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 וישראל אהרן בית מכון 14,1שששש והמו"ל: המערכת בץשק88
 ססאלין קארלין מוסדות שע"י 11 8ששט1

 __מנ ידי"וישראלנבבנבב"'י יפי י אהד! ת יאהר8
 ובתו בארץ קארלין משאלין מוסדות של והכוללים הישיבות לחו"ר והלכה לתורה מרכזימאסף

 ירושלים - ואוראל" אמין נצית גיילה"ש*2ה
8

 יח-ו ניו - קארלין" "שסאלין גדולהנתיצה
8

 צרק בני - אהגר" "בית גדולהחריגה
*  ירושלים - אלימלך" זיכרון קשטוצייצה
8

 ברק גני - קארלין" "5סאלין קטנהעציצה
*  יודק ניו - יוחנן" "תפארת קטנהישיבה
*

 ידושלים - יוחנן" שרבינו אולפנא "גית אצרכיםכולל
*

 יורק ניו - קארלין" "ססאלין אצוריםכולל
*

 אישלים - וישראל" אהץ "צית אברכיםצולל
8

 טבריה - ייצער דרבי ומתיבתא אברכיםבולל
*

 ברק בני - קארלין" "5סאלין אברכיםטולל
*

 ביתר - קארלין" "שסאלין היראה ללימודכולל
*

 ביתר - וגבראל" אהיה "תפארת אברכיםכולל
8

 ספר קרית - "סטאלין-קארליר אצרכיםכולל
8

 ידח4לים - קארלין" ישטאלין או'א ללימיד אגרופםבולל
*

 ירושלים - קארלין" "שסאלין ירד ללימוד אברכיםכולל
8

 ירושלים - קארליר "שסאלין ש'י ללימוד אברכיםכולל
ס

 המכון בדפוס הודפס - שמורות הזכויותכל
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3ז שליט"א זמורה ~אב יצחק ר'הרה"ג טעות וקידושי טעות מקחבדין

 אלימלך. .זכרון ישא( ישיבהראש

 .רושת-ו טמאכןקארלין

לא וואל*ין יעקבהרב חמץ בביטול הר"ן שיטתבענין
 נ.י. סמאלין קארליז יוחנן. -תפארת במתיבתאר-ם

לד חןאברהם לחלב בשר בין וקינוח נטילה שהיה,בענין
 בני-ברק סמאלין. קארליןכיל

לח. שמייננרנמנחם בני זה לומר האב נאמנותבענין
 ירושת.1 יוחנן דרכינו אולפנאבית

 הלכהבירורי
נאה כהן לעמיל אשרהרב לבוש הכנסת לבית הליכהבענין
 ת-ו ביתר בעירסו'צ ותפיליןבטלית

נא *יינהנדלר *סח ישראלהרב כבד צליית בהלכותבירורים
 .שפה. .אבנימח-ס

גת הירשמן בנימיןהרב פסח ליל במצוות נשים חיובבענין
 תעב-א ירושליםעיה-ק

ס בורנשטיין*סח מדינה חמר בענין מקיףבירור
 ירושת-ו ימנן דרכינו אולפנאבית



 חכמיםלשון
פא מרנולין יחודה הררהרב השקלמשקל

 תוכלא ירושליםעיח-ק

פת ו*ס*יש אליעזרהרב המזון כרכת שבסוףפסוקים
 תגבב-א ירושליםלה-ק

צאהערות

 ירושלים הכהנים, ישיבת ראש ר111בסקי, הכהן שמואל ר' הרה"ג - הקטרה מפגלת הקטרה איןבענין
 הכהן שלמה ר' הרה"ג - ישן יין על לקדש המובחר מן מצוה בענין המס"א דברי וישוב ביאור / ת"והעתיקה
 אליהו אלפה ר' הרה"ג - ענבים מיץ על קידוש בענין , יארק ניו הדח, מחזיקי דקהל דומ"ץגראס,

 - מום בו שהוטל בהמה בכור בענין הכותב של זהותו על , ירושת"ו צבי, "היכל ביהמ"ד םרובנשמיין,
 שמעון יהושק הרב - כתובה ועידי קידושין עידי בענין / ב"ב החסידית, ישיבה ראש חיים, ישעיה יצחקהרב

 יחוסם בירור , ירושת"ו החתם, כף ישיבת ראש פופר, חיים יעקב הרב - שונות הערות , ירושח"וברי~ל,
 יצחק הרב - הראש הקפת שיעור בענין / ציריך ראוענבערנ, בקריש דוב הרכ - ונבח מנשה בן יאירשל

 כל לניעור התורה ברכת בענין , ביתר מרק, זאב בנימין - הנ"ל בענין , ב"ב תדרשו, לשכנו מח"טקולרצקי,
 / סקווירא שיכון נרובער, חים שמיאן - זיע"א מסקוירא להרה"ק משינווא הרה"ק התקשרות ובעניןהלילה,

 - ישראל ארץ גבולי בענין / נתניה צאנז, קרית חרשקוביץ, יהודה ישראל - לילוד השם קריאת זכותבענין
 ירושת"ו בראד, אביש - שחרית בתפילת חנוכת" שיר "מזמור אמירת בענין / ירושח"ו קירשמיין, אשרהרב
 על הערות / ירושח"ו יספינו, אליעזר הרב - שונות הערות , קליוולנד טץערט, דוד - המשכן כלי בענין,

 משולם - פורים בשושן לפרזים הניסים על אמירת בענין , ירושת"ו נורא. מאיר יצחק - החזקה" יד"ילקוט
 הלמן, ראובן - מניקלשבורג זצ"ל פוליץ גרשון רבי הגאון פטירת שנת על , נתניה צאנז, קרית לוי,ז1שא

 קידושין מנהגי על / ירושח"ו רו,נפל, .ואב הרב - משקפיים בענין למאמר והוספות הערות /ירושת"ו
 שבדרגן, הכהן יוחנן - המן בני עשרת תליית סדר על , ירושת"ו חמאפי, אברהם הרב - תימןליוצאי
 מיץ על קידוש בענין / ירושת"ו פודר, -חננאל הכיפורים ביום לחולה אכילה איסור בגדר ,ירושת"ו
 ביתר. פרביל1, יצחק חים - ע"א י"ג דף גיטין כרעק"א הערה / ירושת"ו שפעיה, זלמן שלמה -ענבים

מפונות
קמה חשל נתןישראל ספונות למדור ומילואיםהשלמות

 בני-ברק מטאליןקארלץ

 קודשכתבי
קכז שור אבישאברהם זיע"א הגדול אהרז רבימרן

 בקארלין החסידיםוחבורת
 החסידים. חבורת מבני אחדיםיב.

 חקכ"ה משנת קארלע יהודי מפקד בנססת



גנוזות

 זצ"ל שייאר מיכלרבי
 ומנהיים. ווארמםאבד"ק

 כמח של בהגדהבעדרים
 מצורע פ' תקסה"ל ע"פ שבת שלפני לשבת דרשהב"ה

 י"ח יצא לא בפסח אלו דברים שלשה אמר שלא מי כל אומר היה ר"ג בהגדהפתיחה
 ההמשך לתרץ וכו' ממצרים יצא הוא כאלו לראות אדם חייב ודור דור בכל וכו'מצה
 הרבה וכו' לו פתח את לשאול יודע ושאינו וכו' אומר הוא מה רשע מיניה לעילדחנה

 תשובה וגו' לבנך דוהגדת קרא מהאי להמציא הגדה לבעל מנ"ל תמהו הגדהממפרשי
 לי דייקא לי ה' עשה זה בעבור דהשיב דהא ומתרצים לשאול, ושא"י לרשע כניםלשני
 הזאת העבודה מה אומר הוא מה רשע ובאמת הרשע לשאלת תשובה מוכח מזה לוולא
 בעיקר כפר וריק להבל מרחותינו כל כאלו לכם הזה פורח מה בירושלמי כדאי'לכם

 שארי כי מדבר לשאול לשא"י ע"כ לבנך והגרת הכתוב ומאמר חורתינו, דת עלומתלוצץ
 יאמרו כי והיה 131' מחר בנך ישאלך כי והיה כדכתיב להן משיב שישאלו אימתיהבנים
 המפרשים. פי' כך וגו', בניכםאלצכם

 קורם ריצאנו הא מעם ליחן התעוררו המדרשים כל כי כך הוא הרשע תשובתולרעתי
 מדלג דודי קול כד"א התורה את לקבל כדי א' וטעם ברד"ו ויצאנו שנה ת' הקצובהזמן
 הוא ברוך המקום ברוך הגרה וכמאמר התורה את לקבל כדי שנה ק"ץ מדלג ההריםעל
 שנה ת' אותם וענו ועברום וגו' תדע ירוע שנאמר כמו וכו' הקץ את מחשב שהקב"הוכו'
 כמו ונר' התורה, שיקבלו כדי שנים ק"ץ ומדלג רד"ו נשאר מת' קץ ינוכה באם הפי'וכו'

 וכו' הוציא לא ואלו נפויה ובזרוע חזקה ביר משם ה' ויוציאנו בהנדה פירושיםשמפרשים

 קבלה, ובספרי בזוהר שמפרש כמו במצרים לפרעה משועבדים בנינו ובני ובנינו אנוהרי
 לצאת יכולים היו שלא במומאה משתקעים היו במצרים אחת רגע עת שוהים היודאם

 התורה לקבל יבולים היו ולא בכישוף כן עושים שהם כמו שלהם מעבדותממצרים
 במשהו, חמץ ולפיכך הרגע אותו בא מרם הוציאם לכן בחנם מערכות משרד אינווהקב"ה
 היה כי נגאל היה לא שם היה אלו לו ולא לי התורה על שמתלוצץ רשע לאותווז"ש

 לפרש יעקב משכנות בס' מצאתי וכן לצאת, היה יכול לא שמעולם במומאהמשוקע

 עמ' ספונות מדור נד בגליון אודותיו כתכנו 569. מס' זצ"ל שייאר מיכל רבי הגאון של  דרשות ספרמתוך*
קלר-קלו.



 ומשאליי אהרן "י'תקונו )קע(1

 רגע עור ישראל היו דאלו עבדים מבית ממצרים ה' הוציאנו יד בחוזק כי התם עלתשובה
 כנ"ל. לברוח העבד יכול היה שלא שלהם הכישוף מצד לעולם משועברים היו במצריםא'

 מצות מכל הללו ]מצות[ )שאלות( שלש נשתנה מה מקשה בח"א המהרש"אוהנה
 טעמם לפרש שצריך אלו מצות ושלש עשייתן בשעת טעמים לפרש שא"צשבתורה
 יצא לא שאמרו במה עוד שנדקדק במה חיה לנפש ציון בם' ומתרץ וכו' עשייתןבשעת
 לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא שאמרו וכמו יצא לא סתם באומרו חמר היה ומהי"ח
 שנה ת' ועבורה עינוי אבותינו על רנגזר משום ונראה חובתו, ידי באומרו כיון ומהיצא
 כי דורשים מהם יש המדרשים נחלקו הדבר בישוב אך שנה, רר"ו רק במצרים היו לאוהם
 שאנחנו גליות ארבע נתחדשו זה שעבור שדרשו ויש יצאו, ובזמנו השלים השעבודקושי
 נהפוך ועתה השעבוד קושי היה אז אך מצרים גלות להשלים וכ"ז הרביעי בגלותעתה
 השעבוד. קושי משלים הזמן שאריכותהוו

 מדר דהנה יצאנו האמתי ובזמן השלים הוא דמצרים השעבוד שקושי להוכיח ישוהנה
 מרור להקרים היה לשעבוד רומז וסרור לגאולה רומז שמצה וכיון מרור אח"ך מצההפסח
 שע"י האמתי הגאולה הוא המרור אדרבא באמת אבל לגאולה קודם השעבוד שהרילמצה
 לפרש דהיינו הללו דברים ב' אמר שלא בל ר"ג כוונת וזה הזמן נשלם חייהםשמררו
 ע"י אבל להשתעבד, חייבים אנו ועדיין !מן קודם שיצאו למיסר דאיכא י"ח יצא לאטעמם
 גאולה והיתה יצאנו בזמן וא"ב כנ"ל, וצ"ל מצה אחר מרור למה קשיא ואז המעמיםפירוש
 ואח"ך סרור מסדר דבאמת מהפך להרמב"ם הגדה בסדר והנה דבר, ונכון עכ"לאמתי
 י"ל רפליג, דמשמע אומר ר"ג הנדה נוסחאות ובקצת הרשע, תשובת שייך לא לפ"זמצה,

 רשע, דליכא שלש כנגד רק התורה דברה בנים ארבעה דכנגד ארלעיל פליבדבאמת
 לאמר טתיבות משה מטה בברית כמ"ש זה מפסוק לרשע תשובה דיליף נ"לוביותר
 התשובה. אותו לרשע לאמר לשאול שא"י לבנו כן דאמר א"ורמיותר
 מצר או לשאול שא"י שהוא טצד אם ספק הווו לשאול דשא"י ראיתי במפרשיםוהנה
 הוא אם פסחים שני על סובב התשובה באה ולכן לכלום בעיניו נחשב ולא רשעשהוא
 מצאתי. כך לבנך והגרת שאי"ל הוא ואם רשע כמו לו משיברשע

 הוא מה רשע הוא וזה המתלוצץ הרשע רשעים מיני שני יש דהנה הדבור ארחיבואני
 שלא אפשר או המתלוצץ להכעיס רשע כמו שאינו ממעם או ששותק רשע וישאומר
 זה בשביל אמרתי עוד בעיניו, חשוב אינו ע"ז להתלוצץ שאפי' והמצות הדת בעעיונחשב
 חוקת כעו"ה ואם נסתר, נלשון בנו עם שמדבר זה מה נגאל היה לא שם היה אלוקאמר
 מכל גרוע יהיה לא ודאי נסתר בלשון מדבר ואם האב עם שהבן עמינו בין מתגברהגוי
 התשובה לרשע לאמור לשאול לשא"י שהשיב כיון רק נסתר, בלשון בנו עם שידברהגוים
 בפי' מצאתי אח"כ נגאל, היה לא שם היה אלו שייך שפיר לו ולא לי ה' עשה זה בעבורזו

 ודור דור בכל קאמר ע"ז מיותר לי תיבת לפ"ז עכ"פ ושמחחי, זה כעין קצת השמיםשער
 עשה זה בעבור ההוא ביום לבנך והגדת שנאמר ממצרים יצא הגו נאק לראות אדםחייב
 וק"ל. וכו' ליה'



 זמת( )נז( ג וליון לשנה

 השל נתןישראל

 ביהודה נודע בעל הגאונים שנחלקו בע"כ הגאלפרשת
 תקכ"ו בשנת אה"ו אב"ד יצ"ל השוויץ הלויוהגר"י

 רבי והגאון פראג אב"ד ביהודה נודע בעל הגאונים ובראשם הדור גדולי נחלקו תקכ"ובשנת
 שנשלח גט על שיצא ערעור אודות תורה של במלחמתה זצ"ל1, המבורג אב"ד הורוויץ הלוייצחק
 האשה והרי כהלכה, המעשה נעשה האם כן, לפני שנה כ-י"א שליח ע"י לאשה כרחהבעל

 לאו. אםמבורשת,
 בהיבט והן דורות במשך והשו"ת ההלכה ספרי ברוב ההלכתינ, כהיבט הן נדון זהפולמוס
ההיסטורי.
 על אור להפיץ שביכולתם מסמכים מספר נמצאים שליט"א אדמו"ר מרן ב"ק שלבאוצרו
 הפרשה את ולתאר הדברים את לסדר נגסה לזאת אי זו, שבפרשה מסויימים היסטורייםפרטים
 הנ"ל. לאורמחדש

 שליח "אין של ובכלל לא או מנורשת היא אם האשה, בדין רק שלא שנראה נקדים,ובתחילה
 או מורדת היתה האם נחלקו, הנ"ל בעובדא המציאות בפרטי שגם אלא נחלקו, עבירה"לדבר
 הדברים ונסדר לידה, שבא קודם הגט נקרע אם או ורסנים, חכמים ע"פ הגט נעשה והאםלא,
 מגעת. שידינו מקום עד נכונו על דברדבר

 כרחה ובעל שליח ידי על הראשונה אשתו שגירש באחד "מעשה היה, כך שהיהומעשה
 ואין האשה צעקה לחיקה, הגט זרק והשליח הרחוב באמצע להאשה מלחמות בעלישתפסוה
 מחיקה". הגט והשליכה לקבל נתרצית לא והיאמושיע

 בטובתה שלא כורחה בעל הראשונה... אשתו את שנירש שנים עשר לערך זה אשר..."פלוני,
 לעפר והורידו ארצה השליכוה אשר מלחמות בעלי ע"י האשה את שכפאו כתובתה... סילוקבלתי
 בחיקה".5 הגט השליח לה וזרקכבודה

 קודם הגט נקרע והתאבקות הרעש מרוב דבריה "ולפי לידה, שבא קודם נקרע שהגט נשמעכן
 שהושלך קודם הגט נתקרע שם שהיה הגדול והרעש השערוריה שמפאת וי"א לחיקה"6,שבא

לחיקה".7

 עוברת שהיתה "מאחר - הרבנים, נחלקו זה דין בפרטי גם לאשהז בע"כ הגט נשלח מהמפגי
 אשתו שהיתה מתחלה "טען רבנים"', מפי התראות כמה אחר ושמתות חרמות על שעברה דתעל

 77-9. עמ' רבינו" ב"תולדות תשמ"ה( )ירושלים הלוי" "משנח בספרו בארוכה ראה חולדותיו על1

 סימנים, אהע"ז חנינא נוב"י פ"ב. פ"א, פ', ע"ס, ע"ח, ע"ז, ע"ו, ע"ה, סימנים, אהע"ז קמא נוב"י שו"ת ואר2
 ב"ב, כ"א, סי' המבורג, אב"ד הוווויץ הלוי להגר"י הלוי משנת ושו"ת התשובה(. )כתוך וע"ז קי"ב,קי"א,
 אהע"ו פיורדא, אב"ד שטיי)הרט להגר"י יוסף זכרון ושו"ת כ"ט. סי' הפלאה, לבעל פינחס גכעח ושו"תכ"ג.
 המצע וקצר הם רבים כי ההוא הדור לאחר בזה שדוו והספרים הרכזים דברי יתר את בזה נפרט לא ט"ו.סי'

מהשתרע.
 וב"מופת הורוויץ, הרב שכתבה אה"ו אב"ד בתולדות תרצ"ה( )בילגורייא משולשת" ב"ברכה ע"ז ראה3

 )ירושלים סולוכייצ'יק להגרי"ד היוכל ובס' 36, עמ' הנ"ל הלוי וכמשנת ה', פרק קמלהאד להרכהדור"
 תתשמ"ח-תחשנ"ב, עמ' ח"בתדש"ם(

 ע"ה. סי' ריש אהע"ז קמאנוב"י4
 ט"ו. ס" ריש אהע"ז יוסף זכרון5
 שם. נוב"י6
 שם. יוסף וכרון7
 ע"ו. סי' ריש שם נוב"י בשו"ת הנדפסת תשובתו בריש המבורג אב"ד הגר"י דברי8



 וישראל" אהרן "ביתקונן אח(ח

 שמו שהרבנים איך אחרת, "טענה הבעל טען אח"כ מורדת".9 דין הב"ר עליה ופסקו עליומורדת
 בדבריהם באה ולא סירבה והיא ב"ד וחרם עירין בגזירת אליהם לבוא והזמינוה למשפטכסאות
 זה". עבור לגרשה בעלה שיכול בחרם ומועלת דת על כעוברת דנוהוע"כ

 מוצקות"ו, כראי חזקות בראיות זו טענתו גם וסתר פראג אב"ד הגאון "חזר גיסא, מאידךאולם
 דבריהם ביטול והראיתי והוכחתי שקר הכל החרם על שעברה או שמרדה קול שהוציאו מה"שכל

 כתבתי".ו! כבר אשרבתשובות

 ידי על בע"כ שניתן "הגט נכתב גיסא מחד שוגים, דברים מצאנו ע"ז גם זהו, גט נסדר מיע"י
 ארי ובתוכם תחכמונים בשבת יושבים הגונים דיינים "ע"פ ארץ"א, גאוני מרבני פסק ע"פשליח

 פי על הניתן גט יצ"ו... הנוברני דק"ק אב"ד ליב אריה מוהר"ר הגאון רברבי, אפישבחבורה,
 ומופלג לנו במוחזק וביותר לדון, אנו באנו אם הגידו, חכמים אשר ושלמים, תמימיםחכמים

 פולין...'!. במדינת אחד רב "...בהוראה"4!,
 בטיב יודעים שאינם קרנות יושבי השוק מן מלוקטים אנשים ע"י "... שנעשה נכתב גיסאומאידך

 ורב דאתרא מרא והורמנא רשותא בלי הגט את סדרו דאקראי... דינא לבי והושיבם וקדושיןגיטין
 זצ"ל".5! חרגמ"ה תקנות לסתור מעשה מעשיהם, במחשך היה כי המפורסם, ההואהגליל

 הגאון -] מכחישו "הוא גיסא ומאידך הגט", נתינת בשעת היה פלוני אב"ד "שהגאון נסעןכן
 הגט נתינת טרם הנ"ל יריד מן נסע כי איך מפראג, נר"ו אב"ד להגאון בכתבו הנ"ל[ פלוניאב"ד
 משם...".י1 נסיעתו אחר נששה מה יודעואינו

 לערך שהיה מעשה על תקכ"ו'י, בשנת היה הגט, על ביהודה נודע כעל של ערעורוכאמור,
 "ומחו' הוא בערעורו שנתאחר הדבר טיבת המעשה"'י, שנעשה שנה י"א "אחר תקט"ובשנת
 נציין מחריש".18 היה לכן בע"כ, שליח ע"י היה שהגט ידע שלא לפני התנצל נוב"י[ בעל]הגאון
 בע"כ. שניתן הזה גט ע"י עליהי1 אחרת אשה המגרש נשא שבינתיים אלו שניםשבמשך

 לראשונה עליו הערעור שנשמע זמן עד הגט ממעשה שנים כעשרה הרב זמן שמחמתנראה
 ובכל ושליחותו הגט עשיית אודות על שונותם שמועות שנשמעו איפוא יפלא לא לעיל,כאמור
 המעשה.פרטי

 עבירה כאן שיש כיון "והוריתי בזה"ל: כותב זה גט אודות בפסקו ביהודה נודע בעלהגאון
 השליחות מעשה ובטל עבירה לדבר שליח אין א"כ כרחה בעל לגרש חרגמ"ה על לעבורחמורה
 עודנו המגרש והוא להנשא אסורה והיא גירושין כאן ואין הבעל בשליחות נתגרשה ולאלגמרי

 שם. יוסף זכרון9
 ע"ז. סי' שם נוב"י10
 8. הערה כנ"ל11
 זצ"ל. יהושע פני בעל הגאון של בנו12
 כ"ט. סי' ריש הפלאה לבעל פינחס גבעת שו"ת13
 י"ב. סי' הישר אור בספר הנדפס מקליווא הגט אודות במכתבו שטיינהרט הגר"י דברי14
 במדינת אחד רב ע"י סודר שהגט במפורש שכותה הקודמת בהערה שנסמן מה על ראה אך 5. הערה כנ"ל15

 וכו'. השוק מן מלוקטים אנשים ולאפולין
 זה. תאריך התשובות בכל כמובא16
 הנ"ל הלוי משנת בספרו הנדפס שטיינהרט להגר"י ובמכתבו ע"ו, סי' שם בנוב"י המבורג אב"ד הגר"י דברי17

 "זה כותב ט"ו בסי' שם פיורדא אב"ד תשובת ובריש שנים", י"ר שהיה "ממעשה דבריו בסוף כותב כ"ב,סי'
 אשתו". את שגירש שנים עשרלערך

 בסופו. כ"כ סי' הלוי משנח18
 זה. על יוסף וכוון בתשובות ראה19
 היסב ידעתי לא "כי הוי היכי דעובדא בגופא דן שלא שם השואל בדברי ע"ח-פ"נ סי' קמא בנוב"י גם ראה20

 אתי אין "ואם כותב פינחס ובגבעת עי"ש, שלד"ע אין של הדין בגוף אלא מפראג", הגאון שנשאלהנדון
 כהיתו". הדבר שיצא הההום על גאונים דאיתי כבר הענין, מהותיודע



 ט)שט( )גז( ג גליון י'שה

 נשים".ם שתי לישא שלא חרגמ"ה מחמת אחרת באשה ואסור לאשתו הבעל חיובי כל וחייםאישה

 "אמר וז"ל: דבריו, עיקר את ונצטט רבים, הם וראיותיו זה לפסק ביהודה נודע בעלנימוקי
 במידי קיים אינו המעשה שגוף דהיינו לד"ע שליח אין בענין ספק שום לבי על עלה לאיחזקאל,
 אפ"ה לד"ע, שליח יש דסבר הזקן לשמאי דאפ" אומר שאני אלא עוד ולא שליחות, בעישהמעשה
 נהרג כבר שהרי הנפש והרוג צא או וטביחה במעילה כמו המעשה לבטל אפשר דאי במההיינו
 המעשה להיות אבל הקודש, מן נהגה כבר ובמעילה לפניך, שחוט שור הרי ובטביחה לחיות,וא"א
 אין אצלי וזה לגמרי... המעשה ובטל לד"ע שליח אין עבירה, בדבר שליחות דבעי במידיקיים
 שאם גט אבל השליחות... שבטל ומשמע לד"ע שליח אין דגמרא לישגא משמע וכך לפנים,צריך
 שפיר וכלל, כלל למפרע עבירה כאן ואין לגמרי הגט נתינת ובטל גט כאן אין שליחות כאןאין
 לגמרי..י.21 הגט ובטל בטעות שליחותהוי

 על ובודאי דרבנן איסור על גם חל עבירה" לדבר שליח "אין של שהכלל הנוב"י עודומוסיף
 ומוכיח הר"ן כמ"ש המקומות בכל ונתפשט מאד חמור שהוא כרחה בעל לגרש שלא דרגמ"התרם
 הוא שם שלי התשובה בכל טרחתי "דבל עוד וכותב עיי"ש.21 תקצ"א סי' הרשב"א מתשובותזאת
 קיים המעשה להיות אבל המשלח... יתחייב ולא המשלח בשליחות קיים המעשה להיות אפשרדאי

 אפשר,.."." אי זה המשלח יתחייב ולא המשלתבשליחות
 אמרו שלא "... עליו, ערעור שום ואין קיים שהגט זצ"ל המבורג אב"ד הגר"י טען זהלעומת

 והרי קיים ונשאר בטל אינו המעשה עיקר אבל המשלח יתחייב שלא אלא עבירה לדבר שליחאין
 חייב שאין היינו לד"ע, שליח ראין הפוסקים לכל הוא דפשוט אלא גמורהנ2... גרושההיא

 הש"ס. מכל זו סברא ומוכיחהמשלחש...
 שליח ע"י בע"כ גט ליחן חר"ג על עבר אם אף דידן בנדון עכ"פ ".,. כותב: חרגמ"הואודות

 בדיעבד...".24 לפקפק מורה שום דעת על יעלה לא בתרגמ"ה אבל פסול... חששאין

 כדין שלא עושה היה שאם זה, לכל צריכין אין בודאי דידן בנדון אבל "... בתשובתו,ומוסיף
 שלא עושה היה אם ואף ומשפט בצדק שעשה הוא כן לא מעשה, בשעת לרדפו ראוי היהבודאי
 הכי..."." ליה למעבד יאה ולא נאה לא המעשה, שנעשה שנים י"א אחרכהוגן,
 ביהודה הנודע הקצה, אל הקצה מן היתה הנ"ל הגאונים בין זו דפלוגתא בזה להדגישיש
 וא"א אדם בו נחלק לא בטל, והמעשה לד"ע שליח שאין זה בדבר אני אומר "... בזה"ליכותב
 לא שליח שאינו וכיון לד"ע שליח אין הגמרא, דברי של מפשטן היוצא אמת דבר עללחלוק
 בשליחות...".25 המעשהנעשה

 לדון הרבנים סנדולי אליו שנשלחו התשובות וכל זו, בהלכה דעתו את נוב"י בעל מחזקכן
 הדין בגוף כי כני, אהובי לך אומר "... בזה"לי לבנו וכותב בתקיפות, דחאם זו סברא עלולהקשות
 כל יבואו אפי' לסתרו אפשר אי זה דבר בטל, השליחות גם שלד"ע אין שאמרו שמהשחדשתי
 שליחות,..".25 אין ממילא שליח שאין שכיון מפשטן הגמרא דברי יעקרו לא ישראל,חכמי

 "... בזה"ל: כותב אביו, הרב דברי להצדיק שרצה המבורג אב"ד הגר"י של לבנוובתשובתו
 וכבוד בזה להתוכח רצוני אין ז"ל, הגאון אביו מר לדברי סנגוריא לעשות שרצה מה זהוזולת
 בזה לי נוחה ולא ז"ל הגאון דברי לסתור אוסיף הדברים ברוב אולי כי דבריו, הסתרהגאון
 האמת...".י2 שם מכיר בעצמו והוא דקשוט בעלמא הוא כבר הגאון שכבודובפרט

 4. הערה כנ"ל21
 קי"ב. סי' נובי"ח שו"ת22
 4. הערה כנ"ל23
 % הערה כנ"ל24
 4. הערה כנ"ל25
 קי"א. סי' נובי"ח שו"ח26
 22. הערה כנ"ל27



- שיי(י  וישראל" אהרן "ניד קויו-

 לא אשר חדש דין -... בזה"ל: וכותב דעתו על זצ"ל המבורג אב"ד הגר"י עמד זהולעומת
 שלד"ע...".'2 דאין מחמת בטל דהמעשה לומר ואחרונים ראשנים הפוסקים אבותשערום

 שליח ע"י בע"כ הגט על שערערו מה מזה, גדולה שגיאה לדעתי אין הכלל "... עודומוסיף
 שאין ראיות עוד הבאתי שלי ובתשובה הואש,.. כשר גט דודאי בזה לפקפק איןבדיעבד29...

 הוא...".29 גמור וטעות שלד"ע ראין סברא מחמת הגט על חשש אין דירן דבנידון להשיב,עליהם

 כזה "ודי כדבריו, המגרש, על חרם לעשות הוסיף אף הגט, על נוב"י בעל של הערעורמלבד
 גם השניה, אשתו היא עמו, לדור אליו תשמע אשתו ואם בנידויו נשאר והעבריין המנודהלהיות
 ומעתה בטח... ישכן לנו והשומע ימותו וערירים יהיו וערירים ארורים כמוהו, קללה תלבשהיא
 יאבה ולא משמאלו כפורים ומחוסר מימינו אונן ראשו, על חומרו חרגם-ה הזה, פלוני יצאהנה
 אשתו ירצה או הראשונה, לאשתו וישוב בעבירה שנשא השניה אשתו יגרש עד לו סלוחה'

 להעמיד המדבר נאם העבר, על ומחילה סליחה לשאול יוכל ואז ברצון גט שתקבלהראשונה
 מכונו.51... עלהאמת
 המפורסם הרב ובראשם "... המגרש נגד לחרמות הצטרפו פראג דק"ק בי"ד מו"ש דייניגם
 דינו ובית שטיינהרט מהר"י הגאון הצטרף וכן בומסלא..."2ן זצ"ל מאיר מוהר"ר ובקיחריף

 הגאון.,. בעקבות עמי יצאו נר"ו... המופלבים הרבבים הדיינים דיני כיח המה... גם "כיכדבריו
 וכו'...".12 רמא נודא למישרי הדיינים... וב"רמפראג

 המערערין ודברי חל חנם וחרם איסור אין בכן "... המבורג אב"ד הגר"י כותב זהלעומת
 מבקש אני ועתה ",.. כותב: פיורדא אב"ד שטיינהרט מהר"י להגאון ובמכתבו כחרס"31,בטלים
 גדולות ובשמתות עירין בגזירת עליו הוחמר אשר נ"י, המופלג הרב ב"א עבור הרמה,מכבודו
 מפראג... הגאון ממחו' עליו רוגז ויבא שנים י"ד שהיה ממעשה ראשונה אשתו עם לדוןשיעמוד
 בראש הרמה פארו ע"י שבא העיוות לתקן מחוייב שמעלתו השמתא..." מן ולהתירו עליולחוס
 מגן"." על מרבנן דצורבא לשמתיה דאימנאהיה

 בכל מעבירין העם אשר ענות "קול המדינה בכל רעש ועשתה יצאת ללהב זו תורניתמחלוקת
 בקיסמין דמקילי להו ושמעינן רעמים, כקול מהלומים בדברי כמדקרות בוטים שערים וכלפינות
 לאב"ד המבורג אב"ד הגר"י מבקש כן דחכמים".י5 פלוגתא מחיצה משום קורה טולכאמרם
 שנקטו רואים אנו הגאונים בתשובות כן הריב...י'. שישקוט הרמה מכבודו מבקש "אניפיורדא
 שטיינהרט הגר"י פיורדא אב"ד ע"י ביניהם שלום שנעשה עד תורה, של בפלפולא חריפהבלשון
 אב"ד הגאון מחו' ובין פראג אב"ד הגאון בין אשתקד שלום עשיתי תלי"ת "כאשרשכותב:
 והדברים פולין במדינת אחד רב שסידר אחד גט בענין ג"כ מחולקים שהיו נ"ע,המבורג

עתיקים...",'5

 הפלאהזנ בעל הגה"ק הגאונים, והם ההיא בעת הדור גדולי שאר זו בפלוגתא חלק נטלוכן

י  התשובה, בתחלת 18, הערה כנ"ל28
 כ"ג. סי' הלוי משנת29
 18. הערה כנ"ל30
 10. הערה בנ"ל31
 5. הערה כנ"ל32
 8. הערה כנ"ל33
 18. הערה כנ"ל34
 13. הערה כנ"ל35
 14. הערה כנ"ל36
 הדברים אלה כל "אמנם כותב: הנ"ל שלו בשו"ת פלפולו כל ולאחר הנוב"י, של פסקו על חלק הפלאה- כעל37

  שהגאון כמוני הקטן מן ראיה צריכים אין המפורסמים ואמת הנ"ל יחזקאל מוהר"ר הגאון דעת לפיפלפלנו
 יחזקאל והיה יחידותיו יסעו בל המשפט פנות החזיק אשר הוא וחידותיו חכמים דברי דבריו בכלמוחזק
 אל בית העולה בדרך מדותיו על הפריז הזה בדבר ידותיו שתי נשיקת אחרי אך ובחסידותיו, במעשיולמופת



 יאשיא( פא ג ~יון לשא

 מגדולי ועוד זצ"לענ ליסא אב"ד והגאון דינו ובית זצ"לונ שטיינהרט יוסף רבי והגאוןזי"ע
 הדן שו"ת ספר לך ואין האחרונים, ספרי בכל אז מגי 11 במחלוקת דנו לעיל וכאמורהרבנים"4,

 שלא עבירה" לדבר שליח "אין בכלל הדנים והמפרשים הכללים וספרי בע"כ גטבענין
 זה. דורינו עד זו במחלוקת ודניםמתפלפלים

 הדורו נהולי דנו שעליהם והמגורשת המגרש - זה זוג בגי היומי
 הלוי מאגים מנחם רבי הגאון בן העשיל יהושע מו"ה השפלג המאוה"ג "הרב היההמגרש
 הלוי מאנים מנחם רבי הגאון אביו אחי שהיה דודו, היה המבורג אב"ד מהר"י והגאוןזלה"ה"י*,
 הרמה מכבודו מבקש "אני כותבת: פיורדא לאב"ד ובמכתבו ולבוב, זמיגראד אב"ד זצ"ל"הורוויץ
 ובקי הוא מרבנן דצורבא אחי בן "... בתורה גדלותו על עוד וכותב נ"י", המופלג הרב אחי בןעבור
 גאוני ושאר מדובנא הגאון מחו' "וגם המגרש אחיו- לבן שנעשה הכבוד אי על וכותב הש"ס",בכל
 כן אחי...", לבן שנעשתה כבוד וזלזול הדרך העברת על בעיניהם נפלאים רבים וליטא, מפוליןארץ
 הנ"מ שאביו הנ"ל, העשיל יהושע רבי הגאון - בעלה של דודתו בעל היה ביהודה נודע בעלהגאון
 אחיות"א. ב' נשואים שהיו הנוב"י של גיסו היה הנ"ל, לבוב אב"ד מאנים מנחםרבי

 אלא הוזכרה, אלא היתה מי ובת שמה השו"ת בספרי נזכר לא המנורשת, האשהואודות
 הללו בשנים שנית נשאת שלא נס על ומעלים החשובה..."", היקרה... "האשה... בתוארהוזכרה
 לציין אכן יודעים הקורות וכותבי וגלמודה..."*4, שכולה בדד יושבת היא עדיין צדקתה"מרוב
 "בת שהיתה הקורות45 כותבי מה משום מציינים ויחוסה, היתה מי בת אולם "וויטוש", מרתלשמה

 מה"ה... ההרם להתיר הנ"ל הגאונים עם מסכמת דעתי ע"כ וכו' חכמים ע"פ הניתן בגט גדותיו עלוים
 וחסידותו זהירותו לבעבור גט הפעם עוד שיתן אומר יגזור הגאון באם לנו, נאות בזאת אך עמי...ועזרתו
 ואין מבקשין האופן יסבב איך דבריו, ולקיים לאשר עליו גוזרני וופפין, בלבו הדברים להיות האשהבחוזר
 של לרבה נתמנה שכעכורה מהסיכות אחת היתה זו שתשובה כ"ג, פרק ספד-מ כרכני )גואה ...",כופין

 וגדולי  בווארשא שנים ג' במאסר וישב למלכות נמסר שהמגרש כותב )שם( הדור" ב"מופתפפד"מ(,
 גירשה ואכן לחפשי, והוציאוהו זי"ע מסאסוב ליב משה רבי הרה"ק ובחוכם נפשו בפדיון עסקוהצדיקים
 פיורדא,. אב"ד זצ"ל שטיינהרט הגר"י בהשתדלות מדעתה,שניח

 אין בענין נוב"י בעל של יסודו על כי עם הנ"ל, שלו בשו"ת כנראה נוב"י כבעל פסק זצ"ל שטיינהרט הגר"י38
 נכונים דבריו נראים דינא לענין מ"מ זה, בענין עמו ויכוח קצת לי שהיה "ואע"פ בזה"ל: כותבשלד"ע,
 עמי "והסכים שכותב: כ"כ סי' הלוי במשנת שטיינהרט להגר"י המבורג אב"ד הגר-י דברי וראהוברורים".
 פאמע"ל בין חוצץ דאין ואף דיבר... ויפה שלד"ע, ראין מחמת בטל דהמעשה לומר חדש... בדיןלהלכה
 וצ"ב. היא". תורה ס-מ לדינא,לדידי

 "ובקשתי ראיה", הבאתי מליטא... הגאון למחותני בתשובתי "ואני וז"ל; פ' סי' שם נוב"י בתשובות ראה39
 עוד זה בנדון נוב"י בעל כתב כן ליסא". דק"ק אב"ד הגאון למחותני כתבתי אשר התשובה להשיגשיראה
 וכן כתבתי", ככר אשר כתשובות דבריהם ביטול והראיתי "והוכחתי כדבריו, בדפוס באו שלאתשובות
 כדבריו: נדפס, לא אך זה בנושא עוד כתב המבורג אב"ד הגר"י גם כן נדפס, לא עדיין מליסא להגאוןהשו"ח
 ראיות". עוד הבאתי שלי "וכחשובה שלי", בשו"ת קצת ישבתי התוס'"ודברי

 הדבר שיצא החתום ועל הגלוי על הבאים ומפורסמים שלמים גאונים ראיתי "כבר הפלאה בעל דכר' ראה40
 מחו' -וגם שטיינהרט להגר"י המבורג אב"ד הגר"י של ובמכתבו וספק..." וערעור פקפוק שום בליבהיחר
 בעיניהם...". נפלאים רבים וליטא מפולין ארץ גאוני ושאר מדובנאהגאון

 13. הערה הנ"ל בתשובותיו הפלאה בעל הגה-ק לשון41
 ל"ג. סי' אהע-ז בנוכי"ק אליו ותשוסה נ"ר, סי' סוף אהע"ז בנובי"ת ראה מאנים מנחם רבי הגאון על42
 18. הערה כנ"ל43
 ז"ל. מדובנא יעקבקא רבי הנ"מ היה חותנם43א
 5. הערה כנ"ל44
 של חייה המשך את עוד לספר יודעים הנ"ל[, משולשת" ב"ברכה ]ומקורם 3 בהערה הנ"ל הקורות כותבי45

 בעמח"ס זצ"ל, מלונדון מירלש הירש צבי רבי להג"מ נשאת לדעתה, שנית שנתגרשה שלאחר ויטוש,מרת
 חענטשין, אב"ד זצ"ל מירלש אהרן ובי הג"מ והוא יחיד, ובן בנות ב' ולהם תקמ"ט( )ברלין צבאם""מספר
 סת"ם. הלכות על תקפ"ט( )ברלין אהרן" "כיחכעמח"ס
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 יג)שיג( )נז( ג גליון י'שטת

 חתן - חענטשין אב"ד אביגדור רבי הגאון בן הילדסהיים, אב"ד מאפאטשני הירש צבי רביהגאון
 של זקנו היה הנ"ל מאפטא וויטש צ"ה רבי והקצין מאפטא", וויטש הירש צבי מו"ה הפרנסהקצין
 שני היה נוב"י בעל שהגאון נמצא זצ"ל, לגרא יהודה רבי אביו-הגאון אבי שהיה נוב"י בעלהגאון
 וויטוש. מרת המגורשת האשה אבי מאפאטשני, הירש צבי מו"ה הגאון עםבשני

 נוב"י יגר הגאון בבית שנשתמרו נוב"י בעל הגאון יד כתיבת עצם פרעון שטרי בשלשהאולם
 רואים, אנו 211," ,212 213 מס' שליט"א אדמו"ר כ"ק של באוצרו כעת והנמצאיםלמשמרת,

 רבי הג"מ של בתו - זו ויטוש מרת להם שנתחלף נראה מגעת, שידינו מקום עד הנושא בדיקת לאחראולם
 אולם "ויטוש", נקראת היא שגם הנ"ל, מיולש הירש צבי וכי הג"מ של בזוגתו הנוב"י, אחי - לגדאיוסף
 כדלהלן. והילדסהיים, אפאטשני אב"ד אידש צבי ובי "נ"מ של בהו סיחההיא
 אב"ד צ"ה רכי "הגאון בזה"ל: כותב זצ"ל, מבראד מרגליות רא"ז הג"מ שכתבה היוחסין" "מעלותבקו'

 תולדות על בכותבו הנ"ל בספר אחר ובמקום וויטש" מרת המלומדת הרבנית יחידה בת הניחאפאטשני
 קלימנטוב", אכ"ד לנדא יוסף "רבי ושמו כן עוד לו היה יורא רבי - הנוב"י שלאבי מזכיר לנראמשפחת
 לדורם. קרוב שהיה גם ומה הדברים, שני בין כלל מקשר אינו מרגליותורא"ז
 הרב חתן שהיה וכן יחוסו את הספו בשער כותב בחייו מחברו ע"י לאור שיצא הנ"ל צבאם" "מספרבס'

 "תחי זוגתו את מזכיר הספר ובסוף הילדסהיים, בק"ק אב"ד שהיה ז"ל הירש צבי מהור"ר המנותהגאון
 לא וויטוש, מ' זו זוגתו וכאמור בני", שלשת אלה עם תחי' וויטוש מ' הגבירה הרבנית זוגתי ונפש בהנפשי
 כנ"ל. זצ"ל לנדא יוסף רבי הג"מ בתהיתה
 הייתי ויחיד "רך בזה"ל: אמו שם את בהקדמה מזכיר צבאם" "מספר מח"ט של לבנו אהרן" "בית בס'כן

 כן יחוס", מגדולי שהיתה זלה"ה וויטוש מרת וביראה בחכמה העולם בכל המפורסמת הרבנית ולאמילאבי
 כן זקני", דודי ו"נכד ש"ב בתואר ומזכירו מפראג לנדא שמואל רבי הג"מ לבין בינו שו"ת כמה יש הס'בסוף
 הנוב"י ועל שלד"ע אין על הוא ביניהם השו"ת מענין כי ]אם זקני" דודי "בן בחואר מזכיר הנוב"י הג'את
 ר' על התואר הרי אמו והיתה לאביו שנית נשאת הנ"ל וויטוש שמרת הקורות כותבי ולפ"ר הנ"ל[, ע-הבסי'

 כהנ"ל. ולא זקני" "דודי הנוכ"י ועל זקני" דודי "כן להיות צריך היה לנדאשטואל
 ונמסר מאפאטשני רצ"ה של בתו בויטוש לנדא יוסף ר' בת - דירן ויטוש להם שנתחלף נראה הנ"למכל
 - נשכח זצ"ל לנדא יוסף רכי אביה ושם ויטוש, הנקראת האשה עם היה כרחה בעל הגט של שהטעשהבע"פ
 נלב"ע נוב"י בעל שאחיו בעור ז"ל אביה על תחמה תק"ד בשנת שהרי בצעירוהו שנפטר מפניכנראה

 כנ"ל. וכו' בשנית שנשאת לזמר וטעו לאחריו, שנהכחמשים
 במילואם השטרות את בזה ונעתיק46

 הראשון:השטר
ב-ה
 ממה החתו']מ[ של דודתו ובעל ממח החתומה של רודה יחזקאל מוהר-ר התורני ה.ה שביר הפשורים דברעל

 קפ-י הנ-ל מג-ל יחזקאל מוהר-ר ביר סך אינה עור שנשאר שם שנאסר רק פטורים הת-מ פאתנו לו ניתןשנבר
 כל ורשיתו ירו סתרת יחזקאל טוהר-ר הוציא וכהיום הנ.ל בפטורים הטבואר כפי הנ-ל יחזקאל ם' שלנאטנוח
 מסולקת ירינו ושוב הנעל שרוך וקד מחוח כסף שוה ולא כסף לא מאומה יחזקאל ט' ביר נשאר ולא לנואשר
 ום.פ דו-ר שום אחרינו[ ויורשינו כחיו ]ולבאי וי-א ולב"כ לנוואין

 ]ריי
 לא וטענה ומענה פה[ ופתחון ודברים

 מאחנו פטורים שהמה וי-א וב-כ יחזקאל למוהר-ר פמורים נותנים אנחנו והנה וי-א ב"כ על ולא יחזקאל מ'על
 ]וגלגול והדר' וק,ח וג-ש שבועה שום וי-א ולב-כ לנו ואין כלל למעגחינו יורקקו לא ב"ר ושום וי-אוסב-כ
 כף ]בתקיעת בש-ג בפ-ם בתיך נקשה התל וכל וי-א כ-כ או יחזקאל מ' על כלל והדרה[ חרם וקבלתשבועה
 אג-ם בק.ג ונעשה וי-א וב"כ הסל יחזקאל ט' למוכת לתקחז-ל המיעיל אופן ובכל גשרה[ בשבועה מלאגפה
 כל מבפלי' אנו והרי כלל מורע' נסמור ושלא מורקא ממרנו שלא בפ-ם ונשבענו מורר[ אגב גמור]בקנין
 כדרך רמורק' ומדע'מורעא

 שמבטליי
 בלי חמיצה ונפש שלימה ברעת עשינו הנ.ל וכל 1שימ[ ]בגיסי בג'נ

 'צ-1 לעשנוב ק' פה לפ-ק תקדלת אלול ריח א' י1' היו' החתו' קל באנו ולראי' בלל והברח אונםשום

 זצ.ל יסף מהור-ר הגדול המאור הרב בתוויטוש
 הורוויץ מניסנ-ל מנחם מוהר-ר ה-ח ומהרב הערדל יהושעהק'
 בעלה והרר ~צ"ל סג-ל יוסף טוהר-ר המנוח הגרל הרב בת ונימוש מרת האשה א"ע עצמם חתמו הח-טבפני

 האשה לפני קראו וגם ממש ירמ[ ]בחתימת בח-י סג-ל מנים טוהר-ר הגרול בהרב העשיל מ' המופל'התורני
 כדחוי וקיימנוהי אשרנוה' בכן חותמת היא מה על שתרע שנאמר מהכל



 וקראל" אהה "ביתקוצץ )שיד(יי

 זצ"ל'4א. לגדא סנ"ל יוסף רבי הגאון - נוב"י בעל הגאון אחי בת היתה וויטוש, מרתשהאשה

 בני עליהם שחתומים חוב פריעת שטרי הינם אלא הגט למעשה קשורים אינם הנ"ל,השטרות
 ובהיותם הגט מעשה לפני עוד היה הראשון והשטר השטר, מעשה על מעידים ועדים יחד זהזוג
 והיה האשה, של דודו והן הכעל של דודתו כעל הן היה שכאמור נוכ"י כעל של משפחתובגי

 בתור אצלו שהשלישו הנדוניא ם זה היה ואולי נוב"י, בעל הגאון יד תחת מושלשמכספם
 קוראים אנו אלו ומשטרות זה, על לו ונתחייבו הוצאות עליהם הוציא נוב"י בעל דודם וכןדודם,
 נוב"י. לבעל משפחתם קשרי ואת שמותםאת

 הפטורים דבר "על הראשון: השטר וז"ל כהנ"ל, נראה שמתוכם קטעים כמה בקצרהונצטט
 מטה" החתום של דודתו ובעל מטה החתומה של דודה יחזקאל מוהר"ר התורני ה"השביד

 העשיל יהושע הק' זצ"ל, יוסף מהור"ר הגדול המאור הרב בת "וויטוש זה שטר עלוחותמים
 הג"ל וויטוש מרת עליה שחותמת השני בשטר כן הורוויז". מניסג"ל מנחם מוהר"ר ה"הבהרב

 היילפרין דורהק'
 יצ.1 פרע בער .שכר במחור-ר מאירהק'
 ומבעלה אחי מבת פפורים השטר:בצדי

 ה15י:השטר
ב.ה
 הליי יחזקאל מוהר-ר הרב דודי אצל גיניסן האב איך פיל וויא חשבון איין גיהא6 האב איך אז אמתהן

 האת קר וואש הוצאות דיא מיס הוה היום ער מ~מגראר העבר בחורף גיזומן מיך האס ער אז מיוםטיאמפאל
 ער :אל זה כל אונ ארוטים וחמשים שבעה סך אן פרעפמ הכל סך נסיעתה ועל הרבנית אמי ביאת עלגיהאפ
 גמורה בהודאה מורה איך בין זה כל אינ געלת בעשפן אונ ~יין מנכהויך

 יצ.ו סרנפאל ק' פה תקיורג'מ-ל אב י"מ א' יו' היו' החתום על באתיולראי'
 ז-ל סג.ל יוסף מהור-ר הגדול הטאור הרב בתוויפוש
 הנ-ל ז.ל םג"ל יוסף מוהר.ר ה"ה הרב בת ווימוש מרת היקרה האשה עצמה חתמה מפה חתומ' עריםבפנינו
 ולראי' הנ.ל ארומי' וחמשים שבעה סך טדודה שקיבלה גמורה בהוראה הנ-ל האשה הודית ובפנינו ממשבח.'
 הנ-ל ק' פה חק.ורגימ.ל אב '.פ א' יו' היז' הוראתה קל ולהעיר חתיטתה לקיים החחו' עלבאנו
 זללה.ה מאיר במהור,ר מיכל יחיאלנאו'
 ז-ל הלו. ליב יהודא מוהר-ר בהפופל' סיכל יחיאל יוסףזנאו'

 סמרנפאל מיכל ר' הראשון ער השטר:בתחתית
 מזבארוב מיכל ר' השניוער

 ארומי' ניו קבלתה על אח' פבת כתב השטר:בצדי

 השךי5ד:השטר
ב.ה
 קלפנקי אמי']ת[ תשעה גם מופראוו קימי' חתיב.']ת[ שני מיאמפאלא סג-ל 'חזקאל ר' הרב מיד לירינוקבלנו
 על באנו ולרא.' הנ-ל הרב של אחיו בת ווימוש מרת ליר חקנפשין בק' ~ה כל לממזר ג-ש וששים חמשהגם

 תקפואו.ל סיון ..נ 1' ינ'החחו'
 מחענטשין סרל ראובן 3הר-ר סענדל מנחםנאו'
 יצ.ו הירש בהר.ץ שטואלנאו'
 חענסשין ק' אנשי השטר:בצדי

 של הגדול ואחיו הנ"ל( היוחסין" ב"מעלוח )מובא - קלימנטוב אב"ד היה זצ"ל לנדא סג"ל יוסף רבי הגאון46א
 וז"ל: נ"ר, סי' סוף אהע"ז בנובי"ח ונזכר אוסטראה, אכ"ד הרב חתן והיה זצ"ל, ביהודה נודע בעלהגאון
 נלב"ע הנ"ל יוסף ר' אוסטראה". אבד"ק הגאון בת עם חתונתו היה ז"ל יוסף מו"ה הגדול הרב הגדול"ואחי

בצעירותו.



 סו54טו( )ט( ג גליון לשנה

 הגדול המאור הרס "בת כנ"ל וחותמת מיאמפאל" הלוי יחזקאל מוהר"ר הרב "דודי שמינכתב
 הנ"ל". הרב של אחיו בת וויטוש מרת ליד "... כתוב: השלישי בשמר וכן סג"ל". יוסףמוהר"ר

 בזה"ל: כותב א' בשטר נוב"י, בעל הגאון של ידו כתב בעצם הוא גם השטרות בצדי נכתבכן
 אדומים". נ"ז קבלתה על אחי מבת "כתב בזה"לי כותב השני ובשטר ומבעלה", אחי מבת"פטורים

 לבעל וויטוש מרת של התיחסותה לנו נודע לראשונה אלו שטרות פרטי פרסום שעםדומני
הנוב"י.
 ההלכתי. להיבטומכאן
 הגאון נוב"י בעל הגאון של בנו תשובת נמצאת 327 מס' שליט"א אדמו"ר מרן ב"ק שלבאוצרו

 אב"ד שלמה רבי להגאון פראג, אב"ד ציון" "שיבת שו"ת בעמח"ס זצ"לי4 לגדא סג"ל שמואלרבי
 נוב"י בספרו אביו שחידש עבירה לדבר שליח אין בדין הגאון אביו דעת אודות ביאה'4,דק"ק
 הנ"ל. השואל הרב לו שהקשה סמה אביו דעת ומיישב וה, גט במעשה שדן ע"ה סי' אהע"זקמא

 זו. תשובה לראשונה מתפרסמת זווכהזדמנות

 זצ"ל לנדא שמואלרבי

 עבירה לדבר שליח איןבענין
 לפ"ק זין תק"פ תמוז כ"ו א' יום פראגב"ה
 שלמה מו"ה לתהלה שמו כבור והמופלג המופלא הרב ירידי לאהובי רב וישעשלום

 יע"א ביאה דק"ק מו"ץיצ"ו
 על להשיב ונלאתי מרדות בכמה מאוד מרוד אני והנה הגיעני העבר תמוז י"ג מןמכתבו
 ואם למעשה, להלכה לדינא הנוגע דבר בהם ואין לשעה נחוצים שאינן ברבריםפלפולים
 קהלתינו ליקירי בפילפולים להשיב לי ודי הזמן, יספיק לא ופרוקים קושיות כל עלאשיב
 פה בעל להם משיב ואני פה בעל להם הקשה דבר כל לשאול באים אשר ובחוריםלומדים
 בהלכות בפלפולים הבאים לכל למקומי חוץ בכתב להשיב אבל עלי, הסובה ה'כיד

 מפקפק אשר הראשונים דבריו על ובפרם אפשר שאי דבר הוא לדינא נוגעים שאינםוסוגיות
 לא הרשב"א דברי על בפלפולים ע"ב סי' אה"ע בחלק קמא מהדורי בנ"ב אאם"ובדברי
 מברות. אותן לדחות יכול בעצמו סעל' אשר בדויות סברות על להשיב מענהמצאתי

 ע"ה סי' אה"ע בח' קמא בנ"ב זצ"ל הגאון אאמ"ו שהקשה מה על השניים דבריםועל
 אלא עבירה לדבר שליח אין כולה התורה בכל ב' הל' פ"1 מעילה בהל' הרמב"םעל

 מכיחה איבא והרי כללא הרמב"ם כייל איך זצ"ל הנאון אאמ"1 והקשה לבד,במעילה
 מעלתו תמה זה ועל ע"א, ומ"ג ע"ב מ"ב דף קדושין במם' כדאיתא יד ושליחותומכירה
 דבכל ג"כ שכתב מברמנורה הרב על מעילה סמם' פ"ו בריש י"מ התום' הקשה זהדדבר
 הנה הוא, כללא לאו חוץ רכתב ראף התוי"ם וכתב ממעילה חוץ של"ע אין כולההתורה
 ממעילה חוץ לשון שכתב הברמנורא דברי רעל וברמנורא י"מ התוס' בלשון דק לאמעלתו
 מן למדין אין בעלמא שאמרינן כמו הוא כללא לאו חוץ רכתב דאף י"מ התוס' כתבשפיר

 זה בענין דבריו דראה נ"א, מ"ח מ"א מ' בגליונות נדפס ומחד"ת מ', גליון באו"י בקדבץ ראה תולדותיו47 יי
 פ"ט. סי' וסוף פ"ח, סי' וסוף פ"ר, סי' ציון שיבת שד"תבספרו

 אודותיו. לי ידוע אין48



 ואיכל" %הה "בית~צו מאת(א

 לא דהרמב"ם כן לתרץ ליבא הרמב"ם על אאמ"ו קושית אבל חוץ, בו שנאמר אףהכללות
 במעילה אלא עבירה לדבר שליח אין נולה התורה בכל כתב הרמב"ם אלא חוץ לשוןכתב
 הדברים. כל למעם שלילה הוא רזה כן לתרץ אין לבדה לשון ועללבדה,

 אפי' עבירה לדבר שליח יש מעילה רגבי הוא הרמב"ם דכוונת מעלתו שמתרץ מהועל
 מביתה גבי אבל בשוגג המשלח מעל אפ"ה הקדש שהוא דיודע מזיד הוא השליחאם

 אם אבל שוגג הווו ומכר שמבת שהשליח דוקא אלא חייב המשלח הגנב איןומכירה
 וכו', התלמיד ודברי הרב דברי אמרינן ומכירה בטביחה גם מזיד הוא ומכר שמבחהשליח
 ובכל מזיד הוא השלית אם ואפי' עבירה לדבר שליה יש מעילה דנבי הרמב"ם שכתבוזה

 דדברי לר"ע שליח אין מזיר הוא השליח אם כה"ג ומכירה במביחה אפי' כולההתורה
 הרסב"ם בדברי זו כוונה להעמיד שאין מלבד הנה שומעין, מי דברי התלמיד ודבריהרב
 בשר היה דאם שם כתב דהרי שוגנ היה דהשליח סיירי מעילה בהלכות שם הרמב"םרהא
 מזיד היה דאם שוננ היה רהשליח הרמב"ם מיירי באן עד הרי וכו' השליח שאכלעולה
 וכתב הרמב"ם מסיים וע"ז במזיד, מעילה דין ליכא דהא בשליח מעילה ליכאבלא"ה
 ולדברי שוגנ היה השליח רגם דמיירי ארלעיל קאי הרי לר"ע שליח אין כולה התורהובכל
 שליח אין שוגג היה והמשלח מזיד הוא שהשליח דהיכא לפרש להרמב"ם ליה היהמעלתו
 טביחה רגבי מעלתו שכתב הדין עיקר ועוד ממעילה, לבד כולה התורה בכל עבירהלדבר
 הגנב חייב בזה דגם הוא, בדותא וה' מר' המשלח פטור מזיד השליח היה אםומכירה
 גנב לא השליח דהא במזיד ומכר מכח אם אפי' כלל חייב אינו השליח דהריהמשלח
 ומכר מבח אחר או טבח בעצמו שהגנב או דהיינו בעצמו להננב הוא וה' ד'וחיוב

 כמו וה' בר' חייב אינו ומכר ומבח הגנב מן שגנב אחר גנב אפי' והרי הגנבבשליחות
 חייב הננב על הלא ומכר שפכח והשליח וי"ח י"1 הל' גניבה מהל' בפ"א ברמב"םשמבואר
 מוכח והדבר גנב לא הוא הרי העבירה עשה לא והשליח לבעלים וה' וד' הגניבהלשלם
 חייב במעילה הדוקא מעלתו כסברת לומר ומכירה מכיחה ובין מעילה בין לחלקרליכא
 אס המשלח גנב חייב אינו ומכירה במביחה משא"כ מזיד התו שהשליח אףהמשלח
 ממעילה למילף דליבא הש"ס מסיק ע"א מ"ג דף דקרושין בגמרא דהא מזיד הואהשליח
 ואין כאחד הבאים כתובין שני הוה ומכירה ומכיחה ומעילה הואיל לר"ע שליחריש

 קרא למכתב צריך דהא כאחד הבאים כתובין שני כלל ליכא מעלתו דברי ולפימלמדין,
 הוי לא דאי מזיד, הוא שהשליח היכא אפי' מעילה גבי לר"ע שליח דיש להורותבמעילה
 דוקא אלא לד"ע שליח דיש ידעינן הוי לא ומכירה מפביחה נמרינן והוה במעילהכתיב
 שליח אמרינן לא מזיד הוא כשהשליח אבל שוגג הווו שהשליח ומכירה רמביחהרומיא
 כשהשליח אפי' שליחות יש מעילה דגבי להורות במעילה גם למכתב צריך ולהכילד"ע
 הכל ילפינן והוי ומכירה מביחה גבי כתיב הוי ולא במעילה רק כתיב הוי ואי מזידהוא

 צריך ולכך מזיד הווו כשהשליח אפי' לד"ע שליח יש ומכירה בטביחה דגם ה"אממעילה
 וא"כ שוגג הוא כשהשליח דוקא לר"ע שליח דיש ומכירה במביחה עצמו בפני קראלכתוב
 הבאים כתובין שני הוי ומכיחה דמעילה בגם' קאמר איך לתרווייהו קרא רצריךכיון

 ריש ומכירה ממביחה ללמוד לן היה מלמרין אין הבכ"א כתובין שני למ"ר ויופי'כאחד
 הוכחת ולפי קדושין במם' הריפב"א לדברי והרי שוגג השליח היה אם לר"ע שליחעכ"פ
 בנ"ב ]ועיין שוגג, השליח שהיה אף לד"ע שליח אין תורה דיני כשאר זצ"ל הנאוןאאמ"ו
 בזה[. פ' ומי' ע"ח סי' אה"ע בח' קמאמהדורא



 יז)שיז( גנז( ג ~יון י'שנה

 ממעילה יליף רלא הוא מ"ג דף קדושין דמם' בסוגיא שם ומריא השקלי רכלועוד
 כתובים ב' ולמ"ר מלמדין ואין כאחר הבאים כתובין שני דהוי משום ומכירהומביחה
 דלמ"ד הש"ס ומסיק השליח למעם ההוא הוא חוץ משחומי דרש מלמדין כאחדהבאים
 כא' כתובים שני כאן ליבא מעל' ולדברי ההוא הוא דרש לא מלמדין כאחד הבאיםב"כ
 מביחה וגבי לד"ע שליח יש מזיד הוא השליח אם ראפי' לרבותא צריך מעילה גבידהא

 אי נפשך ממה וא"ב לד"ע שליח אין מזיר הוא השליח ראם למעמ קרא צריךומכירה
 א"כ התום' כדעת עבירה לדבר אפי' שליח יש שוגג הוא שהשליח היבא בעלמאאמרינן
 יש באמת שוגג הוא השליח אם נפשך דממה שליח למעם חוץ בשחומי ההוא צריךלא

 ירעינן רבלא"ה ההוא רהוא דרשא צריך לא מזיד הוא השליח ואם התורה בכל לד"עשליח
 ומכירה ממביחה ניליף ממעילה ליליף חזית רמאי לד"ע שליח ראין כולה התורהבכל

 מזיד הוא שהשליח היכא לר"ע שליח ראין יתירא מקרא ומכירה פביחה רגבידמוכח
 ירעינן ממילא ממעילה יליף ולא שליח לרבות ומכירה מביחה נבי קראמדאיצמריך

 הוא דהשליח היכא רגם מ"ר דאי ומכירה במביתה המשלח פמור מזיר הוא דשליחדהיכא
 לרבות ריבוי כלל וסכירה במביחה נכתב לא חייב המשלח ג"כ ומכירה במביחהמזיד
 רלא מוכח שליח לרבות ומכירה פביחה גבי קרא ומראיצטריך ממעילה הכל גילףשליח
 אם היינו מלמרין הבכ"א כתובין שני למ"ר ואפי' מזיר הוא דשליח היכא ממעילהגמרינן

 ממעילה אי נלמד מלמד מאיזה בדין חלוקים הם אם אבל בדין, שוים הם המלמריןב'
 שליח יהיה ולא ומכירה ממביחה נילף או מזיד הוא השליח אם אפי' לר"ע שליחויהיה
 דיש היכא וכל למומ"כ מעילה בין לחלק שאין וראי אלא שוגג, הוא שהשליח אם כילד"ע
 הבאים כתובים שני הוי ושפיר לד"ע, שליח יש ומכירה מביחה נבי במעילה לר"עשליח
 הנ"ל. קדושין במם' בסוגיא ויפריא השקלי שפיר ואזליכאחר
 עין צר אני וח"ו גוי אחרי דבריו שהשלכתי מעל' יאמר שלא כדי כתבתי כאן עדוהנה
 ראיות כמה עור ויש יש אבל בדבריו קצת לשעשע האלה דברים כתבתי לכןבתורתו
 חולשה איזה מפני הכתיבה מלאכת כעת עלי קשה כי להיות אך דבריו לדחותוסברות
 עלי... העמוסים מרדות מפני כעת בכתב ישנו פה בעל ישנו אשר הדברים כל ולאל"ע
 כי ואם דבריו, לכל המתנגדים ברברים להאריך מקום היה פה אל פה עמי מדבר היהואם

 שהוא מאחר פני, לקבל אלי לבא בנשיאתו שיזלזל ממעל' לתבוע הראוי מן שאינוידעתי
 מבשלוחו, יותר בו מצוה הלכה ברבר לי שהוצרך כיון מ"מ ביאה בק"ק ראתראמרא

 כתבו... מפי ולא מפיו דבריו אתלהוציא
 לנדא סג"ל שמואל הק' הטרודכ"ד
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 ולה"ה. גאפינייו שמואל חייםרבי

 שבת בערב שחל בפורים תספורתונענין
 אם שאלו רבים וז"ל שנית תצ"ז סי' מנילה בה' או"ח בחלק ב"א הרב כתב תספורתא.
 ואין להסתפר ריכולין ונראה וכו', השבת כבור ספני בע"ש שחל באדר במ"ו לגלחמותר
 הבא וכו' במועד מגלחין ואלו בפ' דמו"ק ברפ"נ כדאמרינן וכו' מלאכה איסור משוםבו

 מ"מ אדם כל ושאר וכו' היםממרינת
 אסוריי

 אסורין מעמר ואנשי משמר אנשי כרתנן
 למשמרתם יכנסו שלא כרי מ"מ השבת כבוד מפני מותרין בשבת ובה' ולכבסלספר
 ראין בהדיא מוכח וכו', מנוולים כשהם לרגל יכנסו שלא כדי נמי הכא מנווליםכשהם
 היה ולא מותר היה לרגל יכנסו שלא משום לאו דאי בחו"ה מלאכה משום איסורבגילוח
 כדאית למר דרבנן או מדאורייתא במלאכה שאסור המועד בחול ואם מלאכה משוםאסור
 ומעמא מלאכה, משום בנילוח אין תק"ל סי' ב"י הרב וכמ"ש ליה כדאית ולמרליה

 שמחה דהוי משום שם ז"ל הר"ן כתב במועד מלאכה איטור משום בנילוח דאיןרמלתא
 משום אונס במקום אפי' בחו"ה אמור הראש כל דנילוח שם כתבו שהתום' ווועפ"יוכו',

 פירוש מפני הני כל שבקינן לא וכו' יופי של גילוח אלא אונם במקום התירו ולאמלאכה
 שאסור בחו"ה דוקא דהיינו למיסר איבא מהתום' א' לפי' אפי' ועור התוספות. שלא'

 יעו"ש. וכו' בה לן לית מנהג שהוא פורים אבל מדינאבמלאכה
 מעמים שני בו יש בחו"ה תספורת דאיסור הללו ז"ל הרב מדברי רחב בביאורהמתבאר

 ואעפ"כ התוס', וכמ"ש מלאכה דהוי ממעם הוא והב' לרגל, מנוול יכנס שלא כדיהאחד
 מלאכה משום בחו"ה בגילוח דיש אמרינן אי אפי' בע"ש שחל באדר במ"ו שהואבנדונו
 ביהודה נורע הרב כתב וכן פשומ, והוא דמותר מודו התום' אפי' זה בנדון התום'וכמ"ש
 שלא מעם בלי אף מלאכה משום גם איסור בו יש בחו"ה דבגילוח י"ג סי' באו"חמהד"ק
 אדם כל ושאר ד"ה ע"א י"ר דף מגלחין ואלו בפ' התום' וכמ"ש וכו' מנוול כשהואיכנס
 קשים דברים ל"ו סי' באו"ח הד"מ עיקרי להרב שראזתי מפני לזה והוצרכתייעו"ש.
 בינה אמרי להבין בעניותין יודע ואיני הד"פ וז"ל ב"ר הרב על מתמיה שעמדכגירים
 לכבוד אפי' להסתפר שרינן לא הכי משום מדינא מלאכה איסור דבתו"ה דמשוםשכתב
 הוא בחו"ה תספורת איסור דהא לשמוע לע"ר וקשה שרי, הוה הכי לאו דאי ומכללהשבת
 וכו' כנודע ושרי שרי לר"ת הרגל בערב נסתפר אם ע"כ אשר לרגל מנוול יכנס שלאמשום

 וכו' הרגל ערב נסתפר אם לר"ת לישתריה אמאי מלאכה משום להסתפר דאסור איתאואי

 עכ"ל הרגל קודם מלאכה באותה נתעמק כשלא אלא אינו בחו"ה המלאכה איטורוכי
יע"ש.

 שכל ז"ל כ"ד הרב מורינו על יזעק כי לו מה סכתו"ר רבה[ ]המחילה המחי"רואחר
 ומאיש מלאכה משום הווו בחו"ה תספורת דאיסור הלזו דסברא וצדק אמת קדשודברות
 וכמש"ל, ביהודה נורע והרב ב"ר הרב מורינו וכמ"ש מגלחין ואלו דפ' מהתום' זולוקחה
 משום הוא בחו"ה תספורת ראיטור לשמוע קשה דבר דהוא לומר לאדם פה שם מיוא"ב

 קשין אלו רברותיו ואדרבא לרגל, מנוול יכנס שלא משום הוא המעם אלאמלאכה,

י  גג. בקובץ אודותיו וכתבנו שלו, א-ב ע"ס מערכות ספר מחוך*
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 דשקיל מאי ך' סי' חאו"ח אברהם ירך בם' ועיין וק"ל, ביה אידון מה אדע ולאלשומען
 ע"ש. הלזו ב"ר הרב מורינו בנדוןוטרי

 בברכ"י ועיין וכו', וי"ל וכו' אביון לכל ב' ואימא וז"ל תרצ"ד סי' הפר"ח כתב פוריםב.
 מהר"א והרב ע"ש, עיון דהצריכו הענקה גבי ט"ז דף בקדושין מראמרינן עליו דתמהשם

 לכלל רבא מהפר"ח טוב המליץ הוא י"ב סי' ח"א אברהם ירך בספרו 1"לאיממרומסא
 ע"ש.ישוב

 ערב ביום אחד בכפר שנמצא בראובן למעשה הלכה המיוחד אחר ת"ח שאלני פוריםנ.
 מיוחד רץ לשלוח שהות היה אבל וביום, בלילה בה לקרות מגילה לו היה ולא לבדופורים
 עם שתחשך קודם פורים ביום אצלו יגיע שהרץ ובודאי מגילה לו שישלחו הסמוכהלעיר

 לא הרץ לשכר מוציאם הוא ואם מצומצמים היו מעותיו כי להיות אמנם אךהמגילה,
 לחץ, ומים צר בלחם לישאר מוכרח והוא פורים סעודת צרכי לקנות צורך כדי לונשאר
 שמחת או ניסא פרסומי משום קורמת המגילה קריאת אי ושאל האיש אותו עמרע"ז

 ע"כ.פורים

 למהר"ח וחסר חיים בס' ה"ה האחרונים בספרי ממש זה נדון ומצאתי יגעתיתשובה
 דמקרא הוא תלמידו דרעת לאמר כתוב ושם י"ד, בסי' ממש חדש הנד"מ ז"למוסאפייא
 קרא ונידחה ראיותיו כל על עמר המחבר רבו ניחו ומר לדבר, ראיות והביא קודמתמגילה
 מוכרח שהוא למי למעשה הלכה להורות יש דלכתחילה ז"ל דלדעתו העלה ולבסוףלהם,
 על ה' את ויהלל קרים פורים דסעורת מגילה מקרא מפני פורים ביום בתעניתלישב
 שירה לתת אלא נתקנה לא המגילה קריאת עיקר כי הנם בסיפור שמבין בלשוןשלחנו
 בפורים מלאכה לעשות מצי אי ומיהו פלא, עושה תהלות לנורא תורה וקולוברכה
 בידו שתיהן יתקיימו ובזה הרץ בעד וישלח מלאכה ריעשה פורים שמחת כריולהרויח
 עכ"ל. ברורוהוא

 אסתר בפירוש ז"ל עזרא ן' הרב מ"ש הביא תר"ץ סי' באו"ח ב"י הרב כתב פוריםד.
 שלא ע"ה רבותינו צוו רבות שנים אחר היה ולא הפסוקים הפסיק הסופר שעזראבעבור
 אבן בלשון נרחק סקי"ג הגב"י בשיורי המאסף והרב עכ"ל, בסוף הפסוק הקוראיפסיק
 מעין והרב ע"ש, ארוכה העלה ולא דבריו לאור להוציא הגיה הגהות וכמה הלזועזרא
 ן' הרב שדברי נ"ל אני הדיומ ולרעתי וז"ל עזרא אבן דברי כוונת פירש ע"ב ב"ג בדףגנים
 שהתורה והכוונה הגהה, ולשום סכנה כחם שיש לדרכים צורך ואין מעצמם פשוטיםעזרא

 פיסוק מישראל ונשתכחו הסופר עזרא בא ער ושנים ימים כמה עברו וכתוביםונביאים
 רבים ימים עברו שלא המגילה אבל עליו, הטובה אלקיו כיד ויסדן עזרא וחזרהפסוקים
 פיסוק לשום הוא הוצרך ולא הפסוקים פיסוק נזכרין היו ישראל כל לזמנו קרובשהיה

 הקורא יפסיק שלא רבותינו צוו הפסיקם לא שהוא ולפי בזמנו ידוע היה שכברהפסוקים
 דבר הרב ורבינו מורינו והרב יע"ש, עכ"ל פטום נ"ל וזה המופר עזרא הפסיקם שלאכיון
 פירוש מעין דבריו ופירש הנ"ל עזרא ן' הרב דברי הביא מ"ח סי' ח"א חיים באורחמשה
 שנים אחר היה ולא הפסיק הסופר שעזרא ובעבור זה והוא אחר, ובאופן גנים מעיןהרב
 הכתוב דכוונת פירושו דהכי ונראה הפסוק, בסוף הקורא יפסיק שלא ז"ל רבותינו צוורבות

 דכיון ומעמא הפסוק הפסקת בלי כתובה שהיא כסו המגילה שתיקרא לומר היינוככתבם
 דף במגילה כמ"ש יסדום ואח"כ ששכחום לומר היינו התורה פסוקי הפסיק שעזראדמ"ש



 ו"צראל" אהרן "ביתקורך 10כ(כ

 מרדכי למה במ"ת כמו הפסוק להפסיק חייב הוא אסתר במגילת שגם איתא אם וא"כג',
 אחר היה לא שעזרא כיון שכחום בזה לומר שאין בפירוש כן תיקנם לא לעזרא קרובשהיה
 קדוש פה בפיו בא לא למה עליו להרגיש שיש אלא ע"ש, עכ"ל מרדכי אחר רבותשנים
 וכמש"ל. ארוכה בידו עלה ולא בזה נדחק כנה"ג שיירישהרב
 המגילה שזאת שכתב ז"ל עזרא אבן עיין השם זכר במגילה ראין המעם מגילהה.
 עובדי היו והם מלכיהם של הימים ברברי וננתבה הפרסיים והעתיקוה וכו' מרדכיחברה
 שלא השם כבוד והנה וכו' תועבותם שם והנורא הנכבד השם תחת כותבים והיוע"ז

 דבריו הובאו ז"ל גאון מעריה רבינו הרב כתב וכן יע"ש, עכ"ל במגילה מררכייזכרנו
 אחר מעם שכתב וע"ש ע"א, מ"ו רף כ"א סי' דמשק נהרות בסוף אשר הגאוניםבתשו'
 זה למחר חכמים ואמרו וכו' חוב באגרת השם את לכתוב רגילים דהיו השנה בראשכמ"ש
 נמי הכא יו"מ, עשאוהו יום ואותו ובמלום עמדו באשפה סומל השפר ונמצא חובופורע
 לכתוב רצו לא אגרות לשאר בינה חלוק יהא שלא כרי אגרת נקראת אסתר דמגילתכיון
 יע"ש. הקב"ה שםבה
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 זצ"ל וומרמן בונם אלחנןרבי

 תורהמכתבי
 רבי הגאון אל ששלחם זצ"ל ווסרמן בונם אלחנן רבי מהגאון תורהמכתבי

 וכפי הערותיו, על כתשובה יעקב, הקהלות בעל זצ"ל קנייבסקי ישראליעקב
 שי"ל תורה", "אהל במאסף הגראב"ו שהדפיס מה על הערות אלו היוהנראה

 בהערות. בפנים וכמצוין תרפ"ד, שנת בתחלתבברנוביץ
 הישיבה מבני בהיותו יעקב קהלות בעל אל שנשלחו אלומכתבים

 בו השני במכתב מהאמור אך כתיבתם, תאריך נושאים אינםכביאליסטאק,
 בוורשא", להדפיס נתתי אשר קונטרס לאור אי"ה יצא בקרוב "כי הגראב"וכותב

 המכתבים כתיבת שגת לקבוע יש סופרים", "דברי לקונטרס הנראה כפיוהכוונה
 הנ"ל. הקונטרס הוצאת שנת תרפ"ד,לשנת
 ממחברותיו באחת כי לציין יש הקה"י לבין הגראב"ו בין התורה קשריעל
 ודנו הגראב"ו עם יחד מווילנא ברכבת נסע תרפ"ח אלול י"ג שביום הקה"יכותב

 הפולני בצבא לשירות בדרכו כי ידוע כן כמו מכות, במסכת שוניםבענינים
 סדר עמו קבע והגראב"ו שנים, ב"ו כבן אז והיה ברנוביז, דרך הקה"יעבר
 בו לדבר הגראב"ו ניסה אף הזדמנות באותה טהרות. סדר ולמדו ימים ג'לימוד
 החזו"א. ע"י לפועל יצא שלימים שידוך איש, החזון של אחותו עםנכבדות

 יעקב, הקהלות בעל הגאון בבית ונזוזות שמורות היו שלפנינוהאגרות
 בפרסום שכיבדנו שליט"א, קנייבסקי הגר"ח יבלחט"א לבנו נתונהותודתינו
 זה. בקובץ האגרות שלראשון

 בהבאתם שטרח ברק, מבני שליט"א יברוב צבי להרב גם נתונהתודתינו
 ההערות. בהכנת וסייע הדפוס,לבית

 תעשה דאל לשב ועשה בקום עבירה בין הדיניםבחילוקי
 ועוד חיובא, בר תשיב אי מצוה בקיום אנוסובענין

א
 קניעוומקי נ"י ישראל יעקב מה"ו כש"ת הרה"נ לכ' וברכה שלוםב"ה

 באהבהאהד"ש

 לי כתב אשר מהערותיו קצת על לכ"ה להשיב בזההנני
מש"כ

 בלאו דהעובר מעשה, בו שיש מאיסור קיל מעשה בו שאין דאיסור להוכיח כ"הן
 דשוא"ת מהא להביא לו היה יותר איסוריה, דקיל משום לערות נפםל אינו מעשה בושאין
 מה"ת2, דבר עקירת לענין הוא וכן נרחה, אינו בקו"ע ואיסור הבריות, כבוד מפנינדחה

 והדפיס אח"כ וחזר סק"א(, י"ב )סימן תורה" "אהל כמאסף הגראב"ו מש"כ על הקה"י העיר הנראה כפי1
 התוס' בדברי דמבואר 'עבור, ואל יהרג בענין סק"א(, מ"ח )סי' העוות קובץ הגדול ספרו בתוךהדברים
 ע"ז ותמה היא, עולם דקרקע מעשה עושה דאינה כיון תיהרג ואל תעבור הנבעלת דהאשה ע"ד( דף)יבמות
 ואל יהרג לענין ביניהם נחלק ולמה להנבעלח, הבועל בין האיסור בחומר חילוק אין דלכאורההגיאב"ו
 ע"ש.יעבור,

 י'(. סי' )כרכות ובקה"י ס"ט(, )סי' הערות כקובץ אלו בענינים דאה2



 וישראל" אהון "ביתקורך לשכב(כב

 מעשה, בו שיש מלאו קיל מעשה בו שאין דלאו דאף לקושיתי, לע"ד שייך אינו כ"זאבל
 יותר האיסור הבועל ראצל לומר א"א והנבעלת בהבועל כמו בעצמו הלאו באותואבל
 קל בעצמו הלאו שאותו נאמר ואיך בשניהם, הוא אחד רלאו כיון הנבעלת, מאצלחמור
 לע"ד. ברור וזה השני, טאצל יותר אחדאצל

 ואם להמקיף, סייע בלא מעשה בו שאין לאו דהוה דניקף בלאו מובא להסתפק ישומה"מ
 כיון סייע, ללא סייע בין לחלק לעדות לפוסלו לענין גם כן נאמר או לוקה, להמקיףסייע

 אלמא להמקיף בסייע דלוקה וכיון הוא, אחד רלאו ביניהן, הבדל שום אין האיסורדבחומר
 בחומר הברל שום דאין לערות, רפסול י"ל סייע בלא גם וא"ב חמור, איסור הוזו ניקףדאיסור
 בלא גם לעדות נפסל רהא מלקות שיתחייב בעינן לא ערות פסול דלענין ביניהן,האיסור
 הוא דניקף וכיון רשעי, נקרא הבזה מלקות בו שיש באיסור שיעבור דבעינן אלאהתראה,
 בזה. וצ"ע אופן, בכל לעדות רפסול י"ל להמקיף, בסייע מלקות בו שישאימור

 גמור4 פמור הוא דאונם ב"ה מ"שב(
 לענין שנאמון דיה ק.א י,נ )דף רב"ב פ"ק תוס' מדברי

 הנה פטור, הוא אונס אם הדבר ובעיקר הנ"ל.5 תוס' בדברי נתקשיתי אנכי גם וחב"ת,ה"ע
 תפילין לכתיבת כשך השמאלית ידו נקפעה ראם ,מק-ה( ל"מ סי' אברהם במגן מבוארהדבר
 להדיא ומבואר עיי"ש. ליה רכאיב הוא דפומא בכתיבה, דאינו בקשירה אינו מיקריולא

 ולא קרא דאמר דלכואן ע"ב( "פ רף ,טלה בגמ' דאיתא מהא קשה אבל פמור. אינודאנוס
 חובתן ידי אחרים להוציא יכול אינו שומע ואינו המדבר חרש - יצא לא לאזניוהשמיע
 שומע ואינו המדבר גם א"כ פמור אינו ראנוס גימא ואי מוציא, אינו בדבר חייב שאינודכל
 השומעין.ו אחרים להוציא יוכל לא ולמה המנילה, בקריאתחייב

 סבר בלעז, אחרים שיוציא מהו לעז ויורע אשורית יודע מאן )סוף דמגילה פ"ב ובירושלמיג(
 ובמגיר דמנ.לה( פ'ב י.ש בר"ן והובא חובתן, ירי אחרים מוציא אינו בדבר חייב שאינו כלכהדא
 שאינו למי ממש דומה ~ה שאין אע"פ שצ"א בסי' הריב"ש וז"ל עיי"ש. הצן פ'ב מג'לה )הל'משנה
 אחרים מוציא שאינו בדבר מחוייב שאינו למי שהמעם אותן משוה הירושלמי ברבר,מחויב
 שיצא למי דמי ולא הקריאה, בזאת לעצמו מוציא אינו זה וגם לעצמו מוציא שאינו מפניהוא

 מפני בדבר מחויב נקרא שיצא זה וגם זל"ז ערבים ישראל דכל משום מעמא דהתםשמוציא,
 דמ"ם סעודה במקום שלא דהמקרש מהא שהקשה בריב"ש עיי"ש יצא. שלא חבירוחיוב
 ואינו ההמדבר בהא י"ל ולפי"ז יעוי"ש. קידוש זה אין שאצלו ואף המוערין לאחריםמוציא
 שאצלו מפנ. אלא ברבר מחויב שאינו מפני המעם אין השומעין, לאחרים מוציא אינושומע
 דינא חך ס"ל לא והרמב"ם ררש"י שהביא בר"ן עיי"ש אבל כלל. המצוה מעשה זואין

 אחרים, להוציא יכול במגילה שחייב כיון מ"מ מצוה מעשה זו אין שאצלו דאףדירושלמי,
 דברי על מזה וצ"ע בדבר, חייב שאינו מפני התו המעם טוציא אינו דחרש דהא צ"לולרידהו
 ליה.7 דכאיב התו דפומא אלא הוא תיובא דבר נימא לא דאמאי הנ"ל,הט3"א

 ל"ד(. סי' )""ב שיעורים קובץ עיין3
 דאונם סקי"ד( בקוכה"ע )ושם סקי"ג( י"ב )סי' חורה באהל שם הגראכ"ו מש"כ על הקה"י העיר שראה כפי4

 חיובא. ברמיקרי
 )ב"כ ובקה"י מאוחרת[, יותר בתקופה נדפסו הנראה )שכפי תורה אהל למאסף בהשמטות הגראב"ו הוסיף כן5

 כ"ג(. סי' )מנחות קה"י וע"ע אלו[, דברים נכללו שם ]ובקובה"ע אלו, מהשמטות אלו דברים החיא י'(סי'
 ל"א(. סי' )ח"ב שיעורים קובץ וע"ע שם, ובקובה"ע הנ"ל, בהשמטות גם כתב המכתב סוף עד אלה דברים6
 שיהא דבעי אלא היובא, בר דהוי בהא סגי לא אחרים להוציא דלענין ליישב כתב )שם( וקוב"ש בקובה"ע7
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 כג שצג(

 דהוא דהיכא ס-ג[, י-1 סי' או-ח ~מנ"א בום,א להלכה ]הובא ציצית בהל' המרדכי מדברי קשהועוד
 וא"כ פמור, אינו האנום כיון וקשה ציצית, בלא הבגר ללבוש מותר ציצית, בעשייתאנוס

 וכי הוא ספיקא מומפום פריך ~לא( ר' דף ובחגיגה באונס. מ"ע שיבמל לגרום מותראיך
 משום קתני, להביא יכול דאינו אמאן )רה כתוס' ועיי"ש ספיקא, למעוסי קראאיצטריך
 יהא לא למה מספיקא, לסמוך יכול שאינו אנום דהוא כיון וקשה סמיכה, ממצותדמבמל
 להמרדכי ציצית בלא בגד בלבישת כמו סמיכה בלא להקריב לומותר

 וצ"ע.8

 ערכו כרום ומכברו המוקירוידידו
 מ"מ וכל בחו"שמברכו
 ווסרמז בונםאלחנן

 לי יחמר וד"ז צילותא בעיא רשמעתתא כאנוס, ג"כ הנני דבריו, שאר על עודלכתוב
 והדאגות המררות מרוב ל"עלגמרי

ב
 ברנווימש שבס כ"ג ג' יוםב"ה
 בביליממק בהישיבה קנוומקי נ"י יעקב מה"ו כש"ת י"א הרה"ג לכ' וברכהשלום
 ואהבה כבוד ברגשיאחד"ש

 האחרון במכתבו ב"ה דברי על בקצרה בזה להשיבהנני
 משום וא"ת, לשב קו"ע בין החילוק במעם י"ל הבריות כבוד לענין רגם כ"המ"ש
 לאור אי"ה יצא בקרוב כי להוריעו הנני עדיף8, תעשה ואל שב קיי"ל דסתרירבתרתי
 לו וארמה כן, הדבר שאין בראיות כ"ה יראה משם בוורשא16, להדפיס נתתי אשרקונמרס
 קו"ע מיקרי ידו על איסור אחרים דכשעושין ועוי"ל ל' דף שבועות בתום' והוא מהןאחת

יעוי"ש.1נ

 שלא נשבע בין בשבועה ערות פסול לענין שחלק שי"א בסי' הריב"ש מדברי כ"המ"ש
 לעולם הוא אם להסתפק יש יחל דלא באיסורא הנה אכל12, ולא שאוכל או ונוכלאוכל
 הוא האיסור הכל וכו' ישן שלא או ילך שלא או יאכל שלא נשבע בין ר"ל אחד,איסור
 שלא בנשבע כגון כלל, איסור בה אין עצמה מצד שהמעשה ונמצא דברו, חילולמשום
 כן ובאמת כלל. איסור בזה אין האכילה, ע"י רטרו יתחלל ולא שיאכל יצוייר אילויאכל
 משום לאלתר דעובר ימים ג' ישן שלא נשבע גבי ל"ה דף השולח פ' )ג'מק( תוס' דעתהיא
 שדיבורו ומכיון לקיימו, שא"א כיון שבועה בשעת הונו הדיבור רחילול ומשום יחל,לא

 וע"ע בברכתו, אחרים מוציא אם אונן בענין דברכות( )רפ"ג המאירי שדן מה לצין ]ויש ע"ש. בפועל.חייב יד

 וצ"ב[. כ"ט(, אות )ח"ב שלו כוללת ובפתיחה מק"ג(, א"א קצ"ט )סי' כפמ"ג זהבענין
 זו. קושיא ליישב מש"כ שם( )ב"ב קה"י עיין8
 יעבור. ואל יהרג בדין סק"ב( שם ובקובה"ע סק"ב )שם תורה באהל הגראב"ו שביאר דרך על דהיינו9
 חלק שיעודים קובץ כספר אח"נ ונכלל תרפ"ד, בשנת שנדפס סופרים, דברי לקונטדט הכוונ" הניאה כפי10

שני.
 דבריו. שהביא י'( סי' )ברבות קה"י ועיין כ"ז-ל"א. אות ג' כסימן11
 כיון לעדות, נפסל אם ניקף בדין הראשון במכתב הגראב"ו של מפיקו לפשוט הקה"י בעל כתב הנראה כפי12

 עובר בין דחלוק שבועה לענין שכתב הריב"ש מדברי הקה"י הביא וע"ז וניקף, במקיף שוה העבירהדחומר
 ע"י עבירה בעי מ"מ שוה העבירה דחומר דאף הרי נפסל, דאינו בשוא"ח עובר בין לעדות נפסל דאובמעשה
מעשה.
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 תוספת בזה ואין מחולל כבר שהדיבור אח"כ, המעשה לעשות אסור אינו שוב נתחללכבר
 לישן לו ומותר יחל בל משום לאלתר לוקה ומשו"ה אח"כ, המעשה שיעשה במהחילול

אח"כ.ג!

 שבועת משום אלא יחל לא משום בנה ראין דמ"ו בנדרים פירשו הראשונים שאראבל
 כגון דברו, חילול משום ולא עצמה מצר אסורה המעשה רבשבועה י"ל ולרעתםשוא,

 אבל ההליכה, עליו נאסרה ילך שלא ובנשבע האכילה, עליו נאסרה יאכל שלאבנשבע
 ולא המעשה שיעשה יצויר אילו ולהיפך כלל, איסור בו אין עצמו מצד הדיבורחילול
 ומשו"ה נפרדין, אימורין שני הם שבועות דשני לפי"ז ונמצא אסור. ג"כ דברויתחלל
 משום רק הוא האיסור רלעולם נאמר ואם מחולקין, שמות כמו לחטאות מחלקותשבועות
 יש בין בשבועות לחלק יש וע"כ קרבן, לענין אחד שם הן השבועות כל א"כ רברו,חילול
 החילוק בגמ' מבואר דהא לזה וראיה מחולקיי, לאוין כמו דהוי מעשה בה לאין מעשהבה

 אין אחר רבלאו ב"ה שהביא והחינוך המ"מ לדעת מזה ותיקשי מלקות, לעניןבשבועה
 לאוין. כשני הן שבועות רשתי ע"כ אלא לא, או מעשה עשה ביןחילוק
 מ"1", סי' חליצה במדר "עיין שכתב בכוה סק.ה( ל"מ סי' )ארח המנ"א בכונת כ"המ"ש

 יכול אינו דבפועל אף ליבום עולה אינו מיקרי דלא אחרת ישא שלא לנשבערכוונתו
 ראם משום ולפיקות גילי ק-ב( מ"א רף )יבמות החולץ פ' בגמ' מפורש דה"ז כן, נראה אינוליבמה,
 ממדר ראיה להביא צורך ונוין ממפיקא, ליבמה ינול אינו דבפועל אף וכו' אליהויבא

 וחרשת חרש גבי רמ"ד החולץ פ' תוס' למ"ש לע"ד*! נראה המג"א כונת אבלחליצה.
 בר בגידם וה"נ לחו, דכאיב הוא דפומייהו אלא נינהו חליצה רבני משום ליבוםדעולין
 איך אדע לא גמור, פמור הוא ראנום נאמר ואם ליה. דכאיב הוא רפומיה אלא הואקשירה
 קשירה. ברהוא

 אף בקשירה, אינו מיקרי מומר גם דהא המג"א דברי על להקשות יש שלכאורהתוף
 וצ"ל בקשירה.15 אינו מיקרי תפילין מניח אינו שבפועל כיון מ"מ הוא חיובא ברדודאי
 ולפי"ז אנוס. דהוא היבא לא אבל בקשירה, אינו מיקרי עול מעליו שפרק מומרדדוקא
 בקשירה. ישנו מיקרי יהודי שהוא יודע ו11ינו העכו"ם לבין שנשבה דתינוקאפשר
 אינו ברנר מחוייב דאינו בהא לפרש אפשר אי ורמב"ם רש"י רלדעת שכתבתימה
 וזכרוני בירי, היו לא כי והמ"מ הר"ן בדברי אז עיינתי לא הנה הירושלמי, כדעתמוציא
 בשו"ת חסדאי הר"ר הוא החולק אבל הירושלמי, לפירוש מדבריהם מתירה אין כיהמעני,
ריב"ש.
 באזני דבריו נכנסו לא המררכי'ן, דברי על דחנינה מפ"ק קושיתי לתרץ כ"המ"ש
 כ"ה. לי יסלח זהולדבר
 היא הנם' כוונת סה"ת, רבר עוקר זה נמצא לא ע-א( פ-נ רף )גטין המגרש מס' שהביא17מה
 שא"א מוכח ומזה מה"ת, דבר לעקור יוגרם ידו שעל בתורה דין שיהא שא"אלהוכיח

 סק"א(. ל"ג ש" סק"ב י"ח )סי קובה"ע עיין13
 )שם(. ובקובה"ע בהשטטות הגראב"1 וכ"כ14
 סק"1(. ה' )סי' קובה"ע עיין15
 8. הערה לעיל עיין%
 סמיכה. כלא קרבן כהבאת טומטום בענין הא' במכתב האטור על סובבים שברים17
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 ואימא ק'ב( ל.ב )דף בסוכה מצינו לזה ודוגמא לפלוני. תנשא שלא ע"מ גירושיןלעשות
 שא"א מינים מר' אינו דהיררופני מוכח דמזה והכונה כתיב, נועם דרכי דרכיההירדופני
 א"א וה"נ הירדופני6!, ולא אחר מין ובע"כ הידים את שמסרם מין ליקח התורהשתצוה
 י"ל שפיר הרי במוממום אבל סה"ת, דבר יעקר ידו על אשר בתורתנו כזה דיןשיהא
 נבמל סמיכה, מצות בשביל קרבן מצות לבמל חזית דמאי ממיכה, בלא תנאי עלשיקריב
 עדיף תעשה ואל דשב משום ל"ק, המרדכי דברי ובלא קרבן. מצות בשביל סמיכהמצות

 עושה אינו כלל מקריב כשאינו אבל בירים, מ"ע מבמל ה"ה סמיכה בלא קרבןוכשיקריב
 ללבוש מותר רהא פמריה רחמנא דאנום מ"ע, בימול כאן אין המרדכי לדברי אבלמעשה,
 מצוה. שום בהלבישה שאין אף ציצית בלאפלית

 בלשון לעיין נא יימיב הבע"י, ר"פ תוס' בדברי פירושיי! על הראשון במכתבו כ"חמ"ש
 נחשב שאינו וכו' מסתבר התינוק על שיזרקוך הנח לו אמרו אם אבל וז"ל שםהרא"ש
 יעוי"ש. וכו' הוא בעלמא עולם קרקע אלא בגופו שהורנין במה בכךרוצח
 בהל' הרמב"ם מלשון ע"ז העיר וכ"ח עשה, דוהין אינן ול"ת רעשה שכתבתי"2מה
 שם וברי"ף עשה( האי ר-ה )ע-א ל' רף מציאות אלו פ' ברש"י הוא דברי מקור ה.'טן "י.גשחימה
 "ולא ברמב"ם דגירמתם מבואר שם ובלח"מ ברדב"ז הנה הרמב"ם מלשון ומ"שיעוי"ש,
 יעוי"ש. עשה דוחה ועשה ול"ת כ"ה שהעתיק כמו ולא עשה" דוחהעשה

 ט"מ וכל בחו"ש מברכו ערכו כרום ומכברוהמוקירו

 ווסרמן ז"ל ביטוש נפתלי בלאאמו'ר בונםאלחנן

!8
 עיי

 [.6 בהעדה ח' עמ' י"ג גיייז באי"י קיבץ ]ועייז כסופו(. כ"ד וסי' סק"א י' )סי' קובה"ע
 הנ"ל[. עבקובה"ע תויה אהל במאסף19
 סק"כ[. שם ]זבקזכה"1 מק"ט( ישם תיר" אהל במאסף20





 תורההידושי

 זמורה זאב יצחקהרב

 מעות וקידושי פעות מקחברין
 את מבטל דטעות מה הדין ביסוד הנהא.
 נ"א, בתשובה במהדו"ת הגרע"א כתבהמקח

 דגם מאישות ה"ב בפ"ו המל"מדלפימ"ש
 ה"ה התנאים, משפטי בעינן דלעברבתנאי
 רק הוא המקח את מבטל דטעות מהדגם
 מהדי אנן כן התנה דלא ואף תנאי,מדין
 הגרע"א שם דן ועפי"ז כהתנה, והוידקפיד
 דליתיה ומשום בתופה טעות מקח דין ישאם

 שחולק ג' סי' ח"ג בביה"ל )וע'בשליחות,
בזה(.

 שמואל בזכרון זללה"ה הגרש"רומו"ר
 דברי על לתמוה כתב ו' אות מ"וסי'

 את מבטל דטעות דמה דודאי וכתבהגרע"א,
 דטעות משום אלא הוא תנאי מדין לאוהמקח
 וכתב וחזר המעשה, דעת בעיקר חסרוןהוי

 רעק"א כדברי להוכיח ישדלכאורה
 האשה את דהמקדש אהא ע"גדבכתובות

 נדרים עליה שאיןע"מ
 ומומיי

 סתם וכנסה
 לא בגמ' אמרינן גט, הימנו צריכה רבדאמר
 אחולי סתם שכנסה כיון דרב טעמיהתימא
 בתשובה הרא"ש וכתב וכו', לתנאיהאחליה
 הוא תנאי ביטול דמהני דהא ל"הבכלל
 דגם והרי דיבור, ומבטל דיבור דאתימשום
 מום דהוי מומים או נדרים עליה דישהתם
 וכתב תנאי, מדין אלא אינו המקחבגוף
 הרי שהתנה כה"ג רכל ראיה, זו ראיןלדחות
 טעות זה אין וע"כ מומים, בה יש אםנסתפק
 לא יודע היה דאילו לומר המעשהבעיקר
 שיש ידע שהרי המעשה, את עושההיה

 ואפ"ה נדרים או מומין עליה שישאפשרות
 ליבא ולפיכך מספק, המעשה אתעשה
 היבא אבל תנאי, משום רק עלהלמייתי
 בה שיש דעתו על עלה ולא התנהשלא
 מומים בה נמצאו אם סתם, וקידשמומים
 לדיני שייך ואינו גמור מק"ט הויונדרים
 עכ"ד.תנאי.

 דידע דכ"ה ז"ל מו"ר לדבריונמצא
 א"י במקח, מום שיש אפשרות שישהלוקח
 תנאים, מהל' רק טעות מדין המקח אתלבטל
 הש"ס רוצה ע"ב צ"ב דבב"ב לי,וקשה
 אחה"ר, בממון דהולכין לרב ראיהלהביא
 או גנב ונמצא לחבירו עבד דהמוכרמהא

 מ"ט טעות, מקח כאן ואין הגיעו,קוביוסטוס
 ופירש איתנהו, הכי דרובא משוםלאו

 רובא בתר אזיל דלא דלשמואלהרשב"ם
 לא הרי הגיעו אמאי וא"כ דמי ופלגאכפלגא
 ומוס וכו' זה מום בו שהיה הלוקח יודעהיה

 נודע דלא היכא וממכר מקח כלמבטל
 ידע דמעיקרא דאעפ"י מפורש הריללוקח,
 גנב זה עבד שמא בדבר ספק דישהלוקח
 הוא יכול גנב העבד כשנמצא מ"מהוא,
 שלא וזהו מק"ט, בטענת המקח אתלבטל
 דבסתמא מודה הוא דגם וצ"ל ז"ל,כדבריו
 והוי דמי יהיב שפירא דאמקח אומדנאאיבא

 דהמקח מה בעבד התם ובאמתכהתנה,
 מדין ולא כהתנה דהוי משום הואמתבטל
 שיש דעתו על עלה שלא בעלמא אבלטעות,
 תנאי, מדין עליה למייתי א"צ במקחמום



 דבסתמא אמרינן דאי קשה דבאמת)אלא
 העבד שימצא דהכי דאדעתא אומדנאאיבא
 האי תליא היאך מעותיו, את זה נתן לאגנב

 רזה אחה"ר, כממון הולכין כדיןאומדנא
 הכרעת מהני ממונות בדיני ראם לומרתמוה
 הכרעת מהני לא ואם אומדנא, ליכאהרוב
 תמוה וזה עומדת, במקומה האומדנאהרוב
וצ"ע(.
 דבממון דמה לצדד דיש לענ"ד ונראהכ.
 אחר, מדין הוא המקח את מבטלתטעות
 שיבואר.וכמו

 מידות ארבע תנן ע"ב פ"נ בב"כהנה
 רעות ונמצאו יפות חטים לו מכרבמוכרים,
 כל יעו"ש וכו', בו, להזור יכולהלוקה
 למכור לו התנה הרשב"ם וכתבהמשנה,
 טעות מקח זה אין רעות ונמצאו יפותחטים
 לו התנה חטים שהרי לחזור שניהםשיוכלו
 נינהו דרעות משום ואי מכרו, וחטיםלמכור
 ויכול שתות אונאת כעין אונאה אלא זהאין
 שלא מוכר אבל נתאנה, שהרי לחזורלוקח
 מי בהזהב ותנן וכו', לחזור יכול לאנתאנה
 רצה העליונה על ידו אונאה עליושהוטל
 שאוניתני, מה לי תן או מעותי לי תןא"ל

 שהם מה דהא וקשה דבריו, בכליעו"ש
 טעות מקח ומשום במקח מום הוירעות
 הרי לאונאה, ענין זה ומה עלה,קאתינן
 הלוקח שיכול דמה הרשב"ם בדברימבואר
 הוא במקח מום בנמצא המקח אתלבטל
 בפשטות משמע כן ובאמת דאונאה,מפרשה
 לדחות אפשר דכגמ' אלא שם, הגמ'מדברי
 רק והגמ' הוא, אונאה מדין לאודמתני'
 המקח את לבטל הלוקח זכות אתהשוותה
 ברשב"ם אבל דמתני', לדינא שנתאנההיבא
 כמו"ש.מפורש
 ואם כתב, ס"ז רל"ד בסי' בשו"עוהנה
 עלי חוזר אתה שאין ע"מ ואמר המוכרפירש
 לידע צריך שהמוחל וכו', חוזר ה"זבמום
 כמו אותו ויפרש בו לו שמוחלהדבר

 מדברי מוכח ולכאורה אונאה,המפרש
 כדבריו דאם רעק"א, כדברי שלאהשו"ע
 הוא המקח את לבטל הלוקת שיכולדמה
 כן, לומר שייך לא הכא כהחנה, דהוימשום

 מהני לא ומחיל ידע דכשלאדאעפ"י
 המוכר לתנאי שהסכים כיון מ"ממחילתו,

 המקח, שיתבטל עמו להתנות נתכווןלא
 אמנם במקח, מום כשנמצא חוזרדאמאי
 חשיב בכה"ג דגם י"ל ז"ל מו"רלדברי
 שלא עמו התנה דהמוכר דאעפ"יטעות
 אסיק לא הוא מ"מ מום, ימצא אם עליויחזור

 לדבריו גם אמנם במקח, מום שישאדעתיה
 בפי"ג הגר"ח בחי' מ"ש לפי להקשות,יש
 דהא שם, הרמב"ם דעת בישוב ממכירהה"ג

 לא תנאי, אינו ומחיל ידע דכשלאדאמרינן
 היכא גם דעלמא דבתנאי התנאים, בכלנאמר
 על במתנה ורק תנאי, הוי מחיל זה ידעדלא

 הלכה נאמרה שבממון בדברמשכב"ת
 בפסקיו השו"ע ודעת ומחיל, דידעדבעינן
 כדברי צ"ל לדבריו וגם הרמב"ם כדעתהוא

 הכא, השו"ע דברי תקשי ולפי"זהגר"ח,
 על מתנה לדין טעות מקח דין שייטאדמאי

 באונאה.משכב"ת
 הדין יסוד דבאמת ניחא, מ"ש לפיאמנם

 כשנמצא המקח את לבטל הלוקח דיכולמה
 לזה בעינן ושפיר אונאה, מדין הוא מוםבו
 זכות את להפקיע משכב"ת על מתנהלדין

 באופן מיירי דהשו"ע נמצא ולפי"זהלוקח,
 תנאו, בכל כמו תנאו את המוכרשכפל

 אם אף בו לחזור יכול הלוקח יהאדבלא"ה
 ידע דלא הסברא בלאו גם המוכר עמוהתנה

 כדעת היא השו"ע דדעת נאמר ואםדקמחיל,
 על דבמתנה ע"א נ"ו בכתובותרעק"א

 ניחא א"כ תנאו את לכפול א"צמשכב"ת
 י"א ס"ק ל"ת בסי' בב"ש ע' אבלבפשטות,
 בע"כ וא"כ תנאו, את לכפול דצריךשכתב
 ומ"מ תנאו את שכפל באופן דמייריצ"ל
 דקמחיל. ידע דלא כיון תנאיל"מ

 הגר"א רבינו דברי את לפרש נראהובזה
 וכל שם, כתב דבשו"ע שם, י"בבס"ק

 מחזיר אינו ה"ז מום שאינו עליושהסכימו
 על סתם ונותן הנושא שכל פירש,אא"כ
 אא"כ הגר"א וכתב סומך, הוא המדינהמנהג
 מתנה וכו' שבממון תנאי כל וכמ"שפירש,
 תנאי לדין בזה הוצרך דמה וקשה וכו',שו"ת

 סמך ולא שפירש כיון והלא וכו'שבממון,



 כסאנט( )ט( ג גלייך י'שא

 זה דעת דעל כמתנה ה"ז המדינה מנהגעל
 כיון דהכא ניחא הנ"ל מו"ר )ולדברי קנה,לא

 שיהיו שאפשר דעתו על ועלהשפירש
 משום עלה לשייתי ליתא מומיםבהמקת
 יתבטל דמ"מ קשה לדבריו גם אבלטעות,
 מ"ש לפי אבל כמתנה(, דהוי משוםהמקח
 המקח את לבטל יכול שהלוקח דמהניחא,

 וכיון אונאה, מדין הוא מום בוכשנמצא
 לא מום זה שאין המדינה בני עליושהסכימו
 מצי שבממון תנאי מדין ורק אונאה,תשיב

 עליו מקפיד שהוא זה דבר שגםלהתנות
 דמיירי צ"ל הגר"א ולדברי אונאה,יחשב
 מה מהני לא ובלא"ה תנאו אתבכופל
 למעלה. וכמו"ששפירש,
 מהא דה לדין ראיה הגר"א שהביא)ובמה
 דין דהלא ק"ק כשואל, להיות שו"חדמתנה

 ביחוד הגר"א שציין ומהו בכ"מ מוסכםזה
 דימה הקודם דבסעי' וכפרט זה,למקום
 להגר"א הו"ל דאונאה לתנאי זה דיןהשו"ע
 אונאה, עלי לך שאין דע"מ להגמ'לציין
 על דמתנה הנידון המקומות דככלונראה

 אבל התורה, דין את להפקיע הואמשכב"ת
 דגם התורה דין על להוסיף הוא הנידוןהכא
 תנאי דמהל' מצאנו ולא אונאה, יהיהזה

 רק התורה דין על להוסיף אפשרשבממון
 כשואל, להיות שו"ח דמתנה הנ"לבגמ'

ודו"ק(.
 הראב"ד מדברי לדקדק נראה וכןג.

 שכתב ע"א י"ד בב"מ בשטמ"קשהובא
 בהמה מוכר אילו ומה וז"ל, דבריו בתוךשם

 או מומיה את ראה בע"מ ונמצאתלחבירו
 א"י הלא בו חזר ולא להראותה כדיששהה
 שאם מקח כביטול שהוא מפני בו לחזורעוד
 בו לחזור יכול שאינו לתגר שיראה כדישהה
 את מבטלת דמעות דמה נאמר ואםוכו',
 קנאה, לא דהכי דאדעתא משום הואהמקח
 והלא מומיה, את וראה הראב"ד מ"שקשה
 המקח, את לבטל טעות כלל כאן איןבכה"ג
 אחר המום את שראה דהכוונה לפרשואין
 השיעור קודם גם בו לחזור א"י ואזהמקח
 בסי' ברמ"א דעיין ולקרובו, לתגרשיראה
 את לבטל יכול בכה"ג דגם שכתב ס"זדכ"ז

 הסוגיא, מן מוכרחים והדבריםהמקח,
 את שראה הראב"ד דכוונת ובע"כיעו"ש.
 בכה"ג דהלא וקשה שלקחה, בשעהמומיה
 לקחה לא דהכי דאדעתא אומדנא לאליבא
 דאעפ"י ניחא מ"ש לפי אבל טעות.ולא

 ליחן שפסק כיון איבא אונאה ליכאדטעות
 את לבטל שא"י ומה מום, בלא מקחלו

 דכשנתאנה ואעפ"י מחילה. מדין הואהמקח
 שלקחו בשעה ידע אם גם המקחבדמי

 לתבוע ויכול מחילה הוי לא מאנהודהמוכר
 נראה הנ"ל, וברמ"א בגמ' כמפורשאונאתו
 שהמקח דאעפ"י סבור הוא דהתם דמידלא
 ראיה ליכא ולהכי אונאתו יתבענו מ"מקיים
 אונאתו, על לו שמחל המקח את שלקחממה

 אלא ממון תביעת כאן שאין הכאמשא"כ
 דמה ודאי המקה, ביטול את לתבועריכול
 לו ברורה'שמחל ראיה הוי המקח אתשלקח
 פשוט. וזה אונאתו,על

 הרהמ"ג בדברי מפורשים הדבריםובאמת
 שם, כתב דהרמב"ם ממכירה, ה"זבפי"ג
 הונייה טהזיר ישראל את שהונהועכו"ם
 מישראל, חמור זה יהא לא שלנובדינים
 התם דאמרינן ממאי לו יצא המ"מ,וכתב
 דבביטול ע"א( )דף השוכר פ' בע"זואיתא
 בפ' והתם לאונאה. וה"ה העכו"ם יחזירמקח

 העכו"ם, מן גרוטאות בלוקח מייריהשוכר
 התם והא לאונאה שיישא דמאי וקשהיעו"ש,
 ומבואר עלה, דקאתינן הוא טעות מקחמדין
 בו כשיש בטל דהמקח דמה כמו"שלהדיא
 בדברי מבואר ]וכן הוא, אונאה מהל'מום

 ט"ו, י"ד אונאה בדיני המנ"א הביאוהרדב"ז
 אונאה להם אין דחליפין הסובריםדלרעת
 מתבטלים החליפין אין מום בהו אית כיה"נ

 דאיכא דהיכא ודאי דהלא ק"ק אבלבהכי[
 נתן לא דהכי דאדעתא ברורהאומדנא
 דאונאה, מפרשה עלה למייתי א"צמעותיו
 מיירי דע"ז דבההיא לרמב"ם מנ"לוא"ב
 למייתי דליכא ברורה אומדנא דליכאבאופן
 וצע"ק. דאונאה, מפרשה רקעלה

 מקח ביטול דין איכא מ"ט צ"עולפי"ז
 שנתמעטה דכמו אמרינן לא ואמאיבקרקעות
 הדין בה יהא לא ה"נ מאונאה קרקעמכירת



 ומדאל" אהרן זמתילדאל(

 מום, משום המקח את לבטל הלוקחדיכול
 אונאה מדין קרקע שנתמעטה דאעפ"יוצ"ל

 שבמקח אונאה מדין מ"מ המקח,שבדמי
 ]ול"ד נתמעטה, לא מום בו דיש כהאעצמו

 מום, בהם שיש בחליפין הרדב"זלמש"כ
 זו לשיטה מאונאה נתמעטו דחליפיןדמה
 ומש"כ מקח, בכלל שאינה משוםהוא

 צ"ע אבל אונאה[ תורת מכלנתמעטו
 דין האי )ואולי זה. דבר ילפינןמהיכן
 לדין שווה במקח, שנמצא דמוםאונאה
 למ"ר וא"כ החפץ, דמי שבשיעוראונאה

 בזה.( וצ"ע ניחא, אונאה להם ישדבמופלג
 אבה"ע בחלק החזו"א שכ"כ מצאתיואח"כ

 עיי"ש. סק"ט נוס'



 )נו( ג גליון לשנה

_
 לא )שלח(

 וואלפין יעקבהרב

 חמץ בביטול הר"ן שיטתבענין
 חמץ דבדיקת ד: דף פסחים בגמ'איתא
 בעלמא בביטול דמדאורייתא הואמדרבנן
 וז"ל: כתב מדאורייתא בד"ה ובתוס'סגי,
 סגי בעלמא בביטול דמדאורייתא ר"יואומר
 ויצא הפקר הוי שביטלה דמאחרמטעם

 רואה אתה אבל מדקאמרינן ומותרמרשותו,
 עכ"ל. גבוה, ושל אחריםשל

 ומהו וז"ל: המסכתא בריש הר"ן וכתבא.
 דאמרינן הא גבי בגמ' מוכח זה, ביטולענין
 מדין דביטול שיבטל, צריך הבודק ו:()דף
 דסופי ההיא עלה דמייתינן והיינו הואהפקר
 ואע"ג נגעו, הפקר מתורת דההיאתאנים
 דאמר מאן דודאי מהני לא כה"גדהפקר
 לא כעפרא ולהוי דלבטלו דיריהבנכסי
 מבטלו אמרי' דבגמ' ותו הפקר, דהוימשמע
 הפקר ממונו הפקר דלענין ובודאיבלבו
 דברים, אינם שבלב דדברים מהני לאבלבו
 דר' אליבא מג. דף בנדרים התם למ"דותו
 דאיתיה עד מתנה מה כמתנה דהפקריוסי

 ה"נ נותן מרשות נפקא לא זוכהברשות
 היכי יוסי לר' חמץ ביטול שכן וכיוןבהפקר,
 זוכה, לרשות אתי לא והא הפקר מדיןמהני
 דהוי דמאי דנהי משום טעמא היינואלא

 כה"ג, ליה מפקר מצי לא דאינשברשותא
 אלא אדם של ברשותו שאינו לפי שאניחמץ

 ומש"ה ברשותו, הוא כאילו הכתובשעשאו
 דליהוי ליה ניחא דלא בעלמא דעתאבגלוי
 לחמץ אפילו ומהני סגי כלל בגוויהזכותא
 יפיפיה גלוסקא במוצא כדאמרינןידוע

 משכחת ובי מקשה )הגמ' עלויהדדעתיה
 אפילו מועיל שביטול משמע לבטליהליה

 ונזכר רכו לפני היושב ובתלמידבידוע(,
 כדאיתא ביתו בתוך מגולגלת עיסה לושיש
 עוברין אלו כפ' לקמן נמי ותנן ז.( )דףבגמ'
 ונוכר וכו' פסחו את לשחוט ההולך מט.()דף
 לחזור יכול אם ביתו בתוך חמץ לושיש
 יבטל לאו ואם יחזור למצותו ולחזורולבער
 ב' הר"ן מדברי לנו ויוצא עכ"ל.בלבו,

 דין אלא הפקר מדין אינו שביטולדברים,
 בזה, ההסבר מה וקצ"ל דעת, גילוי שלחדש
 מועיל שביטול היא הר"ן ששיטת נראהועוד
 ידוע. בחמץאפילו
 פ"ב ומצה חמז בהל' כרמב"ם איתאב.
 האמורה זו השבתה היא ומה וז"ל:הל"ב
 ויחשוב כלבו החמץ שיבטל היאבתורה
 חמץ ברשותו שאין בלבו וישים כעפראותו
 כעפר הוא הרי שברשותו חמץ ושכלכלל

 והכס"מ עכ"ל. כלל, צורך בו שאיןוכדבר
 השבתה היא ומה וז"ל: אחרת נוסחאמביא
 הידוע :;חמץ שיסיר היא בתורה האמורהזו
 בלגו יבטלו לו ידוע ושאינו מרשותולו

 והלח"מ ע"כ, וכו', כעפר אותווישים
 ומוכח זה, נוסח מביאים ג"כ מנוחורבינו
 מביתו להסיר צריך ידוע חמץ שכלמזה
 שאינו חמץ על אלא ביטול מועילואין
 הראיות הרמב"ם יתרץ איך צ"ל וא"בידוע,
 ידוע, בחמץ מועיל שביטול הר"ןשל

 מסרר שהדבר שכיון ע"ז מתרץוהכס"מ
 תלמיד )דהיינו הני כל דנו הםלחכמים
 את לשחוט ההולך או רבו לפניהיושב
 להו וסגי אפשר, כלא דטרידי, כיוןפסחו(

 הראי' עדיין נשאר זה עם אבלבביטול,
 שמא שיבטל צריך הבורק ו: דףמהגמ'
 וכי הגמ' ע"ז ופריך יפה גלוסקאימצא
 בחמץ איירי הכא והרי לבטלה, להמשכח
 מסיק וע"כ טרוד, שהוא לתרץ וא"אידוע

 סופר וטעות זה לנוסח שורש שאיןהכס"מ
 עם נשאר מנוח ורבינו הלח"מ אבלהיא,
 שביטול י"א מביא המאירי וגם הזה,נוסח
 צל"ד וא"כ ידוע, שאינו כחמץ דוקאמועיל
 הר"ן. של הראיות מתרציםאיך
 התורה דמן מפרש המשנה על הר"ןג.
 משני באחד תשביתו של המצוה לקייםיכול
 ביטל ואם בבדיקה או בביטול אודרכים
 פירש ע"ז ביטול תיקנו למה וא"כמספיק,
 מפני אלא כהכי סגי שמבטל למי וד"ל:הר"ן



 אדם בני של במחשבתן תלוי זהשביטול
 ולא בכך שיקלו ואפשר שווה דעותיהןואין

 להחמיר חכמים ראו לגמרי מלבזיוציאוהו
 וביעור בדיקה והצריכוהו בטול יספיקשלא
 נראה עכ"ל, התורה, מן ג"כ מספיקשהוא
 אולי מחשש הוא בדיקה שצריך דהטעםמזה
 בד"ה הרע"ב אמנם שלם, בלב יבטללא

 בעלמא דבביטול ואע"ג וז"ל: כתבבודקין
 על וימלך גלוסקא ימצא שמא חיישינןסגי,

 עליו ויעבור לאכלה עלי' ויחשובביטולו
 את בודקים הלכך ימצא ולא יראהבבל
 ומפרש עכ"ל, העולם, מן לבערו כדיהחמץ

 מחשבה, לבטל אפשר שמחשבההתויו"ט
 לא שמא הוא שהחשש למד שהר"ן לנוויוצא
 יתחרט, שמא פי' והרע"ב שלם כלביבטל
 לאחר שיתחרט לומר מסתבר יותרובאמת
 בלב מבטל אינו מעשה שבשעת מלומרזמן

 כפ" הר"ן למד לא למה צל"ד וא"כשלם,
הרע"ב.

 זה הפקר אם באחרונים חקירה ישד.
 ליטול, יכול ליטול שרוצה מי שכלהקנאה
 או כאן, שנעשה קנין חלות איזהו ישוא"כ

 מסלקים שהבעלים רשות סילוק הואשהפקר
 רשות, שם עליו אין וממילא מהדבררשותם
 מיני ב' יש והנה קנין, מעשה שום איןאבל

 שאינו והב' בהם, צורך לו שאין הא'חפצים,
 לו שאין חפץ דגבי לומר ואפשר בהם,רוצה
 לו יהי' אם ל" איפכת שלא אלא בהםצורך
 צריך הפקר אם לחקור אפשר בזה זו,חפץ
 אבל מספיק, וזה סילוק רק או הקנאה,להיות
 כל הפסד לו ויש בהם רוצה שאינו חפץעל
 דמין י"ל בזה ברשותו, נמצא שהחפץזמן
 שמאחר מאליו מובן אלא הקנאה להיותצריך
 ברשותו שנמצא זמן כל לו מפריעשזה

 מרשותו. החפץ מסלק הואממילא
 שאם בר"ן, וטריא השקלא מובןובזה
 שביטול אפשר איך א"כ הקנאה הואהפקר
 ברשותו, עדיין שנמצא בזמן או בלבומועיל
 מתרץ וע"ז הקנאה, למעשה סתירה זהודהרי
 רוצה שאינו דעת גילוי הוא שביטולהר"ן
 ואפשר סילוק, בגדר וזהו ברשותוהחפץ
 או ברשותו נמצא כשזה אפילו בעלותלסלק

 כמתנה הפקר שאומר יוסי ור' בלבו,אפילו
 בהפקר דוקא והו לידו שיגיע עד קונהואינו
 אינו סילוק רק זה אם אבל הקנאהשהוא
 המקבל. לרשות להגיעצריך

 וז"ל: כתב י"ב ס"ק ר"ט בסי' הקצותה.
 לחזור אח"כ יוכל סילק דאם מהרי"טומ"ש
 אינו דיבור ומבטל דיבור דאתי משוםמשלם
 נערות אלו פ' הר"ן מדברי וראי'נראה,
 והביא ומפותה, ביתומה דילן בש"סדאמרו
 למחול יכול אדם דאין הירושלמי בשםשם
 דילן וסוגיא וכו' דשלבל"ע דה"ל משוםקנס

 דומה זה למה דהא משום דמהנידסברי
 בנכסייך לי אין ודברים דין לארוסתולכותב
 גימא ואי ע"ש יורשה אינו מתה אםדקי"ל
 אפילו ומלקות ממון ה"ל אכתי חזרהדמהני
 אכתי ביאה בשעת דהא ומפוחהביתומה
 כיון ליה מהני לא והסילוק ממוןחייב

 במפותה ביה שייך לא וזכיה לחזורריכולה
 בדין העמדה עד לגבות קנס ניתנה דלאכיון
 מחיים, לגבות ניתנה דלא בכתובהכמו
 שנפלו האשה פ' הר"ן ברבדי מפורשויותר
 יבמה ליה דנפלה גברא בהאי פ'דף

 בגיטא למפסלי' אחוה בעיבפומבדיתא
 בנכסי נכסי משום אי דעתך מה א"למינה

 עמו לחלוק שהתנה רש"י ופי' לךפליגנא
 אני ותמה ז"ל הר"ן ע"ז וכתב מידווקנו
 מכר ואח"כ ריבם דהיכא אמרינןואפי'
 היאך שיבם קודם הכא זכיני זביני'דליהוי
 לכשאקחנה זו שדה כאומר ה"ל דהאיועיל
 מיירי דהכא ונ"ל וכו' קדשה דלאתקדש
 יבם שלא וכל אחין שני אלא היו שלאכגון
 בנכסים שוה שניהם יד היתה מהםאחד
 יזכה שלא להתנות הבכור יכול היהלפיכך
 כדאמרינן דה"ל יבומו מחמת יותרבנכסים
 אחר ממקום לאדם הכאה דנחלה הכותבר"פ
 להתנות יכול וה"נ ירשנה שלא עלי'מתנה
 שהוא יבומו מחמת יזכה שלא יבוםקודם
 ומבואר עכ"ל, בנכסים יותר ליבםעתיד
 דאי אח"כ לחזור יוכל שלא מהנידסילוק
 לך פליגנא הנכסי הבטחה זו מה חוזרמצי
 לענ"ד נראה ולכן לחזור, יוכל דאכתיכיון

 עכ"ל. כחזרה, ליתי' מהניחו דסילוקדהיכא



 לי)אס פז( ג גלען לשא
 שאי הביא שהקצות ראיות הב'והנה
 וא"ב הר"ן, מדברי הם מסילוק לחזוראפשר
 שפ" כמו פירש לא הר"ן למה להביןאפשר
 שמא הוא בדיקה שצריך דהטעםהרע"ב
 שביארנו מה דלפי מהביטול,יתחרט
 ביטול אחר א"כ סילוק בגדר זהשביטול

 על חזרה מועיל דלא שיתחרט אפשראי
 הטעם לפרש הר"ן הוצרך ממילאסילוק
 שלם. בלב יבטל לא שמא בדיקהשצריך

 מביא קמ"ד סי' רע"א בשו"ת בהגהות1.
 דמן לאחר שיחול אשתו נדרי שמפירדבעל
 לאחר דהיינו שיחול דבשעה כיון מהנילא

 מקשים ויש עיי"ש, דיבורי' כלתה אזשעה
 צריך שהביטול ביטול חל איך דא"כע"ז

 לאחר עד חל ואינו איסור זמן לפנילהיות
 שלו שאינו לחול אפשר אי ואז איסור,זמן

 דיבורו, כלתה כבר ואז ו: דף בגמ'כדאיתא
 שביארנו מה ולפי ביטול, מועיל איךוא"כ

 בתורת רק היא אלא חלות אינהשביטול
 איסור זמן דלפני לומר אפשר א"כסילוק,
 מרשותו יוצא זה אז עצמו את מסלקכשהוא
 כמו דיבורו, כלתה של חסרון כוהואין

 וזה הפרה חלות בעינן דשם נדריםבהפרת
 דיבורו. כלתה שכבר כיון לחול אפשראי

 ביטול, ענין זה מה מפרש הרמב"םז.
 כעפר אותו ויחשוב בלבו החמץשיבטל
 ושכל כלל חמץ ברשותו שאין בלבווישים
 שאין וכדבר כעפר הוא הרי שברשותוחמץ
 הרמב"ם לשון מאריכות והנה כלל, צורךבו

 צריך הי' לא דא"כ סילוק אינו שביטולמוכח
 רק מהחמץ, עצמו לסלק שצריך רקלכתוב
 חלות איזה לעשות שצריך מדבריומשמע
 קצת אפשר ולפי"ז עפר, כמו יהיהשזה
 ידוע, לאינו ידוע חמץ בין החילוקלהבין

 שהבעלים סילוק בגדר זה אםדבשלמא
 ידוע בין חילוק אין א"כ עצמםמסלקים
 שצריכים רס"ל הרמב"ם משא"כ ידוע,לאינו
 אז כעפר נחשב יהי' שזה חלות איזהלעשות
 לבטלו, יכול ידוע אינו זה ראם להביןאפשר
 לבטל לו אפשר אי ובפניו ידוע זה אםאבל
 מועיל אינו ולכן כעפר, ממש שזהולומר
 ידוע. חמץ עלביטול
 דברי ]לפי לתרץ אפשר בזהואולי
 בתלמיד דהרי הר"ן, של הראיותהרמב"ם[
 בתוך חמץ לו שיש ונזכר רבו לפניהיושב
 שם וכו' פסחו את לשחוט וההולךביתו
 מועיל שאין הטעם כל דהא ביטולמועיל
 לפניו שהוא משום הוא ידוע בחמץביטול
 החמץ אם אבל לבטל, אפשר אי ולכןונראה
 סתירה שאין מועיל אולי בפניו נמצאאינו

 ו: דף מגמ' הקושיא ועל להביטול.מוכרחת
 דאיירי דמשמע ליבטליה ליה משכחתוכי
 איירי זה בהו"א דהרי י"ל ע"ז בידוע,אפי'
 של החפצא איסור ואז איסור זמן לאחראפי'
 כל אם ממילא כלום, שוה אינה הריחמץ

 ואינו חשוב זה ידוע הוא ראם הואהסברא
 אסור כבר זה שבעצם כאן א"כ לבטליכול

 לזה ביטול מועיל כלום שוה ואינובהנאה
 ידוע. בחמץאפי'



- ושלי(לד  קובי-
 וחמדאל" אהרן "בית

 חןאברהם

 לחלב בשר בין וקינוח גמילה, שהיה,ברין
 ע"ב ק-ד רף חולין הגמ'בסוגית

 וכן ממרש ור"ת וגבינה. עוף בתוד"הא(
 היינו גבינה, לאכול אסור בשר דאכלה"נ
 שרי, וקינוח בנטילה אבל וקינוח נטילהבלא
 נטילה בלא אף כשר לאכול מותר גבינהאכל

 סעודה עד אכיל דלא עקיבא ומרוקינוח.
 הנה וכו'. וקינוח נטילה בלא היינואחריתי
 לאו כתב אחרינא לסעודתא בתוד"הלקמן

 שחרית אחת לעשות שרגיליןבסעודתא
 סילק אם לאלתר אפי' אלא ערביתואחת
 אשר"י בהגהות וכן מותר. ובירךהשלחן
 שמותר ר"ת שדברי ודאי ונראה ר"ת.בשם

 לא וקינוח נטילה בלא לסעודהמסעודה
 פי' לסעודה שמסעודה ר"ת דברי עםיכונו
 לאלתר גבינה אחר בשר יאכל שאיךלאלתר
 הרדב"ז הקשה וכן ונטילה. קינוח צריךאם
 מסעודה נאמר אם אלא בפ"ט. הרמב"םעל

 וקינוח בנטילה ע"כ לאלתר אפי'לסעודה
 נטילה עבדינן סעודה בגמר כלל)שבדרך
 עוף ד"ה בתוס' ב' לתי' יתאים וזהוקינוח(
 לסעודה מסעודה עוקבא מר שהצריךשמה
 בתי' התוס' לדברי אבל היה. ע"עמחמיר
 נטילה בלא פי' לסעודה שמסעודההראשון
 ערבית. לסעודת שחרית מסעודת ע"כוקינוח

 פריך מאי קשה ר"ת ולפי הנ"ל בתוס'ב(
 ואה"כ גבינה ר"ת לפי' ושהרי יצחקאר'
 גבינה אכל יצחק ור' וקינוח נטילה א"צבשר
 נטל לא למה עליו הקשו ומה בשרואח"כ
 חילוק אין נט"י דלענין לפירושו וצ"לידיו[
 צריך הנה תחילה. לגבינה תחילה בשרבין

 ניתרצה לא הראשונה תוס' קו' שעכ"פלהבין
 פריך היכי שהקשה דר"ח. אליבאכלל

 וכו'. גבינה אחר אבשר בשר אחרמגבינה
 בשר קודם שגבינה אגרא מתני מוכחאיך
 גבינה. קודם עוף על דבר הרי נטילהצריך
 התוס' בסוף ר"ת כתב שהרי י"לואולי
 דאינו מבשר יותר בעוף להקל אגראשטעם

 שהוא בגלל )ולא ובשיניים בידייםנדבק
 הגמ' אם והנה אסור( חיה שהרידרבנן
 לאכול אסור היה יצחק שלר' מאגראמדייקת
 שגבינה ע"כ נטילה בלא בשר ואח"כגבינה
 לר"ת לכאו' ]וא"כ מעוף יותר בידייםנדבק
 עוף שהרי לעוף גבינה בין נטילה צריךיהא

 גבינה ואם נדבק שאינו אלא כבשרבחומרתו
 אסור יהא עוף גם בשר אחריה ואסורנדבקת
 לרמ"א פוסק לשום זה מצאנו לא)ולכאו'
 קינוח נטילה צריך עוף ואח"כבגבינה
 יהודה([ קיד תי"ח בסימנים כ"זוהדחה
 אין, וגבינה עוף הגמ' דיוק לר"תועכ"פ
 נדבק יותר שבשר כיון לא, וגבינהבשר
 בשר קודם גבינה שגם לדייק יש וא"כמעוף,
 גבינה. קודם מעוף נדבק שיותראסור

 כ"ז הל' אסורות ממאכלות פ"טברדב"ז
 אחר חיה או בהמה שבשר הרמכ"ם פסקעל

 עוף בשר אבל וקינוח הדחה צריךגבינה
 הרי כולם והקשו כלום. א"צ גבינהאחר

 עוף כמו מדרבנן אסורה שחיה פסקהרמב"ם
 לענין ביניהם חילוק שיש הטעםומה

 העוף דבשר טעמא הרדב"ז וכתבהרחקה.
 וכן וכו' בחניכיים ולא בידיים נדבקאינו
 זה תי' לומר פלא זה ולכאו' ר"ת.דעת

 רק בעוף הקולא להרמב"ם שהריברמב"ם
 קודם העוף באוכל ולא קודם גבינהבאכל
 אחר הגבינה שכשאוכל כ"ח בה'שכתב
 וכשאוכל שעות, שש צריך בעוף גםהבשר
  שמחמירים לומר שייך מה קודםהגבינה
 ומקילים ובחנוכיים בידיים שנדבקתבחיה
 נדבק. שלאבעוף

 פריך מאי קשה ר"ת ולפי' הנ"ל, בתוס'ג.
 אין נט"י דלענין לפי' וצ"ל יצחק ארבהכא
 תחילה, לגבינה תחילה בשר ביןחילוק
 כתוב קודם שורה הרי המפרשיםוהקשו
 אף בשר לאכול מותר גבינה אכל ר"תבדברי
 ר"ן בשם מהר"מ ותי' וקינוח. נטילהבלא

 הגמ' למסקנת לעיל תוס' שכוונתמהורדנא.



 לה)שלה( )גז( ג גליון לשנה

 גבינה אכל אומר וע"ז נטילה א"צשביממא
 ביממא. נטילה בלא אף בשר לאכולמותר
 אכל הדברים תחלת שלפ"ז מהר"מוכתב
 גם פי' נטילה בלא גבינה לאכול אסורבשר
 נטילה ביום גם צריך בשר שאכלביום

 וביאור בעיני. דוחק קצת נראה וזהומסיים
 כיון ביום נטילה להצריך שדוחקדבריו
 צ"ע ]ובאמת בגמ' כמש"כ ידיו רואהשהרי
 ר"י על שטענו אשי רב בי הרי דוחקלמה
 שצריך להם היה פשוט ידיו נטל לאלמה
 א"צ. שביום להם שאמר אלא ביום.נטילה
 ששם גבינה באכל חידושו אלא לך איןוא"ב
 הנטילה בזה הרבה נדבקת שלא קינוחא"צ
 אבל א"צ. וביום הרבה מוכרחת לאג"כ
 מדינא. ונטילה קינוח שצריך בשרבאכל
 אשי, רב בי שסברו וכמו ביום גםיצטרכו
 בדברי דיוקים בלא גם זה לומר מקוםויש

התוס'[.

 זו מח' נפתחה בראשוניםולכאור'
 בשר שאכל מפורש להרשב"אשבתו"ה
 בדעת )פו.( שכתב ביום גם נטילהצריך
 מותר גבינה אכל ר"ח דאמר והא ז"לר"ת

 ובלא קאמר הפה קינוח בלא בשרלאכול
 לאכול אסור בשר באכל א"כ ע"כ ביוםנט"י
 מפורש ויותר כיום. ידיו שיטול עדגבינה
 אסור כשר אכל כן, כתב אחר וגאון ז"ל)פו:(

 בחסידי, וה"מ גבינה למיכל אחתבסעודה
 וידן פומין ומחוורין ידן מקנחין אנןאבל

 בלא בשר למיכל שרי גבינה אכלואכלינן.
 דלא לידיה דחוי וה"מ נט"י ובלא הפהקינוח
 שצריך כתב בשר באכל הנה עכ"ד,מטנפן.
 והוסיף נט"י שא"צ כתב גבינה ובאכלנט"י
 צריך בשר שבאכל וע"כ ידיו. שרואהבאופן
 שהוא ברז"ה אמנם ביום. גם אופן בכלנט"י

 בשר, אכל שגם מפורש כתב ר"תבשיטת
 וע"כ דבריו. בתחילת עיי"ש נט"י א"צביום
 קינוח צריך בשר שאכל ר"ת לשיטתחקרנו
 צריך ונטילה קינוח, א"צ גבינה אכלונטילה,
 בשר אכל גם אם וחקרנו ביום ולאבלילה
 באכל שהלכה לדידן אבל ביום, נטילהא"צ
 אין לכאור' לסעודה מסעודה שצריךבשר
 נטילה שצריך גבינה באכל שהרינ"מ.

 א"צ. שבלילה בגמ' מפורש ע"זוקינוח
 בין יהיה מה לחקור יש לדידן גםאמנם
 בטוש"ע שנפסק לגבינה בשר שלתבשיל
 מסעודה הפסק בלא ומועיל נט"ישצריך
 ובריטב"א בלילה, נטילה צריך האםלסעודה
 ועיין ביום. נטילה שא"צ זה בנדוןמפורש
ביש"ש.

 מ"מ סימן יו"ד בשו"עהערות

 מצרף בספר וכתוב סקט"ז: בש"ךד(
 דאחר בס"א שנתבאר מה דלפילחכמה
 א"כ אחת שעה להמתין נוהגין בשראכילת
 רק אסר שלא מודה. הזוהר דגםאפשר

 עכ"ל ודו"ק חדא ובשעתא חדאבסעודה
 הנה עכ"ד. משמע הכי דהזוהרולישנא
 שלדעת לחכמה מצרף הספרמשמעות
 שעות שש צריך בשר שאחר בס"אהמחבר
 שש צריך גבינה אחר שגם הזוהר כוונתודאי
 הפמ"ג. וכ"כשעות.

 חומרת שמביא הראשון שהוא בב"יוהנה
 שלא מחמירין ויש כתב קע"ג, באו"חהזוהר
 מפני אחת בסעודה גבינה אחר בשרלאכול
 משמע ולכאו' וכו'. הזוהר בספרשכתוב
 גבינה אחר בשר לאכול לא רק החמירשלא

 לגבינה דינו שהשוה ולא סעודה.באותה
 שעות, שש שצריך לעיל שכתה בשראחר
 וכבר אח"כ מש"כ להבין צריך שא"כאלא
 לאכול שלא נוהג היה שמהר"מ המרדכיכתב
 והא גבינה, מצא שפ"א לפי גבינה אחרבשר
 ואפ"ה הזוהר ספר ראה לא ו"ל שהואודאי
 מהר"ם ולכאו' עכ"ד. וכו' ע"ע מחמירהיה

 כמו ודאי בשר ואח"כ בגבינהשהחמיר
 משום החמיר שהרי גבינה ואח"כבבשר
 להדיא מבואר וכך השיניים ביןשנשאר
 הזוהר חומרת ב"י השווה ואיךבהג"א
 יסוד שהשווה ונראה המהר"מ,לחומרת
 לגמרי. שווים אינם שבאמת אע"פהדברים
 לומר שסיים במה הש"ך כוונת זהואולי
 לומר שבא משמע הכי דהזוהרולישנא
 שתלוי לחכמה מצרף לדברי להגיעשא"צ
 דלעיל ורמ"א המחבר במח' הזוהרחומרת
 כתב וב"י מ"ב ע"ו פ' חטאת ובתורתבס"א.



 וישראל" אהרן "ביתקונך )שלו(לו

 גבינה אחר בבשר להחמיר דיש הזוהרבשם
 בשר אחר בגבינה כמו עוף בשראפי'

 המחבר. לדעת שעות שש שצריךוהמשמעות
 להחמיר שיש שכוונתו י"ל בדבריו גםואולי
 כמו ולא גבינה אחר בבשר גםבהפסק
 א"צ גבינה שאחר שלנו בתלמודשכתוב
 לגבינה שווה ובזה קינוח( )רק כללהפסקה
 חומרת הזכיר לא בשו"ע ]והנה בשראחר
 כתב שלא נגד כתב לא גם ולדברינוהזוהר

 ובברכי סעודה[. באותה להתירבמפורש
 אחת. ושעה שעות שש מנהגים ג' הביאיוסף

 שעות.ושלוש
 י"ג ס"ק פ"ט סי' השולחן בדי בספרה(

 שעות שש שהה אם אפי' המחברעמש"כ
 כתב להסירו, צריך השיניים בין בשר ישאם

 להמתין יצטרך דאז לבולעו לו שאיןונראה
 שטעם רש"י של הטעם לפי שעות ששעוד
 דעת וגם שעות שש בפה נמשךבשר

 אין שהעולם שכתב אלא כן נוטהההפלאה
 הרמב"ם לטעם והנה עכ"ד. בזהנזהרים
 כבר שעות שש השיניים בין בשרשנשאר
 בשר נחשב אין שעות שש שאחר הטורכתב
 שש אחר שהוציא מה בלע אם להסתפקואין
 וכמו שש תוך הוציא אם להסתפק ישאולם

 אם להמתין צריך אם לקמן הרמ"אשמצייר
 י"ל ואולי שעות. שש הבליעה מאזבלעו
 בין נכנס לא בולעו אלא לועסו שלאשכיוון
 צריך בשר חתיכת בלע שאם ונכוןהשיניים
 ממתין הרי כאן פלוג לא משוםלהמתין
 מה לעס אם לדון שיש אלא אכילתו.משעת

 כבר שהתעכל שכיון י"ל בזה וגםשהוציא.
 השיניים בין שהיה הזמן במשךבחלקו
 השש זמן להשלים מספיק לגמרילהתעכל
 שיש רש"י לטעם גם י"ל ולפי"ז ודי.שעות
 היה שלא מבשר רק זה שעות שש בפהטעם
 בץ שהתעכל בשר אבל השעיטבץ

 שעות משש תתר טעם מושך לאהשימש
 אבשר הו"א היה בגמ' והרי אכילתומזמן
 באכילה. מותר הוטעייםבין
 שהטעם הרמב"ם שלדעת כתב בב"חה
 ע"כ השע"מ בץ בשר משום שעות ששעל

 ולכאז' ניקור. מועיל אין שעות ע,טוטקודם

  ומכמו"כ ניקור. וטמועיל הר"מ בדעתי"ל
 אסור. ולר"מ מותר לרש"י דבלעסהטור
 שלהר"מ ומוכח כניקור ע"כ לרש"יולכאף
 מרגיש  11ל% וטהב"ע י"ל ניקור. מועילאין
 בלא מותר ולרש"י קינוח עשה ואוליבשר
 טעם שאין איפה כלום בגמ' נאמר שלאניקור
 ינקר לא אם שעות שש צריך ולהר"מנמשך
 יועיל. אה"נ ינקרואם

 הוי שעות שש אחר דלהר"מ הטורומש"כ
 אחר למה דאל"כ הכרחו ולכאור'כמעוכל,

 השיניים. שבין לבשר חיישינן לא שעותשש
 שעות שש שאחר אמרינן לא למהצל"ד
 התמידי. הפה מלחות נמצא לא שכברתולים
 שנתעכל, ההיתר שעות שש שאחרלהר"מ
 שייך אין שם אולי תותבות בשיניים לדוןיש

 בפר"ח. כתובים אלו הערות ושניעיכול.

עיי"ש.
 גבינה ואכל שטעה מי בכה"ח כתבז(
 )צל"ד יגמור שעות שש עבר שלא בשראחר

 איך וצל"ד שבפיו( מה יגמור ועכ"פכוונתו
 ששש המחבר דמרן אליבא להקלאפשר
 אכל מש"כ פי' והוא דגמ' דינא הואשעות
 איך צל"ד וכן גבינה. אחריו יאכל לאבשר
 אחר גבינה לאכול שאב"ס בחולה להקליש
 שהביא כמו שעות שש עבר כשלאבשר

 איסור מכל מ"ש וזב"צ. בא"ח בשםבכה"ח
 שאב"ס. לחולה שאסורדרבנן
 )באות הרדב"ז ע"ד שהתפלאנו במהח(
 עיי"ש. בדרו"פ כתובה כבר ההערה עיקרב'(
 תבשיל דין יסוד על קשה שלכאו' לומרויש
 אכל המחבר שכתב זו קו' כעין וגבינהבשר

 תבשיל אחריו לאכול מותר בשרתבשיל
 צריך ממש גבינה אחריו לאכול אבלגבינה
 אחריו לאכול התרנו אם קשה ולכאור'נט"י.
 שנשאר חיישינן דלא ע"כ גבינהתבשיל
 לאכול אסור למה א"כ בידיים בשרתבשיל
 בשנית אוכל מה שנא ומאי גבינהאחריו
 וע"כ הראשון. מהתבשיל לידיים דיבוקלגבי

 יאכל שלא חז"ל גזירת שזו בזההביאור
 יבא שלא ממש גבינה בשר תבשילאחר

 שבזה בשר תבשיל ואח"כ גבינהלאכול
 גזרו ולא נדבק שגבינה מדינא נט"יצדיך



 לזאלז( )נו( ג גליון לשא

 שחיה הרדב"ז כתב דרבנן, גם דחיהאע"פ תבשיל יאכל שאפי' גבינה תבשילכשאוכל
 שלא גזרו ולכן וכוונתו מעוף יותרנדבק שהוא כיון נדבק לא ג"כ הרי קודםגבינה
 חיה לאכול יבוא שלא גבינה אחר חיהיאכלתבשיל.
 לאכלו ומותר ל"ג בעוף משא"כ גבינהואח"כ דעת שפי' רדב"ז כוונת שזו י"לוא"כ
 קודם עוף יאכל שמא גזרו ולא גבינהאחר דעוף כיון מותר עוף ואח"כ שגבינההרמב"ם
 כ"כ. נדבק לא הרי סוף סוף יאכל אםשגם אסור חיה וא"כ וגבינה מדרבנן. רקאסור



- אלח(לת  קובי-
 וניראל קהת "חית

 שפיינברגמנחם

 בני זה עומר האב נאמנותבענין
 דאגמא אקרא בני ליה שלחו קכ"זב"ב
 בזה מוחזקין היו רבינו ילמדנולשמואל
 הוא בכור אחר על אביו ואמר בכורשהוא
 מכאן לאחרים יכירנו יכיר דתניא וכו'מהו
 בכור בני זה לומר אדם נאמן יהודה ר'אמר
 נאמן כך בכור בני זה לומר שנאמןוכשם
 חלוצה בן וזה גרושה בן זה לומראדם

 ולהלכה הגמ' עכ"ל א"נ אומריםוחכמים
 חזקה. נגד אפי' דנאמן כר"יפסקינן

 על לומר גם נאמן אי הראשוניםונחלקו
 לא או יכיר מדין בני זה לבנו הוחזק שלאמי

 נאמן בני זה האומר קל"ב לקמןדתנן
 יהודה רב אמר הלכתא למאי בגמ'ומקשינן

 מן אשתו את ולפטור ליורשו שמואלאמר
 וכתב פשיטא ליורשו ומקשינןהיבום

 ליה יהיב בעי דאי דמיגו וז"להרשב"ם
 נאמן ויירשני הוא כני נמי אמר כיכמתנה
 אחא מיכן לאחר הבאים נכסים משוםואי

 נאמן להקנותן יכול דאין דאע"גלאשמועינן
 דהא נאמן אינו דודאי היא מילתא לאוהא
 יכיר לעיל דדרשינן ואע"ג מיגו למימרליבא
 אפ" נאמן דהאב ואוקמינן היכיראבצריך
 לנכסים א"נ מיכן לאחר הבאיםלנכסים
 ליה דאית ]לר"מ גוסס כשהוא לושנפלו
 גבי ה"מ לעולם[ בא שלא דבר מקנהאדם
 ידוע אינו אך בנו שהוא דידעינן בכורהחלק
 למיתר קרא ואחא לאו אם הוא בכוראם

 בכורי לומר נאמן הוא דבנו דידעינןדכיון
 או הוא בנו אי ידעינן דלא היכא אבלהוא
 לו שיש לנכסים אלא ליה מהימנינן לאלאו

 וכ"כ עכ"ל מיגו למימר דאיכא משוםעכשיו
 בעליות. ור"י שםתוס'

 והר"ן והריטב"א הרשב"א דעתאבל
 לומר לבנו הוחזק שלא מי על אפי'דנאמן
 ]פ"ב הרמב"ם וכ"כ הרא"ש דעת וכן בניזה
 האב אמר אפי' וז"ל נחלות[ מהלכות י"דהל'
 ובכורי בני זה כלל לבנו הוחזק שלא מיעל
 עכ"ל. נאמןהוא

 מהא ב'[ ס"ק ]רע"ז הקצוה"חוהק'
 ואמר שבא הרי ע"ב ב"ה בכתובותדאיתא
 בתרומה להאכילו נאמן הוא וכהן זהבני
 מאמינו אני וכו' אשה להשיאו נאמןואינו

 בתרומה להאכילו שבידו בתרומהלהאכילו
 בידו שאין אשה להשיאו מאמינוואינו

 הוא בני לומר דנאמן גימא ואי אשה,להשיאו
 א"נ אמאי א"כ לבנו מוחזק באינואפ"

 נמי מיגו בלא במינו, אלא בתרומהלהאכילו
 אשה להשיאו גם נאמן יהא וכן נאמןיהא

 מעלה משום אפשר אשה להשיאוובשלמא
 יהא לתרומה אבל א"נ ומשו"ה ביוחסיןעשו
 דא"נ הרשב"ם כדעת העלה ומזהנאמן,
 יכיר. מדין ולא מיגו מדין רק בני זהלומר
 דלקמן מהא ה"י[ ]פי' הרע"א הק'עוד
 מן אשתו את ולפטור בני זה לומרדנאמן
 בני זה אמרו מה מפני בגמ' ואמרי'היבום
 במיגו דרק משמע לגרשה, ובידו הואילנאמן
 מיגו בלא אפי' נאמן להרמב"ם האנאמן
 יכיר. מדין בני זהלומר
 בהלכות הרמב"ם לשון לדייק ישוכן
 האב אבל וז"ל ט"ו הל' פט"ו ביאהאיסורי
 הוא ממזר זה בני ואמר בנו שזהשהוחזק
 היבא דרק מדבריו מדויק עכ"לנאמן

 משא"כ הוא ממזר לומר נאמןשהוחזק
 דעת והא נאמן אינו הוחזק שלאהיכא

 לומר נאמן לבנו הוחזק בלא דאפי'הרמב"ם
 לא דאי לומר אפשר דהתם אלא הוא,בני

 הוא ממזר שאומר דבריו ולפי לבנוהוחזק
 הוא דהנפק"מ אלא א"נ, משו"ה בנו אינוג"כ

 נאמן דיהא כריתות מחייבי בנו שהואבאומר
 שכתב לשונו מדוייק וכן הוחזק בלאאפי'
 בנו שהוא דמשמע הוא ממזר זה בניואמד
 ממזר הוי ולכן כריתות מחייבי שגולדאלא
 בצ"פ[.]ועיין

 שיטת לפרש בהקדם לישבונראה
 שלא מי על לומר דאף דסבריהראשונים
 הוא הנאמנות אי נאמן בני זה לכנוהוחזק



 דנאמן תורה שחידשה דבזה דהינו יכירמדין
 שנוגע מה דכל ילפינן בכור שהואלומר
 וכ"ש בנו, שהוא לומר אפי' נאמן בנולגבי
 אינו זה לומר דאפי' דסברי ראשוניםלהגך
 על לומר דנאמן מלקמן לה וילפינן נאמןבני

 שעושה אע"ג הוא בכור הבנים ביןתינוק
 שהם עליהם שאומר ממזרים הגדוליםבניו
 גדול[ ובאור כך ד"ה תוס' ]יעוין בניואינם
 נאמן כך בני אינו זה לומר דנאמן כמווא"ב
 הוא בנו אם לומר דנאמן והיינו בני זהלומר
 טעמא בלא דאפי' לומר אפשר או לאו,אם

 להלן. שיבואר וכמו בני זה לומר נאמןדיכיר
 ד"ה קל"ב לקמן הר"ן לשון זהוהנה
 בני לגמרי לומר האב נאמן ודאי אלאליורשו
 מכאן לאחר לו שנפלו לנכסים ואפ"הוא
 נאמן דלרבנן דכיון פשיטא מקשהומ"ח
 לר' וכ"ש היברא בצריך בכורי בני זהלומר
 לכו"ע ה"נ יכיר מדכתיב ליה דנפקאיהודה
 דהוא להדיא משמע עכ"ל בני זה לומרנאמן
 פ"ב ]סי' בתשובה הרא"ש וכ"כ יכירמטעם
 כני זה לומר יכיר מדין נאמן יהודה דלר'א'[

 אלא יכיר מטעם א"נ דלרכנן שם דכתב]אלא
 הרשב"ם בדעת הרש"ש וכ"כ מיגומשום
 מגלן וצ"ב צ"א סי' ח"ב אהע"ז בת"סוכ"כ
 מה גדול באור ויעויין לרבנן ר"י ביןלחלק
 א' ס"ק רמ"ט סי' הגר"א וכ"כ בזה[שביאר
 ו. ס"ק רע"דוסי'

 נראה והריטב"א הרשב"א בדעתאולם
 הרשב"א וז"ל דיכיר טעמא בלאדנאמן
 אלא בא"ד ליורשו[ ד"ה ע"ב קל"ב]לקמן

 שלא ולזה ליורשו נאמן דהכאמסתברא
 בנכסים אפי' בני[ זה עליו ואמר לבנוהוחזק
 בניו עם הוא שנוטל מותו לאחרהבאים
 דמכחיש ליבא דהא ופשיטא כבמוחזקבראוי

 בכולן מוחזקין דאגו משום והאםדיבוריה
 מהם מי מכירים אנו שאין אלא בניושהן

 על האחד של חלקו לרבות בא והואהבכור
 לנכסים להאמינו לנו היה לא הבניםשאר
 תורה שהאמינתו לולי מכאן לאחרהבאים
 אמר אם אחרים בבנים מוחזק אפי' כאןאבל
 שום בלא ואפילו נאמן בנו שהוא אחדעל
 טעמא בלא דנאמן מדבריו משמע עכ"למיגו

 דיכיר קרא צריך למה לו  הוקשה ולכןדיכיר
 הא הבכור שהוא בנו על לומר דבאהיבא
 באומר כמו נאמן יהא ג"כ דיכיר טעמאבלא
 בני.זה

 נאמן שהוא דפשיטא וז"ל הריטב"אוכ"כ
 מפני קרא דאיצטריך הוא דבבכור מיגובלי

 האחרים והבנים בניו בחזקתשכלם
 בנו שהוא זה על באמרו אכלמכחישים

 שהוא דפשיטא כלל הכחשה שום לוואין
 ירושת ממעט שהוא אע"פ עליונאמן

 דאפי' בדבריו להדיא מבואר עכ"להאחרים
 נאמן. ג"כ דיביר קראבלא

 יהא דלמה ביאור צריכים דבריהםוהנה
 בלא בנו שהוא לומר מיגו שום בלאנאמן
 האחים מירושת חלק ממעט הא דיכירטעמא
 מאי ועוד לבניו, מוחזקים שהםהאחרים
 שכתבו ומה קרא, דבעי בכורי מזהנפק"מ
 אינם הא צ"ב מכחישים האחריםדהבנים
 מזה שנא מאי לאו אם הוא בכור אייודעים
 מ"ג כ"א סי' הערות קובץ ]ועיין דנאמן,בני

 שמואל[. ר'ובשיעורי

 הרשב"א דדעת לומר נראהוע"כ
 הוא דהאב דכמו דס"ל הואוהריטב"א
 גם הוא כך בחייו ממונו עלהבעלים
 כדי מיתה לאחד ממוח עלהבעלים
 ע"ב ]קכ"ו לעיל חזינן דהרילהורישו
 שכתוב ע"מ דמתנה טעמא דלוליבמתני'[
 ולמעט לאחד לרבות האב יכול היהבתורה
 בשם להדיא כן שכתב במאירי ועייןלאחר
 על זו ירושה עקירת אמר שאם שכתב מייש
 לא זה דבר בני פלוני יעשה אם כלומרתנאי
 ~עויין אחיו עם יורש אינו אחיו עםיירש
 מן דבר עוקר מיקרי לא רזה שהוכיחשם

 משמע במתני'[ ע"א ]ק"ל נמי ולקמןהתורה[
 יכול היה ליורשו ראוי שאין מי עלראפ"

 שכתוב ע"מ מתנה משום לאו אילהוריש
 על הבעלים דהוא מהבא חזינן הריבתורה
 דאמר הכי וא"ב המוריש הוא דהיינוירושתו

 לכל לבנו להחזיקו נאמן דאינו אע"פ בניזה
 להחזיקו נאמן ירושה לגבי מ"מדבר

ליורשו.



)עש(
- -

 יתשאל" מהת "בית קושן

 זה לומר נאמן להיות צריך היהולפ"ז
 בעי דלמה הקשו ומשו"ה ירושה לגביבכורי
 כיון דהחם תירצו וע"ז בכור גבי דיכירקרא

 הוא מי יודעים ואין לבניו מוחזקיןשכולם
 הרי הבכור שהוא אחד על וכשאומרהבכור
 בכורים אינם שהם האחרים כולם עלאמר
 דין ממעט ובזה הבכור מי דניםדהרי

 הבכורה בחלק מוחזקים כולם שהיוירושתם
 א"נ מוחזקים שהם במה דינם ולמעטמספק

 בני זה באומר אבל חזקה נגד אינהדנאמנותו
 עוד הוסיף רק כלום ירושתם מדין מיעטלא

 דבר הוי ירושתם מחלק דממעט והאיורש
 יורשו שהוא האמינוהו דכבר דכיוןדממילא
 הרי בבכור משא"כ חלקם נתמעטממילא
 מספק מוהוקין שהיו הככורה במלקממעט
 הבנים בכור רגבי הריטב"א שכתבוזה

 מדין דממעט כיון מכחישיםהאחרים
 ריכול דיכיר מקרא שמענו וזהירושתם
 האחים. חלקלמעט

 בני זה לומר דנאמן הא הנ"ל דברינוולפי
 אבל ירושה לגבי רק היינו דיכיר טעמאבלא
 נאמן שהוא דבר לכל לבנו להחזיקולא

 א"נ נמי ירושה ולגבי להכשירו אךלפוסלו
 להיות צריך היה נמי בכור ולגבי חזקהנגד
 מכחישין האחרים דהבנים משום אלאנאמן
 ולבתר א"נ משו"ה חלקם דממעטכיון

 בבכור. אפי' נאמן יכירדכתיב

 וז"ל דבריו בסוף כתב הריטב"אוהנה
 דשמענו בכור גבי יכיר דכתיב לבתרוב"ש

 שהוא מינה דשמעינן האתים חלקדממעט
 והיינו עכ"ל הכחשה דליכא בכאןנאמן
 בני זה גבי גם בכור גבי יכיר דכתיבלבתר
 כני זה לומד גם נאמז וא"ב יכיר מדיןנאמן

 ביבמות כתב ומשו"כ להכשירו אוולפוסלו
 ואיכא שנתעברה ארוסה גבי ע"ב[]ס"ט
 מהארוס ולא מאחר נתעברה שמאחשש
 בברי טוען שהבעל והיכא וז"ל ממזרוהולד
 הוא שאם י"א מכמישתו והיא כשרשהוא
 נאמן הוא ידה מתוך ידו זזה שלאטוען

 לפוסלו תורה שהאמינתו דכיוןלהכשירו
 דמסתבד וטעמא וכו' להכשירו שנאמןכ"ש

 יכיר דכתיב דבתר משום והיינו עכ"להוא
 להכשירו. או ולפוסלו הוא כני לומר גםנאמן

 דאפי' לומר נראה הרשב"א בדעתאולם
 לן שמוחזק היכא דוקא היינו דכתיבלבתר
 שהוא לן מוחזק דלא היכא אכל בנושהוא
 אלא הרשב"ם וכדעת יכיר מדין א"נכנו

 יתורץ וכזה לעיל שכתבנו מטעמאדנאמן
 ]קכ"ז לעיל הרשב"א בדברי שהקשומה
 משמשו היה וז"ל משמשו[ היה ד"צע"ב
 וכו' א"נ בני ואמר וחזר עבדי ואמרכעבד
 אחר אלא יהא דלא מהימן לא אמאי ליקשיא
 יהיב מצי לא מי מתנה ליה למיהב בעיאילו
 דבריו מוציא אדם ראין משום לי ונראהוכו'

 יירש כאומר הוא הרי כני שאמר וכללבטלה
 הודה הרי בני תחלה אמר אי זהלבך וכו'כבן

 בשעת ואמר כשחזר שכן וכיון כבנווהחזיקו
 בני שהוא מי על כאמר הוא הרי עבדימיתתו
 להעביר אפשר דאי כלום אמר ולא יירשלא

 כשהחזיק וכן יירש לא בלשון נחלהוממנו
 בכור אינו ואמר וחזר כבכורו מבניואחד
 ודאי ככור שהוא מי על אמר כאילו הואהרי
 בו מוחזקין היו לא ואפי' שנים פי יטוללא

 אחר על לומר נאמן היה לא בכורשהוא
 משום אלא יהודה לר' אפי' בכורשהוא
 וכן הבחנה בידו נתנה שהתורה יכירדכתיב
 אלא הוחזק שלא למי ודוקא ממזרבאומר
 אינו שוב הודאתו לאחר אבל הודאתוע"י
 אחר הבחנה התורה לו נתנה שלאנאמן

 כתירוצו מבואר וכפשוטו עכ"להבחנה
 להכחיש נאמן ואינו ממינו עדיףדיכיר
 והיה בני זה בתחלה שאמר מה במינואפי'
 לו נתנה שלא שכתב והיינו יכיר מדיןנאמן
 אפי' והיינו הבחנה אחר הבחנההתורה
במיגו.

 עדיף יכיר יהודה דלר' דכיוןוהקשו
 הקשה מה וא"כ ממיגו גם עדיף א"כמחזקה
 שיעורים בקובץ הק' עוד במיגו נאמןדיהא
 הא דא"כ ממיגו עדיף דיכיר תירץדמה

 נאמן יהא ל"ל יכיר לרבנן בגמ'דהקשו
 נאמן יהא שלא דיכיר קרא בעי האבמיגו
 לר"י מיירי דהרשכ"א ותי' אח"כבמיגו

 דעדיף כמו ממיגו עדיף יכיוולדידיה



 מאאמא( )מ( ג ~ען לשא

 דלדידהו דרבנן אליבא הקשו ובגמ'מחזקה
 יכיר מדין היתה דנאמנותו אע"ג במינונאמן
 הא על קאי הרשב"א דהא בדבריווצ"ע
 א"נ בני ואמר ותזר עבדי זה כגמ'דאמוי'
 יוחנן ר' פסק ולקמן אמרה יוחנן ר'והתם
 נאמן אינו לדידהו דאפי' ומשמעכרבנן
 אח"כ.במיגו

 בתר דאפ" הרשב"א דדעת גימא איאמנם
 גבי יכיר מדין האב נאמנות תורהדחידשה
 משא"כ לבנו בהוחזק רק זה מ"מבכור
 דנאמנותו אלא יכיר מדין א"נ בני זהבאומר
 שנתבאר וכמו המוריש דהוא משוםהוא
 מיירי וכו' עבדי זה גבי הכא א"כלעיל
 יכיר מדין אינו ונאמנות לבנו מוחזקדאינו
 דבריו להכחיש במיגו נאמן דיהא הק'וע"כ
 מוציא אדם ראין תירץ וע"ז בחתלהשאמר
 דהכחיש דכיון משום היינו לבטלהדבריו
 לבטלה דבריו הוציא הרי הראשוניםדבריו
 רזה אמרי' דבריו ליישב כשאפשרוא"ב
 בנו שהוא אע"פ היינו בני אינו ואמרשחזר
 דאי כלום אמר ולא כבני יירש לאמ"מ
 ע"מ מתנה דהוי נחלתו ממנו להעביראפשר
 וה"נ כבנו שהחזיקו כיון בחורהשכתוב
 נאמן יהא דבבכור לו דהוקשה אלאבבכור
 וע"ז חזקה נגד דנאמן כמו יכיר מדיןלחזור
 הבחנה. אחר הבחנה ראין דבריו בסוףכתב

 כדעת דדעתו הרשב"א מדברי חזינןעכ"פ
 לבנו בהותזק רק מיירי דיכירהרשב"ם
 יכיר מדין נאמן אינו בני זה באומרמשא"כ
 המוריש דהוא כיון נאמן דמ"מ דסבראלא

 נאמן כך ומשום ירושתו עלוהבעלים
 אינו אבל נאמן ירושה לגבי ורקלהורישו

 יבום לגבי כגון דבר לכל לבנו להחויקונאמן
 להכשירו. או לפוסלו א"נוגם

 מי על האב אמר אפי' כתב הרמכ"םוהנה
 נאמן ובכורי בני זה כלל בנו הוחזקשלא
 משמע הרמב"ם דמלשון בלח"מודייק
 אבל נאמן לבנו הוחזק שלא כמידדוקא
 דהא והק' נאמן אינו בנו לאינו הוחזקאם

 וכן חזקה נגד אפי' נאמן דלר"י משמעבגמ'
 כר"י. הרמב"םפסק

 דנגד נותנת דהסברא גדול באור כתבוכן
 על יאמר דא"כ בני זה לומר מהני לאחזקה
 ממזר בודאי בנו שהוא שידוע אף חברובן
 א"כ אב לו יש דאם ואף אינו ודאי וזההוא
 יאמר ג"כ דהוא להכחישו האמיתי האביוכל
 אחזקה ונוקמא אב כנגד אב ונוקים הוארבני
 להבחיננו האמיתי אב לו דאין ביתוםאכתי
 הדעת שאין דבר וזה ממזר לעשותויוכל
 שכתב הרמב"ם דעת שכן והוכיחסובלו
 הוא בני ואמר השפחה לבן הוחזק גבילקמן

 נאמן בח"ח דרק אמו היאומשוחררת
 נאמן אינו אדם בשאר משא"כלהורישו

 נאמן בנו שהוא ידוע דאינו דאף כיוןוהק'
 הוא בני לומר נאמן יהא לא אמאי יכירמדין
 במוחזק דרק וע"כ דשפחות חזקה נגדאף
 מוחזק באינו משא"כ חזקה נגד נאמןלבנו
 דהדברים וכתב חזקה נגד מהני לאלבנו

 נפקא יכיר דהיינו קרא דמחד דכיוןדחוקים
 דצ"ע. וכתב ביניהם לחלק חיתימהיכי

 הרשב"א כדעת הרמב"ם דדעת גימאואי
 בתר אפי' יכיד מדין נאמן אינו בנידזה

 שהוא לן במוחזק דרק בכור גבי יכירדכתיב
 לבנו מוחזק באינו אבל יכיר מדין נאמןבנו
 ונאמנותו ]כהרשב"ם[ יכיר מדין נאמןאינו
 שנתבאר וכמו המוריש דהוא משוםהוא
 דברי שפיר אתי א"כ הרשב"א כדעתלעיל

 נגד נאמן בנו שהוא לן במוחזק דרקהרמב"ם
 באינו משו"כ יכיר מדין הוא דנאמנותוחזקה
 אינו יכיר מטעם אינה דנאמנותו לבנומוחזק
 חזקה. נגדנאמן

 שהק' הקצות קושיית ג"כ מיושבובזה
 דנאמן הוא וכהן בני זה גבי דכתובותמהא
 בני זה גבי דלקמן מהא וכן מיגו מטעםרק

 מטעם רק דממן היבום מן אשתו אתלפטור
 נאמן אינו לבנו מוחזק דאינו דכיתןמיגו
 א"כ המוריש דהוא משום אלא יכירמדין

 להכשירו לא אבל ירושה לגבי רקנאמנותו
 מן אשתו את לפטור לא נמי וכן לפוסלואו

 דבר. לכל בנו שהוא נקטינן דלאהיבום

 דרק הרמב"ם דכתב הא יתורץוכן
 מבזד לומד נאמן בנו שהוא לןבמוחזק



 מעצב(מב
- -

 וישראל" אהון תנית יקבך

 אינו בנו שהוא מוחזק שאינו דהיכאהוא
 לפוסלו. נאמן ואינו יכיר מדיןנאמן

 הרמב"ם דכתב הא לבאר דצריךאלא
 לגבי הא הוא ובכדרי בני זה לומרדנאמן
 מוחזק שיהא בעי יכיר מדין דנאמנותובכור
 הוא וכהן זה בני לומר נאמן דאינו וכמולבנו
 לפי אולם הוא, בכורי לומר נאמן יהא לאה"נ
 בכור גבי דיכיר קרא רבעי דהא שנתבארמה

 על כשאומר וא"ב האחים חלק דממעטמשום
 חלק דממעט אע"ג הוא ובכורי בני זהאחר

 יכול לבניו מוחזקין שהם כיון האהאחים
 ואפי' יכיר מדין בכורה מחלק דינםלמעט
 זה לומר נאמן בכור שהוא באחר לןבמוחזק
 לומר אחר על נאמן וממילא בכוריאינו
 ובכורו. בנושהוא

 רע"ט בשו"ע דנפסק הא ג"כ יובןובזה
 אחי זה או אחי וזה בני זה האומר א'סע'
 שהודה אע"פ אותו היורשים שאר אואבי

 הרי קרוביו שהם מוחזקים שאינםבאנשים
 כל על ונאמן הרמ"א וכתב וירשנו נאמןזה

 כך שאמד בשעה לו שהיה אלו ביןהנכסים
 והוא גוסס כשהוא לו שיפלו נכסיםואפי'
 הרמב"ם דעת משמע דכן הב"י וכתבמהטור
 הנאמנות הא בלח"מ והק' ביניהם חילקשלא
 יכיר מדין אינה קרובים שאר או אחי זהשל

 שאר לגבי ולא בל לגבי רק נאמרדיכיר
 בעי דאי מיגו משום הוא ונאמנותויורשים
 נכסים על אפ" נאמן אמאי וא"כ ליהיהיכ
 מיגו, ליבא ע"ז הא גוסס כשהוא לושיפלו
 נאמן ירושה דלגבי לעיל שנתבאר מהולפי
 מדין ולא המוריש דהוא כיון יורשו מילומר
 ג"כ נאמן בנו לגבי שנאמן כמו א"כיכיר
 על אפי' נאמן ומשו"ה יורשיו שארלגבי
 גוסס. כשהוא לו שיפלונכסים

 ד' סי' באהע"ז הרמ"א שכתב]וכע"פ
 בנה על כשאומרת ארוסה גבי כ"טסעי'
 שלו שהוא שאומר מכשירו והוא פסולשהוא
 נאמן דהוא י"א ידה מתוך ידו זזהושלא
 מדין והיינו הריטב"א בשם מהנ"יומקורו
 אע"ג לעיל[ ]מובא שם שנתבאר וכמויכיר
 דכתיב לבתר היינו לבנו הוחזק לאדהתם
 לבנו מוחזק באינו יכיר מדין גם נאמןיכיר

 קרובים שאר לגבי אפי' ירושה לגביאבל
 ודו"ק[. נאמן יכירדליכא

 בפ"ג הרמב"ם דברי לתרץ ישוכן
 עם שזינה מי כ' הל' וחליצה יבוםמהלכות
 ונתעברה איש אשת בין פנויה ביןאשה
 מודה היא ואפילו הוא ממני העובר זהואמר
 ספק זה הרי ירושה לענין בנו שהוא אע"פלו

 עם זינתה כך עמו שזינתה כשם יבוםלענין
 אין הרי ודאי בנו שזה הדבר יודע ומאיןאחר
 דנין ולהחמיר הוא ספק לעולם אלא חזקהלו
 עליו והק' עכ"ל מתיבמת ולא וחולצתבו

 שדבריו א' סי' פ"ב כלל בתשובההרא"ש
 כתב למה ספק שקורהו מאחרתמוהין
 היורשים מחזקת ממון ומוציאשיורשו
 מיגו שייך לא הא מיגו משום ואיהודאין
 עם זינתה דשמא יודע אינו עצמו דהואכיון
 מיגו דמהני הרמב"ם דדעת נאמר ואפי'אחר
 ואם בתיגו נאמן יהא יבום לגבי גם מ"מכזה
 יהא נמי יבום לגבי א"כ נאמן יכירמשום
 בדבריו. יעוי"שנאמן

 דדעת כ'[ פרק ב' ]שמעתתא בש"שוכתב
 שלא למי גם יכיר מטעם דנאמןהרמב"ם
 אינו עצמו הוא אם גם ונאמן לבנוהוחזק
 ליה הוי שמאמינה דכיון שמאמינה אלאיודע
 בבית שמבואר וכמו בעצמו ומגידכיודע
 דמאמין דהיכא כ"ז ס"ק ק' סי'שמואל
 לבניו לעשות יכיר מדין נאמןלדבריה
 יכיר מדין ירושה לגבי נאמן וה"נחללים
 כיון יבום ולגבי מיניה שהוא שמאמינהכיון
 אס לאשה אלא הבן לגוף הנוגע עניןדאינו
 תורת ליכא בזה לא או ליבום היאזקוקה
 באומר יבום דלגבי בגמ' אמרי' ומה"טיכיר
 ליכא והכא מיגו מטעם רק נאמן בנים לייש
 שכתב וכמו יודע אינו עצמו דהוא כיוןמיגו

 נאמר אם אבל מיגו, שייך לא דבזההרא"ש
 נאמנותו לבנו מוחוק דבאינו הרמב"םדדעת
 ה"נ א"כ ליורשו רק ונאמן יכיר מדיןאינה
 אינו לכן יכיר ליכא לבנו מוחזק דאינוכיון
 ירושה לגבי נאמן ומ"מ יבום לגבינאמן
 כיון מ"מ פיה על אלא לו ידוע שאין מהאפי'
 ירושתו על. הבעלים והוא מאמינהדהוא

 נאמן. משו"בלהורישו



 הל' נחלות מהלכות בפ"ד הרמב"םכתב
 אע"פ בנים לבן היו שאפילו לי ויראהב'

 יחוס לענין בני אינו לומר עליו נאמןשאינו
 הוא נאמן פיו על ממזר אותו מהזיקיןואין
 דקרא כיון פי' עכ"ל ירשנו ולא ירושהלענין
 קרובים בשאר ולא דכתיב הוא בבןדיכיר
 אינו לגביהם הרי בנים לבן דיש כיוןוא"כ
 לגבי בנים הבני לגבי נאמן שאינו וכיוןנאמן
 ויראה הרמב"ם כתב וע"ז נאמן אינו נמיבניו
 שנא מאי להבין וצריך נאמן ירושה דלגבילי

 שנתבאר מה ולפי בהמ"מ ויעוייןמיחוס
 מתורת רק דנאמנותו כיון יחוס דלגבילעיל
 נאמן אינו בנים בני דלגבי כיון א"כיכיר
 משא"כ נאמן אינו נמי בנו לגבי יכירמדין
 שהוחזק כיון בנו לגבי אה"נ ירושהלענין
 לגבי מ"מ יכיר מדין אלא נאמן אינולבנו
 מוחזק מיקרי דלא הרמב"ם סובר בניםהבני

 נאמן נמי דיכיר טעמא בלא וא"כליורשו
 אותו. ירשו לא שהם בנים הבני עללומר
 מהלכות ט"ו בפרק הרמב"ם דכתבוהא
 וכו' שנתעכרה ארוסה י"ז הל' ביאהאיסורי
 כשר והולד נאמנת נתעברתי מארוסיואמרה
 באתי לא מעולם ואמר הארוס הכחישהואם
 בנו בחזקת היה שאפי' ממזר הולד הריעליה
 מבואר הרי עכ"ל נאמן ממזר זה בניואמר
 בני אינו לומר נאמן לבנו מוחזק דאינודאפי'

 בין שדימה ניון יכיר מדין והיינוולפוסלו
 יכיר מתורת רק נאמן דהתם לבנו למוחזקזה
 באינו יכיר ליכא לעיל המבואר לפיוהא

 לבנו.מוחזק
 דלכאורה האחרונים כתבו כבראמנם
 מדין בני אינו בנו על לומר נאמן איךיקשה
 הוא והרי לאב רק האמינה התורה האיכיר
 ותירצו מהימן ואמאי אביו שאינואומר

 דאגו דכיון והיינו ממ"נ הואדנאמנותו
 אנו אם וא"כ מאשתו נולד שהואמוחזקין

 היינו ממזר שאינו ולומר להכשירורוצים
 הוא ובנו אביו שהוא אותו שנחזיקמשום
 אינו שהוא לומר עליו נאמן אביו שהואוכיון
 ה"נ וא"כ י"א[ סי' משה באמרי ]יעוייןבנו

 דאגו כיון הא לבנו מוחזק שאינואע"פ
 איבא וא"כ מהארוסה נולד שהואיודעים
 נכשירו ובזה בנו שהוא נחזיקו ראםהממ"ג
 לומר עליו נאמנות לו ויש אביו הואא"כ
 כמו דנאמן הרמב"ם כתב ולכן בניאינו

 וממזר בני אינו לומר לבנו מוחזק עלשנאמן
 באומר נאמנותו עדיף ולפ"ז יכיר, מדיןהוא
 לפוסלו, אף ונאמן יכיר מדין דנאמן בניאינו

 יכיר מדין נאמן ראין בני דה לומרמנאמנות
 להכשירו. או לפוסלו יכולואינו

 מה לפי נראה הרשב"א בדעתאולם
 דנאמנותו הוא עבדי גבי לעילשנתבאר
 לבנו מוחזק דאינו כיון יכיר מדיןאינה
 בני לומר אח"כ נאמן דיהא הקשהלפיכך
 ]קכ"ז לעיל הרשב"א דדעת אע"ג במינוהוא
 המוחזק על לומר דנאמן ילמדנו[ ד"הע"א
 לומר נאמן יהא ה"נ וא"כ בני אינולבנו
 יכיר מדין לבנו מוחזק דאינו אע"געבדי
 אותו מחזיקים אנו דאם ממ"ג איכאדהא
 לומר נאמן ויהא הוא בנו א"כ עבדושאינו
 דדעת ע"כ אלא יכיר, מדין בניאינו

 האחרונים שביארו השני כביאורהרשב"א
 רכל משום והוא בני אינו לומר דנאמןהא

 וזה אביו שהוא עכשיו עד מוחזקיםשאנו
 אפי' יכיר מדין נאמנות לו נתנה התורהבנו
 הכא וא"כ ממ"נ משום ולא בנו שאינולומר
 נאמן אינו עכשיו עד לבנו מוחזק דאינוכיון
 משה באמרי ועיין בני אינו לומרעליו

 נמי דסבר התשב"ץ בדעת כןשביאר
 ובאינו בני אינו לומר נאמן לבנודבמוחזק
 בני אינו לומר נאמן אינו לבנומוחזק
יעוי"ש.





-

 הלבהבירורי

 כהן לעמיל אשרהרב

 ותפילין בפלית לבוש לביהמ"נ הליבהונענין

 אדמוה"ז כתב ס"ו כ"ה סימן הרבבשו"ע
 קטן טלית ילבוש כולם ידי לצאת"והרוצה
 יניח ואח"כ לבהכ"נ הליכתו קודםבביתו
 הליכתו קודם בביתו ג"כ מידתפילין
 בציצית לבוש לבהכ"נ ילך ואזלבהכ"נ
 כזוהר" הטעם כמבואר כתפיליןומוכתר
 אף להתעטף נהגו "והעולם כתב ז'ובסעיף
 תפילין הנחת קודם בביתו גדולבטלית
 הכנסת, לבית והולך תפילין מניחואח"כ

 אין ברחוב מצויים שנכריםובמקומות
 בית לחצר בואו עד גדול בטליתמתעטפים
 "אע"פ וכותב ממשיך ח' ובסעיףהכנסת"
 מגולין בתפילין לילך מותר דגמראשמדינא
 טינוף שם יש אפילו המטונפותבמבואות
 דרך שילך בודאי יודע אם מ"מלהדיא
 בואו עד תפילין יניח לא המטונפותמבואות
 כניסתו קודמ תפילין יניח ושם בהכ"נלחצר

 נוהגין ויש הזוהר דברי לקייםלבהכ"נ
 הליכה בשעת ולכסותם בבית תפיליןלהניח

 נכון". וכן המטונפותבמבואות

 קטן טלית "ילבוש ו' בסעיף ממש"כהנה
 יניח ואח"כ לבהכ"נ הליכתו קודםבביתו
 הליכתו קודם בביתו ג"כ מידתפילין
 בציצית לבוש לבהכ"נ ילך ואזלבהכ"נ
 בזוהר" הטעם כמבואר בתפיליןומוכתר
 והתפילין הטלית שיניח קפידא דישמבואר
 בזוהר. הטעם כמבואר דוקא,בביתו

 במק"ג המנ"א במש"כ כך הביןולכאורה
 תפילין אם "מיהו שכתב הרמ"א על)המצויין
 צריך אין ציצית לו ואין בידומזומנים
 תפילין מניח אלא הציצית עללהמתין

 צריך "אין מעטפו"( טליתוכשמביאים
 בציצית ביתו מפתח שיצא כדידוקא

 דר"ל ובכוונות(" בזוהר )כ"הותפילין
 כו' "א"צ מק"ג השקל המחציתכמש"כ
 כו' דוקא בביתו תפילין ויניח וכש"לט"מ
 בזוהר, כ"ה ב' סעיף הרב"י מ"ש עלוקאי
 בשם שכתב הרקנ"ט בשם הביאבר"מ
 אזדמנא שכינתא כן עושה ראםהזוהר,
 מלוין כו' עליה דקיימא מלאכים ותריןעליה,
 וחד ליה, ומברכין כנישחא בי' עדלי'

 אזיל גש דבר פתחא קמיה דקאימקטרגא
 כמש"כ דלא בע"כ." אמן ועונהבתרייהו
 דרוצה "כלומר מק"ג אברהם באשלהפמ"ג
 ותפילין ציצית עם שיצא בביתולהמתין
 צריך ראין כתב לזה ועב"י, בזוהרכמ"ש

 ומבאר מביא הרמ"א של דינו דהאלהמתין"
 תפילין אם "וכן בזה"ל ד' בסעיףאדמוה"ז
 הטלית לפניו עדיין מזומן ואין בידומזומנים

 להקדימו כדי הטלית על להמתיןא"צ
 מיד תפילין יניח אלא תפיליןלהנחת

 שאין מפני בו יתעטף טלית לווכשיביאו
 שיעשה לומר שיש אע"פ המצוה אתמשהין
 בשעתה מצוה המובחר מן מצוהאח"כ

 עטיפת שיקדים וצריך דהיות היינוחביבה"
 דתדיר משום )אי תפילין, להנחתהציצית



 אי אדמוה"ז, לדעת קודם, תדיר תדירושאינו
 והיה המחבר, לדעת בקודש, דמעלקמשום
 לו שיביאו עד להמתין דצריך לומרמקום

 הציצית עטיפת שיקדים ככדיהציצית
 את משהין שאין קמ"ל, התפילין,להנחת
 )כדכתב חביבה, בשעתה דמצוההמצוה,
 שייך זה ודין דהיות ופשוט בסק"ב(,המג"א
 מיוחד דין ואינו כולה התורה בכלונוהג
 לומר שייך ראין ממילא ותפילין,בציצית
 בביתו תפילין כשמניח אלא נוהגדאינו
 בחצר מניחם באם ונוהג שייך כן דכמודוקא,
 הכנסת. בבית או הכנסתבית

 להמתין, "א"צ כתב שרד הלבושיוהנה
 כצ"ל כו' שיצא כדי דוקא הציצית עללהמתין
 ה"א ולמה רמ"א קמ"ל מאי ליישבוכוונתו
 כדי שימתין דה"א כתב לכן להמתין,שצריך
 לי נוח ואין העולם, אומרים כך כו',שיצא
 שימתין דה"א כפשוטו, לפרש ה"ל יותרדהא
 בקודש, דמעלין תחלה ציצית שילבושכדי
 מצויין צ"ל זה וס"ק הוא, דט"ס נ"לויותר
 כדי דוקא בביתו תפילץ ויניח ב',בסעיף
 ע"ש הדין אותו על הב"י דברי והוא כו'שיצא
 טפי ולכאורה נ"ל". כן הנכונה והדרךבד"ה
 דברי מתוך הוא סופר דטעות להוכיח לוהיה

 מזומנים תפילין אם "מיהו שכתבהרמ"א
 על להמתין צריך אין ציצית לו ואיןבידו

 טלית וכשמביאים תפילין מניח אלאהציצית
 דהקס"ד הפמ"ג לפירוש דאילומעטפו"
 מאי הזוהר, דברי לקיים בכדי הואשימתין
 לו ואין בידו מזומנין דתפילין דנקטשנא

 כשציצית איפכא הדין הוא האציצית,
 את לו שיביאו להמתין וצריך בידומדומעים
 שיצא צריך הזוהר לדברי דהאהתפילין,
 לו אין והל"ל ותפילין, בציצית ביתומפתח
 אין הפמ"ג לדברי ועוד תפילין, אוציצית
 אלא א' בסעיף הרמ"א הגהת שלמקומו
 לבוש "וילך המחבר כשכותב ב'בסעיף
 הכנסת". לבית בהפילין ומוכתרבציצית

ב
 הזוהר דברי לקיים לו אפשר כשאיוהנה
 לבוש ביתו מפתח שיצא היינוכשלימות

 הנה מהן, באחד אלא ותפילין,בציצית
 אף להתעטף נהגו "והעולם בס"זממש"כ
 תפילין הנחת קודם בביתו גדולבטלית
 )דס"ל לביהכ"נ. והולך תפילין מניחואה"כ
 בטלית גם שיתעטף צריך הזוהרדלטעם
 יעו"ש( קטן בטלית לבוש שהוא אע"פגדול

 אין ברחוב מצויים שנכריםובמקומות
 בית לחצר בואו עד גדול בטליתמתעטפים
 )שאפשר דהתפילין משמע לכאורההכנסת"

 ראש השל )גם( שיכסה בבית להניחםלו
 משמע וכן בביתו, להניחם צריךבכובע(
 דכתב זה( דין מקור )שהוא סק"ה,מהמג"א
 מהר"י, מנהגי בשם מ"כ וכן יתעטף."ושם

 עלמא לכולי ברחוב עכו"ם שמצוייןובמקום
 בנתיב )ומש"כ הכנסת" בית בחצריתעטף
 שם להג"ה שייך נ"ב כצ"ל "להתעטףחיים

 כמש"כ אינו לכאורה להתעטף" נהגווהעולם
 שמצא כתב המ"א "אבל ב' סעיף רבההאליה
 התעטף הכנסת דבבית מהר"י מנהגיבשם
 כותים שמצויים ובמקומות גדול,בטלית
 בית בחצר יתעטף עלמא לכוליברחוב
 ממנהגי הוכהה הביא דהמג"א מוכחהכנסת"
 יתעטף "ושם המחבר כמש"כ שנהגמהר"י
 "והעולם שכתב כהרמ"א דלא גדול"בטלית
 היינו קודם"( גדול בטלית אף להתעטףנהגו
 ולהניח קטן הטלית ללבוש שצריךכשם
 במקום המחבר. לדעת מיד בביתותפילין
 העולם למנהג גם שם, מצוייםשעכו"ם
 לאחר הכנסת בית בחצר גדול בטליתיתעטף
 לו אפשר וכשאי בביתו. תפיליןשהניח
 )מהמג"א ח' בסעיף מבאר תפיליןלהניח
 דרך שילך בודאי יודע "אם מי"א( מ"גסימן

 בואו עד תפילין יניח לא המטונפותמבואות
 כניסתו קודם תפילין יניח ושם ביהכ"נלחצר

 הזהיר מדלא הזוהר" דברי לקייםלביהכ"נ
 מותר גדול הטלית דעם משמע התפיליןרק
 משמע )ולכאורה המטונפות, במבואותלילך
 כ"א סימן )במקומו( אדמוה"ז ממש"כ גםכן
 לבית מצוייצת בטלית ליכנס "מותרמ"ג
 אבל וכו' כ"כ למצוה ביזוי שאין לפיהכסא

 רק מיוחדים שאינן שלנו מצוה שלבטליתות
 לבית בהם שיכנס נכון איז בהזלהתפלל



 נכון, אין הכסא בבית דדוקא משמעהכסא".
 כל בזיון זה דאין המטונפות, במבואותאבל
 יניח "ושם מש"כ מובן ועפי"ז שרי.(כך

 בית כחצר יניה התפילין דרקתפילין"
 בביתו. שיתעטף צריך בציצית ואילוהכנסת.

ג
 כ' אות זה סימן החיים דבכף אמת הןוהנה
 אין המועד והול טובים וימים "בשבתותכתב
 כיון הכנסת לבית בטלית מעוטף לילךצריך
 כסהיד הוי לא וגם תפילין, מצות יששלא

 התפילין, בשביל הוא דהכל דשקרא,סהדותא
 התפילין בשביל דמלכא לדיוקנא יקראהבו

 תפילין. אלו ויקר רז"ל כמ"ש יקרשנקרא
 בטלית שייכי לא הטעמים אלו כל וא"כוכו'
 הכנסת לבית בטלית מעוטף לילך א"צע"כ

 הרח"פ וכ"כ וחוה"מ, טובים וימיםבשבתות
 דבשבתות כ"ה אות יו"ד סי' החיים כףבספר
 מעוטפים לילך נהגו לא וחוה"מ טוביםוימים
 יש הנ"ל מכל אמנם הכנסת לביתבטלית
 המהנות לכל במאסף זה על כמוש"כלהוכיח
 כל נהגו "ובמדינתנו כ"ה אות והסימן

 גם לילך שליט"א והאדמורי"םהחסידים
 בטלית". מעוטף ויו"טבשבת

 צ"ע, החיים הכף דברי אדרבאולכאורה
 איתא שלח פרשת סוף ראובני בילקוטדהרי

 הקב"ה כמו אח"ד נקרא ציצית"הלובש
 וישתדל אחד ייתי לפיכך אח"דשנקרא
 מלאכים בציצית המתעטף )זהר(באחד.
 דמלכא. לבריה יקר הבו לפניומכריזים
 לפתח ויצא בציצית מתעטף כשהאדם)זהר(
 זז המשחית ומלאך שמח הקב"ה שלםדירתו
 משחית ומכל נזק מכל האדם וניצולמשם
 שהיה דירתו בשביל לדירתם לדורתםוהיינו
 אמר )שם( במצוה. ביתו מפתח ויצא שלםשם
 מתרע דנפיק מאן עלי אסהדנא נהוראיר'

 שם אזדמנו ברישא ותפילין בציציתביתו
 לבי אותו ומלווין מלאכין ותריןשכינתא
 אזיל מקטרגא וחד ליה ומברכיןכנישתא
 ובזח"ג )שם(" אמן עונה כרחיה ועלאבתריה

 ר' "פתח איתא ד'( סימן )תוספת ע"ב ש'דף
 להם ועשו ואמר ציצית בפרשתנהוראי

 שבת וגבי לדורותם כתיב הכא וגו'ציצית
 לדרתם השבת את לעשות דכתיבלדורותם
 בק"ש ציצית פרשת תקנו דתנינן חסרכתיב

 מפרשת חוץ ק"ש נמצא אדם שלובדירתו
 כשהאדם אלא נשלם במה משם שחסרציצית
 שלם דירתו לפתח בו ויוצא בציציתמתעטף
 משם זז המשחית ומלאך שמחוהקב"ה
 והיינו משחית ומכל נזק מכל האדםוניצול
 שם שהיה דירתו בשביל לדירתםלדורתם
 מלאך במצות, ביתו מפתח ויצאשלם

 נזק מכל האדם וניצול משם זזהמשחית
 מזוזות דכתיב תמה מנלן משחיתומכל
 למשחית רשות נתן שלא מו"ת ז"זמשמע
 דמי יוצא מפורש מפתחו". וזזלחבל

 יקר הבו לפניו מכריזים בציציתשמתעטף
 שלם ביתו מפתח שיצא וצריך דמלכא.לבריה
 כשהוא אבל בציצית. עטוף שהוא ידיעל

 לא אז בתפילין, גם הציצית על בנוסףמוכתר
 ומלאכים ומשחית, נזק מכל נשמר שהוארק

 אמר דמלכא. לבריה יקר הבו לפניומכריזים
 מתרע דנפיק מאן עלי אסהדנא נהוראיר'

 שם אזדמנו ברישא ותפילין בציציתביתו
 לבי אותו ומלווין מלאכין ותריןשכינתא
 אזיל מקטרגא וחד ליה ומברכיןכנישתא
 וכמש"כ אמן. עונה כרחיה ועלאבתריה
 "ומכרזי ע"א רס"ה דף ואתחנן פרשתבזוהר
 יקרא הבו קדישא לדיוקנא יקרא הבוקמיה
 רוחא דמלכא יקרא לפרצופא דלמכאלבריה
 אשר ישראל ואמר אכריז עליה שריאקדישא
 דברי לקיים רבכדי י"ל ואולי אתפאר"בך

 זהיר שהוא במה די עלמא לכולי אלוהזוהר
 לא כאן רעד קטן, בטלית בביתו לבושלהיות
 בו שמניחים ביום אלא והרמ"א המחברפליגי
 בטלית גם להתעטף צריך דלהרמ"אתפילין
 והקדמה הכנה מהווה שהוא בביתו,גדול

 טובים וימים בשבתות משא"כלהתפילין,
 שפיר תפילין בהן מניחים דאין המועדוחול
 קטן. בטלית לבוש בהיותו שלםנקרא

י
 ע"א רס"ה דף ח"ג הזוהר מלשוןאמנם
 בדשימא ותפילין ברישיה תפילין"אנח



 דמצוה בעטופא ואתעטף כדרועיהקדישא
 במזוזה אערע דביתיה מתרעא נפקאואתי

 ארבע דביתיה בתרעא קדישא דשמארשימא
 משמע וכו'" עמיה מזדווגן קדישיןמלאכין
 א' היינו מלאך, מזדווג מצוה דמכללכאורה

 ג' יד. של מתפילין ב' ראש, שלמתפילין
 )כמש"כ בו מעוטף ורובו שראשומהציצית

 מן מצוה "ומ"מ ציצית בהלכות יוסףהנמוקי
 דרך וזו במצוה מעוטף כולו שיהאהמובחר
 ציצית מצות וכ"ש המצוה לחבב שמיםיראת

 מהמזוזה ד' המצות"( כל כנגדהשקולה
 גדול דהטלית מובן וממילא ביתו,שבפתח
 היא אלא להתפילין. והכנה כהכשר רקאינו
 אהד נכרע קיומה ידי שעל עצמה בפנימצוה

 וכו'. עמיה דמזדווגן המלאכיםמארבעה
 הקדים למה ליישב אפשר לכאורה)ועפ"ז
 היית עם להציצית, התפילין דילןבזוהר

 הציצית עטיפת להקדים צריךשבפועל
 דהסדר אלא עוד ולא התפילין,להנחת
 תפילין ציצית, תמידית, שהיא מזוזההוא,
 ממס ממש בהיפוך דאש' של תפילין יד,של
 דעל ר"ל בכאן דהא בזוהר, מסודריןשהן
 נברא אלו, מצוות מארבעה אחת כל קיוםידי

 תפילין קתני, זו אף זו ולא אחד,מלאך
 שביד תפילין חיותו, עיקר ששםשכראשו

 גדול טלית ממש, גופו על אמנם המעשה,כח
 פתח שעל מזווה בגדיו, על בושמתעטף
 אחר, באופן כלל. גופו על ולאביתו,

 - הנשמה משעבד - ראש שלבתפילין
 - לבו ומחשבות תאות גם - יד שלבתפילין
 כל - במזוזה - וגופו ראשו - גדולבטלית
 תמיד בעולת שכתב מה יובן ובזהכיתו.
 ובאמת גדול בטלית יתעטף "ושםסק"ג
 ואתחנן ופרשת במרבד פרשת הזוהרמלשון
 יניח ואח"כ יתעטף גדול בטלית דגםמשמע
 דבביתו מהזוהר דמוכרח היינו ע"ש"תפילין
 בטלית ורובו( )ראשו להתעטף צריךדוקא
 הכנסת בבית בו שיתעטף במה די ולאגדול,
 טובים וימים בשבתות זלכן להמחבר(כדס"ל
 או אות, עצמן דהן להתפיליןשא"צ

 להניח לו אפשר פשי המטונפותבמבואות
 לו, דאפשר הציצית משא"כהתפילין,

 מקומ בכל בהן להתעטף צריך גםוממילא
 כיתו מפתח שיצא הוא נכוץ ודאי זמן,ובכל
 שיקויים ורובו, ראשו בו שמתעטףבמצוה

 בציצית מתעטף "כשהאדם בזוהר מש"כבו
 ומלאך שמח הקב"ה שלם דירתו לפתחויצא

 נזק מכל האדם וניצול משם זזהמשחית
 לדירתם לדורתם והיינו משחיתומכל
 מפתת ויצא שלם שם שהיה דירתובשביל
 במצוה".ביתו

ה

 קי"א אלף סימן ח"ג הרדב"ז בשו"תוהנה
 להניח סמכו מה על "שאלה כתב)ל"ו(
 הכנסת. לבית באים כך ואחר בביתתפילין
 אמות ארבע ללכת שלא הוא שהטעםוכ"ח
 לפי בזה נזהרין אנו אין והרי תפילין,בלא
 גוף צריכין התפילין וגם האומות, ביןשאנו
 בשעת מהם דעתנו נסיח שלא והלואינקי

 האחרונים מן אחד חכם תשובההתסילה,
 לומר שצריך לפי ז"ל רשב"י בשםכתב
 קדשך היכל אל אשתחוה כגיסתובשעת
 הוא היכן בראשו תפילין אין ואםביראתך
 על שקר עדות מעיד כאילו ונמצאהיראה
 כי הארץ עמי כל וראו נאמר ועליהםעצמו
 והנה וכו'" ממך ויראו עליך נקרא ה'שם

 מטעם אי המאסף "אמר זה על כתבהכהנ"ג
 לבית ויכנס בעזרה תפילין כשיניח דיזה

 וכן ותפילין בטלית מתעטף כשהואהכנסת
 לי נראה אבל מעשה, מאנשי לקצתראיתי
 שלא רב מעשה לקיים כן הנוהגיןשטעם
 ואע"פ וטלית, תפילין בלא אמות ארבעהלך
 מאי כל התפילין מסירין התפלהשאחר
 ואחר עבדי, בתפילין ללכת למעבדדאפשר
 לעסקיהם ללכת שצריכים התפלהסיום

 שהולכים תפלה קודם אבל אותם,מסירים
 טוב תפילין ולהניח להתפלל הכנסתלבית

 ובירך ידיו משנטל קודם אחת שעהלהניחם
 דעל תמוהים, ודבריהם השחר"ברכת
 חצי אלא השיב דלא קשה ודאיהרדכ"ז
 מבלי הכנסת לבית יכנס לא מדועתשובה,
 לא אמנם ותפילין, בהטלית מוכתרשיהא
 על ופלא דוקא. בביתו יניחם מדועענה



 מטאטט( )נז( ג מיון לשנה

 בדברי הא עצמו, על טעם שנותןהכנה"ג
 הד"מ( שהביא ומה הב"י, )שהביאהזוהר
 מפתח שיצא דצריך א' ענינים ב'מבואר
 שיכנס ב' ותפילין, בטלית מוכתר דוקאכיתו
 בטלית מוכתר הוא א"כ אלא הכנסתלבית

 זה סימן רבה האליה כתב וכברותפילין.
 עיין לא דכנה"ג "וכמדומה בא"דסק"ו

 וכן להאריך, ואין ע"ש זוהר, דבריבתחלת
 שיניתם מבואר לך שלח פרשתבזוהר
בביתו".

 אדמוה"ז כתב ו' שבסעיף מהוהנה
 הליכתו קודם בביתו קטן טלית"ילבוש
 בביתו ג"כ מיד תפילין יניח ואח"כלבהכ"נ
 לבוש לבהכ"נ ילך ואז לבהכ"נ הליכתוקודם

 הטעם כמבואר בתפילין ומוכתרבציצית
 יניח "לא כתב ח' בסעיף ואילובזוהר"
 יניח ושם בהכנ"ס לחצר בואו עדתפילין
 דברי לקיים לבכה"נ כניסתו קודםתפילין
 שצריך דמה בדוקא, שהוא נראההזוהר"
 רעל אלא ממש, חובה אינו בביתולהניחם
 לעצמו, ברכה גורם בביתו הנחתםידי

 ברכת מעצמו מונע הוא כן עושהוכשאינו
 הכנסת לבית להכנם משא"כ וכו'.המלאכים

 בפרשת כתב דהא הזוהר ע"פ חונה הואהרי
 לבי דעייל "ומאן בב"י( )מובא שםואתחנן
 תפילין ולא מתרעיה נפיק כדכנישתא
 אשתחוה ואמר בלבושיה וציציתכרישיה

 הוא בריך קודשא ביראתך קדשך היכלאל
 סהדותא אסהיד ודא מוראי הוא אןאמר

 שצריך "לפי הרדב"ז וכמש"כדשיקרא"
 היכל אל אשתחוה כניסתו בשעתלומר
 היכן בראשו תפילין אין ואם ביראתךקדשך
 שקר עדות מעיד כאילו ונמצא היראההוא
 שכתב הדברים הן הן ולכאורה עצמו"על

 בטלית יתעטף ושם בסק"ג תמידהעולת
 במדבר פרשת הזוהר מלשון ובאמתגדול

 גדול בטלית דגם משמע ואתחנןופרשת
 נכון וכן ע"ש תפילין יניח ואח"כיתעטף
 או הגוים בין שדרים ובמקומותלעשות,
 הטלית ללבוש יכול שאינו מטונפותמבואות

 בית של בפרוזדור יניתם בביתוותפילין
 בטלית מוכתר הכנסת לבית וילךהכנסת
 זולת הכנסת בית לתוך יכנס ולאותפילין
 פרשת בזוהר וכדאיתא ותפיליןטלית
 קדשך היכל אל אשתחוה אמר דאםואתחנן
 ודא מוראי הוא אן הוא ברוך הקדושאמר

 באריכות." ע"ש דשקרא סהדותאאסהיד
 שמצויין "ובמקום בסק"ה המג"א מ"שוזהו

 בחצר יתעטף עלמא לכולי ברחובעכו"ם
 מ"ג בסימן המג"א מש"כ אמנם הכנסת"בית

 שיכנס כשיודע דעכ"פ י"ל "ומיהוסקי"א
 בביתו יניחם לא המטונפות מבואותדרך
 אלא הוא, דוקא דלאו צ"ל הכנסת. בביתאלא

 המג"א, )בשם ח' בסעיף אדמוה"זכמוש"כ
 יודע אם "מ"מ י"ג( אות בגליוןכמצוין
 יניח לא המטונפות מבואות דרך שילךבודאי
 יניח ושם בהכ"נ לחצר בואו עדתפילין
 דברי לקיים לבהכ"נ כניסתו קודםתפילין
הזוהר".

 "ויש ח' בסעיף אדמוה"ז דכתב האוהנה
 בשעת ולכסותם בבית תפילין להניחנוהגין
 היינו נכון" וכן המטונפות במבואותהליכה
 בית בחצר להניחם שיכול דאע"פדפסק
 בביתו שיניחם נכון יותר זה כל עםהכנסת
 ממח המטונפות, במבואות אותםויכסה
 דבמה היות עם הכנסת, בית בחצרשיניחם
 כשיודע דעכ"פ י"ל "ומיהו המג"אשכתב
 יניחם לא המטונפות מבואות דרךשיכנס
 איתא מזו וגדולה הכנסת, בבית אלאבביתו
 ליכנס ר"י רצה שלא קכ"ז דףבשבת
 דברי יכנסו אל אמר עכו"ם לביתבתפילין
 שיניחם כתב ובע"ה טומאה, במקוםקדושה
 אפשר המטונפות" במבואות ויכסםבביתו
 כ"ז ס"ק המחנות לכל המאסף כמש"כלומר

 בארצות "ועיין סק"ח( ברורה)והמשנה
 כ"א( ס"ק לארץ והמאיר הארץ )בלבהחיים
 דאם המטונפות במבואות לחלקשכתב
 שם יניחם הכנסת בית בחצר להניחםאפשר
 הכנסת בית בחצר להניחם אפשר איואם
 האי ובכי בכובע יכסם או עליהם ידומניח
 בביתו דיניחם שכתב הע"ה מייריגוונא
 הכנסת בית בחצר להניחם יכול דאינומשום



 ואראל" א"ע "יתי9 א3(ג

 אח ולכסות בביתו להניחם שנכוןמילתא מ"ג בסימן פוסק ואדמוה"ז דהיותעיי"ש"
 ביתו מפתח שיצא כדי ראש, שלהתפילין ראשו שעל בתפילין לילך "מותרס"ז

 עצמו על ולהמשיך ותפילין בטליתמוכתר נראה שהצואה אע"פ המטונפותבמבואות
 השם.ברכת הדין מן התש"ר את לכסות וא"צלעין

 ליה ברירא בכובע" לכסות טובואעפ"כ



 נאישנא( %א ג גליון י'א

 *יינהנדלר *סח ישראלהרב

 הכבד צליית בהלכותנביררך4יכ(
 לה שיש מתכת על כבד צליית א:ענף

 בלבד דקיםנקבים
 לצליית להשתמש מותר אםנסתפקתי

 דקים נקבים בה שיש מתכת של בטסכבד
 כל וכמעט רוב אבל לצאת, הדםשיוכל
 לזוב. היכן מקום לה איןהכבד

 בלי כבד לצלות מותר אם השאלהבעיקר
 בזה דיבר כבר החוצה, לזוב הדםשיוכל
 מותר 71"ל: שכתב ב' ס"ק ס"ה בסי'הט"ז
 האש על בנייר מוברכת כשהיא כבדלצלות
 ובין הכבד בין מפסיק דהנייר אמרינןולא
 המוח בצולה כאן מדשרי כבישול והויהאש

 בשו"ת אמנם עכ"ל. האש עלבקרומו
 על השיג פ"ר ס" א' חלק מאהבהתשובה
 המוח של לקרום דומה דאינו וכתבהט"ו
 נקיבת מדין הוכיח וכן בתולדתו, הדםדהתם
 ע"א סי' ביו"ד וכמבואר שמועיל הראשעצם
 עצם בכלי בשר מולח היה אם והרי ג',סעי'
 מנוקב, שאינו בכלי מולח נחשב שהיהודאי
 שזב בתולדתו הטבע היא שכך מוכחאלא
 אחר עצם בכלי לא אכל עצמו בעצםהמוח
 אם אבל מקרום דמא שייב נורא הכאוה"ה
 לא נייר דכורכים האי כי מפסיק אחרכלי

 הנו"ב בעל הט"ז על חלקו וכןעכת"ד.
 אדם והחכמת צולין, כיצד פרק רישבצל"ח
 פסק צ"א סימן או"ה שער אדם בינתבספר
 סי' יו"ד בפת"ש והו"ד בדיעבד, אףלאסור

 יש הראש מעצם הוכיח שהוא שמהאלא
 עבה המוח שעצם התם ששאניליישב
 ע"א סי' השו"ע כתב באמת ולכןביותר,
 וכתב למטה, העצם של הנקב שיניח ג'סעי'
 ע"כ. בכה"ג אלא מהני שלא ה' ס"קהש"ך
 נקב שיש כיון מנוקב כלי כמו שהויונמצא
 אמנם מטה. כלפי פוגה הנקב וגםבעצם
 צורך שאין לומר יש נייר כמו דקבדבר

 במליחה שאיירי התם ששאני ועודבנקיבה.
 יש בצליה אבל סובא, קפידא צריךובזה

 מספיק לא זה והרי שייב, מישב דנוראלומר
 ראיתי שוב בחזרה. הכבד בתוךלהבלע
 דעה יורה הכרמל הר שו"ת לרברישכוונתי

 וכתב זה מטעם שהתיר בסוגריים י"רסי'
 מניחו ואינו שואבו שהאש לפיוז"ל:

 אמנם עכ"ל. ומייבשו ומכלהולהבליע
 שצריך ודאי האוסרים שרבו כיוןלמעשה
 מנוקב. בדבר דוקאלצלות

 כתב צליה לענין מנוקב כלי שלובגדר
 וז"ל: א' ס"ק ביאורים ע"ו סי' דעתהחוות
 דדינו גחלים גבי על לצלותו דצריךונראה
 בישרא בש"ע שאמרו וכענין מנוקבככלי

 מיד יצא מים ישפך שאם במקום אואגומרי
 על אותו צולה אם אבל מנוקב ככלידהוי
 יצאו לא מים ישפך שאם במקום כירהגבי
 דהוי בצליה נמי אסור במליחה דאסורמיד

 וביון כמליחה דינו דצלי בצירונתבשל
 בדמה כנתבשלה הוי תחתיו מתכנסשהדם
עכ"ל.

 על חולק דעת שהחוות שאף לנוהרי
 אבל נייר, גבי על לצלות שהתיר הנ"להט"ז
 ובדין מליחה, מדין גרע לא פנים כלעל

 בענין ט"ז סע' ס"ט סי' השו"ע כתבמליחה
 שם וכתב מיד, יצאו מים שם ישפךשאם

 שמים ברהיטני חלק דף הוא שאםהרמ"א
 ע"ש. במדרון להניחו צריך אין ממנוובין
 קצת מחמירים שיש כתב הרמ"אואמנם
 כי קסמין או קש מנוקב הכלי תוךלשום
 שאין נראה אבל הנקבים, יסתוםהבשר
 לכתחילה אפילו בצליה בך כללהחמיר
 על לצלות גם שמתיר הט"ז את לנו יששהרי
 כלי גבי על לצלות להחמיר לנו ודי נייר,גבי

מנוקב.
 בצליית להשתמש שמותר נראהולדינא

 דקים, נקבים בו שיש מתכת של בטסכבד
 מותר גם ולכן למליחה, כשר זה בכלישהרי

 את סותם שהכבד ואף לצליה, בולהשתמש
 צריך אין דקותם, רוב מחמתהנקבים



 אף לצלות מתירים  שיש כיון בזהלהחמיר
 מנוקב. שאינובכלי

 חשטוחימ הברזלים ללבן צריך אם ביענף
 הכבד בהםשצולים
 שייך לא קטן, שהוא כיון עוף שלבכבד
 רגילים אלא שפוד, גבי על אותולתחוב
 לעיין ויש מנוקבים, ברזלים גבי עללהניחו

 הכבד. צליית אחרי הברזלים ללבן צריךאם
 כ"ג ס"ק בש"ך ד' סע' ע"ו בסימןומבואר

 הרמ"א, כדעת המהרש"ל שדעת שפודלענין
 בדיעבד, ומתירים לכתחילה שנזהריםוהיינו
 את ללבן שצריך יהיה למעשהופירושו
 האוכל השפוד את ליבן לא אם אמנםהשפוד,

 המהרש"ל בשם כתב י' ס"ק ובט"ז נאסר.לא
 לא אם השפוד את לאסור יש בדיעבדשגם

 בו לומר שאין מטעם מרובה הפסדבמקום
 הדינים כל לכאורה ולכן פולטו. כךכבולעו
 שיש השטוחים בברזלים גם שייכיםהאלה
 שאני שפוד שמא או גדולים נקביםלהם
 מגיע האש ואץ הבשר בתוך סמקשהוא
אליו.

 מ"ז ק"ה בסימן מגדים פרי בספרומצאתי
 אש גבי על צלויה כבד וז"ל: שכתב ט"זס"ק
 שיש חם תבשיל בה שיש בקדירהונגעה
 שייב מישב דנורא התבשיל להתירלצדד
 בע"ו הפר"ח וכמ"ש במילוי וכמו שפודכמו
 כלי ה"ה בולע אין הרך שמאכל אף ב'אות
 דמונח י"ל בשפוד דאוסר מאי ואףחרס
 כחוש וצליה מליחה ועוד הבשר בתוךבפנים
 יש גוונא האי כי כן אם בקיאין אנו ואיןכו'

 אגודל רוחב נטילה ומיהו התבשיללהתיר
 יש דכתיבנא טעמים משאר אלאבעינן
 קצת הפסד באין יראה והקדירהלהתיר
 עכ"ל.לאסור

 שלנו, הספק נסתפק כבר שהפמ"גוחזינן
 מחמת בשפור דוקא הוא שפוד של הדיןאם

 כל דילמא או הבשר, בפנים מונחשהוא
 נאסר. כבר הצליה בעת נוגע שהכבדמקום
 יש קצת הפסד שבאין הסמ"ג שמסייםוכיון
 צריך שלכתחילה מוכח הקדירה,לאסור
 שפוד. היה לא אם גם שנגע מה כלללבן

 סי'  תשובה בדרכי הו"ר אפרים היד דעתוכן
 מתכת כלי ובין הרס כלי שבין ב"ה ס"קע"ג

 ע"ש. ליבון צריך בכבד הצליה בעתשנגעו
 הברזלים ללבן להחמיר יש שפירולפ"ז
 הצליה, אחרי הכבד את עליהםשצולים
 יורה חלק הכרמל הר בתשובת וע'וכנ"ל.
 בדרכי שכ"כ ראיתי ושוב י"ד. סי'דעה

 ברית ספר בשם ל"ח ס"ק ע"ו סי'תשובה
מלח.

 בשקית מים בכעס שכבוש כבד ג!ענף
 אותו לשים רגילים כבד, קוניםכאשר
 ומצוי בעג(, פלאסטיק )בלע"ז ניילוןבשקית
 זו בשקית זמן כמה עומד הכבד שאםהדבר
 לעיין ויש ציר. או מים להתמלא מתחילהוא
 כבוש ושמא הכבד, לכבישת לחוש ישאם
 הכבד. ונאסר כמבושלהרי

 בענין דן ב' ס"ק כ"ד כלל יעקבהמנחת
 שהוא אומרים אם שעות כ"ד שכבושכבד
 בדין והנה כמבושל. כבוש מחמתנאסר
 בו שנעשה בין כשר בלי לכד הכבדבישול
 ו' פרק הרמב"ם לאו, או מקודםמליחה
 לאיסור, פסק ח' הלכה אסורותמאכלות
 משום הטעם ב' דין כ"ד כלל התו"חוכתב

 בקיאין אנו ואין נאסר ששלוק בגמ'דאמרינן
 כתב זה ולפי ע"ש. למבושל שלוקבין

 שעות כ"ד שכבוש בכבד הנ"ל יעקבהמנחת
 בין בקיאים שלא מטעם לאסור שייךלא

 כלל. שלוק שם שייך לא כי למבושל,שלוק
 לא מדרבנן הוא כבד שדם שכיון כתבעוד
 לענין שמצאנו וכמו ככבוש, למינזרשייך
 לענין והנה ע"כ. י"ד דין ל' כלל בתו"חכחל
 וחלב הואיל וז"ל: שם התו"ח כתבכחל

 כבוש למימר ביה גזרו לא ררבנןשחוטה
 או יום שלם הכחל להניח ומותרכמבושל
 פי על אף הבהמה שחיטת לאחריומיים
 אם מיהו בעין והוא צלול שבתוכושחלב
 פשיטא מיתה לאחר שפי' בחלב הכחלשרו

 כחל מענין להוכיח שאין ונראה עב"ל.דאסור
 הוא בכחל שהתירו מה כל שהרי כבד,לענין

 לאחר שהוא כמות הכחל אתלהשאיר
 צלול, חלב עדיין בתוכו שיש אףשחיטה



 כבישה יש שאם התו"ח כתב בפירושאבל
 הוא שכחל סברא האי מועיל אינונפרדת
 בחלב שנכבש מה כל את ואוסריםמדרבנן,
 שהתירו מיוהדת סברא שזו ומוכחשפירש.
 את לפתוח הצריכוהו ולא שחיטה אחרמיד
 כבוש שאין אומרים לא אבל מיד,הכחל
 אומרים גופא בכחל שהרי דרבנן,באיסור
 שיש שכן וכל כבוש, שם יש אםשנאסר
 הנ"ל, הקולא בו שאין בכבדכבוש

 צמח שו"ת בשם שם המנ"י כתבושוב
  שעות כ"ד כבוש כבד לאסור קכ"א סי'צדק
 מ"ו, סי' עש"ק באר שו"ת בשםוכ"כ

 סי' מגדים ובפרי מסקנתו. היא שכןומשמע
 בשם כתב כבד ד"ה י' ס"ק דעת שפתיע"ג

 הצורך. לעת שמתירין ופלחי וכרתיהפר"ח
 בכבוש להקל שאפשר נראה פנים כלועל
 שהוא וכגון לקולא, סניף עוד שיש כלבכבד
 דהוי לא, או שעות כ"ד כבוש היה אםמסופק
 מדרבנן הוא כבד שדם כיון דרבנןספק

 ולא נתערבב הכבד אם להקל יש וכןוכנ"ל.
 הוי זה שגם כבוש, היה חלק איזה לנוידוע
 הכבד אם להקל יש וכן ולקולא. דרבנןספק
 שם זה על שאין רטוב, במקום מונח היהרק

 במים. שרוי היה שלא כיוןכבוש
 פעמים ג' הכבד לרחוץ צריך אם דיענף
 צלייתואחר

 ג' הבשר לרחוץ צריך בשר מליחתאחרי
 בסי' וכמבואר שעליו המלח מפניפעמים
 זו הלכה אם לעיין ויש ברמ"א, ז' סע'ס"ט
 הצליה. אחר הבשר הדחת לענין נוגעתגם

 שצריך כתב ט"ו ס"ק ע"ו בסימןבש"ך
 הבשר אם בין הצליה, אחר פעמים ג'הדחה
 ולא נמלח הבשר אם ובין כלל, נמלחלא

 אמנם במלחו. ושהה נמלח אם ביןשהה
 שהאגודה כתב י"ז ס"ק ט' כלל יעקבבמנחת
 פעמים ג' הזכיר רק הש"ך של מקורושהוא
 יש במלחו ששהה בשר אבל שהה, לאלענין
 והטעם פעמים, ג' הדחה צריך שלאלומר
 ועוד ע"ש. הדם כל קליש שכבר מפניהוא
 גם מותר הוא הבשר נתבשל אם בדיעבדהרי
 וכמבואר הצליה, אחר הדחה שוםבלי

 צורך אין כן ואם ב', סע' ע"ו בסי'ברמ"א
 להצריך לכתחילה של בדין כך כללהחמיר

 פעמים.ג'

 ח' סי' והיתר איסור בספר בפניםוראיתי
 ג' הדחה שצריך האגודה בשם שכתב ט'סע'

 זה על וכתב נמלח, שלא בבשרפעמים
 ששהה בין נמלח אם שאפילו והיתרהאיסור
 המליחה אחר הודח שלא מאחר שהה לאבין

מדיחיי
 שלא וכיון ע"כ. הצליה אחד אותו

 שאין משמע שנמלח, באופן פעמים ג'הזכיר
 משום נראה הדבר וטעם פעמים. ג' בזהצריך

 אין כי פעמים ג' צריך מליחה לעניןשדוקא
 הדם את להוציא לנו שיעזור אחר דברלנו
 פעמים ג' צריך בצליה הדין וכן למלה,פרט
 הדם, את להוציא בלבד הצליה רק יש שםכי
 גם יש הרי שנמלח היכא אבל אחר. דברולא
 להלחם ביחד הצליה את וגם המלחאת

 פעמים. ג' צריך לא ובזהבמלח,

 שאין הרגיש כבר הנ"ל הש"ךובאמת
 כדבריו שמשמע שכתב מוכרחיםדבריו
 יש שבארנו כפי אבל והיתר, איסורבספר
 ומצד הפוכה. במשמעות שישלומר

 ג' להצריך מאד רחוק נראההמציאות
 שהוא כיון במליחה בשלמא שהריפעמים,
 ופינה, פינה בכל ונכנס נדבק המלחרטוב
 אבל מתנקה. המלח אין הדחות כמהובלי

 בהדחה שאפילו רואות עינינו הכבדבהדחת
 שאין שכן וכל מלח, שום יוצא לאהראשונה

 וג'. ב' הדחה לאחר יוצאמלח

 האגודה סברת לפי שאם אומר אניועוד
 אותה צריך ולכן המלח, במקום היאשהצליה
 ג' שהוא במליחה שמצאנו כמוהדחה
 גם להקפיד צריך באמת כן אםפעמים,
 בשפיכה ולא כלי בתוך הדחהשתהיה
 שום לזה שאין יראה אחד וכלבעלמא,
 תועלת שום לזה שאין רואות שעינינוהבנה
 ג' לברז מתחת הכבד את ולהוציאכלל.
 ללא כדבר נראה שם ולהכניסופעמים
תועלת.

 שאין אומר הייתי הש"ך דברי לולאולכן
 ג' הצליה לאחר בשר או הכבד להדיחצורך
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 בעת מלח לשים נוהגים שאנו כיוןפעמים
 דם. רבוי בו שיהיה מצוי ואינוהצליה

 אחר קפוא כבד לבשל מותר אם ח:ענף
צליה
 שבשר י"ב סע' ס"ט סי' השו"עכתב
 בצליה רק מותר מליחה בלי ימים ג'ששהה
 אסור הצליה אחר וגם בבישול,ולא

 הכשר. את לבשללכתחילה

 שהה שכבר כבד לענין לדון יש זהולפי
 הוא וכעת קפוא, והיה השחיטה מעת ימיםג'

 אחר אותו לטגן או אותו לבשלרוצה
 אסור. או מותר אםהצלייה,
 חדא להקל, סניפים הרבה כאן שישונראה
 סוף ס"ט ס" בט"ו מובא עוזר מוה"רשדעת
 לבשל, מותר וצליה מליחה שאחר ל"בס"ק
 הצליה לפני שמלח שכיון נאמר אנוואף
 זה אין אבל הכבד. את לבשל יכוליםשפיר
 גמורה מליחה דוקא לומר שישמוכרח,

 בתוספת שמועיל סובר הדם רובשמוציא
 וכמו מליחה מעט רק יש אם אבלהצליה,
 מועיל שאינו לומר יש כבד, בצלייתשמצוי
 לבשל. כך אחר מותר שיהיה שיצלהמה

 הזאת ההלכה שכל הוא לקולא אחרוסניף
 צלה אם שהרי לכתחילה, של דין רקהיא

 הבשר, את לאכול מותר בישל ושובהבשר
 מחזיקים דלא י"ב, סע' שם השו"עוכדברי
 אין מותר שבדיעבד בדין ולכןאיסור,
 שלכתחילה. בדין כך כללהחמיר
 קפוא בבשר מקילים פוסקים שהרבהועוד
 ימים ג' ששהה בשר דין בו אומריםשלא
 משה. אגרות ובשו"ת ו' ס"ק פת"ש ע'כלל.

 לכתחילה של בדין רק איירי שכאןובצירוף
 להקל. גדול סניףזה

 קפוא כבד לענין להקל נראהולמעשה
 הצליה שאחר השחיטה אחר ימים ג'ששהה
 הגאון מו"ר אתי והסכים לבשלו.שמותר
 שליט"א. אוירבך הגרש"זהאדיר
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 הירשמן בנימיןהרב

 נשים חצבבענין
 לוי בן יהושע ר' ואמר קח. דףבפסחים

 הן שאף הללו כוסות בארבעה חייבותנשים
 שם. ורשב"ם רש"י ועי' הנס באותוהיו

 אנשים דאחד תע"ב סי' או"חבטוש"ע
 ובכל כוסות[ ]בד' בהם חייביםונשים
 מצה כגון לילה באותה הנוהגותהמצות
 ע"ש.ומרור

 שם בהם חייבים נשים ואחד שםובב"י
 הם שאף כוסות בד' חייבות נשים א'(,)ק"ת
 חייבות שהן צ"ל זה ומטעם הנס, באותוהיו
 וכמ"ש הלילה באותה הנוהגות מצוותבכל
 הנשים גם סי"ד. שם או"ח ובשו"ערבינו.
 הנוהגות מצוות ובכל כוסות בארבעחייבות
 מאותו שם הגר"א ובביאור לילה,באותו
 כוסות. שלהטעם

 המצוות כל ב"ה סי' שם הרבובשו"ע
 אנשים בין חילוק אין זה בלילההנוהגות
 מצות מכל פטורות שהנשים שאףלנשים,
 של בין תורה של בין גרמא שהזמןעשה
 הדברים בכל חכמים אותן חייבו אעפ"כד"ס,

 באותו היו הם שאף לפי זה, בלילהשתקנו
 הן מצה ובאכילת מצדים, יציאת שלהנס

 עשה מצות שהוקשה לפי תורה, דברחייבות
 של תעשה לא למצות מצה אכילתשל

 חמץ.אכילת
 אין תורה דבר דבמצו"ע בדבריוומבואר
 הם שאף הטעם בהם ששייך אף נשיםלחייב
 חייבו וכתב בדבריו "דדייק נס. באותוהיו
 זה" בלילה שתקנו הדברים בכל חכמיםאותן

 כמבואר תורה דבר חייבות הן מצהובאכילת
 בדבריו.למעיין

 צ"ב. הטוש"עודברי

 חייבות נשים ב', מ"ג בפסחיםוהוא
 תאכל לא שנא' תורה, דבר מצהבאכילת
 ישנו חמץ תאכל בבל שישנו כל חמץ,עליו

 וישנן הואיל נמי נשי והני מצה,באכילת
 מצה, אכול בקום ישנם חמץ תאכלבבל

 פסח לילבמצוות
 תורה, דבר דגשים חיובם לפי"זומבואר
 בפסחים מבואר כוסות בד' דנשיםוחיובם
 בארבע חייבות נשים אריב"ל )ק"ח(שם

 הנס. באותו היו הם שאף הללו,כוסות

 הל דנשיס חיובם בגמ' להדיאומבואר
 אבל ד"ס, כוסות ארבע הן ד"ת מצהבאכילת
 חייבות שהן תיתי מהיכי הלילה מצותשאר
 מצרים יציאת וסיפור מרור אכילת כגוןבהן

 שהז"ג, מצו"ע דהוי והלל הגדהואמירת
 חייבות, דהן בגמ' להדיא מבואר דלאמכיון

 מצות ה"א פ"ז ומצה חמץ הל'וברמב"ם
 ונפלאות בניסים' לספר תורה שלעשה

 חמשה בליל במצרים לאבותינושנעשו
 הזה היום את זכור שנאמר בניסןעשה
 חייבים הכל שם ובפ"ו ממצרים. יצאתםאשר

 פ"ז ושם ועבדים נשים אפילו מצהבאכילת
 חייב ונשים אנשים בין ואהד אחד וכלה"ז

 ול"מ כוסות. ארבע הזה בלילהלשתות
 לגבי נשים של דינם מה ברמב"םמפורש
 ומרור הלל הגדה, מצרים, יציאתסיפור
 בהן יש אלו שמצות ומכיון אלו,במצות
 תיתי מהיכי שהז"ג מד"ס ומצ"ע ד"תמצ"ע

לחייבם.

 באותו היו ד"ה ב' ק"ח פסחיםובתוס'
 דאף אע"ג מסוכה פטורות דנשים והאהנס,
 התם הושבתי, בסוכות כי הנס באותו היוהם

 דרבנן כוסות בארבע אבל דאורייתאבעשה
 בדבריהם ומבואר לנשים, גםתיקנו

 פטורות נשים שהז"ג דאורייתאדבמצו"ע
 הרב בשו"ע למד ]ומזה הנס באותו שהיואף

 שהז"ג דאורייתא במצו"ע דנשים לעילהובא
 באותו שהיו מטעם לחייבם ואיןפטורות
הנס[.

 חייבות דנשים הטוש"ע דברי ע"כאשר
 סיפור גם פסח, בליל הנוהגות המצותבכל
 התוס' כדברי שלא הוא והגדה מצריםיציאת
הנ"ל.



 וישראל" אפוץ "טיתקוצך )שנו(%

 הן שאף ד"ה א' ד' מגילה בתוס'אמנם
 בפסחים, לפנינו התוס' כדברי שלאמבואר
 דכל היקשא לי למה מקשה יש מצה גביושם

 דגם ליה תיפוק וכו' חמץ תאכל בבלשישנו
 טעמא האי דמשום וי"ל הנס, באותו היוהם
 מהיקשא. לאו אי מדרבנן אלא מחייבאלא

 שהז"ג במצו"ע דאף בדבריהםומבואר
 מטעם מדרבנן נשים מחייביןמדאורייתא

 כ"ח סוכה ועי' ע"ש. הנס באותו היו הםשאף
 מסוכה. פטורות דגשים הלכתא דאיצטריךב'

 נשים לחייב דיש התוס' בדבריומבואר
 גם פסח בליל הנוהגות המצוות בכלמדרבנן
 שהוי אף והגדה מצרים יציאתבסיפור

 כפי הם הטור שדברי וכ"גמדאורייתא
 במגילה. התוס'שיטת

 או עבד שהי' מי במשנה א' ל"תובסוכה
 מי ד"ה שם ובתוס' וכו', אותו מקריןאשה
 מהלל פטורה ראשה מכאן משמעשהי'

 עשה מצות דהוי משום בעצרת, וכןדסוכות
 משמע פסחים דלילי דבהלל אע"גשהז"ג,

 כוסית בד' דמחייבו פסחים ערביכם'
 כדי אלא כוסות ד' תיקנו לאומסתמא
 דליל הלל שאני והגרה, הלל עליהםלומר
 הנס, באותו היו הן ואף בא הנס דעלפסח
 סובריהם ומבואר נאמר הנס על לא כאןאבל

 פסחים בלילי והגדה בהלל חייבותדנשים
 הנס, באותו היו הם שאףמטעם

 דנשים בטור דמבואר הא צ"ב עדייןאמנם
 מרור אכילת דלכאור' מרור באכילתחייבות
 מכיון הנס, באותו היו הם לאף עניןאינו
 א' ק"ח בפסחים כמבואר לשיעבוד זכרדהוא
 שם, ראשונים עי' הסיבה, צריך אינומרור

 דהא מבואר הנ"ל ההוס' בדבריולכאור'
 דארבע מטעם והגדה בהלל חייבותדנשים
 והגדה, הלל עליהם לומר כדי תיקנוכוסות
 היו הם דאף מטעם חייבות הםוממילא
 על כוסות ארבע דתיקנו ולולי הנס,באותו
 היו לא דנשים בתוס' משמע והגדה הללסדר

 בהם שחייבות לומר שיש אף בהם,חייבות
 דבגמ' מכיון הנס, באותו היו הם דאףמטעם
 והגדה, בהלל דחייבות להדיא מבוארלא
 וממילא כוסות ארבע מדין נגרר דחיובםאלא

 הנס, באותו היו הם דאף בצירוףחייבות
 מטעם לחייבם חיתי מהיכי מרור אכילתאבל
 מצינו דלא אחר הנס באותו היו הםדאף
 מרור. באכילת חייבות דנשים להדיאבגמ'

 באכילת נשים דחיוב בזה לומרוהנר'
 כמבואר בהגדה שחייבות מכיון הואמרור
 וכמבואר מרור באכילת גם מחויבותלעיל
 דמי נ"ל ושם תפ"ה, סי' פסח הל'במג"א
 תשלומין לו אין פסח בליל הגדה אמרשלא
 בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור כתיבדהא
 בערב וכתיב לפניך מונחים ומרור מצהשיש
 ומבואר רשות. ואילך מכאן מצותתאכלו
 מצה שיש בזמן הוא הגדה דאמירתמדבריו
 הגדה דאמירת והמצוה דהחיוב לפניךומרור
 תלוי הגדה דאמירת ז"א ובמרור. במצהתלוי

 חיוב שיש בשעה ]ופי' מרור אכילתבמצות
 הגדה, אמירת חיוב יש ומרור מצהאכילת
 פטור ומרור מצה לו שאין דמי הכונהואין

 באכילת חייבות נשים ע"כ אשרמהגדה[
 אמירת וחיוב בהגדה, דחייבות מכיוןמרור
 שכחכו כעין מרור, אכילת היום גוררהגדה
 בהלל חייבות דנשים שם בסוכההתוס'
 ]ועי' כוסות, בארבע דחייבות מכיוןוהגדה
 כדברי דמוכח בדברינו להלן ב' קט"זפסחים
המג"א[.

 רע"ב ס' כסוף השולחן בערוךוראיתי
 מצה באכילת חייבות שנשים מכיוןדכתב
 זל"ז איתקשו שהרי ומרור בפסח גםחייבות
 ואע"ג יאכלוהו, ומרורים מצות עלכדכתיב
 רבנן דתיקון כל מ"מ דרבנן, בזה"זדמרור
 חייבות שגם וממילא תיקון דאורייתאכעין
 לכאור' וכדבריו ע"ש. הלילה, מצוותבכל

 ומצה פסח ב', צ"א פסחים ברש"ימבואר
 באנשים אומר ר"ש חובה, בראשוןמרור
 כו' לר"ש ליה לית כו', רשות ובנשיםחובה
 שם וברש"י מצה, באכילת חייבותנשים
 לחודיה אמרור דליהדר למימרוליכא
 וכשם כתיב בהדדי ומרור מצהדסתמא
 במרור נמי הכי מצה באכילת חייבותשנשים
 אלו רש"י דברי על כתב שם אמת]ובשפת
 דמצה דאף בזה"ז מצינו דהרי צ"עדדבריו

 בזמן לד"ש א"כ דרבנן, מדוד מ"מדאורייתא



 הו"ל מפסח פטורות דלר"ש כיון פסחדאיכא
 באכילת דמחייבי יימר ומאן בזה"זכאנשים
מרור[.

 מרור אכילת בחיוב דבזה"ז מש"כאבל
 תיקון דאורייתא כעין רבנן דתיקוןכל

 בתוס' הלילה מצוות בכל חייבותוממילא
 שם, ל"ח סוכה דבתוס' כדבריו שלאמבואר
 כוסות וארבע כוסות, בארבע חייבותדגשים
 וחיוב והגדה הלל עליהם לומר כדיתיקנו
 הגדה אמירת חיוב גורר הכוסותשתיית
 שלא ומבואר בדברינו, לעיל כמבוארוהלל
 פסחים ערבי בפ' ברא"ש וכן העוה"ש.כדברי
 כדברי שלא מבואר ב"ה( )סי' א' קי"דדף

 מרור אכילת על דמברך משום ושםהעוה"ש,
 בפחות אכילה דאין כזית שיאכלצריך

 להדדי דהקשו העוה"ש מש"כ ולפימכזית,
 כל מ"מ דרבנן בזמה"ז ומרור ומרור.פסח

 למה תיקון, דאורייתא כעין רבנןדתיקנו
 על דמברך משום להסתייע הרא"שהוצרך
 תיפוק מכזית פחות אכילה ואין מרוראכילת
 וכשם להדדי הוקשו ומרור דמצהליה

 המצוה במרור גם בבזית המצוהשבמצה
 בסתירת האריך ק' סי' כשאג"א ]אמנםבכזית
 אמנם ע"ש קושיות וכמה בכמה הרא"שדברי
 בעה"ש הכונה דאין ברורים, הרא"שדברי
 כזית, באכילת מחויב הברכה נוסחדמצד
 באכילת המצוה מה מסתפק דהרא"שאלא
 באכילת בפנ"ע עשה מצינו דלא מכיוןמרור
 ואפשר דפסח לעשה טפל הוא ומרורמרור,
 עי' סגי, דהוא ובכל בכזית. מחייבדלא
 הרא"ש והכריח שפ"ג סי' ט"ב או"חאבנ"ז
 בכזית, מרור אכילת דחיוב הברכהמנוסח
 ועכ"פ כזית[. אכילת חיוב גורם דהברכהולא

 העוה"ש. כדברי שלא מוכח הרא"שמדברי
 וכ"מ ק"מ סי' או"ח חת"מ שו"הוע"ע

 דעבדים דפסק העו"ש כדברי שלאברמב"ם
 כתב כוסות בארבע אבל במצהחייבים
 עבדים והשמיט כוסות בר' חייבותדגשים
 באכילת חייבים הכל ה"ו פ"ו רמב"םכ"א
 בין או"א וכל ה"ז פ"ז ושם ועבדים, כו'מצה
 לפי וזה כוסות. בד' חייב נשים ביןאנשים
 היו הם ואף שייך אינו כנעני דעבדשיטתו

 ופ"ג ה"א מגילה פ"א רמב"ם עי' הנס,באותו
ה"ד.

 הטור בדברי מש"כ בב"י לעילוכ"א
 הם דאף מטעם מרור באכילת חייבותדנשים
 העוה"ש. כדברי שלא והוא הנס, באותוהיו

 נשים דחיוב שם ל"ח סוכה התוס'ודברי
 דחייבות מכיון הוא פסח בליל והגדהבהלל
 כן, אינו א' ל"ו פסחים ברש"י כוסות,בארבע
 עוני ביה דקרינן האי עקיבא ור' בגמ'ושם

 לחם עוני לחם שמואל דאמרכדשמואל
 שם וכרש"י הרבה, דברים עליושעונין
 הלל עליו שאומרים דברים עליושעונין
 ר"ל עוני לחם ב' קט"ו שם ובמאיריוהגדה.
 וכן ברש"י לס"ז ומבואר הלל, ותחילתהגדה
 ממילא במצה חייבות דנשים מכיוןבמאירי
 דלחם החיוב מצד והלל בהגדה גםחייבות
 משום הטעם ואין הרבה דברים עליושעונין
 מכיון אלא הנס, כאותו היו הםשאף

 חייבות מצה לאכול תורה דברשחייבות
 באכילת הסיבה חיוב כעין והלל, בהגדהגם
 כמבואר מצה אכילת ממצות חלק שהואמצה

 צריכין ואימתי ה"ח ומצה חמץ פ"זברמב"ם
 שו"ע וכ"א מצה כזית אכילת בשעתהסיבה
 שם. ובט"ו ברמ"א ס"ז תע"ב סי'או"ח

 ליחן ריכול ס"ז תע"ט סי' הרבובשו"ע
 והוא גא ויאמר הודו לומר לאשתורשות
 בזה חובתו ידי ויצא הודו אחריהיענה
 הלל מכל פטורות שנשים אף ממנה,ששמע
 ואין חייבות זה בהלל תכ"ב, בסימןכמבואר
 שנוהג מה בכל לאנשים ביניהן חילוקשום

 תע"ב. בסימן שנתבאר כמו זהבלילה

 לחם גבי ל"ו פסחים ברש"י שביארנוומה
 שכתב בטור גם כך לומר אפשר באמתעוני,
 בהם חייבים ונשים אנשים דאחד תע"בבסי'
 תע"ג בסימן דבריו כפי הוא המצותובכל
 שתהא כדי המצות עם הקערה מחזירושם
 עוני לחם וכדאמרי' ההגדה כשאומרלפניו
 בדבריו ומבואר הרבה, דברים עליושעונין
 ממילא מצה באכילת חייבות דנשיםמכיון
 ברש"י, שהסברנו וכפי והלל, בהגדהחייבות
 שיטת לפי גם הם הטור דברי ע"כאשר
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 לעיל[ ]הובא ב' ק"ת פסחים בערביהתוס'
 מצה שאכילת עוני לחם מצד הואוחיובם
 והגדה, הלל דהיינו דברים אמירתמחייב
 הנס, באותו היו הם שאף משים הטעםואין

 הפת דיהיה פסק ס"ז תע"ג סי'עברמ"א
 משום והטעם הגדה, אמירת בשעתמגולה
 דברים עליו שעונין עוני לחם הוידמצה
 לשיטתו דהב"י לומר אפשר ולפ"זהרבה,

 מכאן מגולה הפת שיהי' דצריך האדהשמיט
 הוכרח ומשו"ה זה טעם להלכה ס"לדלא

 הנס באותו היו הם שאף משום הטעםלהביא
 כפי הוא מרור באכילת שחייבותומה

 אחר תפ"ה סי' המג"א ע"פ לעילשהסברנו
 מצד נשים חיוב בגמ' להדיא מצינושלא
 בארבע רק אלא הנס באותו היו הםשאף

 תע"ב בסי' הטור דברי לפי"ז ומוסברכוסות.
 הם ומרור דהמצה ומרור, מצה כגוןדכתב

 וכמבואר והלל הגדה באמירתהמחייבים
 הטור דברי השמיט שם ובשו"עבדברינו,

 המחייב דכל שיט' לפי וזה ומרור מצהכגון
 בדברינו. וכמבואר הנס באותו שהיו מההוא

 חייבות דגשים הא הובא לאוברמב"ם
 ובפשטות וצ"ב, מרור, ואכילת והללבהגדה
 בגמ' להדיא מפורש דלא מכיון לומראפשר
 שאינו דדבר וידוע בהם. חייבותדנשים
 להביא. מדרכו אי"ז במשנה או בגמ'מפורש
 חנוכה דבהל' מכיון צ"ב הלל לעניןאבל
 בהלל מחויבות אינם דנשים פסק הי"דפ"נ

 י"ד בהל' ע"ש שהזמ"ג מצו"ע דהוימשום
 אחריהם עונה אשה או קטן המקרא הי'ראם
 משום בדבריו והטעם הלל בכלל במלהמלה
 ממצו"ע פטורות ונשים שהז"ג מצו"עדהוי

 שם, ובראשונים א' ל"ח סוכה עי'שהז"ג
 של דהלל חמומ"צ בהל' או כאן לפרשהו"ל
 בהם. חייבות ג"כ נשים ט"וליל

 דלא הא הרמב"ם ברעת לומרוהנרא'
 מכיון והוא זה, בהלל חייבות דנשיםהביא
 כוסות ארבע שתה ה"ט חומ"צ בפ"זדפסק
 ודעתו יצא לא כוסות ארבע ידי אחתבבת
 שנשים אף א' ל"ת סוכה התוס'כדעת
 שהז"ג, מצו"ע דהוה הלל מכלפטורות
 דחייבוח מכיון מחויבות פסח דליליבהלל

 כוסות ארבע תיקנו מסתמא כוסותבארבע
 הנס, באותו היו דאף הלל עליהם לומרכדי

 כוסות בארבע חייבות דנשים דססקומכיון
 התוס', שיטת וכפי בהלל גם ממילאחייבות
 תיקנו כוסות דארבע מכיון לומר אפשרועוד
 סי' ובמנ"א ק"ח בפסחים כמבואר הסדרעל

 בנתיים, הגדה שאומר הסדר על ח' ס'תע"ב
 עליו גומר רביעי כוס ה"י שםוברמב"ם
 את עליו לגמור מחייבו שהסדר ומכיוןההלל
 בהלל דחייבות מדבריו נשמע ממילאהלל
 סי' הפר"ח שיטת וכפי עי"ש. בהגדהוגם

 כו' ואומר ה"ה פ"ח וע"ש להלן עי'תפ"ד
 ה"י. וע"ש מים. למעינו כו' הללוהללוי'

 פסחים דלילי דהלל נרא' הדבריםובביאור
 דין אלא ביו"ט הלל חיובי כל כמו הללאינו
 על הלל לומר דצריך פסחים בלילימיוחד
 שירה וכגדר הכוס מחיובי והואהכוס

 ביו"ט, הלל מדין ואינו הכוס עלשאומרים
 עשרה שמונה ה"ו פ"ג חנוכה הל' רמב"םעי'
 וראשון הלל את בהן לגמור מצוה בשנהיום
 ועי' פסחים בלילי כלל הזכיר ולא פסח,של

 של ההלל גם שהובא ה"ד פ"ג סוכהתוספתא
 שם בערכין לפנינו בש"ס אבל פסחים,לילי

 לילי של ההלל הוזכר לא כ"חובתענית
 ז'. הל' וע"שפסחים

 מרס ב'( )כ"ו פסחים ערבי בר"ןוכמבואר
 פסחים בלילי הלל שקורין שמה גאוןהאי
 ועי' ע"ש, שירה בתורת אלא הלל בגדראינו
 פ"ח מימוניות הג"ה וע"ע מהרמב"ן,מש"כ
 ערכין א' י"ד במגילה מבואר וביותרחומ"צ,

 הוא שבחו"ל דנם מצרים יציאת הרי ב'י'
 כתב שם מגילה ובטו"א הלל,ואמרינן
 פסח של דההלל הגמ' קוש" עללתמוה
 נם על שם הגמ' מקשה ומה יו"ט מדיןהוא

 הלל על היא הגמ' דקושי' וביארשבחו"ל,
 אלא יו"ט מדין הלל דאי"ז מסחיםדלילי
 ע"ש. הנס על הללמשום

 על תיקנו כוסות דארבע מש"כוהנה
 יש ההלל עליו לגמור מחייבו והסדרהסדר
 תפ"ד, בסי' לפר"ח הב"י בין מחלוקתבזה
 סדר על שלא שתאם דאם הב"יודעת

 חולק שם ובפר"ח יצא, חכמיםשתיקנו



 סדר על שלא שתאם שאם ודעתועליו
 הלכה בביאור ]הובא יצא, לא חכמיםשתקנו
 לכתחילה הב"י לשיטת אפי' מ"מ תע"ב[,סי'
 חכמים. שתיקנו סדר כפי לשתותםצריך
 חכמים שתיקנו דהסדר הב"י דשיטתולפי"ז
 פיר' דהב"י הא מובן לכתחילה, רקהוא

 ליל מצוות בכל חייבות דגשים הטורבדברי
 רק והוא הנס באותו היו הם דאף מטעםפסח
 לעיל ]הובא מגילה התוס' שיטתלפי

 כוסות דארבע דדעתו מכיוןבדברינו[
 וכן בדיעבד. יצא הסדר על שלאששתאן

 כמבואר עוני דלחם הטעם להב"י ס"ללא
 בדברינו.לעיל

 לשיטת ראיה להביא יש לכאוד'והנה
 בר אחא רב דאמר ב' קט"ז מפסחיםהב"י
 דבן מהיקשא הגדה מלומר פטור סומאיעקב
 יוסף ורב ששת ורב ע"ש, ומורהסורר

 בר אחא דלרב ומבואר בהגדה סומאמחייבים
 אבל המצוות בכל חייב דסומא אףיעקב

 גז"ש. מכח פטור הוא הגדהמאמירת
 חיוב מצד מהגדה שפטור אףולכאורה
 חייב דהוא מטעם חייב יהא הגדה,אמירת
 המצוות, בכל שחייב כמו כוסותבארבע
 ראי' ומכאן הסדר, על תיקנו כוסותוארבע
 וכפי לכתחילה רק והוא מעכב אינודהסדר
 ה"א בפירקין ירושלמי ]ועי' הב"י,דעת
 דחיוב מכיון אינו זה אבל יוחנן[. ר'לדעת
 של וחיובו מדרבנן, הוא הכוסות עלהגדה
 מדרבנן, הוא הסדר על הגדה באמירתסומא
 באמירת שחיובו פיקח להוציא יכולואינו
 פ"ז הומ"צ רמכ"ם ]ע' מדאורייתא הואהגדה
 בזה"ז מצה קסברי בחולין וכמבוארה"א[
 ידי פיקח להוציא יכולים כך ומשוםדרבנן
 מדרבנן הוא והגדה דמצה המצוה רכלחובתו
 לדברי ראי' ]ומסוגין בגמ', זו אוקימתאלפי

 אמירת דחיוב לעיל הובא תפ"ה ס"המנ"א
 והפטור מצה אכילת במצות תלויהגדה
 הגמ' שבמסקנת אף מהגדה[ פטורממצה
 זה אבל גז"ש, דרשי לא ששת ורב יוסףדרב
 יכול אינו מדרבנן הוא חיובו דאםאמת

 תוס' ע' מדאורייתא, שחיובם אחריםלהוציא
 יהודה. ורבי ד"ה ב' י"סמגילה

 מדרבנן החייב הגדה דאמירת מש"כוהנה
 שחייבים חובתן ידי אחרים להוציא יכולאינו

 דהוא הגדה באמירת רק הואמדאורייתא
 דכל הלל תיוכ גבי אבל דאורייתא,מע"ע
 גם סופרים, מדברי מצ"ע הוא הלל דיןעיקר
 שאף מטעם מדרבנן הוא חיובם דעיקרנשים
 להוציא שפיד יכולות הנס, באותו היוהם

 ובשו"ע לעיל וכמבואר הלל באמירתאנשים
 לאשתו רשות ליחן ריכול תע"ט סי'הרב
 באמירת רק דהוא צ"ל נא ויאמר הודולומר
 אינה דאורייתא דהיא בהגדה אבלהלל,
 חילוק דאין ומש"כ אנשים, להוציאיכולה
 הגדה מאמירת חוץ הוא לנשים אנשיםבין
 מכיון הרב בשו"ע אבל הב"י, דעת לפיב"ה
 המצות להביא דצריך כ' ס' תע"ג בס'דפסק
 עוני לחם מטעם הגדה שאומר מילפני

 מהרמ"א לעיל וכמבואר דברים עליושעונץ
 אשה יכולה הגדה באמירת דגםפשוט
 באמירתה. בעלהלהוציא
 ד' ]דף מגילה בתוס' המבואר לפיאבל
 איש יוסף ר' של לתירוצו לעיל[הובא

 הם דאף דהטעם דבריו לפי דמבוארירושלים
 בחיוב נשים גם מחייב הנס באותוהיו

 אנשים גם להוציא יכולות שפירדאורייתא
 במגילה שם אבן בטורי אבל הגדה,באמירת
 בסוכה דמבואר מהא יוסף הר' דברידחה
 תפ"ל נשים להוציא האורח ל"ל דפריךכ"ח
 יוסף הר' דברי ולפי שהז"ג, מצו"עדהוה
 מטעם דתייבות ה"א היקשא לאו איאדרבה
 מוכרח ומזה הנס, באותו היו הםדאף

 יכול אינו הנס באותו היו הם דאףדהטעם
 איגר רע"ק ובחידושי מדרבנן רקלחייבם
 ק"ג פסחים התוס' דברי בביאור שםמגילה

 וחנוכה כוסות ד' כמו דרבנן במילי דרקב'
 לנשים גם תיקנו מדרבנן דעיקרוופורים
 דאורייתא במצוות אבל הנס, באותושהיו
 ע"ש. לנשים ביחוד חיובא חז"ל תיקנולא

 דאף בטעם כנענים דעבדים דינם מהויל"ע
 מצה פ"ו רמב"ם ראה הנס. באותו היוהם
 ה"ד ופ"ג ה"א פ"א מגילה ורמב"ם שםופ"ז
 ס"ב תרפ"ט סי' מגילה הל' או"חשו"ע

 שם.ובמנ"א



 בורנשמייןבמח
 ובמעשה בהלכה מדינה חמר בגררי כוק'ףבירדם

פתיחה

 שלכתחילה שאף ברכה של כוס לגבי ונשנית שנאמרה הלבתא האי וממורסםידוע
 קפ"ב סימן בשו"ע וכמבואר יין של כוס בדוקא שיהיה צריך כוס רבעי מקוםבכל
 מ"מ הבדלה, לגבי דצ"ו וסימן קידוש לגבי רע"ב וסימן המזון דברכת כוסלגבי

 כוס על אפילו לעשותן שאפשר הברכות מן בכמה הקילו מסוימים ואופניםבתנאים
 להלן. שיבואר וכפי יין שאינו אחרמשקה

 דברכת כוס לגבי ולמעשה להלכה נאמרה קולא שהאי הרי השו"ע פסקולמסקנת
 על המזון ברכת יברך מצוי יין שאין דבמקום קפ"ב סימן בטושו"ע וכמבוארהמזון
 מצוי יין שכשאין רצ"ו סימן בטושו"ע הבדלה לגבי נפסק כן וכמו אחר,משקה
 של שאינו אחר משקה על ולקדש להקל אין קידוש לגבי אמנם אחר. משקה עליבדיל
 על ולא פת על שיקדש עדיף יין לו כשאין הלילה דבקידוש הבוקר, בקידוש רקיין

 אם דיעות ב' שם דהביא רע"ב סימן השו"ע מדברי לן שמבואר וכפי אחרמשקה
 להחמיר כונתו אמנם הכריע לא עצמו והשו"ע אחר משקה על בלילה לקדשאפשר
 ס"ל דהם כבחרא הלכה אומרים ויש אומרים דיש סק"נ שם החיים הכף וכדכתבבזה
 יש ולדינא וז"ל: סקכ"ז שם במ"כ פסק וכך אחר, משקה על בלילה לקדששלא
 גדולי דהרבה היין מן חוץ אחר משקה שום על בלילה לקדש שלא לכתחילהליזהר

 עכ"ד. להלכה, בזה הכריע לא המחבר וגם בזה מחמיריםהראשונים
 דשני הטוסקים כתבו אחר משקה כוס על ולברך להקל שאפשר במקומותועכ"פ
 מצוי יהיה לא שיין הראשון אחר. משקה על לברך שיוכלו כדי מוכרחיםתנאים
 אם כי הזאת בעיר אחר יין אין וז"ל: ע"א ק"ו בפסחים הרשב"ם וכדברי מקום,באותו
 בדברי וכ"ה בסוגיא, שם הראשונים שאר דברי הוא וכן עליו, מבדילין הלכךשכר

 וכ"ה מקום" באותו מצוי "יין אין "ואם ברהמ"ז לגבי קפ"ב בסימן בזההטושו"ע
 שכר", על לקדש שאפשר י"א מצוי יין אין "ואם קידוש לגבי רע"ב בסימןבדבריהם

 אחר. דבר על ולברך להקל אפשרות כלל אין מצוי שיין במקוםאבל
 חמר יהיה עליו לברך שרוצה האחר שהמשקה הוא לזה שצריך השניהתנאי
 שהוא במקום ליין שיש כמו חשיבות זה למשקה יהיה מקום שבאותו דהיינומדינה
 דאמימר ק"ו מסחים בגמ' בהדיא וכמבואר ליין, תחליף כעין הוא זה שמשקהמצוי
 ומשקה המרינה חמר הוא זה במקום שכאן לו שנודע עד שכר על להבדיל רצהלא

 משקין שאר או "והשכר קפ"ב בסימן השו"ע וכלשון עליו, הבדיל שאז כייןחשוב
 חמר הוא אם מכדילין השכר על "אבל רצ"ו בסימן בלשונם וכ"ט המדינה" חמרהוו

המדינה".
 מיקרי והימחי בעיר מצוי שהיין מיקרי אימתי דברים. של גדרן א"כ לבררויש
 ובמה האיך לבדר יש ועוד אחר. דבר על ולכרך להקל ואפשר בעיד מצוי אינושנבר
 זה. במקום כאן המדינה חמר ומיקרי כיין חשוב שהוא משקה על להצביעאפשר
 להקל ואין במקומנו מצוי שיין מיקרי אם ובדורינו הזה בזמן הגדר לברר עודוצריך
 ובמקומנו בדורינו נקרא מה לברר צריך ועוד להקל, מקום שיש או ד"א עלולברך
 בזה שנחלקו וידוע ההוותה לבעלי נמסר הדבר ובאמת חשוב. ומשקה המדינהחמר
 מה על לידע כדי הענינים משרשי מעט להביא מקום שיש איברא להלן שיובאוכפי
 הדבריה.יסובו
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 אפרק
 במקום. מצוי יין איןבגדרא.

 במקום. כאן מצוי אינו שהמשקה והוא שנצרך הראשון התנאי לברר ראשונה יצאוזה
 יין שאין במקום וז"ל: שכתב קידוש לגבי רע"ב בסימן הטור דברי הוא לזה וראשותחילה
 מדינה, חמר משקין שאר הוי שם מצוי יין שאין כיון משקין, ושאר השכר על מקדשיןמצוי

 בפסחים שם ברא"ש )והוא מפרשים ויש העיר, בכל יין כשאין מדינה חמר שנקראופירשב"ם
 העיר, סביב יום מהלך גדל יין יהיה שלא כן אם אלא מדינה חמר הוי דלא מפרשים( ישבשם
עכ"ל.

 מפרש קפ"ב בסימן אברהם דהמגן הפוסקים, נחלקו בזה הראשונים של מחלוקתםובביאור
 במחצית להדיא וכ"ה המחלוקת. כן שמפרש מדבריו שמשמע הב"ח בדברי שם עצמו)ותולה
 המג"א כונת דזה המנ"א דברי כך לפרש סק"ט דלשם המנ"א בדברי רפ"ט סימןהשקל
 המג"א( דברי כן לפרש קפ"ב בסימן הגר"ז בשו"ע וכ"ה הנ"ל, הראשונים מחלוקתבביאור
 כאן גדל שלא אף בעיר יין וכשיש בעיר כלל מצוי יין יהיה שלא דבעינן היא הרשב"םדדעת
 כאן מצוי שיין מיקרי החנוני אצל לקנותו וצריכין אחרים ממקומות שמיובא אלאבעיר
 לקנותו. ואפשר החנוני אצל מצוי שהוא כיוןבמקום
 בעיר אין דאם בעיר, כאן גדל היין אם רק מיקרי במקום מצוי דיין היא הי"מ דעתאמנם

 סגי כבר החנוני אצל מצוי שהוא אף היין לגידול מקום אחד יום כמהלך סביבותיה ולאהזו
 בעיר. כאן מצוי היין שאיןליקרא

 בסימן הגדולה כנסת השיירי אמנם מצוי. שאינו בגדר בא להקל שי"מ הרי המ"אולדעת
 יין נמצא דאם לומר אלא כן י"מ כתבו שלא כן דעתי ואין וז"ל: וכתב המ"א על חולקקפ"ב
 אם אבל מדינה חמר השכר אין מקום באותו מצוי יין שאין אע"פ אחד יום מהלך לעירקרוב
 על מברכין ראין פשיטא אחד יום מהלך יותר מרחוק אותו שמביאין אע"פ הרבה מצויבעיר
 דהאי המ"א מדברי להיפוך הכנה"ג לשיירי ס"ל עכ"ל. מקום. באותו מצוי דיין כיוןהשכר
 ממקומות שבא ואף יין בעיר כאן מצוי יהיה שלא דבעי רק דלא ולומר בא להחמירי"מ

 לא העיר שבסביבות והיינו יין להשיג יהיה לא העיר שבסביבות כן גם דצריך אלאאחרים
 שרגיל אף יין להשיג אפשר ששם כיון היין גידול מקום שם יש שאם היין לגידול מקוםיהיה
 האלו השכנה"ג לדברי הביא רבה ובאליה הזו, בעיר מצוי שיין חשיב אעפ"כ לעיר מגיעאינו
 כמ"א. ודלא המחלוקת בביאור כמוהווביאר

 שבת מהלכות כ"ט בפרק דהרמב"ם הרמב"ם, שיטת והוא בזה יש שלישית שיטהאמנם
 שאין אע"פ שכר יינה שרוב מדינה וז"ל:כתב

 מקדשיי
 מדבריו עכ"ל. עליו, מבדילין עליו

 אינו שהיין כבר מיקרי שכר היא המדינה שתיית רוב דאם ולומר להקל שיצא מוכחנראה
 כך כל מצוי אינו אם בעיר יין מצוי אם שאף האנשים בשתיית תלוי שהדבר מקום באותומצוי
 ואפשר מקום באותו מצוי יין כאין כבר נחשב שכר הוא האנשים רוב שתיית כן שמשוםעד

 שכר. על ולברךלהקל

 בזה. האחרוניםפסקב.

 המג"א כפירוש לפרש וס"ל שבטור שניה כדיעה פסק קפ"ב בסימן שהב"ח הרי פסקולענין
 שבעיר בזה דסגי יצאו שלהקל כן( לפרש הב"ח בדברי עצמו תולה עצמו)שהמנ"א
 חנוני אצל יין הרבה שמצוי אף בקראקא ולפ"ז וז"ל: וכתב היין לגידול מקום איןוסביבותיה
 מהלך גדל שאין כיון בו מצוי היין שאין מקום ה"ל יין שם שגדל אחרים ממקומותשמביאין

 כמ"א אלו דברים והובאו עכ"ל. בביתו יין אין אם שכר כוס על ומברכין העיר, סביביום
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 לומר והוסיף שבטור. שניה וכדיעה הב"ח כדברי ולמעשה להלכה להכריע קפ"בבסימן
 נחשב עדיין וחשוב גדול גידול מקום אינו אם העיר סביב קצת גדל אם שאף בטורשמשמע
 מקום. באותו מצוי ייןכאין

 אלא ולמעשה. להלכה דהטור בת"א לישנא כהאי פסקו ג"כ והא"ר כנה"ג השייויאמנם
 היין שאין ליקרא שבשביל פסקו כן ועל לעיל, שהבאנו וכפי אתי לחומרא י"מ דהאירס"ל
 אחרים, ממקומות החנוני אצל לא ואפי' יין כלל מצוי אין שבעיר גם בעינן מקום באותומצוי
 היין. לגידול מקום אין העיר שסביבותוגם

 ולמעשה להלכה לפסוק עצמו בשו"ע מרן דדעת לחדש ואומר יוצא שם דהא"ראיברא
 וז"ל השו"ע. מלשון כל ומדייק שכו הוא המדינה שתיית שרוב בזה דסגי הרמב"םכדעת
 דבמדינה הרמב"ם כמשמעות דס"ל ומשמע מצוי. יין שאין בשו"ע כתב שם, רבההאליה
 עכ"ל. במ"א, כמשמע ודלא במגיד וכ"מ חמר, עיקור בעיר יין שם שיש אף שכר יינהשרוב
 היא בשו"ע מרן דעת דאף דס"ל נראה האחרונים ושאר המ"א שמסתימת שאף ואומרמחדש
 השו"ע שמלשון ס"ל שהוא הרי הרמב"ם. כדברי ולא מצוי אינו בגדר הטור כדברילפסוק
 ס"ל עצמו שהוא )אלא אדם. בני רוב בשתיית דתליא כהטור ודלא כהרמב"ם בזה דפוסקנראה
 יש דשבת הבוקר בקידוש ורק הרמב"ם, כשיטת לפסוק ולא המחבר דברן פסק על אפי'לחלוק
 להלן(. שיובא וכפי בוה להקלמקום

 כדעת בזה שס"ל ולפרש השו"ע מלשון כן לרייק זה בדרך ג"כ צעד שלו בשו"עוהגר"ד
 שס"ל אלא הרמב"ם כדברי שבטור הי"מ כונת עצמו שזה שאפשר שם ]ומצדדהרמב"ם
 יין השתיה שרוב הוא שהמציאות מורה זה בעיר הוא היין גידול מקום שאם הואשהמבחן
 היא שהמציאות ע"כ מורה זה העיר בסביבות היין לגידול מקום אין ואם מצוי כייןותשיב
 כדברי כונתם עיקר אבל הגידול במקום תלוהו ומשו"כ יין ולא שכר היא בעיר השתיהשרוב

 הרמב"ם כדברי למעשה הלכה ולפסוק כן משום ידו להניף לעשות והגדילהרמב"ם[.
 אחר. משקה על ולברך להקל כבר אפשר יין השתיה רוב שאיןשבמקום
 לגידול מקום בה שאין שבעיר לפסוק והב"ח המ"א שדעת הפוסקים בדעת כן אם לנועולה
 אין אם שרק לפסוק רבה והאליה כנה"ג השיירי דעת מקום. באותו מצוי יין כאין נחשבהיין
 כאין נחשב העיר סביב ליין גידול מקום אין וגם החנוני אצל לא ואפילו יין בעיר כללמצוי
 כאין כבר נחשב שכר היא המדינה שתיית רוב שאם לפסוק הגר"ז ודעת מקום. באותו מצוייין
 מקום. באותו מצוייין
 בזה. ברורה המשנהפסקג.

 הא"ר כביאור נקט שבטור המחלוקת ביאור דלגבי נראה, בזה ברורה המשנהודעת
 השכר על מברכין מצוי יין שכשאין ברהמ"ז של רכוס הלבתא ההיא קפ"ב דבסימןושכנה"ג,

 הרבה, יין נמצא עיירות שבשאר אף העיר באותו היינו מצוי. יין אין וז"ל: בסק"ח שםכתב
 שם נזכר דבטור ואף רע"ב, מסימן מתבאר זה כל וז"לי סק"ה הציון בשער ע"ז שםופירש
 ודאי המזון ברכת לגבי בענינינו העיר סביבות יום מהלך גדל יין אין אם דדוקא דעהעוד
 ג"כ דצריך ולהוסיף בא להחמיר דהי"מ הא"ר כדעת דנקט לכאורה לנו הרי עכ"ל, להקלדיש
 לגבי אבל זו כשיטה להחמיר יש והבדלה קידוש שלגבי אלא יין העיד סביבות יגדלשלא
 שבעיר בזה שסגי שבטור קמא וכדיעה להקל יש כוס צריכה לא הרי דבלא"ה המזוןברכת
 יין. איןעצמה
 דהוי במקום ודוקא שכר. על שמקדשין וז"ל: כתב קידוש לגבי סקכ"ד רע"ב בסימןוהנה
 עכ"ד. משקין ושאר משכר הוא  שתייתן ועיקר העיר בכל מצוי יין שאין דהיינו מדינהחמר

 כן גם שצריך ולומד לדייק הוסיף ולא העיד בכל מצוי יין שאין דק מדבריו מדנקטולכאורה
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 דאף דס"ל נראה בבהמ"ז שנקט כמו נקט ורק היין לגידול מקום העיר סביבות יהיהשלא
 ועוד קשה זאת שבטור. קמא דיעה על לסמוך ואפשר בחרא כי"מ להחמיר אין קידושלגבי
 המגן הוא העיר בכל יין יהיה שלא שצריך דבריו שמקור מציין כאן הציון דהשעראחרת
 והרי פוסקים. בשם מהמ"א והוא מ"ב עי' שמציין זה בדבר הלכה כביאור להדיא וכ"האברהם
 לא שכלל צריך ולא בעיר היין גידול מקום יהיה שלא דסגי פוסק לעיל שהבאנו כפיהמ"א
 הראשונים מחלוקת שמפרש לעיל שהוכחנו כיון והמ"ב שבטור, שניה וכדיעה בעיר ייןיהיה

 בראשונים שיטה אין שכלל דס"ל אלא בזה דסגי פוסק שאינו די שלא הרי הא"רכביאור
 מ"מ קמא וכי"מ לקולא פוסק אם ואף וכנ"ל. בא להחמיר דהי"מ ס"ל דהרי בזה דסגידס"ל

 בעיר יין גידול יהיה שלא סגי ולא המ"ב של עצמו וכלשונו בעיר כלל יין יהיה שלאבעי
 ביאור, וצריך אחרת פוסק עצמו שהמ"א אחר דהמ"א פסק על פסקו סומך כן אםוהאיך

 דסגי הרמב"ם שיטת על לסמוך אין קידוש דלגבי להמ"ב דס"ל וברור פשוט האומ"מ
 קידוש לגבי לדעתו אם להסתפק יש )וע"ז בעיר כלל יין יהיה שלא שצריך אלא שתיהברוב
 וכנ"ל(. העיר סביב גידול מקום יהיה שלא ג"כ שיהיהצריך

 בעיר יין נמצא ואפי' מצוי, יין אין וז"ל: בסק"ז שם וכתב הוסיף בהמ"ז לגבי קפ"בוכסימן
 להקל יש משקין ושאר משכר הוא העיר בני שתיית עיקר זה ומפני הרבה. מצוי שאינואלא

 בבה"ל רע:ב בסימן עיין וז"ל: סקכ"ד בשעה"צ שם ופירש עכ"ל, שכר על בהמ"זולברך
 מהרבה וכדמוכח וכו' להקל יש ודאי בהמ"ז ולענין מדינה חמר תשיב דבזה הרמב"םדדעת
 להקל אפשר בהמ"ז שלגבי ולמעשה להלכה להדיא שפוסק לנו הרי עכ"ל, וכו'פוסקים
 אין והבדלה קידוש דלגבי איגרא המדינה שתיית ברוב שסגי הרמב"ם דעת עלולסמוך
 במדינה. כלל יין יהיה שלא שבטור קמא כדיעה ורק זה עללסמוך
 צריך שלא בבהמ"ז להקל לעיל שהובא בסק"ח הוצרך מה דא"כ לפ"ז ביאור צריךוקצת
 שבטור קמא וכדיעה בעיר מצוי יין שאין שסגי אלא העיר סביב היין גידול מקום יהיהשלא
 וצריך המדינה. שתיית ברוב דסגי הרמב"ם שיטת על לסמוך כדי עד להקל שאפשר דס"לאתר

ביאור.
 קמא כדיעה להקל אפשר בהמ"ז דלגבי דס"ל זה, בפסק המ"ב בשיטת הדבריםולמסקנת

 שתיית ברוב דסגי הרמב"ם כדעת להקל אפי' ואפשר בעיר יין יהיה שלא שסגישבטור
 קפ"ב בסימן שכתב מפורשים מדברים שנראה וכפי והבדלה קידוש דלגבי איגראהמדינה
 וגם יין יהיה לא עצמו שבעיר גם שבעינן שבטור שניה כדעה להחמיר שיש הריוכנ"ל
 היין. לגידול מקום יהיה לא העירשסביב
 להלכה נפסק וכן כוס צריכה אינה דכלל דאמרי אית בהמ"ז דהרי פשוט הוא החילוקוטעם
 להחמיר אין הכוס על ומברך המובחר מן למצוה כשעביר אף ומש"כ קפ"ב בסימן שםבשו"ע

 ויראה וז"ל: קפ"ב בסימן כאן שכותב השולחן הערוך דברי עפ"י הדבר להטעים ונראה כך.כל
 על אלא שאינו קידוש של לטעם דומה אינו היין על אלא שאינו המזון ברכת של רכוסלי

 ביין, כתיב דזכירה היין. על זכרהו לקדשו השבת יום את דזכור קרא יש דבקידושהיין.
 לא בבהמ"ז אבל איבא, מיהא אסמכתא מ"מ היא אסמכתא להסוברים ואפ" מיין, דודךנזכירה
 עכ"ל. יין שתייתן רוב היה דאצלן משום הוא הטעם ואמנם כוס טעונה אלאאמרו

 עיקר עצמו הוא שכותב וכפי משקה חשיבות דבעי רק הוא יין דבעי דבהמ"ז כאןמבאר
 שעיקר דבמקום פשיטא וא"ב מצוי שהוא במקום שתיה עיקר שהוא מפני הוא הייןחשיבות
 לגבי אבל בהמ"ז עליו לברך שיכול כדי החשוב המשקה נקרא הוא אחר משקה הואשתיה
 ומוריד מעלה דאינו השתיה רוב דהוא משום להקל אין עדיין דזכירה מקרא יין דבעיקידוש
 במדינה. מצוי יין יהיה לא שכלל בעי ומשו"ב קידושלגבי
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 מיין. חביבנשפתד.
 אפשרות אין מצוי שיין שבמקום מוכרח כדבר והוכחנו העמדנו עכשיו שעד אףוהנה
 על ולברך להקל אפשר מסוים דבאופן כך, כל נחרצים הדברים אין מ"מ מדינה חמר עללברך
 מקום. באותו מצוי שהייץ ואף מדינהחמד

 ידיו נוטל דה הרי מיין יותר לפת מתאוה היה הל"ט: שבת מהל' בפכ"ט הרמב"םוז"ל
 שהוא במקום מ"מ היין על דקידוש דאף כאן פסק ענ"ל, ומקדש, המוציא ומברךתחילה
 ולקדש מהיין יותר הפת להעדיף יכול בביתו יין לו שיש שאף הרי מיין יותר לפתמתאוה
 עדיף. חביב נאמר ע"ז דגםעליו

 ומשמע הפת: על דמקדש הלכתא אהאי יוסף הבית וז"ל בזה נחלקו הפוסקים שאראמנם
 על מקדש ריפתא ליה חביבא אי הרמב"ם כמ"ש היין על לקדש מד"ס שמצוה ע"פשאף
 יין, לו שיש אע"פ הפת על מקדש מיין יותר לפת מתאוה שאם בהדיא הרמב"ם וכ"כריפתא
 אבל ריפתא, ליה דחביבא דודאי לקידוש יין אחר לחזר א"צ יין שותה שאינו מיולפ"ז

 דאפילו נוהגין ראיתי וכן היא, דוקא יין לו בשאין הפת על דמקדשין דהא שם כתובבהגהות
 שהצדק הרי לו הנראה דלפי דאף כאן כותב עכ"ל. לקידוש, יין אחר מחזר יין שותה שאינומי
 יש אעפ"כ הפת, על לקדש ויכול עדיף חביב אמרינן בביתו יין לו ביש שאף הרמב"םעם

 יין. לו כשיש יין על פת להעדיף לא המנהג הוא וכן עליושחלקו
 יקדש לא יין שותה שאינו דמי להדיא כתב ובא"ו וז"ל; וכתב עליו חלק שם הד"מאמנם
 או הפת על שיקדש ד' סימן ההפלאה ס"ס המיימוני בתשובת הוא וכן הפת, על אלאעליו

 דוקא אלא היין על לחזר דרגילין קאמר לא ב"י דאף ואפשר מאחרים. והבדלה קידוששישמע
 ולכן ממנו שותין אחרים שותה אינו שהוא שאף אחדים עם או ביתו בני עםכשאוכל

 כאן פוסק עכ"ל. הפוסקים. כדברי הפת על רק לקדש אין לעצמו כשמקדש אבל נהגו. וכןאיין מקדשיי
 יכול אחרים עם מיסב כשהוא ורק הפת על שיקדש ודאי מיין פת לו שחביב במקוםדודאי
 דבריו ומוכיח הפת על שיקדש ודאי לעצמו כשמקדש אבל ישתו שאחרים ע"מ היין עללקדש
 שה"ה להשוות להד"ם וס"ל הפת על שיקדש יין לשתות שלא בנודר שכותב הגה"ממדברי
 עליו. ויקדש הפת את שיעדיף מיין פת לו שהביבמי

 משום שותה דכשאינו פשיטא הד"מ כלל דימה דמה במק"ט כאן אברהם המגן צווחוכבר
 וודאי פת להעדיף דאין ודאי לו חביב שפת משום כשרק אבל הפת על דיקדש ודאינדר

 היין. עלשיקדש
 אמנם היין על לקדש צריך פת לו שחביב מי דאף המג"א וכ"ד הב"י דלדעת א"כ לנועולה
 הפת. על ולקדש להקל דיש וס"ל חולקהד"מ
 דנקטינן פוסקים ושאר להרא"ש דאפילו ודע וז"ל: בסקל"ב כתב ברורה המשנהומרן
 דעיקר הפת על מקדשין אין בעיר יין שיש דבמקום מודו ג"כ הפת על לקדש דמותרכוותייהו
 יש אפילו הפת על לקדש מותר אז היין מן יותר לו חביב הפת אם לדידהו אך היין, עלמצוה
 דמנהג כאן כותב עכ"ד, בזה, להקל העולם סומכין שע"ז ואפשר בדה"ח, פסק וכן ייןלו

 שכשחביב וב"י הרא"ש דברי על דסומכין בביתו יין כשיש ואף פת על ולקדש להקלהעולם
 אם אפי' והיינו הפת על יקדש לא בעיר יין ואם וכתב: הוסיף כאן ובבה"ל פת, להעדיףמותר
 יכול מיין יותר לו חביב הפת שאם שפסק ראיתי בדה"ח אמנם היין מן יותר לו חביבהפת
 ובטור מיין יותר היינו ליה חביבא דריפתא דמפרש משמע מהרמב"ם והנה הפת, עללקדש
 דבאופן ונראה ממנו, ונהנה מקובל אינו שהיין היינו ליה חביבא דריפתא משמע האי רבבשם
 לכתחילה. הפת על לקדש הב"י דעת על לסמוך נוכל בודאי האי דב שציידזה
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 שיש ואף הפת על לקדש יכול יין לשתות מסוגל אינו שאם ולמעשה להלכה א"כ כאןפוסק
 על לו יש כך שהנוהג נראה ומ"מ לכתחילה להקל שאין הרי לו חביב שהפת רק ואם ייןבידו
 שיסמוך.מי
 מפח, חביב מדינהכשחמרה.

 לברר ויש מהיין יותר כשחביב עליו לקדש אפשר אם פת על יסוב הנ"ל הנידון כלוהנה
 מהיין יותר עליו חביב שהוא במקום עליו ולברך להקל מקום יש ג"כ מדינה בחמר אםא"כ
 בביתו, יין שישואף

 וז"ל; הרמ"א שם שכתב הכדלה לגבי רצ"ו סי' בשו"ע להתיר כמפורשים הדבריםילכאו'
 עפ"י ולכאורה עכ"ל, עליו. דחביב משום יין על ולא שכר על פסח במוצאי להבדילונהגו
 משמע בדבריו חלק ולא בסתם דכתב מהא וגם עליו חביב שהשכר לטעם מדהוצרךפשוט
 במוצאי שעכשיו משום השכר על לכרך יכול אעפ"כ בביתו יין לו דיש דאף היא דבריודבונת
 מכאן נלמד וא"ב מהיין, יותר עליו חביב הוא הפסח ימי שבעת משתייתו שנמנעו אחרפסח
 הדברים וכן עליו לברך שיכול מיין אחר משקה או שכר לו שחביב באופן מקוםלכל

 חביב השכר אם מיהו היין. על יבדיל מצוי שהיין דבמקום וז"ל: שכתב בבה"ל שםמפורשים
 הרמ"א דכונת להדיא דמפרש הרי בהגה"ה, וכדלקמיה השכר על לקדש יכול מהיין יותרעליו
 החביב. להעדיף יכול בביתו יין לו שכשיש אףהוא

 ונהגו לשונו: וזה אלו הרמ"א דברי על כתב רצ"ו בסימן שם אברהם דבמגן אמנםהן
 לו כשאין אפי' דהא אסור אשכנז בארץ אבל מדינה חמר שהשכר במקום דוקא ונ"ללהבדיל,

 להקל אין אשכנז דבארץ כאן כתב עכ"ל. עליו, חביב ואינו לו כשיש כ"ש אסור כלליין
 ארץ שאני מה פירש יג בסעיף כאן השולחן והערוך חביב שהוא ואף השכר עלולהבדיל
 הלשון אמנם יין, שם שמצוי משום כלומר אסור, באשכנז אבל המ"א כתב וז"ל: וכתבאשכנז
 שנתבאר וכמו מותר בלא"ה הא חיבוב משום פסח במוצאי איריא מה דא"כ כן משמעלא

 ולכן מדינה חמר כן גם השכר והוי בשכר גם שרגילין אלא יין שיש במקום דאפילוונראה
 בט"ז וכ"מ חביבות משום אשכר מבדיל פסח במוצאי ורק איין להבדיל מחויב השנהבכל
 עכ"ל.סק"ג,

 הוא הרמ"א רכונת הנ"ל, המ"ב כדברי דלא להורות המ"א כונת גופא דזהו לפרשס"ל
 על לסמוך אין המ"א דלדעת לנו יצא וא"כ חביב, על לסמוך אין יין וכשמצוי יין מצויכשאין
 הנ"ל. ברורה המשנה כדברי ודלא בביתו יין כשיש יין על לברך וחייביםחביב

 בדברי השולחן הערוך פירוש על שם הלקו עצמו ברורה והמשנה האחרונים דשאראיכרא
 מפני אלא מצוי שהיין מפני לא אסור אשכנז שבארץ הוא המ"א דכונת לפרש וס"להמג"א
 אחר משקה על ולברך להקל שיוכלו שבשביל בארוכה להלן שיבואר וכפי מצוי אינושהשכר
 שבארץ שמפני לומר המ"א וכונת המדינה, לבני בשתיה תדיר יהיה ההוא שהמשקהצריך
 המובא המ"א בדברי להדיא וכ"ה עליו. להבדיל אין ורגילה תדירית שתיה השכר איןאשכנז
 במקום אלא עליו להבדיל יכול אינו עליו שחביב מי ואף וז"ל: י' סעיף כאן הגר"זבשו"ע
 שום על להבדיל יכול אינו מדינה חמר שהוא שם גדל שהיין במקום אבל מדינה חמרשהוא
 שמפרש לנו הרי המ"א, הוא אלו דברים דמקור שם ומציין בעיר. יין כשאין ואף אחרמשקה
 כותב שהרי השכר על לברך אין וממילא מצוי שהיין משום החסרון אין אשכנו דבארץבהדיא
 ואינו מצוי אינו דהשכר משום הכונה אלא השכר על להבדיל אסור בעיר יין כשאיןשאף
 וז"ל: סקי"א במ"כ כאן וכ"ה עליו, להבדיל אין ומשו"כ מדינה כחמר נחשב ואינו שםתדיר
 שהוא מה מהני לא מדינה חמר הוי דלא אשכנז בארץ אבל מדינה חמר שהשכר במקוםודוקא
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 ביין ולא חשוב שאינו בשכר הוא שהחסרון להדיא לנו הרי עכ"ד. עליו להבדיל ואסורחביב
 מצוי.שהוא

 ולברך להקל אין מצוי שהיין שבמקום שאף האחרונים הפוסקים דעת א"כ ברור לנועולה
 שצדיך )ודק עליו לברך יכול מיין יותר לו חביב השני שהמשקה באופן מ"מ אחר. משקהעל

 חמר נקרא שהוא הרי בעיר מצוי כשיין הרגיל דבאופן מדינה חמר יהיה השנישהמשקה
 הערוך וכלשון חשובים ששניהם מקום יתהוה אם ורק בעיר, החשוב המשקה שהואמדינה

 כן וכמו חביב, על ולברך להקל אפשר בזה בשכר אף שרגילים אלא יין שיש במקוםהשולחן,
 היין על לברך צריך הדין שמעיקר שאף יין מצוי בביתו הוא אבל בעיר מצוי אינו דהייןבאופן
 קידוש לגבי אדם החיי שפסק הדברים הן והן לו, הכיב הוא אם אחר משקה להעדיףיכול

 ביום עליו לקדש יכול שרוף יין לו חביב ואם ק"ל: ער"ב בסימן ברורה המשנה והביאוהבוקר
 עדיף. שהביב וכנ"ל עכ"ד. מדינה. חמר שהוא במדינתנולכתחילה

 הלכתא לגבי מפת עדיף אפי' מדינה דחמר בזה להוסיף עוד נראה הפוסקים דבריומפשטות
 במקום רק חביב כשהוא פת ולהעדיף להקל אין לעיל שהובא הבה"ל הכרעת לפי הרי דבפתזו,

 יכול אכל מיין יותר פת לו חכים כשרק אבל יין לשתות לו וקשה כלל עליו מקובל אינושהיין
 חמר לגבי אמנם להדיא, לעיל שהובא בבה"ל וכמבואר הפת על ולקדש להקל אין ייןלשתות
 מפשטות נראה וכן יין. על להעדיפו כבר אפשר גרידא יותר חביבות משום דאף נראהמדינה
 סתם רק יין לו שקשה למי דדוקא כתב ולא שכר על פסח במוצאי שהבדילו הרמ"א שללשונו
 עליו. ולברך להקל כבר אפשר גרידא חביבות שמשום ומשמע מיין יותר חביב שהואניון

 הרי זה במקום אם היין מן עליו חביב מדינה שהחמר במקום אם לבאר לנוונותר
 להעדיף ויכול רכוס הדין עיקר שהוא כיון יין על ולברך להעדיף שיכול דברשוחושהעדיפות

 החביב על להבדיל מחויב שבזה דילמא או לו. חביב שהוא כיון מדינה חמר עלולברך
 בספר שהובאו שליט"א אויערבך הגרש"ז ומדברי דיין. עדיפות על לגמרי גובר עדיףשחביב
 בזה. הסתפק דקצת נראה היה סק"ו שם בהערות ס' סימן כהלכתה שבתשמירת
 חביבות לגבי אבל זו נקודה על ממש שמדבר שנראה שם הב"י דברי בזה להביאונראה

 שהב"י שניהם. על לברך שיכול לכאורה והכריע פת לו כשחביב יין להעדיף רשאים אסהפת
 לו שיש ואף הפת על מקדש פת לו שחביב דבמקום הרמב"ם ושיטת שיטתו להוכיח רוצהשם
 אריפתא מברך ריפתא ליה דחביבא זימנין דאמימר ע"ב ק"ו דפסחים מגמ' להוכיח ורוצהיין

 לו בשאין דאי הרמב"ם כדברי הוא יין לו שיש שאע"פ דמשמע למירק ואיבא הב"י: שםוכתב
 שמתאוים בנ"א סתם וא"ב הפת על אלא לקדש לו א"א נמי ריפתא ליה חביבא לא אפילויין
 ושמא החביב, להקדים דמצוה היין על ולא הפת על לקדש להם היה מלמשתה למאכליותר
 מקדים כשאינו מ"מ בידו הרשות עליו ולקדש החביב להקדים רצה שאם שאע"פ לומריש

 עכ"ד. עבד, שפיר היין על לקדש סופרים מדברי דמצוה כיק היין על ומקדשהחביב

 שהקפיד דאמימר מהא להוכיח רוצה שהיה פת ולגבי יה דבר ממש כאן לברר באולכאו'
 דמ"מ לומר דאפשר תי' וע"ז מיין, חביב להעדיף דצריך דמוכח לו חביב כשהיה פת עללקדש
 הדין שהוא ונאמר נענה אגו גם וא"כ מפת להעדיפו בידו הרשות יין על מצוה שעיקרכיון
 הרשות היין על מצוה שעיקר כיון מ"מ עליו לברך ויכול עדיף שחביב שאף מדינה חמרלגבי
 דבריו(. יעו"ש רע"א סי' השקל במחצית זה בכעין )שו"ר עליו. ולברך מחביב להעדיפובידו

 דשבת. בוקר קידושלגבי1.
 העיר באותו מצוי יין כשאין רק אחר משקה על ולברך להקל שאין כאן עד לנו עולהומ"מ

 הפוסקים הביאו שכבר אלא יין, על להעדיפו בידו הרשות לו חביב האחר כשהמשקהורק
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 ואף אחר משקה על ולקדשדשבת הבוקר בקידוש להקל מקומות בכמה היה ישראלשמנהג
 דרכו. לפי כ"א זה דבר ליישב הפוסקים ונתחבטו בעיר מצוי היהשהיין

 על בבוקר שמקדשין ישראלמנהג על לתמוה ואיכא וז"ל כתב רע"ב בסימן כאןדהב"ח
 הכמיס כאסיפת הועד וביום כאן( השקל המחצית הגיה )כן בביתם יין להם יש ואפי'השכר
 ועד באותו שהיו הזקנים העידו כי כך, נהגו למה מבניהם זו שאלה נשאלה שנים לד'קרוב
 בוקר בסעודת לקדש כך נהגו ז"ל לוריא שלמה ומוהר"ר ז"ל שכנא מוהר"ר הרבניםדגדולי
 אז הגיע ולא בבוקר ולא בלילה אלא היין על קדשו ולא בעיר, יין שהיה אע"פ שכר עלדוקא
 עכ"ד. זה, מנהג ליישב התחלהשום

 זה, מנהג בטעם עולם גדולי ע"ז ודנו ישבו שנבר שמביא וכמו הב"ח כאן בזהנתחבט
 הסעודה תוך שישתו המשקין לפטור שרצו מפני כך שעשו ולומר לחדש רוצה שםוהב"ח
 כאן ואין דבריו בפירוש הרבה האחרונים נתחבטו וכבר הסעודה לפני שהכל ברכוומש"כ
 זה. בדבר להאריךמקומו

 במחצית שם שביאר )וכפי זה מנהג של פשרה מיישב רע"ב בסימן כאן המג"אאמנם
 ליין גידול מקום שם היה לא אבל יין מצוי היה הגדולים אלו של דבמקומות דבריו(,השקל
 נחלקו דא שבכגון הבאנו כבר לעיל והרי אחרים. ממקומות הובא שם מצוי שהיה שהייןאלא

 הרי ולאלכה מצוי יין כאן שנחשב או שכר על לקדש ואין מצוי כיין נחשב אםהפוסקים
 כך( פוסק דהמ"א לעיל שהבאנו )וכפי השכר על לקדש ואפשר מצוי יין כאין שנחשבפסקינן
 החמירו דבלילה אלא השכר על בלילה אף לקדש אלו במקומות אפשר היה הדין מעיקרוא"ב
 בקידוש אבל עליו. ולקדש כדוקא יין להשיג עצמם ודחקו זה היתר על לסמוך שלא עצמםעל

 שהרי הוא, דיום לקידוש הלילה קידוש בין שחילקו והטעם בזה להקל מקום מצאוהבוקר
 ומשו"ב יין, בדאיכא ואף הפת על לקדש אפשר מיין יותר חביב דכשהפת לעיל הבאנוכבר

 יד"ח יוצא כבר שבזה הפת על המוציא ומברך בוצע אח"כ דבלא"ה כיון הבוקרבקידוש
 קידוש חובת קיימו אם שאף עצמם על הקילו הנהנין ברכת אלא עיקרה דאין הבוקרקידוש
 יין, יצריכו ולא השכר על רק שיעשוה הקילו אעפ"כ גרידא הפת על סמכו ולאכתיקונה
 אינו קידוש של עיקרו בלילה שהרי הפת ברכת על לסמוך שא"א הלילה בקידושומשא"ב
 על החמירו ומשו"כ הפת בברכת כלל יוצא ואינו השבת קידוש ברכת אלא הנהניןברכת
 הדין. כעיקר יין על דוקא שיקיימוה כתיקונה קידוש חובת כשקיימועצמם

 לקידוש הפת, על דסמכו הבוקר קידוש בין ולחלק להטעים הרמ"א מוסיף נופךוכתוספת
 מיין יותר לו בדחביב רק זהו הפת על לקדש דאפשר הא לעיל הבאנו שכבר כמו דהריהלילה,
 יותר לו חביב ופת מלשתות לאכול יותר תאב ומסתמא דריקנא אליבא שהוא בבוקרוע"כ
 לסמוך ואין מיין יותר אצלו חביב הפת אין בלילה אבל הפת, על לסמוך אפשר משו"במיין
 יין, על דוקא קידשו משו"כ הפת על קידוש עלא"כ

 ממרחקים בא הוא ואין לרוב יין מצוי אם הבוקר בקידוש שאף יוצא המ"א לביאורומ"מ
 שם רבה דהאליה איברא יין על לקדש בדוקא וצריכים הבוקר בקידוש אפי' להקל מקוםאין
 כאן וז"ל יין, שמצוי אף להקל שאפשר שפעמים יוצא ולדבריו המנהג בישוב אחר בדרךנקט
 שכתבתי השו"ע משמעות על התורה מן שאינו שחרית בקידוש שסמכו נ"ל ויותר רעב:בסי'
 כאן ביאר עכ"ל. ביוקר, הוא המצוי יין ומיעוט שכר יינה רוב דבמדינתם משום הקודםבסעיף
 הבאנו שכבר וכפי שכר אנשים שתיית רוב היה דבמדינתם משום נובע להקל שנהגודהמנהג
 הוא לעיל, וכמובא כך הוא השו"ע דעת שאף לדייק ס"ל רבה והאליה הרמב"ם, דעתלעיל
 שהוא הלילה  שבקידוש אלא השכר, על לקדש לכתחילה ואפשר מצוי יין כאין תשיבשכבר
 שהיין זה ובצירוף מדרבנן שהוא הבוקר כקידוש אכל זו, דיעה על לסמוך רצו לא התורהמן
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 ומשו"ב מצוי, יין כאין נחשב כבר זה שמקום הרמב"ם ע"ד להקל עצמם סמכו ביוקרהיה
 השכר. על לקדש לכתחילההתירו

 במדינה כאן גדל שהיין במקום אף הבוקר בקידוש להקל מקום יש הא"ר דלדעת לנועולה
 כאן הט"7 קדמו כבר ובאמת שכר. הוא המדינה שתיית ורוב לרוב מצוי הוא אין מקום מכלאם

 במדינות כגון ביוקר היין אם דמ"מ אלא בסק"ו: כאן וכדבריו זה, דרך על העולם מנהגבישוב
 לא ומש"ה בכך. וסגי בלילה חיוב שיש כמו גמור חיוב שאין כיון יין אחר מהדרין איןאלו
 וכפי סקכ"ט כאן ברורה ובמשנה עכ"ל. ביום היין על לברך במדינתו הגדולים אפ"נהגו

 הוא הט"ז שכונת אהדדי וכרכי והא"ר הט"ו דברי מחתא בחדא הביא בשעה"צ שםשמבאר
 השתיה כשרוב להקל הרמב"ם שיטת על עצמם סמכו ביוקר שהוא שכיון הא"ר כדבריג"כ
 שכר.היא

 יין שם גדל שאין דבמקום העולם מנהג שמיישבים איך הפוסקים דברי לפי א"כ לנועולה
 כאן גדל שהוא ובמקום בבוקר בשבת השכר על ולקדש להקל דיש ודאי ממרחקים שבאאלא
 המ"ב ומרן בזה, והט"ז והא"ר המ"א נחלקו ביוקר הוא והיין שכר היא המדינה שתייתאבל
 והא"ר. הט"ז כדברי להכריע ולמעשה להלכה מביא בסימןכאן
 הבוקר בקידוש החסידיםמנהגיז.

 ובפרט ביוקר הוא ואין כאן וגדל לרוב מצוי כשהיין שמ"מ ברור נראה הפוסקיםומדברי
 דוקא ומוכרחים הבוקר בקידוש אף להקל מקום שום שאין יין היא המדינה שתייתכשרוב
 שנהגו החסידים מחצרות בכמה שנהגו המנהג ומפורסם ידוע שככר איברא היין עללקדש
 וקידשו שהקילו אלו חצירות שנהלו המפורסמים הצדיקים בראשם עטרותיהם שנהגוכפי

 ושכר. יי"ש על בבוקרבשבת
 והרה"ק מלובלין הרה"ק החסידות רועי גדולי שנהגו המנהג על והולך סובב בזהוהנידון
 היין. על ולא יי"ש על בבוקר בשבת לקדש לברכה צדיקים זכר מרופשיץ והרה"קמרימנוב
 היה שהיה והמעט במדינה יץ מצוי היה שלא משום היה כך שנהגו מה דבל דאמרידאית
 אתם היה כמוס דטעם דפשיטא )ואף היין. על לקדש שלא בעצמם הקילו ומשו"בביוקר

 היו להם שהיה טצדקי דבל ודאי דאל"ה אחר מטעם ואם סוד ע"פ אם יי"ש על קדשושמעיו"כ
 לא שיין כיון ההלכה עפ"י מעוגן היה המנהג עיקר מ"מ בהידור המצוה לעשות כדיעושים
 על לברך דאין פשיטא מצוי שיין במקום אבל מדינה( לחמר השכר והיה במדינה מצויהיה

 מדינה תמר ג"כ שהוא באופן אפ" יי"ש על ולברך להקל אין ובזה מצוי ריין כיוןהשכר
 וס"ל מדינה( כחמר בזה תשיב היי"ש שגם יי"ש והן יין הן לשתות במקום שהדרך)וכגון
 להקל אין הצדיקים אלו לדעת דאף ודאי למאד יין שנפוץ האלו בזמנים דא"כ זולשיטה
 יי"ש. עלולקדש

 דס"ל דשכיח במקום אפילו היה הצדיקים אלו שנהגו דהמנהג דר"ל מהגדולים דישאיברא
 של לשונו וכ"ה היי"ש, על לקדש הוא ההידור בבוקר בשבת אופן שבכל עמם הכמוסומטעם
 בעצמו שהיה זקן ת"ח לפני העיד אבל קע"ה: סימן ח"א מהרש"ם בשו"ת הגאוניםגאון

 שהיה והגם וכו'. יי"ש על ביום לקדש לתלמידיו שצוה זצ"ל מרופשיץ הגה"ק בפניבמעמד
 לפני הועד וכן לתלמידים, הלכה להראות כדי ביי"ש שמכבדהו אמר השולחן על לפניויץ

 וכדאי דצ"ל מלובלין הרה"ק בשם לפני הועד וכך וכו' כן שנהג זצ"ל מקאמינקא הגה"קבשם
 שמנהג היא ההוראה זקן האי שקיבל והקבלה עכ"ד. היום, בקידוש עליהם לסמוךהם

 ולמעשה להלכה כך משום עליהם וסמך השולחן, על יין כשהיה אף היה להקלהצדיקים
 השכינה אחר להרהר רשות לנו ואין נקבל היא שקבלה שאחר ופשיטא כמותם.להכריע
 ההר. את המנהג ויקוב מגרונםשיצאה



 סט)שסט( )גז( ג מען לשי

 במדינות שדרו מפני היו צדיקים הני של הטעם שכל ומסארים שחלקו מהגדולים דישאלא
 שהם לומר וחס חלילה אחרים במקומות אבל הקילו ומשו"ב יין בדוחק שהיה וגליציאפולין
 הני מכל עכ"פ וכו' וט"ז מג"א עי' רע"ב: בסי' או"ח הנימוקי בעל וז"ל זה. בדברהקילו
 לא שם, ומצוי גדל שהיין אונגרין במדינת יי"ש על לקדש היתר שום שאין נראה רברביאשלי
 אך מצוי שהיין הגר במדינת אינו וזה ביי"ש יום בכל שתיה רוב שצריך המג"א לדעתמבעיא

 וגליציא בפולין רק היה לא וזה שם, גדל שהוא הגר במדינת למימר ל"ש ביוקר יין אםגם
 היה ומשו"כ יין להביא יכלו לא החורף בימות וממילא ביניהם המחברים רכבות היהולא

 הק' רבינו רב מעשה על לסמוך רוצים מעשה ואנשי חסידים הרבה והנה מדינה, חמרהשכר
 וזקנים ת"ח לפנינו העידו אמנם יי"ש, על בבוקר בשבת קידש אשר מצאנו חיים דבריבעל

 יין על בפניו קידש שאחר הלז במדינה אז נהג באונגרין ד"ח בעל כשהיה בבירורשידעו
 בביתו שנהג ממנהג לשנות רצה לא הנראה וכפי  שהכל עליו ובירך יי"ש כוס לקחואח"כ
 מפי בע"כ יצא ע"כ זו במדינה מדינה חמר שאינו מפני אך לו. שהיה סוד טעם ומפניבפולין
 עכ"ד, יי"ש, טעם ואח"כאחר

 כבר ידוע ומתמיד ומאז מצוי, כשהיין יי"ש על ולברך להקל אין שבשו"א גאון להאיוס"ל
 להקל וגליציא מפולין שמוצאם אלו ובעיקר החסידים מחצרות שיש בזה. המנהגיםשינויי
 שלא וליטא רוסיה מארץ שמוצאם אלו ובעיקר יש ומאידך יי"ש, על בבוקר בשבתולברך
 משמיה בה דמטו )ואית שאמרו עד בזה המקילים כנגד ככרוכיא צווחו ואף בשו"א כןהתירו

 בבוקר בשבת המקדש שכל זצ"ל( דהרעק"א משמיה דאמרי ואית זיע"א מירוסלעבדהגר"ש
 זה שנהגו מנהגים בין ראשנו להכניס לנו ואין כגוי, ששותה או כגוי שמברך או יי"שעל

 וכו'. לישראל להם והנחמכבר

 וה. מפרק העולהסיכוםח.

 שאין והוא שצריך הראשון התנאי דלגבי א"כ יוצא הדברים בשרשי לעיל שהרחבנוואחר
 שאין נקרא מה ההגדרה עצם ולגבי מצוי היין שאין במקום רק מדינה חמר על ולקדשלהקל
 לאחת, אחת ונסכמם כוס הטעונין הדברים בין מינה נפקא שיש הרי מקום, באותו מצויהיין
 ברורה. המשנה מהכרעות שעולהכפי
 ועדיף יין כלל בדליכא ואפי' מדינה חמר על ולקדש להקל אין כלל הלילה: קידוש לגביא.
 מדינה, חמר על ג"כ לקדש בדיעבד יכול פת אפילו לו כשאין אמנם הפת, על שיקדשטפי
 מדינה כחמר נחשב לא דבלא"ה בעיר יין כלל בנמצא אין אם רק בזה להקל אין מקוםומכל

 המ"ב. של לשונווכפשטות

 ואם מדינה. חמר על ולקדש להקל יכול בעיר כלל מצוי יין שאין במקום הבדלה: לגביב.
 חמר על ולקדש להקל יכול מיין עליו חביב מדינה כשהחמר אז בביתו יין יש עצמולו

 היין. על לקדש וחייב להקל אין מיין עליו חביב כשאין אךמדינה,
 חמר על ולקדש להקל יכול ביוקר כשהיין הרי המ"ב להכרעת הבוקר: קידוש לגביג.
 שהקילו מהחסידים שיש איברא יין, ולא זו שתיה הוא המדינה שתיית רוב כשרק אףמדינה
 ענין. בכלבזה
 הוא המדינה שתיית שרוב במקום מדינה חמר על ולברך להקל אפשר המזון: ברכת לגביד.
 מיין. ולאבזה
 בזה. בזמן שנוהגיםמנהגח.

 והאיך יין כמצוי נחשב ומתי האיך דברים. של בגדרן הפוסקים בדברי הרחבנו כאןעד
 אנו מעמדנו לבאר עדיין לנו ונותר מצוי. שהיין ואף להקל אפשר ובמה יין מצוי כאיןנחשב



 וישראל" אהרן "ביתקורץ )אק(ע

 על ולברך להקל ואין בו מצוי שיין כמקום הוי אי ובמקומותינו, אנו ובדורינו הזהבזמן
 יין. בו מצוי שאין כמקום דהוי או אחרמשקה
 מזמן העולם סדרי שנשתנו אחרי שעתה הרי מבין, לכל מובן וכדבר פשוט שנראה מהולפי
 והמשאיות המכוניות דניידי רכבי הני המצאת ע"י ההםהפוסקים

 שמוליכיי
 מדכא ומביאין

 שווקי וע"כ ונהיינו נדמנו קטן וכעולם מטלטלין ושאר ובהמה אדם להכא ומהתםלהתם
 דלא הרי יין במיני ומלאים מוצפים ישראל בארץ כאן ובפרט שם דרים שהחרדיםהמקומות
 מצוי כיין חשיב כבר אחרים ממקומות שבא אף במקום יין יש שאם הפוסקים דלאלומיבעיא
 אלא החנויות, בעלי ע"י לרוב שמובאים כיון במקומינו מצוי כיין נחשבים כולנו אנושא"כ
 היין גידול מקום שיהיה שצריך אלא יין מצוי ליקרא פכך סגי שלא שם הפוסקים לאלידאף

 לעיר עיר בין שהקשרים בזמנם אלא נאמר לא זה דדבר נראה יום כמהלך עד העירסביבות
 היה לא שהיין הדבר הביא ממילא כאן היין גידול מקום היה שלא וכיון וחלשים רופפיםהיו
 במקום כלל תלוי אינו במקום המוצרים ותדירות ששכיחות בזמנינו אבל לרוב, כך כלמצוי
 זה, במקום השתמשותו מידת ולפי עליו שיש הביקוש היקף לפי שתלוי אלא וייצורוגידולו
 במדינה כאן ומיוצר שגדל שדבר המדינות בין רק לחלק אין בזה לחלק האומר יאמר אם)ואף
 במדינה אבל שעליהם, והמכס והיצוא היבוא חוקי משום אחרת במדינה מצוי כך כלאינו
 היין וייצור ענבים בגידולי שמשופעת הקדושה בארצינו כאן וא"ב בזה( הבדל כלל איןעצמה
 שנחשב מקום שום אין היין, גידול מקום שהוא ישראל ארץ צ"ז, סי' שבת המנחתוכלשון
 במקום. מצוי ייןכאין

 מור בספרו עמדין יעקב ר' האחרונים מגדולי אחד בדברי ממש מפורשים הדבריםומצאתי
 דלעיל, הטור דברי על רע"ב בסימן וז"ל זו הלבתא על אלו כדברים ממש שכותבוקציעה
 מקדשין אין בספינות שמביאין לרוב מצוי יין שאם נראה יום: כמהלך גדל יהיה שלאאא"כ
 מללו ברור דבריו עכ"ל. פרסאות, מאה המדינה סביב כלל גדל יין אין אם אפילו השכרעל
 אבל כאן, יין הימצאות מיעוט משו"כ כשנובע רק הוא היין גידול מקום אי של החסרוןשכל
 יין, מצוי שאין כמו נחשב אין בספינות שמובא בדבריו שמביא וכפי כלל פוגע הואכשאין
 שמצוי כמקום נחשב שכ"מ וכו' רכב ידי על מיובא שהכל כהיום שכ"ש ונאמר נחזיק אנוואף
ייז.

 בעלי גדולי מדברי ויסודו העולם כל בפי ששגור הדבר על לתמוה יש מקום הרבהומעתה
 ובספר ע"ה סימן ח"ב או"ח משה אגרות שו"ת )עי' הפסק בספרי להלכה נפסק וכןההוראה
 לברך הדחק בשעת יכול יין לו שאין במצב שכשאדם ס'( וסי' נ"נ סי' כהלכתה  שבתשמירת

 אחרי תמוהין הדברים ולכאו' יברך, משקה איזה על דעתם להלן שיובא וכפי אחר משקהעל
 לא אחר משקה על לברך שיוכלו שבשביל הפוסקים וכל ושו"ע הטור מדברי לעילשהוכחנו

 דרכו לפי וכ"א במדינה כלל מצוי יין יהיה שלא שצריך אלא יין אין שלמברך גרידא בזהסגי
 משקה על ולברך להקל כלל מקום אין לכאו' יין כמצוי ומיקרי נחשב שבמקומינו וכיוןבזה,
 יין. אין עצמו שלו ואףאחר

 שאל שכבר ג' חלק או"ח שליט"א וואזנר מהגר"ש הלוי שבט שו"ת בספר אח"כומצאתי
 כלימוד רק לזה הגון טעם מצא ולא בזה נתקשה מאז שכבר לו השיה הוא ואף זו הלכה עלא'

 אע"פ משקין אשאר בבוקר שמקדשין העולם במנהג נתקשה כבודו הנה שם: לשונו וזהזכות.
 מקום בכל לרוב יין ויש מצוי שהיין אע"פ אשיכרא להבדיל נוהגים וכן מדינה, חמרשאינו
 מעודי אני גם הנה מדינה. חמר נקרא אינו רע"ב סימן ופוסקים בטור הדיעות לכלוא"כ

 רע"ב בסימן הב"ח זה כעין נתקשה וככר זו, להנהגה הגון טעם מצאתי ולא ביה,נתקשיתי
 הידוע ע"פ אפשר בדרך י"ל אמנם משקין, אשאר בבוקר לקדש דמהדרין העולם מנהגעל



 עא)שנא( )גז( ג גליון לשנה

 ע"א מ"ז שבת תוספות ועי' שתייתן, עיקר זה היה יין ששכיח דבמקום דוכתי בכמהבש"ס
 היו ולא מים במקום יין שותין היו בגליל כמו יין ששכיח שבמקום שכתב בגלילאד"ה

 ודאי מוכח זה מ"מ בגליל כמו היה לא מקום דבכל ונהי לרפואה, רק כלל במיםמשתמשים
 דהיו הש"סככל

 מרביי
 הטבעים שנשתנו הזה ובזמן משקין, שאר ולא מים ולא יין לשתות

 בני אחינו ובפרט אדם, בני של שתייתן סתם היין נעשה לא יין ששכיח במקום שגם זהבענין
 אין בעיר ושכיח מצוי שהיין מה כן ועל היין. על ולא משקין אשאר מהדרין ובפירושישראל

 בקידוש ומ"מ זכות, דרך הנלענ"ד זה בזה"ז, מדינה חמר משקין שאר יקראו שלא גורםזה
 הנעשה יין על אלא לקדש שאין אומרים יש דבלא"ה כיון זה על לסמוך קשה שבתליל

 ומותר עכ"ל, זכות. לימוד משום בזה איכא והבדלה הבוקר בקידוש אבל דוקא,מענבים
 זכות בדרך רק ישוב ומוצא בדה נתחבט שליט"א עצמו הוא שכבר אחר למותר אך בזהמילין
 בזה. העולם מנהג רב ישוב צריךועדיין

 נמרק
 חשוב. משקהבגדריא.

 אפשר אי במקום מצוי יין שאין שאף והפוסקים השו"ע מלשונות לעיל הבאנו כברוהנה
 חמר ומיקרי ליין וכתחליף זה במקום תשיב שהוא משקה על ורק שהוא. משקה כל עללברך
 בתחילת שהבאנו' וכפי דברים של גדרן מהו לברר וצריך לברך, אפשר המדינה ייןמדינה
דברינו.
 חשוב, משקה שהוא עליו ולהצביע לומר שנוכל למשקה הראשון והתנאי הדברוהנה
 סק"א קפ"ב בסימן המ"א וז"ל ויום, יום בכל לרוב ההמון לשתותו שרגילים משקהשיהיה
 וכתב להלן, שיובא וכפי מדינה נחמר נחשב שהוא הט"ז שכתב והמעד השכר למשקהבנוגע
 מדינה חמר והוי דבש המי לשתות שרגילין במדינות אלא אלו דברים ראין ונ"ל המ"א:ע"ז
 בסימן המ"א עוד וכ"כ עכ"ל. מדינה, חמר הוי לא לפרקים אלא אותו שותין שאין במקוםאבל
 במדינות אלא יי"ש על מקדשין דאין ונ"ל וז"ל: שכותב שרף היין למשקה בנוגע סק"ורע"ב
 האליה אלו דברים כתבו וכן עכ"ד, קפ"ב, בסי' כמ"ש יום בכל יי"ש היא ההמון שתייתשרוב
 אלו. בסימנים ברורה במשנה כאן והובאו רע"ב בסימן כאן גבורים והמגןרבה

 והשכר מצוי היין שאין ובמקומות וז"ל: זה בענין וכתב הוסיף שלו בשו"ע דהגר"זאיגרא
 שקובעין כדרך עליו סעודתן קובעין העיר אנשי "שרוב דהיינו מדינה חמר הם משקין שאראו
 בזה סגי דלא רס"ל בדבריו לן חדית עכ"ד. עליהן" מברכין מצוי שהוא במקומות הייןעל

 משקה שיהיה שצריך אלא זה משקה תדיר לשתותשהדרך
 ששותיי

 הסעודה תוך אותו
 בענין הפוסקים ומדברי חשוב. משקה מיקרי בזה עליו סעודה וקובעין הפת את בוומלפתין

 חשוב המשקה את עושה תדיר המשקה ששותין גופא זה שדבר הפירוש דאין לבאר נראהזה
 שאנשים שרואים שמשקה הבחנה אלא זה דאין אלא מדינה חמר ליקרא ראוי הואוממילא
 מפורש מקום ומכל האנשים, בעיני הוא חשוב עצמו מצד שהמשקה נראה תדיר אותושותין
 כשתיה בסתם או תדיר אותו ששותין משקה שיהיה הוא למשקה שנצרך הראשון שהדברלנו

 שכל פסיקא כללא זה דאין איברא הגר"ז, כדברי הסעודה בתוך או המ"א וכדבריהמרוה
 שישתוהו שאף משקין שיש מדינה חמר ליקרא החשוב המשקה הוא תדיר ששותיןמשקה
 הראשונים ובדברי בשו"ע מפורש והדבר מדינה, וכחמר חשוב כמשקה משו"ב יחשב לאתדיר
 משקין שאר או והשכר מקום באותו מצוי יין אין ואם קפ"ב: בסימן השו"ע רז"ל זה,בדבר
 קידוש לגבי רע"ב סימן בשו"ע כן ונכפל עכ"ל. המים, מן חוץ עליהן, מברכין מדינה חמרהוו

 שאינו לברך אין אופן בשום מים שעל ולומר לדייק הבדלה לגבי רצ"ו בסימן כןונשלש
 מדינה. חמרנחשב
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 השתיה כשעיקר אפילו היא השו"ע דבונת פשוט כדבר פירש סק"ג קפ"ב בסימןוהמ"א
 הוא הדברים ומקור עליהן. מברכין אין מים שתייתן שרוב אע"פ המים. מן חוץ וז"ל: מיםהיא

 אבל מדינה. חמר ד"ה ק"ז בפסחים שם הרשב"ם דז"ל בפסחים בסוגיא שם הראשוניםמדברי
 דברי וכ"ה עכ"ד. ויין. שכר דליכא היבא אפי' עליהן מבדילין ואין מדינה חמר איקרי לאמים

 בפסקיו. שםהרא"ש
 משקין. לשאר מים בין החילוקנקודתב.

 לשאר מים שבין החילוק ולהסביר לפרש יוצא ע"ה סימן ח"ב או"ח משה אגרותובשו"ת
 כהרי תדיר המים ששותים מה הרי לא מ"מ תדיר אותן ששותין במקומות שאףמשקין
 אותן ששותין אף בעלמא דמים שם: דבויו מתמצית היוצא וזה תדיד המשקין שארששותין
 משקה וחשיבות שחם, ובשעה החום בימי בהם ולהתקרר צמאון משום רק הוא אבלבסעודות

 אלא לגופם צורך בלא אף אותם שותין אלא לצמאון להם שצריכים מחמת השתיה שאיןהוא,
 ע"כ מדינה. וחמר משקה בשם נקראים המינים ואלו האורחים, וכבוד הסעודה כבודבשביל
 דבריו.תמצית

 חשוב הוא שהמשקה המראה היא המרובה השתיה שכתבנו שכפי שאף כאן ועולהמפרש
 הוא ואין והחום צמאון משום רק היא בו השתיה שדרך משקה שכל שהוא, שתיה בכל זהאין

 זה שאין בעליל מוכח תדיר אותו ששותין אף הרי והזמן המאורע שתייתו ע"י שיכבדומשקה
 דילמא תדיר אותו ששותין ומה בו מכבדין אין שהרי אנשים בעיני חשוב שהמשקהמשום
 מזגי וטבעי כיוקר סיבות משאר או דברים משאר יותר צמאון להרוות הכוח מן בודיש

 משקה ורק מדינה, חמר ליקרא חשוב אינו אנשים בעיני חשוב הוא שאין וכיוןהמקום,
 מראה זה והמקום והזמן המאורע לכבד בשביל ג"כ עשויה בו והשתיה תדיר אותוששותין
 חמר ליקרא הוא ראוי משו"ב האנשים בעיני החשיבות מן בו יש עצמו שהמשקהבעליל
מדינה.

 דומים אם לדון שנבוא שבעולם המשקין מיני לכל המודד עצמו שזה יצא אלוולדברים
 מדינה כחמר להחשיבן ואפשר וכו' לשכר שדומין או מדינה כחמר להחשיבם אפשר ואילמים
 ואם הם דומין דלמים הרי צמאון משום רק הוא בהן השתיה דרך שאם המודד עצמוזה

 דומין. דלשכר הרי וכו' המאורע בהםמכבדין
 שיש עצמו בזה סגי דלא להוסיף דס"ל קצת נראה בזה השולחן הערוך דמדבריאיברא
 אלא אנשים בעיני למים שיש החשיבות מן יותר אנשים בעיני עצמית חשיבות זהבמשקה
 כותב הבדלה לגבי רצ"ו דבסי' הרגילים. המים ממשקה ישונה ועצמו בגופו שהמשקהשצריך
 בארוכה לקמן שיובא וכפי מדינה כחמר להחשיבם בדיעבד שאפשר והתה החלב משקהלגבי
 תה על או החלב על מבדילין לשתות שביכלתו דבר שום דכשאין כתבנו וכבר וז"ל:וכותב
 דס"ל מלשונו נראה עכ"ל. מים". נקרא ולא מבושל שהוא כיון מים כסתם זה "ואיןמתוק
 ממים. כמשונה נחשב שכבר מבושל שהוא בנה דסגי וס"ל ממים ישתנה המשקה שגוףדצריך
 שיטתו דאין נראה אלו משקין לגבי להלן שיובאו השולחן הערוך מדברי מקוםומכל
 אלא מדינה כחמר נחשב תדיר אותו שותין אם בגופו ממים ששונה משקה שכל בזה רקדתלוי
 דס"ל אלא והזמן המאורע לכבד ע"מ תדיר אותו ששותין שצריך הגרמ"פ כביאור ג"כדס"ל
 אחרת. צורה ע"י ואם בישול ע"י אם ממים שונה יהיה שבעצמותו ג"כ שצריךלהוסיף

 תדיר שותין שאין חשובמשקהג.
 כמשקה להחשיבו אפשר אז ורק תדיר שישתוהו המשקה צריך שהוכחנו שכפי אףוהנה
 נובע זה מ"מ אם תדיד אותן שותין שאין שאף המשקין מן שיש הפוסקים מדבדי נראהחשוב
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 ויקר חשוב עצמו הוא אבל תדיר אותו שותין אנשים אין שמשו"כ ויוקרו חשיבותומחמת
 והולכים סובבים ודבריו שלו, בשו"ע הגר"ז רז"ל מדינה, לחמר נחשב ג"כ אנשים בעיניערך
 העיר אנשי רוב שתיית אינו ואפי' וז"ל: מדינה כחמר נחשב שהוא לבאר המעד משקהעל
 לברך זה מפני נגרע לא אלו במדינות מעד כמו חשיבותו מפני לפרקים אותן שותיןאלא

 אלא אינו ברכה של לכוס היין מעלת כל שהרי וכו', חשיבותו מפני שזהו כיון עליוולקדש
 אף שהרי לרוב מצוי שהוא אלו במקומות השתיה רוב שהוא מפני ולא חשיבותומפני

 כל א"כ חשיבותו מפני ביין המובחר מן מצוה אעפ"כ השתיה רוב הן משקין ששארבמקומות
 עכ"ד. יותר. ליין קרוב הוא יותר שחשובמשקה

 אותו שותין שאין במקום ואף ביין המובחר מל שמצוה שתזיק מהא יתד שכונה לנוהרי
 אלא אותו שותין אין ומשו"ב אנשים בעיני חשוב מ"מ הוא אם משקה שכל ה"התדיר.
 מדינה. חמר ונקרא חשוב הוילפרקים

 איבוס לעיל, שהובא דהיום במנהגנו הלוי שבט בעל ביאור נגד קצת לצדד יש אלו]ומדברים
 בזה[. עיון וצריך דבר בכל מותר אבל יין על עדיף שרק ואפשר המובחר מן מצוה רקשנוקט

 תנאי דהאי וס"ל ע"ז פליג דהמ"א להוכיח אפשר דלכאורה לי נראה היהומתחילה
 דלגבי אנשים. בעיני הרבה חשוב שהמשקה מה יועיל ולא הכרחי תנאי הוא תדירשישתוהו
 משקה שהוא זה ומשום לפרקים שישתוהו בזה דסגי הגר"ז ע"ז שכתב עצמו המעדמשקה
 והולכין סובבין תדיר ששותין משקה שיהיה שצריכין המ"א דברי שהרי המ"א. חולקחשוב
 אותו שותין אין אם זה משקה שעל ומדכותב דבריו. לעיל שהובא וכפי המעד משקהלגבי
 דאף רס"ל משמע הגר"ז וכדכתב בזמנם אז חשוב הרי היה הזה והמשקה עליו לברך איןתדיר
 עליו. לברך אין תדיר אותו שותין אין אם חשובמשקה

 שמעד אלו המ"א דברי שעל סק"ז קפ"ב סימן הציון בשער בזה שעמד ראיתי ששובאיברא
 חמר דהוא דס"ל בזה שמקיל שמשמע הרב שו"ע ועיין וז"ל: כותב תדיר שישתוהוצריך
 להם חשוב שאין מפני הוא לפרקים אלא אותו שותין שאין דמה מיירי דהמג"א ואולימדינה.
 בעולת וכ"מ מדינה חמר שחשיב מודה הוא גם היוקר מפני רק הוא מניעתו אם אבללמשקה,
 שלא היתה וכונתו דהגר"ז דינא כהאי ס"ל המ"א שאף בדבריו ליישב עולה עכ"ד.תמיד.
 חשוב שהיה אף המעד שמשקה יצא ולדבריו להם חשוב היה שלא מפני תדיר אותושותין
 משקה. להם חשוב היה לא המ"א בזמן למאד, עד הגר"זבזמן

 ליקרא וראוי חשוב שהוא משקה על להצביע אפשר דרכים שבשני יוצא הדבריםולמסקנת
 שתיית שהוא בזה סגי המ"א ולדעת תדיר, לשתותו שרגילין משקה שהוא א. מדינה.חמר
 צריך אמנם הסעודה, תוך אותו ששותין משקה שיהיה צריך הרב שו"ע ולדעת בסתםההמון

 והערוך והזמן, הסעודה כבוד משום ג"כ אלא וחום צמאון משום רק לא תדירשישתוהו
 אם תדיר אותו שותין שאין אף והשני, המים. מן שינוי יהיה שבגופו ג"כ שצריך ס"להשולחן

 מדינה. חמר ונקרא חשוב משקה ג"כ הוי ויוקרו חשיבותו משום הוא לפרקים אותו ששותיןמה

 מיוהד בזמן שתדירמשקהד.
 ששותין משקה דבעי שאף הפוסקים בזה שכתבו חדש דבר להביא מקום שיש בזה קטעוד
 ג"כ אותו שותין אין השנה שבכל אף תדיר אותו שותין מסוים שבזמן משקה מ"מ תדיראותו
 משקה לשתות שנוהגים ובמקום תפ"ג: סי' פסח בהלכות הרמ"א וז"ל מדינה. כחמרחשיב
 דלענין וכו' יין לו אין אם כוסות לארבע משקה אותו ליקח יכול מעד שקורין מדבשהנעשה

 שם וכתב מדינה, חמר הוא אם משקין שאר על דמקדשין דאמר אמאן לסמוך יש כוסותד'
 רוב בפסח אם מ"מ דבש במי העם שתיית רוב אין השנה שכל במקום דאפי' נ"ל במ"גהמ"א
 אפשר ע"כ וכו', דש"ל בשם בב"ח וכ"מ קפ"ב בסי' עמ"ש מדינה חמר נקרא ממנושתייתן
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 לו אין אם כוסות לד' אותו ליקח מותר תפוחים מי או לקריץ ההמון רוב שתיית אם כאןדגם
 עכ"ד. ויין.מעד

 הבאנו )וכבר לשתותו רגילים אין השנה שכל שאף המעד משקה לגבי בדבריו כאןחידש
לעיל

 דכי
 היה חמץ איסור משום שבפסח כיון המעד( משקה תדיר שתו שלא רמ"א בימי היה

 לגבי דבריו בהמשך כוונתו זהו פשוט עפ"י ולכאו' מדינה כחמר בפסח חשיב לשתותוהדרך
 בכ"א אם אותן שותין אין השנה שכל יצוייר לו אף ג"כ שבזה תפוחים והמי הלקריץמשקה
 דבסי' עצמו סותר המ"א דא"כ אפרים היד שם והקשה מדינה. חמר מיקרי תדיר ישתוםבפסח
 חמר אינן ולקריץ תפוחים מי כגון בפסח לשתות שרגילין דמשקין ונ"ל וז"ל: כתבקפ"ב
 ע"ז לסמוך דאין מללו ערור דבריו עכ"ד, השנה בכל לשתותו רגילין שאין כיוןמדינה
 פסח. בהלכות כאן למ"ש סותר ומפורש לשתותו רגיליןשבפסח
 ישתוהו שבפסח סגי דלא וס"ל השו"ע בפירוש המ"א על חולק שם יעקב דהחלקתואה"נ
 הוא הב"ח כונת דאף לפרש וס"ל לשתותו השנה בכל צריך ורק מדינה כהמר בפסחלהחשיבו

 הב"ח. לפרש המ"א כמ"ש ודלאכן
 המעד משקה לגבי שרק המשקיל, כין לחלק וס"ל המ"א דברי מיישב שם אפריס הידאמנם
 לא רק ממנו שותין ג"כ השנה שבכל כיון תדיר אותו שותין שבפסח בזה דסגי המ"אכתב
 השנה שבכל כיון תפוחים ומי הלקריץ משקה אבל תדיר, אותו שותין שבפסח בזה סגיתדיר
 דבכל קפ"ב בסי' המ"א כתב ומשו"כ ממנו שותין שבמסח בזה סגי לא ממנו שותין איןכלל
 ומי לקריץ ג"כ ליקח דיעבד דאפשר כאן המ"א שכתב ומה מדינה, כחמר מחשבו לאאופן

 הרי דבריו, בתחילת כמ"ש ודלא בפסח רק ולא השנה כל ממנו ששותין במקום כונתותפוחים
 השנה כל גם מקום מכל אם בפסח ששותין במשקה להקל שרצו מהאחרונים דיש א"כלנו

 המ"א כדברי להקל פסק פסה בהלכות ברורה המשנה ומרן עליהן, חולקין ויש ממנושותין
 יעקב. החלקת כבעלודלא

 ג'פרק

 קטנות ההלכותשיטתא.
 שיקרא למשקה כתנאי ולהוסיף ולומר לחדש שיצא קטנות ההלכות בעל הוא אחדוהנה
 בטבעו שאין משקה וכל היין כמשקה ומשכר המרוה משקה יהיה ההוא שהמשקה מדינהחמר
 כחמר חשיב אם הקפה משקה לגבי שם ומדבר מדינה. חמר מיקרי ולא כיין תשיב לאלשכר
 דאין מחכמה, לא עליו, מקדשין אם שנשאל ומה ח': סעיף א' בחלק שם לשונו וזהמדינה
 תנאי דזהו מללו ברור דבריו עכ"ד, דיין. דומיא ומשכר דמרוה מדינה חמר על אלאלחדש
 המדינה. להמרהמעכב
 קידוש לגבי בדבריו מדבר דהוא דאף רס"ל מהאחרונים דיש האחרונים צדדו דבריוובגוף

 משקה על אלא לעשותן דאין דס"ל המזון ברכת ולגבי הבדלה לגבי הוא כן מ"מ שבתליל
 נראה וכן ומשכר. דמרוה ממש דיין דומיא בעינן מקום דבכל דס"ל טעמא ומהאיהמשכר
 בעל לדברי חשש להלן שיבואו חלב על הבדלה לגבי שבדבריו מהרש"ם הגאוןמדברי
 יש ואמנם זה, דבר נאמר הכדלה לגבי דאף דס"ל ומשמע משכר משקה דבעי קטנותהלכות

 גם ובהמ"ז הבדלה לגכי אבל קידוש לגבי רק נאמרו לא דדבריו דאפשר שצדדומהאחרונים
 זה. בענין הרבה נאריך ולא המשכר, למשקה בעי דלא יודההוא
 פסקלעניןב.

 למעשה הלכה לדבריו דחששו מהאחרונים דיש האחרונים דנחלקו הרי בזה פסקולענין
 כותב החלב משקה על להבדיל להתיר דבבואו כדבריו דנקט מהדש"ם להגאון דס"לוכ"ג
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 כריתות בש"ס כדאיתא המשכר משקה כן גם דהוי ובפרט וז"ל: רצ"ו סי' תורה בדעתואומו
 הל"ג מקדש מביאת )פ"א רמב"ם בשם סק"כ רמ"ב יו"ד ועש"ך למקדש. ונכנס חלב שתהי"ג

 דהוא משום חלב על להבדיל דמותר ולומר לבאר דחשש ומהא עכ"ד, יורה( אל חלבדשתה
 יביע דכספר וסה"נ דברים, ושאר הבדלה לגבי אף כדבריו הלכה דנקטינן רס"ל משמעמשכר
 ולהבדיל לברך משו"כ ואסר הלק"ט בעל כדברי למעשה הלכה פסק ט"ז סימן ג' חלקאומר
 ברכתו עליהם שמברך שמי שאומר כך כדי עד הטבעים והמיצים והתה הקפה משקהעל

 הנ"ל. הלק"ט בעל דברי משוםלבטלה

 לקדש דיעבד דהתירו )ומהא זמנינו גדולי רוב דעת דהוא וכ"ג מהאחרונים דישאיברא
 בעל כדברי הלכה נקטינן דלא דס"ל כארוכה( לקמן שיובא וכפי ותה קפה עלולהבדיל
 על לגמרי לחלוק ט"ז סימן ח' חלק אליעזר ציץ בשו"ת בהדיא וכ"ה לכך חששו ולאהלק"ט
דבריו.

 ומהפוסקים מהראשונים לא' מצינו דלא גופא הא דמלבד בזה להוסיף נראה בענייואנכי
 דלא להוכיח נראה לבד שמזה זה, לתנאי שצריך ויתנה שיאמר בזה שמדבריםהקדמונים
 להזכיר כולם והפוסקים הראשונים שהוצרכו דמהא להוסיף דנראה הרי הלק"ט בעלכדברי
 בעי דלא דס"ל מוכח נראה לעיל שהבאנו וכמו מדינה כחמר להחשיב אפשר אי שמיםולומר
 פשיטא והא משברין. דאינן משום לכך כשרין אינן שמים ליה תיפוק כן דאם המשכרמשקה
 היו דא"כ משברין דאין משום מדינה לחמר חשובין אינן מים דמשו"כ דכונתם לפרשראין
 אינן מ"מ אם ממים חשובים יותר שהם אחרים משקין שאף ולבאר בחידושם להוסיףצריכין
 במים מיוחדת סיבה שזהו משמע מים רק למעט הוצרכו ואם מדינה כחמר נחשבו לאמשכרין
 ופשוט. הלק"ט כבעל ס"ל דלאומשמע

 ד'פרק

 לראות כדי כיום הנהוגים במשקין להתבונן מעתה נבוא הנ"ל ההקדמות כל אחרוהנה
 לברך ואריך מדינה חמר שהן עליהם ולומר חשוב כמשקה להחשיבם אפשר מהם איזהולדעת
 ובהקדם עליהם, להבדיל בשו"א ואסור הנצרכים התנאים בהם אין המשקים מן ואיזהעליהם.
 למרנן מסור שזה הרי הדעת בשיקול שתלוין כיון אלו שדברים קורא לכל הוא פשוטכדבר
 את אלא מביאין אנו אין ואנו בזה הכרעה ולומר להכריע כדי שבדור ההוראה גדוליורבנן

 מה האחרונים הפוסקים דברי מצד והן הסברא מצד הן משקה בכל לצדד שישהצדדים
 ואין בזמנינו נהוגין אף מהם שחלק בזמנם נהוגים שהיו משקין על אחד כל לדברשהאריכו

 פסקי שרשי מעט ולהבין הענינים שרשי נדע אשר למען בקרקע הדנין כתלמידים אלאאנו
 זה. בעניןהגדולים

 והתה הקפהמשקהא.

 זה. בענין דינם מה לראות והתה הקפה משקה לעבר דעתנו ניתן וראש תחילהוהנה
 עליהן ולומר בראשונה לצעוד צריכין אשר הם אלו שמשקין לכאורה נראה ראשונהובהבטה
 מדינה. חמד שהם וממילא חשוב משקהשהז

 דהי
 משקין אלו

 ששותיי
 יום בכל תדיר אותן

 אנשים בהם שמכבדין משקין שהם והן הלב, וחיזוק הצמאון ומשום חברים בקיבוץויום
 העולם מרעישים וכבר רגילים, ממים בגופם הם שמשונים וכפשיטא והזמן המאורעוהמקום

 מדינה. חמר משקה שהם פשוט כדבר נחשיבם לא מדוע זהעל

 מקומן ותפסו אלו משקין חררו לנו שקדמו בדורות שכבר חדש דבר זה שאיןובאמת
 הדור פוסקי של שולחנם על אלו משקין הועמדו אלו בדורות וכבר אנשים. רובכשתיית
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 וכפי הפוסקים בזה נחלקו אלו בדורות וכבר מדינה כחמר נחשבים הם אם ולומרלהכריע
 ונימוקו. טעמו אחד כלשמבאר
 שאומרים אדם בני מאיזה שמעתי והתה הקפה משקה צ"ו: סי' שבת מנחת ספר לשוןוזה
 חמר נקרא לא דלכאורה אאמין לא האני כה שנהג גדול איזה על ואומרים מדינה, חמר נקראשזה
 לקבוע שדרך וכיו"ב בשכר כמו זה, משקה על סעודתן לקבוע שהדרך במקום אלאמדינה

 זה במקום אלו משקין הרי דבכה"ג מצוי, שהיין במקום היין על לקבוע כדרך עליוסעודותיהן
 לקבוע דרך אין וקפה תה אבל כוס, המעונין הדברים כל לענין מדינה חמר שם ונקראים ייןכמו
 אם שאף כמים דינו מ"מ בכך מה תה מי הוא אלו המקומות רום ששתיית אף וא"ב סעודתןעליהן
 הג"א ועי' בתה. לומו לכאורה יש כן מדינה חמר ליקרא דינן אין מים זה במקום ההמוןשתיית
 עכ"ל מדינה. חמר הוא יום בכל לשתותו רגילים ההמון שרוב דדבר לכאורה דמשמע רע"בסי'

 דלא רס"ל משום מדינה כחמר נחשבים שאין אלו משקין לדחות שרוצה מללו ברורדבריו
 הפת את בו שמלפתין משקה שיהיה שצריך אלא תדיר אותן ששותין משקין שיהיהסגי

 תדיר אותן ששותין אף ותה קפה שמשקה וכיון הוא נחשב שבזה תדיר עליו סעודהוקובעין
 ואין סעודה, קביעות וללא ארעי כדדך אלא שתייתן איןמ"מ

 מביאיי
 סעודה באמצע אוהל

 שדברים לדעת הראגו כבר מ"מ כך הביא לא שהוא ואף מדינה, כחמר נחשבין איןומשו"ב
 הרי לעיל שהבאנו שכפי הגר"ז שו"ע בעל והוא עליהן ליתלות גדול אילן להם ישאלו

 הסעודה באמצע אותן ששותין משקין שיהיו שצריך ואומר קובע בזה מסמרותכשקובע
 שבת. מנחת בעלוכדברי

 חמר לגבי והתה הקפה משקה לגבי ג"כ שמתייחס צ"ז סי' השולחן קצות בספרומצאתי
 הגר"ז השו"ע לדברי ולחברן לתלותן שמוסיף ואה"נ הנ"ל החזיון ככל ממש וכותבמדינה

 המקום אנשי שרוב היינו מדינה חמר כתב: ז"ל אדמו"ר והנה וז"ל: כך. נראה כן גםשמדבריו
 שקובעין משקה אלא הוי לא מדינה דחמר בפירוש מבואר עכ"ל, סעודתן עליהן לקבועדרכן
 וימים בשבתות לאחריה או הסעודה בתוך השולחן על אותו שמביאין דהיינו עליוסעודה
 קובעין שאין משקה רכל וממילא ברכות בגמרא כמ"ש היין על לקבוע הדרך שאזטובים
 לחמר כלל שייך לא והתה הקפה משקה ולפ"ז מדינה, חמר אינו היין על כמו עליוסעודה
 חברים בקיבוץ בקביעות לשתות שדרכן כמקומות אפילו עליו סעודה קובעין שאיןמדינה
 עכ"ל. עליו. מבדילין ואיןיחד.

 חזו דשפיר ועינא הגר"ז שו"ע בדברי נתלה וכשהוא הנ"ל ככל ממש להדיא לנוהרי
 שצריך הנ"ל ככל כן גם וכותב זה בענין מאריך שג"כ נא סי' ח"ב או"ח מרדכי לבושיבשו"ת
 למשקה שיש כוח תוספת מהו כן גם מבאר דבריו שבתוך אלא עליהן סעודה שקובעיןמשקין
 הסעודה בתוך בא הוא שאין משקה על הוא עדיף ובמה הסעודה בתוך אותן שמביאיןעי"ז
 ומג"א ורמ"א במחבר קפ"ב בסימן מבואר מדינה חמר עליהם לומר ששייך התנאים שם:וז"ל
 כך אינו וקפה תה ושתיית הסעודה, בתוך ומים יין שתיית במקום שהוא מדבריהםונראה
 וירקות פירות של רוטבים ושאר בשר של רוטב וכמו עצמו סעודה כמו הוא ששתייןלענ"ד
 ושאר בשר שאכילת כלומר הסעודה, תוך להטעים או הצמאון להשקיט שתיה במקוםשאינה

 וקפה תה ושתיית שתיה, בלא סעורה דאין הרא"ש וכמ"ש השתיה להתאוות גורמיןתבשילין
 ולחזק להטעים אותו שותין אלא הסעודה תוך וקפה תה לשתות ראינו דלא זה דרך עלאינו
 עכ"ד. מדינה, חמר זה ואין אברים ושארהלב

 אותן ששותין משקה שיהיה הוא מדינה חמר שיקרא למשקה שכתנאי ואומר בדבריומפרש
 שאז הסעודה בתוך אותן שותין שאין דחזינן מהא והתה הקפה ומשקה הצמאון, להרוותע"מ

 הצמאון שמרוה כמשקה בטבעם שאין רואים רמזה הרי הצמאון רוית משום רק היאהשתיה
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 לחזק קצת רוצה כשאדם הסעודה בתוך שלא ומשו"ב האברים ושאר הלב לחזק שטבעםאלא
 ובזה בזה עצמו את לחזק מקום שאין הרי אוכל שהוא הסעודה תוך ומאידך מהן שותהעצמו
 היין. "משקה" שמו נקרא ומשו"כ הצמאון בו להרוות ע"מ הוא שתכונתו מיין הםשונים

 המר מלהיותם והתה הקפה שלילת שעיקר וברור פשוט הא הדברים, נפרש שלא איךומ"מ
 ואף לכו"ע הוא זה דדין פוסקים להני וס"ל סעודה, תוך אותן שותין שאין משום הואמדינה
 כהגר"ז. ג"כ היא כוונתו דה לפרש דייק לאדהמ"א
 ולדעת הרב שו"ע כדעת שלא היא המ"א שדעת נאמר שאם הרי הדברים, פני הם כךואם
 צריך ולא יום בכל ההמון שתיית שהוא בזה סגי בנתיבתו שהולכים האחרונים ושארהת"א

 וכחמו חשוב כמשקה להעמידן אלו משקין נצבים וגם שקמים הרי הסעודה תוךשישתוהו
 ולהבדיל להקל וס"ל זו שיטה על החולקים בדברי וראה עיניך והבט חזי פוק ומעתהמדינה.
 אורח עובר בקונטרס תאומים - האדרת רז"ל הת"א. כדעת עמם ונימוקם וטעמם משקיןעל

 כוס על להבדיל שהורו הקודם מהדור גאונים בשם ושמעתי חיים: ארחות ספר בסוףשנדפס
 ונראה קמה, בכוס ברכה של כוס ימיו כל קיים זצ"ל הדור מגדולי וא' מתוק קפה או מתוקתה

 עכ"ד. וכיו"ב, האורחים לכבוד עשוי שהוא כל נקרא מדינה שחמרמדעתם
 וטעמם הקפה משקה על ולהבדיל להתיר וס"ל שחלקו מהגאונים שיש להדיאמביא
 שיהיה צריך ולא בו לכבד שרגילים משקה שיהיה למשקה שצריך מה שעיקר עמםונימוקם
 אריך וא"ב הגר"ז, דברי על לחלוק היא המ"א דבונת דס"ל הסעודה תוך אותו ששותיןמשקה
 אלו. משקין עללהבדיל
 חמר למיקרי אריך אם והתה הקפה במשקה ההוראה גדולי נחלקו דכבר א"כ לנועולה
 בזה שלישית שיטה נראה ההתבוננות ואחר וכנ"ל, הרב ושו"ע המ"א בדברי ותלוימדינה
 אין דלכתחילה דס"ל נראה הרי בדבריו לבאר שנראה שכפי השולחן הערוך שיטתוהיא

 וכשאין שדיעבד אלא וכנ"ל הרב שו"ע דברי ומשום מדינה כחמר אלו למשקיןלהחשיב
 שמבאר אחר רע"ב בסימן דס"ל עליהן ולהבדיל ולהחשיבם להקל אפשר אחרתאפשרות
 משקה על ולברך להתיר ע"מ קולות על רבנן סמכו יין להשיג וקשה גדול שהדוחקשבזמננו

 שייך לא דודאי אע"ג מתוק תה על הבדלה שעשו לגדולים ראינו מזה ויותר וד"ל:אחר
 משקה ג"כ הוי מתוק "ותה משקה, איזה על להבדיל שבהכרח אלא וכו' מדינה חמרלקרותן
 בתים בעלי "דרוב יי"ש זולת מדינה חמר אצלנו אין כשנדקדק דבאמת הרבה" אותוששותין
 ולכן מדינה. חמר לקרותן שייך ומה סעודה". לכל שכר ולא יין לא בחול שותין איןבמדינתנו
 דמשקה ואומר דמפרש נראה בדבריו ההבטה ואחר זה. על משקה ששם די כזה גדולבדוחק
 ולומר לחדש שיוצא אלא מדינה, כחמר נחשב לא בסעודה אותו שותין שאין כיון והתההקפה
 הדחק ובשעת משקה שם מ"מ עליהן יש תדיר אותן ששותין משקין שהם כיוז שמ"מבדבריו
 עליהן. ולהבדיל להחשיבן בזהסגי

 ע"מ תדירה שתיה על לסמוך אפשר שבדיעבד שס"ל בזה שלישית שיטה א"כ לנוהרי
 שחששו משום והתה הקפה משקה דפסלו אחרונים חבל דיש אמנם הן עליהן. להבדילשיוכלו
 לברך אין משכרין אינן ותה דקפה וכיון המשכר משקה רבעי לעיל דהובא הלק"ט בעללדברי
 איכרא לציון, ואור אומר היביע כמרן הספרדים דווינו חכמי למעשה פוסקין וכןעליהן

 הקפה משקה לאסור ואין קטנות הלכות בעל לדברי חששו שלא נראה האחרונים רובשמדברי
 דלעיל. בהא הוא הדיון וכל זה משוםותה
 בדורינו והתה הקפהמשקהב.

 מן היה והתה הקפה שמשקה בדורם שהיה העולם מנהג לפי דיברו האלו הפוסקים כלוהנה
 ובדודינו בדידן אנן להתבונן עלינו ומעתה הסעודה. תוך היה לא אבל תדיר ששותיןהמשקין
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 אותן ששותין משקין שאלו שאף אלו משקין שתיית סדרי נשתנו שלא לכאורה שנראהאנו
 ובכל הצמאון, להרוות הפת בהן ללפת ע"מ הסעודה תוך שיביאו משקין הם אין מ"מתדיר
 יש היותר ולכל הסעודה. תוך מקומם יראה לא כבר חשובות יותר קצת בסעודותאופן

 הצמאון להרוות ולא בעלמא לקינוח הסעודה אחר קפה משקה מעט שמביאיןמקומות
 בשיטות לכאורה תלוי בדורינו אף לכאור' כן אם והשתא המאכל, משום שנובעתוכשתיה
 לא. כלל או דיעבד או לכתחילה ולברך עליהן להבדיל מותר אםדלעיל
 וכדברי בו שמכבדין משקה דצריך לעיל שהבאנו כיון כאן, יש לצדד מקום קצתאמנם
 מקומות שיש כיון לצדד שיש הרי האורחים" לכיבוד "שעשוי הקפה במשקה אורחהעובר
 כדבר מיקרי שחור קפה דרק אפשר א"כ לבן ולא שחור בקפה דוקא לכבד שמעדיפיםואנשים
 ולומר לחלוק מקום יש אמנם בו, לכבד כך כל הדרך שאין חלב עם קפה ולא בושמכבדין

 עליו תואר שם וכבר החלב עם הקפה במשקה שיכבדו האנשים מן דיש בזה וסגי חזידפוק
 וכפי ההוראה לבעלי מסורים אלו שדברים לעיל אמורה מילתנו וכבר בו, שמכבדיןכמשקה
 בטעמם. להסבירם הדברים כמבארים אלא אנו ואין דברינו בסוף פסקיהםשיובא

 החלבמשקהג.
 כבר כן גם זה משקה והנה מדינה. לחמר מהו החלב משקה לעבר מעט עיננו נעיףומעתה
 מרן כבר הוא המדברים וראשון בו. לדון שעברו מהדורות הפוסקים שולחן עלהועמד
 אחרים משקין על לקדש שאפשר השו"ע דברי על שכתב רצ"ו סי' יוסף ברכי בספרהחיד"א
 והוא השמן. ועל החלב על להבדיל דמצי זה מלשון הבינו רבים האלו: כדברים יין לוכשאין
 ויען פשוט דה וכל וכו' מדינה חמר כשהמשקה היינו משקין לשאר וה"ה דקאמר דהאטעות
 עכ"ד. המבואר לבאר הוכרחתי עובדא ועבדי טועיןראיתי
 מדוע ביאר ולא מדינה כחמר חשיב דלא משום החלב על ולהבדיל להקל ראין כאןכתב

 האנשים היו לא שבזמנו משום היא דכונתו ס"ל תורה דעת ובספר מדינה. כחמר חשיבלא
 הראשון התנאי שזה לעיל שהבאנו וכפי מדינה כחמר חשיב לא ומשו"כ חלב בשתייתרגילים
 מדינה, חמר דחשיב הרי חלב לשתות רגילים היו שאנשים דבזמנו כותב ומשו"כלמשקין
 מותר במדינתינו כמו מדינה חמר דהוי דבמקום נ"ל ולפ"ז רצ"ו: סימן תורה דעת בספרוז"ל

 רגילים היו שלא למדינתו כן כתב החלב על להבדיל שלא הברכ"י ומ"ש חלב עללהבדיל
 שעפ"י כנ"ל נוקט עכ"ז, למעשה, וצ"ע לדידן. משא"כ מדינה חמר הוי ולא חלבבשתיית
 מסיים ואעפ"כ עליה, להבדיל מותר הטבעים שנשתנו בדורינו וא"ב הברכ"י כונת זהופשוט
 החלב. על להבדיל להתיר שלא כאן יש להסתפק עדיין מקום מה להבין ויש למעשהבוצ"ע

 לגבי לעיל שהובאו אורח העובר בדברי והוא לעיל שהובאו הדברים עפ"י לבארונראה
 במדינתינו וז"ל: וכותב החלב משקה על סובבים שם דבריו ותחילת והתה, הקפהמשקה
 שהורו מגאונים ושמעתי למעשה וצ"ע הלב על להבדיל להתיר שיש אפשר בדוחקשהשכר
 האורחים לכבוד עשוי שהוא כל נקרא מדינה שחמר מדעתם ונראה וכו'. תה עללהבדיל
 משקה שהוא שאף בזה נעוץ בחלב הספק שעיקר מוכח מלשונו עכ"ד. חלב, משא"כוכיו"ב
 והזמן המאורע בו שמכבדין כמשקה חשיב אי ברירא לא הא מ"מ תדיר לשתותושעשוי
 שמככדין משקה הוא אין רוב ע"פ אמנם בו שמכבדין האנשים מן שיש כיון הוא בזהוהספק

 וע"כ בו, שמכבדין כמשקה תואר שם שיקבל למשקה סגי כבר אם להסתפק יש ומשו"כבו
 בחלב להבדיל להקל ניקוט ראם כותב שם בתשובתו פיינשטיין דהגר"מ ואה"נ למעשה.צ"ע
 והזמן. המקום בו שמכבדין משקה שהוא דתפסינן משוםע"כ

 זה דרך על מביאו רע"ב בסימן יוסף הברכי דברי כשמביא ברורה המשנה דברי וראהוצא
 למשקה, לשתותן רגילים דפין מדינה חמר אינו דהא זה ככלל אין ושמן וחלב כסקכ"ה:שם
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 להבדיל אין ושמן חלב רעל הברכ"י בשם בשע"ת כתב וז"ל: מק"ט רצ"ו בסי' וכ"דעכ"ד.
 בסתם רגילין דאין ולומר להוסיף בדבריו ומדקדק עכ"ד, למשקה לשתותו רגיליןדאין

 החלב שמשקה כנ"ל רס"ל מוכח נראה לשתותן, בסתם רגילין דאין כתב ולא למשקהלשתותן
 ~כנ"ל בו שמכבדין חשוב דבר לשם והיינו משקה לשם לשתותו רגילין שאין נובעהחסרוץ
 לאסרו יוסף הברכי כונת דאף דס"ל אלא חשוב( משקה נקרא "משקה" ששם השולחןבערוך
 תדיר, אותו שותין שלא משום לאסור הברכ"י רכונת תורה הדעת בעל כהבנת ודלא כןמשום
 וכנראה עליה להבדיל לאסור היא ברורה המשנה דדעת החלב משקה לגבי א"כ לנועולה
 בזה הסתפקו אורח עובר ובקונטרס הדע"ת אמנם בו מכבדין שאין כמשקה דנקרא דנקטמשום
 תוארו.מהו

 סימן חיים אורח שמים ברכות ובשו"ת בזה חלוקים המנהגים היו הקודמים דבדורותואה"נ
 רב על לו שהגידו אז לו שסיפרו וכפי אלעזר המנחת בעל חיי מימי ידענא ועובדא מביא:ק"ל
 על בהבדלה גמור לאיסור לנו הרי עכ"ד שבקלים, קל שהוא עליו ואמר חלב על שהבדילא'

 דינא מבי חד היה שזקינו זקן ת"ח לפני העיד וז"ל: מביא ישראל דברי דבשו"ת איבראהחלב,
 לנו הרי עכ"ד. חלב, כוס על להבדיל תמיד נוהג והיה זיע"א משה ישמח בעל דהגה"קרבתי
 בחלב. להתיר ברורכמנהג

 מקום דג"כ נראה בחלב השתיה בסדר אנו במנהגנו בדידן אנן לדון שוב כשנבואומעתה
 מן יש אעס"כ בו שמכבדין משקה הוא אין רוב שע"פ אע"פ עכשיו שגם בזה להסתפקיש

 וגם לא. או בו שמכבדין כמשקה נחשב אם להסתפק ויש בו שיכבדו המקומות ומןהאנשים
 בזה. הדור גדולי הכרעת על להמתין אלא לנו איןבזה
 והמיץ הבירהמשקהד.

 מאז והנה מדינה, לחמר מהו למיניהם והמיצים הבירה משקה לגבי לברורי עדיין גבןפש
 דיש נראה ולכאו' הבירה. משקה הוא מדינה חמר ליקוט בראשונה שהצועד העולם בפישגור
 של מקומם את התוססים המשקאות תפסו האחרונות השנים שבעשור אחר בזה לצדדמקום
 ובפרט ביותר הנפוצים המשקאות היו לכך קודם דבאמת ובסעודות. בשולחנות והמיץהבירה
 כמשקה והן תדיר אותו ששותין כמשקה הן והמיץ, הבירה משקה ישראל בני אחינובין

 כמשקה להחשיבם בראשונה הצועדים שהם ובצדק העולם בפי נשתרש ומשו"ב בושמכבדין
 דברי לעיל שראינו אחר בדה לפקפק יש הרבה האלו בשנים עתה אבל מדינה. וכחמרחשוב
 יום בכל ההמון לשתותו שרגילים משקה שיהיה שצריך שהביאוהו האחרונים ושארהמ"א
 הרבה וע"כ תדיר לשתותן שרגילים כמשקה בזה נכללים אין אלו שמשקין הרי הנראהולפי
 שאין שאף הפוסקים שכתבו "המעד" כמשקה להעמידן הוא דוחק וקצת בזה, לדון ישמקום
 ויוקרו חשיבותו משום תדיד אותן שותיז שאין כיון מדינה כחמר נחשב תדיר אותושותין
 יותר נוטה אנשים דדעת משום הוא אותן שותין שאין דהא וה במעמד שהן לומרודוחק

 בקרקע הדן תלמיד דברי אלא זה ואין והמיץ הבירה למשקאות מאשר הקליםלמשקאות
 ההוראה. לבעלי מסור שהדבר לעיל כתבנושכבר

 הקלים משקאותלגביה.
 מדינה לחמר הם מה הקלים המשקאות של גדרן לבאר גופא הא עדיין א"כ לנונותר
 להם היה ולכאורה עליהן סעודה קובעין האפי' ביותר הנפוצין המשקין הרי הםשלכאורה
 מדינה. כחמרליחשב
 לקדש שא"א וכל מכל שללו רצו בסימן השולחן הערוך וכן שם בתשובותו האג"םאמנם
 שהאג"מ אלא תדיר, אותן ששותין ואף עליהן לברך שאין לעיל שהבאנו כמים דחשיביעליהן
 שהאג"ם דרכו, לפי מבאר השולחן והערוך משקין משאר המים הברל בביאור דרכו לפימפרט
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 מכבדין אף משקין ושאר צמאין משום אלא שותין אינן שמים לעיל שהובא דרכו לפימבאר
 היא בהם השתיה שדרך כיון אלו דמשקין כותב ומשו"ב הזמן כבוד משום אותן ושותיןבהם
 השולחן דהערוך איברא מדינה, כחמר נחשבו דלא הרי כבוד משום ולא צמאון משוםרק

 כותב ומשו"כ סמים, בגופם שונין שיהיו צריכין משקין ששאר לעיל שהובא דרכו לפימבאר
 להבדיל ואין דמו למים ומשו"כ מתוקנים כמים רק שהם ממים בגופם נשתנו לא אלודמשקין
עליהן.

 יצוייר לו למקום, ממקום המשתנים דברים הן השתיה שסררי שכיון כך אם נראהולכאורה
 שיהיה הרי כבוד משום ולשתותן הקלים במשקאות לכבד אף רגילים שיהיו מקוםשיהיה
 זה שכמקום כיון הגרמ"פ דלדעת השולחן, לערוך הגרמ"פ ביןתלוי

 מכבדיי
 כחמר נהשכ בו

 מה המתוקנים כמים אלא זה שאין כיון השולחן הערוך לדעת אמנם עליו, לברך ואפשרמדינה
 בו. שמכבדין מה כח תתיוסיף

 דורינו גדוליהכרעות1.
 והכרעה בעלמא לפלפולא אלא נכתב לא הנ"ל דבל לעיל פעמים כמה אמורה מילתנווכבר
 פי ושאלתי לנתיבתנו. ואור לרגלנו נד שדבריהם שליט"א דודינו גדולי בידי מסורה זהדבר
 והן השחורה ]הן הבירה שמשקה לי ואמר בנידון שליט"א אויערבך הגרש"ז הגאוןמרן

 וכששאלתיו מדינה, כחמר ג"כ נחשבים המיצים כל כי הוסיף ועוד מדינה, חמר היאהלבנה[
 משקאות שאר אבל מדינה חמר בכלל חזק שחור קפה רק כי לי ענה ותה, קפה למשקהבקשר
 "חמר". בגדר ואינם בעלמא לעונג אותם שותים ותהקפה

 משקה אין כהיום כי נוטה שדעתו קבלנו שליט"א ואזנער הגר"ש של מדרשוומבית
 הלז הבירה משקה כי לומר אפשר ברירה בדלית ורק מדינה כחמר לכתחילה ליחשבהראויה
 פישר יעקב ישראל ר' הגאון של מפיו אמנם מדינה כחמר נחשב הלבנה[ והןהשחורה
 שחור. קפה כן וכמו מדינה כחמר נחשבת לבנה בירה שרק היא שדעתו שמעתישליט"א
 זה. בכלל אינה שחורהובירה



 חכמיםלשון

 מרגולין יהודה הררהרב

 השקלמשקל

 *וריםלקראת
 מישראל איש כל ליחן התורה מן עשה מצות היתה קיים, המקדש בית שהיהבזמן
 הפקודים על העובר כל יתנו "זה שנאמר ושנה, שנה בכל למקדש השקלמחצית
 ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר כו' השקל גרה עשרים הקודש בשקל השקלמחצית
 וכו', ומוספים תמירים כגון הצבור, קרבנות את קונים היו זה מכסף השקל".ממחצית
 ולזכותם ישראל כל לטובת "קב"ה שרצה המצוה, "משרשי החינוך: בספד)וכתב
 ידי על כולם זכרון להעלות לפניו... הקרבים הקרבנות בדבר שוה כולם ידשיהיה
 לפניו"(. לטובה יחד בה כלולים שהםהמצוה

 שקליהן, שיביאו ומכריזין ישראל ערי בכל שולחים ע"ד היו באדרבאחד
 לפי הכסף, לקבל ומדינה מדינה בכל שולחנים יושבים היו באדר עשרובחמישה
 במתני' מבואר זה וכל הדשה, מתרומה ניכור קרבנות להביא צריך בניסןשבאחד
 שקלים. הלכות ריש וברמב"ם שקלים, מסכתבריש

 הקבוע המטבע מן מחצית לצדקה פורים קודם ונותנים עושים, אנו זו למצוהזכר
 פ"ק ריש המרדכי )בשם הביא תרצ"ד( )סי' או"ח זמן,והרמ"א ובאותו מקוםבאותו
 השקל" "מחצית פעמים: ג' כתוב שבפרשה מאחר מחציות, ג' ליחן כצ"ל(דמגילה,
 שם(. כמרדכי)ב"ה

 לשקלים להקדים כדי אלו שקלים על צוה שהקב"ה איתא )יג,ב( מגילהובגמ'
 היהודים. את לאבד כדי למלך לשקול המןשרצה

 השקל. מטבע של משקלו בבירור נעסוק זהבמאמר

 בתורה! המוזכר ה"שקל" מטבע שיעור את לברר זה, מאמרמטרת

 ןן
 הנתונים כל את הביאו )ושם זה בנושא נתחברו שכבר הספרים על מבוססים זה, שבמאמר הנחסים כל1

 ירושלים שליט-א, וייס גרשון יעקב )לחרב מומש"ת תורה-להלן של ומשקלות מדות )א(בהרחבה(:
 מסורת )ג( תשם-ז(. בני-ברק שליט"א, בניש חיים )להרב מש"ת חורה-להלן ושיעורי מרות )ב(תשמ"ה(.
 הבהרתו החומר, ליקוט אלא זה במאמר נתחרש לא חשמ"ח(. טורונטו שליט"א, רייך ז. ש. )להרבהשקל

והסברתו.



 וחמדאל" אתוץ "4יתשגף )שפב(44

 המטבעות-במשקל א': פרקתוכן:
 השקל במשקל הוספה ב';פרק
 הרמב"ן והכרעת והגאונים, רש"י משקלו-מחלוקת בירור ג':פרק
 זמננו במשקל הגאונים שיטת בירור ד':פרק
 זמננו במשקל רש"י שיטת בירור ה'יפרק
 וההלכה המנהג ו':פרק
 סיכום ז':פרק
 פרוטה שיעור ח';פרק

 הממבעות-במשקל א:מן!4ק
 זמנינו מטבעות בין מהותי חילוק שיש הוא, המטבעות בענין לדעת שצריך ראשון יסודא(
 את המנפיקה הממשלה ע"י נקבע המטבע שווי בזמננו, קדומים. שבזמנים מטבעותלבין

 והממשלה. האנשים בין הסכמה וכעין הוכ, שטר כעין רק והואהמטבע,
 בו, הכלולה הכסף או הזהב כמות מחמת עצמי, ערך למטבע היה קדומים בזמניםאבל
 במשקל: נעשתה כספים שהעברת בפסוקים, מצינו ולכן המשקל. לפי נקבע השווי היהולפיכך
 אמתחתו, בפי איש כסף "והנה יוסף: אחי בדברי וכן הכסף". את לעפרון אברהם"וישקול
 שני(. מעשר ד"ה רש"י ע"ב ב"ב שבת עיין )וכן במשקלו"כספנו
 בכמה משקל. מלשון "שקל", שמו נקרא התורה, של העיקרי שהמטבע מצינו גםב(

 ביחזקאל וכן ט"ז, ד, י"ח שם מ"ז, ד, ג' במדבר כ"ה, כ"ז ויקרא י"ג, ד, ל' )שמותמקומות
 יא:( )קידושין התוס' וכתבו השקל". גרה "עשרים השקל: את התורה מגדירה י"ב( ד,מ"ה
 משהב, בימי שהיה משקל אלא מטבע, אינו שהגרה ר"ת,בשם

 השקל במשקל הויה ב':פרק
 כסף שסכומי בכך רק לא מתבטא זה השקל. הוא התורה של העיקרי שהמטבע הוכרנו,א(
 "חמישים אונס: תשלומי ]כגון סתם "כסף" הוזכר כאשר מזה: ביותר אלא בשקלים,נמנים
 שקלים(. הל' ריש )רמב"ם לשקל היא הכוונהכסף"[
 משקלו ועשו עליו הוסיפו חכמים כרם, השקל". גרה ש"עשרים מגדירה התורה כאמור,ב(

 הגמרא גרה. 24 ומשקלו צורי"(, )"סלע בצור הוטבע הסלע "סלע"'. הנקרא המטבעכמשקל
 אחרי ולפיכך השקל, משקל על להוסיף חכמים ביד כח שיש מפסוק לומדת א( נ,)בכורות
 או סלעים תשלום ע"י רק מתקיימים התורה שהצריכה השקלים תשלומי כל -ההוספה
 גרה, עשרים שקל כל היה מתחילה שקלים. חמשה שיעורו הבן, פדיון ולדוגמא:שוויים.

 והרמב"ם יג( ל, )שמות הרמב"ן מאידך, מעה. המטבע: ושט גרה, במשקל מטבע עשו שאח"כ שם, וכתבו2
 המטבע שם מקור גם וזהו "מעה". וכארמית "גרה" כעכוית הנקרא מטבע, שם שה"גרה" כהב שקליםריש

 לו(. ב' א' שמואל )עי' "אגורה"הנקרא:
 )שבועוה ששנינו וכמו סלע, חצי הוא ובתלמוד במשנה ה"שקל" כרם, הסלע. הוא המקראי השקל כמבואר,3

 שהעם מפני זה "וטעם יג(: ל, )שמות הרמב"ן וכתב שוה". היה שקל עליו הלויחיך "סלע לד:( ב"ממג,
 מטבע שני בית בזמן שעשו ויתכן שנה.., בכל המקרש[ ]לבית שוקלים שהיו הסלעים לחצי שקליםקורין
 של לשקל קורין והיו "שקל", המטבע לזה וקראו ההקדש.,. לגזבו לתת מצוי שיהא כדי דינרים ב' שלכסף
 עכ"ל. כתרגומו, "סלע" - תורה של שקל שהוא -משה



 פג)89ט )ט4 ג מעי "שם

 כדי גרה 120 במשקל כסף צריך ההוספה, אחרי אבל גרה4, 100 במשקל כסף ע"י נעשהוהפדיון
 )1/6(. שתות של הוספה וזו הבן. אתלפדות

 א(, צ', ב"ב בתוס' הובא ר"י, שיטת )כך הנביא יחזקאל ע"י שנעשתה י"א זו, תוספתג(
 שם(. ד"ת )שיטת החכמים ע"י שנעשתהוי"א

 הרמב"ן והצרעת והגאונים, רש"י מח' - משקלו בירור ג:פרק
 ומתחילה השקל, רביע הוא והדינר גרה. 24 כמשקל כסף הוא הסלע = השקל מעתה,א(
 וה? משקל הוא כמה גרה. 6 משקלו - התוספת ואחרי גרה, 5 משקלוהיה

 שיטת גימא ומאידך והרמכ"ם( )והוי"ף הגאונים שיטת גימא מחד רכותינו, בזהנחלקו
 ]וכאן במקומו. הנהוג הזהב למטבע הדינר, את משוה שיטה כל מרבותיו5(. )שקיבלרש"י
 רבותינו השווהו משקלו, את לברר כדי אבל מכסף, מטבע הוא הדינר - להדגישהמקום
 שהשווהו[. הוא המשקל לענין ורק במקומם. הנהוג הזהב מטבעלמשקל
 "דינר הקרוי ערביים, של זהב דינר כמו משקלו חז"ל של הכסף שדינר סברו, הגאוניםב(
 דנג" ו"שש קט:(, ב"מ )עי' חז"ל בלשון "דנקא" כמו שתית, פירושו "דנג" דנג".דשש
 ששית וכל לשש, נחלק חז"ל של הדינר שגם ]ומענין, ששיות. שש של דינר שהואפירושו
 לעיל[. שנתבאר וכפי מעה, = גרההיא
 משקל א(. יא, ע"ז )רש"י קושטנטינ"ה זהוב משקל "הוא שהדינר סבר, רש"י ואילוג(
 לקמן[. באריכות היבואר 5:6 של ביחס הגאונים של מזה קל רש"י, לשיטתהדינר
 שיטת את לדחות וצידד השיטות, שתי את הביא יג( ל, )שמות עה"ח בפירושו הרמב"ןד(
 מטבע6, אותו שהוא ומשמע "דינר" שלהם הזהב למטבע קורין שבקושטנטינה ואע"פרש"י.
 זהוב שקל באמת ובתחילה יתכן כלומר הזהובים", סחתו הגויים מלכי "כי הרמב"ן זאתדחה

 משקל את פיחתו הגויים הזמן במשך אבל דינר, קרוהו ולכן חז"ל, של דינר כמוקושטנטינה
 "דינר". בשמו: נשאר ומ"מהזהוב,
 כותב מא"ין במכתבו עתיק. שקל מטבע הרמב"ן מצא ישראל, לארץ בבואו אמנם,ה(

 רבנו דברי נסתייעו "והנה רש"י8, שיטת כפי משקלו ועלה הזה, השקל את ששקלהרמב"ן,
 דששדנגי דינר למשקל חז"ל דינר את המשוים הגאונים, שיטת ולגבי גדול". סיועשלמה
 ששדנג של כדינר אינו חז"ל של הדינר וא"כ שתות", עליהן9 הוסיפו הללו שהגויים"למדנו
 הימנו. ששיות חמשאלא

 כשהלכתי ר"ע אמר "מעה, ופרש"י: יט( לג, )בראשית קשיחה" "במאה שכם בעיר השדה חלקת את ק3ה יעקב4
 הבן1 פריון של שקלים-בשיעורו בחמשה נקנתה השדה  לפית, קשיטה". למעה קורין היו היםלכרכי

 "מסורת ובספר גאון, האי רב מתלמידי היה רגמ"ה ח'. אות ה' פרק להלן עי' הגולה, מאוו גרשום רבי5
 מוסיפים שכאשר רד"ל( הערות עם מ"1 סי' תשועה )שערי גאון האי רב מתשובת הביא כ"ז( )עמ'השקל"
 פ"ה ידיים למסכת גאון האי רב ובפירוש רש"י. כשיטת ומשמע הערביים. לדינרי ישוה השקל, עלחומש
 8. הערה להלן עי' רש"י, כשיטת עולים אמנם והם בידו, מצויים עתיקים ישראל שקלי שהיו משמעמ"ר

 כסף. ד"ה ל"ו: ב"ק רש"י, כוונת נראה כן6
 בסוף החורה על בפירושו גם הודפס רבים, בפוסקים והובא גיטין, למסכת הרמב"ן חידושי בסוף נמצא7

 שעוועל. מהדורתדברים,
 משקלם הרמב"ן. דיבר שעליהם סוג מאותו ובמטמעות, בחפירות עתיקים שקלים מאות כבר ומצאו כזמננו8

 עמ' במומש"ת הובא זה כל רש"י. וכשיטת ולכאן, לכאן הגרם עשיריות של סטיות עם גרם, כ-14.2הממוצע
 כהערה מש"ת וע"ע רכ"ו, ענין ח"ג חשב"ץ עי' הגאונים, שיטת את לתרץ וצ"ע שפ"ט. עמ' וכמש"תקע"ה,
שם.

 חז"ל. של דינר על מוסף דששדנג דינר ר"ל9



 וחסדאל" אהוון "ביתקונך ושפד(פד

 ומננו במשקל הגאונים שימת בירור ד:פרק
 דינר למשקל חז"ל, של הדינר משקל את להשוות והגאונים הרי"ף שיטת כאמור,א(

דששדנג.
 שנה מאות משש יותר במשך בשמוש היה - הערביים של זהב דינר והוא - דששדנגדינר
 גדולות, ]הלכות בבה"ג מקורה חז"ל לדינר דששדנג הדינר השוואת הערביות.בארצות
 הרי"ף[ בדפי ע"א ו' ]קידושין, ברי"ף להלכה והובאה בכורות[ ובהלכות קידושיןבהלכות
 יותר רכ"ו[, ענין ]ח"ג התשב"ץ בדברי אף וילנא[. בש"ס ע"א ס"ג בכורות, ]הלכותוברמב"ן
 הזה הדינר והוא שהדינר... שאומרים ז"ל הגאונים "אבל מצינו: הבה"ג, אחר שנה מאותמשש
 ז"ל. הגאונים שאומרים זה והוא שם אותו ראה שהוא ז"ל הרמב"ן וכ"כ היום, יוצאשהוא
 לישמעאלים 77 בשנת נקבע דששדנג דינר של החוקי שמשקלו החוקרים, כל מסמיכיםב(
 עבד-אל-מלך. החליף ע"י לנוצרים[]696

 משקל נמצא שקילתן פי ועל רב, בדיוק הוטבעו ואילך תקופה שמאותה הקדומיםהדינרים
 גרם10. 4.25 -הדינר

 שנה. מאות שש לפחות במשך השתנה לא החוקי משקלו שראינו,כפי
 מדוייק משקל על הערבים הקפידו שלא זו, ארוכה תקופה במשך זמנים אמנם היוג(

 ולא במשקל תמיד נסחרו אלו מטבעות ברם, ניכרים. לעיתים הם וההפרשיםבמטבעותיהם,
 במשקל. הסטיה התאפשרה ולכןבמספר,
 הרמב"ן שכןי1 דששדנג. דינר של כמשקלו גרם 4.25 לקביעת יש, נוספות הוכחותד(

 בעכו שקורין "הדינר כמו בכיוון" "שיעורו הגאונים, לשיטת שהדינר כותב מא"יבאגרתו
 שארזינד".ביזאנד

 רבים נוצרים מושלים ע"י שהונפק מטבע זהו 1~28ם%( )(8~551[58 שארזינדביזאנד
 לערבים. כינוי היא לועזיות בשפות "שארזינד" הערבי. לדינרכהעתקה
 ארצות של ומטבעות משקלות המשוה לוח יצא למנינם( )1340 הנוכחי לאלף ק'בשנת
 - ובג'נואה בוונציה, בפלורנץ, הנהוגה לאונקיה - ה"ביזאנד" השוואות שלש בעולם.שונות
 כפי דששדנג לדינר ממש מכוון באמת והוא גרם, 4.244 - 4.253 של משקל לביזאנדמעלה

 לעיל.שהעלנו
 כדי נועדו זכוכית משקלות הזכוכית. ממשקלות המתקבל השיעור את לציין יש עודה(
 שנמצאו משקלות שלש עפ"י החוקי. למשקל ביותר קרובות הן ולכן מטבעות, כנגדןלשקול
 לדינרמ. גרם 4.231 של משקל מתקבל לנוצרים( )780 לישמעאלים 161משנת
 של דיוק רמת )עם גרם כ-4.25 הוא הגאונים לשיטת שהדינר היטב, מבוסס נראה ולפיכךו(
 גרם. 17 והשקל גרם(,0.02

 ומננו במשקל רש-י שימת בירור ה:*רק
 והרחבה. פירוט ביתר אותה נביא עכשיו בקצרה, רש"י שיטת את הבאנו לעילא(

 חשנ"ד, בש:ת המוטבעים )מלבד גרם 4 שוקל ש"ח 1 שמטבע אציין הקורא, בעיני זה משקל להמחיש כדי10
 גרם(. 3.5שמשקלם

 פמ"ב. מומש"ת מספר - זו אות דברי11
 פכ"ט. שם12



 פהמעפה( )נו( ג גליון לשנה

 עבד, הנוגח שור בענין לב( כא, )שמות משפטים בפרשת לראשונה בתורה מוזכרהשקל
 שהם זהובים, ארבעה משקלו "השקל רש"י: וכתב לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסףשדינו
 קלוניא"13. של הישר למשקל אונקיאחצי

 השקל. משקל את נרע וצפי"ד קלוניא,'! של האונקיא משקל את לברר עלינוהרי
 והזוז... דינר(, = )זוז זוזים ד' דהסלע מנה(, ד"ה ב' )מט, בבכורות רש"י כתב והנהב(
 חצי שהוא שקל( = ) שהסלע מזה, למדנו עכ"ד. הברזל, למשקל ומחצה פשיטים שנימשקל
 "פשיטים". עשרה משקלואונקיא,

 אלו? "פשיטים" הםמה

 השקל משקל רש"י שלפי כתבו התוס"ע לבעלי התורה בפירוש וכן הרמב"ן,באגרת
 היינו אלו ש"פשיטים" למדנו, ומכאן עכ"ד. אונקיא, חצי והוא אסטרלינ"ש כסףעשרה

אסטרלינ"ש.
 קולוניא". של הישר "למשקלג(

 עפ"י מטבעות בייצור מובהקים מומחים היו ובה )2010810((, גרמנית עיר היאקולוניא
 מדוייק.משקל

 קולוניא במשקל ורק אך השתמשו אשכנז מלכות רחבי שבכל כך, לידי הביאהמומחיותם
 מטבעותיהם.בהטבעת

 הנקרא וזהו ותת0ק/עע1עת10ק, 018%1,י 20 היו קולוניא של )00פע0( אונקיאבכל
 פשיטים. רש"י:ברברי
 וקרוי אנגליה, של המטבעות ממערכת חלק הם ורמכ"ן תוס' שהזכירו האסטרלינ"שד(
 )28אז810(. "סטערלינג"בלע"ז

 שם גם אותה וחילקו קולוניא, של לוו זהה באונקיא נהגו באנגליה שאף משוםוהיינו
 אסטרלינ"ש. - סטערלינג נקרא חלק וכל חלקים%.לעשרים
 שקלה הראשונים בזמן האונקיא כי עולה, 7!( בהערה )עי' האנגלי המשקל בירור פי עלה(
 וכנ"ל[. אסטרלינ"ש, ל-20 נתחלקה ]והיא גרם,29.16
 מצד המתקבל זהו גרם. 14.58 משקלו לרש"י, אסטרלינ"ש 10 שמשקלו השקל לפי"ז,ו(
 האנגלי. המשקלבירור

 פרש"י מ"ט ויל"ע ג', פרק לעיל שהובאו הרמב"ן מדברי כטכואר השקל, על שהוסיפו לאחר הוא זה משקל13
 הייסוף. שלפני שקל על דברה החורה שהרי התורה, בפירושכן

 השקל". "מסורח בספר רבה בהרחבה הובא זה, בפרק המירע14
 שקלים. שלשים עה"פ משפטים בפרשת15
 ב"ו אלפים ה' משנת אנגליה מלכות מחוקי קטע והרי%

"266[ 
 ופן" %0ן וז"ל: השלישי, הענרי המלך ע"י
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 המשקל את לשנות הורה 1527 בשנת אשר השמינם העזרי הסלך חוקי עפ"י לברר ניחן האנגלי המשקל אח17
 עד המקובל טרו' למשקל במגדל[ היה בלונדון ההטבעה שבית ~פי - המגדל משקל הנקרא אז עדהמקובל
 משקלוח מערכת מגדל. אונקיות ל-12 שוות טווי, אונקיות 11.25 ש- כתוב שם וזהב. כסף בשקילת הזההיום
 בפ1יב. שכתבתי המשקל מתקבל ולפי"ז גרם, 311085 שלה והאתקש מאג העולם בכל מקובלתטרוי



 וישראל" אהדן "ביתקודך מרצ(%

 שנתכנסה המטבע לקביעת אשכנו מלכויות כל של בועידה הגרמני: מהצד ועכשיוז(
 הנהוג המטרי, למשקל הקולוני המשקל את להמיר החליטו בספטמבר( )ב-23 1838בשנת
 בדייקנות. גרם ל-233.855 אונקיות( 8 = ) המארק את והשוו תבל, ארצות ברובבזמננו
 מושלמת כמעט חפיפה - גרם 14.62 והשקל גרם, 29.23 שוקלת האחת האונקיא זה,לפי
 גרם. כ-3.65 עולה השקל(, רבע )שהוא הדינר ולפי"ז, השונים! הכוונים משני השקללמשקל
 1838. וועידת ועד רש"י מימי יציב נשאר קולוניא של המשקל אמנם האם תתמה ואלח(

 שקיבל "ונראה ס"ט( פ"ח )בכורות הרא"ש שכתב וכמו התחיל, זה רש"י בימי לאובאמת
 דרביה רביה הגולה, מאור גרשום רבנו בפירוש באמת מצינו וכן מרבותיו". זה דבר]רש"י[
 כדברי הרי הברזל", למשקל ומחצה ב' כסף "דינר מט:[ לבכורות ]בפירושו שכתבדרש"י,
 ממש.רש"י
 הדורות. במרוצת כלל השתנו לא משקלו שאמנם לכך, הוכחות יש מ"מט(

 קולוניא. של אונקיא לחצי השקל את המשוה רש"י, דברי את הביא )שם(הרא"ש
 חשיבות ומשנה קולוגיא. למשקל ההשואה את הביא ר"ג( סי' בכורות )הלכות האגודהגם
 קולוניא העיר כרב כיהן גם הוא הלא בפסקיי, האגודה בעל של גדולתו מלבד שכןבזה,
 בעירו. הנהוגה האונקיא משקל את היטב שידע ובודאי פיו9: על נחתכים היו העירועניני
 הרא"ש ימי עד המשקל השתנה לא הראשונים, מראשוני גרשום, רבינו שמימיוהרי
 הראשונים, תקופת כסוף שהםוהאגודה,

 הר"י בדברי וכן 1455( )נפטר וייל במהר"י אף מובא רש"י של אונקיא חצי שיעורי(
 הטבעת ותקנות מחוקי ומבורר מוכח ואילך ומשם 1509(, )נפטר תשא כי בפרשתאברבנאל
 ג. פרק השקל מסורת בספר זאת כל לבסס ]והאריך יציב ונשאר השתנה שלאהמטבעות,
 כלל בדרך משקלות ומערכת משקל, אלא מטבע איננו בעיקרו שהאונקיא להוסיף,העירוני
 לשנותה[. מיוחדת סיבה יש אא"כ רב, זמן לאורך יציבהנשארת
 שהדינר דששדנג, דינר עפ"י המתבררת הגאונים, שיטת את הבאנו ד' בפרק לעיליא(
 גרם. כ-4.25שוקל

 משקל ועפ"י קולוניא משקל עפ"י המתברר רש"י, לשיטת שהדינר ביררנו זהבפרק
 גרם.20 כ-3.65 שוקל האנגלי,הסטערלינג

 כתב באגרת הרמב"ן יחדיו: הן תואמות שהרי וישרות, נכוחות הבירור שדרכי הוכחהוהרי
 ביניהם. 5:6 של יחס הנותן אשטרלינ"ש, 12 הגאונים ושל אשטרלינ"ש, 10 רש"י שלששיעורו
 ופתלתל. עקש כלי היטב מוכח ושפיר האמור,21 היחס בידינו עלה באמת הנ"ל, לפיוהרי

 וההיה המנהג ו:*רק
 דינרים(. 20 = ) סלעים 5 הוא הבן, לפדיון הנצרך הכסף משקלא(

 כנגדו יש מ"מ הוא, סובא ובתריה שפסק כמו פסק חו"מ דבטור "דאע"ג ק"פ: סי' מהרי"ק תשובות ז"ל18
 וכו'. האגודה" בעל ]והוא[ יוהד או כמותוכתשה

 לקבוע צריכים אם לפניו השאלה נשאלה קולוניא, בעיר השערים שכש:עשו יגמא מסכתא כריש בספרו ראה19
 מזוזה.שם

 פחות )ב-4%( מעט שהשקל היתה רש"י של שכוונתו מראשונים, לדייק הביא )פ"ד( השקל" "מסורת בספר20
 הבאה. בהערה ועיין גרם. 03.א משקלו ועולה אוגקיא,מחצי

 זעירים באחוזים אלו סטיות מצויין הדברים של שבטבען ובפרט משמעותיות, ובלחי מאד קטנות סטיות עם21
כיוקר.



 פז)שפז( פ" ג גליון לשא

 כ- פדה"ב שיעור עולה שלם(, למספר עיגול לאחר )דהיינו, גרם כ-15 שהסלע לרש"י,ב(
 גרם. 85 פדה"ב שיעור עולה גרם, כ-17 שהסלע ולגאונים, גרם.75

 בתפוצותיהן! ישראל מקהילות כחלק והונהגה נתקבלה מהשיטות אחתכל
 שכל שכתב קל"ה, עמ' יונה עלה ]עי' דורות מדורי אשכנז בארצות נהגו רש"י כשיטתג(
 ארצות בכל נהגו וכך ובגר"א, בט"ז שהוזכרו השיעורים כפי ככוריהם פדו לארץ חוצהבני

 כסף[. גרם בכ-75 לפדות ראה,שהוא
 הרי"ף ע"י הובאה דששדנג, לדינר חז"ל דינר את המשוה הגאונים, שיטת ואילוד(

 כן פסקו שעורים(. 96 למשקל הדינר את להשוות גם הוסיף ושם הרי"ף, בדפי ע"א ו')קידושין,
 )יו"ד בשו"ע להלכה הובאו הדברים ד'(. פרק )כדלעיל והרמב"ן שקלים( הל' )ריש הרמב"םגם

 מזוקק". כסף דרהמימ22 שלשים שהם כו' סלעים בה' וכו' לפדות עשה "מצות וז"ל: א'(,ש"ח
 התפשט ולמעשה אירופה, מארצות בחלק וכן דורות, מדורי הספרדים נהגו זוכשיטה
 הגאונים23. כשיעור להחמיר ישראל קהילות בכל נוהגים שכהיות כךהמנהג
 4.25 הוא הזהב לדינר המדוייק השיעור ד', בפרק לעיל שהעלנו הבירור עפ"י והנהה(
 השו"ע. שכתב דרהם 30 משקל והוא גרם, 85 הגאונים שיעור עולה ובכךגרם,

 וכך גרם, כ-96 לשיטתם פדה"ב ועלה יותר כבד מעט ששיערוהו יש הדרהם שבמשקלאלא
 )בלוח יעקב הקהילות גם והעתיקו רפ"ו( עמ' תורה )שיעורי נאה הגרא"ח ע"י מצוטטהוא

 בזמננו24. המנהג פשט וכך תורה"( של "שיעורין ספרו שבסוף המצוותשיעורי

 מישום ז':*רק
 את וקבעו עליו הוסיפו חכמים ברם, גרה. עשרים השקל: של משקלו את מגדירההתווה
 בימיהם. מצוי והיה בצור שהונפק הסלע מטבע כמשקל גרה, וארבעה עשריםמשקלו:
 הסלע משקל שלרש"י בידינו, העלה העניז בירור הסלע. משקל מהו והגאונים רש"ינחלקו
 גרם. 17 כ- הסלע משקל להגאונים ואילו בידינו(, המצויים הסלעים משקל הוא )וכן גרםכ-14.6

 ובקהילות גרם, כ75 הבן לפדיון הכסף משקל ושיערו רש"י, כשיטת נהגו אשכנזבקהילות
 בב-96 )ונהגו בהיום המנהג פשט וכך גרם, ב85 פדה"ב שיעור ולפי"ז כהגאונים, נהגוספרד
 המצוי(. לדרהם מהיחס עולה שכךגרם,

 *רומה שיעור ח':*רק
 המירבי השיעור מעשי באופן הפרוטה שיעור בירור אודות בקצרה נכתוב ענינא, האיאגב
 העולם רחבי בכל נשקל הכסף תט"ז(. עמ' מש"ת )ע" טהור כסף גרם 1/40 ערך הואלפרוטה
 מחיר את יברר הפרוטה, ערך לברר הרוצה א"כ, גרם. 31.1035 שוקלת אונקיא וכל טרוי,באונקיא
 לדוגמא, הפרוטה. ערך בידו ויעלה ב-1244.14, הסכום את ויחלק היום, באותו הכסףאונקיית
 אמריקאי. פעני מחצי פחות קצת הפרוטה ולפי"ז $4.8, האונקיא מחיר תשנ"ה( )טבתכהיום
 הכסף למחיר להוסיף מצדדים יש 03-5331003. מוקלטת( )בהודעה בבורסה הכסף מחירבירור
 הפרוטה. ערך על להוסיף יש ולפי"ז מעט, מעט המוכר הקמעוני רווח וכן והובלה,מע"מ

 דרהמים. כששה הסלע שמשקל הט"ו(, פ"ו יביכורים הרמב"ם לדברי בהתאם זה22
 שנהגו אלא כהגאונים, שנהגו מחמת אינו כן מהנוהגים שחלק דיתכן השקל", "מסורת מחב"ס העירני23

 בזה סי' שונות, ערים של ללוט מחברים כמה וחשבוהו והגר"א, הט"ו שהוכירו לוט 5 *11בשיעור
 ל"ט. '"ג, י"ב עמ'במומש"ח

 שיעורו בבירור הארכתי תשנ"ד( אב-אלול וישראל אהרן כיח )קובץ הרביעית שיעור על שכמאמר ו' כפרק24
 מסתפק אני ולכן השבחי, המאמר מטות זו אין נאה. הגדא"ח ששיער ממה פחות שהתו הדניהם, שלהטדוייק
 בהרחבה. הדברים את לרצוח שרוצה למי הנ"ל למקורבציון



 וישיש אליעזרהרב

 המונן ברבת שבסוףהפסוקים
 אשכנונוסח

 : פסוקים בשבעה מסתיים האשכנזים בקהלות כיום שנהוג המזון ברכתסדר

 וגו'. קדשיו ה' את יראוא.

 וגו. ורעבו רשו כפיריםב.

 וגו'. טוב כי לד' הודוג.

 וגו'. ידך את פותחד.

 וגו'. בה' יבטח אשר הגבר ברוךה.

 וגו'. זקנתי גם הייתי נערד.

 וגו'. יתן לעמו עז ה'ז.
 פסוקים ועוד, זאת המזון. לברכת מאוחרת תוספת הוא מהם וחלק תוספת, הם אלופסוקים
 דברנו. בהמשך שנבאר וכפי בהדרגה. אלא אחת, בבת נוספו לאאלו
 ואמרו ישראל כל ועל עלינו שלום יעשה הוא כמרומיו שלום עשה : הוא המזון ברכתסוף
 האבודרהם כתב וכן שלום. חותמיהן - הברכות כל של מטבען הוא כך שכןאמן,
 אלא ההפלוח כל חותם שאין השלום גדול במרומיו: שלום 'עשה המצא(: בדפוס שכו)עמוד

שלום'.

 )הופוסים רומא' בני כמנהג בימחזור גאון', עמרם רב ב'סדר מצויים אינם אלו פסוקיםואכן,
 1100. כודליאן יד כוזב ויטרי' וב'נ,וזזוך חרט"ז(, ליווחו חקל"ב. ומיציאה ש'. בעוזיא הם: לפנינושהיו

 ויטרי' ב'מחזור הזמן מבחינת לראשונה מוצאים אנו מהפסוקים חלק של ראשונההופעה
 'יראו' הראשונים הפסוקים שני את מוצאים אנו שם 53(, עמד פ"נ, )סימז לונדון מכת"יהנדפס

 משום הנראה, כפי היא לכך הסיבה כלחש. אלו ספוקים לומר שיש שם וכותבו'כפירים'.
 המזון. לברכת שייכיםשאינם
 פראג דפוס וזמירות המזון ברכת בסדר אלו פסוקים לראשונה מוצאים אנו נדפסיםבספרים
 בסדור של"ה, לובלין מהוראדנא, שפירא נתן רבינו פירוש עם המזון ברכת בסדררע"ה,
 בקראקא לראשונה שנדפס ופירושיהס' וזמירות המזון ב'ברכת וכן של"ט. בזל אשכנז,נוסח
ש"מ.

 המסוק והוא נוספת, תוססת ישנה כבר תנ"ב בדיהרנפארט שנדפס המזון' ברכתב'סדר
 'תפלה בסדור ; ישראל תפוצות בכל מיד התקבלה לא זו הוספה טוכ'. כי עיי 'הודו :השלישי
 מצויה. אינה עדיין זו תוספת ת"ס, ברלין יוסף' 'כתר פירוש עם השנה'מכל

 וזה והחמשי. הרביעי הפסוק חדשה: תוספת תפ"ג, זולצבאך דפוס לפנינו של"ה',ב'קצור
 פסוק טוב" כי לד' "הודו אחר דהיינו, המזון, ברכת אהד לומד 'וטוב ע"ון: מב ובדףלשונו
 לכל ומשביע ידך את "פותח ופסוק מבטחו", ד' והיה בר' יבטח אשר הגפר"אשרי
 רצון"'.חי



 פטוו~8מ( ירא ג גליון *'שם?

 זו בשנה כאמסטרדם שנדפס ופולין אשכנז כמנהג המזון' ב'ברכת נמצאים גס אלופסוקים
 המדפיס, של בידיו רפוי הנראה כפי היה אלו פסוקים אמירת שמנהג אלא תפ"ג.עצמה,
 קטנה. באות ו'פותח' הגבר' 'ברוך 'הודו', הפסוקים את הדפיס כן עלאשר
 לומר ורצה הדסוס, טעות זו אין הנראה כפי הגבר' יאשרי לומר שיש שכתב למה ביחסהנה,
 הפסוק את מוצאים אנו הנ"ל ופולין אשכנז כמנהג המזון' ב'ברכת גם שכן הגבר','ברוך
 הגבר'.'אשרי

 ידך'. את ל'פותח הגבר' 'אשרי הפסוק את מקדים שהוא העובדה לב לתשומת ראויהגם
 אמסטרדם דפוס המזון' ב'ברכת גם נמצא 'פותח' כך ואחר הגבר' 'ברוך תחילה זה,וסדר
הנ"ל.
 תקמ"ב. אמסטרדם אשכנז, מנהג התפלות' ביסדר גם מוצאים אנו של"ה' שביקצור זהסדר
 בימינו, המקובל הסדר את מוצאים כבר אנו תקמ"ח, שקלטוו הרחמים', 'שער בסדוראך

 הגבר'. 'ברוך ואחריו ידך' את 'פותחתחלה

 שמים' 'עמודי בסדור לראשונה מוצאים אנו והשביעי הששי הפסוק האחרונה, ההוספהאת
 תק"ז. אלטונאלהגריעב"ץ,

 זו תוספת תקמ"ב אמסטרדם אשכנז, מנהג התפלות' ב'סדר מיד. התקבלה לא זו תוספתגם
 תקס"ב. אמסטרדם השנה', מכל התפלות ב'סרר לא גם עדיין, מצויהאינה

 הפסוקים שבעת כל את הגריעב"ץ( )אחרי לראשונה מצאנו לפנינו שהיו וההגדות הסדוריםמן
 אמסטרדם שבת', 'תקון בסדור תקפ"ו; מיץ ופולין, אשכנז כמנהג השנה' מכלב'תפלה
 נפוץ והלאה ומכאן תקצ"א. אלטונא שני דפוס החיים', 'דרך בסדור ואחריהםתקפ"ח,
 ישראל. תפוצות בכלהמנהג
 הפסוקים שני רק מופיעים שם באיטליאה, האשכנזים מנהג הוא הזה הכלל מןיוצא

 תקפ"ו. וירונה וכן תקל"ט מנטובה : הם זה ממנהג לפנינו שהיו הדפוסיםהראשונים.

 את לומד שיטן כתוב וינורי' כב'מחזוך קס"ט( ע' א' )חיק חיים' שב'עץ להוסיף גם הראוימן
 וראו טעמו : נוסף פסוק מופיע ו'כפירים' 'יראו' לפסוקים קודם ושם, בלחש. הללוהפסוקים

 מנהג בשום נוהגת אינה זה פסוק שאמירת כמדומה, בו. יחסה הגבר אשרי ה' טובכי
 רומאניאה. במנהג מלבדאחר,

 ספרדמנהג
 רק כאן בזה נעסוק לא למנהג. מנהג בין והוספות שינויים מאד הרבה ישנם ספרדבמנהג
 דברים. כמהנעיר
 המזון'(: ברכת אנוסח אהבה ספר שבסוד השנה' מכל תפלות )בעדר הרמב"ם נוסחא.

 יתן' לעמו עז 'יי ולא שלום' 'עשה לא שלום, של פסוק בשוס מסתיימת לא המזוןברכת
 טוב'. כי ליי ו'הודו 'כפירים' בפסוקים מסתיימת רקוגו'.

 המצין: בדפוס שכו-שכו )עמווים אנודרהס נוסחב.
 הברכות שכל משום שהוא בהדיא ומפרש שלום', 'עשה בפסוק מסתיימת כן המזוןברכת

 לאל הודו וגו', טוב כי לח הודו כפירים, : הבאים הפסוקים מופיעים ובסופו שלום.חותמיהן
 עוז. יי הגבר, ברוך חסדו, לעולם כיהשמים



 וישראל" אהרן רציתקוצך )ו~צ(צ

 )הסידורים אחרים. ספרדיים במקורות מופיע לא השמים' לאל 'הודו שהפסוק להעיר,וראוי

 לרבינו לחפ' 'טת וספר תקס"ז שאלוניקי תפילה' 'בית סידור ; תס"ח אמסטרדב תפלות' 'סדר : הפ לפנינו שהיוהספרדייפ

 חקנ"ר(. ליוורנו חאביליו.אלישע



-הערות  

 הקמרה מפגלת הקמרה איןבענין
 וכולם הואיל הפנימי מזבח על הניתנין הרמים כל אבל א': הל' פסוה"מ מהל' י"ז פרקרמב"ם
 אע"פ המחשבה, בה הפסיד אלא כתיקונה שלא מהן אחת נתן אם שבארנו, כמו זה את זהמעכבים
 עד פיגול ואינו וכו' הזמן מחשבת בראשונה חשב ב'; ובהל' פסול. הזבח כתיקונן השאר כלשנתן
 מזה אני הרי ואמר בהיכל עומד היה ו': ובהל' הן, אחת במתנה כולם שהרי הזמן במחשבתשיזה
 עכ"ל. בחוץ. הנעשה בדבר בפנים חשב שהרי פיגול אינו למחר שירייםלשפוך

 פיגול "ואינו שכתב ב' בהל' הרמב"ם בדברי ששאלו אחרונים ועוד חינוך ובמנחת אורה בקרןועיין
 כשחשב הוא פיגול דהא ההזאה בעת חשב עבודה איזה על השאלה נשאלת הזמן" במחשבת שיזהער

 עבודה שום אין והכא לזמנו, חוץ מזבח או אדם אכילת שהיא אחרת עבודה לעשות אחתבעבודה
 על חישב ואם בפנים הן דההזאות כיון פיגול שייך לא נמי מזבח אכילת ועל אדם, אכילת בהשיש
 הוי לא בחוץ הנעשית עבודה על בפנים דחישב בדשנינו פיגול הוי לא בחוץ שהוא מובחאכילת
 בצ"ע. האחרונים ונשארופיגול.

 מדבר דהרמב"ם לתרץ רוצים חינוך המנחת וכן בדבר( תוס' שם ד"ה ע"ב מ"ר )זבחים אורההקרן
 ששאר חשב ההזאות שבמקצת כלומר ההזאות, שאר על הזמן במחשבת הזאות מקצת שהזהבאופן
 בחצי מפגלים אין דהא א( זה תירוץ על שואל חינוך שהמנחת אלא המותר, הזמן לאחר יעשהההזאות
 מתיר הוא מההזאות אחד כל ממילא מעכבים ההזאות שכל והכא אחר, מתיר מפגל מתיר אין ב(מהיר
 בצע"ג. ונשאר בו. לפגלוא"א

 לומר אפשר הקטרה מפגלת הקטרה לס"ד דבשלמא השניה הקושיא את רק שואל אורהוהקרן
 הקטרה מפגלת אינה הקטרה כמ"ר פוסק הרי הרמב"ם אבל ההזאות, שאר על מההזאות בחלקדחשכ
 כקושיא. ונשאר ההזאות. שאר על מההזאות בחלק לפגל אפשראיך

 זו, מקושיא הרמב"ם של הכלים נושאי התעלמו איך כזו בולטת דקושיא מאוד לי תמוה הדברוהנה
 כדהלן: לחרץ לפענ"ד נראה ע"כ בשתיקה. ע"ז הראב"ד עברואיך

 לרבנן ואפילו הקטרה מפגלת הקטרה רפומבדיחא חריפי אמרי ע"א( י"ו דף )מנחות בגמ'עיין
 הכא אבל קיימא במילתא ולבונה בשירים בהו דחישב היכא ה"מ מתיר, בחצי מפגלין איןדאמרי
 בעת דכשחשב הוא הפי' לפענ"ד עכ"ל, דמי, מתיר בכוליה ביה דחישב כמה בלבונה להדחישב
 מצטרפת דהלבונה אלא מתיר, בחצי פיגל זה אין לזמנו חוץ לבונה להקטיר ע"מ הקומץהקטרת
 דהקטרה נאמר אם וממילא למהפגל", מצטרף "מפגל דאמרינן המתיר כל על חישב וכאילולהקומץ
 ההזאות דשאר כיון מתיר בחצי מפגל זה דאין המנח"ה של הראשונה הקושיא מתיישב הקטרהמפגלת

 זו קושיא הקשה לא אורה דהקרן ]ויתכן "המפגלות", הראשונות לההזאות מצטרפות"המתפגלות"
 זה[. הסברבגלל

 )פט"ז פוסק הרמב"ם דהא כנו, על נשאר אורה הקרן של וקושיתו המג"ח של השניה הקושיאאך
 השאר. על ההזאות בתחילת לחשוב יתכן ואיך הקטרה מפגלת הקטרה ראין הל"ת( פסוה"ממהל'



 וישראל" אחין "ביתקובץ )שצב(צב

 מנשיא רב יתיב שם: דאמרינן זו קושיא ליישב לפענ"ד נראה דשם הגמ' דבריובהמשך
 מפגלין דאמר לר"מ ואפילו הקטרה, מפגלת הקטרה אין חסדא דרב משמיה אמר וקאוכו'
 מתיר לאו דקומץ הכא אבל דידהו מתיר דקומץ בשירים בהו דחשב היבא ה"מ מתירבחצי

 הוי השיריים על הקומץ בהקטרת דחשב דהיכא כלומר עכ"ל, בה, מפגל מצי לא הואדלבונה
 את מתיר הקומץ וממילא שיריים, מתאכלי לא קומץ מתקטרי דלא דכמה משוםפיגול

 ברישא הלבונה מקטיר בעי ואי ברישא הקומץ מקטיר בעי דאי לבונה אבלהשיריים,
 מפגלת אינה הקטרה ולכן הלבונה. את מתיר לא הקומץ ממילא ע"ב(, י"ג )דף בגמ'כדאמרינן
הקטרה.

 מפגלת הקטרה "אין דפסק דאע"פ הרמב"ם דברי את להבין אפשר להבא דאתינאוהשתא
 הכא אבל ולבונה, קומץ גבי כגון השניה את מתירה אחת הקטרה דאין היבא ה"מהקטרה"

 נקרא שפיר א"כ הראשונות, לפני האחרונות ההזאות את להזות שייך דלא הזאותגבי
 פיגול. ביה שייך וממילא ההזאות שאר את מתירותשהראשונות
 ודו"ק. אצלם, פשוט זה היה גי זו קושיה הרמב"ם על הנו"כ שאלו לא זו שמסיבהויתכן

 כהניםבברכת
 רווובסקי הכהן שמואלהרב

 ירושת"ו קישים ללימוד הכהנים ישיבתראש

 'שן 'ין על קידוש בענין א המג דברי וישובביאור
 בזה. שנלענ"ד מה לרשום הנני זה, בענין שליט"א גולדהבר יחיאל ובקי החריף הרב מש"כבענין

 מצוה דמ"מ עליו, מקדשין מגתו דיין השו"ע ע"ד שכ' מק"ג רע"ב בסי' המג"א דברי הבאת הנהא.
 היין על יקדש חדש תירוש לו יש אם א' ס"ק שם הח"א למ"ש וכונתו עכ"ל, ת"ר סי' כמ"ש ישןביין

 ס"ב ער"ב סי' כמ"ש תירוש על דמקרשין ואע"ג מנהגים( )ד"מ בידו התירוש יטול לשהחיינווכשיגיע
 הס"א. עכ"ל המובחר מן מצוה ישןמ"מ

 שכ' ר"ה בהל' המהרי"ל מדבוי "באת וע"ז ישן, יין על ולקדש להדר שיש דדכר בטעםונתקשית
 הישן את מוציא אינו התירוש דהא אתירוש ולא ישן יין אבוס הקידוש כל שיעשה פוסקים ישוז"ל

  שכבר אע"פ שנית יברך הסצודה בתוך ישן יין לו בא דברכות[ ]ספ"ו בירושלמי כדאיתאמברכתו
 עכ"ל. וכו' לקידוש ומוקדם הוא חשוב לעצמו ברכה קובע ישן דייז וכיון החדש, עלבירך

 לבה"כ חדש יין להביא דר"ה שני בליל מהרי"ל שאמר מעשה וז"ל המהרי"ל מדברי הבאתועוד
 בו, עיניו המקדש ונתן בידו ישן יין וכוס אצלו עומד היה העיר ושמש החדש יין על מקדשיןוהיו

 ריין הכא דשאני מהרי"ל והשיב לעיל, כדפי' להיפך יעשו דבבית שנא מאי סג"ל מהר"י פי אתושאלו
 גרידא[ התינוקת שתו בהכ"נ קידוש של דיין ]כידוע אחריו, נגרר דלבם התינוקות משום עיקרהחדש
 המהרי"ל. עכ"ל שם הוא מזומן לכן הימנו נוחה דעתם ישן יין בסעודהאבל

 אחר מין רישן א' ישן, יין על לקדש להדר בדבר טעמים כ' דאיכא המהרי"ל בדברי הביןומע"כ
 חביב שהוא בגלל מחדש עדיף ישן ב' - הירושלמי כדברי שנית עליו דמברכין מאחר מחדשלגמרי
 "מטר"ש. סברת נמי הזא שכן ומסתברא החדש, מןיותר

 אחר מין שהוא א' לטעם המנהגים, דברי את להלכה שהביאו והדרכ"מ המג"א ע"ד נתקשיתועפי"7
 מפרשים אינן הראשונים רוב אמנם הנ"ל, פי' כפי הירושלמי דברי לפי רק הוא זה הלא לךקשה

 רהטוב ברכה משום הוא הירושלמי כונת רק ישן, יין על שניח לברך שיצטרכו בירושלמי זהכפירוש
 מאחר וא"ב שנית, ישן יין על מברכין ואין כן קיימ"ל דלא והשו"ע הב"י העלה שכן והבאםוהמטיב,

 דברי על בנויים הם אשר להלכה, המנהגים דברי את והמנ"א הדרכ"מ הביא למה כן קיימ"לדלא
 להלכה. שאינןהירושלמי
 יהא אצלו חביב חדש שיין שמי למרים נמצינו א"כ חביב, ישן דיין משום ב' לטעם נתקשיתוכ"כ
 ישן. יין אחר להדר שיש המג"א סתם ואיך אחריו, להדרצריך



 צגמאג( )גז( ג שיוו לשטו

 החדש על היה והקידוש כוסות, ב' על בבהכ"נ לקדש שצוה המהרי"ל ד' להבין נתקשיתוכן
 ישן. יין כוס נמי לו שיהא הצריך ולמה מה על וא"ב שם כדמבואר התינוקותבשביל
 להלכה נאמרים ושפיר צודקים ודבריהן נכון על והדרכ"מ המנ"א דברי ליישב נראה ולפענ"דב(

ולמעשה.
 ישן יין על שנית לברך דיש המהרי"ל שהביא הירושלמי כדברי קיימ"ל דלא דמה שכתבת במההנה
 סי' בב"י כ' דהנה כן, אינו לפענ"ד הירושלמי, דברי את כן מפרשים אינן ראשונים דרוב משוםהיינו
 בברכת לברך צריך חדש ויין ישן יין בירושלמי דגרסינן דהא מפרשים שיש הרא"ש כתב ד"הקע"ה
 שניהם או חדשים ששניהם יין שינוי אבל בפרה"ג לברך צריך חדש ויין ישן יין פי' והכי איירי,בפה"ג
 הישן על בפרה"ג לברך צריך ישן יין ואח"כ תחילה חדש יין שתה אם אבל בפרה"ג, לברך א"צישנים
 וכו' טפי לעילויא שאישתני לפי חדש לגבי אחר כמין דחשוב החרש על שבירך בפרה"ג מיפטרולא
 ראבי"ה כתב וז"ל כ' ע"ב[ 1"ה פסחים ערבי בפרק המרדכי וגם פ"ר מיימוניח הגהות כתבו הדעתוזה
 הטוב ולא בפה"ג וברוכי למהדר ליה מבעיא ישן ויין חדש יין דשתו היבא נראה תק"י[ ס"]ח"ב

 והתוספ' וכו' בפה"ג לברך צריך ישן ויין חדש יין בירושלמי אי' והכי וכו' יין בשינוי אלאוהמטיב
 אבל בפרה"ג בברכת מיירי וישן דחדש דההוא מפרשים יש הטוב[ ד"ה ע"ב ]נ"ט הרואה בפרקכתבו
 והמטיב הטוב מברך יינות מיני שגי רעל וכתב דסתם רבינו דעת וזה ע"כ, שלנו בתלמוד כן מצינולא
 הב"י. עכ"ל העולם, נהגו וכן ישן ואחד חדש לאחד ישנים או חדשים שניהם אם בין חילקולא

 חדש יין על דבירך המהרי"ל שהביא כמו הוא הירושלמי דברי כונת דעיקר הכ"י מדברי לנוהיוצא
 כדברי פסוףנן דלא אלא לעילויא, דנשתנה מחמת אחר כמין דהוי ישן יין על שנית לברךצריך

 ע"כ הירושלמי כונת הוא כן דעכ"פ דמאחר נראה ולפי"ז בתלמוד, כן מצינו דלא משוםהירושלמי
 הוא וחשוב אחר כמין והוא לעילויא מדנשתנה ישן דיין הירושלמי מדברי המהרי"ל הוכיחשפיר
 היינו הלא שנית, עליו לברך הירושלמי כדברי קיימ"ל לא דאנן והגם עליו, לקדש להדר ישמאוד,
 נראה דמילתא טעמא אלא לעילויא, כשחנה ולא חשוב אינו ישן דיין סובר דהבבלי משום לאודאי
 גורם זה אין מ"מ אחר, כמין והוי למעליותא, דנשתנה מאוד הוא דחשוב דהגם קימ"ל דאגןמשום
 הוא וחשוב לעילויא דנשחנה הדבר עצם אבל לשניהם, אחת בברכה בה דיוצא בפנ"ע, בברכהלחייבו
 ללמוד יש לדידן גם בודאי ע"כ חדש, מיין ישן היין הרבה דחשוב ומאחר פלוגתא, אין בזהמאוד
 חדש. יין מעל ישן יין על לקדש ולהדר להקדים דיש הירושלמימדברי

 חדש יין דלתינוקות משום חדש יין על בבהכ"נ דמקדשין כהא המהרי"ל דברי בהמשך שהבנתומה
 שני טעם בזה נותן דהמהרי"ל ופירשת וכו' מהם נוחה דעתם ישן יין בסעודה אבל אחריו נגררלכם
 ליישב רוצה המהרי"ל רק שני, טעם ליחן כלל בזה כונתו אין לפענ"ד - דחביב משוט הישן עללקדש
 שבבהכ"נ שבקידש דמאחר כ' ע"ז הישן, אח עמו ולהחזיק החדש על לקדש להיפך עשו בבהכנ"סלמה

 עליו. מקדשין ע"כ אחריו נמשך דלבם חדש יין רק שותים אינן והקטנים לשתותו צריכיםהקטנים
 גם עמו לקחת המהרי"ל הצריך למה החדש על מקדשין אם אתה שנתקשית כמו צ"ע העדייןאלא
 עליו. מקדשין שאין מאחר ישןכוס

 קודם הכוס ונשפך וכו' קידש סט"ו רע"א סי' השו"ע בדברי ונקדים כונתו לפרש נראהולפענ"ד
 דכיון ל"ב בס"ק המג"א וביאר ולקדש, לחזור וא"צ בפרה"ג עליו ומברך אחר כוס יביא ממנושיטעום
 א"צ המסובין לפני אחרים כוסות כשיש דהא יצא הכוס מאותו טעם שלא אע"פ וטעם היין עלשקידש
 א"צ מ"מ מעכבת הכוס דשתייח דהגם הרי עכ"ל, וכו' יצא נמי בעצמו הוא א"כ המקדש מכוסלשתות
 עליו שקידש מכוס לשחוח יש דלכתחילה מסתברא דודאי אלא דוקא, עליו שקידש מכוסלשתות
 לעיכובא. שאינו אלאדוקא,

 דהמקדש בבהכ"נ, למקדש בביתו המקדש בין שחילק בר"ה, המהרי"ל דברי היטב נביןומעתה
 משום ולשתותו ישן יין על לקדש להדר לו יש בודאי ע"כ עליו, שקידש היין בעצמו ושוחהבביתו
 אינן והם התינוקות רק בעצמו שותה המקדש השמש דאין בבהכ"נ משא"כ כנ"ל, חשוב ישןדיין

 אותו. ישתו והתינוקות החדש על לקדש יש בודאי ע"כ החדש, רק ישן ייןשותים

 ידי גם לצאת כדי ע"כ כנ"ל, עליו שקידש מכוס דוקא שישתו מעכבת אינה דהשחיה דמאחראלא
 על גם כמקדש דהוי עליו גם עינו ולשום ישן יין גם שיקח המהרי"ל צוה ישן יין על לקדשההידור
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 דנשפך כהא סגי החדש מן דשותין מאחר מ"מ ממנו שותין דאין והגם המובחר, מן מצוה דהואהישן
 ודוק.וכנ"ל

 מן קידוש ידי יצא רלא דהגם ולקדש לחזור א"צ הכוס דבנשפך הב"י שכ' לפי"מ דניחא]וכש"כ
 עי"ש[. ע"ד תמה שם דהמג"א אלא כלבוש, וכ"כ עי"ש יצא קידוש ידי מ"מ שתה כשלאהמובהר
 דבסעודה שם" הוא מזומן לכן הימנו נוחה דעתם ישן יין בסעודה "אבל המהרי"ל שמסייםוזהו
 דוקא. הישן על לקדש יש בודאי לכן ממנו ישתו ובודאי ישן מיין נוחה שדעתםמאחר
 דברי עפ"י בנויים שהמה המנהגים דברי את הדרכ"מ הביא איך שהקשית מה לק"מ ומעתהג(

 בהלכתא. דלא שהמההירושלמי
 הירושלמי דברי את "ביאו והמהרי"ל שהמנהגים דמאחר להקשות, לך היה להיפך לכאורהדבנה
 תמיד כדרכו להלכה זה דין הרמ"א הביא לא למה א"כ ישן, יין על בפה"ג שניח לברך כדבריוופסקו
 כדבריהם.לפסוק
 בו יש ישן דיין מיניה להוכיח רק הירושלמי דברי את הביא לא דהמהרי"ל כדברינו לומר ע"כאלא
 שכבר הגם בפנ"ע ברכה עליה לברך ס"ל שהירושלמי כך כדי עד למעליותא שנטחנה יתירהחשיבות
 היין חשיבות את עכ"פ אבל הישן, על שנית לברך למעשה כן קימ"ל לא דאגן והגם החדש, עלבירך
 החדש. מעל עליו לקדש עדיף ובודאי מיניה, למדין שפיר אחר כמין ודהוי למעליותא דנשתנהישן

 ודוק. ישן יין על ולקדש להדר דיש והדרכ"מ המנהגים מדברי למד דשפיר נכונים המנ"א דבריוגם
 שפירשו הראשונים כפי' להחמיר לחוש דיש לך דנראה שבע( )מספר בהערה שכתבת מה ובעניןד(
 החדש. על כבר שבירך הגם ישן יין כששותה ולברך לחזור שיש הירושלמיכונת

 הב"י מדברי שהבאתי מה לפי ובפרט זה לפי' לחוש יש בודאי הירושלמי דבכונת אמת דהןלפענ"ד
 התוס' שכתבו מאחר כלל הירושלמי לדברי לחוש דאין נ"ל מ"מ הירושלמי, בכונת העיקרי הפי'דזהו
 הירושלמי. לדברי כלל לחוש אין ע"כ הב"י פסק וכן כן אינו הכבלידדעת

 לעצמו ברכה דקוכע לירושלמי רס"ל מאחר הוא ישן היין חשיבות דעיקר למעשה: מזה לנוהיוצא
 שגם הנ"ל השני המהרי"ל מדברי ללמוד יש להדר יש היכן עד הדבר וחומר עליו, לקרש חשובבודאי

 של כוס גם בידו ולהחזיק להדר דיש כתב עכ"ז התינוקות, משום חדש יין על כשמקדשיןבבהכנ"ס
 גראס הכהן שלמה ודוק. ישן,יין

 בעלזא דחסידי הדת מחזיקי דק"קדומ"ץ
 יע"א פארקבארא

 ענבים מיץ על ק'רושבעבין
 קידוש בדיני נ"י גולדהכר יחיאל מוה"ר כש"ת בחדר"ת חו"ב המופלא הגאון עוז ידידי מש"כמיתי

 עינו ראתה כבר יקר כל כי ודעת בהשכל הנאמרים דבריו על להוסיף מה לי ואין ישן ויין מגיתו ייןעל
 כשיש גם לכתחילה ענבים מיץ על קידוש ועושים בד"ז המקילים ישראל כלל על זכות כח"ה לימדובזה
 ודעימי' המג"א לדעת לחשוש שיכול דמי כמובן ]אך יותר להם וחשוב להם שחביב ישן יין בכיתםלהם

 כת"ה שציין עליהם ומקדש ענבים אשכול אדט דסוחט דינא האי בגוף רק לעורר וברצוני [תע"ב-
 בשבת שסוחט דהכוונה שפירשו י"א בשם חקכ"ט. ס' ח"ז הרשב"א ושו"ת האו"ח לדברי ח"יבהערה
 בדבריהם נתבאר לא אך עי"ש מאוכל אוכל כמפריד דהוי דמותד אוכל ע"ג שסוחט והיינו האשכולממש
 תק"ה בס' ז"ל הרב השו"ע בדברי מבואר דהרי אוכל עם היין כשמעורב אח"כ עליו מקדש דהאיךהק'
 עליו לקדש שא"א מסתבר האוכל בתוך לגמרי היין שנבלע וא"כ עי"ש האוכל בתוך לגמרי שיבלערבעי
 משום בו יש פת חתיכות הרבה דכשמעורב לב ס"ק קפב ס" המ"ב כמש"כ לפחתך הקרבהו משוםא(

 בלוע המשקה כשכל אבל ע"ג וצף היין בתוך פת הרבה כשיש דכ"ז נראה, מזה יותר ב( עי"ש.מיאוס
 והרי פח על כמקדש פת מצד לא )אם עליו לקדש בכלל וא"א ומשקה יין בגדר בכלל אינו המאכלבחוך
 האשכול שסוחט א( אופנים. בב' הדברים לפרש הנלענ"ד ע"כ בפה"ג( עליו ולברך יין על לקדשרוצה



 צה)שצה( )נו( ג גליון לשבה

 שהסוחט דנראה ונקי, צלול  כשהוא עליו יקדש אח"כ ורק האוכל מתוך סוחטו אח"כ אבל אוכללתוך
 אח"כ לסוחטו מותר לו היה דמי כאוכל לאוכל הכא דמשקה מטעם בשבת אוכל לתוך ענביםאשכול
 מדרבנן( )עכ"מ אסור הרי ושם ושלקות בכבשים ס"ז ש"כ דס' לדינא לדמותו אפשר היה דלכאורהמשם,
 נ"ל אולם משקה בתוכו שנבלע האוכל לסחוט אסור צר"ל בנ"ר ה"ה וא"ב למימיו כשצריךלסוחטן
 משום אסור ושלקות וכבשים לסחוט מותר פירות דשאר הטעם הסביר סק"כ שם העו"ש דהרידמותר
 האוכל לסחוט כלל הדרך אין שבנ"ד י"ל וכ"כ עי"ש קצת לסוחטם רדרכם ורמונים לחוחים דמידבו"ש
 מטעם וההא דינא בהאי אחר הסבר כתב מק"ט שם והמנ"א לתו"ר, דומה אינו וא"כ משקה בתוכושנבלע
 שאר במי כשכבוש למנ"א הע"ש בין דנפק"מ ט' ס"ק שם )ופמ"ג עיי"ש מקודם משקה שם עליושהיה
 בנ"ד אבל כן לפני משקה שם כבר לו שהיה במה שנכבשו ושלקות בכבשים כ"ז וא"כ עי"ש(פירות
 דצריך אלא משם, אח"כ לסוחטו מותר צר"ל האוכל לתוך ישר כא שהרי משקה שם מעולס לו היהשלא
 צר"ל היה וא"כ למשקה יהפך סחיטתו ע"י כעת הרי אבל כן מלפני משקה שם לו היה שלא דנהילהבין
 כ' ז"ל הרב והנה למשקה, יהפכו הסחיטה וע"י אוכל מקודם שהם וענבים זיתים סחיטת כל כמואסור
 גמורים משקין היו שמימיהן דאע"פ סה"ת פטור מימיהן לצורך סחטן ואם וכו' וכ"ז וזל"ק מי"א ש"כבס'
 שעכשיו כיון משקין משאר בהן וכיוצא וחומץ יין או במים נשלקו או שנכבשו כגון בהן שנבלעוקודם
 הואיל וכו' לסוחטם אסור מד"ס ומ"מ מאוכל אוכל כמפריד וה"ז עליהם אוכל תורת מאוכלין נסחטיןהן
 מלאכת כאן ליבא שמד"ת ז"ל הרב לנו שהסביר הרי בד"ק עי"ש וכו' לכן קודם גמורים משקיןוהיו

 נבלעו שכבר שמכיון והיינו מאוכל אוכל אלא מאוכל משקין הפרדת לפנינו כאן שאין כיון כללסחיטה
 היו שככר משום מדרבנן שאסור ורק למשקין סחיטהן ע"י אח"כ נעשו ולא יהפכו לא אובליןונעשו
 לבאר כנ"ל לסוחטם מותר צר"ל משקין היה לא שמעולם בנ"ד ולפי"ז נשלקו או שנכבשו לפנימשקין
 הבא שמשקה 1. בכתובת מתוס' שמקורו הנ"ל ז"ל הרב בדעת כן שביאר נט-ס דף למשניות צ"ד]ועי'
 שיעשו די"ל כת"ש ז"ל רש"י וכדעת בחזרה משקין אח"כ יהיה לא אוכל ונעשה ענבים מאשכוללאוכל
 המנ"א ולכאורה עי"ש שם גדלו שלא משום כו"ש מחטאת פטור בטעם לומר הוצרך ומה"ט אח"כמשקין
 וע"כ אוכל אז משקה הוו אי דק ותליא כאן גדל שלא משום הפטור דאין התוס' כדעת הינו הנ"לסק"ט
 לדעת א"ש הנ"ל העו"ש דדברי נמצא וא"כ וכנ"ל אוכל אלא יותר משקה אינו מהם הנסחט שכו"שצר"ל
 משום אסור ומדרבנן כאן גדל שלא משום הוא סה"ת והפטור משקה הוי מכו"ש דהנסחט הנ"ל ז"לרש"י
 שנשאר יותר משקה שאינו הנ"ל וחוס' ז"ל כרב כנ"ל א"ש הנ"ל והמנ"א כתו"ר קצת לסוחטםשהדרך
 דצריך אלא [ שם- בנש"א י"ר כלל חיי"א ועי' וצע"ג משקה כן לפני שהיה מדרבנן ואסור לעולםאוכל
 סוחטם זו"ע כל הרי משקין אח"כ יעשה לא דמ"ט הנ"ל ז"ל ורב ומנ"א התוס' בדעת ולהסבירלבאר
 סיבה זה שאין ונהי שם גדל שלא לאוכל הבא משקה ומשא"כ גדל ששם דרכם דזהו וצר"למאוכל
 אח"כ חוזר אינו כאן גדל כשלא אוכל ונעשה באוכל לכן מקודם נבלע כשכבר אבל סחיטה מדיןלפטור
 הנ"ל ז"ל והרב המג"א כמש"כ האוכלין לסחוט שמותר להלכה נמצא עכ"פ בס"ד וא"ש משקיןלהיות
 ונקיים צלולים כשהן אח"כ עליהם ולקדש משם לסוחטם האוכל לתוך האשכול שסחט אחרי יוכלושפיר
 בו חזר ואח"כ אוכל בתוך ענבים אשכול שהבליע במי כ"ז דהרי משום ארוכה העלנו לא עדייןאולם

 לתוך ענבים אשכול שסחט במי אבלוסוחטו,
 אוכליי

 הבלוע המשקה משם יוצעו שאח"כ היה ודעתו
 ליחן דעתו שאם סוכר ע"ג לימון סחיטת לגבי ג אות נו ס' החזו"א כמש"כ לאוכל הבא משקה בגדראינו

 הצ"ד וכ"כ ע"ש וכו' כשיוצא משקה תשיב למשקה שדעתו כיון מה"ת אסורה זו סחיטה במיםהסוכר
 ש"כ ס' המ"ב והביאו כ"כ שלא הנ"ל יד כלל וחיי"א בזה( סקכ"ה קבו ס" קצוה"ש )וע" שםבמשניות
 א"נ דאורייתא חשש שיש לענבים לימונים בין לחלק )ויש ז"ל לדעתם מכאן לכאו' וא"כ עי"שסקכ"ב

 בו שנעשה קידוש של שיין סקי"ח ח"ג חיים לב בשו"ת ממש"כ י"ל ועוד כאן( שיגדל ול"ב משקהדהוי
 אלא כהיין המלאכה נעשה לא שכנ"ד וי"ל כן, י"ל ג"כ בנ"ד וא"כ עי"ש עליו לקדש אסורמלאכה
 שקדים ע"ג ענבים אשכול כשסחט הנ"ל ורשב"א האו"ח בדעת לפרש יותר נראה וע"כ וצ"עבמאוכל
 בתוכו שיבלע בעי לא ממש לתקן דכשבא הנ"ל תק"ה ס' ז"ל ברב מבואר הרי ובכה"ג לתקנםמרים
 ושפיר השקדים נתקנו שכבר אחרי מהם היין שופך ואח"כ האשכול שקדים ע"ג סוחט שפיר וא"כעי"ש
 וסמוך לאלתר היין מהם שישפוך בעי אי שיל"ע ]רק בס"ד וא"ש סחיטה שום בלי היין מהם לשפוךיכול

 מותר אי יל"ע דבמשמרת משמרת, בלי היין כששופך וכ"ז בורר חשש משום אח"כ, עליהםשיקדש
 הואיל כשבת לסנן מותר מע"ש הכתושים שקדים שמקשה סקל"ד שי"ט סי' במ"כ מבואר דהריבכלל



 וקוטל" אהה "ביתקוצך שאו(ש

 כדי מסננם דהרי וי"ל במשמרת לסננם מותר בנ"ד ה"ה וא"ב עי"ש סינון בלי כך לשתותםדיכולים
 שם מבואר הרי וב"כ פת חתיכות בו שיש ביין וכנ"ל לסננם בלי עליהם לקדש יכול שאינו עליהםלקדש
 עי"ש. רוב בחר אזלינן ולא לסנן לו אסור שאיסטניס הפמ"ג כשם הואיל ד"הבבה"ל
 ששקדים וי"ל ופסח( מתולעים מים סינון לגבי בזה שהאריכו )וכמו מקפיד בגדר הוי בנ"רוה"ה
 והע"ג[. סינון בלי גם לקדש ויכול כפת מאוס אינו ייןבתוך

 ומקדש ענבים אשכול אדם דסוחט מגתו יין על קידוש בדין למכתב, להוסיף שרציתי מה כאןואוסיף
 לאוכל הבא דמשקה אוכל ע"ג שסוחטן ע"י ממש בשבת שסוחט דהיינו ורשב"א האו"ח בדבריעליהם
 ספ"א יו"ט דיני ברוך מנחת בשו"ת שמצאתי להוסיף ונראה אוכל על מקדש האיך לבאר וכ' דמיכאוכל
 נעשה כבר אם אבל לאוכל בא הויתו בתחילת רק ל"ש דמי כאוכל לאוכל הבא דמשקה שכ' ב'ענף

 יוחנן(, ודבי ושמואל דב בדעת כן שם )וע' לעולם משקה שם מיג" פקע לא לאוכל באה ומח"כמשקה
 דכיון משקה להיות חוזר חננאל לרבינו משם יסחטם אם אח"כ אבל כאוכל דינם באוכל שהם כ"זומח"כ
 בשו"ח החת"ס מרן ע"ד שם והעיר וכו' אוכל נעשה ורי"ף ולרא"ש מיני' פקע לא משקה פעםשהיה
 טיבולו משום נט"י שצריך בחמאה שטגנה בצק לגבי סק"ט סקנ"ח הטו"ז על שהעיר סמ"האו"ח

 הנ"ל והמנח"ב דמי כאוכל לאוכל הבא שמשקה הנ"ל החת"ס והעיר עי"ש נימוחה שהחמאהבמשקה
 במשקה שטיבולו דבר דהוי הטו"ז כ' ושפיר משקה פעם הי' שכבר כדבר פשוט אינו זה דלהנ"להעיר
 שם פעם עליו שהי' דמשקה לומר צריך שפיר סחיטתן על חייב דכו"ש יוחנן רכי בדעת ולפענ"דעי"ש
 הרי חייב אינו אבל אסור למימיהן שסחטן דכו"ש הנ"ל בשו"ע דקי"ל למה אבל מינ" נפקע לאמשקה
 אוכל שם עליו משאר משקה שם מיני' שנפקע הנ"ל ז"ל הרב במוש"כ ובע"כ כן לומר וכס"אבע"כ
 ובאמת ז"ל, החת"ס כ' ושפיר לעולם כאוכל דדינו להלכה קי"ל הא"ב הנ"ל( מנ"א דעת )וכ"הלעולם

 מיני' פקע לא משקה שם עליו שהיה שמשקה סברא האי ג"כ שכ' כמהרי"ט ס"ל בעצמו שםשהחת"מ
 משקה שם שפקע וס"ל כן ס"ל לא ז"ל הרב ושו"ע בסש"כ המנ"א הרי ולהנ"ל עי"ש משקה להיותוחוזר
 דמ"מ אלא וצע"ג ושלקות מכבשים כדמוכח משקה שם פעם עליו כשהע גם לעולם אוכל ונעשהמיני'
 ונעשה מקודם נימות דצם שם כ' כעצמו החת"ס דהרי המנח"כ הערת מחנן ואינו החת"ס דבריא"ש
 דמי באוכל לאוכל הבא דמשקה שכ' ומה כמשקה דינה ונימסת וכשחוזרת אוכל אח"כ מיקרי לאמשקה
 הבא שמשקה אמרינן נמסית הקדירה חום שע"י דאע"פ קפויה בחמאה קדירתו שתיקון בגוונא רקהיינו
 עלי' היה שלא בגוונא רק לאוכל הבא דמשקה סברא האי החת"ס כ' שלא הרי עי"ש דמי' כאוכללאוכל
 המשקין על שישאר דנהי צר"ל כ"ז האחרי עיי"ש לו כלל בחיי"א הנש"א וכ"כ משקה שםמקודם
 וברכת לקידוש מ"מ סחיטה( דין עליו אין )ומה"ט אוכל דין השקדים מע"ג או האוכל מתוךשיוצאים
 רבבכבוד וצ"ע. משקה ובצורת צלול כמציאות שהנהו כל סגיכרפה"ג

 רובינשמיין הלוי אליהואלתר
 צבי" "היכל צאנז דק"ק ודומו"צוב

 החומות שומרי - ש"ס כוללוראש
 ב"ח אליהו מגדנות שו"תמח"ט

 מום בו שהובל בהמה בבור בענין התותב של זהותועל
 שבו. חמדה כלי מאוצר נהניתי לחי, כה תשנ"ה, כסלו-טפת נ"ו גליון קבלתי באה"ר,אחדשה"ט

 שפרסמתם בצילום המעיין זצ"ל, ביהודה הנודע תלמיד זצ"ל לאטין יוסף מרבי שהדפסתםומה
 שס אנשי השואלים במפתח ומעיון ש"ה, כנהוג כתיבתו מקומ המכתב וכראש יוזל, שחותם מידיווכח
 שהופיעו מהמהדורות נשמט אך מהדורות, בהרבה ]צולם וילנא, מהדורת חנינא ביהורם נודעשבסוף
 במהדורה אליו תשובות נמצאת ש"ה( בק' )מו"צ יוזל הר"ר קנ"ז: סי' י' באות הק'[, בארצנולאחרונה
 חחו"מ, רט, קפג, קעח, קעג, קסד, קנט, קנח, קבב, קב, קיז, סג, מ"ט, חיו"ד, קז, ח' ב' חאו"ח,חנינא
 תנינא שוויאוי. יוזל הר' קס"ו: סי' ושם לט, חאהע"ז קמא, מג, או"ח תנינא יוזל, הר' קס"ג: ובסי'לר

 בקהילת מו"צ שהיה שואל באותו שהמדובר מורגש בתשובות מעיון קכח,חאו"ח,
 לפראג. סמוכה עיירה האפן, שיטנ כנראה ש"",אשקסאאשזז~א80
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 או שיטנהאפן, משפחת בני קברי אודות 365-62, עמ' פראג, ק"ק משפחות הוק, של ספרווראה
 בר"ת. ש"ח הכינוי כלל בדרך נחקק מצבותם ועל זו מעיירה שמוצאת בפראג,שיטנאכן

 שוויאוי יוזל ר' הוא והוא שוויאוי, מהעיירה מוצא או זמן פרק התגורר זה יוזל ר' כי להניחסביר
 מבני אחדים שמביא 365 עמ' הנ"ל בספר להוק גם וראה קכח, סי' או"ח חלק נובי"ת בשו"תהמוזכר
 מו"ץ כ"ץ שמואל ר' את שמביא ועוד קי קט, חיו"ד בנובי"ת גם וראה זו, עיירה שם על הקרוייםפראג
 שוויאוי.ק'

 ואינו תלמידי, מכנהו אינו מקום בשום שכן הנוב"י, בתלמיד המדובר שאין עולהמהתשובות

 שעמד הדור מחכמי באחד מדובר אולם כמובן. לרבו כתלמיד לנוכ"י כותב הוא כי אם רבך,חותטי
 קריאת גם בפניו, שהציג למעשה שאלות על תשובות עשרים ממנו לקבל וזכה הנוב"י עם הדוקכקשר
 צ"ב. ועדיין זלאטיוו, או גלאטיוו לקרוא יש ובעיני מסופקת, בחתימהכינויו

 י"ל, ר"ז שעשה... ר"ל בעצמו ובמקום טעות נפל שניה( שורה אמנם ד"ה ט"ו )עמ' בהעתקאגם
 הוא.ופשוט

 וויים ישע*'יצחק

 בתובה ועידר קידושין ע'דיבענין
 וברכה. שלום באו"י, קובץ מעוכת כבודאל

 על החתומים עדים בנדון האחרונים בקובצים הנרמס למו"מ בנוגע נוספת נקודה להעירברצוני
 על עדות דהוה שליט"א אוירבוך מוהרש"ז הגאון שדעת הקידושין, על גם עדות מיקרי איהכתובה
 בעלמא. דברים סיפור רק הקידושין על עדות הוה דלא שליט"א שטרן הגרש"א ודעתהקידושין,

 הקנין קבלת על מעידה שאחת הקידושין, בשעת עדים כיתי שני ליקח הנוהגים באלודהנה
 דעת דלפי הקידושין, מעשה על כעדות משמשת וחשניה הכתובה, על וחותמים הכתובה,והתחייבות
 רנקטינן דמכיון והיינו זל"ז, קרובים הקידושין ועירי הכתובה עירי יהיו שלא ליזהר צריכיםהגרשז"א
 הקידושין מעידי לחד קרוב מהם אחד יהי' אם א"כ הקידושין על גם עדים מקירי הכתובהדעידי

 הקידושין במעשה גם הוא קא"פ מהם אחד דנמצא דס"ל הראשונים לשיטה לגמרי העדותנתבטלה
 ונו"כ ד' וסע" ב' סעי' מ"ב סי' אבה"ע ובשו"ע ו' ומכות אתמר ד"ה ע"א מ"ג קידושין ריבט"א)עי'
 גמור(, שקר או כשקנא מיחזי של חשש רק )ולא הקידושין חלות עצם על חשש "וא זה וכנידוןשם(,
 מקום הי' ולכאורה זה, לכל לב שמו ולא ע"ז הקפידו ולא כאלו מקרים שהיו ירענא עובדותוכמה

 כך. על ידקדקו הקידושין מסדרישהרבנים

 קידושין לשם הכתובה עידי מינו את לבטל כוונתו הקידושין עידי אח"כ שממנה רבעת לומרואין
 וגם הכתובה, עידי עם עדיין ומשתמש ביטלם לא ע"כ דהרי הקידושין( עידי יהיו הם שרק כוונתו)אם

 עידי את ממנים דלפעמים ועוד זאת - הקהלה בסכרי רישום לצורך - קידושין לצורך עמםמשתמש
 בכך. מדקדקים ואין הכתובה, עירי את שממנה לפניהקידושין

 על עדות משום הכחובה בעדות שאין שטרן הרש"א דעת לפי שאף לומר צד דישוסבורני
 של ההשתתפות עצם דהרי לדון יש בנד"ר מכ"מ בעלמא, דברים סיפור כותבין ורקהקידושין
 בהיחר וההסבר קא"פ, מהם אחד נמצא משום פסול בזה יהא שלא הנ"ל הפוסקים דנו בחופההקרובים

 שם פת"ש ועי' בריטב"א )ע"ש באו למיחזי דהשאר אמרינן עדים שני שמייחד דכיון משום הואלזה
 - ככתובה הנאמר על שיחתמו מהם ומבקש לעדות, האחרים השנים גס שמייחד בנ"ד וכ"כ י"א(,ס"ק

 להחליט קשה - הקהלה בספרי רישום לשם קידושין עידי לצורך עמהם להשתמש שממכויןובפרט
 רק באתי ולא באו, לאסהודי בפשטות בי לאסהודי, ולא למיחזי רק הוא בחופה דהשתחפותםולומר
 לזה. לב שם איש שאין הדור, פוסקי בזה שידונולהעיר

 דאורייתאביקרא
 בריזל ש.יהושע



 וישראל" אהוץ פגיתקוגל )שרה(צח

 הגאון של חייו בתולדות חירות שתי לבתרוןהצעה
 ומשנתו ז"ל 2אלאג'י חייםרבי

 ז"ל 2אלאג'י חיים חגינו של לידתו תאריך כעניןא.
 הצעה וישראל", אהרן "בית היקר התורני הקובץ מעייני העי"א, רבותי לפני להציע הנניבס"ד
 פאלאג'י חיים רבינו שמו מרבן גדול צדיק של בתולדותיו הקשורות מפליאות חידות שתילפתרון
 ואחזיק בר, ימנע שלא הדברים ולהתמים להשלים להאיר שיכול מי לכל שטוחה בבקשה והנניזצ"ל,
 זיע"א. צדיק של מקחו ולברר בענין דברים להוסיף לו שיש למיטובה

.. . 
 אשר עצומה רוחנית מורשת אחריו השאיר ז"ל, פאלאג'י חיים רבינו ישראל של רבן עוזינוגאון
 זיע"א. התורה פרד"ס מקצועות כל החובקים חיבורים משבעים למעלה חבר, לו למצואקשה

 שבעים לבן שהגיע לאדם הנהגה סדר עניינו אשר החיים", "קול ספדו נמצא "מיוחדים חיבוריובין
 שנת סביבות באזמיר לראשונה נדפס חיים, ושנות ימים לאריכות לזכות ודרכים ועצות וכו',לזקנה
 תשמ"ו. שנת שלום", אהבת "חברת ידי על בהדרו כללו לאור יצא נוספת ופעםתרכ"ח,

 נולד פאלאג'י חיים "רבינו הי"ו: טו"ב אך הרב ידידי מעלת כתב 15( )דף רבינו בתולדותושם
 ובהערה תרכ"ח". שבט י"ז כיום ונפטר תקמ"ז, שנת שבט לחודש י"ס רביעי ביום יעקב רבילאביו
 ונמשך תקמ"ח, הגת י"ז נולד שרבינו כתב י"א( )דף וספריו פאלאג'י חיים רבי "בספר כתב: כהשם

 מצבת בנוסח החודש יום בענין הראשונה משולשת, טעות וזו נ"ר(. )דף ממזרח אורות בספראחריו
 ב, להלן(. )ראה הלוח לפי נכון הוא וכן י"ס במפורש כתוב ל"ב[ ל"א עמוד הנ"ל בספר והמצולםרבינו
 )וכן שבט, הוא כן ואם לחודש", ומחודש ושנותיו... ימיו "דמלאו המצבה: בנוסח כתוב החודשבענין
 שעבר טובה בשיבה ושבע "זקן המצבה: בנוסח כתוב השנה בענין ג להלן(. ראה - הלוח לפיהוא

 וכן ואחת, שמונים בגימטריא שעולה בטלל"י חייו לשנות סימן כתוב המבה בסוף ושםמגבורות",
 זה מכל הרי שנה, שמונים להשלים והגיעני ה' ,חנני כתב: החיים קול לספרו בהקדמתו עצמורבינו
 תקמ"1. בשנת רבינו נולד כן ואם ואחת לשמונים והגיע השמוניםשעבר

 רביעי יום חל לא תקמ"ח בשנת הלוח לפי בשבוע, רביעי ביום שנולד כתוב המצבה בנוסחנאכן
 - רביעי! ביום בשבט י"ט יום חל אכן תקמ"ז בשנת אך . שבת י"ט או בי"ז ולא טבת, י"ט או בי"זלא
 רביעי יום והוא: רבינו של המדוייק הולדתו יום את לנו נותן וזה הדברים, שלשח לכל ברורה ראיהזו
 הי"א 1ה היקר ידידי מעלת נמשך אחריו הנראה ולפי נ"י. ידידי דברי כאן עד תקמ"ו". שבטי"ט

 ונפטר נולו שגו החודש שבט, "חודש 14(; וף )שם החיים לקול בפתיחה דבריו שחתם הי"והגדול
 זלה"ה". הגדולרביב
 המגלים אחרים מקורות שעה לפי נעלמו דלעיל הי"ו הנכבדים הכותבים כל שמעיני חושבניאבל

 להדפיס תשל"ו בשנת זכינו ב"ה האל בחסדי הנה והוא, ז"ל. הגדול רבינו לידת של האמתי תאריךאת
 אברהם רבי ובנו פאלאג'י חיים רבי ובנו אב שכתבו מחיים" "צוואה המופלא הספר את מחדשולצלם
 וסמוכות השון, י"ט נולד שרבינו כתבתי הספר בראש הנדפס חיים" "בשערי במאמרי שם וככרז"ל,
 על כתב שכה מ'( )אות מחיים צוואה בספר פאלאג'י אברהם רבי דברי 2( בהערה )שם הבאתישלי
 ורמזתי חשון", י"ט שנולד ביום שנה בכל לרבנן סבא יומא עשה שנה לשבעים "ומשנכנסאביו:
 קולי "האוינה הלשון: בזו רבינו חתם ששם החיים קול לספרו בהקדמתו עצמו ז"ל הגדול רבינולדברי
 שאכן האב דברי יאירו הבן דברי ועם ולשלום", טובים לחיים התרכ"ח שנת חשון י"ט ביום לךכקוראי
 היטב. והבן ושנים ימים באריכות העוסק החיים קול זה לספרו הקרמתו כתב עצמו הולדתומיום

 הפלא רבהי, פליאה כאן יש שלכאורה אלא חשון, י"ט הוא רבינו של לידתו דיום האמור לפינמצא
 כך ששם יראה כתב" פאלאג'י אברהם רבי בנו אשר ז"ל הגדול רבינו של במצבה דהמעייןופלא,



 צטלצל )גז( ג עיון לא

 לחדש, י"ס הרביעי ביום דנולד לחדש, ומחדש ליום מיום ושנותיו ימיו דמלאו חשבון "ובואוכתוב:
 התרכ"ח, שבט לחדש טו"ב יום האלהים, אל עלה מסדר שני ביום דרקיעא למתיבתא מרוסליק

 שכאן לנו הרי שאננות", למנוחות החיים בארצות ה' לפני נגנז שלישי יום שהוא ח"י לילובתחילת
 נפטר שרבינו ואחר לחודש, ומחודש ליום מיום רבינו ימי שמלאו כותב עצמו ז"ל אברהם רכיבנו

 חשון, בחדש רבינו שנולד כדלעיל, ובנו האב דברי הפך וזה שבט, בחדש גם נולד כן אם שבט,בחדש
 זו. מפליאה בפליאה שעמד ז"ל רבינו תולדות מכותבי מי ראיתי ולאוצע"ג,

 ז"ל )כהבטחתם עיני האיר השי"ת בחסדי אשר עד הזה, בדבר ומצטער נבוך הייתיוהרבה

 ברור לי דנראה והוא, זו. פלאית חידה לפתור ברחמיו ועזרני טע"ב(, ד"ו ה"ה פ"א מגילהבירושלמי
 לזמר נתכוין לא לחדש", ומחוש ליום מיום ושנותיו ימיו "דמלאו ז"ל: אברהם רכי בנו שכתבדבמה

 כלומר החדש, לימי כוונתו אלא רבינו, נולד נחשון ד"א נפטר, חודש באותו שנולד חודששבאותו
 בי"ס רבינו שנולד והיינו מעלה, של בישיבה נתבקש תאריך באותו שנולד, בחודש תאריךשבאוחו
 תקמ"ז חשון י"ז שיום יראה בלוח המעיין ואכן ימיו, דמלאו והיינו לחודש, י"ח היה וכשנקברחשון,
 היטב ודוק רביעי ביוםחל

 בעליל מראה היא ז"ל אברהם רבי של דבריו אריכות מכל חרא בס"ד, מוכרחים שדברינווחושבני
 אפשר אי רזה נפטר, חודש באותו שנולד חודש שבאותו ולא ביארנו, וכאשר נתכוין שלזה מעייןלכל
כנ"ל.

 עלמא לכולי הרי זה והכיצד ליום, מיום אביו ימי דמלאו אברהם רבי שכתב ממה מוכרח הואועוד
 שהרי החודש, ימי תאריך על דקאי לומר אפשר ואי נמטר, שני וביום ז"ל, רבינו נולד רביעיביום
 ליום. מיום ימיו מלאו ז"ל אברהם רבי שכתב מהו כן ואם לחודש, בי"ג ונפטר נולד, לחודשבי"ס
 וביום נולד, רביעי ביום השבוע, של יום באותו דהיינו ליום, מיום הכוונה דלעיל, דרכינו לפיאבל

 היטב. ודוק וכמשנ"ת מלאו והיינו נקבר,שלישי

 רבינו דהיינו השלימו, פירושו ליום, ומיום לחודש מחודש ימיו "מלאו" אברהם רבי שכתבומה
 בי"ז שהרי שבט, י"ט והיינו בעולם, היה לא שכבר עד נולד שבו חשון י"ט מיום בעולבינו כאןהיה
 מאתנו הלך כבר שבט בי"ט שרק ונמצא נקבר, ובו היה שבט ובי"ח נפטר, ובו חי היה עדייןשבט
 היינו ליום, מיום ימיו מלאו שכתב מה גבי נמי וכן שאננות", למנוחות החיים בארצות ה' לפני"ונגנז
 היה וכן נפטר, שבו שבט י"ז שני ביום בעולם עוד והיה חשון( )י"ט רביעי ביום לעולם רבינושבא
 ה' לפני היה כבר שבט י"ט רביעי יום כשהגיע ורק נקבר, שבו שבט י"ח שלישי ביום גם כאןעוד

 ז"ל פאלאג'י אברהם רבי הגאון של בלשונו ]והרגיל זיע"א. מלאו והיינו שאננות,במנוחות
 וימהר לספרו בהקדמתו עצמו שלו בדבריו ועיין סגנונו, וכך ומנהגו דרכו שכך יראהובמליצותיו,

 ברור[. וזה באתרין, ואוקי מינה ודוןאברהם,

 נבין שאם ז"ל, פאלאג'י אברהם רבי של בדברותיו להפליא מדוקדקים אלו שדברינו יראהוהמעיין
 מר וסליק לחדש, י"ט הרביעי ביום דנולד לחדש, ומחדש ליום מיום ושנותיו ימיו "רמלאו שכתב:מה
 נפטד, חודש באותו שנולד חודש דבאוחו כוונתו כשטחיות התרכ"ח" שבט לחדש טו"ב יום שניביום
 לחודש י"ט הרביעי ביום דנולד לומר להדגיש לו היה שהרי הספר, מן חסר והעיקר רבה תימה כאןיש

 הנחוץ העיקרי הפרט שזה החודש שם השמיט ומדוע שבט, לחדש י"ז יום שני ביום מר וסליקשבט,
 חודש כאותו שנולד חודש דבאותו לומר בא שלא דבריו, מכוון זה ראין כנ"ל מינה שמע אלאלנו,
 לעיל, היטב ביארנו וכאשר החודש, לימי כוונתו אלא רבינו, נולד בחשון שהרי נכון אינו רזהנפטר,
 כפשטן, הדברים דאין וכו', ימיו" דמלאו חשבון "ובואו ואמר": אברהם רבי שפתח מה מדוקדקובזה
 היטב. ודוק בזה, נווכח חשבונות לחשבן נבוא כאזור רקאלא

 ז"ל רבינו קבורת תאריך את גם וציין כך כל האריך ז"ל פאלאג'י אברהם רבי מדוע תבין גםובזה
 ביום בו שנולד יום שבאותו להראות הכוונה כל שהרי לי, למה דהא שבט, י"ח ליל בתהילת זהשהיה
 מן יצא לעולם שבא ביום בדיוק דלא דנמצא מגרע, קצת זה פרט ואדרבה לי, למה קבורה וזמןנפטר,
 כן וישועתו, האל בעזר ליעקב אמת וחתן וקיים, ושריר בריר הכל ולביאורנו לדרכינו אבלהעולם,
 אמן. תורחו במאור עינינו ויאיר לאמת לכוין תמיד ב"ה האליעזרנו
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 דק ז"ל פאלאג'יחיים
 אחר שער בשום לה( )וכדומה זו לשורה כחבה ולא זו, שורה כתב מחיים צוואה זהבספרו

 פלא. זה וכל הנותרים ספריומשבעים

 רבי כתב כה השער דבהמשך והוא לשער, בס"ד לי שנראה מה זו חידה לפתרון הצעה כאןואכתוב
 שבטים, עשר שנים הרמים, החכמים הגבירים בתורה, המשולשת ברכה טעונים "והללו פאלאג'י:חיים
 כתב וכזאת תורה", תלמוד ומלמדי רכן בית של חנוקות על יכב"ץ עניים מחזיקי קדישא חבריראשי
 נתן תברכ"ו שנת "והשתא והשתא(1 ד"ה י"ג אות )סוף מחיים צוואה ספרו בגוף ז"ל פאלאג'י חייםרבי
 לשכור העניים ובני היתומים התינוקות על משתדלים להיות הי"ו ישראל נשיאי עשר שנים בלבה'

 חייב מישראל אחד וכל עניים, מחויקי של זו קדישא לחברא לסייע הצבור וחייבים מלמדים,להם
 ז"ל פאלאג'י יוסף רבי הוא בנו גם וכו', כזה" גדול לדבר בימנו זכינו כי לה' ולהודות בידםלהחזיק
 ימיו כל נפשו )רבינו( "ונתן כתבו כה ל"א( )דרוש בחיים חלקם ספר בסוף הנרפס אביו עלבהספדו
 שבו תורה, בתלמוד במעוז החזיק ויותר יותר למיתתו וסמוך וכו' רבן בית של תנוקות לימודבעבור



 קא)תא( פז( ג עיון לשטר

 ועוד וכו', תורה תלמוד הכנסת לצורך פרוטות עשר הבשר על ]מס[ הניח ז"ל ראשי עטרת שמתביום
 הנקראים העדה נשיאי עשר שנים העיר ומרשומי מגבירי למנות ז"ל אבי אדוני הגדול רבינוהוסיף
 להדפיס שזכינו מחיים צוואה ספר של החדשה כמהדורה דבריו ונדפסו וכו', העי"א" ענייםמחזיקי
 והם ח"ב ומזון חיים ספר בסוף ]ועיין ע"ש. קל"ז( )דף חיים" "תהלות בקונטרס כעת לאורולהוציא
 רפ"ד( )מדף ששם תרל"ח שנת אזמיר בעיר הנדפס חדש, זהר לספר ז"ל פאלאג'י חיים רבינוהגהות
 עש"ה[. הנ"ל עניים מחזיקי חברת לטובת העיר ורבני ממוני מאת זכרון שטרנדפס

 הגבירים י"ג שמות את אותיות, י"ג באותן רמז ז"ל הגדול דרבינו לשער לי נראה זאת כלואחר
 חיבוריו, בשאר ולא לשמוחם רמז מחיים צוואה זה בספר דייקא ולכן עניים, מחזיקי חברת שלז"ל
 ומי דברי, קבלו אומר ואיני לענ"ד הנראה זה וכנ"ל. עניים מחזיקי של זו חברה נתייסדה שאז גםומה

 ה'. מאת ברכה ישא הגדול רבינו של קדשו דברי להבין בנושא הבהרות עוד לתרוםשיוכל

 סופר חייםעקב. ישראל מתי בל של נר"נ ומנוחתלעלו'
 תשנ"א אדר ג' ז"ל סעדה בן יוסף רביחמי
 תשנ"ה טבת ו' מוים בת מסועדי מרתוחמותי

 ממות( פ' )בסוף ונבח מנשה בן 'איר של 'חומםבירור
 ואת קנת את וילכד חלך ונכח יאיר. חות אתהן ויקרא חותיהם את וילכד הלך מנשה בןויאיר
 ומ"ב(. מ"א - ל"ב )במדבר בשמו נבח לה ויקראבנותיה

 לה ויקרא ובד"ה לזכרון. בשמו קראם בנים לו היו שלא לפי אתהן. ויקרא בד"ה שם בפירש"יעי'
 בפי' )ועיין עי"ש. נתקיים לא שהשם מפני ה' מפיק כלא הוא שלה הדרשן משה רבי של מיסודוהביא

 ובשפ"ח עי"ש שכ"כ רבה ברות מפורש מדרש ממנו נשתמט איך רש"י על שתמה שםהרמב"ן
 המקום(. עלובבעה"ט

 היו לא לנבח שגם הביא מכת"י( באבער ש. החכם לאור )שהוציא אגדה" "מדרש המכונהובילקוט
 אינו אגדה" ש"מדרש מציין המו"ל בהקדמת והנה לזכרון. כשמו עירו שם הוא גם קרא ולכןבנים
 לנו אין אנו ולכן רש"י. מדברי וינק ראה ושמחברו מאוחרת מתקופה ליקוט אלא ז"ל חכמינומימות
 גם שייך הטעם זה הי' ואלמלא בנים. לו היו שלא כתב מנשה בן יאיר אצל שרק ז"ל רש"י דבריאלא
 יאיר חות שהשם מצינו ואמנם שניהם. של הטעם סי' שזה מלהזכיר משתמט רש"י הי' לא נבחאצל

 ג' )דברים הזה היום עד יאיר חות וגו' ויקרא דברים מפ' ז"ל הירש הגרש"ר מקום שהראה כמונתקיים,

 שעדיין י"א( - )ח' שופטים בספר ועיין כאן(. רש"י שהביא )כמו נתקיים לא נבח שם משא"כ י"ר(.-
 הגרש"ר דברי ועפ"י ובנותי'. קנת שוב נקראות כ"ג( - )ב' א' הימים כדברי אבל נבח בשם העירנקראת
 זכרונן הן הן דבריהם לצדיקים נשמות עושים שאין להראות נתקיים לא נבח שהשם שביאר ז"להירש
 נבח משא"כ לזכרון כשמו עירו שם את שקרא בזה צדק לכן בנים היו לא שליאיר שכיון לחלקאפשר
 ר"מ ס" יו"ד דשו"ע הדין עפ"י נחמד חילוק שכתב המקום על חכמים בשפתי גם ועיין בניס. לושהיו
 לקרוא להם הותר לא נבח בני ולכן פלאי( שם שהוא היכן )עכ"פ אביו בשם לאחר לקרואשאסור
 השם. שפיר נתקיים בנים לו היו שלא מאחר יאיר אבל השם נתקיים לא וע"כ אביהם בשםלעירם

ודפח"ח.

 הוא שמקורו לומר אולי ונראה בנים. היו לא שליאיר ז"ל לרש"י לו מהיכן להבין צריךולכאורה
 תחלק לאלה )בפרשת השבטים כל משפחות כשנמנו מצינו דשם כ"ט(. - ב"ו )כמדבר פינחסמפ'

 אחר. בן שום שם הוזכר ולא המכירי. משפחת למכיר בלבד אחד בן אם כי מנשה אצל הוזכר לאהארץ(
 )דהיינו מנשה בן מכיר של חלציו מיוצאי היו שם בפרשה הנזכרות מנשה שבט משפחות יתרוכל

 בנים, לו היו שלא רש"י למד דמכאן לומר ואפשר הי'? היכן ויאיר ובניו(. מכיר בן גלעדמשפחות
 בן יאיר הוא איש כל"ו ע"כ( קכ"א )דף בחרא בבא במס' כמבואר הארץ מבאי היה שאמנם אעפ"יולכן
 הארץ תחלק לאלה בין נמנה לא החלוקה קודם שמת כיון מ"מ סנהדרין. של רובה כנגד ששקולמנשה
 קטוע. דור והי' בנים לו היו  שלאכיון
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 יוסף בן מנשה של ממש בנו באמת הי' בפרשה הנזכר מנשה בן שיאיר כפשוטו רש"י הבין זהולפי
 מפשוטו להוציאו שצריך סובר הי' דאי הפסוק, על כלום פי' לא שרש"י סמה לכאורה נראהוכן

 מלהזכירו. רש"י נמנע הי' לא בע"ה( שנביא הראשונים מן כמה)וכדעת
 )וצריך ממש בנו הי' לא מנשה בן המכונה יאיר ולרעתם זה על חולקים והרמב"ן הכתב"עאמנם
 הי' אלא הארץ( תחלק לאלה בפרשת פנחס בפ' נזכר לא למה ליישב בזה מתכוונים הם שגםלומר
 ושם יהודה. בן פרץ בן חצרון בן שגוב של בנו שהי' ב"ב( - )ב' א' הימים בדברי שהוזכר יאיראותו

 נזכרות ובנותי' קנת וגם יאיר. חות בשם ונקראו הגלעד בארץ עיירות כ"ג לו שהיו מסופר)בדה"א(
 כ"ג(. )פסוקשם

 ואת קנת את מאתם יאיר חות את וארם גשור ויקח )שם( שכתוב שמה שם( הרד"ק )כפי'וסברו
 שכתב ומה וכנותי'. קנת הן הן יאיר שחוח ביאורו גלעד, אבי מכיר בני אלה כל עיר ששיםבנותיה
 היו בנותיהן ועם לו היו גדולות ערים שכ"ג ר"ל ערים כ"ג רק ליאיר שהיו כ"ס( )בפסוק מיני'לעיל
 ששים. הכלסך

 דיאיר לי' וקים פשוטו מידי המקרא את ולהוציא כן לפרש רצה לא ז"ל שרש"י בע"ה לומרונראה
 ב"ב בגמ' רז"ל מדברי לכאורה מוכח וכן נכדו. או נינו ולא מנשה של ממש בנו באמת הי' מנשהבן
 נ' )בראשית שכתוב וממם יעקב בימי נולדו מגש" בן ומכיר מנשה כן דיאיר מברייתא ע"ב( קכ"א)דף

 נולד מכיר של בתו נכד שהי' שיאיר לומר ראין יוסף, ברכי על נולדו מנשה בן מכיר בני גם כ"ג(-
 ודו"ק. יעקב. בימיעוד

 יאיר של והכ"ג מגשה בן מכיר בני של הערים לכל היא הכוונה בדה"א הנזכרות עירוהששים
 היו יוסף( בן מנשה של בנו שהי' יאיר אותו זה אין אבל מכיר בת של נכד הי' )שאמנם שםהנזכר
 בתוכן.נכללים
 השני יאיר אבי שגוב הי' שנבח לדבר( ראיה שאין )אעפ"י אפשר בדרך לומר אולי נראהולכן
 עיירות כ"ג עוד כבש בנו ויאיר בתורה( )כמבואר בנותיה ואת קנת את כבש והוא בדה"א()הנזכר
 יאיר חות אלא מנשה( בן יאיר של )שהיו בתורה הנזכרות יאיר חוח אלה ואין יאיר חות להןוקרא
 מצינו רכן יאיר חות הן גם שנקראות מה על תתמה ואל קנת. של בבנותיה נכללות כנראה שהיואחרות

 ובמצודות הרד"ק בסי' ועי"ש יאיר חות בשם לעריו קרא הגלעדי שיאיר ר'( - )" שופטים בספרגם
 בתורה. הנזכרוה יאיר חוח אלהראין

 מצד רק אלא האב מצד מנשה מזרע הי' שלא לומר לנו אפשר נבח של יחוסו על לרון באיםוכשאנו
 אביו(. הי' מי לנו הגיד מבלי סתם נבח קראו אלא מנשה אחרי במקרא נתיחס לא )דכןאמו

 כלב בשם מבניו לאחד קרא שגוב( )אבי חצרון שהרי מצינו אולי רמז לדבר ראיה שאין]אעפ"י
 במה עיין כלב, מל' הוא נבח שם וגם בזה. חשבון איזה לו הי' ומסתמא כלב( מגזירת לכאורה)שההא
 יצילני וד' ראובני. ילקוט בשם שהביא ומה אנך וחומת קדומים נחל בספריו ע"ז ז"ל החיד"אשכ'

משגיאות[.
 וגו' וילכדה ולעדה מנשה בן מכיר כני וילכו ל"ט( - ל"ב )במדבר כתוב מטות שבא' לדייקויש
 )שהוא וילכד ל' מצינו מהם אחד כל שאצל הרי וגו' וילכד הלך ונבח וגו' וילכד הלך מנשה בןויאיר
 אח משה ויתן מ'( )מסוק לומר הכתוב הוסיף מכיר אצל רק אמנם אונקלוס( שחרגם כמו כבושל'

 גם בו היתה הגלעד את כבש שהוא ממה חוץ מכיר שאצל מצינו הרי בה. וישב מנשה בן למכירהגלעד
 כלל. כזאת נחינה מצינו לא ונבח יאיר אצל אבל רבנו משה מידינתינה

 הגשורי גבול עד ארגוב חבל כל את לקח מנשה בן יאיר נאמר י"ר( - )ג' דברים בפרשתוכן
 שבט אצל גם וכן משה. נתן ולמכיר מעצמו לו לקח שיאיר הרי הגלעד. את נתתי ולמכיר וגו'והמעכתי
 עיון שצריך אלא נתינה. ל' וגו' ארנון נחל ועד הגלעד מן נתתי ולגדי ולראובני ל' כתב וגדראובן
 כל המנשה שבט לחצי נתתי עוג ממלכת הבשן וכל הגלעד ויתר כתוב י"ג( פסוק )שם מיניהלעיל
 בן יאיר של חלקו )שהוא ארגוב חבל אצל שגם הרי רפאים. ארץ יקרא ההוא הבשן לכל הארגובחבל

 נתינה. ל' מצינומנשה(
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 וכן למשפחותם ראובן בני למטה משה ויתן ט"ו( - )י"ג יהושע בספר פלא דבר מצאתי זהוכעין
 כ"ג( פסוק )שם כחוב אחד כל דברי ובסיום למשפחותם גד לבני גד למטה משה ויתן כ"ד( פסוק)שם

 למשפחותם גד בני נחלת זאת כ"ח( פסוק )שם וכן וחצריהן הערים למשפחותם ראובן בני נחלתזאת
 שבט לחצי משה ויתן הענין בראש שכ' קצת לשון שינוי יש המנשה שבט חצי ואצל וחווריהם.הערים
 אצל שכ' כמו מנשה בני נחלת זאת כ' לא הענין ובסיום למשפחותם. מנשה בני מטה לחצי ויהימנשה
 האחרים.השנים

 והי' נינו אלא ממש מנשה בן הי' לא שיאיר והרמב"ן הראב"ע לדעת מכאן ראי' להביא ישואולי
 לחצי בכללה הארץ כל את נתן רבנו שמשה לומר אפשר זה דלפי אביו. מצד יהודה לשבטמתיחס
 פרטי כאופן משה מידי ארצו שנמסרה אליו מיוחדת נתינה עוד היתה שלמכיר אלא המנשהשבט

 מאחר שם ונהלה חלק לו מגיע פי' לא אמנם כי ממשה הנתינה היתה לא יאיד אצל אבל מכירלמשפחת
 סמה רק היה לנבח שהיה מה וכן בארץ כיבוש לו שהי' מה ולכן כלל. מנשה למטה התיחסשלא

 דברים ובפ' מטות בפ' הכתובים מדויקים זה ולפי משה. מדעת קבלו לא אבל מעצמט להםשלקחו
 שמבואר )כמו זו ארץ מהם ולקחו וחזרו וארם גשור באו דבר של שבסופו מה כן גם מוכן וכןשהבאנו.
 המע"ה(. דוד כיבוש ע"י הוחזרו ששוב ברש"י ועי"ש כ"ג; - ב'בדה"א

 שבט לחצי משה ויחן כתוב משה שאצל יהושע בספר הכתובים את לפרש גם אפשר אולי זהולפי
 לא ולכן מנשה שבט לחצי רק נתן שמשה ר"ל דהיינו למשפחותם. מנשה בני מטה לחצי ויהיהמנשה
 כי כן הי לא במציאות כי נחלת זאת כתב לא אבל למשפחותם. מנשה בני מטה לחצי אם כינתקיים
 לכתוב שייך הי' לא כן ועל מנשה מארץ חלק האב( יחוס מצר מנשה מזרע היו )שלא ונבח יאירלקחו
 למנשה(. )המיוחסות מנשה למשפחות משה שנתן מה נתקיים לא כי נחלתזאת

 לישב אפשר מנשה( של בנו באמת הי' )שיאיר שהבאנו בחרא בבא והגמ' רש"י לשטת גםאמנם
 מאחר מנשה בן שהיה הגם הארץ( תחלק לאלה )בפרשת מנשה משפחות בין נמנה לא יאירשעכ"פ
 מזרע הי' שלא נתן לא )ולנבח מעצמו לו לקח הוא אלא נחלה משה לו נתן לא ולכן בנים. לו היושלא
 מנשה שבט לחצי משה ויתן כ"ט( - )י"ג יהושע בספר גם מדויק וכן שבארנו(. וכמו האב מצדמנשה

 יאיר לאפוקי שבהם למשפחות דוקא שיהי' נתן שמשה דהיינו למשפחותם. מנשה מטה לחציויהי
 משפחה. בעל הי' לא מנשה בן היותושלמרות

 ראוענבערג בערישדוב
 יצ"וציריך

 הראש הקפת שיעורבענין
 וישראל, אהרן בית מערכתלכבוד

 החשוב הקובץ ע"י ולהאדירה תורה להגדיל בעול בנושאי להיות שזכיתם על אתכם לברךברצוני
 התור" עמל את ולהגדיל להפיץ שתזכו יה"ר ידכם, על לאורשיוצא

 שמים כבוד ולהרבות והיראה
 בישראל. התורהוכבוד
 מה בענין בזה בארוכה דן המאמר הראש, פאות הקפת בדין מאמר הובא האחרון בקובץא.

 בס"ד ידי על לאור שיצא תדרשו לשכנו מספר הפאות של הציור על בלום של בחומשיםשנתפרסם

 בקו הוא הפאות שמקום החזו"א בשם שאמר מה זצ"ל קניבסקי הגרי"י של קדשו יד כתב ציורעפ"י
 מקום הם זה קו תחת הגדלות השערות וכל האוון, שמאחורי העיגול אמצע ועד המצח מזויתישר

 ישר בקו מספיק לא הפאות שמקום בראיות מאריך והכותב החזו"א, בשם הנ"ל בספר הובא כךהפאות,
 ולא בעיגול הם הפאות שמקום ז"ל הראשונים דברי עפ"י זה מקום מעל עיגול להוסיף שצריךאלא
 ישר.בקו

 הם הפאות שמקום הראשונים שכתבו שמה שפיר, בה דק לא הכותב, של תורחו מכבודובמחילה
 הצדעים שמקום משום בעיגול, מוקף הראש יהיה הפאוה את משחית שכאשר היא, הכונהבעיגול,
 שעי"ז הפאות, מקום את לגלח אסרה התודה זה ועל שערות, שם גודל שהרי הראש עיגול אחמקלקל
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 ראשכם" פאת תקיפו "לא תורה שאמרה מה וזהו בעיגול, מוקף כולו הראש נמצא זה, מקוםשמגלח
 ממש, בעיגול מוקף הראש נמצא הפאות השחתת שלאחר כלומר בעיגול, הראש את תקיפו שלאהיינו
 שהראש רק עגולות, יהיו שהפאות בראשונים כלל מוזכר ולא הפאות, מקום הוא זה קו שתחת מהוכל
 העם נהגו שכבר אלא הדין, מעיקר הפאות מקום הוא הנ"ל הקו שתחת מה שכל וממילא בעיגול,יהיה

 מרובע בקו לגלח שלא מחמיר היה הקדוש והאר"י מצוה, עירור משום בעיגול הפאות עללהוסיף
 בספר לה כל וכמבואר הדין, מעיקר ולא חומרא מצד רק זה וכל האוזן, גובה כנגד ועד המצחמזוית
 אוחס בכל היטב היטב מדוייק זה וכל זצ"ל[, קניבסקי הגרי"י -הנהגות ] רלה עמ' רבינוארחות

 בעיגול, יהיו שהפאות הנ"ל, שכתב מה לפי ואדרבה שלו. במאמר הנ"ל הכותב שהביאהראשונים
 ממש שמפורש התורה על במזרחי וע"ע דבריו, לפי בעיגול מוקף הראש אין כן שאם סובאקשה

  עיי"ש. הפאות מקום הוא הקו שתחת מה וכל כנ"ל ישר קו שמותחיםכדברינו
 פוסק הכריע כבר התורה, מן בלאו עובר בלורית המגדל שכל הנ"ל הכותב שכתב מה בעניןב.
 הן הגויים, חוקות של לאו בזה אין יופי משום זאת נהגו שהרבה שכהיום זצ"ל איש החזוןדורינו
 את מ"מ אבל בלורית, רואה הוא כאשר להקיא הולך שהוא אומר והוה מזה, סלד מאד שהחזו"אאמנם
 וכס"ס הצלחה בברכת ואסיים עוברים. שלא טעז הוא הנ"להלאו

 קולרצקייצחק
 תדרשו לשכנו מח"ס קנייבסקי, הגר"חתחן

 הראש הקפת שיעורבענין
 וישראל אהרן בית קובץ מערכתלכבוד
 הפיאות, ורוחב אורך שיעור בענין הדן מאמר הובא הלכה בירורי במדור )נו( האחרוןבקובץ
 כמו ולא מכוער קפ"א, סי' ככ"י והובא שם, הריטב"א מדברי וכן ע"ב, כ' מכות דמפירש"יוהעלה

 הקה"י בעל הגאון של מכתי"ק ציור תדרשו לשכנו ט' בשם בלום א. הוצאת בחומשיםשנתפרסם
 השערות צמיחת של העיגול אמצע עד אלכסון בקו המצח ראש מפינת בשפוע הולכים הפיאותשמקום
 הפאות. מקום הם זה לקו מתחת הגדלים השערות וכל האוזן, גובהמתחת

 קפ"א סי' דבב"ח הביא וכן הנ"ל והריטב"א רש"י מדברי זה דבר לדחות האריך המאמרוכוחכ
 השו"ע על יהודה לחם בית הגהות בשם ז"ל האר"י מנהג הביא וכן הנ"ל, כהציור דלא וברורמפורש
 ולא הנ"ל, כהציור דלא באחרונים וגם בראשונים גם הדברים דמפורשים ומסיק הנ"ל, כהציורדלא
 הקה"י, בעל על בצע"ג והניח לעיל. המוזכר כציור הפיאות מקום שמפרשת אחת דעה אפי'ראינו
 הנ"ל. מקו למעלה יותר בגובה הוא הפיאות דשיעור הנ"ל, הפוסקים דברי אלא לנוושאין

 ואדרבא שהביא, הפוסקים מכל סחירה דאין נראה הכותב, של מכ"ח מחילה בקשת אחריולענ"ד
 הקה"י כיון לא )ולכאורה הנ"ל, כהציור להדיא מתבאר חיים אנו מפיהם אשר שהביא הפוסקיםמדברי
 מוחשית(. בצורה הפיאות מקזם ולהגדיר לתאר שקשה משום ורק חידוש, שום לחדש הנ"לבהציור
 פאת ת"ר כ', דף מכות במס' והפוסקים הגמ' לדברי כאן לחזור אנו צריכים הדברים שיתלבנווכדי
 אין אזנו אחורי ופירש"י ולפדחתו, אזנו לאחורי צדעיו המשוה זה ראשו סוף ואיזהו ראשו סוףראשו
 כל ונוטל משוה הוא ואם שיער יש שבאמצע בצדעיו אבל כלום שיער אין במצחו וכך כלוםשיער
 שמקום מבואר הרי רש"י. עכ"ל הראש, סוף מקיף זהו ופדחתו אזנו אחורי למדת שבצדעיוהשיער
 שאין במקום אזנו אחורי למדת שערותיו שוה יהיה הפיאה של השערות יגלח שאם באופן הואהפיאות
 ולא שם, השערות, צמיחת התחלה במקום מסתיים האוזן בצד הפיאות שגובה להדיא ומבוארשיער,
 מתחת השערות צמיחת במקום למעלה הוא האוזן בצד הפיאות שגובה את"ל שהרי מזה,למעלה
 שיער שאין במקום אזנו אחורי למדת שערותיו כלל ישוה לא הפאה שערות יגלח שאם נמצאהאוזן

 הנ"ל.כפירש"י
 "כל נטילת הוא הראש שהקפת רש"י לשון דייק שם הכותב אולם ביותר. פשוטין הדכויםולכאורה

 בקו הנטילה מקום שמשוה הכוונה אזנו אחורי למדת צדעיו דהמשוה נדחק ולכך שבצדעיו",השיער



 קה)תה( פז( ג גליון לשנה

 בברייתא שהכוונה הפשוט מהביאור ונטה המצח, בגובה למעלה אזנו אחורי מדת מול אל מהמצחישר
 אחורי שיער שאין במקום שזהו רש"י וכמש"כ ממש אזנו אחורי למדת שמשוה הוא אזנו, אחורילמדח
 צידעי ראשכם: פאת מתרגם יונתן התרגום דהנה שבצדעיו, שיער כל בלשון ראה מה ידעתי ולאאזנו.

 להלן, ויובא במכות, הריטב"א וכמש"כ וסוף מאה לשון הוא צדעיו המילה שביאור הרירישיכון.
 צמיחת מקום היינו הראש שמתחבר הפרקים חיבור מקום שהוא משום הראש סוף נקרא זהדמקום

 למעלה השערות שכולל הצדעין שיער בלשון כלל מבואר אין וא"ב והלחיים, הפנים עםהשערות,
 אין אזנו אחורי שכחב: רש"י בלשון עוד לדקדק מקום יש ואדרבה המצח. לגובה ער אזנומאחורי
 רש"י תיאר שמקודם הרי שיער. יש שבאמצע בצדעיו אבל כלום שיער אין במצחו וכך כלוםשיער
 למעלה ולא במצח, שיער שאין מקום ובין אזנו אחורי שיער  עובין מקום בין רק שהוא צדעיומקום
 הראש. סוף מקיף זהו שבצדעיו שיער כל ינטל שאם כתב וע"זמזה,

 הפנים, עם הראש חיבור במקום והם פירוש רישא, פירקי בין ששת רב מחוי הריטב"א: רבינווז"ל
 בצד ומתחברת אחרת, חתיכה והזקן הפנים ומקום אחת חתיכה השער מקום חתיכות שתישהראש
 מקום הראש סוף שם כי צדעא נקראת והיא סינבל"א, קורין שהלועזים במקום זו עם זו מלפניוהאוזן
 בראש ואחת מכאן הצדעא בראש אחת שתים הראש על וחייב בתוספתא אמרו וכן הפרקים,חיבור
 שמשוה בברייתא לעיל שאמר מה הוא ראשכם פאת תקיפו לא ונאמר הכתוב ולשון מכאן,הצרעא
 צמיחת ממקום למטה הפנים כלפי בולטות בצדעא הם שהשערות לפי ולפדחתו, אזניו לאחוריצדעיו
 כל מגלח שיהא עד זו פאה של שערות מגלח וכשאדם באזניו, ולאחריו במצחו לפניו בראשהשער
 עם הצדעא מקום יראה שוה, הכל ויהיה אזניו ואחורי שבמצחו השער צמיחת המקום מן חוץהיוצא
 המילה: בתוס' כאן העתיק ]כב"י בעיגול הראש וישאר חלק הכל המצח שהוא הפדחת ועם האוזןאחורי
 דצורת הריטב"א דברי מסוף למד הנז' המאמר וכותב לענינינו. עכ"ל ]כבוכליאר[ ועומד מוקףחלק[
 דכשיגלח הוא הריטכ"א דכוונח ופשוט ברור אולם אלכסון. ישר בקו ולא בעיגול הוא הראשהקפח
 בכללו בהראש הוא העיגול כלומר בעיגול. בראש השיער מקום כל נמצא פיאותיו את הצדדיםמשני
 להלן ויובא הנ"ל, הש"י דברי לבאר קפ"א ס" הב"ח בדברי שמפורש סוכמו הפיאות. כמקוםולא

 בולטות שהשערות מקום רק זהו הצדעים רמקום הריטב"א מחו"ד ללמוד יש הרי מזה ויותרבעז"ה[.
 לשונו. שהבאנו וכמו אזנו, ואחורי שבמצחו השערות צמיחת ממקום למטה הפניםכלפי

 יהא שלא כדי תקיפו דלא הפסוק משמעות לבאר עוד שצריך אלא סק"ז: קפ"א סי' הב"ח:וז"ל
 כמש"כ הם דבריו פירוש וכו', פירש"י וכו' ראש פאת רבנן תנו )כ:( מכות בסוף ספק, שוםלהמעיין

 ומצד הפדחת של השיער עיקר סוף הוא מלפנים הראש דסוף ג'( אות פ"ו )קרושים אהרן קרכןבס'
 שיער ולמטה משם כי תפילין( של קשר הנחת )מקום הקדקוד שבאחורי השער עיקרי סוף הויהאחור
 סוף כנגד מכוון הוא ראשו שאחורי הגולגולת וסוף קאי צואר להדי דעורף הראש שיער לא הואהעורף
 שהם שהצדעים אלא בעיגול נטועין הן הראש שיער עיקרי שכל ונמצא הפרחת שעל השיערעיקרי
 הקטן שהרי ללחיים מחוברים והם הם הראש מכלל שהצדעים העיגול מפסיקים הם ומכאן מכאןיורדין
 שמפאת מפני עגול אינו הראש לסוף הראש שער ובזה הראש שער מלאים צדעיו זקן שער לושאין

 ובאחור שבמצח הראש שער סוף עד אותז ומשזה הצדעים שעד יסיד וכאשד ולכאן לכאן יורדהצדעים
 והשוהו אותו הסיר כאשר הצדעים שער הסרת הכתוב קרא "ולהכי לבסוף סביב מוקף ראשו כלתשאר
 לא אומרו וא"כ הראש", הקפת שבפדחת השער עיקרי וסוף האזנימ שבאחורי השער עיקרי סוףעם

 בהקפה שכסוף הראים שער ישארו שבזה ומכאן מכאן הצדעים תגלחו לא ירצה ראשכם פאתתקיפו
 שיער בהסרת וזה בסוף מוקף ראשכם שער שיהיה תסבבו לא הפסוקופירוש

 הצדעיי
 סוף הוא אשר

 הוא דהאיסור וכמש"כ הקה"י של כציורו הצדעים מקום את הגדיר אהרן הקרבן גם עכ"ל. כמ"שהראש
 וישאר שבפדחת, השיער עיקרי ולסוף האזניים שאחורי השיער עיקרי לסוף הצדעים שיערלהשוות

 תפילין. הנתח מקום עד רק הוא הראש דשיער שביאר וכמו כעיגול נטוע הראש שערכל

 נוהג היה ז"ל האר"י וז"ל: השו"ע, על יהודה לחם בית הגהות דברי הכותב הביא דבריוובסוף
 המצח שליש עד האוזן מן שיש השיער כל שהוא הצדעים רוחב כל מניח שהיה הראש פאותבענין
 יקומו אם כשיעור מניח היה ובגובה בינתיים ומפסיק המח צדי משני בראש שיש החלק מקוםשהוא
 ע"כ. למעלה. מעט ויותר המקום אותו עד בואש, למעלההאזנים



 ושלאל" אהה "1יתקוגך )תו(י

 מדינא. אינו זה כל אבל הנ"ל, מהציור יותר להשאיר נוהג היה ז"ל דהאר"י מבואר באמת כאןהנה

 אבל דכריוי בסיום וז"ל כאן, עד שנתבאר מה ככל להדיא לבאר האריך סקי"ג תשובהובדרכי
 מצחו למן פנים צד של השיער כל שאר צמיחת שמתחילין המקום מאותו למעלה גובהבשיעור
 האוזן למן השיער כל שאר צמיחת שמתחילין האוון אחורי כנגדו וכמו"כ המוח, לצדולמעלה
 מקצועות להם שאין לאותן מדינא איסור שום בו שאין ודאי השיעור מוה שלמעלה כל הרימלמעלה

 גדולות מקצועות להם שיש אותן מטעם השיעור על נוסף יותר הרבה בלמעלה להניח שנהגוכ"א
 באריכות. וע"ש עכ"ד, יותר( גבוה החלק המקום מצחם שבצדדי האנשים לאותן)הכוונה

 מיק זאבבנ*מין
 סטולין קרלין יוחנן דרבינו אולפנא ביתכולל

 ציורים: מצו"ב העניןלהבנת

 ב1'ורש4-י
 הראש*את

 הראש ראתשערא,
 המצח לבין אזנו אחורי בין ומפסיק הצדעים, במקוםהמצומח
 מדאורייתא, להסירן אסור אלו שערות שערות, בהםשאין

 הראש. שער מעיגול למטה שבולט ממקוםושיעורן
 הראש פאת מעלשערב.

 סקי"ג(. קפ"א סי' חשוכה דרכי )עי' להשאירן, להחמירשנהגו
 האוון שמעלשערג.

 לצמוח מתחילים שהשערות ממקום מתחיל הפאה רוחבשיעור
 אמצע מעל והוא הראש, שער מעיגול למטה ובולט מטה,לצד
 האוזן, שמעל השער כל שמורידים בזה, נכשלים )ורביםהאוזן
 אמצע מעל הגדולות השערות להסיר שלא ולהזהיר להזהרויש
 יו(. בו תגע ולא הפיאות בכלל שהם הפנים, לצדהאוזן

 המצחזויתד.
1 הבולט שער הוא המצח מזוית למטה לצמוח המתחילהשעו
 ן1 ומי בהשחתה, האסור הראש פאת וזוהי הראש, שערמעיגול
 4א41 גידול עיקר )מחמת לפנים יותר נכנס שלו המצחשזוית

 %,אאאאשש יוחר מתחילים הפיאות הרי נשירה(, מחמת ולאהשערות,
 המצח מזוית למטה לגדול המתחילים השערות רכללמעלה,

 היאש פאת בכלל הם הצדעים, עבואל



 )נז( ג מיון לשנה
- -

 קו )תז(

 הלילה כל לניעור התורה ברכתבענין
 וישראל אהרן בית קובץ מערכתכבוד

 התורה. ברכת לענין הלילה" כל "ניעור בדין דברים איזה להציעראיתי

 )סי' המחבר מלשון היום. כשיאיר החורה ברכת מברך אי הפוסקים מחלוקת יש הלילה, כלבניעור
 דבסי' ציין ובמחצה"ש דיברך. ב'( ס"ק )שם המנ"א ודעת מברך, דאינו דסובר משמע י"מ( סעיףמ"ז
 יברך לאו ואם י"ח, לצאת ויתכוין שישן מאחר התורה ברכח ישמע דלכתחלה המג"א כתבתצ"ד
בעצמו.
 התורה ברכח לברך יכול לכו"ע לכאורה אז התפלה, קודם השחר עלות אחר לישון הולך אםוהנה
 החולקין ולדעת מטתו, על קבע שינת שישן משום לברך יכול הטור לדעת השינה, אחר התפלהקודם

 עצמו המחבר לדעת )אבל מברך. הלילה כל בניעור לדידהו הלא מברך, אינו קבע שינת רעלוסוברין
 דניעור רס"ל משמע י"ב ומסעיף ביום, קבע שינת על מברכין דאין כהריעה פסק י"א בסעיף דהאצ"ע,
 "שינת בעינן תרתי לומר דיכולין סברא, דבריו באמצע כתב במחצה"ש והנה מברך. אינו הילהכל

 ומח"כ הלילה כל בניעור דבכה"ג, נמצא ולפ"ר המחבר. סברת דזהו לומר ונוכל "לילה". וגםקבע"
 אכן דהמחבר אחר, באופן המחבר סברת לומר נוכל לכאורה אבל מברך. אינו מטתו, על קבע שינתישן
 תקנו זו דברכה מברך, אין ביום קבע שינת בישן ומש"ה יום, בכל לכרך תקנו זו דברכה כר"חסובר
 הרב בשו"ע )עי' האחר. ביום לברך יכול אינו הפסיק לא עדיין אם אפ"ה אבל ביום, אחת לפעםרק

 כמו היום כשיאור לברך צריך האחרונה ולסברא וכו' הלילה כל ניעור היה "ואם וז"ל שכתב ז'סעיף
 לא אם דבאמת שסובר מדבריו משמע בהן". נתחייב שלא אע"פ לברך שנוהגין השחר ברכותשואר

 השחר ברכות שאר כמו לברך יכול דאפ"ה רק לברך, מחוייב אינו הלילה, כל ניעור שהיההפסיק,
 אינו הפסיק לא ראם וסובר המהכר פליג דכו" לומר נובל זא"כ בהן". נתחייב שלא "אע"פשמברך
 עלות ואחר הלילה כל בניעור דבכה"ג, נמצא ולפ"ז השחר. ברכות כשאר ממש ואינו לברך,יכול
 אף השינה, אחר מברך שפיר אתמול, שבירך מברכתו מפסיק שאז מטתו, על קבע שינת ישןהשחר
 מברך אינו קבע, בשינת שמפסיק אפילו אז יום, באותו בירך כבר אם אבל "ביום". קבע שינתדהוי

 ביום(. פעם רק חקנו זו דכרכהעוה"פ,
 עלוה"ש אחר שחרית של ק"ש מכרכין אז הלילה כל כשניעורין פעמים דהרבה הוא שצ"ע מהאך
 במנ"א )ושם ט' סעיף מ"ו בסי' מבואר דהרי בנמנה[, קר"ש מצוח לבטל ]שלא לישון שהולכיןקודם
 ביו"ט ]ובפרט תחנונים. דרך שאומרים לפסוקים אפי' לברך צריכין דלכתחלה ח'( סעיף הרבובשוע
 השחר, עלות אחר לומר ממשיכים שבועות" ליל "תיקון לומר עדיין גמרו שלא אותם שאזשבועות
 התורה[. ברכח בלא לומר אסור ודאי וזה לימוד, נחשב בודאישזה

 כר"ת דקיי"ל שיטתו. מסביר ובפרמ"ג בבוקר. יברך הלילה כל דניעור כתב י"ב( )ס"ק המג"אוהנה
 וניעור לבדך. צדיך אין הפסק, דהוי אף קבע, שינת ביום בישן ומש"ה לעת, המעת כל לפטורדדעתנו

 באם ר"ת, על חולק בזה אך אחד. יום על רק דעתנו הי' דלא היום, כשיאור לברך צריך הלילהכל
 עלוה"ש, עד מעלוה"ש הוא דהברכה היום, שיאור עד מברך אינו דלר"ת השחר, עלות קודםהשכים
 גדול, הפסק הוי הלילה דשינת רס"ל מטעם או - טעמים מכ' כשקם, מיד לברך מחוייב למנ"אאבל
 שהקשה ]כמו ב' פעם מברך אינו היום וכשיאור חדשה. בריה דנעשה מטעם או דעתו. מועיל לאוע"ז

 אחר חולק היום שאין אף דמי שפיר דמתכוין וכל שלאחריו, לעת מעת כל לפטור דמחכווניןהפר"ח[,
 שעבר.הלילה

 גם לפטור התורה ברכת שמברך בעת הקודם ביום שיכוון נכונה, עצה הפמ"ג מדברי יוצאולכאורה
 תליא דבכוונתו בדבריו מבואר דהא לישון. שילך עד עלוה"ש אחר בבוקר ממחרת שילמודמה

מילתא.
 כלל תליא לא ולפ"ר אחר. באופן המג"א סברת שלמד משמע הרב שו"ע מדברי לכאורהאולם
 תקנו שלא השחר, כברכת הוא התורה שברכת "וי"א וז"ל ז'( )כסעיף שכותב המברך. שלבכוונתו



 וחסדאל" אהרן "ביהקובץ )הח(יז

 כשיאור לברך צריך האחרונה ולסברא וכו', הלילה כל ניעור היה ואם וכו'. ביום אחת פעם אלאאותן
 כלל חליא דלא מדבריו משמע בהן". נתחייב שלא אע"פ לברך שנוהגין השחר ברכות שאר כמוהיום

 צריך שמש"ה רק מחוייב. אינו הפסיק, לא אם השחר, עלות אחר אפי' דאה"נ סובר ומש"הבכוונתו,
 בהן. נתחייב שלא אע"פ שמברך השחר ברכות שאר כמו דהוילברך

 היה "שלא היום כשיאור מברך הלילה כל בניעור דמש"ה כתב בעצמו המנ"א דהא צ"ע)אבל
 המברך(. בדעת דתלוי בפירוש כתב הרי חז"ל". כתקנת א' ליום רק לפטורדעתנו
 הלילה, כל בניעור התורה ברכת לברך" ש"צריך אה"נ ז"ל, הרב דלדעת לומר יש לכאורהוהנה
 אתמול. של התורה מברכת הפסיק לא עדיין דהלא התורה, ברכת קודם ללמוד לו מותר לכאורהאבל

 הפסק עשה כבר דאמת דאליבא ונמצא הקודם, ביום מיטתו על קבע שינת ישן כשכבר אף)ולכאורה
 שהפסיק, אחר אף היום כל על נמשך שהברכה תקנו שחז"ל כיון אך הקורם. ביום שבירך ברכתואחר
 אתמול, שבירך הברכה נמשך עדיין היום, שיאיר אחר ולא בלילה, קבע שינת ישן לא עדיין אםא"כ
 וצ"ע(. קבע, בשינת הפסק שיעשהעד

 דעת לצאת התורה, ברכת אחר דברים ואלו כהנים ברכת אומרים שאנו זה מהני מה לעיין, ישעוד
 ברמ"א מבואר הלא ט'(. סעיף במחבר )כמבואר אתר על ללמוד צריך התורה בברכת דאףהסוברים
 מה עדיף מה צ"ע לכאורה א"כ כסרסור. דהוי לדבריו, טעם נתינת בלא דין לפסוק דיגול ד'()סעיף
 שאומר, מה מכוון ג"כ דין כשמוסק הלא המילות, פירוש שמכוון דאף הנ"ל, פסוקים אומריםשאנו
 וצ"ע. כהרהור, נחשב לדבריו, טעם נותן ואינו הדין, בעומק מעיין שאינו כיוןואפ"ה

., . 
 זיע"א ממקווירא יצחק רבי להרח"ק משינאווע הרה"קהתקשרות

 אצל בסקווירא שהיה זצוק"ל משינאווע הרה"ק אודות הסיפור חוכא קכ"ט עמ' נ"נ כגליוןראיתי
 מרן ב"ק שסיפר מה כפי הסיפור לכתוב לנכון וראיתי זצוק"ל. מסקווירא יצחק ר' הרה"קאדמו"ר
 דעובדא. מרא זצוק"ל משינאווע הרה"ק של מבנו ששמע מאחד ששמע מסקווירא, שליט"אאדמו"ר

 שיראה מי שאצל והחליט "רבי". לעצמו לחפש צדיקים להרבה פעם נסע זצוק"ל משינאוועהרה"ק
 מהר"י אדמו"ר אצל בסקווירא שבת על היה נסיעתו בדרך אצלו, יתקשר מחשבה תפיסתאצלו

 שאדמו"ר הוכחה ביקש אבל בסקווירא, מהשבת מאוד התרגש קודש שבח בליל זצוק"ל.מסקווירא
 משינאווע שהרה"ק וידוע הבעש"ט. של הס"ת על בעליה כיבדוהו בבוקר בשבת מחשבתו. תופסהינו
 איזה אצלו נתעורר הקריאה, מקום לו להראות הס"ת לפניו שפתחו ובשעה בהלכה, מאוד דייקןהיה

 שינאווער אייך בעט "איך לו: ואמר בידו ותפס מחשבתו תיכף הרגיש מהר"י אדמו"ר הס"ת. עלשאלה
 הרה"ק התפעל זאת בשמעו חורה". ספר שם'ס בעל רעם איז עם חורה, ספר רעם נישט מיר פסליטרב,

 מחשבתו. שתפס מאוד, עדמשינאווע
 השאלה אבל מקרה, רק הוא אולי בדעתו משינאווע הרה"ק חשב הס"ת, וגללו לקרות, שגמדואחר
 אדמו"ר תפסו שוב בהס"ת. עוד יקראו של מבחוץ החגורה שיחגרו לומר ורצה הוא. שאלהעדיין
 די טשעפענען נישט זאלט איר אז רב, שינאווער געבעטען שוין אייך האב "איך לו: ואמר בידומהר"י
 תופס מהר"י שאדמו"ר בחוש ראה כבר עכשיו ספר". א שמ'ס בעל דעם איז עס ווייל תורה,ספר

 אצלו. להתקשר והחליטמחשבותיו,
 "נו, לו: ואמר מהר"י אדמו"ר נענה ותיכף מהר"י. לאדמו"ר פנימה הקודש אל נכנסבמוצש"ק
 מהר"י אדמו"ר לו אמר כלום. השיב לא משינאווע והרה"ק שאלה". די איר פסקינט רב,שינאווער
 מצא ולא ספרים, בהרבה שחיפש משינאווע הרה"ק אח"כ וסיפר זו. שאלה מוזכר אבודהרםשבספר
 מכשיר. והאבודרהם אבודרהם, בספר רק זושאלה

 שבת נרות הדליקה א' שמשרתת שם ואירע בסקווירא, משינאווע הרה"ק עוד היה שלאחריובשבת
 אח לסבול יכול היה לא בהלכה, מאוד דייקן שהיה והיות זה, את ראה משינאווע והרה"ק מאוחר.קצת
 מאדמו"ר שוב ושאל כלום. ענהו לא ואדמו"ר כוו, יארע שבביתו היתכן מהר"י מאדמו"ר ושאלזה,



 )נז( ג גליון לשנה
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 בהלכה, מאוד דייקן היה משינאווע שהרה"ק וכיון ענהו. לא שוב ואדמו"ר כזו, יארע שבביתוהיתכן
 בסקווירא. נשאר ולא משום ונסע זה, את סבללא

 זה את לו שמגיע הדבר ותלה ילדיו. עם נפש עגמת איזה משינאווע להרה"ק שהיה אירע זהאחר
 מהר"י לאדמו"ר קוויטל ושלח שבח. חילול בביתו שהיה ששמר על מהר"י, אדמו"ר מהקפדתלעונש
 משינאווע הרה"ק אם לו: ענה כן על הנהגה, שארפע א היה מהר"י אדמו"ר שאצל וידוע לפניו.להזכיר
 מאוד דייקן היה משינאווע שהרה"ק והיות לו. ימחול שבת, חילול היה לא שבסקווירא לויכתוב
 בטוב... הדבר עלה לא ור"ל זה, את לכתוב רצה לאבהלכה,

 שמתחרט ימיו בסוף אמר הק' "אבי ואמר: סיים זה את בספרו זצוק"ל משינאווע הרה"ק שלובנו
 זה"!.על

 אנטווערפען - מפשעווארסק יצחק ר' מהרה"ק ששמע שליט"א, אדמו"ר מרן ב"ק עודוסיפר
 משינאווע הרה"ק סיפר: וכה - זצוקללה"ה אדמו"ר מרן כ"ק אצל בסקווירא פעם כשהיה -זצוק"ל.
 רבי "זוען - ואמר - בעולם עוד אינו מסקווירא מהר"י שאדמו"ר זה על עצמו הצטער ימיובסוף
 רבי!!! א געהאט איך וואלט געווען וואלס סקווערעראיציקל

 מהר"י אדמו"ר של בשבחו משינאווע הרה"ק שהמליג מה ומאמרים סיפורים הרבה עוד ידועוכן
 להאריך. המקום כאן ואין זצוק"ל.מסקווירא

 בהוקרה הכו"חהכ"ד
 גרובער יעקב חייםשמואל

 יש"ו סקוויראשיכון

 לילוד השם קריאת זכותבענין
 וישראל" אהרן "בית הנכבד הקובץלכבוד
 חורתך! לאוהבי רבשלום

 הראשון הילוד שם קריאת בענין צ"ז עמ' נ"ה בגליון שליט"א, בניש חיים הרב ע"ד להעירהנני
 לאמו, שייכת הראשון הילוד שם קריאת שרשות אשכנז בעדות מקובל "בימינו בזה"ל בחו"דשכתב
 בספר נזכר שלראשונה וכמדומני ברור. מקור אין זה לנוהג לסירוגין. הלאה וכן לאביו, השניוהילוד

 לאם". שייך הבכור שם כי ההמון בעיני להפך המנהג "וכעת המילה בסדר ח"ג מהרי"חליקוטי
 אבי שולחן על סמוכים הזוג שבני היה מקובל אשכנז שבעדות משום היא זה לנוהג שהסיבהומסתבר
 קדימה זכות לה נתנו לכן וכד' סבים - המשפחה אבות ע"ש כלל בדרך ניתן והשם ומאחרהאשה,
 עכ"ל. נשואים". זוג בני בין חברתית" "הסכמה מעין אלא ממש זכות זו שאין ופשוט השם.בקריאת

 יחזקאל בדברי )נדפס זי"ע משינאווא יחזקאל דברי בעל מהרה"ק קודש מכתב להעתיקוהנני
 וז"ל: זה, מנהג שהזכיר ס"ב( עמ'החדש

 לאריכות שטוב זצללה"ה מבעלזא הרה"ק אדומו"ר בשם שמעתי הילד לשם בעצה ששאלומה
 והשני האם משפחת שם על הראשון ילד לקרוא הוא והמנהג אם או אב של המשפחה ע"ש לקרואימים
 בפי יתן והשי"ת משפחתו, ע"ש וא' משפחתה ע"ש א' כסדר קוראין הילדים כל וכן האב משפחתע"ש

 עכ"ל. וכו', לאויוש"ט לו יקרא אשר שמו אתמעלתו

 ואמצו חזקובברכת
 ולהאדירה תורהלהגדיל
 הרשקוביץ יהודהישראל

 נתניה צאנז,קוית



 וישראל" אתוץ "ביתקוגל )תי(קי

 'שראל ארץ גבוליבענין
 שליט"א וישראל אהרן בית קובץ מערכתלכבוד
 בנדיקט אברהם ר' הרה"ג של מאמרו תשנ"ה כסלו-טבת בקובץ שפורסם במה ולברר להעירברצוני
 יעו"ש. המקלט ערי שילוש צפ"י הגבול את שקבע ישהאל ארץ וצפון דרום גבולות בעניןשליט"א
 אחד הושלשת דכוונת מפרשים דיש יראה משולשזת כתוד"ה ע"ב ט' דף במכות המעייןא.

 באו זו ושיטה באמצע ואחד בקצוות היו מקלט דהערי דהיינו בסוף ואחד באמצע ואחדבתחילה
 תיחי מהיכי אבל וכו' לשניה מהראשונה כמו הראשונה עד א"י מתחילת שיהא אלא לדחותהתוס'
 ואפשר א"י אורך לידע עפי"ז שנוכל ממש הגבול בקצה כוונתו א"י מתחילת שיהא רמש"כלומר

 הרוצחים שיוכלו דצריך הענין לפי דהכל המדבר את בזה הכלילו ולא הישוב מקצה למדודדהתחילו
 הגבול ראין ופרח בכפתור להדיא כתב רכן והאמת המקלט לערי להגיע מושבותיהם מקומותמכל

 בחסד ומצאתי חפשתי בעלמא מתעסק ואני מ"ז בפרק וז"ל מקלט ערי של הושלשת עפ"ימתחיל
 הוא ארנון שנחל ווה ורחבה ארכה ישראל כארץ בקירוב ע"ה משה אדוננו כיבוש ארץ היותעליון
 הר עד לצפון קצוות ונשארו במקומה הנזכרת )כירות( בירות עיר כנגד חרמון והר שבע בארכנגר
 באותה ובתוס' אה"ה פרק מכות במסכת דאמרי' ממאי סמך לזה ויש וכו' מצרים נחל עד ולדרוםההר
 וכו' הירדן שבעבר ג' כנגד מכוונות והיו כנען בארץ יהושע המריש ערים שלש ב' פרק .ג"כמסכת
 קצוות נשארו אבל שוים ועבה"י א"י המקלט ערי שילוש דלענין להדיא שכתב הרי עכ"ליעו"ש
 להדיא מבואר א"כ אלו בקצוות ארוכה יותר דאר"י והיינו מצרים נחל עד ולדרום ההר הר עדלצפון
 התוס' בדברי למד דכן מדבריו דמבואר מכך ויותר מקלט הערי עפ"י א"י אורך גבולות לתחוםדא"א
 מפרשים כהיש דלא כהתוס' לבאר בא ג"כ רש"י ולכאור' הגבול לענין מהתוס' ראי' אין וממילאשם,
הנ"ל.
 וכן שכתב ה"ז רוצח פ"ח ברמב"ם להלכה כן שנפסק במש"כב.

 מושחיי
 מערי ועיר עיר כל בין

 שצריך כלל הזכיר לא הרמב"ם ושלשת שנא' בשוה משולשות שיהיו עד הפרשתן בתחילתמקלט
 וכנ"ל. הישוב מקצה דהוי לומר אפשר ובשופי א"י מקצהלמדוד
 ה-30 המעלה בין היא ישראל ארץ של ששטחה פי"ח קידוה"ח בה' כתב דהרמב"ם בהא במש"כג.
 "ושלשת" של חשבון לפי לנו שיצא א"י מגבול דרומה יותר הרבה הוא וא"ב וכו' לצפון 35 ועדלדרום
 לעת"ל, שיתקיימו ההבטחה גבולות לענין קאי דהרמב"ם וקציעה המור בשם חי' הביא וע"זוכו'
 ולא ראשון בית בימי לא ישראל ליד כולה באה שלא אלא וז"ל דכתב יראה שם במו"ק המעייןאמנם
 נטלו לא בכלל והיא לצפון והלאה שממנה ומה צידון עד רק ישראל הגיעו לא בראשון שגי ביתבימי
 רק הרמב"ם בדברי דנתקשה מדבריו ומבואר יעו"ש וכו' לעתיד ה' דבר יתקיים ובהכרח עדייןישראל
 הוא הגבול א"י של דבדרומה מוכח ולכאו' כלל הקשה לא 30 מעלה לגבי אבל 35 המעלהלענין
 אחינו לבב לחזק 35-30 כנגד שהם המקומות את הביא ט' בפרק בכפו"פ דהנה ועוד 30,במעלה
 וו דמידה ברמב"ם הלמד וע"כ יעו"ש בתרו"מ חייבים הם דלר"י בחו"ל להתעכב והמוכרחיםהאנוסים

 המעלות ושיעור א"י כנגד מכוונים האלו במקומות הנמצאים כל הגלוח בזמן כיוס אלא לעת"ל הוילא
 לא דלשיטתו הצפוני בגבול דנתקשה המו"ק בעל ורק שם, כמבואר קידוה"ח בהל' מהרמב"םלמד
 אקרע ג'בל ער הגיע הצפוני בגבול שכידוע הכפו"פ משא"כ לעת"ל דהוי תי' לכן רחוק כ"כהגיע

 הרמב"ם דברי עפ"י למעשה דייק ולכן הרמב"ם בדברי נתקשה לא ה-36 במעלה כמעטשנמצא
 לא"י. המכווניםבמקומות

 עם תואמים אינם דהדברים מכיון גדול חידוש בזה יש הצפוני הגבול את הושלשת עפ"י במש"כד.
 הכפו"פ בעל ובראשם המקלט הערי שילוש ועפ"י צפוני יותר הרבה הצפוני הגבול את שקבעואלו
 של השילוש אחר ולדרום לצפון קצוות שישנן ע"ז עמד בעצמו הכפו"פ בעל לעיל נתבאר שכברזכפי
 הצפוני הגבול סוף עד כבשו דעו"מ כתבו הרמב"ם בדעת והחזו"א שהכפו"פ תמה חוץ מקלט,הערי

 דלפי"ד להקשות עוד אפשר לכאו' מקלט, הערי עפ"י הדרומי הגבול אח לקבוע נוכל לאוממילא
 אמר" האיך א"כ הגבול, קצ" עד כבשו דלא והוכיח שכבשו ממקום רק נעשה מקלט הערידשילוש



- שזז ג מיון י'שנה -
 קיא )שיא(

 הערי ג' את כשהפריש רבינו משה דהרי הכרם, בשורות שוות היו ובעבה"י בא"י מקלט דהעריבגמ'
 והאיך שכבש מה עפ"י יהושע הפרישם א"י ובתוך מצרים עולי גבולות עפ"י היה בעבה"ימקלט
 שם כחב אבל נבואה עפ"י היתה משה דהפרשת דר"ל מכות יצחק שיח בספר ויעויין ודו"ק.נשתוו
 גבולות מקלט הערי עפ"י בודאות לקבוע א"א לכאו' כ"ז אחר ועכ"פ כן, לומר א"א הרמכ"םדבדעת
 בב"א. ההבטחה גבולות עם הארץ גבולות לנו ויברר תשבי יבוא עד בספק נשאר והדבר וצפוןדרום

 קירשמייןאשר
 תובב"א ירושליםעיה"ק

 הכותבתגובת
 באמצע ואחד בתחילה אחד ה"ושלשת" דכוונח מפרשים דיש יראה וכו' "המעיין ההערה: לשון1(
 בנה )ומזה לדחות" התוס' באו זו ושיטה באמצע, ואחד בקצוות היו מקלט דהערי דהיינו בסוףואחד
 שיטתא(. האי לדחות רק הגבול מקצה למדוד בכלל התוס' כונתשאין

 המפרשים כדברי "ולא החוס': שכתבו ומה מקלט, ערי לענין כלל כאלו מפרשים איןתגובה:
 מגילה תפירת על קאי בסוף" ואחד באמצע ואחר בתחילה אחדמשולשות

 בגידיי
 שם חולק שהתוס'

 המקלט בערי אבל "משולשין", בלשון משתמשת הגמ' שבשניהן המקלט ערי כצורת שצורתווס"ל
 מדרום שיהא משולשין "שיהיו מפורשת: ברייתא על יחלוק לא אחד אף שהרי הכי, דס"ל לס"דליבא

 ובתוס' עה"ח. וברש"י שם רש"י שפירש וכמו דרום מגבול שמדדו דהיינו לשכם", כמחברוןלחברון
 וכו'". לשניה מראשונה כמו ראשונה עד ישראל ארץ מתחילת "שיהא כתב:שם

 הישוב". מקצה למרוד שהתחילו "ואפשר ההערה: לשון2(
 אם מהגבולין, למדוד שמתחילים והמפורשים הברורים ותוס' רש"י דברי לדחות אפשר איךתגובה:

 תוס' גם רש"י שגם וביותר, ארצך. "נכול" את ושלשח כתוב בחורה והרי "ואפשר" של השערהאיזו
 מפורש ובמגילה מקלט, ערי של למשולשין המגילה דתפירת משולשין השוו ראשוניםועוד

 שם הש"ס גליון )עיין הדף מראש בבכורות, תוס' גירסת לפי או הספר, מתחילת למדודשמתחילין
 ראנשבורג(. ר"בוהערת
 ערי של הושלשת פי על מתחיל הגבול ראין בכפו"פ להדיא כתב רכן "והאמת ההערה: לשון3(

מקלט".
 ההר הר עד לצפון קצוות "שנשארו הכפו"פ: שכתב ומה שם. בכפו"מ כלל כאלו מילים איןתגובה:
 מצרים נחל עד באמת מגיע בדרום הושלשת כי לושלשת, כלל סותר זה אין מצרים" נחל עדולדרום
 מצרים, מנחל יותר נמשך הדרום קצה רואין בבירור מוכח ואדרבא 1, מס' במפה ברור שנראהכפי

 צפונה ק"מ כמאה שהם 31, 2, רוחב במעלת הנמצא עריש אל ואדי י"א בפרק הכפו"פ לדעתשהוא
 ה-.30 רוחבממעלת

 אבל בתורה, הכתובות מסעי גבולות מצד הוא ההר, הר עד הם הקצוות שבצפון שכתב מהגם
 ולעיל והסיני" הערקי ארץ אז לכבוש נשאר "ואולי י"א; בפרק דבריו במסקנת כתב הכפו"פ גםבפועל
 זה וכל ההר. מהר דרומה וחצי מעלה כמעט שהוא טריפולי( )כיום: טראבלוס הוא שסין פירשבפ"ט
 בו. למעיין בחיבור הדגשככר
 מהתוס' ראיה אין וממילא שם התוספות בדברי )הכפו"פ( למד רכן מכך "ויותר ההערה: לשון4(

 וכו'". כהתוס' לבאר בא ג"כ רש"י ולכאורה הגבוללענין

 כי תניא, כדלא תניא רמלה נופל, כנינו וכל הכפו"פ, שהביא בתוס' ותוס' בתוס' רש"י תלהתגובה:
 לשון שהביא דריכות בפ"ב לתוספתא "והכונה ב' פרק כן גם מסכת באותה "ובתוספת כותב;הכפו"פ
 עליון פסיק בדפוס וחסר ב"וו"( תמיד כותב )שאותו לתוספות כונתו ואין מכות במס' שםהברייתא

 תמיד כמו כותב היה אלא והפרק המסכת את שוב מפרט היה לא לתוספות כונתו אם גם ה"תיו".מעל
 בדבריהם. היטב באר כמבואר הארץ בגבולי ותוס' רש"י סיירי ובודאי "שם".בקצור



 ותשאל" אהרן "ביהקוהך )ביב(קים

 ב': באות להנאמר תגובה5(

 עליהן שאין ותוספתא ברייתא על שחולק נאמר למה אבל מהגבול, מדידה פירש לא הרמב"םאמנם
 נמדוד לא אם הראשונה המקלט עיר איפה נרע דאיך פשיטא, הוא בי בפירוש כן הביא שלא ומהחולק.

 שם. הרמב"ם מביא זה ופסוק ארצך, "גבול" את ושלשת כתורה: שכתוב מסה נלמד זה והרימהגבול?
 ד': באות להנאמר תגובה6(

 ומכמה מקומות ומעוד מתרומות בפ"א עצמו הרמב"ם מדברי רבות ראיות בפנים הבאנוכבר
 ההר. הר עד כבשו  שלא מפורש וא"ב מצרים עולי ידי על נכבשו לא וצידון וצור מעכו שחלקמפרשים,

 ואיך שכבש מה עפ"י ויהושע עו"מ גבולות פי על וכו' הפריש רבינו משה "דהרי שמי עוד7(
נשתוו?

 כזאת נצטוה לא כי "ושלשת" פי על הבדיל לא שמרע"ה יצחק", ב"שיח שכתב מה נכוןתגובה:
 הוא עבה"י על הציווי ואילו ישראל, שבארץ ערים ג' על רק קאי שופטים שבפרשת שושלשתכלל,

 מקלט ערי הבדיל אלא הארץ רבע מהגבול מדד לא מרע"ה וא"כ ושלשת. שם נאמר ולא מסעיבפרשת
 נחל הוא הדרומי עבה"י גבול כי לגבול, סמוך הדרומי המקלט היה וע"כ קדשו. ברוח חשבונולפי
 במפה, למתבונן חברון מול בדיוק יוצא וזה ת"ז, פ' בכפו"פ פעמים כמה ומפורש בדברים ככתובארנן
 ארץ שבשטח מקלט הערי מול אח"כ שיצא כך כוון קדשו ברוח ומרע"ה מקלט. העיר היה א"כושם

 הוא עבה"י של הדרומי שגבולו למרות אפשרי זה היה ושלשת, למדידת כבול היה שלא וכיוןישראל,
 א"י. מגבול צפונה יותרבהרבה
 זה אלא ציווי לא שזה מפני שבכרם, שורות שתי כמין ענין שהשמיט ומה לזה, מודה הרמב"םוגם
 מדרום בברייתא כתוב לא גם ולכן היו". "ומכוונות הברייתא: לשון משמע וכן מכוונות, שהיו יצאכך

 ישראל. בארץ רק היתה מדרום המדידה כי לחברון, למדרום שקרם לראמות, כמבצרלבצר
 בנדיקמאברהם

 שחרית בתפלת חנכת" שיר "מזמור אמירתבענין
 ויכוח התקיים קח ע' נא ובגליון קט"ז, ע' נא בגליון קכט, ע' מח גליון לט, ע' מ"ג גליוןבבאו"י
 חנכת' שיר 'מזמור אמירת מקור מהו ויספיש אליעזר והרב מונדשיין יהושע הרב בין מאדמעניין
 האשכנזים. קהילות אצל דזימרהבפסוקי
 הכותב ולדעת ספרד. מנוסח אלינו התגלגל אלא ופולין אשכנז ממנהג וה אין השני, הכותבלדעת
 מוסיפים האשכנזים "שאנו - קח ע' נא בגליון כלשונו - אלא ספרר נוסח מכח זה איןהראשון,
 האריז"ל". קבלת היא הקבלה פי על הללו המזמורים אתבתפלתנו
 ופולין. אשכנז מנוסח זה שאין פליגי לא עלמא כולי מיהאבהא
 הכותבים ידי על הוזכרו שלא האריז"ל פי על התפילה כונות ספרי שני לעוד לציין הראוימן

 בהם. מוזכרת אינה חנכת" שיר "מזמור אמירת אשרהנכבדים,
 הוא ע"ב כא בדף תפ"ו. קושטא הראשון הדפוס לפנינו צמח, יעקב לרבנו ומצוה" "נגיד ספרא.
 ע"ב כב בדף כן אחרי ומיד מלך ה' הפסוקים בכונת ממשיך הוא ע"א כב בדף "הודו", בכונותמתחיל
 כלל. מוזכר אינו חנכת" שיר "מזמור ואילו שאמר", ב"ברוך ממשיךהוא
 כדלעיל. הוא שם גם תרס"ה. ירושלים התפילה, ונוסחאות האדיז"ל מנהגי - דאבא" "פתודא ספדב.
 מלך ה' הפסוקים על מ"ה באוח "הודו", על מדבר הוא מ"ר באות ע"א( יב )דף השחר" תפילתב"ענין
 שמיה. דכר מאן - חנכת" שיר "מזמור ואילו שאמר", "ברוך על מ"וובאות
 לדבר. הסבר למישהו ישהאם

 דאורייתאביקרא
 ת-ו ירושלים - בראדאביש



 קיג)תיג( )גז( נ אען לשנה

 1,כמשנ*ן כע ןנ*ענ למשלל יעיאא~יי
 וישראל, אהרן בית הנכבד קובץ מערכתלכבוד
 מעץ, עשויין היו החצר שעמודי המקור מהו נ"נ בגליון קריניץ שמואל הרב סנסתפק מהלענין

 ונראה חושב. ומעשה זקנים, מושב האברבנאל, דעת היא שכן נ"ר בקובץ בזה שאמרו מהראיתי
 עמודי כגון העמודים משאר גילף שמסתמא שכחב עה"ח הטור מפירוש הוא לזה הראשוןשהמקור
 שטים. בהם שמפורש הפרוכת של ועמודים המשכןפחח

 נראה נ"ד, בקובץ בזה 17אמרו מה מלבד והפרוכת, הפרוכת עמודי במקום שם שנסתפק מהולענין
 המשכן הכתוב "יקרא הפרכת(: אדני ואת הקדש ארגי את ד"ה כ"ז ל"ד )שמות הרמב"ן שכתבשממה
 הקדש אדני את אמר כאלו הקדשים קדש ובין הקדש כין מבדיל היותו בעבור הפרכת והבדילקדש
 שסובר נראה וא"ב הקדשים, קדש אדני נקראים הפרוכת שאדני שסובר משמע קדשים", קדש אדניואת

 לעמודים. מחוץ חלויה היתה והפרוכת הקה"ק בתוך היו הפרוכתשעמודי

 להוסיף או להשיב שיכולים הקוראים מן יש ואולי המשכן, כלי בענין הערות שתי לכתוברצוני
עליהם.
 משום מערבית דרומית בקרן היה והיין המים שניסוך כחב ניסוך( )ד"ה א' מ"ג בזבחים רש"יא.
 היו עולמים בית שבמזבח כתב מ' כ"ט שמות רש"י שם. אלא לנסך אפשר ואי השיתין היוששם

 אבל יין, נסכי רק נקט )שם לארץ המזבח מן יורדים היו הנחושת ובמזבח לשיתין, יורדיםהנסכים
 דרומית בקרן היה הספלים שמקום הכרח שום אין שבמשכן נראה לפ"ז מים(. בנסכי שה"הפשוט

 יש מערבית דרומית בקרן היו שכשהספלים מזרחית, דרומית בקרן שהיה מסתבר ואדרבה,מערבית,
 בזבחים כדאיתא הנסכים יתעשנו שמא ימין דרך להקיף אפשר שאי שמאל, דרך לעלות שצריךחסרון
 במשכן אבל מערכית. דרומית כקרן היה השיתין שמקוט משוס אחר בענין אפשר היה לא אכל א',ס"ד
 עדיין אך ימין. דרך לעלות אפשר היה מזרחית דרומית בקרן היו הספלים אם שיחיי, שם היושלא
 ברורות. ראיות בלי זה דבר לחדש דקשהצ"ע,
 כלים שאמה י'( י"ז )כלים מאיר רבי לדעת אפילו טפחים חמשה בת באמה היו הזהב מנבח מדוחב.
 הזהב מזבח אם נחלקו לא יהודה ורבי מאיר שרבי ב', א' צ"ז כמנחות כדאיחא טפחים ששה כתבאמה
 הכלים. לשאר הזהב ממזבח ילפינן אם אלא טפחים חמשה בת באמההיה

 אבל טפחים, חמשה בת באמה היו הזהב מזבח ורוחב אורך מדות רק אמ האחרונים נחלקווהנה
 טפחים. חמשה בת באמה היו מדותיו כל אם או טפחים, ששה בת באמהגבהו

 עשר שנים אמות לשחי טפחים ששה בת באמה גבהו שמדת כתב א אות ז פרק חושבבמעשה
 באמה "כלומר המזבח(; גב וזה )ד"ה א' ד' בעירובין רש"י ממש"כ ראיה הביא ובביאורוטפחים[,
 האורך אמת דדוקא משמע רחבו'", ואמה ארכו 'אמה ביה דכחיב הזהב מזבח של האמה נמדד זוקטנה
 לישנא כי מסתבר דהכי ופירש הגובה. אמת לא אבל טפחים, חמשה בת באמה נמדדת הרוחבואמת
 על כדכתיב: דריסתו, מקום דהיינו והרוחב, האורך הוא והגב המזבח", גב "וזה באמרו מסייענודקרא
 האמות( כל )ד"ה ב' ה' בסוכה רש"י מדברי משמע שכן ונראה ג'(. קכ"ט )תהלים חרשים חרשוגבי

 )ד"ה א' צ"ז במנחות וממש"כ טפחים, חמשה בת באמה היתה הפנימי מזבח של ריבוע שאמתשכתב
 משמע וכן טפחים(". חמשה בת באמה נמרד )שהוא וכו' אמה על אמה "שהיה הזהב(: ממזבחחוץ

 חמשה. של היתה הזהב שבמזבח אמה על אמה וכן א': ד' בעירובין המאיריממש"כ

 בת באמה היתה גבהו מדת שגם כתבו ב'( ל' )שמות ובמלבי"ם ל"ג( )פרק הגבורים בשלטיאך
 ב'( )נ"ט בזבחים יוסי ר' ממש"כ מבואר שזה כתב המלבי"ם טפחים[. עשר אמות ]לשתי טפחיםחמשה

 גבהו גם טפחים חמשה בה באמה אמה שארכו שמשום כארכו, שנים פי היה הזהב מזבחשגובה
 פרק דמה"מ לברייתא דעת בפירוש )ועיין טפחים. חמשה בת באמה הוא כארכו שנים פי שהואאמתים
 חמשה בת באמה היה המזבח גב שרק שמשום שכתב שליט"א קניבסקי הגר"ח ממו"ר ה"בי"א

 פי הי" הזהב מזבח שגובה יוסי רבי שלדעת צ"ל טפחים, ששה בת באמה ודאי גבהו אבלטפחים,



 וישראל" אהרן "ביתעך2ך )סיד(קיד

 שנים פי היה שגבחו יתכן בזה שרק גבהו, כמו טפחים ששה בת באמה היו ורחבו ארכו כארכו,שנים
 אחריתי(. למילתא המזבח" גב "וזה ואוקי טפחים, י"ב וגובהו טפחים ששה שארכוכארכו,

 ה' בסוכה דמבואר מהא טפחים חמשה בת באמה היה הזהב מזבח שגובה ראיה להביא שישונראה
 היה הארון ורוחב אורך רק לא טפחים חמשה בת באמה היתה כלים שאמת יהודה רבי שלדעתב'

 ומחצה טפחים שבעה )היינו טפחים חמשה בת באמה היה גבהו גם אלא טפחים חמשה בתכאמה
 ורוחב אורך שרק מבואר ביחזקאל מהפסוק ואם טפחים(, ומחצה שמונה טפח הכפורת ועם וחצי,לאמה
  שלדעת יתבן איך טפחים, ששה בת באמה היה גבהו אבל טפחים, חמשה בת באמה היו הזהבמזבח
 היתה כלים שאמת יהודה רבי של המקור הא טפחים, חמשה בת באמה היה הארון גובה יהודהרבי

 חמשה בת באמה היו ורחבו ארכו רק גופא הזהב ובמזבח הזהב, ממזבח הוא טפחים חמשה בתבאמה
 אורך שרק הנ"ל לדעה וצ"ע טפחים, ששה בת באמה היה נכהו שגם צ"ל ע"כ אלא גברו. ולאטפחים
 טפחים. חמשה בת באמה היו הזהב מזבחורוחב

 תעלז ישיבת - מייערםדוד

 שונותהערות
 רם בקול הבנסת בבית השחר בינות אמירתא.

 אמן. אחריו עונה והצבור רם בקול השחר ברכות את אומר שהחזן הוא, קהלות בהרבההמנהג
 עמי שרבים מפני וגם הכנסת, בבית לסדרן "תקנו וז"ל: מ"ו סימן ריש או"ח בטור מבוארוהדבר
 עכ"ל. חוכתם", ידי ויצאו אחריהם אמן ויעם הכנסת כבית שיסדרוס תקנו אותן יודעים  שאינםהארץ

 מנהג לעולמים היה "וכבר זה; מנהג על כוחה השל"ה לאבי ברכות הלכות על ברכה" "עמקובספר
 ע"ב(. כה דף תפ"ס, אמסטרדם )דפוסקדמונים"
 שהמנהג מספר, 24( עמור תרס"ה, ירושלם )דפוס מרגנשבורג" פתחיה רבי הרב ב"סיבובוהנה
 בבל, בישיבות נהוג היה כך ואם אמן". אחריו ועונין ברכות ביחיד אומר ש"אחד הוא בבלבישיבות

 חז"ל. מימי עוד ואולי קדמוניות, משנים בידם קבלה היה זה דבר ספק שבליהרי
 בכל ברכות מאה להשלים והנהגתו העולם סרר על הברכות אלו ז"ל חכמים "תקנו כחבי שםובטור

 עולים והדברים ברכות" "מאה בפיו מכונים השחר שברכות פתחיה" רבי ב"סיבוב שם וראהיום".
 ברכות. מאה להשלים הוא אלו ברכות של תיקונם שעיקר הטור, שכתב מה עם אחדבקנה

 היום והמן המלך יבואב.
 אינו ד( ה, )אסתר היום" והמן המלך "יבוא למילים המגילה קורא שבהגיע הוא, ישראלמנהג
 כפי המשתה" אל היום "... ממשיך הוא מכן לאחר ורק להכות לנערים ומניח "והמן" במילתמפסיק
 ביניהם. מפסיק ואינו יחדיו הללו המילים ארבעת את חוטף אלא - במגילה מקומות בשארשנוהג
 שונה בנעימה בנפרד אותם ומרגיש אלו במילים קולו מגביה שהקורא הוא המנהג מקומותובהרבה
 הפסוק. מילוחמיתר

 )ערך הקמה" "כד בספרו התורה מפרש כחיי רכנו שכתב מה פי על יתבאר יה מנהג שמקורונראה
 הקב"ה מפי הדברות עשרת שקבלו ישראל זכות את לבטל רצה שהמן שלפי לסופו(, קרוב"פורים"
 כחו על להתגבר כדי כלם הכוחות כח הוא שהוא המיוחד השם בכח )אסחר( עליו -באה האש,מתוך
 תחילה הזכירה הייום, ויהמן הימלך י'בוא הראשון במשתה אמרה וכן וכו'. העולם טן ולבטלו המןשל

 השם הזכירה השגי במשתה כן ואחרי המפורש, שם הנקרא השלם בשם הראשון במשתהבקשתה
 הן מדוע היטב מובן הוי"ה שם מרומז אלו שבמילים מכיון - עכ"ל. ויהמן(", ה'מלך )י'בואהנעלם

 ביניהן. מפסיק "קורא ואין בנפרדמודגשות



 קני)תשי( )3א ג גליון י'שסה

 חמורות" לחם בשלחן "לערוךג.
 בימות הנאכל מהלחם שונה לחם בשבת לאכול ומקדם מאז פזוריהם ארצות בכל ישראל כלמנהג
 ואנו החול. בימות הנאכל הלחם מן ובמראהו בריחו בטעמו, משובח כשבת הנאכל זה ולחםהחול,
 "חלה". בשם אותומכנים

 והכי 107( עמוד בשלח, )פרשת יוחאי" כר שמעון דרבי ב"מכילתא מבואר זה מנהג שמקורונראה
 לחם - משנה' 'והיה ה(. טז )שמות משנה' והיה יביאו אשר את והכינו הששי ביום "'והיה התם:איתא
 כזהב מצהיב ויום יום בכל ביותר, ובשבת נודף המן( )של ריחו היה יום בכל וכו'. משונהשהוא
 ביותר".ובשבת

 לאכול מקפידים אנו מדוע היטב מובן למן, וכר הוא בשבת אוכלים שאנו משנה שהלחםומכיון
 ימות של מהמן משובח היה שבת של המן גם שהרי החול, ימות של מהלחם משובח שהוא לחםבשבת
 דרשב"י". במכילתא שנתבאר וכפיהחול,
 בשולחן "לערוך י ל"" היום "שבת המתחיל בפיוט השבת ליום בזמירות הפייטן יסד אשרוהוא
 חמודות".לחם

 גברה אשר בבל וגםר.
 אשר בבל וגם בצרה בתוך פורה "דרוך אומרים: אנו ישראל כל בפי המושר יקרא" "דרורבפיוט
 העתידה. ולגאולה בבל ענין מה מאליה:  נשאלת והשאלהגברה".
 הנוסח במספר( )י"ס לפנינו שהיו היד כתבי ברוב הצנזורה, מפחד תיקון אלא זה אין באמת,אך
 מדוע וגו' מבצרה בגדים חמוץ מאדום בא זה "מי הפסוק: שם על והוא גברה", אשר כאדוק "וגתהוא:
 רע"ה בפראג הנדפס זמירוח בסדר גם הוא וכן א-ב(. סג )ישעיה בגת" כדורך ובגריך ללבושךאדום
 ש"מ. קודם בפראג הוא גם שנדפס אחר ומירוחובסדר

 מת"ס )בעל - מוראפטשיק מיכל רבי הוא ל"בבל" מ"אדום" והחליף זה תקון שתיקן שמיכמדומה,
 וספר פעמים, כו"כ להלכה מביאו אברהם" שה"מגן שמ"ב, קראקא ברכות הלכות על ברכות""סדר
 ש"מ. בקראקא משלו פירוש עם הזמירות סדר את שהדפיס - אבות( עמ"ס חדשה""מנחה
 וכדלהלן: עמו, ונימוקי וטעמו "אדום" תמורת "בבל" בשם הרמ"מ תפס לחנםלא

 על ב( יט )בברבר תמימה" ארומה פרה אליך "ויקחו הפסוק נדרש ע"א( רלו )דף פקודיבזוהר
 במדרש הנה גיסא, לאידך הוא וכן בבל', מלכות דא - "'אדומה' התם: איתא והכי המלכויות,ארבעת
 עליך יושב שאני חייך הרשעה(: )לאדום הקב"ה לה "אמר איתא: 42( עמוד )תזריע, הקדוםחנחומא
 בת כסא אין לארץ שכי בבל בת בתולת עפר על ושבי "רדי שנאמר: ומחייבך, אותך ודןבמשפט
 בחמיה(. )פירוש: כשדים' 'בת לאדום קורא והוא בבל', 'בת לאדום קורא הוא א(. מז )ישעיהכשדים'
 ע"כ. ביתי', את החריבה זו אף ביתי את החריבה בבל מה דבבל, חאומתה - בבל' 'בת מהואלא

 אדום. את מזכיר גם והוא לאדום מתאים "בבל" שהכינוי בהדיאהנה
 ל"אדום" למצוא יכול היה לא שלום דרכי מפני הנוסח את לתקן מוראפטשיק מיכל רביכשהוכרח

 "בבל". בשם אדום את מכנה בעצמו הכתוב החנחומא דרשת לפי שהרי "בבל", מאשר מדויק יותרכינוי

 וערב' כארם רב הרג לעשות 'יעורה.
 יעור למערב ממזרח "עוד הפייטן: יסד ואשמח" "אגיל המתחיל בפיוט שבת למוצאיבזמירות

 העתידה. לגאולה "ארם" ענין מה התמיהה: ועולה בוקעת כאן וגם וערב". בארם רב הרגלעשות
 הוא: הנוסח לפנינו שהיה 328( )וטיקן יד בכתב הצנזורה. מפחד תיקון הוא זה דבר גםואכן,
 ד'. אוח לעיל שהוזכרו פראג דפוס הזמירות ספרי בשני גם הוא וכן וערב","באדום

 היא "לרומי" דומה זו מלה שצליל משום הוא "אדום" תמורת "ארם" במלה שבחרו שמהויתכן,
אדום.



 וחזיאל" אהוץ "ביתקרין )תטלקוש

 את ביעתה הצנזורה שאימת בספרים הרבה מצוי לאדום כתחליף "ארם" במלה השימושמנן
 ביד לאדום "נסגרתי אומרים: אנו יום" יום ר' "ברוך בפיוט שבח ליום בזמירות לדוגמא:מדפיסיהם.

 כתוב: באדום" "וגת במקום יקרא" "דרור בפיוט לארם". "נסגרתי כחוב; דפוסים בהרבה מדני",רעי
 הסליחות בספרי כתוב הישנה" אהבתך עוררה "אנא המתחיל בפיוט ר"ה לערב כסליחות בארם"."וגת

 הרבה. ועוד וישמעאל", "אדום להיות וצריך וישמעאל", ארם להכחידי "וממוהמצויים:
 התורהבברכת
 ויס*ישאליעזר

 החוקה" "יד שקום עלהערות
 וישראל" אהרן "בית מכון רו"מ ולהאדירה, תורה להגדיל ומעשים עושים הנכבדים, הרבניםלכבור
 שליט"א. הנ"ל הקובץועורכי

 בהערכה. וש"תאחדשה"ט
 החזקה", "יד ילקוט החדש במדור ברכה, תוספת שהוספתם במה באתי, עכשיו של על באתיעתה
 החזקה היד על האחרונים גדולי של כי"ק מחוך אהבה, רצוף תוכו ישן, מלא חרש קנקןוהוא

 מש"כ על קטן סנסן מצו"ב והמו"ל, המהדיר מאת להועיל. מלמדים והארות הערות שזוריםלהרמב"ם,
 בש"ס, הסוגיות פשטות וכ"ה הר"מ, סתם מדוע הק' הה"כ ט"ו. הערה י"ר עמ' נ"ה בגליוןהמהדיר
 שינויים הרבה איבא והרי ואושסיזא, מוריא, מסכתא, מילי, תלת בהני דוקא רמשני עבירדת"ח

 ס"ל דכו"ע וחו"ד לתרץ, כת' וע"ז וכדו'. התלמידים, לחדד או שלום, דרכי מפני כגוןהמותרים,
 היראים וכשיטת התורה, מן מותר היה ובל"ו אסור, לבריות שמרע מפני מילי, בפטומי דשקרכהיראים
 שקר בכלל אינם בלל לבריות מרע שאינו כיון תלת, מהני לבר השינויים כל באמת ולפי"ז ב"ש.בדעת
 עכתו"ד. השומע, לטובת רק הוי שמטרתםולפי

 י"ז. דכתובות ב"ש ברברי להיראים הוקשה מה ק' לכאו' דהנה אעירה, ואבוא עמדי, אחרת רוחואני
 רפשטי להיראים ס"ל ע"כ אלא כב"ה. ואנן וב"ח ב"ש נחלקו גופא דבזה בפשיטות ליישב הי"להלא
 תירץ מה א"כ ק' ומעתה וס"ה. דב"ש פלוגתא בזה לומר וא"א לשקר. סוחר היזק דבליכא מוכח,רקראי
 איך לדוכתא, קושיא והדרא שקר. בכל הה"נ א"כ וכו'. כגונב שנראה מפני לבריות מזיק לב"שדחשיב
 לשקר. מותר היזק דכדליכא מקראי לדייקאפשר

 מוכיח וכן לכריות, מזיק ונקרא כגונב" "נראה דכתובות בההיא דדוקא היראים דכוונתופשוט
 "דנראה פשוט. נראה והטעם אחר. שקר בכל ולאפוקי וכו' לבריות" רעה בו יש "ובההיא שכתבהלשון
 בפני נראה היינו כגונב דנראה וכ"מ שאינו. דבר ואומר הולך כשמעצמו רק שייבא הבעל", דעתכגונב
 כאן זאין נראה כאן אין תו מזיק, שאינו כשינוי משיב והמשיב מעצמו, שואל השואל אם אךאחרים,
 ואכ"מ( מותר לב"ש אף אחרים, שם כמאין אולי מעצמו, כשבא שאף נסתפקתי )ובזה ופשוט,גונב,
 גמור. שקר ונקרא לגמרי אסור שקר כל באמת היראים, שיטח על שלהחולקים הרי עפי"ר,וא"ב

 שבשאר לפי והעטם דוקא, תלת בהני ופוסקים ש"ס אסתימת מידי, ולא קשה לא שאפ"האלא
 אך בחזקתו. ה"ה שינויים בשאר אף באמת ובכה"ג השקר. ותועלת כוונתו לידע אנו צריכיםשינויים
 השקר במטרת ידיעה לשום וא"צ ת"ח. ה"ה תלת בהני ששינה שיודעים מרבנן, צורבא בכל אייריבגמ'
 כת' לא מילי תלת שגבי גזילה, מהלכות פי"ד בסוף הרמז"ל לשון מדויק וכן ופשוט, להכשירו.בכדי

 שלום שהביא "או כת' שלום בדרכי משא"כ כך. לשם ששיקר רק אלא מתוצאתה. השקר סיבתדידעינן
 ודו"ק. השלום. הובא שאכן בדיקה דבעינן והיינו וכו'", גרע או והוסיף לחבירו אדםבין

 עיוני בו ששמתי עדות תת ולמען כקודמיו, מלא והוא נ"ו, גליון באו"י קובץ הגיעני חיה,וכעת
 הי"א( פ"ה י"ז )עמ' ק"מ א' בשם הנ"ל במדור מש"כ בדבר הרבה, שהן שתיים כשורות לצייןהנני
 וגו' האיש דמי מקדט בית יבנה ואח"כ אומנות יקבע קודם הר"מ מש"כ בדבר הכ"מ קושיהליישב



- מז( ג מ-ן "שנה -
 קיז )שיא

 בית בונה ואח"כ נוטע נמצא וא"ב לנטיעה, ד' שנה היינו דחילול כא' וע"ז איפכא, הוא בקראדלכאו'
 בתו"מ החת"מ גם במדויק, שכ"כ ממש. אחד בסגנון מתנבאים נביאים שני פלא זה וראהעכתו"ד.
 מ"ר. דף בסוטה הגמ' משמעות נגד שזה בקו' הניח אך י.( כ' )דברים הנ"ל.עה"פ

 אסיים,ובכאן
 ירושת"ו פעיה"ק מאיר יצחקמוקירכם

 פורים בשושן לפרצים הנמים על אמירתבענין
 בט"ו הנסים על אמר ימנ ]סק"א[ במנ"א עיין ממוגקאטש, להגה"ק חרצ"ג, סי' או"ח נמוקיעיין
 שהיה מקאמדנא מו"די"א הה"ק חו"ז בשם שמעתי וכן וכו' וקציעה במור ועיין אותו מחזיריןאין

 ]מפני אמר לא בקול בתפילה אז העמוד לפני מתפלל אז וכשהיה בלחש בתפלה בט"ו הנסים עלאומר
 בשער מש"כ לנגדינו עומד אך ולכתחילה[ בקול בציבור לפרסם רצה לא כנ"ל השו"ע פסק נגדשהוא
 וגם שבנפח האר"י רבינו בשם שהעידו וכו' זי"ע ויטאל חיים רבינו דברי בהגהה א. דרושהכונות
 ז"ל למורינו שראה הכהן ממהר"י שמעתי בהגהה שם ]וז"ל בט"ו הנסים על אמרו לא בדמשקמהרח"ו
 לדקדק שיש ומה עיי"ש(. וכו' הנסים על אומר היה לא וכו' לאדר ט"ו ביום אשכנוים של הכנסחבבית
 לא וגם ח"ו אחרים לאזני בודאי השמיע שלא כיון בלחש בתפילה אומר היה מה מהאריז"ל שמעאיך
 מה שהעידו אך וכו' הזוה"ק[ בשם בב"י דמקורו עיי"ש תקפ"ב סי' בדברינו ]וכמבואר עצמולאזני
 דאתית והשתא וכו' כנ"ל בט"ו הנסים על אומר היה שלא מהאריז"ל הקולות את שומעים היינושראו
 רק אומר היה לחש ובתפילת הפסוקה הלכה נגר בפרהסיא לעשות רצה לא ז"ל האר"י דגם י"ללהכי

 מב"ק פורים חיים ובשפע עיי"ש לעיל, הנזכר מטעם בפרהסיא אומר היה לא בציבור בקולבתפילתו
 שדקדק או"ח בנמוקי ראיתי קשה וחזות בסוגר כתב כב סי' בתשובה קלויזנכורג מצאנז זי"ערבינו
 ובמחכ"ת הנסים על אומר היה לחש ובתפילת וכו' בלחש בתפילה אומר היה מה מהאריז"ל שמעאיך

 אמירת מסיום כלל הפסיק שלא להבחין היה יכול הלא טועה למהרח"ו משוה וכי להולמם קשיןדבריו
 הנמוקי טענת עיקר והרי זי"ע, רבינו דברי לחזק לי יש ולענ"ד עיי"ש כולם ועל שאמר עדמודים
 קיבל איך ולדעתו בלחש בתפלה אומר היה מה מהאריז"ל מהרח"ו שמע דאיך בשעה"כ מש"כאו"ח
 הרה"ק והרי בלחש בתפילה פורים בשושן הנסים על אומר שהיה מקאמרנא מוהרי"א הס"קבשם

 מקובל, והיה הדבר שנמסר אלא הנסים על אחרים לאזני השמיע לא בודאי לחש בתפילתמקאמארנא

 אם זה את קיבל לא הקדוש, האר"י מרבו הזוה"ק סוד כל שקיבל וייטאל חיים שר' מסתבר לאוהרי
 על אומר היה שלא למורינו שראה הכונות בשער מש"כ ובודאי בט"ו לחש בתפילת הנסים עללומר
 כן דבלא בלחש היינו התפילה בעיקר הנסים על לומר שלא הקדוש האר"י מפי לו שנמסר היינוהנסים
 לחש. בתפילת הנסים על לומר בשעה"כ בהגה"ה ציין לאלמה

 רבבכבוד
 נתניה צאנז קרית לוי זושאמשולם

 וצ"ע פוליץ גרשון רבי הגאון ממירת שנתעל
 והמדינה ניקלשבורג ור"מאב"ד

 שמעלקא רבי הרה"ק של בואו זמן על הי"ו הכותבים דנו גה, גג, נב, נא, סו, מה, מג,בגליונות
 רבי הגאון - והמדינה ג"ש ברבנות קודמו של פטירתו זמן על שם דנו הדברים וכין לניקלשבורגמנ"ש
 זצ"ל. פוליץגרשון
 בשנת נפטר שרבנו קי"ב עמ' מ"ה בגליון הי"ו בנדיקט אברהם הרב כותב פטירתו שנת עלוהנה
 מצבתו. נוסח לדוד" "תהלה כס' כמובאתקל"ב

 האפשרות את ושולל הנ"ל, ס"ה שבגליון דבריו את בנדיקט הר"א מחזק ק"ד עמ' נ"בובגליון

 "ההלה בס' ושהכותב תתכן" לא הזז "האפשרות וכלשונו תקל"א בשנת היתה פטירתו שנתשאולי



 וחסדאל" אעוץ "גיאקובץ )תיח(ק"ת

 אביו מקום מילא ואף תרס"ג - תרנ"ב בשנית ג"ש של רבה פוייכטויאנג דוד "הרב הוא - הנ"ללדוד"
 הוא המצבה בתאריך והפרט מדויקת הש המצבה( )של והעתקתו דנ"ש שבילי לו ונהירין נ"שברבנות
 עכ"ד. בטעות" לתלות מקום שום כאן "ואין תקל"ב ש' הוא והפרט לפ"ק, להגנה""זכותו
 תקל"א בשנת נפטר פוליץ גרשון שרכי מפורש הי"ו הרא"ב סוחב קכ"ד עמ' נ"ה בגליוןוהנה
 ראשון אדר וי' ה' ליל ם כבן נפטר פוליץ גרשון "רבי שכותב העתים" "קורות מס' זאתומוכיח
 תקל"ג( )ש' לג"ש ר"ש הרבי בא -שאז ] ומחצה" שנים שתי פנוי כסא היה "למלכא מלבא וביןתקל"א
 המדינה[. לרב נתקבל תקל"הובשנת

 "תהלה מהס' זאת והוכיח ונ"ב ב"ה בגליונות לגמרי ששלל מה זה, את זה סותרים שדבריווכאמור
 "קורות מהס' זאת ומוכיח נ"ה כגליון בפשיטות נוקט היא - כלשונו, "מדויקת" היא שהעתקתולדוד"
 מאוד" "מדויק העתים" "קורות שהס' ק"ה עמ' נ"ב ובגליון קי"ב עמ' ס"ה בגליון וכדבריוהעתים"
 שמיעתו". את "ומכין עליו שכותב בנעט מרדכי רבי הסכמת ומעטרתו דוקנא ספרא בידיוחובר

 בתקל"ב. או בתקל"א אם נ"ש, אב"ד זצ"ל פוליץ גרשון רבי הגאון פטירת שנת אח ידענו לאשעדיין

 רבבכבוד
 ירושת'ו - הלמןראובן

 והוספות הערות - משקפיים בענין מקיףבנ'רור
 הגיעו גה-גו( )גליונות באו"י בקובץ שנתפרסם משקפיים" בענין מקיף "בירור המאמרבעקבות

 להלן: שיובאו תגובות כמהאלי

 לתורה עולה כשהיה משקפיו אח מסיר היה שהחזו"א מובא בו( עמ' )ח"ג הדור מאר שבספרהראוני
 במאמר משנ"ת )ע"פ זו בהנהגה רהביאור ונראה הקדושות. לאותיות בינו חציצה תהיה שלאבכדי
 הנ"ל במאמר כמשנ"ת היינו הראייה( באיכות מגרעים ואינם חציצה נחשבים אינם שמשקפייםהנ"ל
 חומרא זה אין אבל אמצעי, בלי שתהיה קדושה של בראייה מעלה דיש הק' החיים האור בשם יד()אות
 )ומי הפוסקים לכל כמעט גמורה ראייה הוי משקפיים ע"י שראייה הנ"ל במאמר וכמשנ"ת דינאמחמת
 ומי מדרגות בזה יש וממילא הפוסקים(. ע"י ודחויים דחוקים שדבריו שם נתבאר כברשחולק
 בהפסדו. שכרו יצא זו בהנהגה ינהג אם מאד חלשהשראייתו
 תעא( )עמ' תשנ"א לאברהם זכור מקובץ צילום לי שלח "ילדסהיימר עזריאל רבי מצאצאיאחד
 בי"ד שחברי הקפיד שהוא יב( )אות שם וכתוב זצ"ל הילדסהיימר עוריאל הרב מנהגי בושנדפסו
 יתירה. חומרא לכאו' זוהי הנ"ל במאמר משנ"ת ולפי משקפיים. מרכיבי יהיו לא בחליצההעוסקים
 מי שנמצא דמכיון )ונראה ע"ש. ט( אות ג סי' חליצה )מערכת חמד לשדי ציין יג( )אות שםובהערות
 שם השד"ח וכממקנח כלל הדין מעיקר אינו אבל הילדסהיימר, הרב בזה החמיר לכן וה בדיןשפקפק
בסו"ד(,

 של י"ח יוצאים אין שמיעה שבמכשיר שליט"א אוירבך הגרש"ז בשם סו( אות )בסוףכמש"כ
 החזו"א עם ע"ז שדיבר % הערה ט )ס" שלמה מנחת בספרו מביא ~הגרש"ז בשמיעה התלויותמצוות
 בזה בו חזר שהגרש"ז שטען מי היה ע"ש[, אותו, מבין שאינו כתב והגרש"ז בכך שהסתפקזיע"א
 תשנ"ה שבט יז יתרו לפרשת ד' שביום למודעי וזאת שמיעה. במכשיר י"ח לצאת שאפשרוס"ל

 בו, חזר לא שמעולם מפורש לי אמר והוא זה על שאלתיו היתר ובין שליט"א הגרש"ז עםשוחחתי
 שמיעה, נחשב זה שאין ודאי הרכר אצלו אכל הסתפק,ושההזו"א
 ויש כראוי מונחות היו שלא פעם שהיו משקפיים בין לחלק שבת המנחת בשם טז( )באותכמש"כ

 טו( ס"ק צו )סי' המשנ"ב מש"כ להוסיף יש לדינא, נפ"מ בזה ויש כיום, למשקפיים נפילה חששההם
 ע"ש. הכוונה, ויפסיד יפלו שלא בחוט לקושרם להחמיר נכון אי שמנ"עלגבי

 ויאדיר תורה יגדיל ובברכת רבבכבוד
 רוזנמליואב



 קיט)שיט( פז( ג גליון י'שנה

 תימן ליוצאי קירושין מנהגיעל
 וישראל", אהרן "בית התורני הירחון מערכתלכבוד

 כסלו-טבת בגליון וראיתי בחידושיו, עליה ולדרים לארץ המאיר ירחונכם לידי איקלעאחדשו"ט.
 כשהחופה ביום הכתובה כתיבת בענין יצ"ו אדלשטיין יעקב הרב דברי "הערות" במדורתשנ"ה
בלילה.
 הנ"ל הרב דברי סיום על להעיר ברצוני אך זה, בענין הרבנים גדולי למחלוקת עצמי אכניסלא
 לו שתהיה הכתובה מסירת בשעת אמר שהחתן תימן, ארץ יוצאי של בחתונה וראיתי וז"ל:במ"ש
 הכס"ה כדברי וזה שטר, קידושי לשם הכוונה שזו לי אמר המסדר והרב דא, כחובתא בשטרלאינתו
 עכ"ל. וכו' הנ"למלוניל

 הכתובה במסירת אין עדתנו קהל תימן יוצאי של חתונה מנהגי על לי הידוע ככל המ"רואחר
 חכמי גדול שהעיד וכפי אירוסין ברכת קודם הכתובה לקרות הוא בתימן הקדום והמנהג שטר.קידושי
 ג"ח, צדיק פעולת שו"ת מחבר שנה, 250 מ- למעלה לפני חי צאלח, יחס ]מורי זצ"ל המהרי"ץתימן
 י-ם צאלח ר"ש )מהדורת רצג עמ' ונישואין אירוסין ברכות בסדר לסידור, "עץ-חיים" בפי'ועוד[
 קודם לקרותה ומנהגנו ע"ש, אירוסין ברכת אחר הכתובה לקרות כתב של"ה קיצור הרב וז"ל:תשלא(
 עכ"ל. יחזור בו יחזור ואם בזיווג, שיתקשרו קודם לה יתחייב במה לחתן להודיע כדי והטעםהברכה,
 ר' תימן לגולת האחרון הראשי רבה ע"כ שהעיד וכפי כתימן, האחרון הרור עד קיים היה זהומנהג
 )עמ' תימן הליכות ובספר קכד(, )עמ' ומנהגים חיים ארחות פרק תימן סערת בספרו ז"ל קורחעמרם

 בא"י, זה מנהג כמעט בטל שעתה ואף תרפא(. )עמ' צובירי לר"י הגדולה כנסת ובסידור141-140(,
 קידושי בכתובה תתכן לא כי מוכח מ"מ זה. במנהג מחזיקים שעדיין קורא, ה' אשר מהשרידיםראיתי
 קידושין. קודם קריאתה כישטר,

 וכתב הכלה, ביד ונותנה הכתובה לוקח שהחתן כתובות, הלכוח בריש מלוניל הרא"ה שיטתואמנם
 הראשונים הקידושין יועילו לא שאם בקידושין, הנולדות ספקות רוב מפני הזה שהמנהג שמעתיוז"ל:
 לכאורה שיש עם עכ"ל. וישראל משה כדת לאינתו לי הוי בה כתוב שכך בשטר, שיהיו אלויועילו
 כיין חלין הקידושין מעשה בתימן כי תימן. למנהג ענין אינו אך )כדלהלן(, רס"ג בסידדר לזהסימוכין
 רוב ונהגו 11"ל; ע"ב( רצד )דף חיים עץ בפירוש בסידורו מהרי"ץ שכתב וכמו כאחד, ובכסףשבכוס
 האירוסין ברכת מברך ואח"כ בתחלה הכוס על ומברך יין, של כוס על הברכה זאת שיאמרוהעולם

 כלתא ואנתי )פב"ב( חתנא אנא לי ומאורסת לי "מקודשת ואומר שנית פעם הכוס וממלאושותין...
 לה ונותן כדמו"י", לדידי לרשותי תיעלין דבהון הדין, ובכספא הדין דבכסא כחמרא )פב"פ(בתולתא
 קידושין הנאת לאשה שתהא כדי לזה, טעם ושמעתי עכ"ל. עדים שני לפני לה נותן והכסףהכוס.
 מסע בספרו ספיר יעקב רבי הגדול התייר מנהגנו יל בזה העיד וכך היין. בשתיית וממשיתמיידית
 כמנהג ציון שיבח ובסידור )שם( ובהלי"ת )שם( תימן סערת בס' כתכ וכן קלב. עמ' יערי( )מהד'תימן
 מחוז מנהגי ע"פ שפתותינו שיח ובסידור )הנ"ל(, כנה"ג בסידור וכ"ה רלח(, )עמ' ח"א תימןק"ק
 תקצז(. )עמ'רדאע

 )מהדורת ליצירה מט"ו ה' משנת זצ"ל שבוי יוסף ב"ר שלום לר' שבזי - משתא בתכלכלומצאתי
 נהגו וז"ל: יותר. קדום מנהג קצז( )עמ' ונישואין אירוסין ברכות בסדר בח"א תשמ"ו( י-םצילום
 ואנתי פלוני, בר פלוני חתנא אנא לי מקודשת ואומר העדים בפני הכוס לתוך כסף של פרוטהלהטיל
 תיעלין דבהון דבגויה ובכספא הדין דחמרא בכסא לאנתו לי הוי פלוני בת פלונית בתולתאכלתא

 סבי לה ואומר הכסף ונוטלת העדים בפני הכוס אותה ומשקה וישראל, משה כדת לדידילרשותי
 הכוונה אלא ביין ולא גרידא בכוס דהקידושין מלשונו לדייק אין )נ"ב עכ"ל. הכסף ונוטלתקדושיכי
 מתקדשת(. נמי דבזה מוכח עדים בפני הכוס ומשקה והראיה יין המכיל זהבכוס

 נמי לה גריס כי"ק ז"ל יונה מהר"י בתכלאל כי כתב עב ס' ויציב אמת בפי' )שם( כנה"גובסידור
 כל כי יען "כבגויה", ותיבה "הדין" תיבת הנוסחאות שתי בהרבב דהיינו דבגויה" הדין "ובבספאהכי



 ותשאל" אהלן "ביתקוצך )חי(קב

 לכך ובהתאם שבכוס, היין בתוך קידושין של הכסף מטבע לשים בתימן נוהגים היו נ"עהראשונים
 וכחב וכו'. ביה דאית ובמה כסא בהדין בזה"ל: לה דגריס צז( )עמ' בסידורו ז"ל לרס"ג מצאתי זהראה
 אך ויציב. אמת פי' עכ"ל ע"ש, הטהור הכסף מן ממש של דבר הכוס בתוך להיות שצריך בהדיאשם
 בסידור הקידושין לשון כי וכו'". ביה דאית ובמה כסא "בהדין וכתב בשלמות, רס"ג דברי סייםלא

 פב"ב אנא לדילי, סלוני בת פלוניתא אנתי לי ומקודשת לי אריסת אומר וכח"כ זה הוא בשלמותרס"ג
 זה משרט עכ"ל. בה דכתיב ובמה כתובה ובהדא מכסף[ דבר בו ]ויהיה ביה דאית ובמה כסאבהדין
 למנהגנו הקידושין בלשון אין כי רס"ג מדברי למנהגנו ומקור יסוד אין ולפי"ז צוברי, הר"יהשמיט
 מלוניל, החנ"ה לשיטת אלו, רס"ג מדכרי סייעתא תתכן ואולי כה". דכתיכ ובמה כתובה"כשדא

 לע"ע. וצ"ע שטר. קידושי מרין כתוכה ובשטר ובכסף, בכוס חליןדקידושין

 ר"מ )מהדורת ח"ב העיטור בעל מדברי הוא הקדום, אבותינו למנהג וסמך מקור שנראה מהאך
 להבוס טבעת שנותנין מקומות ויש וז"ל: ע"א( סג )דף חתנים ברכת ראשון חלק השני שעריונה(
 באוצר וכ"מ עכ"ל. המנהג לפי והכל שבתוכו ובמה בו לי התקדשי ואומר לאשה ונותן עליה,ומברך
 טבעת להניח היה העיטור בעל שהזכיר מקומות אוחם שמנהג אלא כס. ס' חה"ת קידושיןהגאונים
 כאשר בטבעת, קידושין מנהג נשמע לא הידוע כפי בתימן כי מטבע. הניחו בתימן הקדום ומנהגבכוס,
 קלב. עמ' תימן מסע וע"ע כיעו"ש. 9 הערה קכד עמ' תימן סערת בספרו ז"ל קורח עמרם ר'יעיד

 לי(, הידוע )כפי מושבותיהם מקומות בכל כי להוכיח כתימן. הקידושין מנהגי כל לפרטהארכתי
 שבתוך לכסף יותר הקדום למנהג או בידו, החתן לה שנותן ובכסף שבכוס ביין היה הקידושיןמעשה
 הכתובה. בשטר לא אךהכוס.
 דא" כתובה בשטר לאינתו לו "שתהיה הכתובה מסירת בשעת החתן ונאמר הרב כבוד ששמעומה
 הכתובה שטר את החתן שמוסר בשעה בתימן, פשוט מנהג כי בהקדים, זו. אימרה של פישרהאסביר
 רבהון בגוה, כתיב ליבי רחאזי מאי וכל כתובתיכי שטר "סבי הזה כלשון לה אומר הקידושין,אחר

 תרפב עמ' כנה"ג ובסידור )שם( ע"ח בתכלאל הנוס' ב"ה וישראל" משה כדת לדידי לרשותיתיעלין
 בנוסח. קלים בשינויים שם שבזי - ומשתא קדמונים, בתכלאל וכ"ה )שם(, שפתותינו שיחובסידור
 את לוקח "אח"כ הקידושין מעשה אחר שכתב צז( )עמ' בסידורו רס"ג בדברי יסודו זה מנהגומקור
 וישראל". משה כדת לרשותי בה דתיעלין בידיך כתובתיך "סבי ואומר לאשה ומוסרה בידוהכתובה
 בפי' ח"ד חיים עץ לתכאלל בסי' מהרי"ץ כמ"ש כנודע, ]תימן[ דאתרין ממארי חשיב דרס"גוידוע

 תשל"א[. י-ם צלאח ר"ש מהדרות ע"א, קעח ]דף נדרי""כל
 באשתו, מותר יהא ואח"כ לחופה כניסה קודם כתובה לכתוב צריך דהא פשוט, נראה המנהגוטעם
 שהוא "מפני המ"מ טעמו וביאר מ"ג, נ"ה ס' אהע"ז בשו"ע ונפסק ה"ז אישוה פ"י הרמב"סכמש"ר
 החתן שאומר וזהו מדכריהס". אפילו דבר יחסר שלא לביאה, הראויה חופה לכתחלה דכעינןסובר
 אסור דהא לרשותי, תכנסי ותנאיה זו בכתובה כלומר כדמו"י", לדידי לרשותי תיעלין "דבה זהבנוסח
 לענ"ד הנראה זהו ה"י, פ"י שם הרמב"ם כמ"ש כתובה, בלא אחת שעה אפילו אשתו עם לשהותלאדם
 זה. מנהג שלבטעמו

 בכתובה. שטר קידושי ולא חתונה, באותה הרב שמע וכו'" כתובתיך "סבי נעימה אמירהואותה
 מנהגי בטיב אם ידוע אינו הט"ר, אחר אך קידושין, בטיב הוא שבקי חזקה קידושין, המסדר הרבודברי

 מקומות מנהגי שינויי לכל חימן במנהגי לי הידוע וככל בקי, חימן עדת יוצאי שלהקידושין
 השכלתי, מלמדי מכל ואדרבה שטר, קידושי יהווה הכתובה ששטר זה מנהג קיים לאמושבותם,
 אבותינו במנהגי סריקי בוקי נתלה שלא כן, הנוהגים ועל בתימן זה מנהג ויידענו הרב כבודיחכמנו
 והשלום והאמת ידינו, מתחת  מכשול יצא ושלא אמיחתם על דברים להעמיד שנזכה רצון ויהינ"ע,
אהבו.

 ולומדיה התורהבברכת
 חמאמי אברהםקה'ח
 ת"ו ירושלים עיה"קפה



 גנז( ג מיון "אשה
- -

 קמא )שכא(

 המן בנף עשרת תלפתמדר
 בני עשרת ופירש"י; העץ. על יתלו המן בני עשרת ואת וגו' אסחר ותאמר יג(: )ט אסתרבמגילת

 אדר. י"ג ביום היהודים שהרגו וכו'. דלפון פרשגדתא המן בני עשרת אותן היינו שנהרגו. אותןהמן.
 קודם כבר נהרגים והיו ברוב: ד"ה ע"א י"א דף חגיגה בתוס' וכ"כ העץ. על למחרת גופותיהם אתתלו

 המן, בני עשרת ואת איש מאות חמש ואבד היהודים הרגו הבירה כשושן קרא משתעי וכןהתלייה,
 נתלו. ואח"כ שנהרגו אמה ד"ה ע"א ל"א דף ביומא וכ"כ ע"כ. היו. הריגה שבכללמשמע

 נתלו ועשרה מתו עשרה שלשים, רב אמר בניו, רוב וכמה איתא: ע"ב ט"ו דף מגילה בגמ'והנה
 ועשרה בקרא, כדכתיב שנהרגו הם העשרה יכוין אולי כתב: שם וברש"ש הפחחים. על מחזריםועשרה
 תחילה. שנהרגו אות; הן דהנתלים דיומא מתוס' כדמשמע ודלא מחיים, ונתלו אחדיני הוושנתלו

 בתלייתם העשרה את מונה ובמדרש, שני ובתרגום בתרגום שהרי נכונים, ותוס' רש"י דבריאולם
 שהיהרגו, אותם הם דהנתלים צ"ל וע"כ וכו'. פרשנדתא והם בהריגתם, בקרא דכתיב שמותבאותם
 אבל נתלו, שרק או נהרגו שרק אחרים עשרה היו נתלו ועשרה נהרגו עשרה רב דאמר דשאוצ"ל

 נתלו. ואח"כ שנהרגו עשרה אותם הם בקרא דכתיב והתלייהההריגה
 כן עליו. ונתלה המן שהכין אמה חמשים של העץ אוחו על היה המן בני עשרת של תלייתםמקום
 ראשון תרגום לפי והשני. ראשון התרגום נחלקו תלייתם סדר על אמנם שני, ובתרגום בתרגוםאיתא
 ומעליו ריק, היה למטה אמות וחצי ארבע בקרקע, נעוץ העץ היה אמות שלשה כך: תלייתם סדרהיה
 כל לולם, וכן דלפון ומעליו התחתון פרשנדתא גדלם, סדר לפי למעלה מלמטה המן בני עשרתנחלו
 המן היה למעלה ומעליהם אמה, חצי ריוח היה מהם אחד כל ובין אמות, שלשה על תלוי היהאחד
 ממנו. העוף יאכל שלא כדי אמות, שלשה ריק היה ומעליו אמות, בשלשה תלויהרשע

 ותחתיו אמות, ג' על מתחילתו למעלה נתלה המן זה: בסדר למטה מלמעלה נתלו שני התרגוםולפי
 היה אחד כל בין כולם, וכן דלפון ומתחתיו העליון פרשנדתא למטה, מלמעלה גודלם לפי הבניסנתלו
 אמות. ג' בקרקע נעוץ היה והעץ אמות, ג' ריק היה ולמטה אמה,ריוח

 אוירין, עשר רק יש שנתלו אנשים עשר אחד כין שהרי מכוון. אינו כי נמצא מדוקדק בחשבוןוהנה
 שני ולתרגום מיותר, אמה וחצי אמות וחצי ותשעה ארבעים הוא החשבון ראשון דלתרגום נמצאהע"כ

 מיותר. ואמה אמות, ותשעה ארבעים הואהחשבון
 מ"ח עירובין אשתכח, ד"ה ע"א צ"ב )שבת פעמים כמה כתבו התוס' דבנה החשבון, ליישבונראה

 ד"ה ע"ב ק' דף ב"ב אמה, ד"ה ע"א ל"א דף יומא ברום, ד"ה ע"א י"א דף חגיגה גופו, ד"הע"א
 אחד כל היה המן רבני שני בתרגום שחייב ומה הראש, בלי אמות שלש הוא אדם של דגופווהכוכין(
 משום הוא אמות, ד' של עושין קבורה של שהכוכין ומה ראש. קטועי שנתלו משום היינו אמות,שלש
 ע"כ. הארון, ורפי וראשוצווארו

 הרי והמן אמות, בשלש נמנה הוא וגם הנתלים בין בתרגום שם נמנה המן גם הרי קשהולכאורה
 עם שהמת )שם( בב"כ נהרשב"ם לנאווה ומשמע בתליי". "יתר מיתתו שהרי ראשו, עם בחייונתלה
 אמות. ג' ארכוואשו

 ראשו למקום מלמעלה אמה עוד היה דבאמת התוס'. דברי ליישב יש דלעיל התמיהה לפיוהנה
 גם מנה לכן מהכתפיים שהוא אמוח ג' לכולם דמנה מכיון אך הרשע, המן של התליה וחבלוצווארו
 עם אמה חמשים שיוצא מדוקדק שני תרגום של החשבון יהיה ובזה אמות, ג' שהוא מהכתפייםלסמן
 ג' היו חשבונו דלפי משום היינו אמה. חצי רק שנשאר ראשון ובתרגום בחייו. שנתלה המן שלראשו

 ודו"ק. המן. של לראשו אמה חצי רק נשאר וא"ב זה, במקום התליה חבל ונכנס למעלה פנויאמות

 משום שם, שכתוב כסדר העתיקו ולא מהבנים, אחד נקטו שני מתרגום התוס' כשהעתיקו דלכןויתכן

 כנ"ל. אמות בד' נתלה והוא המן. הוא שם שכתובדהראשון
 המיתה שאחר ראיתי כת"י אסתר דמגלח זוטרתי ובפסיקתא שם: ב"ב סופר, חתם בהגהות)וע'
 עיי"ש(. אמות מר' בניו ועשרת להמן וקחשיב אמוח, ד' על ועומד הגוףנמתח

 שצהרון הכהןיוחנן



 וישראל" אהלן גניהקוכן )שכב(קכנ

 הכיפורים ביום אכילה א'םורבגרר
 והברכה! השלום וישראל", אהרן בית "קובץ מערכתכבוד,
 דנוסף הוא, וחו"ד בשבת" שחל הכיפורים "יום בענין בר אברהם משה הרב כותב ]נ"ה[ א'בגליון

 שביאר מה עי"ש והנאות, מאכילה לשבות דפי' "שכיתה" דין ישנו נפשותיכם" את "ועניחסלדין
 בארובה.עפי"ז
 לאכול אסור האם דיוה"כ, עינוי בין ע"ג[ סי' הערות ]קובץ ז"ל הגרא"ו של חקירתו ידועה והגהא.
 וכן אכילה איסור מדין לאכול דאסור או האיסור, גוף הוא העינוי וביטול העינוי לביטול שגורםמפני
 אכילה משכחת אי ונפק"מ נפשוחיכם, את דתענו מקרא הנלמד עצמי באיסור שאסורים העינוייםשאר
 פלוגחייהו ואף העינוי, ביטל דלא לאכול שרי א"כ מצ"ע אכילה איסור אין דאם העינוי תבטלשלא
 דמתיר דרבא בהא תלי' לא, או ביוכ"פ בלבישה שרי אי כתיתין בה דאית אגפיליא בענין ורבאדאביי
 בלשון נכלל וזה לא, אנפיליא אבל אסייט סנדל דוקא ממילא בפ"ע איסור הוא הסנדל דנעילתס"ל
 הי"ד. ז"ל הגרא"ו עכת"ד אסירא", מי ביוכ"פ תענוג "אסורבא

 אף דהרי זו, לחקירה מקום אין והנאות, מאכילה שביתה דין נמי ויש הנ"ל הרב יסוך דלפיונראה
 על אף והוא שביתה איסור יש דהא העינוי, מבטלים דלא אכילה שרי לא המצוה הוא עינוי דיןאם

 את דחענו דינא בין כפק"מ מאי א"כ בצ"ע, באכילה האיסור אם לכאו' וכן צביר, וזה אכילהמעשה
 אכילה. כל על איסור דיש וכו' מתענו נלמד גופא דז" דשביהה, לדינאנפשותיכס
 מדין לא אם לאסור בעינן אכתי באנפיליא, ורבא דאביי בפלוגתא ז"ל הגרא"ו ביאור לפיוביותר

 תענוג אטו רבא, מלשון ובעיקר מהנאות, שביתה אינו דאנפיליא מהנאות, לשבות שביתה מדיןעינוי
 אסירא. תענוג שביתה יש ואם אסירא,מי

 שביתה, דין נמי ע"ז דיש אמדינן עינוי דין דכשיש עינוי, דין בגדדי הוא שביתה דין דבלוחי"ל
 אבל עינוי, מדין לאכול לו לאסור אין אחת מעם ביוכ"פ שאכל בחולה דאפי' הנ"ל הרב כתב מהאא"כ
 עינוי. דין כשיש דוקא הוא שביתה דין הרי שניה, אכילה אף לאסור יש מאכילה שביתהמדין

 וזה תעונה לא שנאמר פטור ביוהכ"פ גסה אכילה האוכל ר"ל דאמר מה הנ"ל, היסוד לפי צ"בועוד
 דאינו עבר שביתה דין על ולכאור' א' מ' יבמות רש"י יעו"ש הוא, עינוי זה דאף העינוי ביטללא

 יש. איסור אבל פטור שם דאה"נ אפ"ל אולי ע"ז אולם אכילה ממעשהשובת
 לאכול בעיוהכ"פ ענין דמאי א' ט' ר"ה ברש"י דהקשה מה שליט"א בר הרב ביאר יסודו עפ"יב(
 פעם באכילה סגי עינוי שחשיב עיו"כ וא"ב אחת, באכילה הוא ביוכ"פ העינוי לבטל הרי שיותר,מה

 עינוי שם הפקיע כבר אחת בפעם אכילה ולכך לאכול לא עינוי הלין דכיוה"כ וצ"ב עכת"ד.אחת,
 ביאור והרי עינוי, חשיב באכילה מפשי שיותר מה א"כ לאכול הוא העינוי בעיוכ"פ משא"כמיניה,
 שיותר מה לאכול דין לו יש והכא לאכול לא בעינן דלמחר משום עינוי, חשיבא דאכילה רש"ידברי
 באכילה. מפשי להיות בעינן ולכך הגדול העינוי זה אע"פ אהדדיוסתרי

 מרובה בברכהואשאר
 ראודורחננאל

 גאולה ישראל כנסתחברון

 ענבים מיץ על קידושבענין
 הע"י וישראל אהרן בית קובץ מערכת חו"רלמע"נ
 מן דמצוה שכתב המנ"א דברי בבירור בטו"ט גולדהבר יחיאל הרב ידידי האריך האחרוןבגליון
 אנו חייבים אמנם נכוחים. דבריו פשטות כי ואף עליו. לתמוה והאריך ישן, יין על לקדשהמובחר
 הרמ"א המה הלא הדורות, בכל וההוראה ההלכה עמודי הפוסקים, גדולי כל דברי על נפשיןלמשכוני
 והערוה"ש. שכשנ"ב הברכ"י הפמ"ג השוע"ה השבו"יהמג"א



 קכגנתכ0 הו( ג גליון י'שא

 סוגית העתיקו והראשונים הגאונית המוסקים כל אשר על דבריו, בתחילת בנויים הכותב דבריוהנה
 אך ישן, יין על לקדש א"צ לכתחילה ראף ומכאן מגיתו. יין על לכתחילה לקדש דאפשר בב"ב,הגמרא
 היינו והיפוכה המצוה. צורת היא רכך רמשמעותה ד"לכתחילה", הגדרה כין לחלק דיש פשוטנראה
 במצות חיסרון בזה ואין מגיתו, יין על לקדש לכתחילה דאפשר וודאי וזה במצוה. וחיסרוןגירעון
 ומצוה מעלה יתרון שיש וכוונתו ישן, יין על לקדש המובחר" מן ד"מצוה הוסיף המנ"א אךיידוש,
 להדליק דיש הפוסקים שהזכירו לדבר ]דוגמא "לכתחילה". להגדרת כלל קשור זה ואין המובחר","מן
 יצא הכשרים הנרות כל כשהדליק ואף המצוה מן חלק דאינה המקדש דביח דומיא זית" "שמן עלג"ח

 הזכירוה לא ולכן פשוטים[ והדברים זית, שמן להדליק המובחר" מן "מצוה אבלה"לכתחילה"
 מן "מצוה אלא קידוש יין דין מיסוד לא ואף הסוגיא, משורש יאינו כיון הראשוניםהפוסקים
 האחרונים. הפוסקים בדברי אלא הוזכרו שלא כיוב"ז והרבההמובחר",
 מיוחדת ברכה מברכים כי הפוסקים דעת על בנויים המנ"א מקור יסוד כי על בנויים דבריוהמשך

 הללו פוסקים מדעת ראיה להביא אין וא"ב הכי, קיי"ל לא ואנן מיוחד, מין דהוי הרי ישן, ייןעל
להלכה.
 כי אף ולזה המובחר" מן "מצוה אלא קידוש יין בדין ויסוד דין בזה הביא לא המג"א כאמוראמנם
 לגבי אבל ישן יין על מיוחדת ברכה לקבוע כדי אחר, מין ישן יין דהוי נקטו לא ברכות הלכוחלגבי
 להביא למג"א דהו"ל ]ואף המובחר, מן הוי ישן דיין הפוסקים לדעת ולחשוש להדר ראוי קידושמצות
 מכל אך ועוד לז עקב וספרי פו, בהר מהספרא הכותב שהביא וכמו עדיף, ישן ריין מקומותמכמה
 מצאנו לא עדיין כי לקידוש מקור מכך אין ולכן חדש, מיין וחביב עדיף ישן שיין אלא מקור איןהנ"ל
 חביבים שהם אף כי לומר ויתכן כן מחמת בהלכה מיוחדת הגדרה נקבע ישן, יין ועדיפות לחביבותכי

 יין כי בפוסקים דעות שמצאנו כיון אך ליין, יין בין לחלק ואין הוא, מינא חד יין כל כהלכה מ"מיותר,
 מן כ"מצוה לדבריהם לחשוש יש לכן מיוחדת, ברכה לגבי אחר כיין נחשבו הרב חביבותם מחמתישן

 ועצל"ע. הפוסקים, גדולי כל דברי ליישב כתבתי זה כל לקידוש[ ולחבבםהמובחר"
 דאורייתאביקרא
 שמעיה זלמןשלמה

 ע"א י"ג דף גיטין ברעק"אהערה
 מיתה. לאחר יתנו לא ומת לעבדי זה שחרור שטר לאשתי זה גט תנו האומר מתני' ע"א יגגיטכן

 מתג" אתיא זה גט תן גרסי' אי גט תנו האומר ובתוד"ה מיתה. לאחר יתנו ומת פלוני לאיש מנהתנו
 נטלו לא והוא ליחנו ומצוה לו מראה אלא ליד מיד מוסרו שאינו וכגון כרבנן אפי' נמי אי דוקאכר"מ
 כשמוסר אלא כזכי תן אמרי' דלא ונאמר העבד וכה לא ואפ"ה לאלתר נטלו נמי אי מיתה, אחרעד

 ולא במתג" גרסינן לאשתי זה גט תנו האומר כתב, האומר ד"ה שם וכרש"י ע"כ, ליד מידלשליח
 לו זכה ראשונה שמשעה לומר בדבר חכמים נחלקו לא לפיכך בחייו שליח ליד מסרם שלא תןגרסי'
 ע"כ. משוחרר, להיות לעבדהשליח

 בלא דאף ב' בתירוצם תוס' וכן לרש"י רס"ל מה על תמהני וז"ל עלה כתב להגרעק"אובדרו"ח
 עכ"פ כזכי תן ל"א דבכה"ג ס"ל הג' בתירוצם תוס' וכן כזכי תן אמרי' בחיים שנטלו כל ליד מידמסרו

 דהוי מהני לא לידו רכו מסרו ולא נטלו עצמו העבד אילו הא ותמהני מהני. בכה"ג ממש דזכידמשמע
 בשחרור גם ודאי דמילתא וכפשוטו מהני לא אשה דבגט ספ"ב לקמן דמכואר קרקע מע"ג גיטךכטלי
 וביה הא העבד בשביל הוה השליח שיוכה אפשר איך ות"כ שוים. וגט שחרור מילי דלכל הוההכי

 אכל מהני לא ודאי דוכיה ל"ל וגם מעצמו ליטלו דא"י עצמו מעבד עדיף ולא איתרבאי שליחותמטעם
 ואח"כ בעל של שלוחו אחד רגע יהיה כשיטול דבתחלה דהכוונה די"ל יותר עדיף כזכי הוה איחנו
 מיד קבל וע"כ הבעל כיד ידו היה דבתחלה כיון קרקע מע"ג גיטך טלי מיקרי דלא העבר כשביליוכה
 וצע"ג. ספ"ב, לקמן כדאיתא הבעל אצל שליחות חזרה דלא מהני לא כה"ג גם באמת הא וכו'הבעל
 סברא הך אמרינן אם פלוגתא בזה דיש לקמן המבואר לפ"מ לתרץ דבאו ליישב תוס' כדברי נראהוהיה
 להסוברים מתניתין( מיירי בהכי מחייט דנטלו נאמר )אם יקשה ולזה הבעל אצל שליחות חזרהדלא



 וחסדאל" אהדן נציתקובץ )ציד(קכד

 נימא קרקע( מע"ג נטלו אם )אפי' מיתה לאחר יתנו לא אמאי קבלה שליח להיות יכול הולכהרשלית
 חזרה דלא רס"ל מ"ד )להך ומוכרחים העבד עבור יזכה ואח"כ הולכה שליח יהיה דבתחלה היינודתנו

 להך עכ"פ כן דמוכח וכיון כזכי, תן ל"א ליד מיד מסרם דבלא הדין להמציא מהני( הבעל אצלופליחות
 הגרעק"א. דברי ע"כ כזכי. תן בכה"ג דל"א ממון לענין לדידן לדינא כן קיימי ממילאמ"ר

 בלא אפי' כזכי תן אמרינן והוי מחיים נוטלו הוה אי קרקע מע"ג גיטך טלי הוי לא דמש"הוהיינו
 להולכה שליח מקודם שיהא אלא בלבד, לקבלה שליח מובנו אין כזכי דתן משום ליד, מידמסרו
 שליחות חזרה דלא חסרון איבא אלא קרקע, מע"ג דט"ג חסרון ליבא ובכה"ג לקבלה שליח מכןולאחר
 ותן מחיים בנטלו מתני' דמפרש ה"נ מהני לא הבעל אצל שליחות חזרה לא דלמ"ד ואה"נ הבעל,אצל
 חזרה דלא מחיים נשתחרר דלא משום מיתה לאחר יתנו דלא והא ליד מיד מסרו בלא אפי'כזכי

 לאחר יתנו דלא מאי צ"ל לדידיה מהני הבעל אצל שליחות תזרה עלא למ"ר אבל הכעל, אצלשליחות
 התוס' וקאי ליד. מיד מסרו בלא כזכי תן דל"א משום או מחיים נטלו דלא משום התוס', כמש"כמיתה,
 סק"א. סוף בז ס" קידושין הלכות הרי"מ בחי' כ' וכמו"כ מ"ד.להך

 מסרו בלא מתני סיירי מהני לא הבעל אצל שליחות חזרה דלא למ"ד דאף לדבריהם דצ"לונראה
 יודע דאדם מטעם )או לקבלה לשליח ואח"כ להולכה שליח הוי כאומר כזכי תן הוי ובזה לידמיד
 תן כשאומר גווני דבכל או ד', ס"ק קכח סי' קצוה"ח עי' דמהני באופן ונתן וגמר מהני לא מעג"קדט"ג
 ודאי אבל קבלה( לשם ואח"כ מתחלה בהולכה אם לאלתר בקבלה אם שיועיל אופן כל בזה נכללכזכי
 מהני. לא הבעל אצל שליחות חזרה דלא למ"ד אפי' לאלתר ומועיל גמור כזכי תן הוי ליד מידבמסרו
 כל ד"ה לעיל תוס' דברי בזה מיושב והיה וז"ל שכ' כן מורין אין הגרעק"א דברי המשךאולם
 צריכים אמאי ולכאורה מהכי, דמיירי משמע לא ומתני' כו' כזכי הוי לא דתן אור"ת וכו' תןהאומר
 לא ואמאי זה קיני מדלא כן משמע דלא יותר ביארו ב"ב ובתוס' בהכי מתני' משמע דלאלדחוק
 מיתה לאחר יתנו לא דבשחרור הא וע"כ דר"מ, כרבנן אף בודאי אתי דמסתמא להש"ס דס"לבפשוטו
 דקי"ל ההלכה לפי דמ"מ ניחא הנ"ל ולפי מנה. דתנו הא ג"כ דהכא ודומיא ליד מיד מסרו בלאהיינו
 דא"א מהני לא ובשחרור ליד מיד במסרו ג"כ מיירי דרישא י"ל וממילא ש"ק להיות א"י הולכהשליח
 תנו, האומר כל ד"ה ע"ב י"א לעיל רבתוס' והיינו ע"כ. מהני, שפיר ובממון כנ"ל כזכי תן ביהלומר
 מיתה לאחר יתנו ומת לפלוני מנה תנו דבאומר בסיפא דתכן הא ליישב בגי' טרחינן אמאיהקשו
 רכל מיתה לאחר יתנו דלכך נימא דמי, וכמסורים ככתובים שכ"מ דברי משום או שלשחן מעמדמטעם
 וע"ז בהכי דמיירי משמע לא ומתני' למיד כיר כמסרו דוקא הוי כזכי דתן ותי' זכו, כאומר תנוהאומר
 דר"מ כרבנן אפי' אתיא מתני' מסתמא דהא ליד מיד מיירי לא מתניתין ודאי דלכאורה לרע"אהוקשה
 לענין ומדרישא ליד מיד מסרו דלא משום בשחרור כזכי תן הוי לא דלכך בתוס' כמש"כ צ"לולדידהו
 הוצרכו ולמה ליד מיד מסרו בלא וג"כ דרישא דומיא ממון לענין סיפא ליד מיד מיירי לאשחרור
 דמתני' התוס' דכתבו יכ"7 ממילא ניחא לעיל מש"כ ולפי מתני'. ומדיוק ממשמעות רק להביאוהתוס'
 חזרה דלא למ"ד אבל מהני הבעל אצל שליחות חזרה דלא למ"ד רק הוא ליד מיד מסרו בלאמיירי

 ליד מיד במסרו בפשוטו, מתני' ומיירי זה בכל צורך אין הלבתא, וכן מהני, לא הבעל אצלשליחות
 דתן מהני כה"ג וסיפא הבעל אצל שליחות חזרה דלא משום כזכי דתן אע"ג מחיים נשתחרר דלאוהא
 חו"ד. ע"ככזכי.

 מיד כמסרו ואפי' קבלה שליח ואח"כ הולכה שליח מקודם נעשה כוכי תן דלעולם מדבריוונראה
 רלא מחניתין לתרץ סובב תוס' דברי כל דהא תמוה והוא במסירתו, מיד מחיים נשתחרר לא ולכךליד
 אה"נ רעק"א ולפמש"כ מיתה. לאחר יתנו לא מ"מ כזכי דחן דאע"ג חכמים שיטת עם מיתה לאחריחנו
 דבתן רבנן דקאמרי הא לה משכחת היכי סובא קשיא אדרבה אבל מבואר, מיתה לאחר יתנו דלאהא

 שליחות חזרה ולא לקבלה שליח נעשה ואח"כ להולכה שליח הוי מ"מ כזכי דתן אע"ג מיד,משוחרר
 וצע"ג. ע"ב יא בגמ' וכדלעיל קנה לאחרים שחב במקום לבע"ח דהתופס ש"מ וע"כ הבעלאצל

 מרכילו יצחקהיים
 ת"וביתר



-

ספונות

 השל נתןישראל

 מפונות למדורהשלמות
 וכעת זלה-ה", ויטאל שמואל רבי להגה"ק חצות תקון .סדר הדפסנו קלט עמ' נובגליון
 הסדר נדפיס לואת אי מובנן, ידענו שלא תיבות כמה וכן תיבות במה עוד לפענחהצלחנו
 שמעון הר' ידידי להלן, 5 שבהערה הדברים ובעיקר הנ"ל על העירני מבתי-ק. מחדשהנ"ל

 לו. תשרח נ"י,שווארץ

 לילה ]חצו[ת]ת[קי[ן
 ה' ]וכ[1]ר[ ואח"כ בנחלתך2 גרם באו אלוהט מזמור ואח"כ בבל! נהרות על]ממור[

 שאלונ ללא נדרשתי ער ]בי[שעיה' וכו' ]1[ראה משמים ]ה[במ ואח"כ לנונ הי]ה[מה

 יע]נ[ך9 ]מ[זמור ואח"כ ומלוא]ה[' הארץ לה' מז]מ[ור ואח"כ תערוגז כאילואח"כ'

 הנביא.ו! נתן[ ]אליו בבא וטזמור לבבי! בכל ה' א]ו[דה מזמור ]י[חננ101 אלוהיםמזמור

 יצ"1 אי..מורוגאנו חיים לחה"ר הכותב וימאל שמואלהצעיר

 קלז. פרק תהלים1
 עט. פרק תהלים2
 פסוק בסוף ותכפול איכה מגילת סיום עד "... ישראל" "חמדת בסידורו רבינו וכלשון הפרק כל ה, פרק איכה3

 כנודע". וכו' ונשובה אליך יי'השיבנו
 סו. פסוק סג פרק מן ישעיה4
 הסדר על לאמר הוא, זה במכתב רבינו שכוונת ונראה בכלל. עד ולא עד והוא א, פסוק מה פרק ישעיה5

 סד, פרק סוף עד כלל, באמצע דילוג בלי הפסוקים כל טו פסוק סג פרק וגו' וראה משמים הבט מןבישעיה
 פסוקי יאמר "ואח"כ רבינו: כותב הנ"ל בסידורו אולם שאלו, ללא נדרשתי המתחיל: סה פרק תחלת עדהיינו
 טו, פסוקי ]שהם וכו' תתענו למה וכו', אבינו אתה כי וכו', וראה משמים הבט אלו, והם מ"ג בסימןישעיה

 וכו', ותפארתנו קדשנו בית וכו', מדבר היו  קדשך ערי וכו', מאד עד ה' תקצוף אל הנ"ל[ סג שבפרק יז,טז,

 מן שמדלגים שכוונתו נראה בישעיה[, סד פרק שכסוף יא, י, ט, ה, פסוקי ]ש"מ וכו' ה' תתאפק אלההעל
 הוא כן בדילוג, לומר הנ"ל שבסידורו זו רבינו שיטת סד. בפרק ז פסוק סוף עד סג בפרק יח פסוקתחלת
 מסכת בסוף שכותב הק' בשל"ה מצאנו אולם הנדפסים. חצות תקון סדרי כל כמודוים וכן הנהוג,המנהג
 שכוונתו ונראה וכו'. נדרשתי עד אבינו, אחה כי כו', וראה משמים הבט דישעיה פסוקי כך ואחר וז"ל:חולין
 אולם זה. רבינו במכתב כמובא סה, פרק תחלת עד סג בפרק טו פסוק מן הסדר על יאמר אלא כלל דילוגבלי

 זה. ענין אודות נזכר לא גם השל"ה שבסידור ולהעיר בסידורו. רבינו וכדעת כנ"ל, לדלג הוא המנהגכאמור

 ובמכתב אחרים, פסוקים ג' ועוד ט, ח, ז, ו, פסוק בישעיה, סב מפרק פסוקים כאן לומר רבינו כותב בסידורו6
 כלל. נזכרו לאזה

 8. הערה קלט עמ' נו בגליון ע"ז וראה וכו', שפטני מג פרק יאמד דגם נראה מב. פרק תהלים7

 כר. פרק תהלים8
 כ. פרק תהלים9
 מז. פרק תהלים10
 קיא. פרק תהלים11
 נא. פרק תהלים12



 וניראל" אחלן "ביתקובץ )תצו(קנו

 וויזל: ס"ה על המאמרים לםררתהשלמות
 החסיד הגאון בלא-א הירש "צבי רבי שחתימת שיערתי :22 הערה קלא עמ' מדגליון
 של חתימתו היא - ליסא דק"ק ואב"ד הדיינים חתימות שאר עם ביחד ברלין" זצ"למהרי"ל
 וכנראה ליסא, ק"ק מדייני אחד היה הנ"ל ואכן בידי, הוא טעות אך - לוין רצ-ה ברליןאב"ד
 הנ"ל וגם והדיינים אב"ד הרב עליו וחתומים ליסא, בק-ק שהיה שריפה אודות קוראמהקול
 ואילך, מא עמ' תדש-ם טבת )סג( ג גליון ז' שנה שלמה" ב"כרם כנדפסבבללם,
 עש"ו "והנה בזה-ל: כותב נה"ו, על זי"ע הפלאה בעל הגה"ק של בדרשתו קבו: עמ' נבגליון

 הוא יודע ולשון לילית, גימטריא והוא ת-פ יחד עולה ק"ד, בגימטריא וציד שע"ובגימטריא
 בראשית תשי-ח( )ירושלים התורה על בחת"ס וראה וגו". חוה את אדם וידע כמו וידעלשון
 יודע ציד, יודע איש עש"ו הפלאיה בעל הגאון ממ"ו שמעתי "... וזל"ק כנ-ל שכותב קז,עמ'
 שדה לאיש חברה ואח"כ לילית גימטריא עולה עשו לשמו צהד מטפר שחבר חבורלשון
 בתולדות, פנ"י, בס' שכ"כ בהערות שם וראה כידוע...". והחורבות השדה איש הס"משהוא
 ודו-ק.עיי"ש

 זי"ע סופר רצ"ה סופרו מת-י הק', הבעש-ם של פ-ת עללמאמר
 בס' המנבא להוסיף יש זי"ע, ממונקאטש הגה"ק תח"י שהיה הט.ת אודות קלב: עמ' נגגליון
 שמים חפצי לו לרכוש מהדר היה "רבינו וז"ל: עח עמ' תרצ'ז( )מונקאטש רבינו""תולדות
 המיוחסת קטנה ס"ת מלא... בכסף קנה גאליציע במדינת ובהיותו ערך יקרי שבקדושהדברים
 זצ"ל צבי הר"ר וטהרה בקדושה המפורסם שלו הסופר שבתבה זי"ע הקדוש הבעש"טלמרן
 שמחת לשער ואין לו השווה לא הון וכל היטב ודרישה החקירה אחרי מלא בכסף ג"כשקנה
 הרה-ק וכתבם זיע"א אלימלך נועם בעל הרה"ק ושהניחם התפילין את בהשיגו הטהורלבבו
 זאת עוד ערך, ואין שיעור לאין החשיבות עצם ומלבד ההל, והס"ת זי"ע[ מפשעווארטקר"מ
 על בעמדו )גענעראל( מלחמה גבור צבא שר כי בקדשו ודיבר גדולים, ענינים לרבינוהיתה
 מיני בכל השונא את ולכבוש לצור קרב כלי מיני בכל ומוסתר מוחסה להיות צריך קרבשדה

 שמים חפצי אבות מירושת מקודם גם בביתו שהיו )ועם הנ"ל קודש כלי ע"י וע"כתחבולות
 הק' והשכינה ישראל בל לטובת סלולה דרך לכבוש ולהועיל לעזר לו תהיה גדולות(יקרות
 בב"א". צדקנוומשיח

 ומאמרים "סיפורים בס' הנדפס להוסיף יש זי"ע, ממאחנובקא הרה"ק מדברי קלג: עמ'שם
 הרה"ק "סיפר וז"ל: בהערה מה בעמ' הוספות עם תשב-ד, בארה"ב מחדש שנדפסיקרים.

 וביקש מסקווירא זצוק"ל מהר-י הרה"ק לזקיני אחד נכנס אחת פעם זצ"ל, )ב"ב(ממחנובקא
 לשמה, תורה לומד שהוא ראי"ה הרה"ק מבנו שיבקש מהר-י הרה"ק לו אמר בזש.ק,שיברכו
 ע"י שנכתבה תפילין זוג לרכוש גדול כסף לסכום זקוק ראי"ה הרה-ק זקיני היה עתבאותו
 הנ-ל היהודי כשנכנס המצות, לעול להבנם שעמד מבניו א' עבור הק', הבעש-ט שלסופרו

 עבור הדרוש הסכום לו שיתן הרה-ק לו אמר בזש"ק, שיברכו בבקשתו ראי"הלהרה"ק
 על שאלו מזה, הק' אביו כששמע זש"ק, לו הבטיח והרה"ק הסכים היהודי ויושע,התפילין

 היה וכן לבן זוכים תפילין עבור מעות נותנים אם - בין לטוטפות והיו כתיב הרי השיבזאת,
 בזש-ק..שנושע



 קודשרבי

 ש1ר אבושאברהם

 בקארלץ החסידים וחברות בע"א הגדול אהרן רבימרן
 התאריים. תבערת מבני אתדיתיב.

 זיע"א מהצידוק שלוםרבי
 נמנה אחת גירסא ועל-פי זיע"א, מסטאלין הגדול הרא"ש מרן של החסידים שבחכורתמהאריות

 ההתנגדות בפינסק שהתחזקה ובשעה בקארלין, זיע"א הגדול הר"א מרן של החסידים חבורת עלהיה
 וכשמינו המציקים, מחמת עליו להגן חלמיש כצור זיע"א שלום רבי עמד זיע"א, הגדול הר"א מרןעל
 הר"א מרן יה לפניו העלילו פינסק, של לרבה זצ"ל יקותיאל חורת כעל הכהן רפאל רבי הגאוןאת

 המעלילים.1 חרפת את וגילה העדים את והזים בא שלום ורבי עדות, בגביית זיע"אהגדול

 אהרן בית בקובצי הובאו תורתו ודברי ותולדותיו ישועותנ, וכפועל וצדקותו בקדושתונודע
וישראלי

 וחרא ציזער שיביש יוסףדבי
 יום בכל שעות ד' לעמוד היה ומנהגו ... מאד גדול איש "והיה סלונים, שליד לינשיציץ בכפרחובר
 ממקורבי היה ללמוד..." לחדרו והלך מהשינה, שמתעוררים כמו ידיו נטל ושח"כ ]מרזח[ השיינקאצל
 כאן מי הלל, כאן מי זיע"א: מרן שאל לבית וכשנכנס אצלו, ביקר אף שפעם זיע"א הגדול הר"אמרן
 פלאי.4 באופן היה הדין מעלמא הסתלקותוהלל!.

 ז"ל מבמבריק יהודה דודרבי
 משפחתו מסורת פי ועל זיע"א הגדול הר"א מרן של חסידיו על נמנה התקרבי הרחוקהמגאלותיה

 מחגורתו." וחלק העליון מלבושו חתיכה מבגדיו שמירה ולקח רבו של הסתלקותו בעת בקארליןשהה
 השרף הרה"ק בצל הסתופף ואחריו הי"ד. זיע"א הרש"ק מרן אל מהמקושרים היה הסתלקותולאחר

 זיע"א.מסטרליסק
 העתיק העלמין בבית ומנו-כ תקס"ג בשנת נלב"ע טבריה, בעיה"ק והתיישב הקודש. לארץעלה

בטבריה.7

 .25 עמ' ב חלק שלמה" "שמע גם והשווה באהוכה, המעשה ספור ושם ער-ה עמ' שו"ב ר"י כתבי1

 רלט. עמ' חש"ן מהרדת אהרן ברכת2
 .10 בהערה קם עמ' לב ובגליון 31, בהערה קמח עמ' לא בגליון וראה כ-כד, עמ' מט צה-קא, עמ' ח גליונות:3

 אודותיו. מופח סיפור שם וראה רפ. עמ' שו"ב ר"י כתבי4
 באגו"י בקובץ ראה - לגאליציה הגיע אף שבהן זיע"א מקארלין הגדול הר"א מרן של הארוכות מסעותיו על5

 קע. עמ'מג
 הגדול אהרן מרבי "שמירה רקום שעלת עתיק, כים בתוך תפורים צאצאיו,כשהם בידי היום עד נמצאים6

 מקארלין".והקדוש
 משה ר' החסיד הרב הוא בנו7

 מבויתוריי
 והסתופף זיע"א, מסטאלין הגדול הרא"ש מרן של מחסידיו שהיה ז"ל

 תרכ"ו כשנת נלב"ע טבריה. כעיה"ק והתגורר לא"י עלה הוא אף כאכיז זיע"א, הזקן אדמו"ר מרןבצל



 ואראל" אהרן יעריתליבך )תטה(קכח

 זיע"א שיג אהרןרצי
 כי מסופר עליו כשו"ב. לו ושמש זיע"א, הגדול הר"א מרן של החסידים חבורת גדולי עלנמנה
 לפסח" פסח ]קצת[ ביטל א עבורו ולבקש להזכירו הגדול אהרן לרבי שליח שלח הפסח "קודםפעם

 דהיינו חמץ[, של ]שק זעקיל" חמצ'דיגע "א הוא השליח אך לשלוח. מוכן היה כי רבו לווהשיב
 הנשגבים.8 הדברים את להעביר ככלי לשמש מסוגל היה לאהשליח

 הי"ד, זיע"א ם למרן המקושרים מהחסידים היה זיע"א הגדול הר"א מרן הסתלקותלאחר
 גר' "והוא להקארלינער זיע"א מבארדיטשוב הרה"ק עם זיע"א מלעכוויטש הרה"ק באו אחתופעם
 פאר ניט דאווינען "סיר ואמר: סח, הבארריטשובער לו: ואמרו גדול, בקול מתפלל היה שו"ב[אהרן
 מתפללים אנו ]אין אליין" עולט בורא רעם פאר נאר שרפים פאר ניט און אידן נוטע פאר ניט אוןרבנים
 בלבד[9. עולם הבודא למען רק - שרפים למען לא וגם טובים, י"ודים למען לא וגם רבניםלמען

 ז"ל כקלדני המהשלרבי
 מופיע שמו ממגיניה. והיה החסידים לחבורת שהצטרף הקהילה ומראשי פינסק העירמנגידי
 זיע"א מקארלין מנלי רבי הרה"ק עם יחד בפינסק, החנויות בעלי כרשימת תקכ"ד~י משנתבמפקד
 בפינסק. חנויות בעלי בין שמו מופיע תקל"ח משנת במפקד וכן מפינסק, חסיד שמואל רביוהצדיק
 משפחתו: בני ושמות שמו 10 כמס' מופיע תקמ"ר משנת גולגולת מס משלמי פינסק יהודיובמפקד
 ונחמיה" משה בנים רוניה, אשתו קולדני,"הירש

 החסידים ניצחו אז שנערכו ל"קהל" ובבחירות בפינסק, הקהילה בהנהגת מהפך קרה חקנ"גבשנת
 שבכתב בעירק הרבנות מכס אביגדור ר' את הדיחו ואז בפינסק, הקהל להנהגת נבחר הירשלורבי

 להרחתו. שגרם זה מאורע מגולל הוא לשלטונות שהגישהדילוטוריה

 ז"ל מגימיק חייטרני
 אודותיו בקארלין. זיע"א הגדול הר"א מרן של החסידים חבורת של הראשון ומהמנין העירמפרנסי

 )ב(.12 ט פרק סוף לעילראה

 ו"ל. אביו מנוהת מקום ליד העתיק העלמין בביתומנוחתו
 )בכת"י(. זצ"ל מירנער משה לרבי יקרים סיפורים8
 החסיד הרב אודות הובא 25, בהערה קלד עמ' כה בגליון וכן 11, בהערה קכג עמ' יב באו"י בקובץ שם. שם9

 האיש, הוא זה אם רב ספק אך זיע"א מסטאלין הרא"ש מרן של מתלמידיו זיע"א מהורדוק שו"ב אהרןרבי
 בירור. צריךוהדבר

 .19 בהערה קנז בעמ' ושם .6 ובהערה קנח עמ' מט באו"י קובץ 1. בפרק לעיל ראה המפקדים על10
 ואילך. 195 עמ' א' חלק פינסק. ס' נדב מ. ד"ר בהרחבה כך על11
 קמז. עמ' גה באו"י קובץ12



 קמט)תכש( )2ז( ג גליון י'ש2ה

 בנם*ח

 תקכ"ה משנת קארלין יהודיממקד
 צריך הממקד ובליטא. בפולין ארצי כלל מפקד לערוך הפולני הסיים החליט )1764( תקכ"דבשנת

 יוכל שהאוצר כדי ובפולין, בליטא היהודים מספר על מדוייקת ידיעה פולין שלטונות בידי לתתהיה
 וליטא פולין יהודי שכלל להוכיח כוונה היתה הריאלי. הנפשות מספר לפי גולגולת מס מהםלגבות
 )1717(. תע"ו משנת החוק סמך על בפועל משלמים שהם מכסי יותר הרבה לשלםחייבים

 ס' נדב מ. ד"ר )ראה מכבר נדפסו )1766( תקכ"ו בשנת שנערך וסביבותיה פינסק על המפקדנתוני

 המפקד כי נראה נפש. 611 המונה קארלין אוכלוסיית על נתונים מופיעים שם .154( עמ' א' כרךפינסק
 המסוגלים לאלו רק ומתייחס מפקד מאותו חלק מהווה שלפנינו גולגולת מס משלמי קארלין יהודיעל

 בנפרד. נפקדו גולגולת מס לשלם מסוגלים שאינם שאלו וכנראה גולגולת, מסלשלם
 של ארכיוני חומר בתוך בווילנא, המרכזי בארכיון נמצא והוא מעולם פורסם לא שלפנינוהמפקד
 הסטאטיסטיים, הנתונים אח שאבו ומהם הראשונה העולם מלחמת לפני חוקרים לעיני שהיהמפקדים

 מרן כ"ק של שליחו וואלפין, יצחק להרב ותודה המפקד. פירוט את להעתיק יכולים היו לא כנראהאך
 המפקד צילומי את המכון ארכיון אל שהעביר רוסיה-הלבנה של הראשי ורבה שליט"אאדמו"ר
שלפנינו.
 עמ' נג באו"י )קובץ א' בנספח שפרסמנו תקמ"ד משנח קארלין יהודי ממפקד זה מפקד ההואשונה

 כאן, החסידים. חבורת מבני אחדים בהם לזחוח בס"ד בידנו ועלה יותר, מלא מפקד שהוא קעז( -קסג
 רבה חשיבות יש זאת עם קארלין. של היהודים תושביה כל את כולל ואינו חלקי, הוא המפקדכאמור,
 רבי מרן ע"י בקארלין החסידים חבורת הקמת ראשית בימי תקכ"ה בשנת נערך בהיותו זהלמפקד
 חבורת התייסרות על המאמר לפרקי כלשהיא השלמה המפקד של בפירסומו ויש זיע"א, הגדולאהרן

 בקארלין.החסידים



 אחרים ויהודים קארלין פרבר קהל של יהודים מס-נולנולתמיפקד
 שם רישום עם שיצא, החוק כתוקף זה פרכר לקהל השייכיםמסביב

 נערך הקטנים, והן המכונרים הן האנשים, של פרטי ושםמשפחה
 1765 בינואר 15כיום

2 ציפה אשתו 'רמותך חים קארלקחוכר
2 עלקה אשתו ו-מופוכנו
 1 מרדכי העגיבם
 1 הירש השלישיכנו
 1 משה הרכיע'כנו
 1 נוצה קטטז שרהכתו
2 שרה אשתו ימ,בק "טעיהו החוכר, שלאתץ
 1 ליבלבם

 1בתוש-ה
 1 ייבל קצה באשעבתו
 1 חסקזבתו
 1 אבעררונקאחיו
 2 אמהר ואשתו הבשוכחן ליח החוכר.םמשרת
 1 נסע בתו הירשכס
 1 גשענתו

 1 רועע החוכריםמשרתת
 לידע ההנכרים של נעך ה4טובך
 1 ים החוכרים שלנער20

 קארלק העיירהאורחי
2 לאה ואשתו אשקוכקליכע
2 כרטנה ואשתו יהושעכס

 1 פריטיה כתו ח4;ו701
 1 שרה נתו6

 ואלט,-[מיל-

 פרדכוכ-

2 שעה ואשתו
2 ציפה אשתו וולהכן
 1 איטקענח
 1 ןישעק:ון שיק רנת שלבנה
 1 ליגע מ,- שלבמ

 1 מיקע מיל של נת. הקטעןןק'
 1 משה כן9

2 רבורקע ואשש ליטנכין~ום
 1 למלכמ משעןוק'
 1 יצה קטן אודן והשניבנו3

2 רכווקע ואשתו אוראללרע
2 רבקה ואשתו וולפוכו"ן לגעהתם
 ג ישראלבן

 1 ברוקע כן ירט;[ןק'
 1 קקיצה כןהירש6

2 פרומה ואשתו יוונג"ןאשק
2 ואשתו 'חקלוכ"ן 'שראלחחמ
 1 טשנה וןן אריה תחנו שלכן

 41להעברה
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 1"שדאל אושץ "4יתעךבך נתעב(קלע

 8*מהעכרה
 ה'הף ואשתו מל,כוכ"ן 'ענקל שג'התן
 ןאל'הון עלא הכת שלננה
 הנהכת
 הרסה ואשתו ימנה אעק שלרנן

 1 הירש השנ'בן רהטעק-
 1 בתשומה12

2 אמהר ואשתו הרשימררכי
 1 ריעענח

 1 בגושרהק-ריקע
 1 רשע בת5

2 אכתר ואשתו אבר,מוכ"ןבערקע
 1 רנהבת
1 שרהכת
1 שיעהבת

2 לאה ואשתו לישוגק אינקה ד"ר דישנו
1 שיכישכנו8

2 לאה ם עלוננולהנע
 1 רנורקענח
1 טשנה ישה מרפדהבת

 1 אהרןבן רקיעסך
 1 ש.עע בת5

 רוברוינסקיחוכר
2 העקה ואשתו ל.שובין.ענקל
 1 אלמנה חעקעחורצת
 1 לישעבן
 1 ברוךכן

 1 כןח.יםק-דימע
 1 שרה ג.סה7

 קולציסק'חוכר
2 תמרקע ואשתו קפ'לוב"ןאעקור

2 שרה ואשתו לישונךבן
2 לאה ואשתו כעררכן החוכר שלהחנו

 נ דכורקע החתן של בתו רקיענד
 1 סש;ה יגבה ה.נרה בת7

 רמצ'ונסקיחוכר
2 א'טקע ואשתו פ'יכלוב"ןמררכ'
2 מלכה ואשתו שבת'נ"ן משהתהנו
 1 פיניש החשר שלבנו

 1 אברהם שני כן ה41עק-
1 מתה קנה חנהבת6

 דריו'קובסקיחוכר
2 ס'סרא ואשתו וולפוכ"ן1נ[חמ.ה
2 חקע .אשתו מוכשוכק מררכיחתן

 1 רוד החוכר שלבנו הקטעסך
 1 וקומצה החתןמשה של כן5



- פ" ג גלית י'א  יג איג(-
--= -(-.. .-- , - ך - -  .. 

- - - -  

-- --- 
. 

. -. 
 --.,---,ן,

--,,..:-,. ,,, ,;,,, 

 ,,,/,,,,,. - - - .ל

",,4 

 1 .'ל,)יזילוןשלן-



 ופדהאל" אועז "4יתקווך ותלד(קלד

 אני 4ה מפנך על יסים, ותשע מכתרים ותשע תשעים עולה הקטעים של הכלק-
 ידי בכתבחותם

 סאפליצהיאן

 הו"ל ליב אר" ב"ה יעקבנא'
 זצק"ל ירמי' כמודד"ר בלא"א ישעינאום

 ..... משה במו"ה מרדכינא'

 המיפקד, נכתות על מהיהודים חזן מהאצל הן הביל מהאנשים השנועה לקיחתלאחר
 8ה מיפקד על חותמיםאנו

 את של הדיף המופר ועסקיעיקהיאן
 דוערהחבר -

 ... רזינמקיקאו"טיז'
חניייעיד
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