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 המערכתדבר

 קדםגנזי
 שפיגל שמואל יעקבהרב סוכות קורם  לשבת 1.ל הלוי ברכיה לר'אזהרות

 ישניםשפתי
 נכרית פאה בדין שבע" ה"בארתשובת
 פולק אליעזרהרב וביאורים הערותבחוסמת
 , לנכרי שליחות , כוונה צריבות מצותבענין:
 זצ-ל שטיינער הכהן מאיר יוסףרבי בנק של בטשעק הבןפדיון
 זצ-ל קליין חיים ראובןרבי ח-ב שלום משמרת ספר עלהגהות
 החמש להחזיר להכהן מותר אי הבןבמדיון
 זצ-ל גרינוואלד יוסףרבי בזמננו סלעים ה' שיעור - הבן לאביסלעים

 המרקעל
 פוריו של יזךצ כיום קרובים של "חונהכענין
 ראטה יחזקאלהדב הוריו של יאהרצייט ביום חתונה ומזקביעת
 צוננער גבריאלהרב הוריו של יאצ-ט ביום קרובים שלחתונה
 הארפענעס דוד ישראלהרב הוריו של יאצ-ט ביום קרובים שלחתונה

 מטרים לבתי הסמוכים שמחות אולמי בנידוןהמשך
 הרי-ז וכדו' רעש בעשיית לחבירו חוליהגורם
נט געשטעטנער נתןהרב דמים שופךבגדר
 שם שהשתועו האולם נגד המוחיםאנשים
ס ניסבוים נפתליהרב למחות בכוחם יש  האם  שבנוהו,אחרי
 - מגורים לבניני מטוך שנבנה שמחותאולם

סב כ"ץ שלמה אברהםהרב ,ת;זנ"ן האולם נגד מתלונניםוהשכנים
 האולמות בעלי על הרובצת הגדולההאחריות
סז קליין ז.הרב וכהלכה בדת האולמותבהפעלת

סז הנ-ל בענין ברק רבני בד-צפסק

 הלכהדבר
ע ניימאן יצחק יעקבהרב חרוצות עליהם שיש אבנים עט מקוהעשיית
עד פאזען מאירהרב זטונ"ן - ר-ת של החמה שקיעת וסוףתחילת
פג אבערלאנדער חייםהרב ויו-ט בשבת כלים טבילתבענין

 וזמניםחגים
קח וואכטפויגל רוב אלי'הרב שבעה כל אסורים סובה עציבענין
 מזיר או שוגג עבירת על שהמתודהטעם
 פשעתי- עויתי -חטאתיבלשון

קיא ב-ץ שמחה מנחםהרב
קיז קליערס שלמההרב ביו-ט הסיגריות מע"ג הכתב מחיקתבענין

 ומשפטצדקה
קכא הכהן צבו אבדתםהדב אחד בשליחות 17צילם בתטונות צלםזכויות
קבה בייניש פ. חייםהרב בתערובת הגרלה כרטיסקניית
קכח פולק אליעזרהרב חבירו סוכת ע-גבניה



 הכשרותבנתיב
 לוי דוד אברהםהרב קיטור במערכתהגעלה
 בשריים בתבשולים שנתמה-ע בשרבדון

 ומקט" השמחותבאולמות
 סלומון יחזקאלהרב ציבוריים

 אהליושבי
 ניישלאס יוסף יעקבהרב ויו"ט בשבת משא להוליךהאיך
 זילבער צבי מרדכיהרב מצוותה חובת ידי לצאת כוונה בעי אית"ת

 ישראלמנהגי
 חבערלאנדער גדלי'הרב בראש-השנה שינהאיסור
 ראפאפחרט אברהםהרב מסעי בפ' ראשון להעולה הקריאה סוףקביעות

 עולפיכו211
 זצ-ל מאלעסק העניך חנוךרבו סתריםמגילת

 רבונוביץ דור נתןהרב )ב( במתחדשים החת'ס מרן שלמלחמתו
 מטל ישראל יעקבהרב )א( ישראל מעם העולם אומות חכמתמקור

 סופריםבינוס
 יש האם - מצליח איש -המדוייק"הסדור
 יצחקי דודהרב שינויו? המוןלקבל
 מאייר הירש דורהרב נאמרה למי יין שתוייפרשת
 לבלעורר
 .מהי.. נוסח בענין , ננוט ברך שמואל הרב - כלבושתה נהנה שאינו בבגד שרב בימיצוצות
 בהן. משה הרב - עולם אהבת בברכתמהרה'

 דתמיהימילי
 - איסור על חל איסור הבושם' 'ערוגת ס' על תמוה , מאנה,ים נפתלי -הרב הס-ו בדבריתמוה
 שער ספד על חמיה , שטעקל משה בנימין הב' - משנה הבסף על תמוה , הלייער צביהרג
 מאשר. משה ה3' -המלך

וכגובות
 - אלימלך הנועם בדברו חדשום תירוצים ב' , ראקאוו בצלאל הרב - מגיא קושית עלישוב
 סאה בענין , ראוענפעלד אלי' ירוחם הרב - תחנם לא בענון , רבינ~ביץ הכהן גמל.אלהרב
 - ראש של התפילין עשוות בענין , ניישלאס יוסף יעקב הרב - קרי,ש זמן סוף ובעניןנבזית
 הרב - שונות הערות , אבני צב, הרב - בלויים הב זריזים בהניב בענין , פרויליך מאירהרב

 - לוי הקדושת דברי ושוב , יצחקי דור הרב - הקטורת פרשת בתיבת הותר בענון , נוימןיהונתן
 דברי שו.ת בדברי ושוב , ראזענפעלד אל,' ירוחם הרב - שונות הערות , רייניץ אריה חייםהרב
 המדרש בית עשיות , ה. ד. 1. הב' - וששכר הבני דברי ושוב , וויעדער פינחס הרב -וציב
 אליעזר אברהם הר3 - למצרים הלובה בענון , שטרן דור הרב - העיר בתי מכלגבוה

 מנהם הרב - בחרו גדולה דברזה האוהבי נוסח ובענין קדישא תניא ספר על ושוב 1ושלדמאן
 11סקינר. דיים הרב - הנ.ל בענין עוד , שוהאטגדלי'

זיפית
 - נוראים ימים תפלת בנוסח הערה , ורוס הכהן יהושע הרב - וכה., ה-תפילה של מקורהמה
 הרב - ישרים, במסילת תחמיצנה אל לידך שבאד מצוה הביטוי מקוי האב , יצחקי דודהרב

 לייביש ארי' הרב - וו.ע מבארדוטשוב להגהיק המיוחס התפילה בענון 1 גרינוואלרנחום
הורא.

 הספרפינת



 המערכתדבר
 בסייעתא קובצנו הופעת של השבעי שנת נקרבה ישרא"ל; בני את תברכוכייה

 על ובתפילה הזה, לזמן והגיענו שהחיינו כים, שירה מלא ופינודשמיא,
 וכיעז ה' יתן כנה בשנים, רבות עוד ולהאדירה תורה להגדיל שנזכההעתיד,
יוסיף.

 לשדיה תורה, שוחרי וציבור ומרחוק, מקרוב טוב שם הגליון קנהמליחת
 העשיר תוכנו את ויפארו וישבחו יודו מדין, על יושביועמליה,

 בשנה". פעמים "ארבע - השעתו מדי עמודיו את ומדש הממלאורב-גועי,

 הראויה, וההוקרה ההערכה את להביע מבלי שלימה, תודתינו היתהללא
 אשר ובירורי-הלכה, המאמרים כותבי כבוד למעלת ספק, ללאהמגיעה,

 וחילם כוחם ויאושר להם, תיתי - החשש קבצנו את נס על מעליםשורותיהם
לאורייתא.

 בית כל עם יחד והוגיה, קוראיה לכל ומברכת מאחלת ישראליי "אורמערכת
 קרן והרמת תשועה, גאולה ושנת טובה, וחתימה כתיבהישראל,

 אמן.ישראל,
המערכת



 ולבבית חמה טוב מזלברכת
 יקירא. גברא האי לכבוד בזהשלוחה

 והנכבד, המפוארהרה"ג
88 ומשקה דולה מובא, ובקי חרי

 י י :מ ןני"נ, ולז ,"."יה
 ,"לימ.א אבערלאנדער חייםמיה"ר

 - 'שראל ישאר'ת רקהלרב
לבי-1, במאנמ' ח'לערנ'ק.

8 בתורה ומופלג מופלא למעלות, תמים החתן הבחורעב"ג
48 ולהפארת לגאון עריו מובא ובקי חריף מהורה.ויראה

 ני"ו שלמה מאירכמר

8 מופלא היוחסין, שלשלת נעלה, מאד המפואר הרה"גבן
8ג תרומיות ומדות במעלות ומעוטר מוכתר בתורה,ומופלג

8 שלימ"א הלברשטאם יחזקאל אברהםמוה"ר

88 המפורמם הצדיק הגאון אביו קדושת כבודלמעלת
 שלימ"א הלברשטאם לייביש ארי רב'מרן

18 ישרים דורות יו"ח, מכל אמיתי ואושר נחת רוב לראותיזכו

 וברכת,כעתירת

88המערכת 'שראי' 'אורמכת
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 ן קש גמקנימ ט.גמשי ?

 1.) הנוי בוני' )ר' אזהרות מנתיציירם



ט קדםגנזי

 שמיגל שמואל יעקבהרב
 תקוהפתח

 סוכות קודם לשבת ז"ל הלוי ברכיה לר'אזהרות
 בעל )=רז.ה( הלוי זרחיה ר' של הצעיר אחיו הוא הלויי יצחק ב"ר ברכיהר'
 ר' מחידושי קטע בהבנת ברכיה ר' אותו ששאל לשאלה מתייחס זרדיה ר'המאור.

 ברכיה אחי ממני .ושאל רז"ה:י של ורבו המובהקים פרובנס מרבני יוסף, ב.רמשה

 לי לברר מחסדך בתירוצו... טעמו מבין איני ז"ל יוסף בר משה ה.ר דכתב האהלוי
 היינו אנחת גם שהשיבותיו... תשעה 111 עמו... אסכים אם מבזאר בפי' הרבתירוץ
 שטרחתי ער באהליו והסתופפנו בצלליו וישבנו נחליו מימי ששתינו מפני עליוסומבין
 לך וכתבתי הצורך כל בעניין לך הרחבתי הנה לי... ונראה כחי כפי ברברועיינתי
 למוצאי וישרים למבין נכוחים ושניהם הקושיא לפרק בדעתי שעלו הטעמים )!(שתי
 אמרות ה' אמרות מסמרות בהן קבע ואתה נוטה דעתי האחרון לטעם אבלרעת

 כתוב שנמצא כפי לראב.ד, הנפש בעלי על השגותיו את גם לו שלח הרז.הטהורות..
 יברכיה..' הוא שלחתיו יה, יברך אותו .לאח ההשגות:נ שבסוףבשיר

 על הפירוש מחבר יהודה, ר' הוא האחר ברכיה. של בנים שני על לפחות לנוידוע
 בש.ס יד מכתב לראשונה נדפס זה פירוש ריב.ב. שיטת בשם הידוע הרי,ף,הלכות
 זה בפירוש מועד. מסדר מסכתות וכמה ברכות מסבת על הוא הפירוש וילנא.'מהד'
 וכו'. זלה.ה. מארי אבא מפי פירושה .שמעתי אחת:' מעם אביו את המחברהזכיר

 מורכב הפירוש של ניכר וחלק המאור, בעל דודו דברי את להביא מרבה הואאבן
 גם עצמאיים חידושים בו ויש .הכותב., בשם מכנה הוא עצמו את אלו.ממובאות
 או בתקופתו שפעלו הדורות חכמי ע"י נזכר אינו הספר לנו שידוע כמה עדמשלו.
 לו.מאוחר

 המאור בעל הלוי ורדיה רבי בספרו. שמע תא י"מ בקצרד ס.בם אוד~ת.ו הדברים רוב את1.

 5~-,1. עמ' תשנ.ג, ירושלים, תוגו,ובגי
 ע.א. ז רף ויל)א. דפ' רל,נ, )יטין הגדול. המאור2.
 רישמי ר.י כך על העיר3.

 41 עמ' 3. עמ' תרי.). פרא). הטי, ירביד ר' תולדות בחיבורו

 העבודד. עמ~רי ל)דסהוטה, איל )ם ראה יברכיה. היה ששמו שאפשר הס.ק ומבאן 24. נ2.הערות
 56. עמ' תשכ"ה, יורק, ניו חדשה,מהר'

 בשירים והן בהשגות הן נוסחים כמה מוצאים אנו ולרן מהדורות, במה היו הרז"ה להקאות4.
 הנפש בעלי ראה ספרו, את הרז"ה שלה שאליהם שונים, אנשים גם בהם ונזכריפ הספר,שבסוף
 כך על שעמד יג, הערה קפב ועמ' ב, והערה קיט עמ' חש"ן, ברק, בני בוקוולד, א' עשרהלראב"ד
 ואבמ.ל(. זמננו, בני של בדרכם חכ"א', -העיר ברמז: אצלו סברו ריטן,דברי

 עלי ראם', והאחים האלמנה בבית לדפוס והבנות יד 'בחבי מונרשיין. " ראה בך על פרטים5,
 126. עמ' )תשם(, חספר,

 לעשות.. "ומפליא החתימה בפירוש מאג מד רף רילנא, )דש' ע"ב ס לברברת ריב-ב שיטת6.



 ישראלאויי

 וגם הואיל זה, בן של מזלו שאיתרע אלא יצחק. ר' הוא ברכיה ר' של נוסףבן
 אחד פיוט לפחות כי וראה צא הראשון. של זכרו נשכח זה, בשם בן היה זרחיהלר'

 יד כתבי יסור על כיום יודעים ואנו זרחיה, ב.ר יצחק לר' יוחס הלוי, יצחקהחתום:
 אפשר הכלל. על ללמוד יכולים אנו 1ה מפרט כי ספק ואין הדבר.' הוא כךשלא
 דאפיאירה., שלמה בן משלם ר' של משיריו באחד גם נזכרשהוא

 רק בתוכה כוללת לידינו, שהגיעה כפי עצמו ברכיה ר' של יצירתואכן
פיוטים.'
 פיוטי של תחילתם טובות. שלפני לשבת אזהרות גם מצאנו הללו הפיוטיםבין

 תרי.ג את הקרומים הפייטנים מנו שבהן לשבועות שחוברו באזהרות היתההאזהרות
 ההלכות את מנה שבהן הפסח, לחג אזהרות הלוי יהורה ר' פייט יותר מאוחרמצוות.

 ופייטנים ברכיה, ור' זרחיה ר' האחים שני כנראה הלכו בעקבותיו לפסח.הקשורות
 זרחיה ר' מבנה. ובאותו אחרים, למועדים או לפסח אזהרות הם אף שדיברונוספים,
 את כתב ברכיה ר' חכמים. כמה ע.י ופורשו שנתפרסמו הגדול, לשבת אזהרותכתב

 של הגדול אחיו הלוי, פנחס ר' את מצאנו יותר מאוחר בזה. המתפרסמותהאזהרות
 השנה.רי ראש שלפני לשבת אזהרות שחיבר זו, ממשפחה צאצא שהואהרא.ה,
 של קצר סיכום מעין בה והיה לציבור, מכוונת היתה האזהרות שאמירתמסתבר
 הסמוכה בשבת אמירתן מועד גם נקבע לפיכך חג. לאותו הקשורות ההלכותמרבית
 יוהכ"פ כאשר מסויים. קושי יש שלפנינו האזהרות אמירת במוער אמנם דג.לאותו
 יוהכ"פ שלפני השבת ואילו סוכות, לפני שבת אין אזי שבוע, באותו יחולווסוכות
 עיקר, כל הזה הפיוט את אמרו לא אולי זה בשנה כי נמצא תשובה. שבת היאהלא

 לפנים. עוד צריךוהדבר
 נשכח הדורות ובמשך ביותר, רווחה לא למיניהן הללו האזהרות שאמירתנראה
 לא הללו האזהרות מן שחלק הסיבה זו בשבועות. הנאמרות לאזהרות פרטזכרן,יי
 רודדות. הן אין יד, בכתבי הנמצאים תפילד בסדרי שאף אלא בלבד, 11 לאנדפס.

 של אחד קצר מכתם רק מגה !155. ערך !1 עמ' מלואים והפיוט, דשירה אוצר רויתכן. י'7.
 ייחס דוא זרחיה בר יצחק לר' אכן 12,. עמ' 1תרל,ה(, ה חלק בישרון. שפורסם ברביד. בר 'צדקר'

 לקמן. שיוזכר גינצבורג, מוסקבה ככ"י והגד משנאיי. אסיר י נבור לשבת הפיוט 1ם ~בהם רבים.פיוטים
 1-ל. ברביה בר הלי יצדק ר' לרבם רשות כתובי כשבראשו 1ה פיוטנמצא
 העברית השירד לדקר המכון ידיעתי דאפיאירה'. שלמה בן משלם 'שירי בראדי, ח' ראהר.

 מן ילקים פיוטים. שמונה שם מגה ירא דמפתח. לפי והפיוט. דשירה אוצר דויר1ון. י' ראה.. ה. עמ' תחריץ, רביעי, כרךבירושלים.
 תל חנון. על בספרן כץ א"י ינתר מאודר פרסם דוידזון. שציין לבחז. .בוהן פרה לפרשתהקרובה
 ובעריכת שירה פרקי בספר תקוה בר ב' ע"י בשלימותך נתפרסמה הקרובה 30-,3. עמ' תשב.ד.אביב,
 1,-71. תש.ן. ירושלים. דון(. וא' דישון.'

 נסים. יצדק להרב הזכרון בספר וביאורים, הערת עם יר. כתבי במה פי על פרסמתיו10.
 עאפ1. עמ' חמישי, סדר תשמ.ה.ירושלים.
 מספררים אין אלו .ובימינו כתב: 21 עמ' ד'1. תשי.1. לונרון. עוב, שם בתר גאגין, רש,ט11.

 גבירול.. בן ע"י שדוברו השבועות לדג רק האזהרות. באלומשתמשים
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 פריס יד כתב הוא האחד יד. כתבי בשני מצויות בזה המתפרסמותהאשרות
 שהוא 21844(, ס' בירושלים עבריים כ"י של לתצלומים )מכון 658 בי,פ(1להלן:

 הכותרת היא שבראשן והכותרת 172-169, בעמ' הן האזהרות קרפנטרץ. כמנהגמחזור

 צילום במהדורת שיצא 197. כי.מ( )להלן: גינזבורג מוסקבה כ"י השני זה. מאמרשל
 לוינגר, ד.ש בראשות ומערב מזרח מכון מקור, הוצאת ע"י ספרד, פיוטי אוסף :בשם

 לפני לשבת .אזהרות היא: והכותרת 11-10, בעמ' הן האזהרות תשל.ט.ירושלים,
 מסתיים והוא באמצעו, נקטע זה בכ"י הפיוט לצערנו, 1"ל.. הלוי ברכיה לר'סוכות
 ל'. האותלאחר

 אחת לאות מוקדש בית כל כאשר א.ב, סדר לפי הוא המקובל האזהרותמבנה

 אם לפניו, האמור עם המתקשר פסוק נמצא בית כל בסוף פעמים. שלושהחוזרת

 המחבר חתימת באה מכן לאחר מעט. מחודדת בדרך ואם פשוטהבדרך
 המעיין לנוחיות חזק.. יצחק בן הלוי .ברכיה היא: החתימה ולפנינובאקרוסטיכון,

 החתימה. מלות אתהדגשנו

 ע' האות בראשית הסוכה. דיני את הראשון בחלק כוללות שלפנינוהאזהרות

 .פתח : לולב הלכות של תחילתן ועל סוכה., הלכות .ערכתי : סיומן על רבינומודיע
 ברגיל בא מכן לאחר המינים. ארבעת ריני את מפרט והוא לולב.. הלכות יאיר...דברי

 גם לפנינו. גם הוא וכן לגאולה, ובקשה צפיה הוא כלל בדרך שלו והנושאהפזמון,

 הללו." המלים את הדגשנו כאן ואף לוי., .ברכיה באקרוסטיכון: רתימה באהכאן
 ביטוי לידי בא הדבר אדיד. גורל בעלות אינן השורות ולכן משקל, איןלאזהרות
 זעירות, באותיות בשולים נרשמו במיוחד, הארוכות השורות שבסוף המליםבכי.פ.

 תנועות, חמש של משקל והוא משקל, יש לפזמון כי נראה אמנם קשה.וקריאתן

 והחטפים.ט השואיםבהשמטת

 למקובל. בהתאם המבנה את ששינינו אלא כי.פ, לפי כלל בדרך נעתקוהאזהרות
 כל ללא כתוב היה הפזמון היד שבכתב משום הפזמון, של המבנה את שינינובמיודד
 בניקוד השתמשנו לא היד. כתבי שני בין מעטים נוסח חילופי נרשמו בהערותסדר.

 רשמנו בהערות כיום. למקובל בהתאם מחדש הפיוט את ניקדנו אלא היד,שבכתבי
 רשמנו מקורו שאה בית, כל בסוף קבע בדרך המופיע לפסוק פרט הפיוט, מקורותאת

 בענייני והמדובר והואיל מהתלמוד, מקורות או מקראיים מקורות הם המקורותבפנים.
 סוכה, למסכת היא הכוונה תלמוד לדפי סתמי שבציון הרי הסוכות,חג

 יש לעתים לשון. באותו אף וחלקם בתלמוד, מופיעים בפיוט הנמצאים הדיניםרוב
 לפלפולים כאן נכנסנו לא אבל כך. על לעמוד והשתדלנו שהוא, כל שינוי אותוספת

 יצדק הפיוטים: בחתימות פעמים כמה מצאנו אבל הלוי. הוא: 11 משפחה של שהכינוי נבת12.

 כך כאן שנם אפשר וא-כ 111-117, עמ' העבודה עמירי ראה זרחיה, גר לוי יצחק או: הלוי( :ולא:לו'
הוא.

 השמטה. יש שאכן לי נראה אבן אפריון( ובניב בארד לוה. מתאימים שאיש מקרים שני יש13.

 לכך. תשובה יורע איני עלימו( )ותסךבשני
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 מתוכו מוכה הדבר כן אם אלא בפיוט, כאן ומרובר הואיל בדבריו, עמוקיםולדיוקים
 ריב"ב, בשיטת האמרר עם דבריו את להשוות לנכון מצאנו זאת, עם ברור,באופן

 מתבקש הדבר זרחיה, ר' אחיו ע"י במאור האמור עם וכן בנו, ע"י כאמורשחוברה
 ודומה תואמים, אינם הדברים פעמים ונמה כמד כי מתבדר מאליו, כמובןמעצמו
 לאפשרות פרט ברנר, דבר בזה לזמר בידי שאין אלא במקצת, מפתיע זהשעניין

 תורה, של דרכה זו כיהפשוטה

 פי על נפרדת, כחטיבה לפיוטים והביאורים המקורות את להדפיס כיוםמקובל
 בצורה אלו דברים כאן נדפסו טכניים מטעמים אולם הפיוט. של השורותמספרי
 לפיוט. הערות של בצורה לאמורשונה,

 סוכות לפני לשבת ז"ל הלוי ברכיה לר'אזהרות

 נודד עם הנחיל סובה מצנת אלי ביד אתכםאורה
 שודדי מפני עליהם קלך בישימון2 מאז פיאוונ
 מעודד5 צור במצות 5טה' עתקים עד לסחים מעללה קומתההסקר

 ח( ס, )תהלים הטיד6 ~יכרת7"9ק

 ב,רצונך דבר י9ל הוכשר מצלה ברוח העומד רינותיבנון
 וגרני ךקבך ובקללת לסבך' ריו טפחבגג
 ק11ך :הי ויסות מחמתוסי קךובה השבך צל ל-ייתוסי

 ה( קבא, )תהלים ימייך נד על"לך

 רציה חקה בארבעהם ססולגי וסבך טפרים ששליקה יןיר לקמולג!ר
 ראתה" מקום בכל טיחים משלישה פדות גמר?טר

 יא. בו, באיוב הכתוב לשון דוא כאן עד1,
 זו. מלה חסרה בבי"פ2.
 יא פי על בבור לענני זכר היינו במדבר. בהיותם ישראל על שהיתה להגנה זכר הם הסוכות3.
ע"ב.

 סוכה. ריש משנה4.

 ה'. ענוים מעודד ו: קמו, תהלים עפ"י5.
 תללה. את הסוכה, וטל העך13ק את אמדוד היינך,6,
 מצויה ברוח לעמוד עליהם האחד, תנאים: שני יש בדשות לאמור, להמשך. כותרת כעין זוד.

 לדפנות. כשרים וכולן ע"א: יב משגה פי על חומר בכל כשרים הם השני, ע.ב. כד פיעל
 מבשירין_ וחכמים גג לה שאץ מפני פוסל אליעור ר' לכותל שממכה או ע"ב: יט משנה8.

 כשרה. שהיא טמח הכותל מן שהפליגה או אליעזרד. ר' מודהובגמ':
 )דברים ומיקבך מגרנך באספך בכתוב: הסרר וכן ברבר, הכתוב ויקב גורן בפסולת רע"א: יב9.

 בגווכן. החרוז לצורך הסדר, את הפך רבינו ע(.סו,
 ע.א. בב משנה10.

 ישמיך :ן:::ב:::::)

 בארבעה. פוסל פסול סכך בשלושה פוסל אויר ע"אן יז13.

 רואים שאנו מטעם פוסל שמונ באמצע( או )בצר בגג מקום בבל משלושה פחות ארר יש אם14.
 באמצע. לבוד יש ע-א: יח כרף באמצע אף בלבודזאת
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 בניה" היא כאילו "מות ט"ליע5י פחות רואין הץד מןגם
 ר( סב, )תהלים הדחיה גדר נטויקיר"

 דליכם" טיח יפלו ו?לישית כהלכתן שתיםדפנות
 דיךי?ם" 9ץיז "ללה 4ה זשיס??םדרר
 הזהךטי9ם וא1צרע תקדהי; ,גזרת סווה;נ תחת סוסהדירת

 ט,( ג, )שמות לים העלייוית';

 סעיפ,תיו תהלתה אם לקסוס'; ודלעת ו9ן עלי?הדלה
 ?"לריסיו 9ףי4לין בשחיין ד'1 מהם'נ ?שר סלךחדקה
 שארותיו ןט?ע ??קיץ קסם4נ 99ך ?לייקשר

 טז( יא, )ירמיהו דליותיוודעו

 יחנה "ל סלטיי 49חים ארבץה רחב יסר הצד מן עלי? נת7ז2ואם
 ,9וה אל כולה ארבעה שליי?9ד'מע
 ס?ה;' שיכני רצון ?לחים ק?ל,ץהי?9חית';
 ו( כט, )יחזקאל קנה" משעקת פינתםי"1

 אמות. ארבע רואין בכףמ:15.
 יז ברף האמור פי על עקומה דופן מטעם כשר אמות ארבע עד הצד מן פסול סכך היינו,16,

 מהדומן, הלק הוא הפסול הסכך היינו נטוי, כקיר ההמשך: משמעות וזתע-א,
 וכצ.ל. כקיר, בכתוב:?ו,
 טפח, אפילו ושלישית בהלכתן שתים ע"ב: ו18.

 תדורו. נעין תשבו ע.או כח19.

 הסוכה. שתחת בסוכה ולא ע-ב: טס2.
 בנסרים מחלוקת רב אמר ובגמ': אוסר. ור-מ יהודה ר' רביי בנסרים מסככין ע"א: יד משנה11,
 ה-ז, מסוכה פ-ה הרמב-ם כס-ש בר-מ, והלכה תקרה. גזירת ליה אית דר-מ ארבעה בהןשיש

 ע.א. יב בדף נזכרת אוצר גזרת22.
 וש-נ. ע.א יה ברף כגזבר העשוי, מן ולא תעשה על גם הזהיר הקב-ה היינו13.

 ראם פסולה, גבה על וסיכך הקיסוס ואת הדלעת ואת הגפן את עליה הרלה ע"א: יא משנה24.
 הללו. המקרים שני את רבינו מונה ועתה בשרה. שקצצן או מהן הרבה סיכוךהיה

 תנאי: גם מוסיף אבל מהן, הרבה הכשר שהסיבוך הראשון לאופן רבינו מתייחס כאן25.
 כשחבטן. לאו אלא עליהם. הדלה ע-ב, ס רף פי עלכשחבטן,
 א כראית נוסף תנאי צריך אבל קצצו, אם כשר עצמו זה שסכך היינו השני, האופן כאן26,

 לנענע. וצריךבגמ':
 תחתיו. ישן שלא ובלבד כשרה טמחים ארבעה רחב שהוא נסר עליה נתן ע-א: יר משנה21.
 הרי-ף על שתמה ריב-ב בשיטת וראה ע"ב_ יד גמ' פי על הצד, מן המשנה: לשון על הוסיףרבינו
 ע-ש. זה, תנאי כתב לאאמאי

 .כולה.. כאן כתב מדועבירור
 כשרה. הכל דברי משלשוה פחות שם:29,
 טז(. עש, )דברים סנה שובני ורצון ומלואה ארץ וממד , הכתוב פי עלס5_

 נינהו. בעלמא קנים הא משלישה פחות ואפילו שמואלו בדברי שם31.
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 לר?4"ינ חיפש ?יורי טיב~' י9ד מלנוים,9רך
 בה שיעור קק"טין אין מטד" י, וללא בהם לנאיתהזמנם
 קצבה אין ולייתר.! יקסים" ש?%ה קטנה סופה,לר

 יו( 'ג, )בראשית ילך7?ד ליללה?ירץ
 עולים בסכך אגדן בהתר ""ים נךיילי ששךך'ל"ו
 יעלים ??"ה ?9?ך טפח חלל ?ם'! !ש אם בגרילחוטטת
 יעלים עתו צורו "ד פטולין ומשמשיוחילה"'
 ד( י, )קהלת גדילים ך?י'ם יזין הלקאיוי
 לבעתו יזהר5' לה חוצה עראיטועם42
 לינומתו קלע ?יין לקי מןיןיי .ראי שנתטיךד"
 א( ד, )וכריה משנתי !עיר אשרפאיש מטחי על דנעור קטן לחנךטוב"

 %לךז' בלי צור במצות חקרי בסוכת ארםיי"א"

 טוב. ובד אותי אלקים ובדני : ב ל, בראשית פי על32,
 חורין, ולבן לחפשי הראוים יקריס -בגדים רד-ק: וכחב לרכבה, חופש בבגדי ב: בו, יחזקאל33,
 זמנן אכן: והוא וכד', ועושר טוב חלק לך נתן ה' אנן רבינו, וכודנונ וכו'. המרכבה- לתקוןלרכבה
 זמנט אזי טוב, חלק לך נתן ה' אם לפרש, גם אפשר הסובה. את בהם קישט בלומד: בהם,לנאוונה
 הסוכה. את בהם )בציות( קשט כלומר בהם, לנאותה משתנה( והניקור)בציווי.

 ממעטין. הצד ומן אשי א-ר בסוכה, ממעטין אין סובה נויי : ע"ב י34.
 שבעה. חסר: בכי"ג שבעה. קטנה סוכה משך שיעור קמ"ל הא סע-ב: טז סוכה35.
 כל מלוא להיות יכולה שהיא רבעו אומר הבלגה ובדרך גדולה, לסוכה נבול אין היינו.36.
הארץ.

 שהתירן וכולן בהם מסככין אק זרדים וחבילי עצים וחבילי  קש חבילי ע-א: יב משנה37.
 שקיצר, ואפשר זה, נוסח מצאתי ולא ,ררים-, "וחבילי השמיט רבינוכשרות.
 לא הונא א.ר ע-א: טז ובגמ' סוכר, אינה סוכה לו לעשות בגדיש החוטט ע"א: סו משנד38.

 סוכה. ,ה הרי שבעה במשך טפח דלל שם יש אבל שבעה, גמשך טפח הלל שאץ אלאשנו

 הסוכה. מן פטדרין ומשמשיהן חולין ע-א: כה משנה40.

 לא מחלתו, מהמת אנוס הוא אם כלומר חטאים. עושה אם נענש אעו לסימואה, הזקוק אדם41.
 ממחלתו, כתוצר מצווה קיום אי עליענש

 לסוכה, חוץ עראי  ושותין אוכלין ע-א: כה משנה42.

 ויזהר. בכי-מ:43.
 שאיי לפי שאמר: רבא ובהסבר לסוכה, חוץ עראי ישגיח ואין ע-א: בו44.

 לשינה, קבע
 שאיגד קטן דמי היכי ע"ב; שם ובחג' בסוכה. חייב לאמו צריך שאינו קטן ע-א: כח משנה45.
 סנור כאשר רבעו: יוונת וזו אמא, אמא קורא ואתו משנתו. שנעור כל אומר שמעון ר' לאמו,..צריך

 מיין היא ,ה שיין מביאי זים יב)מ' יד!כי' 'ש "'י כא'ש' משגתי )עיי ה""1 אם :1:::נ
 חבירו, של בסוכתו זוובחו ירי יוצא אבל אומרים,., וחכמים ע-ב: בז46_
 בשתק מי גי וכפסוק: לה', שידמה מי שאין ומשמעוודו הצור, על מוסב ערך- שיבלי אפשר47.
 ערוך שאין סוכה, מצחו עצם ול מוסב שהוא אפשר וג פט, )תהלים אלים בבני לה' ידמה לה'יערך

 כספי ערך לסוכה שיש מבלי חביתו, בטובת יוצא אדם היינו. חבירו, סוכת על שמוסב ואפשרלשברה,
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 עיךך :הא בה שלחנו סךאשזן ולילה שבעה'4 כל ממנה להשסע:כזל"
 קצירך מפוי קעירי' ושימךי ופרדסים 4נ,ת שימרי טק?הי'נטיעי"

 י( ה, )שופטים דרך" על והילכי "דיו "לייעלי

 עשרה גבוהה מטה" ותחת יףובה בה ןש,ים אין זג לה שיש חתויםכלתי

 ל!לא" לסם זסיי 4" יויכין" "ין מילל תשמישייכל"
 -, .,,,. ותורה וספרים62 בה מכניסין משקהי' הכליכוסווז60

- 
., 

 ב( י, )במדבר לטקלא לרזחיו

 שצריך משת"נ שם רשי שמדברי ~אף ע"ב(, )בז אחת כסוכה ליושב ראסיה ישראל כל שהריעבורו,
 ירושלים, מכון מהד' התלמדר מפרשי באוצר שם ראה בדברת, רנו כבר מרוטה. שוה בה לושיהיה

 להאריך, מקום באןואין
 אין וחב-א ע"א: כז במשנה האמור עפ-י רזה הראשת, בלילה אלא אכילה סובה חובת אין48.
 אכילה מצות אין אמנם בי הסבורים אתרוגים יש ודע חג. של הראשון יו.ט מלילי חוץ קצבהלדבר

 סי' סוף חת"מ הגהות ראה הימים, שבעת כל הוא החיוב וכד' ולימור שינה אבל הימים, בשארבסיכה
תדל-ט,
 הנוסחים. בין הברל אין למעשה הימים. כל שאר ממגה להמנע הוא: הנוסח בכי"ג49.
 כלילה. ובין ביום בין פטורים ופררטימ גנות שומרי ע.א: בוס5.
 ממנו. בכי"מ:51.
 פטדרין בלילה העיר שומרי בלילה, וחייבין ביום הסובה מן פטורין ביום העיר שומרי שם:52,

 ובין ביום בין הסובה מן פטורין בלילה ובין ביום בין העיר שומרי בעם, ותייבין בלילה הסוכהבזן
בלילה.
 פטורין בלילה דרבים חולבי בלילה, וחייבין ביום הסוכה מן פטורין ביום דרכים הולכי שם:53,

 בלילה. ובין ביום בין הסוכה מן פטורין ובלילה ביום ררכים הולכי ביום, וחתבין בלילה הסוכהמן
 גבוהה שאינה והוא גג לה שיש אע-פ בסוכה בכילה לישן מותר שמואל אמר ע-בן י54.

 א.כ עשרה. כשגבוהה עסקיק במאי הכא חובתו, ירי יצא לא בסוכה בכילה הישן שמע תאעשרה.
 בסזף: רבינו שכתב מה כי צ"ל ולכן עשרה, גבוהה היא אם רק תתתיה לישן אסור גג לה שישכילה

 זה. דין על גם מוסב עשרה,גבוהה
 בגבוהה שמואל האגמא שם: ובגמ' חובתו. ידי יצא לא המעה תחת הישן ע.ב, כ משנה55.

עשרה.
 ממטללתא, בר מיכלא מאגי במטללתא, משחיא מאני רבא אמר רע-א: בס56.

 מאכל. תשמיש כלי בבי,מ;57,
 מבגיסים, בהשישך: וכן מניחים, בכי"מ:56.
 לזרא. לכם והיה כ: יא, במדבר59.
 56, בהערה האמור פי עלס6,

 טעות, שח ונראה תשמיש, בכי-פ;61.
 לא ממטללתא, גר ותנה במטללתא ומתנא מקרא רבא והאמר איני, בסוכה. ומשגן ע"ב: כח62,

 בספרים לקרוא רק שמותר פירושם, למקרא" לך דוהיו רבינו רברי וא"ב לעיוני. הא למיגרס האקשיא
 הסוכה, בתוך קורא הימים שבקוע כל ה.ט; טובה מהל' פ.ו הרמב.ם וכ"כ לעיין. לא אבלותורה,

 כתב: ריב"ב בשיטת עליו. מיושבת רעתו שתהיה כדי לסוכה תוץ יבין שיקרא במה ומרקדקובשמבין

 מקרא כתב ז-ל גיאת בן ימחק ר' והרב ז.ל. משה ר' הרב וכ"כ מנוטללתא, לבר בסברא בעיוניאבל

 אף דבריו, ונראים לסובה תוץ רגמ' לישנא לאדהוטי אבל בסוכה, קבע דצריך בסברא ועיוניימשגה
 לשיטת מתאימים שהם בפשטות יותר נראה זו, גמבשיטה ולהעמידם רבינו בדברי לדחוקשאפשר
 ריצ"ג. שיטת את דווקא מקבל שריב-ב מענייןהרמב-ם_



 ישראלאורטז

 ורביבים" הגשר מפני ותחטיף החמה מפני סדין ~ליה ,פריסלא"
 עלים ופרכילי בה התלויין מ?ך'ם ממיני" :סתפק"לא

 השכבים צאת בטרם טוב יום מ~ךב אם התירוםלאכיל
 ט( ה, )הישע יסייםדלנו

 ,. , ,. ,, ,.,י'.. הדהה בביתו ושולחנך בסוכה ורובו ראשן שהיהמי67
 חרדה'4 :חרד יולחן אחר ,משך פןטףוכתו

 עדהי' היד "ל וביר למשן האפודים בגזעיםמסככימןל
 ו( ט, )עמוס :סדה אךץ ןלואגודתו;'

 פסולה. הנשר... מפני תחתיה או החמה מפני סדק עליה פירס ע-א: י משנה63.
 אין בי לומר ובא החרוד, מפני הוסיפו ורבינו ועור(, ב, לב, דברים )ע-פ גשם טיפות היינו64.
 לסוכה. החודרות הגשם טיפוח מפני או החמה מפני תחתיה סדיןלפרוס

 מהן להסתפק אסור ,,, ענבים ופרכילי ורמונים אפרסקיה שקדים אגחין בה ותלה סע.א: י63.
 ע-ב, ל בביצה מפורש והתנאי תנאו. לפי הבל עליהם התנה ואם חג, של האחרון יד-ט מוצאיעד

 דגרי ונתפרשו הראשת, ין-ט של השמשות בין כל מהם בורל איני באומר שם: בסוכה רש-יוהביאו
 הבית. סוף עררבינו

 ממנה, בכי-מ:66.

 וב"ה פוסלין ב-ש הבית בתוך ושולחנו בסוכה ורובו ראשו שהיה מי ע"א: כה משנה67.
 הבית, בתוך ושולחנו גדולה בסובה רפליגי הוא מהם ואחר פליגי. דבתרתי ע-א ג בדף וראהמבשירין.

 גם פסק ע-א( ר וילנא )דפ' שם והרי"ף גזרי. לא וכ"ח שולחנר, אחר ימשך שמא רגזרינן ס"לרב"ש
 בזה נקטינן רלא כתב המאור בעל אבל ראשונים. ועוד ה"ח מסוכה פ"ו הרמב"ם פסק ובן כב"ש,בנה

 הרי-ף. בדעת ס-ל רבינו אבל ריצ"ג.. רעת גם היא רכן וכתב ריב-ב, בשיטת דבריו והביאכב-ש,
 רש"י  ופירשו ח(, יא, )ישיעהו הדה ידו גמול צפעוני מאורת ועל הכתוב, מלשון שהוא נראה68.
 את אליו להושיט יכול שהוא בביתו אליו סמוך ושלחנו כלומר, ישלח, יושיט, היא: הכוונה כיורר-ק
 בספר הרד"ק בביתו. שם שולחנו שאה היינו שם, הניח, יותר: פשוטה משמעותו שכאן אפשרידו.

 בפירושו גם כי לציין יש לידות. ]מלשע השליך מלשון שהוא נוסף, פירוש בחב הרה בערךהשרשים
 לשלותן, מלשון והוא אחד פירוש רק כתב זאת בכל אבל המלה, משמעות כך כי בתב הואלישעיה
 בביתו. השאיר השליך, שולחת את כי היא הכוונה רכינו לדעתונמצא

 ימשך. שמא של זה דבר מפני ולפחד לכך, לחוש יש בלומר69.
 משום בהם ואין בהם, לסבך בשרים הם זאת ובכל ביחד, שמונה רברים עתה מונה רבינו70,
 דסורא איסדרייתא הני מרימר ררש ע.ב: יג פי על למנין", 'האגודים הראשון, הם: ואלו אוצר,גזרת

 קנים, הם יסורא איסורהתא כי פירש )רש-י ראגרן, הוא בעלמא למניגא דאגדן אע"ג בהומסככיו
 בגלל כנראה גזעים, כתב רבינו ואילו וכו', אותן שאגדו קטנות חבילות , כתב הי-א פ"ה סובהוברמב-ם
 יג פי על אל., "וביר גרילתן, מטבע שמים בירי אגורים השני, דדיקלאן, אפקותא על המדברההמשך
 לא שמים בידי אגר ראגידי, אע"ג בהו מסכבין רדיקלא אפקותא הני רב אמר גידל רב אמרע"א:
 אגד.שמיה

 תלבש". והרר והוד סבה גאון נא -עדה יון )מ, באיוב למשל שכתוב וכמו לבש, היינו71.
 לבשת. והדר הוד א: קד. בתהלים הפסוק פי על הוא בלבוש ה' את כאן מתארורבינו

 את המכנעה מליצה מעין דהיינו הקודם, העניין המשך הוא זה משפט כי לומר אפשר72.
 פי על שלישי לעניין רבינו שבווזת לומר אפשר ]בדוחק בארץ. הנמצאים דברים איגד שה'הרעתן
 בריקגאמיי
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 המלוכה" לי לאשר שתים מברר בה לישבנכנס73
 וכהלכה לדת מהן אחת לברךניהג"
 ,ריבה בקסבה להייתך שביעי ספק בשמיני צוךנאיר"

 יז( קט, )תהליב ןיל?ה קמץולא

 האבר סעוךת. סמןק[פה שתסרח;, עד בהסימך1, תכבד" טל לפני עבודתי נשיים :ררו אם ?הסיעד"
 נבבד לא ובעי?יי רבי לפני למשרתקימת

 יח( כ,, )משלי :?ילד ידז?ייושוטרר'

 ושרפים יךילים ?סידי סומלץ?לייז
 וצרופים" חכמה בכור סכה הלכותערכתי
 ויפים נחמדים מלים בערכו לטוב עבדךערובה

-,.,,. , ,,, ..,,,., 
 יא( יט, )תהלים צופים ןניפת מדבשומתוקים

 נבוחה פתאים מבין יאיר דבריפתח86

 בסרכן לישב רערי; ובחב שתים, מברך לכשיכנס לאו אס מובהל. העושה ת"ר ע-א: מן73,

חמה
1 על74,  המלוכה. לה' בי כס, כב, תהלים 
 ארת. ברכה יברך שתמיד הרי הראשונה, לפעם פרט היען75
 מברכינן. לא ברוכי יתביק מיתב והלכתא י שם76.
 הדבר למה משל משלו המקפה. משתסרח לפגות מותר מאימתי גשמים ירדו ע-ב: כח משנה77,

 פניו, על קיתון רבו לו ושפך לרבו כוט למתג שבא לעברדומה
 כלומר ד(, לב, )תהלים ידך עלי תכבד ט(, ה, ,שמות החנשימ על העבורה תכבד מלשת:78.
 כראוי, תעלה לא ואילי קשה,עבודתו

 סוכה. מצתן מקייםהנא
 אם לפניו מונח תבשיל שיהיה צריך אם הראשונים ונתלקו המקפה, משתסרח איתה: במשנהס8.

 שיתקלקל תבשיל לו אין ואפילו כתב... המצוות -ובספר : שבתה תרלט סל בטור לרוגמה וראהלאו,
 ואק לצאת, יכול שיתקלקל תבשיל לו אץ ואפילו שיתקלקל כרי שיעור שירדו כיון ר"ל לצאתיבול

 ביברי נאריך לא ממש". שתסרח משמע משתסרח, אלא המקפה שתסרח ברי אמר מדלא בןמשמע
 תאבד, וסעודתד : להגיה יותר נראה והיה הטור. בדברי היא רבינו דברי פשטות אבל  ובמפרשים,הטור
 רבינו, כוונה שזו נראה כך גסאבל

 רבו לו שפך ע-א: כט הגמ' וכהסבר לעיל, שכתבנו בפי משל-, -משלו המשנה: דברי המשך81.
 בשמושך. אפשר אי לו ואמר פניו עלקיתון

 ר' רעת ובן גשמים, ירדו אם אף ולאכול להחמיר לאדם לו שאין בזה לרמוז רצה אולי82,
 אבל האחרונים. רוב דעת וכן הרמ"א, וכ"כ שם, בב-ח והובא ג, אות ח"ו מימונעת בהגהותשמחה
 מנחת שו"ת לרוגמה ראה גשמים, ירידת בעת גם באכילה והמשיכו עצמם על שהחמירו היובידוע
 אחרונים. עשרה תבח סי' ח"ג תשובה התעוררות לא, סי' ח-דאלעזר

 רבה. קדושים בסוד נערץ אל ח: פט, תהלים פי על63,
 אהבה, ועבדך מסו אמרתך צרופה קם: קיט, תהלים פי על אולי84.
 זדים. יעשקני אל לטוב עבדך ערב ן קבב קיט, תהלים פי על85.
 פתיים. מבין יאיר דבריך פתח קל: קיט תהלים 9י על86.



 ישראלאזר,ח

 בז2(ס!7 הרכו ב"ךכי לולב הלכות9רחיזי

 ואנחה "ין להמס" עדותךפלשת"

 יא( צו, )תהלים למחה לביל,??י
 סגולה עמן' לולבי' מיני ?טך?"ה לליס תשיה צפןן'צור
 ולתהלה ללבוד מפוארימ3' ארבעים להיותצנה

 "סלה" וסם ?שלי לעמי הגידצדקתי
 ח( סא, )ישעיהו בעילה מלשינא95

 שתלם ועדיה שלשה והדס יסד 7אתרוג אחד לולב96 להיית הזהירוקדושים
 ולמפתים ולקינים וללב לשדרה" בדומה להללו"דוש
 מום ובלי עלט הגדלים נקעים בהקריבך98קרבך

 יב( כח, )דברים השמום את לטוב אוצרו ית לך ה',9טד

 נעדר'ע בשקיקם עליוו" ונפרצו קיש בהדס,;' וכשר בלולב", פסול קטוםראשי

 שלפנינו, הנוסח את גם להבין ניתן כי אם פתחי, ציל: אולי87.

 גמש,, נצרתם כן על עדותיך שלאות קבם: קיט, תחלים פי על88.

 ואנחה. יגון ונסו ישיגו ושמחה ששון י: לה, ישעיהו פי על89.
 תושיה. לישרים יצפן זן ב, משלי פי על90.
 ביטוי אבל מלולב, רמח הרמב-מ כלשון בלבד, מינים ארבעה הוא כיום המקוצר הביטוי91.
 ע-א, לא בדף בגמ' נמצא רבינובדברי

 סגלה. לעם לו להיות וו ז, דברים פי על92.

 המיגים. לשאר ביחס במשגיות לקמן הוא ~כן פסול. ~היבש התול לולב ע"ב, בט משגה13.
 רמקשינן ע"א לא גמ' פי על רהוא כתבו והתוס' מהודרת. מצוה דבעינן משום פסול דיבש רש-יוכתב
 הדר, כתיב רבאתרוג לאתרוגלולב

  הקורמת_  בהערה ככתוב94.

 בעבירה, הבאה מצוה מטעם ופסולו רשג-י בשם יוחנן ר' ע-י ע"א ל בגמ' מובא זה פסוק95,
 פסק הרזיה כמאן, הלכה בראשונים ומחלוקת צולק, שמואל אבל הימים, בשאר גם פסולולכן

 יוחנן. בר' מטים רבינו דברי אבלכשמואל,
 בשיטת כתב וכן ישמזגאל, בר' הראשונים רוב ופסקו ישמעאל. ר' וכשיטת ע"ב לד משנה96.
ריב-ב,

 י( לה, ,תהלים כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל פתח מני רבי פי-ד: פ-ל רבה ויקרא פי על97,
 לעץ, דומה וההדס אדם, של לשדרדז דומה לולב של השדרה לולב, בשביל אלא זה פסוק נאמרלא

 ללב. דומה והאתרוג לפה, דומההצרבה
 המינים. ארבעת את תגיש כאשר אותך יקרב ה' בהביאך. בהגישך,98.
 מיס, יבלי על כערבים ד: מד, ישעיהו פי על99.
 פסול,  ראשו.,. נקטנו לולב,,, ע-בי כס בושנהסכו,

 ואפילו שלושה אומר טרפון ר' ע-ב: לד ובגמ' פסול, ראשו נקטם הדס,,. ע-ב; לב משנהזמו,
 קסומיןשלשתן

 ]בשרימנ_
 י-א בזה. לראשונים ונחלקו טרפון. בר' הלכה שמואל אמר יהודה א-ר

 ס-ל הרי-ף אבל הרז"ה, וכ"כ אחר, בעניין סיירי טרפון ור' פסול, ראשו ובנקטם מתני' כסתםדהלכה
רבשר.

 והיבש הרס." ע-ב, לב משנה פסול, עליו נפרצו פסול... והיבש לולב_. ע-ב: כט משנהבסו.
 פסול. עליו... נפרצופסול...

  חובתו,  ייי  יצא ואינו תמר האדם היינו,3סו.



יט קדםגנזי

 נהדר'ש יחול קץ9ז ים קץליי זוכיירבי"

 נאדרת 5ל ולצות בוכנתי'" 7;?לה וירוקי פושי יתרתרחק
 ב( גג, גישעיהו הדר ולא לי תארלאש

 עליסם ,ו4ה ?סח ולולב טפחים שלוטה וללזה הדסשיעורית
 '.')העטי יאה:מ :דיי 4?טי אפילו וגדול כביסה קטן אתרוגשיעורי

 בהם תבחר 5ל בךולן"י סודסת עיר ושל אשיךה'ע?ל

 יט( בו, )דברים שניהם נם אפקיך ה' תועבתפי

 לקיית, לקיית בשמיל 7יקרוג בימין ליטיל לולבייתורת
 בביתו 5ך4"סם בהיות זה את :ה מעכבין לבלתעודתמי,

 ד( לא, החזקאל קימתי ??סי 4זץל ברכתי לבדי לולב על להיות היקים"יהקיז

 חוללנו לצור ברכות שתי ראשון יוםבךך
 שהח:ינז לאל ושסה נטילתו עלךאשונה

 ממעסק ואין כשר, מיעטן ואם פסול. מעליו מרובות ענביו שהיו אר הדס... ע"ב: לב משנה104.
ביו"ט.

 הרר. משום בכך יש כי חובה, ירי ייוצא היינו105.

 מוסל. יהורה ור' מכשיר מאיר ר' בברתי והירוק פסול, הכושי אתרוג ע-ב: לר בווינה106.
 אלעזר בן יצחק ר' תנא פטמתו, נטלה ע-ב: לה ובגמ' פסול, פטמתו... נטלה שם: משנהזמי.

 בוכנתו.נעלה
 זה, בבגט פסוקים ועוד הארץ, בבל שמך אדיר מה אדונינו ה' ב: ר, ההלים פי על108.

 הללו. הפסולים של הטעם זהו היינו109.

 שיהא בדי ארבעה ולולב שלשה וערבה הדס שיעור שמואל אמר יהורה רב אמר ע-ב: לב110.
 ספח. ההדס מן יוצאלולב

 ברי ובגדול כביצה אומר יהודה ר' כאגוז אומר מאיר ר' הקטן אתרוג שיעור ע"ב: לד משנהווו.
 בר' בקגק הפוסקים ומסקו יריו. בשתי אחד אפילו אומר יוסי ור' יהורה ר' דברי בירו שניםשיארז
 יחמי. בר' ובגרוליהורה

 כפילות. קצת בזה שיש אלא בשניהם, כתוב: אולי לקוראה. וקשה בשולים כתובה זו מלה2וו.
 פסול. הנדחת עיר ושל אשירה של שמי משנה113.
  פריים שני על  להאמר יכולה -כולם- המלה כי כתב שלו כל מלאכי שיי בי נעיר "גב בדרך , ז4ז
 רבים, ממקומות כןוהוכיח

 בשמאל. ואתרת בימין לולב רבה ואמר י ע-ב לז115.
 בר חנן רב אמר שם: ובגמ' וה, את זה מעכבין שבלולב,,, וארבעה ע-א: בו מנחות משנה116,

 תימא ולא הע בשם כתבו ולקחתם ד"ה ובתוס' מעכבין. אין לו יש אבל לו שאק אלא שנו לארבא
 פ-ז הרמב-ם וכתב שמו, שפיר לחודיה חד חד מגבהה דאי אלא נפיק לא הדדי בהרי להו רמגבהער

 שיטת נם היא ווו אצלו. מצויין ארגעתם שיה.ו והוא יצא, אחד אדד הטלן אשן לא ואם הסהמלולב

 הואיל א-ל לולב... נטילת על אלא מברכינן לא טעם מה וריקא לר' ירמיה ר' א-ל ע-ב: לז117.
 מכולן. נבזהובמינו

 נבהא. בכתוב;116.



 ישראלאורכ

 הגיענו הזה ולזמן ךחמיו כלו לאביי
 כ( כב, )איוב קימנו נבחרלא

 נאסרתם ע-א ובאתריג בו להריח אסור הדס שבעהסטימים
 ,-.ן, ,,, - ,. . ,--,-
 נמנעתם לאכלו כן על ראשון יום למצותודוקזה,ע
 בו( ב, )יואל והללהם 7קיכ1ע טכ1לניסיהם הייים אם ולברך ממנו לאכול ל9ם היצה לא ים הימים לשארהוחרש

 ופחות לא יינו סזיץי ספק בשמיני ד"?ה 04 שייםלש?"ת'יי
 לדדות ראוי אין שבת לעמיד קקי טלל נלךי9ז."

 ורווחותי, הנחות לו להמציא רוחות לארבע,נ4;"נו'"

 טן( בז, )במדבר הרזחזת אלוניה'7"

 א1ת1.למצוה יסי9יו ל;"7עי סזייץ שיו"טיז
 ?אוה51 מצוה להדור דבר"ט בקל לאגדי!אות,"

 רעמיו. כלו לא כי בב: ג, איבה פי על119,
 מאי בו, להריח מותר מצוה של אתרוג בו להריח אסור מצוה של הרס רבה ואמר ע-ב: לזפ2ו.
 מאנילד אקצייה בי קאי דלאכילד אהרוג אקצייה, מריחא אקצייה בי קאי דלריחא הדסטעמא

אקצייה_
 בהערה בגמ' וכס-ש להרחה ולא לאבילה הוקצה הוא למצותו, הוקצה ואתרוג הואיל היינו121,
הקורמת.
 אתרוגים שבעה הפריש ע-ב: סו ובדף ע-א לה ברף הסוגיא פי על ובן הקודם, מהדין מובן122,
 ובו', ימיםלשבעה

 ולוי אסורה,.. בשמיני תפילו סוכה מותר בשמיני אסור בשביעי אתרוג יוחנן א-ר ע-ב: מו123.
 ספק בשמיני אתרוג שאוסר ואמורא תנא שום אישתמיט "לא אבל אסור. בשמיני אפילו אתרוגאמר

 הביטוי וגם לסובה, ביחס זה דיו נכון אמנם הב"ו. מלולב פ-ז מימונעת בהגהחז הרש לשוןתשיעי-,
 את כותב הוא ואילך מעתה כי ל, באות לעיל כצג שרבינו אלא כך, על מלמד לכאורה יפחות--לא

 בירור. וצריך לאתרוג, באן כוונתו כי מלמרת "ממנו- הלשון וגם ומיניו, לולבהלבות
 שבת, ולירתי הוא בעלמא טלטול אמאי ובגרז': ושבעה. ששד וערבה לולב ע.ב: מב משנה124.

 הרבים. ברשות אמות ארבע ויעבירנו ללמוד הבקי אצל וילך בירו יטלנו שמח גזירה רבהאמר

 יעים טליים לעציי ריי ימיייי מעיה תעית ימית שציי כף :זן:נך:"י%ב'":.

 הרוחות. אלקי ה' מאת היינו,?2ו.
 ופירשו הי-ט, מסובה פ-ז משנה במגיד וכתב בלולב. חייב לנענע היודע קטן ע-א: מב משנה128.
 ע-ש. , ה-ט פ-ג סוכה לירושלמי וכוונתו לחנכו, כדי מדבריהםבירדעילבוי
 ומצת: רבנן לעולם בשר... אגדו לא ואם לאגרו מצוה לולב רת-ר להא תנא מאן סע-א: לג129.

 , לפסוק רמז גם בזה שיש )ואפשר נאוה' מצוה -שמונה רבינו: רכרי מובנים בזה ואנוה. אלי זהמשום
ואנוהו(.

 בחוס אמילו אומר מאיר ר' במינו אלא הלולב את אוגדק אין אומר יהודה ר' ע"ב: לו משנה130.

 הוה אחרינא שינא מייתי ואי אגד צריך לולב קסבר יהורה דרבי מ"ט רבא ואמר ן שם ובגמ'במשיחה.
 ע-כ. פח בסנהדרין להדיא וב-ה מילי. בכל שרי אגד צריך ראין דס'ל דלרבגן נמצא מיני.חמשה

 התנאה ב( סו, )שמות ואנוהו אלי זה ע-ב: קלג בשבת הגמ' לדברי ריבנו באן שרמז אפשר131.
 וכו', נאה ולולב נאה, סוכה לסניו עשה במצוות,לפניו



כא קדםגנזי

 ,.,. . ,. , , ,, , .,,., וחדוה;5 עיז אל יקו ולולב סוכה הלכות שלמו כזהבצרופים
 יא( כס, ירמיהו ןט")ה אחרית לכםלמת

 שסתם 4ין שטבוני אביון קול שקהחנון
 הששם מן קרשך ממע1ן'5 %רכי חיןקבל
 ואפרים !הידה שיצית ?קביץ'5לזקקי

 יט( קטו, )תהלים :רושלים ית1כבי ה' לית?סירות

פזמון

 חבי,ן'5 שמישוכן עליון אלישרה
 תדון ויא"יטל ידיכן טדישוי

 אפריורי,??יב יעיין "םהסוה
 ג( עו, ,תהליםבצחן ומעונתו סוכו??ים

 דכ41,טיסקז נאם פלטרני'5

 בסכו;"7!???הו רחיסחן "ל'?%ה
 0?כ1'"טט?ור קרום לאשוישא

 יד( קב, )תהלים ?יון'" את תךדם טקום אתהיום

 במקומר. כזיוה עוז בז: טד, א; הימים רבדי פי על132,
 בכסף. נחפה יתה כגפי שפתים בין תשכבון אם יד: סח, תהלים פי על133,
 השמים. מן קדשך ממעון השקיפה סו: בו, רבדים פי על134.
 הארץ. כנפות מארבע יקבץ יהודה ונפצות ישראל נדחי ואסף יב: יא, ישעיהו פי על135.
 עזו(. )קרי: עגה חביון ושם ד: ג, חבקוק פי על136,
 לירושלים. הכונה ורר.ק רש-י לפי חזיע. גיא משא א: כב, ישעיהו פי על137.
 שלמה המלך לו  עשה אפריון הפסוק: את נוספים, ובמקומות רבה, השירים בשיר דרשו חז.ל138.

 בשיבה ינובון עוד בפסוק: במו ירושלים, צמיחת על כאן וכוונתו המקדש. בית על ט( ג, השירים)שיר
 ראשר הפזמון, של הנושקל למי עולה יכו אמריט, בהגיב כאן; להיות צריך כי נראה טת. צב,)תהלים
 פעולה. שם הוא-הניב"

 הצלה, של רינה רש-י: ופירש טלה. תסובכני פלט רני ז! לב, תהלים פי על139.
 היא יהמשמעות רעי, וזה דורי זה מחמדים וכלו ממתקים דכו טז! ה, השירים שיר פי על140.

 הצלה, של דינה שתהיה )נאם( אמר הדא ה', היינו ממתקים, שחבומי
 בסוכתו. )ויצפר( משמור )ישעה( אליו יפנה הרעום ה' וחנון. רחום אל ו: לד, שמות פי על141.
 יצפנהו והוא משתנה(, אל המלה של הניקור זה פירוש )לפי לרתום יפנה הארם כי לפרשאפשר

בסוכתו.
 בסבה, יצפנני בי ה, בז, תהלים פי על142,
 הראש את יגביה ה' חשך. יושבי כלא מבית עני ממסגר להוציא ז: מב, ישעיהו פי על143.
 מתחושך. ויוציאנו אותו,וירומם

 לחננה. עת כי צתן תדחמ תקום אתה בכתוב:144.



 ישראלאורכב

 ה,נמ451יי9דסב אביוניוליאים
 ,לימודיי7ס9ך ליעיו""דרדקם
 להישי?מ1חיש סוייני'א7ס?"ה

 א( קכז, כתהלים צנון שיית טת ה'בשוב

 ני?לת%9קישה לקוטם חושהנה
 טחוללתסטתנין תרומםהזרועך

 קב?לת2טתקרח ??טפתי סר7צל

 ג( נא, )ישעיה ?הין ה' סידםכייי?רה53י

 ודומם לך7:חיל'ט ודוא אומלללבן

 צטם"י :שעלאזר מחכה:דידת1"
 יומם לצלח"ה וסוכה'ט שמשיעיסדה

 יב( מח, )תהלים צצן סר :שימח עילם"יי?ולדת

 יה, במרחב ענני הן קיח, חדלים פי על145.

 בירור. וצריך ממעוניך, לזמר: יותר מתאים היה146.
 עלימו. והסך ירננו לעולם בך דוסי כל וישמחו יב; ה, תהלים פי על147,
 תפילותי. לקול תפנה148.
 הנופלת. דוד סוכת את אקים ההוא ביום : יא ט, עמוס פי על149.
 הכוונה המפרשים לפי תנק. מחוללת ה',,, זרוע עדו לבשי עורי עורי ט: נא, ישעיהו פי עלס5ו.

 כאן. לאמור מתאים זה ואין לתנין, המשול ולמצרים לפרעך ה' זרוע שגרמה וחללית להרגהיא
 ודחק. תרומם, היא תנק המחוללת וזרועך שר-לואפשר

 בו. הלכו שועלים ששמם צית הר על יח: ה, איכה פי על151.

 כחבצלת, ותפרח ערבה תגל וציה מדבר יששום אי לה, ישעיהו פי על15%.

 רבינו. של  תיספת ובשרה, המלהי753.
 ה'. לתשועת ודומם ויחיל טוב בו; ג. איבה פי  על154.

 שם. ובמפרשים בא בב, בתהלים האמור פי על נשמתו,155,
 עמך. לישע יצאת יג: ג, חבקוק פי על156,
 אלקים ה' ומגן שמש כי כגת: במגן, גם משמש 'שמש' ובהגנתו. ה' בצל לפסות בקשה157.
 יב(. פד,)תהלים

 יומם לצל תהיה וסוכה ו: ד, ישעיהו פי על158.
 מתורב_

, ראשם. על עולם ושמתת ברנה ציון ובאו ישובון ה' ופרויי י: לה. פרק ישעיהו פי על159.
 ~14"ים"
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 ישראלאורכד

 סולק אלועזרהרב
 ירושלים אריה, תפארתראה,כ

 נכרית פאה ברין שבע" ה"בארתשובת
 וביאורים הערותבתוספת

 כל הב"ש דבר' נזף על החשוכה בגוף מצוינים האחרונים .הערות כמלואה, התשונה כלהכ.~
 משנהא כותרות וכתוספת הרש, .קוו.ע ופיסוק מקומה. עלתשובה

 יח סימן שבעב בארשו"ת
 הש"נן דברי)ציטוט

 מצאתי וכו' נכרי' בפאה אפשר לך אמר יה"ק ע"נ( נח ,ין שאמר מי פרק כנזירגרסינן
 נעי שחינן משש ונעץ בגליון שםכתוב

 לשערות ביתר מכאן לי נראד וז"ל ;נטיס( השש,
 עכ"ל. בעז יהושע בראשיהן נותנות נשואותשהנשים

 הש"ג בעל בין הגדולה המחלוקת 'רועה הנהא(
 הב"ש לבעל נכרית, פאה שמתיר הב"י( בזמן)שהיה
 קולמסים. הרבה נשתברו כבר זה בענין ,הנההאוסר.
 דת בספר )עיין בענין תשובות של רבות עשרותונכתבו
 זה( בענין פוסקים כשבעים שליקט כהלכתהיהודית

 שמותר, - להלכה הש"ג את העתיק הרמ"איהנה
 ועוד ,המ"ב, הרב. והשו"ע המ"א, הלכוובעקבותיו

 - כב"מ פסקו פוכוקים הרבה מאידך פוסקים.הרבה
 בענין הפלפולים לכל היסוד ועוד. החת'ש היעב"ץכמו
 קצינלנבוגן( מהר"' דברי )שהעתיק הב"ש תשובתה,א
 כיון הסוגיא לכל הפינה אכן היא ז. חשוכה להלן,עיין

 זוית הגיח לא כמעט הסוגיא כל את הקיףשבדבריו
 המגן והנה האחרונים, כל פלפלו ובדבריו ביאר,שלא

 שהתזך הרמ"א דברי על כתב ה( ס"ק ל'ה )ס,'אברהם
 נכרית:בפאה

 רפוס בשו"ע הוא וכן כצ"ל נכרית: פאה"וכיש

 דסותר א( אות א נט, )שכה בש"ג וכ"כויוציאה

 )פר.ב( דשבת ו' פרק ממשור כראיחאלכתחילה
 )סף שבע כבאר דלא וכר, שער מחוטי אשה,וצאה

 כדברים ספר. בסוף והאריך עליי שחולוית(
 י"ר" כעיף ש"ג סימן עייןרחויים

 רחזימ" "דברים הם אמאי כירט לא המנ"אוהנה
 לבד שיראה המעף על וסמך בקיצור לדברכדרכו

 של הקצף 'צא אמאי לבאר ויש לדבריו.המ'רכות
 דחיות את ונציין הג"ש דברי נעתיק ילהלןהמ"ג
 )או"ח גיבורים המגן בעיקר אחרונ'ם כמה ע"ידבריו

 ומשיב" "~ואל בעל הגאון גיס, תרי מהני עה(ס"
 להלכה. המ"כ שהעתיקו מרדכי" "מאמר בעלוהגאון
 וממלא הנזב'ע )תלמיד מאהבה" ה"תשובה דבריוגם

 וה'"שועות 'צחק" וה"בית פראג(. ברבטתמקימו
 ועון.זעקב'

 של הנכדים שהיו המג"ג דברי להעתיקמענין

 שהנבאה התשובה הועתקה )שממנו מינץהמהר"'
 כתבו: דבריו לדחות שהאריכו ואחרבב"ש(

 הלז בפסק שהאריך מינק[ ]המהרני זקנינו"ץ.וגם

 שראה כשביל שמים לשם היה שכוונתו ספקכלי

 לעכו"ם לרמוה היה כוונתם שמו ההוא בעהשנפרץ

 על מדנים לעורר טהרה ריח ליבתה ליבהווע"כ
ז".....

 הקצר: בפי' כתבווכן

 כשם הביא שבע והבאר הש"ג, כשם הר"מ"כ"כ

 על שחלק ז"ל קאןייעליכוגין מוהר'י הגאוןזקנינו

 כמ"ש מכריעות אינן שראיותיו ובאמתזה.
 כה וגרר מעא כקש זקנים כי האמה אמלבשה"ג,

 להחמיר". וראויגרר

 דבריהם. בסוף וכתבו שהאריכועי"ש

 מדוזדין"- הב"ש ובדי ש"ק רמ"א כתב יפה-וע"כ

 על האחרונים השגות את הכנסנו דלהלןבתשוגה

 דיבור התשובה דגרי גוף על מצוימס הב"ש.דברי
 להתרשם הקורא שיזבל כדי אוסמו. עלדיבור

 בק ראשנו להגנים המטרה שאין כמובןמהרברים,

 השגות הבאנו אלא תבל, מצוקי גבוהיםהרים
 יאלו ואלו סכך, ובתוספת הב"ש, ראיות עלהאחרונים

 - זאת תשובה אחרי מצ"ב ובנוסף חיים. אלוקיםדברי
 ראיות הרבה עור נכוית פאה דין על נרחבמאמר
 וכו'. ישראל ,מנהג הגמ'מסוגית
 ישראל בן בער יששכר רבי - שבע" "באר בעלב(
 בשנת בערך פולין, בפוזן, כולד איילנבורג פרנסלעזער
 שפ"נ ה"א בשנת מורביה, באוסכורליץ, ונפטר ש"יה"א

 הלבוש פיר,שו בעל יפהי מרדכי ר' אצל למד הואבפוזז
 )הממ"ע(. עימים תאירת ספר בעל אצל וכן ערוך,לשלחן



כה ישניםשפתי

 אמתניתין יוצאה אשה כמה במרק שלו דגבורים בשלטי הנזכר החכם זה כתבוכן
 היוצאות לנשים וסמך ראיד להביא נלע"ד וז"ל: כחצר נכרית ובפאה כבכול אשהיוצאה
 חברותיהן שערות נושאות שערן קליעת במקום אמל נשואות כשהן שלהן שערותבכסוי
 יוצאת שהאשה ס-ר דף יוצאה אשה במה בפרק דשנינו מההיא בלעז קרי:אל"ושקורין
 הרבה נאה שער בו ידבקו מגבעת היא פאה כי המפרשים ופירשו בשכת :כריתכפאה
 מתניתין סיירי נשואה כאשה והתם בשער שתתקשט כדי ראשה על האשה אותווהשים

 פאה והאי מיירי דבנשואה דרי בעלה על תתגנה שלא משום דהטעם בגמראמדקארר
 להתקשט ישראל בנות שמותרות להדיא ומשמע הקרינא"ל אלו כעין ממש הוינכרית
 כשר גם ונראה ממש לבשרה הדבוק בשער אלא הוי לא דקאמי ערוה באשה דשערבהן
 דא"כ גפרית הפאות על מידי או צעיף משימות שהיו לומר ואין עד וכו' השיערעם

 בעלת שתראה בשביל אלא הוי לא קשוט אותו של עצמו כל הרי קשוט ההוא אהנ'מאי
 עכ"ל. מגולות בשערות שהולכות דמיירי פשיטא אלאשער

 מנוסה[ בפאה מיירי,המשנה

 שכתב קצנאילנבוגיזו ז"ל יהודה מהר"ר המובדק הרם יד בכתיבת כתוב מצאתיואני
 והמפרשים והגמרא המשנד חכמי אבותינו לנו שהנחילו העיר זו ולא הדרך זה לאעליו

 היתר ששנו דמה בכותחא מכיעתא יותר הרבה פשוט שהדבר מפני ז"ל,והפוסקים
 השבכה תחת מכוסה נכרית כפאה דוקא מיירי גמרא ככולי נכרית כפאה ולצאתלהתקשט

 ממשי. לבשרה מדבוקות השערוה כמו רריר ראשהועל

 בחיבור, שכללם יתשובות, לגמרא פירושים חיברהוא
 קילח כרב, כיהן שבה איטליה. מגאר,צ'יה, שבע.כאר
 בדרכו הסכמותיהם. את לקבל צפת לרבני חיבורואת

 הוא שבצבת האשכנזית הקהילה רבנ,ת משרתלקבל
נפטר_

 פדאוה המהר"כו של בנו היה מינץ מהר"יג(
 הרמ"א שהביאו מאכזבה מהינוס שו"ת בעל בפג").)כ".ש"נ

 רב, של .חבירן פולאק, יעקב רבי של תלמידו 'היה פעמים.ה-בה

 טלהרמ"אן דבו טה,ר שכנאשלם

 הגדולים: שבן החיד"א.י"ל
 מפאדוכה, מהפרם הגאל בן יהודה-מוהר,'-

 וסי קכ'ץ סי' בהשוכוהיו מור"ם עם וטרישקיל
 כחב יהודה ומהר"ר קכ"ח ס' משיבו ומור.םקכז
 ק"ל" ס" וע.'ש קכךא כילו

 שמו שחותם הרמייא בשויית בחשובות שםועיין
 והוא פאדווה,. מוהר'ס בן קצנעלב,יגן יהודא"עימזאל
 מינץ, המהר'י  של נינו והיה מינץ". מהר"י "דרשותבעל
 מינץג יהודא ,רבי מינץ מהר"י הוא הדורות סדרוא"ב
 - בנו קצענלבןנה. האיר )רבי פאדובא מהר"מ - בנוחתן

 מהר"י "דרשות ועל קצנעלב.'גן 'הודא שמואלרבי
 ניח, מרוץ( )מס"ט מרץ משך רבי זם ה'ה )יבמסןמינץ".
 והיה בתשובותיו. כמובא טייץ המהררי של דודו 1, היהגטתצא
 מי)ד( מהד"ם שו"ת )חיבר כב סי' נמוש לתה"ד שאליתשיאל

 איירי בחצר המשנה שהתירה שסה היינו7(
 איירי שמתני' ל,מר אחרת דרן כתג שהב"ש להלן )ע"זמכוסה.
 איירי בחצר שאהי' קאי כא, אן מחצר. רק חתייהבמתלה
 שרי שבחצר הב"ש הוכית להלן הרי צ"ב והנהבמכוסה(.
 שעכשיו וצ"ל ראשה. מכסה אמאי א"כ כיסוי בלאאפי'
 לפי טקאי י"ל או כיס,י. בעי' בחצר שגס סוברעדיי,
 רבים בה שבקעי בחצך אף איירי דמתני' להלןמש"כ
 כיסוי. בעי' לכו"עושם

 שאיירי זו כדרך לפרש רצה לא שהש"גוהטעם
 מה בעצביו: שכתב השעג טע:ונ א. בחצר. אףשמכיסה
 הב"ש של ת" ס"ל ולא מכוסה. כשהוא זה הואקישוט
 קאי .הוא זה. פי' על תמיהות כמה להלן עייןדלהלן
 אלא מועט ששערה לאשה אינה שהפאה הרמנ"סבשי'
 ס" )אזיח הישו"ע: קושית ג. קישוט. והוא הנשיםלכל
 הוצרכו אמאי ברה"ר אסורה מגילה פאה שאתע"ה(



 ישראלאורכן

 אותפ במו אלא בו הנכה נא וא"ב מועט. ששערן ~שים בשביל רק מיועדת הפאה]גי
 מכוסה[ היינו -הנשים

 שלא וכד' מועט שערן שהיה הנשים דוקא אלא נכרית כפאה רגילות היו לאכי
 נכרית מאה בשערן לקשור רגילות היו לנשים ניוול שהוא שערן במעוט בעליהןירגישו
 כלל. כה רגילות היו לא הרבה שערן שהיה הנשים אבל הרבה, שער בעלת שתראהכדי

 כו' נכרית בפאה אפשר לך אמר וח"ק בשמעתין שאומר מי פרק בנזיר בהדיאכדמוכח

 ותשכחה. דוק לעילשהכאתי

 נכרית פאה ז"ל מברטנורה ור"ע הערוך וכן דערכיזי פ"ק בסוף בהדיא פרש"יוכן
 שהוא כמו שנראה לשערן נכרית נשים שיער לקשור מועט ששערן נשים היורגילים
 קשור אוהו של עצמו שכל בהדיא משמע שערן שהוא כמז שנראה ומדכתבו ע"כ.שער,
 הדבוק עצמה של הרבה שיער בעלת שתראה בשביל אלא הוי לא זו נכרית פאהשל

 ממש לבשרה הדבוק עצמה רשיער רכשם לומר אתה צריך בהכרחי א"כ ממש.לבשרה
 היתה עצמה בשיער הקשורה זו נכרית פאה כך רדיד, ראשה ועל השבכה תחתמכוסה
 בסמוך. שאפרש טעמימח מכמה רדיד ראשה ועל השבכה תחת עמהןמכובד

 משאר )טפ, בחצר מכוסה פאה לה להתירחכמים
 על תתגנה שלא כדי וושטי( ב)מ' עי"ש שאסרותנשיטים
 לכה"ר כך שתצא חשש אין )ואז מגולה. בבאה שתלךבעלה,

 שתעשה ור"ח הב"ש, לשי' לרס"ר מגולה בפאה ללכת אשורשהר'

 להנתגאר אמנם כז1- הכלבת לא בחול )ם שהדי ועודאיס.רים.
 שאייד' ס"ל או נחרר פ"נ שאסי, לשי' הב"כ' קא, שכאןלע,ל
 שלרוב האמת לכ' אבל ואת. קושיא ל"ק א"כ רבים בהבבקעי

 רבים, בה בקע' שאייר, הנרה א'ן )וגם בנוצר. ל-ר מותרפיסקים
 ננשל וגם הישז"נ. זזש,ת קופד דבים( נקעי לא חצר סתםאדרבא

 למר שא"א קושיות עוד להלן ,עיק לכסית. צו,נך מה מבןלא

 במכוסה.שאייוי

 מיועד נכרית שפאה משמע שם שהרי כוונתוה(
 לשת שאדרבא בזה לפקפק יש אמנם "מגולחת".לאשה
 דבר הוא נכרית שפאה משמע נכרית בפאה אכשרהגמ'
 יכולה מגולחת שהוא ד אשה וגם - נשים להרבהנפוץ

 מגולחות. נשינו עוד הין לא וודאי שהר, ברהלהשתמש
 כאן. יש ראיה מהא"כ

 של ראיתו שכל הביא בעצם, שהב"ש להלן ע'ק11
 רש"י על שחולק הרמכ"ם שי' על רק ממסדתהש"ג
 שרוצה אשה לכל ה'א נכרית פאה שמטרתוסובר

 וגם מועט. עשרה לאשה רק ואינה בשערלהתיפות

 לאשה שתעד הפי' השמיט ובערכיו בשבת בעצמורש"י
 שחייבים שמודה י"ל שבשבת כי,ן מועט.ששערה
 להדיא ,כ"כ הרמב"ם. וכפי' הנשים. לכל שאיידילכרש
 הערה להלן ועיין סי'קיד. לנר )מהערוך צנן בניןבשו"ת

 כמו "שנראה הלשון שלולא - כוונתו כנראהז(
 נכרית פאה המשנה את לפרש מקנם היה שעוןעשהוא
 עק את מטעה אים אבל משיער, העשוי "ק,שיט"סתם
 של שטריימל כעין ממש, שערה שזה לחשובהרדאה
 חיגת משערות העשויה שער אדרת - פחזה אואנשים,
וכדו'.
 מראית א. להלן: כמוש"כ היינו טעמים כמהח(
 - "רדיד' מדין ד. דערכין. סוגיא ג, דנדנו סוגיא ב.עק.
 לבעליהם. בתקנתן הועילו מה ה. יהודית.דת

 בדבריו המעיין דכויו: בביאור לתמוה ,ש~נאמת
 . העצומה העיקרית הקושיא את הקשה שלארואה

 מועט ששערה באשה כאן שאיירי שהוכיח מהע"פ
 להדמות היא מטרתה כל בשערותיה,ומתביישת
 שאר הרי וא"ב מרובה. שער להם שיש אחרותלנשים
  ברשיעי  )דאטו השער בכסוי הולכות וודאיהנשים
 הולכת גם ע"כ לחס להדמות שרוצה היא וא"בעסקינו(

 לאואר להדמות מטרתה כל זה שהרי הפאה, עלבכסוי

 איך ועוד הולכינו, שהם כמו הולכת ע"כ וא"כהנשים
 לה שיש כולס ידעו אז שהרי שער בגלוי שתלךיתכן
 האמית', שערה ולא נכרית פאה שזה ויגלו מועטשער
 מטרת שעיקר צ"ל ע"כ וא"כ שער. בגילוי הולכתולכן
 יזוז שמא או הסבכה להגביה הג"ש כדברי אוהפאה

 ראש. בגילת ללכת מותר שטס לחצר אוממקומו.

 הקבס רק ה,א כנ"ל להקשות גמק~םוהב"ש

 מטרתן וכל מיעט ששערן לנשים רק זה פאהשע"כ
 במגולה שאיירי יתכן לא שא"כ וכתב שער, כמושיראה



כז ישניםשפתי

 עין[ מראית משום פאה לאסורויש
 קשוט ההוא מהני מאי דא"כ : באמרו הכנין באמת זו סברא הנזכר החכם שסתרומה

 פשיטא אלא שיער כעלה שהראה כשכיל אלא הוי לא קשוט איתו של עצמו כלהוי
 וכו'. מגולות כשערות שהולכותדמיירי

 פאה של שהשערות ר"ל שער בעלת שתראה כשביל שאמרו מה שהבין מדבריונראה
 עצמה לשיער נכרית הסאה להחזיק אותו להטעות הרואה עין לחוש נראות יהיונכוית
 מותר שיהיה הדעת על יעלה איך כי דעהא מהאי ליצלן רחמנא ממש. לבשרההדבוק
 התורה מן אסור מגולה עצמה בשיער לצאת דהא משה דת על כעוברת עצמהלהראות
 ותנא האשה ראש את ופרע דכתיב היא דאורייתא פרוע ראשה המדיר בפרקכדאיתא

 דברים הרבה והלא וכו' ראש בפרוע יצאו שלא ישראל לבנוה אזהרה ישמעאל ר'דבי
 העיןט. מראית מפני לנשים חכמיםאסרו
 אפי' ימטפחת. ומי רדיד שצריך מהרמנ"ם שמשמע - -רדיד- דין משום יאסור]יש
 היטב[ מנסה המטפחתאם

 מנהג הוא יהודית דת היא ואיזו אישות מהלכות בפס"ד הרמב"ם כתב דהאועוד

 עליה ואין פרוע וראשה מפולש למבוי או לשוק יוצאה ישראל בנות שנהגוהצניעות
 קט"ו בסימן העזר אבן והטור כו' במטפחת מכוסה ששערה אע"פ הנשים ככלרדיד

 קלתה אלא לגמרי פרוע אין אפילו פרוע וראשה יוצאה יהודית דת היא ואיזו שכתבאחר
 שמכוסה אע"פ הרמב"ם בשם וכתב חזר כו' כצעיף מכוסה שאינה כיוןבראשה

 כו'. הנשים ככל רדיד עליה שאין כיוןבמטפחת

 גומיה הטור מבדברי טפי האלה הרמב"ם בדברי איבא חידוש מאי למירקואיכא
 הנזכר קלתא כמקוס מטפחת כתכ למה למידק איכא גופיה הרמכ"ם ועלהמוקומים.

 סגי רלא מיבעי' דלא זה חידוש לאשמועינן בא רהרמב"ם ונ"ל סל. שפירושובגמרא
 שאינן לפי מקומות בכמה חלול הוא שהרי השערוה לגמרי מכסה שאינו לחורבקלתה
 שמכוסה אע"פ אלא י'. בסימן הדשן תרומת בעל כהביא שכתב כמו 'פהקלועין

 דמטפחת לומר אפשר וכבר סגי. לא אפ"ה השערות לגמרי מכסה שהואבמטפחת

 זה חידוש לאשמועינן הרמכ"ם ובא השער לכסוי ביחוד דעכיר ר"ל הרמכ"םדקאמר

 ד' סעיף קמ'"א סי' כיום וע' חרקירי דלאהעין. שיראה וכפי בסמוך, שיקשה טעמים" "מכמהמטם

 האיך כן נהגו הנשים דבל בזה וב"שכהגהה. כמוש"כ קשה כ"כ אינם קושיותיו כלבמעיין
 עב"ם ויהודית, משה רת על יעברו דכלהואפשר בריקומו. דבר כל ~הבאנוהאחרונים

 ריעו ]א.ה. דאורייתא רהוא דסובר למאזמכ"ש שייך שלא לש"ג מנדה שבעקרון מדבריו נראהט(

 דסובר מהבה"ד לאפוקי ראורייתא שערפריעת חדרה אסרה לא שהרי נכרית פאה הדין מעיקרלאכוור

 פיאה שהוא הכל ישפטו וע"מ מררבנו1 רקשהוא 'לפראית תשש שיש טוען אך פאה. ולא ממש שעראלא

נכריות" תירצו: גיבורים ונמגןעין"

 לגזור לבד מדעתם שא"א הוכיח אג"ם ובשר'ת מראית משום נכריית בפיאה לחוש דבריו גוף"וגם

 והגא,מם, חז"ל שגזרו מה רק אלא מ"ע מראית שייך לא כן שנהגו ברבים למעדהעק,



 ישראלאורכה

 לכסו ביחוד עביר דלא חרא לגריעותא תרתי בו שיש לחוד בקלחה סגי דלא מכעי'דלא
 מחמו מעליא כיסוי שאינו ועוד המדיר בפ' כרפרש"י יפשתן פלך מי לתת אלאהשיער
 שמכוסו אע"פ אלא השערות לגמרי לכסות יכול ואינו חלולים נקביס מלאשהוא

 השערוו לגמרי מכסה שהוא מעליא כסוי הוא וגם השיער לכסוי כיחוד דעבידבמטפחת
 השיע, לכסוי ביחוד ודעכידי בעינן, גמורים כסויים דשני - משום סגי לאאמ"ה

 שנהג יהדות מנהג דזהו משום רדיד, המטפחת ועל לה והדומה שבכה אוכמטפחת

 קלתא. הגמרא נקט דוקא ולאו ישראלבנות

 טפ לחוד מגולה נכרית בפאה לצאת מותר שירא הדעת על יעלה היאךוהשתא

 השערוה'. לגמרי מכסה הוא וגם השער לכסוי ביחוד דעבידממטפחת

 האלו הרבוים על בתג מח סי' מאהבה בתשובהי,
 הב"ש:של

 לומר סובלתן הדעת אין האלה הדברים-הנה
 וצריך כלי, בתוך כלי צריך האשה ראשששער
 יעלה ואיך כסוי, לשם ביחור רעכיר לשמדעבור
 שאיגד דכא מדעתי הוסיף משה שרבינו זעתעל

 הדבר מגוף שישחוק "לא עור ולא בתלמוד,גזבר
 זה חידוש לר ומנא קלתה. היינו הש-סשנוכר
 להזכיר ולא הס רעוד כגמרא. וזכר שלאמאחר
 ולהיות ישראל בגוה לגרש רשות או מצוהלהיות
 שהן להמציא כרטיות בסברוח כתובה בלאיוצאות
 מפורשים שאינם ברברים יהודית דה עלעוכרות
 והראשוניכ.כגמרא

 בזה. שגה הקדושה תורתו כבור במדילתדבאמת

 רשת מעשה נמי היא דדמב-ם פנקס המטבחתכי
 מכסים שאינם היא אחת וקלתה ומטפחת סל.כמו
 לשון תה מתחתיהן. נראות והשערות הראשכל

 סל קלתה ופירש"י קט"ו סימן ריש אה"עהב"ח
 מטפחת היא קלחה דפי' נראה הרמכ-ם ומדבריכו'

 ואפ"ה שככוח כמו הסל כנקבי נקבים בהשיש

 תצא דנדים נכל צעיף פי רדיד עליה שאץכין
 הטור שכתב וזהו קלת, הערוך וב-נ כחובהבלא
 אלא כפירש"' קלתה רוקא רלאו הרמב"כבשם
 השערות כל הכטה שאינן דבר וכל :טפחהה-ה

 שמואל בית ועתן יהודית. דת הוי אז נשיםכדרך
 מרק סוף כירושלמי דאמרי' והיינו מק"ט.שם

 אין שלה בקפליטין היוצאת י"ר בשם ר"חהמדיך
 אבל לחצר דתימר הדא מרועה ראשה משוםבהם

 כו' פרועה וראשה יוצאה משום כה ישלמבוי

 השערות. כל מכסה שאתה כסוי נמי זהקפלוטין

 ר"ת הראש פרוע משום בנה אין פנים בל עלאכל

 הנ"ל הרמב"ט על הפרישה דברי לצטטוראוי
 קט,(: ,אהע"זשכתב

 לעיל וכמ"ש טלית כמו גופה כל שמ החופה"רדיד
 באותו בכך שדרכן ר"ל אנשים ככל : עגסימן

 כתב רהא כעולם הנשים ככל ר"ל אין אבלמקום

 לצאת שלא הנשים שדרך בסקוס עג מימןלעיל

 רריד עליה שיהיה ער לכר ראשה שעלבכיפה
 א. ברדיר לצאת נוהגיך מקים בכל שאיןמשמע
 _" למטסחת כיפה בק חילוק שישי"ל
 רדיד שדין או האחרונים תירוצי עיט לנוהיוצא

 כגון היטב מנסה אינה התחתונה המטפחת אם רקהנא
 הרמב"ם יבף פי' קט,, אהע"ו הב"ח )כ"כ נקבים בהשיש

 מטפחת הייה קלתה הגמ' שפל המטפחת. על באסף ךדירשהצר'ד

 הג', נתר כרישה דעת נדאה וכן רדיד, ןם צרוך לנן נקביסעם

 בתה"ד וכ"כ במאירי, וב-נ בשטמתך, הובא במהור'ק רש"'ור'נ

 שמכסה בפאה זה ל"ש זה כל תדאי זה תי' ולפי "(.ס"
 אבא מהורב"צ לצ,ח אזר בשרת כן לבאר האו,ן )וקהיסג.

 שסותר הרמב"ס מרבוי גן והבףח 'א סי' ל'א אר'ח זצ"לשאנל

 ששעוה אע"פ רדיד שבעי נתב נועג אישות דבהלכות עצמואת

 כתב 'א הל' ל'א ובפרק ישראל, בנות מנהג שהא כ,המכוסה

 עג,א ובסי קטו,ד אהע"ז ע"ז בשר,ע וכן המקזסותן במנהגשתלוי

 הן"'ל( בפרישה שהקשהוכפ'

 דעת שביאר נראה הדרישה של הא' בתי'אמנם
 רק תהג וזה המקומי מנהג לכי שתלתהרמב"מ

 ),לכי-ז כפרשה(. )כמושתן לצניע,ת, כך הנוהגיםבמקומות
 ה"בית ודינת זה, איסור שיץ אולי בפאה נהם שלאנמקות

 אמנם הפר,שה. של א' כתי' לכאורה משמעשמואל'
 גם שאטרי שסובר הביל הנ"ל מאהבהעב"תשזבה
 שלא במקנם  איירי בלהב)ריס  לררך  כרוע מכסהשאינו
 שדעת לבאר האריר 'א פרק וכד'ך' -כות ).בס' בפאה.בהט

 רק הוא רדיד שדין סברי כולס והצ'ט ,הד-מ והב"חהכד'שה



כס ישניתשכהי

 לבעליהפן בתקנתן הועילו מה מנויה פאהלאי
 על תתגנו שלא בתקנתן הועילו מה מגולה נכרית בפאה יוצאות היו דאלוועוד
 מגולות בשערות שהולכות יראו שבעליהן כיון הלא מועט שער להן שיש שידעובעליהן
 ממשיא בראשה המחוכרים עצמה שערות אלו שמין כברורידעו

 ~הן נגד מסנהדרין ראיה - מגועה בפאה שאיירי שבר)הש"ג

 היה ששערן הגם הנשים כל נכרית כפאה רגילות שהיו הנזכר החכם חשבואולי
 כדפרש"י ולא ראשן על אנשים שנושאים שער של כובע כמו קשוט להוסיף כדיהרבה
 לעיל. שהכאתי והערוךור"ע

 נכרית פאה המפרשים בשם הוא שכתב הפירוש הוא זה ושבוש לטעות שהביאוומה
 שתתקשט כדי ראשה על האשה אותו ותשים והרבה נאד שער בו ידבקו מגבעתהיא

 עכ"ל.בשער

 כמו קשוט לדוסיף כדי ראשה על מגולה האשה אותו תשים מגבעת דהאי סברהוא
 ראשזיב. על אנשים שנושאים שיער שלכובע

 אחד( נב.סו.ממסתפקים

 א' כתי' סובר שכנראה שבע הבאר דעת יובןועתה

 סמר לכן בפאה ללכת נהגו לא ובמקמו הדרישה,של
 איסיר. כאןשיש

 עה( ]סי' גיבורים במגן כתב.'א(

 לא מגולוה נכריות כשיאוה יוצאות ראם"ומ.ש
 כיון בעלה על תחגנה שלא כדי הטעםשייך

 לפעמ'ד עצמן. של השערות שאי, ריאיןרהבעליס
 מ"מ מילתא הליא בידיעה דאטו קושיאאעו

 ותדע שיער. לה היה כאלו רנראית הואקישוט

 שיורע אף נכריות -מאד אמשך בנזיר אמרושהרי
 באשה אפשי אי לותר יכוו ולא שערה.שתגיך
 יש שע"פ כיון עצמה שי שיער לה שאיןמגולחת

 עצמך של בסיעו כמו נכרךה בסיאה הקישובלך

 למשיה" סדר בקש כיק ,הגוצ'י האי~ר,נים הנהיב(
 זו כ,ברא נקטו ועוד( לאברהם ובחסי קדישא, סבאורשית
 בדבריו דייק ההי"ג שהרי הש"ג_ דברי בביאורלאמת
 פיהמ"ש שי' לחמי ממרחק יחביא רש"י פי',השמיט
 וס"ל הרמב"ם( לשי' ראיות כמה ועי"ש להל, )ע"ללהרמב"ה

 בביאור לרש'ע הרמב"ם ב,ן יסודית רח' כאןשיש
 )עיין הנ"ל הראשונים על חולק ,הרמב"ת הפ"נמסרת
 שפ"נ וכר'ל כרשויי(, ס"ל לא שע"כ מדבריו ראיותלהלן
 מגולה בפאה מוהלכז היום כמו הנשים לבלנועדה
 וכו'. מועט ששערה לאשר כלל הזכיר ולאברה"ר,

 שמטרח כיון הרי פ"נ להתיר ראיה הביא אייךדאל'ע
 שהנשים במקום הלכה ע"כ לנשים להדמותהל,בתה
 מכוסה. ברה"ר או בחצר או שער בג,לוימותרות
 חולק שרש"י לומר א,ן הש"ג שלדעת כמובןוהנה

 שמונה פליגי לא שהרי א. פאה יאוסר הרמב"םעל
 הפאה בציור פליגי רק נכרית. בפאה ראש""פרועת
 "ראיה" אין לרש"' ואמנם חד'ל, בזמן שיהבנכרית
 ראיה יש הרמב"ס שלפ" שמצינו כיון אמנםלהתר
 חיתי כוהיכי וכדר( "פדינ,ת. זה שאין מסברא )ומבקלהתר
 וכדו'. פריצות שזה מסברא הסבור יחלוק שושניילומר

 לאיסורי "ראיה" לו אק הב"ש תשובת כל לאורךשהרי
 שי' לפי אם סגי וא"ב המתירים, ראית דותה רקהוא
 שפאה וס"ל שמותר, מהבתגיא יוצא בראשוניםאחת
 מזה ומלבד ב. להתיר. מהני וכו', פריצות אינהנכרית

 כפי שער" "חוטי מדין להתיר ראיה יש לרש'ע גםהרי
 ראיה הביאו והגמא שהמ"א להלן במאמרשיבואר
 להלן ועיין נכוית. מפאה ולא שער" "חוטי מדיןלהתיר
 א"כ מפמ"ג. מוכת וכן והפרישה הר"מ דעת גםשכך
 נכריות" "פאה עני, בכי' כרש"י שקי"ל שאע"פפשט
 תחרטי דסוגיא מכת התירו והמנ"א תד"מאעפ"כ
 יסולא לרמב"ם יודה שרש"י יתכן באמת ג.שער".
 שהרי הרמב"ם. שכתב כמו פאה בסוג אייירידשבת
 עיקר השמיט )סד:( בשבת והן )קיב,( בסנהדרין הןרוי'ע

 מועט. ששערה לאשה מיועדת שהיא לראההביאור
 בערכק ורק סתם. לנוי שהוא כתבאלא

 )ז"
 שהוא כתב

 )מבעל צ,ון בנין בשועת ועיין מיעט. ששערןלנשים

 שהיי תותבות שימם בעמן סוט הדן קיו, סי' לנר"ה"ערוך



 ישראלאורל

 לרבי ליה קטבעיא מאי דא"כ אוריין בר שום דעת על 'עלה ולא עלה לא ודאיוזה
 מהו צדקניות של נכריה פאה הנדחת עיר לענין קיב.[ ]סנהלרין חלק כפרק חנין בריוסי

 דעכיד כיון היא כמלבושה פשיטא ונשרף היא כמלכזשה או וניצול היא כגופהאי
 קשוטיו. של שלה מלבוש משאר זה קשוט שנא דמאי בעלמא קשוטלהוסיף

 להיכיח עי"ש ראיות בכמה האריך נאסר, זה אםלמת
 רש"י גם דשבת .ההיא איבא, נכר'ות פאות מונאדתר'
 מוכרחים באמת והנה הרמב"ם. בדברי שאייר.מידה
 נכח_( דנזיר בסוגיא שהרי סאה סוגי כמה שישלגמר

 שתקשור כלל שייך לא הרי ושם מגולחת גאשהאיירי
 שערה. "עם" הפאהאת

 מועט ששערה באשה איירי שלא מהגמ'ראיה
 צ"ב נכרית פאה מגדר בערנין רש"' של פירושוהנה

 אמר הני שנא מאי "...ורב סו:ן )שבת בגמ' מבוארשהר'
 בנדתה והדוה כדתניא בעלה על תתגנה שלא כדיעולא
 ולא תפקוס דלא תכחיל שלא אמרו הראשוניםזקנים

 כן אם ולימד ר"ע שבא עד צבעונין בבגדיתתקשט
 תה אלא מגרשה בעלה ונמצא בעלה על מגנהאתה
 ואם במינר' שתבא עד תהא בנדתה בנדתה והדוהת"ל
 זכי מועט, ששערה בנשים רק הוא פאה של תכשיטכל
 דלישנא סתמא מעטות. לנשינו רק )עשתה התקנהבל

 שעשו התקנה שכל לפרית ודוחק לכולן_ שנעשהמשמע
 שאר א"כ גגם קרחת. אשה לאותה רק היהחכמים
 בבעליהם. על ויתגנו תכשיטים להם יהיה לאנשים

 רש"י נקט לא אמאי יותר יובן להלןולהמבואר
 סוגית סכני א. בערכין, כמו הכאה דוגמת אתבשבת
 שאיירי משמע תתגנה", "שלא כדי שהתיר, הנ"להגמ'
 שמוכח כפי וגם ב. וכרלעיל. הרגילות הנשיםבכל

 שאיירי לפרגד יחנן לא להלן( )'בואר הגמ'מסוגית
 לרב שלפא דלמא טייך היה לא דאל"כ מכוסה,בפאה
 הגמ' שרצתה בערכיו זרק באר'כות(. ולהל. כמאמך,עיין
 שאיירי לפרש רש"י הוצרך כ"גופה" שחשיבאל,מר

 מועט. ששערה לאשה ונועדשקשור
 שהרי הרמב"ם, כפי' נקטו הפוסקים שכל נראהגם

 הראשונים אותם לשון כלל הביאו לאהפושקים
 גדרך הלכו אלא מועט", "ששערה לאשהשאיירי
 כרפן ראשונים .שאר 1ש1"ע, ב"י בטור כךהרמב"ס

 באוצה שאיירי כלל הזכירו לא מ"ב. הרב, ושו"עועוד.
 כין כרמר'י דלא שנקטו .פשוט וכו'. מועטששערה
 דש"י, נגד כדמר,סשהלבה

 דהיינו )כוית "ראה )שנ,יח( השו"ע לשוןהנה
 להקשות אי! ,מערה", נתיך שקלעה שיערקליעת

 אס שאפי' נתבאר עשר א. כרש"י. שפוסק מוכחשמכאן
 מניזר פ"ר דין לענין אמנם לרשיי, קי"ל הכ'זגיאבביאור
 שכתב שערה" ש"בתוך האחרונים כתבו ג.כרמב"ם.
 ששערה באשה שאייר. כחב לא גלל ,שהרי דווקא לאוהשו"ע

 ,ב( משג"ז שן )סי' בפבו"ג עגן רש"'(. 3שי' אזיל לא א"כמ,עט

 אין דא"כ בתוך לזמר דל"ש נב_ ובשעה"צ ,שג,ס הם"בוכ"כ
 נפסוק אם גם ג. עי"ש( איסור שזה שעוה שתתירחשש

 עין שער חוטי מדין להתיר ראיה יש עדייןכפירש"'
 מודה רש"' שגם שי"ל לעיל נתבאר כבר ד.להלן.

 לרמב"ם. כמו פ") איירי דשבתשסוגיא

 כתבו: גיבורים כמגןיג(
 לן דאיכעיא קייב דף מסנהררין ראיה,.ושש
 כצנחו, להבין זכיה לא מהו צדפיות נשיםבשיער

 מבואר הראיה יראה ז' דף ובערכין שבוהמעיין

 בפיאה ד"ה בערכין בהדיא פירוש ורש"ילכיפך,
 הגשים היו דרנילות בצ'ק שהגיה מה כמינכריות
 כשערן, חכרוחיהן שעררת לקשור מועטכהישערן

 או הוא ושללה מזככים הוא אם הוא אבעיאועיקר
 ע"שי שליה עתה שאין אףכמלבוש

 כב"ש דלא הייה להסך" "כיגואר המג"גמש"כ
 ,מנה גמלגושה. א. נאפה אם שהאיבעיאשכתב
 וכו', ככובע זה אם כגופה שיהיה יתכן איךמקשה

 א"כ כנכסיה. או כמלבושה אם האיבעיא באמתאמנם

 שזה צד יש ואדרבא כטפה, שאים דפשיטאמבואר

 שלא פשיטא בשערה שקישרת נרש"י ואםכ"נכסיה"י

 כפ, והכל כנכסיה. שיחשב צד יש ואיך מלבושה,גרע

 ולא כמלבוש להיות צריך שלרמבדס הב"שהבנת
כגופה_

 בגורה דמחובר "אי הגב' לשון ד"ק הב"שוכנראה
 שהכוונה פי' להדיא רש"י הרי אמנם דמיא"כגזעה

 שהזכירו ):.( דערכין מסוגיא כן מוכח יביותרכמלבושה.
 הגמ' שכוברה בגמ' בהר'א מגואר שם לעי"ש.במג"ג
 דינו דילמא לגופה במחובר אפי' ספק לו היהשריב"ח
 המל"ג כתוב ולכן מלבושים, משאר וגרעכנכנייה

 הי"א שייך איך הב"ש דלשי' "להיפקר שםשמשמע
 )וכה שיותר ל'ל לב"ש אררבא ,וק מלבושה גרע שפאהלומר



לא ישניםשפתי

 לעיל'7. שכתבתי כמו והערוך כדפרש"י בהדיא מוכח שאמר מי פרק רבנזירמלכד
 חויקיפן והעדוד רש"י אמנם ה"פאה.. בצורת הרתב"ם פירוש עב תיוסד הש"ג,פי'

 שלא ומצאתיהו ודרשתיה חקרתיהו כבר המפרשים בשם הוא שכהב פירוש דרךועוד
 ודאי והא יוצאה. אשה כמה בפרק דשבת המשנה בפירוש לחוד הרמב"ם אלא כןפירש
 שער של במאה ולא שכת דהלכות בפי"ט שכתם כיון והערוך כדפירש"י סברדהוא

 משמע הרבה שער בעלת ולשון הרכה, שיער כעלת שתראה כדי ואשה עלשמנחת
 הפאה כאלו וא"ב ממש בראשה המחוברים עצמה שער הן זו נכרית המאה כאלושתראה
 שהיא לומר צריך כרחך על וא"ב ממש כראשה המחברים עצמה שער הן זונכרית
 לעילטי. שכתבתי הטעמים מכח עצמה שער כמומכוסה
 ממטעם תפתי!. שיעד יש כאיי! שידאה הסבכה  יהיריה - המניסה הפאהומטות
 תשי[ ונא פאה )תנו יכו שהאשחששו
 שהיה הנשים דוקא אלא נכרית בפאה להשתמש רגילות היו לא אם להקשותואין
 בחרו למה א"כ לנשים ניוול שהוא שערן במעוט בעליהן ירגישו שלא כדי מועטשערן
 השבכה רלפעמים משום די"ל בזה. וכיוצא פשתן או מבמשי יותר נכרי' בפאהדוקא

 מחוץ מעט נראה ראשה ושער מתרחבת היא בראשה קשורה לרפיון או ממקומונעתק
 בעליהןטז ירגישו שלא כרי פשתן או מבמשי יותר נכרית כפאה בחרו הלכךלצמחן

 מיועד נכרית שפאה משמע שם שהרי כוונתייד(
 לשון שאדרבא בזה לפקפק יש אמנם מגולחת.לאוצה
 דבר הוא נכרית טפאה משמע נכרית בבאה אפשרהגמ'
 יבולה מגולחת שהוא זו אשה וגם - נשים להרבהנפוץ

 מגולחות. נשים עוד היו לא וודאי שהרי בזהלהשתמש
 כאן, יש ראיה מהא"כ

 ראיה יותר בחיבורו ברמב"מ ראה מה צ"בט,(
 מכתטעמים שהכרח כתב ובסוף בתבוסה, שא',רילשי'
 - כוונתו וכנראה מהרמב"ם. הראיה אין א"כדלעיל
 היה הרביו' שיער בעלה שתראה "כד' הלשוןשלולא
 "קישוט" סתם נכרית פאה המשנה את לפרשמקום

 לחשיכ הרואה עין את מטעה אין אבל משיער.העשוי
 סר,וה או אנשים, של שטריימל כעין ממט, שערהשיה
 וכרו'. חיות משערות העשויה שער אדרת-

 שנראה זה בתי' הש"ג מיאן אמאי פשוט אמנםטז(
 יזוז אפי' א"כ שער "מעגד' לה יש איירי שהרי א.דחוק,
 להשקיע זה בשביל לה ולמה קרחת, לגמיי תראהלא

 אי הש"ג קושית לדוכתא הדרא וא"כ בפאה. רבממק
 הר"ן בחל מצינו ועוד ג. זה, קישוט מהני מאיבמכוסה

 ויראי וא"כ "לבך' ששערה לאשה היא שהפאה~במאירי
 כגמ' שמבואר מזה יקשה וטפי ג. בבוגולה,איירי

 ודוחק בעלה, על תתגנה שלא כדי פאה דווקאשהתירו

 וכו' הסבכה תזוז שמא משום תתגנה סלא לפרשגדול

 בעלה. יהיה אז בדיוקוכי
 וכתב יסודו, השנע בנה שעליז הרמב"ם לשוןגם
 משמע לא לעיל( )עת, הרמב"מ בדעת כן עלה שלאהב'א2
 א. מועט. ששערה לאשה שאיירי כרש"י שלומדכלל

 לאשה שאיירי כלל כתיב לא הספר מן חסר עיקרשהרי
 חולות חריגות לנשים שאיירי רפ"י ולדברימיוחדת,
 הפאה לצורך הנייבה שהשקר יתכן איך מועט,ששערן

 "כדי הרמב"ם לשון גם ב. הרמב"ם. יכתובלא
 אין לדבריו שהרי כב"ש. ל"מ בשער"שתתקשט
 להלן( ,עיין הסבכה מוגבה שזה בזה אלא בשערהקישוט

 משמע גם ,ה )ומלשון יוזז שמא היא שער שמתנים הסיבהוכל

 נכו האמיתי( שערה שאינו לכל שניכר שטריימל גסו עשוישאינן

 לא הכל לנח שעושיו כתב קוד כסנהדרין רש"יבליינו
 הרמג"ס ג. הסבכה. להגביה רק היא שהמטרהמשמע
 כדברי ואי והרבה". גאה שיער בו 'אבמדבקיםכתג
 וכו' הסבכה את להגביה ועיקרו במכוכוה שא"ריהב"ש

 קטן הרגע בשביל וכי במיוחד "נאה" שער צריךמה
 הרכוב"ם לשון ד. "נאה". צריך ממקומו יזוזשמא

 והולכים השבכה תחת זה אם ארעי_" דרך,תשים."
 "דרך לשון ל'כ מתאים לא בעוה"ר וגם בחצר גםבזה

 ולא גבוהה כלל גדרך היא מגבעת גם ה.ארעי",
 שלא הגן"ג הסיק ומזה בסבכה. הכל שמכסיםמסתבר



 ישראלאורלב

 ברה"ר[ )התיר ראיה ואט בחצר איירי מתני' מנויה בפאה שאיירי כש"ג )אמר]אפי'

 ולצאת לההקשט היתר ששנו דטה טעותיד הנזכר להחכם ליה יהבינן הוה איואפילו
 אינו אפ"ה לגמרי. מגולה נכרית בפאה מיירי הנזכרים מקומות דני בכל נכריתכפאה
 נכרית כפאה לצאה נשואות לנשים להתיר ליבא לדבר זכר ואמילו ראיה להביאיכול
 שאפשר מפני הנזכר החכם דעת על שעלה כמו רכים ביה דכקעי בחצר או בשוקמגולה
 הרבים שאין בחצו דוקא מיירי נכרית בפאה ולצאת להתקשט היתר ששוו רמהלפרש
 כור.בוקעין

 בחצר[ קאי ומתני' נ"נ. שרה שער בפריכת ))כת מותר רבים בקעי שיאובחצר

 ממש ראשה כשערות אפילו דהא הנזכר, החכם תזה הטורח כל טרח כחנםוא"כ
 יהודית דת משזפ אפי' אסור ואינו בו כוקעין הרכים שאין בחצר לילך לה מותרמגולות

 1. הנשים. לכל אלא מועט. ששערה לאשה כללאיירי

 נפיל "דילמא משום הפאה איסיר טעם נקטברמב"ם
 במכוסה אייר, ואי הרבן והשו"ע פרחיה, רבנו ,וב"כמיניה"
 לראש. קימורה הכ,בכה הרי יפ,ל איךבסבכה
 )שבת בגמ' מבואר שהר' א. סובא_ צ"ע דבריויז(
 בחצר בפאה לצאת חז"ל שהתירו מיוחד התר אושסרך,

 כמו דינו היה בלא"ה אבל בעלה", על תתעה"שלא
 לרה"ר. תצא שמא בחצר. אף שאסורים תכש,טיםשאר

 מה נכרית, בפאה בחול אף לע"ר לצאת אסורה.אי
 שתצא חשש שובן א', הר' לזה מיוחד התרצריך

 רשי )ימוש"נ איסורא עבדה לא שהר, א.לרה"ר,
 במת:1,

 אף הרהרי ב. שערה( מגל,א דלא מע'ום שרי ק"',ריםבסרביט'ן
 הכא בשבת החשש וכל בבאה_ לרה"ר יוצאת לארחל
 גב,רים, במג, הקשו )וכן בחול כמו ותנהג תשכח שמארק

 יעקב(.בישועות

 כתבו: גיבוריםבמגן
 בר.'ה דאף משם ראיה איבא דשפיר י"ל"אמום

 לצאת בחצר דטוחר אמו'ו אמאי ואל"כשרי
 ליה תיתוק רעלה על תחגנה שלא משוםבשבת

 הצא משא גוירה משות כחצר לאפור אי,דבלא"ה
 משרט לצאת אסור כלאנה דלגנה כיו, ע"הגה

 דלא מלתא דהוא גזרינן לא בכה"ג ראשפררעח

 בכמה קדמונים ומ"ש עליך שתעכורשכיחא
יינת.ך..

 על עצומה קושיא ממש יזה ביש,"ע הקשהוכן
 בחצי רק שאיירי לומר הדעת על יעלה איךהב"ש
 הגזרה. כל נפלה א"כ לצאת אסור ברה"ואמנם

 "לחצר" נכרית בפאה הדגישה המשנה הריב.

 לצאת אסורה יאם לרהעי, ולא לחצר דוווקאלנמר
 לחצר בפאה לומר למשנה לכוה ראש. פרועתמשום

 טעמים מכמה לרה"ר בפאה לצאת שאסורלהדיא
 אסור. בחול גם הרי לזה צריך ומה וכו' שלפאדילמא

 ב' בדרך שכוונתו הב"ש בדברז לפרש שייךואולי
 הולכת בפ"ר שמותרת שבחצר הנשים דרך שהיהלומר
 כשיוצאת, אותו שמכסה דרך .ברה"ר כנווי, ללאפאה
 רצונה הרי וזו האמיתי שערם שמכסית הנשים כלכס.

 יהיה לביתה שכשתחזור בכדי או הנשים. לכללהדמות
 שתשכח שתשבח חיישינן ולכן ראשה, על הפאהמוכן

 ג"כ זה אמנם התול. בימות שטהגת כמו ותצאותכסה
 האיסיר בביאור ראשונים מחלוקת מצינו שהרידוחק
 שכיון או לרה"ר, חמשיך ישכח שמא הטעם אםבחצר.
 וכעם למיחלף אתי לרה"ר דמיא מעורבת שאינהשחצר
 שביאר ,שגגנו( הרב בשו"ע עיין ברה"ר אף 'תיראחרת
 גמות הקיים שבמצב אלא גזרה מצינו ולאהיטב.
 יציאה איסור אין הקחם במצב אם אבל תצא,שהיא
 סבכה ותלבש המצב שיתהפך שח"שינן לומר שייךמה
 בראשונים מבואר שהרי חדש, איסור חלות יהיהואז
 אבל התכשיטים" לפשוט ררך "שאין מש,ם הגזרהשכל
 ואדרבא חדש. דבר ללבוש שדרך משום גזרה מציםלא
 ללכת שאסור בגלל הוא הפאה את שמכסה מהכל

 יכעיז פאה לה שיש שתשכח שייך ומה ברה"רבפאה
 לאוכלן. יבא וכי לשורפו מחזר עצם. הוא הגמ'לשון
 ל.מר שייך מה ברה"ר, שמיחלף שגזריט לשי'ובפרט
 שהוא כמות הזה במצב הרי יה"ר אסושגזרינן
 שתצא חשש שום אין מגולה בפאה בחצרשהולכת
 תצא אם אטו לגזור שייך ואיך אסוו, זה שהרילוה"ר
 שייך ומה ראשה, על סבכה שתתן אחרת""בצורה
 הרי לרה"ר גם מותר לחצר לצאת שמותר כמושיאמרו
 ראשתים לרוב שהרי ל'נבול' )ול"ד  מגולות. הולכיםבחצר

 שהילכת סוכר רישו לתוס' וגם פדחתה. על אלא ראשה עלאית
 הסנכה(" תחת עמו בחצר ום הולכת וא"ב לחמם בר'הכביל



לג ישניםשפתי

 אסי ר' אמר המריר בפרק בהדיא כדמוכח ישראל. כנות שנהגו הצניעות מנהגדהיינו
 דת בשוק אלימא היכא זירא ר' בה הוי ראש טרוע משום בה אין קלתה יוחנןא"ר

 כו' בעלה החת שיושבת אבינו לאברהם כת הנחת לא א"כ כחצו ואלא היאיהודית

 משמע ראש פרוע משום כה אין רקלתה יוחנן ר' האמר כן אם והר"ן והתוספותופרש"י
 כחצרה נזהרת אשה שאין נפקן כלהו וא"כ ראש פרוע משום בה יש מיהא קלתהדכלא

 דבחצר משמע בהדיא הרי ע"כ. רבים בה שכיחי רלא מבוי וררך לחצר מחצרומשנינן
 משמע וכן בה. לן לית פרועות ממש ראשה שערות אם אפי' בו כוקעין הרביםשאין
 בסימן העזר אכן הטור ומדברי ביאה איסורי מהלכות כפכ"א הרמב"ם מדבריכהריא
 איש אשת ואחת פנויה אחת בשוק ראש פרועי ישראל בנות ילכו לא וו-ל שכתבוכ"א
 כשעי, הרבים שאין כטקום אבל כשוק דוקא משמע כשוק לזמר שדקדקו וכיוןע-כ.
 מנהגי אלא התם לכתוב נחתו לא דהא ליבא צניעות מנהג מזטום ואפילו כה לן ליהבו

צניעות,

 שאינו דבר כלל ואינו שער. בגילוי בחצר ללכת לכתחילה שמותו מודה הטור]גם
הגון[

 זראשד 'וצאה יהודית דת ואיזהו וז"ל קט"1 כסימן העזר אכן הטור שכתבואע-ג
 כוקעין הרבים שאין וחצי מפולש שאינו במכוי אבל עד כו' לגמרי פרוע אין אפילופרוע
 הגון שאינו דבר הא כך ידי על מבעלה תצא לא מיניה תידוק לא ע"כ. הצא לאכו

 הטור. על מזה ותמה שם יוסף בית שדקדק כמו - הצניעות מנהג זה שאין הוימיהא
 פרוע ישראל בנות ילכו לא בשוק דדוקא כ"א בסימן כתב גיסיה הטור שהרי ליתאדהא

 נחת דלא פירשהי וכבר כה לן לית בו בוקעין הרבים שאין בחצר אכל דמשמעראש

 אלא התם לכתוב נחית לא קט"ו בסימן כן שאין מה צניעות מנהגי אלא לכתובהתם
 כמבוי אכל הטור כתב הילכך תצא שלא או כתובה בלא מבעלה שתצא החלקיםכל

 הגון שאינו דבר דאפילו אע"ג תצא לא בו בוקעין הרכים שאין וחצר מפולששאינו

 הוי. לאנמי

 וינו הדי ~אן )דבר( דאית )ב' דבים בה שבקעי בחצר אפי. איתי מתני. הדי -,קשה
נרה"ר[

 כחצר נכרית וכפאה בעכול אשה יוצאה דתנן הא לפרש אפשר היאך להקשותואין

 בו. בוקעין הרבים שאין כחצר דוקאדמיירי

 : בדבר תשובות שתידהא

 יוצאה שאינה ברישא מדקתני רכים כיה דכקעי בחצר אפי' הוא בכבול מדיוצאהחרא
 נכרית פאה דכוות'ה ממילא דאסור הוא דוקא דלר"ה משמע הרכים לרשותבכבול
 הדרי. כהרי להגמדכייל'



 ישראלאורלר

 רבים'ח. ביה בקעי ברלא דוקא חצר דהאי לפרש ה"ל דא"כועוד
 עליה רכיב נכרית רפאה אלא שוים, דשניהם נמי הכי אין שבת איסור דלעניןדי"ל
 רכים'ט. כיה דכקעי לחצר כה לצאת דאסוי הוא 'הודית דת דמשוס אחר ממקוםאיסור

 כדקתני הרבים לרשות נכרית כפאה יוצאה ואינה כרישא קתני דלא הא לי ניחאובהכי
ככבולנ.

 עליה רביע יהודית דת דהרי משום אסור בחול אפי' הרבים דלרשוה משוםוהוא
 כאן ראין משוס הוא רבים ביה בקעי בדלא דוקא חצר דהאי הגמרא פירש דלאוהא

 יהודית. דת מענין ולא שבת איסור לענין אלא איירי לא דהכאמקומו
 מגולה גפרית כפאר דטיירי טעוהיד כל הנזכר לדתכם ליד יהנינן הוה איואפילו
 לדכא זכר אפילו ולא ראיה להביא יכול אינו אפ"ה רכים ביה רבקעי כחצרואפילו

 בכבול אשה יוצאה האי לפרש שיש מפני יסודו עיקר עליד שבנה דשבתמהמשנה
 אסור לעולם אבל איסור כאן אין דשכת לתא משום היינו דקאמר בחצר נכריתובפאה
 הרא"ש כתבו וכבר בגמרא וסלולה כבושה זה ודרך עומד במקונו ויהודיה משהרה

 ותשכחנא רוק דשכת ראשונה במשנה גופיה כשבת כהוייתו הדרך זהוהר"ן

 תיקי מחיכי - בדבר נתקשה אמא' צ"ב באמתיה(
 תצר כזתכו הרי "ראמי גה שבקע' -חצר שאי'י,לזמר
 ,אפי' לבד_ החצר כני אלא רה"ר בני שם ע,בריסלא
 לבני רק מיועד עכ'ש בתים כמה לת,כו פתוחאם

 כדלהלן. כך כל ל,דחק צריך היה למה וא"בהחצרות.

 שחצר עב. בכתוכזת הגמ' מ,ג,ת ומשמע י"לואולי
 ועב היא ווק 'לועטים" אפי' בקעי לא אם רקשמותר

 עדיין מ,עטים אלא רבית בקעי שלא במבוי שהרישם,
 כתובות בשטפם טהובאי ב.אש,נ'ם נראה "נ' מדרבנןאסור
 בר'. משמע 1כ1עב.

 אןע'"
 היינו שחצר ע'" ס" י"א 1ב1 קטי.

 רבים בה שנקעי שחצר ירזשגמי הביא ,נרי.ר א.י. אף סםטא',
 מובן דלפי"ז קט',( יבש,"ע הראשונים בל נלטו 11. נמכתי',א

 כמה לתוכו שפתוח איירי חצר נדתם שהריקושיתו
 ראשונים שיש ובברט וערד. בעירומין כמבוארבהים
 א"כ מעורבת שאינה הצד דוקא איירי שמתני'-טיל

 תצר בלשונ, שנקט צ"ע אמנם שס. לבד אינהוודאי
 "רבים". בך בקעישלא

 זה ואין קורם למש"כ המשך הוא זה ת" הנהיט(
 שיוצאה אייר' גומתני' לזמר כוונתו ,אין בפנקתי'
 רק מיירי ומתני' ביקע'ם שרבים לחצך מגולהבנ"נ

 מכרש זה פ,' שהרי - פ"ר לענין ולא שבת איסירלענ'1
 ס"ל עדיין עכשיו אלא לזה 7.1יון לון  יעבנךי1להלן_

 כוונת, אלא )זאכוור, דבר תכתיב לאשהמשנה
 בקע' דלא בחצר רק באמת סייר. פאה לעניןשהמשיה

 לזמר כבול עם זה את שכללה בזה רמזה רקרבים.
 סתמה המשנה .לכן לכבול, דומה שבת איסורשמצד
 שלא לחצר פאה קתני דלצדדיס פירורה ולאהדנדים

 פאה שגם לך לומר רביכן בקעי אפי' וכבול רביםבקעי
 המשך זה והכל רבים. בה בבקעי אף שרי שבתלענין
 בה בקעי ושלא "בחצר" מרי שמתז" התחיללמהש
 איירי שהמשנה יותר הב"ש אנמר הב' ובדרךרבים,
 רב'מ. בה שבקעי לחצר ויצאה א,סור  שעושהבאשה
 זו קושיא הקשר אשה במה ריש תוס' באמתכ(
 ראשוגיס, עוד 11 קושיא הביא, ,בן שתי', מהעי"ש
 סברי שלא משמע הקשו שתוס' מזה אדרבאואקב

 במאמר ועיין הב"ש. כמוש"י לק"מ דאל"ככהב"ש,
 מתי' גם מגולה בפאת שא"רי ראיה שיש בזההמצורף
 לש"ג. הגמ' מסוגית ראעת וע,דהתוס'

 מנתה לא אמאי הגמ' מקשה נ בשבת היינוכא(
 עיד דשבת בחיובי ארבע" שהם מ"שתים ינתרהמשנה

 ומותר פטור דרישא בבא "בשלמא הגמ' ותי'דוגמאות,
 והרא"ש התזכי' והקשה קתני"לא

 והא לגמרי ומותר רמטור קאמר וחיכי"וקשת

 מושיט וכמו טכשול תתן לא עור לפני משוסלעכר
 רהכא נח...וי"ל לבני החי מן ואבר לנזיר ייןכוס

 של כשהחפץסיירי
 הנכרי_

 איש הדקדיק ,ה וכל
 ראיכא ואע"ג מיירי בישראל דלעולם ל'נראה

 הכא איירינן לא מכשול תתן לא עדר דלפניאיסורא



לה ישניםשפתי

 עליה להשיב שאין ומבוררת מבוארת ראיה להביא משלי נופך אוסיף ואניבבהגה"ה
 הראש שחורי נקראין שאין בנשים מותר הראש משחורי הנודר ד' פרק כנדרים דתנןמהא
 רישיידו דמגלו וזימנין רישייהו דמיכסו זימנין אנשים מ"ט כגמרא ומפרש אנשיםאלא
 ועטופות הראש שחורי שאינם מיכסו לעולס נשים אבל ופרש"י מיכסו לעולם נשיםאכל
 כדי מגולה נכריה כפאה רגילות היו הנשים שכל איתא ואם ע"כ. כלבנים שעהכל

 היאך קשר א"כ הנזכר דחפם דעת על שעלה כמו הרואה יעין לחוש כשערשהתקשט
 עטופות דגשים מטעם נשים ולא אנשים אלא הראש שחורי נקראין שאין לזמראפשו
 רק בלבנים ראשן על עטופות אינם שהרי ליתא הא הלא בלשים ראשן על שעהבכל

 שאינן כיון מסתמרא איפכא ואדרבא מגולה נכרית כפאה שהולכות כיון שחוריםכשערות
 מאנשים טפי הראש שחורי נקראים הם שחורים בשערות רק כלכנים ראשן עלעטופות
 הגה"ה. ע"כ מידיכנ. לא 1ת1 כרפירשתי מחוורהאאלא

 כיון ומרתר מטוך ליה וקרי שבה באיסוריאלא
 שבה" משום איםוראדליכא

 הדברינו; ב'1 לחלק ט,ש יאיתו, צ"באמנם

 אסור דבר על לעשות מותר לכתוב ש'יר לאשו,רא'
 נבלה" לאכול "מותר המשנה שתכתב יתכן לאלדוגמא
 ולא תטמא. שאינו לומר טומאה בהלכות כתובכשיה

 לכאן_דמי

 במשנה כתוב לא שם ופרח" ב"כפתור כמוש"כא.
 מבארת הגמ' אדובא אלא האסור. דבר לעשית"מיתר"
 לבאר באה שהגמרא ידיינו קמני". לא ומנתךש"פטור
 כיון המשנה. איירי ל, ומותר" "פטור טלשב"ס,ג"
 ליסר כאן באו לא רגמ' וגם יהמטנה שונאן סוגשהוא
 מותר שהוא דין שסוג רק אלא ומותר. שבטוך -דין"לנו

 על נתקשו רק ,יהת,ס' קתמ לא סוג כזה טבתלענין
 הלכה לומר הכוונה שא'1 לתרץ שיין .ביה .ומיקר' בטורה'לש11"
 יה סוג קתמ לא אקאי המשנד לבאר ר" אלא שמנהילמעשה
 לעניןשמיתר

 טבת"
  עור" "לפס איסור על רק שיץ זה שתי' נראה ענדכ.

 בעצם איסור ואינו האיסורים משאר שונהשהוא
 לדמר שייך אז "::רדי" איס,ך נחשב אלאהמעשה
 מילח זה דבר ה"מותר'. דבר קוא בעצמותושהמעשה
 פטור רהאי בגמ' אמרי "דכי שכתב: טס בר'ץלהייא
 דייקי' ולא קאמרינן שנת איסרו מצד הוא ומותרפטור

 סיירי" דיריה וכלתא עור דלפניבאיסור
 )ע"ן עור" "לפני ללא זה אופן שיהיה ט.יך דשם ועודג.

 איט ,גם דנהרא עזרא בהדי טא.מ ע, שוי לי ת" נמיבהיס'
 ב"יסודר זה דק ושנדע לאמר המשנה הוצרכה לכןמם"יו
 וכדר. בנוי כנוו עור לסני א,עור את שא,ן ,באר: שבת.לענץ

 שהסטנה לומר סיין טלא היית הא' קתל דחה שה,-א"ע:'אלה

 כיד עור לפני מצד אי'ר ולא בישראל א,יר' אלא בגזי,"איירי'
 יהיה עולא אופן ששתך מש,ם יה דץ לפרש הוצרכהשעכ"פ
 מותר "שקר" המשנה תכתיב איך כאן אבלאיסור(
 בשום שחך שלא בזמן רבים שבקעי לחצר בפאהלצאת
 כתוב שיהיה הדעת על יעלה וכי התר. כזהא,פן

 נבלה" לאכול עמותר מוקצה בהלכות למשלבמשנה
 איסור מצד אבל מ,קצה משום בזה שאין הכוונה71היה
 יש.נבלה

 ועכשיו קצנלבוגין המהר'י רברי כאן עד היונוכב(
 עצמו. שבע מהבארהוספה
 כתב: מח סי' מאהבה בתשובהבג(

 דאמרינן מהא להשיג שכע באך כעל יתרצה"ומה
 ראש משחורי הגררך ע"ב למ"ר דף נדריםבמם,
מותר

 בנשים_
 לא ותיכהא חוינא קא רבא גברא

 להיות נשים נהגו שלא במקום קאי ההנאקאחזינא.
 ואזלינן שחורות בשערות נכרית בפאהעטופות
 כי האנשים על רק כיון סלא הנודר מזונתמהר

 אבל כלכנים שעד ככל ראשון עט~פוההנטיס

 לומר שיש נכריה לאה נשים שנשאיןבמקום
 במקום או עליהן גם ראש משחורי הנדרךכוונת
 בכלל השים גם ראש שהורי כשם נקראיםשכלם
 הלכה נדרי' תה"ל ט' פרק הרמב-ם ידגלהנדר.
 שיבות וכעל' כקרחים אסור ראש משחור' נרעי'.כ

 שחורי לקרות דרכם יאם וכקטנים בנשיםומוהר
 סימן י"ר ש"ע ועיין עכ"ל בכל אסור למלואש
 גרול כלל והוא שם טיגן ועיין ל"ז סעיףרי'ץ

 אחר המקום אחר כוונה אחו והולכיםבנדרים

 שם ראסרו נכונים שדברי ותדע ארם בנילשון
 מאי ופריך בקרחים אסור ראש משחוריהנודר



 ישראלאורלו

 מכאן נא.ה כלל... שחר להם שאין דברים כתב הגבורים בשלטי זו שלסני בהג"הגם

 נכרית[ פאה לרין קשור ולא חדשהסוגיא

 כשהי שכהב מה נכל ועקר כלל אליו תשמע ולא לו הזאבה לא אני אשר כן...על
 כן על זולתו בהם יכשל שלא וכדי הבלים הבל בטלים דכרים הם כי הנזכריםהגהות
 . טעותונז מקום עלעמדנו

 שער מבעלי קאמר מרלא התלמורא ומסיקטעמא

 מוהר היה שער מבעלי אסר דאלו המפרשופירש
 בקרוהין נמי משכחה לא ובי וקצך עג"(בקדחי,
 סר~ק"ן )נמי ראשון על שערוה קלעי להודעברי

 כקרחין מותר שער מבעלי אמר אם ומ"טוטייחה
 שגם במקום באמת או מתרהי הדא אואלא

 הנדר ככלל הסה גם קלעים באלו הולאיתהאנשים
 נמי ה"ה אלו על אין ארם כגי רלשרן שידעינןא'

 נשים" של נכייוהבמאה

 אחר: באופן וברי, דחן ףבורים.במגן

 דגשים כנרדים דאמרי מהא ראיה הב"ש"ומ"ש
 שחורי להם אין רושיכ "פרש"י מכסולעולם
 רגילין היו ואם מלבנים שעה כל דעטופ'סהראש
 לפע"ד איאש. שחורי להם יש הרי נכרידתבפיאה

 קא עצמן שלהם שיער גוף על דהוא תאיהא,:

 כהב יפה וע"כ לתכשיט שעושין מה ולאמבווין
א מ  מחוירק." המ"ש רבכי שאי.ה

 סואיירי לומר שא"א הב"ש ראיות סיכוםכד(
 שי' שע"פ חידש ב. העין. מראית א. מגולהבפאה

 לבר, במטפחת סגי ולא גמורים כסוים ב' נעי'הרמב"ם
 ממטפחת. עדיף לא שהרי לבד, פאה שללם כ'/מוא"ב
 - בעליהם על להתמות שלא בתקנתם הועילו מהג_
 תתגנה. ושוב שערה זה שאין ידעו מטלה תלך אםהרי
 אי כגופה אי בסנהדרין לריב"ח ליה קמבעיא מאיד.

 דנדרים מסוגיא ראיה ה. כמלבושה. פשיטאכמלבישה
 הראש.דשחורי
 התשובה, בגוף לעיל עיין לקושיותיו הדחיות כלוהנה

 מכוסה. בפאה אייר' א. רשבת, הסיגיא פי'סיכום
 ואין בחצר איירי הרי - מגולה בפאה אייר' אי אפי'ב.

 אפי' מיירי כבל דלענין יאע"ג ברה"ך. להתירראיה
 בחצר רק איירי פאה לעס, אמנם רבים שבקעיבחצר
 בפאה גם שאיירי נאמר אי אפי' ג. רבים. בקע'שלא
 - נכרית בפאה גם רבים בה שבקעי בחצר וגםמגילה
 אבל פותר שבת איסור לעמן רק שכוונתו ,"לעדתן
 אסור. באמת פ"רלענין
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לז ישניםשפתי

 זצ"ל שטיינער הכהן מאיר יוסףרבי
 יצ"ו אילאקאבדק,ק

 / לנכרי שליחות / כוונה צריכות מצותבענין:

 בנק של במשעין הבןפדיון
 הלל רבי הגה"ק תתן והי' איללאק אבדק"ק הכהן פנקס רבי מו"ה הגהיק לאביו יקיר בן הי'רבית
 הק' נצלם להסתופף דורו צדיקי אל ונסע יו'ש, הקדושת בעל תלמיד היה זצ"ל, מקאלאמאייליכטנשטיץ

 מילא רבינו הכבוד, ביותרת שכיבדי זצ"ל ממונקאטש תשובה הדרכי בעל הגה"ק אדמו"ר לב"קובפרט
 ישיבת את להנהיג המשיך וכן תרע"ג, שנת כסליו ירט - פטירתו מיום איללאק דק"ק ברבבת אביומקוס
 וברורים. אהובים כולס תלמיזים כמאה אעלז שלמדן איללאק בק"קאב'1

 לפ"ק תרצ'ט שנת סיון ד' ביום טוב שכולו לעולםנסתלק
 התוה"ק, מקנועות בנע נפלאים חידושים המלאים הלקים י' - מיס" "אפיקי הם: חיבר אשרספריו

 ונספה נאבד הכל לדאבונינו אולם אגדתא, וח"ב שמעתתא, ח'" לשנים, מחולקים היו מתבורותעועל
 בניו שאר הנ"ל, אב"ד הלל רבי הגהה ת"ס בת - משפחתו, בני כל עם יחד תקפתן לא הועםבשנות
 הי'-. קהלת. בני וכל וניניו נכדיוובנותיו,
 בשנת מחדש שנדפס בראשית סדר על ח'א שלום" "בריתי ספר הוא מספריו לפליטה שנשארמה
 ילד_ ברק בני מעיה"ת היה מילער פנחס הר"ר התשוב נינו עע והדר פאר ברוב לפ"קתשיט

 לראשונה אור עתה רואים מהכת" חידושים וכמה יד, בכתב הוא ועדיין בנס ניצל הנ"ל מספריוח"ד
בקובצינו.
 הג'ל נכדו עם להתקשר מתבקש וכד' משם. לד"ת קשר שום או הניל הגאל על פרטינו שיודע)מי
 הייםהרפ"מ

 כ"ך שלמה אברהם הרב ש'י - ההערות בתוספת לידינו ונמסר יד מהכתב נעתקו שלפנינוהחידושים
 לו. .תשוח"ח יצ"ו, ברק בבני שליט'א יואל קרית אבדק,ק המפ1רסס הגאון בןשליט"א

 כוונה צריכות מצותבענין

 מצוות בדאורייתא דקיימ"לי מה שי"ל חקר כ"ג( סי' )ח"א חיים מחנההגאון
 לכן מצ"כ, קיי"ל אי לן דמספקא ספיקא משום הוא אב"כ וכדרבנן כוונהצריכות

 )ח"ג ובמ"ח עיי"ש. כרירה לענין הר"ןי כמש"כ לקולא ובדרבנן להחמירבדאורייתא

 )סקנ"ד( ש"א סי' ממנ"א כן משמע לא ולכאורה ח"א, מ"ח בעה לפני ואין נ"ר(,סי'
 תויו"ט לקושי' ליתא אם דאפי' מנ"א כוונת המחצהש"ץ ופי' תרנ"א, ססי' ועמש"כשכ'
 אם גם א"כ כוונה, בעי לעבור גם א"כ מצ"כ ץיי"ל אנן דהא מג"א כמש"כ צ"לג"כ
 א"כ הנ"ל מ"ח כהגאון נאמר ואם דיטכ, עיי"ש שנים שנים דיניח לשד הפילין ,מןשבה
 יעבור שלא קולא מיני' נפיץ כאן אבל ולהחמיר, מספיץא רק מצ"כ רקיי"ל דהאלק"מ

 מק"ג(. ס' )סי' חאד"ח אברהם בסגן1,
 דכ' רמצ"כ הענין לגבי דכתב הר"ן בשם הביא אלא ער"ן, בשט זאת הביא לא גופא חיים במחנה2,
 רזה ברירה לענין שאמר זו סברא הביא תורה השערי אדמ"ו כשם ורק עיי"ש, וכו' לחומראומינקיט
 יש אי זה רק דרבנן, לבל דאורייתא בין הכדל אין כרירה, ריש וכדרבנך כרירה ראין בדאורייתאדפסקינן
 לגבי גם כן י"ל ולפי"ז לקולא, דרבנן וספק לחומרא דאורחחא דספץ ואמרי' ספק, הוא א"ב אוברירה
 עיי"ש,מצ"כ,



 ישראלאורלח

 א"ו תוסיף, בל על עובר א"כ מאצ"כ דילמא אדרבה אמרי' א"כ תוסיף בל על זהבשביל
 וצע"ק. בדאורייתא מצ"כ אמרינן ודאי רמכח ומחה"ש ממנ"אמוכח

 נאמר ואם עיי"ש, מדרבנן רק דמצ"כ מפמ"ג הביא ט-א על ק"א בעל לחרב~ראיתי
 במ"ח. היטב וצ"ע לקולא ס"ד הלא מספיקא,דרק

 בפתיחה הפמ"ג שגם והביאי ז"ל חיים מחנה הגאון של הזהב בלשון עיינתיאח"כ
 תרנ"א סי' במנ"א ועי' בדאורייתא, מצ"כ קיי"ל מספיקא שרק שי"ל בזה חקרכוללת.
 לא אם דאפי' סתם השו"ע אבל מצוה לשם נטלו אם דווקא דייק הטור שכ',)מקכ"ו(
 כוונה בלי א"כ צ"כ מצות קיי"ל דאגן הג"א ותמה תוסיף, בל על עובר מצוה לשםנטלו
 לקולא, לא אבל כוונה צריכה אמרינן מספק דרק א"ש, הנ"ל ולמ"ח עיי"ש, עובראינו
 בס"ד. שו.ע דברי וצדקו תוסיף בל על ועובר אצ"כ דילמא אסור כוונה בלי גםלכן

 לנכרי שליחותבענין

 לתרץ שהעלה ויקהל פ' דרדקי במקרי זללה"ה וקדושו ישראל גאון לאדמו"הראיתי
 שליחות אין הלא מנכרי ונדבות נדרים מקבלין האיך רירן שלוחי כהני אי אחרוניםקושי'
 המחנה שכ' שכירות נמו דוי ושוק חוה לנהנים בהם דלק שיש דכיון ותי'לנכדי,
 בשבת אש שיבעיר לנכרי משלמין האיך לפי"ד הק' ואח"כ לנכרי, שליחות ישאפרים'
 עיי"ש. סכנה בו שאין בחולה הותר ולא דאורייתא איסור הוידבכה"ג

 באו"ח החת"מ עמו הסכים וכן ה'( )סי' מאירי בית הגאון עפימש"כ י"לולענ"ר
 אדם של שגוף קפדה רהתורה שליחות שייך לא שבת שלענין קדשו בזרוע פ"ר()סי'

 גם י"ל א"כ עיי"ש, גופו שבת הרי מ"מ בשליחותו מלאכה עושה אחר ואם ינוחמישראל
 שבת לענין מ"מ לנכרי שליחות יש בשכירות אמרינן אם אפילו לנכרי שליחות איןלענין
 כשלוחו הוי קצץ שבלא ובב"י רנ"ב סי' בטואו"ח ועיי' שבת, עכ"פ דגופו שליחותאין
 וצ"ע שלוחו הוי לא לו משלם ראם להיפך  משמע ומותר, דנפשי' לדעתי' עושה קצץואם
 אפרים. מחנהלדעת

 בנק של בטשעק הבןפדיון

 )יו"ר חת"מ ועי' ש"ה( )סי' בטושו"ע עי' בשטרותי פודין שאין הבן פדיוןבענין

 נפשאי. וחרי בד-ה3_
 סקיג(. )א"א ס' בסך כן כתב וכן ראיתי(, עוד )ד"ה השחר ברכת על4.
 לעשות יכול אדם ראין משום שאני דשליח בא"ד חשוכה( ד"ה י"א )סי ושותפין שלדתין בה547.
 וגו', המעקה לתקן פועל שכר ראם י"ל ולפייס וכר בע"ה מלאכת לכל שנשכר פועל אבל וכו'שליח
עיי"ש.
 העש. באכן6.
 יא-יר. סעיפים ז פרק כהלכתו הבן פדיון בספר זה כענין דברים אריכות ראה המערבת: הוספת7.
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 - סודר פדיון שלקח כהנא' דר' מהא צעטיל, בבאנקא פודין שאין החילוק קל"ד(סי'
 גבי דבשלמא משום פשוט, החילוק ולענ"ד עיי"ש, סלעים המש שוה דלדידי'משמע
 חמש בעבורו יתן לא אדם שום אם אפי' סלעים חמש שוה לדידי כהנא ר' אמרסודר
 שוה זו הנאה ראשו על סודר בלי דולך ואינו חשוב ארם שהוא לרידי' מ"מ אבלסלעים
 רק הוא סלעים חמש ארם לכל דשוה הא באנקאצעטל, או בשטרות אכל סלעים, חמשלו

 אומר גזר המלך אם אבל השטרות, שוה זהב זה בעד נותן שהוא אומר שהמלךמשום
 סלעים, חמש זה בעד יתן פתי מי בודאי אז שויו, זהב הבאנקאצעטל בעד נותןשאינו
 בבאנקאצעטל. פודין אין לכן שטרות רל הויא"כ

 שבב"ב משום להסביר יש שבעה, ומחזירים כתרים ב"ב שנותנים כעת הנהוגוכענין
 חקר נ"י הגאון ואאמ"ו לבעלים, מחזיר הסוגים ורק סלעים חמש צרוף כסף ישכתרים

 הכסף לך נותן אני לכהן אמר שהוא קאמרינן הכי דאגן י"ל ולענ"ר בברירה, תלישאולי
 לי שוין והם לי לחזור אתה צריך שבהם הסוגים אבל הללו, כתרים בב"ב שישהציוף
 לו להחזיר שיוכל זה, ממעות כתרים שבעה לו להחזיר צריך אינו אבל כתרים,שבעה
 כתרים שבעה מחזיר אח"כ הכהן אם א"כ טפי, עדיף בוודאי וזה לכהן, שיש אחרממעות
 ולדרים, לארץ מאיר בעזר כנ"ל כתרים, שבעה בעד כתרים שבכ"ב הסוגים כל לומוכר
 הבן. פדיון לענין באנקאצעטל בענין מש"כ צדקי כאכניועי'

 ח. קירושיןבמס'8.

 קכ"ד(. ס" )יודבח"ב9.
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 ישראלאורמ

 זצ"ל ח11ם-קליין ראובןרבי
 יצ.ו והגליל סנינא רקיק ור"מאביר

 יו.ד על ראובן מטהבעמח,ס

 ח"ב שלום משמרת ספר עלהנהות
 הקהל ראש שהי' זצ'ל קליין דוב צבי מיהר"ר הנפלא השקדן התסיד הרבנ' לאבד נולדרביני
 לבית האדמור"יס כל של וחסידם מתקאטש העירומחשובי

 מונקאכת~
 יהדרכי שלמה, השם פרן ה"ה

 בעמה"ס זצ"ל קליץ חיים ראובן רכי זקיט ע"ש גישראל שמו נקרא רביט זציל, אלעזר, יהמנחתתשובה,
 בעל של תלמידו הי' רבינו זצ'ל, מצאת חיים הדברי מרן רשכבה"ג של הנאמנים מחסידיי חייםשנות
 בהלע זצ'ל, אלדר והמנחת תשובה הדרכי של תלמידם וכן זצ"ל, פריעד הכרץ נתנאל רבי מבין"הצפני
 ישעילע רבי כל בפי הנקרא זצ'ל עח(יזנער ישעל רבי הרה"ק לבתו לחתן לקחי מקדש האישלפרק

 תער"ב בשנת ונתעלה שעלה עד גדול בכבוד שולחנו על שנים י' החזיקו הק' ותותה זיע'(ו,קרעסטירער
 הגלילות. מכל המניס לתלמידים תורה והרביץ והגליל, סנינא דק"ק ור"מ כרב פארלכהן

 כיבלי בין ידוע אף חיא, דעה יורה כל על ראובן" "מטה חשוב ספר תרח"ץ בשנת והו'ל חיבררבינו
 מקור אין שבידוע לבשר הלב אכילת בין שעת" יעצי להמתנת המקיר בענין משמו חידוש דגר המדרשבית
 שעה חצי להמתין המנהג על טעם נשאלתי יז'ל: קפל, סי' שיי"ש בשו"ע, ולא בש"ס לא להדיאלוה

 אבדק"ק מרן הגאונים בהסכמות ינתעטר ומ'(, מזה" והפוסקים בשויצי נמצא לא "אשר לבשר חלבמאכילת
 וכן הי"ד, זצ"ל כהנא אלימלך יוסף רבי אונגווואר אבדק"ק יסרן הי"ד, זצ'ל שלמה הלחם בעלשמלויא
 התוארים כל את השמיט הגדולה ענותנותו וברוב הי'1, זצ"ל פיהרער שמואל רבי קראם אבדק"קממרן

 ירושלים. בעיה"ק תשליב בשנת שספת פעם לאור יצא וכן בהסכמותיהם,שעיטרוהו
 נדפס לא לו שהק תורה וחידושי יד הכתבי מהרבה וגס בעוה"ז, זרע אתרע השאיר לא זצ'לרבינו

 שטנג':ו הידוייס מעט  לעוד זנינו יהנה בשנית, הגיל הספר המויל נגדו -כלשזל הג'ל הספר זה אסג'
כעת.

 טשכנא שלום רב' מהגאון ח"ב שלים משמרת הספר שעל מהגהותיו הם שלפנינוהחידושים
 אב"ד שליטיא כ"ל אליהו רבי המארסם הגאון של הספרים באוצר נמצא הנ"ל הספר זצ'ל.מנע~ערניאק

 זצ"ל כ"ל שלמה אברהם רבי הצדיק הגאון אביו מאת בירושה ברק, בני לב חטב וקהל יואל קריתור"מ
 סנינא" פה קליין חיים ראובן לפ"ק, "תריץ יד בכתב כתוב הנ"ל ולספר שער על ריסקעווע.גאב"ד

 הגהות במה כתיבים הגיפר גליוני ובתוך והגליל, שמונה אבדק"ק קלתן חתה ראובך - חותמתומתחתה
 ההתימה לכתב זהה יד שהכתב כיון הנ"ל, הגהות אכן שהם נראה הנ"ל החתימה כתב שלפי ידבכתב
הכיה

 שלמה אברהם הרב ידי על תילדותיו, סדר בצירוף לידית ונמסר מהכרי נעתקו ,ההגהותהחידושים
 שירא ההדפסה לפני ההלכה מקורות בכל  ליוך עברו לא וההגהות לו ,תשוח"ח הנ"ל, הגאת בן שליט"אכ"ץ
 מקורס(. עלהכל

 שבתלוש מים מלשתות ליזהר דיש וכו', ועיין ד"ה ע"א ר' וברכה בחיים שם,א(
 נזהרים אינם רהעולם וכ' זקנים, שיחת רהוא שכ' האע"ז לר' תשמע ולא התקופהבשעת
 עכ"ד. העיקרית, שהיא להו רמשמע ניסן בתקופתאלא

 טבת. בתקופת רץ צהרים להיות שמענו לא ובמדייתינוהגה,

 להטביל המנהג דנשתרבב כ"ט סעי' השלחן ערוך בס' ועי' ח', אות ע"א ט' שם,ב(
 עכ"ל. עיי"ש, פארצילאייכלי

 כלאך של כלים בגעגלייבטע דגם כ'( סי' )ח"ג מהרש"ם שו"ת ועי' ברכה, בלאהגה,
 עיי"ש. חרס של הוי דהציפוי עיי"ש, ברכה כלאטובלין



מא ישניםשפתי

 חולי לו שיש למי שהתיר חיים בדברי עיין ב', אות קנ"א סי' ע"א י"א שבג(
 אף ומותר הנאתו כדרך שלא דהוי טמא מדג שהוא אף אייל, פיש לשתות ]הימיןןשיעול

 עכ"ד,לחשאב"ס,

 שלכה-נ דרבנן הוי שזה רק פוסקיפ, לכמה דקיל בדרבנן ח"ש רק דהוי בפרטהגה,

 בדאורייתא. עיקרדהוי

 הברכ"י כשם שהביא כ' אות יו"ד בזכל"א ועיין מק"ג, ר"מ סי' ע"ב ט"ז שם,ד(
 ונץיבות, זכרים ממנו הגדולים לכל לכבד דחייה ומסיף והלק"ט השכו"י על שחולקג"כ

עכ"ד.

 וכש"כ עיי"ש ממנו גדול בסתם לא האחים מכל הגדול אחיו דווקא האר-י בשםעי'

 דלא. הגדולהאחותו

 בא א' ופעם וז"ל דקידושין פ"ק 'ש"ש עיין ג', אות ש"ה סי' ע"כ כ"ו דף שםה(

 ונוסח ושהחיינו בכור פדיון על אקבמ"ו לכרך לו וצויתי עצמו שפדה בא' לירימעשה

 אבי מת ובעונותי הבכור את לפדות צוה והקב"ה רחם פטר בכור אני לכהן אמרהסרר
 עכ"ד. וכו', עצמי לפדות בחיוב נשארתי ואני פריוני זמןקודם

 לו היו ולא ל"י מבן פחות הי' עדיין האב כשמת הא בעוונותיו, שייך איך צ"עהגה
עוונות.

 ס-ח שע"ה יו-ד רע"א חי' עיין י"ח, אות ע"א ט' דף וברכה בחיים ב', בחלק שםו(

 גדול דין דנו לא הזאת העיר שזקיני אמת מגידי מפי לו דהוגד ג"ח סי' צדקה שמשבשם
 לא זמ"ז נפרדים לברו כבית כ"א הדרים כאחים אבל וכו' האב לגבי ככנים אלאהבית
 עכ"ד. וכו' שס"ד, סי' חיו"ד אסאד מהר"י בתשו' וכ-פ ע"ש זה דיןדנו

 כחייו פי' רק ונכסים בית לו היה ולא כתו אצל שמת בא' לטני שבא כהשאלההגה,
 לא נה"ב הוא שהבעל כיון הבית לגדול נחשבה לא ז' בתוך האחים באו ואח"כ בתו,אצל
 מהרש"ם בשו"ת מצאתי אח"כ - היתר... צד ליבא שבכאן מהרי"א לדעת בפרטהאשה

 עי'"ש. בנה כדבריי ג"כ שכתב למ"ג( סי')ח"ב

 שולחין דבפראג מ"ג סי' חיו"ד יעקב שב מת' הביא ל"ד, אות ע"א י"ח רף שםז(
 מהריוח חלק להאכל ליתן רא"צ ומתפרסם השותפות מן זא"ז לסלך הקהילה נאמניע"י
 עכ"ד. מ"ע ליכאושוב

 . אנינות בשעת קנין ע-י מכירה בלא אפי' מהני א"ע ראילו משמעהגה,

 וכו'. שותפים שני חנות ל"ה, אות שםח(

 בהחנות העוסץ אבל - שמה על הוא הפירמא חנות, לה שיש כאשה נשאלתיהגה

 מה רכל בידינו קיימ"ל כי בהחנות לעסוק לבעלה מותר אי עשרה ונעשית כעלה רקהוא



 ישראלאורמב

 בחנות בשותפים קיי-ל כי ועור - בעלה של הוא החנות וא"ב בעלה קנה אשהשקנתה
 להתיר דיש כשיתוף רק דהוי יהא ולא להשותף למכור הרס"ל מתיר ימים מ'רלאחר
 ימים. מ'אחר

 המיצר דאפילו כ' ש"כ סי' יו"ר כחת"מ גם בא-ר, י"ג אות ע"א כ"ח דף שםט(
 עכ"ד. לרעת עצמו מאבד הוא מ"מביותר

 שנשתטה לעינינו שנראה רכרים פעם בכל ממנו ששמעו זקן כאיש אכלהגה,
 בשביל כמאסר אותו ויקחו אודותיו יבואו אשר שאומר משטוחים, לפחדשהתחיל
 מדעת יצא כי נראה אשר שיעור לאין בדברים מרבה וגם כלל בהב פגע שלאשטוחים
 מזה, לו יצחק זאת השומע וכל במאסר אותו שיתנו פחד מחמת עצמו את שחטואח"כ
 ענינים. לכל מאבעל"ד כדין אותו רנתיולא

 עכ"ד. וכו', שמתה לאשתו מצבה חייב דהבעל ע"ח, אות ע"א ל"ב רף שםי(

 דזה והטעם,הנהי,
 נכ~

 דבן כיון י"ל ולפי"ז עיי"ש, הבעל שחייב קבורה בכלל
 י"ל אולם מצבה, לו לעשות ג"כ עליו רמוטל שמ"א, סי' שו"ע יעי' להאב, בקבורהחייב
 משום רק הוי זה משא"כ כמצבה, ג"כ וחייב נרוניא תחת בקבורה חייב דהכעללחלק
 אחר חייב בן דבליכא הקבורה דווקא זה י-ל מאחר קודם הבן על חל אם כיבודחיוב
 ג"כ אב כיבוד חיוב ר"מ סי' יו"ד דקיימ-ל -רק חייכ אינו בנו דג"כ אפשר מצמה-אכל
 ראין שם ה' סעיף ברמ"א ולי"א - מצבה להקים כאו"א כגרר הוא וזה מיתהלאחר
 למצבה, מחייב... דאין אפשר לצדקה, ליחן שמחייב מה רק משלו לאביו ליחןמחוייב

 ס"ק... ק' אות לקמן ועי' סק"ט, וש"ך ט' סעיף שמ"ר סי'עי'

 סכנה שהיא דבר איזה על העולם למאמר לחוש צריך כ"ט, אות ע"כ ל"ז רף שםיא(
 ראשונה בלילה אלמנה על לבוא לכל דנזהרין מה על רס"ג סי' מהדו"ג בטו"טוכמו"ש

 עכ"ד. וכו' בחולגם

 דזד מדרש"ם הגה"ג בטס של"ט סי' שבת הל' על חיים בארחות עיין נ"ב,הגה,
 מצוה ושומר קפירא שום אין חודש י"ב אחר אבל בעלה, משמת חורש י-ב תוךדייקא
 ודעת טעם בטוב המהרש"ם שהאריך מה באריכות היטב שם ועיין ח"ו, רע דבר ידעלא

ודפח"ח.

 עיניו, יאמץ שבנו מצוה וז"ל שכ' וכו' בברכ"י ועיין ח', אות ע"א ל"ט רף שםיב(
עכ"ד.

 וא"כ המת עיני על עפר קצת ליתן רמשמע.,. פ"ט רננות שפתי יבוק מעכר עי'הגה,
 עיי"ש. א"י מעפר יתןאפשר

 אח.כ. הספר עבר שלרשותו זצ-ל כעץ מהרא,ש הגאון הגהת שנו וראה יד הכתב לפי1.



מג ישניםשפתי

 ב' מאמר אמת בשפת מעב"י בס' פלא דבר זה וראה מ"ר, אות ע"כ נ"ו רף שםיג(

 אכילות של א' כיום לא מתפילין עצמם מונעים שאינם יחידים וראיתי וז"ל שכ'פל"ד
 עכ"ל. בט"ב לאוגם

 נקרא לא יד של רתפילה ט"ו סי' השדה דודאי שו"ת דע"י כוונתו אפשר נ"מהגה,

 דאבל כ' כסופו ג' סי' דמו"ק פ"נ רא"ש עי' יד של תסילה אבל יניח לא אמאיפאר
 להניח. נהגו פאר נקרא דלא יד רשל אפשר דרבנן הוי בתפיליןאסור

 ,-נ ער4עליה
 זעופם ההנאות ה,.נו,שגם מתענה כאלו ושתיה האכ,יק יוהבןבערב

 אוכלים שכשהא) מצוה אלייות שכו הבא, דעולם כהנאות שקויים הםהוה
 השרת שקלאב, לתם שהוא המו דוגמת מקק והוא מן, טעם בזוש

 ה14תינ1 ס,דרז כן 7טל הבא, טזגם 7"ק11 רזחו,ת הנאה קן וגםאוכלכם,
 ממש הוא המו אכזית כ, הכ'19רים, יזם בפרק המו מענין המאמריםז"ל

 יאכולה זה דדי על לנכות בו שהכוונה הכיפורים, ד,זמ התעזזתדוגמת
 זה ',די שת,ה,,עו זרא אכילה בו שאן ידי יעי הב", וטויםהיזחנית

 הגשמית, מהנאה הר,תזק ידי טל השכונה, ד,,1 הדומנ,ת ?הנאה11כי1
 אכזלה ה,ינ, י, תענזה כי וי, 0, קתעגה כא?, ט. האביית שאמרו11ה
 14ותה אלמיא בעצמ,11 טושים שהייוו מה הוא ט. ותעניתהר1חוזת,
 הוח,דים שמתענין דיך טי ענן, יכפית הגוף לעלף באכייה.התורה
 אבל דיוה"כ לקדושה וה ,די עי עצמו ?הכין בדי התשדבה ימיבעשרת
 הבתה להרגשת הבנ.טה שחוא ,וה-כ, בערב ?חבנה ב1ה בחר לאהשן"ע
 שעכ.1'עצ"1 4,עת,הכנלה דץ שב.דה:'ק, הבא ותוים השנינה מזיושבלב

 11, קדימה לוד. ?קיא שקוי ץ,ה ק,קז כ?. בבר הזא הרי כ11לקדושה
 בל 1""קר,ף, לפניה מכה ,רק עבויף י,.'ל "מרו פורענות מידת,אס

 מקודם, גם מקדושה שמץ היית וש ובדך "תרובה, טוחה במדהשכו
 ההקיק ,יי עי גילו, יין, להבואו ההקןת התגלות רק שהוא כזווקדושה
 מנד יבוא, תובר שהה., העלם, שהיא וק נ-כ, ,ישנה.מתח,יק הרולמקוך,
 עדק1 שהוא הגע כן וטל העים, גם ומתעלה שתקדש 11 ינהרגשהיגייוו,
 קחו, בקדושת מהקדשת הקא הוה דהולמ הסופנת ושתיה האביהבהעיב
 י: התענה כאלו וזהו 7.וה'לק ההזחחת יהנאה ל4זא הכיק הוא ידהועל
 הגוף, וסינון התענית כהכנת 7,וה,כ הזום ?קלייה קק,ק בו שקשהן'נז
 ךולויה הנאה ג,,כ 14 שוש דהיינו ג"כ, י. ףתענה קאתו 1ה עיעוטף

 תרוץ( 1תמשנ1ת ובפועל, בכזיוז הי" וב,זה'לקבהעקת, הן? "ד,,, ?, הדמ,וו ובדרך לאייי הק הדא שאו איש ,,,כבחענ.ת



 ישראלאורמד

 זצ"ל גרינוואלד יוסףרבי
 מפאפא יוסף ויחי בעלהאדמו"ר

 סלעים החמש להחזיר להכהן מותר אי הבןבפריון
 הבןלאבי

 בזמנינו סלעים ה'ובשיעור
 חסדים ה' ישפיע הרחמים,בחורש
 המופלג האברך תלמידי לכבודטובים,
 אוצרו כאורה, כחשיכה בה עוסקבתורה,
 קלמן יושע מו"ה טהורה, ה'יראת

 נ"י.גאלדבערגער

 לך להשיב רציתי אשר ומנים כמההנה
 במכתבך לפני הצעת אשר ר"ת עלתשובה
 בהשכל נכונים דברים הכן פדיוןכהלכות
 יורד שהנך מתוכו בראותי ונהניתיודעת
 מחמת אבל נכונות, בסברות הלכהלעומק
 כוחי וחולשת הישיבה בלימודיטרדותי
 להאריך עלי קשה עתה וגם הדברנדהה

 פרטים איזה על בקצרה, ואשיבבכתובים
שבמכתבך,

 הה' להחזיר הנוהגים הכהניםבענין
 שכולם חשש שיש הבאת הבן, לאביסלעים
 בגמרא המבואר ]איסור אצלו, לפדותיהדרו
 ראסור להחזיר ע"מ במתנה תרומהלענין
 המסייע ככהן הנראה משום כןלעשות
 נמי והכי לו, יתן שכ"א הגרנותבבית
 דרק בראשונים משמעות ריש הבן[,בפדיון

 ברית שיחתם ע"ז אמרו ומעשרותבתרומות
 הבן בפדיון דגם רס"ל ראשונים וישהלוי
 דבתרומה לחלץ סברא וכתבת זה,שייך
 הכהנים לכל שייך הוא הרי שהופרשמיד

 ראינו הבן פדיון של סלעים ה'משא"כ
 אין אכל ליחן האב על התחייכותאלא

 עליו לגמר שייך שיהא דבר עדייןכאן
 דבריך. אלו כהנים, ממוןשהוא

 דהוא זה חילוק בעיני הוטבומאוד
 הפוסקים דאף נלענ"ד ע"כ ומסתבר,נכון

 כתבו לא הבן בפדיון גם זה עלהמזהירים
 שיחתם הפסוק מצד איסור לשון זהעל

 המוסר ע"ד אלא כבתרומה הלויברית
 תרעומות, לגרום דיכול ננץ. דאינוכתבו
 אינו האב דאם מכשול לגרום דיכולועוד
 ליתן צריך שאינו לסבור יוכל אורייןבר

 ש"ה בסי' הש"ך האריך וכבר גמורהמתנה
 להחויר, ע"מ מהני אופן באיזהסק"ו,

 זצ"ל משינאווא הגה"ק כשםושמעתי
 אז הידוע סכום הבן בפדיון ליתןשציוה
 ה' לערך שעולה רמרינה המטבעלפי

 סכום איזה מספק עוד ולהוסיףסלעים
 תרעוכות בו יש המדינה של שמטבעמחמת
 להחזיר להכהן וציוה טהור, כסףשאינו
 שמעתי, כך ספק מחמת שניתןההוספה
 להחזיר המנהג כזמנו סי' דלא מוכחומזה
 נכון. דאינולגמרי

 באם ח' דף מקידושין שהקשיתומה
 אף הבן לפדיון סלעים בחמש זה עגלאמר
 ששוה כיון סלעים ה' בשוק שוהשאינו
 לא ואמאי מדוי, בנו סלעים ה' ארםלשום
 שעי"ז הגרנות בבית המסייע ככהןהוי
 דבריך. אלו לו, רק אדם בני שאר גםיתנו



מה ישגיחשפתי

 ננו רק אמר דלא קשיא לא גמרא עלהנה

 כן לעשות מותר רלכתחילה קתנ' ולאפדוי

 מפורש לא להחזיר ע"מ במתנה אפי'והרי

 ראשונים דקצת אלא כתרומה רק בגמ'כן
 להקשות שייך אך הבן לפדיון מזהלמדו
 דבר הבן כפריון גם שכתבו הפוסקיםעל

 כתבת' כבר אך בהא גם זה הזכירו ולאזה
 מעיקר ולא המוסר מדרך רק כןדכתבו
 שיהא הוא שכיחא דלא דמילתא וי"להדין.
 כהן להך ששוה לבנ"א מפורסם כזהדבר
 אהה ירצה ואס בנ"א, לשאר ולאכך

 דבר אחר לחפש צריך יהא כמותולעשות
 דיוכל להחזיר ע"מ למתנה דמי ולאזה,
 מילתא לדמות ואין כן, לעשותכ"א

 כיון להוסיף דלא והבו בכה"גלמילתא
 הדין. מעיקר ולא המוסר מצד רקשהוא

 כמ"ש העיקר למעשה שנוגעומה

 לעשות אסור דלכתחילה דאמרו דהאהתוס'

 בשעת דניכר להחזיר ע"מ במתנה היינוכן

 ניכר באינו משא"כ להחזירו דעתירנתינה
 מפורסם אינו ומן לאחר אלא מעשהבשעת

 כהנים, לשאר דפסד שיגרום מסתברלא
 אחר מטעם ~ה חילוץ עוד להסבירונלענ"ד

 חירש יעקם נחלת בס' החוו"דדהנה
 שיהא בעי מ"מ עמ"ל מתנה מהנידבאתרוג

 בו שיוצא מד חו, ממון דין להמקבלבו

 קצ"ו ס" או"ח בערוה"ב והובאיר"ח

 רשות לו שיהא והיינו לדבריו, ראי'והמיא
 דבאתרוג ונראה זמן איזה על לאחרליחנו

 בו שישתמש שייך לא למצותודהוקצה
 לצאת לאחר ליתנו יוכל מ"מ אבללהנאתו

 הנותן אם אבל זה עבור ממון וליחןבו
 יצא שהמקבל אחר תיכף להחזירומקפיד

 ועיי"ש אצלו ממון דין בו לו איןבו
 פדה"ב לענין גם ונלענ"ד באורך,בערוה"ב

 שנתנו חשש יש תיכף מחזירו הכהןראם

 לעצמו, בו ישתמש שלא דהכיאדעהא

 שעתא כהאי ממזן דין בו לו אין שכןוכיון
 התורה רכוונת דמסתבר מתנה מקריולא
 לו שיהא הנאד טובת אינה להכרןשיהא
 זמן. קצת על עכ"פ ממון דיןבו

 כליא דדה לומד אפסדולכאורה
 שהובא אביגדור ור' הרא"שבפלוגתת
 ע"מ מתנה אי רמ"א סי' חו"מבקצה"ח

 דהוא ס"ל דהרא"ש לזמן, קנין הואלהחזיר

 לקיים להחזירו שצריך אלא לצמיתותקנין
 בקנין, בחזרה להקנותו צריך וא"כהתנאי
 ומאליו לזמן קנין דהוא ס"ל אביגדורור'
 דהוא דרא"ש כשיטת נקטינן ואיחוזר

 צריך התנאי מטעם רק לצמיתותקנין
 להמקכל ממון דין לה דיש פשוטלהחזירה
 לזה צריך ואין שמחזירו עד כולהשתמש
 לא אם הוא מן נמי דסתמא הנותןהסכמת
 סהדי דאגן י"ל ארוך זמן אצלושמחזיקו
 ר' לשיטת אבל נתנו, לא דהכידאדעתא

 דעת גילוי צריך לזמן קנין רהואאביגדור
 ממון דין בו לו שיהא כזה זמן עלשנותן

 יש אך קצר, זמן על עכ"פלהשתמש
 אחר אופן ידי על יוצא דאינו כיוןלדחות
 לו נתן כאילו כמפורש הוי סתמא גםא"כ
 מצותו, שיקיים רוצה דהרי ע"זרשות

 אי קל"ז דף ב"ב כגמ' זו סבראואשכחן
 ניהלי' יהכי' למאי בי' נפיק לאמיפק
 מצדד סק"ג תרנ"ח סי' ובמנ"אעיי"ש,

 ידע ללא הדין ידע בין חילוק יש איב1ד
 ללולב, קידושין בין שמחללעיי"ש

 השץל ובמחצית אפרים ביד שםוהאריך
 הבן. לפדיון ללמוד ישומשם

 מה בענין שכתבת הדבריםויתר
 בלב נותנו שעי"ז ץרוב כהן עלשמהדרין

 נהרא ונהרא מסתברים דברים הםשלם

ופשטי



 ישראלאור

 שיעור כמד לידע רצית אשרוע"ד
 דבותינו הנה מרינתינו במעות הבןפריון

 הוא סלעים דה' שיערו יוראפבמדינת
 100 דהיינו טהור כסף רעקא 10כמשקל

 אך גראם, 96 כדיוק ששיערו וישגראם
 קצת דגדוג במטבע שמערבין הנודעלפי
 טהור, כסף ואינו לחזקו, כרי מתכתשאר

 כן וכמו קצת להוסיף הנהיגוע"כ
 של מטבע שיש באמעריקאבמרינתינו
 מטבעות שה' ושמעתי מכסףראלאר
 מאה כמו משקלם דאלאר שליחידיות
 כסף חלקי כמה נתברר לא אבלגראם
 רבן בפדיון ליחן דמנהג ע"כ בו ישטרור
 עוד מוסיפין ויש כסף של דאלארששה

 אצלי נתכרר ולא כסף, דאלאר חצימטבע
 בדיוקי. זהדבר

 עוסק להירה שתצליח מברכךוהנני
 דו"ש רבך כאוות נחת מתוךבתורד
 לפ"ק תשל"ט אלול ח'בכוח"ט

 גרינוואלד יוסףהק'

 שעיקר משמע מדבריו דמערכת: הערת1,
 ששה ליתן שכתב ומה גרם, 100 ליחןהמנהג
 כמה נתברר "שלא בגלל רק הוא כסף שלחלאר
 היום בזמנינו ולפי"ז בו", יש טהור כסףחלקי
 31.103 כסף של בדאלאר שיש 1986()משנת

 רק בנתינת די טהור כסף הוא מזה ו-99.9גרם,
 וחצי שלש אפי' )אד כסף של דאלארארבע

 י גליון ישרחל' כ'אור כבר שפעפרסם וכפידאלאר(,
 עיי"ש. לב, לעוררמדור
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מט הפרקעל

 הוריו של יא"צ ביום קרובים של חתונהבענין
 תשם-א אדר כ"גבס-ד

 פוסקי מגדולי הגדול הגאון ש-בכבוד
 ראטה יחזקאל הרב משפחתינו פארדורינו

 קארלסבורג אב"דשליט"א

 וכיאות, כראויאחדשה-ט

 ההלכה דעת דעתו לשאול בזהבאתי
 דלקמן.בנידון

 השירוכין בקשרי באה שתחי'נכרתי
 יום ונקבע תורה, בן חשוב בחורעם

 ושוב הבעל"ט, אלול ט"ז ליוםחתונתם
 של היארצייט יום הוא שהרי לבשמחי

 לשנות כבר ניסה נ-י חתני ז"ל.אאמו-ר
 כי אפשרי בלתי זה אבל החתונה, זמןאת
 אורחא לאו וכן וכד', פנויים אולמותאין

 החתונה. זמן קביעת לדחותדארעא

 כרמ"א המבואר ע"פ בשאלתיונפשי
 "י"א מ"ג: סוף שצא סי' יו"דבשו"ע
 שביום בלילה בסעודה לאכולדאסור
 בסוף שם וכ"כ אמו", או אביו מתהמחרת
 ולאחותי ולאחיי לי מותר האם חב,סי'
 בחתונה. להשתתףנ"י

 לכאורה הרי הכלה של זקנו אליבנוגע
 שנוהגים חודש י"ב תוך מאבל חמירלא

 וכלה. חתן משמחת יחסר שלא כרילהתיר

 ואחותי שלי לאחים כנוגעהשאלה
 בשמחת להשתתף להם מותר האםשיחיו
 ?החתונה

 צדדים כמה בזה להציע ישולכאורה
להיתר:
 מנהג על כותב זהב בעטרת הלבושא.
 הש"ך אמנם כן". נוהגין ראיתי "ולאזה:

 "ולא באומרו דבריו, את רוחהכמק-ח

 שמקובל כיון אבל ראיה". אינוראינו
 הלבוש, של מצאצאיו שאנחנוכמשפחתנו

 שיטתו. את לצרף שאפשר וראיא"כ

 הפנים לחם מהספר באחרונים מובאב.
 אברהם המגן בעל חמיו בשם שצאסי'

 שנה בין לחלק למעשה הלכהשהורה
 ואין כבר מותר דאז השנים לשארראשונה
 נפטר ז"ל אאמו"ר האבלות. מנהגינוהגין
 היארצייט כבר זו שנה א"כ תשנ"ט,בשנת
 שלו.השני
 דגמרא מדינא שאינו זה למנהג בנוגעג.
 )ע"ד ואחותי לאחיי בנוגע גם י"לאולי
 יוסיפו והדודות שהדודים אלי( בנוגעהנ"ל

 ובפרט להתיר. יש וע"כ וכלה חתןבשמחת
 זה היה ז"ל שאאמו"ר למשפחתנובנוגע
 פטירתו ומאז הענפה, משפחתנו אתשאיחד
 ודאי וא"כ קצת, החסרון נרגשהרי

 באהבה מוסיף הקרובים כלשהשתתפות
 ובשמחה.ואחוה

 להחמיר רוצים זאת שבכל לאלוד.
 בשו"ת המבואר לכאן לצרף ישלכאורה
 ופ"ט פ"ב פ"א. סי' להפמ"גמגידות
 לית לאכול בלי בשמחה להשתתףשלדעתו

 רק נאסר כשו"ע שהרי ומותר, בהלן
 בסעורה"."לאכול

 ואבקש הצעה, בתור אלא אינו הנ"לכל
 והמעשה תורה רעת לי להורותממעכת"ר

 נעשה.אשר

 היעוד לקיום כבר שנזכה רצוןויהי
 עפר שוכני וירננו ויקומו לנצח המותובלע
בב"א.

 לתשובתו ומחכה הרם כערכוהמכברו

 אבערלאנדער חיים אהרןמרדכי



 ישראלאורנ

 ראטה יחזקאלהרב
 קארלסבורגאבדק,ק
 יע,א נ.י. ברוקלין, פארק,בארא

 של יאהרצייט ביום חתונה זמן קביעתבנידון
הוריו

 תמוז יעקב אהליך טובו מה לסררב"ה
 לפ"7תשס"א

 טוב בשם מוכתר החשוב הרבנילמע"כ
 רגנן מוקיר לרווחה פתוחביתו

 הנפש עדין וחסד צדקה רודףותלמיריהון
 החביב ש"ב וחשובה רמהממשפחה
 נ"י אבערלאנדער אהרן מרדכימוהר"ר
 יע"א וו"ב בעיר מושבו איתןויזרח

 כבודו, הדרת מול כראויאחדשה"ט
 של הנישואין זמן שקבע שאלתוע"ד
 הרבני המנוח אביו של היא"צ ביוםנכדתו
 אליעזר מוהר"ר דודי כבוד זכו,החשוב
 זמן את לשנות כבר ניסה נ"י וחתנוזצ"ל,

 אין כי אפשרי בלתי זה אבלהחתונה,
 אורחא לאו ובן וכד', פנוייםאולמות
 ונפשו החתונה, זמן קביעת לדחותדערעא
 יו"ד בשו"ע ברם-א המבואר ע"פבשאלתו

 לאכלו דאסור "י-א ס-ג סוף שצ-אסי'
 או אביו מת המחרת שביום בלילהבסעודה
 מותר האם ת"ב, בסוס"י שם וכ"כאמו",
 להשתתף נ"י ולאתותיו ולאחיולו

בהחתונה.

 דגמרא מדינא שאינו זה למנהגבנוגע
 ]ע"ד ואחותיו לאחיו בנוגע גם י"לאולי
 יוסיפו והדודות שהדודים לו[ בנוגעהנ"ל

 ובפרט להתיר, יש וע"כ וכלה חתןבשמחת
 שאיחר זה הי' ז"ל שאביו למשפחתובנוגע
 הרי פטירתו ומאז הענפה, משפחתואת

 שהשתתפות ודאי וא-כ קצת, פטירתונרגש
 ובשמה ואחוה באהבה מוסיף הקרוביםכל

 שאלתו.עכ"ד

 לפי דאפילו ואמרו פס17 כברהנה
 כדעת לאיסור, דנוהגין המחמיריןדברי

 מחלקין מ"מ שצ"א, בסס"י והש"ךהרמ"א
 בשנה דרק השנים לשאר ראשונה שנהבין

 השנים, כשאר ולא לאיסור נוהגיןראשונה
 סק"ח י' אות וברכה חיים בספרעי'

 להתיר האחרונים מהפוסקים כןשהביא
 ופשוט למעשה, כן ופסק השניםבשאר
 שומעין בעלמא מנהגא דהוא דאדבכגון
 כדברי רהלכה באבילות ובפרטלהקל

 בזה. שכן וכלהמיקני

 ממשפחתו הוא שהמדובר גםומה
 לשמחת צורך שהוא באופן אליוהקרובים

 וכמבואר רבה מצוה שהוא וכלהחתן
 שלא נאמר לא ע-ז ס"ה סי' רישבאה"ע
 הפליגו וחז"ל ללכת, מצוה אדרבהללכת
 וכן בכמ"ק וכלה חתן המשמח שכרכגורל
 חלולין להביא התחום על להחשיךהתירו
 לעשות שא-א מצוה שהוא וכפרטלכלה,
 המצוה, מוטל עליהן בודאי אחריםע"י
 עבור רק שהוא כאופן הוא שריכרו מהוכל

 ולא ילכו שלא י"ל עליהןהמשתתפים,
 גוך לצורך שהוא באופן לא אבלישתתפו,
 עי"ז שימנע היפי מיבעי לאהשמחה
 שמחה ריבוי מחמת אפילו אלאהשמחה



 מותר תקל"ט בסי' בחוה"מ וכמו שרי,ג"כ
 להרבות בכדי ומתן במשאלהרבות
 מצוה בכלל ג"כ שמחה דריבויהשמחה,
 שמותרין הדבר שפשוט באופןיחשב,

 שהוא אלא שמותרין רק לאלהשתתך
מצוד,

 יחמירו אם עכ"פ מועיל שאםומש"כ
 כן פסק שהפמ"ג יאכלו ולא עצמןעל

 ראם ופ"ט פ"מ פ"א, סי' מגירותבשו"ת
 שייך בודאי בדבר, איסור אין יאכלולא

 סי' ח"א עה"ח בשו"ת כן פסקתיוכבר
 ז"ל הרמ"א שכתב האיסור דבלקס"ב
 בלי בסעודה להסב לא יאכלו אםהיינו

 חודש בי"ב אפילו והיינו עיי"ש,שיאכלו
 בירושלמי מקור לו שיש ואם אבאחר

 כיום זה בנידון שכן וכלובפוסקים,
 דעת למי בעלמא מנהגא רק שהואהיאצ"ט
 בהסערה[ למטה משכ"ג ועי' פוסקים,איזה
 דהיינו במקצת שישמשו עצה עודויש
 כדרך דבר באיזה הבאים אורחיםלכבד

 וברכה חיים בספר זה וכמבוארהקרובים
 אבל להקל, שסומכין סקל"ב ס'אות

 צורך אין היאצ"ט ביום זה בנידוןלפענ"ד
 ידקרו וגם וישבעו יאכלו אלא זהלכל

 וכלה חתן שמחת משום בו ישרבריקורין
 בר ר"י על ס"ה רס"י כאה"עוכמבואר
 למנוע. צורך ואיןאילעי

 להתיר והוריתי כזה מעשה הי'וכבר
 רוח נחת דהוא הדבר של בטעמוונמלתי
 להבנות ישרים דורות להמשיךלהאכות
 מרן פ' את אז ושאלו ויראה, בתורהבתים
 על והסמים זי"ע מסאטמאר הקרושרבינו
 צדיקים וכן ישתתפו שכודאי באופןנימוקי,
 אמן. מעונו בשמחת וישמחויראו

 שכתב סק"ח בש"ך בזה להעירוהנני
 כן נוהגין ראיתי ולא זהב העטרת וכ'11"ל
 בו שייך לא מצוי שאינו דבר אומראני
 ראינו ולא 7"צ ר"ס לעיל שכתב כמומנהג
 גם לאיסור נוהגין ראיתי ואני ראי',אינו
 לאיסור בסתם הרב כתב ת"כ ס"סלקמן
 שהוא בזה דבריו להכין זכיתי ולאעכ"ל,
 שייך וזה ראי' אינו ראינו ולא כתבכעצמו
 לתלות שאפשר מניעה דבר על לזמריותר
 ראי'. ואינו שונות בסיבות השתתפותםאי

 נוהגין ראה שלא שמעיד הלבושמשא"כ
 לסעודות שהולכים שראה הוא הפירושכן,
 מעיד רהא ראינו לא לומר שייך לאוע"ז

 לפי להיפך לכאורה הוא והדברשראה.
 וצ"ע. הש"ךדברי

 ידי על שאמד לדבריו יזכינווהשית"ב
 קול יהורא בערי ישמע עוד הנביאיםעבדיו
 אמן כלה וקול חתן קול שמחה וקולששון
ואמן.
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 ישראלאורנב

 צוננער גבריאלהרב
 גבריאל נטעי ואבד.קבעמרם
 יארק ניוברוקלין

 הוריו של יאצ"מ ביום קרובים שלחתונה
 חיבורים חובר הרה"ג ידידילכבוד
 הרב פעלים, ורב מרץ אישמחוכמים,

 שליט"א אבערלאנדערגדלי'

 דודי כגון קרובים אם שאלתואודות
 מותרים ומדומה החתן אבי אוהחתן

 ביום קרוביהם של בחתונהלהשתתף
 הוריהם. שלהיאצ"ט

 בכל כשמחה השתתעותמניעת
 ראשונה כשנה רק אוהשנים,

 שצ"א סוס"י יו"ד בשו"ע הנהתשובה:
 בסעודה לאכול דאסור הרמ"א, רבינוכותב
 אמו או אביו מת המחרת שביוםבלילה
 דינא האי ויסוד סי"כ. תב בסי' הואוכן
 היארצייט ביום התענית חובתהוא

 הממואר ועפ"י שם, תב בסי'המבוארת
 ס" התה"ד עפ"י מק"ג שצ"ה סי'בטו"ז
 שביום ותענית וברכו קדיש דאמירתרצ"ב

 גם לכן אכילות, קיום כתור היאהיארצייט
 כי היארצייט, בליל בסעורה להשתתףאין
 אבילות. משום בו יש היארצייטיום

 אפילו שלפי"ז מסיק, שם הטו"זוהנה
 כן, הדין הוה שלו יארצייט כל עולםעד

 בשנה שנה מרי יארצייט יום שבכלדהיינו
 הרמ"א כדברי אבילות משופ בויש

 דעת וכן שמחה. בסעורת להשתתףשאסור
 הגאון רעת וכן ס"ק שצ"א בסיהש"ך

 אות שלו אכילות בהל' מרגליותמהרא"ז
 אולם ס"ז, רבא סי' ובקיצוש"עקנד,

 יקותיאל רכי )להגאון הפנים לחםבספר
 ובספרו שצ"א סי' המנ"א( חתןקאופמאן

 אות סריקלוב( )מהד' ז' דף יו"ד דעתחקי
 כעניי אנכי אכל וז"ל, מביא מ"ג ס"קא

 מהר"ר להגאון לשון מענה בס'ראיתי
 וז"ל לפ"ק שעה שנת בפראג הנדפסיעקב
 תב( )ובמו"ס שצ"א סי בי"ד הרמ"אמ"ש
 הראשונה, כשנה ה"מ וכו' לאכולשאין
 גאונים שאר בהסכמת שנים בשאר לאאבל

 )כעל חמי מ"ג מפי שמעתי וכןעיי"ש,
 הלכה כן שהורה הגאון אברהם(המגן

 לשאר הראשונה שנה בין לחלקלמעשה
 סי' יהודה לחם בספר וכ"ה עכ"ד,השנים
 ובשם לשון, מענה ספר בשם סק"זשצ"א
המנ"א.

 לשאר ראשונה שנה בין החילוקובטעם
 בסי' עצמו הפנים הלחם מנמקהשנים
 דטעם האריז"ל דעת דלפי בהג"השע"ו
 בג"ע להעלותו הוא היא"צ ביוםהקדיש
 מעולה היותר למדריגה ממדריגהעצמו
 אין שככר עליו דין אין שכבר כיוןא"כ
 אבילות דיני בו נוהג אין אותודנין

 סי"ד. השלחן הערוך כתב וכןעיי"ש.
 פז אדני בשו"ת גם נפסקה המנ"אוכדעת
 נדפס אלטונא דיין העקשיר אפרים)להג"מ
 שאין י, סי' תק"ג( בשנתלראשונה
 ראשונה בשנה רק אבילות דיןביארצייט

 ובשו"ת עכ"ל, שנים בשאר לאאבל
 וכ"ה תי"ג. סי' ח"ג מאהבהתשובה



בג הפרקעל

 יד ושו"ת מי"א. קע"א כלל אדםבחכמת
 מיעקב בשורש וכ"כ רכ"א, סי' יו"דהלוי

 הורביץ זונטעל טורדוס רבי)מהנ"מ
 ובשערי שצ"ה. סי' יו"ד בראד(מחכמי
 רובא נוהגין שכן ע"ב ק"א דף יו"דדעת

 סק"ח. י' אות שלום משמרת וכ"כדרובא

 שצ"א סי' יהודה לחם בביתוראה
 בט"ז ]ראה הב"ח שגם שהוכיחסק"א
 דברי על שמקשה מה סק"ג שצ"הבסי'

 ביום רק שאסור כהמג"א ס"להב"ח[
 עיי"ש. השנים בשאר ולא הראשוןהיא"צ

 מדינא אינו האיסור שכל מכיוןהרי
 לא ואף הראשונים מחומרת לא ואףרגמרא
 כשעת בודאי בשו"ע, הב"י מרן ע"יהובא
 ודעימיה. כהמג"א להורות ישהצורך

 מיליה ריע מצד ביארצייטתענית
 בסעודה להשתתףומותר

 ס"ג שצ"א בסי' בלבוש עייןוהנה
 )שאוסר הנ"ל הרמ"א דברי עלשמעיר

 ולא היאצ"ט(, בליל בסעודההשתתפות
 חב בסי' דבריו ומבאר כן. נוהגיןראיתי
 זה בתענית ששמעתי הטעם ולפיסי"ב.
 מולא דריע' הסכנה מפני היארצייט,]ביום
 כן גם נ"ל הי' ואמו[ אביו שמת זהביום
 משום אינו דהא בסעורה, לאכולשיכול
 לא ולמה ותשובה סכנה משום אלאאבילות
 עכ"ד. בסעודה בלילהיאכל

 עם קשורים אלו שרכריוונראה
 ניהוג בדין ס"ג שצ"ה בסי'המבואר
 הרמ"א, כך שפסק חודש י"ב כלאבילות
 של כמקומו ואולי הלבוש, מעיר כךועל

 לא במקומות כי כן, נוהגין היוהרמ"א
 הבאנו כבר דהרי עכ"ל. נוהגיןראיתיו
 הרמ"א, בדעת הט"ז כיאורלעיל

 לתא משום בה יש יארצייטשבתענית
 יום עד אבילות להמשיך יש ולכןדאבילות
 לא לשיטתי' הלבוש אולםהיארצייט,
 בה יש יארצייט שכתענית ליהמבירא
 ורעי' סכנה משום רק כלל, אבילותמשום
 באבילות להמשיך ענין אין וממילאמזלי'
 המהר"ש מבירא וכדעתו היארצייט. יוםעד

 מט. סי'לובלין

 שם שצ"א בסי הש"ך כתב כבראמנם
 ואני כן, נוהגים ראיתי ולא הלבושעמש"כ
 מנהג בו שייך לא מצוי שאינו דבראומר
 ראיתי ואני ראי' אינו ראינו ולאוכר

 שם הט"ז דעת וכן לאיסור,נוהגים
 המנ"א דעת דבצירוף נראה, אולםלאיסור,
 לבין ראשונה שנה בין הבדל שישלעיל
 כגון גדול צורך כשעת אז השנים,שאר
 רעת לצרף גם יש משפחה, שמחתבעבור
 האחרות. בשנים ולהתירהלבוש

 בזמנינו בשמחה השתתפותהעדר
 השמחה בכללותממעט

 בשו"ת המבואר עפ"י לומר ישעוד
 יב תוך אחים בנוגע רב סי'טהרשד"ם

 להשתתף מותרים אם אמם עלחודש
 האחים הם דמותרים נישואיןבשמחת
 ונראה החתן, עם ולאכול לחופהליכנס
 רהלכות פ"ו ז"ל הרמב"ם רכתב מהאראי'
 בני וכל שושבוניו וכל חתן וז"לסוכה,
 המשחה, ימי כל הסוכה מן פטוריםהחופה
 עלמא נהוג דהמי זכו, ז"ל הרי"ף דעתוכן

 פירש"י 11"ל ז"ל רש"י בשם המ"מוכתב
 בני כל עילי מצי דלא מצטערשהוי
 טעמא נראה הרא"ש ומדברי בסוכה,החופה
 בהדי חופה בני חדאי לא ראי וכו'אחרינא
 שהחתן שידוע וכו' היו מצטעריםחתן

 עמו שם נכנסים אינם הס כאשרמצטער



 ישראלאורנד

 בעיני נראה וא"ב צער להם יהי'ובצערו
 ראין האחים המותרים בנ"ר למריןדמצינו
 מהם, גדולים החופה וגי שובינןלך

 דאורייתא סוכה מצות ומה ק"ווהדברים
 כש"כ התן לצטער דלא היכי כידחינן
 בספרי בארוכה )ונתבאר עכת"ד זהכנידון
 עיי"ש(. טז פרק ח"ב אכילותנט"ג

 ברין אם הרי דבריו שלפי מ1החזינן
 מפאת לדחותה ניתן ממש חודש יבאכילות
 שכן מכל שמחה מיעוט משום החתןצער
 ואינו בגמרא כלל מבואר שאינו זהמנהג
 בעלמא. מנהגאאלא

 באירופא דרנה לומר. יש מזוויתירה
 והערר מקוב שהריחוק המלחמהלפני

 השתתפו לא שאנשים גרמו וכיו"במכוניות
 מכיון בלבד, קרובים שבעה בשמחתאלא

 בעיירות פזורה היתה המשפחה כללשבדרך
 של השתתסוחה ולכן שונות.ומדינות
 מצוי כלתי דבר היתה המורחבתהמשפחה

 בני מן אחד כהעדר וממילא כך,כל
 מיעוט הדבר גורם הי' לאהמשפחה
 שככל בזמנינו שנהוג שכפי אולםהשמחה,
 ובפרט הקרובים כל מופיעים קטנהשמחה
 החיסרון יבואו לא ואם חתונה,בשמחת
 שע"י מובן וא"כ היטב, ומורגשבולט
 גדולה השמחה המשפחה בני כלשבאו
יותר.

 שיוצאי הגם שכזמנינו י"ללפיט
 שלא כלל כררך מאד שמחמיריםאונגרין
 וביום כליל חתונה בשמחתותשתתף
 שבשמחת נראה, מקום מכלהיארצייט,
 הם אף מותרים קרובים שלנישואין
 שלימה ובהשתתפות רגיל כאופןלהשתתף
 זה וכעין והריקודים, הסעודה אכילתכולל

 חי כל נשמת בשו"ת פלאני הגר"חפסק
 ע"א. ס"ייו"ר

 שמותר ההיתר ביסור יותר לומרונראה
 ובריקוד ובסעודה בשמחה להשתתףאף

 מגידות בשו"ת המכשר עפ"יממש,
 ללכת האיסור בטעם פ-ט ס")להפמ"ג(
 משום שהוא היאצ"ט כיום שמחהלסעורת
 שדוקא יתכן וא"כ עיי"ש, אכירכבוד

 אך קרובים, שאינם אדם בני שארבשמחת
 להם יש בוודאי ואמו אביו ונכדילקרובי
 העליון בעולם רוח ונחת גדולתענוג
 עמהם שמשתתף ובמי צאצאיהםכשמחת
 השמחה אתלהגדיל

 אפרים השערי לפי להיתר צדעוד
 להמבואר רירן נידון לדמות ישועוד
 אחד בנידון ק', סימן אפריס שעריכשו"ת
 נפטר כך ובתוך נישואין לעשותשהתחיל

 שהקרובים הוא והמנהג הכלה של דודםבת
 קרובי רשאים אם וצ"ע להתאבלמחויבים
 או לחופה וליכנס שכת בגרי ללבושהכלה

 שהכלה והשיב, אכילות. לינהגמחוייבים
 רכתובות בפ"ק שמצינו וכמו אבילותדוחה
 רוחה בז' חתן של אביו שמת מיגבי

 לדחות שיש אף האבילות, אתהמשתה
 שמת דדוקא איפכא מוכח משםדאדרבא
 ליה רטריח אינש דליכא כו' חתן שלאביו
 את האבילות דוחה הכי לאו האמשמע
 רשם משם ללמוד יש מקום מכלהמשתה,
 ואפילו הדין מצד האבילות לנהוגמחויב
 כאבילות שכן ומכל לפעמים דוחההכי

 פשיטא המנהג מצד אלא שאינוהקרובים
 הבגרים ולשנות להתאבל מחוייכיםשאינם
 מלפני המת מעבירין בגמרא כן גםואמרינן
 בקיצור להלכה הובאו ודבריו עכ"ד.הכלה
 שע"ד. סי' יו"דבדע"ת



גה הפרקעל

 )שהי' אפרים השערי דברי לפינמצא
 הוא אובין, ואב"ד הש"ך שלחכירו

 נישואין ששמחת אונגארין(בודעפעסט
 השבעה בזמן אכילות של מנהגדוחה
 דבריו, לפי וא"ב המנהג, מצד שזהמכיון
 )כמנהג מנהג לגבי שאם כנידו"ד גםי"ל
 כשקרוביהם אבילות ניהוג שלהנ"ל

 דמו"ק בברייתא בגמרא שיסודומתאבלים(
 בשו"ע פסוקה כהלכה והובאה ע"ב כדף
 הרי חולץ בל' ואילך מ"ר שע"דסי'

 בגמרא מוזכר שלא למנהג בנוגעמבש"כ

 זה ואין הראשונים, אצל מקור לוואין
 יש שבוודאי ביאצ"ט, אלא אבילותבשעת
 כשמחה להשהתף מרווח כאופןלהתיר
 וכמשניית.נישואין

 גבריאל נטעי בסמרי הבאתיוכבר
 זצ"ל מבאבוב אדמו"ר כ"7 משם)אבילות(
 אבילות דיני בכל להקל חסידיםשמנהג
 שזה וכנראה לשמחות, לילך ואפילויא"צ
 שמחת שכן מכל וממילא הלבוש.כדעת
 להתיר. שיש בוודאיקרובים

 תן,ו4אוי,סש[ מהרש"ן ואדמז.,ר 3.ק עזר דובר אתרוגזממנה ד"נעיגק" ""יוייי*"יה ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 ח44,ך" י"" נ"לי,ן[ ד0וכזת ב, ב,ומשייטמא

שאמן ,."יע" 44י, 4ק4"4,4
 הליינו בזנם לכע דויק"חם מהתצוה ע"ה ר,ן)1 לתשה הקב',"

 קשע שהשאו . ק'אלאךהער י")ווקי "ג דוקא הי' , בו הדה עץפר,
 מצוחו,, עוקר וזהולמדבר,

 ק,( עף, תשס"א, נ,ז, קה,.ת היגלש;)ישימות

 ,; ,,,,, ,,,,,, תג יויח א"" 9"י קיפוד" חיי ייעודי דחה יגת,ה; "94רע,"
 סולובזיצ,וק ק"מ זיו, יצלל קג"ב מו.ר שי במדלו ושגתיהעבות
 בו ייפש,ץ ועקב ר, וךק,בם ממקרבכן "ישום עוד שם זה,'מבהיטק[
 ."שאו הפורשים, קקדק ,היתק עזך מלקלך, לידו ,1,ש "שןי,ץהגאון
 )קי",קק,קק,יו "יי,)1 כן יו זימרת, ןההודה'ף, ,פרס אתרוג,ס צקה ,ציי הך"זו לפז,או

 9קה יקד ,ק,קר",ף ין,,?ץ "קךו4ן קיק" ?"קק ק-יקי
לג.ט,י, ק"ק,?ש' "4,,קי ".,ק י,9שוץ ועקב ד, ,והשיב 1'ו,נוזעןי,.,אתהונו

 """ס1141, "".. ,הגי .י 44 לאייי ליולי
 אללי

 זיק לו
 ומשזח, .אנועודעה, "חייג קי ,שיה כ, שי,ם.,א קה4 י"4,קקקיגר,ת. קליו ,ילל, ירחיו י. ""ל ", ",ץ, ת חיי", י"1 ",1,י י ,,,י,", זצ,,ג הגאול אמו אז רז, טיל גאו,ח נו כתן הההרף גס אם מרואמי

 ין, -זזן ,יזו" י,,קייץכדבון,

 ,י-
 ,""ק ,ך?יע לקה"ץ ,דיי , יען"", ק,ך,ד יי ו,",י,"י,י,"ח "ץ,4קק,ף ייהק,ד. ,ץ,י

 קמא( עמ, תשנ"ל ,יושלגו נ,יי",, 'צחקיהג"י



 ישראלאורנו

 הארפענעס דוד ישראלהרב
 והזמנים ישראל דביהמ,ררב

 הרבנים התאחדותודומ,ץ

 הוריו של יאצ"מ ביום קרובים שלחתונה
 הנגיר הרבני מעם המורם אישלש"ב
 פעלים רב וחסד, צדקה רודףהמרומם,
 ונעים הלכות נעים ולתעודה,לתורה
 מוה"ר וכו' רבנן ומוקיר רחיםהליכות,
 ני"ו. פרידמאןשמחה

 חתונת זמן שנקבע על שאלתובדבר
 היאהרציי"ט ביום תחי' הכלה בתוכלולת
 וותיק האי החשוב זקינינו כבוד מעלתשל

 לעררים תורה הרביץ אשר ועניו,וחסיד
 בדרה"ח אליעזר מוה"ר בשניםעשרות
 ונפשו זצ"ל אבערלאנדער שלוםמו"ה
 זה, על קפידא צד יש אם לדעתאיוותה
 הי"ו היקר דודי ה"ה לחותנו מותרואם

 ומהו החתונה, סעודת אצל כרגיללהשתתף
 ני"1 דודיו ה"ה ז"ל המנוח בני שארעם

 בשמחתו.להשתתף

 נזדמן שפעם להודיעו הנניראשית
 הקרוש רבינו מרן אצל כזהשאלה

 נוטה קדשו דעת והי' זי"ע,מסאטמאר
 בסעודת להשתתף שלא ה7פידאשכל

 מהוריו אחר של היארציי"ט ביוםהחתונה
 לקבוע אכל אחרים, של כחתונת דוקאזדו

 של היארצייט ביום מצאצאיו אחרחתונת
 הנפטר לנפש גדול זכות הוא אדרבאהוריו
 על האדם את לרון )שחוזרין ביוםשבו
 קדושים במעלות יותר להעלותמנת

 תחת הולך מצאצאיו שאחד זוכהוטהורים(
 דרך על בישראל נאמן כיח לבנותהחופה
 הזהב השלשלת ולהמשיך והמסורה,התורה

 ישראל, כלל כפיית של הדורותוהמשכת

 הנפטר של הזכות שעיקר בספ"קשכידוע
 מזכה ברא בבחינת אחריו בדורותיוהוא
 החתונה ביום ינתר מודגש שזהאבא,
 נישואין מצות עצם )מלבד כמובןשלהם
 לו(. גדולה טובה עצמו וזהו היאשרבה

 בספר כן נמי ראיתי מצאתי זמןולאחר
 הגה"ק ומנהגי פסקי הכולל יהושעעטרת

 גאב"ד זצוק"ל פריינר ארי' משהר'
 נישואין. בעניני תובב"א עיה"7ירושלים
 שהתיר ז'( אות )בפ"ב בשמושמביא
 היא"צ ביום לצאצאיו חתונה זמןלקבוע
 אין אחרים של בחתונת שרק ואם, אבשל
 בנו של בחתונה משא"כ להשתתף,לו

 קודם אחת שעה ויפה מצוה,שהוא
 בסגנון מתנבאים נביאים שני הריעכד"ק,
 שאלתו. בנדון להתיראחד

 בכנון מהו מסופק הייתי שעדייןאלא
 יהא ני"1( חותנו )אחי הרודים גם אםדא

 רק התירו לא שאולי להשתתף,מותרים
 שמחת שהוא הסכר( )כולללהדורים
 סברא יש אבל הדודים, לא אבלצאצאיו
 טובה היא שאדרבה שכתבנו דהיותלומד
 ביום שבו המת לנשמת וזכותגדולה

 אחד חתונת יקבעו שלוהיארצייט
 יו"ח כל שאר גם מותרין שובמצאצאיו
 המת, בכבוד זלזול בכה"ג שאיןלהשתתף,
 על ראיה לי שאין אלא כבודו, זהואדרבה
ככה.



 הפרקעל

 שלא המנהג עיקר שכל היותאבל
 באמת היארצייט ביום בחתונותלהשתתף

 הובא שהמנהג דהגם האי כולי בריראלא
 ת"ב בסי' סוס"ג, שצ"א סי' )יו"דכרמ"א
 שמביא שם ביו"ד בש"ך עיי"שסי"ב(

 כן, נוהגין ראה שלא )סוהס"י(מהלבוש
 אינו ראינו שלא עליו השיג שהש"ךאלא
 אבל זה, מנהג מחזיקין ראה ושהואראי'
 שאי"צ יוצא רצ"ב( )סי' תרה"ד מתשו'גם

 ביא"צ. ביום אבילות שוםלנהוג

 שכל הסוברים אחרונים ישובאמת
 הראשונה בשנה אלא אינו זה מנהגעיקר
 להתנהג שממשיכין האכילותבתום

 יום שהוא שלאחריו ביוםבאכילות
 משם הפנים בלחם שמביא כמוהיארצייט

 מרן מחמיו שמע ושכן לשון, מענהס'
 כתב לחה-פ שבס' ובקו"א ז-ל,המנ"א
 בשו"ת וכן האריז-ל, דברי לפי הואשכן

 ציין שצ"א( סוס"י )ח-ג מאהבהתשובה
 משמרת ובספר עמו, שהסכים ומשמעעלה,
 שדבריו מביא 1'( אות יא"צ )ערךשלום
 לחם ובבית קע"א( )סי' בחכמ"א גםהובאו
 )כעל הוא פסק וכן שצ"א( )סוס"ייהורא
 מצאתי ואני למעשה, הלכה שלום(משמרת

 מלובלין להמהר"ש הלכות בתירושיכן
 ושאין זה מנהג על שנתקשה מ"ט()סי'
 טעות, הוא דבאמת או וכ' להמנהג,טעם
 אינו הקבורה כשיום אסו גוירה שהטעםאו
 בזמנם מאוד מצוי הי' )שדב"ז המיתהיום
 יום שאן ביום( בו לקבור קשהשהי'
 בתוך עדיין הוא המיתה יום שהואהיא"צ
 מנינן דאבילות )דיב"ח דאבילותיב"ח
 שהמנהג חזינן עיי"ש, הקבורה(מיום
 כשאר ולא הראשונה ביא"צ רק ה"בנמנו
 לאחר מהלבוש הבאנו וככללהשנים,
 לא שהוא כתב הנ"ל הרמ"א מנהגשהביא

 עמא מה חזי פוק אמנם כן, נוהגיןראה
 ע"ז, מאוד לדקדק אצלינו שהמנהגדבר
 אפרים בית לבעל אבילות בהלכותוכ"כ
 בשאר אף להחמיר שנהגו כ"ד()אות

השנים.

 "נשמת שבספרי היות שנלענ"דומה
 י-ט סי' ח"א שמחות( הל' )עלישראל"

 דסבירא ראשונים מכמה הכאתי י"חאות
 '"ב תוך שאבל בגמרא שנוכר רמהלתו
 להשתתף לו אסור אבילות שלחורש

 יאכל שלא דוקא היינו שמחהכסעודת
 יאכל כשלא שם בנוכח להיות אבלעמהם,
 ]כמו לכתחילה דמי שפיר הסעורהעמהם

 מברצלונא הר"י דעת כן שםשהבאתי
 שמחה שאין הר-א משם שם( )מו"קותוס'
 )סי' האו"ז מביא וכן ושתי'[ אכילהכלא

 הריטב"א מביא וכן הרשב"ם משםתמ"ז(
 שמתירים, ור"ת ור-י התוס' כעלימשם
 הל' )סוף מיימונית בתשובת מביאוכן

 וכ-כ יוסף, הר"ר משם י"ט( סי'שופטים
 אלא מתיר, צ"ז סי' בסם-7 וכןבכלבו,
 שאסור בטור( )הובא הרמב"ןשדעת
 אכילה בשעת שלא אף כלל שםלהיכנס
 וכלה חתן במזמוטי שעוסקים בשעהולא

 נוהגין וכן הרא"ש דעת ושכן)רי"ו(,
 יעו-ש, הנ-ל הריטב"א דעת וכןכאשכנו,
 י-ב בתוך באכל נ7טינן שלהלכהוהגם
 והב"ח הב"י וכמ"ש לאיסורחודש

 הכרעה בלא הדעת שני מובא)ובשו"ע
 בתוך אבל לגמי דכ"ז נראה מ"מברורה(,

 דגמרא, מדינא איסור שהוא חודשי"כ
 ביום בחתונה להשתתף בנירונינומשא-כ
 בעלמא מנהג אלא שאינו הוריו שלהיא-צ
 שבכנון בוראי האחרוניכ, בדורותשהונהג

 הראשונים גדולי כל סמיכה כדי בו ישדא



 ישראלאורנח

 יאכל לא אם להשתתף לו דמותרהנ"ל
עמהם.

 יום הוא שכאמור בנידונינוובפרט
 מצאצאי אחד של חתונת כלולתשמחת
 בניו כל שמותרים פשוט לי נראההנפטר
 לרבות גם החתונה שעת בכל בנוכחלהיות
 שם יאכלו כשלא וכלה, חתן מזמוטיבשעת
 שהוא לומר יש אדרבא הסעודה,בשעת
 בזוה"7 שמבואר מאחר להם והזמנותזכות

 שמים לשם שהוא שמחהשלקראת
 להשתתף עדן מגן המת נשמת אתמשלחים

 המת שנשמת ונמצא חלציו, יוצאיבשמחת
 לכבוד לו והוא השמחה שעת בכל שבהוא

 בשמחתו שמחים בניו את שרואהולנחת
 ומה טוב מה הנה ומקיימים אחיהםשל
 לדודתך ]ובפרט יחד גם אחים שבתנעים
 היתר עוד יש חותנך( )אחותתחי'

 שושביני מכלל שהוא שבודאילהשתתף
 מאור ששמחים העולם כל כדרךהכלה

 הקרובים משפחתם בניבהשתתפות
 מקטנותם[. עמהםשנתגדלו

 עתה. לעת בזהודי

,,,,,,,,,,,,,,,
,, 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,י"עיוא,,,תפלות,,טם,',שנשדות ,,,,,,, ,,,,,,,
 -יקקוי -ן -יק" אקד, הזן יקה,דחקיה

 ~גהנה

 געו-

 -,זמ "4גז
 יהה האחתן) ניס גגות ,קט יזדהו שג" מיסת .והלב זבעדבהב,פוה,ןן
 ישןויה יחקהיאיהיו

 נשווי
 הטוסיק

 וי-

 קקוי קו ייקי קף,ק"ד,ז ,,, ,,,,,,, והוה הכוכן,ח, צאה שהוה האז וגשעסךו ירו], היה עצתק גנחוהסוסה, יי4," ""י 4"" ,4,ל י",, ייני 14."" י"4"4, , 4ץ 14.לל,וק, --ייו? 1,י בי הסוס,ס -כיו
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 תאך, 4י" גס "4",י ,קלי
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 ,4"44" "י"ג ,44" 4ל,4 """ל"נ4".1 שבגי

 ,קי יק"י'" ק,4ייח לתפ,יק, יד יא"ה-יך "י תז"יי,ו "41" .ה," י"",
 שבשלי; עה שג, היק,ן.",מ,
 בנש,.פ( שבתו 14ל, שי,ל"י



נט הפרקעל

 ממרש ~חי הסמוכם שמהות אולמ' בנידון כדן; נמנליון דבלין עלהמשך

 געשטעטנער נתןהרב
 ישראל אגודת קריתאבד.ק
 ברק בני מאירות. .פנים מתיבתאור"מ

 וכדו' רעש בעשיית להבירו חוליהגורם
 דמים שופך בגדרהרי"ז

 יו"ד יום כדק, בני אגו"י, קריתבס"ד,
 לפת תשס"א מנחםלחודש

 כהן הרה"ג כבור למעלת והשלוםהחיים
 כ-ץ שלמה אברהם מוה"ר יפהשדעתו
 ברק בני פה לאוי"טיחי'

 הרופא חיובי לגבי השו"עדברי
 החולהלרפאות

 גוסו להזיק מותר שיהא שעורריע"ד
 כחו כח ע"י חולי לו ולגרום חבירושל

 חיוב לגמי אם דאף פשוט, הנהוגרמא,
 מצד ולפטור לרון מקום יש ממוןתשלום

 חול' דלגיות ברור אבל וכו', כחוכח
 כל רחוקה גרסא בדרך אף אסורלחבירו
 דהרי ההיזק, את למנוע המזיקשביד
 נתנה ס"א(, של"ו )סי' יו"ד בשו"עמבואר
 דיא ומצוה לרפאוה לוופא דשותדתורה

 למה התייחס שליט"א הגאון כבוד1,
 בשם 3( הערה מ"ו )עמוד הקודם בקומץשכתבנו
 הגאון דברי על שהשיגו חכמים תלמידיכמה

 ע"י לי קים אמירת ת-ף בענין נחן להורותבשו"ת
 מכח המדק לפטור עוד לדון שם, כתבנו וגםהמייק,

 אעם האלו ההיזיקות שכל המלהן הערוךדברי
 רעש קול דהיזק דיתכן שם כתבנו וכן כלל,מכוחו
 וא"א בעלמא גרסא אלא ממש מזיק אינואולמות
 שליט"א הגאון כבוד השיב וע"ז עיי"ש,לחייבו
 רעש עשיית חומר בעמן דעתו לחזקתשובתו.
 לחבירו, חולי היזק עי"ז ולגרום מגוריםכשטחי

 עצמו מונע ואס הוא, נפש פיקוחוככלל

 דאע"ג הרי עיי"ש, דמים, שופך זההרי
 ולא זה של לחוליו כלל גרם לאדהרופא
 עליו מצח אעפ"כ בו, נגע ולאפגע

 זה הרי מזה עצמו מונע ואםלרפאותו,
 דמים.שופך

 חבירו להזיק האיסור לגבי מזהראי'

 לגדום שאסור שכן דמכל נלמדומזה
 ואף רחוקה גרמא בררך אף לחבירוחולי
 גדול רופא לך אין שהרי כוחו, כחבדרך
 לחבירו מלגרום עצמו ימנע שהמזיקמזה,

 על החולי יבוא לא ועי"ז דגופא,היזיקא
 את ולמנוע להסיר שבידו וכלחבירו,
 כן לעשות מחוייב הוא הרי מחבירוההיזק
 היזק לגרום לו שאסור ומבש"כ רופא,מרין
 והרי רחוקה, בגרמא אף לחבירוחולי
 שופך דיא הרומא מן המניעה עלאפילו
 שהוא החולי את כשגורם מכש-כרמים,
 )פ"א רמב"ם ועיין דמים, שופךבגדר
 הציל ולא לדציל ריכול כל הי"ד(מרוצח
 עיי"ש רעך, דם על העמור לא עלעוכר

 בקום שמונ כשגורם שכן ומכלבאריכות,
ועשה.

 וכט"מדושה"ט

 געשטעטנערנתן



 ישראלאורס

 נוסבוים נפתליהרב
 תכב.ץ שלום. .אהבת הבריץ וראב.ד משה, חיי ישיבתראש

 תובב.א ירושליםבעיה"ק

 אחרי שם שהשייהעו האולם נגר המוחיםאנשים
 למחות בכוחם יש האםשבנוהו,

תשס"א דנחמתאשבעה

 אברהם ר' הרב למע"כ וכט"משלום
 הרב הנעלה הרה"ג בן שליט"א כ"ץשלמה

 ייטב דק"ק אב"ד שליט"א כ"ץ אלי'ר'
 סבא הגדול להגאון ונכר ב"ב, בעיה"קלב

 כ"ץ שלמה אברהם ר' הרב ה"הדמשפטים
 המשפטים. אורחות מח"טזצוק"ל

 שנכתבו שליט"א, כב' דברי אתראיתי
 בענין במאנסי, שיו"ל ישראל אורבחוברת
 מגורים בתי בין שנמצא שמחותאולם

 שנגרם הפרעות על מתלונניםוהנשכנים
 בטו"ט האריך שליט"א וכב' מהאולם,להם
 כל על וביאורם פרטים בהרבהודעת

 ההלכתי הכירוד על כחו ויישרצדדיהם,
 הרבים לתועלת יהי' ובוודאי ערך,שככ'
 וצער. עג"נלמנוע

 האולם בסביבות הדייריםוכויות
 ההלכהעפ"י

 כל לברר יש ענין של לגופו והנהא(
 אותם עם התנו באם וכן ענינו, לפימקרה
 שמכרו או האולם, שנעשה אחרשקנו
 כ"ז, )סעי' קנ"ד בסי' יל"ע וגםביתם,
 יפה בעין דמוכר דאמרינן כ"ח(וסעי'
 לעצמו, בית ושייר חצר שמכר ומימוכר,
 וא"צ החלונות בפני לבנות דיכולדי"א

 בעין בחצר שימוש לו שנתן ד"א,להרחיק
 דלדעת ע'( ס"ק )בחידושים בנתי' וכ'יפה,

 לגמר החצר בעל יכול כ"ז בסעי'הרמ"א
 לו שמפריעים חלונותיו שיסתוםלבעה"ב

 החצר כשמכר מ"מ כהיתר, שנעשוואף
 כשמכר איפכא וכן לגמרי, יפה בעיןמכר
 לסתום שא"י '"א לעצמו חצר ושיירהבית

 הוא כאשר גם יפה בעין דמכרחלונותיו
 דירה  כשמכרו וא"ב באורך, עיי"שנייזוק,
 קהילה מאותה והם לאולם סמוךסתם

 להם שנתנו הרי שליט"א, כב'וכמ"ש
 שתיאר -וכפי לישון א"א וכאם יפה,בעין
 הנגרמים ההפרעות את באורךכב'

 כאן ואי, למחות שיכול בוודאימהאולם,
 ס"ק קנ"ה )סי' בקצוה"ח ]וע"ע חזקה,דין
 עיי"ש(י. השלישית השיטה בביאורי"ג(

 כלפי האולמותבעליחוב
 שמים ידי לצאתהתובעים,

 לדון יש שליט"א כב' במש"כ והנהב(
 אך בזה, ואכמ"ל מקומות בכמהולפלפל
 אפשר מסוימת שלשי' בגווני, גםלענ"ד,
 בחז"ל נאמר כבר מכ"מ לכופו,דא"א
 מפני אלא ירושלים חרבה לא )ל:(בב"מ
 דבריהם שהעתירו וכו' תורה דין בהשדנו
 משוה"ד, לפנים עבדי ולא תורה דיןעל
 בכה"ג ראוי אין ולכן שסו, רש"א]ועי'

 הנאק כבוד בתשובת עיין השהגל: הערות1.
 בדרך צעד שג"כ הקודם, כקובין שליט"אאאמו"ר

 עשרה על כמחלוקתו הב' הדרך היה זו ומהלךזו,

 שליט"א.שפרן



מא הפרקעל

 וכד', לי( )קים ק-ל טענת עללהסתמך
 ניזוקים קטנים גם דבכה-גועור

 נינהו, מחילה בני לאו וקטניםמההפרעות,
 אפי' למחילה ניתן לא הגוף הצערוביותר,
 ובפרט בש-ס, בכ"ר כמבואר תנאיבדרך
 מהנכות. או מלמרים גם לפעמיםשיש

 בהג"ה( '"ז סעי' רמ"ה )סי' יור-דובשו-ע
 בהג"ה( ס-ה של"ג )סי' בחו"מוכן

 כראוי, בלילה לישון חייבשהמלמד
 ירושלמי משם סק-ל בבהגר"אןועיי"ש

 וכו'[, כ"ש לא הקב"ה מלאכת דדמאי,פ-1

 מעבודת נגרע משינתם, הפרעהוע"י
 לתקון, יוכל לא מעוות והואהקויש,
 כ"א. בב"בכמבואר

 כמוך, לרעך ואהבת מצות כולנה,ועל

 כועס הי' איפכא הי' אילו בוודאישהרי
 לגוי, שנאמר מה ולכה"פ חבירו, עלורוטן
 ל"ת. להברך סני רעלךמה

 דמילתאמסקנא

 לבוא האולם בעל על חובהוע"כ
 אדם של ממרנו וגם בי"ד2, בפניולברר
 הזהיר וכל כראוי, בהכשר שיהי'צריך
 מן יסייעוהו בוודאי ובצערו חבירובממון
 טוב, ובאופן בריווח סרנסתו וימצאהשמים
 תנהם. ישרים ותומת בו,ויקויים

 שליט"א כת"ר דו"שמנאי

 נוסבויםנפתלי

 כע"פ לבאך הוסיף שליט"א הגאון כבוד2.
 כפנים מש"כ לאחר דאך דכיון דהיינו כוונתו,את
  להשתנות שיכולים שונים פרטים יש מ"מהרי

 לבוא האלם מעל על זע"כ זבד', פלזהבמקרה
 ומה לעשות שצריך הסדר מהד ולסרר דיןלבית
 לעשות. הואמהוייכ

 ,, ,,,, -- -- ,,, ,-- , ,- ,,,, --], ,,-, ; - "),-- ,,,, ,,,,, ,,,,,,,,, ,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,-,-, ,-,,,,,,,, ,,, ,,, , ,,,,,,,,, ,,,,,,,-,,,,,,ן,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,, ,, , ";,:,,,,,, ,,; ,,,,,,,,,,,, ,,, , ,,,,
 ושקץ וייךיי קיקזץק?

 יש4, 41 ייג "י ",יי יפי ע4,'
 11",44 "",14י,4 ,,י ," מיי ,," 44לי יי(1 "4,,, 4,"4 יקייין , מח"ן.", "ש ששושי

 1"1 יי? חייטי ייק; יקיר 44ק" .4ך" מ,י.1 ,(4י. ,י,,ע"ל",,4
 , , ,, , ,, הקדוש, יה מום צהוהןסהשנה

 ,עקרשגי



 ישראלאורסב

 כ"ץ שלמה אברהםהרב
 שליט"א לב יטב וקהל יואל קרית ור"מ אב"ד הגאוןבן

 ברק בני ברסלב,כולל

 בניני שמחי בתוך שנבנה שמחות אולםבנידון
 האולם נגר מתלוננים והשכנים -מבורים

 תגובהמאמר

 הקודם בקובץ שפרסמתי ההלכהבבירור
 אולמי בענין תשס"א( תמוז כ"ד,)גליון
 הרבנים כבוד מכתבי עם והמסתעף,שמחות
 רבות לתגובות זכיתי שליט"א,הגאונים
 עם כאו"א האהל, ויושבי הלומדיםמציבור
 השווה והצד זה, ענין על ומבטודעתו

 הציבור, של מאוד גדול שחלקוגביניהם
 מצד גדולות הפרעות עלמתלוננים
 שהם אלו חמורים בעניניםשכיניהם
 אלו וכפרט לחבירו, אדם שביןמהמצוות
 רב, שסבלם שמחות, אולמי לידהגרים
 מתחשבים אינם האולמות מבעליוהרבה
 גם קבלתי וביניהם סבלם, כל עםכלל

 מה ענינים כמה על בהלכה, שונותתגובות
 שנראה מה עם כאן ואעתיקםשכתבתי,
 בס"ד: עליהםלהשיב

-א-

 לראי' שכתכתי מה אודותנתעוררתי
 מנחת שו"ת לטי"ד ט'(, אות ל"ט)עמוד
 שגר דמי סק"א(, ק"ע סי' )ח"ויצחק
 מסוייכ למוסדות ששייכת בשיכון אובקרי'
 השייכים האנ"ש לבני ורק אךשנבנה
 יכולים רכולם בקרי'. אולם שם ובנולהם,
 השכינים אלו גם - האולם נגדלמחות

 ההוא דהקרי' כיון לאח"כ, שבאווהתושבים
 האנ"ש בני כל שיוכלו ע"מנבנה

 יש כבר ממילא ההא בקרי'להתיישב
 ההוא בקרי' ריור זכות החדשיםלדיירים

 הקרי', והתייסרות הבני' מהתחלתכבר
 לזמר המוסדות הנהלת יכולים אינםוממילא
 לגור לבוא מידכם ביקש מילהדיירים
 אולם שקיים שידעתם אחריבקריתינו
עיי"ש.

 הדמיון ראין ת"ח, כמה ליוהעירו
 המנחת לנידון דירן מנידון יטהעולה
 המרובר הרי המנח"י דבנידון כיוןיצחק,

 כסיוע בקרי' הכנסת בית בנושההנהלה
 ההנהלה ברצון לאח"ם ושובהמתנדבים,

 לביהכנ"ס בסמוך בנינים לבנותההוא
 להקפיד ההנהלה על האם הואוהנידון
 כנפסק מהכיהכנ"ס הכנינים הרחקתבשיעור
 הן להם שייך הכל דהרי כיוןבהלכה,

 יכולים וממילא הבנינים והןהביהכנ"ס
 המנח"י חידש שסיר דע"ז כרצונם,לעשות
 דהביהכנ"ס כיון כן לומר לההנהלהדא"א
 ומתחילה השכונה לבני מלכתחילהנכנה
 וכיון כן, דעת על המעות התומכיםנתנו

 קדמוניות משניב מכספם נתנושהתומכים
 להקרש שייך שהוא הביהכנ"ס אתלייסד
 בנייתו שהושלם שבזמן בוודאיהרי

 נכנס הרי תפארתו על עומדוהביהכנ"ס
 לומר לההנהלה א"א ושפיר הקדש,לרשות



סג הפרקעל

 צריכים אינם להם שייך שהביהכנ"סשכיון
 להם שייך אינו באמת דהרי וכו',להקפיד

 רשות רכולו כיון בקרייתם, שעומראף
 כל להביהכנ"ס מוקנה וממילאהקדש,
 כנסיות, בתי כשאר הלכה עפ"יזכויותיו

 לשם נבנה אינו שנבנה, שביהכנ"ס גםומה
 להרבות לה', קורש כולו כי וכדו'הכנסות
 דידן בנידון משא"כ בו, ותפילהתורה

 לאחר הרי המוסדות, ע"י שנבנובאולמות
 האולם וכן המוסדות ע"י הבניניםשנבנו
 הקרי' נתייסד שבאמת אד ידם, עלנבגד
 מכ"מ המתנדבים, בסיוע קדמוניותמשנים

 הץרי' להקמת מכספם תרמוהמתנדבים
 המוסרות, רשות נעשה כדייתושבגמר
 דחלץ אפ"ל שפיר הקרי' דבהקמתובפרט
 בחשבון נלקח הרי הקמתו,מתכנון

 על לכסות הכנסות שיבאהמקימים,
 ת"ת להם יש ההוא בקרי' דהריההוצאות,

 יש הרי וממילא הוצאות להם שעולהוכד'
 אולם ההוא בקרי' לבנות זכותלהם

 להם, שפיר שייך רהכל כיוןלהכנסות,
 שבאו דאלו ההנהלה טענת צדקווממילא
 שהיה הרי האולם, בניית אחר שםלגור

 מעיקרא, שם להשתקע שלא בידוהברירה
 המשיגים.עכתו"ד

 עוד דברינו על להקשות אםהנה,
 בדמיון נקודות כמה בעור להקשותאפשר
 דהנה פרבריי, אקצר אבל להכא,שמהתם
 שאין דאה"נ הוא, כך דבר שלהסברו
 ומציאות לנידון לגמרי דומה דירןנידון

 נתכוונתי לא ומעולם המנח"י, שלהעובדא
 כ' גופא דבמנח"י )ובפרט לגמרי,לדמותם

 ההנהלה, טענות להפריך טעמים ב'שם
 הביהכנ"ס קרושת מכח הב' טעםעיי"ש
 אלא כן(. לומד שייך לא שלדידן-מה

 רצו ההוא שכנידון רכשם הוא,כוונתי

 שאע"פ לטעון המוסדותהנהלת
 הרחקה דין זכויות לו יששהביהכנ"ס

 הרי שלהם שבנידון כיון מכ"מבהלכה,
 הנבנים הבנינים וגם להם שייךהביהכנ"ס
 להקפיד עליהם אין וממילא להם,שייכים
 המנח"י חידש וע"ז ההלכה, לפי גםכלל
 שבאמת שאף כיון בדירם, כ% תלוידאינו
 בעלים אינם מכ"מ המקום על הבעליםהמה
 כיון זכויותיו את לשלול הביהכנ"סעל
 "לבני הביהכנ"ס נבנה מתחילהדהרי

 ואבותיהם המך שם התפללו וכברהשכונה"
 ע"ר המעות התומכים נתנו ומתחילהוכו',
 הנהלת מחוייבים שפיר זה רמכח והיינוכן,

 שאר כבכל ההלכה עם להתחשבהמוסרות
 "להם" כלל שייך שאינו כיוןביהכנ"ס

 שנקנה הזכותים ומכח השכונה, לבניאלא
 כנידון למר ניתן כן בקמתו. משעתלדם
 "הץרי' מוצג הרי הטענות שבתיאוררירן,

 והצד דהתם, הכנסת" "הבית כצדובניני"'
 הכא מוצג "האולם" דהיינושכנגד,

 ]אע"פ התם, הביהכנ"ס שליד"כהבנינים"
 כקדושת כלל הקרי' אין הרישבעצם

 אנשי יכולים אינם וא"בהביהכנ"ס[,
 להפטר האולם, כעלי -המוסדות
 המתגוררים השכינית בזכויותמלהתחשב

 ומי לאח"כ שבאו בטענה האולםליד
 "שבזכויות" כיון אז, להשתקעביקשם
 האולם בעלי אינם המתגורריםהדיירים
 הקרי' שכשנבנה כיון זה, על גםבעלים
 לכני הקרי' מייסדי ע"י נבנהמתחילה
 מאז וכבר דורותי', כל על ההואהשכונה
 ודו"קי. הזכותים, כל את להםהקנו

 יחלי רבי הנאון כבור במכתב שחין1.
 במהלך עמרי שהסכית י( )אות של,ט.א)ומבחם

 להלכה.זד



 ישראלאורסד

 אם שאפילו מזה יותר עוד לומרואפשר
 השטח על אולם לכנות החליטההנראה
 בו שידורו השכון הקמת לשםשנקנה
 בתים שם לבנות התחילו לא ועוראנ"ש,

 ג"כ אולם, לבנות מחליט עכשיו-וההנהלה
 לזה סמכות להם היה דלא לומראפשר
 שיבואו לשכינים שיפריע אולםלבנות
 אנשים של זכויותיהם כי שם, לגוראח"כ
 קניית כעת להם נקנה היה כבר שםשיגורו
 היה ולא שם, שירורו אנ"ש עבורהשטח

 וממילא אולם, שם לבנות אמינא הוהאז
 לא להם שמגיע אח"כ הבאים זכו כברהרי

 האולם. עם להםלמפריע

-כ-
 אאמו"ר הגאון כבוד לדעתבנוגע
 הגאוז כבור עם במחלוקתושליט"א
 אולמות כענין שליט"א, שפרןהממ"מ
 עירי' ע"י או בשטחם, מוסדות ע"ישנבנו
 גם הקודם, בקובץ באריכות שנתבארוכו',
 של הגדולה דעתו להבהיר נתעקשתיבזה
 הנפק"מ מה לבאר שליט"א אאמו"רכבוד
 האולם ליד מהשכינים חלק גרו אםבין

 לפני א' אף שם גרו לא או הקמתובשעת
 זכויות לקשר בסברא ומה האולם,הקמת
 זכויותיהם עם אח"כ לגור שבאוהמוחים

 להאולם. שקרמו אלושל

 הוא, כן שליט"א אאמו"ר דעתהנה
 "כל" כשזכה רק הוא הריב"ש שלדרינו
 נותן( )או מוכר ואח"כ ההפקר, מןהשטח
 הזוכה, לומר יכול דאו לאחר, שטחחצי

 שם לעשות זכה הרי ההפקר מןדכשזכה
 אח"כ אמרינן וע"כ שרוצה, מהכל

 הרי דאז לאחר, ממנה שטח חציכשמוכר
 להזוכה יפריע שלא ע"מ רק השניקנה
 לעשות בה שזכה מה לעשות ההפקר()מן

 מכר דהכי אדעתא כי להשגי, שמכרלפני

 מן זכה הרי כי לו, להפריע יוכל שלא*
 שרוצה, מה כל שט לעשות שיכולההפקר
 כידו". מוחה"ואין

 לפני בתים שם הי' כשכברמשא"כ
 שזכה לומר א"א הרי האולם אתשכנו
 יש ככר הרי כי שרצה, מה כל שםלעשות
 ואפילו למחות, שיכולים שב שגריםהרבה
 למחות הזכות להם נשאר עכשיו, מחושלא
 ובית קוטרא כמו זה כי שנים הרבהאחר
 לגור שבאו אלו אפילו ממילא וכו',הכסא
 הזכות ג"כ להם יש האולם, שבנו אחרשם

 "אף זכה לא האולם שבעל כיוןלמחות,
 המציאות מכח כרצונו, שם לעשותפעם"

 בתים שם היו ככר הרי האולםשבהקמת
 כזה ובאופן עת, בכל למחות יכלוואנשיהם

 מקור כל )שממנו הריב"ש לנו חירשלא
 הגרמ"מ בנה שעליו ההפקר מן הזכי'דיו

 אלא בו 1. אין כי יסורו( אתשפרן,
 להבעלים זמן איזה כשהי'חידושו

 שירצו מה כל לעשות שזכוהראשונים
 תוקף דסיבת ובקיצור, בידם, מוחהואין

 שגם משוס אינו החדשים השכיניםמחאת
 הס, אגב ממילא למחות יכוליםהראסונים

 שהשכינים דמשום אלא, מוחים, הםגס
 הרי הדין, עפ"י למחות יכוליםהראשונים

 כעל של הכח את הפקיע ממילא זו,נקודה
 מן זכה נקרא להיות "מעיקרא"האולם
 וביה"כ כקוטרא הדין חזר וממילאההפקר,
 יסוד זהו ודו"ק, לזה, כלל חזקהראין
 הוא. וברור שליט"א אאמו"רסכרת

--
 ד"ה י"ג )אות שם שכתבתי מהגמדות
 על והשייך התומיכ קושית אתאמנם(

 אח והבאתי לי, דקים ביסוד ששוןהמהר"א



מה הפרקעל

 שליט-א, אאמו"ר וכבוד נתן, הלהורותתי'
 חשוב רב לי העיר ע"ז קושייתם,על

 מדעת לנטות שא-א בהערותיו,שליט"א
 אחרוני של תי' מפני והש"ךהחומים
 עכתו"ד.זמנינו

 אחרון בא אם בשלמא הרי בזההנה.
 של החזקה קושייתם נגד יסוד איזהומחדש
 מע"כ קושיית ניחא עוד וכו'רתומים
 שהבאתי הנ"ל של תי' הרי אבלשליט"א,

 "המהר-א דעת את ליישב בא הרישם
 אלא חרש, מהלך סתם לחדש ולאששון"
 בתוקף, המברא-ש העמיד שכברהמהלך
 ע"ז והשייך, התומים זו במהלךונתקשו

 של קדשו דעת את ליישב מצווההרי
 בענין דרכו צדקת את ולהוכיחהמהרא"ש,

 בתשורת לעיין כאן אציין ובפרט, לי,קים

 יעויי"ש שמעון(, ת"מ(ד"ה )סי'ש"י
 נגר והש"ך התומים רעת אתשהביא

 לימין כתוקד התייצב ובכ"גדמדרא"ש,
 בזה"ל: שם וסיים המאר"ש, שלצדקו

 לדחותם" אין מהרא"ש דברי"ועכ"פ
 המריץ ראין קיי-ל שפיר וממילאעכ"ל,
 ליי. קים לומריכול

-ד-
 כ"ח( )אות שם שכתבתי מהאודות
 השכינים הפרעת של האיסורבחומר
 האולמות, בעל' צווארי עלשמוטל
 עם להתנהג המה מחוייביםולפעמים
 עורר עיי-ש, הדין משורת לפניםהשכינים

 לרעת שצריך שליט"א א' חשוב רבאותי
 השכינים על גם זהה שבמידהשה"ה

 הגאון כבוד במכתב יעויין דין, מן ובר2.
 שאין מה - טעם עור שליט"א נוסבוים ימהל.רכי
 ל'. קים טענה על להסתמך בכה-נראוי

 משרת לפנים האולמות בעלי עםלהתנהג
 עכ"ר.הדין,

 ממדת דיא זו שהרי הוא שכן אד"נדנה
 מצפה שהוא וכשם כמוך לרעךואהבת
 כן לפמשוה"ד עמו שיתנהג האולםמבעל
 להעיד, ברצוני אבל כן, לעשות עליוגם

 והתענינתי האלו בענינים שחקרתידממה
 אולמ' ליד שגריפ שכינים הרבהאצל

 השווה שהצד לדעתי הרי וכד',שמחות
 מלפנים יותר עוד מתנהגים שכולםשבהם
 שהדי האולמות, בעלי עם הריןמשורת
 כח יש אופנים שבהרבה הדברעצם

 "סגירת את לדרוש ההלכה עפ"ילהשכינים
 אינם ובכ"ג לגמרת, להשביתוהאלם"
 פעמים כמה שהדגשת' וכפי - כןעושים
 מתחשבים כלל שבדרך שם,כבירור
 תובעים ואינם האולמות בעל' עםהשכינים

 לעשות שאפשר המינימליים הסידוריםאלא
 שהם הדבר ועצם הרעשים, כללמניעת
 הממונים גורמים וכמה לכמה לפנותיכולים
 ולדווח השינה, בשעות השקט שמירתעל
 זאת עושים ואינם העוולות, כל עללהם
 קנסות, עם האולם בעלי לסבך שלאכדי

 לעשות דורשים רץ כן עושים אינםוכב-ז
 ודברים הרעש, את לסתום התיקוניםכל

 לתבוע השכיניב כח לתוקף - לרונמא).
 תחח שמונח תמה באן אעתיק האולם. הכעלבן
 הבחי א' של שליט"א מהנאב.ד הכחב העתקידי,
 אלול ד' יום 11.ל: בר,, בם בעירינו באןריניס

 ע-י נסבל- בלתי סגל -על מתלו;;'פשהשכיניס טאהי השמחות. אולם שידון: וגו', הנהלתתשג-א,
 את ולאטום רעש למנוע מסמיק ;זהדיסשיא

 שיכפו לאלד לשות ושות "ומבקשיתהדלתות,
 שחייייס .למזהיר. בזה שני האולפ", אחלסכוי
 היעה; למנוע הנחוצים המידויים כל לעשות-טיד"
)-(-  החתימה: מקום 



 ישראלאורסו

 זו התנהגותם עצם הרי באמת,המפריעים
 הדין4. משורת לפנים ממשהוא

-ה-
 ענין ראי לא הרי הנה דברינו,ולסיוס

 אחרים, ענינים כראי בנד"ד שכיביםנזקי

 שיש באופן וכר' טריפות בעניןשהרי
 לגמרי מותר שלהסתיר הריפלוגתא,
 טריפה חרא ולמטריפה פקפוק, בלאוכשרה
 דהוא ונמצא היתר, צד שום בלאלגמרי

 שמותר יפנים יש "דין" עפ"י רהרי4.
 על המשטרה( )הייעד לממונים לדווחלשכינים
 בלולה, 1 1 השעה אחרי התזמורת והפעלתהפרעות
 על בם-פ לו והודיעו האולם כעל עם דיברוכאם

 - להם, מציית אינו וכב"ז להם שעושההעוולה
 הרבנים גדולי כמה מן ופסק הוראה בידי ישכן

 כן. לעשות מותר מסויימים שבמקריםשליט"א,

 הפרעת בענין משא"כ הפוסקים,מחלוקת
 אולמי של רעשים ע"י השכיניםמנוחת
 פלוגתות שיש שאף הרי וכד',שמחות
 למחות להמוחה הכח לזה ענינים,בכרה
 מכ"מ וכדו', למחות, להמוחה כח איןולזה

 במקרה כח שאין והסובר להחולק גםהרי
 הוא גם במציאות מ"מ וכו', למחותההוא
 רעש הוא הרעש ולכו"ע מחולק,אינו

 מנוחת המייק וגוזל היזק, הואוההיוק
 כללי שאליבא כייסו, יום מידיהשכינים
 ואהבת מצות מכח נכון אינו לשו"עהתורה
 שככר ענינים עור ומכח כמוך,לרעך

 וא"ב הקודם, בביאור בדברינונתבארו

 להזהר האולמות בעלי על שלכו-עבודאי
 האלו. החמורים בעניניםטאוד

 4ל,4! יי"גוזזי," נ",4.י" "4,4 "".4" 1,"יי.,,," 4י ילקי .ליל "4"ל4",י ,'י" שמשש% שששיםש%ש כשש ן %כשש"שש , ,ל %1." י,,," יד ,מיי, ,י," י",,י "יי יי,י,ין,ליציעיי,



סז הפרקעל

 קליין ז.הרב
 ברק -בני מאירוכרון

 האולמות בעלי על הרובצת הגדולההאחריות
 שהלכה כרת האולמותבהפעלת

 יפה שרעתו כהן הנעלה הרה-גלכבוד
 יואל. בקרית שליט"א, הכהן א"שמוה"ר

 את ורבעתי פא"פ עמו נפגשנת'כבר
 אולמי בענין הגדולה ממלאכתו רוחיקורת

 בענין לאמיתו האמת את לגלותשמחות
 אחר אז, לו שהבטחתי וכפי זה,חמור

 להשיב. ממהר עט הנניהאיחור

-א-
 יצ"1 דפק"ק הביד"צ דין פסקמצו"ב

 שבח"ל כעל הדור עוסק צבאםועל
 אולם בעל כנגד טענות כנידוןשליט"א,
 תורה. הדין התגדל שאצלםמסויים

 כבר שהאולם שלמרות מבוארבפס"ד
 לפני הרבה מצומצמת[ ]במתכונתנבנה

 הוא שלו שהמיקום היות אםהבנינים,
 תעשי', באיזור ולא מגורים שכונתבתוך
 לדאוג חייבים הם לכן העיר, בשוליאו

 11 מהשעה המדינה כמנהג מוחלטלשקט

 למנוע חייבים שהם כך כרי ועדבלילה,
 דלא ]וזהו רכב, וכלי אנשים שלרעש

 שליט"אי. שפרן ר"מ הה"ג שלכפסקי

 שטען ל"ג(, )עמוד הקודם בקובץ שהובא1.
 מן אולם הכעל שזכה דבגוונא שליט-אהנאון
 למהות אדוניו, שבאו לחובעיב כח איןההפקר
 האפלס ממתכונת מאומה נשתנה לא באבבנגדו,

 שם. לגור כשבאומא'

 : דין הפסקוז"ל

 תורה: דיןפסק

 תשמ"ח איירב'

 ועד התובעים מין בפנינו שהי'בדוגר
 אולם הנהלת הנתבעים ובין וכו'השכונה
 שהצדדים אחרי שכנים, נזקי ברברוכו',
 שטר על הטוב מרצונם בפנינוחתמו
 פסק כל לקיים כקנין עליהם וקבלוכוררין
 ואחרי הנ"ל. הסכסוך בדבר מאתנושיצא

 שני ומענות טענות היטב בארששמענו
 תורה דין פסק מאתנו יצאהצדדים
 :כדלהלן

 את לשנות חייבים אולם הנהלתא[
 קול משתיקי ולהתקין המרכזי המזגןמקום
 כלל, ישמע שלאבאופן

 כלל להכנס לאוטובוסיפ אסורב[
 ועד בערב 6 משעה האולם שללרחוב
הבוקר.

 של לרחוב להכנס אסור מוניותג[
 גם הבוקר, ער כלילה 1 1.30 משעההאולם
 אסור האולם באי של פרטיותמכוניות
 הנ"ל. בשעות האולם בסביבותלחנות

 הנתבע חייב וג' ב' סעיף לקיוםד[
 וכן הרחוב פינות בשני שועריםלהעמיד
 בחוץ. השקט עללפקח
 הנתבע חייב בערב 11.00 בשעהה[



 ישראלאורטת

 נייד וברמקול הרמקולים, אתלהפסיק
 ובקול סגורים בחלונות ר7 להשתמשאפשר
 כלל. החוצה ישמע שלאנמוך

 שעה אחרי בתזמורת להשתמש אסורוו
 החתונות כל על חל הנ"ל כל בערב,11.00

 הכלל. מן יוצאבלי

 מלבד זה, פסק להציב חייב הנתבעז[
 שיראה באופן במשרדו, הראשון,הסעיף
 החתונות. מזמיני%ל

 יום מו"צ. לאות וח"ש באעה"חוע"ז
 ברק בני מאיר זכרון פה הנ"ל,ותאריך

 -ראב-ד וואזנר הלוישמואל
 אונגר שלמהיצחק
 געשטעטנערנתן

 כמה עד רואים ומזה הפסץ, עכ"ל-
 חמור בענין שליט"א דורינו רבנימחמירים

זה.

-מ-
 של דין פסק כאן, שלחתי כןכמו
 חלק בסוף )הנרפס הרב שו"ע בעלרבינו
 שאם מחדש, דוא ובו ל"ט( סי'חו"ש,
 לפסק נוגע פרט איזה בה שיש חתונהעשו
 טריפות וכו' שם השחיטה הריבי"ד,

 בעלי לכל עצומה הערה וזהונבילות,
 קיופ נגד נחושה ברגל הבועטיםהאולמות

 כאילו רצונם כפי ועושים הדין בתיתסק
 דיין. ואין דיןאין

 "ירושלים הנפלא בספר מסופרוכבר
 חתונה באותה שאכל 'לד שהיה מעלה"של

 אורותי', מדבר זצ"ל דרב שו"עשבעל
 זה שבגלל זצ"ל אייגר עקיבא רבינוואמר
 האוכל כמו התוה"7, את מלהביןנסתם
 גם האולמות בעלי וא"ב וטריפות,נבילות

 נורא, הלב ובטמטום בנו"ט ח"ומכשילים
 ממונם. ועל עליהם ירחםה'

 לעין החומר את להעביר ימחולנא
 גאב"ד הה"צ ב"ק הגדול אביוביקורת
 הככורה משפט ולו שליט"א. יואלקרית

 דעת ישמרו כהן שפתי -כי ולקרבולהרחיק
וגו'.

 לכל נרחב פרסום יתן אם מאוראודה
 התוכן, רב הנפלא בקובץ )רצויהנ"ל

 אור קובץ ה"ה מאור, מאודהמפורסם
 לפס"ד וכפרט במאנסי(. -וולעדני7ישראל
 האולמות בעל, אותם כל נגד זכ"מ,דבד"צ
 ופושטים מעשיהם במחשךהעושים
 אני. כשר ואומריםטלפיהם

 כט"ס וברכת בשלוםושבתי

הנ"ל
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 ניומאן יצחק יעקבהרב
 הדת ומחזיקי בעלזא הסידי דביהמ"דרב

 קנדהמאנטריאל

 אבנ עם מקוהעטויית
 הרה"ג ידידי כבוד אל וכט"מכש"ט

 כש-ת ישראל בנות בטהרת עוסקבתויר"ש
 שליט"א ראזענבערג נחוםמו"ה

 ! בכבודאדשוכ"ט

 מפאפא אדמו"ר ב"ק ש"ב כבודהנה
 ל' והגיד בטלפון, איתי דיברשליט"א,

 האבנים ויחלף עצתו, ויקבל עמו דיברשכ'
 ואני ומענה, טענה שום עליהם יהי'שלא
 של נגיעות שאין אחר שכעתמרגיש
 את לברר הזמן הגיע הוצאות אוטירחא
 בעה"י.ההלכה

 אבן כל שעל היות התחיל הטענההנה
 בין האבן את 17בעים וכאשר חריץיש

 גמור, קיבול בית שם נעשה הכבשדפנות
 קבעו כי חשש זה שאין לכ' השבתיוע"ז
 טומאה וקבלת כלי, נקרא לא חקקוולסוף
 טומאה מקבל אינו אבן כי חשש כאןאין

 ה"ו פ"א מלים בהלכות ברמב"םמפורש

 לעמור איסור רק הביא והמחבר חולק,בלי
 כמו טמא אינו ואם טמאים, כלים גביעל

 ביעתותא משום לעמוד אסור חרסכלי
 אבן הוא כי דירן בנידון שייך לאוזאת
 שכידוע ואף כיעתותא, שום כאן ואיןרחם

 קבעו מועיל שאינו החמיר ביהודאשהנודע
 איסור אבל דאורייתא, במיל' חקקוילטוף
 דרבנן איסור רק הוא כליפ גבי עללעמוד
 חשש. שום כאן איןממילא

 ישראלאור

 חריצות עליהם שישים
 תוס' בדברי לעיין שצריך כ'שוב
 על שם שכתב ט"ו דף נדה במס'הרא"ש
 משום למיסר כהנא רב סבר הגמראדברי
 במים לסכול אתי דילמא מרחצאותגזירת

 מים משום החשש אם ממילאשאובים,
 או טומאה מקבל אם נפק"מ אינושאובים

 הרא"ש כי הבנתי לא אלו דברים אולםלא,
 הוא שהגזירה הגמרא של הו"א עלכתב
 לא כבר במסקנא אבל מרחצאות,משום
 מפורש וכן כיעתותא, משום רקחששו
 פעם פעמים, ב' מקואות הלכותברא"ש
 הגמרא הרא"ש שהביא בסופו ל"בבסימן

 משום שהאיסור רבא אמרכפשוטו
 וכן כותב ט' בסימן כן וכמוביעתותא,

 בפירוש הרא"ש מביא ט' סימןבסוף
 וכן ביעתותא, משום רק החשששבנידון
 ישן( דפוס )בטור ע"ב פ"ח בדףהב"י
 לא במס7נא הרא"ש שלפי בפירושמביא

 מרחצאות. לגזירותחיישינן

 שם הב"י וגם ט' בסימן הרא"שאולם
 יטביל שלא מ"ב ה' בפרק המשנההביאו
 שהאיסור הרא"ש מבאר ושם כלים גביעל

 איסור שהוא בכלים ליטבולי אתירילמא
 )וכנראה לכ"ע, בכלים יטבלו אםדאורייתא
 רק בקרקע אפשר היו מרחצאותשגזירות
 הוא אם פלוגתא יש וע"זשאובים

 דברי שלפי הב"י הביא וע"זדאורייתא(
 או טומאה מקבל אם חילוק איןהרא"ש



עא הלכהדבר

 לפי פירוש שצריך דבר יש כעתאולם
 כלים גבי על שלטבול הרא"ש שסוברמה
 לאטבולי אתי דילמא משום הששיש

 וכן ל"ב בסימן כתב איך א"כ ממשבכלים
 גבי על תעמוד לא שאשה מזכיר שםגם
 דבריו לפי הלא ביעתותא, משום חרסכלי

 אם חילוק בלי כלים גבי עלבטבילה
 אתי דילמא ליטבול אסור טומאהמקבל
 כי הוא החילוק מאי אלא בכליפ,לטבול
 כלים להטביל איירי ה' בפרק במשנהשם
 בתוכו כלים יטביל דילמא חשש יש1ח1

 רק כלי בתוך כלי להטביל אסורובאמת
 באופן לא אבל סכילה צריך החיצוןאם

 אם חשש אין אשה טבילת לגבי אבלאחר,
 כי חרס כלים גבי על עצמה טובלתהיא
 היא כי בתוכו לטבול לטעות לה אפשראי
 אם חשש יש אן רק האשה ואצל קטןכלי
 ואז אמבטיא גבי על למשל טובלתהיא
 אבל בתוכה ותטבול תטעה אולי חששיהי'
 קטן. כלי גבילא

 מדברי בעה"י כן שהבנתי מסהוחוץ
 שאשה פשוטא סברא היא בעצמו,הרשש
 לחפש שצריכין הזה אכן על טובלתשהיא
 יש סברא איזה הקטן קיבול הביתאת

 זו וסברא הכלי, כתוך לטבול תתירשעי"ז
 קצ"ח סימן בטו"ז שם הנסרים לגבינמצא
 עיי"ש. ל"אס"ק

 או החריצים אלו שעל יותרועוד
 לקבלה נעשו לא בודאי הקטניםנקביפ
 נעשה לא שאם בפשיטות כתבוהרמ"א
 ואף בשאובים, פוסל אינולקבלה

 שחשש ממקואות בפ"ח נראהשמראב"ד
 מרן וכן לקבלה נעשה לא אםאפילו
 בדברי האריך ר"א סימן בת'החת"ס
 מעצמן נעשו אפילו שהחמירהמרדכי
 אח"כ אם היינו לקבלה, נעשה ולאממילא

 שהחקיקה שבצינורות שם למשל לי'ניחא
 ילכו שהמיס כדי הצרורות אתיחזיק
 לא אבל לי' ניחא אח"כ אם אבלכשופי,
 המחמירים. לדעת אפילו פוסל אינולקבלה
 ל"ג ס' חיים בדברי מפורשיםודברים
 כתבו מפרשים שאר וכן מקואותבהלכות

 לי' ניחא לא בודאי דירן בנידון אבלכן,
 הלא כי יתמלאו החקיקות אלושיהי'

 ואם הכבשים יחליקו שלאהתכלית
 התכלית אבד כרומה או בצרורותיתמלאו
 שבכסאי פשדט דבר הוא בעה"יעכ"פ
 להחמיר. החת"ס כוונת הי' לאגוונא

 קושית לתרץ בעה"י נלפע"דובזה
 מרן על שתמה ר"ה בת' הבשםהערוגת
 המשנה הראב"ד יתרץ האיך שא"כח"ס
 באמצע ורחב ומכאן מכאן צר שהואסילון
 נעשה לא כי בשאובים פוסלשאינו
 רק להחמיר הי' הח"ס כוונת גם כילקבלה,
 ניחא הי' ואח"כ בעצמו שנעשהבאופן
 בסילון אבל לקבלה, לי' ניחא שהי'והיינו
 ניחא אינו באמצע ורחב ומכאן מכאןשקצר
 לקבלה.לי'

 הכשם שהערזגת רואים אנו ענ"פאגל
 בעניני גדלותו ידוע והיה ברורו גרילשהי'

 כלל חשש לא ר"ה בסימן שםמקואות
 בזה.להאריך

 דובב בת' שהובא שמה אזכירואגב
 שכלי ראי' שהביא קל"א סימןמישרים
 ראי' והביא במשהו השאיבה פוסלאבן

 זכיתי ולא דבלים, מ"ר פי"אממשנה
 נא כ' יורע אולי משם הראי' מהלהכין

 ח"ס בת' הלא ההלכה גוף עללהודיעני,
 בפירוש נראה שמלשונו המרדכי מביאהנ"ל

 ממשנה אבל פוסל שהוא בכלשאפילו
 להבין. זכיתי לאהנ"ל



 ישראלאורעב

 בעה"י ויזכה רושה"ט ידירו בזהוהנני
 הטהרה שירבה רכות מקואותלעשות
 עזרתה "קומה" אותיות ומקוהבישראל

 צרה. בעת מושיע ישראל מקוהלנו,

** * 
 מכ"ק ששמעתי מה לזכרוןכתבתי
 אני הזה )ובמכתב זצ"ל מפאפאאדמו"ר
 המקוה בענין רכנו( בקיצורמזכירו

 כספרי שראיתי מה והוספתיבסאטמאר,
 הענין. בזה שעסקו הגאונים שלשו"ת

 שהי' שמאחר להגיר רגיל הי'רבנו
 הי' כשכינות, ממש למקוה סמוךדירתו
 המקוה. השגחת בעיקר מוטלעליו

 ישן מעיין מקוה שם שהי'וסיפר
 ע"כ למפונקים, ובפרט גרוע במצבשעמד
 הרהגה"צ לביאת סמוך חדשה מקוהנבנה
 הזאת החדשה והמקוה זצ"ל, יודאזכרון
 התיעצו והדיינים מעיין" ארטעזישעהי'
 ביאתו לפני עוד יודא זכרון הגאון הרבעם
 זכרון כת' עיין שונות, שאלות אודותלשם
 בשנת ערך לפי הי' וזאת נו. גה, סימן'זרא

 למלאות יודא הזכרון הגיע אז כיתרנ"ח
 של בשער נמצא )כן הרבנות כסאאת

 שם שכיהן התורה על מיהודא שבטהספר
 הית' וזאת חר"פ(, שנת ער תרנ"חמשנת
 יפה ויותר חדשה הי' כי המקוהעיקר

 רצו שלא אנשים היו אולםומתקבלת,
 שאלות כמה מכח הזאת במקוהלהשתמש
 כהכשרו, הן מקוה, בארטעזישעהעולות

 הקנים, בסוף שהוא ברזל איזה מכחוהן
 כבר שהי' אף הישנה במקוה השתמשוואלו
 אחר תרפ"ט בשנת ערך לפי נושן.ישן

 בשנת )שנפטר לדור קרן הרה"גפטירת
 ולא ישנה במקוה שריפה פרצהתרפ"ח(

 אלו ואנשים בה, להשתמש אפשרותהי'

 להשתמש שיוכלו נדרים היתר לעשותרצו
 ואז אחר, למקום לנסוע או חדשהבמקוה
 ושאל מרדכי לבושי הגאון אל פנהרבנו

 וכתב נדרים להיתר יצטרכו שלאבעצתו
 ארוכה. תשובהאליו

 המקוה את בפעם עוד הכשירווכאשר
 לדיין שנתמנה רבנו השריפה, אחרהישנה
 העבודה הי' עליו לדור. הקרן פטירתאחר
 העפר כסו האם לראות הבור לתוךלקפוץ
 עפר, רק אויו אין מכח נתעל( ואזלגמרי,
 גאלדבערגער ישעי' לר' רבנו סיפר)כן

ע"ה(,

 לא מרדכי לבושי הגאון תשובת הי'מה
ידעתי.

 הזכרון פנה תר"ע בשנת עודאולם
 מרדכי, לבושי הגאון אל בעצמויודא
 בלבושי עיין ארטעזיש, המקוהאודות
 צד על שהוא והסכים קל"ח, סימןמדרכי
 טוב.היותר

 את למלאות הגיע תרצ"ד תרצ"גבשנת
 מסאטמאר, אדמו"ר כ.7 הרבנותכסא
 מתקבל שיהי' בנקיות הן המקוה אתותיקן
 שהמעיין ראה ואז ההכשר, כענין וכןלכל,
 שתהי' באופן לנובה מגיע ואינו חלשקצת
 מעיין עשה ע"כ מסיבורה, למעלהזרת

 שאובים ומוסיף אפשר אז וכמובןשהפסיק,
 המעיין פתוח הוא אם )כי פקפוק.בלי

 המים נאבד כידוע שאוביםומוסיפים
 בת' כתב וע"כ זחילה. חשש וישהניתוסף

 המקוה את שתיקן מ"ח סימן יואלדברי
 מזכיר שם וגם טוב היותר צד עלשיהי'
 המקואות. בשתי השתמשו אזשעד

 שנעשה בעת ישנה במקוה גםאולם
 אל ופנו בתוכו. ברזל איזה הכירוהשריפה



עג הלנהדבר

 מאור בת' עיין זצ"ל מנאסאד הצדיקהגאון
 להוציאו, צוה והרהגה"צ ג"ח סימןיהושע
 קליינמאן ישעי' הרה"ג מהדיין נמצאוכן
 ע"ז, סימן יעקב ויגל בת' תשובהז"ל

 "ומ"מ סיים בדבר שהקיל אריכותואחר

 קלקול ~חשש טירחא שום הי' לאאם
 להנצל כד' לתקנד מתיר הייתיהמעיין
 עלי' מרנן שהוא שכתבת גדול שלמלעז

 מאור ת' על רמז שהוא )וכנראהבלחישה,
 את הוציאו שמסתמא ומסתבר הנ"ל,יהושע
 וע"כ המעיין נחלש ועי"זהברזל

 דוצרכ~
 אבל שהפסיקו, מעיין של לתקנתאלבסוף
 שמעתי(. לאזאת

 בחודש וכעת שנים, מלפני כתבתיכ"ז
 הפעם. עוד העתקתי תשנ"גכסלו

 הח' הרב ידידי לבקשת הוספתיוכעת
 שורות. איזה נ"י ראזענבערג נחוםמו"ה
 המקו' בבנין התחלנו כאשר תשט"ובשנת

 אחד עם ביחד הייתי הואשוןמעיין
 זצ"ל מסאטמאר אדמו"ר ב"ק אצלהרבנים
 דמעיין המקו' תכנית כל את לפניווהצענו
 כי גשמים מי של מקום ג"כ נבנה אז)וגם
 מזאת וגם מאד חלש שהמעיין חששהי'

 שלא אותנו הזהיר זצ-ל האדמו"רדברנו(
 למעלך ידי' דטבילד שמקום מאופןלבנות

 איזה ח"ו מזה לצמוח יוכל כי המעייןמן
 דברים כמעיין יפלו השנים שבמשךמכשול
 הי' וכן סאה ממ' המעיין ויתמעטשונים
 מקים שנבנה עשינו וכן מקופבאיזה

 ע"י המעייז בא ואז המעיין בצדהטבילה
 זאת סתמו טבילה המקום נקיות ובעתנקב

 ידי תפיסת את למעט וכדי עץ שלבמגופה
 הרב הג' לנו מסר המגופה את במתוחהאדם

 יעקב היגל רבו בשם זצ"לממישקאלץ
 קפץ קטן מעשה שע"י המצאה ע"ילעשות
 קטן ברזל לזה צריך והי' הכיסוימעצמו
 הכרזל את שפכתי וכעצמי שם אייתיאשר

 ברור להיות כרי ניצק שהי'המחומם
 שוב אכל הקרקע עם להשתמששנעשה
 להשתמש שאין אמרו עמהם שדברנורבנים
 לנו יעץ זצ"ל מפאפא אדמו"ר וב"קבברזל
 ולפתנה המגופה כתוך קטנה נקבלעשות
 לוגין ג' יבא לא ממילא בראשונהזאת

 אכשר סאה מ' שיתאמד ואדרבתדילד
 בקונטרס ארוכה ביותר מזה ועייןלפתחו.
 ליעקב משפטיך ת' לבעל פתחפותח

- ל"א עמוד)תשנ"ב(  אדמו"ר כ"ק 

 לא השיחה כל במשך זצ"למסאטמאר
 שנטסקו מעיין שיעשו דבר שוםהזכיר

 של מעיין המקו' את בנו כאשר פהאולם
 עולה שהמעלה באופן ונבנהסאטמאר
 אשה מגובה יותר הטבילה ממקוםלמעקד

 מגופה עם המעיין להפסיק הוצרכווע"כ
 מפני מוועלסיצל הרה"ג את שאלתיפעם
 אפשר הלא המעיין את מפסיק הואמה

 רוצה שאינו לי והשיב פומפ עםלהוציא
 הפוממ. עם בכלל תשתמשלאשה

 ,,,,,,,,,,,,, , ,,,, , ,, ,;,,,,,,,,,) ,,,,,,,,,, ,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,קץ,ץףיה"מקךק' ,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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 להתמגן ??בנה ק," הפל שלו קמדונ~ת ~יל שופה שמה הנעביטאמו
 , תהד.,, המקקבסה"ת

 כ,,( יף, -מת יקי.),ושר
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 ישראלאורעד

 פאזען מאורהרב
 ומקואות הזמנים על מאיר אורמרס
 ספר קרית -לונדון

 ז"ל ר"ת של החמה שקיעת וסוף תחילתבענין
 תגובה[]מאמר

 )חוברת תשס"א תמוז ישראל"ב"אור
 זילברשלג רי"ז מהרה"ג הובאכ"ד(

 בשיטת השקיעה זמני אודותשליט"א
 ר"ת לדעת לנוגע ובפרט ז"ל,הפוסקים

 דר' ברייתא הובאה )ל"ר(: שבת במס'ז"ל.

 ביה"ש מתחיל החמה רמשתשקעיהודה
 ובפסחים לילה, הוא מיל רבעי ג'ואחר
 עד החמה דמשקיעת יהודה ר' תניא)צ"ד.(
 כדברי סתירה נמצא מילין, ד' הודהלילה
 רשבת הסוגיות סתירת הך לתרץ וכריר"י.

 דמיירי הישר בספר ר"ת כתבופסחים,
 משתשקע ויישנא שבת במס' שקיעות,משתי
 ער ומשם החמה שקיעת מסוף מייריהחמה
 פסחים ובמס' מיל. רבעי ג' הוההלילה
 מתחילת מיירי החמה רשקיעתלישנא
 של שיעור הוה הלילה עד רמשםהשקיעה

 דבין רס"ל ר"ת רעת לפי וזהו מילין.ר'
 דג' מלילה מיירי בפסחים וביןבשבת
 לזה. מודי כו"ע ולאו בינונים,כוכבים
 שבת דמס' דלילה תירץ ב' בסי'והראב"ן

 יהודה רר' אליבא הוא מיל רבעי ג'אחר
 הכסיד אלא לילה לדין כוכבים ג' בעידלא

 ראית לפני גדול זמן שהואהעליון
 יוסי ר' הוא דפסחים לילה אבלהכוכבים,
 א' כוכב בשבת דתניא כמו כוכבים ג'רבעי

 לא זו( גירסא )כפי יוסי א"ר וכו'יום
 ומה ע"כ. בינונים אלא וכו' גדוליםכוכבים
 צאת של דברייתא דתנא פסחים מגמ'שקשה
 כבר יוסי, ר' ולא הוא יהודה ר'הכוכבים

 הזמנים, על מאיר אור כספרי בזההארכתי
 יהודה רר' השקיעה אודות שם כתבתיוכן

 ניצוצותיו, אלא השמש גוך שקיעתשאינו
 משקיעה דמיירי תירץ והגר"אואכמ"ל.
 ג' מצאת מיירי שבת במס' אבלאחת,

 כל מצאת ובפסחים רהילכתאכוכבים
 הדרכים. להולכי המציאות לעניןהכוכבים

 רגיל שהוא כמו הסוגיא פשטותוכפי
 והיינו הראשונה שקיעה דלומדים,כדכרי
 משקיעת מיירי דפסחים השקיעהתחילת
 מעינינו, כשנתכסית האופץ מתחתהחמה
 האסטרונומית, שקיעה שקוראין מהוזהו
 או"ח המחבר של בלשון שנקרא העתוהוא
 על נראית השמש כשאין ב', סעי' רס"אסי'

 בתו"א. הרמב"ן של מלשונו והואהארץ,
 כי שיטתם, על מזה דקשה יבואר)ולהלן
 וד' צה"כ הוא אח"כ מיל רבעי ג'לדידהו
 לדידהו הוא הכוכבים צאת 17דםמילין
 וסוף הנ"ל(. פסחים דמס' החמהשקיעת
 בזמן אח"כ, כשעה כמעט הואהשקיעה
 שם הביא וכן עומדים. כבר הכוכביםשרוב

 את שפירש ירוחם מרבינו הנ"ל זובחוברת
 בזמן הוא השקיעה דתחילת כן ר"תדברי

 הוא השקיעה וסוף מעינינו נסתלקדהחמה
 הגאוניפ פליגי ולפי"ז אח"כ. שעהכמעט
 לילה. בזמן ר"ת עם ז"ל הראשוניםושאר

 שליט"א הנ"ל הרה"ג שם רצהאמנם
 את כן פירשו לא הראשונים דרובלחדש
 דהם מלשונם דמשמע אלא ר"ת.שיטת



עה הלכהדבר

 שקיעת הוא ר"ת של שקיעה"ח רסוףפירשו
 נסתלק כשהחמה היינו האסטרונומית,החמה
 לרבינו השקיעה תהילת )שהוא האופקמן

 בעת הוא השקיעה ותחילת הנ"ל(,ירוחם
 מילין ג' והוא מערב לצד נוטהשהחמה
 שעה כמעט שהוא דשקיעה סוף קורםורבעי
 חדש דעת ולא האסטרונומית. שקיעהקודם
 זה כעין כתב כבר אשר ראיתי כי זההוא
 שלו בשו"ת ז"ל רושישקי מהרי"ץהגאון
 גם כזה שכתבו ראיתי וכן כ"ח-כ"ט,סי'

 ליבא זה פירוש ולפי מקומות.בשער
 כי למעשה, ז"ל הקדמונים בין כללפלוגתא
 בזמן הוא כוכבים ג' של דלילה מודיםכו"ע
 הגאונים עפ"י כן נוהגים שאנו כמומוקדם

 משתשקע זמן הוא לזה קורם מיל רבעיוג'
 שקיעה הוא הנ"ל הכותב ולפי דשבתהחמה

 היאך הפוסקים פליגי דלהאסטרונומית,
 שבת מס' בין הסוגיות סתירתלתרץ

 שנראה מה זו בחוברת שם והביאופסחים.
 הנ"ל הראשונים של לשונם לפרשלדירי'
 נראה לא ולענ"ד לשיטתו, ראי' להביאכדי

 הלומדים על להטריח שלא כדי אלא כן,לי
 פרט כל לסתור בזה להאריך מדייותר
 בס"ד ראי' להביא אלא כאן אבוא לאופרט,
 טעמים. מכמה ר"ת שי' את כן לפרשדא"א

 קשה הי' כי כן, לחרש שהוכיחםומה
 דלא אסימן דקאי ב' שקיעה זמן לפרשלהם
 הכיפה, אחורי הולכת כשהחמה לנונראית
 כוכבים ג' יציאת לפרש להם קשה הי'וגם

 דמצאו משום כזה, מאוחר זמן עלבינונים
 המציאות, נגד הוא הרגילה ר-תדשיטת
 ר' ההיא רבעת הגר"א זה על כתבאשר

 הכוכבים רוב כבר שקיעה"ח אחרמילין
 בעלוה"ש בבוקר נמי הוא שכן וכמועומדים,

 דהוא רחשבו והטעם הנה"ח. קודם מיליןד'
 דהכוכבים חושבים הם כאשר המציאות,נגר

 הסמוכים אפילו או השמים במזרחהנראים

 הלילה כוכבי הס הם השמים לגובהיותר
 הם כאשר כלל, בזה מחלוקת וליבאלכו-ע
 אחר שיצא בינוני כוכב דאיזהסוברים
 וכזה הלילה. מכוכבי הוא זההשקיעה
 צה"כ לענין כהן, מנחת בספר נמיהסביר
 זה מחמת ותמה שקיעה"ח, לענין לאאבל
 הביאור הביא וכן ז"ל. הפוסקים פליגיבמה
 קודם ד"ה ב' סעי' רמ"א בסי' משמוהלכה
 ה' ד' ס"ק ב' סי' פ"ר )ובספריהלילה,

 ז"ל(. בדבריו כסתירה שנראה מההבאתי
 ר"ת גם דבאמת חדשה שיטה להםוכחרז
 ותחילת מוקדם בזמן הוא דצה"כמודה

 לפני שעה כמעט הוא לפי"זהשקיעה
 האסטרונומית.שקיעה

 ר"ת שיטת כי להיפך הוא באמתאכל
 )ומה הגר"א. משי' להמציאות יותרמתאימה
 הגאונים לשי' הגר"א שי'שמיחסים
 מאיר אור בספרי כתבתי כברוהרמב"ם,

 הגאונים של זמן כי ליתא, דוהבפ-ג
 הגר"א של מזמן מאוחר הואוהרמב"ם
 דקות כ-17 ז"ל הגר"א לשיטת כיואכמ"ל(.

 הוא ותשרי ניסן בימי בא"י השקיעהאחר
 כוכבים ג' לראות אז צריכים והי' צה"כזמן

 לראות א"א כי המציאות נגד וזדכינונים,
 בזה נתקשה וכבר במזרח, אפילו כוככיםאז
 מה שם ותירץ ק"ש, בהל' האזל אבןבס'

 דקות כ"כ של בחשבון זה וכלשתירץ.
 17 של החשבון עולה דבזה למילוחצי

 למיל דקות ח"י של חשבון לפי אכלדקות,
 ואז השקיעה אחר דקות 13 1/2 הואצה"כ
 בינונים כוכבים שום לראות א"אבודאי
 ריש אליהו בשנות הגר"א גם כיכלל.
 ריש לזה מודה תנ"ט סי' ובאו"חברכות
 ומשבח רקות ח"י של מיל חשבוןג"כ
 ז"ל הגרש"ז נדחק זה ומחמת זו.שיטה
 רקות 24 של זמן להביא שלובסידור
 להמומחין ברוחק ראיי' רק וגםלצה"כ,



 ישראלאור

 לראותם א"א לזה דקורם מוכחהגרולימ,
כ~.

 מתאימה ר-ת שי' גיסא לאידךאמנם
 בינונים בימים כאמת כי להמציאות,יותר
 עד הרקיע במערב אדמימות אזל לאבא"י
 )ואני האסטרונומית, שקיעה אחרכשעה
 לראות המדבר אל שם הלכתיכעצמי
 הישוב במקום לראות שא-א מההסימנים
 פשטות וגם שם(, הדולקות הנרותמפני

 במערב. הם רהסימנים כייריהגמרא
 לר"ת הישר בספר וכן בראשוניםוכשיעיין
 הם כי הוה, בענין הסבר נמצא צה"כלענין
 סימני ומקום שבמערב כוכבים על רקחשכו

 ששם כנ"ל המערב כחלק רק הםכיהש"מ
 הישר כספר ר"ת שכתב וכמו החמה,שקעה
 -שמאדים מיירי מאדימין מזרחדפני

 רק הם חז"ל דסימני דפירש והיינומושבו",
 ורק במערב שהוא החמה מושב מקוםכנגד
 אינו וזה הכוכבים, שם נראיםאח"כ

 משקיעה וחומש שעה אחר אלאבמציאות
 השלטי לשון לך והאהאסטרונומית.

 מדליקין במה פ' בריש המרדכי עלגיבורים
 שעומדין חסיד יהודה ר' בשם שמעתיוז-ל,

 "כמערב" זה תחת זה סדורים כוכביםג'
 אחד ככוכב נדמים ואז ג, שעומדיםול"נ
 להחמיר ראוי וכן שכת לענין לילה הואואו

 אור העתקת העזר"י אב-י צבור,כתענית
 קדמוני ג' מאלו ומכי' עכ"ל.~רוע

 תלמידי או מתלמידי שהם ז"להראשונים
 מאד. מאוחר בזמן הוא דלילה ר"תתלמידי
 בזמן רק במערב כוכבים שלאוח א"אדהא

 א'. ככוכב וזרמים בז' ומב"ש מאור,מאוחר

 חדש פירוש לפרש שהכריחו מהועוד
 הראשונים לשון להם נתקשו כי ר"ת,בשי'
 בשבת המאירי שכתב מה ובראשםז"ל

 ומה כולה שנכנסה ר"ל שקיעה סוףוז"ל,
 שקיעתה מתחלת פירושה בפסחיםשאמרו

 מעט עריין נראית והיא ליכנסכשמתחלת
 פירשו וקלן עכ"ל. כולה, שתכנס עדמעט
 השמש גוף נראית השקעה תחילת אחרדגם
 מוקרם הזמן ראותו פירשו ולפי"1מעט,

 באבן גם וכאמת האסטרונומית,משקיעה
 דלא דכתב אלא כן, פירש דל"ש פ"אהאזל
 הרמכ-ן כמו הראשונים משאר כןמשמע

 המאירי כוונת להבין כרי אבלוהרשב"א.
 הסוגיא על הרי-ד תוס' דברי להביאכראי
 ריש להרמב"ם המשנה פירוש וגבדשבת
ברכות.

 חכמי עם ישראל חכמי דפליגיידוע
 רחכמי החמה, הילוך בענין העולםאומות
 כיפת תחת הולכת ביום דהחמה סברוישראל
 כל לנו נראית ולפי"1 למערב, ממזרחהרקיע
 הכיפה אחורי הולכת היא בלילה אבלהיום.
 מפסיק שהרקיע ומחמת למזרח,ממערב
 אצלנו. וחושך לילה הו' החמה לביןבינינו
 עובי לתוך הולכת והחמה עב הואוהרקיע
 והוא הרקיע. לאחורי שמגיע עדהרקיע
 שקליפתה מהם שיש והב תפוח לפרירומיא
 ועובי כהפרי הוא הארץ וכדור מאור,עב

 שהחמה זמן וכל עבה. קליפה כמוהרקיע
 מעט נראית עריין הרקיע עובי בתוךהיא
 דבלילה סברו אומ"ה וחכמי הארץ. עלאורה
 הוא הארץ כאשר ולרץ מתחת הולכתהחמה
 מעינינו שנתעלמה אחר ואפילו גדול,ככדור
 מתחילה הגבוה, מקום על זורחת היאעדיין
 ואח"כ הרבה גבוהים שאינם ההרים עלגם
 על רק ואח"כ מאר, הגבוהים ההריםעל

 האידים רק שמאדימה עד הגבוהיםהעבים
 וזהו "אטמוספיר-. כלשוננו שנקראהגבוהים

 לפרש ברכות מס' ריש הרמב"םמ"ש
 לפני וחומש שעה השחר עלות ומןהקדמת
 כפאת הנוצץ האור ר1הו שכתבהזריחה



עז הלטהדבר

 קרבת זה וטעם וז"ל, לזה טעם וכתבמזרח,
 העבים הקיטורים מן השמש אורשטח

 מן עלותם די אשר תמיד הארץ מןהעולים
 מה )ועי' עכ"ל, וכו' מיל נ"אהארץ

 קנ"ו(. עמ' בספרי ע"זשכתבתי

 על הרי"ד תוס' מ"ש הוא זהוכעין
 הריא"1 דברי וכן )והביאו רירןסוגיא

 שאע"פ לתרץ ונ"ל וז"ל, הנ"ל(כתשובה
 אורה עדיין העין מן ונעלמה החמהשש-עה
 העולם מכל נעלמה לא שעדיין בעולםשולט
 ההרים על אדם עולה הי' שאילוכולו,
 שולט 1ה ומפני לראותה, יכול הי'עדיין
 שולט שאורה ומן וכל בעולם. אורהעדיין
 כששוקעת אכל מארימין, המערב פניאין

 מן אורה מסתלק הארץ תחת והולכתלגמרי
 מכח להאדים המערב פני מתחיל ואזהעולם,

 האור בעולם שאורה זמן שכלזהרוריתה.
 שלא כמו תמצא ולא האדמימותמכסה
 או העולם מן אורה ובשכלה ביום,תמצא
 עד מועטת שעה ותופס האודם אותונמצא

 ומתחילת לגמרי. הארץ תחתשתתכסה
 שתגמר ועד העין מן שתעלםשקיעתה
 שיעור הוא הארץ, תחת להתכסותשקיעתה

 עד משקיעה"ח דתם דאמר ומאי מילין,ה'
 שקיעתה מתחילת מתפרש מילין ה'צה"כ

 דאמרי' ומאי העין, מן להעלםשהתחילה
 משתגמור מתפרש החמה משתשקעהכא

 הארץ. תחת ליכנס משמתחלתשקיעתה
 שוה, שאינו עגול כדור כמו עשוישהעולם

 אע"פ גבוה שהיא הכדור באמצע שדרומי
 מן אורה יעלם ולא מעיניו החמהשנעלמה
 כדור של שימוע כל שתהלך עדהכדור
 אחר אורה מושך זה ומפני תחתיו,ותיכנס
 מיל. ה' כשיעור הרבה העין מןשנעלמה
 אלא הישר מס' ר"ת שתירץ מצאתיוכדברי
 כי שאומרים ישראל חכמי כמו תירץשהוא
 מן למעלה הכיפה אחר בלילה הולכתהחמה

 אומות חכמי כפי תירצתי ואניהרקיע,
 בלילה מהלכת שהחמה שאומריםהעולם
 בפ' התם כדאמרינן עיקר והוא הארץתחת

 שנחלקו מה ולפי"ז עכ"ל. טמא, שהי'מי

 שייך זה אין או"ח חכמי עם ישראלחכמי
 את לפרש היאך דרכים שני הם אלאלהלכה
 תקופת של מוקדם בזמן שחי' ורי"דההלכה.

 ר"ת, מתקופת רחוק זמן לא ז"להראשונים

 מאוחר לילה דומן ר"ת בש" זה כלוכתב
 שקיעה הוא השקיעה ותחילתמאוד

 על לסעיד דוא נאמן עד בודאיהאמיתית,
 צאת לעשות ר"ת תשרירי שנהגוהזמן

 מוקדם בנמן נוהגים היו ראילוהכוכבים.
 אחר מיל רבעי ג' והיינו מ1ההרבה

 שהוא מצא דכדבריו כותב הי' לאהשקיעה,
 ר"ת.שי'

 אלאשקר במהר"ם בזה שפירש מהוקשה
 יהודה דר' כתב כי הסוגיות, סתירתדפירש
 ישראל חכמי עפ"י הסבירבפסחים
 מילין, ד' של הרקיע עובי ישדלשיטתם
 ובזקנתו צה"כ. עד זמן כך כל ישולפי"ז
 ישראל חכמי בזה רחזרו דירע שכתבמס'
 דלא ופירש ר"י בו חזר או"ה, לחכמיוהודו
 על וקשה צה"כ. עד מיל רבעי ג' רקהוה

 הי' מילין ר' של השיעור כל ראםפירושו,

 גם א"כ עכשיו, בטילה והוא הטעות עלכנוי
 הם דתרווייהו לעלוה"ש, כזה שיעור לנואין

 גם א"כ ישראל, דחכמי הרקיע עוב'שיעור
 בערב. כמו בבוקר השיעורכטיל

 שהביא השיטות שאר גם לפרש ישובזה
 הגר"א לרבינו כשלמא ר"ת. דעת לפרששם

 השמש שנתעלם ברגע מתחילדביה"ש
 נראית שאפילו זמן כל והיינומעינינו,
 גמור יום מהאופק למעלה ממנוכנקודה
 וגם הזמן בזה לשער מובהק סימן ישהוא,
 הרגע את לכוון ב1ה גדול נפק"מיש



 ישראלאורעת

 הוא לזה קורם כי השקיעה, שלהאמיתית
 לא אי אבל לילה. ספק הוא ואח"כ ודאייום
 נפק"מ לנו ואין ביה-ש מתחילת אזמיידי
 כל לרייק לנו אין לא, או נראית כבראם
 ראו אלא השמש, כדור שנשקע לומרכך

 השמש התחיל דכבר לפרש 1"לרבותינו
 לחכמי הלילה, לשטח היום משטחבנסיעתו
 עדיין ששם הרקיע לעובי נכנסישראל
 מתחת נכנס או"ה ולחכמי אורו,נראית
 נהורי דרך אורו נראית משם רגבהארץ
 כנ"ל. דעליונים האידים על שזורחתהחמה
 והיא ליכנס "כשמתחלת של הלשוןוזהו
 כולה" שתכנס עד מעט מעט עדייןנראית

 אלא השמש מכדור מיירי ולא)מאירי(.
 ער מעט מעט שנתמעט השקיעה אחרמאורו
 האור שנתמעט ובזמן לילה. של חושךשהוא
 וכשהוא ניד"ש, זהזא לילה ספק ישהרכה
 באתי ולא לילה. וראי הוה לגמריחושך
 מלשון שהביא דראי' לדחות בזהלהאריך
 דתחילת לומר א"א בלא"ה כיהמאירי,
 בגובה עדיין שהחמה זמן על קאיהשקיעה

 שקיעה לפני שעה כמעט הרקיעהשל
 שום ניכר לא הזה שבזמןהאסטרונומית,

 זה על לומר שייך ולא באורה,השתנות
 דאז לומר שייך לא וגם ליכנס.שמתחלת
 כולה נראית דהא מעט" "מעט נראיתעדיין

 גדול. זמן עודבתוקפה
 א"א למה בס"ד לפרש אבואועכשיו

 הנ"ל. דכותב כצ'יטתלומר

 וז"ל הישר. בספר גופא ר"ת מלשוןא.
 מזרח שפני זמן כל החמהמשתשקע
 פני שנקרא מערב מזרח פני האימאדימין,

 עד שמאדים זמן כל ערב. לעתמזרח
 בין העליון השחיר ולא התחתוןשהשחיר
 החמה שרוצה משעת תימא ולאהשמשות.
 אלא להאדים, מתחיל דמיד כרקיעלכנוס

 ועברו כרקיע נכנסו שכבר החמהמשתשקע
 החלון, כנגד עדיין והוא רקיע שלבעוביו
 פסק ולא חלונו עבר לא שעדייןומשום
 1הורי' ומטיל הכיפה אחרי ללכתחלונו
 לפרש צריכא ע"כ מושבו,ומאדים

 נכנסו שכבר שפירשתי כמומשתשקע
 שלו, הראשון טעם 1הו עכ-ל. וכו'ברקיע,
 הוא הב' שיטתו. לחזק טעמים ג' עורוהביא
 חנוכה נר מחמת הג' הסוגיות, סתירתמשום

 והר' החושך, בזמן רק הוא ניסאדפרסומא
 כשקיעה"ד שנפסלו קדשים דםמשוב
 ביה"כ. הואדלדידי'

 משעת תימא ולא שכתב, סמהוהנה
 מתחיל דמיד ברקיע לכרום החמהשרוצה
 משקיעה רמיירי מוכח וכו',להאדים

 להאדים מתחיל שפיר דאזהאסטרונומית
 ניכר דלא לזה מקודם שעה בכמומשא-כ
 באורו ולא בכוחו לא בשמש, השתנותשום
 וכן כלל. אדמימות צד שום אז ניכר לאכי

 האסטרונומית שקיעה אחר שעה כמעטאחר
 נשתיירה ולא האדמימות כל אזל כברשפיר
 הנ"ל שיטה לפי אבל מושבה. במקוםאלא

 השקיעה, לפני כשעה האדמימותמתחיל
 קצה מן אפילו האדמימות כל כלהוכבר

 וזהו השקיעה, אחר וחצי דקה כמוהמערב,
 הכי אלא כן. לומר וא"א המציאותנגד

 האמיתית השקיעה אחר רמידפירושא,
 שהוא החלון עד הרקיע לעובי נכנסתהחמה
 ורבעי, מיל ג' הילוך הרקיע עוביבסוף
 כאן יש עדיין הרקיע עובי בתוך רהיאוכיון

 אין בחלון כשעומדת אבל רב.אדמימות
 פלגא זמן מושבה להאריס אלאכוחה
 הכיפה אחורי ללכת מתחילה ואח"כדדנקא,

 הוה הכיפה באחורי כולה ללכתוכשגמרה
לילד.



עט הלכהדכא

 כשהיא שהחמה בערב דכמו וידועב.
 מאדים הוא הכיפה לאחורי ללכת החלוןנגד
 מאחורי כשנכנסת בבוקר הוא כן מושבו,רק

 והוא השחר, עלות הוא התלון לתוךהכיפה
 ובעת המזרח. בפאת להתנוצץ המתחילהאור

 שמוכה כמו גדול חושך עוד ישעלוה"ש
 מזמן לדוגמא ואביא בש"ס. מקומותמכמה
 ברוב גדול חושך עדיין אז שישמשיכיר
 מעלוה"ש, מאוחר הוא העת ואותוהרקיע,

 חשוב זמן שיש ב'( סי' )פ"ה בספריוכתבתי
 בודאי עלוה"ש בשעת הילכךביניהן.
 עזרא אבן הרב הביא וכן מאור, גדולהחושך
 איתא כי ראי', ועוד בא. לס' בששיעה"ח
 הלבנה באור טעו א' שפעם ד'ומאבפ"ג
 מזרה. בפאת הנוצץ האור היו שזהוחשבו
 אז רק כי עלוה"ש, לפני קרוב בזמן הי'וזה

 קודם סמוך המזרח בפאת הלבנהנראית
 דקה הלבנה שיעור ההיא ובעתהמולד.
 יש כשעדיין אלא בה לטעות וא"אמאור,
 זמנים דתרי כיון וא"ב לילה. שלחושך
 כי הם, שווים והערב הבוקר והיינוהאלו
 נראית שלא הרקיע עובי הם תרווייהוהלא
 בבוקר כמו וניצותיו, זהוריו אלא השמשאז

 הוא הכיפה מאחורי הרקיע לעוביבכניסתו
 מעובי ביציאתו כערב כן כמו גדול,חושך
 הוא ככר ג"כ הכיפה, לאחורי לילךהרקע
 רבע בכסו המציאות נגד וזה גדול,חושך
 האסטרונומי. שקיעה אחרשעה

 מסתירת ראי' עוד מביא ר"תג.
 ג' של שיעור מביא בשבת דרכההסוגיות,

 של שיעור מביא בפסחים ורבה מילרבעי
 דשבת מיל רבעי רג' שם וחידש מיל.ה'
 עובי שיעור והם רפסחים מיל ה' בזמןכלין
 שקיעה"ח. אחר שם נכנסת שהחמההרקיע
 אין הנה"ח בזמן למעלה, שהבאתי כמווהנה

 זריחתה בוראי זהו כילהסתפק

 יצא שהשמש בזמן והואהאסטרונומית,
 שיעור העולם, לעיני ונראית הרקיעמעובי

 תחילת זמן עלוה"ש אחר מיל ה'( )אוד'
 וכן עולא, ברברי פסחים ובגמ' האור.קצת
 שעות ו' שיש כמו דר"י, בברייתאאח"כ

 ולר"י מיל ט"ו לעולא לחצות,מהנה"ח
 אותו לדירהו יש כמו"כ מיל, כ' אוט"ז
 רפסחים. השקיעה תחילת עד מחצותהזמן
 ואין בחז"ל היטב מפורש חצותוזמן

 כל בראש בדיוק כשהחמה והוא בו.להסתפק
 פשוט כי בזה למאדיך צריך ואיןאדם,
 לענין פסח ערב של בינוני ביום וא"כהוא.
 עד מהנץ שעות שש שיש כמו רחוקה,דרך
 עד מחצות שעות שש יש כמו"כחצות

 משקיעה סיירי אי ניחא זהוהשקיעה.
 ביום שעות י"ב יש דאזאסטרונומית,

 אכל ובשקיעה. עד מחצות שעות וששכינוני

 מעט אלא יהיו לא הנ"ל שיטה בעללפי
 נגד והוא השקיעה, עד שעות מחמשיותר
 תחילת בוראי אלא כפסחיפ. רירןסוגיא
 משקיעה מיירי דפסחיםשקיעה

 כיפת ברוב לגמרי וכשתחשךהאסטרונומית,
 ר"ת. לפי לילה הואהשמים

 כזמן ר"ת כמו ס"ל כ' בסי' והראכ"ןד.
 כוכבים בעי לא דר"י רס"ל אלאצה"כ,
 עור שהוא העליון כשהכסיף לדידי'ולילה
 לעשות שא"א כתב וג"כ מצה"כ. רחוקזמן
 ופירשתי שקיעה"ח, אחר אלא שבחתוס'
 כע"ש הדלקה של דזמן ב'( ס" )פ-בכספרי
 דר"י ביה"ש ער משקיעה"ח הואלרירי'
 שבת, דמס' החמה משתשקע זמןשהוא
 והוא החמה, ניצוציות שקיעת זמןשהוא
 וז"ל בפ"ג. שם שהבאתי הגאונים שי'כמו

 עד החמה משתשקע ביה"ש ואיזההראב"ן,
 בו שמדליקין דקתני חשיכה ועם וכו'צה"כ
 כדאמר ואילך החמה משקיעת היינו הנראת
 שיעורא לכון קים רלא אתון לשמעיארבא



 ישראלאור

 אחלו היקלי אריש שימשא אדאיכאדרבנן
 זמנים ב' לו יש והנה עכ"ל. וכו'שרגא
 משקיעה"ח כי לגמרי, לא אבלכר"ת

 צה-כ, עד מיל ה'( )או ר' הואדפסחים
 הוא רר"י לילה עד דשבת החמהומשתשקע

 הרבה הוה צה"כ עד אבל מיל, רבעיג'
 ליבדיל צורך אין ומדינא מזה.יותר

 משתשקע זמן קודם סמוך אלאממלאכה
 משקיעה הוא בקיאין לאינם אבלהחמה,

 דהוה קורא הוא זמן אותה ועלהראשונה.
 ביירי אי ובשלמא דיקלא. אדיששיבטא
 אז הוה שפיר האסטרונומיתמשקיעה
 קצר זמן לו סמוך די7לא אריששימשא
 שהוא משקיעה מיירי אי אבל לזה,קודם
 ער גדול זמן עור יש אז זה, לפניכשעה
 של זמן או ריקלא לריש השמששהגיע

 הוא צה"כ הנ-ל לשיטה ועוד,התרנגולים.
 האסטרונומית, שקיעה אחר מיל רבעיג'

 מזה מוקרם דר-' דלילה כיוןולהראב"ן
 הוא דשבת החמה משתשקע רזמןנמצא
 וזה השקיעה, לפני לפי"ז ויהי' הרכהמוקדם

איתמהה.
 תוס' להוסיף דא"א הראכ"ן וכשי'ה.
 בתו"א ג-כ מפורש שקיעה"ח קודםשבת

 כך כל זמן הוה לא דלרמב"ן אלאלרמב"ן,
 וכתב יוסי. דר' ללילה דר"י לילה כיןגדול

 אין כנגדו זורחת שהחמה זמן רכלהרמב"ן
 הוא הזמן אלא שבת, תוס' של זמןעדתן

 אינו ככר שאז ר"ת של ראשונהמשקיעה
 המחכר מרן בלשון שהוא כנגדו,זורחת
 על נראית השמש שאין הנ"ל, רמ"אבסי'

 תחילת אכל צ"ל, הרמב"ן מ"ש וזהוהארץ.
 ליכנס שהתחילה השעה שהיא החמהשקיעת
 קודם הארץ מן זריחתה ונסתלקהברקיע
 ביה"ש זמן קודם היינו עכ"ל, הוא הזהלזמן
 ולא האסטרונומית משקיעה ומדבר ר"ת.של

 אז כי הנ"ל, בשיטה כמו לזה קודםמשעה

 היא אלא הארץ מן זריחתה שתלקהלא
 העת ואין גדול, זמן עוד בתוקפהזורחת
 קודם הוא עדיין כי שבת לתוס' ראויההוא
 וא"כ וז"ל, שכתב וכמו האמיתית,שקיעה
 דבר וזה הוא, שקיעה"ח קודם הזההתוס'
 כנגדו זורחת החמה שתהא תימה שלגדול
 יש ועור עכ"ל. במלאכה ואסור בעינויוחייב

 הזמן מהו תמה שם הרמב"ן דהאלהקשות,
 א"א השקיעה לפני כי שבת, תוס'של

 ולאחר כנגדו, זורחת והחמה הואיללהוסיף
 ספר את דראה והביא ביד"ש. הוההשקיעה
 שקיעה תחילת בין דמחלק לר"תהישר
 ראוי הוא ביניהם והזמן שקיעה,לסוף

 את שראה דקורם מזה לרייק וישלתו"ש.
 מתחיל דביה-ש ס"ל הי' לר"ת הישרספר

 הוא מיל רבעי ג' ואחר השקיעהמתחילת
 הוא השקיעה תחילת אי כשלמפזלילה.

 מיל רבעי ג' ראחר י"ל שפירהאסטרונומי,
 ויהיו לר"י, לילה והוא העליון הכסיףככר

 מפרש הי' אי אבל במזרח. לפי"זהסימנים
 השקיעה רתחילת נמצא א"כ הנ"ל, הרבכמו
 אז ויהי' האמיתית שקיעה לפני כשעההוא

 יהי' מיל רבעי ג' ואחר ביה"ש,תחילת
 הוא החמה דהא לומר, א"א וזה לילה.ודאי
 אדמימות של זכר שום אז ואין בתוקפהאז
 היום דאור הנ"ל רי"ד תוס' שכתבכמו

 ואין דקות כארבעים עוד זורחת וגםמכמהו,
 יום. ודאי אלא לילהזה

 מפלג יהודף מר' שם שנתקשר ממרוגם
 שזהו השקיעה, לפני דקות ג' שהואהמנחה
 פלג דבזמן אמיתית בשקיעה ר77שה
 אז רק כי מעט זורחת עדיין החמההמנחה
 הג' אחר ורק האוסק, תחת לש17עמתחלת
 מיירי אי אבל כנגדו. עור זורחת אינודקות
 הג' באותן בזה נפק"מ מה זה לפנימשעה
 וגם בתוקפה, זורחת אח-כ גם כידקות,
 וגו' השמש עם יראוך עור הוהאח"כ
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 פלג עד דומן ס"ל הרמב"ן כי מנחה.לתפלת
 השמש. עם יראוך מטעם הוא דר"יהמנחה
 בגמ' ראמרו מהא שם דהביא במהועוד

 שרגא, איתלו דיקלי אריש שימשאאדאיכא
 לתוספת היא יתירא הרחקה הרמב"ןוכתם
 לפני סמוך רק שפיר אחא זה כלוכו',

 לפני כשעה קודם כי האמיתית,שקיעה
 ריקלי, אריש שימשא עדיין איןהשקיעה

 ושאר הרשב"א וכן לעיל. שכתבתיכמו
 וכיון הרמב"ן. בשם כן הביאוראשונים
 רמב"ן, בדברי דנ"ל כשיטה לפרשרא"א
 א-כ השמש, זריחת בזמן להוסיף א"אדהא
 שקיעת תחילת -אבל הרמב-ן דכ' הלשוןגם

 ברקיע ליכנס שהתחילה השעה שהיאהחמה
 הזה לזמן קודם הארץ מן זריחתהונסתלקה

 אמיתית. משקיעה מיירי עכ-ל,הוא"
 הרמנ"ן את שהביא המאיריולפי"ו

 ואין האמיתית משקיעה נמי מייריכשיטתי'
 בלשונו. אחר פירושלדייק
 לשון מפרש יראים בס' הרא-מ וגם1.
 שקיעה על שלו( צה"כ )שהוא החמהשקיעת

 בפירוש אר"ת שפליג אלאהאסטרונומית,
 קדימה לשון שהוא וס"ל "משתשקע"לשון
 אר-ת פליג לא אבל איחור, לשוןולא

 החמה" "שקיעת לשון שלכהסבר
 שקיעה שהוא מוריםרתרווייהו

 רע-ד סימן היראים וז"להאסטרונומית.
 כניסת אפרש ועתה ק"ב(, סי' ישן)בדפוס
 לי נראה דזא. מת' השמשות ובי:שבת

 הכוכבים ראות קודם מילין ה'דמהלך
 לילה הוי הכוכבים, כל כשיצאו פי'לחרף,

 גמרינן הוא מתי ויום דלילהמדאורייתא.
 עושיכ ואנחנו בעזרא מדכתיב :( )כ'במגילה
 הכוכבים, צאת ועד השחר מעלותבמלאכה
 והיוכ משמר הלילה לנו והיהוכתיב
 רעזרא הכוכבים צאת פירושמלאכה.
 לצאת הרקיע בעובי בהכנס צאתםהתחלת

 נמר ועד צאתם ומתחלת בלילה,למשול
 שעוברין החוצה" כולם "שנראיןירידתם
 וכר. מילין, חמשת מהלך הרקיע שלעביו
 צאת כפי' הוי לא רעולא הכוכבים צאתפי'

 תחלת דעזרא ההיא פי' דעזרא.הכוכבים
 וצאת להראותם, לרדת הרקיע בעוביצאתם

 החוצה יציאתם שגמרו פי' דעולאהכוכבים
 שמתחלת פי' החמה משקיעת כולם.ונראים
 הרקיע", בעובי "שנכנסת לשקועהחמה

 למעלה להכנס מלמטה נכנסהוכשחמה
 מלמעלב נכנסים כוכבים לעלות,שמתחלת
 שעברה עלייתה חמה גמרה לירד.ומתחילין
 ירידתם כוכבים גמרו רקיע, שלעוביו
 כולם". "ונראים רקיע של עוביושעברו
 מהלך כוכבים וירידת חמה עלייתובאותה

 לירד הכוכבים משמתחילין למדנו מילין.ה'
 הוי ההוצר הראותם קודם מילין ד'דהיינו
 במה בפ' דאמרינן והא מדאורייתא.לילה

 כוכב שמואל אמר ר"י אמר :( )ל"המרליקין
 לילה. שלשה השמשות בין שנים יוםאחד
 ור' יהודה דר' החמה משתשקע פירשוכו'.
 מעט שנוטה לשקוע משמתחלתנחמי'

 הרקיע כעובי להכנס שרוצה העולםומכירים
 בפסחים עולא שאמר מילין ה'כשיעור
 ולשון החמה שקיעת קורם מעטדהיינו

 אתי והשתא וכו'. הקדמה, משמעמשתשקע
 השמשות בין שמואל אמר ר"י דאמרשפיר
 דהא בו טובלים כהנים יוסי לר' יהודהדר'
 שפרשתי. מירש לפי נראה גדול יוםעדיין
 מדליקין בבמה דאמרינן שפיר אתיוהשתא
 לכו קים הוי דלא אתון לשמעיה רבאא"ל

 ארישא שימשא חזיתו מכי דרבנןשיעורא
 שמשא דליכא המעונן וביום כו'דריקלא
 באגמא לעורב בדברא לתרנגולים חזובמחא
 זמן רואים שפירשתי דלשיעורלאדנא,

 חלקי ג' נפרש אם אבל קרוב,התרנגולים
 הופלג החוצה הכוכבים להראות קודםמיל
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 הרבה. השיעור מזו התרנגולים וסימןזמן
 הוא החמה דמשתשקע עיקר לי נראהוכן
 כדברי "ולא העולא, החמה שקיעתקודם
 ]קודם[ החמה דשקיעת שפירש יעקברבינו

 ג' שפירשו רבותי פירוש ,לפישכשתשקע"

 החוצה. הכוכבים הראות קודם מילחללי
 החמה לשקיעת קורם משתשקעולא

 )ב"מ הפועליפ את בהשוכרכדאמרינן
 ליה מיכעי שיפסקו עד משיפסקופ"ח:(
 עכ"ל.וכו',

 צה"ק רזמן הרא"מ מדברי מוכחוהנה
 )רבינו יעקב רבינו לפי לילה והיינודעולא,
 כולם. כשנראים היינו היראים, של רבותם(
 שעה כרבע ולא מאוד מאוחר בזמןוזהו
 הנ"ל הרב להוכיח שרצה כמו השקיעהאחר

 היראים, של השקיעה ולפי-זשליט-א.
 האמיתי. השקיעה הוא ר"ת, של גםוממילא
 הוה החמה שקעה שכבר כיון הזמןובאותו
 קודם מיל רבעי וג' לדירי'. התורה מןלילה
 לא דעדיין ואע"ג לילה, ספק הוהלזה

 עוד הוה דלא כיון אכל החמהשקעה
 נקרא לא אדומה נראית וכברבתוקפה
 ראי' מביא הגר"א וגם יום. של חמהלרידי'
 דכוא אלא הרא"מ, רכינו משיטתלדידי'
 מסתבר ולא הואיל ממנו, קצתמאוחר
 עת על והעליון התחתון הכסיף לזמרלדידי'
 מיירי אי זה וכל היראים. של כזאתמוקדם
 מזמן מיירי אי אבל האמיתית,משקיעה
 ג' עוד מתחיל ובב"ש השקיעה, לפניכשעה

 כשהחמה לומר יש איך לזה, קודםרבעי
 וכיון לילה. ספק או לילה דהוהבתוקפה
 של לשון גם האמיתית משקיעהדמיירי

 הרקיע- בעובי"שנכנסת
 מיירי שהביא

 ולפי"ן הארץ, מתחת דנכנס גופאמהשמש
 הראשונים. דאירך לישנא כן לפרשיש

 פירש והגרש"ז הגר"א רבותינו וגם1.
 הוא רידי' צה-כ דומן ר"ת שי' אתכן

 שהוא כמו גדול חושך אז ויש הרבהמאוחר
 לפי דבמדינותיהם שכתבו עדבעלוה"ש,

 בחצות הוא ועלוה"ש צה"כ ר"תשי'
 דשמעתתא מרי' היו ז"ל דהם וידועהלילה.
 )גאב"ד חסד בתורת שכ' וכמו ענישבהאי

 רס"א בסי' 1"ל הב-י מרן פסק וכןלובלין(.
 וכתב הנ"ל, הרמב"ן את כשהביא ב'סעי'
 השמש שאין לשון הראשונה שקיעהעל

 גופא השמש שקיעת וזהו הארץ, עלנראית
 אורו.ולא

 לפרש אפשר שאי לומר זה כלוכתבתי
 המקובלת, שיטה כפי אלא ר"ת שלדרכו
 נראית שלא אחר וחומש שעה של זמןוהיינו
 משום כזה אומר אני ואין האוץ. מעלהחמה
 בדרך חז"ל של השקיעה לשון לפרששא"א
 רמ"א סי' לאו-ח בביאורו הגר"א רהאאחר,
 שקיעה שקיעות, משלוש מדבר ט'ס"ק

 יוסי ר' של שניה שקיעה שלנו,ראשונה
 של שלישית ושקיעה יהורה, דר' לילהאחר
 והטעם מילין. ר' אחר פסחים דמס'צה"כ
 תורה של השמש ביאת של הפירוש כילוה,

 זמנים גם סובל המסכת( בריש)ברכות
 כתבו וכן האמיתית, משקיעה חרןאחרים
 ראיות כמה ומטעם ע"ב. כ"ב זבחיםהתוס'
 וכו' והרמב"ם הגאונים שיטת אתפירשתי
 שקיעת הוא שיידהו הלכה שלדשקיעה
 אבות מגן בספר מצאתי וכן החמה,ניצוציות
 ראיות שיש כיון אכל 1"ל. באניטמהגר-מ
 היאך ר"ת תלמידי תלמידי אומתלמידי
 עמו דדיבר הרא"מ ובפרט שיטתו,לפרש
 בדרך דעתו לערש אפשר אי פה, אלפה

אחר.
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 אבערלאנדער חווםהרב
 ישראל שארית דקהלרב

 ווילעדניק ישראל אורוראה.כ

 ויו"ט בשבת כלים טבילתבענין
 להיות ראשון פעם זה ]שהיה פסת לצורך חדשים בלים ששה במי נשאלהישאלה:
 ויביאם יטכילם שהוא החנות הבעל אמר כלים, הרכה שקנה והיות בפסח[,ככיתם
 כשפתח יו"ט בליל אולם פסח, ערם לביתו הכלים הביא החנות שבעל הוה וכןלכיתו,
 ]כגון מתכות כלי ביניהם והי' הכלים, נטבלו לא שלמעשה בעליל נראה הי'הקופסא
 דינם ]שג"כ "קארעל" כלי וכמו"כ כוסות[ ]כגון זכוכית כלי וגם וכדומה[, וכפותסכינים
 אחרים כלים שום להם שאין כהיות לעשות, מה כדת השאלה ועכשיו זכוכית[,ככלי
 פסח.לצורך

 בשבת כליפטבילת

 ג': ז'( סעי, שכ"ג )בסי' המחברתשובה:
 טבילה הטעון הדש כלי להטבילמותר
 את יצא שמים וירא אוסרים, וישבשבת,
 ויחזור כמתנה לעכו-ם הכלי ויתןכולס,

 הגה"ה ע"ז וכ' סכילה, וא-צ ממנווישאלנו
 ימלאנו מים בו למלאות שראוי כלי הואואם
 פ-ד )מ"מ טבילה לו ועלתה המקוה מןמים
 עכ"ל, מה"ש( פכ"ג והגמ"' יו"טמהל'
 ע"ב( '"ז )דל בביצה הוא דברים שלומקורן
 דכלים מיהת דכו"ע הגמ' שםדקאמר
 גזירה טעמא, מאי טבלינן, לא בשבת)טמאים(

 תזנח ברה"ר, ד-א ויעבירנו בידו יטלנושמא
 'ו"ט גזרינן למימר, איכא מא' ביו"טבשבת,
 סחיטה, משום גזירה אמר יוסף ר' שבת,אסו
 נינהו סחיטה דבני כלים תיגח אבייא"ל
 נינהו סחיטה בני דלאו כלים בגדים(,)כגון
 הנק אסו הני גזרינן ומתרז למימר. איבאמאי
 ראי ופרש"י ישהה. שמא גזירה אמר כיבירב
 יו"ט עד להו משהי כיו"ט, לאטבלינהושרי
 תקלה לידי כך מתוך ואתו פנוקשהוא

 משום אמר י3" תרומה ביהלהשתמש
 הסוגיא. עיי"ש כמתקן,שנראה

 רב של טעמפ רק העתיק שםוהרי"ף
 דמותר הרא"ש כ' ולדבריו יוסך ורבביבי
 יוסך דר' דלטעם חדשיפ, כליםלטבול
 שייך אינו זה סחיטה, בני כלים אטרדגזרינן
 בני כליפ להמצא דא"א חדשים,בכליפ
 ולטעם טבילה, הצריך חדשים בכליסחיטה
 למימר, ליבא ג"כ ישהה דשמא כיבידרכ
 המאכל אין טבילה בלי בו ישתמש ראםדכיון
 משום לאסור סברא בו אין א"כ עי-ז,נאסר
 בשבת, חדש כלי לטבול מותר וע"כזיק

 רכה כטעם דהעיקר מבאר שם הדא-שאולם
 דרבא טעמא וכמו"כ יעבירנו, שמאמשום
 בתראה, דהוא עיקר, הוא כמתקן מחזימשום
 עיי"ש בשבת. חדש כל' לטבול אסורוע"כ

 כאן(. בכ"י )מובאברא-ש

 יו"ט( מהלכות )בפ"ד דהרמב"ם הכ"יוכ'
 לדבריו וא-כ ביבי, דרב טעמא רקהביא
 ומסיים וכו'. בשבת חדש כלי לטכולמותר
 כלים לטבול מותר והרמב-ם דלהדי"ףרכיון
 אפשר אם מיהו נקטינן, הכי בשבת,חדשים
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 לנכרי ליחן והיינו המרדכי, שכתבבתיקון
 ושלא האוסרין, לדברי לחוש נכוןבמתנה.
 שאפשר, היבא תיקון אותו ע"י כ-אלהתיר
 הד-מ אולם בשו.ע. פסק וכן הב"י,עכתו-ד
 והר%-ש דהרשב"א דהיות עליו,חולק

 לדבריהפ, לחוש צריכים אוסרים,והמרדת
 כו"ע חרש בכלי ראולי כ' דדמ"מובסרט
 לכלי דומה ואינו מתק, משזפ בו רישמודים
 טמאים כדברים להשתמש אפשר דשםטמא,
 רבא על החולקים סובריפ ע"כ טבילה,קודם

 דא-א חדש כלי משא"כ מתקן, משום בוראין
 מתקן דמקרי יודו כו"ע כלל, בולהשתמש

 - הד-מ ומסיים ויו"ט, בשבת ואסורמנא
 עבתו"ד. ויו"ט בשבת לטבול אסורולכן

 עצות לעשות שא-א באופן דאפי'וכוונתו
 אסור ג"כ אחרת, ברירה שןם ואיןהנ"ל
 רץ דמחמיר כהביי ודלא ויו"ט, בשבתלטבול
 הגיה לא למה צ-ע וקצת שאפשר,באופן
 שדעתו בשו-ע המחבר עברי על כללדרת-א
 תשות לעשות שע"א דבאופן עליו,לחלוק
 מדברי כרמשמע ודלא לטבול, אסורהנ"ל

 היכא להאוסוים יחוש לכתחילה דוקהמחבר
 צ"ע.שאפשר,

 הב"י, דברי על האחרונים נתקשוודנה
 הטעם כ' שבת( מהל' )בפכ-ג עצמודהרמב-ם

 מתקן, משום כשבת כליפ מטביליםדאין
 כלים לטבול אסור להרמב,ם רגםונמצא
 ]ועוד לדתיר, בשמו הב-י כ' והאיךחדשיפ,
 עצמו, הרמב"ם בדברי לאחרוניםדאדיכו
 יו"ט ובהל' דמתקן, טעם כ' שבת כהל'דלמד

 ,במס' במהרש"א ועי' ביבי, ררב הטעםכ'
 בשו-ת וכ.כ אמר, ביבי רב בד"רביצה(
 שב-ג( )סי' וכערהש"ח ל"ב( )סי' כהןמהר-י
 יו"ט בין מחלק דהרמב-ם אחרונים,וכשא-ר
 רק שיין כמתקן דמדזי דאיסור וסוברושכת.
 מחזי משוב גזרו לא ביו"ט משא"כבשכת,
 דעתיק לא וע"כ יו"ט, צורך מחמתכמתלן
 כמתקן מחזי משום הטעפ כיו"טהרמכ-ם

 ד'( אות ס"ק שכ"ג )בסי' הט"ו ותי'עיי-ש[,

 בוולד שנטמא כלי לטבול דמותרדכיון
 רץ טבילה שמחויב דדדבר ע-כהטומאה,
 כיון כמו"כ א"כ מתקן, מקרי לאמדרבנן
 רק הוא חדש לכלי טבילה שחיוברקיימל-ן
 ע""ש. מתל, מקרי לאמורכנן,

 המחבר שסתם לפי"מ יקשה עדייןאולפ
 כלי טבילת דחיוב סי"ר( ק"כ סי')ביו-ד
 כאן סתפ האיך וא-כ מד-ת, הואמתכות
 במשב-ז בפרמ"ג עי' בשבת, להטבילודמותר
 ראפשר בבהל"כ ועי' כזה, מש"כ ה'ס"ק

 לא עדיין כאו"ח, כאן הדין הב-ידכשכתכ
 לפי ולפי-ז מה"ת, הוא כלים דטבילתהכריע
 כלי דטכילת קכ"א( סי' )ביו.ר הב-יהכרעה
 להטבילו אסור סה"ת, הוא חדשמתכות
 החיי"% מש-כ מובן ולפי"ז 1'1"ט.בשכת
 שם )יו"ד ובערוה"ש כ"ג( %ות סוף ע"ג)כלל
 סי' שם )ביו"ד המחבר דמדברי ס"א,(סי'
 חדש כלי לטבול דאין רסובר נראהטיז(
 דמעיקרא כאו"ח כמוש"כ ודלא ויו"ט,כשכת
 ביו-ד דחזר וע"כ לטכול, מותרדרינא
 שהחמיר והטעפ עיי-ש, ב1%-חממש"כ
 דטבילת שם שהכריע היות הוא ביו"דהמחבר
 כשבת להטבילם אסור וע"כ מה"ת, הואכלים
ויו"ט.

 הו% טבילתו שחיוב זכוכית בכליולפי-ז
 אפי' ולטבול להקל אפשר הי' מררכנן,רק

 שכ' י"א( )בס-ץ במנ"א עי' אולפבשכת,

 כלי דטכילת להסובריפ דאפי' המ-מבשפ
 לדטבילו אסור ג"כ מדרבנן, דואדדש

 כלל בו לדשתמש שא"א חדש רכליבשבת,
 דחיוכ אף מתקן, משום בו יש טבילהץורם

 לטבילת דומה ואינו מדרבנן, רק הואטבילתו
 בדברים בו להשתמש דאפשר טמאכלי

 מירכנן הוא טכילהו כשחיוב ע"כטמאים,
 כלי גם ולפי"ז עיי"ש, מתקן משום בואין

 הכריע וכן בשבת, להטבילו אסורזכוכית
 ונ"ז( נ"ו )סי' השג"א בשפ שפהבהל-כ



פה הלכהדבר

 אפי' בשבת, כלי שום לטבול ראיןושא-ח,

 מדרבנן. הוא טבילתו דחיוב זכוכיתכלי

 וז"ל: כ' ח'( בסעי' )שם הרב כשו"עאמרס
 ליחן )היינו אלו תקנות לעשות א-אואם

 כדברי שעיקר יטביל, לא וכד'(לעכו.ם
 כמו"כ מה"ת הוא כלים שטבילתהאומרים
 דבלי נראה היה ולפי-ז עכ"ל, וכו' שפכיו"ד
 אפשר היה מדרבנן, הוא שטבילתוזכוכית
 מחלוקת כשהעתיק הסימן דכריש )הגפלהקל

 בשבת, חדש כלי לטבול והמתיריפהאוסריפ
 דדיוכ באופן אך דלהאזסריפ דסוברנראד
 כמו - להטביל אסור ג-כ מדרבנן הואטבילה
 כשדכריע אולם שפ, בדבריו המרייקשיראה
 הוא כלים דטבילת משזפ לאסור הסימןבסוך
 דחיוב זכוכית דבכלי בהדיא נראהמה"ת,
 הצורך(. בעת לד-ל יש מדרבנן, הואטבילתו

 שכ' '"ד( סעי' מ"ד )כלל בחיי"אועי'

 ויתבטל הללו מאופנים באחד לו א"אראם
 )היינו הב"י הוא כדאי שבת, מאכילתעי"ז

 ומותר עליו, לסמוך השו.ע( דבריסתימת
 )כלל בתכמ"א וכ"ה עיי"ש, לכתחילהלטבול
 רהא צ"ע, קצת ולכאורה כ"ג(, אותע"ג

 חוו שפ פיו-ד רהמחבר כ' שבהחכמ"א
 לה-ל אפשר וא"כ בזה, להקל באו-חממש-כ
 דיש בודאי זכוכית בכלי ועכ"פ הצורך,כמ-ום
 השו"ע מדברי ג"כ וכנראה צורך במקוםלהקל
 הנ"ל.הרב

 ביו"ט חדשים כליםטבילת
 וז"ל; כ' ז'( בע" תק"ט )בס"המחבר

 בשבת כמו דינו ביו-ט חדש כלילהטביל
 דמג"א ע"1 וכ' עכ"ל, שכ-ג בסי'כראיתה
 אפשר היה לא ואפ וז"ל: י-ד(,)ס"ק

 כיר-ט, להטבילו מותר אוי מעי"ט,להטבילו
 מעיו-ט, לעשותו דא"א אוב-נ מכשיריוכדין
 בדג"ה א' בסעי' ועי' ביו"ט, לעשותודמותר
 והיינו עב-ל, היש"ש וכ"כ כן חוריןדאין
 שא"א דמכשירין מבואר א' בסעי'דשפ

 ועכ"ז ביו"ט. לעשותו מותר מעיו"טלעשותן
 לה-ל יבואו שלא כדי לרבים, כן מוריםאין
 עיי"ש, מעיו-ט לעשותו אפשר בהיהאף

 כלים טבילת לגבי דכאן אפ-ל היהובאמת
 דיש דהיות לרבים, כן להורות אףמותר
 שאנו הגם בשבת, אפי' לטבולמתירים

 לעשותו דא"א גוונא האי בכי עכ"זמחמירים,
 יש להטביל, מותר דדינא דמעיקראמעיו"ט,
 לצרד ריש ובפרט ברבים, כן ולהורותלהלל
 דדין הרמב"ם, כשי' רסובר המחברשיטת
 יבוא שלא בסכין, רץ דוא כן מוריךדאין
 מכשירי בשאר אבל שלד, במשחזתלהתיר
 ומורין הלכה מעיו"ט, לעשותן שא,אאוכ-נ
 מובא ב'( )סעי' בהגר"א וכמוש"ככן,

 ד'( )אות כמאם-ר ועי' עיי"ש, )שפ(בבהל-כ

שמדיי-

 יש )וכן עיי"ש פוסץיפ מכמה כן
 דסברו ושא"ח הנ"ל המהרש-א שי'לצרך
 ואיסור ושבת, שמונ בין דמחלק הרמב,םבשי'
 בשבת, רץ שייך מתקן משום כליטבילת
 הרמב.ם העתיק לא וע"כ שר', כיו"טמשא"כ
 נעשה מה אולם מתלן(, דמשום הטעפבשבת

 והעתיץו כן, מורין שאין בהדיא כ'שהמנ"א
 )בס-ץ ודמשנ"ב ט"ו( סעי' )שם הרבבשו"ע

 בכלי אמנפ י"ג(, סעי' צ-ד )כלל וכחיי"אל'(
 מצרר מדרבנן, רק הוא טבילתו שחיובזכוכית
 המשג-ב והעתיקו י"ג( ס-ץ )בא"אהפרמ"ג
 דמשו"ע לעיל הבאנו וכבר כן, רמומן)שפ(
 מותר זכוכית רכלי נראה שבת בהל'הרב

 בוודאי וא"כ בשבת, אפי' לכתחילדלטבול
 כן. ולהורות להללדיש

 שכ' א'( )בסעי' שם הרם-א מלשוןוהנה

 ח"ג( 'רוחם )רבי' לרכיפ כן מוריןואין
 כן, מורין אין לרבים דרק נראה מזהעכ"ל.
 דמותר לו מורין לשאול, הבא יחידמשא-כ
 כ"ח( )בדף הגמ' רמש-כ צ"ל ולפי"זלעשות,
 מורים אין דלרבים היינו כן, מורין ואיןהלכה
 הלכה( )בד"ה רש-י מלשון ג"כ נראה וכןכן,
 ולפי"ז עיי"ש, כן לרביפ מורין אין אבלשכ'



 ישראלאורפו

 דלהעביר נחמיה לר' רבא דאמר דהאצ-ל
 שבאמת דאף הגמ' וקאמר עכיד,שמנוניתה
 משום כן אמר לא עב-ז עביר, הסכיןלחידוד
 כרכיפ היה דהמעשה היינו כן, מוריןראין
 כן, לו אמר ע-כ מתלמידיו, הרבהבפני

 האמת. לו אומר היה ביחידמשא"כ

 ב'( סעי' )שם בערוהש"ח מצאתישוב
 כן, מורין שפיר שליחיה רעתו נוטהשג"כ
 כ' תקי"ד( סי' )בריש שבב"י כ' אח"כאולם

 "ברבים. רמש-כ הללו, ירוחם רבינו דבריעל
 כן מזרין אין בידיד ואף דו-א, לאוהוא

 בהדיא, כ' א'( )סעי' הרב בשו"ע גםעיי-ש,
 למעשה, זו הלכה לשאול הבא ואדםוו-ל
 אין זה, מעשה לעשות האיך ששואלדהיינו
 להתיר יטעו שלא כדי זה היתר לואומרים

 ועי' עיי"ש, מעיו"ט לעשותו אפשר בהיהאף
 אבדק-ק הרב בשפ שהביא כאןבדע-ת

 כן, מורין שפיר דליחיד שפסקסטראזניטץ,
 )מהר"ר לעיתיפ בבינה מבואר רכןוכתב
 ט', הל' מיו"ט בפ"ר 1"ל( אייבשיטץיונתן

 שםוהדע"ת

 חול-

 ליחיד דאף ומבאר עליהם,
 סי' )יו"ד דוד בשבילי ועי' עיי"ש, מוריןאין
 אין לרבים דרק בפשיטות שכ' ט'( אותץ"כ
 עיי-ש, כן מורין שפיר ליחיד אבל כן,מורין
 שנסתפק כ'( אות ק-א )ס-ק יו"ט כמנחתועי'
 את להראותו מותר אי לשאול הבאבאדם
 בלשון לו לזמר ולא בשו-ע המבוארהדין

 יכול שהוא מעצמו עי"ז יבין והאדםהוראה,
 עיי"ש. עצמו לבין בינו כןלעשות

 אף הצורד שכעת נראה הנ-ל כלולאור
 אפי' לטבול מתירים שיש היות מתכותבכל'

 ביו"ט עכ"פ לסמוך אפשר שפירבשבת,
 להתיר מקודם לטבול אפשר היהכשלא
 טוב אפשר ואם לטבול, ליחידלהורות
 יבין ,והוא בשו"ע המבואר הדין אתלהראותו
 לעשות. צריך אשר אתלעצמו

 אפשר ראם ג'( )בס"ק שם כ' המנ"אוהנה

 והעתיקו לעשותו, אסור מאחרים להשאיללו
 לא )ובמשנ"ב א(, סעי' )שם הרבבשו-ע
 זה כנידון גם א-כ זה( דבר שהעתיקראיתי
 להשאיל מחויב מאחרים להשאיל אפשראם

 לטבול.ואסור

 שצריך הטעם שכל דהיות נ"לאמנם
 ע"כ שא"צ, טירחא משום הואלהשאיל,
 אין שלכתחילה המחמירים שאותםמסתבר

 שאין בפסח, אחריפ של בכליםמשתמשים
 אם שאפילו נ"ל כן וכמו , להשאילצריכיפ
 )שמותר פעמי חד פלעסטיק כלי להפיש

 שרוב היות אולם בפסח(, בהםלהשתמש
 כימות רק כאלו בכלים משחמשיםהעולם
 כבוד זה שאין ויו-ט, בשכת לא אבלחול

 על כאלו, בכלים להשתמש והיו-טהשבת
 ואינו החדשיפ, כלים להטביל מותרכן

 וצ"ע הפלעסטיק, בבלי להשתמששמונה
למעשה.

 שהמוכר שהתחלנו, השאלה בדברוהנה
 לביתו, ויביאם הכלים יטבול שהוא לואמר

 המוכר שכח שכנראה להם נתגלהוביו.ט
 גי' שלמעשה אעפ-י ע"כ הכלים,לטבול
 הרי אולפ מעיו-ט, להטבילם אפשרבגדר
 לטבול עליו שמוטל מעיו"ט ידע לאהקונה
 נטבלו שככר חשב בצדך שהריהכלים,
 פשוט נראה ובזה החנות, בעל ע"יהכלים
 מעיו"ט, לעשותם שא"א כמכשירץשדינו
 שהמדובר והיות ביו"ט, להטבילםרמוחר
 מותר זכוכית, כלי שהפ "קארעל" בכליהי'
 שהי' אך וכנ"ל, לטובלם להם להורותגם
 כן[. מורין אין ]שבזה מתכות כלי גםשם
 סוברים פוסקים דהרבה כתכת ככרמ"מ

 כאן וא-כ לכתחילה, כן מורין שפירדליחיד
 זחו עליהם, לסמוך יש כלים טבילתלגבי
 זכוכית הכלי דין לגבי רק לו מוריןדאגו
 לגבי הדין גם הוא דפן מעצמו יכיןוהוא
 ודו.ק. מתכות,כלי



פז הלכהדבר

 מן מים בו למלאות שאפשרכלי
 מהמקוה מים בו ימלאנו איהמקוה

 דדוקא דאפשר בזה, לדו, יש עדיי,אולם
 )בסי' השו.ע שכ' התקנות לעשותכשא-א
 במתנה לעכו-ם הכלי ליחן דהיינושכ"ג(
 וכ' טבילה, א.2 ואז ממנו, וישאלנוויחזור
 בו למלאות שראוי כלי הוא ואם הגה"הע"ז
 טבילה לו ועלתה המקוה מן מים ימלאנומים,
 שלא עצה שיש דהיות אפ-ל א-כעכ"ל,
 דומיא לטבול, לו להורות אין לטבול,יצטרך
 לשאול לו אפשר ראם הנ"ל המנ"אלמש"כ
 אפשר היה לא אפי' לטבול אין מאחריפכלי

 זה שלפענ-ר היות אולם מעיו.ט,לטובלו
 דא. פרשתא ץצת אבאר ע-כאינו,

 התשב"ץ, כשפ י"א( ס-ק )שם כ'המנ"א
 ראפ מברך, אינו אזי הערמה ע-י טובלדפם
 עיי-ש, טבילה לשם שעושה ניכר הרימברך
 אין אפ רץ הוא זה דהיתר במשג-ב כ'ולפי-ז

 לו יש אם משא"כ שבח, לצורך אחר כלילו
 ץיימל-ן דכא בכה"ג, לטבול אסור אחר,כלי

 וא"ב לברך שאסור מפני לתרום אסורדערום
 עיי-ש כאן כמו"כ וא-כ בידים הברכהמפכיד
 מאחרים כליס לשאול לו באפשר לרון)ויש
 אפשר היה דבלא מסתבר וא"כ דינו(,מה

 מותר כדינא דמעיקרא מעיו"ט,לטבול
 זו הערמה ע-י לטבול לו מתירים איןלטבול,

 בלי מצוה שעושה שנמצא כרכה,ובלי
 בהדיא. לטבול לו מתירין רקברכה,

 א' )פרץ המועדים הלכות בספרוראיתי

 שאם אמרינן בשבח דדו-א שכ' 16(הערה
 וזה לתץנו, כדי שטובל נראה יהיהיברך
 דשפיר נראה כיו-ט אכל כמתקן, שנראהאסור
 שא.א היכא דביו-ט דהיות הטבילה, עליברך

 כדין להטבילו מותר מעיו-טלעשותו
 מעיו"ט, לעשותן אפשר היה שלאמכשירין

 עב-פ לאחרים, כן מורין שאיןאעפ-י
 מים בו שימלא ע"י כלי להטבילכשמורין
 שע"י לברך, ג"כ לו לזמר 'כולמהמץוה,

 באופן הכלי לתקן שרוצה נראה אינוהברכה
 אפשר הטבילה את הרואים רלגבישאבור,
 היה שלא ביו"ט, המותר באופן טובלשהוא
 כלי כמחקן נראה ואינו מעיו"ט, לטבלויכול

 עכתו.ד הברכה יפסיד שלא נראה לכןהאסור,
 כלי לו שיש באופן אפי' דבריו ולפיעיי"ש.
 יכול דכא הערמה, ע-י להטבילו מותראחר
לברך.

 דבריו דלפי צע"ג, דבריו לדעת'אולם
 ביר-ט, כלים לטבול מותר להיזח צריךהיה
 היה דכשלא כיון כמתקן, נדאה לאדהא
 ביר-ט, לטבול מותר מעיו"ט לטבולאפשר
 - כמתקן נראה אינו לטבול כשאפשר גפא"כ
 נראה כלים סכילת למעשה דהא אינו,וזה

 הגם עש מעיו"ט, לטבול כשא"א ורקכמתקן,
 אוכ"נ מכשירי וכדין מותר, כמתקןדנראה
 ע-י אמנם דמותו, מעיו"ט לעשותןשא"א
 מותר, - טיפ בו שממלא דהיינו -הערמה
 כשואב נראה רק בטובל, נראה אינו אזדהא
 וכשהוא ומותר, כמתץן נראה אינו וע"כמים,
 נראה אזי זו, הערמה ע"י כשטובלמברך
 כמתץן נראה ושפיר טבילה לשפכטובל
 כשטובל לברך אסור ביו"ט גפ ולפי"זואסור,
 ברור. כנ-ל הערמה,ע"י

 אינפ שכמעט התרגלו בנ"א דכמהאיברא,
 הכליפ רכל ודעתם כלים, טכילת עלמברכיפ
 חרושת מבית אינם אם ספץ כגדר הבבזמנינו

 מספץ, רק אותם ומטביליפ 'שראלים,של
 להקל, ברכות דספק משום מברכין, איןוע"כ

 הערמה ע-י לטבול אפשר היהולדבריהם
 מש-כ ועי' אחר. כלי לו יש אפ אפי'הנ-ל
 בכלל צריך אם ספק באמת הוא ראםלץמן

 בלי אפי' בשבת להטבילו מותר אזיטבילה,
 עושים אינפ לפענ-ר למעשה אולפהערמה,
 בירור קצת ע"י פעמים שברוב לפיכהוגן,
 חרושת בית ע"י הכלים שנעשו לברראפשר
 רקיימל"ן ועכו"ם, ישראל שותפות אועכו"פ

 בברכה.שטובלים



 ישראלאורפת

 שממלא ע"י לטבול מותר כהיוםאי
 מהמקוה מיםבו

 אין שלנו, כמקוואות דכזמנ'נו נ"ל,ותו
 מהמקוה, מים בו למלאות של העצהשייך

 במ"ר. שאבארוכפי

 הם-מ כ' וז"ל: שכ-ג(, )בסי' הב-יכתב
 הצריך כלי הרשב"א, בשם 'ו"ט מהל'בפ"ר
 או בו לדלות העשוי כלי הוא אפטבילה
 והוא בו ממלא המעיין, מן מיפלמלאות
 בדלי מדלין דיו-ט, בפ"ב שאמרו כעיןטהור,
 מהל' פכ"ג בהגהות וכ"כ טהור, והואטמא
 לאו דלי, דקתני דהא מדבריהכ ונראהשבת,
 אותו שממלא כל כלי, לכל ה"ה אלאדווקא,
 מיא, למישקל רבעי כמאן אלא מחזידלא

 אדפ ממלא וכו' בירושלמי בהדיא איתאוהכי

 ומטבילו עליו ומערים הבור מן טמאכלי
 הוא אם כ' דהרשב"א צ"ע, וקצת עכ"ל,וכו'

 וכו', מים למלאות או בו לדלות העשויכלי
 עכ"פ ממש, דלי דא"צ דאעפ"י משמעא"כ

 מיפ, בו למלאות שעשוי בלי צ"להכלי
 מים, בו למלאות הדרך שאין כלימשא-כ

 כסך של כוס כגון בו למלאות שאפשראעפ"י
 עכשיו, בו שממלא מה מהני לאוכדומה,
 וכן - הב.י ומדברי שמטבילו,שניכר
 שאפשר כלי רכל משמע בשו"ע,מדבריו
 מהני כן, הדרך שאין אעפ"י מים, בולמלאות

 וצ"ע. מים, בו ממלאיםאם

 אין ה-ורש: בעבודת הרשב"אוז"ל
 כלי הוא אם אלא ביו"ט, אותןמטבילין
 מאיליו, והוכשר בו דולה כו לדלותהעשוי
 מן או המעיין, מן מים ו-יתון כוס ממלאוכן

 מאליהן, מוכשרין הן והרי לשתות,הנהר
 אלא אמורין אלו דבריפ שאין ליויראה
 ארם בני של שדרכן המים מן ונוטלברזלה
 אסור(, המקולקלים מן )אבל מהןלשתות
 המקולקליפ( מים )היינו בזה שאךואפשר
 צ"ל )אילו לכביסה ונוטל כעולה שנראהשרי,

 לכאורה נראה וכוונתו עכ"ל. לרגליו,לרחיצה(
 בו לדלות הוא שהדרך כזה בדלידכשדולה

 מים דאפי' פשיטא ע"כ צרכיו, לכלמיפ
 הדלי דהא מותר, לשתיה ראוישאינו

 או כוס משא"כ מים, מיני לכלמשתמשים
 מים בו למלאות רק הוא הדרך שבהםקיתון,
 הראוים במים רק דמהני נוטה ע"כלשתי',
 מהני, לא המ-ולקלים במיפ משא"כלשתי',
 במים גם רמהני דאולי אח-כ כ'ע-ז

 אפי' ממלאים דלפעמים היותהמקולקלים,
 לשון )עי' רגליו לרחיצת מים קיתון אובכוס
 - ט-ו ס"ק קצ"ה סי' בש-ך מובא יונהרבינו
 מים של "קיתון" בעלה בפני ליתןאסור

 דגם הרי ע"כ, רגליו כהפ שירחץ"וכליפ"
 גפ מהני א"כ לרחיצה(, בו משתמשיןב-יתון
 דמש"כ לפי"ז שמונה בצ"ע. ונשארבזה.
 הצריך שכלי הרשב-א בשם הנ"להמ"מ
 או בו לדלות דעתני כלי הוא אםסכילה
 העשוי רכלי "המעיין., מן מיפלמלאות
 "מן אח"כ מש"כ על וסובב הולך אינולדלוח
 מיפ כלל בדרך מעיין מי שהריהמעיין.,
 לדלות העשוי דבכלי אלא לשתי',ראויים
 בכלי כשמיידי ושוב מים, מיני בכלמותר
 וקיתון כוס כמו והיינו למלאות,העשוי

 וכותב מרייק בזה לשתות, מים בושממלאיפ
 שהפ מעיין במי רק מהני שזה המעיין",.מן
 ועיין. לשתות, הראויים מים כללבדרך

 רמהני רהא הרשכ"א, מדברי חזינןועב-פ
 היינו מים, בו למלאות העשוי קיתון אובכוס
 הראוי גם ואולי לשתות, הראוים במיםדוקא
 אפי' ראויפ שאינפ במים אבל כו,לרחוץ
 מכתבר ולפי"ז מהני, דלא וודאי בו,לרחוץ
 אבל בנהר, או במעיין כשטובל דוקאדהיינו

 מיכ ליקח הררך שאין שלנו, במקוהכשטובל
 ואפי' לרחיצה, והן לשתי' הן -מהמקוד
 מהני לא אזי משם, לוקחיפ אין ידיםלנטילת

 משמע וכן מהמקוה, בכלי מים שממלאמה
 שכ' י"א( סעי' שכ"ג )סי' השלחןבערוך



פט הלכהדבר

 נראה דאו לשתות, הראוי במים דוקארכ"ז
 לשתי' ראוי אינו אם אבל לשתי',כדולה
 עיי"ש. שטובלה, לכל שנראהאסור

 ראפ נ"ה( ס"ק שכ"ג )סי' ההיים בכדועי'
 אזי מלוכלך, שהוא מחמת רחיצה צריךהכלי
 בו למלאות שא-א וכרומה בסכין גםמהני
 כפרם-ג הוא ויסודו עיי"ש, מהמקוהמים

 אולפ עיי-ש, ג'( ס"ק א"א רמ"א סי')או"ח
 אין שהרי בזמנינו, מהני לא זה דגפמסתבר
 וב-מ המקוד, במי כלים לרחוץהררך

 שכ' ז'( )אות בבדהש"ח קמ"ו( )סי'בקצוה-ח
 רחיצה, ע"י לטבול מהני לא ולרעתיוז-ל:
 הררך "דשם מים. בו לממלא דמיולא

 הררך אין אכל מהמקוה", בבלי מיםלמלאות
 מתלכלך שעי-ז המץוה, בתוך כליםלרחוץ
 איפור בטלת שאל"כ מימיו, ומסריחהמקוה
 כל יוכל זו עצה שהרי לגמרי, כליפטבילת
 יוליכפ ואח"כ בבית, כליו לטנף לעשותאחר

 שאין כיון כמוש,כ, וע"כ לרחצפ,למ-וה
 עכ"ל. אסור, לזההדרך

 כמקוה מדבר דאב כראוי, הבנתי לאאולם
 ליקח דרך שזפ אין כסיום הלאשבזמנינו,
 לאיזה או לשתי' מהמקוה מיםולמלאות
 מים למלאות גפ וא"ב כלל,השתמשות
 לוקחים היו דבזמנו זצ"ל מהני, לאמהמקוה

 ואה.נ השתמשות, לאיזה מהם-והמים
 מים למלאות גם מיפ לוקחים שאיןכזמנינו

 שכ"ג )סי' חיים בתורת מצאתי וכן מהני,לא
 ששותם במקוה דוקא וב"ז וז"ל: ז'(,סעי'
 נלקחים שמימיו או כלים, בו מריחים אוממנו
 גדול מתלן לך אין שאל"כ שבת, צרכילשאר
 שלנו, במלואות בזמנינו ולפי"ז עיי"ש,מזה
 מים בו למלאות של העצה שייךאין

מהמקוה.

 )מובא שיק מהר"פ כשו"תוראיתי
 שם שנשאל ד'( אות שכ"ג סי' חייםכאורחות
 במקומו שנוהגים המנהג על רבמאיזה

 שיטבול ע"י ויו"ט בשבת כליםשסוכלים

 וכ' בידו, אז יהיו והכלים עצמו אתהאדם
 דמוכחא כיון רלכאורה שיק. המהר"מע"ז

 וודאי הכלים, לטבול כרי רעושהמילתא
 להם הורה שכן רהיות ב' אח"כ אולםאסור,
 אותו יהיה שלא וכדי הוראה, מורהאיזה
 ליישב אמרתי ע"כ משנה, כדבר טועהמורה
 טבילה הצריכים שהכלים היות והיינודבריו,
 וממילא עצמו. את טובל והוא בו,תלויים
 מחזי גרם רק הוי עמו, נטבליםהכלים
 כן ומסיים: מצוה, במקום ומותרכמתקן,
 לסמוך קשה מ-מ הנ"ל, הוראה ליישבאמרתי
 יקפו,, שלא א.א בידו, הכלי אפ כי זה,על
 ועל גופו כל על המיר שיבוא בעינןוהרי

 אפשרי, הוא האיך לצייר לי וקשההכלים,
 אם הזה במנהג לצדד יש אפשר, הואואם
 עכתו"ר. הוראה ממורה או מהרבשמו

 מהגהות ק-כ( )סי' 'שראל בטהרתועי'
 דברי על שכ' קע"ד( אות )שם יצחקבאר

 ירו להכניס שאפשר 11"ל הנ"ל: שיץהמהר"ם
 שיאחז אף ואז טבילה, קודפ דמיםלתוך
 חציצה, דוי לא הטבילה, בשעתהכלי

 שם מבואר )ובאמת עיי"ש ק"כ בסי'וכמבואר
 במי ידו בלחלח דוץא מהני רזהברם-א
 במטה ועיי"ש שפ. כהט"ז ודלאמקוה,
 מקוה, כמי ידו כשנתן רק מהני דזהיהונתן,
 נוטל תלישה, מבלי המים כתוך ידיוובעור
 ידיו הוציא אם משא"כ יריו, כתוךהכלי

 ולא מקוה שם שבידיו מהמיפ בטלמהמקוה
 הניח אם כאן א"כ שם, מהלבוש וכ"גמדני,
 הכלי לתוכו נתן ואח"כ המים, לתוך'ריו
 גמור(, מתקן דהוי אסור, טבילה,לשב

 היות עכ-ז הרבה, בזה לפלפל שישואעפ"י
 להקל שצידד שיק המהרם מדברישנראה
 מקום באותו כזה מנהג שהיה היות רקבזה,

 לבטל רצה לא הורה, מורה ע"ישהונהג
 כמקום משא-כ להקל, צידד ע"כהמנהג,
 היות מתיר, אינו הוא גם כזה, מנהגשאין
 שיץ מהר-ם חשו' )ועי' גדול חידוששהוא



 ישראלאורצ

 ביו"ט כלים לטבול שאוסר ר-פ אותשם
 דישה נ-ל ע"כ הנ"ל(, עצה מזכירואינו
 זה. דין עללסמוך

 הכלי שיתן השו"ע עצתמענין
 ממנו ישאלנו ואח"ם במתנהלנכרי

 קודם כליו לטבול שכח דאם כתבהמחבר
 ויחזור במתנה, לעכו"פ הכלי יתן אזיהשבת,
 וכ"כ עכ"ל. טבילד. וא-צ ממנווישאלנו
 הרמ"א, והוסיף ט-ז(, סעי' ק"כ )סי'ביו"ד

 מקוה לו שאין כמי כחול 'עשהדכמו"כ
 אינו תיקונא דהאי נ"ל הט"ו: ע"ז וכ'ע""ש,
 בחול או שבת לאותו דהיינו שעה, לפיאלא
 בחול או שבת לאחר אכל מקוה, לושאין

 ביד עולמית שישתקע כיון מקוה, לוכשיזדמן
 עדיך ולא בירו, כלקוח דהוי ודאיישראל
 ודעתו ישראל ביר כוככיכ עובדממשכן

 נראה ע"כ וכו', טבילה דבריך בידו,להשתקע
 אפי' לטבול שאפשר אחר לטבולדצריך
 מפורש זה שאין כיון אבלבכרכה,

 עמו אחר כלי שיטבול ליהר ישבהפוס,ים,
 הט"ו וכ"כ עכ"ל, ברכה ספץ חששמשום
 אות )שם בררכ"ת ועי' 1'(, )ס"ק שכ-גבסי'
 )סי' מרדכי במאמר וכ"ה הפר"ח, בשםק"י(

 וכ"ה בברכה, יטביל השכת דאחרשכ-ג(,
 עיי"ש. 1'(, )אות השו"ע על חת"מבהגהות

 שהקשה וכמו צע"ג, זה דיןולכאורה
 זיידמאן משה אברהפ ר' הרה-גיד.די

 עמ' א. גליון ישראל אור ]כקובץשליט"א
 ממשכון הוא הח"ז טענת רעיקרקפ"א[
 טבילה צריך הרי התם הלא לשקועיה,שדעתו
 ביר לשקועיה העכו"ם שדעת כיון וא-כמיד,

 באותו להשתמש אסור הרי עולמית,הישראל

 להשתמש מותר ולמה שבת, באותו אפי'כלי
 לתלן מצי ואי אסור, שבת ובמוצאיבשבת,
 'אמר שהישראל שיראה לתקן הו"להכי

 מוצש"ק, עד רק ממנו הכלי שלו-חלהנכרי
 דשאילח נמצא א"כ להנכרי, הכלי יחזירואז

 ממנו יקחנו ובמצוש"ק לזמן, רץ היההעכו"ם
 הוא רהכי לומר ואין כדין, ויטבלנולעולמית
 לספק חושש היה לא דא"כ הט"ז,כוונת
 בשעת ברכה צריך גוונא האי דבביברכה,
 אולם נשגבה. תמיד והיא עיי"ש,הטבילה
 נתקשה ג"כ הכנראה י-ג( )אות בתו"שמצאתי
 משום אלא אינו בשבת דשרי דהא וכ'בזה,
 על נתץשה וע-כ בזד, שהקילו שבתכבוד

 יצא שמיפ שירא המחבר כ. רהאיךהמחכר,
 לדיעה הא ממתנה, לנכרי ויתן כולפ,ידי

 אסור כשבת, לטבול שמותר שסוברהראשונה
 כיון טבילה, כל' בו ולהשתמש לנכריליחן
 טוב יותר ואדרבה, שבת, לצורךשאינה

 כ' וע"כ טבילה, בלי בו משישתמשלהטבילו

 בהט-ז סובר אינו דהמחבר דע-כהתו"ש
 שחולץ ביו"ד( )שם כהכנה"ג סובר אלאבזה,
 א"צ שבח לאחר דגם וסובר שמונ,על

 עיי.ש. ממש, שאול רדינוטבילה,

 על העולה עצי בספר ראיתי זהובענין
 חיים חקי )בהגהות כליפ טבילת בהלכותיו"ד
 וחמיה ונ"ל: כוה, נתעורר שג"כ מ"ג(אות
 להשתמש מותר אמאי בשכת גם דא-כלי,

 כבשעת הכיון ונ"ל טבילה, בלי זובכלי
 שדעת דעכו"ם סובר שיחוירפ, אפשרשאלה

 רתכו-מ דעת היה ולא לו, להחזירהישראל
 להשתמש, מותר לכן הישראל, אצללשוקעו
 שאין רואה דהעבו"ם השבת אחראבל

 ודעתו דעכו"ם מתייאש לו, מחזירוהישראל
 עיי.ש. טבילה, צריך לכןלשקעו,

 לעיין יש דלפ,.ז צ"ע, דבריוולכאורה
 ממנו, מתייאש דהנכרי דאמרינן הוא זמןכמה
 ץודם אחת שעה להנכרי נתן אפכגון

 להטבילו, צריך במצוש"ק תיכף אזימצוש-ץ,
 דהנכרי הט"ז וכמוש-כ כברכה, אפי'ואולי
 ליל בתחילת מהנכרי וכשלקח עצמו,מייאש
 מוצש"ק, ער בו להשתמש מותר עדייןשבת,

 לו, יחזירנו שהישראל חושב שהנכריואמרינן
 שחושב שיאמר לא אפ מסתבר. אינווזה



צא הלכהדבר

 ולקנות לילך להישראל שא"א שכשבתהנכרי
 אבל 1ה, בכלי ישתמש ע"כ חדש, כלילו

 חדש, כלי ל-נות כבר לו שאפשרבמוצע-ק
 הנכרי אוי הישראל, מחזירו אינוועב-ז

 עכ"פ דלפי"ז וכפרט ודוחק, ממנו,מתייאש

 בלי להשתמש מותר היה כמצוש"קתיכד
 כלי וליקח מיד לילך דא"א דפשוטטבילה,
 במ12ש-ץ מתי גדר איזה צריך וא-כחדש,

 הנכרי.מתייאש

 אפי' זה היתר כ' הרמ"א דהלא צ-ע,ותו
 לעשות מקוה, לו שאין במקום הוא אבבחול,
 זה ככלי להשתמש יכול דאז וכנראה זו,עצה
 או ימיפ כמה ואפי' מקוה, לו שיהיהעד

 שהנכרי אמרינן ולא כן, לעשות יכולחדשים
 אמרינן במ2וש"7 משא"כ עצמו,מתייאש
 ,צר, ומן רק שהוא אף מיד, מתייאששהנכרי
 אינה רק אפי' מקוה, לו כשנזדמןוכמו"כ
 נראה מהנכרי, בחול שלקחו לאחרדקות
 בברכה, אפי' ואולי לטובלו, שצריךמהט-ז
 המצב יודע שהנכרי שיאמרו לא אפ צ"עו1ה

 בו שמשתמש וחושב מקוה, לו איןשהישראל
 הנכרי וכשיראה מקוה, לו שיהיהעד

 אינו ועכ-ז מקוה, לו יש כברשהישראל
 רוחך והוא ממנו, מתייאש אז לו,מחזיר
 של המצב יזיע אינו הנכרי אם רלפי"זגדול,

 מקוה, ישראל שהשיג יורע ואינוהישראל,
 בשום מוזכר אינו וזה בו, להשתמשמותר
מקום.

 דהנה אחרת, סברא לומר רעיוני עלועלה
 הדין השמיטו והרמב-ם דהרי-ן'דוע

 טבילה, ?ריך לשקועי' דעתו אםדבמשכון
 ע-ב(, ע-ה ,ע"1 מפורשת גמ' הואולכאורה

 כסא נכרי לי' משכן אבא אשי, רב בראמר
 אי ידענא ולא בי', ואישתו ואטבליה,דבספא,
 משום אי דמיא, כזכיני משכנתא דקסברמשום
 האבנ"1 וכ' לשקועי', רדעתי' לעכו"םדחוי
 ראם סברו דהם נבון, דבר ץ"ז( סי')ביו"ד
 לו ויאוש יאוש, כמו הוי לשקועי', הגוידעת

 הישראל וכשאין זוכה, לרשות דאחי עדמהני,
 ואינו הגוי, מרשות יצא לא עוד, לזכותרוצה
 בו לזכות רצה אשי ורב להטבילו,חייב

 וע-כ בו, לזכות חיוב ליבא אבלוטבלה,
 מדייק ואח"כ והרמב"ם, הרי-ףהשמיטוד
מהמאירי

 בב.-

 הוי לשקועי' דדעתי' דסובר
 אמנם לגמרי, הגוי רשות ונפקע גמור,סילוק
 יאוש כמו רק דהוי סברו והרמב-םהרי"ף
עיי"ש.

 דסובר המאירי ראפי' נ"ל,ולפי"ז
 לגמע, גוי רשות סילוק הז' לשץזעידבדעתז
 הישראל לקח כמו דנחשב במשכוןהיינו

 כאן אבל דיליה, ודוי מעותיו תחתהמשכון
 אל משאילו והוא נכרי, של הואשהכלי
 יצא לא לשץ,עי', שדעתו אעפ-יהישואל,
 לא ויאוש יאוש, כמו רץ והוי הנכרי,מושות
 וב"ז בו, לזכות רוצה הישראל שמ רקמהני
 נכרי של הוא הרי בו, לזכות רוצהשאינו
 מקוה, שם כשאין בשבת וא"ב טבילה,וא"צ
 שהרי בו, לזכות רוצה הישראל שאיןבוראי
 ואדרבה, לטבול, לו וא"א לטבול, יצטרךאו
 טבילה, מידי להפקיע כדי להנכרי נתנוהוא
 א"צ וע"כ בו, לזכות רוצה שאינו בודאיאיכ

 לו כשיש או שבת, לאחר משא"כטבילה,
 רוצה מסתמא אזי לטבול, יכול דככרמקוד,

 להגוי שנתנו מה רכל , בו לזכותהישראל
 לטכול, יכול היה שלא בשביל רקהיה

 לזכות הרוצה בודאי לטכול, שיכולועכשיו
 ביה, לשקועי' דעתו שהגוי והיות בחורה,בו

 בחזרה, שלו נעשה ממילא ממנו,ומתייאש
 הס-ז דברי ביאור נראה כן לטכול,וצריך
הנ"ל.

 עצת לעשות יכולים כזמננואם
 במתנה לנכרי הכלי ליחןהשו"ע

 ממנו ישאלנוואח"כ

 ס"א( בסי' )או"ח סופר כתב בשו"תוהנה
 הא לנכרי, ליחן מותר דהאיך להקשותכחב



 ישראלאורצב

 מתנת להם תתן שלא תחנם, לא של איסוריש
 אף וכן מצוה, לצורך דאל שם ומבארחינם,

 יכול דעי"ז כאן כמו ממנו נהנהשישראל
 לא של איסור 'ש ג"כ בהבלי,להשתמש

 בנכרי כאן דמיירי דע-כ ומסיים עיי"ש,תחנם
 לא של האיסור ליכא דאו המכירו, אושכינו
 מערכת )כללים בשד-ח ועי' עיי-ש,תחנם
 )יו"ד בדרכ"ת עי' אולפ כוה, שהאריךלמ"ד(
 אש עמודי משו"ת שהביא קכ"א( ס"ץ ץ"כסי'

 דכיון דעלמא, לנכרי אפי' דמותרדסובר
 עיי"ש מותר עצמו לצורך הישראלשעושה
 דבריו הובא תס"ח, סי' הריב-ש כשו"ת)ועי'

 שיתן מ', ס-ק שם וכפה"ח ק"ח ס-קבדרכ-ח
 שפחתו לעבדו יתן ולא דעלמא, לגוידוקא
 ואסור הערמה הוא רזה הכית, משרתאו

וכו'(.

 לא זו, עצה לעשות -שה בזמנינואמנם
 הנכרים, בין דרים שאין במץומוחמיכעיא
 אלא אחב"י, בשכונות בארה"ב או בא"יכגון
 דברוב בינינו, נכרים שיש במקומותאפי'

 דנימא מכירים או שכינים לנו איןמקומות
 לאיזה שמצפה חנם מתנת להפ ליחןשמותר
 לעיין יש )ובכלל בעתיד ממנו גמולתשלופ

 הכרת איזה כי הנ"ל, הכת-ס כדברי לעייןיש
 לו נותן שהישראל במה להנכרי ישהטוב
 בתורת ממנו בחורה חיכך ולוקחו במתנהכלי

 לעולם(, הישראל בו משתמש ואח-כשאלה
 איסור חשש כאן יש סופר הכתב דלפיונמצא
 קשה כמציאות ובכלל תחנם, לא שלסה"ת

 כלי לו נותן שהישראל להנכרילהסביר
 או במשיכה אותו יקנה והנכריבמתנה
 בו לעשות ויכול לגמרי שלו והוהבהגבהה

 שהוא הישראל לו יסביר ואח"כ שירצה,מה
 הנכרי ואם שאלה, בתורת בחורה הכלירוצה
 פעמים כמה הרי איו ממש, שלו שהואמבין
 להחזירו וכשמסכים להחזירו, רוצה היהלא
 לו נתן שהישראל מבין שאינו משופהיינו

 רק הוא הדבר שכל מבין רץ גמורה,במחנה

 לקנותו הנכרי כרעת ואין בעלמא, שחוקכמו
 תס"ח סי' הרשב"ש בשו"ת עי' ]בכללכנ"ל
 ובשא"ח( ט"ו ס"ק ביו"ד שם בפת"ש)הו"ר
 דלא וסובר דמחבר, דינא הך עלשחולץ
 ועי' כהערמה, דהוי משום נכרי, ע"ימהני

 הערמה מהני אי בזה, שהאריכובאחרונים
 וצ"ע. ודו"ק(,בדאורייתא

 נכרי ע"י הכלי לטבול מותראי
 ט"ו( אות שכ"ג )מסי' לדוד כתהלהוהנה
 היתר על שפקפק הנ"ל, הרשב"ש דבריהביא
 ולכאורה וכ' הערמה. כמו דהוא להנכריליחן

 שבות דהוי טפי, עדין עכו"ם ע"ילטובלו
 שי"ד עסי' לגמרי, מתירין דיש במקוםדשבות
 ובא"אובמג"א

 ס"-

 רמ"א סי' ועמש-כ י"א
 ז' סי' שם המחכר שמו-ע וכוונתו ע"ב,סק"ג

 ויש מתירים יש תיבה של פותחותדשבירת
 והמנ"א עיי"ש, עכו"ם ע.' להתיר וישאוסרים

 וסובר דחולק היש"ש, בשם כ' י-א( )ס-ץשב
 הרבה שנחפז או מרובה בהפסד רץדמותר
 הפרמ"ג כ' מחלוקתפ וכיאור מצוה,לצורך
 רכל סובר דהמחבר י-א(, ס-ק בא"א)שפ
 מחלוקת דיש במקום מותר דשבותשבות

 סובר  והיש-ש לגמרי, מתירים וישהפוסץים
 דשבות שבות שאר כמו הו' רק מותר,דאינו
 ועי' עיי-ש, מצוה או הפסד בם-וטדמותר
 היש"ש, שיטת שהעתיק ל"י( )בס"קבמשג-ב
 שיש דסוכר נראה א'( )בס"ק מדבריואמנפ
 הרב בשו.ע וגם עיי"ש, בזה כהמחברלהץל
 אם נכרי ע.' להקל דיש כ' י"1( )סעי'שפ
 ישראל התפארת וכ"כ שבת, לצורךהוא

 התהלה נתעורר שפיר ולפי"ז שבת(,)בכלכלת
 יש במתנה, לנכרי הכלי שיתן שהעצהלדוד
 משא"כ דאסורה, להערמה דדמיא חשש,בו

 דשכות, שבות הוי נכרי, ע"יכשטובל
 הפוסקים, מחלוקת שיש במקוםשמתירין

 שיטת דהלא מזו, גדולה מחלוץת לך איןוכאן
 לטבול מותר דדינא שמעיקרא הואהמחבר
 בשבת. חדשיםבלים



צג הלכהדבר

 האריך רמ"א( )בסי' לדוד בתהלהוהנה
 ביו"ד הט"ו למש"כ ואפי' וכ' בזה, הפעםעוד
 ע-י להטביל ראוי ראין '"ז ס"ק ק"כסי'

 מה על יברך האיך מטעם לכתחילהעכו"פ
 כלום, עושה אינו והישראל עכו"םשיטבול
 בחך דהלא הכרבה, על קפדינן רלא כאןאבל

 אינו ג-כ מים שימלאנו הפוסקיפ שכ'תקנתא
 להטבילו עדיך א"כ המנ"א, וכמוש"כמברך
 עכתו"ד. עכו"ם,ע"י

 על -פרינן כוודאי אפ-ל היהובאמת
 במתנה, לו .תנונו עכו"ם כשיש וא"בהכרכה
 ולא ברכה, מפסיד ואינו טבילה א-צשאז

 הברכה מפסיד שאו עכו-ם, ע-ייטבלנו
 כשאין רץ הנ"ל, הס-ז שכ' וכמובידים,
 של העצה יעשה ואז ברירה, אין א"כעכו"ם,
 עי"ז שמפסיד ואעפ-' מים, בוימלאנו
 שעת שהוא כיון כן לעשות מתיריןהברכה,
 המשנ"כ וכמוש-כ אחר, כלי לו שאיןהרחץ
 ע"י לטבול מותר היה באמת ואזהנ"ל,
 אינו דכלא"ד הכרכה, שמפסיד אעפ"יעכו"ם,
 לו יחננו אז עכו"ם, לו יש אם אולםמכרך,
 א"צ שהרי הברכה, מפסיה אינו ועי-זבמתנה,
טבילה.

 הנ-ל שכפי שבזמנינו נ"ל, היהועב"פ
 במתנה שכינו או המכירו לנכרי ליחןא"א

 של העצה לעשות א"א שהיוכ בתבנו)וככר
 הררך שאין מאחר מהמקוה, מים בולמלאות
 ע"י לטבול לדקל אפשר אז כן(,לעשות
 שאז אחר, כלי לו אין אפ ברכה ובליעכו-ם
 ברכה בלי מצוה עשיית על קפדינןלא

 לא אחר. כלי לו יש אם משא"כוכנ"ל,
 ונמצא מברך, שאינו כיון עכו-ם, ע"ייטבלנו
 בזה. וצ"ע ברכה, בלי מצוהשעושה

 קטן ע"י הכלילטבול
 שיטביל והיינו אחרת. עצה נ"לוהי'
 כמבואר הברכה, יברך והקטן קטן, ע-יהכלי
 וכ"כ ק.ה(, ס"ק ק"כ )סי' חשובהבדרכי

 הגם ב'(, סעי' ח' )פרץ כליפ טבילתבספר
 העושה שהוא כיון עכ"ז ל-טן, שליחותשאין

 המצוה ברכת שהרי המברך, הואהמצוה,
 למקיים על ולא המצוה, לעושהנתקנה
 אחר. במקום בזה שהארכתי וכמוהמצוה,

 על העומר מלא בספר ראיתי זהוכעין
 והנה בד"ה א'( סעי' שכ"ח )סי' חלההל'

 זצ-ל, דיסץ'ן מהרי"ל הגאון בשם שכ'ראיתי,
 פסח קודם חלה מלהפריש ששכח למישהורה
 לקטן אחת מצה ליתן שלו, שמורהמהמצה
 מצה על חלה שיפריש נדרים. לעונתשהגיע
 )פסחים התוס' מדברי ומקורו הכל, ועלשלו
 דאיכא דהיכא אבות( לבית שה בד"הפ"ח
 דבר בידים לקטן לספות שרי מצוה,חינוך
 הפרשת מצות חינוך משום נמי הכאהאסור,
 שלו מהמצה חלה שיפריש לו מתיריןחלה

 עיי.ש.שמונה,

 ז'( אות י' )סי' לחם חלת בס'וראיתי
 להפריש ששכח למי מעצמו זו עצה כ'שג"כ
 יפוים והוא ללטן, מצה שיקנה בער"ח,חלה
 זה וכל ומטייב הכל, ועל שלו עלחלה

 עלי שיערה עד למעשה ולא להלכהכתבתי
 )באות שפ וכ' יותר. להעמיק ממרוםרוחי
 פלוגתא איכא שמ"ג סי' דבאו"ח דהיותי"ר(

 בירים, לקטן מפינן אי דרבנןבאיסור
 המג"א שפ וכ' מתירין, והר-ןוהרשב"א
 ספינן דמצוה כמידי האוסרים, לרעתדאפי'
 שופר לתקוע התינוקות מחנכין וע-כבידים,
 )מובא פ-ח דף פסחיפ החוס' וכ"כבשבת,
ג"כ

 בפס-

 דמהאי דג-ל( ("ל דיסץין מדרי"ל
טעמא

 מאכיליי
 למנוייו שלא לקטן פסח

 מצוה, ג"כ שהיא חלה הפרשת א.כעיי"ש,

 של הדין לנכי וכש-כ בידים, לקטןספינן
 מותר לגדול דאפי' די"א ביו-ט, חלההפרשת
 עכ.ל. בכה"ג, להקל דיש פשיטאלהפריש,
 )מבעל אורח עובר כהגהות מצאתיועד"ז
 )ספינקא( חיים אורחות ספר בסוףהארר"ת(

 שכח ראם המג"א מש"כ וו-ל: שכ' חק-ו,בסי'



 ישראלאורצד

 תקנה, לו ראין חמץ מלחמי חלהלהפריש

 תקנה מצאתי תרל-ז לשה"ג בדרושואני
 מותר גורם שיומו דבדבר הרשב"אעפ"ד
 לפי"מ וא-כ דרבנן, איסור בידים לקטןלספות

 ויכול תורם לאיש פמוך דמופלאדקיימל"ן
 וא"ב קטן, שהוא אך לתרום, שליח גםלהיות
 איסור עושה אינו והוא לתרום, להרשותויכול
 עצום בפולפול והארכתי בהפרשתו,כלל
 מועדות סדרי בחיבורי אצלי כ' והואמזה,
 עכ"ל. הפסח, בברכת לטובה עתיםחלק

 קטן ע"י הטבילה לההיד טעםעוד

 הך בעינן באריכות הארכתי אחרוכמקים
 דאפשר כ' ושפ קטן, ע"י חלה דהפרשתדינא
 ובפי אחר, מטעם ,טן ע-י להתירלרון

 בס"ד.שאבאר

 כד"ה ע-א קי"ר דף )יבמות הרשכ"אהנה
 כ. צ"ב( סי' )ח"א הרשב"א ובתשו' 'וחנן(ר'

 בידים דרבנן איסור ל-טן לספותדמותר
 שפ, מבאר הדבר וטעם תינוק, שללצורכו
 אחד לכל דאסור דקיימל"ן דהאדסובר
 בר אינו אפי' בידיכ איכור לקטןלהאכיל
 דכ' מהא קי-ד[ ]יבמות ליה ודרשינןהבנה,
 יתירה, קרא והיא תאכלום לא שרציםבאיסור
 ומיניה ל-סנים, תאכיל לא דר"ל חדולוקיבלו
 דה"מ הרטב-א סובר כולו, התורה לכלילפינן
 אין דרבנן, איסור לגבי משא"כ מה-ת,איסור
 יש עדיין אולם תאכילום, דלא איסורשום
 למיסרך אתו דילמא משום לקטן ליחןאיפור

 ]מ' מערבין ככל בפרק ונמוש"כנשיגדיל,
 על ביוה"כ ומן אומרים אין דלכךע"ב[
 לינוקא, ליטעמיה אח"כ, יעשה דהיכיהכוס,
 בשבת וכ"ה כשיגריל, למיסרך אתידילמא
 דגל הרשע-א מחדש וע"ז ע-א[, קל"ט]דף

 דילמא חששו לא תינוק, של לצורכושהוא
 יודע כי כשיגדל, כן ויעשה למיסרךאתי
 לעשות לו מחירין קטן שהוא שבשבילהקטן
 ביוה"כ זמן של כוס בשתיית משא"כצרכיו,

 בשביל רק כן ועושה בכך, צריך אינושהוא
 שמותר שיחשוב חיישיגן שפירהגדול,
 כשיגריל, גם כן ויעשה הזה, כדברלעשות
 בידיפ קטן להאכ.ל דמותר ראיה,והא

 למיסרך, אחו דילמא חיישינן ולאכיוה-כ,
 ראתו חשש אין קטן של דלצרכואע-כ

 )פ"ח בריש בר-ן וב-ה עכתו"ד,למיסרך,
 עיי"ש.דיומא(

 שמ"ג(, )בסי' בב"י מובא זה כלוהנה
 הרמב"ם כשי' דלא הוא זה דכל שם הב"יוכ'

 דלהאכילו שכ' אסורות( מאכלות מהל')פט"ו
 מדברי שאיסורן בדברים אפי' אסורבירים
 שבת בחילול להרגילו אסור וכןסופרים,
 הרי שבות, משזפ שהן בדברים אפי'ומועד
 דלא איסור יש דרכן באיסור דגפדסובר

 וכןתחכילום,

 פס-

 סעי' שמ"ג )בסי' בשו"ע
 דאעש'י כ' ג'( )ס"ק שם המנ"א אמנםא'(.

 ולא הלכה הם דדכריו שמ בתשו'דהרשב"א
 וע"כ למעשה, יתם כתבה הר-ן עכ"זלמעשה,
 שם וכ"כ כדבריהפ, להקל יש צורךבמקום
 ט"ו )כלל החיי"א וכ"כ ו'(, )פעי' הרבבשו"ע
 מד"ס( כד"ה )שם הלבה הביאור וכ"כס-ו(,
 הצורך דבמקום ט.ו[ ]סי' הרע"א חשוכתבשם
 לישא סידור או חומש לקטן ליתןמותר

 וממילא להתפלל, עצמו לצורךלביהכנ"ס
 ומשמע עיי"ש, עמו להתפלל הגדוליצטרף
 דעת על דסמכינן משום דהואמדבריו
 בביאור גם מבואר וכן הנ-ל, והר-ןהרשב"א
 וכ"כ הגה[, בר"ה ו' סעי' רם-ו )בסי'הלכה
 ד-ה רצ"ו סי' )יו"ד אפאר מהרי"אבשו"ת
 ואפי' )כד"ה שפ הגר"א מדברי גםוגם(,

 הרשב"א לסברת שנוטה משמעבדברים(
 עיי"ש.והר"ן,

 ע"א( קל"ט )דף שבת במס' התוס'והנה
 רלא לחרש העלו ע"ב( מ' )דףובעירובין

 בו שיש בדבר אלא למיסרך אתו משוםגזרו
 וכדומה, ביוה"כ זמן של כוס כגוןקביעות.
 שאינו כיון בתענית, מילה של בכוסמשא"כ



צה הלכהדבר

 לצורך שלא אפי' גזרו לא באקראי,אל%
 הנ"ל, התוס' כש" קיימל"ן וכן עיי"ש,הקטן

 במנ"א ועיי"ש ז'(, )בעי' תקנ-ט בסי'כמבואר
 טעמא ומדאי ל'(, )ס"ק ובמשג-ב ט'()ס"ק
 שבביכנ"ס קידוש של כוס מטעימיןג-כ

 כ'(. ס"ק רס"ט )בסי' המנ"א כמש"כלקטנים,

 רכל הנ"ל, הרשכ"א לשי' לפי"זומעתה
 אתו שמא משום רק אסור לקטן דרבנןאיסור

 באקראי, לץטן דרבנן באיסור א-כלמיסרך,
 וכ"כ מותר, תינוק, של לצורכו שאינואעפ"י
 וע"כ ס"א(, סי' )'ו"ד אפרים ביתכשו"ת
 ס-ת על חשש כשיש צורך כמקוםמתיר
 ץטן, ע"י מחיקה שיגרופ נגיעה, ע-ישנפסל
 באקראי, והוא דרככן, איסור רץ דהואכיון
 שם-ג )בסי' הרב בשו"ע ג"כ וכ"כ מותר,ע"כ
 חלה להפריש בשכח ולפי-ז עיי"ש, ה'(סעי'
 דרבנן, איסור דכוא ביו-ט, כלי להטבילאו

 להרשכ-א קטן ע"י מותר באץראי,ונעשית
 על סמכינן הצורך דבמץופ כתבנו וככרודר-ן,

הרשב"א.

 דלפי"1 הקשה, אפרים בבית שםוהנה
 %ל לו אומריפ לכבות הב% בקטן למהקשה
 רעתו, על בעושה לה דמוקמינן ואע"גתכבה,
 גאפ" דרבנן, איסור רק אינו כיבוי האמ"מ
 כאץראי, רק שהוא כיון ליה, מפינןכידים
 אתי' זו דגמ' דצ"ל אפרים הבית שם כ'וע"כ
 לגופה שא"צ מלאכה דסובר 'הודה,לר'
 התוס' וכמוש-כ לפחמים, בצריך אוחייב,
 דגמ' בס-ד לדו קשיא בלא"ה ראל"כשם,

 דאוכל בכך לה אביו, ע"ד עושה באיןדמיידי
 לכ"ע בדרבנן ה% להפרישו, מצוויןנבילות
 עכתו"ד. עיי"ש להפרישו,א-צ

 אבל וז"ל: כ' )שם( הרב בשו"עאמנם
 שיהא רץ איסור, שופ בו אין באץראיכשנותן
 בשבילו שעושה מה איסור בו שאיןבענין
 וכו' מצוה לצורך כגון של"ר בסי'כמ"ש
 קושיא לתר, רצה הנראה כפי ולכאורהעכ"ל,
 הכא רקטן של"ד, בסי' דמבואר מהאהנ-ל,

 מחדש וע"כ תכבה, אל ליה אמרינןלכבות
 משא"כ קטן, ע"י מתירים מצוה לצורךררק
 דבריו וביאור אסור, מצוה, לצווךשלא
 צ"ל היה ד-טן דיני דמצד דאה-נדסוכר
 לנכרי דאמייה קיימל"ן הא אופן, בכלמותר
 איסור, שום אין הנכר' דמצד אד הרישכות,
 להנכרי לגמר הישראל על איכור ישעכ"ז

 אסור דכמו"כ הרב השו-ע סובר א"כלעשותו,
 דלנבי באופן אד איסור, לעשות לץטןלומר
 לכבות הבא קטן וע"כ %יסור. בו איןהקטן
 דאו מצוה, במ7ופ ורץ תכבה, אל ליהאמרינן
 שבות דהוי לעשותו, להנכרי לומרמותר
 לומר מותר כמו"כ מצוה, במקוםושבות
 )סי' אפריפ בית בתשו' ועיין לעשותו,להקטן
 ומצינו אלו, בעינינים עוה"פ עשרהא"ב(
 הנ"ל, אפרים הפיח על חולץ אחד שגאוןשפ

 דא"א הנ-ל, הרב השו"ע כדברי ממשוסובר
 אמירה כמו דהוי באקראי, קטן ע"ילהתיר
 מצוה במץום דאג" )ומש"כ שבות,לנכרי
 הרב כהשו"ע רלא הוא בזה להתיו,א"%

 עליו הקשה וכבר גוונא, האי בכישמתיר
 במקום דשכות דשבות )שם( אפריפהבית
 קטן ע"י וא-כ בנכרי, אפי' מותרמצוה
 הק' אפרים והבית עיי"ש(, דמותר,בוורא'

 דהטעכ שכ' והרשב"א הר-ן מדבריעליו
 משוב היינו בו, מוחים לכבות רבאש-טן
 אמירה איסור ראין חזינן לצרכינו,שהו%
 מותר, מצוה במקום שלא גפ וע"כב-טן,
עיי"ש.

 מצוה כמקום דעכ"פ מדברינו, יוצאועכ"פ
 כלים, לטבול או חלה להפריש  ששכחכגון
 כאץרא', ונעשית דרבנן איסור רץ שהואכיון
 קטן, ע"י להתיר אפשר מצוה, במקוםוהוא
 שהקטן הגב בידים, ליה דספי כאופןאפי'
 טבילת לגבי ובפרט לצרכינו, האיסורעושה
 דדינא דמעיץרא היא המחכר דשיטתכלים,
 וכנ"ל, בשבת חדשים כליפ לטבולסוחר
 יש הצורך שבעת החכמ"א כשם לעיל כ'וכבר



 ישראלאורצו

 וע"כ בעצמו, ולטבול המחבר עללסמוך

 לטן. ע"י לטבול להקל שישבוודאי

 והוי אחר, כלי לו כשאין זה כלאמנם
 עי' - מצוה שנקרא שבת, עונגביטול

 אם שאפי' ונ"ל ה'(, ס"ק שם-ב )סי'בשעה"צ
 כלל בדרך אם פעמי, חד פלעסטיק כלי לויש
 בשבת ולא כחול רק בהפ משתמשאינו
 מן אין אז שבת, כבוד שאינו מחמת1י1"ט,
 להטביל מותר רק כהפ, להשתמשהצורך
 )סי' הלכה בביאור ועי' החדשיפ,הכלים
 שאפשר שאף השמשות( בין מותר ד"השמ"כ
 מקרי  שבת עונג לו שתוסך רק בלעדםלו

 )סי' הרב בשו.ע ועי' עיי"ש, מצוהצורך
 וצ"ע. ט-ז(, סעי'שכ"ה

 שהקטן או - לקטן הכלי יקנהאי
 הגדול של כלייטבול

 שבאמת זה, בענין הארכתי אחרובמקום
 של בעצתו ערול חידוש שיש המעייןיראה
 והיינו הנ"ל, האדרת בעל בעלהגאון

 לקטן, אחת מצה שיתן כ' דיסקיןרהמהרי"ל
 רכל, ועל שלו מצה על חלה יפריששהוא
 להפריש שליח קטן לעשות שא"א נראהומזה
 לו שיקנה צריך רק גדול, של ממצותחלה
 ועל שלו על חלה מפריש 1הזא אחתמצד

 בזה והטעם הנ"ל, לחם החלת וכ"כהגדול,
 ז'( ובסי' )שפ לחפ החלת שהאריך כמוהוא

 רק חלה לדפריש יכול לאיש סמוךדמופלא
 בשל לתרום שליח להיות יכול ואינו שלועל

 וכ-כ עיי"ש, לקטן שליחות ראיןתכירו,
 המדרש-א אמנפ תק"1(, למצוה חינוךהמנחת
 שהגיע קטן למ"ר כתב ע-א( ס"ה)גיטין
 לענין ג"כ שייך תרומה, תרומתו נדריםלעונת

 ג'( ס"ק קפ"ז )סי' כקצוה"ח ועי'שליחות,
 כדברי סובר האדרת בעל וא-כעיי"ש,

 ויכול בהדיא וכמוש-נ הללו,המדרש-א
 וא"ב כ' ע"כ וכו', לתרום שליח גםלהיות
 יפריש שהקטן והיינו לחרופ, להרשותויכול

 להקנותו כלל וא"צ הגדול בשליחותחלה
לה-טן.

 האדרת כעל כתב לא דלכן אפ"לולפי-ז
 צורך דהוי משום להפריש לקטן ההיתרטעם
 דיסקין, ומהרי"ל לחב החלת וכמוש-כמצוה,
 מצה על חלה מפויש שדקטן מדבריפדהם
 שפיר ע-כ שלו, מצוה מקייפ וא-כשלו,
 זה, בשביל איסור על לעבור לומתירין
 מפריש דהוא מיירי האדר"ת בעלמשא-כ
 המצוה ,יופ וא"ב הגדול, של בשליחותוחלה

 עושה רק אינו ודקטן להגדול,מתיחייסת
 מתירין דאין מסתבר גוונא דאי ובכידמצוה,

 אחר טעם כ' וע"כ איסור, על לעבורלו
 דבדכר הרשכ"א עפי"ר והוא כנ-ל,להתיר
 איסור כידים לקטן לספוח מותר גורפשיומו
 בשם כמש"כ הארכתי אחר ]ובסקופדרבנן,

 ועב-פ עיון[, צריכיפ שמונה ולדעתידרשב-א
 דמתירין הרשב"א בשם לעיל מש-כלפי
 לצרכינו אפי' דרבנן איסור על לעבורלקטן
 אפי' להתיר יש שפיר באקראי, הואאם

 הרב השו"ע בשפ לפימש"כ ואפי'בכה-ג,
 מותר ג-כ מצוה, לצורך רק זה דברדמתיריפ
 מתירים הגדול של מצוה לצורך דאפי'בכאן,
 במקום דשבות שבות של ההיתר במולו,

 מותר. כאן גם וא-כמצוה,

 ג-כ אפ-ל היה כלים בטבילת כאןודנה
 דלהמהרי"ל והיינו חלה, הפרשת לעניןכמו

 הכלי יקנה שהגדול העצה היהדיסקין
 ישתמש והגדול הקטן, יטכלנו ואזלהקטן,

 גם כלים כטבילה דכאן אפ-ל אמנםבו,
 להקטן, להקנות א"צ דיסקין המדרי-ללפי"ד
 היות הגדול, לצורך יטבלנו שהקטןרק

 סמוך מופלא שאינו בקטן שאפי'שקיימל-ן
 לגבי שליחות דיני שא"צ לטבול יכוללאיש
 א-צ ז"ל דיסקין למהרי"ל גם וא"כטבילה,
 לטבול יכול שהקטן רק להקטן. הכלילהקנות
 קטן ע-י ההיתר טעם אמנפ הגדול, שלהכלי
 שלצורך והיינו - 1"ל דיסקין המהרי"לשכ'



צז הלכהדבר

 איסור על לעבור יכול הקטן של מצוהחינון
 דמסתבר כ' שכבר בכה"ג, לומר א"אדרבנן,
 מתירית הקטן של מצוה קיום לצורךדרך
 קיופ מקרי הגדול לצורך וכשטובל זה,דבר
 להתיר שכ' השני הטעם אולפ דגדול,מצוה
 איסור רק רהוא משופ והיינו - קטןע-י

 משופ גפ לעבור הקטן שמותר באקראי,דרבנן
 גפ להתיר יש שפיר גדול, של מצוהקיום
 שלפנינו.כידון

 )בסופו דיסץין מהרי-ל בשו"תוראיתי
 וז"ל: שכ' קל"1( אות ה' סי' אחרוןכקונטרס

 פטור מקטן כלי דבשוכר פשוט נ"ל זהאך
 הראשון, אצל נתחייב שלא כיוןמטבילה,
 בחינוך, שחייב ואף חיובא, בר אינושהוא
 בו למחות שצריך אביו על אלא זה איןמ"מ

 ועתה היובא, ליבא הלטן על אכלמלהשתמש,
 באמת שהקטן ליכא, חינוך גפכשמשכיר,

 והשוכר בו, משתמש שאינו כלל, עובראינו
 כך יעצו שלא ומד פטור, הוא גםהמשתמש,
 אופלי בר לאו קטן דא"כ אינו, זהבשבת,
 בי-ד להושיב ואם הוא, רעת בר דלאוהוא

 אסור ודאי 1ה הכלי, לשכורואפוטרופס
 איכא הקטן ובענין וז"ל: ב' ואח"כבשבת,
 כשנתחייב דודאי טבילה, שא"צ סבראעוד
 דבאמת דנין אנו כוונתו על ע"כ הראשוןכיד
 ליד דלית דקיימל-ן כיון ובקטןוכו',

 ואולי כלל, מחשכה ליכא א-כמחשבה,
 מחשבד דהוי דנימא ואף ץאי, לאחרלמוכרה
 לעצמן כה"ג כלים דרוב מעשיו, מתוךניכרת
 א"כ לו, מזכה שהישראל כאן מ-מ וכו',נקנו
 עכ"ל. כלל מעשה כאןאין

 אות ג' )פרק כלים טבילת בספרועיין
 לעונת שדגיע ריטן רהיות ע-ז, שהקשהכ"ז(

 שמתנתו רל"ת( )סי' בחו"מ נפסקהפעוטות,
 דחר שאלה, דהשאלתו מסתבר א-כמתנה,
 אויערבאך הגרש"ז בשב ומביא הוא,העמא
 מותר מהקטן, שאל שאם דאה"נזצ"ל

 בשבת, כן יעצו לא עכ"ז בו,להשתמש

 הקטן שמאכיל קצת וחשיב הדבר,דמכוער
 דיסקין שהמהרי-ל לנו הרי עיי"ש, וכו'בידים
 א"צ שאז ודעתו ל-טן, שיקנה זו לעצהנחית
 בר לאו שקטן היות אולם טבילה,אפי'
 והגרש-ז כן, לעשות א"א ע"כ הוא,אושריי
 כנ"ל. וכו' הדבר דמבוער כ' זצ"לאוערבך

 רק הוא הנ"ל דבריהם רכל נ"לאולם
 להקטן -ליחן" משא"כ לה-טן, "יקנה"שלא

 וכבר קמיירי, לא מזה הגדול, לצורךשיטבלנו
 יכול שפיר הנ"ל הרב השו.ע רכרי שלפי'כ'

 מתיריך מצוה שבמליזם הקטן, ע",לטכזל
 אעפ"י באלראי, דרבנן איסור על לעבורלקטן
 הפוסקים כ' דלא והא הגדול, לצורךשהוא
 שמונה עצות רק כתבו שהם רפשוט 11,עצה
 כשבת, כלים טבילה איסור על לעבורשא"צ
 מים, בו שימלאנו או לנכרי ליחןוהיינו
 יכולים שפיר כבזמנינו, ברירד באיןואה.נ
 שבת לצורך הוא אם שיטבול, לתינוקליתן
 אויערבאך הגרש"1 לפי"ד צ"ע שעדיין)אלא
 שאח"כ אעפ"י לתינוק יחן לא דלכןזצ"ל
 הדכר, רמכוער משופ מטבילה כטוויהיה
 במתנה לו שיתנו יותר טוב דעכ"פ אפשרא"כ

 מכוער ג-כ כאז שיטבול, להקטןמשיאמרו
 כליפ טבילת איסור על עוכר שהקטןהדבר
 כאקראי, דשא כיון מותר שמא קנםבשבת,
 וצ"ע במתנה, לו שיתנו טוב יותרעכ"פ
בזה(.

 כלים בטבילת הקטןנאמנות
 גדול צריך קטן, ע"י מטבילים שאם,לע,
 הכלי, שהטביל לראות גביו על עומרלהיות
 כלים, טבילת על נאמן אינו קטןשהרי

 ואפיי '-ד(, סעי' ק"כ )סי' ביו"דכמבואר
 שפ כמבואר בזה, להחמיר טוב זכוכיתבכלי
 הרע"א שם מש"כ ועי' הפרמ"ג, בשדבפ-ח
 פעמיפ כמה 1ה בענין עוררתי וכברבגליון,
 ילדים ששולחיפ פעמיפ כמה שראיתיבהיות
 מהני ולא ההלכה, כנגד והוא כליס,לטבול
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 שנטבל, הכלי על ניכר אם ואפי'טבילתם,
 מ"מ מים, לחלוחית עליו 'ש שעדייןוהיינו

 רוב שקטן כהוגן, טבל לא שמא כי מהני,לא
 א' סי' הרב בשו"ע )עי' מקולקליפמעשיהם

 מגדול הילר יב-ש אם ואסילו מ"מ(,אות
 שכמו מהני, לא ג"כ כשבילו, הכלישיטביל
 שאינו ה"ה כלים, טבילת לגבי נאמןשאינו
 והעצה הכלי, הטביל שהגדול לומרנאמן

 דקטן להורי הגדול שיודיע גוונאכמהאי
 הכלי. טבל שאכן בטלפון[]כנון

 דככד"ג לזמר יתכן העיון לאחואולפ

 הבית במשמרת שמבואר מה עפ"י הקטן,נאמן
 יום בכל שמעשים שכ' א'( אות א')כיח

 אעפ"י מהחנות, בשר לקנות קטניםששלדים
 שמא חוששים ואין נכריס, הטבחיםשרוב
 מן כשרות בחזקת שהם לפי הנכרי, מןיקחו
 ולהכשיל, לקלקל עשויין שאין וחזקההסחם.
 מ-ב( אות א' סי' )יו"ר הרב כשו"עועי'

 ומעשים וז"ל: וכ' בטוטו"ד, זה עניןשמסביר
 כשר ל-נות קטנים ששולחים יזםבכל

 ואין נכרים הטמחים שרוב אעפ"ימהחנות
 שאין דחוקה הנכרי מן יקחו שמאחוששיפ
 נאמנות שאין אמרו ולא ל-לקל,עשויין
 ע"י שנעשה מה על להעיד אלאלקטן,
 שלא לומר כשיש עצמו, על אפי' אואחרים,
 מוער שהוא הדבר, וקלקל שעשה אועשר,

 שכאח אלא מקולקליפ, מעשיו ורובלקלקל,

 או שנעשה אומר שהוא דבריו עללסמוך
 שאין אמרו בזה קלקל, ולא כהוגןשעשה
 אנו אין בכאן אכל בדיבורו. נאמןהקטן
 היא חזקה אלא ועדותו, דיבורו עלסומכין
 ולהכשיל, לקלקל מעשה לעשות עשוישאינו
 אמרו לא ובזה הקטן, אמירת מחמתולא

 נאמנות הכא שייך לא רהא נאמן, הקטןשאין
 עכ"ל.כלל,

 היה הנ"ל, הרב השו"ע דברי לפיומעתה
 שיטביל אחר לגדול קטן שולח דכשגדולנ"ל
 ואומר הביתה חוזר והקטן בשבילו,כלי

 ניכר אם או הכלי, טבל והוא לגדולמסרתי
 עליו יש שעדיין נטבל, שאכן הכליעל

 לומר הקטן נאמן שפיר או מיפ,לחלוחית
 על ניכר כשאין משא"כ הכל', טבלשהגדול

 מדברי שהרי נאמן, אינו אז שנטבל,הכלי
 שחזינן כרכר שרק נראה. הרבהשו"ע
 שהוא דחזינן בשחיטה, כגון מעשר,שנעשית
 מהחנות, בשר לנו שמביא אונשחוט,

 שנשה רחיישינן ורק כשר, קנהשבודאי
 שלקח או גוי, ע"י שנשחט והיינו כהוגן,שלא
 שאינו שחזקה חיישינן, לא בזה מהגוי,הבשר
 לחוש כשיש משא"כ ל-לקל, מעשהעושה
 לא דילמא כאן כגון כלל, המעשה עשהשלא
 דיבורו על סומכין אנו ורק כלל, הכלינטבל

 מהני. לא בזהשנעשית,

 ומה כ': בסופו( ),שם הרב שמונהאמנם
 והיתר איסור לשאול קטן לשלוחשנוהגים
 היינו הקטן, אמירת על וסומכין המורהמחכם
 המורה שחכם כיון לשקר, שמירחתמשזפ
 .שאול דשמא הקטן מירטת ע"כיודע,

 יורעיפ שאין בדבר דאפי' הרי עיי"ש,להמורה
 כשאפשר מהני מ"מ השליחות, עשד הקטןאם

 ל"ה( אות א' )סי' בחב-ש וכ"מ הדבר,לברר
 ע"י עופות ששולחין המנהג פשט כברוו-ל:
 למחות, ואין לרדום, לשוחט וקטנות-טסים
 שנתבאר ואע"ג שיסמוכו, מה על להםשיש
 שחיטה, על קטן מאמינים ראין ל"א סי'לעיל
 דעבידא במילתא לשקר דמירתת שאני,הכא

 שיודע דעת בר כקטן דווקא ומ"מלאגלויי,
 עכ"ל, מעליליהם כרוע מוחזק ואינולדזדר

 דהוא משום הטעם כ' בשחיטה שגפהרי
 שאפ נ"ל ועפי"ז לאגלויי, רעבידאמילתא
 טבל ושהגדול גדול, לאותו שנתן אומרהקטן
 לאגלויי, רעבירא מילתא הוי דאוהכל',

 הדבר, אמת אם להגדול לשאול יבוליםשהרי
 שאיזה הקטן באומר משא"כ מהני, שפירע"כ
 של שמו יודע אינו אבל הכלי, טבלגדול
 אינו ובזה לברר, א-א א"כ ההוא,הגרול
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 שאז כנ-ל, שנטבל הכלי על בניכר רץנאמן,
נאמן.

 להחמיר, טוב לכתחילה ואת ככלאולם
 לטבול. לגדול כלי ץטן ע"י לשלוחשלא
 המהר"ל בשם ברכה המחריץ שכ'וכמו

 ישלח ולא לעצמו יחמיר שמים שיראמפראג,
 החיים בכן דבריהם מובא - עיי"ש ץטןע"י
 בהגהות הנ"ל בחבו-ש וגפ ץנ"א(, אות)שם
 הבית שהבדץ כ' ס"א()אות

 חול-

 על
 מ"מ כהב"ה, פסק הב-ח וגפ הנ"ל,הרשב"א
 אחר הלך בידך רופפת שהלכדבמחזם
 עיי"ש, ב1ה להקל המנהג פשט וכברהמנהג,
 לדון יש וא"כ המנהג, מכח רק שהץילדרי
 ובפרט בזה, להקל המנהג נתפשט כהיופאי

 שי"א זכוכית, בכלי אמנפ כלים, טבילתלגבי
 להץל שיש בוודאי ע-ז נאמן ץטןשאפי'
בכה"ג.

 כלי משבת להטביל מותראי
 נטבל כבר אם בושמסופקים

 לו 'ש ראם ל"ג( ס"ק )שפ המשג-בכתב
 דיש נ-ל טבילה צריבה היא אם הכל' עלספק

 ולהטבילה הראשונה הריעה עללסמוך
 העצות בנקל לעשות לו כשא"אלכתחילה
 דבריו ולכפורה עיי"ש, בשו"עהמבוארות
 "אם במש"כ בזונתו ביאר שלא קצת,סתומים

 הכלי על ספץ שיש כוונתו אם ספק., לויש
 להץל יש ובזה לא, או ככר אוחו הטבילואם

 מלשונו כן מדויק וקצת כשבת,להטבילו
 רק הוא דדספק דכנראד לו, ספץ יש אםשכ'
 דמיירי )ופשוט יודע אינו שהוא והיינולו,

 לברר(, שצריך מסתבר דאל"כ לברר,שא"א
 הכלי אפ "בהלכה" ספץ שיש כוונתו י"לאו

 מחלוקת בזה שיש כגון טבילה,צריכה
 ע"כהפוסץים,

 מקיליי
 וכמו בשכת, לטבול

 הנכרי לו עשה ואפ וז"ל: ,הנ"ל( בחו"ששכ'
 בשבת, לטבול שמותר נ"ל מקנחו, מכסףכלי
 דלדעת כיון יתירד, נפש כעל שהוא מיאפי'

 שיש כ' הרמ"א רק טבילה, א-צ הפוסקיםרוב
 לסמוך יכול ע"כ ברכה, בל' ולטובלולהחמיר

 בשכת להטבילו ומותר ראשונה דיעה עלבזד
 אינו קצת דלפי"1 אלאעי."ש,

 מדו-ד-

 הלשון
 רק לו, רק אינו הספק שהרי ספק", לו"שיש
 הפוסקיפ, מחלוקת הוא שרי לכו"ע ספקהוא
 יודע ואינו ההלכה, יודע שאינו דמי ברורדוה
 שאין דפשוט טבילה, צריך אם כליעל

 בחסרון ספץ רק הוא שזה כשבת,להטבילו
 ספק. שאינוידיעה,

 על מסופק הוא דאם אפ"ל היהולפי"1
 להטבילו אסור לא, או כבר הטבילו איכלי

 וכמוש"כ איסורא, דאתחזק כיוןבשבת,
 על ספק דבשיש מ"ח( סי' )ח"דהמהרש"ם

 הוא אם אפי' להטבילו, צריך הטבילו, אפנלי

 ל-ולא, שמונה ספק אמרינן ולא זכוכית,כלי
 )בסי' הש-ך כ' וכבר איסורא, דאתחוץכיון
 אמרינן לא איסורא דאתח1ק ס"ס( בכלליק"י
 שם שמצינו הגם להקל, דרבנן ספקביה

 דשפיר וסוכר בזה, הש"ך על שחולקכפר"ח
 מ"מ לקולא, דרבנן ספיץא בזהאמרינן
 רוב סתימת הרי סה"ת עיץר לו שישבדרבנן
 זכוכית כל' וטבילת בזה, להחמירהפוסקים
 דקיימל-ן לפי-מ מה"ח, עיץר לו ישמקרי

 להלכה בספק אולם מה"ת, דוא כליםדטכילת
 בכל' להקל יש טבילה, צריך אי בליעל

 דאינו כיון להקל דרבנן ספק מכחזכוכית
 עיי"ש. איסורא,אתחזק

 מ"ז( אות שכ"ג )סי' החיים בכףועיין
 הטיפלו, אם כלי על נסתפק ואס וז"ל:שכ'
 אבר מצופה או זכוכית כלי הוא דאםנ"ל

 בו, להשתמש מותר לכ"ע מדרבנן,שטבילתו
 יש בחול אבל ולקולא, דרבנןדספיקא
 יש מתכות כלי הוא ואס עצדיו"ט,להטבילו
 דאף ספיץא, ספק משום בשכת, אפי'להטבילו
 כהמחירין, הלכה שמא הוטבל, שלאאח"ל
 לעשות בא-א והיינו השו-ע, סתם שכןוכפרט
 עיי-ש, עכ"ל ובהגהה בשו"ע הכתוכההתקנה



 ישראלאורק

 סובר הוטבל, אם שספק בכלי שגםהרי
 בשבת. להטבילודמותר

 שסובר לשי' הוא זה רכל נ"לאולפ
 א"צ הוטבל אפ שספק זכוכיתדבכלי

 ספץ דאמרינן משום טוב מהיות רץלהטבילו
 לא כלי שטבילת שסובר וע"כ ול-ולא,דרבנן
 )יו-ד הלל בית וכשי' איסורא, אתחזקמקרי
 )שם  השלחן בערוך וכ"ה כ'( ס-ק ק"כסי'
 שמשתמש המאכל נאסר דלא דכיון י"ג(,סעי'
 והוא איסורא, אתחזק מץר' לא טבילה,קודם
 כספר עי' אולם עיי"ש, לטבול מצוה הוארק

 הערה ח' ופרץ ל', אות ד' )פרץ כליםטבילת
 שזה שסוברים פוסקים מרוב שמבררב'(,
 דכמו"כ מסתכר וא-כ איסורא, אתחזקמקרי
 בשבת. להטבילואסור

 ה'( אות קמ"1 )סי' השלחן הקצותוהנה
 עליו והקשה הנ-ל, המשג-כ דבריהביא
 מכח טבילה בלי בו להשתמש אסורדסו"ס
 מתקנו הוא הרי שמטבילו, עכשיו וא"כספק,
 ואסור מנא, מתקן ומקרי בו, להשתמששיכול
 שחיוב זכוכית בכלי דאפי' וכ'בשבח,
 בו להשתמש אסור ג"כ מדרכון, הואטבילתו
 ספץ עושין אין בגדר דנכנס טבילה,בל,

 מביא ואח"כ חידוש(, )והוא ביריםדרבנן
 שלא שפלא ומטייפ הנ"ל, הכפה-חרבוי
 עיי"ש. בנה ץדמו שכבר מהמשג-בהזכיר

 מחויב הכלי אפ דבספק נ-לולמעשה
 וכבה"ח המשנ"ב על לסמוך יש בנהטבילה,
 הנ-ל שבת מהתוספות שגפ בזה.שמקילין
 נ-ל בזה הוטבלו, אס בספץ אמנם כן,נראה
 ברור אינו המשג-ב שגם כיון להחמיר,דיש
 דסוכר לשי' הכפה-ח ורק בזה, מקיל אכןאם
 וכבר בזה, מקיל איסורא אתחזק מקרידלא
 אמנם איסורא, אתחזק מץר' פוסלם דלרובכ'

 הרב דמעו-ע לעיל כ' שכבר זכוכית,בכלי
 להקל יש טבלה לא בוודאי שאפי'נראה

 ושא"ח שהמשג-ב שכ' אף כשבת,ולדטבילו
 טבלה אם בספק עכ"ס בזה, להחמירסובריפ

 כיו-ט וכמו"כ להקל, שיש מסתברכבר,
 מסתבר בעיו"ט, להטבילו אפשר היהכשלא
 מורין מתכות, כלי אפי' הטביל אידבספק
 להסבילו. שמותרליחיד

 אמר שהמוכר שהתחלנו בשאלהוהנה
 אם מסופקים ועכשיו הכלים, יטבילשהוא
 אי ספק הוא אם הנה באמת, הכליםהטביל
 ולהטבילם להץל אפשר היה הכליפ,נטבלו
 דינו .-ארעל" רכלי שכ' לפי"מ בשבת,אפי'
 אפי' להקל אפשר היה וביו"ט זכוכוי,ככלי
 אינו המוכח שכפי היות אולם מתכות,ככלי
 כלים נטבלו שלא ברור כמעט רל ספק,כגדר
 וא"א ספץ, בגדר שאינו מסתכר א"כהללו,
להקל.

 הכלי שעל דמכיון לעיין מקוב ישאכן
 אין וכדו'[ ומזלגות כסף כוסות )כגוןמתכות
 שמ א-כ נטבלו, שלא כוודאותניכר

 להסתפ-

 שלא ניכר זכוכית הכלי שעל רכסו אמרינןאי
 גם לטבול שכחו מסתמא א"כ כלל,נטבלו
 הכלי גם ]כולל ההיא שבחבילה הכליםשאר

 יצאנו, לא ספץ מידי דעב"פ אומתכות[,
 וצ"ע. לטבלם,ומותר

 טבילה צריכים אי סמק שהםכלים
 מטעם להטבילן להתיר לדון ישאמנפ

 בית ע-י נעשים "-ארעל. כלי דהלאאחר,
 וחברת מניות חברה והם )ם(וואא)(((חרושת
 גם ששייך מוניות בהם שיש ובחזקתבע-מ,

 טבילה צריכין אי לדון יש וא"כלישראלים,
 של חרושת בבית הנעשיפ כלים דהנהבכלל,
 האחרונים רוב סתימת וגוי, ישראלשותפין
 ערוגת כשו.ת עי' בברכה, טבילהדצריכים
 עצי בספר וכ"ה ץכ-ב(, סי' )חיו"דהבושם
 וכן כ"כ(, אות כלים טבילת )בהלכותהעולה
 הערה ב' )פרק כלים טכילת בספר בזההאריך

 שו"ת בשם הביא אולם ראיות, מכמהד'(
 שכ' ע"ג( סי' ח-ב )מהדו"ק ומשיבשואל

 מעשה דהיינו שהיה כמעשה הוי שלאשכיון



קא הלכהדבר

 מברך אינו בלבד, מדין של רץ דהיהמדין,
 ומביא גוי, של הרוב אם ואפי' טבילתו,על
 בסברא נתעורר שג"כ דעה חדרי מספרשם
 נראה הפוט-ים שמסתימת מסייס אולםזה,

 להלכה עיקר וכ"ח כברבה לטבולדצריך
 בביח"ר הנעשית בכל' כמו"כ ולפ'"זע""ש,

 צריך וישראלים נכרים של הםשהמוניות
 חרושת שכית אפ"ל )ובאמת ככרכהלטבול
 - בה מוניות איזה לו יש וישראל נכרישל
 וכמו ועכו"פ, ישראל של שותפות מקרילא
 השואל לפי ואפי' פסח, לגבי הפוסקיפשכ'

 וממילא בברכה(, לטבול צריך הנ"לומשיב
 ברכה, לעשות אפי' שמחמרינן שהיותמסתכר
 בשבת. להטבילן ואסור ספץ, בגדראינו

 אינם שכמעט הורגלו אדם בני הרבהוהנה
 ודעתם כלים, שום טבילת על ברכהעושים
 אינפ אם ספק בגדר הם בזמנינו הכליפשכל
 אותפ ומטבילים ישראלים, של חרושתמבית
 כרכות ספק כי מברכין, אין וע-כ מספק,רק

 כל לסכול אפשר היה ולדבריהםלהקל,
 הצריכיפ רכליפ לעיל כ' דהא בשבת,הכג'יפ
 בשבת. להטביל מותר מספק רקטבילה

 בזה, כהוגן עושים אינם לדעתיאולכ

 יתברר קצת בירור ע-י רוב עפ.ישהרי
 חרושת בית ע-י נעשו שהכליםבברירות
 ישראל שותפות היותר לכל אועכו-ם,
 כלי )כמו בברכה שטובלים דקיימל"ןועכו-ם,
 ע"י שנעשים ו"פיירקס- ו"דורלקס""קארעל"
 טבילה שצריך 8ת1תן0(ן י,14ם ).0(הקאמפעני
 סי' ח"ג )או"ח האג-מ וכ"כ וכנ"ל(,בברכה

 חרושת בית נעשית אי שספץ שכליםד'(
 א"צ זכוכית כלי הם אם אזי ישראל, אועכו-ם

 כיון אולם לקולא, דרבנן דספקלהטבילם,
 אותו למיחשב אין לברר, אפשר פעמיםשרוב
 יטבילם ע-כ לברר, העצלות מחמתלספק
 בלי להקל יש לבור, כא"א ורק ברכה,בלי

 אינו לברר רכשאסשר הרי עיי"ש,טבילה
 מסתכר וא"ב טבילה, ומחויב ספק,בגדר

 שאם )אעפ"י בשבת להטבילם אסורדכמו-כ
 מץרי לא מ"מ כרכה, יעשה שלא כ' ביררלא
 כיון בשבת להטבילם פ להתיר גמורספק

 האג"ם שכ' לפי"מ ותו לברר(,שאפשר
 מחויב לברר, אפשר שאם מ'( סי' ח"ב)כיו"ד
 מסתבר, וכן עיי"ש, ברכה משום אללברר
 א-כ ברכה, בלי מצוה לעשות אסורשהלא
 ברכה, לעשות כדי לברר שמחויבבוודאי
 עד א"כ הברכה, מכח לברר שמחויבוכיון

 א-כ לברך, שא-א כיון להטבילם, איןשיתברר
 כלל, לברר כשא-א ורק בשבת, להטבילםאין
 בשבת. להטבילם ומותר ספק, מקריאז

 הבאים שכליפ האג-מ, שפ כתבעוד
 מחויב נכרים, שכולם וכינא, יאפאןממדינת
 ממדינות הבאיב ואף בברכה,להטבילפ
 רובם כי שמונה, להסכיל צריךשביוראפא

 להטבילם א-צ ישראל מארץ והבאיםנכריפ,
 בספר כ' וכן עיי"ש, ישראלים כולם כיכלל,
 כלים שכל ו'( אות כ' )פרק כליםטבילת
 בברכה, להטבילפ צריך אירופה מעריהבאים
 ומטייפ גוים, של דם הרושת בתי שרובכיון
 שמע שכן שב וכתב פשוט, המנהגוכן

 דהכליפ )ונ-ל עיי"ש שליט-א וואזנרמהגריש
 כבאיפ דינם ג"כ אמעריץא ממדינתהבאיפ
 כדרך רץ נכרים, רוכם שג-כ אירופהממדינת
 מחמת באמעריץא. כלים עושיפ איןכלל

 הם דיברו לא ע"כ ביוקר הוא פעולהששכר
 שהוא כלי שאין כמעט לפי"ז א.כמזה[,
 כלים רוב שהרי טבילה, מחויב אם ספקכגדר
 שדינם נכריפ, שרובם במדינותנעשיפ

 רשומיפ כליב רוב )ועל בברכהשטובלפ
 אסור וא"ב נעשית(, שהם המץופמלמטה
 בשבת.להטבילפ

 עושה שלית חזקה אמרינןאי
 כלים מטבילהשליחתו

 דברי על לסמוך מותר א' נבארועכשיו
 או הכליפ, יטבול שהוא שאומר החנותבעל



 ישראלאור

 טבל באמת הוא אם בהדיא לשאלושצריך
 שטבל סימנים ניכר דאם )וכפשטותאותפ
 שהיה מיכ סימני או הלעבעלס הסרתכגון
 קיימל"ן אנו והנה לברר(, שא"צעליו,

 שליח חזקה אמרינן לא סה"ת, שהואשמדבר
 עשה אכן אם לברר צריך רק שליחתו,עושה

 חוקה אמרינן שסיר בדרבנן משא"כשליחותו,
 לפי"ז א"כ לברר, וא"צ שליחתו, עושהשליח
 קיימל-ן אי הנ"ל, לשאלה נפץ"מאיבא

 ולפי"מ מדרבון, או מה"ת הוא כליםשטבילת
 דאגן הרב והשו.ע המשנ"ב בשם לעילשכ'

 וכמו מה-ת, הוא כלים שטבילתץיימל"ן
 לא א"כ '"ד(, סעי' ץכ"א )בסי' המחברשסתם
 עושה שליח חז-ה כלים טבילת לגביאמרינן

 לפי-מ אולם טבל, אם לברר וצריךשליחותו,
 הפרמ"ג על לחלוץ י-ד( ס"ק )שם הפ-תשכ'
 לגבי דרבא חזקה על כמכינן שלאשכ'

 אין וע"כ מה"ת, שדזא כיון כלים,טבילת
 לברר צריך רק שנים, י"ג בן ע"ילטבול
 בזה, עליו חולק והפ"ח שערות, שתישהביא
 שאם כיון דאורייתא, איסור מכל קילשכאן
 ע-כ שבתוכו, מה נאסר לא והשתמשעבר
 ולדבריו עיי-ש, דרבא חזץה על סמכינןשסיר
 שליח חזקה על סמכינן דכמו-כ אפ-להיה
 שאכתוב לפי"מ אפ"ל )אולפ שליחותו,עושה
 שליחותו עושה שליח חוקה שלגבילקמן

 עיקר לו שיש דרבנן לגבי אפי'מחמרינן
 שהוא טבילה שחיוב מסתבר וא-כמה"ת,
 גרע לא נאסר, המאכל שאין אעם-ימה-ת
 וצ"ע(. מה-ת, עיקר לו שישמדרבנן

 שכ' וכמו צ"ע, דבריו לכאורהאולם
 טבילת בספר )המצויין אור עמודיבשו-ת
 המשתמש שאין בכך דמה קנ"ט(, עמ'כליפ
 מה-ת, חיוב הוא הטבילה גוף מ"מ נאסר,בו
 שם שכ' ומה בנה, הץטן על לסמוךואין
 אלחנן יצחץ ר' הגאון בשם שמחה זכרשו"ת
 דרבא חזקה על סמכינן דשפיר ץאוונא,אב"ד
 ספק ספיץא, ס"ק משום מתכות, בכליאף

 )ובדרבנן מדרבנן הוא כלים טבילתד'למא
 מה"ת, שהוא ואת"ל ררבא(, חזקה עלסמכינן
 ספץ מץרי ולא שערות, שתי הביאדילמא
 נאסר שלא כיון איסור, חזקת נגדספיץא
 וכמוש"כ איסור, ח~קח מץרי לאהמאכל,
 שלמעשה חידוש, הוא ד-ז - עיי"שהפ-ת
 מה"ת, הוא כלים שטבילת קיימל"ן אנודרי

 וכמוש-כ דרבא חזקה על סמכינן לאובמה-ת
 שרוב לעיל כתבנו שכבר ותוהפרמ"ג,
 מקרי שפיר כלים דטבילת סובריהפוסץיס
 ס-ס. מהני לא וא"ב איסור,חזץת

 עושה שליח חוקה לגבי דכאן 1.ל,זחו
 לעיין דיש ספיקא, ספץ שייך לאשליחותו,

 סמכינן "ובדרבנן בסוגריים הנ-ל הלשוןאפ
 מבעהמ"ח הוספה הם שמ דרבא", חזקהעל

 יצחק ר' הגאון מדברי הם או כליפ,טבילת
 אלו דברים דלכאורה בעצמו, ז-לאלחנן
 הדין מכח מתיריפ הצדדיפ בשני דדלאצ"ע,
 הוא א"כ גדול, שהוא שקובע דרבאחוץה
 הש"ך וכמוש-כ ס"ס, דאינו אחד משםס-ס

 יותר והיה ס-ס(, בכללי ק"י סי')ביו"ד
 דילמא - כזה כאופן הכ"מ לזמרמסתבר
 הוא אם אפי' ואז מדרבנן, הוא כליםטבילת
 כלים שטבילת אמרינן אם ואפי' נאמן.קטן
 הביא כבר דילמא נאמן, אינו וקטן מה-תהוא
 ולפי-ז נאמן, ושסיר גדול והוא שערותשת'
 טבילת דילמא לומר שצריך ס-ס כאן שייךלא
 עושה שליח חזקה אמרינן ואז דרבנןכלים

 מה-ת, שהוא אמרינן אם ואפי'שליחותו,
 הצדדיפ בשני הלא שליחותו, עשהדילמא
 שליחתו, שעשה שאמרינן מכח מתיראתר
 ואעפ"י ס"ס, שאינה אחר משם ס"סומקרי
 מכח הצדדים בשני מתיר אתה שםשגם

 שבצד כיון מ"מ נטבל, שהכלישאמרינן
 גדול, שהוא שאמרי1ן מכח מחירים אנוהשנ'
 הוא זה צד א-כ תורה, דיני בכל נאמןוגדול
 ורץ קטן, שהוא הראשון מהצד יותרמתיר



קג הלכהדבר

 שהוא משום נאמן כלים טבילתלגבי
 ודו"ק.מדרבנן,

 הוא כלים טבילת אמרינן דאםזוע,
 הוא שטבילתו זכוכית בכלי אפי' אזימס"ת,
 שליח חזקה אמוינן לא ג"כ מדרבנן,רק

 בהפוסקיפ, שנתבאר לפי"מ שליחותו,עושה
 ביה אמרינן לא מה-ת עיקר לו שישדכובר
 )פ-ד במל"מ וע' שליחותו, עושה שליחחזקה
 החוקת וכ"כ זה, בענין אריכות בכורות(מהל'
 לא לבדוק שליח דבעשה תל"ד( )סוס"יהפסח

 1ת1"ד שליחותו, עושה שליח חזקהאמרינן

 מה"ת, עיקר לו יש חמץ שבדיקתשהיות

 אמרינן לא מה"ת, לכדון צריך ביטולרבלא
 בשד"ח מצאת' וכן עיי"ש, וכו' חזקהבו

 בשם שמביא ט"ו( אות ה' ס' חו"מ)מער'
 שליח עשה באפ שנסתפק השדה פאתשיח

 אי לשאלו, וא"א כעיר, אינו והשליהלבדוק,
 לבדוק וצריך לא, או בדק דודאימכמינן
 שיש דבדבר זה בענין ג"כ ומפלפלעוה"פ,

 ומסרם וכו', חזקה אמרינן לא מה"ת עיקרלו

 לחזור אמרתי לכן רב, צ"ע דעדייןשפ
 במשנ.ב אמנם עיי"ש, בע"פולבדוק

 דרץ משמע כ"1( ס"ץ תל"ד סי')בשעה-צ
 אינו ובעה-ב ולבטל לברוק לשליחבאומר
 אמר.נן לא דאורייתא, חשש הוא דאומבטל,

 מבטל, הבעה"ב אם משא-כ וכו', חזקהבו
 אמרינן שפיר מד"ס, רק הוא הבדיקהא"כ
 וצ"ע. וכו', חזקהע"ז

 אפ דאפי' הפסח בחוקת שם כ'עוד
 לשאול בא"א דוקא היינו וכו', חזקהאמרינן
 אפשר אם אבל בעיר, כאינו כגוןהשליח,
 וכמש"כ לברר, שצריך בוודאי השליח,לשאול
 ביום בית שוכר ראם דק'י"ל דאףהפוסקים

 אין אס ולכן כדוק, חזקתו דאמרינן ניסןי"ר
 אם מ"מ לברוץ, א"צ לשאלו בעירבעה"ב
 חזקת על ממכינן ולא לשאלו צריך בעירהוא
 לסמוך ראין רלה ס-כ(, תל"ג כס' )עי'בדוק
 אפשר אם שליחותו עושה דשליח חזקהעל

 מבכורות( )בפ"ר דבמל-מ דאף וע'לברר,
 חזקה אמרינן לברר אפשר אפ דאףמבואר
 בדוק חזקתו מדין וראיה אינו, זה לדעתיוכו',
 רק זה כ' שם במל"מ גם ובאמת עיי"ש,הנ"ל

 זה. רכר לו ברור דאינו ומשמע אפשר,בדרך

 ס-ק )שם המנ"א שכ' לפי"מ נ"לועוד
 ולא בדוק בחזקתו לברר שצריך שהטעםד'(

 שיש שאע"פ משום הוא החג-ה, עלכמכינן
 של חזקה יש זה נגד מ-מ בדוץ, חזקתולנו

 ע-כ חמץ, מלא הבית השנה שכל חמץ,חלת
 אפשר אם בדוק, הזקת על ככה"ג סמכינןלא

 לגבי יודה המל"מ דאך נ"ל א"כלברר,
 לא חמ,, חזקת שיש שהיות חם,בדילת
 באפשר לברר וצריך שמונה, על כזהסמכינן
 כלים טבילת לנכי כאן כמו"כ א-כלברר,
 צריך ג"כ נטבל, לא שהכלי חוקה לנושיש
 ואפי' לברר, ואפשר בעיר הוא אםלברר

 מדרבנן. שהוא זכוכיתבכלי

 סי' )ח-ב והנהגות תשובות בשו"תודנה
 אמרינן לא שבדאורייתא שאעפ-י כ'רי"ח(
 בשליח היינו שליחותו, עושה שליחחזקה
 כפועל, נחשב בשכר, שליח משא"כבחנם,
 שזה ונראה עיי"ש, כדאורייתא גפומועיל
 שמוכר החנות בעל לגבי כאן שייךאינו
 תוספות שופ מקמל אינו שהוד היותכליפ,
 אפי' שהרי הטבילה, בשביל שכר אודמים
 המחיר, אותו משלב בעצמו שטובלהקונה
 הלוקח, עם החנות בעל מצד טובה רקוהוא
 חזקה בזה אמרינן ולא כפועל, דינו איןע"כ
 שליחותו. עושהשליח

 לטבול שליח עשה שאפ מזה, לנווהיוצא
 יטבול שהוא אמר הכלים שמוכר אוכליו,
 בכל לברר צריך לכרר, אפשר אם אזיהכלים,
 טבל, שבוודאי חזקה על סמכינן ולאאופן,

 צריך מתכות בכל' אזי לכרר, א"א אםמשא-כ
 טבילה, בלי בו להשתמש ואסורלהטבילו,

 ניכר ואם להטבילו, טוב ג"כ זכוכיתוככלי
 הסרת ע"י ןכגון שנטבלו סימניםבו
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 עליו, שהיה מים סימני אוה"לעבעלס"
 לברר.א-צ

 מהנ"ל העולהסיכום

 לטבול מותר אם הראשונים נחלקוא.

 כין ג"כ מהלו-ת וזהו בשבת, חדשכלי
 לטבול שאין הרס-א ושי' והרס-א,המחבר

 זכוכית שכל' שסוברים ויש בשבת, חדשכלי
 להרמ"א גם מדרבנן, הוא טבילתושחיוב
 משו"ע נראה וכן בשבת, להטבילומותר
 כשם העהיק שכ"ג בסי' המשג-כ אולםדרכ,

 לטבול שאין ושא"ח ונ"ז( נ"1 )סי'השאג"א
 דחיוב זכוכיה כלי אפי' בשכת כלישום

 יש הצורך דכעת ונראה מיובנן, היאטבילתי
 בשבת. להטבילם זכוכית בכל'להקל

 כמו דינו ביו"ט הרש כלי טבילתב.
 סעי' ת-"ט בסי' המחבר וכמוש"כבשבת,

 לא ואם וז"ל י"ר( )ס"ק המג"א שם וע'1',
 מותר אזי מעי-ט להטבילו אפשרהיה

 רא"א אוכ"נ מכשירי וכדין ביו"טלהטבילו

 אולם ביו"ט לעשותו דמותר מעיו"טלעשותו

 ועי' עכ"ל, א' כסעי' כדאיתה כן מוריןאין
 המשנ"ב והעתי-ו י"ג( ס"ק )א-אבפרמ"ג

 רק הוא טבילתו שחיוב זכוכית דבכל'שם,
 על שאלה שכשיש כ' עזי כן. מוריןמדרבנן

 על להורות מותר מתכות, וכלי זכוכיתכלי
 יורע אינו שהשואל אעפ"י זכוכית,הכלי

 מתכות. הכלי על כן ויעשהלהבחין

 אוכ"נ מכשירי לגבי נחלקו הפוסקיםג.
 הבא יחיד משא"כ מורין, אין לרבים רקאם

 או לעשותו, שמותר לו מורין שפירלשאול,
 אין ליחידשגם

 מזריי
 טבילת לגבי אמנם כן,

 לגמרי מקילים שיש הואיל חדשים,כלים
 שלא באוצן ע"כ ביו"ט, תישים כליםלטבול
 להורות מותר מעיו"ט, לטבול אפשיהיה
 כמוש"כ 'עשה אפשר ואם לטובלן,ליחיד
 לשאול המא שאדם ק"א, ס"ק יו"טבמנחת
 בשו"ע, המבואי הדין את להראותויכול

 יבין והוא הויאה, בלשון לו לומרולא
 עיי"ש. לעשות, מהמעצמו
 לו אפשר שאם כ' המג"א ברם,ר.

 להטבילו אסור מאחרים, כליםלהשאיל
 שצריך הטעם שכל היות נ"ל אמנםכיו"ט,
 ע"כ שא"צ, טירחא משום הואלהשאיל
 אין שלכתחילה המחמירים שאותםמסתבר

 אינם כפסח, אחרים של בכליםמשתמשים
 אם אפי' וכמו"כ מאחרים. להשאילמחויגים

 כלי להםיש

 פלעסטי-

 שמותר פעמי, חד
 העולם רוב אולם כמסח, כחסלהשתמש
 בהםמשתמשים

 ר-

 כשבת לא אבל בחול,
 א"צ א"כ שנה, כבוד שאינו משוםויו"ט

 הכלים להסכיל מותר רק בהם,להשתמש
 בזה. וצ"עהחדשים,

 שהוא להם אמר שהמוכר באופןה.
 כשהם ה-וגה לבית ויביאם הכליםיטבול
 להם נתגלה ביו"ט ועכשיו מטובלים,כבר

 שהיה הגם ע"כ לסוכלם, המוכרששכח
 ה-ונה הרי מ"מ מעיו"ט. להטבילםאפשר
 הללו, הכלים לסכול שעליו מעיו"ט ידעעש

 ע"י נטבלו ככר שהכלים כצדק חשבכי
 נראה ולכן כן, לעשות שהבטיחהמוכר
 מעיו"ט, לעשותם שא"א כמכשיריןשיינם
 ככלי המדובר ואם ביו"ט, לטובלםומותר

 אף מותר זכוכית, כלי שהם-קארעל"
 שם שהיה הגם וכנ"ל, לסוכלם להםלהורות

 מ"מ כן. מורין אין שבזה מתכות, כליגם

 שפיר דליחיד סוברים פוסץ'ם כמההיי
 טבילת לגבי כאן א-כ לכתחילה, כןמורין
 מורין שאנו ובפרט עליהם, לסמוך ישכלים
 מעצמו יבין והוא זכוכית, כלי לגבי רקלו
 מתכות. כלי לגבי גם הדיןרכן

 שכ"ג( )בס" בשו"ע שמבואר מה1.
 לעכו"ם הכלי יתן בע-ש, כלי לטבולדבשכח
 א"צ ואז ממנו, וישאלנו ויחזורבמתנה
 כזה, עצה לעשות קשה כזמנינו הנהסכילה,

 הנכרים בין ררים שאין בס-ומות מיכעילא



קה הלכהוכר

 ההרדים[, בשכונות בארה"ב או בא"י]כגוז
 מ"מ בינינו, נכרים שיש כמקומות אפי'אלא

 שהעלה ס"א( בס" )או-ה סומר הכתבלפי"ד
 לעכו"ם ליחן תהדם לא מאיסוילחשוש
 מצוה, לצורך אף איסור דיש חינם,מתנת

 דעי"ז כאז כמו ממנו נהנה כשהישראלואף
 של איסור 'ש ג"כ כהבלי, להשתמשיכול
 בנכרי כאן דמיירי דע"כ ומסיק תהנם,לא

 תבנם לא איפור ליבא דאו מכירו אושכינו
 לא שלנו מקומות ברוב הרי א"כעיי"ש,
 מכירים או שכינים נכרים של זה גדרשייך

 חינם מתנת להם ליחן שמותרשיאמרו
 בעתיד, מהם גמול תשלום לאיזהשמצפה
 להנכרי להסביר קשה במציאותובכלל

 יקנה והנכרי במתנה כלי לו נותןשהישראל
 לגמרי שלו והוא בהגבהה או במשיכהאותו
 לו יסביי ושוב שירצה, מה בו לעשותויכול

 בתוית בחזיה הכלי רוצה שהואהישראל
 לאישורו הדכי את הנכרי יבין וכאםשאלה,
 מסכים הי' לא אז' לגמרי, שלו נעשהשאכן

 משום היינו להחזירו, מסכים ואםלהחזירו.
 כמתנה לו נתן שהישראל מביןשאינו
 בעלמא, כשחוק בעיניו הדכד וכלגמורה,

 כנ"ל. לקנותו, בדעתו הי'ולא

 הוא אם עצה שם הרמ"א שכתב מהז.

 מים שימלאנו מים, בו למלאות שראויכלי
 אי, ד"1 עכ"ל, טבילה לו ועלתה המקוהמן

 שכהיום זה. על לסמוך וא"ב בזמנינו.שייך
 מהמקוה מים ולמלאות ליקח הדרךאין

 בתורת וב-כ השתמשות, לשאר אולשתיה
 רוקא וכ"ז וז"ל: ז'(, סעי' שב-ג )סי'חיים

 בו בו מדיחים או ממנו ששותיםבמקוה
 שכת, צרכי לשאר נלקחים שמימיו אוכלים,

 עיי-ש. מזה, גדול מתקן לך איןשאל"כ

 לנכרי ליתן א"א כשנינו היותח.
 לעשות א"א וכן במתנה, שכינו אוהמכירו
 מהמקוה מים בו למלאות שלהעצה

 כלי לטבול בשכח אזי ו-1[. באות]כמבואר

 לטבול להקל אפשר עכו"ם לו 'ש אםמע-ש,

 עכו"ם ע"' שהטובל היות אמנם עכו"ם,ע"י
 כשאין רק כן, לעשות אין ע"ב מברך,אינו
 עשיית על קפדינן לא דאז אחד, כלילו

 )בסי, המשנ"כ וכמוש-כ ברכה, בלימצוה

 לא אחי כלי לו 'ש אם משא"כשכ"ג(.
 מצוה שעושה דנמצא עכו"ם, ע"ייטבלנו

 וצ"ע. ברכה,בלי

 הכלי להטביל אחרת, עצה י"ל עודט.
 כמבואר הברכה יברך והקטן קטן,ע"י

 הגם ק"ג(, ס"ק ק"כ )סי' תשובהכדרכי

 שהוא כיון עכ"ז לקטן, שליחותשאין

 המצוה כריח כי מברך. הוא המצוה,העושה
 מקיים על ולא המצוה לעושהנתקנה
 הגרי"ל מהוראת י-ל לזה וסמוכיןהמצוה,
 על העומר מלא כספר )מובא זצ"לדיסקין
 ששכח למי א'(, סעי' שכ"ח סי' חלההל'

 שמורה מהמצה פסח קודם חלהמלהפייש
 לעונת שהגיע לקטן אחת מצה שיתןשלו,
 ועל שלו מצה על חלה שיפרישגררים,
 פ"ח )פסחים התוס' מדבר' ומקורוהכל,

 חינוך ראיכא דהיכא אבות( לבית שהבר"ח
 הכיסוי, דבי כידים לקטן לספות שרימצוה
 חלה הפרשת מצות חינוך ומשוםוה"ה
 ביו"ט שלו מהמצה חלה שיפריש לומתירין
 שלפנינו בנידון דם י"ל ועפי"זעיי"ש,
 קטן. ע"י לטבוללמתיר

 המהרי-ל שכ' ההיתר לטעם אולםי.
 ה-טן של מצוה חינוך שלצויך ז"לדיסקין
 צריך היה דיכנן, איסור על לעכוריבולים
 קיום מ-רי שאז להקטן, הכלי להקנותהגדול
 של כלי להטביל משא"כ הקטן, שלמצוה
 שרק מסתכר דהא מהני, לא קטן, ע"יגדול

 לעשות מתירים הקטן של מצוה -יוםלצורך
 דיסקין, מהרי"ל תשו' בשם והבאנוכן,

 מטבילה פטור מ-טן כלי רבשואלשהעלה
 אינו שהוא הראשון, אצל נתחייב שלאשון
 לעשות 'עצו שלא ומה כ' ואחים תיובא.בר
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 לאו ד-טן מע"ש, לטבול כששכח בשבתכן
 ואם הוא, רעת בר דלאו הוא אושליבר

 זה הבלי לשכור ואפוטרופוס ב"ילהושיב
 שהמחייל לנו הרי עיי"ש, בשכת אסורודאי
 ודעתו לקטן שיקנה זה לעצה נחיתדיסקין
 לאו שקטן היות אולם טבילה אפי' א"צשאז
 אולם כן. לעשות א"א הוא אושליכר

 וכ' זה, על חולק זצ"ל אויערבאךהגרש"ז

 להשתמש מותר מהקטן שאל שאםדאה-נ
 שמכוער מחמת בשבת. כן יעצו לא עכ"זנו,

 בידים הקטן שמאכיל -צת וחשיבהדבר
 עיי"ש.וכו',

 ע"' לטבול להתיר מקום יש עודיא.
 שמ"ג( )בסי' דרב השו"ע עפי"דקטן,

 של מצוה לצורך אפי' מצוהשבם-ום
 דרבנן איסור קטן לעשות יכולהגרול

 ג"כ כידים ליה דספי באופן ואפי,באקראי,
 לצרכינו האיסור עושד שהקטן אעפ"ימוהר,
 רק להקטן, הכלי להקנות א"צ ולפי"זעיי"ש.
 והיות גדול, של כלי לטבול הקטןיכול

 מותר דדינא ומעיקרא היא המחברדשיטת
 כ' וככר וכנ"ל, בשבת חרשים כליםלטבול

 יכול הצורך שבעת החכמ"א בשםלעיל
 ע"כ בעצמו, ולטבול המחבר עללסמוך

 השו"ע על לסמוך בכה"ג להקל שישבוודאי
 כ"ז אמנם קטן, ע"י ולטבול הנ"להרב

 שבת, עונג ביטול דהוי אחר, נלי לוכשאין

 מצוה. צורךשמקרי
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 ישראלאורקח

 וואכטמויגל דוב אלי'הרב
 פאלסבורג סאוט משה, זכרון גרולה דישיבה ישיבהראש

 שבעה כל אמורים טוסה עציבענין
 ריב"ב ותניא בגמ' ע"א, ט' סוכהא(
 כך החגיגה על שמים שם שחל כשםאומר
 חג שנאמר הסוכה על שמים שםחל

 אף לה' חג מה לה' ימים שבעתהסוכות
 שם חגיגה שלמי וברש"י ע"כ, לה'סוכה
 הקטרת לאחר עד לאוסרן עליהם חלשמים
 גבוה משלחן הכי בתר בהו דזכואימורין
 דחל רהך ומשמע עכ"ל, פרס הנוטלכעבד
 אכילה באיסור מיירי החגיגה על שמיםשם
 דהא קודש, איסור לענין ולא הקטרה,לפני
 מדוע וצ"ע זריקה, ע"י ניתר קודשאיסור
 דלכאורה קודש איסור רש"י נקט לאבאמת
 הר"י דעת דהנה עו"ק פשוט, יותרהיא

 הסוכה שנפלה דאחר מנין( בתד"ה)הובא
 דכיון הפנ"י בזה וביאר אסורה,לא

 שמתו דקדשים וקי"ל מדמינןדלחגיגה
 דסוכה ה"ה מה"ת, מעילה מירייצאו
 וקשה עכ"ד, שמתו כקדשים הויאשנפלה
 לסוכה שמתו דקדשים שיאטיהמאי

 מידי רל יצאו שמתו קדשים הלאשנפלה,
 מעילה, איסור ליבא ודאי הכא אבלמעילה
 רל מעילה בהם אין קלים קדשיםדהא
 ע"י ניתר לא זה ואיסור קודש,איסור
 וצ"ע.מיתה

 לפני אכילה איסור דיסוד בזהוהנראה
 רכל למצותה, שעומדת בזה היאהקטרה
 היא אסורה הקטרה למצות עומדתשעדיין

 גם מזה וילפינן המצוה. בה שיעשהעד

 סוכה למצות שעומדת דכל סוכהלענין
 איסורא הך רש"' נקט ומשו"האסורה,
 מיושב ולפ"1 וכנ"ל, לסוכה ממש דמידהא
 שמתו דקרשים דינא הך יסוד רהנההפנ"י
 בדעת ה"ה( פ"ב )מעילה הלוי הגר"חביאר

 להכי למצותן קדושתן רכל דכיוןהרמב"ם
 יצאו למצותן הן ראויין לא וכברכשמתו

מכ~
 מעילה, בו אין ומשו"ה ה' קרשי

 דרק )סו.( במעילה מבואר טעמאומהאי
 מעילה בו אין מיתה לאחר מזבחקדשי

 דקדשי ומשום הבית, בדק קדשימשא"כ
 שעומדין בזה קדושתן אין הביתבדק

 שייך ולא הם גבוה דקניני אב כילמצותן
 עיי"ש, עכ"ד שמתו דקדשים הדין כלבהו

 אינה שנפלה רסכוה התוס' סובריםומה"ט
 ע"כ למצותה קדושתה רכל דכיוןאסורה,
 איכפת ולא מותר, למצותה ראויהבאינה
 מעילה,דא"ז משום אסורה האין בזהלן

 דכל אלא במעילה, מסויימתהלכה
 פקעה מצותה כשבטלה למצותהשקדושתה
 כקדשים דהוי הפנ"י כתב ושפירהקדושה,
 הכי. דינא ג"כ דבסוכהשמתו

 כתב ס"א( תרל"ח )סי' ברמ"אב(
 דה1מנה נאסרה לא למצותה הסוכהדבהזמין

 המי"א שם והקשה היא, מילתאלאו
 הזמנה הקדושה דבגוף קי"ל דהא)שמונ(
 ותירץ הקדושה, גוף היא וסוכה היאמילתא

 מגרע דאטו וצ"ע שאני, מצוהדתשמישי

 בלבד אחריותו ועל לקחו חשודת אחד ע"ינרשש



קט וזמניםחגים

 מו"ס הא היא. מצוה דתשמיש משופגרעה
 )מק"ג( שם הט"ז על עו"ק היא,גוה"ק
 ילפינן מחגיגה דהא הרמ"א עלשהקשה
 קדושה, קרכן ה"ז אמר אם וראיובחגיגה
 וקושייתו עכ"ד, גמור היקש דאינוותירץ
 היא אסורה קרבן ה"ן אמר שאפ דמהצע"ג
 ואיך אסורה וע"כ הקדש דנעשהמשום
 הקדש מטעם אסורה דאינה לסוכהדמי
וצ"ע.

 הנ"ל, כל ליישב יש שנתבאר מהולפי
 היא, מצוה דתשמיש המג-א שכתבדמה
 גוף ואיננה קדושה דין כלל בה ראיןר"ל

 שעומדת בזה רק היא איסורה וכלהקדושה,
 היא, מילתא לאו הזמנה זה ולעניןלמצותה
 דאיה"נ דכוונתו הט"ז קושית נמיומובן

 מ"מ הקדש, שנעשית מזה היאדאיסורה
 שעומדת מזה איסור ג"כ איכאהא

 ג"כ נעשה איסורא דהך וחזינןלמצותה,
 סוכה גבי וה"ה קרבן, כ"ז כשאמרתיכף

 רנימא למצותה, שעומדת זה מכחדאסורה
 היא. מילתא הזמנהג"כ

 עצי דבין הט"ו( )פ"1 הרמב"ם פסקג(
 שבעה, כל אסורים הדפנות עצי ביןהסכך
 דיני רכל )מי"ג( הרא"ש עליווהקשה
 קרקע וגדולי מחובר פסול כגוןהסוכה
 אלמא הדפנות, על ולא הסכך על רקנאמרו
 חל דדין וה"ה הסוכה, עיקר היאדהסכך
 הדפנות, על ולא הסכך על רק נאמרש"ש

 קדושת רדין תירץ שם הלויובהגר"ח
 החפצא עיקר על כלל נאמרה לאהסוכה
 מצות ביה דמיקיימא כל על אם כידסוכה,
 הסכך היא רהסוכה דהחפצא ונהיסוכה,
 מצות בהן מתקיימת הדפנות גם מ"מגרידא
 הדפנות על רגם להרמב"ם ס"ל וע"כסוכה,
 את"ד. לאוסרן שמים שםחל

 ר"ת דעת הביאו מנין עתוד-הוהנה
 עלייהו חל סוכה הכשר כדי של עציםררק

 מותר, הכשר מכדי היותר אבלקרושה
 ב' דלכן, הוסיפו אבל( ד"ה )ל:ובביצה

 סוכה הכשר כדי שהיא ושלישיתדפנות
 מזה יותר דפנות עשה אם אבלאסורה
 דינא דהך מזה ומדוקדק כהנאה,מותרים
 על רק נאמרה מותר הכשר מכדידיותר

 בה מוסיף אמילו הסכך לענין אבלהרפנות,
 בר"ן משמע וכן אסורה, הכשר מכדייותר
 מהיקישא דמיתסרי סוכר עצי וז"לשם
 לאחר ומיהו כר בכללן דפנות אףדחג

 ונשלם הדפנות מן הצריך השיעורשעשה
 טפח ושלישית דפנות ב' כגון סוכההכשר
 דלא משמע דופן הוסיף אח"כאם

 זה דין כתב דלא הרי עכ"ל, כו'מיתחסרא
 שביאר לאחר רק מותר ככשר מכדידיותר
 כנ"ל ג"כ משמע אסורות, הרפנותדגם
 רק נאמר מותר הכשר מכדי דיותר זהדדין
 נתבאר דהא עשר ולכאורה הדפנות,לענין

 אסורות דהדפנות רהך הלוי הגר"חברברי
 שמתקיים בכל תלוי דהאיסור משוםהוא
 הדפנות דלענין מ"ש וא"כ סוכה, מצותבו

 הסכך, לענין ולא מותר הכשר מכדייותר
 וצ"ע. המצוד בדן מתקיים מ"מהא

 בדעת ביאר ה( )תרל"ח יעקבובביכורי
 מתקיימת לא כהדפנות דבשלנאר"ת

 לא ולכך הנוסף הדופן ע"י יותרהמצוה
 יותר שמוסיף כל בהסכך משא"כמיתסרי
 כאילו הוי מקורם כשר הי' שלאבמקום
 נאסר וע"כ מקום, באותו מחדש סוכהעשה
 מוסיף אם תקשה דאכתי וצ"ע את"ד,בכך
 מדוע ובכה"ג כלום עושה לא הסכךבעובי
 הביכורי בדעת וצ"ע סכך, התוספתאסורה



 ישראלאורקי

 ס"ל רוראי ר-ת, ברעת לזמרונראה
 דהאיסור הרמב"ם, בדעת הגר"חכמ"ש
 אכן סוכה, מצות ביה דמיקיימא בכלתלוי
 והדפנות. הסכך חלוקים גופא זהבדין

 בו שמתקיימת החפץ עצם היא היאדהסכך
 מתקיימת לא הדפנות אבל סוכה,מצות
 הסכך דלהכשר דכיון רק המצוה,בהן
 הדפנות שע"י חשיב ע"כ דפנותבעינן

 לר"ת ס"ל וע"כ סוכה, מצותמתקיימת
 מכרי יותר בה מוסיף אם גםדכהסכך
 כל עי טתקיימת דהמצוה ניון מ"מהכשר
 שבה תפץ בהך נכללת ההוספה גםהסכך,

 שכל הדפנות משא"כ המצוה,מתקיימת
 שמכשירים בנה היא שלהם צוה קיוםתורת
 שהיא מה ע"כ בה, המצוה לקיום הסכךאת
 את מכוייר לא דשוב הכשר מכדייותר
 ואינם מצוה קיום תורת עליהם איןהסכך

אסורים.

 דהנה ר"ת, רעת י"ל אחר ובאופןד(
 ש"ש רחל דינא להך דרשות ב' הובאובגמ'
 לה' סוכה אף לה' חג מה א( הסוכה,על
 וכו', החגיגה על ש"ש שחל כשםב(

 הדרשה ראצטריך דהא כתבו מהובתד"ה
 הוה לא תגעה רבלא משוםדחותה
 אלא כו' לה' חג מה לדרוש לה'מוקמינן
 וצ"ב בעינן, חג לשם דסוכה רב"שלדרשה
 דכ' והנראה דלה', הדרשה לי למהדסו"ס
 דמחגינה הדרשות. משתי ילפינןדינים
 על פי' הסוכה על ש"ש רחלדרשינן
 בדהרי כמש"ג הסכך, דהיינו רסוכההחפצא
 המלך מצות לשם דהיינו ומלה'הגר"ח,
 ביה דמיקיימא כל דרשינן רש"י,כמש"כ
 גם בזה ונכלל ש"ש, עלי' חל סוכהמצות

 הדרשות, ב' אצטריך ומשו"ההדפנות.
 דינים ב' ילפינן באמתדמתרווייהו
נפרדים.

 דיותר דהך ר"ת, דעת לבאר ישולפ"ז
 בהחפץ דין היא אסורה אינה הכשרמכדי

 רלקיום דכיון המצוה, בושמתקיימת
 ע"כ יותר ולא הכשר כדי רק בעינןהמצוה
 רהא נאסר לא הכשר מכרי יותר שרפאכל
 הדפנות ומשטה המצוה, כו מתקייםלא

 מתקיימת שבהם משום רקשאסורות
 הכשר, מכדי יותר בהם אסור לאהמצוה
 מזה הוא שאיסורו הסכך לעניןמשא"כ
 שנכלת כל ע"כ הסוכה החפצאשהוא
 רהסוכה כהחפצא הוספה הוי הלאכהסכך
 אסורה הכשר מכרי יותר וגםואסורה,
מה"ט.

 מהך צ"ע הגר"ח דברי ובעיקרה(
 סוכה נויי דגם )ל:( כביצהרמבואר
 משום דהוא כזה רש"י שם וביאראסורין,
 רבשלמא צ"ע סוכה,ולכאורה לנבידכטילי

 שייך הי' רסוכה החפצא אסור הי'אם
 לגבי דבטילי כיון אסורין הנויין דגםלזמר
 הלוי הגר"ח לפ"ד אכן דסוכה,החפצא
 מצות בו שמתקיימת בהחפץ תלוידהאיסור
 סוכה לגבי דבטילי הך מועיל מהסוכה,
 וצע"ג. המצוה בהן מתקיימת לא סו"סהא

 שנחשבים רש"י ככוונת לומררואין
 גם דא"כ שבדופן, מסמר וכמו הסוכהכגוף
 הסכך לגבי שכטליס גימא הדפנותעל

 הרמב"ם, בדעת )תרל"ח( הכ"יוכמש"כ
 המצוה דמשום הגר"ח לדברי נצטרךולא

אסורה[.



קיא וזמניםחגים

 כ"ץ שמחה מנחםהרב
 תשובה הל' על לאיש' 'שמדהמרס

 בלשון מזיר או שוגג עבירת על שהסתורהמעם
 פשעתי" עויתי"חמאתי

 ותשובה( וידוי במצות כוונה וחיוב כפרה צריר שהשוגג מעמ.ם יבואר)גם

 הקשה שס"ד( )מצוה חינוך המנחתא(
 מהל' פ"א )בריש הרמב"ם שכתב מהעל

 "חטאתי השם אנא הוידוי בסררתשובה(
 שוגג הי' אם נפשך דממה פשעתי",עויתי
 ואם לחוד, בחטאתי סגי א"כ זהבחטא
 הי' ואם חטאתי, גם יאמר למה מזידהי'

 המג"ח ומסיים לחור. פשעתי יאמרפשע,
 פשעתי עויתי חטאתי שכתב הרמב"םאלא
 שאין אעפ"י כולם, באמת עשה אםמיירי
 עבר "אם )שם( שכתב בלשונו כןמשמע
 צ"ל כרחנו על מ"מ וכו', מהן" אחתעל
 אחת עבירה על תשובה עושה אם אבלכן,
 רק שעתי, עויתי חטאתי לומר סברהאין
 ומתודה העבירה היתה האיך שיודעכמו
 עכת"ד.עליה

 אות כ' )סימן לאיש שמחה בס'והבאנו
 זצ"ל מקאמרנא אלכסנדר רבי שהגה"קא'(
 מתרץ ולוידוי( )ליוה"כ דברים זכרוןבס'

 האריז"ל דברי עפ"י הנ"ל המנ"חקושית
 בנפש, "חטאתי הוידוי בכוונת כתבאשר

 כי ופירוש בנשמה", פשעתי ברוח,עויתי
 באדם, כוללות מדריגות שלש דישידוע
 שעושה האדם והנה נשמה, רוח,נפש,
 נעשה כאילו בנשמה פוגם בשוגגעבירה
 מדריגה ערך יקר היא הנשמה כיפשע.
 אחת כל ונשמה רוח שנפש וידועגדולה,
 נירשום בשוגג, חטא ואם משלשתן.כלולה
 מזיד, הרוח ובנפש שוגג, הנפשבנטש

 במזיד חטא ואם פשע. הנשמהובנפש
 הרוח וברוח שוגג, הנפש ברוהנירשום
 בפשע חטא ואם פשע. הנשמה וברוחמזיד,
 הרוח ובנשמת שוגג, הנפש בנשמתנרשום
 יאות כן על פשע. הנשמה ובנשמתמזיד,

 בשוגג כין שעשה עכירה כל עללהתודות
 חטאתי בלשון בפשיעה, בין במזירבין

 ג"כ והביאו ועיי"ש, עכת"ד פשעתיעויתי
 פרשה אחרי ת"כ, )על האיפה עשיריתבס'
 ד'(. פיסקאב'

 המנ"ח קושית לתרץ אפשרולערד

 דק' האלשיך מש"כ בהקדם אחרבאופן
 תחטא כי ונפש פסוק על א'( ד' ויקרא)פ'

 אשר ה' מצות מכל אחת בעשותהבשגגה
 לעשות צריך למה דלכאורה תעשינה,לא

 הלא שוגג חטא על קרבן ולהביאתשובה
 אבל לחטוא, וברצונו במחשבתו הי'לא

 כי זה אין בשוגג, יחטא ראם לזההתירץ
 שעשה עון מאיזה טובה לא שנפשואם

 לא ואם השוגג, לו גרמה עון ואותותחילה,
 כא השוגג הי' לא העון אותו כידוהי

 צדיקם של בהמתם אפילו השי"ת כילידו,
 עצמם צדיקים ידם, על תקלה מביאאין
 תחטא כי "ונפש הכחוב חש"א כ"ש,לא

 מצות מכל זו" שגגה לו נמשך הנהבשגגה"
 כי מהנה" אחת ועשה תעשינה לא אשרה'

 תקלת לו גרם במזיר מהנה עשהאשר
 דרכו ועפ"י עכרה"ק, ירו מתחת זושגגה
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 בפסוק נשא( )פ' רכלה אגרא בס' גםכתב
 האדם חטאת מכל יעשו כי אשה אואיש

 ההוא, הנפש ואשמה בה' מעללמעול
 ועיי"ש. וגרוהתודו

 )להרהחיד"א קדומים נחל בס'וראיתי
 שהביא חטאתם( את והתנדו בפסוק נשאפ'

 נמשך עון רכל להיפוך, מפרשיםמהרבה
 עשה ולא תחילה, בו שנכשל שוגגמחטא
 עכ"ד, במזיד עתה נכשל לכן עליו,תשובה

 דהאלשיך כזה דפליגי נראה פשטותועפ"י
 כיון כאונס הוי שוגג רעבירת סוברהק'

 לעונש ראוי אין לכן ברצון, שלאשהוא
 מפני לתקלה, אותו שהביאו מהוא"ב
 לכן, מקודם במזיד עבירה עשהשכבר
 לכן לתשובה לעוררו רצו השמים מןועתה
 שהביא המפרשים שאר אכל בשוגג.נכשל

 חטא הוא השוגג שעצם סבריהרהחיד"א
 מלעשות עצמו את שמר שלאמפני

 )לקוטים ישראל ישמח בס' וכמ"שעבירה,
 הדברים על תשובה האדם שיעשה צד.(דף

 אף )דהיינו כלל בכונה שלא אףהנעשים
 אדם ישמור כאשר באמת כי האונס(על
 בעזרו שיהי' מהשי"ת רחמים ומבקשא"ע

 השי"ת לו יעזור חטא, נדנוד מכללשמרו
 ועיי"ש. חטא, שום ידו על יבאשלא

 הביא ז'( אות )פ"ר שלמה אבןובספר
 שבאים עונות יש בזה"ל זצ"למהגר"א
 כי עליהם נענש ואעפי"כ ובשוגגבאונס
 הניח מסתמא כי וכו' עבירה גוררתעבירה
 עכ"ל, כו לכנוס ליצה"ר פתחמתחילה
 בבחירתו קצת תלוי שהשוגג זה לפינמצא
 לא אם לכן מעבירה, להשמר לושהי'
 יגרום אז שגגתו, על חשוכהיעשה

 במזיד. עבירה שיעשה ימשיך זהשהשוגג

 דשוגג סובר שהאלשיך דאל עודוי"ל
 נכשל לא זה ובלא הקוים מעוןנמשך
 שהביא המפרשים כשיטת ודשאבשוגג,

 ומשמע מהשוגג, נמשך שהמזידהרהחיד"א
 שיטת מ"מ מעצמו, בא דשוגגמהב

 אפשר משוגג, נמשך שהמזידהמפרשים
 גם דיש מודים אבל פעמים, רוב רקדהיא
 בבחירתו תלוי הוא דהלא מתחילהמזיד
 אף במזיד עבירה לעשות ויכול אדםשל
 יכול זה מזיד וא"ב מתחילה, שוגגבלא

 דענירה אחר מזיד גם או שוגג,להמשיך
 עבירה.גוררת

 השני פלינו דלא עוד לגמרואפשר
 הוא דהאמת יחדיו, צדקו ושניהםשיטות
 שעשה מהמזיד בא שהשוגג האלשיךכדברי
 שאם אלא תשובה, עליו עשה ולאתחילה
 הזה השוגג על גם תשובה יעשהלא

 לעוררו השמים מן אותושהכשילו
 עוד ימשיך זה שהשוגג יגרום אזלתשובה,
 שהביא המפרשים כדברי מזידעבירת

 הק' האלשיך גם זה ובעניןהרהחיד"א,
 שהיא מזיד עוד ימשיך שהשוגגמודה
 מהמזיר נמשכו והכל שלישיתעבירה
הראשון.

 רלא אחר באנפן עוד לומרואפשר
 שכתב עפי"מ הנ"ל, השיטות השניפליגי
 לפרש משפטים( )פ' משה ישמחבס'

 תלמוד ששגגת ט"ו( פ"ד )אבותהמשנה
 לב חכמי כל כתבו רכבר זדון,עולה
 הטעם להרמב"ן( הגמול שער בס')ועיין
 מהערר בא שהשוגג כפרה, צריךדשוגג
 דאלמלי להשי"ת, הראויה ואהבההיראה
 בכל עליו משגיח שהשי"ת יראה לוהי'
 לב, בכל אותו אוהב והי' במתרות, אףעת
 ישגה שמא עת בכל וחרד וזהיר זריזהי'



ק"ג וזמניםחגים

 אף כפרה צריך ולכך ה', מצות עללעבור
 תלמוד דשגגת אמרו זה ומטעם השוגג,על

 נחשב ת"ח של דשגגה וכפשוט זדון,עולה
 בשפיל וכי תמוה הדבר לכאורהלזדון
 א"ש הנ"ל לפי אבל הפסיד, ת"חשהוא
 היראה סור ומכיר יודע אינו המונידאיש

 הח"ח משא"כ כך, כל להשי"תוהאהבה
 ומגין יתעלה וכבודו הכזרא בגדולתשיודע
 ואינו אותו, ולאהבה לירא שראויאיך
 נחשב כן על שגיאה, שום לו להיותראוי
 בזרזן היא היראה דהסרת זדון, כעושהלו

 י"ל דרכו ועפ"י משה, הישמחעכ"ל
 וקם נחשב לא עם והמון פשוטיםדלאנשים
 ועכ"ח מזיד וימשיך שיגרום לחטאהשוגג
 עבירה שעשה מפני הוא בשוגג שנכשלמה

 לכן תשובה, עליו עשה ולא מקורםבמזיד
 לעוררו לשוגג אותו הכשילו השמיםמן

 הק, האלציך וכדברי הכל, עללתשובה

 חטא בעצם הוא השוגג לח"ח אבלהנ"ל,
 שמר לא ואעפי"כ הבורא, כגדלות מכירכי
 לא אם לכל בעבירה, מלהכשל עצמואת

 יגרום אז הזה, השוגג על חשובהיעשה
 במזיד, עבירה עוד אח"כ שיעשהוימשך
 צריכין הכל ולמעשה הרהחיד"א,וכמ"ש
 לפי וא"כ השוגג. על גפ תשובהלעשות
 על הנ"ל המג"ח קושית מיושבהאמור
 בלשון השוגג על שמתודה מההרמב"ם
 הק' האלהיך דלפי פשעתי, עויתיחטאתי
 לכן מקורם, שעשה מהמזיד נמשךהשוגג
 הקודם, המזיר על גם עכשיו שיתודהצריך
 הרבינו רכתב אפשר פשעתי שאומרומה
 רכל ו'( סימן א' )שער תשובה  בשערייונה
 הוא אם גם ידוע, מחטא נזהר איננואשר

 מכל נזהר שהוא אעפ"י הקלים,מעונות
 חכמי קראוהו מ"מ שבתורה,עבירות
 פושעים ועם אחד לדבר משומדישראל
 אפשר א"כ עכ"ל מנשוא עונו וגדולנמנה

 ונקרא פעמים הרבה זה במזיד רגילשהי'
 מרידה. בכונת שאינו אעפ"יפשע

 השרועים בספר הכתב אפשראו
 שאין גמקום אף נשתמש רפש"עלהרד"ק

 בידים, רשע מעשה עושה ואינו מרדכאן
 על ח'( כ"ב )משפטים פקדכן בשומרכמ"ש
 שמרו שלא לומר ורצונו פשע, דברכל

 אתר כי פושע תקרא השומרות,כררך
 בפקדון ושמירתו ולבו עיניו נותןשאינו
 במפקיד מורד הוא כאילו אתו, הפקדאשר
 שצוהו מצותו ידו מתחת ויוצאאצלו
 ולא לשמרו עליו וקבל הדברלשמור
 האוהחה"ק הלשון היא וכן עכ"ד,שמרו
 בא ההיזק שמירתו, שבהסתלקותאו, מזיק ולא שומר לא אינו פושע "כי)שם(

 זה דשוגג לומר אפשר לפי"זמעצמו",
 היא מתחילה, שעשה מהמזידהנמשך
 כיון השגגה אליו בא שלכן פשיעה,נקראת
 שלא דהיינו מהמזיר עצמו את שמרשלא
 בשוגג שיכשל וגרם תשובה, עליועשה
 הי' שלא שכיון בפקדון לפושע דומהוהוא
 בה. ופשע ההיזק גורם הוא לשמרונזהר
 שפיר ולכן ממש, בידים הזיקו שלאאף

 עויתי חטאתי בצעון השוגג עלמתודה
פשעתי.

 אומר במזיד, עבירה עשה עםוכן
 דהרמב"ם אפשר פשעתי. עויתיחטאתי
 האלשיך במחלוקת נקטינן האיךמסופק
 מזיד שמא לחשוש יש לכן מפרשים,ושאר
 עשה ולא מתחילה שעשה משוגגנמשך
 על גם עתה מתודה לכן תשובה.עליו

 הפושע ע"ד כנ"ל אומר ופשעתיהשוגג,
 כי זה מזיד על פושע ג"כ והואבפקדון.

 על תשובה עשה שלא עצמו על גרםהוא
 על תשובה עושה הי' אם כי הקודם,השוגג
 ועד"ז במזיד. עתה עושה הי' לאהשוגג,



 ישראלאורקיד

 כשיטת הרמב"ם נקט אי דאף נמיי"ל
 כתבנו אבל משוגג, בא דמזירהמפרשים
 ומזיר מתחילה, מזיר גם דישדבורים
 א"כ שוגג, להמשיך יכול תחילהשבוא
 השוגג, על תשובה עתה העושה דביןא"ש
 אומר המזיד על תשובה עתה העושהובין

 פשע ע"ד פשעתי וגם עויתי,חטאתי
 שכתבנו לפי"מ אפשר או כנ"ל.בסקרון
 רי"ל שיטות השני פליגי דלאלעיל

 שעשה מהמזיד בא דהשוגג הואדהאמת
 לא ואם תשובה, עליו עשר ולאמקודם
 ימשך' אז השוגג, על עתה תשובהיעשה

 לכן שלישית, עבירה שהוא מזיר עודלו
 עתה, שעשה המזיד על תשובההעושה
 זה מזיד ראולי חטאתי גם לומרצריך
 לו. הקרום ממזיד שנמשך משוגגנמשך

 הק' האלשיך דשיטת לעיל כתבנוב(
 תחילה שעשה עון מאיזה נמשך דשוגגהוא
 לו גום עון ואותו תשובה, עליו עשהולא

 שעשה נראה פשטות עפ"י הנההשוגג,
 שמפרש וכמו וכמעשה, במזידעכירה
 ועש"ה וגו' בשגגה תחטא כי ונפשבהפסוק
 כנ"ל. מהנהאחת

 צו( )פ' הבשם ערוגת בס' ראיתיאבל
 ואינו הלב בהרהור חוטא שאםשכתב
 עבירה לו ימשך עליה, תשובהעושה
 אשר במקום בפסוק ומפרש בשוגג,מעשה
 "במקום החטאת, תשחט העולהתשחט
 שהי' תחת כלומר העולה" את תשחטאשר
 הרהור על לכפר עולה שתשחט לךראוי
 עשית ולא ג'(, פ"ז צו במד"ר )כמ"שהלב
 שעבירה החטאת" "תשחט עתה לכןכן,
 עבירה שתעשה גרם הלב הרהורשל

 )פי' לדוד קרן וכספר בשוגג,כמעשה
 חוטא שאם זי"ע מבעש"ט כן מביאויקרא(

 עשה ולא במעשה או בדיבור אובמחשבה

 שוגג עבירת הקב"ה לו מזמין אזתשובה
 ועיי"ש.במעשה

 חידוש הבשם הערוגת כתב מזהויותר
 העושה רכל חרדים ספר דברי עפ"ינפלא
 על עובר הוא הרי שלימה כונה בלימצוה
 לבבכם, בכל ולעבדו שכתוב עשהמצות
 לך שאין ז':( )זבחים מש"א מפרשובזה
 ומשו"ה בעשה יעבור שלא מישראלארם
 עושה כשאדם א"כ כנדבה, באהעולה
 לידו אח"כ שתזדמן נמשך כונה בלימצוה
 וזש"א מרגיש, שאינו מה שוגג שלחטא
 איך בשגגה" תחטא אחת נפש "ואםהכתוב
 אחת "בעשותה אמר זה על זה,יתכן

 כלומר תעשינה" לא אשר ה'ממצות
 דהיינו כלל נעשה לא מצוה אותהכאילו
 כלל נחשבת דאינו כוונה, בלאמצוה
 מ"ע על בזה עובר וגם נעשה הואכאילו
 עכ"ד. לבבכם בכל ולעבדושל

 בשוגג מעשה דעבירת הערוה"כולפי"ד
 ולעבדו של מ"ע על שעבר סמהנמשך
 שמתודה מה נמי שפיר .אתי לבבכםבכל
 פשעתי עויתי חטאתי בלשך שוגגעל

 והיה בס' יששכר( הבני שכתבעפי"מ
 מה על א( ר"פ ברכות משניות עלברכה
 ק"ש חכמים אמרו ולמה במשנהשאיתא

 העביר"ה, מן אדם להרחיק כדי חצותעד
 כתב ה"ט( פ"א ק"ש )הל' הרמכ"םהנה

 כי והטעם הפשיע"ה, מן ארםלהרחיק
 אשר דבר אדם בעשות נקראעבירה
 אכל עשותו. לבלתי השי"תהזהירו
 פשיעה, נקרא מצוה מלקייםבהתעצל
 ביטול רק כאן אין ק"ש של מ"עוכביטול

 אדם להרחיק כדי הרמב"ם כתב לכןמ"ע
 עכ"ד. הפשיעהמן



קט וזמניםחגים

 לעיל שכתבנו כמו נראה דבריווכיאור
 אף הפש"ע נשתמש דבפעמים השרשיםמס'

 אצל שכתוב כמו אלא ובמרד, במעלשאינו
 לא שאם פשע. דבר כל על פקדוןשומר
 לומר שייך לא החק או ונגנב הפקדוןשמר

 בו פשע אלא בידים, והפסידושהזיקו
 מעצמו בא ההיזק שמירתו הסתלקותשע"י
 בחטא' הוא כן ובמעל, במרד שאינואף
 נקרא ועשה בקום עבירה עושהשאם

 עשה שלא מ"ע כביטול אבלעבירה,
 שהסתלק שע"י אלא עבירה כאן איןמעשה
 בא והביטול ההיזק מלעשותה, עצמואת

 כיון ומעתה פשע. נקרא והיאמעצמו
 שהתרשל מעה נמשך השוגגשמעשה
 ולעבדו עשה כמצות בכונה המצוהלעשות
 נמשך שוגג שהמעשה נמצא לבבכם,בכל
 אומר לכן ממ"ע( )שהתרשל ופשעממזיד
 פשעתי. עויתי חטאתיבוידוי

 נכון דבר למעתיק כדאי אגב וכדרךג(
 כדרוש מווילנא יצחק )מר' יצחק ביתמס'
 מווידוא מהגר"א שהביא יוה"כ(לערב
 שבת, אזהרת בספר ומובא בזה"ל:זצ-ל,
 הגר"א רבינו בשם העולם שאומרמה

 ב' בשמואל מ"ש על מווילנא,זללה"ה
 לה', חטאתי נתן אל דוד ויאמר י"ג()י"מ
 חטאתך העביר ה' גם דוד אל נתןויאמר
 לה', חטאתי תיבות אחרי והנה תמות,לא
 הגר"א ואמר פסוק, באמצע פסיק שםיש
 על קשה דלכאורה כן, הוא בזה הטעםז"ל
 הוידוי, סדר כל אמר שלא ע"ה המלךדוד

 ביומא כדאיתא פשעתי עויתי חטאתישהוא
 פ"ר )אבות כמ"ש הוא הענין אולם)ל"ו:(.
 קטיגור לו קונה אחת עבירה העוברי"ג(
 כח כטל נשבר בלב הוידוי וכאמירתאחד,

 אמר ע"ה, המלך דוד והנההמקטרג,
 שכתיבת עד כ"כ נשבר כלבהזיתי

 וע"כ המקטרג, כח כלה כבר לבד,חטאתי
 ולא הוידוי באמצע הנביא נתןהפסיק
 )ל"כ בתהלים דוד שאמר וזה לגמרו,הניחו
 כסיתי, לא ועוני אודיעך חטאתיה'(

 נשאת ואתה לה' פשעי עלי אורהאמרתי
 הוידוי, חלקי בג' פתח סלה, חטאתיעון

 כסיתי לא עוני וגם אודיעך, חטאתיואמר
 אמרתי גם עוני, על גם להתודותשחשבתי
 תיכף נשאת אתה רק לה', פשעי עליאורה
 עון נשאת ואתה וזהו לבד, חטאתיבאמרי
 אלקים דברי ודבריו ע"כ, סלהחטאתי
 בית שו"ת ובס' יצחק. בית בס' עב-לחיים

 ב"ה:(, ר"ה הבית פתח )בהקדמתויחזקאל

 באופן הנ"ל הגר"א דברי שמביאראיתי
 תיכרת אחר פסיק שכתוב הטעםאחר,
 הנביא שנתן משום )ולא לה'חטאתי
 לבד "חטאתי" מהמלה אך וז"ל,לפסיקו(
 יכול לא כי ער בקרבו לבו כך כלנשבר
 והיגון המרירות מחמת יותר לדברעוד

 תיבות אחר הפסיק ובאה הלב,וכובר
 כאמצע, דבריו שנפסקו לומר לה'חטאתי
 לא עוני אודיעך חטאתי הכתובחש"א
 ואתה לה', פשעי עלי אודה אמרתיכיסיתי,
 אומרת זאת סלה, חטאתי עוןנשאת

 ולהודיע הדבר את לגמור חפץ הי'שבאמת
 שנעתקו אלא שבקרבו, והסשע מהעוןגם

 גם לו מחל לבבות הכוחן וה' מפיו,מילין
 בס' הגר"א עכ"ד לכר, "חטאתי"באומרו
 אחד מגדול שם והוסיף יחזקאל,בית

 נורא מה הנ"ל, הגר"א דברי עלשאמר
 דוד אם לבינו, אל שמים כשאנוהדבר
 מרוב הוידוי לנמור יכול הי' לאהמע"ה
 הקטנים לנו אפשר איך לבו,שברק

 בשויון הוידוי את ולשלש לכפולשבקטנים
 בעבירה בזה סרה עוד מוסיפים והננורוח,
 פה". בודוי לפניך שחטאנו חטא ה"עלעל
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 ולא הפה על רק הוא שלנו הוידוי כלכי
 עכ"ל. הלבמן

 התחיל דלמה לכאורה קשה עדייןוהנה
 שהוא חטאתי ולומר להתודות המע"הדוד
 שבמזיד כיון עויתי לומר הי"לשוגג,
 הרמב"ם בשיטת שכתבנו לפי"מ אבלעשה,
 לחוד המזיר על שגם לפי שפיראתי

 ומטעם פשעתי, חטאתי בלשוןמתויה
 חטא שאם זצ"ל מקאמארנא הגה"קשכתב
 של ברוח שוגג של פגם גם נירשוםבמזיד
 של ברוח פשע של פגם נירשם וגםהנפש.
 משוגג נמשך שהמזיד מטעם אוהנשמה.
 ואגב ד( א'. באות וכנ"ל מקודם בושנכשל
 )תשרי יששכר כני בס' מש"כ לעוררכדאי
 שמתודה פעם דבכל ט'( סימן ב'מאמר

 כי ותשובה וידוי של מ"ע לקייםיכוין
 במ"ע ובפרט כוונה צריכותמצות

 דגם שבדיבור מ"ע הוא וגםדאורייתא,
 עכ"ד. כוונה בלא יוצא אינו דרבנןבמצוה

 )ליוה"כ( העבודה ושורש יסודובס'
 חיוב גורל ורעי אחיי ראו כזה"לכתב

 תמיר התורה מן במ"ע האדם עלהתשובה
 לא לכן ביוה"כ עתה שכן וכל השנה,בכל
 רק מלומדה אנשים כמצות הוידוייהי'
 של מ"ע כמו ית"ש הבורא של מ"עקיום
 יחשוב הוידוי כל וקודם וציצית,תפילין

 מ"ע עלי מקבל "הריני בזה"לבמחשבתו
 כמ"ש ית"ש בוראי שציוני החטא וידוישל

 את והתודו נשא( )פ' הקדושהבתורתו
 עכ"ל. עשו" אשרחטאתם

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 התהה *, 4י4,% .ירה "4יל~ ללי4441 4ח4"" .4ש,א 44י4ואי
 הש41י

 תשר, האמשח נראה יין העתרו,, "העיה גאמת דהא נולייךעוניי, ,;ל,,,,1;, ,,;,,,,, ,,,,,;,,,, ,;,, .,,,,,,, ע4ש,הה יישטה,
 לקקדו" היןטדט1

 גענ,,ן ויאה באמש, ק1מוזעוח טש,הי תקינה ג1ך 1,, ש,
 רקמן הט"מ תמנה דיבא~יה במזהה, גק.1ה,.כ מתודת טעמא1מהאן
 קשיא גופא והיא ב0"1דה, ועתו תטוף שמא וקאמו91-זון

 דמעי
 מקום

 העונו, יין שהוא בגפניו, מצוה הגא והיגדיי ט,, דיומ פדו, מועילמה
 הוו תש.ע. י"כ,יה "פיה אהל שכייה, מה ויפ.ובו,,

 כתערי
 טש.רו

באמת,
 פלא;( דף מתא טס. אמת,,שתת



קיז וזמניםחגים

 קליערס שלמההרב
 ירושלים סלונים, אברהם ביתכולל

 ביו"ט הסיגריות מע"ג הכתב מחיקתבענין
 לדון יש ביו"ט סיגריות עישוןבענין
 הבערה מלאכת משום א. מלאכות, ב'משום
 מלאכת משום ב. בזה, דנו הרבהשכבר
 גבי על הנדפס הכיתוב שמוחק מהמוחץ

 נקטו ממחיקה להמנע כדי והנההסיגריות,
 א. דלהלן, עצות משני באחדהמעשנים

 שמקשקשים ע-י יו"ט מערב הכתבמוחק
 שמגעת 17דם מלעשן שפוסקים ב.עליו,
 ושורפת מעצמה הולכת והאש להכתבהאש
 כלל פשוט הדבר אין ולכאורההנייר,
 אלו. פתרונות ע"י להתירוהעיקר

 כלל בזה שייך אם לעיין ישוראשית
 והנה הנזכ'(. עצות )בלא מוחקאיסור
 איתא 7ג.( )שבת מלאכות דאבותבמשנה
 רעות, ג' בזה מצינו לכתוב, ע"מוהמוחק
 י"א לכתוב, בע"מ אלא חייב דאינוי"א
 על אינו אפילו לכתיבה מקום שמכשיררכל
 איזה שיש דכל וי"א חייב, לכתובמנת
 ש"כ ואכמ"ל. חייב, במחיקה תיקוןשהוא
 ליכא דאורייתא רמלאכה ודאי רירןבנידון
 מכשיר אינו לכתוב, מנת על זה ראיןבזה,
 איסור אך מתקן. ואינו לכתיבה,מקום
 אלו תנאים רחסר היכא גם יש אכתידרבנן
 לשבר אסור הגה ג' סעי' ש"מ סי'וכנפסק
 אע-פ אותיות כמין עליה שכתבעוגה
 מוחק. דהוי לאכילה רק מכווןשאינו

 מש-כ הביא ה"ב( )פכ"ג שמחבאור
 רב מדאמר רהוכיח היראים מיימוניתהגהות
 אין והא בכלים מסיקין רב אמריהודא
 בנין דאין אע-כ מהסקה גדולהסתירה
 שמח האור ע"ז וכתב בכלים,וסתירה
 שמבערו כיון לסתירה זה שייך איךולפלא

 נאמר האם ספר כמכעיר והוי וכו'לגמרי
 לגמרי וכשורף וכו' מוחק משוםדחייב
 או סותר משום שבת לענין מלאכהשתהא
 מדבריו למדנו מסתברא, לא ודאימוחק
 רק שייך מוחץ או סותר רמלאכתדס"ל
 מחק או שסתרו אלא קייפ הדברבאם
 עצמו הדבר בשורף אך שעליו,הכתב
 לסותר כלל זה שייך לא עוד קייםשאינו
ומוחק,

 ואי
 רב דאמר וכהא מדרבנן לא

 רמותר בכלים מסיקין רב אמריהודא
 לא רידן בנידון אף לדבריו וא"כלכתחילה,
 עצמו. הנייר ששורף כיון מוחק בזהשייך

 הרמ"א רברי על סקי"ז( )שםובמ"כ
 כתב מוחק דהוי וכו' עוגה לשברדאסור
 הדין בעיקר להקל מצדד מרבבהדברגול
 במקום שובר כשאינו עליו לסמוך וישהזה

 אכילה, דרך כפיו רק בידוהאותיות
 המ"ב דברי פי' א'( אות ס"א )סי'ובחזו"א
 תרי דאיכא משום אכילה ררךדהתיר
 יד וכלאחר לכתוב מנת על שלאדרבנן
 בתרי מותר ליה ניחא רלא רישאוהסיק
 להתיר יש דירן בנידון גם וא"כדרבנן,
 ניחא דלא רישא פסיק דהוי טעמאמהאי
 לכתוב מנת על שלא דרבנן בתריליה

 אכילה דרך ומוחק ששורף ידוכלאחר
 עיקר מיהו החזו"א סיים אךבשאיפותיו,

 וכמש-כ מוכרע אינו דרבנן בתריההיתר
 בגמ' מקור לו ואין סקט"ו( נב )סי'שם
 זכיתי לא ובענ"ד להחמיר, ראוי ומ-מוכו'
 סתם כי ואם יד כלאחר הוי מ"ט דיולהבין
 מ"מ אכילה דרך אינהמחיקה

 באוכליי
 כן

 שאוכלם שעליהן הכתב מחיקתררך



 ישראלאורקיה

 הוי ומ"ט שעליהם הכתב מוחקובאכילתו
 כלאחר הוי דלא בנידו"ר וה"ה יד,כלאחר
 המשנה דברי לפרש לענ"ר נראה ויותריד,

 דרך רבמוחק שמח האור כסברתמרורה
 רק ולא הדבר כל שמבער כיוןאכילה
 מ"מ אך כלל, למוחל זה שייך לאהכתב

 11, סברא ליה סבירא לא איש דההזוןחזינן

 זו. סברא מכח להתיר ליה הוידאל"כ

 ואם לב(, סעי' צח )סי' בקישו"עוכ"כ
 בדפוס או ככתב אותיות הנייר עלכותבים
 וכ"כ מחיקה. איסור גם איכא שורפווהוא

 לענין ב( אות משב"ז תקי"א )סי'בפרמ"ג
 בו שכתוב נייר גם ביו"ט טיטו"ןעישון
 מדרבנן מוחק דהוי לאסור ישאותיות
 סי' ח"ב מהרש"ג בשו"ת )וראיתיעכ"פ.
 שלא הוא המלאכה כוונת רעיקר שכתבמא
 ראוי שיהיה בשבת מקום ויעשהיתקן
 שאינה מחיקה וכל אותיות ב' שמהלכתוב
 מלאכת סוג תחת כלל נכנס לא זה אופןעל

 לקנח שלנו דבנידון ומינה וכו',מחיקה
 לית אותיות עליו שנדפסים נייר עםעצמו
 מה בזה יתיישב וכן מחיקה, משוםביה
 אש שמציחין ביו"ט מדקדקין העולםשאין
בנייר

 שכותביי
 וכפרמ"ג אותיות, עליו

 מוחק משום לאסור מבואר יו"טבהלכות
 ולפי נפש, אוכל לצורך אפילו התירודלא
 ביה לית גוונא האי רבכי שפיר אתיהנ"ל
 מה מאוד ותמהני עכ"ל מחיקהמשום
 על מדפליג לכתחילה אף להתירשכתב

 שכתב מברעזאן הגאון על ומדפליגהפרמ"ג.
 בנייר עצמו לקנח שאוסר בתחילהשם

 שנתלכלך מה כי אותיות עליושכתוב
 חשוב הקינוח ידי על האותיותבמקום
 דאף מבואר הנל כרמ"א והאמחיקה,
 מדרבנן אסור לכתיבה מקום מכשירכשאין
 בלא רמוחק ניחא אם אף וכןעכ"פ.

 בעצם חסר אסור לכתיבה מקוםשמכשיר
 חצי רק כעשה והוי המלאכהעשיית

 חצי גם אסור מדרבנן מקום מכלמלאכה,
 וכן לחוד, מניח או לחוד כעוקרמלאכה
 מדרבנן(. הפחות לכל אסור אחת אותכותב

 נחזי להחמיר לחוש דיש דנתבארואחר
 דלעיל. פתרונות על לסמוך אפשראם

 על מעריו"ט הכתב שמוחקים מה א.פתרון
 בתוספתא איתא הנה עליו, שמקשקשיםידי

 ומחקה ספר ע"ג דיו נפלה ז'( הל')פי"כ
 אותיות ב' לכתוב כדי במקומה ישאם

 וכתב ט', סי' פ"ז הרא"ש והביאהחייב,
 דיו טשטוש מחיקת על גם דחייבעפים
 נמי פסק וכן אותיות, מחיקת על רקולא

 לא וא"ב הל"ט, שבת מהל' פי"אהרמב"ם
 האותיות על שמקשקש מה מידי ולאאהני

 אסור ריו טשטוש גם דהאמעריו"ט
 הרמכ"ם על ספר קרית )ויעוייןלמחוק.
 צד יש שעוד הרמכ"ס מדברישמדייך
 אותיות. מבמוחק דיו טשטוש במוחקחמור

 מנת על דוקא להיות צריך אותיותדבמוחק
 אם דסגי דיו טשטוש מוחק משא"כלכתוב
 ב. פתרון לכתוב(. כדי המחק במקוםיש
 האש שמגעת קורם מלעשן שפוסקיםמה

 ושורפת מעצמה הולכת והאשלהאותיות
 שליט"א וינכרג הגרי"צ כזה העירניהנייר,
 למאן שהקשה מ"ב( )כ"ל הנימוק"ימרכרי
 בידים דכאילו חציו משום אשדאמר

 חשיכה עם שרינן היכי א"כהבעירו.
 ונגמרת הולכת והדלקתה הנרות אתלהדליק
 כמדורה האור את מאחיזי, וכןבשכת
 הרי ולפי"ז כשבת הדלקתה ונגמרתוהולכת
 בשבת, בעצמו הוא הבעירה כאילוהוא
 וכמאן אתחיל שבת מערב אתחיל דכיותי'

 בההוא מעיקרא בידים ואגמריהדאדליק
 וא"כ חשוב. איסור ביה דליתעידנא

 כאילו הוא הרי ביו"ט שמדליקבנידו"ד
 בשעה מעיקרא בירים ואגמריההדליק

 בידים דמוחק דכמאן נמצא וא"כשהדליק,
 ונמחק. נשרף שמאליו ולאהוא
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קכא ומשפטצדקה

 הכהן צבי אברהםהרב
 ברק בני בעיה"ק ור"מ צדקמורה

 ערוכה.. 1.הלכה מברכים. .כיצד אברהם. .ויצבבעמה.ס

 אחר בשליחות שצילם בתמונות צלםזכויות
 לצלם שהוזמן לצלם אםנשאלתי,

 של העתק לאחרים למכור זכות ישאירוע,
 לסרב יכול אם וכן האירוע, מןתמונות
 לבעה"ב. התמונות אתלתת

- לבעה"ם שייך כשהפילםא.  
 כלי בשבח קונהאומן

 "נתן ע"ב: צ"ח בב"7 במתניתיןשנינו

לאומניי
 נתן לשלם. חייבין וקלקלו, לתקן

 וקלקל, לתקן ומגדל תיבה שירהלחרש
 שנו לא אס', רב אמר ובגמ'. לשלם.חייב
 לנעץ ומגרל תיבה שידה לחרש שנתןאלא
 אבל ושיברן, מסמר בהן ונעץ מסמר,בהן
 תיבה שידה לעשות עצים לחרשנתן

 ומגרל תיבה שידה מהן ועשהומגדל,
 קונה אומן טעמא, מאי פטור.ושיברן,
 כלי".בשבח

 כתב: ר' ס"ק ש"1 סי' החושןובקצות

 קונה דאומן קנין בהאי להתבונן"וראוי
 הוא, וכשלו ממש קנין קונה אםכשבח,

 ודיכא עבדא, כהאי לבעה"ב ליה איתמאי
 היכא שכירות, מרמי יותר שוהדשכח
 ואי מרמיו. בפחות בעה"ב ליהמסלק
 בפסיקה בעה"ב ממנו קנה דכברמשום
 שלא דבר ה"ל הא השבח, עבור לושפסק
 שבחא בעה"ב וקונה חוזר ואיך לעולם.בא

 לו ליחן רוצה אינו האומן אםדאומן,
 מיד קנה דלא כיון שכירות, ברמישבחו
 לעולם. בא שלא דבר רס"ל ועורהאומן,

 שבחא האי דודאי העיון, אחר נראהולכן
 כלי, בשבח קונה דאומן והא הוא.דבעה"ב
 אלא ממש, כשלו להיות גמור קניןאינו
 לקרושי בגויה ליה ראית הוא קניןקצת

אשה".

 כדברי לפרש שב בנתיבוה"מוכ"כ
 על שעבוד לענין רק שקונההרשב"א,
 דעתו אין נתקלקל, שאס לענין וכןשכרו,
 אם אבל בהיזק. להתחייב לבעה"בלהקנות

 ושבחו הכלי שייך וראי נתקלקל,לא
לבעה"ב.

 את נותן בעה"ב שאם פשוט,לפ"ז
 את קנה הבית שבעל או לצלם,הפילם
 שייכות האירוע. לפני הצלם מןהפילם

 הפילם גבי על הצלם שצילםהתמונות
 שעכור אלא בדן לצלם ואין הכית,לבעל
 רשות שום לו ואין שכרו, תביעתלענין
 את לעכב או התמונות מן העתקלעשות
 בחינם. ברשותוהתמונות

 הוסיף - לצלם שייך כשהפילםם.
 טשלו גופךהאומן

 פועל "מציאת ע"א: י' בב"מאיתא
 שאמר בזמן אמורים, דברים במהלעצמו.

 עדור היום, עמי נכש - הבית בעללו
 עמי עשה - לו אמר אבל היום.עמי

 הבית בעל של מציאתו היום,מלאכה
 הוא. הבית בעל כיד ירו פועלהוא...
 אפילו בו לחזור יכול פועל רב,והאמר



 ישראלאורקככ

 הדר דלא כמה כל ליה, אמר היום.בחצי
 ביה, הדר כי הוא. הבית בעל כידביה,
 בני לי כי - דכתיב הוא, אחרינאטעמא
 עברים ולא הם, עבדי עברים,ישראל

לעבדים".

 לדף כ' סי' )לקוטים איש החזוןמפרש
 אע"ג בפועל, קנין זוכה "בעה"ב ע"א(:י'

 יש חזר, שלא זמן כל מ"מ לחוור,דיכול
 בגויה. קנין לבעה"בלו

 אם הבית, בעל עבור זוכה שפועלהרי
 בעה"ב, כיד רירו במלאכתו, כלולהדבר

 היה ולכאורה זה. לענין לבעה"ב גופווקנוי
 שנוסף בשבח שגם לפ-ז, לומרמקום
 יזכה כתוכו, שנדפסה התמונה ע"יבפילם
 שלו. הפילם גוך אם אף לבעה"ב,הפועל

 שם הנתיבוה"מ דכתב אינו, זהאבל
 האומן: של הם הסממנים שאם ג',ס"ק
 גוף יצאו ובמה לבעה"ב, נקנה"במה

 הן. האומן של ועדיין מרשותו,הסממנין
 קונה אומן דאין רס"ל מאן אפילודודאי
 הכלי שנשבח בשבח דוקא דיינובשבח,
 האומן הוסיף אם ודאי אבל בעה"ב.של
 דהא לבעה"ב, נקנה לא משלו, נופךאינה
 ע"י במזכה רק לאחר, בשלו זוכה ארםאין
 הא קנה, במה לו, מקנה אם ואפילואחר.
 קנה". לא מוכר ברשות לוקח שלכליו
 יזכה איך לצלם, שייכים כשהפילםוא"כ

 בפילם. התמונות שדשביחו כשבחבעה"ב

 הקצה"ח מדברי גם להדיא עולהוכן
 היה מעיקרא שאם ליה. רפשיטאהנ"ל,
 אף לקנותו, יכול בעה"ב אין הפועל.של
 דשלבל"ע. דהו"ל דמים, לו פסקאם

 פועל דמציאת הנ"ל לדין דמיולא
 רבית לבעל שזוכה התם דשאנילבעה"ב,

 כשקונה לעשות יכול שפיר וזהמעלמא,
 הבית. בעל כיד שידו כיוןהחפץ,

 מראש דכית בעל ישלם אם אףולפ"1,
 שייך רלא מהני, לא התמונות עללצלם
 שהוא כיון התמונות. שבח עלקנין

 את בעה"ב יקנה אם )ורקדשלבל"ען
 שייכות התמונות יהיו שוב עצמו,הפילם
 לעשות הצלם ויכול א'(, באות וכנ"ללו,

 לאחר למוכרן מנת על התמונות מןהעתק
 יכול אם 2. ובהערה ה' אות להלן)וראה
 לבעה"ב(. התמונות את לתתלסרב

 - האירוע לאחר בעה"ב שילםג.
 השכירות בעה"בפרע

 את לבאר כתב ר' ס"7 שםכנתיבוה"מ
 שאחר שכתב, ג' סס"ק שם הש"ךדברי
 שעשה )לאחר השכירות כעה"בשפרע
 מהני לא שמדרבנן אף לגמרי, 7נההחפץ(,
 בכה"ג שייך רלא במטלטלין, כסףקנין

 בעליה. חטיך נשרפו לו שיאמרהחשש
 באונס. שישרף חיישיגן אם נפשך,דממה
 בעה"ב שפרע לפני באונס נשרף שאםכמו
 לאומן לפרוע חייב היה השכירות, דמיאת
 באונס נשרף אם גם כך השכירות, דמיאת

 האומן אין השכירות, דמי את שפרעלאחר
 חיישינן ואם לבעה"ב. להחזירםחייב

 שליט-א, י-ך אררן רבי הנאון העירני1.
 סיטומחא, מטעם דמהמ די.ל ביק, בם פהריין
 סיטומתא אם האחרונים, במחלוקת דתלוי~י-ל
 סי והנחיבוה,מ הקצה.ח דדעח בדשלבל.ע,מהני
 ח-א רעק,א בש~.ת וכב מהני, דשאר-א

 ב ס-ק ס-ו סי' תו-מ חח,ס בשו-ת אכלקל.ד. ס-
 מכלל ועב-פ מ. ס"ק שם בפ-ח הו.ר דמהני,נוקט
 הרב והגאון קי.ל. לנמר האומן ויכול יצא, לאספק

 מדביי העיר שליט"א 1ילנרברג משהאברהם
 מהת לא דמעות מ"א, סי' חו,מ שי,המהר-ס

לסיטומתא.



קכג ומשפטצדקה

 יקנה אם אפילו ואבידה, בגניבהשישרף
 רמי פירעון ע"י החפץ אתבעה"ב

 לשלם האומן יתחייב מ"מהשכירות,
 וא"כ הפ. שכר שומרי האומנין רכלדמיו,
 נשרפו לו לומר ממ"ג האומן יוכלבאונס
 לא בלא"ה ואבידה ובגניבה בעליה,חטיך
 באומן שייך שלא וכיון כן. לומריוכל
 בעליה, חיטיך נשרפו לו שיאמרהחשש
 קונה. שכסף תורה, דין עלאוקמוה

 למהר לאומן, כעה"כ שילם אםלפ"ז
 וה"ה בשבח. זכה החפץ, את כברשהשביח
 אחר לצלם הכית בעל שילם אםבנ"ר,

 ביר שעודן אף בתמונות, זכההאירוע,
 בהן להשתמש רשות לצלם ואיןהצלם,
 לבעה"ב. מלחיתן להמנע אולצרכיו

 לקחת רוצה אינו געה"ב אםד.
החפץ

 "אמר ח': סעי' של"ג סי' בש"עפסק
 ממך, ואקחנו פלוני דבר לי עשהלאומן
 לקחתו, רוצה אינו ואח"כ האומןועשאו
 חייב". יפסיד, יקחנו לא שאם דברוהוא
 ס"ק ק"ד כלל הראש כשו"ת דבריוומקור

 המצוה "חייב הטעם: מבואר ושם1',
 דינא משום הפסדו, כל לאומןלפרוע
 ולא חמרין אהלכו דהוה מידידגרמי.
 לחה, שדה ומצאו פועלים תבואה,מצאו
 ע"ב(, ע"ו )ב"מ משלם שכרם להםנותן

 נמי, והכא היום, מלאכת הפסידו ידושעל
 הפסיד". דבורוע"פ

 מסרב הבית בעל שאם פשוט,לפ"ז
 ע"פ הצלב שצילם התמונות אתלקחת

 כפי לצלם לשלם אותו כופיםבקשחו,
 סיגיהם.המסוכם

 לתת רוצה אינו האומן אםה.
החמץ

 הגלם הזמרי שאם כ', כאותלמשנ"ת
 את קונה הבית בעל אין לאומן,שייכים
 עולה ציוויו, ע"פ עשאו שהאומן אףהחפץ,
 את לחייב א"א שבכה"ג גם,לכאורה
 הביתר. לבעל החפץ את לתתהאומן
 שאין דנ"ר, כהא האבד בדבר אםויל"ע

 יוכל אחרות, תמונות להשיגאפשרות
 נראה זה והנה וכמה. לשלם לתבעובעה"ב
 חייב שבעה"ב מסה ללמוד דאיןפשוט,
 לקחת רוצה אינו כשהוא לאומן.לשלם
 וחייב לו, שהפסיד התם, דשאניהחפץ.
 אלא הפסד, אינו בנ"ד אבל דגרמי.מדינא
 גרידא. הריוחמניעת

 מהא לשלם, חייב דאעפ"נונראה
 האי חמא, רב "אמר סע"ב: ע"גדבב"מ
 ליה למיזבן לחבריה זוזי דיהיבמאן

 ליה משלם ליה, ובין ולא ופשעחמרא.
 אמר רזולשפט. אפרוותא אזילכדקא
 זביר דרב קמיה לשמעתא אמריתאאמימר,

 הני חמא, רב קאמר כי אמר,מנהררעא,
 יימר מי לא, זה ביין אבל סתם, בייןמילי

 אפילו אמר, אשי רב ניהליה, ליהדמזבני
 היא, אסמכתא טעמא, מאי לא, נמיסתם

 שנא מאי אשי ולרב קניא. לאואסמכתא
 אשלם אעביד, ולא אוביר שמ רתנן,מהא

 כידו. לאו הכא כידו, התםכמיטכא.

 שולביץ יעקב רבי הגאון העירני2.
 ריס לקהוים חו,מ איש החזון שלדעתשליט-א,

 אח לספק ח-ב ה5ץ, לו ל50, חבירו עם השסקט',
 אפשר צילב, כשכבר לדבריו ואש עליו, שפסקמה

לכופן

 לס5-

 איש החזון לדברי גם ועכ,פ התמונות.
 הצלם חייב גמה ך. באות שנתבאר צמה נפק-מיש

 התמונות. את השמיר אםלשלם.



 ישראלאורקכד

 א' ס"ק קפ"ג סי' הנתיבוה"מוכתב

 ל"א, ס"ק קע"ו ובסי' 1' ס"ק ש"וובסי'
 בו( לחזור )דא"י קבלן בכל הדיןדכ"ה
 אף במיטבא, משלם עשה לא שאםבשכר,
 עי' החיוב ובטעם ריוח. מניעת רקשהוא

 דהוא התוס', ע"פ שפבנתיבוה"מ
 שכל דגמ', משו"ט משמע ומ"ממתקנ"ח.
 בגוונא רק ולא תקנו, בידו שהואכה"ג
 טעם שם בשטמ"ק הריטב"א ובשםדהתם.
 משעבר עליה, דסמיך הנאה דכההואאחר,
 נראה דטעמים שני ולפי להתחייב.נפשיה
 רוצה אינו אם לשלם, הצלם אתלחייב
 הב"ר וישומו שצילם. התמונות אתלתת
 תמונות להציל כדי לשלם מוכניםכמה

 יחייבו. וזה מכליון,החתונה

 סי' חו"מ חו"מ חת"ס בשו"תאמנם
 כתב: ה' ס"ק היוצאים בדיניםקע"ח
 דאו פירות לו ליקח לשלוחו מעות"הנותן
 וביטל כלום קנה ולא לו והלך וישבסחורה
 לו אין ברור, זה של הזיקו אין אםכיסו,
 ברור, זה של הזיקו אם אבל כלום.בו

 ולא ופשע בודאי זה על יכול היהוהשליח
 שחייב הנ"ל מהריטב"א מבוארעשה,
 מ"מ לו. מודים הפוסקי' כל ולפע"דלשלם.
 במרדכי וכן להדיא, כן מצאתי ולאהואיל
 כן קצת משמע לא קט"ו סי'דב"ק

 עליו כשקיבל רק שחייב שם,)שמשמע
 כן על יעשה(, לא אם לשלםבפירוש
 עכ"פ". ולבצע לפשר אראה לידיכשיבוא
 קצת. לפשר יש לדינאוא"כ

 ?ק-זח "קיק היא ה"-קו ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 "שעו קה"ןה ה",?ו הקקןן -ץ,, מטקה נתש,טן וקותה האוני3ע
 1-ל,ללמוך,נ, מתאוועשקה,,

 -י,"דק הק,י,?הץןח,,ייוח הע,קה,ה,"

 קיגלי ,קקה ,ק ק"לק יהל יחק 4",חל רקיק?ייני
 04 ליעה ה"",ק

 ' י,,,,ף.,י,זץיןי"1, ,,,,,,, , ,,, , ,, ,,,,, ,,, ,,,, ,,,,, י"ל, ק? ?ון, קץ"1 קקה קידן



קבה ומשפטצדקה

 בייניש פ. חייםהרב
 תורה ושיעורי מדות בהלכה, הזמנים שנים, שבתותמח"ט

 בתערובת הגרלה כרמיםקניית
 הגרלה, כרטיסי שני קנה ראובןשאלה:

 לא ועדיין חבירו, עבור ואחד עבורואחד
 של ומהו שלו הכרטיס מהו בדעתוסיים
 ונשאלת בגורל עלה מהם ואחרחבירו,
 עלה שמספרו הכרטיס שייך למיהשאלה
 ?כגורל

 בתערובת ברירהדין

 הדברים מפורשים לכאורהתשובה:
 שאמר הארץ "עם יב(, ו, )דמאיבמשנה
 גלוסקין לי קח יוק, אגודת ל' קחלחמר
 ופירשו ופטור". סתם לוקח -אחר

 ב לז, כעירובין הגמ' עפ"יהראשונים

 ירק לקנות לשוק הולך החבר שהיהרמיירי
 אגודה ג"כ לי קח ע"ה לו ואמרלעצמו
 ולא סתם, אגודות שתי חבר ולקח ירקשל
 פטור - הארץ לעם וזו לי זופירש

 דיש הארץ. לעם שנותן אותהמלעשר
 היא שזו הארץ, לעם כשנותנה -כרירה
 חבר ואין לצרכו, מתחילה שלקחאותה

 בשלו".מחליפה

 יכול דידן בנידון גם לכךבהתאפ
 לחבירו ליחן בכרטיסים המחזיקלכאורה
 משום הכרטיסים, משני אחד רצונוכפי

 למפרע הדבר והוברר ברירה ישדאמרינן
 משעה היה שלו לו שנותןשהכרטיס
הראשונה.

 לא דירן רבנידון ולומר לחלק ישאמנם
 דמאי בתערובות רק כי ברירה דיןשייך

 הירק אגודות שאין הנ"לבמשנה

 על מקפירים שאינם וכןמסויימת,
 לזה ואחת לזה תהיה שאחתהתערובות
 מצד הספק שאין משום ברירהשייך
 עצמו מצד הספק אלא שלנו ידיעהחסרון

 פרטי דבר על הבעלות נקבענו לאשמעולם
 לכל יש התערוכות שבכללות אלאומיוחד,
 לומר בברירה ותלוי אחר, -אחד

 זה. הוא שמתחילתו הדברשהוברר

 דבר הוא כרטיס שכל כאןמשא"כ
 ודם במספרם( נבדלים )שכןמסויים
 האחר בודאי א"כ התערובות, עלמקפירים

 אלא חבירו, עבור ואחד עצמו עבורנקנה
 וכך חבירו, של ומהו שלו מהו ביורשלא

 ומיוחד פרטי כרטיס אחד לכל יששבפועל
 מכתי בית בדין א נו, נדרים ריטב"א)ראה
 שבהם, הפחות לו נותן לך, מוכראני

 לו שמכר שזהו הדבר שהובררשכתב
 שו"ת וראה מתחילה, המכר חלועליו

 מצד ספק והוא פב[, סי' ח"ברשב"א
 אמרינן לא דא וכבגון שלנו, ידיעהחסרון
 )ראה ברר. שלו ראת יימר דמיברירה,
 סי' או"ח הת"ס ובשו"ת א ל, תמורהתוס'
 שערי ע, סי' יו"ד אפרים בית שו"תקכט,
 כב(. פרק ג שעריושר

 שניהם בין כאן שנוצרה לומר איןגם
 רמאי דבמשנה הכרטיסים, כשנישותפות

 היה שותף היה אם שכן שמ משמע לאשם
 ללא האגודה את האוץ לעם ליתןאסור

 כדין. תרו"מ תחילה ממנהשהפריש



 ישראלאורקכו

 המוחזקזכיית
 מסויים דבר דהוי כיון כאן לזמרונראה
 זכה שלי לומר המוהזץ ריכולאמרינן
 בית ב( )קח, מנחות וכבגמ' לא,ושלך
 נפול, מראהו - ונפל לך מוכר אניבביתי
 מראהו - ומת לך מוכר אני בעבדיעבד
 מחבירו המוציא דהוי שם ופרש"ימת.
 בבתים, מוחזק שהמוכר הראיה,עליו

 חו"מ בשו"ע להלכה הדבריםוהובאו
 יב.רי"ד,
 המפקיר איתא ב( )יח, בכורות בגמ'גם
 ומתה בעדרו והניחו בעה"ב אצלטלה
 לומר בעה"ב יכול בעררו אחתבהמה
 והמוציא מוחזק דהוי מתה שלךלמפקיד
 הדברים והובאו הראיה. עליומחבירו
 ב. שיז, יו"ד בשו"עלהלכה

 יג, ר"ג, חו"מ בשו"ע ברמ"א גםוראה
 כגון מסויים דבר ]המורישן לו נתןוז"ל
 מהם אחד ונאבר החביות בין אחתחבית
 שם הגר"א וכתב עכ"ל, המקבל עלההפסד
 שם, ובכורות מנחות מגמ' הדבריםשמקור
 הרא"ש שלדברי שכתב שם בש"ך)וראה
 שאינו דבר הוא חבית טז ז,גיטין

מסזייפ(.
 נתן אם וז"ל כתב רצב, בסי' רמ"אגם
 בו וכיוצא זהב של טבעיות להוליך%

 יכול מהם אחר ונאבד שלו עםוערבן
 שלך דלמא מוחזק לשאינו לומרהמוחזק
 שמקור הגר"א כתב שם וגם עכ"ל,נאבד

 הנ"ל. בכורות בגמ'הדברים
 הקונה דירן: בנירגן איפואנמצא
 להחזיק יכול הגרלה בכרטיסיהמחזיק
 וליחן הזכייה, נושא הכרטיס אתלעצמו
 לא חבירו ]ואם השני, הכרטיס אתלחבירו
 מדברי הכרטיס. דמי את עדיין לופרע

 לסרב שיכול משמע יט ריח,הממ"ע
 בדמים, מוחזק שהוא משום לולפורעו
 כחב 1 חלק יא נתיב ירוחם ברבינואולם
 לו[. לפרועשחייב

 שזכתהתערובת

 למכירת באוטומט קנה ראובןשאלה:
 ועבור עבורו משקה, פחיות שתימשקאות
 שכל מכוונת היתה המכונה כאחד,חבירו
 כבונוס מוציאה היתה פחיות עשרהכמה
 למי השאלה ונשאלת חינם, נוספתפחית
 ? שיצאה הנוספת הפחיתשייכת

 קיים זאת לשאלה מענהתשובה:
 והובא ב, צח, כתובות בגמראלכאורה
 היה ראם ח, קפג. חו"מ בשו"עלהלכה
 המוכל לו והוסיף וקצוב ידועהשער
 חולקים והמשלח השליח - מדעתולשליח
 דהשליח לומר יש נמי הכא א"כבתוספת.
 קיים היה זאת כל אולם חולקים,והמשלח
 לבד, המשלח עבור קונה היה השליחאילו
 גם קנה והשליח מאחר רירן בנידוןברם
 לאיזה ספק, לנו שקיים הרי עצמו,עבור
 לפחית הנוספת, הפחית הצטרפהפחית
 להפחית )כלומר חבירו של לפחית אושלו

 התבררה או שלו שהיא אח"כשנתבררה
 חבירו(. של שהיאאח"כ

 למקרה בניגוד - עשר במקרהוהנה
 - הגרלה כרטיסי תערוכות של לעילהנזכר
 ובכנון מסויים, דבר אינם המשלהפחיות
 המשנה לדין לכאורה חוזרים אנודא

 ברירה דאמרינן שם, דמאיבמסכת
 איזה להחליט השליח שלוכאפשרותו

 ואמרינן להמשלח ליחן הפחיותמשני
 הראשונה. משעה היה שלו -ברירה



קכז ומשפטצדקה

 דברי הפ לנגדינו העומד דבראמנם
 בענין כדי ד"ה א סו, גיטין בגמ'התוס'
 חביות מאה לפלוני תנו שאמר מרעשכיב
 השכיב מחביות תלך והחמיצו מייני,יין

 כרש"י( )ודלא חשבון לפי ההפסדמרע,
 הלנה "אם והסביר שם, הרא"ש סוברוכן
 חללו נתברר לא חביות עשר בחביותיולו

 היין". בכל שותף הוי הלכךמעולם

 שיר, סימן הדשן תרומת בשו"תגם
 )הובאו הנ"ל הראשונים עפ"יכתבו

 י( רעב, חוש שו"ע הגהת ברמ"אהרבריכ
 על להוליכו מעות לו נתן אםוז"ל

 מקצת ונאבדו מעותיו עם ונחנןאחריותו
 עכ"ל המעות ערך לפי ההפסדהמעות
 טלה למפקיד דמי ולא שם כתבוהטעם
 טלה בין קפידא דיש ב( יח,)מנחות
 את לידו שיבוא מקפיד אחד וכללחבירו,
 טבי כולם שהם בזהובים משא"כשלו,

 לידם שיבוא כלל אינשי קפדי לאותקולין
 זהוב כל על כולם שם וא"כ שלהם,את

 נפסד. שלך למימר שייך ולאוזהוב,

 אמרינן דמאי במשנה מדועויל"ע
 ולא הראשונה, משעה היה שלוברירה,
 תנו לו באומר שם גיטין בגמרא כןאמרינן

 אלא מהחביות, חלק והחמיצו מיינילו
 החשבון, לפי מפסיד שם התוס'לדברי
 למקבל וניתן ברירה ג"כ נאמר לאמדוע
 שהחמיצו. החכיותאת

 נפ7"מ שקיימת דבמקום לנמרונראה
 אפשר כי ברירה אמרינן לאממונית
 דאורייתא איסור והוי בכך ממוןשמחסרו

 ברירה, אמרינן לא ובדאורייתא גזילהספק
 אין מהברירה רכתוצאה דמאי במשנהולכן

 בגמ' אולם ברירה, אמרינן ממוניתנפק"מ

 לתת ויוכל ברירה נאמר אם שםגיטין
 הרי שהחמיצו החביות אתלהמקבל
 ממונית. נפק"מ וקיימת ממוןשמפסידו

 רבע מגיע דלמשלח איפואנמצא
 עפ"י והטעם פחית, רבע כלומרמהזכיה

 לומר ביכולתו דהשליח לעיל שכתבנומה
 לך מגיע לא זכתה שלי הפחיתאילו

 וכתה שלך הפחית ואילו כלום,מהזכיה
 מאחר אולם פחית. חצי מהזכיה לךמגיע
 כל הרי זאת. לידע באפשרותינושאין

 לפי והריוח אחת פחית הם כאילוהפחיות
 פחית. רבעחשבון

 דרמ"א בזה לדון יש להלכהאמנם
 לו נתן וז"ל כתב יג( )רנג, שו"עבהגהות
 בין אחת חבית כגון מסויים דבר]המוריש[
 על הנופסד מהם אחד ונאבדוחביות
 הרשב"א מרנרי ומקורו עכ"ל.המקבל
 מסויים דבר הינן רחביות א, סו,בגיטין
 )וכן הנבלל דבר יין, לו הקנה אם1ר7
 חשבון, לפי ההפסד התרה"ד( בדברימוכח
 ראה שם, בגיטין הרא"ש דברי עלוחולק
 הוא שכן אומרים ויש שם, ובש"ךבב"ח
 ובדרישה נתנאל בקרבן ראה הרא"ש,דעת

 אלא ממש לחביות איננה הרא"ששכוונת
 ממש ובחביות חביות, עשר בשיעוריין

 של כולו ההפסד מהחביות חלקכשהחמיצו
 מוחזקים. הינם דהיורשיםהמקבל,

 דבר הינה המשקה פחית לכךבהתאם
 להחזיק ויכול מוחזק, הינו והשליחמסויים,
 שיש לא )אם המשקה פחית אתלעצמו
 היתה שלא שבזמנם, יין חביות ביןלחלק
 לא שבהם היין וגפ גמורה, אחידותבהן
 שקיימת משקד בפחיות משא"כ אחיד,היה
 חציה. את וכלומר כבמעות( אחידותבהן



 ישראלאורקכה

 פולק אליעזרהרב
 ירושלים אריה תפארת כוללראש

 חצירו מוכת ע"נבניה
 שהחזיק שפז היא: הסוכות חג לקראת ובפרט דינים בבתי הנפוצות השאלותאחת
 רוצה או זו. סוכה על מרפסת להוציא שכנו רוצה ועכשיו המשותפת, בחצר סוכהלעשות
 לכולם(. מקום מספיק שאין )כגון חברו שבנה מקום באותו בחצר למטה סוכהלבנות
 "חצר שזה שכיון השני טועז ומאידך שנים. כמה זה בשטח שהחזיק טועןואחד

 בשווה. שווה הסוכה שטח לחלוק ויש כמותך, סוכה לעשות גם זכותיהשותפים-

 עוד קנו ואח"ם בחניה, החזיק שאחד ממוניות, בחנית גם דינים בבתי שכיח זהדיון
 כטה החזקתי טועז והלה מקום. באותו רכבם להחנות גם רוצים והם מכוניותשכנים
 שיפצה או תורנות, )ולעשות נשווה לחלוק ויש השותפים חצר שזה טוענים והםשנים,
אותם(.

 בבנין קרקע בקומת דר ואובןשאלה:
 מחצר חלק וגידר וריצף קומות. כמהבן

 זה, לשטח מסביב גדר ועשההמשותפת
 עושה וגם השנה, ימות בכל כחצרוומשמש
 בזה והחזיק שנה, כל זה מקום עלסוכתו
 לו( שמכרו טענה בלי )אבל שניםהרבה
 השכנים כל קבלו רבות שניםואחרי
 לבנין כניה תוספות לעשות אישורמהעריה
 מעליו לבנות רוצים השכנים וכל)חב-ע(
 לנו יש משותף רכוש שהוא כיוןוטוענים
 כולם בשוה שוה הסוכה בשטחלחלוק
 וראובן קוים. בנה שהוא לי ומהשוים,
 שנים הרבה כבר חזקה לו שישטוען
 זה שטח לי נקנה וכבר זו. ובסוכהבשטח
 הנותר השטח על ורץ חלוש בכללואינו
 חלוקה. לעשותאפשר

 ממחברי שכמה שאע"פ נראהתשובה:
 תשמישים חוקת לדין חזקתו חישבוזמננו
 והתוס'. הרמכ-ם במח' שתלוי כתבוולכן
 חזקה שום לו אין ולכו"ע כן אינולענ"ד
 שרוצה כיון טענה. עמו שאין חזקהדהוי

 מאחרים ולמנוע הקרקע על"בעלות"
 "חזקת ככלל זה אין שם,להכנס

 - חזקה בנה אין ולכו"עתשמישים"
 שמכרו שטוען טענה עם ג"ש היהאא"כ
 לא ק"מ בסו"ס והשו"ע השטח. אתלו

 בשותפות מחלקו יותר שגידר באופןסיירי
 וכדלהלן.-

 תשמישים בחזקת ראשוניםמחלוקת

 תשמישים, בחזקת הראשוניםנחלקו
 והחזיק חבירו בכותל קורה שתקעכגון

 )שו"ע חבירו בכותללהשתמש
 עליו לתלות זיז תקע אוקנג,טו-יז-כ(.

 סולם העמיד או קנג,ב(. )שו"ע דבראיזה
 ישפוך שלו שמרזב החזיק או יג(.)שם

 חזקה שהוי והגאונים הרמב"ם דעתלחצרו.
 והטעם טענה. ללא ואפי'"לאלתר"
 לכל ל"ד ולכן מחיל. מדשתךדאמרי'
 שטוען "טענה" וגם ג"ש שכעי'החזקות
 התוספות בעלי דעת אבל ירש. אושקנה



קכט ומשסטצדקה

 וטענה. ג"ש בעי' כאן שגם ועודוהרא"ש
 הגמ'(ן. סוגית בביאור)ונחלקו

 )סי' הרמב"ם דעת הביא המחבר להלכה:1.
 קנ"ד,זי ובסי' וקורה, מרזב כזיז ט' ו' ב' סערקנג
 ובסעי' אורה, ולחזקת ראיה להזק חלון חזקתלענין
 להעמן קנה,לה ובס" חלון. מחילה חזקת לערןיב

 את המזיק דבר כביתו לעשות )שהחזיק נזקיןחזקת
 דעות הנ"ל הסעי' בכל הביא הרמ"א אמנםתכירו(.
 כחולקים. שנוקט לכאורה נראהכחולקים
 להורות דראוי הרמ"א כתב קנה,לה כסיאמנם

 דהכרעה )צ'ט( והגר"א הט"ז ודעה הרמב"ם.כדעת
 )קנג,לב( הממ"ע אמנם הנ"ל. הסעה כל על קאיזו

 זה שאין הרמ.'א הכרעת בביאור לבארהאריך
 קנ"ה בסי שם לרין דווקא קאי אלא כלליתהכרעה
 הממע"ה גקטינן פלוגתא דהוי משום תקין,לענין
 עשו לאסור רוצים ואנו בשלו מוחזקדהמזיק
 להוציא אין כזה תבירו. שמדק משום בביתולעשות

 בתוך צרכיו לעשות עליו לעכב וא"ימהמוחזק
 לא חכרו של כתוך שעושה כשתמישיס אכלשלי,
 דאדרבא הסמ"ע כתב )בתחילה הדין. הרמ"אהכריע
 דלף כתב בסוף אמנם מוחזק שהבירו איפכאנראה
 החזיק אם נחלקו גופה יה שעל כנראה זהברירא

 מה כתכ לא והסם-ע מוחזק( גריה הוא אזכתשמיש
 אמנם מוחזק. חשיכ אינו אחד כשאף זה בספקהדין
 עמו, ומסכים הסמ"ע דברי הביא )קנגוא(הש"ך
 גבר. דאלים כל אמרה שלכןוכתב

 כתב )קנג,לב( בסמ"ע תלון: חזקתולענין
 נזקים לחזקת שרומה מרמ"א שמשמעכתחילה
 וא"ב חכירו מאויר נהנה ורק בחלון מוחזקשהוא
 שתשיב וט-ל בו חוזר בסוף אך וטענה, ג"של"ד
 תשיב ראיה היזק בו שיש כיק תבירו בחוךעושה
 קרקע.חסרון

 בדעת להכריע כתב קנג,יג( )ביאוריםבנתיבות
 שלו בתוך שעושה "דבהרחקות אחר: ביאורהרמ"א

- להבירו שמזיקרק  כאומר דהוי סגי במחילה 
 שבא ומזחילה בזיז משא"כ והפטר". כסותי"קרע
 קרקע קנין רבעי להכריע דעתו חבירו בשללהחזיק
 דהיינו וטענה שנים ג' רבעי כתב ולכןלפירות
 בקנין"_ שקנהשיטעון

 זה דינים, ב' יש חלון שלעמן כתבועוד
 רק היינו לאלתר חזקה שמהני הרמ"אשהכריע
 על חבירו מחילת מרכיל בזה ראיה הזללענין
 לענין באויר לזכות לעמן חזקתו ל"מ אבלההזק,
 האפלה, לו ולגרום לבנות חבירו עללאסור

 במח' תליא הנ"ל שדין שכתבוויש
 ולכו"ע ז"א לענ"ד אמנם הנ-ל,ראשונים

 חזקה. האי ל"ממאן
 שי"א "תשמישים" חזקת דיןכל

 רק איירי ומחילה, חזקה הוישלאלתר
 אלא מהקרקע חלק נוטל שלאבאופן
 מהקרקע חלק כשמגדר אבל בלבדתשמיש
 נחשם זה אחרים ולא לשם יכנס הואשרק

 וג"ש טענה ובעי'בעלות

 "כל במשנה פשוט דין קי"לשהרי
 וראובן חזקה" אינה טענה עמה שאיןחזקה
 לו. מכרו שלאמודה

 "חזקת חזקות סוגי ב' מצינווהנה
 תשמישים". "וחזקתקרקע"

 "כל קי"ל ברור יסור קרקע:בחזקת
 )שו"ע חזקה" אינה טענה עמה שאיןחזקה
 כהוכחה רק מועיל חזקה דהיינוקם(

 או הקרקע, את שקנה שטועןלטענתו,
 כדת ובשטר בקנין כמתנה, הקרקעקיבל
 מועיל בזה - השטר לו אבד רקוברין,
 מחזק זה ג"ש, מחה מדלא דאמרי'חזקה,
 ממנו שקנה באמת שמסתבר טענתואת
 שתק.ולכן

 מח' מצינו נצה השמישים:חזקת
 חזקה בעי' תשמשין בחזקת איראשונים

 וכדו'( לו שמכר )שטוען טענה עםג"ש
 שכעי' ועוד והרא"ש ר"י ר"ת התוס'דעת
 ואין קרקע בחזקת כמו וטענה ג"שחזקת
 לו. דמחל אמרי' ושתיק מדראס מושגכזד

 זכה ולא חלונו על ~טענה שמפ נ' בש'שלהאפלה
 חבירו. של הפירובאז'ר

 הרבה נקטו הנ,יבזת כחילו, למעשידלנה
 ט"ו אות ל"ה כלל גאונים דברי ע' לכיסאפוסקים
 פסק וכן בשל.. מוחק תשיב החרר שבעלומשרפ

 אבן )ועיין אבל( בחותה ל סי' )ח"אהמריש.ס
 פוסקיפ חבל שהביא שפה זבעמ' שסה עמ'הספוט
 להלכה(. כךשנקטו



 ישראלאורקל

 תשמישים שבחזקת סובר הרמכ"םאבל
 והטעם טענה. בלי ואפי' חזקה הוילאלתר
 כלום אמר ולא ושתל מדראהדאמרי'
 לו. מחלמסתמא

 מקומות ככמה מובאת זומחלוקת
 חלון פותח לענין קמב,ג. ורמ"אבשו"ע
 מחילה הוי אי שתק וחבירו חכירולחצר
 קנג,ב בסי' וכן ג"ש. בעי' אולאלתר
 עליה להשמש )קורה זיז הוציאלענין
 לענין קנג,טז בסי' וכן וכו'. דבריםלתלות
 שעשה חור בתוך שלו קורה תומךאם

 סולם מעמיד לענין קנג,יג חכירו.בכותל
 חלון לו היה לענין קנד,יב חבירו.כחצר
 את לו וסתם כנגדו קיר וכנה הבירוובא

 שצריך ההרחקות כל לענין קנה,לההחלון.
 וכו' הכסא בית כגון חכירו מביתלהרחיק

 בעי' אי מיחה ולא שתק ותבירו עשהאם
 וטענה.ג"ש

 פשוט: החזקות שגי בין החילוקוהנה
 קורה שתקע כגון כתשמישים רק זהשכל
 בכותל להשתמש והחזיק חבירובכותל
 זיז תקע או קנג,טז-יז-כ(.. )שו"עחכירו
 או קנג,ב(. )שו"ע דבר איזה עליולתלות
 שמרזב החזיק או יג(. )שם סולםהעמיד
 בהמה העמרת או לחצרו. ישפוךשלו
 והולך שבא נייד דבר שהוא קם()מו"ס

 השותפים יכול הולכותוכשהבהמות
 על בעלותו שמשליט קרי לאלהשתמש
 בין להכנס כאפשרותו יש )גםהחצר.
 שע"י לומר שייך ושם רוצה( אםהמהמות
 לו מותר ה"השתמשות" על"מחילה"
 ל"ש קרקע בחזקת אבל כך.להמשיך
 לא קרקע שהרי .מחילה", עניןלכו"ע
 בעי' אלא -מחילה" ע"י שקנהשייך
 שטר. או וקני" חזק "לך לושיאמר
 הרי בשטרא אלא קני דלא באתרא)ובפרט

 וכבר שטר, ע"י רל קנין שום חללא
 דלק כאתרא הוי שבזמננו הפוסקיםפסקו

 וטאבו חוזה וצריך בשטרא, אלאקני
וכו'(.

 בריש ברשב"א להדיא מבואר זהיסור
 וז"ל: שכתב כח:חז"ה

 שפיר איהו אדרבא לי, קשיא"ולדירי
 גימא גמרת המועד דמשור כיון פריך,קא

 מחזקת ליה נפק ענין דבכל המועדכשור
 ברשותיה ליה וקם הראשוניםבעלים
 האי כולי ששתק כיון אומר שאנידהאי,
 הגאונים שאמרו וכענין גביה, אחילאחולי
 דטענת קרקע מחסרו שאינו דבר בכלז"ל

 וכדאמר מחילה, ומרין ליה מהניאסבלונות
 תלת מחיל תרתי לישני מן בחד לקמןרבא
 לבר ארעא תיהדר הכי אי ופרכי' מיל,לא

 גמרי' שתיקתו מתוך אלמאמפרי,
 ברשותי ותיקום מחילה והויאלמחילתו
 במחילה, נקנה איזו דקדקע וי-לרהאי.
 שתיקה עדיף ולא ונתינה, במכירהאלא

 שדי לו אמר ואלו מפורשתממחילה
 מחילה כ"ש כלום, אמר לא לךמחולה
 להן שיש שעבודים אבל שתיקה,מתוך
 ז"ל הגאונים כדעת סבלנות כטענהחזקה
 על זיז הוציא שאלו במחילה, הןנקנין
 יכול בכותלו, קורה שנעץ וא"נ חברוחצר
 זה שאין משם, יסלקם שלא לו למחולהוא
 השעבודים, על כמוחל אלא קרקעכנותן
 הרי שאכל אחד פירות, אכילת נמי~כן
 הוא ויכול בעלמא כחוב האוכל עלחזר

 קרקע, של בגופו כן שאין מהלמוחלו,
 דאמרי'..."והיינו
 שכתב זה יסוד מבואר כרמב"ןגם
 וז"ל: גז.בב"ב

 חזקה להם שאין דברים אלו רתנן"הא
 ג' בחזקת חזקה להם שיש דבריםואלו



קלא ומשפטצדקה

 הוא קרקע גוף שזו בטענה ובבא היאשנים
 כגון בנזקין אלא חזקה לשתיקהואין

 חכרו בשל משמש אבל שלו בתוךשעושה
 תשמשים לחוקת כוונתו ואין בעי...."טענה
 שמהני הדמב"ן דעת שהרי תבירובחצר
 אפיי ומרזב קורות בסמיכת לאלתרחזקה

 הרמב"'ן וכמוש"כ חבירו בכותלשמשתמש
 שאינו כוונתו עיקר אלא נט: להלןלהדיא
 חבירו. של קרקע גוףנוטל

 קנג,כו( )טור בריב"ש מבוארוכן
 קרקע גוף גזל שאינו משום הרמב-םשטעם
 וגפת הקורות סמיכת כמו לכד נזקאלא
 קנג,לו הסמ"ע וכ"כ וכו' נזקי וכלוזבל
 בכל דגם ס"ל והרמב-ם שהגאונים"אף
 מזיקים שאינם כיון ג"ש חזקת א"'צאלו
 קרקע". של בגופו מחזיקים[ צ"ל]אולי

 רמה כיד עור ועיין 1. יונה רבנווכ"כ
 לענין קמו אות ובפ"ק רנו אותבסוגיתנו
 גם ועיין עי"ש. של"מ הרגל דריסתחזקת

 נ"ט. בסוגיןבמאירי

 קע"ז סי' )ח"ב הרשב"א כתשו'וכ-כ
 חזקה לענין ח'( מחו' קנג ב"יוהביאו
 שזה כלל מהני שלא הבירו כחצרלעכור
 ג"ש בעי' לכו"ע וע"ז בעלותנחשב
וטענה.

 קנז סי' שמתחיל זה, מוכח בטורגם
 אלא הקרקע לגוף שאינה חזקה "ישכתב

 ישאר תשמישו יסיר וכאשרלהשתמש
 זה שסימן היינו לבעליו..." פנויהמקום
 בחזקת הרן הקודם סי' של המשךהוא

 וכאן ממש חזקה איירי ששםקרקעות
 לתשמיש. רקאיירי

 כשורא בסוכה, קנג,יז בשו"ע הדיןוכל
 יום, ל' אחר חזקה שמהנידמטללתא
 רק )ואיירי ימים, ז' אחר החגובסוכת

 אבל בסם-ע עי"ש בלבד הרמב"םלדעת
 איירי הכל ג"ש( בעי' בזה גםלחולקים
 שם איירי ולא קורה, לנעוץ חזקהלענין
 של בשטח להשתמש שיכול לעניןכלל

 שם איירי לא השו"ע דהרי ועודחבירו.
 בחצר אפי' אלא השותפים בחצרכלל
 יכנס שאחד הרעת על יעלה וכיחבירו
 ישתוק והלה סוכה ויעשה חבירולחצר
 הרי לעולם חדר שם לעשות לעולםשיקנה
 זה לעולם, קונה יום ל' שאחר שםמבואר
 בתשמישים. איירי הכל אלא אינוודאי

 לא טענה" עמה שאין "הזקהכל
 בשביל רק בזה מחזיק אני לטעוןיכול

"תשמיש"
 עמה שאין חזקה שבכל פשוטונראה

 שקרקע רוצה איני לטעון יכול לאטענה
 זו שקרקע מסכים ואני "שלי" תהיהזו
 בה "משתמש" רק אני אלא שלך,היא

 שכיון ז"א להכנס, לך נותן ולאעולמית
 אחר לאף מרשה ואינו המקום אתשגידר
 חנקה כל ראל"כ "בעלות". מהות זהלהכנכ
 רוצה שאינו שיאמר טענה עמהשאין
 לגדר רוצה הוא רק אלא "שלו"שיהיה
 הבעלים את להכניס ולא מנעולולעשות
 גופא שזה אינו. ודאי וזה לעולם.לשם

 זה וכו' לעולם בקרקע שימוששרוצה
 הקרקע. גוף שרוצהנחשב

 דוצה שאם מבואר להדיאבנתיבות
 לא ושבהע"ב עולמים בקרקעלהחזיק

 וטענה ג"ש כעי' לכו"עישתמש
 בנתיבות להדיא מבוארת זווסברא
 חצר )היינו דבאחר "...ואף 1"ל)קמ,כ(.

 דברים חזקת נגר שותפים( ולא אחרשל
 ס"ל פוסקים הרבה ג"כ להרחיקשצריך

 כתב אמאי וא"ב )פי' מיד מחילהדהוי



 ישראלאורקלכ

 לרמב"ם וגם חזקה הוי לא שבאחרהממ"ע
 רוצה דאחר הכא שאני וטענה( ג"שבעי'

 להשתמש רוצה שהרי הקרקע בגוףלהחזיק
 כלל בו ישתמש לא ושהבע"ב עולמיתבו

 משא"כ וטענה, ג"ש חזקת בעינןולכך
 לענין רק להחזיק שרוצה מייריבשותף
 שהחצר דכיון בהמות, להעמיד יכלשיהיה

 השותפין דרך ויציאה לכניסהעשוי
 הוי שבזה ... בהמות העמדת עללהקפיד
 שיעבודין. מהילת כמו מיד מחילהשתיקה
 גוף על מכירה טענת טוען השותף אםאבל

 כאחר דינו תמיד לו שייך שיהיההמקום
 וטענה" ג"שרבעי

 שבאופן הנתיבות שדעת להדיאחזינן
 לא ושבעה"ב עולמית להשתמששרוצה
 ג"ש חזקת בעינן לכו"ע כללישתמש
 הנתיבות דברי להלן שיבואר וכפיוטענה.
 דבר והוא אחר באומן לומר ול"שמוכרחים
 חולק. שום עליו שאיןפשוט

 ורמם"ם משו"עקושיא
 מדברי זה יסור על צ"בלכאורה

 מהרמב"ם שם שיוצא ק"מ מו"סהשו"ע
 כהמות שהעמיד ששותף ממ"ע()עיין
 בלי מיד החזיק כפניה גדר והעמירבחצר
 מגדר כאן הרי וצע"ג טענה. ובליג"ש
 השותפות קרקע את כנוטל ממש והויהחצר
 מלרקעו. השני השותף את וזורקלעצמו
 כמד בשם להדיא לעיל נתבארוהרי

 טענהי. בעי' לכו"ע שבכה"גראשנים

 שאינו שאיירי ~למר ליישב מקום והיה1.
 יוצאיה שכשהבהמות וכגון להכנס מהשוחףמונע
 להניס יכיל נמצאות כשהבהמות תם השותףוכנם
 לצאה יבוטח לא בהמות שרק וכדו' הבהמותכין
 זה אמנם ~לרכש. הדלח לנתוח לאנשיפ אנשראכל
 כך. לא מבואר להלן יובא בנחיכוח יגס ד~חלקצה
 קע-ז סי' ח"ב הרשב-א בתוש' ממש-כ יקשהגס

 בבית, ששותפים ששנים פשוטוהרי
 להחזיק ורוצה ג"ש הבית בכל החזיקואחד
 כלל להכנם לחבירו נותן ולא עולמיתבו

 חזקת דין כאן שאין פשוטלבית,
 טענה'. בעי' אלאתשמישים

 רלא סתומים הגתיסות דבריצ"ב
 כלל.מובנים

 על )קמ,כ( הנתיבות לשון הובאלעיל
 דברי מובן לא ובאמת הנ"להשו"ע
 גידור חכידו שבחצר שפתח כלל,הנתיכות
 שהוי כיון כ"בעלות" חשיב בהמהלצורך
 שלא הבעלים את מסלק וגםעולמית
 וטענה. ג"ש בעי' ולכן כלל. בוישתמש
 סיירי השותפים בחצר "משא"כרמסיים
 יכול שיהיה לענין רק להחזיקשרוצה
 לכניסה עשוי שהחצר דכיון בהמותלהעמיד
 העמדת על להקפיר השותפין דרךויציאה

 הנתיבות שהניח כיון מובן ולאכהמות..."

 בהצר לעבור חזקה לענין ת, מהו' קם ב"יוהביאו
 וע"ז בעלות נחשב שזה כלל מהגי שלאחכירו
 להריא שמוכח ועי"ש וטענה. ג"ש בעי'לכו"ע
 לאלתר חזקה שמהני הראשונים לשה אפ" כןשכתב
 שקודם משמע וכו' רכותי לדעת כ"ש שכתב)עי"'ש
 בסתמא שהביאו בב"י ונראה לגאונים( אפי'איירי
 לא הרשב'א גם חולק שום ואין לזה מודהשכו"ע
 מוציא שאינו שאפ'י חזירן חולק. שהרמב"םכחב

 אבל להשתמש רוצה "גם" הוא אלא הבירומממש
 נחשב להשתמש א"י חכירו מתשמש שכשהואכיק

 לזה יש ולכן הכא. כ"ש א"כ הקרקע. עלבעלות
 הנתיכות רכרי נקדים קודם אך וכדלהלן, אחרביאור
 כנ"ל. להדיאשכחב
 שפסק הנ"ל הספרים מסתברי ואתר3.
 שיש שאני שבשותף לי אמר הראשונים במח'שתליא

 שהרי כלל מובן לא וכו' בשותפות חלק קצתלו
 מקום ואק השטח כל על שהשתלט באופלאיירי
 לאחר. שותף שווה בזה וא"ב ו"נוותפים, לכ'סוכה
 שלא השותפות חלק את ממת ליטול רוצהשהרי
 ורוצה מקרקע חכירה מנשל שאס הסכמנווככר

 תשמשיס, חזקת כלל נחשב לא לעולםלהחזיקו



קלג ומשפטצדקה

 הבעלים ישתמש ושלא לעולם שגדוריסור
 בשותפים מ"ש א"כ בעלות חשיבכלל
 בעלות. חשיבשלא

 - ושו"ע מהרמב"ם הקושיאישוט
 יותר נוטל שאינו איירישכשותפים

 שימוש על הוא הנידון וכל חלקומכפי
 רק חשיב זה ולכן וכדו' לבהמותחריג

 מחילה ומהני תשמישיםחזקת
 שכאן בפשיטות, הענין לבארונראה
 וכאן ח,ו, מכפי יותר נוטל שאינואיירי
 חלל נטילת עצם על כלל הויכוחאין

 שותף כל שהרי תשמישיו, לצורךמהקרקע
 חפצים ולהניח בחצר להשתמשזכותו
 מסוים שטח שתופס אפי' שירצהבמקום

 שלא מצד היא הטענה וכלמהקרקע,.
 )אפי' כלל זו בחצר בהמות שיהיומסכים
 רוצה אין )וכן מאד( קטן בשטחלא

 משום השותפים בחצר כלל כותלשיעשה
 חזקה מהני וע"ז וכו' לעבור ומפריעגובה

 זה(.לשמוש

 והכנסת שטח גרור אמאי מובןולכן
 כחזקת מוגדר זה בשותפים -בהמות

 שהא )כאופן חפץ המניח ששוחף ופשוט4.
 שלחן כמו בחצר להניחי שוחפים שדרך דברסוג

 להזם הכירו יכול לא וראי מסרם. במליהוברר(
 ד11קא כדיוק חפץ להניח רוצה אני לו ולותר ~האח

 את תשים וי שאומרים ופשוט שחח. שאחהבמקום
 במלום בדיוק נתחמת מהאום ומה אחר במקיםהחפן
 כשביל בשפע מ"פ שיש )באתן הנחתישאם
 מתנא, אחד שזה בנה, שהביאור ונראהכולם(

 חלק ראשנן תפס אחד שאב השותפיםושממשנת
 משזפ שיסלק לדרוש יכול השם אין חפצולהמך
 זה שדין נראה לכמס. סקופ מספיק שיש ומןכל

 זה חל71ה רז .חלוקה., דין כעין ביסודומיוסד
 זה וכאן וגו'. הנף השטח אם ~אפי'.לעילם"
 אח כאן מניח שאני ומן כל ויק וממח,חלוקה
 במץיב להשתמש חכירו יכול שמפנה ואחרהחפץ,

 רוצה שאינו .בעלות" חזקת וקש"שימוש"
 שלו שאינו מסוים שטח על להשתלטכלל
 מכפי "יותר" שטח שלקח כאן מיירישלא
 שימוש על מחילה מרין מהני ולכןחלקו,
 חבירו בחצר משא"כ בהמות. שלחריג
 ול.מ. כעלות חזקת חשיב פעולהאותה

 כל את שגידר שבאופן פשוטולפענ"ד
 בכלל חבירו ושלק ורוצה השותפיםשטח
 שהכניס בגלל המשותפת לחצרם יכנסשלא
 ג"ש שבעי' דיין ולית דין לית בזהבהמה
 ליטול שרוצה ממש נחשב שזהוטענה.
 ג"ש שכעינן מקום ככל וכמו לעצמו,החצר
 חלק את שנוטל שותף מ"שוטענה
 שותף. שאינו חבירו חלק ומ"שהשותפו
 מכפי יותר החצר ח, שכלפיופשוט
 חבירו כחצר ממש דינו בשותפותחלקו

 ממש שימוש שאותו בנתיבותשמבואר
 הקטן )בחלק השותפות בחצרכשעושה
 בחצר וכשעושהו "שימוש" רק חשיבשלו(
 "בעלות". חשיכחכירו

 מגאש בר"י כן מפורש זהיסוד
 כרמכ"ןשהובא

 אלו דתנן "הא נו: ב"ב הרמב"ןכתב
 שיש דברים ואלו חזקה להם שאיןדברים
 וכבא היא שנים ג' בחזקת חוקהלהם

 לשתיקה ואין הוא קרקע גוף שזובטענה
 שלו בתוך שעושה כנון בנזקין אלאחזקה
 והרב בעי. טענה חכרו בשל משמשאבל
 עמה שאין בחזקה פירשה ז"ל הלוי יוסףר'

 דרך וכן שנים ג' צריכה ואינהטענה
 והטעם וחלון, וזיז דמרזב דומיההמשנה
 יכולים שהם עסקינו השותפין בחצרדהכא
 בחצר להשתמש שלא זה על זהלמחות

 לא מחל וכששתק ה~1 קבועיםתשמישין
 באין אם אלא כלום, כחצר זהשיקנה
 שכל אלא כבתחלה משוים שניהםלחלוק



 ישראלאורקלע

 וכנראה בשותפות. ]צ"ל בשותף שחצרזמן
 לא פעינחו והם "בשו'" כתב בדפו"רהיה
 הללו תשמישים בהם עושה הואנכון[

 מלעשותם חברו על ומעכב בהם,שהחזיק
 ז"ל" הגאונים דעת נראהוכן

 הר"י עם ברין מסכים שהרמב"ןמשמע
 גירור שעצם כדלעיל ממש והטעםמגאש,
 חלק זה שותפים הם אם קרקעולקיחת
 יכול הקורם שכל השותפותמהסכם

 כשהם זה כל אמנם זאת בקרקעלהשתמש
 כלום הקרקע בגוף קונה אינו אכלשותפים
 לחלוץ. רוצה אני לטעוןויכול

 ח"ב הרשב-א בתשו' מש"כ מובןוכזה
 לענין ח' מחו' קנז ב"י והביאו לע"זסי'

 כלל מהני שלא חבירו בחצר לעבורחזקה
 ג-ש כעי' לתו"ע וע"ז כעלות נחשבשוה

 כן שכתב להדיא שמוכח ועי"שוטענה.
 לאלתר חזקה שמהני הראשונים לשי'אפי'
 מכניס לא שג"כ לבהמות מגידר מ-שוצ"ע
 כתב אחד רספר ומהני. חצירואת

 נראה ואינו הרמב"ם. על חולקשהרשב"א
 שמשמע בפשיטות הביאו הב"י גםכלל

 הו"ל הרשב"א וגם כו-ע עלשמוסכם
 שפיר מובן ולהנ"ל הרמב-ם. עלשחולץ
 אין ששם מהני השותפים כחצרשרץ
 השימוש על רל אלא הקרקע על כללהנדון

וכרליעל.

 נחשב שג"כ י"ל - וחניהטועה
כבעלות

 ענינים כ' בדבריו הזכיר הנתיבותהנה
 שרוצה להחשיבשגורמים

 "בעלות-
 ולא

 להשתמש רוצה -שהרי א. "השתמשות"רל
 בו ישתמש לא "ושבעה"ב ב. עולמית"כו

 הנתיבות כוונת אם ברור לא והנהכלל"
 העיקר או אלו, תנאים ב' בדווץאשמעי'

 דמילתא ולרווחא מהבעלים. כניסהשמונע
 עולמית. עניןנקט

 רירן בשאלה מיבעיא דלאונראה
 ומשתמש בלטות עם שטח לעצמושגידר
 כל מאחרים ומונע השנה ימות כלשם

 חזקה של"מ שפשוט לשם, להכנסהשנה
 הנתיבות כדין ממש הוי שהרי טענהבל'

 לא אחד שאף וגם לעולמית גםשרוצה
 להכנס.יוכל

 גם חשיב כסוכה שגם לענ"ד נראהועוד
 ש-לעולם" חזקה שרוצה כיון"עולמית"

 ממש הוי סוכה ימים ז' לו יהיה שנהכל
 שמקובל )כמו בשנה ימים לז' קרקעכקונה
 הפגרה(. לימות חדר שרוכש מלוןבבתי
 הנתיבות כוונת ועיקר ממש. בעלותונחשב
 ובזה ארעי לזמן רק זה שעושהלאפוקי
 יפנה מיד שהרי בעלות שאינו לומרשייך
 תורנות כעין ונהיה חפציו. שם יניחוחבירו
 לכל רמי לא ועכ"פ וכדו'. זה פעם זהפעם
 מהשטח חלק נוטל שאינו תשמישיםחזקת

 אלא מביתו הבעה"ב מסלק ואינולעצמו,
 לעיל. כנתבאר וכדו' קורה שםרק

 מקום שאין )כאופן חניה שגםונראה
 כרוצה נחשב רכבם( לחנותל-כולם"
 המוכיח מעשה עשה )ואפי'בעלות
 היום שברוב אע"פ ל-מ(, להחזיקשכוונתו
 רוצה אבל במקום, חונה לאהמכונית
 להחנות יכול שירצה שמתי לעניןבעלות
 הזמן( כל נמצא לא ארם בביתו )וגםרכבו
 חזקת מיקרי לא ובזה בעלות, נחשבוזה

 מעמיר כמו דינו זה שלגביתשתמישים,
 מחלקו יותר של שהחלק חכירובחצר
 הנידון וכל חבירו. כחצר חשיבכקרקע
 שההתנגדות לענין איירי בהמהבהעמדת

 בשטח אפ'י בחצר בהמות קיום לעצםהיא
 הבהמות העמדת שע"י באופן ולאקטן,



קלה ומשפטצדקה

 בחצר מהשימוש השותפים אתמסלק
בכלל.

 יכול לכו"ע - השותפיםכחצר
 החזקת אז ול"מ "חלוקה"לתבוע

 בר"י כן מפורש זה יסוד -תשמישים
 ברמם"ז שהובאמגאש

 וסוכה( )חניה שכה"ג נאמר אםואפי'
 אבל בעלות, ולא "תשמישים" חזקתתשיב
 שהביא הרמב"ן בדברי להדיא מבוארהרי
 רוצה שאם דלעיל מגאש הר"ידברי
 לדרוש יכולים וא"כ לחלוק, יכוליםלחלוק
 וביאור היה. לא שכלום כמו חדשהחלוקה
 חזקת שמהני למ-ר )גם שבשותפיםהדבר

 זמן שכל לענין רק החזיקוהשתמשות(
 בשימוש להשתמש לו מותר שותפיםשהם
- הזההחריג  להשתמש לו מחל מדשתיק 
 שהם זמן כל רק זה כל אכלבזה,

 ששניהם השותפים דרך שכךבשותפות
 ראיה שום אין אבל בחצר,שמחמשים
 ולכן "שלו" שנהיה בחצר חלק לושמקנה
 חלוקה. לדרושיכול

 זמננו מספרי כמה בזה טעווא"ב
 לכולם מקום כשאין חניה לעניןשכתבו
 וכו' בסוכה וכו' טענה בלא החזיקואחד
 תשמישים. בחוקת הראשוניפ במח'תליא

 לא חצירו כותל על עקורהאמאי
 "בעלות"חשיב

 כותל על בקורה גם הרי צ"עלכאורה
 חבירו של רכוש ממש נוטל הריחבירו
 בדיוק קורה להניח רוצה תכירו אםשהרי
 שצ"ל ונראה יכול. אינו זה מקוםעל

 מקום שנוטל אע"פ תשמישיםשחזקת
 זה שאין כיון אמנם וכדו' הקורההנחת
 כ"תשמיש" מוגדר ה"ז ב"קרקע"שטח
 הכתליפ, על וכדו' לדור א"א שהריבכותל

 לשמש מטרתו אין הכותל תשמישועיקר
 לדירה, ככותל לשמש אלא קורות,כהחזקה
 "להשתמש" רוצה שרץ ומוגדר נחשבולכן

 להניח ירצה הכעלים אם אף ולכןבכותל,
 שרוצה מוגדר שזה יוכל אינו קורתואת

 ורק מחל. ועת בכותל"להשתמש"
 זה לעצמו ומגדרו מקרקע חלקכשלוץח
 כעלות'.חשיב

 מדין זה יסוד על צ"ע עדייןאמנם
 - מחצירו חלק נוטל ששם סולם""חנקת
 איירי ואולי הסולם. רגלי הנחתמקום
 רגל' מקום על מקפיד שאין באופןדווקא
 הכי בלאו דהרי התשמיש. על רץהסולם
 שאינו שאיירי ששל הממ"ע ביארככר

 א"כ בחצר. ויציאתו כניסתו עלמקפיד
 באדם ראיירי לאוקים צריך הכיבלאו
 אחרות כטענות יכול היה רוצהשאם

 שלא איירי אלא חבירו סולםלהוציא

 לבאר אפשר אול. הדבר קצת ולהמתיק,.
 שקיה שמענן כבי בשם פיס ששמעתי מדע.פ

 ורשיי וחשמישיפ, פירות סוגי הרכה מהותו.ויו. כל שלמעשה שיי, ~קנין פירות קנין עניןבביאת
 ולא שניס, לי' אילן פירוח מכר מדייקהמיד

 מהות שוה הגוף, כמכירת ,ה וחשב ממילאש, - הפייות .לעולם. לו מכר שאס ומבאר-לעולס.,
 התשמישים, סוג. בכל .לעולס. שימוש.פירוח.
 לחלק שאפשר שכמו - מהפחו פיוותוקמן

 תשמייש ולאחר פלוני, תשמיש לזה -התשמישיס
 כל מכר אב אבל השניכ. לחלק אפשר נמו-כאחר,

 שלו ונהיה .נוף. ממש ~ה השמם לבלההשמשיים
 הגר.ח בשפ שמעתי זה )וכעין וקורא.ומביא

 זה כעין מתנה( דף לעולם ממון להבירושהמלוה

 ~לסלף לעילם לעצמו קרקע מגרר שאם כאןיעי
 ממש נעשב זה שם להנצם כלל יוכל שלאהבעלים
 של החמשישיס כל לעצמן לקח שהרי"בעלוה.

 הקרקע משאיר אס אבל השמא. לגל זהשטח
 הבעליס אח משמש הכותל וכן הכעל'פלשימוש
 לעצמו נטל קורה עליו להחריץ לענין ורקלדירתו

 כחשמנם. רק ממררזה



 ישראלאורקלו

 באמת. בהם מחזיק שאינו טענותמחמש
 בזה. עור לעייןויש

 למורא שי ספר בשם מובאשו"ר
 שהרי ע"ז תמה שג"כ כא( אות)בהגהות
 גוף מחסר הוי ודאי הסולם עמידתמקום

 חזקת כשאר ממש זה והריהקרקע,
 לא ראם תכירו בבית דר לי ומהקרקעות,
 לי מה כלום, לו אין וטענה ג"שהחזיק
 דע"כ וכתב חבירו. בחצר סולםמעמיד
 הסולם שעמידת איירי דלהרמב"כצ"ל
 לכותלו, הסמוכה שלו בקרקע הואגופיה
 רשות דרך הוא זה לסולם המעברורק

 ברשות הסולם גוף העמיד אילו אבלחבירו,
 ג-ש בלא חזקה לו אין ודאיחבירו,
וטענה.

 לא להלכה דלעיל כשאלהלסיכום:
 מקום גידור על תשמישים חזקתמועיל
 ברמכ"ן ולהדיא מהאחרים, כניסהומניעת
 וג"ש טענה בעינן שבכה"גורשם"א
 גירר אם השותפים בחצר ווגםלכו"ע.
 לומר סברא שום אין חלקו" מכפי"יותר
 "חזקת בגדרשהוי

 יוצא וכך תשמישים-
 גידר לא אם גם שתיבות.מפורש

 שחשיב מסתר חניה או לסוכות סוכהאלא -לעולס-
 לתשמישים. כלל ול"ד "בעלות"כדין
 חלוקה לדרוש יכול אופן בכלועכ"פ
 שלא חזקה ול"מ ברמם"ן בהדיאכמבואר
 חלוקה'.ידרוש

 הגאון הנכבד ירידי עוררני שוב נ.כ.6.
 משמע ק?.ב שכנתיבות שליט-א הלטוכסקייוחנן

 הני )שכירות( למן חבירו חצר לוקח שאםמדבריו
 א-כ מחילה, בנה שהני .השמישים. קמןכנדר

 כחוקת הני לכאורה בחניה או כסוכה לפיתלכאורה
 קנין סרגי ב' שיש הנתיבות שם שכתבתשמישים.
 נוי שקונה שכירות יששכירית.

 ובזה לפירות,
 קנין יש נפ )~כוה מחילה ול,מ חזקה קמןבעינן
 הכניס אלא קנין עשה לא אס נס אכל לשוכר(חצר

 הטור על )בהגהות למורא שיוכספר
 מדברי והוא והנהו ד"ה כ"ד אות קנ"גסי'

 שבשותף כתם יונה( מהר"ש בןהר"ד
 דאיז ברור השותפין חצר על בניןשבנה
 חזקת כשאר ודינו שתיקה, חזקת בומועיל
 נחשב אינו דבנין משום ע"שקרקעות

 הקרקעי. גוף נטילת אלאהשתמשות
 הגדול הגאון של תשובתו אצרףנ.ב.
 בענין אלי שכתב שליט"א בלוי יעקברבי
 מכתבי: על תגובהזה

 וגם הם, טעם של דבריםבעקרון
 יש כי ואם נכונה, לי נראה להלכהמסקנתו
 פנא' לי אין בדבריו, ולפלפל קצתלדקדק
 ויאדיר. תורה ויגדיל בכך, דרכיואין

 בלוי יעקבבברכה,

 1ה שדימה עי"ש במחילה שסגי תשמישדהשיב לסלקי חבירו יכול אין חכירן לחצר פירותיומחס

 ממש דומה אית אמנם תשמישים. חוקתלדין
 כאן אבל )שכירות( לזמן מ-יי שם א.מידיד:
 תמיד לעולס סוכה וכן .לעולם- חמה מקיםעשרה
 שב-1 לעיל נחבאת הרי ב. וננ.ל. סוכנתכשיבא
 ברסכ-ן מבואר השותפים בחצר אכל חבירןבחצר
 שבס כ.1 .השתמשות. לענין אלא חוקה כללשל.מ

 .חלוקה.. לדרוש יכול תמיד אבלשכהפיס,
 נחמיד זלמן רבי מהגאון שמעהי ולסתם:7.
 כלל שליש זה בענין סברא עוד שליט"אגולרבינ
 בשוש מבואר שהר' בסוכה, או בחמהחקה

 חזקה. הני לא למחות שא"י דבר שכל)קנד,טו(
 שאסור דברים על רק שיך חזקה דין בלשהרי
 מחלי, מדוחקי אמיני ב1ה השוהפיס בחצרלעשות
 בזה חזקה ל"ש וודאי לעכב שא-א ובריסאבל
 ואין מהאתס מועיל היה שלא סשוכ מיחו לאשהרי
 לעכב שא-א וביון לעולם שמדלו מדשתקוראיה

 חצר ורך שהרי בסביה סוכה לעשותמחבירו
 בחניה. וכן לוה, שמיועד כש)נו( וכפרטהשוחפים

 חליקה לעשות יש וא-כ חנקה. כלל כאן איןא"כ
 קרקעית שריצף כאסן אאנס שותפות. חלוקתככל

 מחסום א, נגון עשה אס בחניה או נייר, אוהסובה.
 גב בפנים לפמש,כ אבל הנ-ל סברא ל-ש זהבשטח
 השקה. ל"מב1ה







קלט הכשרוהבנתיב

 לוי רור אברהםהרב
 שליט"א וואזנער הרב של הוראה בביתמו,ץ
 ובלומא יונתן רבינו אוהל הכוללוראש

 מון קן 1 ערו 44נ(1גו 1 ,געהן שלצירן כ'מ11יי~י4ר1דק11דידק

 מגעילים האיך שנשאלה,בשאלה
 הנהוג יאדיפ( קיטור מערכת שלסיריפ
 בהם שנתבשלו חשש שישבזמנינו
 במקום אדיס ע"י נעשה והבישולאיסור,
 אדיפ ע"י להגעילה מותר האםאש,

 פלטו. כךדכבלעו

 מבואר מ"ח צ"ב סי' ביו"דתשעה:
 מים כמו בכלים ומפליט מבליעדזיעה
 שנתנו חלב של מחבת המחברדכתב
 עולה הזיעה בשר של קדירה תחתבכירה
 ע"כ. ואוסרתה בקדירהונבלע

 כ' כלל הרא"ש מתשובת בב"יומקורו
 והכשר טומאה לדיני זה דמדמה כ"ז,דין

 פ"ב במשנה רמבואר טומאהלקבלת
 לטומאה כמים דין לו יש דזיעהדמכשירין
 מציין ל"ט בס"ק הגר"א וכןולהכשיר,

 זו.משנה

 בב"י ,נזכר רנ"ה סי' הריב"שובתשובת
 דברמב"ם וז"ל עוד מוסיף קכ"ג( ס"סיו"ד
 כתב אוכלין טומאת מהלכות ב' הלכהכ"ז
 חשוב, הוא משקין החמין מן העולהכל
 חלב דטיפת בברייתא הבשר כל בפרקוכן

 אמר התם תני בשר חתיכות עלשנפלה
 ולא נער נשלא יהודה ר' דברי נראיןרבי
 הוא הרי הקרורה שכסה כל דאלמאכסה
 מן העולה הבל מפני וזה אותה נערכאילו
 מתפשט ההבל מכוסה וכשהיאהקדירה

 כמו בכלן מתערב והטעם החתיכותבכל

 בתוך כולן את ובלל אותה ניעראם
 מציין ל"ט בס"ק הגר"א וכן עכ"להרוטב
 ע"ש. כייער דהוי כיסהרין

 צ"ב בסי' הרמ"א לדברי מקורןוזהו
 קרירה כסוי גבי על הנופלת טפהסס"ז
 והוא הרוטב נגד קדירה גבי על כנפלהדינה

 הזיעה עולה דאו להרתיח הקדירהשהתחיל
 אל משם ויורר הכיסוי אל ומגיעתמיד
 ל"ח בס"' הגר"א ציין וכן ע"כ.הרוטב
 כולה הוי כיסה או רבניער סיבכמש"ל
 הרוטב.בתוך

 בין כמים, דין לו יש דזיעהמבואר
 ובין ולאוסרתה, לכלי איסורלהכניס
 ולפעפעו ולבלבלו מחתיכה טיפהלהוציא
 להוציא ובין ובחתיכות, הקרירה בכלבשוה
 הרוטב. לתוךמכלי

 רירן, שאלה לבאר נבוא ועכשיוב(
 כח באדים יש ודאי שכתבנו מהדלפי

 סיר מתוך איסור של בליעהלהוציא
 לבסוף חוזרים האדים כלל ובדרךהבישול
 מתחיל שממנו המים דוד לתוךהסיבוב
 דור בתוך שיש ונמצא הפעם עודלצאת
 נפגם לא ובמים איסור בליעותהמינז
 להגעיל כשבא וא"ב מעל"ע, אחרבליעה
 של המים כל להוציא צריך קיטורמערכת
 נקיים. חדשים מים ולהכניסאיסור
 איסור בו שבישל שסיר פשוטועוד
 ולהכניס ולהרתיחו במים למלאותוצריך



 ישראלאורקם

 שפתו על יעלו שהמים מליבו אבןבו
 תנ"ב סי' או"ח כלים הגעלת בה'כמבואר

ט"ו.

 הוא אדים ע"י הגעלה בענין דירןגענידן
 של בליעה שבולע אחר שהקיטורדמאחר
 בחזרה מבליע הבישול מסיראיסור
 החיצון מצד בישול הסיר לתוךהאיסור

 נכנס ,שהקיטור הסיר של החיצון בחלקוכן
 שאר בתוך וכן צדן מכל הסיר עוביבתוך

 מסיר הקיטור את המעביריםהצינורות
 שמעביר זיעה ע"י רק הוא וההגעלהלסיר,
 שמגעיל ונמצא נקיים חדשים ממיםקיטור
 זיעה.ע"י

 יש האם לדון יש בתחילה והנהדו
 חם מקצתו חם ע"י שנכנסו איסורבליעת
 מאחר כנ"ל הסיר של החיצון בחלקכולו
 בש"ך רע"א בגליון וכמש"כ חם הסיררכל
 צב סי' בחוו"ד וכ"כ סקי"ז קכ"א ס'יו"ר

 חם דכשהסיר זבחים תוס' בשםסקט"ז
 ואם כולו חם מקצתו חם ע"י בליעותנכנס
 בזיעה שמגעיל נמצא בליעות שישתאמר
 אבל מקצתו, חם ע"י שנכנסאיסור
 קכ"א ס' ביו"ד הרמ"א פסק כברלמעשה

 שנכנס וכמו פלטו כך כבלעו דאמרינןט"ו
 בשם סקי"ז בש"ך שם וכמבואר יצאכן

 )נמצא סקי"ג צב סי' בחוו"ד וכ"כהרא"ה

 להגעיל כדי במים הסיר שממלאראחר
 הסיר של הבליעות יצא כן עצמוהסיר
 הסיר של מקצתו חם ע"י שנכנסהחיצון
 ואע"פ זיעה, ע"י שנבלע מה רקונשאר
 מחמיר הרשב"א בשם ז' ס"ק שםשהט"ו
 להגעיל וצריך בכולו דנכנס וסוברבזה
 תניא בס' המג"א סובר וכן דוקאכולו

 תנ"א בס' במשנ"ב פסק כברסקכ"ד
 גוף ע"י בהיר החמץ שנבלע דכשםסקס"ט

 של הגעלה ע"י ממנו נפלגו עתה כןהכלי
 זה שדין כתב סקע"ו ובשעה"צ הנליגוף

 )הגר"ז ומקרח ואיר )הגר"א מח"יהוא
 סקט"ז צב סי' בחוו"ד וע'1 כמגיאדלא

 דמה מזה היוצא המגיא. בדברישנתקשה
 ע"כ יצא כולו חם מקצתו חם ע"ישנכנס
 ונשאר פלטו כך כבלעו במים הגעלהע"י
 זיעה. ע"י שנכנסו בליעותרק

 ע"י איסור נכנס באם נדון ועכשיוה,
 והנה זיעה. ע"י להגעילה מותר האםזיעה

 וז"ל כתב ס"ס ח"א חיו"ד משהבאגרות
 אין כבסברות מהני אם גדול ספקוזה

 ומסתבר ראיה בלא שטהני לומריכוליו
 יותר סובא שחם דאף מהני,שלא

 גם דהא מפליט, אינו אפשרמרותחים
 דלכ, שירף אלא פילט שאינו משמעליבון
 מידי יוצא דאינו אף חרס בכלי גםמהני
 ובהמישך עכ"ל. שם דנשרף משוםדפה
 כל יוצאין שאין ברור הא וא"ב כתבדבריו
 דהגעלה מים בלא חם בתנור שבעץהמים
 אלא במים דוקא הוא עץ מכלישפולט
 כולם לא אבל מימיו שיצאו רש"יכוונת
ע"כ.

 צריך בארים דלהגעלה בדבריומבואר
 בחום כמו פולט דאינו ומסתברראיה
 מהני דלא דמסתבר שכתב נזה )הנהאש,

 כתבנו דכבר לעיין יש לליבון זהומדמה
 דזיעה וריב"ש הרא"ש תשובת בשםלעיל
 טומאה דיני ליבי ממש מים כמו דין לויש

 רק אש לחום דומה אינו וא"כוהכשר
 יהיה להפליט דין רלגבי נחלק ולמהלמים
 מלמים. אש לחום רומהיותר

 בלי להקיל דא"א שכתב בזה אבלזן
 סצ"ב ח"א במהרש"ם זה כעין מצינוראיה
 פרעשבורג אבד"ק הגאון בשםשמביא
 שהרי זיעה ע"י הגעלה מהני דלאשכתב
 ומכיש הראשונים נחלקו משקיןבשאר

בדאמפי
 )לא המים רתיחת אלא שאינ)



קמא הכשרותכנתיג

 פלטו כך דכבלעו הוא וכללא ממשמים
 ע"כ. כזו הגעלה שיועיל לחדשומנין

 דמדמה נראה דבריו מתחילת)הגה
 הרמב"ן לשיטת משקין לשארזיעה

 דכוונתו ומשמע מפליט ואינודמבליע
 ואינו דמבליע מודה כו"ע דכאןעומר

 כן נראה לא דבריו מסוף אבלמפליט,
 כאן דרק ומשמע פלטו כך דכבלעודכתב

 מהני לא ולכן זיעה ע"י היה לאדהבליעה
 שפיר זיעה ע"י היא כשהבליעהמשא"כ
 דהאב"ד נמצא פלטו כך כבלעואמרינן

 כאג"ם. דלאמפרעשבורג

 נראה המהרש"ם דברי מהמשך אבל,ן
 לדון הלך רהמהרש"ם האג"ם כדעתדסובר
 וכתב מפרעשבורג האב"ד דברי עלעוד

 קיי"ל דאגן כת"ר השיב שיפה מהמלבד
 כמ"ש משקין בשאר הגעלה מהנידבדיעבד

 בדין צ"ג סי' י"ר בב"י ועי' וכו' תניבבסי'
 שאר וא"כ כמים הטעם מקלישחלב

 מביא ואח"כ כמים ממש הוהמשקים
 דינו דזיעה לעיל שכתבתי הריב"שתשובת
 סי' יו"ד הרמ"א דין ומציין ממשכמים
 דינה הכיסוי על הנופלת בטיפה ס"זצ"ב

 וכו' הרוטב נגד קדירה גבי עלכנפלה
 אינו מקום דמכל לומר דיש ואףוסיים
 אבל במים כהגעלה שיועיל הכלמפליט
 ממ"א פ"א שבמח"א בתשובה הוכיחכבר

 הטבע ראם הרשב"א מדברי לעילשרמזתי
 רמפליט אמרינן מסתמא מקצתולהפליט

 ב1ה. וה"נ ע"ש ומתכות עץ בכליהכל

 לפקפק יש למעשה מקום מכל אבלוהוסיף

 מקום מכל כן ריב"ש שדעת שהגםבזה
 ש"א ד' בית להרשב"א הביתבמשמרת

 בבדה"ב שם שכתב הראייה על בדשחולק
 גורם מים שהיא בקדירה שההבלבכיסה

 העיד וז"ל הרשב"א והשיג הטעםשיתפשט
 הטעם ואין שאינו מה רש"י שלמשמו

 רותחים מים וכו' אלא ההבלמפני
 ולולא לחוץ ונפלטין מבעבעיושבקדירה
 וכ"כ עכ"ל הרוטב כל ישפוך אותהשמגלין
 קשה בנ"ך אבל וכו' נ"ב ס' פג"הבא"ז
 הרשב"א שדעת כיון לבד בזיעהלהקל
 ואף כמים מפליט לבד הזיעה ראיןואט

 מכל כמים דינה ואיסור טומאהדלענין
 מפליט אינו שיפליט טבעו לעניןמקום
 שאין הנ"ל הרמב"ן לשי' שהרי ותדעהכל

 קצת שמפליט מודה משקין בשארלהגעיל
 בבאר כמש"כ הכל מפליט שאינואלא
 חאו"ח ח"ס ותשו' תנ"ב ס' לאו"חיעקב
 א"כ כן סובר אינו דהרשב"א אלאסק"ח
 דזיעה סובר עצמו הרשב"א הריבני"ד
 יערב ומי הא"ז דעת וכא מפליטאיינו
 עכ"ל. להקל לנגדםלבו

 שיטת המהרש"ם מדמדמהוהנה
 בשאר הרמב"ן לשיטת בזיעההרשב"א
 וכדעת מפליט ואינו דנכנס משמעמשקין
 שכתב מלשונו משמע וכן משה.האגרות

 כמים דינה ואיסור טומאה דלעניןואי
 ממש כמים איננו שיפליט טבעו לעניןמ"מ

 מפליט. ואינו דנכנסהרי

 על דין דיש נראה העיון אחר אבלחן
 או כבוש ע"י נכנס בין לחלק דישזה

 היא והגעלה זיעה ע"י לנכנס ממש,בישול
 דהרשב"א נראה הדבר ובביאור זיעה.ע"י

 מקצתו להפליט הטבע דאם סוברודאי
 וכמש"כ הכל דמפליט אמרינןמסתמא
 דברי בתחילת וכמבואר הנ"להמח"א

 הרשב"א סובר בזיעה ורקהמהרש"ם
 חם ע"י בו בנבלע ולכך מפליט אינודזיעה
 להגעיל שלא להחמיר יש וכבוששיס"ב
 בנכנס משא"כ מפליט אינו דרילמאבזיעה

 דלשיטת זיעה ע"י להגעיל יכול זיעהע"י
 הרשב"א ולדעת מפליט זיעההריב"ש
 דאיני אפשר כ"כ מפליט אינידזיעה



 ישראלאורקמח

 דזיעה ראיה שום לנו אין רהאמבליע,
 מוסיף והריב"ש טומאה מדיני רקמבליע
 מבלבל דזיעה קדירה וכסה מניערראיה
 דבכסה נאמר ואם שבהתיכה,טעם

 שהרוטב משום הוא דהטעםהקדירה
 רק ראיה לנו אין שוב הזיעה ולאמפליט

 ואם כמים דזיעה מטאר ששםמטומאה
 מהיכי להפליט לגבי לטומאה דומהאינו
 דיש להבליע לגבי לטומאה שדומהתיתי
 דמה אפשר וא"כ פלטו כך כבלעו כלללנו
 בליעות בנכנס דוקא היינו להחמירשיש
 ודאי שיש לפי ממש בישול או כבושע"י

 אולי זיעה ע"י בנכנס משא"כבליעות
 בזיעה. הגעלה אחר לכו"עמותר

 קכ"א ס' הפר"ח פסק ולמעשהט(
 וז"ל זיעה ע"י להגעיל דיכולססקט"ו
 ממש הוי ההכשר שאם ודאי מודינאומיהו
 זיעה איכא נמי דהשתא שנאסר מהמעין
 והובא עכ"ל, פלטו כך כבלעו משוםדמהני
 ודייק סק"א, במשבצות צ"ג סי' יו"דבסמ"ג

 שלמה בבית וכ"כ ע"ש המחבר מלשוןכן
 זיעה ע"י נכנס ראם בפשטותססקכ"א
 במהרש"ם דבריו והובא זיעה ע"ייוצא
 בשם המהרש"ם ממש"כ משמע וכןהנ"ל,

 מרדכי בלבושי וכ"כ פרעשבורג,אבד"ק
 מה יע"ש שיק דוד ר' בשם סקכ"ויו"ר

 משה מורשת בשו"ת וכ"כ עליו,שכתב
 הגאון ובשם מינצברג זאב ר'בשם

 חסד. תורת בעלמלובלין

 צ"ב ס' בחוו"ד מצינו עוד והנהי(
 שתחב בכי דה"ה ונראה וז"לסקכ"ו
 מ"מ כולו חם לא מקצתו שחם אףלתבשיל

 והיס"ב הזיעה שמגיע מקום עד נאסרהכף
 לכן הזיעה ע"י מפליט שאינו רקבזיעה
 בילע אבל שנתחב מקום נגר רק ס'א"צ
 ומשמע עכ"ל ונאסר הזיעה ע"ישפיר
 האג"ם יכדעת פולט ולא מבליערזיעה

 באופן דוקא מקיל דהחוו"ר ונראההנ"ל.
 אוסר הזיעה ולכן מכוסה הקדירהשאין

 כח נחלש דכבר יכול אינו להפליטמשא"כ
 נמש"נ מנוסה בקדירה משא"בהזיעה
 החוו"ד גם ודאי וכסה ניער בדיןלעיל
 בדברי וכמבואר מפליט רזיעהמודה

 דינה קדירה הכיסוי על דבנפל ס"זהרמ"א
 ואע"פ הרוטב, נגר קדירה גבי עלכנפל

 כתב כיסוי דין כשמסביר סקכ"השבחוו"ד
 לדעת היינו הכיסוי עד מגיעדהרוטב
 דזיעה וסובר הרמ"א על החולקהמהרש"ל

 שפיר הרמ"א לדעת משא"כ מפליטאינו
 מכוסה. בקדירה מפליטזיעה

 דיש נראה לזה שבאנו והשתאיאי
 שאינו לזיעה מכוסה זיעה בין עודלחלק
 ,הובא ברמ"א שמצינו דמאחרמכוסה
 כנפל הוה הכיסוי על דנפל א'ן באותלעיל
 בשוה ומפעפעו לקולא כמו הרוטבכנגר
 משום דהטעם ומבואר הקדירהבכל

 אלמא כרשב"א דלא עולהשהזיעה
 כנגד הוה ולכן כמים דזיעה דדינודנקטינן
 ס' בבה"ס הובא בפר"ח פסק וכןהרוטב

 גם הוה מכוסה רכשהקדירה סקי"חצב
 והובא הרוטב כנגד כמו הרוטב כנגדשלא
 ומצייי סקכ"טבגר"א

 וכיסה ניער דין
 מכוסה בקדירה דזיעה שמצינוומאחר
 שמפליט וראי לקולא ומפליט כמיםדינו

 הרשב"א בשם המהרש"ם וכמש"כלגמרי
 לגמרי, מפליט מסתמא מפליטדאם
 המהרש"ם הביא ממנו שהרשר'אואע"פ

 אבל מכוסה בזיעה אפילו מיירידמחמיר
 כוותיה. דלא הנ"ל רמ"א פסקבזה

 נכנס שהבליעה דידן לנידן נחזורועתה

 דמהני לומר אפשר שפיר זיעהע"י
 כל שלנו דקיטור דמאחר זיעה ע"ילהגעילו
 אפשר שפיר כמים דינו מכוסההזמן

 לדון אפשר יעריין בהם. להגעיללסמוך



למג הכשרותבנתיב

 רחוק בצנורות שנמשך שלנו קיטורדשאני
 לו אין זה באופן ואולי המים מעצםהרבה
 הנ"ל משה מורשת בשו"ת אבל כמיםדין
 דאיו נשאר ובסוף בזה לחלק ג"כרצה

 מסתבר נמי זה לגבי ה"נ וא"בנפק"מ
 נפק"מ.דאיו

 לחוש עוד דיש דאף להוסיף ונראהיב(
 או רוח ע"י מים מהזיעה נעשה פעםשמא
 הקיטור המערכת שמחממים עדשמא
 ועד קודם מיום קרוב מים שםנמצא

 יס"ב המים נעשה המערכת אתשמחממים
 רעושה נמצא מים ע"י בליעותונכנס
 מים, ע"י שנכנס לבליעה בזיעההגעלה
 דמאחר לחוש ראין נראה למש"כאבל
 שמפליט מכוסה בקדירה בזיעה רואיןדאגו

 אע"פ בזה עכ"פ להקיל יש כמיםודינו
 דלדעת לגמרי דיוצא ברורה ראיהשאין

 דזיעה הדין יהיה ג"כ משקין בשארהרמב"1
 הגעלה לגבי ואכ"ז הרוטב כנגד כמונחשב
 דלא פוסקיו שאנו מאחר אבל מהנילא

 להקיל יש המהרש"ם וכמש"ככרמב"1
 מים ע"י שנכנס דכמו לומר שישובפרט
 כך וכבלעו מים ג"כ עכשיו ישמסתמא
פלטו.

 דאג"מ הנ"ל מכל לנו היוצאיג(
 זיעה ע"י בהגעלה לחומרא דנוומהרש"ם

 ויש מכוסה בזיעה ובפרט בזה לדוןויש
 מכח בזה להקל שרצו אחרוניםכמה
 פלטו. כךכבלעו
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 ישראלאורקמר

 סלומון יחזקאלהרב
 ברקבני

 בשריים בתבשילים שבתמה"ע בשרבדין
 ציבוריים ומקומות השמחותבאולמות

 דין מה לברר מכבר זהנתעוררתי
 )בשר חמין וכגון: הבשרייםהתבשילים

 ויש השמחות באולמות המונחיםצלוי(
 ,ובפרט הלילה כל הפלטה על שוההשהוא
 אותו מחלקים ולמחרת שבת(בלילות
 במטבח עובדים אולמות ובאותםלאורחים
 נו"ט אוכלי )מהם חילונים ועובדיםמלצרים

 מאוחרת, שעה עד נוכרים, פועליםוכן
 אחר שם שוהים שהם השערוריהוגדולה
 בהיותו גם ואף לררכן. המשגיח הלךשכבר

 עליהם משגיח אינו הוא מכונו עלהמשגיח
 לבדם במטבח נותרים )הם פקיחאבעינא
 בהם להתעסק שיכולים בענין מרובהלזמן
 מהם ולטעום המאכלים את להגיםכגון
 בזה יש אם )צ"ע בי)תר(, שכיח זהודבר
 וכבר העין. מי שנתעלם לבשרחשש

 ר"מ הרה"ג ידידי ע"י דא בכג)ןנשאלתי
 אודות בעתון דבר לוח ,מת"ס שליט"אונוט
 ביהכ"נ בחצר המונח ,טשולנט( החמי)סיר

 אגורת ע"י תל-השומר הרפואהשבבית
 העדרים, כל שמה ונאספו "התמר"החסד
 בודקין דאין )יאכל, יתי דיכפיןוכל

 מי גם נמצאים הבאים ובתוךלמזוגות,
 שבת ושם) התבלין אך שבת שומרישאינם
 נוכרים גם שנמצאים ,ופעמים להםערב
 יש אם חתנם, אינו והסיר האוכלים!(בין

 ,כי העין מן שנתעלם לבשר בכה"גלחשוש
 . ן חילוף לחשש או בשר( גם בתבשיליש

 עוב דהלכתא שר"מבשי'
 מאכלות מהלכות בפ"חהרמב"ם

 דבשר צ"הן דף ,חולין כרב פסקאסורות

 בביתו הניחו אם אפי' העין מןשנתעלם
 ביר או בשוק במצאו וב"ש אסור,נמי

 כן הדין ישראל טבחי ברוב ואפי'עכו"ם,
 בנו"ט, שהחליפוהו לעורבים דהי'משום
 ונפלו במסמר. ונלאו דאר הרמב"םוכ'

 גיררה שמא חישינן ונתפזרו לארץמעצמנו
 הארץ על שנמצאו ואלה עוף, אוחולרה
 מחמיר עכו"ם ביר ובנמצא הם.אחרים
 דשכיחי רבמקום הירושלמי, כשי'הרמב"ם
 גררו. שמא חישינן שרצים אועופות

 להם. לחשוש יש נוכרים דשכיתיובמקום
 במסמר דתלאו דינא חך על הפוסקיםוכ"כ

 יכולים והם נוכרים דשכיתידבמקום
 בלא אף לחילוף חישינן במסמרלתלות
 השולחן על כהניחם דהוי לארץ,נפלו

 הולך ס"ג בסי' והמחבר מעיניו.ונתעלם
 שנתעלם בשר לאסור הרמב"םבשיטת
 וכסיל ביתו, בתוך שולחנו על הואאפי'
 שי' הביא ברמ"א אמנם והגאוניםלרי"ף

 התוס' ובעלי ורא"ש רש"י והםהמקיליו
 הבית בתורת ולרשב"א למרדכיוכס"ל

 בגמרא בגמ' וכדמקשיגן כלוי,דהלכתא
 צ"ה( )חולין בישרא אכיל הוי היבאורב

 הול"ל דאל"ה כרב, קי"ל לא דאגןמשמע

 להוסיף המקוס נאי להבא דאתינא וכיון1.
 מפעל יעוזרי מנהלי המצוה לרישי וחיזיק עידורדברי

 :ך:::: ג :גג
 ושתיש ולמשפחותיהט, לחיליםשבבית-הרשאה,
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 הקדושה. במלאכחס להתמיד שוני, המיאנהעפש.



קמה הכשרותבנחים

 ראיה ,אמנם בישרא" אכלינן היכא"ואנן
 אם דאף בחידושיו עצמו הרשב"א מדחהזו

 כותיה,הילכתא
 נקטיני

 זה( בלשון בגמרא
 טמ"א פ"ח מימאית והג' הגר"אובביאור
 דלא דמשמע מהסטיות ראיותהביאו
כרב.

 ח' סעי' מ"ג ושמ"ח התב"עאמנם
 שכן כהרמב"ם להחמיר יחוש נפשדבעל
 יש אם לעיין יש כ"כ הגאונים דעת גםהיא
 החשוד הגסת מחמת חילוף חששכאן

 מודה הרשב"א אף ובהא בתבשילהנכרי
 לחשוש.דיש

 מישראל טבחים שרובבורדינה
 בשי' מקום למצוא דעתיונתתי
 והנה בנד"ר, להקל רב ובגזירתהרמב"ם
 דרב מ"בן משקלים ,פ"ז בירושלמינמצא
 ומזלזלים הם שפרוצים וראה לבבלכשירד

 דבשר זה גדר להם גררבאיסורים,
 גזירה והיא אסור. העין מןשנתעלם
 היא דרב וכיון ולמקומה לזמנההנצרכה
 כך )מתנך עצמו על גם כן החמירהגוזר,
 דלא בישרא, אכול היכא ורב בגמ'שאלו
 וכמ"ש ומקומו לזמנו חוץ גזירתונתפשט

 היא בעלמא חומרא דהיא בחוליןרש"י
 הגזירה נגעה אי האחרונים ,וחקרושהחמיר

 בפרה או עורבים שכיחי רלא במקוםגם
 ובגמרא לשאת( העורבים דרך שאיןשלמה
 מכללא דרב משמע צ"ה דף חוליןרירן

 לעשות ערה"ש בעל הג' רצה ,ומזהאיתמר
 דבירושלמי וירושלמי, בבלי ביןמחלוקת
 טעם, בלא בחומרה מילתא דגדרמשמע

 עמו ונימוקו דטעמא משמעובבבלי
 גזירה בזה שהיה או מדינאוהחמיר
 פרה של ראש שנפל ממעשהקדמונית1

 בפרוותא והתם ראשים ב' ונמצאולנהר
 של בנמל וכלומר הואי עכו"ם שלדנהרא
 את הגויים גם ששטפו ושכיחאגויים

 ועיקר מק)ם( באותו בנהר הבהמותראשי
 עוד שנמצא משום דאסר דרבטעמא
 ואף נפל, הנוכרים מן שמא וחששראש,
 מ"מ ישראל רוב היה מקום באותואם
 גויים, של סמוך ממקום ועלה צףשמא
 כך ומתוך "אסיק" ד"ה שם תוס'וכמ"ש
 דו חולין הגמ' בסוגית הריטב"אמסיק
 שכיחא" דהתירא "והאידנא בד"הצ"ה
 במקום גם המדינה שכל מקום היהדאם
 בבשר אף ישראל, טבחי רוברחוק

 אפי' להתיר מכל העורביםשהביאוהו
 אלא רב חיש לא כאן דעך דרב,אליבא
 ישראל טבחי רוב איבא דבמקומוהיכא

 הע)רבים( עטיפת ובשיעור מקוםובריחוק
 שהביאו חישינן )לזה עכו"ם, רובאיכא

 הזה דכהיום י"ל ולזה מרחוקהעורבים
 ורובא ישראל טבחי רוב ישראלשבארץ
 הם במדינה הגרים ישראליםררובא
 חישינן לא כדת, שחוטות בשראוכלים
 ואף שכיח לא דכה"ג בטריפהשיחליפו
 המהודרים ההכשרים בין שיחליפ)שמצוי

 ונדון עפ"ר המצויים הפשוטיםבהכשרים
 להלון זהבחשש

 דהטרפות בהמה בשר דגבי אמתהן
 למ"ש לחשוש מקנם יש ביותר, בהמצויות
 שאינו אחורים חלק דיש רכיו)התבו"ש
 דמתבטל טריפות למיעוט מצטרףמנוקר
 אם דכ"ז ונראה שבמדינה, הכשרהרוב
 טרי( ,בשר מקוממת שחיטות עלדנים
 בא"י הכשר הבשר דרוב הזה כהיזםאבל
 הנמצא קפ)א( ,בשר חו"ל משחיטתהיא

 לא מזה אחוריים וחלק ישראל, טבחיבידי
 כשר בשר רוב יש שוב בארץנמכר

 הטריפות דשיעור נראה ובעיפותבמרינה.
 אם ואף 3-5% לערך הוא שנתי(,ממוצע
 אכתי ונו"ט נחירה בשר מיעוט עםנצרפו
 שבמדינה. כשר בשר לרוב ליה מרעלא



 ישראלאורקמו

 איבא א"ן באיזה חשודבישראל
 חילוףחשש

 ברב שפסק אף הרמב"ם לשי'והנה
 האיסורים על החשוד בישראל סיקלמ"מ
 מס"א בפ"ח כמ"ש לחילוף, לו לחשוששלא
 שאינו אע"פ ע"ה ביד בשר "השולחהיי:

 שמא לו חוששין אין בכשרותמוחזק
 הב"י )הביאו הרשב"א למ"ש ואףיחליף"
 על החשור בישראל וקיקה קי"חבסי'

 בהם, מזלזליו הציבור רוב שאיןהאיסוריו
 ישראל דרוב כיון מ"מ להחליף.חשוד
 טריפה להם מצויה ואין הם כשרותשומרי
 מיחוש. בית כאןאין

 דישראל כ' ב' סעי' קי"ט בסי'והרמ"א
 ומקורו בחילוף נחשד אינו לתאבון,המומר
 שם שהט"ז ואף הב"י. הביאו הרשב"אמדי'
 אמר לא כאן רעד הרמ"א על השיג ד'ס"ק

 לתאבון מומר שאינו היבא אלאהרשב"א
 ומדי' לחשדו, באים שאנו עניןלאותו
 לאותו דמומר בכה"ג דאף משמעהרמ"א
 ומ"מ לחילוף. בו נחשוד לא )לתאבון(דבר
 אף מטריפות נזהר הוא אם הט"ו לשי'אף

 לא ודאי כשרות, לפניו שאיןבמקום
 מומר הוא אם אף לחיליף, ביהחשדינן
 פ"ח בע"מ משמע וכן אחרות.לעברות
 אהדרי, הרשב"א מדי' שהקשה הי'ממ"א
 קנבוס חוטי חשוד לחייט לתת שרינןרהיכא
 מאכל מדבר ומ"ש שעטנז על שחשודאף

 בין לחלק מקום דיש ותירץ בו, חשודשהיא
 שאני ראכילה דמידי בו, פרוץ שהואמאכל
 ומ"מ להחליפו. ישגיח ולא ממנו,דנזון
 ודאי זה, מאיסור שמור הוא דאםמשמע
 נזהר אינו אם אף יחליף, שמא לחשרוראין
 כאן דעד נראה עוד איסורים.בשאר
 טעם שיש באופן הינו לאחלופיחישינן
 בנר"ד )כגון להחליו יבא הוא למהבדבר
 יקפידו שמא ויחשוש מדאי יותר יאכלאם

 שלא כדי מדיליה להוסיף יבא אפשרעליו,
 ג' סעי' קי"ט דסי' וכה"ג בחסרון(.ירגישו

 בטוב רע ומחליף יתקלקל שמאשחוששין
 להכעיס כדי להחליף אבל ברע, טובאו

 חישינן. לאולהכשיל
 דבישראל הרשב"א די' דמקור י"לעוד
 הגמ' מדי' הם לאחלופי, חישינןחשיך
 בישראל אחד חותם דבעינן ל"א דףבע"ז
 ממ"א בפ"ח הל"מ העיר )וכברחשוד
 שמא עברות, לעבור דחשיד דאירידמנ"ל
 הר"מ מורה דבהא הגזל, על דחשידהכונה
 המצוות על בחשוד אבל לאחלופי,דחשיד
 חישינן(לא

 די' לפרש כ' 1' ס"ק קי"ט בסי'והש"ך
 בעינן דבהא להחליף בחשיך ראיריהגמ'
 אבל בעכו"ם, דחישינן כה"ג אחדחותם
 לחשדו אין עדיין איסור, לאכולבחשוד
 י"ל ובל"ה אחרים( הכשלת )היינובהחלפה
 דחשיד, ביה ידעינן דדוקא הטורלמ"ש
 כשרות בחזקת ישראל כל בסתם,אבל
 להיות מישראל אחד שום נחשודולא
 לתאבון. אף או להכעיסמומר

 להלכה נפסק י' סעי' קי"ח סי'ובשו"ע
 כאן אין הנאה שום בחילתי, לו איןדאם
 מ', ס"ק לב כלל התו"ח על ובמנח"יחשש,
 שאין כל עכו"ם, ביד שלח דאפילוכ'

 חישינן לא שיחליף מסה הנאהלעכו"ם
 כמ"ש הפוסקים כל הסכמת היא)וכן

 שם נפסק עוד ל'( ס"ק קי"ח סי'בערה"ש
 חישינן לא וכזייפן כגנב עליו שנתפסדכל

 ישנם דבנד"ד 1כי11 מירתת, שהרישיחליף
 לביה"כ ונכנסים שיוצאים ושלמיםיראים
 מהמאכלים טועמים מהם שבת,בליל
 חשש ליבא א"כ בתורה, הוגיםומהם
 עולה זה והתר דמירתתי, משום בזהחילוף
 לטעום באים עכו"ם שגם לאופן נמייפה

 כאן אין רממ"נ י"ל ולפי"זמהמאכלים



קמז הכשרותבנתיב

 או ,העכו"ם שנטל ראינ) ראםחשש,
 ראינ) לא )אס מירתתי, הריהחשוד(
 ס"ס בזה יש הרי לחשוש, )באנושנטלו
 בעצם ספק יהוא נטל) לא שמאספק
 ואת"ל מעולסן דברים הי) לא דשמאהענין
 החליפ) אם ואף החליפו לא שמאנטל)
 שחוטה בבשר והיינו במצוי, החליפושמא
 החסרון לתלות ראפשר דהיכא נראהועוד

 שלמה, מכתב בת' )כ"כ תלינן הביתבבני
 א) אחר בצד ומצא זה בצד בהניחוהיינו

 י"ל וה"נ הארץ. על ומצאם במסמרבתלאו
 חמיי, של מהקדירה נטל מי ראה לאראם
 או חשוד בישראל מספק נתלהאמאי
 נתלה שמא בפנינון שלא ,שנטלובעכו"ם

החסרי
 שם. המצויים בכשרים

 ט' ומצא ל להניח לדמותו ישאם

 לבשר דל"ח כלוי לפוסקים לעייןויש
 נראה ט' ומצא י' בהניח מ"משנתעלם,

 בזוית דהניח וכה"ג להחמיר. יש ללוידאף
 מכפי רנשתנה אחרת, בזוית ומצאוזו

 פ"ח במ"מ ,)יעויין לרשב"א וכס"לשהיה,
 דאקשינן ממאי כן, לסוברים שהק'ממ"א
 עובדה הך ומיתי בישרא אכיל היכילרב,

 )הרי ב', )מצא בנהר אחד ראשדנאבד
 מזה ראיה ומה אסור, ללוי אף זהבאופן
 ללא בנתעלם להחמיר ריש רבלשי'

 כ' ל"ב כלל סוף במנח"י אמנםריעותא(
 י' דהניח ואמרינן חישינן בחמץדדוקא
 בשר לגבי אבל בדיקה, צריך ט'ומצא

 לאשנתעלם
 חישיני

 רוב דאיכא כיון

 הפר"ח מדי' מתבאר וכן ישראלטבחי
 ממאי הרשב"א די' כנגר ראיותשהביא
 )לא י', ומצא י' באבד כרבידפסקינן
 ראיות עוד והביא אחריני. דהנךחישינן
 )האמת ס"ג( בסי' ,טייבן בערה"ש,ויעוין
 לפסוק אם בראשונים מחלוקת בזהשיש

 ומצא י' בהניח חמץ, גבי כרבנן איכרבי

 כספי בדין די"ז כרכה בפסחים דהגמ'ט',
 והנה מנה, ומצא מאתים בהניחמעשר
 דהכל מי"ב דמע"ש בפ"ר מתניתיןסתם
 פסק ה"נ ממע"ש פ"ו )ברמב"םמעשר,
 מסתם הראב"ד עליו והשיג חולין,דהכל

 איפכא, תנן דהתם דמע"ש,מתניתין

 ומהרעי הרדב"ז ,הר"מ הרמב"םומפרשי
 י' דף בביצה דהגמ' דכיון תירצוקורקוס(

 בכנחלוקת דיטז תלתה י' דף ובפסחיםע"ב

 דמע"ש בתוספתא תנן והכא ורבנן,רבי
 נותם דמעעש הך הוי תו א"כבפרוש,
 קורקוס בר"י וכ' מחלוקת,במקום

 כרבנן, רהילכתא בפסחים הגמ'דמשמעות
 שמא לחשוש דיש נראה זהומטעם

 חדשים שנמצאו והנך ניטלוהראשונים
 שבה' הראב"ד על )וצ"ע מעלמאראתו
 פוסק ואף הרמב"ם, על השיג לאחו"מ

 הרמב"ם על חולק מע"ש וגביכרבנן.
 דחמץ חומרא דמשום ואפשר כרבי,ופוסק
 ביותר, בה מחמיר ובמשהוא בכרתשהיא
 י"בן הלכה מחו"מ פ"ב בשעה"מויעויין
 דחוששין דמאי כ' תל"ט בסי' הטורוהנה

 דייקא היינו ט' ומצא י' בהניחלנשארים
 דרבי דפלוגתתיה דומיא ביחד.בקשורים

 "מחלוקת שם דאסקינן בביצה,ורבנן
 קשורים כשאינם אבל קשוריםבכיסים

 והינו מעורבים". שני ומעשר חוליןד"ה
 במקומו שנשאר ומה נשאר, מנהראמרינן
 שם הב"י וכ' עומד, שלו כשרותובחזקת
 שם, וברש"י בביצה בתוס' משמערהכא
 משמע ממעניש בפ"ו הרמב"ם מדי'אבל
 אבל כיסים בב' מחלוקת כמ"רדפסק
 באינם ואפי' חולין, ד"ה אחדבכיס

 סי' בש"ך אמנם כרבנן, הלכהקשורים
 חישינן דווקא רבקשורים כ' ס"קס"ג

 וראי קשורים באינם אבל שנתעלםלבשר
 חמץ גבי ואף במקומן. נשארו דהט'תלינן
 במ"כ ,ויעויין האחרונים רוב פסקוהכא
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 דבנד"ד ונראה ט"ו( ס"ק תל"ט סי'או"ח
 כקשורים לדונם אין אחד בסירשהם אי בתפזורת בסיר בשר חתיכותשמניחים
 גורר ואינו בפנ'ונ ניטל אחד בלשהרי
 בקשורים, המחמירים דסברת עמו,חברו
 אחריני והנך יחד, ניטלים שהכלדנאמר
 עוי"ל בנד"ד. זו סברא לאמר ואיןיינהו
 הניחם אם דדוקא כ' כלל התבו"שלמ"ש

 והכא לחשוש. דיש הא במניןספורים
 שניכר ומה מנין. בלא מונחותהרתיכות
 בהכרח זה אין והולך פוחתשהסיר
 הנוטלים בכשרים לתלות דישרעותא,
 החשוד את רואים דאם ממ"ג והדברממנו
 מהיכא ראינו, לא ואם מירתת, הרינוטל
 אף דמירתת )וכ"כ בו. החסרון לתלותתיתי
 אתו(. ורואים עומדים איןבאם

 חילוף וחשש שנתעלם בשרבדין
 וגידרהם.בתבשיל,

 שליט"א רוטנר הגר"נ ידידי ליוהעיר
 בנד"ד לאמר סברא דיש חליסא,אב"ד

 מרובה, זמן האש אצל העומדיםדבחמין
 חרשה, חתיכה בו יטילו אם ניכריהיה
 י"ל זה ומטעם ובמראה, בטעם ניכרויהיה

 ויתפס ניכר, יהיה שמא להכניסדמירתת
 חתיכת אצלם מצוי דלא ועוד כגנב,עליו
 והיא זמן הרבה כ"כ שנתבשלהבשר

 חישינן, לא ולזה שבחמין, הבשרבדמיון
 ע"אן ל"ט דף )ע"1 פת גבי דאמרינןוכה"ג
 לכל דה"ה פת ד"ה ובתוס' וכו' ניחושלמאי

 זה ומטעם לזייפנו שקשההמאכלים
 לתלות אין ישראל, ביד התבשילבנמצא
 ולכאו' להחליף. דומה חתיכה לגוישיהיה
 ל"ח רי ע"ז בגמ' ממ"ש ראיה להביאיש
 עד גחלים ע"ג בשר ישראל מניחע"א
 בו מהפך והגוי מביה"כ הישראלשיבא

 גבירתה שתבא עד בקדרה מגיסהוהשפחה
 ומשנם עכו"ם בישולי משום חשש ואיןוכו'

 והנ"ל חילוף, מחשש או שנתעלםבשר
 להכין יכול אינו כזה מועט דבזמןדה"ט
 שלפניו, זה כמו ובמראהו בטעמובשר

 נגנב. להתפסוחושש

 דמיירי כ' 19( ע' )ת"ו האשכולובס'
 והיינו שנתעלם לבשר חשש שאיןבאופן
 משמע נעלו, והדלת בבית איסור שוםדאין
 שיחליף, חישינן איסור דבדאיכאמזה

 באינציקלופדיה הדף שבתחתיתובהגהות
 העיר שנתעלם" "בשר ערךהתלמודית,
 בפ' גם )%'מ כרב פיס' לשיטתודהאשכיל

 הריטב"א ובחי' שם הדף עלהר"ח
 מ"מ כלוי פוס' דהרשב"א ואףוהרשב"א
 שבעל באופן והיינו מודה חילוףבחשש
 פנאי יש דאו מרובה לזמן הולךהבית

 חתיכה ולהביא לביתו ללכתלעכו"ם
 להחליפה כדי ובתאר בטעםראויה
 ומדי' שבתבשיל, טובה בחתיכהלהנאתו
 דחשש משמע שםהמעיר

 חולי
 לו רחשש

 שנתעלם בשר מחשש טפי קילהרשב"א,
 ואין עכו"ם לבישולי חשש דאיכאור"ל
 תלינן, ישראל טבחי דברוב לנקטחשש
 אינו חילוף דחשש קי"ח בסי' הכרו"פוכ"כ
 עלה אתינן ולא עכו"ם, בישולי משוםאלא
 שנתעלם. בשרמדין

 בשר ענין הגררות ב' כאן דישונראה
 ידוע ואין הנמצא בבשר שעיקרושנתעלם,
 או טבחי רוב בתר אזלינן אימקורו,
 שעיקרו חילוף וחשש למיעוט,חישינן
 להחליף ובידו גוי שביד תבשיל אובבשר

 בשר דין ועיקר דכוותיה, חתיכהולהתאים
 ודיו מבושל, שאינו בבשר מירישנתעלם
 לזייף, שבידו כל במבושל נמי הואחילוף

 אלא טבחי רוב בתר אזלינן לאובמבושל
 גי"ה ובפרק והאוכלים המבשליםבתר
 ממתניתין לרב פריך ע"א( צ"ה)חולין

 חי בשר בה מצא מ"ט( )פ"בדמכשירין



קמט הכשרותבנתיב

 הלך מבושל ואם טבחים רוב אחרהלך
 לרב מינה ומדפריך בשר אוכלי רובאחר
 אמנם מבושל בבשר גם גזר דרבש"מ

 דהך פי' המשניות על חדשיםבתוס'
 הרמב"ם ולשי' טומאה לענין מירימתניתין
 בשר קי"ל אכילה לענין אבל כרבוכפסיק

 בגמ' רמשנין מאי וגם אסור,שנתעלם
 לענין דאירי באת"ל היינו ורואהו,בעומד
 ורואהו בעומד לך לתרץ איי יכולאכילה,
 מתניתין הד רמילתא מעיקראאבל

 אכילה. לענין מירי לאדמכשירין

 דמאי מפרש שם אחרונה"כבמשנה
 אוכלים רוב אחר הלך דמבושלדאמרינן
 אלא שנתעלם, בשר משום לאולאיסורא,

 עכו"ם דע"כ עכו"ם בישולימשום
 טבחי דרוב כאן אין נו"ט וחששבישלוהו,
 שנתעלם, בשר מחשש טפי וקילישראל
 חשש בו אין עכו"ם בישוליראיסור
 כללים בשר"ח כמ"ש לכו"עראוריתא
 עכו"ם בישולי דבספק קי"ט סי'וברמ"א

 גימא לאידך נמי י"ל אמנם להחמיר.אין
 לענין ע"כ דמכשירין הך כלוי,דלסוברים
 נמי חישי' דבמבושל זצ"ל איתמר,אכילה
 משום והיינו ישראל טבחי ברוב אףלנוקט,
 אוכלים רוב הינו קרוב, שהוא ברובדתלינן
 ישראל טבחי דרוב ונהי נוכרים.שהם
 הנוחרים עכו"ם לטבחי חישינן ,ולאנינהו
 נוחר נוכרי כל מ"מ במקוליןןלמכור
 להרמ"מ ובערוה"ש ואוכל.לעצמו,
 סברא נמי כתב כ"ב ס"ק קי"ח סי'עפשטין

 ברוב דתלינן אף הנה וקרוב, דרוב וובהךזו

 מקולין יד על בנמצא אי ישראלטבחי
 דרוב כ' והתבו"ש הפריח אף מ"מטריפה,
 עכו"ם, טבחי דרוב אף מישראלשכונה
 לחומראן וה"נ קרוב, שהוא ברובתלינן

 הך הביא ב' ס"ק מ"ג בסי' הש"ךוהנה
 דס"ל ונראה לדינא, דמכשיריןמתניתין

 שם ובתרי"ג דנו"ט, איסורא חששדאיכא
 דיש שנתעלם, מבשר תמיר דמבושלהעיר
 עכו"ם. בישולי חשש וגם יו"ט חששבו

 דחשש א' ס"ק קי"ח סי' בש"ךשו"ר
 והייט ישראל, טבחי ברוב אפי'איבא חילוי

 זמן עכו"ם ביד נטצא דהבשרמשום
 ויכוליםמרובה

 להחליי
 נחורה בבשר

 ר"ל מרובה זמן דמ"ש והנ"לשבידם
 עם שבביתם הבשר להתאיםדיכולים
 להחליף, שרוצים ישראל שלהבשר

 בתאר לו רומה שיהיה והיינולהנאתם.
 תהיה שלא כרי הבישול ובזמןבטעם
 די' לישב הש"ך כ' עוד ההחלפה,ניכרת

 ורוב עכו"ם ביד נמצא דארהמחבר,
 המחבר והרי לחילוף, ל"ת מישראלמוכריו
 בנמצא חכמים דהחמירו כ' מ"ג סי'בריש
 שנמצא דהיכא הדברים, וישוב עכו"סזביר
 אזלינו ודאי במקולין שקנו מסהבירם
 אבל בשר, מוכרי ורוב טבחי רובבתר
 מרובה זמן אצלם הבשר ששוההבאופן
 הבשר ולהחליף לביתם ללכתיכולים
 ברע. טובלהנאתם

 מקפיד החמין בעל שאין דבנד"דוהנ"ל
 הוי ויאכלו, יחיו דיכפין וכל האוכליםעל

 סיבה כאן אין הקודם, לכלכהפקר
 סברא ואין ולצרכו. כשלו דהכללהחליף,
 ורוצה הבשר, איבוד על רחםלאמר
 לאמר סברא שאין וב"ש מדיליה,להוסיף
 בשר של גרועה חתיכה להחליףשרוצה
 נתברר וכבר שבחמין, טובהבחתיכה
 להחלפה, מזומנת כזו חתיכה לודבאין
 מדי' מתבאר וכן מיחוש, בית כאןאיו
 קרירי אי פת גבי ל"ט דף ע"זהגמ'

 מידע בשערי חיטי ואי ידע, מידעבחמימי
 אין דבאם משמע בדשווה, אלא וכו'ידע
 לחלופין, ל"ח וכו' במראה דומה חתיכהלו

 ולהתאים ללכת שהות לו ראין נחזהובנד"ד
 שבחמין, המבושל לבשר דומהחתיכה
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 ס"ד דף בע"ז ויעוין אצלו, מזומנתואינה
 ואין יין לו רמיחדין תושב גר גביע"ב

 יעד מועטת דבשעה משום יין, בידומפקידין
 במופקד מיהו שיחליף, ל"ת מיל(הילוך
 דיזיף ביה חשדינן לזיין שהות לו דישאצלו
 דבלא התוס' שם וכ' שלו, בייןויחליף
 רגע, בכל הישראל שישוב דמירתתבגוי, אי בכה"ג מותר שמפליג, ,הישראל(הודיעו
 ער שמפליג, בהודיעו אף הקילו תושבובגר
 שנו( ירש"י מזה ויותר מיל הליכתשיעור
 לזיוף. ל"ח מועט דבשיעור חזינןועכ"פ

 חילוף דחשש דאף הנ"ל מכל לנוהיוצא
 ביה וחישיין העין, מן שנתעלם כבשרהוא
 לעצמני, הגויים שנוחרים ממה לנו"ט)מי
 להכנס כדי ברורים תנאים צריךמ"מ

 עכו"ם ביד הבשר שיהיה והיא זה,לחשש
 החתיכה, להתאים שיוכל כדי מרובהלזמן

 צריך וכן ולהחליפה, מביתוולהביאה
 שאינו ובמקום בחליפין, הנאה לושיהיה
 יהיה אם אף כגנב, עליו ניתפס והואשלו
 ונכנסים שיוצאים כיון מ"מ מאנשים,פנוי
 שבת, בליל מאוחרת בשעה אף תריר,שם
 ובכה"ג יכנסו, שמא מירתת החשודהרי
 יחליף. לשמאל"ז
 לחליפין חישינןהגאה לעי באין דאף המהרי"טבשי'

 בדי' ולפלפל מעט להרחיבוהנ"ל
 י"ב( סי' ,ח"א בתשובותיוהמהרי"ט
 מחליפין הנאה לגוי ראין דאףשמחדש
 להקיש ראין ונראה שיחליף,חישינן
 הכשר כתב הביא הספן שהגויג'פריר מאי גבינות לגבי שם שדן לנד"ד.מדבריו
 ומשקל בחותמיו, ניכר אינווהכתב
 דמצד וכ' הכתב, לפי התאים לאהגבינות

 והוא צ'פרי-שיפרוס באי מדובר כודאה2_
קפריסין.

 בגוי, לחשוד אין ההכשר בתעודתהזיוף
 הכשר כתב לזייף אומנותיה מרעדלא

 עוד, לו יאמינו ולא כגנב, עליודנתפס
 הגבינות החליף שמא הוא החשדאבל
 הגבינות במק"א שמכר ,אחרבשלו

 ראין וכתב הכשר( הכתב היהשעליהם
 להנאתו, החליפן דהגוי הגבינותלהתיר
 תועלת לו יהיה לא דאפי' כתבהדר

 כשהדבר שיחליף ביה חשדינןמהחליפין,
 משנה דדמאי מפ"ג ראיה ומיתי בידו.הוא
 חישינן נכרי, לטוחן חיטין המוליךד'

 גוי ביד המפקיר וכן דמאי, והוישיחליף,
 חישינן מהחליפין הנאה לגוי שאיןבמקום דאי ראיה ומזה הגוי, כפירות הםהרי
 ע"כ יחליף,שמא

 תורי
 דבריו,

 הרע"ב, לפי' שהק' שם ראשונהבמשנה ויעוייי
 חישינן דלא וכותי ע"ה טוחן גבידפירש

 רגבי מינה ומשמע במזיד, והיינולאחלופי
 במזיר, שיחליף הוא החשש נכריטוחן
 הפוסקינו לדי' מנוגד הוא זה דברוהרי
 י"ב דף בע"ז הראשונים ולדי' קי"חבסי'

 גוי לחשוד דאין ל"ר ע"ז הגמ'ולסוגית
 ומ"מ מזה, הנאה לו ביש רקבחילוף
 שכ' איפכא, לדייק יש הרע"ב רי'מהמשך
 קופות הטוחן לפני להביאדאורחא

 המפקיד משא"כ בשוגג, והינוומתחלפות
 הם הרי בלשון נקטו העכו"ם אצלפירותיו
 בפירותיו שהחליף חישינן דחתםכפירותיו
 לא ולזה עשה דלהנאתו י"ל ודאי,והתם
 באמת צ"ב ומ"מ דמאי( דהוי המשנהנקטה
 שמא ע"ה טוחן גבי )יחוש לאאמאי
 דטוחן דומיא בשוגג לו ונתחלףנתערב
 אכתי דהע"ה לישב נראה וע"כעכו"ם,
 מעשרות ענין דיודע לו יתחלף שלאנזהר

 הגוי משא"כ הת"ח, היהודי אצלוחשיבותו
 ולזה בשוגג יתחלפו שלא לב שםשאינו
 שמא דל"ח דבריו בתחילת הרע"בכיון

 מ"ש עוד ויעויין בשוגג. אפי' הינויחליפו



קנא הכשרותבנתיב

 הראב"ד ובקושי' רע"א, ותוס' בתפא"יבזה
 ובמ"ש הי"ג, ממעשר פי"א הרמב"םעל

 דאחמירו שאני דמעשר לישב, שםהכ"מ
 בס"ס, נמי החמירו ולזה חכמיםבה

 נמי י"ל זה ומטעם למיעוטא,וחישי'
 אף במזיד שיחליף בגוי לחשודרהחמירו
 שבת' אמת הן ל"ת. האיסוריםשבשאר

 גבינות להתיר כ' מ' סי' ח"ג לב בןמהר"י
 ל"ד ע"ז הגמ' מסוגית ראיה ומיתיבכה"ג,
 הך דע"כ קי"ח בסי' הפוסקיםומדי'
 או בשיגג, חילוף בחשש מירידבדאי
 והמהרי"ט מיניה. הנאה לגוי דישבאופן
 פת גבי ל"ט דף ע"ז מג' לשי' ראי'מביא
 ולא וכו' ניחוש ולמאי בשעוריםחיטים
 ליה דלית "במידי ופרש"י ומזייף,טרח
 הביא עוד לזיוף, חישינן רווח נונתבלא ואי בפת בעינן אחד דחותם ומשמערווח",
 רואהו ישראל שאין עכו"ם שחלבומחלב
 בו עירב שמא דחישינן ע"ב( ל"ה דף,ע"ז
 לו שאין נראה מועט ובדבר מועט,דבר
 דגר ע"ב( מ"ב ,די השוכר ובפרק הנאהבזה
 מפקידין לא אבל יין לו מיחדיםתושב
 כדי ,עד מועט זמן דבשיעור הינובירו,
 ומשמע לזיוף, חישינן לא מיל(הילוך
 חייש ורווח הנאה בלא דאףלכאו'

 הגמ' מדי' לענ"ד הכרע לו אין זהיודבר לזיוי
 שהביא בראיות לדון שיש ומהשסו

 ביד כשהמאכל מירי רבכולהוהמהרי"ט
 להחליף שהות לו ויש אצלו, ומופקדגוי
 קי"ח דסי' ובחך בנר"ד ומ"מ מירתת.ולא

 הדבר שאין או ונכנס, יוצאדישראל
 י"ב, דף וכרע"ז העכו"ם, אצלמוחלט
 י"ל בהכא שלו, בקדירה מבשלדישראל
 הנאה לו ביש כ"א להחליף מעיז רלאשפיר

 מודה המהרי"ט אף ובהכאמהחלופין,
 לב בן המר"י דבנדון שם,וכדמסיים
 שפיר ההכשר, לכתב שוה היהדהמשקל
 במשקל ויזיין שיטרח סברא דאיןאמרינן

 אם זולת בהכא, חשדינן ולאדכוותיה.
 של בנדינו משא"כ מזה הנאה לויהיה

 דאכתי חסר היה רהמשקלהמהרי"ט
 ולחשוש להחמיר דן ולזה קמן,ריעותא

לחילוי
 תבנא מזה, הנאה לו באין או

 להחמיר אין המהרי"ט לדי' דאףלדינא
 ניכרת תועלת מבלי לחילוף לחשושבנד"ד

 להתאים לזייף שהות לו ובאיןומבוררת,
 דכוותיה.חתיכה

 ואינם במכירים אכינאיםבדין
מכירים

 באם הדעת את ולתת לחקור שישומה
 באכסנאים גם דמירתת זה דיןנאמר

 דכיון נאמר אם הארחה, בביתהנמצאים
 לאיש, שייכים אינם והכליםדהמאכלים

 יחשוש לא שמא שווים הסועדיםוכל
 אכנסאי" "דתבשיל שכ' דילמא ד"הי"ב די ע"ז בתוס' לכאו' משמע והכאלהחליף,

 בתבשיל דאירי ומשמע דמירתתל"א
 בפסקי אמנם האכסניה, בעל שלוקדירות
 דביוצא כ' י"ג סי'ק המסכתא בסוףתוס'
 דמירתת, ל"א מכיריו שאין אףונכנס

 גבי ק"ז דף חולין הגמ' בסוגיתוכדמשמע
 סברא דיותר אחד, שולחן על וחלבבשר
 חיכי לחברו, במוכן לנגוע דמירתתלאמר
 אלחנן רבינו בתוספת אמנם מכירו.דאינו
 לא מכירו דבאינו משמע י"ב דףבע"ז

 וצ"ב מירתת, ובמכירו מיניהמירתת
 הסברא עכו"ם גבי דהכא והנ"לסברתו.
 שולחן על האוכלים יהודים מב'הפוכה
 ואוכל )וטל הדעת קירוב יש דאםאחר,
 קדירתו המגיס בגוי אמנם חברו,משל

 מהיינו מכירו הוא אם לישראל,בסמוך
 יחליף לא פ"ח( בסי' הט"ו כמ"שאוהבו
 מכירו באינו אמנם הישראל, לרעתעמו
 דמאי נראה ומ"מ ליה. איכפתמה

 לאביי הינו אפיה, במהדרדחישינין



 ישראלאורקנב

 ונכנס דביוצא ג' דף בחוליןלשיטתו
 לא דלמא חישי' ולזה אסור.לכתחילה
 התם, פסקיכן כרבא אנן אבלמירתת
 נראה ומ"מ מירתת, ונכנסדביוצא
 צור בני גבי י"ב די בע"ז הגמ' די'דפשטות
 זה, אצל זה בסמוך קדירותיהםששופתים

 דעת, קירוב בניהם ויש במכירים,רמירי
 וה"נ מירתת. ודאי מכירים באינםאבל
 במהדר אפי' לחילוף ל"ת לאביי דאףי"ל
 יעוין ראשונים כמה ביארו ,כךאפיה

 ומזה התוס' כמ"ש באכסנאים אפי'לחשוש דאי ידאי ולרבא ובמאירי(ברשב"א
 ונכנס כיוצא הוי רזה התוס' בפסקימסיק
 הרא"ש, מדי' מתבאר וכן לחילוף,ול"ח
 חלוקת על הממונה אדם יש דבנד"דוהנ"ל
 ה"תמר" ארגון מטעם והחמיןהאוכל
 בעת ואח"כ התפילה, בעת שם~נמצא

 שיש יודעים החשודים ואותםהסעודה,
 וכשרואים המזון, על ממונים אוממונה
 בשערי ונכנסים יוצאים החרדיםאת

 מי יודעים ראינם מירתתי,ביהכ"נ,
 וכל עליהם, והממונה האחראימביניהם

 יותר המקום בעל הוא מהחרדיםאחד
 דבנר"ד נראה הנ"ל ומכל ומירתתי,מהם,
 וטעמים, סיבות מכמה לחילוף לחשושאין

 בארוכה. לעילוכמתבאר

** * 
 בנידון עיקרו כאן עד שכתבתימה
 כמה יש רשם הנ"ל הרפואה שבביתהחמין

 דין לרון ויש שמיריותי במה היתר,צידי
 הנאה לגוי דאין סמך יש גם ונכנס,יוצא

 במקום השמחות באולמות ומ"ממחלופיו,
 יש יר"ש, אחראי או תמידי משגיחשאין
 לעובדים שיהיה נחשוש אם עיוןמקום
 כדי מבחוץ בשר להביא מועילהסיבה
 הם שהרי וחיסרון. העלם עללחפות
 וחשבון דין לתת וצריכים שםעובדים

 אלא שיחסר. מה על הבית בעלבפני

 שרוב במה קולא צד עדיין יששבא"י

 סמוך לו מזומנת נבלה ואין ישראלטבחי
 באולם אירע כבר ,אמנם החתונהלאולם
 שהה שלא ביותר, מעולה השגחה לושהיתה
 הבית בעל שהביא תמידי משגיחשם
 נתפס במקרה ורק אחר ממקום בשרעצמו
 שטען ואף בנמנו. נשלל ההכשר וכתבבכך

 מעולה בהכשר כשרים עופותשהביא
 לדבריו שעה לא המכשיר הרב מ"מאחר,

 מוטלת שכשרותם עופות הביא כיופירסם
 שהבעה"ב לחשש מקום שיש הרי -בספק
 כאשר אחר בשר להביא שלו הפועלישלח
 שאין בחו"ל ובודאי הבשר( לו יספיקלא
 לתקן צריך ישראל טבחי רוב שלצד

 וינעל השמחה סגי ער משגיחשיהיה
 יר"ש ישראל שיהיה לחילופין אוהמטבח
 כדי תדיר ויכנס ויצא עליהם,אחראי
 משגיאות יצילנו והקב"ה להחליו.שירתתו
 נפלאות. בתורתוויראינו
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 ישראלאורקנד

 ניישלאס יוסף יעקבהרב
 יעףמאנסי

 ויו"ט בשבת משא להוליךהאיך

 שאינן מדברים אפי' תשבות בתורה נאמר ה"א( שבת מדל' )פכ"א הרמב"םז"ל
 )ועי' עכ"ל שבות משום חכמים שאסרו הן הרכה ודברים מהן, לשבות חייבמלאכה
 אמור בפרשת הרמב"ן וכמש"כ תורה איסור הוא בשבת גדול רעמל א' פי' שם.במ"מ
 התורה מן סמך דבריהם של לשבותין דיש כ' ופי' דברים, הרבה עוד ואסרו חכמיםובאו

 'עובדא והוא למלאבות דומין שהן מפני מהן יש חו"ל שאסרו משבותין והנהעיי"ש[.

 ומנוחה השביתה ביום לטרוח שלא 'טירחא' מפני שאסרו מהן ויש דשבת, וזילותאדחול'
 הרמב"ם(. דברי בהמשך עיי"ש מלאכה, לירי יבא שלא כדי שאסרו יש )ועורדשבת

 שכ"א ס"ה, רנ"ר בסי' )וכגון דחול עובדא משום שאסרו מה דיניס' 'פרטי ישוהנה

 של"ג בסי' )כגון טירחא משום או ומ"כ( מ"ר תקכ"כ ס"ה, שלש ומ"ג, מ"ב שכ"זמ"י,
 ותקנו שאמרו מה כללי' 'דין עוד יש אבל ס"א(. תקל"ה ס"א, תקכ"א ס"א, שמ"אס"א,
 באופן וכן דחול', 'עובדא יהיה שלא באופן שהיה המותר ופינוי טלטול בכלחז"ל

 )כס: וביצה )קכז.( שבת בגמ' מבוארים אלו ודינים ראפשר. מה בכל בטירחא''שימעט

 מזה קצת כתבנו וכבר )מ"ח-ס"י( ותטי )ט"ב( של"ג )ס.ה( שכ"ג סי' או"ח ובשו"על.(,
 עומק למצות שנזכה ויה"ר בס"ד. מחדש עוה"פ סררנו ועכשיו כ"ט-ל( אות י"ב)בגליון

 א"ס. יתברך כבודו למען ולהאדירה תורה להגדיל ודקדוקיה פרטיה בכלהדין

 בהילוך ימעטברה"י
 כמה בטירחא שימעט באופן לעשות צריך לס-ום, ממקום משא לטלטל הרוצהא(
 יצטרך שעי"ז מפני מעט מעט יוליך ולא אחד, בפעם במשא' 'ירבה וע-כשאפשר,
 ממיעוט טירחא, פחות הוא הילוך ומיעוט משא דרבוי חז"ל )וקבעו בהילוך,,'להרבות
 הילוך(. ורבוימשא

 עדיד, במשא למעוטי דילמא או עדיך בדילוכא למעוטי אי להג איכעיא )קכז.( בשבחא.
 רהוא דכיון רס"ל בס"ד ]ונראה זה דין השמיטו ירמב"ם ברי"1 והנה עיי"ש. איפשיטאולא

 )פי"ח כרא"ש אולם שהוא[, אופן בכל ומותר לקולא אזלינן ע"כ איפשיטא ולא דרבנןמילתא



קנה אהליושבי

 במשא ימעטנרה"ר

 יש רבים' 'דשכיחי במקום אבל רבים שכיחי דלא במקום אמורים דברים במהב(
 )וגדד בטשא' 'למעט יש וע"כ גדולה', 'משא להוליך דחול' 'ועובדא דשבתזילותא
 שעי"ז מה קפדיגן לא דחול' 'עובדא למנוע דבכדי ג'(, אות להלן יתבאר גדולה''משא
 דהלוכא'. 'כטירחא להרבותיצטרך

 עיי"ש לא, טפי אין קופות וה' ר' דמתני' כפשטא עבדינן איפשיטא דלא דכיון כתב א'(סי
 ]וע.ע בטור וכ.ה 1ד1"ק[, צ, אות ק-נ ועי' האיבעיא, לפשוט ראין משמע בגמ' דהרי צ"ע]ולכ'
 דכ.ע לא בגמ' דאמר ממס כן דנקט וכנראד ע"ש, עדיף בהילוכא דמעוטי 'ומסקנא' )נ:(בר"ן
 דמעוטי דגמ' דמסקנא ג"כ דנקיט כס:( )ביצה בתוס' וע-ע וק"ל, עדיך בהילוכאמעוטי

 עיי"ש. עדיף[,בהילוכא
 פעמים בהרבה להוליכם קטנות' בקופות יחל-ם 'לא וו-ל מ"ב( של-ג )סי' בשו"עוב"פ

 השו.ע לשון )וכיום עכ"ל, טפי מילתא ואוושי בהילוך שמרבה מפני המשא, להקלכדי
 טפי', 'טורח דהוי משום )קכז.( שבת דגמ' סוגיין רהלא צע-ג לכ' טפי' מילתא'ואוושא
 יש ואולי דחול, ועובדא מילתא אוושי ענין משום ולא כס:( )ביצה בתוס' להדיאוכמש"כ
 השו.ע לשון כל דהעתיץ )ס-ד( בשועה"ר שו.ר וצ"ע, טירחא לענין השו"ע כוונת דגפלדחוק
 עיי"ש. אלו תיבות והשמיט)ס"ב(

 הרי"ד דמדהשמיטו נקט דלא משמע לכ' והטור, דוא"ש כדעת השו"ע פסקובעיקר
 כדברידם פוסק היה בוודאי דא-כ וכנ-ל, אופן בכל דמותר דרעתם עכ"ח א"כ זה דיןוהרמב"ם

 וצע"ק[ יוסף, בית לספר בדקרמתו שיסדוכמו
 לפנות שמותי באופן זה דין כתבו )הנ"ל( ושו"ע דבגמ'ואע-פ

 לצורך )כגון "אוצר-
 וכמו שהוא, טלטול בכל השייך כללי רין דוא בטירחא. .למעוטי זה דין יסוד מ-ממצוה(,
 - שכ"ג )ל" וטו-ע טור ר"ן בתוס' בפשיטותשנקטו

 זה ודין כ'(. )אות דלקמן ת-"י( וסי,
 מוליך, או לשלחן שמביא )כגון בשבת שעושה ופנוי טלטול בכל למעשה, מאד ושכיחנוגע

 שבזה כרי פעם בכל הרכה להוליך ליזהר דצריך וכדומה(. וספרים כלים משלאותמאכלים
 וחוור. הלוך דהלוכא בטירחא מלהרבותימעט
 בס.ד. וכדלהלן ואחרונים מ"א, רמ"א, תוס',ב.
 על הוא מביא אבל וכקופה בסל יביאם לא יין כדי המביא כט:( )ביצה במשנה דהנהא[
 וה' ד' להביא "רמותר" מבואר שכת דכמס' המביא( ד"ה )שם כתוס' שקשו לפניו, אוכתיפו

 כאן )דאין מותר וע-כ אותו רואין ואין לחוץ להוציאו שא"י בשבת מיירי דהתפ ותי'קופות,
 לצורך אומר שהרואה שמונ וע"כ אותו ורואין לחוץ שמוציאו ביו"ט מיירי והכא רחול(עובדא
 )קנז.( בשבת הרי דם-מ התוס' הקשו ושוב אסור. ולהכי כחול( עובדא )וה"ז אותם מביאחול

 דלא בשבת מיירי דהתם א"ש דלהנ-ל ותי' בפ-א, הרבה להוליך טוב" "יותר דאדרבהמבואר
 כדי במשא להרבות יש ולכן דחול כעובדא הוי ולא בית כאותו לזוית מזוית כ"אמטלטל
 שלא אלא יתירה אטירחא קפדינן לא ע-כ ביו"ט דמיירי הכא אבל דהילוכא, "בטירחא"למעט
 ליתחזי שלא כרי בהילוך ולדרבות במשא למעט טפי עדיף וע-כ דחול" "כעובדאליתחזי
 עיי"ש. דחולכעובדא

 למעט עריך דחול" "עובדא ומצד במשא. להרבות עדיך -טירחא" דמצד דבריהם,פירוש



 ישראלאורקנו

 דחול" .עובדא של לחשש לחוש יש יותר החששות ב' דיש רבים" "רשכיחא ובמקוםבמשא
 - שבת כין לחל, התוס' ומש-כ דדילוכא. .בטירתא. מרבה שעי-ז ואע"פ במשא ימעטוע"כ
 סתמא וביו"ט רביפ, שכיחא כלא במץופ שמטלטל איירי סתמא דבשבת החילוק עיקרליו"ט,

 'חיד רבמקום שמטלטל "במץופ" תלי הכל באמת אבל רבים, דשכיהי בסקופ שמטלטלאיירי
 רחול עובדא ה"ז עירוב( ע"י )כגון בשבת אן רבים ובמץום דחול, עובדא הוי לא ביו"טאף

 לענין - ותץ"י שכ"ג )סי' ומ"ב יו"ט( לענין - תץ"י )סי' מ"א שכ"ג( )סי' בב"יוכמבואר
 בין דמחלק התוס' כוונת דפירשו חת"מ ובחידושי בתוי-ט ]ועי' בב-ד להלן שיובאשבת(
 כקל.1[. שב-ג סי' בכפה-ח וע"ע ונו"כ, השו-ע פי' עפ-י ורכרינו יו"ט, או דשכת"זמן"

 דאפושי )ץכז:( מפנין בפרק דמסקינן ואע"ג וז.ל. אחר באופן חילוץ סו.( )ביצהובר"ן
 במוט יביאנו דלא )כה,( בהה.א וכמש"כ דחול" עובדין "דעכד הכא שאני עדיףבמשא
 דמפיש ואע-ג ביו"ט ומזלזל מילתא דאוושי משום בנ"א בב' )יב.( שפ וז"ל עכ"ל,ובמוטה
 כמוט דמכיא כיון הכא שאני עדין בהלוכא כמעוטי )ץכו.( מפנין בפרץ ואמרינןבדלוכא
 מק"ג[. דוד בשבילי ]ועי' עכ"ל רחול" עוכד'ן "מיחפיובמוטה

 ע-כ דחול. .עובדין דיש המביא דבפרק התוס' כמש-כ ס-ל הדבר דכיסוד דבריו,פירוש
 אלא יחיד או רבים "מקופ" בין מחלק לא דחול עובדין דבגדר אלא אטירחא, ץפדינןלא

 )דומיא דחול כעוביין מיתחזי יין כרי עם קופה או סל דטלטול וט-ל המשא. -באופן"כתלי
 )כקופות גדולה משא טלטול סתם אבל יחיד, במקום אפי' אסור וזה מוטות( עם בהמהלהוליך
 במץופ אפי' ממשא( להרבות עדיף )וארובה מותר וזה דחול כעובדין מיתחזי לא וכו'(תבן

 מיתחזי ו-ופה סל בתוך יין. .דכדי והגדר לשנות. צריך דמ"מ ג' אות ]ועי' רבים.דשכיחי
 וקופה בסל ומונחיפ ופלעסטיק" בנייר העטופין ומתיקה מאכליפ "במיני 'ל"ע דחול,כעובדא
 מה בחו, שניכר במה תלי אי לשיטתו יל"ע עוד וקופה. סל דכתוך יין לכדי דמיאימתי
 וצ"ען פלוג. דלא שנא לא אולי או הסל, בתוךשנושא

 כתב התוס' דהר' לשיטתם, דאזלי ,ל"פ והר"ן תוס' מחלולתובעיקר
 "מהרואה-

 וכו' יאמר

 .מעשה יעשה שלא רהענין רס"ל הר-ן אבל לא, או רואים רשכיחא "כמקום" דתלוי ס"לע"כ
 כטעם רנץט ס"ד-ס"ה( שכ"ג )סי' בשועה"ר עי' אולם המשא, "באופן" דתלוי ס"ל ע"כחול"
 עצם ה-ז בכה"ג רכים דשכיחי דבמקופ דס"ל י-ל )ואולי בתוס' שחלקו וכחילוץ הר-ןשכתב
 ודו"ק. וצע-ק, דהול"(.שמונה
 בסל יביאם לא יין כדי ההמביא המשנה לשון העתיק ס"ה( שכ-ג )כ" שבת הל' בטורג[
 עם סל טלטול רעצם הר-ן כדעת להטור דס"ל מבואר דעכ"ח שכתב בב"י ועי' וכו',והץופה

 הל' בשו"ע גפ כן העתיק ולפי,ז יחיד(, )מקום בשבת אפי' שסור הול מעשה זהו ייןכרי
 דכמץום התוס' רעת והוא וכו' וי"א כתב דאח"כ )אלא וכו' דהמביא המשנה לשון )שם(שבת
 כשר-ע הא' כדיעה לנהוג להכפררים יש השו"ע כללי ]ולפי עיי-ש, דחול( עובדא ל"שיחיד
 חץ"י סי' בכפה"ח עי' אולפ רע-ד, ע' ח"כ לציון אור ובספר כץל"ח, ככפה"ח וכ-ככאן,

 עיי-שן. הב' כדעה האחרוניפ והסכמת הרמ"א דדעת שסתםסץמ-ו
 להוליך בענין איירי והטור התוס', כדעת הטור דעת דגם דכתב )סץ"ז( בם-א עי'אולם
 דברי יסוד דהרי ובפרט רוחץ, דוה ס"ל דהרב"י ]וכנראה רבים בי' דשכיחי המעורכתבמקוב
 כוונתו ויהי' הטור 'סתפ' האיך וא-כ יחיד, ממקום איירי "כתמא" דבשבתהתוס'

 ר-

 למץום
 הוסיף ושם )סץט-ו( חק-י בסי' וכ"כ ס"1[ ערוד-ש ועי' רמ"א, לפי' צע"ץ 1ה ובאמתרכים,
 עיי"ש. התוס' כדעת יל"פ הר"ן בדברידגם

 דשכיחא מקום או יחיד מקום בין תלוי דהכל התוס' כדעת האח' כל נקטו להלכהדן
 שם שציינו וכמו ס"ה, שכ"ג בסי' כן העיר שלא מה וצע"ק מ"ח, תק"י )סי' הרם-ארבים.



קנז אהליושבי

 אלא ובקופה' 'בסל להוליך אסור רבים דבמקום היינו שאמרנו גדולה' ,משאג(
 בידו שמוליך משא אפי' וכן כ'. או אחד קנקן בידו ולהוליך חול מדרך לשנותצריך
 שינוי לעשות צויך אלא בחול שנושא כדרך גדולה' 'משא ישא לא וקופה( סל)בלא
 הטלטול.באופן

 שינוי שייך שלא ובאופז הטירחא, להוסיף- לא -ועכ"פ למעט יהיה)והשינוי
 המשא(. על סודר יפרום אזלהקל,

 ותק"י ס"ד-ס-ה שב-ג )סי' שועה"ר סץט"ו( ותק"י בץ"ז שכ"ג )בי' מ"א וע"ב(במ"א
 סץ"ל(. ותץ"י סץכ"ה שכ"ג )סי' ברורה ומשנה הר"ן( דעת כלל הביא ולאכט"ז-סי-ז,
 שועה"ר האח' קצת ציינו במשא להרבות יש טירתא דמצד בדין )מ"ב( של-ג כס"]וגם

 וכדעת רבים שכיחא דלא במקום ד7 דוהו שכ-ג, בסי' לעיין )שם( ודע-ת )ט"ו( ערוה-ש)מ"ג(
 דגם המ"א כמש"כ ראשית י-ל ואטור הר"ן לדעת כלל חששו לא שהאחרונים ומה הנ"ל.תוס'
 יין כדי עם סל להוליך שלא ולזמר בזה להחמיר שייך דלא ועי"ל ברור, לא והטור הר"ןרעת
 ודו"ק(. במשא להרבות הדין אדרבה יחיד בסקופ התוס' לדעת דהרי ברה"י,אך

 'במקום' תלוי הכל אלא ס-ז( תצ-ה סי' )ועי' דמשא' 'אופן כלל משנה לא להלכהולפי"ז
 דלא ו'במקום במשא', 'למעט יש צהול עובדא תשש ויש רכים' דשכיהא 'רכמקוםשמוליך
 כטירחא. למעט כדי במשא' 'להרבות יש רכים'שכיחא
 ארגז להוליך שלא ליזהר צריך ויו"ט דבש"ק למעשה מאד ושכיה נוגע זה דיןוגם
 או לביהמ-ד, מביתו )כגון רבים דשכיתי ומקום הרהט דרך )וכדומה( יין כדי עם)וכדומה(
 ואע"פ בפ-א בידו ב' או א' להוליך צריך אלו דבמקומות לאולם(, או לביתו, ביהמ"דמשמש
 דהלוכא. בטירחא להרבות יצטרךשעי"ז
 את המוליך וכן וכו', ובקופה בסל 'ביאפ לא יין כדי המביא כס:( )ביצה במשנהג.
 לדרו בדוחץא דדרו במחוזא רבא אתקין )ל.( ובגמ' לאחוריו, הקופה את יפשיל לאהתבן
 מלא שק או חביות כגון בדוחקא( דדרי )באד"ה וברש"י ע"כ, עלויה סודרא נפריס וכו'ברגלא
 תץ"י )סי' ובשו"ע וה"ב( ה"א )פ-א ברמב"פ וכ"ה ע"כ, וכו' לשנות שצריך מפני וכו'פירות
 עיי"ש. )ט"ו( תצ-ח רסי' לדין גם שציין בב"י ועי' מ"י( -מ"ח

 גדולה זילותא שהוא דבר כ"א להוליך אסרו לא המשנה דבדין בס"ד, הדבריםביאור
 תבן ובהפשלת הכלי, עיקר בכל להוליך לטלטל אסרו הוילותא הוא הכלי רעצב וץופה)בסל
 רבא ואחא לפניו(, בידו להוליך מותר ומ"מ להפשיל אסרו ע-כ הוילותא הוא המשאדאופן
 ומותר גדולה זילותא שאינו אע-פ וחכיות כשק גדולה משא סתם בכל דה"ה עשרהלהוריך
 דרבא דין דגם פשוט ולכאו' בחול, מדרכו שינוי באופן ולהוליכו לשנות צריך מ-מלהוליכו

 וקופה. סל לענין והפוסקים התוס' ובמש-כ ובים דשכיחי כסקופ לדוליך לענין רץהוא
 'אין וז"ל רע"ד( עמוד )ח"ב לציון אור בספר פלא דבר ראיתי זה כל כתבי אחרא[
 או הארגז את לוקח כן אפ אלא וכו' וכו' סירים כמה בו שיש סל או משקאות ארגזלהוליך
 דאין ס"ה שכ"ג סי' שו"ע מץורו ציין ובהערה ע"כ, וכרומה כתיפו על כגון 'בשינוי'הסל

 גם )והעתיקו ע"כ חול מררך משנה א-כ אלא בקופה או בסל למקום ממקום יין כדילהביא
 עיי"ש. י-ב(, עמוד ח-ד שבת הל' יוסף ילקוטבספר

 'יכיאם' אלא וב-גסה בסל יביאם' 'לא יין כדי המביא השו"ע לשון דשו צע"ג זדובאמת
 יביא אלא ובקופה בסל יביאם שלא הכדים על דקאי הפשוט ומובן ע"כ כתיפו על אולפניו



 ישראלאורקנח

 כמשא למעט אחשרכשאי

 במשא וכן וקופה, סל להוליך )שלא במשא לשנות הצריך אמורים דברים במהד(
 בכך אפשר כשאי אכל בכך, כשאפשר כחול( מכדרת לשנות צרין סל- -כלאגדולה
 כדרכו להביא מותר עליו( הממתינים אורחים ויש הזמן יתארך השינוי שע"י)כגון
 בהערה. ועייןבחול,

 ושו"ע הטור לשון וב-ה וכרע-ב, ברש"י, להדיא הוא וכן שתיפו, על או בידו בעצמפהם
 או א' כתיפו על או כידו יביא אלא ד' או ג' ובקופה בסל יביא דלא ומ"כ ושועה-ר חץ-יסי'
 אי-ה( הבא במאמר ויבואר ביד וד' ג' או בסל ב' או א' להביא כענין ומ-כ תויו"ט )ועי'ב'

 מוכס הנ-ל כפוסקים וכל רש"י וכדברי כתיפו. על הסל מלדכיא איידי דלא להויאומבזאר
 זה והנה בידו, דהיינו והפוסץיפ ברש"י ועי' 'לפניו' הוא דמביא דתני המשנה מעצםנמ'

 מהיכי וא-כ בידו, הכלבוק שיביא הכוונה ועכ"ח בידו, הסל שיביא במה שינוי ראיןפשיטא
 צריכיפ אלו דרבריס נראה לכאורה וע"כ הסל, על גם ץאי 'כתיפו' על ראו ולפרש לחלץחיתי
 והפוסקים. השו-ע מדברי גדולעיון

 יל"ע וכן בכמות שיעורו יל"ע ע"ח( ושו"ע הטור )לשון גדולה' 'משא של ובגררב[
 ה"ה אי יל"ע והנה ע-כ, פירות מלא שץ או חכיות כגון כתב )הנ"ל( דברש"י באיכותגדוו
 בכלל ג-כ ספרים( או כלים כמה כשנושא )כגון ושק כלי כלא מ-וכצים וחפצים פירותבסתם
 וצ"ע. בסודר(, לכסותו שיצטרך בזה דשייך השינוי כלל ובדרך במשא, לשנות )דצריךזה

 'טורח' להרבות ולא משאו 'להץל' ישנה משנה וכשהוא דדרי( בד-ה )ל. רש"י 1.ל והנהג[
 'להקל' לשנות צריך דאפשר רהיכא מץ-ו( א"א )שפ ובפמ"ג סץ-ו( שב-ג )סי' בא-ר ועי'ע.כ,

 בלבוש וע-ע ע"כ, רחול מהעובדא עכ"פ' "שנה וכדומה בחכית וכגון אפשר דאי והיכאבמשא,
 הנ"ל. רש"' מדברי דבויהם מקור ולכ' בטורח 'ירבה' שלא ובלבד שכתב ס"ח( תק"י)סי'

 מה וצ"ע - שכ"ג )סי' והשו"ע חץ-י( וסי' שכ"ג )סי' הטור בלשון מונח זה רכלובאמת
 סי' בב"י שהעתיק )וכמו המשא' קלות כשינוי אין 'אפי' שכתבו במה תץ"י( בסי'שהשמיטו

 האחרונים כדכדי כ-ז נתפרש שלא מה שצ"ע )אלא ודו"ץ עי"ש הנ"ל( רש.. דבריתץ"י
 וצ"ע.(. ומ"צ, הרבכשו"ע
 סותר. אפשר אי אם תנא ובקופה, בסל יביאפ דלא המשנה על ל.( )ביצה בגמ'ד.
 אתקין הגמ' וממשיך ע-כ, מותר ביחד הרבה להביא וצויך הרבה אורחים שזימן כגוןופירש"י
 וכו', שרי אפשר לא ואם עלויה סודרא נפרוס וכו' ברגלא לדרו שמונה" דדרו במחוזארבא

 וקופה, סל בדין ה"א )פ-א ברמב"פ ועי' ע-כ, לכסותו סודר לו שאין אפשר, אי ואםוברש"י
 גדולה(. משא בדיןוה-ב

 בכל לשנות רבא רתץנת בדין ובין וקופה', 'סל להוליך שלא המשנה בדין רביןומבואר
 בדין החמירו אחד )מצד בחול. כדרכו להוליך מותר בכך אפשר דכאי הקילו גדולה''משא
 ברבר הקילו שני ומצד המביא, ד"ה בתוס' כמבואר טירחא לאיסור שדוחה עד דחולעובדא
 זה. ברין נקודות ב' לבאר וואיתי וצע"ק(. כלל, לשנות אי-צ ורחץ צורךדבמץים

 עליו. ממתינים כשאורחים - המשא  בהולכות  לשמת צרף איא(
 וברין האורחימ'. לפני למהר 'שצריך  מפני לשנות ראש רש"י נקט וקיפה מל בריןהנה
 )ס"י( ובשו"ע בטור ועי' לכסותו', מודר לו 'שאין מפני לשנוח רא"א רשיי וקט רבאדחקנה
 אחר לשנות' אי"ה האורחים' לפני למהר 'שצריך כגון לשנות א-א 'ראם זה דיןשהזכירו
 ברורה כמשנה ועי' )מ"כ(, בשועה"ר וכ"ה משא, בכל לשנות רבא תקנת גם )שם( כתבושכבר

 את כתב ברש-י אבל אמת, זה גס דלהלכה דאע"פ שהעיר וסץל"1( )סקל"ה ושעה"צ)סקל"ד(
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 סל להוליך שלא הדין לקיים לו אפשר שיהי' להשתדל מחויג כמה לברר ישה(
 ועייז לשנות(, אפשר' 'אי של הגרר )ומהו שנים, או אחד קנקן בידו להוליך רקוקופה,
בהערה.

 סודר' לו 'שאין מפני לשנות שא"א נקט רבא דבתקנת וקופה, סל להוליך שלא דין על1ה
 עיי"ש.לכסותו,

 מותר אינו כלל בדרך האורחיפ' לפני למהר 'שצריך באופן גם דבאמת בס"דוהנראה
 יכסנו, לא למה במקום סודר לו 'ש דאילו סודר' לו 'כשאין כ"א בחול, כדרכולהוליך

 היתר שהעתיקו ומ"כ שועה"ר, דשו-ע, וכוונת מידי(, משנה לא זה קטן רגע)דוודאי
 שיחפש ועד כרשותו, סודר לו אי, הרי כלל דבררך משום רכא', 'הקנת על גםד'אורדים'

 לילך לפעמיפ צריך סודר לפרוס השינוי )ואפי' בשינוי ויטלטל שיוליך עד וכן סודר,ויביא
 דצריך ודאי אורחים בלא ]דאילו עליו, ימתינו ודאורחים הזמן יתארך יפול(, שלא כדיבנחת
 כוונת ג"כ דוהו וכנראה בהערה, ה' אות וכדלהלן השינוי, לעשות כרי זמן, קצתלהמתין

 עיי"ש[. הטור על שהעיר במההב"י
 ע"כ יותר' 'במהרה לפניהם יביא כדרכו דכשעושה )סקל"ה( ברורה במשנה ממש"כוכ"מ

 חול מדרך שינוי שום לעשות א"צ למהר' 'וצריך לדרך נחפז שהוא דכיון )מ"כ( בשועה"רוכן
 וע"י לפנידב למהר שצדיך משום דיינן הממתינים האורחים מפני לשנות רא"א ומבוארע"כ,
 מקום היה אולי ]ובשועה-ר יותר'. 'במהירות להביא תועלת איוד ידי' השינוי בלאשיביא
 שוב כשאין ואפי' לשנות הטרחוהו' 'ל" הממתינים אורחים לו שיש דבמצב דכוונתולדחוק
 ודו"ק[. לשנות אפשר' 'אי לקרותו צ"ע וגפ כן משמע לא אולם בהשינוישהיה
 עליו. מההינים כשאור".מ - הסל נדילכוה לשעה צרף א'בו

 וקופה בסל להוליך מותר אורחים לפני למהר דכשצריך הגמ' כדין עוד לחקור ישומעתה
 המשא 'באופן' עכ"פ לשנות צריך אי סקל"ה(, מ"ב מ"ח. על גם קאי דס"י פשוט בשו-ע)וכן
 לפני למהר )כדי 'הסל' להוליך דהתירו דאה"נ מסתבר דלכאו' עלויה, סודר לפרוסוכגון

 רבא תיקן מ"מ להוליך, שמותר דאע"פ גדולה' 'משא מסתם קיל לא עדייו מ"מהאורחים(

 וסתימת וכנ"ל. האורחיפ לפני כשממהר אפי' לעשות צריך )וזה המשא 'באופן' לשנותדצריך
 היתר הפוסקים העתיקו רמה-ט וכנ-ל אצלו, סודר לו אין הרי כלל בדרך דהרי יל"כהפוסקיפ

 1ד1"ק. גדולה( משא בסתם השינוי לענין גםזה
 הרבה שזימן 'בגון' כתב ברש"י וגם מותר, אפשר אי אם חתפ איתא )ל.( בגמ' דנהה.
 )סקי.1( מ"א ועי' לשנות, א"צ ורחל צורך מקום עשרה כלל' דין דוהו ומבואר וכו',אורחים
 של-ג בסי' הרס-א דכתב 'אע"ג שכ' מחצה"ש ועי' ע"כ, העיר, מאותה אפי' אורחים.ד-ה

 'כבוד משום הותר זימנפ שככר כיון דכי מ"מ מצוה, סעורת הוי לא העיר מאותהדאורחיפ
 וכן ע-כ, העיר מאותו אפי' 1ה' 'לענין מי-רי ואורחים )סקל"ה( בס-ב עי' אולם ע-כ,הבריותי

 אורחים, הננסת מצות כאן שאין העיר מאותו הן שהאורחים 'אע"פ וז"ל )ס"ס( כשועה-והוא
 ע"כ, וכו' החול מדרך שינוי שום לעשות צריך אינו למהר' וצריך נחפו 'שהוא כיוןמ"מ

 באופן אפי' וכן אורחים, הכנסת מצות לענין אורחים בגדר זה ראין דאע-פ מבוחרוכוונתם
 לשנות, צריך אין מ"מ וכו', הבריות' 'סבוך גדול של בגרר שיהיה גדול ביוש כאןשאין
 מש"כ )ועי' המשא, בהולכת לשנות זו תקנה העמידו לא ודח-' 'צורך דבמקום זה דיןדיסור
 י"ר(. אות ח"א תשבות השביעי ביום מאמר י.ב, בגליוןבזה
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 אפשר' ר'אי בגדר שיהיה ודחק' 'צורך של והשיעור הגרר מהו לבאר יש ומ"מא[
 למהר כשרוצה כגון ויל"ע לשנות, אפשר' ד'אי מיקרי קטנה סיבה בכל דלא כפשוטלשנות,
 מש"כ לענין כמו"כ וכדומה. חם או קר יותר הרכה או מעט שיהי' כרי אחת בבתולהביא

 הסודר להביא להמהין צריך זמן כמה יל"ע ג"כ לכסותו' סודר לו 'שאין דכא( )כתקנתרש-י

 מסתבר וכן לו, כאין הוא הרי מרובה זמן רלהמתין דמסתבר לוי, 'ראין בגדר שיהיהכדי
 וצע.ק. לשנות(, אפשר' 'דאי בגדר הוי לא למהר צורך לו שאין כל ממש מועט זמןדלהמתין
 לשנות, אפשר דאי כגדר ג"כ הוא לו שיש צדרי' 'צורך בשביל גם אי לעיין יש עודב[
 רק או אחד, אחר ולהביא להץדים צריך אי לץמן )עי' אחד, אחד להביא זמן לו שאיןוכגון

 )דבר עניניו לסדר שרוצה משום אחד(, אחד להביא צריך אחת בבת כולם צורךדכשאין
 כל דמשום להקל ומסתבר זו, שעה במשך להחסלל או א'(, בחקירה כנ-ל הגדר וצע"קנחו,,
 י-ל וא"ב לשנות, א"א קתני סתמא בגמ' דבאמת לשנות, דא"א בגדר ה"1 לו שיש וצורךסיבה
 משום דוקא ולאו נקיט, בעלמא דוגמא האורחים, לפני למהר שצריך כגון שכתב רש"ירגם
 גופא. יין בהכרי צורךשזה

 התפילה בשעת לביהמ"ד ולהביא להקדים יצטרך אחד אחד שיביא שע"י באופןוכ-ש
 ולסדר לערוך מערשות כתי באיש שנוהגי"ן למה ]דומה התפילה, מכוונת הציבורולבלבל
 הציבור שמבטליפ באופן מוסף, תפילת באמצע נודף שריחפ מעדנים מיני כל עפקידוש
 מ"א ועי"ע - כאלו בקידושים שיש והתגשמות השפלות עצם על -נוסף וכוונתה,מתפילה

 ונכנס אחד, אחד מלהביא למנוע גדול וצורך סיבה דזהו פשיטא, ואכמ-ל[ מק"י רם-טסי'
 מאי גרע לא זה א"ב הכ' למיעכד יאית דלא דכיון ועוד לשנות. אפשר ראי דגמ' דבריבכלל
 ארגז להוליך סיבה זה אין כלל בדרך למעשה ]אולם סורר. לו שאין בשביל לשנותאפשר
 ביהמ"ד בפרוזדור מקום באיזה ולסדרו אחד אחד "ו( )מער"ש ולהביא לסרר יוכל בקלדהרי

 כדין להביא אפשר יהי' וגם התפילה, לבטל יצטרך שלא באופן התפילה בגמר בפניםולהביא
 ודו"ק[. וכדלהלן, אחד אחר להביא 'להקדיפ' דצריך גימא אי אפי' וכ-זהמשנה,
 לשנות. 'אפשר' שיהיה להשתדל מחויב כמה זה, בדין לברר שיש ומהג[

 ידוע, במקום בקבוקים כמה לו צריך ידוע שבזמן שיודע רכל פשוט נראה היהרלכאורה
 האחרון רגע על להמתין ולא אחד, אחד שמונהד ולהתחיל מינו"ט כמה להקדים דצריךודאי
 לו שיש )וכגון וקופה סל להביא ויצטרך לשנות אפשר יהיה ול" ממתינים האורחיםשכבר
 בקבקוקיםעשרה

 רח'-

 25 להקדים צריך 12, בשעה הקידוש שעורך ממקום מינו-ט חמש

 וקופה סל להוליך יוכל שאז 12, שרפ מינו-ט 5 עד מלדחות שנים שניפ ולהביאמינו-ט
 דיל-ע ]אלא אימתי. עכשיו לא ואפ לשנות, שפיר 'אפשר' עכשיו דהרי לשנות( שא"אמשופ
 ממון כמה וכן להקדים צריך זמן כמה להביא, לו אפשר אי אלו מינו"ט שב25 שיודעבאופן
 במקום ובפרט המסימה, כמקוס ומקרר מרווח מקום ולסרר להשתדל -כגון ע-ז לבזבזמחויב
 שדנו מה וידוע וקופה. סל להוליך יצטרך שלא לסרר כדי וקידושים- מסיבות לערוךהקבוע

 לעבור או מצוה בקיום אונס של מצב לירי לבוא שלא להשתדל אדפ מחויב כמהבאחרונים
 ושעה-ד )סקי"א( שד-מ סי' ברורה ומשנה י-ג( אות ה' )מצוה חינוך מנחת ועי' ח-ו,איסור
 אין ודאי מותר דבא"א בה שהקילו גם ומה דרבנן תקנתא שהוא דבני"ד ומסתבר ט',אות

 וצע"ק[. כ-כלהחמיר
 שצריך 'אימתי' חקנה מצינו דלא וכ"ל ת"ח( )כמה חברי עלי שרבו אעשה מהאולם
 למהר- צריך לו -באין דאו להוליך רוצה שכבר בשעה רק הוא הדין וכל משא,להוליך
 כמה הכללי בדין תלוי עדיין דם-מ ]ונראה וקופה סל יוליך ולא שנים או אתך להביאצריך
 כל מ"מ לדברידכ דאך נדאה עוד וכנ"ל. ודרבנן דאורייתא ואיסור מצוה בכל להשתדלצר.ך
 אחת, בבת וקופה הסל להוליך שיוכל כדי המשא הולכת את 'לרחות' לו אסור המסיכה עורךשכבר
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 )ועגלה( בהמה ע"ג להוליךשלא

 משא להוליך אבל וקופה(, וסל )גבולה, משא סתם הולכת לענין הוא הנ"ל כלו(
 כאופנים אפי' אסור וקומה, כטחצלת או כחתל הכרוכים עצים להוליך וכן כהמה','ע"ג
 ד'(. ואות א' )כאותהנ"ל

 ועוד[, סי"ד שכ"ד וסי' מ"ג, רמ"ד סי' יור-ד ושו"ע לה: ברכות בגמ' דאיתא למהדומה
וצ.ע.
 וכו', עליו ממתינין אורחים כמו צורך של במצב עומד שכבר דבכל פשוט זה ומ-מר[
 ד7נסו שמצינו למקומות ולדמות לחרש אין עליו שמוטל מה עשה ולא 'שפשע' כאופןאפי'

 ואין ס"א( שם-א סי' ושו"ע ץנז. שבת גמ' )עי' ץנסו דלא מקומות כמה גם יש דהריהפושע,
 ופשוט. צ"א-צ"ב(, עמוד '"ב בגליון ב1ה מש"כ ועי' לזה, זה שבוחיםלרמות
 על בנושא בד"א כדרכו, ומביא נושא לשנות אפשר אי ואפ ח"כ( )פ"ה כרמב"ם1.
 בסמ"ג וכ"ח ע"כ, בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא כלל יביא לא בהמה ע-ג אבלהאדט,
 עיקר' כל חיים הכעלי משתמשין שאין 'מפני שהוא שכתב מי ויש )שם( מ"מ ועי' ע"ה()ל"ת
 סי יוסך בבית כ"1 והעתיק עכ"ל, הטעמים שני כתב ש"ג( )עכוה-ץ והרשב-א ככשבת,כיו"ט
 עיי"ש. חק-י בסי' לזה וציין ס-גתצ"ה

 מ-א )סץ-ג(, טו"ז ועי' ע"כ, ביו"ט בהמה ע"ג משא מוציאין אין )ס-ג( תצ-ה סי'בשו"ע
 ועי' הרטב-ם. וכמש"כ בחול, שעושה כררך יעשה שלא דהטעם )סי-א(, ושועה"ר)סץ"ה(,
 הוא 'מוציאין' אין הלשון בשו.ע שכתב מה א"כ זה טעם דלפי עור שהוסיף )סקי-ר(במ"ת
 משופ הטעם )ולי-א אסור נמי כטלטול( )המותר למקום ממקום אחד ברשות דאפי' דוקא,לאו

 העיר שלא ופלא עיי-ש, קאמר( דאורייתא איסורא ולפי"ז בשבת, כמו ביו"ט בהמתושביתת
 בהמה דע-ג הוא, בב-י( )כמבואר השו.ע דברי מקור שהוא הנ"ל הרמב-ם לשון באמתדהרי
 כדרכו, עושה א"א ואם הרמב"ם לשון המחכר העתה )מ"י( תץ"י בסי' וכן כלל. 'יביא'לא
 דסמכו זה דין פירשו לא תל"' סי' שועה-ר מ"א )בטו"1 ע"כ, כלל יביא לא בהמה ע"גאבל
 עיי"ש(. תצ"ה בסי' לעיין ציין במ"ב וכן תצ"ה, בסי' מש"כעל

 ע-ג דלהוליך והיינו כלל, יביא לא בהמה דע-ג והפוסקים הרמב"ם דעת מבוארועכ"פ
 לשנות אפשר כשאי ואפי' אופן בכל אסור וע"כ וקופה, סל מלהוליך זלזול יותר הואבהמה
 ודחק. צורךמפני

 לא עצים משיאין ראין ה"1( )פ"נ מתוספתא דין עוד יש )ס"י( ובשו"ע כב-י והנהכ[
 יהטעם )סקל-ז( כמ"כ ועי' ע"כ, וכחיקו כמטפחת עשרה אכל במחצלת ולא בקופה ולאכחבל
 הרמב"פ[. השמיטו למה ]וצע-ץ ע"ש בחול כדרכו יעשה שלאכדי

 אבל למקום ממ7ופ כשמביא דווקא ג"כ בזה אי דיל"ע שכתב )סקל"ח( כשעה-צועי'
 עובדא גופא זה הקופד בתוך עצים שהניה מה רילמא או מותר, הצר באותו או לזויתמזוית
 להוליכו אפי' אסור יהיה 11ה 71ופה סל מלהוליך גרע זה אי דמסתפק והיינו ע-כ,דחול
 יחיד.במקום
 העיר ולא יחיד, במץופ וקופה בסל עצים להוליך לענין כמ-ב דהעיר מה צ-ע ולבאו'ג[

 וצ"ע. יחיד, כמקום בהמה ע-ג משא להוליך לענין גםכן
 לאסור דן דמ"ב ומה עצים מהולכת קיל לא דוה וראי להלכה רעב-פ בס-דונראה
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 במקום בהמה ע"ג משא הולכות לענין וכ"ש דה"ה פשוט יחיד, במקום אפי' עציםהולכות
 זלזול. יותר- אולי אדרבה -אלא פחות זה ראין דפשוטיתיר.

 במקופ בהמה ע"ג משא להוליך כ"כ שכיח דלא י"ל אולי מזה איירי לא דהמ"בומה
 ע"ג אכל ושו"ע הרמכ"מ לשון דהרי לאיסור ליה דפשיטא י"ל אזלי או רבים, שכיחידלא

 המביא 1ש1"ע הרמב"ם לשון דהרי ]ובפרט המותר אופן בזה דאין והיינו כלל, יביא לאבהמה

 ובבית רבים, דשכיחא במקום דוו-א דהיינו והפוסץים הרמ"א ופי' למקום', 'ממקום ייןכרי
 נמי קאי כלל יביא לא בהמה ע"ג אבל אח"כ דכשכתב י-ל וא"כ סל, להוליך איסור איןוחצר
 בבהמה. מהני דלא לשנות' אפשר 'אי של ההיתר על דקא' וכמו יחיד, מקום של היתרעל

 הרם-א אלא למקום', 'ממקופ ושו"ע הרמכ"פ בלשון פירוש זה אין דסוכ"ס לדחות ישאולם
 א"כ וכו' למקופ' 'ממקום דהמביא שהקדיפ כיון דאררבה די-ל ועוד קאמרי, דינאוהפוסקים

 אולי או למץוס[, ממקום כשמביא דוקא נמי היינו כלל יביא לא בהמה דע"ג שאומר דמהי"ל
 וצ"ע. מסברא, כן ליה דפשיטאי"ל

 במ"כ כתב כיו-ט, בהמה ע"ג משא מוציאין אין השו"ע כתב )מ"ג( תצ"ה בסי'וכן
 נמי למקום ממקום אחד'( )ב'רשות אפי' בחול עושה שהוא כררך יעשה שלא דלטעם)סקי"ז(
 ושם אסור, נמי יחיד בם-זפ ראפי' העיר לא ג"כ עיי"ש, דוקא לאו מוציאין דאין ולישנאאסור
 דהשו"ע חק-י בסי' )רדוקא כהכי לחלק חיתי דמהיכא זה לפרש צריך דלא בפשיטותי"ל

מחל-

 נחית דלא י-ל או כלל( 'ביא לא בהמה ע"ג דמ"ע לסיים הוצרך וקופה סל לענין בזה
 וצ"ע. וכנ"ל, מסדרא כן לי' פשיטא אולי או כ-כ שכיחא דלא עיןלפרש
 אפשר 'נשאי וקופה כחבל עצים להוליך הדין מה הס-ב העיר דלא מה יל"ע כן כמוד[
 או דמותר, וקופה סל לדין דמי אי האורחיכ(, לפני להסיץ שממהר כגון הדחק )מפנילשנות'
 דאסור. בהמה ע"ג להוליךלדין

 היתר ולחדש לזה זה שבותין לדמות חיתי דמהיכא לאיסור ליה פשיטא כזה דגפוכנראה
 כלל שייך לא הרי ה"ז( )פ-ג מתוספתא שמקורו זה דין דהרי ובפרט בפירוש, מצינושלא
 מותר( לשנות דבא"א הגמ' ודין רהמביא המשנה דין כלל תני לא )ובתוספתא המשנה,לעין
 בדין השו"ע מסיים י' בסעיף )וגם י', בסעיך הוא דהמביא ודין י"א במעיך הוא בשו"עוגב
 דומה ובוודאי וקויה, סל מדין 'שמונה ללמוד תיתי מהיכא וא"ב כלל( יביא לא בהמהדע"ג
 למנוה. אפשר אי של ההיתר כיה תני דלא דחה ועוכיא שנוחים שארלכל

 גימא מי עצים דהולכות דחול העובדא של האיסור' 'בגדר אפ כי הש"ב הסתפקולא
 כשעושהו אפ כי בעצם זלזול ראינו להשבותין דרמי י.ל( א"כ בירו מוליכו דסוכ-ס)כיון

 או תקכ"כ(, רסי' ובכסא במקל יצא שלא ולדין וקופה, סל לדין )דומה רכים דשכיחי'במקום'
 דרומה י-ל א-כ לשנות(, כא-א אפי' אסור )ומה-ט גדול וזלזול חול מעשה כהוא כיוןרילמא

 להולכת )דומה רבים, שכיחי דלא 'במקום' ואפי' חול ומעשה זלזול בעצפ שהםלהשכותים
 ודו"ק. הר"ן( לפי' וקופה סל והולכות ס"ה, כנ"ב דסי' קול והשמעתבהמה,
 אפי' אסור בהמה דע"ג והפוסקיפ להמ"ב ליה פשיטא דוה בס"ד, שנראה כאופןה[
 א-א אפי' אסור ג"כ וקופה בחבל עצים להוליך וכן אחר, בענין כשא"א ואפי' יחידבמקום

 גם אי וקופה, בחבל עצים הולכות של האיסור' כ'גדר כ"א המ-כ הסתפץ ולא אחר,בענין

 דאינו וץופה לסל דמי שפיר זה לענין דילמא או וקופה, סל מדין חמור איסורו 'מקום'לענין
 רכים'. דשכיחי 'במץום אם כיאסור

 דקשה כמה וקופה דסל דין כפירוש ור"ן תוס' מחלוקת ממש זה השעה-צ סמק)ובעיקר
 יין כדי רהמביא תי' והר"ן רכים דשכיח' במקופ איירי דהמביא מחלקים והתוס' קכז.משבת
 בסל עציפ הולכת לענין כן מסתפץ השעה"צ והנה עי"ש, ב' אות שנ"ל וכמו חול מעשהזה



קסג אהליושבי

 מח"א( )ן0ט(ז טרא-ק הענ"ד הנקרא עגלה ע"ג משא להוליך בענין ויל-עז(
 בהמה. ע"ג להביא לדין או וקופה, סל לדין דמי איוכרומה,

 כמקום אפי' ואסור חול מעשה בעצם רזהו הר-ן לסכרת יורה התוס' גם דבהאדיתכן
 ודו.ק(. לשנות- כשא"א לענין וקומה מסל דחמיר -וכמויחיד
 בקופה או כחבל עציפ להוליך ושלא בהמה, ע"ג משא להוליך שלא אלו דינים והנהז.
 )ולכאורה בעצים ולהסיץ כחמה ע"ג להוליך רגילים אנו שאין בזמנינו, כ"כ נוגע לאלכאורה
 עומדין'(. להסץה עצים 'סתם לותר רל"ש מוקצה ג"כ הואדכזמנינו
 עושה שהוא כדרך יעשה 'שלא בהמה ע"ג להוליך שלא הדין ביסור לעיין יש אולםא[
 הולכת דסתם הוא העכר יסוד דילמא או הבהמה', 'עצם משום הוא שכו חול הדרך איבחול'
 ע-ג משא הולכת משא"כ כך, כל ולנול אינו ובזה והעברה', 'טלטול בגדר הוא בידמשא
 דעליווערי )הנקרא והובלה' 'הולכה של גרר אלא והעברה' 'טלטול בגדר ראינובהמה

 כלל דבררך הדבר דיסוד )וכנראה לגמרי, שאסרוהו חול ומעשה גדול זלזול זהובלע"ז(,
 כאופן למקופ, ממקום מוליכו וגם ביד, לישא שא"א גדולה משא ה-ז בהמה ע"גכשמוליך
 'ע"ג דווקא דלאו מסתבר זה פירוש ולפי ולקיופ(, ולממכר למקח כ"א היום לצורךשאינו
 בהמה' 'ע"ג לי דמה זה, בכלל נמי ועגלה, קרון ע-ג כשמוליך ממש הדין הוא אלאבהמה'
 ע"ג דנץיט -ומה והעברה' 'טלטול בגדר ולא 'הובלה' בגדר הם שניהם עגלה' 'ע-ג ליומה

 עי' בטלטול אסור ג-כ דלפי-ז ]ויתכן דווקא- ולאו נליט, ושכיח המצוי דמילתא י-לבהמה
 יצ"ע. סק"ה(, א-א של-ז סי'פרמ"ג
 או וחפ, דבר גפ אי כהמה, ע"ג להוליך שאסור הכמות 'שיעור' בענין עוד לעייןויש

 שהדרך קצת גדולה במשא כ"א אסרו דלא י"ל דלהנ"ל גבה, על להוליך אסור נמי קטןפרי
 כבר א"כ מרובה משא להוליך הסרר כלל דבדרך דכיון יתכן אולם גבה, על 'להוליכה'בחול
 הלשון קצת )וב-מ כתקנתם חז-ל' פלוג 'דלא 'תכן וכן שהוא, משא בכל דחול' 'עובדאיש

 וצ"ע. כלל( יביא לא בהמהדע"ג
 לא בזה דגפ בקופה או בהבל להוליך דאסור עצים של הכמות 'שיעור' מהו יל"עוכן
 לפי דתלוי ויתכן דתול, עובדא אינה יהיה קטנה בקופה קטנים ץיסמין להוליך דגםמסתבר
 נתנו ולא בתקנתם חו"ל פלוג דלא יתכן וכן לא, או חול ומעשה כמשא נראה אם מעין,ראות

 וצ.ע. לשיעורים,דבריהם
 ממקום משא להובלת המיוחדות עגלות באותן רווץא עשרה רכל בס"ד, עור ונראהב[
 דלא כנ"ל לצדד יש זה רבכל 5"וקו0ן5, ישה("( או שרת ,("ז הנ,ראיפ אותן כגוןלמקום
 שלא הדין בכלל גם דהם יתכן אלא ובקופה" .כסל להביא שלא הדין ככלל דהםמיכעיא
 בהמה- גבי "עללהוליך

 באות וכנ"ל יחיד כמקום ואפי' ודחק, צורך במקום אפילו אסור וא"ב

 .לטלטול המיוחדות העגלות באותןאבל
 והעברה-

 אותן כמו ובחצר, בכית לזוית מזוית
 וספרים חפצים ומשקאות מאכלים ולהביא להוליך המיוחדים וכדומה "50גי או "רןהנקראים
 להולכה דמי דלא ודאי לכאורה כלל להובלה נעשו דלא ובחצר, בכית למקום ממקוםוכדומה

 אי לדון יש אלו דבעגלות ובאמת ובקופה". -בסל כמביא דמי היותר ]ולכל בהמה" גבי"על
 'בשוק' ולקנות ולהביא להוליך עכ"פ מיוחד וקופה סל דהרי וקופה", .סל בגדר בכללהם

 ובפרט 'הכית', ותשמישי לטלטול המיוחדות אלו כעגלות משא"כ כזמנינו(, יין לארגו)דומה
 שום בזה ראין י"ל וא-כ הכית' 'שבפנים לתשמישים ביותר המיוחדות וכרומה ספריםבעגלת
 וצ"ע[. רבים, ביה דשכיחי במקום כשמוליכן ואפי' דחולעובדא



 ישראלאורקסד

 פשוט ג"כ לכאורה י15א(1( הנקרא תינוק כעגלת בקבו-'ם או או משא להוליך לעניןוכן
 "סל כגדר 'הי' תינוק דהעגלת לדמותו יש היותר רלכל ןאלא כלל הוכלה בגדר הוידלא

 הוספה כלל. וקופה לסל ל-ד א"כ בחול כן להוליך הדרך ראין דכיון מסתכר )אולםוקופה"
 וצ"ע[. שליט"א( אחדמת"ד
 אבל אלו, בעגלות בעצמו והבקבוקיפ( )החפצים המשא להניח לענין זה כל והנהג[
 הכי כעגלה )ראפי' פשוט לכאורה אלו בעגלות וכדומה יין וארגזי וקופה סל להוליךלענין
 אפי' )דאסור וקופה" "הסל הולכת עצם מצד אסור מ-מ וקופה( מסל דקיל שנחלוטפשיטא
 מותר ועגלה בקרון להוליך דאי כי דבשינוי לחדש חיתי דמהיכא ג'( אות וכנ-ל שינויע.י
 ודו.ץ. ו-ופה, בסלאפי'

 דלכאורה שצ-ו( עמוד )בראווער לשבתא רבתא הלכתא בספר ראיתי כ"ז כתביאחר
 מטעם קערידז"ש שאפיג-ג בלע"1 הנקרא בעגלה חפצים להוציא שלא ליזהר צריךבזמנינו
 להביא שגם ונראה זז-ל שנ"ו( סי' )ח"א השבת נשמת כשו"ת וכ"ה ע"נ, דחולעובדא
 הוא החנויות מן קניה לצרכי שמשתמשים עגלה בתוך מאכלים שאר או מורע בקבוקי)הרבה(
 .ע"ג להביא מדין העירו דלא אלא עיי"ש. ע"כ הנ"ל ובקופה" "בסל הבאה איסורבכלל
 האורחין לפנ' למהר כשצריך ואפי' יחיד, במקום אפי' ואסור וקופה" "מסל דחמירבהמה"
 בשאפינ"ג ולא בהמה. לע"ג דומה 'להובלה' המיוחא טרא"ק בהענ"ד דרק לחלץ יש)ואולי

 וצ"ע. בעלמא( 'ל-ניה' המיוחדים וכדומהקעיררז"ש
 מדרשים( )ובתי וישיבות באולמות ושכיח דמצוי מה לענין זה בכל והנפק"מד[
 מטקום למיניהן" שונות "כעגליה מפריס וכן ומשקאות מאכלים ולהביא להוליךשדגילין
 דרך גם מוליכין אחר( בבית האוצר או )כשהמטבח ולפעמים והחצר, הבית בתוךלמקום
 וביו"ט. בשבת לנהוג איך בזה לבור דיש רכים בו דשכיחיהרחוב
 כלל(. לשנות צריך )דלא קטנה כמשא דינו עגלה באיזהא(
 שינוי(. ביה )דמיוני גדולה כמשא דינו עגלה ובאינהב(
 במקום להוליכו מותר ומ"מ . שינוי ביה מהני )דלא וקופה כסל דינו עגלה ובאיזהג(
 ר'(. וכאות א' באות וכמבואר אורחים לפנ' למהר כשצריך או רבים, ביה שכיחאדלא

 מהני לא וגם - שינוי בי' מהני )דלא מהמה ע"ג כממוליך דיגו עגלה ובאיזהר(
 וצ"ע. ו'( כאות וכמבואר וכקופה כסל שישההיתרים

 סל להוליך )רשרי בחצר כהולכה דינפ אי לרבים. .המיוחר ממקום משא הולכותובענין
 היופ, לצורך שמוליכן לובים" "שידוע במה מדני אי וכן וברחוב, כמכוי כהולכה אווקופה(
 במאמר עוד יתבאר וקופה., "סל ובגדר רביפ", שמונהא .מקום בגדר וגדרים ביאוריםועוד
 בס"ד.הבא
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קטה אהליושבי

 זילבער צבי מרדכיהרב
 רוד אברהם ביתכולל

 קאנאדאטאראנטא

 מצוותה חובת ידי לצאת כוונה בעי אי ת"תבענין
 המפורסם ישראל" "אור מערכתלכבור

 1 סגולה עם עמנו בני בקרב ותהלה,לשבח

 הבחור דהעיר במה להשיב נכוןראיתי
 הלוי גדליהו כמר בנש"ק וכו'החשוב
 מה על ריט, עמ' יח בגליון שיחי'שארר

 בעי אי ת"ת "בענין באריכותשכתבתי
 הנרפס מצוותה" חובת ידי לצאתכוונה

 ואשיב יעוי"ש, קיז, עמ' הט"ובגליונכם
 וזה האחרון, אל הראשון מן הערותיועל

 בעזהי"ת.החלי

 לתרץ א' באות כ"ת שהביא במהא.
 דמבאר מקוז'גלוב, הגאון עלתמיהתי
 סברא יש דבת"ת השדה" "שיחבספרו
 הוא ורגע רגע רכל ומשום לשמהרסתמא
 1ה1-ל בתשלומין וא"א ללמודמצוה

 ומשו"ה ומילה כקרבן בגופוכמיוחד
 דלית אף וערבית שחרית בק"שיוצאין
 הבאנו וע"ז ת"ת, למצוות כוונהליה

 שמח" ה"אור דמביא מה עפ"ילהקשות
 מצוות דמדמה רר"ה סופ"ג הר"ןבשם

 מחריב מינה דבת הסברא בעניןלקדשים
 ות"ת ק"ש לגבי גם כן לומר לן דהי'בה
 ת"ת חובת ידי לצאת הראוי מן הוהולא

 למעשה האו"ש ]וכדמסיק שו"עבהק"ש
 לשם בפירוש לכוון בעינן הר"ןדעפ"י
 חובת ידי לקיים רוצה אם ת"תמצוות
 וערכית שחרית הק"ש בשעתמעזותה

 מצוות לשם מכוון קא דכבר כיוןיעוי"שן
 דבת הדין להיות הו"ל דא ובכנוןק"ש
 בה מחריב ק"ש, מצוות היינו -מינה
 דברינו. תוכן כאן עד לח"ה,דכזונה

 בגוף יעיין רכד שיחי' כ"ת מביאוע"ז
 לתמיה פשר ימצא השדה השיחדברי
 ה' ברכת ]כשערי מביא שם דהנהזאת,

 דבכל כיון בת"ת י"ל וכן וז"ל: איומו"ס
 לשמה סתמא ובכה"ג וכו' ללמוד צריךרגע
 נמי להיפוך כוונה דה"ה י"ל ולפי"זקאי
 דברי התלמוד ודברי הרב דרברי מהנילא
 למ"ר לדון שיש אלא וכו' שומעיןמי

 א"צ כזו דכמצוה אף כוונה צריכותמצוות
 כוונה אבל קאי לשמה רסתמא משוםכוונה
 מחשבתו דגוף דאף מגרע ודאילהיפוך
 מ-מ הנ"ל מטעם חיילא לא לשמהשלא
 כיון קאי לשמד סתמא שייך לאשוב

 הנ"ל סברא שייך לא וע"כ להיפוךדחישב
 כלל לבא צריך אין וא"ב מאצ"כ למ"ררק
 לומר דתרצה רל קאי לשמן דסתמאלהא

 סברא יש שפיר ע-ז מגרע להיפוךדכוונה
 למ"ד אבל התורה נגד מחשבתודל"מ
 אצ"כ האי כי במצוה דחירשנו אףמצ"כ
 אם עכ"פ אבל קאי לשמן רסתמאמשום
 עשרה נתבטל עכ"פ לצאת שלא בפי'מכוון
 דהא לפענ"ד נראה מ"מ לשמן,סתמא
 לשמה רסתמא הטעם דעיקר דאףליתא
 כל לצאת שלא יכוון אם אפי' מ"מקאי
 לסתמא הדריגן חיילא לא 11 מהשכתכגוף



 ישראלאורקטו

 ורק מע"כ גימא אי אף וה"נ וכו'וכשר
 קאי לשמה דסתמא משום צריך לאבת"ת
 שייך נמי לצאת שלא במכוון גםמ"מ
 המחשבה דעצפ כיון קאי לשמהסתמא
 הוי מחשבתו ודל מהני לא לצאתשלא
 וע"ז עכ"ל, ודו"ק וכנ"ל וכשרסתמא
 גימא דאי שפיר אתי רלפי"ז כ"תמשיג
 במכוון אפילו קאי, לשמה סתמאבת"ת
 ירי לצאת שלא מגרע אינו ק"שלשם
 עכתו"ד. נסיק, דיריה דבע"כ ת"תחובת

 השרה שיח הספר ראין הוא האמתכ.

 זו סברא כתבתי רק בו, לראות אצלימצוי
 רמוכא ממה בת"ת לשמה סתמאבענין
 ואה"נ 1"ל דהגאון משמו ספריםבאיזה

 דברי לשון כ"ת דמביא כפיבהשק"ר
 קושייתנו יקשה שלא מבואר ז"להגאון
 לקמן יעוין אמנם מעכ"ת, וכדבריהנ"ל
 ראמת דאליבא דיבואר באריכות ב'אות
 מביא שכ"ח למה ז"ל הגאון נתכויןלא

 ז"ל.בשמו

 דעצם חזינן בדבר מעיינין כדאמנם
 הגאון של כיאורו אחר אף קשההתמיהא

 דקאמר דבריו יסוד כל דדאנ"ל
 ל"ש לשמה דסתמא הסבראדכשמבואר
 לענ"ד תמוהין לגרע, בהיפוךלמחשבה
וכרלהלן.

 ז"ל בהאחרונים חקירה יש כידועדרנה
 ראובן ר' הגאון בחידושי כדוגמא]יעוין
 ועורן ט' סימן סוכה מס' א' חלקז-ל
 האם כוונה, צריכות אין למ"ר מצוותבענין
 לקיום כלל כוונה בעינן לא זולמ"ר
 ג"כ כוונה בעינן דלעולם רס"ל אוהמצוה
 סובר זו רמ"ד רק המצוה יד"חלצאת
 דסתמא הסברא יש כולם המצוותדבכל
 מעשיו דמתוך והיינו עומר המצוהלכוונת

 רעושה הוא המצוה כוונת דלשםמוכח
 דמיא. ככוונהוסתמא

 בהר"ן עכ"פ מבואר , שיהי'ואיך
 רבקדשים דבשם לקדשים מצוותדריסה
 במצוות ה"ה מחריב מינה רבתמבואר
 דמחריב, האידך על אחד ממצוהכשמכוון
 סברא עפ"י ז"ל הגאון נ-ט אםוממ"ג
 בעינן לא מאב"כ דלמ"ד הנזכר הא'כהצר
 מצוות מסתם כש"כ הוי א"כ כללכוונה
 דסתמא הסברא מצד בהו לירון בעינןדשא

 כוונה בעינן לא הרי דכלא"ה כיקלשמה,
 כל שאר בסתם דמה זו, להמ"רכלל

 מ"מ כלל כוונה בהו בעינן דלא אףהמצוות
 מחריב האידך על מצוה מחדכשמחשב
 צריכות מצוות רלמ"ד לומד רהו"לכש"כ
 המצוה, לעשיית כוונה דבעינן הסוברכוונה
 דסתמא הסברא בהו דיש מצוות בהנידאף

 דיחריב - ודומיהן ח"ח כמצוותלשמה
 דלא הסוכר מאצ"כ מהיו"ד עדיף רלאבה

 על מחד כשמחשב ומ"מ כלל כוונהבעינן
 מצ"כ להמ"ד וכש"כ מחריב,האידך
 כמצוות רעף מהמצוה חלק הוידכוונה
 לשמה רסתמא הסברא בהו דשייךכאלו
 מחריב שיהא המצוה, לכוונת סתמאוהיינו
 לצאת שלא להיפוך כוונה הוי דסוכ"סכיון
וצ"ע.

 ולומר לדחות יש מזה ראיאלא
 נגד מהני לא להיפוך דמחשבהדהסברא
 המחשבה כבר שם כשיש כל זהוהתורה
 ובכזה המצוחן כוונת ]ובעניננודלשמה,
 תו דלשמה מחשכה כאן ריש רביוןאמרינן
 שכן וכיון דלהיסוך, מחשבות מגרעלא

 בהו דיש מצוות בהני מצ"כ להמ"דדווקא
 הוא בהו - קאי לשמה דסתמאהסברא
 רלהיפוך דמחשבות לומר ג"כ סבראדיש
 מצד שם יש הככר המחשבה נגד יחוללא



קסז אהליושבי

 מאצ"כ להמ"ד אבל לשמה, דסתמאהסברא

 ז"ל האחרונים בחקירת הא' הצר]לפי
 כוונה בעינן דלל סובר זו דלמ"רהנ"ל
 בזה המצוה לקיום כוונה בעינן דלאכלל[
 כיון דלהיפוך מחשבה כשמחשב יותרגרוע
 שיהא בכדי כבר כוונה כאן איןדסו"ס
 כשיש דדוקא דלהיפוך. המחשבה נגדפועל

 דלא הוא המצוה לקיום כבר בפועלמחשבה
 אבל אותה לגרע דלהיפוך המחשבהחל

 כאן ואין כוונה המצריך דין הוי לאכשרק
 מועיל לא בזה כפועל חיוביתמחשבה

 ובזה יחול, לא דלהיפוךשהמחשבה
 מגרע דלהיפוך רהמחשבה אדרבהאמרינן
 ודו"ק. בהומחריב

 ראובן ר' בהגאון שם כשיעיין אולםג.
 פשוט לדבר נקט ז"ל דדוא חזינן1"ל,

 להאירך מצוה מחד דכשמחשברלהסוברים
 בהחקירה הב' כהצר ס"ל הם - נפיקדלא
 ככוונה רסתמא ס"ל הע"כ היינוהנ"ל,
 הראשונים שיטות מביא שם דהיהדמיא,
 מאצ-כ ראמרינן דאע"ג הסובריםהתוס'
 פ"נ בר"ה והר-ן נפיק, לא בע"כמ"מ
 צריכות אין דמצוות הרשב-ם בשםהביא
 במכוין אבל בסתם מילי הני מ"מכוונה
 מברכות ראי' והביא יוצא אינו לצאתשלא
 כסא דנקט היבא שם: דמבוארי-ב.

 אדעתא ופתח הוא דחמרא וסבורדשיכרא
 פתיחה כהר בדשיכרא וסייםדחמרא
 ולא אזלינן חתימה בתר אואזלינן

 ז"ל הראשונים מקשים וע"ז כגמ'איפשיטא

 על הפתיחה בשעת כוונה הו"ל דלאדנהי
 וע"ז בכך מה מאצ"כ להמ"ד מ"מהיין

 נתכוין הוא הרי דהתם דמשום הר"ןמייתי
 גרע משו"ה ביין אלא בשכר לצאתשלא

 הוה לא הפתיחה בתר אזלינן הוהואי
 שם בברכות יונה רבינו וכ"כיוצאין

 ז"ל ראובן הנ"ר מבאר וע"ז ע"כ,בשמו,
 שיטות שני והתוס' דהרשב"ם לודנראה
 דבע"כ משום - דקאמרי התום' דטעםהם
 שיכרא דאישתכח כהא שייך לא נפיקלא

 אלא שטעה, אלא בע-כ זה איןדהתם
 זה אין מאצ"כ רמ"ד טעמאדלהרשב"ם

 המצוות בקיום כוונה דין כלל ראיןמשום
 אלא זה ול"ש דמיא ככוונה דסתמאאלא

 ההא דחמרא אדעתא בבריך ולאבסתמא
 עכתו"ד סתמא מכלל מוציא אחמראדרעתו
 יעוי"ש.1"ל

 סברא עפ"י רנקט האמור מכלמבואר
 מצוה דמחד דסומר בר"ה דהר"ןדאליבא
 וסכר דשיכרא כסא כשנקט פי'להאידך
 מצוה רמחד דומיא דהוי - וכררחמרא
 בשיטת וכדמסביר יצא לא -להאידך
 להמ"ד דאף להר"ן מבירא דהוההר"ן

 דסובר אלא כוונה דין כעצם בעינןמאצ"כ
 זה לפי ועכ"פ קאי, המצוות לכוונתדסתמא
 לפי רהא ז"ל מקוזיגלוב הגאון עליקשה
 לשמה דסתמא דבר רבכל ז-להכנתו

 לכוונת סתמא מצוות לגבי]ובעניננו
 כיון מגרע כוונה היפוך אין קאי[המצוות
 הסתמא מחמת בהמצוה הכוונה ישדככר
 כן לומר הו"ל הכא ה"ה א"כלשמה,
 חסרון להיות הו"ל לא מאצ"כדלהמ"ר
 כיון להאידך מצוה מחדכשמחשב
 המצוות לכוונת סתמא אמרינן הרידבמצוות

 כנזכר. זו לס"דקאי

 פתח לגבי בהר"ן דשמעינן מהאועכ"פ
 מחד כשמחשב חסרון דיש דחמראאדעתא
 דשייך כמה ראף מזה מבואר בע"כלהאידך
 החסרון יש קאי לכוונה דסתמאהסברא

 ה"ה וא"כ האירך, על מצוה מחדכשמחשב
 יש בת"ת אם אף 71"ש ת"תכמצוות
 קאי המצוהן ]לכוונת לשמה דסתמאהסברא



 ישראלאורקסת

 כיון כוונה צריכות מצוות להמ"דאף
 דבכל אלו ת"ת דברי בגוף מצוותהדמיוהר
 דת"ת המצוה של החיוב יש ורגערגע

 כשמחשב מ"מ השרה, השיח בשםוכנ"ל
 עדיף רלא מחריב להיות הו"ל ק"שלשם

 ומחריב, רחמרא אדעתא דפתחמהציור
 הבנת ]כפי השרה השיח על עדייןויקשה
 נראין ודאי סברא רעפ"י ז"ל ראובןהנ"ר
 הר"ן[. שיטת בביאור טוכאדבריו

 ז"ל ראובן ר' בהגאון שם יעויןואגב:
 דשיטת טעם בטוב דמבאר הנ"לבסימן
 אדעתא לפתח בנוגע פ"נ בר"ההר"ן

 אף יוצא הוי לא רבהא דסובר וכו'דחמרא
 הר"ן ושיטת כאורך, וכנ"ל מאב"כלהמ"ד
 בענין לקרשים מצוות דמדמה פ"רבר"ה
 זה דבכגץ ולוזיר בה מחריב מינהבת

 יוצא דאינו האידך על מצוה מחדדמכוון
 והסברא בפ-ג הסברא מאצ"כ, להמ"דאף

 למצוה דהכוונה - והוא הן אחתבפ"ר
 קאי, דלכוונה מתמתו מידי מוציאואחרת
 שם[. יעוין אחד בקנה עוליםושניהם

 דבריו עלי רתמיהה מה בעיקר אלאד.
 ל"ג דף כר"ה שם הר"ן דמרברי הוא,ז"ל

 מינה בת בענין לקרשים מצוותכשמדמה
 כהבנת הלא מפורש כמעט מבוארוכו'
 מבואר הרי בקדשים דהא השדההשיח
 בהו דאמרינן ב'. נבחים בהגמ'להריא
 זה כל ועם קאי לשמה דסתמאהסברא
 מינה רבת ג'. בדד שם להדיאמבואר
 דשייך במה האף דמפורש הרי בה,מחריב
 מבואר ג"כ קאי לשמה רסתמא הסבראבה
 דכיון אמרינן ולא בה, מחריב מינהדבת
 דסתמא הסכרא מכח הלשמה כברדיש
 המחשבה בה מחריב לא תו קאילשמה
 מצוות דמדמה והר-ן אחרת, קרבןדלשם

 מצוות לגבי כן דס"ל הדין הואלקרשים

 דסתמא הסברא בהו דשייך במהראף
 הדין מן המצוות[ ולכוונת קאילשמה
 ת"ת במצוות וא"ב בזבחים, כמולהחריב
 דסחמא הסברא בת"ת דשייך אףוק"ש
 בה מכוון דבטירוש כיון מקום מכללשמה,
 הדין מן סי' ק"ש. חובת ידילצאת
 שיהא לקדשים ליה דמדמה דהר"ןדאליבא
 הגאון על גדול תימה לענ"ד וזהמחריב,
ז"ל.

 בה שיש דכל ז"ל הגאון דלפיועוד
 שיהא שייך לא לשמה דסתמאהסברא
 למה צ"ע א"כ מחריב, כוונההיפוך

 דהיפוך דס"ל תוס' כדוגמאבהראשונים
 נפיק לא דבע"כ ומשום יוצא לאכוונה
 רק הוא דכ"1 מפרט להיות הו"לוכנ"ל,
 הסברא בהו שייך דלא כאלובמצוות
 כאלו במצוות אבל קאי לשמהדסתמא
 בהם - לשמה דסתמא הסברא בהוהשייך
 היפכי, כוונה לו יש אי לן איכפתלא
 ב: בזבחים דלהתוס' מילה מצוותוכגון
 לא קאי, לשמה דסתמא הסברא בהשייך
 כיון להיפוך כשמחשב חסרון להיותהו"ל
 ומזה קאי, לשמה דסתמא הסברא כהודיש

 בין נפל"מ לפרש בלי דבריהםדסתמו
 ס"ל הוה רלא מזה משמע למצוותמצוות
 ודו"ק. ז"ל דהגאוןכסברתו

 מצוה דמחד הסובר דהר"ן)ואליבא
 אדעתא דפתח וכהא נפיק לאלהאירך
 וכדהבאנו הכי בלאו קשה כנ"ל,דחמרא
 רהלא 1"ל, ראובן ר' הגאון בשםלעיל
 מאצ-כ להמ"ד מצוות בכל הר"ןלשיטת
 ואעפ-כ קאי לכוונה דסתמא הא בהושייך
 להענידך מחד כשמחשב חסרון דישמבואר
וכנ"ל[,
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 דהשיח אמת דהן מדברינו,היוצא
 עליו יקשה דלא לתרץ נתעוררהשדה

 בהא הר"ן בשם שמח האור עפ"יקושייתנו
 לא מהלכו מ"מ לקדשים, מצוותדמדמה
 ראף מבואר בהראשונים דהא ארוכהמעלה
 ]לכוונה[ לשמה דסתמא סברא רישלבחר

 למצוה כשמחשב כה מחריב מ"מ7אי
 ליישב. וצ"ע לצאת שלא בפי' אואחרת

 דהשיח ב' כאות כ"ת דמביא במהא.
 רנתקשה אכן, הטורי קושיית מתרץהשדה
 קושיא פ"ג ברכות בגמ' ראיתאבמה

 הי' בהמשנה דמבואר מהא מאצ"כלהמ"ד
 לכו כיון אם ק"ש זמן והגיע בתורהקורא
 שם הגמ' ומקשה יצא לא לאו ואםיצא
 מאי הר"ן ולפי מאצ"כ למ"ר קושיארמזה
 התורה קריאת לשם מכוין קא הריקושיא
 לחול, ק"ש למצוות מעכבת כוונהואותה
 הקושיא להרץ ז"ל הגאון מבארוע"ז
 הגאון של משמו כ"ת דמביא ]כפיוז"ל:
 דכאן ת"ת בלי 7"ש משבח"ל דלאז"ל[
 ומוריד מעלה לה"ת המחשבה איןודאי
 מצוות יקיים יכוין לא ובין יכוין רביןכלל
 דמינה לומר שייך לא וא"ב וכנ"לת"ת

 ק"ש מצוות מלל סותר זה ראין כהמחריב
 כלל רמי ולא ת"ת יש ק"ש בכלואדרבה
 דסתם דכיון בתינוקות לחנוךלמכוין
 כשמכוין התינוקות לחנוך שלאתקיעה
 תקיעה למצוות ניגור חשיב זולמצוה
 לי מה ת"ת כלי שא"א בק"שמשא"כ
 כך ובין כך כין מכוין לא או לת"תמכוין
 ניגוד זה זה יה" ומדוע ת"ת ירייוצא

 ברור וזה לת"ת שמחשב מה 7"שלמצוות
 ע"כ.ופשוט

 דיוק חזינן בהענין מעיינין כדוהנה
 דכ"ת כפי ז"ל הגאון דברי בלשוןנפלא
 נכון על הכל יבואר זה דלפי בשמו,מביא

 דסתמא הענין כשמבאר דהנהוכדיבואר.
 דה"ה מבואר דעפי"ז קאמר לא וכו'לשמה

 הוא להאירך מצוה מחד כשמכויןלגבי
 דסתמא הסברא דעפ"י קאמר אלאדמועיל,
 מועיל, כוונה היפוך יהא קאילשמה

 ת"ת, יש ק"ש דבכל הסבראוכשמבאר
 דה"ה יבואר רעפי"ז קאמר הכאדווקא

 כשמכוין כגון להאירך מצוה מחדכשמכוין
 ק"ש למצוות דמועיל לת"ת ק"שבשעת
 מצוות בזה יוצא להיות סתירה זהדאין
 סברא עפ"י הלא הוא, דבר והלאק"ש,

 הו"ל דכ"ת משמו א' באותכדהכאנו
 דכשיש דיקט כמה עד - ז"ללהגאון
 במה לן איכפת לא לשמה דסתמאהסברא
 דידיה דבע"כ ראמרינן כוונה היפוךשיש
 לכשמכוין בנוגע כן לומר הו"ל -נפיק
 הסברא בה כשיש להאידך מצוהמחד

 ז"ל הגאון חילקן ולמה לשמה,רסתמא
 קאמר כוונה היפוך רעל בעודלשתים
 ולגבי מועיל, לשמה סתמאדכשיש
 זו סברא מועיל לא לאידך מחדכשמכוין
 דככל שם דמביא האידך להסבראובעינן
 הוא. ופלא יוצא, ומשו"ה ת-ת ישק"ש

 ז"ל הגאון דגם בזה מוכרח והנראהב.
 ד7אמר דהסברא לומר אלא נתכויןלא

 כוונה היפוך דה"ה - לשמה סתמאאודות
 להיפוך בנוגע רק הוא כ"ז -יועיל
 "דלא הוא בזה דהסברא ומשוםכוונה,

 מחשבה ודל התורה" נגד מחשבתומהני
 אבל וכנ"ל, לשמה סתמא הוי כוונהרהיפוך
 כדוגמא להאידך מצוה מחדכשמכוין
 לשם ק"ש של פרשיות בשעתכשמכוין
 שת"ת מה יועיל לא בכזה דק"שמצוותה



 ישראלאורקע

 בה דיוצא שנאמר בכרי לשמה סתמאהוי
 המתנגדת ק"ש של מחשבה ודלממילא
 בגדר זה אין הכא דהא לחול, ת"תלמצוות
 שמכוין מי רוגמת ממש כוונההיסוך
 "טעה" בגדר הוי אלא לצאת שלאלהדיא

 נמצא האידך, על מצוה מחדכשמכוין
 לשם ק"ש של פרשיות בשעתדכשמכוין

 ק"ש לשם הכוונה אין ת"ת לשם ולאק"ש
 בגדר היותר צד על אלא כוונה היפוךבנדר
 לשם ולא ק"ש בשביל דכשמכויןטעה
-ת"ת  טעה בגדר לת"ת בנוגע הוי 

 לא דהא אחרת למצוה וכמכויןבכוונתה
 לצאת לא להדיא ק"ש בשעת מחשבההו"ל
 הגאון כדברי ממש )וזהו ת"ת, מצוותבה
 שיטת בביאור הנ"ל ז"ל ראובןר'

 דחמרא[ אדעתא פתח בענין ז"להראשונים
 דלדיפוך דמחשבה שנאמר דבכדי י"לובזד
 לשמה, הסתמא מחריב להיות יועיללא
 ממש, היפוכי מחשבה כשהוי דווקא1הו
 דלא לחול שייך דלא אמרינן שפיררבזה
 לצאת, שלא התורה נגד מחשבתומהני
 לשם הכוונה ראין ות"ת ק"ש בכווןאבל
 מצוות לגבי אלא היפוכי מחשבהק"ש
 כוה במחשבה טעה רוגמת זה הוי תות"ת,
 נגד מחשבה בגדר זה דאין לזמרמבואר
 בטעות מחשבה אלא זה דאין כיוןהתורה
 ק"ש לשם המחשבה רחל י"לושפיר
 ת"ת כוונת של לשמה הסתמא בהומחריב
 דלא הסברא כל דכנ"ל כיון כק"ש,המוטמן
 הוא להחריב להיפוך של מחשבהיבא
 התורה נגד מחשכתו מהני דלאמשום
 להדיא התורה עד מחשבתו כשאיןמשו"ה
 ומחריב חל כזה החורה נגד כטעותאלא
 ודו"ק.כה,

 דגם מבואר להכי דאתינא השתאג.
 לומר מעולם כיון לא עצמו השדההשיח

 להיות מחריב אינו לשמה סתמאדכיש
 דיבר רק דהא אחרת, מצוה לשםחושב
 כשמכוין היינו ממש כוונה היפוךאודות
 כל ונסתר ודו"ק, לצאת. לאלהריא

 שרצה מה וגם א', באות הנ"לתלינוחינו
 בהאיך דבריו רעפ"י מהגאון לדייקכ"ת

 מחד כשמכוין רה"ה כוונה היפוךרמבאר
 לשמה דסתמא הסברא יועיל להאירךמצוה
 לכך כיון לא רמעולם אינו זה יחריב,ולא
 באורך. וכדביארנוכ%

 לא 1"ל דהגאון האמור מכלהמבואר
 דמנחות הגמ' לתרץ אודות כלל משתעיהוי
 בהאור המבואר עפ"י בה דנתקשינובהא
 מצוות רמרמה הר"ן דלשיטתשמח

 לא מצוות מקייפ האיך יקשהלקדשים
 של - אחרת למצוה מכוין קא דהריימוש
 הוא השדה בהשיח דמבואר מה רכלק"ש,
 לא לשמה דסתמא הסברא דעפ"י לבאררק
 מצוה דמחד ולא מגרע כוונה היפוךיהא
 לא כבר בהא דאדרבה יגרע לא האידךעל
 נגד מחשבתו מהני דלא הסבראשייך
 השדה דהשיח נמצא באורך, וכנ"להתורה
 כדמביא ולא זו, קושיא כלל מתרץאינו
 1"ל. בשמוכ"ת

 הסברא ז"ל הגאון דמבאר במה וכןד.
- ת"ת בלי לק"ש רא"א-  לתרץ 

 כתורה קורא מהי' אבן הטורי17שיית
 כ"ז וכו'. יצא לבו כין אם ק"ש ומןודגיע
 בת"ת עוסק באם - למה רק מתרץאינו
 סברא דיש ומשום ק"ש, מצוות בזהיוצא
 אלו כמצוות והוי ת"ת בלא ק"שדא"א
 עם קשור ק"ש - בהאירך חדקשורין
 כשעוסק למה - להיפוך אבל ת"ת,מצוות
- ת"ת מצוות יוצאכק"ש  הגמ' היינו 
 מצוות קיים שו"ע דבק"ש רמבוארמנחות
 )וכדראיתי כן לתרץ אין ע"ז ימוש,לא



קעא אהליושבי

 סברא דעפ"י - אלו כדברים מביאכ"ת
 מספיק לא זה ת"ת, בלי לק"ש דא"אזו

 ה"זכרון בשם - דמנחות הגמ'לתרץ
 ת"ת מצוות לקיים שייך ודאי רהאמנחם"ן

 ועכ"פ כה, קשור דאינו נמצא ק"שבלי

 הטורי קושיית הגאון דמתרץ 11 סבראלפי
 עפ"י קושייתנו מתורץ אינו אכתיאבן
 ודו"ק, הר"ן בשם שמחהאור

 : הלשון כזה שם העיר שכ"ח ובמהה.

 מסאכטשוב דמוהר"א כלישנא להעירויש
 זו כסברא מביא ג"כ ז"ל ]דאיהוזצוק"ל
 ת"ת[ בלי לק"ש דא-א השדה השיחשל

 ולכאורה ת"ת" בלי ק"ש ידי לצאת"וא"א
 מקוזיגלוכ הגאון כדברי נימא דלאכ"ז
 בק"ש, ת"ת ידי לצאת שלא שייךשפיר
 נכלל רבק"ש המחריב כוונה דאי"ז ס"לרק
 רבע"כ לשה"ק מדיוק ומשמע וכו'ת"ת
 מקוזיגלוב הגאון וכדברי נפיקדיריה

עכתו"ד.

 כוונת פשטות זה אין הנראהוכפי

 יותר כפשיטות הוא כוונתו אלא נזרהאבני
 - ת"ת כלי ק"ש ידי לצאת רא"א-

 ק"ש מצוות לקיים דא"א דזא נרההכעונד

 רפרשיות כיון ת"ת של אלו "פרשיות"בלי
 אם דבהם תורה של גופן הן הן ק"ששל
 מקיים התורה לימוד חובת ידי לצאתרוצה
 שני קשור משו"ה מצוותהו חובת ידיבהו

 לסברת כוונתו ואין אהדדי, אלומצוות
 דסתמא הסברא בה יש דבת"ת ז"להגאון
 ודו"ק.לשמה,

 דק"ש ]דכיון - זו סברא צ"ע אגב:1.
 מעלה לא משו"ה ת"ת מצוות עםקשור
- ק"ש[ לשם מכוין דלא במהומוריד  של 
 יקשה דלפי"ז השדה, והשיח נזרהאכני
 למה א"כ אמיתית סברא הוי דזה כמהדער

 דהי' מהתניתין להקשות שם בהגמ'מבואר
 - וכר ק"ש זמן והגיע בתורהקורא

 להיות הצורך מן הי' מאצ"כדלהמ"ר
 לכוין ובעינן מצ"כ להמ"ר ראי' והוייוצא
- ק"ש, יד"ח לצאת בכדי לק"שדווקא  
 הראוי מן הי' הנ"ל זו סברא לפיוהלא
 שיהא מצ"כ רס"ל למאן אף דלכו"עלומר
 דכנ"ל כיון כלל, כוונה כלי אף בזהיוצא
 ונמצא ת"ת, בלי א"א ק"ש מצוותהרי

 מצוה, כחד ונידון ת"ת מצוות עםרקשור
 הד"ן דמביא אהא מינה בת דלעניןומ"ש
 דא"א דכיון אמרינן לקדשים מצוותלדמות
 ואינו מצוה כחד הו"ל תו ת"ת בליק"ש
 מתרצים ]ועפי"ז מאצ"כ להמ"דמחריב
 כן לומר הו"ל ה"נ כנ-ל[ הטו"אקושיית

 להמ"ר אף כוונה בעינן יהא דלא לעניןגם
 חרא כמצוה דהוי אחרי מצ"כבעלמא
 מ"ש כקיצור ליישב, וצ"כ להדדיהקשור

 דמצוות רמשום אמרינן מינה בתדלענין
 ומ"ש מחריב, אינו ת"ת בלי א"אק"ש

 הסברא זו מועיל לא מצ"כ רמ"דדאליכא
 עיון. וצריך ת"ת, בלי לק"שדא"א

 וז"ל: ג' באות כ"ת דממיא במהא.
 הנ"ל, הר"ן דברי ד' באות שהביאבמה
 ב' ק"ש לקרות צריך יהא דלפי"זוביאר

 לקדשים מרשהו דהר"ן דביקפעמים
 ולשם עולה לשם בשוחט מבוארובקדשים
 מ"מ שניהם לשם בפי' שכיק אףשלמים
 לשם עולה בקרבן שכיון מהיכי עדיףלא

 ב' שיהי' שייך לא דבקדשים כיוןשלמים

 עולה או שם כחד רק הוא דקרכןשמות
 כלל, קרבן זה ראין עו"ש ולא שלמיםאו
 השיח דברי שהבאנו אחר ובעצםוכו'

 ואי"ז כוונות ב' הוי דלא לק"מהשדה
 עכתו"ד. כלל, להר"ןדומה



 ישראלאורקעב

 הנ"ל דברינו אורך בכל הארכנוכבר
 הסברא עפ"י תי' לא מעולם השדהדהשיח
- בת"ת לשמהדסתמא  עפ"י קושייתנו 
 דמתרץ במה וגם הר"ן, לשיטת שמחהאור
 הסברא עפ"י הטו"א קושיית השדההשיח
 ד"א ביארנו זה גם ת"ת בלי לק"שדא"א
 באריכות. וכנ"ל קושייתנו לתרץמסטיק

 מדברי שם כ"ת דמביא בהא גםב.
 ה'( אות דברה"ת )בסוגיא מנחם"ה"זכרון
 פטר בעי דאי דנדרים דמהא וז"ל:דמבאר
 לשניהם דמכוין די"ל לק"מנפשיה
 ידי יוצא ות"ת לק"ש מכוין אםשבודאי
 מכוין אם רק אמר לא והר"ןשניהם
 כוונה בלא ק"ש מצוות יוצא אינולהתלמד
 משום כוונה צריכות אין מצוות איאפילו

 למצוות יחריב חתוך למצוותשהכוונה
 זו מצוה כוונת שאין אף שופרתקיעת
 עולה לשוחט דמי ולא לחברתהסותרת
 ושלמים, עולה שיהיה שא"א שלמיםלשם
 במצוה שאפילו להר"ן ליה מביראמ"מ
 מחריב ג"כ אחרת סותרת אחת כוונהשאין
 יכוין באמת אם אבל בסתם יוצא ואינובה

 עצמו לפטור מצי ושפיר יוצאלשניהם
 ת"ת לשם כשיתכוין וערבית שחריתבק"ש
 מסכמת דעתי אין בזה גם עכתו"ר,ג"כ
 ס"ל הוה דהר"ן דנאמר 'צויר לידהא

 אין התינוקות וחינוך שופררבמצוות
 נפל א"כ לחברתה, חד סותריןהמצוות
 מצוות דמדמה במה הר"ן דברי כללבירא
 החילוק רהא מינה, בת בעניןלקדשים
 דבקדשים בעוד לכל, ומבואר בולטביניהם
 משום כו' מינה בת שם מבוארמשר"ח
 ומה קרכן, בחד לחול שמות לשנידא"א
 דביה ולולב שופר מצוות לגביהראי'
 רבמצוות בעור כן, לזמר הר"ןמשתעי
 הן ביחד שנים חל שיהא שייךשפיר

 התינוקות, לחינוך והן שופרלתקיעת
 על בר"ה אבן הטורי הקשה רכן]ובאמת
 על הוא פליג כך ומתוך למעשההר"ן
 להדדי השנים דדימה מזה ובע"כהר"ןן

 חדתא מילתא הר"ן בדעת לומרמוכרחין
 א"א וחינוך שופר במצוות רגם ס"לדהוה
 חד הוה וג"כ כאחד המצוות שני חלשיהא
 ביתר, עמו לחול להאירך סתירהמצוה
 סתירות הוי במצוות דגם זו סברתוועפ"י
 להדדי, השנים דריסה הוא ביחדלחול
 הר"ן סברת בביאור כעת לי צ"עואכתי
 אבן כהטורי הוא ודאי הפשטות דהלאבזה

 סותרת אינן רבמצוות כנ"ל עליודמקשה
 לשני כמציאות א"א בקדשיםמשא"כ
 לאו עולה ראם אחד בקרבן לחולשמות
 ועכ"פ עולה, לאו שלמים ואםשלמים
 ע"כ מבואר השנים דדימה דחזינןבהר"ן
 חד כסתירות נידון ג"כ דבמצוות כןלומר

להאירך.

 שלמה ר' הגאון בשם כ"ת דמביאבמה
 העיר, יפה - החיים בספר ז"לקלוגער
 סברא לומר דרומה ז"ל דבריודלפי

 בחר לבוין א"א מצ"כ דהמ"דדאליבא
 לשני לו עולה שיהא כוונות שנימעשה
 נימא אי אבל דהספה"ח: ובלשוןמצוות,
 וכו' למצוה עולה אינו כוונה ובלאמצ"כ
 למה לו עולה אחד למצוה מכויןאס

 לאחד "אף לשניהם נתכוין אז ואםשנתכוין
 אם רק מהני לא דמחשבה עולה"אינו
 אבל כוונה שמיה אז אחת לכוונהנתכוין
 כוונה ל"ש ביחד ענינים לשני נתכויןאם
 מבואר ימצא ודאי אלו דבריו לפיוכו'
 צריכות מצוות להמ"ד דעכ"פ דיןחידש
 ות"ת ק"ש מצוות לקיים רוצה אםכוונה

 לשניהם לכוין א"א ק"ש[ של]כהפרשיות



קעג אהליושבי

 פעמים שני לקרות בעינן יהא אלאביחד
 מצוות בשביל א' ק"ש של אלופרשיות
 ח"ח. מצווח בשביל וא'ק"ש

ה'

 בביאור ה' באות כ"ת דמביא במהא.
 לשונות בשינוי דמנחות הגמ' לבארהג'

 דחה בהגמ' שם המבואר דאומריםהמאן
 וכו' אחד" פרק שנה "אפילו נקטמ"ד
 ומבאר וכו' ק"ש" קרא "אפילו נקטואידך
 מדאורייתא ק"ש באי תלוי דפלוגתתןכ"ת
 ולא פ"א שנה דהמ"ד היינו מדרבנןאו
 ס"ל הוה בק"ש חובתו ירי לצאתיכול
 וכיון מה"ת דק"ש בעלמא דסוכרכמאן
 ת"ת מצוות שיקיים א"א בפנ"ע מצוהדרבי

 הוה יוצאין דבק"ש הסובר והמ"דבק"ש,
 אלא בפנ"ע מצוה אינו דק"שס"ל

 שמחויב שהלימוד שחייבו הםשהחכמים
 ק"ש של אלו בפרשיות יהי' מה"חבו

 ורק ק"ש של מיוחד מצוה כללוליבא
 ע"י ת"ת מצוות שיקיים חז"לתיקנו
 ק"ש. של זו פרשה "לימוד"קריאת

 ק"ש מצוות בענין ממש זו כסבראכ.
 ממש לבאר וכן הוא לימוד מדיןדיסודה
 בה"קרן מכבר מבואר פלוגתתן,כנ"ל
 יעוי"ש המסכתא ריש בברכותאורה"
 למעשה נחית לא ז"ל דהוא אלאבאורך,
 אחי' יהא רא"כ בזה תלוי רפלוגתתןלזמר
 כמנחות שם רקאמר רשב"י בשםדר"י
 ס"ל הוא שו"ע ק"ש אלא קרא לאאפילו
 גירסת לפי התימא מן וזה דרבנןדק"ש
 הקורא אומר רשב"י קורא הי' בפרקהרי"ף
 משמע וכו' לכו את שיכוין צריך שמעאת

 נמי ובנדרים מה"ת, ק"ש ראליכיהלהדיא
 נפשיה פטר בעי אי דהש"ס סתמאאיתא
 דסתמא לומר סברא ואין שו"עבק"ש

 דרבנן, רק"ש המ"ר עפ"י קאידהש"ס
 הנ"ל זו רסכרא לומר מסיקומשוייה
 גם קאי רפא לימוד חובת מרין הוארק"ש
 ובלשונו דאורייתא. ק.ש דמ"ראליבא
 ק"ש אי דאפילו למימר צריכין וע"כשם:
 משום ת"ת חובת בה יוצא מ"ממה"ת
 המצוות כל כמו בפנ"ע מצוה אינהדחיובה
 שנאמר כמו הוא לימוד חובת אלאמעשיות
 זו סברא כענין ועוד ע"ש ע"כ בם,ודברת
 בדברי יעוין הוא, לימוד תובת מדיןדק"ש
 שליט"א מנובומינסק האדמו"רמו"ר
 בענין אריכות א' סימן יעקב" "עדתבספרו
זה,.

 הטעם דושי ט' באות כ"ת שהעירבמה
 - חבילות חבילות מצוות עושין ראיןכהא

 ולא אחת למצוה פנוי לבו שיהאדבעינן
 ה"כתב דברי שפיר אתי הימנה, עצמויפנה
 הך שייך אחד במעשה אף דמשו"הסופר"
 הרי אחרת למצוה גם שכוונתו דכלחסרון,
 דקושיית בזה לי נראה ע"כ, פנוי, ולואין

 הכתב שיטת לפי רק הוא חמר"ה"שדי
 דמבאר קל"ט וסימן ב"ו בסימן עצמוסופר

 חבילות מצוות עושין דאין כהאדהחסרון
 כמשוי עליו שנראה "מפני הואחבילות

 דהבין הוא הטעם זה לפי ודוקאוכטורח",
 לא אחד דבמעשה - סברא עפ"יהשד"ח
 רי"ל הוא מעשיות בשני דרק זאת,שייך
 שם יעוין וכטורח, כמשוי עליודנראה

 ודו"ק.בהכת"ס,

 השיח ברברי להעיר נראה העניןכסיום
 רסתמא הסברא דעפ-י דמכאר הנ"להשדה
 יהא כוונה דהיפוך רה-ה קאילשמה
 משני כחד נקט ז.ל דהגאון כנראהמועיל,



 ישראלאורקער

 לשמה דסתמא מילתא הך בביאורמהלכים
 חקירה מבואר ז"ל בהאחרונים דהנהקאי,
 כדוגמא לעוין קאי לשמה דסתמאבהא

 בחידושיו ז"ל ראובן ר' הגאוןבחידושי
 דבכל א' די"ל לעיל[ הנזכר ט' סי'לסוכה
 בעינן לא קרבן כגון לכך העומדדבר

 עבודה מעשה שכל אלא רלשמהמחשבה
 לשמה, כנעשה ממילא מיחשבא בושנעשה
 מחשבה דבעינן דאיברא י"ל ב'ואופן

 לכך העומד דבר רבכל אלאדלשמה
 דלשמד כמחשבה מיחשכא נמימסתמא
 ע-כ, ממש, מחשבה כאן שאיןאעפ-י

 בע-כ ז"ל הגאון של סברא לומרובכדי

 העומד דבר דבכל הא' כהצר דנקטנראה
 לשמה כנעשה ממילא מיחשבאלכך

 יחריב, לא כוונה היפוך דאף י-לומשו"ה
 זו במעשה כאן יש דכמציאותומשום

 ומיוחד דעומד זה מצד דלשמההמחשבה
 כעינן דלעולם הב' להצד אבללכך,

 שעומד וכל הגברא[ ומצד דלשמהמחשבה
 מן הי' לשמה כנעשה נחשב לכךומיוחד
 דכשיש ומשום יחריב, כוונה דהיפוךהראוי
 מחשבה לו כיש לדונו אין תו כוונההיפוך
 ומכוין עוקרה גופא דהאיניש אחרידלשמה
 ודו-ק. להיפוכו,להדיא

 ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ג"עית,,,אתרהי,ואי*וג4ע
 יליוב4וי.יה[ 5""ש.,4 ןאדםו.י 3-ק יוד "41י אתלוגותם)ץ
 גוי"לנך"

 יי.",,,, ",קל ,זל,ייייד, ""י 4"4,"4 " 44ל"ילי" ',,,11"ל 4י 1"4,ן "., י, "לל ",,ו, הךאשט בו51 לכם דולק5תם ץ"קצוה עגה היזו ימשה הללנהשאתה ,,4י"" ומל, "ה4לש,,ש ו,4"ה"", ני" ניל".י[ י"יל,71 ",
 ,44 ,קדדי "תה יין יין,ר,י ,"11 שידידו יי", יכתיר,ייזם,אלפה

 בהימק ש"י י4ך,י, י"ןו א,4 ק4גי.1הגיון 11 י,14פ ""4 י' שאהל ""ל4ץ -,*4 ייי ש4 ילהותי"[ קי,י,,4,ש "1,ת נהי. ,ץ,,ג הגאוז ק..,ה 9? דקדק ישבהוהתזפות
 מעי"

 הייגשש,
 ייקל, ןן ". ייזקק, ו"ען"ץ, ישק "הה"," "קף ,ץ" "ן",ו ץ-,.ץ, י"4יאי

 ה גפי ם זשק'י ג,וובא אתרוגו דוקא יקחת ם"יהים ,י,519ט,תמילי
 ליפש,י יעקב י, יהש.י יייוייעה.,,,א"היגז

 4, יי, ק,, ו-ן,,5 13 יה4 חהה"ק גי אט ירית, ,*", יי 4יל"' ש"י,1.1, ל.1, ,"ירי ,4 יק ,ייי 4*ץל,,,יל,, התסידומ, אציןלם ע-ה,
 ,יי,תי וא,ועןו4ה, י"הונ ,ן ,ייף ", 9י,י.," ההן ישוקק4?וי'", "היצו יציין "ג",1 י. אפל ", הו", 14 ויא,,כ44ל. ""ח-ח את יןהאז". יידו "44וו 4קי

 "קידקהק41 קתל,ף,יי ,ן,ץ ד",ץ ד,ז ן"י י"וי" י,,",א"
 ,תתלקק, "גתה,1"בת,יש""ית=5י

 יי4( עם, "שנקן ,יושיט )הה14, וציייהו,ג "4.ת4,, ,"לי "11,נק,,,י



-

-  

-  

-  

 ן



 ישראלאורקעו

 אבערלאבדער גדלםהרב
 כהלכתו' 'פדיון-הבןמחם

 בתפילה טעויות דיני על התפילה''בנתיבות

 בראש-השנה שינהאיסור
 התפילה, לאדר ביום השנה בראש ישינים שאין ישראל תפוצות בכל נפוץמנהג

 זה. במאמר ופרטיו, המנהג השתלשלות מקור, השחר. מעלותאו

 ראשוניםאיזכורים
 : השנה לראש דרשה שועיבי אבן יהושע רבינו בדרשותכתוב

 ישנים עורו לדין רמז יש השופר בתקיעת כי כתב; ז"ל.והרמב,ם
 יתקע 'אם שנאמרג כמו הערה, צריכה השינה כי לומר רוצהמתרדמתכם.

 בראש-השנה שישן לארם שאסור בירו'ןשלמי[ כתבו ומכאן וגו'. בעיר'שופר
 שהוא לעיל בדיניה ועוסקין שתא בריש ררמיך גש בר הך התםכדאמרינן

 נרדם'.. לך 'מה דכתיב. עצלהמורה

 : 11.ל הבהרה, בתוספות שועיב אבן ריי דברי מביאהב.ח'

 השופר בתקיעת כי 1.ל ג.א.נ ןכצ,ל הרמב,ם בשם שועיב אבן בספר.כתב
 צריכה השעה כי לומר רצונו מתרדמתכם. ישנים עורו כמו לדין רמזיש

 כתבו מכאן יחררו'. לא ועם בעיר שופר יתקע 'אם שנאמר כמוהערה,
 דדמיך נש בר איך התם בדאמר השנה בראש לישן לאדם שאסורבירושלמי

 לך 'מה כרכתיב עצלות מורה הוא לומר יש ועור בדיניה ועוסקים שתאבריש
 עכ"ל.. וגו',נרדם'

 אבן הריי בשם להביאו מבלי משה' בדרכי גם הובא לשון בשינוי זהירושלמי
 מאן 'האי איתא השנה רראש .בירושלמי המסכת: שם מציין שהוא ותוךשועיב

 תשנת. ירושלים שמח, לב מבון מהדורת ישגה. ומיערי התרה על הרשב.א, של תלמירו1.
 תצא. עמ'י.ב

 ה.ד. פ,ג תשובה הל'2.

 1. ג, עמוס3.

 ו. א, יונה4.

 תקצו. סש,י!.

 לערך שהוא הרמ"א עד שנעיב אבן הר.י שמומן תמוה. דבר לציין ומעניין ב. אות תקפג סי'4.
 מקורות. בכמה ואת הובא ואילך הרמ.א מומן ורק מקום. בשנם 1ה מנהג הובא לא שנה מאנתארבע
 בלתי באופן האר.1.ל. מדברי להלן עיין ובן ~עומד קבוע ממנהג שמרובר משמע הרמ.א מלשוןאך
 בק~שטא לראשיגה נדפס שועיב אבן שהספר ולציין כבר. קיים להג על באן מדבר להרמ.א.תלוי
 בדוד דוקא בהספר צרב דשימוש ומכאן הרמ.א. פטירת אדרי בשל.ג-שליה בקראקא ישני' ובפעםרפ,ג

 להלן. שיובא בפי משה המטה דשל,ד הביד דרמ.א.שלאדרי



קעז ישראלמנהגי

 מביא כן במו השנה.. בראש לישן שלא נוהרים ולכן מזליה', דמיך שתא ברישדדמיך
 הוא.. נכון ומנהג השנה ראש ביום לישן שלא נוהגים .וגם : להלכה' הרמ"אזאת

 דברי את שראה בבירור ונראה 'שני-לוחות-הברית" בספרו השליה מביאואחריו
 של בשופר הרמב,ם שכתב כענין התשובה על מורה השופר .כי וז"ל: שועיב, אבןריי
 יש רמו הכתוב גזירת השנה בראש שופר שתקיעת אע"פ 1.ל תשובה מהל' פ,גר"ה
 וחזרו במעשיכם וחפשו מתרדמתכם הקיצו ונרדמים משנתכם ישינים עורו כלומרבו

 דדמיך נש בר הך ומל בירושלמי שאמרו למה נמשכים אלה דברים ויהיובתשובה.
 דוקא רלאו ונראה נרדם, לך מה דכתיב עצלה מורה לעיל בדיניה ועוסקיו שתאבריש

 ישן ותחנונים התפלה נפשו על מבקש ואינו בטל ויושב ער אפי' אלא ממשישן
 טובים..... ובמעשים בתורה עוסק אינו אם ישן בין ער בין לעולם מועד וארםמיקרי

 קצת ויש השנה, בראש צהרים שינת לישן שלא .נוהגין משה": ב'מטה הואוכן

 יתיה. ודיינין שתא בריש דדמיך נש בר תר על בירושלמי ראמרינן מהא למנהגסמך
 לשנות.. ואין הוא תורה אבותינוומנהג

 לזה וסמך השנה בראש לישן שלא נ1הרין "המדקדקין אומץ';י: הייוסףוז"ל
בירושלי'.יי.

 הירושלמי? שלמקורו
 משה ובדרכי הירושלמי, בשם זה מאמר הביאו המקורות שכל ראינו הקורםבפרק

 חיות הירש צבי רבי הגאון העיר כבר אולם, השנה, בראש שהוא לציין מוסיףאף
 ידידי! .דע וכותב: שלפנינו, בירושלמי נמצא לא 1ה שמאמר בינה';י 'אמריבספרו
 בארץ נהחברו אשר וילמדנו ופסיקתות המדרשים כל לבנות רגילים היו הקדמוניםכי

 המדרשים מן מדרש באיזה יודע ומי בלשונם דקדקו ולא ירושלמי, בכינויישראל
 ומביא ממשיך ואח,כ זה., ענין נזכר הקורם בפרק שהזכרתי כמו מאתנו נאבדאשר

 ס.ב. שםי.

 ע.ב. גה דף הדין. עמור ר,ה מסבתי.

 תחבא. אות חמישי חלק תשל.ח. 'רושלים הפוסקים. אוצר מהדורת1.

 תהקעו. ס' תשכים, ירושלים10.

 או שוריג. אבן בריי אלא ואת ראו לא ואת ירושלמ. שהביאו המקורות שבל נראה ובכלל11.

 1ה. מאמר המעתיקים אלו בין קלים שינוים נמצאים להעיר, כדא' ואת עם שהעת'קוהו, והב"חברמ-א

 בבאי בשל.ה. גם וביה לעיל'. בדיניה ועוסקין שתא בריש דדמיך נש בר -הך שועיבי אבןבדרשות
 ובדרכי כציטוט(. ולא כהסבר נראה הב.ך לשון )אך בדיניה. יעוסקים שתא בריש דדמיך נש בר.איך
 ודיינין שתא בריש דדמיך שמ בר .חר משהי במטה ממיה.. דמיך שתא בריש דדמיך מאן 'האימשה:
 בר .חד קיט(: עמ' תש.ס. קדם. הררי )מבון צדק במענל' יוצף. בצאן בנהג 1ה וכעין ניים-. מ1לי'יתי'

 נתהנו כיצד וצ"ע נים.. מ1לי' בריה כנים 'מאן ישראלי בעבודת יתיה.. ודיינין שתא כריש דדמיךנש

השינויים.
 עמ' ב סי' ב כרך תשי.ח. 'רושלים הכמים.. .דברי הוצ' חיות'. מהר.ץ ספרי ביבל נדפס12.

 המתחיל קטע ,27 עמ' תשמ.ר. ירושלים צילום דפוס הראבי.ה'. ב'מביא גם ראה 1ה בעניןתתצא.
 ירישלמי...ספר



 ישראלאורקעת

 מן באחד ונמצא לירושלמי שמציינים האחרונים וראשוני שהראשונים דוגמאותהרבה
המדרשים.5

 לירושלמי מספריו'י בכמה התייחס תמימה' ה'תורה בעל עפשטיין הלוי ברוךרבי
 המהר-ץ שכתב הדברים כעין וכותב בירושלמי המאמר נמצא שלא שמעיר ואחרזה

 "דמיך" בלשון שהבינו מה לי שקשה מה .אך האופייניתט: בדרכו מוסיף הואחיות,
 ולכך מיתה... על מורה דמיך הלשון בירושלמי שבא מקום שבכל בעוד שינה,ענין

 דמיך שתא בריש דדמיך מאן 'האי מירושלמי שהביאו זה מאמר דכוונתנראה,
 בשאר כמו עליו להגן מזלו ואפס שכלה הוא סימן השנה בראש שמת מי -מזליה'

 ראיות כמה מביא הוא כלומר מידי.. לא ותו - לציות עליהם מגין שמזלם אדםבני
 הוא ולכן לשינה ולא למיתה .רמיך. בלשון השתמשו מקומות ובשארשבירושלמי

 מקום. לו אין - החנה בראש לישן שלא הענין כל כימסכם

 רבה'י: מבראשית .דמך"" ערך ה'ערוך' בספר שמביא מה ממנו נעלםאולם
 הדא לקבורה, עמו נכנסת אינה לפיכך בצדיק שזלזלה לפי יוחי בן שמעון רבי.אמר
 דמיך. הוא לית עמי דמיך, הוא עמך לה, אמר הלילה עמך ישכב לכן דכתיבהיא

 .דמיך. בלשון שמשתמשים הרי תרחיל". לא תדמיך אם תפחד לא תשכב אםתרגום
 שינה. עניןעל

 המנהגבטעם
 ביותר הקדום המקור בינתיים שהוא - שועיב אבן יהושע שרבינו לעילהבאנו

 מתרדמתכם. ישנים עורו לדין רמז יש השופר בתקיעת כי טעם: כותב - זהלמנהג
 ומכאן 1ג1'. בעיר' שופר יתקע 'אם שנאמר כמו הערה, צריכה השינה כי לומררוצה
 דרמיך נש בר חך התם כראמרינן השנה בראש שישן לאדם שאסור בירו'ןשלמיןכתבו
 כלומר, נרדם'.. לך 'מה דכתיב עצלה מורה שהוא לעיל בדיניה ועוסקיו שתאבריש
 הוא שופר תקיעת כוונת עיקר רכל הדין, ביום העולם מהבלי התעוררות שלענין
 שביזם נכון לא שבא, יום מפני בתשובה מעוררם משנתם הישנים לעוררכדי

 לישן. הוא שילך הדין, בשעת משנתם הישנים לעורר בשופרשתוקעים

 שנאבד ירושלמי. .ספר שנקראת קדמון ספר שדיה הדעת. על המתקבלת סברה .ש ~באמת13.
 תורה אברמסת. ריש )ראה שלגו. בירושלמי נדפס שלא דיר~שימי של הוספגת הרבה דיה ושםמאתנו.
 (וסמאן. יעקב עיי ופרסום לאחרונה נתגלו דפים עשר ושנים קנא(. עמ' חשל.ב. ירושלים פה.שבעל
 שם שגם ולהעיר 37(. עמ' תשנ-ו. טה. כרך 'תרביץ' גם )וראה תשג-ד ירושלים יב. ספר יר' עלבקובץ
 בינתיים. עשרה ולא דירן. ירושלמי קטע את מצאהי ולא חיפשתי ר,הבמס'

 פר' ברכה'. 'תוספת דתורה על בספרו בארובד א. (ה, לירושלמי האיידס מספריו בשלשה14.
 לראש חש'ד. ת'א השנה. תפלת על שאמר' 'ברוך בספרו ב. 4ן!-ני2. עמ' תשנ-ט. מורשת הא'אמור.
 השולחן בערוך אביו מדברי ~לדע.ר נ(. אות טן ח, לקהלת תמימה' 'תורה בפירוש ג. שסב. עמ'השה.
 הירושלמי.. ~ה נמצא איפד ייענא .ולא ס-ב: תקצוסי'

 שם. ברכד' ואוספת שאמר' 'ברוך בספרו!י.

 ע-ב. קו רף הדליה. אות תשל,ד, הספר. בית הוצ'16.

 במה ~מצאת. בר-אילן של בתקליטור חיפשתי גם תיאמר. סו( 1'ד ד.ה עב פרשה ואלהק(7,.
 שעה. ענין על .דמיך. בלשנן שמשתמש במדרשפעמים



קעט ישראלמנהגי

 ממש ישן דוקא דלאו ונראה : מעשי צד לכך שמוסיף השל-ה דברי לפיובמיוחד
 ואדם מיקרי ישן ותחנונים התפלה נפשו על מבקש ואינו בטל ויושב ער אפי'אלא
 טובים..... ובמעשים בתורה עוסק אינו אם ישן בין ער בין לעולםמוער

 יתכן שלא ארד ונימוק טעם כאן שאומר שועיב הר.י מדברי נראה זהולפי
 ליונה האניה אנשי שטענו כשם אותו כששופטים ובתרדמה בעצלות יתנהגשהאדם
 .מה הסערה בלב להישבר שחישבה האני' וגורל לגורלם חרדו שכולם בשעההנביא
 וזוהי זו, מסוכנת בשעה להצלה דרך ומחפש דואג אתה שאין יתכן כיצד נרדם.,לך

 וגשמית. רוחנית מתרדמה האדם את לעורר השופר מטרתאפוא

 רהשינה הטעם שמביא דלאחר שועיב אבן בר-י הב"ח דברי לפי כאמור,אולם
 וגו'. נררם' לך 'מה כדכתיב עצלות מורה הוא לומר יש ועוד מוסיף: הערהצריכה

 מורה שהוא וטעם התעוררות מפני אחד טעם טעמים בשני כאן מדובר שלדבריונראה
עצלות.

 ונראה לבאורה? שזהים הטעמים שני בין ההברל אכן מהו : תמוהים דבריואך
 סימן זה ואין עצלות מורה הוא בר.ה לישון הולך שהאדם ידי דעל לומרשרצונו
 שבמנהג וכשם הבאה, השנה על המורים טובים סימנים עושים בר.ה דהאטוב.

 שיש - בהם וכיוצא בדבש, תפוח כבש, ראש - מסויימים דברים נקבעוישראל
 כדברים במנהג, שנקבעו דברים יש כך ; וחיובי טוב כסימן השנה ראש בימילאובלם
 בר"ה, - עצלה על שמורה - השינה כן רע, סימן דהוי השנה בראש לאוכלםשאין

 הבא. לשנה רע סימןהוי

 בר.י שהובאה מזו שונה הרמ"א שבפי הירושלמי סגנון משמעות זאתלעומת
 שינה על מדבר שועיב הריי שאצל שבעוד מאחר דבריו, שמצטטים ובפוסקיםשועיב
 'האי יותר: ואישי פנימי מושג על מדבר ברמ.א הרי בדיניה. .ועוסקים - הדיןבעת
 בשעת אדם לכל שנקבע האישי המזל דהיינו טזליה', דמוך שתא בריש דדמיךמאן

לידתם.
 מזלו לחזק בכדי זה ביום עושה שאדם טובים בסימנים קשור זה שאףויתכן
 והרמ"א;;  משה הדרכי מביאו מדוע לנמק יתכן זה ולפי טובים". מסימניםשמושפע

 לסימןי;. זה דגם הסימנים, אכילת בענין שם שמיירי תקפגבסי'

 מהות על קעה עמ' כד ;ליון ישראל' ביאור הולדה יום מנהג על במאמרינו בארוכה וראה16.
 שהרמ.א תראה שונים. מצדדים המושו ;תבאר ושם בפרס. הולדת שביום גובר. ו-מזלו בבללהמזל
 עצמו. זה למ,ל מתכווןאף

 זה. מענין הקורמת מהערה המצויין שם ראה19.

 ואולי תענוגים, מיעוט על להלכות בהמשך תקצו בסי' רק במגו עצמו שהגם להעיר ויש20.
 על ובשח, שהגיב באבן שמבואר ההמשך. מביא אינו הרמ"א זאת לעומת בתענוגם. להמעיט בבלל,ה

 ולבעיר סבא. סימנא מצד הוא הטעם עיקר כל הרמ"א שלדעת נראה גפנים שמבזאר יממהעצלות.

 הארי,.ל'. בויתגןהעם
 'ער בפרק להלן וראה בסופו. חב סי' יסד בלבוש אב.ו של יארצייט יום

 רזה וכותב ניחוש איסור לנבי שם שרן בט סי' יתד ב חלק פעלים רב משו"ת ;ם כן ומבואר21.



 ישראלאורקפ

 דדמיך גש בר חד  בירושלמי "איתא יוסף'22: כצאן 'נוהג בספר כתב נוסףטעם
 בר"ח לישן שלא נוהגין לפיכך שם23, עיין וכו', ניים מזלי' יתי' ודייניו שתאבריש
 עולה נשמתו דכשישן ועוד בשבילות. סניגור ללמוד יבול ואינו ישן שלודמזל

 עלייתה דבלאו אעפ"י סנגור כשיש אבל שם, העכב בדין יתחייב ואולי ופןלמעלה
 ושתה, שאכל אתר ללמוד צריך לפיכך בעדו. לדבר עזרו הסניגור עליו, להפקידיכול

 היום"25. כל ללמוד מחוייבים בר"ה המתענים אותןמבש"כ

 מורה רע דחלום כלומר רע". חלום יחלום "פן סעם: עוד כותב חיים'26ב'מקור
 להב"ח אלא שועיב, אבן ריי בשם הב"ח שכתב השני טעם כעין והוא רע, סימןעל

 רע. הלום חלם אם רק רע הסימן הוי חיים ולהמקור רע, סימן השינה עצםהוי

 החול דבימות דקי"ל "דכיון יהודה'ז2: ב'מטה בתב ההלבה מבחינת אחרטעם
 בשאר נזהרין אנו שאין אע"פ נשמי, שיתין שהוא הסוס משינת יותר ביום לישןאסור
 בימי ליהר ראוי השנה,ימות

 מפת ליזהר דיש תר"ג סי' דלקמן הא וכגון התשובה,'
 מעיקר אסורה שהוא בשינה וב"ש בעלמא, חומרא אלא שאינו אע"פ עכו-םשל

הדין",ם

 שייך דהאיך זאת את "ואביבך כך: הירושלמי דברי את מבאר המלך'29וב'שער
 שנאמר50 דרך על העליון, הטוב מלאכו הוא נש דבר מזליה הא מזליה', 'רמיךלומר

 דמיך? שהוא לומר מלאך על לומר שייך וכי עבורו, טוב הממליץ לך, יצוה מלאכיוכי

שאין
 ישניי

 סיעושין מילתא סימני לגבי זה רענין שלמד הרי עיי-ש, שאסור,  ניחוש בכלל אינו בר-ה
 ירושלים ישעבר, בני מכון הוצ' ז, אות הקפג סי' יהודה, במטה להדיא מרייק שכך ראיתי שובבר"ה.
 קבן, עמ' ב ברךתשג-ז,

 מחרש ונרפס תע-ח, בשנת הסתבר ע-י נדפס מפרנקפורט. סג.ל קאשמן יוזפא יוסף לרבי22.
 ער. עמ' טז, אות ר-ה מנהגי תשב-ט,בת-א

 באיה וה ירושלמי  שראה ושם-, ב-עיק המאמר שמסיים ומה שמביא מנוסח משמע קצת23.
 הירושלמי? של מקורו ב, פרק לעיל וראה מקום,שהוא

 מזלו גם בתפלה אומץ מוסיף ואין שישן שמי ס"א, תקצח סי' ריש אפרים, במטה וב-כ4ג.
 עליו. זכות מלסד אינו הוא בשמים עליו המליץ המלאךשהוא

 מזקני שמעתי ואני ט: אות 2וו עמ' ח"ו בשט-,, לוגרון )גאגין(, טוב שם בכתר מש-נ וראה25.
 וספרי מתים ספרי זה שביום משום בר-ה, לישון שלא להזהר טעמ לימים צעיר עור בהידקיירושלים
 של דין  בית א, רוחי, אפקיד כידך כמ"ש ה' ביד רוחו מפקיי ישן זכשואימ לפניו, פהוחיםחיים
 כיל אומרים גברו, עונותיו כי יראו כי והיה זה, של נשמתו להחזיר כדאי אם לזה זה שואליםמעלה
 שכב אשר ממטתו יקום לא ח.ו כי ונמצא לו, להחזירה צורך אין בירינו מופקדת היא הנשמהשכבר
 ב.מ.עליה

 תקפג. סי' יאיר, להחות24,

 קפו עמ' ב כרך תשריגירושלים
 אע-פ לרבותא ר"ה דנקט וההגה ליזהר, יש תשובה ימי עשרת בבל "ולט-ז שת: ומסיים28.
 טוב.. יוםשהוא

 פריש, ארי' צבי ר' תהד' ב. פרק הרביעי שעו ווילקאטש, אבד-ק שמואל ב.ר מרדפי לרבי29.
 קפד. עמ' א כרך תשנ-ז,ירושלים
 יא. צא, תהליםסג.



קפא ישורולמנהגי

 אלי שובו כדכתיבת לעלא, מתתא התעוררות להיות צריך שלעולם הוא כלוהעכין
 למעלה, למעלה יעורר והוא הטוב מלאכו את לעורר האדם וצריר אליכם,ואשיבה

 וזה לעילא, התעוררות אין מתתא מתעורר ואינו וישן דמיר הוא אם בן שאיןמה
 מזליה". דמיךדקאמר

 להמנהג חששו שלאאלו
 בשם מהרש"ל בהגהות כתוב שמצא מה רבריו בסוף מביא שםהב"ר

 טוב33, יום בשאר כמו לישן רגיל היה מרוטנבורג שמהר.םהתשב"ץ32,

 כמ"ש דשרי רס"ל "נראה זוטא'34: ב'אליהו וכתב זה, מנהג מביא לא ה'לבוש'גם
 יו"ט". בשאר כמו לישן רגיל היה דמהר"ם רש"ל בשםהב"ח

 השען בראש ישן שהיה הדשן התרומת בעל רבו על מעיד יושר'35 ה'לקטבעל

ביום,

 דברי שאמר במו ממתקים וישתה משמנים "ויאכל היום'=: ב'סדר משמעוכן
 כולו היום כל לישן ויבא עליו יכבד שלא ולשתות לאכול ירבה שלא אלאקבלה31

 בריה. קצת לישן שולל שאינו הרבה". לישן זה ביום ראויואין

 מהר"מ ומנהג שועיב אבן ר"י בשם הב"ח דברי את שמביא לאחר חרשםהפרי
 לישן", לא נכון שיותר אע"פ נוהגין אנו "ובן מסיים: הוא לזה, חייששלא

 האריז"ל ודעת חצות,לאחר
 שאחר אמר "האר"י ברעה: לישן שלא ברמ"א מש"כ על מעיר מק"ו אברהםהמגן

 בשלחן והובא והתקיעות", התפלות ע"י המלאך נתעורר שכבר לישן, מותרחצות
 חצות", אחר לישן נוהגין "ויש הרב39:ערוך

 ז. ע מלאכי,3.
 מוט-ק, הוצ' מרוטנברג, ברוך ב.ר מאיר רבינו של ומנהגים' פסקים ב'תשובות נרפס משם52,
 מהרים מזהוי שמביא קיח-קבא סי' קטן שבתשב,ץ ולדעיר תקבו. סי' רצ, עמ' א כרך תשי.ן.התשלים

 בשמו שמביא וכפי בר"ד ואגוזים כיומין מלאכול נוהר היד לא גם שהמהר"ם ולהעיר53.
 חיים וראורחות קיח סי' קמן בתשב"ץ גם מובא הספר, מדפי א רט. עמ' סד, סי' ר"ה )הל'ה'כל-כו'

 בר"ה, שליליים מסימנים חשש היה לא דהמהר"ם זה מגל ומבואר ד(, טור צט דף ח-א ר"ההל'

 ענין כל דלדעתו ברה ג-כ ישן ולכן רע, ומסמלים המראים דברים לעשות או לאכול שלאכלומר
 בגמרא מוזכר כבר דיוביים סימנים דאילו שבב"ח. דב' וכטעם מילתא סימנא בגלל הוא לישןשלא
 שתא ריש למיכל אינש רגיל יהא היא, מילתא סימנא ראמרת השתא אגיי "אמר א(: )ו, כריתותמס'
 נהג המהר"מ ונם טוב, לסימן השנה בראש סימנים מיני בל לאכול המנהג נובע שמשם ורוביא-,קרא

 עיי-ש, ריאה, אכילת לגבי שם הכל-בו בס-שכך
 ד. אות תקפג שמו34.
 131. עמ' אחד תשכ.ד, ירושלים ד"צ תרס,ג. ברלין35.
 קעט, עמ' תשג-ו, יררובלים השגה, בראש הארם מנהגת36_

 י. ד, נחמיהד3.

 ב, אות תקפג סי'י3.

 ח. סעיף תקפג סי'39,



 ישראלאורקפב

 ממורי ששמעתי נלע.ד השניה, .בענין חיים;4: עץ בפרי הובא האר"יודברי
 וכמ"ש התעורר, ועתה אצלינו, כמבואר ישן הוא התקיעות שעד לפי שהטעםזלה.ה,
 מתרדמתכם ישינים עורו לומר שופר תקיעות כי הטורים, בעל יעקב ורבינוהרמב,ם
 הוא אם מותר חצות קורם דגם אפשר האריז.ל טעם לפי ובאמת הנ.ל.. ע"דוהוא
 היה לא .מהאר"י : שכותב חיים' ה'מקור מלשון גם ולהעיר ומוסף. התקיעות אחרכבר

 מוכרח אינו דמהאריז.ל משמע חצות., אחר דווקא וי"א מהר.ם. ובן בשינה.חושש
 חצות.י' לאחר דווקא שזהו י.א מביא ורק חצות לאחר רק מותרשיהי'

 מהר.ם. וכן בשינה. חושש היה לא .מהאר"י שבחב דבריו שמשמעות יתכןאולם
 אמהר,ם, גם קאי חצות לאחר דווקא י.א שכותב שוה חצות., אחר דווקאוי.א

 דרוקא כותב ואד,כ למהרים האר"י שמקרים דהיינו להמהר,ם, מסמיכו הואואדרבה
 וכן חצותי.. לאחר רק הקיל מהר-ם דגם לומר דכוונתו אפשר זלכן דצות,לאחר
 חצות אדר היינו לישן רגיל שהי' מהרים רגם .ואפשר להדיא: החיים'נ' ב'בףכותב
 וא,כ דבר, אינה ולומדים סעודה עושין ואד.כ בתפלה מתעכבים בריה שהריהיום,
 מאליו.." מובן שהדבר לפי לבאר הוצרך ולא חצות, עבר שכברמוכרח

 קודם ולא חצות אחר לישון בעצמי אני נהגתי .וכן כותב: גבוה"4והישלחן
 דין.. כסא על יושבשמלך

 ביום לישן שלא נוהגין .יש כותב: זה דין כשמביא השלחן" שהערוךולהעיר
 יכולין התקיעות ואחר חצות ראחר אמר והאריז,ל הירושלמי. ע"פ ביום דריהא'

לישן.."
 ישן היה ז"ל שהאר"י זאת מרגליות זלמן אפרים הגיר מביא למטה'"ב'אלף

 הכווננת בשער וראה ר.ה. במנדני צמח לרם ומצוה בנגיד וכיה ה. "רק סוף השופר שער40_
 בהקרמה(. דשנה ראש:ענין

 ס.ב תקצן סי' השלחן בערוך נם 72. הערה לקמן הועתק ישראל בעבורת נם משמע ~כן41.
 לאחר ולאיד בלל לוד חשש לא רהארי1.ל סובר הוא דנם משמע לא'. רשש לא 'והאריג-לכותב:
 לוה. כעם אמר ~גם מותר חצות לאחר דרק להריא אמר האריאל דהר' צ"ע דבריו ובאמתחצות.

 שלא מנה הירושלמי ראה נלא יתכן אך להירושלמי. מהרים מנהו יסתור שלא יתיישב ובנה42.
 מקורו. על ב פרק לעיל וראה אותו מביאים שהראשוניםמצאנו

 לה. באות43.

 ל~. הערה פס-1 שסב עמ' לר-ה גבריאל בנטעי הובא שמשת. נזירות בספר מש-כ ומעניין44.
 היום. כל לישן אין לבן היום כל שמצתן וביון הדינין, למתק באות שהתקיעית האריו-ל ע-פשנם

 עשר. תקפו ס'45.

 ס-ב. תקצן ובסי' סיר תקפג סי',4.

 ודגה-צ לו. אחז קצ עמ' ח-ב רבינו באזרחית כמבזאר קניבסקי הנרי-י למעשה נהו ~כן47.
 ר' משם כאן להביא ~כדאי 62. הערה רח עמ' ד.ו תשובות פסקי בספר נכדו שמעיד כ"ימביאלא

 שפעם ז2. הערה 14 עמ' ח"ב תשמ.א. מוה.ק הוצ' הלכות'. 'כקרי לספרו בהקרמה ה.לגיץאלתר
 תמימים תומכי בישיבת הנודע המשפיע קורטין שילם רבי חתנה אצל ע-ה אמוהתארחה

1 ראתה השנה ובראשבלי~בא11יטש.  מזליה, ודמיך תרים, שמא אנתו: שאלה לנוח. שובב יתנה 
 הרב ידידי לזה והערני הרבי-. של י,מאמר מובן להיות לא מאשר ינתר מוליד. .דמיך אין י להענה
 שי'(. נרינוואלדנחום

 א. אתו תקצח סי'48,



קפג ישראלמנהגי

 אלף מני אחר בהקיץ כמעשהו לעשות ביכלתנו שיהי' .הלואי : ומוסיף חצותאחר
 בשינתו.. מתקן הי' 1.ל שהואממס

 אין דודאי וקיימים, חיים .ודבריו למטה: האלף דברי על מוסיף המטה'"ובנקצה
 יצויר שלא עלאין ריין משיג הי' בשינה שאף החי להאר.י אדם בני סתםלרמות
 ביום ישן הי' שהאריז.ל 1.ל, להחיד,א הגדולים';' בישם וכמסופר אנושי,בשכל
 לי' ואמר האריז"ל ונתעורר שפוותיה, מרחשן דרחישי ראה מהחברים ואחרהשבת

 לאמרם," שנים כמה שצריך עלאין רזין נשמתי קבלה עתה כי מארי ליהשארי
 בעבורת וכמיש היום, כל מלישן למנוע יש הרבים בעוונותינו לנו אבלעיי,ש,
הקורש..

 לא כי בתורה ויעסוק ר.ה ביום לישן שלא כארי .יתגבר הקודש';': ה'עבודתו1.ל
 מרון כבני עוברים העולם וכל הדין יום עתה כי ולהתענג, לישן שוות העתיםכל

 חטאות המלאים לנו נאמר לא לישן, מותר חצות שאחר שכתבו ואף ית',לפניו
 ואולי האי וכולי בתורה ולעסוק להתגבר מאוד טוב לכן בכל. פרחה הסט,אונוהמת
 כוה.." יתום בדיר מצבינולשפלות
 או הראש כאב לו יש השנה...ואם ראש ביום ישנים .אין כותב: חי'4' אישה'בן

 היום.," חצות אחר ויישן יתאפק - ביום לישן שמוכרח מדוששאר

 בשם המג-א את שמביא לאחר הניל המלך בשער שכתב מה להביא כדאיולבסוף

 .אומר בשבת: שדל השנה שבראש מחדש הוא לישן, מותר חצות שאדר 1.להאר.י

 שעת חצות לאחר וכש,כ חצות קורם ישנו שלא הקטנים על גדולים להנהיראני
 ובעצמו בכבודו והקביה דילה, רצון גלי קדישא עתיקא אשתכח דרעוין ררעוהמנחה,

 אחר כולם יתקבצו ישנו, שלא כליו.ת ומחלקן ולב כליות ובוחן עמנומשתעשע
 לעסוק ואילך ומחצות בתורה, לעסוק מדרשות ולבתי כנסיות לבתי תכףהאכילה

 יבר. עמ' תשס.א. ברוקלין הדדיה. ארי' קול מהרוית שם. אפרים מטה עלי4.

 י. אות גדול.ם מערכתיי.

 הזה שטלילה לתלמיר~, פעם אמר 1.ל שמאריי ב מ1. רף סא פרק המלך בעמק מש-ב השוה1,.

 שער פעיה וראה שנה. בארבעים לכתבו אפשר שאי מעלה של בישיבה תורה סתר' נשמתהלמרה
 57. ובהערה כ עמ' תשם-א קדית הרב.ש. רשימות נם וראה 3. עה, די פ,א דמטה שעל שמעקריאת

 נליט. לר-י ,שראל ארץ המנהני הובא השנה, ראש הלבית ימ.ם' מחמות משיב נם וראד53.
 ישראל ארץ חסידי רעני אמוני שלומי .מנהג מ3י אות קפ עמ' תשג-ר, ירושלם מוה.ק.הוצ'

 הכנסת בית אל הלבים ומיד ואוגלים. מקרש.ם ומיד לביתם תפלתם אחר להכנס עידהראשונים
 1דאר.י רבינו דברי מהם נעלם לא כ. אך ו1ה ב'. בינם וכן היום כל ישנים הין ולא תיקונים.ולומר,ם

 מקום מכל והתחנות. התפלחה ידי על המלאך נתעורר בבר בי חצות אחר לישון שהתיר זלה-הג.א.[
 ארת.. שעה אפילו האלה הנוראים בימים להבטל לבם מלאםלא

 יא. אות נצבים פר' א שנח54,
 בלא לו א,א אם מעט יישן עליו בבר ראשן ראם החיי.א בשם מגיא סק,ט שהמ,ב ולהעיר55.

 בודאי הדחק דבמקום כנתב י אות רבשעה,צ והטעם חצוה. לאחר עד יתאפק שעב-פ מביא ולאזה,
 על ולא האריז-ל על סומך חצוה לאחר להתאפק שכותב דבא.ח =ול' הר.מ. הנהנת על לסמוךנוכל

המהר.ם.



 ישראלאורקפד

 לנו יש עכשיו ואס דמי, כישן בטל דהיושב רמ"א כתב שהרי ותשבחות,בשירות
 רצון שעת הזאת השעה את ידחוק לא מקטרג שום ואין ולפנים לפני לכנסרשות

 בהלל יחד ויתעוררו ישראל, קהל בל ובעד ביתו ובעד בערו לכפר לעשותוישתדל
 לעלא". להתעוררותודות

 ר"ה של שניביזם

 דינו", נגמר כבר דהא דר"ה שני ביום לישן "מותר כותב: יוסף'56 כצאןב'נוהג

 שקבלה ואמר חצות, לאחר שני כיוס לישן להקל נהג אדלר נתז רבי הגאוןגם
 אברהם57. זכרון בהגהות בינג אברהם רבי תלמידו העיד כך למידי, לחוש שאיןבידו

 "יש השלחן58: הערוך של הלשון גם הדאזכך
 מהגיי

 דר"ה א' ביום לישן שלא

 ביום.'5 לישן מותר ב' דביום משמעביום".

 הכוונות' ה'שער דברי על מוסיף ששון'" שהישמן מביא החיימם6 שהכףומעניין
 היום: חצי עד אלא זה אין ר"ה ביום לישן שאין שמבואר שמה אמרשה"ריז"ל

 אלא התיר לא האריז"ל דגם כלומר כלל"62, א' ביום לא אך ב' ביום שהוא"נראה
 חצות, לאחר גם אסור א' ביום ואולי חצות לאחר ב'ביום

 ראשון בין חילוק ראין נראה "לע"ד וכותב: עליו חולק בעצמו החיים הכףאבל
 לא והתקיעות התפילות ע"י היום אותו כח" של המוחין המשכת שנגמר רביוןלשני
 לישן".63 ויכול פחד עודיש

 רעג_ עמ' בג, אות ר-ה במנהגי שם56,

 ראיתי לא אגוזית באכילת -וכן שם: ומוסיף תקפג סוס-י )סטינקא( חיים באורחות הובא57,
 קול מהדורת אפרים, מטה על המטה בקצה גם הדכא חצות.... לאחר דר"ה ב' ביום בתלמידיםמוחה
 שבעצט 33 הערה לעיל מש"ב וראה רבד. עמ' ב, אות תקצה סי' תשס"א, ברוקלין החדשה,ארי'

 שליליים, דברים רמסמלים הטעת ובשניהם אחד בקנה עוליםשניהם
 ס.ד. תקפג סי'58.
 שבשנת הש"ס, ר"ה דבאבוב, שלמה כרס ישיבת ע"י יו"ל ים, גליון הכרם' 'פרי עלון וראה59,
 קדושת בעל האדמו"ר אמר יום ברדת רר"ה ב' וביום וששי, חמישי ביום ר"ה של ירט חלתרח'צ
 לומר והמשיך צלולה. בדעה ובא הממשמש השבת אה לקבל ביי קצת לנוח שהולך זצ"ל מבאכזבציון

 לכבור הכנה בתורת רק הוא שהשינה הכא שאני מולא, דמיך שתא בריש דדמיך מאן שאחז-לראע.פ
 הנ-ל פסוק לפרש ואמר רע'. רבר ירע לא מצוה 'שומר הכתוב דיבר מלא ומקרא קודש, שבתיום

 הטובות לחג ציון בקדושת נדפס והפירוש עיי.ש, עליו ומצלי מגיא המצוה מצוה, לקייםדכשהילך
 הנ"ל.עה.פ

 לו. אות הנ"ל שמו60.
 י_ אות ר-ה רמשי בריש הכוהות שער על ח"ג תראה, ירושלים משה, ב-ר ששק לרבי41.
 שי"א הרי ישן'. הוא ר-ה של ב' עד "כי הכתנות': ה'שער לשון מורה בך רבר של לאמיתו62,

 חיים. עץ במרי הוא ובן רוקא, ב' יום ער שינה של במצבהוא
 על שטרמז אגוזים אכילת כמו שלילי דבר על מורה בר-ה ששינה המעם שלפי ובאמת3(.
 על שמרמז שלטעם אגוזים באכילת כמו חצות לאחו שני ביום אפ" ר"ה כל לאסור יש לבאורהחטא,
 ישראל אור הנוראים'. בימים וחמוצים אגוזים מאכילת 'ההימנעות מאמרי ראה ר"ה, כל אסוריםחטא



קפה ישראלמנהגי

 שמביאים הפוסקים ושאר הרב שו"ע הב.ד הרמ"א, שועיב, אבן הר"י לפיאולם
 'הך הוא הירושלמי לשון ואדרבה ב', ליום א' יום בין מחלקין לא מהירושלמי זהדין
 לישן. אסור שתא. .ריש רכל ומשמע שתא', בריש ררמיך נשבר

 הוא אריכתא דיומא ב' ביום אפי' להקל .ואין חי'.': לכל ב'מועד גם כותבוכך
 שוים..ושניהם

 לתהילההשכמה
 זה, ענין מתריל ממתי אבל השנה, ראש ביום ישנים שאין לעיל הארכנוכבר

 קורם ליל בעוד לקום ענין יש שגם או הלילה, עד משנתו שהעיר מאז רק זההאם
 שמעלות משום ביום, השנה בראש ישנים אין בכלל נבלל זה וגם השחר,עלות
 יום. מתחילהשחר

 שאסורה אבילה דאפילו רביון לומר רצה ומקודם בזה, מאריך שם יהודהבמטה
 אין השדר עמור קורם לאכול התחיל ראם שאומר מי יש אפיה תפלה קודם הדיןמן

 המנהג. מחמת אלא נמנעין דאינן שינה כ"ש להפסיק,צריך

 סוכה בדין דהרי לאכילה, שינה רמי לא .מיהו , וכותב מזה ה11ר לבסוףאולם
 הלילה רכל אע.ג לבית ונכנס גשמים וירדו בסוכה ישן שהיה מי תרלט סימןאיתא
 צריך מעצמו וניעור השדר עמור כשיעלה מ"מ לסוכה, לחזור אותו מטריחיןאין
 דבשינה לאבילה שינה דמי רלא הטעם שם ואמרו מימים. לילות דמפסקי בסוכהלישן

 משא"כ שינה. כתחילת היינו לישן כשחוזר מיטתו בתוך אפילו משנתוכשיעור
 וא,כ זה. אחר זה אחת בבת אוכל שאינו ולשתות לאכול הררך הוא דכןבאכילה
 ולא ממטתו ויקום כארי יתגבר השחר עמוד דכשיעלה הוא דראוי לנ"ר נילףמניה
 יושב הקביה שבהם הראשונות שעות ג' התחלת הוא א' רשעה ומכיש לישן,יחזור
 דמדבריו השחר, בעלות לעוררו צריכים אם מבואר לא עדיין אולם העולם.. אתודן

 נקט חי" איש כבן אכל לישן. יחזור שלא מעצמו התעורר הוא דאם רקמבואר
 ישנים .אין : דכותב הבוקר באשמורת גם מיירי ר"ה ביום ישנים שאין שזהבפשטות
 השחר.." עלות קורם בלילה משנתו שיתעורר להיזהר וצריך השנה, ראשביום

 כותב תתבח. הערה קיט עמ' לר.ד מהריי,ו במנהגי דובא הישר. אור בספר ;ם קלך-קמא. עמ' יןגליון

 ;ם תקצי אות שם מהריי.1 במנהגי וראה לישן. שלא לדקדק זה לענין ב' ליום א' יום בין נפק,משאין
 שלא הירושלמי מטעם שוה מוברח אינו אולם כבוקר. , שעה קודם ביתו בג, לעורר דקדק ב'ביום
 דשכמות. מה' איר שהנא מטעם אלא ר-ד. שוםלישן

 לא. אות יב עשר.4.

 יא. אות נצבים פר' א שנה65.

 הנה.ק בשם טובות בשורות מס' שמביא פז. עמ' ד"א תשר-3. ג-ב דיים, תהלת בס' וראה,,.
 הפעם עיי.ש מאומה. ביום לישן ולא היזם אור קודם לדשבים בריה שצריך זצ.ל מנארליץ ברזךרבי
 הערד לט עמ' דש.ד. ירושלים הספר. אור הוצ' רבליצקי(. ולהפריש מוערים הלכות יבקי?ורוצ.ע.
 שאין העזים נייות על וכות וכלידם לימוד ב1ת3קט.

 נודפיי
 מאל )7ו7ר שנהנו ואף בזד. ל7דמ.ד

 זה דבר ראין לנמר דיש נזהרים. אינם השהר עמוד לפני להתעורר בזה מ"מ ר,ד, ביום לישןשלא
 גשמים ופסקו בביתו וישן נשמים ביררו קיים שם רבם דסובה דאורייתא עשה ממצות יותרדמ1ר



 ישראלאורקפו

 קורא הכנסת בית ששמש "נוהגין רז"ל: לדון, יש אפרימי6 המטה רעתבנוגע

 בבית כולם יהיו היום האיר שבעת כדי השחר, עלות קודם שעה כמו לילהבעוד
 לומר ואפשר כן", גם שישכימו לחינוך שהגיעו מעת הילדים גם לזרז וישהכנסת,
 מן אחד הוא שר"ה הענין כללות בגלל אלא בר"ה, ישנים שאין משום לאודכוונתו
 משה68. במטה במבואר בבוקר, להשכים שנוהגין ימיםהחמשה

 בשם המנ"א שבחב למה לחוש שיש "ועוד ע"ז: מוסיף שם המטה בקצהאולם

 הוא בלילה בי היום שינת על הכוונה ובודאי כו',., שתא בריש דדמיך מאןהירושלמי

 לראש ז"ל מקאזניץ המגיד להגה"ק ישראל עבודת בספר שכתב ובמו שינה,זמן
 אור קודם לקום מאוד יזהר עכ"פ ולכן עי"ש, בקודש דרכו ע"פ הדבר בטעםהשנה69
 בבוקר השחר עלות לאחר שגם שלומד הרי השנה". ראש ביום לישן שלא כדיהיום
 בר"ה.סל ישניםאין

 בעמוד להקיצו חייבין ואין משינתו ויעור השתר עמוד שיעלה ער לסוכה לחזור אותו מחוייביםראין
 ולא מוחשית גשמית בסכנה רק הפוסקים לרוב דוהו מאיסורא טבנתא חמירא לומר ואיןהשחר.
 ולישן, לחזור ולא מיד לקום מאד שנכון בודאי השחר עמוד לאחר מעצמו התעורר אם אמנםרוחנית.

 סי' חע תורה ישראל מנהג בס' עליו שהעיר מה וראה ר-ה. ביום לישן שלא במנהג כלול בודאירזה
 צג. עמ' ז, אותתקפנ

 צה. עמ' ס-א, תקפד סי' תשם-א, ברוקלין החדשה, ארי' קול' מהדורת67.
 לפי' ב'דבש גת בזה וראה רצ, עמ' תשל-ת, ירושלים הפוסקים', 'אוצר מהדורת תתקנח, ס"68.
 זה שאין זה בענין הארכנו לא אולם רפ, סי' )ווערבוי( יצחק שיח ובשו-ת ו אות ה מערבתלהחיד-א

 סימני מטעם הירושלמי בשם מביאים שהפוסקים ביום בר"ה שינה איסור ענין שהוא למאמרינונוגע
 מה' אחד שהוא בגלל ליל בעוד לקום כותבים כיוס בר"ה לישן המיקילים אלו בין וגם הוא.מילתא
 ועוד. התם' ה'סדר בעל כגון שבשנה,השכמות

 האריז-ל ובהב נים, מזלי' בר"ה דנים מאן בירושלמי .איתא שטו וז"ל בירושלמי. איתא ד"ה69.
 ויש ע"ש. ר-ה בה' במנ"א והכא ע"ש, המלאך נתעורר שאז מוסף ותפלת התקיעות אחר עדדהיינו
 שיזם כיון המוסף אחר עד דאסוו ביום שנא ,מאי ר-ה בליל מותרות השינה מה מפני טעם לתתלנו

 סוד הוא לילה כי מותר בלילה כי ונראה שלפניו, בלילה הכוכבים מצאת ראיינו מבואו הואקדוש

 עוז מגלה שהקב"ה שאר ביתר מאירה שמו אדרבה בריה שינה בחי' סוד בה ואין בנודעהמלכות

 שינה בחי' בה שאין ומכתן מתחת. הארץ ועל ממעל בשמים לרון המשפט כסא על ויושבמלכותו
 אלהי הבחי' והוא ז"א ונקרא לעיל בו שהארכנו במדה מדה הנהגה בחי' שהוא ביום אבל לישן,מדהר
 להסתיר ורוצים מרום בצבא ושערורי' שמה הקיטגוריא דבל בר-ה דנין אנו זה ועל יקרא,ישראל
 מתעוררים אנחנו לכן כניש,ל מלבנו אלהיט יקרא ולא  עבורתנו עפ-י יתתנהג שלא ב"ה היוצרקדז,טת
 וכן שמו, את וליראה לאהבה והלאה מהיום עבורתו לקבל בתשובה ובפרט ובתפלות בשופרלמטה
 קודם ולבן הנעימים, מרותיו ע"י עלינו למלוך וישוב מעלינו והקטרוג התלונה שיזמר עד המדותבשאר

 שהוא הזאת הבחינה כלומר הוא ישן אלו של אלהיהם המן שאמר הענק נק' ובמוסף בשופרהתעוררת

 לישן אסור לבן במרום, והמשפטים הריבות דברי בל ערוך זה על אשר שינה בבחי' היא ישראלאלהי
 ז"ל", האר-י במ'ט המלאך התעוררת ערבר-ה

 שמה 33 הערה פי*ז שלמה, הליכות בספר אויערבך הגרש-ז בשם שהובא סמה ולהעירסל,
 שתא בריש דרמיך מאן הירושלמי בשם דאמרו הא משום זה אין בותיקין, בר"ה להתפלל נהגושרבים

 לקום לכתחילה יכול אלא התמה, הנץ או השחר עלות קודם לקום כלל א"צ כך דמשוס מזליה.דמיך
 טעם אלא ביום, לישן בשוכב אלא אמרו ולא הלילה שינת אחר נמשך וה כל כי כדרכו,משנתו
 שם, הכרם' 'פרי בעלון גם וראה בה. להרר משתדלים ובר-ה התפלה, הירוא שזהו מפגי הואהמנהג

 דברי נאמרד דלא וטעמם בוקר, לפנות ביתם אנשי שיתעורר הקפידו לא באבובראדמור-י



קפז ישראלמנהגי

 בראש צהרים שינת לישן שלא הוא שהמנהג להדיא כותב משה במטהאולם
 .השנה

 השנה ראש כלילשינה

 שאסור שכתבו - שועיב אבן בר"י שהובא כפי - הירושלמי מדבריבפשטות
 ועוסקין שתא בריש דדמיך גש בר הך התם כדאבורינן השנה בראש שישןלאדם
 ישנים, אין בלילה דגם משמע נרדם', לך 'מה דכתיב עצלה מורה שהוא לעילבדיניה

 מצאנז אדמו"ר ב"ק נכדו שהעיד בפי מצאנז חיים דברי בעל הגה"ק נהגוכך
קלויזענבורגי'.

 הוא בלילה כי היום שינת על הוא דהכוונה בפשטות נקט שם המטה בקצהאולם

  השבה לראש ז"ל מקאזניץ המגיד להגה"ק ישראל עבודת בספר שכתב וכמז שינד,,זמן
 עי"ש. בקורש דרכו ע"פ הדברבטעם

 משמעות והרי בדינו, אז שעוסקים משום הטעם מבואר בירושלמי הרי לכך,בנוסף
 בלילה. ולא ביום בעיקר הוא שהדין היאהמקורות

 בבל כמעט נתקבל השנה בראש ישנים שאין זה שמנהג לציין כדאילסיכום:
 ישנים2~, אין חצות לאחר וגם שני ביום לא גם למנהגיהם, ישראלתפוצות

 בהליבות ממשם גם ולהעיר השחר. כשמאיר ישן הוא אם ולא ביום, לישן כשהולך אלאהירושלמי
 בשם בהגה ס-ב תקפג )סי' שאמרו שמה לשראל אמר .ופעם : 16 הערה סוף ה עמ' שבשלמה

 כדי לו נצרכת שהשינה מי אבל בסתם, דוקא זהו מזליה דמיך שתא בריש דרמיך מאןהירושלמי(
 אבר נאמר לא ועליו לישון צריך כראוי, בתפילהלבוין

 זה"_

 שם. גבריאל בנטעי הובא71,
 אות 30 עמ' תשניו, ירושלים מנהגים', ב'ילקוט אפגניסטאן' יהורי של 'ממנהגיהם בזה ראה72.

 'ממנהגיהם כולה.. השנה כל במשך ישן לא המל שגם בכרי הסעורה, לאחר לישן שלא .נוהגין22:
 יישן לא שהמזל בבדי היום, במשך לישן שלא מאוד "מקפידים י 9 אות 168 עמ' שם בבל', יהדדישל

 שומרות אלה מנהגים על השחר. עלות לפני מוקרם, להתעורר משתדלים והמדקדקים השנה,במשך
 שם בוכארה', יהורי של 'ממנהגיהם הגברים". מן יותר אלה בעניינים 'הלכה' פוסקות והן הנשיםבעיקר
 כשהוא נפגע אדם של שמזלו אמונה מתוך השנה ראש ביום לישון לא "מקפידים 20: אות 202עמ'

 של 'ממנהגיהם השחר". עלות עם להשכים מעשה ואנשי חסירים מקפידים לכן זה. קדוש ביוםישן

 כמוזכר השנה, ראש של היום בשעות ישנים "אין 115 אות 346 עמ' שם כורדיסטאן',יהודי
 אות 440 עמ' שם, מר,'קו' יהודי של 'ממנהגיהם מזליה.. דמיך שתא בריש דדמיך -מאןבירושלמין

 מתנהל, המשפט "כיצר - הטעם תהלים. באמירת עוסקים אלא עשרה, ראש ביום ישנים .איןסגו
 אות 82 עמ' תשנ.ח, ירדשלים מרוקו', מנהגי - המערב ב'נתיבות ובה שנתו". לו ותערב יישןוהנאשם

 השנה, ראש ימי בשני לישון שלא "נזהרים 6: אות 508 עמ' שם, תוניסיה' יהודי של 'ממנהגיהםבו.

 פרס, מצרים. לוב, גרוזיה, יהודי של ממנהגיהם ואלו תהלים-. באמירת עצמם ומשקעים יושביםאלא

 'ברית בס' אולם בר.ה. ישנים שאין ,ה מנהג מזכירים לא שמ, מגהגים' שב'ילקוט וג'רבא תימןקוצ'ין,

 זה. מנהג מבואר כן טוב, אות קמה עמ' א ברך תש-ן, ב"ב רחמים, בטא הוצ' ג'רבא, מנהניכהונה'



 ישראלאורקפח

 ראפאמארט אברהםהרב
 נ.י.ברוקלין

 ראשון להעוויה הקריאה סוףקביעות
 מסעיבפרשת

 איפה ולבן מסעי מפרשת מטות פרשת מפרידין לפעמים מעוברת בשנהשאלה:
 רוב ולפי במסעות מפסיקין אין כי זו בשבת הראשון לעולה הקריאה סוף לקבועיש

 פסוק ל' )פרק סוף ים על ויחנו מאילם ויסעו בפסוק שני של מקומו הודפסהחומשים
 המסעות. באמצע שהואי'(

 שבקביעות תבחן סימן חרש ראש הלכות סוף חיים )אורח בטור הובאתשובה:
 כן גם אחרת בתשובה שכתבנו מה ולפי נפרדות הן ומסעי מטות הש"ג וגםהח"א

 )ע.ש.( נפרדות הן ומסעי מטות לארץ בחוץ ולא לבד ישראל בארץ בש.1בקביעות
 בשנת ומסעי מטות נפרדות תהיינה וכן תשמ,ה בשנת נפרדות ומסעי מטות היווכן

 סדר עם השנים כל מביא כ.ב( אות 1' )שער אפרים והשערי הבע.ל.תשס.1
 ת.ר. שנת עד תקע., משנת והנפרדותהמחוברות

 שנכתבו 1.ל רבותינו אמרו 11.ל ולהורות( ד.ה מסעי )פרשת המור בצרורכתב
 של שם הוא וארבעים. שנים של המפורש לשם רמו מסעות וארבעים שניםכאן

 בו יש אחד ובכל תיבות שבעה והם הימים. במספר בראשית בפרשת הרמוזאבגית.ץ
 הראשון. מיום אבגית.ץ מיומו. יוצא אחד וכל וארבעים. שנים עולים אותיותששה
 ולכן הדרך. זה על כולם וכן גיהנם, נברא שבו לפי שני, מיום יוצא שטיןקריע
 באומרו הרמוז וארבעים שנים של השם 1ה כנגר מסעות, וארבעים שנים בכאןנכתבו
 התחילה שהתורה וכמו גדול, דבר המסעות באלו שיש לרמוז בקודש, סיני בםהשם
 שנים בספור מסעי אלה בפרשת סיימה כן ב.ם. ה' שם רמוז שבם בראשיתבימי

 כולה שהתורה לרמוז שהזכרנו, וארבעים שנים של שם כנגד שהם מסעותוארבעים
 פירוש בה ואין בם. ה' ובסוד אחד ה' בסוד אחד, ב.חותם וחתומה וקשורהבלולה
 המסעות באלו כתב ולכן בתחלתה. וסופה בסופה תחלתה קשורה שהיא אלאוחילוק
 גדול, דבר בהם שיש לנו להורות השם, פי על למסעיהם מוצאיהם את משהויכתוב
 נתיבות ושלשים שנים לרמוז ישראל, של בלמ,ר וסיימה בביית התורה התחילהולכן

 וארבעים שנים של לשם רומזים במשקל, במספר הם המסעות שאלו ואחרחכמה,
 אחר, ארם עם כולם שיקראם אלא הפרשה, בקריאת החזן להפסיק אין בם, ה'בסור

 עב.ל. אחד, המשבן שיהיהבענין

 בשם דבריו( בסוף ח' קטן סעיף תכח סימן חיים )אורח אברהם במגן הובאוכן
 שם נגד שהוא בהם להפסיק אין מסעי ואלה שבפרשת מסעות מ.ב וז"ל המורצרור
 שבפרשת מסעות מ"ב וז"ל כה( אות ז )שער אפרים השערי פסק וכן עכ.ל.מ"ב
 טל(. אות )שם החיים בכף וכן עכ.ל. אותן. קורא ואחר בהם להפסיק איןמסעי



קפט ישראלמנהגי

 בפרשה שאין בו( אות )שם אפרים השערי על רחמים שערי בספר זה עלוהקשה
 ויחנו אחר שני בחומשים הודפס למה קשה ועוד מסעות מ.ב ולא מסעות מ"א אםכי
 צרור בשם תכ.ח בסימן אברהם המגן כתב כן וז"ל בהם מפסיקין אין הרי סוף יםעל

 במסעי אבל מסעות מ"א רק שם אין לחשבון נבוא כאשר ובאמת ע.ש,המור
 אברהם משנת בספר שו,מ מסעות. מ.ב קורין וע"כ ויסעו פעמים ב' כתיבמרעמסס
 דחשוב היינו מ"ב רש.י שכתב שמה תרץ וכתב הפרישה בשם כן שהקשה יו"דסימן

 פרשת סוף רש.י שכתב כמו מקומות מ.ב מסעותיהם שבמ,א מסעות שלמקומות
 עכ"ל. ע"ש,פקודי

 ים על וידנו אחר חומשים בכמה שכתוב מה הבנתי ולא וז"ל )שם( הקשהועוד
 בשנה וה' בב' בחול או במנחה שבת על דקאי ואי בהם, מפסיקין אין הרי שניסוף

 גברי לתלתא הראשונה פרשה רק שקורין לעולם הוא דהמנהג מופרדת מסעיכשקורין
 יקרא אם מזה מיניה נפקא במה הנה גברי הג' יקרא באן שעד שני סימן מורהוע"ב
 עכ.ל. וצ"ע, כאן עד אויותר

 מרה ה( החירות פי ד( אתם ג( סכת ב( רעמסס א( למסעיהם מוצאיהם הםואלה
 יג( סיני ברבר יב( רפידים יא( אלוש י( דפקה ט( סין מדבר ח( סוף ים ז( אילםו(

 כ( קבלתה יט( רמה יח( לבנה יז( פרץ רמן טז( רתמה סו( חצרת יד( התאוהקברות
 מוסרות בז( כו(חשמנה מתקה כה( תרח כד( תחת בג( מקהלת כב( חרדה בא(הר-שפר

 היא צין מרבר לג( גבר עציון לב( עברנה לא( יטבתה ל( הגדגר דר כס( יעקן בניכר(
 מ( גד ריבן לט( העברים עיי לח( אבח לז( פונן לו( צלמנה לה( ההר הר לר(קדש

 מ"ב ישנן ובכן ירחו. ירדן על מואב ערבת מב( העברים הרי מא( רבלתימהעלמן
 רק שיש רחמים שערי לשאלת מקום ואין בכלל ועד מואב ערבת עד מרעמססמסעות
 ולא משם ישראל בני שנסעו מקומות רק למנות אין דעתו לפי ואולי מסעות.מ"א
 מואב ערבת אכן מואב. ערבת היינו הירדן את שעברו טרם לשם שהגיעו הסופימקום
 את להבין זכיתי ולא ישראל. לארץ להכנס משם גם נסעו סוף סוף ועוד מקוםהוה

קושיתו,

 מוצאיהם הפסוק דברי את הבין רדמים שערי שהרב לומר צריך ודאיאלא
 נראה וכן ויסעו בהם שכתוב מקומות היינו שמסעות ופירושו כפשוטולמסעיהם
 מ"ב קורין וע"כ ויסעו פעמים ב' כתיב מרעמסס במסעי אבל ועל באומרומתשובתו
 שתי אותו מונה מקום מכל ארד מקום הוא שרעמסס אף כן ואם עכ.ל.מסעות
 פעמים. ארד מקום למנות יכולים האיך וקשה פעמים. ויסעו בו שכתוב כיוןפעמים
 היא פתחה עיין עם ורעמסס מרינה היא שואית עיין עם שרעמסס כיון ליונראה
 ושו.א הרי"ש תחת בפתח מרעמסס. 11.ל לז( פסוק יב )שמות עזרא האבן כתב כוןעיר
 שלא מנדלקורן שלמה החכם על ופלא עכ.ל. עיר ולא מחוז שם והוא העייןתחת
 יחד אותם ומביא פתוחה עיין עם רעמסס ובין שואית עי-ן עם רעמסס ביןהבריל
 הבדיל ולא גסן בארץ במצרים ומחוז עיר היא שרעמסס שכתב אע.פ אחרתבבותרת
 הראשון ביום נסעו ישראל שבני לומר ויש עזרא. האבן כדברי הניקוד לפיאותן

 מסעות שתי באמת הוה כן ואם לסופה רעמסס מדינת מהתחלת מצרים מארץלצאתם



 ישראלאורקצ

 שתי כתוב ולכן לסודות שנסעו טרם רעמסס במדינת השני במקום ישראל בני הנוכי
 לדברי גם נכון ובכן לסוכות. מרעמסס ואחת לרעמסס מרעמסס אחת ויסעופעמים
 בגלל זה ואין מואב בערבות הסופי מקום בלי מסעות מ"ב שהיו רחמיםהשערי
 ישראל. בני משם שנסעו מקומות מ"ב באמת היו אלא פעמים מ"ב ויסעושכתוב

 גם לדבריו כי זה להסבר צורך אין לה( פסוק מ פרק )שמות רשיי מדבריאכן
 מואב ערבות גם בולל וזה המסעות ממספר הוא הרי ישראל בני שם שחנומקום
 שהיו מסע בכל מסעיהם. בכל ישראל בית כל לעיני 11.ל ויסעו בה כתוב שלאאע.פ
 וכן מסע קרוי הוא אף חנייתן מקום שם יחנו אשר במקום שוכן הענן היהנוסעים

 שממקום לפי מסעי אלה א( פסוק לג )במדבר וכן למסעיו וילך ג( פסוק יג)בראשית
 עכ"ל. מסעות כולן נקראו לכך ונסעו חזרוהדגייה

 המ,ב מתחילים רש"י לפי כי אלה פירושים שני בין לדינא מינה נפקא ישובכן
 עם להפסיק אפשר ולבן בסכת ויחנו מרעמסס ישראל בני ויסעו ה מפסוקמסעות
 משום יתחיל השני והעולה שפטים ד' עשה דהיינו זה פסוק לפני הראשוןהעולה
 להפסיק בלי שלישי בחומשים המצוין מקום עד מרעמסס ישראל בני ויסעודהיינו
 בחשבון בא אינו ג בפסוק הראשון בחרש מרעמסס ויסעו הפסוק כי מסעותבמ,ב
 גם הרי לשטתו כי רחמים השערי לדברי כן שאין מה ממנו. חלק ואינו מסעותהמ,ב
 לדפסיק אין כן אם מסעות ממ,ב הוא הרי דראשון בדדם מרעמסס ויסעוהפסוק
 שלנו. בחומשים שלישי המצוין המקום עד הפרשה מהתחלת מקוםבשום

 מסעי פרשת בשבת הראשון העולה עם לקרא ישראל תפוצות בכל נהגוובבר
 שאחריה הפרשה את ולחלק שלישי ער הפרשה מהחדלת ממטות נפרדתכשהיא

 לקריאת ציון זה הרי המסעות בתוך שני שלנו בחומשים שהודפס ומה עליות.לשתי
 לנו מסרו שלא ומה בשבת. שחרית לקריאת ולא בצול וה' ב' ולקריאת למנחהשבת

 המדפיסים טעות זה הרי ולשלישי לשני לשבת שחרית לקריאת נכון ציוןהמדפיסים
 אם מיניה נפקא במה רחמים השערי וטענת לתקון. יכול אשר מעוות הוה מקוםומכל
 בפרשת כמו אלה בהפסקות חז.ל הקפידו ודאי כי כלום איננה כאן עד או יותריקרא
 הכפורים ביום ובן הראשונים מחלקות אלה בסימנים שיש אע"פ ל,ך הזי,והאזינו
 לכהן הפרשית את שהאריכו תשא כי בפרשת וכן עולה לכל כפרה בו שישבפסוק
 גם מצינו ובן קצרות. הן העליות ושאר ללוי העלגל פרשת שיקראו כדיוללוי

 מקום שיש אע"פ תבוא כי בפרשת שלישי עד שקוראים בשבת למנחהלקריאות
 פסוק בו )דברים קדשך ממעון השקיפה הפסוק את לקרא כרי שני ער גברילתלתא

 ער לקרוא חז-ל קבעו למה טעם יש ודאי וכן וה'. בב' וגם לשבת במנדה גםסו(
 קשה ועור מסעי. פרשת בו שקוראים בשבוע וה' וב' לשבת במנחה סוף ים עלויחנו
 על נמי קשה הלא מסעות המ,ב בתוך שני הסימן על שאל למה רדמים השעריעל

 לעיל. כדאמרנו ודאי אלא באמת שני הוה והיכן המסעות אחרי שלישיהסימן



--
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קצג עולםימות

 זצ"ל פאלעסק העניך חנוךרבי
 זי-ע מבעלז שלום השרחתן

 מזוכריםמגישה
 חדוד ר' הדה,צ שי תכת., צייוט יין, )זדתן שבהשגח.פ דות המסדר,]אמר
 חשד ד' הרה"ק ~קינו מנת,י במיה מיה שהטתיק מה זצ.) סאסוב אבדק,קהעניך
 שום השד מדן הרחק חתן זי,ס שמח- .יב בטמח-ס איעשק אבדק,ק דובהמניד
 יהדפסה תסרתיו הודפס, יא מעוים עדיין זה נת,י ידיעתי וכפי זי.ט.מבעיזא
 תשס.א(י[. ניסן כיה- שמנאי הר"ר בת )ימי פראדי מרת זקנת, )יטיב הרב,ס יזכוי ישראי' 'אודיקובץ

 דחי, אל מדחי ההולכות נידחות מנשמות לפני שבאו מעשיות מאיזו פהאציין
 קלקול ידי ועל ירוחם שמו בחייו והיה קאריץ מעיר שהוא ואמר לפני באאחד

 עצמו לתפוס שזכה ער שנים, כמה לאילן ומאילן להר מהר ונר נע היההמעשים
 וסוף הרבה, עמו ודברתי אלי, שהובאה השמים מן ונתגלגל אחת, בבתולהבעיבור
 שנית והובאה לתוכה חור שוב שנה חצי אחר אך בריאה, ונשארה ממנה שיצאדבר
 מטולטל והיה למעלה, לעלות זכות לו היה שלא והשיב חור, למה ושאלתיואצלי,
 ממנה ויצא יתיש להבורא עבורו והתפללתי לנהר, כשהלבה אליה וחזר במיםשוב
 בשלום: מקומו על בא בעזה.י בי עור חור ולא בשלוםשנית

 זלאטשוב, בעיר משרתת שהייתה גלינא מעיר אחת בבתולה מעשה לפני באעוד
 בלעז, שליקערצין שקורין לגהק התחילה בחצר כשהלכה היום באמצעופתאום
 וזה נידחה נפש בה שיש הבנתי לשמיא עיני נטלית וכד לרפאותה, אלי אותהוהביאו
 כרי הדיבור כח המת לזה שימשיך יתברך מה' ובקשתי והתפללתי מחלתה, סיבתהוא

 מעיר אחת אשה נפש שהיא ואמרה עמי, לדבר המת התחיל ותיכף לתקנו,שארע
 חבלה ומלאכי שמתה שנה עשרים ו1ה יוטא, חוה בחיים בעודה היה ושמהראווא
 לנפשה שיהיה בשבילה להתפלל טובה לה לעשות ממני וביקשה אחריה,רודפין
 אני אך הנערה, גוף מן תיכף ללכת ברצונה והיה ענינים, כמה עמי ודברהעלייה,
 היזק, שום עי.ז יבוא שלא כדי השני ביום בבוקר תפלה ומן עד מלילך אותהעזבתי
 את לדחוק המת התחיל הטבילה מן וכשבאתי טהרה, במקוה לטבול הלכתיובבוקר
 שום לעשות שלא לי והבטיח המת עם דברתי ותיכף נפשות, סכנת עד בגרונההנערה
 ממני לבקש והתחילה החלון;, דרך שתלך לה אמרתי ואז הזאת, להנערההיזק

 עם כתהד בהעתקת ע.עו פרי את לנו שדייש נ"י נ~מבו דוב מאור ישראל להריר תודתינו1.
 דמיטב. מילי בכל להתברך בו תלוי הרבים זכות לדפוס. ומוכן ערוךדערותיו
 צ"ל המסדר, נאמר דרב. כיונת ותבין ע"ב י.1 דף מעילה במסכתא רשיי עיין המעתיקאמר2.

 שם-[. ובשיטם-קגרשום



 ישראלאורקצר

 שאצוה רוצית היא כן על בכעס, כלים שבירת ע"י מזיקים כמה בראה שבדייהבהיות
 תיקון לנפשה שיהא להקב,ה והתפללתי הזכוכית, תשבר שלא החלון אתלפתוח
 התפללתי ואח,כ רשות, לה ואתן שאצוה ער תלך שלא עליה ופקדתיועלייה,
 שתלך, עליה וגזרתי החלון את לפתוח צויתי ואח,כ ארם, לשום תזיק שלאלהשי"ת
 להנערה ושאלנו בריאה נשארה והנערה ממנה, והלכה קשות תנועות הרבהועשתה

 מגרונה: יוצא זבוב כדמות שראתה ואמרה ממנה, שיצאה בעת ראתהמה

 1.ל, האר"י מימי כמוהו נשמע לא כמעט אשר ונפלא נורא מעשה לפני באוכעת

 לחדרי בא שחרית תפלת קודם ה' ביום ויהי זלאטשוב, בעיר בשלח בפרשתהייתי
 בגרונה דוחק ממחלת שתתרפא אשתו בעד שאתפלל פני וחילה אשתו, עם אחדאיש
 בתוך שיש והבנתי וחסידים, חשובים אנשים בחדרי היו ואז שליקערץ, שקוריןכעין

 משתדל הייתי אלעסק בעירי ,ה היה אם להחסידים ואמרתי ניודה, נפש העתדאתה
 הטרדה, מפני פנאי לי אין כאן אך עמו, מדבר והייתי הזה לנפש הדיבור כדשינתן

 בעיר כאן שאדרבה באומרם בוש ער בי להפציר התחילו שלומי אנשיוהחסידים
 ואינם בעדה דפקרו אנשים יש כי מת, נפש עם לדבר ית' השם קידוש יש יותרגדולה

 יוכלו לא בעיניהם יראו וכאשר הבא, עולם ושכר ובעונש הנפש בהשארתמאמינים
 להגיר הזה המת על גזרתי ותיכף בדבריהם, ונצחוני ובעבדיו, בה' ויאמינולהכחיש

 מכיר, אני שאין גוים בלשונות להשיב והתחיל הוא, עיר ומאיזה שמו ומה הוא מילי

 יתיש ה' בכח שנית עליו גזרתי לזאת נדחת, נפש הוא באמת כי טעיתי שלאוראיתי
 עמי לדבר התחיל ומיד ותיכף לי, המובן בלשון לי שיאמר עבדיו, בתפילתהרוצה
 שנים שמונה אך וזה זה( במדוו )שהוא בוסק מעיר פלוני איש שהוא ואמרבלשוני
 העולם בזה שקלקל מה לי והגיד משפדתו, פגם מפני שמו לכתוב ברצוני ואיןשמת,

 דברים ועוד התענה, לא הכיפורים וביום גזילה, גניבה, רציחה, חמורות,בעבירות
 שלא והשיב ולשוב, להתחרט מותו, קודם עכ.פ התוודה לא למה אותו ושאלתיכהנה,
 מעיו את והוציא גדול מלאך בא קבורתו שאחר וסיפר השמים, מן בידוהספיקו
 ארבעה ומרגוע מנודה בלי למקום ממקום משליכים היו נפשו ואת אותן,והשליך
 לקחוהו ועכשיו שנים' ארבעה שם והיה בגיהנם נתנוהו זה ואחר רצופים,שנים

 אותו שאלתי ותיכף אלי, אותה שיביאו ידעו כי הזאת האשה בתוך ונתנוהומגיהנם
 את יזיק שלא וחששתי אני, רוצה והשיב הזאת, האשה גוף מן לצאת רוצה הואאם

 וגם וימות( ממנו בצאתו איש שחנק לפנינו מעשה היה )כי ממנה בהליכתוהאשה

 שאלך עד לדמתין עליו פקדתי כן על בהליכתו, אדר איש לאיזה יזיק שלאיראתי
 והתחיל האשה, מן שילך לו אמרתי הטבילה מן שבאתי ואחר במקוה, לטבולמקודם
 והשיב זאת, מה אותו ושאלתי יכול, היה לא אך לילך ורצה תנועות כמהלעשות

 גדולים והם אותו, ודנין מקום בכל אותו ומלווים שהולכין חבלה מלאכישהשלשה

 בספי ראיתי שנב דייש. י,ב היא 1;.הנם רשתים משפס תנו שהי. עינן צי.ר המעתיק. אמר3.
 '.ב אדי ב. הקשה. פגענית יק דיינן דידש י.ב ;.הנם משפט שאמרי שיה שכתר מ.י סי'דס,דים
 אבר.ק ~צוק.ל דור יוסף רבי 1הר1 העניך דניך עיטש. מקודם כמן כך כל דוקים העינשין איןיודש
סאסוב.



קצה עולםימות

 דוחף הרבי ב1ה,ל ואמר מ1ה, לצאת אותו מניחים אינם המה סופו, ועד העולםמסוף
 ולא שעה בערך קשה עבורה עמו לי והיה לחזור, אותי דוחפין והם לילךאותי

 יום באותו שהיה הוא ברוך ה' הזמין והנה הזאת, האשה של מגופה להוציאויכולתי
 אינו העיכוב שעיקר כיוון בלבי אני ואמרתי סנדק, להיות ונתכבדתי מילהברית
 המצוה קדושת כח שבצירוף אפשר כן על חבלה, המלאכי מחמת רק המתמרצון
 ששם המדרש לבית לילך להם צויתי לבן לעכבו, כר יהי' ולא הרעים כחותיתבטלו
 צויתי שאני בעיר קלא נפל פתאום אבל כוונתי, באמת היה זה התינוק, אתימולו

 מאלף יותר שם גדול קהל ונתקבצו המת, עם שם שאדבר כדי לביהמ.ד לילךלהאשה
 לשמוע שנתאספו לפה, פה מלא הביהמ.ד כבר מצאתי הילד את למול וכבואיאנשים,

 אך המת, עם עכשיו מלדבר למנוע בדעתי היה מתחילה והנה המת, עם שאדברמה
 ושלחתי דעתם מפני דעתי ובטלתי מאור, בי הפצירו מעשה ואנשי הגוניםאנשים
 מעונשי וסיפר הכל, על לי והשיב לדבר, המת על וגזרתי אצלי האשה אתלקרוא

 כמו בביהמ"ד תשובה הרהור והיה ונוראים, מבהילים דברים מותם, אחריהרשעים
 שנפטר ובעת אותו, שדנין חבלה המלאכי מן ששמע דברים סיפר גם כיפור,ביום

 הקרוש בעש"ט ריי לקראתו שהלכו לו סיפרו ז"ל מבעלזא שלום ר' חמימורי
 וכבדו קרושים, ומלאכים צדיקים הרבה ועוד 1.ל ממעזריטש בער דוב ר'ותלמידו

 חבלה, המלאכי זאת לך סיפרו צורך לאיזה אותו ושאלתי עדן, בגן לדרושאותו
 שהם מה הצדיקים כבוד גודל לרשעים להודיע העונשים בכלל זה שגםוהשיב
 כל עמו עובר והייתי ענינים, כמה עוד אותו שאלתי ואח,כ הפרגוד, מאחורישומעים

 הוא ברוך לה' להתפלל התחלתי אח"כ ממנה, ולהוציאו לגרשו יכולתי ולא ה'יום
 בבי"ד שנגזר שמע שכך טורח אני שחנם המת לי ואמר חבלה, המלאכי ממנושיפריד

 רק מקודם חדשים מתשעה זה עוד עליה נגזר ובבר תמות, הזאת שהאשה מעלהשל

 עוד שיהא היה מוטב הלשון ב1ה ואמר שתלד, עד המתינו מעוברת שהיתהמפני
 הוא והרחמים החסר כעל הוא ברוך ה' כי דע לו והשבתי השבת, יום לפניקבורתה
 ואחר דין, הגור 1ה מעליה לבטל ותחנונים רחמים בעדה מבקש ואני תפלהושומע
 כל להם והלכו נסתלקו שעכשיו המת לי אמר פתאום בתפילה התאמצותגודל

 עמה ולעשות אותה לחנוק והתחיל ממנה, לך לו ואמרתי חבלה, מלאכיהשלשה
 שיצא קודם רגע ובאותה פיה, אל שבא עד ארוך ומן בהמה ששוחטין כמותנועות
 כשרים אנשים לעשרה שאצוה וביקש דבר, לו אמרתי ואדבר, רשות לי תן אמרממנה
 מיתת של ריי הגזר שנתבטל שמע שעכשיו ואמר בעבורו, קדיש ולזמר משניותללמוד
 שדיבר ואחר חכמים, תלמידי כנים ותוליד שתחיה מעלה של מבים ויצאהאשה,
 לבריאותה. וחזרה האשה, גוף מן לו הלך אלהדברים

 לחזור, הנידחת נפש ביכולת יש ימים שלשה שעד ז"ל האר"י בכתבי ידועאך

 אלעסק, עיר לכאן אותה והביאו לגופה, ונכנס חור ימים איזה שאחר היהוכן

 יחד שהרשיעו הרשעים שחבריו משום והשיב לתוכה, חור למה המת אתושאלתי
 מעלה, לעלות שלא נתעכב ידיהם ועל עולם של בחללו משוטטים הם העולםבזה

 ואז עור, חזרו חבלה מלאכי השלשה וגם לתוכה לחזור ואנוס מוכרח היהלפיכך

 אני שאין שתדע האשה ואל עמו, מדבר אני שאין שידע המת אל ואמרתי כחאזרתי
 חזרו למה אותם שאלתי חבלה, מלאכי השלשה אל עכשיו מדבר אני רק עמה,מדבר



 ישראלאורקצו

 ולעליה מנוחה למקום זכה לא שעדיין מפני לו השיבו המת, עם האשה של גופהתוך
 ארשום, זוכר שאני ומה שאלות הרבה להם שאלתי אח.כ מזוהמתו, נטהרולא

 הצדיק שאם לי השיבו הוה, עולם של הצדיקים מן יודעים אתם מנין אותםשאלתי
 ומעמירין בחיים בעודנו הרוחנית צורתו את ברקיע לוקחים או אלקים, לצלםזוכה
 עולם של מלכו המלך אשר לאיש יעשה ככה לפניו ומכרי,ין העולמות בכלאותה
 אימת שכל הממונים כל כל את ומ1הירין צורתו מוליבין בגיהנם ואפי' ביקרו,חפץ

 שנים כמה אותם שאלתי הזה, הגדול האדם מפני ויפחדו ירתתו 11 צורהשיראו
 שאלתי יותר, קצת ועוד שנה דמישים השיבו לפניהם, ז-ל חמי מורי צורת אתהוליכו

 כאחד השלשה כל השיבו, שנים, או .אחד שאלתי מלאך, השיב עמי, מדברמי
 להם שאלתי שנה, ארבעים השיבו שנבראו, יש שנים במה להם שאלתימדברים,

 לספר יודעים אתם ואיך שנה ארבעים זה נבראתם אתם הרי ראשית שאלותשתי
 רק חי לא ז.ל דמי של עצמו כל הלא שנית שנה, חמישים ז"ל חמי לפנישהכריזו
 ויותר, שנה חמישים פטירתו קודם לפניו שיכריזו אפשר ואיך שנה שבעיםבערך
 שתיכף השיבו הראשונה שאלתי על אחרון, אחרון ועל ראשון ראשון על ליהשיבו

 ושצריך שנים וכך כך זה מכבר מכריזים זה צדיק שלפני להם מודיעיםשנבראים
 היה כי חידוש דבר באמת היה 1"ל שחמי השיבו השניה השאלה ועל ממנו,לפחוד
 כעשר זה השיבו ממני, ידעו אם אותם שאלתי מנעוריו, ה' עובד והיה מרדםקדוש
 הצורה את הקיפו צדיקים שאר וצורות חותנכם צורת כי מכם, גם שידענושנים
 נשמות שהעלה השיבו העולם, ב1ה ז"ל חמי בפטירת היה איך שאלחים ואח,כשלכם,
 לכולם לא אבל עמו, להתקשר רשות להם שניתן ע"י הגיהנם דרך בעברורבות
 שאלתי עשר, ארבעה השיבו בגיהנם, יש מדורין כמה אותם שאלתי רשות,נותנים
 שאינם אותם כי ושבעה, שבעה שיש השיבו מדורין, שבעה שיש איתא הרילהם

 שאלתי השבת, יום את שם שובתים שאינם במרורין נידונין שבת יום אתשומרים
 של שר הוא ומיכאל גהינם, של שר הוא גבריאל השיבו שם, המושלים דמה מיאותם
 כי איתא הרי אותם שאלתי רעים, מפגעים הילרים לשמור ממונה ורפאל עדן,גן

 השר אבל בגיהנם, לענוש מי את רק מושל הוא לי השיבו גהינם, של שר הואסמאל
 יודעים, שאינם השיבו ממשיר, שם מדברים מה אותם שאלתי אח"כ גבריאל,הוא
 חשבתי כי משמוע ונבהלתי ממשלה, השיבו רוצים, אתם מה אותם שאלתיאח"כ

 ואמרתי הוא, ברוך ה' לפני להתפלל והחלותי ולהזיק, לחבל ממשלה ח"ושכוונתם
 וענו אחד, ושמו אחר ה' עד וגו' יתנו יקר שמך ולכבוד ויפולו יכרעו צולקינו ה'לפניך
 ניצוץ ממשלת על שלהם ורצון שחפץ דבריהם את פירשו ואח,כ ואמן, אמן זדעל

 ירידה עכשיו שהם 1ה כי הקדושה, אל יתבטל הרע שחלק דהיינו בתוכם שישהקדוש
 ממשלה': ולא להםהיא

 שהזדמן מפני אך הזאת, האשה מגוף המת את שנית גרשתי האלה הדבריםאחר

 של העבירה בתוך שנם שאמר 1.ל בעש.ט מדריי מרן דברי גדולים כמה המעתיק. אמר4.
 המצמת ניצוצות ישק מעונות.הם שנבראים חבלה במלאכי גם ולפיכך הקדוש. ניצוץ ישישראל
 וממרא הארץ, אילי כמו תנקף לשון אילוני ממרא. באלת' ה' אליו וירא המקרא ב1ה ופ.רשולעל.ה.

 הקרוש. ניצוץ ישנו שם גם דחטא בתוקף נם בלומר ד'. עם הייחם ממר'מלשון



קצז עולםימות

 שימתינו ואשתו להבעל צויתי לפיכך זאלקאוי, לעיר נכדי נשואי על ליסעשהוצרכתי
 בשלום בבואי כי היה וכן לתוכה, שוב שיחזור הבנתי כי לבית בואי עדבאלעסק

 חזרת, למה אותו שאלתי אליה, חור שהמת וראיתי אותה קראו החתונה מןבע1ה,י
 והח1ירוני, למעלה שלי הליכה על צעקו השמים בשערי העומדים שהמלאכיםוהשיב
 ויהי תמות, הזאת שהאשה רק אחרת עצה שום לו שאין עכשיו רואה שהואואמר
 סכנת חלילה שיש לי הוגד תורה, בספר הפרשה קריאת קודם קודש השבתביום

 ולהרוג אותה לחנוק דוקא ורוצה ומרים קשים בענוים אותה מענה שהואנפשות
 עליך גוזר הנני רשע המת אל ואמרתי האשה, את לקרוא שלחתי תיכף ואזאותה,
 הוה וכך אותך, שאקרא עד ותשתוק הזאת, להאשה רעה תעשה ולא במנוחהשתנוח

 אבל חבלה, מהמלאכי רק הוא שהעיכוב חשבתי עכשיו עד כי לה, הונחשבעזה-י
 זעם של פנים לו הראיתי לפיכך האשה, להרוג חפץ עצמו שהוא ראיתיעתה

 והשיב בה, עכשיו חזר דמות באיזה שאלתיו לתוכה שחזר ובעת רשע, בשםוקראתיו
 במקל, אותך אכה אחפוץ ואם שינים בלא כלב אתה הנה לו אמרתי כלב,בדמות

 דמא, מבעי דלא חוטרא שנקרא ושמתא בנידוי אותו שאגרש להפחידו הידוכוונתי
 לא ומעולם מרבותי שקבלתי הדרך זה אין כי זאת, לו אמרתי איום דרך רקאבל

 לחי תפילה ע.י הכל לעשות ורבי מורי 1.ל מחמי שקבלתי כמו אלא כך,עשיתי
 ית-ש:החיים

 שאמר למי והתפללתי בעלה, עם האשה את לקרוא עוד שלחתי ימים איזואחר
 והתחיל תפילתי, את הוא ברוך ה' הקשיב מעתיר שאני ובעוד בעבורה, העולםוהיה
 הדמים, איש צא כלב צא רשע צא קול ויצא האשה, מן המת את לגרש אחדמלאך
 צא, צא צעק והמלאך אצא, אצא צעק והוא אותך, שורפים אנחנו תתמהמהואם

 רמות השיבו בתוכה, עור מי ושאלתי הרשע, את הוציאו שכבר אמרו שעהואחר
 השיבו כאן, יש מי עוד שאלתי זאת, את גם הוציאו שכבר הבנתי 1ה אחרזבוב,

 ואח,כ האזח, הנקורה את גם לגרש להשיית והתפללתי קטנה, נקודה עודהמלאכים

 לנקות צריך הרשע שם בהן שישב המקומות המלאכים השיבו יש, עוד הלאשאלתי
 אמרו זה אחר אחריה( לשרש צריך אלילים עבורת העוקר כדין שהוא )והבנתיאותם

 ואחר אותו', וישרפו 1ה למקום שיחזירוהו ער המקום זה לנקות אפשר שאילי
 אימה היה אשר עד שלה הפנים נתגדל פעם ובכל האשה של גופה עם תנועותשעשו
 1ה נשרף שבבר לי אמרו שעה, כמו מאור מאוד מפיה ונפח ולראות, להסתכלופחד

 לא ועכשיו רוחות, בארבע בנפשו( דבוקה שנשארה זוהמה )כלומר אפרו ונתפזרהרשע
 חשובה תפילתכם שראינו מפני השיבו הם, נשארו למה אותם שאלתי הם, אלאנשאר
 יתעלה, שבתוכינו הקרוש שהניצוץ בעדינו גם להתפלל לבקש נשארנו בן עלבשמים
 היה 1ה ומה היה איך לי תגידו עכשיו אותם שאלתי ומחבלים, מזיקים נהיה לאושוב

 גדול מלאך שבא לו השיבו הזאת, האשה גוף מן המת את לגרש התחלתםשפתאום
 מאלעסק העניך ר' הרב ואמר עלינו ופקד העליון, מעולם בשליחות מאוד ונוראאיום
 ניתן לפיכך האשה, מן יפרר שהמת דוקא רוצה מבעלזא שלום רבי הצדיק שלחתנו

 ע"ב, ט"ו דף ויקרא בזוהר עיין המעתיק,אמר



 ישראלאורקצת

 גדולים שאתם לי אמרתם הלא הנה אותם שאלתי ממנה, אותו ותוציאו שתחורוצו
 המלאך השיבו הזה, מהמלאך כך כל מתפחדים אתם ולמה סופו ועד העולםמסוף
 איך אותם שאלתי אותנו, לשרוף יכול והוא אש אוכלה אש והוא מאוד קדושהוה
 שמו הם יודעים אפשר אותם שאלתי ישראל', איש כמו השיבו בקדושה, ודולהוא
 גודל מפני שמו את לבטא רשות להם שאין אלא שיודעים השיבו המלאך, ,השל

 בפני משמו ואות אות כל לי יאמרו שמו את לידע דוקא רוצה אני אם אךקדושתו,
 אותיות לי ואמרו עשו וכן שלימה, לתיבה האותיות את אח"כ אצרף ואניעצמו,

 והבנתי אבגישתא,ל, הוא הוה הקרוש המלאך של ושמו יחד, אותם וצרפתימפורדים
 בסופו, אל השם עם תפילה, שומע יוצרינו גואלינו בוראינו ארירנו נוטריקוןשהוא
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קצט עולםיסות

 רבינובוץ דוד נתןהרב
 פלטבוש תורה אהבת דביהמ.דרב

 ועוד רש"ג אגרת ודור, דור שנות בינו נתן, בארותמח"ט

 ב"מתחדשים" מופר החתם שלמלחמתו 11
 פה, מימן ליקוטים - ו חלק מופר חתםשו"ת

 עומד ופרשיו, רכבו ישראל, גאון נפשי, לידיר קלף במעט האלף לשר אלףשלום

 ר' הרב מורנו תפארתו, שם קדושת כבוד ההזק, פטיש הימיני, עמוד נ"י עמינולנס
 יע"א,2 ישן אובז קדושה דקהילה מתיבתא וראש רין בית אב מיכץ, נר"ומשה

 ונהמני ההייני לנגוז קבלתי לביאס3 מוהר"ץ הרבני תלמידי מכתב ע"ייקרתו
 בושל הקימו הנה הוא",' מה "ואהרן עון פועלי כל תושיה יעש לא ביוהבטיחני
 מהלת בת אגרת הגיעני שבועים5 כמשלש זה אמנם וחיליו. בודותיו יאשרומיליו,
 שם בעוונותינו, איך דשם ברוך6 מו"ה הראב"ד יד בחתימת חתום המבורג,מק"ק
 של צדק" "נוגה בספר רבים להכשיל חזיון העמידו עמינו בני ופריצי זממו, אשרבצעו

 בספר המובא חורינא6 סטרא תשובת על וסמיכתם צוויחתם ועיקר ליברמאן,7ר'

 ברקע שתשמשנה ידיעות כמה כאן למסור כראי בוריה, על !ו תשובה להבנת כעיר1_

 בו שהנהיגו חדש בנסת בית תקעם, חשון בחדש הקימו, בהמבורג המתחדשים לתשובה.היסטורי

 נגה", ו"אור צדק' "נוגה כשם ספר ליברמאן אליעזר סרסם לכן קודם שנה חצי "חידושים".מספר

 בנמה בבר הונהגו שבעצם אלו, "חידושים. להצדיק ומשונים, שמים מרבנים תשובות מספרשכלל

 מים שיצק חורינר, אהרן של תשובתו היא אלו, ב-תשובות" ביותר המפורסמת בברלין. כנסיותבתי

 יוצא מעלי רלא איושי הני בנגד ממדרגתו. פלאים ירד בנראה, ומאז, ביהודה., ה-נודע רשכגה"גע"י
 שערה.  מלחמה להשיב תקפן במלאמרן

 תשג-ג, ברק, בגי סופר, החתם כתשובות אישים קינסטליכער, אלכסנדר משה עליו: ראה2,

 רפ"ח.עמ'
 שנ"נ, עמ' אישים, עליו: ראה3.

 י.א. : ט.1 במרגר4.

 תשובה בסוף התאריך )ראה כסלו בכ"ט למרן הגיע דהמבורג מב"ר המכתב למעשה,5.
 כתיבת לפני משדש יותר רהיינו להלן(, ע' מכתבם, קבלת ביות אליהם תשובתו כתב מרן והריב"ר.

 שבועים". "כמשלש רק ולא מינץ, למהרים זהמכתבו
 ק.ג. עמ' אישים, עליו: ראה6.
 ארבע של ליקוט רק בעצם שהוא צדק., "נונה הספר של השער דף על מופיע אינו שמו7.
 ושניהם נוגה" "אור בסמרו פעמים כמה מוזכר אך הסכמות, שתי עם שונים, מחברים שלתשובות
 ע"י כולו שחובר נוגה. ש-אור זו( בהערה להלן )תובא סחט מ. עם להסכים יש ולמעשה, יחד_כרוכים
 במיוחד ראה אבל הרבה, גבתב ליברמאן אליעזר על צדק'". 'גונה של וסיכום המשך "הואליבימאן

 ואצל 41-42, עמ' תרפיא, בודפשט, בהונגריה, והאמתה התורה קורות גרונוולד, יקותיאל הר' אצלעליו
 אסופות, הרפורמים", ה'מחדשים' כנגד הרבנים עמדת הכנסת, בית בסררי "השיגורים ממט,מ,

 ש"ס-שמ"ח, עמ' ירושלים,ה)תשנ-א(,

 נוסח שינוי בלע-ז, תמלה הפרק: על שעמדו עניגימ בששה רז הוא שם בתשובתו8.



 ישראלאורר

 הנ"ל הס' נגד דבריהם לברר שם ה' עם מנהלי על הפקידו העיר ששרי עדההוא

 על דברו כבר לדעתי כי ויען הנ"ל, באגרת רהאריכו ישראל רבני שארי דעותולקבץ
 מעלתו רום לפני גם מסתמא א"כ כמוני, מקיר אזוב על הדבר בא טרם לבנון ארזיזה

 אקצר. ע"כ כזה,9 מכתב הגיעהגאון

 זה: בענין מדעתוט משה עשה דברים שלשהוהנה

 דילי.יי קרתא דיינא לרבני אפילו אדם לשום גליתיו ולא הדבר שהסתרתיאחת,
 יצא לא שמפיו ועומד מצווה אשר שלי להמעתיק אם בי גליתי" לא לפומיומלבי
 מלחמת ללחום נוכל בשלוה פה יושבים אנחנו אשר זמן כל בי בזה וטעמי חוצה,דבר
 יפורסם אם משא"כ בהמבורג, בגבורים ה' לעזרת למרחוק חיצים להורות במעוזה'

 מדנים אלינו ונעורר קוצים, בלא ברם אין הללו בעתים הרבים בעודנותינו הנההדבר,
 נחת ולא נירא לא זאת שבכל ואעפ"י ואחור. פנים המלחמה ויהיה וגבולינובגלילותינו

 לא ישראל ממנהגי א' ועוקץ יאבדו באלו כיוצא ואלף נלחמים אנו ד; מלחמתכי
 "ואקום יוכיח8: חבליה בן ונחמיה עביר, בניסא למעט דאפשר מה מ"מ ממקומו,יזוזו

 שכיבת על הספד דרוש בדרשי היום גם הגדתי". לא ולאדם עמי מעט ואנשיםלילה
 שום אלי שבא מזכרת שום עשיתי לא דרעזיןח אבדק"ק זצ"ל דוד מו"ההגאון
 החוצה, יצא ולא במקומו האש ותשקע יתן ה' אולי נוטה, דעתי וכןאגרת,

 באגרותם ורזוני באשר ביומו מיד להשיב התמהמתי, ולא חשתי שנית:זאת

 בן "מעוכב אפילו מה זמן בצרה הצדיקים לשרות שלא תשוב' יאוחר לבלהנ"ל5י
 להצדיקים יהיה עכ"פ יהלוך",לי מני מה "כי יועילו לא דברי אם אפילו כיגומא".%

 קהילה והקמת הספריי, במבטא תפלה מלתש, תפלה ביטול הכגסת, בבית העוגב העמדתהתפלה,
 מרן: כותב לעיל( )ראה מינץ למהר"ם מרן ע-י שנשלח אתר במכתבנפרדת_

 .אור בספר בשמו הנרפסת בתשובה אמרתו בצע יזם. אשר את עשה חורינר הרב.כי

 נויחה. עץ באר:על זלת, לעגתמשבת

 תמיכתו. לבקש מינץ מהר"מ אל הפנו רהאמבורג שב-ד הוכחה שום לנו איןלמעשה9,

 שמרן וכמו חורינער אהרן של לספרו הסכמתו נתן הוא שהרי מטעם אליו פנו שלא מסתברואמנע,
 מהר"מ של מעמדו והערכתו אחד, מצד מרן של ותמימותו ישרותו גדולת מכאן דרואיבו להלן.מזכיר

 נגד הסכמתו לבקש מינץ למהר"ם גם שיפנו מאליו מנבן לדבר נקט מרן שהר' שני, מצרמינץ

 הוא. ודבר חורינער. שלתשובתו
 פ-ז. שמו ע-פ10.
 משה רבי דז.(' -מחנה )מח-ס פרוסטיץ דניאל רבי )ראב-ד,, טאסק מרדכי רבי והם:וז.
 ישראל. בלל הנהגת בענייני גם דפ-ב הב-ד חברי עם מתייעץ היה שמרן בנראה פרעגקל, סג-לשלום
 זציל, מרן של הביוגרמיה כותבי עדיין עליו עמרו שלא הואורכר

 י. י-ב, רבה קהלת עפ"י2ז.
 קלים, בשינויים י-ב ב: נחמיה13,
 קט"ז. עמ' אישים, עליו: ראה14.

 פ-ד, תשובה לעיל, )ראה בהקדם לו להשיב במכתבו המבורג דק"ק האב.ד בקש פעמיים15.
 ר.א, ועמ' ר' עמ, )תשם-א(, כד ישראלאור

 יומו-. בן -מוקף י'ט. מגילה עפ-י16,
 ו. ט.ז: איוב עפ.י17.



רא עולםימות

 להם. למשען עומרים והרבנים דבריהם שנשמעו יראו שעכ,פ נפש למשיבהנ"ל
 והגבורים מתגרין 'גוליירין דמלתא ואורחא דברי וימלאו אחרי גדוליםויבואו

 ההיא. העיר שרי באזני ויכנסו מעט לתועלת יהיו דברי שגם אפשר ומ-ממנצחין..ט
 פיה להרמב.ם המשנה פירוש על ורובי ראשי וסמכתי נצחום.." שבהם "קטןויאמרו
 להשיב שממהר שרצונו להשיב, נבהל אינו וכו' בחכם דברים .בשבעה : ןמ-זןמאבות
 וישיבהו טעותו מקום ירגיש מיד כי המטעה וקושי' שאלת מפני ורועד נבהלואינו

 יכול אדם וכל קץ להן אין פלפולים כי ב1ה והענין וכו'..;; התבוננות בלילאלתר
 הניצוח לאהבת זה של תשובותיו על וישיב זה גם ויבוא תבירו טענת עללהשיב
 פרק ריש שעוה, קירא: לזמר רצונם לסברא., בקירא כאצבע "אנו הקדמונימי;ואמרו
 אינם אחרונים סברת ה.נ יסגו, יחפוץ אשר לכל בשעוה האצבע וכמו מרליקין.;;במה

 בלי ולאלתר, מיד אם אך חפץ. לבו לאשר סברתו יטה איש כל כי וקיימותחזקות
 במחשבה עלה שכן לנו מראה 1ה המטעה, לסברת תשובה מוצא אדם התבוננותשום
 הוא כאשר האמת אלא אומר ואינני בריה, שום עלינו נחלק טרם ומעולם מאזלפנינו
 אשר תומו לפי ל.מסיח קרוב והענין הניצוח. לאהבת שקר דברי מלבי בדיתיולא
 עשיתי לא פנים כל ועל תומו. לפי אם כי מלחמתו עשה בתחבולה לא כי יותר,נאמן
 כמסמרות ויהיה יותר רברי יחזקו אחרי הגבורים יבואו שאם והיזק, הפסדשום

 אחד בסגנון רבנים כמה דברי יבואו כי העמים, שרי בעיני יאמנו יותר ובשגםנטועים.

 מעתיקי הזקנים עם המלך תלמי כעצת ממקומו איש איש אם כי יחד נועדובלתי
התורה.'2

 לדחות רק פשוטים בדברים קצת הארכתי כי גם בתשובתי, שלישיה: בהועוד
 אדם שום נזכר ולא אדם, שום עם ללחום שלא מאוד נזהרתי ואמנםהאפיקורוס.

 לוחם האמת אם כי באדם, אדם התגרות שום החוצה יראה ולא כלל, שליבאגרות
 נר,ו, הגאון ידידי כבוד מעלתו, רום פני רפח.ח, נזכרתי כי בזה והעיקר השקר.עם

 לא והנה ספרו.'; על שהסכים החורי,נאר*י שהטעהו על שמתחרט אליבמכתבו
 מעלתו. רום "פני כדרכו: עליו כתב מסתמא ההסעה בעת אז ומסתמא בגבולי.נמצא
 יצא עתה גם אלא זאת, ולא יקר. ואדר מחלצות והלבישו החכמים מוסר דרך פיעל

 אשר מבראד מרגליות זלמן אפרים מו.ה מהגאון אפרים" .בית הגאון של ספרולאור

 נ,ג: ברכות עפ-י16.

 צ-א. סנהדרין עפ-י19.

 מתרגומי אחד באף מבייעד איגד 11 שלשון אף עש. הרמב-ם כוונת דיא שגו כנראדס2.
 לידי. שהגיעו לדרמב.ם המשנהפירוש

 ג.נ. עירובין,2.

 כי שבת22.

 ט. מוילהנ2.

 דמבסאת 11. בצורה שמו את כותב במתבל דבינו אלא כרנונית, בתיבה ?ורת 11 א.ן24.
 -נאר- בלשון מתבון אגלי להלן. פעמים מספר ~בן1ל1ול.

 .נער.. כתוב כאילו או לקללה,
 ראה לא מינץ שמהרש בנראה 42. הערה להלן ראה השוה.. .עמק לספר הבונהי2.

 לשלשה מרן של לבן תשומת דיסכ בענעס שמהרים להלן ראה לאור. שיצא לפנ' דספר בלאת
 השוד-ו -עמק בספר ממש מינות דברי שלמקומות



 ישראלאוררב

 אל השיב אשר הידועים, הדבוקים תפילין בענין ראשונה תשובה מצאתי ספרובפתח
 כן אם האמת. על לעמוד הרוצה וחרד וירא מופלא רב אל כמשיב נאירהחורי
 וצריכים הדור. גאוני בנו אשר את להרוס צ'לן וכך במכתבי אני אבוא איךאיפוא,
 ואומר? אשיב מה ~ה. על נשאל ואהיה ושרים מלך לפני דברינו שיבוא לחושאנו

 עיניו .החכם הכלל בו. וכיוצא כך אחר מעשיו קלקל אומר או טעו הללוגאונים
 עשיתי מאשר משה דבר אשר הדברים אלה עדיף..'; תעשה ואל 1.שבבראשו.'2

 בנפשי.עצות
 ובענעט[ מרדכי מוהר"ר ישראל מגאון קדש פיתוחי מכתב הגיעני תמולאמנם

 אות בנה מכתב הגיע לו גם כי האמת שכוונתי וראיתי והמדינה'נ נ.ש קיקאב.ד
 שאראה ממנו ובקשו הוסיפו צ'לן !כך אלי אגרותם שבסוף אלא ממש.';באות

 "נוגה ספר לדברי המתנגד ספר אי,ד ולחבר נ"י פוונא בק"ק בגאון מו,ד עםלהצטרף
 ברבים לחלק לאיצטרופי חזי לא ראנא ידענא כי ע.ז;' להשיב חשתי ולאצדק.,
 רואים המה ההורים וצל נ.י, הגאון מו.ח עם ובפרט החוצה, מעיינותולהפיץ

 המה גם כי ספר שום בזה להדפיס כלל נוטה דעתי אין בלאה.נ ובשגםכאנשים.י'
 ויהיה משיחו.." ועל ד' על .וילעיגו יותרם המספחת ופשתה וכהנה כהנהידפיסו

 שותי ו,נגינות הקאפ,ע משתאות בתי שערי יושבי הספרים, ב' ביןהמכריעים
 הדבר שיתבטל נכה אולי ועוד, נסיכם"." יין ישתו יאכלו זבחימו דלב .אשרשכר.,"
 על כי וגם האחרונים. לדורות קיום ממנו ונעשה בדפוס נקבענו ולמה הארץ מןוימחה
 עם ולא המיימינים עם לא שלם לבם אין אשר הרבה חנפים" יתערבו זהידי

 מהצדדים אחד לצד למשען העומדים כאלו ספרים ידפיסו להחניף רקהמשמאילים.
 אלא כוונתו אין ובאמת הקורה. בעובי הנכנס הקורא ירדוף כאשר שכנגרווירדוף
 בתוכם. השטן גם יבא שמים לשם שאינה מחלוקה וכל שם. לו לעשות אולהצניף

 אתי לא שמעיקרא הנ.ל. ליברמאן ר' של צדק. .נוגה ספר צמיחת פרי כל היהוזה
 כרצונם ספר להם וחבר ההוא לכת התחבר נ"י, הגאון ממו,ח נרדף שהיה עלאלא

 י.ד. ב, קהלת,2.

 ק. עירובין27.

 ח"ב וניען-נידאפעסט. סופרים.. .אגרות בספר מופיע מניקלשבור1. מהרב זה מכתב,2.
 י.ד - בעומר. כ.ס אכן, תק.5.. ישראל בני למספר כ.ט עש.ק. 1' יום בתעב, בתאריך ~שם ע.ג.מכתב
 ד' ביום גבתבד שלפנינו התשוסה שהרי ייתכן. לא !ה תאריך אולם עש.ק. ו' ביום בתק,פ דלבניסן.
 תקע.ט!ט3ת

 אדש מראשון. דרש בסוף כבר הגיע בשעט מרדכי רבי להדאגן דהמב~רג מביד המבחב,2.
 הוא. ודבר למרןו מכתבם שהגיעלפני

 לע.ל. וכנזכר בקשותיהם. לשאר בניגוד"3.
 בו. שאין גדולות מעלות בו רואים דדמבור; שהב.ר מרן ~כוונת ל.ו. ט, שופתים ע.פ31.
 1. י,ג, ויקרא ע.פ32.
 ב תהלים ע.פ13.
 י.נ. סיט, תהלים ע.פ34.
 ל.ח. ליב: דבר.ם35.
 השפים.. את .מפרסמים ד.ה שם וברשיי פחי יומא ע' צבויים; ר.ל"3.



רג עולםימות

 כי בתוכיגו",38 זר יתערב "אל עמנו, כן לא ואנחנו ענה",37 מלבו "לאלהחניף,
 ה' ואז העבודה ועל התורה על שלם ולבם ילחמו חטא ויראת בענוה עליוניםקדושי
 ,עמנו

 בספר לעיין עלי פקד הוא דברים: ב' אלי כתב כי הנ"ל הגאון'3 לדברינחזור
 נפלאות וראה ד-ה ל"ט ודף ל"ד עד ל"ב מדף גא"ר חורי שחיבר אמוכה"40"ראש
 הנ"ל,י הגאון עכ"ל וכוי קיצין ולמחשבי ער וכר הטועכין ראל ד"ה ע"ב מ"בוברף
 בגבולי, ולא בביתי נמצא לא הספר כי בזה הגאון של מצותו לקיים אוכל לאואני
 לפלא יהיה כי עליו אדקר לא אני ונם ממני. יסתירוהו בעיר אחד ימצא אוליואם
 מיום בעיני ושנואים מתועבים ומעשיו האיש שספרי המה יודעים כי העולם,בעיני

 משנים יודעים עירי וסוהרי מאטרסדורף. בק"ק רב בהיותי מהנ-ל אחדת ספרשראיתי
 אשר הכשר כתב מקבל איבבי גלילותיו מסביבות מסח של דבר לוקחים אםקדמונים
 הנ"ל. בספר לעיין לי אפשר אי כן על עליו.חתום

 וז"ל: עוד עלי ציווהוהוא43

 בתוכחת אם חארינר, הרר"א ראש כאגמון'4 לכוף יש כי נאמרותחלה
 עד אסורה ושהוראתו מפיהו תורה יקחו שלא אראר לקהל לכתוב אםדברים
 בכתב נאמר אשר רברים לאמר מעשיו על ויגרם וישוב עיוות אשר אתיתקן

 בו.5' ענה שקר כי או הן טעות שמו עלהכדפס

 זה, בעניןעכ"ל

 ועצתי דברי בכ"ז הנה הנ"ל, מדברי קצת נוטה יאיר, נרו הגאון, דעתוהאמנם

 ליב. גו חיכה ע-פ37.

 ה י.ד: משלי ע-פ38.
 בעגעמ מרדבי רבי39_
 .ראש למעשהסג

 וחירוש ה' במציאות חקירות כגת: עולם, של ברומו העומרים נושאים כולל אמונה' .ראשהנ-ל_ תקס.ל )פראג השוה" "עמק מהספר חלק אלא נפרד, ספר אכו אמתה-
 וכו'. השמים, מן תורה ה'. אחרותהעולם,
 בדברים בענעס מררכי רבי ביטא חורינר אהרן על השלילית השקפתו את ואמנם41.
 ט-ז(: עמ' הגרית.. דברי )-אלה דהמבורג לב-י טבת( )ג' הראשונה בתשובתו וחריפיםפרורים

 זה איש גי דבר, כשום מפיו תורה לקחת חלילה באראד, רב חאריגר. אהרן ר'"וע-ד
 וכו'..." בהגית ומלאכתו עסקו כל אך כלל, ופוסקים בגמרא יד לואין

 של כרבה שנתקבל שנה תקנית, עשנת שהרי מרן, התכוון ספר לאיזה ברור לא42.
 חורינר אהרן פרטם תקם-ו, בשנת פרשבורג של כרבה שנתקבל עד בה שכיהן משרהמאטערסדורף,

 ספרים, משלשה פחותלא
 ת'ס'ט שמונהלשגין תקנ-ח פראג, נועם, אמרי מאמרא(

 וצ-ל, בענעט מרדכי רבי היינו43.

 ה, נ-ח: ישעיה ע-פ44.

 י-ח. י-ט: דברים ע-פ45.



 ישראלאוררר

 בדבר איש ישאל .כאשר דבריהם אשר ישראל גדולי נגד ומבוטליםבטילים
 ופיוסים תוכחות דברי לו לכתוב עכ,פ בי שכן, ומכל היה, כלא דברי והיהאלקים.."

 על ענה שקר לזמר ושיכול בלל, לדברי מתנגדת אינה 11 עצה וריב, צעקה צווחהבלי
 שהחור-י הראשוגה17 באגרתו לי כתב ג,י הגאון ידידי מעלתו רום פני הרישמו.
 אלו,,' בענינים ידיו לסייעו כלל ליברמאן לר' השיב לא ושהוא הכל מכחישנא.ר
 וד.ל. שקרן והאחת אמת והאחת מאגרותיו באחת ע.כ הכחיש כבר הריוא,כ

 בענין. בדעתו מה אראה נ"י, הגאון ידידי מעלתו רום פני אל לי אלבהואמרתי
 אולי ואם ידו,49 על ויוגמר בכוצוה יתחיל הבדולחים, בעיניו הדברים נראיםואם
 הם לכבוד רוחי תשמור ופקודתו, כמצותו הריני בעלמא להעדפה עמו שאצטרףיראה

 ישראל לשובב מבינתו, רוח עליהם ויערה ונחלתו, עמו ירחם הוא וערתו,ותורתו
 ריפה בנפשן מעלתן, רום פני עיני בציון ותתז גלותו, ויקבץ עירו יבנה דואלתשובתו,

 נאמן, אוהבונפש

 י5 תקעט"ל,ס5 טבת ה' ג' יום פרשבורגהכ"ד,

 מפם"ד. סופרמשה"ק

 כ"ג. ט.!, ב, שמיאל ע"פ46.

 חשובה בתחילת המו!ברת זו היא שכנראה מינץ, מהר-ם של הראשונה, שאגרתו בנראהד4.
 תרס-!, פאקש, המשולש, חוט בספר המובא אליו מרן של למכתרו מינץ מהר"ת של תשובתו היתהזו,
 יעו"ש. ע"ז,עמ'

 והיסוד( ד"ה ט"ו )עמ' האמת. "קנאת תשובתו בתחלת תירינר אהרן כותב כן ואמנם48.
 צדק.! ב"נוגההנדמם

 מופיע והוא חורינר, לאהרן ארוך מכתב וכתב מדן, לעצת שמע כמובן, מינץ, מהר"מ49.
 סופר. חתם תשובות בליקוטי צ,ג,בתשובה
 העולם". .לבריאת = ל'50.
 דהמבורג. לב"ר מרן של הראשונה תשובתו כתיבת אחרי ימים ארבעה נכתב זה מבתב51.

 הקודם: למאמר ותיקוןהוספה
 כבר המתחרשים נגר מחאה שכתב הראשון היה שרעק"א צ"ל 15 הערה ר'בעמ'

 ו(טמזמבג הנ, ט"ט1,נהנ ט,~01ן"וס;( טפט .,יא[ט~ון 3 )1905( במאסף: שפורסם תקע"הבשנת
 איגר, עקיבא רבינו ישראל, של תאורן ספר של שהמולי.ם הדבר ותמוה 5ד,עמ'

 מאומה. מזה הזכירו לא תשנ"ב,ברוקלין,

 השנה; 3י עי מעלה בקדושת וקייק קי.4, 1,י שהא ה1913ה,םיוק '11 1"ה14,,יו1,ק,,ש ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,-,,,, ,-, ":,,,,,,-,ן ,,,ן,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,:,) , , ,,,,,,, "-,,-,-),,),,,,,,, ,- , ,,,,,,,,,,-,,,-,-,,,,,,, , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ),, ,),, ,), ,.,

 13 שעל גק11שהי *יקשו שובתה וענוה בי שי חוותשהו"

 , , דלי, ל""י. ~", *יי4"1 ל*יי ין עשר 144ללילין, דווה"
 י,4ל,ן 1. ע,%%,4"ל



יה עולםימות

 סטל ישראל ועקבהרב
 לב אוצרמח,ס

 )א( ישראל מעם העולם אומות חכמנומקירן

א'

 כותב הזה"1, הגדול הגוי ונבון חכם עם "רק עמנו: על העידה הקדושהחורתינו

 בני חכמת גבוהה הארץ על שמים כגבוה כולם "ועל אברבנאל: יצחק רבי כךעל
 קודש זרע כולם והיו החכמות אור ראו ובאורו זרח עליהם ה' כבוד ובאשרישראל,

 הגדול הגוי ונבון חכם עם רק באומרו: הנביאים ארון עליהם שהעיד וכמו ה',למודי
הוד"ג

 כי "דע הרמב~ם: = מימון ב"ר משה רבי וכדברי מעמנו, אבדו אלוהבמות
 ובשלטון הזמן במשך אבדו הללו, דברים באמיתת באומתינו שהיו הרביםהמדעים
 רשעי טובותינו אבדו כאשר "אך כותב: הוא נוסף ובמקום עלינו"3. הסכליםהעמים

 סכלים" ששבנו עד חכמינו והמיתו וחבורינו, חכמתנו ואבדו הסבלות, האומותאנשי
 מותרות, הכמות אלה כי "אף הרמב"ן: = נחמן ב"ר משה רבי בותב וכןוכוי.

 ו'. ר' דמים1.
 א'. עמורה סוף קע-א ע"מ א', י' בראשית התורה, על פירוש2.

 והמביאים המצטטים על קכ"א(. עמ' קאפת י, )במהדורת ע"א מרק ע' הלק נבוכים, מורה3.

 הבאה. בהערה ראה אלו, רמב.םדברי
 מספר ע-א(. כ"ח - ע"ב כ.ז דפים הנפוצות )במהדורות י-א פרק סי ב' חלק שם.4.

 מ1סקטו יהודה רבי כמו: הרמב"ם. לדברי בקצרה ציינו או הביאו הרמכ"ם אחרי שחיוקדמונים

 בדפוסים ע-א ע-ו דף הזמן", .וכאורך י-ה ס-1, אות ב', )מאמר הכוזרי על יהודה" .קולבפירושו

 באזמתיגז-. היו אשר הרבה החשדת אגדן סבות התורה זכר ע-א פ' בראשון -גםהמצויים(:

 שלא דברים לו ליחס באו כך ומפני בו, דקרקו ולא הרמב"ם דברי את שהביאו כאלה היואמנם

 גם כלומר, - ההכמת היו אדמתם על היו שישראל שבתקופה רק אמר הרמב"ם דהנה כלל.אמרם

 עליהם העולם אומות ובשלוט בהם, מצויים - התורה חכמת רק ולא וכדו', והתכתה הטבעחכמת

 רבים שטוענים )כמו מישראל לקוחה העמים מבמת שכל אומר הרמב-ם אין אך חכמתם.אבדה
 שמניא שאחרי מוסקטו, יהודה רבי כמו אמרם!. שלא דברים ברמבים תלו ואעפ"כ וכדלהלן(,אחרים,

 פרק )בשני המורה -והרג אומר: מישראל, גנובה העולם אומות שחכמת האומרים מהקדמוניםכמה

 מעגין ]אולם, א'(. עמודה ע-א י-ה דף זדו, ווארשא ה', דרוש יהורה. ,נפוצות הודיע" באתי"א(
 הרמב-ס דברי את מביא זו, בהערה לעיל שצוטט הבזרי על יהודה" "קול בפירושו עצמו שהואהוא,

 את מביא הוא יהורהי "קול בפירוש אמנם הדמב-מ! דעת על שמו אל אשר דברים בו להכניסבלי

 לנושא אך י"א, פרק ב' שבחלק דבריו את הביא וכאן ע"א, פרק ח"א נבוכים שבמדרה הרמב"םדברי

 חבמתם נטלו הערלם שאומות הרמב-ם אמר לא יחד. גם המקומות בשני בי בכך. חילוק איןדירן

 בהמורה -הרב רס"ב(: עמ' תשנ"כ, )ירושלים הקבלה" ב-שלשלת כותב יחייא ן' גדליה ורבימישראל[.

 ואנחנו לידע, באו עליו האומות בשלוט אך בישראל, רראשונה היו שהחימות אומר פע-אח"א

 ב-סדר היילפרין יחיאל רבי העתיק )וממנו להפך" ותהי מאתם, ראשיתו היות נראה מהם רבדבלמדנו

 = א,ולאי רוד יוסף סיים ורבי הקטע(. בסוף  שמציין  ובנוו א', עמודה ע"ב ס-ח יף א' חלקהדורות.,

 ונשכחו העולם[ אומות לידי 1= לירם באו ובגלות בישראל היו חכמות הג' .ואח-כ כותבן...החיו.א

 ח"י(. אות ח', מערבת קדמות, )מדבר ע"א. פ' ח-א במורה הרמב,ם כמ"שמישראל



 ישראלאוררז

 באבדן חכמתינו ספרי אברו וכאשר עליהם, וציוונו בהם הזהירונו 1.לרבותינו
 הפולמוס ובפרשת שונים.'. והעמים היוונים מספרי בהם ללמד והוצרכומולדתנו,

 לימור מתירי לומדים הפילוסופיה, לימור על הרשב,א שבתקופתהמפורסמת
 כמה שאברו קרי: הגבירה", .לקתה אם וחומר.: .קל ממכתביהם באחדהפילוסופיה

 שהיו הרבות החכמות שאבדו וודאי כלומר, השפחות., שכן .כל משנה, סדריוכמה
 תורה'. גופי הן שהן כמשגיות כך כל רבה חשיבותן היתה לא אשרבישראל

 מארצנו שגלינו שמיום שתדע .באופן ! גנז דוד רבי כותב יותר מאוחרתובתקופה
 הארץ, כנפות בר' העמים בין ומפורר מפוזר ה' עם גלותינו, מרוב אז נכר, אדמתעל

 הצרות בסיבות אחר, עם אל וממלכה גוי אל מגוי וטלטלנו פרץ, על פרץ בנוויפרוץ
 ונתרלדלו נתמעטו לחש, ונבון חרשים חכם תמו ספו תעינו כצאן כולנו סובבנו,אשר
 מעיר אחר לפעמים רק נמצאו ולא המה,  זברה אבד שכמעט עד הרמות חכמותממנו
 ך.י. חבתה הערמה שירעו ממרינהישנים

 גדולות היו שהן אפילו שהאומות ואמר, דלמריגו, אליהו רבי בלל  טבעוכבר
 מלכותינו אבדה ש,כאשר וממשיך: דכמתן, עמה אבדה מלכותן משאבדהבחכמה,
 וספרי חכמינו כמעט אבדו ים, בעמקי כנבוכים היינו מצאנו, לא בגייםומנוחה
 המשנה אם בי אומתינו קודמי מדברי לנו נשאר ולא באומתינו, היו אשרהקודמים
 בי דתנו, ושורשי ענייני על כדורים דברים בהם אין אשר לאלה, והדומיםוהתלמוד

 ורבי והתוספות.'. הביאורים מקבלים נעלמים בדברים לפעמים מזער, במעטאם
 היה אשר השיר חכמת כי -מפני כותב: השיר חכמת על ברברו מהולה אבןיצחק
 העבודה.'. בשעת הבחירה בבית בו משוררים הלוים והיו הזמן באותו באומהירש
 אך השיר, חכמת ישראל בבני היתה המקדש, בית בזמן קרי: הזמן., .באותוהיינו:
 חכמותיי. שאר בתוך 11 חבמה אבדהעתה

 אלה גם - להבדיל - העידו הקדומה בתקופה בישראל החכמות מציאותעל
 עדותו דברי את אשר רשריי בן הערבי הפילוסוף כמו המה, ישראל מבני לאאשר

 של.ט. עמ' א', כרך רמב.ן. נתבי5.

 מהרו' ק1אזת. .מנדת בספרו מלוניל מארי אבא רבי בי"ס אשר מכתבם לשת זה".
 .... תל-וי עמ' מ.1 פרק תשן( ירושלים ב', ברך א'. חלק הרשב.א. תשובות ובתוך:דימיסרונסקי

 אלקים וארון משנה. סדרי כמה האכדן דלבות במה נשתכחו ~משענה. משען ומיהודה מירושליםזהזסר
 שם. דמהדיר של בניאורין וראה השפחות.. שבן כל דובירד לקתה אם דלוחות. ונשתברונלקחה
 ב'. עמדרה סוף ש-ע ט' רף הקדמה, חק-ג, יעסניץ ונעים, נחמד7.
 הסמר, בתחילת  ג%3ו. ועה הרת, בחינת6.
 ירושלים מתקרי טהולה", אבן יצחק לר' השירים שיר "פירוש גדין, י. א. ראה:9.

 408. עמ' ראש )תשת-ז(, ו' כרך ישראל,במחשבת

 השי.ת הקדומים, והספרים החכמות איבוד של הענין בעצם בעי הארכתי אחר במקום10,
 לאורה, ולהוציאם שם דברי אח לדשליסיסייעני

 המה, ישראל מבני לא אשר מאישים רברים מביא שאני עלי המעיין יתמה נא אל11.
 אני שאין שנית: רמי. עדית במאה רין בעל הושת שהרי מאלה, נאמנים ערים לך שאיןראשית:



רז עולםימות

 ישראל בבני שהיו ספק ואין רשד; בן "אמר פלקירה: יוסף ב"ר טוב שם רביהביא
 שלמה הנביא אל המיוחסים ישראל בבני הנמצאים ומהספרים זה ויראה רבים,חכמים

 : האומר צדק בן ועל הנביאים. והם הנבואה באנשי מצואה החבמה סרה ולאע"הני,

 את והעבירו מסרו מקדמוכינו רבים ועוד נביא"3י, חכם בל ואין חבם, נביא בלכי

 אלוח. רשד בןדברי

 עמנו גדולי בטפרי שהובאו רבריהם את הבאתי אלא המקוריים, שלהם מכתביהם דבריהם אתמצטט

 חיים אנו מפיהת אשר הקדמונים גדולי שבבר , ושלישית כמלאכים", "ראשונים נאמר עליהם אשרז"ל
 מכתביהת ישירות העולם אומות חכמי דברו את בספריהם להביא תששו לא שותים אנוומימיהם

 מן עולם גדולי כמה -גם כזהב; אשר בתכונה ורנו הרס-א תלמיד גנז וזד רבי זבל,שיןזמקזריים.
 בחבורם, שפתן על ושמותן דבריהן והעלו הענו-ם בספרו עיינו שותים אנו מימיהם אשרהאחרונים

 ולא מאבותי אנוכי טוב לא אמרתי כן על זולתו. עולם יסוד ובעל העקידה, ובעל העיקרים, בעלוהמו

 עולם גרולי רשימת ועל אז עמודה ע-ב ט' דף הקדמה, תק-ג, יעסניץ ונעים, )נחתר מכוחם. כוהייפה

 דאג-מ. מספור_ עצמו וכהגה, כהנה להוסיף אפשרשהביא,

 הנזלך שלמה על בזונתו12.
 ע"ה_

 יוסף בן טוב שם לר' המורה מורה שיפמן, י. )= 7 עמ' 1837, פדעסבורג המורה, מורה13.
 5(. עמ' תשג-א, ירושלים כ', כרךהלקירה,

 תרכ-ה, )ותה אפד" -מעשה בספרו מביאו דוראן פראפיאט המכונה משה ב"ר יצחק רבי14,

 בבני העיוניות התכמות מציאות על ההפלה הפלת בספרו העיד רשד בן החכם וגת בסופרי 8עמ'
 ראה מוסקטו, יהודה רבי ברברו לשונו והובא מקדם".ישראל

 להלן_
 כותב ביבאג' אברהם ורבי

 שהתכמות ההפלה, הפלת המיוחד ספרו כסוף אמר הפילוסופים, מגדולי היה אשר רשר, "וכןלאמורי

 צוטטו דבריו וגם 491(, עמ' תשל-ח, 'רושלים ג', שער ב' מאמר אתונה, )דרך בישראל" נמצאותהיו

 מצאתי "והנה ליאוןי די דור רבי כותב דכמותו ההערה. בהמשך להלן ראה מוסקטו, יהודה רביאצל
 ראיה והביא ההפלה הפלת ספר כסוף ישראל חסמי ששבח שכמו העמוק החוקר רשד[ בן )= ב"רבשם
 בבוי, עבו' ח%9ז1 4ג  נרך  ).1,1,1 שלמה"מספרי

 במכון וסימונו 1535. תס' בורלי - אוקספורד )כת"י  אלימנו ייחנן לרבי  שלמה  חשקובספר

 "ומי נאמו: התמידית( זאדיבזתם סיועם על המבזן לעובדי אח-ה וכאז 3ש69י. מס' יד בתהלתצלומי
 כמעט עד ספריו, שראה למי והאלקית... שמונה בחכמת חשדן 1=אבן א"ר כחכם הערב בחכמילנו

 הנה מע לא ואת בו, יגעה ידו ראה לא ואם הדוהני. העולם ראה חיותו בחיי בעודו כי לנפשיאומרה

 שלמה של חכמתו על מלא במד ההפלה הפלת כספדו העיד הוא אשר שבלו. ברוב המצאו 'דעהוא

 מהספרים נראה וזה רבים. גדולים חכמית ישראל בבני שהיו אחד. יספק ולא שם: שאמר מהכפי

 הנביאים והם המרזה בבעלי ונמצא החכמה סרה ולא לשלמה, המיוחסים ישראל בני אצל נמצאואשר
  עמ' תשב-כ, ירושלים הקבלה, )שלשלינ כותב יחייא ז' גאליה ורבי שם-, דבריו תורץ זהוע.ה.,

 ההפלה-( -הפלת )צ.ל, התפלה הפלת הנקרא ספרו בסוף אומד אוירואו הנקרא רשד ן'רם-ב(:

 דף ח"א הדורות' "ספר לספרו היילפרין יחיאל רבי העתיקו וממנו בישראל.. נמצאות היושהתכמות
 הקבלהן, ]=שלשלת .שה"ק. הקטע בסוף שציין ובמו א', עבוורה ע-בס"ה

 הוא כי רשד, בן דברי את )1( אחד בקטע פעמיים מביא מוסקטו יהודה שרבי הדברומעניין

 ובפעם רשר. בן דברי את רבריו כתוך הביא אשר לעיל שצוטט ביבאג' אבדהת רבי לשק אתמצטט

 הוא גם אשר הנילן אפד" "מעשה ספר על ]וכוונתו בהקדמתו האפודי לשון את מצטט הואהשניה

 על ההפלה הפלת בספרו העיד רש"ר בן החכם -וגם השני: הציטוט לשון וזה רשד. בן דברי אתמביא
 מקרם- ישראל בבני העיוניות החכמותמציאות

 ס.ו, אות ב' מאמר הכוזרי על יהודה. -קול )פירוש

 מדברי והוא רשד, בן פרברי הראשת הציטן  המצוייפ.  ברפוסים ע-ב ע-ו דף  הזמן", "ובאורךמודיה

 ע"א(. ע"ז דף )!( ר-ה באותו שם הוא ביבאג' אברהםרבי

 ישראל. בעם מצויות מלפנים היו שהחכמות אמר  רשד שבן אנו רואים עתה עד המובאמכל



 ישראלאוררח

 וכלשון זה, דבר על העולם אומות מחכמי נוספים אישים העידו רשד לבןבנוסף
 בכל גדול חכם שהיה ע.ה... וחבריו רניאל .ומראות פלקירה: יוסף ביר טוב שםרבי

 מצואה.". בהם היה החכמה כי היונים, שאמרו כמו דורו, וחכמי הואחכמה,

 בתקופה בישראל מצויות היו - הפילוסופיה חכמת ובניהן - שהחכמותומפני
 באותן שחיו ישראל גדולי את כינו שפעמים אנו שמוצאים מה נתפלא לאהקדומה,
 המסוררת שלנו התפילה מלות .... : כספי יוסף רבי וכלשון .פילוסופים., בשםדורות
 שלמה יוסף רבי מכנה לזה ובדומה הגרולהי. כנסת אנשי הגדולים הפילוסופיםמיד

 בתקופה ובבר הפילוסופים.", .עם בשם: ישראל עם את מקנדיא הישיר =רלמיגו
 הפילוסופים.'י. .עם בשם עמנו את כינו יותרקרומה

ב'

 על ביושבו עמנו תפארת שהיו הדכמות האם היא: לפנינו, העומדתהשאלה
 בתהום ונעלמו האומות ושלטון הגלות בשעת לגמרי אבדו ושלווה בהשקטאדמתו
 - והתכסו עליהן ידיהם הניחו העולם עמי אלא כלל, אבדו לא שהן אוהנשיה,
 גנובה. באדרה - עדייןומתכסים

 רבי - תלמידו בשם - שמוסר וכמו הרמב.ן, = נחמן ביר משה רבי כך עלעונה
 אינה יונית חכמה כי 1.ל; הרמב,ן בשם אבנר הרב .ואמר עכו: דמן שמואל ביריצחק
 ולשאר ליונים באה ולא מהיונים, ז,ל רבותינו בה יודעים היו יותר כי הטבע,חכמת
 אלא השכחה, בתהום נעלמו לא שהחכמות אנו רואים מישראל.". אלאהאומות
 רבי רומז הרמב,ן וכדברי גנובה. בחכמה מתהדרים העולם ואומות בעלות.,.עברו
 שלימה הבנה שנבין עד אני, שכתבתי במה 1ה נדע לא .אך וכותב: כספייוסף

 בעונותינו."ן. מאתנו שנגנבו ואלקות, הטבע בספרי בזה שנעשוהמופתים
 בלימור המצררים רמזו הרשב"א, בתקופת שהיתה הפולמוס בפרשתוגם

 - הגלות בזמן מהיהודים אבדו שהחכמות שאמרו אחרי - הגוייתהפילוסופיה
 מחוקתן יצאו רריהן מצרים בעשות .האם : מעמנו חכמתם את גנבו העולםשאומות
 מהיהודים[ 1= ממנו שדיהם, בין שמיעך זה ערבי להם עשה מה מבהונתן?1,ונפסלו

 אולם ישראל. מעם חכמתם את נטלו העלם שאומות טען לא הוא אך מדם. אבדו הן מסוים~בשלב
 מכמתם את נטלו העולם שאומות סובר שהאחרון רשד, בן מדגרי הבק אברבנאל יצחק שרבימענין

 37. הערה עיי להלן הבאתי אגרגנאל יצחק רני לשון אתמישראלו.
 יוסף בן טוב שם לר' המורה מורה שיסמן. י. ,- ז עמ' 1,37. פרעסג1רג המורה. מורד15.
 ,(. עמ' תשג-א. ירושלים ב'. כרךפלקירד.
 7. עמ' תרשו( - תרס-ה קראקא, - פרעסבורג בסף. משנה 1בתוךי ד' עשר כסף, טירת,1.
 57. עמ' אילם. ספר17.

 בשם ואת שמביא 314. עמ' 1754. ת,א ב', ברך ישראל. ספרות תמרן צי~ברג, י. ראה:15.
 אר=טו. תלמידתיאופרססוס

 תשל.ה. 'רושלים ערלאנגער, אריר דיים הרג מהכורת ב', י. בראשית עינים, מאירת1,.
 ב'. עמודה סנף נ,געמ'

 55. עמ' תרס-ג( פרעסבורג כעף.. כל' .עשרה 1בתוךי ב' פרק בסף. מנורתי2.



רט עולםימות

 כותב דוראן, פראפיאט המכונה: משה, ב"ר יצחק ורבי ושלדותיהן.יי. אבותיהןהיו
 לחכמי שייוחס שראוי ממה אינו והלמודיות בהגיוניות הענין שהוא .כמו דבריו:בתוך
 כולו לקחוהו העיוניות, החכמות באלה מהאמת אצלם שנמצא מה בל כי עםיון,

 הגלות.;;. בזמן ישראלמבני

 מפני נגרם אשר ספרד גרוש - צרה בעת לעמנו שקם הסכמים מגדוליואחד
 מצביע שהוא אף על העולם, אומות חכמת את בספרו ותוקף - העמים חכמתלימוד
 וכך אלו. חכמות לימור הסף על הוא שולל היא, מישראל חכמתם שמקורואומר
 חכמינו חכמת אבד מארצנו שגלינו מיום שרבו .בעונותינו יעב,ץ: יוסף רביכותב
 מן מזער ומעט עולם, של כבשונו שבהם הסתרים בענין המחוברין ספרינובאבדן
 ויתערבו האומות בספרי מהם נעתקו תלויין בסערה כהררים הם אשרהדברים
 הדבש מן מעט בהם נמצא אם יון חכמי שחברו המחקר ספרי קצת זהםבגזיים,
 הגמור המופת לקח ומהם דייךנ2, אבול מצאת דבש ע-הו המלך שלמהשאמר

 הצפון הטוב והצרי הדבש זהו הגשמות, והרחקת ואחדותו יתברך השםבמציאות
 כרוך ודרקון רבש של כחבית והנם אליהם נקרב ואיך נעשה מה אבל ההם,בספרים

עליהם.';.
 שנת בסביבות שנכתב בספרו אשר אשכנזי, יוסף רבי מצפת., ה.תנא גםוכמותו

 מבני אחריהם והנגררים העולם אומות וחוקרי פילוסופי בדעות למלחמה זדזקדשש"כ
 הדברים דבריהם, מתוך לחפש תאמר .ואל באזהרה: ספרו את מסייםישראל,
 הם גנובים שבהם, הטובים והדברים מחיציהם, להשמר יכול אדם אין כיהטובים,
 ובאהבתם רבותינו, של בספריהם להסתכל אלא לנו אין בן ועל רבותינו, מספריאתם
 הם.מ. חיים אלקים דברי כי תמיר,נשגה

 חבמת כל באמת .כי הרמ"א: = איסרליש משה רבי בקצרה מסכםואחריו
 הרב שהאריך כמו בתורה, כלולה חכמתן וכל מישראל, להן בא והחוקריםהפילוסופים

 ואגדותיהן..1. חז"ל במדרשי נמצא הפילוסופים החכמות שכל להורותהמורה
 ותחת החכמות, גניבת מעשה את בשירתו והוקיע מקדמונינו אחד קםוכבר
 ב"ר לוי רבי משורר בעולם" והשתלשלה החכמה התפשטות באיכות .הדיבורהכותרת
 נפלא כבר אום כל עלי .)1ן והלדשים.';: הנפש .בתי בספרו חיים ב"ראברהם

 דימיטרובסקי. מהרו' קנאות.. .מנחת לסורו מלוניל מאיר אבא רבי ע-' כונסה 11 אירת21.
 תש-ן(. ירושלים ב'. ברך א', חלק הרשב-א. תשובות ובתמדי תל-ו. עמ' מ-ג.פרק

 8, עט' תרכ*ה, וינה אפר, מעשה22,

 ט-ז. ב"ה משלי23.
 דברי ומענינים ע"ב. נ"ו דף תרע"ב, לובלין הספר, שבסוף מהמרקים ו' פרק החיים, אור24,

 דבש כאן "אין יעב"ץ: יוסף רבי של האחרונים דבריו על יששכר. -בני בעל מדינוב אלימלך צבירבי
 א'(. אות שט, גנים, ]מעין בביעור- מתחייב לרבוייהם והטדב צרי, באן ראיןלדעתי,
 235-201. עמ' )תשי-ט( ב-ח ברך ב.תרביץ., נרפסד מספרו וליקוטים שם, אין לספרו25,

 5ג2, עמ' הב-ל בליקוטים מופיע הדא שלפנינוהציטוט

 י.א. פרק א', חלק העולה, תורת26,
 הטורים על הפירוש ידוע, לא מחבר בידי פירוש קדומה בתקופה חובר וה ספרו על27..



 ישראלאוררי

 היו לבד ולסגולות נעלמו, עם מהמון ואמנה ]2[ ן הסתרים ואדר מדע בכללאומי,
 יפת בני והתיפו ]4[ חסרים: עין לעור גם משלים, המבינים ללבב והתקינו ]3[מסורים;
 ירשו ומהם מצאום, בין בספרי והתפארו ]5ן ועברים: שם מגבוני לקחוםבחכמות,

 בכל וכפזרו 71[ פשרים: יודעי קצת ונשארו בחורבן, גבונינו את ופסו ]6[ והגרים:גוים
 וארורים"28. סכלים עמים בתוך ופאה,רוח

 הקדמונים "וחכמי ממודינא: ברכיה אהרן רבי שהביא המעשה דבריומענינים
 ]= הזה המקום ידעו החכמה, מלומדי איש וארבעים מקרוני, חכם אסקלפייגוסשהיה
 למעלה, פרת נהר דרך להלוך והתחילו משם, יוצאים נהרוונ ארבע וראו עדן[,גן

 בעל וכתב ונשרפד. המתהפכת, החרב להט אותם להט הגן, לפני מיל כחציוכשהגיעו
 החרב להט מרחוק רואים קדם בני ארצה מהבאים רבים ספרו: בסוף לדרךצדה

 בשריפת הקדמונים יונים חכמות נאבדו אז כי מהחכמים, הרבד ואמרוהמתהפכת,
 חכמי חכמת ולומדים ושומעים האמת, אל קטובים היו שהם אלו,הארבעים
תורתינו"י2.

 במספר טור כל מוספר הקוראים הבנת על להקל כדי הבאה. בהערה להלן יובא משירושהבאתי

 לפרש. שבא לטור שנקבע מספר באותו הוא גם מוספר מהפירוש וקטע קטע וכל רץ.מרורי
 השירה לחקר המכון ידיעות והלחשים", הנפש בתי ספר מן הראשון .המאמר רוידזון, י,28.
 ואת מחברו, ידוע שלא קדום פירוש חובר זה ספר על ל"ד, עמ' )תרצ"ט(, ך' כרך בירושלים,העברית

 נפלא ככר ולשון אומה כל עלי .11[ קודמת(: הערה )ראה הלשון בזה מפרש הוא שלפגינו השירטורי
 מהמון ואמנה ]2[ הנכבדות, הסודות ובהשקפת וחכמה ידיעה בכל אברהם, אלקי עם אומתינו,ונתעלה
 רוד שאמר כמו וידועים, מסורים היו לבר מגולדת היחידים ואל ההם, והמדדות החכמות נעלמואומתנו
 שכלם בחדות הם בי והחכמים, המבינים ללב המשלים והתקעו )3ן ליראיו. ה' סור י"ר(: ב"ה)תהילים
 בנגלה תועלת יקבלו ביען והחסרים, השבל לעורי המשלים תקנו גם סודם, רבינו תובת יאבלוופלפולכן
 בחכמות, התבבדד התיפו יון, אומת חכמי והם יפת, ובני ]4ן והנסתר, התוך להבין יוכלו ל% אםהמשל
 בבבל גלו אשר והעברים שם מנבוני אותם לקחו הם אך אותם. חדשו הם כי דאבורו שמם, עלקראום
 ישראל, מעם ולקחו מצאו אשר והבינה החכמה בספרי והתפארו ]5[ שמה. ברחו אשר המקומותוביתר

 בחורבן ומכמינו נבונינו ונתמעטו ופסו ז6[ וישמעאלים. רומי מלכות אל ההם החבאות נעתקוומהיונים
 בבל נפזרו הנשארים, ממעטים החכמים ואותם זזן דבר, פשר יודעי קהת מהם נשארו אך המקרש,בית
 והארורות" הסבלות והחומות העמים בתוך המציאות מפנות פאה ובכל העולם, רוחות מארבערוח

 קצ"ו(. - ק"צ אותיות)שם,
 תשנ"ו, ירושלים שלום. אהבת הוצאת ל"ג, פרק רננות(, 17פתי 1= ג' מאמר יבק, מעבר29.

 ב4ר מנחם רבי של לספרו כוונתו ספרו-, בסוף לדרך ציה מ-בעל שכתב ומה א-ב. עמורות ש"בעמ'

 למקור דבריו את המשווה אמגוג ע"ר(, ק"ג דף תר"מ, )ווארשא ו' פרק ג', בלל חמישי, מאמראהרן
 הם אין הציטוט, סוף עד וכד', מהחסמים- הרבה "ואמרו רחב אשר ממודינא ברכיה אהרן שרבייראה

 להלן. וראה מקורו, לי ידוע לא שעדיין צחר ממקור זאת שאב הוא אלא לדרך-, -צדה ספרמדברי
 מקבילה למצוא יש הקדמונים-, יונים חכמות נאבדד אז כי מהחכמים הרבה -ואמרו לדברידאמנם

 שחובר עדות" .שושן בספרו הזה המעשה כדברי לנו מוסר ליאון די משה רבי שהרי קודנויו,בספרי
 עדזב 1=גן הזה המקום על לדעת בקשו כי הקדמונים ית חכמי על -ואמרו מ-ו: אלפים ה'בשנת
 הררה ולזמן במרץ, אשר עדן מגן יוצא ההוא שהנהר מפני הנהר, שפת על פרת נהר דרךוהלכו
 ואברה ונשרפו, המתהפכת החרב להט אותם להט מיל, כחצי שם הוא אשר המקום אצל הניעדבאשר
 היוניםחכמת

 דברי שמקור זכניאה 363(, עמ' )תן2ל"ו( ח' ספד חדשה, מדדן יד. על נקבץ הקדמונים-
 משער הארם- -תורת בספרו כתב אשר הרמב-ן = נחמן ב-ר משה רבי מדברי הוא ליאק די משהרבי

 וכן הקדמונים, ליונים הרפואות "ובספרי רצ"חן - רצ"ה עמ' ב', ברך רמב"ן", -כתבי בתק-:הגמול-,



ריא עולםימות

 ישראל, מחכמי גנובה שחכמתם העובדה עם הסכימו העולם אומות חכמיאפילו
 יצחק ב"ר משה רבי שמביא ובמו ספריהם, על זאת והעלו מלא בפה בכךוהורו

 לחכמי חיים. בעלי ב,אגרת שכתוב .וכמו לשונו: וזה רוראן, פראפיאטהמכונה
 שבאומות שלמה היותר ושהיא באומתו היוני החבם התפאר כאשר כיישמעאל,
 לפי מזה, להתפאר לו שאין והלהבת ההשבעה בעל השיגו החכמות,בשלמות
 זה הכחיש ולא גלותם, בזמן ישראל מבני אותן שלקחו בגניבה, אצלםשהחכמות

 חיוגי"".החכם
 אחד בטלמיוס, של עדותו את פלקירה יוסף ב"ר טוב שם רבי מוסר בזהוכיוצא

 ללשונו לו להעתיק שבירושלים לכהנים שלח הוא כי זכר31, "ובטלמיוס יון:מחכמי

 חכמי בושו ולא הודו "וכבר כותב: בוטריל משה ורבי שם"32. שהיו החכמותספרי
 למס"33. דיית מעת חמס בידיהם הם כי נעלמות חכמות בעניניהאומות

 ביבאג' אברהם רבי בפי ומופיעה חוזרת האומות מחכמי אחד בשם זוהודאה
 גיהושיביו54,.. שמו יוני חכם  עשאו הנוצרים, בין אחד ספר נמצא "וכבר כך:הכוהב
 אינו השלם וההתפלספות האמיתית שהחכמה על כולו סמרו בנה ההוא היווניוהחכם
 הקודש לשון בשבח האריך יווני, היותו ואם הוחודים, בון אם כי נולר ולאנמצא

 מאוד"35, הרבה ישראל חכמי חכמת ובשבח ממנו, היוצאותוהחכמות

 אברבנאל: יצחק רבי מביא העולם אומות חכמי מגרולי אחד של נוספתעדות
 שהיתה שכתב אבוחמר על טוען בסופו ההפלה הפלת בספר רשד[ בן ן= ב"ר"וכתב
 מקדם נמצאות החכמות שהיו ספר ואין לשונו: וזה וכתב, ישראל, מבני גנובההחכמה

 הספדים מלומרי החרטומים מן איש וארבעים מקרתי חכם אספלקינוס כי ספרו היהודי, אסףבספר
 תגדל למען החיים הגץ הרפואות עלי קצת למצוא עדן קרמת להורו מעבר ועברו בארץ הלוךהלכו

 ויתלהטו המתהמכת, החרב להט עליהם ויברק ההוא המקום אל דכואם הארץ, חכמי כל עלתפארתם
 עד רבים ימים ההם העמית מן הרפואה חבשת אשבות איש, מהם נמלט ולא הברק, בשביביכולם

 במלאכה בשם הנקובים ירי על הרפואה דעת בהם נתחרשה בן ואחרי המלך, חרתחששתאמלוך
 .שהם ממודיגא ברביה אהרן רכי דברי לסוף ברם היום". גם ומפורסמים אמת רבד אלה וכלההיא,
 מקרו מצאתי לא זה, למעשה בהקשר תורתינו- חכמי חכמת ולומדים ושומעים האמת, אל קרוביםהע

 וכאמור.ממורש,
 בפירושו במדויק לשונו את מצטט מוסקטו יהודה רבי 8. עמ' תרכ-ה, וינה אפד, מעשה30.

 המצויים(, בדפוסים ע"ב ע-ו דף הזמן-, .ובאורך )סוד-ה ס-ו חות ב' מאמר הכוזרי על יהודה.-קול
 בךו מספר עצמו בטלמיוס כלומר.31.
 12, עמ' תרג"ד, ברלין המעלות. ספר32.

 ע"פ הוא שבפנית והציטוט במקורם, ראיתי לא בוטריל משה רבי דברי את לצערו,33,
 תק"ם(, האג לאור: )יצא  שתרגם אוקלידוס לספר בהקדמתו משקלאב יעקב ב-ר ברוך רבי שלציטוטו

 א', פרק על בפירושו וריפשתי יצירה., לספר בוטריל[ משה רבי 1= רם-ב .ביאור בשמו מביאווהוא

 המקור את לי יציין שליט"א מהמעיינים אחד אם אשמח החיפוש. את להמשיך עמדי זמן היהולא
 ושכמ.ה.המרו"ק,
 הנוצרית, לסמירה הרביעית במאה קסריה בישוף  שהיה אוזביוס הוא34.
 95-194ו, עמ' תשל"ח, ירושלים ג', שער ב' מאמר אמונה, ררך3%,



 ישראלאורריב

 השלמתם היתה הנבואה בהם שנמצאת בעבור כי הכלדיים, למדום ומהם ישראלבבני
 ארוך.". שמאמרו משום שם עיין וכו',', מאד נפלאתבחכמות

 מחכמת עמם היא גנובה אלא ובלל, כלל מקורית אינה דאומות חכמת דבר,סוף
 נתן בן שלמה ביר יהודה רבי זאת הגדיר ויפה מחכמתם. רקים נשארו אשרישראל
 והגר עקרה, שרה .ותהי העולם: אומות לחכמת היהודית הדכמה בין הידסאת

 שר.ה.",שפחתה

ג'

 לדעת עלינו אולם מישראל. החכמות ולקיחת הגניבה עצם בענין דובר עתהעד

 את האומות נטלו שמהם והאישים מהמקורות הם מי כלומר: ה,נגנבים., הםמי
 .חכמתם

 לכך: רומן מתתיהו בן יוסף וכבר וחוקיה, הקדושה חורתינו הוא הראשוןהמקור
 רק האלוקים על לחשוב למדו היונים דממי גדולי כי הפעם, לספר רוצה אני.והנה

 הרבה "שלטון מפורש: יותר כותב הוא אחר ובמקום ברבר."א משה החל אשראחרי
 על לצוות בעיניו יקר החנוך דרכי מכל כי רבינון, משה 1= מחוקקנו אחרללכת

 שומרי קהל יתערב שלא בדוקיו צוה וגם החוקם, את היטב באר ללמודהאורחים,
 אחר, פילוסוף על עוד ומוסיף טהרתו.". על ישמור רק מחוץ, הבא ור בכלחוקיו

 והכל הראשונים, הדורות מבני היה סמום איש פיתאגורס .והנה וכותב:פיתאגורס,
 ידע כי הדבר, וגלוי הפילוסופים, כל על אלקים וביראת בסכמה עלה כי בו,מודים
 האלה... בדרכים ללכת הרבה שקר עוד כי בלבד, זו ולא עמנו, דרבי את הזההאיש
 יהיו וכנים לעצמו. אותן וקבל היהודים דעות חקה כי פיתאגורס ודיבר ע"ד זאתכל

 גם והנה שלו, החכמה אל היהודים מחוקי הרבה העתיק הזה הגבר בי באמרנו,דברינו
 מקצתן אל עברו כבר ממנו רבים ומנהגים קדם, מימי ידוע עמיו היה הנכריםבערי
 היהודי., .פילון בכינויו הידוע האלכסנררוני ידידיה גם לרבים.;'. מופת להיותונבו
 דבריהם את )...( .שאלו. לחילופין או גנבו שהיוונים בכתביו פעמים מספררומן
 הקדושה.. תורתינו ומצוותמחוקי

 הנמצא .וכל הנשיא: חייא ביר אברהם רבי כותב יותר מאוחרתובתקופה
 מוצא ואתה האדמה, וצמח הארץ גדולי עד העולמן אומות חכמי של ן=מחבורידם

 במ"ר. הוא כר.3.
 ב'. עמורה ראש - א' עמודה סוף קע,א עמ' א'. י' בראשית התורה. על פירוש37.
 3. עמ' תש.ט. ירושלים ב', חלל דוגלו, שבתי רבי מבטפר. 1. אצל מונא"3.

 עמ' דש.ר(. אביב תל שמדווי, י.). )תרגום ט.1 פיסקה ב' מאמר אפיון. ))ך ה.הודים קדמות")א.
ע.ר.

 פ.1. עמ' ל-ו. פיסקד ב' מאמר שם.ז3.

 כ"ט. עמ' כ"ט, פיסקה א', ויאמר שגז,ס4.
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 ירושלים א'. כרך דיהודית. הדתית דמילוסופיד יסודית פילון. וןלפסון. ?.א ראהי
 ~ה. בעין דיבר דידורי שפילון המקומות לכל שציין י,-05,. עמ'תש.ל.



דיג עולםימות

 ושאובים תורה מדברי לקוחים הזה, המקום עד המפורשים דבריהם גדוליהם, כלאת
 בהם"י'. מעיין אתה אם החכמהממעיין

 בארנו ושם כתורה.., הסולם ענין הוא מהם ואהד .... כספי: יוסף רבי כותבוכן
 כל שנגבו כמו התורה מן זה גנב כי בטלמיוס בספר נמצא משל יש וכי הסולםענין

 שלנו.". הקודש מספריהחכמות
 נטלו העולם אומות שחכמי ואומר מזכיר אברבנאל יצחק ב.ר יהודה רביוגם
 אני האלקיח, בחכמה משה תורת בעל שאני .להיות הקדושה: מחורתינוחכמתם
 בזאת ידיעה לו שהיה לפי ואפלטון משה, מחכמת באמת הוא כי השני, הדרךאוחז

 .אבל כותב: הוא אדר ובמקום אחריה"". רדף לכן מאריסטו, יותר הקדומההחכמה
 כמנהג אותו ויפה והרדיב ממנו, קבלו ואפלטון העגין, עיקר רבינון משה 1=הניח

 מרדיב הוא נוסף ובמקום העברים.'4. מדברי מורכב חבור בזה ועשה היונית,ההלצה
 הקדושה... התורה ממעייני שתה שאפלטון לראות בעיני "טוב דבריו: אתיותר

 האמור את והשווה אותה"'.. מלסתור התורה ספור לפרש רצונו יותר בזהואפלטון
 ספק ואין חורתינו, דרך אחז הרבה בדברים אפלטון .כי : יחייא ן' גדליה רבי דבריעם

 הוציאו ומהם פרס, מלבי ולפני אלכסנדרוס, לפני נעתקים היו כי הרבה בהשהתבונן
 פיטגורא.י'. שעשה כמו הרבהדברים

 ממעייני שאבו שהם העובדה את הכדישו לא עצמם העולם אומותחכמי
 את התורה. דברי את להבין שהתייגע כך על מעיד עצמו שאפלטון וכמותורתינו,
 ולכן העגולות... בספר .ואמר חן": .לוית בספרו אברהם ב.ר לוי רבי מביאדבריו
 אנו ואמנם הנביאים, ידי על בתורות שבא מה להבין לואין"" אנחנו אפלטון:אמר
 הרבה.". ונסכל מעט בזהנדע

 אבסביוס: מלא בפה שאומר וכמו לכך, הוא גם הסכים העולם מאומות נוסףחכם
 הנוגע בכל ישראל נביאי ובעקבות ארם, מכל החכם משה בעקבות הלך.אפלטון,
 לרוח.". רק ונגלים גוף להם שאין הדברים בכל הפילוסופיים,להגיונותיו

 תקופתו על מקנדיאה היש.ר = רילמידגו רופא שלמה יוסף רבי עדותומענינת

 ע.ב. ב' דף תר.ב. ליפציג דנפש, ה;.~ן42.
 אלו דבריו את כפל הנא 31. עמ' תר.ך. דמיין פרנקפורט בסף. ומשביזת בסף עמודינ4.
 בשוה שוה .כן 1,: עמ' תרס.ו(. פערסבורג כטף. בלי עשרה )בתוך: ו' פרק ראש בסף.. .מנורתבספרו
 יובר ובן הסולם. מראות ~הוא ע.ה. אבינו מיעקב המשלי. אחר ספור בתורה נמסר וברמז מופל;בקצות

 החגורות.. סלם התירה. מספר גנוב העגולית. מספר בראשנןבסלמי,ס
 ע.ב. פיה דף 71"1. 1.נה האהבה, על ויכוח44.
 ע.א. ע' דף שם.45.
 אפלטון לקטו מהתורה[ 1= .ומזה ע.בי סוף ע' דף שם עור ~ראד ע.א. ע,א דף שם.,4.
 1= .ומכאן ע.א: ע'א דף ושם נקבה.. שצין ,כר חצין ודקדום. האנדרונינ~ס אותו עניןוהיונים
 ונקבר.. זבי נפרדים חצאים בשני האנדרוגינוס דלוק אפלטון למדמהתורהן
 רמ.ו. - רמ.ה עמ' תשב.ב. ירושלים הקבלה. שלשלת47.

 ע.יפות(. 1= לאות מלשון47א.
 משה משרת שורץ. ד. אצל, מצוטט א'. ר1 - ב' 17 דף ,5. מינכן כת-י ין.. .לית ספר,4.

 523. עמ' 1תשנ.ד(. י,ד ספר חדשה. סדרה יד. על קבץ קל~נימ~ס.לר'

 קנ.ך. עמ' 1תשמ.ח(, ק.א כרך ב.סיני.. במאמרו שמואלי א. אצל מצוטט41.



 ישראלאורריד

 שיר דברי אלא בו שאין ישראל מלך דוד שחבר תילים בספר והתבונן "וראה ;שלו
 כל ולילה יומס והגו בתורתו יתעלה לא-ל שבחות כולו בהיותו זאת כל עלוזמירות..,
 שבעולס"כ5.האומות

 ללא - לחקוייה גם העולם אומות ניסו הקדושה מתורתיכו הדכתה לגניבתבנוסף
 הפילוסופים "כי בסמי: יוסף רבי וכדברי הדברים, וסירור הכתיבה באופן -הצלדה

 הארס, פעולת הקוף שיחקה כמו אלא הקוהו ולא הקדושה, תורתינו ספר להקותרצו

 דברים בדאשו הציע משל, דרך על והעולם, השמים ספר כשהתחיל אריסטוולכן
 דברים קצת בראשו הציע עליונות, אותות ספר כשהתחיל וכן השמע, בספרקדמו
 זה ובל העינינים, ולצרף להזברה זה וכל השמע, וספר והעולם השמים בספר לוקדמו

 היש"ר = דילמידגו רופא שלמה יוסף רבי לזה ורומז תורתינו"י5. מספרלמדו

 לבינם בינינו רב שההבדל אע"פ - תורות ב' אומות שלהרבה תבין "ומכאן ןמקנדיאה

 ליפות האלקיים הקדדשים מספרינו ולומדים עניניהם בבל לנו מתרמים שהם-
מעשיהס"52,

 אומות ממנה נטלו מהתורה, מקורה כל אשר הקודש לשדן מלשונינו,ואפילו
 והרומיים שהנוצרים האומר ברצלוכי יהודה רבי ובדברי שלהם, לצרכיהםהעולם
 אחרים שבדו אותיות מוצא אתה בך ".,. הקודש: לשון מכתב גם בחבם אתהמציאו
 מלבן, אותיות ב"ג ועשו חשבון בהן מחשבין שאין וזולתן הטועים אותיות כגוןמלבן,

 ערבי בסוף חייבת במלכות דאמרינן וכההיא שמצאו, אותיות ומשאר משלנושהוציאו
 מעשיה שכל דגרסי, ואית אהד... בקלמוס מעשיה שכל קנה, חית גערפסתים53:
 מאחרים לקחו והלשון הכתב כי לשון, ולא כתב לא להם שאין כלומר, אחד,בקלמוס
 כי לשון, ולא כתב לא להן שאין רומי זו בגיטין54: דגרסינן דכההיא ומכאן,מכאן
 ומכאן"55, מכאן מאחרים לקחו והלשוןהכתב

 93. עמ' חמוש-ר(, )ד"צ: אילם ספר50.

 14. עמ' תרס-ו(, - תרס-ה קראקא - פרעסבורג כסף, משנה )בתוך: א' ב' בראשית לכסף, מצרף51.

 ג8, עמ' חמוש"ד(, )ר-צו אילם ספר52.

 ב', קי-ח פסחים53.

 312 עמ' 55ן הערה )להלן הספר שבסוף והערות- ב-הגהות שחז-ה )ורירי ע"א פ' גיטין14.

 ותראה(. עיי-ש מובנים,לא
 מקיצי הוצ' הלברשטאם(, ה, ז, ש. )מהדיר: בוצלוני ישדד לדבי יצירה ספר פירוש55,
 להם -שאין כותבן שם לגיטין בפירושו רש-י = יצחקי שלמה רבי 146. עמ' תרס-ה, ברליןנרדמים,

 י' זרה לעכורה הנזצונזר  בפירושו רש-י כותב זה ובעין אחרת-. אומה משל אלא לשון, ולא כתבלא
 בפירושו אולם ספריהם". כל להן תקנו אחרים להן, באה אחרת מאומה רומיים של ולשון "כתבע-א:
 יותר רחבים הדברים היו ז( הערה )שם, וגעל ח. של הש-ס במהרורת הובא אשר מצונזרהלא

 טעותה, ספרי כל להם תקנו אחרית ולשון -כתב לשונוו וזה ברצלוני, יהווה רבי לדבריוקרובים

 הם הנלחים, בו שמדברים הלסיין הוא גראמטיקא, הוא לשון היו. יחורים והם פיטרו', פאלוס,יוחנן,
 לרברי השווה -ועקמף. לומר שיש נראה אולם ועמקו'. צ"ל! "ואולי בחבו: שם )המהדירים ועמקשנו
 כי שכפרו ולא ישראל, מעל ולסלקם עצמם בפני לחשבם הבל להם ועשו הלשון ותבין( ברצלוני,ר-י

 עשו ישו, מתרמיתי ובדופק בצער ישראל את[ 1= שראו מפגי אלא נתכוונו, ישראל שללטובתם
 עכ"ל. ישו-. תלהת בספור כמפורש הכל עליהם, וצוו בקיישות עמו הם כאילועצמם

 כתב לא להם שאץ "משום ו כוכב שם לגיטין בהגהותיו היעב-ץ = אשכנזי צבי ב-ר יעקב רביאמנם

 כתב .לא דבריו: את יותר הרחיב שם זרה לעבודה ובהגהותיו היונים", מן אתם הוא גנוב לשת,,,ולא

 מורכב חרש ולשון כתב המציאו ומזולתם היוונית, מן הוא גנוב עתה להם שיש אותו בי נ,ב, לשון.ולא
 ועיין. מהיהודים. גם שפתם את נטלו שהרומיים סובר הועב-ץ שאץ פראה ולכאורה אחרים".משל







ר'ז סופריםכינוס

 בני-ברק איש חזוןכילל יצחקי אוידהרב
 להריעב"ץ ארש" "לוחעורך
 מפרעמיסלא סופר שבתי רביוסדור

 לקבל יש האם - מצליח איש "המדוייק"הטרור
 שינויו?המון

 "איש המדוייק דסדור בשם חדש, ספרדי סרור לאור יצא האחרונות בשניםהנה
 מנוקה הדיוק בתכלית ומדוקדק מדוייק סידור ביעקב להפיץ היא ומטרתומצליח",
 של ונימוקם טעמם האחרונות. השנים מאות במשך בסדורים שהיו הרביםמשבושים

 גירסא". "לאוקמי בקונטרס בסוף באו והשינויים מההגהותרבים

 ואשכנזים ספרדים וקטנים גדולים חכמים מתלמידי התנגדות עוררך הרביםשינויו

 ולקרות בשנים, מאות זה המקובלות מנוסחאות לשנות להעיז בדורנו אפשר איך-
 מלאים המצויים הסדורים ונימוקם: טעמם פרסמו לאור המוציאים ובכן טועה.עליהם
 למה וגימא וכי להגיהי. הרצועה הותרה ובבן - להכחישם אפשר אי אשרשבושים

 איש קם לא בשנים מאות שזה היא, התשובה - הדורות במשך אלה טעיות הגיהולא
 עד - תילו על הסידור להעמיד שיבול ביקורת חוש עם ונוסחאות בדקדוקבקי

 עוזנו גאון אפילו שהרי - לפנינו רבים בדורות זכו שלא למה בדורנושזכינו
 כי לבם מה וא"ב דקדוקי, של קל בדבר טעה ליה, אניס לא רז דבלהרחיד"א2

 תשובתם, תובן כאן עד שבדורנו4, המדקדקים מגדולי אחד של שינויו עלתלינו

 רפג עמ' בני-ברק( רחמים כסא ישיבת )הוצאת התש.ס שלישי חלק שמואל" -ויען ספר עי'1.

 רבי מדברי ראיה והביאו ועיקר.. כלל הסידורים על לסמוך שאין הוא ומפורסם ידוע .ובבןשכתבו;
 הרמוס, להמצאת סמוך שנדפסו ההם הסדורים ענין מה אך שנה, כסס4 שלפגי בהקדמתו סופדשבתי

 תחת שעברו ספרדית( ובין אשכנזים ובין שלנו לסדורים מומחים, ע-פ מהשיבושים הוגהו לאכשעדיין
 הסדורים על סו סי' בראש הב-ח התלונן סופר שבתי רבי בנמן אפילו ואעפ"כ לנקותם, המגיהיםשבט

 ושם שם. שמואל בויען שהביאו כמו הישנים, הסדוריב מנוסח חמש של שינוי המשניםהחדשים

 הסי' בסוף עוד שם וראה ממש. של נוסח שינוי על כ"ש - השהד ברכות סדר שינוי על רקמדובר

 אתה כאן ומגיהים סדורים להגיה באו מקרוב -וחדשים , שכתב העולם נברא שלא עד הוא אתהבענין

 לנו אין אנו הספרדים בסדור הוא שבך אע"פ כי מארייהו לחו ושרי העולם.., את בראת שלא ערהוא

 ע"פ המקובלת הספרדים נוסחת להגיה שאין הדין והוא וחאשכגזים". הצרפתים קדמוניגו סדוראלא

 נוסר בענין שלהם הזלול דברי לסתור ראיה הם שהביאו, הב"ח דברי הרי אחרים.נוסחאות
הסידורים.

 יסעד ישראל בל אשר האחרונים מגדולי המיוחד אחד נגד חיציהם ירו לעינם שמו ספק אין2.
 המתחכמים נגר בצורה כחומה שעמד זה הוא הרחיד"א הספרדיות, הקרושות הקהלות ובפרט -לאורו
 אש החוטבים דבריו לקרר בדי לזה והוצרכו המפורסמות. הנוסחאות נגד דקדוקיות טענותע-פ

 דברינו, בסוף לקמןשהעתקנו
 המלהק רב כי יבין בדקדוק מעט "והמבין הרחיר-א: דברי על כתבו אפח עמ' שמואל בויען3,

ביניהם..
 צדקתם. להוכיח כרי האחרונים גדולי של מכבודם להמעיט המבקשים על בקרבי לבי חם4,



 ישראלאורריח

 שחוש "ועור וכלשונם: ככתבם ורפט רפד עמ' דיג שמואל בויען דבריהם הםוכה
 שיש סגולה יחידי רק בו, זוכה ארם כל אין תיקון, הטעון דבר בכל וההרגשהביקורת

 פשוטות הגהות שאף שפעמים לענייננו וה.ה קטנה... גבשושית בבל הרגשהלהם
 ייבחין נכונה הרגשה לו שיש סו ויבא עולם, גדולי בהם מבחונים לאומוכרחות
 באריכות. ע"שבטעות..

 הרבה ונתעסקתי הואיל הספרדים, בנוסחאות בקי שאינני אע"פ הכותב,אמר
 ארש. .לוח ספר עריבת במסגרת המקובלות נוסחאות ויישוב הסדוריםבנוסחאות

 - והטענות הסדור לבדוק נתבקשתי הזאת, בשנה ידינו על לאור שיצאלהריעב.ץ
 שינויו. לקבל ראוי באמת האםולברר

 הספרדים?ו בסדורי ברורותטעיות
 מקומות במה בעין עין בס"ד אראך .ועתה כתבו: רצ עמ' ח"ג שמואל ויעןבספר
 בשמש ברור והרבר התפללו, וכן נדפסו וכך נשתבשו רבים דורות במשך אשרבתפלה,
 טעיות של דוגמאות עשר והביאו לשאר.. ודון תקיש ומזה טעויות שאלובצהרים
 : גירסא.( ב,לאוקמי פורסמו כבר וה' ג' ב', ).טעיות..ברורות.

 ואילו לא. 1ת1 צאצאינו, וצאצאי צאצאינו במירורים נדפס התורה, בברכותא.
 והרא"ש הרמם-ם הרי,ף כתבו וכן ושראל, עמך וצאצאי איתא )יא:( ברכותבגמ'
 עכ.ל. זהב נתקן לא האם ב(, אות יא סי' חאו"ח ח-ח יבי-א )עי'ועוד.

 אין שבמקומות יודע גמרא, כשלומד קצת שמתבונן מי כל כל,ראשית
 וא.כ - שבירינו' התפלות ונוסחאות לפנינו הגמ' בין נוסח שינויי ישמספר
 הסדורים. על מידי קשהלא

 וברי,ף לפנינו הגמ' בנוסח אין שהרי - בצרם שתשובתם אלא עודולא
 הבדלים'. כמה עוד ויש - צאצאינו. .וצאצאי ורא,שרמב-ם

 שאמר ובברוך יקודש. מקראי על שהתחכם ~ה ד"א הוה המניה הלא ויצדק. עריו המזיד יתןאדרבא
 הרשה מילה בסדורם( מעשה עשו יכן - ט.ל סי' גירסא ;בלאוקמי מל13 ברא עמו. בפה 'דמה~ללאצל
 3ידהנ. בייר.7 .4'- הוא הת!.ך נגל דסמיבות כי נבראת. ולא היתד שלא - בסמיכות בציר.י.3פה.
 של תינוקות אשר פשוטים ברברים וטעד לרפא. אוכלא כי אלא לרדדי דמו ולא - ל.שה. .פה.ודימה
 שיו !אמר )יסא ולאידך - ש.ה, משקל על פיה ש.1. משקל על פי, נאמר כן ראם - יודעים רבןבית
 כאשר - ייאמר ולא הדבר ישתקע פיפ.1ת. משקל על שישרת פיהו, משקל על ש.ה, פיו. משקלעל

 עוד שי' טכנית(. תקלד מחמת חסר הניקוד מקצת ששם )אלא ע,ש תקצ; עמ' ארש. בילודדערתי
 כמתשה. להיראות שלא כדי דונמא~ת עשרה להאריך רצונ' ואין כאן.לפ!'!ו
 1;. דערה 21 עמ' ארש. ל,לוח הקרמת!ו עי'5.
 ונהיה ישראל בית עמך וחפיפיות בפינן תורתך דברי את א'לקינו ה' נא .והערב נוסחם:,.
 לשמה תויתך ולומדי שמך יורעי בשו ישראל בית עמך וצאצא. צאצאיו וצאצא. וצאצאינואנחנו

 רא.ש ע,ב; ד' להרי.ף ע.ב, יא ברכות ה)מ' לחסך :ה !וסח השיה ישראל.. יעמו תורה המלמדבא.י
 ביותר קרוב ד"א נוסחם ה.י. פ.1 תפלה רמב.ם ינן סי'פ-א

 לדרי.י
 הצד א3ל מהרמח-ם. כייתר ישתה

 שלהם. מהנובח מסו.ימת במצד שונים ובולם מ1ד (ה שונים שצולם שבכלםדשוה



ריס סופריםכינוס

 הרי,ד ופסקי שהרא.ה ומצאתי הגמ', על בראשונים קצת חיפשתיובאמת
 נתן בית בשם ח' אות סופרים בדקדוקי הביא וכן ישראל", .עמך גורסיםאינם
 עמ' גאון סעדיה רב בסדר גם הוא וכן ממצרים(, עתיק כ"י גמ' נוסח)העתק
 יד. כתב קנריא ובמחזורשנח

 עוה"ב. נוחלת הבושת מדת כאילו ערן, לגן פנים ובושת נרפס הסידורים ברובב.
 וב-ה )רם-ב(, דבלה בברייתא הוא וכן פנים, עז כמו פגים .ובוש" האמיתיתוהנוסחא

 אבות במסכת יונה ורבנו המאירי ויטרי, מחזור קאפח, מהדורת בפיה.מ הרכב-םנוסח
 בטעות. נמשיך האם אחרונים. במה בשם סק-ג( נ' )סי' החיים הכף וכ"כ)ספ-ה(
עכ.ל.

 ובמסכת ובש"ס, שבמשניות במשנה מ"כ פיה אבות המשנה גירסתהנה
 יו.ט ותוס' בחיי רבינו ברשיי הוא וכן "בושת. הוא רבתי( כלה )לאכלה

 שהגיהו מאלו )חוץ ישנים וגם חדשים אשכנז ובסדורי שם הגר,אוביאור
 דווקא. פנים. "בושת לשון על שעמד הריעב,ץ של שמים בלחם ועי'מטעמם(.

 ולהטיל הסדורים על בטרוניא לבוא אפשר אי ומקובל נפוץ כה בנוסחעכ"פ
 טועה. עליהם לקרות רופיבדם

 הוא נצור א'לקי שהרי תמוה והוא מרמה, מדבר ושיתותי נדפס נצור בא'לקיג.
 וא"ב מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור יד( )לד בתהלים ממש הפסוקלשון

 דט-ס ברור נראה ושפתותי, נדפס ברכות שבגמ' ואע-פ ושפתי. לומר צריךבתפלה
 גאון עמרם רב בסידור הנוסח וכן ושפתי, גירסא שהביא סופרים דקדוקי ועי'הוא.

 מדברי וכ-נ רפ,ג שנת פראג בסידור וכ-ה הכניעה( שער )סוף הלבבותובחובת
 יודע אתנו יאין נסתר טעם יש שמא בטענה ושפתותי לותר נתעקש האםאגודרהם.

 עכ.ל. מה?עד
 שאחרי )ברור מלונדון חיים עץ קיד, עמ' אשכנז חסידי סרור נוסחהנה

 אבוהב למסריי המאור ומנורת יד כתב קנדיא מחזור צא(, עמ' א' כרךהסמ"ג
 בסידורי גם הנוסח וכן ושפתותי הוא שלפנינו( הגמ' מנוסח שונה )נוסחו קיסי'

 סעדיה רב בסדר הוא וכן צאלח. מהריי של טיים עץ בתיכלאל כגוןתימן
 נוסחאות שינויי שבמדור ליה מס' טיילר-שבסר ב"י נוסח לפי יט עמ'גאון

 אך - כן נמצא גאון עמרם רב סדר של יד מכתבי בחלק שגם לודאיןוקרוב
 לשון נצור, צלקי בביאור היום בסדר גם ידין, תחת ג~לדשמידט מהדורתאין

 שגם אע"פ -ושמתותי", נוסחו פי על שזה לודאי וקרוב בפיו, שגור.שפתותינו"
 שנוסח הרי שלפני(. תרל.1 לובלין בדפוס )עכ"פ .שפתינו. לשוןהזכיר

 ולהטיל לעז עליו להוציא וח"ו תבל קצוי בכל ומפורסם ידוע היה.ושפתותי"

 אחרות. נוסחאות גם שמצינו מפני שלפנינו הגמ' בגירסתדופי

 שהאבוררהם מביון ודאי והיינו אבודרהם". מדברי .וב-ג כתבווהנה
 מדבר ישפתיך מרע לשונך נצור ע-ש מרע לשוני נצור .א'לקי :כתב

 מרמה-
 תרל,ח ווארשא מהדורת קד; עמ' ורטהיימר רש.א מהדורת .השלם.)אבודרהם

 אך הפסוק. כלשון "ושפתי. הוא האבודרהם נוסח בודאי וא.כ ל'(.עמ'
 על מוסיף הית תהיה לכל כעפר .ונפשי בסמוך: אח"כ כתבהאבודרהם



 ישראלאוררכ

 ושטחיך מרע לשונך נצור )יטף ע-ז במס' כדאמרינן מרמה... מדברושפתותי
 מדבר ושפתותיי מרע לשוני ונצרתי הואיל תאמר שטא מרמהמדבר

 שיש יטענו בודאי דשוב אלא - מדבריהם להיפך מפורש הרימרמה.....
 לדעתם, מתאים שאינו כיון סופר טעותכאן

 הגהתם והעלמת האבוררהם דברי סילוף על להצטער יש מארומה
 שהתפלה שאע,פ דבריו מתוך בבירור מתבאר שהרי הקורא, מעיןבדבריו
 כיון לשון בשינוי קפידא אין מ.מ ממש., הפסוק .לשון עלמיוסדת
 ובן לדבריהם. ברורה סתירה והיא - ממש הפסוק לשון ציטוטשאינו
 בברכת ח,.ל נקטו ואם מקומות'. בהרבה האבודרהם ברברימבואר
 - בסדורם גם הדפיסו וכן - יא:( )ברכות ישראל. עמך "ובאיטיותהתורה
 על יתמהו למה "בפי"', - מקום בכל המקרא סמיכות כדרךדלא

 ברברי גם ורגילה במקרא פעמים כמה המצויה "שפתות. לשוןשהעריפו
חז.לוי.
 ייה .קראתיך בבית לחול קודש בין המבדיל שבפיוט אלא עורולא

 .מדלוח בסדורם הדפיסו הם לילה. ועד מיום תבצעני מדלותהושיעני...
 ושם לחייב ישעיה ע.פ שהוא שם שציין אע"פ - לילה. ער מיוםתמלטני
 "מדלות. בתרתי הרי לילה-. עד מיום יבצעני "מדלה הוא הפסוקלשון

 פנים נשאו הראשון בשינוי - ממש. הפסוק מ,לשון שינוו-תמלטני"
 הותרה הרי ברורה. בלשון להתפלל כדי שינויו נימק השני ובשינוילמנהג:
 יקשה א.כ ולמה בידו. היוצר ביד כחומר היא התפלות ולשוןהרצועה,
 הנמשכים והסדורים - נצור א'לקי מחבר דרבינא בריה מר עלבעיניו
 שפתותיוי,. על השגורה .שפתותי. בלשון שהתפלל -אחריו

 הרי. ד"ה ו' אות לקמן עי'ד.

 בכל נדנם בז לידתן, בשעת מתות נשיפ עבירות שלש על מדליקין במה בטרקה.
 במצוות חייבת היתה אז ובי שנולדה, בשעה היינו דלידתה שיבוש והואהסידורים.
 )בראשית בלדתה ותקש שנאמר כמו לדתן, הנכון הנוסח אלא כלל, לקיימןושייכת

 לד בתעלים המביה, בלקוט נם אר "פ"ק. כלשל .ושפת,. ה.א המדשא נגמ' שלפגינו אע-פ7.
 סופר, טעות באן אין ובודאי - האבוררהם כנוסח הגמ' העתיק טזסי'

 שם על לב, בתמהון שחטא לב .בתמהון רפדו )עמ' דיו"כ בוידוי באבודרהם לדוגמא עי'8,
 ע.ש. הישנות. בנוסחאות הוא שבן קמג סי' ריסלדארף מרדכי רבי בהשגות העיד וכן לבב".ובתמהון

 )ישעיה ע.ש הארץ כל כנפות "מארבע עו(1 )עמ' האבוררהם כתב דשחרית עולם אהבת בברכתוכן
 תיבת שמחק סו סי' גירסא" ה-לאולמי כמו ודלא - הארץ" בנפות מארבע יקבץ יהורה ,נפוצותיא,יב(
 לפסוק להתאימו עולם- ועד .ומעולם ו' הסיר רומה מטעם מג בסי' ובן בפסוק. שאיננה ביון.כל"
 ע"ח יז פרק הכולל. "שער וספר 321 והערה 59 עמ' ארש ללדח הקדמתנו ועי' לאבודרהם.בניגוד

 קפה, סי' חדשיםועבותים
 שבעריכתנו(. ארש ליח עם יחד )נדפסו יג סי' דמעות ושערי תפלה שערי עי'9.
 באורך. 3 הערה תקצג ובעמ' נא אות 58 עמ' ארש ללוח הקדמתנו ועי'10.
 בקבר". דובבות שפתותיו ז'(... השירים )שיר ישנים שפתי "דובב ע-בי צ' סנהדרין עי'11.
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 הגיה וכן לח"ה(. )שם לדתה בעת ויהי י"ז( פסוק )שם בלרתה בהקשותה ויהי ט-ו(ל"ה
 נמשיך האם עמו. והסכים הר-מ בשם המשניות על ושלמה( ישמים( מלאכתהרב

 עכ.ל.בשיבוש?
 עמ' ישראל עבודת ובסידור קז, סי' ריסלדארף מרדכי רבי בהשגותהנה
 האשכנזים( )גם הישנים הסדורים כמו לידתן" .בשעת שהנכון הכריעו194
 היידנהיים וואלף ר' המפורסם להמדקדק ברורה. .שפה בסידור הואוכן

 מפרעמיסלא סופר שבתי רבי בסידור הכריע וכן תקצ.ה(. מהדורת)לפני
- 305עמ'  הרבה מצטטים הם שם שמואל. שב,ויען שבמאמרם ואע,פ 
 שבת שלמה מלאכת ו1.ל דעתו. לבדוק .שכחו. כאן גדול, בכבודממנו
 לדתנה עת וידעת כדכתוב בחיר"ק( )הל' לידתן ז"ל הר"מ 'נקד מ,ו: ב'פרק
 שה"ר ראיתי אמנם יד. ויתן בלדתה ויהי וכדכתיב ג.כ בעיני גם נראהוכך

 דעת העלימו כאן הרי בקמ"ץ-. והדלי"ת בצר.י הלמ"ד לדתז נקד ז-ליהוסף
 באחרונה שלמה מלאכת בעל שהביא מצפתי, ה.תנא. אשכנזי יהוסףהרב
 שיבוש. הוא המקובל שהניקור לכתוב שיוכלו כדי זה וכל-

 עור אומרים ובז נביאך, יד על האמור כתר בקדושת נדפס סידורים בהרבה1.
 ולא נקמ.ץ האטור שצ"ל נזה העיד תתה( )סי' חסידים בספר וכבד היום. רביםחזנים

 פירושה בסגו"ל ואילו בקמ"ץ, וניקודה הידיעה בה"א האמור פירושו כאן ביבסגו.ל,
 היום, עד הטעות נמשכה ואעפ-כ קבה(. )סי' האחרונים והגיאוהו ע.ש. התמיהה.ה-א

 בזה 11ש שנה. )805( הסימנים כמסטר חסידים בספר זה נכתב טאז השניםוטסטר
 עוד הנמשיך לא. או הנביא ע"י נאמר אם אנחנו מסופקים כאילו כפירה,חשש

 עכ.ל.לטעות,
 וכבר בס11.ל, האמור לומר הכריע 354 עמ' סופר שבתי רבי בסידורהנה

 כרך ורוע( האור של )מרבותיו הבושם בערוגת כמבואר הראשונים בזהנחלקו
 35. עמ'ב'

 להצדיק תשוקתם מתוך שבכולם הראשונותי, הטענות 6 מתוך 5 באןהרי
 הרבה שטרחו ואע.פ - בסידורים דופי להטיל המדה על הפריזו מחיר, בכלשינוייהם
 העלימו - להגהותיהם מקורות למצוא לחמם ממרחק להביא מחופש חיפושלעשות

 סידורי אותם על הרביעית בטענה רק המקובלות. לנוסחאות סייעתא כלבשיטתיות
 נוסחאות אך - צדקו בזה וכירות., 1.עשרה עיקרים. עשרה .שלש שהדפיסוהספרדים

 קטנות רש.י באותיות נדפסו סידורים ובהרבה באו מקרוב חדשות נוסחאות הםאלה
 המקובלות הקבע מתפלות מקובל נוסח שיש במקום אך המגיהים. מעיני נמלטו כןועל

 הטענות חמשת רוגמת והמגיהים, המתפללים בפי והשגורות הראשוניםמדורות

2י.

 ששק-

 ספור. אין במקומות שלמה נמלאכת כמובא המשניות ניקור זקדוק על הרנה
 שם. בטענות בשאר לספל ברי עור להאר.ך מקום באן ~אין13.



 ישראלאוררכך

 עצמו לדברי נאמן אינו הכותב והרב - .חרב. ניקוד לפסול ישכלומר
 המשכו-. את ללא ה' וכבוד עבר... בלשון משקלים -שלשה טה בסי'שכתב
 במכלול גם כתב )כאשר הנ.ל מלא משקל על הוא עבר בלשון חךבהרי

 עור וראה הוא(. ופשוט פג סי' ב' חלק ארש ובלוד ע-ב ב' דףלרר.ק
 'ולפי הדפיסו: עצמם הם חודש, וראש שבת מוסף יצרת,שבאתה
 כבוד ונטל יקרנו וגלה מקרשנו ושטם עירנו חרבה או.א ה' לפניךשחטאנו
 שמם שבאה אלא הנ"ל, לתפלה ממש דומה זו לשון הרי - חיינו.מבית
 אלא עוד ולא להגיה. מקום שאין הרי - בציר.י חרב במקוםבציריי
 שמספץ כמו כלל, קיימת אינה חרב של עבר לשון בפת"ח חרבשצורת

 בפת.ח. ססץ בעבר לומר אפשראי
 בנוסח המתבונן באמת אך עבר, לשון שצ.ל הנחתו לפי זהוכל
 אחרי דאדרבא, יראה התסיר., ובטל הטקדש בית חרב בעונותינו-ועתה
"ועתה-

 עתה עד המקדש בית חורבן רמאז והיינו - הווה לשון מתאימה
 בעבר פעמי חד מעשה היה התמיד" -ובוטל אבל בחורבנו, עומדהמקדש
 הקריבו. לא שוב שבוטל ומאז בתמוז, עשרבשבעה
 שכן שאע,פ טענה, אינה הפעל קודם השם הווה שבלשון טענתוגם
 גדול באשרי: כגון במקראי, בהיפך נמצאים רבים מ"מ רוב, ע-פהוא
 - ה' שומר ה', קרוב ה' צדיק ה', סומך לכל, ה' טוב ה', ורחום חנוןה',

 "חרב. וכן הווה. כפעל המשמש תואר או השם, לפני ה11ה פעלכולם
 או בינוני פעל שפיר הוי שבכאן שחרב הרי כתואר. אלא בא לאבמקרא
תואר.

 חדשה. טלה והמציא שיבוש, גבי על בשיבוש ינסתבך לתקן,  שבאהרי
 יצאו'י. כולו הכלל על ללמד אלא יצאו עצמם על ללמד לא הללו דוגמאותהנה
 - משתבש לא המקובל כנוסח דאמר שמאן מממות בכמה כתב הנ"ל, דוגמאותומלבד
 נפש. ב,ידיד וכן הסידור',. בפנים המפורסם מהנוסד מלשנות נמנע לאואעפ,כ
 דיסלדארף מרדכי רבי כתב וכבר הררדימי. בעל המחבר הרב נוסח עלהתחכם
 .וכבר הקדמתו: בסוף בהסכמתו( ביהודה הנודע עליו העיד כאשר בזמנו הדור)מגדולי
 אין וכן סמי. דמוכח בטעות לא אם נוסחה שום לשנות שאין ז-ל הראשוניםהזהירו
 בדוחק אפילו לקייטן שאפשר כל ,שנות הנוסחאות טן לזוז ואין בזה להםלשטוע

 לייב' בן שמצצו דיי בלשון וכיש15.

 ארש לוח בסול במפתחה עי' - צו סד, נח. נ, ב'. א'. ס.' מסימניו: כמה בענין ואצ..ן"ו.
 אוצרנו.מהדורת
 קודש-. בשבת סלדני ידם .היום בנוסח עד וסי''שאתה. שי"ן ניקור בענין נח סי העדלמים-, .חי בנוסח מ' סי' אפשר", .אי בנוסח ב' בסי' כגון17,
 בסי' במוזכר המחבר יד כתב צילום שראה אע-פ - ידידותך' לו תערב "כי תיקן ט' ובסי'18.

 המחבר. של הפשוטה -טעחזו- לתקן הצליחד לא הדורות חכמי המחבר, זמן מאד שנה מאות וכד'ל,
 זה, בענץ להאריך המקום כאן ואין ח'. רף לרר-ק כמבלולועי'



רבא סופריםכינוס

 הגיה וכן לח"ה(. )שם לדתה בעת ויהי י-ז( פסוק )שם בלדתה גהקשותה ויהי ט-ז(ל-ה
 נמשוך האם עמו. והסכים הר-מ בשם המשניות על )שלמה( )שמיס( מלאכתהרב

 עכ.ל.בשיבוש?
 עמ' ישראל עבורת ובסידור קו, סי' דיסלדארף מרדכי רבי בהשגותהנה
 האשכנזים( )גט הישנים המרורים כמו לידתן. .בשעת שהנכון הכריעו194
 היירנהיים וואלף ר' המפורסם להמדקדק ברורה. .שפה בסידור הואוכן

 מפרעמיסלא סופר שבתי רבי בסידור הכריע וכן תקצ.ה(. מהדורת)לפני
- 305עמ'  הרבה מצטטים הם שם שמואל. שב.ויען שבמאמרם ואע-פ 
 שבת שלמה מלאכת 11.ל דעתו. לברוק .שכחו. כאן גדול, בכבורממנו
 לדתנה עת וירעע כרכתיב בחיר-ק( )הל' לידתן ז-ל הר-מ "נקר מ,ו: ב'פרק
 שהש ראיתי אטנם יד. ויתן בלדהה ויעי ונדנתוב ג-כ בעיני גם נדאהזכך

 רעת העלימו כאן הרי בקמ"ץ.. והרלי"ת בצריי הלמ"ר לדתן נקד ז-ליהוסף
 באחרונה שלמה מלאכת בעל שהביא מצפת", ה.תנא. אשכנזי יהוסףהרב

 שיבוש. הוא המקובל שהניקור לכתוב שיוכלו בדי 1ה וכל-

 עור אומרים וכן נביאך, יד על האטור בתר בקרושת נדטס סידורים בהרבה1.
 ולא בקמ.ץ האמור שצ"ל בזה העיר תתה( )סי' חסידים בסמר וכבר היום. רביםחזנים

 "ירושה בטגו"ל ואילו בקט"ץ, וניקודה הידיעה בה-א האמוד פירושו כאן 3יבסגו"ל,
 היום, עד הטעות נמשכה ואעם-כ קבה(. )סי' האחרונים והביאוהו ע.ש. התמיהה.ח"א

 בזה ויש שנה. )805( הסימנים כמסטר חסידים בסטר זה נכתב מאז השניםומסמר
 עוד הנמשיך לא. או הגמיא ע.י נאסר אם אנחנו מסופקים כאילו כפירה,חשש

 עב.ל.לטעות?
 וכבר בסגו,ל, האמור לומר הכריע 354 עמ' סופר שבתי רבי בסידורהנה

 כרך זרוע( האור של )מרבותיו הבושם בערוגת כמבואר הראשונים בזהנחלקו
 35. עמ'ב'

 להצדיק תשוקתם מתוך שבכולם הראשונותם, הטענות 6 מתוך 5 כאןהרי
 הרבה שטרחו ואע,פ - בסידורים דופי להטיל המדה על הפריזו מדיר, בכלשינוייהם
 העלימו - להגהותיהם מקורות למצוא לחמם ממרחק להביא מחופש חיפושלעשות

 סידורי אותם על הרביעית בטענה רק המקובלות. לנוסחאות סייעתא כלבשיטתיות
 נוסחאות אך - צדקו בזה וכירות., 1.עשרה עיקרים. עשרה .שלש שהדפיסוהספרדים

 קטנות רשיי באותיות נדפסו סידורים ובהרבה באו מקרוב דרשות נוסחאות הםאלה
 המקובלות הקבע מתפלות מקובל נוסח שיש במקום אך המגיהים. מעיני נמלטו כןועל

 הטענות חמשת דוגמת והמגיהים, הטתפללים בפי והשגורות הראשוניםחרורות

 ספור. א.ן במקומות שלמה במלאכת כמובא המשניות )יקוד דקדוק על הרבה ששקר12.
 שם. הטעמת בשאר לטפל כרי עוד להאריך מקום באן נאין13.



 ישראלאוררכב

 והפוך בה והפוך הנוסח בזכות להפוך נפשין למשכוני אנו חייבים בודאיהאחרות,
 הואר. ממנו הוא רק ואםבה,

 גירסא?1לאוקמי
 .לאוקמי הקונטרס מתוך לכל, ומובנות פשוטות אדרות דוגמאות נביאוהשתא

 מפני ישן להוציא הדעת על עלתה איך המראה, על ישתומם רואיהן וכלגירסא..
 : ממש בהם שאין כאלה והברקות המצאות סמך עלחרש

 .ולא- לשבח עלינועו.
 ודאי הא ישן.., כ"י בנוסח הוא כ-ה המונם. ככל גורלנו

 הוסיף .ועוד ניצחת.: .ראיה הוסיפו של עמ' שמואל. וב,ויען טפי, עדיף מבוררדלשוז
 מחובר לשבח עלינו שנוסח יראה שהמתבונן בע"פ, שליט-א הישיבה ראש הגאוןמרן

 לא'דון לשבח עלינו כיצד, תיבות, מארבע בנוי שבו משפט שכל הקדמוןבמשקל
 כמשפחות שמנו ולא הארצות, כגויי עשנו שלא בראשית, ליוצר גדולה לתתהכל,

 וריק, להבל משתחוים שהם המונם, ככל גורלנו ולא בהם, חלקנו שם שלאהאדמה,
 ממ.ה לפני משתחוים ואנחנו יושיע. לא אחת( כתיבה ,במקף אל-אלומתפללים
 ויוסד שמים נוטה שהוא: ואח-כ, זו(. בצורה בא ואינו הענין עיקר )זהוהקב"ה
 בקללה שיצאו ער הנאת מההברקה דעתם נתקררה ולא דרכו". יורה והאמתארץ,...
 ככל גורלו יהי המונם ככל וגורלנו דוקא לומר והמרעיש .והמתעקשנמרצת

 עכ.ל.המונם.....
 ככל-המונם גורלנו ולא בסדורם: הדפיסו עצמם שהם בצידםותשובתם

 תיבות, ג' אלא כאן אין וא,כ - בתנ.ך(... קמוצה "כל" כדרך מקף)עם
 בסמוך ושוב תיבות. ה' כאן ויש - מקף( )בלי יושיע לא אל אלומתפללים

 דוחקים שהם איך ראה גם ראה לבדה. -שהוא. מלת שמו שרירותיבאופן
 - ואיננה בה עברה רוח אשר הבל של בהברקה שינוייהם להעמידעצמם
 אשכנו בקהלות והמקובל הנהוג נוסח לסתור בידם שיעלה כדיוהכל
וספרד.

 מהנוסח לשנות טענה אינה טפי, ברורה לשון של הטענהועצם
 ארש לוח הקרמת עי' - ישראל תפוצות כל בכמעט גם המקובלהנהוג,
 להודות חייבים אנחנו לפיכך בפיסקא לרשב,ץ ההגדה ובפירוש ח'עמ'

 מהנוסח לשנות שלא ס.1 תקצ,א בשו"ע מרן פסק וכבר ולקלס.ולהלל...
 כמנהג ינקוט שכ"א סקי.ב המשנ,ב שם ופסק הביאור, להיטיבהמקובל
 דמרן, תכא על הסומכים הספרדים קדושות קבלות עוד ,ומהמקומו.
 שאפשר במקום מרובר שם והנה טועהן. אלא אינו המשנה רכלדפסק
 מה מבין שאינו עסקינן בשופטני אסו דירן בנידון אבל באמת,לטעות
 נחוש ואם איפכא. בתר ואויל הברור המובן לשבש ומתעקש מפיושמוציא

 הנ.ל. שמואל. שנ.ויען וה~ת~ליב "סת.יית דבי. בל על ישית נימים ~המן המקים א.ן4,.
 בנגרם. שהוטחו הכבדות מהטענות להתחמק שנ.סיבמה



רכג סופריםכינוס

 לא אל אל "ומתפללים לנוסח לחוש שיש כ.ש זה, בכנון בהבנהלטעות
 לא תוהו .אל לתקן להם והיה כפירה. ח"ו ממנו יובן שלא -יושיע.
 וכרומה.יושיע.

 מצוי .שהקב.ה הוא הראשון העיקר נוסח הספרדים, שבסידורי אמונה עיקריבי"ג
 הדפיסו: גירסא. וב,לאוקמיומשגיח..

 זו ואין שכיח, רז"ל ברברי פירושו .מצוי" כי כצ"ל, ומשגיח. נמצא שהקב"העת.
 ביסוד חלק פרק להרמב-ם המשניות בפירוש וכ"ח ח"ו נעדר שאיננו אלא מה,הכונה

 ע-ש אחר קדמון נמצא שהקב-ה י'( פרק היחוד )שער הלבבות ובחובותהראשון,
 שם שיש התורה מיסודי בפ"א הרמב-ם ומ-ש מקומות. בכמה וכן קנ,א(, איל)וסימניך

 משפה בזה שהושפע נראה ע"ש, 131' העולם עלקי הוא הזה המצוי וכו' ראשוןמצוי
 תבון אבן ר-ש וב-כ שם-, .שיש לשון על בב-מ מרן וכס-ש )מוג'וד(.הערבית
 ערבי מלשון מושפע הרמב-ם מקומות בכמה וכן ע"ש. נבוכים למורהבפתיחתו
 עכ.ל. ודו.ק. בהמצאו. בד-ה )מט:( יבטות רשיי וע'ואכמ.ל.

 תורה במשנה עצמו הרמב,ם לשון לסתור - עינינו למראה להאמיןקשה

 המשניות מפירוש לשונו לסתירת סייעתא ולהביא מערבית, שהושפעמפני
 מצפות ועינינו מערבית. תרגום הם ששניהם הלבבות וחוכותלהרמב,מ
 הקודש! לשון טהרת על מתוקנת תורה משנה של חדשה מהדוראשיוציאו

 במובן "מצוי. מצוי חז.ל אצל גם כי מעיקרה, מופרכת טענתוובאמת
 יטעון כאן שגם אלא - למצני" פרט "מצא ע"א מה בנזיר כגון"נמצא.
 נמשכת הויה שהוא -מצוי. שלשון והאמת מערבית, הושפעו חז"לשגם

 הזהב, בלשונו הרמב,ם בה בחר ולכן לענין מתאימה יותרותמידית,
 מקרה ררך על נמצא עבר לשון להתפרש שיכולה .נמצא. לשוןמשא"כ
 לשון יגדל בפיוט אך - ממושכת שאינה הווה לשון או הזמנים, מןבזמן

 עור. ואכמ.ל מציאותו". אל עת -ואין תיכף ביאר כי מתוקנת"נמצא"

 שטן. פי "חסום. הנכונה הגירסא שטן. פה חתוםסו.

 הגבורה. מפי המתנבא כמשה - נימוק שום בלי המוחזק הנוסח מגיהכאן
 ולא בכתב לא לסמ-ך תי,ו בין לטעות ספרד לבני אפשר שאי אלא עודולא

 שלשון ופשוטבמבטא.
 "חתום-

 אשכנז נוסח רוגמת סתימה לשון הוא
 .כדברי מקרא ובלשון ומקטרגינו.. משטינינו פיות .סתום מלכנובאבינו
הספר

 החתום-
 ע"ש טו,ג )ויקרא מזובו בשרו החתים או כט,יא(; )ישעיה

 תקצג עמ' ארש. .בלוח הארכתי .פה. במקום -פי. הגהת ובעניןברש.י(.
ע"ש.

 ריעו עליו ויגיד עבר, לשון והש כצ"ל, המקדש, בית חרב העולמים: רבוןבז.
 לשון דאילו התמיר. ובוטל ביהמ"ק חרב כבר בעונותינו ועתה ופירושו התמיד.ובוטל
 ע"א קל-ב דף כהן בתפלת מהרש"ך ודברו ודו-ק. לפעל השם להקדים הו"לביגוני

 עב.ל. ע.ש.תמוהים,
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 עצמו לדברי נאמן אינו הכותב והרב - .חרב. ניקוד לפסול ישכלומר
 המשכו-. את ללא ה' וכבוד עבר... בלשון משקלים -שלשה טה בסי'שכתב
 במכלול גם כתב )כאשר הנ"ל ללא משקל על הוא עבר בלשון חךבהרי

 עוד וראה הוא(. ופשוט פג סי' ב' חלק ארש ובלוח ע.ב ב' דףלרד-ק
 "ולפי הדפיסו: עצמם הם דורש, וראש שבת מוסף יצרת,שבאתה
 כבוד ונטל יקרנו וגלה מקדשנו ושטם עירנו חרבה או,א ה' לפניךשחטאנו
 שמם שבאה אלא הנ.ל, לתפלה ממש דומה 11 לשון הרי - חיינו.מבית

 אלא עוד ולא להגיה, מקומ שאין הרי - בציר.י חרב במקוםבציר-י
 שמיעץ כמו כלל, קיימת אינה סךב של עבר לשון בפת.ח לדבשצורת

 בפת.ח. ססץ בעבר לומר אפשראי

 כנוסח המתבונן נאמת אך עבר, לשון שצ,ל הנחתו לפי זהזבל
 אדרי דאדרבא, יראה התמיד", ובטל הטקדש בית חרב בעוגותינו-ועתה
 עתה ער המקרש בית חורבן דמאז והיינו - הווה לשון מתאימה-ועתה"
 בעבר פעמי חד מעשה היה התמיד- -ובוטל אבל בדורבנו, עומרהמקדש
 הקריבו. לא שוב שבוטל ומאז בתמוז, עשרבשבעה

 שכן שאע,פ טענה, אינה הפעל קודם השם הווה שבלשון טענתוגם
 גדול באשרי; כגון במקראי, כהיפך נמצאים רבים מ.מ רוב, ע"פהוא
 - ה' שומר ה', קרוב ה' צדיק ה', סומך לכל, ה' טוב ה', ורחום חנוןה',

 "חרב" וכן הווה. כפעל המשמש תואר או השם, לפני הווה פעלבולם
 או בינוני פעל שפיר הוי שבכאן שררב הרי כתואר. אלא בא לאבמקרא
תואר.

 חדשה. מלה והמציא שיבוש, גבו על בשיבוש ונסתבך לתקן, שבאהרי

 יצאוי. כולו הכלל על ללמד אלא יצאו עצמם על ללמד לא הללו דוגמאותהנה
 - משתבש לא המקובל כנוסח דאמר שמאן מקומות בכמה כתב הנ"ל, דוגמאותומלבד
 נפש. ב,יריד וכן הסידורי. בפנים המפורסם מהנוסח מלשנות נמנע לאואעפ,כ

 ריסלרארף מרדכי רבי כתב וכבר החררים'י. בעל המחבר הרב נוסח עלהתחכם
 .וכבר הקדמתו: בסוף בהסכמתו( ביהודה הנודע עליו העיד כאשר בזמנו הדור)מגדולי
 אין וכן טסי. דמוכח בטעות לא אם נוסחה שים לשנות שאין ז-ל הראשוניםהזהירו
 בדוחק אפילו לקיימו שאפשר כל ישנות הנוסחאות מן לזוז ואין בזה להםלשמוע

 לרוב. כן שמצינן חיי בלשנן וכיש5י.

 ארש לוח בסוף במפתחות עי' - צג סח. גי. נ. ב'. א'. ס.' מסימניו: כמה בענין ~אציין,1.
 אוצרנו.מהדורת
 שיין ניקור בענין נח סי' העולמים.. -חי בנוסך מ' סי' אפשר.. .אי בנוסח ב' בסי' במן17.
 קודש.. בשבת פלוני יום -היום בניסח עד וסי.שאתה.
 בסי' כמ11כר המדבר יד בחב צילום שראה אעם - ידירותך. לו תערב .כי תיקן ט' ובסי'ר1.

 דמחבר. של הפשוטה .טעותו- לתקן הצליחו לא ברורות חבמי המחבר. זמן מא1 שנה מאות ובד'י'.
 1ה. בענין להאריך המקום באן ואין ח'. דף לרר.ק במכלולועי'



רכה סוחריםכינוס

 תשובת פי על שיח עמ' שמואל בויען ולמעשה להלכה עצמם הם כתבו וכןגדול.,
 מנהג לשנות שלא בדוחק ליישב יש אם טעות שהיא שנראה "שמע"פרש.י:

 לעשות-, ראוי כןהקדמונים,

 שנעלמה והביקורת הגדלות זהו האם - עיניו למראה הקורא שישפוט בזה דיהנה
 ניתן כאלה נימוקים ע"י והאם - רבים דורות במשך לה צפינו  שבה הגדוליםמעיני
 הקדמוניות, הנוסחאות נגר יד בהנף הסדורים נוסחאות ולהגיה וחמורות קלותלפסוק
 במה להתגדר השמים מן לו הניחו שמקום הצטדקותם, דברי נאמנו לא גםובאמת
 הגדולים ההרים בין ראשו מלהכניס נמנע לא גם שהרי - הדורות גדולי הרגישושלא
 - ומקדם'י מא1 ספרר בקהלות המפורסם המנהג לשנות הלכה לדבר עצמוותקע
 של אחרות נקודות על עוד והארכנו בפת.ח. העולמים. "חי ניקור בענין מ' בסי'כגון
 תפלותינו שלשון לדעת הראגו ובפרט - בהערה תקצג עמ' ארש. ב.לוד הגהתםדרכי
 ע.ש. ותרגום. תלמוד משנה, מקרא, בלשון בלול - מבבל חז-ל בלשון אתנועלתה

 דהגם אענה ואני י': סי' אומץ יוסף בספרו הרחיד"א מרן דכתב מאי חזיופוק
 מה על להם ויש תיבות או תיבה איזה ומשנין מוסיפין או גורעין דמשכחתדזימגין
 על כח בסי' רוכל אבקת ספר הוא מעתה חדשות בתשובות מרן וכמ"ששיסמיכו
 השם אנא שכתבו שהפוסקים לומר "יש וז-ל בשם אנא או השם אנאקרואת
 והתוספתא חגי ר' דברי ולדחות נתכוונו כן שיאמרו הלכה למסוקלא

 כתבו שהם ואע-פ בדבר איסור שאין ביון הלכה בפסק תלוי זהשאיז
 בידו.. הרשות חגי כרבו בשם אנא לותר שירצה מי השם אנאשיאמר
 בקונטריס עני אני כמ"ש תיבות או תיבה איזה לשנות רשות דיש מזבח ומכאןעכ"ל.
 התדיריות התיבות לשנות שרוצים שלנו נידון מ"מ באריכות, ע-ש ז' סי' עיןטוב

 וכל מורגש שינוי נקויתן ולשנות וטף ונשיט אנשים ישראל המון כל בפיוהמורגלות
 משתררים והם ואיטלולא חוכא הדבר ונעשה אבתרייהו מרננו ירננ"ו יחדו מקצההעם
 ידעו לא במדב"ר טעו ורבניהם וחכמיהם המה ישראל שכל פיהם ומערו השתוררגם

 ומזלזלים חרשות עושי הקצ"ף בנקודו-ת דקטעו הוא איזהו ודאי הא התיבות.לקרוא
 ותורתו... ה' לכבוד ולכופם דעתם לבטל ויש ישראל רבבותלאלפי

 המגיהים ביר הוא שגגה סג-ל .ואמהר-י 11.ל: כתב כפור יום בתפלותובמהרי.ל
 את טלא אם וגם טהטגיח, יותר גדול הוה "וא הטסדו שמא הצבת של הסתריםאת
 דברים ודוקא סוף ועד מראש הספר כל להגיה רוצה אז סרר שום להגיהלבו

 ליה חלילה פלוגתא בהון דאית דברים אבל טעותם, לכל וידועפשוטים
 לפי מבחוץ לותר לשונו על מרגיל היה אך מהם אחד שום מליבוהלהגיה
 עכ.ל. בספר." לכתבו ולא לוהנראה

 הכל, בפי ומפורסמות ושגורות ידועות שאינן בתיבות שרק ערול, כלל למרנוהרי

 מעולם. אשר לשונם שינן שלא ידאו כולן וכלל על ~ללמד דבלל. מן שיצאו מ.ח.רים רז,11.



 ישראלאוררכו

 שיש לטעון מקום יש בזה סופר, טעיות בהן שנפלו לתלות דין לבעל פה פתחוןשיש
 גם אבל לעיל. שהבאנו הנידונים כל כמעט להוציא - שונים שיקולים ע"פ טעותכאן

 הראוי יבוא אם וגם ויטול. יבוא השם את ליטול הבא כל לא להגיה שניתןבמקום
 אנו אין הישן הנוסה ליישב שאפשר כל - דעתו שיקול ע-פ ויגיה איצטלא,לאותו

 לו. לשמוענזקקים
 שער לסוף קרוב בהערותיו, מקורם משינוייהם שהרבה ביבורים, לחם בעלוהנה

 כתב: וכעריצך, נקדישך נמליכך ניקוד לדחות שהאריך אחרי ע.ב(, ל' )דףהבינוים

 תפלתו בסרור להגיה לו צריך המקרא בלשון לדבר שהרוצה שהנכון העולה.והבלל
 בסגול או בשוא לו הקורמת והאות בקם-ץ הכינוי כ.ף והפעלים והמלות השמותבכל

 ולא עצמו לבין בינו הדבר יהיה אך בהמשך. אם בהעמדה אם שהוא מה לפיכ"מ
 עין והעלימו כבודו את המרו ובזה עכ.ל. דרכו., לבטח ילך ואז כלל זה עליתקוטט

 אצל רבות קטטות גרמו ואכן - בפרהסיא שינוייהם ומעשים ועושיםמאזהרתו,
 דיסלדארף מרדכי רבי שכתב מה סדורם על ושייך לי. שהעידו כפיהמתפללים
 הנעשים ומן שלו תטלה סידור מתוך כלל להתפלל ראוי ואין לג: סי' סוףבהשגותיו
 תתרבינה ולא במקרה רק הטעיות שנימס סידור מתוך להתפלל מוטב כיבמתכונתו.

 מאור. לרוב בבוננה שהטעה בסמרו כמוכ"כ

 על להתחבם שחשבו אנשים לעולמים היה וכבר השמש, תחת חדש כל שאיןהרי
 לוח בספר באורך עי' פשוטות. בטעיות פעם אחר פעם ונכשלו הסדורים,נוסחאות

 לאיש, פנים נשא שלא יותר, הרבה גרוע .המדוייק- הסידור אך מחרש. שיצאארש
 ולא היו שלא חדשות נוסחאות מלהמציא דת ולא ומורגשים. גדולים בשינוייםאפילו

 אחד על רב מעשה שמענו וכבר לבקעה. והרכסים למישור העקוב והיה -נבראו

 המדרש. מבית המדוייק. .הסידור להוציא שצוה דרורמגדולי

 1' ן "4יי,,4"1,,%"י",%ש"י"1"םוש%ןשיפי"שייי,'י ,,, 1"144ש ש4"א11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,
 "4",י, ל"א % "ש ליי"ש 4* "י4,4"] 4יע 1,,י4,מ,,י

 שיש ,ש, ים" י" תש, שי שן חחא שנף ,שי,,"יש "4", "114 ", יתש "4י שיג "" ,שיי"* '1"4 *" "444""" 41"



רכז סופריםנימס

 מבייער הירש דודהרב
 פארקבארא

 נאמרה למי יין שתוייפרשת
 נאמרה למי יין שתויי פרשת בנידוז  הראשונים שיטות שלש נבארבעזהשי-ת

והמסתעף
 ח(, י, )ויקרא תשת אל ושכר יין א( אהרן אל ה' וידבר בתורה נאמרה פעמיםב'

 כהונה. מתנות של פרשה שוהו יח,ח( )במדבר תרומתי משמרת לך נתתי הנה ואניב(
 אתה ב( בז(. ד, )שמות משה לקראת לך א( אהרן אל ה' ויאמר בתורה נאמרהוג,פ
 תנחל לא בארצם ג( א(. יח, )במדבר המקדש עון את תשאו אתך אביך וביתובניך
 כ(. יח,)שם

 מתו לא אחי אהרן )משה( לו אמר אהרן בני שמתו כיון :( )קטו בזבחיםגרסינן
 שתק הם המקום ידועי שבניו אהרן שידע כיון הקב.ה של שמו להקריש אלאבניך
 ע.כ. אהרן וידום שנאמר שתיקתו, על שכרוקיבל

 ובויק"ר אדר:, קיבל שכר מה פירש ולא סתם אך כהנים, בתורת מקורו ,הולשון
 מפרש השכר וקבל ששתק הרי שנאמר, ר.ה רש.י ועל פרשוהו, ב'( פסקא יב)פרשה
 יין שתויי פרשת ענין אותו אחרי שנאמר הדיבור אליו ונתייחד וכה כך שמתוךבב"ר
 ע.כ. אהרן אלא משה דיבור באותו הוזכרולא

 התוספותשיטת
 בפרשת רכתיב הריבור אצלו נתייחד וכה שבשכר בתו,כ תניא וקיבל: תוד,ה11.ל

 דריש דבספרי ותימה משה. אל כתיב ולא אהרן אל ה' וידבר תשת אל ושכריין
 אני שומע אהרן, אל וידבר כהונה( מתנות )בפרשת דכתיב אהא קראבפרשת
 הא השרופים, מחתות בפרשת לו משה ביד ה' דיבר כאשר ת.ל אהרן אלשהדיבור
 אהרן אל דכתיב הא נתייחד קורא זה ושמא לאהרן? שיאמר למשה שהדיבורלמדנו
 יש ומזה המהרש,א וז.ל ע.כ. ישראל, לבני שיאמר ולא לאהרן( יאמרם שמשה)פי'

 הריבור עמו שנתייחד שתיקתו על קיבל שכר מה )שכתב( בחומש פירש"יליישב
 לבני שיאמר ולא לבדו משה מפי לו שנאמר יין( שתויי פרשת לבדו לו)שנאמרה
 ע.כ.ישראל

 שני ונאמרו הואיל אמרו ישמעאל ר' משום : וו-ל אחרי פ' ריש בתו.כ אמרווכן
 מות אחרי משה אל ה' וידבר שנאמר )פי' סתום ואדר פתוח אחד זה בצד זהדברות
 ואל אחיך אהרן אל דבר משה אל ה' ויאמר וימותו, ה' לפני בקרבתם אהרן בנישני
 שאינו סתום הוא - מות אחרי - הראשונה האמירה וגו'. הקורש אל עת בכליבוא

 פתור, דיבור הוא - ה' ויאמר - השני' והאמירה משה, אל ה' דיבר מהמפורש
 על פתוח אמוד הקודש(, אל עת בכל יבא דאל היתה שהדיבור שםשמסורס
 אף אהרן( אל דבר למשה אמר )שה' לאהרן שיאמר משה ביד ריבר פתוח מההסתום,
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 שהוא )האמירה זה ואיזה הקורש ביאת על לאהרן שיאמר משה ביד דיברסתום
 אשר השריפה את יבכו ישראל בית כל ואחיכם שנאמר ושבר יין של דיבורסתום(

 בדעת נקטו שהתוס' הרי : ע"כ תשת, אל ושכר יין לאמר אהרן אל ה' וידבר ה'שרף
 נאמרה יין שתויי שפרשת אהרן, וידם עה.פ ובויק"ר בהתו,כ כן ולמדו ישמעאלר'

 לאהרן. שיאמרםלמשה

 הרמב"ןשיטת

 על בפירושו 11.ל ה'. מפי לאהרן נאמרה יין שתויין שפרשת הרמב.ן דעתאך
 א'(: טז, )ויקרא אחרי: פ' רישהתורה

 ב( שמיני, בפ' הנאמר תשת אל ושכר יין וא( האלה; המצות שתי שהיווהקרוב,

 המחרת ביום אחריז, פ' ריש שהיא הקודש אל עת בכל יבוא ואל אחיך אהרן אלדבר
 ל:( )שבת עצבות מתוך שורה הקודש רוח ואין היה, אונן ביום בו כילמיתתם,

 היום ובאותו נאמר( למחרת ובודאי היה, אונן )והוא היה, לאהרן הדבור היין,ואזהרת
 עכ.ל. למשה אחרי( רריש )הפ' המצוה זאת גםהיתה

 מצרים בארץ אהרן ואל משה אל ה' ויאמר וז"ל: בא פ' ריש ממכילתאויסודו
 דבר ביום ויהי 1'( )שמות אומר בשהוא ולמשה, לאהרן הדבר שהיה אני שומעלאמר.

 אהרן ואל משה אל לומר תלמוד מה א"כ לאהרן, ולא הדבר היה למשה משה, אלה'
 היה כך רענן( זית - לרברות ראוי )פי' לדברות כלל משה שהיה שכשם מלמדאלא
 ממעט נמצא משה. של כבורו מפני עמו מדבר היה לא מה ומפני לרברות, כללאהרן

 שאפשר. שאי( הגר.א )גירסת מפני מקומות משלשה חוץ שבתורה הדברות מכלאהרן

 מהם. אחר הוא יין שתויי פ' ולהרמב.ן לאהרן הי' שהדיבור מקומות ג' שישהרי

 המצות שרשי בסטר הרמב"ןדברי

 והנה 11.ל: פרענקל( ש. הוצאת י,ז )רף א' שורש המצות שרשי בספר כתבוכן

 נאמרו לאהרן אלא בסיני למשה נאמרו ולא רבות מצוות ובהן בתורה פרשיותשתי
 פ' עכ.ל. כהונה ומתנות ולוי' כהונה משמורות ופ' יין שתויי פרשת בסיני,ולא

 שנאמר משמורות לי' וקרי וגו', אביך ובית ובניך אתה א( יח, )במדבר היינומשמורות
 יח, )במדבר היינו כהונה מתנות פ' וגו'. האוהל כל ומשמרת משמרתך ושמרו )ג'(שם
 וגו'. תרומותי משמרת את לך נתתי הנה ואניח'(

 תנחל לא בארצם אהרן אל ה' ויאמר פ' גם הרמב,ן מנה לא למה יקשהולכאורה
 "שתי בזה,ל: שכתב כלום, יקשה לא הרמב.ן בלשון כשנרייק אבל כ(? יח,)שם

 יין, שתויי א( פרשיות: שלש מונה הוא הרי וכשפורטם רבות., מצוות ובהןפרשיות
 שתים? שהם כתוב והאיך שלש, לך הרי כהונה, מתנות ג( כהונה, משמרותב(

 תיכף הנאמר כהונה ומתנות ולויה, כהונה משמרות מנה שהרמב.ן צ"לוע.כ
 אחר תיכף הנאמר תנחל לא בארצם פ' גם בזה נכלל שוב וא,כ פרשה, לחדאאחריו,

 וא.ש. כהונה, מתנותפרשת



רכס סופריםכינוס

 מפי זו פרשה שנאמרה כפשוטו, אהרן וידם עה.פ והויק.ר התו.ב יפרשוהרמב.ן
 הנ"ל במכילתא וכמו,ש למשה, נאמרה התורה שכל קרח פ' בספרי וכמו-ש לאהרן,ה'

 מתנות פ' ולוי', כהונה משמרות יין, שתויי פ' : לאהרן שנאמרה פרשיות מג' חוץשזהו
 אחד על וצ,ל ג', רק מנה והמכילתא פרשיות, ד' והם תנחל. לא בארצם ופ'כהונה
 זה שנאמרו תנחל, לא בארצם כהונה, מתנות ובניך, אתה : יח שבבמדבר פרשיותמהג'
 ה' ויאמר שנאמר שבמקום הרמב.ן וכדעת וצ.ע. לשתים מנאן שהמכילתא זהאחר
 אתה פ' על א'( יח, )במדבר הספרי כתב ה', מפי לאהרן הפרשה נאמרה אהרןאל

 דפרשתא( הילפותא ששייך למי )פי' מסור שהדבר למי אומר ישמעאל ר' : וז.לובניך
 שכתב הנ"ל אחרי ריש כהתו,כ דלא ושיטתי' ה'(: מפי הדיבור בא לו )פי' הזהיראוהו
 לאהרן. שיאמר למשה נאמר יין שתויידפ'

 הטכילתא דברי בסי' התוס'שוטת
 רק לאהרן הדיבור בא שלא למשה נאמרה התורה שכל כהספרי התוס' דעתוהנה
 במכילתא אך לאהרן, מיוחד באופן שיאמרם למשה הדיבור שהגיע היינו לו,נתייחדה

 מקימותו הג' איה קשה התוס' לשיטת וא,כ לאהרן, הדיבור נאמרה מקומות שבג'כתב
 אליו, ה' וידבר משה אל ויקרא וו-ל: ד( )ויקרא בספרא מ"ש נקדים העניןולהבין

 למשה בתורה נאמרו דברות י.ג בתירא בן יהודה ר' אמר אהרן, את למעטאליו
 י"ג וכנגדןולאהרן.

 מעוטיי
 לאהרן. שיאמר למשה אלא נאמר לאהרן שלא ללמדך

 הית והולך מונה והספראע"כ:
 מעוטיי

 ותוכן הברייתא מבאר שם ובמלבי,ם עיי.ש.
 ה' וידבר שנאמר במקום היינו לאהרן, נאמר שלא הדברות ממעט שבספרא הםדבריו
 ב' ועור שם(, בפרטיות כתבם )והמלבי,ם מקומות, י"א שהם אהרן ואל משהאל

 י"ג הכל סך כהונה, מתנות ופ' יין שתויי פ' היינו אהרן, אל ה' וידבר שנאמרמקומות
 לאהרן, שיאמר למשה נאמרה שהדיבור ללמדך מיעוטין הי"ג באו וכנגדןמקומות.

 שנאמר במקום וכן מקומות, ו' שהן אהרן ואל משה אל ה' ויאמר שנאמר במקוםאבל
 ובניך אחד כ,(, ד', )שמות משה לקראה לך אלו: מקומות י שדם אהרן אל ה'ויאמר
 אהרן, אל ה' דיבר כ'(, יח, )במדבר תנחל לא בארצם א'(, יח, )במדבר אביךובית

 שהוא דיבור בלשון רק ה', מפי הדיבור אליו בא בהכרח נביא שהיה כיוןשהרי
 כי דבריו ושמעו באורך, )עיי,ש אהרן. אל ה' דיבר לא בזה יותר, גדולהמדריגה
נעמו(.

 לי' סבירא לאהרן שיאמרנה למשה נאמרה יין שתויי שפ' שכתבו בזבחיםוהתוס'
 מזו, ויתירה .וידבר., נאמר יין שתויי ובפ' המלביים, שפירשה כמו הספראבפשט
 בפרשת לו משה ביר ה' דיבר כאשר 11.ל: שם שכתוב קרח פ' מספרי כן רייקורהתוס'
 שבמקום היינו ע"כ, לאהרן שיאמר למשה .שהדיבור. למדנו הא השרופיםמדתות
 אמירה שנאמר במקום אבל לאהרן, שיאמרנה למשה הפרשה נאמרה דיבורשנאמר
 כהמלבי,ם ס,ל לא הרמב,ן )אבל דברינו. בהמשך שיבואר כמו לאהרן ה' ריברשפיר
 ובהכרח כנ"ל, נאמרה ה' מפי לאהרן יין שתויי שפר' ס,ל הספרא,שהרי דבריבפשט
 הספרא(. בדברי אחר פי'ילמוד

 ואל משה אל ה' ויאמר עה,פ כתב לעיל( )שהבאנו בא פ' ריש המכילתאאבל



 ישראלאורדל

 מפני מקומות מג' חוץ שבתורה דברות מכל אהרן ממעט נמצא מצרים, בארץאהרן
 ואל משה אל ה' ויאמר שנאמר מקומות מששה אהרן שממעט והיינו ע.כ. אפשרשאי

 ג"כ המכילתא ומוסיף וידבר שנאמר מקום מכל אהרן ממעט שהספרא נמצאאהרן.

 אהרן. ואל משה אל ה' ויאמר שנאמר מקומותהששה

 שהן א(, יח, )במדבר הספרי על בביאורו המלבי.ם כתב מקומות, מג' חוץומש-כ
 כ"כ יין, ושתויי תנחל, לא בארצם ובניך, אתה ; אהרן אל ה' ויאמר שנאמר מקומותג'

 לך במקומו צ-ל ולכאורה ויאמרו יין בשתויי נאמר לא שהרי צ.ע אבלהמלבי.ם.
 פשוט י-ל לאהרן, שנאמר משה, לקראת לך הרמב,ן מנה שלא )ומה משה.לקראת
 שנקטו התוס' לשיטת צ.ל וכן דברים(. סיפור רק בתורה הלכות של פרשהשאינו
 ומתנות יין שתויי אהרן אל ה' וידבר שנאמר במקום שאפי' קרח פ' הספריכפשט
 והג' להמלבי.ם. )ר( בספרא וכש-כ לאהרן שיאמר למשה שנאמר הפ' ג"ככהונה,

 אל ה' ויאמר בה שנאמר המלביים שכתב אותן שהן צ"ל המכילתא, שכתבמקומות

אהרן.

 התוס' שיטת ל"י בהמכילתא נוסףפירוש

 בשלשה פ' 11.ל: כתב תשנע( )ירושלים מכתיי המכילתא על הגר,א בביאוריאך
 מועד. ובאוהל ובסיני במצרים והם ואהרן משה עם הדיבור היה כלולותמקומות

 כי בלבד לאהרן )ל(ןנ[אמר שלא אפשר שאי מקומות מג' חוץ אהרן נתמעטומכולן
 המדברה משה לקראה לך אהרן אל ה' ויאמר מקומות: הג' הן ואלו נאמר לאהרןע"כ

 ויקרא ר'(, יב, )במדבר מרים ואל אהרן ואל משה אל פתאום ה' ויאמר כ1(, ר,)שמות
 ב' לנו הרי התוס' בשיטת ג-כ י"ל ו1ה ע.כ. ה'(. יב, )שם שניהם ויצאו ומריםאהרן

 הגר.א. ושיטת מלביים שיטת התגס, בשיטתדרכים

 א"א ודבריו מקומות הג' בבאור אחר באופן דרך המכילתא על רענן)ובנית

 הרמב.ן(. ולשיטת התוס' לשיטתלהולמתן

 הגר"א מירוש מתאים יותר המכילתאבלשון

 מתאים יותר אפשר. שאי מפני מקומות משלשה .חוץ שכתב המכילתאולשון

 שיאמר למשה שנאמר אופן בשום לפרש א"א מקומות ג' שבאותן הגר.א, פי'לפי
 ה' ויאמר וכן שם, היה לא ומשה משה לקראת לך לאהרן אמר ה' שהרילאהרן,

 , מספרי ומקורו רש.י כתב וגו' שלשתכם צאו מרים ואל אהרן ואל משה אלפתאום
 שבא הרי ע.כ. לשמוע ולאוזן לומר לפה ש.א מה אחד בדיבור נקרו ששלשתןמגיד

 שניהם ויצאו ומרים אהרן ויקרא השלישי, במקום ובן ה'. מפי ולמרים לאהרןהדיבור
 הדיבור. בא ומרים שלאהרן הרי וכו', ממשה והפרידו משכן מה ומפני רש.י כתבוגו'

 אפשר הלוא ובניך אתה ופרשת תנחל, לא בארצם פרשת שמונה להמלבי,םמשא"כ
 לאהרן. שיאמרם למשהשנאמר



רלא סופריםכינוס

 תנחל לא ובארצם ובניך, אתה של הפרשיות על הגר"אדעת

 ג.כ נאמרו תנחל לא ובארצם ובניך אתה של שהפרשיות נמצא הגר-אולדעת
 ה' ויאמר שנאמר שבכ"מ שכתב המכילתא בדרש נכלל וזה לאהרן. שיאמרםלמשה
 גם כולל זה ולהגר.א לאהרן, שיאמרם למשה שנאמר הכוונה אהרן ואל משהאל

 אפשר. שאי מקומות מג' חוץ אהרן אל ה' ויאמר שנאמרהפרשיות

 מרים אל ויקרא ה', ויאמר הפסוקים, טיר171 המלבי"םלשיטת
 שמנה מקומות ב' אותן המכילתא מנה לא למה טעם ליחן ישולהמלבי,ם

 תיבת משום מנה לא וגו' אהרן ואל משה אל פתאום ה' שויאמר וי"להגר"א?
 המסורה מנאה לא שלכך )ד( הספרא בפי' המלבי.ם )כ"כ ביניהם, המפסיק'פתאום'

 אהרן(. ואל משה אל ה' ויאמר שנאמר מקומוה ששהבין

 דורש שבאמירות י"ל שניהם, ויצאו ומרים אהרן ויקרא הגר.א שמנה הג'ומקום
 : ויקרא שנאמר ממקום מביא ולאהמכילתא

 המלבי-ם לדרךיתירותא
 פ' ריש בספרא א( ; ישמעאל ר' משום מימרות תרי דברינו בהמשך הבאנווהנה

 בספרי ב( לאהרן. שיאמר למשה נאמרה יין שתויי שפ' ממורש על סתום ילמוד -אחרי
 מסור שהדבר למי - המקדש עון תשאו ובניך אתה אהרן אל ה' ויאמר בפ' קרחפ'

 דוחה אמנם רספרי, ר.י כהאי נקט והרמב,ן לאהרן. זו פרשה נאמרה ולכך הזהיראותו
 יין שתויי שפ' ס.ל בזבחים והתוס' נאמרה, לאהרן יין שתויי שפ' דס,ל רספראהא

 בתוס' נלמור ואם ריי, בשם דהספרא כסך נקטו הרי לאהרן, שיאמר למשהנאמרה
 למשה נאמרה ובניך אותה שפ' ס.ל הרי מקומות. מג' .חוץ המכילתא בפי'כהגר,א
 יתירותא מצינו וכאן לאהרן, נאמרה ובניך אתה שפ' ריי בשם דספרי הך רוחיןנמצאו
 לאהרן שנאמרה פרשיות מהשלש הוא ובניך אתה שפרשת שס,ל המלבייםלשיטת
 ודו.ק. לאחדים והיו ישמעאל דר' מימרות תרי התוס' לשיטת שפיר מקייםנמצא

 רש"ישיטת
 קיבל י"ג(, )ויקרא אהרן וידם עה.פ רשיי כתב החומש בפי' רשיי, שיטת נחזהועתה

 שתויי פרשת לברו לו שנאמרה הדיבור עמו שנתייחד קיבל שכר ומה שתיקתו עלשכר
 שנאמר בחומש רשיי שכוונת בזבחים התוס' על המהרש,א מש"כ הבאנו ובבר ע.כ.יין

 התוס'. קושיית לרש.י יקשה שאל"כ נתייחד קורא וזה לאהרן שיאמרם במיוחדלמשה

 אמירה על רש"ישיטת
 כתב וגו', לכם הזה החודש אהרן ואל משה אל ה' ויאמר א'( יב, )שמות באבפ'
 ראשונה במצוה זה כבוד לו חלק כמשה במופתים וטרח עשה שאהרן בשבילרשיי
 בכל שבתב לעיל( )שהבאנו המכילתא כדברי שלא וזהו ע"כ. בדיבור משה עםשכללו
 לאהרן. ולא הריבור היה .למשה אהרן ואל משה אל ה' ויאמר שנאמר מקומותששה
 מהספרא הם רשיי דברי שיסוד ביאר אהרן שערי ובספר רש-י? לדברי המקורואיה



 ישראלאוררלב

 רק הוא דיבור שנאמר מקום שכל שדורש לעיל(, המובא המלביים דברי )עפ"י)ד(
 ולכך לאהרן, גם הדיבור הגיע אהרן. .אל באמירה שנאמר במקומות אבללמשה,
 נמי לאהרן הדיבור שנאמרה אהרן, ואל משה אל ה' ויאמר שנאמר כאן רש"יכתב
 הדיבור שהגיע לבד אהרן אל ה' ויאמר שנאמר במקום כ"ש ולפי-ז כהמכילתא.ודלא
 ה'. מפילאהרן

 רש"י לדעתקשיא
 רש-י כתב א'( יח, )במדבר ובניך אתה אהרן אל ה' ויאמר דבפרשת קשהאך
 מהספרי מקורו זה ולשון ע.כ. ישראל תקנת על להזהירו לאהרן שיאמר אמרלמשה
 וידבר שם וכתוב ובניך, אתה פ' אחר תיכף הכתובה בהונה מתנות פרשת עלשדורש

 לאדרן הדיבור שהיה אני שומע הספרי כתב ועת 1ג1' נתתי הנה ואני אהרן אלה'
 שהדיבור למרנו הא ה'(, יז, )במדבר לו ה' דיבר כאשר וגו' ישראל לבני זכרוןת"ל

 בה שנאמר הקודמת לפרשה זה לימוד מקרים ורשיי ע.כ. לאהרן שיאמרלמשה
 ה'. מפי זו פרשה כלל שמע לא שאהרן וכתב אהרן אל ה'ויאמר

 ארי' הגור דברי עשיתירוץ

 להקרים לרשיי מנ.ל שהקשה הראים קושיית לתרץ ארי' הגור במש,כ יובןאך
 לכותבה הספרי איחר למה הספרי בשיטת הוא נכון אם קדומה לפרשה הספרידרשת
 בפ' רש"י כוונת שאין ארי' הגור ותירוץ ראשונה, לפרשה כתבה ולא שני'בפרשה

 הציווי שהוא ובניך אתה שפ' הכריח רש.י רק הספרי דברי להביא ובניךאתה
 למשה, ע"כ נאמרה זרים אליהם יגיעו שלא הקורש משמרת את ישמרושהכהנים

 הן זו, פרשה קודם שנאמרה משה אל ישראל בני תלונת על תשובה הוא 11שפרשה
 השיבן. משה ובודאי בז(. יז, )שם וגו' ימות ה' משכן אל הקרב כל אבדנו כולנוגוענו

 וזה לישראל, שיאמרם כדי ה' מפי למשה נאמרה ובניך אתה שפ' רשיי הוכיחומזה
 ישראל, תקנת על להזהירו לאצרן שיאמר אמר למשה שכתב רשיי בדברימדויק

 מדובר שהלוא לאהרן, שיאמרנה למשה נאמרה זו שפרשה ההכרח לבאר באורש.י

 אבדנו. כולנו גוענו הן תלונתם על לישראל כתשובה באה והוא ישראל תקנת עלכאן

 ויאמר שנאמר שבמקום בא, בפ' במש,כ רשיי דשיטת דבריו רואי אחריויבואר
 שנאמר שבמקום וכיש משה כמו ה' מפי ג.כ אהרן שמע אהרן ואל משה אלה'

 מהמשך מוכרח דהתם ובניך אתה פ' ושאני ה' מפי אהרן שמע אהרן אל ה'ויאמר
 וא"ש: למשה שנאמרההפסוקים
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 ישראלאוררלד

 לב לעציךמ~1-
 חיזוק הצריכים הלכה כעניניהערות

 ברשתה נהנה שאש בבגד שדב בימי11ת
 אלא למעשה להלכה אינו זה)מאמר

 בלבד[ הלומדים רעתלהעיר
 חיוב דלית כתיב ב' ס-א נרהבתוס'
 מלבישתו, נהנה אינו אם ציציתלבישת
 דלפי"1 זצ"ל ריסקין מהגרש-מושמעתי
 ומצטערים ומתענים ציציתהלובשים
 טובא, וחם קופחת כשהשמש כגוןבלבישתפ,

 דאמרו ואף ציצית, ללבוש חייבדאינו
 שאינו מי על קוב"ה קפיר דריתחאדבעידנא
 החוס' כתבו הא א'( מ"א )מנחות ציציתלובש
 ופוטר כנפות ד' להמעגל דהוא ב,( ב')ערכין
 וכיום ומאחר אפשר אולם מציצית. הבגדאת
 בחו, הציצית חוטי עם לילך העולםנהגו

 לא אם ואף כבגד, חשיב אזי המשנ"ב,כמש"כ
 דלגב.1 מפופ בציציה חייב מלבישתונהנה
הוי

 חל-

 עם לילך להנוהגים וב"ש מבגדיו.
 דחשוב דודאי לחולצתם מחוץ כנפות ד'בגד

בחל-

 חליפות עפ ההולכים אך ממלבושיהם.
 שציציותיהם וכרוי, כולו היום כמשךארוכות

 הנוהגים המזרח עדות בני אומוסתרות,
 פטורים הקבלה, ע"פ הציצית פתילילהסתיר
 עכ.ד. כנ-ל,מציצית
 כ"כ( )ש"ג תשובה בשערי מצינואמנם

 שהציצית בספרי ארז"ל ציצית מצות ועלוז-ל:
 למען מ( סו, )במדבר שנאמר קרושה,מוספת
 קדושים והייתם מצותי כל את ועשיתםתזכרו

 על זולתי ציצית מצות אין כי ואע"פלאלקיכם.
 אין ואם כנפות ארבע לו אשר בגד לו שישמי
 כי ארז-ל מ"מ לקנותו, חייב אינו כזה בגדלו

 לא אשר דבר על כצרה לעתות יענשעונש
 סככ לבעבור ושכרה המצוה יופי כלבבוחמד
 לו שיש בגד לו ולקחת עליו חיובה דברפני
 עכ"ל. כנפיו. על ציצית בו לשעות כנפותד'

 לבש שלא באופן גם ע-ז דנענשין דס"לוחזי'
 ולא כנפותד'

 ר-

 הד"צ. שעיגל באופן
 שהיו בימיהם דדוקא כ' ע"ב( )ל"בובתוס'
 מי נענשים היו כנפות בארבע כךמלעושיהם

 מ-א )במנחות כדמכח ציצית להם היהשלא
 אבל וגו' קטינא לרב מלאבא א"ל גביע"א(
 כאלו במלבושים רגילים העולם שאיןהשתא
 ולברך טלית לקנות טוב אך לקנות. צריךאין

 בסוף כדאמר יום בכלעליו

 פ"-

 )רף רטוטה
 משה רוצה היה מפריה לאכול וכי ע-א(י"ר
 תתקיים לקיים שאוכל מצוה משה אמראלא
 תוס' בשם כ-ד סי' בב-י וכ"כ עכ"ל. 'די,על

 ע"ב(. )לי"ג פסחים בתוס' וע"עשאנץ.
 אע-פ כתב: הי"א( פ"נ )ציציתוברמב"פ

 ולהתעטף טלית לו לקנות מחויב אדפשאין
 לאדם ראוי אין ציצית, בה שיעשה כריבה

 לעולם אלא זו, ממצוה עצמו שיפטורחסיד
 בציצית המחויבת בכסות עטוף להיותישתדל
 אדם דה-ה ואפשר עכ"ל. זו. מצוה שיקייםכדי
 למקום שילך עדיף הציצית מן נהנהשלא
 ויקיים וכדו', ממוזג בחדר שישב כגוןצינה,
 ציצית. מצותעי"כ

 ח"ב, שלמה מנחת שו"ת י"ל חיהוכעת
 אוירבך הגרש"ז נקט ד'( סימן הס, )עמו'ושם
 לבגד נחשכת ציציח בקיץ שגם שודאיזצ"ל
 שיינברג והגרח"פ יעו'.ש. הנאה,וא"צ

 -ריח "העמק" )קומץ ענינא כהאי כתבשליט-א
 בנדה לנר בערוך עיין וז-ל: תשנ"ט( כסלוספר
 ע-ב,ס-א

 ואי
 בציצית שחייבים התוס' לרעת

 הכוונה ראין נראה לבישה הנאת יש כאשררק
 הנאת המלבוש מן להנות בפועלשצריכים
 היא הבגד של שהלבישה כל אלאחמום,
 הולך שאינו מלבוש הנאת בה שישלבישה
 הנאת שפיר חשיב בבגד, לבוש אלאערום

 ואין הכגד לו שמצער חם ביום ואףמלבוש
 לו יש לבישה הנאת מ"מ חום, הנאת ממנהלו
 כציצית, המחייב וזה ערום, שאינו הבגדמן

 כ"כ, מחוורים אינם שדבריו וחושבניעכ.ל.
 הנאת לשם כלל נעשה לא הציצית בגדשהדי

 והינו גופו לכסוי משמש אינו שהרילבישה,
 מי ובכה"ג כלל, נראה ואינו בחולצהמכוסה
 ערום, שאנו בזה לכישה הנאת רחשיביימר
וצ"ת.

 כתב א'( ח-ג )או"ח משה באגרותאולם
 ט"ק עם בשבת ברה"ר לילך שמותררפשיטא
 חילק דלא וחזינן בגר. הוא כמ"מכשחם,
 לבישת באופני דיסקין הגרש"מנדברי
 דמאחר טובא, לחלק נראה אולםהציצית.
 המועיל לבגר הציצית נחשב מסוימיםובימים
 לרה"ר, להוציאו מותר שבת לגביא"כ



רלה לבלעורר

 והנהגות תשובות בשו"ת וכן הכא.ומשא"ע
 החמה כימות דלכאו' בנה התקשה י"ח()ח"א

 פטור יהא הציצית מלבישתכשמצטער
 חשיב המצוה שקיום דצ"ל וכ'מלבישתה,

 )ח"ב נדברו אז בשו"ת וכן ואחשכיה.כהנאה
 וכיוצ"ב ספורט כמחשקי שהמשחק כתבנ"ה(

 למשחקו לו שמפריע משום הציציתופושט
 עיי"ש. השי"ת, מכזה הואהרי

 הגרי"ש מרן -מיה ב-רקעוכשדנתי
 הגרי"ש אמר ענינא כהאי שליט"אאלישיב
 לא מצוה והנאת לבישה, הנאת בעינןדבציצית
 היא הלבישה שהנאת משום לזהמהני

 חל-

 הציצית מלבישת וכשמצטער ציציתממצות
 מלבישתה. פטוראכן

 שלא שכתב י' ס-ס הב.י כדבריועיין
 שאינפ מסוימים בבגדים ציציתמטילין
 בזמנים וגם ככסות ול-ח ולחום לקורמשמשיפ
 הכגד שמוש אי-ז מ"מ ומקרריפשמחממים
 פליג שם משה כדרכי הרם-א אולפהרגיל.
 לקור משמשין שאינם בגדים דגם וס"לעליה
 בהנ.ל. נחלקו ולכאו' בציצית. חייביםוחום
 העטיפה. בדרך ר"ה ח' סי' בב"י עודועיין

 מורי קמיה אלו גליונות אתוכששטחתי
 שגס הגר"ח אמר שליט"א קניכם-יהגר"ח
 מהציצית, לבישה הנאת צריכים אכןלדעתו
 שלא שהורה זצ"ל החזו"א ממנהג מוכחוכן
 שלדעת למרות מצמר, בציצית בקי,לילך
 חייבת זו ציצית דוקא מהראשוניםחלק

 דס"ל וכנראה כנפות. בד'מדאורייתא
 הבגר בהנאת חסר אזי מלבישתורכשמתענה
 מן ואכן לציצית, הראוי כגד אי"זומשו"כ
 שהדברים להדגיש יש אך זה לפרסםהראוי
 פטור אכן שרב עת בכל ולא מוסכמיםאינס
 הציצית. מלבישתמדינא

 גגוט ברךשמואל
 ויו.1ן' ושין "1'1'ן ששינ"1

 קוא ,ת ,!,יד

 ע11 אהבת בברכת מהרה. -מהר.. נוליבשץ
 הגאון של הנכבד למאמרו להתייחסרציתי

 המשנים על שליט"א, סופר חיים יעקבר'
 הוא באשר תמוז(, )חודש התפילהנוסחאות

 עדתנו בקרב ובעי-ר לאחרונה, כי בעתו,דבר
 גורעים יעשה, כעיניו היישר אישהספרדים,
 נטיית וכפי רוחם, על העולה ככלומוסיפים,
 אלא אינם העיון, אחר ככולם, ורבםשכלם,

 ולכן למבין. ודי להתגרר, מקום מוצאיבגדר,
 ולחזור להזהיר, הנזכ"ל, בעמיו עשהטוב

 ובקלות בחפזה לגעת יהינו לבלולהזהיר
 בהררי יסודתו אשר הס-ובל בנוסחדעת,
 שום כבר שאין כמה, ער להראות, וכדיקודש.
 בכאן אביא החדשים המשנים בפנימעצור
 למאוד. עד חמורה בלבד, אחתדוגמא
 ב"אהבת והמפורסמת הפשוטה הגירסאהנה
 ושלו' ברכה עלינו והכא "מהר היא;עולם"
 - ספרר נוסח וכן ספרר, )מנהג וגו"'מהרה

 אשר מחודש, אחד בסידור והנהחסידים(
 התמים ההמון אצל להתפשט מאודהצליח
 ברכה עלינו והבא .מהר הזה; בלשוןכתבו
 ויש לשון ככפל נראית זו חיכה )מהרה(שמונה
 לה גרס הכוונות שבספר ואע"פלדלגה
 בשום חבר לה מצינו לא בעניותנועיי"ש,
 עב-ל. מהרה" ומהר לומרמקום

 נרעש עמדת' אלו דבריהפ את בקראיהנה
 המהרח.1 גירסת לבטל אפשר היאךונדהם,
 שכלם לפי להם מובנת שאינה ומשוםזיע"א,
 כותבים ג'ו אילו ובאמת, מהסידורים.מחקוה

 אולי הכוונות, בספר היא שס"ס יתכןכי
 נוסחת זוהי שאכן כותבים הם אבלהחרשתי,
 הרי בעניותכ, להם נראית ושאינההמהרח"ו,
 כאים? אנחנו אנה  ראש, שערותתסמרנה

 יעב-ץ שהחסיד להם, הראואחר-זמן,
 יותר לפני ספרד ממגורשי שהיה)הראשון(,
 להמהרח"1, הרבה וקרב שנה מאותמחמש
 לשונו: וזה הלשון, כפל נכון, על לבארכתב
 הגאולה, בעת כי יאמר אחישנה כעתה ה'"אני
 עד בואה מתחילת נתאחר ולא מהרהנגאל

 שמתחילת למלכים שקרה כמו ימים,תשלומה
 ימים יעכרו במלכותם שיתיישבו עדמלכותם
 ה' ותשועת כן אינה גאולתנו אבלושנים,

 תפלא ולכן תהיה, ה' מאת כי עיןכהרף
 מהר מתפללים אנו וע"ז למהירותה,בעיננו
 הראשון מהרה, ושלו' כרכה עלינווהבא

 כמו בעתה, למהירותה הב' הומן,למהירות
 מ-ח ו' פרק אבות )מגן ע"כשפירשתי"
 שהראו אחרי גפ התמהון, למרכהבסופה(.
 בשלהם ונשארו בהם. חורו לא ואח כללהם
 תחינה, להפיל אלא לנו נותר לא כך, .ואס
 וילמדו מהרה, ושלו' ברכה עלינו והבאמהר
 יעיל בבטאונכם הפרסום ועכ"פ בינה.תועים

 אכתרייהו. 'גררו  שלאלאחרינו,
 נו, גי כהן,משה



 ישראלאוררלו

 וגשמעתתא כהלנה והארותהערות ו~תטיהי למיימנף

 הט'1 בדבר'המיה
 וז"ל: מץ-א כ-ה סי' אבה-ז בט"ואיתא
 בכל פסוץ על הרמב"ם שכתב מצינוודכוותה
 ומעדן ושותה שאוכל מי דהיינו דעהודרכיך
 יש השי"ת לעבודת וחזק ברי שיהי' כרינפשו
 המץור )לכאורה שמתענה, כמו שכרלו

 וצע-ק ה-ג, פ"נ דעות כהלכות הואלהרמב-ם
 שיהא לבו על ישים וו-ל: מבי% שםדהרמב-ם

 לדעת ישרה נפשו שתהי' כדי וחזק שלםגופו
 ימיו כל זו בדרך המהלך נמצא וכו' ה'את

 ונותן שנושא בשעה אפילו תמיר ה. אתעובד
 עד צרכיו שימצא כדי בבל, שמחשבתומפני
 והוא וכו' ה' את לעבוד שלפ גופושיהיר
 והוא דעהו דרכיך בכל בחכמתו שלמהשאמר
 הס-ז כתב למה א-כ עכדה"ק, אורחותיךיישר

 שמתענה, כמו שכר לו דיש כחבדהרמב-ם
 אפילו אלא הכי משמע לא הרמכ"םדמלשון
 לו דיש ולא תמיד, ה' את עובר צרכיוכשעשה

 זה, דין הט"ז למד ומהיכן כמתענה,דין
 )תהלים אקראי אסמכתא אלו ודבריםוחמיה(
 שיש דהיינו קום, משכימי לכם שוא ב(קכז,

 מעיניהם שינה שמנדדים חכמיםתלמידי
 הרבה שישנים ת"ח ויש הרבה בתורהועוסקים

 לעסוץ לב וזריזות החזק כח להפ שיהיהכדי
 מה %חת בשעה ללמוד יבול ובאמתבתורה,

 ובודאי שעות כשני ללמוד מצטערשהראשון
 לכם שוא אמר ע-כ בשוה שכר להם יששניהם
 ומשכימים מצטערים שאתם לכם בחנפדהיינו
 זה שנתם וממעטיפ בלילה שבת ומאחריכבו-ר
 שישן מי דהיינו שינה לידידו ה' 'תן כ'בחנם,
 הקב"ה לו נותן בתורה מוחו שיחזק נדיהרבה
 בשינה שממעט אוחו כמו בתורהחלקו

 המחשבה אחר הולך הכל שי עצמוומצטער
עכלה"ק.

 מפורשת משנה על הט"ו על צ-עלכאורה
 דברים ושמונה מארבעים דאחד מ-ו, פ"ואבות

 ופשט שינה, מיעוט הוא בהם נץניתשהתורה
 היא התורה שינקנה כרי פשטות עפ"יהמשנה
 השינה וממעט הראוי השעות ישן כשלאאל%

 שיקום וז"ל: דפי' שמואל כמכרש ועי'מעיניו,
 מיבעי ולא וכו' בתורה לעסוק הלילהבחצות
 שינה לכתחילה ליחן כרי השינה תאהבשלא
 אם אף אלא שינה, אנפתך לא אם אףלעיניך

 ותרדמה בשינה ככדו ועיניך שינהאנסתך
 כרחם על אותם פקח כלומר עיניך פץאעפ"כ
 לכאורה עכ"ל, תורה של לחמה זו לחםושבע
 המשנה בפשטות ממש"כ סתירה זולהט"ז
 אפ אף הלילה חצות ויקום שינהבמיעוט
 )עי' וצ-ע. אותה פקח אעם-כ שינהאנסתך
 שינה(. מיעוט בענין י"ר.חגיגה

 ירט, מאנהיים,עשרה

 איסור על חל אשר הב~שם' ורמת י לתמ'ה
 איסור על חל איסור הבושם' 'ערוגתבספר
 )מהד' זצוק-ל גרינוואלד משה רבילהגה"ץ
 מבאר ד'( ע' תשמ"א שנת יעקב ץהלתישיבה
 ה-גמרא עפ"י האלילים אל תפנו אלכמל"ח
 הצורה תחת -המהלך ע"א קמ"ט רףבשבת
 ודיוקנה בשבת לקרותו אסור הריוץנ%ותותחת
 )ויץרא שנאמר משום אסור בחול אףעצמה
 אל גמרא מאי האלילים, אלא תפנו אליט(
 כתב בד"ה ופירש"י מדעתכפ. אלתפנו

 חיות ככותל המציירים בג-א כגוןהמהלך,
 חי' צורת זו תחתיה וכותבין וכו'משונות
 שטרי יקרא שמא בשבת לקרותו אסורפלונית

הדיוטות..
 הא - הערוגה,כ ממשיך -ולפי-ז
 כהני מיירי נמי אסור עצמה ודיוקנהראמרינן
 דלא בדיוץנאות אפילו מנה ומוכחריוקנאות,

 אל דכתיכ והא להסתכל. אסור נמי לע"זנעשה
 ץאמר ע-ז לאו אלילים האי האלילים אלתפנו
 מדעתכם אלא ד"ה בגמרא שם כדפירש"יאלא
 וחלל לבבכם מדעת עושיפ אתפ אשראל

 דבריהם והביא חללים... לשו, אליליםשלכם,
 )?(, סו סעי' ש"ז סי, שבח בהל' או"חהשו"ע
 לקרות אסור חולין שיחות של משליםמליצות
 לצים מושב משום אסור בחול ואף בשבתבהן

 משמע האלילים... אל תפנו אל משוםועובר
 דלאו בדיוקנאות אפי' דאורייתא אסורדאיכא
 חולין שיחות של בדבריפ בץורא ואפילוע"ז
 סי' בשו"ע משמע וכן זה... לאו על עוכרנמי
 ...ועיין מדאורייתא אסורות הדיוקנאות כלש"ז

 כשם ג"כ שהביא קמ"כ סי' יו"ר יוסףבברכי
 סיים והברכ"י הדיוקנאות... בכל למסורברדב"ז

 לדעת לחוש לו יש השם דבר את דהיראשם,
 דעלמא, צורה בכל ר%סרינן ור"ן ורש"יהערוך



רלו דתמיהימילי

 הלכה הוי דכא הדין מעיקר הוא דכןונראה
 הביא שלא ופלא ש"ז סי' או"ח בשו"עפסוקה
 עכתו"ר. הנ"ל" השו"עדברי

 מסיק כיצד דבריו, להכין זכיתי לאובעניי
 שהסתכלות משמעי חד באופן פוסקשהשו-ע

 השו"ע שהרי מדאורייתא, אסורהכדיוקנאות
 כותב: ט"ו בסעיף סעיפיפ, לשני זה דיןחילק

 צורת זו וכותבים אדפ... בני של"...דיוקנאות
 ט"ו ובסעיף כשבת". לץרות אסורפלוני...
 שיחות של ומשליח "מליצוה כחוב:שלאח"1
 לציפ מושב משום אסור כחול אףחולין...
 הרי האליליפ". אל תפנו אל משוםועובר
 "דיוקנאות"? בעליל השמיט שהמחברלהדיא
 סץכ-ג שם המג-א על אפרים בידוראה

 דיוקנאות..." מזכיר אין רבש"ע -צ-עשמבאר:
 שהביא במה המנ"א כוונת הי שוה מבארולכן
 העשוי' בדיוקנא דדוקא והרא-ש התו0'שיטת
 דיוקנאות, הכ"י השמיט מדוע לבאר ע"1לשם
 כרש"י פוסקה שההלכה דערגוה"ב דבריוא"ב
 המג"א? ממשמעות הביא ולאצע"ג

 בשו"ע עצמו המחבר דברי אשנס]גאפ
 ביסוד נוקט אפ ממ"ג כי גדול, תלמודצריך

 דברים על קאי תפנו שאל רש"י כדעתהפירוש
 דיו-נאות העיקר: משמיט כיצד א"כבטלים.

 מבואר שאינו מה מביא ורק בגמרא,שמבוארת
 נו-ט אפ ולאידך חולין, שיחת ,ריאתבגמרא:
 מדבר הפסוק אין לדעתם הלא התוס',כשיטת
 יהא אך ע"ז. על רק וכיו"כ, חולין משיחתכלל

 לפועל הרי השו"ע, בכוונת יהא אשרהביאור
  כרש.'[. רלא לכאורה המחברפוסק

 1.'. נ14111 בל"ער,צב'

  משנה המנף עלתמית
 ו. הל' ברכות מהל' ד. פרק משנהככסף
 ברכת פוטר מזונות מיני בורא דברכתמבואר
 כלל אדם כחיי לדלכה ומבואר ופירות,תבשיל

 הכל, נפטר ומלח ממים דחוץ שם וכתבג"ח
 י' סעי' קס"ז סי' הלכה בביאור להלכהומובא
 בסוף שנתמעך עד ד-ה כ-ח וסי' בסקופד"ה

 סקל"א. שם ושעד"צדבריו,
 י-ז סעי' כ"ח בסי' מבואר הריולכאורה

 ותמרים יין אלא פוטרת אינה המזוןשברכת
 להלכה מביאו והמחבר מר"י מקורו זהודין

 בכסך דבריו ולפי סגי הזן כברכתשאפילו
 כמו הכל לפטור צריך הזן ברכת הוימשנה
 בלשון נכלל דהכל משוב הכל פוטרמזונות
 דהא לזן מזון בין חילוק דיש לומר )ואיןמזון,

 שאכל הדבר על קאי לא המזון כברכתהון
 ברכות בגמ' מבואר גם דון, הקב-ה עלאלא
 משפ ]והנה מזן, פרטי יותר הוא דמזוןלה:

 מזונות מיני בורא הדין עצם על ץשהבכלל
 מזכירים וגפ שמתרץ1. שם כנ"א עי' הכלפוטר
 שמונ לנו יחסר ואל דאומרים מזון, הזןבברכת
 הוא יצא רלא דהסיבה נאמר ואם ועד(,לעולם
 ביין א"כ הזן, בברכת לחם שמזכיריםמשום
 בירך ואם לחם אינם ג"כ הם יצא אמאיותמרים
 דהוי נאמר ואם יצא, לא לחם המוציאעליהם
 מברכה שעשה חכמים שטבעו ממטבעמשנה
 צריך מינים 1' על עכ"פ ארוכה ברכהץצרה
 בברכת אומרם 1"כ ששם הזן ברכחלפטור
 ותמרים ביין דחזינן וכמו ארוכה כרכה ג.מעין
 סי' א-א פרמ"ג )ועי' ויוצא, משנה נקראדאינו
 פרי ועל העץ על תפוחים על בבירך סקכ"וכח
 הרי ע"ש רבא כאלי' רלא בדיעבד יצאהעץ
 ארוכה ברכה לומר ששינה סמה חסרוןדאין
 ברכת יועיל וכיוצא תפוחים על אפילו זהולפי
 וצע-ג. משנה(. יקרא ולאדזן

 1.וז1.,-י'י'ז1 'זע"  שטעקל, משדבנימין
 המלך שער בפר עלחמיה

 על הקשה פ"ט( ה. )שער המלך שערכספר
 אבי' בר ביב' רב ח': דף בברכות הש"סדברי
 שעתא דכולא לפרשיותא לאשלומינהוסבר

 רב כר חייא ליה תנא דכפירי יומאכמעלי
 בתשעה נפשותיכם את ועיניתם כתיבמרפתי
 מאמר שייכות רמה והקשה ע"כ. בערבלחודש

 סבר ביבי דרס הץודפ מאמר עם חייארב
 קשה לא ולכאורה לפרשיותא.לאשלומינהו

 ישלים ראם אותו לעורר רצה חייא ררבמירי
 פנאי לו יהי' לא הכיפוריפ יום בערבפרשיותיו
 גורל אותו הראה הכי ומשום ולשתות,לאכול
 והבן. ולשתות, לאכולהחיוב

 רצה לא ביבי דרב ליישב מש"כ שפועיין
 לו שהיה אלא התורה- פרשיות -כללרשלים
 אז, עד השליפ שלא פרשיות שנילהשלים
 בד"ה רש"' מפירוש לדבריו ראי' ואביאעיי"ש.

 אחת בשבת הפרשיות לסדר וו-ל:לאקדמינהו
 תמוהין ולכאורה עכ"ד, שבתות כשתיאו

 דכחב להיפך משמע כפירש-י דדרירבויו
 מזה הרי וכו', דפרשיות "כל" לסדר הנ"לכד-ה
 שחי רק ולא הפרשיות כל לסדר שרצהמפורש
 וצע"ג.פרשיות

 נ_פ_ יושו, שווי ישים שאיער,משה



 ישראלאוררלח

 מנ.א קהוית על'שזב
 בלונדון שנים כמה לפני הייתיכאשר

 עלט ~צ"ל שבדרון שלום ר' הרה"צ ליהראה
 מהרש"פ לצאת העומד החדש מספרחדשים

 קושית על ישוב שם ומצאתי או"ח,על
 בפרשת לזמר  אפשר איך סק"ח א' סי,המנ"א
 לפני חטאת הקרבתי כאילו רצון יהיחטאת
 והיה מת, טמאי כולנו הלא השחרתפלח
 הותרה טומאה ופרח בפתור עיין שפכתוב

 גמור טעות שזה שלום לר' ואמריתיכציבור,
 כקרבן אלא בציבור הותרה טומאה שייךואין

 תיקן וכאמת בציבור, כתפילה ולאציבור,
 הנדפס. אתאח"כ

 הרבי הצדיק את כרחוב פגשתיוכאשר
 הי' הוא כי הדברים לו וספרתי זצ"למשאץ
 שככלל הוא ענה זצ"ל מהמהרש"םמוסמך
 אצל הי' שוה כמדומה מעשה קושיא, כאןאין

 שרצונו אחד בכו-ר שאמר זצ"להראפשיצער
 הפועל אל יצא לא אולם במלוה,לטבול

 כעצמו הוא אולם מזה בצער היווהחסידים
 לעשות חישב אדרבא ואמר בשמחההיה
 הרי עשה, כאילו לו נחשב עשה ולאמצוה
 שאד כשירה במקוה טבלתי כאילו היוםנחשב
 רצון שיהי' אמר כן לכשר, נחשבכשמים
 שנחשב מה לפי היינו חטאת הקרבתיכאילו
 גמורה. בטהרה הקרבתי כאילוכשמים

 11.ש,11 ,גז ראקאוו,בצלאל

 אקמל ונ%מ בדבי' חרסים ת'רןצ'סן
 אליעזר הרב תמה קצ"ד עמור ט"ובגליון

 אלימלך בנועם שכתב מה ~צ"לאבערלאנדער
 אמרו המתחיל ץטע א רט, שושנהליקוטי
 מפני במחשבה היא התפילה ועיקרכגמ':

 תפילתו לההקכל בניקל יכולשבמחשבה
 מי כל פי' וזהו קטרוג, עליה שאיןבעבור
 שצועק חכירו על לגימה צעקת לושיש

 פי' ורומה פרנסה לו שאין תבירובשביל
 הץכ-ה המחשבה, בעולם תפילתושמעלה
 ונענה הטוב רצונו שפועל פי' עין לועושה

 ובתפילת

 תזונותמ
 כמערכת שגתקגלומהתגים

 זוטא אדרא האזינו פ' הזוהר מדבריוצ"ע
 רבעי ובעותא צלותא כל כך ובגין קנהאות
 מלין לאפקי בעי ץוב.ה. מקמיכ"ג

 צלותיה לא לון, אפיק לא ראיבשפוותיה,
 עכ"ד. בעותא בעותיה ולאצלותא

 עמור ריש י"ז בקובץ עי' לזהותירוצים
 עמוד י"ח ובקובץ ב' טור רב-ג ועמודר"ד
 עיי"ש. ב' טורר"י

 לזה. תירוצים כ' בפ"רומצאתי
 העבודה ושורש היסוד לשון אעתיק1.
 11"ל אלימלך הנועם על קשה לא דבריוולפי
 ואל פ-ג: האשמורת שער השני בשערשם

 האדם שעיקר נפשי אהובי ורעיי אחייתשכחו
 צריך ועכ"ז הדיבור ולא שלו המחשבההיא

 זה כי הדיבור ג"כ לברכה אולתפילה
 )דף האזינו פר' עשרה וו-ל עולמות,מתיקוני
 מקמי ב"ג רבעי וכעותא צלותא כלרצד:(
 לא דאי בשפוות'ה מלין לאפקי כעי-וכ"ה
 בעותיה ולא צלותא צלותיה לאו לוןאפיק
 כנ"ל העיקרית היא המחשבה אך וכו',בעותא
 הדיכור מעולפ גבוה יותר המחשכה עולםכי

 עכלה"ק. זו, בהערה ודיכגורע
 שמות פר' הנוהר על יקר אור כפירוש2.
 היא התפילה ולכך וז"ל: כתב ט"ו סי'שערא'
 ישועה תחילה שלימה, אלו הדרגותבשלשה
 יותר נכנס צעקה ואח"כ כדיבור,ליכנס
 נאנח אלא לו אין קול אפילו ואח"כפנימה,
 רצריך מדבריו והיוצא עכ"ל, המחשבהבסוד
 י"ל ולפי"ז כמחשכה, וגם בדיבור גםתפילה
 התפילה ועיקר אלימלך הנועם שכתבדמה
 אלא במחשכה רק ר"ל לאו המחשכה,היא

 במחשבה, גם היא התפילה מעיקרישאחד
 כדיבור. גם צריך כאמתאכל

 נון ,יס-מן ש. ם נ"נ רנינוביץ. הכהןגמליאל

 תחנט לאבשין
 כתב לב לעורר במדור כ"דבקובץ
 מנה נותן שאם נאגאל עמרם 'שראלמהור-ר
 תחנם. לא על עובר המטוס עללגוי



רלטתגזטת

 אהלך בספר זצ-ל שטרן בצלאלהנ"ר
 לא משום כזה ראין פסק פ' אות פ"כבאייתך
 )וס"ה רי"א תור"ה כ'. רף לע"ז והראהתחנם,

 מגמרא על למדנו( תוד"ה ספד: דדבעירוכין
 גמליאל כרכן מעשה ס-ד:, דדבעירובין
 מעכו מהלך והי' חמור גב' על רוכבשהי'
 מצא אחריו מהלך אילעאי רבי והי'לכזיב
 גלוסקין טול אילעאי לו אמר בדרךגלוסקין

 ]כך מבגאי לו אמר אחד נכרי מצא הדרךמן
 ניטפל מאילעאי הללו גלוסקין טול שמו[הי'
 כלום אתה מהיכן לו אמר אילעאי רבילו

 לאו. לו אמר מעולם גמליאל רבןהיכירך
 תחנם לא על עכר דהלא התוספותוהקשו

 דכיון התוס' ומתרץ חנם מתנת להם תתןלא
 שרי בררך עמהם מתלוה העכו"םשהי'

 משפט חושן בב"י ומובא לו, כמוכרודחשיב
 רם-ט.סי'

 ראזענפעלד אל.'.רוחפ

 ~נענ.ן נכרית פאהבעוין

 ס-

 נך"ש ומן
 )בגליון דברו אשר את הטיבוא(

 לעשות המרעיש דברי לבטלכ"א-כ-ב(
 בחצר, כ"א פ-נ התיר לא הש"ג דגםחדשות
 משג-ב הרב שו"ע מנ"א רמ"א שבעוהבאר
 וא"ב דבריו בהבנת טעו כולם הפוסקיםוכל
 המתיר. דעת שוםאין

 אחד שרצה מה צע"ג גיסא לאירךוכן
 דעת שום יאין להיפך להדס  שנטר()ר"ז

 שהי' במקומות רק היו האוסרים רכלהאוסר,
 כזמנינו אבל עין, מראית ומטעם חדשדבר
 לא עלמא כולי הפ-נ מאוד נתפשטשכבר
 עין, מראית משופ בו אין דכבר רמותרפליג'
 שציין מה ובפרט הרבה עליו מחווכבר

 כשכילי עוד ועיין רב, בבבואות פדרדגדכ"צ
 בפ"נ לילך שלא שנהגו דבמקום ב' סי'דוד

 בכתובות כמבואר הוא צניעות מדרכיודאילא
 אין הדין דמצד מה מקרי יהודית רדתע"ב,
 כן נהגו הנשים רק מדרבנן. אפילואיסור

 משום כן שנהגו בזה מכ"ש וא"עלצניעות,
 ע""ש. יהודית דת משום בזה דישצניעות
 ולא ליה שמיע לא הוא דגם להדיאומבואר
 רק הוא האיסור דגל להחליט ליהמבירא
 ככר דכהיום להחליט וכן דעין, מראיתמשום
 להפוסקים אפילו ושרי זה, טעם שייךלא

 פשוט. זה וכלהאוסרים,

 עוד, ולחדש לברר שהוסיפו במהאולם
 בפאה אפילו להתיר פשוט ודעימי'דלש"ג
 בזה ואין ממש, הראש לשער הדומהנכרית
 למה דומה תורה דין על התחכמות עניןאף

 האחרונים דדורות ל-ה: כברכותשמצינו
 וקרפיפות חצירות גגות דרך פירותיהםהביאו
 הרב שהעיר )ובמו המעשרות מן לפטרןכדי

 ממש דומה אינו למה הבנתי לאפולק(,
 )לעקפ להתעלם למה וכן הנ"ל. הגמראלדברי

 )קו"א דיסקין מהרי"ל שו"ת על לחלוק(או
 הילדסהיימר עזריאל ר' ושו"ת רי"ג(,סי'

 היחיד כדעת לעשוחפ או ל"ו( סי')אע"ז
 בעלמא, וסברא כפלפל דבריהםולדחות
 מה -'"ט עמוד דברים יוסך ויחי בספר)ועי"ע
 תש"ב אלול ער"ח זצ"ל מפאפא הגה-קשדרש
 פאה בענין ליזהר יש עור וז-ל: פאפאבעיר
 ננד והוא הראש כשערות דומות שהןנכרית
 ז"ל חכמינו תקנת בזה ועוקריםהחורה
 בין היכו שתהא כדי הראש לכסותשתלינו
 עכ"ל(. לנשואהפנויה

 מכל לסברא דקירא כארבע שאינןואד
 כל ועל חכמים דברי לשמוע מצוה הרימקופ
 טענתם עיקר והנה תירו,, ישקושיא

 מפאה ראיירי מבואר הפוסקיםדבלשונות
 לתרץ יש ע-ז ולכאורה כשער, הנראהנכרית

 ולסדרם לתקנם הצליחו לא רכזמנפבפשיטות
 יפה הכי כאופן עצמה כשער נראהשיהי'

 גפ )והרי בזמנינו ולתקנם לסדרםשיכולים
 יותר(. עת בכל ומתחדשים מתקדמיפבזמנינו

 עיקר כל דאמת דהנה בזה הנראהוהעיקר
 והרבה שנויה במחלוקת נכרית פאההיתר
 כבר מקומות דבכמה אלא האוסרים, מןהרבה
 וגם המקיליפ כדעת שנים כמה זההנהיגו
 יוסף ויען בשו.ת )ועי' בזה מיחו לאהגדולים

 פאה כתב מצוואתו סופר ההתם דגם נו'אסי'
 מפורש ונראה ע-כ עליכם אוסר אנינכרי

 לאסור בידו הי' לא לכו"ע אבל אסורשלזרעו
 בצוואת גם מדיוק ממש רכן ובאמתועיי"ש,
 יסח אות דרבה הכנה בצוואת זי"ע די"זזק'נו

 אלה בימינו גם סומכין אנו זה ועלעיי"ש(,
 במה אנן נחזי וא-כ בידעו, אבותינודמנהג
 נכרית הפאה באותן לנו וכי המנהגהוא

 מהאי )ואולי בירן מיחו ולא בהן נהגושככר
 כשער נראה שאינה דכפ-נ דיתכ, גופאטעמא
 דבזה גם ומה דשרי, פליגי לא עלמאכולי
 עין, מראית של הטעם כך כל שייךלא



 ישראלאוררם

 להוסין ולא לנשואה(, פנויה בין והיכרהרהר,
 לשער )הדומות פ"נ ולדמות הראשונותעל

 סמך על משער( חילוץ )שניכר לפ"נממש(
 הראשונות. הדורות שלהמנהג

 )קונטרס דיסקין מהרי"ל שו"תוז"ל
 כמה פרץ גיבורים שלטי עי' רי"ג( סי'אחרון
 דוקא ל' "מראה שרי תלוש דשערהאשה
 של משער נעשה שלא לכל דניכרבגוונא
 כדקיימח אסור" בודאי הכי בלאו אבלעצמה,
 משופ דוכתי ובכמה דגיפ כדם לאסורלן

 חשש שהוא ערוה באיסור ובפרט העין.מראית
 לחצר רץ דשם לומר יש בלא"ה גםהרהר,
 מנא עדיין לרה"ר אבל מעורבת ובאינהאמרו
 עכ.ל.לן

 דגם רס"ל מה על דנוסך רואהוהנך
 )ואד ממש לשער ברומות התיר לאהש"ג
 של מץחו לברר לסברא בקירא ראדבעשאינן
 כתב וכנ"ל(, מונח במקומו דבריו מ-מ?דיק
 לא דבכלל דכיון הנ-ל, הכרעה בעיןעור
 ]וכסברת ברה"ר מתיר דש"ג כך כלברור

 א"כ פ"נ[ המתיר דעה ראין עולמותהמרעיש
 ממש לשער דומה באינה להקל לנודי

ורו.ק.
 להפוסץיפ ראף פשוט מקוםומכל
 לא עדיין מקום מכל נכרית, פאההמתירים
 בצניעות לנהוג דיש מלבוש כל משארעדיך
 בזה ואין עין, למשוך ובאופן בפריצותולא
 בספר ב1ה האריך וכבר דפ.נ, היחר שלמענה
 עמוד שטרנבוך להגר"מ והלכהדת

 סי' יוסף ויען בשו"ת ועי"עי"ז-ט"ו-כ.ז-ע"ד,
 ב1ה. העירו הכותבים וגפמ-א

 שיטת הביא ט' עמוד כ"כ בגליוןב(
 זי"ע מזידיטשוב צבי עטרת בעלהגה"ק
 ויש וחפלה, שמע קריאת זמן סוךבענין
 עמוד )ח"א ושמנים ישראל לספרלציין
 ומה ~את, שיטה בביאור שהאריך מהל-ז-מ(
 רי-א )מהגה"ק הטהור רבשולחןשהעיר

 לסמוך שלא מבואר פ"ט סי' זי"ע(מקאמרנא
 סוף לענין ולא חפלה זמן לענין אם כיע"1
 מה ועיי"ש דאורייתא, )שהוא שמע קריאתומן

 רוב כדעת לנקוט צריך הלכה דלעניןשמבאר
 על לסמוך ולא הפוסקים של בנין ורובמנין
 הזמן עבר כשככר בדיעבד אם כי זושיטה
 דכשזמן חומרא לענין וכן ופגיות, שעותשל
 שעות של מהזמן מוקדם שויות שעותשל

 11 שיטה לפי גם ולצאת להחמיר נכוןזמניות
 באריכות.עיי"ש
 שמע שמואל, חידות ספר בשם הכיאעוד
 אלו רשעות ועוד אלעזר מנחת ושו"תישראל
 כמה ערך לפי וסקופ מקום בכלמשתנים
 יורץ דכניו ולדוגמא האמיתי  משעהרחוק
 עיי-ש 9:00 שעה באמת הוא כבר 56:%בשעה

באריכות.
 דהכל זאת שיטה דביאור שמעתיעוד
 ץריאת זמן סוף ולעולם חצות בנמןתלוי
 וסוף היום, חצות קודם שעות ג' הואשמע
 ואינו היום, חצות קודם שעות ב' תפלהזמן
 רק כאתי ולא 10:001 9:00 בשעה כללתלוי
 ולהעיר*(.לציין
 קולמוס פליטת רנ"א בעמור שםג(
 הלכה כל בירושלמי מבואר דככרהכותב
 והנה ע"כ, היתר ולמד צא העפ בידהרפפת

 דתלמוד וכמרומה הירושלמי מקום דייןלא
 בירושלמי דאיחא במה וטעה כתבוטועה
 ץפ-ט סי' יו"ד ש"ך עי' פוסקיפ בכמה)ומובא
 המנהג. בחר לילך ועוד(סץע"ג
 פ-ה שני )מעשר הירושלמי לשון לךוהא
 כל אלא וכו' ריב-ל בשם אבין רבי אמרה"כ(
 מה יודע אתה ואין בב-ד רופפת שהואהלכה
 ונהוג. נוהג הציבור האיך וראה צאטובה

 ניישלאס יוסף יעקבהק'

 ראש של התפילו עשיתבשק
 היין אורי הרב הרה"ג האריך י-חבגליון
 של התפילין לעשיית דרך בהצעתשליט"א
 ולא ירכות חק יהיה שהשי-ן באופןראש

 ח-

 הראשונים רוב שדעת שם והוכיחתוכות,
 ולכן פסול זח-ת ח"י בעינן דבשי"ןוהפוסקים
 טוב. היותר צד על שייעשה להדרצריכים
 כתב קצ"ג ס"ק ל"כ בסי' המשג-כוהנה
 חקוק הרפוס שעל דהיינו דפוס ע-י-ולעשותן

 ונעשה הבית בעור הדפוס ודוחץ בולטתשי"ן
 דמשמע וס"א בט"ז עיין שי"ןתואר

 בשם ובכנה"ג מזה. למנוע טובדלכתחילה
 וכן הידור יותר רזהו כתב הרמ"עתשובות
 מפני כדפוס לעשותן כאיום פשוטהמנהג
 וזיונה בחוליותיה ש'"ן תואר לה יששעי"ז
 ע"כ. מהעור", המקומטת משי"ןיותר

 רמה. עמ' כא כגלען ב1ה מש"כ וראה"



רמאתגובות

 "לעשותה מש"כ הלשון מפשטותוהנה
 חק כשי"ן שא"צ שסובר משמעבדפוס"
 הנ"ל והרה"ג תובות. חק גם וכשרירכות

 ראיה שום שאין וכתב כזה הרגישבמאמרו
 דיברו שהם משזפ והמשנ"כמהרמ"ע
 בהמה מעור עשויות היו שעדייןבהתסילין

 אבל ח"' הוי עדיין דפוס ע-י גם וא"כרקה
 הוי כדפוס א-כ גסה מעור שהד דירןתפילין
 ח"ח.כבר

 הרת-ע תשובת לשוו כזה להעתיקודנני
 שאין דסובר מוכח שמלשונו ל"ח בסי'מפאנו
 לכתחילה וכשר כלל ירכות חץ בהשי"ןצריך
 ע"ז כתב הנ"ל כתשובה ואדרבה תזכרת,חק

 איכא א"כ המהדרין", מן "למהדריןשהוא
 וכוותיה מפאנו והרמ"ע הכנה"ג דעתקמן
 כלל ירכות חק שא"צ להריא המשג"בפסק
 ל"ת: סי' מפאנו הרמ-ע תשובת 11"לוכלל.

 שמעתי לים שמעבר התפילין כלל"ועל
 כהפ יחפצו לא האלה הארצות מחכמישקצת
 ואני בדפוס, אותה שעושין השי"ןבשביל
 בכך להקפיד מפיהם שיצא לראשוניםשואל
 נאמרה כחיכה מידי חוכות כחק דהוימשום
 אג' אבל ]וכו.ן נחקק ולא וכתב דנימאכשי-ן
 המהדרין את במקומי אני ומזכה המזכההוא
 דפוס ידי על השי-ן במעשה המהדריןמן
 להשלמת וירכות תוכות בה חוקקיןשהן

 כתיבה בה איתמר דלא מצוה, בנוייצורתה
 מפאנו. הרמ"ע עכ"ל כדאמרן" דוכתאבשום
 וכלל כלל שא"צ דעתו להריאמבואר
 רבנו לן פסק וכוותיה 'רכות חקבהשי"ן
 ברורה. המשנההגדול

 'ונשיש פרויליך,מאיר

 בלמים הב ור.זים כהניםבענץ
 הלכה לעניני ישראל אור קונץלכבוד
ומנהג.

 ראיתי והברכה, השלופ מבואאחרי
 "מילי כמדור כא גליון הנכבדכגליונכפ
 ברוך שמואל הרב ירידי שהקשהדתמיהי"

 לויים לגבי שגם מצינו רלא שליט"אונוט
 ]ולכן הם זריזים דכהנים כללא האיאמרי'
 שבות על שמוזהרים גימא לוויים ראצלתמה

 שיחי'. הנ"ל 'דירי עכת"רבמקדש[
 והא מלוויים כהנים שנא מאיותמהני

 רש"י כחב הם דזריזים כללא להאיהטעם

 רן בעראים הפ בזריזים וז"ל ב' ק'"דשכת
 ינוו בהו דכת'כ סימן צריכין ואיןבכל

 והמבואר רש"י, עכיל ליעץב.משסטיך
 מקרא נובע בכל בקיאים דהיינו הםדזריזין
 שבט על נאמר הקרא והא וגו'. משפטיךדיורו
 זל-ש שכהם כהנים ל"ש כללי באופןלוי

 רבא אמר א', כ"ו יומא ]ויעויין שכהם.לווים
 דאת' אלא דמורי מרבנן צורבא משכחתלא

 יורו דכתיב לוי יששכר משבט או לוימשבט
 וגו., דכתיב יששכר ליעקבמשסטיך

 ומסי-

 רהלכתא אליבא שמעתתא דאסוקיהתם
 ע"ש.[ הגמ' ע"כקאמינא

 היינו דזריזין הנ"ל דפרש.י דלדאואגב,
 שאני ב' כ"ט שבת הגמ' לשון יובןבקירוין
 וק"ל. הם. דזריזין נתזהבית

 בהדיא א' קב-ו שכת מהגמי להוכיח1'ש
 בלוייפ גם ש"כא כמקדש שבות ראיןדהכלל
 הוא הרי במקדש שבות דאין להא)והטעם
 הנ"ל ידידי וכמ-ש הם, זריזיפ דכהניםמטעפ

 האי אמרי' בלוויים דגם מבו' וא"בבדבריו[.
 שם בשבת איתא שהרי הם. רזריזיםכללא
 בו לנעול הקילו  שבמקדש הנגרר דנגרבסוגי'
 הפרטים ]וע"ש מבמדינהטפי

 כזהי
 והטעם

 נועלין )ד"ה שם כפרש"י הוא שרידכמקדש
 הרי והנה במקדש. שכות דאין במקדש(בו

 כיהש'ק, של בשערים היא בביהמ:'קהנעילה
 פתיחת רוב על הממונים הם הפוהלוויים
 וא"כ מדות[ מס' ריש ]ע" ונעילתןהשעריפ
 כמקרש שכות אין שייך כלוויים שגםמבואר
 וכמשנ.ת. הם, שזריזים מפניוהיינו

 נו, ש אבנ.,צב.

 שתזתהש.1ת
 בג. כקובץ הערות מספר להעיררציתי

 בענין פריר פסח הרב של במכתבוא(
 שלא רל"ה( )עמ' לעשירות סגולהסנדקאות
 לציין יש אחד, ברית לבעל ילדים שניליחן

 רק כך על הקפידו מסויימותשכתקופות
 חלק חח"ס ובשו"ת בפולין, ולאבאשכנז
 החח"ס: כותב ע-ב, ס' דך -נ"ט תשובהאו.ד
 חשו לא פולין תפוצות שבכל לדינא....תבנא
 למילה חדשים )המצריך פרץ רבינולדברי

 מוכח א"כ עכ"ל. וכו'. לקטרת(כחרשים
 ולא באשכנז רק כן נהגו החת"משכזמן



 ישראלחרררמב

 י"א ס' רס"ר סי' כיו"ד שהרמ"א )אףכפולין.
 נוהגים(. שכךכתב

 )עמ' רפפורט יוסך הרב של כמכתבוב(
 המתחיל )בקטע מכתבו בסוף צייןרמ"ז-רנ"א(

 שהתירו חדשים דברים כמה עצמך"(,"הגע
 אווזים הזקן, גילוח והם: ותלמידיוהחת"מ

 שגילוח לציין ורציתי מכונה. ומצותמפוטמות
 שכאשכנז כיון כלל חדש" .דבר אינוהזקן
 תשובה ובאותה דורות, מרורי כךנהגו

 או"ח חת-ס )שו"ת גילוח על כותבשהחת-ס
 באשכנז נהגו שכך כותב קנ"ט(. תשובהסוף
 הזץן גילוח א"כ תתנ"1, ד' גזירות בזמןכבר
 כלל. חדש רכר כזמנו היהלא

 מנהג על דובר האחרון שבגליון כיוןג(
 י. הרב של במכתבו בהרחבה טאנץ"ה"מצוה
 את שמיישב מדבריו נהניתי ומאדרפפורט,
 דבריו וידועים קדושות, קהילות הרבהמנהג
 אבותיו במנהג מחזיק אחד "וכל החת"מ;של

 רציתי שיוכל", מה כל סמוכות לוועושה
 ה"מצוה למנהג בדעתי שעלה טעםלהציע
 נהוג )וכן קודמים בדורות והוא:טאנץ"

 ה'1 כיום(, גם המערבי אשכנזבקהילות
 מתפללים ואח-כ ביום החופה אתעורכים
 והריקודים הסעודה, ואח"כ 1[מעריכלמנחה
 בספר )וכ"כ המזון ברכת לאחר רקהיו

 מהרי"ל, בספר וכן וורמיישא., רק"ק"מנהגים
 ובדורות אשכנז(, כ-הילות היום נהוגוכן

 והחו-כ בלילה, החופה את שערכוהאחרונים
 השמחות לאולם ונכנסו יחוד מהחדריצאו

 נערכו הריקודים שרוב ויצא הסעודהבאמצע
 הישן למנהג זכר ולכן הסעודה,באמצע
 "מרקרין של החשוב הריקוד אתהשאירו
 הריקודים של האמיתי כס-ומפ הכלה",לפני
 המזון. ברכת אחר -דהיעו

 שהי ינן 'ים נושן,יהונתן
 הקטות  "רשת כתיבת יתרבשן
 שלוכ"ס. ישראל" "אור מערכתלכבוד
 נהורא ליעיש אריה הרכ להערתבקשר

 כר בגליון הקטורת פרשת כת'כת היתרבענין
 זה בענין שכחבתי מה להעתיק הנני רכס,עמ'

 כ': גליון הלל" "בית לקובץבתגובה
 עצם הקטורת: פ' מתיבת בענין לובעמ'
 מדינא שאסור קטורת פ' לכתובהסגולה
 משום דקטורת וברייתא ספר. מקצתמשום

 אפילו - לי מובן איננו פה, שבעלדברים
 בער אך לעשות. עת משום למעשה נחירואם
 הנה אדע. לא קדושים ורעת איש ולאאנכי

 הקדמונים, אצל מצינו פסוקיכ עםסגולות
 .שימוש הואהרי

 תהלים-
 ספרי ככמה הנדפס

 סי' ח"א בשו-ת הרשב"א עליו וכתבתהלים.
 )עמ' בהקדמתו אפוד וכמעשהישיאל...-. גדולי ביר שמוסכם תלים "ושמושתיג;
 ענינים תהלות בספר "ולקודמים כתב;0[(:

 לכל אשר הנפלאות הסגולות מספורנפלאים
 הזאת הידיעה והיתה ומזמור...מזמור

 ויש תלים". שמוש קיאוה אצלםמאויימת
 ונראה מדינא, האסורוה סגולות שםגם

 שמצינו וכמו נפש, פיקוח משום רקשהותרו
 דגדרי ע"ש, ע"כ. נד בסוכה דודאצל

 אך ואכמ"ל. בירור צריכים המותרותהסגולות
 נפסק רפא סי' ח"ב )שו"ת עצמוהרשב"א
 פסוקים לכתוב אסר סי-ב( קעטכיו"ד

 משום כרכות לכתוב שהותר אע-פכקמיעיב
 טפי קילא תהלים ושמא לה'. לעשותעת

 עצמו, בפני מזמור כל נאמרודמתחילה
 ברוח כספר נערכו ואח"כ בע"פונאמרו
 וצ"ע.הקודש.
 לה' לעשות דעת מהרשכ"א למדנואך
 לצורך לא אבל ותפלה תורה לצורךמתיר
 זה ומנהג נפש,. פקוח משום לא ןאםסגולות
 סדורים להדפיס להתיר ישראל בכלפשוט

 מטעם זה וכל - הפטרות סדרי עםוחומשים
 תורה במשנה עצמו והרמב"ם לעשות.עת
 והפוסקים פסוקיכ. עם התפלה סדרכתב

 וכו' תשכו בסכות פסולים לכתובשאסרו
 הוא הפרוכת על או בהכ"נ קיר על אובסוכה,
 והוי ותפלה תורה צורך כאן שאיןיסול
 לצורך יש ואם הותרו. שלא דקמיעיסדומיא
 ס-ר רפג ביו"ד עוד ועי' מותר. ותפלהתורה

 כלים.וכנושאי
 משום שכתיבתו אע"פ הקטורת פ'והנה
 וא"ב מתוכו, לקרות מיוערת הרי מ"מסגולה,
 ואין - דסדורים ההיתר בכלל דהוי לומר'ש

 ככר שנדפס כיון לצורך שלא דהוילדקדק
 עצמו בסרור מדקוקים אין רה"ר -בסידורים
 לצורך שלא פעמים כמה פסוקם בושנכפלו
 כחזון זה כעין עי' וכו'[. בשבת ושוב)כחול
 אך שהותר. אחרי ר"ה קמן ס" סור יו"ראיש

 שאסור הי"ג רעו סי' כיו"ד פסקהרמ"א
 וע"ש בספר, שלא לכתחלה שםלכתוב



רמגתגובות

 מכמהו אם רמוחר ונראה חשובה.בפתחי
 מדביקו או בקיר וקובעו זכובית אובניילון
כסדור.

 תורה. של אכסניא לכבוד בחפזיכתכתי
 נץ !וו, 1111 יצחקי,דוד

 לף  הקיזשת דברי'שע
 הרב שתמה במה רכס עמ' כדבגליון
 מ"ש על הי"ו. משינסקי  שמעוןאברהם
 הטעם שרה, חיי פרשת לויבקרושת
 ואח"כ הקידושין ובחיאל לכן רצהשמתחילה

 ועל אליעזר את להרוג התכוונו הם כילא.
 שבעולם. הנשים בכל אסורשיהיה מפני אשה, לשאת עור יצחק יוכל לא זהירי

 צריכם היו לא זה בשביל שהריותמה
 יחוור שלא ממפיץ לזה כי לקידושיהלהסכים
 שכעולם. הנשים בכל אסור וממילאהשליח,
 לוי הקרושת רכרי פי על לישבויש
 דברי דברתי אם עד אכל לא פסוק עלעצמו
 בשליחות רכלה את קידש אליעזר כיוז"ל:
 לאכול לו אסור קידושין ביות והחתןיצחק,
 הקידושין. וזהודבר, דברתי אם אוכל לא וזהו קידושין. אחרעד

 מצוה. סעורת לאכול רצה כי יבואראו
 דברי, דברתי אם עד אוכל לא שאמרוזהו
 סעודת יהיה כך ואחר הקידושין תחלהלגמור
מצוה.

 אליעזר רצה לא הטעמים שני לפיעכ-פ
 הקידושין. לפנילאכול

 המות סם לו שנתנו יונתן בתרגוםואיתה
 לצד המות סם והחזיר המלאך ובאכקערה,
 ומת, ואכלובתואל

 ככרי רבאמח יפה, הכל מבואר זהולפ'
 שיהרגו היה רי הנשום, כל על יצחקשיאסר
 אליעזר את להרוג בכדי אבל אליעזר,את
 לקידושין. להסכים צריכים היו המות סםע"י
 לאכול. רוצה אליעזר היה לא זה בלאכי

 יעונו רייניץ, אריהחיים

 ירויחההקזת
 האוהבי "נוסח במאמר כ"ד, בגליוןא(
 צריך אחד כל בוראי בחרו", גדולהדברי'
 הנני ורכותיו. מאבותיו שקיבל בנוסחלהחזיק
 בכמה נמצא האוהבים" "וגם דהנוסחלהעיר

 נתן ב"ר שלמה ר' מירור חשובים:מירורים
 בתוך מובא יקר ב"ר יהורה ר' סידורגאוה

 האריז"ל חפלה סדר הגירסאות. שניפירושו
 התניא. כעל הרב סירור תק.י. שנתכת"י
 ר' סידור קאמארנא. הברכה היכלסידור
 מגרמייזא. שמשון ב"רשלמה

 מפרעמישלא סופר שבתי ר'בסידור
 בסידורים נמל וטעות הנכון והואכותב:
 הנוסח הוא ושכן האוהבי. בהםשנכתב
 בשם סהרש"ל בסידור הוא וכן המנהיג,בספר
 מדוייקים.ספרים

 הגירסא מובא תקס"ד רד הרוקחכסידור
 שבת דברי .האוהבים ופירש הז1והכים""וגם

 נגאלים. זה בזכות ורשויותיהיציאותיה
 ברברים מעתיק הירץ ר' שסידורמעניין
 יציאות אילו דברי' האוהבי -וגםכנסחתו
 נגאלים. זה כזכות רשויות וד'שכת

 במירור שגבוב שמה מוכרח אינואבל
 המעתיקים שינו שכידוע המקורי הנוסחהוא
 ר"ה סדר רש"י סידור וכרכרי גירסתם.לפי
 שגורים מרוצתם לפי "הגרמנים ק"מסי'

 בגירסתם".להרגיל
 מצות אפיית מנהג במאמר כ"ג בגליוןב(
 הובא אכערלענרער גדלי' מהרב כער"פמצוה
 מו' לאפות הוא שהמנהג מהרוקח לס"דבעמ'
 בכמה אולם פסח, כתקרובת ולמעלהשעות

 דהזמן מבואר רש-י שיטת שכחכוראשונים
 הובאה וכמקור ומחצה. שעות שבע לאחרהוא
 ר"פ סי' והרוקח הלקט ושכלי הפרדסספר
ועוד.

 כמנהגים ר"מ, סי' כרוקח כתוב כןואכן
 לפסח מצה הוקשו מצאתי שלמה רבישל
 עשיית מה ומצות אש צלי דפסחים בחראבפ'
 ואכילת כן המצה עשיית אף ומתצה מז'פסח
 אכל רבא דאמר פסח לאכילת הוקשמצה
 לא עזריה בן אליעזר לר' חרוסת ולאמצה
 בערב מצה לאכול ואסור חוכתו ידייצא

ן  מצות. תאכלו כערב רכתיבמ
 הבא כסימן שהובא מה תמי' קצתוע"כ

 גדולה ממנחה בע"פ לאפות ומנהג רפ"א,סי'
 כפלוגתא ישנה מצה דבירושלמי אע-גואילך
 בתוספתא וכן היא הילל ובית שמאידכית

 כתקרובת המנהג מיהו ישנה מצהמכשרת
 בריש כדאיתא ולמעלה" "מז' דהיינוהפסח
 ג"ח(. )דך נשחטתמיר



 ישראלאוררמד

 הגליון ציין )שם( נשחט בתמירוהנה
 ט"ו ד"ה ברש"י ע"ב צ"ג דף לפסחיםהש-ס
 הפסח זמן וכן התמיד של דומנו שכתבמילין
 מחצנה והחנו שבע מתחלת בוא תתורהמן

 אותו הוא ולהלן דמז' מבואר ולהלן.היום
 שיעורו זהו ואול' ואילך. מחצות שלהזמן
 והרמ"א והמחבר הטור כדפס-ו הרו-ח,של
 תנ"ח.בסי'

 )נדפס רוקח מעשה בספר מצאתיאבל
 לר' יחסו בטעות תער"ב, בסאניקלראשונה
 החסיד 'הודה ר' נכד יהודה ר' בןאליעזר
 הרו-ח כעל של שהוא החליטו כבראבל
 ל"ו בסי' וז"ל יהודה(, רבינו בן אלעזררבינו
 שעות משבעה אלא לאפות מתחיליןאין

 ז' לאחר הפסח כזמן הפסח כהקרבתומחצה
 דתמיד פ' בריש כדמשמע ומחצהשעות
 יוצא שאדם משמע דבתוספתא אע"גנשחט,
 לאפות יתחיל לא לכתחלה מיהו ישינהבמצה
 וכו'. ומחצה שעות ז'עד

 להיות שהל ש"פ כהב, ל"ו כס"אגב
 מצוה משום אחת בע"ש לאפות אסורבשכת
 רם חמץ על תשחט לא משום ואחתבשעתה
 הוקש' דהא דאורייתא" "איסור מצינוזבחי,
 כקיצור. עכ"ל וכו'. לפסחמצה

 רש"י משיטת העתקה רק שהואונראה
 כתב, ל"ח בסי' דהלא י-ט, בהערהשציון
 מכאן וי"א מע"ש, מצה לאפות נוהגין 'שאכן

 פסח ...קודם 'מים במה מצה לאפותדמותר
 אני דדיו-ים מאלו מחס,...... שישמורובלבד
 מע-ש. לאפות שמותראומר

 לאפות מותר דאמרינן אע"ג ל-ט,ובסי'
 שחס, אע"פ בשבת י"ר כשחל כע-שמצות
 בעוד מצה לאפות שלא כשר מנהג,ייפ.
 חמץ, על תשחט לא דכתיב ק"תשחמץ

 העוסק כי טורח לו יהי' ולא יתברךוהמחמיר
 דהוא נציין ואגב ובבא. כוה אשריבמצוה
 משם לנ"א בדר שהובא התוספתא ג-כמביא
 הרוקח( של רבו )שהי'היראים

- 
 לו ואופין

 מע-ש".מצה
 ברבר תמד דתמיהי, במילי כ-ב כגליוןג(
 דבאמת שכתב א' סעי' תקפ-ד סי,הלבוש
 פעמיפ 1' כנגר אמת פעמים ו' ישנןויציב
 אין ויכולו עד מבראשית שנרמזואמת

 וצ"ע הנוראיסן. ]בימי בזולת ביניהפלהפסיק
 דכבר וראיתי פעמים. 1' אומרים דירןדבנוסח

 בכמה הארכתי אבל שאח-ז, כגליון שםתיר,
 שמה. הובאו שלאדברים
 הרו-ח ה"ה הלבוש לדברי המקורהנה
 סי' חסידיפ )ובספר ר' סי' סו"ס ר"הבהלכ'
 בראש זולתוח אומרים אין למה וזלה"קרנ"ח(
 לומר צריכין שאנו לפי הכיפורים וכיוםהשנה
 אמת פעמים ו' שהוא כהלכותו ויציבאמת
 בריא בבראשית שיש אמת פעמים 1'כנגד

 היוב זה אומר השנה ובראש וכו'. א"תאלהי'ם
 הוא מעשיו ותחלת הואיל מעשיךתחלת
 היינו שאם אמת פעמים ו' לומרצריכין
 פעמים 1' אומרים היינו לא זולתותאומרים
 ויציב. באמתאמת

 אמת אמרים דאין אשכנז נוסח עפ"יוהוא
 ממצרים ואצל איש אשריאצל

 ואומריםגאולתנו,

 ר-

 אלקי אמת אמת, ד"א
 אמת הוא, שאתה אמת ואמונה, אמתעולם,
 ראשו. הוא אתה אמת לעמך. אדון הואאתה

 אשרי אמת אומרים ספרד בנוסחאבל
 הומיך )וכן גאלתנו ממצרים אמתאיש,

 עפ"י מפרעמיסלא( סופר שבתי ר'בסידור
 אית דא ועל ע"א רי"ז דך ויקהל בפ'הזוה"ק
 אמת אמת ומנין ד' גאולה בההיאלאדכרא
 עזרה הוא רדא אבותינו עזרת ער אמתאמת
 ארבע ולהלאה ומתמן כלהו, לישראלוסמך
 ד' למהוי אמת אמת אמח אמת אחרניןזמנין

 תקיף בחוחמא תקיף כקיומא אליןגאולות
 יסיף כפולין גאולות ד' דמלכאדגושפנקא
 מצריפ. יציאת כההיאוכלהו

 ג"ח שער צ"ו פ' יצחק בעקירתומש"כ
 פר-ים שכעב בא"ד כחב תחזה ואתהד"ה
 מתחילין שכלפ לתפלה שמע קרית ביןהבאין
 שאתה אמת עולם, אלקי אמת אמת.במלת
 ד-א של האמת מונה שאינו נראה ד"א,ד1א
אמת.

 סולתות אומריפ היינו שאם הרוקחומש"כ
 נראה אמת, פעמים ו' אומריפ היינולא

 של נוסח יש אשכנז דבנוסד הואשהביאור
 בהם שיש בשבתות שאומרים הראשוניפעל
 ר' ומבאר ואמונה. אמת שם שחסרזולת

 כולו הוא ויצב דבאמת הנ-ל סופרשבתי
 צור לבסוף עד ובקשות תחנות בו ואיןשבח
 ובקשות תחנות הן הזולתות ופיוטיישראל
 אומריפ ע-כ ההודאה עם חיבור להםואין



רמההגובות

 שבח קצת בו שיש הזה הראשוניםהעל
 וכו'. לגאלנו מהר שמך למען כמוובקשה
 השבועות" בחג עשבים "הנחת כמאמרד(
 הביא כ'(, )גליון אכערלענדער גרלי'מהרב
 ופרחים עשבים אילנות להנחת הרבהמקורות

 לאי מהגר"א( )בעיקר מקורות וגםבשבועות
 לשלימת העמים. חוקת משום אילנותהנחת

 להוסיך: הנניהמאמר,
 בקונגרס מקומות ובהרכהבגאליציע

 בבית אילנות להשטיח שנהגו אע"פפולין
 "פרחים. להניח לא קפידא הי'ובביהכ"נ,

 זקני אצל ביררתי אשר כפי הגוי. חוקתמשום
 כלל, מזה ידעו לא הפליטה שאריתהחסידיפ

 ודזיקוכ צאנו מנכרי הרבה אצל נהגווכן
 המנהג מקומות. ובשאר ובבעלזאכבאבוב
 קראקא בעיר אילנות. מעט להניח הואבגור
 ברם-א ואכן גראז-. "שבועות לתלותנהגו

 רק מובאובלבוש
 "ונוהגיי

 עשבים" לשטוח
 דייקתפ.כאשר
 בצאנז שנהגו ק"ז בהערה שהביאמה
 עשוייפ ואילנות עופות חיות צורותלהדביק
 שנהגו שמעתי החלונות, על צבועיםמנייר
 סוסים על חיילים של צורות לעשותהילדים
 והילדות מלחמה, כלי ושאר בלע-ז()רייטערס

 בלע-ז "ר"זעלעך" שושנים של צורותעשו
 שיכולתי כפי החלונות. על להדביקמנייר
 ואצל צאנו, בעיר רק הזה המנהג הי'לברר
 עיירות בשאר ולא מצאנו הרה"ק מנכדיכמה

 נשתכחה שלאחרונה כנראהשבגאליציע.
 עשו שרק יודעים אחרים ש1-ניםהמנה,

 אינכ צאנו עיר מיוצאי וכמההרייטערס,
 לדעת צריכים עוד כלום. מזה אפילויודעים
 וגדלו דשא נאות מ,ופ הי' צאנזשהעיר
 נהגו לא ואעפ"כ סביכותי' פרחיםהרבה
 שדבקו הטעפ שאולי וחשבתי פרחים.לשטוח
 המהרי-ל לדברי לחשוש הוא מניירפרחים
 אודות שדיברו המקורות ושאר יששכרוהבני

שושנים.
 אות -צ-א עמ' כתגובות הנ"ל בקובץה(

 כ"ג סי' ח"ג כיו"ד הד"ט מהעקרי הביאד'
 הנולד ראשון הבן לץרוא שנהגו""רכמקופ

 שיקרא רוצה ואשתו אביו בשם לאדםלו
 לקרוא אכיו בכבור יכ1כז ולא וכו' אפי'כשם

 הספר בעהמ"ח הנה . וכו' חמיו בשםלראשון
 ט'ירני ד'ניאל ר' הרה"ג ה"ה הד"טסלרי

 איטליא במדינת פיריניצי אבר"ץזצ"ל
 נשא אשר אמו אבי זקנו ברכי עלשנתגדל

 דניאל כמוהר"ר הצריץ הגאון ה"ה שמו,את
 עולם. שם לספרו הקדמה עשה שגסנחמו

 לכני מדבר הד"ט עיקרי דהבעלהרי
 החיים זקנם אחרי שם ליחן שנהגומדינתו
 צריך אב כיבוד מצות דמשום ופשוטאתם,
 ואין אביו, אחרי הראשון בנו לקרוא הבןאכי
 ופשטי'. נהרא ונהרא אשכנז, לבני נוגעזה

 הרב של מאמרו צח עמ' כ-א כקוב,ו(
 חיובי בעיניני שליט-א אבערלענדערחיים

 בעמיו עשה טוב דבר שדכן, סנרתשלומי
 והנני תיקון, שצריכה זו בהלכה ונתןשנשא
 גמור. לו אומרים במצוה המתחילאומר

 שידוך לדבר שמתחילים השדכניםבדבר
 הענין, גומריפ אינם שהוא סיבה אינהומשום
 ולמזל טוב בכי הענין וגומר אחר באואח-כ
 משזפ חלקו כפה ותובע הראשון בא ואזטוב,

 פעמיפ דגמה רב שאלח צריך והעניןמתחיל.
 ואו מהראשון יריעה שום בל' השנימתחיל
 בקהילות ובפרט כלום. לו מגיע אינולכאורה
 זה השדכן ואין השני את מכיר אחדשכל

 שבלערו השידוך רעיון את והמציא"שהגה
 אחרים. דעת על עולה זה שידוך הי'לא

 מובא '-ג סי' יעקב שב שו"ת שלכלשונו
 בצל ומשו"ת ט"ו ס"ק נ' סי' א"עבפ"ת
 ". סי'החכמה
 ארוכה רשימה השדכן נותן פעמיםוכמה

  שידוך איזה נגמר זמן וכשלאחר שמותשל
 למחצה וטענות במענות חדוותא בעידןבא

 כההוברי בלחישא ולוחש יסענותלשליש
 ומרמז מילתא, ללא מילתא מדמה ,כוכביפ
 ונגופ יפקד, ולא ישמע שלא ענינים מינילכל
 הביא, הנ-ל בפ"ת רח"ל. עגם-נ הרבהעי"ז

 כניכר רק נותנין אין עדות( פסולי)לקרוביפ
 ולכאורה פעולה. שעשו הדיין עיני ראותלפי
 א"ע שקורא שאינם, דברים אומר אחדאם

 הוא הר' אינו, ובאמת וכרומה, מתחילשדכן,
 ארח.ב ולא כדין. שלא מחבירו ממוןמוציא
 מהבעי' היודעים מהרבניפ אבקש רקבמילין
 להתנהג. האיך הוראות ויתנו בעניןשיעמיקו
 .תשובה במאמר רלב עמ' הנ-ל כקובץ1(
 תשובה כשערי יונה הרכינו הביא תורה"עם
 יעקב בן אליעזר רכי דברי כ-א אותש"ר

 יתודה לא 1ה כיו"כ עליהן שהתודהשעבירות



 ישראלאוררמו

 תהלים ממדרש הביא וכן אחר, ביו"כעליהן
 ראשונים ושארי רברמב"ם להעיר והנניל.ב.

 מביאים פ"1 דף כיומא הגמראשמביאים
 הוא יעקב בן אליעזר דרכ' להיפוךהגירסא
 וכתב הבא. כיו-כ יליהס שיתוודההאומר
 פסקינן רכן י"ז סי' תשובה הל'הרו-ח
 הכס"מ כתב וכן ונקי. קב ראכ"ידמשנת
 הרמב-ם פסק דכן ה"ח פ"ב תשובהכהל'
 הארכתי ונקי. קב ראב"י דמשנתמשום

 קכ"ב הערה י"ז סי' להריקה תשובהבהלכות
 גם או במשנה רק ונקי -ב ראב"י משנתאם

 ואכמ.ל.בברייתא,

 המאירי שכתב מה יבואר זה לפיואולי
 ~ה יוה"כ עליהם שהתודה עבירות שם(,)יומא
 עשה אם ומ"מ אחר, כיוה-כ עליהם יתודהלא
 לפי דהלא כהערה, ותמה בכך. קפידא איןכן

 לו רהי' י-ל ואולי משובח. שהוא כ"שראב"י
 יונה כרכינו גירסא אותו ג-כלהמאירי
 עליהם. יתודה לאשלראב"י

 דתמיהי מילי רמד עמ' הנ"ל ב-ובץח(
 חלקו שניים פי נוטל דהבכור החוקוניבדברי
 ווייס מרדכי והר' ללויים, הראויוחלק

 שנייפ פי דירושת בצע"ג הניחמירושלים
 תלוי' לעבודה ואולי מהאב בבכורתלוי
 )במדבר כקרא וכמבואר מהאם רחםבפטר
 בני מתוך הלוים את לקחתי הנה ואניג-יב(
 רחם כל פטרת תחת לי המה נתוניםישראל
וכו'.

 סי' כסים נשיאת דכהל' גת-שה ליגם
 שם אין דאמ ז' כס"ק אכרר,ם המגן נתבקכ"ח

 בשם )נ-ח רחם פטר שהוא ככור יוצקלוי
 לאם דבכור מלשונו ומשמע מולין(,מהר"י
 קדושה בו מצינו לא לאב בכור אכלדוקא

 שכתב הרב כשו"ע מבואר כוונתוהא.דנא.
 קדושה בו אין לאב בכור אבל "בסעיף
 משמע מבמורות. העבודה שניטלעכשיו
 לאב. כבכור ה" כבכורות דהעכודהמדבריו
 צריכיםואולי

 לדל-

 הי' כראשית כמימי
 הי' שאו במצרים ורק לאב כבגורותעבודה
 לו אין דגני מאס בבכור ככורות מכתעיקר
 וצריכים רחם. פטר לבכור ניתנה אזיחס,

 לזה. המקורלמצוא

 חיים חג-ר לפני הדבריםהצעתי
 ]בן ששם דמצינו לי וענה שליט-אקנייבסקי

 גבי וכן ככור שדי' משוס בבמד הקריבנח[
 ועשיו.יעקב

 מח-ס מב"ב שליט"א גרנרש יע-כוהנ"ר
 יעקכ שנטל דבהבכורה העיר יעקבשושנת
 בכור ככר הי' יוסף והלא ליוסף, ונתןמראובן
 וע"כ בנתינתו הואיל מה וע"כמאם

 מאב. בכור דנחשכ הואדהחשיכות
 על תגובה רנ"ח עמ' הנ"ל בקובץט(
 חשבתי מצרא. דבר מדינא המלאכיפטענת
 הי"ת, אות דר-ע ביהא האלפא עפ"ילתרץ
 חביבין לב שבורי שכל לב לנשברי ה'קרוב
 שמה"ש השרת ממלאכי יותר הקב"הלפני

 אלפים וששת שלשים השכינה מןמרוחקים
 ממעל עומדים שרפים שנאמר כרסאותרבבות

 וששה שלשים בגימטריא לו 1'(. )ישעיהלו
 קרוב הקב"ה לב שכורי אבל , וכו' הןאלפיפ
 לב לנשברי אמה, אל מאמה היופ כלאצלן
 . לב לנמהרי ולא קרובהוא

 דשבת בהגמרא זה להעמיס נוכלואולי
 וחזור כבודי, בכסא אחוז לו: אמר פח:-דן
 לענות למשה אמר דהקב"ה תשובה,להן

 בכסא אחוז דהמלאכים, מצרא ברלטענת
 הוא רבינו משה אדם מכל רהעניוכבורי
 רוח דגם הגמרא עס"י מהמלאכים, יותרקרוב
 אמר וגם כעולם, לרור יכולין והוא אניאין

 דהיינו תשובה! להם- חזור למשה,ריקכ-ה
 הוא לב שבור והוא תשובה עושה שהואמי
 פ"1 דף יומא וע"ד המלאכים מן קרוביותר

 יסם כסא עד שמגעת תשוכה גדולהע-א
 )אוצר לויתין סעודת כמדרשומצאתי
 לעתיד ד-ה פד עמוד אייזנשטייןהמדרשים
 ששה השכינה מן רחוק רבינו משהלבוא(:
 דר"ע כאותיות גם הלוחות. כאורךטפחים
 אותם שמעלין אלא עוד ולא איתא,הנ-ל

 אצל נישיכה אותם זמושיבין תשוכה[]הבעלי
 בחשוכה לבם את ששברו מפניהשכינה,
 . לב לנשברי ה' -רוב שנאמר הקב"הלפני
 סי' הרקח כדכדי ציד עמ' א' כגליוןי(
 שיש במקום אלא נפ"א נופלין שאיןשכ-ד
 ארון לפני ארצה פניו על ויפול דכת'כס"ת
 הנונהג דלפ' מצדד המאמר כותב והרה"גה'.

 מחמת הקפידא רעיקר מ"ו( )ע' יוסףכצאן
 נפלה גד אל דור ויאמר הפסוק בנפ-אשאומר

 שלא שמר אין שזה כ"ד( )ש"ב ה' בידנא
 לדוד אומרים שאין אנו ממילא ס-ת,בפני



רמזתגובות

 שייך לא ב"ה( )תהלים אשא נפשי ה'אליך
 זו.קפידא
 שלא כתוב ישראל עבודת בסידורהנה
 נא נפלה גר אל דור ויאמר הפסוקנמצאת
 לראשונה ומובא ישן סידור בשום ה'ביד
 של"ה. קיצורבספר

 לג' פירושים מביא הרוקחבסידור
 ה' אליך לדוד בנפ"א. שאומריםנוסחאות

 ספרדיפ נוסח והוא כ"ה )תהלים אשאנפשי
 מובא ג' )תהלים צרי רכו מה ה' הרב(וסיעור
 תוכיהני באפך אל ה' ע'(, דף ויסריבמחזור
 הפסוק כהוספת אשכנז נוסח שהוא ו')תהלים
 חטאתי(. והנון רחום וה-טע הנ"ל דודויאמר

 להרוקח התפילה סודות בכת"י מובאוהנה

שבמטו-

 תיבות 1' יש תוכיחנו באפך אל ה'
 הי' לא ע"כ צרי, רבו מה בה' תיבותוס"ד

 ולא ה' כיד נא נפלה של הנוסח לאלברוקת
 ואעפ"כ אשא, נפשי ה' אליך לדוד שלהנוסח
 ע"כ ס"ת, שיש במקום אלא ליפול שלאאמר

 אפילו הרוקח לפי הדין ישתנה לאלכאורה
 אליך לדור או נא נפלה לומר רגיל אינואם

 אשא.נפשי
 בהרחבת שתצליחו הדיוט בברכתואחתם

 הקרושה,גבולי
 ראזענפעלד אל"'רוחם
 תתן וי וי ,11,, רןנו,

 '~ב דבה שרת נדני''ש1נ
 הלוי הלל אפרים הר"ר תמה כ"דבגליון
 )להאדמו"ר יציב דברי בשו"ת עמש"כהעלער
 סי' ח-א או"ח זצ"ל( קלוי1ענכורגמצאנו-

 אלא זה דין הזכיר לא מקום ומכל וז"ל:כ"ג,
 גרידא ש"ש במוציא ולא לבטלה ברכהלענין
 שלא לומר דכוונתו הבין הנ"ל והרבעכ"ל,
 לבטלה, ברכה לענין אלא תיקון שוםהוזכר
 ותמה לבטלה גרידא שמים שם במוציאולא
 שבועות מהל' כפי"ב שהרמכ"ם הנ"להרב
 צריך לבד, ש"ש במוציא שגם להדיאכתב
 עכת"ד. בשכמל-ו,לומר

 קשה לא בדבריו היטב כשמעייניםובאמת
 ר'( )באות שם יציב דברי בשו"ת דהנהמידי.

 דלא מתקן בשכמל"ו שאומר במה אפמסתפק
 ראמירת או לבטלה, ש"ש כמוציא בללהוי

 מה על וכפרה תיקון כעין הויבשכמל"ו

 שו"ת דברי והביא לבטלה, ש"ש הוציאשכבר
 דמלשון שכתב ט'( סי' )ח"ג מאירותפנים

 יודן בר תנחום א"ר פ"ו בברכותהירושלמי
 "שלא בשכמל"ו לומרצריך

 להזכיר-
 ש-ש

 דלא ע"ז ונפרה תיקון שא"צ משמעלבטלה,
 ואח"כ )עיי"ש( לבטלה ש-ש כמוציא כללהוי
 מהלכות בט"ב הרמב-ם לשון הוא וכןכתב

 ר"ו בסימן המחבר מדברי אבל ח"י,ברכות
 לומר וצריך וכתב, הלשון ששינה ו'סעי'

 עכ"ל לבטלה ש"ש שהוציא עלבשבמל-ו
 שהך אלא לבטלה הוי כבר רש"שמשמע
 התוס', כבלשון וזה לכך, תיקון כעיןאמירה
ודו"ק.

 המהרש"ם כברי הביא שם ה'וכאות
 בנחל החיד-א למ"ש שציין תורהבדעת
 על וכתב עי'"ש. וכו' קדושים פר'קדומים

 נראה ובפשטות בנסתרות, עסק לי ואיןזה,
 לגבי הראשונים בשיטות סובא האריכודבנה
 וממס מה-ת, איסורו אם שאש ברכהמברך

 הפ.וטיפ באמירת שמות להזכירשמרבים
 שבח דרך שהיא דבל מזה שנראהובקשות
 1"ש ולפי"ז וכו' בה לן ליתובקשה

 ואשר כבודו, הארץ כל שמלא היינובשכמל"ו
 דרך דהו' וכיוון ולברך, לשבח מותרע"כ
 אבל ודו"ץ לבטלה הוי לא והוראהשכח

 תיקון רק דהוי אפשר החיד-א שהביאלהטעפ
 כבר לבטלה דש"ש המחבר כרעתוהוא
 ה'. כאות עכ-דהוציא,

 מש"כ שפיר נבין זו קטנהובהקדמה
 לא מקום ומכל וו-ל: ו' באות יציכהדברי
 דבאופן לפנ"כ מש-כ )היינו 1ה כיןהוזכר
 כלל השם הוי לא יסן שבח דרךשאומר
 )משום לבטלה כרכה לענין אלאלבטלה(
 שם במוציא ולא והוראה( שבח דרךדהוי
 מוציא דימה הרכ כשו"ע אך גרידא,שמים
 )וזה לבטלה ברכה לאומר לבטלה שמיםשם

 דלטעפ ואפשר שאמרנו( החידוש נגדלכאורה
 גם )והכפרה( התיקון שייך החיד"אשכתב
 י"ל שכתבתי לטעם וגם ש"ש,במוציא
 שהזכיר השם. .על קאי בשכמל"ודאמירת
 ודו"ק והודאה שבח דרך גופא כזהוהוי

 במוציא דגם אמת, החידוש דשפיר)ונמצא
 לבטלה(. כלל הוי לא גריראש"ש

 אמירת חך אם שם מסתפק 1האחרי
 סמוך ומיד תיכף לומר צריךכשכמל"ו



 ישראלאוררמח

 זמן, אחרי גם לאומרה שאפשר אולהברכה
 שבח מטעפ ראם בהנ"ל דתליא די"לוכתב

 החיד"א לטעם אבל וכנ"ל מיד צ-לוהודאה
 ודו.ק. ומן איר גם דמיניי-ל

 שייך דאם לעניינן, הדרן וז-ל: שםומסיק
 שמיס שפ מוציא בכל בשכמל-1אמירת
 יעקב אמר רמשו-ה י-ל שפירלבטלה

 שרצה מה רכל הרי ע-כ, וכו'משכמל"1,
 בכל מועיל בשכמל"ו דאמירת הוא כאןלברר
 לבד. לבטלה ש"ש במוציא וגםאופן

 )הל' שבועות מהל' בפי.ב הרמכ"פוהנה
 והוציא הלשון טעה אס לפיכך שכתבי-א(
 ויהדר ויפאר וישבח מיד ימהר לבטלהשם
 ד', אמר כיצר: לבטלה יזכר שלא כדילו

 גדול או ועד לעולם ומבורך דוא כרוךאומר
 יהא שלא כדי בזה, וכיוצא מאוד ומהוללהוא

 הוא שגם דבריו לפרש יש אולי עכ"ללבטלה
 נתכוון ולזה הוא, והודאה שבח דמטעםסוכר

 יוכר .שלא כרי וכו' .מיד. ימהרכשכתב
 שהרמב"ם נראה כשנדייק וגם וכנ-ללבטלה"
 אומר ד' אמר שאם כתב, ולא הלשוןשינה

 כרכות בהל' עצמו הוא )כמש-כבשכמל"ו
 לעולפ הוא ברוך אומר בחב, אלא ה-י(פ-ד
 למה וכהמשך מאוד, ומדולל הוא גדולאו

 דאמירת כדברינו דהיינו מקודכ,שאמר
 גופא ובנה שהזכיר, השם" .על קאיבשכמל"1

 ודו"ק. והודאה. שבח דרךהוי
 !וווו,~1 ו'ולן, נון ינו' מ,,1 וך! וויעדער,פינחס

 שחשק מר'שי

 דתמיהי" "מילי כמרור ב"ב בגליוןראיתי
 הבנ"י בדברי ר"ב צבי יחיא' שמתמהבמה
 כמצות שיש מצוה של וכשמחד דע"ישכתב
 מתוס' ומתמה הכולל, מקיף אור נעשהטלית
 טלית דבעטיפת שכתב מ"ו דד סוכהבמס'
 עליו מברכין אין הכי ומשום שמחה בואין

שהחיינו.
 הרב ע-ז שהשיב מה כ"ג בגליוןוראיתי
 דבכדי היא התוס' דכוונת כ", שלמהאברהם
 שיש במקום אלא א-א שהחיינו ברכתלחייב
 הגשמי, בחלק גפ במציאות להגודשמחה
 על מקשה שאכן היעב"ץ לדבריומציין
 משמחי ישרים ה' פיקודי כל "רהלאהתוס'

 דלפי"1 וכתב שמחה איכא מצוה ובכללב"
 דברי עם אחד בקנה עולה התוס' דבריאין

הבנ"י.
 מפקודי היעב"ן דמקשד דהא נראדזלי

 ליה דמשמע משזפ הוא לב משמחי 'שריםה'
 של כמשמעותה הגוך שמחת כאןדמפורש
 מילה במצות שהקשה מה וגס לב-"משמחי

 זה גפ וכו' בשמחה שקבלוה שבתמגמ'
 איירי. -א הגוף רבשמחת לי' דמשמעמשום

 דמי תימה כל אין הבג-י דלדבריופשוט
 דבעי' ושיעורה גידרה השמחה אופןהודיע
 ראין דאיה"נ יאפשר מקיל אור לעשותכדי
 השיעור או הגוף[ )שמהת השמחה גדרבו

 בו יש עדיין אבל שהחיינו בברכתלחייב
 בנסתרות(. עסק לנו )ואין מקיף אורלעשות

 שהחיינו בברכת דהמחייב לעברומקור
 בכל הוא שפשוט ]הגם שבגוך השמחההוא

 שהחיינו[ ברכת חיוב שמגדיריםהאחרונים
 שער )כרכות האבודרהם דכריאציין

 דוא כעיני הנכון והטעם זז'ל:השלישי(
 ברכת מברכין שאין הגאונים בתשובתמש"כ

 והנאה שמחה בו שיש דבר על "אלאשהחיינו
 ההולך דברכות בתוספתא אמרי' והכילגוך"

 מפני נראה שהחיינו, מברך תרומותלהפריש
 וכן פירותיו, כאסיפת ונהנה שמחשהוא
 שהפ חנוכה ונר מגילה מקרא עלמברכין
 נטילת וכן ופרקינן, עלן רחמנא דחסלשמחה
 ריח שמריח לזוד והנאה שמחה בו ישלולב
 שמחה בו יש שופר תקיעת וכןטוב,

 לטובה, לפניו זכרונינו יעלה שופרשבתקיעת
 מן בנו שיצא שמחה בו יש הבן פדיוןוכן
 מזה העולה כלל עכ"פ בזה, עוד ועיי"שנפל,

 הנאת היא שהחיינו לברכת המחייבדהעיקר
 כפועל.הגוף

 שי"ק המהר-ם לרבדי אציין כו דבריומדי
 צ'( סי' )או"ח שהחיינו ברכת החיובשביאר
 יום בכל מברכין אנו חיותינו על דהנהוז"ל:

 שמחשיב דבר נולד אם אבל נשמות,המחזיר
 בא כאילו לחיותינו תענוג מוסיך אוחיותינו
 דבר אמנם שהחיינו, מברכין אנו חדשחיות
 אם ולזאת וחשיבות, תענוג גורפ אינוהמצוי
 לזמן מזמן בא או מצוי אינו דבר ג"כהוא
 המצוות דלולי חיוח'נו נתעלה זה ידיועל
 מצוה ע"י אבל הי', לא כאילו היותינוהי'

 הנאת יש "ואפ ההיות, נתעלה מצויהשאינה



רמסתמצות

 ואו הדשות פנים ונעשה חיות לו נתוסףהגוף
 עכ"ל.מכרכין.

 ~יו בת' כבל גכ~ה המרוש ב.תעשית
 שי', בינעט שלמה הרב שלבמאמרו

 העיר, בתי מכל גבוה המדרש ביתעשיית
 נכתבו המאמר בסיום קנח, עמ' כ"דבגליון
 את ובונים מקילים כימינו מדוע סיבותמספר
 ניתן העיר, בתי משאר נמוכים כנסיותבתי
 סיבות: מספר עודלציין
 )שבת הגמרא סוגית כביאור המאיריא.
 העשוי בכית דוקא ומ"מ "... כתב י"א(דד

 לחזוק העשויים ומגדלים בירניות אכללדירה
 הנקראים והם חומה, ולבצור הבית אוהעיר
 הדין ובן כלל מניעה בזה אין ואברוריעושקי

 אלא שררה דרך ענה הנכהתהבשסיבת
 מדבריו נראה ועליות". בדיוריןלהרבות
 לחסוך מנת על קומות רבי בונים בושבמקום
 הגבהת איסור משום אלו בבנינים איןבקר-ע,
 הכנסת. בית מבנין יותרביתו
 בשפ מביא סק"ח( ק"ג )סי' המשנ"בב.
 בקרן ברזל מוט לתחוב נוהגין שהיוהמנ"א
 יהיה זה שבית לעשות וע"' הבית, שלאחד
 "ולא דוחה: והמשנ"ב העיר, בתי מכלגבוה
 בתקנתן.. כלופהועילו
 יוסד ר' )להרה"ג יוסף משנת בספרג.

 אבל "... כתב: הכנסת בית בהלכותליברמן(
 בבתים גרים הפשוטיפ שהאנשיםבימינו

 כבור דרך זה ואין ... ה-ומות רביהגבוהים
 גרים והפרתמים השרים אדרבא בכלל.ושררה
 ולא קומות ב' של בבתים מיוחדיםבוילות
 גבוה שהבתיפ בשכונה או בעיר וא-כיותר

 הרי ץומות ב' בגובה ביהכנ-ס נבנהובאמצע
 מעט". למקדש וחשיבות כבוד1ה

 הבתים כיום יוסף המשנת בעל דברילפי
 אין לכן הנמוכים הבתים הםהחשוביפ
 שאין ולומה לחלוק ניתן לכאורה )אךבעיה.

 שהם החשובים, הנמוכים הכתים ניןלהשוות
 בית שהוא הכנסת בית לבין מגוריםבתי

 יותר גבוה להיות שעליו מעטמקדש
מהכל(.
 היא הרמב"ם ששיטת לנכר גם ניתןר.
 למצוה רץ הינו הכנסח, בית הגבהתשדין

 בית )הלכות הרמב"פ שכתב כמוהמובחר

 המובחר מן "ומצוה י"א( הל' פ"אהבחירה
 הציבור כח כפי ולהגביהו הבנין אתלחוץ
 שאס מכאן אלוקינו.." בית לרומםשנאמר
 המקדש בית על בדברו הרמב"םהרמכ-ם

 שבבתי ק-ו המובחר מן הוא זה שדברכתב
 בעיונים )לעיין המובחר מן זהכנסיות
 קוק(. הרש"ח מאתומחקרים

 הרב של שיטתו שיטה, עוד ישנהה.
 אלול - מנ"א הכנסת בית )חוברותברונרוט
 1ה נפרדים בתיפ שבונים כיום לשיטתותש"1(
 גבוה הכנסת הבית את לבנות חובה איןמנה
 בלשונו נקט הרמב"ם שהרי העיר, בתימכל

 ש"א כפיס ונשיאת תפלה )הלכות"חצרות"
 בנינים היתה החצרות בניית ודרךה"ב(

 בשכונות לראות שניתן כמו לזה, זהצמודים
ישנות.
 הב-ח דברי הוזכרו המאמר בסוף1.
 אפשר ואי וקשה הגויים בין גריפ אנושכיום
 מעל גבוהים שיהיו הכנסיות בתי אתלבנות
 ג"כ כוזב שכן להעיר יש העיר, כתי שארכל

 סק.ה(. ק-נ )סי'המשנ"ב
 ונון, ;נון שטרן,דוד

 למצרים הל'כהבשין
 היו וגם במצריפ לגור שהקילו מהבענין

 כמו במצריפ שדרו עולם מגדוליכמה
 בזה 'ש הנה והרדב"ז, והארי~.להרמב"ס
 בזה ועמש"כ בהמפרשיס, גדולאריכות
 פרשת בחיי וברכינו ל-ח, יומאכריטב-א
 מהל' פ"ה הרמב-ם על וברדב"1שופטיפ,
 ת"ק מצוה חינוך ובמנחת ה-ז,מלכים
ואכמ"ל.
 דוד בראש החיר"א כזה מש-כ לצייןויש
 נפלא ענין ולפרש( ד"ה ק-א )דל ויצאפרשת
 כלל הגליות רכל ידוע וז"ל: האריז"לבשם
 הקדושות ניצוצות לברר היו יסל הןופרט
 נאסר זה מטעם אשר ההיא, בארץאשר

 כמצולה שעשאוהו לפי למצריםההליכה
 הקדושות ניצוצות כל ונתבררו דגים בהשאין
 במצריב לדור תורה אסרה ולכן כולם,יחד
 בימי למצרים בחזירתם כי ושמעתיוכו',
 ואסרו ארמון בנו וכן ית' מאמרו נגדירמי'
 הנופל יפול כי גרמא דין תורהאיסור

 בכל מצריפ בארץ מעתה חדשותניצוה"ק
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 ההם הכורות אחד מאז ויחי חוצותקרחת
 ובנותי' מצרים חזרו ניה"ק שמה נפוצואשר
 גדול צורך יש כי ישראל, שם לדורלהתיר
 וישראל תו-ל, בכל לברר שם וקימתםשבתם
 מצרים. בירת להם התירו נביאים שאינםאף
 נפלאים. והדברים עכ.ל. ופרה כפתורוזה

 מש'נ בזה פלא דבר לציין ישעוד
 יז"ל; לסוף( קרוב )פ-ה ופרחבכפתור
 אחד 1"ל שמואל הרב מפי במצריםשמעתי
 ז-ל שכשהרמב"ם ז"ל הרמב"ם של בניומבנ'
 מסיים: הי' שלוחה כאגרת שמו חותםהי'

 לא11ין", שלשה יום בכל העובר"הכותב
 דר שלכן הרמב"ם על שכתב שפ ררב"ז]ועי'

 המלכות פי על אנוס שהי' מפנ'במצרים
 ולשרים[. למלך רופאשהי'

 רב,בכבור
 ששמו וואלדמאן, אליעזראברהם

 האוהבי נסח ,נש.ן קדילק תנץ ספר על'שע
 בהרי גדילהדבריה

 חיים מוה"ר הקשה כ"ר כקובץא(
 התניא בעל הרה"ק שפותח מה עלפרידמאן

 דנדה[ פ.ג ]בסוף "תניא" הנ"ל ספרואת
 מאמר מבואר שם כנדה שהרי אותו,משביעין
 הי' הוא והרי שמלאי רבי כשם זהחז"ל
 את התניא בעל מביא זה כיצד וא"באמורא
 על כידוע שמורה תניא בלשון זה חז"למאמר

ברייתא.
 צדק להצמח זה דבר שאלו ככרוכאמת

 זה בשם שנקרא אחת ץליפה שיש לווהשיב
 אזין למנוע רצונה זאת שקליפה"תניא.,

 זאת קליפה החליש תניא ובספרודאורייתא,
 ועי' תניא(. על פירושים בליקוטי)זהו-ד
 להרה-ק הגנון אור בספר זה ענין כיאורהיטב

 זי"ע מהאניפאלא הכדן ליב יהודאמוהר"ר
 בשם לפרש( נ-ל ולפ"ז )בד"ה פי"טח"כ

 היוצא הקליפה שם היא שתניאהאריז-ל
 ישראל, כני לב את הניאון למהמהפסוק
 ישראל של הלומדים בלב תקועהקליפה
 גאוה ררך דאורייתא רזין מלימוד אותםומונע
 ואין התורה, בפשוטי לכם די לומרובוו

 ועיי"ש עכ"ד הרזין בלימור אלאביטולם
 תשי"ר קורש שיחות בספר עוד וראהעוד.
 מליוכאוויטש אדמו"ר מב"ק וישבפרשת
זצ.ל.

 ביאורים ליקוטים כספר עודוראה
 שכחב ז"ל( ביודנא צבי אברהם ר')להגה-ח

 הנ"ל המאמר הובא )ע"א:( יבמות בש"סכי
 הי' שמלאי דרבי והתניא, בלשך שמלאידר'
 במשנה, נוכר הלא ריב"ל עם אחדבזמן
 עוד הוסיף התניא על והלבוב הלקחובספר
 שמלאי ר' לה ואמרי הלשון בגמראדאיתא
 ריב"ל לפני מקדימו שהגמ' והיינווריב"ל
 כאריכה. עודועי'"ש

 ומשפיע הגה-ח בביאורי גםוראה
 ז"ל אסתרמן גרונם שלמה ר'המפורסם
 שמביא ס-ז פי-ד רבה מויקרא עודשהביא
 ר"פ וכילקוט הגא נשם ר"ש כרכריב"כ

 ירושלמי ועי' תניא, בשם זה מביאתזריע
 פמ"ט ובב"ר ה"נ נשחט תמיד פרץפסחים
 כי תנא הי' 'ונתן ור' יונתן לר'  שאלשר"ש
 ר"ש גם וא"כ מ"ט, פ"ר באבות כמשנהנזכר
 בתר בגדה שפ רז"ל מדסדרו ועוד תנא,הי'
 וכו' משל ישמעאל רבי דבי תנא תנאיהכי
 דברייתא תנא ג"כ הי' הזה דר"ש מזהנראה
 הרש.ג. עכ"ד אמוראולא

 עוד כתב 160 עמוד רבי ביתובספר
 )שכל זלה"ה ברלין ר-י שהגאון ועםכזה-ל:
 ביבמות שם העיר לפניו( פתוחים היוהש"ס
 הוא, סופר טעות והתניא שחיכת הגליוןעל
 בלבד כי ביותר לנו נאמנו רבינו דבריהנה
 גדול כחו ובקיאותו ביאורו גם הנה -דשורוח
 חכמה לו נתן ה' כי האחרונים גדולימכל
 בק' כניו כמ"ש הראשונים מגדוליכאחד

ן יעו"ש, שלו השו"ע לספרבהקרמתם מ  
 הרחוק דבר בודאי זהו ]הנ"ל[ רז"ל ספריכל
 עכ.ל. וכו' השכלמן

 שכתב מהצ"צ קיצורים בספרוראה
 ברייתא. שהיא פעמים כמהבסירוש

 שהגם עוד כתב הנ.ל הרש"גובביאורי
 דר"י שמעי' הי' דר"ש שם איתא )ל-ז(רבע-ז
 ור"י דר"ש משמע ל"ו דך ובבכורותנשיאה,
 אמורא הי' נשיאה ור-י חברים, היונשיאה
 עי' אך ברש-י ל"ה דף בע"ז שםכדאיתא
 הנ"ל ככורות במסכת כפרה מזבחבמסר
 שם וכתב מהראשונים( מקובצת שיטה)והוא
 ואחד היו ר-ש דתרי חיצוניות תוספותבשם
 פ"נ דסוך הזה דר"ש י"ל וא"כ תנא, הי'מהם
 ר"ש ג"כ ששמו קדמון תנא הי'רנדה



רפאתגובות

 הישר מצב בספר ועי, הנ-ל, מכלוכדמוכח
 עכ"ד. כ"ח דד בראשית זהרעל

 סופר הגרי"ח כתב הנ"ל בקובץב(
 גדולה דבריה .האוהבי נוסח בעניןשליט"א
 על קשות ודיבר לשבת, מוסף דתפלתבחרו"
 לנוסח לשנותהרוצים

 "האוהביפ-
 ולענ"ד

 בזה. המרה עלהפריז
 הדעת" מן .שמוקצה להוכיח רוצהשם

 הר1"ה של 1ה "תיקון" עם מסכיםשהיעב"ץ
 כן, נדפס היעב"ץ של שכסידורולמרות
 ולא הרעה, מן הוא הנוצח מן שהרכהמכיון
 הכל. להגיה דיעך-ץהספיק
 שום הביא לא הגרי"ח הרי לענ"דאבל

 אכן מהיעב"ץ שנוסח לדבריו מוכחתרא"
 לא עצמו היעכ"ץ הרי ועוד "האוהבי",הוא
 הר1"ה נוסח נגר ארש לוח בספרו כלוםכתב
 סידורו שבסוך אורב כליא בקונטרס וגםבזה,
 בהוצאתו וגם כלום, תיקן לא שמיםעמודי
 הגהות כמה שיש ז"ל ביק משה ר, הגאוןשל

 כלום, תיקן לא היעב"ץ של מכת"ינוספות
 הסידור על בהכיאורים עצמו בהסידורוגם

 אחרים שבמקומות אף "האוהבים"העתיק
 גם הסידור, בפנים כמ"ש דלא בביאורוהעתיק
 זצ"ל( ביק שמחה )הנ"ר היעב"ץ שלנכדו

 תיקן לא הנ"ל בההוצאד שנדפסוכהגהותיו
כלום.

 סידווי מכמה הגרי-ח שהביאומה
 האחרונים .גדול מש-כ ראה אבלאריאל,
בנגלה

 ובנסתר-
 דד הקישו"ע על )ישו"ח

 אור בקובץ הגרי"ח כדברי הו-ד -נ"ב.
 ובנוסח הרב, כסידור צ"ט( עמוד י"זישראל
 ע"פ מיוסדיפ )ששניהם ממונקאטשהגה-ק
 הוא בהם שהנוסח האריז"ל(נוסח

 דבר יקום עדים שנים עפ"י וא-כ"האוהביה",
 נוסח לשבשכ שלא עכ"פ האריז"ל,בנוסח

 הוא היעב"ץ נוסח הרי ועוד כזה,מהריעב"ץ
 בהקדמת וכמ"ש מהאריז"ל מושפעג"כ

 ודך ל-ו:, דף ב:, )יף שמים עמוריסידורו
 ישועות בסידור הנוסח הוא וכן ועוד(,ל.ז.

 הקישו"ע(, על מסגה-ש )מבעלישראל
 בזה-ל: עצמו על כותב שם סירורווכהקרמת
 חיכה בכל דקדקתי הנוסחאות שינויובענין
 ישנים וגפ חדשים סידורים מינימהרכה
 כדברי למסוק אפשר אי ובודאימדוייקים
 כמה ישנם האריז"ל בסידורי גם כיכולם,

 הנמסר כלל אחר הולכים בזה אכןנוסחאות,
 הגמרא ומשמעות וחכמה מנין רוב אחרלילך

 כסידור גם וגן עוד, ועיי"ש עכ"לוהפוסקים
 ש. א. הרב הוצאת אשר מעדניהמדוייק
 וער מהחל מחדש וסודר שהוגהלופיאנסקי

 פסקי ועפ"י והגר"א הרוו"ה נוסח עפ-'כלה
 ובהערות "האוהביסק ע"ב הנוסח הריהמשג-ב
"מסורת

 התפילה-
 שיש כלל הביא לא שם

 בזה. אחרתנוסח

 ארי' יודא הרב מאת שמעתי אניוגם
 - המקרא טעמי כללי )בעמח"סגוטמאן
 דורינו( גדולי עשרות בהסכמת לאורשיצא
 שתלמידי כתוב נתיבים מאירשבספר
 השוא, כענין הרז"ה כדעת החזיקוהבעש"ט
 של הנ"ל במאמר הגרש"ד שבעב כמוורלא

 שיטת לפי שמע קריאת שהקוראהגרי"ח
 בדיעבד. רק שמע קריאת יוצאהר1.ה

 סידור בשם הגרי-ח שכתב מהובנוגע
 האריז-ל וסידור ואל-אווא דפוסהאריז-ל
 שו"ת בעל מ"ש ראה אשר, רבימהמקובל

 מאמר מאמרות חמשה בספרו אלעזרמנחת
 יששכר שער כסידור גם )נדפס התפלה,נוסח

 חקס"א( עמוד - מונקאטש נוסח -תשמ"ה
 עפ כסידורים שנמצא נוסח כי ודעבזה"ל;
 1"ל, שבתי הר-ר שמידרס האריז,לכוונת
 וכן 1.ל, קאפל יעקב והר-ר 1-ל, אשרוהד"ר
 וכן הישן, 1אלקאווא דפוס האריז"לסידור
 להעמיד אין וביוצא, חסידים משנתסידור
 מ1ה זה משונים המה כי נוסחתם עליסוד

 שלא וכנראה במקומם, גם עצמם אתוסותרים
 מהמו"ל רק הנוסחא והגיהו העמידומחברם

 עור. ועיי"ש עכ"לוהמדפיסיפ

 להעיר יש עניך באותו לעניןומענין
 מרדכי רבי הרד ומצויין דייקן קוראשהבעל

 בכיהם-ד קורא הכעל )שהי' ז"לשוסטערמאן
 כמעט זצ"ל מליובאוויטש אדמו"ר ב"קשל
 כללי קיצור בקונטרס כותב שנים(,ל"ט

 ספר עפ"י הם שלו הכללים שרובהדץדוק
 - הירץ נפתלי ב-ר חיים )להמדקדקהמסלול
 ליקוטי כספר לשבח הנזכר התויו"ט(מנכדי
 מליובאוויטש מהרי'.צ אדמו"ר )מכ"לדיבורים
 ואיתא ואילך(, רכ"ח עמוד ב' חלק -1צ-ל
 הנ"ל. בספר בקי הי' שהצ-צשם

 נ11וו,,1 שוחאט, גדל"מנחם



 ישראלאוררגב

 יגיל בש'זעור
 הע"י. ישראל. אור של המערכתלכבוד
 בנידון השאלה העבר בגליוןראיתי
 דנדה 3ספ"ג תניא בלשון דתניא ספדפתירות

 מובאת שם בנדה והלא וכו' אותומשביעים
 אמורא? שהי' שמלאי רבי בשםהמימרה
 רביפ, בה דשו כבר זו שאלהאולם
 מהרה-ח רבי' 'כיח החשוב הספר בזהוהתחיל

 שכותב 160 ע' א' חלק הילמאן מאיר חיפר'
 ללמד בא ה"ז כאמת .אבל מקשן אחדעל

 ע"ב דע"א הגמ' נעלם שממנו למד,ונמצא
 שם וכתוב רר"ש ממאמר שםשהביאה
 לה פסיקא הוה ובודאי כו' והתניאבפיווש
 בילקוט מצאנו שוב ... ברייתא שזהולהגמ'
 שמביא תזריע[ פ' תחילת תקמ"ז ]רמזתזריע
 ג"כ שם וכתוב שמלאי דר' זה מאמרג"כ
 עיי"ש. הקטע[ כל ]עלתניא

 מה על ביותר להתפלא ישומכאן
 אברהם )לר' אברהפ אור כספרשראיתי
 על ירזשליס( משה אור כישיבת ר"מגודביץ
 ותאמר כב( )ב, במגילה עה"פ אסתר,מגילת
 על בארוכה שדן מרדכי, בשם למלךאסתר
 לברייתא זו מימרה התניא בעל רבינויחוס
 ולכן השורה את שקלקל באופן שםוכותב
 פתיחה שכאילו מוזרות, למסקנות שפמגיע
 אשי רב כר מר ולא תלמידים בידי נכתבוזו

 שהגרש"ז ייתכן לא שכן עליו, חתפרביה"ז
 אמירת כאי נכשל רביה"ז( את שמכנה)כפי
 ירע לא שבנראה ולפלא אזכרו. כטסדבר
 את בחייו הדפיס התניא שהבעל וידועהגלוי
 ספרי כל בסוך )ראה רבות פעמיםספרו
 קהת בהוצאות תשי"ד מאז שהופיעוהתניא
 להר"י כיבליוגרפיה' התניא 'ספרובס

 הספר כששלה פעם תדושנו(, ומשםמונדשיין
 כת-ס"1 שנית ופעם כסלאזזיטאלהדפיסו
 אלו מהדורות שתי )בין בשקלאו.כשהדפיסו

 כנראה אך בזאלקאווא, גם הספרנדפס
 בספר ראה בהדפסתו, מעורב הי' לאשרבינו
 ששגיאה סובר הי' אפ ובוודאי 43(. ע'הנ.ל

 בספרו נפלה ח-ו, ההלכה שנוגדתחמורה,
 זאת מתקן שהי בוודאי בולט כהכמקום
 השני'.בפעפ
 למדו התניא בספר הרי כך, עליתר
 יד שבכתב כקונטרסים רבות שניםחסידים
 עד תקנ-ב משנת )החל הדפסתולפני

 מופיעה כת"י ובכל תקנ"ז.( בשנתהדפסתו
 בצילומי לראות שניתן כפי בראשו זומלה
 בהוצאת )י"ל מהרו"ק' 'תניא בספרכת"י
 תשמ"ב(.-ה"ת,

 'ספר שם לו שנתנו טרם שאך]וכנראה
 המהבר ע"י אמרים' וילקוטיהבינונים'
 תניא הספר את בעצמם החסידים קראואדמוה"ז,

 במאמרי כנהוג שלה הפתיחה מלת שםעל
 הפתיחה מלת שם על שנקראים חב"דאדמור-י
 שלפני ולפלא בטלה. לא ראשונהוקדושה
 גי' יכול לא בספרו, ופירסום דבריוכתיבת
 זה.[ כתחום ממומחים במקומולשאול

 שלא צ"ע כאמוד דרי ענין שלולגופו
 ולפלא הנ"ל, ביבמות מפורשת מגמ'ידע

 זה כלי אפילו הרי ואת עוד אך ממנו.שנעלם
 בשם דבר דאומר הענין כאן שייך שלאברור
 בגמרא שנאמר שמציין זה עצפ דהריאומרו,
 הרי מקום[ המראה מציין ]ואך דנדה"-כספ.ג

 אמרו מי ולדעת במקורו לעיין יכול אחדכל
 בשפ דבר אמירת מהווה הגירסאותוכל

 ציטטו שרק ישראל גדולי כל וכיאומרו,
 כך בגמרא שאיתא בספריהם וכתבומאחז"ל

 לא התנא, או האמורא שם הזכירו ולאוכך
 מלהזכיר! חס אומרו? בשם דבראמרו

 אפ חז"ל מאמרי בכמה ד'וניפ יש]והנה
 מוסרי כל או לבד האומר שם להזכירחייביפ
 כקובץ בכך רביפ מקורות )עייןהמסורה
 הגר-ח דברי תש"ס ברק בני חכמיפ,שימוש
 זה שבל לענ"ד אך ט"ו(, ע' שליט"אקניכסקי
 וטרם בלבד, פה כעל היא כשהמסורהשייך
 אך ספר, בשום ההט תורה הדברינכתבו

 ושפ נכתב, או נדפס לספרכשמציינים
 לספר הפניי' בעצם הרי השמות כלמופיעים

 הלומד כל וממילא השמות, נכתבושבו
 יצאו ככר - לבדנה, האומר שם יזכירבתוכו
 לכולא אומרו בשם דבר אומר חובתידי

 מאד.[ ופשוטעלמא.
 שזה בהמשך, שם שדבריו ברור הנ-ל)מכל

 חלים ובז', הגאולה 'קרב לא זה שספרסימן
 ספרי עוד ועל הנ"ל, ביבמות הגמרא על גםח"ו
 ולדעתי והשו"ע. היד כבספר ח"1 ישראלגדולי
 על הגדולה העדות בעצמם דם הנ"לדברים
 ויה-ר וד.ל. סוטה בסוף כמבואר קרובהגאולה
 גואל. לציון לוכאשנזכה

 1... נו1,1'1 זוסק.גד,חיים



רניזוטות
  זחיומ

 יונות והארותהערות

 וכי, ?תפ.לה של מקמרהמה
 ומשנתו ח"ו תולדות הישיבות אביכספר

 הערה 186 )עמוד מביא מוולוז'ין הגר.חשל
 על בקורת דברי דבליצקי הגר"ש בשם33(
 אדפ החיי של דפוסים בכמה שהשמיטו"מה
 קם-ד )כלל הכיפורים 'ום בהל' שכתבמה
 בליל הנאמרת זכה התפילה את כי כ'(סעי'

 ה-דמונים בספרי מצא הכיפורים, יוםהתקדש
 כמקומה וכתבו ועוד", הימיםחמדת

 וכו'". לומר קדמוניפ מספרים"והעתקתי
 יסודה, בטעות הנ-ל שהקביעהנראה
 לא אדם החי' שהביא זכה" ה"תפילהראשית
 ציין וכבר הימים, חמדת בספר כללנמצאת
 שחיבר וליקוטיפ )הוספות חייב התוספותזאת

 אדם החיי על מווארשא( פינקלשטייןהגר-מ
 כספר "ראיתי לשונו; וזה לא( )כס"קכאן

 בליל לאומרה שחיבר התפילה הימיפחמדת
 שם נמצא ולא נדרי כל קודכ הכיפוריםיום

 ולא מינה לא זו מתפילה הנ"לבהתפילה
 החיי של המדוייקת לשונו ושניתמקצתה",

 בשנת שנדפס ווילנא הורדנא )בדפוסאדם
 "והמנהג כך: היא המחבר( בחייהתקע"ט
 ס"ת להוציא המדרשים בתי בכלבקהילתנו
 נדפס וכבר ז"ל האר-י ככתבי כמש"כמהיכל
 כל לא ואמנפ שסידר התפילה הימיםכחמדת
 השם בסוד שבא למי רק הדברים מביןאדם
 ולכן החתום מסר כדברי להם הוא שא-יומי

 קל בלשון תפילה קדמונים מפריםהעת-חי
 בטעמא מילתא הסבר דברי לנו הריוכו'",
 נדפסה הימים בחמדת שאכן אדם, החיימפי

 - הדברים מבין אדפ כל שלא כיון אךתפילה,
 אחרת תפילה קדמונים מספרים הואמעתיק
 חמדת שבספר התפילה את ולא קל,בלשון
הימים.

 נו, נ;' גרוס, הכהןיהושע

 נורא'ס ש"ב תפלת בנסההערה
 האשכנזים מנהג השלום. עושהבא"י
 סיום משנים תשובה ימי שבעשרת לארץבחוץ
 במהרי"ל כמבואר השלופ" ל"עושההברכה
 ]עי' ס"ה תקפ-ב סי' ולבוש המנהגיםוספר

 עמ' מפרעמיסלא סופר שבתי רביבסדור
 מוכח ]וכן רוקח בסדור הנוסח וכן644[.
 מחזור ור'"ח[, ר"ר ר"ג, סי' הרוקחמספר
 ויש 265. עמ' לממאירי החשוכה חיבורויסרי,
 אפרים מטה ]עי' הזה לשינוי שהתנגדופוס-ים

 מק"ו המטה ובקצה וסכ"ב ס"א תקפ"בסי'
 עושה ולענין גז[. אות רב מעשהוכתוספת
 ככף עי' ודקדיש דתפלה במרומיושלום
 סקל"ח. נו וכסי' סקט"ו תקפ"ב סי'החייפ

 ראש" "כתר וואלאוין חסם רביובהנהגות
 "רבינו כתב: נ-ב אות חמם באוהל' ק-גסי'

 אלו נוסח שכשנין המנהג בטל זל"ההגר"א
 בייאה לכדך שאותך היינו ברכותהג'

 תשובה. ימי בעשרת השלום ועושהנעבוד,
 השלחן סאת נעי' וגואלו ישראל צודומלך
 סקכ"ר[". ב' סי' ישראל ארץהלכות

 סידורו: בראש הנדפס השל-ה צוואת11"ל
 השלום, עושה בא"י אצל ויו"כ ר"ה"בתפלות

 עמו את המברך אחרינא נוסחא שםאיתא
 אמר הגה"ה זו: נוסחא לדפוס בשלום.ישראל
 בזו משנין שאין הספרדייפ נוהגין כןהמחבר
 לנהוג ראוי וככה השנד, ימוח מכלהחתימה

 יצא לא חכמיפ שטבעו ממטבע המשנהכי
 שנוסח ומאחר לבטלה. ברכה והויא חובתוידי
 ישראל עמו את המכרך הוא השנהכל

 שטבעו נוסח בוודאי הוא א"כבשלום,
 מר"ה לשנות חז"ל בדברי מצינו ולאחכמים.

 הקדוש המלך בנוסח שמצינו כמו יוה"כער
 בספר הדבר זה שרמוז ואך המשפט.והמלך
 עושה לומר רי"ח וסימן ר"ה בסי' שכתברוקח

 עושה כי אמרו רשומות ודורשיהשלום,
 טעו הרבה וכו', ספריא"ל בגימטריאהשלום
 יסי' לשנות כוונתו אין כי הרוקח,בענין
 חלילה, בשלום ישראל עמו את המברךברכת
 במרומיו שלום עושה ואומר כשפוסערק

 במרומיו. השלום עושה יאמר יוה"כ ידמר"ה
 האלקי המקובל הגדול הרב שכתב מצאתיוכן

 תלמיד זהו המהרי-ל, המסדר ואף ז"ל,האר"י
 וטעה ששמע מה כל שכתב המהר'-לשל

 על היא שהכוונה סובר והיהבשמועתו,
 כשפוסע, השלום עושה על רק ואינוהברכה



 ישראלאוררנד

 מטבע ישנה ואל מזה ירחק נפשו שומר כןעל
כרכה.

 בא"י אצל טוב יום ליל שלבמערבית
 נוסחא שם איתא וגואלו, ישראל צורמלך

 הנוסחא המחבר אמר זה: אצל לרפוסאחרינא,
 המשנה ובודאי תפקד, ולא תזכר לאהראשונה
 לא ישראל, צור מלך ואומר הברכהממטבע

 לבטלה. ברכה ועושה הכרכה חוכת ידי'צא
 מיד זה מתוקן שאין דבר יצא לאוכודאי
 מתחת יצא ואם ההם. מערבית הפיוטיםמחבר
 מי כי השליט, מלפני היוצאת כשגגה הואידו
 המוזכרת ברכה מטבע לשנות כח לונתן

 ע"בן קי"ז ופסחים בהדיא אמרו שכןבתלמוד,
 ]דקריאת )דהשכיבנו( ישראל גואלדצלותא
 על שהומיך במה ד' ולא ישראל. גאלשמע[

 הרבה אשר ההם פיוטים בעניןהברבות
 ואיך הפסקה, מפני לאומרם אוסריםפוסקים
 לשנות לבו את ימלא ואיך הדעת עליעלה
 זכיתי כאשר זה על מעיד ואני הכרכה.מטבע
 בא תוב"ב, הקודש עיר ירושלים פהלבוא
 כמערבית גם וכתוב אשכנזי -לך סידורלידי
 בקצת ראיתי וכן ישראל. גאל בא-ינוסח

 בא טעות ובוראי כדפוס. שהםסידורים
 הנוסח, זה ולבטל למחות צריך כן עללעולם,
 נ.ל.וגם

 בקרוב", מטבע משינוי תשיבניואל
 ברכת נוסח שמשנין כאשר באשכנזיםהנהוג
 לבדך שאותך ואומרים לציון שכינתוהמחזיר
 כמרומז קדמון נוסח זה גם כי נעבוד,ביראה
 כהן לו כא פרק ריש ישא כמסכתכרש"י
 שכתב העבודה, ועל ד"ה ע"ב ס"ח ןדףגדול
 שאותך וכו' רצה גדול כהן שמברך רתנןבהא
 הקרוב"ץ המחבר גם נעבוד. ביראהלבדך
 לשנות שלא ספרדים והמנהג תנא. היההקלירי
 עכ-ל. לציון." שכינתו המחזיר תמידואומרים
 נמצא השלום עושה לנוסה נאמן מקוראך
 שכתב כמו מקומות בכמה חז-לבדברי

 ברכות ירושלמי שבסוף הירושלמיכהשמטות
 נמצא הענין "כל למטה: כהערה ד' פרקסוף

 חנה ותתפלל ר"ה פ' רמז שמואלבילקוט
 עמו את המברך ובמקום ילמדנו מדרשבשם
 עושה בילקוט הנוסחא בשלופישראל
 ה' כ"ט מזמור תהלים במדרש וכןהשלום.
 וכן השלום. עושה כנגד בשלום עמו אח'ברך

 נרדמים מקיצי )הוצאת 42 דך גדולותבהלכות
 החדשה כמהדורתם והוא תרמ"חוברלין

- 72 הערה וע"ש ל5 ועמ' 55 עמ'תשל"ב  
 של הרגילות בהוצאות הדברים מצאתיולא

 עושה דמיים היבא אבל כתב גדולות[(הלכות
 עזריאל רבי סג"מ ע"1 וכתב וכו'.השלום

 בכל גם נוסחו רכך משמעהילדעסהיימער
 פרשה רכה ויקרא במדרש איתא וכןהשנה.

 כשם מביאו שב"ו סי' סוף וברוקח כו'ט'
 והראשונים השלום. עושה ויכולומדרש
 ]וכן התניא בעל כמו הנוסחאות ב'מביאים
 שהתניא י"ח סימן השלם הלקט בשבליהוא
 ברוך ואמרו השרת מלאכי פתחו אותו[קיצר
 עכ"ל. המברך כתב בו והכל השלום.עושה
 אר,[ דרך מס' ,שבסוף השלוםובפרק

 חותמות הברכות כל קטנותשבמסכתות
 ה-ז ןפ-י סופרים ובמס' השלופ. עושהכשלום
 הוא וכן הגרי-ב שבהגהות הישן נוסחכפי

 השלום. עושה אחר לאמרו ויסרי[במחזור
 עושה לו וסומך י"ט סי' ג' מאמרובכוזרי
 עמרכ רב בסדור הברכות במקור ועייןהשלום.
 מ1ה בזה. שהאריך מה בירושלים הנדפסגאון
 לכל יש ספרד ונוסחת אשננז שנוסחתנראה
 גם עכ-ל. לסמוך." מה על הנוסחאות מןאחת
 כפור דיום רשחרית כמוך" א-ל "מיבפיוט
 חתימות מעתיק היופ, קדושת ברכתשלפני
 "עושה ומעתיק עשרה, שמונהברכות

 מץ יצחק מן ידידי והעירהשלום".
 מעין אחת מברכה גם נראה שכןשליט"א,
 ההודאות, "א-ל שבת: בליל שאומריםשכע
 מ-כיל זה שנוסח שנראה - השלום"אדון

 "המברך לנוסח דאילו - השלום"ל-עושה
 כאן להיות צריך היה בשלום" ישראל עמואת

 תנוח בודאי בזה הרי כשלום". עמו"מברך
 נוסח שהוא מתבאר שהרי השל-ה, שלדעתו
 דנוסח דומיא והראשונים חו"ל ע"פמקויים
 לבדך.שאותך
 נמצא וגואלו ישראל צור ]מלך[ נוסחגם

 הש"ס בגליון וע.ש ח"ו פ"א ברכותבירושלמי
 ועי' מחז.ל. מקויים נוסח הוא זה גם הרישפ.
 סץ-ג רל.ו וסי' שם ומשנ"ב מק"ו ט"ו סי'ט"ז

 ובמילואים 208 עמ' סופר שבתי רכיוסדור
 למילואים.וכנספח
 עם הבבלי ליישב שאין גימא אם אךוהנה
 תורה, הוא אבותינו מנהג אכתיהירושלמי,

 בשם מ"ח בסי' המנ"א הביאשכבר
 התפלות סדר לכם ששלחנו -אע"פהירושלמי:

 תר"ץ סי' ובמג-א אבותיכם". ממנהג תשנואל



רנהזוטות

 סמ"ג בביאורי שסיין "ומהר"א כתב:סקכ"ב
 הא כתב ב'[ עמ' קע-ג רף על פ"טיעשין

 רוב אפילו היינו הלכה עוקר מנהגדאמרינן
 להו מסייע והתלמוד אטור ס-לדעות

 מפדים או הפסיקתא ע-פ )ה(בנויוהמנהג
 דודאי הלכה עו-ר דמנהג אמרינןחיצונים

 הרי עכ"ל. איש.- מפי איש אבותינו קבלוכך
 נוסח אבותינו קיבלו אלו נוסחאותבשלשה

 הראשונים ראו לא כן ועל ישראל, ארץבני
 היה אבותינו מנהג ואם המנהג. עללערער
 אכתרייהו. נעני מה אנן הראשונים, בעיניטוב

 ברק בני איש, חוון כולל יצחקי,דוד

 תחמצנה אל שדך שבאה מצוה הכלטד מקניוחנם
 'שרם?מצלת

 )ירושלים אופק מהד' ישריםבמסילת
 אביב"י יוסף הרב משל מבואות עםתשנ"ר(
 הרישום "אגב מו: בע' אביב-י הרבכותב

 שהובאו חז"ל למאמרי המקורות שלבמדויק
 חז"ל מאמרי כי לדעת נוכחנו ישריפ,במסילות
 המקורי בניסוחם לא בפינו שגוריםאחדים
 רמח"ל יר' על המחודש בניסוחםאלא

 הם: ואלו ישריםבמסילת
 )ממ"י תחמיצנה אל לידך הבאהמצוה

 הנ"ל[( ]מהדורה רכח עמ' ב מס"י ק"אעמ'
 "אין ט: דפסחא מסכת במכילתאמקורו

 לירך מצוה באה אלא המצוה אתמחמיצין
 עכ"ד. מיד".עשה

 גדולה, תמיהה אלא אינם דבריואולם
 כגלל כפינו ושגור מאד עתיק זה כיפוישכן

 משל ישראל בכלל נפוצים יותר שהםמקורות
המכ"י.
 מופיע שבו נפוץ הכי המקור ובכן1(
 תרכ"ה סי' סוכה הל' בשו"ע אלא אינוביטוי
 אל לידו הבאה "מצוה הרמ"א:בהגהת

 ככל הביטוי השתגר כבר ומשםתחמיצנה".
מפיותינו.

 המהרי"ל הינו הרמ-א לדברי המקור2(
 ש-ס( ע' מ'ץ )מהר א סעיד סוכותבהלכות
 לירך מצוה ואחא "הואיל כך: הנוסח הואושם
 תחמץ".לא

 עתיק זו מעין או זו בצורה הביטוי אךו(

 מעבירין אין ד"ה כ ו, מגילה כרש-ייותר.
 מצוה באת אם במכילתא... תניא דעכיכתוב
 היתה שלראשונים ויתכן תחמיצנה.. אללידך
 כך משמע לא ]אך במכילתא. כזוגירסא
 ושמרתם. ד-ה יז, ינ בא עה"פ עדיתבדשים
 שללפנינו[. המכילתא ללשוןשדומה
 הראשוניפ ראשוני מן לאחד הוא וכך4(
 בדור )או רש"י בתקופת בערךשחי

 בסירושו היתום כן שלמה רכישלאחריו(,
 )דד ט' דף קטן- מועד -הוא משקיןלמסכת

 .כדאמרינן חיות( מהר' הספר מדפ'31
 הכאה מצוה המצות את ושמרתםבמכילתא,

 88; בע' שם כן וכמו תחמיצנה". אללידך

 אל לידך הבאה מצוה לקיש"וכדריש
 צ"ל שאולי המהדיר הערת ועיי"שתחמיצנה..
 ל-יש ריש כ' לקיש, ריש בם-ום"וכדדריש"
 סייעתא עוד ]ומזה עבידתיה? מהבמכילתא
 שכן הראשונים לפני כזאת גירסאשהיתה
 מרש"י לקוחה זו שלשון מסתברבלתי

 ג'רסח היא שאולי ששערו וישבמגילה.
 דרשב"ין.מכילתא
 זה ביטוי שאב עצמו הרמח"ל כך, אוכך

 שקדמוהו. מקורותמן
 גרינוואלדנחום

 זיע מבאררטשצ להניק המ,4ום התפלהבענ.ן
 זי"ע מבארדיטשוב הגה"ק שתיקןבתמילה

 אברהם פון ג-ט המתחלת: במוש"קלאומרו
 ליב דיין באטוטוכו'

 פאק-

 אלעם פו, ייוואל
 שכת ליבער רער אז לויב דיינעם אוןביינן
 אומרים בלה-ק והמתרגמים - וכו'קודש
 בתהלת'ך.. ישראל עמך והצל"שמור

 הבנה לו אין לויב דיינעם איןותיבת
 כאן. התסילה בסגנוןואינו

 אביו, בשם שליט"א ב. י. מהרבושמעתי
 הוא ישן באשכנז "לויב" של הנכונהדהכוונד

 בגרמנית, 6ט~מ לצל שעושין סוכה כעיןצל,
 "שמור הוא: יס הקודש כלשון הפי' זהולפי
 בצלך". או בסוכתיך ישראל עמךוהצל

 טוי נהורא, ל"בישארי'



 ישראלאוררנו

 השלם תשובה הל' רוקחטפר
 הגדול אלעזר רביע של חיבור ההוא תש-ס(ןר-לק
 תשובה שיני בו כולל התוספות, מבעלימגרמייזא
 גם חדל, מרברי מלוקטים וסגולותיהמעליסיה
 בס-טף;. דוח חטא לכל שלבתרה תשעבדתיקתי

 וכתקינים הוספנת עם דפו-ר עפ"י מהדש נערךהרלה.
 קסד מב.פ. שיחי' ראוענפעלד אלי' ירוחם דרבע.י

עמורים.
 המטה קצה פי' עם אפריםמטה

 נאלף עם אמרים' יסטה ספר תשם-א()ברנקלק
 מרגלית! זלמן אפרים רבי המפורסם להנאתלמטה'
 :ן':: ף ן ;ן:ו:ץ' נמלח פירוש עליו תלוה אפרים, הבית בעלזצ"ל

 =י היים רבי הרה"צ ע.י ידשךת.מהפזנקים
 'קב שו"ת מת-ס מאד אברק'ק ~צ.לעדרענרייך

 מחדש מעובד אפרים, השערי על תיים' י'שעריחיית'

 ע' מפורט. מם עג מעתד מקומות מראהגתשפע
 שליט.א. ממאד עהרענרייך אליעזר הר3 המהברגן

 אריה". -קול ממשפחת תורה מפיצי חברהבהוצאת
 עמורים,תרו

 החדש מיהודהשבט
 מאת ומהנדים, נ"ך התורה על תשט-א()ברוקלין
 זצ-ל גרינוואלר יהודה רבי המפורסם הצדיקהגאת

 קידש כת' ;וף מתוך =אשתדתסיך
 הר3 ע.י י"ל מקומה;. מראי בהוספתתלמידיה
 עמודים. תסו עידי', פרידמאן הנהן דודשמואל

 יחוד הל' על גברואלנטעי
 ואזהרות הליכתי הלכות מכיל תשס"א(,)ירושלים.

 במעלית, היחוד. שיעור האיסור, ניל ערוה, עםיחור
 חלק נספח בסופו ובמשרד. במבונית טף, שומרעם

 שליט-א ציננער גבריאל הרב ע-י להלכה.התשובות
 גברא איחמחי שכבר ב.פ. גבריאל נטעי דביהם-דרב

 עמח-ים. חלא הנפלאים.בספריו
 עה"ת הרמב"ן פירוש על אפריםיקב

 של רשימויז מהודרים, כדכים ב' תשס"אג)ברוקלק,
 התורה על הרמב"ן בפירושי וביאוריםהערות
 שבבר הקונטרסים שני כוללת: מחודשת,מהדורה

::י:סב::יןבהי:י,ןי:
 מח.ס בב.פ. תורה מרועץ שלירא שבארץקאפ.ל
 המועדים, ועל הש"ס סוגיחץ על אפרים יקבטפרי
 עמרים. )צג( רעז ח-ב עמורים. שסטר,א

 ג"ח עיי "יישו"ת
 ובירודים תשובות הלכה, זו ה' רבר תש"ס(וברוקלין

 אשר יגחמ
 כמערעת שנתקנלוסערים

 השיב אשר סוגיוו;, והידושי השרע חלקי ארבעעל
 דחסידי רב שליס-א וואזנר הלי ירונן הרבלשואליו

 ג ::::לנמי":::::ב:מ:י!'1קוי::
 עמודים.שרך

 מאיראור
 הראשונים רבותינו שיטת ביאפי תשל.ג()לונדון

 מצוהז לענין ולילה יום זמני בענין ז"לוהאתרתים
 תמידיות לוחות והן טבלאות עליו ונוספו תורה,של
 יום "מגי היישוב מקומות לבל ההמה שגותעפ-י
 שליט-א. פזונא מאיר הדב ע" תזהים, לדיניעילה
 עמודים_ )291(שלה

 השלחןפני

הןפר
 :::ני:צ:: ::כ רבי:ך.:::ל

 ויסורות שיטות באורי פח"קים, ודברי תשובותמאסף
 ריב, - רב וסי' קסת סי' השוגע סדר על ערוךהלכה,

 ברק נננ'ץ דנ.אל פנדההרנ
 עמורים. חי העומד. ספירת מצותומח"ט

 אברהםדברות

 ברק, בני שלטיא, לוי אבישי אברהם הרבמאת
 קונטרס בסופו בתובתז, רמטכת וענינים סוגיותביאורי

 השובר וכפצת שהוצאת למעשה. הנהניםמכתובו;
 ברקן. בני 42. יעקב בן רד'שליט.א.

 רמ"א יר , רמ"א שלחן 1 רמ"אמשנת

 על וביאורים הערגת רם-א משנת תשס"א()ברוקלין

 שבכתבו מקיואזה. נענית שרק רנףא .ךמקזואזת.
 הר3 בראשית בוזיליאמס3ור1 רמ.א כלל ע"י1..ל
 עמורים. 581 ראה"כ_ שיחי' שוךמער ישעי'חיים

 אמינים קולקובץ
 הלבה ביאורי תורה, חירושי ב' כליך תשאג)ב-ב,

 דשמערטעא במילי ופלפולים חידושים שיטתי,ובירורי
 ע-י חברים בדיבוק שנתחדשו תורה. שלכדרכה
 עמורים. קפד ברק. בבני אמונים שומריישיבה

 סערדאהעלי מאורישלשה
 חייהם תולדות בתוכו מכיל יסדוש(,)ברוקלין,
 הנה-צ ה-ת סערדאהעלי רבני שלשה שלופעולתם

 וותנבערגער הלל ר' ובנו וויינבערגער לוי שמואלר'
 הרב ע"י י-ל ש"ל, ייינבערגער יחיאל ר'שכדו
 צא נ,י. מברוקלין פישער הלוי מנחם בתםשמחה
עמודים.

 חיבוריהם את קובצנו דפי מעל לפרסם הרוצים ומולי-ם מחבריםה-ןר
 למפרע. ותודה למערכת, עופעים שתי לשלוח מתבחשיםוספריהם,


