף דדידי הטענה דעלוע"כ

 "מהויכ מיקני באמת למה צ"ב וא"כשכועס
 שבועה. שייך דלא כיוןשבועה"

 פ' האם מהו זו שבועה חיוב לבררוצריך
 הוא והדין מחבירו חפץ שחטף המעידדע"א
 שלו דהוא לומו נאמנות לו איןדחוטף
 של הפץ רואים דאם הוא דהדין דאף]והיינו
 דהוא לומר שנאמן שמעון  ברשותראובן
 חטף אם אבל קלג', ס' בריש כמבואר -שלו

 וע' הוא שלו לומר נאמנות לו איןלפנינו
 משל דלקח לומר הוא ע"א והגדת בזה[לקמן
 צריך נאמן אינו לקח דאם וכיוןתבירו,
 "מחויב דאמרינן וזה - לקח שלאלישבע
 מהויכ - משלם לישכע וא"ישבועה"
 וכיון הטף, דלא שבועה מחויב פ'שבועה
 רואין משלם דחטף דמודה לישבעדא"י
 דניהמניה הראשונים שהקשו סמהראייה
 חטף הוא דחיובו דאלמא - במיגו חטףשלו
 ומי במיגו ניהמניה לפרש דיכול שלו,את
 דשבועה לנאמנות כלל ל"צ מיגו לושיש
 חטף ואפילו שלו דהוא נאמנות לו ישדכבר

 וכדכ' נאמן מיגו לו יש אם עדים ב'בפני
 נאמן[ בפנינו הנסבא אין דאם דלכןהרמב"ן
 יודע אינו והעד שלו, דהוא הוא דטענתוואף
 השבועה חיוב דגים אין אפ"ה שלו, הואאם
 שחטף, העד הגדת כלפי אלא טענתוכלפי
 לב: דף בשבועת כש"י לשון משמעותוכן
 בא אם כרחו על - שבועה מחויב הו"לד"ה

 וגו' חטף שלא לישבע עליו הוי בהלהחזיק
 לד. דף בב"ב הרשב"ם משמעות וכן -עיי"ש
 עיי"ש. שם יונה דדבינו בעליות וכן -עיי"ש
 לישבע הוא דמחויב הוא דפ' - דנימאאו
 יודע העד אין דכנ"ל ואף חטף,דידיה
 לומר שייך אפ"ה הנסכא שייך למיבידיעה
 חטיפה מעשה דרואה דכיון והיינו עדותדיש
 חביתו ביד שהוא ומה - מחבירו חוטףדהוא
 גניבה מעשה כרואה הוי - שלו בחזקתהוא

 שלו הנסכא אין הדין פי שעל הואועדותו
 רואה והעד שלו דהוא החוטף דטועןוכיון
 הדבר בעצם זא"ז מכחישם כאילו הוישחטף
 טענתו כלפי שבועתו וחל הנסכא שייךלמי
 דמחויב אמרינן שלו דהוא הוא דטענתווכיון
 והא - לישבע דא"י רק שלו דהואלישבע
 על בלכאורה אף - שלו דהוא לישבעדא"י
 ]ואף בס"ד יתבאר שבועה שייך ודאיזה

 להקשות אין שלו, דהוא נאמן מיגו לודביש
 שלו, דלאו ראיה אין דקורם מזהדמוכח
 מיגו יש אכל ראיה מיקרי דבריםדהרבה
 מוחזק, בצירוף מיגו דהוא וכסרטנשתנה
 ברורה ראיה דהוא ת"ז פורע א"א חזקהכגון

 הוי מיגו יש אם אבל מיתמי אפילולגבות
 ה:[. בכ"כ כדמבואר להיפוךראיה

 הראשונים מחלוקת הוא זה דברולכאורה
 דהכותב מהא דהקשה לד. דף ב"ב בתוס'דע'

 להמלוה מעות נתן דהשליח ]פה.[באבימי
 וטוען - השטר החזיר ולא שט"חלשלם
 דאמרינן סטראי חוב בשביל דתפסהמלוה
 לקה דלא לומר דיכול מיגו להמלוהדיש
 ויכול פרוע אינו דהשטר ומהימןכלוס,



- -

 1"4-אל אפץ "בית "21ך

 כאן גימא לא ולמה התוס' ומקשים בולגבות
 ותירצו שלקח, ע"א דיש אבא דר' נסכאדין

 - ע"א כאן דאין היסח שתיקן לאחרדמיירי
 ס' בש"ך מובא הראשונים, ורוב הרמב"ןוכ"כ
 דליכא תירץ בכתובות בריטב"א אמנם -נ"ה
 לקח דלא אמר דאילו אבא דר' נסכאכאן
 שפועה כאן היה לא דפרע מעיד העדוהיה

 פרוע שהוא מעיד ע"א אלא דאינודאורייתא
 דאורייתא שטועה ע"א דין זה עלדליכא
 לא דרבנן ובשבועה פז. דף בכתובותכמבואר
 מובא הרמב"ן בתש' וכ"כ משאיל"מאמר
 רוב על וצ"ע ח"ב י"ט שער התרומותבבעל

 שרצה בנת' ועיי"ש כן דהקשוהראשונים
 אמריקן בדרבנן דגם דסברי דמוכחלפרש

 סעיף ע"ה בס' מוסכם דדבר וצ"עמשאיל"מ,
 משאיל"מ אמרינן דלא חולק באיןי"ר

 בגר"א[. ועיי"ש דרבנןבשבועה
 מובא ובמשובב ד' ס"ק בקצוה"חועיי"ש
 הוי דהשליח דמפרש י"א ס"קבנתיה"מ
 לשם לו דכשנתן שראה רזה שחטףכמעיד
 נאמנות לו שאין דבר משום לקחופרעון
 תבירו ממון חטף שהשני כראה הויעליו

 חבירו משל דבר גנב שלא לישבעומחייבו
 זה דהם' דכ' ח' ס"ק ח' ס' חו"מ בחזו"אוע'

 לאו הנתיה"מ דהשגות ]וכ' נכוןמאוד
 דאשזנים דלהני מזה ומבוארהשגה[,
 דאינו ע"כ דמשאיל"מ דין יש דכאןדסברי
 דעל לחוד מעות לקיחה המעשה עלמעיד
 על אלא דאורייתא שבועה חייב היה לאזה
 עיניו ראות דלפי דהיינו שלפניו, המעשהכל
 זה ובלא פרעון ולא הטיפה מעשה כאןיש
 שככר רק דלהעיד שבועה, דין כאן היהלא

 זה על דאין פרוע שמעיד ע"א דין הויפרעו
 המעשה על דמעיד רק דאורייתא שבועהדין

 ויש שכועה דין יש ולכך גנב דהואחטיפה
 משאיל"מ,דין

 ותלוי כן הוא אבא דר' בנסכא גםוא"כ
 שרואה בזה ראשונים ושאר תוס' דלפיבזה,
 ואין שלו דלאו כרואה הוי מחבירו חטףדאחד
 מחויב אלא חטף דלא להשבע שבועההחיוב
 שלו ראת אלא הוא חוטף דלאו לומרהוא
 בת' והרמב"ן בכתובות הריטב"א ולפילקח,

 בא דאם דכיון וכנ"ל חטף דלא הואשבועתו
 שלו דלקח לומר נאמנות לו אין בחטיפהלידו
 חטף. רשלו בשבועה אלא שלא אינולכך

 ההאב"ד ספיקת הוא דד"ז אפ"לולכאורה
 דין כתב בר"מ דע"ש י"ג הל' מגזילהבס"ד
 שם היה לא דהבעה"ב באופן אבא דר'נסכא
 הראב"ד וכ' מביתו הנתבע שחטףבשעה
 היה לא הבית שבעל ומאחר תימה וזהוא"א
 זה שיהיה כדי ברי טענת כאן יש איךשם

 ]דסבר לישבע יכול שאינו שבועהמחויב
 נאמר ואולי מ"מ[ וע' כרי לטענת צריךדע"א
 אע"פ הוא ברי טענת בידו והימצאנהשאחר
 ומבואר וגו' מביתו כשהוציאו ראהשלא
 דהוא או החטיפה על הטענה אם מפיקודוהו
 האזל. ובאבן י"ז בהל' ועיי"ש -שלו

 הנסכא שאין הוא העד דהגדת זהודבר
 עה-יב ס' קצוה"ה בדברי מבואר החוטףשל
 החוטף אין דלמה תוס' קושית לתרץדכ'
 לא החטיפה שראה דלהעד וכ' במינונאמן
 ולגבי חטף חבירו רשל רואה דהא מיגושייך
 כיון הגמרא לשון מיישב ובזה גזלן הויהעד
 העד דלפי דפי' - כגזלן הו"ל דחטףדאמר
 והיינו מיגו לו אין ולכך גזלן באמתהוי
 גזלן הו"ל החטיפה שראה זה דלגביכנ"ל
 הגדת ושייך שלו דהוא לומר נאמנות לוואין
 הקצות שכ' זה דדכר ]ואף שלו דלאועדות
 וכמו צע"ג החוטף של מיגו מהני לאדלכך
 אלא אינו הקצות דברי דכל האחרוניםשהק'
 הוא דהחוטף העד בהגדת שנכלל זהלגבי
 ראו שלא ב"ד דלגבי לומר לגבי אבלגזלן

 ב"ד דכלפי מובן אינו מיגו לו דאיןההטיפה
 מובן לדידן בנוגע מ"מ אבל מיגו לויש

 לו ואין חטף דזה העד הגדת הוי דזהדראוים
 בהגדתו[. נכלל והכלנאמנות
 ד"ה ק"ד ס' ]אהע"ז חת"מ בהשו'שו"מ
 בפני למה הש"ך ד' להסביר בא"ד דכ'והנה[
 נסכא דין אמר ולא משטה לומר יכולע"א
 דאינו דהא נכון נ"ל וטעמא וז"ל אבאדר'
 משום היינו אבא דר' בנסכא לישבעיכול
 ע"א, שחייבתו השבועה את לישבעדצריך

 שבועה חיוב כאן אין אדרבה ק'ולכאורה
 שאינו מי וכל העד מכחיש אינו שהריכלל
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 ומה שבועה חיוב עליו אין העדמכחיש
 מה מהדי דאגן כיון וצ"ל משאיל"משייך
 חיוב לענין הו"ל א"כ שלו הוא אדםשביד
 שאמו בזה העד מכחיש כאילושבועה
 דא"י השני ]וחלק עכ"ל החוטף שלשאינו
 כנ"ל להדיא הרי בס"ד[ לקמן ע'לישבע
 שלו דה"א לישבע הוא השבועהדחיוב
 ובזה שלו דלאו מעיד כאילו הוי העדדהגדת
 ההכתשה.יש

 בשפר בע"א שבועהחיוב
 דע"א ה"ת פ"ד מטוען פ"ד בנ"מוע'
 וע' דאורייתא שבועה לישבע מחייבובשטר
 דהר"מ דכ' צ' סי' במיוחסת הרשכ"אבת'
 ששנים מקום דבכל מהכלל זה דיןלמד

 וכ' שבועה מחייבו א' ממון אותומחייבין
 מחייבין ששנים מקום כל אלא כן ואינועליו,
 שהלוהו שנים העידו שאילו ר"ל ממון,אותו
 ע"פ מתחייב ה"ז הלוני לא אומר והלהמנה,

 שניס העידו שאילו ר"ל ממש,עדותם
 ה"ז הלוני לא אומר והלה מנהשהלוהו
 ממון, לשלם ר"ל ממש עדותם ע"פמתחייב
 מחייכו אינו ע"א אלא שם כשאיןוהלכך
 אבל וכו', וכן שבועה מחייבו אלאממון

 והוא שנים בו שחותמים שטר עליוכשהוציא
 עדותן משום לשלם מחויב אינו שפרע,אומו
 פרע, שלא מעידין אין שהרי ממש עדיםשל
 אם עדותם שנגמרה אתר יודעים אינםוהם
 מחייבים אנו עדותם מחמת ולא לא, אםפרעו
 בידך דשטרך חזקה משום אלא עכשיואותו
 פה על במלוה דאילו לך ותדע בעי,מאי
 פרעתי טוען והוא בעדים שהלוהואע"פ
 בשטר במלוה למד אתה מכאן וכו',נאמן
 כח מחמת שאינו פרעתי לומר יכולשאין
 החזקה מכח אלא שנים של בלכדהעדות
 לא פרע שאילו פרע לא חזקה אומריםדאגו
 שכן וכיון הלוה, ביד שטרו מניחהיה

 וזה ע"א אלא בו שאין שט"ח עליוכשהוציא
 ע"א שבועת עליו מתחייב אינו פרעתיטוען
 ראוי אין ולפיכך כנגדו עדות כאן איןשהרי
 וכונת בר', עיי"ש משאיל"מ בזהלומר

 שלא כלל יודע הע"א דאין דכיוןהרשב"א

 דאינו פיו על שבועה חיוב דין כאן איןפרע
 דכיון למד והר"מ בפרעון בזה כללידוע

 ]וההוכחה העד הגדת בצירוף הואדהשטר
 בשנים זה ובמקום הגדתו[ מכחנעשה
 בזה. גם שבועה מחייב ממוןמחייבין

 דחיובו בזה לומר שייך דלא ודאיוזה
 על שאומר דע"א לוה שלא לישבעהוא

 כאן ואין שמרעו לומר השני יכולהלואה
 ח"א רעק"א לשון ]וע' פרע, שלא סיבהשום
 והוא שלוה הע"א שאומר דבאופן קע"תסי'

 עדות הגדת בכלל מיקרי לא פרעתיאומר
 הוי אלא דליתיה[ כמאן הוא לחיובדהגדתו
 דהיינו - פרע שלא הגדה כאן ישכאילו
 הוי המלוה ביד השטר והוכחת העדהגדת
 שכ' מקום דבל הדין ]מכח פרע דלאכהגדה.
 ודאי וכאן שבועה[ מחייבו א' ממוןמחייבי
 נגד דהוא כיון אבל שפרע לישבע הואחיובו
 לישבע, א"י בעי[ מאי כידך ]דשטרךהחזקה
 להיות צריך השבועה דין דאין מכאןומוכח
 אף אלא להכחישו בפיו שמעיד במהדוקא
 שבועה חל פרע דלא חזקה ויש דלוהדמעיד
 דפרע, הוא דטענתו כיון והיננו - טרע,שלא
 דאם ודאי דזה השבועה, חל טענתוולפי
 להכחיש לוה שלא ישבע לוה שלאיטעון
 השטר אין זה ]דכלפי שטר דיש אףהעד
 חטף דלא יטעון אם בנסכא וה"נכלוס[
 י"ל חטף רשלו דטוען כיון אבל ויפטרישבע
 מכחישו דהנחטף שלו, משתת"ידהזקה
 הוא ושבועתו שבועה חייב הוא זהומכח
 וכנ"ל. החת"מ פ' באמת וזה - חטףדיריה

 בשטר דוקא הוא שם דחולק הרשב"אואף
 דנכתכ הלואה בשעת היה העד הגדתדשם
 כלום, א"י פרע דלא ומהראיה שלוההשטר
 יודעים אינם "והם שם הרשב"א שכ'וכמו
 ולכך לאו" אם פרע אם עדותם שנגמרהאתר
 השטר והוכחת העד הגדת לצרףצריך
 לא זה דעל הרשב"א וסבר שבועהלחייבו
 אבל שבועה, מחייבו דע"א הכללנאמר
 לו שיש זה מיד החטיפה דרואה דנסכאבע"א
 עדותו להגיד לב"ר וכשבא שלו, דה"אחזקה
 שפיר חזקה לו שיש זה מיד שחטף לומרבא
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 דראה בהגדתו נכלל דעכשיו שבועה,מחייבו
 חטיפה.מעשה
 שהבין )תרח( ב"ב למס' בקו"שוע'
 מחייבו ע"א ראין הוא הרשב"אדכווגת
 חזקה לצירוף צריך דהגדתו היכאשכוער

 צ"ע אמנם ועי"ש אבא דר' מנסכא הק'ולכן
 משא"כ בהגדתו נכלל אינו דשם וכנ"לבזה

 ו' מו ס' בנת' ע' ]אמנם וכנ"ל דר"אבנסכא

 בכתובות תוס' לתרץ ק"ש סברת מעצמודכ'

 עיי"ש[. כודף
 דשבועתו הרשב"א מד' נראהובאמת
 צירוף משום וע"כ חטף דשלו הואבנסכא
 לשבועות כחי דעי' שלו דמשתח"יהחזקה
 אמר לא דבחשוד דהטעם כ' דבתחלה מה'דף

 משום ונוטל נשבע כנגדו אלאמשאיל"מ
 אוחו מניחים היו אם נשבע היהדברצונו
 דר' בנסכא דגם זו סברא דחה ושובלישבע,

 ואעפ"כ תטף דידינו לישבע הוא דוצהאבא

 לישבע כנגדו צריך ולא משאיל"מאמרינן
 מועיל מה חטף דלא הוא שבועתו ואסעי"ש
 זה שאין חטף דידיה לישבעשרוצה

 וע"כ חטף דלא הוא דשבועתושבועתו,
 שייך שפיר ולכן חטף דידיה הואדשבועתו

 אותו מניתיס ראין אלא לישבע דדצונולומר
 לישבע ריכול כחשוד ממש ]והוילישבע.
 דידיה כשנשבע הוא וכן מברר, שאינואלא
 להלן[. וע'חטף

 יש דאס שהק' מא. לדף בח' נמיועי'
 דר' בנסכא אמרינן למה מה"ת שבועההיפוך
 דידיה שבועה התובע יחייב משאיל"מאבא
 כנ"ל ג"כ זה הרי עי"ש היפוך ידי עלחטף
 שייך ולכן חטף דידי הוא השבועהדהיוב
 לא חטף דלא שבועתו היה אם אבללהפך
 חטף דידי על היפוך דין כאין דהיהמסתבר
 ועי' אחר. שבועה אלא שבועתו להדאין
 בתשובה. הרשב"א בר'לקמן

 שבועה מחני דלאמום
 חשףרדידיה

 דר' דבנסכא כ' א שצ"ב ס' בויב"שוהנה
 שלך דאינו חפץ חטפת העד יעיד אםאבא

 וישבע שלו[ דאינו בבירור דידוין]באופן
 בתוס' תירוצים נכ' תליי יהיה הואדשלו
 משום הוא דאב מיגו לו אין חוטף דבלבהא

 גם זה באופן אבל העד להכחיש העזהדהוי
 הטעם ואם טוב, מיגו הוי כן, הואעכשיו
 מהני לא לישכע דבצריך משום מיגו לודאין
 מהני לא עכשיו גם ואכ"מ[ צ"ב יד"זמיגו
 וכן נ"א סי' שו"ע לגליון ברעק"אועי'

 לד' כוונו דשניהם א' ס"ק שםבקצה"ח
 שיכול כאופן דאפילו מזה ומבוארהריב"ש,
 חטף דידי של בהחלק העד להכחישלישבע
 כבר יש דאם וצ"ב שבועתו מהני לאג"כ

 צריך למה חטף דשלו שבועה שלבירור
יותר,

 דלא היא לישבע דהיוכו הראשוניםולפי
 כבר דנשבע אע"ג כאן א"כ וכנ"לחטף
 העד דאכתי כיון בזה מיפטר לא חטף,דידיה
 ונשאר מוכחש לא ובזה דחטף בהגדתוקיים
 אמו זי שכועה ומכה שבועה עדייןמחויב
 ס' לפי אבל מיגו יש אם זולת משאיל"מעל

 צ"כ תטף דידיה לישבע הוא דשבועתוהשני
 צריך חטף דשלו העד יאמר לא אםדאמילו
 נשבע דכבר כאן א"כ דא"י רק דשלולישבע
 יסטור. לא באמת למה שלודה"א

 למה לבדר בתחלה צריך זה להביןוכדי
 הוי דזה כיון הטף דידיה לישבע א"יבאמת
 הנ"ל החת"ס דברי בסוף ובאמת שלוהחיוב

 לא שהעד כיון ומ"מ וד"ל זה על תשובהכ'
 הו"ל לא הנחטף של שהוא בפירוש כןהעיד
 דידי שנשבע במה העד את להכחישנשבע
 צ"ב. דבריו גם אבל עכ"לחטפתי
 משאר חלוק ע"א שבועת דבאמתוצ"ל
 ברורה ראיה כאן אין דבע"מ התורהשבועת
 ב"מ ע' חשובה וטענה דררא אלא חייבדה"א

 כ' השומרים ובשבועת שם, ובתוס' ד.דף

 טעמים הנשבעין כל ]ברישהראשונים
 הגדנו אמת אס ממ"ג בע"א אבלעיי"ש[
 ע' ובאמת שבועה, מהני מה שבועהקודם
 עדים העדאת ללכוד דרצה ד. דףב"מ

 מה שעל לע"א מה ומתרץ ע"אמשבועת
 זו דפירכא הראשונים וכ' נשבע הואשמעיד
 מזה ללמוד כבר וא"א אחרות מפירכותשגיא



 לימוד ידי על אף ולכן לגמרי אחרדענין
 הוצרך ולכן מזה. ללמוד א"א מצינודמה

 שבועה מגלגול וללמוד לחזורהגמרא
 באחרונים[.]ועיי"ש
 הוא השבועה דע"א הוא הדברוביאור
 היה באמת השבועה דקודם והיינולהכחישו
 כאן והר"ן הרמב"ן וכלשון לההעדמאמינים
 הוא הרי נשבע שלא זמן כל דע"אבסוגיין
 דגם מא. דף בשבועות הר"ן ]ושיטתכשנים
 במקום כמיגו דהוי ע"א נגד מהני לאמיגו
 כמאן העד הוי שנשבע לאחר אמנםעדים[
 הגמרא פ' וזה - הכחישו דהשבועהדליתא
 הוא דהשבועה נשבע הוא שמעיד מהעל

להכחישו.

 ברמ"א מובא בת' הרמב"ן מד' לזהוראיה
 העד עליו שהעיד דאחר כז סעיף לדס'

 א"י עדים לשני פעמים ב' אפילו -ונשבע
 דה"ט ס"ה ס"ק בסמ"ע ועיי"ש -לפוסלו
 א' כל נגד בשבועתו תורה דהאמינתודכיון
 עיי"ש היו כלא זה בענין עדותן הרימהן
 יותר נאמן השבועה דאחר כנ"לוהיינו
 הרש"ל כ' להחולקים ואפילומהעד,
 בש"ך מצוין ב"ז ס' פ"ט ]ב"קביש"ש
 עומד אלא נפסל דהעד, אמר דלא דכ'שם[

 מאי משום כנגדו נשבע שזה רקבחזקתו
 פ' אבל ספק, דנעשה והיינו וגו' הואסמכת
 הוא. להכחישו הוא דשבועתוהוא

 "אבל דכ' שם בב"ב דר"י בעליותוע"ע
 עדותו, המכחיש להשביע לשבועה הואקם

 אמת" מעיד העד דאין לישבע הנתבעשחייב
 בנסכא דכאן וכ' כנ"ל והיינו בר' עיי"ש-

 להכחישו. יכול אינודר"א
 המובא מיגא"ש הר"י בתש' נמיוע'

 דנוסח דכ' וס"ל ד דף בב"מכשסמ"ק
 שבועת שאר מנוסח שתה ע"א שלהשבועה
 חייב שאינו ונשבע מכחישו דע"אדהיכא
 מה חייב שאינו לישבע וצריך מהני לאכלום
 ענין דכל כנ"ל והיינו עיי"ש העד,שמעיד
 ולזה העד דברי להכחיש הוא זושבועה
 דברי פירוש ובזה שבועתו נוסח להיותצריך
 נשבע שמעיד מה על שכן לע"א מההגמרא

 ]וצ"ע שמעיד מה על בדוקא לישבעדצריך
 דהר"י דהטעם האחרונים ביאור לפיבזה

 הוא ברי טענת צריך דע"א סברמיגא"ש
 התובע טענת ידי על השבועה דעיקרמשום
 וצ"ע[. ע"א ידי על מוחזקתוטענתו

 שסיר העד, נגד הוא שבועתו אםולכן
 דשיקר לנו נתברר השבועה דאחרקמשתבע

 דהוי המהרש"ל לפי ]או בשבועתוהעד
 וכוונתו דחטף מעיד העד אם אבלספק[
 הוא שלו דלאו שלו משתח"י חזקהמחמת
 לומר דא"י שבועה, שייך לא חזקה נגדאבל

 דהחזקה לומר בשבועה חזקהדמכחיש
 שבועה דין ניתן לא ומעולסמשקר

 כנגד שבועה מהני דלא חזקהלהכחיש
 שלו דלאו בעדותו דנכלל הפ' וזהחזקה,
 דין ניתנה זה על דלא א"י ד"ז להכחישאבל

 החת"מ ד' ביאור ג"כ וזה - וכנ"לשבועה
 לא בשבועתו מכחישו דאינו דכיוןהנ"ל
 בשטר דע"א הר"מ באופן הוא וכזמהני.
 שבועה שייך לא בעי מאי בידך שטרךדנגד
 מובן ובזה נשבע, אינו וזה העד נגדרק

 זה נגד ונשבע חטף דירי העד דאמרדאע"ג
 דהוא ]או שלו דהוא בעדותו דשיקרואמרינן
 במקומו עדיין דחטף עדותו אבלספק[
 דהוא הזקה בזה דנכלל החוטף הגדתדהיינו
 שבועה מטעם ולכך מכחיש אינו וזהשלו
 כב' תלוי וזה מיגו מטעם -ורק ] מהנילא

 בנימוק"י כן מפורש ובאמת כתוס'[תירוצים
 לישבע נאמן אינו הכא ומשום דכ'בב"ב
 הכא למיסר מצי דלא היבא כי חטףדדידיה

 אותו מחייבין היה דודאי עדים שני איבאאי
 כשניס א' לעד האמינה שהתורה לפיממון
 אם כשנים דהוא דכיון והיינו ממוןלענין
 מכחישו אינו שבועתו וכאן מכחישואינו
 שהגיה א"י בהג' וע' מברר, שבועה איןולכן
 ל"צ. להנ"לאבל
 תוס' על דהק' ג דף ב"מ ביעק"א נמיוע'
 הכל דכופר ראיה אין דמע"א דכתבו גדף

 ספק, לטוענו דנפק"מ משום משבועהפטור
 דין דלולי אבא דר' הא נסק"מ עוד דישוהק'
 שבועתו מהני היה הבע"ד תביעת רקע"א

 דנשבע דאע"ג ומבואר מהני לאועכשיו
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 הכל וכופר התובע טוען דבזה שלודהוא
 החטיפה על ע"א יש אם אבל שבועהחייב
 זו. שבועה מהנילא

 חטף רדידיה המסייעו עדדין
 בס' רעק"א ומצינו פז-ט בקצוה"חוע'
 ב"מ בשטמ"ק התשכ"ץ ד' דהביא יגע"ה
 פוטרו חטף רשלו המסייעו ע"א ישראם

 לא שבועתו דאם וצ"ב דר"א, נסכאמשבועת
 ולמה המסייעו עד מהני למה וכנ"למהני
 וע"כ משבועתו יותר המסייע דעד דיןיהני
 הוא חיובו אבא דר' נסכא דשבועתדלמד
 לישבע היה חיובו דאם חטף שדידיהלישבע
 שאין במאי ע"א מהני לא ודאי תטף,שלא
 במקום אלא מהני לא דע"א לישבע,חיובו

 הוא בעצמו לישבע יכול דאינו והאשבועה.
 עדותו נשאר העד להכחיש דא"י כיוןכנ"ל
 אבל נשבע שלא כ"ז כשניס והוא קייםהעד
 בעצם מברר דהוא המסייעו עד לו ישאם
 זה באופן גם מהני העד[ דמכחיש משום]לא
 הוא דשלו דמעיד שבועה לגבי כשניסדיש
 בזה.ודו"ק

 השבועה בחיובי מהלכים ב' נתבארעכ"פ
 חטף שלא להשבע חיובו א( אבא דר'דנסכא

 בתירוצים דתלוי וכתבנו חטף, דידיהב(
 דאכימי. בהאדהראשונים
 אף חטף, דלא דהוא הראשונים לפיוהנה
 דחטף דאמר כיון אבל זה על הדו"דדאין
 יש עכשיו גם מחויר היה שנים היוואילו
 ]וד"ז זה כלפי הכחשתם אין אף כזושבועה
 ששנים מקום דכל הכלל דזה יותר להכיןיש

 וכיון שבועה מחייבו א' ממק אותומחייבין
 נאמנות לו דאין ממון אותו מחייביןשבשנים

 צח חו"מ חת"ס בת' כעי"ז וע' - בע"אכך
 דיכול אף מיגו לו דאין הריב"ם דכ' דהאדכ'

 או שבועה או דין דיש חטף שלאלישבע
 נאמן היה מיגו עם בשנים גם והאתשלומין

 בחד גם זו, מיגו היה לא דבשנים דכיוןוכ'
 שכ' מקום כל המדה דזה המיגו לואין

 שבועה[. מחייבו א' ממוןמחייבין
 ב' הרמ"א הביא י"ח סעיף עב בס'וע'
 חפץ הנתבע שקיבל מעיד ע"א אםדעות

 טוען רק לו מודה והתובע משכוןכתורת
 והנתבע לו משלס וזה קטן סך עלדהיה

 כל נגד דהוא יותר שהיה טוען]המלוה[
 יתחייב ע"א כאן אמרינן אסהמשכון,
 לא או אבא דר' כבנסכא ומשאיל"משבועה

 כי בע"א דוקא השאלה דאין בש"ך ועיי"ש-
 הוא והשאלה הכא, דינא ג"כ עדים בשניה"ה
 או הלוה אם במשכון המוחזק מיקרימי

 משכון, קונה דבע"ח בטלוגתא ותלויהמלוה
 בע"א הפלוגתא דכ' הרמ"א לשוןאמנם
 עדים בשני ולא בע"א דוקא דהשאלהמשמע
 ]קיב[ שם הגר"א בהג' וע' ובש"ך בט"זוכ"כ
 ד' על דממך משום הוא הרמ"א דטעםדכ'

 זה אופן על דכ' תתקצ"ח בתשובההרשב"א
 שכן וכל וז"ל ע"א שבועת כאן איןדמשכון
 מעיד העד שהרי אבא דר' לנסבא דמידלא

 וחלוק שם ומסיים - קצת כגזלן והואשחטף
 קצת אבא דר' נסכא ובין זה ביןשכתבתי
 אבהו דר' בריה דאבימי מעובדאראיה

 חלק והגר"א ותשכח, ודוק הכותב,שבסרק
 לחלוק לו היה דא"כ כן לפרש דא"א וכ'שם
 ]שהוא במעיד דבהלואה הר"מ ד' עלגם

 והיינו משאלי"מ משוס לשלם חייבת"ז[
 וה"ה בגזלן דוקא אבא דר' דנסכא דיןדאין

 דברים דחסרון צ"ל דע"כ וכ' נמי.בהלואה
 דלא מבואר הרמ"א ד' אמנם - ברשב"איש
 פי' לז בגר"א יג סעיף - עה בס' ע' וכןכד'

 כאן אין דבמשכון דהטעם הרמ"א ד'הגר"א
 הוא אבא דר' דנסכא משום הוא ע"אשבועת
 ]בהוספות האזל אבן בהג' וע' בגזלן,דוקא
 הרשב"א דד' דכ' עה לס' ונטען[לטוען
 מתורץ דבזה דכ' כן מוכרחים תשובהבאותו
 חדש יסוד דכ' והיינו דאבימיהקשיא

 בגזל דדוקא משוס והיינו ע"אבשבועות
 דגם הגאון ק' צ"ב אבל אחר באופןולא

 אבא. דר' דנסכא דין ישבהלואה

 שכ' מה דלטי לבאר יכולים הנ"לולפי
 חטף, דידיה הוא אבא דר' דנסכאדשבועה

 לזה הוא דהדו"ד דכיון כן להיות דמוכחוכ'
 דלאו דידוע והא זה, לגבי בא דהע"אע"כ
 החוטף של דלאו הוא דהדין דכיון י"לשלו
 זה באופן אינו שלו משתח"י דחזקהמשום



 דהדין דהיינו שלו דלא מעיד ממילאדחטף
 אלא בירור כאן דאין אף שלו דלאואומר
 דר' בנסכא אחד פירוש זה מר"ק חזקת,מכח
 דיש לומר צריך באבימי גם ולפי"זאבא,

 אף דסיטראי נאמנות לו דאין כיוןשבועה
 כן אומר דהדין כיון אבל בודאי, ידועדאינו
 אע"ג במשכון גם ולפי"ז להשביעויכול

 אינו הדין מן אבל ספק יש גופיהדלהעד
 דחזמ"ק הוא דהדין להשביעו יכולשלו

 להחזירו. דצריךמכריע
 מעשה לפנינו רואין דאם יותר י"לאמנם
 לא שלו דלאו בברירות כמעיד הויחטיפה
 למר"ק להחזיו וצריך מוחזק לו דאיןמשום
 שגוזל וא' גזילה, מעשה כאן דישאלא

 שטוען בהלואה וכן שלו לאו ודאילפנעו
 אבל סרע, ולא שלוה בברור כמעיד הוית"ז

 למר"ק, הפרעון כסף אין דודאיבאבימי
 כאן דאין אחר, חוב לו יש אם וקוהשאלה
 טענה דזה סיטואי טענת אלא גניבהמעשה
 לאו להוציא נאמנות לו שאין אלאבעצם
 כעין הוא וסברא גזילה, מעשה בעיניוכרואה
 צריך דע"א הנ"ל כתשובה הרשב"אסברת
 רעל א' פרט ולא בשלמות הדבר עללהעיד
 מיחייב אינו דע"א חזקה. דין יהיה זהידי

 והיינו בעדותו, דנכלל דבר על אלאשבועה
 דאה הוא שלו משהח"י חזקה דישדמאחר
 אינו דלמעשה כאן אבל גנב דהחוטףבעיניו
 שייך לא במשכון נשאר חוב כמהיודע

 ע"א.שבועת
 דין כאן אין באבימי למה מתורץובזה
 מחוב ידיעה שום לו אין דלמעשהדע"א,
 אם יודע אינו העד דגם במשכון ולכךסטראי
 להעיד דא"י דע"א דין ליכא לאו או שלוהוא
 ועל מר"ק ויש לו ספק דהוא אלא שלודלאו
 ד"ז כעין ובאמת דע"א דין נאמר לאזה

 " ס"ק בנת' וע' לה ע"ה הממ"ע בד'מבואר
 עיי"ש. דבריושביאר

 דכ' מטוען פ"ט מימוניות בהג' ע'ובאמת

 טוען אחד אם ותוס' דריצב"א פלוגתאלגבי
 בפני שלא בעליו טרשות שלקח דברעל

 הוא ופלוגתתם שלו לומר נאמן אםהבעלים
 דתולין משום הוא שלו משתח"י חזקהאם

 לא הבעלים בפני שלא ולכן נתנודהבעלים
 שלא שלקח שרואין בעצמו דזה אומהני
 והביא לו, שכתגו ראיה הוי הבעליםבפני
 נאמן החוטף דאין אבא דר' מנסכאראיה
 ]ומובא עיי"ש בהכי חזקה דאיןש"מ

 דעדות מד' ומבואר א[ קלז-בקצוה"ח
 דאין לבד זה משום הוא אבא דר'דנסכא
 לתרץ אמנם דמשכון, בהא וכמו - חזקהלו

 חטיפה מעשה דרואין שאני דודאי צ"לתוס'
 לגמרי. אחר דבר והוי גזילה כראווהוי

 מהר"מ התש' ד' להבין מקוס ישובזה
 דאין דהא דכ' פ"א[ משפטים מימוניות]בת'
 דיש אבא דר' בנסכא ונוטל נשבע כנגדודין
 כת' וע' - דחטף שמעיד בזה המסייעו עדלו

 מסייעו דבמה דהק' בהגה"ה קע"תרעק"א
 וצריך דחטף אלא מעיד אינו הא שלודהוא
 דהוי קצת מובן ולפי"ז שלו, דהואלישבע
 עד הוי ושסיר שלו דאינו העידכאילו

 המהר"מ לשון להבין יש וכזההמסייעו
 ראיה ועוד תתקנד[ ס' פרג ]דפיםבתש'
 מן דפטור אבא דר' דנסכא טעמאדהיינו

 דע"י לתובע מסייע שהעד מפניהשבועה,
 יכול אינו לאידך ליה חשב חטף ואמושבא
 מפני ישבע לא שכנגדו אף ולהכילישבע
 עכ"ל, שבועה בלא ליטול מסייעושהעד
 הוא ע"כ שבועה דמחייבו דכית הואכוונתו
 עד הוי ולכך שלו דלאו שכמעידמפני

 בשו"ת מצאתי ושוב שלו. דהואמסייעו
 עיי"ש. כן שכ' נ"ב סי' ח"ב ב' כרךשו"מ
 דכ' ג' סימן ח"א יט שער בבעה"טוע'
 דין יהיה אם ע"א בפני סתם מנה בפרעולדון
 וכ' סיטראי אח"כ יטעון אם אבא דר'נסכא

 בתורת לה נחת דהתס ראמי לא"ולנסכא
 בגידו"ת ועיי"ש מאבימי ראיה והביאגזל"
 אבא דר' נסכא לדין גזל דוקא דל"צדהק'
 וכדמבואר זה דין שייך כהלואה גסאלא

 לוה לא טוען דאם ב'[ ס' ח"ב ]י"בבבעה"ט
 לא האומר ]דכל לשלם חייב דלוה ע"אובא
 אח"כ שחוזר אף פרעתי[ לא כאומרלויתי
 מובן הנ"ל ולפי - כפרן, היחזק פרעלומר

 במעיד דוקא שבועה מחייב דע"אדכוונתו
 דק בא ואינו סתם דפרע כיון אבלבבירור



 ולעדאל אהף "ציתקוצךט3

 ע"א שבועת דין בזה אמר לא המיגולסלק
 הוא השבועה אם אפילו מובן וזהוכנ"ל,
 שלו דאינו דידעו להיות צריך מ"מ חטףדלא
 כלום. ידעו לא כאןאבל

 שכ' במסקנא הרשב"ם ד' לפרש ישובזה
 ולפירי שנים לכ' אבא לדר' דמיא איאלא

 ב' אם כי אכל שלא שמעיד וכגון שכ'ועי"ש
 שנים שני שאכל מעיד דאם ומשמעשנים,

 שבועה יתחייב לא דאבל ואפשר א"יומיותר
 צריך חזקה עדי לו באין הדין דמיןוצ"ע
 שנים ג' אכל דלא היבא הפירותלשלם
 בזה, שעמדו באחרונים וע' ממ"גדליכא
 שבועה מחייב אינו דע"א דסבר מובןולפי"ז
 דחייב במעיד ולא דחייב בודאי במעידאלא

 ב' אם כי אכל רלא במעיד דוקא ולכךמספק,
 שנים. ב' סתם במעיד ולא -שנים
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 מגל ואביהושע

 במסח המעכבתו ועבדיו זכריו מילתבשן
 בר חמא רב קמיבעיא )עא.(ביבמות

 שמונה בתוך ערל קטן לסוך מותר אםעוקבא
 שלא ערלה אי והיית תרומה, שלבשמן
 לא או ערל דין עליה ומשוי מעכבאבזמנה
 הגמ' ובאה ערל, מיקרי ולא ומשוימעככא
 בניו שמילת דקיי"ל מהא בעייתולפשוט
 עבדיו מילת וכן מעכב האדם שלהערלים
 והן המסח עשיית בשעת הן מעכבתוהערליס
 שלא בעבדיו ובשלמא הפסח. אכילתבשעת
 אכילה בשעת לו והיו עשיה בשעתהיו

 וכיני, ביני ערלים עבדים כשקנה להמשכחת
 בזכריו לה משכחת איך למידע טרחינןאך

 בשעת וליתנהו אכילה בשעתדאיתנהו
 לאכילה עשיה בין דאיתלוד לאועשיה,
 ערלות, הויא בזמנה שלא דעדלותוש"מ

 כל לו דהמול ומשוס ראיה דאינה רבאוקדחי
 קטן והאי לעשותו יקרב ואז רחמנא אמרזכר

 שאינו וודאי הוא מהילא בר לאו ח'שבתוך
 ולכאורה הססח. מלעשות אביו אתמעכב
 גימא אי שאף רבא של בדחייתומבואר
 עולות הוי בזמנה שלא ערלהדבעלמא
 אין מ"מ תרומה של בשמן לסוכוואוסרת
 קפיר דחתם משום בפסח מעכבתוהיא

 והיינו לעשותו" יקרב "ואז עלרחמנא
 היא האב על המוטלת מילהשמצות

 בר קטן ולפיכך הפסה מלעשותהמעכבתו
 אביו את מעכב אינו עליו ערל ששם אףח'

 מילתו. על מצווה שאינו לפימהפסח

 הגאונים מן יש כשם המאירי הביאוכן
 ח' מבן פחות מילת אין בפסח שאףהסוברים

 לא אפ"ה הפסת מעשיית אביו אתמעכבת
 ויש עוקבא בר חמא דרב בעיאאיפשיטא
 בשמן ח' מבן פחות קטן לסוך לאסורמקום
 הוי בזמנה שלא דערלות משום תרומהשל

ערלות.
 ראשונים חבל הביא עצמו המאיניאכן
 מילת שאין לן שפשיטא שממההסוברים
 בעשיית אביו את מעכבת ח' מבןפחות

 הויא לא בזמנה שלא דערלות ילפינןהפסח
 לקטן תרומה של שמן לסוך ומותרערלות
 ח'. מבןהפחות
 כל לו דהמול מקרא רבא דייק שבגמ'ואף
 מעשיית עכובו שדין כפסח האמורזכר

 המוטל מילה מצות בחיוב תלי מיתלאהפסח
 וכד' לתרומה מהכא גילף איך וע"כעליו
 נראה ערל, חשוב ח' מבן הפחות הקטןשאין
 לו דהמול דמקרא רבוותא להגך רס"ללומר
 שרק שמענו לעשותו יקרב ואז זכרכל

 היא למולה החיוב האכ על שמוטלהערלה
 האב את המעכבת והיא ערלההקרויה
 לקטן ליה דמשוי היא וכן הססח,מלעשות
 הטחות וערלת התורה, דיני לכל ערללהקרא
 למולו המצוה אביו על מוטלת שאין ח'מבן
 אינה ולפיכך לכה"ת ערלה קרויהאינה

 מותר וכן הפסה מלעשות אביו אתמעכבת
 תרומה. של בשמןלסוכו
 מילה בהלכות פוסק הרמב"ם והנהב.
 צריך מהול הנולד שקטן ז'( הלכה א')פרק
 הטיף שלא ומן רכל ומינה ברית דםהטפת
 מעשיית מעכסו הוא הרי כרית דם ממנואביו
 זכר בספרו מפוניבז' הגר"י והקשההפסה,
 הרמב"ם מתיר אמאי דא"כ ג'[ ]סימןיצחק

 שנולד לקטן הי"א( ז' )פרק תרומותבהלכות
 שהטיפו קודם אף בתרומה לאכולמהול
 ברית. דםממנו

 בתרומה הנוהג ערלות שהאיסורותירץ
 כל ובדכתיב ערלה של במציאות תלימיתלי
 שנולד אותו כן על ואשר קדש יאכל לאערל
 להטיף עליו שמוטל אף לו אין וערלהמהול
 הוא ומותר ערל מיקרי לא מ"מ כריתדם

 הפסח עשיית לגבי משא"כ תרומה,באכילת
 היא עליו המוטלת מילה המצותששם

 מלאכול או מלעשות האב אתשמעכבת
 דם הטפת של זו מצוה גם ולפיכךהפסח,
 מעכבתו לעשותה האב על המוטלתברית

 הססח.מעשיית
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 ממה זצ"ל הגרי"י של ביסודו לעייןויש
 מקרבן ה' בפרק לדינא הרמב"םשהעתיק

 שכשם התופסתא דין את ה' הלכהפסח
 מעשיית האדון את מעכבת עבדיושמילת
 עבדות לשם שפחותיו טבילת כךהפסח

 שהטבילה הקבלה מפי זה ודברמעכבתו
 לעבדים. כמילהלשפחות
 ואמרינן שמאחר בחדושיו הגר"תובאר
 ערלים קרויים עכו"ם מולי שאפילובנדרים
 א"כ ערלים הגויים כל כי בקראוכדאיתא
 את המעכבת היא הגויות של הערלותהסרת
 אף ולפיכך הפסח, מלעשותהאדון

 המצוה האדון על מוטלת איןשבשפחות
 על דאיכא הגויות של הערלות אפ"הלמולן

 מעשיית האדון את המעכבת היאהשפחות
הפסח.

 עבדיו מילת דגם נמצא לטי"זולכאורה
 מחמת לא הוא הפסח בעשייתהמעכבתו
 מחמת אלא האדון על המוטלת מילההמצות
 על המוטלת הגויות של הערלותעצם

 מפוניבז' הגר"י כהוכחת דלא וזההעבדים
 מלעשות המעכבתו היא המילה דמצותהנ"ל
 מהול שנולד הקטן אבי אף שלפיכךהפסח
 דם ממנו שיטיף עד הפסח מעשייתמעוכב
ברית.
 דין שחלוק הרמב"ם דסובר והנראהג.

 בן לו שיש האב של הפסח מעשיית"עיכוב
 עבדים לו שיש האדון של מעיכובולמולו
למולן.
 מחמת רק הוא האב של דעיכובוונהי
 וכדהוכיח האב על דרסי מילההמצות
 הפסח מלעשות מעוכב שהאב ממההגרי"י
 שמוטלת ומהמת מהול שנולד קטן לוכשיש
 של עכובו אמנם ברית, דם הטפת חובתעליו

 המצות מחמת אינה עבדים לו שישהאדון
 שעצם אלא האדון על המוטלתמילה

 היא שברשותו בעבדים שישהערלות
 קנין עבדים שהרי נותנת והסבראהמעכבתו

 ערלות משום הוא העיכוב וא"כ הואכספו
 כספו קנין דאינו בנו ואילו ברשותודאיכא
 בנו את למול חיוב ביטול משוס עיכובאהוה

 הרמב"ם סובר שפיר ובזה עלי'ה,דרמיא
 אותו מעכבות שברשותו השפהותשאף

 של שהערלות זמן כל הפסחמעשיית
 לשם טבלו שלא זמן כל והיינו בהןהגויות
שפחות.
 ברמב"ס המבואר אחר דיוק נביןובזה
 האב שבעכוב )שם( פסח קרבןבהלכות
 הקטנים בניו שמילת כתב הפסחמלעשות

 עבדים מילת לגבי ואילו המעכבתוהיא
 בין עבדיו שמילת כתב האדון אתהמעכבת
 מעכבתו. גדולים וביןקטנים

 מחמת שהוא לפי האב שעכובוהיינו
 דוקא הוא א"כ עליו המוטלת מילההמצוח
 אך האב, על רמי מילתו שחיוב הקטןבבנו

 נפשיה למימהל איהו ומיחייב הבןכשגדל
 אין האב על מוטלת מילחו מצות איןששוב
 בעכוב משא"כ הפסח, מעשיית מעוכבהאב
 אלא מילה החיוב מחמת שאינההאדון

 המעכבתו היא שברשותושהערלות
 עבדיו מילת בין לסיכך הפסחמלעשות
 מעכבת הקטנים עבדיו מילת וביןהגדולים

 שלא זמן כל שהרי הפסח מלעשות האדוןאת
 נמי ומה"ט ברשותו, ערלות איכאמלן

 להלכה הרמב"ם שפסקה התוספתאסוברת
 זמן שכל לפי מעכבתו שפחותיודטבילת
 ערלות איבא עבדות לשם הטבילןשלא

 הגר"ח. לן וכדאסברברשותו
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 תנור הרחקתרין
 ארס יעמיד לא במתני': ב[ ]כ, בחראבבא
 גביו על יש כן אס אלא הבית בתוךתנור
 צויך בעליה מעמידו היה אמות, ד'גובה
 טפחים, שלשה מעזיבה תחתיושיהא
 מעזיבה: תחתיו שיהא עד בד"הוברש"י
 ועל עליה, של תחתונה תקרה תבערשלא
 בעליה אף שלרש"י הרי ע"כ, אמות, ד'גביו
 ולא אמות, ד' התנור גבי מעל להרחיקצריך
 דיש משום ביתו בתוך התנור במעמידרק

 בעל של קרקעו שהיא תקרתו הבערתחשש
 להרחיק צריך העליה בעל אף אלאהעליה,
 אמות. ד' שלומתקרתו

 מתקרתו העליה בעל להרחקתוהצורך
 בתקרתו, האש שתבער החשש משוםהוא

 השכנים לבתי גם הדליקה תעבורואח"כ
 וכל העיר, בתי לכל וכן זה לביתהסמוכים

 וכ"מ הרחק", לתבוע יכולים העירבני
 מה משלם הזיק: ואם בד"ה רש"יכמש"כ
 השכנים, עליו מעכבים ואעפ"כשהזיק
 כל על שכוונתו צ"ל רש"י שכ'ושכנים
 האש, מהדלקת סכנה להם שנשקסתהשכנים
 דייק ]וכן בעדו לעכב יכוליםושמשו"ב
 אמנם רש"י, מדברי קצא( )שורשבמהרי"ק
 רש"י מדכרי שאין כתב ב( )קנה,בפרישה

 שאפשר לפי כן לומר מוכרחת ראיהאלו
 אלו הם שהשכנים רש"י שכונתלפרש

 בני והיינו בעליה או בבית אתוהשוכנים
 עכבה([. בהם שייך דמה תמוה )וקצתביתו

 תנור אדם יעמיד לא בפסקיו: הרי"דוכ"כ
 שהיא ואע"פ העליה ידליק שלא פהוכו',
 ואף לה, הסמוכים בתים ישרפו שמאשלו
 כתב יעמיד[ לא בד"ה ב. סא, ]ב"קרש"י

 תבער שלא עליו מעכבים העיר בניבהדיא:
 זו הרחקה שטעם ולסי"ז ע"כ, בתקרה.האש
 אף עליו לעכב יכולים העיר שבני משוםהוא

 והעליה כשהבית שגם נמצא שכניוכשאינם
 וכ"פ מתקרתו ד"א להרחיק צריךשלו

 בטור וכ"פ פ"ג[, ]ה"ב בסרקיןהריא"ז

 ד' להרחיק צריך בעליה ]שאף כרש"י:]קנה[
 כל של דחששא טעמא משום בגועהאמות

 גם כתב וכן לזה, הסמוכים שבבתיםהשכנים
 חייב בביתו אדם כל דאפילו ונראהלהלן:[
 השכנים מפני הללו שעוריםלהרחיק
 עליו.שמעכבים

 זו שהרחקה רס"ל מהראשונים ישאמנם
 אך גבו, על שדר לשכנו שכן בין רקהיא

 שאר של לתביעתם לחשוש צריך איןבלא"ה
 לא בד"א שם. ]ב"ק, בתוס' וכ"כ העיז,בני

 העליה בעל עליו לעכב שיכול וכו'[:יעמיד
 היה אחר של והעליה אחד של הביתאס

 ובקונטרס מעכב, הבית בעל בעליהמעמידו
 ברבינו וכ"ג ע"כ. וכו', העיר בני לעניןפי'

 אלא אינו זה שהיזק זו כשיטה כאןגרשום
 המאירי וגס למעלה, הדר חברו אתבמזיק
 ועליה לאחד בבית סיירי שמתני'מדגיש
 ב, סא, בב"ק בדבריו ]וכ"ה דייקא,לאחר
 יעויי"ש[. ב. קיח,ובב"מ

 דהנה מחלוקתם, את לבאר לפענ"דונראה
 מסודשיס דיניהם )אשר נזיקין אבותבד'
 שמירת את חכמים חייבו קמא(, בבאבמס'

 עליך", "ושמירתן - יזיקו שלאהמזיקים
 שמירה אלא אינה זו שמירה שלוטיבה
 מחוייב אינו אבל שמירה, של רגילבאומן
 ככדי מיוהדות הרתקות ולעשותלהרחיק
 לשמור רק אלא זמן, לאחו להזיק יבואושלא
 נזק שייגרם בקל לבוא שיכול בעתעליו
 לשמור חייב ואז ממונו, - המזיק ע"ילחברו
 חכמים ראו דין מן ובר יזיק, שלא ממונואת

 הרחקות, דיני מיוחדים באופניםלקבוע
 שאינו שאף שבפרקין שכנים הרחקתוהיינו
 שיש או לאח"ז שיבוא כיון מ"מ עתהמזיקו
 שיכולים אלו לתבוע יכולים לכךחשש
 בנתיבות וכמבואר המזיק, הרחקת אתלינזק
 לאלו דב"ק דינא שבין בהבדל יח[]קנה,

 בפרקין,הממורשים
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 דדינא ס"ל וסייעתו שרש"י צ"לולפ"ז
 מקורו התנור את להרחיק שצריךדמתני'
 צריך ולכך שבפרקין, נזיקין הרחקותכדיני

 אף העיר בני שאר לטענות אףלחשוש
 הוא שהוא לפי מעליו, ממש דריםשאינם
 מזיקו שאינו שאף נזיקין שבהרחקתהחידוש
 ואף חשש, וישנו שיכול כיון מ"מלאלתר,
 יכולים נזק יגיע שמא לאח"ז, זהשיהיה
 אותו את מלעשות בעדו ולמנועלעכב
 קצא( )שורש במהרי"ק ]יעוייןהשמוש
 בהיזק כאן מיירי שלרש"י כ"פשמדגיש
 שרש"י מבין לכל פשוט "דבר והנהשכנים:
 להך לה מפ' שכנים" היזק משום לושתפס
 דהיינו הבית תחת אדם יעמיד דלאמתני'
 והעליה הבית דהיינו ברשותו שהכלאפי'

 דבריו: בהמשך וכן השכנים", היזק"ומשום
 היזק משום דהיינו ופשיטא "סשיטאאלא

 ראיות כמהרי"ק מביא וכן ע"כ.השכנים",
 זה שהיזק רש"י למד שמהם המשנהמגוף
 שבפרקין[. שכנים נזקי כשארהינו
 שם( )שם ב"ק בתוס' להדיא נמצאוכן
 העיר בני לענין פירש ובקונטרסשכ':

 "דהוי ניחא שפירש וכמו עליו,שמעכבין
 לא בפרק דהתם מתניתין ראינךדומיא
 בדברי התוס' שלמדו הרי ע"כ,יחפור",
 כשאר הינה זו הרחקה שלדבריודש"י

 העיר בני שאף ס"ל ולכך דפרקין,הרחקות
 אף עליו, לעכב יכולים בשכנות אתושאינס
 מסמרי דגם ]שו"ר מיידי נזק להםשאין

 רש"י בדברי שכתבו ישנםהאחסונים
 הויא[. שכנים מדיני זושהרחקה
 בשיטתן וההולכים ]ב"ק[ התוס'אמנם

 ולכך המזיק אש מטעם הוא זה שהיזקס"ל
 הרחקת משום ולא התנור את להרחיקצריך
 שבלא המזיק, אש משום אלאשכנים
 בגדר רק זה אין מהעליה אמות ד'הרחקתו
 תוזק ודאי אלא העליה, תדלק שמאחשש
 א(: )קנה, בקצוה"ה וכמש"כהעליה,
 ודאי, היזק הוי דהרחקה משעוראדבפחות
 צריך לכך אש של מזיק שהוא ומכיוןע"כ,

 היא ושמירתו יזיק, שלא עליולשמור
 את שעושה האמצעי אלא שאינהההרחקה

 הרחקה לעשות מחוייב אינו אבלהשמירה,
 מד' ובמזיק אש, שהוא לפי הרחקה,מדיני
 לעכב לבוא שיוכלו מצינו לא נזיקיןאבות
 ממיני היזק שלו כתוך העושה אחדבעד

 אחד יכול אין כאן גם ולכך שבב"ק,ההיזקות
 דהיינו המזיק- -אש מאשו מיד ניזוקשאינו
 להם יהיה לא האש בהדלקת אשר העירבני
 של למזיק לעשותו בכדי הנצרך ישירנזק
 באשו, מזיקו שאינו כיון ולעכב לבואאש

 מזיק הוא שלגביו גבו על שדר אותומשא"כ
 בעדו. לעכב יכול לכך כמבואר, ממשאש
 אף התנור את לבנות שאסרוהו]ומה

 יעויין באשו, מזיקו אינו עדייןשבבנייתו
 אדם יפתח לא גבי אמתני' מש"כבריטב"א

 מזיקו אינו שעדיין שאף נחתומין שלחנות
 הוא וכן ע"כ. להזיק, ועשוי הוא מוכןמ"מ
 התנור בבניית מיד מזיקו שאינו שאףבנד"ד
 לבא שעשוי ההיזק את מכשיר בבנייתומ"מ
 התנור את עשה לא שהרי כשידליק,מיד
 שיעמוד ע"מ ולא שידליקו כך משוםאלא
 . מס[שו

 ותוס' רש"י מחלוקת תתבארולפמשנ"ת
 בפני שם הקשה וכן תמוה, דלכאורהבב"ק,
 דידן אמתני' בתויו"ט גס ]וראהיהושע
 על החולקים וסייעתו הטור ע"דשתמה
 התוס' כתבו דאם בדעתם[ ותמהרש"י,
 ס"ל לא למה א"כ ניחא, הקונטרסדלפי'
 על חולקים התוס' דאין א"ש ולפ"דכרש"י,
 בני שאר יכולים אי דינא בהאי רקרש"י
 ע"ד תימא אכן שאז לא, או עליו לעכבהעיר
 דבר, של ביסודו חולקים שהם אלאהתוס',
 ולכך שכנים היזק משום שהוא ס"לדרש"י
 ס"ל ולתוס' לעכב, יכולים העיר בניגם

 שיטת על לתמוה אין ולכך אש, מזיקשהוא
 היכולים הם מי בענין כרש"י ס"ל דלאהתוס'
 תוצאה אלא אינה זו ששיטה לפילעכב

 ביסוד רש"י על שחולקים ממההנגרמת
 שהוא ס"ל דלרש"י בשיטתו, אחד כלהדבר
 יכולים העיר בני כל ומשו"כ שכניםהיזק
 אש מזיק משום שהוא ס"ל והתוס'לעכב,
 בכך. מזיקו שהוא אותו רק לעכבויכול



 שיטת לפי שאם לכאורה שתמוהומה
 מקומו מה אזי כמבואר אש מזיק הואהתוס'
 שכבר אמת הן שכנים, בנזקי דאייריבפרקין
 לפום אמנם )שם( בב"ק התוס' בכךהרגישו
 ששמירת כיון דמ"מ לומר אפשרריהטא
 שאינו ]אף הרחקה ע"י הוא בנד"דהמזיק
 לה חני משו"כ מ"מ נזיקין[ הרחקתמדין
 וימל"ע.הכא.

 שהכרחנו כפי לנו המבואר לפיוהנה
 ס"ל וסייעתו שלרש"י לנו יצא דוכתיןמכמה
 ולכך נזיקין הרחקת בדין מיירישמתני'
 התוס' ולשי' לעכב, העיר בני שאריכולים
 משום שהוא ס"ל שבשיטתו ולאלו]ב"ק[
 לעכב יכולים העיר כני אין ולכך אשמזיק
 שבפרקין. נזיקין הרחקת משום שאינולפי
 הרחקת מדין שהוה דלרש"י לכאורהנמצא
 שב"ב( )סי' בריב"ש שכ' באופןנזיקין
 סמך של דין לזה יהיה אזי הסקרבמקום
 את שיסלק לחייבו שכניו יכולו ולאבהיתר
 לשיטת והיינו - בהיחר. שקדם לפיהתנור
רש"י.

 מיהו כתב: יד( יד, )ב"ב איש בחזוןאמנם
 בקדם אף ג"ט מעזיבה ד"א ע"ג שאיןתנור
 בני שאר ]דגם לשכניו או עליה לבעלתנור
 ס"ג[ הטור כמש"כ למחות יכוליםהעיר

 ממש אש היזק היזקו דחשיב למחותיכולים
 ללוקח, ומוכר למוכר למחות יכול לוקחוכן

 ההפקר מן שכינו שזכה קודם העמידואפילו
 דבריו והנה ע"כ, לשלם, חייב לכו"עוהלכך
 הטור שיטת לסי דהרי חדא בתרתי:צ"ע

 בני שיכולים רש"י כשיטת דהיאשהביא
 נזקי דהוה משוס טעמא והיינו למחות,העיר
 לעיל המבואר וכפי אש, נזקי ולאשכנים
 יכולים שכ': סברתו בגוף קשה ותוכמוכרה
 אש היזק היזקו דחשיב העיר[ ]בנילמחות
 שביארנו מה דברנו ללא ואף ע"כ,ממש,
 צ"ע, דבריו ותוס' דרש"י פלוגתתאכהאי
 לומר סברא אלא אינו אש היזק דהוהדהא
 לא שהרי לעכב העיר בני שאר יוכלושלא
 אבות בד' לעכב עיר בני שאו שיוכלומצינו
 תואם ואיך שלו, בתוך אדם שעושהנזיקין
 ולכאורה שהביא, התוס' שיטת את זהדבר

 שבמציאות שאף ביאור, דבריוצריכים
 שצריך ההרחקה אבל אש היזק הואההיזק
 מדיני שהוא כך משום אלא אינולהרחיק
 להרחיק, צריך אינו כך וכלא שכנים,הרחקת
 למה נזיקין הרחקת מטעם היא הרחקתוואם
 וצריכים בהיתר, דסמך הא לו יועיללא

 יישוב.דבריו





 הלכהבירורי

 הגר מאיר יצחקהרב

 ויו"ט בשבת ואוהל עראי רירת סוכהבענין
 סק"ב א"א שט"ו סי' או"ח הפמ"גכתב
 א' יו"ט בליל סוכתו שנפל מי שאלה,וז"ל:
 עליה הסכך להניח לעכו"ם לומד רשאיאם
 שבת או יו"ט בין לחלק יש ואם לאו,אם

 אחד בכל ואין קנים מניח אם הנה החג,בתוך
 מג' פחות לקנה קנה בין שיש אף טפחרוחב

 לא אמרינן לקולא לבוד י"לטסחיס,
 בסכך י"ל ומיהולחומרא,

 שמניחיי
 הוי

 לזה וסמוך זה על זה הרבה מניחין כיאהל
 וט' ימים לשמונה שמונח הוי קבועואהל
 אם כי עכו"ם ידי על ואסור תורה איסורוהוי
 היה אם ואולי מצוה, במקום דשבותשבות
 מן הוי בקבוע יש אהל לתוספת סכךמקצת
 לא, קבע הא עראי אהל תוספת ודוקאהתורה
 עליו להתחייב קבע מיקרי זה אי לספקיש
 שאין אף בית לבנות אסור וביו"ט התורה,מן
 יו"ט בהל' ואי"ה התורה, מן לאוכל מקוםלו

 עכ"ל. וכו' אבאר סוכהובהל'

 כזה, בנידון ו' סי' או"ח חכמיםובעטרת
 פעם סכך הנחת בענין צידד דהפמ"גהביא
 ושואל, כמסתפק ופעם להיתר ופעםלאיסור
 בסי' הנ"ל בספרו קורא כל לעין דבריווהן

 ובסי' סקנ"ט תר"ל ובסי' סק"אתרכ"ח
 סק"ח, תרכ"ו ]ובסי' סק"אתרל"ח

 וביותר ג'[, אות פ"נ יו"ט להל'ובפתיחה
 וכתב, וכו'. ]כנ"ל[ סק"ב שט"ו בסי'האריך
 בהנחת שיהיה הנ"ל הא"א דברי בעינילפלא
 בנין שם ימים שבעת לצורך סוכה עלהסכך

 הסכך הנחת שיחשוב ורחוק וכו',מדאורייתא

 עו"ש והאריך וכו'. כקבוע ימים לשבעהרק
 ס" המנ"א דמדבדי וכתב עליו,להקשות
 כן נראה לא ועוד, כ"ח סי' ותה"ד סק"זשי"ג
 ע"כ. קבוע דין כזה מועט בזמןשיהיה

 אם כתב, סק"כ תרכ"ו סי' ברורהובמשנה
 ביו"ט סוכה לו שיסכך לנכרי לומרמותר
 וסיים, הממ"ג מסתפק אחרת, לובאין

 זה בכל וצ"ע לי חלילה היתרלהורות
 וכו' בזה מש"כ יעקב בביכורי ועייןעכ"ל,
עכ"ל.
 שבה כלכלת ישראל, בתפארתועיין
 כן דנקט סק"ב, ל"ד סי' בונהמערכת

 אהל לענין שכתב הפמ"ג, בדעתבמשיטות
 מרובה, לזמן בעשוי ודוקא בשבת:קבוע
 הפמ"ג לדברי וציין ימים. ט' או לה'דהיינו
 בזה, שם עוד והאריך שט"ו. סי' ומ"זבא"א
 ועוד( ח"ב פ"ז )שבת להירושלמידאף
 דבפחות לומר אפשר לשעה, אבניןדחייב
 רק הוי לא לשעה בנין אפילו ימים ט' אומח'
 וכבסוכה. עראיבנין

 כ"ה סי' ח"ג מהדו"ד ומשיבובשואל
 מותר אם טפח ונשאר שנמל סכךבנידון
 דלכאורה שכתב אחר ביו"ט, עליולהוסיף
 הוא עראי אהל הסכך שהרי להתירטשוט
 אף להוסיף מותר ולכן מדרבנן אלאואינו

 דהמצוה נראה אך כתב: מתרת זושהוספה
 בעירובין שאמרו וכעין קביעות, להתשיב
 עפ"י בהו דכתיב כיון מדבר, בדגלי ע"בס"ה
 כסוכה וה"ה דמי, להו דקביע כמאן יהנוה'



 ו"%ראל" אהץ "*יתשגץ

 ואף קבוע, אהל הו"ל הסכך דבעינןכיון
 זה לענין מ"מ הוא, עראי דירת סוכהדבאמת
 לענין כה"ג וכל המצוה, מחמת קבועמיקרי
 הו"ל ויו"ט שבת ולעניז עראי, מיקריסוכה
 ולא עכ"ל. קבוע חושבו דהמצוהקבוע
 ולדעתו הנ"ל. מהפמ"ג כלל השו"מהזכיר
 אסור החג שבתוך בשבת הדין דהואיוצא

 ט' ח' לפנינו כזה דאין ואף שכתב,מהטעם
ימים.

 הא שייך דלא לומר, צריך השו"מלדעת
 לענין דופן הוי שבת לענין דופן דהוידמיגו
 ופסי בלחי אלא ע"א( ז' דף )סוכהסוכה

 להתיר כמחיצות אותם אנו שרואיםביראות,
 סוכה לענין דאף שסיר אמרינן לכןבשבת,
 יש דשפיר קבע בדין משא"כ מחיצות.מיקרו
 להבין דיש אלא לסוכה. שבת בין בזהלחלק
 בשבת הקבע כח כל שהרי בזה, דבריויסוד
 זה ואיך הוא, סוכה דמצות אחשביהמדין
 קבוע הו"ל דשויו"ט אהל דלעניןנאמר
 וצ"ע. עראי מיקרי סוכהולענין

 הסוכה שהיתה הנ"ל הפמ"ג בציורוהנה
 אחד בכל היה שלא היינו דלבוד,באופן
 פחות לקנה קנה ובין טפח רוחבמהקנים
 בזה אמרינן לא הרי שויו"ט ולעניןמנ"ט,
 דאסור פשיטא הפמ"ג לדעת להחמיר,לבוד

 ראשון ביום וסמוך זע"ז סכך עליהלהוסיף
 לח' - קבוע אהל בכך עושה דנמצא חג,של
 -. ימיםט'

 הדין ]הוא נמי ומשיב השואלולדעת
 שכתב[ בטעם כמבואר החג, שבתוךבשבת
 לומר דלבוד הסוכה חלות בעת היה שלאאף

 בזה דאין כיון דשויו"ט, אהל לעניןאחשביה
 לא להחמיר דלבוד כלל, אהל שםעדיין
 זע"ז סכך אח"כ בזה כשמוסיף אמנםאמרינן.
 מעתה שויו"ט, לענין אהל בכך דהויוסמוך
 סכך דשם כיון ואסור, קבע שם נמי עליהחל
 על אף הסכך כל על המצוה וחלה הוא,אחד

 מיכן. לאחרשסיכך
 דאם א', סעיף תרל"ח סי' באו"חומש"כ

 הדסנות מז הצריך השיעור שעשהאחר
 מיתסרא, לא דופן הוסיף סוכה הכשרונשלם

 אסורות כולן סתם ארבעתן עשה אםאבל
 בדפנות דוקא דהיינו לומר יש ע"כ.ומוקצות
 דפנות כב' הכשוו התורה שמןהסוכה,
 מיקרי מכך ויותר נ"ט, סמוך טפחושלישי
 רכל שאני, בסכך אמנם הכשרו. עלמוסיף
 הסוכה להכשר עליו סכך שם בזהשמוסיף
כנלע"ד.

 ימים ט' דח' הפמ"ג של דינו גוףאמנם
 דסוכה דלכתא איפסק שהרי צ"ע, קבעמיקרי
 בחידושי כתב וכן בעינן, עראידירת

 אביי א"ל ד"ה ע"ב ב' דף )סוכההרשב"א
 כרבא דהלכה רי"ף שפסק כמו והנכוןהשני(
 כוותיה מכלתין בכוליה וסוגיין בחרא,דהוא
 ועי' עכ"ל. וכו' בענין עראי דירתדסוכה
 בתירוצים שכחבו עביד, כי ד"ה שםבתוס'
 לחו עביד אי בדפנות חיישינן דלאדנהי
 שם על הסוכה שעיקר בסככה מ"מקבע,
 וכו' עראי לה דעביד עד מיתכשרה לאהסכך
 אלא עראי מיקרי דלא לומר ואיןעכ"ל.
 ימים ט' לח' אבל בלבד, החג ימילשבעת
 בעולם סוכה לך אין דא"כ קבע, מיקרישפיר
 ימים ט' לח' עשויות הן שכך כיון בהלצאת
 קבע.ומיקרי

 שבת בין בזה לחלק דיש לענ"דהנראה
 אבל עראי, מיקרי שסיר סוכה ולעניןלסוכה,
 ימים. ט' לח' קבע דמיקרי י"ל שבתלענין
 ע"ב, ג' דף סוכה במסכת דאיתא האבהקדם
 למעטה ובא אמה מעשרים גבוהההיתה
 ואע"ג מיעוט, הוי לא וכסתותבכרים

 כל אצל דעתו דבטלה משוםדבטלינהו,
 סופו שאין מיעוט, הוי לא ופירש"יאדם.
 וכתב ממונו. הפסד מפני ז' כל שםלהניח

 דשמעתין ביטול כל ב', סי' הרא"שבחידושי
 העזרי אבי ורבי ור"ח הימים, לז'פרש"י
 רש"י כפירוש ונראה עולם, עדמירשו
 דומיא סוכה, מצות זמן כל דהכאדביטול
 דפרק חצרות ב' שבין וחריץ דכותלדמיעוט
 אלא ביטול בעי דלא ע"ב( עז )דףחלון

 תרל"ג סי' והלבוש ע"כ. וכו' שבתבאותה
 "דכיון דבר, של בטעמו הוסיף ד'סעיף
 יסלם אם לן איכפת מאי מצותה ימישעברו
 א"א שם פמ"ג )ועי' שם". יניחם אומשם
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 דמחלק, יראה הלבוש דעת ששכתב,סק"ד
 מצותה שעבר ]ו[לאחר בז' ]-די[ ד'בסוכה
 ואפשר לעולם, בעי בשבת משא"כא"צ,
 בזה(. ועעו"ש ביה.גזור

 ומן למשך בסוכה הביטול ענין שכלהרי
 מזה ויותר הוא, בלכד ימים שבעתמצותה
 בזה לדון מה על שאין כיון לן", איכפת"מאי
 סוכה אף זה לפי לפנינו. אינווכאילו
 הרועים סוכת כגון מרובה, לזמןהעומדת
 שכך כיון עראי, אלא קבע מיקרי לאוכיוצא,
 החג ימי לשבעת ומצותה סוכה שלענינה
 וכהסבר אינה, כאילו מזה ויותרבלבד,
 השנה, לכל סוכתו כשעושה )ואףהלבוש.
 ת' דף )סוכה דאמרינן והא הוא. דכןאפשר
 מזו, לפנים זו יוצרים של סוכות שתיע"ב(

 כדפירש היינו וכו'. סוכה אינההפנימית
 מינכרא דלא סוכה אינה הכא שם,כש"י
 ימות כל דהא בו דר הוא סוכה דלשסמילתא
 וסעודתו תשמישו ורוב התם דיירהשנה
 זו היא כדירה זה דבאוסן עכ"ל. שםושינתו
 ודו"ק(. כלל סוכהואינה

 לשבעת אלא סוכה של ענינה איןכאמור,
 לן". איפכת "מאי מכך ויותר בלבד החגימי

 דין נמי עומדת, שהסוכה ימים ]ט'[ דח'והא
 מו דף דסוכה הגמ' בהקדם להם."שבעה"

 אסור בשביעי אתרוג יוחנן א"רע"ב,
 אסורה בשמיני אפילו סוכה מותר,בשמיני
 שנא מאי יוחנן לר' לאביי, פפא רב א"לוכו',
 דחזיא סוכה א"ל אתרוג, שנא מאיסוכה
 סעודתא ליה איתרמי דאי השמשות,לבין
 איתקצאי בגווה, ומיכל בגווה מיתבבעי
 לבין דאיתקצאי ומיגו השמשות,לבין

 דשמיני יומא לכולי איתקצאיהשמשות
 מוקצה דאיסור בזה, מבואר ע"כ.וכו'

 משום בתשיעי[ ]ובחו"ל: בשמינידסוכה
 ודין שביעי, ספק השמשות לביןדאיתקצאי
 בתורת ]שכן לאוסרה, עליה"שביעי"
 כל לפי"ז לאסור[. מקום שום אין"שמיני"
 שפיר מיקרי ימים ]ט'[ לח' העשוי'סוכה
 בכלל ד"שמיני" סוכה[, דין ]לעניןעראי

 ונמצא איסורו, טעם הוא שכן הוא,"שביעי"
 היא. ועראי זו סוכה על שבעה" "סוכהתורת
 בין לחלק דיש סלקינן ובהא נחתינןבהא
 אמנם עראי, שפיר הוי ובסוכה לסוכה,שבת
 ט' דבה' הפמ"ג וכדכתב שאני, שכתלענין
 כתבתי. הכלע"ד קבע.הוי



1ב
 1"שראל" אהץ "גיא קיאי-

 בעמח-ס טורס, דק"ק אב-ד זצוק.ל סגדלבוים ברוך רכי להגה-ח ונכדכנין כהן צביהרב
 סחד"ת לפרסם העי סטאליז, קארלין חסידי רכני מגדולי כשערים-"נודע
 אהרן "פית המשארבקובץ

 וישראל-
 ססאלין. קארלק שסדות ע"י שיו"ל

 נשים נאמנותבדין
 אשרי והגהות ג, סם ש, דא , תוםדעת

 בעליו שבדקו עשר בארבעה ]להעיד חמץ ביעור ]בדיקת[ על נאמנים הכל בפסתימ1:איתא
 התם3 מבואר דטעס קטנים. אפילו עבדים, אפילו נשים, אפילואמשנ[,

 המץ דבדיקת כיוון -
 בדרבנן. רבנן הימנוהו - ליה סגי בעלמא בביטול דמדאורייתא - הואמדרבנן

 ואפילו ועבדים לנשים להו מהימנינן בידם שהוא דבר דבל גב על אף שם': -התוס'וכתבו
 וכו', הנקור ועל השהיטה על ועבד לאשה מאמינים שאנו יום ככל דמעשיםמדאורייתא,

 לא מדאורייתא הוי אי דבירם, גב על אף חמץ בדיקת גבי מקום מכל ומעשר, חלהלענין
 שמפרש בירושלמי5 כדמוכה גדול, דקדוק וצריך יתירתא טירחא דאיכא משום להומהימנינן

 התוס' כתבו וכן וכו'. ועבד לאשה להו מהימנינן דרבנן ותחומין הן, עצלניות שנשיםמפני
 אמרו שלא שכת, תחום כאן עד לומר נאמנים שפחה אפילו עבד ואפילו התם' דתנןבעירובין6,
 דרבנן, דתחומין משום דנאמנותם - שם בגמ' ומבואר להקל. אלא להחמיר הדבר אתחכמים
 יום בכל דמעשה גב על ואף מהימני, לא דאורייתא הוה אי משמע ש80: התוס'והקשו

 בפסחים. וכדבריהם וכו', קטן נאמן ולהכי וכו' בידה דהוי משום היינו וכו' לנשיםשמאמינין

 - נתנאל קרכן וכן שלמה9 של ים בספרו מהרש"ל שדייקו וכמו - כן הדא"ש דעתואף
 אפילו נשים, ואפי' חמץ, ביעור בדיקת על נאמנים הכל תניא, כססחיס9!: הרא"שדכחב
 פליגי, ובירושלמי!י בדרבנן, רבנן והימנוהו דרבנן חמץ דבדיקת משום קטנים, ואפילועבדים,
 ומה הרא"ש. עכ"ל שהוא, כל בודקות והן עצלניות שהן לפי נשים תיתני לא דאמר מאןאיבא

 דבמידי - מיניה לדיוקא אלא עיקר, דידן תלמודא הלא הירושלמי, דברי להביאלהרא"ש
 הייטב"א דעת וכן עצלנות. מחמת מיהמנא לא וטורח בדיקה שצריך היכאדאורייתא
בכתובות.
 כי ואף וקטנים. ועבדים נשים אפילו חמץ, בדיקת על נאמגיס הכל כתב: בסמ"לילעומתם

 בדיקנא ואמרי בדק מדרבנן חמץ ובדיקת הואיל מהימני, בדיקנא ואמרי בדק דלאידעינן
 אף נאמנות שנשים פי על ואף בדרבנן. רבנן הימנוה מדרבנן חמץ ובדיקת הואילמהימני,

 א. עמור ד, דף!
 נאמניי. ד"ה שם, רש"'2
 ב. עמור שם,3
 הימ11ה1. ד"ה4
 ד. הלכה א, פרק פסחים,5
 ותחומין. ד"ה א, עמוד נט, דף6
 ב. עמוד נח, דף7
 ותחומין. ד"ה8
 נו. סימן סוף ב, פרק כתובות,9
 ג. סימן א, פרק0!
 ד. הלכה א, פרק פסחים,1!
 שם. מקובצת בשיטה הובא א, עמוד עב, דף12

 לט. עשה מצות15
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 על אבל איסור, ודאי שיש הנשים שיודעות בדבר היינו ומליחה, ניקור על כגוןבדאוריתא,
 לה מפרש והכי עצלותן, מפני לבדוק ונמנעות בחורין חמץ שאין סבורות חמץבדיקת

 אינן דגשים משמע מכאן עליהם: והוסיף אשרי14 בהגהות דבריו והובאו עכ"ל.בירושלמי,
 הר"י. כשם המרדכי15 כתב וכן עכ"ל. הטמא, מפני דגים לבדוקנאמנות

 והרא"ש התוס' דלדעת שלמה16, של בים המהרש"ל, שדייק כמו הנ"ל מהמחלוקתמבואר
 ספק על אפילו נאמנות נשים - טירחא שאין והיכא נאמנות, נשים אין - טרחה שישבמקום
 טירחא, אין אפילו איסור, ספק שיש במקום - אשרי והגהות מרדכי סמ"ג, לדעת אבלאיסור:
 נאמנות איסור ובודאי עצלותן, מפני מלבדוק נמנעות איסור ודאי שאינו דכיון נאמנות,אינן
 בביאור הראשון. בביאורו וסיעתו סמ"ג בדעת מהדשאן ביאר כן טירחה. שיש במקוםאפילו
 אף איזור, ספק דיש היכא ובין איסור, בודאי אף טירחה, דיש היכא דפין דדעתם כתבשני
 נאמנות. אינן טירחה,בלא

 ,;ביאורו ולא סמ"ג בדעת מהרש"ל של הראשון כביאורו לא מבואר הפמ"ג7י מדבריאולם
 דרק כלומר, טירחה, וגס איסור ספק גם לריעותא, תרתי בעינן הסמ"ג דלדעת אלאהשני,
 סטק כגון - לריעותא חרא רק יש אם אך נאמנות, נשים אין טירחא ויש איסור ספק דהויהיכי
 לסמ"ג. אף נאמנות נשים - לבודקו טירחא בו שאיןאיסור

 הר"ןדעת
 שמתוך לומר יש כתב: הרי"ף18 על דבחידושיו עצמו. סותר דנראה צ"ע, בזה הר"ןדעת
 לא הוא בעלמא דמדרבנן לאו אי הן, עצלניות ונשים גדול, דקדוק צריכה חמץשבדיקת
 מתוך דאמר מאן ואיכא כו', כירושלמי איתא והכי סמכינן איסורין בשאר אכל עלייהו,ממכינן
 בדקדוק תלוי דהכל כתוס' הר"ן דסובר והיינו הר"ן, עכ"ל שהוא, כל בודקות עצלניותשהן

 גבי דפסחים קמא פרק דאמרינן הא הר"ן, כתב ' בחולין אך איסור. בספק ולא ובטורחהגדול
 הא מהימני, לא בדאוריתא הא דאלמא בדרבנן, רבנן המנינהו הוא דמדרבנן דכיון חמץביעור
 מתוך כלומר שהוא, כל בודקות הן עצלניות שהנשים מתוך בירושלמי טעמא התםאמרינן
 אבל מהימני. לא דאורייתא ואי ומקילות, חמץ שם שאין לומר תולות ידוע, חמץ שםשאין
 ובניקור במליחה עליהן שסומכין יום בכל ומעשים בדאורייתא, אפילו מהימני מיליבשאר
 אמרו ולא והחוטין, החלב מקומות יודעות שהן מסני מרובה, טורח בו שיש פי על אףהבשר
 הר"ן. עכ"ל שפירשנו, כמו לתלות, ויכולות ידוע איסור שם שאין במה אלא שהוא כלבודקות
 אע"פ ידוע באיסור אבל ידוע, שאינו באיסור נאמנותן אי עיקר תולה בחולין דהר"ןוהיינו
 הפוכה דעה והיא טירחא: בו דיש אף ניקור על נאמנות ולכן נאמנות, מרובה טורח בושיש
 במסחים. עצמו הוא שכתבסמה

 שנאמר לא אם סותרים הר"ן דדברי וכתב: שמשסנ, תבואות בספר זו סתירה על עמדוכבר
 דגם הר"ן יסבור ואולי סטיר, נאמנות - ודאי ואיסור מרובה טורח כגון - לריעותא בחרתידאך

 דעת בבירור וצ"ע הנשים, נאמנות כן גם רב ודקדוק טורח בו אין אם ידוע שאינובאיסור

 ג. סימן א, פרק פסחים,*1
 דפסחים. א פרק ריש15
 ב. סימן א, סרק חולין16
 תלז. סימן סוף א"א או"ח,17
 שם. בפסחים18
 נשים. שחיטת לענין א, פרק ריש19
 ד. אות ז, סימן האדר"ת. של למחותנו20
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 מגדים פרי כביאור הר"ן שיטת לבאר יש שמא דמסופק והיינו שמש. תבואות עכ"להר"ן,
 סמ"ג.בדעת

 הגר"א *פק וכן מהרש"ל, ביאור לצי חפמ"גדעת
 וכדעת הן, עצלניות דאמרינן טורח, בו שיש בדבר נאמנות הנשים דאין מהרש"ל!2דעת
 להקל בא לא הסמ"ג גם ואפשר שם: שלמה של בים הוסיף אך הסמ"ג, כדעת ולא הנ"להתוס'
 בו, להחמיר אלא טירחא, ביה דאית במידי אפילו נאמנות איסור בו שיש דידעי היבאולומר
 איסורא ביה ידעי דלא במידי נאמנות אינן הכי אפילו האי, כולי טרחה ביה דלית במידיאפילו
 עצלותם.מפני

 הסמ"ג משיטת הפוכה דשיטתו יוצא הסמ"ג בדעת מהרש"ל של ]השני[ לביאורווהנה
 הפמ"ג לביאור הסמ"ג דשיטת שמש: תבואות של ביאורו לפי הר"ן ומשיטת הפמ"גלביאור

 איסור, ספק והוי טירחא כשיש דוקא בדאורייתא נאמנות אינן דגשים דהא הר"ן שיטתוכן
 אף - איסור ספק או - איסור בודאי אף - טירחא יש אם שלמה של ים לטי הסמ"ג לדעתאבל
 בדאורייתא. נאמנות אינן - טירחאכשאין

 ספק הוי ולא טירחא דכשאין הגר"א22, גס פסק סמ"ג בדעת מהרש"ל של השניוכביאור
 הוי לא אס אף נאמנת ]ובדרבנן בידה הוי אם בדאורייתא נאמנת איסוזו( ודאי )אלאאיסור
 בידה. הוי אם בדרבנן רק נאמנת איסור בספק או טירחא יש ואםבידה[,

 הרשב"אדעת
 בדיקת על נאמנין הכל 24, כפסחים דתניא והא כתב: לתולין23, כחידושיו הרשכ"אוהנה
 חמץ דבדיקת ומשום בדקיני', אנן דאמרי כגון התם ומסיק וקטנים, ועבדים נשים ואסילוחמץ
 דמשום קשיא, לא נמי ההיא מהמני, לא דבדאורייתא דמשמע בדרבנן, רבנן והמנינהודרבנן
 עצלים ועבדים ונשים וסדקים, חורין בדיקת דצריך ועוד יתירתא, טירחה צריכה חמץדבדיקת

 לאו אי צרכן, כל בודקים אין דמילתא וסתמא ליבא, ובסדקין דחורין בחמץ לומר וסומכיןהן
 רבא מלשונו ומשמע הרשב"א. עכ"ל וכו', הא, בכי מהימנא הוה לא דרבנן חמץדכדיקת
 בדאורייתא. נאמנות נשים איז יתירא, טירחא דאיכא היכא והיינו לריעותא, בחרא אףלהחמיר

 חמץ בדיקת על נאמנין הכל קמא, פרק במסחים, דתניא הא הבית24: בתורת מדבריו מבוארוכן
 חמץ דבדיקת ומשום בדקיניה אנן דאמרי כגון התם ומסיק וקטנים, ועבדים נשיםואפילו
 היינו דהתם היא, לא מהימני, לא בדאורייתא הא דמשמע בדרבנן, רבנן והימנינהודרבנן
 ועבדים ונשים וסדקין חורין בדיקת צריכה שהרי יתירא, טירחא הוי חמץ דבדיקתטעמא
 להאמינם ואין טירחא דהוי והיינו ליכא. ובסדקין בחורין חמץ אמרו ומימר הםעצלים

 דבריו מהמשך אך דרבנן. חמץ דבדיקת משום דנאמנות לטעמא בעינן הכי ומשוםבדאורייתא
 ספק גם שיהיה צריך אלא בטירחא די לא בדאורייתא נאמנות להן תהא שלא דכדימשמע
 הנשים על סומכין שאנו יום בכל מעשים דכתב: להאמינם(, שלא גורם לבד ספק אף )אואיסור
 יתירתא, טירחא צריך בשר וניקור דאורייתא שהן פי על ואף ומליחה. וחלבים גידבניקור
 ע"כ, יפה, יפה ובודקים אחריהן לחטט שצריך והוטין וגידין חלבים שיש יודעות שהןאלא

 לה. ס"ק פד, סימן יו"ד, בש"ך הובא ב, סימן דחולין, א פוק שלמה, של ובים שלו, והיתר באיסור21
 שם. הגר"א פסקי בסמר גם כן וראה לב. ס"ק קכז, סימן יו"ד, לשו"ע בביאורו22
 ונשים. ד"ה ב, עמוד י, רף23
 ב. עמוד ד, רף24
 .14 עמוד ביוזעפאף, דפוס ראשו!, שער ראשון, בית25



4ת )מ5( 1 גליון ז'שנה

 גם היה אם אך נאמנות, איסור ספק כאן ואין )-טירחא( לריעותא חרא רק דאיכא דכיוןוהיינו
 נאמנות. היו לא נידיןספק

 שרר ולבושי חרימב"ארעת
 אלא תורה של באיסווין נאמנת האשה שאין מדקדקים דיש כתב בכתובותיו"ייטב"א

 אי כי הכי, בלאו סגי דלא התם דשאני ילפינן, לא ומהתם לה, וספרה דכתיב7ג בלבדבנדותה
 ימי ושלמו וסתה מתי לדעת לבעלאפשר

 ספוריי
 בטלת תאמינה לא ואם פיה, על אלא שלה

 אפילו חמץ ביעור על נאמנים הכל דפסחיס קמא בפרק דאמרינן והיעו ורביה, פריהמצות
 חמץ דכדיקת דכיון טעמא ופרישנא וקטנים, ועבדיםנקים

 דרכני
 בדרבנן, רבנן הימנוה היא,

 והיינו פסחים.18 במאירי גם הובאה זו שיטה עכ"ד. מהימנא, היה לא דאורייתא הוה אילוהא
 כלל טירחא כשאין ואף איסור, בודאי אף כלל, דאורייתא במילי נאמנת אינה זודלשןטה
 התוס'(. כשיטת וסובר זו שיטה על נחלק עצמו)הריטב"א

 חידושי בשם הנ"ל הדברים הביא אמת30, דברי בספר דבריו הובאו אליהו9נ סדרבספר
 ביעור על נאמנין הכל בפסחיס!1 דאיתא מה דעל רש"י. מדברי כן ודקדק מכ"י, ז"להרשב"א

 רש"ינ3, פירש מהימני, טעמא מאי הגמ' שואלת קטנים, אפילו עבדים אפילו נשים אפילוחמץ
 רש"י33 ופירש בדרבנן, רבנן הימנוהו אמיו, ב[ ]בעמוד ושם נינהו, אסהודי בני לאוהא

 בידיהם וכח אלו, של באמירתן לסמוך התירו והם הצריכו דהם מדרבנן אלא, דליתאבחיובא
 ע"כ. דאורייתא, ,דלאו במידילהאמינם

 המצוות ובשאר לעצמה, לה וספרה דכתיב'3 לה, הכתוב מסר שהרי העדה": קרבן כתבוכן
 עליה הכתוב הטיל נדה מצות אבל עצמו, ע"י נאמן אדם ואין נאמנות הנשים איןוהאיסורין
 לאשה.37 להאמין שאיןשרד36 לבושי דעת וכן עכ"ל. בעלה, של דמו נאבד ידה שעל לפי ללמדך יתעלה, נאמנתשתהא

 פליגי היאך באיסורין, נאמנות נשים דאין לסוברים צ"ע כתב: ומשיבלה שואלבשו"ת
 שכן מכל נאמנוח אינן באיסורין אף והרי הסימנים, לבדוק נאמנות נשים אם בנדה59התנאים

 בקידושין40, כדאמדו עדות הוי דשם י"ל נאמנות, דנשים לדידן דבשלמא עדות, הצריךבדבי
 לאגלויי דעבידא למילתא מחשבו דנאמנות שסובר ומי בזה, התנאים נחלקו לכך כןואם
 שם. מקובצת בשיטה הובא ומשמשהוי ד"ה א, עמוד עב, דף26
 כח. פסוק סו, פרק ויקרא,27
 א. עמוד ד, דף28
 ב עמוד עב, דף אלפאנדרי, למוהר"א29
 א. סימן או"ח, חלק30
 א. עמוד ד, דף81
 טעמא. מאי ד"ה32
 בדרבנן. ד"ה35
 גרה. מצוח ד"ה ו, הלכה ב, פרק שבת,%
 .. כה. מסוק סו, פרק יקרא,35
 גג. ס"ק קכז, סימן חשובה, בדרכי הובא כא, סעיף דינים, חידושי16
 חזרה שעות ג' או ב' ואחר מעיים ובני כרס טבח אצל קנתה אחת שאשה שהיה מעשה בעקבות נאמרו דבריוז3

 היתה ומקצתה הכרס בדופן במקצת תחובה שהיתה ואמרה זה ככרס זאת שמצאה ואמרה בידה ומחטלטבח
 וכו'. הכרס תוך אלבולטת

 יט. סימן א, חלק חנינא, מהדורא38
) ב. עמוד מח, דף89

 ב. עמוד סג, דף40



נו
- -

 1"4ראל" אח-, -טית קיפץ

 בדבר נאמנות דאינן הפוסקים לדעת אבל שמואל", בבית שכתוב כמו דנאמנות, הר"ןדדעת
 וגם לאגלויי, דעבידא מילתא דהוא אף עדות שצריך בדבר נאמנות דיהיו לומד קשהאיסור,
 שכחב )מה שם שמואל בבית שכתוב כמו כך, כל לגלויי דעבידא מילתא לאו שערותדשתי
 לדבר משמשח עדותן הדי עיון צדיך עדיין וכו', עדות הוי דשם י"ל נאמנות דגשיםדלדידן
 השיב כבר זו, שאלה על נאמנת אינה ואשה משנים, סחות שבערוה דבר ואיןשבערוה
 רק שכערוה, דבר להתיר מעידות אינן הגדתם דבשעת דכיון שם, לנדה בחידושיוהרמב"ןם
 שבערוה לדבר כך אחר שבא אף נאמנות והחזיק דנאמן וכיון לחלוץ, או לגרש ראוי זהשאיש
 כלום(. בכך אין נפשותולדיני
 וכתב הנ"ל שרד לבושי דברי הביא חיים", מים ויכוח סמר על משה, תורת בהגהותגם
 שמואל.א בית שכתב וכמו מקום, בכל נאמנות דנשים המוסקים דעת היפך הםשדבריו

 על גם קשה וקושיתו והר"ן, רי"ד תוס' שיטת אחר להלן, המובא תורה דעת גםוראה
 זו.שיטה

 ותש"ך הרמ"אדעת
 לומר איסור בדבר נאמנת אשה משה: ובדרכי יו"ד" לשו"ע בהגהותיו הרמ"א לשוןוזה
 איסור, כאן אין שמא בספק אבל לו, וכדומה בשר ניקור כגון איסור בוודאי ודווקאתקנתיו,
 נאמנת, אשה איז להקל, צדדים בו שיש איסור או מטהורים, טמאים דגים לברר שצריכהכגון
 איסוו ודאי כין לחלק הסמ"ג כדעת כתב דהרמ"א הרי הרמ"א. עכ"ל להקל, קלה דעתהראשה
 הזכיר שלא ופלא שם. בלבוש הוא וכן בו. נאמנת שאינה איסור לספק נאמנת אשהשכו

 בטורח. תלוי שהעיקר התוספות דעת את בכללהרמ"א

 דבר דגם תוספות, בשם ביש"ש מהמהרש"ל הרמ"א דברי על הוסיף שם46 הש"ךואמנם
 על חולקים שהתוספות הזכיר שלא לתמוה יש עליו אף אך נאמנות, הנשים אין טרחא בושיש

 אלא כטורח דתלוי לתוספות מודה דהסמ"ג מהרש"ל דעת ורק ברמ"א, שהובאההשיטה
 איסור. ספק הוי אם נאמנות נשים שאין טורח בו שאין בדבר גם - הסמ"ג -שמחמיר

 דס"ל הרמ"א, לדעת י"ל אולי וכתב: שמשל תבואות כספו הרמ"א דברי על עמדוכבר
 על בחמץ, אלא ידוע שאינו איסור לסברת התוספות חששו לא כרחך רעל התוספותבשיטת

 גב על אף חמץ בדיקת בספק הרמב"ם מחמיר דלכן הרא"ה, בשם משנה", מגיד מ"שפי
 יותר בספיקה החמירו הוא, הספק על חמץ בדיקת של שתחילתה כיון הוא, דרבנןדספיקא
 בפסחים", דתנן מסמרות, בה קבעו והמחברים משנה, מגיד עכ"ל דבריהם של ספיקותמשאר
 לעיר ומעיר לחצר מחצר דא"כ למקום וממקום לבית מבית הולדה גיררה שמא חוששיםאין
 פי על ליישב יהושע פני וכתב בסוגיא, שפלפלו מה ומפרשים ברש"א וע"ש סוף, לדבראין
 איסורין מבשאר טפי חמץ בספק חכמים שהחמירו למיסר לן אית דמסברא משנה, מגידדעת

י  ז. ס"ק שם, שמואל ובבית י, סעיף חליצה, כהלכות קמט ובסימן קנה, בסימן ועיין ס, ס"ק ד, סימן41
 ז. ס-ק כח, סימן המשפט, ובנתיבות ונתחיל, ד-ה פג, סימן א, חלק תשב"ץ, בשו"ת הובא שם, לנדה בחידושיו42

 ט. דין מי, כלל43
 ס. ס"ק ד, סימן העזר, אבן44
 ג. סעיף קכז, סימן45
 ל. ס"ק46
 ו, ס"ק ז, סימן47
 י. הלכה ב, 6רק ומצה, חמץ הלכות48
 א. עמוד ט, דף49



ט נטת( 1 גליון ז'שנת

 אפילו למיחש ליה הוי מעמא מהאי וא"כ ספק, משום אלא נתקנה לא הבדיקה שתחילתכיון
 לדבר אין כן דאם מדאי, יותר החמירו לא הכי דאפילו במתניתין מסיק הכי ואפילו חזינן,לא
 איך כן אם הספק, חיוב משוס הוא הבדיקה מצות עיקר דכל מאחר זו סברא ולפי ע"ש.סוף,
 לסמוך התוספות הוצרכו ולזה ידועני, שאינו איסור שהוי מצד בזה יקילו שהנשיםנאמר
 שיסודם אתרים באיסורים אבל רב, דקדוק ושצריך הטורח מפני שיקילו סברתם עלביותר
 יקילו ידוע שאינו דבאיסור הסמ"ג לסברת יודו התוספות דגם לרמ"א ס"ל מסק, משוםאינו

 ודאי משוס רק הוא האיסור דעיקר מאחר איסור, שם שאין לומר היתר ויורו לעצמןהנשים
 שמש. תבואות ספר עכ"ל בזה, צ"ע ואכתיאיסור,

 ודעתו הרמ"א, על לחלוק רבא הנ"ל הש"ך בדעת נקט אברהם", אשל או"ח, הסמ"גוהנה
 בספר גם )ועיין איסור52 בסמק כסמ"ג ולא יתירא בטירחא תלוי דהכל בפסחים התוס'כדעת
 ע"כ נאמנת, אינה טורח בלא אף בססק דכתב: יו"ד4' בסמ"ג ועיין ושיטותיי(. חילוקיםמסדר
 במצה שכן וכל נשים, נאמנות לעניז קכ"ז, נסימן[ עי"ד שכתב באו"ח55, הפמ"ג בלשון)ועיין
 איש(. שומר להושיב ראוי חוששת, שאינה ספיקות וכמה רב,שטורח

 אלא להאמינה לא כדי איסור בספק די לא ביו"ד לרמ"א דגם דכתב 56 הרב"ז בשו"תועיין
 טמאים דגים לברר שצריכה כגון וכו' בספק אבל שם הרמ"א כתב ולכן בטורח גםתלוי

 יו"ד59, וש"ך ביש"שע, ומהרש"ל '3 מאו"ה כדהזינן טירחא הוי דגים וברירת ע"כ.מטהורים,
 מטהורים טמאים דגים לבור שצריכה כגון כתב הרמ"א שהרי להקשות יש לכאורא אךע"כ.
 זה נוסף ובציור איסור, ספק והוא נוסף ציור גם דנקט והיינו להקל" צדדים בו שיש איסור"או
 בגליון אסרים, ביד באריכות עליו שהקשה כמו הרמ"א על להעיר יש עוד טירחא. הזכירלא

 ע"ש. יו"ד69,שו"ע

 האשה ראין י6 רמ"א שכתב מה לתרץ מאחי62 שמעתי וז"ל: יהודה!7  שארית בשו"תכתב
 רמ"א כתב דהתם חטאת64, מתורת הקשה יעקב והמנחת להקל, צדדים בו שיש בדברנאמנת
 שאין דמה ז"ל הוא ותירץ להקל. צדדים הרבה שיש משום תולעים בברירת נאמנתדהאשה
 פי על בדבר ראש להקל צדדים לה שיש פירושו להקל צדדים בו שיש בדבר נאמנתהאשה
 האשה חכמים ודעת תורה של ודת הדין פי על להקל צדדים שיש אבל שלה, ואומדנאדעתה
 עכ"ל.נאמנת,

 בססק. הקלנה לא ושלכן הכפק, על כחקנה הבדיקה שעיקר שתדענה למדו הנשים האם עיון, צריכים דבריו50
 תלז. סימן סוף51
 וצ"ע. כפמ"ג לא כפירוש משמע "וכן" שכתב הש"ך מלשון52
 תרגז. סימן ע, אות53
 א. ס"ק זהב, משבצות א, סימן54

 חס. סימן ריש אברהם, אשל55
 קב. סימן א, חלק רומניה( באקוי, )אב"ד שאפותן זאב בצלאל להרב56
 כא. סימן כ, כלל57
 ב. סימן א, פרק חולין,58
 לה. ס"ק פד, סימן59
 צד. סימן60
 צא עמוד לו, סימן ההוססות, חלק61
 התניא. בעל הרב62
 קכז סימן דעה, יורה65
 ט סימן מז, כלל64



 1"%ראל" אתץ "ביתקרשך4ת

 רי"ר תוס'דעת
 נאמנת ולכן דאורייתא, במילי נאמנת האשה על המוטל בדבר דרק רי"ד3ן תוס'שיטת
 מעיסתה חלה לקוץ האשה על מוטלין שהן והלה כמעשר נאמנת וכן אני טהורה  ולומרלספוד
 לעשר לעבדו אמר אם הדין )והוא הני את הדליקו עירבתם עישרתם כדתנן" הפירות,ולעשר
 אטילו הן ונאמנין לעשר פירות או לנקר בשר להם נותן וכן נאמן, עישרתים לו ואומרפירותיו

 ע"ש.67 נאסרות, אינן אחרים של פירות על אבלבדאורייתא(

 והקשה בכור, זה לומר חיה נאמנת התסי: דאיתא הא על קידושין, בר"ן איתא זהומעין
 נשים, ידי על אלא אלו דברים לידע אפסד אי הרוב פי רעל כיון הר"ן, והיד, נאמנת,היאך
 זה ולפי הר"ן, דברי את זכר ולא ומשיב" שואל בשו"ת גם זו סברא ויאה נאמנות. הןלפיכך
 אותו ומלין בשבת נולד שהתינוק הנשים נאמנות דהאיך בשבת70, רש"י קושית גםתתורץ
 נאמנות. אינן דאורייתא באיסור האבשבת,
 בתוס' הוא ]וכן גיטין72 ריש מתוס' זו, כשיטה שלא הוכיח למהרש"ם'7, תורה,בדעת
 מנדה, לז דנסקא ותירצו כאיסורים נאמן אחד רעד לן דמנא שהקשו יבמות73[ישנים,

 לחלק סברא דיש גימא ואי מאשה, ילפינן אחד עד נאמנות דכל הרי לה"[ "וספרה]דכתיב'7
 ע"כ. לדעלמא, מינה ילפינן איך כבעלים, שהיא או לעצמה דנוגע משום יותר נאמנתדנדה
 יו"ד.73 שו"ע בגליון אפרים ביד גם זו הערהוראה

 היראיםדעת
 ח78, פרק חולין, הרא"ש על אשרי והגהות חולין77, ריש במרדכי כמובא היראיס6זשיטת

 סמכינן ונאמנת כשרה דאשה א'79, סרק חולין שלמה של וים א, פרק חולין גבורים,ושלטי
 וסוחזת בריקנית ורק אחד, עד ככל איסורא איתחזק ואפילו דאורייתא, במילי אפילועליה
 נאמן. אינו נונא בכהאי אחד עד וכן נאמנת,אינה

 כשרה שהיא אשה כל לדינא, וז"ל: דעה80, ביורה תואר, פרי עצמו מדעת כתבוכן
 מצוות בדקדוקי מדקדקת שאינה מי אכל ודאי, נאמנת בדעתה, ושלימה במצוותומדקדקת
 ולא עצמו על יחוס נפש "ובעל שסי )וסיים ודאי נאמנת אינה דעת( )-בעלת דעתניתואינה
 פחותה"(. והיא עליה לסמוך ודעתנית כשרה בחזקת אשתויחזיק

 ד. דף פסחים,65
 ב. פרק שבת,66
 א. עמוד עב, דף כתובות, ויטב"א, וראה67
 ב. עמוד עג, דף68
 קפד, סימן א, חלק קמא, מהדורא69
 לט. אות קעט, עמור עדות, ערך למהרש"ם, הרועים, בעין הובא דמילה. אלעזר רבי פרק0ז
 מג. ס"ק מח, סימן יו"ד71
 אחד. ער ד"ה ב, עמוד ב, דף72
  ואמו.  ר"ה א, עמוד פח, דף יבמות,73
 כח. פסוק סו, פרק ויקרא,74
 צד. סימן75
 רא"ס. ממיץ, אליעזר רבינו76
 תקעט. רמז77
 יד. טימן78
 א. סימן9ז
 כג. ס"ק סוף פד, סימן80



גי )8ט 1 גליון ז'שא
 כדעת משמע ]השלסמ[, הלקט בשבלי המובאת הגאונים, שמתשובת כתב ישורון!8ביסודי

 חיטים לענין בגויה או בגוי להשתמש לישראל רשות יש אס הגאונים דנשאלו תואר.פרי
 אין הפסח עניני למדו שלא ישראל של נשים אפילו והשיבו ]לפסח[. ותבשילין]למצות[
 עליהן. לסמוך יכולין שפיר למדו דאס ומשמע וכו'. בססת ולישה אפיה לענין לחומאמינים
 נשים פי על בודקין דכתב היראים, כדעת הרמב"ם65 מלשון לדייק כתב הרב"זבשו"ת
 מקושיות כמה ליישב יש )ולפ"ז ע"כ וכו', בודקת אחת אשה ואפי' ונאמנות,כשרות

 אמו על סמך דרבינא בריה דמר דפסחים'8, מסוגיא לדייק יש וכן הרמב"ם(. עלהמפרשים
ע"ש.
 באיסור אף נאמנות דגשים שם פסחים במאירי שניה ודעה והמכתם ההשלמה דעתוכן
 ע"ש. וקטנים, עבדים מפני אלא בדרבנן רבנן הימנינהו לומד שם הוצרכו ולאתורה,

 חזקת נגד אף נאמן אחד רעד כיראים ליה מבירא דלא משמע דמהשו"ע הפמ"ג86וכתב
 נגד דהוי כיון נאמן שאינו והטעם לאסור, ולא להתיר נאמן אחד עד השו"עע דכתבאיסור,
 חזקת נגד אפילו נאמן ופוחז ריק שאינו אחד עד היראים לדעת והרי בש"ך86., עייןחוקה,
 כיראים. פוסק אינו דהשו"ע ומוכחאיסור,
 דעתו הוזכרה לא ולכך לדבריו, הסכימו לא האחרונים רכל כתב הרועים87 מלא במסרגם

 במלא שם עוד ועיין היראים. על להקשות האריך חולין ריש יהושע בפני גסבשו"ע.88
הרועים.

 מנוח רבינורעת
 88: דכתב הירושלמ', דעת בביאור חדשד שיטה חזינן מנוח, לרבינו המנוחה כספרוהנה

 דידן, אגמרא פליג ולא שהוא, כל בודקות עצלניות שהן מתוך כאן לי', שמעתובירושלמית
 ולא הכל, בודקות הן בו, טרודות שיהיו דבר להן ואין עצלניות שהן מתוך לי', מפרשינןדהכי
 הפוכה שיטה מדבריו יוצא עכ"ל. אנשים, מבדיקת יפה שבדיקתן נשים, אפילו לומרהוצרך
 מאנשים, יותר נאמנות דנשים והיינו עתה, עד שלמדנומסה

 מנויות שנשים לומר מצינו דכיצד שמשפי, תבואות בספר הקשה כבד יסודו עיקדועל
 על מוטלת החג קודם הטרדא שעיקר הפכו, מוכיח והנסיון כלל, טרודות ואינן החגדדם

 בענין עצמות, מנוח רבינו אף והרי לחג. הנדרשות ההכנות בכל העסקניות עיקר שהןהנשים,
 בתיקון טרודה שהיא לפי הסיבה, צריכה אינה לפרש יש כתב: הסיבה, צריכה אינהאשה

 עכ"ל. גרסא, שהזמן עשה ממצוות שפטרוה כמו מהסיבה, פטורה והכנסתםהמאכלים

 קכז. עמור כליס, הגעלת מערבת81
 ריא. סימן82
 ב. עמור מח, דף בנדה, הסוגיה על שכתב במה כ. הלכה ב, פרק אישות, הלכות88
 א. עמוד ם, דף84
 הה'. השורש ד"ה שחיטה, להלכות ובפתיחה א, ס"ק זהב, משבצות א, סימן יו"ד85
 ג. סעיף קכז, סימן יו"ד86
 בג. ס"ק86'
 באיסורים. נאמן אחד עד  ערך!ש
 קכז. סימן88
 יז, הלכה ב, פרק וטצה, חמץ הלכוח88*
 ד. הלכה א, פרק פסחים89
 ז. ס"ק ז, סימן90
 ח. הלכה ז, פרק שט,91



 וישראל" אבץ "5יתק51ך59

 נשים נאמנות בדין והאחרונים הראשונים שיטות כלסיכום
 בודאי אף יתירה טירחא יש ואם איסור, בספק אפילו נאמנות נשים יתירא טירחא דאין "יכא1

 רא"ש, ע"א: נט דף ועירובין ע"א ד' דף פסחים התוספות, סוברים: כן - נאמנות אינןאיסור
 וקרבן נו, סימן סוף ב, סרק כתובות שלמה, של ים בדבריו שדייקו כמו ג, סימן א, פרקפסחים,
 שם, כתובות מקובצת, בשיטה הובא ע"א, ע"ב דף כתובות, ריטב"א, שם: הרא"ש עלנתנאל
 בדעתו(. מ"ש להלן )וע"ע שם פסחים מהר"ן, משמעוכן
 איסור, בספק אבל יתירה, טירחא כשיש ואפילו איסור בודאי רק בדאווייתא נאמנות נשים2

 נמנעות ודאי, איסור דאינו דכיון נאמנות, אינן טורה, אין אפילו תולעים, ספק יש אסכגון
 לו, עשה מצוות סמ"ג, סוברים: כן הקודמת(. מהשיטה הפוכה זו )שיטה עצלותן מפנילבדוק
 הגהות הר"י: בשם דפסחים, א' פרק ריש מרדכי, שם: שלמה של ים של הראשון ביאורולפי
 שמש תבואות בספר מ"ש לפי לא )אס א פרק ריש חולין, ר"ן שם: פסחים הרא"ש, עלאשרי
 דהש"ך תלז, סוס"י א"א או"ח, פמ"ג )לפמ"ש ג סעיף קכ"ז, סימן יו"ד רמ"א, להלן(:המובא
 הרמ"א(. עלחולק

 איסור סמק או טירחא - הדברים משני אחד שכל והיא לעיל, השיטות משתי מחמירה שיטה3
 של בים מהרש"ל של השני לביאורו סמ"ג, סוברים: כן דאורייתא. במילי נאמנת אשה אין-

 הרשב"א משמעות ו: ס"ק ז'. סי' שמש, תבואות של ביאורו לפי תוספות, שם:שלמה
 להלן )וראה ראשון שעו ראשון בית להרשב"א, הבית ובתורת ע"ב, י' דף לחולין,בחידושיו

 לב. ס"ק קכז, יו"ד, לשו"ע בביאורו הגר"א דעת וכן הבית(י כתורת דבריו עלמ"ש

 וספק טירחא - הנ"ל התנאים שני כשיש דדוקא ומקילה הקודמת, מהשיטה הפוכה שיטה4
 סוברים: כן בדאורייתא אף נאמנות נשים לגריעותא בחרא אבל נאמנות, נשים אין -איסור
 ד: אות ז, סימן שמש, תבואות של ביאורו לפי ר"ן, תל"ז: סוס"י א"א או"ח, פמ"ג לפיסמ"ג,
 באקוי, אב"ד שאפראז' זאב בצלאל )לר' רב"ז שו"ת לפי ג, סעיף קכ"ז, סימן יו"דרמ"א,

 הנ"ל. הבית תורת דברי מהמשך משמע וכן קכ: סימן א, חלקרומניה(,

 כעניני )מלבד דאורייתא מילי בכל לנשים להאמין שאין והיא מכולם, המחמירה שיטה5
 שהובאה מדקדקים יש שיטת היא כך כלל. טורח שאין במקום ואף איסור בודאי אףנדה(,

 חידושי בשם זו שיטה הביא להלן הנזכר אליהו )בסדר ע"א עב דף כתובות,בריטב"א,
 אליהו סדר ספר של דיוקו לפי טעמא, מאי ד"ה ע"א, ד דף פסחים, רש"י, כ"י(:הרשב"א

 קרכן א: סימן תאו"ת בכר(, דוד )להגר"ר אמת דברי כספר הובא ע"ב, עב דף)אלפנדרי(,
 הובא כא, סעיף דינים, חידושי שרד, לבושי נדה: מצות ד"ה י, הלכה ב, פרק שכת,העדה,
 על הקשה יט, סימן ח"א, סה"ת ומשיב, שואל )בשו"ת גג ס"ק קנז, סימן תשובה,בדרכי
 אף והרי בסימנים, לבדוק נאמנות נשים אם ע"ב, מ"ח דף בנדה, תנאי פליגי איך זושיטה

 עדות(. דבעי במילי כ"ש נאמנות אינןבאיסורין

 רי"ד, בתוס' כתב כן - דאורייתא במילי אף עליו, נאמנת היא הרי האשה על המוטל דבר כל6
 ד. דףפסחים,

 קידושין, הר"ן, כתב כן - עליו נאמנת היא הרי אשה, ע"י אלא אותו לדעת אפשר שאי דבר כל7
 ומשיב, שואל שו"ת עצמו מדעת כתב וכן בכור. זה לומר היה נאמנת בענין ע"ב, עג דףעל

 לט. אות קעט, עמוד עדות, ערך למהרש"ם, הרועים עין בספר הובא קפד, סימן ח"א,כה"ק



 )מ4( 1 גליון *'שנה
-----------

 בס

 כדעת משמע ]השלסנ8[, הלקט בשבלי המובאת הגאונים, שמתשובת כחב ישורון81ביסודי
 חיטים לענין בגויה או בגוי להשתמש לישראל רשות יש אם הגאונים דנשאלו תואר.פרי

 אין הפסח עניני למדו שלא ישראל של נשים אטילו והשיבו ]למסח[. ותבשילין]למצות[
 עליהן. לסמוך יכולין שפיר למדו ראם ומשמע וכו'. בפסח ולישה אפיה לענין להומאמינים
 נשים פי על בודקין דכתב היראים, כדעת הרמב"ם83 מלשון לדייק כתב הרב"זבשו"ת
 מקושיות כמה ליישב יש )ולפ"ז ע"כ וכו', בודקת אחת אשה ואסי' ונאמנות,כשרות

 אמו על סמך דרבינא בריה דמר דפסחים'8, מסוגיא לרייק יש וכן הרמב"ם(. עלהמפרשים
ע"ש.

 באיסור אף נאמנות דנשיס שם טסחים במאירי שניה ודעה והמכתם ההשלמה דעתוכן
 ע"ש. וקטנים, עבדים מפני אלא בדרבנן רבנן הימנינהו לומר שם הוצרכו ולאתורה,

 חזקת נגד אף נאמן אחד רעד כיראים ליה מבירא דלא משמע דמהשו"ע הפמ"ג85וכתב
 נגד דהוי כיון נאמן שאינו והטעם לאסור, ולא להתיר נאמן אחד עד השו"עע דכתבאיסור,
 חזקת נגד אפילו נאמן ופוחז ריק שאינו אחד עד היראים לדעת והרי בש"ך6י, עייןחזקה,
 כיראים. פוסק אינו דהשו"ע ומוכחאיסור,
 דעתו הוזכרה לא ולכך לדבריו, הסכימו לא האחרונים דבל כתב הרועים87 מלא בספרגם

 במלא שם עוד ועיין היראים, על להקשות האריך חולין ריש יהושע בפני גםבשו"ע."
הרועים.

 מנוח רבינודעת
 דכתב.88: הירושלמי, דעת בביאור חדשה שיטה חזינן מנוח, לרבינו המנוחה בספרוהנה

 דידן, אגמרא פליג ולא שהוא, כל בודקות עצלניות שהן מתוך כאן לי', שמעתובירושלמית
 ולא הכל, בודקות הן בו, טרודות שיהיו דבר להן ואין עצלניות שהן מתוך לי', מפרשינןדהכי
 הפוכה שיטה מדבריו יוצא עכ"ל. אנשים, מבדיקת יפה שבדיקתן נשים, אפילו לומרהוצרך
 מאנשים, יותר נאמנות דנשים והיינו עתה, עד שלמדנוממה

 פנויות שנשים לומר מצינו דכיצד שמש-, תבואות בספר הקשה כבר יסודו עיקרועל
 על מוטלת החג קודם הטרדא שעיקר הפכו, מוכיח והנסיון כלל, טרודות ואינן החגקודם

 בענין עצמו", מנוח רבינו אף והרי להג. הנדרשות ההכנות בכל העסקניות עיקר שהןהנשים,
 בתיקון טרודה שהיא לפי הסיבה, צריכה אינה לפרש יש כתב: הסיבה, צריכה אינהאשה

 עכ"ל. גרסא, שהזמן עשה ממצוות שסטרוה כמו מהסיבה, סטורה והכנסתםהמאכלים

 קכז. עמוד כלים, הגעלת מערכת81
 ריא. סימן82
 ב. עמוד מח, דף בנדה, הסוגיה על שכתב במה כ. הלכה ב, פרק אישות, הלכות85
 א. עמוד מ, דף84
 הה'. השורש ד"ה שחיטה, להלכות ובפתיחה א, ס-ק זהב, משבצות א, סימן יו"ד85
 ג. סעיף קנז, סימן יו"ד86
 בג. ס"ק86*
 באיסורים. נאמן אחד עד ערך87
 קבו. סימן88
 יו. הלכה ב, פרק ומצה, חמץ הלכות88*
 ד. הלכה א, פרק פסחים89
 ז. ס"ק ו, סימן90
 ח. הלכה ז, סרק שס,91



 והימל" אפץ "מפי5ןס

 הסיבה א"צ בעלה אצל אשה אמר, דבפסחיסמ תמה שם מנוח רבינו על מנשה בית)ובפירוש
 ממצות גם הרי המאכל.93 לתקן דטרודה כיון הסיבה, טעונה אינה בעל לה אין אפילוולטעמו
 אין דפסחא מילי דנפישי פסח דלפני ונאמר ניקום ואיך עת, בכל פטרוה גרמא שהזמןעשה
 כלל. טרודותהנשים

 הרמב"ןרעת
 ושלפיכך לבעלה, גם נאמנת עצמה על שנאמנת דבדבני .91, לגיטין בחידושיו הרמב"ןכתב
 איסורא. באיתחזק גם אחד לעד להאמין מאשה ללמודאין

 כמו הוי עליו, שמעידה ממאכל אוכלת האשה שאם מדבריו שלמד ישורון94, יסודיוראה
 שנאמנת.נדה

 דרבנן במילינאמנות
 במילי נאמנת ראשה הנ"ל, הראשונים ובכל שם, פסחים בבלי, בתלמוד דמבואר אףוהנה,
 דרבנן, כמילי אף נאמנת אשה אין שם, פסהיס הרא"ש פירוש לפי הירושלמי, לדעתדרבנן,
 יו"ד'". הגר"א, ובביאור שם, נתנאל בקרבן כתבו כן מרובה, טירחא דאיכאהיבא

 לעשותו בידה שאינו ובדבר לעשותו שבירה בדבר אשהנאמנות
 בידה, דהוי משום היא נאמנת דאשה הטעם דברינו בריש שהובאה התוספות לשיטתוהנה
 נאמנת אשה והחנ"ה הרמב"ן, לדעת וכן הרשב"א97 דעת אך בש"ךא, הוא וכן הלבושת,וכ"כ
 נאמנת דאשה שם הבית בתורת הרשב"א דכתב בידה: הוי דלא היכא אפילו דאורייתאבמילי

 חכמים אמרו שלא נאמנין, שפחה אפילו עבד אפילו בערובין, דאמרינן והאבדאורייתא,
 לא מיהמני, לא מדאורייתא הוו אי אלמא דרבנן, הן שהתחומין כלומר להקל, אלאלהחמיר
 ושיפוע בקידור לדקדק בקיאין צריכה תחומין שמדידת - טעמא היינו נמי דחתםהיא,

 שראו או וטעו, מדדו הן אף דדילמא מהימני, הוו לא דאורייתא תחומין הוו ואילווהבלעה,
 כתב דינו, בעל ז"ל, והרא"ה ע"כ. מהימני. בדאורייתא אפילו בעלמא הא בקי, שאינו מימודד
 אחד ועד מרבה אחד עד דקתני סמיך, וארישא איירי בהכחשה דההיא הדמב"ן דבובטס

 וכו', אפילו עבד אסילו קתני ועלה בהכחשה, אחד דעד והע"ג למרבה. שומעיןממעיט
 בדבר חכמים אמרו שלא שממעט, כשר עד בהכחשה בתחומין שמרכין ואסילופירוש,
 ע"כ. דבריהם של ואפילו איסורים בשאר כן שאין מה הקילו, דבתחומין להקל, אלאלהחמיר

 - דבידו מטעמא ולאו מהימני, נשים בדאורייתא כל והרא"ה הרשב"א הרמב"ן, דלדבריהרי
 לאיש, אשה הכתוב והשווה נאמנות, גוונא דבכל אלא - התוספותוכמ"ש

 אינו איסורא באיתחוק ורק בידו, אינו אפילו נאמן, אחד עד מקום דבכל ריא"ז98, דעתוכן
 בין להיתר בין נאמן, ועבד אשה נאמן אחד שעד מקום ובכל שם: וסיים בידו. א"כ אלאנאמן

 וכו'.לאיסור,

 קח. רף92
 טרודה. בעלה מאימת ויק כך כל טרודה אינה דלעצמה ליישב יש ואולי93
 ב. עמוד ב, דף93'
 קכז. עמוד סוף כליס. הגעלת מערכת94
 ד. סעיף קכז, סימן94*
 כס. ס"ק שם96
 שם. הבית בתורתז9
 א. עמוד יב דף ב, סרק כתובות, הגבעים, כשלטי דבריו הובאו98
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 בעבירה לעדות ופסול ושפחה ועבד אשה אפילו דכתב; הרמב"ס79 מדברי מבוארוכן
 בעלה על ותיאסר שזינתה, עליה להעיד סוטה לעדות נאמן קרוב, ואסילו סופרים,מדברי
 והתורה כשרים, בעדים והסתירה הקינוי וקדם הואיל כתובה, בלא ותצא שותה, ואינהלעולם,
 נאמנת דאשה מדבריו מבואר וכו'. טומאה, לעדות כשרין כולן הרי בטומאה, אחד עדהאמינה
 לומר נצטרך התוספות ולדעת נאמנת. אשה גם אחד עד התורה שהאמינה מקום דכלכיון

 אף כתב אפרים100 במחנה ואמנם ונסתרה. לה קינא שהרי לדבר דרגלים משום נאמנתדהאשה
 מקומות מכמה הוכיח אמתית, דברי בספר אך כאיש, דאשה משום ולא כן, הרמב"םדעת

 אפילו האיסורין בכל כאיש, נאמנת דאשה משוס אלא כדבריו, שלא ברמב"םגוססים
 שכתב כמו דלא מוכח מהרמב"ם3ש דגם כתב )למהרש"ם(י10 הרועים בעין גםבדאורייתא.

 מדבר' מבואר וכן ורמב"ן, רשב"א ריא"ז כדברי כן גס הרא"ש'9נ דדעת והוסיף אפרים,מחנה
 בזה. גדולה אריכות אפריס106, בבית עוד ועיין מבכורות65י, פ"בהרמב"ם

 דאינו היכא תורה בשל נאמנת אינה דאשה מהרי"ו תשובת הביא המשמח", ייןבספר
 דרבנן בתחומין דדוקא דמשמע עירובין, מתוספות זאת והוכיח נאמנת, בדרבנן ורקבידה,
 וכן באיסורין, נאמנין הפסולין דכל רמ"א08י מדכתב עליו הקשה המשמה יין כעל אךנאמנת,
 הרשב"א ולדעת חלוי, אשם חייב חלב, אכל האומרת דאשה דכריתות09י, במשנהמבואר
 אין דבאיסורין לו נראה ולכן נאמנת, אשה איסורא באיתחזק אפילו בשיטתו העומדיםורבים
 רעד דילפינן וביבמותינו, גיטין0יי, בריש התוס' שכתבו ממה מוכח וכן לאיש. אשה ביןלחלק
 הרשב"א כתב וכן לעצמה, הגמ'.2" ודורשת לה" "וספרה מדכחיבנת באיסורין נאמןאחד

 מהימנא הוה לא דאי דבירה, משום דילמא תיקשי דלא מהרש"א וכתב שם,בחידושיו
 דבידה משוס אלא הדם, שיפסוק בידה אין שהרי רבידה, משום להאמינה שייך לאבאיסורין
 ביין שם ועיין הרשב"א. כתב וכדבריו ע"ש מינה, שמעינן ותרתי שתראה, אתחזק ולאלטבול

 דאיתחזק והיכא בידה, אינו אפילו תורה בשל נאמנת דאשה הנ"ל מכל דהסיקהמשמחתי,
 בידה. הוי אם רקנאמנת

 שאשה שדעתם דיש לעיל, שהובאו השיטות עשר על נוספות שיטות שתי עתהחזינן
 בידה. דהוו במילי אלא נאמנת שאינה שדעתם ויש בידה, הוי דלא היכא אפילונאמנת

 טו. הלכה א, פרק סוטה, הלכות99
 יח. פרק ביאה, איסורי הלכות100
 א. סימן חיים, אורח חלק בכר, דוד להג"א101

 1. אות רמה, עמוד נאמנות, לערך כמלואים102

 ב, הלכה ה, פרק עדות, הלכות103

 לו. דף בכורות,104
 טז. הלכה105
 א. סימן106

 כא. ס"ק קנז, סימן נסך, יין הלכוח107
 א. סעיף סוף קכז, סימן יו"ר105
 אחד עד ד"ה כ, עמוד ב, דף גיטין09ן
 אחד. עד ד"ה ב, עמוד ב, דף110
 ואמר ד"ה א, עמוד פח, דף111
 כח. פסוק טו, פרק ויקרא,112
 א. עמוד עב, דף בכתובות,12;.

 כב. ס"ק וסוף כא ס"ק113



 וישראל" אהב "ביתקורךסב

 נשים נאמנות בדין והאחרונים הראשונים שימות כלמישום
 בודאי אף יתירה טירחא יש ואם איסור, בספק אפילו נאמנות נשים יתירא טירחא ראין היכא1

 רא"ש, ע"א: נט דף ועירובין ע"א ד' דף פסחים התוספות, סוברים: כן - נאמנות אינןאיסור
 וקרבן נו, סימן סוף ב, פרק כתובות שלמה, של ים בדבריו שדייקו כמו ג, סימן א, פרקפסחים,
 שם, כתובות מקובצת, בשיטה הובא ע"א, ע"ב דף כתובות, ריטב"א, שם: הרא"ש עלנתנאל
 בדעתו(. מ"ש להלן )וע"ע שם פסחים מהר"ן, משמעוכן

 איסור, בספק אבל יתירה, טירחא כשיש ואפילו איסור בודאי רק בדאורייתא נאמנות נשים2
 נמנעות ודאי, איסור דאינו דכיון נאמנות, אינן טורה, אין אפילו תולעים, ספק יש אסכגון

 לו, עשה מצוות סמ"ג, סוברים: כן הקודמת(, מהשיטה הפוכה זו )שיטה עצלותן מפנילבדוק
 הגהות הר"י: בשם דפסחים, א' פרק ריש מרדכי, שם: שלמה של ים של הראשון ביאורולפי
 שמש תבואות בספר מ"ש לפי לא )אם א פרק ריש חולין, ר"ן שם: פסחים הרא"ש, עלאשרי
 דהש"ך תלז, סוס"י א"א או"ח, פמ"ג )לפמ"ש ג סעיף קכ"ז, סימן יו"ד רמ"א, להלן(:המובא
 הרמ"א(. עלחולק

 איסור ספק או טירחא - הדברים משני אחד שכל והיא לעיל, השיטות משתי מחמירה שיטה3
 של בים מהרש"ל של השני לביאורו סמ"ג, סוברים: כן דאורייתא. במילי נאמנת אשה אין-

 הרשב"א משמעות ו: ס"ק ז'. סי' שמש, תבואות של ביאורו לפי תוספות, שם:שלמה
 להלן )וראה ראשון שער ראשון בית להרשב"א, הבית ובתורת ע"ב, י' דף לחולין,בחידושיו

 לב. ס"ק קכז, יו"ד, לשו"ע בביאורו הגר"א דעת וכן הבית(: בתורת דבריו עלמ"ש

 וספק טירחא - הנ"ל התנאים שני כשיש דדוקא ומקילה הקודמת, מהשיטה הפוכה שיטה4
 סוברים: כן בדאורייתא אף נאמנות נשים לגריעותא בחרא אבל נאמנות, נשים אין -איסור
 ד: אות ז, סימן שמש, תבואות של ביאורו לפי ר"ן, תל"ז: סוס"י א"א או"ח, פמ"ג לפיסמ"ג,
 באקוי, אב"ד שאפראן, זאב בצלאל )לר' רב"ז שו"ת לפי ג, סעיף קכ"ז, סימן יו"דרמ"א,

 הנ"ל. הבית תורת דברי מהמשך משמע וכן קכ: סימן א, חלקרומניה(,

 בעניני )מלבד דאורייתא מילי בכל לנשים להאמין שאין והיא מכולם, המחמירה שיטה5
 שהובאה מדקדקים יש שיטת היא כך כלל. טורח שאין במקום ואף איסור בודאי אףנדה(,

 חידושי כשם זו שיטה הביא להלן הנזכר אליהו )בסדר ע"א עב דף כתובות,בריטב"א,
 אליהו סדר ספר של דיוקו לפי טעמא, מאי ד"ה ע"א, ד דף פסחים, רש"י, כ"י(:הרשב"א

 קרכן א: סימן תאו"ת בכר(, דוד )להגר"ר אמת דכרי כספר הובא ע"נ, עב דף)אלפנדרי(,
 הובא כא, סעיף דינים, חידושי שרד, לבושי נדה: מצות ד"ה י, הלכה ב, פרק שבת,העדה,
 על הקשה יט, סימן ח"א, כה"ת ומשיב, שואל )בשו"ת גג ס"ק קכז, סימן תשובה,בדרכי
 אף והרי בסימנים, לבדוק נאמנות נשים אם ע"ב, מ"ח דף בנדה, תנאי פליגי איך זושיטה

 עדות(. רבעי במילי כ"ש נאמנות אינןבאיסורין

 רי"ר, בתוס' כתב כן - דאורייתא במילי אף עליו, נאמנת היא הרי האשה על המוטל דבר כל6
 ד. דףססחים,

 קידושין, הר"ן, כתב כן - עליו נאמנת היא הוי אשה, ע"י אלא אוחו לדעת אפשר שאי דבר כל7
 ומשיב, שואל שו"ת עצמו מדעת כתב וכן בכור. זה לומר חיה נאמנת בענין ע"ב, עג דףעל

 לט. אות קעט, עמוד עדות, ערך למהרש"ם, הרועים עין בספר הובא קפד, סימן ח"א,מה"ק
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 עד וככל איסורא, איתחזק ואפילו דאורייתא, במילי אפילו עליה ממכינן ונאמנת כשרה אשה8
 היראים דעת היא כן - נאמן( אינו בכה"ג אחד עד וגם נאמנת, אינה ופוחזת ריקנית )ורקאחד
 וכפרק אשרי, ובהגהות תקעט, רמז חולין, ריש במרדכי כמובא רא"ם(, למיץ, אליעזר)רבינו
 הלקט, בשבלי המובאת הגאונים, תשובת א: סימן פ"א חולין, שלמה, של ובים דחולין,קמא
 אישות, הלכות רמב"ם קכז: עמוד כלים, הגעלת מערכת ישורון, יסודי שדייק כפי ריא,סימן
 המכתם, שם: פסחים ההשלמה, הנ"ל: הרב"ז בשו"ת בדבריו שדייק מה לפי כ, הלכהפ"ב

 זה כעין )כתב בג סוס"ק פד, סימן יו"ד תואר, פרי שם: פסחים במאירי, שניה דעה שם:פסחים
 נפש דבעל שם וסיים נאמנת, בדעתה ושלימה במצוות ומדקדקת כשרה דאשה עצמו,מדעת
 פחותה, והיא עליה לסמוך דעת ובעלת כשרה בחזקת אשתו יחזיק ולא עצמו עליחמיר
 כתב הח', השורש ד"ה שחיטה להלכות ובפתיחה סק"א, משב"ז א, סימן יו"ד,בפמ"ג,

 עד ערך הרועים, מלא בספר וכן כיראים, ס"ל דלא משמע ג, סעיף קכז, סימן יו"ד,דמהשו"ע
 חולין, ריש יהושע, בפני גם ליראים, הסכימו לא האחרונים דכל כתב באיסורים, נאמןאחד
 היראים. דברי על להקשותהאריך

 חמץ מהלכות ב פרק המנוחה(, )ספר מנוח רכינו כתב כן - מאנשים יותר נאמנות נשים9
  ע"ש. דבריו, על הקשה ז, ס"ק ז סימן שמש, תבואות בספר יז. הלכהומצה,

 - עליו שמעידות מבאבל שאוכלות כגון זה, לפי נוהגות עצמם שהם בדבר נאמנות נשים10
 שם, ישורון ביסודי כן וראה ע"ב, ב, דף גיטין, הרמכ"ן כתבכן

 דאשה דאמרינן הישא הראשתים דנחלקו שיטות: ב' עוד מצינו הנ"ל השיטות כל עלהנה
 דלא היכא אפילו הנאמן אחד, עד ככל שנאמנת או בידה, דהוי היבא דוקא נאמנת אםנאמנת,
 יו"ד הלבוש, כתב וכן בידה, דהוי משוס נאמנת דאשה שם, פסחיס התוספות, דעת בידו.הוי
 סימן נסך, יין הלכות המשמח, יין בספר וכ"כ כס. ס"ק שם, בש"ך הוא וכן ד, סעיף קכז,סימן
 משום נאמנת שאשה כתבו אחרים ראשונים אך ע"ש. ווייל, מהר"י בשם כ"א, ס"קקעז,

 תורת רשב"א, כתבו: כן בידה: הוי דלא היכא אפילו נאמנת וא"כ לאיש, אשה הכתובדהשוה
 פרק כתובות, הגבונים, בשלטי הובא ריא"ז, הרמב"ן: בשם שם, הבית בדק רא"ה שם:הבית
 א, פרק סוטה, הלכות רמב"ם, בידו(: א"נ אלא נאמן אינו איסורא באיתחזק )ורק ע"א יב דףב,

 דהאשה הרמב"ם בדעת כתב כיאה, איסורי מהלכות יח פרק אפרים, במחנה )אמנם טוהלכה
 או"ח, חלק אמת, דברי בספר אך כאיש, דאשה משום ולא לדבר, רגלים שיש משוםנאמנת
 וכן אפרים, מחנה כדברי שלא ברמב"ם נוספים מקומות מכמה הוכיח לעיל(, )נזכר אסימן

 גם הוכיח - ו אות רמה, עמוד נאמנות, לערך במילואים הרועים עין כספרו -מהרש"ם
 דעת דגם והוסיף אפרים, מתנה כמ"ש שלא ב, הלכה עדות, מהלכות ה, פרקמהרמכ"ם,
 פרק הרמב"ם, מדברי מבואר וכן והרמב"ן, הרשב"א הריא"ז, כדברי לו, דף בכורות,הרא"ש,

 כא-כב. ס"ק קכז, סימן נסך, יין הלכות המשמח, יין טו: הלכה ככורות, מהלכותב,

 ררבנן. במילי אשהנאמנות
 לדעת דרבנן, במילי נאמנת דאשה הנ"ל הראשונים ובכל שם, פסחים בבבלי דמבואראף

 דאיכא היכא דרבנן במילי אף נאמנת אשה אין שם, פסחים הרא"ש פירוש לפיהירושלמי,
 כח. ס"ק קנז, סימן יו"ד, הגר"א ובביאור שם, נתנאל בקרבן כתבו כן מרובה,טירחא



 ו"11אל" אמץ "ניטקושךש1

 מגל הלו* מארכישלום

 בהקפה אתרוג הלוקח ר4ןנב'רךרש
 בצ'יק שמשלם או רמיו, בתשלום ומתאחר מחבירו, אתרוג קונה שארם מסירבר
 אין ולפעמים מהקונה. האתרוג רמי תונע והמוכר הבנק, ע"י נפרע אינו מהומשום

 ביטול חשש בזה אין אם לברר ויש המוכר, את מרחה והקונה בידו מזומנים מעותלו
 למפרע.המקח

 עור ויש שכתב: סקט"ו( תנץ )סי' פסח בהל' ברורה במשנה כזאת העירוכבר
 גילה המוכר אם לרשותו, ומשכן מצה קנה אם כגון בו, להכשל שמצוי מה אחרפרט
 אזוזי ונפיק עייל וע"כ בהקפה, למכור יכול ואינו למעות שדחוק מכירתו בעתדעתו

 סי"ז. ק"ץ סי' בחו"מ כמבואר קנה. לא מדינא לו, נותן ואינו ושוב כלךומרחהו
 ע.כ. התורה. מן מצה חובת ירי אח"כ  בהם יוצא אינווממילא
 הפוסקים שרנו מה ]ומלבך לכם. ג"כ רבעינן אתרוג לענין לכאו' להעיר ישועריו
 מהני לא קונה, משיכה אין רמה"ת רכיון סוברים ריש לחור במשיכה אתרוגבקונה
 ובאריכות מק"י ומ"ב סק"ה בשלת תרנ"ח סי' אדח ע' לראורייתא, ררגנןקנין

 רלענין אלא ב"ר. אות קמ"א סי' למ"ר מע' וכללים ב' אות מ"ג מינים ר' דיניבשר'ח
 רמי כל על ונפיק בעייל נרונינו עיקר אבל כסף. קנין כדין פרוטה בנותן סגיזה

 לספר בהסכמתו שליט"א אוירבך הגרש"ז בזה כתב אמנם המקח[. דמבטלהמקח
 וז"ל: השלם" המינית"ארבעת

 כיון מ"מ בדמים, אלא קונה שאינו אזוזי ונפיק קעייל דאפי' חידוש,"נלעג"ד
 שאז הדבר וברור האתרוג, את למכור המוכר יוכל לא הרי ממש החגרבערב
 לכן המקח, ולבטל מהלוקח האתרוג את לקבל המוכר כלל יתרצה לאודאי
 לו ישלם שהלוקח ליה ניחא דטפי כיון אזוזי ונפיק כעייל תשיב לא דתונראה
 עכ"ד. למעשה". נכונה הערה והיא המקח, מלבטל זמןלאחר
 הפוסקים ברברי רברים בזה שמצאתי כיון מ"מ הוא, דסברא מילי כי אםוהגה
 בע.ה. הדברים להרחיבראיתי

 אבל בהג"ה: ק"כ סי' אה"ע בשו"עאיתא
 ממנו וגזלו גט הסופר לו שכתב כגון גטגול
 מגורשת. הוי לא בו וגירש לו פרעולא

 ברצון הגט לו נותן אס אבל סק"ה:ובח"מ
 לא לו פרע שלא אף ומן לאחר לו לפרועכדי
 רק ברצון הגט לו נתן דהא בידו, גזל גטהוי

 הגט לו נותן אם ומיהו כו', דמים לושחייב
 הוי ודאי לו משלם ואינו מיד לו לשלםע"מ
 בב"ש דבריו והעתיק ע"כ. בידו. גזלהגט
 ולא הגט הסופר לו נתן אם לכן וז"ל:סק"ג
 לו נותן אם אבל גזל, הוי השכר לופרע

 גזל. הוי לא לו פרע לא ועדייןבהקפה

 דבריהם כוונת דהבין נראה מאירובבית
 כשהתנה דאיירי מיד לשלם ע"מ דמוכרבהא

 לא אם ולכן מיד, לו שישלם בתנאיבפירוש
 התנאי, נתקיים לא שהרי גזל הגט הויפרע

 ביום פרע אם אף זה דבאופןוהוסיף
 שהתנה התנאי נתקיים לא מ"משלאחריו
 בשו"ע כמבואר ביומו ]דהיינו מידשיפרע
 גזל והוי בב"מ[ ע"ש סט"ז קצ"ה סי'חו"מ
 דרך סתם לו נתנו אם דאף עוד והוסיףבידו,
 יוצא והסופר מיד פרע ולא תנאי בלאמכירה
 יש נמי דוחהו, והוא מעותיו לתבעוונכנס
 דסופר ומשום בידו, גזל דהוי לעייןמקום

 וקיי"ל למעות, ודחוק עני הואמסתמא
 יעוי"ש. בטל, המקח אזוזי ונפיקדבעייל

 יתבטל אזוזי ונפיק דכעייל זווסברא
 זה וכתב גיטין, התורח גם כתבהמקח
 שכתבו והב"ש הח"מ דברי עללהעיר
 זמן לאחר שילם שלא אף בהקפהדבמכר

 אזוזי ונפיק דבעייל והעיר גזל, הוילא
 להנשא לה אין דלפי"ז וכתב המקח,יתבטל



 דשמא לו, ויסרע הפרעון זמן שיעבורעד
 למפרע. בטל הגט ויהיה אזוזי ויכנסיצא

 מוכר לענין והב"ש הח"מ דבריובביאור
 אף דכוונתס התו"ג ביאר מיד, שישלםע"מ
 בהתזה שפירשם כהב"מ ]ודלא סתם,במכר

 מכר שלא דכל מיד[, שישלם ע"מבפירוש
 לו, שילם ולא במוומן סתם מכר אלאבהקפה
 בספרו למש"כ וציין לגמרי. בטלהמקח
 בזה האריך ושם סק"ז, ק"צ סי' חו"מנתיה"מ
 בדין ק"צ בסי' המבוארים הדינים דכלוביאר
 כשהלוקח דוקא איירי אזוזי ונפיקעייל
 שהמוכר אלא הדמים, לשלם עכשיורוצה
 אזוזי ונפיק דעייל כיון המקח לבטלרוצה
 שעדיין טוען הלוקח אם אבל אותו,ודחה
 כשיזדמן מעות לו ליחן ורוצה מעות לואין
 אף לגמרי, המקח לבטל המוכר יכוללו

 תובע שהמוכר דכל אזוזי, ונפיק עיילכשלא
 יכול עכשיו לו שאין אומר והלוקחהמעות
 ג"כ כתב ק"צ בסי' ושם המקח, לבטלהמוכר

 והב"ש הח"מ בדברי מוכח רכןהנתיה"מ
 דמשמע שכתב שלום משפט ]וע'הנ"ל.
 למעות דחוק באינו דאף הנתיה"ממדברי
 המקח[. מתבטל מ"מכלל

 שכתב מק"ג קצ"א סי' בנחיה"מוע"ע
 שילם שלא טוען והמוכר מקח כקנהלסי"ז
 הרי מכחישו, והלוקח המקח, דמי עדייןלו
 הדמים לפרוע כלל עומד הלוקח שאיןכיון
 שלדברי הרי פרעו, כבר לטענתושהרי
 לא שלדבריו כיון בטל המקח נמצאהמוכר
 כלל עומד ואינו המקח דמי עדייןפרע

 עוד כ' וכעי"ז לדינא, הנ"מ ע"שלפרעו,
 הח"מ דברי עט"י סק"ט צ"א בסי'הנתיה"מ
 דדברי דחה שם ]ובמשובב הנ"ל,והב"ש
 מיד שישלם ע"מ בהחנה דוקא והב"שהח"מ
 וכנ"ל[, הב"מ כהבנת וזהו במקח, תנאידהוי
 ]ובמשפט סק"ג, צ"ה סי' ננתיה"מוע"ע
 בצ"ע, הגתיה"מ דברי הגיח קצ"א סי'שלום
 הרי פרע שכבר טוען דהלוקח דכיוןומשוס
 בודאי לפרוע שחייב הדין נפסק שלא זמןכל
 ע"ש[, המקח, נתבטללא

 הח"מ של דדינס שהביא בנתיה"מוע"ש
 שם, ב"מ כשמ"ק כבר מבוארוהב"ש

 והוא אפרים, המחגה גס ושכ"כיעוי"ש,
 שם שכתב ד', סח מעות קנין מכירהבהל'
 וכך בכך חפץ שקנה דמי הדבריםבתוך
 המעות המוכר לו ותבע מיד לו לתתמעות
 המקח ליתנם לי אין עכשיו הלוקחוא"ל
 ע"ש. למעות, צריך דהמוכר כיוןחוזר

 כהנתיה"מ, רלא נראה הב"מ דעתואמנם
 בהתנה והב"ש הח"מ דברי דכיארוכנ"ל
 צ' בסי' הב"מ בדברי וע"ע דוקא, תנאיבדרך
 ללוקח ואין בהקפה שמכר מי לענין שדןס"ט
 החוב ישתלם שלא לודאי וקרובלשלם
 של והסחורה בטל שהמקח לדון דישלעולם,
 אזוזי, ונפיק מעייל דעדיף ומשוםהמוכר,
 דאף הפוסקים מדברי הוכיח שם דבריוובסוף
 בזה ]וע' טעמו, ע"ש בטל אינו המקחכזה
 ועכ"פ ואכמ"ל[, סק"ב צ"ו סי' חו"מבפ"ת
 אלא זמן לאחר להשתלם דעומדהיכי

 על עלה לא לשלם רוצה אינושעכשיו
 נראה וכן זה, משום המקח לבטל הב"מדעת
 כנ"ל. במשובב הקצוה"חדעת

 הבנת לפי אף והב"ש הח"מ בדבריוהנה
 במוכר דוקא דזהו עכ"פ מפורשהנתיה"מ
 וראינו אף בהקפה במוכר אבלבמזומן,
 המקת אין הפרעון כומן כשתובעו לומשלם
 צ"א סי' הנתיה"מ מדברי מבואר וכןבטל,
 הנתיה"מ כתב לא ק"צ בסי' כי ואסהנ"ל,
 אדברי שם דבריו סמך הרי מ"מ בזה,לחלק
 מוכר בין חילוק מפורש הרי ושם וב"ש,ח"מ

 בזה מש"כ ]וע' במזומן. למוכרבהקפה
 מדברי נסתרים דבריו אך שם, שלוםכמשפט
 בו חזר הו"ע וגם להמעיין, כנראההתו"ג
 דלהלן[. הרי"מ שו"ת דבריעס"י

 מפורש אזוזי ונפיק עייל דין לעניןוהנה
 במכר דאף ט"ו( סעי' ק"ץ )סי'בשו"ע
 הזמן וכשהגיע לפרעון זמן וקבעכהקפה
 והדיין דוחהו, וזה מעותיו לפרועדחקו
 אזווי ונפיק ועייל למעות דחוק שהוארואה
 שהקשה שם שלום משפט ]וע' ע"ש. קנה,לא
 אין במלוה דבזקסו " בסעי' המבוארעפ"י
 אף דהיינו )סקי"ג( הממ"ע ופירש כטלהמקח
 הא ולפי"ז פרעו, ולא לפרעון זמןשקבע
 שמיטת לענין ס"ז בסי' הרמ"א שכחבלפי"מ



 וישראל" אהץ "ניטקונן%

 מלוה, זקיפת תשיב בהקפה דמכירהכספים
 דבמוכר ט"ו בסע" מבואר איךדלפי"ז
 בזה, מש"כ וע"ש בטל, המקה ג"כבהקפה
 העיר שכבר הרי"מ משו"ת הביאוכח"כ
 זקיפת בעינן ונפיק עייל דלענין וכתבבזה,
 במשיכה לך קנה לו שיאמר ממשמלוה

 יעוי"ש[. גבך, בהלואה יהיווהמעות
 במוכר הנתיה"מ של דינו לעניןאמנם
 אף בטל המקח לגמרי דותהו דאםבמזומן
 במוכר דוקא דזהו מבואר ונפיק, עיילבלא

 בטל המקח אין בהקפה במוכר אבלבמזומן
 בפשיטות העתיק וכן אזוזי, ונפיק עיילבלא
 הנתיה"מ, בשם סק"ד( צ"ו )סי' יצחקבנחל

יעוי"ש.
 בעייל דדוקא לכאו', נראה בזהוהסברא

 אף בזה למעות, דחוק והוא אזוזיונפיק
 דחזינן כיון מ"מ מאוחר, לזמן בהקפהשמכר
 דוחהו, והוא זמן באותו למעותשדחוק
 למעות שדחוק בשעה שידחהו דעמ"כאמרי'
 שיהיו כדי אלא מכר לא שהרי לו, מכרלא
 של בדינו משא"כ דחקו, בשעת מעותלו

 דחוק ואינו אזוזי ונפיק עייל דלאהנתיה"מ
 עכשיו לשלם רוצה הלוקח ראין אלאלמעות,

 דדוקא חילוק יש בזה לו, כשיזדמןרק
 רק נגמר לא דהמקח אמרי' במזומןכשמכר
 שישלם המקח נעשה דכך מיד, לוכשישלם

 במכר משא"כ בהקפה, ולא במזומןלו
 ולכן דמים, בלא המקח נגמר כברבהקפה

 אין מ"מ שנקבע בזמן לו שילם שלאאף
 ואין המקח, בגוף תנאי הפרעון זמןקביעת
 אינו ]ואם הפרעון. בדחיית מתבטלהמקח
 מדברי לעיל הבאנו כבר כלל להשתלםעומד
 דברי לעיל צוין וכבר בזה, צ' בסי'הב"מ
 שם[. שלום משפט וע"עהפ"ת,
 סדה"ג צינץ )למהרא"ל מקושר בגטועיין

 דאם הנ"ל הב"מ דברי שהביא י"ז(אות
 נידו, גזל הגט אזוזי ונפיק עיילהסופר
 גם רעתה מפני שדהו במוכר דהא עליוותמה
 שאין בכה"ג וכ"ש קנה, אזודי ונפיקבעייל
 לבעל נתינתו ועיקר להסופר, כלום שוההגט
 דגיחא די"ל לחפץ דומה ואינו שכר, דעתעל
 הגט אבל לאחר, למכרו ושוה בחפץליה

 למימר לן דאית וכ"ש כלום, לו שוהאינו
 ויאמר הגט לו יחזיר שלא אווזי ונפיקדעייל
 גבי שאמרו ]וכמו בשכרך, שעשית מהטול
 טעמא פי' וברש"י רעתה[, מפני שדהומוכר
 אנסוהו דזוזי דעתיה דגלי אזוזי ונפיקדעייל
 דחקו בשעת זוזי יהיב דלא וכיוןלמכור,
 רק שייך לא וזה לו, מכר לא דהכיאדעתא
 המכירה, דמי מסתמא שוה הדבר שגוףכדבר
 עני שהסופר אף גט שכתב בסופרמשא"כ
 אדעתא נחית דלא סשיטא מ"מ למעותודחוק
 לו שיוחזר דחקו בשעת לו יפרע לאשאם
 שיהיה אדעתא ודאי בו, חפץ לו שאיןהגט
 ויוציא נחית בחוב עליו זקוף כתיבהשכר
 בדיינים.ממנו
 ע"מ במוכר והב"ש הח"מ דברי עלוכן
 בגמ"ק, שם תמה שילם ולא מידשישלם
 דעתו אין מ"מ מיד שישלם ע"מ דהתנהדנהי
 שוה שאינו הגט לו שיוחזר ישלם לאשאם
 באורך. ע"ש כלום,לו

 חילוק ס"ל דלא הנ"ל הפוסקיםובסברת
 מפני שדהו למוכר דמי דלא דסברי צ"לזה

 זו משדה להפטר שרצונו כיון דהתםרעתה
 שישלם דוקא לכתחילה המקח נעשה לוהרי
 שהמקח ליה עדיפא דלכתחילה בזמנו,לו

 מעותיו יקבל כשלא אף גווני בכליתקיים
 לשלם אחריו לטרוח יצטרך אם ואףבזמנו
 דלא דעחיה דאמדינן מוכר בסתם משא"כלו,
 הענין נשתנה דאח"כ אף דהכי, אדעתאמכר
 שלא כיון מ"מ המקח, ביטול לו יועילולא
 ורוצה תנאו שמבטל בפירוש דעתוגילה
 מתקיים. המקח אין גווני, בכל המקחלקיים
 דעתו המוכר יגלה דאם ברירא הא]ואמנם
 רוצה שאינו המעות תביעת בשעתבפירוש
 חו"ח חזו"א ע' בטל, המקח אין המקחלבטל

 מהרש"ם ובשו"ת סקי"א ט"7 סי'ליקוטים
 דעתו גילה שלא כל אבל רמ"א, סי' ח'חלק
 ירצה אח"כ אם ואף ממילא, כטלהמקת
 יכול מסרב והלוקח המקח לקייםהמוכר
 ובשו"ת שם שלום משפט ע' לבטלו,הלוקח
 סק"ב[. מי"ג חו"מ ובחזו"אהנ"ל,

 ולא אתרוג קונה בענין לדון נבואועתה
 הגרשז"א דברי כזה והבאנו דמיו,שילם



 ונפיק עייל דין בזה ראין שכתבשליט"א
 ונפיק עייל ראם ברירא דהא ונראהאזוזי,
 שמסחר בשעה החג לפני ימים כמהאזוזי

 לאחר למכרו ויוכל בעיצומוהאתרוגים
 בזה דשייך ברור עמו שקצץ אלובדמים
 הגרשז"א וכוונת אזוזי, ונפיק עיילדין

 עייל ואז החג, ערב עד כששתקשליט"א
 החג, אחר ונפיק עייל אם וב"ש אזוזי,ונפיק
 האתרוג את למכור כבר יוכל דלא כיוןדבזה

 להמוכר ליה ניחא לא ודאי הריבמחירו
 עייל דין הכא ליכא וממילא המקח,לבטל
 אזוזי.ונסיק

 הגט סברת ממש זוהי זו סבראוהנה
 כתב שכבר דאחר גט, לענין הנ"למקושר
 דעייל אף כלום, לו שוה ואינו הגטהסופר
 דודאי ומשום בידו, גזל הגט אין אזוזיונפיק
 הגט ולקבל המקח לבטל הסופר ירצהלא

 ניחא ויותר כלום, לו שוה דאינו כיוןבחזרה,
 בב"ד. המעות ויתבענו יתקיים שהמקחליה

 גיטין והתורת מאיר הבית בדבריואמנם
 ונפיק עייל דין איכא בכה"ג דגםמבואר
 אתרוג לענין גם לכאו' ולדבריהםאזוזי,
 החג, אחר אף זה דיןשייך

 זו הערה שלחתי שנים כמהולסני
 תשובתוי וזו שליט"אלהגרשז"א
 חוב) ס)6 מגייר נע3 ו51ס ספיר דנגט"חוטנגי
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 כעמסמסגי
 וסו"

 שיו ויסטר סמקם סימקייס ר51ס
סחוג".
 בזה דברים כע"ה מצאתי עתהוהן
 )שם( יצחק בנחל אלחנן יצחק רבילהגאון

 דבריו. עיקרי ונעתיק אתרוגים, לעניןשדן
 הח"מ דברי שהביא א' בענףיעוי"ש
 במזומן מוכר לענין הנ"ל, ונתיה"מוהב"ש
 זה, לדין ראיה שהביא וע"ש לעיל,ונמוכא

 דרבוותא. בפלוגתא דתליא העלהובסו"ד
 יעוי"ש. דדינא, ספיקאוהוי

 לענין כתב הדברים בסוף ג'ובענף
 מיד, הדמים משלמים ואין שקוניםאתרוגים
 מיד, לשלם זהיר כ"א דיהיה לדוןדיש

 שמא לחוש יש מיד ישלם לא דאםומשום
 יהיה א"כ זמן לאחר אף ישלם ולאיפשע

 הח"מ עפי"ר בידו גזול למפרעהאתרוג
 מכמה להוכיח הנח"י שם והאריךוהב"ש,
 ע"ש. יפשע, לשמא לחוש דישדוכתי

 לשלם בפירוש כהחנה דמ"מ שםומסיק
 נתבטל דלא בהקפה כלוקח הוי אז יו"טאחר
 וב"ש, בח"מ וכמפורש ישלם, כשלאהמקח
 ונפיק עייל יהיה שמא לחוש יש בזה גםאכן
 וכעין למסרע, המכירה יתבטל וממילאאזוזי
 מקושר והגט גט, גבי והב"מ התו"גמש"כ
 גם רעתה מפני במוכר דהא ע"ז שםהשיג
 לחפץ דומה ואינו קנה אזוזי ונפיקבעייל
 י"ל א"כ כו', כלום לו שוה אינו הגטדהא
 הנח"י. עכ"ד יו"ט, אחר אתרוג גבי זהכעין

 לפלוגתת דאתרוג הא מדמה דהנח"יהרי
 דבריו משמעות אמנם גט, גביהפוסקים
 ברורה, דסברתו הגמ"ק עם לדינאדהסכים
 הוא ונסיק בעייל המקח ביטול דעיקרדכיון
 ורוצה מכר לא דעמ"כ אומדנאמשום

 החפץ שאין בכה"ג הרי המקח,שיתבטל
 ואדרבה אומדנא, האי ליכא ודאי כלוםשוה

 המקח לבטל רוצה שאינו פשיטאבכה"ג
 והב"מ התו"ג ]ובדעת כלום. בלאולהשאר

 במכתבו שליט"א הגרשז"א כסברתי"ל
 אצלו שיכתוב רות לו יגיע דסו"סהנ"ל,
 האי דליכא אתרוג גבי אבל מחדש,גט

 בטל[. המקח אין דלכו"ע י"לאומדנא

 ח' חלק )שו"ת המהרש"ם כתב זהוכעין

 שמכר דמי חכ"א שתמה במה רמ"א(סימן
 לעכב הלוקת כידי הרי אח"כ, והוזלמקת

 אזוזי ונפיק עייל יהיה והמוכרהפרעון
 וכתב הלוקח, וירויח המקחויתבטל
 רביד מינה דבר ליתא, רזהמהרש"ם
 הרי המקח, מבטל שאינו לפרשהמוכר
 מתבטל, המקח אין פירש בלא אףבכה"ג



 המוכר אין המקח דהוזל כיון דודאיומשום
 מקח ביטול דין דעיקר וכיון לבטלו,רוצה
 מכר דעמ"כ אומדנא מכת הוא ונפיקבעייל

 דמי בפרעון ידההו אם המקחשיתבטל
 איכא המקה שהוזל ככה"ג הריהמקח,
 מתבטל, המקח ואין להיפך,אומדנא
 לענין מזה ללמוד שיש וכ"שיעוי"ש.
 כלום. שוה שאינו וגטאתרוג

 במוכר זה דבל סיים שם הנח"יאמנם
 פרעון ומן לו ומרחיב בהקפההאתרוג
 בסתם האתרוג בקונה אבלבפירוש,
 כזה זמן, אחר עד הפרעון נמשךוממילא
 והב"ש הח"מ דכתבו לגט לדמות יששפיר
 דאינו ואף למפרע, גזול הגט דהוילחוש
 לאחר כעת להסופר הגט גוף כללשוה

 גדולי כתבו מ"מ הבעל, לשם הגטשנכתב
 א"כ למפרע גזל דהוי והב"ש הח"מהפוסקים

 הגמ"ק שכתב למה וידעתי באתרוגים,ה"ה
 הנ"ל, והב"ש הח"מ דברי על להעירשם
 והב"ש, הח"מ כדברי העיקר בזה באמתאבל

 מהראוי ע"כ שומעין, אנו הפוסקיםולגדולי
 לשלם שיראו האתרוגים להקוניםלהזהיר
 מאיזה הנ"ל, לחשש יבואו שלא החגקודם
 זמן, לאחר ישלמו שלא להיות שיכולסיבה
 י"ח יצאו ולא למפרע גזול האתרוג הויא"כ

 חובעין ראין כיון די"ל מה וידעתיאתרוג,
 זמן דקבע כמו זה הוי ממילא ע"כביו"ט
 דזהו כיון אינו זה אבל יו"ט, אחר עלבפי'
 ע"ש. כו', ביו"ט תביעה איסור מחמתרק

 דלענין דאף יצחק הנחל בדבריומבואר
 מ"מ הגמ"ק, סברת עם הסכים ונפיקעייל
 במזומן במכר והב"ש הח"מ של דינולענק
 בגט גם שייך רזה נקט לו משלםואינו

 המקח, ביטול כלל לו שוה שאינו אףואתרוג
 להא אתרוג בין לחלק להנח"י ס"ל]ולא
 הפוסקים כגדולי לנקוט בזה דעתו ולכןדגט,
 אתרוג[. לענין גם להלכההנ"ל

 דודאי הנח"י דדעת נראה הדברובביאור
 ביטול דעיקר אווזי ונפיק עייל דיןלענין
 ונכנס היוצא המוכר כקפידת תליאהמקח
 ואמדינן ושוב, כלך מדחהו וזה דמיולתבוע
 זה באופן המקת קיום על דמקפידדעתיה

 אמרינן בזה דחקו, בשעת ושוב בלךשידחהו
 כי המקח ביטול כלום לו יועיל דלאדהיכי
 מעותיו ישיג ולא כלום לו שוה אינועכשיו
 ונכנס דיוצא הא ע"כ זה, בחפץ אחרבמקום
 ליה עדיף דודאי המקח, קיום על מקפידאינו
 מפני שדהו במוכר וכמו מביטולו,קיומו
 דכא דאמרי' ומשוס בטל המקח ראיןרעתה
 לא שהלוקח כדי הוא אזוזי ונפיקדעייל
 קיום על קפידא כאן אין אבל בו,יחזור
 דאין באתרוג וכן דגט בהא וה"ההמקח,
 בטל.המקח

 לגמרי מדההו וזה כמזומן במוכרמשא"כ
 הוא המקח ביטול טעם דבזה אחר, זמןעל

 דאשראי אדעתא מכר לא דלכתחילהמשום
 במזומן, לו שישלם אדעתא רק לו מכרולא
 אם תביעה, בשעת המוכר בקפידת תליאולא
 מיד דעתו לגלות המוכר ריכול ברירא האכי

 זמן לו להרחיב דכידו המקח מבטלשאינו
 דמצי ואתרוג דגט בהא וכ"שהפרעון,
 ליה ועדיפא .המקח מבטל דאינולאימר
 לבטל דעתו גילה שלא כל מ"מ דמיו,לגבות
 אדעתא מכר דלא כיון הרי המכירה,תנאי

 המקח במזומן לו שילם שלא כלדאשראי
כטל.

 סי' )ח"ז הלוי שכס בשו"ת ראיתיוהלום
 )סי' אפרים המטה מדברי שהביאפ"נ(

 כשקונה ליזהר צריך שכתב: סי"ז(תרכ"ה
 אע"פ בהקפה קנה אם והדס ואתרוגלולב
 לפרוע מתויכ הוא לביתו אותםשמשך
 וכתב ע"כ. יו"ט, קודם בעבורםהדמים

 דעיקר משמע למטה דבאלף דאףהשבה"ל
 מדרבנן רק קונה אינה דמשיכה משוםהטעם
 ל' משמעות מ"מ דאורייתא, כסף קניןובעינן
 המקח, דמי כל לפרוע דכוונתו אפריםהמטה
 שלם בלב מקנים אינם הסוחרים דרובומשום
 שכמה וע"ש בעבורם, הדמים לו פרע לאאם

 משלמים שאין זה מהמת נגרמיםמכשולות
 מינים. הד' בקנייתמיד

 סעח השו"ע מדברי לעיל הובא כברוהנה

 אזוזי, ונפיק עייל דין ליכא במלוה דבזקפוי
 זמן כשקבע אף דהיינו בסמ"ע שםומבואר
 המקח אין מ"מ כזמנו פרעו ולאלפרעון



 בעלמא כהלואה זה דהרי ומשוםמתבטל,
 מאיר בבית אמנם לו, פרע, ולא לושהלוה
 לפרעון זמן דבקבע ודעתו ע"ז, תמה צ'()סי'
 שזקפו אף אזוזי ונפיק עייל דיןאיבא

 מוכר לענין סט"ו בשו"ע וכמבוארבמלוה,
 באינו איירי דהסמ"ע דאפשר וכ'בהקפה,
 יעו"ש. למעות,דחוק
 מאוחר צ'יק לו ונתן חפץ בקונה לדוןויש
 ונ"מ מלוה, זקיסת תשיב אי דמיועל

 סיבה איזה משום נסרע ולא חזרכשהצ'יק
 אזוזי ונפיק ועייל המעות המוכרותבע

 בטל, המקח האם ושוב, כלך דוחהווהלוקח
 קבע דעכ"פ דכיון פשיטא הא הב"מולדברי
 המשמעות לפי אבל בטל, המקח לפרעוןזמן

 שזקפו כל זמן בקבע דאף הסמ"עבדברי
 מה צ'יק בנתן צ"ע בטל, המקח איןבמלוה
דינו.

 לו יש דצ'יק נידון אם דאף לכאו'ונראה
 וכבר המבוכה בזה דרכה ]וכידוע שט"ח,דין
 הפוסקים כתבו והרי ענינים[ לכמה בזהדנו

 זקיפת הוי ודאי הדמים על שט"חדכתיכת
 זקיפת חשים לא דצ'יק מסתברא מ"ממלוה
 משום הוא בזה הסברא דעיקר ומשוסמלוה,
 הרי הדמים על סתם שט"ח לו שעשהדבל
 וכאילו בעלמא, כהלואה דעשאו דעתיהגלי
 אין ולכן המקח, עבור לו לתת דמים לוהלוה
 כתיבת משא"כ המקח, לבטל סיבה שוםכבר
 לשלם להבנק הוראה דעיקרו פשוט הריצ'יק

 דיש נדון אם אף ולכן המקח, דמילהמוטב
 סילוק שוס כאן אין מ"מ שט"ח כח גסלו

 דעת גלוי שום כאן ואין מהמקח.החוב
 בעלמא, בהלואה מעות לו הלוהכאילו
 ונפיק עייל דין בזה דשייך מסתבראוממילא
אזוזי.
 דינו לענין הוא בזה עוד לדון שישומה
 דוחהו ואה"כ במזומן במוכר הנתיה"משל

 ועוד להנתיה"מ רס"ל זמן, לאחרלשלם

 הדין מה לדון ויש בטל, דהמקחפוסקים
 בצ'יק.במוכר
 לא והצ'יק מזומן בצ'יק לו מכר אםוהנה
 הדמים לו ליתן רוצה אינו והלוקהנפרע,
 לסברת בטל דהמקח פשוט לכאו'מיד,

 ולא במזומן לו מכר שהרי הנ"ל,הפוסקים
 לכאו' מאותר בצ'יק מכר אס אמנם לו,שילם
 בטל המקת אין דבזה בהקפה כמוכרדינו
 למעות[. ודחוק ונפיק בעייל]רק

 בצ'יק דמוכר לדון מקום יש באמתאך
 דמוכר די"ל בהקפה, ממוכר עדיףמאוחר
 אופן על מכר שלא במזומן למוכר דמיבצ'יק
 אשראי רכל באשראי, בחוב הדמיםשישאר
 אינו אם במזומן שבמוכר הטעם וזהוספק,
 ]ע' בטל, המקח בתביעתו מיד לומשלם
 בהקפה במוכר משא"כ שם[, שלוםמשפט
 אף ולכן בחוב, הדמים שישאר ע"דשמכר
 אך בטל, המקח אין התשלום זמןשנדחה
 מאוחר, זמן על שנרשם אף בצ'יקהמוכר
 שהיה משוס רק באשראי סתם מכר לאמ"מ
 בתשלום כטוח הוא ידו שעל בידו צ'יקלו
 הצ'יק נפרע לא וכשאח"כ המקח,דמי

 דוחהו והלוקח בחוב הדמיםונשארו
 סברת לפי בטל דהמקח י"לבתשלומים
 לדינא. וצ"ע הנ"ל,הכתיב"מ

 דיש יצחק הנחל בדברי המבוארולפי
 תשלומין בלא אתרוג לקנות שלאלהזהר
 לומר אולי יש להנ"ל הרי וכמבואר,מיד,
 לפני שיבדוק להזהר יש בצ'יק הקונהדגם
 להמנע ויש נפרע, הצ'יק אם הסוכותחג

 שאחרי לתאריך בצ'יק אתרוג מלקנותלסי"ז
 מחמת הצ'יק יפרע לא שמא לחוש דישהחג,
 תמורתו לו לשלם לו יהיה ולא סיבהאיזה
 דא"צ ואפשר למפרע. המקח ויתבטלמיד,
 במי ובפרט הכח"י, לדברי אף לכך,לחוש
 סיבה תהיה לא שמסתמא בכךשבטוח
 יפרע. לאשהצ'יק

 המבואר: מכיהעולה
 המקח דמי לתבוע ונכנס יוצא והמוכר דמיו עדיין שילם ולא מחבירו חפץ הקונהא.

 המוכר פירש ]אא"כ בטל, המקח למעות, דחוק שהמוכר ידוע אם ושוב, בלך דוחהווהלוקח
 ובהגיע לסרעון זמן וקבע בהקפה מכר אס ואף המקח[, לבטל רצונו שאין תביעתובשעת



 ואוראל" אהץ "ביתקונץע

 ובמוכר מתבטל, המקת למעות, דחוק והוא לתבעו ונכנס יוצא והמוכר לו שילם לאהזמן
 מתבטל. המקח אין לעולם רעתה מפנישדהו
 תובע והמוכר שילם, ולא כמזומן לשלם אלא בהקפה שלא מכר ראם פוסקים כמה דעתב.
 כשאין אף בטל המקת זמן, לאתר לו וישלם מעות עכשיו לו שאין דוההו והלוקה המקהדמי

 פעמים. כמה לתבעו ויצא נכנס שלא ואף למעות דחוקהמוכר
 ונסיק עייל והמוכר בהקפה, לו שמכר אף המקח, דמי שילם ולא מחבירו אתרוג הקונהג.
 מסחר בתקופת עדיין עומרים הם אם ושוב כלך דוחהו והלוקח למעות דחוק והואאווזי

 דהמקח כנ"ל דינו אלו, בדמים לאחר האתרוג למכור עדיין יוכל שהמוכר כזמןהאתרוגים,
 אין ובודאי אלו דמים שוה האתרוג שאין החג אחר וכ"ש החג בערב ונפיק עייל אם אבלבטל,
 למפרע שבטל או קיים מקחו אם הפוסקים במחלו' תליא לכאו' המקח, לבטל רוצההמוכר
 הגרש"ז וכ"כ בטל, המקח דאין להלכה נראה הנח"י ודעת אתרוג, יד"ח יצא שלאונמצא
 דאורייתא[. ספיקא דהוי כיון להחמיר מקום יש ]ולכאו' שליט"א.אוירבך
 הדמים תבעו והמוכר דמיו שילם ולא במזומן, לשלם ע"מ בהקפה שלא אתרוג קנהד.

 בערב תבעו אם ואף בטל, דהמקח כנ"ל ג"כ דינו אחר, לזמן ודוחפיו לשלם לו איןוהלוקח
 אין כזה דגם נראה הגרשז"א ]ודעת בטל. דהמקח להלכה הנח"י דעת החג כמוצאי אוהחג
 בטל[.המקח
 אין בהלואה, אצלו יהיו המקח שדמי בפירוש שאמר דהיינו במלוה, המקח דמי זקףה.
 דחוק והמוכר אז פרע ולא פרעון זמן דבקבע ס"ל והב"מ לכו"ע, גווני בכל מתבטלהמקח
 אזוזי. ונפיק דעייל הנ"ל דין בו נוהגלמעות,

 ודינו ה', אות הנ"ל מלוה זקיפת דין לו דאין לכאו' נראה מאוחר בצ'יק ומשלס הקונהו,
 וכו' אזוזי ונפיק ועייל המעות לו תבע והמוכר נפרע ולא חזר הציק ואם בהקפה, מוכרכסתם
 ג'. אות דלעיל הפרטים כפי באתרוג הדין וכן א', אות הנ"ל דין לויש

 נראה זמן, לאחר לו שישלם ודחהו הדמים ותבעו נפרע לא והצ'יק מזומן בצ'יק הקונהז.
 לדון ויש ד', אות כנ"ל אתרוג בקונה וכן במזומן, במוכר כ' אות לעיל המבואר דין לודיש
 במזומן. במוכר כמו זה דין לו יש ודחהו ותבעו נפרע ולא מאוחר בצ'יק במוכרדאף
 לפני שישלם להזהר יש בהקפה שלא אתרוג דהקונה ד'[ אות הנ"ל ]עפ"י הנח"י כתבח.
 השבט וכ"כ נפרע[, שהצ'יק החג לסני לבדוק להזהר יש בצ'יק הקונה דגם לדון ]וישהחג,
 אפרים. המטה דברי בכוונתהלוי



 א4( ו ~יון ז'שא
-

 עא

 גומליב רבנחמן

 בשבת שחל באבתשעה
 להבדיל ביום האוכלות הבשים צריכותהאם

 בנשים. הבדלה חובתא.
 א'(: הלכה משבת כ"ט )פרק הרמב"םכתב
 בדברים השבח  יום את לקדש עשהמצות
 כלומר לקדשו השבת יום את זכורשנאמר
 לזכרו וצריך וקידוש שבח זכירתזכרהו

 בהבדלה. וביציאתו היום כקידושבכניסתו
 מן חובתה ההבדלה שאף מדבריוולמדנו
 השבת. יום את זכור בכלל היא והריהתורה
 היום בקידוש הנשים שנתחייבו דכשסומינה
 בזכור ישנו בשמור שישנו שכללפי

 בהבדלה הן חייבות נמי הכא כ()שבועות
 דעת היא וכן הזכירה, בכלל היאשאף

החנוך.

 הבדלה דחובת ס"ל הראשונים שאראך
 היא ביציאתו דזכרהו ודרשא מדרבנן רקהיא
 הב"י כתב קמאי ולהני בעלמא. אסמכתארק
 יבדילו שלא חיים האורחות בשם רצ"וסימן
 לפי בה חייבות שאינן מפני לעצמןהנשים
 ולהכי השבת זכירת מכלל ההבדלהשאין
 כל בכלל הוי לא וכן בה, חייבות הנשיםאין
 אך לאנשים. הנשים בהן שהושוו דשבתמילי
 מדרבנן היא שהבדלה שאף כתב המגידהרב

 גם בו חייבות ולפיכך כקידוש רבנןתקנוה
הנשים.

 הביא ח'( סעיף רציו )סימןובשו"ע
 דעל כתב והרמ"א אלו דיעות לב'המחבר

 ישמעו אלא לעצמו הנשיס יבדילו לאכן
 האנשים. מןההבדלה
 משאר הבדלה שנא דמאי הקשהוהב"ח

 לדינא הרמ"א דהעלה גרמא שהזמןמ"ע
 ואף לקיימן הנשים דיכולות כר"ת י"זבסימן
 דהוי דמשום הט"ז שתירץ ומה עליהן.לברך
 הנשים ופטור הבדלה היינו - דרבנןכתרי
 נהגו דירן שנשים לפי נדחה - שהזמ"גממ"ע
 נטילת על וכן דר"ה ב' ביום שופד עללברך

 שאין דכל כהב"ח העלה והמג"א ז', כללולב
 להבדיל הן יכולות עבורן שיבדיל מילהם

 שכבר מי דמ"מ העלה והמשנ"בבעצמן,
 שאינן שאסטר עבורן רק יבדיל לאהבדיל
חייבות.

 ג'. יום עד הבדלח דיןב.

 הבדיל שלא דמי קיי"ל )קב.(בפסתיס
 כולה השבת כל ומבדיל הולך שבתבמוצאי
 שבתא. בתר דמיקרי בשבת ג' עדוהיינו
 מעיקר הוא זה זמן אם הראשוניםונחלקו
 בגדר שהוא או הבדלה חובת שלזמנה

 )סימן דברכות ג' בפרק דהרא"שתשלומין.
 במוצאי אונן שהיה דהר"י משמיה הביאב'(

 לא למחרת ואף הבדלה בלא ואכלשבת
 אונן היה חיובו שבשעת דמשוםהבדיל
 להשלים חייב אינו עתה גם מהבדלהופטור
 ביום ונתפשט הראשון ביום אחגר דהוימידי
 דראשון תשלומין שכולהו לסוברהשני
 המהר"מ  אמנם ראיה. קרכן מהבאתשפטור

 לאכול לו אסור  שלמחרת נקטמרוטנבורג
 והרא"ש שיבדיל, עד מתו שנקברלאחר
 אנוס שהיה מי דדוקא כהר"י שםהעלה
 לו היה שלא לפי הבדיל ולא שבתבמוצאי
 מי ולא כולה, השבת כל ומבדיל הולךיין

 חיובו. בשעת אונןשהיה

 דלדעת שמ"א( סימן )יו"ד הט"זומבאר
 השבת כל והולך דמבדיל הא והרא"שהר"י
 בעיקר הפטור ולכן תשלומין מדין הואכולה
 לאחר תשלומין חובת אין כאונן החיובזמן
 הא מרוטנבורג המהרים לדעת אךמכן,

 מעיקר הוא כולה השבת כל והולךדמבדיל
 מי גם ולפיכך הבדלה של והתקנה החיובזמן

 מבדיל מהבדלה שבת במוצאי פטורשהיה
 ג'. יום עדוהולך



 מרוטנבורג כמהר"מ ביו"ד פסקוהמחבר
 הט"ז ולדעת למחרת להבדיל צריךשהאונן
 חיוב זמן עיקר הוא ג' יום שעד דס"למרושו
 תשלומיך. מדין ולאהבדלה

 י"ז( סימן )או"ח החת"ס ע"זוהקשה
 שיכול דקיי"ל בלילה קידש שלא מישלגבי
 גאון עמרם ר' נחלקו כולו היום כללקדש

 קידש ולא שהזיד מי של כדינווהרמב"ם
 רב דלדעת ביום לקדש יכול אםבלילה
 למחרת לקדש יכול אינו גאוןעמרם

 הב"ח ומבאר לקדש. יכולולרמב"ם
 כל שמקדש מה גאון עמרם ר'שלדעת
 ולא הלילה לחובת תשלומין מדין הואהיום
 ולא אנוס או לשוגג אלא תשלומיןנאמרו
 לגבי ק"ת בסימן ]וכדקיי"ל במזידלמבטל
 שמקדש מה לרמב"ם אבל תפלה[,תשלומי

 וחובת תקנת זמן מעיקר הוא כולו היוםכל
 לקדש יכול במזיד המבטל גם ולכןקידוש
למחרת.
 רע"א( )סימן המחבר הכריע זהובדין
 לקדש יכול בלילה קידש ולא שהזיד מישאף
 רצ"ט )סימן הבדלה בהלכות ומדנקטלמחר,
 עד מבדיל הבדיל ולא ששכח דמי ט"ו(סעיף
 להשלים יוכל לא דהמזיד משמע ג'יום

 למחבר רס"ל ומוכח ג' יום עד הבדלהחובת
 תשלומין מדין הוא ג' יום עד שמבדילשמה
 דמה החת"מ מפרש ולפיכך הדין. מעיקרולא

 מרוטנבורג כהמהר"ם ביו"ד המחברשהעלה
 למחרת להבדיל צריך שבת במוצאישהאונן
 בר שפיר מיקרי שהאונן דס"ל משוסהוא

 במוצאי מלהבדיל מעוכב שהוא ורקחיובא
 למחרת. להשלים וצריך יכול ולפיכךשבת

 שאף העלו והמשנ"ב הרב השו"עואמנם
 עד חיובו להשלים יכול הבדיל ולאהמזיד
 שלא דמי דהש"ס לישנא דייקא דהכי ג'יום

 כל והולך מבדיל שבת במוצאיהבדיל
 ותו בשוכח, דוקא נקט ולא כולההשבת
 שלא מי של הדין את השוו )קה.( שםדבגמ'
 של לדין כולו היום כל והולך שמקדשקידש
 השבת כל והולך שמבדיל הבדיל שלאמי

 הוי דתרוייהו ביניהם לחלק אין ולכןכולה
 ההיוכ. זמןמעיקר

 ת"ב כשחל הברלה השלמתג.
 שבת.במוצאי

 של דעתו את הוא"ש הביא תעניתבשלהי
 הנוקט הרי"ף כגירסת ס"ל שבעלמאהבח"ג
 הבדיל שלא דמי דאמר כרבאבפסחים
 כולו היום כל והולך מבדיל שבתבמוצאי
 ולאחר ראשון ביום רק להבדיל דיכולוהיינו
 ראם כתב ואפ"ה הבדלה, זמן אינו שובמכן
 כמוצאי להבדיל יכול שבת במוצאי ת"בחל

 הוי למיכל שרי דהוי היכא דדוקאהתענית
 הכא אבל הראשון, ביום רק שמבדילדינא
 בתרין מבדיל בשבא בחד למיכל שרידלא

כשבא.
 סברת דלסי וכתב הרמב"ן עליוונחלק
 דמכיון מיסתברא איסכא אדרבההרי"ף
 ולא שכתא באפוקי לאכול לו אסורשהיה
 מבדיל לא תו בשבת בחד להבדיל ראויהיה
 והולך שמבדיל לסובר ואפילו בשכא,בתרי
 לא דבמוצ"ש דמכיון נראה כולה השבתכל
 רכל זימניה בלא מבדיל לא תו לאבדוליהזי

 והרא"ש בו. מעכבת בילה לבילה ראוישאינו
 דהר"י עובדא מהך הרמב"ן לסברתסייע
 למחרת אף הבדיל שלא במוצ"ש אונןשהיה
 למסקנא אך חיובו, בשעת פטור שהיהמשום
 שהוא אונן דמי דלא ומשום כהבה"גהעלה
 הגוף פטור בו וחל המצוות מכלפטור

 שלא גורם הזמן שרק ת"ב במוצאילהבדלה
 במוצאי להבדיל יכול ולכן להבדיליוכל

התענית.
 תלויה זו מחלוקת גם ריהטאולפום
 שמבדיל שמה ס"ל דהרמב"ן הנ"לבשאלה
 הוא כולה השבת כל או כולו היום כלוהולך
 ובמוצאי דמאחר ס"ל ולפיכך תשלומיןמדין
 יכול היה לא התענית בו שחלהשבת

 לו אין שוב מלהבדיל ונפטרלהבדיל
 דאזיל מאונן הרא"ש סייעו ולזהתשלומין

 כהר"י דהכריע הנ"ל בברכות לשיטתובזה
 שהיה מכיון למחרת להבדיל צריךשאינו
 בין לחלק שנטה אלא חיובו, בזמןפטור
 מי לבין כאונן חיובו בשעת הפטורהגברא

 שכת. במוצאי להבדיל יכול שאינושמתענה
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 הרמב"ן דעת את מבאר הר"ןואמנם
 כלל נתחייב לא ת"ב בליל שחלשמוצ"ש
 הכוס, עלבהבדלה
 הסובר מרוטנבורג המהר"מ לדעתואמנם

 מפני וזהו למחרת להבדיל צריך האונןשגם
 מדין ואינו ג' יום עד הוא הבדלה זמןשעיקר

 ת"ב חל שאם פשוט לדידיהתשלוכוין
 במוצאי להבדיל דחייב שבתבמוצאי
 ביו"ד שפוסק המהבר ואכןהתענית,
 תקנ"ו בסימן גם פוסק מרוטנבורגכמהר"מ
 ת"ב. במוצאי להבדילשצריך
 לא לאכול שהוזקקו שנשיםומעה
 שבת במוצאי לאכול הוצרכו אםמיבעי(1
 הבדלה, זמן עיקר שהוא התענית 'לילשהוא

 התענית ביום לאכול הוצרכו אם אפילואלא
 שחייבות השיטות על יסמכו א' יוםשהוא

 מי כשאין לעצמן להבדיל ויכולותלהבדיל
 שבת שמירת ובספר תובחן. ידי אותןשיוציא
 העלו בשבת שחל ת"ב ובספרכהלכהה
 ואותה עצמו את ויוציא בעלה להשיבדיל
 היין, את לשתות לקטן ויתן הבדלהמחובת
 חובת שאז בלילה לאכול הוצרכה דאםונראה
 וכנ"ל דיעות לכמה התורה מן היאהבדלה
 כן, ותעשה אלו לשיטות תחשוש א'()אות
 את ולצרף להקל תוכל ביום כשאוכלתאמנם
 הבדלה כלל נתקנה שלא הרמב"ןשיטת
 הבדלה. כלא ולאכול זה שבתבמוצאי





 בשו"ע וביאוריםהערות

 קארלין סמאלין יו"ר ללמודכולל
ירושת-ו

 מריטות הלכות 'ו"ד בשו"ע וביאוריםהערות
 נ"וסי'

 ניחא, דהכל ונראה בא"ד ו' ס"ק ט"זא.
 שצריך הנטרפין על ג"כ קאידרבנאי
 כחוט לחוד מאלימא או משניהםלהשתייר
 שיעור עכ"פ היינו הסרבל חוט והאיהסרבל,
 וכו'. בזה ב"י שרצה כמו משהו לאשליש,

 הגמ' על גרשום רבינו כפירושועי'
 הוא שם שפירושו ע"ב( ע"ו דף)חולין
 ע"ש. נפלא דבר והוא כאן הט"ז כפי'ממש

 נ"1סי'

 הוציא שלא ועד רבינו ומ"ש ד"ה ב"יא.
 וכתב פ"ד:( )דף וכו' הדורס הומתצפרניו
 היכא נמי ומינה עוד וכתב וכו' אפילוהר"ן

 צפרניו הדורס שיוציא קודם לנדרסוישחטו
 שכיון לומר מהמירים ואחרים וכו'כשרה
 ההיא דילמא ממנו אותה מציליןשהיו
 שמצילין היכא רכל זיוורי לי' שדישעתא
 ודעת וכו' יותר כועס הוא ממנואותה

 ראשונה, כסברא והרשב"א והרא"שהתוספת
וכו'.

 אות פא"ט הרא"ש על חמודות בדבריועי'
 וד"ל ע"ז וכתב אלו ב"י דברי שהביאקצ"ו
 רבינו בדברי ולא בתוספת לא ראיתי לאואני

 עכ"ל. זה מכל דבר שום)הרא"ש(

 בתוס' בהדיא מבואר דהרי צ"עודבריו
 שחטו דאב ער"ן הראשונה כסבראוהרא"ש
 כשירה ידיו הדורס שהוציא קודםלנדרס
 קמ"ל בגמ' דאמרינן הא על כתבושהרי
 שטועין דיש זיהריה, שדי דשליףבהדי
 ולא עליו שוכב כשהנץ העוף לשחוטלהתיר
 שדי ולא שליף לא דאכתי עדיין רגליוהסיר
 וכתבו הנז'(, הר"ן כשאלת )והוא זיהרי',סי'

 כן לעשות דו:סור לן( משמע קא )ד"ההתוס'
 ולוכדו העוף אחר רודף וכשהנץמשום
 כמה ושליף ודורס ברגליו פעמים כמהמכהו
 ע"ז לסמוך דאין כאן הרא"ש כתב וכןזימנין,
 לפי עליו, יושב שהנץ בעוד העוףלשחוט
 מכהו הוא העוף אחר רודף כשהנץשפעמים
 בדברי )וע"ש פריחתו דרךבציפרניו
חמודות(.

 לומר חשש שום ראין דהיכי חזינןעכ"פ
 התוס' דעת ושלף מקודם דרסשכבר

 לומר זו סברא סברי דלא להתיר,והרא"ש
 מיד הארס ומטיל כועס הוא מציליןדכשיש
 כסברא דסברי ע"כ שליפתו, קודםאפי'

 שבר"ן,הראשונה

 כשידענו דוקא דחוששין והא ד"ה ב"יכ.
 הרשב"א וכתב פה.( )דף וכו' הארישנכנס
 בהמות שרוב ועוד וכו' נכנס אםדבספק
 הם, דורסים שאינם בחזקתותעופות



 שכתב כאן ל' ס"ק בשפ"ד בסמ"געי'
 שאינם כחזקת וצ"ל כאן הואדט"ס

 ע"ש. "דורסים" במקום"נדרסים"

 בב"י, הגירסא דשם ורשא רסוס בטורועי'
 ניחא. והכל הם, "דרוסים" שאינםבחוקת

 )דף וכו' הבדיקה היא וכיצד ד"ה שםג.
 )ט"ד רב בה דמורה נחמז רב אמרפ"ו:(

 ועד דמותא מכפא לבדוק בדרוסהדמודה(
 כפא מסוף דמוחא דמכפא ומשמעאטמא,
 וכו', לבדוק צריך אין המוח כנגד אבלקאמר
 רבינו אבל וכו', והר"ן רש"י מדבריוכ"ג
 וכו'. שמפרשנראה

 דמכפא והר"ן רש"י פירוש לפיולכאורה
 ועד הפי' גם א"כ כפא מסוף היינודמוחא
 צומת ועכ"פ בכלל האטמא דאין היינואטמא
 אמאי צ"ע וא"כ בכלל, שאינו בודאיהנידין
 בצוה"ג הבדיקה על שחולק מי מצינולא

 כמפורש בדיקה שם דבעי נראהולכו"ע
 לא שלרש"י לותר הביא לא שם והב"יבטור,

 ומ"ש ד"ה להלן כב"י ועי' בדיקה, שםבעי
 לכן. קודםרבינו

 דפירושו מכפא לשון בין לחלק ישואולי
 דאינו מוכח אינו ועד לשון אבל כפא.מסוף
 האטמא אחרי ואפי' בדוקא אינו וגסבכלל

 וצ"ע. בדיקהבעי
 המשנה על נ"ו, דף פא"ט רש"יועי'
 שעושה במקום ראשה על חולדההכתה
 בנשכחה דאיירי פי' הכחה ד"ה טריפהאותה
 לחולדה דרוסה יש כיד דאילובשינה,
 ד"ה ל' סי' לעיל הב"י )והביאובעופות
 יבשה(. שלועוף

 דרש"י נמצא כאן הב"י פי' לפיולכאורה
 גם לדרוסה חשש דשם עצמו דבריסותר
 איירי דשם נראה אך המוח, שכנגדבעצם
 כיון י"ל לכן שם כמבואר העצםשניקב
 דהא לדרוסה, גט תו היישינן העצםשניקב
 שהעצם משום הוא לדרוסה כאן תיישדלא

 ושו"ר ודו"ק, כאן, בב"י כמבוארמפסיק
 וחילק ע"ז עמד שג"כ מ"ר ס"ק כאןכמק"מ
 ע"ש. זהחילוק

 רכל מתמירין ויש בהגה. א' סעיף שו"עד.
 אפי' דריסה לה יש ולמעלה מזאבשהוא
 לחומרא. לחוש ויש גסה,בבהמה

 הרמ"א מדנקט כאן הדגמ"ר ע"זודייק
 דדוקא משמע "לחומרא" לחוש וישהלשון
 לקולא, לא אבל זו לשיטה חיישינןלחומרא
 בסי' המבואר קדירות ב' לענין כתבונ"מ
 נפל איסור לתוך איסור לומר דתוליןקי"א
וכו'.

 הטעם בקי"א התם דהרי צ"עולכאורה
 לא אזי נאסרה כבר אחת דקדירה כיוןהוא

 הקלקלה דתולין השני' הקדירהאסוינן
 אינה האחת דאפי' שם ומבוארבמקולקול,

 כפת"ש וע"ש כן, אמרינן מדרבנן רקאסורה
 האחת דאפי' רוקח שמן שו"ת בשם ב'ס"ק

 אפ"ה מספק רקאסורה
 תוליי

 כיון והיינו בו,
 הקדירה עכ"פ שיהא טעם איזהדמחמת
 דתולין השני' תו אסרינן לא אסורה,האחת

 דעכ"פ כיון ה"נ וא"כ במקולקול,הקלקלה
 לא למה אסרינן מהזאב הדרוסה שלהקדירה
 וכו'. תוליןנאמר

 זה, שהקשה כאן שאול יד בהגהתוכיו"ר
 ס"ס דאיכא כגון נ"מ דמ"מ שתירץוע"ש
 שתי שוב דבזה ספק עוד שישדהיינו
 דאף תירוצו מובן ואינו ע"ש, שוותהקדרות

 אינו מכ"מ הקדרות ב' אסור בכה"ג יהאאם
 רק דחיישינן הרמ"א לשון של דיוקומכוח

 בסתם ברמ"א כתוב ה" דאפי'להומרא,
 הרי והדגמ"ר כן, הדין הי' ג"כלהחמיר
 הרמ"א. לשון מדיוק לדינא נ"מהוכית

 של בדיוקו למד שהדגמ"רוכנראה
 שמונח כמו יהא קדירות ב' דלגביהרמ"א
 לא זה דין דלגבי מותרות קידרות ב'לפנינו
 כקדירות כב' והוה זו חומרא כללננקוט
 נאסור דעכ"פ כזה הסברא צ"ע אךמותרת,

 וצ"ע. מהזאב, הדרוסה של הקדירהאת

 לא ומעולם ל', ס"ק בש"ך י"ב. סעיףה.
 הראשון בספק דהא כזה, ס"סשמעתי
 כולם, שתקו או צווחו שמא אומרכשאחה
 וכו'. דרסן לא שמא ג"כ לומר אתהמוכרת



 נמי( 1 גליון ז'שנח

 הגנוזות מדור ג-ד בגליון מש"כועי'
 תולעים נמצאו בדין חון הגר"אבתשובת
 5-.4 בהערה וע"שבמוח

 את שוחטין הבדיקה היא כיצד ט"ו, סעיף1.
 שיטת שהביא ל"ו ס"ק ש"ך ועי' וכו',הנדרס
 בחיים, בעודה מבחוץ היא דהבדיקהרש"י
 דף זבחים מגמ' ראי' והביא הש"ך נקטוכן
 עד ירעו בטריסות שנתערבו זבחים גביע"ד

 ידיע אי ה"ד טריפה האי ופרכינןשיסתאבו,
 - איתא ואם וכו', ידע מנא ידע לא ואיוכו'

 - השחיטה אחר בפנים דוקא צ"לדהבדיקה
 דאיתערב כגון בפשיטות לוקמי' דוחקי'מאי
 לאחר בדיקה דצריך כיון וכו' דרוסהספק

 וכו', שיסתאבו עד ירעו לכן דוקאשחיטה
 מבחוץ. היא הבדיקה ודאיאלא

 הביא דבריו באמצע כאן צבי נחלתועי'
 ז"ל הירץ מוהר"ר החסיד הרב דקנו שהק'מה

 כגון לאוקמי הו"ל דמ"מ שלו יו"דבגליון
 בדיקה לו אין דוושט כיון בסימניםשנדרסה
 ס"ו, ל"ג ובסי' שאח"ז בסעיף כמ"שמבחוץ,
 וכו'. ערוכה גמראוהוא

 הש"ך כוונת דהרי קושייתםוצ"ע
 מבחוץ, העור על היינו מבחוץדבדקינן
 מהני( )אם מבחוץ בדיקה יש לכו"עובזה
 היינו מבחוץ בדיקה אין עצמו בוושטורק
 אבל אדום דהחיצון מבחוץ החיצוןבעור
 בדיקה, שיש בודאי מבחוץ הצוואר שלבעור
 על רואים אם לבדוק אפשר בכה"ג גםוא"כ
 ולכן הסימנים נגד דריסה סימן מבחוץהעור
 בכך. לאוקמי אפשראי

 הבהמות שכל לאוקמי דכוונתםולומר
 דידוע ונוקמי' דמא קועי' ממסמסים הםדשם
 זהו דריסה מחמת ואחת קוץ מחמתרכולם
 הנ"צ של קושייתו כעין הוא )וגם גדולדוחק

 שכיח יותר והתם צולעים שכולםהקודמת
 זה(.מציור

 בדף רש"י לשיטת דהא קושייתם צ"עוכן
 )גם מבחוץ בדיקה לוושט יש דלדרוסהמגי

 קאי הש"ך דהרי לק"מ וא"כ עצמו(בוושט

 קושי' גם יתורץ ואליבי' דרש"י, אליב"כאן
ין.
 וכתב שהוא, בכל הקנה האדים אפי' שםז.

 וקובבו דקנה דאע"ג הטעם מ' ס"קהש"ך
 הוא כן רובו, לישרף סופו הארס מ"מברובו
 ע"ש.בגמ'

 וכדו' בכבד דה"ה שכתב כאן שפ"דועי'
 שלט לא אפי' דטריפה בקולשי' בטחולוכן

 ע"ש. במשהו רקהארס
 הוא הטחול דטריפות גימא איוצ"ע
 מש"כ )עי' לינקב הכרס דסוף סופומחמת
 ל'( גליון ג', כ' א' אות מ"ג בסי'כארוכה
 רואין תרי ולס"ד דסופו סופו כאן הוהא"כ
 בסי' בארוכה מש"כ )עי' כשירה אמרינןלא
 ט"ז(. גליון ג' אותל"ב
 דברי מביא נ"א ס"ק ש"ך כ"א, סעיףח.

 למוכרו מותר אי פלוגתא בספק שדןהתה"ד
 כיון ונ"ל וז"ל: הש"ך ע"ז וסייםלנכרי
 וצ"ע, דבריו בסוף כתב גופ" תה"דשבעל
 דאפשר לפע"ד מוכרחת ראייתו איןוגם
 אלא כשמואל דהלכה להא"ז רס"ללומר

 וכו'. עוקבא כמרדמחמירים
 הש"ך על שהק' כאן נקוה"כועי'
 אלא כשמואל פוסק הי' לא דאילודמשמע

 ס"ס, מיקרי לא ההלכה כמאן יודע הי'לא
 דאפי' נ"ט סי' והב"ח הב"י דמדגריוהק'
 ס"ס מיקרי כמאן הלכה ידעינן דלאהיכא
ע"ש.

 דלא כאן מ"ר איכא דמי צ"עוקושיתו
 שכתב המעשה בגוף בספק והא ס"ס,הוה
 דודאי אף למוכרו אסור דלכו"ע התה"דכאן
 לא, או ס"ס מיקרי אי דנים לא והם ס"ס,הוה
 דבספק לעכו"ם מכירה לגבי הוא השאלהרק

 בספק הדין מה למוכרו אסור המעשהבגוף
 דאסור המעשה בגוף כספק דינו איפלוגתא
 השפ"ד ביאר ס"ס יהא דאח"כ )ואףלמוכרו
 בידים( ס"ס לעשות דאסור משום הואהטעם
 מה וא"כ המעשה. בגוף כספק הוה לאאו
 בס"ס הדיון דשם וב"ח מב"י נ"ט מסי'הק'
גמור.
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 נ"חפי'
 והנה( )ד"ה כאן במ"ז בפמ"ג א', סעיףא.

 בדין שמואל הדבר בשם הבל"י מש"כהביא
 ונתערב שהתה או שהלכה קודםשחטה

 שהתה או עמדה דאם הבל"י וסייםבאחרות,
 התערובות להתיר יש ד"א( הלכה שלא)אף
 מנא ידענא לא הפמ"ג ע"ז וכתב בדיקה,ע"י
 הא.לי'

 להגיה יש הנראה שלפי שכתב מג"שועי'
 ע"י "שלא" התערובות -הבל"י-שהתיר
 יש בדיקה דע"י דסובר והיינו ע"שבדיקה
 לדידן. אףלהתיר
 להתיר שלא הפמ"ג כוונת דודאיוצ"ע

 בשפ"ד כמש"כ בדיקה ע"י אפי'התערובות
 אפי' להתיר דאין עוד ד"ה מ"ב ס"ק נ"זסי'

 ע"ש, בדיקה ע"י אפי' -בדרוסה-בנתערבה
 קפ"ז ס"ק נ"ז סי' בדר"ת בהדיא מבוארוכן

 יראה בפנים יהודה לחם בביתוהמעיין
 בדיקה ע"י רק להתיר דינו שכתבבהדיא
 הבל"י(. לפניו הי' לא )והמג"שע"ש
 במקום באבן הוכה ואם ברמ"א ג'. סעיףב.

 מקום נגד רק בדיקה צריכה אינהאחד
 הוכה דאב ד' ס"ק הש"ך וכתב וכו',שהוכתה

 כדיינה שצריך נראה שלו הריאה נגדעוף
 בקיאין דא"א לדידן והלכך וכו'בריאה
טרפה.
 דכוונת שכתב כאן מאיר בית חידושיועי'
 בגמ' מימרא על מפירש"י לאפוקי הואהש"ך
 המרדכי כפי' אלא לנפול לא לעוף ריאהדאין
 רצה לא דהש"ך דנראה עוד וכתבע"ש,

 אלא כתב ולא ז"ל, רש"י נגד דעתולהחליט
 דגם לגמרי בנפלה ולא - הריאה נגדבהוכחה

 אין דלריאה רש"י דעתשם
 דבזה - חוששיי

 ע"ש. כדיקה דצריך רש"י דמודהאפשר

 דכתב מהא ראי' שום דאין נראהולכאורה
 די"ל הריאה נגד הוכתה גבי זה דיןהש"ך
 שרצה משום בכה"ג הדין הש"ך נקטדלכך
 דין מביא הי' ואי לדידן, לדינא נפ"מלהביא

 כך בין כי לדידן נפ"מ אין נמלה גביזה

 בקיאין דא"א בנפלה להטריףפסקינן
 בעינן ובנפלה החלל, כל נגדבבדיקה
 הביא לכך לכו"ע, החלל כל נגדבדיקה
 לשיטת דבזה הריאה נגד הוכתה גבי זהדין
 לעוף ריאה דאין כלל בדיקה בעינן לארש"י
 המרדכי לשיטת אבל לדידן, אף וכשרהוכו',
 בקיאין. וא"א בריאה בדיקהבעינן
 לא הילוך דגם שכחב כאן דגמ"רועי'
 אחד, באבר רק ריעותא שאין כיון בזה,מהני
 ודו"ק. ל"ב ס"ס לעיל מ"ש עי' אבלוסיים

 בהכה דן ל"ב בסי' דשם כוונתוונראה
 בזה, הילוך מהני אי השדרה חוט עלבמקל
 מהני דלא מ"ר לחד הר"ן מש"כוהביא
 שסיים, מה וע"ש דמהני הוכיח והואהילוך,
 דהיינו אחד אבר בחשש מדובר דשםואף
 השדרה.חוט

 השדרה חוט בין לחלק נראהובאמת
 השדרה דחוט וכדו', כריאה איבריםלשאר
 כידוע, הבהמה גוף את המחזיק חוטהוא

 הילוך על ישפיע זה החוט נפגע דאםופשוט
 יפה, הילוך בדיקת מהני ולכןהבהמה
 אין וכדו' כריאה איברים בשארמשא"כ
 של הילוכה על משפיע הראיהפגיעת
 שכתב וכמו מהני, לא ולכןהבהמה
 בדיקור ל"ב בסי' שם עצמוהגדמ"ר
 דבעוף שי"ל שם, ב' סעי' עלהקודם
 מועיל אינו השדרה בחוט השש בוכשיש
 חוט כח כלה דבעוף משום יפה,הילוך
 ע"ש. אגפים בין למעלההשדרה
 מה שהבין י"א ס"ק כאן אדר"אועי'
 ל"ב, ס"ס לעיל מ"ש עי' אבל הפח"ששכתב
 די"א ב'( )ס"ק שם הפת"ש שהביא מההוא

 וכתב אחד אבר בחשש הליכהדמהני
 בהלכה להתיר דיש מסיק שםשהפת"ש

 בדיקה.ע"י
 גם הוא לעיל עי' אבל שסיום הרגישולא

 לפניו( הי' לא שהדגמ"ר )וכנראהמהדגמ"ר
 ולכאו' אחד, באבר כאן גם להתיר כתבולכן
 בדבריו לעי' ציין רק שהדגמ"ר כמ"שנראה

 כמ"ש לחלק הכוונה בודו"ק, וסייםדלעיל,
 ובשאר איברים, לשאר השדרה חוטבין



 מועיל שאינו דעתו כאן כמו כריאהאיברים
הילוך.

 רק הלכה נקרא ולא ברמ"א ו' סעיףג.
 קודם שהלכה כמו יפה הילוך ד"אכשהלכה
 וכו'. בהמה כשאר אושנפלה

 מש"כ על שכתב רע"א בחידושיועי'
 אם דאיירי שנפלה, קודם שהלכה כמורמ"א
 דיש ופשוט מובן, ואינו קודם, אותה ראהלא
 או קודם, אותה ראה אם להג" ויש ס"ס,כאן
 הרמ"א מש"כ על וקאי הד"ה להגי'שיש
 דמה פשוט והכוונה בהמה, כשאר אואח"כ
 כמו או יפה בהילוך ברירה הרמ"אשנתן

 היינו בהמה, כשאר או שנפלה קודםשהלכה
 שהלכה כמו כעינן קודס אותה ראהראם
 די קודם אותה ראה לא ואם שנפלה,קודם
 בהמה. כשאר יפההילוך

 אם המים פני על שנחבט עוף ז', סעיףד.
 שמהלכים לקש או לתבן קדם ואם וכו',שט
 עצמו מחמת שט זה הרי לו בשוה מיםע"ג
 לו. הוששיןואין

 ויתקדם שיתרחק ג"כ בזה בעינן איויל"ע
 רק שיתקדם די או קומתו כמלא ותבןמהקש
קצת.

 שהתקדם דכיון גימא אי הוא הספקוצדדי
 וכ"כ עצמו, מחמת שט שהוא חזינן הריקצת

 התקדם שלא אף במים קומתו מלאכשישוט
 )דההתקדמות מהני, קצת רק וקש התבןמן
 או עצמו(, מחמת שט שהוא הוכחה רקהוא
 ותבן הקש ששט כשיעור שט שהוא דמהנימא
 ורק המיס, הילוך עם רק עצמו מחמת אינוזה

 עצמו, מהמת הי' זה מהקש שהתקדםבמקצת
 כשיעור. עצמו מחמת שישוט בעינןוכ"כ

 דבעינן הב' כצד נותנת הסבראולכאורה
 אך קומתו, מלא כשיעור מהקששיתקדם
 דדי הא' כצד משמע המחכר לשוןמסתימה
 וצ"ע. קצת,כשיתקדם

 נ"טסי'

 ודע ד"ה א' ס"ק במ"ז בפמ"ג א', סעיףא.
 הכ"י שכתם הכלל כפי לראותשיש

 מהשלשה הפוסקים ששני כלבהקדמתו,
 לדעת מסכימים רא"ש, רמב"ם, רי"ף,המה,
 כאן פסק לא אמאי א"כ נקטינן, הכיא'

 וכו'.כהרי"ף
 כהקדמה שם דהמעיין קושייתווצ"ע
 שבמקום שם שסיים יראה הו"מ( בטור)נדפס
 עליהם חולקים רובם או ישראל חכמישכל
 שכל כאן וא"כ ע"ש, כמותם פסקלא

 וגם והרא"ש כהרי"ף פסקו לאהפוסקים
 פסק לא להכי כוותם פסק לאהרמב"ס
כהרי"ף.

 כשר. נוצתו שניטלה העוף ב' סעיףב.
 נוצותיו נפלו אם אך אוסרים, הביאוהרמ"א
 לרמ"א. גם כשד שומןמרוב

 שכתב, מה ד"ה ב' שפ"ד כאן בפמ"גועי'
 נטלה אם מחמיר שב"י הבל"י מש"כשהביא
 הב"י דהרי הוא שט"ס ופשוט שומן,מרוב

 וצ"ל גוונא, בכל בהדיא מתיר כאןוהמחבר
 גם והביאו הילל בית בספר והואבה"י

 לפנינו. כבל"י הוא וכן דאוסר כאןהלתה"פ

 המהרש"ל בשם גם הבל"י שכתב מהאך
 שכן לזה הסכים כאן הפמ"ג וגםלהחמיר
 צ"ד סי' פא"ט ליש"ש וציין היש"ש,דעת

 הנוצה ניטלה אם אומר ר"י המשנהשהביא
 סי' פא"ט ביש"ש בהדיא דהרי צ"ע,פסולה,
 לא שנטלה )אפי' גוונא בכל להתיר פסקק"ט
 עליו קצה שדעתו מי לא אם שומן(מחמת
 צ"ד ובסי' ציינו( במחבר כאן )והמצייןע"ש
 שיש וכנראה לזה רמז שום נמצא לאלפנינו
 וצ"ע. בפמ"ג ט"סכאן

 ס'סי'

 שהורג המות סם שאכלה או א', סעיףא.
 מותרת, זו הרי וכו'הבהמה

 שכתכ ודע, ד"ה כאן במ"ז בפמ"גועי'
 נ"א בסי' דמבואר חלתית לאכלה דמידלא
 מעיים, בני נוקב דחתם דאסורה, ד'סעיף
 כנקוב לינקב העומד כל מיד שחטהואפילו
 שודאי אף המות סם אכלה משא"כדמי,
 בגופה ליחסר סופה אין מ"מ אח"כ,תמות



 ולא יתקלקלו, שלה שהמזגיים אלא מה,דבר
 וכו'. מסוכנת דין אלא הוה, טריפהבכלל

 באיברי שמזיק דבר הוא הסם אםולפ"ז
 הנמצא מחט לפ"ז וכן דטריפה, ה"נהגוף
 מטריף שנקב אבר לינקב שסופו במקוםבגוף
 בארוכה בזה מש"כ ועי' טריפה, צ"לבו,
 בשם שם ומש"כ כ"ו(, )גליון ו' אות מ'בסי'

 רעות ההוגה האלבעזר
 תלופת בוועיפנו

 לכבות בוחןלפני
 לראות וירושלים ציוןבנחמת

 בגופה, המתחדש חולי בין לחלקהלבוש
 בדין שם מש"כ וכן ע"ש מבחוץ, שבאלדבר

 הנז', חילתיתהעליטה

 תפו"א החיכת אכלה בנדק שםוע"ע
 א' אות נ"א בסי' מש"כ ועי' כגרונה,וחנקה
 ל"ת(.)גליון

 11רי*ות. שחיטה הלכותסליק
 *רושות למרוםוכשנו

 הבשורות מבשר במהרהשנשסע

 קרמוניות. וכשנים עולםכימי



 541( 1 גליון ז'שנת

__
%* 

 *רושת'ו יוחנן ררבינו אולפנאבית

 העור אבן ערוך בשולחן וביאוריםהערות
 )המשך( גיטין להלכות*תיחח

 ב'מימן

 גירושין מצות על מוחיןברין
 אם גירושין מעשה בגדר חקרנו א'סימןא.
 ומדיני בעלמא קנין מעשה אלאאינו

 האשה מקנה הבעל איך התורהומשפטי
 דמצוה מצוה מעשה גם דהוה אולעצמה,
 כדין ויתירנה שיגרונה לגרש כשרוצהעלינו

 בזה דפליגי לנו ועלה שחיטה[]וכמצות
 והרמב"ן הכה"ג דלפי והאחרונים,הראשונים
 יו"ט העונג וכ"כ המג"ח סתם וכןוריב"ש,
 ולפי הוא, בעלמא דין התוס'. בשיטתוהב"ס
 חיים והארחות והחינוך והרמב"םהרס"ג
 והכנה"ג, קורקוס, והר"י והרדב"ז, בו,והכל
 וכן ופמ"ג, שמח, ולב ת"צ בשו"תוכ"מ
 דבר, משיב הים, שרשי ת"ס, הרש"ש,סתמו
 דברי בינה, אמרי יצחק, עין שיק,מהר"מ
 סי' המשפט באולם ראיתי ועכשיומלכיאל.
 ובערוך מצוה, בזה דאין רס"ל דמשמעקצ"א

 דהוה ח' סעי' קי"ט ר"ס אהע"זהשולחן
 שחיטה.כמצות

 כגדר דגדרו להסוברים שםונסתפקנו
 בעלמא קיומית מצוה הוא האםהמצוה
 לא ואם מ"ע קיים כדין גירשה אםדהיינו
 בלי וגירשה מביתו שילחה אלא כדיןגירשה
 עשה ביטל לא וגם עשה קיים לא כדיןגט

 איש אשת ועדיין מגורשת איננה סוףדסוף
 דכל דהיינו התורה ציווי בזה דיש או"דהיא,

 בגט אלא יגרשנה לא אשתו לגרשהרוצה
 כגון כדין גט בלי כגרושה גירשה ואםכדין

 על עובר או מ"ע מבטל בערכאותשגירשה
 שחיטה בלי בשר אכילת וכאיסורמ"ע

 הב', כבצד מוסקים מכמה דמשמעועי"ש
 החינוך. בספר מפורשוכ"ה

 או בעלמא מצוה קיום הוה אםוהנפק"מ
 בלי שגירש במי כדין, לגרש ציווי גס בהיש

 לקיים אותו בופין אם וכדומה בערכאותגט
 גירושין מצות על לעכור שלא אומצותו
 צד דלפי המצות שאר על שכופיןכמו

 מקום אין מצוה שום מבטל אינוהראשון
 מכסל או דעובר הב' להצר משא"כלכופו
 אוחו, כופין לכאו'מ"ע

 גרושות כדרך שגירשה במי זה כל והנהב.
 שגירשה וכגון וגרושה גרוש א"עומחזיקים
 שילחה אבל וכדומה פסול בגט אובערכאות
 כזה אין יחד דרים ואינם בעלמאמביתו
 לא סוף סוף שהרי עשה ביטול אועכירת
 אסורה שאשתו במי יל"ע אך לגרשה,נתכוון
 ואסורים להוציאה חיוב עליו דישעליו
 ממנה לפרוש חייב וגס ז.[ ]סוטהביחוד

 רעק"א[ בשם בסמוך ]עי' מביתוולהוציאה
 ואינו ביניהם הכתובה שעבודי כלונתבטל
 דבאמת ונמצא עולמית להחזירהיכול

 הוציאה וגס האישות קשרי כלמנותקים
 לגרש העשה גם עליו מוטל האם כדיןמביתו
 בסק"א. וכנ"לכמצוה

 לאו אשה סתם ד"ה ב: ]זבחיםובתוס'
 תחת זינתה דאפי' כ' עומדת[לגירושין
 אלא יגרשנה לא בעלה ירצה לא אםבעלה
 קי"ז סי' הרמ"א פסק וכן תשמשנו,שלא
 ממהר"ם תשובה הרשכ"א משו"תססייא
 אחרת לשכונה מביתו לשלחה אלא גטדא"צ
 בבית מיהו כ"ש, עי' שנונה באותו אפי'או

 הרמב"ם דעת הכי משמע דלא שם כתבמאיר
 ב"ד ואין וז"ל הי"ח דאישות בפכ"דשכ'
 בדבר אשתו את לגרש האיש אתכופין

 ויעידו עדים שני שיבואו עד אלומהדברים
 ואח"כ כרצונה בפניהם זה אשתשזינתה
 דכופין ומשמע עכ"ל, להוציא אותוכופין
 כתכים ]בדו"ח רעק"א וכ"כ בגטלגרש

 אשה[ ע"ד המתחיל וייל להגר"מבתשובה



 להרמב"ס אבל בהפרשה, סגי תוס'דלשיטת
 דוקא. בגט לגרשצריך
 ס"ל דתוס' פלוגתתם בביאור רעק"אוכ'
 בהפרשה, מגי הוא דאורייתא דאיסורכיון

 דעדיין כיון בהפרשה סגי לאולהרמב"ס
 עליה יבא שמא לחוש יש דעדיין היאאשתו

 גט, צריך לכן תבירו כמעוברתוכדאשכחן
 דמשומ לומר הא לרמב"ם דמנ"לויל"ע
 ולא לגרש דכופין כזו רחוקה וחששגזירה
 מעושה. לגטחיישינן
 מ"ש ע"פ והתוס' הרמב"ם פלוג'ויל"פ
 הוא מצוה בגדר גט אם דפליגילעיל

 ביטול או עבירת בזה אין או המצוותעל וכופיי
 וכנ"ל קנין אלא כלל מצוה אינו ואוליעשה
 ומובא א' בס" לעיל וכ"כ עליו, כופיןואין

 ס"ל דהרמב"ס זה סימן רישבקצרה
 וכמ"ש הוא המצוות בגדרדגירושין
 וכמ"ש המצות בספר וכדמשמעהרדב"ז,
 לקמן ג"כ ועי' שי"ק, ומהר"ס יצחקהעין
 גט כותבין דלכתחלה ס"ל דהרמב"ם ג'סימן
 משוס אחרונים כמה וכ' הנאה איסוריעל

 וכמ"ש ומללה"נ הוא מצוה דגטדס"ל
 ואמרי דבר משיב שיק ומהר"סהרש"ש
 שמוציאה דכל ג"כ דס"ל י"ל וא"בבינה,
 ביחוד אפי' עולמית עליו ואסורהמביתו
 מביניהם אישות שייכות כל וניתקובעלמא
 רוצה אינו ואס כדין גט ליחן מצווהה"ה
 גם אלא מביתו להוציאה רק לא אותוכוסין
 ]וע' המצוות על כופין מדין בגטלגרשה
 תוס' אבל לזה( ראי' סק"גבסמוך

 על גט לכתוב דאסור דס"ללשיטתייהו
 שם ומשמע כ: גיטין וכמ"שאה"נ

 והב"ס יו"ט העונג וכ' אסורדמדאורייתא
 דאין דס"ל משום מללה"נ דל"אדס"ל

 סק"א וכנ"ל דין אלא כלל מצוההגירושין
 מביתו ומוציאה שמפרישנה במה דיולכן
 בגט. לגרשה מצוה שום לוואין

 האסורות ננבשים גירישיןהצוין
 לגרש מצוה יש אם דינא כהאי ובאמתג.

 בה שמצא במקום גירושין מצות משוםכגט
 לשון דהנה הראשונים פלוג' היא דברערות

 פרועה וראשה דיוצאה צ: גיטיןהברייתא
 ושלחה שנאמר לגרשה התורה מן מצוהוכו'

 כדין, בגט לגרשה דמצוה ומשמעמביתו
 התום' וכמ"ש חיובית אינה מצוה האימיהו
 רשע אדם מידת זו הברייתא לשון וכ"חשם,

 זו פ"ט שם הר"ן ולשון איסור דאינודהיינו
 הרמב"ן לשון וכעי"ז נפש לבעלמצוה

 הרשב"א שו"ת לשון ג"כ ועי' שםורשב"א
 זו. בס"ק בסמוךהמובא
 מצוה ]זו בני"א עם רוחצת אי' שםובגמ'
 שבני"א במקום אלא ס"ד לגרשה[מה"ת
 רגלים א"כ ס"ד בני"א עם רש"י וכ'רוחצין
 התוס' והוסיף לו ואסורה היא שזונהלדבר

 מצוה ולא התורה מן לגרשה וחובהבפרש"י
 דושלחה בגט לגרשה דחייב ומשמעע"כ
 לו אסורה דהיא דהדין ויל"ע הוא בגטדקרא
 דמה הם נפרדים דינים ב' דגירושיןרדון
 גירושין חיוב בזה אין לו אסורהדהיא
 וא"ב הרשב"א, ושו"ת זבחים התוס'ובמ"ש
 מצוה בזה לו' שייך דלא הגמ' קושיתמהו
 לגרשה מה"ת דמצוה דקמ"ל לגרשהמהית
 עליו דאסורה אלא אינו דחיובו הגםבגט
 דבמקום מרש"י מוכח וע"כ לגרש,וא"צ

 התורה מן גירושין חובת יש לושאסורה
 המובא הרשב"א משו"ת ובן מרש"יומשמע
 קרא א"צ לו אסורה דהיא דהיכא בסמוךמיד
 כיון לגרשה חייב דבלא"ה ע"ד, בהדמצא
 מצד דהוא מזה מוכח ולכאו' לו אסורהדהיא
 לו דאסורה דכיון בעלמא גירושיןמצות
 כמצות מחויב ע"כ מביתו, להוציאהוחייב
 הנ"ל הרמב"ם כשיטת וכן בעלמאגירושין
 ממהרים הרשב"א ושו"ת זבחים כתוס'ודלא
בר"ב.
 אס בענין ]תקנ"ז[ הרשכ"א בשו"תוכ"ה

 שלא ח"ו כ' מכוער דבר בה במצא חדר"גיש
 מדת שהוא ואפת"ל וכו' ז"ל הרביתקן

 ליה דשמעי' לי מסתבר ועוד וכו'חסידות
 ע"ד בה מצא אא"כ יגרש לא דאמרי'לב"ש
 למה דא"כ ממש בעדים לאו נראהוכו'

 לשוב הראשון בעלה יוכל לא לו' הכ'הוצרך
 ועוד לגרשה וחייב היא אסורה והלאלקחתה
 ואי בה מצא אא"כ יגרש לא קאמרידהא



פג 3מנ( 1 גליון ז'שנת

 על לגרש חייב הא דכי אדרבה ממשבעדים
 שלא הרב באלו שיאמר וח"ו וכו'כרחו
 מוציא היה שהרב אומר אני אדרבהיוציא

 צריך הי' לא בכה"ג ומשמע עכ"ל,בשוטים
 כנ"ל. והסברא מה"ת לגרשה וחייבקרא

 פירשו ב' בתירוץ שם בגיטיןותוס'
 דה"ק רש"י כפירוש דלא הגמ' אחרתפירוש
 קל ואפי' מאשתו זה סובל אינו רע אדםאפי'

 דאין דהיינו ע"כ כן עושה אינהשבקלות
 הוא מדחיוב למצוה קרא דא"צ הגמ'כוונת
 דבלא"ה למצוה קרא דא"צ אלאלגרשה
 שאסורה במקום דאפי' מבואר לפי"זיגרשה
 י"ל ולפי"ז לגרשה, עליו חובה איןעליו
 ותוס' ותוס', רש"י הפירושים ב' פליגידבזה

 ד' רס"ק בסמוך ]ועי' בזבחים,לשיטתייהו
 ב' דפי' פנ"י עי' מיהו לשיטתיה[ רש"ידגם

 חובה אין אז כיעור בעדי דוקא היינודתוס'
 לתוס' גם ממש, טומאה בעדי משא"כלגרש
 דגיטין דתוס' צ"ל ולפי"ד לגרשה.חובה
 זבחים. כתוס'דלא

 אברייתא קאי דתוס' ר"ל ירחים]ובגרש
 לא התוס' מקושית מיהו כב"ש דס"לדר"מ
 לב"ה גם קאי דתוס' בפנ"י וכ"כ כןמשמע
 ר"ס השולחן ערוך עי' אחרונים בעודוכ"כ
 ועוד[. שיק ומהר"מקי"ט

 שמואל דאמר אהא עז.[ ]כתובותוברמב"ן
 לכ"ג אלמנה כגון לפסולות אלא מעשיןדאין
 שמואל אמר כגון וז"ל הירושלמי בשםכ'

 אלא לכ"ג אלמנה דוקא שמואל אמר לאכלו'
 האסורות ולכל שניות והיינו אלמנהכגון

 אשי לרב קשיא הא אלא באיסורשביאתן
 שניות נמי ליתני קתני דרבנן מתני'דאמר
 שמוציא היינו דקאמרי הא דרבנן א"נוכו'

 מחמת ולא הדין מן כן ]שראו[ סופריםמדברי
 של ]ובין[ תורה של איסורין וביןאיסור
 קרו דאורייתא ושני' חלוצה נגוןדבדיהס
 "וגירושין אותן לעכב שאסור כלומרליה

 עכ"ל.מצוה"
 וביאתן לקיימן שאסור דבמקוםומשמע
 סף בחזו"א וכ"ה לגרשן מצוה ישאסורה

 דכוונתו וכ' הרמב"ן דברי שמביאק"ט

 מובן בעבירה דביאתן דהיכאמבוארת
 ולא זו מצוה על וכופין מצוהשגירושין

 מכ"א קנ"ד סי' ברמ"א וכ"ה בהפרשהסגי
 כדין. שלא מעושה גט הוי ולא לגרשדכופין
 זבחים התוס' דעת גם לפרש שרצה שםוע"ע
עד"ז,

 דאשה ספק אין דלפי"ז החזו"אוהוסיף
 חייב עליו ונאסרה בעלה תחתשזינתה
 יש ולפיכך לחוד בהפרשה סגי ולאלגרשה
 ועיקר וכו' זבחים תוס' דברי עללתמוה
 עומדת דאינה ראשון תירוצם עלסמכו

 קי"ז סי' אה"ע בב"י שו"ר זה בגטלהתגרש
 תוס' דברי פי' הרשב"א תשובתבשם

 עכ"ל, וצ"ע עליה דמאיסא ומשוםכפשוטן
 זבחים, דתוס' ב' תי' לפרש מש"כועי"ש
 לעיל. שכ' ע"ד דהוא מדבריוומשמע
 יש אם הראשונים פלוג' לנו דישונמצא

 בה במצא לגרשה מדאורייתא מצוהחיוב
 וכ"מ הרשב"א ושו"ת רש"י דלפי דברערות

 גם כן ויל"פ הוא מצוה החזו"א ע"פמרמב"ן
 וובחים  גיטין תוס' ולפי  הרמב"םשיטת

 מצוה, אינו הרשב"א בשו"ת מהר"מותשובת
 בן ר"י בתשובת הרשב"א בשו"ת משמעוכן
 ערוך ג"כ ]ועי' ססק"ד, בסמוך המובאפלט

 וכ' הוא הראשונים דפלוג' שכ' שםהשולחן
 הוא, דמצוה מוכח ]רש"י[ גיטיןדמתוס'
 הרשב"א בתשו' ריב"פ שו"ת לפיוכ"ה
 מצוה אינו בספה"מ הרמב"ם לסי אךהנזכר,
 בשו"ת ריב"ס משו"ת ומ"ש ע"ד, גהבמצא

 מוכח דלכאו' סק"ד בסמוך עי'הרשב"א
 ראיה אין הרמב"ם בשיטת ומ"שלהפך,
 במקום מיוחדת מצוה דאי"ז לעיללפמ"ש
 בעלמא[. גירושין מצות אלא ע"ד בהשמצא
 מוכרח אין לגרשה דמצוה בטעם מיהוד.

 דהיינו לעיל המובא הטעם כפי דהואלומר
 גורם זה מביתו להוציאה דחייבדמשום
 בעלמא גירושין מצות משום לגרשהמצוה
 מצווה אינו גרושה בחזקת נפרדו שלאדכל

 דהוא י"ל אלא סק"א, וכנ"ל בגטלגרשה
 וכן איסור במקום לגרשה מיוחדתמצוה
 בה מצא כי וז"ל בחומש רש"י מלשוןמשמע
 חן תמצא שלא לגרשה עליו מצוה דברערות
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 נחלת בטס חכמים בשפתי ועי"שבעיניו
 רש"י דברי שפירשו גיטין סוף ות"סיעקב
 תוס' )וכדברי זמן לאחר אשלחך תאמרשלא

 חן תמצא וביני ביני שמא לתוש וישזכחיס(
 לגרשה עליו מצוה לכן ישלחנה ולאבעיניו
 שיטת לפי קאי דרש"י שם ח"ס ועי'ע"כ,
 בסוף רש"י סברת גם דזהו י"ל ולפי"זב"ה,
 דבקרא צ"ל ולפי"ז היא חיובית ומצוהגיטין
 או רשות חלק חלקים ב' יש גירושיןבמצות
 מצוה וחובת דעלמא, נשים בכלמצוה
 על הגרי"פ במ"ש ועי' האסורותבנשים
 דב' רס"ל אלבורגלוני הר"י בשםהרס"ג
 ראין רעק"א כוונת גם דזהו ואפשר הןמצות
 צריך לכן לקירוב שיבואו דחיי' להפרישהדי

 אלא בעלמא מדרבנן הרחקה ואי"זלגרשה
 תורה.דין

 פלוגתת בביאור י"ל זה דרךולפי
 להאי ס"ל כו"ע דבאמת דיל"עהראשונים

 אלמנה כגון לפסולות דמעשין דשמואלדינא
 דהיא היכא אלא נחלקו ולא וכדו'לכ"ג
 במה ויל"ע וכדו' זנות מהמת עליואסורה
חולקיו.
 דיש הנ"ל בחומש רש"י דברי ע"פוי"ל
 שלא כדי ע"ד בה במצא גירושיןמצות
 לשלחה, ירצה ולא אח"ז בעיניו חןתמצא
 אשה לכל מזה דק"י ס"ל דשמואל י"לא"כ

 לגרשה התורה מן שמצוה אסורהשביאתה
 חן, מציאת ע"י אח"ז לאיסור יבא שלאכדי
 היא דמאוסה הגם ע"ד בה ממצא הואוק"ו
 ב"ש[ ד"ה ]ע"ט: גיטין תוס' וכמ"שעליו

 ליחוד חיישינן לא דע"כ מירושלמיומקורם
 משום ע"ב ה"ה ע"י הן להן גטשלאחרי
 ואעפ"כ בעיניו היא ומאוסה ע"ד בהדמצא
 היכא כ"ש דמן לאחר חן למציאתחיישינן
 וכלשון לגרש דמצותו עליו מאוסהדאינה
 דהא ס"ל תוס' משא"כ הנ"ל,הרמב"ן
 מצות חובת משום אי"ז לפסולותדמעשין
 חן תמצא דלא בפסוק שנתחדשהגירושין
 הוא מיוחד דין אלא וכו' מצא כיבעיניו
 יהנו שלא דכדי בעבירה אשה דנשאהיכא
 דין וכעין מעשיו לבטל אותו כופיןמעשיו
 דגל דין וכמבדת נשכר, חוטא יהאשלא

 מהני לא עביד אי תעביד לא דא"רמילתא
 בסמוך, המצויין ב"מ עי' הנ"ל מטעםדהוא

 אנוסתו שגירש דאונם ]ה.[ בתמורהומבואר
 ביה דגלי משום אעל"מ ול"א קיימיםמעשיו
 מעשיו אהני לא דעכ"פ שם התוס' וכ'קרא

 קכ"ט אה"ע נובי"ת ועי' להחזירהדצריך
 ד' סי' הבית בצלעות מאיר בביתוביותר
 בכל ה"ה ולפי"ז התוס', דברי כןשביארו
 דאהני דהגם בעבירה ונשואיןקידושין
 ז' היתר נוב"י עי"ש אעל"מ ]ול"אמעשיו
 אהני לא לכה"פ מ"מ דבריו[ בסוףוב"מ
 למידין אין ולכן להוציאה, דצריךמעשיו
 בגלל בא לא דהאיסור היכא שמואלמדברי
 עי' מיהו בהנישואין, שעשה איסורמעשה
 ועי' דדמ"ת לענין מ"ש שם מהר"משו"ת
 רא"ש וע"ע בדבריו, שמגיה מה קי"זב"ש
 דדוקא שכ' מאיר רבינו בשם ד' סי'יבמות
 היא דמאוסה להוציאה א"צ תחתיובזינתה
 אפי' תכירו במעוברת משא"כבעיניו
 דמהר"ם וצ"ל וצ"ע, רבים ע"דבנודרת
 מציאת חשש משום הוא דשמואל דדיןס"ל
 חשש. אין ע"ד בה במצא ורקחן

 פלט בן ר"י בתשובת הרשב"אובשו"ת
 לגרש מצוה דאין ג"כ משמע ח"י[ סי']ח"א
 בעבירה שנשאו בנשים ורק ע"ד בהבמצא
 מברכין שאין בטעם שדן סק"ג לעילוכמ"ש
 על וכן בזה"ל וכ' כולן המצוותעל

 שהן הגרושין מקצת דיש משוםהגירושין
 דבר ערות בה מצא שלא כגוןכעבירה
 כגון במקצתן מצוה שיש ואע"פומגרשה
 לגרשן שמצוה בעבירה שנשאו נשיםאותן
 במקצת שיברך לגירושין רבנן פלוגלא

 משמע ע"כ במקצתן. יברך ולאהגירושין
 מצוה יש בעבירה שנשאו בנשיםדוקא
 הו"ל דאל"כ ע"ד כה במצא ולאלגרשן
 שהן גירושין דיש דהיינו דסתח במהלסייס

 שיש ואע"פ ע"ד בה מצא שלא כגוןבעבירה
 כנ"ל ומשמע ע"ד בה במצא במקצתןמצוה
 מצות יש פסולות דגשים בנישואיןדרק

 שצריך דוה מדבריו משמע מיהוגירושין.
 דין משום אינו פסולות בנישואיןלגרשה
 יהני ושלא נשכו חוטא ירא שלאבעלמא
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 לברך צריך וברין הוא מצוה אלאמעשיו
 מצוה כתוב איפה ויל"ע המצות, כשארעליו
 ערוך בשם ססק"ג לעיל מ"ש ועי'17,

 ריב"פ תשובת דלפי ליה דמשמעהשולחן
 ע"ד. בה במצא גם גירושין מצותיש

 האשה תנן רבה האשה דר"פובמתני'
 מת לה ואמרו ובאו למדי"ה בעלהשהלך
 מזה תצא בעלה בא ואח"כ וניסחבעליך
 תצא ופרש"י ומזה, מזה גט וצריכהומזה
 גט וצריכה וכו' שזינתה א"א כשארמו"מ
 הרמב"ם וכ"כ לאחר להנשא תרצה אםמו"מ
 לו אסורה דהיא דכיון וצ"ע דגירושין,פ"י
 אינה אם אפי' גט צריכה ומיי' רש"ילפי

 דאין תימא ואפי' וכנ"ל, להנשארוצית
 מהרמב"ם וכדמשמע מדרבנן אלאאיסורא
 או מצוה משום לגרשה חובה יהא מ"משם,
 ומ"ש כנ"ל, הרחקה משום דרבנןדין

 וכדאי' לגרש דכופין תבירוממעוברת
 בדוחק. וי"ל וצ"ע, לו:ביבמות

 מצא במקום גירושין מצות עניןלסיכום
 באשה לו, אסורה ובאשה ערוה דברבה

 לגרשה מצוה צנועה אינה או דת עלעוברת
 מקרא כן וילפינן צ: בגיטין כמבוארלכו"ע
 אי"ז מיהו ונו"כ מיי' ל' וע' גירושיןדפרשת
 חסידות ומידת נפש לבעל אלא חיוביתמצוה

 הוא ]ואם ורשב"א רמכ"ן בתוס'כמבואר
 בלשון עי' דרבנן או מדאורייתאמצוה

 ג' סעי' קי"ט ס" ובנו"כ ובשו"עהרמב"ם
 בעזהי"ת[.ומש"ש

 אלמנה כגון לו האסורה כאשהנשואין
 וה"ה לגרשה. אותו כוסין וכדו'לכ"ג

 פ"ה ביבמות וכמבואר דרבנןבאיסור
 וכ' ע"ז, דכופין בירושלמיומפורש
 כל היא מצוה דגירושין משוםהרמב"ן
 מדין דפי' החזו"א וכ' אסורה, דביאתההיכא

כופיי
 המצות. על

 וכ"מ מיי' רשב"א לרש"י תחתיוזינתה
 ולתוס' לגרשה, חייב החזו"א כמ"שמרמב"ן
 ומהר"מ גיטין, מתוס' וכ"מ וזבחיםיבמות
 ס"ל הרשב"א ובשו"ת יבמות ברא"שהמובא
 ורשב"א רש"י וכדעת להוציאה,דא"צ

 להסתפק ויש מדאורייתא, דחייבמשמע
 שהיא מחמת הוא אם זה חיובבשורש
 גורם וזה מביתו להוציאה וחייב לואסורה
 וכפשטות בעלמא גירושין מצותחובת

 הרשב"א, ושו"ת גיטין סוף רש"ימשמעות
 לו דאסורה היכא מיוחדת מצוה חיובאו

 והוה לאיסור יבא שלא כדי לגרשהשחייב
 הרמב"ם לדעת וכן מדאורייתא,הרחקה
 וכא' הוא מדאו' אם יל"ע לגרשהדכופין

 ופסק הוא. דרבנן חיוב או הנ"למהצדדים
 בעבירה בנשואין כמהר"מ בשו"עהרמ"א
 דרבנןאפי'

 כופיי
 ובסי' ו' בסי' כמבוא' לגרש

 בסי' כמ"ש לגרשה א"צ תחתיו ובזינתהי"ג,
 קי"ז רמ"א עי' רדמ"ת איסור ולעניןקי"ז,
 י"ג. בסי' לעי' נדר איסור ולענין שם,ובב"ש

 דשליחותייהומרין
 גירושין מצות על שמוכיןבמקום

 דיתיב לר"י אשכחיה אביי ]פח:[ בגיטיןה.
 אנן הדיוטות אנן והא א"ל אגיטי מעשהוקא

 מוצא שאתה מקום כל אומר ר"ט הי'ותניא
 אע"פ עכו"ם של רש"י[ ]אסיפות.אגוריאות
 להיזקק רשאי אתה אי ישראל כדינישדיניהם

 תשים אשר המשפטים ואלה שנאמרלהם
 ד"א עכו"ם לפני ולא לפניהםלפניהם
 אנן א"ל הדיוטות לפני ולאלסניהם

 דהוה מידי עברינן קאשליחותייהו
 גט דכפיית ומבואר והלואות.אהודאות

 או מומחים ב"ד ע"י דוקא אלאאינו
 הדיוטות ג' של ב"ד דהיינושליחתייהו
 ספ"ב וברמב"ם ב: בסנהדריןכדאיתא
 מהם חד דהיינו ג' סי' ובמשובבדגירושין
 בס" חזו"א ]ועי' ממונות דדיני כב"דדגמיר
 דגמירי לב"ר רק ניתן דשליחותייהוצ"ט

 מדיני מ"ש ויל"ע בהוראה ובקיאיןוסבירי
 בהוראה ובקיאין דגמירי ב"ד דא"צממונות

 הא[. ומנ"ל דגמיר חדרק
 כסאו ב"ד שאינם ישראל אםובדיעבד

 דינם לגרשה שחייב במקום גט ליחןאותו
 לגרשה שחייב במקום שכפאוכעכו"ם
 ובעכו"ם הגמ', בלשון לעילוכמבואר
 מט. בב"ב הסוגיות סתירת ישבדיעבד



 כשר. הגט תורה דדבר משרשיא כרבקי"ל
 הולך כ"א יהא שלא מתק"ח הואופסול
 הרמב"ם, וכ"מ עכו"ם ביד א"עותולה
 מדאורייתא דכטל ס"ל שם דגיטיןוסוגיא
 וכ"פ בב"ב והרשב"א תוס' רס"לוכ"מ
 שאינו בישראל ה"ה ולכאו' קל"ג, סי'הב"ש
 עליהם ראין דהיכא שם במשובב וכ"כב"ר,
 כפאו אם אפי' מדאורייתא בטל הגט ב"דשם
כדין.

 מתק"ח, פסול דבעכו"ם משרשיא רבולפי
 רק או ב"ד שאינם בישראל ה"ה אםיל"ע

 רב דברי בפירוש הוא דתלוי ואפשרבעכו"ם,
 ובלשון ורשב"ס, רפ"י עי'משרשיא
 דגירושין ספ"ב שכ' לדייק ישהרמב"ם
 את לגרש אותו שכופין נותן שהדין מיוז"ל
 בכ"מ ישראל של ב"ד לגרש רצה ולאאשתו
 מעצמן הגוים ואם וכו' אותו מכיןובכ"ז
 שיכתוב נותן והדין הואיל שכתב עדאנסוהו
 נותן הדין היה לא וכו' פסול גטהרי"ז
 או ישראל של ב"ד וטעו לגרש אותושכופין
 גט הרי"ז שגירש עד ואנסוהו הדיוטותשדיו
 דינים ב' לכאו' דבריו ובסוף עכ"ל וכו'פסול
 הדיוטות היו או טעו ישראל של ב"ד אםהם
 העכו"ם וכדין הוא פסול אעפ"כ טעו לאאפי'

 צ"ט סי' החזו"א במ"ש וצ"ע מתק"ח,דפסול
 הרמב"ס. עוד כ' סוד"הס"א

 בגט לשליחותייהו דבעינן הטעםוהנה
 מילי רכל משוס ג' ר"מ הקצוה"ח כ'מעושה,
 פסק לקיים והן המצות על כפיה הןדכפיה
 ושליחותייהו סמוכים של לב"ר רק ניתןדין
 ישראל, לכל דניתן מאיסורא לאפרושא]חוץ
 וס"ל חולק והנתיבות במשובב[כמ"ש
 וכן ניתנה ישראל לכל המצות עלדכפיה
 ולפי"ד ס"ו. דב"ק פ"ח היש"ש רס"למשמע
 לשליחותייהו צריך למה דגיטין ההיאצ"ע
 הק' וכן המצות על לכוף יכול כ"אהרי

 הנתיבות. ע"דבמשובב
 ]מצויין קע"ז סי' חו"מ ת"סובשו"ת
 הנתיבות כשיטת ג"כ כ' שם[ החושןבטבעת
 דיש שם שכ' הקצות קושית מיושבומדבריו

 בכלל ומשפטים, חוקים, כפיה דיניב'
 שכל והמצוות החוקים קיום הואהחוקים

 כל על מוטל והכפיה זל"ז ערביםישראל
 משפט לעשות היינו ומשפטיםישראל
 עשאו שכבר שאחרי עבירהבעוברי
 הגנב מיד ממון להוציא משפטולעשות
 בזה ויל"ם עי"ש ע"כ, בעלה יד מתחתואשה
 תשים אשר המשפטים ואלה הפסוקלשון

 ולפי"ד הנ"ל כפיה דין ילפי' רמשםלפניהם,
 גיטין דסוף ההיא הנתיבות שיטתמיושב
 האיש בין משפט על בכפיה מיירידשם

 דו"ד משום להוציא שכופין מהנהולאשתו
 ואז המשמטים בכלל דהוה ביניהםשיש

 ב"ר. דוקאצריכים

 משום הגט על שכופין במקוםולפי"ז
 בהמגרש שנסתפקנו כמו גיוושין מצותקיום

 משפט מחמת הכפיה אין דאז וכו'בערכאות
 על מוטל יהא המצוות, על כופין סתםאלא
 ודעימיה הנתיבות לפי לזה לכוף ישראלכל

 לכתחלה, דשליחותייהו ב"ד דא"צונפק"מ
 ועוד לכוף, יכול יחידי הדיוט גםאלא

 מדין מהני הרמב"ן לפידשליחותייהו
 להגדרים קשור יהא ולפי"זאפקעינהו
 על שכופין במקום משא"כדאפקיענהו
 וכפאו עבר אס בדיעבד נפק"מ גסהמצוות,

 תלוי בב"ר כפיה דבעינן דבמקום ב"דבלי
 כרב קי"ל אם וב"ב דגיטין הסוגי'בב'

 ]מיהו מדרבנן או מדאו' דפסולמשדשיא
 ביד א"ע תולה יהא שלא גזירה דשמאיל"ע
 במקום ישראל באנסו גם שייךעכו"ם
 תלוי דזה ואולי לכופו לכ"א מותרשמה"ת
 רש"י עי' משרשיא דרב החששבפירוש
 דרוצית משוס החשש אם ב"ב ורשב"םגיטין

 ויל"פ זנות[ משום או מבעלה א"עלהפקיע
 רב דיתיב אההיא בגיטין רש"י לשוןבזה
 להוציא איש כופה כ' אגיטי מעשה וקאיוסף
 כבר דיודעים קמ"ל דמאי בדין, אשתואת
 וגמ' במשנה וכמבואר אגס עישוי זהמה

 דוקא קמ"ל אלא לפני"ז שם בסוגיאורש"י
 ממנו אשתו להוציא דצריך כזה ודיןבמפשט
 במי משא"כ שביסיהם. ד"ת ע"י היינובדין
 נתנה לא אך מתח"י אשתו את הוציאשכבר
 כופין אלא ע"ז ומשפט דין דא"צ כדין גטלה

 המצוות. שאר כעלאותו



 הקצות לשיטות גס להסתפק יש]וכעי"ז
 במקום ב"ר, דא"צ מאיסורא באפרושירס"ל

 כנתגרשו א"ע ומחזיקים בערכאותשגירשה
 אלא אותה לעכב וא"א להנשא.ועומדת
 אותו דנכוף ע"י מאיסורא להפרישהאפשר
 ערכות מדין אותו כופן אם כדין גטליחן

 מאיסורא[.להפרישה
 בכתיה מעושה גסבחשש

 בערכאותלהמגרש
 המצוות בכל בזה"ל כ' א' בסי' צבי"חנם
 משום אלא וחליצה בגיטין מלבדכופין
 בפירוש חכמים שמנו הנך כל או דידהעיגון
 שהרי ריעותא ביה דאית משום לא אינךאבל
 כדין שהוא שבמקום ואף פסול מעושהגט
 לכפות חכמים ראו לא מ"מ כשריםהם

 שיש במקום דמיירי ומשמע עכ"לעליהם
 לא ואעפ"כ המצוות על ויופין מדיןלכוסו
 מעושה. חשש משום בגטנכוף

 במי בכפיה בנד"ד דבריו לפרשואפשר
 עליו יש אם דאפי' די"ל בערכאותשגירש
 לשאר דומה אינו מ"מ כדין לגרש מצוהחיוב
 המצוות על כופין דבכל המצוות עלכופין
 יש לכן מנוס לו ואין המצוה לקיים הואחייב
 לגרשה חייב הוא אין הרי משאב"כלכופו
 אינו עי"ז דגם להחזירה גם יכולשהרי
 מקום בו דיש ונמצא גיוושין, מצותמבטל
 מ"ש ע"פ י"ל מיהו כדין, שלא מעושהלגט

 הרא"ש שו"ת ע"ס שכ' ]קכ"ז[הריב"ש
 אחרת לארץ שילך שבעלה שיראהכאשה
 ילך שלא לה שישבע או שיגרשהושואלת
 לזמן שיגרשנה יכופו או שישביעוהווהשיב
 תעשה או לו שאומרים כיון הריב"ש וכ'ע"כ

 כפיה אי"ז תגרשנה או הדין מן עליךהמוטל

 גט ואי"ן אותו מכין ולכן כמוחלט, הגטעל
 אותו דכוסין בנד"ד י"ל וכן וכו'מעושה

 כדין. יגרשה אושיחזירנה
 אשתו את הוציא שכבר דכנד"ד י"לגס
 ע"י לעצמה אותה ולהקנות לגרשהונתכוון
 סברתו לפי י"ל א"כ בערכאות,גירושין
 דבכה"ג י"ל א"כ מקנה. דעת תו א"צבעצם
 החסרון רכל מעושה כגט חסרוןאין

 בכוונת חסר להקנות דכפיה הואדמעושה
 זו חסרון כאן אין בנד"ד משא"כההקנאה,

 דברי בזה ויל"פ להקנות, הדעת כבר לודיש
 המרדכי בשם כ"א[ סעי' קנ"ד ]סי'הרמ"א
 הגט על וע"כ קצת ויצא אשתו שגירשבמי
 כ' מזה ויותר אחר גט לתת לכופומותר
 דגירושין ]פ"י כמ"ל מובא יוסף ביתבשו"ת
 שגירש במי סק"ג[ ק"ג סי' בפ"ת ונרמזה"כ
 נישאת שלא זמן דכל מדרבנן פסולבגט

 מובא ל"א ]סי' רב לחס בשו"ת כ'וכעי"ז
 ליתן כפאו שב"ר במי קנ"ד[ רעק"אבגליון

 דאז ופוסל, פסול שהגט כדין שלאגט
 אסורה דכבר כיון לגרש שנית לכופויכולים
 במי דה"ה דין חידוש מזה יוצא ולפי"זעליו,
 קנה שככר וחושב כדין שלא קניןשעשה
 מהניכדין

 כשכופיי
 הגם כדין לקנות אותו

 בעה"ט בזה פליגי לקנות תליוהודסתם
והרמב"ם.
 למעשה להלכה אינו ודאי דברינווכל
 או מצוה גירושין אם תלוי הספק רעצםכיון
 והוה ואחרונים ראשונים בפלוג' ותלוידין

 דבטל כדין שלא מעושה גטחשש
 מאיסורא לאפרושי במקום חוץמדאורייתא

 הרא"ש בשם בסק"ו שכ' עם כפיהאו
 או לקיים דינו לקיים אותו שנכוףוהריב"ש
 להלכה. יל"ע אזלהוציא
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 וישראל" אחץ "צית קיקן

 ירושת'ו *וחנן ררב*נו אולפנאבית

 משפת חושן ערוך בשלחן וביאוריםהערות
 צ"ב פי' המשך ונטען מועןהלכות

 ]בשו"ע יא סעיף הטור על כתבבטו"ז
 היה שאם הרמב"ם דברי שהביא ח[סעיף

 ולא פטור לישבע, יכול שאינו שומרהחשוד
 דהמובע משום היינו  מתזשאיל"מ,אמרינן
 מתושאיל"מ אמרינן ולא "שמא"טוען

 שמא, טוען עצמוכשהתובע

 לאידך הוכיח ז' ס"ק הקצוה"חאמנם
 שהובאו והרמ"ה 'שעיה הר' מדעתגיסא,
 דאף הרי חייב, דהשומר דקסבוי,בטור

 מתושאיל"מ, אמרינן שמא, טועןדהתובע
 שכתב ב' ס"ק ט' סי' בחזו"א ויעוייןיעוש"ד
 והרמ"ה, ישעיה הר' דטעם אפש"לדבאמת
 אמרינן דלכו"ע שאני, ד"שומרין"משום
 לציין, יש אמנם יעוש"ד, מתושאיל"מבהו,

 בעל דעת גם הוי והר"י, הרמ"חדכדעת
 פיקדון העטור ובעל שבועות סוףהמאור
 כשניהם דהוי דסברי להדיא, שםומבואר
 כדברי וזה מתושאיל"מ, דאמרינןחשודים
 אמרינן שמא טוען כשהתובע דאףהקצוה"ח

 שכתב החזו"א כדברי ולאמתושאיל"מ
 שאני. דשאוריןמשום

 הפוסקים, מחלוקת הרמ"א הביא זסעיף
 החשוד עם כשעסק ידע שאס הראב"דודעת
 אמרינן לא השבועה על חשודשהוא

 נשבע דכשנגדו שבועה נתחייבכשהחשוד
 זה באופן דאף בתשובה הרא"ש ודעתונוטל,
 שכנגדו שבועה החשוד דכשנתתייבאמרינן
 ונוטל,נשבע

 לומר מיסתבר דלא החומיםוהקשה
 לא דאיך בזה, והראב"ד הראשדנחלקו
 אחרי וכן הראב"ד, דברי את הרא"שהביא

 הו"ל דב"מ, מסוגיא דבריו הוכיחשהראב"ד
 התומים, מחדש לכן להזכירו,להרא"ש
 שהוא עמו כשעסק דכשידע הראב"דדדברי
 ונוטל נשבע שכנגדו אמרינן לאחשוד

 שהוא כשידע דאף הרא"ש ודבריב"פיקדון",

 איירי ונוטל נשבע שכנגדו אמרינןחשוד
 ועיין שחילק, מה סברתו ]ועיי"שב"מלוה"
 סי' החזו"א ובדברי עליו, שהקשהבקצוה"ח

 מלוה בין פשוט החילוק הרי להעירויש
 דלטובתו כיון "לוה" דכשהחשודלפיקדון,

 יוכל כשלא לשלם עצמו על מקבל לוה,הוא
 יכול שאינו שבועה מחוייב וכדיןלהשבע
 מקבל לוה, דלטובתו דכיוז משלם,להשבע

 שבעולם, לוה דין מכל יגרע שלא עצמועל
 בתשובתו: שם הרא"ש כוונת שזהוואפשר
 לשמעון ע"א לו שיש או מוב"מ הואואם
 איהו כאן שייך ומה ויטול ]שמעון[ישבע
 דאפסיד הוא ראובן אדרבה אנפשיה,אפסיד
 לפרוש לו היה חשוד שהוא דמאחראנפשיה
 ושכנגדו שבועה יתחייב שמא ומתןממשא
 והנותנים והנושאים ויטולישבע

 דהטעם מבואר הרי עכ"ל לעצמןטובה עושיי
 שעושה דמשום לשלם שחייבדאמרינן
 עצמו על מקבל לעצמו, טובה ונותןהנושא
 בפיקדון, אבל דמתושאיל"מ, שבועהדין

 טובה עושה אינו הרי שומר, נעשהשהחשוד
 אמרינן לכן המפקיד טובת אלאלעצמו,
 דהפיקדון דכיון אנפשיה, אפסידדהמפקיד

 אנפשיה, אפסיד איהו המפקיד, טובתהוי
 יכול כשאינו לשלם הייכ השומרואין

 לשלם ע"ע קבל שלא דאמרינןלהשבע,
 להשבע. יוכלכשלא

 החשוד נתחייב השו"ע כתב יאסעיף
 ונוטל נשבע שכנגדו אין היסחשבועת
 ומ"מ שבועה בלא נפטר הנתבע הויאלא

מחרימיי
 ואינו תבירו ממון שכפר מי על סתם

 לומר יכול הנתבע מיהו , הגה לו,משלם
 חרם מקבלת אפי' פטור ואז וטולהשבע
 רק מחרימין למה תמה ל' ס"ק ובסמ"עעכ"ל
 יעו"ש מפורש" "חרם ולא סתם""חרם



 אמר שאם הרמ"א דברי על כתב ל"בובס"ק
 חום, מקבלת אפי' פטור וטול השבעהנתבע
 יאמר התובע ירצה אם דגם פשוט נראהוז"ל
 חרם עליך אתה תקבל אלא ואטול אשבעלא
 וכו'. לי חייב שאינךסתם

 ופרישה, דרישה דבהגהות להעיר,ויש
 לנתבע לומר התובע יכול לא דלמהתמה
 ועל חרם, תקבל אתה אלא ונוטל נשמעאיני
 מפורש" ב"חרם איירינן הכא דבאמת כתבזה

 השבע לתובע כשאומר הנתבע יפטרומזה
 יעו"ש, יפטר, לא סתם מחרם אכןוטול,
 א. כתרתי להגהותיו סותר דהסמ"עונמצא

 סתם" "חרם לענין דאיירינן נוקטדבסמ"ע
 מפורש" "חדם לענין דאיידינן נקיטובהגהות

 לנתבע לומו התובע דיכול נקיט דבסמ"עב.
 חרם, עליך קבל אתה אלא ואטול אשבעלא

 עליה בא בהגהותיו ואילו פשוטכדבר
 בחום לה ואוקמיה שתירץ עדבקושיא
 דאיירינן הסמ"ע שנקיט ליישב ישמפורש.
 השו"ע לשון שכן משום סתםבתרס

 אין משה בדרבי ואילו סתם",ד"מחרימין
 סתם". ב"חרם דאיירינןמבואר

 הסמ"ע דברי שהביא בט"ז יעויין הנהאך
 מפורש" ב"חרם דאיירי וסובר עליווחולק
 סתם דמחרימין שכתב השו"ע לשוןומיישב
 בלשון שלא היינו סתם דמחרימיןדהכוונה
 בהגהותיו הסמ"ע כדעת והואשבועה
לדרו"פ.

 ליקח שחשוד מי וכל השו"ע: כתב ג'סעיף
 וכתב עכ"ל השבועה על חשוד הביזוממון
 על חשוד וז"ל: ט' ס"ק הסמ"ע זהעל

 דעבירה פסולין דהני משוםהשבועה
 גבי בורר זה פרק וגמרא במשנהנתאמרו
 על חשוד הט"ו חשיב משו"ה עדותפסולי

 נטולים הסמ"ע ודברי עכ"ל,השבועה
 על "חשוד הכא הטור השיב דפיכןביאור,

 הכא ]הלא עדות סמולי ביןהשבועה"
 בין הממון" על "חשוד המהבדקחשיכ

 השבועה[, עלהחשודים

 השו"ע בלשון הסמ"ע דגירסת נראה,לכן
 ממון ליקח שחשוד מי וכל היא:והטור

 ע"ב.  השבועת".  על "ותשויתבירו
 כין השבועה על חשוד חשיבושהמחבר

 שהתחיל וכמו לעדות, דפסוליםהנהו
 לעדות", הפסול "וכן זה סעיףהמחבר
 ולכן לעדות, הפסולים כל ואזילותשיב
 על חשוד דחשיב דהא הטמ"עמנאר

 משום לעדות, דפסולים הנהו ביןהשבועה
 הפסולים בין השבועה על חשוד נאמרודה"ב
 בורר. זה כפרקלעדות

 הכא שיאטא דמאי מפתיעה, גרסתואכן
 ומשא"כ לעדות הפסולים כל כאןדלחשיב
 פסולי כל המחבר קחשיב לאלגרסתינו
 על החשודיס כל חשיב אלאעדות,

 מחמת לעדות דהפסול וקחשיבה"שבועה"
 ליקח דהחשוד נמי וכן לשבועה פסולעבינה
 ודו"ק. השבועה על חשוד הבירוממון

 שבועה שנתחייב מי יג סעיף הטורכתב
 מהנשבעין הוא אס חשוד והואמדבריהם
 רב וכתב וליטול להשבע יכול אינוונוטלין
 ובעל שבועה, בלא פטור שהנתבעאלפס

 עכ"ל. וכו' היסח שנשבע כתבהעיטור

 יפטר דלמה סובא, תמוה הרי"ףודעת
 מכל גרע דמאי היסח, משבועתהנתבע

 א"כ היסת, להשבע חייב שהנתבעהתביעות
 דהתובע משוס דאטו יפטר, דהכא טעמאמאי
 היה ]אילולא וליטול להשבע יכולהיה

 כיון הרי היסת, שבועת מהכא פקעחשוד[,
 חשוד, שהוא כיון התובע של שבועתודבטל
 דהנתבע דכה"ת דין כאן להיות צריךממילא
 היסת, להשבעחייב

 והטור הרמב"ם פסק שהרי תמוהוביותר
 ונוטלין, הנשבעין שבכל יב, סעיף פ"זסי'
 שתקנו וו בתקנה אפשי אי לומר התובעיכול
 וישבע התובעים כשאר הריני אלא חכמיםלי
 על וכתב עכ"ל לו שומעין היסח, הנתבעלי
 של זה דין ולדעתי ל"ה[ ]סוס"ק הש"ךזה

 ואין ופשוט ברור הוא רבותיו בשםהרמב"ם
 הוצרך למה תמה שאני עד עליו,חולק
 על יעלה היאך רבותיו, בשם כןלכתוב
 בשביל וכי לומר, זה יוכל שלאהדעת
 תקנת דל אפסיד לטובתי הכמיסשתקנו



 וישבע התובעים כשאר הריני מהכא,חכמים
 בנדו"ד ה"נ א"כ עכ"ל וק"ל היסחלי

 שבועת להשבע יכול ואינו חשודשהתובע
 שבועת הנתבע ישבע לא למההנוטליי,
היסת.

 שם שכהב הש"ך לשון שם תמוהוכן
 חולק ואין וברור פשוט שהדין פ"זבסימן
 בנדו"ד כאן הרי"ף דעת שלכאורהעליה,
 שבועת דכשתקנו וסוברחולק

 הנוטליי
 ואינו

 נשבע הנתבע אין הנוטלין שבועתנשבע
היסח.

 שכשאין פ"ז בסימן ננקוט אםאמנם
 הנוטלין, שבועת להשבע רוצהההובע
 זה דין היסת, להשבע הנתבע עלומטיל
 "אי לומר אדם ריכול הכלל מחמת אלאאינו
 בשער ]יעו"ש לי" שתקנו בתקנ"חאפשר
 דהתם לחלק, יש אולי בזה[ מש"כהמשפט
 לכן כשרוצה, להשבע יכול שהתובעכיון
 יכול ולכן בתקנ"ח, אפשי אי לומריכול

 בנדו"ד אבל הנתבע על השבועהלהטיל
 כלל, שבועה בר ואינו חשוד שהואכיון
 לומר יכול אינו להשבע יכול שאינווכיון
 שבועה בר שאינו כיון בתקנ"ח" אפשי"אי
 ונוטלין, דנשבעין התקנה נשארת ולכןכלל,

 יכול וכשאינו התובע על מוטלתדהשבועה
 תקנת דאין הנתבע, נפטר ממילאלהשבע
 במה נעקר ונוטל[ ]דנשבע התובעשבועת
 ודו"ק, להשבע התובע יכולשאינו

 לדעת דאף לחדש, נראה האמורמכל
 היסת, שבועת הנתבע להשבע חייבהרי"ף
 מלשלם, פטור שהנתבע כתב שהרי"ףאלא

 הנוטלין[ שבועת כעין שבועה]ומלישבע
 ובעל דנתבע, היסת שבועת בענין דןולא

 היסת, להשבע חייב דהנתבע הוסיףהעיטור
 העיטור, בעל על חולק הרי"ף איןובאמת
 דעת בשו"ע הפוסקים הזכירו לא]ולכן
 שחייב מודה הוא שגם כיון כללהרי"ף

 כאן במהרש"ך כ' כן ומצאתילהשבע[
להדיא.
 שכותב העיטור בבעל מבוארוכן

 להשבע הנתבע דחייב דהרי"ף","משמיה

 תמה קמג אות החדש שער ובהגהותהיסת
 משבועת פטור הרי"ף דלדעת משמעדבטור
 בין מחלוקת כאן אין האמור לפי אךהיסת
 העיטור. וכעלהרי"ף
 שמקור הב"ח, שכתב מה יתיישב,ובזה
 הנתבע דטטור הרי"ף דדעת הטורלדברי

 ולא הנוטלין, שבועת ]כעיןמלהשבע
 מהתובע השבועה דמפכינןאמרינן

 שכתב הוי"ף מתשובת היאלהנתבע[
 פוגם ]כמו בשטר ונוטלין הנשבעיןדבאותן
 מהפכינן לישבע יכול התובע אין אםשטרו[

 כעין להשבע וצריך הנתבע עלהשבועה
 שבועת דבשאר משמע א"כ הנוטלין,שבועת
 התובע כשאין בשטר[ ]שלאהנוטלין
 פטור להשבע, יכול החשוד]החשוד[
 צ"ע, הב"ח דברי ולכאורה יעוש"דלגמרי
 הנוטלין, שבועת דבשאר לרייק אפשרשכן
 המשנה, שבועת כעין רק נשבע הנבתעאין
 שהרי דנשבע ה"נ היסת דשבועת אפשראבל
 אלא המשנה, שבועת כענין שם עסוקהרי"ף
 נשבע לעולם הרי"ף לדעת דגם מוכה,מכאן
 בשבועת אלא הרי"ף דן ולא היסת,הנתבע
 הב"ח, קדייק שפיר ועלההמשנה,

 נשבע כנגדו דכחשוד וי"א הג"ה ז'סעיף
 עמו כשעסק יודע היה שלא דוקאונוטל
 א' כל דאל"כ לא בלא"ה אבל השודשהיה
 וע' וי"ח, ויטול וישבע החשוד עםיעסוק
 אחרון בתירוץ ה' ב"מ דתוס' כ"א ס"קסמ"ע
 דלפ"7 ראשונה בשיטה רמ"א מש"כ לפיאינו
 נשבע שכנגדו למה חשוד שהוא ידעכשלא
 שיישב ש"ך ועי' משואיל"מ[. ]הול"לונוטל
 לא ויאמר מפורסם שאינו בחשודדקמירי
 צ"ע עדיין ולכאורה עי"ש, בפסולו,ידעתי
 מסלק שבועה תקנת דע"י היא הוס'דשיטת
 דלא חשוד לכל חיי שבקת שלאהחשש
 ע"י דאפי' רואין ומרמ"א לשקרישבע
 החשוד עם יעסוק דכ"א חוששיןשבועה
 ויטול.וישבע
 נשבע כנגדו דבחשוד דהא י"א ברמ"אשם

 עמו כשעסק יודע היה כשלא דוקאונוטל
 ובש"ך וכו' לא הכי בלא אבל חשודשהוא
 אנפשיה. דאפסיד דאיהו הטעםכתב



עא )מנ( 1 גליון ז'שא

 דטעמא שהסיק כתומים ט' ס"קועי'
 אפקיד פסידא דספק דאדעתא הואדהראב"ד
 לטעון ויכול חשוד שהוא שידע כיוןבידיה
 יומם לאור יצא אח"כ בזה"ל וכתבנאנסו
 נפשי שאהבה מה ומצאתי מקובצתשיטה
 אפקיד כי ומעיקרא הראב"ד בשםדהביא
 וכו' גביה אפקיד פסידא דספק אדעתיהגביה

 עכ"ל אמת. בדרך שהנחני השם ברוךוברכתי
התוכים.

 שכתב הש"ך דדרך לומדיםובפשטות
 עם שעסק משום הוא אנפשיה דאפסידאיהו
 דאפסיד איהו חשוד שהוא הידועאדם

 שכנגדו, שבועת לתקן לנו ואיןאנפשיה
 דהכי אדעתיה שהפקיד התומים כדרך]ולא

 השבועות[. חיובי מכל השומרשיפטר
 בזה"ל בחו"ד כתב י' ס"ק בש"ךאמנם
 בפסולו ידע שהתובע בבירור כשידועאבל
 פטור החשוד שיהא אנפשיה קבל כאילוה"ל
 למד הש"ך דגם וחזינן ע"כ שבועהבלא

 שיפטר אנפשיה כקבל דהוי התומיםכהבנת
 השבועות. מכלהשומר

 דהוי הש"ך בדברי כן מוכרחובלא"ה
 משום ולא השומר שיסטר עצמו עלכקבל
 תקנת לתקן צריכין אנו אין חשוד עםדעסק

 ד"ה ה' דף ב"מ דתוס' תי' לחד דהאשכנגדו,
 ולא שכנגדו דאמרינן דהטעם כחבושכנגדו
 לכל חיי שבקת דלא מתושיל"מאמרינן
 הוי דמדינא יה ת" לפי ומבוארהעולם
 שהפסיד לומר שייך לא וא"כ שישלם,אמרינן
 דהא שכנגדו תקנת ליה מתקניכן לא עצמועל
 לא וא"כ מדינא, לשלם צריך דתוס' זהלתי'
 שכנגדו תקנת ליה מתקניגן דלא לומרשייך
 לא ואם שבועה בלא לשלם צריך מדינאדהא
 לשלם צריך יהא שכנגדו שבועת לותתקן
 כתב דבב"ח הביא זה( )ס"ק ]ובש"ךמדינא
 והש"ך הראב"ד כשיטת אתיא לא זהדתי'
 הש"ך דעת מבואר ועכ"פ עיי"ש עליוחולק
 קאי שכקת[ דלא ]משום דתוס' זה ת"דגם
 הראב"ד[. לשיטתגם

 אם דאף הרי"ף דברי ביאר ד' ס"קבקצוה"ח
 בכך, חשוד נעשה אינו מלוה אכפירתנשבע

 נפסל אינו נשבע דעתו רעל דמכיוןוביאר
 וכדאמרינן גמור בירור ע"י רק שבועהע"י
 הוציא ואח"כ פרעתי באומר לא סעיף פ"זסי'

 דעל כיון הלוה נסמל ראין השטרהמלוה
 לומר נאמן הלוה דאין אף נשבעדעתו
 כדברי וצ"ע בכך נפסל אין מ"מפרעתי
 וע"כ נפסל דאינו פ"ז בס" שפסקהמחבר
 שלא מה צ"ע וא"כ נשבע, דעתו דעלהטעם
 נפסל דאין השערים דברי המחבר כאןהביא
 בשבועה. אפי' המלוהבכופר

 סי' הקצוה"ח עפימש"כ לתרץונראה
 הלינן עדות" לך יודע "איני דבאומרכ"ח

 פסלינן לא נשבע דעתו דעל דכיוןששכח
 בלא ומשו"כ גמור בירור שיהא עדליה

 כיון בשכח תלינן לא עדות לך"ידעתי"
 מ"מ שכח אם דאף שקר על נשבעשודאי
 ששכח נאמר ראם דאף והיינו לשקרנשבע
 ומ"מ בשוגג שנשבע כיון מעולם נפסללא
 תלינן לא שקר שבועת כאן רואים שאנוניון

 רואים אנו דמ"מ כיון ולהכשירובשכחה
 תלינן לא השבועה, עצם מצד שקרכאן

 צדדי. דבר שהואבשוגג
 המחבר פסק דלהכי י"ל זהובדרך
 לעדות שנפסל מלוה על שקרבנשבע
 זו מלוה שמצד דכיון הרי"ף כשעריודלא
 במלוה נתלה שאם דאף שקר, כאן רואיםאנו
 אנו מ"מ שקר כאן היה שלא נמצאישנה
 אנו אין התביעה עצם מצד שקר כאןרואין
 שהיה צדדית בטענה דבריו לתרץתולים
 אף פרעתי באומר ומשא"כ ישנהמלוה
 מ"מ בעי מאי בידי דשטרך חזקהדאיכא
 שקר כאן אין פרע ובאם דפרע דאפשרכיון
 בנשבע ומשא"כ אותו פוסלין אנו איןכלל
 מצד ודאי שקר כאן רואין דאגו מלוהעל

 זו.תביעה

 צ"גטימן
 כסף ב' בחשד דמשביעין דהא סק"אבט"ז

 בדאיכא דווקא היינו השותפין,בשבועת
 וכ"כ סק"ד, חידו' בנתיה"מ וכ"ההוכחה,
 התומים דכ"כ וכ' סק"ד, ביאו' צ"עלקמ'
 באופן לפרש יש התומים דבדברי]ואפ'



 בזה, שהאריך כאן כערוה"ש ויעוייןאחר[.
 הוכחה. בעי דלאוכ'

 ס"ו כאן הדרישה דמדברי לצייןויש
 כהערוה"ש, הוכחה, בעי דלא רס"למשמע
 אפוטרופסים כל דמסתמא ס"ל א"ו וז"לדכ'

 היתר דמורו כיון בכך נחשדיםוחנונים
 ביניהס שיש והוא ר"ג קאטר ולאלנפשייהו,
 הי' שלא בידוע לאפוקי אלא ב"ככפירה
 יעויי"ש שם, האריכות ככל וכן וכו',הושדו
דבריו.
 סובר המחבר שכתב דממה כתב ס"אבט"ז
 חשוד שיהא צריך דעכ"פ דקמ"ל נראהאני

 לו, שיש הוכחה מאיזה עליו התובעבעיני
 אין אותי לחשוד הוכהה שום לו אין אםאבל
 חידושים בנתיה"מ וכ"כ להשביעו,יכול
 עליו שחלק כאן השלחן בערוך ועייןס"ד,
 צריך ראין דמסיק ועיי-ש ראיות,מכמה
 כט"ו. ודלא כללהוכחה

 דכתב ד' ס"ק כאן בפרישה מבוארוכן
 ר"ל וז"ל כסף ב' שיחשדנו דבעינןאהא

 שידע או גדול כ"כ העסק היה לא אםלאסוקי
 לחושדו יכול ואינו כ"כ בידו נשארשלא
 אף מסתמא אבל מעין מב' בפחותאלא

 לא או מעט או הרבה לקח אם בושמסתפק
 נקרא ולכן וכו' להשביעו יכול כלללקח

 כהט"ז סבר דלא ומבואר שמאשבועת
 שייך שיהא דבעינן אלא הוכחהדבעינן
 הענין. לפי כסף ב' שלהשד

 ס"ל ומח"ט שמסיק בפרישה שםועיין
 אביו לאשת היורש דמשכיעלהרמב"ם
 אם יודע דאינו אע"ג בחייו חנוניתשהיתה
 הטור והנה ס"ה בסמוך וכמ"ש אביוחשדו
 הרמב"ם של רבותיו בשם הביא ה'בסעיף
 יודע כשאינו להשביע יכול היורשדאין

 שיכול שהורה מי ויש כסף כב' אביושחשדו
 מספק.להשביעו

 במחלוקת תלוי דו מחלוקתולכאורה
 דבעינן הט"ז דלדעת והפרישההט"ז
 כיון להשביע יכולים היורשים אקהוכחה
 אביהם, שחשדו הוכחה שום יודעיםשאין
 אלא הוכחה בעינז דלא הפרישה לדעתאמנם

 יכולים היורשים גם א"כ בעלמאחשדא
 וצ"ע. הנפקד את חושדים הם דגםלהשביע

 וז"ל שבועות במאירי מבואר זווכסברא
 אין השותף מת שאם כתבו גאוניםומקצת
 שהרי שמא בטענת להשביעו יכולהיורש
 הדברים ואין חשדו במה אביו יודעאינו
 סברא דרך אלא אינו זה וחשד הואילנראין
 לחשדו יכול היורש אף ידיעה משוםלא
 עכ"ל. שירצה,במה

 הוכחה דבעינן הט"ז לדעת צ"עולפי"ז
 שהיורשים הרמב"ם פסק איך א"כשחשדו
 המחבר פסק וכן מספק להשביעויכולים

 ק' לא הפרישה לדעת אמנםכהרמב"ם
 דאפש"ל הרמב"ם של רבותיומשיטת

 הרמב"ם לדעת רק סברתו נקטדהפרישה
 דהיורשים ג' סעיף בשו"ע להלכה כןשנפסק
 להשביעו. יכוליםשפיר

 דאפי' בזה זה תלוי שאין נראהובאמת
 יכולים מ"מ הוכחה דכעינן הט"זלדעת

 כיון ליתמי טענינן מדין להשביעהיורשים
 לדעת וגם אביהם, חשרו אם יודעיםשאין

 שיהא בעינן מ"מ הוכחה בעינן דלאהפרישה
 וכמו כסף שתי של חשד הענין לפישייך
 שיהא דבעינן דהא בעצמו הפרישהשכתב
 לפי שייך שיהא היינו כסף שתי שלהשד
 סברי ולהכי כסף שתי של השדהענין
 יכולים היורשים שאין הרמב"ם שלרבותיו

 חשד איכא אי יודעין שאין כיוןלהשביעו
 כסף. שתי של העניןלפי

 הוכהה דבעינן הט"ז לשיטת צ"עואכתי
 א"כ להשביע יכול אין ובלא"ה חושדושהוא
 שאין בטעמא הרמב"ם של רבותיו כתבולמה
 בב' חשדו אם יודעים שאין להשביעויכולין
 להשביעו יכולין אין הט"ו לדעת האכסף
 הוכהה להם שאין כיון כסף דשתי דינאכלא

 וצ"ע. להשביעו יכולין איןלחשדו

 דס"ל ברור והדבר וז"ל כתב מק"גבש"ך
 וכפירת טענה צריך רק הודאה דא"צלרמ"ה
 דסגי ליה סבירא ישעיה והר' כסףשתי

 כ"ש. וכפירהבטענה
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 אי ישעיה ור' הרמ"ח דמחלוקתומבואר
 שתי בטענה דסגי או כסף שתי כפירתבעינן
 הודאה בעי דלא הראשונים לדעת אתיאכסף

במקצת.
 הודאה בעינן אי דבשלמא לעייןויש
 כסף שתי בטענה דסגי לומר שייךבמקצת

 דמצרפין ומשום כסף שתי כפירה דליכאאף
 דההודאה מכיון שהודה מה ואף הטענהכל

 הודאה בעינן לא אי אבל השבועה,מחייב
 הדיון בכלל ההודאה חלק אין א"כבמקצת
 זה, על שמודה כיוןכלל

 פ"ז כתובות רעק"א בחידושי מבוארוכן
 ועוד.[ ]ד"ה שם התוס' דכתבו אהאע"ב
 בשבועת כסף שתי טענת בעינן הוידאילו
 שתי בטענת דסגי לשמואל אמרינן הויע"א
 ויעיד כסף שתי התובע שיטעון והיינוכסף,
 הטענה כל דמצרפין פרוטה על אפי'העד
 כסף. שתי בהשיש

 מודה בשבועת דבשלמא הגרעק"אוהק'
 שתי לטענת ההודאה חלק מצרפיןבמקצת
 השבועה, מחייב שההודאה כייןכסף

 שאין החלק רעל ע"א בשבועתומשא"כ
 ע"א דשבועת הדיון בכלל אינו ע"אעליו
 עכת"ד. ע"א, עליו דאיןכיון

 הודאה בעינן לא אי כאן צ"עוא"כ
 לצרף אסשר אם השותפים כשבועתכמקצת
 מחייב ההודאה שאין כיון ההודאהחלק

 דמצרפין התוס' לדעת דגם ואפשרהשבועה,
 דוקא היינו ע"א, עליו שאין הטענהגם

 כל על דיון ויש כסף, השתי כל עלכשכומר
 אחד חלק על שמודה הכא ומשא"כהטענה,
 א"א ולכאורה כלל, דיון עליו איןאחד

 במודה ודוקא כסף, שתי לטענתלצרפו
 חלק על דיון שאין אף לצרפו אפשרכמקצת
 השבועה. מהיים שההודאה כיוןההודאה

 דלא מיגש הר"י שיטת הביא ו' סעיףבטור
 נהירא ולא משבועה לאפסורי מיגואמרינן
 ממון בין חילוק שאין ז"ל הרא"שלא"א

 וכו'.לשבועה
 ממון בין חילוק דאין הרא"ש לדעתויל"ע
 משבועה לאפטורי מיגו ואמרינןלשבועה

 רוב לדעת דהנה דהעזה, מיגו לגבי הדיןאיך
 ולא מממון לאפטורי מיגו אמרינןהראשונים
 ]כ"כ משבועה לאפטורי דהעזה מיגואמרינן
 נקט וכן הדיינים שבועת ברישהר"ן

 מההיא בפשיטות ה' ס"ק ע"ח ס'בקצוה"ה
 דהעזה מיגו דאמרינן חושלי דאכלידעיזי

 משבועה[. לאפטורי ולא מממוןלאפטורי

 חיוב בין חילוק דאין להרא"שאמנם
 מיגו אמרינן ולהכי ממון לחיובשבועה
 לכאורה חילוק אין א"כ משבועה,לאפטורי

 מיגו לגבי אף ממון לחיוב שבועה חיובבין
 אמרינן לא מממון לאפטורי אף וא"כדהעזה
 אמרינן דלא גדול חידוש וזהו דהעזה,מיגו
 מממון. לאפטורי אפי' דהעזהמיגו

 אמרינן אי שדן ז' סעיף בפרישהאמנם
 דהעזה מיגו השותסין בשבועתלהרא"ש
 מיגו דאמרינן שכיר משבועת ראיההביא
 ה"ה א"כ דרבנן שבועה דהוי מכיוןדהעזה
 מיגו אמרינן דרבנן דהוי השותפיןבשבועת
 לפטור דשם משם ראיה דאין ודחהדהעזה,
 הפרישה דעת שנואר הוא, ממוןמלפרוע
 לממון שבועה בין חילוק דאין להרא"שדאף

 משבועה, לאפטורי מיגו אמרינןדמה"ט
 בין חילוק יש שפיר דהעזה מיגו לגביומ"מ
 אמרינן מממון דלאפטורי לשבועהממון
 דהעזה.מיגו

 זו ראיה ג"כ כתב ד' ס"ק בש"ךאמנם
 בדרבנן דהעזה מיגו אמרינן בשכירדכמו
 משום גמורה ראיה לפענ"ד וכתב הכאה"ה
 ממון בין חילוק דאין הרא"ש כתב דהאוכו'

 עכ"ל. מגו מכה פטור לעניןלשבועה

 אין הרא"ש דלדעת הש"ך דסברהרי
 מיגו לגבי אף לשבועה ממון ביןחילוק
 מיגו אמרינן לא דלהרא"ש והיינודהעזה
 מממון. לאפטורי אפי'דהעזה

 אמרינן הרא"ש דלדעת הפרישהובדברי
 משבועה ולא מממון לאפטורי דהעזהמיגו
 בין חילוק דאין הרא"ש כתב דהאצע"ג,
 ממון לכלל אתיא דשבועה לשבועהמיגו
 העזה. לגבי לשבועה ממון בין נחלקואיך



 צפנת בספר מש"כ עפ"י לתרץונראה
 בטעמא ג' טור ה' דף תרומות בהלכותפענח
 לדעת משבועה לאפסורי מיגו אמרינןדלא
 ולא "דין" הוא דשבועה דסבר מיגש,הר"י
 דמינו דבירור לן מהני לא ולהכיבירור
 מגדר השבועה דאין כיון משבועהלפטרו
בירור.
 הוי דשבועה וסבר הרא"ש חולקוע"ז
 מיגו שפיר מהני ולהכי "בירור"בגדר

 מה הרא"ש כונת וזהו משבועהלאסטורי
 לכלל אתיא דשבועה שבועה לי מה ממוןלי

 הממון את לברר בא דשבועה והיינוממון
 בירור בגדר אלא בעלמא דין בגדר הויולא

 מיגו. מהניושפיר
 בירור שהוא טוב כמינו דוקא הואוכ"ז
 קלוש מיגו שהוא דהעזה בסיגו אמנםגמור,
 דבממון לשבועה ממון בין לחלק יששפיר
 עושה דקלוש דמיגו כיון קלוש בירורמהני
 כללי החומים שכתב ]וכמו לספקהממון
 הממון עושה דהעזה דמיגו קי"גמיגו

 אבל להוציא, יכול אין ולהכילספק[,
 דהתורה כיון אמרינן לא משבועהלאפטורי
 במה תיפטר לא כשבועה לבררחייבתו
 הוא. בירור גדר דשכועה ספקשעשהו

 הסמ"ע מש"כ לבאר יש זו הבנהועפ"י
 מיגו אמרינן דלא מיגש דלר"י ט'ס"ק

 לא דרבנן בשבועה ה"ה משבועהלאפטורי
 מיגו דדוקא הרא"ש לדעת ומשא"כאמרינן,
 בשבועה דוקא היינו אמרינן, לאדהעזה

 אמאי וצ"ב דרבנן, בשבועה ולאדאורייתא
 דרבנן דבשבועה מיגש להר"י אמרינןלא
 משבועה. לאפטורי מיגומהני

 דלא דטעמא סענח הצפנת להבנתאמנם
 מיגש להר"י משבועה לפטרו מיגואמרינן
 דין בגרר אלא בירור בגדר אינודשבועה
 שבועה בין לחלק אין א"כבעלמא,
 עושה דמיגו דרבנן, לשבועהדאורייתא
 ואפי' שבועה מדין לפטרו יכול ואיןבירור

 דרבנן,משבועה

 וכתב הממ"ע, על חולק בקצוה"חאמנם
 דאמרינן דסברי והרמב"ם מיגש להר"ידאף

 דרבנן בשבועה מ"מ משבועה לפטרומיגו
 לאסטודי מיגו אמרינן ושפירהקילו,

משבועה.

 מיגו דאמרינן דקצוה"ה בטעמאוהנראה
 הלך דלא דרבנן כשבועה משבועהלפטרו
 לפטרו דמיגו דטעמא פענח הצפנתכדרך

 דין בגדר דשוא משום אמרינן לאמשבועה
 מיגו מהני דלא טעמא אלא בירור, בגדרולא
 במקום מספיק בירור המיגו ראיןהוא

 ודוקא שבועה, כירור התורהשחייבה
 דאפילו כיון מיגו מהני מממוןלפטרו
 מיגו מהני להכי ממון מוציאין איןמספק

 בעינן שבועה תורה כשחייבהומשא"כ
 לברר מספיק המיגו ואין גמורבירור

כשבועה.
 בסימן הקצוה"ח בדברי מוכרח זווסברא

 שטוען תנאי טענת מהני אי שדן ד' ס"קזה
 בסיגו דנאמן וכתב משבועה בתנאישפטרו
 לדעת ואפי' נשתתפנו לא אמר כעידאי

 לאפטורי מיגו אמרינן דלאהרמב"ם
 עכ"פ מיגו, בלא נאמן הכאמשבועה
 מיגש ור"י דלהרמב"ם בקצוה"חמבואר
 אין משבועה לאפטורי מיגו אמרינןדלא
 שהיד כשמברר אפי' משבועה ליפטרנאמן
 מהשבועה. ליפטרתנאי

 דלא דטעמא פענח הצפנת להכנתאמנם
 מטעם משבועה לפטרו מיגואמרינן

 ובירור בירור, ולא "דין" הואדהשבועה
 הכא א"כ השבועה, "מדין" יפטר לאהמיגו
 מהשבועה ליפטר תנאי שהיה במיגושמברר
 נאמן יהא שלא מה"ת שבועה, דין עליוואין

 דהקצוה"ח ומוכרח מהשבועה. ליפטרבמיגו
 משום הוא מיגו מהני דלא דטעמאלמד
 כשמחויב לפטרו מספיק בירור אינודמיגו
 מספיק בירור אינו וה"נ בשבועהלברר
 משבועה. לפטרו תנאי שהיה לבררלפטרו

 בנוטל ש"ש בענין האריך מ"ג,בפרישה
 אפי' דבשליח דכ' הר"מ שי' והביאשכר
 אע"פ ל' וביאר ש"ש, איכא שכר נוטלבאינו
 דכקואינו דל"ת דהיינו שכר נוטלשאינו
 שלא כדי להשביעו הו"ל לא שכרמקבל



 בכה"ג דאפי' קמ"ל ג"ח, בסני דלתתנעול
 לא גופא ומה"ט וז"ל וכ' אותו,משביעין
 וכמ"ש בזה, הר"מ עם הרשב"אהסכים
 דהרשב"א כוונתו דאין ופשוט ע"כ,המ"מ
 מצינו דלא שכר, קבלת בדין הר"מ עלחו'

 מצינו )ולא בזה, הר"מ על שיחלוקלרשב"א
 נוטל דבאינו וס"ל הר"מ על שיחלוק מיכלל
 דבנוטל ס"ל לתוס' ולהיפך ש"ש. ליכאשכר
 דין על דחו' כוונתו אלא ש"ש(, ליכאשכר
 וכמש"כ ס"ד בשו"ע וכמש"כ בשליחש"ש
 תנעול שלא כדי הטעם הרשב"א בתשו'שם
 השלוחין, בפנידלת

 ביל לחלק שהאריך אחר ה' ס"קבנתיה"מ
 אס יודע באיני לישבע שעליו השו"עדין

 הדבר היה אם בין פטור לכןנתחייבתי
 והיתה עיסקא, שהיה באופן "פיקדון"בתורת
 המקבל שעל פיקדון בתורת הנותן בידיעתה

 הנותן נשבע שנאנסה, לנותןלהאמין
 דהוי כיון לשלם חייב והמקבלשנאנסה,

 לוה הוי דהמקבל כיון פרעתיך, אם יודעאיני
 יעוש"ד פרעתיך, אם א"י והוימהנותן
 באופן יהיה שכן וכותב דבריוממשיך
 בידי וחצי ראובן בידי הסחורה חצישהיה
 נאמן ראובן שבידי הסחורה ונמסדשמעון
 חצי וחולקים שנפסד, בשבועהראובן

 יעוש"ד. שמעון בידי שנשארההסחורה
 דבריו בתוך דינא דהאי שיאטא מאיופלא
 לא"י פרעתיך אם דא"י אופן בין לחלקשיצא
 המורה "וכן" שכתב לשונו ומאי הלויתניאס

 ואינם הקודמים, לדבריו שייכותשישנו
 אהדדי.שייכים

 למחצית עיסקא המקבל וכן כרמ"א ד'סעיף
 ויש השותפין. שבועת לישבע צריךשכר

 בגדי מתשובת הביא ובפ"ת בזה,חולקין
 בשטרות אחר טעם ול"נ וז"ל מ"ז ס'ישע
 להיש אף לישבע שצריך היתר צדשעל

 לו במשלם מיירי חולקין היש כיחולקין
 והעמל הטרחא שווי כפי במלואו עמלושכר

 לו שנותן אעפ"י הרמ"א לשוןכמשמעות
 מורה שאין שפיר אמרינן בזה עמלושכר
 רק לו שנותנין שלנו בעסקי אבל וכו'היתר
 כציר עמו מטבל או העיסקא בתחילתפרוטה

 דצריך מודים חולקין היש גם ודאיבזה
 עכ"ל.להשבע

 תשובה הישר בספר ר"ת בתשובותאמנם
 מבואר הנשכעין( כל כמרדכי הוא )וכןל"ד

 שייך לא בציר עמו בטובל דאףלכאורה
 אבל וז"ל ידוע שכר דמקבל כיון היתרמורה
 ידוע שכר וצריך הוא גמור פקדוןעיסקא
 או חודש כשכיר או יום כשכיר ליהוהוי

 קיבולת מקבל או אומן כגון שנהכשכיר
 ומה ציר טבול כגון בשכרן דהקילואע"ג
 שכר אבל גביה, ואקילו דרבנן דרביתבכך,
 עכ"ל, עליו, שכר שומר ושםידוע

 ואין בציר בטובל דאף לכאורהומבואר
 ביה אמריץ נמי משלס עמלו שכרמקבל
 אחרי מסיק במרדכי )אכנס היתר.מורה

 משמע שכרו כל דנוטל הוא דהטעםהתשובה
 וצ"ע. שכרו כלדוקא

 דבר דמקבל דאף סברתו, בביאורוהנראה
 שמקבל כמה הסכום דידוע כיוז מ"מקטז,
 שהתנו דכאופן היתר, מורה שייךלא

 באריס ומשא"כ יקבל, וכך שכךבפירוש
 ולהכי יקבל, כמה הסכום בפירוש התנושלא
 כמה ידוע שאין כיון מ"מ גדול ששכרואף

 כונת וזהו היתר, מורה שפיר שייךשמקבל
 שמותנה היינו ידוע" "שכר וצריךהר"ת

 שמקבל. כמהומפורש

 אחרת סברה ביאר השלהן בערוךאמנם
 דבאריס שכר למחצית מלוה ובין אריסבין
 על שעמל כיון עמלו לכל שכר מקבלאינו
 שליש מחצה אלא מקבל ואין השדהכל

 מקבל שכר למחצית מלוה ומשא"כורביע
 דהא דפקדון פלגא על גםשכר

 משלמיי
 לו

 כריבית(. יהא שלא )כדי עמלו שכרע"ז

 כהודאת לוי נפטר ומ"ש כ"כ סעיףבכ"י
 כל לענין שמעון כיד כשהשטר מיידישמעון
 דאי ובפרישה בדרישה והק' עכ"להחוב
 יתיישבו איך שמעון ביד כשהשטראיירי
 מביתו, שמעון וישלם הרמב"ם דבריסוף
 דאי במיגו נאמן שמעון ביד כשהשטרדהא
 קלחיה.בעי



 מבואר, ביאורים ו' ס"ק בנתיבותאמנם
 במינו עצמו לגבי נאמן שמעון דאיןדהא
 משום הוא הטעם שלו, שהשטר אומרשהיה
 ונותן נושא שהיה האחים מן כאהדדהוי
 שמו, על יוצאין שטרות והיו הביתבתוך
 שלו, שהוא לומר עצמו לגבי נאמןשאין
 שנפרע, עצמו לגבי נאמן שמעון איןוה"נ
 שלו, שהשטו נאמן אינו עצמו דלגביכיון

 איש ונותן דבנושא הש"ך דלדעתוהוסיף
 מיגו, ליה באית אפי' שלו שהשטרנאמן
 ואפ"ה שמעון ביד כשהשטר אפי' הכאאיירי

 שהשטר לומר מיגו לו דאין כיון נאמן,אינו
 פ"ח ס" באה"ע הרמ"א לדעת ומשא"כשלו,
 ]אסי' שלו שהשטר נאמן מיגו ליהדבאית
 ראובן כיד כשהשטר תיירי ונותן[בנושא
 עצמו. לגבי נאמן איןולהכ'

 הש"ך בדעת הנתיבות דרך לפיועכ"פ
 נאמן אינו שמעון ביד כשהשטר דאפי'נמצא
 קושית ונתיישבה וכמבואר עצמולגבי

 הרמב"ם מסיק דלהכי ופרישה,הדרישה
 ביד שהשטר אף מביתו שמעוןוישלם
שמעון.



צז )פג( 1 גליון דשוח

 שטקון בן שלמההרב

 )המשך( ומשיב שואל בשו"ת והארותהערות
 רביעאימתדורא

 ופירש"י וכו' גזרה ע"ב( )מ"ב בסוכה פירש"י על השואל קושית הביא ה' סימן ח"אנח(
 חשש יש דג"כ בשבת מצה אכילת על גזרו לא למה דא"כ והקשה כרכתם או נענועםללמוד
 שיישב. מה וע"ש ברכתה ללמוד כדי יטלנהשמא

 יהודה ר' הגאון מו"ר מפי זו לקושיא תירוץ הביא ל"א סימן עובדיה חזון בשו"תהנה
 לברך מהם איזה על ידע לא פן לחוש ויש מינים בארבע שמצותו בלולב דדוקא זצוק"לצדקה
 אין במצה משא"כ גזרו זה משום וכו' )ל"ז:( בסוכה אמרו וכבר בברכה כולם יזכיר אםאו
 כיון זה תירוץ דעיקר וכתב עובדיה בחזון האריך ושם ז"ל. עכד"ק גזרו לא ולכך בברכהספק
 בדבריהם ופלפל האחרונים גדולי של תירוצים הרבה הביא ועוד שם, יהושע הפנילדברי
ע"ש.
 רשות ישן מצאו דתנן אהא תמיד מס' בריש הרא"ש תוס' קושית הביא כ"ח סימן ח"אבט(
 הפקר, ב"ר דהסקר ותירץ תשחית בל והאיכא הרא"ש והקשה כסותו, את לשרוףבידו

 לבטל יכול דב"ד כמו הרא"ש... של טעמו להסביר כתב ואח"כ באורך. בזה כתבוהשו"מ
 מאבד כאילו והוי תשחית בל דשייך אף הפקר, ב"ר הפקר מטעם תבירו של שט"חולקרוע
 קורע בין נס"מ ומאי מותרין וכדומה קנס לאיזה ב"ד הפקר דשייך כל בידים, חבירו שלכיסו
 השו"מ. עכ"ל כסותו... קורע אושט"ח

 דקורע כסותו, לשורף חבירו של חוב שטר קורע בין יש גדול הבדל דודאי חמהואני
 דהלוה השחתה, זה אין למלוה הלוה ישלם לא אם דאף כלוס שם השחית לא חבירו שלשט"ח
 אם מאבר הרי חבירו של כסותו בשורף משא"כ וליחדי, הלה וליכול חוכות פורע שאינונהנה
 תשחית בל של איסור כאן יש שפיר ולכך מזה נהנה לא אדם ואף העולם ומכל מבעליוהכסות
 ברור.וזה

 להי-א"ש דס"ל מהם ללמוד שרצה י"ז סימן ב' מע' בשד"ח עיין הרא"ש דברי)ובעיקר
 דמשמע שהקשה מה בהגה סט"ז ח"א אברהם בדבר ועיין מדרבנן הוא תשחית בלדאיסור
 שכתב מה ז' דף בחולין הגרצפ"פ בחידושי ועיין תשתית בל של איסור שייך לאדכהפקר
בזה(.
 ולא היה עולם נזיר דשמואל כתב ט"ז הל' דנזירות פ"נ הרמב"ס והנה כתב: ע"ד סימן ח"בס(

 מורא מקרא שיליף שמשון כמו היה דשמואל ס"ל דהרמב"ם ונראה וכו' זאת ליה מנאידעתי
 קושית היטב מיושב ובזה למתים, ליטמא מותר שהיה כשמשון דינו אבל וכו' מגז"שמורא

 ע"ש ומטמא גיסטרון עשאו והא חלקים לארבע וחתכו אגג את שמואל שיסף דהיאךהמרכבת
 עכ"ל. למתים טימא אכל וכו' כשמשון היה ששמואל כמשטן הדברים לפע"ד אבלודפח"ח,

 ולא למתים ליטמא אסור היה דשמואל בפירוש שכחב שם הרדב"ז נגד אלו דבריווהנה
 נזירי כשאר הוא והרי בנזירות הדירתו אמו ושמואל נזירות לשון דמורא אלא משמשוןילפינן
 דכתיב ואע"ג וז"ל: שיישב שס ישראל בתפארת ועיין ע"ש, למתים ליטמא ואסורעולם
 הו"ל גט תנו שאמר ומחותך דמגוייד דקיי"ל מה לפי נ"ל במת ונטמא אגג את שמואלוישסף
 כמרכבת שם ועיין עכ"ל. גוססין דשוניהו ע"ב ד' לעיל הש"ס תירץ וכ"כ בנזיר ה"נכחי

 ע"ש. זה שדחההמשנה



 1"4ראל" אהץ "ניסקונךצח

 על הוא המצוה ועיקר עמלק מחיית מצות היה דחתם שתירץ שם יעקב בתפארתועיין
 דודאי לענ"ד צ"ע ודבריו עכ"ל, עליו ה' נחם כבר דשאול מלך במקום אז היה ושמואלהמלך
 קיים שאול עדיין לו ואמרה אח"כ היה דאביגיל מעשה דהא מלך דיני כל לו היה עדייןשאול
 וצ"ע, שמואל על היתה עמלק מחיית שמצות שייך מה וא"כ ע"ב( י"ר)מגילה

 ללוים וחד לכהנים חד כתיבי קהלי חמשה ע"ב דף דקידושין בהא הקשה קכ"א סימן ח"במא(
 לו שאין מי דבל ומטעם קהל איקרו לא דלוים אמרו ו'( )דף בהוריות הא השו"מ והקשהוכו'...
 אמת הן כלל, קהל נקראו לא וא"כ כהנים דה"ה שם ברש"י ועיין קהל איקרי לאאחוזה
 ועיין ערים מ"ח נחלה להם דיש שם מבואר המזון ברכת נשים גבי בברכות אשר"ידבהגהת
 השו"מ. עכ"ל וצ"ע לא כהנים אבל חלק להם יש דלוים שכתב למורא שישו"ת

 תרי דרשי דהכא קשה ומיהו וז"ל,.. שם בתוספותיו הרא"ש הקשה זו דקושיאואישחמיטתיה
 לו שאין דכל קהל איקרי לא לוי דשבט אמרינן דהוריות ובפיק ולוים לכהנים קמאיקהלי
 ישראל מבשאר טפי ולויי בכהני לאוקומי לן אית דטפי משמע והכא קהל קרוי אינואחוזה
 ה', קהל מיקרו טפי הקדושים דאותם למימר מיסתבר הלכך ה' בקהל דכתיב הכא דשאניוי"ל
 בחידושי עוד ועיין הרא"ש, תוס' עכ"ל בישראל טפי משמע הקהל לעיני רכתיב החסאבל

 ציבור של דבר העלס פר גבי דהתם וכתב אלו הרא"ש תוס' דברי שהביא בקידושיןהמהרי"ט
 פר מביאים והציבור שעירה או כבשה מביא שהיחיד לציבור יחידים בין רחמנאדמפליג
 דלא מילתא אבל כיחידים הם והרי בארץ חלק להם שאין כל ציבור קהל מיקרי דלאמסתברא
 דמיקרי אשכחן דהא רחמנא קפיר בלבד דלכהני אפשר נשואין לענין הכא כגון בציבורתליא
 כדאמרינן עצמם בפני מקריבים נמי ולוים הקהל עם כל ועל הכהנים על דכתיב לבדםקהל
 מהשו"מ. דבריו ונעלמו המהרי"ט עכ"ל הלוי בית אהרן בית דכתיב דשבועותבס"ק

 גיטי לכולי למפסלינהו יכילנא אר"ח כ'[ דף ]גיטין דאמרו בהא כתב: קס"ו סימן ח"בסב(
 אקנו אקנויי ודלמא ליה כתבה אירי והכא וכתב דכתיב משום לימא אי מ"ט רבא א"לדעלמא
 והפנ"י היא, הגט נתינת דלמא מידי לה יהיב לא והכא ונתן דכתיב משוס ואלא רבנן,ליה
 שקנתה דמה הבעל של ג"כ האשה מעות הא ליה כחבה קא דהיא קשיא דמה ככרוכיאצווח
 ברור הדבר ולפע"ד שנדחק, ע"ש הבעל קנה ג"כ מעות אחר לה דנתן ואף בעלה קנהאשה
 דרבי אליבא דס"ל לרבנן ואף פירות, לבעל אין לגרשה עיניו שנתן דמשעה ס"ל ר"שדהרי
 וא"כ פירות אבדה ודאי נתינה בשעת עכ"פ אבל נתינה, שעת עד פירות לבעל דישיוחנן
 כתבה קא שייך ושוב הבעל להו קנה לא וא"כ הבעל זכה לא דודאי מעות אחר לה בנתןמכ"ש
 השו"מ.עכ"ל

 הנתינה לפני אחד רגע אבל נכסיה פירות אבד נתינה שמשעת הוא אמת להבין זכיתיולא
 אם לו איכפת ומה הבעל, בהם זכה לסופר מעות האשה כשנתנה וא"כ בנכסיה זוכהעדיין
 שעת עד נכסיה בפירות זוכה דהבעל דס"ל איירינן דרבנן אליבא אנן הא גירשה רגעאתר

 שחייב בודאי הרי האשה נשבית נתינה וקודם גיטה לה שכתב אחר אם עצמך הגענתינה,
 שאין ע"מ אמר לה שנתן גימא ואי אחר, לה שנתן במה זכה לא ולמה פירות תמורתבפרקונה
 הא דעלמא גיטי כולי למפסל יכילנא קאמר היאך יהושע הפני כתב שפיר כה רשותלבעלה
 דבריו, וצ"ע איתנהו הכי דמיעוטאמיעוטא

 שכתבו במה צ"ע התוס' דברי וביקש ד"ה ה'[ ]דף ביצה בתוס' כתב: קע"ד סימן ח"בסג(
 כתבו ע"א דף ובמנחות כ"ג במגילה בעצמם דהתוס' חגוה בשו"פ, לסדות הענייםדהניחו
 וכו' בשו"פ לפדות יוכלו לא העניים וא"כ אסור ולא בשו"ם לפדות יכולים הבעליםדדוקא
עכ"ל.



צם )מב( ו גליון ז'שנה

 כן כתב במגילה אבן הטורי ורק זה דבר בתוס' אין מגילה דבמסכת שעה לפיאישתימטיה
 ע"ש. שם שוהם באבני אבן הטורי והאריך כ"ז דף בתמורה החוס'מדברי
 טעמו כלל שייך לא וא"כ שאלה כלל שייך לא רבעי דבכרם אמת הן שם... הטו"מ מ"שגם
 כן העיר כבר ע"ש, אחי[ מצוי יאין כזה מש"כ שאול יד בספרי ועיין וכו' אבן הטורישל

 חומש ודמוסיפין רבעי כרס פדיון עיקר דבל דכיון ויישב שוהם באבני שם עצמו אבןהטורי
 דהא שו"פ על מנה שוה אותו פודין מע"ש ודאי והא וכו' שני ממעשר נלמד הכלבפדיונו
 המלמד מן תמור יהא לא ממנו הלמד רבעי לכרם הה"נ בשאלה וישנו הבעלים פי עלקדושתו

 ע"ש.וכו'
 לאתר כעלים בין חילק לא י"ה הלכה ממע"ש בפ"ד הרמב"ם אך שם, התוס' לדעת והוכל
 במצוה המג"ח וכ"כ זה חילוק הזכיר לא דהרמב"ם זה על תע"ג מצוה המג"ח העירוככר
 בהלכות חילק דלא התוס', סברת ליה סבירא דלא הנ"ל והר"מ וז"ל: רבעי נטע עלרמ"ז
 הנ"ל, אבן הטורי דברי הביא גס ושם עכ"ל, וכו' אחר ובין בעה"ב בין מקומות ובשארערכין
 ואף שכתב... י' סימן ח"א מהרש"ס בשו"ת ועיין בזה, מש"כ קצ"ט סימן ח"ב בשומ"דוע"ע

 בשו"פ לפדות יכולים בעלים דוקא כתבו ע"ב( )ע"א וכמנחות ע"ב( )כ"ז בתמורהדהתוס'
 מהגי, אחוים דגם מבואו ע"ח( קידושין רי"ד ותוס' ע"כ( )ה' בביצה התוס' הרי אחרולא
 ביד כעודו דהקדש ותורי"ד וריטב"א רשב"א בשם ח' אות דבכורות פ"א מהריט"אועיין
 והא קיים שכהמ"ק בזמן אפילו בשו"פ מהני לכתחילה אף עליה למיתשל ריכולבעלים
 וכו' כזה ה"א מאישות ס"ה המלך שער ועיין אחרים גם היינו דיעבד דוקא בש"סדמכואר
 רבינוכיץ, מהרי"י תשובת כ"ח ובסימן כ"ד סימן בסופו הגרז"ס בחידושי עוד ועייןע"ש
 עזרא כימי אם שנסתפק י' דף במגילה אבן בטורי ראיתי והנה כתב... קצ"ג סימן ח"בסד(

 שמדברי וכתב עורא קידש נון בן יהושע קידש שלא חומה המוקפין גם אם שניתשקידש
 השו"מ וכתב ע"כ, אחרות עיירות אף שקידש משמע טו[ הל' י"ב וצ"ל ]ט"מ בפי"אהרמב"ם
 ע"ש אחרות עיירות קידש שלא בהדיא שכתג ל"ז סימן יו"ד במהרי"ט מצאתי באמתוהנה

 עכ"ל, וכו' לדבריו ראיהולפע"ד

 ספר, בקרית המבי"ס אביו דעת וכן אתר על המשל"מ כתב כן מהמהרי"ט מ"שוהנה
 לעצמו עד והאמת ראיותיו ביאר ולא ראיות לו שיש כתב שהמהרי"ט כתב המשנהוהמרככת

 שהיו עיירות לקדש השם מצות אלא קדושה גורמת החומה דאטו ראיה א"צוהמושכלות
 עכ"ל, וכו' כן החומה תפול אפילו לעולם יהושע כיבוש בזמן הומהמוקפות
 פוסל דר"א דאמר בהא כ"ג[ ]דף דע"ז בסוגיא למעלה במ"ש והנה כתב: קצ"ו סימן ח"במה(

 לא דאמאי רבה תימה ולפמ"ש מקומות מנמה רבנן שם והקשו הקרבנות בכל עכו"ם[]בהמת
 אשר השלל מן ההוא, ביום לה' ויזכתו י"א[ פסוק ט"ו ]ב' בד"ה מפורש ממקרא לר"אאקשו
 השלל מן שזבח שכתב שם בפירש"י ועיין ע"כ, אלפים שבעת וצאן מאות שבע בקרהביאו
 'שני ברש"י ועיין שם במצודות ועיין שם, וצע"ג לרביעה חששו לא ולמה וכו'שהביאו
 מה דאל"כ שהביאו השלל מן שזבחו מסכימים שניהם אבל בינותם מעט הפרש וישפרושים
 עכ"ל. לר"א וצע"ג לשםענינו

 שנצחו ההוא ביום לה' ויזבחו וו"ל: שכתב דר"א כוותיה הוי השני דפירש"י ליונראה
 שבעת וצאן מאות שבע כקר הביאו אשר השלל מן כלומר הביאו השלל מן בירושלים,ודאי
 לומר הפסוק וממשיך עצמם משל קרבנות שהביאו אומר דהפסוק נראה ופירושו ע"כ,אלפים
 לומר כדי זה כתב ולמה עצמם משל אלא מהם הקריבו ולא וכך כך כהמות של שללשהביאו
 אין כן ועל כמה פירש ולא קרבנות הרבה עצמו משל הקריבו בהמות הרבה ששללושכיון

 ודוק. אליעזר לרבי זה מפסוקלהקשות



 י"14אל" אשת "חיתקונץק

 מדליק מעריב התפלל שלא דמי סק"ב תרע"ד סימן אברהם המגן דברי על רי"ט סימן ח"בסו(
 ח"א לי והקשה מעריב תסלת מלהתפלל ישכח שמא למיחש וליכא כ"כ זמן צריך ראיןקודם
 שם ]עיין בזה עמד יעקב רבשכ השו"מ וכתב תדיר דהוא קודם מעריב יתפלל לאדמדוע
 דמתוס' כתב והמנ"א וכו' קודם תדיר ודאי דלהקדים יפלא שהדבר וכאמת השקל[כמחצית
 שהאריך. מ" ע"ש כאן[ במג"א ]ליתא וכו'סוכה
 בערבית שמע את קורין מאימתי דתנן אהא ברכות כריש הצל"ח שכתב מה לפי נראהולי
 זמן משיגיע לאכול שאסור ואף הצל"ח... וכתב וכו' בתרומתן לאכול נכנסין שהכהניםמשעה
 שאכילת כיון ק"ש בזמן אפילו אז, בתרומתן לאכול מותרים הכהנים אולי שמע...קריאת
 י"ל ועדיין שהקשה... יהוידע בכן שם ועיין עב"ל, במקרש עבשה  כעבורת היא מצוהתרומה
 דאורייתא ק"ש מצות על להקדים" חזית מאי עכ"ז עבודה כעבודת מצוה תרומה אכילתאה"נ
 תהיה אדם ככל שייכה ולא פרטיים בנ"א אצל רק שישנה מצוה דבל ונ"ל להקדימה, טעםומה

 תביכה היא בלבד הכהנים אצל שייכה תרומה דאכילת כיון ולכן בעליה אצל ביותרחביבה
 בשנה אחת פעם היא חנוכה נר הדלקת דמצות דכיון נאמר אנו ואף ע"ש. וכו' טפיעליהן
 דמשום שכתב בשו"מ וע"ש התדירה ערבית דתפלת לתדיר דחיוה דאינשי עלייהווחביבה
 על לברך השל"ה בשם סק"ג תרנ"ב סימן שם במג"א ועיין ע"ש, לתדיר קודם ניסאפרסומי
 קצת נהגו שכתב... תרנ"ב סימן יוסף בברכי ועיין לתדיר, תייש ולא תפילה קודםהלולב

 מנענעים ההלל בשעת ואח"כ ולנענעה הסוכה בתוך החמה בהנץ הלולב על לברךמהמהדרים
 כרחך ועל עכ"ל, ישראל וכל עולם גדולי נהגו שכן שכחב השלחן בערוך ועיין ע"ש,וכו'

 ועיין לתדיר אף וקודמת דישראל עלייהו חביבה לשנה משנה שבאה זו דמצוהדמשום
 בזה. שכתב מה תרמ"ד סימן יעקבבבכורי
 קרא פניו להקביל אביו אצל יוסף כשבא שכתבו רכותינו דברי על כמקהלות מירשנוובזה
 זמן הגיע ממש שעה דבאותה ואמרתי בזה המפרשים ועמדו קרא לא יוסף ואילו ק"שיעקב
 לומר ח"ו כותיקין ק"ש קרא לא שיוסף ומה כותיקין ק"ש יעקב קרא ולכן כותיקיןק"ש
 לו נזדמנה ממש שעה שבאותה כיון אלא כותיקין כעונתה ק"ש לקרוא מקפיד היה לאשיוסף
 והקדימה כ"כ עליו חביבה היתה קיימה שלא שנה ושתים עשרים שזה אב כבוד מצותליוסף
 שפירש מה ויגש פרשת לדוד במשכיל ]ועיין חביבותה מתוך דאורייתא שמע קריאתלמצות

 טפי[. ניחאולדברינו
 דאמאי שהחיינו מברך מנחות ומקריב עומד היה ע"ה במנחות כתב... רי"ט סימן ח"במז(

 שמקיים אותו שהחיינו לברך שמהראוי כתב ברכות מהלכות בפי"א הרמב"ם הא הכהןמברך
 דישראל פירש"י דמש"ה וכתב תרפ"ח סימן מ"א ועיין אחר, בשביל אותה העושה לאהמצוה
 לפ"ד הנה בפשיטות שסיר אתי ולפענ"ד קשה, מברך שכהן רפסק הרמכ"ם אבלמברך,
 הוא שיברך מהראוי וא"כ הוא דרחמנא שלוחא דהכהן כיון ובלא"ה ע"ש, תקפ"ח סימןהפר"ח
 השו"מ. עכ"ל וברור וז"פ קרבן של בעליםדהוא
 קרבן של בעלים הוא חשיב דרחמנא שלוחא הוא כהן דאס יתכן דכיצד להבין זכיתיולא
 שלוחי או דירן שלוחי כהנים אם בין נפ"מ כ"ג( )דף בקידושין הגמ' מחפשת מה כדבריודאם

 וכיצד הישראל, או הכהן אם הקרבן של בעלים נקרא דמי פשוטה נפ"מ איבא האדרחמנא
 עשאו דהקב"ה שליח למנותו הישראל צריך שלא דהיינו דרחמנא שליח הכהן דאםיתכן
 ניתן לא דה הקרבן של לבעלים יהפך זה משום אטו ישראל של קרבנותיהם להקריבשליח
 הם הבכור של הבעלים בבכור דגם שדן כ"ד סימן ככורות יעקב בקהלות )ועיין וצ"עלהאמר
 ע"ש. הקרבןבעלי
 התאנים מן לנודר דל"ד קונם... ד"ה נ"ז דף בנדרים הר"ן דברי על כתב ז' סימן בח"גסח(



 )מ3( ו גליון ז'שגה
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 עצמו אסר דהוא כיון בגידולין מותר יהיה דלמה הקשה זה ועל ובגידוליהן בחילופיהןדמותר
 ולכך עלי שנה פירות באומר דמיירי והשבוניו עליו אסורים שבעולם תאנים כלבתאנים
 קודם בגידולין דמותר שם הרא"ש בפירוש עיין - וז"פ מותרין אח"כ שיגדלו מהגידולין
 ע"ש. פירות לכללשיגיעו
 ביה דלית דיבורא זוממין עדים ה' דף ב"ק הש"ס דפריך בהא כתבי לד סימן בח"גסט(

 ע"י לה משכחת נמי זוממין דעדים משכירות פי"ג הלח"מ לפמ"ש הא קושיא ומהמעשה,
 לה משכחת א"כ בע"פ להעיד דראוי כל בכתב להעיד שיכול כיון בכתב שמעיד כגוןמעשה
 ע"ש. מקוס באיזה המשל"מ הקשה שכן וכמדומה מעשהע"י

 יהסכיס אלו משנה הלהם רבדי הזכיר 1' הלכה ולוה מלוה מהל' בפ"ד למלך במשנהעיין
 ע"ש.לדבריו

 משמע ותזבחהו ותמהר כ"ט( )א' בשמואל ממ"ש הגאון אביו קושית הביא מב סימן בח"גע(
 דבר נלפענ"ד וכלא"ה ואנשיו שאול הסכין לה דבדקו לומר יש ולפמ"ש שוחטות,דגשים
 ואף וטריסות, נבילות לאכול במלחמה התיר הרמב"ס והרי במלחמה, דהיה דשםחדש

 עכ"ל. חיישינן דלא פשיטא נתעצלה שמא בעלמא חשש אלא היה שלא בכה"גלהרמב"ן

 מלכים מהל' בפ"ח שם כמ"ש רק וטריסות נבילות אכילת התיר לא הרמב"ם דאףותמיהני
 נו"ט לאכול להן מותר מהן וישבו ויכבשום העכו"ם בגבול כשיכנסו צבא חלוצי א:הלכה
 היינו רבינו וסובר שם... הכ"מ וכתב וכו' לאכול מה ימצא ולא ירעב אס בו וכיוצא חזירובשר
 ליה לית היתירא קמיה שכיח' אי אבל שעה, באותה היתירא ליה שכיח דלא היבאדוקא

 וישראל בישראל למלחמה באו פלשחיס והכא עכ"ל וכו' איסורא ולמיכל היתיראלמישבק
 ותלוש קמח ותקח בפירוש: כתיב דקרא לפניהם כשרים ומשתה וטאכל בעריהםיושבים
 התחילה דטרס משמע הפסוקים מן וגם היתירא, שיש היכא נו"ט נתיר ולמה מצותותאפהו
 ויקבצו כתיב מכן ולאחר בשונם ויחנו ויבחש פלשתים ויקבצו כתיב דמעיקראהמלחמה
 צ"ע, דבריו כן ועל מלחמה היתה לא ובשונם המלחמה היתה ושם אפקה מחניהם אתפלשתים

 יאכלו ואנשיו ששאול וכשמחתה שברצונה הכונה ותזבחהו דכתיב מהא להוכיח מ"שוגס
 אותו. שחטה עצמה היא ולא ואנשיו שאול ע"י ותזבחהו לה אשר מרבק עגל את נתנהממאכלה

 אשתי את אדוני את אהבתי דבעינן ת"ל דאמר ובהא להקשות... כתב ק"ט סימן סוף כה"געא(
 מ"מ אהבתי לה משכחת שלא גם וא"כ כדכתיב קרא בעינן אי תנאים נחלקו הרי ולכאורהוכו'
 ע"ב[ נמ"ה בסנהדרין ס"ל דשמואל והיינו שמואל בי הויתו כי שאמרו זה ואולי נרצעיהיה

 העבד אם כדכתיב קרא בעינן דלא דס"ל דלמאן מדבריו ומשמע עכ"ל, כדכתיב קראדבעינן
 אתיא לכ"ע דהכא נראה ולענ"ד כדכתיב, קרא בעינן דלא משום נרצע ג"כ ובנים אשה לואין

 את אהבתי חפשי אצא לא העבד יאמר אמור ואם למיכתב מצי דהוי יתירא קרא רכולימשוס

 גידם מהם אחד היה והחנן ע"ב( ס"ה )סנהדרין התם דפריך דומיא והוי דכתב לי למהאדוני
 וה"ה בפירש"י ע"ש הוא יתירא קרא דגולי התם שאני וכו' ומורא סורר בן נעשה אינווכו'
 ודוק.הכא

 חמישאימהרורא
 למימסרה רחמנא דזכי הא אלא דמ"ו דכתובות בסוגיא כתב התשובה בסוף י"ג סימןעב(

 וביאר וכו' בנו בשם ההפלאה והקשה ידיה מעשה מבטל הא לה מסר מצי היכאלחופה
 וא"כ תפסיד לא ואם יום באותו שתגמור עליה וקבלה מלאכה שעשתה בכה"ג דמייריהשו"מ
 ע"כ ובכה"ג מקודם שטרחה מה גם ידיה ממעשה ומבטלה לחופה שמסרה כל שפירבכה"ג

 טקודס שכר לקהת יכלה שלא לה שגרם דמה וכו' שאלני והנה וכו', מע"י  רחמנא להדזכי



 וישראל" אנץ "ניט"51ךקנ

 בעלמא גרמא אלא שאינו אף חייב באדם דשבת והשבתי בעלמא גרמא רק היה לא זההחופה
 השו"מ.עכ"ד

 להיפוך מפורש י"א( סעיף ת"כ )סימן ח"מ בש"ע כאשר בפשיטות כן דכותבותמהני
  אבל בלבד, שבח אלא גוחן  אינו  ממלאכתו ובטלו אחריו הדלת ולגר כחדר הכניסו שם:שכתב
 הרמב"ם ואף עכ"ל, אדם מדיני ופטור בנזקין גרמא הוי מלצאת עליו וסגר בחדר כבר היהאם

 בין חילק ולא ע"כ בלכד שבת דמי לו נותן בחדר אסרו כסתם: שכתב הל'ג'( מחובל)בפ"ב
 הרמג"ם אם שדנו באחרונים ועיין מש"כ מיימוני בהגה' ע"ש בחדר כבר היה וביןהכניסו
 וצ"ע. היא דפשיטא מילתא לא עכ"פ לזהיודה
 כא א"כ דבר עדות בה שימצא עד לגדש דאסוד וב"ה לב"ש מיבעיא לא כתב: ל"ג סימןעג(

 עקיבא לרבי ואפילו אחר, לאיש אסורה היתה שאל"כ גרמה שהיא הקידושין מצידהאח"כ
 עכ"ל. וכו' תבשילו שהקדיחה מביתו שיצאה מה היא גרמהעכ"פ
 שאר או ערוה או הכי קרא דדרשי תבשילו הקדיחה דאפילו ס"ל דב"ה תמוהים דבריוהנה
 גרמה היא מה ודאי והא הימנה נאה אחרת מצא אפילו ס"ל ור"ע שם( רש"י )לשון סרחוןדבר
 וצ"ע. הגורמת דהיא לומר שייך דלא ובודאי הימנה נאה באחרת עיניו נתןשהוא
 האדם באם הדין היאך וכו' חשוב באדם דאמרינן בהא עוד ששאל מה כתב: ל"ו בסימןעד(
 והשבתי חדשה קבלה היה דלא כיון הנאה בהאי שייך אם לו ומחלה מעות ממנה לוהחשוב
 דקיבל הנאה ובהאי לה לפרוע רצה ודאי מתנות דשונא חשוב דאדם הנאה מיקרי זהדגם

 עכ"ל. ראיה צריך ואין וז"פ לו ומקדשה וגמרה לה הנאה הו"להמחילה
 מקודשת אינה במלוה המקדש ע"ב( ו' )דף בקידושין דגרסי' משוטים שהדבריםובאמת
 לה מהל אם וכ"ש זימנא... לה דארווה צריכא לא בד"ה ופירש"י וכו' מקודשת מלוהבהנאת

 פרוטה הך לה יהיכ דקא הוא רהשתא זו מחילה בהנאת לי התקדשי לה ואמר המלוהכל
 הדבר דעיקר הכא וה"ה י' סעיף כ"ח סימן אה"ע בש"ע מרן פסק וכן ע"ש וכו' מלוהדהנאת

 ודוק. מחילתה לקבל הסכמתו בשעת עתה באהשההנאה
 לא מנא חובת רק גברא חובת אינו דציצית כיון לומר רציתי ולכאורה כתב: ס"ה בסימןעה(
 ע"ש. ניתנו להנאות לאושייך

 למ"ש כוונתו בודאי אך מנא חובת ולא גברא חובת ציצית קיי"ל דהא וסתום קצרלשונו
 גבורים מגן בספרו עצמו הוא שם וכתב גברא חובת דאינו שכתב מ"ב י"ז בסימןהרמ"א
 ע"ש גברא חוכת ולא גברא דחובת שם ויישב גברא דחובת דפסקינן י"ס מסימן הט"זקושית
 ע"ש. ג"כ שביארו מה ובמשנ"ב היטב בבאר וע"ש כן כוונתו שגםובודאי
 להקר דאסור דהמנהג דכיון משום בשבת לטבול אוסר זבח התורת הא כתב: מ"ו בסימןעו(
 הקודש טהרת על לאכול נוהגין שהיו שם ולפ"ז כמתקן... דמיחזי לטבול אף אסור שובא"נ
 הסידים ולת"ז מתקן... דהו"ל לטבול ואסור דאורייתא לתא ליה הוה א"כ כן שנהגווכיון

 מה ע"ש טבלו ואיך גמור מתקן הוה בודאי הקודש טהרת על רק אוכלין היו שלאהראשונים
 ליישב.שנדחק
 דאחר ואפשר וז"ל... מצורע פרשת קדומים בנחל החיד"א כמ"ש די"ל איריא לא מהאואי
 טבול והיה ושרי בטליתו מאפיל דת"ח עונה מצות מקיים היה שלישית וסעודה גדולהמנחה
 מביתו במ"ש ר"י שפירש במה יובא בחידושי הריטב"א כחב בזה וכיוצא וכו' הערב עדיום
 וא"ת הכיפורים כיום יראה ולא בסלו פת שיהיה כדי באשתו מותר שיהיה דהכוונה פירשלמה
 תמיד דאחר וי"ל שבעה כל עובד היה והוא שמשו שיעריב עד לעבוד אסור קצי בעלוהלא
 שמעתי ובילדותי עכ"ל, למהר ולעבוד שמשו ולהעריב לטבול יכול היד הערבים ביןשל



קג אג( ו גליון ז'שא

 דאיך והקשה בקטרת ב"ג אישתמש לא אהרן דבחיי אמר דהזוהר מהרח"א הגדול הגבמשם
 שמעתי ע"כ מקיים היה הערבים בין של קטרת דאחר זה דרך על ותירץ עונה מצותמקיים
 עכ"ל.וכו'

 שמש הערב עד ממתעין היו לא בטהרה חוליהן האוכלין דאף רש"י דעת הנה דין מיןובר
 כדתנן וקדשים לתרומה אלא שמש הערב שאין בולד(... ד"ה ע"א י"ח )דף בביצה כתבדכן
 דברי והביא בזה שהאריך מה ר"פ סימן א"ת חיה בנפש ועיין ע"כ במעשר אוכל ועלהטבל

 ואכ"מ. שםהמג"א
 תקוני שם דאיתא הא על ע"ב מ"ו דף יבמות ישנים התוס' מ"ש עפ"י ליישב אפשרועוד
 בשבת בין כדרכן טובלין טבילות חייכי כל דאמרינן תימה והקשו מתקנינן לא כשבתאגברא
 יהדות לתורת כן ע"י שבא הכא כמו גדול תיקון הוי לא דהתם דמי דלא וי"ל ביוהכ"פובין

 משא"כ לישראל מעכו"ם שיוצא מחמירים גר בטבילת דוקא מדבריהם ומשמעעכ"ל,
 מחלוקת זה דלכאורה שכתב ס"ז שכ"ז סימן א"ח הלכה כביאור ועיין טפי, דמקילינןמטומאה
 כדין וחשיב שלשה בעי דגר משום בשבת גר מטבילין שאין כתב שהרמב"ם והתוס'הרמב"ם

 ועמ"ש מתירין היינו בגר גס זה דמשום שלשה צריך אם כמיקר נראה דלא טעמא כתבולא
 שם. התוס' ע"ד יבמות לציוןכאור
 תשיב לא א"כ בעוה"ר אנו וטמאים בטהרה תועלת לנו אין כי בעונות לדידן אבל שס:עז(

 ועיין גמור תיקון תשיב לא גר דטבילת מ"ו דף יבמות תוס' ועין כשבת( טובל )אםתיקון
 קרי בעל טבילת מכ"ש תיקון חשיב לא השכינה כנפי ההת דנכנס ואף ס"ד רס"ח סימןכיו"ד
 עכ"ל. ברור כנלע"דכזמנינו
 ואע"ג הקשו: שס דהתוס' מכללא אלא איתמר בפירוש לאו ביבמות מהתוס' מ"שוהנה
 לעמוד ת"ח שני דבעי הכא שאני כמיקר דנראה משום בשבת לטבול שרי קרי טומאתדלענין
 מותר היה ת"ח שגי בעי הוה לא דאי ומשמע ע"כ, המצות להודיעו הטבילה בשעתשם

 ומן ישנים מהתוס' שהבאנו מה הקודם באות ועיין כוונתו נראה כן מחקן חשיב ולאלטבול
 בזה. מש"כ רס"ח סימן יו"דהט"ז
 הטוב המלך אדני ויעש לך קח כא'( )א' בד"ה דכתיב בהא ק"ל והנה כתב: נ"ב בסימןעח(

 הא וק"ל וגו' לארנן דוד ויתן וגו' מלא בכסף אקנה קנה כי לא לארנן המלך ויאמר וגו'כעיניו
 לו נתן ולמה חזרתו מועיל ואיך להדיוט כמסירתו לגבוה ואמריתו במתנה לו שיתן אמרארנן
 ל"ש א"כ במכר שיקבל או מתנה יתן ארנון אם רווחא אין דלהקדש כיון וצ"ל כסףדוד

 עכ"ל. להקדש רווחא דליכא כל לגבוהאמירתו
 אמירתו של זה דין שייך בגוי אסו גוי היה דארנן ליתא מעיקרא דקושיא תמהתיומריש
 דף )ע"ז הגמ' למסקנת ואף חזרתו, תועיל איך לשאול כלל שייך ולא להדיוט כמסירתולגבוה
 הלכה בביאור ועיין לגבוה אמירתו של זה בדין ליתא מ"מ הוה תושב גר דארונא ע"ב(כ"ד
 תחילת בעת עליו לקבל רצה אם גופא תושב דגר להמג"א... רס"ל שכתב,.. ש"ד סימןא"ח
 עכ"ל. וכו' לקיים ג"כ שמחוייב קבלתו חלה ג"כ השבע מלבד מצוות עודגרותו
 שהביא א' סימן אה"ע מלואים לאבני בזה וציינו בגדולים נסתת זה שדבר נזכרתי אח"כאך
 ס"א דף בנזיר למ"ש סותרים שדבריהם מנין ד"ה ע"כ ה' דף ע"ז תוס' על המשל"מקושית
 סימן ע"ז יעקב בקהלות ועין שם, הש"ס בגליון הגרעק"א הקשה וכן יחל בבל אינםדנכריס

 בזה. מש"ככ'
 יקבלו שלא דאדעתא הכי דינא בישראל דגם יוצא דמשם רצ"ט סימן ח"א בשומ"ג]ועיין
 הקדיש[. לאממנו





 חכמיםלשון

 *צחקי דורהרב

 התפלה בנוסחאות הערותליקומי
 עבור משם ונלקטו הסידור, על רבות מהערות כחלק נכתבו אלוהערות
 חוסר ומפני הסופית, להגהתן הגיעו לא כאן, לפגינו שהן כמו ההערותהקובץ.
 ועם - הזאת למסגרת במיוחד להתאימן כדי יסודית הגהה עברו לא אףהפנאי

 למעשה הלכה מסקנות כאן להציג מתיימרים אנו אין כמובן הסליחה.הקוראים
 יא. גליון ב"צפונות" שכתבנו מה עוד ועי' הקוראים, לב תשומת להעיראלא
 סי' מהרוקח מקורו הנה אמונתי, תהא תורה הנוסח: סידורים בהרבה הנמצאים לפעוטיםבאימרות
 בכמה הוא וכן אומנותי הנוסח ושם - תורה ללמוד ראשונה בפעם הילד הכנסת בסדררצ"ו

 ובשאר יא. בשכת וכן טז: ברכות חייא ר' כתפלת והוא ספק, בלי הנכון והואסידורים,
 דעתך סלקא איך ועוד שמענו, לא תורה" "אמונת מושג אבל אומנותן". "שתורתןמקומות
 ח"ו? כופר יהיה שלא להתפללשיצטרך

 )מהדורת גדולות בהלכות הוא וכן ובפיפטת הנוסח יאי בברכות ובפי...: בפינו התורה,בברכת
 רמב"ם ברי"ף שנת(, )עמ' גאון סעדיה רב סדר בהערה(, 7 עמ' תשל"ב הילדרסהיימרר"ע
 והריא"ז, הרי"ד פסקי חיים, עץ ויטרי, מחזור יקר, ב"ר יהודה רבינו ה"י(, ס"ז תפלה)הל'

 סופר(. טעות שהוא ובמדומה ובפיות הנוסח השלם באבודרהם )ורק - מז( )בסי' והטוררא"ש,
 הוא וכן ישנים, אשכנזים סידורים ועוד ש"כ( )משנת ש"ץ הירץ רב המקובל בסידור הואוכן

 אך והמשניות. הגמרות שבסוף בהדרן הזה הנוסח נשאר ולפנינו והתימנים. הספרדיםבסידורי
 טועה אלא אינו סיפיות והאומר ובפיות.., מהרש"ל ובסדור כתב: סופר שבתי מוה"רבסידור
 עם היה הנוסח על לר"ה היידענהייס וואלף רב ובמחזור עכ"ל. סיפיות. חרב מלשוןשהוא
 אומר היה מהר"מ כתיב ק"ו )שנת( של יד כחב בגליון כתב: ישראל בית עמך שלוחיפיפיות
 ה,א קהלת בפירוש הראב"ע ואולם עכ"ל. זין וכלי בחרב אם כי פיפיות מצאנו לא כיפיות

 השירים שיר ועי' רוו"ה. עכ"ל ובאבודרהם( מלוניל חיים בארחות )וכן ושתק. פיפיותהעתיק
 פיפיות )וחרב בגרונם קל רוממות קמט. תהלים המכירי ובילקוט ס"ה ב' פסוק א' סי'רבה

 שדרשו הרי הרבה... בפיות נאמרה אחת בפה שנאמרה התורה אומר יהודה רביבידם(...
 נוהגים שאנו ומאחר התורה. לברכת זו לשון שייך ושפיר התורה, ועל האדם מה עלפיפיות
 חוששים אנו אין כן אם הרי ומצפצף, פה פוצה באין ישראל בית עמך שלוחי פיפיותלומר
 כל וכמעט הגמ' נוסח שהוא הישן בנוסחנו להחזיק כן אם וראוי והרוקח, מהר"םלדעת

 לסידורו(. בחרא )שהוא ארש בלוח הריעב"ץ רבינו וכדעתהראשונים,

 שתרגילני רצון... ויחי נוסח הקדמונים האשכנזים סדורי בכל הנה שינה: המעבירבנוסח
 אות בספר אך ס:. דף בברכות הגמ' כנוסח יחיד בלשון היא שינה המעביר שאחרבתורתך



 וישראל" אחץ "גיחישךקו

 אביי אמר ל.(: )ברכות השחר תפילת בפרק דאיתא רבים בלשון לאומרה שצריך כתבאמת
 לפני היינו יחיד בלשון העתיקו ס: דף שבגמ' ]ואע"פ צבירא., בהרי איניש וישתתףלעולם
 דאברהם([. צלותא )סידור רבים בלשון הנוסחאות לומר שצריך דינו אביישחידש
 הסידורים. לכל נתסשט ומשם סק"ד, שם ובמ"א מ"ו סי' הגדולה בכנסת העתיקו אלודבריו
 אמת האות דברי שהעתיק אחרי קמא במהדורא מפרעמיסלא סופר שבתי רב בסידורגם

 )וכן רבים. ללשון יחיד מלשון אותו ושינה הנוסח על קולמוס העביר שם, לביאורובהוספות
 -אך ] שמים עמודי היעב"ץ בסידור הוא וכל שלאחריה, רבי של רצון יהי לתפלתעשה

 שמיה ולאו שלהם, כבתוך שם עשו שהמדפיסים וכידוע יחיד, בלשון הוא יעקב ביתבסידור
 סידורי בכל הפלא ולמרבה רוחו[. למורת אלא שאיננו ההוא, הסידור על חתיםדהריעב"ץ
 ל: בשבת כי עם - טז: כברכות רבים בלשון שהוא אף על יחיד בלשון הוא המצויים,אשכנז
 שינה?( מהמעביר שנא מאי מקום מכל סופרים, דקדוקי בעל בעדות יחיד בלשוןהיא

 הנוסח העתיקו יד עמ' בח"ב יקר ב"ר יהודה ורבינו והאבודרהם התפילות בנוסח הרמכ"םאך
 סעדיה רב וסדר גאון עמרם רב ובסדר כל ד"ה מו. בברכות התוס' העתיקו וכן יחיד.בלשון
 )סידור מגרמייזא שלמה רבינו ובסידור 21 עמ' המנהגות ובספר 51 עמ' ויטרי ובמחזורגאון

 הוא וכן ע"ש. יחיד בלשון אמר שמהרא"י 16 עמ' יושר בלקט וכ"כ חיים. ובעץ ו' עמ'ראב"ן(
 הנ"ל? הגמ' דברי מכולם נעלם ואיך ורא"ש. ורי"ף גדולות והלכות ב"ו סי'בטור

 קצרה, תחילה מתכלל וליסטים חיה גרודי במקום המהלך ת-ר כט: בברכות הגמ' לשוןוזו
 טלפוניך י-ר קצרה ורעתם מרובים עמך צרכי אוטריס אחרים קצרה... תצלה היאואיזה

 תהילת להתכלל צריך לדרך היוצא כל חסדא רב אטר יעקב ר' ואמר א-לקינו...ה'
 לעולס אביי אמר לשלום... שתומכני א-לקי ה' מלתניך י-ר הדרך תפילת מאיהדרך.
 לישתף רש"י: ופירש וכו' שתוליכנו י-ר... גימא חיכי צבורא בהרי נמשיה אינישלישתף
 תתלתו כך שמתוך רבים בלשון אלא יריר בלשון קצרה תצלה יתמלל אלנ*ש.ה.
 נימא... חיכי הלשון סיום גורס שאינו ברור קצרה אתפלה דקאי רש"י מדפירש והנהנשמעת.

 סופרים. דקדוקי כעל עדות לפי סריז וכ"י מינכען כ"י בגמ' ליתא וכן ורא"ש ברי"ף ליתאוכן
 דלדעת מינה שמע ראשונים, ועוד הטור כדעת לפניו שסמוך הדרך אתסלת דקאי פירשומדלא
 וסדר גדולות כהלכות העתיקוה וכן לאביי, גם יחיד בלשון נאמרת עצמה הדיך תפילתרש"י
 יחיד בלשון הדרך תפילת שהעתיק אחרי והמאירי מא. סי' ויטרי ובמחזור גאון סעדיהרב

 שאומרה ואע.* טת*לל, שהוא חדשה תתלה בכל הצבור את אדם יכלול ולעולםכתב:
 לא אביי שדברי משמע אלו מדבריו גם ישראל. בית עמך וכל אני שיאסר ראוי יחירבלשון
 חדשה. תפלה שאינה הדרך אתפלחקאי

 והסברא - קצרה לתפילה הדרך תפילת בין חילוק יש וסייעתו רש"י דלדעת חזינןעכ"ס
 דאיתא דיגולה דומיא רבים בלשון יתפלל להנצל זכויות הרבה שצריך סכנה דבמקוםפשוטה
 שמתוך רש"י ופירש ישראל. חולי בתוך עליו ירחם שהמקום עליו שיתפלל יב:בשבת
 מקום חשובה אינה סתם דרך אבל רבים. של בנכותן נשמעת תתלתו האחרים עםשכוללן
 17 סברא הכריח הצל"ח שגם מצאתי ]שוב רבים. בלשון לאומרה צריך ואין כך כלסכנה
 בלשון לאומרה וצריך סכנה מקום הויא דרך סתם גם וסייעתו הטור לדבת אבל ע"ש[.מהגמ'
 בלשון הדרך תפילת העתיקו והאבודרהם הטור זה ומשום - שינה המעביר משא"כרבים,
 הנ"ל. מהגמ' סתירה כאן ואין יחיד, בלשון וכו' שינה והמעביררבים

 ובסידור יחיד. כלשון דאמרינן המפיל מברכת שונה שינה המעביר שאין לנו יונח זה פיועל
 ויחי אצל שכתבתי מה זל*. כתב: עשרה שמונה שבסוף נצור א-לקי בתפלת סופר שבתירב

 הבקשות כל וגס זו בקשה נם לזמר ראוי אטת אות בשם שחרית ברכת שאחררצון
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 תפלת הגה רבים. כלשון עומר ראוי כולם את החסיר יהורה מה-ר נשם כך אחרשכתבתי
 כתרא והוא יחיד כלשון הוא וטס יז. בברכות דרבינא בריה דמר צלותא היא נצורא-לקי
 טז: דף שם כברכות הנזכרים דאמוראי צלותי הן שבתי רב שהזכיר החסלות שאר גםלאבי.
 נגד כוותיה דהלכתא רבא תפלת והיא כדאי איני נוצרתי שלא ער א-לק. תפלת ומכללםויז.
 ספרדים אשכנזים - ישראל תפוצות בכל יחיד בלשון נאמרות הללו תפלות שתי ועוד,אביי.

 כנ"ל. לחלק אנו צריכים בודאי וא"כ ומצפצף, פה מוצה שום בלי -ותימנים
 האות בדברי באריכות שדן מ"ו סימן לשו"ע ברלין פיק ישעיה רבי בהידושי ראיתיוהלום
 ישב לא אשר המעיין וכל הענין אמתת על המודה כל התורע מן המורס ומסיק:אמת,
 הרבה שכ"כ העיר ספרדי( )מנהג ישרים תפלח בסידור גם היו-ד... בסיום נוסח כו'ודבקנ. בתורתך שתרנילני אבותי וא-לקי א-לקי ה' מלפניך רצון ויחי צ.ל. רכך ויאמר.סכים
 חיים יוסף לדבינו חי יוסף בעוד העתיקו וכן יחיד. בלשון לומר שצריך ומקובליםפוסקים
 מ"ח. השלחן וערוך סקכ"ג מ"ו סי' החיים בכף עוד ועי' מי"ג. וישבפרשת
 מלונדון, חיים עץ ויטרי, ]מהזור הישנים בניכת ככל איננו לרוד הבית חנוכת שירממור
 ווילנא, ור"א ר"ע סידור סופר, שבתי רב סדור ותל"ח, של"א לובלין ש"ץ, הירץ רבסדור
 רוו"ה של ברורה שפה וסידורי שמים עמודי רזיה, של תפלה בית ראשון, דפוס של"הסדור

 העיר ג"כ התפלות מקור ובספר כו[. סי' רב במעשה כמבואר אמרו לא הגר"א גס -ומחזוריו
 בסידור העיר וכן כערך(. תק"ם שנת לפני )רהייגו שנה ק"ו שלפני אשכנו בסידורי נמצאשלא
 לכל נכנס לא יום של השיר גם ע"ש. מאוחרת. בתקופה רק בסידורים שנכנס דאברהםצלותא
 סק"ד. קל"ב בסי' הס"א דברי למרות - לפניו ומעט רוו"ה ומחזורי סידורי למעטהנ"ל

 וכדאיתא )כשהרית( יום של שיר באב כתשעה לומר שלא שנהגו מה דלפי מזהומבואר
 דהא י"ל אך לדד. הכית חנוכת שיר מזמור לומר שאין כ"ש ובקש"ע, ההיים דרךבסידור
 בכל לאמרו נתפשט לא שעדיין בימיהם דוקא היינו היום מסדר יום של שיר שאיןשכתבו

 וכמבואר היום סדר שפיר הוי המקומות, בבל שאומרים דבר דהוי כהיום אךהמקומות,
 אך - היום מסדר הוי הבית חנוכת שיר מזמור שגם י"ל ולפ"ז סק"כ. תקנ"ט בסי'במשנ"ב
 של שיר ולדלג שיר מזמור לומר המנהג אך אותו. אומרים שאין מקומות מקצת יששעדיין
 לו ראין במנחה, אותו יאמרו לא ודאי אזי שיר מזמור לדלג ירצו ואם פנים, לו אין ודאייום
 כביהמ"ק. אותו אומרים היו במנחה שגס יום של שיר משא"כ שם, לאמרו שייכותשוס
 פשיטא הנ"ל לאור לברכו, ש"ץ שיגיע ער הכל לומר פנאי ואין הכגסת לבית מאוחר בבאגם
 וכו' אדם יהא לעולם וכן שיר, מזמור על קדימה להם יש בגמ' שמקורם דזמרא פסוקישכל

 )חוץ השנה ימות כל שיר מזמור אמירת עצם שוללים שיש ובפרט - אליהו דבי בתנאשמקורו
מחנוכה(.

 וער", לעלם ימלך "ה' כפסוק נגמרת השירה הישנים אשכנז סידורי בכל הים: שירתבסוף
 שלמה רבינו סדור חייס, עץ % ויטרי במחזור הוא כן המלוכה". לה' "כי אחריוותיכף

 עמ' התמיד ספר סל"א, ברכות מאה הל' מלוניל חיים ארחות אשכנז, חסידי סידורמגרמייזא,
 להראות הוא ימלך ה' הפסוק שכפילת כאבודרהם וכ"כ סב.( )דף תפלה בהל' ומהרי"ל28

 בסידור הוא וכן נ"א. סי' בלבוש הוא וכן תשנ"ה. סימן מהמרדכי מוכח וכן השירה. סוףשהוא
 ווילנא ור"א ר"ע סדור שם(, בפירושו מוכח )וכן ראשון דפוס של"ה סידור רש"ס, הירץ,רב

 בא כי פסוק כל העתיקים והאיטלקים אשננזים תורה בספרי גם רז"ה. של תפלה ביתוסידור
 וספרי אשר ובן הרמב"ם ע"פ כשירה לכתבו נוהגים שאנו ואע"פ שירה. צורת בלינכתב
 אדר - שבט ס' כרך בסיני )נרפס שלו תורה ספר בתיקון מילהויזן ליסמן יו"ט רכי כתבספרד,
 אין שם: וכתב תורה בספר שירה כדין נחלק להיות צריך בא כי שמסוק רנד עמ' תשכ"ז(ב'



 יישרתם" אהץ "ניחינץקח

 יום, בכל השירה מתפללים שאנו מפני והסופרים לההמון אירע והטעות כלל, בדברספק
 תקנו קדמונינו אך כן ואינו הוא, השירה שסוף דעתם על ועלה ועד, לעלם ימלך ה'ומסיימים
 בקיצור )והזכירו עכ"ל. וגו'. המלוכה לשם כי לסמוך שבא מפני וגו' ימלך ה' לסייםבתפלה
 התפלה בנוסחי ב"דיוקים גם ע"ש(. סד אות תורה ספר הל' קטנות הלבות רה"ש עלבד"ת

 מהשירה, שהוא אף וגו' בא כי פסוק לומר אין כתב: או"ח כשו"ע הנדפס מהגר"א"והברכות
 שכופלין כמו השירה לסיום ימלך ה' פסוק שכופלין דה על והעד בתפלה, תקנוהו שלאאך

 היראה ספר על ניגרין משה רבי בהגהות גם עכ"ל. דזמרא. פסוקי לסיום הנשמה כלפסוק
 מה אך גורע. המוסיף רכל ע"ש מרעה סוס בא כי לומר שאין כתב ל'( עמ' "אוצרנו")מהדורת
 ע"ש. נ"א סי' משה בדרכי יישב כבר ועד לעלם ימלך ה' פסוק כפילת נגד גםשטען

 לאמרו. שטוב שכתב הכתבים בשם שם המנ"א ע"פ בא כי פסוק הוסיפו החדשיםובסידורים
 ש"ץ הירץ רב בסידור שם... את וממליכים ומקרישים ומעריצים ומפארים ומשבחיםומברכים
 לואת וממליכים בין כלל הפסק אין ישנים סידורים ועוד תל"ח ולובלין סופר שכתי רבוסידור

-
 כתב ס"א בסי' שהטור מפני נקודות שתי שם עשו המאוחרים המדפיסים הנראה ברק
 - חדש קטע ולא פסוק סוף שם לעשות כיון לא באמת אך - ביניהם מעט הפסקלעשות
 הפסק. מקום אינו הכי דבלאו ש"מ "מת" ישתמע שלא להזהיר מדהוצרךואדרבה
 בסידור כתב וכן ור"א ר"ע כסידור הוא וכן וחננו: שבת במוצאי ורק חננו ברגילבסידורינו
 תמיד הוא הישנים הסידורים נוסח שם רש"ס עדות כפי ואמנם מהאבודרהם. כן והביארש"ס
 ווארשא-ווילנא הדפוס נוסח )כפי ברמב"ם גאון, עמרם רב בסדר הנוסח וכן ע"כ.וחננו

 פט, עמ' חיים ועץ 66, עמ' ויסרי מחוור הוא"ו(, בלי אוקספורד מכ"י בהעתקה אך -שלפנינו
 הירץ רג בסידור הוא וכן קיד. עמ' אשכנז חסידי וסידור מד עמ' ח"א יקר ב"ר יהודהרבינו
 ובבעל טז פרק א' מאמר העיקרים ספר יד, פרק התורה נתיב למהר"ל עולם נתיבותש"ץ,

 קטו סי' רבא באליה וכ"כ ושל"ה. רמ"ק בשם דאברהם צלותא בסידור וכ"כ שם,השרשים
 וכן מלוניל(. חיים ארחות )בשם רצ"ד סי' מב"י משמע ושכן הסידורים בכל הנוסח שכןסק"א
 ותפקידו "לכן" הוי"ו ופירוש בודאי. ישר נוסח והוא - והתימנים הספרדים בסידוריהוא

 )בראשית הארץ את משחיתם והנני לו ודומה קטו(. סי' כ"ח )עי' והבקשה השבח ביןלקשר
 ד,יח )במדבר וחיו... להם עשו וזאת הלוים: מתוך הקהתי משפחת שבט את תכריתו אלו,יג(,
 הטור בשם רש"ס שהביא דרבנן מודים בנוסח לזה ודומה עשו. ואת לכן כלומר -ויט(

 לוה וע" עשרה". שלש בריח היום לנו "וזכר בסליחות וכן תחייגו..." "ובן ולבושואבודרהם
 ריב. סי'ארש
 הם*נים וכל תקוה תהי אל ולמשמרים הצנזורה: משבושי ונקי המדוייק אשכנז המינים ברכת]וסח
 ותסגר ותשבר תעקר טהרה זדון וסלאת ינרתו טהרה עמך אויבי וכל יאבדוברגע
 שכתי רבי בסידור הנוסח וכן - ודים: ומכניע אויבים שובר באיי בימינו במחרהותכניע
 מאמרי עיין ארש. ולוח ריעב"ץ ובסידור ולמשומדים( מחיבת )חוץ מפרעמיסלאסופר

 הקדמת על והערתי אבודרהם. דוד לרבינו המינים ברכת פירוש תשמ"ט: תמוז ד',בצפונות
 דאברהם. וצלותא ישראל עבודת ובסידור .20 עמ' סופר שבתי רבסידור

 מצירים והיו בישראל ]המינין[ דבו גמליאל רבן כימי כתב: תפלה מהל' בפ"כוהרמכ"ם
 עמד אדם בני צרכי מכל גדולה שזו שראה וכיון השם. מאחרי לשוב אותן ומסיחיןלישראל

 אותה וקבע ]המינים[ לאבד השם מלפני שאלה בה שתהיה אחת ברכה והתקין דינו וביתהוא
 הכל. בסי ערוכה שתהיה כדיבתפלה
 בנוסח "המינים" תיבת שאין בימינו אשכנז נוסח מסידורי גדול חלק על להעיר ישוהנה

 ותימז ספרד ומנהגי "ספרד" נוסח סידורי כל ונגד הקדמונים, הסידוויס כל נגד - כללהבוכה
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 גאון עמרם רב ובסדר הרמב"ם של ישנים בדפוסים הנוסח הוא וכן ישנים. עםחדשים
 לרבינו התפילות ובפירוש חננאל רבינו בשם צ' סי' ח"א זרוע ובאור גולדשמידט()מהדורת
 הנ"ל( בצפונות ידינו על )נדפס ואבודרהם חיים ובעץ הרמב"ן של רבו יקר ב"ריהודה
 קללת נקרא ישנים כדפוסים קי"ת סי' כטור גס הרי"ף(. בדפי )יט: ברכות הרי"ף עלו'רש"י'
 חסידי וסידור קיא עמ' כקב"ן( )סידור מגרמייזא שלמה רבינו מסידור מוכח וכןהמינים.
 בהדיא ומבואר המינים. ברכת נקראת מצונזרים הכלתי הראשונים ובכל ובגמ' קח. עמ'אשכנז
 ושבר שנאמר ]המינין[ עם זדים וכולל ]המינין[ כלו הרשעים מן דין שנעשה וכיון יז:במגילה
 ברכת לה סמכו לכך הנוצרי[ ישו תלמידי ]המינין. כלו וברש"י יחדיו. וחטאיםפושעים
 פשעים לו:( )יומא כדאמר זדים היינו פושעים ושבר ]המינין[ אלו ה' עוזבי שנאמר]המיניז[

 אבדן על נתקן המינים שברכת מבואר הנה הכ"ה. פ"נ דברכות בתוספתא גם ועי' מרדים.אלו
 ויתיעצו סוד יערימו עמך על הקדושה בארצנו בפרט ולדאבוננו ישראל, את המסיתיםהמינים
 מינים תיבת שהמחליף הרי עוד. ישראל שם יזכר ולא מגוי ונכחידם לכו אמרו צפוניך,על

 חכמים שטבעו ממטבע משנה זה אין אם וצ"ע הברכה, כוונת מעיקר משנה אחרתבתיבה
בברכות.
 וכל כתוב או"ח, בשו"ע הנדפס ד"א" מהגאון והברכות התפלה בנוסחי שב"דיוקיםואע"פ
 ]אדם[ כי רשעה עושי וכל לומר ולא י.( ברכות )עי' כו' חטאים יתמו ע"ש וכו' כרגעהרשעה
 עושי מנוסח לאפוקי רק באו י"ז, סימן כ"ד כלל אדם בחיי כתב וכן ז,כ(. )קהלת כו' צדיקאין

 סידורים בהרבה נפוץ "המינים" שנוסח לדידן אבל . המעלילים הגוים מאימת הנהוגהרשעה
 כרחך ועל והקדמונים. חז"ל בנוסח להחזיק לנו יש בודאי אשכנו, נוסח סידורים הרבה כולל-
 שנא דמאי חוטאים, ולא חטאים יתמו משום המינים אבדן על להתפלל קפידאאין

 רשעים ושאני תקוה? תהיה שלא עליהם מתפללים שאנו "ולמלשינים"( )אומולמשומדיס
 ועל ה"ה.[, פ"ב ע"ז ורמב"ם יז. ע"ז ]עי' ישובון לא באיה כל נאמר המינות דעלממינים,
 וחיה. מדרכו רשע בשוב אם כי הרשע במות אחפץ אם נאמרהרשעים
 אותו מחזירין המינים כברכת ...טעה מצונזרים( בלתי )בדפוסים ב' ס" ויקראובתנחומא
 מינות צד בו יהא שאם הוא, מין שמא חיישינן אותו? מחזירין מה ומפני כרחו. בעלואומרה
 הרי"ף( בדפי )יט: כברכות יונה רבינו תלמידי דברי הס וכך אמץ. הקהל ועונין עצמוקלל
 עצמו. קללת כאן אין הרשעה וכל היא הברכה נוסח אם והנהע"ש.

 שלנו: השסח מקורות להציע אמרנו ימ"ש, הצנזורה מהמת הנוסחאות שרבווכיון

 ב'. בצפונות הילמן צבי דוד הרב במאמר באריכות ונתבאר לעיל, עליו ציינתיולמשומרים:
 עמ' מגרמייזא שלמה רבינו )ובסידור מלונדון חיים בעץ גם הוא שכן דבריו על אוסיףורק
 על החרדים ובפירוש בדכות על מחדש הנדפס ובנ"י קח( עמ' אשכנז חסידי וסידורקיא

 "ולמלשינים", הנוסח נמצא שמים עמודי סידור של עותקים בכמה ה"נ. פ"ה ברכותירושלמי
 בלוח פשוט וכן "ולמשומדים", נמצא במקצתם כי הצנזורה מחמת לשנות שהוכרח כנראהאך
 ע"ש. באחרונה שהודפסארש
 מקום אין ממילא "מינים" הוא המקורי שהנוסח וכיון למעלה, נתבאר יאבדו: כרגע המיניםוכל

 תאבד", "כרגעלנוסח

 מלונדון חיים ובעץ 67 עמ' ויסרי במחזור שהוא כמו המקורי אשכנז נוסח כן עמך: אויביוכל
 או "ישראל" עמך הוסיפו שהם )אלא 23 22, עמ' יקר ב"ר יהודה לרבי בהשלמות הואוכן
 )הרא"ש( נוסח נראה שכן העבודה ושורש וביסוד בסידורו הריעב"ץ וכתב ישראל"(,"בית
 שהבאנו הנוסח לפי מכוון והוא - כ"ט הם זו בברכה התיבות שמנין כתבו שהםוהטור
 מניץ הביאו הרוקח בשם ש"ץ הירץ רב ובסידור כ' בסי' מלוניל חיים בארחות גםלמעלה,



 1"יראל" אהץ "ביתקונךקי

 הריעב"ץ סתם וכן הישן. הנוסח שכן כחב 94 עמ' ישראל עבודת בסידור גם כ"ט.התיבות
 ע"ש הגוים על שהכוונה שאמרו המעלילים מפני הזה הנוסח על להגן והוצרך ארשבלוח
 ל"וכל אותו ושינו הזה הנוסח על הצנזורים שהקפידו מאליו מובן הדבר הרי קנ"ט.בסי'

 או"ח בסוף והט"ז הב"ח כתבו כבר והאבודדדם, הספודים נוסח כן שנמצא ואע"פאויביך".
 רבי וכ"כ הספרדים. סידורי ע"פ והאשכנזים הצרפתים קדמונינו נוסח לשנות שאין מוסי'

 ע"ש. ס"ז בסי' דיסלדארףמרדכי
 ורב עמרם רב סדר ובנוסח קיא עמ' מגרמייזא שלמה רבינו בסידור הנוסה כן זדון:ומלכות
 יקר ב"ר יהודה ורבינו קח עמ' אשכנז חסידי ובסידור מלונדון חיים בעץ הוא וכן גאון,סעדיה
 כמהרש"א הוא וכן הנ"ל( ד' בצפונות )נדפס ובאבודרהם 22 עמ' ובהשלמות מט עמ'ח"א

 מחמת ל"והזדים" הנוסח ששינו העיד ישראל עבודת בסידור גם תעקר. עקרון ד"ה ו.מגילה
הצנזורה.
 ה"ג ופ"ר ה"ד פ"ב ברכות סיריליו הר"ש ונוסח למנינו בירושלמי הנוסח כן ודים:ומכניע
 הוא וכן ה"ב. פ"ב ובתענית יט(. סי' הלקט ובשבלי רכב סי' ברוקח גם )העתיקו ה"גופ"ה
 תייס וכעץ יקר ב"ר יהודה וברכינו קכ"ו סי' ובטור חננאל רבינו כשם צ' סי' זרועבאור

 חדש. כפרי דלא - ובאבודרהסמלונדון
 - המינים ברכת בביאור יקר ב"ר יהודה רבינו ובפירוש ד' כצפונות שהדפסתי באבודרהםועי'

 גדולה קפידא יש וע"כ לגמרי, המכוון משנה הברכה נוסח שהמשנה יתבאר ביאורםומתוך
 ח"ו, סכנה חשש שיש במקום א"כ אלא המקורי, מהנוסח לשנותשלא

 )מ"א אותו השומרים למלאכים הוא "ואמרו" אומר דיחיד הא אמן: ואמרו - שלם עושהבסוף
 הפמ"ג כתב לכן ג' סי' בשו"ע כדאיתא לכך ראויים עצמנו מהזיקים אנו אין אבל סק"ז( סוסי'
 סק"א(. קפ"ט סי' )מדאלינא( יעקב )באר "ואמרו". ולא "אמן" רק שיאמר סק"א א"א קפ"טסי'
 בסוף בהדיא כתב וכן בסוגריים. מוקפת היא "ואמרו" תיבת שמו"ע בסוף רש"ס בסידורגם

 סוף שהוא כיון לומר מותר אמן אבל עשרה ושמונה המזון בברכת לאמרו אין שיחידקדיש
 אומר הש"ץ שרק פה.( ב' חלק שמיס )עמודי ר"ה תפלת בסוף הריעב"ץ וכ"כהתפלה.
 סדורים ובכמה 105( עמ' ישראל )עבודת גאון עמרם ורב הרמב"ם בנוסח ליתא וכן"ואמרו".
 סק"י. קפ"ט החיים כף ועי' מדוייקים.ישנים
 מאימת שינוי הוא שונאינו ונוסח כצ"ל ]שונאינו[ )אויביך( על וקנאתך גבורתךעוררה

 וקנאתך, גבורתך עוררה הנוסח: קב( )עמ' מלונדון חיים ובעץ ישראל(. )עבודתהצנזורה.
 יבושו... הם קל, שונאינו כל על שפוך ועברתךוחמתך
 פרטית בהקדמה רש"ס ובסידור של"א ובלובלין הירץ רב בסידור ליתא גד אל דוד ויאמרפסוק
 גם קדמונים, סידורים בשאר ולא ראשון דפוס של"ה בסידור ולא הסידור. ובפנים ידסימן

 גדולים דכמה דאברהם צלותא בסידור עוד ועי' לאמרו שלא הקפיד מט סי' רבבמעשה
 לאמרו. שלאהקפידו
 הוא וכן שמך, מקרשי ישראל בו 1.נוחו שבת תפשת בכל נדפס תפ"ה( )נדפס תפלה ביתבסידור
 "בו" הנוסח וכן ומנחה. בשחרית כלל הנוסח לשנות העיר ולא - שבת בליל שמיםבעמודי
 העיר לא ומנחה שבת וביום - שבת בליל חיים )ובעץ ואבודרהם יקר ב"ר יהודהברבינו
 ושייך - ס"ו( שבת ערב חפלת סדר מלוניל חיים בארחות גם )ועי' רסח ס" ובב"חלשנות(
 וכספר שמא. ד"ה ה. בכתובות התוס' שכתבו כמו זכר לשון גם שהוא שבת על בו לומרשפיר

 שמך אוהבי ישראל בך וישמחו לסיים רגילין כתב: שבת ליל בתפלת טירנא למהר"יהמנהגים
 אין וגם הפתיחה מעין ולא החתימה מעין אינו שהרי היא גדולה ותימה סידורים, ברובוכן
 בו וינוחו לומר שיש מבקיאים שמעתי וגס ישן בסידור ומצאתי ברגלים. רק שמחהשייך
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 שם שמבואר 8( )עמ' א' פרק סופר שבתי רב סידור בהקדמת ועיין שמך. מקרשיישראל
 אלא כלל, נזכר לא במנחה בם )ואילו - בו בה, לומר שינו הספרדים בסידורי רקשבימיו
 עד באשכנז מקובל היה לא בם בו בה שנוסח הרי ע"ש.(. בו, לנוסח היום תפלות כלהשוה
 הכנסת והנה הגדולה. כנסת השיירי בשם רמ"ח בסף והס"א שבת העולת ידי עלשנכנס
 שבמנחה לפרש הוצרך לא ולכן בם, בו בה לומר שמנהגם פשוט כדבר העיד שםהגדולה
 תימן וסידורי )וברמב"ם הספרדים בסידורי באמת שהוא וכמו - קדשך" "שבתות גםאומרים
 וכיון המ"א, ע"פ האלו השינויים הכניסו אשכנז סידורי מדפיסי אבל התפלות(. בכל)כלדי(
 כמו קדשך" "שבת הנוסח השאירו קדשך" "שבתות לומר צריך שבמנחה פירש לאשהוא
 סי' הרב ערוך ובשלחן רבים. בלשון "בם" שחיכת אחרי שחר לו שאין - יחיד בלשון -שהיה
 ומוסף ובשחרית בה וינוחו בערבית לומר להם הידוע מטעם נוהגים יש כתב: ס"הרס"ח
 מצאתי ושוב ס"ג. עו סי' ערוך שלחן בקצור וכ"כ בם. וינוחו קדשך שבתות ובמנחה בווינוחו
 חסידים המשנת בשם כן שכתב שם הקש"ע( על השלחן מסגרת )מבעל חכמה בישועותגם

 זילבר יחיאל רב הגאון העירני ]שוב טועה. אלא אינו בם וינוחו קדשך שבת והאומרבני.
 אהל ספר על האהל ביריעות עוד ועי' סק"כ.[ רס"ח סי' החיים בכף מפורש שכןשליט"א
 זה. כענין כאריכות פת: פה. דף הרביעי כדרך א' הלקמועד

 )מהדורת פי"ג סופרים במסכת הנוסח הוא כן [ נקם- ]חנקים נפש ולעלובת ההפטרה:בברכות
 וברבנו 158 עמ' ויטרי במחזור הוא וכן רס"ט קושטא דפוס וברמב"ם ויסרי( ובמחזורהיגער
 הרמב"ס בנוסח כתב: סופר שבחי ורב נו. עמ' ח"א חיים ובעץ ובאבודרהם יקר ב"ריהודה
 אבל האבודרהם. גירסת הוא וכן ישנים בסידורים הוא וכן בימינו מהרה נקם תנקוםכתוב

 הוא: ונכון המעלילים סכנת חשש מפני כן עשו אולי תושיע, לומר הגיהו הדשיםבסידורים
עכ"ל.

 לעינינו ביטינ. וינקום הקדמונים בסידורים ישראל: עבודת בסידור כתב הרחמים: אבבנסח
 של מהדורות )ובכמה ור"א. ר"ע ובסידור רש"ס ובסידור של"ר לובלין במירור הוא וכןנקמת.
 לעינינו((. )נ"י וכמוסגר מאויבינו וינקום הגירסא הרוו"ה של ברורה שפהסידור

 כפי אזכרי אלעזר ר' מחברו כ"י ע"פ הנוסח כאן והרי הרבה נשתבש הזה הסיוט :פש: ידידפיט
 תשמ"ב: פלדהיים הוצאת שבת" ב"זמירותשנדפס

 'ערב כי הררך: מול ישתחוה איל, כמו עברך 'רוץ רצונך: אל ענדך משוך הרחב,, אב נפשיריר
 נא רפא נא קל אנא אהבתך: חולת משי העולם, :י. נאה הרר טעם: וכל צוף חופת .ריר,תך,לו
 וחוס רחמיך, יהמו ותיק עולס: שפחת לך והיתה ותתרפא, תתחנק א, "זך: נועם לה בהראותלה,
 נא חושה לבי, מחמד קל. אנא עזך: בתפארת לראות נכסף, נכסוף כמה זה כי אוהבך: בן עלנא
 ונשמתה נגעה משנודך, ארץ תא.ר שלומך: מנת את עלי, חביב שרוש נא הגלה תתעלם:ואל
 עולם! כימ' וחנני מועד, בא כי אהוב מהרבך:

 ומיערי שבת אזיקינו... ה' והנחילנו - בשבת להית שחל די,"ט ]שמ"ע הים קדשתבברכת
 מועדי להוד וכיו"ט סמיכות, לשון קדשך שבת אומרים אנו השנה שבתות בכל הנהקדשך...:
 וא"כ - קדשך למלת נסמך שבת שגם פשיטא בשבת להיות שחל ביו"ט זה לפי וא"בקדשך,
 וכיוצא מדוייקים. סידורים במקצת מצאתי וכן קדשך. ומועדי שקת להיות ראוי היהלכאורה

 401 עמ' ישראל עבודת סידור ועי' לא,טז(. )יחזקאל לבנון וטיב מבחר במקרא מצינובו

 ואופנים שרפים הקודש, וחיות והאופנים אומרים אנו שבתפלותינו העירוני אכן קמר:.ומכלול
 ל"הקודש" סמוכים שכולם ובודאי הקודש( ואופני וחיות שרפים נוסחאות )ויש הקודשוחיות
 ומצוה ןגיד במקרא כן גם מצינו בו וכיוצא סמיכות. בצורת אינן הראשונות התיבותואעפ"כ
 סופר שבתי רבי וכ"כ בסידורם. ווילנא אליה ור' עזריאל ר' וכ"כ נה,ד(. )ישעיהלאמים:
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 מענין כדמוכח סמוך תואר כן גם שהוא לאמים ומצוה ,.שגיד אתה: מתים מחיה אצלבסידורו
 בער- )מהדורת אשר בן של הטעמים דקדוקי בספר בהדיא מבואר שכן מצאתי ושובהפסוק,.,
 מחוברים הם ומצוה שנגיד וכיון נקודות. בשחי הסמוכים מכלל הוא שמצוה 37( עמ'שטראק
 שצורתו אעש לאמים על סמוך הוא נגיד גס כרחך על וטפחא, מרכא הנגינות ידי עליחד

 לאמיך. ופשעי אשמות לומר דמי שפיר נא" "סלח כפור יום לליל בפיוט בו וכיוצאנפרדת.
 - גמור הכרח בלי בידינו המקובלות הנוסחאות לשנות ואין עדיף, תעשה ואל שב בודאיע"כ
 הספרדים בסידורי שגם ובפרט סידורינו מסורת על לסמוך קשה כאלו דקים שבדברים אףעל

 הנפרד. בצורת ומועדי שבתיתהנוסח
-ד

בסליחות:
 לענינינו יתכנו שלא לשונות לומר ושלא בתפילותינו, לשקר שלא הפוסקים הקפידו מאדהנה
 כמבואר - הש"ץ עבור שנתקנו התפלות לומר ויחיד תענית, להזכיר מתענה שאינו יחידכגון
 רבא ובאליה סקקס"ה של"א סי' יו"ד ובש"ך כין ד"ה ובבה"ל ס"ג ותקס"ה סק"ה תצ"בבמ"כ
 ומטה רע"א( עמ' השלם )אבודרהם לקל" "אוחילה תפלת על ואבודרהם מק"ט תקס"אסי'

 קצרות. הערות כמה כאן אעיר ולכן מ"ב. תקצ"באפרים
 דף וקה"ת תפלה עניני תמיד מסכת של"ה בשם סק"ח נא מה ברק באליה כתב תפלהבשומע
 קדשך... היכל אל נשתחוה ונכרעה... נשתחוה בואו שכשיאמר כ.(: דף ח"ג יוזעפאף )דפוסרנד

 קל"ב סי' מ"ב ועי' בעצמו. שקר עדות ומעיד כפרן מוחזק יהיה שלא ישתחוה בהםוכיוצא
 פסוקים שאומר בסליחות, כמו פסוקים דרך כשמתפלל דוקא דהיינו פשוט ונראהסק"ט.

 לכרוע, צריך אין שם שבת, בקבלת כמו תהלים מימורי כשאומר אבל הענין, לטיהשייכים
 וריקא וכו'. אני חסיד כי נפשי שמרה נמי וכדאמרינן המזמור, מחבר דברי אמירת אלאשאינו
 התהלים. מזמורי אמירת על ולא באשמורת סליחות אמירת על השל"ה שכחבנמי
 היו לא הדפוס שלפני דבדורות משום והיינו מענינם, כדמוכח וש"ץ דוקא נתקנו סליחותכמה

 וי"ג יושב מלך קל אמרו והצבור בקול, הסליחות אמר והש"ץ הצבור, כל ביד סליחותמצויים
 עוד נוהגים ויש - נהוג שהיה הצום מזכירים סליחות כמה וכן לסליחה. סליחה שביןמדות
 על להעיר מקום כאן ואין ליטא, מנהג סליחות סדר על נכתבו ההערות הסליחות. בימי -היום
 לא עוד מהם כמה - הצנזורה השמטות על הערתי לא כן כמו לקח. ויוסיף חכם ישמע -הכל
 גולדשמידט מהדורת סליחות עי' האחרונות. בשנים לאור שיצאו החדשות במהדורותנתקנו

 קינות(. לענין וכן - קוק הרב מוסד)הוצאת
 אמירת של המקורי המנהג לפי שנתקן פשוט בלילות: ה' בבית העמרים ה'.,. את ברכוהנה

 לילה. בעודסליחות
 צמים. אס רק שייך להכניע" לבם בצום "שוקדים ושם לש"ץ. נתקן ב סימן - בצדק יקרא מיאין

 מנוחה" "במוצאי תיבות מדלגים שמעתי תחלה: קרמנוך מנוחה בטוצאי - א' ליוםבפזמון
 כל כי הנוסח לשנות כלל צריך ואין בהבנה. קלקול חשש כאן ויש ביום, סליחותכשאומרים

 תלמוד והוא - הרי"ף( בדפי )כב. פסחים בערבי הר"ן שכתב כמו שבת מוצאי נקרא ראשוןיום
 היו הלוים שהרי - ביום שנחרב אע"פ שבת במוצאי נחרב שביהמ"ק כט. בתעניתערוך

 שירה, אמירתבאמצע
 נוסח והנה "אליך", במקומו אומרים ושמעתי ביום, כשאומרים שייך לא ליל: בעור בשקםשם'
 "בחצות אחר נוסח יש אבל ליום, סמוך הבקר באשמורת סליחות להאומריס שייך לילבעוד
 הלילה. בחצות להאומרים שייכת והיאליל"
 "לפניך". ביום אומרים שמעתי בלילות: בעמרםשם'
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 לילה. בעוד הבקר באשמורת היינו אשמורת: בשלישית - וסוקר הכל חוקרבפזמון
 לומר כתב הגר"א בסידור לקבוע: צום קרשו פוקריך - נודעת גדול בישראל א-לקיםבסליחה
 מתענים. כשאין לקבוע""תחנות
 לצבור. שייך אינו במשלחי הצליחי הבית ובודאי לש"ץ, בעיקר נתקן סלחתי: ישמיעניפזמון

 כיוס. שייך לא אעורר: שחר אקרם אשמור בתפלה - אתטורר בך כהחזיק בשמך אקראבסריחה
 הש"ץ. לשון הכל .די: מעשי זכו תבה... פני גשתישם'

 מישרים כתקח מועד א-דון הסליחה וכן לש"ץ נתקן פה: אפצה איבכה ר"ה לערבבסליחות
 דנעילה(. ובסליחות )שם עמך צרכי מרובים וכןלשפם...

 משרתיו "מלך שם וכן לצמים, נתקן אצום: ונערי אני - עמים אל יהיה אחד מנך סליחהשם'
 ומות" כתענית פניויבקשו
 זה.., ביום סגפנו ותלאה,.., בענוי קהלי..., בער קולי: א-לקים אל אזעקסליחה

 לא לנו ואין ענינו: הבאה הזאת השנה שתהא רצון'-: יהי ובכן המתחלת גאון סטדיה רב בתפלתשם'
 בידה מחזיק ואין :לדה, בנים מכל לה מנהל ]אין אמרת כאשר בירינו מחזיק ולאמנהל
 עליך... יחמל מי כי אסרתן' כאשר ינחמנו ומי עלנו יחמול סי ואין גדלה: בניםמכל

 שם עוד ועי' הדומות(. )השמטת דמוכח טעות והוא דפוסים, בהרבה חסר סוגרייםהמוקף
 הרגילות. מהסליחות דברים כמה עוד שנשמטו גולדשמידט,במהדורת
 תלויות: יציר כל עיני הקל אליך בסליחה וכן ביום. שייך לא זו לשון הבקר: באשמורתבפזמון
 השחר. עמוד קורסשחרנוך
 אצוס. קאי וענוינו: תפלתנו לכ, - דעת לימד איתןבעקידה
 ותענית. חסלה ומבטחם ושק צום משענם - אתה צדיק ישראל א-לקי ה'בסליחה
 לומר יתכן שלא רב סי' חסידים ספר בשם מק"ט תקפ"א סי' א"ר עי' וחנון: רחום קל ה' ה'סליחה
 שקרים. דובר יהא שלא בוכים, הקהל או המתפלל א"כ אלא זאתסליחה
 ישוררו. והחיות גבי דשבת ביוצר ברורה בשפה רוו"ה כתב זכויותינו: שירבו - השנה ראשבליל
 על מוסב להיות נקבה בלשון תשוררנה הגיה יצחק ויעתר ובעל וכ"י, הספרים בכל הואכן

 לנקבה זכר בין להבדיל יחושו העברים כי ז"ל, הראב"ע כתב וכבר ברואה... ושגההחיות
 יחושו. לא רבים בלשון אבל יחידבלשון
 הנוסח כן תרועה: זכרון הזה, הזכרון יום ואת לנו... וחתן - בשבת להיות שחל השנהבראש
 מתה"ד מוכח וכן הרמב"ם נוסה הוא וכן טירנא. מהר"י ומנהגי אמרכל וספר במהרי"לבהדיא
 הוא וכן ע"ש. שם אפרים ומטה והשו"ע תקפ"ב בסי' הב"י לשון פשטות משמע וכן קמהסי'

 הספרדים נוהגים וכן בירושלים הפרושים מנהג וכן שמים. שבעמודי הקידושבנוסח
 בלי תרועה זכרון אומר אחד וכתוב תרועה יום אומר אחד דכתוב פשוט והטעםוהתימנים.

 זכרון, לומר יש יום שבמקום הסוגר שכוונת י"ל כי הכרע אין שלנו המחזורים ומתוךיוס.
 - בזה טעו התפלות ואוצר ישראל עבודת ]ובסידור שבסידורים. בסוגריים הרבה שנהוגכמו
 לסמוך[. מה על להםואין
 בסדר החרוזים אומרים והצבור שהש"ץ נשתרבב מאמינים וכל כמו נוראים בימים פיוטיםבכמה
 והמנהג הפיוט. כוונת מקלקל והוא - מאמינים וכל ה... במקום ה... מאמינים... וכל -הפוך
 )כמו מאמינים"... "וכל הקהל וענו משפט", מדת ביד "האוחו אמר שהש"ץ היההקדום

 אחרי מיד חלקו הוסיסו הש"ץ, חלק לומר רצו הקהל שגם ומפני רוו"ה( במחזורישצויין
 שליט"א(, לוי נפתלי מרב )שמעתי היוצרות נתהפכו וככהחלקם,
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בהושטנות:
 ]סוכה התוס' כתבו נא. הושיעה זהו אני והקבלה: הכתב בעל של תפלה" "עיון בסידורכתב
 דכתיב וקרא הגולה, כתוך ואני א'[ ]ביחזקאל דכתיב קרא רבתא באיכה דדרשינןמ"ה[

 ואמר לעצמו. שיושיע הושענא והיינו בעצמו הוא כביכול בזיקים אסור והוא מ'[]בירמיה
 נא, הושיעה והוא אני הגדולה החתימה כיום בתפלה אומרים שאנו מה בשלח[ ]פ' בחיירבינו
 כל מהשגת ונעלם נסתר ית' שהוא מפני בנסתר, לדבר שרצה וגו' ואותך לומר ראוישהיה
 בלבבות. ונמצא הוא נגלה ונעלם נסתר שהוא פי על שאף לבאר לנוכח נא והושיעהמשיג,
 נא הושיעה כאן וכן נסתר, קדשנו ואשר לנכח אתה ברוך שתקנו הברכות נוסח כעניןוהוא
 הוא כי הוא, מלת הוסיף הוא, טוב כי אותו ותרא שמות[ ]פ' ואמר ע"ש. נסתר, והוא אנילנכה,
 רמז הוא מלת הוסיף וגו' שמי הוא ה' אני אנחנו. ולא עשנו הוא שנאמר הקב"ה שלשמו

 מלמד ליה מיבעיא ותרא הילד, את ותראהו ותפתח שדרשו וזהו עמו, שראתהלשכינה
 ה"א מתוספת לשכינה רמז האמת חכמי לנו שהוציאו מפורש לך הרי שכינה, עמושראתה
 ועבד א'[ קעא לך שלח ס' ])זוהר( יוחאי בר שמעון דר' ובמכילתא ע"ש. ותראהו, שלוא"ו
 כי עתה ראו ע"א[ ס"ו ]דף ובתיקונים וגניז. טמיר הוא דאיקרי לדרגא דלוי סולחנא הוא,הלוי
 דרשב"י במכילתא נמי איתא והכי וה"ו אנ"י בהו דאיתמר ושכינתיה קב"ה דא הוא אניאני

 אני דאפריש למאן ליה וויי וה"ו, אנ"י רכ"ג( פינחס ))זוהר( מהימנא וברעיא א' כ"גבראשית
 הוא אני אני כי עתה ראו הה"ד פרודא בלא חד דכלא אנחנו ולא עשנו הוא דאיתמר הואמן

 ובכל מלאפום בניקוד והו מלת לקרות שיש מבואר האלה רבותינו דברי מכל הנהוגו'.
 הו כי מעלה, כלפי חרוף שהוא וכמעט ההמון, קוראין וכן בחולם, מנוקד הואהסידורים
 הו, יאמרו חוצות ובכל מספד כחובות בכל ט"ז[ ]ה' כבעמוס יללה, צעקת ענין הואבחולם

 עכ"ל. זה: על להזהירם ויש וי,דתרגומו

 ואשמע הקשבתי הייתי חנוק והו: אני כתב: מ"ה ד' סרק סוכה לחם במשנה הריעב"ץאך
 דלא ז"ל טעמו כמדומני העולס, רוב כמ"ש במלאפוס לא חול"ם. בקמ"ץ והו קורא ז"לאמ"ה

 שמים שם כמשתף דמיחזי משוס תוס' ממ"ש ולאפוקי הנסתר. ה'. פני לנכח והואלשתמע.
 כך להבינו אפשר שאי עכשיו. משא"כ בעדו. מדבר על אני בתיבת יורה כאילו אחר.ודבר
 כחילם, נקודה הוי"ה שם של הוי"ו גם שמות. שני על שהכוונה בבירורונודע

 מה. סוכה בריטב"א עוד ועי' במלאפום שהניקוד להוכיח בדבר האריך רש"ס בסידורגם
 ועי' שם. השלחן ובערוך תר"ס סי' יעקב ובביכורי שם הירושלמי על ראשונים שלובתורתן

 למהרי"ץ חיים עץ בתיכלאל גם עד. סי' ח"ב צוברי( יוסף )לחרב הגדולה כנסת בסידורגם
 עמ' ויטרי במחזור גס מה, וסוכה לג. כרכות זוהר בשער' עוד ועי' במלאפום. שהוי"וכתב
 ש"ץ הירין רב בסידור הוא וכן אל"ף עם והוא נוסח מלונדון חיים ועץ תכ"ב סי' ויראים447
 אברהם ב"ר מרדכי ור' זונדלש חנוך ב"ר צבי )מר' של"א לובלין הסידור מסירוש מבוארוכן

 בשפה רור"ה הדפיס וכן רש"ס עדות לפי בחולם הניקוד סידורים בהרכה אך הכהן(.קפלמנש
 ובתראי. קמאי הני כל לדחות כדאי אינם ואעפ"כ -ברורה

 רמונים פרדס ספר ע"פ כתבו הגדולה" "כנסת וסידור רש"ס הראשון הוי"ו ניקודולענין
 כסידור דלא - שם עוד ועיין מהפסוקים שמות הע"ב ניקוד שיוצא כפי בשו"א שהואלרמ"ק
 ומהרי"ץ. תפלהעיון

 חיים עץ )ע"פ כצ"ל להאביד. ]עדינה[ שם .אוסר: מבשר מבשר קול - רבה להושענאבהושעות
 גם הוא כן נוקשה! יגרלתו שיא", "אשר בסל הצנזורה. מאימת ונשתנה - הירץ( רבוסידור
 הגדולה. כנסת אנצי' מיסוד הוא שהפיוט שם וכתב ויטרי,במחזור
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 הרא"ש בפסקי הוא )כן 'שראל. כל צריכים הע-ליס, כל א-ו-,ם צ"ל יעקב ששנת :,סחבסף
 ובתוס' ר"מ, ויניציה דפוס ס"ה ס"אמגילה

 רל"ג( )משנת בטור הוא וכן שם, הראתי
 הוא וכן העשירי, נתיב סוף ירוחם וברכינו קדמון ובדפוס מוזיאון בריטיש כ"יואבודרהם
 הערלים כל "ארורים שנוסחו רש"ס כסידור ראיתי ]שוב סופרים. המסכת בשם מצוריךבסמ"ק
 וגם תר"ץ סי' או"ח בטור ב"ה וכו' הערלים כל ארורים וכתב: הישראלים." כלברוכים
 הם וגם העיר בני פרק סוף דמגילה בירושלמי ערוך תלמוד והוא בסידורו כתבומהרש"ל
 הטור של השונים המאוחרים בדפוסים אבל עכ"ל. ע"ב. 7' דף דמגילה רפ"ק תוססותדברי
 הצנזורה(. מחמת שונות נוסחאות הרבה באים וכו'ושו"ע

 וסידור המזון( דברכת )בהרחמן יהודה ובמטה של"א לובלין בסידור לשב: :כיר ח-בינהוגם
 "ברם כמו מקור שהוא עיקר נראה וכן בחול"ם והכ"ף בקמ"ץ הזי"ן וכאן שם ווילנא ור"אנ"ע
 או צווי לשון הוא ששם ברור שנראה נד,( חולין כא. ב"ב יג:, )שבת לטוב האיש אותוזכור
 ולא עכשיו, ולברך לקלל באים שאנו דנראה יעקב בשושנת כאן כן מוכח וביותר ע"ש.מקור
 מכבר. וברוכים ארורים שהםלומר

של
 המערער: וכותב מאיסורא. לאפרושי אחת קינה על ערעור אחד, בירחון נתפרסם תש"נכאב
 ביטויים וישנם ומזלות, כוכבים עבודת ממש היא ואשר בחטאינו, אז המתחילה קינהישנה

 ישראל שעם אומרת, זאת הובלו." לטבח כבשיו כי על בכה ראשון "טלה כגון: מאד,צורמים
 ח"ו... תלוי הדבר בו כאליו עיניו". העלים דגים "מזל הביטוי או טלה. מול של הכבשיםהם

 הזאת... הקינה ידלג שמים ירא כלוע"כ
 שנה מאות שבע זה שנאמרה קדמונית קינה על המערער על נמרצת במחאה יצאנו בזמנווהנה
 שאינו המערער על ופלא המזרח. עדות אצל היא מקובלת וגס במהרי"ל, ונזכרה הסחות,לכל
 יצאו לא לדעתנו קצת, הדברים לבאר כמה כתבו שאז ואף הפייטנים. לשון בטיב בקימכיר
 הצורך. כל הביאורחובת
 דגים ומזל ילדיהן בשלו רחמניות החרוז הנה "הצורמים": החרוזים של הביאורולעצם
 וכל וולדות". באובדן להביט יוכלו "שלא הנפוץ, ברמה" "קול בקינות פירש עיניו.העלים
 של צערו על מצטער מזל שכל הוא הקינה כל שמהלך יראה מהאמת עיניו מעלים אינואשר

 אומרים שאנו למה ודומה יומא. דחד רב בי בר לכל מבואר וזה - שלו בדרך אחד כל -ישראל
 חז"ל. בלשון הרבה וכן - מסוררים" עין ומעלים "הסובל נוראיםבימים

 שהרי זרה, עבודה זה אין מלעזרם, עיניו העלים שהכוונה טעותיה, ליה יהיכנאואפילו
 והאחרונים הראשונים בדברי ארוכים והדברים - כביכול כח למזלות שיש בחז"למבואר
 מזלות ואף פירוש כמו עיניו העלים כאילו נראה כביכול שרק לומר אפשר הרי ועודואכמ"ל.
 מצד בחירה להם שיש לטעות שיש ואת"ל דמעה. המזלות הורידו באמת וכי דמעה.יזלו
 חז"ל ובדברי שבת. דכל ביוצר וכאומרים להם" נתן וגבורה ב"כח גס לטעות יש א"כעצמם
 מעלה. של פמליא שמכחישים מכשפים שמב נקראולמה

 האשכנזים ורבותינו אבותינו וכל הפייטנים לחשוד אסשר איך כבשיו". "כי על שטעןומה
 ודאי אלא ודאי. הוא בכשרים חושד הלא - המערער הרב פירוש כסי כזאת גסה זרהבעבודה
 וכל העולם כל יתבטלו ישראל ולולא ישראל, בשביל נברא שהעולם דכיון הוא הפשוטהפירוש
 אדם כמו לישראל התייחסות "מרגישים" המזלות א"כ - כידוע אחד ברגע ומזלותהכוכבים
 הם שישראל שכיון דרכו לפי גס להסביר שיש או קנין. שום בהם בו שאין ולעירו, ולרבולאביו
 הזאת בבחינה ואכמ"ל( לישראל מזל אין תוד"ה קנו. שבת )עי' כביכול המזלות ממשלתתחת

 הקב"ה. של לכבשיו והכוונה המוכן, בדבר שקיצר להסביר יש או כבשיו. ישראלנ-שאו





הערות

 שונותהערות
 רכה. באהבה אחדשה"ט וישראל, אהרן כיח נעלה ומאוד החשוב הקובץ מערכתלכבוד

 וגדוש מלא אוצר שהם החשובים, הקונטרסים שילוח על הלב מעומק תודתי להביע כזההנני
 הדעת. הרחבת מתוך ולהאדירה תורה להגדיל להוסיף השי"ת יעזור וכה וחסידות,בתורה

 שליט"א אחד חכם העיר קב"ה( )עמוד ל"ז בקובץ תורה של כדרכה ולהאיר קצת להעירורציתי
 ז"ל מבריסק הש"ח בשם קכ"ו( )עמוד ל"ב בקובץ שכתכתם מה על להעיר שמוא' ר. שמווחתם

 כמצב הוא הס"ת שסכ"ס כיון בחיקו, הס"ת עם יושב כשאדם אפילו הס"ת בפני לעמודשצריכים
 שיניחו נכון כן ועל לעמוד, הציבור צריכים הגלילה כשעת שגס שליט"א נכדו שם פסק ועפ"זעמידה,

 מהו שם דאמרו )ל"ג:( קידושין מגמר' הנ"ל העיר וע"ז ההפטרה, קריאת בשעת השולחן על הס"תאת
 ולענין כ"ש, לא מפניה לומדיה, מפני לעמוד שצריכין מק"ו זו הלכה הגמרא ולומד ס"ת, בפנילעמוד
 אינו יושב שהנושאו באופן אעפ"כ כמהלך הוא הרי דרוכב דאמרינן דהגם )שם( כגמרא מבוארת"ח

 ולא עיי"ש, במקומו מיושב דהוי להס"ת גם נחשב יושב שהנושאו בזה הס"ת לגבי ה"ה וא"ככמהלך,
 נמצא שהח"ח סיירי הנ"ל כגמר' משא"כ בעמידה, הוא הרי בעצמו הס"ת הרי דכאן כזה התמיההבנתי
 הבהמה כתר דאזלינן שם אמרו וע"ז וכדומה, החמור על שרוכב משום הוא השאלה בני ישיבה,במצב

 ובזה בגמרא כלל דברו לא בזה עמידה במצב נמצא שהת"ח כאופן אכל יושב, שהת"ח הגםהנושאתו
 אינו לכאור' ג"כ המנוגעת מאכן ראיה שם שכתב מה גם ולפ"ז יושב, כשהנושאו אפילו מהני דלאי"ל
 חילוק שניכר בדבר משא"כ בישיבה, דהוי עליו לקרות יכולין נושאו שהאדם אופן בכל דבאבןראיה
 מיושכ. נקרא לא עמידה כמצב שהוא דכ"ז לומר שסיר שייך לישיבה עמידהכין

 לומר שיש משם בזה מדקדקין שאין העולם מנהג ליישב יכולין הנ"ל כל לפי אפילו למעשהוהנה
 מקומו על מיושב שאינו באופן רק עומד כשהוא אפילו ס"ת כפני לעמוד חיוב שאין העולםשנקטו
 בארון נמצא שהס"ת וממס השלחן, אצל מיוחד מקום על הס"ת שמעמידין מקומות יש וע"כהמיוחד,
 אפילו לעמוד א"צ הלכה דמעיקר בפוסקים מבואר ואעס"כ עמידה, במצב מקומות[ ]ברובהקדוש

 דבכל העולם נקטו אכן בפנ"ע, כרשות הוא הארון שהרי לניד"ד ראיה להביא אין מזה פתוח,כשהארון
 מפניו. לעמוד א"צ אותו מוליכין ואין במקומו מיושב שהס"תפעם

 ג"כ בסקווירא והנה הנ"ל, מהגמרא זצ"ל מבריסק הגר"ח סברת על חמיה שום אין עכ"פאבל
המנהג

 שמניחיי
 מה כל למנוע הנ"ל, מטעם הוא ואולי ההסטרה, קריאת כשעת השולחן על הס"ת את

 הם. נביאים בני נביאים אינם ואב מושבותיהם מקומות בכל הוא חורה ישרא' מנהג ועכ"פדאפשר,

 שהתפלל דלאחר ס"א( י"ח )סי' באו"ח שכתב הרמ"א על לתמוה כתבתם ת"ו( בעמוד )שםעוד
 הרמ"א שכתב למה סותר לכאור' שזה והקשה לילה שינשאו מאחר טלית על לברך אין שובמעריב
 ע"ז הקשה הגר"א ובביאור השחר, עמוד שעלה לאחר סלית על לברך דיכולין המרדכי בשם מ"ג()שם
 שיטת לפי אכן עיי"ש, ד"א כריחוק תבירו את לראות שיכולין עד לברך אין וא"כ בראיה תלוידהלא

 ולא עכת"ד, מעריב התפלל שהוא הגם יום עדיין כשהוא כלילה לברך יכולין שהיו מכ"שהמרדכי
 וע"כ יום הוא שלהלכה מה נקרא דיום היינו הרמ"א ששיטת ואדרבה דאדרבה וכלל כלל החמיההבנתי
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 מעריב שהתפלל שלאחר בזה שחששו מקומות בכמה מצינו ובן לברך, ראוי אין לילה שעשאוכיון
 יום נקרא הלכה שע"פ הזמן שלאחר לודר שייך שפיר בשחרית משא"כ לחומרא, יום נקרא איןשוב
 שנקרא הזמן על רק לראות שיכולין המציאות על אינו וראיתם מהפסוק שלמדנו שמה לכרךיכולין
יום.

 יש ועפ"ז שנפסקו, הציצית חוטי לגנוז מדקדקים דיש כ"א( )סי' הרמ"א שכתב כמה )שם(עוד
 חוטי ליקח ראין להעיר כתבתם כספר, שלומד מקומו למצוא לסימן ציצית בחוטי להשתמשמהדרים
 יותר הם הספרים שהרי גניזה לצורך ספר כתוך וליתנס וכדומה מסידורים קרועים דפים אוציצית
 חוטי הלכה דמעיקר כיון ההערה להכין יש הציצית חוטי בענין והנה וכו' הציצית מחוטיקדושים
 דספר דהגם י"ל הקרועים דפים כענין אבל ופוסקים כגמרא כמבואר קדושה בהם ואין נזרקיןציצית
 קדושה בהם יש הקרועים בהדפיס גם ודאי סכ"ס אכן הקרועים מהדפים יותר קדושה בו יששלם

 להניחם לכתחילה לנהוג יש ואולי ספרים, לתוך קרועים דפים להכניס דבר עמא וכן גניזה,וצריכין
 צ"ב(. סי' )ח"א הלוי חיי בשו"ת כזה שכתבנו מה ועי' להכריכה, הספר בין דהיינו הספר דפיתחת

 כבר הנה ספרים, בתוך לגנזם גמור ברק כזה יש שלכאור' הזקן שערות בענין )שם( שכתבתםומה
 להצניע שדרכם וכו' המון את להזהיר יש כי ודע וז"ל ש"ו( )סי' לשמה תורה בשו"ת בזההעיר

 הכתי להניה שלא כענין שם וע"ע כן, למעבד אריך לא דודאי הספרים תוך הנתלשים זקנםשערות
 מעשה אנשי רבים בזה דשו דכבר כתב ק"ו( עמוד )ח"א מהרי"ח לקוטי נספר אמנם הספר, תוךעינים
 וראיתי עיי"ש, הזקן שער לעקור שלא כזה שמקפידין לאותן דוקא דהיינו וכתב כדבר, סוד ישוכודאי
 הגליון על הנדפס י"ח:( )זבחים מקובצת בשיטה למש"כ שציין פ'( )עמוד כהלכה הספר בספרעוד
 צער מרוב העולם מנהג על מזקנו שתלש שערות מלאות תשובות לר"ת ושלח וז"ל שכתב ב"ה()אות

עיי"ש.
 צדיקים כיד שקבלה דפירקא כאגרא שכתב מה בענין האריך קל"ז( )סי' ישרא' ביתוכשו"ת
 ובסוף עיי"ש, שצ"ע הדבר להם נפשט ועי"כ בידם זקנם תופסים עיון שצריך למקום ובאוכשלומדים

 ימלט לא מ"מ עיון בשעת בזקנם לאחוז תורה הלומדים ביד מורגל שזה כיון וא"כ וז"ל כתבדבריו
 וכדומה שער נופל לעיין בידו זקנו כשנוטל ועכשיו תלושה שהיתה מהזקן אחת שער נופלשלפעמים

 ולפ"ז בספרים, לימודם בשעת הנופלים השערות לעזוב להם הקילו מלימודו לבטל יצטרך שלאוכדי
 זקן פנים הדרת כספר וע"ע עיי"ש, הלימוד בשעת רק הספרים בתוך הזקן שערות להניח דאין שםכתב

 שיניחו בהספר הזקן של השערות המניחין לאותן לנהוג יש כזה גם ואולי ולהלן(, תקכ"ג)מעמוד
 להכריכה. הספר בין דהיינו הספר דפי תחתאותן

 הדעת. הרחבת מתוך הקודש בעבודתכם להמשיך שתזכו בכרכה הפתיחה מעיןואסיים

 וואזנער מג'ל יוחנןירידכם
 יוסף יעקב תולדות דכיהמ"דדומ"ץ

 מאנטרעאל - סקוויראדחסידי

 מודרמים חומשים על הפטרה ברכותבענין
 החיל. גבורי עמכם ה' וישראל, אהרן כיח קובץ ירחון עורכי החשוכים, ידידיכב'

 לכן זה קדוש ירחון כהוצאת הקדושה עבודתכם את רואה שהנני פעם כל שמח הנניאחדשה"ט
 זה. בענין עורר שהוא שמי ראיתי לא שעדין חדש ענין על לעורררציתי
 רפד ס' באו"ח הלבוש עמד וכבר - צילום ע"י רק מכונה ע"י נדפסים לא בזמננו החומשים כלהנה
 אבל קדושה בו יש בדפוס שגם הבליע שם דבריו בתוך ובמנ"א - הנדפסים חומשים על לברךשלא
 צילום. ע"י  שנעשה כספר ההפטרה על לברך לדבר הרגלים מגלן וא"ע קדושה כיה לית שהצילוםיתכן

 לצאת להקל אבל צילום ע"' הנעשים בספרים גם הספרים קדושת לענין כנראה מחמירין אנו כיואם
 גדולי ורכנן מרנן דעת בזה וצריך פעמים הרבה להחמיר לי קשה אכל לפע"ד, נראה, לא הפטרהידי
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 לקנות כסף הרכה כ"כ עולה לא היום לכאורה - להקל גם קדושה יש כצילום גם וא"כ שליט"אהתורה
 לעשות עת נאמר שע"ז כנ"ל חומש ככל הנמצאים מהחלקים ועדיף - שם המנ"א כמש"כ שלםנביא
 שאין דברים הרכה על כ"כ מבזבזים שאנו ובפרט בציבור בפרט הרבה כ"כ עולה לא דבזמגנו -לה'

 הוא בהפטרה הקריאה שכל דדעתו כ"כ ס' או"ח בשו"ת זצ"ל הת"ס מרן לפ"ד ובפרט כ"כנחוצים
 קריאה עדיף בודאי אכל בע"פ בקריאה גס 'וצאים כי אם בכתב קריאה תהיה ובספר - בע"פכדוגמת
בכתב.
 כי גדולה מכשלה בזה ויש המוציא עליהם לברך צריך שלכאורה הפיצות כענין לעורר רציתיעוד
 לה. הראויה ברכה בלא ואוכלים הממהרים לאנשים נעשים הפיצותעיקר

 כדברי מתיקה מיני של טעם כזה יש אם עוד מסיפק ואני מזונות עליהם שמכרכין לחמניות ישוכן
 קס"ח, כס' - שיטתו אחד שהולכיןהרמ"א

 להרבות שתזכו העתיד על ומבקש שעבר על כחוזר לחתימה. סמוך פתיחה מעין חוזר אניובזה
 הטוב.במפעלכם

 הדושב"ה ידידכםמנאי
 ש*רינצלם צבי יצחקהרב
 ברק בני רוקח גבעתרב

 שונותהערות
 ששמע וכיון וכו', בו אוחזין שלשה להשתחוות נכנס שכה"ג כזמן א'. משנה ז' פרק תמידמסכת גרוי כהז עבור הכרוכתהגבהת

 פרוכת מגביה דלמה מקשה וכתוי"ט הפרוכת. לו הגביה יוצא שהוא כה"ג של רגליו קולהממונה
 היו הכה"ג כשנכנס אלא מוגבה, היום כל הפרוכת שהיה ומתרץ הקודש, אל כבואו כן ולאבצאתו
 וכו' הקדש אחריו להצניע לכה"ג לו נעשה גדול וכבוד עמדו על נתלה שיהיה כדי הפרוכתמסירים
 והלא כבוד דרך זה ואין היום כל מוגבה הפרוכת שהיה מקום בשום מצינו דלא תמוה ועדייןע"כ

 מעצמו נפתח היה כי להגביה צריך היה לא שבכניסתו מתרץ הגר"א וכביאור הפרוכת היהלצניעות
 יכול היה לא כניסתו כדרך מאחוריו יוצא שהיה ביציאתו משא"כ לפנים הפרוכת את ודוחקכשהולך
 אפשר ואולי לפג'ס, הפרוכת את ודוחק כשהולך כבוד דרך אין זה גם כי דוחק קצת זה וגם כך,לדחוק
 הממונה צריך היה ולא הפרוכת את לו מגביהין הכה"ג עם שהולכין המלוין היו שבכניסתולומר

 מאחוריהם להגביה ככור דרך זה אין כניסתם כדרך מאחוריהם הולכים שהיו ביציאתם אבללהגביה,
 מבחוץ. לפותחו הממונה צריך היהע"כ

 הכרוכת על הדס הזאתבעבין
 קודש או היכל הוא אם מספק טרקסין אמה צידי משני פרוכות ב' שהיו שני בבית לשאול:יש

 הקדשיה לקודש היכל כין המבדיל הפרוכת על להיות צריכים ההזאות דהא לשאול ואפשרהקדשים,
 הפנימי הפרוכת הוא המבדיל דהפרוכת נמצא א"כ היכל הוא טרקסין האמה ואם משכן, גביכדכתיכ
 עליו. מזה ואיך מבדיל אינווהחצוני

 משניהם: א' כדוחק לאמר צריךואולי
 ובפרט בדיעבד כשר יהיה ג"כ לפרכות הזאות בין המבדיל דבר על זה אם שבדיעבד שנגידא(

 מפסיק. אינו ע"כ הפרוכת עצם ספק משום אלא אינו החיצוןשהפרוכת
 כגון והחיצון הפנימי הסרוכת מול גם להיות יכול שהזאות אחרת המצאה איזה שנמצא אוב(

 הלכות בליקוט' עיין כשרה מכוונות שלא הוא הלכה כי וכדומה החיצון הפרוכת את קצתשהגביהו
 וצע"ג. גדול דוחק כ"ז תודה, בזבח ט"ו דףמנחות



 יחיאל" אחה "שיתיגלקי

 ממקומו שנעקר הצנימי מזבחבענין
 ב'. הל' פ"ג ומוספין תמידין הל' הרמב"ם מוסק וכן במקומה, מקטירכן שנעקרה מזבח ע"א, נ"טזבחים
 ההיכל, נכל שמקטירין ומסתבר ההיכל, בכל אפ" או המזבח, במקום דוקא אם להסתפק ישא(
 שם לסדר כשר ההיכל כל שהרי וכו' מועלת מחשבה אין ד"ה ברש"י ע"א י"ד כזכחיס לדברוראי'
 מזבח אצל הרמב"ם לשון מאד מדוייק זה ולפי מזבח, לגבי גם הדבר שכן ומסתבר הפתח, עדשלחן
 היה אס אכל כותב, שחר( של בתמיר הוא )שהחינוך י"ב ה' פ"א ומוספין תמידין בהלכותהחיצון
 מזבח מחגכין שאין הערבים בין תחילה עליו יקריבו לא כלוס עליו קרב לא שעדיין חדשהמזבח
 הערבים, כין של כקטורת אלא הזהב מזבח מחנכין ואין א' ה' וכפ"ג שחר, של בתמיד אלאבעולה
 על להקטיר יכול הקטורת כי כשחר, יקטירנו לא הערכים בין הקטירו לא שאם מסיים לאהרמב"ם
 אסור חונך שלא המזבח ועל מזבח דוקא צריכין דמים של בתמיד משא"כ כנ"ל, מזבח כלאהרצפה
 לפע"ד. כנ"ל הערבים כין תחילה עליו יקריבו לא כש"כ הדם, עליולזרוק
 ביום כמו הפנימיים הדמים להזאות אבל במקומו להקטיר אפשר קטורת שרק ברור נראה זהב(

 טהרו ועל קרנות הארבע על להזאות צריכים כי מזבח דוקא צריכים וכו' דבר העלם פר אוהכיפורים
 עליו יזה לא נתחנך שלא מזבח ה' פ' יוה"כ עבודת רמב"ם עיין מזבח בלי שייך לא וזה מזבח,של

 יוצא ולפי"ז הזאות, לא אבל קטורת דוקא במקומה קטורת מקטירין וברמב"ם בגמ' הודגש זהומשום
 בדמים, יהודה ר' דמודה העזרה( רצפת על נקרבין דאימורין )דסוכר ע"א נ"ט בזבחים יהודה ר'דלפי
 במזבח שוה הדין יהיה יהודה ר' דלשיטת יוצא וכ"כ המזבח על דוקא לזרוק צריך שהדמיםכלומר
 צריך הדמים ורק הרצפה, על לעשות אפשר החיצון המזבח על שעושים שהאימורין והפנים,החיצון
 הרצפה. על גם אפשר הקטורת אכל מזבח צריך הזאות רק בהיכל עבודות וגםמזבה,
 יש רשעי לשיטת אבל תוס', לשיטת רק נכון שזה רואים כשמעיינים אבל לכאורה יוצא זהככה
 ריש ל"ג דף הלכות בלקוטי לקמן: שנבאר כמו הקטורת הקטרת ובין אימורין הקטרת בין גדלהמרש
 זה מלשון הגה וז"ל בדמים רב מודה וכו' מקטירין שנעקר מזבח ד"ה תודה, כזבח דזבחים ו'פרק

 בד"ה התוס' דעת וכן בו פוסל המזבח פגימת דאין קטורת כמו דינו איברים דהקטרת לכאורהמשמע
 בשר אכילת דעל מאד קשה הדבר אכן בסוה"ד קסבר מאי ד"ה ע"ב ס' כדף וגם כסוה"ד נבגה שלאעד

 מזבח אכילת שהיא איכרים הקטרת ועל בסוגיא וכדלקמן שלם מזבח דוקא שיהיה התורההקפידה
 חלבם ואת תזורק דמם ואת כתיב בקרא דהא ועוד לגמרי, המזבח ונחסר כשנפגם אפי' מותר יהיהגופא
 בחד מרכתיכ והיינו מזבח שיהיה דכעינן לדמו בשרו דאיתקש לקמן ואמרינן לך יהיה ובשרםתקטיר
 מצאתי ואח"כ מזבח, שיהיה דבעינן לדמו איתקש כודאי בקרא מקודם דכתיב דהקטרה כ"ש וא"בקרא
 מזבח בד"ה דפירש הכי דסבר מרש"י ג"כ מוכח ולענ"ד כדברינו הסכים הוא שגם אורה קרןבספר
 כ"א רב הקיל לא הממקנא דלפי מרש"י משמע לחיצון דה"ה וקס"ד קמיירי פנימי במזבחשנעלו
 יהודה ר' מודה רבא כדאמר דאמר משום הוא בדמים רב מודה דאמר ומה בחיצון ולא הפנימיבמזבח
 סיים לכך הרצפה על להקטיר דמותר יהודה ר' קסבר דהא כן לומר מוכרח יהודה ר' בדברי ושםכדמים
 שדוקא רש"י שלשיטת יוצא הנ"ל לפי עכ"ל, הכי, סבר נמי בהקטרה אסי' ובאמת בדמים רב מודהה"נ
 בין ההפרש יהיה וזה הרצפה. על האימורין את להקטיר מותר אז פגימה בלי קיים שהמזבחבזמן
 הזהב. מזבח בכלל שאין אפי' להקטיר מותר ההיכל רצפת על הקטורת והחיצון. הפנימימזבח

 לפע"ד. כנ"ל פגימה בלי כשר מזבח שישנו דוקא לרב להקטיר מותר העזרה רצסת עלוהאימורין
 סס"נ. זבחים תוס' עיין האימורין ולא לדם מדמינן הכשר למה תודה הזבח של הנ"ל התמיה עלנ"ב

 א. ה' ג' פ' תומ"ס איש חזון עיין הקטורת מזבח חינוך עלב.

 בעבים שירחו חיטיםבענין
 לארץ דחוצה לאפוקי רחמנא אמר ממושכותיכם מאי וכו' מהו בעבים שירדו חיטין ע"כ סטמנחות

 וכו'. לא נמי רעבים ואפילו דוקא ממושבותיכם דילמא או רמי שפיר רעבים אכלדלא



 של ו מיון ז'שמ
-

 קפא

 חיטין תוס' חיטין, מלאה ספינה בלעו באוקיינוס העבים כששתו המטר עם בעבים טירדורש"י
 בעבים שהיו בשביל הלחם לשחי הותרו וכי לארץ מחוצה דאי לר"ת וקשה וכו' הקונטרס פירשוכו'
 נס ידי דעל נראה אלא כך, ידי על הן נאסרין וכי ישראל מארץ ואי וליכא, בעינן ממושבותיכםמ"מ
 וכו'. בעביםירדו

 לקרא אפשר איך להבין קשה תוס' של הפירוש וגם חזקה מאד היא רש"י על התוס' שלהקושיא
 והכסף הגמרא בעית את מביא ג' ה' ח פ' בתומ"ס הרמב"ם תמוה ועוד נס ע"י ירדו אםמושבותיכם

 נשארת אז התוס' פירוש את מביא לא וגם התוס' מקושית ומתעלס רש"י פירוש את מביאמשנה
 אז במיס שנמצאים החיטין של הטבע כדלהלן לי נראה הקושיא חומר מפני רש"י. על התוס'קושית

 גם נקראים בא"י בעבים שהתגדלו החלק הגמרא של הבעי' הוא שזאת יתכן אזמתגדלים
 חסרון יהיה שלא לרוב בטל שהמיעוט יתכן בחו"ל היו שהעבים כזמן שנתגדלו ואפילוממושכותיכם,

 אחר. פירוש בינתיים מצאתי לא אכל דחוק פירוש וזה ממושבותיכםשל

 רוזובסקי הכהןשמואל
 הכהנים ישיבתראש
 תובב"א העתיקהירושלים

 כעונה שומעבענין
 וישראל". אהרן "בית הנכבד הקוב, מעוכתלכבוד
 חיכי דייל הערות, במדור תשנ"ב סיון-תמוז כגליון שליט"א מאיר יצחק הרב כמש"כ לעוררראיתי
 משמיע, כוונת צריך אין כעונה שומעדשייך
 ושאר סי"ד חר"צ סי' מ"ג, רי"ג סי' מי"ג, קסם סי' ס"ד, ו' סי' או"ח שו"ע עי' זר, נראה זהודבר
 סובא.דוכתי

 סתמא. מחך כזה חידוש להוציא קשה מ"מ הרמב"ם, דברי סתימת ליישב הוא הכותב כוונת כיואם

 דאורייתאביקרא
 תאומים*.

 הישמעאלים" "עפשתבגדר
 )בשעת בטלית הראש לכסות מנהגנו בבירור מאמר התפרסם מ( )גליון האחרון באו"י בקובץא.

 בענין הדיון לחלק ]ויש בס"ד. תח"י נמצא מאשר כזה הערות כמה להעיר וראיתי הפה, עדהברכה(
 שיש הראיות ב. בזה. ההבנה ומהי הישמעאלים" "עטיפת של והביאור הגדר עצם א. - חלקיםלשני
 במאמר הנדונות הצורות שתי בשמות ונקרא נגדיו והבהירות הפשטות ולשם בפועל[. העיטוףלצורת
 עד מלמעלה הטלית שמושכים רבוה"ק וכמנהג העולם רוב כמנהג העיטוף אופן היינו א'" "אופןזה:
 כנסות. הד' ע"י מלמטה פיו שעוטף ועוד השולחן וערוך או"ח הנימוקי כדברי היינו כ'" ו"אופןהפה,
 אמנם אלו, ראיות לדחות ובצדדים האופנים, לשני בראיות הכותב האריך הנ"ל במאמר והנהב.
 מבאר שם והכותב לפענ"ד, מבואר אינו אכתי א' אופן לפי הישמעאלים לעטיפת הטעם כיאורעצם
 צריכים ואינם הגמלים על שרובכים בזמן וחול מחום להגן מדברות הולכי עשו שכך ה( ראיה א)באות
 החוש וגם זה, דבר שמזכיר מהראשונים במי מצאנו לא ראשית מאד, תמוה זה דבר ולפענ"דלראות.
 ועי' מצאנו, לא הא' כאופן אבל הנ"ל הב' כאופן עטיפה הישמעאליט אצל כפועל ]ומצאנומכחישו
 הידוע הישמעאלים ממנהג ראיה מביא עצמו והטור דחוקות, ודבריו ו( )בראיה בזה שם הכותבמש"כ

 להנהיג לגמל ויתן מכוסות בעינים הגמל על שירכב מסתבר ואינו תמוה הדבר עצם וגםוכדלקמן,
 לכאו' והעינים הפנים כל הישמעאלים שמתעטפים שנאמר זה אופן הסברא מצד כן ואם וצ"ע[.הדדך,
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 רק כן מתעטף אם להבינו אפשר )ועכ"פ זה, הוא עיטוף איזה צ"ב גם הטלית ובעיטוף ביותר.תמוה
 יושבים אם זה כאופן לפרש מקום קצת יש כאכלים וכן ואנה(. אנה מתהלך ואינו הברכהבשעת
 לפרש מאד דחוק כאבל מעוטף ללכת מדאורייתא ימיו כל שצריך במצורע אבל אכלים. כדרךתחתיהם
 וצע"ג. לכאו'(. ב' כאופן היינו דעטיפה בפשטות נראה רומזה כסומא בעיניו מעוטףשהולך
 מיחזקאל נלמד באכל וכן יעטה, שפם ועל יג-מה( )ויקרא במצורע ממש"כ הוא זה דין מקורוהנה
 כיסוי הוא ענינו פשוטו לפי ולכאו' טו.(, )מו"ק מיחייבי דכו"ע מכלל שפם על תעטה ולא)כד-יז(
 פשוטו אי"ז אכל השפם, עד פניו שיכסה שהכוונה צ"ל א' )ולאופן הפנים, כיסוי ולא הסה אוהשפם
 ולפ"ז פיו, כרוח המצורע יזיק שלא כדי הטעם שמפרש שם כויקרא כאב"ע ]ויעוי' וצ"ע. מקרא(.של

 עוון על באה דצרעת סיו, לכסות שצריך טעם עוד ליחן )ויש בדוקא, הפה כיסוי הוא דענינומבואר
 מאכילים ולכן פה אין שלאבל כה-ל בראשית רש"י כמש"כ הפה לכסות ענין יש באבל וכןלשה"ר,
 שצריך א' לאופן משא"כ להדיא(, כן שכחב ח"ג ב שער ציצית ה' בעיטור ומצאתי עדשים,אותו
 שפה עד היינו שפם" ש"עד נאמר )אא"כ כלל, הפה לכסות מקור שום אין לכאו' השפם" "עדלכסות

 וצ"ע[. הפנים(, ולא הפה כיסוי הוא בזה הענין שעיקר משמע הנ"ל מהראשונים ועכ"פהתחתונה,
 מקורו. ומצד המציאות מצד צ"ע א' ואופן כ', כאופן הוא העטיפה ענין פשטות שלכאו' מזההיוצא
 לקמן. פחח בזה לנו יפתחובער"ה
 ראיות ו' הביא הנ"ל כמאמרו א ובאות הכותב האריך וכזה השונות, הראיות על לדון יש עודג.
 צד לשום ראיה שום שאין מתבאר א-ה בואיות כשמתבוננים ובאמת או"ח. הנימוקי מבעל כ'לאופן

 לכאו' היא ו וראיה לע"ע(, ואכ"מ לקמן בפרטות נדון שעליה ד מראיה )חוץ שם, הכותבוכמש"כ
 מאריך ב ובאות לקמן(. יובא כטור, הוא וכן )כנז"ל הב' כאופן רק מצאנו דכמציאות חזקהטענה
 ד"ה )כ"ד.( במו"ק מרש"י מש"כ היא ביותר החזקה הטענה והנה א'. לאופן - הפוכות כראיותהכותב
 אופנים כב' וי"ל מוכרח אי"ז כאמת אמנם א'. כאופן ומשמע מפיו, "למטה" שכלחי גומות ד'קנא:גובי
 יובאו הראשונים, )כמש"כ טליתו כמקצת פיו לכסות רק שצריך ב' כאופן שכוונתו יתכן ראשית-

 חוטמו ראש עד )ומלמעלה שכלחי הגומות סוף עד הוא מלמטה הכיסוי ששיעור רש"י וקמ"ללקמן(
 הש"ס מלשון וכידוע פיו "מאחורי" אלא "מתחת" הכוונה אין "למטה" דמש"כ עוי"לכדלקמן(,
 גם אלא הפה רק מכסה שאינו בזה וקמ"ל ועוד[ )ל.( תענית )מו:( ברכות יעוי' ]ולדוגמאוהראשונים

 לכאו' שם רש"י דברי שפשטות והגט כרמב"ס(. ודלא לקמן המובאת הגאונים )וכשיטת מהסניםחלק
 להדיא משמע שם רש"י דברי שבהמשך מכיון ב' כאופן גם לפרשו הארכתי עכ"פ א' כאופןמשמע
 היינו ב' כאופן להעמידו שהצד ברש"י הכין הכותב ]והנה בעז"ה. לקמן ויתבאר בי, כאופןדס"ל

 כדבריו נדחק ולכן העליון(, השיעור הינו דדיקנא" "גובי )דהיינו לא, ותו הסנטר עד מלמטהשמכסה
 גדול חלק שמכסה וסיירי בי, כאופן דלמד י"ל דבפשטות א"ש כאן למש"כ אמנם א', כאופן בווהכריח
 כ"ז וכדמבואר העליון, ולא התחתון השיעור וזהו למטה, שכלחי הגומות עד לעיניו מתחתמפניו
 לקמן![. רש"י כדברילהדיא

 ב' באופן דגם א' לאומן הכרח שוס אין והחתנים אילעאי ב"ר מר"י ח( )או"ח הכ"י מתמיההומש"כ
 מהצבור פניו יסתיר שהחתן צבור כבוד ואי"ז מפניהם חלק שיכסו דוחק דזהו הב"י תמיהתא"ש
 הוא האלו הכ"י דכרי מקור וכאמת ע"ש(. דמשרע"ה, המסוה בענין תשא כי פ' סוף רש"י מש"כ)וכעין
 דס"ל בדבריו ומבואר "חתנים"( במקום "דיינים" גורס שם )ובהגהות ב באות הנ"ל העיטורבעל

 בירושלמי גורס הוא וכן הפנים, כיסוי ולא פה( אין שלאבל טז: ב"ב )וכגמ' הפה כיסוי היינודעיטוף
 העיטור(. בעל כדברי נרחיב גם ושם יעוי"ש, לקמן,)המובא

 הישמעאלים כעטיפת פיו" "עד להתעטף שצריך מהכתבים שהביא ח-ב( )או"ח מהמג"אומש"כ
 הישמעאלים כעטיפת שהתעטף אחר )דהיינו החזה", "עד יתעטף ואח"כ המנ"א כ' דבהמשך ראיה,אין

 יעויש"ה התפילה. כל מעוטף הוא וכך החזה ער בטלית להתעטף צריך ד"א, הילוך כדי כךועמד
 ב' ע"י מעוטף שיהיה אלא החזה עד מלמעלה טליתו שימשוך כוונתו שאין וודאי המג"א(,בדברי
 מלמטה כנפות הד' ע"י שיתעטף שכוונתו או סיו, "על" הכוונה ברישא דגם י"ל וא"כ כחזהו,הכנפות

 דברי עצם מתוך הכרח ואין ע"ש(, ד אות שם מחצה"ש בדברי ג"כ לפרש יש קוכן פיו, שיכסהעד
 )שער חיים עץ ובפרי כ( דרוש וסוף א דרוש הציצית )ענין הכוונות בשער והנה צד. לשוםהמג"א



קכג נס%( 1 גליון ז'שנה

 מסביב לאחוריו הציציות שמשליך מה היינו הישמעאלים שעטיפת מפורש ג( ופרק ב פרקהציצית
 שזהו ומכיון יא([, אות כראשית פר' ראשונה שנה )הלכות חי יוסף בעוד הבא"ח מש"כ ]וע"הלצוארו
 "עד )דמש"כ כדבריו שפירשנו וכמו כי כאופן היא שכוונתו ברור ממילא הנ"ל, המג"א דבר'מקור
 ודו"ק. העיטוף"(. "אופן ולא כנפות, הד' עם מתעטף הוא היכן עד העליון השיעור היינופיו"

 המג"א ומש-כ יחד, גם האופנים ב' היינו הישמעאלים שעטיפת כמג"א הביז דהכותב להעיר]יש
 דמש"כ במג"א להדיא מבואר אמנם כ'. אופן היינו החזה עד ומש"כ א' אופן היינו פיו עדבתחילה

 עצם וגם כלל, הישמעאלים לעטיפת שייך ואינו ד"א הילוך כדי ואחר העיטוף אחרי הוא החזה""עד
 כאופן היינו הישמעאלים שעטיפת או דממנ"פ מקור, לו אין ולכאו' מובן אינו האופנים ב' לחברהדבר
 הכוונות בשער להדיא כמבואר כ' כאומן שזהו או במג"א, כן שהכין ובמשנ"ב בדרישה וכדמצינוא'

 והמשנ"ב יחד, גם האופנים כ' שמצריכה הקדמונים וכסוסקיס בראשונים דעה מצאנו לא אכלועוד,
 יא[. אות בשעה"צ יעוי' זה, על תמהעצמו
 אמנה המשנ"ב הנה א', כאופן לכאו' משמע )ח-ד( והמשנ"ב )ט-ה( הקצש"ע שמלשון שהביאומה
 יסיר "ואח"כ - המשנ"ב ]ומש"כ בעז"ה. בהמשך ויתבאר אחר באופן י"ל כקצש"ע אבל כןלמד

 הטלית, לבישת אחרי מניחים התפילין את דהרי צ"ב דבריו קצת", נראה יהיה שהתול"ר עדהעטיפה
 אז יהיו התש"ר, את אח"כ ילבש שכאשר כזה באופן מפניו הטלית יסיר העיטוף שאחר שכוונתווצ"ל

מגוליו[.
 "עם הראש לכסות דכוונתו )די"ל מוכרח אינו גם א' כאופן שמשמע )ח-ה( שו"ע מהרבומש"כ
 שכלחי גומות "עד הפנים את גם נוסף ככיסוי לכסות צריך הראש שמכסה סמה חוץ היינוהפנים"
 כעיקר שכוונתו יתכן הפנים לכסות מש"כ ועצם במג"א(. וכנ"ל ברש"י לעיל וכמש"כ מפיו",למטה
 )ודלא פנים" "כיסוי הוי מהפנים חלק כיסוי וגם ואכ"מ(, מו: ובכורות קכ. יבמות )יעוי' החוטםלכיסוי
 ראשו שיעטוף היינו: הראש שעטיפת טו.( )מו"ק כמאירי להדיא כ"ז וכמבואר שם( הכותבכמש"כ
 ב'. כאופן להדיא ומבואר עכ"ל. השפה. כנגד ולמטה העינים מכנגד הפנים" "מקצת המכסהעיטוף
 מלמטה הכנפות כד' שמתעטף כנ"ל כוונתו דג"כ י"ל פיו לכסות שאי"צ כסידורו שו"ע הרבומש"כ
 מחייב שאינו עיטוף של מסוים אופן היא הישמעאלים דעטיפת יתבאר ]ולפ"ז הפה. לכסותואי"צ
 רוצה )ואם בסודרו מסובב ונמצא סודרו ככנפות צוארו שעוטף רק הוא ענינו אלא הפה כיסוידוקא
 מהפסוק, כמדויק דוקא הפה את זה בעיטוף שיכסה קפידא יש ואבל ובמצורע פיו(. לכסות גםיכול
 להתעטף שמברכים וכמו "מעוטף" )שיהיה זו עיטוף צורת דוקא שבעינן שו"ע להרב ס"ל בטליתאבל
 ובסידורו. שו"ע ברב הקצה"ש כהכנת הוא וכ"ז ודו"ק[. הפה. את לכסות ענין אין אבלוכו'(

 רצה ומזה החוטם לכסות שצריך שפו( יו"ד )טור אבילות מהל' ראיות עוד הביא שם גובאות
 הרי ופיו שפמו עד מלמעלה שמכסה א' לאופן ואדרבה ראיה אין משם וכאמת א', כאופןלהוכיח
 שצריך וקמ"ל פיו דמכסה א"ש כ' לאופן משא"כ במפורשז זאת לומר צריך ומה מכוסה ממילאחוטמו
 שם נדחק הכותב וכאמת חוטמו" "ראש שם מש"כ צ"ע א' ולאופן )כדלקמן(. מחוטמו חלק גםלכסות
 או החוטם בראש "נוגע" הטלית אם לי אכפת דמה לכאו' כלום מועיל אינו )ותירוצו מאד עדבזה
 א'"ז ב' שלאופן שם מש"כ וגס וצ"ע(. "מכוסה". כולו עכ"פ החוטם הרי א' אופן לפי ענין דבכלבכולו
 שפיר ונחשב אבילות על מראה ה"ז מפיו וחלק חוטמו שמכסה דככה"ג לק"מ אבילות עלמראה
 שמכסה היינו ב' שאופן מהכנתו נבעה הכותב ]וקושיית א'. לאופן ראיה שום משם ואין פנים""כיסוי
 והסיבה וכנז"ל[. מפניו, גדול חלק דמכסה אלא כן אינו כ' שלאופן לעיל נתבאר וכבר סנטרו,רק

 יראה פיו רק יכסה שאם מכיון היא הפה את רק ולא חוטמו( )ראש מהפנים חלק גם לכסותשצריך
 מוכח כנ"ל מפניו קצת גס כשמכסה משא"כ ה"ה( פ"ג )מו"ק הירושלמי וכמש"כ כואב פיוכאילו
 ופשוט. אכילות. משוסשעושה
 שהוא מיכן שפם על תעטה "ולא וז"ל: הדיבור, להרחיב יש הנ"ל הירושלמי דברי כעצםוהנה
 חשש". הוא פומיה אמרין יהוון דלא חסדא רב אמר מלרע, ויכסינה פניו[. ]וי"ג פיו את לכסותצריך
 וע"ז פיו, את שיכסה עד כסודרו שיתעטף היינו פיו את לכסות שצריך למדה שהגמ' כסג"מופי'

 ניכר ואינו כואב שפיו יאמרו שלא ומתרצת מלמטה", פיו "יכסה היינו מלרע שיכסינה הגמ'מקשה
 שיכסה שההו"א שמכיון בדבריו הכין הכותב והנה "מלרע"(. מהני לא )ולכן אבילות משוםשהוא



 1"שדאל" אהרן "ביתקומךקני

 יותר שיכסה דהקמ"ל וי"ל כלל מוכרח אי"ז אמנם "מלמעלה", שמכסה הממקנא ממילא"מלמטה"
 שאינו ניכר ועי"ו לקמן( שיובאו בראשונים להדיא כנזכר חוטמו ראש את גם )דהיינו מסיו"למעלה"

 שמכסה קמ"ל מהסטוק(, )כדמשמע מלמטה פיו רק שיכסה דההו"א עוי"ל הפה. כאב משוםעושה
 אכילות משום שעושה ניכר וממילא לקמן( בראשונים מפורש זה אופן )וגם להייו את בצדדיםגם
 הוא הדין אי דהירושלמי בגירסא כאן שכתבנו הפירושים ב' תלויים ]ואולי פה. כאב מחמתולא

 הירושלמי שכוונת הכותב כפירוש לפרש מאד קשה פיו לגירסא ועכ"פ "פיו". או "פניו"שיכסה
 ולא השפה "עטיפת היינו מלרע ויכסינה הגמ' שקושית שם כקה"ע בירושלמי יש פי' עוד א'[.לאופן
 כיסוי הוא הקפידא שעיקר ב' כאופן להדיא מדבריו ומשמע הפה, ג"כ שמכסה וקמ"ל הפה",יכסה
 יחזקאל שמעוני הילקוט על רענן זית בפירושו המג"א למד וכן הפניט. כיסוי ולא השפה עםהפה
 דברי נביא ד( )אות ולקמן לפיו", "מלמטה היינו מלרע שיכסינה שהקושיא יא( אות שסד)סי'

 ב', כאופן להדיא וזהו לחוטמו מתחת שמכסה היינו הישמעאלים שעטיפת שלמד הרשב"אתלמיד
 שמסקנת לעיל( )הנזכר העיטור בעל מדברי מבואר וכן וכמש"כ! הירושלמי. כדברי זאתולמד

 ולא הפה כיסוי היא בזה הנקודה שעיקר שם דבריו בכל )ומבואר פיו לכסות שצריך היאהיוושלמי
 א' לאופן משא"כ "סיהם", שיכסו מסתבר דלא היא והדיינים אילעאי ב"ר מר"י וקושייתוה"פנים",

 )פ"ה הרמב"ם על הרדב"ז בדברי עוד ]ויעוי' ודו"ק(. "פניהם". יכסו מדוע להקשות לו היהטסי
 ב' כאופן בו לפרש ויש א' כאומן בירושלמי שלמד לומר הכרח שוס אין גם ובדבריו הי"ט(מאבל
 עם לכסות מספיק שלא מוכח הירושלמי שמכח לקמן( )יובא שם הרמב"ס דברי על להוסיףוכוונתו
 לרדכ"ז ס"ל ולהדיא כאיב. פומיה יאמרו שלא יותר לכסות צריך אלא פיו את צוארו שעלהסודר

 משמע שם שפו( )יו"ד בב"י וגס ד[. אות לקמן שנביא כמו ב' כאופן היינו הישמעאליסשעטיפת
 הישמעאלים שעטיפת האדם בתורת הרמב"ן דברי מביא הוא דבתחילה זה, כאופן הירושלמישלמד
 )כמו בי כאופן וזהו שלהם", החוטם ראש ועל פיהם על המצנפת קצה "שמחזירין מההיינו

 ומבואר מספיק. אינו לבד הפה שכיסוי הנ"ל הירושלמי מביא אח"כ ומיד ד(, אות לקמןשיתבאר
כמש"כ.
 ח( או"ח  בדרישה הוא וכן )שפו, כיו"ד והדרישה לקמן(, בדבריו )ונדון הטור דברי הביאאח"ז
 לכבוד פניו לגלות שצריך הרמכ"ן בשם מהטור שהקשה ומה ע"ש. א' כאופן מהדרישהומשמע
 פניהם לגלות צריכים ב' לאופן דגם ב', לאופן קושיא ולא א' לאופן ראיה שום מזה איןהמנחמים
 מאותה ראשו" ש"מגלה דיוקו וגט ופשוט. תשא(. כי סוף )מרש"י לעיל וכמש"כ המנחמים כבודמשום
 ועיין. יחד, גם האופנים שני לפי "פניו" שטגלה שם והכוונה אופן לשום הכרח אינועטיפה

 על הכובע את האכל ימשוך שכיום הרוקח בשם האחרונים ממש"כ א' לאופן ראיה הביאובסו"ד
 וכדלקמן(. מוכרח אינו )אמנם א'. כאופן לכאו' ומשמע הישמעאלים עטיפת כמקוםמצחו

 אופן, לשום הברח שום לכאו' אין מהירושלמי והן מהבבלי הן שהובאו הראיות שמכל מזההיוצא
 וכאחרונים ב', כאופן מכואר דבריו וכהמשך מוכרח ואינו א' כאופן לכאו' מרש"י משמע -ובראשונים

 אופנים כב' לפרש יש והקצש"ע וההג"א שו"ע וברב א', כאופן והמשנ"כ הדרישה בדברי משמע-
 בפירוש המג"א בדברי משמע וכן ב', כאופן מפורש המנ"א דברי מקור שמשם האריו"ל ככתבי)אמנם
 כאופן משמע כיום אבלים לגבי הישמעאלים עטיפת לענין הפוסקים וממש"כ הנ"ל(, הירושלמידברי
 ב(. )באות בדברינו וכנז"ל ב' לאופן לכאו' נוטה הדעת הסברא ומצד כדלקמן(. מוכרח אינו )וג"זא'

וצ"ע.

 ממש"כ היא ב' לאופן מוכרחת ראיה לכאו' הנה - כזה הספק לפשוט ראיות כמה להביא ונראהד.
 כעטיפת - ר"ח ופי' )בשכת, ארישיה סודרא דפריס יוסף לרב אשכחיה שאביי )כד.( במו"קהגמ'

 הדבר א' כאופן דאי ב' כאופן עטוף שהיה מזה מוכח ולכאו' בכיתיה", ואתי "ואזיל -הישמעאלים(
 והגם ואתי!  שאזיל להדיא סיירי כאן משא"כ פניו כל מעוטף להיות שייך כשיושב דבשלמאתמוה
 כשיושב רק ולא כשהולך גם שייך הישמעאלים שעטיפת משם מבואר עכ"פ נהור, סגי היה יוסףשרב
 עטיסת מצריך דלא שלרב לעיל שם דמוכח גמורה, לא בעטיפה בגמ' שמחרי לדחות ]ואין מקומו.על

 אינה הישמעאלים כעטיסת שאינה עטיפה שכל לשמואל ורק בשבת להתעטף מותרהישמעאלים
 מה וא"ב עטיפה(, וכל ד"ה רש"י )ע"ש אכילות לשם שהוא דמוכח בשבת להתעטף אסורעטיפה
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 קנה

 וכסיר"ח. הישמעאלים עטיפת דוקא היינו )'עוי"ש( שכצנעה" "דברים מצד יוסף רב כאןשעשה
ודו"ק[.
 בשבת הראש פריעת - שנו לא בד"ה וז"ל ב', כאופן דס"ל שם הקודמת בסוגיא מפרש"י נראהוכן
 מהחוטם שמגלה דבריו מסדר וטשמע אבלו. בימי מכוסה שהיה וזקנו" ושפמו "חוטמו לגלותדצריך
 ושפמו חוסמו שמכוסה היינו הישמעאלים עטיפת שעצם מדבריו מבואר וגם מטה, כלפי - הזקןעד

 שעטיפת דבריו בפירוש לעיל כדברינו להדיא וזהו ומצחו(, עיניו הזכיר )ולא בלבדוזקנו
 גובי עד למעלה מחוטמו הוא העיטוף ושיעור ב', וכאופן מלמטה, עצמו שעוטף היינוהישמעאלים

 שפמו "מכסה הישמעאלים שעטיפת שם ר"ח וכ"כ וכמשנ"ת. התחתון(, השיעור )וזהו למטהדדיקנא
 להדיא בדבריו שמפורש הנז"ל טו.( )מו"ק מהמאירי מוכח וכן בטליתו. או במצנפתו וחטמו"וזקנו

 ב'. כאופן ומוכח וכו' ולמטה העינים מבנגד היינו הישמעאליםשעטיפת

 דדיקנא גובי על היא הישמעאלים שעטיפת גאון האי רב בשם שכ' שפו( )יו"ד מהטור משמעוכן
 עד שפמו שמכסה ב' כאופן ומשמע החוטם". מן למעלה זו "ועטיפה הלסתות, שעל שערדהיינו
 - בימיו בפועל הישמעאלים שנהגו לעטיפה זאת ומדמה למעלה(. השיעור )וזהו מהחוטםלמעלה

 רב בשם הערוך כ"ז הביא וכן עכ"ל. שלהן. החוטם" "ראש ועל פניהם על המצנפת קצת"שמחזירים"
 ומבואר א(. אות דרישה וע"ש שם הב"י וכ"ג "פניהם", במקום "פיהם" על - )וגירסתו גאוןשרירא
 מדברי נכיא ולקמן פיוס. עד הישע הישמעאלים למנהג שמדם" או"ח הנימוקי כעל כדברילהדיא
 ראש "עד" היא שהעטיפה כ' כאופן בדבריו ומפורש הנ"ל גאון ר"ה לפירוש שמביא הרשכ"אתלמיד
 שם השו"ע העתיק הטור וכלשון הטור(. דברי בפי' שכתכנו כמו מזה )ומוכח יעויש"ההחוטם.
 הי"ט(; מאבל )ס"ה הרמב"ם בלשון נראה וכן כנ"ל. ומבואר החוטם", וראש "פיו על קצתו"ש"יחזיר

 ומבואר עכ"ל. וכו'. יעטה שסט ועל שנאמר פיו על "מעט" "ממקצתו" עוטה ראשו בו שמכסהוהסודר
 ודו"ק. לא. ותו מעט הפה מכסה מהסודר שכקצת ע"י הוא ובפועל פיו כיסוי הוא )באכל( בזהדהענין

 מסכת וכפי' ב'. כאופן ומבואו החוטם" "תחת היא הישמעאלים שעטיסת כ' כד.( )מו"קובנימוק"י
 כל שמכמין ישמעאלים "כעטיפת - היתום בן הר"ש מדברי 259( )בהערה המגיה הביא לרגמ"המשקין
 מעל הסודר חבלי "שיוריד כ' שם טו. לדף ב"ה הר"ש ובפי מגולין", שיניחום מעינים חוץפניהם
 וחוטמו" עיניו אם כי מפניו מגולה ישאר ולא מעיניו למעלה ויכטה ופיו, לחייו שתי ויכסהראשו
 מבואר ]ומדבריו מגולה(. חוטמו שאר אבל חוטמו", "ראש שמכסה הקדמונים מש"כ מבואר)ובזה
 בשם ג אות לעיל ועמש"כ מגולים. וחוטמו עיניו דהרי ממש הפנים כל אינו פניהם" "כל לעילדמש"כ

 על הרשב"א( )מתלמידי הקדמונים לאחד ובפי' ודו"ק[. הפניס. לכל הכוונה אין הפנים שכיסויהמאירי
 בעטיפתו "ומכסה הלסתות שעל שער והוא דדיקנא גובי עד שמתעטף גאון ר"ה כדברי כ' שםמו"ק
 בירוש' אמרו וכן מכוסה, לבר ופיו היא החוטם מן שלמטה וי"א שפם, על דכתי' החוטם ראשעד

 שצריך - כירושלמי גרס שם במו"ק )והריטכ"א עכ"ל סיו" לכסות שצריך מכאן שפם על תעטהלא
 הנ"ל![. הירושלמי דברי בעצם זאת לומד ]והוא ב', כאופן ומוכח ואכ"מ(. "פניו".לכסות

 ב' שמשליכין - הישמעאלים שעטיפת אלף( תשובה )ח"ג הרדב"ז מדברי ב' כאופן מוכחוכן

 כדי שזהו רס"ג ע"פ טעמו )וביאר שמאל לצד הציציות ד' כל ונמצא שמאל לצד לאחוריהםהציציות
 מתעטף אם אבל כאבל דמחזי אסור שפם על עוטה ראם כ' בשבת אבל ולענין ע"ש(. היצה"ר,לחקן
 ציצית(. "עטיפת" ובצוארו אבריו, ככל מצוות מקיים שאדם מהמדרש )והביא ש"ד. מגרונולמטה
 ב'. כאופןומוכח

 הב"י דעת וכן וכנז"ל. כ' כאופן היינו הישמעאלים שעטיסת ובפע"ח הכוונות בשער מפורשוכן
 ג. אות לעיל שהראינו כמו בח"ה והרמב"ן העיטור וכעל שפו( ויו"ד ה)כאו"ח

 אמרו לפיכך הראש", ועל השפם "על להיות צריכה שהעטיפה ב' כאופן משמע שפו( )יו"דבלבוש
 ומבואר עכ"ל. החוטם". ראש ועל פיו על קצתו "ויחזיר כו' בטלית ראשו שיכסה היינו כויז"ל

 ב'. וכאופן נפרדים, מקומות בשנישמתעטף

 ולא ישמעאלים" כעטיפת שמאל לצד ציציות הד' כל "יזרוק עטיפה שבשעת )ח-ג( בבאה"טוכ"כ

 וכ"כ ע"ש. ד(, וס"ק ב ס"ק )סוף כשע"ח מפורש וכן כ'. כאופן ומבהחר הפנים. כיסוי כללהזכיר



 וישראל" אחת "ביתקוצךקצו

 כו' ראשו שיכסה כו' ארז"ל לפיכך והשפה הראש לעטוף צרין שאבל טו( אות קטה )כלל אדםבחכמת
 שפו(. ויו"ד ח-ח )או"ח כערוה"ש וכ"כ הטור(. )כלשון החוטם ראש ועל פיו על קצתוויחזיר

 רק מוזכר ח([ )סי' החיים וכף בראשית( פר' א )שנה חי איש ובן ח( )סי' ]מחב"ר הספרדיםובפוסקים
 מש"כ ]וע"ה פיו עד מלמעלה הטלית שימשוך כלל מוזכר ולא הצואר סביב הכנפות בד'עיטוף
 הנ"ל[. יא( אות בראשית פר' ראשונה שנה )הלכות חי יוסף בעודהבא"ח

 אין אם שחוק חשש יש ב' לאופן דגם א' לאומן ראיה אין כסו"ד כא.( )מו"ק אלו תוד"ה]וממש"כ
 תוס' וע"ע ופשוט. כן. לעשותרגילין

 ערכיי
 סופ"ג וכמרדכי תתקמג( )ח"ג וברדב"ז היודע ד"ה )ב:(

 שמה מדבריהם ומבואר לד(, )סי' ציצית ה' באשכול הוא וכן הירושלמי בשם השסג( )סי'דסוכה
 כאופן הוא עיטוף ואי העיטוף, מסדר חלק הוא זה גם מלאחריו וכ' מלפניו ציציות ב' הטליתשמסדרים

 ואכמ"ל[. א"ש. הכנפות בד' היינו שעיטוף ב' לאופן משא"כ מוכן אינו לכאו'א'
 דרכ )מהמעשה מהגמ' משמע וכן לעיל(, ב באות )כמש"כ ב' כאופן נראה שמסברא מכ"זהיוצא
 הרשב"א ותלמיד בח"ה והרמב"ן ורש"י והר"ח הגאונים דעת וכן הרדב"ז(, )שמביא ומהמדרשיוסף(
 בן והר"ש והמאירי והנימוק"י העיטור וכעל והשו"ע והטור והרמב"ס בירושלמי( להדיא כך)ולומד
 חי איש והכן וערוה"ש והמחב"ר והחכמ"א והשע"ת והבאה"ט והלבוש והאריז"ל והרדב"זהיתום

 מכח ב' כאופן ס"ל שהמג"א הכרחנו )וכבר האופנים כשני ללמוד יש שו"ע והרב ובמג"אוהנה"ח.
 וצע"ג. א', כאופן להדיא מפורש וכמשנ"כ כדרישה ורק הנ"ל(. האריז"לדברי
 שני יש שבאבל כ' )קסה-טו( הנ"ל אדם בחכמת דהנה בס"ד, מחודש דבר בזה לומר ונראהה.
 שפם"(, על תעטה מ"לא )שנלמד הפה וכיסוי ראש"( וחפוי מ"אבל )ונלמד הראש כיסוי -חיובים
 ח-ב או"ח שו"ע )עי' הראש לכסות מצוה יש בציצית וגם בסודרו. וראשו פיו לכסות צריךולכן
 למטה עד ראשו את מיד "ויתעטף כ' )ט-ח( הקצש"ע והנה ואכ"מ(. ג ס"ק וט"ז ד ס"ק שםובד"מ
 דרק נראה דבריו ומתוך וכו', הישמעאלים" כעטיפת ויתעטף צוארו על הכנפות יעלה ואח"כמפיו,
 פיו עד מלמעלה בטלית שמתעטף מה אכל הישמעאלים", "עטיפת הוי צוארו על הכנפות שמעלהמה
 )כיסוי חיובים שני שיש הנ"ל החכמ"א דברי וע"פ אחר, דין זהו אלא הישמעאלים עטיפת מדיןאי"ו
 ~נראה הראש מכיסוי חלק הוא והפנים העינים שמכסים דמה י"ל הנ"ל והד"מ פה( וכיסויראש

 ממנחה )חוץ קפלה ע"פ פניו את לכסות שצריך האריז"ל בדברי האחרונים שהבינו ממר חוחשמקורו
 ב' בענין ב( )דרוש הציצית ענין הכוונות בשער ויעוי' מגולה(, להיות המצח צריך שאזדשבת
 וכו' "ובכהנים" טז. וחגיגה טו-לח, במדבר הטורים בבעל )וע"ע בציצית שיש מקיף אור שלבחינות
 זה ומתוך כלל! הישמעאלים לעטיפת שייך ואינו ואכ"מ[ יט-יג( א ומלכים קכח-כג, או"חורמ"א
 אלא הישמעאלים" "עטיפת מדין אי"ז הפה עד הטלית להוריד העולם שנהגו שמה חדש דברמבואר
 כלל שייך ולא בטלית רק זה ענין ונוהג קבלה, מדברי הנהגה אלא חיוב )ואינו הראש", "כיסוימדין
 מה רק הוא הישמעאלים ועטיפת ראשונים(, ועוד היחום כן  ר"ש מדברי וכדמוכח ומצורע,באבל

 גם לפרש יש )וכן הנ"ל. הקצש"ע מדברי כ"ז וכמבואר צוארו. סביב לאחוריו כנפות הד'שמשליך
 שם(. החייםבארצות
 והפה הצואר ועיטוף ראש, כיסוי - נפרדים היוכיס כ' שיש החכמ"א למש"כ ראיה להביאונראה
 בעטיפת חייב שמצורע לומדת שם הגמ' - )טו.( במו"ק מהגמ' הישמעאלים(, עטיפת דוקא)שזהו
 שמתרגם וכמו - הישמעאלים עטיפת - אכל של עטיפה אותה ]וזהו יעטה שפם ועל מהפסוקהראש
 וראשו הפסוק בפירוש ור"ע ר"א מחלוקת מובאת ואח"כ 'תעטף[, "כאכילא" שפם ועל אונקלוסשם
 צ"ע ולכאו' יעוי"ש. וסודרא, מכומתא ראשו שיגלה שם הכוונה פפא( דרב )אליבא ולר"ע פרועיהיה
 לאסור מיירי וגו' ועל שהפסוק דנימא ]או יעטהז שפם דועל מהפסוק מעוטף שיהיה בעינןדאגתי
 אי - שיהיו תוד"ה שר  הפירושים בכ' תלוי כ"ז אמנם בהמשך, הגב' נדרשת שלום בשאילתמצורע
 שני ולפי' יעוי"ש, שפה, ולא שפם לכתוב לשונו מדשינה היא שניה שדרשה 11 משמצתרוויהו
 לחור ראש דפריעת א"ש מש"כ לפי אמנם  התעטפותן, רין לותו בא שפם הועל הפסוק ייקרבתוס'
 )בענין הבית כתורת הרמב"ן בדברי ויעוי' ודו"ק. נפרדיב. רינים ב' והם לחוד,  הפה( )צלועטיפה
 עטיפת לומד הוא גם שם דבריו )ובתחילת כמש"כ. ומשמע גיאות הרי"צ בשם הראש(עטיפת

 הרלב"ג כשם שם בויקרא באברבנל ]וע"ע יעוי"ש. וכנז"ל(. ב', כאופן הגאונים כדבריהישמעאלים
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בזה שהאריך שפו( )סי' יו"ד על יהודה שבט כספר וע"ע ראשו[. ולגלות פיו לכסות צריךשטצורע
ואכ"מ.

חלק שמכסה הראשונים ולשיטות כנז"ל הפנים קצת כיסוי הוא הישמעאלים עטיפת יסודוכאבל
 אי דהירושלמי בגירסא תלוי ולכאו' פיו, רק שמכסה הנ"ל כרמב"ם )ודלא אכילות על מורה וזהמפניו
 כיום וממילא מהעינים[, חוץ פניו כל שמכסה מיירי ראשונים ולכמה ואכ"מ(, "פניו" או "פיו"מכסה
 ומהני עיניו עד כובעו ע"י מפניו קצת יכסה שעכ"פ האחרונים כחכו הישמעאלים כעטיפת נהגושלא

 ראיה שום מזה ואין אחר, באופן שא"א מכיון דאפשר מה ועכיד הפנים" "מקצת כיסוי להחשבבמקצת
 וכמשנ"ת. והראשונים, הגאונים בל וכשיטת כ' כאופן י"ל ושפיר א' כאופן היא הישמעאליםשעטיפת
 כאן האחרונים כדברי שכ' ערוה"ש בעל על ג( אות )סוף שם הכותב קושית ממילא מתיישבתובזה
 )ק:( בעירובין דחנה כאן, למש"ב ]וראיה ודו"ק. ב'. כאופן ס"ל הישמעאלים עטיסת בגדר ואילובזה
 הכיסוי דין ואילו בפניו, אבל עטיפת שעיקו והגם כאבל", "עטופה וכו' חוה נתקללה קללות י'איתא
 וממילא בריות, משאר יותר שמכוסה מכיון כאבל עטופה נקראת היא עכ"ז כראשה, דוקא הואבאשה
 משאר יותר שמכסה מה מהנ' עכ"פ הישמעאלים כעטיפת לעשות א"א שאם כאן האחרוניםהכינו
 במקצת[. י"ח לצאתאנשים

 שבמנחה ג( ראיה א אות הנ"ל כמאמר )שהובאו האריז"ל דברי גם בפשטות מתיישביםוכמש"כ
 ע"י כדינה הישמעאלים עטיפת שיעשה מיירי דודאי א"ש ולמש"כ יעוי"ש, המצח, לכסות איןדשכה
 )מדין הטלית של העליון החלק ע"י 'כסה לא פניו וכל מצחו את ורק הצואר, סכיכ כנפות הד'השלכת
 אז אדרבה הרי קבלה שמדברי הענין ומצד הדין, מעיקר עיטוף י"ח יוצא וכזה כנ"ל(, הראשכיסוי
 ודו"ק. פניו. לכסות צריךאינו

 בד' וצוארו פיו ועוטף שמסבב מה הוא הישמעאלים עטיפת של שהגדר דברינו מכלהעולה
 ויש צוארו(, שמסבב מה ומספיק אבל דאינו פיו לכסות אי"צ בסידורו התניא בעל )ולדעתהכנפות,

 עטיפת מדין נובע אינו הסה עד מלמעלה הסנים לכסות העולם שנהגו ומה הראש. כיסוי של גדרעוד
 מעיקר אינו ולכאו' דוקא( טלית בעטיפת מיוחד דין )וזהו הראש כיסוי מדין הוא אלאהישמעאלים

 )ובדברי החיים. ובארצות כקצש"ע ומוזכר העולם, מנהג הוא ויסודו קבלה מדברי הוא טעמו אלאהדין
 כל מדברי לכאו"ק א' כאופן ועיניו סניו שמכסה מה היינו הישמעאלים שעטיפת והמשנ"בהדרישה
 וצ"ע(. לעיל, המפורשיםהראשונים

 רבבכבוד

 רוונטליואב

 הכותבתגובת
 מינה נפקא מזה שאין כיון קשה א"ז ישמעאלים, לעטיפת זה הסבר בראשונים מצאנו שלא שכתבמה
 שהולכים הגמלים להנהיג כלל צריכים אינם במדבר בשיירות שההולכים וידוע מסק. בלי דרכם ידעווהם
 העטיפה שגם כתב ובנא"ח וחול. מחום להגן הפנים לכסוח קושי אין ולכן אחד. כללי בביון הזמןכל

 וא"כ וכדומה, לרוץ כשרוצים מזומנות לעתים אלא תמיד כן עושים אין הישמעאלים שעושיםמלמטה
 תמיד. ולא לכך ואפשר כשצריך רק היא ישמעאלים כעטיפת הגמ' שכונת  לפרש גםאפשר
 מצריך ודאי עטי"ש מצריך שאין רב שגם לעטי"ש ענין א"ז ויחזקאל בויקרא בפסוקים שדןומה
 מכסים ועי"ז מלמטה שזה כעטי"ש השני להסירוש לפ"ז יקשה ואדרבה כקרא. כמפורש שפם עלעטיה
 אלא כן, לעשות אחרת דרך ראין שפם על עטיה לדידו יקיים איך עטי"ש מצריך שאין לרב א"כהשפם
 הפנים לכסות היא הפסוק שכונת חז"ל קבלו שכך צ"ל עטי"ש שצריך ולדידן מלמטה. או מלמעלהאו
 חייב אבל וז"ל סו. בגמ' משמע ובן יט. הלכה אבל מהלכות בפ"ה בב"מ וב"ב לקמן. וע' השפ,עד

 מיחייבי. עלמא דכולי מכלל שפם על תעטה ולא ליחזקאל רחמנא ליה מדקאמר הראשבעטיפת
 השני להדוך אבל מכוסה. הראש שממילא כאופן מלמעלה העסיסה לעשות חז"ל שקבלו א"שולדרכנו
 שיש ואף הראש. עטיפת מהפסוק נלמד ואיך נפרדים דברים שני הם שפם על ועטיה הראשעטיפת
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 ]וגם ראשו בו שמכסה כגד של התחתון בחלק להיות צריכה שפם על שהעטיה חז"ל שקבלולתרץ
 למאן בשבת חובה הראש דפריעת כד. מהגמ' וכן טפי. א"ש לדרכנו כך[, להתפרש יכולים הכ"מדברי

 של התחתון החלק רק השני ולהדרך בנ"א, כדרך שלא כך יתעטף אם פרהסיא דהו"ל עטי"שדמצריך
 אמאי וע"כ מהרגיל, שינוי בו אין הפשוט הראש כיסוי אבל לגלות צריך ואותו בעטי"ש נכללהפנים
 הפנים שגלוי מובן לגלותם וצריך בעטי"ש מתכסים הפנים שכל לדרכנו אכל הראש. פריעת זהנקרא
 רק ולא הראש לגמרי לגלות צריך שבאמת שמפרש כאן בריטב"א עיין אך הראש. גילוי ליקראיכול
 פירוש על 228 הערה ]ע' הראש כל לגלות צריך שאין מפרש הר"ח אבל ראיה. מכאן אין וא"כהפנים
 הפנים כל שאין ראיה מזה אין הפה לכסות הטעם שמסבירים מהראשונים שהביא ומה משקין[.מסכת
 בפה. שיש הטעם רק מסבירים והםמכוסים
 זה הא למטה השיעור קמ"ל דיקנא גובי רעד לגמר מאד קשה ודאי רש"י כרכרי לדחוק שכאומה
 ר"ג פירש לא למה וגם לכסוח. א"צ הגומא תחת סנטרו של ממש התחתון שחלק קמ"ל וכי הפניםסוף

 לפרשו שרוצה לכאן ענין אינו הש"ס כלשון אחורי זה שלמטה ומש"כ למטה. אלא למעלההשיעור
 לתלמידו א"ק על ובשיט" תחתיו. אלא הפה כצדי גומות אין כאמת וגם אחוריו. על ולא הפה צדיעל
 שלו ראש הבית לובש שאבל נהגו ומכאן כתב ליחזקאל רחמנא מדא"ל בד"ה מפריש יחיאל רבנושל

 שיעור שזה ולא מתכסה הסנטר ורק מלמטה שהעטיפה כאמת שלומד הרי סנטרו.ע"כ. על קצתונותנו
 שהיה וזקנו ושפמו חוסמו לגלות שצריך לרש"י המיוחס בפירוש שנדפס ממת מידי קשהתחתון.ולא

 וכבר האמיתי פרש"י אינו הנדפס שהפירוש דידוין לדחוק, הכותב כא זה שמחמת אבלו בימימכוסה
 דיבור סו. בדף שם יש וגם הראשון. אלא השני זה דיבור ליבא ושם בנפרד הנכון הפירושנדפס

 מובאים אלו רש"י וכברי ע"כ. עיסוי. ופרצופו ראשו כל כלע"ז גרינון שפה לשון וז"ל שפםהמהחיל
 גומות כד. רש"י מש"כ לפרש אין לכאורה ולפ"ז אינס. לפנינו וכנדפס בויקרא רש"י מוסףבספר
 של העליון שבחלק אלא עיטוי, ופרצופו ראשו כל כתב שהרי מלמטה שהכונה מפיו למטהשכלחי
 מפיו. למטה עד הפנים גם בה מכסה ראשו בה שמכסההטלית

 נפרש אם והדיינים מריב"א התמיה טפי א"ש ודאי מ"מ מוכח שא"ז אף העיטור כעל תמיהתובענין
 התחתון. חלק רק מאם מכוסים פניהםשכל

 שכונתו לפרש דאפשר שכתכתי, כמו ודלא החזה עד יתעטף ואח"כ המ"א ממש"כ ראיה שאיןונכון
 ]וע' הכותב. וכדברי ד"א הילוך כדי שכתב אחר מדכ"כ החזה ער מעוטף יהא עטי"ש שלאחרבזה
 הפה עד אחד עטיפות שני לעשות המ"א לפרש דרך עוד וע"ש כדברנו. שפירש ד אות ג סי' צביבארץ
 מש"כ אך בהערה.[ א סי' כאר"צ גם לזה ונרמז ז עמ' כעלזא כמנהגי איתא וכן ההזה עד אהדושוב
 במקומות דאדרבה כלל. נכון אינו השני כדרך כונתו מוכח מהאריז"ל הם המ"א דברי שמקורשכיון
 זה שבודאי ואף הראשונים. בדברי שהערתי וכמו דיקנא גובי עד לעשות כלל מוזכר אין הכותבשציין
 שהאריז"ל או כפירושו, וסתמו הוא משוט כי זה הזכיר שלא או צ"ל בגמ' ר"נ כדאמר מעטי"שחלק
 וכבר בסופו. יד בדה"ש ס"ז קצה"ש וע' ט"ב לאלפים ובחסד הרב בסידור וכמש"כ כאן זה מצריךאין
 בוים יחיאל הרב להם שציין תורה אור וקובץ ירנן ויצחק חיים ומנחת מצליח באיש בארוכה בזהדנו
 עכ"פ אבל כן, מצריכים שאיז מדכדיהם ונדאה וכע"ח המחב"ר ~ה הזכירו לא ספרדים פוסקים עודוכן
 מקור לברר צריך ובאמת דיקנא. גובי דעד הא מביא שכן ולהמ"א דעטי"ש הסוגיא לפירוש ענין זהאין

 בראיתו הראשונים בדברנו שכתבנו מה ועיין כדרכנו. דלא ראיה שאין ודאי עכ"פ אבלדבריו.
 הסנים פעמים שבשאר לכאורה משמע ש"ק במנחת האריז"ל שמדברי נא"ח בעל שלהשלישית
 דמה"ת נכון אינו הכתפים על הכנפוח להשליך א"צ כדרכנו עטי"ש פירוש שאם ומש"כמכוסים.
 שנוכל פרטיו כל ביארו ולא ד"ז כפירוש קצרו הראשונים ועוד הפירושים שכין במחלוקתלאפושי
 העטיפה של זה חלק גס שעושים המנהג הוא וכן כן. דלס"ל מכלל בפירוש זה הזכירו דמדלאלומר

 וטש"כ מעטי"ש. חלק זה גס לדרכנו שאף וע"כ בסק"ד בפירוש המ"א וכ"כ הכתפים. עלומשליכים
 היענים רק או שמאל כתף על כנפות הד' כל להשליך צריך אם לענין שם דכונתו נכון אינו יאמשעה"צ

 כלל. הזה לעניןולא

 גם והפנים, אמר כאלו נוסף לדבר כונתו הפנים עם שמש"כ למרש שא"א מה מלבד הרב ש"עבדברי
 אמאי וגם לזה. צריך ואין שא"א נתבאר וככר כרש"י שדחק כמו מפיו למטה עד כמש"כ לדחוקיצטרך
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 שמיה דכר מאן וחוטם לסתום. ולא העטיפה סדר לפרש בא שהרי שלמעלה השיעור מבאר הרבאין
 החוטם עם אפי' הפנים של בלבד התחתון החלק שאין ודאי וגם פנים. באמרו כונתו שלזהשנאמר
 ועוד פנים. נקרא שא"ז מפיו למטה עד רק וכ"ש לזה ענין אינו וכתובות דיבמות והא סתם פניםנקרא
 מלתא חדא שזה משמע וכו' הפנים עם הראש לכסות שכתב הלשון שמעצם הראשונים בדברנונתבאר
 שהעינים כדרכנו מפורשים המאירי ודברי הפנים. ועוד הראש נפרדים דברים שני ולא אחתבכח

 השפה כנגד ולמטה העינים מכנגד הפנים מקצת המכסה עיטוף ראשו שיעטוף כתב שהרימכוסים
 א"ז אולי מצח הזכיר שלא ]ומה העינים. כן מכוסה שהשפה וכמו ונשבר.ע"כ. נכנע כאדם עומדשיהא
 לזמר בא והכותב הפנים, מקצת לזה קרא בכ"ז השפה עד מכוסים שהפנים זאת כל ועם הפנים.[בכלל
 ד אות כאן ללב מהיפה הביא המחנות לכל וכמאסף סתם. פנים נקרא הפנים של בלבד התחתוןשחלק
 שכעת וכו' ראשו על וישאר פניו מעל יסירנו העטיפה שאחר שכתב בסידורו היעב"ץ מדברישדייק
 שהביא וע"ש בהטליח נמי סניו יכסה כ' פניו מול אל הטלית שישלשל צריך ראשו על הטליתשמניח
 חוזר הכי ובתר מצוה להידור כך תהיה עטיפה תחילת רק כוז"ל מ"ב ח"כ במקור וכן לזה.סמוכין
 כדרכינו. זה שגם וממילא וכו' ופניו ראשוומגלה

 הוא דדיקנא האי רב דלפירוש שכתבתי כמו דלא החוטם לכסות שצריך מה מעצם ראיה שאיןנכון
 גומות עד כפירוש כתב הרב ש"ע הרי אבל עי"ז מתכסה החוטם ראש שגם אפשר הלסתות שעלשער

 יש אכילות הוראת מה וגם 'דה על מתכסה החוטם אין מלמטה העטיפה אם וא"כ מפיו למטהשכלחי
 מפיו. למטה רקלכסות

 מוכח משה הפני מפירוש אך כדברנו הפירוש אין העדה קרבן בעל שלפיווש אמת הןבירושלמי
 מלמעלה או מלמטה הפה לכסות אם הוא שהנדון הרי מלמטה. פיו יכסה מלרע ויכסינה שכתבכדרכנו
 הגי' שלהפ"מ ואף מזה. יותר או פיו יכסה אם הוא שהנדון כדבריו ולא שמלמעלה הירושלמיונשאר

 ולכסות כדרכינו. לפרש אין פיו שלהגי' כדבריו ודלא מלמטה פיו יכסה כתב שהר' פיובירושלמי
 ]אך החוטם. גם או הפה רק לכסות צריך אם הוא שהנדון לפרש שיוכל בירושלמי רמז שום איןהחוטם
 הוא שהנדון מש"כ גם ע"ש.[ הוא דבריו כעין הירושלמי דברי שפירש נראה סו. בדף המאורותבספר
 לכסות וע"כ יפול שזה מלמטה רק לכסות שייך דלא יתכן לא מהצדדים גם או מלמטה רק לכסותאט
 בקה"ע שפירש ומה לקמן. כלום זה מענין הביא ולא הכתפים. על ולגמור הפנים של התחתון חלקכל

 היא שהשאלה כירושלמי שמשמע צ"ע, לכאורה הפה יכסה ולא השסה עטיפת דהיינו מלרעוליכסינה
 רק שיכסה שמקשים ולא מלמטה . שיכסנה ע"ז מקשים הפנים או הפה לכסות שצריך שאמרו מהעל

 כדרכנו מוכח אדרבה רענן ומהזית מלרע. וליכסינה ולא מלרע וליכסי הול"ל דא"כ מהפהלמטה
 עיסוי ע"י אם כאן שהנדון הרי וכו' ראשו לעטף צריך ולמה לפיו מלמטה פי' מלרע ויכסינהשכתב
 הרשב"א שבתלמיד ונכון כדרכנו. בזה מתכסה הראש שגם ונשאר לא או הראש גם יתכסההשפה
 לעטוף כדרכנו שפיר מתפרשת הראשונה הדעה אבל בעטי"ש השני כדרך מוכח השניהבדעה

 דאמאי מכוסה לבד ופיו היא החוטם מן שלמטה וי"א השניה בדעה לומר מדהוצרך וכ"ממלמעלה.
 לומר שבא אע"כ היא. החוטם מן שלמטה שאמר במה סגי ולא מכוסה לכד שפיו להדגישהוצרך

 ליודעה ראיה והביא שמלמעלה. הראשונה כהרעה ודלא מלמטה היא השניה הדעה לפישהעטיפה
 כפירושו.[ הירושלמי שלומד הכותב כמש"כ ]ודלא לגירסתו. פיו שכתב הירושלמי מלשוןהשניה
 העטיפה לעשות צריך למעשה אכל פיו נלמד שמהפסוק לפרש אפשר זו לגי' שאף לעיל נתבארוכבר
 כירושלמי פניו ולהגירסא חשיש. הוא פומיה אמרין להוו דלא מתכסים הפנים שכל בדרךמלעיל
 כנ"ל. פנים נקרא הפנים של בלבד התחתון שחלק לומר אין שהרי כדרכנו משמעבודאי

 הי"ט פ"ה הרמב"ם על ומהרדב"ז מוכח. אינו אך השני כדרך משמע בה"ע לשון שמפשטותונכון
 והסודר ]הרמב"ם[ שכתב וזהו וז"ל כתב הירושלמי שהביא שאחר הירושלמי בפירוש כדברנומוכח

 לא שפמו על גרונו שעל הסודר יעלה שאפי' למדת הא פיו על מעט מקצתו עוטה ראשו בושמכסה
 ולא פיו על ימשכהו ראשו בו שמכסה החלק שדוקא הרמב"ם בלשון שפירש הרי עטיפה.ע"כ. ידייצא
 לשונו. את כלל הולם אין הרדב"ז דברי הכותב שפירש ומה כדרכנו, גרונו, בו שמכסה התחתוןבחלק

 ממש"כ בתשו' ומהרדב"ז כדלקמן. כדרכנו לומד שבב"י אף בזה מידי הכ"מ העיר מדלא משמעוכן
 רק ומחלק מלמטה שהעטיסה משמע שפ"ר מגרונו למטה מתעטף אם אכל אסור שפם על עוטהראם
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 טובח הרמב"ם על בדבריו ועכ"פ לק"מ. שמביא מהמדרש אבל לא. או הפה עד הטלית מעלה אסבין
 הראש פריעת הוא שזה ראשונים כעוד וס"ל כדרכנו שהרמב"ם עוד שיתבאר לקמן ועיין וצ"ע.כדרכנו
 יעטה שפם דועל מקרא פיו על שעוטה הדין הוכיח למה הרמב"ם דברי להבין צריך אגב ]ובדרךע"ש.
 ודו"ק.[ שפם.ע"ש על תעטה דלא דיחזקאל בקרא ליה סגיולא

 וכן כלל. חוטם הזכיר ולא פניו בו גורס וגם ע"ש הירושלמי כן שלמד מהב"י גם מוכחוכן
 גבי עד וזקן ראש להתעטף שצריך שכתב ממה וכן פניו. בירו' שגירסתם גיאת הרי"צ ומקורומהרמב"ן
 בספר אך ] דיקנא. גבי עד זקן ועוד ראש נפרדים דברים שני ולא בב"א מלתא חדא דזה משמעדיקנא

 ממש"כ וכן מלמטה.[ שכוונתו משמע וכב"ז החוטם עד וזקן ראש כעי"ז לשון כתב ג"כ שםהמאורות
 הלכות על ירנן יצחק בפירוש וע' לקמן, הטור כדברי שיתבאר וכמו החוטם מן למעלה זוועטיפה
 מפיו הלשון הריצ"ג שינה שלכן וכתב פיו בו שגרס ואף הירושלמי כך למד שג"כ שיכ אותהריצ"ג
 הפנים. לכסות שצריך זה להורותלפגיו

 שבגדיו ממה יותר מכוסה ופיו לישב הוא כבוד חוסר איזה דצ"ע הראשונים בדברי ביארתיוכבר
 המנחמים. לכבוד לגלותם שצריך שמובן מכוסים הפנים שכל לדרכנו משא"כ הארץ. על ויושבקרועים
 נפרש איך מכוסה סנטרו שרק הנ"ל מו"ק על להשיטה צ"ע ובאמת מכוסה מסיו למטה רק אםוב"ש
 של בלבד התחתון חלק על מיושב לא ראשו מגלה שהלשון וודאי רבתי. באבל ברייתא שהואד"ז

 כשני לפרש יש שהקש"ע ומש"כ ראשו. לפניו שקורא זה לשון שמתאים הפנים כל על משא"כהפנים
 עטי"ש. מדין שא"ז לקמן ר"ל שהכותב אלא כדרכנו הקש"ע כתב דלהדיא נכון אינוהדרכים

 פנים. מכוסי הישמעאלים הלכו איך הקושיא אותה בעצם זהו יוסף דרכ מהגמ' ד' באותומש"כ
 אבל וגם לזה[ ואפשר כשצריך לפעמים רק ]ולדברנו כן שהלכו ע"כ עטי"ש זה שזהו לכשנאמרשהרי
 שהיה כזה שהכונה לפרש אפשר בביביה ואתי אזיל הלשון בגמ' דאיתא ומה כך. להתעטף חייבבע"כ
 כמש"כ זו בעטיפה אפי' קצת לראות אפשר וגם הזמן. כל כרגליו מהלך שהיה דוקא ולאו בביתואז

 ובתשובות לקמן[ ויתבאר כדרכנו דלא שהאר"צ בוים יחיאל הרב כמש"כ ]ודלא וג' א' סי'באר"צ
 וכ"כ אנשים כמה העירוני וכן רי"ב שהזכיר שליט"א מליובאוויטש מהאדמו"ר בשו"עובמוריס
 ממש הליכה שכשעת אפ"ל ואולי לקמן. בעז"ה דבריו ואביא ה עמ' הסידור בפסקי עצמוהקצה"ש
 בל"ז. לילך לו קשה אם עיניו לגלותיכול

 על זו ועטיפה הול"ל דלפרושו כדרכנו משמע בטור אבל בעטי"ש. השני כהדרך שלמד אה"נור"ח
 מלמעלה שהיא העטיפה דרך שמפרש משמע החוטם מן למעלה זו ועטיפה הלשון ואלו החוטסראש
 לפרש ע"כ ושם החוטב תחת שהיא כעטי"ש הוא הלשון דלקמן כנמוק"י ןאבל העטיפה. מקוםולא
 מקום על האי רב דברי פירש הנ"ל המאורות ובספר העטיפה, דרך על ולא העטיפה מקום על קאישזה

 מן למעלה גם שמכסה משמע החוטם מן למעלה העטיפה, מקוס על קאי זה לשון אם ואפי'העטיפה.[
 וריצ"ג מהרמב"ן הטור דברי ומקור הכותב. כדברי החוטם ראש רק ולא העינים והיינוהחוטם

 כדרכנו.שנתבארו
 א"ל כודאי הנה שלהם החוטם ראש ועל פניהם על המצנפת קצת שמחזירים האי רכ מלשוןומש"כ
 ולפי החוטם שהזכיר לפני פניהם לזה קורא הרי והוא כנ"ל פנים נקרא הפנים של בלבד התחתוןשחלק
 מתפרשים שפיר פיהם להגי' וגם סתם. פנים לזה לקרוא ראוי אין החוטם עם וגם הפה, רק היינופירושו
 החוטם וראש הסה דהיינו שמכסים המקום סוף שקאמר הראשונים בדברינו וכמש"כ כדרכינוהדברים
 וגס שלהם. החוטם ראש על פניהם על שגיוסתו שם בכ"מ ע' פיהם היא הב"י שגי' ומש"כשבולט.
 עד כשמכסים מכוסה ממילא שהוא כיון לדרכינו החוטם להזכיר צריך אמאי כלל קשה אין הזולהגי'
 שם שעד שלהם החוטס ראש על וקאמר כמה עד ומפרש פניהם על המצנפת מחזירים דה"פהפה.
 כוא"ו שלהם החוטם ראש ועל להגי' משא"כ הלסתות. שעל השער מקום סוף שזה יותר ולאמכסים
 כן. לומרשא"א

 מלמעלה העטיפה לעשות שכוונתו לדחוק שאפשר אף השני. כדרך למד שבמשטות אה"נוהנמוק"י
 השני כהדרך שלומדים ראשונים יש דבלא"ה לדחוק א"צ אך העליונה, השפה שזה החוטם תחתעד
 אות בראשית ראשונה שנה הלכות חי יוסף בעו איתא ]וכן ע"ש הנ"ל המאורות ספר מדברי נראהוכן



 )מב( ו גליון ז'שא
-

 קיא

 רשכ"ה מדברי להוכיח ומש"כ כדרכינו. עטי"ש שמפרשים דעות גם שיש להראות רק ומטרחינויא.[
 שאין סחם פנים דאיתא דיכא משא"ב חוץ, כפירוש קאטר דהתס ראיה אינו פנים נקרא מהפניםשחלק
 סתירה יש החוטם ]וכענין מפיו. למטה רק וב"ש הפנים של בלבד התחתון חלק על קאי שזהלפרש

 כד.[. לדף סו. בדף מש"כ דיןלכאורה

 לתרץ רק וכוונתו מידי מוכח לא ומהלבוש כמש"כ. דלא לעניננו משמעות שום אין באו"חמהב"י
 הלבוש קאמר וע"ז לעיל. בד"ז שנגענו וכמו שפם רק איתא כפסוק הא הראש לכסות שצריך לןמהיכא

 על שתהיה צריכה שהעטיפה ש"מ ראש וחפוי אבל כתיב והתם שפס על תעטה לא הכאומדכתיב
 פיו על קצתו ויחזור בטלית ראשו שיכסה שכתב והלשון ברמכ"ן. הדברים ומקור הראש. ועלהשפם
 ואין הלבוש, כלשון כתב והחכ"א כדרכינו. שס"ל שנתבאר ממש השו"ע כלשון הוא החוטם ראשועל

 ענין דזה הרי שפם על תעטה דלא מקרא הראש עטיפת לזה קורא דהגמ' חיוכים שני שישהכוונה
 ראש. וחפוי אכל מהפסוק לזה וסמך הראש עטיפת ע"' הוא הפסוק שפירוש קיבלו שחז"ל אלאאחד..

 זה אם סיו עד עטי"ש לפירוש ענין דא"ז לק"מ לאחריו ושנים לפניו ציציות שני דמסדריםומהא
 ופשוט. מלמטה אומלמעלה
 ואחרונים ראשונים בכמה מבואר שהרי לזה שא"צ מלבד בקש"ע מהדיוק לחדש שרצהומה
 כיסוי מדין הפנים לכסות יש קבלה שע"פ כדבריו מקום כשום נזכר לא גם עטי"ש, בפירושכדרכינו
 כזו. משמעות שום אין וכאדצה"חהראש.

 שאפשר מה הפנים מקצת לכסות כדי שזה העינים לפני הכובע דמושכים הא לתרץ שרצהומה
 וא"ב הפנים של התחתון החלק אלא בעטי"ש מתכסים העינים אין מהראשונים לאף לפ"ר הריבזמנינו,
 הוא הענין וכי כלל, דעט'"ש דומיא שא"ז כיון ראיתו ולהפריע העינים לפני הכובע למשוך לומדוע
 העליון. ולא הפניס של התחתון חלק זה ולדרכו כקרא כתיב שפם הא מהפנים חלקלכסות

 כוז"ל טו, משקין מס' בפירוש לדרכינו. מקורות כמה עוד להוסיף ויש דבריו על השבנו כאןעד
 מלמעלה שהעטיפה הרי הפה.ע"כ. עד השפה עד פנים מעוטף וראשו כפוף יושב הראשבעטיפת
 שייך ולא התחתונה השפה עד שכוונתו צ"ל מלמטה דאלו העליונה. השפה עד הפנים כלומתכסים
 מילתא חדא שזה משמע הפה עד השפה עד פנים מעוטף ראשו הלשון וכן כמבואר. שיט לזהלקרוא
 לחוד. והפנים לחוד הראש נפרדים, דברים שני ולא מלמעלהוהיינו

 כיסוי הוא עטיפה עיקר ז"ל המפרשים כל לדברי ולכ"ע וז"ל הענין בסוף כד. בריטב"א מוכחוכן
 כמו שלא וכו' ראש, וחפוי אכל אומר והכתוב כאבל, ]כצ"ל[ ראשו ומכסה התם וכדאמרינןהראש,
 ואין וזקנם שפתם על כגד חתיכת שנותני' המקומות בקצתשנהגו

 מכסיי
 כדמחזי עטי"ש ועיקר ראשם,

 וכן החוטם, מן למעלה זו ועטיפה הלסתות, שעל שער הוא דקנא ז"ל האי רב ופי' דיקנא, גבי עדר"נ
 ר"נ מדמחוי הראש לכסות שצריך שהוכיח הרי בערכי.ע"כ. אלתאלם אותה וקורין הישמעאליםעושין

 כאותן דלא וקאמר הראש מתכסה ידה ועל מלמעלה שהעטיפה א"ש זה ולדרכינו דיקנא, גוביעד
 מלמטה. נפרד ענין זה הא הראש לעטיפת ר"נ ענין מה השני לדרך אבל מלמטה. העטיפהשעושין

 שקאמר מה פירוש וזהו מלמטה ולא מלמעלה שהעטיפה כדרכינו האי רב דברי שמפרש נמיומדבריו
 הראש. לכסות שצדיך מוכח ולכן מקומה. ולא העטיפה דרך שמפרש החוטם מן למעלה זוועטיפה

 וכו' הראש כפריעת חייב ואבל הרד"ק וז"ל כדרכינו. מבואר שם ביחזקאל דוד ומצודת ברד"קוכן

 כדרך לא תעטה ולא ז"ל וכמצ"ד לאכילות. סימן שהוא הראש עם השפה כעטיפת כסודרוויעטוף
 גם השפה עיטוף שע"' מלמעלה עטי"ש שמפרשים מבואר השפתים. שער עד ראשו שמעטףהאבל
 מלמטה. ולא מתכסההראש

 דאיתא הא פירשו מהראשונים שכמה מו"ק, מס' הרי"ף על הקדמונים לאהד פ" על 211 כהערהוע'
 מגופו שחוץ דבר בראש האמורה הוייה אף מגופו שחוץ דבר בבגד האמורה הוייה מה לרע"ק טו.בגמ'

 ולכסות ראשו שעל הכיסוי לפרוע שצריך שפירושו וסודרא, אכומתא לא אר"פ אתפילין לאומאי
 עיטוף. והוא השפה עד הראש על להניח חייב סודרא וז"ל משקין מס' פי' המה הלא השפה. עדראשו

 מגופו חוץ דברים בראש האמורה ]כצ"ל[ הויה אף וז"ל ה"1 פי"ב נגעים פרשת תזריע לתו"כוהראב"ד
 מכוסה ושפמו ראשו יהיה אלא בנ"א כשאר בכובע ויתפאר כמצנפת ראשו תצנוף שלאפירוש
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 בראש הוייה נאמרה רע"א וז"ל %5 עמ' תזריע הגדול ובמדרש הרלכ"ג. בשם ובארבנאלכאבל.ע"כ.
 כל מצורע אמרו מיכן הכובע מן פריעה שתהא מגופו חוץ שהן דברים בראש האמורה הוייה אףוכו'
 הזכיר מדלא הרמכ"ם דעת גם שכן שהוכיח וע"ש שפם. על ועוטה מכוסה ראשו יהא חלוטו-מי

 אכל הל' בריצ"ג מצאתי וכן הראש. פריעת ה"ה שפם על שעטיה וע"כ הראש דפריעת הדיןהרמב"ם
 וסודרו ממגבעתו הראש וגלוי שער ]כצ"ל[ גידול הראש פריעת מאי ראשו את לפרוע וצריךוז"ל

 שחלק בתוה"א ברמכ"ן וע' וכו'. מרוע יהיה וראשו דתניא ישמעאלים בעטיפת ומתעטף בהםוכיוצא
 מכלל שפס על תעטה ולא מדכתיב כאבל גם כן שלמדו אלו ראשונים דעת לפרש וצריך בזה.עליו
 הראש. פריעת עם מקושר שזה במצורע כמבואר היינו שפם על ועטיה שפם על לעטות חייביםדכ"ע
 חלק וזה ראשו מתכסה שעי"ז כאופן מלמעלה היא שפם על שהעטיה אלו מכל הרי שם. בהערהוע'

 ראיה עוד וזה השפה. עד למשכה צריך עצמה שהכומתא מפורש משקין מס' ובפי' הראש.מפריעת
 זו.[ בגמ' הכותב שם שפלפל למה שייך ]וב"ז כדרכינו.שהרמכ"ם
 אפשר ששפיר וכתב רי"ב כמש"כ ודלא כדרכינו היה הפשוט שהמנהג מבואר וג' א' סי'ובאר"צ

 עד להתעטף הנוהגים בענין גם שם ודן כנ"ל. במלאכתו ולעסוק ורחובות בשווקים ולילך כךלראות
 שהעיטוף איתא ספינקא במנהגי וכן זצוקללה"ה. מגור האדמו"ר עם שקו"ט בזה לו שהיה ע"שהחזה
 כעת הפנים לכסות פשוט שמנהג אחרונים ובעוד כנ"ל. שניהם לעשות בעלזא כמנהגי וכן החזה.עד

 החזה עד להתעטף הנוהגים בענין גם שהאריך לאחר שם הסידור כפסקי קצה"ש בעל וגםהעסיסה.
 על דוד מצודת לבעל הציורים בשער וכן וצע"ג. כן עושין בחו"ל גדולים שכמה שמעתי אולםכתב
 בספר איתא וכן מהפה.[ למעלה העליונה השפה עד רק בעטיפה.]אבל הפנים שמכסים איתאקש"ע
 תורה וכקניו וע"ש. ה' סי' ג' חלק משה באר ובשות ק"ל. ס"ק בהלכהלמשה קש"ע על מלכיםשלחן
 ס"א. א' חלקבהלכה

 להתעטף הנוהגים גם ויש ואחרונים, כראשונים עטי"ש בפירוש דרכים שני שיש הנ"ל מכלנתבאר
 ואלו ואלו האריז"ל, בדברי דרכם עפ"י מלמטה אפי' דיקנא גובי עד מתעטפים שאין ויש החזהעד
 חיים. אלקיםדברי

 אם גם בעצה מחשבות בעל שלפי הפסוקים אמירת כענין הראשונים בדברי שכתבתי מה אגבדרך
 אין כזו דכעטיפה די"ל נכון אינו לכאורה הפסק, הפסוקים אמירת הוי הפה עד מלמטה עטיפהיעשה
 משא"כ הפסק הפסוקים אמירת אין ולכן ציצית מצות אז מקיים ובודאי שלנו לבישה מדרך כ"כשינוי

 ודו"ק. מכוסיםכשהפנים
 פיו עד רק ראשו מול הטלית מוריד אם ומיהו שכתב שם הסידור בפסקי ע' בזה קה"ש בעלובדעת
 ורק ציצית מצות ומקיים הטלית לשפת מתחת בעינים להביט שאפשר לבישה בכלל הואעדיין

 מקיים ואין לבישה הוי דלא ס"ל כזה להביט שא"א הפנים מן למטה עד מכן יותר הטליתהמושכים
 וכדברי זה, בכלל הם הפה עד המכסים שגם בקה"ש כמש"כ דלא וזה הפסק. הם והפסוקיםהמצוה

 בעצה.המחשבות
 ואין מנה מאתים דבכלל מהצורך יותר מתעטף אם ציצית לענין לן איכפת שלא שם דברינוובעיקר

 ע"ש. ג סי' שם כאר"צ מכובר כן כך, ללבוש אצה שעכשיו כיון יותו שמעוטף כמה גריעותאשום
 דשמיא. בסיעתא דהלכתא אליבא שמעתא ולאסוקי האמת אל לכוון שנזכהויה"ר

 *ערלמזנתן

 החנוכה הלל קריאת חיוב גררבענין
 דוד משה רבי הגאון של שיעורו ל"ח בגליון הנדפס על הכותב הרב העיר קכ"א עמוד ט'בגליון

 ותמה חג, מדין דחיובו בדבריו הוכיח אשר בחנוכה, הלל קריאת חיוב גדר בענין זצ"לשטיינווארציל
 דחנוכה והלל מלאכה, בעשיית שנתקדש כיום רק הלל תיקנו דלא מפורש " דף ערכין דבגמ'הכותב
 כיסא. משוט דהוא שםאמרו



ק* שב( 1 ~יי ז'אח

 התייחס שם בשיעורו והרי הנ"ל, הגמ' סוגית הנ"ל הגאון מעיני נעלם לא כי ספק איןואמנם
  ועשאום קבעום בגמ' אמרו מ"מ מלאכה בעשיית נתקדש לא דחנוכה דאף שם ביאר כאשר זולסוגיא
 דיליה דהלל ומשמע טובים, כימים קבעום הלל אמירת דלענין דמשמע והודאה, בהלל טוביטכימים
 טוב ליום קכעוהו הנס דמחטת הכוונה ניסא משום בערכין שם שאמרו דמה צ"ל ועד"ז חג, מדיןהוא
 והיינו הלל[, לענין יו"ט קבעום לא למה ג"כ הכוונה וכו' פורים לענין שם דפריך מה ]וכן הלל,לענין
 תענית תוס' בלשון גם וכמפורש הלל, לענין טוב ליום הנס משום נקבע הנס בהם שנעשה אלודימית
 ימיה הח' דבל הלל לגמור הוא דין דחנוכה שכתבו: הנ"ל( הכותב )שהביא ויו"ט ד"ה ע"ב כ"חדף
 יום היה יום דכל משום הוא הלל דדין להדיא הרי ע"ש, כו' טוב יום וחד חד כל והיה מתגדל הנסהיה
 המעמד את דוחה דהלל הא שפי' שם תענית להרמב"ם פיהמ"ש ]וע"ע מתגדל. שהיה הנס מהמתסוכ

 שכחנוכה הלל דדין ומשמע יעוי"ש, בחנוכה, והיינו הלל שאומרים ביש מעמד אומרים שאיןדהכוונה
 מחמת מעמד אומרים אין היום שכל חזינן שהרי הנס, על שירה דין ולא היום קדושת מחמתהוא

 הלל[. זה ביוםשאומרים
 ופרש"י כו' תבוא שלא צרה בל על הלל לומר תיקנו נביאים גבי בפסחים רש"י מדברי שהביאומה
 כל אלא כן, פירש דלא הרמב"ם מדכוי דמוכח ח"ו דחנוכה פ"ג המ"מ מש"כ ידוע הא חנוכה,כגון

 נביאים לתקנת ענין ואינו מדבריהם הוא שבחנוכה הלל דין וככללם קבועים בימים הללאמירת
 שירה מדין אינו שבחנוכה הלל דדין הרמב"ס בדעת המ"מ מדברי שם ומשמע גאולה, על הללשתיקנו
 ל' גליון כאו"י כקובץ ומבואר כמובא ובכתביו, בספרו הגרי"ו כן ביאר וככר יעוי"ש, חג, מדיןאלא
 המ"מ. שפירשו וכפי הר"מ כדעת מוכרחים והדברים יעו'"ש, קכ"ז,עמוד

 דוקא הוא גאולה על הלל דדין דאפשר לצדד הנ"ל הגאון שכתב למה מקום שפיר ישועפי"ד
 הגמ' כוונת אין הנ"ל לפי הרי דערכין מסוגיא הכותב שתמה ומה לדורות, לקבעו ולא הגאולהבשעת
 לתקנת ענין ואינו חכמים מתקנת והכל הנס, משום הוא החג דקכיעת אלא הנס, על שירה מדיןשם

 הנ"ל. הרמב"ם מדברי וכדמוכחהנביאים

 שבארון הכהןיוחנן
 ירושת"ו יוחנן דרכינו אולפנאבית

 בתפילה קשושבענין
 ליישב גולדהבר[ יחיאל הרב כזה האריך מא ]ובגליון קארפ, מרדכי משה הרב האריר ל"גבגליון

 התורה מן קידוש יד"ח דיוצאין הסובר המג"א דברי על כ'[ ס"ק רע"א ]סי' המשג"ב שהקשהמה
 נתכוון לא הרי בתפילה קידוש יד"ח יוצא איך כוונה, צריכות דמצוות דקיי"ל מה דלפיכתפילה,
 " ס"ק ס' סי' במשנ"ב שהובא הח"א דברי ע"פ ליישב הנ"ל ורצו יעוש"ד, קידוש יד"ח לצאתבתפילה
 לשם נתכוון ]כשלא המצוה ולעשות לחזור ליה דמצרכינן דמה ס"ת בכלל הח"א דכתב עוד ודעוז"ל;
 שהיתה בתקיעה כגון מצוה לשט היתה לא הראשונה שעשיה לתלות שיש כמקום היעומצוה[

 התפילה בסדר קוראים  שאנו כדרך ק"ש קורא אם אבל וכדו' לימודו דרך שהיתה כק"ש אולהתלמד
 אע"פ לצאת כדי עושה זה משום שהרי יצא לצאת כיון שלא אע"פ לולב ונטל תקע או מצה  שאכלוכן

 מעכב, לא יד"ח לצאת בתפילה נתכוון שלא אע"פ קידוש לענין בנדו"ד ה"נ א"כ עב"ל מכווןשאעו
 מעכב. הסווגה שאין התפילה בסדר בק"שכמו

 שנסתפק ס' בסי' הפמ"ג דברי ע"פ הנ"ל המשנ"ב קושית ליישב שליט"א מארי מאבא שמעתיוכן
 קאך כוונה בלא אף יצא מדאורייתא אבל מדרבנן רק היינו כוונה צריכות דמצווח דקיי"ל דהאדאפשר
 מדאורייתא קידוש יד"ח יצא ה"נ לכן הסמ"ג[ דברי על מאוד שפקפק וי"א ד"ה בביה"ל ס' סי'יעו"ש
 כוונה. בלאאף

 משום כוונה ללא כתפילה קידוש יד"ח יוצא אינו לכו"ע וודאי דבנדו"ד שליט"א א"ב העיראמנם
 לצאת שרצונו כיון בתפילה קידוש יד"ח לצאת שלא להדיא וכמכוון הפכיית" "כוונה לו ישדהכא



 וישראל" אהרן "ביתקיצךקלו

 ג'[ ס"ק תס"ו ]סי' אברהם המגן וז"ל שכתב, כמו דלא מפורש מצות אפיית בהלכות מצאתיואח"כ
 מ"מ כטליט, יהיו שישארו השיורי' כל אומר לבהמתו שנותן שקודט את"ל ואפילו דבריו,כאמצע
 השקל המחצית עליו וכתב ע"כ, וכו', תס"ח סס"י כמ"ש ותאכלם, בהמתו תחזור שלא לכערםצריך
 שנותן קודם עכשיו ויבטל כן יעשה אפילו לדינא, מ"א כוונת אלא וז"ל, דבריו באמצע ג'ס"ק

 מ"א שכתב ואע"ג חמץ, להאכיל אסור הפקר לבהמת דאפי' תס"ח ס"ס כמ"ש מהני, לא אפ"הלבהמתו,
 שאינו כיון בה, ל"ל חזיר שיאכלו למיחש דאיכא אע"ג לבה"כ, חמץ להשליך דמותר ב' ס"ק חמ"הסי'
 לביה"כ, הוא ההתר דבל מפורש כתב הרי ע"כ, וכו', בהמה לפני נותן כאילו הוי הכי החזיר, לפנינותן
 חנ"ה, סימן אכרהס המגן דברי על זאת וכותב אסור, פיה לתוך שלא אפילו בהמה לפני לינתואכל
 לתוך נותן שאינו אע"פ הפקר בהמת לפני ליחנו אסור הכא ואפילו לכערו, מנת על דנותנו מדוברושם
 הבהמה.פי

 גולומב אברהםנחום
 ירושת"ו סטולין קרליןישיבת



קלף %41( 1 גליון ז'שנת

 התייחס שם כשיעורו והרי הנ"ל, הגמ' סוגית הנ"ל הגאון מעיני נעלם לא כי ספק איןואמנם
 ועשאום קבעום בגמ' אמרו מ"מ מלאכה כעשיית נתקדש לא דחנוכה דאף שם ביאר כאשר זולסוגיא
 דיליה דהלל ומשמע טובים, כימים קבעום הלל אמירה דלענין דמשמע והודאה, בהלל טוביםכימים
 טוב ליום קבעוהו הנס דמחמת הכוונה ניסא משום בערכין שם שאמרו דמה צ"ל ועד"ז חג, מדיןהוא
 והיינו הלל[, לענין יו"ט קכעום לא למה ג"כ הכוונה וכו' פורים לענין שם דפריך מה ]וכן הלל,לענין
 תענית תוס' בלשון גם וכמפורש הלל, לענין טוב ליום הנס משוס נקבע הנס כחם שנעשה אלודימים
 ימים הח' דבל הלל לגמור הוא דין דחנוכה שכתבו: הנ"ל( הכותב )שהביא ויו"ט ד"ה ע"ב כ"חדף
 יום היה יום דכל משום הוא הלל דדין להדיא הרי ע"ש, כו' טוב יום וחד חד כל והיה מתגדל הנסהיה
 המעמד את דוחה דהלל הא שפי' שם תענית להרמב"ס פיהמ"ש ]וע"ע מתגדל. שהיה הנס מחמתטוב

 שכחנוכה הלל דדין ומשמע יעוי"ש, בחנוכה, והיינו הלל שאומרים ביום מעמד אומרים שאיןדהכוונה
 מחמת מעמד אומרים אין היום שכל חזינן שהרי הנס, על שירה דין ולא היום קדושת מחמתהוא

 הלל[. זה ביוםשאומרים
 ופרש"י כו' תבוא שלא צרה כל על הלל לומר תיקנו נביאים גבי בפסחים רש"י מדברי שהביאומה
 כל אלא כן, פירש דלא הרמב"ם מדברי דמוכח ח"ו דחנוכה פ"נ המ"מ מש"כ ידוע הא חנוכה,כגון

 נביאים לתקנת ענין ואינו מדבריהם הוא שבחנוכה הלל דין ובכללם קבועים בימים הללאמירת
 שירה מדין אינו שבחנוכה הלל דדין הרמב"ם בדעת המ"מ מדברי שם ומשמע גאולה, על הללשתיקנו
 ל' גליון באו"י כקובץ ומבואר כמובא ובכתביו, בספרו הגרי"ז כן ביאר וכבר יעוי"ש, חג, מדיןאלא
 המ"מ. שפירשו וכפי הר"מ כדעת מוכרחים והדברים יעוי"ש, קכ"ז,עמוד

 דוקא הוא גאולה על הלל דדין דאפשר לצדד הנ"ל הגאון שכתב למה מקום שפיר ישועפי"ז
 הגמ' כוונת אין הנ"ל לפי הרי דערכין מסוגיא הכותב שתמה ומה לדורות, לקבעו ולא הגאולהכשעת
 לתקנת ענין ואינו חכמים מתקנת והכל הנס, משום הוא החג דקביעת אלא הנס, על שירה מדיןשם

 הנ"ל. הרמכ"מ מדכרי וכדמוכחהנביאים
 שנררון הבהןיוחנן

 ירושת"ו יוחנן דרכינו אולפנאבית

 בתפילה קידושבענין
 ליישב גולדהבר[ יחיאל הרב בזה האריך מא ]ובגליון קארפ, מרדכי משה הרב האריך ל"גבגליון

 התורה מן קירוש יד"ח דיוצאין הסובר המג"א דברי על ב'[ ס"ק כע"א "י' המשו"ב שהקשהמה
 נתכוון לא הרי בתפילה קידוש יד"ח יוצא איך כוונה, צריכות דמצוות דקיי"ל מה דלפיבתפילה,
 י' ס', ס' ס" בטשנ"ב שהובא הח"א דברי ע"פ ליישב הנ"ל ורצו יעוש"ד, קידוש יד"ח לצאתבתפילה
 לשם נתכוץ ]כשלא המצוה ולעשות לחזור ליה דמצרכינן דמה מ"ח בכלל הח"א דכתכ עוד ודעוז"ל:
 שהיתה בתקיעה כגון מצוה לשם היתה לא הראשונה שעשיה לחלות שיש במקום היינומצוה[

 התפילה כסדר קוראים שאנו כדרך ק"ש קורא אם אכל וכדו' לימודו דרך שהיתה בק"ש אולהתלמד
 אע"פ לצאת כדי עושה זה משום שהרי יצא לצאת כיון שלא אע"פ לולב ונטל הקע או מצה שאכלוכן

 מעכב, לא יד"ח לצאת בתפילה נתכוון שלא אע"פ קידוש לענין בנדו"ד ה"נ א"כ עכ"ל מכווןשאינו
 מעכב. הכוונה שאין התפילה בסדר בק"שכמו

 שנסתפק ס' בסי' הפמ"ג דברי ע"פ הנ"ל המשנ"ב קושית ליישב שליט"א מארי מאבא שמעתיוכן
 ]אך כוונה בלא אף יצא מדאורייתא אבל מדרבנן רק היינו כוונה צריכות דמצוות דקיי"ל דהאדאפשר
 מדאורייתא קידוש יד"ח יצא ה"נ לכן הסמ"ג[ דברי על מאוד שפקפק וי"א ד"ה בביה"ל ס' סי'יעו"ש
 כוונה. בלאאף

 משום כוונה ללא כתפילה קידוש יד"ח יוצא אינו לכו"ע וודאי דבנדו"ד שליט"א א"מ העיראמנם
 לצאת שריונו כיון בתפילה קירוש יד"ח לצאת שלא להדיי וכמכוון הסכיית" "כוונה לו ישדהכא
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 כקושייתו ב' ס"ק רע"א סי' המשנ"ב כוונת וזהו סעודה ובמקום הכוס על שיהיה כתק"ח קידושיד"ח
 או יין לו שיש כיון כתפילה דזכור המ"ע את לצאת לכוון העולם מדרך אין ומסתמא וז"ל: המג"אעל
 ויהיה עתה משיצא דאורייתא המ"ע אז שיצא יותר וטוב כדין בברכה אח"כ עליהם לקדש ויכולפת
 לצאת שלא להדיא וכמכוין הפעיית" "כונה הוי דהכא וכוונתו עכ"ל סעודה במקום ושלא כוסבלא
 סעודה. וכמקום הכוס על קידוש יד"ח לצאת שרצונו כיון בתפלה קידושיד"ח

 הנ"ל, הח"א דברי מחמת החת"מ בלשון להגיה שרצה מה ט"ז הערה מ"ז פרק שש"כ עוד]וראה
 הפכית[. כוונה הוי דבנדו"ד כיון להגיה צורך אין האמורולפי

 קידוש יד"ח לצאת שמכוון כמי הוי דכסתמא למיכר, לן דאית לכת, הרחיק קארפ הרמ"מוהנה
 השבת". ב"כניסת מיד הקידוש דיהיה דבעינן משום כתפילה, הוי קידוש דין דעיקר משוםבתפילה.

 על גם לקדשו נוספת תקנה דהוי אלא השכת, ככניסת דהינו בתפילה הוי הקידוש דעיקר אמרינןלכן
 בכניסתו. השבת לקדש דבעינן מילתא כהא שהאריך בדבריו ועיי"שהיין.

 כדי כתפילה, קידוש יד"ח לצאת דבעינן לומר חשו שלא הפוסקים מדברי אנסי מכמה נראהאמנם
 הרא"ש והרשב"א הר"ן הראשונים לדעת יענה מה א. שאבאר: וכמו "בכניסתו" השבת לקדששנוכל

 דתיקשי בתפילה, קידוש יד"ח יוצאין דאין דסברי ס'[ סי' ושאג"א רע"א סי' בכיה"ל ]יעוייןוהראכ"ן
 עליו קיבל כבר שהרי ככניסתו" "קידוש יד"ח יצא לא הלא תפילתו אחר כשמקדש דהלאלדידהו
 לענין מעכבת התפילה דאין מוכח אלא בסעודתו, עתה רק עשה לא קידוש ואילו בתפילתושבת
 הפמ"ג דברי ב. בכניסתו". "קידוש מיקרי שפיר התפילה[ ]אחר כסעודתו וכשמקדש בכניסתו,קידוש
 לקדש חכמים דחקנו דהשתא לד[ מצוה כמנח"ח וחוכא ח' אות ג' חלק כוללת ובפתיחה רע"א]סי'
 לצאת שלא דיכוון בשו"ע החת"ס דברי וכן יצא, לא אףימדאורייתא בתפילה מקדש אם היין,על

 החח"ס כתב כן וכמו סעודה. ובמקום הכוס על קידוש יד"ח לצאת שיוכל כדי כתפילה, קידושיד"ח
 סברא איכא אי ולכאורה בתפילה, קידוש יד"ח לצאת שלא מתנה ב"ד כלב דהוה כא סי' או"חבתשו'
 יד"ח לצאת דלא חכמים אמרו איך בכניסתו", "קידוש דלקיים היבא כי בתפילה תהוי הקידושדעיקר
 בתפילה קידוש יד"ח יוצא כשאין דאף מוכח אלא בכניסתו" "קידוש ענין מפסיד הרי כתפילה,קידוש
 בער"ש ערבית להתפלל דמקדימין כ' סעיף רמז סי' השו"ע מש"כ ג. בכניסתו. קידוש יד"ח יוצאנמי

 ערבית תפילת מקדימין ולכן כוכו, הש"ץ באמירת שבת לקבל דנהגו משוס הטעט, האחרוניםוכחכו
 דלא לדידן ]אף הטעם כתבו לא למה ולכאורה במשנ"ב. עיי"ש במוקדם שבת דלקבלו היכיכי

 יד"ח דיוצאים משום התפילה, דמקדימים וכדו'[ שיר במזמור אלא ברכו, באמירת שכתמקבלים
 מהפוסקים משמע ד. ככניסתה. מיד קידוש יד"ח לצאת כדי להקדימה יש ולכן כתפילהקידוש

 קידוש לצאת יכולות אם להסתפק הדגמ"ר יצא ולכן שכת, בליל ערבית להתפלל נהגו לאשהנשים
 ולמה מד[ מג הערה נא פרק כשש"כ המצויין בכל ]עיין דאורייתא מוציא דרבנן דאין מחמתמבעליהן

 אלא בכניסתה", "קידוש מצות לקיים כדי כתפילה הוי הקידוש דעיקר משום להתמלל, הצריכוןלא
 קידוש מצות שמקיים משום עדיף טפי בתפילה שכשמקדש לומר חשו שלא הני מכלמשמע

בכניסתה.
 אחר עד מאחרה אלא בכניסתו, מיד השבת מקדש שאינו לזה חשו לא למה תלמוד, צריךובאמת
 הקידוש שיהא דבעינן משום קידוש, לפני בעלמא טעימה אפי' חכמים שאסרו עצמך, והגעתפילתו,
 "סעודה" אלא אסרו לא התם שהרי וכדו', ערבית תפילת לפני "טעימה" אסרו לא ~לכן בכניסתו,מיד
 אבל ימשך, שלא כדי סעודה אלא אסרו לא לכן בכניסתה מיד חלה המצוה אין המצוות, דבכלמשוט
 במשנ"ב וכמבואר טעימה, אפי' אסרו בכניסתה, מיד דהמצוה כיון בקידוש ומשא"ע גזרו, לאטעימה
 כענין שעסוק דגל י"ל ואולי התפילה, אחר עד הקידוש שמאחר לזה חשו לא ולמה יא[ ס"ק רע"אסי'

 לכן שבת קבלת בענין דעסוק כיון בכניסתו קידוש לענין עיכוב הוי לא ובתפילותיה בקבלתהשכת,
 תלמוד. צריך ועדיין בכניסתה, קידוש לענין עיכוב תהוי שבת דתפילת חשולא

 כליל בביתו ערבית תפילת מנין לו שהיה מ"גר"ח דב מעשה קאדפ הרמ"מ כותב מאמרובסוף
 בברכותיה, ק"ש קורא ואח"כ הצבור, עם שמו"ע מתפלל היה בק"ש, מאוד מאריך שהיה ומשוםשבת,
 יד"ח יוצאין דבתפילה משום היה וטעמו הצבור, עם התפלל לא ואף מזה, נמלך ימיו, כסוףואמנם
 ק"ש למצות קודם תדירה אינה שהיא קידוש מצות שקיים נמצא ק"ש קודם מתפלל אי וא"כקידוש,



קלת )מב( 1 גליון ז'שנה

 קידוש יד"ח לצאת שלא לכוין ס"ל ולא כציבור, תפילה ביטל אף זה משום דהגר"ח הר'התדירה,
 עכ"ד. כתפילה קידוש מצות לקיים התקנה מעיקר הוא דכך שכתב כמו והיינו הכוס, על רקכתפילה,

 דבעינן משום היינו בתפילה, הוי הקידוש דעיקר דהא דבריו ביסוד האריך קארפ, הרמ"מוהנה
 קידוש, מצות קודם להיות צריכה ק"ש דמצות הגר"ח, חש למה דכריו ולפי בכניסתה", "קידוששיהא
 חובתה קידוש מצות ואילו הלילה. בכניסת מיד חוכתה אין ק"ש מצות הרי תדירה, הוי דק"שמשום
 חוכתה שאין כיון תדירה, דהיא כיון קודמת ק"ש דמצוות לומר הכא שייך לא א"כ השבת בכניסתמיד
 כשיש רק קודם, דתדיר הכלל שייך ]דלא ככניסתה מיד חובתה קידוש ומשא"ב השבת בכניסתמיד
 שמצות בנדו"ד אכל קודם, דתדירה אמרינן להקדים, מה 'ודע ואין בזמנם, שוות מצוות כ'לפניו
 הגר"ח דסבר מוכח, אלא ק"ש[ קודם לקידוש לאקדומי הו"ל ק"ש ומשא"כ בכניסתה, חובתהקידוש
 מפני קודמת ק"ש אדרבה אלא בכניסתה, דקידוש ענין מפני ק"ש לפני - דתפילה קידוש להקדיםדאין
 בכניסתה. קידוש לענין עיכובא הוי דתפילה לומר חש דלא הרי תדירה,שהיא
 הבה"ג לדעת שחש נראה הכוס, על רק כתפילה, קידוש לצאת שלא לכוון הגר"ח רצה שלאומה
 כתפילה, אחת שבת, כליל פעמים שני לקדש מדאורייתא חיוכא דאיכא ו'[ אות כמאמרו שם]הובא
 דיש זו, שיטה לצאת דרצה כיון בתפילה, קידוש חובת לצאת שלא לכוון רצה לא לכן הכוס, עלואחת
 כתפילה. גםלקדש

 החת"ס להדיא כתב וכן בתפילה, קידוש יד"ח לצאת שלא לכוון העולם, דדרך האמור, מכלהמורם
 בתפלה, קידוש לצאת וכוון כן, נהג לא הגר"ח ]אולם כתפילה, קידוש לצאת שלא לכוון שישכשו"ע
 אחת מדאורייתא, כלילה פעמים שני לקדש שיש הבה"ג שיטת לצאת היתה שכוונתו נראהאמנם

 סעודה. ובמקום הכוס ועל כברכה שהיא הכוס על הוא הקידוש ועיקר הכוס[ על ואחתכהפילה,

 דאורייתאכיקרא
 שמעיה זלמןשלמה

 ירושת"ו יוחנן דרכינו אולפנאבית

 במסח ההפקר לכלבים חמץהאכלת
 בפסחים רש"י דכתכ הא לתרץ כדי עליו, שהערתי מה על שמש 'עקב ר' הרה"ג השיב ל"ובקובץ

 בירושלמי דאיתא מהא האחרונים עליו דהקשו לכלבים, בפסח חמץ להאכיל דמותר ע"כ[ ה']דף
 ותירץ להלכה, פסקינן וכן לבהמה, שנותן מזה שנהנה משום הפקר לבהמת אסלו חמץ להאכילדאסור
 כוונתו אם הבהמה ולפני אסור, הכהמר דבפי הבהמה, בפני לנוחן הבהמה בפי נותן אם לחלקשיש
 בהמת "לפי" לותנו דדוקא וז"ל, ט'[ ס"ק תס"ח ]סי' השקל ממחצית זאת מותר,ודייק כן ע"ילבערו
 יאכלוהו שדגים אע"ג למים בזרקו וכן יאכלנו שחזיר שידע אע"ג לבהכ"ס זרקו אם אבל אסור,הפקר
 מותר, הכהמה לפני נותן אם אבל אסור, הכהמה בפי שדוקא מלשונו שמשמע ע"כ, כה, לןלית

עכתו"ר.
 דבריו באמצע לשונו וזה שכתב, כמו דלא יראה ב'[ ס"ק תמ"ה ]סי' אבניהם במגן המעייןוהנה
 יאכלו נמי כמים דא"כ חזיר או כלב שיאכלנו למיחש וליבא פירור, א"צ הכסא לכיח השליכו אםמיהו
 אלא אינו שההתר משמע ע"כ, וכו', לאכול לפניו נותן אינו שהוא כיון חיישי לא אלא הדגים,אותם
 שנותנו ומדובר לפיו, נותן שאינו אע"פ אסור לאכול לפניו נותן אם הא לאכול, לפניו נותן שאינוכיון
 לכערו.כדי

 זרקו אס "אכל לדבריו, ראיה משם שהביא השקל המחצית כתב מה מפני לשיטתו להבין צריךוכן
 צריך היה כה", לן לית יאכלוהו, שדגים אע"ג למים בזרקו וכן יאכלנו, שחזיר שידע אע"גלבהכ"ס
 דכתב דהא לומר נראה לכן מותר לאכול הבהמה לפני נותנו אם דאפילו גדול יותר חידושלומר

 ויתכן אסור, ג"כ הבהמה לפני הגיחו אפילו אלא דוקא, לאו זהו הפקר בהמת "לפי" השקלהמחצית
 מקומו על הכל 'בוא זה ולפי לפני, לומר וצריך ג', אות כאן דחסר דפוס טעות הוא לפי שכתבשמה
 שכתב. כגיודלא
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 ג'[ ס"ק תס"ו ]סי' אברהם המגן וז"ל שכתב, כמו דלא מפורש מצות אפיית בהלכות מצאתיואח"כ
 מ"מ בטלים, יהיו שישארו השיורי' כל אומר לבהמתו  שנותן שקודם את"ל ואפילו דבריו,כאמצע
 השקל המחצית עליו וכתב ע"כ, וכו', תמ"ח סס"י כמ"ש ותאכלם, בהמתו תחזור שלא לבערםצריך
 שנותן קודם עכשיו ויבטל כן יעשה אפילו לדינא, מ"א כוונת אלא וז"ל, דבריו באמצע ג'ס"ק

 מ"א שכתב ואע"ג חמץ, להאכיל אסור הפקר לבהמת דאפי' תס"ח ס"ס כמ"ש מהני, לא אפ"הלבהמתו,
 שאינו כיון בה, ל"ל חזיר שיאכלו למיחש דאיכא אע"ג לבה"כ, חמץ להשליך דמותר ב' ס"ק תמ"הסי'
 לביה"כ, הוא ההתר רכל מפורש כתב הרי ע"כ, וכו', בהמה לפני נותן כאילו הוי הכי החזיר, לפנינותן
 חנ"ה, סימן אברהם המגן דברי על זאת וכותב אסור, פיה לתוך שלא אפילו בהמה לפני לינתואבל
 לתוך נותן שאינו אע"פ הפקר בהמת לפני ליחנו אסור הכא ואפילו לכערו, מנת על דנותנו מדוברושם
 הבהמה.פי

 גולומב אברהםנחום
 ירושת"ו סטולין קרליןישיבת
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 שור אביש יוםאכן

 אדמו"ר מרן של המהור גופוהעברת
 הקורש לארץ מע"א ממתאפין-קארלין יוחנןרבינו

)ב(
 ו' וביום זיע"א, יוחנן רבינו אדמו"ר מרן של מהסתלקותו ימים שבועיים אלא חלפולא
 החל ומיד ישראל, מארץ החסידים כשליח יורק, לניו ז"ל אוירבוך פייבל רבי הגיעטבת

 הקודש. לארץ זיע"א יוחנן רבינו אדמו"ר מרן של הקודש ארון את להעלותבפעולותיו

 הרב עמיתו ליבלחט"א ז"ל פייבל רבי ששלח באר"י החסידים לחבורת אגרותיומתוך
 מרן של הטהור ג101 להעברת מאמציו על למדים אנו שליט"א בוקשפן שמעון רביהגאון
 מרן אחריו שהשאיר הכתבים בין בחיפוש רבות שעות עמל טבת י"ז ראשון ביוםזיע"א.
 עלתה לא אך בנדון, מפורש ציווי איזשהוא לאתר בידו יעלה אולי כי תקוה מתוךזיע"א
 בנושא שדנה שבט י"ג ליום אסיפה כונסה בארה"ב תחסידים עם דיונים לאחרבידו.

 להעברה המתנגדים כי וסוכם ונגדה, העברה בעד הדעות, שני הועלו ובפניההעברה,
 הגאונים לרבנים וטענותיהם נימוקיהם את בכתב - אדר חודש בתחילת -יעבירו

 מכרעת, תחיה אלו רבנים של הסופית והחלטתם העברה, בעד פסקו שכברשבירושלים

 לא כי בטענה בירושלים לרבנים אגרת מהחסידים חלק שלחו שבט י"ס רביעי ביוםאך
 ופ' ויחי פ' בתזוה"ק המבוארים אש להבות החוצבים מהדברים דין "בהפסקהתיחסו
 העדה של הביד"צ תברי הגאונים הרבנים תשובת באה כך ועל מות,..", אחרי ופ'תרומה
החרדית:

 תשט"ז. שנת אדר לחודש ח' יום ת"ו, ירושליםפעיה"ק

 מעשה. ואנשי חסידים ונכבדים היקריםלכבוד

 לחדא. יסגא ושלומכןאחדשה"ט

 הרבי הקדוש של הארון העברת בנידון לנכון, קבלנו יתרו לפ' ד' מיום ואגרתכםתשובתכם
 זצ"ל. מטאליןמקרלין

 הדין על ורק אך ומבוסס מיוסד דין שהפסק עלינו מתמיהים שאתם איך לראותונשהוממנו
 לו הנה ויחי, פר' שבזוה"ק החוצבים מהדברים בהפס"ד כלום נזכר ולא וכו' כשו"עהמבואר
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 הלכה והנגלה הנסתר שמחולקים שכ"מ ידוע אז גס להימך מפורש היה שבזוה"ק ונניחיהיה
 חל מלאכי יד בספר ראה זצ"ל, הרדב"ז ה"ה הק' האר"י סיטי והמקובל הגאון פסק כךכהנגלה,

 הב"י מרן הרי ועוד הלוי ומהר"י והיוחסין הרדב"ז רבינו בשם התלמודים שני כללישני
 דלא ולמעשה להלכה שהסכים הרי הביא לא ובכאן הזוהר דעת תמיד מביא השו"עמחכר

 נאמד שע"ז רק נאמר לא ויחי פ' כזוה"ק כי מעינינם ג"כ נסתר הנסתו באמת אסנטכהנסתד,
 אמרו ע"א קי"א בכתובות בקיצור דילן בגמרא נמי איתא זה ומאמר ארצי, את ותטמאוותבואו
 פסקו ומ"מ שבזוה"ק הנ"ל פסוק מביא שם ובירושלמי תמות טמאה אדמה על עולאאנת

 יעקב שאני ר"י דאמר שם בזוהר דמשני מאי לפי ובפרט לפנותו, ומצוה דמותרלמעשה
 לעולא העלוהו באמת ולכך הקדושים הצדיקים ככל ה"ה י"ל א"כ ביה אחידא הויתדשכינתא
 שאסור ויאמרו בזה שיעכבו בבל מחכמי אחד נמצא ולא להתם, בא וארונו בא"ילהקבר

 לא"י.להעלותם
 השדי ה"ה ובנסתר בנגלה נפלא בקי הדור וצדיק גאון למעשה להלכה והביאו פסקוכן
 להוליכו דמותר ביו"ד מבואר בחו"ל שמת מי וז"ל ח' אות ישראל ארץ במערכת זצ"לחמד
וכו'.

 ונחלתי עליהם אני קורא דאמר ס"ט סוף כירושלטי קריא בר לדברי הפוסקים חשוולא
 לפנותו מותר נקרר כבר אס ואפי' וכו' נייחא איבא מיתה לאחר גם מ"מ וכו' להועבהשמתם
 לסרב שראיתי לפי אלא לכותבו הוצרכתי ולא מאד פשוט וב"ז וכו' לא"י להוליכו כדימקברו
 שכתם מה ואך עי"ש, וכו' ממצרים ונשאתני ע"ה א' יעקב צווי על לתמוה שכתב שלוםדרכי
 בא"י מח שלא דתי בירושלמי מ"ד סברת לפי ע"ה א' יעקב צווי על לתטוה שיש ומההש"ח
 נעלס כנראה בזה עי"ש המפרשים כן הקשו וכבר וכו' ארצי את ותטמאו ותבואו אומרעה"ב
 בזה המפרשים תירוץ מביא והש"ח שם. ר"י ותירוץ ויחי פ' הנ"ל הזוה"ק קושית שהואממנו
 אכל עכ"ד, לעלות בידם היה שלא ויוסף יעקב טשא"כ כחייו לעלות יכול שהיה למידדוקא
 וכן והפוסקים, מהש"ס שהוא מהשו"ע הלכה ובודאי למעשה, כזה שיאסרו מצאנו לאעכ"פ
 עושים למעשה שלהלכה הזוהר, עפ"י ומתנהגים בקבלה גם פרק היודעים ספרדים עםדברתי
 ובהוצאות בגוף מטפלים לו ויש כך לידי להגיע שיכול למי הוא גדול וזכותכהשו"ע
 ומה וד"ל, כאמריקה שבטמאות טמאה אדמה מקברות להעלות ובפרט בזה, הכרוכותהגדולות
 דעתו גילה המת אם שאפילו פסקו הלא הקדוש, כרסונו שלא זהו שאולי חוששיםשאתם
 גדולה מעלה כי לא"י להוליכו ומותר לו שומעין אין לא"י מיתנא לאפוקי שפיר דלאבחייו
 שם. חמד ושדי ופ"ח במהרלנ"ח כמבואר וכו'הוא

 ת"ח גדולי שמינייהו א"י שבכל קרלין חסידי מעשה ואנשי ח' כל תלמידיו דעתוכן
 נח"ר לו יהיה האדמו"ר שאדרבה מפורשת דעתם בקבלה פרק יודעי ובנסתר בנגלהולומדים
 מסטראפקוב האדמו"ר את שהעלו וכמו הק', ירושלים בחוך עצמותיו ינוחו אם נשמתולעילוי
 ספריו עוד ושם בחיפה דירה ושכר בכאן להיות היה מאוויו כל הלא כי זאת ועודזצ"ל,

 ששילם שלכם ההוכחה וע"כ לכאן, יבוא שנה כעוד כי אז מפורש דעתו וגילהומטלטליו,
 כלום. אינו אמריקא אנשי בשביל קרקע לקנות החברה בידיוהחזיק
 הארון לפנות ותטהרו לציית... ועליכם מתחילה ופסקנו שכתבנו כסו אמת דין הדיןוע"כ
 כמו בעוה"ב חלק קנה כאילו ד"א הקונה כל אשר הקדשים קודש בירושלים ולהטמינוהקודש
 השדה. חלקת את ויקן הכתוב על וישלח בפ' בהרמב"ן גם והובא עזרא האבןשכתב

 עפר. שוכני וירננו יקיצו בעת לראות ונזכה וישראל אהרן ביה עלושלום

 וחסידים פרושים אשכנזים מקהלות לכל ירשת-ו רפעיה"ק הביד-זכ-ד
 ראב"ד עפשטיין ז"ל בחגר"י פנחסנאם:

 רייזפן הלוי יצחק ישראלנאם:
 יושריו חלוידוד



 )מב( 1 גליון ז'שנח
-

 קיט

 שללו אשר החסידים העלו בארה"ב, החסידים אסיפת של האמורה להחלטהבהתאם
 הגאונים לרבנים הריצום אדר ה' וביום הכתב על ונימוקיהם טעמיהם את העברהאת

בירושלים:
כעזהשי"ת

 קרלין מסטולין אדמו"ר של הק' ארונו העברת בענין גאוגס כ' לפני השאלה נשאלהכבר
 עלינו, כמצוה דבריהם כל לקבל ועלינו תורה דעת שדעתם אחרי בדברים נרבה ומהלאה"ק,
 והחרדה היראה מפני וסליחה, מחילה בקשח אחרי אמנם ח"ו. מאתם שנעלם מה נגידומה
 שהרי נ"ע קרלין מסטולין אדמו"ר זצוק"ל הק' אדמו"ר של ורצונו דעתו על ח"ו נעבורשלא
 הרהורי הו"ג לפני ונציע דכריב קצת נרבה - רבו על לחלוק לתלמיד שאסור תורה דעתג"ז

 נחכה. ולתשובתםדברים.

 אלו: הס אצלנו הספקותצדדי
 לא"'ז המ' להעביר שראוי סוברים והכל בדבר מחלוקת אין אםא

 הקבלהז כעלי של ההפך ופוסקים כש"ס מובא אבב
 מיז עם הדין הקבלה עם בזה חולקים שהפוסקיכ נגיד אפח אם1
 לאחר גדול אדם של ניחותא עבדינן אם הדין מה ככ"מ הפוסקים עם שהדין נגיד אם אפי'ר

 בזהז הק' אדמו"ר של דעתו היתה ומה ס"ל. דלא מאיפטירתו

 לרבו תלמידים של דינן מה ניחות" עבדינן אפי' אםח
 להעכירוז מותר לנפטר רוח נחת שיהיה גדול צורך איזה משום אם1

  לא"יו הנפטר להעביד שרפוף סוברים הכל האם -א
 ראו באיסטרין מטיילין הוון לעזר ורבי קיריא בר רבי ת"ג פ"ט כלאים בירושלמי מובאא.
 קורא אני אלו הועילו מה לעזר לרכי קיריא בר רבי אמר לארץ מחו"ל באין שהיוארונות
 ששמה )והגם במיתתכם ארצי ותטמאו ותבואו בחייכם לתועבה שמתם ונחלתיעליהם
 נראה בזוה"ק מפשטות במחכ"ת אבל בחייהם, לבא יכולים שהיו בהם שהכיר אמרהמפרש
 זה הובא וכן ס"ג( סי' בחשוב' חביב א' מהר"ל הכין וכן ככה, הדין ג"כ יכולים היושאפי'
 "כיון הלשון בירושלמי כי התשובה לגבי קצת לשון כשינוי צ"ו פ' ויחי רבהכמדרש
 כיון א"ל הל' ובמדרש וכו' וכפר שנאמר ארונו על ומניחין עפר גוש נוטלין לא"ישמגיעין
 כו'. וכפר דכתיב לו מכפר הקב"ה בא"י נקברשהוא

 ושכבתי אמר יעקב ידידה רבי אמר רכו.( רכה: דף זיטאמיר )דפוס ויחי פ' בזוה"ק מובאב.
 בארעא אתקבר דיליה וגופא אחרא ברשוחא נשמתיה דנסיק מאן תנינן תמן כו' וכשאתניכו'

 נפקא ונשמתיה בקבורהם וקברתני אמר ויעקב נו' ותטטאו ותבואו כתיב עליהקדישא
 הה"ד ביה ואתדבקת ביה אחידת הות דשכינתא 'עקב שאני יהודה ר' אמר אחראברשותא

 ולאחקברא נשמתך כי לאזדווגא אעלך ואנכי בגלותא עמך לדיירא מצרימה עמך ארדאנכי
 כו'. אבהתך בקבריגופך

 אע"ג לעלמין מסאבו רוח גופיה על שליט לא יוסף קמא:( נדף תרומה פ' הזוה"ק וז"לג.
 יסלקון דגופיה בעא לא דא כל ועם כו' אתמשיך דלא בגין מ"ט אחרא ברשו נפקתדנשמתיה

 וגופיה מית לא יעקב גופי ולא עצמותי את והעליתם אמר אלא קדישא בארעא לאתקבראליה
 דדיוקנא גופא דאיהו ותו כו' שלים הוה ערסי" דהא לסט"א דחיל ולא תדיר בקיומאאתקיים
 כו'. עלטא בני שאר כו'עלאה
 עליה תמן לאתקברא ליה ומייתין כחייוי זכי דלא מאן וכל עב:( )דף אחרי פ' בזוה"קד.
 דארעא רשותא תחוח אתי וגופיה אחרא נוכראה כרשותא נפיק רוחיה כו' שמתם ונחלתיכתיב
 קדש. ודיל חול קדש עמיד כביכולקדי12א
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 בעל* ודעת ומדרש בירושלמי שהובא קיריא בר רבי שדעת ברור לענ"דתרי
 לא"י. נפטר להעביר שלאהקבלה
 הקבלה? בעלי של ההסך ומוסקים בש"ס מובא אם -ב
 באלו כמו"ק ולא בכתובותלא

 מגלחיי
 ושראוי הקבלה בעלי לשטת ההפך לענ"ד כחוב לא

 שהיו באלו הק' חז"ל שהכירו ואפשר נפטרים שהעבירו עובדות רק מובא נפטר. כללהעביר
 בק' והשגה ערך לנו ואין נשגב צדיק היה זצוק"ל אדמו"ר שב"ק והגם מאד, גדולהבמדרגה
 כאשר ע"א כ"ה במו"ק וע"ש לכלום. א"ע חשב אח"כ דברים נאריך כאשר בעצמו הואאבל
 ולא והתירוץ קייסז שלדו הונא רב ובגמ' לא ומ"ד לקראתו יצא מ"ד הונא רב של ארונוהביאו
 שלדו היה שלא דעתו על עלה מהיכא ולכאורה יצא, לא ולכן קיים שלדו שהיה קמיהסיימוה
 הנ"ל בזוה"ק שמבואר וכמו העצמות את רק אחרי' להביא טנהגם שהיה משום ע"כ אלאקיים
 מוליכים היו החכמים גדולי שכ' הי"א פ"ה מלכים בהל' הרמב"ם לשון ומדויק יוסף,אצל

 לקברו שכדי להלכה מביא לא הרמב"ם ובאמת המדרגות( להעריך ידעו שהם )משוםמתיהם
 אבל מפנה שלא שבתיך הירושלמי אח מביא אבל מהל' ט"ו הל' בפי"ד לפנות מותרבא"י

 לקברו כדי שס"ה מ"ב שמ"ג יו"ד כש"ע גם שנפסק ירוחם ורבינו הרמב"ן של דינוהשמיט
 שרי כא"י לקברו כדי שה"ה הרמב"ן כמו שנפסק בשו"ע ואפי' חולק. שהרמכ"ם ואפשרבא"י,
 ואסשר מצוה( הלשון כתב חביב בן במהר"ל )זולתי מצוה כתוב לא אבל שסותר רקכתוב

 וכמו ואיש איש במדרגת תלוי כבר וזה שמעכב אחר דבר יש אבל לפנות מותר א"ישמטעם
 פליגי. ולא חדא אמר ומר חרא אמר ומר הקבלה. כעלישסוברים
 שבין בשו"ט וגם כפרה לגבי א"י מעלת כתוכה לפנ"ז עצמו שבירושלמי בעצמךוהגע
 ולכאורה תתכפר, ובזה ומניחין עפר גוש נוטלין שמגיעין כיון השיבו ליעזר ר' ור"לרב"ק
 ישנם רב"ק של בטענתו כי נסתרה, לא ותנואו של הטענה ואעפ"כ הועילו, מה לו יישבבזה
 מחיים( קולטתו דומה אינו בכהלי שמבואר )וכמו הועילו מה ב( ותטמאו ותבואו א( דבריסיב'

 כאשר שתיכף הירושלמי במפרשי וע"ש כו', שנוטלין משום כסרה לענין הועיל שכןוהשיבו
 אפשר א"כ חלק לא הראשונה הטענה על לכאורה אבל הקבורה. לפני עוד זה עושיןבאין
 שלומדים שמכיון ואפשר וכו', ותבואו טשום כדאי לא ואעפ"כ כפרה עצמה מצד שא"ישהגם
 ישנה כבר כפרה סגולת גם א"כ נפטר, של ארונו על א"י עפר לזרוק הלזה מהירושלמיאנו
בזה.

 לחשוש אין לא"י הנפטר להעביר שלגבי ופוסקים בחז"ל שמובא הדבריםכלל
 הא', לא"י( שמוליכין בטעמא *וסף )זכרון ובזיון לצער ולא לנפש, שיהיהלבלבול

 תלוי עוד הנפטר להעביר הענין עצם אבל חש"ך(, )לפי המתים כבוד משוםולא
 השערי שהביא סמו פשוט הדין חרי בזה אתנו הצדק ואם ותבואו, מחמ'במדרגתו
 הרדב"ז תשובת שהביא ל"ו סי' הת"צ תשו' את י"ר ס"ק ב"ה סי' או"ח שו"עתשובה
 תקבלה. דברי אחר לילך יש ופוסקים כש"ס "היפך מוזכר שאינודדין

 שלכאורה כמו הקבלה בעלי עם בזה חולקים שהפוסקים נגיד אפילו אם -ג
 מת עם הדין בפשטותנראה

 שהרא"ש לפי בחוה"מ תפילין להניח יש אם שאלה מביא ה' סי' רביעי חלק או"חהודב"ז
 שנשאל מצאתי שוב הרדב"ז כתב ואח"כ מרחיקים, האמת חכמי ראיתי כי תעשה! ואלשב - תשובה בחוה"מ. לכתוב מותר תשובה שאותה מזו גדולה וכ' להניח שחייב כחשוכהכתב

 כתוב הרי עכ"ל. יוכיחו קבלה דברי פלוגתא שהיא וכית כו' תשותתו על ושמחתיהרשב"א
 בין מחלוקת יש החם תעשה. ואל שב הדין הפוסקים כל כנגד קבלה דברי אם שאפי'מפורש
 כ"ה ס" או"ח במג"א שמובא ובפרט הקבלה. אחר נלך ועשה בקום שאפי' משמע אזהפוסקים
 הגמרא עם חולקין והזוהר הקבלה שכעלי דבר שכל הפוסקים בכללי הכנה"ג כתבסק"כ
 הקבלהוכעלי

 מחמיריי
 אע"פ ופוסקים כגמרא הוזכר שלא ושכר שכ' ורק ג"כ להחמיר יש



קמא )8ב( ו ~יון ישנת

 ככה נוהג שבעצמו מי ודאי לכאורה אבל כהקבלה, לנהוג לכוף יכולין אנו אין בקבלהשנזכר
 ג"כ. להחמיר יש א"כ מחמיר הזוהר הלא ובעניננו ברכה(, עליו תבא לכוףבלי

 יש איך אדמו"ר את שאלו וז"ל הכולל בשער התניא בעל הרב בסידור שמבהאר גםמה
 כהסקוכלים לנהוג יש מסתמא אדמו"ר והשית הפוסקים עם מחולקים שהמקובלים כדברלנהוג
 הפוסקיסז אחרי לילך שיש כ' כ"ח( סעי' )כ"ח שלו כשו"ע בעצמו הוא הלא אותווגואלו
 אחר לילך כותבים המקובלים אבל הפוסקים אחרי נמשך ובשו"ע הפוסקים כותבים כןוהשים

 ע"ש. הפוסקים נגדהמקובלים

 בזה לילך עלינו הקבלה על חולקים הפוסקים אם שאפילו מבואר לבאורההרי
 בין תלויה במחלוקת גופא זה ג( להחמיר ב( תעשה ואל שב א( משום, הקבלהאחרי

 סוברים הקבלה ובעלי התניא, בעל של בסידור שמבואר וכמו והפוסקיםהקבלה
 אחריהם.לילך

 שגם נגיד אם ואפילו והפוסקים הקבלה בין בנה מחלוקת שיש נגיד אם אפילו -ד
 פטירתו לאחר גדול אדם של נחותיה עבדתן אם דינו מה הפוסקים עם הדיןבזה
 זהו בענין לענ"ד הק' אדמו"ר של דעתו היתה ומה ס"ל דלאמאי

 שיעלו פקד ולא בח"ל נפשיה דנח דרבנן צורבא שאלה וז"ל כותב מ"ג סי' חביב בןר"ל
 ולא הואיל דלמא או כו' חז"ל והפליגו הואיל כו' לא מי להו ואיסחפקא לא"י עצמותיובניו
 השואל. עכ"ל ס"ל דלא מאי ליה עבדיגן לא הוא מרבנן וצורבא והואיל בחך ליה ניחאפקיד

 אול' כן לא שאם פתאום מ' לא א( אלו: תנאים ה' אחרי שהיא השאלה מבאר חביב כןומהר"ל
 שיהיה צריך ד( צואתו בשעת בדעתו שפוי ג( דברים בשאר לביתו צוה ב( ימות שלאחשב
 חשב אולי שאל"כ ועשירים וכשרים חסידים יהיו לא שבניו צריך ה( יורשיו כניו בידספק
 לא קיריא בר דלרבי שברור והגם להתירא תשובתו השיב חביב בן ומהר"ל כו'. צואתושבלי
 - מגלחין ואלו כפ' ואמרינן כותיה ס"ל מרבנן צורבא האי ודלמא לא"י למיתנא למיסקשרי
 דליכא מטעמא מתיר מ"מ שם חסדא רב אצל וכן ליה וניעבד ניקום ס"ל לא דבחיימלתא
 ואמוראי הונא כרב כסברתיה עובדא ולמעבד דעתיה על לסמוך דיכיל מרבנן צורבאבזה"ז
 לא עובדא ועביד דעתיה על סמוך הו' דבחייו ליה דדמי ולהנהו הונא לרב ודוקאקמאי
 מאי בגיחותיה ליה עבדינן הדור מחכמי לחכם אבל ס"ל דלא מאי אנן כגיחותיה ליהעברינן
 פלוגתא בה ולית כה מודים הפוסקים דבל מלתא הוי ליה דעבדינן מאי אי בחייו ס"לדלא
 עכ"ל. כו' בא"י הקבור מעלת כתבו הפוסקים דכל הוא הכי ונ"דכלל,

 כל אח"כ( שנביא זצ"ל רכינו בדעת לנו שיש וההוכחות הראיות כל )מלבד אנן ניחזיועתה
 יצאנו לא כולנו שאנחנו והגם כנ"ד גם ישנן השואל אצל הספק שהולידו ההוכחותאותן
 כי כן לא כתשובה הה' בתנאי כלל ספק צד שום אין אולי וא"כ כידנו, וסיפק כשרותמחזקת
 לענ"ד ברור יודעים שאנחנו אחרי כי יהיה ספק שלכה"פ ברור ידע זצוק"ל רבינובנד"ד
 בדברים ואפי' הק' אבותיו וכמנהג המקובלים לדעת חיותו כחיים נמשך היה זצוק"לשרבינו

 עליו היה א"כ וכדומה, בסוכה כשמ"ע לשבת שלא כמו חולקים שהפוסקים נראהשכפשטות
 שצוה אחרי לצוות, צריך היה בזה רוצה היה ואם לא"י להעלותו אם שנסתפק לדעתזצ"ל
 על לסמוך דיכול מרבנן צורבא דליכא משוס חביב בן מהר"ל שטען ומה אחרים.דברים
 הק' אבותיו ודרך קבלה בעלי דעת על סומך אס אבל וסברתו דעתו על סומך אם רק זהדעתיה

 כי בה מודים הפוסקים שכל דבר לא שזה מלבד כנגדו, לעשות ואין חזקה דעתובודא'
 ידע לא חביב בן שמהר"ל שאולי )וכנראה הקבלה כדעת להחמיר שצריך מפורש כתבהרדב"ז
 משום חביב כן מהר"ל סברת שזאת לומר אנו מוכרחים וע"כ מביאו( היה כן לא שאםמהזוהר
 שכולנו כנ"ד זה ומשום מתיר, לא להעלותו שלא בפירוש צוה אם זה ומשום בדעתו חזקשלא
 אח"כ שנביא הראיות כל מלבד בודא' כשיטתו מאד ואיתן חזק היה זצוק"ל שרבינויודעים
  אבותיו אודות מרבר היה כאשי הק' מפיו פעמים הרכה שמטו וכאשר לא"י,  להעלותואין



 ונשאל" אחץ שפח11ןח48

 לסמוך לו וכשהיה נסתרים, צדיקים היו הזקן אדמו"ר לפני דורות והרכה כזה קדש גזעהד
 שאמר שמה כדבריו ברור שנראה גם מה חזקה, דעה כ"כ לו שהיה פלא אין כאלו גדוליםעל

 כנראה )ומהזהר הקבלה דעת לשלול רצה לא בה מודים הפוסקים דבל טלתא חביב בןמהר"ל
 בעליל שנראה משום וע"כ בנפשו, עוז מצא לא מפורש אמר אם כי טעמא בתר וזיל ידע(שלא
 מחמירים(, )והם הקבלה מחכמי לסמוך מי על לו יש כאשר גם ה"ה א"כ דעתיה עלשסמך
 מהט"ז כי ל"ד זה כו' בגיחותיה ליה עניינן הדור טחכטי שלחכם שמסיק שטה נראה זהמלבד
 הגם בענינו ככה פסקו ג"כ הרמ"א שלמרן מביא שהוא ככה נואה לא א' ס"ק ת"כ סי'או"ח
 שנבאר )וכמו לרב תלמיד בענין מדבר לא שהוא נראה וביותר הגמרא, מחכמי היהשלא

 נ; בפסחים שמבואר וכמו האלו בחומרות בכ"ד להתנהג עלינו קבלו כבר אבותינו כילמטה(
 עליכם. אבותיכם קבלו ככר לחואמר

 לענ"ד: כזה הק' אבותיו ודעת רכינו דעת היתהמה
 החדש המקום קניית לגמור בלילה א' ושלח מהר בעצמו חולה( היה )כאשר הק' רבינוא.
 קבורים ששמה מטעם בעיניו ישרו לא אבל סטולין, אנשי של אחרות ריבוות ג' שישנן)הגם
 ניט מ'זאל בעסער גרייט האבן "מ'דארף באמרו: ומצוות( תורה כשמירת חשודים שהיואחדים
דארפן".
 תקנות ועשה בעיניו שישרו תורה מבני חדשה( )חברה קדיש חברה ייסד זצוק"ל רבינוב.

 השניה כשנה חליו וכעת הראשון החבר והיה לשנה וגם כניסה של חכר מס שלםובעצמו
 נמצא קי"ב. בב"ב שמבואר סמה חשש )אולי חבר מס עם בלילה מיוחד א' שלח מסוכןשהיה
 והס"ת רדב"ז ע"ז, קפידה שיש האחרונים גדולי מכאן ולמדו שלו שאינו בקבר קבורצדיק

שס"א(.

 בע"ה כדעתי כי לי למה שאל וא' בחברה חברים להיות בעיניו שישרו אלו זרז רבינוג.
 דאדף פארן, ניט מ'קען זיך מאכט אמאל פארען מען קען אלעמאל "נישט אמר לאה"קלעלות
 ממקורביו. לאחד השיב זה - גרייט" האבןמען
 אם )ולכאורה דבר שום השיב לא ז"ל מאמשינוכ הרכי של אוונו שהעבירו לו אמר א'ד.
 דעתו להביע רצה לא הסכים לא שאולי אחרי אכל עשו! טוב אומר היה לזה מסכיםהיה

 כמנהגו(.המתנגדת
 ארזנו את העביר באמריקה הגר ווינקלער מר כשם שהוא שמי לו סיפר ממקורביו אחדה.
 הנ"ל ווינקלער מר על כביר רושם עשה זה ומעשה לאה"ק, מאמריקה ז"ל מטשיפע הרבשל

 שמע כאשר הק' רבינו ואמר לאה"ק, והגדולים הצדיקים כל להעביר תעטולה להתחילוהציע
 א"י". אין ליגן וויל יענער צו וויסן "מ'דארף זה:את

 את להעביר אין הנפטר של מרצונו ראיה שבלי ברורה ראיה לנו שיש י"ל אולימכ"ז
 לא"י.הנפטר
 היה לא"י מקושר כ"כ שהיה שהגם מזה נראה - עבורו דירה כיח פה קנה לסטירתו סמוך1.
 פה. לגורבדעתו

 אחד ספר ככה אמר וזה ככה אמר זה כי לעשות מה ידעו לא כאשר זצ"ל פטירתו אחריז.
 הסכימו והרוב הצביעו גורל. להטיל ואמר דבר באיזה ספק שהיה אהרן בית מבעלמעשה
 ב' יצא שהגורל כמו לשעה לעשות ולקבל פעמים ג' הגורל את להפיל והחליטו גורללהפיל
 זצ"ל, מדעתו מפורש כתב אפשר או ברורות ראיות וימצאו שיתברר עד - שיפילו מהג'פעמים
 )ולא יצא זא"ז הפעמים ושתי אחר איש הגורל הוציא פעם וכל גורל פעמים שתיהטילו
 בחו"ל. כבוד מנוחתו שתהיה ג'( פעם עוד להטילהוצרכו

 בדיטרויט אחרת בעיר ונסתלק והלך יארק בניו בקביעות ישיבתו שהיתה הק' אחיו אצלח.
 במקום הק' אבותיו שאצל שמכיון רבנים אז פסקו - למקומו להביאו אם שאלהוהיתה

 שם. הטמינוהו זה מטעם הר' - נגנזו שםשנסתלקו



קיש ושש( 1 גליון דשמי

 שנגנז הנ"ל הק' אחיו של ארונו להעביר השתדל לא לאמריקא בא הק' אדמו"ו כאשרט.
 לאה"ק. דיטרויטבעיר
 כבוד, לעשות ישהו לא שורשה אל הנפש "ככלות צואתו מתחיל זצ"ל הינוקא הק' אביוי.
 קארלין למלינאוו שעות איזה קרוב יהיה אם חוץ לביתי, אוחי יוליכו לא כדרך קיצי יבאואם

 הק'(. אבותיו של הציונים ישנם )שמהדראביטש

 ובאמ' ע"ז, מאד מקפידים חיו הק' אבותיו ו5ן יצוק"ל אדמו"ר שהוא נראהמע"ז
 לגו יש תאם אומר היה וש"פ הרשיון, על מבהיל היה שנותנותיה 5י ידע שחרירומ*

 )זה י"ח יצאנו אם יודע מי אמר וע"פ הקודטים, מהדורות לצו*ק*ם שייכותאיזה
 גדולתם מוצאים שאנו במקום חזה הק' הגזע כל וכנראה ענינים(, לאיזה בנוגעאמר
 השאיר נסתרים( צדיקים דורות כמה אחרי )ששה הראשון ענותנותם. מוצאיםאנו

 מחרדת הכל דברים ועוד ועוד ח"ו בי"ד מ' ד' בו לקיים וצוה נוראה צוואהאחריו
 הביט פעם קרוב זה שנפטר הק' אדמו"ר של אביו זצ"ל הינוקא שגם ונודעהדין,
 דאך טוסט יאהרין די אין קצב "א קלשו בלשון אמר שיבה בו שגזרקח וראהבזקנו
 שהיה נראה לענ"ד מכ"ג לכלום. א"ע ההשיבו לא בקצרה תשובה", אויךשוין
 לא"י. אותו שיעלו רצה ולא הזהר לדעתחושש

 של דינן מה ליה ניחא ולא מאי מרבנן לצורבא גיחותיה עבדינן אפי' אם -ה
 זה? בענין לרבם וביחס רבם שלתלמידים
 להתיר כ"כ פשוט אינו ואפי' לש"ש עביד ואפי' אוהו מגדין מקיל דרכו רבו בפניהמחמיר

 אכל כחייו רק שזה והגס מ"ב( מ"ג במנח" מובא פ"ז ב"ק )יש"ע לסתור דאיה לו שיש לאאס
 יוסף הברכי והביאו )הרדכ"ז אסור ככה אומר ואני ככה אמר רבי לומר פטירתו לאחראפי'
 הסכים שלא מה עצמו לרב שלעשות לענ"ד ברור וכן - לרב דבזיון מטעמא רמ"כ(ביו"ד
 כי אבהו ר' ע"א מ"ו ושבת י"ר ביבמות ערוכה גמ' הוא וכן מזה. גדול בזיון לך איןבחייו
 ובחולין מטלטל, הוה ב"ל דר"י ולאתריה שרגא מטלטל הוה לא יוחנן דר' לאתריהאיקלע
 לבי איקלע לוי קט"ז שם וכן בחלב, עוף בשר אוכלין היו הגלילי ר"י של דכמקומו ע"אקי"ג
 אמאי ליה אמר דרבי לקמיה אחא כי אכל לא בחלבא דטיוסא רישא ליה קריבא רישבאיוסף
 א"כ הגלילי יוסי כר' לחו דריש דלמא ואמינא הוא כת'רא בן דר"י אתריה א"ל תשמתינהולא

 יחיד(. הגלילי ר"י הלא )כי רכים כנגד יחיד בענין אפי'נראה
 כעה לנו שאין אחרי רבים כנגד יחיד יהיה אפי' רבותינו דעת על בכ"ד סומכיםאנחנו
 פ"א בעדיות שמבואר וכמו עלינו, וכמצווה רבים ע"פ דין להחליט הגזית לשכתלדאבונינו

 רבינו. היה זצ"ל והוא פשוטים אנשים נתהנו בפרט עליו יסמוך היחיד דברי יראה שאסמ"ה
 )וע"ש בפניו שלא בין כפניו בין עליו לסמוך הוא כדאי רשכ"י את שראיתי אני נא:ובפסחים
 פסקו שלא כ"ז עליו יסמכו הארץ שעמי רצה שלא משום עליו שסמכו אחרים על שכעסבתוס'
 רבינו של הק' בגופו בנוגע זצ"ל אליו ביחס לא אפי דידן מדינא עבורנו וזה כמותו(,הלכה
 פוסקים שיש בדבר להחמיר שנהגו שבמקום ז' ס"ק תקנ"א סי' במג"א ויעויין כעצמו.זצ"ל
 להחמיר שנהגו אחד פוסק רק יש שאפי' זצ"ל ענגיל מהר"ש הגאון בחשוכת )ועי' הכי,ס"ל

 ככר כי התרה מהני לא ככה( הסוברים המנ"א מלבד שיטוה עוד והביא ככה, הדין ג"ככמוהו
 כל של רבן בהגה שהרב ודע וז"ל כ' ליו"ד בהקדמתו והפמ"ג ההוא. כדעת אבותיהםקבלו
 ס"ס לעשות אין המחבר דעת נגד שהכריע היכא פותיה לפסוק עלינו קבלנו וכבר הגולהבני
 לעשות שאין הדין האשכנזים אצלנו ולכן רבינו שהוא משום הוא היסוד כהמחבר. הלכהשמא
 להפך. הדין הב"י שרבם הספרדים ואצל המחבר משיטת ס"סאפי'



 ויתשאל" אתץ "4יתקוהךקפד

 אבותינו שקבלו כמו רבותינו מדעת שכ"ד לעשות שעלינו ברור נראהמזה
עלינו.
 לחעלותוז מותר לנפטר רוח נחת שיחיה גדול צורך א*זח משום אם -1
 קהל של ובנין מנין שרוב משום להעלותו צריכים אחר מטעם כי ויטען שהוא מי יבאאם

 זצוק"ל אדמו"ר שציון מהראוי האלו המוסדות וחיזוק ולטובח באה"ק נמצא שלנוהחסידים
 מובא כי אינו זה לענ"ד - האלו המוסדות לקיום  נפשו מסר בעצמו הוא והלא שמהיהיה

 מותר אם עגונה היתר לענין ציון( השיבת את שהביא ז' אות שמ"ג בפ"ת )עי'באחרונים
 לפתוח. הדין מחרדת התירו ולא מובהקים סימנים לה שיש בעלה זה אם לראות הקברלפתוח
 עגונה. היתר בתקנת ליה ניחא מישראל א' כל שבודאי והגם ע"ש, בעלה ההא שלאואפשר

 חק' רבינו את לעלות שאין לענ"ד נראחמכ"ז
 לא-

 לכפר נסתרים ענינים הם ואולי
 מזולל יקר ולהוציא לתעלות לחציל חיותו בחיים נפשו שמסר וכמו אתו ולתועלתנועלינו
 כ"ז לדבר תפסיק שלא וחגם שנים הרמח בחו"ל גר חיותו שבחשם וכמו בפטירתוכן

 גם אפשר כן מאד, גדולה חיתח בצלו שחסו באח"ק לאלו והשתוקקותו א"י שלבשבחת
 אותם שכל ולמד וצא ויריאיו ח' בסוד בא ומי לו שחית כמוסים ופטעמיםבפטירתו
 ח' שבטי זולתי לאח"ק תועלו לא ה' שבטי של בניחם העולם אבות וטחוריםחקדושים
 של הנפדים נשגביפ צדיקים שהיו חגם אחרים לא אבל להם, שחיה שטעמים בנ"ישתשביעו
 ואעפ"כ, לחם, ידמח ומ בתוח"ק ונזירים ע"ה אבינויעקב

 שליט"א. מו"ר התורה גדולי ישראל חכמי אתם לעשות, עלינו מה נא יורוולכן

 הביד"צ חברי הגאונים הרבנים של הסופית תשובתם נתקבלה שבועות מספרכעבור
 החרדית": "העדהשל

 ירושלים. תשט"ז ניסן ג' יום תובב"א, ירושלים פעיה"קב"ה,

 ברוקלין. בעיר מעשה ואנשי חסידים חו"רכבוד

 אדר ה' מיום מכתבכם לנו הגיע ואח"כ מספיק שיהיה וחשבנו השבנו כבר בעצם הנהא.
 וכהיזם המכתב, באריכוה היטיב לעיין הספקנו לא הדב" טרודים ואנו שכו אריכותומפני
 כל ואשר להיתר המפורש נגד מעשה לעשות בדבריכם דבר שום מצאנו ולא העיון אלבאנו

 ובכמה השמים מן מגיד לו היה אשר הב"י ממרן גדול לנו ומי זה פסק וקיימו אשרוהאחרונים
 כל שידע בדבר ח"ו ספק כל ואין לרגליו ונר זוהר הוא והזוהר הזוה"ק, כדברי מכריעמקומות
 אשר ולקדושים ישראל לכל הערוך בשו"ע להלכה פסק ומ"מ שציינתם המקומות בכלהזוהר
 עמו.בארץ
 רב של כמו דידן, לנידון שייכות להם שאין למותר דברים ג"כ ישנו הארוכים בדכריכםכ.
 זצ"ל אדמו"ר של ענותנותו וכדרכה ופרט פרט כל על בויכוח לבוא זמן לנו ואין ועוד,הונא
 דקדושא לרשותא לבא גופו שיהיה הקודש באדמת להתכפר ליה ניחא שבודאי הגורמתהיא

 אמריקא וכפרט העמים אוץ ומטומאת טמאה באדמה ולא קה"ק בעפר כולו טמוןושיהיה
 .וד"ל

 כתשובותיו כמבואר הזוה"ק דברי מכל וידע מקובל היה שג"כ הרלכ"ח בדברי הארכתםג.
 הזוהר. בדברי נזכר איסור שום ואין וכו' בירושלמי וראה וכו' הנפשות גלגולולענין
 היא לא"י, שמוליכין בטעמא יוסף זכרון שו"ת מתוך ציינתם ב' כעמוד דבריכם בתוךד.

 לסו. זכר ואין בספר וראינו לא"י הולכה מענין נזכר לא הנ"ל שבספרשגיאה,

 בעהמ"ח האלקי המקובל הקדמון לאזולאי י' נהר ג' מעין לאברהם מחסד לנו העתיקוה.
 שהיא אחת לבחינה כ"א יזכה לא לא"י יעלה לבר יצצמותיו "מי וו"ל: הווהר  על חמהזהרי
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 הגוף היינו ההוא העפר כי עוד יזכה מותו אחר בכשרו שיעלה ומי לכד, הנפש ופקידתהתחיה
 עפר אותו מן בודאי הנבראים אנו והנה כפרתו, ממקום נברא שהאדם מפני המזכת,עפר

 היוצא א"י שעפר הכי, הדין כי נודע וככר קודש, שהוא חצובתם מקום אל להביאםמחויבים
 א"י בעפר בשרו המהרקב וע"כ כא"י, דיגו לא"י הנכנס חו"ל ועפר חו"ל, כעפר דינוחו"ל
 - למיתתו" סמוך מיד להעלותו צוה אבינו יעקב סוד וזה כהפך, להפך ואם מאד, מעלתוגדלה
 איסור. ולא לו הוא גדול זכות מותו אחרי אפילו לא"י בכשרו לעלות שזכה מיהרי
 רצה לא ענוותנותו שמחמת ראיה אינו צוה שלא ומה הלכה בענין כלל קובע אינו הגורל1.

 וכו'. וכבירה גדולות כהוצאות שכרוך דברלהכביד
 כל של ומאורן רבן פסק עלינו קבלנו שהרי כונתכם, להיפך הוא ד' כעמוד הדברים כלז.
 אילו בזה כלל פקפק שלא פסקו היפך לעשות יעיז ומי הב"י האלקי הצדיק המקובלישראל
 קבלה. עפ"י בדבר איסור שמץ קצתהיה
 וגמרו נמנו הם המוסדות פניות שמשום נכונה דברתם לא כמח"כ ו' באות ממכתבכםח.

 מלהזכיר... חס הק' לא"י גופולהעלות
 קרלין- לחסידי שייכות לנו ואין בדבר כלל נוגעים אנו שאין תורה דעת דעתנו סו"דט.
 נוטים להיות צריכים אתם שכן נוספים ויכוחים כל בלא ומוחלטת סוסית כהחלטה נוטהסטולין
 ולעזור אר"י ערי בכל שבכאן זצ"ל והאדמו"ר הרבי תלמידי של בנין ורוב מנין רובאחרי

 עפר שוכני וירננו קץ עת עד הנ"ל לאברהם החסד כדברי בכשרו ושיעלה בא"יולהטמינו
 עלינו בזה הפקפוקים האחריות ויותר מידי לא ותו בב"א, צדקנו משיח בביאת המתיםבתחית

 פעיה"ק פו"ח האשכנזים מקהלות הביד"צכ"ד

 ההרדים עדת מעיה"ק יאב"ד עסשט"ן זצ"ל .שעי' רכי כהגה"צס"ס
 רייזמאן חלוי יצחקישראל
 .ונגרש חלוידור

 והתנהלו יגעים הענינים היו עדיין הנ"ל הרבנים של תברור דינם פסק לאתר נםברם,
 רצו הם ועומדת, היתה תלויה עדיין לההעברה המתנגדים של עמדתם רבה,באיטיות
 מתאימים אישורים בקבלת הצורך בנדון. בארה"ב התורה גדולי של דעתם מהי גםלשמוע

 מתאים דין פסק לקבל הצדדים את אילצה - העברה של במקרה המקומייםמהשלטונות
 מארצה"ב. רבנית סמכותשל

 כי אמונה חדורי החסידים היו ההעברה של הפעילות בדרך שנערמו הקשיים כלעם
 לדעתה הטהורה. נפשו משאת הקודש לארץ זיע"א מרן את להעביר דבר של בסופויצליחו
 להעביר חששה היא אך רב, משקל חיה תליט"א פייגא מרת תרבנית זיע"א מרן כ"ק בתשל

 במקום נטמן האדמוח"ז מרן הסתלקותם: במקום כבוד מנוחתם זיע"א שאבותה"קמטעם
 בעיר מנו"כ זיע"א חאדמוה"צ מרן מלינאוו, בעיירה הדרך אם על בהיותושנסתלק

 במנהיים נסתלק זיע"א ישראל אור מרן זו, לעיר סמוך שנסתלק לאחרדרוהוביטש
 שנסתלק זיע"א חיים יעקב רבי אדמו"ר מרן כבוד, מנוחתו ששם לפרנקפורטהסמוכה
 לאחר עמדתה את שינתה אך מנו"כ. ושם חתסידים אצל בדיטרויט שהותובמהלך

 התגלה זיע"א אדמוה"ז מרן של דהילולא יומא תשט"ז סיון טו"ב ביום הבוקרשבאשמורת
 ונשנה חזר במדויק זה חלום הקודש, לארץ להעבירו ממנה וביקש בחלום, לפניהאביה
 מקאזניץ אלעזר ישראל רבי הרה"ק קביעת פי ועל שעה, באותה מועטים ימיםכעבור
 תליט"א הרבנית הפעילה הוא, אמת חלום כי החלום, בדבר שאלתה הפנתה שאליוזיע"א
 תקודש. לארץ זיע"א מרן של הטהור גופו להעברת מאמציהאת
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 זיע"א שמרן תזכה הקודש שבארץ הקודש מערי עיר איזה לבחור דיונים נעשובנתיים
 הר היה תקופה שבאותה משום אך עיה"ק, ירושלים את שהציעו היו בתוכה, כבודינוח

 ר' החסיד הרב הציע זאת לעומת הפרק, מעל ההצעה ירדת - הירדנים בידי כבושהזיתים
 תלמידי התמידות גדולי ספונים שבה בפבריה העתיק העלמין בית את ז"ל אוירבוךפייבל

 חר"פ של במכתביו זיע"א. מרן מנוחת כמקום זיע"א ממעזריטש המגיד והרבהבעש"ט
 להצעתו והמתיחסים זיע"א במרן לוהטת אמונה הספוגים בא"י לחסידים ז"לאוירבוך
 טעמים כמח מתוך טבריא הוא דעתי כי תפעם עוד כותב "אני חיתר: בין כותב הואבנדון

 טעמים שני מפני אבל מאד תשובה צפת כי אני יודע אמנם אותם, אבאר כאשרונימוקים
 כל טמונים שם מקום הישן הבי"ע על מקום עוד יש אם יודע איני - א' צפת: את הצעתילא

 הישן הביע על להטמין הפסיקו שנה שלשים מלפני שכבר יודע אני כי זיע"אהקוה"ט
 מקום יש שמה בראש, באה טבריא ולכן מאד, קשה להבי"ע הגישה - ב' מקום. שאיןמפני
 סמון ולידו ז"ל, אשר אברהם רבי הרב של אביו זצ"ל שלמה הר' הרהגה"צ של הציון ידעל
 ז"ל ]אליאך[ שלמה רבי לבנו שמור מקום היה ידם ועל זצ"ל אשר אברהס רבי הרב בנוגם
 הרה"צ יד על מקום עוד יש זיע"א, הקוח"ט הצדיקים קברי יד על הישן הבי"ע עלוזה

 של חתנו זיע"א מחמלניק הרה"צ של בנו הרה"צ יד ועל זיע"א, התולדות של בנומרשקוב
 המקום תפשנו כך אחר בירושלים, נפטר הוא אבל אא"ז בשביל שמור היה וזההתולדות

 ואנשי חסידים הרבה טמונים בטבריא העלמין בבית נשקע, הימים ברבות כי מצאנוהוולא
 אהרן בית בסה"ק שכתוב מפני החשש ובדבר זיע"א, הקוה"ט הסטולינער מתלמידימעשה
 אנ"ש מרוב יהמה טבריא עד מירושלים הדרך כי אדרבא חושב אני אבלות ציון דרכיזיע"א
 במירון כמו יהיה וממש זיע"א עט"ר אדמו"ר הקוה"ט רבינו ציון על וישתטחו יבואואשר
 היתה שלנו החסידות ערש כי היאהצ"ט.. ביום הערים מכל שי' אנ"ש לכל כינוסמקום
 קדם..". כימי קרנה להרים דחיפה יתן וזהטבריא
 מרת הרבנית זיע"א מרן ס"ק של בתו תשי"ז, שבט י"ב ביום הריצה אלו דבריםברוח
 בא"י: לחסידים מברק תליט"אפייגא

 מקוה להכין מבקשה אני לטבריא, זצ"ל אדמו"ר אבא של הארון את להעביר דורשתאג'
 כטכריא.מכובד

 ארמו'ר בתפי"גא

 )גולדהאבער( קאפיל'ס ישראל רבי החסיד הגאון של תשובתו נשלחה יום באותומיד
 החסידים: חבורת ומראשי טבריא בעיה"ק דייןז"ל

 ת"ו טבריא פעה"ק תשטו"כ שבט יבב"ה

 זצ"ל מרן א"ק בת חרבניתכבוד

 הקדושים: הציונים ע"י כטבריא אתנו מקום עתה, זה שקבלתי המברק על כתשובהאני
 כשם אשר מקליסק, והרה"ק מהארדענקע הרה"ק משפיטווקע, הרה"ק מויטעפסק,הרה"ק
 נקרא. שם המקום ישןמדרש
 אלו כל כעד טוב וימליץ הטהורה, נשמתו כ"ק לסני לרצון הוא הזה שהמקום בטוחיםאנו

 הזאת. כמצוהשעוסקים

 נשברכלב
 גולרהאבערישראל
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 ק"ש

 מנדל מנחם רבי הרה"ק של לציונו סמוך הוא ז"ל הר"י הנה"ח מציין שאותוהמקום
 בכלל ישראל בארץ החסידי לישוב ופינה יתד שממנו זיע"א הארץ" "פרי געלמויטעפסק
 במשך קיומו עובדת פלא באופן נתעלם הקברים ממבחר היותו אף ועל בפרט,ובטבריה
 כדי לחפור שהעמיקו בטבריה קדישא החברה על-ידי ונתגלח פנוי נשאר והוא רבותשנים
 מרדכי יוסף ר' הרה"ח לטוב האיש אותו זכור ברם בסוד. ונשמר ריק, הוא שאכןלוודא
 קבר מקום לגילוי שותף היה שבזמנו בטבריה, קדישא החברה הנהלת כחבר שכהן ז"לשפר
 הגה"ח של אזנו את גילה - זיע"א מרן מנוחת כמקוס טבריה על כשהחליטו ועתה זה,פנוי
 זכות על גדולה בהתרגשות התבטא במקום שביקר שלאחר זה, קדוש מקום על ז"להר"י

 לאחר הנ"ל המברק את שלח לנך ובהתאם זיע"א, מרן של הטהור גופו את לקלוטהמקום
 קדישא, בחברה הרכישה את כראוי הסדיר ז"ל שפר מרדכי יוסף ר'שהרה"ח
 דבר של בסופו רבים, חדשים ונקפו עברו מוסכמת רבנית לסמכות הצדדים שהגיעועד
 ההרכב ההעברה, ונגד בעד הצדדים, טענות יובאו שלפניהם רבנים שלשה של בי"דהורנב
 והגאון זצ"ל היילפרן זלמן אפרים רבי הגאון זצ"ל פיינשטיין משה רבי האדיר הגאוןהיה:
 זצ"ל. הענקין אליהו יוסףרבי

 בהרכבו החיה הרוח היה באקראי, החסידים הגיעו שאליו זצ"ל היילפרן זלמן אפריםרבי
 הענקין אליהו יוסף רבי והגאון פיינשטיין משה רבי הגאון אל פנה אשר חוא זה, בי"דשל

 ואמר התבטא בנושא, שדנה הרבנים לישיבת נסיעתו בדרך לדין. לחזדקק מהםוביקש
 בעת זיע"א מרן מפי שמע בעצמו כי שליווחו, הי"ו סרבלו אלימלך ר' להרה"חבהתרגשות

 און יעצט, פארין צוריק מווין "מיר לו: ואמר פתאום שפנה תשי"ד בשנת בארה"קהיותו
 ווילין מיר אבער איחם, מיס מאכין זאך ס'קען וואס ניט דאך ווייסט מענטש א וויאאזוי

 לו לשמש זיע"א מרן אז אותו הועיד בכך כי קדשו, רוח את רואה הוא ועתה דא",בלייבן
 תשי"ז ב' אדר ט' ביום הוציאו שבכתב, בדברים עיונם ועם הדיונים בתום הזאת, לעתלפה
 לא"י: ההעברה בעד הסופי דינם פסקאת

ע"ה

 מסטאלין האדמו"ר פערלאוו, ישראל ר' בהרה"צ יוחנן ר' הרה"צ עצמות פנוי נידוןבדבר
 רוצים כפה אשר מהחסידים והלק כא"י אשר החסידים וקהל ובתו האלמנה אשרזצ"ל,

 הדין לידע עלינו וסמכו בפה קבור שישאר רוצים בפה מאשר מהחסידים וחלק לא"ילהעבירו
 הרבנים דברי ראינו וכן בכתב קראנו וגם הצדדים שני טענות ששמצנו אחרי התורה,ע"פ
 שהרכה שנתפשט שמה שאף דעהנו אשר מאהנז יצאמא"י

 מוליכיי
 לא"י

 ומוציאיי
 ע"ז

 רוח שאין דבר הוא מאחרים, להוצאות כסף זה בשביל מאספין שגם ויש גדולותהוצאות
 אחרי וגם לא"י, להעבירו רוצים והבת שהאלמנה מאחר זה בנידון אבל מזה, נוחהחכמים
 וקהל אדם לשום ואין להעבירו בידם הדשות להם שיש מ"טעמים מא"י הרבנים בז הודושכבר
 בידם. למחותכח

 נואיארק. פה תשי"ז אד"ש סי ג, ליום אור עה"ח באנווע"ז

 שינשטיין משהנאום

 בב"א ת"ו מיוושלם היילפרן ולמן אפריחנאם

 חצנקין ז"ל בפוחרא"ק אלי' יוסףנאם



 וישראל" אחיו "3יתקוהיקמה

 .(ר"ל ו* בהוה-ץ יוחון רי הרה-צ סצמזח "3וי נידוןביהר
 ההכירים וקהל זבתו האלמנה אבר זצ-לק ך6באלין ר רחרחורלאך

 חיחכיד*ם וחלק 'י לא לה9-ירו רוי*כ אין י . מרתסיר.ב והלה . באא.ר

 דקורה* " ן הדין יירע עלינו וכרכו ברך יבור :,ר :י יוציך ב-ה ור-

 הרבני דברי ררינו ובן בכלב -רחנז וגב ה:דדיב ;גי ךעגזת :(מעזואדו*

 ו-וצי לא-* יזליכין ,הרבה .נחטוט :-ה :חף :נו ר' .ר ' ,אהנו יצ"יא.*

 הו מאהו"ם, להוצאות בסף זה כסביל -חס-ין :גר ויק גדולות ח הוצץס.ז

 רוצ והבת מ88 טהאל ,אחר זה בנירון תבל מיהי נוחה -כייב רוח (איןדבר

להעכיר,
 ל"
 להם ס.ז מההעמיכ הא-* דרבני- בן הורו :ביי אדוי וגכ .

 בירם* ל0חומ נח וקהל ,רם לשוך וחין להפגירו ב.רךרר[וח

 *זאי*יה. פח הס*-ז אד-ס סי ג' ליזם אזר עת-ח גצנווע-ז
ל ג," /ף'/ : עגאוב /  תועעי.."4 "1'"ל,גיל,ן.,:"ן

 8!ן. !0 י"א1ק0צ
 ע(חטי !0 ש"אוק0צ צי [0 *8אוק0צ

 חט 8תמ ה(11 ?נט !0 ,1[2קב* 7'ל19 9( ק"טג ותימל ;717לק0!"ל
 . "טגם 4א 13מל 8ת5טצ 5ה81ע ,חטן שהנקיק[ חנ,טו"" ווק"ע1להסתנ
 5ק0:.קו1ט' ןה151קק:טם 8וט חטט ח1מ ת1"ק"א וחב 0ה* נש(ט2שג8שהן ו!ק"5י מפנ811 מנ"181! )ט 8פ מ*9מ1 טמפ הא0ן,1 10 "מ 0ן יט8מן

 "מ1טמ"ק וח(מטקן5ה1 "ת1ן515ח0ס !0 8 ןה9ן""טנ טחב סקנינ הן-1טקב
 מ10(א' במג ,11נ:"ז"5 ט8"""1ש0מ"2ט סי "ם רנה( ע"ת! ט(יל:טג""הן

.8ה,

 ן ., ,.

 מאנשמיין, סשה רבי הגאיים*סיד
 זצ-ל העגקין אליהו .וסף ו-בי הייל*רן ולטן **-יםרב.



קרס אב( 1 גלית ז'שנח

 חוקי מסמך שישמש כדי מאיר דוד העו"ד ע"י בלועזית בשוליו קוים הדיןפסק
 להעברה הדרושים האישורים ולקבל פסה"ד את לפועל להוציא שיאפשרולשלטונות

 ישראל.לארץ
 נתלת חברת בחלקת ג'רסי בניו החיים לבית ההסידים באו פורים, שושן הנקבע,ליום
 החסידים פתחו מחילה בקשת ולאחר זיע"א, מרן ידי על שהוקם וישראל אהרןבית

 שלא כדי הארון את קשרו הארון, את גילו אשר עד בקרקע וחפרו הקבר את קודשבחרדת
 רקבון כל ניכר לא בארון לשוא, היתה הטירחה כי ראו שהעלוהו ולאחר חלילה,יתפרק
 קבר, אלי עתה זה הורד וכאילושהוא,

 וריתכו פח ארון לתוך הארון את מיד הכניסו - ארון העברת של במקרה לנהוגבהתאם
 בשכונת מדרשו לבית העבירוהו ומיד נוסף, עץ ארון בתוך הושם מכן ולאחר מכסהואת

 שלמה מרדכי רבי הרה"ק ובראשם תהלים פרקי שאמרו אנ"ש המתינו שםוויליאמסבורג,
 שטייף יונתן רבי והגאון זיע"א מקאפיטשניץ השיל יהושע אברהם רבי והרה"קמבאיאן
 להעלותו מנת על יורק בניו התעופה לשדה ההלויה המשיכה שעות מספר לאחרזצ"ל,
 המאמצים כל אך ישראל, לארץ בדרכו לילה באותו לטוס היה שאמור על אל-למטוס
 הארון המטוס. דלת משל היו גדלים הארון מדות לשוא, עלו המטוס בטן לתוךלהכניסו
 אשר התלאה על עצות אובדי והיו רב, בצער שקיבלוהו החסידים לידי איפואהוחזר

 ומשם לבלגיה מטוס הבוקר אור עם מטיסה הבלגית תעופה חברת כי התברר אךמצאתם,
 את לעשות החסידים איפוא החלו ישראל. לארץ זו מחברה במטוס לחמשיך אפשריהיה
 הארונות, כל את לפתוח היו חייבים כך ולשם למטוס, הארון את להעלות בידפ אשרכל
 הארון, רוחות ד' סביב הדפנות מגובה ולנסר זיע"א, מרן מונח שבו הארון אתואף

 הישיבה בני למדו שעליו השלחן מעצי עשוי היותו עקב מהרגיל, גבוהים היושמידותיו
 הטהור. שלחנו את זיע"א מרן ערךושעליו

 תמכסה את כשהסירו הרי כולם, ולהפתעת הדבר, את לבצע כדי החסידים נגשובדחילו
 ומהארון לארון, הכניסוחו עתה זה כאילו בטליתו עטוף זיע"א מרן את ראו הפנימי,מהארון
 הארון, דפנות של גובהה את ניסרו מאומצת, עבודה לאחר להסליא. טהור ריחנודף

 העבירוהו התעופה, בשדה שעה אותה שפרצה סבלים שביתת ועקב מחדש,וכיסוחו
 המבצע כל מאחורי שעמד ז"ל אזירבוך פייבל ר' החסיד כשהרב למטוס, בידיהםהחסידים
 ישראל. לארץ עד הארון את מלווה והמייגעהמסובך
 צדיקי על-ידי נתקבלה שם בלוד, התעופה בשדה המטוס נחת שני אדר ח"י ליוםבאור
 בבית הלילה במשך התעכבה שם חיפה, עד ללוותה המשיכו מהם שרבים זצ"להדור

 תהלים. באמירת העת כל לידו עומדים כשהחסידים זיע"א מרן שלמדרשו
 ר"פ החסיד הרב הארון, את לפתוח האם החסידים בין דיונים היו ההיא העתכל

 מעיד בודאי היה ההתלבטות על שומע היה אילו כי הדיונים, בכל השתתף לא ז"לאוירבוך
 זיע"א, מרן של הטהור בגופו רימה שלטה שלא על יורק בניו הנתיבות בבית שראהמה
 רבי הרה"ק זה הית אלה. להתלבטויות ער היה לא תדרך תלאות מכל עייפותו שמרובאלא

 אמונה מתוך הארון, את לפתות יש כי ברור באופן שהכריע זיע"א מסדיגורא יעקבאברהם
 און. כל לצדיק יאונה לאכי

 הארץ, רחבי מגל ונקבצו שבאו חסידים המוני ליווחו טבריה לעיה"ק ההלויהבהגיע
 נחיה, בצלו אמרנו אשר אפינו רוח צדיק של סילוקו על מחדש שנפתח כאבבהרגשת
 החסידים מזקני כמנין עם יחד הטהרה חדר לבית הוכנס כשהארון לשיאו הגיעההמתח

 הארון. פתיחת את הטילושעליהם
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 ז"ל קליין מנחם ר' הרה"ח הארון, מכסה של קצהו את החסידים פתחו ובזיעברתת
 את הכניס למבריח, במיוחד ושהובא שבירושלים פרושים קדישא החברה בראששעמד
 לא כי הכריז גדולה ובהתרגשות זיע"א, מרן של הטהורות ברגליו ונגע למכסה מתחתידיו

 כי הדגיש הוא רום. לשמי נסתלק עתה רק וכאילו זיע"א מרן של הטהור בגופו רימתשלטח
 כימיים ותכשירים אויר מסחרי עמו לקחת מוזר באופן ששכח על הצטער לטבריהבהגיעו
 עתה אך מהם, הנודף רע ריח לסלק כדי נפטרים בארונות מכניס הוא שאותםאחרים
 להפליא, טהור ריח נודף זיע"א מרן של שמהארון מכיון בהם, צורך בל לו אין כימתברר
 הסתלקותו. מאז שעברו חדשים עשר ששח אף עלוזאת

 גדולה היתה תהתרגשות עינים, בכליון שחיכו החסידים בין מיד התפשטההשמועה
 בבית החסידים בידי ונישאה הארון, מתוך הוצאה זיע"א אדמו"ר מרן של הטהור גופומאד,

 תתגלות בעין עין ראו המשתתפים כל אמונח, של למסע הפך הלוויה מסע העתיק,חעלמין
 ציונו ליד שנחצב בקבר נטמן שם הטבע, לדרך מוחלטת בסתירת העומדת ונסיתשמימית

 החסידי הישוב ומייסד זיע"א הארץ פרי בעל מויטעפסק מנדל מנחם רבי הרה"קשל
 שבאו לחסידים זיע"א מרן של הבטחתו ונתקיימה פלאי, באוס נתגלה אשר מקוםבאה"ק,
 תשטין, שנת של הנוראים בימים הקדושה בארצנו האחרון ביקורו בעת מטבריהאליו

 אין פארבריינגען מיר וועלן מאל קומענדיגן דעם ואמר: שענה בעירם, שיבקרלבקשו
 צייט!, אליינגערעטבריה

 ימים ותוך לירושלים, החסידים עם הועלה צדיק של משכנו להיות שזכה הריקהארון
 וכסגולת. בשמירה החסידים בידי לוקטו הימנו כששרידים עש, למאכולת היהספורים

 עצומה, בהתפעלות שהגיבו הדור מגדולי רבים של לאזניהם הגיעה המרעישההשמועה
 זצ"ל פרנק פסח צבי רבי הגאון הקודש. לארץ להעלותו בהכרעה שותפים היו מהםחלק

 עובדת בי בדבר ספק כל אין התעלה, גבוה וכה היה צעיר כך כל בהתפעלות: אזהתבטא
 נס על מעלה ע"ב( קג"ב )שבת הגמרא ני ונשגב, נעלה דבר הוא שלם הטהור גופוהיות
 כך. כל מצוי היה לא זה דבר בימיהם גם כי הוא סימן - יאשיה בר אחאי רבי על זהענין
 מדן ישראל ארץ בבל ולהעבירו הארון את לפתוח מצוה הייתי - קודם כך על ידעתיאילו
 בישראל... אלקים יש כי יראו שכולם שבע בארועד

 תורה" "דברי בספרו זיע"א ממונקאטש אלעזר חיים רבי הגהיק של דבריו הםמענינים
 ממקומות שחובילום וצדיקים ת"ח בכמה זר ולא ראו שעיננו "..מה עו(: אות ד',)מהדורא
 כריסם הי' לא משלשה יותר ימים הרבה ואחרי אבותם... קברות בביה"ח לקברםרחוקים
 הנז' מטעם זה שייך לא כנ"ל דביראיס ודאי אלא בגופם סרחון בהם היה ולא ח"ונבקעת
 שראו מה בגודלן להעיד נאמנים אלו אזכיר: ועוד ע"ב(, קנ"ב )שבת הגמרא דבריבפשוט

 בישוב החיים מהבית גדול חלק שפינו בעת שנה י"ג בן כבר אז שהייתי ובפרטבקטנותם,
 מחמת הממשלה מגזירת הוכרחו כי אחרי לעירנו, הסמוכות ההרים בגלילותהוקליוו"ע

 הקברים... פינוי בעת הקהלה מפה וזקנים גדולים רבנים הבד"צ ונסעו הברזל, נתיבבנין
 עליה ונכתב שנים ממאה יותר אשה של א' לקבר מצבה הי' כי ה', נפלאות ראווהנה

 כתוב שהיה מאוד ישן א' בקבר שעוד היה שלם...וכן גופה כל  ומצאו מצניעותהשבחים
 כן כמובן... בזה כלל הטבע בדרך לתלותו ואין שלם... כמעט שהיה צדיק, אישעליו

 בפראג הנודע הישן החיים מבית הקברים חלק שפינו בעת שהיו יקרים מאנשיםשמעתי
 לזה, והכריחו הרחוב שהרחיבו הקברים לפנות ממנו מעט חלק הוצרכו אשר העיר,תוך
 שם קברו שלא וידוע שלם כמעט וקומתם וראשם השדרה שהיו קברים איזה מצאווהנה
 מאות כמת במשך נתעכלו לא אלו מדוע בטבע אינו  זהו וגם שנה... מאות לשלש סמוךמת



יא )4ש 1 גלי ז'א
 ז"ל שאול יוסף מוה"ר המובהק מהגאון והסכמה במקדמה קודש" ב"מצבת נודע וכןשנה....
 הגאון הקדוש רבינו וראש גוף שמצאו העיד: לבוב, דק' הקברות מבית ומשיב", "שואלבעל

 יוסף" שארית "זכרון בס' וכן מחדש, מצבתו הקמת בעת תנחתו, כיום שלפ זי"עהממ"ע
 יוסף מ' הק' והגאון זי"ע הלבוש בעל הגהיק זקיני רבינו של הקדושים הגופות כןשמצאו
 מאתו פרטית השגחה בזה נראה ויפח...ענ"ם שלם פוזנא דק' הקברות בבית זי"עמפוזנא
 ואחד...". אחד כל בעצמותו ושורשו זכותו לפי שהם מקוט בכל ונפש גוף כל להפקדית"ש

 יוחנן" דרבי "מתיבתא זיע"א מרן של קברו על ישיבה החסידים תקימו ההיאוכשנח
 רבי הרה"ק של הקדוש ביתו שמעל זיע"א הזקן אדמו"ר מרן של העתיק הכגסתבבית
 תורה קול נשמע בה נסוך קדומים שהוד הקודש ובמקום זיע"א, מויטעפסק מנדלמנחם
 המוני הקודש בהיכל מתאספים זיע"א מרן של דהילולא ביומא שנה ומדי כמקדם,ותפילה
 עד עליהם חופפת קדושתו תילת אשר צדיק אותו של זכרו את בסילודין ומעליםהחסידים

 הזה. היוםעצם
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 והיאצל" אפץ "גיא -יו

נוח

 וישראל" אהרן בית "נחלת קדישא לחברהתקנות

 מרןשהתקין

 אדמו"-

 זיע"א מסמאלין-קארלין יוחנן רבינו

 על בארה"ב וישראל" אהרן בית "נחלת החיים ובית קדישא חברה יסודעל
 ועל החיים, לבית הנחלה רכישת על זיע"א, יוחנן רבינו אדמו"ר מרןידי

 של נימוקיהם דברי מתוך למדים אנו - קדישא החכרה לבני שהתקיןהתקנות
 הם שבהם הקורש, לארץ זיע"א מרן של הטהור גופו העברת את ששללוהחסידים
 היתרי ביןכותבים
 קניית לגמור כלילה א' ושלח מהר כעצמו חולה, היה כאשר הק', דבינוא.
 ישרו לא אבל סטולין, אנשי של אחרות חברות ג' שישנן הגם החדש,המקום
 ומצוות, תורה בשמירת חשודים שהיו אחדים קבורים ששמה מטעםבעיניו
 דארפן". ניט מ'זאל בעסער גרייט האבן "מ'דארףבאמרו:
 בעיניו שישרו תורה מבני חדשה, חברה קדישא, חברה ייסד זצוק"ל רבינוב.
 הראשון, החבר והיה לשנה, וגם כניסה של חבר מס שלם ובעצמו תקנות,ועשה
 חבר, מס עם בלילה א' שלח מסוכן שהיה השניה בשנה חליוובעת

 כי לי, למה שאל וא' בחכרה, חברים להיות בעיניו שישרו אלו זרז רבינוג.
 מאכט אמאל פארן, מען קען אלעמאל "נישט אמר: לאה"ק, לעלות בע-הבדעתי
 ממקורביו. לאחד השיב זה - גרייט" האבן מען דארף פארן, ניט מ'קעןזיך

 מתנהגים פיהם על ואשר וכלשונן, ככתבן התקנות גופי את להביאמהענין
 וישראל" אהרן בית "נחלת בחברת זיע"א מרן של לאורו ההולכים הי"והחסידים
 ועל הללו התנאים כל עלי מקבל אני "הרי התקנות: בסיום המתחייביםבארה"ב,

 החברה", ע"י שיתוקן התנאיםכל

 חבר כל על מוטל כן על החברה מן מנין להיות צריך טהרה שבכלהיותא.
 בטהרה. להתעסק מוכןלהיות

 אחד ואם שנה. י"ז גיל עד ביתו ולבני לאשתו לחבר הם החברהזכותיב.
 דעת לפי והמצות התורה יסודי ושומר כדת שבת שומר אינומאלו
 טענה שום בלי בחברה זכותיו כל את מאבד זה יחיד החברה,הנהלת
ותביעה.

 ללמוד וישראל" אהרן בית "נחלת מחברת ואחד אחד כל עלחובג.
 החברה. ידי על שיסודרו יבק" "מעברשיעורי

 חבריו. עם חסד לגמול החברהמתקנתד.
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 בטהרה. התעסקו קודם במקוה לטבול מהחברה ואחד אחד כל על חובה.

 בחגורה. לחגור צריך בטהרה המתעסק אחדכלו.

 ימים שמונה משניות ללמוד עליו לקבל צריך מהחברה אחדכלז.
 עליו יפקידו אשר כפי חודש י"ב או יום שלושים אוהראשונים
הגבאים.

 צייט". "יאהר בכל קדיש שיאמרו לשמור החברה עלמוטלח.

 לבנה קידוש כל אחר הנפטר נשמת עבור משקה להכין צריכההחברהט.
 לפטירתו.  ראשונהבשנה

 תהלים קאפיטלאך י' לאמר עליו לקבל צריך מהחברה ואחד אחדכלי.
 לכך. ימונה אם הסתלקותו אחר מיד הנפטר נשמתעבור

 הנפטר. עם להתעסק בהחברה חבר שאינו אחר לאישאסוריא.

 אחד כל על ומוטל שבועות בג' אחת פעם להתאסף החברהמתקנייב.
 באסיפה. להשתתףואחד

 יעזור השי"ת חברים, ואהבת אחוה אהבה, אמת, על נתיסדההחברהיג.
שיקויים.





 העניניםתוכן
 זשנה

 עטורגליוןגנוזות
המ זלה"ה גוסה זרחיהרבי הנדוניה מעות חזרתבענין
חמ המהרי"ט - זלה"ה מטראני יוסףרכי הנ"ל פסק עלהסכמה
המא זלה"ה אמיגו אברהםרבי חדשות" "פנים על וציוניםהערות
יאלז זצ"ל פריידמן הכהן שמחהרבי )ג( חו"מ בטור וציוניםהערות
 ל"ג-ל"ד .סי' עדותהלכות

הלט זלה"ה גאון שמואלרבי יתומים למעות אפוטרופוס מינויבענין
חמב זצ"ל הענא מרדכירבי ולולב סוכה הלכות הרמב"ם עלחידושים

זלז - זצ"ל לגדא סג"ל יחזקאלרבי להזימה יכול אתה שאי עדותבענין
 ביהודההנודע

לחהנ"ל  מתולדתו נקב בו שיש טחולכנדון
ולחהנ"ל ובזאב בטבח תלינן איבנדון
חלטהנ"ל מצוה לכר לעת מעת שנה י"ג בעינןאם

טזמבהנ"ל שובה לשבתדרשה
יאלט זלה"ה לאניידו שלמה רפאלרבי הגדול לשבתדרשה
טומא זצ"ל ברלין פיק ישעיהרבי ועוד דבש" "יערות עלהערות
זמא זצ"ל טריביטש נחוםרבי ועוד קטן לכהן הכן פדיוןבענין
יאמא זצ"ל לנדא שמואלרבי הנ"ל בעניןתשובה

חלח ובי"ד זצ"ל לנדא שמואלרבי זצ"ל כנעט מרדכי רכי של גופו העכרתעל

יגמ דניקלשבורג רבא דינאבי הנ"לבנידון
כגלט זצ"ל דייטש דוד אהרןרבי מקברו מת העכרתבענין

טמ זצ"ל לנדא שמואלרבי לצורכו ארוה"ק בבנין סתירהבענין

יטלז זלה"ה אכיחצירה יעקברכי קרוב עפ"י כרי כטענת דיסת שבועתכענין
כבמב זלה"ה חזן רחמים אליהורבי השנה ראש של ימים שניבענין

כאלח זיע"א מאליק לנדא שלמה שמעוןרכי לחנוכהדרושים
לאלט שליט"א כנדיקט אברהםהרב גופו העברת בעניןתעודות

 בנעט מוהר"משל



 ישניםשפתי
 וישפה" "שהם על וציוניםהערות
 לדוד"ו"תהלה
 מצרים יציאת פסוקי עלדרוש
 מצורע אשם דם וקבלת כלים טומאתבענין
 הוכחה מצותענין
 לצדיק התקשרות וענין לשב"קדרוש
 כוסות ארבעבענין
 חנוכה בענינישיעור
 חוב לבעל דתופסבסוגיא

 תורהחידושי
 ברשותו שאינו ודגר הפקרבעניני
 אכילתן כדרך שלא שבתורה איסוריןבענין
 התשלומין וחיוב נזיקין הרחקתבענין
 שבועה וגלגול ע"א שבועתבדין
 ממוגות וספק מוחוק ספקבענין

 דאיסורא חתיכה אנפשיה שוויאבדין
 הכלי בגודש כלי קידושבדין

 במלוה דהמקדשבסוגיא
 ניתש ליהנות לאו מצוותבענין

 ורודף מחתרתבסוגיות

 בסוריא רבעי ונטעערלה
 הארץ חלוקתבגדר
 בתסילין הדעת היסחבענין
 ובנדר בשבועה התססהבענין
 טבל של אתרוגבענץ
 לאיסור שמלאכתו בכלי רש"ישיטת
 פרס אכילת בכדי בכזית צירוףבדין
 בעדים אלא תפרעני אלבענין
 אבא דרב נסבאבענין
 נזיקין הרחקתבענין

נלון

מ זצ"ל ווייסמאן נתן יעקברבי

לט זצ"ל שווארץ מאיררבי

מב זצ"ל גלוברמן שלמהרבי

לז זצ"ל לעווינטאל אהרןרבי

מ זצ"ל אייזין אייזיק יצחקרבי

לט זצ"ל שפירא ישעיה אהרןרבי

לח זצ"ל שטיינווארציל דוד משהרבי

מא זצ"ל קרכיץ מנדל מנחםרבי

לס שליט"א קלויזנבורג מצאנז אדמו"רכ"ק
לת שליט"א מרקוביז צבי רובהגאון
מהנ"ל
לז שליט"א וואלפין ברוך חיים הרבהגאון
לטהנ"ל
מאהנ"ל
מב דצ"ל ציינווירט לייב משה ר'הרה"ג
מא שליט"א גולדכרג נחמיה זלמן ר'הגאון
לט שליט"א סגל זרחיה יהודה ר'הרה"ג
לח שליט"א )וויסוקר( רם שמעון ר'הרה"ג

לס
מ שליט"א גרינצייג אליהו ר'הרה"ג
מ שליט"א הירשפרונג שלום ר'הרה"ג
מא שליט"א וואלפין יעקבהרב
לז שליט"א אילן דוד יעקבהרב
לח שליט"א פרידמן שלמההרב
לט שליט"א אקרמן חייםהרב
לז שליט"א כץ יעקבהרב
לז ציינווירט אריהדוד

מב דישון חייםצבי
לח בריזל כרא"י אוריחיים

עטש
יז



 כפסח המעכבתו ועבדיו זכריו מילתבענין
 סטראי טענתבענין
 חמץ השבתת מצות בגדריבירור
 פחות ואני שיעור אתה בטול חלוקהבענין
 תנור הרתקתבדין

 הלכהבירורי
 ונפש גוף שמירתהלכות

 ושתיה אכילה עניניא.

 מאכל אילני קציצתב.
 החסיד ר"י אזהרותג,

 ונפש גוף שמירת בעניניעוד

 כנסיות בתי מכירתבדין
 לעכו"ם ואמירה חפציך ממצאבענין

 עמנואל תיבת כתיבתבענין

 אסתר מגילת בדיני הלכהבירורי

 לחלקה ע"מ ובמחשבה בעיסה לחםבדין
 בשר על רותחים מים עירויבענין

 נשים נאמנותבענין
 חלה שיעורבענין
 ביחיד נאמרת אס יוצר קדושתבענין
 ויו"ט בשבת ואוהל עראי דיות סוכהבענין
 בשבת גומי כרית ניפוחבענין

 כורין כמה עליה לוה סאה לויש
 קטןבדיני
 בהקפה אתרוג לקח דיןבירור

 להמוציא ידים נטילת סמיכותבדין
 מהאומן כלי לוקחבדין

 ויו"ט בשבת אוהלבדיני
 בשבת שחל באב בט' מבדילות נשיםאם

מב סגליהושע
לח מרק זלמןשלמה
לז מרק זאבבנימין

מא פאטאש שלמהאהרן
מב שור יהושעיצחק

 שליט"א וואזנר הלוי שמואל הרבהגאון
לז
לח
לח
לט

לח שליט"א געשטעטענר נתן הרבהגאון
לז שליט"א קליין שאול משה ר'הרה"ג
לח שליט"א דכליצקי שריה ר'הרה"ג
לט שליט"א זילברשטיין יצחק ר'הרה"ג
מ שליט"א מנדלבוים נחום ר'הרה"ג
מא שליט"א גרינברגר ישראל ר'הרה"ג
מב שליט"א כהן צבי ר'הרה"ג

מא שליט"א זילבר אברהם יחיאל ר'הרה"ג
מא שליט"א סגל נחמיה משה ר'הרה"ג

מב שליט"א הגר מאיר יצחק ר'הוה"ג
לח בוים יחיאלהרב

לז קלינמן יצחקהרב

לח וואלפסאן אלימלך צביהרב
מב סגלשלום
מא בלוינח

מ אלבויםישראל

לז כהן אליהויוסף

מב גוטליב דבנחמן



 עסו,גליון
סטמ פרלמןנחן הטלית עטיפתבענין
עאלז אוירבוך ליבאריה ברכה של מכוס המסובין טעימתבענין
עזלז רבינוביז יצחקיעקב נצור אלקי אחר הפסקבענין

 ע-זך כשולחן וביארו-יםהע-ות
 חיים:אורח
6הלז סטאלין לטרלין או"ח ללימודכולל יח-נד סי' ציציתהלבות

ירושת"ו
צגלחהנ"ל כ"ח סי' תסיליןהלכות
קזלש רוזנטליואב תשלומין תפילתבענין

צזמהנ"ל מוחתבענין

עדמא גולדהכריחיאל והבדלה קידושבעניני
 ירושת"ו סטאלין קארלין יו"ד ללימודכולל דעה:יורה
פשלז מ"ט סי' טריפותהלכות
צולח נ-נאסי'
קילט נבסי'
פצמא גג-נחסי'
עהמב נו-ססי'
 ירושת"ו יוחנן דרכינו אולפנאצית העזר:אבן

צ*לז צ"ה סי' כתובותהלכות
צטלח צ"וסי'
קרחלט ק'סי'
קצמ קא-קידסי'

פזמא )א( גיטין להלכותפתיחה
פאמב )ב( גיטין להלכותפתיחה
 ירושת"ו יוחנן דרבינו אולפנאבית משפט:חושן
קאלח מדרגות בחדר דרך ריבוי בענין קנ"דסי'

קיחלט במחסז דרךריבוי
קחמ דרך בריבויחזקה
צחמא צ"ב ס" ונטען טועןהלכות
8המב צב-צג ס"המשך



 חינוך מנחת בספרהערות
 ומשיב שואל בספרהערות

 חכמיםלשון
 גדולה תנועה שאחר שואבענין

 "של" תיבת חיבור ובענין הנ"לבענין
 שלאחריהלתיבה
 מדליקין במה פירוש לאכודרהםהשלמה
 מורחבת אנטיוכסמגילת

 ירושלים ובונה דודאלוקי
 לחכמהפרפראות
 התפילה בנוסחאותבירורים
 המועד חולבענין
 ב"ש של ומהדו"ק דמהר"ם סדה"געל

 בשבת פלוני יום אמירתביאור

לז שליט"א שמעון בן שלמה ר'הרה"ג
לחהנ"ל

מא
מב

לז שליט"א הילמן צבי דוד ר'הרה"ג
לחהנ"ל

מהנ"ל

לח פריד נתןהרב
לח אשכנזי שמואלהרב
לט רייניץ קאסיל יעקבהרב
מב יצחקי דודהרב
מא וואלפסאן אלימלך צביהרב
לז סגל הלוי מרדכישלום
לטהב"ל

 שור אבישאברהםסמונרר2
מ אזולאי אברהם רבי של לשליחותם נוספותתעודות
 טבריה עיה"ק מכוללות אשכנזי אשרורבי

מ~

 שור אכישאברהם קודשכנפכי
 זיע"א מקארלין הגדול אהרן רבי מרן ושל הדור צדיקי שלעמידתם
לז ב'( )פרק תקכ"ט גשנת בניסוויז' ותקנותיו תקכ"ח גונטאבגזירות

 זיע"א הי"ד מקארלין שלמה רבי הקדוש מרן ה' משיח של הריגתועל

לו ב. א,פרקים:

ל' ד.ג,
מ ז. ו,ה,

מ: )א( לארה"ק ויע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבינו אדמו"ר מרן של הטהור גופוהעברת
מ:)ב(

 וישראל" אהרן בית "נחלת קדישא להברהתקנות
סו זיע"א קארלין מסטאלין יוחנן רבינו אדמו"ר מרןשהתקין

לז אהרן"" "בית ספה"ק והדפסת כתיבת דרכי "על למאמר ומילואיםהשלמות



 עטייג'ייןפקםט~ליות
יחלז זצ"ל ברלין )פיק( ישעיה רבי כת"יצילום
3אלז זלה"ה אביכזיר משה ורבי אביחצירה יעקב רבי כת"יצילום

1.לט זלה"ה גאון שמואל רבי כת"יצילום

לאלט זצ"ל דייטש דוד אהרן רבי תשובתצילום

ידמ ניקלשבורג דייני מכתבצילום
 1מב זצ"ל הענא מרדכי רבי כת"יצילום

ק3לח מורחבת אנטיוכס מגילת כת"יצילום

שילט הפולני למצביא לודמיר קהילת של התודה אגרת של המקוריהטקסט
קלומ החבריא ובני זיע"א מקאליסק הרה"ק בחתימת מטבריה השדריתם שליחותאגנות

והאמ הי"ד זיע"א רש"ק הרה"ק ציון מקום עם לודמיר העירתרשים

קלטמא זצ"ל ביהודה הנודע הגאון אל טבריה חכמיאגרת

קמעמא טייאסט של רבה אל טבריה חכמיאגרת

קמעמא זצ"ל ביהודה הנודע אל טריאסט קהלתאגרת

יתזמא זצ"ל ביהודה הנודע אל קושטא פקידיאגרת
קנמא זצ"ל ובי"ד עפשטיין סינחס רבי הגאוןפס"ד
 קארלין מסטאלין מהר"י מרן של הטהור גופו העברתאודות
קבבמא זצ"ל מטשעבין הגאוןסס"ד

והדמא זצ"ל פרנק פסח צבי רבי הגאוןפס"ד

קמהמב זצ"ל הענקין אליהו יוסף ורבי הילפרן זלמן אפרים רבי פיינשטיין, משה רביפס"ד


