
 הלכתי רבעון / ישראל אורקובץ
 ישראל אור מכון ע"י לאוריוצא

 נ.י. מאנסי ווילעדניק, ישראל שארית קהלשע"י

 אבערלאנדער חייםהרב
 המערכת .יו-ר המכויראש

 אבערלאנדער גדלי'הרב

 אחראיעורי

 המערכת:חברי
 ירישלים דייטש, מתתיהוהרב

 יורק ניו פערל, הכהן אהרןיצרב

 יירק ניו שטראססער, הכהן יודאהרב

 ייישלים ווייס, מרדכיהרב

 לשנה. מנוידמי 5י גליון:מחיר
 %25[ - יורק לניו ]מחוץ 20י

 ברק בני 1111 ת.ד. באה"ק: המכוןכתובת
 ,2הן 538-2434טל

 ש"ח ך 2 באה"ק: גליוןמחיר

 גליונות[ ]4 לשנה ש"ח ה5 בארה"ק.להרשם

 !הע1זליק0( "א9ס1

 111נ 15ח12(1ה".י[ט5ט(1

 אא0".'[[0ח15יו
 א0א['וי

 ק 0.8ד55

 ,.יש5ת10ג " .ור95,[1
 1סז 1,9141ר426-73 .פ"ק ,41014סחר-425

 נכבדימןקוראים

 והארות הערות מאמרים, ולשלוח הבא בגלען להשתתףהאצים
 דיסק על כתיבה, במכונת לכתבם מתבקשים ]בירורים,חידושים
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התוכן:
 המערכתדבר

 ישניםשפתי
 ח זצ"ל אויערבאך נטע נתן מנחםרבי פסח בהלכותהערות

 י זצ"ל הלברשטאם יעקברבי בגט זמן כתיבתבענין
יד ,צ"ל דנציגר יהודה משהרבי כעיקר טעם בסוגיית השיטותבירור
יז זצ"ל גליצנשטיין שמעוןרבי שלו בהגדה התניא בעל הרה"ק נוסחתדיוק

"4
יה זצ"ל הכהן מאיר ישראלרבי ישיבתו החזקת עבור תודה מכתב
קטז ש"ל בראך שאולרבי גשמים מי של מקוהבענין

 קיז זצ"ל גרינוואלד דוד אליעזררבי הנ"לבענין
 קיט זצ"ל מספינקא אייזיק יצחקרבי הנ"לבענין

 הפרקעל
כהמערכת 05".י~תע הענוייםמהות

כא יאזנר הלוי שמואלהרב ענזיימס שלכשרותן

בג שטרנבוך משההרב במאכלים היום המצוי "אנזימים"כשרות

כד ראטה יחזקאלהרב הנ"לבענין

כד ליווי יואל דןהרב הענזימים מהותמציאות

כה יאקאב אליעזר יצחקהרב ,:::כד, ענזיים של כשרותןבענין

כן ווייסמאנדל מאיר מנחםז-רב הכאד, ::ת: וה:::: מקיבה הנוצר ענזייםבענין

כט שטיין יצחקהרב ,ת:::ין כשר מבשר עזניימס שלכשרותן

לו המערכת מרכניאחד הענינים השתלשלזת - הענזייםבענין

 הלכהדבר
 )א( דמי כדיבור דיבור באב תוךבענין

מב כין אלי'הרב הגשם מוריד באמירת הטועהלענין

נך רובין ישיאלהרב ד"ת הרהור על התורהברכת

 וזמניםחגים
 בתי- של במצות מצה אכילת יד"ח יוצאיןאם

סד אבערלאנדער חייההרב תו"מ שומרים שאינס נשים ע"י שהעריכהאפיה

 - צדק גר בן לו שיש לגוי חמץ מכירתבענין
;ה רבינובי'ן אהרן גדלי'הרב חטץ בדיקת בליל ס"ת הכנסת עשייתובענין

 - בסגריות מנות משלוח ידי לצאת יכוליםאם
עי ווילליגער פנחסהרב סיגריות העשן על הנהנין ברכת מברכין אםוגם

 אהליושבי
 - הש"ץ עם במלה מלה שמו"ע תפלתהמתפלל

פד ווייסמנדל יהודה יוסףהרכ בציבור תפלה חובת יצאאי
 .ן

צא בנר אליעזר אוריאלהרב למעשה בהנהגה והספיקות חמיו כבודבענין

 ישראלמנהגי
צח אבערלאנדער גדלי'הרב המגילה בקריאת 'המן' הכאתמנהג

 עולםימות
קיב זצ"ל פלויט פייבל חזקי'רבי לפוריםזמר
קיד הי"ד ווערטהיימר הללה"ר ,השד, הזכרונותספר



 סופריםכינוס
 ביניהם החילוקים והסתכלות, הבטהראיה,

 אלברט שלמההרב ולדינא לשמעתתא מזהוהמסתעף

 בלר אליהוהרב ל' דף בקידושין הברייתא לפי המקראפסוקי

 ן לבלעורר
 הרצפה על השתחוויה איסור בענין , צייגערמאן פישל אפרים הרב - שעטנז עניני בכמהזהירות

 שלעזינגאר יהושע הרב-

 דתמיהומילי
 מגדים הפרי בדברי תמוה , ראטבלאהם פסה הרב - בפסח שמחה חיוב בענין יאיר' ב'חותחמיה
 נבחר הכסף על תמוה , ניישטאט שלום הרב - יהושע בפני תמוה , כ,ץ שלמה אברהם הרב-

 יודא הרכ - ז"ל האר"י לרבינו תורה לוקזטו על תמוה , אי:דיג אשר ארי' הב' - אמתוהשפת
ליכטער

תגובות
 דאורייתא רה"ר בענין הרב שו"ע שיטת , מונדשיין יהושע הרב - אליהו הליכות לילקוטהוספה

 הרב - ברה"ר ריבוא ס' בענין זצ"ל משה האגרות בעל הגאון דעת , לוין דובער שלוס הרב-
 עוד / יאזנער הלוי ישעי' אהרז הרב - תפילין של שין בענין , בערמנאוויטש ראובןשלמה
 , האניג מנחם מרדכי הר2 - המנורה וקני שובבי"ם , פרידתו יחיאל דיים חרב - הנ"לבענין
 אשר ארי' כב' - הנ"ל בענין עוד , וואלפסאן יצדק אברהם הרב - המנורה קני בעניןכחן

 יחיאל הרב - שבזמנינו ביין מזוגה , אבערלאנדער יצחק לוי הב' - הנ"ל בענין עוד ,ארד-ג
 הלב 'טמטום ; 2יר:בוים הלוי רוב יששכר חרב - בית לו שאין למי חנוכה נר הדלקה ,רוית-;
 פירות אילני קציצת בענין . ווידעראוויטש ישע-' הרב - סקו"נ' משום כשאוכל מאכ"א ע"יוהמח
 - דר"ח תפילין על ובירך טעה ובענין וסוכה, ציצית בתפילין הפסק , ד-יטש עלוי דוד -ר2-

2 ר  ע"ו בקול מודום אמורת 2-'ץ שבמד אבך-ם קרך - שונות הערות 'טו-אט ;ך?. ד:-ם-

 הערות ', רייך אשר כרוך קרב - ס"ט של פיענוחו בענין , קראוט :'טה אבר-2 -י2 -הש"'ן
 איליאוויטש שרגא יחזקאל -2' -שונות

זןטןוז
 "מחיר בספר הערות , לוי דיד אברהם הרב - פסח לפני .וז'(ו[( 1[[(~ץ פרי בדאטי חמ"ןקנוית
 לשבת ביוצר עלם טוב יוסף ר' בשוטת , פר:קל אלמי הרב - אסתר מגילת על ז"ל להרמ"איין"
 לאווי אלי' פ:הס הרב - אפיקומן אחר לשתוה מותר מים קצה אםהגדיל

 עירובולערוב
 על אוסרין אם העירוב, להיתר שמנגדיןאנשים
קסא ראטד יחזקאלהרב בע"כ בפת להם לזכות יכולין ואם -המתירין
קסה ואזכר תליי ציון בןהרב הרבים רשות לענין ד"מפולשין" תנאיביאור
קעה פרידמאן שמעלקא שמואלהרב בזמנינו דאורייתא הרבים רשותבענין
קדד גראוס זלמן יקותיאלהרב פארק בבארא עירובבענין
קצת פאללאק אברהםהרב ,ח:::ה, ברוקלין שמסביב המחיצותבענין
ר סופר צבי יצחקהרב פארק בבארא עירובין תיקוןבענין
רד קוויאט אליעזר אברהםהרב ,":זכי, פארק בבארא עירובין תיקוןבענין
ריג סופר צבי יצחקהרב מחיצתא ומבטלי רבים אתיבענין
 בוקעין אין אבל רבוא ס' בה שדרין עירבענין

רבד סופר צבי יגהקהרב רבוא ס'ברחובותיה
 יכולין אם בעירוב המוחים אנשים אודותבירור
 רלא אונסדארפער יוסף משהההב בע"כ חצרות עירובי של הפת להםלזכות
רלה פאללאק אברהםהרב גדולות בעיירות עירוב בעניני השיטותבירור
 הספרפינת

 'פרסומתמדור



 המערכתדבר
 לאוד יוצא ורצון, אהבה שמחה מתוך התודה קבלת זמן הפורים, ימילקראת

 הנוכחי.הגליון

 רוח לקורת רב-גווני, בחומר ה' בעזרת וגדוש מלא כקודמיו, דנן,קובץ
 תודה. שוחרי צבורוהנאת

 הלכה בירורי יקיפו בו ערובוי' "לערב המדוד הוא החדש, מן הבאאדמייך
 גדולי ודנים שדנו פארק", בבאדא "העירוב הפרק: על העומדבנושא

 מכריעה או צד שום נוקטת המערכת שאין בזה, יצויין הוראה. ומוריהרבנים
 ובירורים מאמרים בקובצנו ומתפרסמים להיתר, או לאיסור זו עוממהבהלכה
 וזה בונה זה תודה של דרכה היא וכך המערכת, לשולחן שהגיעוהלכתיים
 הרבנים לכבוד שטוחה ובקשתנו הבא, בקובץ זה מדור להמשיך נקוהסותר.

 את בהם לזכות כדי בנידון, בהלכה בירורם לפרסם מדין על יושביומורי-צדק
 לאורייתא. וחילם כחם ויאושרהרבים,

 כל את להדפיס איפשרה לא המערכת שולחן על שהצטבר החומרריברי
 שם הבאים, בקובצים למועד חזון עוד ואייה שהגיעונו,המאמרים

 הסליחה. הכותבים כבוד מעלת את לפרסמם.נשתדל

 כשד וחג פורים שמחת הנכבדים הקוראים לכל מאחלת ישראל" ואודמערכת
 אמן. נפלאות, יראנו ממצדים צאתנו וכימיושמח,

המערכת

 תאריז באאנו תש"ס סיון בחודש אי"ה יופיע הבאקובץ
 תש"ס. פסח מערב יאוחר לא חותר לשלוחהאחרון

  פרסומות  במדור ספריהם לפרסם הרוצים ספריםמחברי
 )914ן 426-7321 הטלפון ע"י המערכת אל בהקדם לפנותמתבקשים

 למפרע.ותרדה



**  ילבביונ חפה טיב פזלברבון
 יקירא, גברא האי לכבוד בזהשליחה
 מובא, ובקי חריף והנכבד, המפוארהרה"ג

 והפרט, הכיל לטרכת ומעשה עושה לאחריס, טתורתו ומשקהדויה
 תפארתו, שסכבוד

 שליטייא אבערלאנדער חיםמוהרייר
 במאנסי ווילעדניק" - ישראל "שארית יקההינ

 במעונו שהשמחהלרגז
 ימע,ת תמים חתן והמצוין, המופגז הבחור בנובאירוסי

 ז4רד4 גדיל"כמר
 ני"י

 מאנסי משה, תפארת ישיבתממצויני

 תחי' החשובה הכיהעב"ג

 בתורה ומופלג מופי'א נעיה, מאד המפואר הרה"גבה
 תרומיות ומדות בתעיות ומעוטררמוכהר

 שייט"א גרינצווייג בנימין יינתןמיהר"י
 פארק בארא סקווירא" החסידי יצחק "ביה הכוייראש

 טוב מזי ברכת נשגר מהתאובחדא
 שיחי' הנכד הוידההיגס

 והמצוין המופיג האברך בנואצי
 שגיט"א 14דקר4זמיה

 ירח מכי אמיתי וששר נחת רוב בראותיזכו

 אמן. ישראל 3יה כי ולתפארה הכבנדוה המשפחות-הפארת

 וברכת,כעהירה

המערכת י,ךראל" ייאורונכון



ג ג

 ישניםשפתי
 האחרונים בדורות זי"ע מרבותינוחידו"ת



 ישראךאורח

 זצ"ל אויערבאך נטע נתן מנחםרבי
 ועוד נאמן" "אורחבעל
 ירושלים משה" "מזכרת שלרבה

 עטן נ ע11 ,/ נטן נ '' וא'ן ףפףץךץ ר*דש4ף*יףץד***ף*יי*

 ע"י ונמסר ס-ח( דף י-ח ,פנקס קדשו יד כתב מעכס הועתק ט עמ' טו גליון ישראל אור עליוראה
 זיוכי-א להמחבר ינכד נין ;-י, אויערבאך ישראלר'

 ב ת4 סיאו"ח
 בייקתו, ם*ים שלא יפן :ל יברך בראה בלא *ברוק התהי* יאם מ"אב-מ"א

 כאן בהגר"א גם ןהובא אשרי כהגהות לא כהרמב"ם, הש"ך לדברי שציין במג"אעיין
 שם הש"ך מדברי ומסתייע הרמב"ם כדעת דהעיקר מסיק כאן הכר"ח וכןעיי"שון,
 הגהות דעת ומהביא אחר מק"ג שם יו"ד בפר"ח שעיינתי בעיני יפלא עיי"ש, לזהדהסכים
 יכדי המצוך עשיית קודם בירך שלא דבדיעבד אשרי כהגהות העלה הרמב"ם יפסקאשרי
 אחרת ברכה חיוב לידי עצמו להביא שטוב כתב ספק ידי לצאת רק עוגייתה, אחילביך
 ממש"כ עצמו דברי סותר ולכאורה כאורך, עיי"ש בה מסופק הוא אותה לסטויייכדין
 כחן אלו במצות ריקא היינו סברתו אשרי כהגהוה ביו"ד שם שכ' מה דאולי ינ"לכאן,

 ולכוון אחרה ברכה חיוב לידי עצמו להביא לתקן יוכ? דבניקל יום, בכל צורךלהם
 יק דהוא חמץ בבדיקת משא"כ עשייתה, לאחר אף ימברך כפושע הוי לא אזלפטוך,
 חיוב לידי עוד עצמו להביא באפשרותו אין שוב עשוהו כבד ואם לשנה, משנהמצוה
 כפושע, הוי כתיקון, לברך נזהר להיות חש לא והוא מכל זמנה עבר רכבר מציך.איקד
 בחק ועיין בעדו, להליץ בדוחק נ"ל כך עוד, מברך איבו מש"ה להקן, יוכל שלאימעוית
 כלל להעיר הק' דעתו על עלתה ולא בזה, סהאייך יו"ד כפר"ח לעיין שציין כאןיעקב

 כ' אות הדינים בכללי מלאכי יד בס' מצאתי אח"ז וצ"ע. ד"ע, הפר"ח סיקרשלכאירה

 כמ"ש. ולענ"ד עיי"ש, בתימה ינשאר הפר"ח על רעמך רל"טסימן

 תע"ב: סי'או"ח
 מצה כזית שאכל השמש מדאיתא שהקשה ט"ז עיין המעודה, :4 .מב.4בתה4ה

 הגר"א וכן הסעודה, בכל למיסב צריך אלא יצא לא אחר דאדם ש"מ יצא, כיסבכשהוא

 עיי"ש, הסעודה כל משמע שיסב עד יאכל יא במצה מדקהני הוכיח בכיאירוז"ל
 להיות עבדים שדרך לפי לוי רב אמר דפסחים, ח"א פ"י מירושלמי יל"עילכאורך

 ז"14.
 קמא פרק סוף כהג"א דלא וכו' היא ולא שם, כברכות כמ"ש ?א משסייס אבן שם, הגר-א הביאו-

 כברכות ממ"ש הג"א של וטעמו הפוסקים, הסכימו וכן וכו'. היבא וכל וכו' בטא 2ד4א רמההיל דבורדברנות
 עכ"ל. נהקנו, אק"ש לאו רכרכות הרשב"א כמ-ש היא ראיה ?או אבל קיט. אחר או יוצר ראומר.םשם



ט ישניםשפתי

 הפ"מ ופי' לחירות, מעבדות שיצאו להודיע מסובין אוכלין להיות וכאן מעומדאוכלין
 כפסח בה יוצא שאדם כזית אותו ריב"ל בשם סימון ור' בהסיכה, הסעודה כלדלדידיה
 דממשמעות והגר"א הט"ז ולדברי בזה, פלוגתא דיש הרי עיי"ש, מסיב לאוכלוצריך
 בעי לבד הכזית דרק ריב"ל סובר איך קשה בהסיבה הסעודה כל רבעי משמעהמשנה
 גם קשה לבד, הכזית על ג"כ דקאי רק הפ"מ כפי' לא לוי רב דברי נפרש ואםהסיבה,
 וצ"ע. יעקב, בחק ועיין לוי,לרב

 מצה כזית אכילה בשעת הסיבה צריכין ואימתי כ' חו"מ דה' ה"ח פ"זוברמב"ם
 עכ"ל, א"צ, לאו ואם משוכח ה"ז מסיב אם ושתייתו אכילתו ושאר כוסות, ד'ובשתיית

 ]עיין להסיב א"צ האפיקומן כזית ואפילו לבד, מצה הכזית דרק דסובר יוצאמפורש
 ז"ל הגר"א וכ' בהסיכה, דיאכל כ' ס"א ת;"כ בסי' המחבר ואך סק"ב[, תע"ב סי'באה"נ

 כהרמב"ם, משמע ומהירושלמי עיי"ש, אכילתה עיקר היתה הבית הבזמן משוםהטעם

וצ"ע.

 אכלו ראם המג"א יכ' הסיבה, בלא דיאכלנה ס"א תע"ה בסי' מבואר מרורוהנה
 רשאי בהסיכה לאכול לכתחילה רוצה אם דאפי' כתב והח"י דיצא, מגמ' משמעכהסיכה
 דאיתא כך, משמע לא דפסחים ה"נ פ"י דמהירושלמי לעיין יש ולענ"ד במק"ט,עיי"ש
 קס"ד הק"ע ןופי' כוון שלא בין שכוון בין במצה יוצאין יוחנן ר' על פליגא מתניתאשם

 שמסיב עד אוכל דאינו מצה ןפי' כוון חזקה שהסיב מכיון והכא כוונהן, א"צ למרורה"ה
 למיחש איכא אכילה קודם הסיבה בלא שאוכלו במרור אבל לאכול, שכוון חזקההלכך
 דלמא הדק"ל, בהסיבה, מרור לאכול רשאי לכתחילה שגם איתא ואי כווןן, לאשמא
 ידו"ק. אמרור, להסיכ ברצהאיייי

 מילתא, תליא דברצונו משמע הסיבה צריך לא מרור הש"ס לשון מפשטותאולם
 לכתחילה דאם דפשיטא צע"ק שיצא מגמרא שמשמע שכ' המג"א ודברי הח"י,וכמ"ש
 שהוא דעת על בכוונה במרור כשמסיב המג"א כוונת ואולי בדיעבד, מכ"ש ברצונוקליא
 ולא בהסיבה, אוכלים אינם שאחרים אף יצא, דאעפ"כ וקמ"ל גרע, מיגרע להסיבחייב

 הפטור בכיל שאינו וגם כדין, עושים שאינם עליהם לעז להוציא זילותא דהואאמרינן
 לסוכה רדמי תע"כ סי' בסוף כט"ז המובא הרש"ל מדעת ולאפוקי הדיוט, דנקראשושה
עיי"ש.

 כ-פוריםיום
 ולשנויי ביה לאתענגא דעתידין הכיפורים יום שם על איקריפורים

 זתנא נההוא הסנדל נעילת ביה אסור כו' ואיתו וחף לענג מעינויליה

 סבין וכמה וחדוה ועינוגא נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה בהאתמר
 כ"א( ח' ,תיקונים כו'. לגבהמזומנים
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יא ישניםשפתי

 כסלו לחודש ימים ח' אי"ה אתחיל יומא כל איניש על רמי' דהוא תפלין במצותובפרט
 דזמן. בסוגיא חדשתי אשר מלכתב אמנע לא אמרתי ע"כ תר"ע' שנתהבעל"ט

 אמר יוחנן ר' בגיטין זמן תקנו מה מפני יחפה. דשמא בסוג' י"ז דף גיטין נגמ'והנה
 ימכור אם ואילך הגט שמזמן ז"ל פירש"י פרי משום אמר לקיש ריש אחותו בתמשום
 וכשתהבע יהולך מוכר יהי' זמן בה הי' לא ואם תגבם שלה מלוג נכסי בפירותהבעל
 כר' אמר לא מ"ט ר"ל מכרתי הגירושין קודם לה ששמר התחתונה על ידד הויכדין

 עד פירות לבעל יש קסבר כר"ל אמר לא מ"ט וריי שכיחא לא זנוק ר"ל לך אמריוחנן
 מהדי ?אחויי כעי למיטרף אתי דכי מידי מהני לא הגט כתיבת זמן ופירש"י :תינהשעת
 פירש"י מוקדם גט שמעון ר' קאמכשר הכי משום לר"ל בשומא לידה. גיטה מטי'אימתי
 אתי כי הלכך פירות לכע? אין שוב לגרשה עיני' שנחן כיון שמעון ר' לקמןכדאמר
 לך אמר דמכשר שמעון דר' מ"ט לר"י אלא וכו' עבדה שפיר הפירות לקוחותכמיטרף

 לענינינו. המצטרך ע"כ דרבנן אליבא קאמינא כי קאמינא לא שמעון דר' אליבא יוחנןר'

 סברא שום שאין חדשה סברא בר"י ללמד להגמ' מנ"ל שי"ף4 מהר"מ הגאוןוהקשה
 כתיבה משעת פירות לבעל אין לי' מבירא ר"י דלמא שמעון לר' ולא לרבנן לאבר"ל
 היא. עצומה וקושיא - היפוי מטעם ע"כ מוקדם רבנן מדפסלי וא"כ שמעון לי'כמו

 לפי לקמן הג' ,דהקשה[ )דקאמר( מה לפי הקשו המפרשים' דהנה כך ליישבונ"ל
 ומחרץ בתקנתם חכמים הועילו ומה כשר הולך :יסח ואם פסו"ין גיטין ג' דפנן"מה

 זמן בו שאין גט באמת הא חיפוי שייך דאכתי וקשה תנשא לא ?כהחילה אה:יהגב'

 האשה תיהרג מדרשן פסוע דגט משום וכי וכו' ?הפות שייך ואכתי מדישן -ק פסולאיבי
 - כזה גט כידה לה קהי'אם

 רק דאסור דכיין תיהרג דלא שפיך י"? הברייתא זה דבלא המפרשים-יתירצך

מדרכני
 נשאת ראם לומר נוכל שפיר הכדייתא שנשמע ;כשי' אכר אדתה ?הדוג אין לכך

 בלא כגט והוי זמן בלא כזה גט על לחתום דשאים ראינם פסולים דהעדים משוםתצא
 דהא חורין מבני גוכן מוקדם דשטר בהא ההוס', שמקשך כמו תהרג שפיר ומע"העדים
 המפר'. תירצד כך - הכא שייך [לאן יתייוצם פסוליםהעדים

 מן מאתך שנשאל ןאן" קל"ט סימן א' חלק ז"ל מהרי"ט בתשובת איקאאמש
 אם ונסתפק ועסה קכמ כלא קידושין אצל עד שום ימצא שלא חר2 שם ':נעשהכחכמים
 שם וכהב - פסולים המה דהעדים משום ההרם על שעבר ,מפני[ קידושין הויהקידושין

 לעיל. כתולדוהיו עי3.

 קסכר. בדיה4.

 שב"ז. סי' אהע"ז וט"ז וב"ח שם ובמפורשים גוייה ד"ה ובמוס. אהנו ד"ה ברש"י עי'5.

 ח"ו. בדף6.

 ברוך. אמרי כהגהות ועיי"ש פי"ד, ש"ג שמעתתא וכשב א' ס"ק קכ"ז סימן מלואים אבוי7.

 כסופו. שטר בד"ה ע"ב. דף ב"מא.

 בפרטיות. קל"ח סי' שם עוד ועי'9.



 ישראלאוריב

 אבל הקידושין אחר המה נפסלים החרם על דעוברים דאע"ג קידושין דהוי אחרדחכם
 שוחט אמאי דתוס'2; קו' לתרץ ז"ל" בד"ן איתא וכן המה כשרים קידושיןבשעת
 שחיטה גמר אחר רק מומר נעשה דלא משום ז"ל הר"ן וכתב כשרה שחיטתהבשבת
 ואילך. סחיטה מאותו רק עלי' מומר שםמש"ה

 מדרבנן ןרק[ מיפסל לא זמן בו שאין גט הא המפרשים קו' נשאר אכתי לפי"זוא"כ
 )הא( אינו רזה זמן כו שאין גט על דחתמו ]מטום[ פסולים שהסדים כנ"ל לרמרואין

 כמבואר המה כשרים החתימה בשעת אבל ואילך החתימה מזמן רק נפסליםדאינם
 הנ"ל.כמהרי"ט

 בעי מ"מ כרתים חתימה עדי לר"מ ראמרינן דאע"ג ידרעהי[ תם רבינו שיטתאמנם
 יוכלו חתימה רעדי בעינן ]יע"כן משנים פחות שבעריה דבר ראין משים ג"כ מסירדעדי

 הובא במרדכי'י מבואר וכן - דבר חצי התימך עדי יהי' ראל"כ מסירה עדילהיות
 ואע"ג מסירה עדי יהי' חתימה דעדי יקל"ג-ון 1ק"?"י יקל"ן( 1קל"ג סי' אה"עכשו"ע

 מסירה עדי לן דאית לדידן היינו אחריני, מסירה בעדי כשר דבדיעבך הב"י'י שםרכחב
 דבר אין משום מסירה עדי עוד בעי ומ"מ כרתי חתימה ;די דאמר מאן אבלכרקיק
 דבר. חצי משום מסירה עדי יהי' ההימה דעדי בעינן משנים פחותשבערוה

 תקנהא משום להרגה נוכל דהאיך שהקשו הנ"ל המפישים קו' מתורץ שפיךימעתה

 ואילך חהימה משעה רק 1נפסלימן לא דהא לומר ואין פסילין דהעדים לוטך רנוכלדיכנן
 דבר חצי משום מסירה עדי עצמם הס שיהי' בעינן דהא דז"א המה כשריס מעשךיבשעת
 משוב תהרג ושפיר חתימה משעת המה פסילין דהא מסייה עדי להייך ייכלד לאאבל
 בטל.רהגט

 דעדי כיון קידושין לעדי צריכי ביאה דעדי אע"ג מרובהלנ כפרק כב"ק איתאאמנם

 א'. ?י' ח"ג ימררש.'ך ]בן י' ד' ב"י שו.'ת יע"ע10

 השוחט. בד"ה י"ר דף דר"ן חי' וע"ע השוטט, ד"ר כ' עמוד א' דף -ר.-ף על כפ-רישו11.

 ."ך. רץ:1.

 :ד"-

 שם י:מררכי שחוטה מרל' פ"א סוף וכמ"מ שם להרמב"ם בפיה.'מ מזה וע"ע השוחט.
 י"ז. ס"ק ב' סי' וכשיך מל"ג, וכש"ך סק"ב בטו"ז '"א סי' זביו-ד י"ס, שורש מררי"ק ובשוש 7קע"ג.?י'

 דלא מותר הראשונה כשחיטתו בשבת דהשוחט שאף חדש דבר יוצא משם ואולם ז' אות -חורין ס"קוכמהרס"ל

 ודו"ק(. ו' באות כדבריו עיי"ש דבר -אותו כחשוד קוי בכך"ג לקהל בהקזת אבל -שהוטה אחר ע- מועךדו-
 . באריכוק שם בחורין טעם מהבריך חברית עטרת-עי'

 רקיימא. ר"ה תוס' ד' דף גיטין ;"13.

 כ"א:. גיטין14.

 שם. הגט וכבדר צמ"ז. אנק15.

 א'. ?עי"-ן.

 סק"ב. ק?"ג בסי' ושם ק"ל סי' בב-ש שי'"1.

 שם.19.
 ע':. רטסב.



יג ישניםשפתי

 ]דכיון[ דכתכו ]בתוס'[יל עיי"ש דבר חצי הוי לא ביאה לעדי צריכין לאקידושין
 עיי"ש. דבר חצי הוי לא אחת ]כת[ קצתדהועילו
 פירות לבעל לו אין שוב לגרשה עיני' משנתן שמעון כר' סבר דת"ק אמרינן איוהנה
 עכ"פ העדים אהני נמצא הכתיבה משום הפירות הפסיד )לבסוף( העדים משיחתמווהיינו
 שיף מהר"מ קו' ומתורץ אחרים מסירה עדי ]ושייך[ דבר חצי הוי לא וא"כ פירותלענין
 שנתן כיון קסבר באמת דלמא נתינה שעת עד פירות לבעל יש סבר דת"ק לומדדמנ"ל
 ואין נהרגה דהאיך לר"י תקשו דא"כ נכון ולהנ"ל פירות. לבעל לו אין לגרשהעיני'
 יוכלי לא דאכתי משום החתימה[ ]אחר רק נפסלים לא דהא דז"א פסולים דהעדיםלומר
 העדים הועילו א"כ שמעון כר' ת"ק סבר אי דהא וז"א דבר חצי משום מסירה עדילהיות
 שעת עד דר"י אליבא ת"ק קסבר וע"כ נהרגה ]והאיך[ דבר חצי הוי ולא פירותלענין
 היטב. ודו"קנתינה.

 המיל"ח22,דכר"י

 הרי"ף. כשם למעוטי בד"ה11.

 חתנו. להיות המיועד יעקב דברי22.

 נבטלים אינם ופורים חנוכהימי
 שיתבטלו לא ופורים, מחנוכה חוץ בטלים המועדים כל שאחז"למה
 נצחית שהיא התורה מן אחת נקודה אפילו להתבטל וחלילה לגמריחלילה
 ביטלו לא ה' מועדי כל שביטלו היונים כי הכוונה אבל ה' מועדיוכ"ש
 התורה מן שאינם מאחר לבטלם עליהם הקפידו שלא לפי ופוריםחנוכה
 שלהם הטעם אבל חלילה. טצמם המועדים שיתבטלו לא י"ל ועודוכו'

 ושיעבודם מצרים בטל וכבר מצרים יציאת זכר הם המועמים שכלבטל
 עלטו עותדים שעויין לעולם בטלים אינם ופורים חנוכה טעםאבל

 התן שחשב כדרך וצור דור בכל מתורתינו אותנו ולהשכיחלכלותינו
 וכו'.הרשע

 פ"ז( פו"כ ס' החיים)ם'



 ישראלארריד

 זצ"ל דנציגר יהודה משהרבי
 מאלכסנדרהאדמו"ר

 כעיקר מעם בסוגיית השיטותבירור
 של בתו בן בירושלים, והמקובלים התורה מגדולי תשל"נ א' אדר כ-ג נפטר - תרנ-) כסלו י')ולד
 בעל של ומצאצאיהם הש"ס, על דוד" "בנין בעל מדברז'ינסק, זצ"ל טויב ריב דוד רכי הצדיקהגאון

 בן מאלכסנדר, זצ"ל דנציגר יאיר בצלאל רבי האדמו"ר של חתנו עמוקותדך, מנלה ובעל יו-ט,תוספות
 זי"ע מאלכסנדר יחיאל רבי הראשון הרבי שליקביו

 הלוי יחיאל מאיר רבי האדמו-ר של ומפיו הלוי" "יד בעל מפלאוונא הרב בישיבת תורהלמד
 וחסידות בתורה השתלם במחיצתם אלכסנדר, לבית האדמורי-ס של בצלם והסתופףמאוסטרובצה,

 )דולי ולעבודה. לתורה כולו והתמסר בירושלים, והתיישב משפחתו עם ארצה עלה תרצ"דבשנת
 רעים ואיש חסד לגומל ידו,) היה כי יתושיה, עצה ממנו ינהגו תורתו לאור התחממו 'רו,יליסוחסיד.

להתריעע
 שנשארי אלכסנדר חסידי עדת של )יהולה את עליו והטילו אלכסנדר חסידי בו דבקו תש-זבימת
 השואה אחרילפליטה

 בב.) לעולמו והלך נפטר ממישכת מחלה .אחר ישראל בארץ אדמיריותו את ניהל שנה יחמשעשרים
 באק הוקם קברו ועל בבני-ברק, לקבורה והיבא תשל-).אד-ר

 -אמונת בשם בשבתות החסידיות שיחותיו )דפסו ומהם ובנסתר בנלה תורה חידושי הרבההשאיר
 לטובה קשבה '!ו-ת וכ. ד-?משה.'

 לזכות בכדי המכתבים את לנו ששלחו י ב) אלכסנדר חסידי לארכיון גם בזה )תצה המערכתסידת
 הרב'סאת

 יצ"ו אלכסנדר פה לפ"ק ע"ח יישלח ועש"קב"ה

 בעהי"ת. קצה לברך אמרתי ע"כ עמוק ענין הוא כעיקר טעם סוגיית כי שראיתילפי
 זית וחצי איסור זית חצי אכל אם הימו לאיסור מצטרף התיר הוא. ז"ל -ש"ישיטת
 אבל האיסור. מן טעם מקבל אין והיתר מעורבין ואינם ניכר אחד וכל אחה בבתהיתר
 שאפרש כמו רש"י לנקיטת כעיקר טעם הפירוש הוא האיסור מן טעם מקבל ההיתראם

 והיחר יחד ונתערב היתר ויה חצי לתוך איסור זית חצי נפל אם היא כביקר יטעםלקמן.
 מ12ום כעיקר טעם למ"ר איסור זית אוכל כאילו יחד ואכל האיסור מן טעםמקבל

 בש"ס ז"ל רש"י פירוש והכי איסור כולו ואיתעביד בהיתר :רגש איסור שלדהטעם
 יש אם אפילו הרי "מהן" בכזית חייב וכו' כעיקר טעם ליחן ד"ה ע"ב מ"ג ד'פסחים
 פשט ואלו וז"ל: ז"ל רש"י פירוש מפת בד"ה שם ולקמן מצטרף, ואיסור מתיהרזיה
 הא ולפ"ז כנ"ל. הרי כעיקר טעם להו אית דהא עליה רבנן פליגי הוי לא הפת בכ?היין

 שרה כגון טעם אלא עיקר מידי דליכא דהיכא כעיקר טעם כד"ה ע1ם ז"ל רש"ידקאמר
 בשר בד"ה שם ולקמן נמי, ניכר ואינו שנתערב בעין אפילו אלא דויקא לאו עי"ששבים
 ניכר שאינו אלא ממש הוא וחלב עי"ש בו נבלע החלב שטעם אלא בעיניה בשרפיך'
 ריי מדאמר ראי' והביא מדרבנן הוי דזהו צח ד' חולין בש"ס ז"ל רש"י יפסק כנ"להרי
 ולא "טעמו פרס אכילת בכדי כזיה וזהו עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כ?בע"ז
 וא"כ מדרבנן, דאסור הרי עליו לוקין דאין ר"י ומדקאמר עליו" לוקין יאין אסורממסו
 נמחה דאם דפסחים כעיקר טעם היינו ממשו ולא טעמו ר"י דקאמר מאי רש"יפירש
 ממשו ולא טעמו בע"ז ז"ל הוא דפירש מאי משמע והכי איסור של גופו אפילו זיתחצי
 הרב שקורא הנה עכ"ל בעין ממשו ואין נימוח שנפל חלב או לקדירה שנפל חלבכגון



טו ישניםשפתי

 כדי ואכל איסור כזית נפל אם אבל איסור, של גופו נתערב אפילו ממשו ולא טעמוז"ל
 פרס אכילת בכדי "וכזית בפא"ע שם איתא והכי מדאורייתא אסור זהו פרסאכילת

 אם ז"ל דלרש"י כן שכתב צ"ח סי' יו"ד בב"י מצאתי וכן עיי"ש. אין" א"לדאורייתא
 לאו כעיקר טעם למ"ר אפיל' נמחה אפילו מדאורייתא אסור בכא"פ כזית בהיש

 עיי"ש.דאורייתא

 שכתב שני פרק ראשון חלק התערובות בספר כהן מנחת בעל להרב מצאתיאבל
 אסור תערובות ידי על פרס אכילת בכדי כזית אפילו אכל אם ז"ל דלרש"יבפשיטות
 טעם לי מה בטיל בתרי דחד ז"ל רש"י שכתב כיון לדר"א כעיקר טעם למ"דמדרבנן

 דלא נראה לפענ"ד אבל הטעם, מזה ז"ל כ"י מרן על והקשה דבטיל. כיון ממש לימה
 בכדי כזית משכחת האיך כטיל כתרי חד דאמרינן הקשה ז"ל הרשב"א דהנה מידיקשה
 הטעם הרגשת ומועיל הטעם ניכר מינו כשאינו אבל במינו דה"מ ותירץ פרס,אכילת
 לאו כעיקר דטעם במד"א ז"ל רשיי וסברת כן סובר גם ז"ל דרש"י וי"ל יתבטל,שלא

 לא בהיתר איסור של הטעם ונרגש היתר לתוך כחן זית חצי נפל אם היינודאורייתא
 ז"א מדאורייתא אסור והיו היתר של שני זית וחצי איסור של זית חצי אכל אםאמרינן

 אינו כאילו וטעם טעם אם כי בה יש אין שני זית ובחצי איסור של זית חצי דישכיון
 שלם כזית בה יש אם אבל בתרי, חד ובטל הטעם מרגישין אנו שאין כמו הויוא"כ
 דהוי הטעם מועיל אבל כעיקר לאו דאפילו בתרי חד יתבטל שלא הטעם הרגשתמועיל
 דאורייתא לאו כעיקר דטעם ז"א "הטעם" ר"ל כאיסור הוי ההיתר דלענין איסור,כניכר
 לחם בעל הרב שהקשה הב"י ולקושית ודו"ק. הטעם מועיל זהו איסור ניכר לעניןאבל
 למבין[. ישרים ז"ל ב"י דדברי נמצא כהן, מנחת בעל הרב יישב כברמשנה

 זית חצי יש אם לאיסור מצטרף התיר דפירוש ז"ל המאור בעל דעת הוא כ'שיטה
 חדש טעם אלא ממש טעם ואינו איסור מן טעם מקבל והיתר היתר זית והציאיסור
 כזית נפל אם כעיקר וטעם לאיסור מצטרף היתר זהו ניכרין ואיסור והיתר בהשנולד
 ומאי כעיקר טעם זהו ניכר ואינו האיסור ונמחה פרס אכילת בכדי אפילו בתוךשלם

 ולא ממשו ניכר אם היינו אין" א"ל דאורייתא פרס אכילת בכדי "כזית שם בגמ'דקאמר
 לפי עליו לוקין ואין דאורייתא כעיקר טעם ז"ל המאור בעל ופסק דאורייתא הואנתערב
 איסור ניכר אם היינו וממשו טעמו ר"י דקאמר ומאי עיי"ש. הדין מן עונשיןשאין
 כעיקר טעם וזהו פרס אכילת בכדי ואכל איסור הכזית נמחה אם היינו ממשו ולאוטעמו
 ודו"ק. איסור מן יותר חמור אינו דטעם ז"ל המאור בעלוסברת

 לתוך איסור זית חצי נפל אם לאיסור מצטרף דהיתר כמלחמות ז"ל הרמב"ןשיטת
 אלא שלם זית כמו גדול טעם אינו אבל האיסור מן טעם מקבל והיתר היתר זיתחצי
 נפל אם כעיקר טעם אבל לאיסור מצטרף היתר הוא בעין והיתר ואיסור זית חציכמו

 שנית וטענד ז"ל ב"י לדברי ראי מזד אדרבה הואשונד טענה כהז מנחת בעל הרב שם שכתב מה ולפ"ז1.
 פרס. בכ"א כזית בה דיש דמיירי ז"ל לרש"י קשה לאנמי



 ישראלאוריח

 קודש מעצבי שערני
 זי"ע זצדיקים מגאונים ומעתגיםאגרות

 זצ"ל הכהן מאיר ישראלרבי
 ברורה" וה"משכה חיים" ה"חפץבעל

 ישיבתו החזקת עבור תורהמכתב
 עמליה ברכת קהילת רב שי' לאופר מנשה מרדכי הרה"ח הרה"ג ידידנו ע"י לידינו הגיע .ומכתב

 תמימים תומכי דישיבת ר"מ שי' פרידלנד דובער שלום הרה"ח והרה") יצר, אשדוד בעי"ת י"ארובע
 יע"א צרפתברינ1אה

 העסקנים מגדולי החסד" .שר מריגא הי"ד ד1בין מרדכי החסיד להרכ זצ"ל חיים החפץ כתב זומכתב
 מלי1באו1יטש מ1הריי'צ האדמו"ר כקשיית של ונאמנו מקורבו האחרונים בדורות יהשלמים היראיםהיה1דיס

זצ"ל

 מוהר"ר ירא"ב חו"ח לבבו ונדבת ערכו ביקרת לתהלה המפורסם הר"רכבוד

 ריגא. בעיר :"י רוביןמרדכי

 הכבדד. הדרה רי"מאחד"ש

 הנכבדה ועזרתו השתדלותו עבור לרו"מ העמוקה וברכתי תודתי להביע בזההנני
 כמצב לדאבוני הנמצאת הק', ישיכתינו לטובת הק' בעבודתם שי' הרה"ג לידידישהראה
 בלחץ מאד בעתו כדבר לנו היתה שי' ריגא עדת אנטי עזרת ואסר למאד, ודחוקנורא

 ובבא, בזה מד' שלמה משכורתו ותהי הטוב פעלו ד' ישלם אצלנו. השורר הנוראיהדוחק

 גם תורה"ק לומדי לעזרת ולבוא והחסד הצדקה במעשה אומץ להוסיף בעזרו ד'וידי
 ד' ויריק ב"ב ולכל לרר"מ יעמוד ההורה. החזקת של הגדולה המצוה וזכות יבאו.לימים

 קרן והרמת יטראל בישועת תהזינה ועיניו עניניו, ככל והצלחה פרנסה חו"ש שפעעליי
 בע"ה. ומוקירו מכבודי וכנפש הטובה כנפשוהתורה.

 הכהן מאירישראל

 $2.50 מחיר כרכים ג' הלכות ליקוטי היינו: שביקש, הספרים את לרו"מ שולחיםאנו

 $3.20. עבורם מגיע בס"ה סנט. 50 המשלוח סנט. 20 מחירו עולם גדר הספרואת

 תורה אין קמח איןאם
 אין אם יז( ב, ,אבות ז"ל אומרם ע"ד ב(, לב, )דברים לקחי כמטריערוף

 הם צריכין כן כמו ולפרנס, לזון מטר נותן שה' כמו כי וכו'... תורה איןקמח
 וכאילו לקחי. המטר מטיף שאני כמו יטיף הכתוב שיעור וזה תורה.ללמוד
 עד תורה ללמוד מהאדם שואל הקב"ה שאין כמטר, לקחי יטרוףאמר
 ב( לב, דברים הק' החיים )אור פרנסתו... כדי לושמכין



 הפוקעל
 הפרק על העומדים בענינים ופסקיםתשוברת



 ישראלאורכ

 הענוייםמהות
 הדירן רקע בקיצור נבאר שלפנינו הנידון אח להביןתוי

 ממקורות אותו מוציאים שונים, כימיקליים כוחות הרכב יש שבו חומר ענויים:מהות
 מהעיפוש, נרקבים אוכלים כמה או אוכל גבי על אותו שמגדלים או ונולדו, נוצרו שבהטבעיים

 ההרכב בו שיהי' באופן אחרים, אוכלים על אוכלים של ומהעובש אוכלים, שלומהעובש
 שהם הרצוי, למקום ממקומה אותו מוציאים נרצה. שהיא לתכלית וטוב רצוי שהואהכימקלי
 פעולתה. שרוצים כעת בהמשתמשים
 הדרוש, כפי ומראיתם, ומהותם, טעמם, טבעם, שישנו אוכלים על להשפיע היכולת להיש

 לחלק יתהוה שהענזיים מכלי הזה, כהענזיים שיש הכימקליים כוחות מהות כפי הרצוי,כאופל
 אוכל. מהות שנוי של ריאקציע כל של המהירות על משפיע וגאו עצמו,מהאוכל

 בשטח כהיום נמצאים ענזיים מיני מאות משבע יותר מאוד, רחבה שטח כולל ענזיים:שם
 הם למיניהם, וכימקליים רחבים שטחים וכעוד רפואה, וכשטחי מזון במיני הרחבים,התעשיי
 מחודשים ופעולות טבעיים, פעולוה פעולתם, שטח מאוד. ורחבים רבים דברים של יכולתבעלי

 השגת שתכליתם יש ענזיים, מכל ומצפים שרצוי המטרה הרבה משונים המדע, כעלישחידשו
 הצד משום "ענזיים" אחד שם תחח הכל כללו כך ומשום רכות. פעולות שעושים ויש אחדנפעל
 לפנינו. שיש שנוי כשלבי מעורכים שהם שכן שבהםהשוה

 שלמנינו:הנידון
 מעורב כשהוא תלכי פלעווע"ר שוקלאד של חזק טעם ליחן כוחו לייפייז: הנקרא הענויים)(
 )"11טל(( שבושט שבבלוט שבבשר הליחות בחוך מצוי הזה והענזיים עצמו, הפלעווארבתוך

 שיש הנוזל להפריד פעולות עושים שאפשר ענזימים ינהר כמה להוציא המטרה ולהשיגדבהמה,
 הזה. הגדולהבהנזל

 לה יש הזה והענזיים בהמה, של כקיבה ממש דומה פעולה עושים )רענין(: רענה הענזיימ2(
 במי ולהשתמש גבינה מהחלב ולעשות מהחיב, החלב המי היטב להפריד טוב הידהרהיכולת
 ווע"י. הנקראהחלב

 בתור אותו ושיווק וטרפה, נבילה מבשר הנ"ל באופן מיוצר הנ"ל ענזיים יצרה אחתחכרה
 כספרו ונדפס איגר"מ בעל הגאון של הודאותו עפ"י כשרות מאירגון בהשגחה פארוועכשר

 שינו ע"כ כשר, בתור אלו מוצרי לאשר שמיאנו התנגדות קמה זמנים כעבור ט'(. סי' ח"ג)יוריד
 בתור נמכר אמנם כהלכה, ונמלח וניקור והודח שנשחט מהדרין מבשר אותו לייצריההחי"ו
 טובם מה התעיינו הבהמה חלקי החברה קנתה שכמנו המהדרין השחיטה בית רבניפארווע.
 הלא וטענתם הכשרות; לעצם ההנגרו וגם פארווע, כתור במוצר השהמשות נגד ועיררוינתעוררו

 שליט"א ההשונים מהרכניס לאחד פנתה הכשרות אייגין י"ז. גליון כקובצינו נדפסתהוא
 עליו, ההכשר וליתן לעשותו אצליכם הנהוג היטב מובן הלכה "שלעיקר הי' וממקנהוהתשובה,

 אם מ"מ הנ"ל, ההיתר טעמי שנפלו הכי למיעבד אריך לא וטריפה מנבילה לעשותו שאמנםומזה
 הח"מ לדברי להחמיר לכם מציע הייתי הזה מחומר עצמו גבינה לעשות ,מציאות:בואו

 זוז"ג". ע"י הגבינה ולעשות המעמיד בדבר איסור יש כב"ח שגם הס"ל "שיטותשההמיר
 י"ח. גליון כקובצנוינדפסה

 פנו וגם זה, בקובצנו דבריהם והדפסנו זה, נגד החעדררו שליט"א המעררים -כניסכרס,
 תשובת באה זה על פה. ונדפסה ידם על והסכימו בזה, ידיהם לתמוך שליט"א הגאוניםלהרבנים
 צורת הי' ואילו כלל, המציאות את תואמה לא לפניהם שנשאלה שהשאלה הכשרותאירגוז

 תגובת זה כגליון הדפסנו כן זה. בגליון אלו דברים והדפסנו אוסרים, הי' לא הפניהם,המציאות
 מאחד בירור הבאנו לבסוף מנח"י. בשו"ת גם מבואר בנידוננו שההיתר י"ז. בקובץ המשיבהרב
 יש מ"מ שליט"א, המעררים רבנים שהציעו המציאות לפי שאף שהעיר קובצנו, מערכתמרכני
 להיתר."דון



כא הפרקעל

 ואזנר הלוי שמואלהרב
 ברק בני מאיר, זכרון ור"מ אב"דרב

 נפנם עבת ששק ק ווערו *ייייל~ג*ףץ **יף[יא**יישיייי

 לפ"ק תמ"ס בנ"י 'כמות ה' יוםב"ה

 העומדים הגאולים הרבניםכבוד
 הל הרב ה"ה אדרת, ככהתלמשמרת,
 יעקב ר' והה"ג 'כטיק יצחק ר'בנש"ק
 יאקאב אליעזר יצחק ר' והה"גזיידא

שליט"א

 קבלתי לנכון בכבוד, וש"תאחדשה"ט
 לשו"ת המפ' הגאון הרב בנש"ק ידידנוע"י
 אודות השאלה הי"ו שטיין יצחקר'

 והעמדה חיזוק לצררך ענזייםתעשית
 פרס הכותב וכבוד אוכלים, מינילכו"כ
 מליצת אני וקורא ורחבה לארכההשאלה
 או תשובה חצי חכמים שאלת הת"סמרן

 ולעורר להסכים רק לי נשאר ולארוכה,
 כדרכי. ובקיצור שרשים בדבריםקצת

 ענזים עשית המציאות ציוד לפי -א
 עצמו, מבשר שנעשית יצירה היאזה

 הצעה וכפי בישולו בשעת בשרומטעם
 הבשול כשעת לגמרי הבסר נימסשלכם
 ונשאר וכו' חומצה של חומריםששמים
 צפה הענזים ומשקה למטה הבשרפסולת
 זה נוזל נוצר אח"כ עיבוד וע"ילמעלה,
 ההעמדה כח אתו וכחו כמים, נקישמראהו
 - כיו"ב תועלת הרבה ועודבגבינה

 חמורה שאלה שלפנינו ספק אין -ב
 דרק בפוסקים כ"ז סי' ביו"דלהמבואר
 חלב עם מותרי יבש כעץ שנעשיתקיבה
 משום לדון יש דעכ"פ כזה נוזל בטעםלא

 נגדו מס' יותר דאיכא משום ואיכב"ח
 ובודאי איסור, מבטל משום איכאעכ"פ

 חיים מים הגאון של בהיתר להשתמשאין
 ק"ל ס"ק שם בד"ת שהובא כ"ה סי'חיו"ד
 כדיעבד, הו"ל אחרת עצה שום שאיןדכיון

 להעמיד הרבה עצות ויש ישדבזמנינו
 בב"ח. חשש בלי היתרבדרכי

 כבישה ע"י כזה מיץ יצא ואפילו -ג
 כיו"ד הח"ס מרן שמקיל אעפ"יומליחה

 דמשום הח"ס שכ' הטעם מכ"מ פ"אסי'
 משקין משום אלא לאסור אין כעיקרטעם

 היוצא בציר ע"ז לחוש ואיןהיוצאים
 רשב"א דבחי' כ"כ פשוט זה איןמבשר,
 מליחה ע"י היוצא דציר דעתו צ"טחולין
 חולין ש"ס כדמוכח הוא בעלמא זיעאלאו
 ואסור טע"כ חומך כל לו ויש ע"בקי"כ
 צ"א סי' ריעו כן דפסקינן לדידןמה"ת
 בחוו"ד ועיין בזה הרגשתם אתם וגםועוד,
 כהמחמירים בזה והעיקר ק"ה סי'ריש
 ודעימי'.הס"מ

 כמיץ לדונו יש לכתחלה ובוודאי -ד
 סגולת כי פרווה, שנעשה כענין ולאבשר,
 הנשאר הענזיימ שהוא בקרבו בשרטעם
 בענין כתבתם ואשר בשר, תולדתוהוא
 כן לדון ואין במקו"א רחב ענין הואנהפך,
 מדברים נהפך של נדונים ורוב מקום,בכל

 דרכינו האי כמו לגמרי חדש דברשנתהווה
 דבש נעשה דבשר רט"ז סי' ובמג"איונה
 היוצא דציר בנ"ד כן לא הרבה, זהוכעין
 באופנים מעורב נעשה אלא נהפך לאמבשר
 תולדת שהוא הענזים סגולת אבלשונים,
 להכשירו שישאר רוצים אדרבההבשר



 ישראלאורכב

 סי' יעקב חק ועיין שונים, אוכללתיקוני

 - ט"ו ס"קתס"ז

 בענין שכתבתם מה ראיתי וכן -ה
 דאורייתא חלם דבוק שעדייןהקיבות
 אם וכן הנ"ל, לעשיה לצרפם אסורשבודאי
 דסו"ס דם איסור מחרוש נמלחו לאעדיין
 לעשיית מצטרפים והדם החלב חלקיגם

 איסור של מעמיד אח"כ ולהיותהענזיים
 - פ"ז סי' ביו"ד כמבואר לכו"ע,ראוסך

 הבשר פגימת בענין מכתבתם מהוכן
 על שהעמדתם מה וכן העשיה,בשעת

 בעל דירושת"ו גאב"ד אמיתי גאוןתשובות
- וח"ז בח"ג יצחקמנחה  

 שבארתי גדול כלל אומר הנ"ל כלועל

 וכיר"ב רכזה דאף מקומות בכמהבעניי
 ופוסקים הלכה ע"פ גם למצאאפשר
 כעניני להשתמש ח"ו דיעכי,היתרים
 באופן הנצרך בדבר הכלל בהנהגתדיעבד
 מקרה על נאמרו דיעבד עניני דרובתמידי

 אכל הדחק בשעת או בהססד אויחידי
 על כללית והנהגה הכללי כשרותלהעמיד
 האמיתי, תורה דעת נוגד ענ"ד לפידיעבד
 משמרת על לעמוד עשיתם וישר טובוע"כ
 - עמכם ה' ויהי' הכשרותטהרת

 וידידות בלונ"ח דוש"תהריני

 ה' לרחמימצפה

 ואזנר הלוישמואל

 לנצח קיוץיסוד
 אינו וכו' פורים אבל וכו' בסלים המועדים כל שאמר מה מפרשיםויש

 ע"י אפי' נתבטל לא וכו' פורים אבל בטלים יהיו גזירה ע"י היינובטל
 אבל וכו'. למה כלל טעם לזה ואין בלבד. לישראל הבטחה וזהגזירה

 המועדים כל שאמר וזהו וכו' ואמר פורים מדרגת לפרש בא הזההמדרש
 כי לנצח קיים יסוד לו ויש לעולם בטל יהי' לא פורים אבל בטליםיהיו

 שהוא ודבר אבעה עמודי' חצבה שנאמר קיום לו יש אסתר של זההמעשה

 שבא פורים כי לפרש ויש וכו' יתבטל שלא קיום לו יש ז.'ע עלעומד

 ואם כלל נמצאים יהיו שלא העולם מן לכלותינו עומד הי' שהמןבשביל
 ימי ולכך כלל המשיח לימי ישראל הגיעו לא ישראל מכלה המן ח"והי.

 לנו נתן הש"י כי ע"ז באים הפורים שימי מאחר מבוטלים יהיו לאהפורים

 לא פורים ה-' י:א שאלו לעתיד אף הזה המועד יקיימו לכךהמציאות

 וכו'. ממצ,-ים יצאו לא אף מצרים יציאת אבל המשיח לימיהגיעו

 בהקדמה( "ל למהו חדש אור)ספר



כג הפרקעל

 שטרנבוך משההרב
 וזמנים" "מועדים מת"ס בעיה"ק, החרדית העדה נשיאסגל

 במאכלים היום המצוי "אנזימימיזכשרות
 בזמן בו שמשתמשים אנזימיםכנידון
 שבבית שמתברר ונשאלנו מאד,האחרון
 מגרגרת בשר לוקחים כברמטבחיים
 חלב איסור בו ויש לבן כבד עםהקיבה
 כימי ובתהליך כדין, מנקרים שלאודם

 אסיד" "סולפור עם למים הבשרשלוקחים
 בו ומשתמשים האנזימים פועלואז

 וכן הטוב, טעמו בו שמגבירלשוקולד
 קפואים ירקות או לשפר לימוןלחומצת
 תורה דעת לשמוע ורוציםוכדומה,
 בשוק שנמצא לא או לן שרי אםבהנידון
 רבנים. בהכשרבאמריקא
 לא שמעולם האמת אגיד השאלהבנידון
 לא ולכן פעולתם, או אנזימים מהוהבנתי
 בהערה אשתדל רק כראוי, להשיבאוכל
 להכריע. לא אכל כזה הנלע"דלבאר

 במים טעם דנותן כאן האיסורוהנה
 שמיד מעיקרא וסרוח האנזימים, בושנפלט
 טעם נותן ואיסור סרוח, למים יוצאשטעמו

 בסרוח יוצא הטעם כשמעיקרא שמענולא
 אינו וע"כ אסיד סולפוו- עם למיםדהיינו
 טעם. נותן כאן לאסורראוי

 לאחר היא להחמיר כאן הנקודהאמנם
 הבשר, בתוך אנזימים פעולת לןשנתברר
 מבואר זה וכעין זה, בדרך היאשמושו
 דרכו שאם בב"י מובא ובראב"דברשב"א

 להלכה דבריהם והביאו כטל, לאבכך
 נ'(, סעיף )תמ"ב פסח הלכותבגרש"ז

 אבל פוסקים, ועוד )רל"ד( ח"גבמהרש"ם
 בפגום, לא אבל במיעוט, דהתם דמילא

 שמענו לא דבפגום מעיקרא, פגוםוכ"ש
 פקע שבפגום אסור, בפגום דרכושאם

 שכשר לכך, עומד שייך לא וכןאיסורו,
 לאכול רק באנזימים לשימוש עומדאינו

 להשתמש נהגו אלפים מני אחד ורקכדרכו,
 בחו"ד שפירש ומה האנזימים. למטרתבכך
 עזייך לא ונאסר חזר מר דבר תיקןשאם
 אבל לטעמו, חזר ובהמתיק מר דהתםכאן,
 ופקע כמוהו או לבשר הדר לא מעולםכאן

 וחלב כבשר לאסור שאין וכ"שאיסורו,
 בקדמונים. וכמבואר כלל בשר טעםכשאין

 מאד, חזק פעולתם האנזימיםאמנם
 והיא אלפים, מני אחד אפילוונפגם

 בטל, שלא לאסור וראויהמעמיד,
 לרבותינו הותרו לא שנשתנושאיסורים
 אבל יונה( כרבינו מתירין )ולאהאחרונים
 ורק אך הפעולה שאין נראהמסברא

 והבשר גורם, וזה זה רק שבבשר,באנזימים
 בתוספת רק יועיל לא שבישלולבד

 מדין לאסור אין כן ואם שונים,כימיקלים
 נראה הנאה איסור כאן שאין וכיוןמעמיד,

 שרי. גורם וזהרזה

 וכמו לכתחילה, להתיר איןולמעשה
 שבזה לאוכלו אסוד זמנו קודם חרכובחמץ
 לא תערובות ידי שעל ואף אחשביה,גופא

 האיסור החשיב שלא אחשביה,אמרינן
 שפועל העיקר היא האיסור כח כאןלבד,

 אינם הדברים כי ואם כמעמיד,ואחשביה
 קבלנו ולא סתום אנזימים עניןברורים,

 לן ולמה הדחק שעת כאן ואיןמרבותינו,
 לרבנים מצטרף אני וע"כ ולהכשיר,לפרוץ
 האסורים מדברים לעשות לכתחילהשאסור
 לא לארה"ק יגיע ואם שהבאתי. מהע"פ
 וכמש"כ. לפרוץ הדברניתן



 ישראלאורכד

 ראטה יחזקאלהרב
 נ.י. ברוקלין, פארק, בארא קארלסבורג,אבדק"ק

 הנ"לבענין
 י"ג בעמלק לה' מלחמה יסדרב"ה
 לפ"ק תש"סשבט

 פעלים רב המפו' הגאונים הרבניםלמע"כ
 החשובים ידידיי ה"ה וכו' הכשרותבענין

 יעקב והרה"ג שטיין יצחק הרה"גכמוהר"ר
 שליט"א יאקאב אליעזר יצחק והרה"גזיידא

 הוא שמעשהו ה"ענזיים" המצאתכדבר
 אותו ומסננין אותו שממיסין בשרמחלקי

 במכתבכם. המבואר ההמצאהכפי
 דברים והם בזה, דבריכם ראיתיראה
 באופן הי' שהתירו מה שכל ונכוחיםנכונים

 כעץ ונעשה נתייבשו כברשהנידונים
 בסי' ז"ל הרמ"א דברי על ואזליןימסתמכין

 גדולי בחטובות וכמבואר י"א סעי'פ"ז
 והגרע"א החת"ס ה"ה וכהבאתם ז"לרבותינו
 כמה בצירוף התירו בקושי זה ואףועוד,
 בזה שכתבנו מה ג"כ ועי' היתר,צדדי

 באופן אבל ס"ת, סי' ח"ב עה"חבשו"ת
 בטעמו וגבורתו בתקפו הואשהאיסור
 יש כי בו מלהשתמש מלהזכיר חסוממשו
 של חמורים באיסורים ופגיעה נגיעהבזה

 ובפרט וממשו, בטעמו חלב ואיסורבב"ח
 לכך שעיקרו דכל דס"ל ז"ל הרשב"אלדעת
 רסי' במנ"א כהובא במיעוטו בטלאינו
 שרוצים ומה בזה, הערתם כאשרתמ"ב
 כשר בזה אני קורא כשר מבשר זהלעשות

 לי' וחס עמלק, של שותפושבטבחים
 כאלה. בתחבולות מלהקריב דיעקבלזרעי'

 ישראל בתי של הקדושה חומתוהשי"ת
 ישראל בית בכרם הפורץ יבוא לבלישמור

 עמו נפשות שמירת למען המדברדברי
 ישראלבית

 ראטה יחזקאלהק'

 ליווי יואל דןהרב
 קיי. האו. של הכשרות מחלקתיאש

 הענזימים מהדתמציאות
 בחלב גדי תבשל לא ?ס' ה' יוםבס"ד
 תש"ס ראשון אדר ח"יאמו,

 מהרבנים תשובות כמה לידיהגיעו
 "ענזימים", הנידון הדנים שליט"אהגאונים

 שהציעו בראותי נשתוממתי מאודומה
 שאינה בצורה והעובדות השאלהלפניהם
 וכלל. כלל להמציאותמהאימה
 כתבו השאלה. אח שהציעואלו
 אלא הבשר, וממשות בטעםשמדובר
 )ראה הפוגם דבר עליו והוסיפושנתמעך
 וואזנער ר"ש הרה"ג של בתשובתוהמבואר
 שטרנבוך  ר"מ הרה"ג בתשובתשליט"א,
 ראטה ר"י הרה"ג ובתשובתשליט"א,
 ועפ"ז הנוכחי(, בגליון המופיעותשליט"א

 שדנו. מהדנו

 לבשר בנוגע היתה אמנם השאלהוהנה
 פיזית פעילות ע"י ושוב למהדריןכשר

 מהבשר כלום נשאר שלא הפרידווכימית
 פירשה )שהיא ממנה היוצא מיץ רקוהשומן
 וכבר מאכילה(, לגמרי ונפגם הסרוחבעלמא

 משה אגרות בעל הגאון להיתרו בזהדנו
 יצחק. מנחתובעל

 השאלה את שהציעו איך בעיניולפלא
 נכונה. שאינהבצורה

 להרה"ג נמטי' אפריון ענין, שלולגופו
 אב"ד שליט"א ווייסמאנדל מאיר מנחםר'

 שדן יח(, מס' הקודם בגליון ~נדפסנייטרא
 הנכונות. העובדות עםבזה

 התורה. ובברכת רבבכבוד



כה הפרקעל

 יאקאב אליעזר יצחקהרב
 וניקור לשו"ב צבי שלום אהלרו"כ
 למשמרת משמרת הכשרות וועדוחבר

 ענזיים של כשרותןבענין
 עובהמכתב

 הקובץ של הנכבדה המערכתלכבוד
 גליון בכל הדבים את המזכיםהנפלא,
 לב לשמחת הפרק על העומדיםבדברים
 העוסקים ורבנים הוראה ומורי תורהלומדי
 יחיו עליהם ה' הכשרות,בטיב

 וכיאות כראוי וברכה שלום תתאחרי

- תש"ס טבת של בגליונכםראיתי  
 הגאון הרב ידידי של מאמרו י"ח,גליון
 הענזיימס. כשרותכענין

 פיסקא דבריו סדר על להעירוכאתי
 :פיסקא

 וז"ל: וכו' שמדובר כמובן בד"המ"ש

 שמנונית נשאר עדיין שלפעמים עודויתכן
 השתמש וכן הקיבה, על )בציר"י( חלבשל

 הנ"ל שכפי ואף וז"ל: להלן זהבלשון
 בתוך )בציר"י( חלב בליעות לו שישיתכן
 לא מליחה וכשעת היטב נוקר שלאהקיבה
 עכ"ל. הנ"ל החלב לגמרינפרש

 שנגע מי לכל וברור גלוי הריראשית
 חלק שאיזה כזה דבר שאין אלובדברים

 רק שיהא מחלב, ניקור הטעון בשרשל
 דחלב בו, "מובלע" חלב של"שמנונית"

 בתוך או הבשר על הנדבק דברהוא
 בליעה של ענין בו שייך ולאהבשר,

 מאיסור ההיפוך או"ה, שבדיני)כהמושג
 או משנים, אחד רק הניקור, טרםבעין(
 שום ואין שם אינו ואז ניקור ע"ישהוסר

 אז ניקור ע"י הוסר לא ואם ממנו,בליעה
 כדבריך יהא לו )אף ממשו גם שםקיים
 וממילא הבשר(, בתוך וטמון מובלעשהוא
 שבמהלך ידוע( )וכן דברור פשוטגם

 מחלקי גם שנוצר מה כל נוצרהייצור
 בתוכו ונמצא הבשר, מחלקי כמוהחלב
 שכל בדבר להאריך ואין ממש,בעין
 דברינו. אמיתת יראה מקופיא אפי'המעיין

 הי' אם הלא מאתנו, יפלאושנית
 הלא בעצמו, כתב כאשר עיניו נגדמאמרינו

 הייצור בעת נוכח שהיינו ראה גםראה
 הנקרא הבשר מחלק גם שנעשהוראינו
 של וחתיכות ממשות עליו שדבוקחלאוונה
 האיך יודע אינו אחד שאף דאורייתא,חלב

 לאורכו אר"י בכל התהלכתי כילנקרו,
 חלב בה שיש שמעתי ומכולםולרחבו

 כלל, בזה משתמשים לא כן ועלדאורייתא
 איסרר שהוא זה מפרט התעלם אכןולמה

 על היתר של גושפנקא ונתןדאורייתא,
הדבר.

 וכו', בנד"ד והנה בד"ה דבריוגם

 עץ כאן שאין אף כנד"ד והנה רז"ל:תמוה,
 לח דבר אלא יבש דבר מכלל בא ולאיבש,
 אסור דלכתחלה לכאורה ונמצאלגמרי
 דהרי גבינה, בה להעמיד לבטלועכ"פ
 איסור שאין ליה מפשיט לא הרע"אכנ"ל
 המציאות לפי מ"מ בחלב, בשר לבטלכלל
 המיץ אלא כלל בשר לנו שאין נמצאהנ"ל



 ישראלאורכו

 פירשא וכמו מעיקרא פגום שזההנפרש
 בס"י המבואר קרוש מחלב ועדיףבעלמא,
 תערובות שע"י ועוד לכתחלה,דשרי
 ביותר מר הענזיים נעשה הנוזלהחומר
 מקודם דאף מדבריו יוצא הנה עכ"ל,וכו'

 להמיץ יש המר הנוזל חומר לתוכושנותנים
 הרי וא"כ פגום, דין וכדו' מהקיבההיוצא

 האחרונים תשובות לכל מפורשה סתירהלה
 ובמיוחד מהקיבה היוצא המיץ עלשדנו

 הקיבה "עור על להדיא שדןהחת"מ
 במים אותה ומרככין שחוזריםןשנתייבשה[

 מוצצין כך ואחר מעורכים, שרףייין
 ולא החלב", תוך אל מהעורהלחליתי:

 כפגום לדונו מהם אחד רעת ;לעלה
 לכל שווינהו וכדבריו זה, מטעםילדתי-י

 זה שאין ע"כ ואלא כטועים, פוסקיםהני
 קרויו מחלב היא ישניא כפגום,נחשב
 פירשא שהיא לחכז"ל להג דקיםשבס"י
 מקומות וכבשאר כבר, שנקרש כייןבעלמא
 פירשא שהוא לחז"ל ?הו דקיםבגמ'

 הש"ך תדברי :ותן ההכיח כן ,יבאכםבעלמא,

 יבישה בקיבה אף "כתחלה שאוסרעציו

 לאיסור דבריו שהעהיקו האחיוגים כ4י?דכיי

 דעתם, 4פי אף המיתר לריש כך4ב דיאבזד,

 שלא מטעם או ימתרככה דחוזרק יטעם.היא
 המיין ע"י :עשה וההעמדה לגמר-:הייבשה

 ועד פגום. דין לה שאין וס"ל ממנההיוצא
 הקיבה מבכיר שהיוצא להם פשוט שהייכרה
 חלם רעומת איסור של טעם דיי עדיין לויש

 לראות אפשר בעלמא, פירשא שהואקריש
 מלי"א שם כטו"ז ]ירו"ד שם הב"י שעמךסמה

 י:די' הסברא את 4':4ול סקי"אןיכי:"ך
 א"י

 ':41 הבשר מטעם הקרונך החרב יאסוידם-מ

 מה עיי"ש פירשא, כאותה שנבלעהקיבה
 דהוי מבואר מזה עכ"פ אכל ע"ז,שתירצו
 עדיין לו יש הקיבה מן שהמתמצה להופשיט
 הקרוש החלכ משא"כ איסור של טעםדין

 בעלמא(. פירשאשהוא

 החת"ס דברי מהביא מאוד תמוהכן
 החת"ס של ההיתר צדדי אולםהידועים,

 שהוכחנו וכמו בנד"ד שייכיםאינם
 הדברים דין מן ובר הנ"ל,בבירורנו
 הפוסקים גדול של הברור מפסקרמופרכים
 מקומות בכמה יצחק מנחת בעלבדורנו

 להחמיר זה בנידון ממש שהורהשהבאנו,
 בקיאותו בעוצם וסתר נתייבש יאאם

 להטתמש רוצה שבהם ההיתרים אתיגאונו
 הפמ"ג דברי על יסודו ובנה זהבנידון

 בזה, ומהחמירו אחרונים יעודוהחוו"ד

 של היתרו כאן לצרף שאין להדיאוכתב
 הצירוף את בטוטו"ד סתר וכןהגרעק"א,

 שלו, בנידון גם קיים סהי' פגוםשל
 המנח"י העית על כלום ענה לאןידא"ג
 כגדר הי' )ובכידונו בנידוננו גם השייךכנידונו

 מעיד והכציאות החוש כנידותו משא"כצ"ע,
 של ההיתר כלל כאן שייך שלא הוא(.שכן

 הכשר מן היוצא דציר היסוד על הכנויההת"ס

 אין אם ד"צ"ע מדרבנן, אלא בחלב מיתמרלא
 בתשובתו עוד )ויעויי' הבורר"[ מגוףמיסמוס
 פאלטישאן דומ"ין שטיין הגר"י ידידישל

 שבהם תשובות לכמה שצייןשליט"א,
 על בכגו"ד לסמוך שאין המנח"ימברר
 דברים תוספות ע"י נשתנה שיההיחר
 דצת הי' שכן באריכות ומבררכימיים,

 הדור(.גדולי



כז הפרקעל

 ווייסמאנדל מאיר מנחםהרב
 נ.י. מאנסי דנייטרא, חמ"ד תורת דקהלרב

 מקיבה הנוצר ענזייםבענין
 המאמד( מבזתה)טונה

 על להשיב האומר בקצירת בזההנני
 שליט"א, יאקאב אליעזר הר"ר שלהשגתו
 )גליון ישראל אור בקובץ ונדפסעמ"ש
 ממיץ המופק )451)1.11( הענזיים נידוןי"ח(

 של הגדולה טבעת של מבשרשמוציאין
 של מקיבה הזה באופן כיוצא אוהבהמה,
 מפרידים כימית פעולת ע"י אשרבהמה,
 ומייצרים מזה היוצא המיץ אתלגמרי
 בזה משתמשים אשר ענזיים הזהממיץ

 חלב.במאכלי

 שליט"א הנ"ל כתב אשר רואיאחרי
 להבהיר לנחוץ מוצא הנני דברי, עללהעניג
 ההכשר נותן שאני לא הנידון, מציאותאת
 בו משתמש שאני ולא הנ"ל, מוצרעל

 לתת לבי על עלה ולא זה,במוצר
 ראיתי לא ואף עליו, דהתיראגושפונקא
 אלא עליו, ההשגחה וסדר וסדרומעשהו
 צורת כפי דבר, אותי לשואליםשהשבתי
 לטובה שינו אשר דבר ששאלו,השאלה
 הענזיים זה לייצר לפנים רגיל שהי'ממה
 לעשות ושינו וטריפות, נבילותמבשר
 היא זה ששינה להם והראיתי וכנ"ל,מכשר
 מאוד וחלוק והכרחיי, לטובה ההלכהשורת
 בחלב, מבשר וטריפות נבילותאיסור

 ע"י גם לעשות להדר עוד להםוהצעתי
זוז"ג.

 זי"ע אדמוח"ז דן שכיוצ"בוכתבתי

 קיל דידן נידון מ"מ ג"ח( סי' )ח"זבמנח"י
 לערר כעת שליט"א הנ"ל יצא וע"זיוחד,
 ממנו. קיל ומה החילוק,מה

 יראה הנ"ל מנח"י בשו"ת המעייןהנה
 חיים מים השו"ת את שהביאדאף

 בציררף להתיר, דלי' בנידון דןלהחמיר,
 בעלמא, ופירשא מעיקרא סרוחשהמיץ
 חדש, דבר שהוא מטעם שהחמיראלא

 עופות( )של קרקבנות מאוד הרכהוצריכים
 ומשחיטות הענזיים, של קטנהלכמות
 לספק מספיק הי' לא המהדריןהכשרים
 יספק ומאן שם וכמ"ש הרבה, כ"כלהם
 דלי' שבנידון ועוד עצהיו"ט, כשירותלהג

 "גם מייצרים הי' לפניו שהי' המובןכפי
 שם. בדבריו שכתב כמו עצמומהבשר"
 סרוח. ולא פירשא אינו עצמווהבשר

 לפנינו, שהי' שכתבתי שלפנינונידון
 אשר היוצא, מ"המיץ" ורק אךשמייצרים
 המיץ את להפריד כימית פעוליתעושים

 כלל, מעורב בשר שוס פה ואיןכמבואר,
 הזה, בהמיץ רק טמון הענזיים כחכי

 בהכרח היא מהמיץ הבשרוהפרדת
 מעיקרא סרוח כזה וד"מיץ"להענזיים,
 לפני יעיד החוש כאשר בעלמא,ופירשא
 כן וכאשר וטעמהו, ראוהו אשרהשואלים

 ויש שם, במנח"י זי"ע אדמוח"ז גםכתב
 מכל בהמות של וטבעות קיבותמספיק

 ע"כ כמהדרין, המקובלות דפההשחיטות

 במנח"י לה שתייש החששות לפנינואין
 ועוד להתיר, טעמים עוד שם וצרפתישם,

 בעצמו פגום שהיא ממה שחוץהוספתי
 לה, שמוסיפים החומר ע"י גם מגוםהינו

 שנו, הפוסקים במחלוקת זה שדברוידענא



 ישראלאורכח

 אמנם אם לשבח, חוזר בדין לפלפלויש
 כאתי שלא אלא לשכה, חוזר שוהנכון

 בלבד, לה שמוסיפים הפגימה עללסמוך
 ולא להיתרא, בעלמא סניף כעודאיא

 גם עיקר, ייעשה הזה הטפלשמטעם
 החלבי המאכל לעשות להחמירהוספתי
 גורם, וזה זה שיהי' באופן גורם עודע"י
 לעשות. מאפשר הגידואשר

 כתבתי הקיבות, מניקור שחשומה
 כתוך חלב של בליע יש היותרשלכל
 חענ"נ שקי"ל ואף מהקיבה הייצא"מיץ"

 יותר לאסור יכול הנאסר איןמ"מ
 בין שכמחלוקת ואף עצמו,מהאיסור
 לכתחלה זה דין אם שנוי והפר"חהפרמ"ג

 דברי וכפי הנ"ל. צרפתי בדיעבדאו
 בענזיים אין שליט"א החשוביםהשואלים

 ואין צורך ואין כנ"ל, מהמיץ יותרהזה
 מהבשר הזה הענזיים מציאות ואיןאפשר
 אם הזה במציאות הם חלוקים ואםעצמו,
 זה על לחלוק בא והנ"ל היא,נכונה

 וגם מהבשר מייצרים שכן וס"להמציאות
 כלל כזה כאתי לא הענזיים, בעצמוהחלב

 ראיתי. לא אשר במציאותלהכריע

 לעתיד החכמההתגלות
 לא הפורים ימי בטלים יהיו המועדים כל אם חז"ל מאמרטעם

 נתגלה החכמה שמוח ואסתר מרדכי ע"י נפעל שבפורים לפינבסלים.

 שבכל הדורות לכל לנו נשארת זו והארה היום כל העולמות כל עלומופיע

 העולמות כל על ומאיר היום כל החכמה מוח נתגלה בפורים ושנהשנה

 בשעת רק במלכות החכמה מוח מתנוצץ שאין וי"ט בשבתותמשא"כ

 ילמדו ולא מכסים לים כמים דעה הארץ ומלאה יקוים ולעתידהתפלה,

 מוח יתגלה אז כי גדולם, ועד למקסנם אותו ידעו כולם כי רעהו אתאיש

 שנתגלה פורים ימי בבחי' הימים כל והיו אז המלכות דרך בעולםהחכמה

 במועדות, המתנוצצים האורות כל יתבטלו ולכן המלכות, דרך חכמהמוח

 אז כי החכמה, מוח של הבהירות גודל לנגד בסיהרא כשרגא יהיו הםכי

 מחמת המיוחד בשם כולם לקרוא יחד ברורה שפה העמים אליהפוך

 מוח יתגלה כי נבטלים, לא הפורים ימי וזהו עלאה. החכמההתגלות

 היום. כל בפורים כמוהחכמה
 פורים( רמזי ושמש)מאור



כס הפרקעל

 שטיין יצחקהרב
 יצ"ו פאלטישאן דק"קדומ"ץ
 להוראה תלמוד בית ביד"צחבר
 למשמרת משמרת הכשרות וועדוחבר

 כשר מבשר )5א~נצ%אש0 ענזיימם שלכשרותן
 טונה("אמו

 חברי שליט"א, הגאונים הרבניםלכבוד
 על ביותר המקובל הקובץ שלהמערכת
 בפי ומשובח והמהולל ורבנים, תורהלומדי
 ישראל אור קובץכל,

 אחד של המערכת" "הערת אתראינו

 אחד של מאמרו על המערכתמרבני
 עפ"י שנכתב יז, בגליון שליט"אמחכירינו

 כשרות בענין מאתנו, הלכה ובירורמו"מ
 ואף ודם, חלב מתערובת הנעשיםהענזיימס
 ולהתנצחות, לוויכוחים ליכנס דרכינושאין
 נוגע הדבר כי בכתובים לבוא אמרנואעפ"כ
 ונבוא בכשרות, המדקדקים החרדילהציבור

 דבריו. סדרעל

 - א-
 שחשש יצחק מנחת בעל דעתבירור
 מכשר הנעשה )בענזיים כזהבאופן
 ומזיק( פגום שהוא באופן ואףכשר,

 בחלב בשר איסור לעניןאף
 המנחת וז"ל: המעיר כת' א'בפיסקא

 גופא הקיבה שעל נבלה בחשש דןיצחק
 מ"מ מלאוכלו, דנפגם דאף הביאולזה
 כח שהרי ומשביח, חוזר להיותדעתו
 שהקיבה בני"י אבל הגבינה, יעמידהקיבה
 זה אין הנה וחלב, דם בה יש רקכשרה
 משהו שיהי' ומה ההעמדה לכחצריך
 הוזר ע"ז אמרי' לא גבינה כתוךממנו

 עכ"ל.ומשביח

 ראשית אנפין, מתרי תמוהיםודבריו
 שני בגוף שפיר עיין לא הנראהכפי

 אשר שהבאנו המנח"י שלהתשובות
 מיץ בנידון "למעשה" השאלהבשניהם
 אמת והן "כשרות", מקיבותהיוצא

 )אשר ע"ד סי מח"ג שהבאנושבתשובתו
 דן החוו"ד( דברי על יסודו בנהשם

 אך מאיסור, היוצא לענין גם דבריובאמצע
 גם החוו"ד דברי מצד להחמיר מסיקהרי
 העתיקו אחרי שם וכלשונו בב"ח,לענין
 דהיתרא בקיבה לעיין "ויש החוו"ד:דברי
 דקיבה דאע"ג לע"ד והנראה כה"ג,מהו

 מעמיד משום אוסר אין בחלבכשירה
 )סי' והש"ע הפוסקים רוב לדעתבגבינה
 שיבטל לענין דנוגע מה מ"מ סי"א(,פ"ז
 היתרא בין חילוק אין אוכל, שםממנו

 בו להעמיד דעומד כיון אלאלאיסורא,
 לפי וביותר מיני' אוכל שם בטל לאחלב,
 מר דבר דבנתן שם החוו"ד שכתבמה

 עי"ז אוכל שם ממנו נתבטל לאבאוכל
 דבר בו מנתן עדיף דלא י"ל ובנד"דוכו',
 דיהא להקל מצדד דשוב אלא עכ"ל,מר"
 ביטול דלענין ביטול מטעם עכ"פמותר

 ואף דרבנן, תרי מטעם להקל ישלכתחלה
 שם ומסיים למעשה הקיל לא זהלענין
 המתירים, בדעת י"ל "כן וז"ל:כחצ"ע
 למעשה", הרבה בזה להתיישב ישאבל
 מח"ז שהבאנו האחרת בתשובתו גם)ועי'



 ישראלאורל

 החת"ס להיתר נרגא כי' דשדא ג"חסי'
 מצד והוא לנד"ד, גם השייךכנידונו,
 שלא דהוי מה דרבנן להתרי מצרףדהחת"ס

 דאולי המנח"י שם כת' וע"ז בישול,ע"י
 דהרי בנידונו החת"ס של ההיתרל"ש
 גבינה עם תבשיל שמבשלין הרכהשכיח
 שקורין בגבינה מלאות כצקותכגון

 החזו"א שגם שם והביא וכיו"כ,קרעפליך
 בזה העיר י'( אות ט"ו סי' בב"ח)הל'

 את שמבשלין מצוי דהרי "ועודבזה"ל
 יעוייש"ה, כבוש", היתר כאן ואיןהגבינה
 שמשתמשים בנד"ד גם שייךוכ"ז

 בירזול(, ע"י אף חלב לדברי אליכענזיימס

 דבר לענין וכהחמיר ברורים דבריםהרי
 מעמיד מצד לאסור שאין באופן אףשנפגב
 וכמו מעמיד, מיזום ליכא בב"ח)דהרי
 וכן עיי"ש(, כחצ"ע, שם עצמו הואשכת'
 פאריוע, שם ;ליו ליחן לענין אףהחמיי
 הא ההערה, דברי כלל בה שייךשלא
אדא.

 מדבריו עוד להוסיף המקוסיכאן
 כיתר שמחזק במקו"א והמאיריםהברירים

 עפי"ד בכגו"ד לאסור זאת שיטתו אתשאת
 פעולות ע"י כבשתנה אף האלוהחוי"ד
 האחיעזר של הידועה כשיטתו ,דלאכימיית
 סי' כח"ה והוא ההיכה(, נתקבל שיאכזה

 בכ"ז י"ל ועוד יז"ל: שכת' ל"ו, אובה'
 בענין הוא שאלתו שנידוןןעיי"ש

 ופסולת נעורת מחתיכות הנעשהרזשעליטין
 ;ובדו שכבר מיובשות שרוקשן

 כלי ושאר מנעלים לעשייתבבורסקיות
 הביא י"ט באות דבריו באמצע ולהלןעור,
 בענין גדולה באזהרה שיצאו הפוסקיהדברי

 איסור חשש בזה שיש וכחבוגליצרין
 כנתינת אלו דבריו וכת' המשיך וע"זכרת.
 אף החוו"ד שכתב מטעם לשיטתמן,טעם

 או לאוכל ראוי שעדיין וכל וכו'לשיטתו

 אסור לכך ועומד אחרים אוכלים בולתקן
 לשאור יותר דומה כנד"ד וא"כ , וכו'מדאו'
 הי' זה סמים, ע"י מקודם שמקלקליםדמה
 אף ובכה"ג לכך, ועומד עי"ז לתקןע"ד

 ממנו נפקע לא כלב מאכילתבנפסל
 סי' )ח"ג אחיעזר בתשו' ושויירהאיסור,

 שעומד שאור בין שמחלק ג'( אותל"א
 פעולות ובשאר הקיבה במיץ משא"כלכך,

 שיפסול ומפרידים, שמבדיליםכימיים,
 תיקון ע"י שראויין אף כלב,מאכילת
 דאינו היבא מ"מ משובח, טעםלהיות
 עכ"ד, איסררו, פקע מתחילה לכךעומד
 שאור גם דהרי וקלוש, דק חילוקוהוא
 הכא, וכן שאור, משעשאו רק לכךעומד
 הפעולות כל בו שמפעיליםמשעה
 שע"כ להתקן, לכך עומד הואהכימיית
 שפיר ובזה האלה, הפעולות בופועלים
 שהחמירו הנ"ל הדור גדולי דבריצדקו
 מאכילת נפסל מקודם הי' אם אףבכ"ז
 איתנייהו דבריו וכל עכ"ל, וכנ"לכלבים

 וכאמור. מק"ו בנד"דגם

 - ב-
 בלוע איסור רק הוי דכאן לומראין

 שסיים מה הוא תמוה, יהיותרוהמנית
 דם כה יש רק כשרה שהקיבה כני"ד"אבל
 ומה ההעמדה לכח צריך אין הנהוחלב,
 אמרי' לא גבינה בתוך ממנו משהושיהי'
 בזה התכוון )וכנראה ומשביח", חוזרע"ז

 יו"ד בשו"ע המבואר הדין כעיןלסברא

 ממליחת כגון מדם הבלוע דמלח ק"הסוס"י
 בקדירה שנתנו או בקדירה, ונתנוהובשר
 מותר, המלח כנגד ס' יש אם מלוח,בשר
 נותן עדיין שהמלח אע"ג הרמ"אוכתב
 אסור המלח שאין מאחר בקדירה,טעם
 רכל שבתוכו, דם מחמת אלא עצמומחמת
 אין טם לילך יכול האוסר שאיןמקום



לא הפרקעל

 וכעי"ז ע"כ, האוסרו מן יותר אוסרהנאסר
 דמלח ח' סעי' צ"ח בסי' הרמ"אכת'

 אסורים אם לטעמא דעבידי מדבריםותבלין
 וכת' בששים, בטלין אינם עצמןמחמת

 בלועים לאפוקי ל"ב ס"ק שםהש"ך
 דברי וידועים ק"ה, סוסי' כדלקמןמאיסור
 לענין נ"ז סי' יו"ד במהדו"תהנוב"י

 שכח הנ"ל דין להיתר שצירףהכאדאשאן,
 ולא האפר מחוזק הוא שבבאדאשהחימוץ
 להלום ידענו לא יעוייש"ה( החלבמחמת
 דגם ופשוט ברור זה דהרי אלו,דברים
 האלו הבשר בחלקי הדבוק החלבבחלק
 בהדם גם נמצא וכמו"כ המעמיד כחנמצא

 מבבשר(, יותר עוד נמצא דברם)ושמעתי
 מהם, היוצא הענזיים לכמות מוסיףוזה

 לכח צריך שאינו לומר שייך איךוא"כ
 ככל רוצים התעשיה בעת הלאההעמדה

 הכשר, מן היוצא ענזיים של ומדהמדה

 לתוך אותו משימים היו לא זאתולולי
 חלקי שאר לוקחים שאין כמוהייצור
 מהמעמיד חלק ממש הוא הרי וא"כהבשר,
 שייך דאינו פשוט ממילא )וא"כוז"פ,

 המעמיד ששם שהעתקנו, דלמעלהלהדינים
 ודמי דם, בו שבלוע רק היתר הואעצמו
 לדנא(. עוכלאכי

 ג--
 שום אין שאלה עמק בעלמתשובת
 מחמיר הוא אדרבה רק להיתר,ראיה

 זה כענין למעשהמאוד

 ראי' להביא מנסה השניי'בפיסקא

 אחד של הידועה מתשובתו הנ"ללסברתו

 : שם ההערה וז"ל הפוסקים, וגאונימגדולי

 שאלה עמק בשו"ת נמצא זווסברא
 ד"ה י"כ )סי' מהורנסטייפללהגאון
 כלב מאכילת הנפסל חמץ לעניןומעתה(
 לחזותא, צוקער לתוך אותו משימיןואח"ם

 כיון מ"מ לאכילה, ראוי שנעשהדאע"פ
 עכ"ל. לן איכפת לא המאכל עיקרשאיננו

 בפנים היטב עיין שלאוכנראה
 דברי כי להפליא, יש )ועכ"זהתשובה,
 מחמיר שהוא ידועים בזה שאלההעמק
 האחרונים גדולי תפסו וכן זה,בענין
 עפ"י ודנו בד"ז, להחמיר שמסקנתובדעתו
 עי' ולדוגמא הדומים, בנידונים גםדבריו
 צ"ט סי' חאו"ח הבושם ערוגתבשו"ת
 עפ"י כנידונו והחמיר דבריו תמציתשהביא
 "והנה דבריו על שסיים ועיי"שדבריו,
 התשובה בגוף המעיין כי זקן"( הורהכבר
 להדיא מבואר התשו' מדברי כייראה

 שם בדבריו זכר שאין בנד"ד,להחמיר
 כעבידי שנידון המעמיד בדברלחלק
 וכמבואר כיו"ד בכמ"ק )כמבוארלטעמא
 לעיל: וכלשונו שם עצמו שאלהבעמק
 בה להעמיד רק רוצה שאינו כיון"וא"כ
 בדבר או לטעמא"( אלא זה ראיןגבינות
 עצמו האיסור אם לבין לחזותא,הנעשה
 )כמו לא, או לחזותא או להעמדהנצרך
 מדבריו(, ראי' להביא הכותבשרצה
 מעמיד לענין להקל מצדד הואואדרבה
 גבינות( העמדת לענין שלפנ"ז בד"ה)עי'

 לחשוש שיש אלא פגום שהוא בדברוחזותא
 בטומאה דאמרינן כמו לאוכל אחשבי'מצד

 מאכל לתוך ליתנה או לאכלהשהמחשבה
 אוכל אינו שבאמת אף אוכל לי'משווי
 חזותא לענין כת' וע"ז ועיפושו, פגמומצד

 כלטעמא, שדינו מעמיד לענין ולא)דוקא,
 דכיון בנידונו בלשונו( להלן שתראהוכמו
 כ"א הצוקער לתוך אותו נותניםשאין

 כלל שייך לא בכה"ג א"כ בעלמאלחזותא
 כלל שייך לא בנ"ר האמנם וז"ל:אחשבי',
 הח"י כ' דהא דאחשבי' מטעמאלחקור
 ל"ג סעי' אאזמו"ר כש"ע להלכהוהובא

 לאכלו, במתכוין אלא שייך לאדאחשבי'



 ישראלאורלב

 אעפ"י אחר מאכל לאכול מחכוין אםאבל
 כלב מאכילת שנפסל חמץ בתוכושנתערב

 לאוכלו מותר זה הרי רוב במאכל ישאם
 עירבו שלא שם שהתנה אעפ"יע"ש,
 בתוכו שעירבו רכל היינו בכונה,בתוכו
 אבל לאוכלו, אחשבי' אכתי הריבכונה
 בתוך מרין האלטיר נותנים שאיןבנ"ר

 וא"כ בעלמא, לחזותא אלא לטעמאהצוקער
 באמת דהרי אחשבי' כלל שייך לאככה"ג
 בעיניו חשוב אין הא"מ שבתוךהחמץ
 אלא אצלו הוא בעלמא וכעפרא כלללאוכל
 הא"מ והרי בהציקער, למלאכתו פעולהשזה
 השאלה, בציור למ"ש זהכוונה באמתשהי'

 אלא אבן, הי' המקורי מרין האלטירשעיקר
 התחילו השואל שאלת בתקופתשאח"כ
 חמץ עם סמים מתערובות ולעשותהלזייפה
 עושה ג"כ אבן הוא שעיקרועייט"ה[
 שמערבין המזוייף גם וא"כ זופעולה
 לאבן אלא מחשיכו אינו חמץבתוכו
 אין לאוכל מחשיבו שאינו וכלבעלמא
 עכ"ל. עפר כאוכל והוי אוכל תורתעליו

 שכתב לה לחילוק נחית דלא להדיאהרי
 באיזה מעמידים שאם לומר כאן,המעיר
 ,אשר איסור, כתוכו מעורב אשרדבר

 שאינו אלא לטעמאן כעביד נידוןכאמור
 המעמיד שבתוך האיסור לחלק דוקאצריך
 אדרבה אסא כמעמיד, דינו יהאשיא

 חזותא לענין רק להיתר מבוארמדבריי
 אם אבל לטעמא, כלל כוונה כאןוראין
 חלק ג"כ הוא והאיסור לטעמאהכוונה
 לא מזה טעם שנותן הדבר שלמהכמות
 לחלק וסברא טעם שום ואין כלל,איירי
בזה.

 ענין איבם שדבריו העיקר, והואועוד
 בהמשך המעיין כי לנידוננו למעשהכלל
 שצד ברור יראה זה חידושו שלאחרדבריי

 שנוקטים היסוד על רק בנוי זההיתר
 לתורת להחזירו אפשר אם דאףלהלכה
 ילפינן דלא מצד אי לן, איכפת לאאוכל
 שאיסורו דבר מצד או מטומאהאיסור
 וכו' דילפינן המחמירים אף ששםמדרבנן

 שם שהביא וכמו להחמיר, דאיןמודים
 בבירורינו, שהבאנו הנו"ב מדברילהלן
 המחמירים כשיטת תופסים אנו אםאבל
 )שהמנח"י שהבאנו החוו"ד כדברי וגםבזה
 שייך לא ממש( זה כנידון לשיטתוחשש
 כלל. זה היתרצד

 ממסקנת לזה, וגלוי' פשוטהוהוכחה
 זו, בתשובה עצמו שאלה עמקכעל

 שחושש מצד שם כנידונו לדינאשמחמיר
 אוכל לתורת חוזר שאם המחמיריםלדברי
 הסיקל דברי מצד חושש וכן לאיסורו,חוזר
 שהש"ך שבה' הנוכ"י, שהואעצמו

 מצד הוא יבישה קיבה לצניןשהחמיר
 איסור ילפינן דלא המחמירין לדעתשחשש
 במסקנתו: שם וז"ל כזה, להקלמטומאה

 זה אחר לחקור טוב דיותר נראהע"כ
 יופסל אז אם האלטיר-מריןולהתיך
 עוד, לחשוש דאין ודאי נראה כלבמאכילת
 לעיין יש לכלב ראוי אז יהיה אםאבל
 דרך מקרי זה הרי הביטול על ולסמוךכזה,

 תמ"ב בסימן דהתריאקא כהא כמועשייתו
 זבב"י[, קל"ד סימן ביו"ד דמורייסובהא
 זה דאין כתב תמ"ב בסימן 27המ"אואף
 המיקל על לסמוך יש ובדרבנן מדרבנןאלא
 מתרכך אם ומאפילו אחרונים ושארהנו"ב
 לדעת הרי אוכל, שם עליו איןאח"כ
 דאין מחמירין דעת בזה יש ממילאהנוב"י
 נראה אין ע"כ מטומאה, איסורללמוד
 דהרבה דחמץ בחומרא ובפרט בכה"גלהקל
 עכ"ל. במשהו ושיעורא בזה מחמיריןאנו



לג הפרקעל

 דברי מצד בנידוננו, איסור חששעוד
 שדרכו ד"דכר והראב"דהרשב"א
 בטל" אינו כך ועיקרו כןלעשות

 הרגישו שלא בעינינו יפלאועוד
 שאלה עמק בעל של בלשונוהמעירים
 נמצא דבריו שלפי שם, תשובתובמסקנת
 צד עוד מפאת לאיסור בנידוננו לדוןשיש
 כדעתינו עלה באמת אשר וחזק,חשוב
 שלא אלא זה, בירור כתבינו כעתלכותבו
 והדיונים הביאורים מפאת בה להכנסרצינו
 האחרונים הפוסקים כדברי שישהשונים

 אמנם רב, אריכות סובל זה אשרבזה
 אותן שדוקא כאן רואים שאנומכיון
 לפניהם נזדמן בד"ז היתר למצואשצדדו
 מצד לחומרא החושש וותיק פוסקדברי
 צד גם לכלול ונכון ראוי שאכן אמרנוזה,

 פוסקים הרבה כי בבירורנו, זאתחומרא
 החמירו הקודמים מדורות המשיביםמגדולי
 את ונפרש זה, מפאת דברים כמהלגבי

 :שיחתנו

 עמק בעל של לשונו הבאנו כברהנה
 על ולסמוך וז"ל: בחו"ד שכת'שאלה
 כמו עשייתו דרך מקרי זה הריהביטול
 ובהא תמ"ב בסימן דהתריאקאבהא

 וכו' ]בב"י[ קלייד סימן ביו"דדמורייס

 לדעת שחושש מבוארת בזהוכוונתו
 המובאת הידועה הראב"ד( )בסםהרשב"א
 להלכה ונפסק קל"ד סי' ביו"ד בב"ילהלכה
 שדרכו דבר רכל י"ג, סעי' שםכשו"ע
 הב"י וז"ל בטל, אינו כך ועיקרו כןלעשות

 ח"ג אחרת ובתשובה הרשב"א: בשםשם

 ראיתי שאמרת ברופאים כתב, רי"דסימן
 המשקים אותם לחולים שנותניםשערוריה
 או ודבש שלהם מחומץ נכרי כידהנעשים

 בו שיסמכו מקור להם ידעתי ולאפנג,
 ובטל הדבש עם החומץ שנתערב מפנישאם

 וכל כך עיקרו שהרי אינו זהבמיעוטו,
 וכו' מיני ד' כענין בטל אינו כךשעיקרו
 שרגילים ידי על הנעשים הדברים כלאלא
 דכר אותו אין איסור דכר שום לתוכןלתת

 ע"פ ואף להתירו, במיעוטו מתבטלהאסור
 בטל היה ישראל ע"י כן נתערבשאילו
 לה.( )בע"ז למ"ר נכרים שלכגבינה
 קיבה, בעור אותן שמעמידין מפנישאסרו
 הדין מן ואילו בשר, טעם בה שאיןואע"פ
 דבשר בשר, טעם בה שאין כיוןבטל
 שאסרו שכל אלא טעם, בנותןבחלב

 דעת וכן אסרו, ענין בכל מהם,להתרחק
 שכטעמים הישר והוא ז"להראכ.'ד
 שנתערבו וכל וכו' אלו בדבריםשנאמרו
 נ"ט, שהיה עד בו החמירו לא מקרהדרך
 בטל ואינו אסרו כן לעשות שדרכן כלאבל

 וכו'. בכבשים שאמרו כדרךבמיעוטו

 - ה-
 האחרונים הפוסקים גדולי רובדעת

 כדברי למעשה להלכהלהחמיר
 הנ"ל רהראב"דהרשב"א

 הרשב"א דברי המחבר קבע כאמורוהנה
 י"ג, סעי' שם בשו"ע אלו הראב"דבשם
 סק"א תמ"כ סי או"ח בשו"ע המג"אוכן

 אלא להלכה אלו הרשב"א דבריהביא
 והן עייש"ה, דרבנן איסור רק שהואשכת'
 כהנודע בזה, המקילים פוסקים דישאמת

 בפ"ת )הו"ד נ"נ סי' יו"ד מהדו"חביהודה
 דאף מצד הסיקל סק"ח( שםכיו"ד

 וכיון דרבנן, איסור רק הואלהרשב"א
 ובשיטתי' להקל, סומכים מדרבנןשהוא

 יו"ד שלמה בית בשו"ת הגאונים גםקיימי
 סי' או"ח אבנ"ז ובשו"ת קע"ת סי'ח"א
 שם. תמ"ב סי' באו"ח לדוד ובתהלהשס"א



 ישראלאורלד

 המשיבים וגדולי הפוסקים רובאעפי"כ
 נשען ישראי בית כל אשר ההוראהעמודי
 וחששו החמירו הוראותיהם בכלעליהם
 והראב"ד הרשב"א לדברי להלכהמאוד

 הורה וכן והמג"א, המחבר הוראתוכפשטות
 ו', סעי' תמ"ב סי' הרב בשו"ע בעוזגבר

 בדברי מאוד החזיק סק"ה שםובקו"א
 פוסקיפ המון ומפרט להלכה אלוהרשב"א
 שם שביו"ד וכת' כהרשב"א,שפסקו
 החזיק וכן הרשב"א, לדברי הכלהסכימו
 באו"ח צדק צמח בעל הגדום נכדיאחריו
 דאסור דפשיטא וכת' התשו' בסוף :"גסי'

 אבני בשו"ת הגאונים פסקו וכןעיי"ש,
 נ"א, סי' חאו"ח ייט"ל( בעל )לקדו"זצדק

 ינפלאה ארוכה בתעובה שמאריך;יי"ש
 הנ"ל הנוב"י דברי כל על משיבשבה
 של דעתו יכ"נ הרשב"א, עלהחילק
 דבר בענין )סוד"ה ע"ס סי' ביו"דהחת"ס
 תלמידיו דעת יכ"ה עייש"ה(,המעמיד
 בסי' שיק מהר"מ בשו"ת כ"ס כיהגרילים,

 הציקאריע בשין השאלה ?עבין ר"א וסי'ט'
 ;ב בה ?השתמש לשין שומן בהשעירבי
 אלי, הרשב"א דברי עפלי 'כאוסרחלב,

 שיצה השואל דברי שסודך עידידי-"ש
 יאפי' וז"ל: יכה' :וטלפ"ג, הכעםלרתיר
 אסרו הרי לבסוף משכיח אם מ"מ כךהיי

 בנידובו גם המציאוק ממש )יכוהעכ"ל,
 א"ש אמרי בשו"ק יכ"פ לבסוף(,שמשביח
 הגאונים בזה החמירו וכן מ"ג. סיבחיו"ד
 יכ"ט כ"ח תי' בח"י להועיל מלמד ':בשי

 סי' יו"ד ח"א פעלים רב יבשו"תיך"א,

 בכחא הנודע הגדול הפיסק דגאון יאףכץך,
 ההמיך מברעזשאן הגאון דילי'דריקרא

 בת"ג מהרש"ם בשו"ת מקומות כב'בזך
 ואחריהם קי"ה, סי' ובח"ז -ל"ד?י'

החמי-
 סי' כח"ב מנח"י בעל הגאון בזה

 הרשב"א בדברי בביאורו י"ב כאותועיי"ש
 א. טעמים, משני אוסרים שהםשראב"ד

 חלק שזה ור"ל כך, שעיקרומשום
 ואף המשקה לתקן שבא אומהמשקה,
 מטעם אסור מ"מ נרגש, טעמושאין
 המעמיד לדבר ודומה המשקהשמתקן
 ושוב תמ"ז, סוסי' המחצהש"קוכמ"ש
 דעיקר הראב"ד מדברי ב' טעםהוסיף
 עייש"ה עכו"ם, של דהוא משוםהאיסור
 הם אלו וכל בי', איתנייהו תרווייהוובנד"ד
 שאלה עמק בעל הגאון לדעתכנוסף
 שהבאנו הבושם ערוגת כעלוהגאון
 ראוי הי' לבד זה דמצד באופןלמעלה,
 שדרכו יידבר לך אין כי בנידוננו,להחמיר
 זה, מנידון יותר כך" ועיקרו כןלעשות

 לערבם ככדי הוא ייצורו עיקרשכל
 שניתן המאכלים ולתקן שוניםבמוצרים
 אף וקצתם המעמיד, לדבר ודומהבתוכם
 לכל, וברור פשוט וזה בפשל,מעמידם

 - ו-
 אלא וז"ל: השניי' בפיסקאימ"ש
 איסור מבטלין אין מדין לדון יששעדיין

 נסתפק ממש כשאלתינו הנהלכתחלה,
 סקי"ב( ש"ך ק"ג סי' )יו"דמהרע"א
 חלב )כמו פגום ונעשה שנתערבבאיסור
 מותר אי עסיד( עם שנתערב הנ"לודם

 ק"ט בסי' כדמצינו שישביח, ס' עדלהוסיף
 רוצה אם כו' שנתבטל ביבש יבשמ"כ

 להרבות מותר ס' שם ואין יחדלבטלן
 עכ"ל. ס', שיעור כדיעליהם

 לכידוננו עוד :וגע אתו שבאמת אףהנה
 מצד הוא כאן שהחשש הוכחנו הריכי

 ביטול מצד ולא ביטול לו שאיןמעמיד
 הכותב דעת לפי אף אעפי"כ גרידא,איסור

 טם שהמדובר העתיק עצמו הוא הרי תמהו, ארוכה, בחשובה בזה שהאריך עיי"שח.



לה הפרקעל

 אי פגום" ונעשה נתערב "שכברבאיסור
 פשוט אבל שישביח, ס' עד להוסיףמותר
 ואח"כ פגום ולעשותו איסור ולערבשלבוא
 איסור ביטול בכלל נכלל זה ס' עדלהוסיף

 שנותן כמ"פ יו"ד כשו"ע וכנפסקלכתחלה,
 קכ"ב סי' )עי' לכתחלה. אסור לפגםטעם
 סעי' צ"ד סי' ג', סעי' צ"ג סי' ב',סעי'
 ברמ"א, נ' סעי' ק"ג סי' שם, ובנו"כג'-ד'
 דברי בפי' סקט"ז צ"ט סי' טו"זועי'

 גם ועי' סקכ"א, צ"ה סי' ובתנ"ךהרשב"א
 שאחרי בפיסקא שם עצמו הגרעק"אבהג'

 נד"ז וכעין - המעיר ציין שעלי'הפיסקא
 במ"ש סק"ט מ"ו כלל במנח"י עי'ממש
 להלכה הו"ד י"ז סעי' פ"ד דסי' הדיןעל

 יעב"ץ ובשאילת סקכ"ג, במ"ז שםבפמ"ג
 קנ"ו ובסי' קנ"א סי' ובח"א קל"א סי'ח"ב

 כן והוכיח בזה האריך וכן ותו,סוד"ה
 הנק' ןכחלק וקציעה מור ספרוכהקדמת

 דנטלפ"ג להוכיח שכ' ועיי"ש לתורהןסייג
 יו"ד לב ובחקרי מר"ת, לכתחלהאסור

-ז-
 ונפסל רנשתנה "נתעבד שלההיתר
 לא כימיות, פעולות ע"יונפגם"

 הדור גדולי אצלנתקבל

 בפי השגור ההיתר של העניןולהשלמת
 ונפגם" ונפסל ונשתנה "נתעבד מצדההמון
 בעל ירושלים הגאב"ד מדברי עודנעתיק
 והנה נ"ב: סי' בח"א וז"ל יצחקמנחת
 דברי על בנוי השואלן ,של היתרועיקר

 הקיבה עור בדבר פ"ז סי' יו"דהרמ"א
 חריפים סמים ע"י כי גם וכו'שנתייבש
 והרי כלב, מאכילת ונפסלות צורתןנשתנה
 ואפי' בעלמא, עץ מעשה רק משמשהוא
 מעולם לבוא יכול הי' לא טעם בוהי'
 בס' בטל הי' תמיד כי טעם נתינתלידי

 ענינים בכל לדון שיש ממה הביא וגםוכו'
 שינוים ע"י הכימיע פעולת ע"יהנעשים
 נראה כאשר הרבה נשתנה כי וגםגדולים,
 בזה התכוון כנראה י"ש, )א"העכת"ד
 זה כענין הידועים האחיעזר לרכריהשואל
 נתקבלו שלא י', אות י"א סי' יו"דבח"ב
 בזה מ"ש זו פיסקא בסוף להלן עי'כידוע,
 אף והנה במקו"א(, מנח"י בעלמדברי

 על ההיתר לטעם שנוגע במהדלמעשה
 פעולת ידי על שנעשה שינויםידי

 מגדולי כמה אצל נתקבל לאהכימיע,
 מוה"ר הגאון בשם ראיתי ולדוגמאהוראה,
 קונטרס שהדפיס מקרקא ז"ל סופרשמעון
 סי' בדרכ"ת )הובא מגולה בתוכחתאזהרה
 שנותנין המכשלה גודל על ע'( אותק"ג
 מחלב נעשה והיא גליצרין ייןלתוך

 הכימיע מלאכת תחבולות ע"י)בצירי(
 עד ותחבולות, בישול ע"י אותושמנקין

 טעם מכל הפסולת כל ממנושמפרידין
 מרגישים אין חלב של ריחו וגם שבו,חלב
 היינות ששותים ב"י כמה ונכשליםבו,

 כרת כאיסור ונכשלין כשרות כחזקתהללו
 דעתם על עלה דלא הרי עייש"ה,ר"ל,
 גדולים שינוים ע"י שנעשו מחמתלהקל
 עכ"ל. הכימיע, פעולת ידיעל

 - ח-
 זאת ושיטתו אלו דבריו וכפלוחזר
 ואחר וז"ל: י"ט אות ה' סי'בח"ה

 רק לנו, נשאר לא אלה, כל לנושנתוודע
 ואינו כעץ, נתייבש שבנתיים מטעםלדון
 פעולות ע"י והשתנות לכלב, אףראוי

 גדולי אצל ההיתר נתקבל לא אבלכימיות,
 מה נ"ב(, סי' )ח"א בספרי כמ"שהדור,
 גליצרין כענין גדולה, באזהרהשיצאו
 סבירא דלא רק דלא מבואר ושםעיי"ש,
 פנים מטעם שצדדו מה לא וגם וכו',להו



 ישראלאורלו

 עבר בגליצרין דהרי לכאן, באוחדשות
 אחר בזיקוק האלה ההרפתקאות כלעלי'
 ומ"מ גליצרין, מזה שנולד עדזיקוק
 בדבריהם כמבואר כרת לאיסור בזהחששו
 מדבריו שהבאנו במה עוד ועי' עכ"ל,שם
 שמברר א', אות סוף אות לעיל זה,בענין
 אף שהחמירו הדור גדולי דבריצדקת
 וסותר כימיות, פעולות ע"י שנשתנהבאופן
 דבריו ושנה חזר וכן בזה, האחיעזרשיטת
 כשיטת דלא מבואר דמהפוסקיםאלו

 מתמה ואף מ', אות הנ"ל בסימןהאחיעזר,

 שם: וז"ל דבריו, על בצ"ע ומסייםעליי

 רס"ל הנ"ל, דמהפוסקים מהנ"ל,ודאתאן

 אם מ"מ מכלב, שנפסל עד בנתייבשדאף
 ס"ל דלא ש"מ לאיסורו, חוזר ונתרכךחוזר

 אחיעזר ובתשו' וכו', יואב כהחלקתאף
 דהוא ול"ג( ל"א סי' וח"ג י"א סי')חיו"ד

 והביא וכו' המקילים כשיטת נקט כןגם
 ומדברי הנ"ל, דקיבה מהא ראי'שם

 לעשות דאין מהא רק ודן הנ"ל,הנוב"י
 העיר שלא צ"ע כנ"ל, בקיבה כןלכתחילה

 רפשיטא וכו' הנ"ל הפוסקים מדבריכלום
 זה להיתר סמך אין הנ"לדלהפוסקים

עכ"ל.

 איכא ורכוותא גבירתאוהלכתא
 שאכן מק"ו, לנד"ד גם מינהלמישם;
 מאכלים כמה לתוך ליפן הוא גםמשמש

 יגרע עוד אחד ומצד ולתקנם.להעמידם
 שלא מבשר נעשה שהוא הנידונים אלימכל

 בלי להחמיר שיש יכאמור, כלל:הייכם
 היתר. הוראתשום

 - ט-
 לפי סליקנא ובהא נחיתנא בהאעכ"פ
 גדולי דברי על המבוסס דעתינו,עניות

 דבנידונינו והאחרונים, הקדמוניםהפוסקים
 היוצא מהלחלוחיה הנעשה הענזייםבענין

 מגוף גם )וכנראה כלל נתייבש שלאמכשר
 לעשותו אין לתוכו( שנתמסמסהבשר
 מאיסור כראוי נוקר שלא מבשרבשו"א
 נעשה אם ואף מדם, הוכשר ולאחלב
 ליתן אין איסור חשש עליו שאיןמבשר
 בו להשתמש פארעווע דין הענזייםעל

 המכשולות שאר נמלבד חלב,במוצרי
 וכגון כעת, הנעשה באופן בזההכרוכים

 משיירי והצינורות הטענקס ניקוימצד
 של הקודם מייצור ושומן בשרפתיתי
 שא"א וכמעט נעשה שלא וטריפות,נבילות
 מפאת השגחה וחסרון כראוי,לעשותו
 )עי' וכו' העין מן שנתעלם ובשרחילוף

 ע"ד סי' ח"ג מנחיי בשו"ת זה לעניןמ"ש

 א"א השני' הסינון שכשעת וע"דוז"ל:

 כותב וכ"ח תמידית השגחה שםלהיות
 חשש אין אמאי ידעתי ולא וכו' חששדאין
 שיוסיף או אחר, כלאב זה לאבחילוף

 מין ובאותו זמן באותו באיסורמהנעשה
 דלמעשה במסקנתו ועיי"ש עכ"ל,וכו'
 ונכנס יוצא ישראל ע"י בקושיהתיר
 עייס"ה(ן. אחר", בענין אפסר באי"עכ"פ

 ביד למחות יש הענייהולדעתינו
 ופארעווע, כשר חותמת ע"זהמשימים
 כעל ירושלים הגאב"ד של הברורוכפסקו
 הפוסקים דברי על המבוסס יצחקמנחת
 נשען ישראל בית כל אשר ההוראהעמודי
 על הסכימו וכאשר ההוראות, בכלעליהם
 הגאון במילואם, דברינו את ואישרוידינו
 וואזנער הגר"ש הדוד פוסקהאדיד

 והגאונים הרצו"פ, בתשובתושליט"א
 שליט"א ראטה הגר"י ההוראהעמודי
 הרצו"פ, בתשובתו קארלסבורגאבד"ק
 על שעבר שליט"א בראנסדארפערוהגר"מ
 שזה בשמו לפרסם ונתן תשובתינודברי
 כהחלט.אסור



לז הפרקעל

 המערכת מרבניאחד

 הענינים השתלשלות - הענוייםבענין
 שנמלחה מנוקרת מקיבה הבאהגבינה
 )פ"ז יו"ד עי' חלב. לתוך יבשה קיבהא(
 כעץ ונעשה אותו מייבשין בהג"ה(ס"י

 כשם וכמת"ש מותר, הלב אותווממלאים
 רק השש וליכא ס' דאיכא ר"ז( )ס"סרע"א
 מותר לכתהלה איסור מבטלין איןמדין

 ברע"א(. )עיי"ש לכתהלה בולהעמיד

 היים מים בת' גבינה.האלענדרישי
 ק"ל( - פ"ז בדרכ"ת )הו"ר כ"ה סי')לרה"כ(
 לתוך כעץ[ נתייבש ]שלא קיבה עורשלוקחים
 נותנים אח"כ שעות, כ"ד ונכבש מיםצלוחית
 )בקמץ( הלב לתוך מים כפות ג' הללוממים
 הוא רמ"א דהיתר עיי"ש קווארט,חמשים
 בסעיף איתא לה עור אבל יכש כעורדוקא
 לכתהלה, אסור מ"מ ס' שיש דאע"פי"א

 אחר באופן גבינה לעשות א"א ראםומסקנתו
 דמי.כדיעבד

 דן נ"ה( - ח"ז ע"ד, )ח"ג, יצחקכמנחת
 לתוך והמים מים, לתוך לחה קיבהלגבי
 פגום הוי דבמים פרט שנתוסף אלאגבינה,
 פגום(, שהי' נזכר לא היים כמים)משא"כ
 לא אמנם פגוס, שנעשה ע"י קולותומצדד
 לכתהלה. כן לעשותהקיל

 מבשלים כיום לגבינה. דידן ענזייםכ(
 לחומרא נוסף פרט )שזהו ברותחיןהקיבה
 דברים שם מוסיפים דאו'( הוי בבישולדבב"ה

 )כקמ"ץ( לחלב המים מניהן אםהפוגמים,
 דמנהת ציור ממש זה הנה גבינה,לעשות
 כסמוך(. )ועיין הנ"ל.יצחק

 דדבר י'( י"א - )ת"ב האחיעזרדעת
 ולתקנו לחזור ודעתו כלב מאכילתהנפגם
 )כגון מין אותו להיות יחזור אם אזילאוכל,
 יתהוה אם אבל אסור, פת( שיתהוהשיאור
 קיבה מדין הוא מהראיות )וא' שרי אהרמין
 ולפי"ו ושרי(. גכינה להיות שחוזר כעץיכש

 שרי, גבינה ונעשה נפגמה שהקיבהכנידון
- )א' יצחק המנחתאמנם  דרוה"פ כ' נ"ר( 

 ולשיטתו. גווני, בכלמהמירין

 למאכלים כשר שלענזיים
 הלבבתערובות

 ק"כ( עמוד יח )גליון כקובצינו עי'ג(
 עיסה לתוך הזה המופק ההומר שנותניםציור
 כמנת את וממעטים שוקלאד להשיש

 חוק טעם בה מורגש זה כל ועםהשוקלאד,
 כה לה יש הזה הענזיים שהחומר שוקלאדשל
 אם הנה עכ"ל. השוקלאד טעם אתלהזק

 תלוי )בקמץ( הלב בה יש הלזשוקלאד
 הנ"ל, לגבינה דמי ולא דרכוותא,בפלוגתא
 לפנינו. יבוארכאשר

 ליחנו דעת על במים בשר ביטולד(
 הנ"ל( היים במים )הו"ד צדק צמה עי'לחלב.
 ע"י מראיתו להזק שיכולין לבן ביין פ'סי'
 אסור מ"מ מששים, יותר והוא )בקמץ(חלב

 יין לשתות שרגילים כיון לכתהלה כןלעשות
 תערבות עשה שלכתהלה נמצא הרי כשר,עם
 איזה וכ"פ ראיותיו, עיי"ש בחלב בשרשל

 נ"ו(. ס"ס בנוכ"ת )וכ"מאחרונים

 פמ"ג עי' ע"ז חולקים אחרונים כמהאמנם
 מקיל כנה"ג שבעל והנה( ד"ה צ"ז ר"ס)מ"ז
 מהר"י הסכים וכן ג'( אות בהגה"ט)שם

 לא מיה( מס"ק )תמ"ז מ"א וכ"כאישקפ"ה,
 לתקן אלא כונתו דאין איסור מבטלהו"ל
 המשנ"ב שם וכ"פ שם, דג"מ כה"ג וכ"כהיין,
 חכמת הרב, שו"ע מקו"ח, )בשם ק"ומס"ק
 סי' יו"ד בגליון צבי בנחלת האריך וכןאדם(,
 מיקרי לא הוא היתר דעכשיו וטעמםע"ז.
 איסור.מבטל

 הפוסקים אסרו למה א"כ תשאלנוואם
 הלב עם יערכה ואה"כ במים להה קיכהליתן



 ישראלאורלח

 הא לכתחלה, איסור מבטלין אין מדין)כקם-ן
 התירא. לבטל שרילרוה"פ

 וז"ל הנ"ל בפמ"ג תמצא לדברתשובה
 בפת חלב מעט לכתחלה לערב למדיזנמצינו
 צ"ט עס"י אסור לכ"ע בשר עם לאכולכדי

 היין לתקן פליגי כי כו', כ"ד אותכש"ך
 וכה"ג אוסר הצ"צ דיעבד הוי הפסדדמשום
 כונתו דבאין הכלל בהקדם ויוכן עכ"ל.מתיר
 איסור ביטול ייקרי לא בע"א וא"אלבטל

 י"ב: דף ל"ג: בע"ז הר"ן הוכיח וכןלכהחלך

 ססק"ד בט"ו קל"ז סי' יו"ד ועי':הנדפס,
 ועוד(. ל"ח ס"ק פ-ךוסי.

 חלכ בזיה נותן ראם הפ"מ אומרולוה
 לערכם דעת על מיס כזיתים לס',בקם-ן1
 מ"מ כב"ח, יטעום שלא אף הנהבנשר,

 וזהו הכשר עם החלב ממשות לערבכונתו
 בשר התערוכת דע"י לכתחלה, איסורביטול
 חלכ כנותן אבל איסור. שם חל כבר חלב,עם

 הרי בשר עם אותו ששותין אף הייויתקן
 כתתו רק בשר עם ח4ב האחד כונתואין

 4עיכ יוה-פ מקיניין ריקא בכה"ג אחי,לדבי
 בשר לצירוף יגיע סו" שסוף אע"פבדיקי

- ק ר

 פוסקים שכמה דאף מנה לנו היוצאה(
 עם ,ערכו שדעתו כיין באה קיבה לכט4אסיי
 בשר הדברים כ' ההתערבות דמטרתו ה"טחלב,
 לחזק יועיל הבשר שכח כגוינא אכל ח4ב.עם
 )כקמ'ן1 חלב גם שיש מה הנה הש-ק4אד,טעם

 הבשר לצרף מעוניין האדם אין השוקלאדתוך
 השוקולאד אל כונתו רכל החלב, עםוה;נזיים

 יק לשוקלאד גידיי כה נותי עכז--2.2כה
 שרי דנן יייה"פ הנך ח4ב. א4 יגיע':ממירא

 )בצירי( וחלב דםאיסור

 אם הנה ובצירי(. מחלם מנוקרת פיכהי(

 האס סי"ד( ס"ד )עי' העמיהם החלב כל:יקי
 כריס מבואר דב"ז דמו. להוציא לרתחוצי-ך

 ככרס כגון מעיים בבני דם מחזיקין איןע"ה
 שבשפתי )יאף אסמיק, א"כ אלא כי'יבקיכה
 מ"מ מריחה. בעי דלכהחלה כ' מק"גדעת

 מק"ו בדדכ"ת ועי' לקמן(. כיגואר שאניני"ד

 לכתחלה, אפילו א"צ דלכ"פ י"רוס"ק
 ביטול חשש על הנדון עיקרוכענינינו
 עלייהו. לסמוך יש לכאו'לכתחלה

 בר' עלי'. אשר החלב עם קיבה ליקחז(

 ק"ד( עמוד יז בגליון )שהובא הכשרותחברי

 כלומר מהחלב" נוצר הענזיים "שאיןמבואר
 הקיבה מבשר בא הענזיים של ההעמדהדכת

 כח כזה שיש ופוסקים כש"ס,כדאיתא
 מטריחין ואין עמה נגרר החלב אכלהעמדה1,
 מסתנן דבלאיה נפק"מ שאין לפילהפרידה
 הקיבה שחלב טוענים המערערים אמנםאח-כ.
 גופא. הקיפה כמו כוחות בה ישג"כ

 הנכונה, המציאות מהו להוכיח נרצהנאם
 נוכל אי וננסה הקיבה של חלבנפריד

 ולעשות לבשלה אולי או גבינה, כהלהעמיד
 אכהי מסברא להו דפשיטא ומה הנ"ל.ענזיים
 הנחה לפי סובבים הדברים וכל לי,מבעיא

 כייז החלכ לנקר דא"צ שכ' מה ויתבארזו,
 ואף שיפגמנו, דבר עם אותהדמערבים
 פוגם הוי ולכאו' בכאכל יתערבשלכסוף
 כיוי מ"מ החוי"ד(, ,וכשיטה משביהולבסוף

 דנין אין ישביח שהחלב האדם דעתשאין
 השביח. ולסוף כנוגסאותה

 יכול גופא שהחלב יתברר איאמנע
 להשכיח דעתו ג"כ שזה נמצא ודאילהעמיד,
 המעכיד. דבר מדין כן לעשות ואסוןהאוכל

 כזה"? כ' ין( ,בגליון המערכת בהערתח(

- זו(: לנקודה הנוגע רק)ונעתיק  בחשש 
 דנפגס אף כו' גופא הקיבה שעלנבלה

 כו ומשביח חוזר יהיוח דעתו מ"ממלאכלו
 ההעמדד לכח צוייך זה אין וחלב דם כו'אבל
 4א גבינה בתוך ממנו משהו שיהי'ימה
 נמצא זו וסברא ומשכיה, חוזר ע"זאכריי
 כלב מאכילת הנפסל חם-ן לענין שאלהכעכק
 לחזוחא, צוקר אתוך אותו משימיןואח"כ
 כיון מ"מ לאכילה ראוי שנעשהראע"פ
 ע"כ לן איכפת לא המאכל עיקרשאיננו
העתקה.



לט הפרקעל

 החלב, להניח שרי היכי רלכאו'והכונה
 איסור מבטל מ"מ משהו שהוא אףהלוא

 בסוף דהרי פגום דנעשה לתרץ ואיןלכתחלה,
 להשביח. סופו ונמצא למאכל יגיעדבר

 שאלה עמק משו"ת הבאנו זה פרטועל
 כיון לצוקער, ולנותנו וחוזר שנפסלדחמ'ן

 סופו מיקרי לא חזותא בתור רק שםדמשמש
 הוא להשביח סופו דדין והכונהלהשביח.

 הסופי, כמאכל עיקרי דבר יהי' אםדוקא
 יהי' שכפועל אף חזותא, רק יהי' אםמשא"כ
 בחומרת נדון לא מ"מ פגום, ולאמושבח
 פת"ש מ"ש יוכן זו וכסברא להשביח,סופו
 ע"ג. צבי תפארת בשם כ'()פ"ז

 לא שהחלב צד דיש לעיל כ"כוהנה
 יגיע אם גם וא"כ ההעמדה בכח ומורידמעלה
 יהי' לא מ"מ הסופי למאכל החלבבליעת
 ק"ו עוד והוא כלום, ולא לטעמא ולאעיקרי
 שאין יתברר ואם לחזותא. העשוי דברמן

 צריך דלא נמצא הענזיים לכח מהניהחלב
 לכח מועיל שהדם הדברים כנים ואםלנקרו.
 ראו' שחלב פלא דבר לנו יצאהמעמיד

 מעים בני שעל שומן )דהרי מליחהיצטרך

מחזיקיי
 זה גם אמנם הנ"ל(. ע"ה ,סי' דם בהן

 מעמיד. לא הדם כח דאולי נתברר,לא

 נבלה בחשש דן שהמנח"י שכתכנו מהט(
 אבל הקולמוס, פליטת היתה הקיבה,שעל
 המדובר הי' לא כי כלל הענין משנהאינו
 כחלב הקיבה כשר של מעמיד דיןבענין

 קיבה דחלוק הנ"ל יסוד להביע אלא)בקמ"ן(,
 כאן וכמשנת"ב שנפגם )כצירי( מחלבשנפגם

בארוכה.

 לכתחלה לפגום שריאי
 הנה פגומים, מים לתוך ודם חלב ליחןי(
 נוטלפ"ג הוי יומו בן דאינו בכמ"קמבואר
 להשתמש אסור לכתחלה אבל בדיעבדומותר

 הרעק"א כ"א צ"ה ש"ך ס"א, קכ"ב )עי'בו
 מכואר לא ממש כטעם פגום אכלק"ג(.
 סי' ח"ב יעב"ץ עי' בה, דנו הנו"כ רקבשו"ע
- )מ"ו יעקב ומנחתקל"א,  שמחמירין. ט'( 

 ס"ה( צ"ט )לסי' אפרים יד יעויןאבל
 דבר דלבשל להדיא )ק"א( צבי בחכםראיתי
 ונפלאתי כו' איסור מבטל מיקרי לאהפוגם
 שכבר מאחר כ"כ איך יעכ"ץ הגאון בנועל

 עכ"ל, להיפך ז"ל הגאו' אביו זקןהורה
 פוסקים כמה מביא מ"ז( )ס"ק שםוכדרכ"ת
 בזה.המקילים

 כשפע. להשתמש שדרכו דבר לפגוםיא(
 אף החלכ לנקר א"צ דני"ד גדול סבראיש

 חיים מים בפנים דעי' וסיעתי', יעכ"'ןלדעת
 להתיר רצה בנו שמר כ"ו סי'הנ"ל

 צ"ט מס"ס וחילי' לכתחלה גבינההאלענדרשי
 באופן להשתמש שדרכו דדבר המחברד'

 )הגר"ח אביו לו ותי' לבטל, שרי ס'דאיכא
 רק שההיתר תואר הפרי דכ' זצ"ל(ראפפארט
 קיבה ליחן כגון כעין שהוא דבר אבלכבלוע
 דיש כ' ועוד זה. היתר אמרי' לאלמים
 בט"ו. עיי"ש המחבר עלחולקין

 גופא הקיבה דכשלמא עדיף ני"דוהנה
 מ"ג יו"ד התשובה התעורות )עי' מיןמוציא

 מדין בליעות רק נותן החלב אבלבנדמ"ח(,
 דרכו של היתר דשייך לומר וישטעכ"ע

 בשפע.להשתמש

 בט"ז עיי"ש הנה חולקין דישומ"ש
 דרכו דהוי לטיכותא תרתי איכא דאםדמסיק

 שרי פגום יהי' האיסור וגם כשפעלהשתמש
 והרי סק"י(, נ"ב אדם חכמת )וכ"פלכתחלה
 פגומים דברים שם שהי' נזכר לא חייםכמים
 דשרי. י"ל לטיכותא תרתי איכא כני"דאכל

 שבשומן דם מעט על יועיל זהוהיתר
 מעורב דככר דכיון מפמ"ג, לעילשהבאנו
 ס"ו צ"ט סי' אברהם יד עי' לפוגמו,שרי
 ואכמ"ל.בא"ד

 בכך שעיקרודבר
 כל ריר( )ג, הרשכ"א לשון שהביא מהיב(
 שיהי' עד בו החמירו לא מקרה דרךשנתערב

 דרך הוי לא כני"ד ולכאורה וכו'. טעםנותן
 שיטת לבאר הרשב"א כ' זאת הנה ואסור.מקרה

 גוים של ודומיהן נסך יין לגבי רק וזההראב"ד



 ישראךאור

 כמקרה כנתערכ זולת כמשהושהחמירו
 מ"ש אבל נסך(, יין לגבי דן ג"כ)והרשכ"א
 אינו כך שעיקרו כל התשובה בתחלתהרשב"א

 שבעולם איסורים בכל שנוגע מה זהוכטל,
 עכו"ם גבינת נסך, ביין הראב"ד ד')אבל

 וכל המ"א וכן עכו"ם(, כשל שגזרווכדומה
 כך שעיקרם דברים לגבי רק הביאוהפוסקים
 אכל זה, כמאכל ההרככה עיקר שהםכלומר
 דבר אינו כבני"ד קדרה לתוך שמניחיןחלב

 מה להעמדה(. נצרך דלא לעיל )כמ"שעיקרי
 - כן לעשות דרכן אלא מקרה דרך שאינותאמר
 גוים. של בדברים יק זההנה

 שהביאו גופא המ"א שהרי זה לפי'וראי'
 לבן יין מ"ה( תמ"ז )בסי' כ' תמ"בבסי'

 שמשים לתקנו ורוצים ממראיתושהוכהה
 איסור אין כו' חטה וחלב כהמד חלבלהוכו
 לשהותו כדי לערכו כונהו שאין כיוןבדבר
 סתירה מזה אין השקל מחציה שם וביארכו',
 בהרשב"א מבואר דהא )תמ"ס( המ"אלד'

 יהיינו כטיל, ולא המעמיד כדבר דהויהטעם
 דלא הכא משא"כ הטעם לתקן כוכבאדוקא
 מעמיד מיקרי לא המראה לתקן אלאכא

יבטל.

 הרי וראב"ד הרשב"א ד' מכיב אםידר-

 המ"א שרי ואיך במקרה רק הוא דכיטולהיתר

 לא דכאן א"ו חטה, חלב לכהחלה למזגן5א
 רק החמיר גופי' והרשכ"א הראב"ד, דיןשייך
 כדבר משא"כ בהמאכל עיקרי שהואכדבר
 במציאות אם בני"ד ק"ו וא"כ להזותא,העשוי
 אע"פ תכלית שום כלי יק הושםהחלב

 ]ועיי"ש בס'. בטל מ"מ כמקרהשאינו
 בצ"ע נשאר הוא אמנם חולק משהשהחמד

 שאלה העמק סוכר דכוותי' וכ"ג המ"א,על
 הנעשה דבר לגבי הרשב"א דברישהביא

לחזותא[.

 כמורייס יין לגכי שדן ל"ט סי' ת"צועי'
 הלכו לא גוי של דבר רכל הראב"ד מד'והק'
 מיג"ש ור"י דהרמב"ם וכ' נו"ט אחרבו

 שיטת רק והזכיר הראב"ד, על חולקיםורא"ש
 הנ"ל. וכדברינו הרשב"א לאראב"ד

 שעושים דבש של כמשקה ס"ו קי"דוכיו"ד
 שמרים בו ליחן דרכם אם רמ"א כ'העכו"ם
 ס' כמשקה אין אם מהם לקנות אסור יי"נ()של

 י"ס( )או"ח ח"כ פנ"י בשם כפת"שועיי"ש

 מעכ"ת. שציין קע"ת( ,א' יו"ד שלמהוכבית
 שמניחין אף הרשכ"א דלד' כדברינוומבואר
 עיקר שאינו כל נאסר לא בכונהאותה

 של משקה יאסור אולי ולהראכ"דההרכבה,
 אהראב"ד, חולקים שכ"פ אלא שמדים עםדבש
 להלכה שנוטה משמע תמ"ב שבמ"אהגם

 חלב שבליעת ינוגע לא כגידינו אבלכהראב"ד
 עכו"ם. גזירה מטעם לא עצמם איסר הואודם
 סי' ח"ב מעכת"ה( )שציין יצחק במנחתשו"ר

 כדכרינו. שביאר כמדומה י"ד י"ג ס"קכ"ח

 נכתב לא זה מאמר דרישא דומיאסיפא
 כירוי צריכים עדיין דברים שכמהלהלכה
 במד ונותן נושא רק המציאות. עלוחקירה
 ואת עוד, ויחכם לחכם ותן זו לשאלהשקשור
 כסופה.והב

ן
 תשובה זמן -פורים

 ענין הוא ופורים שיוה"כ שאיתא כתו תשובה, עת הוא]שרים
 לבני שנעשו הנסים כל הנה כי ע"ב[, ]", ]דף בתיקונים שם עייןאחד,ן

 בפורים אבל לנסים, תוכנים שהם הטובים מעשיהם זכות הצד היהישראל,
 שכל איתא לכן לנס, זכו תשובה ידי על רק כו', בשמים אירה באמתהיה

 במקום ע"ב[ ל"ד ]ברכות כענין נתבטל, לא ופורים בסתןהמועדות
 לבחינת לבוא ינוליס שמחה ידי על ועתה כו', עומדין תשובהשבעלי
 אמת( )שפת העינוים. ידי על ביוהכ"פ שבאים תהתשובה
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 ישראלאורמב

 כ"ץ אלי'הרב
 לב ייטב וקהל יואל קריה ור"מאב"ד
 ברק בני - מאיר זכרוז סאטמאר.שיכון

 )א( דמי כדיבור דיבור כרי תוךבענין
 חזר ומיד הגשם מור"ר ואמר הק"ן בימות שטעה מ4לענין

 וכדו' הטל מורידואמר
 והומך, קל מגזי-ת י:צ? העומרבימי
 חיבורים חובר המפורסם הגאון סבוךר"ך

 שליט"א יכו' מןה"ך יכך' ונחוציםיעריב

 הנני כמשפט, השיום מבוא דרךאחיי
 מה על שייט"א לכה"ה להעירבזה

 החודש" "עולת החשוב בדידחוןשדאיתי

 א' כענין שהשיב תש"מ( ניסן)חידש

 -יבוי כרי בתוך יחזר הגשם מורידשאמר

 או הטל מייידיאמ-
 אח-

 טל יחן שאמר
 אם ברכך יתן תכ"ך יאמד חזך-מטר
 ברור דנראה יהשיכ בזה, חזרתומועיל
 אמירתו דע"י חיכי רק שייך ;כ"ךדענין
 חז-ך :קרא דאו מקוך2 שאמר מךמבטך

 שכאמירתו היכא אכל מקוד:, .:אמךממד
 לא מקודם שאמר מה ביטול משוא בןאין
 הוי וב3"ד תכ"ד, דיועיל לומד בזהשייך
 אינו הטו מוריד דהזכרת כיין הוספר-ק

 לענין הוא וכן הגשם, מוריד הזכרתמבטל
 צריך אלא מועיל לא וממילא ברכה.ךתן

לחזי-
 שם ומביא דווקא. הב-כה ליאש

 ודבריהם שבא"י בליחות פסקושכן
 עכה"ד.מוכ-ה-ם,

 כרכרי דלא בשו"ע ממקורותמוכיח
החכם

 הדבר שאין בזה להעיר ישילענ"ד
 ברכת היקר בספר שגם ואעפ"י כן,מוכרח
 כך, פסק סל"א( מ' מעך )ח"בהבית

 טעמו להסביר כ' ל"ד( )אות בינהיבשערי
 חוזר טל יתאמר אף גשם שהזכירכיין

 ?עולס קשים הם החמה בימותדגשמים
 אהה לומר דחוזר פוסק וע"כ עכ"ד,וכו',
 התפילה כל או הברכה סיים ואםגבור,
 ארין בלוח מובא באמת וכן לראש,חוזר

 תוכד"ד דאפילו ברכה ותן לעניןישראל
 שנא דמאי צ"ע זה דבך אמנם לחזור.צריך
 ?א( ד"ה יב. )ברכוה בתוס' המובאמהדין
 יודע היה אם ר"ת אומר הי' ומיהויז"ל:
 פרי בורא שאמר בדיבורו שטעהכביייר
 ריבוך כדי דבתוך הגפן פרי תחתהעץ
 של בחתימה ביו"ט וכן בו, לחזוריכול
 יהזמנים ישראל מקדש בין טעה אםיי"ט
 יצא בהוכד"ד וחזי הסבת מקדשואמר
 וכ; עכ"ל, יי"ט שהוא יודע שהואאחרי
 לענין מ"ב( ר"ט )סי' או"ח כשו"ענפסק
 דחזך שכר על פה"ג בורא וכירך שטעהמי

 מי לענין )ס"א( תפ"ז ובסי' יצא,כתוכד"ד
 וחזר השבת מקדש ביו"ט וסייםשטעה

 והזמנים ישראל מקדש ואמרכתוכד"ד
 הקל אמר אם )ס"ב( תקפ"ב בסי' יכןיצא.

 א"צ הקדוש המעך אמר ותכד"דהקדוש
 הרי המשפט, בהמלך הדין וכןלחזור,
 בברכה או בתפילה דטעה דהיכאמצינו
 נאמר ואם בזה, ויצא לתקנו תוכד"דמהני

 שע"י דהיכא חילוק שישכדבריכם
 שאמר מה ביטול משום בו איןאמירתו
 דיועי? לומר בזה שייך לא דאזמקודם

 הנ"ל בדברים מהני אמאי א"כתוכד"ד,
 דידן לנידון דומים המה הא תוכד"ד,חזרה
 אח"כ שבחזרתו הגשם מוריד שאמרכמי



מג הלכהדבר

 מקודם אמירתו מבטל אינו הטלמוריד
 פסקו לא אמאי וא"כ מעיין לכלכמובן
 זה, חילוק לחלק דאין עכ"ח אלאכן,

 לחדש לן מנא מוכרחת ראי' דבלאובפרט
 אשר מהכלל אלו אופנים ולהוציא כןלחלק

 חוץ תוכד"ר דמהני חליל לנוהעמידו
 מגדף, )פז.( נדרים במס' שמנומהדברים
 ומגרש. ומקדש. עכו"ם,ועובד

 ראי' ולהביא בזה להוסיף עודויש
 לו אמרו )שם( ז"ך שאמרו ממהלדברינו,

 יצא לא כנו נמצא ואח"כ וקרע אביומת
 מת לו מת לו אמרו אם אבל קריעה,ידי

 בנו נמצא ואח"כ וקרע הוא אבייוכסבור
 דמיירי אשי רב ואמר קריעה, ידייצא

 בשו"ע נפסק וכן דיבור, כרי בתוךשהיה
 דאעפ"י ואמרי' )סכ"ד(, ש"מ סי'יו"ד

 והיה הוא אביו כסבור שקרעדבשעה
 כדי שכתוך כיון מ"מ בטעות,קריעה
 קריעה, יד"ח יצא בנו לו שמה ידעדיבור
 וכלשון בנו, על שקרע לי' שחשבינןוהיינו
 "דאז שכ' הריטב"א לשון וכן שםארין

 והנך ביי"ש, ממש" עליו נקרע כאילומהני
 דמעשהו כך הוא ג"כ זה בנידוןהלא

 מקודם ששמע מה "מבטל" אינובתוכד"ד
 בזה, לחלק דאין צ"ל ועכ"ח מהני,ובכ"ז
 תוכד"ד. מהני -אפי"הואמדי'

 הראיות על להשיב מקום היהלכאורה
הנ"ל

 להשיב עוד יש הא משום שאיוהגם
 להחילוק פירכא אין הנ"ל שמכלולומד

 היכא בין דתלוי דאפ"ל כיוןשחלקתם
 ובין מקודם שהי' מה שיבטל אנודצריכין
 מה שיתבטל לזה צריכים אנו שאיןהיכא
 וא"כ מקודם, שאמר מה או מקודםשהי'
 דקריעה בדין דכשלמא ולומר לחלקאפשר
 אנו אין וכד' בופה"ג דכרכת כדיןאו

 האמירה או המעשה שיתבטלצריכים
 האמירה או המעשה שיתקן רקשהי',

 שפיר אמרי' ולכן המועיל, באופןשיהיה
 שהמעשה אעפ"י לתקנו אפשרשתוכד"ד

 שהיה מה מבטל אינו השני' האמירהאו
 יזה צריכים אנו אין דהרימקודם,

 צריכים שאנו היכא משא"כשיתבטל,
 כמוריד כגון האמירה או המעשהעויתכטל
 קשים דהם כיון ביטול דצריךהגשם
 דצריך לזמר יסוד יש שפיר דאללעולם,
 שיתבטל מעשה לעשות או - לומרכשנית
 ממה ראי' אין וא"כ מקודם,הדבר

 כח"ה, של לחיליק יסוד יש ושובשכתשו,
 שאין חדש חילוק ולומר לחיק קשהמ"מ
 לזה. ראי'לנו

 חזרה דענין ומוכיח כן דאינומבאר
 הראשונים לדבריו עקירה הואתוכד"ד

 הוספה רקולא
 חדא, כן, דאינו להשיב דישוכפרט

 מקדש שאמר במי דאיתא מהא תם"זדמסי'
 גם דע"כ להיפך ראי' יותר יש וכו'השכת
 אמירתו ויעקור שיבטל צריכינןשם

 כיון שאינו, דבר אמר שם דהריבראשונה,
 אמרי' ואעפ"כ שבת, ולא יו"ט הואדהיום
 ישראל מקדש תוכד"ד ואמרכשחזר
 שהוא יומר יותר ומסתבר יצא,והזמנים
 הדיבור את ביטל השני שהדיבורמטעמא
 שאמרי' קוכ"ד עניני כשאר כמוהראשון

 )מהדורא ומשיב שואל בשו"ת עיין -כן
 תלמידו בשם בשנת( והנה ד"ה נ"ב סי'ה'

 ומגרש ומקדש דבמגדף דאמרי'דהטעמ
 כיון הוא, דמי, כדיבור לאד דתוכד"דוכו'
 דהוה גימא אי תוכד"ד כענין להסתפקשיש
 אמר דבתחילה קמא לדיבורנו "עוקר"כמו
 או מעיקרו, הדבר ועוקר חזר ולבסוףכך

 ומבטל לדיבורו "גייז" רק דאינודילמא
 ומה בזה הנפק"מ עיי"ש - ולהבאמכאן

 תוכד"ד מהני שלא הטעם בזהשפירש
 ראיות כמה שם והביא הנ"ל,בהאופנים

 מכח דמהני פירושו שתוכד"דלזה
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 דילי' וחילא מקודם, דיבורו"שעוקר"
 בהו נתרי אי דאמרי' )ל"ג( כתובותממס'
 שיחזרו ע"כ והיינו כהו, הדריתכ"ד
 העידו כבר הרי דאל"כ דיבורם,ויעקרו
 קצ"ה( )סי' בחו"מ דפסקינן ממה וכןוכו',
 כגון תכ"ד בו לחזור יכול הקניניםדככל

 עשה כבר והרי וכדו', והגבההכמסיכה
 אלא חזרה, מהני איך וא"כ והקניןהמשיכה
 עיי"ש שעשה הקנין למפרע שעוקרעכ"ח
 מקדש כשאמר לרדיד ה"ה יא"כצדד,

 ישראל מקדש יאמר חז- יאה"כהשבת
 הטעת עכ"ח דיצא דפסקי' ;וכד"ךיהזמ:י2

 שאמך הראשון -יכורי עוקר שהיאכיין

 מהני שפיר יא"כ השבת מקדשמקודם
חזרתו.

 ( ,ס"ק שם במנ"א דהרי ראי/ודא

 'בחזר דהיינו בו. יחזך ה.2ר'ע בביה"ככתב
 שב והסביך והזמתם, ישראל מקדשיאמר
 יאמר חזר דאב ,סק"א( בא"א הפמ"ג-ביד
 דקאי דמ'2מע כצד: אתו -הזמנים-חיאל
 יאץ יהזמנים יך2ראל השבת מקדשען'"2
 להדיא מזה משמע הרי עכ"ל, '2בת,ה"2
 תוכך"ך בחזרתו 'היצא במך הדבריםדיסיד

 "דעוקר" כיין היא יהזמנים -חיאלמקד.2

 בזה דגם מדהזען יא"כ קמא,לדיבורא
 מ"מ קמא ,2דיבודא שיעקור;מצריכיך

 הרי תוכך"ך הזרקומהני
 יא-

 לדברים
י."י
 הנה"ח קרשית לתרץ -ט זו יסודלפי

 קווי: מתו-צח ממילא דבריךילדי
 שדק,2ך רהייב-כך

 ב2-
 ,סקי"א, קפ"ז

 דדצר-ך דפן"גע-ך
 'איהד-

 ייאמך
 שנא מאי דצ"ע והזמנים -הראל"ךקדש'.
 'מלקה במי )ס"בן ס"ט סי' לעילממ'"2
 ;בהכל ואמר נזכר ןתוכד"ד וכר ;2כךכוס
 בפה"ג אמירתו, היתה וכך , בדברינהיה

 כמסח 'כהוסיף אעפ"י דיצא,שהנ"ב.
 לקמן וכן הענץ, מן :ןאימ רבךהברכה

ס-
 נימא ה"נ וא"כ וכן/ )ס"ב( תקפ"כ
  נעשה והזמנים יעזראל אמר שאםדאעפ"י
 והזמנים וישראל השבת מקדשכאומר
 בדיעבד דיצא נראה שבת תיבתשהוסיף
 האחרונים אמנם עכ"ד, וכו', לחזורוא"צ

 מהני דלא להלכה הפמ"ג רכריהעתיקו
 משום ועכ"ח והזמנים ישראל רקכשאמר
 שמדייק וכמו הדברים בין לחלקדיש

 יכ' לעיל( )שהובא הטהור בלשונובפמ"ג
 ?ומר הוא, בזה וכוונהו שכת", היום"יאין
 שאמר דהיינו - שאינו דבר שאמרדכידן
 אז כן, אינו הרי ובאמת ג"כ שבחשהיום
 עוה"פ צ"ל ;וכד"ר כשחוזר וע"כ -צא,לא

 והרי הראשון, דיבורו שיעקור וכו'מקדש
 מהני תוכ"ד דחזרה שכתבנו למה ראי'מזה

 שבאמירתי אעפ"י הקודמים דבריולעקור
 שאמר מה ביטול משום בו אין עכשיושל

מקודם.

 מזה להוכיח מקום הי'לכאורה
 שאיני מוכיח וע"ז להיפך,ראי'
 ולומד להיפך יאי' מזה להוכיחיאין
 "שיבטל" באופן לומר דצריךדאדרבה

 והייני כח"ה, וכמש"כ הראשונהאמירתו
 וכו' "מקדש" עוה"פ לומר שצריךמזה

 והזמניב ישראל שמסיים בזה מספיקיאינו
 ישראו שאומר שבזה נימא לאיאמאי

 מקודר שאמר שכה מיסת עוקרוהזמנים
 ידי שעל באופן שיאמר דבעינן עכ"חדרי
 דשאני אינו, רזה הראשונה, אמירתוכיטך

 אופן על נוסח הוא שאמר זה שנוסחהתם
 לי' מצייכינן ע"כ בשב; יי"ט קלבאם

 ג-כ שהיים משמע יהא שלא באופןלןמר
 משאר זו אמירה ניכך יהי' דבמאישכת,
 בשבת, יו"ט כשחל כך שאומרפעמים
 משא"כ שאינו, דבר ג"כ אומרוא"כ

 ואמו חזר ואח"כ הגשם מורידכשאומר

 לומי שכוונתו לומר אין הטל מורידתיכף
 פעם בשום כזה נוסח אין דהרישניהם



מה הלכהדבר

 חכמים, שטבעו מטבע ומשנה כןלומר
 ממה לחזור שרוצה כוונתו מוכחועכ"ח
 הראשון מדיבורו ולעקור מקודםשאמר
 מהני. שפיר תוכ"ד שהוא וכיון כהוגןשלא

 הנ"ל כדברי להוכיח דאיןמבאר
 החת"ממשר"ת

 עוד יש שאמרנו, הדברים כניםואם
 חתם כשו"ת דרנה ולומר, כזה חיללהוסיף
 דברי כעין איתא צ"ז( סי' )אהע"זסופר
 א"ש המהר"מ מהגאון נשאל דהתםכח"ה,
 מבטל הנני לומר שהי"ל המגרש ;"דזצ"ל

 הריני ואמר לשני לי' ואיתקלמודעא,
 הדיני לומר תוכד"ד בו וחזר הגט,מבטל
 זה ענין שם שבירר ואחר המודעא,מבטל

 דבנד"ד היוצא( )בד"ה כתבבאריכות,
 אמנם דיבור, כדי תוך חזרה מועיללכו"ע
 הגט מבטל הריני שאמר אחר אם רקהיינו
 אם אבל בטיל, יהי' לא ואמר תוכד"דחזר
 נ"ל לא המודעא כל מבטל הריני רקאמר
 שכל דנהי הגט מביטול חזרה זהשיהי'

 מביטול מ"מ עכשיו, ביטל שמאזהמודעות
 ודברים בפירוש בו חזר לא דעכימיוהגט
 עולה לתמורת דמי ולא דברים אינסשבלב
 אפשר הכא אבל וכו', שלמיםתמורת

 עוד ולא המודעא, ובטול שכיהםשיתקיימו
 - הגט מבטל הריני אמר אפילואלא

 לישנא, לי' דאיתקל מי בדרךמידכא
 יסיים בחמרא פתח הפוסקיםוכמש"כ
 דהתם חזרתו יועיל דלא נמי נ"לכדשיכרא

 :ה"ב שהכל פה"ג בורא ברוך באומרונמי
 שברא מי יתברך שלא חלילה בו חזראטו

 אתרדוייהו :משך דהכרכה אלא הגפן,פרי
 אל הולך והכל נה"ב ואשהכל פה"גאבורא
 חותמין אין דבעלמא ואע"ג א'מקום
 הו"ל ה"נ וא"כ מועיל בכה"ג מ"מבשנים
 והמודעא הגט מבטל וכהוא אמרכאילו
 עכלה"ק. וכו', לדינא כוהוצ"ע

 מדברי ראי' לכאורה נמצאולפי"ז
 כשאמר מהני דלא כת"ה לדבריהחת"ס
 בפירוש חזר לא דהא הטל מורידתוכד"ד
 אינו, זה אמנם הגשם, מוריד שאמרממה
 ואין )ד"ה לעיל כתבתי כברדהרי

 פה"ג דבורא נידון כין לחלק דישלהוכיח(

 נימא זה לנידון וה"ה הגשם דמורידלנידון
 רוצה כשבאמת הביטול בנוסח דשםכן,

 הרי המודעא והן הגט הן שניהם אתלבטל
 מכטל הריני שאומר כזה נוסח שייךבאמת
 משמעות שום אין וא"כ מדדעא -הגט
 יש וע"כ שניהם, לבטל רוצה שאינוכעת
 אבל כזו, חזרה מהני שלא לומרסברא
 להזכיר שבא הגשם דמורידכנידון

 שלא חז"ל והקפידו הקב"ה שלגבורותיו
 וגם לעולם עכשיו דקשה כיון כךיזכיר
 שניהם שיהי' כזה נוסח ככלל שייךאין
 אומר ואם הטל ומוריד הגשם מורידביחד
 שטבעו מהמטבע משנה הוא הריכך

 שחוזר דבזה לומר מסתבר וע"כחכמים
 כן שאומר יותר נראה הטל מורידואומר
 ולעקור מקודם שאמר ממה לחזורכדי

 סברא יש וע"כ זה, לפני שאמרדבריי
 כמו בתוכד"ד לחזרר מהני שכןלומר

 פה"ג דבורא בענין ואפילו השבת,במקדש

 מוריד לענין כמו הדבר אין נה"בושהכל
 מעכב אחו וכו' בפה"ג אמירת דהאהגשם
 כמו בפה"ג שאמר במד קפידא בוואין

 החת"ס שאפילו וכפרט הגשם,כמוריד

 אצלו הדבר ברור אין ג"כ דידי'בנידון
 כיון בזה, חזרה שמהני תוכך"ד אמרי'דלא

 בנד"ד כש"כ א"כ לדינא בצ"עדנשאר

 ולהחליט כן לחלק ברור אינושבודאי
 להתפלל. לחזורשיצטרך

 ראי' ריש דאדרבה לבארמוסיף
 החת"ס משו"ת מהנ"ללהיפך
 ראי' כדמות יש דכאמת מזהויתידה

 במה גופא החת"ס מדברי גםלדברינו
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 עולה תמורת בין החילוק התםשפירש
 בביטול דהתם הנידון לבין שלמים,קמורת
 היה אי שלמים דבתמורת וכחבהגט,
 שלמים תמורת הי' תוכ"ד חזרהמשיל
 עולה, תמורת יהי' לא אמר שלאאע"ג
 לכך נתכוין לא דאי משום טעמאוהייו

 מעיקרא נמצא כנמלך אמר אלאמתחילה
 כולה שתהיה כוונתו הי' עויהכשאמר
 ע"י אלא שלמים" עלי' לחול "יא"אעולה
 הו"ל שלמיס חמירת במ"ש :מצאחזרה

 הכא אבל עולה, ילא שלמים אמרכאילי
 הרי עכ"ד, וכו' שנידם שיתקיימואפשי
 וא"א וכד' אמירתו מעכב שייתר מהרכל

 מקום יותר יש אזי ביהד שניהםלכירת
 החזרה שיפרט מבלי חזרה דמך:ילותר

 באמך :ד"ר לשין הוא כן יע"כלהדיא,
 ;ם ביחד אותה לומר שא"א הגשתמוריד
 מעכב הוא הרי יאדרבך רטל?ררי-
 דמה:י בזה לומר ידקר מסתבך א"כעכוזיי.
 יתבן. לבטלי:יכך.-

 הקרכן דברי הישב יובן הנ"?בדרך
 תענית במס'נהנאל

 עי"ז לן ירייה זו בררכ:ך לבטח :לךיא2
 במס' נתנאל הקרבן ב?"'2 היטיבדשך

 מאי וא": וז"ל: י'( אזק ,פ"א:עני:
 פי' כבר קילל, כבר הלא בחז-הקק:תי'

 יאדו כהוגן תפחתו התפלל באר ז"ר-ש"י
 הברכה, לראש חוזר משו"ת למאומה:חשב
 תפלת בם' יי"ט מעשי הרב מש"כיעי'

רמח-
 בזה יכומתו עכ"ל, בזה, י,ך סי'

 הא הנ"ל דקדשי' '2ת-י-ן יסף.:, .422מ'2"כ

 כ' כך ימפ:י בחזרך, תקנתי' ימאי קיהלכב-

 רלא לרבצו שראה קשית כרישהמררני
 כלומר אסא הכרכות לראש ארחומחזירין
 תימה שאינו אומר בעניי ואני יכו' בוגיערין
 הוה תוכד"ד דהזרה אמר-' בעלמא דהאכלל
 הא בכגון רהכא נאמר אנו אף א"כ וכו'חזרה
 הזרד דהדיא כחזרה אלא בע"א לתקןדא"א

 הוא חוזר מיהת דהא בתוכד"ד כשלאואפילו
 שמיא וקמי מתחילה שאמר במה רוצהואינו
 משמע הרי עכ"ל, חזרה וחזרתו דחוזרגליא
 חזרה הי' ראם יו"ט המעדנימדברי

 בעלמא דמהני כמו שמהני בודאיבתוכד"ד
 אחר באופן לתקן שא"א כיון דהכארק

 לאחר ונזכר בתוכד"ד חזר כשלאהייינו
 ואינו הוא חוזר דמיהת כיון אמרי' אזמכן.
 גליא שמיא וכלפי מתחילה שאמר כמהרוצה
 וכש"כ כש"כ א"כ חזרה, חזרתו וע"כדחוזר
 שמיא וכלפי בתוכד"ד חוזר שבאמתהיכא
 בודאי אז שאמר ממר לחזדד שכודנתוגליא

 דמהני. לומר אנוצריכין

 לדברינו ראי' להוכיח עוד ישלמעשה
 הקרב"נמדברי

 דאדרבה אומר הייתי דמסהפינאולולי
 טוב ייתר דלכתחי?ה משמע דכריןמתוך
 הטל מוריד ולימר כתוכד"ד תיכףשיחזיר
 לאחר הברכה לראש לחזור להצריכומאשר
 לתקן דא"א יו"ט המעדני כ' רפאכך"ך.
 ואפילי חזרה דהויא בחזרה אלאבע"א
 ודאי דבתוכד"ד משמע בתוכך,ד,שלא
 ומבטל שאמר ממה דחוזר מטעםמהני

 אמדי' כע"א דא"א דיכא כאן רקדבריו,
 ע"י והיינו שאפשר מה בזה שיעשהלי'

 שאיני בראה ועי"ז הברכה לראששיחזוך
 שמיא וכלפי מתחילה שאמר במהרוצה
 ראם יוקר, הענין להסביר עוד וישג?יא,
 הטל מוריד שאומר קוכד"ד דבתזרתונאמר
 כיון בתחילה שאמר ממה כחוזר נראהאתו
 יכדכרי מקודם דכדיו על הוסיף .2רקדי"ל
 שנצריכי בזה :רויה מה א"כ הנ"ל,החכם
 לראש בחוזר גם הלא הברכה לראשלחזור
 שאמר מה מבטל דאינו לומר נוכלהברכה

 מוריד וכו' גבור אתה ;וה"פ מוסיףרק
 מבתחילה. אמירתו מבטל אינו אבלהטל,
 שוב שאומר זו שבחזרתו לומר ע"כאלא
 ריצה שאינו אנו רואים כזה הברכךמראש



מז הלכהדבר

 וטעם גליא, שמיא וכלפי מתחילהכאמירתו
 וא"ב כזה נוסח דאין כיון הואהדבר
 הרי גבור מואתה לומר שוב כשחוזרבודאי
 הברכה נוסח ולעשות להוסיף ברצונואין

 שנאמר כש"כ א"כ תקנו, שלא מהחדשה
 מבטל שבזה תוכ"ד ומיד תיכף כשחוזרכן
 המובא תוכד"ד ככל מתחילה שאמרמה

 הראשונים. דבריו לעקור דמהניבש"ס

 גם להוכיח יש הנ"ל הדבריםכביאור
מהא"ז

 זוטא האליהו בדברי כן מפורשויותר
 וז"ל: ס"ד( קי"ד )סי' הלבושעמש"כ
 אמרו שכבר אעפ"י הברכה לראשוחוזר
 מעוות כמו והוי בחזרה כלום מתקןואינו
 בחזרתו דעתו מגיה מ"מ לתקן יוכלשלא
 וכו' הגשם מבקש שאינו הברכהלראש
 שמיא וקמי מיו"ט כ' הא"ז, כ' וע"זע"כ,
 בכל דמיוני כד"ד בתוך כחוזר "והויגליא

 "הכא מהני לא דבמגדף אעפ"יהדברים
 דיבור" כדי בתוך שלא אפילומהני"
 כ' הרי כאן, רבא באליהו וכ"כעכ"ד,

 דלא במגדף כמו ולא מהני" "דהכאבפירוש
 דכיונתו לומר מוכרחין ע"כ הרימהני,
 שכתבנו. זהלאופן

 הרמ"א מדברי גם זה לכלראי'
 אדםוהחיי

 מדברי קצת ראי' להביא ישועוד
ן ס"ד( קי"ד סי' )או"חהרמ"א ח כ  

 טל במקום גשם הזכיר ואםהמחבר
 גשם הזכיר אם וכן כ', ע"ז אותו,מחזירין
 נאמר ואם עכ"ד, אותו מחזירין נמיוטל

 ג"כ הטל מוריד בתוכד"ד כשאומרדאפילו
 להשמיעינו להרמ"א הו"ל אותומחזירין
 טל הזכיר אם דאפילו יותררבותא

 ומדהרמ"א אותו, מחזירין ג"כבתוכד"ד
 וטל גשם הזכיר אם רק ונסתמאכתב

 באופן כשהזכיר דרק משמע אותומחזירין

 הגם עתד, עד וכדברינו כתוכד"ד היהשלא
 כדמות עכ"פ אבל כן לומר מוכרחשאין
 כמו בתוכד"ד דמהני מזה להביא ישראי'
 יכול היה לא ולכן כולה התורהבכל

 גדולה. יותר רבותאלהשמיעינו

 כ"ד( )כלל אדם חיי בספר עייןוכן
 בימות טעה אם בדין )סק"א( אדםכנשמת
 דיבור כדי ובתוך ומטר טל ואמרהחמה
 כ' ע"ז הברכה, וגמר ברכה ותן ואמרנזכר
 מתחילת להתחיל לו היה דלכתחילהשם

 מה בכך דדי נ"ל ובדיעבד וכו'הכרכה
 התורה בכל קיימ"ל דהא בתוכד"דשחזר
 ויתירה וכו', בו לחזור יכול דתוכד"דכולה
 ודאי נראה ולכן וכ"ז(: )ד"ה 'טם כ'מזו

 לומד 'טחזר רק תוכד"ד נזכר לאדאפילד
 ועוקר 'טחחר דעתו וגילה וכר ברכהותן

 פסק וכן ע"כ, דיוצא הראשוניםדבריו
 סי' במ"ב וכן ס"ג, ביה"ל קי"ז )סי'במ"כ
 שכן בפירוש שם ומשמע סקי"ט(,קי"ד
 הטל מוריד ואמר שחזר בהזכרה הדיןהוא

 דאפילו יותר עוד שהיקל כיון בזהדיוצא
 שחוזר דעתו כשגילה מהני כד"דלאחר
 בתוכד"ד כשחוזר כש"כ דבריו,ועוקר
 כל ולומר לחזור לחייבו אפשר איךוא"כ
 אחרי תוכד"ד כשחזר אפילו ברכותהי"ח
 בזה. שיצא לומר צדדיםשיש

 משמע אדם החיי שמדבריוהגם
 מתחילת להתחיל טוב יותרדלכתחילה
 סברא דיש לעיל דלפימ"ש אפ"להברכה,
 הטל מוריד ולומר לחזור טוב דיותרלומר

 אחר הברכה לראש לחזור מאשרתוכד"ד
 החיי"א בכוונת י"ל א"כ הנ"ל, מטעםכד"ד
 הברכה מתחילת להתחיל שהצריךבזה

 חזרה מיקרי ג"כ שזה תוכד"ד ג"כדהיינו
 שלא שאמר הראשונים דבריוועקירת
 שאם כזה מציאות יהי' באם אבלכהוגן,
 באפשרותו אין הברכה לראש לחזוררוצה
 ובאם אחכד"ד, רק תוכד"ד תיכףלחזור



 יוטראלאורב

 שכ' ר"טן )סי' שלמה בחכמת עייןוכן
 מטום היא דמהני תוכד"ד דענין בפי',ג"כ

 ושויי' הראשונים דבריו עוקר זודבחזרה
 לענין זה כ' הרי מעיקרא, דליתאכמאן
 ותיכף בפה"ג דאמר וכו' שכר כוסלקח
 דכמה מטעמא יצא שהנ"ב ואמרחזר

 שאמר הראשון לדיבורו עקר שהנ"בשאמר
 שהנ"ב באמירתו אין ג"כ סם והריבפה"ג,
 יאעפי"כ מקודם שאמר מה ביטו7משום
 וכמאן הראשונים דבריי דעוקראמרי'
 כלל. אמרו לא וכאילודליתא

 )הספרדי, יעקב זרע בשו"ת עייןוכן
 כוונת כן שמסביר ולדעתי( ד"ה ב'סי'

 דיבורו עוקר שהנ"ב שאמר דבמההרשב"א
 באריכות עיי"ש בפה"ג היינוהראשון
 לומר יש דבר שך ולאמיתו שם,דבייו

 דהא הם, פליאה הזר"י דברירלכאורה
 יראה הרשב"א תשי' דברי בגוףהמעיין
 כ' דהא כיון דבריי, ככוונת כן לזמרדקשה

 בדשיכרא סיים כי הכי ואפילו יז"?:להדיא
 כמוסיף זה "דהרי התם וכדאסיקנא יצאיכו'

 יאין ברכתו בענין ימסיים באמצע"בשבה
 עכ"ל, יכו' החיתום אחר איא הויךהכל

 בתוכד"ד שאומר דמה מדבריו משמעהרי
 בפה"ג אמירת הוי דעי"ז היינושה3."ב

 משום הוי וצא באמצ;, בשכחכמוסיף
 וכנראה בפה"ג, שאמר דבריישנעקר
 הרשב"א חשוכת גוף שראה הזר"ימדברי
 בדבריו. כן לומר יכוה איך וא"כבפנים,

 לענ"ד לומר מוכרחין הקושיאשחומר
 דכאמת הרשב"א בפשט למדשהזר"י
 שאמר האחרון שדיבורו יזה אנוצריכין
 בפה"ג, של הראשון דיבורו יעקורשהנ"כ
 מגוף יהא שלא ולבטלו לעקודשיינו
 דברי של כהוספה רק ולעשותוהברכה
 עוקר אינו דאם הכרכה, באמצעשבח
 לומר יכולים היינו בפה"ג שלריבויו
 של ודיבור הברכה מגוף הואדבפה"ג

 דברי ברכה בסוף כמוסיף הואשהנ"ב
 דתוכ"ד אומרים שאנו בזה אבלשבח,
 אפרים היד וכהסבר הראשונים דבריועוקר
 לי' דיינין ואז לכאן כלל שייכות לודאין
 הברכה מגוף שיהי' היינו כלל, אמרוכלא
 יוסבר ובזאת שבח, בדברי כמוסיף הוירק

 תואמים יחדיו ויהיו הזר"י דבריהיטב
 יעויין )אגב לזה, שהבאנו בראי'כראוי
 יהודה בית שו"ת דברי שהביא שםכזר"י
 סי' הפר"ח ע"ד שחולק נ"ר( סי')או"ח
 מכח אלו הרשב"א ע"ד שמקשהנ"ט

 והבית בפנים עיי"ש תוכד"ד, שלהטעם
 מקסה וע"ז שאני, דברכות לחדש כ'יהודא
 בין לחשוב להש"ס הו"ל דא"כהזר"י
 מגדף כגון כד"ד תוכד"ד דל"אהדברים

 תוכד"ד דל"א כתוכם ברכות גםוכו'
 פלא(. הוא הב"י דברי יכאמתכד"ד,

 מדברי גם לרייק נוכל לדברינו,נוסף
 הראשונים ומיתר הנ"ל( י"כ )ברכותהתוס'
 "לחזור" יכול דבתוכד"ד כלשונם,דנקטו

 וכד' בתוכד"ד "וחזר" הלשון אובו

 ענין הוא דתוכד"ד משמע אלו,לשונוה
 מה על .חרטה ענין והיינו שאמר ממהחזרה
 שבא ולא הראשון דיבורי ומבטלשהיה
 בתוכד"ד הול"ל דאל"כ דבריו עדלהוסיף
 מסתבר לא וממילא וכד', "להוסיף"יכול
 שם בתוס' שמובא הדברים דככללומר
 כדאמרן אלא דבריו, על מוסיף משוםיהיה

 דבדיד ועוקר שאמר ממה חוזרשבתוכד"ד
 שאמר האחרונים דבריו ומקייםהראשונים

 וכד'. הקדוש המלך או שהנ"כ כגוןתוכ"ד

 תוכד"ד דחזרה להנ"ל סניףעוד
 לדבריו "עקירד" אלא מוסיף רקאינו

הראשונים
 מה של הענין לגבי לומר מסתכרוכן
 ממה עקירה ענין שהוא וכו' וקרעאביו
 קרע כלא והוה אביו שהוא מקודםשסבר
 ובפרט בנו, על רק וקרע אביו עלכלל



נא הלכהדבר

 ש"מ סי' יו"ד בשו"ע דנפסקלפי"מ
 קרוביו משאר וא' אמו או אביו מת)סכ"ג(
 לבו עד אמו על או אביו על תחילהקורע

 המת על טפח וקורע אצבעות ג'ומרחיק
 תוכד"ד שענין את"ל וא"כ וכו',האחר
 שקרע בזה יוצא אינו הרי הוספה אלאאינו
 על אח"כ לקרוע שצריך מה על אביו,על
 ועכ"ח חדשה קריעה צריך היה כיכנו

 שחשב הראשונה קריעה עקירת עניןשהוא
 על הקריעה שיהי' ומקיימו אביו עלשהוא
 וכמאן אביו על כלל קרע כלא ונחשבבנו,

 משום שני' בידיעה שאין אעפ"ידליתא,
 הגם מקודם, שידע מה על בפירושביטול
 כך לנמר מסתבר מ"מ בזה, לדון עודשיש
 הנ"ל. המוצקים היסודות לכללסניף

 למעשה להלכה לדינאתבנא
 סלקינן ובהא נחתינן בהאעכ"פ
 חזר באם דלענ"ד לעילכדכתיבנא
 נרצה אם ואף לחזור, וא"צ יצאבתוכד"ד
 יותר עליו נחמיר לא עכ"פ עליולהחמיר
 בה ולחדש נדבה תפלת להתפללמלחייבו

 שיוכל יודע באם רק ג"כ בזה וגסדבר,
 מראש בתפילתו לכוין וזהיר זריזלהיות
 ק"ז, בסי' השו"ע כלשון וכו' הסוףועד

 הלב מקרב כהנים בברכת אסייםובזה
 ולהאדירה. תורה להגדילטיזכה

 כל טובתו ודו"ש חפצה בלו"נהמברכו
הימים

 כ"ץ אלי'הק'

 כפנים למש"כ נוסף הגליון,בשולי
 בו וחזר הגשם מוריד דכשאמרלברר

 לחזור אותו מחייבין ואין דמהניתוכד"ד
 ראי' עוד בזה להביא כעת ראיתילראש,
 החדש הקמח לקט בספר מהמובאחזקה
 שהם ספר בשם סקט"ז( מ"ג קי"ד)סי'

 על לדוד תהלה היקר ספר לבעה"מוישפה
 אמרמוריד אם לנד"ד, הנצרך וז"לאו"ח
 הברכה, שסיים קודם ונזכר בקיץהגשם

 א"צ הטל מוריד בקיץ שאומריםלהספרדים
 לחזור שצריך דהטעם גבור לאתהלחזור
 גשם" מזכירים שאין ניכר "שיהאלאת"ג

 וממשיך הטל" "מוריד שמתחילוע"י
 די לכן שפיד ניכר וכו' חייםמכלכל
 הרי עכ"ד, וכו' הטל" "מוריד מןשמתחיל
 הטל מוריד עוה"פ שמזכיר שבזהלהדיא
 כבר ניכר חיים מכלכל אח"כוממשיך
 משמע לשונו ומסתימת גשם, מזכיריןשאין
 מזה יותר לעשות לכתחילה אפילושא"צ
 גשם מזכירין שאין ניכר כבר שבזהכיון

 החיי"א )וכדברי תוכד"ד אינו אםואפילו
 באם כש"כ וכו'(, יש ועוד בד"ההנ"ל
 תוכד"ד הטל מוריד נזכר ומידתיכף
 גשם בענין שלו שהזכרה כבר ניכרכודאי
 דיבורו ועוקר בו חוזר ועכשיו בטעותהיה

 לעיל שהבאתי החת"ס וכמוש"כהראשון,
 וחברו ואמו אביו דהמקלל י"ל( והנה)ד"ה
 לפוטרו חזרתו מועיל תוכד"ד בווחוזר
 ממש מקלל מדין כש"כ הוא הרי ע"כ,וכו'

 בו כשחוזר ואעפי"כ לקלל תחילהבכוונה
 ופטור, למפרע דיבורו ונעקר מהניתוכד"ד
 קללה ענין ירא באם שאפילו בנד"דכש"כ
 תוכד"ד. שחוזר בזה נעקר ג"כח"ו

הנ"ל



 ישראלאור

 עלי': השיב וכה שליט"א אחד רב ידידי לידי הגיע זותשובה

 בהעלותך. פר' ה' יוםב"ה

 אלי' מוה"ר הגאון הרב חביבי ידידיכבוד

 ת"ו ברק בני יואל קרית אב"דכ"ץ

 בזמנו, קבלתי לנכון דבריכםנעימות
 וכו'. אברךוראשית

 כאריכות לכם לכתוב בדעתי הי'הנה
 תוכד"ד, בו וחזר הגשם במוריד טעהע"ד

 אתר על הדברים רשמתי שלא כיוןאך
 ועכשיו והסיעורין הישיכה טרדותמחמת
 רק אכתוב ע"כ זה פרק לעונות לפניקשה

בקצרה.

 לפסוק יש ידאי למעשה להלכההנה
 בבה"ל המשנ"ב פסק וכך לחזור,שלא
 ותן לגבי וזה הח"א כשם מ"ג( קי"ז)סי'

 הגשם מוריד לגבי הוא וכמו"כטו"מ,
 ומ"מ )סקי"ט(, קי"ד סי' משנ"ביעויין
 תוכ"ד לגבי וכו' הגארן הרב רסברת3"ל
 הוא. נכונה בתשובתכם( שהבאתם)מה

 והובא כ"ד )כלל בבנ"אדהנה
 זו, להלכה טעמים ב' כתבבדבריכם(

 וכ"ז )ד"ה שכ' הב' הטעם מכחשמנם
 אם דבדיעבד להויות דראוי ודאיל-ויקא(

 יצא, כד"ר לאחר אפילו או קוכ"דחזר
 דתוכ"ד יסוד על הא' בטעם מש"כש"מ
 מובן, אינו לענ"ד הראשונית, דבריךעוקר
 משום בזה אין דברים שמוסיףדבמה
 מתשו' שכתבתם וכמו הקודמיםעקייק

 בתשובה לעיל מובא צ"ז סי' )אהע"זהת"ס
 שמצינו המקומות ובכל כנים(, ואם דדהא'

 מב' בא' רק זה אין תוכ"ד חזרהרמהני

 דברים כפירוש שאומר אואופנים:
 היכא או הרא,טתים, הדבוריםהעוקרים
 האחראים הדברים 'היאמר הוא,ההעיקר

 אין וכאן פוגם. אינו בראשונה ;אאמרומה
 כמוכן. האופנים ב' מאלו כללבו

 שהביא שם החיי"א על תמיהניובעיקר
 ודוחה הקדוש המלך לגבי הרשב"אמד'
 ולענ"ד רכריו, על קושיא משוםשאין
 ואומר שחוזר דמה להדיא מוכחמשם

 עקירת משום בזה אין הנכוניםהדיבורים
 כברכה דמהני והא הראשונים,הדברים
 שבחים שמוסיף משום היינואריכתא
 אדרבה שמוסיף דל"ש כאן אבלבאמצע,
 יצא. לאגורע,

 יש בפנים הנה מהמעיו"ט, שםומש"כ
 להלכה לענ"ד אופן בכל ט"ס, איזהשם

 מכח בא לא יו"ט המעדני גםלמעווה
 כד"ד, לאחר גם מתיר דהרי תוכ"דחזרה

 רוצה שאינו דעת גיליי מטעם דקוע"כ
 בחוזר רק ל"ש דזה אפשר וא"ככקלקלה,

 רובא ודאי למעשה אך הברכה,"כל"
 והמ"כ, החיי"א פסק אחר נגרריםדעלמא

 והיינו שבבנ"א, הב' מטעם לענ"דוהוא
 הברכה מתחיל שמשם אומריםשאנו

 ותל"מ.יעוי"ש.

 השיח ת' אלי במכתבכם מש"כוכענין
 בזה"ז, חוץ בשחוטי הרמב"ם ע"דיצחק
 אבל כן, ליישב בדעתי עלה מאזהנה
 כתב: שהרי כך מוכח אינו הרמב"םלשון
 שנכלל ודאי "בזה"ז", קדשים ששחטמי
 לא ואז עצמו... הרמב"ם של לשונו גםבזה
 תחיי אינו סי"צ )הס' בנוי, המזנחהיה
 נו(.לעיין

 בהם אעיין אי"ה גורם זו"ז כעניןע"ד
 הקרובה.בהזדמנות

 כרכה באה"ר, דושה"ט בזהיהנני
 הענינים ככלוהצלחה

 ומקדם מאזידידם



3ג הלכהדבר

 ו" ע, ושעוג 4~,ם,וו,, יו"יא* ה"~בהי אשרייה

 הנחמד אהובי לכבוד שלום הריםהראו
 תורה מרביץ חו"ש החו"ב ידי"נונעים

 שליט"א וכו' מוה"ר ה"ה נאמנהבמסירות

 לך. הנלוים וכל לך וברכה חייםשפעת

 לנכון קבלתי היקרים אצבעותיךמעשי
 שום קבלתי שלא על קצת התפלאתיוכבר

 עכשיו וגם שכתבתי, מה על ממךתשופה
 ע"ז עכרת לא עוד ואולי בקיצור רקכ'

 לזה. גרמא שהזמן או היטבהדק

 על תמיהתך על להשיב אבואוהעיקר.
 דהא כ"ד כלל בנשמ"א אדם החיידברי
 עקירת משוס בזה אין דברים שמוסיףכמה

 דמהני שמצינו המקומות וככלהקודמים,
 כפירוש כשאמר אלא אינו תוכ"דחזרה

 הוא שהעיקר היכא או העוקריםדיבורים
 כראשונה שאמר ודבריו האחרוניםדבריו
 עכתו"ד. פוגם,אינו

 ראי' מביא הלא בחי"א שםהנה

 עוקר שחוזר במה צ"ל שעכ"חלשיטתו
 וגירושין מקידושין הראשונים,דבריו
 דבריו שעוקר צ"ל עכ"ח ששםובעדות

 אחר מטעם תוכד"ד ל"א ושםהראשונים
 דלולא רואים מזה אבל שם,שמביא
 גם אומרים היינו שם המובאיםהטעמים

 דיבוריו דעוקר ועכ"ח תוכד"דכזה
 ראייתו וממילא היטב עיי"שהראשונים

 הראשונים, דיבורים שעוקר זהליסוד
 שאין זו להנחה כא שכבר כיוןיממילא
 תוכד"ד אומרים ובכולם הדברים ביןלחלק
 בשם שם ומהביא מה גם א"שממילא

 בזה. היטב ודו"קהרשב"א

 אה"נ יו"ט, המעדני בדבריומש"כ
 ומכח מהני כד"ר אחר שאפילו סוברשהוא
 אינו מ"מ בקלקלה, רוצה שאינו דעתגילוי
 לחזרה מזה ראי' להביא לדברינופירכא
 רק ולא חזרה מדין שהוא היכאתוכד"ד

 כש"כ הוא דעכ"פ כיון דעת, גילוימדין
 לזמר שיש בודאי תוכר"ד שהואדהיכא
 הראשונים דבריו שעוקר מכח הןשמהני
 עוד מסייע וזה דעת, גילוי מכחוהן

 רוצה 'כאינו דעתו שמגלד דכיוןלתוכד"ד
 דכריו ועוקר גמורה חזרה הויבקלקלה

הראשונים.
 אצלי הי' העבר עש"ק ביוםוהנה
 בהיותו כנהוג לביקור שליט"א וכו'הרה"ג
 בשמך לי ואמר כרץ, נבני כאןשדבת

 לו, ונכתבתי דברי שראית לושאמרת
 מה כלום מזה כ' שלא לי הי' פליאהוע"כ

 לי לכתוב ממך אבקש וע"כ אתו,שדברת
 כי ע"ז, ותגובתו שדיברת הענין אתבדיוק
 יצא שלא לי אמר פא"פ כאן נדברנוכאשר
 מכח תשובה לי לכתוב אופן כשוםלו

 )צילום( קאפי' אצלי השאיר רקטרדרתיד,
 שגס וכו' להרב בזה להשיב כ' שככרממה
 אבקש ולכן דבריו, על לעורר לו כ'הוא
 מכתבים, בקשרי פעם עוד לעמודמכם
 א' יסוד איזה על פירכא יש שאםכיון

 כתוב לראותה הנני שמוכרח הרימדבריי
 אותה. לבררכדי

 מדובר הי' שכבר עכשיו שמעתיגס
 ואמרו זה בענין מופלגים ת"ח הרבהבין

 קנייכסקי חיים מוה"ר הגדולשהגאון
 דמהני ברור דבר שזה אמרשליט"א
 לחזור. יא"צתוכד"ד

 שבזמן להעיר שכ' יצחק השיחובדבר
 ידוע הנה בנוי, מזבה היה לאהרמב"ם
 בזה"ז להקריב אפשר אם האחרוניםמחלוקת
 להיות יכול המתירים דלפי לעיין ישוא"כ

 וצ"ע. דבריו, קאי וע"ז לבנות,שאפסר
 וכו'. כהנים בברכת מכתביואסיים
 ידו"ש לנצח ואודככמ עוז ידידכםכ"ד

 הימיםכל
 כ"ץ אלי'הק'



 ישראלאורנד

 רובין ישראלברב
 יארק הוא באלבנייב

 ועיד פסה, של הגדה על לספר מרבהמת"ס

 תורה דברי הרהור על התורהברכת
 הגר"א של קושיותיוא.

 ג(, ס"ק מז סי' )או"ח פסקהמחבר

 הרהור. על התורה כרכת מברכיםשאין

 סימן מותך שזה הגך"א,והקשה
 תורה, דברי כתיבת על שמברךשלאחריי,

 ? הדהוד אלאשאינו

 על הדא שהברכה הגך.'א, הקשהעוד
 גם תורה תלמוד מקיים והרי המצוה,קידם

 וזהו בז', 'והגית שנאמרבהרהור,
 ומסיק ? לבי' 'הגיון שכתוב: כמובמחשבה,
 הרהור. על גם לברךלהלכה,

 אריה השאגת של תירוצוב.

 שאף מיישב, כד( ,סי' אריהיהשאגת
 )ואפילי דמי כדיכוך שהרתוך רסובריבלפי

 בהרהור(, תורה מלמוך מצות מקייםאם
 מן שלכדית מפני ההרהוך, על מברךאינו

 קייאה שצריך אקרא', ה' שב 'כי ;הפסוק
 דוקא.בפה

 השאג"א על שהקשו מה על נוסףאבל
 פירש רשיי אבל להאבודרהם, רק)שזהו
 הברכה אמירת על הוא אקרא' ה'ש'שם
 שברכה סוברים יש הרי הלימוד(,ילא

 וגס אסמכתא. וקרא מדרבנן הואהתורה
 יהא למה בזה, הטעם מהו ?הבין,צריך
 ? מדיבור חלוקהרהור

 דבר על אלא מברכים איןג.
 ומזומן המוכןהמסריים,

 פי על הגר"א, קושיית ליישבונראה
 יק שמברכים רו(, )סי' ברכות בדיןהכלל

 או הפרי וששאוחז בידו, מזומנתכשהמצוה
 לעשותה. לפניו ומוכן כידו המצוהחפ-ן
 ושאר לולב נטילת לענין התוס' כתבווכך
 בידו מזומנת המצוה שאין שעה 'כל :מצות

 לט. )סוכה לברך' כלי מסתבר לאלעשות,
 של בידו אין ההרהור, והנה עובר(.ד"ה
 כדיבור ששולט כמו ננה לשבוטהאדם

 תמיד, ממוטטת שהמחשבהימעשה,
 קב:(, )זבחים שאני' 'לאונסווכמארז"ל:

 זמן וכל יאיננו'. בו עיניך 'התעיףיכמ"ש:
 נחשב אינו העולס, לאויר הדכד יצאשפא
 'דברי בפסוק: נרמז וזה המסויים.כרבך
 מללו' כרוך שפתי דד;ת לכי, אמריישר

 מבוררין הדיבור שאותיוק ג( לג,)איוב
 הלב. מאותיותיוהר

 שייך המצוות שברכת להלכה, הואוכן
 פסוקי ברכות כמו מסויים, בדבררק

 מזמורי פי על קבועה שנוסחתהדזמרה,
 על שמע קריאת ברכות וכןההילים,
 את לקרוא או בתורה, הקבועותהפרשיות
 תהילים בפרקי קבועה שנוסחתהההלי,

 שצריך המגילה, קריאה אומיוחדים,
 מילה. אף לחסר מבלי הכתב מןלקריא
 הרהור. על התורה ב:-כה לכרך איןולכן

 של ענין איזה ברעיונו לחשובכשמתחיל



נו הלכהדבר

 לגמר כשמוכן רק היא שהברכהחידוש,
 בפועל. תורהדברי

 הגר"א של שיטתוד.

 שצריך הגר"א שדעת לנמר, ישואולי
 לבני רק שייך תורה הרהורי עללברך
 הגר"א כגון לאומרם, הדברים ויפיםעליה,

 כרצונם, בתורה להרהר שיכלווחביריו,
 בקופסא, כמונח אצלם מוכןשתורתם
 ש'מיושרים נגדך' יישירו 'עפעפיךכמדריגת

 אבל יח:(, )מגילה מאיר' רבי אצלהם
 הרוב על והתורה דא, סביל מוחא כללאו

 )שבת אחד בחסיד מעשה מצינו וכןתדבר.
 ונצטער בשבת, שדהו לגדור שהרהרקנ:(
 שלא שאף מלגודרה, ונמנע עצמו שקנםעד
 חסיד, לאותו לו היה הרהור, אלאהיה

 במחשבותיו.לשלוט

 כרשותם לבם אין אדם, בני רובאבל
 כמארז"ל: וכעין כמהשבותם,לשלוט
 בכל מהם ניצול אדם אין דברים'שלשה
 אף ולכן, קסד:(. )ב"ב עבירה' הרהוךיום
 בהרהור גם התורה לימוד מצות מקייםש

 בתורה ההרהור אין ברכה, לענין אבללבד,
 בפועל. ומזומן המסויים דברנקרא

 הרס שו"ע שיטתה.

 על לברך שאין פסק הרב בשו"עוהנה
 התלויות מצוות כל 'כמו תורה,הרהור
 בהרהור' חובתו ידי יוצא שאינובדיבור

 )פרק בתניא כתב וכן הי"ב(. פ"ב)ת"ת
 וקריאת תורה תלמוד במצות 'ואףלז(:
 שאינם אף בהן, וכיוצא ותפלהשמע

 לאו דהרהור לן גשמיית...קיימאבעשייה
 שיוציא עד חובתו יוצא ואינו דמי,כדיבור

 'על הברכה: לשון וכפשטותבשפתיו'.

 תורתך דברי ...את נא תורה...והערבדברי
 עמך'. כל ובפי צאצאינו, ובפיבפינו

 מצות מקיים בעיון כשלומדו.
 בהרהור התורהלימוד

 הדב שו"ע טעם לפרעו איןוהנה
 בספר שכתבו )כמו מצוה בה איןשהרהור
 זה(, בענין קונטרסים ועוד יקריםמגדים

 התניא בעל דברי מצינו מפורששהרי
 מצוה שהעיון מקומות, בכמהוהשו"ע
 מעלה 'וזאת לשונו: וזה נפלא, ויחודגדולה
 במצות אשר קץ לאין ונפלאה גדולהיתירה
 המצות כל על והשגתה התורהידיעת

 התלויות מצוות על ואפילומעשיות.
 תודה תלמוד מצות על ואפילובדיבור,
 כתב: וכן פ"ה(. )תניא כו'שבדיבור
 שבמוח, תורה בדברי וההרהור'המחשבה

 שבפה...כולם תורה שבדברי הדיבורוכח
 העליון...כי ברצון גמור ביחודמיוחדים
 עצמה הלכה הדבר הוא הוא העליוןיצון

 וכן כג(. פרק )תניא בה' ומדברשמהרהר
 כמ"ש בתורה העיון במצות 'רקכתב:
 כדי והוא דוקא בהרהור תלוי כו' בווהגית

 בבחינת בתורה אותה ולקשר הנפשלהעלות
 ע' ענינים הזקן, אדמו"ר )מאמריהעלאה'

רכה(.

 עיון' בשעת כן אםז.'אלא

 הלכות הרב בשו"ע מפורש זהודבר
 להזהר 'צריך הי"ב(: )פ"ב תורהתלמוד
 מה כל לאזניו ולהשמיע כשפתיולהוציא
 אם אלא ותלמוד, משנה במקרא ביןשלומד

 דבר'... מתוך דבר להבין עיון בשעתכן

 לו ואפשר לבד, בהרהור שלומד מה'וכל
 הרי חובתו'. יצא לא בשפתיו,להוציא
 למצוה, נחשב ההרהור שגםששיטת
 להוציא אז לו שקשה כיון בעיון,כשלומד



 ישראיאורנו

 מפרש וכן והתעמקותו. עיונו מפניכשפתיו
 ח"א בש"ס וכיאורים )חידושיםרבינו
 מצות שמקיים יח(, סי' התשובהמצדת
 ברכת נוסח וכפשטות כמחשבה.לימנך
 להבין בינה בלבנו 'ותן שמע:קריאת

 של ענין שום מזכירים ואיןולהשכיל',
 מצות שמקיים שאף הרי, בפה.דיבור
 מקום מכל בהרהור, כשלומד בויהגית
 הטעם לומר צריך כרחך ועל מברך,אינו
 דבר על מברכים שאין שביארנו, כמובזה

 שרוצה אחד ראיתי )עוד מסויים.שאינו
 מצות שמקיים שאף הגך"א, קושייתלתרץ
 'דברי הברכה לשון אין מקום מכילימוד,
 היא בדותא אבל להרהור. מתאיםתורה'

 כזה, לעוון חכמים תיקנו למה הזהריזו,
 המצוה. מהות נדע הברכה מנוסחוהלא
 שסני שכהב, אחד בספר ראייני-עוד

 הם השחר בברכות שאומרים התורהכדכות
 דיבור בלימוד: האופנים שניכנגד

 . (יהרהור

 אליעזר מגדנות בספר ראיתישוב
 לשון הרי שהקשה, אליעזר דמשקישו"ת
 סוקר דיבור, שפירושי א( )יהושע.בפיך'

 ומתרץ מחשבה? שפירושו 'יהגיה',לשון
 הראוי הרהור שיהא הוא הפסוקשכוינת
 לענין תם רבינו תירוץ כעין )וזהולדיבור
 זה והרי כ:((, )כתובות בכהב עדותהגדת
 שביארנו.כמו

 שהם תורה הרהורי ישח.
 לגריעותא וישלמעליותא,

 להשתדל צריך מצב שככל הואיתענין
 ומועיל טוב הייתר צד על תויהללמוד
 אופן. באותולהצליח

 מתוך רבר להבין לעיון, כשלומדולכן
 לעצמו להתעמק יותר מוטבדבר,

 טוב לגירסא, כשלומד אבלבמחשבתו.
 שיתבררו כדי בדיבורו להוציאויותר

 יהיה זה ידי ועל הדברים, יותרויתלבנו
 בזכרונו. היטבמונח

 לעיוני והא למיגרסהא
 )ח"ב התניא על ביאורים לקוטיובספר

 מצות בין זה, בענין רבינו מחלק מג(ע'
 בם', לדבר בניכם את אותם'ולמדתם

 מצוות ב' אלו שאין בו'. 'והגיתלמצות
 שקיום אופנו. על דבר דבר אלאנפרדות,
 האופנים בשני תלויה תורה תלמודמצות
 למיגרס. ולימוד ב( לעיון, לימוד א(של:
 בשני ההרהור על לברך צריך אין זהילפי

 יותר טוב לעיון, כשלומד א( אלו:אופנים
 יפסיק ולא במחטבותיו,שיתעמק
 זה, במצב אבל בשפהיו. להוציאמדביקוהו

 עליו. לברך שיוכל המסויים דבראינו
 כספר שקורא פירושו אין זהש'הרהור'
 חזרה או כשפתיו, להוציא בלי לבדבעינים
 פה כעל כצורתם גמרא או המשנהאותיות

 מפני מברך אינו שאז לבד,במחורבה
 'הרהוי' כוונת אלא המצוה, מקייםשאינו
 דבר' מתוך דבך 'להכין שמעייןהוא

 במחשבתו. העולה חדווה וטריאכשקלא
 דבר קורא שהוא אף לגירסא, ובלימודב(

 בשפתיי, מוציא אינו אם אבלהמסויים,
 מברך אינו ולכן כראוי, המצוה מקייםאינו
 כזה. הרהורעל

 אר המחשכה עיקר: מהם איזהט.
הדיבור?

 מצוח שמקיים מודים שהכל אףוהנה
 פנים כל )על בהרהור תורהתלמוד
 סגנוניהם מחילוק אבל בעיון(,כשלומד
 נראה הרב, ושו"ע הגר"א שלוהדגשתם

 )וכעין שיטותיהם בין עיקרי חילוקשיש



נז הלכהדבר

 דלא בלאו והראב"ד הרמב"םמחלוקת
 לענין והב"י הרמב"ם ומחלוקתתחמוד,
 92(: הערה 591 ע' חל"ה )לקו"שתפלה

 מצות קיום שעיקר י"ל, הגר"אשלשיטת
 שבתורה והדיבור במחשבה, הוא'והגית'
 להשמיע שיוכל כדי וסיוע הכשר אלאאינו

 זה הרי לעצמו, וגם לאחר,מחשבותיו
 לשיטת אבל ישכח. שלא לזכרון,מועיל
 הוא התורה לימוד מצות עיקר הרב,שו"ע
 הגוף את לברר בדיבור, מחשבותיושיוציא
 ומצבים אופנים מאותם חוץ הבהמית,ונפש
 בתניא )כמבואר אפשר', 'אינו בגדרשהם

 יומתק הרב, שו"ע לשיטת והנהפל"ח(.
 שאין כלל יש שבאמת שביארנו, מהיותר

 שבלב, דברים שעיקרם מצוות עלמברכים
 הוא תורה תלמוד מצות שעיקר כיוןאבל

 מתאימה התורה ברכת גם הריבדיבור,
 שכעין הברכות, שאר כל שללהכלל

 מצוה על מברכים שאין תיקנו,דאורייתא
 שבלב, דבריםשעיקרה

 ביטול לענין בספרים שמבוארוכמו
 התפילה, מצות התשובה, מצותחמץ,
 עליהם מברכים שאין וכו', יצי"מ,סיפור
 במחשכה. רק שעיקרמפני

 וידום' בדד 'ישב ענין ביאורי.

 מהא לזה דאיה להביא ישולענ"ד,
 בתורה, ועוסק שיושב אחד 'אפילודתנן:
 בדד ישב שנאמר שכר, לו קובעהקב"ה
 מ"ב(. פ"נ )אבותוידום'

 משנתינו 'מתירה' איך קשה,ולכאורה
 פירושו 'ידום' הרי בלחש, כזהלימוד
 וכמו כשפתיו, מוציא שאינודממה,
 ? אהרן' 'וידום :שכתוב

 'ההוא מארז"ל: סותר זה הריועוד,
 בטשא בלחישא, גריס דהוהתלמידא
 בכל ערוכה אם ושמורה, בכל ערוכהביה...

 הם 'חיים ש גג.( )עירוביןמשתמרת'
 דוקא'. בפה למוציאיהםלמוצאיהם,

 זו שמשנה לפרש, צריך כרחךועל
 שכשהאדם בעיון, שלומד באופןעוסקת
 בהרהור, גם חובתו ידי יוצא בעיון,לומד

 שלומד כמי מיירי דעירוביןוהגמרא
 .לגירסא

 )פרק התניא בספר ראייתו יובןובזה
 כשלומד גם עוסקת זו שמשנהלה(

 הנה בדיבור, גם שם שמוסיף וזהבמחשבה.
 : המשנה של מרישא היא הראיהבפשטות

 בתורה'. ועוסקין שיועובין'שנים

 כתיבת על לברך צריך למהיא.
 תורהדברי

 להסביר נראה שביארנו, מה לפיוהנה
 המחבר פסק על השניה הגר"א הקושייתגם

 ברכת לברך שצריך ג', סעיףכשו"ע
 והלא תורה. דברי כתיבת לפניהתורה
 מצינו היכן וכי ? הרהור אלא אינוהכתיבה
 ? כדיבור חשובהטהכתיבה

 ליישב טורח השולחן הערוךוהנה
 שזהו שאני, 'כתיבה לשונו: וזה זו,קושיא
 תורה כמלמד התורה...הוי קיוםעיקר

 על היא התורה קיום עיקר שהרילרכים,
 נשתכחה כבר כתיבה ואלמלי כתיבה,ידי
 נלע"ד וכן לברך, מישראל...וחייכתורה
 דדוקא הוא 'פשוט : וממשיך לדינא'.עיקר
 המעתיק סופר אבל לימודו, דרךבכותב
 זה שאין לברך, צריך תורה...איןדכרי
 כלל'.לימוד



 ישראלאורנח

 זכות בשביל זו ברכה תיקנוהאם
 כרכים?לימוד

 מצד שאם מובן, אינו זה טעםאבל
 שאינו השלחן הערוך כתב הריההרהור,
 תורה הלימוד כח מפני ואם לברך,צריך
 המעתיק, סופר גם יברך לא למהלרבים,
 ממצדיקי הוא המעתיק סופר הריואדרבא.
 ספרים הכותב 'זה כמארז"ל: הרבים,ומזכי

 ועודי ? נ.( )כחוכות לאחריס'ומשאילן
 זכות מפני הוא שמברכים הטעםשאם

 שכל חזה, שכיים נאמר האםהרבים,
 הנה הדפוס כמכונת נדפסיםהספרים
 המכונה ומפעיל הכפתור על היוחץהמדפיס
 כורך או תורה, קובצי אלפי ממנוונפלטים
 ברכה לברך להזהר יצטרכו האםספרים.
 ? עבודתם לפניהתורה

 תורה, שניהנה כזמן מתחילה,ואדרבא,
 רשאי אינו פה שבעל 'דבריםהרי

 לזמר שחידשו לומר אפשר והאםלכותכן',
 פה שבע? תורה כתיבת על ההורהכרכת
 רבי כימי תורה, מתן מזמן שנך אלףאחר
 ? הנשיאיהודה

 חתם בשו"ת שדן מה לפיובפרט
 הבשיא יהורה רבי של תקנתו אםסופר,
 יעשות 'עה מפני פה שבעל תורהלכתוב
 או לכהחילה. גם היתה תודתיך' הפרולה'
 ולסוף, הדוחק. מפני בדיעבד, רקהיא
 למכילתא )בסוגריים( השולחן התריךמציין
 יתרו חוקנך אני יהרו 'ויאמר יקרי:פישק
 מדבר יהרו אם קשה, שלכאורה א?יך',בא
 צריך ולכן בפניי? כבר עומד הריהועמו,
 הוא שכתיבה הרי איגרת, לו ששיחלמרש

 לקמן )אבל 'ויאמר' נאמר שהריכאמירה,
 כדיבור(. אינו שכמיכהנבאר,

 ברורה המשנה של תירוציויב.
 דעת ליישב כתב ברורה המשנהוהנה
 ימלט שלא מפני לברך שצריךהמחבר,
 כשכותב. תיבות איזו בזופתיו יוציאשלא
 )ר"ה להגיה' 'בקורא שמצינו: דרך עלוזהו
 גם בקול לקרוא הוא הקורא שדרךכז:(,

 ראיית מהו קשה, זה לפי אכלכשמגיה.
 שאפילו גט, המביא שליח לעניןהגמרא
 בפני לומר הוא יכול קולמוסא קןשמע
 וסופר בבית 'הוא של מברייתאנכתב,
 ו.(, )גיטין ליה?' חזי קא לא האבעליה,
 הסופר של קולו ששמע לומר ישהרי
 גט כתיבת כין לחלק יש אולי )אבל ?קורא

 שיטת כן ליישב קשה וגם ספר(.לכתיבת
 מספר כשפתיו שיוציא שמציעהט"ז,
 נפשך, ממה והרי לברך, שיוכל כדימילים
 ימלט לא שממילא הוא המציאותאם

 יצטרך למה כן אם בשפתיו, מלהשיוציא
 כתיבה האם מילים? מספר להוציאלכוון
 כרירה המשנה כתב עוד ? כמעשההוא

 על שמברך שהטעם הלבוש(, )בשםליישב
 יותר חיבובה שכתיבה הוא,הכתיבה
 קשה, אבל מעשה. כה שיש מפנימהרהור,
 לענין כלל שייכת התורה ברכת איןשהרי
 והרי לימוד, של ענין היא אלא מעשה,של
 ברכת לכרך צריך שאין להלכה, הואכן

 מהמצוות איזה של העשייה לפניהתורה
שיהיה.

 כדיבור אינו כתיבה להלכהיג.

 הרי כדיבור, כתיבה שנחשיבולענין
 כדיכור, חשובה כחיכה איןלהסכה
 ולא 'מפיהם עדות: הגדת לעניןואדרבא,

 כתבם'.מפי

 עט סי' )חו"מ סופר שהחתם אףוהנה
 העדים שאם הריטב"א, בשם מביאבסופו(



נט הלכהיבר

 אז דין כבית בעצמם הכתב אתמוסרים
 כתבם,מועיל

 אינה שכתיבה קי"ל להלכה,אבל
 איגר עקיבא הרבי בנה והאריךכדיבור,
 ביהודה הנודע יכן כט-לב(, סי')שו"ת
 ספירת יוצא שאינו ל(, סי, הנ"מ)קמא
 תפט, )סי' יוסף ובברכי בכתיבה,העומר
 המחבר דברי הניח ברכה( מחזיקוראה
 )נדרים הרמכ"ם נוסחאות שני וראהבצ"ע.
 הפרדס )ספר רש"י כתב וכן הי"ח(.פ"ו

 לחבירו, ידבר שלא שנשבע שמילקוטים(,
 כשפתים', ד'לבטא מכתב, לו לכתובמותר
 כתיב. מפיו' היוצאו'ככל

 סי' שו"ת )יו"ד צדק הצמח פסקוכן

 לענין כדיבור אינו שכתיבה קעת(,ק;ז.
 תופס, שאינו ככתב, נשבע או שנדרמי
 דוקא. בשפתים שיבטא צריךאלא

 תמוה, כדבר זה נראה שלכאורהואף

 כתיבה תגרע למה מסתברא, איפכאשהרי
 בלבד, שפתיו עקימת אלא שאינהמדיבור,
 או כמעשה נחשב אם בגמרא בהשנחלקו

 דבר וגם ממש מעשה הוי כתיבה והרילא,
 ייחודה שעיקר הוא, והעניןהמתקיים?
 שאר על התורה לימוד מצות שלומעלתה
 דוקא היא שקשורה כזה דוקא הואהמצוות
 מעשית, מצוה ואינה ודיבור,במחשכה
 ספר כתיבת של אחרת מצוה לנו ישיאכן
 ענינה שאין הזאת' השירה את 'כתבותורה:
 בפני מעשית מצוה אלא תורה,לימוד
 .עצמה

 הכתיבה על הדיברר מעלתיד.

 הרי תורה, כשניתנה מתחילהואדרבא,
 ורק לכותבן', רשאי אינו פה שכעל'דברים
 משום לכתוב הותר רבי של בזמנו כךאחר

 הוא הדיבור ומעלת לה'.. לעשותעת
 )שיר בדכרו' יצאה 'נפשי הכתוב:כלשון

 הם חיים הדיבור שאותיותהשירים(,
 עם אחת בבת ומאוחדיםלמוציאיהם,
 נפרד דבר שהוא ממעשה, יותרהמחשבה

 שיש בפועל, מצינו ואכן עצמו.בפני
 ידי על האדם של הרגשיו בביטויחסרון
 המחשבה שאין דיבור, לגביכתיבה

 כמארז"ל: ככתיבה, כשלימותמתבטאת

 )סנהדרין אינשי' כתבי לא דליבא'תווני
 אנא 'אנכי- נאמר: הקב"ה על ורקלה.(.
 זה וכעין קה.(. )שכת יהבית' כתביתנפשי
 שהוא התניא, ספר בהקדמת גםמצינו

 בספר ה' בעבודת עצות שכותב עלכמתנצל
 פנים ישיר תלמידיו עם עוד מדברואינו
 לראיה, שמיעה דומה שאינו פנים,אל

 הספר מתוך הכתב אותיית שראייתכלומר
 היוצאים הדיבורים לשמיעת דומיםאינם
 רבו.מפי

 הוא שההרהור מוכיחההכתיבה
 עליו לברך מסוייםדבר

 מבואר לעיל, שכתבנו מה לפיוהנה
 הכתיבה, ;ל שמברך יוסף הכיתשיטת
 את לכתוב שמתכונן זה,שבשלב

 מסודרים הרהוריו הרי בספר,מחשבותיו
 שכתב וכמו המסויים, כדבר במחשבתוכבר

 לחזור הזהירות גודל בדברהרמב"ם
 מחשכה כל בירור, אחר בירורולנפות,
 כדי הנייר, על שכותבו לפניוהרהור
 בכתיבה שהרי נכונם, על דבריםלהעמיד
 למען המתקיים באופן הדבריםנשארים
 רבים. ימיםיעמדו

 למחלוקת שייך זה אם לעייןויש
 יהושע רבי וכו' אין מה 'מפניהתנאים:



 ישראלאור

 אומר עקיבא רבי בה, שכותב מפניאומר
 סב:(. )ברכות תורה' טעמי בהשמראה

 במחשבה, הרהור בין החילרקטו.
 בספרלקריאה

 מז( )סי' וקציעה מור בשו"תוהנה
 להאבודרהם האגור דברי בין להכריערוצה
 ג' בסעיף המחבר של מקורותיו)שהם

 לברך שלא ד' וסעיף הכתיבה, עלשמברך
 בין שכתבנו, כעין ומחלק הרהור(,על

 שקורא או לבד, במהשכותיוהמהרהר
 מבלי לפניו הערוך ספר מתוךבעיניו
 מטעם זה מסביר אבל כשפתיו.להוציא
 קכע', 'דרך נקרא בספר שהקריאהאחר,

 'ארעי'. דרך רק הוא המהרהראבל

 )תקנ"ד שלמה בחכמת מחלק זהוכעין
 שאסור שאף באב, בתשעה בלימוד ג(ס"ק

 אין ארעי דרך החושב אכל בתורה,להרהר
 רבינו לשון וראה דעתו. להסיחצריך

 כאותיות 'הרהור אחרון: קונטרסכהתחלת
 .נכתובות'

 יברך לא למה עיון, צריך זה דבראכל
 יגרע ולמה ארעי, בדרך תורה לימודעל

 אוכל על גם לברך שצריך הנהנין,מברכות
 אפילו 'הלומד הלא ואדרבא, שהוא?כל
 )אבות כבוד' בו לנהוג צריך אחתאות
 אשנה' לכשאפנה תאמר 'אל ותנן:פ"ו(,

 במשנה ביארנו כבר והרי ע"ב(,)אבות
 כניגוד הזקן, הלל של דעתו שזהושם,
 תורתך 'עשה מדגיש שדיה שמאילדעת
 את גם לנצל שצריך היינו, דוקא,קבע'
 ולמה תורה, ללמוד הארעיים הפנאישעות
 ? ארעי של הדהוד על יברךלא

 הרמ"א של לשונודיוק

 חושב בין שחילקנו למה סמך ישואולי
 בדין סח( )סי' לקמן שרק בספר,לקורא
 מוסיף קריה"ת, בעת בספר לקרואשלא

 משמע, בספר'. כשרואה 'הרהורהרמ"א:
 בלי כשקורא אינו סתם 'הרהור'שכוונת
 במחשבותיו מהרהר אלא הספר, מתוךקול
 קריאה. שום בלילבד,

 מהאחרונים, כמה עוד כחכו)וכן
 הט"ז אבל דיבור. כמו הוי בספרשהמעיין

 צריך הספר מתוך בעיון שהקוראכתב
 ברכת יהיה שלא כדי בפיו מיליםלהוציא
 שלשון לדחות, יש )אבל לבטלה(.התורה
 שחושש דבריו, המשך מפני הואהרמ"א
 ממנו ילמדו ש'לא תקלה, מזה יצאשלא
 רק הוא זה וחשש אותו', כשרואיםהעם

 כספר(. קורא אותוכשרואים

 שלא הרב ושו"ע הט"ז שיטתטז.
 הכתיבה עללברך

 אינו הרב, ושו"ע הט"ז לשיטתאבל
 יש ואולי תורה. דברי כתיבת עלמברך
 שמקיים שאף סברתינו, לפי גם זהליישב
 מקום מכל אבל במחשבתו, בלימודמצוה
 שאינו בדבר ברכה לענין חסרון כאןיש

 מספר המעתיק סופר שבודאי :מסויים
 כשפתיו דברים להוציא צריך איןלספר,
 בדבר שעוסק מאחר לברך, שיוכלכדי

המסויים.

 חידושי לעצמו כותב כשהחכםאבל
 הדבר אין עדיין במחשבתו, לו שעלותורה
 העולם כדרך ממש, לפניו ומוכןגמור
 עוד כך אחר ולכתוב ולשנות,למחוק
 תניינא מהדודא והשמטות,תיקונים
 ולכן לדפוס, שמוסרם לפני וכו'ותליתאה



סא הלכהדבר

 המסויים כדבר נחשב זה בשלב הלימודאין
 שקלא בגדר עדיין הוא אלא ברכה,לענין
 בלבד.וטריא

 דבר הוא שדיבור שאני, דיבוראבל
 לזולתו, מיד הדבר שנשמע מפנימסויים
 לפני כדבריו לדייק האדם צריךולכן

 אדם 'אין שאמרו כעין מפיו,שמוציא
 מה ה.(, )ערכין לבטלה' דבריומוציא
 בידו, אוגדו שהרי בכתיבה, כןשאין

 לפני לעצמו הכתב שישמורשאפשר
 'מצאתי לענין שמצינו וכמו לאחר,שיראנו
 בכתבי מצינו וכן :( ו )שבת סתרים'מגילת

 בגודל ס"א( השם קידוש )מאמרהרמב"ם
 ולנפות ולהזור לנפות שצריךהזהירות
 ראויים שיהיו לפני פעמים אלףדבריו
 .לכתיבה

 ראייתו שסרה לומר, מקום יש זהולפי
 הפסוק על מהמכילתא השולחן הערוךשל

 יתרו ששלה יתרו', חותנך אני'ויאמר
 מקום מכל שליה, ידי על למשהאיגרת
 דבר הכתב הוי שם שהרי 'אמירה',נקרא
 ממנו, שנגמר כיון דיבור, כמומסויים
 דבר גדר לענין רק זהו אבל לאחר,ונמסר

 לדינים בנוגע אבל ברכה, לדיניהמסויים
 עדות, הגדת כמו לעיל, שהבאנואחרים
 עדות אינו דין לבית ששולחים הכתבשגם

 כתב וכן כתבם, מפי ולא מפיהםשנאמר
 דינו אין לאחר שמוסר שבועהשל

 אבל בשפתיים, לבטא לענין נוגעכאמירה,
 המסויים. דברמיקרי

 ניתנו ולא נתקבלו שלא דבריםיו.
ליכתכ

 כמים שצללת אחר גם שלפעמיםועוד,
 צא.(, )ב"ק בידך חרס והעליתאדירים,

 אולי בעיניו, הדברים שנראים אחרשגם

 סייעתא שצריך חידושו, על חביריויחלקו
 רבי התפלל וכן הידושו, שיתקבלדשמיא
 מילתא דאימא רעוא 'יהא מתפלל:אבא

 נחוניא: רבי ותפילת לד.( )ביצהדתתקבל'
 בי וישמחו הלכה בדבר אכשל'שלא
 יוצא שבודאי אף כח.(, )ברכותחבירי'
 ומקבלים עמלים ש'אנו התורה,יגיעת
 שכר' מקבלים ואינם עמלים הםשכר,

 )ברכות המהרש"א לשון וזה כז:(.)ברכות
 מתוך בתורה, ועוסקים שיושבים 'שנים :ו.(

 על ברוב יבואו תורה בדברי ומתןמשא
 בספר מילייהו ליכתב שניתןהאמת,
 אפשר האהד, אבל יתברך, לפניוזכרונות
 ליכתב'. ניתן ולא בלימודויטעה

 בענין לדון יש אולי דמסתפינא,ולולי
 חידושי מתהילים מאימתי חדש, בדברזה

 להחשב אדם של במחשבתו העוליםתורה
 לברך צריך שיהא לענין 'תורה' דבריבגדר

 עצמו זה בדבר נעיין ולמשל,עליהם.
 : בו עסוקיםשאנו

 להרהר להגר"א לו מותר היההאם
 צריך זה 'וכל שכתב זו בשאלהבמחשבתו

 אם המחבר, דברי על בה שמסתפקעיון',
 לפני בבוקר מיד הרהור, על לברךצריך
 ? התורה ברכת הגר"אשבירך

 בחכמה, הוא הרהור גדר האםיה.
 בדעת? אובבינה,

 תורה לדברי נחשב זה האםכלומר,
 לו כשנופל מיד הראשון כרגעממש

 מתחיל כשרק הכמה, דבר איזהבמחשבתו
 )שהוא החכמה בכח במוחו להתנוצץהדבר

 היולי כח אלא שאינו מה'(, 'כחבבחינת
 תורה. בגדר כבר נקרא לבד, מקיףבאופן



 ישראלאורסב

 ממה בזה להעיר יש שכתבנו, מה)ולפי
 שלשיטת א( ס"ק רט )חו"מ הגר"אשכתב

 אבל נודע, שמציאותו דבר הנההרמב"ם
 )נגד המסויים דבר בגדר אינו מהותו,לא
 דידן, בנידון והרי בתראי(, גאונידעת

 השכל של מציאותו הרי החכמהבבחינת
 מהותו(, לא אבלנודע,

 הענין שיתרחב עד להמתין שצריךאו
 ההשגה ורוחב לעומק יותרבפרטיות
 הבינה, כחבמדריגת

 עד בוודאות נגמר הענין שאיןאו
 הדעת במוח בחוזק מחשבתושיתקע

 פיה,. כתניא)וכמכואד

 בדברי 'הרהור' של הגדר מהויט.
 כרכה לעניןתורה

 גדר לפרש יש אולי זה, כלילפי
 שבשו"ע התורה כרכת לענין תורה''הרהור

 ממש מהרהר שהאדם הפירוש שאין מז,סי'

 בצירופי מסודרת בצורה דבריםבמחשבתו
אותיות,

 ענין גילוי לראשית הוא הכוונהאלא
 להתנוצץ הדבר מתחיל כשרקהחידוש,

 צרכו, כל נתברר לא אבלכמחשבתו,

 כתב של כאותיות אצלו מסודר אינוועדיין
 והאחרונים הראשונים דברי דרך עלמוגהים

 של פורחות באותיות אם כישנתקבלו,
 בלבד.מחשבה

 בו יש זה שהרהור כן, נפרש אםוהנה
 כוודאות מגלן ודרגות, בחינות שלבים,כמה
 והט"ז, יוסף הבית של שיטותיהם הםמה

 נתכוונו  מהם ולאיזה הדב, וע"עוהגד"א
 ברור שאין מאחר 'הרהור', נעניןכטפסקו

 'הרהור'. של גדרו מהולנו

 יש ואולי פלוגתא? לאפושיומגלן
 אמר ומר חדא אמר דמר דבריהם,להשוות
 אלקים דברי ואלו ואלו פליגי, ולאחדא,
 הם.חיים

 יד הפושטכל
 )כ-ף כמו שהוא יום כפורים- "יום אומר היי זי"ע מרוזין הק'זקיני

 ין-כ כי והטעם כיפור, מיום במעלה געול פורים כי נמצא פורים,הדמיון(
 שבים, למאינם ובין לשבים בין ופורים פ"ה( יומא )עיין לשבים רקמכפר

 לו. נותנים יד הפושט כל בפוריםכי

 למעלה קימו וקבלו, קימו ז.( )מגילה שאחז"ל מסה להם יצא דזהוי-ל

 קימו כן הבדל, בלי דורש לכל מתנות לתת קבלו למטה למטה, שקבלומה
 ראוי. אינו ובין ראוי בין לכל, לכפרלמעלה

 רנד[ עמ' להלן ]וראה ישראל()גנזי



 וזמניםחגים
 השנה וזמני למועדים הלכותפסקי

א ש פ ש פ א ש ש ש - ש



 ישראלאורסד

 אבערלאנדער חייםהרב
 ישראל שארית דקהלרב

 ווילעדניק ישראל" "אורראה"כ

אס
 יוצאיי

 מצה אכילת יד"ח
 נשים ע"י נעשית שהעריכה בתי-אפיה שלבמצות

 תו"מ שומריםשאינם
 ע"י נעשית המצות שעריכת אפיה בתי ברוב שנהוג מה על המפקפקים שישהיות
 כזיתים הב' מצות יד"ח כזה לצאת יכולים שאין ואומרים תו"מ, שומרים שאינןנשים
 מוה"ר המפו' הרה"ג ממחו' ושמעתי לשמה, שמורה מצה להיות שצריכים הסדרבלילי
 לכרך שא"א לו פסק משה, כאר כעל זצ"ל מדעברצין שהרה"ג שליט"א מיללערפסח
 ע"כ זה, על קורא קול לעשות שרצה לו ואמר כאלו, מצות על מצה אכילת עלברכת

 להקל. בזה העולם סומכין מה על זה, פרק לשנותאמרתי

 עשיית או לשמה מחימרץשימור
 לשמההמצה

 שאוכלים המצות היינו מצוה, מצתהנה
 "בערב מצות לקיים כדי הסדר, לילותבשתי
 מצוה, לשם שמירה צריכין מצות",תאכלו

 יוצאין אין דלרב :ן לח ]דף בפסחיםכדדרשינן
 דכתיב תודה, חלות ע"י מצה אכילתיך"ח

 לשם המשתמרת מצה המצות, אתישמרתם
 אלא מצה לשם משתמרת שאינו זו יצתהמצה,
 באים בבהל"כ ]ועי' בה יוצא ואינו זבח,לשם

 הפוסקים מחלוקת דאיכא לשין אין בד"הת"ס
 אסמכתא רק דהוי או מה"ת, הוא זה פסולאי

 עיי"ש[.בעלמא

 לדון, יש מצוה לשם שימור דצריכיןובהא
 צריכה המצה עשיית פעולת שכל הכוונהאי

 די ולא מצוה, מצות לשם בכוונהלהיות
 או מצוה, לשם מחימוץ הסימורכפעולת
 ורק לשמה, כלל א"צ המצה עשייתדבפעולת
 צריכה המצה עשיית כשעת מהימרןהשימור
 מחלוקת בזה ומצינו מצוה, לשםלהיות

 שנבאר. וכפיהראשונים,

 גאון האי רב בשם הביא ת"ס בסי'הטור
 דמצה צג:[ עמוד ח"ב גיאות כרי"ץוהובא
 כתיקונה, שימור ע"י ישראל כפני עו"גשאפה
 בשם מביא והב"י לאכלה, לישראלמותר

 יוצא, דאינו וס"ל שחולק הרשב"אתשובות
 ע"י יוצא אינו לשמה, כעינן דבמצהדכיון
 ומזהירו גביו על עומד שישראל אע"געכו"ם,
 עושה העכו"ם שאין לפי מצה. לשםשיכוין
 הישראל של דעתו על ולא עצמו, לדעתאלא
 ]דף המביא כפרק גיטין במס' וכמבוארוכו',
 עומד שישראל אע"פ גט, הכותב דנכריכג.[
 עביד, דנפשיה לדעתא דנכרי פסולה,ע"ג,
 . "שעיי

 שמצינו כמו הוא מחלוקתם דביאורונראה
 לפני דנתי ואני וז"ל: שכ' מ.[ ]דףבריטב"א

 עומד ישראל אפי' דוודאי ז"ל הרא"המורי
 לשמה דבעינן היכא רכל בהכי, סגי לאע"ג
 בישראל סגי ולא עביד, דנפשיה אדעתאגוי

 מורי אכל וכו', גט גבי כדאמרינן ע"געומד
 עומד בישראל דסגי להקל כזה דן היההרא"ה
 רק מצוה, לשם עשייה כעי' דלא גביו,על

 את ושמרתם כ' דהכי מצה, לשםשימור



סה וזמניםחגים

 למעשה ולא להלכה מו"ר דן הי' כךהמצות,
 האי רב מחלוקת ג"כ הוא רזה ונ"לעיי"ש.
 כהרא"ה, סובר גאון האי דרכ והרשכ"א,גאון

 מצה לשם יהיה מחימתן דהשימור הואההעיקר
 כשישראל וע"כ המצה, עשיית פעולת עלולא
 כשירה, מצה, לשם מחימוץ ושומרה ע"געומד

 עכו"ם, ע"י הי' המצה עשיית שפעולתאעפ"י

 שעשיית הוא דהעיקר סובר הרשב"אמשא"כ
 עכו"ם. ע"י פסול וע"כ לשמה, תהיההמצה
 שי' ג"כ שביאר ת"ס( )סי' שלוס בנהרועי'
 רש"י מלשונות לברר והאריך כן, גאון האירב

 גאון האי כרב סוכרים שג"כ והרמב"םוהרי"ף
 ולא לשמה יהיה השימור שפעולת הואדהעיקר
 הרב בשו"ע ביאר וכן עיי"ש, המצהעשיית
 מחלוקתם. סברת א' סי' ת"סבסי'

 אפי' גאון, האי הרב לשיטתולפי"ז
 שיעשה כלל לנכרי מזהיר אינוכשישראל

 הנכרי, דעת דא"צ מהני, ג"כ מצה לשםהנכרי
 ובמשנ"ב מהני, המשמרו הישראל דעתאלא
 ויש כ' ג' ס"ק ת"ססי'

 מקיליי
 העיסה בלש

 שיכוונו ומזהירן עע"ג כשישראל עכו"םע"י
 דישראל אדעתא דאמרינן מצה לשםכעשייתו
 דזה ד'( )ס"ק בשעה"צ ע"ז ומצייןקעביד,
 שה מביא ואח"כ כחן האי רב שיטתהוא

 דלשיטת ה'( )ס"ק כשעה"צ וכ' הנ"ל,הרא"ה
 יזהירן ע"ג העומד שהישראל אפר א"צהרא"ה
 הישראל כוונת מהני אלא מצה, לשםלעשותו
 צע"ג, ודבריו עיי"ש. מצה לשם שםהעומד

 שום ראין יראה גאון האי רב בדברידהמעיין
 לנכרי מזהיר דישראל דמיירי בדבריורמז

 גאון האי רב שיטת אלא מצה, לשםשיעשהו
 מכוין הנכרי אין דאפי' כהרא"ה ג"כהוא

 שם העומד שישראל כיון כשירה,לשמה
 הנ"ל. הרב בשו"ע וכמבואר לשמה,משמרה

 בישראל דהאוסרים שכתבנו דמהודע
 להיות צריך המצות דעשיית סובריםעע"ג
 דהשמירה רק מבואר כפסוק ולכאורהלשמה,
 העשיה, כלל מוזכר ואין לשמה, להיותצריכה
 בזה, קכ"ח( סי' )חאו"ח חת"מ בשו"תעיין

 משנתן מחימרן דהשימור דכיון מדבריוומורם

 הזמן כל בבצק התעסקות ע"י הוא עליומים
 ע"י נעשית מחימוץ השימור א"ככדינו,
 לא המתעסק ואם בהעיסה, והמתעסקהמגבל
 שם, שעומד שומר שקד שוא אז כדינו,ישמור
 מחדש ע"כ לשמה, לעשותו צריך המתעסקע"כ

 ישראל אם נכרי ע"י מותר דקצירההחת"ס
 לא דעדיין דכיון לשמה, ומשמרה שםעומד
 מחימום השמירה א"כ למיס, החיטיןנתקרב
 יכול וזה ממק"א, חמין במקרה יבוא שלאהיא

 כשירה ולכן שם, העומד הישראל ע"ילעשותו
 בשו"ת וכ"ה עיי"ש, לשמה מכוין הואאם

 דלפי"ז וכ' רל"ד(, סי' )או"ח שיקמהר"מ
 עומד כשישראל עכו"ם ע"י כשירה ג"כטחינה
 בסי' הרב השו"ע מדברי יוצא וכן עיי"ש,שם
 לקמן. לשונו והעתקתי ט"ו, סעי'כ"ג

 ודנה כד"ר י' )מצוה חינוך במנחתועיין
 דלמה שהקשה אחרת, סברא בזה שכתבמכל(
 נכרי ע"י עיסה בלש לאסור הפוסקיםכתבו
 הא מחמץ, ומשמרה שם עומד שישראלאעפ"י
 ועי' ישראל, ע"י לשמה מחמץ השימורנעשה
 לענין ע"א( כ' )דף בחגיגה שמבואר מהעפ"י

 תכירו, שכיד מה משמר אדם שאיןטומאה,
 להיות יכולה השמירה אין כאן כמו"כא"כ
 שם( )חגיגה במאירי ועי' עיי"ש. הישראלע"י
 להניח שלא מפרשים קצת למדו שמכאןשכ'
 אף כפסח מצוה מצת של עיסה ללושנכרית

 תבירו, שביד מה שימור שאין עע"ג,שישראל

 מצה דומה שאינו דבריהם דחהוהמאירי
 לעשות הישראל יכול ושפירלטומאה,
 עיי"ש.השמירה,

 עכו"ם ע"י מצותעריכת

 ע"י להיות צריכה ג"כ המצות עריכתהנה
 בשם ת"ס סי' כריש המנ"א וכמוש"כישראל
 בלישה לא עכו"ם יסייע ואל וז"ל:מהרי"ו
 ע"ז מנ"א וכ' כאפיה, ולא בעריכהולא

 דמיוחדות מלאכות ג' אלו דווקאדמשמע
 ניקוב אבל דפסחים, פ"נ במתני' כדאיתאלפת,

 כ' כמהרי"ל אכל קפידא, אין המצותשמנקבין

 מצוה לשם שימור דבעי' אסור תיקוניםדבל



 ישראלאורסו

 הרב ובשו"ע א', ס"ק במשנ"ב וכ"העכ"ל,
 א'.סעי'

 קכ"א( סי' )ח"א מהרש"ם בשו"תומצאתי

 שאינו ישראל ע"י מצה עירכת לגבישדן
 הלש זה ואם וז"ל: שכתב ומצוות, תורהשומר
 המצה ומגלגל והמעריך כשר ישראל היךבאגן
 נילש שכבר דכעור פשיטא ש"ק, מחללהיה

 תמוהים, דבריו ולכאורה עכ"ל, וכו'לשמה
 הלישה דכין מבואר הנ"ל הפוסקים בכלדהלא
 הוא והאיך עכו"ם, ע"י פסול העריכהוכין
 ע"י היה הלישה אם עכו"ם בעריכתמתיר
 קשה ותו לשמה. נילש שכבר מטעםישראל
 תשובת המהרש"ם הביא תורה דעתדבספרו
 דדווקא דסובר תקפ"א(, סי' )ח"אהאדב-ז
 וצריך לחימוץ לחוש יש ולישה עריכהטחתה
 רק דהוא באסייני משא"כ לשמה,לעשותו
 חימוץ, חשש בה ואין מהתנור והוצאההכנסה
 שם ומביא עכו"ם, ע"י ומוהר לשמהא"צ
 הגמ' שם שאמר מה רעל מ.( )דף רש"ידברי

 רש"י פי' ואילך מאפייה שימור ליהיליעבד
 וקיטוף עריכתה כגון לאפייה שתקנהדהיינו
 הרשב"א דמש"כ הרדכ-ז ומסייכ יכו',שלה
 חיבור משום היינו ישראל ע"י צ"ל אפייהדגם

 וישראל עכו"ם אפה אם בדיעבד, אבלמצוה,
 דבריו על שם מפקפק והמהרש"ס כשר,צוע"ג
 לשמה וצריך חימום חשש יש כאפייהדאף

 בוודאי הקיטוף וכמו-כ בעריכה עכ"פעיי"ש,
 והאיך עוע"ג, שישראל אף עכו"ם ע-ידפסול
 עכו"ם. ע"י עריכה המהרש"ם כאןמכשיר

 קכ"ט( סי' )ח"ד במהרש-ס מצאתיאמנם
 ע"י המצות לעריכת המאשין בעסק יז"ל:שכ'
 מה זולת אדם מעשה בו ואין העל;קטריכח

 המאשין הולך וממילא בבוקר המסגרשפותח
 זולת כני"א מעשה בו ואין עבודתוועובד

 המאשין לתוך שנותן ומה הלישהההתחלה
 לדינא וכ' וכו', עריכה של ולמאשיןהלישה
 מצה, מצות לשם יוצאים אין דבנ"דנראה

 להמקילין וגם אדם, מעשה שוס דליכאכיון
 אדם ע"י נעשית דההתחלה משוםבמאשינן
 שגס ת"ד אכל האדם, כח הכלומיחשב

 דהיינו המונע שמסיר אלא בו איןההתחלה
 מעשה מיחשב לא זה הרי המסגרתפתיחת
 לצדד יש ולתקן, למחות א"א אם ומ"מוכו',
 הכא מ"מ קאי, לשמה לאו סתמא דמצהדאף

 ועושהו אדם, ע"י הלישה תחילתשעושה
 וכל הוואלצין לתוך העיסה מניח והואלשמה
 בכה"ג א"כ נעשית, הראשונה דעת עלהנעשית
 כריש בכה"ג כדאיתא קאי לשמה סתמאלכו"ע
 יוצא דבדיעבד נראה לכן ע"ב, כ'זבחים
 טוב מהיות כאחרות באפשר ורק זו,כמצה
 לשמה אדם בידי הנעשית במצות המצוהלקיים
עכ"ל.

 הנ"ל, המהרש"ם דברי מובן נ"לולפי"ז
 ישראל ע"י נעשית כבר דהלישה דכיוןדסוכר
 אפי' העריכה כשר בדיעבד ע"כ לשמה,כשר

 ;ל הנעשית דבל וכיון מומר, או עכו"םע"י
 לשמה סתמא אמרינן נעשית, ראשונהדעת

 דכתבו דהא צ"ל ולפי"ז וכשר,נעשית
הפוסקים

 דביי
 אפייה ובין עריכה ובין הלישה

 לכתחילה, היינו כשר, ישראל ע"יצ"ל
 ואי לשמה כולו לעשותה צריךדלכתחילה

 שנראה וכמו לשמה, סתמא על לסמוךאפשר
 התיר כדיעבד דרק הנ"ל המהרש"םמדברי
 לגבי שדן המהרש"ס בתשו' והמעייןבכה"ג,
 היה השאלה דכל יראה מומר, ע"י מצהעריכת
 ע"כ בדיעבד, כשר אי ודן שהיה, מעשהעל

 ע"י היה דהלישה דכיון לשיטתו כ'שפיר
 ש"ץ, מחלל היה ומגלגל המעריך רקישראל.

 לשמה, נילש שכבר כדיעבד דכשרפשיטא
ודו"ק.

 לשונו ]שהעתקתי בינה באמריועיין
 מדרבנן היא מצה דשמירת דכיון שכ'לקמן[,
 אמרינן ואח"כ לשמה כהתחלה דסגיאמרינן
 ג"כ רס"ל אפ"ל היה א"כ לשמה,סתמא

 ע"י נעשית כבר דהלישה דהיותכהמהרש"ם
 עכו"ם. ע"י אח"כ נעשית אם כשרהישראל,
 הנ"ל, כהמהרש"ם דס"ל מוכרח זה איןאולם

 צריכין מלאכות ג' דאלו הפוסקים שכ'דהיות
 לפת, מיוחדות מלאכות שהם לשמהלהיות
 ומלאכה מלאכה כל על דנים שאנו אפ"לא"כ



סז וזמניםחגים

 צריכין אנו אלו מלאכות ובכלבפנ"ע,
 עשה אם משא"כ לשמה, לעשותהההתחלה
 עשה לא והשני כולו, אפי' לשמה א'מלאכה
 דנים אנו שהרי מועיל, אינו אז כלל,לשמה
 בפנ"ע. מלאכה כלעל

 דבדיעבד מבואר שבמהרש"ם אע"פאולם
 הי' שהעריכה הגם לשמה, לבד בלישהכשר
 שאר מסתימת עכ"ז לשמה, שלאאח"כ

 לבד המצות עריכת אם דגם משמעהפוסקים
 הרב לשון עי' בדיעבד, פסול נכרי ע"יהיה
 לשון ועי' ט"ו, סי' תנ"ג א', סעי' ת"ססי'

 ופשיטא וז"ל: ל"ב, אות קכ"ח כללהחיי"א
 לשם יאמר בכולן והאפיה והגלגולדהלישה
 שנה י"ג כן ישראל דוקא וצריך מצוה,מצות
 על עומד ישראל אפי' פסול נכרי אבלוכו',
 נכרי, ע"י פסול בגלגול דאפי' הרי וכו'גביו

עיי"ש.

 במעדני )מובא שלום של חיים כתשו'ועי'
 שהיה בעובדא צ"ו( אות ק"י סי'שמואל
 שם שהי' בער"פ מצוה של המצותבעריכת
 שמו ולא מדבר ואינו שומע שאינו אהדחרש
 יד"ח, בהם לצאת ראוי שאין לזה לבםעל

 לבם על שמו באחרות המצות שנתערבוואחר
 ע"י בדיעבד להקל ופוסק בזה, קפידאשיש

 ברוב החרש של באתער דכטילותביטול,
 ביטול דבלא הרי עיי"ש, כהוגן שנערכוהמצות
 ע"י נעשית העריכה דרק אף מקיל, היהלא

החרש.

 ו' סי' י"ט פרק גבריאל בנטעייראיתי

 החרדים אפייה בבתי הנהוג בזמנינווז"ל:
 אנשים אינם הפועלים ושארשהמגלגלים

 כראוי, שבת שומרי אינם מהם והרכהחרדים,
 כיון מצוה מצת יד"ח בהם לצאת מותראפ"ה
 ישראלים הם והאופה העיסות ומחלקשהלש
 לכתחילה בהם לצאת יכולים שפירגמורים
 בשו"ת הורה שכן ט' באות שם ומצייןוכו',

 היה דהלש דכיון קכ"א(, סי' )ח"אמהרש"ם
 בהן לצאת יכוין הי' המגלגל בלי א"כישראל,
 קפידא אין מלאכות ושאר לשמה נילשדככר

 כשר לכן בלעדס להיות שיכוליםכ"כ
 )ח"ג מהרדכ"ז לזה סמוכין והביאלכתחילה,

 שמורים שהמצות במצרים שנהגו תקפ"א(סי'
 כיון חשש כזה ראין נכרי הוא והאופהלשין

 ע"כ, ישראל ע"י היה והעריכהדהלישה

 הם והלש והקמח המים שהנותן בזמנינוולפי"ז
 וא"כ העיסה, המחלק וגם כשריםישראלים
 לאפות יכולים הלישה אחר שהן כמוהמצה
 עבה רמצה ס"ה( ת"ס )בסי' קי"ל הלכהדעפ"י
 ע"כ ישראל, ג"כ והאופה כשרה, טפחעד
 עכתו"ד.כשר

 המהרש"ם בשם דמש"כ תמוהין,ודבריו
 ושאר המגלגל אזי ישראל לש דככרדכיון

 אפי' ישראל ע"י להיות א"צמלאכות
 להיות שיכולים מלאכות שהםלכתחילה
 כמהרס"מ מוזכרת אינה זו וסבראכלעדם,
 ימגלגל העריכה צריך דלכתחילה וברורכלום,
 ורק הפוסקים, בכל כמבואר ישראללהיות
 נילש דכבר דכיון וכמוש"כ הקילבדיעבד
 ומש"כ לשמה, סתמא אח"כ כיה אמריץלשמה
 מתשו' לזה סמוכין המהרש"ם שהביאאח"כ

 במהרש"ם מוזכר לא רזה מאוד, תמוההרדב"ז,
 דדברים ותו כן, מצא איפה יודע ואיניכלל,
 ממש מבואר שם דאדרבה פירוש, להם איןאלו

 צ"ל והקיטוף דהעריכה כתב דכהדיאלהיפוך
 הרדב"ז, מקיל כאפיה ורק ישראל, ע"ילשמה

 מחימוץ, היא לשמה השימור דעיקרדכיון
 שיוכל ענין שום אין התנור לתוךובהכנסה
 עיי"ש. לשמה, א"צ ע"כלהחמיץ,

 דף חכמה" "בישישים בספר מצאתיאמנם
 ז"ל קלעפפיש זאנוויל רכי הגאון כשםקל"א

 מצות אופין שהיו כעובדא בווארשא,דומ"ץ
 בעל הרה"ק אצל מצוה מצת לשם פסחכערב
 היד שקטן הרגישו ואח"כ זי"ע, הרי"מחידושי
 מצה ונתערבה ברשות[, ]שלא המגלגליםכין
 זצ"ל זאנוויל הג"ר ונשאל מצות, שאר ביןזו

 דעפ"י דכיון המצות, והתיר לעשות, מהכדת
 פחות משהו עבות מצות לעשות מותרדין

 ככר לו הי' היא כמוש הטייגל א"כמטפח,
 לא א"כ מטפח, פחות היא שהרי מצהדין



 ישראלאורסח

 קטן ע"י אח"כ העריכה שנעשה לןאיכפת
 הגה"ק והפליא ביותר, דקה המצהלעשות

 אפיל )אולם עיי"ש הלז, פסק הרי"מהחידושי
 הדחק ובשעת בדיעבד רק הקיל הואדאף

 בשו"ת בהדיא שמבואר וכמו שם,כמבואר
 התיר הנ"ל שהגאון לקמלן ]שהובא צביארץ
 רק כזה שהשתמש אפ"ל ותו הדחק, כשעתרק

 להקל, צדדים כמה שם שהי' להתירא,כסניף
 עע"ג גדול שהרי כ' כרוב, ביטול מטעםא'

 וכמו"כ ודו"ק(, מתירין, פוסקים כמהקטן
 זצ"ל מצעהלים הגה"צ כשם זו סבראשמעתי
 א"צ המצות שהעורכים זה, מטעם הקילשג"כ
 צ"ל ]ולדבריהם תו"מ שומרי אנשיםלהיוה
 ישראל ע"י צ"ל דהעריכה הפוסקים שכ'דמה
 לאפותו א"א הלישה דאחר באופן היינוגדול,
 נילש סלאו כאופן  וכמו"כ מטפח, גדולשהוא
  אם אבל שהיא, כמות לאפותו ראוי שיהאיפה
 כשר מטפח, פחות והוא לאפותו וראוי יפהלש
 קטןן. או נכרי;"י

 שהק' שמצאתי וכמו צע"ג, זו סבראאולם

 דמעתיק ל"ה(, סי' ,ח"כ צבי ארץ בשו"תע"ז
 שימור ומהו וז"ל: מט"ו תנ"ג בסי' הרבלשון
 לבוא קרובה אותה כשרואה כתורה, האמורזה

 תחמיץ, כחן בה וישתדל ישמרנה חימוץלידי
 עליה בא שכבר ואילך לישתה מתחילתכגון
 ימהר לא אם להחמיץ קרובה יהואמים,

 ואפייתה ועריכתה בלישתה בידים בהלהתעסק
 הללי בעסקים להתעסק ישראל דעת בוצריך
 מונע שהוא עסק רכל הרי עכ"ל, מצוהלשם

 וא"כ המצות, את ושמרתם בכלל הואהחימו'ן
 אחר לאפותו אפשר דהיה דאעפ"יפשוט
 אינו שהוא כיון אך טפח, עב שאינוהלישה
 כאר שאינה והטעם בעריכתה, ועוסק אז,אופה
 של התעסקות ע"י הוא אח"כ חימוץלידי

 וצריכה ושמרתם, ככלל הוא א"כהעורך,
 רמצה ידוע דהלא שם דן עוד לשמה.להיות
 עבה, ממצה מהר חיש כמהרה נאפותדקה
 לעשותו הקטן של המצה עריכת שע"ינמצא
 ודומה מצה, אפיית גמר את קירבדקה,

 עבודה עבודה דקרוכי ע"בן י"ז ]דףלשבועות
 עיי"ש. זו כסברא להקל א"א ע"כהוא,

 כעכו"ם דינו אימומר

 מומר כ' ה'( סעי' ב' בסי' )ביו"דהמחבר
 מומר שהוא או אחד, לדבר אפי'להכעיס
 כעכו"ם, דינו כפרהסיא, שבת מחלל אולע"ז

 דינו שבת לחלל דמומר הרי פסולה,ושחיטתו
 בב"י מובא הרשב"א בתשו' )ועי' גמור,כגוי
 כיין דינו יינו שבת לחלל שמומר קי"טבסי'
 ותב"ש ב'( )סי' הדשה כשמלה ועי'נסך[,
 אפי' לתיאבון שכת חילל דאפי' כ"ט()ס"ק
 דינו אפ"ה ושחיטה מצות שאר מקייםראינו

 נ'( )סי' מהרי"א בתשו' ועי' עיי"ש,כעכו"ם

 קדושים בדעת )מובא לזה ראיות כמהשהביא
 כזמנינו, החילונים ולפי"ז כ"ז(, ס"קשם

 שבת מחללי שהם רוסיא, יוצאיוכמו"כ
 להכעיס, וטרפות נבילות ואוכליםבפרהסיא,

 דינם הק', תורתנו בדעת מאמיניםואינם
 לגבי וכמו"כ כולה, התורד לכלכעכו"ם
 לשמה. מצוהעשיית

 וז"ל: שכ' הנ"ל מהרש"ם בשו"תומצאתי
 כחבורי לפמש"כ עוד נראה היהולכאורה
 אם בפרהסיא שבת במחלל דגם ב' סי'ביו"ד
 אינו שבת מלחלל נשמר הוא גדול אדםבפני
 דוקא אבל וכו', בפרהסיא שבת מחללבכלל

 גדול, אדם כפני השבת שמשמר כןבנתברר

 דאינו דכיון וכ' וכו', כן בנ"ד אס יודעומי
 י"ל לכל המפורסמים בדברים שבתמחלל

 מזו וגדולה סכ"ד, ל"ד סי' דחו"מ להארדמי
 העיטור בעל בשם מ"ר סי' כע"א הב"יכ'

 קרקע בעבודת אלא שבת מחלל מקרידלא
 מבואר הרי מ"מ כן, קיימל"ן דלא ואףוכו',
 שמחלל נתברר לא דאס מ"כ סי' שםבב"י
 לא מדרבנן רק שמא וספק תורה בשלשבת
 דאפי' מומר, נעשו שלא וכש"כ לעדות,נפסלו
 היה, בשגגה שמא תורה, כשל שבתחילל
 הרואים שעשה שסובר או וכדו', מותריאומר
 מקרי ולא מה"ת אסור שהוא יודעיםאינם

 כ"ג סי' החדשות ציון בבנין וראיתיבפרהסיא,



סט וזמניםחגים

 עולם בבורא ומודים בשבת שמתפלליםדבזה"ז
 שהם וקידושין בגיטין ונוהגין בניהםומליס

 עושה כגוים יהיו שלא להקל יש הדתעיקרי
 כל הנה עכ"ל, וכר בנ"ר וה"נ עיי"שהיי"נ
 מחלל שהיה שם שנשאל באופן הוא נ"להתש'
 המפורסמות החמורות כמלאכות לא אבלשבת
 הלכות איזה שומר דהיה והיינו עם,להמון
 החילונים אבל להקל סברות צידדע"כ

 מה"ת באיסורי שבת מחללי שהםבזמנינו,

 נוהגים ואין בפרהסיא, במכונית נוסעכגון
 דינם ע"כ הדת, עיקרי ושאר וקידושיןבגיטין
 כלל. להקל וא"א לכו"ע, גמורכגוי

 בני אי מחלוקה יש קנ"ט סי'וביו"ד
 הרמב"ם דדעת בריבית להלוותם מותרקראים
 דינם אין בתורה שפקרו עצמן קראיםדדוקא

 בניהם ובני האלו התועים בני אבלכישראל,
 וגדלו ביניהם, ונולדו אבותם אותםשהדיחו
 בין שנשבה כתינוק הם הרי דעתם עלאותכ
 על אבותם גדלו שהרי כאונס הוא שהריהגוים,
 בדרכי לאחוז זריזים אינם וע"כטעותם,
 המומרת כן דכמו"כ הב"י וכ' עיי"ש,המצוות
 שנשבה כתינוק הוא הרי טעותם, עלשנתגדל
 הנמק"י שי' אמנם בריבית. להלוותםואסור
 הגוים בין שנשבה תינוק דדוקא בש"(ך)מובא
 כאונס, חשוב כלל, ישראל מדת יודעואינו
 מדת שמע אם משא"כ שנשבה, כתינוקודינו

 ודינו כאונס חשוב לא בזה, נוהג ואינוישראל
 עיי"ש, בריבית להלוותו ומותר גמורכעכו"ם
 להלוותם דאסור לחומרא והרמ"א המחכריפסק

 פ'( )סעי' שם הרב כשו"ע ועייןכריבית,

 מחשש ומחמיר כזה מסופק שהמחכרדהיינו
 אי רבית לענין זה דכל ופשוט תורה.איסור
 דבזה להחיותו, ומצווין אחיך בכללהיי

 אינו שנשבה תינוק שהוא דכיוןאמרינן
 ברבית, להלוותן ואסור מעלין ולאמהמורידים

 בכל כעכו"ם מתנהגים שהם שכיון פשוטאבל
 דין להם יש לשמה דין לגבי ממילאדבריהם,
כעכו"ם.

 ומזהירו נכרי ע"ג עומדישראל
 לשמהלעשותו

 נכרי טוואן כ' ב' סה י"א בסי'המחבר
 ואומר ע"ג עומד וישראל לציציתןןהחוטין
 כשר, ולהרא"ש פסול להרמב"ם לשמןשיעשה

 - הגה ע"זוכ'
 ונוהגיי

 וכדאיתא מעט שיסייע
 גבי רע"א סי' וביו"ד ט', סי' ל"ב סי'לקמן
 דדין כ' כאן ובב"י עכ"ל, תורה וספרתפילין

 דהב"י אלא בהרא"ש, בהדיא מבואר אינוזו
 עיבוד לגבי הרא"ש שמתיר ממה כןלמד

 כשישראל דמותר קלף ממנו לעשותהעורות
 לשמה, לעשותו מזהירו נכרי ע"געומד

 בטוייה. מתיר כמו"כ ל"ב, בסי'כמבואר

 עבדו ואם וז"ל, הטור כ' ל"ב בסי'והנה
 שהוא הרמב"ם כ' גוי קלף[ לצורך]העורות
 וא"א לשמו, לעבד ישראל לו אמר אפי'פסול

 ואומר ע"ג עומד ישראל אם הכשירןהרא"ש
 ממש"כ ומקורו עכ"ל, תפילין לשם עבדלו

 הרבינו כ' וז"ל: ג'( )אות ס"ת בהל'הרא"ש
 וישראל מעבדו כוכבים העובד ראם ז"ל,ברוך
 כוכבים דעובד ממש בו יש ומסייע ע"געומד
 ואח"כ וכו', מכותי יותר ישראל ע"דעושה
 העם ונהגו ומסיים דאוסר, הרמב"ם שי'מביא
 ככל מצויין עבדנים אין כי כרוךכרכינו

 דבעינן דבגט מכרעת הדעת וכןהמקומות,
 ע"י פסול לשמה הגט התורף כלשיכתוב
 אבל לשמה, העכו"ם יעשה לא דזהעכו"ם,
 כשישים העיבוד תחילת אלא בעינן לאבעיבוד
 לשמה זה עושה אני שיאמר הסיד בתוךהעור
 לו כשיאמר ישראל לדעת העכו"ם יעשהאז

 אין בפר' מצאנו בזה וכיוצא כך,עשה
 מילה כעי' יהודה דרבי כן:( )דףמעמידין
 אמרינן ולא עכו"ם, ימול הכי ואפי'לשמה
 דברגע כיון עביד, דנפשיה אדעתיהעכו"ם
 שישראל מה דעת על עושה הוא וודאינעשית
 בעכו"ם דסגי ז"ל העיטור בעל וכ"כ לו,אומר

 הא הב"י והקשה הרא"ש. עכ"ל לשמושיעבדנו
 מתיר דאינו מבואר ברוך רבינו כשםהרא"ש

 כ' למה וא"כ לעכו"ם, הישראל כשמסייערק



 ישראלאורע

 מזכיר ואינו להתיר סתם הדא"ש בשםדטוד
 כ' וע"כ קצת, לסייעו הישראל שצריךכלל

 מביא דשם זיע"א, בסי' עמש"כ סמךדהטור
 ישראל ראם כריך דרכינו דכא חךהטור
 כ' דאח"כ ואעפ"י מיתר, הוא לעכו"םמסייע

 מעכרם כשעכו"ם דסגי להקל העיטור בעלשם
 א"א מסקנת וכ"ה כ' וע"ז ע"ג עומדיישראל

 סובר העיטור כעל דגם צ"ל ז"ל,הרא"ש
 עיי"ש, הרא"ש שי' ג"כ וכ"ה לסייע,דצריך
 בשם ט', סי' תל"ב בסי' כב"י פסקוע"כ

 לעכו"ם הישראל כשמסייע דוקא להקלהרא"ש
 לגבי י"א בסי' כלל מזכיר דאינו והאעיי"ש,
 מסייע כשישראל רק דמיתר ציצית,טויית
 ודו"ק. ל"כ בסי' עמש"כ דממך צ-לקצה,

 הוא רע"א ובסי' ל"ב כסי' הב"ח שי'אילם
 כלל, העכו"ם סייעו בלא אפי' מתירדהרא"ש
 בזמן רק שעושה דדכר למילה שמדמהןוכמו
 הנכרי רציית אמרינןמועט

 לישראלי
 וכמו

 בסי' וכן ליב, כסי' בשמו הטורשהעתיק

 הרא"ש ובשם העיטור בעל בשם העתיקרע"א
 כשם ומש"כ כלל, הישראל סייע בלילהקל
 רק הוא זה קצת, לסייע דצריך ברוךרבינו

 מעיקר אבל טוב היותר צד עללכתחילה
 כולה התורה דככל כלל, מעכב אינודדינא

 הסיוע א"כ ממוז, בו אין דמסיי;קיימל"ן
 כהב"י ודלא כלל, מוריד ואינו מעלךאינו

 הש"ך וכ"פ עיי"ש, במסייע רק דמותרדסובר
 ל"ב בסי' המנ"א דבריהם יהעתיק ה', ס"קשם

 סעי' שם הרב השו"ע ג"כ יכ"פ י"א(,)ס"ק

 כ,'ט(. )ס"ק ובמעזנ"בי"ב,

 סי' יר"ד )מהדות נו"כ בתשו'והנה
 הכ"י כ' דהאיך :פלאה, קושיא הקשחקע"ה(
 וישראל נכרי בטווה מותר דלהרא"ש י"אבסי'
 מהא ולמך לשמה. שיעשה  לו ואומר ;"געומד
 ברא-ש הא  שרית, ציבור  לגבי  בכן"גכמתיר
 הרא עררות בעיבוד  דמותר  רהטצםמבואר
 העור :תיזת כשעת רק לשמה דא"צמשום
 עושה דנכרי אמרינן ע"כ קצר זמן והואלסיד
 מה"ט, דמתירין מילה לגבי כמו ישראלע"ד

 התורף כל כתיבת דבעינן גט גבימשא"כ

 ישראל, ע"ד העכו"ם יעשה לא וזהלשמה,
 וטוייה טוייה כל ג"כ דצריך טוייה לגביא"כ

 דלא הגט לכתיבת דומה הרי"ז לשמה,לעשותו
 עיי"ש, להרא"ש אפי' ע"ג עומד בישראלמהני

 שקיצר אלא שם בגליון בדג"מ הק'וכמו"כ
 דברי והניחו כגליון, הרע"א הק' וכו"כלשונו,
 בצ"ע.המחבר

 בדיה י"א בסי' בבהל"כ תי' כזהומצתו
 מיירי י"א בסי' דהמחבר ע"ג, עומדוישראל
 :משכת שאתה אחד, לטלית ציציתבטוייה
 עומד בישראל מהני ;"כ אחדים, לרגעיםאלא
 לא רב זמן נמשכת הטוייה אם יאה"נע"ג,
 הפעם עוד דיאמר וא"ל ע"ג, בעומדמהני

 בגט אפי' דא"כ הפעם, ועוד לשמהשיעשה
 דגט קאמר סתמא והמשנה בכה"ג,נתכשר
 הרבה אומר דאפי' אע"כ נכרי, ;"יפסול
 א"כ , ליה ציית לא דהנכרי אמרינןפעמים

 ס"ק )שם במשנ"ב וכ"פ ;כחו"ד, בטוייה,ה"נ
ט'ו.

 תי' אחרון בקונטרס הרב בשו"עאמנם

 הב-י דשי' לעיל שכ' היות והיינו אחר,נאופן
 רק ומתיר ברוך, כרבינו סובר דהרא"שהוא

 דכה"ג וסובר קצת, הישראל שמסייעכאופן

 ההיתר עיקר א"כ ממש, בו יש דמסייעאמרתן
 באופן אפי' א"כ הישראל, סיוע משוסהוא
 עכ"ז זמן, הרכה ולוקח למילה דומהדאינו
 כ' ולפי"ז מסייעו, דהישראל משום מותרהוא

 י"א בסי' מזכיר איוו דהמחכר דאעפ"יהרב
 עמש"כ סמך לסייעו, הישראל דצריךכלל
 מסייעו בישראל דמיירי עיבוד, לגבי ל"ככסי'
 דהלא לדבריו, ראיה להביא הרב וממשיךקצת,
 לגבי רע"א כסי' ומתיר הכ"י על דחולקהב"ח
 וכסי' ישראל, סיוע בלא אפי' עורותעיכוד

 סיוע ע"י רק מתיר ציצית טויית לגכיי"ד
 דומה הוא זמן שממשיך דבדבר אע"כישראל,
 עכתו"ד ישראל סיוע בלי להתיר א"אלגט,

 טוייה דמתיר מצאתי לא י"ר כסי')ובב"ח
 ואדרבה קצת במסייע כשישראל נכריע"י

 לפי"מ מסתכר וכן אסור, ככה"ג דאפי'משמע
 דמסייע רע"א ובסי' ל"ב בסי' הב"חשכתב



עא וזמניםחגים

 ממש, בו אין דמסייע מוריד, ולא מעלהאינו

 בזה[. הרב עליצ"ע

 לעיל דכ' הא הנ"ל הרב השו"ע דבריולפי
 לרווחא רק הוא סיוע דין דכל הפוסקים,בשם

 מותר דדינא מעיקר אבל לכתחילה,דמילתא
 בסי' הרב גם וכ"מ ישראל, סיוע כלאאפי'
 כסויית משא"כ בעיבוד, רק זה י"ב, סי'ל"ב

 וע"כ הישראל, הסיוע בלי להתיר א"אהחוטין
 סיוע ע"י רק הרב מתיר ד', סי' י"אכסי'

 אמנכ עיי"ש, להתיר א"א ובלא"ההישראל
 ונוהגין שכ' י"א כסי' שם הרמ"אמלשון
 ל"כ סי' לקמן וכדאיתא מעט, הישראלשיסייע

 משמע ס"ת, לגבי רע"א סי' וביו"ד ט',סי'
 מנהג רק הוא סיוע דחיוב אלא כהרכ,שלא

 ל"כ בסי' דמבואר עיבוד לגבי וכמובעלמא,
 על דכ' י"ב ס"ק במשנ"ב ועד רע"א,ים"

 קצת לסייע דהמנהג האחרונים וכ' זו,רמ"א
 כשר בדיעבד אבל טוב, היותר צד עלהוא
 הישראל אין ואם וכו', כלל סיוע בלאאפי'
 מהני לא לשמה, לעשות לצוותו ע"געומד
 עכ"ל. ממש בו אין דמסייע כלום,הסיוע

 וזד והגר"א, ל"כן ןסי' שם מנ"א ע"ז.מציין
 אחד בגד מטוייח כאן דמיירי הנ"ל לשי'היא

 ממש דומה הוא וע"כ רב, זמן נמשכתשאינו
 אפי' דדינא מעיקרא כשר הוא וע"כלעיבוד,

 עוסקים היו אם ואה"נ כלל, הישראל סיועבלי
 לא הרבה זמן דממשיך בגדים, כמהבטוויית
 בו אין דמסייע הישראל סיוע ע"י אפי'מהני,
 הנ"ל. במשנ"ב וכמבוארממש

 או"ח על )אויערבא(ך בינה באמריומצאתי
 ורע"א הנו"ב בקושית נתקשה דג"כ ו',סי'

 לתוך שיתן בס"ת דמהני דהטעם וחו"דהנ"ל,
 אמרינן ס"ת לשם דהתחיל דכיון לשמה,הסיד
 כיון בעכו"ם ולכן לשמה, סתמאאח"כ

 אח"כ ביה אמרינן ישראל ע"ד עבידדההתחלה
 ג"כ כציצית ולפי"ז ס"ת, לשם הוי ג"כסתמא

 מ"כ.( )דף מנחות הש"ס מדמי הא טוי'לענין

 מעיבוד טפי כעינן לא וממילא לשמה,לעיבוד
 ע"כ, לשמה, סתמא ואח"כ כהתחלה,דסגי

 מהני רב זמן נמשך אפי' בטוייה דבריוולפי

 הישראל, סיוע בלא אפי' דדינאמעיקרא
 הרמ"א. דבריוכפשטות

 קצת ומסייע ע"ג עומדישראל
 מצותלגבי

 בשם כ"י וכ' וז"ל: המנ"א כ' ת"סכסי'
 מהני, לא ע"ג עומד ישראל דאפי'הרשב"א

 סי' דהיינו ונ"ל ל"ט וסי' ס"כ י"א כסי'אבל
 עומד בישראל דמהני להרא"ש ס"ל ס"טל"כן
 בע"א א"א ראם הב"ח כמ"ש נ"ל ולכןע"ג,
 ויאמר ע"ג עומד שישראל עכו"ם ע"ימותר
 וכו' קצת שימיי; וטוב פסח, לשם לעשותלו

עכ"ל.

 להרכ כין צ"ע אלו המג"א דבריוהנה
 דומה מצה לישת דהלא הנ"ל, להמשנ-בובין

 הכל לעשות וצריך זמן דנמשכת גטלכתיבת
 ואפי' ול"כ, י"א לסי' דומה אינו א"כלשמה,
 ואפי' ע"ג, עומד בישראל מותר אינולהרא"ש

 שיטת לפי מהני לא ג"כ מסייע, הישראלאם
 לפי ואפי' ממש. בו אין דמסייע הנ"להמשנ"כ

 מסייע בישראל מהני דבכה"ג דסוכר הרבשי'
 שיסייע רטוב המג"א ממש"כ קשה עכ"זקצת,
 טוב, מהיות רק דין הוא דזה דמשמעקצת,
 מהני. לא ובלא"ה דדינא, מעיקרא זהוהלא

 שכ' א', סעי' שם הרב בשו-עוראיתי

 אחר בענין שא"א הדחק בשעת ומ"מוז"ל:
 ולאפות ללוש לו שא"א וחולה, זקןכגון

 יש ישראל, שם ואין הנכריס כין והואבעצמו,
 הכה"ג שי' ןוהיינו האחרונה סברא עללסמוך
 אינו אפי' ע"ג עומד כישראל דמותרהנ"ל
 דעיקר לשמה, שיעשותו כלל לנכריאומר
 יכול וזה מחימוץ כשמירתה תלוילשמה
 שילמד הדבר נכון ומ"מ לעשותו[ישראל
 וגם פסח לשם כה שיעסוק הנכדי אתויודיד
 על הנכרי עושה דאז בלישתה, קצת יסייעהוא
 כמו עצמו דעת על ולא המסייעו הישראלדעת

 הדחק דכשעת הרי עיי"ש, י"א בסי'שנתבאר
 להנכרי הישראל אומר כלא אפי'מתירין
 שיאמר אמרינן טוב ומהיות לשמה,שיעשה
 י"א, כבסי' קצת יסייע וגם לשמה,שיעשה



 ישראלאורעב

 קצת שיסייע וטוב המנ"א שכ' מה מוכןוא"כ

 דדינא, מעיקרא לסייע צריך י"א טכסייאעפ"י

 לכוין להנכרי לאמר דצריך הענין כלדכאן
 דמעיקר טוב, מהיות בבחינת ג"כ היאלשמה

 הבה"ג על סומכין הדחק שעת הוא אםהדין
 )וא"ל כנ"ל לכוין להנכרי אומר בלאאפי'

 צוה בלי אפי' בשעהד"ח מותר למהלהרר
 שעהד"ח שכלא היות שיכוין, להנכריהישראל

 שאפשר כיון א"כ הכה"ג, על סומכיןאין
 מקרי לא א"כ לבדין להנכרי הישראלשיאמר

 יוכל שלא מציאות למצוא ודוחקשעהד"ח,
 אם לכוין להנכרי לומר שם שעומדהישראל

 כיון וצ"ל וכדומה, אילם נכרי או בישראללא
 כמצות כאן שמתיר שיטה שום אין דלהרכדכ'
 כסיוע לא אם שיכוין להנכרי אומראפי'

 מיירי כשעהד"ח דמתירין הא א"כהישראל,
 קאמר ואח"כ קצת, לסייע אפי' שא"אכחולה
 יצווה אזי קצת לסייע אפשר ראםדאה"נ
 צירוף ג"כ יש דאז יסייע, וגם לכויןלהנכרי

 ודו"ק(. להתיר הרא"ששי'

 וז"ל: שכ' המג"א לשון מפשטותאולם
 דמיוני להרא"ש ס"ל ול"כ י"א בסי'אבל

 א"א דאס הב"ח כמש"כ נ"ל ולכןכעוע"ג,

 לו ויאמר ע"ג עומד שישראל ע"י מותרבע"א
 משמע - קצת שיסייע יטוכ פסה, לשםלעשות

 סיוע בלא אפי' כאן מותר י"א בסי'דלהרא"ש
 אמו הדחק כשעת דאפי' משמע וגםהישראל,
 להנכרי מצוה שהישראל באופן רקמותר
 וצ"ע. כהרב, ודלא לשמה,שיכוון

 כ' דהוא צ"ע, לכאו' המשנ"ב עלאולם

 נמשכת שאינה א' ציצית בטויית דרק י"אבסי'
 בנמשך אבל הרא"ש, מתיר אחדים רגעיםאלא
 קצת הישראל מסייע אפי' מהני לאייתר

 - זמן איזה שנמשך כמצה כאן א"כיכנ"ל,
 ע"י מצה אפיית לגבי ובשלמא מותר.למה

 זהו להתנור, אותו נותן דהנכרי דהיינוהנכרי,
 משא"כ רגע, רק דנמשך עורית לעיבודדומה
 עכו"ם ע"י בלישה דמדברים והמשנ"בהמג"א
 רק לש דהנכרי דמיירי לומר )ודוחקצ"ע

 לוקח אינו ג"כ דלישה וסובר אחת,עיסה
 זמן(.הרבה

 שבבהל"כ דאעפ"י אפ"ל הי' העניןולחומר
 מהני לא רב זמן שנמשך דדבר מבוארהנ"ל
 עוד ומזהירו נכרי ע"ג עומד שישראלאעפ"י
 דאמרינן לשמה, שיעשה הפעם ועודהפעם
 אפ"ל מ"מ עיי"ש, ליה, ציית לאדהנכרי

 בכה"ג, מהני דשפיר וסובר מזה, חזרדכאן
 ת"ס בסי' כאן המשנ"ב נתכווין דלזהונראה
 לא ע"ג בעומד להמקילין דאפי' ודעשכ'

 העשייה קודם פ"א לו שאומר כמהיסתפק
 להזהירו צריך רק מצה, מצות לשםשיכווין
 והיינו מזה, דעתם יסיחו שלא ע"ז שעהככל
 להזהירו צריך ע"כ הרבה, זמן שנמשךכיון
 ועיבוד לטוויה דומה שפיר א"כ פעם,בכל

 ודו"ק. העשייה, קודם אחת פעם לושאומר

 נתקשה שג"כ הנ"ל בינה באמריומצאתי
 מצה לדמות אפשר דהאיך זו המנ"אעל

 כולו לעשותו צריך כמצה הא ועיבודלטוייה
 מצוה חינוך במנחת )ועי' רב זמן ולוקחלשמה

 דחיוב דכיון דצ"ל ותי' עשה(, ואם בד"הי'
 כח"י וכמבואר מדרבנן רק הוא כמצהלשמה
 לא דחכמיס המג"א סובר א"כ ובב"ח, א'ס"ק

 המלאכה התחלת על רק לשמההצריכוהו
 דומה הוא א"כ לשמה, סתמא אמרינןואח"כ
 אומר המלאכה בהתחלת ראם ועיבוד,לטוייה
 מהני שפיר לשמה לעשותו להנכריהישראל

 . "שעיי

 ל"ב דבסי' אחת, נקודה על לעורר ישעוד
 משמע א"כ כהרא"ש, נוהגין דאגו הרמ"אכ'

 ברמ"א וכ"מ כן, קיימל"ן לכתחילהדגם
 עכו"ם מעבדן ואם שכ' א' סר רע"א סי'כיו"ד
 הסיד לתוך כשנותן כתחילה מעט ישראליסייע
 א"כ ס"ת, קדושת לשס עושה שהואויאמר

 י"א בסי' וכ"מ לכתחילה, אפי' רזה ג"כמשמע
 מתירין אנו מצות גבי כאן למה א"כ ב',סי'
 הדחק, בשעת רק הישראל סיוע ע"יאפי'

 אפ"ל היה הרב השו"ע דברי לפיובאמת
 שלא אפי' מתירין הישראל סיוע ע"ידאה"נ



עג וזמניםחגים

 הדחק, בשעת להתיר דכ' והא הדחק,כשעת
 מהני לא דאז כלל, לסייע וא"א בחוליהיינו
 צוה כלא אפי' מותר ואז הדחק, בשעתרק

 סיוע דכלא לשמה, שיעשה להנכריהישראל
 אדעתה דנכרי זמן שנמשך דכדבראמרינן
 לא להנכרי ישראל אמירת א"כ עביר,דנפשיה
 וצ"ע. מוריד, ולאמעלה

 שהעתיק ל"כ בסי' הרב בשו"עוראיתי
 וכן כתב ואח"כ והרמב"ם, הרא"שמחלוקת
 ישראלים עבדנים שאין אלו כמדינות:והגים
 וכן הרישא על ומציין המקומות, ככלמצויים
 עבדנים ראין הסיום ועל הרמ"א, וכו':והגין
 ברא"ש הוא כן ובאמת הרא"ש, מציין.כו'
 ל"כ בסי' הרמ"א אולם הנ"ל, ס"תבהל'
 דנוהגין משמע א"כ השמיטוה, רע"אובסי'
 ובאמת י"א, בסי' ג"כ וכ"ה אופן, בכללדלל
 וצ"ע, להקל סתם ג"כ העתיק י"א, בסי'בהרכ

 כ' י"א( ,ס"ק י"א כסי' שם המשנ"באולם

 הרא"ש שי' על לסמוך שאין החיי"אבשם
 ישראל למצוא שא"א הדחק כשעת רקכלל,

 התוס' שדעת כ' הגר"א בביאור כילעשותו,

 לנקיטתו א"כ עיי"ש, כהרמכ"ס ג"כיהמרדכי
 שאין מצות לגבי ת"ס בסי' כאן כתכשפיר
 ודו"ק. הדחק, בשעת רקלהתיר

 אצלינו שנהוג דמה יוצא הנ"לולפי
 עמהם ואומר ע"ג עומד דהישראלבבתי-אפיה,

 הרב השו"ע במחלוקת תליא מצוה, מצותלשם
 דכשמסייע דסובר הרכ לשיטת הנ"ל.והמשנ"ב
 אפי' מהני, לשמה לעשות ומזרזרוהישראל
 דכיון מסתכר בזה רב, זמן שנמשךכרכר
 אח"כ המעבדו וכמו"כ ישראל הואדהלש

 שאינו אעפ"י ישראל, הוא העיסותיהמחלק
 שעשה ההכנות מ"מ בעצמו, להעריכהמסייע

 להעריכה מסייעים שהם כנ"ל קודםהישראל
 לגבי גם מסייע שהישראל נקראשאח"כ,
 לעשותו מזרזו שהישראל כיון לכןהעריכה,
 אמנם רב, זמן נמשך אי אפי' מהנילשמה
 שאין זמן כל דוקא הוא זה רכלמסתבר
 בגמר כשמפסיקין אבל בעבודתם,מפסיקין
 ואח"כ הידים, לרחיצת מינוטיןהי"ח

 לא ושוב גמור הפסק הרי"ז כעריכה,ממשיכים
 שיכוונו מקודם להם הישראל שאמר מהמהני
 דבכל מאד נחוץ וע"כ מצוה, מצתלשם

 רחיצת אחר החדשות מינוט הי"חהתחלות
 מצוה, מצות לשם ביחד הכל יאמרוהידים,
 ואפילו אלו, מינוטין הי"ח לכל יועילוזה
 זמן שנמשך כדכר דרק י"א סי' המשנ"כלשי'
 אם אבל ומזרזו, עע"ג שישראל במה מהניקצר
 כתבתי כבר מהני, לא הרבה זמןנמשך

 לו דבאומר יוצא ת"ס בסי' הכשנ"בדמדברי
 אפילו מהני מצוה לשם שיכוין פעם אחרפעם

 צריך המשנ"ב שי' לפי א"כ רכ, זמןבנמשך
 שיאמרו פעמים כמה מינוט י"ח כתוךלזרזו
 מצוה. מצתלשם

 בהדיא )וכ"ה המנ"א שמלשון הגסוהנה
 לעשות ומזרז עע"ג שישראל זה דדיןממשנ"ב(
 כתכתי כבר הדחק, בשעת דל מהנילשמה
 דמתיריס משמע מקומות בכמה הרמ"אדמלשון

 יוצא וכן הדחק, בשעת שלא אפילוזה
 דעיין ותו י"א, כסי' המחבר דברימפשטות
 למצוא שקשה דבאופן ל"כ בסי' הרבכשו"ע
 בזמננו המציאות שהוא ]כמו ישראליםעובדים
 דיש וכפרט בזה, להקל יש בודאי המצות[אצל
 בלאו אבל וז"ל: שם המהרש"ם מש"כלצרף
 מצות לשם שעושה בפי' אמר שבנ"ר כיוןהכי
 אי דאפי' דסובר הרי ע"כ, חשש בו איןמצוה
 לעשותו ואמרו ע"ג עומד דכשישראלאמרינן
 עושה, עצמו ע"ד דנכרי מהני, לאלשמה
 כפי' אמר אם עכ"ז להישראל, שומעואינו
 שמדברי ואע"פ מהני, כוודאי לשמהשהוא
 מהני, לא ככה"ג דאף מבואר פוסקיםשאר
 בפרמ"ג כמ"ש שווים, אינם ולבו פיודכגוי
 דכעכו"ם ודע וז"ל , כ' ס"ק בא"א ל"טבסי'
 מהני לא תפילין לשם דכותב בפי' אומראפי'
 ולבו פיו ובעינן לשמה שלא חושב כלבשמא
 והוסיף ל"ב סי' ברב וכ"ה עיי"ש, בזהשוין
 אינו לבו כך דכפיו בהדיא אומר אםדאפי'
 להתיר סניף הוא עכ"פ עיי"ש, כך עלנאמן
 הדחק. כשעתשלא



 ישראלאררעד

 המהרש"ם מש"כ עוד לצרף דישובפרט
 אם בדיעבד להקל יש ישמה הי' הלישהראם

 הגר"ז סברת וכמו"כ לשמה, שלא הי'העריכה
 מהני מטפח יותר דכשר כיון הנ"לקלעפפיש
 ע-כ ומצוית, הורה שומרים באינםהעריכה
 להקל הצורך במקופ רבותינו הנהיגושפיר
 על כאלו מצות על לברך יכולים ושפירבזה,

 משה כאר בעל הגאון כדברי ודלא מצהאכילת
 ישתדל לו שאפשר דמי פשוט אבלהנ"ל.
 לליל הגדולימן ועכ"פ כיתו ילבני לושיהי'
 ישראלים ע"י לשמה כדינו הנאפות מצותהסדר
 רמצוות. תורהשומרי

 מהנ"ל העולהסיכום

 שיהי' אהד כל ידקדל לכתחילהא.
 לליל הגדולים[ ]עכ"פ ולכ"כלפניו
 ישראלים ע"י כדינם הנאפות מצותהסדר,
 ומצוות. תורהשומרי

 עם להשתמש רכותינו שהנהיגו מהב.
 ע"י נעשית שלהן שהעריכהמצות

 ושאר תו"מ, שומרי שאינםישראלים
 כשרים, ישראלים ע"י נעשיםהמלאכות

 ומזרזם גביהם על העומד משגיח ישאם
 מה על להם יש שפיר לשמה,לעשותם
 אומר מינוטין הי"ח בהתחלת אםלסמוך,
 וטוב מצוה, מצות לשם עמהםהמשגיח
 איזה ג"כ מצוה מצות לשם עמהםשיאמר
 יש ושפיר מינוט, הי"ח באמצעפעמים
 מצה אכילת על כאלו מצות עללברך
 משה באר כעל הגאון של כפסקוודלא
זצ"ל.

 הפוסקים כל שכתבו דהגם פשוטג.
 לשם שימורים מצות לעשותשהמנהג
 יש לכתחילה כזה פסח, ימי לכלמצוה
 כאלו. מצות עללסמוך

 במי נתלהמי
 פורים גדול מה כן ואם בבדול ]תלה קטן במי נתלה דמי להביןצריך
 מחמתה הינק לו יש מצוה עושה אדם שאם י"ל אך הכיפורים.מיום

 והחלב הדם שנתמעט הוא ההיזק הכיפורים וביום היזקו, ממלאהקב-ה

 בחלב החסרון ממלא הקב-ה ,ה ובשכר היום, מצות דהוא התעביתמחמת
 הוא שההזק נמצא ידע דלא עד לשתות המצוה הפורים ביום אבלודב,
 דעת. הוא והשכרבדעת



עה יומניםחגים

 רבינוביץ אהרן גדלי'הרב
 ממונסטרישצההאדמו"ר
ירושלים

 צדק גר בן לו שיש לגוי חמ'ז מכירתבענין
 חמ"ן בדיקת בליל ס"ת הכנסת עשייתובענין

 משה אברהם מוה"ר היקר ידידילמע"כ
 מלונדון שליט"אקרוים

 ! וכרכהשלום

 מרוב אבל במועדו, הגיענימכתבו

 עד למעכ"ת לענות התפניתי לאטרדותי
 בדבר ועכשיו הסליחה. ואתוהנה,

 :שאלותיו

 שיש לגוי חמץ למכור מותר האםא(
 ימות שמא החשש מפני צדק גר בןלו
 הנה בפסח. יירשנו היהודי ובנו בפסחהגוי
 שומר שהוא ממש צדק בגר מדובראם

 כיון כלל, לחוש מקום אין ומצותתורה
 מדין אביו את יורש הגר דאיןדקיי"ל
 רק אלא אחריו, מתייחס שאינו לפיתורה

 הגוי אביו את יורש שהגר תיקנודחכמים
 בפ"ק וכמבואר לסורו, הגר יחזור שלאכדי

 מהל' פ"ו וברמב"ם ב( )יז,דקידושין
 א(, )רפג, חו"מ ובשו"ע )ה"י(נחלות

 ד"ה שם )קידושין ישנים התוס'וכתבו
 אם כי ירושה לו תיקנו לא דחכמיםאלא(
 אינו אבל אמרו, והם אמרו דהםבהיתר
 אינו הדין מצד וא"כ הנאה, איסורייורש
 שום כאן ואין בפסח החמץ אתיורש
 רק שייכת מעכ"ת של השאלתו באמחשש.
 האם מצוות, שומר ואינו לסורו שחזרבגר

 והוא בפסח אביו ימות שמא לחושחייבים
 הגויים חוקי ע"פ החמץ את לתפוסישתדל

 נאמר ככה"ג דגם נראה אולם פסח.בתוך
 הוא ראם דליקני, ליה ניחא לאדאיסורא
 ייאסר הרי הפסח כתוך החמץ אתיקנה
 הפסח, עליו שעבר כחמץ בהנאההחמץ
 לאביו שמכרו היהודים אותו יתבעווא"כ
 החמץ כל בעד להם שישלם החמץאת

 מכירה שטר יש והרי אביהם, מהםשקנה
 והוא שלהם החמץ כל את קנהשאביו
 ולצרה לו ומה זה, כל בעד לשלםיתחייב

 דליקני ליה ניחא דלא אמרינן ולכןזו.
 שום כאן אין ולכן הפסח, בתוךהחמץ
חששא.

 תורה ספר הכנסת לעשות מותר האםב(
 )אחרי מנחה תפלת אחר חמץ בדיקתבליל
 ולפני ערבית תפלת לפי החמה(שקיעת
 להתיר, ראין לענ"ד נראה חמץ.בדיקת
 ב( )חלא, או"ח בשו"ע המחבר פסקדהא

 אפילו אסור חמץ בדיקת זמן הגיעהכאשר
 דיש ז( )שם, המ"כ ומביא שיעור,לקבוע
 דילמא הזמן לפני שעה חצי אפילואוסרין
 שם הרמ"א כתב ועוד לאמשוכי,אתי

 זמן שהוא יום מבעוד התחיל אםהאפילו
 זמן מגיע כאשר להפסיק צריךהיתר

 וא"כ הכוכבים, צאת זמן והיינוהבדיקה,
 יצטרכו מ"מ הזמן לפני יתחילו אםאפילו

 להא זה לדמות דיש את"ל ואפילולהפסיק.
 הלכה שיעור ללמוד שם המ"פההתיר
 יהא דע"כ כיון התפלה אחר הכנסתבבית



 ישראלאורעי

 בני"ד כן וכמו אח"כ, לביתו לבואמוכרח
 לבתיהם, לחזור יצטרכו הס"ת הכנסתאחר
 שיעור דוקא דהיינו המ"כ כתב האמ"מ
 יש פלפול עם בשיעור אבל פלפול,בלי

 לנו יש וא"כ לאמשוכי, אתי שמאלחשוש
 שנהוג ס"ת הכנסת לגבי גם כןלזמר

 מקום יש דבודאי גדולה חגיגה בהלעשות
 תימצי ואם לאמשוכי. אתי דילמאלחשוש
 הרי ברבים הנעשה דבר דהוא דכיוןלומר

 לחזור להזדרז הציבור את ויזכירויזהירו
 דאין נראה מ"מ חמץ, לבדיקתהביתה
 כבוד מיעוט בזה שיש כיון כן,לעשות
 גדולה חגיגה לעשות נהוג שהריהתורה,
 לחוץ הוא הציבור הרי וכאן ס"ת,בהכנסת
 וממילא הביתה לחזור להזדרז ויצטרכוכזמן
 ולמה התורה, בכבוד למיעוט יגרום זההרי
 הכנסת לקבוע זו דחוקה בפריצה להיכנסלן

 לה. מתאים שאינו בזמןס"ת

 מדרגתו לפי אחד כל - ממצריםהגאולה
 מארץ הוצאתיך אשר ה' אנכי ב( כ, )שמות פסוק לפרש בהקדיםנראה

 דהנה נראה ולענ"ד יחיד: לשון הוצאתיך נאמר אשר ופירשומצרים

 אשר וזהו כנ"ל שוה כולם דעת היה לא מצרים שעבוד תחתבהיותם

 דעתו לפי הגאולה היה כחן אחד לכל כנ"ל יחיד לשוןהוצאתיך

 לעבוד יכול היה שלא היה דאגתו כל בוודאי רבע"ה ומשהומדרגתו

 שהבין פי' יתרו וישמע וזהו ישראל: על גדול צער לו שהיה ע"יהשי"ת
 היתה אחרת במדרגה למשה דהיינו ולישראל למשה ה' עשה אשר כלאת

 ג"כ הגאולה הי' ולישראל וצער: מניעה שום בלי השי"ת לעבודהגאולה

 ישראל את ה' הוציא כי למצרים עבוד לבלתי לקצתם אחרבאופן

 ואחד אתר לכל  אך ישראל לכללות היה והגאולה  וההוצאה פי'ממצרים

 וק"ל: מדרגתולפי

 כי( יאמר או ד"ה יתרו פ' אלימלך)נועם



עז וזמניםחגים

 ווילליגער פנחסהרב
 קאנאדא מונטריאל צופים נופתמת"ס
 העולמי" ומשיב "שואל מכוןויו"ר

 בניגריות מנות משלוח ירי לצאת שדליםאם
 סיגריות העשן על הנהנין ברכת מברכין אםוגם
 ר' מהרה"ג ישראל דברי בשו"תא(

 אם מסתפק רכ"ג( )ס' זצ"ל וועלץישראל
 שהוא כיון ציגארן מנות במשלוחיוצאין
 ביו"ט. לעשן ומותר נפשאוכל

 איכא מש"מ במצות והנה שם ותי'ב(
 המקובל החסיד לטעם מבעיא לא טעמיםג'

 בס' שכ' זי"ע ז"ל דודי" ה"לכהבעהמ"ח
 להרבות כדי אסתר( מגילת )על הלוימנות

 המן של מרגילתו היפך והריעותהשלום
 תקנו לכן במחלוקת ומפורד מפוזרשאמר
 רק לו שלח אפילו י"ל א"כ מנותמשלוח
 ולמנה א' למנה עשן מעלה אוציגארן
 לו, חיבתו הראה כבר מתוקי' מינישני'
 חא"ח שערים בית בתשו' שכ' למהוכן
 מפראג מהר"ל הגאון זקנו בשם ש"פ()סי'

 על טעם אסתר מגילת על חדש אורבספרו
 עד גדול כשלימות שהיא להראותמש"מ
 ע"ש, לאחרים גם מטובו להשפיעשיכול

 שיהי' מה יהי' ששלח דכיון ג"כ י"לא"כ
 לו הראה כבר עשן ומעלה ציגארןאפילו

 מש"מ מצות בזה אף וקייםשלימותו

 שכתב תה"ד לשי' אפילו ברם ,כמובן
 ומש"ה שמחות לבעלי הרוחה שיהי'כדי

 לכל ידוע הדבר הרי ע"ש, מסייעוחכירו
 שמחה של סעודה שום ליכא בזמנינוכי

 עשב במיני גם ערוך שלחן יהאשלא
 עשן, ומעלה ציגארן דהיינוטאבאק

 ומשקין מאכלים במיני השלחןוכשעורכין
 ציגארן מיני גם השלחן עלמניחין

 ושתיה אכילה בתוך נמי ובפוריםוטאבאק
 הרוחה שיהי' בזה גם שייך וא"כ יעשןאז
 שפיר ושייך עשון בעלי הם העולם רובכי

 שמחות. לבעלי הרוחהשיהיה

 ר"י )סי' דהמג"א לחקור ישעוד
 מעלה ששואבין באותן נסתפק"למק"ט(
 נהנה הגוף שגם כיון ברכה צריך אםעשן
 שאכל כמו ממנו שבעים שהרבהממנו
 במור שהגריעב"ץ אמת ע"ש,ושתה
 מקום שאין דבריו על מאד תמהוקציעה
 ז"ל חיד"א הגאון אמנם בזה,להסתפק
 בדבריו האדם יתבונן דכאשר כתבבמחז"ב
 שבני מאחר להסתפק מקום דישישכיל
 גופו לתוך ונכנס בו ושבעים נהניםאדם

 לרחיצה דמי ולא רוח שאף נפשוובאוות
 היא טאבאק השותים והנאת מלברדהוויין
 וכיוצא רחיצה עם יחס לה ואיןנפלאת
 בימי זה ענין נתחדש אם יודע ומיבזה,
 עליו קובעים היו אם התלמוד כעלירז"ל
 ברוב שנתפשט הזה כהיום גם ומהברכה,
 מש"ש ]ועי' יעי"ש, וכו' מאדהעולם
 שאין מיעוט דיש אף ביו"ט עשוןבענין
 שותים דהרוב כיון מ"מ העשןשואבין
 דריכא נפש לכל שוה שהואנחשב

 ובסי' יעיי"ש ככולו ורובודאורייתא
 הביא תרצ"ה[ ]סי' בברכ"י ועי' שםתקי"א
 כמש"מ המצוה עיקר וז"ל: מהראנ"חבשם
 עכ"ל, ועריכות הערך יקרות המנותשיהי'

 מנו"ת וז"ל: כ' תרצ"ה(( )סי'והפרמ"ג



 ישראלאורעח

 המקום, כפי להתכבד ראויה שיהי'משמע

 חשיבות הם עשן ומעלה ציגארןוהני

 תרל"ז בשנת מעטה הי' ]כבר הערךויקרי
 צ"ל ד' בעד קנה נרי"ו העורך הגאוןשהרב
 שמוכרח קנין עשו וע"ז הבכורהמשפט

 לו הנולד בכורו את אצלו לפדות הכלאבי
 ש"ו( סי' חיו"ד מהרמשי"ק בשו"ת)עי'

 שהמעשה סוד ומגלה רכיל הולךיאני
 ציגארע הג' הכהן לו שנתן הי' כךשהיה
 הנה דהאיש כיון צ"לן ד' בשיוויאחת
 וראי עשון מבעלי הוא לו שולחאשר

 לידי המביאה הנאה הוא וגםלהתכבד
 המביאה העישון ר"ל דמי כמאכלמאכל
 דף שבת פנ"י )עי' המאכל תאוותלידי
 וא"כ קס"ג( ח"ב הלק"ט ושו"תט"ל

 שיוצא י"ל אחת למנה אלו ממיניםהשולח
 עכ"ל. ודו"ק, אותו מזחיהין ואין י"חבזה

 )סי' ויצהר תירוש בשו"ת ועי'ג(

 יוצאין אין בודאי שלדעתו שהשיבקע"א(
 אכילה דלאו לעשן טאכאק מנותבשילוח
 להאוסרים מיבעיא ולא היא,ושתיה
 היינו להמתירים אפי' אלא ביו"ט,העישון
 ואף קצת, נפש אוכל צורך הוידעכ"פ
 בתרנגולים גם דיוצאין כתבדהפר"ח
 לא אבל לבשלם, דראוי היינושחוטים

 כלל, דאכילה מידי הוי דלאציגארעטין
 דאפילו להיפך לומר מקום שישוידעתי

 שוה דאינה משום כיו"ט העישוןלהאוסרים
 המעשנים לאנשים יי"ח יצא מ"מ נפשלכל
 נמי ועיין עיי"ש, לי נראה אינואבל

 הבעל שרבו שהביא ישראל דבריבשו"ת
 משלוח בזה יוצא דאינו סובר סופדילקוט
מנות.

 אם המשפט עמק אל נבוא ועתהד(
 יו"ט, לגבי נפש לכל שוה הויציגארעטין
 מקרכן הביא סק"ה( תקי"א )סי'כשע"ת

 דאוסר סק"י כ"ב אות רביצה פ"בנתנאל
 משום עישון היינו ביו"ט טיטוןלשתות
 שו"ת על וחולק נפש לכל שוהשאינו

 ע"ש, בזה דמיקל ט' סי' או"ח נועםדרכי

 ודעתו נתנאל הקרבן על חלק שםוהברכ"י
 י"ב ל"ט דף שבת עמ"ס ובפנ"ילהתיר,
 סי' והפרמ"ג להתיר, דעתו מתיריןד"ה

 דברי הביא ב' אות זהב משבצותתקי"א
 ועי' לעשן, נוהג שהוא שכתבהפנ"י

 של"ת סי' שלמה לך האלףבשו"ת
 אביו בשם כתב וקציעה ובמורשמתיר,
 ימיו בסוף טיטון שותה שהיה צביהחכם
 מעשן היה לא ואם בזה, רגיל שהיהכיון
 יו"ט, משמחת וחסר ביו"ט מצטערהיה
 אינו אם ואפילו הגוף, בריאות גםוהוא
 שיהיה שצריך אמרו ולא , נפש לכלשוה
 ותענוג יתירה בהנאה אלא נפש לכלשוה
 ועי' האדם, בריאות לצורך שהוא במהולא

 דדעתו סק"ד( תקי"ד )סי' אברהםבמגן
 שוה ואינו מוגמר משום העישוןלאסור
 סי' כשכנה"ג גם וראה עי"ש, נפשלכל

 לאיסור, דכתב ג' אות ב"י כהגהותתקס"ז
 ביו"ט גם בעישון היתר הנוהגין עלותמה
 העישון את מחשיבין דביו"ט בתעניתוגם

 וע"ז כאכילה, נחשב אינו ובתעניתכאכילה
 ע"ג סי' ח"א אמת זרע בשו"תהקשה

 אמרינן דלא דסבר להפרמ"גדבשלמא
 צ"ל דבע"כ קושייתו מובן במבשלמתוך

 לבד דהנאה כהנאה ולא כאכילהדהעישון
 אמרינן דלא כיון מתוך ע"י רק מותראינו
 תשיב שמותר דעישון בע"כ במבשלמתוך

 מתוך אמרינן הפוסקים לרוב אבלכאכילה,
 ביו"ט עישון בין סתירה אין א"כבמבשל,
 הנאה, ולא אכילה דחשיכ בתעניתלעישון

 והנאה כאכילה, נחשב אינו תעניתולגבי
 שם חת"ס בהגהת ועי' מותר,ביו"ט
 עישון, להתיר הפוסקים רוב שדעתשהביא



עט וזמניםחגים

 דהאריך ס"ו סי' סופר כתב בשו"תועי'
 להתיר. ומסיקבזה

 של הדין לאצטרופי חזי וכאןה(
 שהובא יין טעם בהם שיש סיגריותעישון
 דן פ"ח אסורות מאכלות הל' המלךבשער
 שיש הטוטין אבק לשאוב מותר אםבשאלה

 משום לחשוש יש אם היא והשאלה ייןבו
 לפי משום שמותר, לומר ורצה נסך,יין

 בהנאה מותר יינם שסתם הפוסקיםסברת
 מקום היה שלכאורה שאע"פ וסיים ,וכו'

 הטבק על יין שנותנים מה שמא כילאסור
 אם אפי' וא"כ ולהטעימו, להחזיקוהוא
 מקום מכל היא מילתא לאו ריחאנאמר
 אלא איסור, של מגופו נהנה הוא הריכאן
 יש דשמא משום להתיר יש פנים כלשעל

 יינם דסתם ומכיון היין, כנגד בטבקשישים
 ולקולא דרבנן ספיקא ליה הוהמדרבנן,
 כי להקל ספיקא ספק כאן שיש שכןמשל
 מותר יינם סתם כהסוברים הלכהשמא

 בהנאה, שאסור לומר תמצא ואםבהנאה,
 וכו' היין כנגד האבק שישים יששמא

 נחשב שהעישון שסובר ומבוארעיי"ש,
 בשו"ת עוד ועי' ממש, כשתיה ולאכהנאה

 באורך בזה שכתב מה כ'( )סי' ישעבגדי
 סי' יעקב שאילת בשו"ת נמי ועי'ע"ש,
 שנופטאבאק בשאיפת להקל שנוטהע'

 הנ"ל המלך בהשער שם ומפלפלבפסח
עיי"ש.

 סק"ב( ר"י )סי' יהודה ובמטהו(

 ספק שאין כתב עייא"ש מהר"ימהגאון
 לברך לברך צריך אין סיגריותשמעשן
 שיש דבר שום בו אין שהרי הנהניןברכת
 אלא ואינו אוכל, שיקרא כדי ממש,בו
 סגריות לעשן המנהג פשט וכן בעלמא,עשן

 בית בשו"ת שכתב וכמו ציבור,בתענית
 פסק וכן שמ"ג( סי' )או"ח חלקדוד

 לעשן שמותר י"ט( )סי' הכרמל הרבשו"ת
 צדיק פעילת ובשו"ת באב, בתשעהאפילו
 )בי' יהוסף ~כר ובשו"ת כ"ג( סי' ב')חלק

קצ"ח(.

 ההיתר מדברינו העולה תורת וזאתז(
 בהם שיש סיגריות ועישון ביו"ט,עישון
 ועישון בפסח חמץ של וסיגריות יין,טעם
 תקנ"ט סי' תשובה כשערי )עיי באב בתשעהאפי'

 משום הוא חצות(, קודם להחמיר שהביאסק"ד
 אלא ושתיה, אכילה כדין העישוןשאין
 ודו"ק. בעלמאהנאה

 במה ונשובה ראש ניתנה וכאןח(
 נהנה הגוף שגם כיון אברהם, המגןשנסתפק
 שאכל כמו ממנו שבעים שהרבהממנו
 הגאון שהביא ה"ל החיד"א ולשיטתושתה

 דין לו דיש כפירוש סוברים ישראלר'
 כך כדי עד בעלמא הנאה רק ולאאכילה,
 קאמארנא מהגה"ק הטהור בשלחןמצאתי
 ושביאת הטיטון עישון וז"ל ר"י()סי'

 לא זה דענין כיון לברך נהא לאהטאביק
 לתקן יודעין אנחנו אין הגמרא, כימיהי'
 איש הקדוש ומרן הברכה, נוסחאופן
 שקיבל כפי מברך הי' טוב הריב"שאלקים
 ונעלם השילוני אחיה ומרבו הנביאמאליהו
 מברכין. ואין הנוסח,מאתנו

 כ"ד( )סי' או"ח סופר כתב ובשו"תט(
 שהגאון שמעתי טליא הוינא כדכתב

 מספיקו נפשיה לאפוקי כדי בנעטמוהר"ם
 שתיית בענין מק"ט( ר"י )בסי' המג"אשל

 המים על ומברך מים שותה היההטוטין,
 שותה שהיה וצ"ל הטיטון, לפטורומכוין
 דאף אחרונה ברכה גם לברך כדירביעית
 לפניו ברכה על אלא נסתפק לאדהמג"א

 שלא בריח שנאמרו הטעמים לפימ"מ
 בשתיית לצדד יש אחרונה ברכהלהצריך
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 אלא וכו', אחרונה ברכה שיצטרךטיטון
 שותין שהרי אפשר, אי וכמעטדקשה
 דבר עמא מאי וחזי היום, כל כמעטטיטון

 פוצה ואין המנ"א, לספק שחושש מישאין
 הנפלאים. דבריו עיי"שפה

 לומר מקום היה הנ"ל הבאר ומןי(
 ע"י מנות משלוח מצות קייםדשפיר
 כמו ממש אכילה כמו דנחשבסגריות
 להדר נכון ובכן ישראל, הדברישפסק
 לפטור ולכוון מים על שהכל ברכתלברך
 יהא שלא חובתו ידי יצא ובזההעישון
 אכל. קא ברשותו רק להקכ"ה גוזלבגדר

 דדעת הוא ונהפוך בזמנינו אמנםיא(
 מזיק שהעישוז הוא כאחד הרופאיםכל

 האדם של כוחותיו ומחליש לבריאות,מאוד
 )דף א' חלק השבי"ט בעזו"ת פסקולכן
 ע"ש, העישון בהחלט לאסור ע"ב(קל"ד

 בקונטרס חיים החפץ כעל דבריוידוע

 מזיק דהעישון י"ג( )פ' אמריםלקוטי
 בעצמו לחבול לאדם ושאסורלבריאות
 זמנינו גדולי שכמה כך כדי עדעיי"ש,
 כשערים עי' ביו"ט העישון לאסוריצאו

 ועוד, י"ט ס"ק צ"ח סי' בהלכהמצויינים

 הפרמ"ג שהביא מהטעם להתיר איןוגם
 ובריאות, רפואה לצורך דהוה הפנ"יבשם
 ציץ כשו"ת כתב זה ומטעם מזיק, זהדהרי

 למשלוח דבנוגע ל"ג( סי' ט' )חלקאליעזר
 חובת ידי בסיגריות יוצאין שלאמנות

 יחוה בשו"ת פסק זה ומטעם מנות,משלוח
 על מברכין ראין ל"ט( סימן ה' )חלקדעת
 הדבר שהוברר ליה מזיק דאזיקיעישון
 לבריאות מסוכן שהעישון ספק לכלמעל

 ל"ה )דף ברכות במס' מבואר והריהאדם,
 סעיך ר"ב )סי' או"ח ערוך ובשלחןע"ב(
 מאכל דבר על אפילו לברך שאיןד'(

 עיי"ש. עישון שכן וכלשמזיק,

 שמזיק דכיון זו סברא על והנהיב(
 לו שאין להקשות יש יברך לא כןמשום
 הלכות בס' שראיתי מה לפי והואפשר,

 גראסמאן מרש"ז ט"ז( )פרקהמועדים
 וטובים שרכים העולם מנהג לבארשליט"א
 דאף ביו"ט, לעישון בזמנינומקילים
 אבל מזיק, ודאי זה סגריות הרכהשעישון
 וכמש"כ היזיקו כ"כ ברור אינומעט

 לענין ע"ו( סי' ח"כ )חו"מ משהבאגרות
 הרבה לגבי אף סיגריות לעשן ההיתרעצם
 ביו"ט מעט העישון עצם וא"כ ע"ש,עישון
 הרבה של הצטברות רק מזיק ודאיאיוו
 אין עצמו יו"ט מצד ולכן מזיק,עישון
 דידן בנידון וא"כ עי"ש, העישוןלאסור
 דאין לומר אפשר אי הכרכהלגבי

 אם דווקא רזה ליה, מזקי דאזיקימטעם מברכיי
 בגמ' דאתיא כמו מזיק, גופא המאכלע"י

 ואין לגופיה מזיק ופרש"י זית, שמןלגבי
 ואכלת ברכה דגבי ברכה שטעונה אכילהזו

 אחת פעם אכל דאפי' משמע וםכתיב,
 של שמן השותה הגמ' של מראי'מזיק

 החומש את משלם אינו וכו'תרומה

 כי ואיש כתיב אכילה חומש דגביופירש"י
 נמי זה ודין למזיק פרט בשגגה קדשיאכל
 אבל מתרומה, אחד זית השותה אפי'מיירי
 מזיק אינו אחד דמפעם כמאכל יימרמי
 מזיק כמה של בהצטרפות רק סגריותכמו

 עליו. ברכה חיוב חל שפיר אזאפשר

 אף דמברכין ראי' להביא יש ועודיג(
 של מהדין והוא בדבר סכנה קצתביש

 ברכות בהל' הרמב"ם על דפליגהראב"ד
 דבר האוכל כל דכתב י"ט( הל')פיט
 מברך אינו בשגגה בין בזדון ביןהאסור
 ובהשגות וכו' בסרף ולא בתחילה לאעליו

 גדולה טעות בזה טעה כתב שםהראב"ד
 שאין אלא מברכין שאין אמרושלא
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 חשיבות להם שאין לומר עליהםמזמנין
 והוא האיסור דבר ואוכלים הראילקביעות
 לזימון, קבע להם שאין פירות אכילתכעין
 יברכו לא למה וסוף תחילה ברכהאבל
 )פ"ז ברכות והרא"ש עכ"ל, ונהנוהואיל
 ז"ל הראב"ד כדברי לו שנראה כתב ד(סי'

 )דף וב"ק ע"ב( ו' )דף כסנהדריןמדתניא
 כיצד וכו' חיטין סאה שגזל הרי ע"א(צ"ד
 אלמא וכו' מנעץ אלא מברך זה איןמברך
 ניאוץ היא שברכתו אלא לברךשחייב
 הראב"ד, כשיטת ועיי"ש הרא"ש,עכ"ל

 ראשון( )שער ברכות הל'וכאבודרהם
 וקציעה במור נמי ועיין דמברכין,והכריע
 מזה. קצ"ו()סי'

 סק"א( קצ"ו )סי' זהב בטורי ועייןיד(
 אוכל על חולק אינו הראב"ד דגםכתב
 הוה דבמזיד מברך שאינו במזידאיסור
 מנאץ אלא מברך זה ואין גמור,רשע

 ומתני' מזמנין ואין יברך לאוכוודאי
 שאכל היינו מזמנין אין טבל אכלשאמר
 אכילתו דאין להרמב"ם וס"לבשוגג,
 ביו"ד למ"ש ודומה כלל, לאכילהנחשבת
 שאיסורו דבר לחבירו המוכר קי"ט()סי'
 דהוה המעות לו יחזיר ואכלו התורהמן

 לענין הוא כן נמי הכי אכלו, לאכאילו
 דבשוגג הראכ"ד חולק וע"ז וכו'ברכה
יברך.

 )ח"א ציון אבני בשו"ת וראיתיטו(

 הט"ז לדברי נפלא ראי' ד'( אות ל"גסימן
 תרומה אכל ו'( )פרק תרומותמהתוספתא
 ששתה נזיר וחומש, קרן משלםביוה"כ
 חומש, משלם ואינו קרן משלםתרומה
 ז'( הל' )פ"י תרומות הל' הרמב"םוכ"פ

 דנזיר דמילתא טעמא כ' שם משנהובכסף
 כיון מחומש פטור תרומה של ייןששתה
 לאו חולין היה אם אבל ביין, אסורשהוא

 עפימש"כ דבריו וכיאור עכ"ל, הואשתיה
 י"ר( הל; מכירה הל' )בפט"זהרמב"ם
 בחזקת דאורייתא איסור לחבירודהמוכר
 הדמים, לו להחזיר צריך ואכלוכשר

 דהטעם רל"ד( )סי' חד"מ בסמ"עומבואר
 הוא צער דאדרבה הנאה חשיב דלאהוא
 א"כ עיי"ש, איסור באכילת קצה ונפשולו
 פטור בשוגג תרומה של יין ששתהנזיר
 בתוספתא דוד החסדי אך הוא, נהנהדלאו
 דחייב ביוה"כ תרומה אכל דמ"ש תמהשם
 דרק יוה"כ דשאני לחלק וכ' וחומש,קרן
 דבריו. עיי"ש נזיר משא"כ גרים קאיומא

 )מהדורא ומשיב שואל בשו"ת והנהטז(
 וז"ל עמו, אחרת רוח ח'( סי' ח"אא'

 על נחלק לא דהראב"ד תירץדהט"ז
 ידעו שלא דכיון דס"ל בשוגג רקהרמב"ם
 נראה ולפענ"ד שיברך, מהראויהאיסור
 הא לפרש בעצמו כתב שהט"זלהיפך
 אדם של שנפשו משום הוא לברךדאסור
 ולפי"ז הנאה, נחשב ואינו האיסור מןקצה
 מצטער לו כשנודע דודאי בשוגג אכלאם
 הנאה, נחשב שלא ונמצא שאכל מהעל

 שהרי במזיד אבל לברך, מהראויואינו
 רשע שהוא בכך מה דאיסור להנותרצה
 יברך, לא מדוע ליהנות רצה הרי סוףסוף
 וריחו שום שאכל מי וכי לומר שייךוגם
 בשביל הכי והיינו שום, ויאכל יחזירנודף

 יחזור איסור ואכל רשע מעשהשעשה
 ברור וזה ג"כ, יברך ולא שוםויאכל
 עכ"ל. לפיענ"ד,כשמש

 דינ"א תצא הנ"ל הגאון דברי ולפייז(
 כל ועל העישון על ברכה לגבילקראתינו

 דינם הגמ' דהשוה דמזיק מאכלמיני
 תרומה, של שמן להשותה איסורלאכילת
 נחשב דלא החומש משלם אינוומדשם
 על מברכינן לא נמי דברכה אמרינןאכילה,
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 דשם לחלק יש נמי ושם המזיק,דבר

 קצה אדם של דנפשו בשוגג דהיהמיירי
 זו לסברא הנאה נחשב ואינו האיסורמן

 רצה לא דודאי המזיק במאכל גםשייך
 ובשט במזיד עביר אי אבל עצמולסכן
 סוף הרי המזיק בדבר ליהנות רוצהנפשו
 ברור וזה יברך, לא מדוע ליהנות רצהסוף

בס"ד.

 דגם נמצא זה בדרך ובלכתךיח(
 מזיק, שהעשן הוא הרופאים דדעתכזמנינו
 הסוברים לאותן ברכה חיוב חל שפיראבל

 ומשיב השואל לפי העישון עלדמברכין
 הדחק בשעת מנות משלוח ולגביהנ"ל,

 ישראל הדברי על לסמוך דיש אפשרנמי
 נחשב שפיר אברהם דמגן דעהדלחד
 שנהג מה לפי ובפרש כאכילה,עישון

 הנ"ל, סופר בהכתב המובא בנעטהמהר"מ
 אינו דאז שמעשן למי לשלוח דוקאוכ"ז
 בשו"ת שהובא וכמו עור, לפני איסורעובר

 הנה מ"ט( סי' ח"ב )יו"ד משהאגרות
 שיש מכיון ודאי סיגריות עישוןבדבר
 מזה, להזהר הראוי מן מזה, לחלותחשש

 מכיון סכנתא, מאיסור שאסור לומראבל
 בכה"ג בגמ' אי' כבר רבים, בהשדשו
 גדולי שכמה וכפרט ה"', פתאים"שומר
 שמעשנים, ובדורינו שעברו מדורותתורה

 לסכנה לחוש המחמירים לאלו אףוממילא
 אש בהושטת עור לפני איסורליכא

 שמעשן. למיוגפרורים

 המובא לפי להמליץ אפשר ולסיוםיט(
 ר' מהרה"ק מכתב בהלכה נושאיםבס'

 שכתב אמת השפת של בנו אלטרנחמיה
 אמר ז"ל הרי"ם חי' שזקני ושמעתיבזה"ל
 רמז ויש לעשן, צריכין השבועותשבחג
 קימו ובפורים עכ"ל, כולו עשן סיניוהר

 אפשר כבר, שקיבלו מה קימווקבלו
 תורה המתן לזכר לעשן ראוי נמיבפורים
 כולו. עשן סיניוהר

 סניגור נעשהקטינור
 יום וזהו ע"ש. כפורים, יום שם על אתקריא פורים בתיקונים,איתא
 לא פורים שביום פעלו ואסתר מרדכי כי כפורים, הוא כפור שיוםכפורים

 השניה בסעודה כי השעיר, ע"י ביו"כ כמו ישראל על קיטרוג שוםהיה
 דהיינו סניגור, הקטיגור נעשה ובזה ממש, העזאזל לקרבן כוונתההיתה
 ישראל. על טוב ודיבר לטובה אחשורוש לבשנהפך

 ושמש()מאור
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 ווייסמנדל יהודה יוסףהרב
 י. נ. ברוקלין מיר,ישיבת

 עם במלה מלה עשרה שמדנה תפלתהמתפלל
-הש"'ן  בציבור תפלה חובת יצא אי 

 בברכות הוא במנין להתפלל חיובמקור
 לרב יצחק רכי ליה אמר א עמוד חדף

 כנישתא לבי מר אתי לא טעמא מאינחמן
 אמר האי כולי מאי ליה אמר וכו'לצלויי
 שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמרליה:
 ה' לך תפלתי ואני דכתיב מאי יוחי,בן

 שהצבור בשעה רצון עת אימתי רצוןעת
 אמר חנינא ברבי יוסי רבימתפללין.

 רבי עניתיך. רצון בעת ה' אמר כהמהכא
 כביר אל הן מהכא אמר, חנינא ברביאחא
 מקרב נפשי בשלום פדה וכתיב ימאס,ולא
 הכי, נמי תניא עמדי. היו ברבים כילי
 הוא ברוך הקדוש שאין מנין אומר נתןרבי
 אל הן שנאמר רבים, של בתפלתןמואס
 ימאס. ולאכביר

 הלכה ח פרק תפילה הלכותוברמב"ם
 היו ואפילו תמיד נשמעת הציבור תפלתא

 מואס הוא ברוך הקדוש אין חוטאיםבהן
 אדם צריך לפיכך רבים, שלבתפלתן
 ד' ובהלכה וכו' הציבור עם עצמולשתף

 אחד יהיה הציבור תפלת היאוכיצד
 וכו'. שומעים והכל רם כקולמתפלל

 ש"ץ אין כי לג: בר"ה מבואראמנם
 הציבור מתפללין ולכן הבקי אתמוציא
 תקנת לאחר עכשיו וכפשוטו בלחשמקודם
 הרי בלחש מקודם הציבור שיתפללוחז"ל
 בציבור אז הרי כי בציבור תפלהזהו

 דאין הש"ץ חזרת בשעת משא"כמתפללין
 בציבור. תפלה אינו מתפלליןהציבור

 דיני מבואר נ"ב סי' או"חובשו"ע
 בביהכ"נ מאוחר בא אם בתפלהדילוגי
 שם וכתב הציבור עם להתפלל שיוכלכדי

 עם להתפלל יוכל ראם אברהםבאשל
 כדרכו יתפלל רק פסוקד"ז ידלג לאהש"ץ
 לתפלה נחשב הש"ץ עם אמירה גםכי

 רצייתי אנשים י' יש בהכרח שהריבציבור
 דאם ד סעיף קפד כסימן כמבוארלש"ץ
 להיות קרוב לברכותיו, מכוונים ט'אין

 הרי כעונה דשומע ומכיון לבטלה,ברכותיו
 גמורה, תפב"צ והוא מתפללים י'יש

עכ"ד.

 ט סימן ג' או"ח חלק משהובאגרות
 הם הא דצייתי לנו דמה ע"זהקשה
 אלא הש"צ בחזרת יוצאים ואיןבקיאים
 שייך ואין בלחש בעצמן שהתפללובמה

 כמתפללים כענייתם החשיבותלהחשיב
 לא תפלה חובת כבר שיצאו מאחר כיר"ל
 שומע כי כעונה שומע לומר תושייך
 ידי לצאת כשצריכים רק נאמרכעונה
 שמחויב והלל מגילה קריאת כגוןחובתו
 לצאת יוכל דאו מגילה ולקרות הלללומר
 לצאת, צריך כשלא אבל כעונה שומעע"י
 עכ"ד. כעונה, שומע מהני דלא פשוטאז

 בכה"ג אף כי מהפוסקים נראהאמנם
 קכ"ד סי' הטור דהרי כעונה שומעשייך
 בר"ח ויבא יעלה אמר ולא ששכח מיכתב
 שצריך דבר בכל או מועד של בחולואו

 רישמע דעתו יכוין ולהתפלל בשבילולחזור



פה אהליושבי

 ויוצא סוף עד מראש ברכות י"ח כלמש"צ
 השנה דראש בפ"ב דאמר אע"ג חובתוידי
 שאינן האנוסים אלא פוטר אינוש"צ
 התפלל שכבר הכא שאני לב"ה לבאיכולין
 הבקי אף מוציא הזכיר ולא ששכחאלא

עכ"ל.

 שהתפלל מי כי מדבריו משמעהנה
 הכוונה אין לחזור וצריך ויבא יעלהושכח
 הכוונה אלא כלל התפלל לא כאילודהו"ל
 שהחסיר אלא תפלה חובת ידידיצא

 משמע וכן לחזור צריך ולכן שכההאזכרות
 ויבא יעלה ששכח דמי ק"ת סי'בטור
 ערבית להתפלל צריך אין ר"ח שלבמנחה
 מנחה כלל התפלל שלא מי ואילושתים
 אי והשתא שתים ערבית מתפללבר"ח
 כאילו הו"ל ויבא יעלה שהחסיר דמיגימא
 שתים יתפלל לא למה א"כ כלל התפלללא

 שכבר מי דאף בטור מפורש וא"כערבית,
 לצאת יכול עכ"ז תפלה חובת ידייצא

 כבר דהרי כעונה שומע ע"י הש"ץמידי
 וכנ"לן. תפלה חוכתיצא

 נאמר כי אחרונים רוב דעת נראהוכן
 כגון חיוב דליכא היכי גם כעונהשומע

 )סי' המחבר שפסק התורהבקריאת

 לקרות צריך בתורה הקורא כי מ"כ(קמ"א
 לבטלה ברכותיו יהא שלא כדי הש"ץעם

 ויבא יעלה הזכיר ולא המתפלל אם זה בענין .1
 צריך ולכן האזכרה החסיר אלא תפלה חוכת יצאאי

 באור עיין כלל התפלל לא כאילו הו"ל אולחזור
 ושם קכ"א עמ' ז' וגליון צ' עמ' י' גליוןישראל
 משמע הטור ומדברי הראשונים מחלוקת בזהמבואר
 יהודה רבינו וכדעת תפלה חוכת ידי יצא כיכפירוש
 הראשרנים שאר אף רמ"מ ואכ"מ ב"ו: ברכותבתוס'

 וס"ל פליגי לא מיהא בהא בזה הטור עלדחולקיס

 ככה"ג. אף שמכ"ע לומרדשייך

 וזה קורא זה מירושלמי הט"זוהקשה
 דמה הרי כעונה ששומע אלאמברך
 קורא הוא כאילו מקרי מהש"ץששומע
 דהמחבר הט"ז ותי' ששמכ"עמשום

 יעלה לא דסומא קל"ט בסי'לשיטתו
 בתורה לקרוא יכול דאינו מאחר כילתורה

 משום לברך יכול ואינו לבטלה ברכתוהרי
 אבל וכנ"ל שמכ"ע ל"ש דכאןששמכ"ע
 יכול דסומא ס"ל פוסקים ורוב שםהרמ"א
 הכ"י כתב קריה"ת והרי דשמכ"עלברך

 ציבור חובת דאינו קכ"ד בסי'והשועה"ר
 להלן(. )עיין יחיד חובתרק

 הרבה כתבו הרי המחבר לדעתואף
 אין כאן רק שמכ"ע כאן שייך כיאחרונים
 התקנה דעיקר משום שומכ"ע עללברך
 ולכן בפנ"ע יקרא ואחד אחד שכלהיתה
 הש"ץ ע"י שיקראו שהתקינו עכשיואף
 לקרא וצריך נתבטל לא התקנה עצםמ"מ

 ברכה במחזיק בזה )ועיין בלחשבעצמו
 בשם שם ומש"כ מ"ז סי'להחיד"א
 לדעת דאף הרי אחרונים( ושאריהיעב"ץ
 לא בכה"ג כי לומר הכרח איןהמחבר
 שם ברכה כמחזיק ועיין שמכ"ע.שייך
 השומע כי קנ"ט סי' בח"ב הלק"טבשם

 דשומע לכדך צריך מחבירו תורהדברי
 איכא. לצאת חיוב מה שם והריכעונה

 האבודרהם בשם קכ"ד סי ב"יועיין
 בכל מתפללים שאנו תפילות ששלשוז"ל:
 ז"ן ועולים ברכות י"ט אחת בכל ישיום

 וחייב י"ט בלחש תפילתו כיצד וכו'ברכות
 ציבור ששליח כעוד לדבר שלאאדם
 ברכותיה לשמוע ושיכוין התפילהמחזיר
 אחרות ברכות י"ט הרי כעונהושומע
 ברכה כל אחר אמן לענות אדםוחייב
 העונה גדול גג:( )ברכות ז"ל ואמרווברכה
 י"ט בירך כאילו הרי המברך מן יותראמן



 ישראלאורפו

 )סי' חיים ארחות וז"ל וכו' אחרותברכות
 התשובה( )אגרת יונה ה"ר כתבפב(:
 הוא הרי ברכה כל אחר אמןהעונה

 להני דס"ל הרי פעמים שתיכמתפלל
 דכבר בכה"ג אף שמכ"ע שייך כיראשונים

 חרבתו.יצא

 דהא וז"ל: כתב קי"ז סי' המבי"טוטה
 מן יותר או כמברך הוא הרידאמרי'
 שחייב ברכה על עונה כשהוא הואהמברך

 שיהיה צריך כן ועל חובה ידי ויוצאבה
 אינו אם אבל ברכה באותה חייבהמכרך
 כמברך השומע אינו כרכה באותהחייב
 ונראה וכו' המברך מן יותר שאינווכ"ש
 בכרכה אלא ברכות מאה תשלוםדאין
 בה שחייב ברכה על אמן כעניית אועצמה

 אמרו שהרי בה שחייב מפיושומעה
 להו דממלי וי"ט בשבת ברכו' ק'בהשלמת
 אח' אמן שיענה אמרו ולא אספרמקיבמיני

 ידי הוא יצא שכבר ברכה שמברךמי
 ג"כ המפרשים מן קצת וכתבוחובתה

 וברכות בתורה הקוראים שמברכיםדברכות
 והיינו לחשבון לשומעיהם עוליםהמפטיר
 בתורה לקרות היא מרע"ה דתקנתמשום
 ובהפטרה בזה חייבים הצבור וכלצבור
 בתורה לקרות העולה שמכרך ובברכהג"כ

 חובתן ידי הצבור כל יוצאיםוהמפטיר
 ברך א' כל כאלו ליה והוה אליבתקנות
 אלו אמנים עניית אבל לחשבון עוליםולכן
 חובה ידי בהן יוצא שאינו ברכותשל

 שלא מחכוין או יצא שכבר ברכהאותה
 אח"כ הוא לברך אלא זו בשמיעהלצאת
 עכ"ל. לחשבון עוליםאינם

 דכתב אהא ח' ס"ק מ"ו סי'ובמג"א
 בכל ברכות מאה לברך אדם דחייבהמחבר
 ברכות הק' מן חסר כשבת כי העיריום,

 דבעובת בב"י המחבר מש"כוהביא

 שבע מעין אחת בברכה לצאתיכולים
 הש"ץ חזרת אף וממילא כעונה,דשומע
 דרצה ועיי"ש כעונה, שומע מטעםמהני
 א' וברכה יועיל לא הש"ץ דחזרתלחלק

 לדעת כי הסיק לבסוף אבל יועיל שבעמעין
 שומע אומרים הש"ץ נחזרת אףהמחבר
 כי הא"א כתב שפיר ב:ד"ד ולפי"זכעונה
 כעונה. דשומע ממש בציבור תפלהנקרא

 המחכר מש"כ דהכיא במנ"א שםוע"ע
 העולה של לברכה דיכוין מ"ג רפ"דבסי'

 ויעלה אמן ויענה מפטיר והקוראבתורה
 רק זה כי ע"ז וכתב ברכות מאה למניןלו

 בפירות אותו ישלים ולכתחלהבדיעבד
 והביא ר"ץ בסי' כמבואר תרגימאובמיני
 מביא ואח"כ )שם(, המבי"ט מש"כג"כ

 למנין לו ויעלו אמן יענה דביוה"כמכנה"ג
 פירות לטעום שייך לא כי ברכות,מאה

 לכתחלה יצא דלא הטעם כי נראהולכאורה
 משום היינו כעונה שומע ע"י ברכותק'

 וכנ"ל ברכה חובת יוצא אינודהשומע
 וא"כ רפ"ד ובסי' כאן הב"י כשי'ודלא
 שומע ע"י לצאת יכול ביו"כ דלמהצ"ע
 ובע"כ בכה"ג שמכ"ע שייך לא הריכעונה
 רק כהמחבר ס"ל ב-סודו המג"א גםכי

 כל ישמע לא פן ע"ז יסמוך לאשלכתחלה
 באופן דא"א ביו"כ אבל הש"ץ מפימלה
 המחבר. כדעת יעשהאחר

 יונה והרכינו הכ"י דעתעכ"פ
 גם ולדברינו כמבי"ט דלא הםוהאבודרהם

 יהודה במטה ועיין כב"י ס"להמג"א
 דעת כי דהוכיח מ"ו סי' עייאש()למהר"י
 לצאת יכול ולכתחלה כמבי.'ט, דלאמחבר
 הש"ץ חזרתע"י

 לדינו כאן יודה המבי"ט אף כיונראה
 דתקנת "משום מש"כ דהנה הא"אשל



פז אהליושבי

 וכל ציבור בתורה לקרות היאמרע"ה
 ג"כ ובהפטורה כזה חייביםהציבור
 בתורה לקרות העולה שמברךובברכה
 חובתן ידי הציבור כל יוצאיםוהמפטיר
 ברך א' כל כאלו ליה והוה אלובתקנות
 לא הרי כי צ"ב לחשבון" עוליםולכן
 לשמוע הציבור את דנחייב כללמצינו
 כוונתו ואם לתורה העולה שלהברכה
 כשמדבר רק המחבר כתב למה אזכפשוטו
 כי בעלמא כן פסק ולא ברכות ק'בענין
 כוונת וודאי אלא הוא המצוה ברכתהרי

 לצורך לא שאינו ברכה דכל לומרמבי"ט
 משא"כ חובה ברכת כגון שמכ"ע בושייך

 צורך ללא היו הברכות דכל דמבי"טבנדון
 שתקנו מאחר ש"ץ תפלת ולפי"זכלל,
 וכמבואר חובה כרכת הוא הרי חז"לאותו
 שאע"פ וז"ל: קכ"ד סי' סוף הב"יבלשון
 חובתם ידי ויצאו הציבור התפללושכבר
 שליח שיחזור היא חכמים שתקנתמאחר
 בקי שאינו את להוציא כדי התפילהציבור
 לשתוק הבקיאים אף הציבורחייבים
 ואח"כ החזן מפי וברכה כרכה כלולשמוע
 שליח לברכות מכוונים וכשאין אמןיענו
 דברכות הרי לבטלה כברכה נראהציבור
 להו דוו ציבור שליח בחזרתכתפילה
 הציבור התפללו שכבר אע"פ חובהכרכות
 צורך הוי וממילא חוכה דהואמבואר
 הא"א. של לדינו יודה המבי"ס אףולפי"ז

 וז"ל: שם כתב הב"י דהרי ראי'ועוד
 בהם חייבים הציכור אין התורהברכות
 בתורה לקרות היא חז"ל שתקנתשאע"פ
 נתקנו הציבור לצורך לא הברכותבציבור
 לברך לו ראוי כציבור שהקורא מפניאלא
 הב"י פסק ליישב המבי"ט מש"כוא"כ
 נסתר בה חייבין הציכור רכל רפ"דבסי'

 וק"ל. שפיר אתי לפימ"ש אמנםמהנ"ל

 הב"י אלא בזה כנים אנו אין אםואפי'
 המבי"ט שנקט וכמו כמבי"ס בהאס"ל
 )בהגהות ורעק"א הפרמ"ג דעת הרימ"מ
 כי כתבו ומ"מ כהמבי"ט רפ"ד( סי'שו"ע
 לצאת יכולין הברכה אחר אמן עוניןאם
 כוונתם כי לומר ואין ברכות מאהידי

 א"כ המברך מן יותר העונה שגדולדמאחר
 דהרי בהענייה ברכות מאה חובתיצא

 מבואר המברך מן יותר העונה דגדולהטעם
 א"כ דשמכ"ע דכיון קכ"ד סי'כפרישה
 המברך משא"כ ועונה מברך הואהעונה
 לא ואם עצמו, ברכת על לענות לואסור
 העונה גדול ל"ש אז שמכ"עשייך

 אמן דבעניית ורעק"א הפרמ"גומדכתבו
 גם כי כע"כ אץ העונה גדולאמרינן
 הש"ץ בחזרת וא"כ וק"ל, אמרינןשמכ"ע
 שמכ"ע. לומר שייך שפיר אמןדעונין

 שייך דלא שיטה שום מצינו דלאהרי
 גם וכ"כ האגר"מ דעת מלבד כאןשמכ"ע
 על דברכות פיט יו"ט במעדניהתויו"ט
 יוקשה עליו גם אמנם ס"ג שםהרא"ש
כהנ"ל.

 כי למד אתה הדברים ממקורובאמת
 הוא המקור דהרי בכה"ג אף שמכ"ענאמר
 רצה לא הרי ושם יאשיהו גבי לח:בסוכה
 חובה. דבר איזה לצאתכלל

 כזה החת"סדעת

 סימן תשובות קובץ סופר חתםבשו"ת
 ]קדושהן לומר יש אם ששאל ומה כתבד
 - עמו מתפלל כשהיחיד ציבור השליחעם
 שהיחידים מה כי בציבור, תפלה עיקרזהו
 תפלת מקרי עצמו, בפני מתפלל אחדכל

 זה רבים, מוציא שאחד מה רקיחיד,

 סימן אברהם מגן ויעיין בציבור,מקרי
 אפשר שאי מפני ורק סק"י,תרפ"ט



 ישראלאורפח

 שיתפלל תקנו ציבור לשליח כולםשיכוונו
 עמו שיאמרו ראוי והי' בעצמו. אחדכל
 ידי רבים מוציא כמו שזהו במלהמלה

 גבי ע"א[ ]ל"ח דסוכה כבמתניתיןחובתן,
 אומר שהוא מה אחריו ועונה שאומרהלל
 ש"ץ שיסדיר כדי אלא ה', אנאכמו

 בסוף כמבואר תחלה בלחש תקנותפילתו
 כשאירע כן ואם ע"בן, ילד השנהראש
 ציבור תפלת זהו הש"ץ, עם אומרשיחיד
 עכ"ל.האמיתי,

 כמה עליו הק' ט' סי' ח"גובאגר"מ
 דחקו והרמכ"ם שהטור הראשוןקושיות
 התפלה חוזרין אנו למה טעםלמצא
 בקיאין כוסן שאנו מכיון הלאבציבור
 למה א"כ יד"ח הרבים מוציא אינווהש"ץ
 חז"ל תקנו למה אנפין בכמה ותירצוחוזר
 תפלת רק ואם לנו, אף התפלהלחזור
 היה הרי צבור תפלת היה להוציאהדו"צ
 דהוא לעולם עצמו זה בשביל לתקןלהם
 איך הקשה ועוד עת בכל ששייךטעם
 מה הוא בציבור התפלה שעיקר לומרשייך

 אף הלחש ותפלת התפלה חוזרשהש"צ
 רק הוא אחת בבת גדול קהלשמתפללים

 הקהל שכל לדבריו שנמצא יחיד,תפלת
 ויצאו הש"צ בשל כלל יוצאיןשאין

 בצבור תפלה ידי יצאו לא בלחשבתפלהם
 דר' וגם נצבור תפלה מצות שעקרוונמצא

 משום חוזר דש"ץ דס"ל הואגמליאל
 וגם עליו פליגי ורבנן לד:( )ר"הלהסדיר
 סי' מהמנ"א הת"ס שהביא דמהתמה

 מזה. מאומה עזם כתב לאתרפ"ט

 יש כי הוא החת"ס כוונת כיונראה
 וההבדל בציבור חסלה ויש הציבורתפלת
 שהציבור מה הוא הציבור תפלת כיהוא

 רכל הוא בציבור ותפלה ביחדמתפללין
 יחיד כל - בתפלה עכשיו עוסקיןהציבור

 יחידים הרבה דיש והיינו - עצמהבפני
 מצאנו לדבר ודוגמא ביחדשמתפללין

 קרבן ליה דקרי פסח שנא מאי נא.ביומא
 קרבן לה דקרי חגיגה שנא ומאייחיד,
 נמי פסח בכנופיא ראתי משום איציבור
 בשביל קרבן דאינו אף והיינו בכנופיאאתי
 רק ציבור, קרבנות שאר כמו הציבורכל

 קרוי דיהא מקשה מ"מ יחיד שלקרבן
 דעוסקים הרכה דיש משום ציבורקרבן
 מה יש בתפלה וה"ה ביחדבקרבן

 יחידים שכמה מה ויש מתפלליןשהציבור
 תפלת נקרא והראשון ביחדמתפללים
 בציבור. תפלה נקרא והשניהציבור

 מה כי החת"ס דברי לפרש נבאובזה
 בתפלת ממאס הקב"ה דאיןדאמרינן
 כיצד שכתב ברמב"ם וכמדויקהציבור
 מתפלל אחד אם דווקא זהו הציבורתפלת
 הו"ל דאז תפלה חובת הציבור אתומוציא
 עם כשמתפללין גם אמנם הציבורתפלת
 רבים מוציא נקרא זה גם מב"מהש"ץ
 בסוכה וכמבואר הציבור תפלת ונקראידיח
 רק זה הש"ץ עם שאומר מה )כילח.

 מה אבל וק"ל אתו לכוין שיוכלבשביל
 שהקשה וכמו צ"ע לח. מסוכהשהביא
 יותר עדיף הראשון אופן אבל שם(באגר"מ
 והיינו מלך הדרת עם שברובמשום
 וכמבואר דווקא יד"ח רבים מוציאכשאחד
 בבה"מ יושבים היו רצ"ח סי'כאו"ח
 לכולם מברך אחד אור, להםוהביאו
 וז"ל: מגמרא שם מביא ברורהובמשנה
 ולשמוע לשתוק כולם דצריכיןואע"ג
 טוב היה וא"כ בהמ"ד בטול והויברכתו
 עדיפא הא אפ"ה לעצמו כ"א שיברךיותר
 דווקא וזה עכ"ל מלך הדרת עם ברבמשום
 כל יעשו לא ולכן לכולם מברךכשאחד
 הוא הדר"מ עם ברב כי ביחדהמסובין
 יד"ח. כולן מוציא כשאחדדווקא



פט אהליושבי

 סי' מנ"א מדברי ראי' מביא זהועל

 להוציא ריכול דכיון דכתב סק"יתרפ"ט
 שם דאין אעפ"י מגילה כקריאתתכירו
 רבים ויוציא אחד שיקרא עדיף א"כעשרה
 כעצמו ואחד אהד כל משיקראויד"ח
 הוא דכן )ומוכח הדר"מ עם דכרובמשום
 רצ"ח לסימן שציין ממה מנ"אכוונת

 יברך דאחד בשו"ע שם למש"כוהכוונה
 אם משא"כ עם ברוב איכא דבכה"גלכולם
 שאחד עדיף כי הרי בעצמו( יברך אחדכל

 עם יאמר אחד שכל ממה יד"ח רביםיוציא
 כן כי וברור עם כרב דליכא מכ"מהש"ץ
 תלונת ממנו וסרה החת"מ כוונתהוא

 עיי"ש. בזההאגר"מ

 חז"ל תקנו לא הראשון אופןאמנם
 מהש"ץ מלה כל הציבור כל שידייקודא"א
 להם הי' ולכן תפלה חובת ידי יוצאואין
 מב"מ הש"ץ עם שיאמרו עכ"פלתקן

 תפלת הוי מ"מ עם ברב דליכאדאעפ"י
 דהי' דמכיון החת"ס כתב ולזההציבור

 מקודם לחש תפלת לש"ץ לתקןנחוץ
 כל שיתפללו תקנו לכן תפלתו לולהסדיר
 ר"ג שאמר וכמו הלחש תפלת אתהקהל

 ששליח כשם לב: השנה בראשלחכמים
 רכן חייב. ויחיד יחיד כל כך חייבצבור

 את מוציא צבור שליח אומרגמליאל
 לו אמרו תניא, לג: ושם חובתן ידיהרבים
 מתפללין צבור למה לדבריך גמליאללרבן
 צבור שליח להסדיר כדי : להםאמר

תפלתו.

 ורבנן כן קאמר ר"ג כי אעפ"יברם

 לומר צריכים לרבנן גם מ"מ עליופליגי
 אינו דש"ץ לשיטתם גם דהרי זהטעם
 את שיכוונו שא"א )מפני הבקי אתמוציא
 רחמים שהוא שתפלה דמסתבר אולבם
 התויו"ט וכמוש"כ עצמו על להתפללצריך

 תקנו לא למה מ"מ עיי"ש( המשנהעל
 הוא זה דגם הש"ץ עם מב"משיתפללו
 ס"ל רבנן דגם צ"ל אלא הציבורתפלת
 כל שיתפללו תקנו ולכן דלהסדירהסברא
 הש"ץ עם שיתפללו תקנו ולא בלחשהקהל
 במלה.מלה

 על מקשה רכנן הרי יוקשה דעדייןאלא
 ותי' מתפללין הציבור למה לדידךר"ג

 תפלתו לש"ץ להסדיר משום ר"גלהם
 ומדמקשה סברא הך ס"ל רבנן גםוהרי
 הך להו מבירא דלא אלמא לר"גלהו

סברא.

 כתב י"א סי' ח"ד הלוי שבטובשו"ת
 רבנן גם דוודאי ותי' הנ"ל והקושיאסברא
 על על עלו לא אבל דלהסדיר סבראס"ל
 עיקר לעקור גם זו סברא שיועילדעתם
 הש"ץ שיוציא דהיינו בציבור תפלהחוכת
 ברב גם בה שיש חובתן ידי הציבוראת
 דעקרנו לדידן כשלמא רבנן ליה וה"קעם

 שיכוונו שא"א משום הציבור תפלתעיקר
 מלה שיתפללו השני אופן רק ונשארלש"ץ
 עדיף לכן עם כרכ וליכא הש"ץ עםבמלה

 לדידך אבל להסדיר כדי בעצמםשיתפללו
 ברב איכא וגם כציבור מוציא דש"ץדס"ל
 משום אותו שיעקרו מסתבר לאעם

 עיקר עקרו דאפ"ה ר"ג להם ותי'להסדיר
 עכ"ד. להסדיר, כדי הציבורתפלת

 גופא חת"מ כדברי כן מוכח כיואמינא

 לשמוע הי' הנכון דמן בדבריו לדייק ישכי
 אז וגם לש"ץ שיכוונו א"א רקמהש"ץ

 מלה הש"ץ עם שיאמרו עכ"פ לתקןראוי
 להסדיר משום רק אלא התפלה כלבמלה
 מקודם הציבור שיתפללו תיקנולש"ץ

 דלהסדיר זה טעם דיש מאחרולכאורה
 דלא לומר צריך למה א"כ תפלתולש"ץ
 דא"א משום במלה מלה להתפללתיקנו



 ישראיאור

 דמשום לומר יכול הרי לש"ץשיכוונו

 בלחש שיתפללו תקנו תפלתו לש"ץלהסדיר

 בשם כמוש"כ דהכוונה ברור אלאמקרדם

 עם שברב הציבור תפלת דעיקרהשכה"ל

 אותו כשעקרו רק להסדיר משום עקרולא

 רק ונשאר לש"ץ שיכוונו דא"אמשום

 דאין מכ"מ דש"ץ עם שיתפללו השניאופן
 להסדיר. כדי אותו עקרו עם ברבבו

 לדברי שבמצא באגר"מ שהקטהומה
 כשל כלל יוצאין שאין הקהל שכלהחת"מ

 ידי יצאו לא בלחש בתפלתם ויצאוהש"צ
 תפלה מצות שעקרו ונמצא בצבורתפלה

 שמא שמהחשש כלל מסתבר שלאבצבור

 תפלת דין יעקרו לש"צ כולם יכוונולא

 דוודאי לק"מ הנ"ל לפי מהקהל,צבור
 זה גם דלהאמור עקרו לא כציבורתפלה

 בציבור תפלה הוי ביחד הציבורשמתפללין

 גזירך משום עקדו הציפור תפלתרק

ותקנה.

 ליחן הראשונים שהצריכו פשוטילכן
 התפלה חוזר הש".ן למה אחריםטעמים

 שאנו מכיוןדהרי
 מתפלליי

 כתקנת בלחש

 - כציבור - תפלה חובת ידי ויצאנוחז"ל
 אנו אין ממילא הרי חוזר ש"ין למהא"כ

 הציבור. שיתפללו החיוב כעיקרמתפללין

 אירע ראם החת"מ מש"כ פשוטוא"כ
 תפלת דהוא מב"מ הש"ץ ;ם יחידיהתפלל
 של השני אופן ר"? האמיתיהציבור
 בציבור מתפלה יותר ועדיף הציבורחפלת

 מתפללין.שאנחנו

 איך החת"ס על האגר"מ שתמהומה
 כציכור תפלה זו תקנה בשביל לעקורשייך
 המזון כברכת גם זה כעין מצינו כברהנה
 - זימון חיוב עיקר דעקרו ס"ז קפ"גבסי'
 מחרוש - מהמברך מלה כל לשמועשהוא

 שכל תקנו ולכן להמכרך לכוין יוכלושלא

 שם וכמבואר כלחש המברך עם יאמדאחד

 בברכת וגם עיי"ש ובשועה"רבמנ"א

 עיי"ש. נ"ט בסי' ערביםהמעריב

 מדברי ראי' האגר"מ שם כתבועוד
 מתחיל אם כ סעיף קט סימןהרמ"א
 ש"צ עם כשיגיע ש"צ, עםלהתפלל

 כל במלה מלה עמו יאמרלנקדישך,
 לכתחלה אבל אומר שהוא כמוהקדושה,

 והאל קדושה שאמר אחר עד יתחיללא

 מכח להתחיל הוצרך שאם אלאהקדוש,

 לתפלה, גאולה לסמוך כדי עוברת,שהשעה

 כי המנ"א שם ביאר והטעם ע"כ הכידינא
 ואם נקדישך כשאומר לש"ץ להאזיןצדיך

 בציבור תפלה מקרי הש"ץ עםלהתפלל

 הרמב"ם ואפי' מזה, גדול צורך לךאין

 עם לכתחלה להתחיל דמותר וס"לשחולק

 תפלה דהוי דס"ל מטעם אינוהש"ץ

 קדושה לזמר הקהל לכל דמותי רקבציבור

 ;כ"ד. לש"ץ להאזין צריךולא

 מהטור גם להוכיח כתב הא"רוהנה

 ושם הש"ץ עם להתחיל לכתחלהדמותר

 לומר הקהל כל דרשאין דס"ל לומרא"א
 דאסור ס"ל קכ"ה בסי' הטור דהריקדושה

 אמנם ובב"י, עיי"ש נקדישך לומרלקהל

 דכשכל פשוט רזה ליתא מעיקראהקושיא
 ואחד שמו"ע באמצע כבר עומדיםהקהל

 דחשוב הלחש תפלת לעמוד עכשיומתחיל

 גופי' האגר"מ וכדביאר בציבורתפלה

 כאמצע עומד כשהש"ץ וא"כ ס"דבח"ג
 א"כ כעונה ושומע עונים עשרה וישתפלתו

 בציבור תפלה והו"ל מתפללים עשרהיש
 יפסיד הרי הש"ץ עם וכשיתחילגמורה,
 עומד אם חילוק שאין וכיון לש"ץההאזנה

 קדושה לאחר עומד או הש"ץ עםביחד

 להרויח כדי קדושה אחר יעמודלכן
 לש"ץ.להאזין



צא אהליושבי

 בנר אליעזר אוריאלהרב
ירושלים

 חמיו כבור בעניןבירור
 למעשה בהנהגהוהספיקות

 "חייב כותב ר"מ סימן ביו"ד הטורא.
 ראה" גם ראה ואבי דכתיכ חמיולככר

 תהלים טוב שוחר במדרש הדבריםומקור
 )א, בשמואל הפסוק את הדורש ז'מזמור

 כנף בכריתת העוסק בפרק י"ב(כ"ד,
 המדרש וז"ל דוד, בידי שאול שלמעילו

 לב ויך כתיב מה המעיל כנף את"ויכרות
 יודע היה לא שנכרת כיון אותו...דוד

 לאבנר לו אמר מצא ולא אותםוביקש
 עברת בסירות לד אמר מעילי כנף הואהיכן
 'ואבי לו אמר דוד ששמע כיוןונכרת
 חמיו בכבוד אדם שחייב מכאןראה'

 לשאול אמר 'אבי' יהודה ר' אמרכאביו.
 'אבי אמרי ורבנן לאבנר אמר ראה''גם
 גורס )הב"ח אוריה דהוה לאבנר אמרראה'
 לשאול". אמר כאורייתא,'גם'מריה(

 בין המחלוקת בהבנת שנעסוק לפניב.
 עלינו ההלכה, ומסקנת לרבנן יהודהר'

 דוד מקריאת שלומדים הלימוד אתלהבין
 חמיו בכבוד אדם שחייב 'אבי'לשאול
 הקשה מ"ד( )סעיף השולחן בערוךדרנה
 אלישע אצל גם מצינו הא הראיהמה

 ישראל רכב אבי "אבי לאליהושקרא
 משום ואי י"ב( ב, ב, )מלכיםופרשיו"
 מלך היה שאול גם הלא מובהק רבושהיה
 כיבוד לשם 'אבי' בתואר דרד קראואולי
 ותירץ חמיו. הייתו בגין ולא מלךבתור

 את שאול רדף שאז מפני שאוליכערוה"ש
 ולכבדו לאוהבו לדוד לו היה ולאדוד

 היה לא חמיו על אב שם שייךואילולא
 'אכי'.קוראו

 לקבלו. קשה הערוה"ש של תירוצואך
 שם )וכמיחוד בשמואל אלו כפרקיםהמעיין
 שבין שהריב יווכח כ"ד( בפרקבמקומו
 דוד של בהתייחסו פגעה לא לדודשאול
 ככבוד בו לנהוג והמשיך מלך כאללשאול
 אחרי "ויהי ה-ו בפסוקים ולדוגמאמלכות

 כנף את כרת אשר על אותו דוד לב ויךכן
 מה' לי חלילה לאנשיו ויאמר לשאולאשר

 למשיח לאדוני הזה הדבר את אעשהאם
 הוא" ה' משיח כי בו ידי לשלוחה'

 שאול אחרי "ויקרא ח' בפסוקובהמשך
 לא "... י' ובפסוק המלך" אדונילאמר
 ה"'. משיח כי באדוני ידיאשלח

 הרגיש שם לשו"ע החת"מובהגהות
 כבוד לומר "דאין וכתב זו בקושיאג"כ
 לקרותו ראוי דיותר וכו' אבי' 'אביכמו
 אך אביו". כמו חמיו כרחך על אלאמלך
 ט-ז שבפסוק כיון בזה לעיין ישעדיין
 לכאורה ומשמע 'בגי' לדוד שאולקורא
 הדין מצד כהכרח אינה 'אבי' הקריאהשגם
 והרגשתם שלהם ההדי היחס מצדאלא

 בפנייתו ח' פסוק כ"ה בפרק וכןקרובים
 נעריך את "שאל דוד אומר לנבל דודשל

 כי בעיניך חן הנערים וימצאו לךויגידו
 תמצא אשר את נא תנה באנו טוב יוםעל
 שדוד הרי לדוד" ולבנך לעבדיךידך
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 ומהיכ"ת 'בנך' בתואר עצמו כלפימשתמש
 שאמר. 'אבי' לגבי גם כן לומרשלא

 בפשוטו דודאי לומר נראה כןעל
 כיבוד לצורך 'אב" לו קרא שדודייתכן
 כבוד דין את למדו שחז"ל אלאכמלך,
 קרא כלל בדרך שהרי הלשון, משינויחמיו
 לשון כאן שנקט וכיון 'אדרנה לשאולדוד
 מיוחד ללימוד הדבר שבא משמע'אבי'
 בכבוד שחייב הוא שהלימוד חז"לודרשו
 עיון. צריך ועדייןחמיו,

 ובמסקנות במדרש ונעיין נשובג.
 הרי קשה לכאורה הפוסקים. ממנושהסיקו
 ולא לאבנר 'אבי דוד אמר רבנןלדעת
 הרי כך על חולק יהודה שר' ואףלשאול
 נפסק שבאמת הב"ח וכתב כרבים.הלכה
 )למשל הפוסקים השמיטו ולכןכרבנן

 )הטור[ רבינו "אבל זה דיןהרמב"ם(
 כמו לכבדו חייב מקום דמכל ליהסבירא
 דמדאמר כדפרישית חשובים זקניםשאר
 אב" לכבוד במקצת שסמכו אלמא ראה''גם

 שאינו יראה רבינו "שמלשון הב"חוכותב
 הזקנים שמכבד כדרך לכבדו אם כיחייב
 וכיוצא." והידובקימה

 מכון השלם )הטור והערות"וב"הגהות
 בטור הב"ח של דיוקו את ביארוי-ם(
 מדכתב הוא דהדיוק נראה "לכאורהוז"ל:
 ככבוד הגדול אחיו בכבוד אדם הייכהטור
 ומשמע סתמא הטור כתב חמיו וגביאביו
 אלא אביו ככבוד גמור חיוב זהראין
 שמרן להעיר ויש ע"כ. זקנים"כשאר
 לכבדו שחייב אחיו לגבי כתב לאבשו"ע
 לחמיו אחיו בין בלשונו חילק ולאכאביו
 ס"ל, מאי השו"ע בדעת לעיין יש כןואם
 בחמיו וגם באחיו גם שבשניהם ס"לאי
 שניהם שאת שס"ל או כאביו בכבודםחייב

 כן נאמר ואם וחשובים, כזקנים לכבדיש
 גדיל. אח בכבוד להקל המקור מהצ"כ
 שכל כ' באות שביארנו מה לפיך.
 יתיישב מיתור אלא ממשמעות אינוהלימוד

 דמנלן הב"ח דברי על להעיר שישמה
 שלא חמיו ככיבוד כזה חדש דיןלחדש
 נשמע איך מם אחר, במקום עליושמענו
 שאול של שמו את דוד מדסמך זהדין

 ניחא ולדברינו לאבנר, שאמר 'אבי'למילת
 'אב" במילה מהשימוש אינו שהלימודכיון
 ללמוד גם לומר שייך מיתורואלא

מהסמיכות.

 זקנים "כשאר הכיבוד שיעורה.והגדרת
 וי"ו אם לליבכן, זקוק עדייןוחשובים"

 הרי לא דלכאורה בא, להוסיף אולחלק
 על ומכובד חשוב של בכבודוהחיוב
 ולא ע"ה זקן של בכבודו כהחיובהבריות
 וח"ח. יניק בכבוד כהחיוב וזה זההרי
 הגדול השיעור וחד חד בכל הכוונהואולי
 ועיין וענינו. מהותו לפי שאפשרביותר
 י"ב. אות בדברינו לקמןעוד

 סקכ"ב הש"ך גם פסק הב"ח וכדעתו.
 דזה "נראה תשובה הפתחי ע"זוכתב
 נשואה שאשה י"ז סעיף מדלעילמוכרח
 חייבת היתה דאל"כ הורים, מכבודפטורה
 שהרי אביה בכיבוד חייב בעלק שגםכיון
 לו אמר ]"אביו י"ד בסעיף וכמו חמיוהוא

 מניח מים השקני אומרת ואמו מיםהשקני
 הטעם ונתבאר אביו" ככבוד ועוסקאמו

 אמו "שגם בקידושין( הגמרא )ע"פבש"ך
 אביו"[. בכבודחייבת

 יש דלבאורה זו הוכחה על להעירויש
 ששניהם ואם אב בכבוד דדוקא לומרמקום
 לשקול יש דין ומאותו פסוק מאותונובעים
 כך ומתוך זה לעומת זה החיובים כלאת
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 כרגע התורה מצוה מה למסקנהלהגיע
 כבוד אבל ואם, אב כיבוד מצוותמתוך
 לזה זה קשורים אינם הרים וכבודבעל
 אלא דאורייתא אינו הבעל שכבודבפרט
 אישות מהלכות בסופט"ו הרמב"םכלשון
 אחד שחיוב לומר מקום ויש חכמים""צוו
 כיון וביותר השני, חיוב נגד נמדדאינו

 וחכמים הוא חכמים ציוי הבעלשכיבוד
 להתחשב שיש במה התחשבובודאי
 לא שזה להם ברור והיה זו תקנהכשתקנו
סותר.

 התוס' שלדעת להעיר ישעוד
 אביה מכבוד פטורה אשה ל:בקידושין

 כן ואם לכבדו אצלו מצויה שאינהכיון
 את )שסותר הבעל כבוד קיום מתוךאי"ז
 מציאות מתוך פשוט אלא האב(כבוד

 לכלל קשור אי"ז וע"כ לידו שאינהפשוטה
 )ואף וכו', מים השקני אומר אביושל

 אם לדון יש סתם אדם של הוריםבכבוד
 אם שמא או לידם שיהיה לדאוגצריך
 לעשות חייב משהו ממנו ורוציםנמצא
 ואכ"מ( זמנינו חכמי בזה דנווכבר

 תשובה הפתחי לראיית נוספתדחייה
 הילדסהיימר עזריאל ר בשו"תמצאנו
 לשאלה כתשובה שכתב שע"ג( עמוד)ח"א
 נשואה אשה של דינה בין סתירהשיש

 )כלרמר חמיו כבוד דין לבין הוריהבכיבוד
 סתירה שום הבנתי "לא הפת"ש(ראית
 בידה סיפק אינה דהיא אמרנודשפיר
 שהוא ואף בעלה יניח לא דדלמאלעשות

 להיות יוכל זה כל עם מחויב, כןגם
 דודאי כלומר בגופו" המצוה לקייםשיאבה
 אביה, מכבוד שפטורה לדין קיוםיש

 וכספר אביה. את לשרת רוצהכשבעלה
 הזכיר לא שהרמב"ם כתב תמיד""ארוחת

 ה"פתחי קושית כגלל חטיו כבודדק
 הנ"ל.תשובה"

 כתב ל"ב אות הגר"א בביאורז.
 בילקוט והביאו הזה פסוק על טוב"בשוחר

 מ"מ ורבנן יהודה ר' מחלוקת וע"ששם
 הוסיף ואח"כ פליגי" דלא משמעלדינא
 הפסוק על יתרו ר"פ בילקוט"עיין

 להערתו נחזור )בהמשך לו". וישקוישתתו
 חזיזן בילקוט.( זה לדין הנוסף המקורעל

 כפשוטה ההלכה את ללמוד שישלדעתו
 נדייק )ואם חמיו בכבוד אדםשחייב
 ודלא כאביו( להוסיף יש המדרשבלשון
 והש"ך.כהב"ח

 לא שלדינא שכתב במה לעייןויש
 לשאול דוד קרא לא אם הלואפליגי,
 נעיין אם אך לדין. מקור שום אין'אב"

 כי מוכחים הגר"א שדברי נראהבמדרש
 לו אמר דוד ששמע "כיון כתובבתחילה
 חמיו בכבוד אדם שחייב מכאן ראה''ואבי
 בסתמא ברורה כמסקנה מובא תהואביו"
 אמר 'אבי' יהודה "א"ר כתב אח"כורק

 הגר"א כדברי מזה ומשמע וכר"לשאול
 אך בפרשנות, רק אלא לדינא פליגישלא
 'אבי' לשאול קרא לא אם כי קשהעדין

 לכבד שיש הדין לנו מנין דרבנן()אליבא
 ברוידא הגרש"ז ממרן ושמעתי חמיו.את

 לדייק שיש אפשר( )בדרך שאמרשליט"א
 יהודה ר' שבדברי במדרש הלשוןמשינויי
 אמר ראה' 'גם לשאול אמר "'אבי'קאמר
 "'אבי הוא הלשון ברבנן ואילולאבנר"
 'גם'" אמר ולשאול לאבנר אמרראה'

 "גם יהודה בר' כמו נאמר לאומדוע
 גם המשפט כל את שאמר אע"כראה",
 ובפועל מ"גם" הוא וההוכחה שאולכלפי
 )אך ודפח"ח. שאול לגבי גם נאמרההמילה
 יהודה בר' מדוע צ"ב כך מדייקיםאם
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 ראה' 'אבי וברבנן לשאול אמר 'אבי'כתוב

 לאבנר.(אמר

 נוסף פירוש להציע נראהולענ"ד
 )חותן הכהן מהר"י בפירושעפימש"כ
 - וכו' ראה "גם וז"ל: לשוח"טמהר"ל(
 טפל ואבנר עיקר שאול שעשהפירוש
 המחלוקת, זו אין ולכאורה להיפך",ולרבנן
 או חמי פירושו האם 'אב" בפירושאלא
 הכהן מהר"י שהכין ואפשר בתורה.גדול
 ששיך מודים רבנן וגם כזה נחלקושלא
 כן ואם כבודו משום אביו לחמיולקרוא
 מוסיפים שרבנן אלא בדין, מחלוקתאין
 )אבנר( בתורה הגדול את לשיםשיש
 חמיו כבוד מחובת רבה וחשיבותולעיקר
 'אבי' שאמר פרשו ולכן ביחד,ומלך

 שאי"ז ואמרו חלקו שלא כית אךלשאול,
 כמה לפסוק אפשר אבא לחותן לקרואשייך
 נחשב ואי"ז במפורש יהודה ר'שאמר
 צ"ב. עדיין אך רבים מולכיחיד

 הגר"א שהזכיר הנוסף למקור ונחזורח.
 על א' פרשה יתרו פרשתמהמכילתא

 וישתתו חותנו לקראת משה ויצאהפסוק
 לחמיו אלא משה נשק "ולא כתב לווישק
 לכבוד מוכן האדם שיהא אמרומכאן
 שיהא "מכאן שם שמעוני ובילקוטחמיו"
 תמימה ובתורה חמיו" בכבוד נוהגאדם
 זאת דרשה הטור הביא לא מדועתמה
 על בהגהות ותירץ הגר"א( שהזכירה)כשם
 כתוב לא ובילקוט שמכילתא השלםהטור
 נוהג, או מוכן אלא חמיו בכבודשחייב

 שמות עה"ת יוסף בפרדס כתבוכעי"ז
 כלל כ' מערכת בשד"ח )ועיין ז'י"ח,
ק"כ(.

 ס"ט( )ח"א החכמה בצל בשו"תט.
 הוי לא חמיו כיבוד דגדר ראיה קצתהביא

 נא. בפסחים דאיתא מהא ממשכאביו
 מאביו חוזן רוחץ אדם הכל עם"תניא
 יהודה ודי אחותו ובעל אמו ובעלוחמיו
 כעל וה"ה אביו כבוד מפני באביומתיר
 עם רחיצה שאיסור כרש"י ומבואראמו"
 דשרי והא הרהור משום הוא קרוביםאותם

 משום הוא התם באביו, יהודהר'
 התיר לא בחמיו והנה במרחץ""שמשמשו

 ועולה חמיו את לשמש חייב שאינווצ"ל
 חשש על עדיפה הכבוד שחובתמכאן

 בחמיו. ולא באביו דוקא וזהההרהור

 של פירושו לפי זה שכל להעירויש

 שאמנם ת"ק בדעת פירש במאירי אךרש"י
 אסור באביו אך הרהור הוא החששבחמיו

 אפשר ולפי"ז יראה" עול פריקת"מחשש
 משום אינה שהחשש באביו שדוקאלומר
 בעתיד עול פריקת חשש אלאהרהור
 דהשתא כיבוד כי כבודו משוםהתירו
 משום עמו לרחהן שאסור במי אךעדיף,
 כיבוד לצורך לו הותר לא הרהורחשש
 פחות, חמיו שכבוד ראיה כאן איןוא"כ
 ובחמיו הרהור של חשש אין שכאביואלא
 ]ויש יהודה. ר' לדעת דינם נשתנה ולכןיש

 וללמוד לדייק אפשר האם עודלעינן

 חשש כתב אביו שלגבי מהאמהמאירי
 שלכאורה הרי לא חמיו ולגבי עולפריקת
 אהדדי.[ מוראם או כיבודום משוהאינו

 בצל בשו"ת הביא נוספת ראיהי.
 פא: מקידושין צ'( סימן )ח"בהחכמה

 עבר נמי "מר לחותנו אמרדר"ח
 עברת לומר אסור לאביו והלואאדשמואל"

 חייב שלא כרחך על אלא תורה דבריעל
 מדוע מוסבר ובזה כאב, כיבודבפרטי
 כאביו. חמיו לכבד שחייכ כתב לאהשו"ע
 גם כתב לא כשו"ע לעיל שהערנו כפיאך
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 הדין מה יל"ע וב"כ זה לשון הגדולבאחיו
שם.

 שהלשון לפרש מקום יש ובבללי"א.
 על להורות באה אינה כאביו" לכבד"חייב
 שהדבר מלמדת אלא ממגו דינםהשואת
 החרדים וכמש"כ שורש מארחונובע

 שאיש בגלל היא חמיו כבודשחובת
 זה של ואם ואב תשיבי גופא כחדואשתו
 ולפי"ז פ"ד( מה"ת )מ"ע זה של ראםכאב
 לכבדם החיוב סובר השו"ע שאףאפשר
 אלא אב כיבוד כחיוב גמור חיובהוא

 אכתי )לפי"ז הבדלים. יש הדיניםשבפרטי
 פא: מקידושין לעיל שהובא הראיהקשה

וצ"ב.(

 ב"מנחת לפימש"כ לומר ואפשרי"ב.
 אחיו כבוד בענין ל"ג( )מצוהחינוך"
 נראה "והנה אמו ובעל אביו אשתהגדול
 חייב ולאמו לאביו שמחויב הכבודדבל
 כיון הסברא מצד אך הנ"ל. כאישיםג"כ

 באביו א"כ לחכמים הכתוב מסרודכיבוד
 בשמו אותו לקרוא שלא ככבוד שייךואמו

 רבשו"ע ה"נ ברמב"ם כאן המבוארוכדומה
 בכלל זה דאין אפשר אחיו אבלמ"ב

 כמו בזה נזהרים שיהיו מצינו רלאהכבוד
 שהגדרים וכמובן ואמו" באביושמוזהרים

 שדברי הגר"א לרעת שאף אפ"ל אךצ"ב
 ככ"ח( )ולא כפשוטם הם והשו"עהטור
 לנבי גם הוא אמת המנ"ח דין מקוםמכל
 הראיה לכאורה יודחה ולפי"ז חמיו.כיבוד
 דאמר מהא החכמה" מ"בצל לעילשהבאנו
 לא שזה ראפשר ד"ת, על עברתלחמיו
 המנ"ח וכסברת חמיו כבוד בכללנכלל
 שלפי עוד להעיר ויש אחיו. כיבודלענין
 בעז"ה( בהמשך )ויוזכר החיד"א שכתבמה

 אין מורא ולא בבור חובת יששבחמיו
 תורה. ע"ד עברת של זה מדין ראיהשום

 רבינו שיטת הוא נוספת שיטהי"ג.
 )פירוש ערלם ברית בספרו שכתבוהתיד"א
 בספר שם מש"כ על חסידים(לספר
 את "ויכבד וז"ל: שס"ה בסימןחסידים
 הרי מוכיחיו ואת אותם ויראהגדולים
 לכן ומורא כיבוד קיים כאילו עליומעלין
 מקיים היה כי אבי אבי לאלישע קוריןהיו
 בכיבוד אבי לאביו, מחויב שהיה מהבו
 "ובהכי החיד"א ע"ז וכתב במורא"אבי
 גם ראה ואבי פסוק על ז"ל מ"שניחא
 אמרו ולא חמיו בכבוד ארם שחייבראה

 ה' ציוה אשר מצינו כי כמוראשחייב
 אבי אלא בחיב ד"א וכיון מצוות...שתי
 תפסת מועט תפסת אומר אני זימנאחד

 אבי דכתיב היכא אמנם לכבודושדייה
 אבי בכבוד אבי דרשינן זימני תריאבי

 ע"כ.במורא",

 לקרוא שלא שהרי קשהולכאורה
 מורא מדין הוא אבי אלא כשמולאביו
 חייבים. בכבוד שרק אפ"ל כיצדרא"כ
 הוא שהדיוק דברינו בתחיוא לפמש"כוי"ל
 הו"א כאן אין וא"כ 'אדוני' אמרמדלא
 קשור אי"ז וממילא בשמו לושיקרא
 על נוספת פעולה דהיינו לכבוד אלאלמורא
 בלא"ה שגם אע"פ אבי לומר החיובצד
 בשמו. לו קוראאינו

 ר"מ סי' )יו"ד בשו"ע והנהי"ד.
 אביו בכבוד חייב ממזר כתבסי"ח(

 כתב רכ"ד בסכ"ב זאת ולעומתובמוראו
 הזכיר ולא וחמיו גדרל אחיו לכבדשחייב
 החיד"א כשיטת משמע ולכאורהמורא

שהבאנו.

 דהנה ולדון נרגא כזה לשדרתואפצור
 האשה ואחד האיש "אחד איתא שםבסי"ז
 אין שהאשה אלא ובמורא בכבודשוין



 ישראלאורצו

 לבעלה משועבדת שהיא לעשותבידה
 והנה ואם", אב מכבוד פטורה היאלפיכך
 גם פטורה האשה אם הפוסקיםנחלקו
 שהביא חט"ז אלעזר" ב"ציץ )עי'ממורא
 לפנינו הרי בנדון( השונות הדעותאת

 יש מכיבוד פטורה נקט שבשו"עשאע"פ
 דין ]ובגוף בכלל. מורא פטור שגםאומרים
 מרן דהא להעיר יש נשואה באשהמורא
 הרמכ"ם של מלשונו שינה בשו"עהמחכר
 סתם שכתב ה"ו( ממרים מהל')פ"ו

 לפרט נחית ולא לעשות" בידה אין"האשה
 שניהם מורא או מכבוד לפטור כוונתואם

 א"כ כיבוד לפרט נחית בשו"עואילו
 דין לאשמעינן בדוקא שבא משמעלכאורה

 ממורא.[ פטורה ואינהזה

 בדעת הערה נעיר דברינו בשרליט"ו.
 כשאר אלא לכבד חובה שאין והש"ךהב"ח
 ס"1 שע"ד ביו"ד דאיתא מהא וכדזקנים
 מתאבל הוריה על מתאבלת אשתושאם
 ומשמע וחמותו" חמיו כבוד "משוםעמה

 חשוכים. זקנים משאר יותר בדיןשכלול

 נוהג כפניה שרק גם כתוב שם באמתאך
 שעל עין" ב"מאיר למד ומזהזאת

 וא"כ גמורה אינה הכבוד שחובתהמכילתא

 החיובים הם מה בזה לרב אנו צריכיןאכתי
וההנדרות.

 בכ"ז שיש להעיר יש לסיכוםט"ז.
 מותר אם לדוגמא: למעשה גדולותנפק"מ
 על לשבת מותר ואם בשמו לחמיולקרוא
 על הגדול המאור בספר )ועד חמיוכסא

 יחיאל הרה"ג שכתב אויערבך,הגרש"ז
 לא רבות -"שנים צ"ח עמ' שטרןמיכל
 למה? וכ"כ השולחן בראש רבינוישב
 כבוד ומשום חמיו... בבית דר היהרכיינו
 זה אם ויל"ע במקומו לישב נזהרחמיו...
 תלוי וכ"ז חומרא( רק או הדיןמעיקר
 מורא והאם חמיו כבוד כולל מהבשאלת

 כמה בשם ושמעתי בדין. כלול כןגם
 שהעיקר בדודנו הוראה מורימגדולי
 לכבד אדם שחייב )והחי"א( והב"חכהש"ך

 ד"א לתוך כשמגיע והידור בקימה חמיואת
 ממש. אביו ככבוד לכבדו חייב אינואבל

 ושתי' אכילה ע"יכשדה
 עוונותיהם הקב"ה מכפר פורים שיום זלה"ה הקדוש מנבישמעתי

 לעובדו שבא הענן כפרת על הותקן יוה"כ רק הכפורים, כיום ישראלשל
 תמה הנמשך על שיתכפרו שיתענו הוא בדין לכן ושתיה, אכילהמסיבת
 בדע לכן שהתענו, ע"י נמשכה שהישועה פורים אבל ושתו.שאכלו
 יוה"כ, בערב ושותה האוכל כל שאחז"ל, דרך על והוא באכילה,שתכפרו
 כפדה יש 3ך בתעית, כפרה שיש כשם נמצא ועשירי. תשיעי התענהכאילו
 ושתיה. אכילהע"י

 אליהו( מדרש)ם'
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 ישראלאורצח

 אבערלאנדער גדלייהרב
 כהלכתו פדיון-הבןמת"ס

 המז הזכרת בשעת המן הכאתמנהג
 המגילהבקריאת

 המגילה, קריאת בשעת המן הזכרת בעת אחר בחפץ או ברגל הכאה שלהמנהג
 ויש הראשונים. ראשוני בספרי כבר שמוזבר יומין, עתיק מנהג אלא חדש מנהגאיננו
 וקיומו. השתלשלותו המנהג, מקור נסכם זה במאמר המדרש. מל סמך אףלוה

 המנהג ויסודיהמקורות
 בצרפת. התחיל זה מנהג של שראשיתו ברור, כמעט נראה שלפנינומהמקורות

 זה. מיוחד מנהג על יודעים אנו שונים מקורותומשני

 בספרו הירחי נתן ברבי אברהם רבי הוא במפורש זה מנהג שמזכירהראשון
 וז"ל:'המנהיג'י,

 מרדכי ברוך בניו, וארורים המן ארור לומר קריאה אחר בצרפת שנהגו"ומה
 רבה ובבראשית )פי"ד( סופרים ובמסכת ק"ן( )פ"נ דמגילה בירושלמי אסתר,וברוכה
 המן ארור שיאמר צריך אמר רב מאברהם, אני המכסה אמר וה' בפיסקא א2()מט,

 הגלה אשר פסוק להאי מטי וכי ז"ל חרבונא שיאמר וצריך פנחס וא"ר בניו,וארורים
 הוה, מת הכא ברם הוה חי שבירמיה נבוכדנצר שכל למה עצמות, שחוקנבוכדנצר

 ברוך בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אניש ומחייב בבליתא, במגילת סמך קצתויש
 רשעים ושם לברכה צדיק זכר משום מנהגם היה שכך נמצא המן, לארורמרדכי
 עליהם ולכתוב הנחל חלוקי לקחת ובפרובינציא בצרפת התירקות מנהג כן ועלירקב.
 ושלום"3. ירקב רשעים ושם ורשעו, המן מזכיר כשהקורא זו על זו ומקישיןהמן,

 בשינויים: בשמו זאת מביאה'אבודרהם"
 התינוקות ובפרובינציא בצרפת שנוהגין ג.א.[ המנהיג בעל זה"ה הירחי אבן"וכתב

 הם המן המגילה את הקורא וכשמזכיר המן, עליהם ולכתוב חלקים אבניםלקחת

 רמב-רמג. עמ' מגילה, הלכות ח-א תשנ-ד, ירושלים רפאל', 'יצחק מהדורת1.
 המן ארור אמר בפורים, להמן מטי הוי כי -רב שם: רבה' ה'בראשית מלשת ולהעיר2.
 וראה בפה, האמירה הוא הגדר שעיקר ומשמע ירקב-, רשעים -ושם שנאמר מה לקיים בניווארורים
להלן.

 ההולכים להאחרונים בניגור ירקב, רשעים ושם מצד רק הוא המנהג שגדר מדבריו ונראה3.
 6, הערה להלן ראה עמלק מחיית ומצות דין מצד גם הוא דידם אליבא המנהג שהגדרתבעקבותיו

 20.והערה

 רט. עמ' פורים, דיגי תשב-ג, ירושלים קרויזר', 'שמואל מהדורת4.



צט ישראלמנהגי

 אומר וכן ירקב. רשעים ושם שנאמר משום שמו את למחוק זו על זומקישין
 האבנים"6. ומעל העצים מעל אפילו עמלק זכר את תמחהבמדרש5

 כתב 'המנהיג'- של מדרשו מבית מקורו זה שאף -שנראה חיים'יוב'אורחות
 וכותבים אבנים חלוקי הנערים שלוקחים ובצרפת בפרובינצה שנהגו "ומהוז"ל:
 מחה כי וכתיב ירקב רשעים ושם דכתיב מה על זו גב על זו ומקישין המן,עליהם
 עמלק"8. זכר אתאמחה

 בבית הקשור אחר ממקור הצרפתי המנהג את מביא הלקטע ב'שבלי זה,כנגד
 שאומרים מקומות יש זצ"ל שלמה רבינו בשם "מצאתי וז"ל: רש"יש, שלמדרשו
 המן ארור אסתר ברוכה מרדבי ברוך ואומר הניא אשר כגון נאה פיוט הברכהאחר

 וזרש, המן שבר כשמעם קדירות ומשברין אבן על אבן או ברגליהן ומכין זרשארורה
 י-ה וזמרת עזי פעמים, ג' כמוך מי ואומר ישראל עמו את הציל אשר לבוראומשבחין

 וכך טוב". מנהג אלא חובה אינו זה וכל ג"פ, ימלוך ה' ג"פ, מלחמה איש ה' פעמים,ג'
 מספר קיצור אלא אינו המכריע, ברובו שכידוע רבתי'ח, ה'תניא בספר כתבבדיוק
 לקט'.ה'שבלי

 : זה מנהג ביסוד לגמרי מהלכים שני אלו, מסורות בשתי לראות שישוכמדומני,

 המנהג - ו'אבודרהם' חיים' ה'אורחות נוסחאות לפי ובעיקר - 'המנהיג' לפיא(
 המן של שמו כתיבת ידי על עמלק. ומחיית רשע של שם קללת של קיום בעצםהוא
 מחיית מצות של קיום כאן יש הרשע, המן שם אמירת בשעת ומחיקתם האבניםעל

 ירקב". רשעים ש"שם החובה על שם דבריו לאריכות כהמשך באים דבריו ואכןשמו.
 היים'. וב'אורהות ב'אבודרהם' להדיא הואוכן

 'הורוביץ'( מהדורת בשלח, )סוף רר-י' מ'מכילתא להעיר אך בינתיים. מצאתי לא כזג לשק5.
 זה גמל יאמרו שלא השמים כל מפרס תחת עמלק של ונכד נין אניח ...אם אומר המודעי אליעזר.ר'
 דרשרי' וב'מכילתא לעמלק.. דבר וכל וחמור ופרד סוס גמל -ונכד נוסח: מביא ושם עמלק-של

 זה גמל גמל יאמרו שלא לעמלק ונכד נין יהיה שלא אומר יהושע -ר' 125( עמ' אפשטיין)מהדורת
 וראה תמחה. ד-ה יט( )כה, תצא פ' סוף רש-י וראה שלעמלק-. זה אילן שלעמלק זו רחלשלעמלק

 יחיו אם -כי שמפרש: חמור, ועד מגמל שה זעד -והמתה...משוד הפסוק, על ג( סו, א' )שמואלרד-ק
 עמלק.. זכר נמחה לא והרי עמלק משלל היה זה יאמרו חמור או שורמהם

 מציין לא )וכן ב'המנהיג' לפנינו שאינו עמלק מחיית על זו הוספה ל'אבודרהם' מנין וצ-ע6.
 דין א( זו במחיקה דינים שני כאן שיש מכאן, להדיא נראה אופן בכל יד(? בכתבי שכזו לגירסארפאל
 עמלק. שם מחיית של מסויים ודין ב( ירקב- רשעים .ושם שלכללי

 קכא. עמ' מא, אות ופורים מגלה הל' תשמ-ו, ירושלים ד-צ תקי-ד, פירינצי7.

 הל' בין מזכירו אינו וכן המן, של שמו קריאת בעת קשורה שהפעולה מזכיר אינו כאן והנה8.
 גירסא לו היתה שכנראה יוסף, מבית הציטוט להלן ראה אך פורים, סעורת בהל' אלא מגילהקריאת
 משובש. מאד שבדפוס חיים שהאורחות וכידוע חיים. באורחות לגמריאחרת

 עט. עמ' ר סימן תשם-ו, ירושלים ר-צ תרם-ז, ווילנא באבער', 'שלמה מהדורת9.
 כי פלא, בכך ואין והסידור, הפרדס כמו רש-י דבי בספרי מובא הדבר מצאתי טרם ובינתיים10.
 והדברים רש-י, דכי בספרי ולא הראשונים, בספרי רק מופיעות רש-י של משמו שמועותהרבה
ידועים.
 מ. סי' תשל-ח, ירושלים11.



 ישראלחורק

 ושבח שמחה של קיום הוא המנהג של יסודו רש"י, בשם לקט' הישבלי לפי אךב(
  ממשיך: אף ולכן וזרש, להמן שאירע ו"שבר" מפלת שמיעת על נצחון,בתרועות
 ישראל..."ם. עמו את הציל אשר לבורא"ומשבחין

 : רמ"א' וב'הגהת יוסף' ב'בית גם מובאהמנהג

 ממה שונה בנוסח אך חיים', ה'אורחות בשם זה מנהג יוסף'1 ה'בית מביאכך
 בלוחות או באבנים התינוקות מנקשין ובניו המן את "כשמזכיר : וז"ל לעיל,שהובא
 יש הזה ולמנהג נמחקים. הם הניקוש ידי ועל ובניו, המן שם בהם וכתוב שבידם,עץ

 ומעל העצים מעל אפילו עמלקח זכר את אמחה מחה כי דאמרינן בהגדהשורש
 בצרפת נוהגין הזה והמנהג נקבעו. לחנם לא כי המנהגים על להלעיג אין לכןהאבנים.

 עב"לא". ירקב"6 רשעים "ושם על-שם טעם ונותניםובפובינציא

 הרמ"א מביאו זה וכנגד בשלחנו, המנהג את מביא הב"י אין למעשהאולם
 או ואבנים עצים על המן צורת לצור התינוקות שנהגו בחבו "עוד וז-ל:בהגההח
 את תמחה מחה דרך על שמו שימחה כדי זה, על זה ולהכותן עליהם המן שםלכתוב
 את כשקורים המן שמכים המנהג נשתרבב ומזה ירקב. רשעים ושם עמלקזכר

 הוקבע". לחנם לא כי עליו ללעוג או מנהג שום לבטל ואין המדרש. בביתהמגילה

 המנהג הרי 'המנהיג' לפי בפועל. זה מנהג בקיום ההבדלים נובעים אף זה יסודי מהבדל12,
 כי ברגל, הכאת בלי ג. ורשעו, המן קריאת בשעת ב. ומחיקתו, שמו כתיבת פעולת ידי על א.מתקיים
 כאן יש ולכן מגילה קרינתו ידי על הנפעל עמלק מחיית קיום של וחלק המשך הינו קיומו, עיקרהלא
 המן. רשעות של שמו קריאת בשעת דוקא וכן דוקא, מחיקה שלמעשה

 קיום של גדר הוא המנהג של קיומו כל הרי - דרש-י אליבא - לקט' ה'שבלי לפי זאת,לעומת
 נצחת פעולת הכוללים ובחדל במקרא נצחק תרועת מתיאורי )ולהעיר בלבד. נצחון ותרועתשמחה
 שאול...בתפים הנשים...לקראת -ותצאנה ו( יח, א' )שמואל ראה חפצים. והרמת קול הרעשתע-י

 וצאו ומגליכם מקליכם -טלו בובר'( 'שלמה מהדורת ט )קדושים 'תנחומא' וראה ובשלישים-.בשמחה
 מנדלבוימ )מהדורת ב אות ולקחתם בפסיקתא דר-כ' וב'פסיקתא נוצח-, שלנו נוצח שלנו ואמרועליו...
 הקב-ה מלפני יוצאין שישראל מסה אלא ניצוחיהו, אינת היילין יודעין אנן -ולית 406( עמ'ח-ב

 לעצם קשור זה אין וממילא ניצוחייהו-(, אינו דשיראל יודעים אנן בידיהם ואתרוגיהםולולביהם
 שאומרים המן מפלת של והשבח מהברכה כחלק נצחת והפגגח שמחה של פעולה רק המגילה,קריאת
 את להבין יש כן וכמו זרע. של גם אלא המן של שם הזכרת בשעת דוקא זה אין וכן הקריאה,אחרי

 ברגל. שמחה, של ריקוד מעין ושבח, נצחון של וממשי גופני כביטוי ברגל, הכאה שלהמשמעות
 באופן חלוקים היו בצרפת שאף יתכן כי מנהג, של ובמשמעות בקיום השבי על להתפלא שאיןוכמובן
 ומנהג. מנהג בכל כמעט לראות יש זו ותופעה זה. מנהג של ובמשמעותקיום

 הטור'(. 'מפעל במהדורת יז, )אות תרצ סי'13.

 יד. יז, בשלח14.

 ז. י, משלי15.

 סי' משה' ב'מטה הוא וכן חיים'. מהיאורחות הציטוט כאן שעד נראה .עכ-ל- הב-י מדברי16.
 הם זה במנהג שיש שינים שהשני מדבריו ונראה המן-(. זה בגימ' אמחה' .'מחה מוסיף: )ושםתתרו
 מחיית של ענין בכך הי' לראש לכל א( המנהג ובהתפתחות בהתהוות שלבים שני האו-ח דעתלפי

 כהיינו, ירקב-. רשעים -ושם מטעם שזה ובפרובנציה, בצרפת אותו שהבינו כפי המנהג וענין ב(עמלק.
 ירקב-. רוגעים -ושם מטעם רק הוא המנהג של גדר עיקרשבצרפת
 יז. סעיף תרצ סי'17.



קא ישראלמנהגי

 כפי בבית-הכנטת המן הכאת מנהג של השתלשלותו בזה אפוא לנו מראההרמ"א
 המן, שם כתיבת או המן ציור על רק להכות המנהג היה מראשית כיום. לנושמוכר
 שם זכירת בשעת המן להכות הענין רק לנו נשאר ואח"כ עמלק. זכר מחיקתמשום
 וצורתו.פ שמו מחיקת בלי אפילוהמן

 בלשון המעיין כפי כי זה. ממנהג המקורות שני זו בהגהה משולבלכאורה
 ההכאה את כלל מוזכר אינו 'המנהיג', בספר שמתואר בפי במנהג הריהראשונים,

 מזכיר אינו לקט' ב'שבלי ומאידך ברגל. ההכאה את מזכיר לקט' ה'שבלי ורקברגל,
 מנהגים ששני ביארתי לעיל הרי ולבאורה במגילה, המן קריאת בעת ההבאה אתבלל

 כלל מתבוון אינו בתיאורו, שהרמ"א נראה, דבר של לאמיתו אך הם?נפרדים
 כך במציאות" כלומר, לפועל, המנהג של התפתחותו את מתאר אלא לקט',לה'שבלי

 הרגל. להבאת חפצים מנקישת המנהגהוסב

 המגילה בקריאת מביןאופה
 כשהקורא שמקישין - שיטתו אליבא - 'המנהיג' בספר שכתב מה לעילהבאנו

 וכדומה. היהודים צורר לאחריו כשמזניר דהיינו ורשעו". "המןמזכיר

 הבאים חיים', וה'אורחות ה'אבודרהם' - הראשונים שאר של מניסוחואולם
 המן הזכרת בכל אלא ורשעו", ל"המן המנהג את מגבילים שאינם יוצא, -בעקבותיו
 שונים 'גלגולים' מוצאים אנו מאוחרים בדורות אך שמוט. את ומוחקיםמקישין
 זה. מנהג שללקיומו

 רק מכין אין ג.א.[ וורמייזא, קדושה ןבקהילה "בקק"ו כתב: חיים'םב'מקור
 ובפי המן בני עשרת סוף עד שמכין כוונתו ולכאורה היהודים". לויבוכשמגיעים

 ז-ל העשיל מוהר-ר הגאון בשם שמביא צט, פרק תשל-ו, ברוקלין הישר', 'קב בספר וראה18.
 שם כותב היה הקולמוס, את לנסות רוצה כשהיה נוהג שהיה ג.א.( התורה' 'חנוכת בעל,מקראקא,

 וב-כ עמלק. זכר את תמחה מחה של עשה מצות לקיים כרי שמם, את מוחק היה ואח-כ וזרעו,המן
 כתב הקולמוס, מנסה כשהי' ז-ל מרדכי מדה וא-א יג: סי' ח-ג לקמן( )המובא דאבות' 'מיליבשו-ת
 דזכור. מ"ע לקיים אותו ומחהעמלק

 הרי )כי בו להשתתף החלו גדולים שגם יותר, המנהג שנתפשט שככל לשער אולי ויתכן19.
 באבנים ולא ברגל להכות התחילו המנהג-( -למי בפרק להלז וראה לתינוקות רק הי' המנהגמלכתחילה

 התפתחות על קלויזנר אברהם רבי ממנהגי שהבאנו מה נוספים- ורמזים .הטעמים להלן ועייןוכיו-ב.
 לתינוקת. מגדולים הפוך באופןהמנהג

 מצד הוא המנהג גרר עיקר לעיל, שביארתי כפי הרי, 'המנהיג' לפי הדברים, בהסברת ונראה20.
 רשעים -שם של עניינו זה הרי כי המן ברשעות קשור שמו מחיקת עיקר ולכן ירקב-, רשעים.שם

 עמלק, מחיית מטעם הוא גדרו הרי והאו-ח האבודרהם לפי ברם  הרשע; פעולת ייזכר שלאירקב-

 מציאת בעצם קשור זה עמלק של ונכד כנין אלא המן, של  המרושעות פעולות עם קשור זהואין
 למחותו. מבים המן הזכרת בכל ולכןהמן,

 סחג. הג-ה על תר-ץ סי' ח"ב תשר-מ, ירושלים' 'מכל הוצאת יאיר', לה'חות21.



 ישראלאורקב

 בשאומרין רק המגילה, בכל המן מבין "אין וורמייזא'22: ב'מנהגי להדיאשרואים
 לא". ותו כולם, מבין המן, הני עשרת סוף עד היהודיים','ויכו

 שמנקשין "ומה קירכום": ליוא יודא לרבי וורמייזא' מ'מנהגות כנראהומקורם23
 ולמנהג המן" בני "עשרת עד אויביהם" בכל היהודים "ויכו החזןהתינוקת...כשקורא

 ובניו". המן שם בהם שכתב שורש ישהזה

 לענין "וגם כותב: מדי, יותר בהמן המכין אלו נגד כשמחריע ברכה'25ב'עמק
 כמו לא, ותו במפלתו, דוקא אלא המן שנזכר מקום כל להכות אין בהמןלהכות

 גדולות".בקהלות

 "המן" שמכים אלו על שמוחה ח"י27 ספר בשם מביא חגיגה'26 בישלמיואכן

 ללעוג או מנהג שום לבטל שאין יוסף הבית כתב כי והאף מסיים: שנזכר, מקוםבכל
 לא מפלתו בענין דוקא המן להכות הקדום מנהג היינו הוקבעו, לחנם לא כיעליו

 שנזכר.ע מקום כל המן להכות למו עוללו תעלולים כאשר ולאזולת,

 הראשון, המן בשם ברגלים להבות רגיל ואני : מנהגו מביא חי'29 איש ב'בבןואילו

 האגגי", המדתא בן המן את אחשורוש המלך גדל האלה הדברים "אחר בפסוקהכתוב

 חשב היהודים כל צורר האגגי המדתא בן המן "כי בפסוק האחרון המן שם עודוגם
וכו'".ס3

 שמו כשמזכיר רק בהמן להבות ורייסין ליטא דמנהג מביא לבינה'31 'עתיםבספר

 אביו.ושם

 כגון תואר, באיזה שנזכר במקום המן שמכין כתוב, חב"ד מנהגי המנהגים'וב'ספר
 בזה32. וכיוצא הרעהאגגי,

 רנט. עמ' יח סי' ח-א תשמ-ח, ייישלים' 'מכת מהדורת שמש', יוזפא ל'רבי22.

 בספר השתמש יאיר החות שרבינו שם, במבוא 36, עמ' ירושלים' 'מכון במהדורת ראה23.

 זה.מנהגים
 ה. הערה רכא עמ' תשמ-ז, ירושלים' 'מכף24.
 דיני תשל-ו, ירושלים קרויזר, מהדורת השל-ה, של אביו הורוויץ', הלוי אברהם לירבי25.
 זה. קטע ומשמיט כלשונו, זאת הגה מביא מגילה( )מס' שליה' שב'קיצור ומעניין רמו. עמ'פורים,

 שלו-שלז. עמ' תשמ-ח, ירשלים שלום', 'אהבת הוצאת26.

 ג. פרק סוף ח-ב הימים', 'חמדת לספר הכוונה27.

 פעם בכל להכות ישראל תפוצות בבל נהגו כבר אך ריבוע: בחצי הוספה יש הגהה בסוף אך28.

 ירקב. רשעים ושם המן,שקוראים
 קפח. עמ' תשמ-ח, ירושלים הספר', 'מרכז הוצאת י, אות פורים הל' תצוה פ' ראשונה שנה29.

 על האגגי המדתא בן המן כשמזכירין להכות והמנהג כד: סעיף השלחן' ב'ערוך גם וראה30.

 צפע. יצא נחש ומשורש רשע יצא מרשעיםררך
 כ. הערה פב עמ' תשמ-ו, ברוקלין פורים, הל' גבריאל', ב'נטעי הובא קיט, עמ'31.
 גדולים ישראל בני שנהגו שכותב יא, אות תקמב עמ' ח-ב )גאגין(. טוב' שם ב'כתר גם וראה32.
 המן, בני רשימת וכשמזכיר הזה., הרע -המן התיבות אומר כשהש-ץ וכיוצא בפטישים להכותוקטנים

 המן.. .ארורוכשאומר



קג ישראלמנהגי

 את כשמזכירין גם מביא יוסף' ב'בית שהובאה כפי חיים' ה'אורחות גירסתולפי

 להכותם. יש המן""בני

 שמזכירים פעם בכל ברגל להכות ישראל קהילות בהרבה נהגו כבר למעשהאולם
 שמזכירים לשון, וכפשטות ובאבודרהם חיים באורחות מבואר שאכן וכמו המן,שם
 על היעב"ץ גם שמעיד וכמו המן, שמזכירין מקום בכל והיינו בהמן, שמכיןסתם

אביוני.

 לגדולים? גם או לתינוקות המנהג,למי
 רק מיועד מנהג זה שהיה נראה שמתוכן הראשונים לשון לעיל הבאנוכבר
 התינוקות' שנוהגין 'מה והאבודרהם התינוקות' 'מנהג המנהיג וכלשון וקטנים.לנערים

 הוה "דמאי שיק35: במהר"ם וכ"כ הנערים'. שלוקחים שנהגו.., 'ומה חייםוהאורחות
 בקטנים". רק המנהג בגדולים? זה מנהג נמצא והיכן יכה, שמהרי"ל ישאמינא

 קדירות ומשברין אבן על אבן או ברגליהן "ומכין : כתב הלקט' ב'שבליאולם
 ב'תניא הוא וכך הקטנים. או הנערים נהגו שכך כתב ולא וזרש", המן שברכשמעם
רבתי'36.

 מבואר כמנהג". המן להכות מקפיד היה "שלא מהרי"ל': 'מנהגי מלשוןגם
 להכות, מקפיד היה לא הוא רק מכין, כן העולם שכלבפשטות

 ג"כ מבואר כולם". מכין הייהודים... ויכו "כשאומרים כותב: וורמייזא'וב'מנהגי
 מכיןי3.רכולם
 הארץ על ברגל בכח דורסים ונשים המונים "וראיתי : כתב )שם( חיים' ב'מקורגם

 בהמן. מבין הקהל רכל מבואר המן".כשמזכירין

 : ומוסיף עליו, ולנקש עץ על המן שם לכתוב המנהג מביא עמדין" הר"יבסידור

 בני עשרת סוף עד היהודים ייכי שמכים ייימייזא', וה'מנהגי חיים' ה'מקיי דביי השויה33.
 הל' מצרים', 'נחל ראה המן, הני עשרת קריאת בעת רק להכות המנהג התקבל מצרים בארץ גםהמן.

 י. סעיףפורים
 38. הערה ליד להלן ראה34.

 השני. קטע רטז, סי' חיו-ד35.

 טוב. מנהג אלא חובה אינו זה -וכל מסיים: זה מנהג שעל שם לקט' ב'שבלי שם ועיין36.

 אינו זה .וכל כך על מסיים רם בקול הידועים הפסוקים לומר המנהג כשמביא זה לאחר מידואילו
 שזה מציין זה שבנוהג הרי שישמחו...-. כדי לפניהן וקולות תינוקות שמחת אלא מנהג ולאחובה

 שאעפ-י וקובע. לתיגרות שזה מסייג אינו עליו, דנים שאנו במנהג ומאידך, מנהג, זה ואיןלתינוקת
 מנהג. הוא אך חובהשאינו

 דרק משמע ולפי-ז רבה.. מכה הנערים .מבין הקצר: מכת-י הנוסח מביא בהגהות אולם37.
 לנערים אבל ברגליהם. מכים היו רכולם סתירה, שום ראין שמבאר 18 בהערה שם וראה הכו.הנערים

 נקישה -כלי שמג: בסי' חיים' ה'מקור וכלשון ביותר. להרעיש נקישה, כלי לכך נוסףהיו
 בפורים...-. לנקשלתינוקות שעושיי

 יד. אות תעב עמ' ח-ב תשג-ג, ירושלים אשכול, הוצאת יעקב-, -בית38.



 ישראלאורקד

 ברגליו ורוקע מכה שהיה ג.א.[ צבי החכם ]ה"ה זצ"ל הגאון מורי אבי על"והשגחתי
 המן", לזכור כשהגיע בסנדלווטופח

 ברגליים להבות רגיל "ואני ומוסיף: היעב"ץ דברי את מביא  חי'39 אישוביבן
 הראשון...". המןבשם

 דוקא זה שמנהג שיק המהר"מ דברי את שמביא לאחר יעקב'" 'משנתובשו"ת

 עשו ישראל שגדולי ראיתי וכן : ומסיים בסידורו היעב"ץ מדברי מעיר הואבקטנים,

 המגילה". קריאת בעת המן להכותכן

 נוספים ורמזיםהטעמים
 רשעים "שם מפני והוא בראשונים, המובאים העיקריים הטעמים לעיל הבאנוכבר
 זכר את 'תמחה : דכתיב משום עמלק מזרע שהוא המן זכר את למחוק ובכדיירקב"

 נאמרו ושספים רבים טעמים הרי הם, שתורה ישראל מנהגי של כדרכם אךעמלק'.42

 הדורות. במשךלקיומו

 לרבינו המנהגים ב'ספר שמובא כפי המנהג התפתחות של תיאורו אפואמעניין
 המזכיר כל דק"ל האבנים, על מקישין שלבך שמעתי הסופר "ואני קלויזנר'3':אברהם
 לקללו צריך הרשע את המזכיר וכל לברכה, צדיק זכר ולומר לברכו צריךהצדיק
 זצ"ל, בלחש הציבור אומר מרדכי את כשמזכירין ועתה ירקב, רשעים שםולומר

 לומר יודעים הנערים דאין ומשום ירקב44, רשעים שם אומר המן שםוכשמזכירין

 30. הע"ה כנ-ל39.

 תשל-ז. ירושלים תרע, סי' סח/א עמ' ח-ג מקאפוש, לעבאוויטש סג-ל יעקב לרבי40.

 3. הערה 72 עמ' תשד-מ, ברוקלין קה-ת, הוצאת חב-ד, מנהגי - המנהגים' ב'ספר גם וראה41.

 זצ-ל. מליובאוויטש יצחק יוסף רבי אדמו-ר כ-ק נהגשכן
 מביא כ' בסעיף ואח-כ בהמן, להכות המנהג מביא 29( )שבהערה חי' איש שה'בן ומעניין42.
 וקודם ולמחותם, -המן- ושם .עמלק- לכתוב יפה מנהג וכלשונו: ועמלק. המן את למחוקהמנהג

 לפניו שכר יש ואם מזוהמים; במים אלא שבפיו, ברוק ימחם ולא בסנדלו. עליהם ויכה ידרסשימתם
 ענינים שני הם המן ומחיקת המן שהכאת ומשמע ו(. לא, )משלי ואובד- שכר -תנו וטימן בשכר,ימחם

 נפרדים דברים שני שהם רואים כאן ואכן הרם-א, בדברי שביארתי מה לעיל וראהנפרדים.
 7: אות 114 עמ' תש-מ, אה-ק מנהגים', שב'ילקוט בבל' יהדות ב'מנהגי להדיא מבואר וכןבמציאות.

 ו-ויזתא- -המן- השמות את בפתקה לכתוב ונהגו שכר. ובשתיית ברחבות נערכו פוריםסעודת
 ולמחוק

 ואובד-. שכר -תנו שנאמר מה לקיים בשכר,אותם

 בפתחא ח-א תשם-א(, )ירושלים חיסד פמ-ג על הדר' 'פרי בספר ראה המן בהכאת טעמיםעור

 כט. עמ'דאגדתא.
 ח. אות עז עמ' פורים דיני תשל-ח, ירושלים' 'מכת43.
 להמן מטי הוי כי .רב אמר: וה' ד-ה א מט פרשה ריש רבה' מ'מדרש הוא זה מנהג מקור44.
 גם הובא זה מנהג ירקב-. רשעים שם שנאמר: מה לקיים בניו וארורים המן ארור אמרבפורים
 סקכ-א. המג-א ומביאו ירקב-.  רשעים שם יאמר המן שם קורא .כשהקורא יז: אות תרצ סי'בלבוש,

 שיד(: אות רלז עמ' תשג-ט, לאברהם, בזכור )נדפס בערלין' ק-ק ב'מנהגי מובא ברלין, מנהג הי'וכך
 לא והנה ח-ל: גז, אות הציון מזער במ*ב ראה אולם ירקב". רשעים שם יאמר המן, שאומרים-בשעת

 אם דאף המן, זכירת בעת ירקב רשעים ושם אומר שהיה הלבוש בשם הם-א שהביא מההעתקתי



קה ישראלמנהגי

 שמו ירקב לומר אותו, כשמזכירין באבנים להקיש ללמדם נהגו ירקב רשעיםשם
 זצ"ל". מנחם ה"ר בשםמלהזכרו,

 "והא טירנא'5': אייזיק לרבינו המנהגים 'ספר תלמידו בספר כתב זהונעין

 רשעים שם לומר יודעין שאין התינוקות בשביל הוא המן כשזוכרין להקישדנוהגין
 רשע"." כשמזכירין לומר חיוב הוא כיירקב,

 שכתב כ"י ונקי כף בספר חכ"ם "לאחד שראה מה מביא ברכה'"ה'מחזיק
 העולם מאומות מלך יקום שמא וחיישי הזה המר הגלות אורך רז"ל שראושהטעם,
 ברחובות בהפלגה ושמחה הפרסום זה הנהיגו ןכצ"ל[ לכן המן בגזירת לגזורוירצה

 ומה ככה על ראו מה וישאלו משונים ודברים גדול רעש קול ישמעו למעןובשוקים

 בשיר שר אשר הראב"ע כונת וזהו מוסר. ויקחו המן ענין ויודיעום אליהםהגיע
 דבריו"." תורף זהו אימתה'. עליהם תפול המדתא בן דבר 'שומעישיסד:

 הרשע, הכות בי'ן א'ם והי'ה מהקרא: ועוד, הלבוש בשם לדבר סמך הבאתלקמן

 את בשמזכירין להכות שצריכים היינו הרשע הכות אחריו וכתיב המ-ן תיבותסופי

הרשע.
 שורש להם יש דרבנן מצוות כל "כי : נוסף רמז מביא מקאריץ9' פנחס רביהרה"ק

 את והניף כגון: לשניהם, חכמים חששו פירושים ב' לה שיש תיבה דהיינובתורה,

 בי"ג להניפו צריך כן על בנפה, מניף מלשון גם לפרש ויש והרמה, תנופה פי'העומר,
 על ומחולות. תופים לשון ג"כ לפרש ויש מחילה, יום נקרא כיפורים יום וכןנפהח.

 מלשון לפרש יש עמלק זכר את תמחה : כאן וכן בכרמימת. חולות ישראל בנותכן

 עמלק".52 זכר בשעת ג.א.[ הכאה ילשון ומסימחי

 מזה לצמוח יוכל עב-פ סי-ג, סוף וכדמוכח יום של מעניגו דהוי משום הפסק חשיב לא דזהגימא

 טוב לכן המגילה, בקריאת אז יצא ולא זה ירי על הש-ץ מן תיבות איזה אז ישמע שלא גדולקלקול

 קצב. סי' או-ח ח-א משה', 'אגרות בשו"ת בזה שכתב מה גם וראה כלל. לומרשלא
 במבוא שם וראה גה. הערה המנהגים' ב'הגהות קנו עמ' פורים דיני תשל-ט, ירושלים' 'מכון45.

 הגהות. זאת מי של 17עמ'
 ומנהג המן כשמזכירין ירקב' רשעים 'שם לומר המנהג שבעצם אלו, מראשונים ומשמע46.

 להכות. נוהגין אק ירקב רשעים שם לומר היכולים שהגדולים רק אחד, מנהג הוא המן''הכאת

 שמנהג ראשונים רוב שכתבו מה מובן ובזה ירקב. רשעים שם לומר במקום להכות נוהגיןוהקטנים

 שכל המנהג הגדולים, אפי' ירקב רשעים שם לומר נוהגין שאין בזמננו ולכן לקטנים. רק הואהכאה

 בהמן. מכיןהקהל
 תשג-ו. ירושלים קו-א, תרפז סי' בסוף להחיד-א,47.
 אלו בהלכות ה'כל-בו' מדברי חזינא רהיטך ברכה המחזיק על שתמה שם ללב' ב'יפה וראה48.

 הואיל ובזה-ז וכו'. שמפורש כמו המגילה בקריאת חכמים תקנו הרבה -זמנים שכתב: מהסי'

 ימים ח' עושין חנוכה נס שזכרת ואע-מ בדבר. האויבים ירגישו הרבה זמנים יהיו ואם בה...ומסתכלין
 האויבים. נקמת נס לזכריך לא שמן של הנס לזכרון היא מצוה שאותה לפי אפשר לה? חששוולא
 זה-. על יקנאו שלא לחוש יש האויבים נקמת זכרון שהוא זהאבל

 רמ, אות קלט עמ' תשמ-ח, "רנקל', מהדורת פנחס', 'אמרי49.

 ב. עו, מנחות ראה50.

 ב. בו, תענית ראה51.

 מקאריץ פנחס רבי הרה-ק שסיפר מה לז, אות רלז עמ' וסיפורים, מעשיות במדור שם וראה52.



 ישראלאורקו

 המן דכשמכין "וקיבלתי המן: הכאת טעם כותב האתמרי53 הכהן אליהורבי
 צער, שיקבלו כדי ההכאות שירגישו הקב"ה עושה ובניו, אשתו ושם שמוכשמזבירין

 עצתו נתקיימה שאם לפי הנס, נעשה בימיהם כאילו נחשב לעולם הבאים שכליען
 שירגישו הקב"ה עושה ולכן לצערו. צריך לעולם הבא כל לכן לעולם, באים היולא

 שמו".54 בהזכרת שמכיםההכאות

 במכות לוקה דהמן דאינשי בפומייהו "מרגלא חיים'55: בירוח גם כותב זהובביון
 שבעת בא פ' במכילתא רז"ל שדרשו דרך על ונראה בגיהנם. ושנה שנה בכלהללו
 'ויך המפרשים פירשו ובזה בקברם. מתו שכבר בכורות המצרים גם לקו בכורותמכות
 בארץ". בהיותו לוקה שהוא בהמן כן כמו בארצם'. בכורכל

 שלא השומעים אוזן ולבלבל להרעיש "כדי נוסף: טעם כותב סופר'56וב'חתם
 ששמע טעם ג"כ מביא דאבות'58 'מילי ובשו"ת האגגי"י5. המחוי זה שםישמעו
 טעם זצ"ל מהרמ"ס הגאון מאדמ"ו שמעתי "והנה פירוט: ביתר סופר, החתםמרבו
 כי ויוקשה עמלק. למחות המגילה קריאת עושין שאנחנו יען המן, הכאת עלנכון

 לא וא"ב המגילה,.. קריאת ע"י רק פעמים בך כל שמו לזכרון עמלק זכה לאמעולם
 נדע למען להזכירו מבלעדי אפשר אי הלא כי זכרון זה אין אמנם והנה שמו,נמחה
 זה שם לשמוע רוצה איני אני לומר ומקשקשים מרעישים אנחנו ולכן ההוא,ענין
 רוצים אנחנו שאין להראות רק הוא והכל עלי, הוא ההכרח נעשה מה אבלכלל,

 שמעתי". ע"כ זה. שםלשמוע

 כשמגיעים ובפרט המגילה בקריאת להמן שמכין טעם מביא מטעמים'59ב'ספר

 והעמיד עמלק, מזרע שהיה המן להכות שלא בסטאמבל אחד שר גזר אחד -שפעםזצ-ל:
 לבל היהודים לו שאומרים מה וכל המן, והכה בביהכ-נ אחד זקן ונכנס ביהכ-נ, כל אצלישמעאלים

 הישמעאלים ורצו המן, והכה שלו את ועשה כלל אליהם שמע לא זה על ח-ו בסכנה שהםיכה
 לו וסיפרו לחוגר שהגיע עד בעיר גדול רעש ונעשה לפתח. לכנוס יכלו ולא לביהכ-ג לכנוסהשומרים

 ז-ל-. אליהו היה זקן אותו ומסתמא ביהכ-נ. לפני הנ-ל לשר לתלות וציוה המעשהכל
 השלם, הישר' 'קב בספר הובא מז: אסתר מגילת אליהו', 'מדרש בספרו מוסר', ה'שבט בעל53.
 טז. הערה תקכז עמ' ח-ב תשג-ט,ירושלים
 יהורה ר' את )מרגנשבורג( הגמת שאל אחת -פעם חסיד: ר-י בשם שמובא מה השווה54.
 שאנו דפיקות כך כל לו, אמר המן? את מזכירים כשאתם הכתלים על דופקים אתם למהחסיד:

 גיהנום בפתח והראהו עמו הלך ואראך. בא לך? מנא לו: אמר בגיהנום. לו דופקים השריםדופקים,
 מכתב-יד להכותו-. לכם מסייע הייתי אצלבם הייתי אם ואמר: הגמון אותו פתח שהבוהו.וראה
 יו-ט ע-י הובא א. עמור צה ב'אסופות' ונדפס הרוקח(, )בעל מגרמייזא אלעזר ר' של תלמידושחובר
 28. עמ' תש-ז ת-א ישראל', בתפוצות המן את הכו 'כיצד במאמרולוינסקי
 ט. אות תרצ-ו סי' תשנ-ח, ירושלים ד-צ תרם-א, איזמיר55,
 תרצ. סי' ריש בשו-ע הגהותיו56.
 להכות במנהג -החזיק ה: אות ט פרק תשל-ב, ירושלים סופר', חתם ב'מנהגי מבואר וכן57.
המן-.

 תשובותיו מופנה אליו אגב: )דרך מחניים', 'מחולות מח-ס יפה', מרגליות דוד ישראל ל'רבי58.
 יג. סי' או-ח ח"ג תשל"ו, ירושלים זה(, בנידון שיק המהר-םשל

 ד. אות קמב עמ' תשג-ג, אה-ק ליפשיץ', יצחק ל'רבי59.



קז ישראלמנהגי

 סופי חרפה', קלון ועם בוז גם בא רשע 'בבא דכתיב60 "משום : המן ויבאלפסוק
 במגילה "דכתיב נוסף: טעם מביא ואח"כ בזוי". בן בזוי היה והוא 'המן'.תיבות
 פעמים וארבע שחמישים - אמחה מחה - הרמז ובא המן, פעמים וארבעחמישים
 הכולל". עם 'מחה' כמנין אותותמחה

 המנהג עלהמערערים

 'מעגלי במחזור שונים. מטעמים זה למנהג מערערים קמו מאוחרים בדורותאך
 עומדים ודור דור שבכל לפי מלקיימם, זה בזמננו לבטלם ראוי "יותר : כותבצדק'י'
 סכנה62". לידי באים והדברים רשע, עלילות עלינו ומעלילים לכלותינועלינו

 'ויכו כשאומרין רק המגילה, בכל המן מכין "אין : וז"ל כתב וורמיישא'63ב'מנהגי
 מוסיף: אחרת ובמקום לא". ותו כולם, מכין המן, הני עשרת סוף עדהיהודיים',

 בכל המן להכות יבואו אם מגילה, במקרא חייב אדם שכל מאחר הוא, כשר"ומנהג
 בני עשרת אבל מגילה, בקריאת גדול ביטול היה במגילה, המן החזן שקוראמקום
 ביטול מזה בא אין ההוא המן בהכות מאריכין אם אף אחת, בנשימה נאמרוהמן

 ואח"כ מלהכות, שפסקו עד המן בני עשרת קורא שהיה אחר שותק החזן כיקריאה,
 וקורא".חוזר

 שמבלבלין בהפסדם שכרם יצא "ומ"מ זהם: מנהג על כותב מגדים'65ה'פרי
 יותר להפסיק לכתחילה שאסור נכון אין זה וגם שמכין, בעוד ישתוק והש"ץהרבה,
 מגילה". שנקראת נשימה מכדימדי

 לקולם הארץ תבקע "אשר א( מנהג. נגד טעמים כמה מביא ללב'67ב'יפה
 'אורחות הרב מש"כ ומביא השומעים", וכוונת המגילה את הקורין כוונתומאבדים

 שמבלבלים האבנים, ועל העצים על המן להבות עושים הם יפה "דלא )פי"ט(יושר'
 ובבית הכנסת בבית השחתה "שעושים ב( המגילה". קריאת מלשמוע הקהלאת

 ברזל כלי כל והגרזן ומקבות אבן בכל לחבל משחית כלי בידם שנוטליןהמדרש

 ג. יח, משלי60.

 רם עמ' ח-א וורמיישא' ב'מנהגי הובא מגילה. דיני שב-ח, ויניציאה אשכנז, למנהגי מחזורי6.
 16.הערה

 ירושלים' 'מכס קירכום, ליוא יודא לרבי וורמייזא' ל'מנהגות בהגהות מופיע בדיוק זה ולשון62.
 ה. הערה רבא עמ'תשם-ז,
 בכל המן מכין אין המגילה, בקריאת -בפורים רנ: עמ' בת-ב ושם רנט. עמ' יח סי' ח-א63.
 לא-. ותו המן, בני עשרת החזן כשקורא רקהמגילה,
 רנ. עמ' ח-ב64.
 סקנ-ט. במשג-ב גם הובא סקכ-א. אברהם' 'אשל שם,65.
 שאומרים ש'בשעה ה'לבוש', את שמביא סקכ-א שם המג-א דברי על זאת שכותב והגם66.

 הרם-א על זאת כותב המג-א וגם בהמן. להכאה זה בין נפק-מ מאי מ-מ ירקב', רשעים שם יאמרהמן
 על דמיירי משמע שמכין' בעוד ישתוק 'והש-ץ הפס-ג רברי מהמשך ועוד בהמן הכאה מנהגשמביא
 ירקב. רשעים שם אמירת על דוקא ולאו בהמןהכאה

 סו. אות תרצ סי' ח-ב תרל-ו, אזמיר, פאלאג'י', יצחק ל'רבי67.



 ישראלאורקח

 שעוברין המדרש ובבית הבנסת שבבית וקירות הספסלים ועל אבנים רצפת עלדמכין
 בבית נמי איתיה זה דאיסור אלקיכם, לה' כן תעשון לא ועל תשחית בל איסורעל

 הגוים מן לסכנה נמי "דחיישי צדק': ה'מעגלי של כטעמא ג( המדרש". ובביתהכנסת
 חלילה-." הפסח בפרוס כמנהגם בעלילה לבוא עילהשיבקשו

 )אפילו המן להכות מקפיד היה שלא מבואר מהרי"ל'69 ב'מנהגי שכברובאמת
 כמנהג. אחת70(פעם

 זה מנהגהמצדיקים

 כי עליו ללעוג או מנהג שום לבטל "ואין : מסיים זה מנהג שמביא אחרברמ"א
 יצא והוא זה מנהג לבטל שרצו אלו היה שבזמנו והיינו הוקבע". לחנםלא

להצדיקוי7.

 המן, שם בשמעם לנקש התינוקת "ונוהגין זה: מנהג להגן ה'לבוש'2י יצאאחריו

 עמלק, זכר את אמחה מחה וכתיב ירקב. רשעים שם דכתיב משום סמך להםויש

 סמך ימחקוהו. הנקישה וע"י בו שמנקשים העצים על המן שם להם לכתוב ישולכך
 מנהג לבטל להם אין לפיכך המ"ןמ, תיבות סופי הרשע הכות בי'ן א'ם והי'הלדבר

 כן". נהגו לחנם לא כי התינוקות שנהגוהנקישה

 מנהג שמביא לאחר ב ז, תקס-ט, אמשטרדם אמשטרדם(, )מנהגי יושר' 'מליץ בספר וראה68.
 הבנים - ראש וקלות שחוק בזה: יש איסורים כמה ונראה וו-ל: כותב, המגילה בקריאת המןהכאת
 הלק אם כי שומעים אינם המגילה, בקריאת יוצאים אינמ העולס רוב אביהם. לקול שומעיםאינם
 ואטלולא וחוכא הקריאה, ובלבול בעצמם, שמעו שלא הפסוקים שיאמרו הדין יודעים אינם כיממנו,

 עיכוב מחמת יותר עוד להתענות צריכים המתענים כי נפשות. סכנת חשש כן וגם העמים,בעיני
 נפשות. וסכנת חולשה לידי לבוא יוכלו ובקל לחלשים מזיק גורם שזה ומהומה הרעש גםההכאה,
 מדקדקים שהיו לאביהם שומעים היו הבנים וגם וחזקים, בריאים גבורים היו ההם בימיםמשא-כ
 והקורא עכשיו. עושים כאשר הגדולים ולא מכים הקטנים היו דבווראי במלה. מלה המגילהלשמוע

 היוצא הרע וכשראו זה, מנהג להם היו הספרדים וגם עומד. הוא מקום באיזה יודע אינו המגילהאת
 ס2ז. הערה קנח עמ' ח-ג שפרבר לד' ישראל' ב'מנהגי הובא אותת. בטלומזה

 נמנו ספרר רבני שהרבה בו, הערה סוף רצא עמ' מוערים, חמישי, חלק יוסף' ב'ילקוטוראה
 עליו ומלמר הזה הרע המנהג של בקיומו הרוצה ושכל גזיזי, רתבר הזה, המנהג לבטל שמצוהוגמרו
 בספרי כבר שהובא ברבר כך לכתוב מאריה ליה ושארי ע.כ. ה', לחילול שגורם טועה אלא אינוזכות

 לחנם לא כי עליו ללעוג או מנהג שום לבטל .ואין ע-ז: כותב הרמ"א הגולה מאור ושרבינוראשונים,
הוקבע-.
 יב. אות תכז עמ' פורים, הלכות תשם-ט, ירושלים ירושלים', 'מכון מהדורת69.
 לפרש מש-כ השני, קטע רטז סי' חיו-ד שיק' 'מהר-ם בשו-ת )וראה שם. הנוסחאות אחת לפי70.
 הנהגת מבאר שהוא ואיך בסופו, מב סי' ח-ג השדה' 'פרי בשו-ת ע-ז מש-כ וראה המהרי-ל.הנהגת

 פעם -אפילו כאן המובא הנוסח ולפיהמהרי-ל.
 אחת-

 צ-בן. שם דבריו
 יוסף: בבית שמובא חיים באורחות מופיעה כבר זו לשק דבר, של שלאמיתו להעיר אולם71.
 את כמשבש זה מנהג על לעגו בימיו שכבר ויתכן נקבעו-, לחנם לא כי המנהגים על להלעיג אין-לכן

 וכיףב.הקריאה
 יז, אות תרת בסי'72.
 זה רמז הרשע-. .הכות בתריה כתיב המן תיבות שסופי בן אם והיה הקרא המשך דהיינו73.



קט ישראלמנהגי

 'לחמי בספרו הורוויץ*ז הירש צבי רבי את מוצאים אנו יותר מאוחרובדור
 מקדם, שהיה המנהג לבטל באו מקרוב חדשים שנים, איזה "זה על התמרמרתודה'5ז

 המן".6ז את התינוקות שמכיןמה

 פשוט "הדבר וכותב: בלהט זה מנהג על להגן יצא השדה'ח 'פריבשו"ת

 של מדרשו בבית הקודש רוח הופיע לחנם ולא כזה, מנהג לבטל איןשבוודאי
 לא ולמה וכו', מנהג' שום לבטל 'ואין מסיים: המנהג זה שהביא שלאחרהרמ"א,
 פתיתי להניח 'ונוהגין שכתב: ב סעיף סוף תלב בסימן בגון ג"נ, אחר במקום כןכתוב
 וכאן עכב', לא נתן לא אם 'ומיהו כתב: ואדרבה לבטל, שאין בתב ולא ובו',חמץ'
 המנהג זה על ילעגו אשר אנשים הרבה שיהיו ...וידע כיון אלא לבטל'. 'ואיןכתב:
 ומכופלת כפולה באזהרה כאן הזהיר וזאת באזנם, צללה הרעש שקול שיאמרואו

 בזה, שהאריך מה עיי"ש לבטל".שלא

 שוניםמנהגים
 פיוט הברכה אחר שאומרים מקומות "יש : שכתב לקט' מה'שבלי לעיל הבאנוכבר
 ומכין זרש'. 'ארורה המן' 'ארור אסתר', 'ברוכה מרדכי' 'ברוך ואומרים הניא'.'אשר

 עומדים זה ולאחר וזרש, המן שבר כשמעם קדירות ומשברין אבן על אבן אוברגליהן
 ומבואר ג"פ,..". כמוך מי ואומרים ישראל. עמו את שהציל לבורא ומשבחיםהציבור
 אמירת בעת מכן לאחר אלא המגילה, קריאת בעת היה לא וזרש המן שהכאתמדבריו
 המגילה,8' קריאת שלאחר יעקב' 'שושנת באמירת המן''ארור

 "המן למילים המגילה את הקורא שבהגיע לוב מנהג מביא יה"ל'9' 'אורבספר
 שבמגילה. "המן" המלה על באצבע להבות הזה",הרע

 הניסים" "על בתפילת "המן" של שמו בהזכרת שגם המנהג, היהב'כורדיסתאן'
 על הרגליים ורקיעת כפיים מחיאת ע"י גדול רעש מקימיםשבשמונה-עשרה

 . 80הרצפה

 חיים. האורחות מדברי כחלק שג( עמ' הפוסקים', 'אוצר מהדורת תתרו, )סי' משה' ה'מטה גםמביא
 זה ורמז המז-. -זה בגימטריא אמחה- -מחה מוסיף: משה' וב'מטה תרצ. סי' להחו-י חיים'וב'מקור
 רלה. סי' פורים הל' וב'רוקח' אתר, על הטורים' ב'בעל כברמבואר

 ההפלאה. בעל זצ-ל הורוויץ פנחס רבי הרה"ק של ובנו דמיין. פרנקפורט של רבה74.
 תשי-ז, נ.י. ד-צ תקע-ו, אופיבך ואגרות. הלכות חידושי - לוי' 'מחנה מספר שני חלק והוא75.
 א. מד, תקם-ט, אדר ז'תוכחה

 ממט מ' גם כותב וכך המתחדשים. מכח בא זו שתופעה שם וורמיישא' 'מנהגי בהערת וראה76.
 שמז. עמ' חמישי ספר 'אסופות' בית-הכנסת., בסדרי -השינוייםבמאמרו
 מב. סי' ח-ג77.
 המגילה. קריאת לאחר המן' 'ארור כשאמרו להכות שנהגו מבואר מצרים' ב'נחל גם78.
 זו. עמ' תשג-ד, אה-ק לוב, מנהגי אוסף79.

 7. אות 199 עמ' מנהגים', ב'ילקוט כורריסתאן, יהדות ממנהגי80.



 ישראלאורקי

 "בלילה יהודי", "איש לפסוקים מגיעים שכאשר המנהג היה שב'לוב'"ימעניין
 אורה היתה "ליהודים המלך", מלפני יצא "ומרדכי חרבונה", "ויאמרההוא",

 ברקיעת גדול רעש מקימים והילדים כפיים, המתפללים כל מוחאיםושמחה",
 של האחרון הפסוק קריאת סיום לאחר עושים וכן וכדומה, ברעשניםרגלים,

המגילה.82

 לדריידעל גראגערבון
 ובפורים בחנוכה, )סביבון( בדרעדיל שמשחקין "טעם מביא: המנהגים'83ב'טעמי
 עשו לא כי מלעילא רק מלמטה, התעוררות היתה לא דבחנוכה )רעשן(,בגראגער
 מלמעלה. אותו ואוחזין בדרעדיל, משחקין לכן ברחמיו, השי"ת רק כהוגן,תשובה
 אוחזין ע"כ מלמטה, התעוררות והיתה לרבים, יוצע ואפר ושק צום, שגזרוובפורים

מלמטה"".

 2. מספר י אות 232 עמ' מנהגים', ב'ילקוט לוב, יהדות ממנהגי81.

 שאר מנהג לעומת להיהודים, ניצחק שהיה במקומות שמחה להראות הוא זה ומנהג92.

 ובניו. המן שם את ולמחוק למחות כרי להכותהמקומות
 בשם עני 'קרבן ספר בשם תתנט, אות שסח-שסט. עמ' חש-ד, ירושלים 'אשכול', מהדורת83.
 אליהו'. 'אזור ספר בשם ח אות אחרון בקונטרס שם שמוסיף מה וראה וצוק-ל'.הריצ-א

 טעסלער יצחק הרב ידידי של במאמרו ראה לגראגער, רריידיל בין בחילוקים עוד84.
 לרעשן'. סביבון 'בין בפרק גה, עמ' יד גליון ישראל', 'אור בחנוכה', )סביבון('הדריידל'

 ולפניםלפני
 להיות דעתיד הכיפורים יום שם על פורים הקדוש בזוהראיתא
 ועל ולפנים, לפני גדול הכהן נכנס הפורים ביום כי לעוננ, מעינוימשתנה

 תענית ידי ועל מיוחד, ביום רק עת, בכל יבא ואל ב[ סז, ]ויקרא כתבזה
 אל אבוא כתיב הפורים ובימי נפשותיכם, את ועיניתם ישראל בניכל

 ניתן בפורים רק עת, בכל לבוא רשאית שאין בעקום כדתי לא כו'המלך
 אמת( )שפת עת. בי הנעלם אור להתנכותרשות
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 ישראלאורקיב

 זצ"ל פלויט פייבל חיקי'רבי
 חיים בן חבר ליקוטי בעל שוראן,אבד"ק

 ספוריםזכור
 שבתוהמיה. קעלין בעיר זצ"ל, פרזיט פייבל חזקי' הג"ר טש שבט, כ"ד שב"ק ביום תקריח,בשנת

 עד רבות, עריס בה ושקד למד זצ"ל, החתנת בעל מרן של ליושבתו לפרשבורג הגיע בשנים רךעודו
 מנהג ושאל, צעד כל אחר עקב כי כליסודו, שימועי וגדולה תלמידיו, מחשובי לאהד ונעשהשנתעלה
 תורה והרביץ עירדע, לאב"ד נתקבל תרפט בשנת ספריו. תוך בדטס וקבעם הגדול, רבו שלוהנהגה

 משטן שהדפיס חיים" בן חבר "ליקוטי חיבורו חלקי עשר באהד בשערים טדע הניב שמולתלמידים.
 לפנק. תרניה שית כסלו כ"ט ביוס נלב"ע תרנ"ג. שנת עדתרופה

 עקיבא יעקב מוזה הנכבד הרבני עא והדר, פאר ברוב שזדש הלט הספרים נדפסולאחרונה
 לקלק החומר באיסוף התחיל וגס הרבים, את לזמת לההדירם ואורחא עמל וזסד שלא ז"ל,לאוויעער

 נע שסערן ישראל מונה המפואר הרבני של ישראל" נכנסת ב14סף ה5,ונהיס כתבי-ידא%דש, מתוךהי"ב

 ופענוח בעיבוד בקדשים להתעסק בשעתו זט הטורים כותבי לגמרו. ושלתא אסתייע שלא אלאמלונדון,
 סדר על וכמיורד המוריס, ליום הגאון שהיבר הטכחי הזמר את התכריך בתוך ומצאוהכתבים,

 רמז ובסוט מרדכי", "ברוך כנגד וארבעה הש" "ארור בענין ידברו טורים ארבעה כפיל,האלפא-ביתא
 פעול הכחן אחת - שסראמאפער הכהן יודא חזק". "חזקיהששנו:

 תרי"ב אדר י"ב שוראן פה חברתיו לפורים זמרבע"ה

 ברורה. בשפה אמן ואמרו ענ4 החבורה, בני ורעייאהוביי
 היהודי. מרדכי ברוך לאבדי, ביקש אשר המןארור
 בעדי, אסתר ברוכה מפחידי, אשת זרשארורה

 מבורך, שמך מרדכי אתהאר במותיך, על חלל המן נפלתאיר
 תדךך, בצדקתך אויביךבמתי בעצתיך, נוקשת זדונךברוב
 זכרך, יברבון וגבורתיךגדולתיך נפילתיך, אלי שמח ברושיםגם
 תתברך. ישרים בפי לדורדוי מעשיך. ויקללו יספרו לדורדור

 ברורה. בשפה אמן ואמרו ענו החבורה, בני ורעייאהוביי

 וישר, צדיק גורל וראוהביטו ראינו, מצאנו קוינו הזההיום
 ובשר, רוח כל לא-ל תודהותנו עינינו, וצאצאיו בהמןותבט
 מפיט, ימוש לא ואסתר מרדכיזכר ונחלתו, רשע אדם חלקזה

 בינינו. יזכר לטוב הוא אףחרבונה מנתו. בוס וקלון בוזחרפה

 ברורה. בשפה אמן ואמרו ענ4 החבורה, בני ורעייאהוביי

 ידיך, כפי ונקי מרדכיטובך הצורר, המן אתה שקרטפלת
 חסריך והדר אורחותיךיושר קיש, לבן וקלון בושתיעצת
 תפארת, וצבי ויקרכבוד סורר, בן הומר בקלוןכבודך
 לעטרת. לך הביאולנצח ומוקש. לפח היית אחריךלבניך

 ברורה. בשפה אמן ואמרו ~ט החבורה, בני ורעייאהוביי



 עולםימות

 יפארו, שמו הצדיקמרדכי הרע, המן שמך נמההמחה
 נתן, ראשו על הקודשנזי ורע,  רשע קום תוסיף לאנפלת
 יספרו, תהלתו ועדסלה ואדם, מאנוש זכרך ישביתוסלה

 כחתן. יכהן זהבעטרת האדם. כל סוף הי כל ידעוןעדי

 ברורה. בשפה אמן ואמרו ענו ההבורה, בני ורעייאהוביי

 ליהודים, נהיה והרוחהמדות המן, נמשלת מובספגר

 על, הוקם ראש מרדכיצדיק לדומן, היית השדהצמחי
 ומודים, בהלל יברכו יעקבקדוש המשים, עץ על תלוי אתה אלקיםקללת

 בשמים. לעמו זכר ברוגזרחמים ברושים. ישמחו מפלתך ועל הוסרראשך

 ברורה. בשפה אמן ואמרו ענו החבורה, בני ורעייאהוביי

 יהללו, בזמר הברוכה אסתרשם וכלה, אבד הארורה זרששם
 יקדישו יעקב בקרב ער לעדי17מה צאצאיה, שם עם לנצה נמחהשמה
 יחרישו, לא לעד מרדכיתיקף פיה, פצה כאשר המן אותךתלו
 ימללו. תפארתו ושבה יתנותהלתו סלה. נצח לפניו נפלתפול

 ברורה, בשפה אמן ואמרו ענ4 החבורה, בני ורעייאהוביי

 לבבי, וצור ה'הלקי
 וגואלי, צורי אליזה
 הקשבת, אז כאשר יעקבקול

 הושעת, צר מיד עמךישראל

 בימינו, עתה גם נאהושיעה

 ימינו, כנשר בקדםהדש
 וגואלי, פודי איומתךזכור

 לבבי. וצוד חלקי גליותינוקבץ

 תשף ונשיח חיפשנחשת
 אפריס, פוןלוז ובספר צו:[. נא, ]וזיעונא הקדוש בתיקוניהאיתא
 נאולח הוא הכיפורים שיחג כמו והיית הכיפורים, יום בחינת ופאשפורים

 לנפש, נרתק תושא חנוף גאולה הוא פריון כן במוהנפם

 אדר( לר"ח שלום,)אהבת



 ישראלאורקיד

 הי"ד ווערטהיימר הללה"ר
 ראמעניא מעדיעש,אר.

 הזכרונותספר
 יז[ מגליון]המשך

 המקוה תיקוןהשתלשלות

 הנחהן הצורך השלחן על עלה בביהכנ"ס בבנין פועלי את בעזהשי-ת שגמרתיאחרי
 מזה סבלו ביתי וגם ביהמ"ד בהקמת שעברתי המרובים הקשיים למרמז חדשה. מקוהבהקמת

 שלא קזכיא בהא אשתי אעפ-כ תחי', זוגתי על נפלה ההוא בתקופה הפרנסה עול עיקרכי
 בזה. גם הקורה בעובי עצמי את מלהכניס להסס אחד רגע אפי' לינתנה

 קריאת קודם תרפ-ה שופטים % בשבת עליתי דקהלתנו הגבאי של רשתנו קבלתאחרי
 לסייע שכם שיטה מי של זכותו וגודל הענין בנחיצות הקהל את לעורר דברים לשאתהתורה
 יכולתו. בפי אחד כל מידיבכל

 שאול טו"ה )כקש-ת אדמו"ר אצל להיווז לקראלי נסעתי תרפ-ה תצא פ' שבתעל
 בהתפעלות אתי ודיבר שוחקות פנים לי והראה פנימה הקודש אל נכנסתי במוצש"קבראך(.
 עם ידידותו חידש ושם כנ"ל חינוכו על אצלנו )שהיה להקים ב-ה שזכיתי ביהכנ"סמענין
 מרובה, עדיין המלאכה אבל לי ואמר לעיל( סיפרתי שכבר במו בפאפא כעת סאטמאראב-ד

 ועל פרנסתי מצב על לפניו ושחתי שהכנתי הקוויטעל לו מסרתי חדשה. מקוה נחוץלמעדיעש
 ואמר היבט בדרך הקדושה בידו הלחי על לי הכה לדברי שהקשיב ואחר חייב, שאניהחובות

 לעשות מה תעשיר בעת לך השמר רק - חובותיך ותפרע פרנסה לך שיהי' אני -מבטיחךלי
 האבען וועל איך אז "גלייך צחות: ע-ד מליציי בלשון קצת ואמרתי עניתי ותו-מבממון",
 נאך וועל איך אז איבערהיפט מענטשען, פאר נעלט זיין שולדיג  נישט וועל אונדפרנסה
 פרנסה לי יהי' כאשר )-מיד שפרינגען!" אריין מקוה דיא אין גראד איך וועל עשירות,שפירען

 וייטב המקוה!( לתוך ישר אקפוץ עשירות, ארגיש אם ובפרט לאנשים, כסף חייב אהי'ולא
 לזה. שאזכה רצת ויהי בעיניו,הדבר

 למעשה אינו מעיין של היום לנו שיש כמו מעיין של חדשה מקוה הקמת כי היהרעתי

 חדשה מקוה יהיה לא בסוף מעיין מקוה על דוקא נהעקש ואם מאוד גדול סך לזה צריךכי
 ואפשר זול יותר שהוא מקוה גשמים מי לעשות )פערטיי( צד לי ולעשות לעורר התחלתיכלל.

 לנגדי לשטן אחר צד נצבו וגם קמו ומיד שתיכף כמובן בנקל. ויותר שהיות ללאלהקימה
 לעומתם עניתי אני במקומינו. יבא ולא יעלה לא גשמים מי של שסקה; ככרוכיותשצעקו

 שאין מאד ידעה נפשי אבל שלי, האשבורן על שלכם הזוחלין שיגברו יתן מי שתנצחו,הלואי
 הוכיח שבאמת וכמו זה ולא זה לא יהיה שלא חסידחז בבגדי מלובש שטן מעשה אלאזה

 הרבה. שנים במשך המקוה נבנתה לא שבעטיים תחלתו עלסופו
 אבדק"י גרינוואלד דוד אליעזר הגאון הרב עם דברתי לפ-ק תרפ"ו שנח הו"רליל
 היוקר עבור יען גשמים ממי מקוה בענין נ"י( צבי משה טו"ה אחי גם שם )וה"סאטטאר
 שעדיף אתי שהצדק מלא בפה והסכים ממעין, חדשה מקוה לעשות בקהלתנו א-אהגדול
 הוא וכיודע תגר, וקרא צווח לזה המתנגדים ונגד מאומה, לעשתי משלא גשמים מילעשות



קטו עולםימות

 כאלו בלשונות המתנגדים כעד השתמש כאן אבל זהב, לשק ובעל מרעליות מפיקפה
 אם גשמים ממי המקוה את לעכב אפיקורסות ממש שהוא ואמר פיו, על נשמעו לאשמעולם

 ארצות עמי אם כי זה ואין כשירה, שהיא בשו-ע דין הוא הלא כלל, לעשות שלא יגרוםזה

 נישט איזט עם פארוואס טעם איין אפילו ערקלעהרען קומען ער "זאל : הלשון בזהואמר
 )-שיבא עבירה! לעוברי מסייע א איז איזט מעכב מקוה דיא ווער בשמי זיא זאגעןנלאט,
 הרי המקוה בנין את שמעכב שמי בשמי תאמרו חלק, לא זה מדוע אחד טעם אפילוויאמר,
 זהמעבב[ )-הוא געהערט" עפעס שוין האט "ער : בזה"ל עוד ואמר עבירה(. לעוברי מסייעהוא
 הלא מעיין מקוה בנמצא אינו ישראל ארץ בכל הלא געשריגען, "ווע : וצעק משהו( שמעכבר

 גשמים". במי רק טבל לא ג-כ עבודתו קודם הגדולהכהן

 לעשות מה כדת שיורנו מביקסד( )האדמו"ר מיש דוד אליעזר הצדיק לחרבפניתי

 ולעשות הנ"ל הג' הרב עם שאדבר רק לא, ולא כן לא לומר רוצה שאים והשיבלמעשה

 אומר. הואכאשר

 המכתב. וזה המקוה. בענין בכתב לי שיענה כדי מקראלי אדמרר לב"ק במכתבפניתי

ב"ה

 ישראל של רבן המאירה אספקלריא נרנ חרפ כנשלק "גאון הרב אדמרר כבודאל
 קאשוי אבדק"ק בראך שחול מרה כקשיית מוגה וכו' וכו' גדר וגודר בפרזעומד
יעיא.

 מקוה בענין אלי  דיבר די אדמרר ברכת לקבל בקראלי שבת משובתי כשהייתיאז

 כי הרב וגם המקוה עבור לעורר פעמים במה נסיתי והנה ללבי, הנכנסים דבריםשלנו
 מחמת כי שווה איש זאת ובל פה, הנמצאים המכשולות על ובוכה ודורש צועקדפה

 מקוה אין  נפשנו, לדאבון ולכן למקוה, כעת הנצרך גדול סך לקבז א-א הגדוליוקר

 כמה ועוד לחמם שאדא מחמת בה, טובלין אינם השאר - וחמישה ארבעה זולתבמקומנו,

 למעין הנצרך זה סך לקבץ שאצא הקיצין כל כלו כי ראותי ואחר לה, שישחסרונות
 לזה כי מקוה גשמים מי שנעשה יסכים אם יי כהורג מאת מענה אשאלה אסרתימקוה,

 שאלות לתקן שנים כמה עוד תקוה ואין ח-ו תקנה  אין לא ואם מעוור כ"כ צריכיןאין
 בתים מבעלי המעכבים צד כי הסכים, לא עוד גם אבל מעכב, איש דפה רי הרבהמקוה.
 כל עם הישנה המקוה לסבול  אנו צריכין ולבן גדר, פורץ משום בזה שיש אומריםדפה

 המכשולין, גל ויסירו בשירה מקוה גשמים מי לעשות מוטב היה ולדעתימכשלותיה,
 מי עושין אין שבאונטערלאנד אמת הן מכשלותיה. ובל הישנה מקוה במעייןמלישאר
  למקוה  מעות לימן ריצין הקהלה אנשי ששם שבחויבערלאנד היבי כי אבל מקוה,גשמים

 ?ריך ה"ה גשמים, מי במקוה משהמשים ולכן מים לנבוע רוצה  איש שהארז אלאמעיין
  הישראלים שיושביה אלא מעיין ליחן רוצה אמנם שהארץ באינטערלאנד, לכאורהלהיות
 ממי מקוה נעשה אנו שגם נותן והדין וכו' לו שאין ומי וכו' לו שיש ושמי הןקך7וים
 כלל. מקוה אין כך ובין כך בין כיגשמים



 ישראלאורקטו

 כוחי בכל נדר בלי עלי אקבל מקוה נשמים מי לעשות לזה  יסכים כי אדמויואם
 לזה גם כי מאתנו, הוא רחוק כזה קמן סך שגם אף אחד חודש במשך מקוהלעשות
 קמים רבים כי אף בביהכיס לי שענה מי כי בטחוני רק הפחות, לכל אלפים מ'צריכין
 זה.  בבנין יענני הואנגדי,

 הוא ועתה שאל" -שאול בספר  תשובה כי אבי לאדוני הראתי המקוה עשייתובאופן
 נ-י. דפה הרב עם גם וידבר פועל אל מכוח יוציאו ההסכמה ואחר אלו, בדיניםעוסק

 הרמה לתשובתו ומצפה ודרש רגלו באפר המתאבק תלמידודברי

 הנאמןעבדו
 ווערטהיימר. נ"י מהר-ם לע"א בן הללהק'

 : יע"א מקאשוי הג' הרב מאדמו-ר  שקיבלתי  החשובהתה

 יעיב קאשוי פה לפיק  פותית לך. לסדרל

 הרבני... תלמיד אהובי לכבודביה

 מעסה הכעל אנכי מיד. להשיב בידי עלה לא וחולשה טורדת ומחמת הניענייקרתך
 מזה להתדמות יכול גמור שמים ירא שאינו מי ליד המקוה תבוא הזמנים מן בזמןשאם

 מקוה לעשות א"א אופן בשום אם מ-מ גשמים, של היא המקוה אם גדוליםמכשולין
 רק כזה דבר לעשות אין ומ-מ אפשר משאי אפשר  דנין אין באמ רבו והמכשוליםאחרת

 הרבנים פי ותשאל הסמוכים גדולים ורבנים דאחרא מרא אביד היהבהסכמות
 עצתם. כפי ותעשה ושימלוי, סאטמאר,פאורשווא,

 ברפואות לדרוש לווין הבע-ל בשבוע ליסע אייהדעתי

 חידושי עכ"פ לסדר עלי ודחק העבר בקיץ בקרני שליט"א אלעזר מו"ס הרבבני
 רצונו עשיתי עכ"ז מרובות הטרדות פה כי מסני לשאול הקשה כי ואם אבויץ פרקיעל

 בסאטמאר. אותו מדפיס והוא לו ושלחתי פרקים שני על סדרתיוכבר

  אוהינ כי היקר אביך וש' דיישוהנני

 יע"א. פנייטרא בראך שאולהק'
 היה הוא כי בסאטסאר החונה מבוקסאד הצדיק להרב ושלחתי העתקתי הנ-למכתב
 וכתבתי )-הישיבה(, הזיצוע אצל הרבה התווכח וגם קהלתנו אנשי לבבות לעוררהמתחיל
 : בזה-ל הנ"ל מכתב העתקת אחרבצידו

 כדת ראה בעית הדר-ג כאשר דפה, הענין מצב היודע וידע המבין יבין 0זהועתה
 וזה נפש- עד מים באו -כי כשירה במקוה הפחות לכל קדמתנו לתקן והאיך לעשותמה
 שבת שעל שמעתי כי מאינטרדאם  הג' הרב לב על ידבר הדריג אם רק שלום בדרךגיא

 על יבוא הכל אזי דקהלתנו הג' להרב יכתוב הוא ואם אחה בסאטמאר ישבותהבע-ל
 אמצאנה. ימים ברוב אולי מים פני על לחמי אשלח אזי לא ואס בשלוםעניינו

 הנאמן עבדו דרש בזהוהנה
 ווערטהיימר. הללהק'



קיז עולםימות

 מסאטמאר הגאון להרב המקוה בענין ששלחתיהמכתב

 לפיק. פותית חפרו, אשר הבאר  אודות לסדר ד' ליום אורמעדיעו

 אבדק"י גרינוואלד דוד אליעזר מרה כשית וגו'...... וכו' כבוד אלבהה,
סאטמאר.

 לתקנו וא"א רבות שנים זה בקהלתע חפרו אשר הבאר אדות לדבר הואלתי נאהנה

 עלתה ולא חדשה מעיין לעשות נסו והרבה הסכום לקבז אהב וזאת גדול בסך אםכי
 בענין הפעם אך ואדברה נ"י להדר"ג יחר נא אל לכן וכו' הם קדושים ישראל כיבידם
 ואבקש ינהלני ממחות מי ועל נכונים תחכולתי ימצאון אולי גשמים ממיהמקוה

 מקוה גשמים למי הרסה הסכמתו הכתב על לי להעלות פעמים אלף שימחל רימכהדר"ג
 מתון אזכה אולי הקצין, כל ויכלו המעיין בתקנות מאומה יפעלו ולא זמן יעבורבאם
 באו כבר כי גשמים מי למקוה הוא גם  שיסבים רי דאתרי מרי הרב אצל לפעולמתון
 שאוציא עד ההכרח בעת כזה למקוה שהסכימו יאמין לא בקדושיו והוא נפש, עדמים
 לכל ואם אחרים, מנאונים שעוד ואפשר מקאששוי נ"י אדמרד ומכתב רי בהד-גמכתב
 ידי ארום ולא אמצאנה ימים ברוב אולי מים כחן על לחמי אשלח לקח ישמע לאאלה
 על יהי' המכשולים שאחריות רק מריבה,  כמי  ישראל בני בתוך בו למעול הסלעעל

 כשירה. מקוה הפחות לכל לעשותהמעכבים

 ודושיט רגלו בעפר המתאבק הנאמן עבדודברי

 רי. מהר-ם לאאים בן ווערטהיימר הללהק'
 הנ"ל. מכתב על יע"א סאטמאר אבדק"ק הצדיק הגאון מהרבתשובה

 וכו'..... הרבני לכבוד וכ"ט וברכהשלום

 שאינו בקהלתכם המקוה אודות על אתמול ביום קבלתי אשר מכתבולתשובת
 למקום ומסעים במקוה לטבול הולכים אינם שכמה המכשולה רבתה וע"ז כראוי,מתוקנת
 ילכו שלא דעת קלות מבעלי נמצאו לא אם יודע ומי ח-ו, מכשול לידי באים ועיזאחר,
 רב בממון עולה כראוי מכונה על להעמידה או חדשה מקוה לתקן בי ויען במקוה,כלל
 להסיר חוששין מרחמוהי וסיעת ומע"כ מאומה, תיעשה לא ועזיז מהבע"ב להמציאשאדא
 להגיע ואפשר רבה מחיר יעלה שלא גשמים ע"י מקוה לתקן ורוצים קהלתו מקרבמכשול
 שמקוה ספק אין בוודאי כי עליו להוסיף לי ואין חוו"ד, פא"פ אמרתי כבר והנהאליה,

 מי דבמקוה טהרה גדולי בספר כמבואר מני' סב ולית טוב היותר צד על הואמעיין
 תיקון עי-ז לעכב מעין, מקוה להשיג א"א אם אמנם חששות, לכמה לחוש ישגשמים
 לתקלה לחוש וכשיש הללו כעתים מגיעין הדברים היכן עד יודע מי אשרהמכשול

 ענינים כמה יש כי ואם טוב, היותר צד על שיהי' גשמים מי מקוה לתקן מלעכבחלילה
 ורתת חלחלה מלא בי להראב"ד בהקדמה מבואר וכבר גשמים מי במקוה לחוששיש

 הריפוש בתשוב' ומבואר תלוי' בה ישראל קדושת כל אשר הללו בדינין לכתובבהתחילו

 ומרם הגוף בצרכי אפי' בי דכיע, אליב' כשירה שיהי' מקוה לעשות צריךדלכתחילה
 קיא, וסי' צ-ם ס' דבים בתשוב' ועי' שמים, בענינ' מכיש ביותר הבטוח בדרך בוחראדם

 ר-ג סי ביס תשוב' על לי תמוה ומה-ט ישראל, טהרת מקור שהיא במקוהומכשיב



 ישראלאורקיח

 למעלה פרוצה שביניהם והמחיצה זל"ז סמוכים חפירות כ' שיעשו טוב  ומה וילשכתב
 בכתף, המלאה בשירה להמקוה ממלאים אזי גשמים מי ע-י האחת שנתמלאת וכיוןוכו'
 מים ישפכו האחת לנקות ירצו ואם וכו' חברתה גם תתמלא גרותה ע"כ וכשתתמלאוכו'
 במקוה בקהלתנו פה עושים וכן לעולם וכן וכו' הרקנית שתתמלא עד להמלאהבכתף
 שיטת  יצאנו לא דאכתי וצ-ע עכול, כלל פקפוק בה אין  והגונה טובה עצה והואגדולה
 לחוש דיש מ"א ס"ק בשיך ועי' רובו עד אלא אינו סאה, ונתן סאה דנטלהרמב-ם
 איכא עכ"פ ליה, דחש מן לית דכתב רהב סי' בת-ס ועי' קי-ב בס-ק ועי'לכתחילה
פקפוק.

 בכמה שעושין ובמו פקפוק שום בלי השיטות כל לצאת מקוה לעשות אפשרובאמת
 לעולם המזג יחסר ולא גשמים כמי יתמלא אשר רעזערוואר לעשות קדושיםקהלות
 בק"ק בהיותי עשיתי וכן פקפוק שום בלי והוא בה שטובלים להמקוה שפה"נ ע-יולחברה
 ומילי חומרא אלא זה אין חיים מים דוקא שיהי' כזה מדקיקים יש כי ואםצעהלים.
 באז אמרו וכבר  בעירכם, כמו ע"ז מכשול מקום בשיש בזה להחמיר שאיןדחסידותא

 ב, ל-ב עירובין עי' רכה איסורא ע-ה  לעבור ולא זוטא איסורא דלעברן לחבר ליניחא

 ולחוש המתמיהין. מן אלא המחמירין מן אינו לזה והחושש דחסידותא, במיליומכ-ש
 מעולם, שמענו לא חיים מים בענין זבה דנם ס"א שבת רש-י מפרשים הישלשיטת
 לא אכתי א"כ חיים* מים תשיבי לא דידן דמקואות מהרהט בתשוב' מש-כ דלסיומכש"כ
 מכשול להסיר רבה מצוה בוודאי ע-כ לתקלה לחוש שיש במקום ומכש-כ כלוםהועלנו
 גשמים. מי ע-י רק אחר באופן אנא אם המקוה תיקון ע.י קהלתומקרב

 ולא למעשה ולא להלכה רק רב, שיש במקום ולמעשה להלכה כתבתי לא 3-זואם

 הוא לדעתי כי פא-פ לו שאמרתי מה קצת באריגות ולבאר מכתבו על להשיב רקכאתי
 הנלווים ולכל לו שלום ואומר להאריך אין ויותר מקרבכם מכשול להסיר גדולחיוב
אליו.

 לטובה. תדרשנו ונפשכאנפהיט

 גרינוואלד דוד אליעזר בברכה,חותם

 לפיק. פור-ת ויצא, ד'יום

 דמבואר חיים מים תשיבי לא האור עיי שהוחמו שלנו דמקואות הכי בלאו גם*
 למעלה חמין, או מלוחין הרעיב פירוש מוכין מים מהן למעלה מזח פ"א מקואותבמשנה
 חיים. מים דכעי לזב פסול חמין דמי מבואר חיים, מיםמהן

 דדלמא בשוה-ג, עמס-כ מיד הקשה נ-י צבי משה מו"ה לאחי זה מכתב הראיתיכאשר

 תו"מ זה מבהב קרא כאשר נ-י טורי א"א גם האור, חמי ולא טברי' חמי היינו דקאמרחמין

 בעודו הנ"ל קושי' הקדוש פיו את שאלתי לא מדוע הצטערתי פטירתו ואחר כנ-ל,העשה
 לנכת. דבריו את מברר היה ובודאיאתנו

 מסאפינקא. להצדיק גשמים ממי המקוה בענין ששלחתיהמכתב



קיט עולםימות

מ"
 ווייס אייזיק יצחק מיה בקש-ת וכו' וכו' המפורסם הצדיק הגאון אומרר כנידאל
שליס-א

 הוא המקוה  במקומנו די. לכקהדריג לסרוח שלא בבדי נמרז בקיצור שחלתיאסדר
 יש ועוד כדבעי לחממו שא-א יען נפשם שמוסרין  ד' ל  זולת בה טובלין שאין וובמצב
 מבע-ב להמציא שא-ח רב בממון  עולה חדשה מקוה לתקן כי ויען הרבה.  חסרונותלה
 מבשול לידי באים וע"ז אחר למקום  לטבול והולכין מכונה, על להעמידה אין וגםדפה
 בעזהיית ואני למקוה,  כלל ילכו  שלא דעת קלי מבעלי נמצאו לא אם יודע ומיח-ו,

 כיב מחירה יעלה שלא גשמים ממי מקוה לתקן ורצתי מקרבנו,  מבשול לאסירחושב
 מקראל אדמוי עצת שאלתי והנה לזה, משתוקקים הקהל רוב בי לה להגיעואפשר
  מהומנים בזמן שאם לי ונתב שנים כמה אצלו שלמדתי קאששוי אבדקיי הואנעת
 אמנם גדולים  מכשולין מזה להתהוות יכול  גמור שמים  ירא שאין מי ליד המקוהתבוא
  משאי  אפשר דנין אין מאד רבים והמבשולין אחרת מקוה לעשות א-א אופן בשוםאם

אפשר.

 ומבש-כ  ודל להלכה וסיים ארינתא בתשובה כתב  סאטמאר אבדק"י הגאוןהרב
 ע-י קהלתו מקרב  מכשול להסיר  רבה מצוה בוודאי עיכ  לתקלה ל"וש שישבאלכה
 להסיר גדול חיוב היא לדעתי כי וכו' אחר באופן א-א אם גשמים ממי מקוהתיקון
 מקרבכם.מבשול

 להפציר אנסה בכתב אקבלו ואם הרמה להסכמתו אפנה נ-י קהדריג כבוד אלועתה
 גשמים ממי מקוה  לעשות הבע"כ רצו בבר כי הוא, גם  שיסכים מי דאתרי מרי הרבאת
 כך ובין וכו', הם קדושים וישראל מעיין  לעשות ביכולתם אין והבע-ב להם הסכיםולא
 הוא  ביהכג-ס ננגין לי שענה ומי רנ זמן זה במקומנו מקוה אין  נפשנו לדאבון כךובין

 מקוה. לבניןיענני

 ודרש, בעפר המתאבק הנאמן עבדודברי
 ווערטהייסר מרדכי מרה  לשיא בן  "ללהק'

  לשק נא  טהרני שגבנו ויחי,  לסדר ה' ישא מעדיעשפה

 שליט"א אויזוק יצחק מו"ה כקש"ת והגאת הקדוש מהצדיק שקיבלתיהתשובה
טסאפינקא:

 ירא מאגקאטש לפיק הרפיו  וחרא יכי"

  רי  ווערטהייסער מרדבי מותיר כשית וכו' וכו'  המופלג  ושבני  ידידתלעבוד
 באופן אותה לעשות מסכים  הנני המקוה אודות בנו עיי שנכתב מכתבולתשובת

 תפיסת בלי ומבוסה בפ-ע עומד יהי' גשמים ממי שהבור דהיינו רחוק הפכשולשיהי'
 מי להבור בשפהע מחובר שיהי' המשכה עץ שאובים מסים מקוה יהי' ואצלוידים
 השגחת תחת תהי' והמקוה תמיד פתוח ויעי אגרוף במלוא גדול יהי והנקבגשמים

 מארבעים בפחות גשמים המי יתמעטו שלא  שישגיחו רי, והשרב שליוצאהגאבדקיק
  לטהרת טהורים מים  עלית יזרוק והשכת  מכשול להסיר כדי לעשותו  יוכלו ואזיסאה



 ישראלאורקכ

  לישועה. והמצפה המעתיר זדוש"ת עכ"ד בימים  במהרה 11"עולקבץ
 אייזיק יצחקהק'

 דפה שהרב יען הוא גשמים מי  המלוה אורות הנוברים  מגאונים ששאלתי השאלותבל

 רוח מכח הוא מקוה למ"ג שלי ההשתוקקתן אם בעצמי הסתפקתי ויגמיד בדבר מעכב היהנ-י

 יותר להיות יכולה שהיא יען המקוה בענין יתירה להרהבה לבי שנוטה מחמת אוטהרה
 מקוה לעשות כחי בכל משתדל הייתי אם יודע ומי ונוחה(. חדשה )- ובאקוועמטמאדערן

 היה ותמיד בידנו יעלה זה גם אולי נ"י לעווינגער ליב ר' וסייעתו הרב שרוצה כמומעיין,

 מי על ינהלני יתברך שהשם צית שערי בתפילת כוונתי ולפעמים זה, דבר על נוקףלבי
 לעשות שלא ומוטב מ-ג מקוה לתקן לגמרי הראוי מן ואינו בידי היא טעות ואםמנוחות
 באש אנא לתפלת באתי וכאשר האמת. לדרך וידרככי אלו מהשבות ממני  יסיר  אוימאומה,

 ועשיתי גמטריאות לחשוב בדעתי עלה מיד נא" טהרני "שגבנו בפסוק שני ליום ג' שערוכו'
 גאון לאיזה או לרב כהבתי כאשר והלאה ומאז לפ-ק תרפ"ו בגמטריא שהוא ומצאתיחשבון
 לפ"ק. זה רשמתי זהבענין

 הקהל את לכוף בחבלים מעיין מקוה אודות להשתדל הנ-ל ליב ר' כחן קיבל באשרויהי
 בעד מקוה לתקן והחליטו כללית( )-אסיפה פערזאמלונג גענעראל ועשו אני, רוצה שיאמרועד

 לכל 2554 חדשים ד' במשך זה סך הגובה יהיה שהוא נ"י ליב ר' על והוטל אלפיםמאה
 היה ולא אסיפה היה לא כאילו מאומה גבה ולא עשה ולא חדשים מספר ועברחודש,

 שכבר והיות נ-י. הרב יסכים אם בעזהי"ת גשמים ממי מקוה לתקן דעתי גיליתי אזיהחלטה,
 וישאו נ-י לסרב משלחת לשלוח דעתי וקבלו הקהל טובי החליטו מסכים שאינו הרבפסק
 נ"י כץ שמואל ר' הנגיד ואת שלש"א מו"ר אבי אדוני את ובחרו יסכים אולי בדברויתנו
 וימסרו ב"ד, הפסק ל% הדת( לעניני  ו-מובנות  יאייסיאו  ריטיאל בתואר ג"כ שהמההיות
 את וכתבתי סדרתי ואני הקהל, בשם בקשה כתב ה"ה עצומה( )-פעטישא"ן, אולטימאטלסרב
 וגם הרוצים, ביד האגרת לשלוח וארא לסדר א' )-ישיבה( בזיצוע החליטו כן כיהאגרת

 בעזרת ניתנה והדת כנ-ל לעשות הקהל טובי את לבקש דפה בתים בעלי מכמה מכתבערכתי
הבורא.

 הקהל. לטובי הקהל שכתבו המכתב לשוןתה

ב-ה

 ער דאס  שליטרא דאתרי  מרי הגאון  הרב הסכמת ויבקשו הצוביםילבו
 הסכמתו )-שיתן לאסן מאכן צו היער דרינגענד מקוה גשמים מי איין זחלבעוויליגען

 דיזע אין לאגע אונזער חומדאמיט שייעשה( כאן בדחיפות גשמים מי  שללמקוה
 עם אצלנו( הארוכה הטבילה קושי תוקל )-ובזאת פערלייכטען צו  טבילה פאןבעציאנג

 טבילה פאן ווערען געהינדעט בעצירק אונד סיטגלידע היגיע דיא פאן קיאנער ח-וזאל
 וועלכעס בזמנה( פסבילה יפגע לח והמחוז הקהילה מחברי אחד אף )-שחיובזמנה

 לביטול לגיוס  שיבול )-מה בזמנה שלא אפי' טבילה פאן ביטול דעם חיו קאןבעזארגען
 הרב אויפזיכט אונטער ווערען געמאכט ווולט מקוה די חיו( בזמנה שלא אפי'הטבילה

 דעם הילף צו כי( דחתכם מרא הרב פיקוח תחת תבנה להסקוה רי דאהרימרי
 של לעזרתו שוחט דער צייט יעדע צו געגעבען תירט מאנופאלירען דאסקאגטראלירען

 הרב של לעזרהו השוחט  עת לכל להרכ ייגען בהפעלה בביקורת )-לסיוע בהשגחתו,הרב



קכא עולםימות

 לאחר געמאנט לדייל אויסשלאנ ד"ר 17ערט מי מהרב כע1ויליענג צא7ב"שגמהו(
 )-וכדי צאהלען צו דאטען די אין סיד(, ההצעה תעלה נ-י מהרב ההסכפהןשנקבל(
 לסדר( מיד )-סוכנות פארט זא קאמיסיאן אייגע המתאימים( בתאריכים לשלםשעכל[

 תרשה(י. שהזמן מיד תתחיל )-העבודה ערלויבט צייט דיא גלייך האס ארבייטדי

 מעדיעש פה לפיק רא טהרנ-י שגברו שמותד'

 שריפטןאונטער

 יתעכבו ועי"ז מעיין מקוה לעשות הקהל בידי יעלה אולי זמן להמתין מוטב אםלענין
 חלק זצ-ל שיק מהר"מ בתשובת ראיתי היום מכשולין, שיש אף גשמים ממי מקוהמלעשות

 ואם ויום יום בכל מחוייבת שהיא במצוה אבל וז-ל התשובה בסוף שכתב מ-ה תשובהאו"ח
 הרדב"ז מיירי בכה"ג מעכבו שאונס אלא אחר ביום גם לעשותו לו אפשר מ"מ היוםיעשנה
 עכ"ל. קודם דהאידנא דמצוה הנ-ל ק-ו ס' בחכ"צהמובא

 גשמים ממי במקוה רק א"א זה אמנם מקוה לתקן דהיינו כזו במצוה מכש-כ מזהונראה
 רבות שנים לאחר אפשר יהיה אם ואפי' מעיין לתקן רב ממון להוציא הקהל ביד שאיןמחמת
 להמתין ולא גשמים ממי באר" מיד לתקן מוטב בודאי מיד. רבו המכשולין אולם מעיין,לתקן
 ואין לסדר א' ליום אור בא מוצש"ק רשמתי והבן. בהפסידא, שכרה יצא כי מעיין עבורזמן
 לפ"ק. תרפ"ומים

 לפ-ק. תרפ"ז וירא מוצש"קב-ה

 גשמים ממי מקוה, ואין ושנים וחדשים ושבועות ימים שעברו האלה, הדברים אחרתהי
 ולא בדבר עכבתי לא שאני אף נעשה לא ממעיין שלו, וצד נ-י הרב בידי עכבו כי נעשהלא

 למעשה רק הוא ועכ-ז למעשה, מצרפה והקב-ה עשיי' בלא רצת היה שהוא רק נגדםעמדתי

 היודע הוא כי אמנם כזה, במקוה לטבול יכולין אין כי שווה אינו כ-ז למטה אבל שמיםבדיני
 רק חלילה מחלוקה לעשוני או לקנטר היה לא גשמים ממי במקוה תחבולותי שכלועד

 עצהיו-ט, הישנה מקוה לתקן בעזהי"ת זכיתי לכן מקוה לעשות לבם ולמשוך הקהלהלתכלית
 וצרפתי לפ"ק, תרפ"ו אב בחודש המקוה להוצאת הקהלה הסכמת לקבל ב"ה בידיועלתה
 הישנה מקוה להקהילה ומסרתי גמרתיו דעת לאדם החונן ובעזרת למחשבה מעשהבעזהי"ת
 המשתמשים רבו שאכן בראותי לבי שמח מאוד ומה אלול, בחודש וישר כשר כחדשה,כמעט
 רבים. את ולזכות טובים לדברים עוד אזכה כן זובמקוה

 אתרוג לצורך תחי' זוגתי של הטבעת והסרת סוכהמצות

 בלנ"ד שהסכמתי עוד להעלות אזכרנו זכור בו דברי ומידי מצוה גוררת מצוה כיויען

 כהלנתה. סוכה מצוה אי"ה בה לקיים בכדי השנה בזה סוכה לבנותובעזהי-ת

 מובן. התוכן אבל מטושטשות מקומות במספר המילים זה בקטע1.



 ישראלאורקכב

 מזוגתי טובה מדה שיכרון פה ארשום ולולב אתרוג מצות נוהגת הסוכות בחג ביייעז
 לא-א אתרוג היה לא תר"פ תרע-ד העולם מלחמות בימי שהיה,  ומעשה תחי' שיינדלהצנועה

 גם שנים איזה לקנות ביכולתו היה ולא ביוקר מאוד היה בי בעיר א' רק היה ולאשליט"א,

 סך בעד כי החג קודם א' יום ושמעה ע"ז מאוד מאוד עצמה ציערה ת' וזוגתי המלחמהלאחר
 שקבלה שלה זהב טבעת לקחה צהרים לעת יו"ט ובערב בסאטטאר אתרוג לקנות יכוליןרב

 כי נ"י לאביך אהרוג וקנה הטבעת את ותמכור לסאטמאר לך ואמרה לי ונתנה מדודהבמתנה
 לקנות זהב תכשיטי עוד ב"ה לי יש ועוד אתרוג לו שאין על יצטער איך פניו לראות אוכללא

 אז הלכתי ואני במעות. אתרוג לקנות יכולת אז יהיה אולי יתמו ואם הבאה לשנה גםמהם

 אבי למו"ה אתרוג קנה כבר הוא כי לקבל רצה לא אמנם הטבעת נ"י לאחי ונתתי ומידתיכף
 נקבל לא ולהלאה מהיום ואמרה לב שברי לה והיה הטבעת בחזרה לה והבאתי במתנהנ"י

 ב-כ. היה וכן והטלכם, לכם ולקחתם ונקיים במתנהאתרוג

 כי נפשי, לדאבון סוכה הנוי ממני נאבדה אמנם סוכה לבנות זכיתי לפ"ק תרפ"זבקיץ
 אחת בסוכה עמה לישב זכיתי ולא לפ-ק תרפ-ז תמוז ז' ביום הצדקת מורתי אמי עלימתה

 משמחתה.ולהנות

 המקוה בניית עניןהידוש

 "מלוה לסעודת דקהלתנו בתים הבעלי צעירי נתאספו כסלו( )חודש ת"ש דשנתבחורף

 השלחן על עלה שם הדברים ובתוך נ"י רעזמיוועש גדלי' משה ר' ידידנו בביתדמלכא"
 בפיהם בקשה וגם העניין כל לי וספרו מהמשתתפים חלק ובאו חדשה, מקוה לבנותהצורך
 התלאה כל את ידעתי שהרי לבקשתם סרבתי הראשון ברגע בעבודתם. לאחיעזר להםשאהיה

 כי ואם המקוה, לבנות כשרציתי הקודמת בפעם וגם הכנסת בית בניית בעת כברשעברתי
 גם ומה עמהם, ולהשתתף הענין אל לגשת פחדתי אמנם זה כל על ח"ו, מתחרט, אניאין

 זכרוני על ובהעלותי ואוהבי ידידי הפצרות אחר אך הענין, כל על הממונה תפקיד ע"עלקבל
 יהא ואמרתי להם נעניתי מקוה בניית מצות עול קבלת תחי' זוגתי עם ע-ע קבלתישבעבר

 אלפים, שישים בסך ייסוד עשינו המקוה.. בנין .חברת ויסדנו תקנות כתבתי עמכם.חלקי
 באמת. לעבדו לבנו ויטהר נחת מתוך לגמרו שנזכה רעואויהא

 ומי החדש", "מקוה בנין מלאכת הבונים החלו הזה היום ת-ש. שנת במדבר לסדר ג'ב"ה
 החדש, המקוה את ולגמור לבנות הזאת הפעם גם יענני הוא ביהכנ"ס, בבנין בעבר לישענה

 נדבות לקבץ משתדלים ואף המקוה בבנין חובתם את לשלם מתאמצים דקהלתנו הבתיםבעלי

 ברחוקים. היושבים ישראל בני אחינומשאר

 סך בידי ונתן אלי ניגש נ"י קליין צבי משולם מו"ה הרבני ידידי במדבר. עש"קב"ה
 נוכחתי אזי המקוה, בנין לצורך תאמר" ו"בבל בסתר מתן בתורת ליי אלפים( )חמשת5000

 הדרך ובאם גדולה, בשמחה ביתי אל והלכתי זה, בענין בידי מסייעין השמים מן כילראות
 וברך קדשך ממעון "השקיפה : ואמרתי ועניתי והתרגשות שמחה מרוב דמעות עיינינתמלאו

 יברך יהודי, "איש השם תחת המקוה לבנין הזכרון בספר נרשם הנ"ל סך נחלתך". עמךאת
 והרחבה". נחת מתוך במצוות עוסקים וב"ב בנים ויראה טובים ומעשים למצות ויזכה חילוד'



קכג עולםימות

 המקוה בחנוכת שאמרתידברים

 דברים לשאת הקהל ראשי כיבדוני התורה קריאת אחר ת"ש שנת "נחמו" קודששבת
 שאמרתי. את רושם והנני המקוה, חנוכתלרגל

 לא האנושי השכל עפ"י אשר דבר דהיינו נס לאדם נעשה שכאשר איתא הקודשבספרי
 לגלותו צריך אזי הדבר לו נעשה הטבע לדרך חוץ של באופן וכך ורק הזה כדבר קורההיה

ולפרסמו.

 ורבותי!מורי

 שנת - זו בשנה הגדולים, הסדיו וברוב ית' שמו בעזר שנבנתה, המקוה - שלפנינוענין
 שהוא נס בחינת בוודאי זה הרי הענינים, בכל ישראל של כוחם בעת ת"ש שלדאבוננות"ש,

 כל אף ועל הבנין, לגמור שנזכה האמין לא - ככולו רובו - הקהל באשר הטבע, לדרךחוץ
 כמה אחת ועל הטבע, לדרך חוץ גדול נס ממש זה הרי ולחנכו, לגמרו השי"ת לנו עזרזאת
 בחי והבטחון האמונה גודל פעולת לכל ולהודיע רבים, בתוך לד' להודות אנו מחוייביםוכמה

 טוב דבר היותו אף על זאת, כל לעשות באפשרותנו היה לא בעזרת ה' לולא כיעולמים,
 דבר לבי רחש - ע"ה המלך דוד כמאמר רבה. דשמיא לסייעתא זקוקים כך על גם כיומועיל,

 "מעשי בפירוש אני אומר טוב לדבר לבי שרוחש בעת אשר למלך, מעשי אני אומרטוב
 בשבט פירש )כן המלך ממעשה ג"כ הוא הרי הטוב הדבר אל שנתעוררנו גופא שזהלמלך"

מיהודא(.

 בטענה עתה, דורש שהנני הזאת והדרשה הנאום זה מה ועל זה מה בעיניכם זר יהאואל

 - בא אתה ולהלל להודות כדי ואם בדברים? הציבור את להטריח - מידך זאת ביקשמי
 מי - ד' גבורות ימלל ומי - אלו לדברים קץ אין שהרי תהלה" דומיה "לך כתיב כברהלא
 ! תהלתו? כלישמיע

 וידור תורה אמרה הרי ובנדר נדר-, ישולם "לך דקרא למיפיה ושפיל וראו, צאואמנם,
 בני אנו עתה, ובכן צרה. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור חז"ל ודרשו "לאמור" נדריעקב
 לד' מעצור אין כי ידעו למען "לאמור" מחובתנו הרי צרה, בעת כהיום העומדים הזההדור

 בזמן -עתה - שאמרו כאלו היו תרפ"ד בשנת ביהכנ"ס בנין בעת גם הלא כימלהושיע,
 "הלא - הלזה המקוה בבנין גם שאמרו הם והן מזה", לדבר ראוי אין העולם מלחמתשלאחר

 קהלתנו, בתוך תלי"ת, השוררת, האחדות זכות אמנם ר"ל. גדולה! מלחמה קודם עומדיםאנו

 ומאחרנו - המלחמה קודם מלפננו - ומאחרנו, מלפננו השטן וסר בזאת, לנו שעמדההיא

 בזה. גם לנו עזר והשי"ת כאמור( ביהכנ-ס, )בבנין - המלחמהאחר

 דוד וכמאמר לנו, עמדה האבות" "זכות כי דשמיא, לסייעתא שזכינו במה עוד,ואפ"ל

 בזה ופירש המה, בארץ אשר לקדושים עליך... בל טובתי ג'( ב' ט"ז )תהילים ע"ההמלך
 שזה יחשוב אל טוב דבר לעשות לפעמים הזוכה שאדם יהודא" "שבט בעל זצוק"לאדמו"ר
 לו. עמדה הק' אבותיו זכות כי המה, בארץ אשר לקדושים אם כי וגבורתו, טובתובעבור

 וחזרו ונתנו התנדבו דפה הק' שקבלתנו בעליל ראינו עכ"פ שיהיה, איך יהיהומעתה,

 לך אין כי ית', שמו כבוד את באהבתם חאת מקוה לבנות - אחד ובנפש אחד בלבונתנו-



  או שו ייקכד

 תרומת וכענין נפשם, שאהבה ממק ונותנים שמשרים שרואים מזה ד' לאהבת חזקה יותרראי'
 המשכן, במלאכהד'

 ובי לטבח, כצאן נחשבנו בגתים וקלס לעג היינו כי וראה הבט נשואות, לד' עיננווא-נ
 שכחנו לא שמך זאת ובכל הגארדיסטען( ממשלת תחת ברומניה ת-ש בשנת שהיה מה)כידוע
 שמך. שכחנו לא וצוקה צרה בעת  ת"ש בשנת שאפי' כלומר ת-ש, שנת - וס-תר-ת

 הריני הקדושים, אבחני חכות בכוח דשמיא בסייעתא שזכיתי מה לחלקי, בנוגעוהנה
 הרי דגום כולכם חיים אלוקיכם בד' הדבקים אתם כי זי-ע לא-א טובה ע-כ להבירצריך
 ולהשגיח לפעול כך( על לבתו כתב בצוואהו )וגם ממסו אח דל א-א מסר כמה היטב אתםיודעים
 דפה דק' קהלתנו בני את לבקש לי יש וביושר בדין לזאת אי בביהכנ-ס, חולין שיחחז ישבזושלא

 ביהכנ-ס. קדושת את יחללו שלא וגדיים תקנחילעשהז
 אתם בי בכם ויבחר בכם ד' חשק העמים מכל מרובכם לא כתיב ראה פר'בפרשתנו

 לא אומר שהפסוק זצ-ל סופר" ה"בתב וכתב אהבם". ד' מאהבת "כי העמים מכלהמעט

 העולם אומות המדרש וכמאמר -במעלה-! המעט אתם כי העמים, מכל "במעלה-מרובכם
 שאנו בביהכנ"ס חולין שיחות בענין ובפרט ולוקין, חוטאים וישראל כלום ולאחוטאים
 מחובתנו כן על אשר מאוד, זה לדבר חוששין אוה-ע כידוע שהרי זה, בענין במעלהמעוטים
 וכו'. רעהו על א'להשגיח

 דפה הבתים בעלי לכל להודות הנני מחוייב עולם, של וכדרכו לעיל הנאמר כלואחרי
 זה לקחו כאחד כולם כי א-א במעלותיו כ"א לפרטם הגליל, בני לכל וכמו"כ בעתרי,שהיו

 באמונתו מאד שתיזקני בץ אלימלך לר' תודתי כאן מוסר הנני פרטי באופן אך מזהלמעלה
 ארי' משה ר' ה-ה הבנין לצורך ממון לקבץ וטלטולים בטרחה להעוסקים וכמו"כובטחונו,
 יצחק ר' הצעיר, לעחינגער מרדכי ר' לעווינגער, זאב ר' איצקוביץ, עזרא חיים ר'גליק,
 נדחנו ויקבץ יעזרנו ד' לאורייתא, וחילם כוחם ויישר הברכה על יעמדו כולם שו"ב.קאיפץ

 ואמן. אמן גואל לציתובא

 הפודיפ יופמפלת
 על מהמבע למעלה באין וביוהכ"פ הכיפורים יום כמו פורים גיאיתא

 דחירות לפלמא בצ'יפ זה ידי על ועניתם, ושחיה אכילה הגוף ביטולידי
 לבוא יכוליו ושמחה משתה ידי על בפורים כן כמו עונות, סליחת בוויש
 פעשינו. מצד שלא עליון בעזר לזה כןנם

 אמת(נשפת





 ישראלאורקכו

 אלברט שלמההרב
 ת"וירושלים

 ביניהם החילוקים והסתכלות, הבמהראיה,
 ולדינא לשמעתתא מזהוהמסתעף

 סי' ובטור מברך" בענן הקשת את הרואה ריב"ל "אמר איתא )נ-ס.( ברכותבגמרא
 חגיגה מגמ' הטור, לדברי הטעם כ' ובב"י הרבה" בו להסתבל "ואסור איתא,רב"ט
 ומביא בב"י וממשיך וכו'. בקשת" כהות עיניו דברים בג' המסתכל "כל)ס-ז.(

 המסתכל אמרינן דהא כשמברכין בקשת מסתבלים איך הרא"ש "נשאלמהאבודרהם,
 בהבטתו ומדקדק מוסיף המסתכל כי כרואה, מסתבל ראין והשיב כהות עיניובקשת
 עיי"ש. שד"ם דף באבודרהם והוא עכ"ל. ואסור" מהרואהיותר

 חסידים בספר הנאמרים הרא"ש דברי את מצייינים ראיתי שלא מהפלאאולם
 באות וז"ל הראשונים( חסידים תורת בספר )נדפס הרא"ש של אחותו בל הנהן משהלרבי
 כל נוקשים איך ז"ל, אשר הר"ר ורבי דודי את הארץ, אדוני לאיש שאלתי "שאלצ"ט,

 אמרינן והא הגשם, ביום בענן יהיה אשר בקשת בהסתבלות העבירה בפחהעולם
 וגו', הקשת כמראה שנאמר קונו, כבוד על חס אינו בקשת המסתכל כל דורשיןבאין

 ענה יראהו. א"כ אלא עליו לברך א"א והלא בבריתו הנאמן עליו מברכינן האיךועוד

 דומה הוא למה ארוך זמן בביון שמביט אלא אינו המסתכל לשון כי בא, ואמרדודי

 בנשים המסתכל וכן דמי. שפיר כרגע בו ולראות עיניו לישא אבל וישוה. ידמהוולמי
 לעשות שלא והמחמיר היא, דחוקה שיטה כי נ"ל ומיהו בכוונה, שמביטפירוש
 כוונת הללו הדברים שעל בעליל ונראה עכ"ל ישיגהו" ושמחה ששוןכמוהו,

 וכו'י, הרא"ש נשאלהאבודרהם

 ובגליון רשע" אדם בצלם להסתכל לאדם -אסור )נח.( מגילה בגמ' אמרינןוהנה
 ביותר בו להסתבל דדוקא נראה "ומ"מ המנ"א: וז"ל רב"ו, סי' סוף למ"א צייןהש"ס

 עכ"ל רכ"ט" סימן ריש ובמ"ש מותר בעלמא ראיה אבל אסור ודמותו בצלמוולהתבונן
 בפרק דאמרינן "והא בתוס' וכתבו קני" לא בעלמא "דבראיה איתא )ב.( בב"מוהנה
 שגדר כשן דהו כל מעשה שעשה היינו קני בהפקר הבטה קי-ח.( )דף והעליההבית
 עכ"ל. קטן"גדר

 ועושר וברכה מרפא חכמים לשת בדרך דבריו כל את נוקט זה ספר שמחבר לציין יש1.
 -שאל שמתחיל מה כאן כגת שסו, וברש-ש חולין, שיחת ד-ה רש-י יט: ע-ז )ועי' ק-ג.()כתובות

 הארץ- אדוני האיש -דבר ל( מב, )בראשית הפסוק לשון ע-פ והוא הארץ- אדוני לאיששאלתי
 לישנא הוא וכו' בענן- יהיה אשר -בקשת ומ-ש לנו- האיש שאל -שאל ז( )מג, בפסוק בהמשךוהנאמר
 ידמהו -ולמי ומ-ש ב(, )י, השירים בשיר פסזק הוא ל" ואמר דודי -ענה ומ-ש כח( )א, ביחזקאלדקרא

 ישיגהו ושמחה -וששון ואשוה-, תדמיוני מי -ואל כה( )מ, בישעיה הנאמר הפסוק ל' ע-פ הואוישוה-
 י(. )לה, ישעיה- ע-פהוא



קכז סופריםכינוס

 להבטה הגמ' בלשון בעלמא ראיה בין חילוק דיש אחר, באופן מתרץ שםובנחל"ד

 אינו שהבטה דהיינו נשמר ע"י לכך ודעתו הוא טורח ודבר "הואיל שם רש"יכדברי
 "וגם ומסיים אחר. יקחו שלא הדבר את שומר ראייתו שע"י אלא בעלמא,כראיה
 "גיזעהן" לראיה לועזין בלע"ז וגם נפרדים, דברים שני המה הלשון בשורשבאמת
 ראיה בין החילוק ביסוד ראשונים קדמוהו נבר ולהנ"ל געבין", "אכטונגולהבטה

 הבטה. וה"הלהסתכלות

 כותב ספרד( חכמי מגדולי זצו"ל נאווי דוד ראובן ))הרב כללים ראובן" "יחיובספר
 אוזן יעיר ועיין בראיה ד"ה בתוס' מציעא ריש עיין שוים שהם משמע והבטה"ראיה
 להגאון שם יעקב" "אות בהגהות ]ועיין עכ"ד. קעס(" )נקל מלאכי ויד נ'( אות ה')מערכה
 השפת ג"כ וב"ב בנידון,( ספרים מהרבה שהביא שליט"א סופר חיים יעקב רביהגדול
 להגאון מצאתי ושוב זצ"ל5, מלובלין הבהן ר"צ ורבינו מקומותג בשתיאמת

 הבטה בין החילוק וזה בכוונה, הוה "הסתכלות ת"ל הנ"ל כנחל"ד שנותבמרוגט"~וב
 ועיין בעלמא, ראיה וזה בכוונה דזה קיח, ודף )ב.( ב"מ בתוס' עי' ראיה, ודיןבהפקר

 פ"ט ברכות ובירושלמי דע"ז, זוית קרן י"ל כחן הנחושת, נחש גבי ספ"ג ר"הבירושלמי
 ח(. סי' יוסף- )"שלתת בטובתו"שלא

 הבטה בין שהחילוק יוצא הבטה בענין בסמוך שאעתיק המלבי"ם מדבריוהנה
 המחשבה ריכוז באיכותה, גם אלא ההסתכלות זמן בבמות רק איננהלראיה

 שיש אצלי "ומבואר ה( )סו. בראשית בחומש וז"ל רואות. שעיניו במהוהתעמקות
 בזה ושנה השכל" ועיון הדבר על לב שימת היא שההבטה לראיה הבטה ביןהבדל

 שהבטה הבטה, ובין ראיה בין הבדל שיש אצלי התבאר "שכבר ט( )נא,בבמדבר

 משה שעשה הנחשת נחש ענין והבין שמעיין, הדבר אל והעין המחשבה פנייתמציין
 להגאון וע"ע עיי"ש. ה' בישעיה האלה כדברים ושילש וחי" יצרו להבניעולמד

 והסברים בראיות והאריך כנ"ל שכתב ראה ערך ר' אות אור" "יאיר בספרומלבי"ם
 מ"ח( )פ"נ בר"ה היא מפורשת משנה הנחושת נחש את והביט בפי' ומש"ככדרבו.

 שישראל בזמן אלא וכו' ממית נחש וכי וכו' שרף לך עשה אומר אתה בדבר"כיוצא
 מתרפאים". היו שבשמים לאביהן ליבם את ומשעברין מעלה כלפימסתכלין

 ראוי דברים בארבע המסתכל "כל י-א( )חגיגה המשנה מלשון עוד הביאווהאחרונים
 לשון אלא גרידא הסתכלות שהכונה לומר ל"ש דודאי לעולם" בא לא אילולו

 רבות. וכהנההתבוננות,

 מפי ששמעתי כמו בעיון הוא הבטה באמת כי -ונראה כתב: שמות בפרשת קיקוטים שפ"א2.
 בשפ-א וכן בעלמא- מראיה יותר הוא הבטה כי עמל, ראה ולא וגו' אק הביט לא פירוש ז-למרז

 יש ג-כ האדם בראיות כן -וכמו הדברים: בתור כ' ואביסה, עיני -גל. עה-פ ח( )קיט,לתהילים
 הבטה כי זצ-ל מו-ר מאא-ז שמעתי וכן וכו' העינים ופנימיות בעומק הסתכלות ויש מבחוץ,הסתכלות

 עמוקה.. הסתכלות רק ראיה כמואינו
 בעבירות דשכיחי עם המון ביעקב און חזקה הבטה הביט -לא פז( )אחז המנחה קומץ בספרו3.

 ובראיה כך, בל שבית רלא ת-ח בישראל, בעלמא ראיה ראה ולא להענישם, חזקה הבטהוצריך

 עב-ל. סגי-בעלמא



 ישראלאורקכח

 המשנה בל' והסכמה מחשבה ענין על ג"כ שמורה ראיה לשון דמצאנו]והאמת
 ומבינם. דבריו את אני מקבל שפירושו אדמון" דברי את אני "רואה )קנם:(בב"ב

 אמו בת או אביו בת אחותו את יקח אשר ואיש הכתוב: דיבר מלא מקראולמעשה
 עד אלא מילתא, תליא בראיה "אסו )ס:( בסנהדרין הגמ' ומק' ערותה. אתוראה

 האישר[. חומר את שהבין וראה, והיינו התראה, דהייה דבר", של טעמושיראוהו

 ובנשיא בקשת כהות, עיניו דברים בג' המסתכל "כל איתא הנ"ל חגיגה בגמ'והנה
 את לראות מעלה שיש בגמ' מבואר הלא הקשה אמת-ליקוטים' וב'אמריובכהנים".

 המסתבל, כאן דמש"כ לפרש דנראה ותי' מוריך, את רואות עיניך והיו דכתיבהרב
 עיניו ע"כ שא"א דבר וזהו פנימיותו על לעמוד כדי רבו דעת לתוך המסתכלהיינו
 קשת, לגבי כאן הגמ' על הב"י לפי"ד קדשו, דברי היטיב יובנו ולהנ"ל עכ"ד',כהות

 על מוסיף והוא מוריך את "רואות" כתיב דבפסוק סתם, מראיה יותר שמוסיףשמדובר
 ובחלק באיכותה ראיה על הסתכלות שיתר הנ"ל המלבי"ס ומדברי ו"ומסתכל".ראיה

 טפי. ששר אתי שבדברהמחשבה

 רבי בשם לוי "רבי )יח.( ר"ה בירושלמי הנ"ל, בענין מפורשים דבריםומצאתי
 נשיבת אפי' כלב נשיכת אפילו הנשוך כל אלא כאן כתיב אין הנשוך והיה ב"חחמא
 "וראה הפסוק )כב' וראה בלב נשבו נחש( שנשכו למי כלב שנשכו מי דומה )אין דמיא ולאנחש
 "דבנשיבת ששם ובפני"מ הנחושת( נחש אל והביס הפסוק )הל' והביט נחש נשיכת חי-(אותו
 היא שהבטה והביט צריך היה נחש נשיכת אבל בעלמא בראיה וחי אותו וראהכלב
 כוונת גם וזה עיי"ש. כ"ג, י"ט, בבמדב"ר, בקיצור איתא והכי מראיה". בהשגהיותר

 בראיה אותו וראה באן נאמר לכך וכו' כלב אפי' הנשוך כל ד"ה אתר עלרש"י
 עיי"ש. בכוונה בו מביט א"כ אלא וכו' נחש ובנשיבת וכו'בעלמא

 רשע אדם בפני להסתכל אסור לגבי לעיל בשיטתו דאזיל להמג"א עודומצאתי
 "ודיוקנא )קבס.( שבת בגמ' אמרינן דהנה שרי בעלמא ראיה מסתכל דתנידבמקום
 ומאי האלילים אל תפנו אל שנאמר משום בה להסתכל אסור בחול אףעצמה

 על שמציירים שונות צורות דיוקנא פי' מדעתכם" קל תפת אל חנין רב אמרתלמודא
 בהן, להסתכל ואסור כאן, מדובר נאות צורות בסתם האם היא ומחלוקתהכתלים,

 או עיי"ש. ט"ז סעיף ש"ז סי' שבת הלכות בשו"ע שנפסק וכמו וריק הבל שזהומפני

 ס"ק ש-ז בסי' המנ"א וכתב התוס'. כמ"ש זרה עבודה לשם שעושים בצורותדאיירי
 אבל עיי"ש, עובר ע"א לשם העשויה בדיוקנא דדוקא כתבו והרא"ש "התוס'ב"ב,
 שרגיל שרי דזוזא בצורתא אלא אסור, דיוקנא בכל דאפי' התוס' כתבו נ' דףבע"ז

 דראיה ונ"ל ראשונה כסברא נוהגין והעולם הפנאה, שייך ולא תדיר בהלראות

 את רואות עיניך והיו שיאמר דרבכת לפומיה חזו רבכנו קמי יתיבתא וכי )ו.( כריתות עיין4.
 והיו כדכתיב משה למני וישב שם וברש-י וכו' אהרן נכנס משנה סדר כיצד :( )נד עירובין ועייןמוריך,
 שחייב ומניין בגמ' שם ובהמשך לפניו. יושבים היו שמחבתן בשעת כולם וכן מוריך את רואותעיניר

 כדמיינו כפשוטו, עוד -וי-ל שם ובשט-א וכו', בדבריו טעם לתת ללמדו שם וכרש-י פנים לולהראות
 המידות בספר ועיין מוריך", את רואות עיניך והיה משום משה של לפניו אהרק ישב הלימודשבעת

 הלימוד-. בשעת הרב פה לראות גדול -תועלת לט, אות לימוד ערך מברעסלב()למהר-ן



קכט סופריםכינוס

 לעיל המובאת לשיטתו דאזיל הרי המנ"א, עכ"ל רכ"ט" ערס"י לכ"ע שריבעלמא
 השקל ובמחצית הנ"ל( ש"ז בסי' הלכה הביאור )והביאו רשע אדם בפני להסתכל אסורלגבי
 כיי"ש( בכפליים ס"ס השקל במחצית )ובנדפס ל"ה ס"ק קכ"ח סי' ממנ"א עוד הביאשם

 ועס"י כפיים נשיאת בשעת בכהנים להסתכל שאסור בחגיגה הנ"ל הגמ' עלשכתב
 דעלמא ראיה אבל אסור, הרבה להסתבל דוקא משמע להסתכל בלשון דמשמערב"ט
 עב"ל. כלל" לראות שלא נוהגין אך מיתסרלא

 שיראה הראשון בפעם רק בלבנה להסתכל "אסור שכותב תכ"ו סי' במג"אועיין
 אלקלעי שמואל ב"ר אברהם )להר-ר לאברהם' 'זכור ובספר אותה", שיקדש קודםעמידתה
 לבבו", מעומק בהסתכלות אלא איסור אין דעלמא "ובראיה כותב: ח"ג ספרד(תחשי
 רק כלל איסור אין בעלמא דבראיה "ונ"ל כתב תע"ב סי' )האשכנזי( אומץ' ב'יוסףוכן

 דוכתי בכמה דמסתכל לישנא כדמונח לבו מעומק בה שמביט דהיינובהסתכלות
 זה דיסוד דשמעתא מרא הוא המג"א דהרי פשוט, הדבר למעשה אולםבתלמוד",
 ופשוט. לעיל, שהבאנו וכמו שרי, בעלמא ראיה מסתכל דתנידהיכא

 הלוי טודרוס באש האלקי המקבל "בתב טז אות בהגהות פ"ד נוחלין- "ישובספר
 שהיה ז"ל הלוי מאיר רבנו דודי מורי על אומרים ושמעתי וז"ל הכבוד אוצר בספרז"ל

 להסתכל שלא ז"ל רבותינו שהזהירו כמו בלבנה להסתכל שלא רבות אזהרותמזהיר
 והאריך ונעלמה פנימית ולחכמה התמימה לתורה שזכה חלקו ואשרי ואשריובקשת
 אותה כשמברכין בה שמסתכלין העולם רב ממנהג לאפוקי זה וכתבתי העניןביסוד
 לגבי כמו אם כי בה להסתכל ואין לזה והשייך הברכה כל אמירת משך כלכמעט
 עב"ד. ממנה" עיניו יעלים בך ואחר אותה יראה לברך כשרוצה דהיינוהקשת

 דכתב הא על כתב זצ"ל מלובלין הכהן לר"צ הרמב"ם על המלך אוצרובספר
 שנאמר אסור הצורה בדמות להסתכל "ואפי' ה"ב( )פ"ב זרה עבודה בהלכותהרמב"ם

 ביותר להסתכל דרק דנ"ל שכתבתי צב"י בתפארת "ועיין : וז"ל האלילים" אל תפנואל
 ארך שנתן ברוך רז"ל כמאמר יברך ואז בה, לן לית מועטת ראיה לראות אבלאסור
 הדברים. הם והן דיוקנא, לגבי הנ"ל המג"א לדברי וכיון עכ"ל. וכו'"אפיים

 וא"א תמוהים נראים הדברים ראשונה בהשקפה וכו', יברך ואז במש"כוהנה
 איתא ששם ברכות בהלכות ומקומה דבריו לראש קשר ללא בהיותםלהולמם
 דיבר גדול שדבר והנראה וכו'. אפיים ארך שנתן ברוך מברך זרה עבודהשהרואה

 "הרואה )נ-ז:( בברכות חז"ל דאמרו הא על לו קשה דהיה בקיצור, ודבריוכאן,
 שייך איך קשה ולכאורה רצונו" לעוברי אפיים ארך שנתן ברוך אומרמרקוליס
 ראיה אבל אסור, להסתכל דדוקא תי' זה ועל בע"ז, להסתבל אסור והריהברכה,
 יברך, הע"ז את בעלמא בראיה שרואה רמתי מידי. ל"ק ובמילא מותרתבעלמא
 בעלמא דבראיה והתי' מברכים איך קשת לגבי הנ"ל הב"י לקושית ממש דומיםודבריו

 וחידותם, חכמים בדברי קודשו כונת ברור נ"ל כך הדברים. הן והןשרי

 שו"ת נדפס אמנם והן צב"י. תפארת ספרו את הדברים בתוך מזכיר הואוהנה
 מוצמצסת במהדורא שנית )ושוב תרס"ט שנת בבולגריא מלובלין להכהן צב"יתפארת
 כך שהיה וכנראה השו"ע כסדר יור"ד שו"ע על ביאור יש הספר ובתחילתבא"י(
 תוך ומ"מ כאן, כונתו דלזה ונראה נדפס ולא ע"ז הלכות על גם יור"ד כל עלמסודר



 ישראלאורקל

 בענין הדברים בתוך שמדבר ט"ז בסי' שם הנדפס בשו"ת מצאתי מחיפוש, חיפושכדי
 האי אביי "אמר )קמח.( בב"ב דאיתא הא על וכותב והסתכלות ראיה בעניןהנ"ל

 לה מחלפי דילמא בהדיה הארץ עם נדבר איתתא לקדושי דאזיל מדרבנןצורבא
 אשה לקדש לאדם "אסור )מא.( בקידושין קיי"ל הרי החשש, מה קשה ולכאורהמינה"
 בהלבות ברמב"ם והנה ע"ה, עימו לקחת צריך ומדוע אותה יכיר והרי שיראה",עד

 וכו'" שיראנה כדי וכו' ולבדקה הפנויה בפני להסתבל "ומותר כתב: ה"נ( )פכ"אאיסו"ב
 דרך אין "אלמא ומסיים וכו' מדרבנן צורבא האי הנ"ל מגמ' הראב"ד ע"זוהשיג
 הוא הרמב"ם דל' היא הראב"ד השגת דבונת הבהן ר"צ ומסביר בכך", חכםתלמיד

 הנ"ל קידושין בגמ' דאמרינן ומה הנ"ל, המג"א וכמ"ש חזקה ראיה דמשמעלהסתכל
 הנ"ל בב"ב מגמ' ג"כ ל"ק וממילא דעלמא, ראיה משמע שיראנה עד הזההלשון

 הארץ עם נידבר שם הרטב-ם ל' )ועיין ת"ח דרך זה דאין הסתכלות הכונה דב"בלקידושין,
 כתב הזה בסגנון ממש הללו וכדברים עכ"ד. בעלמא, ראיה הכוונה ובקידושיןוכו'(
 אותי והעיר כיי"ש(, כחן עמ' גאסנזון להגרי"ש ומשיב' שואל ב'ליקוסי )מובא היום' 'עבודתבס'
 הנ"ל. בענין ב' אות קדושים" "ישראל בספרו להכהן וע"ע שי'. ש.ר, ידידילזה

 וז"ל משונות בריות ראיית לענין הישר בקב איתא זרה עבודה ראית לגביוכנ"ל
 וע"ז מרחקים מארץ הבאים משונות בריות לראות רשות לאדם שיש "אף ב()בפוק
 ולא בהסתכלות עינו ישביע לא מ"מ הבריות' משנה 'ברוך ברכה וקבעו חז"לתיקנו
 ארעי". ררך אם כי בהםיראה

 בהונגריה התורה ואדירי מגאוני )לאחד יצחק' 'שיח שו"ת בספר ראיתי גיסא מאידךאך
 הנ"ל בענין שמדבר הפ"ו בסי' הי"ד( זצ"ל קאדלבודג, אבד"ק וייס יצחק הרב המלחמה,טרם

 המחבר דברי על שכותב העזר באבן ס"ב ס"ה סי' במקנה לקו"א מציין דבריוובתוך
 בתוך וז"ל וכו' שעליה" בתכשיטין להסתכל מותר אבל בכלה להסתכל"אסור

 שיצאת להעיד ידע האיך דאל"כ להסתכל דמותר האומרים דברי "גםהדברים:
 ל"ה ס"ק קכ"ח בסי' המג"א כמ"ש להסתכלות ראיה דומה דאינו מוכרח, אינובהינומא

 וגירושין קידושין על עדים יעידו דאיך תדע בעלמא בראיה להעיד יכולים א"כוכו',
 עכ"ל בהן" להסתכל שאסור אף אותן יראו לא אם נשים עדות ושאר ומיאניןחליצה
 'מעשה )נ.( זרה עבודה עיין "והנה וז"ל זה על הקשה יצחק ובשיח ז"ל ההפלאהבעל

 ה', מעשיך רבו מה אמר וכו' אחת נכרית וראה הבית בהר מעלה ע"ג שהיהברשב"ג
 שלא רע דבר מכל ונשמרת מיתבי שרי מי ולאסתכולי וכו'. ראה עקיבא רביואף

 מה מותר ראיה אבל להסתכל רק דאסור דלעיל הכלל ולפי וכו', באשה' אדםיסתכל
 מראות עיניו ועוצם )גז:( ב"ב ועיין ראו רק הסתכלו לא ור"ע רשב"ג הרי הגמ'פריך
 כעת" וצ"ע ודו"ק עיי"ש הכביסה על שעומדות בשעה בנשים מסתכל שאין זהמרע
 שאין זה בתוכ"ד הגב' וממשיכה אסור "ראיה" שאפי' משמע ובפסוק סתירה. דזהו )ונושועכ"ד

 שמעיר הדברים בתוך הנ"ל ומשיב שואל ליקוטי ועי' אסור(, אינו "ראיה" הא"מסתכל.
 עיי"ש. יצחק השיחכהערת



קלא סופריםכינוס

 בלר אליהוהרב
 ברקבני

 ל' רף בקידושין הברייתא לפי המקראפסוקי
 ושמונה אלפים שמונת רבנן "תנו )ל'.(: קידושין של ראשון בפרק שנינוהברייתא.

 ממנו חסר שמונה, תהלים עליו יתר ס"ת, פסוקי הוו פסוקים ושמונה ושמוניםמאות

 במקום אלפים" "חמשת הדפיסו האחרונים בדפוסים אמנם שמונה". הימיםדברי
 גרס גאוןי האי רב המקורית. הגירסה היא אלפים" "שמונת אבל אלפים","שמונת

 היד בכתבי הוא וכן הקדומים3, והאחרונים הראשונימ2, גרסו וכך"שמונת",
 לקרב כדי "חמשת" והדפיסו "תיקנו" האחרונים )המדפיסים הראשונים.ובדפוסים

 לנתונים התנא דברי בין נשווה כעת שלנו.( המסורה לפי התורה פסוקי למספראותו
 : שלנובתנ"ר

8,8885,846תורה
8,8962,527תהלים

8,8801,765 הימיםדברי

 ולדברי 3, 1/2 פי נותן הוא לתהלים הרי 5244, התנא מוסיף התורה לפסוקיאם
 הכללית התשובה ובכן, גדול? כך כל הבדל להיות יכול איך אתמהא! 5, פיהימים
 לא נמי בפסוקי "... הקודמת: הסוגיה בסוף נמצאת לתורה( בנוגע )לפחותלשאלה
 פסוקי לתלתא קרא להאי פסקי במערבא אמר אדא בר אחא רב אתא דכיבקיאינן,
 ישראל בארץ מקומות שהיו אחרי הענן." בעב אליך בא אנכי הנה משה אל ה'ויאמר
 היה התנא של שבמקומו להבין אפשר פסוקים, לשלושה שלנו אחד פסוקשחילקו
 שלנו, המסורה על 3,042 יתרים התורה פסוקימספר

 לב: לתשומת ראוי הברייתא לפי הפסוקים גודלגם

ממוצעפסוקיםתיבות
 לפסוקתיבות הברייתאלפי

79,9798,8889.0תורה

19,5868,8962.2תהלים

24,0578,8802.7 הימיםרברי

 84. עמוד קידושין הגאיתם אוצר1.

 ירושלים גנוז. )ב-אור הספררי שמואל ב-ר ברוך רבנו רש-ש(, )עיין יתר ד-ה שם תוספות2.
 למי.(. נודע לא )-שיטה ההר מן אברהם בן שלמה רבנו מאירי,תשג-ט(,
 ח'. ח' ויקרא שי מנחת התלמוד, הגדת יעקב, עין מהרי-ט, חידושי3.



 ישראלאורקלב

 להבין יש לזה, נוסף דרשני. אומרים הימים ובדברי בתהילים הקטנטניםהפסוקים
 ובדברי בתהילים שונה ושיטה התורה, פסוקי בחלוקת אחת שיטה התנא נקטלמה

 המאמר. בהמשך האלה לשאלות נתייחסהימים.

 משקפים שלע המסורה לפי הימים דברי בספר המקרא שטעמי אוכיח זהבמאמר
 המסורה לפי זה: הוא היחיד ההבדל התנאים. בזמן שהיה הטעמים פיסוק אתבדיוק
 בני בלשון פסוק" )"סוף סילוק ששמו הטעם ידי על רק מתחלקים הפסוקיםשלנו,
 מפסיקים טעמים ידי על גם פסוקיו את פוסק הברייתא של התנא ואילואדם(,
 על התנ"ך. ספרי כ"א שאר בל ולטעמי התורה לטעמי להקיש נובל מזהאחרים.
 מתוך בנפרד. נדון תהלים( משלי )איוב אמ"ת ספרי של השונה הטעמיםמערבת
 נעשה בסוף הימים. ברברי התנא פסוקי של ודאי מדויק שיחזור ייצא שלנוההובחה
 בתהלים. התנא פסוקי של סבירשיחזור

 המסורה בעל שהגיהו צובה ארם בתר של הנוסח על מתבסס הזההמאמר
 עליו שסמך הספר )הוא וטעמיו. ניקודו את והוסיף אשר, בן אהרן ר'המפורסם
 חושבו במאמר המספריות התוצאות למעשה, ה"ד.( פ"ח תורה ספר בהלנותהרמב"ם
 טעויות כמה תיקנתי "הכתר"4. גדולות מקראות מפעל של התנ"ך מאגרבעזרת
 את פירטתי בנספח המתוקנים. הם במאמר המופיעים והמספרים תוכנה,באותה
 והתיקונים.הטעויות

 וטעמים מפסיקים טעמים סוגים: לשני מתחלקים המקרא טעמי הימים.דברי
 והמדקדקים בשוה, כולם מפסיקים אינם המפסיקים הטעמים )משרתים(.מחברים
 משנים מלנים, קיסרים, דרגות: לארבע ספרים( )בב"א המפסיקים אתחילקו

 והשלישים ביותר, החזקה ההפסקה את עושים ואתנחתא( )סילוק הקיסריםושלישים.
 ידי על מתחלקים הברייתא לפי הימים דברי שפסוקי אוכיח בעת ביותר. החלשיםהם
 בספר מהם אחד כל ומספר והמלכים, הקיסרים רשימת להלן והמלכים. הקיסריםכל

 ו765,סילוק
 (קיסרים

4א,ואתנחתא
90סגול

סשלשלת
מלכים

2,230 קטןזקף

153 גדולזקף

3,196טפחא
8,878סה"כ

 צובה- ארם בחר פי על טעמים( ניקוד, )טכסט, ממדי תלת מידע איחזור התג-ך, -מאגר4.
 ראשונה. גירסה בהן(. מנחם )בעריכת ב-א אונ. 'הבתר', גדולות מקראותמפעל



קלג סופריםכינוס

 זניה 2 של ההפרש 8,880; הוא הברייתא לפי הימים דברי פסוקי מספרוהנה
 הטעמים ידי על פסוקיו את פסק שהתנא להסיק אפשר לבן לענייננו.לחלוטין

 בדברי אשר בן שטעמי מוכיח זה ביותר. הגבוהות הדרגות שתי בעליהמפסיקים
 בזמן שהיה הטעמים פיסוק את במדוייק משקפים ספרים( נ"א בשאר גם )ולכןהימים

התנאים.

 לא זה ראשון, ממבט אחת. תיבה בעלי הינם התנא מפסוקי שהרבה יוצא זהלפי
 לזכור צריכים אבל אותו, מבינים שאנו כמו "פסוק" למושג כך כלמתאים

 המשמעות התפתחה וממנה הפסקה, היא "פסוק" המלה של הראשוניתשהמשמעות
 התנא משתמש כאן עוקבות. הפסקות שתי שבין המילים כרצף "פסוק" שלהנגזרת
 בתהלים גם )וכך הימים בדברי הפסקות 8,880 שיש ואומר "פסוק" של הראשוניבמובן
 להלן(. שנראהכמו

 מספר את נקח אם שהרי שיטה, באותה התנא נקט לא התורה בפסוקיהתורה.
 בהבנת ביוון לקבל כדי בתורה. 11,330 בבר נקבל בלבד5 והאתנחתותהסילוקים
 בר אחא רב אמר שם לעיל. שהובאה הקודמת לסוגיה נחזור בתורה, התנאשיטת
 אליך בא אנכי הנה ... "ויאמר הפסוק את שחילקו ישראל בארץ מקומות שהיואדא
 ידי על נעשתה הפסוק חלוקת פסוקים. לשלושה ט'( י"ט )שמות .,." הענןבעב

 תיבות, 9 האתנחתא עד מהסגול תיבות, 01 יש הסגול עד ; ואתנחתא סגולהטעמים

 מתחלק אחת, למילה במקף מוקפות תיבות שתי נמנה )אם תיבות. 7 האתנחתאואחרי
 התנא של שבמקומו מסתבר מילים.( 5 מילים, 8 מילים, 9 של פסוקים לתתיהפסוק
 יהיו הפסוקים תתי שכל ובלבד והמלכים6, אתנחתא ידי על הפסוקים אתחילקו
 תת של המינימל שהאורך הראו שלי נומריים ניסויים מינימלי. אורך איזהארוכים
 של הפסוקים למספר להגיע הצלחתי לא אבל תיבות, 5 בערך להיות צריךפסוק

 של לגופו פסוק בל דן אלא קשיח, במינימום השתמש לא שהתנא נראההברייתא.
ענין.

 שיטתו לבין מחד, התורה בפסוקי התנא שיטת בין להבדל להתייחס נוכלכעת

 במלא אמיתיים פסוקים הם התנא של התורה פסוקי מאידך. ותהלים הימיםבדברי
 והמתרגם הפסוקים, 8,888 מ- אחד כל אחרי הפסיק הקריאה בעל המילה:מובן

 הקודמת.( בסוגיה אדא בר אחא רב שהעיד העדות עם אחד בקנה עולה )זהתירגם.
 הפסוקים. אורך עבור סביר מינימום שצריך מובן אמיתיים, בפסוקים מדוברכאשר
 הימים דברי ושל תהלים של )=הפסקות( ה"פסוקים" שמספרי התנא העיר כךאחר
 מפסוקים עבר התנא ובכן, התורה. של האמתיים הפסוקים למספר שוויםכמעט

 המספרים. שויון בגלל להפסקותאמיתיים

 בשני רק הימים. ודברי תהלים דוקא התנא נקט למה להבין אפשר זהלפי
 הרבה הוא נ"ך ספרי בשאר 8,888; ל- )כמעט( ההפסקות מספר שוה אלההספרים

 הדברות. בעשרת התחתון הטעם לפי5.
 המלכים(. בין ביותר הגדול ההפסקה כח בעל )שהוא וסגול אתנחתא ידי על רק אולי או6.
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 8,612 הוא ומלכים קיסרים של ביותר הגדול המספר האלה, הספרים משני חוץפחות.

 תחרות שאין ברור אמ"ת, לספרי בנוגע ספרים; לכ"א בנוגע זה מלכים(.)בספר
 הקטנים. ומשלי איוב מספרילתהלים

 לענייננו: החשובה תופעה יש תהלים( משלי )איוב אמ"ת טעמי במערכתתהלים.
 ומהפך לגרמיה, אזלא פזר, הפז: ואלו שונות. בדרגות שמשמשים טעמים ארבעהיש

 יותר בדרגות גם משמשים אבל מהזמן, 9041 בערך בשלישים משמשיםלגרמיה
 או גדול" "רביע נקרא הוא )ואז הזמן רוב כמשנה משמש רביע מלכים. כוללגבוהות,
 מטעמי אחד לכל זה, )לעומת כמלך. גם משמש אבל המדקדקים(, בפי קטן""רביע
 טעמי של בדרגות להשתמש נוכל שלא היא התוצאה קבועה.( דרגה יש ספריםכ"א

 ההליט שהתנא מסתבר ; בתהלים הברייתא פסוקי בשיחזור בלעדי כקריטריוןאמ"ת
 טעם של מסויים סימן והרי נגינתם, פי על )"פסוק"( הפסקה עושים טעמיםאילו
 לדרגתו. קשר בלי מסויית נגינהמסמן

 שעדיין הקדמונים המסורה בעלי בדברי לעיין לנו כדאי עוסקים, אנו בנגינותאם
 בן אהרן לר' )המיוחס הטעמים' דקדוקי בספר אמ"ת. ספרי של הנגינות אתהכירו
 הראשונה הקבוצה קבוצות. לשתי אמ"ת בספרי המפסיקים הטעמים את מחלקאשר(

 6( פזר, 5( ויורד, עולה 4( דחי, 3( שלשלת, 2( סילוק, 1( המודרניים(:)בשמותיהם

 לגרמיה, אזלא לגרמיה, מהפך השנייה: הקבוצה מוגרש. רביע 8( אתנחתא, 7(רביע,
 גבורים", שרים "שמונה שמונה", "הטעמים נקראים הראשונה הקבוצה טעמיצינור.
 ולא קטנים מחוברים, להם "וארבעה : ככה מתוארים השנייה הקבוצה טעמיואילו

 בקבוצה הטעמים ידי על רק פסוקיו את פסק שהתנא מאד מסתברמוגברים".
 מסכום אבל הקטן. ההפסקה כח בעלי השנייה הקבוצה טעמי ידי על ולאהראשונה,

 הראשונה. הקבוצה טעמי בכל השתמש לא שהתנא מוכח נותן, שהוא תהליםפסוקי
 יהיו הם יחסית; קטן הפסקתם שכח הראשונה בקבוצה טעמים לחפש עלינולכן

 הוא לאי-התשמשות טבעי מועמד הברייתא. בהם השתמשה שלא לטעמיםהמועמדים
 היא כזכור, )שליש, הראשונה. בקבוצה שמופיע היחיד השליש הוא שהריהפזר,
 קוראים שאנו הטעם הוא שלנו החיפוש להמשך המפתח ביותר(. הנמוכההדרגה
 דרכים "בשני נותב הוא ועליו "ת?ק?ף", לו קורא הטעמים9 דקדוקי ובעל"רביע"

 מפרש כך -- קטן ורביע גדול רביע טעמים, לשני מתחלק הרביע כלומר,מתקףמ",
 שיש משמע מתקף" דרבים "בשני שמהלשון להוסיף )יש בעריי. )זליגמן( יצחקר'

 הלאה נותב בער יצחק ר' הקטן.( הרביע ונגינת הגדול הרביע נגינת ין בשוני

 אך ... קטן רביע הוא ויורד העולה יבא שלאחריו בתיבה מיד אשר רביע "כלבספרו2י

 הוצאת אמ-ת-, וספרי ספרים בב-א המקרא -טעמי ברויאר, מרדכי לפי והדירוג המינוח7.

 תש-ן. ירושלים.חורב-
 20. 19, עמודים 18, סעיף ברל-ט, ליפסיא בער-שטראק מהדורת8.

 שם9
 .תורת בספר נמצאת -ק-, עם הנכונה, הגירסה בטעות. .מתכף. בער-שטארק במהדורת10.
 15. עמוד 881', אוכספורד אם-ת", -טעמי ויקם, של ובספרו הבאה(, )ההערה בער שלאמת.

 4. עמוד תרי-ג, רעדעלהיים אמת-, .תורת בספרו11.

 24. עמוד שם12.



קלה סופריםכינוס

 ענין בנתחי הפסק עושה גבוה טעם הגדול הרביע כי שניהם, בין גדול הבדליש
 בתיבות הצינור במקום ויבא ויורד לעולה ורהוט שפל טעם הקטן הרביע אבלהפסוק,
 הקטן, ההפסקה כח בעל הקטן, הרביע גם ובכן, עליהם". לבוא הצינור יתכןשלא

 הצינור במקום בא שהוא גם )מה התנא בהם השתמש שלא הטעמים לרשימתמועמד
 בתהלים. השונים הרביעים מספרי את לסכם המקום וכאן השנייה(. בקבוצהשמופיע
 כעת 153. קטן רביע 408; גדול רביע 167; )במלך( רביע ובהם: 728, רביעיםסה"כ
 פרט - הטעמים דקדוקי ספר של ונה הראש הקבוצה טעמי את להציג יכוליםאנחנו
 : תהלים בספר ומספריהם - קטן ורביע ורבילפזר

2,527סילוק

23שלשלת

1,410דחי

352 ויורדעולה

575 קטן( לרביע )פרטרביע

2,335אתנחתא

1,661 מוגרשרביע

8,883סה"כ

 להציע נראה הברייתא. לפי 8,896 הפסוקים ממספר פחות 13 עדיין הזההסכום
 שתי בנות שהן הכותרות והנה נפרדים. כפסוקים המזמורים כותרות את מנהשהתנא
 סילוק, או ויורד, עולה באתנחתא, מסתיימות לדוד"( "מזמור )כגון יותר אותיבות
 מוטעמת תמיד אחת תיבה בת כותרת אבל בטבלה. נמנו כבר אלה טעמיםוהרי

 ואלו אחת, תיבה בנות כותרות 1 1 יש למעלה. נמנו שלא בפזר, או לגרמיהבאזלא
 )עב(, "לשלמה" מד(, ק קלח, קג, לז, לה, כח, בז, כו, כה, )מזמורים "לדוד" :הן

 פעם שוב - בתהלים פסוקים 8,894 נקבל 8,883 למספר 1 1 נוסיף כאשר )צח(."מזמור"
 הימים. בדברי כמו 2, של זניחהפרש

נספח

 "הכתר" מפעל של התנ"ך למאגרהתיקונים

 שבהם מקרים אלא עצמו, בטכסט טעויות אינן התנ"ך במאגר שמצאתיהטעויות
 נכונה, לא בצורה טעמים זיהתה המידע איחזורתוכנת

 צריכים אבל סילוקים, 1,764 יש התובנה לפי אחד. תיקון רק יש הימים,בדברי
 של הראשון בפסוק היא הטעות 1,765. הוא המתוקן שהמספר כך אחד, סילוקלהוסיף

 כגעיה. בטעות זוהה "אנוש" התיבה תחת הסילוק : הימיםדברי

 התיקונים: את המסכמת טבלה אציגבתהלים



 ישראלאורקלו

.המספרהתיקון התנ"ך מאגרלפי
המתוקן

2,527ו-2,528סילוק

346+6352 ויורדעולה

730-2728רביע

 : נפרטעכשיו

 כסילוק. בטעות זוהתה "השחיתו" תחת הגעיה ב', נ"גסילוק.
 : הבאות בתיבות ויורד העולה טעמי את זיהתה לא התוכנה ויורד.עולה

 טוב מי-יראנו ז',ד'
 לו והתחולל ז',ל"ז
 סלה כ',נ"ה
 דברו ה',נ"ו
 טוב לי כ"ח,ע"ג

 מאד. כי-דלותי ז',קמ"ב
 ברביע: בטעות שזוהו מוגרש רביע של מקרים שנירביע.
 ומעונתיהם י"ז,ק"ז
 וממצוקתיהם. כ"ח,ק"ז
 שאין נך מוגרש, כרביע גם הטעמים זוהו האלה המקרים שבשני לציין יש--
 המוגרשים. הרביעים סכום את לתקןצורך

 עילאה לתשובה זכובפורים
 הוא שביוה"כ שכמו אינון, דרגא בחד הכפורים ויום דפוריםנודע
 לתשובה ישראל זכו בפורים כך תפהרו, הוי' לפני עילאה תשובהבחינת
 השם. קידוש על ממש נפש במסירת וזעקתם הצואות דברי ידי עלעילאה

 אסתר( מגילת להצ-צ, התורה)אור
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 ישראלאורקלח

 לוב ל31אאו1[]4(
 חיזוק הצריכים הלכה בעניניהערות

 צייגערמאן פישל אמריםהרב
 נ.י.ברוקלין

 שעטנז עמס בכמהזהירות
 על ולעורר להעיר כרצוני אלוכשורות

 שרבים בעיני הנראה שעטנז בדיקתחיוב
 כה.מתרשלים

 צמר או מפשתן סחורהחתיכות
 הבגדיםהמחזקים

- כ' סעיף ש"ב סימן יו"ד בשו"עעיין  
 או קנבוס כבגדים לתפור החייטים נהגושאז
 יפה לבדוק "שחייב כשו"ע: ע"ז יכותבפשתן
 נוהגין ומהיום כפשתן". תפורים יהא שלאיפה

 יש עדיין אבל ניילן. בחוטי הכגדיםלתפור
 חתיכות הבגדים בתוך שמחברים במהחששות
 הם רוב וע"פ הבגדים את המחזקיםסחורה
 הם לפעמים אבל מפאליעסטער או גפןמצמר
 ספק מטעם להקל ואין שעטנז. זה ואזמפשתן
 ואפשר ידיעה ספק רק דהוי כיוןספיקא.
 כיון רוב חזקת מטעם להקל אין וגםלברורו.
 הכגדים את המחכרים שיש לנודידיעה
 כקביעה. והוי רפשתןכחתיכת

 נחשב כה"ג דאף הש"ך מדבריומשמע
 דשמא טעמא לאו דאי איסורא איתחזקדלא
 נאמן. היה אומרן הוא מקחו משכיחהגוי

 יפה לבדקן דצריך בש"ע כתב בכה"גואפילו
יפה.

 על לעמוד אין אחד בקאמפאניואפילו
 וגם ליום מיום משתנים תוכניתם דהאהדבר

 לבגד. מבגד שינוי רואיםלפעמים
 ידי על כשנעשו אנשים כבגדיוהנה
 ממש ידם תחת נעשו אם תומ"צ שומריישראל
 שנעשו דנדיו על לסמוך היה הראוימן

 הם צריכים לענ"ד אלא הכשרותכתכלית
 נעשו אם וגם בודאות זה על להעידהסוחרים
 ונכריות נכרים חייטי או הקאנטראקטערבידי
 ופשוט מגוי, הלקוח צמר כלי כדין דינםהלא
 באיסוך זהיר להיות הזוכה ואשריהוא.

כלאים.

 החוט צורתנשתנה
 יש הנה בגדים. כלאי בענין להעיר ישעוד
 צמר מהם ויש שונים בגדים שמרסקיםאופן
 שכיון הפוסקים כתבו והנה פשתים. מהםויש

 ובטל מיני' חוט שם אזל כ"כ צורתהדנשתנה
 פשתן יש אם אף ומותר אחרים המיניםברוב
 שייך זה כל אולם להיפך. או צמרבבגד
 אם אולם מיני'. חוט צורת שנתבטלבאופן
 דנתבטל, יימר מאן גמורים חוטים שםשייך
 כבגד ומחוכר סכוך פשתן שהוא כזה חוטואם
 גמור. שעטנז הויצמר

 רק העשויים ["נוט0א5 טבק הני לררבומצוי
 ובהדי צמר בבגד ומחוכרים פשתןמחוטי
 ולדעת והפשתים, הצמר נחברתפירה

 זה. בנידון להחמיר יש יעקבהמשכנות
 יכולים שאין כאלו סחורה מיני ישוהנה

 חוטים הני שם נמצאים דאין הבירור עללבא
 באופן שנתעבד והוא פשתןשל

 דברוב דכיון ונראה הנ"ל.)מ5558ם10ק5א(
 ואס - כאלו חוטים נמצאים אינםהבגדים
 בשטח אם ולכן מפשתן, אינם לרובנמצאים,
 יש פשתן מציאות שום מוצאים לא ולכרהבגד

 לקולא. ספיקא וספק חזקה מטעםלהכשיר
 היה שלמפרע לנו ונתגלה חוט נמצא אםאולם
 מסמק, להוציאו כדי לחזקה לבא וצריךאסור
 אפשר. איזה

 ולא לכד נימין נמצא אם לעיין ישאבל
 אם אסור, היה לא למפרע ולכן גמורחוט
 לפנינו יש שכבר כיון להכשירו ישעדיין
 חוט יש אחר דבמקום אפשר פשתן,משהו
 בדבר. וצ"ע ואסור,גמור
 שרשום מה על לסמוך אפשראם

ב'לעיבל'
 ב"לעיבל" שכתב מה על לסמוךכנוגע

 ארה"ב נשיא תקופת שמאז להעיר צריךוט185,
 בעם הרודים והשוטרים השופטים הוסררעיגען
 של זה ענין מעל 5(501 בלעזהנקרא



קלט לבלעורר

 מה נכון אם פיקוח שום ואיןהטעקסטייל,
 שפסק למה לדמות ויש הלעיבל. עלשכתוב
 סק"א(: שב סי' יו"ד פת"ש )ראההשל"ה
 יודעים הגוים כל כי הקפילא על לסמוך"ראין
 בודקים אין ישראל דרוכא שרומאהאמת

 בענינינו. וה"האחריהם",
 עין טכיעת ע"י שעטנזבדיקת

 בדיקת חיוב לענין להעיר ישעוד
 הגהות על הילל הבית שכתב כמההבגדים,
 שיש הש"ך שמביא א', סעיף רצ"ח סימןרמ"א
 שאין וכתב פשתן, מהן איזה להכירסימן
 וסיים באריכות, שם עיין זה, עללסמוך
 לקנות שלא זה על ממונים למנות ונכוןבזה"ל:
 מאיזה הכשר כתב שיהי' לא אם אדם,משום
 עשיית בשעת המלאכה אצל שהיה כשראדם
 פשתן.הבגד

 אלו על לסמוך שאין נראהומהנ"ל
 על אולם לכד, עין בטביעותהבודקים

 זה דבאופן לסמוך, יש כודאיהמייקרוסקוף
 למיניהם, הנימין של טבעם תוכן עיקררואים
 מובהקים. סימניםוהם

 כרכה סימן רואים כלאים באיסורוהזהירים
 דרשה הפסוק על שדרשו כמו ידיהם,במעשה
 כפיה. כחפץ ותעש ופשתיםצמר

4,

 הרצפה על  השתהורה יסורבענין
 משכית ואבן א'( כ"ו )ויקרא כתורהכתוב

 ועי' ע"כ. עליה להשתחוות בארצכם תתנולא
 סי' )או"ח ברורה ומשנה רמ"א סי' ב"יהטור
 דבריהם ותמצית בזה, הלכות פרטי ס"ה(קל"א
 אופנים. ד' בזהדיש

 על ורגלים, ידים בפישוט השתחוויהא(
 עליה. ולוקין תורה איסור הוא אבן,רצפת
 בלא אפו על ]שנופל קידה דרךכ(
 אבן. רצפת עלפיו"ר[,

 רצפת על שלא בפיו"ה השתחויה וכןג(
 דרבנן. איסור הואאבן,

 על שלא קידה, דרך אם כי מותר ואינוד(
 אבן.רצפת

 יש דרבנן איסורי אלא שאינן וג' ב'וכאופן
 שמציע או צידו על מעט כששוחהלהתיר
 לבין להפסיק עשבים או מחצלאותתחתיו
 אות שמ"ט )מצוה במנ"ח ועי' עיי"ש.הקרקע,

 זה איסור על לעכור ולא ליהרג כעניןא'(
עיי"ש.

 כר"ה נוגעים אלו דהלכות פשוט זהוהנה
 על ונופלים ומשתחוים כשכורעיםויוכ"פ
 וכמש"כ הנ"ל, היתרים עפ"י הכל שיהי'פניהם
 עיי"ש. )שם(ברמ"א
 "מעשה שעושה כל דאולי דיל"עאלא

 השתחוויה" "כוונת בלא אפילוהשתחוויה"
 כשכל גם "ולפי"ז הנ"ל. האיסור בכללנמי

 שבחורין החמץ ולבער לנקות רקכוונתו
 הנ"ל בכל ליזהר צריך ג"כ וכדומה"וסדקין
 ]דצ"ע וחז"ל תורה באיסורי ח"ו ליכשלשלא

 כוונת דבלא ראייה בלא מסבראלהחליט
 )ועי' כלל השתחוויה שם עליו איןהשתחוויה

 כתר אזלינן דלחומרא שכ' סק"ככמ"א
 ראייה אינו אולם ובלבוש, עיי"שמחשבתו
 שניכר דכיון לומר קשה גם לקולא(,דה"ה
 קיימ"ל דהלא חרא מותר. ע"כ ח"ו לע"זדאינו
 בזה יש דהלא ועוד דקרא. טעמא דרשינןדלא
 בראשונים כמבואר טעמים כמהעוד

 עוד לברר יש הדברים כניס ואםואחרונים[.
 כאיסור ליזהר קטנים חינוך חיוב חלמאימתי

 ענין להבחין יודע כבר מאימתי )והיינוזה
 כאיסורים ובפרט באיסורים ואוליהשתחוויה,

 זה(, קודם לחנך מחויב כבר דע"ז לתאמשום
 ולמעשה. להלכה בכ"ווצ"ע

 שלעזינגאריהושע



 ישראלאורקמ

 דתסף8י 8ל*11
 וכשמעתתא כהלכה והארותהערות

 בשה שמחה חיוב בענץ חרר בשתחמיה
 שייתכן כתב קעח סי' יאיר' 'חוותבשו"ת
 שחיטה בענין מסויימת קולא להקלשאפשר
 בין וכ' פסה לצורך מומחה שו"ב ע"ישלא
 שמחה שאין י"ס כיבוד טעם "...ודאיהשאר
 ]וכו'[. פסח" של בי"ס וכפרט בבשראלא

 בפסוק מפורש שמחה חיוב דהא צ"עולשונו
 ראה פ' ובפסיקתא וכסוכות, בשבועותרק

 תרנד רמז אמור פ' שמעוני' ב'ילקוטמובא
 שלש מוצא "אתה וז"ל: לדבר טעםנתן

 אך והיית בחגך ושמהת כחג, כתיםשמהות
 ימים, שכעת אלהיכם ה' לפני ושמחתםשמח
 אסילו בו שכתוב מוצא אתה אין בפסהאכל

 התבואה שבפסה מוצא אתה למה. אחתשמחה
 אם השנה עושה אם יודע אדם ואיןנידונית
 ד"א שמחה. שם כתוב אין לפיכך עושהאינו

 כל מוצא אתה וכן המצריים. בו שמתוכשניל
 אבל ההלל את בהן קורין אנו החג ימישכעת
 טוב כיום אלא ההלל את קורין אנו איןבפסח

 אל אויבך כנפול משום למה ולילו,הראשון
 שאין )ופשוט לבך" יגל אל ובכשלותשמח
 בפסח שמחה חיוב שאין המימרא בעלכוונת
 לשון התורה כתבה לא למה לפרש שבאאלא

 של לשונו צ"ע ולכן פסח( על גםשמחה
 הך טפי איכא דבפסח רס"ל דמשמעהחו"י
 אין ]ואולי בבשר. אלא שמחה דאיןעניינא
 ליתא משום בשר לאכול להחיובכוונתו

 בפסח טפי גדול ככשר הצורך אלאדשמחה,
 רוב מאכל עיקר שזה משום יו"טמבשאר
 וצ"ע[. נראה ואינו בפסח,האנשים

 ין" ש'"% ראטבלאהם,פסח
 מנדים הפרי בדבריתמיה

 כ' )סי"ד( שס"ו סי' עירובין הל'כאו"ח
 וכמג"א עירוב, מצות על מברךהמחבר
 שאינו אחר אדם אס צ"ע מ"מ וז"ל: כ')סק"כ(

 ול"נ זו כרכה לכרך יכול העיר באותודר
 בפמ"ג ושם עכ"ד. וכו' לברך דיכולדפשיטא
 המ"מ, בשם צ"ע הביא עמ"א, וז"ל: כ'בא"א
 מה הוא תמוה ודבר עכ"ד, וכו', המג"אוכ'

 צ"ע שהביא המג"א בשם הפמ"גשהעתיק
 מכל כ' המג"א והא משנה( )המגיד המ"מבשם
 לגמרי אחרת כוונה על השב ואיך צ"עמקום
 שהיה הפמ"ג רבינו על וידוע גדול, פלאשהוא
 הערה הצעתי דבריו, פי' מהו וא"כ גדולדייקן
 א' ימצא אולי גליוניכם דפי מעל כאןזו

 לו רב וידיו ישנים בדפוסים העוסקיםמאהב"י
 ששם אחר מדפוס יודע אולי אלובידיעות
 אחר. באופן הפמ"ג לשוןמתוקן

 נוק 'מי-מ' קחת ציץ, שלמהאברהם

 יהושע בפסתזזית
 אלא ד"ה לה: )כרכות יהושע בפניעי'
 משמע הפוסקים כל דמלשון שכתבסברא(
 לאדם דאסור משום ראשונה ברכהדחיוב
 דרבנן. דין הוא ברכה, בלא מעוה"זלהנות

 לומר נוטה וע"כ וכו', ע"ז לתמוה ישולכאורה
 בתוס' ]וע"ע עיי"ש. דאורייתא דיןשהוא

 פשוטה סברא כענין אכ"א ד"ה כב:שבועות
דאורייתא[.
 דברש"י הביא שלא מה להעיר ישולכ'
 ועי' לפניהי מברכין ואין ד"ה טז.)ברכות
 בכמה כתוספות גם הוא דכן הש"סבגליון

 ופ"ח ה"כ, פ"ד ברכות )הל' וכרמב"םמקומות(
 וצ"ע. עיי"ש, דרבנן דין דהוא מפורשהי"ב(

 נ.'. מס' ניישטאט,שלום

 אמת  והשפת נבתר דגמף עלתמיה
 שם מבאר תצא כי פי' נכתר כסף בס'א(
 וכתב לארץ בחוצה אלא ישראל את מוכיןדאין

 ויהי וישלח בפי' מש"כ שפיר אתידלפי"ז
 וישכב ראובן וילך ההיא בארץ ישראלכשכון
 ולכאו' עשר שנים יעקב כני ויהיו בלההאת
 שהשבטים ידוע שהרי ומבאר השייכות,מהו
 לומר הכתוב וכא כחו"ל התורה את שמרולא
 כיון בלהה מעשה על לראובן חטאדאין

 בחו"ל דהיתה יאמר ומאן כחו"ל,דהיתה
 אין א"כ בחו"ל דהיתה מוכח אותןמדמנה
 מוכח הפרשה מכל ולכאו' לראובן.חטא

 זה לפני רחל מתה כא"י שהרי כא"ידהיתה



קו דתמיהימילי

 ישראל בשכרן וכתב מא"י והוא לחםבבית
 וצע"ג. ההוא""בארץ

 אפרים כרבינו שסבר אפשר ליישב)וקצת
 ההיא, בארץ ישראל בשכון ויהי הקראדפי'
 לארץ הלך מה משום אחרת, לארץ ראובן,וילך

 על ראובן שכעס משום הקרא, מפרשאחרת,
 אמו את ולא בלהה את ישכב שיעקבמה

 אחרת לארץ ראובן רץ זה דלפי ישראלוישמע
 צ"ע אפרים רבינו דברי לפי ולכאו' בווחזר
 ויחי, בפ' יעקב שמסרו ראובן עשה חטאמה
 דהחטא וצ"ל ליכא. יציעות בלבול אפי'והרי
 אחרת לארץ והלך אביו את שעזב בגללהוא

 יש זה ולפי אביו. שעשה מה על שכעסמשום
 היתה אחרת לארץ דכא שחטא קצתליישב
 מנה להחזריו אחריו יעקב וכשהלךבחו"ל
 בחו"ל, היתה והמנייה העבירה א"כאותן
 צ"ע(.ועדיין

 נרות של"ו חנוכה על כתב אמת השפתב(
 סוף עד בכסליו כ"ה מיום הימים כנגדמרומזין
 חסר לעולם טבת שהרי החשבון וצ"כטבת.
 הוא כסליו )אם מכסליו וו' מטבת כ"טא"כ
 וצע"ג. ל"ו, מצינו והאיך ל"ה הרימלא(

 מוש' ~זה שן יימ אינדיג, אשרארי'

 ~8ל הארץ לרבינו תורה *קדר עלתמית

 בטעמי ז"ל האר"י לרבינו תורהבלקוטי
 קו"ם "גם כתב: ויקרא פרשת סוףהמצות
 היה לא מהלב, הגבינה שמסירים אחרשנשאר
 בירור ואחר מעיקרא, דם שהוא מפניאוכל,
 דם ונעשה לעיקרא וחוזר קויים, נשארהחלב
 עכל"ק. ממיץ(", הר"א שפסק)כמו

 א קיד, חולין הרא"ש דהרי גדול,וצ"ע
 אחר, מטעם אבל קו"ם האוסר שיטהמביא
 אסור, מ'חי' דאתי מידי רכל "משוםוז"ל:
 קרא וליכא כחלב אינו חלב דמי אמרי'והכא

 דהוא הרי אסור". מחי דאתי וכיוןלמישרי,
 נעקר דם מטעם ולא החי מז אבר מטעםאוסר
 חלב.ונעשה

 כותב ברא"ש הזאת, השיטה מיהו]ולגבי
 כזו, רמב"ם נמצא לא אולם הרמב"ם,דהוא
 והכנסת "הרמב"ן". יו"ט המעדני הגיהולכן

 אליעזר רבי דהיינו "והרא"ם" מגיההגדולה
 יו"ד הטור על הגהות בחידושי כ"ז ראהממיץ,
 פא[.סי'

 מא01' יתראה, ערן ליכטער,יודא

 לעזאזל שעיר -הפן
 הרע המן מחשבת נתהפך בפורים כמו ר"ל כפורים, הפורים יוםדרשו

 וכל לעונות סליחה גוס הוא כפור יום הוא וכן לטוב, ולישראלעליו
 ג"כ אז הפור שם על שנקרא בפורים כן לעזאזל, השעיר על הואהעוגות

 ע"י זה וכל הרשע המן על נתהפכו ישראל של העונות וכל סליחה יוםהיה
 היו אז בתשובה, ישראל לבני מחזירים ואסתר מרדכי שהיהתשובה,
 על כמו המן, על הושלכו ישראל של הרע וכל שבהמן, הטוב כלמבררים
 לעזאזל.השעיר

 מי פור הפיל לעילא לעילא כן גם אז פור, המן כשהפיל לשרונוכל
 לעזאזל השעיר יהיה שהוא המן על ונפל לעזאזל, יהי' השעירואיזה

 לגורלות הוצרך הכפור ביום כי פורים, כמו כפורים ענין וזולעונותיהם,
 הגורל הוא פור הפיל המן כן כמו לעזאזל, איזה לידע שעירים שניעל

 אויבך. כל יאבדו כן עליו,ונפיל
 אדר( על דרוש החכמה,)אור



 ישראלאורקמב

 אליהו הליכות לילקוםהוספה
 )ירושלים, ג גל' תורה' 'יגדילבקובץ

 ר' הרה"ח כותב 42, עמ' תשל"ז(תמוז

 שמואל שמריה )ב"ר מייזליש בנציוןאברהם
 מייזליש(: מרדכיב"ר

 ר' ורבי מורי זקיני אבי מפי מקובלניכך

 משה ר' מא"ז קיבל אשר מייזליש,מרדכי
 זלמן שניאור ר' אדמו"ר מפי ששמעמייזליש,

 בער ר' המגיד הרב מפי ששמע נבג"מ,הזקן
 הבעש"ט הרב לו שאמר נבג"מ,ממעזיריטש

 קיבל הוא אשר נבג"מ, זללה"ההקדוש
 ידי יוצא אדם שאין ז"ל, הנביאמאליהו
 אלא תרגום, ואחד מקרא שנים בקריאתחובתו
 פעמים שתי ופסוק פסוק כלכקריאת
 דוקא. תרגוםוהשלישי

 יוביש מונדשיין,יהושע

 דאוריתא רה"ר בעונין הרב שרעשיטת  ש-
 אם רגל, הולכי רבוא ס' בנידוןא(

 בגליון שדנתם בעגלות הנוסעיםמצטרפים
יח.

 שמה כותב סי"ט שמה סי' הרבבשו"ע
 זה אין וכנחלים בימים הולכותשהספינות

 תשמיש נוח שאינו "לפי לד"ה אותםעושה
 כרחוב שהליכה ש"מ ביבשה". כמוהליכתן
 מצטרף. כןבעגלות

 סקי"ד, שבמ"א ברא"ם הוא לזהוהמקור
 ואפי': ד"ה שם כקו"א מבאר שרבינווכפי

 סקי"ד, כאן שבמ"א רא"ם מדברי"כמבואר
 הליכתו תשמיש נוח אינו שהים לאודאי

 בו". בוקעים רביםמיקרי
 שהנוסעים שיטתם מזה מוכחוא"כ
 ברוקלין שתהיי רבוא, לס' מצטרפיןבעגלות
רה"ר.

 כי רכינו, כשיטת מפרש יט בע'ב(
 המפולש. ברחוב - רה"ר אינהירושלים
 אחרי כי זו, הוכחה לי נראית לאולענ"ד
 שאר דהוו אפשר רה"ר, הוי המפולששהרחוב
 קשה לא וא"כ המפולש. מכויהרחובות
 רה"ר. היא ירושלים שכל הגב'ממשמעות

  שובותמ
 כמערכת שנתקבלומבתכים

 הוא פוס 31-32 אמה, ט"ז בעניןג(
 הוא הגראח"נ לשיעור אמנם החזו"א,לשיעור

 לחומרא הוא החזו"א ששיעור וברור פוס.26
 הרחובות שרוב וכמדומה לקולא.ולא

 זה. שיעור להם יששבעיירותינו
 לוין דובערשלום

 רכש פ בענץ זלל משה הצנרות בעל המעדעת
ברה"ר

 שליט"א המערכתכבוד
 מו"ר דעת הבאתם כ"ג עמ' י"חכליון

 ריבוא ס' בענין זצ"ל משה האגרותבעל
 ס"ר צריך ואין מצטרפים, העיר שכלכרה"ר
 לבכם לתשומת להביא וברצוני אחד.ברחוב
 שכתב וכפי ימיו, בסוף מזה חזר זצ"לשמו"ר
 עמ' י' אות כ"ד סימן )ח"ח בתשובהבעצמו
פו(:

 בהחלט נוהגין דבמקומותינו"משום
 שליכא רה"ר(, ד"ה ע"א ו' )עירוביןכרש"י
 שהרי ריבוא, ס' כוקעין כשאין רה"רדין

 מועיל שאין צוה"פ, לטלטל להתירנוהגין
 דלתות. דבעינן הפתח, בצורת רה"רלהתיר
 כרש"י נוהגין מקומותיהם דבכל משוםוהוא
 ת"ח יחידים שאיבא ורק וודאי,כדין

 עוסקין עצמן הן ולאחרים לעצמן,שמחמירים
 העיירות בכל שהיו הפתח צורות כללתקן
 הכרח שהיה משום הטלטול, להתירכדי
 הרחוכות שהיו אף העיירות כן ונעשהגדול,
 שנוהגין הרי אמה. מט"ז יותר הרכהרתכות
 זה ומטעם לקולא. אף בהחלטכרש"י

 נוהגות כרש"י, לגמרי במדינתינושסוכרין
 שאין בזמננו בתכשיטיהן שיוצאותהנשים
 גם שלדינא משום שפיר. להראות,רגילים
 נוהגין נמי בוקעין, ריבוא ס' שליטאבשביל
 עכ"ל. רה"ר", שאינוכרש"י,

 ופוסק בו חזר שמו"ר להדיא לנוהרי
 בשביל שגם לקולא, אפי' לגמריכרש"י
 יש שבעיר אפ" בו בוקעין ריבוא ס'שליכא
 גדולי ששאר והיות רה"ר. אינו ג"כס"ר

 סברו ועוד, זצ"ל ביק כהגר"מהפוסקים



קמגתגובות

 פסקו על ומבוסס מיוסד ר"ה הואשברוקלין
 שהוא יודעין היו הם ואם זצ"ל, מו"רשל

 בשנת נכתב זו תשובה )שהרי בו חזרבעצמו
 ולא תשנ"ו, בשנת לאחרונה רק ונדפסתשמ"ג
 פוסקים היו שהם בוודאי לידיעתם(,הגיע
 בברוקלין. עירוב מתירין והיוכמותו

 של מקחו בירור למען וחותםהכותב
 מו"ר הדור פוסק הגדול הגאון צדיקאותו
 זצ"ל, משה האגרותכעל

 מ'סיוון רחוק בערמנאוויטש, ראובןשלמה

 תפלץ של שץבעץ
 כסליו חודש של בגליונכם ראיתיהנה
 ברק מכני שליט"א היין אורי מהרבמאמר
 שלא התפילין של השי"ן לעשות איךאודות
 דוחקים אם דהיינו חוכות, חק של שאלהיהי'

 נוצר אז הבית על שוקעת שי"ן עםהדפוס
 נדחק השי"ן סביבות שהבית ע"י רקהשי"ן
 כמקודם במקומו עומד נשאר והשי"ןלפנים
 שלילי, מעשה ע"י רק נעשה דהשי"ןנמצא
 ע"י דוקא להיות צריך דהשי"ן פוסקיםויש
 שנוהגים שונים דרכים על והעיר יריכות,חק
 הועילו לא שעדיין בזמנינו, הבתיםעושי
 לעשות איך בעיה עדיין ויש השאלה,בעיקר
 של שאלה שום יהי' שלא ברור בדרךהשי"ן
 לעשות דהיינו חדשה המצאה והעלהח"ח,
 של דפוס דחיקת ע"י כמקדם הכולהשי"ן
 קבוע יהא הדפוס רק הבית על שוקעתשי"ן
 על הבית ידחוק הפרעם רק ממקומו יזוזשלא
 נוצר השי"ן יהי' ועיר"ז השוקעתהשי"ן
 על ידחוק כשהפרעם דהיינו חיובי,באופן
 עצמו השי"ן מקום של העור ידחוק אזהבית
 השי"ן של הדפוס של הנקבים תוךאל

 יריכות, חק ע"י נוצר השי"ן ונמצאהשוקעת
 דבריו. תוכןאלו

 מה בעצמו הביא כבר דבריו בעיקרהנה
 כלום, הועיל שלא הוראה מורי כמהשהעירו
 העור דחיקת ע"י השי"ן נוצר זה באופןדגם

 גם נעשה השי"ן דקצת הגם השירןסביבות
 נעשה השי"ן צורת עיקר אבל חיוביבאופן
 כשמתחילין דתיכף הצדדים, דחיקת ע"ירק

 סביבות של העור פוגע אז הפרעס, עםלדחוק
 ותיכף השוקעת השי"ן סביבות עלהשי"ן

 ונדחקת השי"ן סביבות של העורמתדקדק

 דמקום השי"ן, צורת נוצר ועיד"זלפנים
 לתוך נדחקת קצת וגם מתדקדק אינוהשי"ן
 דנעשה נמצא השוקעת, השי"ן שלהנקבים
 זו לדיעה פסול וזה וח"י ח"ת צירוףע"י

 ס"ה סעיף ל"ב סי' הרב בשו"עכמבואר
עיי"ש.

 השוקעת דהשי"ן המצאתו כעיקראמנם
 ולהויו לנוד יוכל שלא בענין קבועיהא

 זצ"ל מפאפא הגה"ק אא"ז קדמו כברממקומו,
 הגה"צ לגיסו ט"ז ס" יוסף ויעןכשו"ת

 השי"ן, לעשות איך ששאלומטעמעשוואר
 ולרחבה לארכה הענין כל כביאורוהאריך
 לעשותו אפשר דאם העלה ובמסקנתועיי"ש,
 באופן במכונה יהא השוקעת שהשי"ןבאופן
 לעשות יכולין אז ממקומו לזוז יכול יהאשלא
 שי"ן של דפוס גם לעשות דהיינו פקפוקבלי

 הבולטת השי"ן דוחק יהא והפרעםבולטת,
 השוקעת, השי"ן של הדפוס ועל העורעל

 חלק אין דבתחילה חשש שום אין זהובאופן
 רק כי כלל, נדחק השי"ן סכיבות שלהעור
 ולא העור על דוחק הבולטת שי"ן שלחלק

 השוקעת השי"ן של דהצדדים והגסהצדדים,
 אחר נמשכים להיות העור צדדי מניחיםאינם
 דכל חסרון, זה אין במקומן, לעמוד רקהשי"ן
 בעצמה דהשי"ן כאופן נעשה השי"ןצורת
 השוקעת, השי"ן נקבי תוך אל ונתפשטנדחק
 השי"ן צדדי ע"י במקומן עומדים העורוצדדי

 העור צדדי גם נדחקים שאח"כ הגםהשוקעת,
 שאין כמסייע שזה כלום זה איןומתדקדקים,

 בלא השי"ן צורת נגמר שכבר כיון ממש,בו
 שהאריך. עיי"שזה,

 עושי נוהגים האיך בקי אני איןוהנה
 דברי על להעיר רק ובאתי בזמנינו,הבתים
 יותר באופן לעשותו דיכולין הנ"ל,הרב

 כהנ"ל והיינו ופקפוק, שאלה שום בלימעולה
 ושי"ן שוקעת שי"ן של דפוסים ב'ע"י

 כלום ידחוק לא השוקעת דשי"ן רקבולטת,
 יוכל ולא במקומו מונח יהא רק הביתעל
 הבית על דוחק יהא הבולטת השי"ן רקלזוז
 החששות. כל מידי יצאנוובזה

 נר,קל'ן ראזנער, הלוי ישעי' אהרןהק'



 ישראלאורקמר

ערביעדגאל
 יח בגליון היין הרב של הצעתואודות

 לעשות ש"ר בתפילין שי"ן עשייתבדבר
 על הדפוס ללחוץ שלא אלא דפוס ע"יהשי"ן
 וללחוץ יזוז שלא הדפוס להעמיד אלאהבית
 שבמשטח מכיון להכשיר והטעם עליו.הבית

 מעשה שום נעשה לא הבית שלהחיצוני
 )שהרי כתוכם דהיינו השין שלבצדדין
 רק אלא ממקומו( זז אינו החיצוניהמשטח
 נדחף שהוא ביריכות דהיינו עצמוכשי"ן
 הבית דחיפת פעולת כל ולכן הדפוסלתוך

 החוצה השיק צורת לדחיפת רקמתייחסת
 למה מתאים זה והנה עכת"ד. לצדדין,ולא

 חק של שההגדרה מאמרו בתחילתשכתב
 פעולה ע"י תהיה האות שיצירתחוכות
 שלילית. פעולה ע"י ולא באותחיובית

 ולא יריכות בחק הדין שעיקר נראהאמנם
 בכתוב, כתיבה מעשה שיעשה הוא תוכותחק

 כתיבה בעצמה שהוא פעולה שיעשהדהיינו
 נשאר ועי"ז הצדדין וכשמוחק אות,שיוצרת
 אם והנה באות, כתיבה מעשה עשה לאהאות
 צורת את רק החוצה שידחפו הצעתוהיתה
 כתיבה מעשה שנעשה לומר אפשר היההשי"ן
 אלא הבית כל את כשדוחף אבל עצמהבאות

 ידחפו שלא השי"ן צדדי את מחזיקשהדפוס
 נייחס אם אף אזי השי"ן צורת רק נדחףואז
 ולא עצמו לשי"ן רק הדחיפה פעולת כלאת

 הדחיפה את להגדיר אפשר אי מ"מלצדדין,
 כל אלא השי"ן צורת את שכותבכמעשה
 צורת מקום את להפריד היא הדחיפהפעולת
 הוא השי"ן שמקום ומכיון מהצדדיןהשי"ן
 געשה לא אבל שי"ן, צורת לו ישלבד
 וזה השי"ן, את שייצר כחיכה מעשהכשי"ן
 מקום את העמיד אלא כתב שלא תוכותחק

 העור השי"ן שבמקום וזה הצדדין, כלאהכתב
 מוכיח הדחיפה לפני שהיה כמו עבהנשאר
 כתיבה. ולא נעשתה הפרדה פעולתשרק
 שהוא זה תוכות חק לגבי משנה שאיןהכלל
 העיקר הצדדין עם ולא האות עםהתעסק
 וירחיקנו קיים דבר שיקח ולא כתיכהשיחדש
 כאות. יראה כך וע"ימהצדדין
 תוכות חק של הדין עצם לגבי הנ"לכל
 לדון מקום יש גם לשיטתו אפי'אכל

 אינו מבחוץ הצדדין שעור שמכיוןשטענתו
 כל א"כ מתחממת השי"ן רק ממקומוזז

 מקום ויש לשי"ן מתייחסת הדחיפהפעולת
 היא השי"ן התהוות שכל שמכיון בזה,לדון
 ולא מהצדדין להלן השי"ן מקום הרחקתע"י
 עור הידקקות בלא השי"ן היווצרותתתכן

 להידקקות להתייחס שייך לא א"כהצדדין
 מעשיית יוצא וכפועל מקרי כדבר הצדדיןעור

 הדקקת היא העור דחיפת עצם אלאהשי"ן
 זה את עשה אם לי ומה לשי"ן שמסכיכהעור
 בלא זה את שעשה או פנים כלפימכחוץ
 הכתיבה למעשה החיצונית השכבהלהוזיז
 החוכות. דחיקת ע"ינעשתה

 ,שול "ק פרידמן, יחיאלחיים

 המנוה וכלישובב-ם
 ישראל', 'אור רבעון מערכתלכבוד

 אכערלאנדער גדלי' הרב העורךא-
 ושוכבי"ם 'שובבי"ם המאלף במאמרושליט"א
 איזכורים חיפש קט"ז, עמ' ח"י בגליוןת"ת',

 והוא אלו, בימים התענית למנהגראשונים
 של רבו מהר"ש' הימנהגי אתציטט

 סיכם וכן זה, למנהג הראשון כמקורהמהרי"ל,
 זה שמנהג דלעיל, מהמקורות "כנראהשם:
 כן, לפני קצת או תקופה באותה בערךנוצר
 תקופת שבסוף אשכנז חכמי בזמןדהיינו

 זכר אין שלפניהם בספרים שהריהראשונים,
 כבר אנו זה, למנהג שזכר להעיר ראוילזה".
 מחכמי המאירי רבינו של בספרומוצאים
 כצעירותו שחיבר ה'ס"ו( )ה'ט-אחרפרובנס
 לדוגמא בחיבוריו, פעמים כמה שכותב)כפי
 'חיבור ט_י( עמ' לביהב"ח בפתיחהראה

 י"ב פרק א' מאמר נפש, משיבהתשוכה',
 "וממנהג בזה"ל: 222(, עמ' סופר ר"א)כמהד'
 כונת על ימים בקצת לצום קדומיםחכמים
 להתפלל, בלילה ולקום גוברת תאוהשבירת
 יקצרו כי המאמינים, עדן החורף החכם:ואמר
 הרי ויקומו". לילותיו ויאריכו ויצומו,ימיו

 הראשונה בחציה כבר זה למנהג רמזלפנינו
 יותר! ועוד השישי, לא' הראשונהמהמאה
 "חכמים כן שנהגו העידו זו בתקופהשכבר

 אלא בלבד, אשכנז חכמי אצל ולאקדומים",
 פרובנס. חכמי אצלגם



קמהתגובות

 שליט"א יאקאב יהודה ישראל הרבב-
 קל"ג עמ' שם המנורה', קני 'צורתבמאמרו
 תקופת מסוף מטבע ישנה ועוד, "זאתכותב:

 הוא ואף מנורה, חקוקה עליההחשמונאים
 רבי הג' שגם להעיר יש עגולות", קניהצורת
 'תורת בספרו זצ"ל, ווייסמנדל דובמיכאל
 קי"א, עמ' תשנ"ד( חדשה )מהדורהחמד'
 בה יש המנורה ]קני[ "צורת זו: ראיהמביא
 גם שמוזכר הדעות מן ואחד - פלוגתותכמה

 להגאון מחשבת במלאכת וגם עוזכמגדול
 בעל זי"ע ריקי חי עמנואל רבינוהחסיד
 שם צייר )הוא כדלעיל שהיתה חסידים,משנת
 של הצורה והוא - עגולים( בקניםמנורה
 עד שנשארו השקלים על החקוקההמנורה
 הבית". מזמןהיום

 שליט"א גרינוואלד נחום הרבג-
 )תגוכה(', היו? כיצד המנורה 'קניבמאמרו

 דבריו משקל "על מגיב: קמ"ב, עמ'שם
 מקומות ש"בהרבה הלוחות בנוגע 1()בהערה
 )ולא בחז"ל" שמובא כפי לצייר מצויעדיין
 בהערה וכן כאלו(", ציורים ראה איפהציין
 בהרבה זאת "ובכל שכותב: לי "ותמוה7:

 שמובא כפי לצייר מצוי עדייןמקומות
 יש דוגמא". שום לזה ציין ולאבחז"ל",
 גינזבורג י"ש הרב של למאמרולהפנותו
 שנה 'באג-כחן כירחון הברית' לוחות'צורת
 עמ' תשמ"ב, תמוז )ק"ע( י' חוברתי"ר

 הלוחות שציור "וכידוע שכותב:תקל"ג,
 שלא נוצרי של "משה" מפסל החלמעוגלות
 מדברי ידע לא וודאי הכתובים אתהבין
 כמו כן, שלפני יהודית ובאמנותחז"ל.

 ה-13( המאה )מגרמניה, ליפסיאבמחזור
 שהו"ל מקרא" ב"מראה שהובאוובאיורים

 ירושלים, במשה"ח, תורנית לתרבותהמח'
 האמברוזיאנה שבססרית הענקמהתנ"ך
 - בגרמניה הנ"ל במאה ג"כ שנכתבבאיטליה,
 הספר בשער גם וראה מרובעים,הלוחות
 תנ"ח אמשטרדם דפוס הכרית" לוחות"שני
 מרובעים השער בראש הלוחות שני בוהידוע

 קוף כמעשה נכרים מעשי נחקהומדוע
 'מנהגי ציוניו, על להוסיף וישבעלמא?".
 צולם ע"ג, עמ' ח"ה שפרבר, לר"דישראל'

 והלוחות 1384, משנת סולסונה מכ"י ציורשם
 ס"ט. בעמ' הציור גם שם וראהמרובעים,

 ראוי כרומי", ראיתיו "אני כ' פרקעל
 של המקורות שלפי כללית, הערהלהעיר
 הפייטנים, של הקלסית )מתקופה ינייהפייטן
 רבנן בתקופת השישית, במאה בא"י ופעלחי

 שבו ובנין מנין )שרוב בפיוטיוסבוראי(
 של מאמרו ראה חז"ל, מקורות עלמיוסדים

 )תרצ"ט( ד' 'סיני' יניי' 'חזנות ליברמןר"ש
 עכ"פ הגיע לא מעולם שהמנורהיוצא,

 'פיוטי ראה החורבן, אחר לרומיבשלמותה
 קפ"ח, עמ' תחר"ץ( זולאי, מ' )מהד'יניי

 ב ולמועדים' לתורה יניי רבי פיוטיו'מחזור
 שפייט 35, עמ' תשמ"ז(, רבינוביץ, צ"מ)מהד'
 ולילה / נמשש כסומים "יומם החודכן:על

 נשתברו / לי אור יי ונאמר / נגששכעורים
 היתה ועיר / המנורה קני / )=בכעס(בעברה
 )=שמזה ?אורה מכל הנה / כאורהלכל

 נתהפך במקדש, המנורה קנישנשתברו
 ממשיך הפייטן מכוערת(", לעירירושלים
 עי"ש, לגאולה תקווה מתוך בתפילהעכשיו
 המנורה קני לשבירת קדום מקור לפנינוהרי

 לא שלפנינו המקורות שלפי אף עלבמקדש,
 איזה לפניו היה כודאי כזה, דברמוצאים
 את תואם לא גם זה ולכאורה מדרשי,מקור

 המובא זוטא' 'ספרי ראה שלנו,מקורות
 עומד שהמנורה משמעות שישנהלהלן,
 ב'שירה שמצאתי ולמרות בשלמותה.כרומי
 הפיוטים בראי התורה פרשות - פרשה'של
 עמ' תשנ"ט(, הר"ק )מוסד אליצורלש'

 "המנורה אלו: טורים על הערה227-228,
 עומדת המתפייט, הסדר נושא היאשבמקדש,

 כאחד, וכסמל כפשוטה - במרכזכאן
 המנורה קני כשבירת מתואר עצמוהחורבן
 אלא אינו זה שתיאור מובן ובעברה,בכעס

 שהייתה הדעת על להעלות צורך איןמטפורה,
 המנורה שבירת בדבר מסורת איזוליניי

 הנשברים המנורה קני הרומאים, ע"ישבמקדש
 כלל חשוב זה ואין כולו, החורכן אתמסמלים

 נלקחה שמא או נשברו אכן עצמם הםאם
 כמובן הבית...", מחריבי ע"י כשללהמנורה
 יסוד, שום על מושתתים אלו דבריםאין

 כלל, זו להערה להתחשב מה על איןממילא
 האם טיטוס, שער מנורת על לפקפק ישלפי"ז
 אולי )ונ"ל המקדש, מנורת משקפת היאאכן
 המובאת רר"נ' מ'אבות זה, את שאבשיניי

 המשפט: את פירש והוא 17, הערהבמאמרו



 ישראלאורקמו

 שהוא שהכוונה: המנורות", את בה"ופרק
 לפרקיהן(. המנורות אתפירק

 שלעיל "ומענין נותב: הוא 17בהערה
 רבי בן אלעזר שרבי על עדיות השתיהבאתי
 בינתיים אך והפרוכת. הציץ ברומי שראהיוסי
 ולמרות המנורה צורת על עדיות ראיתילא
 ועיד, פ"ח כזבחים כמו בכך מחלוקיותשיש
 המנורות ריבוי אבר"י רב שבעיני מכאןואולי
 העדות ראה שלא פלא העיניו?", מהימנותלא
 זוטא' ב'ספרי  שמעון, מר' ברומי, המנורהעל
 255 עמ' הורוביץ )מהד' בהעלותךראש
 שיהו "ומנין רנ"ט(: עמ' יוסקוביץ רי"זומהד'
 אל ת"ל האמצעי נר כנגד מוסטרין הנרותכל
 )במדבר אומר הכתוב וכן המנורה פנימול
 שמעון ר' אמר ממולי, יושב והוא ה(כב:

 היו המנורה את שם וראיתי לרומיכשהלכתי
 האמצעי". נר כנגד מוסטרין הנרותכל

 שתיאר מה לפי 22, כהערה שמגיבמה
 המנורה את היהודים' ב'מלחמת גריון בןיוסף

 אם בכך דייק לא "אבל קלשונים:באמצעות
 שאני כפי מזו, ויתירה לאו, או היועגולים
 )ראה יומין עתיק קלשון של תמונה כאןמצרף
 של שהקלשונים בעליל רואיםתמונה(
 כן ואם יצאו, באלכסון העתיקה,התקופה
 היו קניה ההיא שהמנורה מפורשתראיה

 'דעת מתנ"ך צולם זה צילוםבאלכסון!!",
 יג:כא, א, שמואל הר"ק( )מוסדמקרא'
 - ברור יותר הצילום -ששם שםוהמעיין
 [ אות כצורת עשויים הקלשון ששינייווכח

 ראיה שום אין ממילא צדדיו, משניהלטינית
 צדדים, משני י שצורת להפך, ואולילדבריו,
 תיאור, מבחינת מל-ע ל-ט וקרובה דומהיותר
 .כמוכן

 האניג מנחםמרדכי

 הממרה זי בענקער
 ישראל! אור מערכתלכבוד

 פלפול והלאה קלא עמ' חי בגליוןראיתי
 או בעיגול היו אם המנורה קניבענין

 מצאתי אלו חנוכה כימי והנהבאלכסון.
 מצוה נר ג )מאמר יששכר כני כספה"קראיתי
 צורת עמוקות במגלה עיין וז"ל: לד(אות

 י' לאות רומז האמצעי הנר ראשהמנורה,
 ג' ו', המנורה גוף השי"ת(, שם )היינושבשם

 צורת אשר צורתה, ה' הוא האחד מציהקנים
 מצדה, קנים ג' כן גם וכן קווין, ג' היאה'
 השם. נשלם ובזההב'

 היו שהקנים ובבירור להדיא כותבוהנה
 מובן באלכסון היו הקנים ואם ואו.בדוגמת
 אם אבל לואו. ממש דומה שאלכסוןדבריו,
 וזה לואו. השייכות מהו כעיגול הקניםהיו
 האמת. על מודה לכלברור

 שגם היינו זאת מביא יששכר הבניואם
 - נאמנים עדים שני לך הרי כן, סוברהוא
 מסוף הגנוז האור בכח ראו בוודאישהם
 המנורה ראו וודאי והם סופו, ועדהעולם
 ביושר. היו המנורה שקני ומעידים -ממש
 דבר. יקום עדים שלשה או עדים שני פיועל

 תאיר ציון על חדש אור בברכתואסיים
 לאורו; במהרה כולנוונזכה

 וואלפסאן יצחקאברהם
 סקווירא שיבון ערך, אמונח נעל שקט-ו מוהרם ההענ%8'ו

 דצ"ל בשילעיד
 "אור ישראל עיני המאיר המערכתלכבוד
ישראל"

 יאקאב הרב כתב קלא עמ' ח"יבגליון
 ולא כעיגול היו )הקנים( שהמנורה ראיותכמה
 זי"ע מליובאוויטש אדמו"ר כ"ק שהכריעכמו
 מוכרחים; דבריו אין ולכאו' כאלכסוןשהיד

 בתולדות )וכ"ה בחיי רבינו דבריהביא
 בהדיא ומבוארין יצחק ובעקידתיצחק

 ז' על רומזין הקנים שז' שכתבבאברבנאל(

 )או חמה גלגל על והאמצעי לכתכוכבי
 נרות שז' בהדיא שכתב האברבנאלכלשון
 הנ"ל ובראשונים גלגלים( ז' עלרומזין
 רומזין דכפתור מבוארין דבריהםבהמשך
 אמנם וכדו', עגול שהוא מפני פלונילדבר
 כלל, נתבאר לא לגלגלים הנרות דומהבמה
 נכון על הכל מתבאר המע"ח לדבריאמנם
 ממש הם הרי בעיגול עולין היו דיוקניםדכית
 הם כהקנים הקבועים והנרות הגלגליםכצורת
 בהגלגלים, הקבועים הכוכבים כדוגמתממש
 הראשונים מדברי מקור שפיר מצאנוועכ"פ
 יש ולכאו' עכת"ד. בעיגול עולים היושהקנים
 משום לגלגלים דרומה טעמא דאם ע"זלהעיר
 שבכפתור כמו א"כ כמוהו עגולשהוא



קמזתגובות

 עגול שהוא משום הדמיון שטעםמבוארין
 שהוא מפני לגלגלים שוים שהנרות יבארה"נ

 שליכא מסתברא ע"כ מבארו ומדלאעגול,
 והדמיון היו אלכסון הקנים שהרי הכילמימר
 המספר משום בפשטות הוא להגלגליםהנרות

 לא ולכן גלגלים "שבעה" כנגד נרות"שבעה"
 הדמיון הוא דכוא שוה כמה לפרשהוצרך
 לשי' ראי' מכאן ולכאו' שבעה. שהואבזה

 משום דדומה אמרו דלא כיון נ"עהאדמו"ר
 והטעם זה להשוות ליכא ע"כ עגולדהוא
 היו. כאלכסון שהקניםמשום

 מציור ראי' זצ"ל האדמו"ר שהביאבמה
 ראי' שאינו הנ"ל כתב הרמב"ם שלכחי"ק
 הקנים הרמב"ם דצייר דהא א( טעמים ג'מפני

 צריך עיגול שלעשות מפניכאלכסון
 יותר. שקל באלכסון כן צייר וע"כ"אומנות"

 לפרשו חש לא להלכה נוגע דאינו דכיוןב(
 מצייר ואני וזל"ק: כתב שהרמב"ם ג(בדיוק.
 דבר צורת שהגביעים הזאת הצורהעכשיו
 עגולה חצי והפרח עגולה והכפתורמשולש
 בצורה הכונה שאין להצטייר קל שיהיהכדי
 אמתתו על הגביעים צורת בה להודיעהזאת
 להודיע הכונה אבל לך, אותו ביארתישכבר
 ופרחים וכפתורים הגביעים מספרכה

 ציור כתב לא דהרמב"ם אלמא וכו'ומקומתם
 בדיוק, כתב לא דהקנים ה"נ באי כדיוק,זאת
 הראשון טעמו והנה דבריו. תוכןע"כ

 דוחק הוא הציור על להקל כ"כשרמב"ם
 הרי הוא רכן א"ת ואפי' דעת, בר לכלגדול

 שהרי הרמב"ם ידע הלזו הגדולה""האומנות
 בציור כרואין מאד מדויק עיגול עשההירך
 לזה חש נמי נ"ע שאדמו"ר שכתב)ומה
 כתב אלא ראיתי ולא קודש כשיחתעיינתי
 מבוררת ראי' יש הרי כן אדם יאמר אםשאפי'
 שנית שכתב ומה בנו(. אברהם רבינומדברי
 הוא באלכסון כתבן להלכה נוגע שאינושכיון
 להלכה נוגע שאינו מפני וכי גדולדוחק
 עוד דידוע ועוד ממציאות, בהיפוךיכתוב
 כתורה הוא שהרמב"ם הראשוניםמימות
 יאמר והאיך ותיבה אות כל שמדויקשבכתב
 שקר. יכתוב להלכה נוגע שאינושמפני
 כתב בעצמו שהרמב"ם השלישיתוטעמו
 תכריע משם אדרבה הציור מדויקשאינו

 דככר כיון כתב הרמכ"ם שהרי היהדאלכסון
 מספרם, אם כי מפרש אינו הגביעים צורתפי'

 הצויר מקום בשום פי' שלא הקניםמשא"כ
 שהרמב"ם ועוד היה. דאלכסון מדויקהוא
 אינם ופרחים כפתורים שהגביעים בעצמוכתב
 מדויק. אינו המנורה שכל כתב ולאמדויק
 לי' סבירא שהרמב"ם מוכרח הנ"למכל

 באלכסון שמנורה )הנ"ל( בחיי ורבינוכרש"י
היה.

 דמבאר שהא הנ"ל הכותב מש"כ)גם
 היו הגביעים הרמב"ם שלדעת נ"עהאדמו"ר
 שאינו כתב הרמב"ם שהרי ראי' אינוכהיפוך
 שמפני כיאור לו אין הזה, בציורמדויק
 הגכיעיס(. יהפוך מדויקשאינו

 ז"ל הרמב"ם של בנו אברהם רבינוכתב
 של מגופה נמשכים המנורה קני ששתוזל"ק:
 אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצדהמנורה
 אותו שצייר כמו כעיגול לא ז"ל מריאסא
 וכתב הקנים, היו דאלכסון מזה ומוכחזולתו
 היו שלא הוא דכונה ראי' שאינו יאקאבהר'

 אברהם רבינו כשי' סביבו עיגול כחצילמעלה
 אברהם רבינו מדברי רואין ולכאו' עזרא.אבן

 ומדויק זו הרמב"ם בציור לדייקשאפשר
 בצורת אברהם רבינו דק האיך דאל"ההוא,

 אולם מדויק. דאינו אומר האיך וא"כהרמב"ם?
 לו אין אברהם רכינו של כדה"קכשתדייק
 כותב: דר"א יאקאב הר' דברי כללביאור
 היתה דהמשכה דהיינו ביושר ...נמשכים
 היו הנרות מן שלמעלה אומר ולאביושר
 שדק ומה ביושר היה המשכה אלאביושר
 כלל ראי' אינו באלכסון ולא ביושרמדאומר
 אלא עגול שאינו דבר אחד דבר הואדהוא

 ישר. דבר הואבאלכסון
 דכתב דהא רש"י בדברי לדחוקרצה
 אלא כן היה שבאמת לא היה דבאלכסוןרש"י
 יש כבודו ולמחילת ו כזה היה שלאלאפוקי

 כמלאכים הראשונים כלפי גדולה העזהלו
 מדויק, אינו רש"י מדויק אינוהרמב"ם
 ר"א בפי' ראייתו מהו זה דוחק לפיולכאו'
 י"ל הלא ביושר, מדאמר הרמב"ם שלבנו
 אלא ביושר שהיו לא ביושר הר"א דכתבדהא

 למה דלדידי' ועוד עגול. היה שלאלאפוקי
 נפק"מ לא הא היו באלכסון לומר רש"יצריך

 האם באלכסון רש"י כתב אמאי ועורלהלכה,
 נמי אז דגם עיגול לכתוב רש"י יכול היהלא
 ן. הזה בצורה שהיה טועין היולא



 ישראלאדרקמח

 הוא טיטוס וכקשת שהואיל ראי'מביא
 כמנורת שעשה ומסתברא עגולבצורת
 השערה נ"ע האדמו"ר שדחק ומהביהמ"ק,
 ע"ז כתב רז"ל דברי נגד הוא דירךמשום
 ע"פ ותקנוה הדרך באמצע הבסיסששבר
 סברא אין העליון חלקו ואילו שלהםצורה
 אינו ולכאו' כזה. והאריך ששנוהולומר
 זו קושיא שישבו "החוקרים" סברתמובן
 כמנורת כזה חשוב שדבר מסתבר אינושהרי

 ואם מעולה שמירה לזה היה לאביהמ"ק
 בידם נשאר אלא לים זרקוה לא מ"משבר
 ועוד בבסיס. כזה שינוי עשו למה א"כהירך

 הרשע טיטוס של אנשיו מכל היהשוודאי
 כמו תקנוה לא ולמה הירך צורת שידעאחד
 שהמנורה צ"ל ע"כ אלא הנצחון. לזכרשהיה
 נצחון השער וכשעשו שהיה כמונשארת
 כלל. ע"ז לסמוך ואין גדולים בשינויםעשוהו

 בפשטות י"ל ששנוהו, הדברובטעם
 שנראה וכיון לנצחון אלא עשו לאשהרי
 להם סגי זה הרי וכדו' כמזבח כשלחןכמנורה
 כלים בשאר וראה ביהמ"ק, ככלי נראהשהיה
 שידוע מזו ויתירה כהלכה. שאינובהשער
 היו לא המקדש כלי שם שהיהשלמקום
 ומסתברא שס, לילך אדם לשוםמניחים
 מה בערך עשו כחן הכלים ראו לאשהבונים
 )מפני הוא עגול מנורה דסתם וכיוןששמעו,
 עשו המנורה מן כששמעו יותר( נאהשהוא
 שהנשר מאד, הכותב על מתפלא ואניעיגול.
 משה עד ממשה שבראשונים הגדולהגדול,

 אבל דק לא הוא ז"ל, הרמב"ם כמשה קםלא
 והגלנו כיהמ"ק שהחריב רשע אותו שלקשת
 א"ת שאפי' ואסיים מדויק. זהו האמותלבין

 הס וכדו' ומטבעות טיטוס מקשתשראיותיו
 שכל שנתבאר כיון אבל אמיתיםראיות

 סוברים הכלל מן יוצא שוס בליהראשונים
 מאמינים בני מאמינים אנו א"כ היהדאלכסון

 מה ולא אומרים שרבותינו מה אלא לנואין
 אומרת.שארכילאגיה
 על עפשטיין הרב העיר י'בגליון
 שהשבטים שכתב וישב פרשתהאוהחה"ק

 בתשובה, לחזור ואח"כ יוסף את להרוגרצו
 אין ואשוב אחטא אמרינן הא ע"זותמה
 י"ג ובגליון בצ"ע. והניחו תשובתומקבלין
 כיון הקושיא דליתא גרינפלד הרבהשיב
 כנגד הקרא בפי' לומר שיכולין הואדכללא

 עומדת במקומו הקושיא עדיץ ולכאו'הלכה,
 הקרא בפ" לומר שיכולין הוא אמתשהרי
 לומר שיכולין לי' מנא אבל הלכהכנגד

 הלכה כנגד עשו כתורה המוזכריםשאנשים
 האוהחה"ק. דבריוצ"ע

 ש"מ שוה אוו טית אינדיג, אשרארי

 המל בעטעוד
 אורו ישראל, אור החשוב המערכתלכבוד

 המהיר! כאורמאיר

 יאקאב הרכ כתב קלא עמ' י"חבגליון
 על הערות כמה לי ויש המנורה, קניכענין
 וז"ל: יאקאב, הרב כתב 9 בהערהדבריו.
 זצ"ל האדמו"ר שכתב על להעיר ישוכאן
 הפוכים היו שהגביעים הרמב"ם מציורלדייק
 להדיא שמפואר הגם ראשונים, שארנגד

 ולא בלבד סמלי זה שציור הרמב"םבדברי
 לא ומאוד עכ"ד. הגביעים צורת את לתארבא

 בגלל הוא הגביעים שהפיכת לומרמסתבר
 דייק שלא משום וכי כזה, דייק לאשהרמב"ם
 כזה כשלמא יהפכם? לכך הגביעיםבצורת
 כחצי ופרח כעיגול, כפתור ציורשעשה
 צורתם פיאר שכבר משום היינועיגול,
 להפוך אבל הרמב"ם, שכתב כמוהאמיתי,
 על עולה אינו דייק שלא משוםהגביעים
הדעת.

 שאין בהדיא כתב דהרמב"ם עודומש"כ
 הגביע צורת בה להודיע הזאת בצורההכוונה

 אלא לך, אותו ביארתי שככר לפי אמתתועל
 וכפתורים הגביעים מספר בה להודיעהכוונה
 מעמוד הנשאר והשיעור ומקומתםוהפרחים
 בציור והנה עכ"ד. דבר שום בו שאיןהמנורה
 הגביעים, ציור א( דברים, שני ישהמנורה
 של הכללי ציור כ( והכפתורים.השקדים
 ביחד, הכל המנורה נראה היה האיךהמנורה
 והשיעור ומקומתם, וכו', הגביעיםמספר
 דבר. שום בו ואין חלק המנורה מעמודשנשאר
 ציור לתאר בא דאינו הרמב"ם שכתב זהוא"כ

 שהרי הראשון, לחלק כוונתו במדויק,המנורה
 רק לך לומר בא זה ובציור לך. אותו ביארכבר
 זצ"ל אדמו"ר שדייק מה א"ש וא"כ השני.חלק

 כתב שהרמב"ם זה דהא הפוכים, היודהגכיעים
 חלק על דווקא הוא מדויק אינודהציור
 מדויק. השני חלק אבלהראשון



תגובות

 )מיכל( יחיאל ר' הרב זקיניומאדוני
 על להקשות שמעתי שליט"אאבערלאנרער

 הרמב"ם ציור לא דמשו"כ יאקוב הרבמש"כ
 עשיית לו קשה שהיה בגלל בעיגולהקנים
 דשפיר בעליל נראה הרמב"ם דמכת"יהעיגול.
 למטה דהרי בדיוק עיגול לצייר יכולהיה

 מדויק, עיגול ציור הרמב"ס עשהברירך
 באלכסון הקנים דציור שזה כרחך עלוא"כ
 כן. דסובר משוםהיינו

 לצייר התחיל דהרמב"ם לדחוק,ויש
 לו קשה והיה עיגול ועשה למטההמנורה
 לעשות להמשיך רצה ולא עיגוללעשות
 דהציור וכתב אלכסון, ועשאה בעיגול,הקנים
 והמספר המקום לגבי אלא ואינו מדויקאינו
 זה דוחק מחמת מסתבר לא מאוד אבלוכו'.

 זצ"ל. האדמו"ר דעת עללחלוק
 דבציור בתחילה שכתבתי מה לפיובאמת
 כלל אפשר אי וכו' דברים שני ישהמנורה
 דזה לעיל מש"כ לפי דהרי זה, תי'לדחוק

 חלק על רק קאי מדויק דאינו כתבשהרמב"ם
 אבל והגביעים, השקדים של ציורהראשון
 כן המנורה פרטי שאר דהיינו השניחלק

 ציור מכללית חלק שהוא הקנים א"כמדויק,
 ודו"ק. מדיוק, להיות צריךהמנורה
 רבנו דזה עוד, יאקאב הרב שכתבומה

 כעיגול ולא כיושר דהוה כתב הרמב"םשל
 דקני )דסבר עזרא אבן מדעת לאפוקיקאי

 דהוה מזה חוץ - עיגול( כחצי היההמנורה
 הרב כבר שהעיר )כמו זלזוללשון

 קורא הרמב"ם דהא תמוה, -גרינוואלד(
 והול"ל אברהם ר' מקום הכל עזראלהאבן
 אברהם? ר' שסבר כמוולא

 מאסי תורה, אור שנת אבערלאנדער, יצחקלוי

 שממנעו בקמזיגה
 הי"ו הנכבדה המערכתלכבוד

 הר"ח שהאריך מה סו בגליוןראיתי
 היינות דין לבאר שליט"אאבערלאנדער
 בסי' המחבר מש"כ דלפי ותו"רשבזמנינו,

 באותו יין שמוזגין בשיעור שמשעריםר"ד
 דפה הממשלה שמטעם דבזמנינו נמצאמקום,
 מים, משליש ביתר שנמזג יין למכוראסור
 על בופה"ג לברך ההלכה ע"פ גם אסורלכן
 בזה. והאריך הנ"ל, משיעור ביתר שנמזגיין

 במה דתלוי נראה דלענ"ד הכינותיולא
 כמבואר חשוב כיין מקום כאותושמחשיבים

 ירוחם, רכינו וכתב בד"ה ר"ד סי'בב"י
 אינשי רגילי אי הטעם, אחר הולכיםשבכ"מ
 ונראה עכ"ל, כופה"ג מברך יין במקוםלמשתי
 משה אגרות כשר'ת עפמש"כ כזההכוונה
 שפי' מדינה, חמד בגדד ע"ה סי' ח"באו"ח
 שמכבדים כמשקה מקום באותו שמחזיקיםמה
 כלל לזה צמאים אינם ואפי' אדם, בניבו

 יינות דשכיחי דבמקומותינו נראה וע"כעיי"ש,
 אלקוהול, אחוזים שבעה של חוזק להםשיש
 שיש עוד כל יין מין כל למזוג מדינאיכולים

 הרבה שכתבו ומה הנ"ל, כשיעור חוזקלו
 במעט אפי' רפויים שהיינות דכזמנינופוסקים
 יכולים שפיר חזק דיין פשוט מ"ממים,

 מנהגם שהיה הגמרא בימי מצינו וכןלמזוג,
 חלש כיין מ"מ מים, חלקי תלת חד עללמזוג
 כמבואר תרין חד על אלא מוזגים היולא

 וכן השירוני, יין לענין ע"ז דף שבתבגמרא
 ס"ק קל"ד סי' יו"ד בט"ז מבואר גיסאלאידך

 מזה מיס הרבה שנושאים יינות שיש דודאיה'
 מוסיפים שאפי' במציאות נראה וכןעיי"ש,
 עוד כל היין את מקלקל אינו מים,הרבה
 הרבה צלול נעשה ואפי' כראוי, חזקשהוא
 שהם יינות הרבה דשכיחי מקולקל, הוהלא

 לגמרי.צלולים
 יינות שמצויים דמה נתישבתי)שוב
 דוקא שהוא אפשר אלקוהל אחוזבשבעה
 ליקר, כמו אותו שמחשיבים המתוקיםביינות
 עד למזוג א"א כ"כ מתוק שאינו כייןולפ"ז
 דמה בטעם, תלוי הכל ועכ"פ אחוז,שבעה
 מברכין שפיר חשוב, כיין בנ"א, רובששוריין
 בופה"ג ברכת לענין ובאמת בופה"ג(.עליו
 חלש ביין שאפה ר"ד בסי' בפמ"גמוכח
 נראה ומ"מ מים, של מיעוט להוסיףמותר
 וכן הטעם, את מפיג שאינו באופןדמיירי
 שאף קפ"ו דף ח"כ לציון אור בשו"תמבואר
 פג לפעמים מ"מ ענבים, מיץ למזוגשמותר
 עיי"ש. מיס, במעט אףטעמו

 ים' 'זקן רוזנברג,יחיאל

 בית לו שאין למי חנוכה נרהדלפק
 חיים הרב של למאמרובהמשר
 אשר את שולח הנני שליט"אאבערלאנדער

 חנוכה נר הדלקת בחובת הערה אצליכתוב



 ישראלאורקנ

 מי ראיתי לא עתה ועד בית, לו שאיןלמי
 דף סוכה במס' תוס' כידוע זה: עלשעמד
 אדם בני כמה "שיש כותב הרואה ד"המ"ו.
 המצוה" לקיים בירם ואין בתים להםשאין
 ובתחלת ה"ג בפ"ג הרמב"ס כלשדן גםוע'
 לדייק שרצו מקומות בכמה ראיתי והנהפ"ר.
 לקיים לו א"א כיח לו שאין שמי מרש"יגם

 דין על כ"ג. דף דכשבת חנוכה נרמצות
 שם כתב לברך צריך חנוכה של נרהרואה
 באחד ורואה כשוק העוכר "הרואהרש"י

 בן יצחק רבינו כשם ומצאתי דולקהחצרות
 הוזקקה דלא יעקב רבינו משם שאמריהודה
 עדיין כביתו הדליק שלא למי אלא זוברכה
 מרש"י ודייקו עכ"ל. בספינה", ליושבאו

 בגלל היא והסיכה ידליק לא בספינהשהיושב
 בית לו שאין שמי דייקו ומכאן בית לושאין
 ברצוני אמנם חנוכה. נר להדליק לוא"א

 אכל מצאנו לא יעקכ ר' כשם כי שאםלהעיר
 והם מצאנו כן יהודה ב"ר יצחק רבינודברי
 רמ"ה עמוד עהרנריי(ך )מהדורת הפרדסבספר

 הלקט וכשבלי נ"ה סימן הגאוניםובמעשה
 מהלך או כדרך שהיה "מי שכתבו קפ"וסימן

 וכו' להדליק" מה נר לו היה ולאבספינה
 הוא הדליק לא שהוא שהסיבה ורואיםעיי"ש.
 היה שלא משום אלא בית חסרון בגלללא
 היה נר לו היה שאם משמע ואדרבה נר,לו

מדליק.
 כלל, הזה מרש"י דיוק אין לענ"דולכן
 להדליק שיכול משמע עצמו יצחק ר'ומדברי

 לא )אס כית לו כשאין גם נר לו ישאם
 נצטרך וגס כית דין לו יש שספינהשגימא
 על חוזר לא נר" לו היה "ולא שהלשוןלומר
 במי מדבר כדדך שההולך או בדדך שהיהמי

 זה וכל נר, לו אין ורק בלילה כית לושיש
דוחק(.

 קחת ומ, ניח מיי בירנבוים, הלוי דוביששכר
ספר

 משום כשאטל משמ"א עי והמה %'טמטום
פקרנ'

 מליובאוויטש אדמו"ר כ"ק כשיחותראה
 תשל"ו אייר מבה"ח אחרי פרשת שכתזי"ע
 והמח הלב טמטום בענין ג"כ שדן ה'אות
 פיקוח משם כשאוכל אסורות מאכלותע"י

 כאגרת התניא כעל הרב מדברי ומדייקנפש,
 איסור כדבר "משא"כ שכותב: כו סי'הקודש
 גם בחול, ולא כשבת לא לעלות יכולשאינו

 שאכל לא אם ההוא, בכח ולומדכשמתפלל
 היתר ונעשה רז"ל שהתירו נפשלפיקוח
 כרוב )שנדפס הגירסא דלפי ומדייק]גמור[".
 מטמטם אינו שגם היינו גמור" "היתרדפוסים(

 מעיקרא. היתר דבר כמו והוי והמח הלבאת
 גי' ולא היתר" "ונעשה הגירסא לפיאבל

 הלב את שמטמטם להיות יכול שפיר"גמור"
 רק מעיקרא היתר כדבר נהפך דאינווהמח,
 להחילוק ודומה אכילה. היתר לושיש

 בציבור הותרה טומאה פסח כקרכןשאמרינן
 שהאריך. מה עיי"ש דחויה, רקאו

 מסטן ווידעראוויטש,ישעי

 פירות אנקני קיצתבענץ
 גיסי ובראשם ישראל אור המערכתלכ'
 שליט"א אבערלענדער חיים מוהר"רהרה"ג
 ואחיו ווילעדניק ישראל שארית דקהלרב

 כהלכתו. פדיון-הבן כעמ"ס נ"י גדלי'מוהר"ר
 ה' שנה - תש"ס )טבת האחרן.ןכהקובץ

 מאיר הרב תשובת שם איתא )ח"י(( ב'גליון
 המדרש דבית רב שליט"אבראנסדארפער

 בית וחבר כירושלים יצחק אברהםתולדות
 אילני קציצת בענין החרדית העדה שלדין

 להקל המסקנא התשובה כסוף ושםפירות
 דקרתא מהבד"צ זה על רשותולבקש

 - כ"ד חוכרת תורה כקול הנהדשופריא.
 מאת הנ"ל כענין תשובה נדפס תשמ"טתשרי
 העדה של רבה זצ"ל ווייס הרכ הגדולהגאון

 באופן לנכרי מכירה ע"י להתיר דישהחרדית
 יוכל ואח"כ בשטר כסף כקנין היינוהמועיל
 תשובה בדרכי כ"ז כמבואר נכרי ע"ילקצצם
 מקבל ומהטוב ריה"ח צוואת על חסדובמקור

 שליטא. הבד"צ הסכמתגם
 לנוון דייטש, הלוי דודהק'

 על וגירך %ה ובענק שוכה, בבת בתפילתהפסק

המי"
 דרת

 הרב הביא ע"ב עמ' יח בגליוןא(
 בהל' הרב בשו"ע מ"ש שליט"אמוטצען
 אחר ולובש שחוזר דלאדף כ"ד סעי'ציצית
 בהל' וכ"כ ולברך לחזור צריך שעותכמה



קנאתגובות

 שעות ג' או דב' כ"ט סעי' כ"ה סי'תפילין
 תרל"ט סי' סוכה בהל' אבל מרובה, זמןהוי
 וצ"ע שתים או שעה לאחר כתב י"גסעי'
עכ"ד.

 השלחן, בקצות זו כקושיא קדמוכבר
 מליובאוויטש )להאדמו"ר קודש אגרותובס'
 בטו"ט. ביארו ואילך ר"י עמ' ג' חלקזי"ע(

 ענינו, לפי הוא דבר בכל ההפסקששיעור
 שיחשב הזמן ששיעור וק"ש כתפלהוכמו

 כולה, את לגמור כדי שהה אם הואלהפסק
 אלא ותפלה, בק"ש פרטי דין זה שאיןוהיינו
 הוא דכר ככל ההפסק ששיעור כללי דיןהוא

 שעסוקים ענין אותו שנמשך הזמןכשיעור
 תפילין הנ"ל. כל בין החילוק יובן ועפי"זבו,
 הרב בשו"ע )וכמ"ש התפלה כזמן זמנן-

 וסימן ל"ז, וסעי' א' סעי' כ"ה סי' כ"ז,סוס"י
 לבישת )עם התפלה זמן ומשך ב'(, סעי'ל"ז

 הוא וכו'( טובו מה אמירת התפילין,וחליצת
 בספר )ראה הרגיל ע"ד וחצי משעהיותר
 דאפקי וכיון א'( סי' הקדש אגרתהתניא
 כתב ולכן שעות, שתי על אוקמי אחתמשעה
 ב' הוא בתפילין ההפסק שזמן הרבכשו"ע
 לפי זהו שעות" ג' "או שהוסיף ומהשעות,
 דסגולה בתפלתם שמאריכים כאלושיש

 א( נ"ה, )ברכות רז"ל אמרו ימיםלאריכות
 אוקמי משתים דאפקא וכיון בתפלתו,להאריך
 דחסידים ב( )לב, מברכות ולהעיראשלש,

 בתפלתם. שעות ג' שוהים היוהראשונים
 זמנו אין עסקינן( דבי' )דט"ג -ציצית

 לובשו כי מתפילין, יותר נמשך אבלקבוע,
 הזהירות בו ואין נקי גוף א"צ התפילין,קודם
 ששיעור הרב מ"ש ועפי"ז הדעת,דהיסח
 ג' או מב' יותר הוא שעות, כמה הואההפסק
 הנ"ל.שעות

 )עי' אכילה הוא קביעתה עיקר -סוכה
 זמן משך והנה כ(, ס"ק תרל"ט סי'ט"ז

 אחת. שעה שהוא י"ל הרגיל, ע"דסעודה
 דהסעודה א( גה, )כרכות ממרז"ל לדבר]וסמך
 נה, )פסחים ואיתא הקרבן, הקרבת ע"דהוא
 והנה אחת[. שעה נמשך התמיד דהקרבתא(

 אבל רגילה, סעודה משך הוא זהשיעור
 שיאריך אמרז"ל חייו שיאריכוהרוצה

 אשחים אוקמי א' משעה דאפקי וכיוןבשלחנו,
 ששיעור הרב כתב ולכן שמאריכים,לאלו

 ]וי"ל ושתים" "שעה סוכה לעניןההפסק
 ד"ה א( )ל', ביומא רש"י דברי יסודשזהו
 הסיח ב' או א' שעה שהפליג דכיוןנוטל
 מסעודתו[.דעתו

 הריח בברכת ההפסק שיעור לענין י"לוכן
 ביום פ"א הט"ז לפ"ד הפוסקים, בזהשנחלקו
 ולכן ממש, בו אין ריח לאלתר, המנ"אולפ"ר
 לחוץ, ויצא ממנו האדם שנפרד דכיוןי"ל
 או ככניסתו, ומברך וחוזר הענין כלנפסק
 קבוע, זמן "חיוב" לריח ראין דכיוןלהיפך,
 כאן עד כזה. מפסיק הזמן אין בכללהרי

 מליובאוויטש האדמו"ר דברי עפ"ימעובד
 עוד עיי"ש הנ"ל, קודש אגרות בס'זצ"ל

בארוכה.

 חיים דברי משו"ת הביא מוטצען הרבכ(
 והניח זוגות ב' להניח רגיל שאינודמי

 שצריך רש"י של שהוא שסכור דר"חתפילין
 או"ח יוסף יד בשו"ת ראה אבל ולברך,לחזור
 שטראזבערג יהודה יוסף הרב )מאת ט'סי'
 וגם הד"ת של דורו כן - מקאסובז"ל

 אחר תיכף נזכר שאם שכתב עמו(התכתב
 בדיבור הפסיק ולא דר"ת תפיליןשהניח
 רש"י. של על ולברך לחזורשא"ע
 הי' רש"י של תפילין גם אם מבעיאלא
 דפשיטא ר"ת של על ובירך וטעהלפניו
 הי' דדעתו דכיון רש"י של על לברךדא"צ
 ממש דמי לפניו המונחים רש"י של עללברך
 הי' דאם בפה"ג ובירך שכר של כוסלנטל
 לברך דא"צ לשתותו ודעתו לפניו ייןכאן
 היין. עלעוד

 של תפילין לפניו הי' לא אםואפילו
 בין וטעה תבירו של תפילין שאל כגוןרש"י
 לברך א"צ מ"מ דר"ת לתפילין דרש"יתפילין
 בס"ת פסול לנמצא ודמי רש"י, של עלאח"כ
 דא"צ אחרת ס"ת ליקח וצריכין קריאהבשעת
 מצוה דכס"ת דכיון האחרת הס"ת עללברך
 ימצא שאם כרכה  בקועת מתכוון בודאילקרות
 דהיא בתפילין וה"נ בשני' שיקרא בס"תפסול
 אם דדעתי' אמרינן ממנה לפטור וא"אמצוה
 נמצאו אם לי ומה אחרים, דיניח פסולימצאו
 כיון ר"ת של הם נמצאים אם לי ומהפסול
 לברך דא"צ פשיטא כרש"י עיקר תופסיםדאגן
עכ"ד.



 ישראלאורקנב

 כזה"ל: כתב הד"ת שהביאולאחר
 טעות הא הכא, שייך נמלך מהו צ"עולדעתי
 על הי' ודעתו ר"ת של שהן שסבור כאןהוה
 גם )וראה ר"ת. של שהן ונמצא רש"ישל

 כ"ה(. סי' א' חלק אלעזר מנחתבשו"ת

 תפילין הל' על יקר שבח בס'וראה
 שהביא הורוויץ( הלוי שמואל)להרכ

 דקהילת אב"ד שליט"א מארלאוומהגרי"ק
 לברך להצריכו כדיבור שהפסק הייטסקראון
 מענין שאינו דיבור היינו רש"י, של עלעו"פ

 ששאל כגון הנחתן, מענין דיבור אבלהנחתן,
 ולכרך לחזור אס לעשות עליו מהממישהו

 בשו"ע וכמ"ש הפסק זה אין רש"י, שלעל
 שם והביא ופשוט. י"ס, סעי' כ"ט סי'הרב
 גראנער הרי"ל הרה"ח מהמשב"ק ששמעעוד

 זי"ע מליובאוויטש אדמו"ר שכ"קשליט"א
 הנ"ל. אלעזר מנחת כתשובת לוהורה

 ש:סויאל שוחאט, גדלי'מנחם

 שתיתהערות
 על העולה הנכבד הקובץ מערכתכבוד
 הי"ו. ישראל" אור "מכון מלכיסשלחן

 - כמינו המיוחד בגליוניכם קבועכקורא
 האחרון בקובץ ראיתי לזמן, מזמןהמופיע
 במכתבו ר"ח( )עמוד התגובות כמדור)י"ח(
 לבאר שעמד הי"ו פרידמאן יונה הרבשל

 עפי"מ שהוא הבן בפדיון שום חלוקתבטעם
 דהקב"ה י"ח( פ"ר וישב )רבה כמדרשדאיתא
 מעשה ע"י יהא יוסף למכירת דתיקוןאמר
 מכח נסוכה יוסף מכירת והרי הכן,פדיון
 מכניס שום אמרו )פב.( ב"ק ובמס'קנאה,
 שום חולקין ולכן קנאה ומוציאאהבה

 קנאה ומוציא אהבה מכניס שהואבפדה"ב
 קנאה מכח שבא יוסף ממכירתההיפך

עכדפח"ח.

 כבר שכעי"ז להוסיף אמרתי זאתבראותי
 ור"מ הגאב"ד אאמד"ר הגאון כבודדרש
 בפדיון מדרשותיו כא' שליט"א יואלדקרית
 מכניס דשוא )שם( כב"ק דאיתא שכיוןהבן,
 אף הרי ברגיל והנה קנאה, ומוציאאהבה
 בימי שמחות לקיים זוכה כאו"אשכמעט
 מצוה בר שמחת ואח"כ ברית שמחתחייו,
 היא הבן פדיון שמחת מ"מ נישואין,ואח"כ
 זוכה כ"א שלאו הכלל מן היוצאשמחה

 מחמת אם כהן שהוא מחמת אסלקיימה,
 או לוי, בת או כהן בת שאשתו או לוי,שהוא
 כבר ואם וכד', הבכור אינו לו הנולדשבנו
 נעלה שמחה שהוא הרי לקיימה האדםזוכה
 לא שהנאספים חשש יש וא"כ למאוד,ונאה
 שום מחלקים לכן ח"ו, טוב עין להטיליבואו

 ולהוציא בלבם אהבה להכניסלהנאספים
 גם בשמו )ונתפרסם עכדפח"ח מהם,הקנאה
 תשג"ה סיון וויז'ניץ( )סערט אור תורהבקובץ
 38(.עמוד

 דפדה"ב הקשר מענין הנ"ל שכ'ובמה
 כבדד שאמר מה עוד אציין יוסף,למכירת
 לכאר תשנ"ט אלול בחודש שליט"אאאמו"ר
 דכיון בפשטות, יוסף למכירת התיקוןהסבר
 את למכור זו מדה לידי הגיעו יוסףדאחי
 חטא לתקן נצטוינו לכך וכשרם, עצמםאחיהם

 הישראל לרשות הכהן מרשות הבן בפדיוןזו
 האב של הרחמנות מידת על מורהשהוא
 בחזרה שפודהו ובשרו עצמו בנוכלפי

לרשותו.
 לצרף אמרתי זה מכתבי עם כברבעמדי

 שאינם מחודשים בדברים הערות כמהעוד
 לתועלת. יהיו ואולי כ"כידועים

 שלדעתו חת"ס בשו"ת מצאתיחידוש
 "מדאורייתא", אסור ופורים בחנוכהההספד
 בתשו' ומ"ש( ד"ה ר"ח )סי' בחאו"חעיין

 וחנוכה דפורים ומ"ש וז"ל: חיותלהמהרי"ץ
 לחיים ממות לנס זכר לעשות מג"ח ימיוכל
 דמגילה פ"ק כדאה מק"ו ממש דאורייתאהוא
 אכל לנס זכר שום לעשות היינו מ"מוכו',
 כגון מדרבנן הוא ההוא הזכרון וכמותאיכות
 כחנוכה נרות והדלקת ומשל"מ מגילהקריאת
 ולכל קצת זכר שום לעשות אבל דרבנן,הכל

 הוא ותענית בהספד "לאסרוהפחות
 זאת כתכתי עכ"ד, הנ"ל מק"ודאורייתא"

 המקילין לאחרונה שנשתרבב מהאודות
 רק שהוא באומרם וכד' כחנוכהבהספדים
 אומדים אלא מספידים אינם והםמדרבנן
 שהוא להם הרי וכד', התעוררותדברי

 גם מדרככן הוא אם שגם גם ומהמדאורייתא,
 דבריהם על לעבור שלא מספיק איסורהוה
 בחכם המדובר מאם חוץ - תסור מלאשהוא
 תר"ע )סי' להדיא המחבר כ' הרי רע"זבפגיו
 עיי"ש, בפניו לחכם אלא מספידין איןמ"ג(



קנגתגובות

 אמורה כבר שליט"א אאמו"ר הגאוןומלת
 לכבוד הוא ההספד ענין שאם כיו"ב ועלע"ז
 ס"א( שר"מ )סי' ביו"ד המחבר כדבריהמת
 כראוי המת על להספיד גדולה מצוהוז"ל:
 אלא מדאי יותר בשבחו להפליג ואסורוכו'

 רק בהם ומוסיפין שבו טובות מדותמזכירין
 אם וא"כ עכ"ד, וכו' יפליג שלאקצת

 הוא זו וכי המת, כבוד למען הואההספד
 הלכה על למענו שעוברים המת""כבוד

 לו לגרום יוכלו ח"ו כזה אדרבה האמפורשת
ההיפך.

 דברי את להביא נכון זו בענין דבריומדי
 בשנת שנדפסו זצ"ל מסאטמאר הגה"קרבינו
 שווארטץ להגר"י קודש הדרת בספרתרח"צ
 דברים והנה( ד"ה א' ע' המכתבים )חלקזצ"ל

 שר"מ סי' בשו"ע ומבואר וז"ל:כדרבונות
 למת שהי' טובות במדות אלא להספידשאין
 או כלל בו היה שלא מי על המזכירוכל

 בו שהיה מה על מדאי יותר להפליגשמוסיף
 בשם בב"י ועיי"ש ולמת" לעצמו רעה"גורם
 וא"כ וכו' ע"ז המתים מן שנפרעיןהרא"ש
 המת של במדותיו יתירה הבחנה לזהצריך
 זה "ואין ולמת, לעצמו ח"ו רעה לגרוםשלא
 מהות להבין ותבונה דעת בו שיש בח"חאלא

 דבריו לכלכל ויודע אדם" בני שלמדותיהם
 אף "ועכשיו להם, זה למסור וא"אכמשפט

 מאותן סובא שכיחי המספידים הרבניםכין
 דברים בהפלגת הרבה המת אתשמצערין

 מדיבורם", יפה שתיקתם נראו, ולא היושלא
 באים והם מצטערים אנו הראשוניםועל

 ומכופל כפול חשש עוד שיש באופןלהוסיף
 ולא הדבר ישתקע טפי חמור דעכיראהרהורא
 עוד להוסיף צורך ואין החריפים, עכ"דיאמר
 השכל המוסר ללמוד יוכל וכאו"אבזה,
 וד"ל. הללו דיבורים בתוךהמונח

 רש"י בדברי זאת לרמז יש הנ"לולפ"ד
 והצנע בגמ' דקאמר מה על )מט:( סוכהבמס'
 כלה, והכנסת המת הוצאת זו אלקיך עםלכת
 )עיי"ש לספוד הצנע צריך שם אף בא"דופ"

 על ויתכן עכ"ד, נאה" "כמדהבההגהות(
 הנ"ל.המכוון

 דר"ח תפילין המניחין אלו דבר עלב(
 בגליוניכם נדפס שכבר הש"ץ חזרתבאמצע
 ענין אודות התגובות( במדור י"ב י',)קובץ

 מהמצדדים וכן זו מנהג נגד מהמצדדיםזו
 והצדיקים רבנים גם נהגו שכן זו מנהגאודות
 ח"ו שא"א הגם לענ"ד הנה הקודם,מהדור
 היות הש"ץ חזרת באמצע המניחין לאלולבוז
 מקוס מכל שלפנינו, מגדולים היתר לזהשיש

 לדברים יחושו לא אמאי כפישאלתי
 מרן הגדול רכינו מאת זה, נגדהמפורשים

 משב"ז ל"ד )סי' בחאו"ח זצ"ל מגדיםהפרי
 מקרוב וחדשים וז"ל: מ"ש( ד"הסק"ב
 דר"ח תפילין ומניחין דרש"י תפיליןהולצין
 שעושין מלבד וכאמת י"ח של קדושהלאחר
 צריך גם )סי"ג(, כ"ה בסי' המבואר כדיןשלא
 בדבר לעסוק לא לש"ץ י"ח כתפילתלכוין
 ולא אותם כלל לשאול רציתי "ולאאחר,
 ופקי שיודע ומי עכ"ד, בתירוצם" אנירוצה
 באגרותיו הפמ"ג של לשונותיובסגנון

 או"ח שבכל בחידושיו וכן חאו"חשכהקדמת
 מלאים הם שלשונותיו יודע הריויו"ד,

 ההמוני ולאיש - )דוגמת וענוהבפשטות
 אוכל לא ממנו נעלמו ההכמה שדרכיכמוני
 ד"ה סק"ה שפ"ד צ"ט סי' )יו"דלהבין
 רנ"ג באו"ח כאלו לשונות עוד וכןולאיש(
 רע"ו סק"מ, סוף שם ודע, ד"ה סקכ"אא"א

 סוד"ה במשב"ז ש"ח אמר, ד"ה סק"דמשב"ז
 כאן ואילו וכד'( סק"ח א"א ד"שהב"י,
 כלל רוצה שאינו כ"כ חריף בלשוןהתבטא
 נוגע היכן עד ויראה כגו דברים הריכתירוצם
 זו. עניןחומר

 לחזרת העונים כוונת ענין דחומרובפרט
 קכ"ד בסי' כמבואר מאוד, הוא חמורהש"ץ
 ויש שכ' )ס"ו( הרב ושו"ע )סק"ה(במנ"א
 הש"ץ הזרת בעת שלומדים כאנשיםלגעור
 לסוף מכוונים אם ואפילו תחנונים אומריםאו

 אמן תהיה שלא כראוי אמן לענותהברכה
 וכו', עושים הם יפה לא שיתבאר, כמויתומה
 שצריך שסיים )סק"ח( בפמ"ג יעוי"שוכן

 כשום יעסוק "ולא מש"ץ התפילה כללשמוע
 הודש ראש הל' בפמ"ג יעויין וכןדבר",
 מניח אני אין ובחוה"מ שכ' סק"ו( א"א)תכ"ג
 הש"ץ חזרת אחר בר"ח משא"כ דר"תתפילין
 לא דר"ת תפילין מניח אני י"ח תפילתוסיים

 עכ"ד. מוסףכשחוזר
 יעויין הש"ץ הזרת תפילת מעלתוכגודל

 זצ"ל מוואלאזי'ן הגר"ח לתלמיד ראשככתר
 ולא שהתפלל אדם רואה אם וז"ל: מ"ה()אות



 ישראלאורקנד

 וכו' ה' אל קוה שנאמר ויתפל יחזורנענה
 בלחש תפילות, ב' סוד היינו לב:()ברכות
 ביותר" התפילה מתקבל "ששם הש"ץוכחזרת
 הרי מ"מ הש"ץ על קאי דאולי והגםעכ"ד,
 מן כעונה ושומע לו שומעים דהציבורכיון
 תפילתם שמתקבל זה ככלל הס גםהסתם
 הש"ץ דברי ומאמתים אמן שעוניםע"י

 לא איככה אלה כל לאחר וא"ככידוע,
 המדן ברוב ומנוסה שכדוק אחרי לכ"זיחושו
 הש"ץ חזרת באמצע תפילין המניחיםהעם
 ומילה חיכה לכל לכוון שינכלו יתכןשלא
 אמן עניית גם מפסידים ולפעמים מפיוהיוצא
 זה שדבר ההנחה, באמצע אוחזים שהםע"י
 וצ"ע. למאוד הואחמור

 בליקוטי שכ' מה ידעתי גםוידעתי
 דברים והנה( ד"ה תפילין מצות )סדרמהרי"ח
 שיש לעיל כ' ככר והנה וז"ל: כזהמפורשים
 לאחר הש"ץ בהחזרת דר"ח תפיליןמניחין
 הפרמ"ג כשם תפילה בעיון ועייןקדושה
 תורה גדולי ראיתי אך ע"ז מאודדהתרעם
 קול מה וכלא"ה וכו' כן נהגו מעשהאנשי
 אמר רבה גברא הנה עכ"ד, וכו' גדולרעש

 הוא פלא מ"מ אח"ז להרהר ואסורמילתא
 כזה ההיתר את היטב שם מסביר שהואשהגם
 דבר בשום לעסוק שאסור הפמ"ג לטענתמ"מ

 וכד' מאמן מתבטלים שעי"ז הש"ץבחזרת
 במקומה ח ותרעומת כלוס תי' לא לזההרי

 שכבוד כפי הוא דמילתא מסקנא ולכןעומדת.
 שאה"נ שהגם לי אמר שליט"א אאמו"רהגאון
 יש ובאמת כן שנהגו גדולים מעשה ישכנ"ל
 וא"א יום בכל מאוד שממהרים אנשיםהרכה
 אחרי רק דרש"י תפילין לחלוץ מהםלדרוש
 כן כאמת אשר האנשים אלו מ"מ הש"ץחזרת
 משום רק כן ועושים אח"ז להניחיכולים

 אזי כן אחרים מאנשים בראותםשהתרגלו
 יניחו שלא אח"ז להדר להם עדיףבודאי
 הש"ץ. כחזרת דר"תתפילין
 הנחת לגבי הפמ"ג מדברי בו דכדיומדי
 מ"ש עוד אגב כבדרך אציין ר"תתפילין
 נאה מליצה דבר דר"ת תפילין בעניןהפמ"ג

 ואני וז"ל: העמקים( שושנת לספרו)כהקדמתו
 למר, ומתוק למתוק מר שמים הוי עליךקורא
 אצלם מתוק עבירה ניחא למתוק מרדקשה
 משא"כ באחריתה ונהמת אע"פ שעהלסי
 למקום כאתי פ"א וי"ל למה, למר מצוהמתוק

 על ושחקו דר"ת תפילין מניחין היו ולאא'
 כמ"ש וגאוה יוהרא חמור איסור כי שמניחןמי

 הכנסת בבית וראיתי ל"ד סי' או"חבשו"ע
 נוגע אתה אם וכ"א זל"ז ומקנטריםמריבים
 עכ"ד. עינו כבבת כנוגע כבודו קצהובאפס

 הנה דר"ת, תפילין הנחת בענין עודג(
 דר"ת תפילין הנחת לפני אמאי תמהתימעודי
 לאחר יחוד, לשם שום לומר נתקןלא

 שגם מאוד מעלתו גדלה דר"תשתפילין
 גודל מפני אלא אינו מלהניחההנמנעים
 מוסר על שאג ארי' בספר )עייןקדושתה
 אות שליט"א מז'מיגראד האדמו"רלכ"ק

 זה(, כענין גדולים דברים מ"ש וכו'תתתקא
 בברכת נכללת שברכתה דכשם שיתכןוהגם
 כן, גימא יחוד בלשם גם כך דרש"יתפילין
 בלשם וא"כ מספק עושים אין הרי ברכהמ"מ
 לא אמאי א"כ כן לומר שייך דאיןיחוד

 וכ"ה לש"י, באמירת זו למצוהיתכוננו
 נוחלין יש בספר מצאתי זמן הרכהשלאחר
 ש"ט עמוד קצנלכויגן( פנחס רבי)להגאון

 הגאב"ד מאאמ"ו ושאלתי וז"ל: רכ"ג()סי'
 של תפלין הנחת לפני לומר שיש מהזצ"ל
 דקוב"ה יתודא לשם כזה"ל: לי וכתבר"ת
 השמאלית ידי על ר"ת של תפילין מניחהנני
 פרשיות ארבע ג"כ ראשי ועל לבי כנגדשהוא
 ורוחי גופי לשעבד כדי מוחי כנגדשהוא
 יתברך שמו לעבודת ומוחי ולביונשמתי
 הסיבות כל וסיכת העילות כל עילתליחדא
 בשם שלים ביחודא ונעלם טמיר ההואע"י
 עכ"ד. ישראלכל

 תרגום וא' מקרא שנים העברת אודותד(
 שקוראים אנשים הרבה מנהג על לעורריש

 אח"כ ושוב א' בבת במקרא הפרשה כלקודם
 מדברי טהור מקומם דמקור הגם התרגום,כל

 מכ"מ השל"ה בשם )סק"א( רפ"ה בסי'המג"א
 המנהגים דהביא )מ"ג( הרב כשו"עעיי"ש
 ככל לקרות יכול הדין דמין דאה"נ וכ'האלו
 התרגום )לקדות זה מנהג מ"מ שירצהענין
 היו כן כי יותר נכון פסוק( כל אחרימיד
 כציבור כקרה"ת מתרגמין שהיו בזמןעושין
 והגדיל )סק"א(, שם בשע"ת וכ"כוכו',

 יותר עוד כלשון לכתוב עשות זצ"להיעב"ץ
 ער"ש דיני )בסידורוי זו מנהג לצדנוטה

 טבילה לאחר חצות אחר וז"ל:סקכ"ג(
 וא' מקרא שנים קורים בה( הנוהגין)לאותן



קנהתגובות

 בטלית להתעטף ז"ל אמ"ה ונהגתרגום,
 שנים כשר ס"ת מתוך ולקרות תפיליןולהניח
 כאותן "ולא פסוק כל תרגום וא'מקרא
 א' כבת מקרא שלימה פרשה לקרותהנוהגין

 ההפטרה לקרות הקפידו לא גם תרגום"וכן
 משה הרב מידידי ושמעתי עכ"ד,וכו',

 אדמו"ר כ"ק מפה ששמע הי"ו צוויבלשמעון
 לומר המנהג הוא שכך שליט"אמז'מיגראד

 בפסוקי.פסוק
 העושה וז"ל: )סקי"ח( יעוי"ש עודו(
 הוא כך )קטנה, המנחה מן בער"שמלאכה
 והוא בדכה סי' רואה אינו ולמעלהעיקר(
 שבת לצורך אבל קבע, ודרך להשתכרשעושה
 דרך ספרים לכותב "וה"ה היום כלעושה

 עכ"ל.לימודו"
 כ"ץ שלמהאברהם

 קוק בם נו0לנ כזח של'ט.א, 'וחל וקחת :ו" השנץנשפץ

 הערץ ע"י בקו מזדיםחמירת
 ישראל" "אור מערכת חברי הרה"גמע"כ

 יע"א מאנסי כעירני"ו
 "אור בקובץ כעת עיני לנגדהאיר
 מאת מכתב תגובות מדור י"ג חלקישראל"
 שהש"ץ ע"ד שי' גאלדקלאנג דוד ישעי'הרב

 ממשיך ואח"כ כקול מודים לומרמתחיל
 עיף'ש. נכון אינו שהוא וכו' בלחשלומר
 אות קכ"ד בסי' המשנ"ב לו שקדם כתבווכבר
 עיי"ש.מ"א

 מו"ר מאת ששמעתי מה לצייןהננו
 מג"ש שי' רייצער יואל שלו' ר'הנה"ח

 אהרן היכל כעלזא דחסידיכביהמ"ד
 אדמו"ר כ"ק מאת שמע אשראנטווערפען

 מקפיד היה שהוא מפשעווארסק זי"עמהר"י
 כמ"ש ש"ץ כשהיה רם בקול המודים כללומר

 כ"ק )ה"ה לייביש ר' כשבנו אבלהמשנ"ב,
 בעת לו כתב שליט"א( מפשעווארסקאדמו"ר
 מבעלזא מהר"א מרן אדמו"ר כ"ק בצלששהה
 בקול המודים כל אומר אינו זי"ע שמרןזי"ע
 דברי על להקפיד הפסיק אז ש"ץ כשהוארם

 הנ"ל.המשנ"ב

 הרב של במכתבו קמב, עמ' לעיל ראה הקרנת: הערת1.
 בזה. מונדשייןיהושע

 תשו' לאחרונה שקבלתי מה אוסיףועוד
 ישעי' חיים רבי וכו' הגדול הגאון מו"רמאת
 וז"ל: יע"א יאקע דק"ק גאב"ד שליט"אקעניג
 והאידנא - מא או' קכ"ד סי' במשנ"בק"ל

 לא כלחש המודים לומר חזנים איזהושנוהגים
 שלא ע"ז והערת עיי"ש. בתפלתו לצאתיוכל
 שסמכו נראה - אונגארן במדינת כןנהגו

 אותן, מוציא הש"ץ ואין בקיאין הכלשהיום
 נתקנה הש"ץ תורת כי המשנ"ב עם הדיןמ"מ
 למה יכוין להתפלל יודע שאינו מי יששאם
 - עיי"ש א בסע' השו"ע כלשון אומרשהוא
 כדי רם כקול קצת לומר הש"ץ על מוטללכן

 בקי אינו שהוא מי יש דאולי לשמועשיוכלו
 עכ"ל. ודו"ק לשמוע עליהם אין בבקיאיןאבל

 ,ן,1 קראוס, משהאברהם

 ס"ט של פיענוחונשע
 צה עמ' י"ר בגליון שכתכתי למהכהמשך

 כהאי שוב עיינתי - ס"ט של פיענוחובענין
 כימי זה בר"ת נשתמשו שכבר וראיתיענינא

 כתשו' עי' אחרים, על כן וכתבוהרמב"ם
 "הזקן שם שכתב בהשאלה רל"ג סי'הרמב"ם

 מצינו וכן ס"ט", החזן התלמיד סעידאבו
 ט-ב כ"א בכלל לדוגמא ראה הרא"ש,בתשו'
 וראה יצחק" בר ס"ט יעקב רבי "החכםשכתב
 אפריקה וצפון ספרד חכמי של השו"תבמפתח
 במדור העברי( המשפט לחקר המכון)הוצאת
 שם שמביא בשו"ת המוזכרים האנשיםשמות
 הראשונים שכתבו התוארים עם האנשים,שמות
 לברך שכוונתם וכהכרח כהנה, רבותשיש
 טוב. סופו שיהי'שיה"ר

 רייך אשרברוך

 ש111תתער1ת
 מספה"ק חמיה הבאתם ר עמ' ח' בגליוןא[
 כמי קלוטה שס"ל דלרע"ק ישראלשארית
 מלשאצל"ג הו"ל הא א ד, שבת דמיאשהונחה
 ראש בשמים בשו"ת ממש"כ להעיר יש -עכ"ק
 דמיא שהונחה כמי קלוטה דס"ל רמ"ד צ'סימן
 וכו' קלוטה דס"ל ורע"ק חייב מלשאצל"גס"ל
 פורת כן ובשו"ת ודו"ק. חייב מלשאצל"גס"ל

 כ' ה' אות ז' סי' זצ"ל ענגיל יוסף ר'להגאון
 אינו אומר עקיבא ר' א ה, פסחים דש"סבהא
 תשביתו הראשון ביום אך אומר הוא הריצריך



 ישראלאורקנו

 כסם יעשה לא מלאכה כל וכתיב מבתיכםשאור
 וקשה מלאכה, אב שהוא להבערהומצינו
 הוא מצוה דצורך ב קה, שבת הרשב"אלשיטת

 סק"ב ל"ד סי' חו"מ כתומים )הו"רמלשאצל"ג
 מעיו"ט דתשביתו עקיבא לר' מנ"ל א"כעיי"ש(
 רק דהוי משאצל"ג משום ומותר ביו"טדלמא
 חייב משאצל"ג ס"ל דרע"ק ותי' דרבנן.איסור
 ארבע דרע"ק ש"מ למימר לרבא הו"ל דא"כואי

 אחר ממקום מוכח זה הא חייב,דמשאצל"ג
 ב צו, כשבת רע"ק מדאמר כל ס"לדרע"ק
 מוציא דהוא השיב וריכ"ב צלפחד זהמקושש
 כדברי ס"ל דרע"ק וצ"ל צדיק, אותו עללעז

 מדוע וקשה נתכוין, לש"ש דמקוששהמדרש
 כמ"ש משאצל"ג הוי הא מיתה נתחייבכאמת

 ס"ל דרע"ק וצ"ל קיט. ב"כהמהרש"א
 לא ע"כ כן מוכח דכבר וכיון חייבמשאצל"ג

 עכדפח"ח. ארבע ש"מקאמר
 ס"ל דרע"ק בהא עוד שכתבו מהועי

 או"ח אברהם מחזה בשו"ת חייבמשאצל"ג
 חלק הלוי בית בשו"ת ולפי"ז, ד"ה קכ"גסי'
 להגר"א אברהם זרע בס' י"ג, סימןא'

 דעת אמרי בס' ובהג"ה, ס"ט סי' ז"ללופטובר
 וס' שלח, פר' ז"ל מלובלין שפיראלהגר"מ
 בזה שהאריך ומה מ"ב. אופן נדבהעולת

 בשו"ת זצ"ל הגאון מו"ר כבוד נפלאבאריכות
 סי' ג' ובחלק ט' אות כ"ח סי' ח"א ציוןאבני
 יעיי"ש. ד' אותכ"ט

 יש אם בענין קצד עמ' ט' בגליוןב[
 - חיים בפעלי ועונש ושכר מיוחדתהשגחה

 בבית ז"ל ענגיל להגר"י באריכות בכ"זעי'
 כגליוני שכתב ומה נ"ה כלל ח"אהאוצר
 סי' שלמה דברי ובס' א. כה, ברכותהש"ס
 קא יצרא דשור יט: ב"ק מש"ס העירי"ג
 ובתענית לבע"ח. יצה"ר דיש משמע לי'תקיף
 מפני ס"ת בו לכתוב קנה זכה מה מפניכ:

 שכר. איכא לדומם דגם הרי לכל,שנכפף
 שמעתי. ד"ה שמות פ' עה"ח ש"ךועי'

 כונה בענין האריך קיז עמ' טז בגליוןג[
 הגאון בקושית ופלפל התורהבלימוד

 לר"ש השדה שיח בספרו ז"למקוז'יגלוכ
 קר"ש עם התורה לימוד דיוצאים צט.במנחות
 והאריך חבילות חבילות מצר עושין איןהלא
 שעלה מה לכתוב ואמרתי בטוטו"ד.בזה

 זי"ע ק"ז לפימש"כ כפשטות ליישבכדעתי
 ובשו"ת נ"נ סוס"י או"ח שערים ביתבשו"ת

 עושין דאין דכללא ל"ח סי' ח"א אברהםמחזה
 שתי שעושה כאדם דוקא היינו ח"חמצו'

 כאחת סוטות ב' שמשקה דהיינו כאחתפעולות
 בעושה אבל כאחד מצורעים שני מטהראו

 כאן אין מצות ב' מקיים ידה ועל אחתפעולה
 שקם למי ודמי חבילות חבילות משוםאיסור
 חכם ולפני זקן לפני הידור בה שיש אחתקימה
 וכ"כ חבילות. משוס שליכא שפשוטאחד

 בשו"ת זי"ע וק"ז מ"ב סי' דוד אמריבשו"ת
 סי' או"ח מהרש"ג ועי' מ"ה. ס"ו או"חריב"א
 יוצאים דבק"ש דכיון שפיר מיושב ולפי"זק"ב,
 ועל אחת פעולה כענשה הו"ל התורהלימוד
 עשיות משום וליבא מצות שני מקייםידה

 וז"פ. ודו"קחבילות
 החת"ס אמרי בלקט קסג עמ' יז בגליוןד[
 על לקבל לתלמידו צוה שהחת"ס הובאזי"ע
 שיהיו אחד חומרא חתונתם מיוםעצמם
 דרכי בקונטרס הנה - ע"כ מאוד בזהנזהרים
 זי"ע חיים מחנה בעל הגאון ק"ז מנהגיחיים

 שמיום הובא ח"ח חיים מחנה לשו"תהנספח
 באמצע יום בכל לקום עליו קיבלחתונתו
 אפשר הנ"ל ולפי ע"כ. בתורה לעסוקהלילה
 רבו שהד החת"ס הגה"ק מרבושקיבלו
 להעיר. רק ובאתימובהק,

 אחד חומרא ע"ע לקבל העניןובעצם
 ועתה, ד"ה בשלח אלימלך נועם ספה"קועי'

 בכל ע"ז ולהחמיר אחד מצו' ליקחשטוב
 ככה. לעשות א"א המצות בכל כיהדקדוקים

 קטע נשא פר' המאיר אור בספה"ק עודועי'
 כזה. ולמאריךא'

 י.י. הרב העיר ריד עמ' יז בגליוןה[
 שאין שס"ה סי' בחיו"ד האבנ"ז בדברייאקוב
 יצא שלא כאמצע קו עם קל שםלכתוב
 אס אבל ק-ל שכותב דוקא שזה שםמתורת
 רהא בדבריו יל"ע עכ"ד, שרי ק'לכותב
 האותיות גופי שכיון הוא האבנ"זשיטת

 כשתים ונראה מזה זה שרחוקים רקכתיקונם
 לעשות שהחיבר וניכר מחכרם שהקווכיון
 וכיון תיבה אינו אחת אות דהא אחתכחיכה
 עכ"ל. הוא אחת אחת לעשות הכונהשניכר
 אחת תיבה מו"ס דהא כנ"ל לחלק א"אולפי"ז
 כנ"ל. חיכה אינו אחת שאותהוא

 חיליאוויטש, שרגאיחזקאל
 ערש - לעיס  שושט מטתו, זוני שץ נדיהשאה



קנזסטות

 פסח לפר צזססם )1488ע פף בלאטי חמץנזית

 פסה לפני שנוסע מי נשאלתישאלה:
 חמץ של יי"ש לקנות ורוצה מא"ילחו"ל
 ולהניחו שטם( )00[, פרי בדאטי תעופהבשדה
 ימכור פסח ולפני הפסה, אחרי שיחזור עדשם

 יש האם בחו"ל שם שנמצא כמקום לגויהיי"ש
 בשדה פרי בדאטי הדרך דהרי חשש,בזה

 ומשלמים החפץ שקונים הוא בא"יתעופה
 נמצא בידם, אותו מפקידים ואח"ככסף

 כידם מופקד ורק הקונה כרשות היאדההפץ
 משום ואי חשש, בלי לגוי למוכרו יכולוא"כ

 הגבהה יעשה קונות אינן מעותדמדרבנן
 בחו"מ וכמבואר כידם שמפקידו לפנילהיי"ש

 ויכול שלו דהיי"ש נמצא ס"א קצתסי'
 פקפק. בלילמוכרו

 עור לפני חשש בזה יש לענ"דתשובה:
 דבהלכות הפסח, עליו שעבר חמץ איסורוגם
 יהודי אינו המהבר: כתב ס"א תמ ס'פסח

 חייב הוא אם ישראל אצל המצושהפקיד
 ויש לבערו. חייב ואבידה מגניבהבאחריותו

 חייב הישראל אין שאפילו במחבר שיטהעוד
 חייב ג"כ בפשיעה שחייב חינם כשומראלא

 יש דלכתחילה כתב סק"ח ובמשנ"בלבערו.
 ביער ולא עבר ואם שניה. לדעה גםלחוש
 ואבידה גניבה אחריות עליו בקיבלהחמץ
 מחלוקות, בזה דיש סק"ה המשנ"בכתב

 ובהנאה באכילה אסור פוסקים הרבהולרעת
 ויש הפסה, עליו וכעבר ישראל של המץכמו

 המשנ"ב ומכריע הפסח. אחר דמותרמקילין
 הנאה. היתר לענין עכ"פ עלייהו לסמוךדיש

 מבואר פשיעה אחריות רק עליו קיבלולענין
 הפסח. לאחר מותר ודאי דבזה סק"חבמשנ"ב

 לבער חיוב דיש לנד"ד נחזורועכשיו
 אפי' ולכתחילה גו"א אחריות עליובקיבל
 פרי הדאטי ביד חמץ המפקיד וא"כפשיעה,
 החמץ מחזיקים דהם יראה בל באיסורמכשילן
 בדיעבד ולענין ישראלים. והם ברשותםכפסח
 עליו קיבל כמו הוא פרי שהדאטימסתבר
 איסור גם בו יש וא"כ ואבידה גניבהאחריות
 המשנ"ב פסק ולפי הפסח, עליו שעברחמץ
 באופן זה וכל בהנאה. ומוחד באכילהאסור

 חשתפ
 שונות והארותהערות

 דאל"כ לגוי החמץ ג"כ מוכר פרי הדאטישאין
 כלל. חשש כאןאין

 לוי דוד אברהםהרב
 ש~ט'א ואדי הלוי שפסל הרג של עוב ע"מוץ

 משלת על ז"ל לדוס-א יך "כוהיך בפררהערות
אפתר

 ]במהדורת ומשתה שמחה ע"פ ייןבמחיר
 של הענין לבאר כתב קכג[ עמודתשנ"ט
 וזל"ק: בפוריא" לבסומי אינש"חייב

 שרצה שבארנו, כדרך לגמר נראהועוד
 ארור בין ידע שלא עד לבסומי שחייבלומר
 ורצה להשתכר, אסור משידע אבל כו',המן
 ידע שלא בעוד בילדותו דוקא שישתהלומר,
 מהות וישיג כשיזקין אבל למרדכי, המןבין
 השכל שהוא מרדכי בו שנתוסף ומרדכי,המן
 סלא: לרב אליהו שאמר כמו עוד, ישתהאל
 ב(, כס, )ברכות תחטא ואל תשתהאל

 הידוע לחידושו אסמכתא מכאן וי"לעכל"ה.
 ולא עד הוא ידע" דלא ש"עד אפרים הידשל
 שלא עד רק היא השתיה דחובת ככלל,עד
 חיוב. עוד אין - זה לשיעור ומשהגיעידע,

 נבמהדורת ושש. בהט פסוק עלשם
 אונקלוס שתרגם בהט כתב: כב[ עמודתשנ"ט

 רבינו לשון שגרת נ"ב, עכל"ה.קרוסטליגין,
 וזה לאונקלוס. הוא אסתר מגילתשתרגום
 נתברר לא הראשונים לרבותינו שכןהידוש,
 אסתר ]ומגילת הכתובים את תירגםמי

 ד"ה ב כא, )מגילה רש"י ראהבכללם[.
 ]ודבריו לכתובים תרגום שאין שכתבועשרה(
 גאון האי רב חשוכת עם אחד בקנהעולין
 "...ואשר 86(: עמ' ח"ב גינזבורג, שכמר,)גנזי

 עמנו... אסתר מגילת תרגום הלאאמרתם
 מכדי כי אמרו, ומי לכם, מנין שאצלכםתרגום
 כל הכתובים תרגום גילה לא עוזיאל בןיונתן
 של תרגום אלא אצלכם המצוי זה איןעיקר.

 ..."[.הדיוטות
 שאונקלוס ויגש( )ר"ת לב"ר תוארוביפה
 אבל מסיני, הקבלה עפ"י תרגמוויהונתן
 וכתוספות הסברא. עפ"י הוא הכתוכיםתרגום
 תרגום שיש כתבו ובמגילה( ד"ה)שם

 כן יונתן ע"י נתחבר שלא אלאלכתובים,



 ישראלאורקנח

 נתחבר אבל א(, ג, במגילה )כדמשמעעוזיאל
 התנאים.כימי

 נתחבר הכתובים שתרגום שכתבוויש
 התוספות אך יוסף, רב ע"י האמוראיםבימי

 כאור וכן ובידו( ד"ה א )קטז, שכתכמסכת
 דבריהם. דחו שעת( סימן מגילה )הלכותזרוע

 ד( סימן כינה )אמרי חיות המהר"צולדעת
 חתימת אחר נתחבר שלפנינו המגילהתרגום

 עיי"ש. הבבלי,התלמוד
 ברק ביי 'ין, מחיו ספו מול פרנקל, כלעזרהר3

 הגדול  לשבת ביהור עלם סצ ישף רבשיטת
 אפיקיהן אחר לשתתן מותר מים קצתאם

 יוסף "ר' של מסידורו כפיוט להעירראיתי
 "קמעא בסופו הגדול לשבת ביוצר עלם"טוב

 אסטניס, או הוא חולה אם יכנס מיםלשתות
 לומר אונס משום חמרא משחיאואיכעי
 מובא זה )לשון ישתנס" הגדול הללבחמישי
 עליו אומר רביעי ד"ה ע"ב קי"ז פסחיםכתוס'
 "וכעי הוא המהרש"א לשון אכל הגדול,הלל

 חמרא"(.למשתי
 כשיטת פירושים ג' זה כמאמר ישלכאורה
הראשונים:

 הוא פירושו שם פסחים ערבי כתוס'א(
 או הוא חולה אם יכנס מים לשתות "קמעאכך

 הותר אסטניס או חולה הוא אם דרקאסטניס"
 אסור, זה ובלא אפיקומן אחר מיס לשתותלו
 שמואל ה"ר בשם המרדכי שיטת ג"כ הואוכן

 שותה הי' ולא עצמו על מחמיר דהי'מאיורא
 ]עי' פ"ו מיימוני ההגהות וכ"כ מים,אפילו
 דהא התוס' מקשי וע"ז תפ"א[, בסימןבב"י
 עיי"ש. מצה טעם מבטלי לאמים

 משום חמרא משתיא בעי "ואי שני'פסקא
 ואם - ישתנס" הלל כחמישי לומראונס
 כוס יסדר אז אונס משוס יין לשחוחרוצה
 טוב ג"כ והוא יתחזק, הלל עליו ואומרחמישי
 חמישי כוס על לברך ריכול הראשוניםכדעת
 על פליג טרפון דר' והרמב"ס הרי"ףלשיטת
 מקשי וע"ז כופרת, מד' לו יפחתו רלאהמתני'
 כוסות ארבעה הא חמישי כוס תקנו איךהתוס'
 חמישי. ולאתקנו
 תפ"א )כס' הרמ"א פסק וכן במרדכיב(
 לשתות הרכה תאב או איסטניס שהוא מיס"א(
 ע"כ. הגדול הלל עליו ויאמר חמישיכוס

 "או מקודם מתחיל שני' שפסקא למדכנראה

 לומר אונס משום חמרא למשתי ובעיאסטניס
 או דהיינו - ישתנס" הגדול הללבחמישי
 יכול אונס[ ]משום הרכה תאב אואסטניס
 שם הגר"א ובביאור חמישי. כוסלשתות
 בשם התוס' וכמ"ש וז"ל: הרמ"א עלמציין
 השלחן(. בערוך )וכ"כ עיי"ש, עלס טו3הר"י
 על קאי אסטניס או דהלשון שלומד מזהרואין
 "ובעי ג"כ שגורס צ"ל וע"כ שני'.פסקא
 המהרש"א כגירסת אתם" משום חמראלמשתי
 על דקאי לפרש יכולין אז הסידורים,וכגירסת
 חמרא למשתי )ובעי אסטניס או שני'פסקא
 החיבור(.בוי"ו
 ולדינא אחר כאופן מפרש זרוע האורג(
 בזה. להלכהנ"מ

 )הפירוש מים לשתות "קמעאהפיסקא
 ר' מביא לזה ומקודם לכנס" יכול מיס(מעט
 ופירושו באישונו" יטעום "בל עלס טוביוסף
 ואח"כ הלילה, כל ולשתות לאכולאסור
 מים מעט דהיינו מים" לשתות "קמעאממשיך
 מוהר"ר הגה"צ מפי ןושמעתי לשתות.יכול
 של דהגדר שליט"א הערשקאוויץ פישלאפרים
 דלפי נמצא, בצער(. יהי' שלא הוא מיםמעט
 עלם טוב ר"י של כפירושו זרוע האורדעת
 התוס' פי' לפי אכל לשתות, יכול מיםקצת
 מים. לשתות אסור ורוע האור לדעתוכן

 עיניהם העלימו פירושים דרוב להעירויש
 ולא לשתות אסור בכלל דמים התוס'מפירוש
 ר"י בסידור הפירוש כמו מזה, כלוםהעירו
 פירוש כמו מפרשים פירושים והרבהעמדין
 לשתות "קמעא בארדיטשוכ כסידורהנדפס
 היפך וזה לשתות מותר דמים יכנס"מיס

 זרוע האור משיטת שונה וגם התוס'משיטת
 הותר. מים מעט דרקדכתב

 בפסקא פירושים שלשה לנו יש הכלכסך
 שנף ופסקא התוס', וגירסת פ" א(הנ"ל.
 המרדכי, פי' ב( למשחי: בעי ב"ואימתחלת
 פי' ג( אסטניס": "או מתחלת שנ"ופסקא
 חולה "אם מתחלת שני' ופסקא זרוע,האור
 חמרא". למשתי ובעי אסטניס אוהוא

 והמרדכי התוס' דעת לפי להלכהונ"מ
 ולפי חולה, הוא אם רק לשתות מותרמים
 לשתות מותר מים קצת זרוע האורדעת
 אסטניס. או חולה אינואפילו

 לאווי אלל פנחסהרב
 כרוזלין סקוויוח וחק' ע'תמתיפח
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 עירובולערוב
 פארק בבאהא הר.רוב בעמן הלבה.בייורי

פ - פ - ש



 הענינים:תוכן
 על אוסרין אם העירוב, להיתר שמנגדיןאנשים
קסא ראטה יחזקאלהרב בע"ב בפת להם לזכות יכולין ואם -המתירין

קסה ואזנר הלוי ציון בןהרב הרבים רשות לענין ד"מפולשין" תנאי.ביאור

קעה פרידמאן שמעלקא שמואלהרב בזמנינו דאורייתא הרבים רשותבענין

קצר גראוס זלמן יקותיאלהרב פארק בבארא עירובבענין

 ברוקלין שמסביב המחיצותבענין
 ותנובה~

קצת פאללאק אברהםהרב

ר סופר צבי יצחקהרב פארק בבארא עירובין תיקוןבענין

רד קוויאט אליעזר אברהםחרב ~תנוכה פארק בבארא עירובין תיקוןבענין

ריג סופר צבי יצחקהרב מחיצתא ומבטלי רבים אתיבענין

 בוקעין אין אבל רבוא ס' בה שדרין עירבענין
רבד סופר צבי יצחקהרב רבוא ס'ברחובותיה

 יכולין אם בעירוב המוחים אנשים אודותבירור
רלא אונסדארפער יוסף משההרב בע"כ חצרות עירובי של הפת להםלזכות

רלה פאללאק אברהםהרב גדולות בעיירות עירוב בעניני השיטותבירור



קמא עירובולערוב

 ראטה יחזקאלהרב
 קארלסבורגאבדק"ק
 נ.י. ברוקלין, פארק,בארא

 העירוב להיתר שמנגדין אנשים ישבאם
אס

 אוסריי
 המתירץ על

 רצונם נגר בפת להם לזכות יכוליןואם
 העירוב להיתר שמתנגדין אנשיםבדבר

 אף הנה העירוב, בפת להן לזכות יכוליןאם
 השו"מ ה"ה קדמאי גאוני בזה דיברושכבר
 רצונם שאין אנשים יש אם יצחקוהבית
 העירוב, כל זה עכור שפכטל אםכעירוב
 שלא אפי' לערב דיכולין הואומסקנתם
 חלק מהד"ת בשו"מ בדבריהם עיי"שמרצונו,

 סי' בקו"א יו"ד חלק יצחק ובית ס"ב סי'ב'
 להגרש"ק בחיים ובהרת בשו"ת ג"כ ועיי'ח',
 מ"ב סי' נהום הזון וכשו"ת קכ"ג סי'ז"ל

 באופן מיירי הם אכן להתיק לצדדשכתבו
 עול פריקת מחמת בעירוב רצונםשאין

 בנ"ר אכן להתיר, מסיקין זה ובאופןוכדומה
 ומצוות תורה שומרי ביהודים הואשהמדובר

 עירוב מועיל שאין מחמת לזה שמנגדיןאלא
 יכולין אם בזה הדין איך דעתם, לפי דיןע"פ

 שדעתם אותן שעכ"פ העירוב בפת להןלזכות
 לטלטל. יוכלולהתירה
 הוא פשוט ב"ר, כה הן המתירין אםהנה
 שלא בכדי בהעירוב לזכות האוסריןדיכולין
 כח הם דהמתירין באר, המתירין, עליאסרו
 שייך לא א"כ עושין, הן וכהלכה לעצמן,ב"ד
 ס" ח"א בעה"ת שביארנו וכמו תתגודדולא

 סוברין עכ"ח לזה המנגדין דאף עיי"ש,קי"ב
 שכ"ג מה עיי' כדין, לעצמן עושיןשהמתירין
 דבר בענין קמ"ה וסי' קי"ב סי' ח"אבעהמ"ת
 ליחנו מותרין מ"מ איסור בו שמחזיקיןשיש
 מבי"ס מתשו' והבאנו היתר, בו שנוהגלמי
 ע"ז סי' יו"ד כת"ס ומתשו' כ"א סי'ח"א

 נמנעו דלא מהא יבמות מדיש רא"שהביאו
 וא"כ עיי"ש, מזו זו נשים מלישא מב"הב"ש

 מתירין ואלו אוסרין שאלו אעפ"י בנ"דה"נ
 שיוכלו בכדי בהפח לזכות האוסריןמותרין
 לטלטל.המתירין

 ראין להו דנקיטא באופן הוא אםואפי'
 חזק ב"ר כח ואין לערב, וא"א כשרהעירוב
 להו שיש כגון לדעותיהן, אותן לכפותעליהן
 פסול, דהעירוכ להו ונקיטא עצמן לפניכ"ד
 לחלוק וא"א עושין כדין לעצמן המתיריןמ"מ
 ואין להמתירין להצטרף יכולין ושפירע"ז,
 בעמה"ת ביארנו וכאשר לפ"ע, משוםבזה
שם.

 שאינן ואומרין צווחין אעפ"כ אםאכן
 בעירוב, לזכות רוצין ואינן ומוחיןרוצין

 לא העיר, על הן אוסרין בכה"גלכאורה
 ג"כ שהן כגון לכופן בידינו אין אםמיבעיא

 להו לזכות בידינו אין א"כ לעצמן ב"דכח
 אותן שכופין באופן יהא אם אפי' אלאבע"כ,
 להו לזכות יכולין אין מ"מ המתירין,לדעות
 או ברצון להיות צריך דזכי' בע"כ,בפת

 בעל אבל בפניו, שלא לאדם דזכיןבסתמא
 שכ"כ אח"כ וראיתי לו, לזכות א"אכרחו
 א"א דבע"כ ג' ס"ק בא"א שס"ז סי'בפמ"ג
לזכות.

 כמה שנמצאים הגדולות בעיירותוא"כ
 איך צ"ע עירובא כהאי להו ניחא דלאת"ח
 וצ"ל בעירובן, רוצין שאינן לאותןמזכין
 לזכות אפי' לכפות אפשר ב"ד כה ע"ידמ"מ
 יכולין ב"ד כח הן המתירין אם וא"כלהן,
 ואף לזכות שמנגדין לאותן אףלזכות

 שעפ"י מכיון לעצמן, ב"ד הן ג"כשהמנגדין



 ישראלאורקסב

 לעכבם המנגדיך כיד ואין לערב כידם ישדין
 על כופין זה כדבר שייך שוב א"כוכנ"ל,
 או"ח אברהם מחזה בשו"ת ועי' סדום,מדת
 בי"ד כפיית מצד להתיר ג"כ שצידד ע"גסי'

 צד דחה דבמסקנתו ואף בעכ"ח, אפי'חזכות
 משום שטעמו עי"ש דידי', בנידון זההיתר
 אלא בעירוב המנגדין הצד גם רצודשם

 משא"כ לחבירו, המזכה שיהי' מישנתקוטטו
 לדעת אשר כעירוב כלל רוצים שאינםבנד"ד
 וההלכה הדין ועפ"י עירוב לתקן ישהמזכים

 קולא צד שפיר שייך לעשותו, הזכות להםיש
 המחז"א. שלזאת

 מדין כרחך כעל זיכוי כזה דשייךועי"ל
 שצווח ואף אני רוצה שאומר עד אותוכופין
 שרוצה אמרינן אנן מ"מ רוצה איניואומר
 דהדין גט דלגבי ואף אותו, כופיןמדין

 מועיל אינו לכאורה בעל משל להיותשצריך
 בהנייר, לזכות רוצה שאינו ואומר צווחבאם
 עיי' אני רוצה לומר שא"צ להשיטותאף

 ואומר בצווח מ"מ נ"ה, סי' יאיר חותבשו"ת
 שיאמר עד כרחך בעל מזכין אין רוצהשאינו
 דהקילו עירוב זיכוי לענין אכן אני,רוצה
 הוי דלכאורה אע"ג שיתוסף מי לכלבקנינו
ן שאינוכדבר ח כ  להקנות, יכול ואיך 
 קצת והוא וכדרבנן, ברירה מטעם כזה]וצ"ל
 עיי' מיעיל דלכו"ע לכאורה דמשמעדחוק
 ועוד ד'[, ס"ק שס"ו סי' יעקב ישועותבספר
 כפ' כתוס' עיי' בקינינו שהקילו דבריםבכמה

 שהדין דבמקום לומר אפשר ע"כ, ע"סחלון
 בעל אפי' להם לזכות אפשר שכופיןהוא

כרחם.

 שהערוני מה כאן להביא הראוי מןוהנני
 פסח מוהר"ר וכו' הגה"ג הרב מחו'מע"כ

 אמרינן אי זה ענין דלכאורה שליט"אמיללער
 אף אותו שכופין הוא דהדין היכישרוצה
 הב"י כמחלוקת תליא רוצה איני ואמרשצווח

 נדר התרת בענין רכ"ח סי' ביו"דוהריכ"ש
 התרה לו דאין דקיי"ל רבים דעת עלשהודר
 שם וכתב כהתרתו מצוה יש אא"כ דעתםכלא
 פיהם את לשאול דא"צ דס"ל נראה וז"להב"י

 ר"ת בשם והרא"ש התו' כדכתבווטעמם
 לרכים להו ניחא דמסתמא משוםדטעמא
 הנך דקיימי היכא למיגעי ואיכא מצוהמשום

 פי על אף זו בהתרה להו ניחא דלא וצוחירבים
 נשאל דאפ"ה נ"ל והיה מצוה לדברשהוא

 ישראל איש כל על חזקה ודאי דהא לוומתירין
 דלא דאמרי והני מצוה בעשיית ליהדניחא
 )בספ"כ הרמב"ם וכמ"ש תוקפם יצרם להוניחא
 שיאמר עד אותו שכופין הטעם גירושין(מהל'
 הוו לא ואל"כ שכופין לאותן בגיטין אנירוצה
 לן דהוה הרבים דעת ידיעת בלי להתירשרי

 נדרו על שישאל יסכימו לא שמאלמיחש
 אלא קיים, והנדר בטלה ההתרהונמצאת

 על בתשובה תקי"א סימן בח"א כתבשהריב"ש
 והיה וקטנים גדולים הקהל ע"ד שנשבעאחד

 בהתרתו מוחים יש שאם מצוה דברכהתרתו
 הקהל כל שע"ד אמר הוא שהרי לו מתיריןאין
 בזה דפליגי הרי הכ"י, עכ"ל וכו' נשבעהוא
 מועיל אין הריב"ש דלדעת והריב"ש,הב"י
 דפסק ולפי"מ רוצה, אינו ואמר שצווחבמקום
 אינו א"כ כזה הריכ"ש כדברי ביו"דהרמ"א
 אף רוצה איני ואמר שצווח במקוםמועיל
 שכופין. הוא שהדיןבמקום

 דברינו לקיים מחו' מע"כ לי אמראכן
 ואמר שצווח אף יועיל כופין דמדיןבענינינו
 דעת טעם בטוב ליישב יש דהנה רוצהאיני

 היכי רבים, ע"ד נדר לגבי ס"ל דלאהריב"ש
 דיועיל 'רוצים שאינם ואומרין צווחיןשיש
 עפ"י אני רוצה שאומד עד אותו כופיןמדין
 בין לחלק רמ"ג בססי' הקצוה"ח שהעלהמה
 דעתו בעינן דלא דבר ובין דעתו שבעידבר
 בשליחות כגון דהיינו בעלמא, לי' ניחאאלא

 אף לדעתכם אתם מה דלמדים דעתו,דבעינן
 סגי לא ליה דניחא ידעינן אפי'שלוחכם
 הוי לא מדעת שלא ביאוש כאבייוכדפסקינן

 הוי ידע הוי דאילו שידעינן אע"פיאוש
 לאדם דזכין דעת בעי דלא בזכיה אכןמייאש,
 לחוד ליה דניחא בדידעינן די בפניושלא
 זה דמשום זה חילק הרשב"א בשםעי"ש
 שלא תבירו של על משלו לתרוםאפשר
 ג"כ ועיי' זכות ליה דהוי משוםמדעתו
 לא זכיה דע"כ דהעלה ק"ה סי' רישבקצה"ח

 מתורת זכיה למ"ד אפי' ממש כשליחותהוי
 ידיעתו בלי כפניו שלא דאפי' היותשליחות
 כמו דהוי אלא דמי שפיר ליה דניחאכיון

 היטב. עיי"ששליחות



 עירובולערוב

 הנ"ל הריב"ש דעת שפיר יתיישבומעתה
 א"כ דעתם בעי רבים דעת על דבנדרהיות
 דמצוה כיון להו שניחא אע"פ שמוחיםבמקום
 ונדרו דעתם כאן אין מ"מ הב"י, כמ"שהוא
 דלפ"ז להקשות ואין הוי, רבים "דעת"על

 את לשאול בלי נדרו על לשאול שרינןאמאי
 דניחא במה די ולא דעתם בעינן והאפיהם
 כמ"ש כדעתם הוי דבמצוה קשה לא זהליה,

 ליטל אסור רשות דלדכר רס"ב ס"בקצה"ח
 ליה שנותן ברור אפי' תבירו חפץ לאכולאו

 כאביי כדפסקינן דווקא דעתו דכעי ידע,אילו
 כגון מצוה בדבר מ"מ מדעת שלאבייאוש
 של"א בסי' הב"י האריכו וכן מותראתרוג
 בדבר אף מצוה דבדבר שם ל"ד ס"קוכט"ז
 והוי שליח שוויא כאילו הוי שליחשבעי
 סי' בקצה"ח עוד ועי' עי"ש, ודעתכםכאתם
 לפרנס לנכסיו יוררין שנשטתה דמישג"ח
 שאינו אע"פ ליה דניחא משום ובניואשתו
 שאין אע"פ הוא דמצוה כיון מ"מלדעתו
 א"צ בנדר וע"כ עי"ש, כדעתו הוי עליוכופין
 אע"פ מצוה דבר הוי אי פיהם אתלשאול
 משא"כ דמי, דכדעת משום דעתשצריך

 ולפיכך הדעת חיסר כזה בפירושכשמוחים
 )ומיושב כאן אין דעתם מ"מ יש, שניחאאע"פ
 פיהם לשאול צריך לא למה הב"י דבריגם
 דמצוה כיון דעת כאן ואין שמוחים ישאולי
 דלא כזכיה ולפ"ז להתיר( כדעתם הויהוא
 מטעם קנין הוי בפניו שלא דאפי' דעתבעי
 הדרא בעי ניחא רק כפניו שלא לאדםדזכין
 כמקום מועיל דבמצוה הכ"י סברתוקיימא
 ואמר שצווח אף לי' דניחא מטעםשכופין
 עירוב לגבי כאן לפי"ז וא"ש רוצה,שאינו
 רוצין שאינן ואומרין שצווחין ואףדיועיל
 רק באין אנו הא עירוב גבי דכאן כופיןמטעם
 כעינן ולא בפניו שלא וזכין זכי'מטעם
 כמקום מועיל וזה ליה, ניחא אלאדעתם,
 אלו רוצה, איני ואמר שצווח אףשכופין
 מאד. נכון והוא הנ"ל מחותנידברי

 תשו' דמלשון אחד מופלגוהערוני
 בסי' הכ"י שהביא רס"ג סי' ח"גהרשכ"א
 בין שהוא בחצר תשובה וז"ל, שכתבשס"ז
 עליו מערב השרק מן אחד אפ" מבואותשני

 לו הוא דזכות להודיע וא"צ עלמאלכולי

 עירב אם שכן וכל בפניו, שלא לאדם לווזכין
 בפניו שלא ודווקא מערב, משלו עליואחד
 מערב החצר מבני ואחד לא, כרחו בעלאבל
 מפני משלו" "ואפילו כרחו כעל אפי'עליו
 שכתב הרי עיי"ש, עכ"ל עליהן אוסרשהוא
 ואפילו כרחו בעל מערב החצר מבנידאחד
 משל כשמזכה שכן רכל דמשמעותומשלו
 לזכות דיוכל עירוב לענין דפשוט הריעצמו,
 בדיוק נכונה ראי' והוא כרחו בעלאפי'

הלשון.

 עלה דאתיגן מכיון עוד י"לואולי
 אפשר שוב סדום, מדת משום כופיןדבכה"ג
 דמועיל רשותם לכסל עליהם דכופיןלומר
 אפשר וזה ש"פ, בסי' וכמבואר עירובלענין
 ב"ד הפקר דין משום כרחם בעל אפי'כבר
וד"ל.

 דבעירוב מכיון לומר נראה הי'ועוד
 וכמבואר פרוטה שוה בו שיהא שא"צקיי"ל
 להן שיבא צורך אין א"כ שט"ו, סי'בריש
 להם מסור שיהא אלא הפת, בגוף ממשחלק
 כשרוצין, הפת מזה ליקח רשות להםשיהיו
 שיהא צריך לאחרים דכשמזכה תאמר אםואף
 מ"מ זכות, זה אין דבלא"ה פרוטה שוהבו

 כשיעור ולרבבות לאלפים לרכיםכשמערם
 לכל מגיע אין בוודאי דלפי"ז גרוגרותי"ח
 יודעו אין וגם פרוטה, שוה אפי' ואחדאחד

 כל ד"ה ע"כ כ"ז סוכה ברש"י עי'ומכירו
 ישראל לכל אחת סוכה דמשמע וז"להאזרח
 לכולן שיהא וא"א זה אחר זה בהשישבו
 ואף עכ"ל, חד לכל פרוטה שוה מטידלא
 שאין שכתבו אלא כזה עליו חלקו לאהתוס'
 חנוכה מאי כספר משכ"ג ועיי' לזהצורך
 דבעינן דבמקום הרי כ', סי' דיניםבפסקי
 שיהא צריך בו חלק ואחד אחד לכלשיהא
 מגיע לא כעירוב שכאן ומכיון פרוטה,שוה
 לאלפים, כשמערב וחד חד לכל פרוטהשוה
 ואחד אחד לכל שיהא בעינן דלא צ"לעכ"ח
 הלא פרוטה משוה רפתות הפת, בגוףחלק
 שכן וכל ממון, דין בו שאין בכ"מקיי"ל
 כחודו אפי' ואחד אחד לכל מגיע שאיןבנ"ד
 מחט.של



 ישראלאורקסד

 לציבור מסור שיהא בזה שהעיקראלא
 וחל מתערבין שעי"ז ליקח, רשות להםשיהי'

 חלקו להקנות יכול וכי בעצמך והגעהעירוב,
 חלקו להפקיר או העירוב בכלל שאינולאחר
 להציבור מסור רק שהוא וודאי אלאלאחר,
 וכמו ממש הפת כגוף חלק לו שיהאולא

 על א' ויקרא עה"ח ברמב"ן ועייןשכתבנו,
 שותפין קרבן בין נפק"מ דיש תקריבוהפסוק
 פירושו אין ציבור דקרבן ציבור, קרבןלבין
 עיי"ש הקרבן בגוף חלק להן יש הציבורשכל
 הלבוש של בלשונו עוד ]ועיין בנ"ר.וה"נ
 לא וכו' מי"ח יותר הם ואם ס"ג שס"תסד

 לכל גרוגרות להיות יותר חכמיםהטריחוהו
 נ"ל סעודות שתי דשיעור וטעמא וכו'אחד
 לשתי קבוע דירתו מהם אחד שיקנהכדי

 יהיו ואחרים כבעה"ב הוא ויהי' וכו'סעודות
 יותר להטריחו רצו לא כי אצלו דריםכאלו
 ע"ש[.וכו'

 עירוב דמועיל מה שפיר יתיישבובזה
 כדבר הוי דלכאורה אח"כ, שיתוסף מילכל

 שיעלה מי על כשוחט והוי ברשותושאינו
 ברירה כשאין מועיל דלא לירושליםראשון
 לא דכאן א"ש ולמשכ"נ פ"ט, פסחיםעיי'
 שיהא דהיינו לציבור מסירה אלא זיכויבעינן
 שיתוסף ומי שיתוסף, מי לכל הזה הפתמסור
 הוי וזה מהפת, ליקח רשות ג"כ לויהי'

 ודו"ק. ברירה מטעם לבוא בעינן ולאכתנאי

 גאוני שכתבו הטעמים מלבד זהוכל
 סי' ב' חלק מהד"ת ומשיב שואל בעלקדמאי
 ח' ס" בקו"א יו"ד בחלק יצחק וביתב"ב

 בשו"ת ג"כ ועיי' בנ"ד, גם איתנייהודלכאורה
 ע"י שנשכר דבמקום כ"ט ס" יעקבשבות
 בכל לטלטל מותר מלך של ולקיטושכירו
 סיוע וזה רשות ביטול שום וא"צהעיר
 קצות בס' ג"כ ועיין כן, שכתב השו"מלדברי
 כסופו סקכ"ו בבה"ש סי"ד ק"ה סיהשלחן
 משר הדשות ששוכרין עכשיו ומיהווז"ל
 לזכות רוצה שלא למי גם דמהני פשוטהעיר

 לגבי גם מהני דשכירות ד' ש"פ עי"בעירוב
 שנלעג"ד. מה זה עכ"ל,ישראל

 ישראל כלשיתאחדו
 שע"י שלזם, נתיבותיה וכל "ז"ל אמדו עירובין שלמה שחקןבשעה
 הי"ת משפיע קודש שבת כי בזה, רמזו עי"ש. שלום בא חצירותעירובי
 האחדות, בכלל בשורשן באין העולמות שבל עד העולמות בכלקדושתו

 וקוב"ה דאחד, ברזא דאתאחדא דאחד רזא שבת בזוהר,כמבואר

 מרשות באיסור לישראל זה בא לכן באחד. מתאחדין וישראלואורייתא
 בכלל הכל להיות צריכים אנחנו אז כי הרבים, ברשות נישא ושלאלרשות,

 דאחד ברזא יתאחדו ישראל שכל חצירוח, עירובי מערבין לכןהאחדות.
 לכן בזוהר. כמ"ש שלרם על ג"כ מורה ושבת שלים, דאיהו דקוב"הבשמא

 מושך שלום דשמי' בשורשן, באתדבקן ישראל שמתאחדין האחדותגורם
 לשלמה שייך הי' כן וע"י ביניהם. שלום ונעשה שלום של השפעעליהם

 שלו". שהשלום מלך לשלפה, אשר כמ"ש עירובין,שיתקן

 סינוס( אבד"ק זצוק"ל מענדיל מנחם רבי להגה"ק - אמונה)דרך



קסם עירובולערוב

 והעזנער הלוי ציון בןהרב
 הלוי" "שבט הוראה ובית יעקב בני דקהלאב"ד

 נ.י.מאנסי

 הרבים רשות לענין ד"מפולשין" תנאיביאור
 תנאי לבאר לנכון ראינו הכותב,אמר

 אחרי ר"ה, תנאי משאר יותרדמפולשין,
 שאר כן שלא בו, נסתבכו שלמים וגםשרבים
 תנאי ובפרט רבים, בו דשו שכברתנאים
 לה. סביב גבורים שישים ריבוא,דשישים

 "מפולשין".תנאי
 ר"ה, מתנאי שאחד חז"לאמרו

 בברייתא וכדאי' מפולשין, יהיושמבואותיה
 הרבים, רשות ואיזהו ע"א( ר דף )שכתבגמ'
 המפולשין, ומובאות גדולה, ופלטיאסרטיא
 ושאר והרשב"א והרמב"ן רש"י ומדבריע"כ,
 גם עצמם, מדעת זאת שהעתיקו הראשונים,כל

 משמע מקושת( ושאר נ"ט ו, )דעירוביןבסוגיות
 אחד הוא זה, שתנאי בעיניהם, פשוטשהיה
 דכל כלומר, המעכבים, ר"ה תנאימעיקר
 תנאיה, שאר שנתמלאו אף מפולשת,שאינה
 ר"ה. כאןאין

 מהומפרלשין
 בביאור נסתפקו, שלמים וגם שרביםאלא
 א( אנפי, בג' לפרשו שיש מהו,"מפולש"
 ומכאן, מכאן כניסה הרבים לרשותשיהיה
 מבוי ענין וזהו אחד, מצד רקלאפוקי
 זה וכעץ ע"כ( נ"ט )עירוכין הנזכרהמפולש,
 פתוח יהיו שהרחוב ב( ק"ו(, ס" ריש)בחוש
 וחסימה מכשול כלי כלומר, למעבר,ופנוי

 הוא אפילו הללו, פירושים שני ולפיבאמצע,
 מקרי עקלתון, בדרך והולך כאמצעו,מתעקם

 מפולשין יהיו העיר שפוערי ג( מפולש,ג"כ
 יהיו שהם כלומר, לצד, מצדומכוונין
 בלי ביושר, זה כנגד זה - ומכווניןמיושרין
 עיקום. שום ובלי עיכוב,שום

 "מכוונין" פירושומפולשין
 הש"ס מפרשי בלשון המעיץ כלהנה
 פירוש שבודאי ימצא, הראשוניםוגדולי

 ג' כל כולל כאן, הנאמר"מפולשין"
 הדגישו שרובם מצאנו וכאשרהפירושים,

 מאתיים בכלל יש ובודאי "דמכוונים",הענין
 פירושים שני גם בו כולל זה שפירושמנה,

 חלק אמנם אם ואף ממילא,הראשונים
 תיבת על הוסיפו ולא בדבר, קיצרומהראשונים
 מסתייגים, הלומדים וכן כלום,"מפולשין"

 שהוא השלישי כפירוש לפרש סובליםואינם
 מן כמעט הוא כזה, שתנאי מאחרחידוש,
 אלא לנו, אין לנו מ"מ שכיח, ואינוהנמנע,
 וגדולי אבות פירושוהו שכך מאחר כן,לפרש

 מאחר אלא עוד, ולא וכדלהלן, ז"ל,הראשונים
 פשוט עליהם, חולק שום להדיא מצאנושלא
 בפלוגתא דלמיעוטי הכלל, נוהג כאןדגם
 מודו וכו"ע המפורש, מן סתום וילמדעדיף,
 כעז"ה. שנבאר וכמובזה,

 רש"י הוא הלא בזה, המדברים ראשהנה
 באופן הדבר הדגיש סוגיות שבכמהז"ל,

 ומהם "מכוונין", בעינן כמה עדמיוחד,
 וז"ל, שכתב ר"ה( ד"ה ע"א, ו' )דעירוביןבסוגיא
 לשער", משער "מכוון שלה ר"השיהיה
 עכ"ל, מדבר, לדגלי דומה מפולש,שיהיה
 הרבים רשות כתב, ירושלים( ד"ה ע"ב,)ושם
 עכ"ל, ומפולש, לשער" משער "מכווןשלה,
 ע"א נ"ע, ובדף דמחוזא, אכולי בד"ה )שםועוד
 מצאנו וכן דומה, בסיגנון פעמים, כמהוע"כ(
  תצ"א( )עירובין הראבי"ה דברי מתוךללמוד
 שלמה רבינו סברת לפי בזה"ל, וכתבשדקדק
 וכן לשער, משער פתחיה" "ומכווניםוכו',
 הבין שכך הרי עכ"ל, מקומות, כהרכהפירש
 שלדעתם, בא, ולהורות רש"י, דבריפשטות
 עיקרו זהו זה, כנגד זה השעריםהכוונת
 גם כולל וממילא "מפולשין", שלופירושו

 וכאמור. הראשונים הפירושיםשני

 ה' מלחמות ברמב"ן, להדיא מבוארוכן
 בזה"ל, שכתב הכותב( אמר ד"ה ע"א,)כ"כ
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 לפי הרכים, רשות משום עליהחייכין
 וכעין עכ"ל, זה" כנגד זה מכוונים"ששעריה

 הרשב"א כתב וכן ע"א( )נ"ט הרמב"ן בחי'זה
 וכן וז"ל, א'( הל' שלישי )שער הקודשבעבודת
 זה מכוונין "ופתחיהן המפולשיןהמובאות

 וז"ל, כ"כ( )עירוכין וכחידושי עכ"ל, זה"כנגד
 ובחי' עכ"ל, זה" כנגד זה "מכווניןושפתחיו

 ברשות וז"ל, כתב הכא( ד"ה ע"א )כ"כהר"ן
 אמה, ט"ז רוחב ביניהם שיש כגון,הרבים,
 שדומה זה", מנגד זה מכוונים "פתחיםושיש
 מרדכי כהגהות הוא וכן עכ"ל, המדבר,לדגלי
 פירש וכן העזרי, אבי בשם פי"ח()שבת

 פעמים, ג' ע"ז ושנה להדיא,המאירי
 רבינו( עוד ומ"ש ד"ה )שמ"ה ב"י ועייןוכדלהלן,
 "מכוונין היינו דמפולשין לתנאי ופירשששנה
 פירש וכן פעמים, וכמה כמה זה", כנגדזה

 עיי"ש. א'( הל' שכת מהל' )פי"ד משנהבכסף

 מדברי להדיא נלמד שכן ראיתישוב
 עקום, מבוי אמרו, שהרי ע"א( ר )עירוביןהש"ס
 הוא עקום, מבוי סתם והנה "כמפולש",תורתו
 שאין אמרו, ואעפי"כ להילוך, ופתוח פנויג"כ
 דוק כ'מפולש", "תורתו אלא "מפולש",זה

 שכתב )שם( כרא"ש עכשיו מצאתי וכןותשכח,
 תורתו עקום, זה מבוי תורת דמשמעוז"ל,
 בלי ביושר - "מפולש היהכאילו

 זה שכעין לי, הראו שוב עכ"ל,עקמימות",
 הכא(, ד"ה ע"א, כ"כ )עירובין הרשב"אדקדק
 כשכלדעה"ג.עיי"ש,

 של הפירוש סתם שגם הואוהאמת
 מדין שלמדנו וכמו "מכוון", היינו"מפולשין",

 - הכוסות בית - והריאה - הושטניקב
 שני להם יש האברים אלו שכלוקורבן,
 כנקב ואעפי"כ שניהם, שינקבו וכעינןעורות,
 מכוון, בנקב שניהן שינקבו בעינן,הריאה
 בבית מזה ויותר ל"ו( סי ריש )יו"דוכש"ך
 "מפולש" כנקב רק להטריף נקטוהכוסות,
 בושט, ואילו מ"ח( מ"ח סי )שםוכדאיתא
 אלא זה אין ס"ג( ל"ג )ס" גווני, בכלהטריפו
 סי )ריש בש"ך והובא להדיא, הש"סכדמחלק

 שינקבו בעינן לושט, פרט הנ"ל דככלמ"ט(
 דנקט וא"ש זה", כנגד זה ממש "ככיוןשניהם
 ושט, לאפוקי "מפולשין", הכוסותכבית

 דפשטא משום מכוונים, כשאינם אפי'דמיטרף
 ותשכח. דוקוגמרא,
 דאגן הנ"ל, מכל למדים נמצינו דברסוף
 מפולשין, יהיו ששעריה הרכים, לרשותבעינן
 שהזכירו וכמו זה, כנגד זה "מכוונין"דהיינו
 הראשונים, ובנין בנין רוב זה תנאילהדיא
 )ס" האשכול גם כחבו כן הנ"ל, הפוס'ומלכד
 והאור ו'( )עירובין רי"ד ותוס' והריטב"א,ס"ד(
 )עירובין הרי"ד ופסקי קס"ד( אות )עירוביןזרוע

 היינו דמפולש בכולם, נתפרש דלא ואף נ"ט(ו'
 ועיכוב" - "עיקום למעוטי וכ"שמכוון,

 ככולם שרוכם דמאחר כתבנו, כברוכדלהלן,
 המדבר", "כדגלי ודבעינן "מפולש",הזכירו
 שלרוב אלא נתכונו, אחד לדבר רכולםמסתבר
 "מפולש" וכסתם לפרשו, הוצרכו לאפשיטותו

 מצד ונראה המכוון דבר שפירושו, מקוס,בכל
לצד.

 כמה עד מכווניןשיעור
 שיעור, לבאר אלא לנו נותר לאמעתה
 מדכרי והנראה הוא, כמה עדד"מכוונין"
 זה ממש בעינן דמכוונין פשוט,הראשונים

 הכוונתם אם לשלול שאין ואף זה,כנגד
 מ"מ אבל והמדינה, העיר אלכסון כקועומדת
 שלא עד זה, כסגך זה מכוונין שיהיובעינן
 לראות ראויים ויהיו עיקום, שוס ביניהםיהיה
 המדבר" "בדגלי היה כך שהרי לזה,מזה

 "מכוונים" פירוש זהו שהרי ועודוכדלהלן,
 דם הזאת מדין שלמדנו וכמו מקום,ככל

 מ"ר( ב' פרק )מדות במשנה שאמרוהפרה,

 בפתחו ורואה "ומחכוין" וכו', השורףשהכהן
 צריך הכהן היה שם והנה ע"כ, היכל,של
 אהל פני נוכח אל דוהזה גזה"כ, משוםלכך,
 ממש". נוכח היינו "מחכוין רכל הרימועד,

 מדברי ולמד צא כזה, עדייןוהמסתפק
 ביהמ"ד ולדרי לארץ המאיר המאירי,רבינו

 לדקדק שידד והמאירים, הבהיריםבפירושיו
 בכמה ופירש ששנה עד כענינינו, גםכנ"ל

 מכילתין בריש ומהם מהו, "מפולש"סוגיות,
 ומפולש וכוי, הוא ורה"ר ז"ל, ע"א( ב.)עירובין
 "ביושר לעבור אדם שיוכל עד ראשיו,משני
 ע"א( ו' )וכדף עכ"ל, עיכוב", שום בלי-

 ראשיו שני ש"פתחי ביארנו כברכתב,
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 מצוי שהדבר עד זה, כנגד זהמכוונים"
 לפתח זה מפתח בהם בוקעין להיותלרבים,

 וענין שם, ועוד עכ"ל, עיקום", שום "בלאזה
 עשרה שש רחבים שמבואותיהירושלים,

 ונמצאו זה" כנגד זה "בכיון ומפולשיןאמה,
 "ביושר ולצאת ליכנס לבקוע מצוייםרבים
 עכ"ל. עיקום", שוםבלא

 מה בשלמא צ"כ, דבריו לכאו'והנה
 אתי עיכוב, כלי יהיו שמבואותיהשהקפידו,
 מש"כ אולם היא, הרבים דרך דכןשפיר,
 ומנא מהכ"ח עיקום" שום ובלי -"מיושר
 הנוגע בדבר ]וכפרט כך, כל להקל לרבינוליה

 דאורייתא[. שבתלמלאכת

 המאירי, רבינו דראה אלא זהאין
 גדולי ושאר הראשונים, אבות שלפשיטתייהו
 הרמב"ן, והאשכול, רש"י, ומהם, כזה,הדורות

 הריטב"א והרא"ש, המרדכי,והרשב"א,
 ניהו הוא שהמאירי ]וכידוע ירוחם,והרבינו
 הראשונים שיטות כל אשר הגדול,הקדמון

 ימנע לא ולעולם ליה, נהיריןוהקדמונים
 ואף יחיד, שיטת אף שיטה, כלמללקט

 והכרעתו דעתו ויביע ביותר,המחודשת
 כולם באו כאן ואילו לכאן,[ או לכאןהנחרצת,
 לתנאי מצריכים אחד פה וכולם יחד,בברית

 שעריה שיהיו ומצריכיםדמפולשין,
 שתנאי ואף הוא, בנוסחו אחד כל"מכוונים",

 להקל גם והוא הנמנע, מן כמעט הואזה
 והציכוהו ררשו דרוש ואעפי"ככדאורייתא,
 בידם הקבלה היתה דכך כרחך עלבפשיטות,

 ביושר "מכוונים דבעינן מסיני, למשהעד
 שום ובלי - עיקום שום בלי -ממש

 יותר. לך מה כלשונו,עיכוב"
 מלשון כן ללמוד דמצאו י"ל זהומלכד
 וכו', ר"ה איזהו תנא, דקאמרהברייתא,
 מבואות שנא מאי "המפולשין"ומובאות

 מבואות ולא דנקט, ה"א, עם"המפולשין"
 או "פנויין", או "פתוחין", או"מפולשין",

 דלא להורות, אלא זה אין מפולשין,שעריה
 במובאות ולא מפולשין, בשערים לאסגי

 ה"מפילשיל", מבואות כעינן אלאפתוחים,
 הידועים דרכים כאותם כלומר, הידיעה,בה"א

 מכוונין ופתחיהם, ששעריהםבפילושן,

 זה, כנגד זה אורכן, לכל - ופתוחיןמיושרין
 ועיכוב. - "עיקום" שוםללא

 "מפולשין" אורךשיעור
 הרשות פילושי יגיעו היכן ועדומהיכן

 שיעור שום נפרש לא בבבלי הנההרבים,
 דהיינו ליה, דפשיטא משום ואפשרבזה,
 משערי וכן לשני, אחד - מדינהמשער
 כיצד )פרק כיררשלמי אולםהעיר,

 משתתפיי
 הל'

 רשות אין לעולם אמר, דריש איתא,ח'(
 ועד העולם מסוף מפולשת שתהא עדהרבים,
 פירש שם, משה והפני חולק, יוחנן ור'סופו,
 לך, שיודע עד דהיינו לקיש, רישכוונת
 הרכה אולם וגבעות, הרים למקום כלהשאינה

 מדינה "משער להדיא שכתבוראשונים,
 נראה וכדו', מכוונין" "שערים סתם אולשער"
 המדינה או העיר, כניסת משער דהיינופשוט,
 שהיה המדבר, וכפילוש היציאה, שער עד-

 הפירוש הוא וכן לשני, ישראל מחנה אחדמצד
 וכגון מקום, בכל "פילוש, שלהפשוט
 ]אלא לעכר מעכר דהיינו, וטריפות,באתרוג,
 השני[. כעבר נדון חללו דגם י"א,שבאתרוג
 שכתב נ"ט( )שם כרמב"ן מפורש כןועכ"פ

 "ומכוון ראשיו, בשני שמפולש מבוי כלוז"ל,
 ד"ה )כ"כ. ובמלחמות עכ"ל, למרינה" חוץעד

 זה מכוונין "ששעריה" לפי וז"ל, הכותב(אמר
 שכתב )שם( בראבי"ה מפורש וכן זה"כנגד
 שלהם ורה"ר חומה, "מוקפין ואםוז"ל,
 ויותר עכ"ל, לשער" "משער ומפולשמכוון
 שכתב, ר"א( סט )שם מדבריו כן למרנומפורש
 אורך כל לשער "משעי מפולשין,פירוש
 הרכינו ומדברי עכ"ל, המדבר, כדגליהעיר"
 שלה ר"ה שיהיה ז"ל, ח"ד( י"ב )נתיבירוחם
 הפתח עד - האהד העיר "מפתחמפולש,
 וז"ל, כתב )שם( משנה ובכסף עכ"ל,האחר"
 אלא בלילה, נעולות דלתותיה מצרכינןדלא

 משער המכוון העיר "שבתוך דרךכשאותו
 עכ"ל. וכו'לשער"

 המרבד""כדגלי
 הטעם, כלל מובל אינו לנו כי ראםודע

 "מפולש", הרכים רשית תורה הצריכהלמה
 וזה עיקום, שום בלי ביושר המכווןוכ"ש
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 ההלכה, היא כך מ"מ וכנ"ל, ממש, זהכנגד
 רשות תנאי דכל בידם, היתה דקבלהמשום
 המדבר. דדגלי דומיא בעינןהרבים,

 והרשב"א רש"י כונת היתה זוולענ"ד
 שכתמו, שאחרי וש"ס, הנ"ל והר"7והרא"ש
 "דומיא מפולש עוד הוסיפו מכוון,שיהיה
 שבש"ס מאחר בזה, רצונם המדבר",דדגלי
 המדבר" "דכדגלי הטעם להדיא נזכרלא

 ר"ה, תנאי לשאר כמו מפולשין,לענין
 ד"אינו התנאי לענין וכגון בש"ס,שנתפרשו
 ה' )שכת בגמ' זה טעם להדיא דנזכרמקורה",

 לדעת ע"ב( ר )שם ריבוא, ס' לענין וכןע"א(
 צ'ק( )שם אמה ט"ז ולענין וש"פ, ותוס'רש"י

 במפולשין. משא"כע"א(

 זה, טעם כאן והוסיפו הם, דקדקולכך
 דבעינן דהא להורות, המדבר","כדגלי
 ממש, זה כנגד זה "מכוונים ושעריומפולש,
 שום לזה אין ועקלתון, - מניעה שוםכלי
 מחנה היה רכך משוס אלא וסברא,טעם

 מדבר, סתם שכל מלבד כי במדבר,ישראל
 מעבר ונראה המפולש מישור, כארץהוא

 שכולו ישראל, מחנה כן היה ביותרלעברי
 מוקף היה לא מסביכיו, ואף ופנוי, פרוץהיה
 כולם ועל להלן, הראבי"ה וכמש"כ תומהישום
 והכוונתו פילושו להשלמת וסייע "הענן"בא

 תל כל שיישר ע"י לקצה, מקצההמוחלטת
 פרשה )חו~ז במדרש וכדאי הנשארים,וגבעה
 ברש"י גם והובא בשלח( )ריש וכמכילתאי"ס(

 שם.עה"ח

 ס" )עירוכין בראבי"ה להדיא הואוכן
 גמרינן, ממשכן שבת דמלאכת וז"ל,שס"ט(
 היו ובמדבר צדדין, משני מפולשוהיה

 עיירות, וה"ה בחומה, מסובב ואינואוהלים,
 מפולשין, שלה ר"ה שראשי חומה, להםשאין
 משער "מכוון שלה ורה"ר חומה, מוקפיןואם

 עכ"ל.לשער",

 תנאי אין הדל, שלדעתינו מה דברסוף
 אין מובן, המיוחדים, פרטיו על"דמפולשין"

 תורה גזרה שכך זה, בדבר משקל שוםלזה
 ממשכן והוצאה, שכת מלאכת דכלוהלמ"מ,
 הס ותנאיה, פרטיה הוצבו שם גמרינן,ומדבר
 אמרו, והם המדבר", "כדגלי דבעינןאמרו,

 )סי החכ"צ רבינו התרעם וכבר ממש,דהיינו
 צא עיי"ש, זה, כעין על שפקפק מי עלל"ז(
 אף נחסר ראם דס"ר, מתנאי זה כעיןולמד
 מחיצות ג' וכן כרה"י, דינו המ"ר, ממספראחד

 מילין, מאה היא רחבה אפי' העיר,מקיפות
 רה"י, היא הרי רחב, אמה וט"ז בוקעץ,וס"ר
 כן.וה"נ

 ז"ל משה אגרות בעל הגאוןדעת
 ר' להגאון מצאנו כי זה, בכלהארכנו

 שנסתפק קל"ב( ס" )ח"א באג"ם זצ"למשה
 והיינו ד"מפולשים", התנאי עיקר בכלופקפק
 דבעינן לן מנא כנ"ל, ליה דקשיאמשום
 וכדלהלן, וכו', זה כנגד זה מכווניםשיהיו
 ההיא, דתשובה מדרשא, בבי ידוע כברוהנה
 רוב ובפרט דיפרקיניה, נגר ובר נגרלית

 והרמכ"ן, רש"י, על שם, שהשיגההשגות
 פירשו שהם אף על כאחד, והמנ"א,והרא"ש,
 וכנ"ל כן, פשוט להם הנראה עפ"י זו,הלכה
 כדבריהם, עיון הגאון הצריך אעפי"כולהלן,
 זה. לתנאי להתייחס מקום מצא שלאעד

 לסוף לירד זכינו לא דמר, מיניהוכמחילה
 והרמב"ן רש"י על שתמה, דמהדעתו,

 היינו דמפולשין לפרש להו מנאוהרא"ש,
 לעיל, כתבנו כבר זה, כנגד זהמכוונין
 ומה המדכר", כ"דגלי מקורמ, לכתובדדקדקו
 שבמדבר לן מנא אה"נ ז"ל, הגאוןשתמה
 )ד"ה לעיל ישבנו כבר ממש, מכוונין היועצמו

 עיי"ש. היטב, המדבר"("כדגלי
 יכול האיך עוד, לתמוה שהוסיףומה
 לא מהגמ', ראיה בלי כזאת, לחדשהרמב"7
 מלאכת שכל מרבינו, נעלם לא הלאידעתי,
 ע"ב( צ"ו )שכת גמרינן, ומדבר ממשכןשבת,
 ר"ה, תנאי בחמשה הדבר נתפרשוביותר
 שמקורם להדיא, הש"ס פירששברובם
 נתפרש שלא "מפולשין" זולת וכנ"ל,במדבר,
 החסר, והשלימו הראשונים ובאובש"ס,
 פשוט היה כן כי עצמם, מדעת זאתוהוסיפו
 אין לשונם, מקצת שציטטנו וכמובעיניהם,

 חילוק. בשום בזה מחלק, ואין יוצא ואיןפרץ
 ז"ל, הרמב"ן מדברי כן למדנווביותר

 רש"י על הגדול המקשה ניהו איהושהרי
 שתמה עד ריבוא, דס' בתנאי שהיקל עלז"ל,



קסט עירובילערוב

 ידענו ולא בזה"ל, נ"ט( )עירוכין בחידושיעליו
 בשום בתלמוד הוזכר שלא כן, לרש"י לומנין
 עצמו שהרמכ"ן פלא, זה וראה עכ"ל,מקום,

 כתב "מפולשין", לדין ב"ב( וכדף )שם,כשהגיע
 לשער משער מכוון שיהא היינוד"מפולשין",

 וכנ"ל, וכיו"ב למדינה, חוץ עד זה, כנגדזה
 אדמקשית ז"ל, הרמב"ן לאדונינו תימהולכאו'
 לדידך, ממש קושיא האי כי תיקשיארש"י,
 זה "מכוונין אינם כששעריו להקל ללמנא
 עד אחת מדינה משער ובפרט - זה"כנגד

 כרחך על בתלמוד", נזכר שלא "מהלשכנגדו,
 שזהו בעיניו, היה דפשוט משום אלא זהאין

 ומטעם דהש"ס, "מפולשין" פירושעצמו
 הדברים הן הן ממש, המדבר" כ"דגלידבעינן
 התנאים, כונת הן והן בסיני, למשהשנאמרו
 והשגתינו, דעתינו, בטלה הקדמונים,ורבותינו

 ותשכח. דוק דומיה, חמיהוכל

 בענותנותו, זצ"ל ר"מ הגאון שסייםומה
 לכתוב רוצה ואינו צע"ג, דמפולשיןשהתנאי
 מה תימה עכ"ל, דברים, בירור לו שאיןבמה
 גמרא שהוא זה כדין להסתפק עודיש

 שבראשונים מראשון פסוקה, והלכהמפורשת,
 תנאי שום ללא שבאחרונים, אחרוןעד

 ספק שום היה לוא חולק, שום וללאוחילוק,
 שגדולי הדעת על היעלה כזה,ופקפוק

 כהוייתה, הברייתא סותמים היוהאמוראים,
 מעתיקים היו לא הקדמונים, המוסקיםוכן

 כהלכה - פיסקא ובחד בקיצור,אותה
 זו הלא כי והשו"ע, הטור בעלי וכ"שפסוקה,
 מיד ולהורות, להודיע חובתם, ראשיתהיתה

 פוק והמפורשתי הפסוקה ההלכהולדורות,
 דשישים התנאי לבאר, וירדו נחלקו כמהחזי

 "מפולשין" בדין ואילו מחיצות, ותנאיריבוא,
 פשיטותם, לרוב אלא זה אין דומיה,נאלמו

 זה לשער משער מכוונין" היינוד"מפולשין
 במדבר, אבותינו עם היה כאשר זה,כנגד
 הבאים וכל והמנ"א הב"י שכתבוכמו

אחריהם.

 לר"ה - פנוי ר"ה בין חילוקאין
 חומהמוקף

 משנה בעל שהגאון שכנראה מצאנו,שוב
 ז"ל ר"מ להגאון העיר כבר שליט"א,הלכות

 ס" ח' )חלק מתשובתו שנראה וכמו דבריו,על
 בכל ניסה ז"ל ר"מ הגאון כי ואם עיי"ש,כ"ד(
 ימצא, שם אמת מעיין כל הנה ליישבם,עוז
 כלום, הנ"ל התמיהות נתיישבו שלא דישלא
 הראשונות, על הכבידו שהאחרונותאלא

 ועל עלינו חביבים זצ"ל הגאון שדבריומאחר
 דבריו, סדר על נבוא לאחת, עד ישראלכל

 רבו. לפני הדןכתלמיד
 עצום, חידוש לחדש יצא ז"ל הגאוןדהנה
 וכן בגמ' שאמרו דמה והוא, החדש,ובדבר
 שיהיו כר"ה דכעינן הראשונים, כלכתבו

 יהיה הר"ה שעצם הכונה אין"מפולשין",
 ופנוי פתוח יהיה שדרכו אלא ביושר,מכוון
 חומה, לו שיש בר"ה ורק עבר, לכללצאת
 הלכה, חידש זה ולפי ביושר, מכווניםכעינן
 ר"ה אחד, ר"ה, סוגי שני לנו ישדמעתה
 ברחובות אף אפשר דבו חומה, מוקףשאינו
 ועקומים, מעוקלים וכ"ש וסתומים,חסומים
 ביציאתם מפולשין שיהיו צריכים איןבקיצור

 שאינן וכ"ש רבינו[, ]כלשון כללכמפולשין
 צריך דבו חומה, המוקף ר"ה והשני,מכוונין,
 דבריו. תמצית ע"כמכוונין,
 בזה, דרכינו דעתו לסוף לירד זכינוולא

 מצאנו ולא שמענו לא שמעולם מלבדהנה
 ד' אלא לנו אין אנו כי ר"ה, שני שלמושג
 ותנאים, דינים, אותם מהם אחד ולכלרשיות,
 תוכיח לדידיה גם כרחך על הסבראהלא

 רבריו, בסוף ז"ל, הגאון מודה שהריההיפך,
 מכודנין שיהיו צריך חומה, המוקף ר"הדכל
 תלוי דההכל וא"ת ממש, זה כנגדזה

 ר"ה שלכן שכתב, וכמו ודעתינו,בסברתינו
 כלל, מפולשין צריך לא חומה, בעלשאינו
 למה א"כ שבו, מקום מכל לצאת שיכוליןכיון

 זה, כנגד זה מכוונין הצריכו חומהכמוקף
 עקלתון, כדרך לכה"פ שם גם יוכשר לאלמה
 לנו ראין כרחך, כל אלא למעבר, פתוחשהוא

 התורה גזרה רכך רק בזה,ולסברתינו
 דהיינו ממש, המדבר כדגלי דבעינןוהלמ"מ,
 בין תחלק מהכ"ח א"כ זה", כנגד זה"מכוונין

 ! אתמהה לר"הר"ה

 הוא הרבים שהרשות רבינו, שכתב מהגם
 שהוא לא אבל הפתח, כנגד ופתוחמפולש
 יפרש לא למה ידענו לא בעצמו,מפולש



 ישראלאורקע

 על הר"ה של ארכו שעצם כמשמעו,פשוטו
 זה ומיושר מפולש ויציאתו, כניסתופתחיו
 התורה, שבכל "מפולש" כסתם זה,כנגד
וכנ"ל.

 רש"י בדבריהפירוש
 ע"א( ו' דף)עירובין

 רש"י מלשון כן לדקדק שמצאומה
 משמע ר"ה, וז"ל, שכתב ( ד"ה ע"א ו')עירוכין
 בה שמצויין ועיר אמה, עשרה ששרחב

 ר"ה שיהיה )או( חומה בה ואין ריבוא,שישים
 מפולש שיבא לשער, משער מכוון שלהשלה
 שרש"י ומשום עכ"ל, המדבר, לדגלידומה
 כאן דיש ז"ל, הגאון הבין חומה, )או(כתב
 סוגי שני כאן דיש להורות. המחלקת,"או"
 צריך אין חומה, לו שאין רכל ומכאןר"ה,
 כלל. מפולששיהיה

 לפרש ליה סני מאי אדע, ולא בערואני
 "מפולש" שיהיה רש"י שכתב דמהכפשוטו,

 שהפסיק ומה לא, או חומה לו יש על כיןקאי
 ברור שאין מלבד הנה המחלק, ב"או"רש"י

 שהרי כתבו, רש"י אם וכן הוא,שלחלק
 ראשונים וכמה שהרא"ש ואף הוא,במוסגר

 כמו רש"י לשון שהעתיקו י"ל,העתיקוהו,
 כתבו, שרש"י תימא אפי' אלא להם,שנזדמן
 לפרש יש עריק ז"ל, ר"מ הגאון שהביןוכמו
 תימא דלא והוא, הפשוט, בדרך רש"יכונת
 חומה, ובלא מישור, ארץ היה שהמדברמאחר
 עבר, מכל מעצמו ומכוון ומפולשוגלוי

 אמינא, וס"ד ז"ל,[ כהגאון ודלא]וכדלהלן,
 לגמרי, הפרוץ אלא הרכים, רשות לנודאין
 דדגלי דומיא דבעינן סביביו, חומה שוםבלי

 להשמיענו, וכו', חומה או כתב לכךהמדבר,
 מניעה, זה אין לו, סביב חומה אםדאף

 יכוין שלכה"פ ובתנאי עליו, ר"ה שםלהעלות
 המדבר. דפילוש דומיא זה, כנגד זהשעריו

 גוף שאפי' נותנת, הסברא אלא עוד]ולא
 פילוש מפסיקין מגרעים היו לאאהליהם,
 כי קבע, ישיבתם היתה שלא מאחרהרה"ר,
 בסוגיות וצ"ע יסעו, ה' ועפ"י יחנו ה'עפ"י
 רתוכם ואה"נ ע"ב(, נ"ה עירובין ע"ב, ל"א)שבת
 אינם מ"מ אבל ע"ב( ב"ו )כשבת רה"י,נחשב

 מפסיקין שאין וכ"ש רוחבו, ממדתממעטים

 שרבים בר"ה, וכעמוד והכוונתו,פילושו
 שיעורו, מיעטו שלא וכהעגלות, עליו,מכתפין
 קבועין, יותר היו שאהליהם ואףופילושו,

 עליו, לכתף העשוי כדבר אלא זה, איןסו"ס
 סאתים, מבית ממעטין שאין נוי, עציוכעין
 ד'([ סעיף )שג"ח שו"עעיין

 דבעינן דבריו כסוף רש"י מש"כ דברסוף
 ר"ה סוגי כל על המדבר, כדגלי"מפולש"

 דר"ה רש"י, דעת על עלתה לא ומעולםקאי,
 והכוונת פילוש צריך אין חומה, מוקףשאין
 כן, צ"ל כרחך על הנ"ל כל ומלבדפתחיו,
 שהרי עצמו, דברי סותר רש"י נמצאדאל"כ
 מפולשין, דין להדיא הצריך מכילתין,בריש
 ע"א )נ"ט כרש"י כן מפורש ובייתר ר"ה,אסתם
 שאין וכעיירות וז"ל, שכתב מכאן( לחיד"ה
 הרכים רשות שראשי עסקינן, חומהלהם
 רש"י, דעת להדיא הרי עכ"ל, מפולשין"שלה
 מפולשין. בעינן שבעולם הרכים רשותדבכל
 ומהם ראשונים, בהרבה הדבר נזכרוכן
 הוא הרבים, ורשות וז"ל, ס"ד( )סי'כאשכול
 או כולו, ומפולש וכו', בקעי שרביםמקום
 הרי לשער, משער הפחות לכלמפולש
 ואעפי"כ הפתוח, מרה"ר מיירי,דברישא
 שבת )הל' ברוקח מפורש ויותר פילוש,מצריך

 אמה, י"ו שהוא הרצים רשות וז"ל, וה"ה(סי
 שישים שם ומצויין צדדין, מב'"המפולש"

 משער מכוון או חומה", שם "ואיןריבוא,
לשער.

 ושו"ע בב"י המחברדעת
 מלשון גם להוכיח רוצים שישומה
 ר"ה, סוגי שני דיש ז'(, סעיף שמ"ה )סיהשו"ע
 ושווקים רחובות רה"ר, איזהו המחבר,רז"ל

 להם ואין מקורים, ואינם אמה, ט"זהרחבים
 הם אם חומה, להם יש ואפילוחומה,

 זה ומלשון עכ"ל, לשער, משערמפולשים
 מפולש, כעינן לא דברישא כנ"ל, ג"כהבינו
 חומה. להם כשיש בסיפארק

 אלקים דברי להפוף בזה, ושגו טעווכמה
 ראה אדרבא דהנה והשו"ע, הב"י וכונתחיים
 העתיק הארוך בחיבורו שהכ"י שאף פלא,זה

 המפסקת, ה"או" עם דהיינו רש"י, שללשונו
 שינה )שם( הטהור שולחנו לערוךכשהגיע



קרא עירוברלערוב

 שאר כתבו הזה וכלשון "אפילו",וכתב
 ר"ה סוגי דשני וא"ת אחריו, הבאיםהאחרונים

 בעלי לשאר ולכה"פ לו, שהיה מלבדהן,
 לומר להם היה לא הדברים, לפרשהמפה

 לו היה אלא הממשיך, לשון שזהו"אפילו"
 בכית והעתיק ברש"י כדאיתא "או"לומר
 מדוקדק ה"ז שכתבנו מה לפי אולםיוסף,
 כלומר, הנ"ל, חידוש להשמיענו דבאוונפלא,
 חומה, לו שאין הרבים רשות מיכעיאדלא
 ומכוון מפולש הוא שלרוב עליו, ר"הדשם

 המוקף רשות אפי' אלא עבריו, מכלממילא
 שיהיו בתנאי אולם עליו, ר"ה שםחומה,

 והסיום המדבר, דדגלי דומיאמפולשין
 ר"ה. סוגי כל על דקאי פשוטדמפולשין

 "מכוונין", שפירש המג"א כונת גםוזהו
 שנלאתי אלא האחרונים, ככל להדיא הואוכן

 הפמ"ג וכגון מהם, איזה אעתיק ורקלהעתיקם,
 שלנו ועיירות וז"ל, שכתב ב'( ס"ק א"א)שס"ד

 ממש "במכוונים לעיין יש בצוה"פ,שמתקנין
 ח'( ס'ץ )שם ברורה והמשנה עכ"ל,השערים"

 אף בצוה"פ, שמתקנין שלנו ועיירותשכתב
 לשער, "משער ומפולשין רחביםשרחובותיה

 ר"ה שכתב בפתיחה, ישראל והתפארתעכ"ל,
 שהוא כיון וכו', לרבים מעכר מקום כלהוא

 זה המכונים "בשערים צדדים משנימפולש
 )ח"א המהרשי'ם כתבו, וכן עכ"ל, זה"יכנגד

 שהעתקנו וש"א ל"ח( )סך רבים ומיםקס"כ(
 שכל הרי זה( בכל )הארכנו ד"ה סוףלקמן
 אחת שתורה בפשיטות, הבינו האחרוניםגדולי
 הר"ה, סוגי לכל יש אחד ודין השמים,מן

 שלא בהלמ"מ, הלכה לחדש לנווחלילה
 ותשכח. דוק דעתם, עלעלתה

 מחיצות מוקף היה המדברהאם
 ז"ל הגאון שיסד חידושו עיקר כלוהנה

 אלא ומכוונים, מפולשים בעינן דלאבזה,
 לו, הנראה עפ"י ובנאו יסדו חומה,במוקף
 עליהם הקב"ה "סגר "המדבר", היהשכך

 ונמצאו שהקיפם, הכבוד בענניהמדבר",
 אלא חומה, סתם זו ואין חומה,מוקפים
 וברזל, - אבן ממחיצת יותר אףחשובה
עיי"ש.

 ומלבד אלו, דברים תמוהיןוכמה
 להיפך, בפשיטות איתא שע"ס( )ס"שבראבי"ה
 מוקפים ישראל היו ולא פנוי, היהדהמדבר
 חידושו עיקר כל לכאו' סביכם, חומהבשום
 מרפסן מחיצה, נחשבים שהעננניםהלזה,
 טעמים, הרבה מכח אפשר, ואי הוא,איגרא
 שהוקפו משום מחיצה דחשיכ שכתב,דמה
 היא זו שהרי הוא, וחסרון כורכא הא ה',בידי

 כתוס' מחיצה שאינה שמים, כידימחיצה
 תמה שכן לי הראו שוב ע"ב( כ"כ)עירובין
 . י"כ( סוויץ רע"ח )או"ח נזרהאבני

 בפשיטות, מסיק נזר האבני גםאיברא
 שהוא אלא כלל, מחיצה חשיבי לאדהעננים

 מצויה, כרוח לעמוד יכולים דאין הטעם,כתב
 צריכים אנו אין קדשו, דברי ואילוליעיי"ש,
 ברוח אף לעמוד, היו יכולים דאפי'לזה,

 דאין כלל, מחיצה חשיבי לא מצויה,שאינה
 דבר להחשיב הדעת, על יעלה ולא ממש,בהם
 כמחיצה. ממש בושאין

 נזר האבני תמה שפיר האמור כלומלבד
 חומה, נחשכים דהעננים מרן, כדכדי דאסשם,
 ר"ה דאין ע"א(, ה' )שכת דקיי"ל האא"כ

 ע"י לעולם, מקורה היה המדבר הלאמקורה,
 שעליהם.הענן

 אלקים כיח כספר המבי"ט שמדבריואף
 וכמובא זה, כעין ג"כ  רס"ל  משמע ל"ז()סרק

 כזה דיש עכצ"ל ע"כ( י"א )סוכה הש"ס,בגליוני
 כתבו לא המבי"ט גם ועוד חלוקות,מדרשות

 דלא תימא ואפי' עיי"ש, "אפשר" בלשוןאלא
 הראבי"ה דברי אלא לנו אין לנוכן,

 דס"ל נזר, אכני בעל הגאון ושיטתהמפורשים,
 כן. המכריחות דלהלן הראיות כל וכןכותיה,

 הלזה, רעיון עיקר כל זהומלבד
 תמוה מחיצה, חשובים ]הככוד["דענני]ם[
 וכן דירן, ומש"ס הנגלה מתורתונסתר,
 לסכך הותר האיך דא"כ ההלכה,פשטות
 כיושב נמצא הלא המעונן, ביום בסוכהולישב
 ענני שבמדבר ומה הבית, שתחתבסוכה
 לי מה נדע, לא אנחנו בכך, מה היו,הכבוד
 שניהם מו"ס סתם, עננים לי ומה הכבוד,ענני
 ה', ביד ונמתחו ומוקפים המה, שמיםמעשי
 אותם שומרים היו הכבוד, דענני משוםוא"ת
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 ובליסטראות, רותעים חיצי וקלטה פגע,מכל
 עצמו הענן סו"ס בכך, מה כמחיצה,חשובים

 לצאת יכולים שהיו חזי פוק ממש, בואין
 דרכו. וללכתולבוא

 חצץ ולא קלט לא שהענן כרחךועל
 ביד אלא היתה לא ושמירתם כלום,בטבעו

 כמסוה, אלא שימש לא והענן נס, בדרךה',
 צדיקים עיני ולשבר - רשעים ידילשבר
 כיו"ב, בכל הנכבד ה' כדרכי שמאלית[,]בשי"ן
 הלכה, למדים הכי עצמך, על תמהמעתה

 משום קרבן, או כ"ד, מיתת מלקות,וכחייבנו
 של בטכניקה ועוד ניסים, דמעשימחיצות
 הדעת על היעלה עננים, לזרוע אפשרהיום

 גם א"כ ושבת, סוכה למחיצת בהםלהשתמש
 יאמר. ולא הדבר ישתקע מחיצה, יחשבטל

 העננים היו נחשכים אם נפשך, ממהועוד
 מכל המחנה שהקיפו מאחר א"ככחומה,
 ומסוגרת סגורה רה"י לך אין הריעבריו,
 והאיך ולילה, יומם חומה המוקפת מזו,גדולה
 מחנה וכן ע"כ( ו' )שבת כרה"ר, המדברנחשב
 דרך ובאו שיצאו ע"י וא"ת ע"כ( צ"ו )שםלויה

 כתב אמנם וכן כפתח, המעבר נחשבהעננים,
 כדברים לומר ורחוק תמוה כמה ז"ל,הגאון
 אינו פירצה, שיעור הלא בעצמך, הגעהללו,
 אם אפי' כאן ואילו ומעלה, אמות מ'עשראלא

 להם יפתח לא מרון, כבני וביתו אישיעבורון
 ויותר, אדם כרוחב ושתים, אמה כשיעוראלא
 היה. גמור רה"י כריוחועדיין

 להחשיב הדעת על יעלה האיךועוד
 שמיד בזמן בד ושער, כפתח שבענן,המעבד

 מכסהו והענן בו, העובר נבלע עוברו,עם
 שאם העננים, כין העוכר ]כמטוס בהר,כמשה
 אינו אבל העוברים, מעביר בחכמתואמנם
 שערים[.פותח

 כפתח נחשב עברו דכשעת ת"לואפי'
 הפתוח, נסתם כן, אחרי סיד אבלושער,
 ירושלים, ומה עצמך, על ותמה שוב,והקיפם
 רה"י, נחשב בלילות, רק ננעלו לאששעריה
 הענן פתח ע"ב( ר )עירובין יוחנן ר'וכעדות
 אחת על הפתח, עליהם סגר עוברו, עםשמיד
 וכמה.כמה

 יציאתם, אנשים שני כיונו הכיועוד
 וזמן, פרק באותו המדבר עברי משנילעבור
 שיחשבו בכדי זה, מול זה מכוץ, קוובאותו
 תאמר מה ומכוונין, כמפולשין המדברשערי
 בכל בענן והבקיעה המעבר יכולתשעצם
 נחשב אינו שוב א"כ כפתח, חשובהנקודה
 כלל. ומחיצה חומהכהיקף

 ממש, בו שאין שהענן האמת, זהוואמנם
 אין פורח, וכאבק - כלה כעשן הואאלא
 וישראל וכלל, כלל לכו"ע עליו מחיצהתורת

 שאין כבעיר ופרוץ, גולי בר"ה היושבמדבר
 לא ותו דהראבי"ה, וכפשטותיה חומה,מוקפת
מידי.

 דהעננים וי"א, הרוקח דעתפירוש
 מחיצהחשוכים

 דהעננים עה"ח( )סי הרוקח שכתבומה
 עם לדבריו אין אדם, כידי מחיצהחשובים
 אלא שם, דן לא דהרוקח כלום, דירןנידון
 מועיל תחומין שלענין דרבנן, תחומיןלענין
 מהלכין אנשים של ]גרועה[ מחיצהאפי'
 כרחך על לכל, דכונתו תימא ואפי'וכדו',
 דברי פשטות דבריהם יסתרו שלאבכדי
 יש רה"ר, תשיב לויה ומחנה דהמדברהש"ס,
 חלוקים דמדרשות או דרכים, בכמהליישב
 שהמדבר להדיא, כתב הראבי"ה שסו"סהם,
 הש"ס פשטות הוא וכן וכנ,ל, מוקף, היהלא

 היו, חלוקים דזמנים או וכנ"ל, מקומותככמה
 מתן עד מצרים יציאת מזמן מיירישהרוקח
 אותם, מקיפים העננים היו אמנם שאזתורה,

 אומות ושאר ועמלק, - מהמצריים]לשמרם
 רוב והלכו ששהו כן, אחרי משא"כהמקנאים[

 זרועה, לא ארץ שהיא המדבר, בעומקזמנם,
 צריכים היו לא איש, כה עבר לא אשרוארץ
 חנייתם בעת ]וכ"ש כלל, זו[ ]ושמירהלהיקף

 מקיפים העננים היו דלא הבבלי, דעתבמדבר[,
אותם.

 שמצאתי מה עפ"י בפשטות, י"לעוד
 בפי השגור ההנחה דעצם י"ג( )בשלחבמכילתא

 אינו עכר, מכל אותם מקיפים היו הכבוד דעכניכל,
 בפלוגתא תלוי אלא כלל, ופסוק פשוטדבר

 שלא שם, כרכי הככלי ודעת עיי"ש,דרכווהא,
 שני רק אלא כלל, אותם מקיפים הענניםהיו
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 ואחד לפניהם, אחד עמהם, הלכועננים
 לשון א"ש שבזה ודע עיי"ש,מעליהם,
 יחיד, בלשון יומם, עליהם ה' ו"ענן"הפסוק,
 " )במדבר המזרחי קושית בזה נתיישבועוד
 צד, מכל אותם מקיפים היו עננים ז' דאםל"ד(
 להם, גם זכר לעשות תורה צותה לאלמה
 גם ובאמת עיי"ש, וכו', מלמטן אחדוכגון
 בב' סגי סוכה, שהרי קשה עננים ד'למ"ד
 אחד ענן דרק רבי, לדעת אבל וטפח,דפנות
 והיא הסכך, היא הסוכה דעיקר א"ש, ע"ג,היה
 ותשכח. דוק עליהם, שסיכך ה' לענןזכר

 ז' או דד' כמ"ר, דהעיקר תימאואפי'
 ר"ה דין ללמוד יש שפיר הקיפום,עננים

 שהאמת משום המדבר, מדגליומפולשין,
 המדבר היה עדיין העננים, היקף אף שעלהוא,
 העננים, שמתחת הפירצות ע"י כרה"ר,פרוץ
 שהיה בזה"ל, יז( )שם כמכילתא להדיאוכדאי'
 נפשות וגונב הענן, כנפי תחת נכנסעמלק

 המכילתא, מלשון והנראה והורגן,מישראל
 שחיילי בכדי רחבות, פירצות אלושהיו

 שלל עם ולצאת ליכנס יכולים היוהעמלקים
 מישראל.נפשות
 מכל וכ"ש בפ"ע, טעם מכל דברסוף
 כפשטות דהעיקר למדנו, שפיר טעמי,הלין

 רשות היה שהמדבר להדיא, והראבי"ההש"ס,
 מיניה, ילפינן ושפיר עכר, מכל הפרוץהרכים
 כסתימת הרבים, רשות סוגי לכל מפולשיןדין
 כהאג"מ. ודלא הראשונים,כל

 פוק הדבר, אמת כמה להיווכחוהרוצה
 הראשונים, שאר עמו ואתו הק' שרש"יחזי
 "מפולש הקדימו לפעמים טעמם,שינו

 מפולש נקטו פעם להיפך", ולפעמיםלמכוון,
 וזאת סדר, שום בלי מכוון, ובמק"אלבד,
 ותנאי חשבון שום בלי הסוגיות, בכלעשום
 ממה ההיפך ובא, מורה דכ"ז ברור, הריכלל,
 שמפולש קיבלו כך כי בזה, לחדש מרןשרצה
 אחד, ענין הכל נאמרו, אחד בדיבורומכוון,
 אחד, אלא שאינו ר"ה ולדין אחד,לדבר

 ושוים. אחדיםולתנאים

 מכוונים דבעינן הפוסקים רובדעת
 שערים בעינן דלא הגאון, כאן שחזרומה
 המיעוט, דעת רק דזהו זה, כנגד זהמכוונים

 האיך ידענו לא הרוב, מפני דעתםובטלה
 רעת שמלבד בזמן בו כזאת, רבינויאמר
 רש"י. דעת הוא כן והא"ז והרמב"ןרש"י

 זה, ככל הרגיש ז"ל הגאון גםאיכרא
 ועשה הדביקים, בין להפריד יצא זאתובכל
 לחדש תמוה וכמה ברש"י, לישניתרי

 שפתי על עלתה שלא במקוםמחלוקת,
 או למחלוקת, זכר אף נפש, נוחירכותינו
 כסותר רש"י את נעשה למה רשויות,לחילוק
 בזמן בו וביה, מיניה עמוד כאותועצמו,
 והמנ"א, והא"ז הרמב"ן ואת לזה, זכרשאין

 בו הראשונים, עיקר דעת על החולקכמיעוט
 המפורסמים, הראשונים גדולי שרובבזמן
 כן, להדיא ס"ל לאורם, יום יום הולכיםשאנו
 פעמים, ע"ז ששנה הרשב"א, המההלא

 שם( )עירובין ובחידושי )שם( הקודשבעבודת
 )שם( והמאירי )שם( והריטכ"א )שם( כחי'והר"ן
 כתב וכן פעמים, זה על להדיא חזרשג"כ
 שהן הב"י, עולה כולם ועל )שם( מועדהאהל
 תנאי על ושנה, חזר בב"י והן משנה,ככסף

 דה"ה רז"ל, בתוקף, זה, כנגד זה"דמכוונים
 "מכוונים שאינן אלא פתחים כמה לו ישאם
 משער מפולש שאינו רכל זה" כנגדזה

 כשאין שם, ועוד הוא, ר"ה לאולשער,
 הוי נמי וכו', זה" כנגד זה "מכווניםהפתחים
 עכ"ל.רה"י,

 ז"ל שהגאון מאחר האמור, כללאור
 היסודות שני עפ"י רק דבריו, תלה לאעצמו,
 זה, כנגד זה מכוונים דין עיקר שכל א(הנ"ל,
 היה ושהמדבר ב( המיעוט, דעת אלאאינו
 והותר, די הוכחנו שאנו ומאחר, חומה,מוקף
 היה לוא ספק, אין אלו, לדברים יסודדאין
 ביה. הדר הוה אלו כל ז"ל הגאוןרואה

 לפעמים, שמענו כן כי זה, ככלהארכנו
 "דמפולשין בתנאי ספק מטילים לומדיםאיזה
 בחילוקים ומחלקים נדחקים ומכוונים",-

 ולא אבותינו, שמעו לא אשר וחדשים,רחוקים
 נקיפת לא אף ספק, שום לנו אין ולנוגדעם,
 לא תורה בשופי, עליו לסמוך זה, כתנאיהלב

 רגשי פי על נבנית שאינה וכ"ש היא,בשמים
 על חרות והמכתב, הכתב על אלאהלב,

 לנו ]שנמסרו הראשונים לוחות ה"ההלוחות,
 בפסקי החקוקים האחרונים ולוחותשלימים[,
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 המה הלא עבריהם, מד' ומאיריםהשו"ע,
 - ליקטו ושתקו, - העתיקו אשר המפה,בעלי
 - תנאי שום בלי דמפולשין, לתנאיופסקו,

 המלקטים וראשי סייג, או - חילוקוהגבלה,
 המנ"א, והלבוש, הב"י, המה, הלאכזה

 ושו"ע שבת, והתוספות זוטא, והאליהווהא"ר,
 כלל שכת )הל' אדם והחיי מי"א( )שמ"ההגר"ז
 נקטו וכן כ'( ס"ק )שס"ה והמ"כ ס"א(מ"ט

 הדורות, גאוני רב, מעשה ועשובפשיטות
 קצ"ז( סי ח"א )תליתאי ומשיבהשואל

 מלכיאל והדברי קס"כ( ס" )ח"אוהמהרש"ם
 והערוך )פתיחה( ישראל והתפארת ג'( סוס"י)ח"ד

 וכו'. סי"ד( )שמ"ההשולחן

 דינא דהאיפסקא
 שכל דינא, דהאי ופסקא לדין באנומעתה

 ממש, זה כנגד זה מכוונים השעריםשאין
 בין שהוא, מקוס באיזה יהיה דלעיל,כתנאים
 אף לפ"ז ר"ה, כאן אין לא, או חומה,מוקף

 לא לעולם ביותר, הגדולות ועיירותבמדינות
 מטעם מיבעיא לא בהם, הרכים רשותימצא
 דהיקף והיתר א'( סי' )דלעיל מס"ר דפחותהיתר

 הרווחנו, עתה אלא כ'( סי )שםמחיצותיהן,
 רשות לנו אין דמפולשין, תנאי מכהשגם

 ודרך אחד, רחוב אפי' לנו, אין כיהרכים,
 דהיינו מפולשין, תנאי ככל שיעמודהרכים,
 כנגד זה "מכוונים שערים שני כעל א(שיהיה,
 אורכו, לכל ומכשול חסימה שום בלי כ(זה",
 שכיח אינו זה כל עקמומיות, שום בליג(

 להדיא כתב כבר שכן ע"ז, תתמה ואלכלל,
 "כזמן ולנו וז"ל,  שע"ס( סי )עירוביןהראבי"ה

 לשער" משעי מפולש רה"ר לנו איןהזה,
 עכ"ל.וכו'

 פשוט דלפ"ז שעריך, נבואהועתה
 והמפורסמים, הגדולים רחובות דגםלענינינו,

 ואושע"ן במונהטן, - כרודוואיכגון,
 בשיקאגו - וטואי בברוקלין, -פארקוועי
 ככל ריבוא, שישים בהם שיעברו אףוכיו"כ,

 נחשבים אין במציאות[, שאינו ]מהיום,
 המעכבים שכהם, שהרמזורים ואףר"ה,

 שאינם מביעיא לא המהירה,הנסיעה
 אדרבא אלא מפולשין, דין לבטלמסייעים
 שהרי יותר, ר"ה להחשיכו הםמסייעים
 ושוטפת מסודרת לנסיעה הםמסייעים
 הגאון מו"ר א"א עמי הסכים וכןונוחה,

 הולכים אלו שרחובות אחרי ומ"משליט"א,
 בכניסתם גם עקמומיות, בכמהומתפתלים
 שכניסתם אלו ואף מיד, מתעקמיםויציאתם,
 נוטים, כולם כאמצעם מ"ממפולשת,

 וכן ולשמאל, - לימין ופשורי,בעיקולי
 דין מבטלים ]שג"כ ומורדות,מעלות

 כיצד )פרק בירושלמי משה כפנימפולשין,
 שבכמה עד וז"פ[, עיי"ש, ה"ח(משתתפין
 אשר לראות - בהם מהעובר נמנענקודות,
 מישור לארץ מנגד עומדים אלו וכללפניו,

 כמדבר, שרויין ישראל שהיו בזמןומפולש,
 התורה. מן גמור רה"י דהםונמצא

 שהוא זה, שבתנאי הגדולהוהמעלה
 לרעת אף היינו, דכו"ע, אליבאמוסכם
 ושאר והריטב"א, והרשב"א והרמב"ןהרמכ"ם

 לדעת או דס"ר, לתנאי סברי דלאפוס'
 ומבטלי רבים אתו דסברי ודעימיה,הריטב"א
 שעריה שאין כל לדידויו, גם אעפי"כמחיצתא,
 רשות כאן אין זה, כנגד זה ומכווניןמפולשין
 )הל' זרוע האור להדיא שכתב וכמוהרכים,

 זה מכוונים פתחיה אין אבל וז"ל, קס"ד(עירובין
 "רשות שם דהא כולה, את מערכין זהכנגד

 הרבים לרשות "רדמי ואע"ג עלה,היחיד"
 רוחב אין אי אחד", מדבר תוץ - דבריוככל
 כנגד זה מכונים פתחיה אין "או אמה,ט"ז
 זה וכעין לענינינו, עכ"ל גזרינן", לאזה,

 ומ'"ם ד"ה שמ"ה )ס" יוסף הבית כתבממש,
 הלום. עד שהגיענו ברוך עיי"ש,עוד(

 כתבתי. שמים כעזרוהנלענ"ד



 עירובולערוב

 פרידמאן שמעלקא שמואלהרב
 וקנדה דארה"ב הרבנים בהתאחדותמו"צ

 הרבים רשותבענין
 ששיםנענין

 באחרונה פה שאירע השערורי'ידוע
 מהנידונים וחד יע"א, בברוקלין העירובבענין
 בזמן דאורייתא הרבים רשות מחששהוא
 לדון כאן באתי לא כי מקדים אני ע"כהזה,
 הוצאה דיני לשאר ג"כ שנוגע הנ"ל בעניןרק

 בזה שראיתי וכיון עירוב, בלי אפיבשבת
 בעזהשי"ת רציתי ע"כ הדבריםעירבוב
 רבותינו דעת בזה שהי' מה הדבריםלהבהיר

 וליתן לישא שזכיתי מה דור.וגם מדורהק'
 זצוק"ל מפאפא אדמ"ו מרן כ"ק עם זהבענין

 עיי"ש. קל"א סי' יוסף ויען כתשו'כמוש"כ
 לכל ומפורסם ידוע בעזהש"י החליוזה

 כמה ובפוסקים בשו"ע שהובא הדין תורהבל
 רשות לן לית הזה כזמן דהשתאפעמים
 שנ"ז ס"ג, שמ"ו סימן סי"ח, ש"ג )ע"הרבים
 דנקטינן העיקרי הטעמים מן ואחד וכו'(ס"ג

 שאין שכל ס"ז( )שמ"ה בשו"ע הי"אכשיטת
 רה"ר אינו יום בכל בו עוברים רבואששים
 כדעת דלא וכו', ותוס' רש"י שיטת וזהע"כ,

 ועי"ש וכו', ורמב"ן הרמב"ם שהיאהראשונים
 וכן פוסקים רוב דעת דזהו ומג"אכטו"ז
 ועי"ש להקל, ישרא' בכל המנהגנתפשט
 כדעה דהלכה הכלל כאן שייך דלאבפמ"ג

 מפורש מתחילה הוזכר דלא כיון בסתם,א'
 ע"כ. ממ"רכלום

 טען יעקב משכנות שבספר ידועוהנה
 הרבה עוד שמצא כיון ומנ"א הטו"זכנגר

 יצא ומה"ט הרוב, והמה כרמב"םראשונים
 עיירות בכל שנתפשט המנהג עללערער
 לרה"ר מהני דלא צוה"פ ע"ילערב

 דחה כידוע אפרים הבית אמנםדאורייתא,
 שרוב ומג"א טו"ז דברי שצדקודבריו

 וכדאי רש"י, של לימינו עומדיםראשונים
 כח אין כ"ו( )בס" וז"ל הזהב לשונולהעתיק

 נתיסד אשר המנהג על לערער אדם שוםביד

מעה

 בזמנינודאורייתא
 בוקעיןריבוי
 אשר ואשכנז צרפת חכמי עולם גדוליע"פ
 וכל תלמידיהון ותלמידי בניהם מבניאנו

 ידידי חשב ואשר וכו' פיהם עלמנהגינו
 המה ס"ר בעינן דלא הסוכרים כי)המשכנ"י(

 כאן והשע"ת עי"ש, וכו' היא נהפוךהרבים
 שמסיים מה שם ועי' מאד בקצרה לורמז

 וסיים )סקי"א( כאן התניא וכ"פהמהרי"ט,
 לאחרים, למחות לא אבל לעצמו יחמירדייש
 ולא כמשכנ"י הרוב ומנה שהלך אעפ"יוהמ"ב
 בית בשו"ת שהעירו )כמו הנ"ל הכתאראה
 ואין להקל דהמנהג כתב ג"כ ס"ה( חנינאאב

 אך לעצמו, יחמיר די"ש אלא ע"זלמחות
 על לסמוך יש להקל צד עוד שישבמקום
 עיי"ש. שבת( ותוס' )א"ר הי"אשיטת

 ח"א )או"ח אג"מ בתשובות ראיתיוהנה
 ס"ר בדין חדש" "דבר נלע"ד שכתב קל"ט(סי'

 אלא עצמו, רחוב באותו הס"ר שיעברודאי"צ
 הנמצאים כולם ומצטרפין ס"ר בעיר שישדסגי
 איכא ס"ר יש ביחד ואם שבעיר רחובותככל
 וכן שבעיר הרחובות בכל דאורייתארה"ר
 תמוה ולכן , ו'( )דף עירוכין מרש"ימשמע
 ס"ר שאין שכל שכתב המחבר עלסובא
 שצריך דמנ"ל רה"ר, אינו בכ"י בועוברים
 ואעפ"י ס"ר, לבדו רחוב באותו עובריןשיהי'
 מלשון מ"מ התרומה ס' כשם בר"ן כןדאיתא
 ולא יחיד בלשון "בו" בוקעין ס"ר שכ'התוס'

 הרחובות על קאי דלא מוכח רבים"בהן".לשון
 הוא הילפותא דהא תמה -ועוד העיר עלאלא

 הי' שלא שמסתכר מדברמדגלי
 עובריי

 כל
 י'ב שהח במחנה שהי' אלא רחוב בכלהס"ר
 או זו בשטח שבעיר למילף ויש ס"ר,מיל

 רחוב ככל ס"ר עוברין שאין אף ס"ר ישבפחות
 נהשו"ע. דלא ר"ה הוי נמיורחוב

 על כתב צ"ו( )דף בשבת שרש"יואף
 שהכל משום הואי, רה"ר לויה ומחנההגמ'



 ישראלאור

 מסתבר לא נמי רבינו, משה אצלמצויין
 בכ"י דלאו רבינו משה אצל הס"ר בכ"ישהי'

 ע"י הצורך בעת כ"א העם אתהקהילו
 לחצוצרות, צריכין הי' לא דאל"כחצוצרות

 ר"ה הי' ישרא' מחנה שכל משמע האוגם
 מדבר לדגלי מדמין שר"ה הגמ'כלשון

 אומר אני ולכן ישרא', במחנה הי'והדגלים
 כל ברחובות שישנס היותר לכל סגישבוודאי
 ס"ר שיהי' שמצריך והמחכר ס"ר,העיר
 לעיר מחוץ דרכים על קאי בועוברין
 ואם עיר ליכא ששם לעיר מעיר בושהולכין

אין
 עוכריי

 ס"ר, ליתא ממילא הרי ס"ר שם
 הסעיף בריש שאיירי העיר ברחובותאבל
 ומה רחוב, בכל לא בעיר בו עוברין הפי'יהי'
 שיהי' משמע שיותר לשון השו"עשנקט
 היא הס"ר כל לבדו מקום באותו בועוברין
 כן צריך ששם לעיר שמחוץ דרכיםכשביל

 לפרש שיש כיון זה לשון למינקט השלא
 שהיא אף העיר על העיר ברחובות זהלשון
 הדרכים על מרווח לשון שהיא כיוןבדוחק
עכתו"ד.

 ששיטת כיון אמנם רגליו, תחת אניעפר
 וכמוש"כ שאבאר כמו כן הי' לא הק'רבותינו
 יתידותי תמכתי עליהם חדש דברכיהוא
 צדיק האי עלי יקפיד לא ובוודאי ע"זלהעיר
 בכה"ג פ"ח( ח"ג )יו"ד באג"םכמוש"כ
 בעדו יושר מליץ ויהי' כבודו זהושאדרבה

 שלא שמסיק אף בדבריו מעיין שאתהעל
 עיי"ש.כדבריו

 היא שדוחק שכתב כיון תמוהראשית
 א"כ העיר, על דקאי השו"ע בלשון כןלפרש
 שמחוץ דרכים על מרווח לשון שהוא בכךמה

 ענין מקודם בשו"ע נזכר אי התינחלעיר,
 כלל נזכר לא שם בשו"ע הא אבלדרכים,
 שבעיר מרחובות רק לעיר שמחוץמדרכים
 הקרא לזה )ורמז באג"מ שםכמוש"כ
 שיר וכרחובות, בשווקים כעידואסדבבה
 ר, אסתר העיד ברחוב וירכיבהו ג',השירים
 רחוב ולא דרכים סתם רק נקרא לעירושמחוץ
 המנ"א ורק עי"ש( להלן האג"מכמוש"כ
 על שקאי תיתי מהיכי וא"כ שםהוסיפו
 נתן סתם שכתב השו"ע הא ואדרבהדרכים,
 שיעבור צריך בעיר דגם לקולא לטעותמהלם

 פוסקים שכמה וכפי מקוס באותוהס"ר
 לתקן המחבר צריך הי' ויותר באמת,סוברים
 להיפך ולא כאן דאיירי מה כלפיהלשון
 מתפרש השו"ע דדברי בע"כ וא"ככמוכן,
 צריך שבעיר וברחובות בשווקים דגםכפשוטו
 דהא כן ומסתבר הס"ר, כעצמו בושיעברו
 ביחד שם שמוזכר רה"ר תנאי משאר שנאמאי

 לן דפשיטא אמה ט"ז רוחב כגוןבמחבר
 אלא רחובות מב' ט"ז השיעור מצטרפיםדאין
 בשיעור כמו"כ ט"ז, השיעור עצמו ברחובבו

 ודו"ק. רחוב מאותו אייריהס"ר

 שכן היסוד כל על גם להעיר אביאוממנו
 ישרא' מחנה כל שה" מדבר בדגליהי

 במשכנ"י וראיתי כ"כ פשוט הדבר איןרה"ר,
 רה"ר הי' מחנה כל אי בזה שפלפל)קכ"א(
 רש"י לשיטת ס"ר, בתנאי אותוותולה
 לויה מחנה דרק סוברים ס"ר שצריךודעימי'

 ומזה הזורק, בריש הגמ' כפשטות רה"רהי'
 שהי' ס"ר שצריך דינו כל רש"יהוציא
 מזה וגם תמיד, רבינו משה אצל שםמצויין
 בכל בוקעים ס"ר דבעינן פוסקים כמההוציא
 משה אצל הולכים שהי' לויה מחנה כמויום
 ס"ר שאין דכל וי"א המחבר של מקורווזהו

 זה לשון ונמצא וכו' יום בכל בועוברין
 דלא כאג"ם )דלא ראשונים פוסקיםבדברי
 התוס' )וכ"כ לויה, ממחנה דנלמדמצינו(
 הניחא( סוד"ה צ"ח דף שבת מס'להדיא
 ברוקח מבואר וכן לויה, ממחנה ילפינןדר"ה
 דלפד'ז ומסיק רה"ר, הי' לויה מחנהדרק

 הי' לא מבואותיהן ישרא' מחנה שכלמוכרח
 ולהכי הס"ר שם כוקעין הי' שלא כללרה"ר
 לויה, ממחנה כר ר"ה הגמ' משכחלא

 ( ע"ב( ה' )דף שבת מגמ' הקשהוהמשכנ"י
 מרה"י המוציא כמשכן אשכחן דהיכידפריך
 דוחק והגמ' חייב דיה" סטיו דרךלרה"ר
 משמע אלא כה"ג משכח הא כנ"ל ואיעצמו,
 הזורק דריש והגמ' ר"ה, ה" המחנהדכל
 בביתו יתיכ ה" לא שמשה לומר באעיקר
 אחא דלפי"ז ומסיק לויה במחנה בחוץאלא
 ס"ר צריך דאין כהפוסקים לפסוקשפיר
עכת"ד.

 אפורד שאי לו ברור שזה מדבריוהיוצא
 אלא הנ"ל, כאג"ם ראשין בשני החבללאחוז



קעז עירובילערוב

 הדין דכל להיפך, ממשכנ"י נתבאראדרבה
 הי' לויה מחנה דרק סמה נלמד ס"רדצריך
 ס"ר שצריך משום ישרא' מחנה ולארה"ר
 לכל מצטרפי ולא וליכא עצמו מקוםבאותו
 ס"ר שצריך והפוסקים השו"ע ודבריהעיר,

 רק רה"ר הי' שלא סוברים בכ"י בועוברין
 אלא לזה, מודה המשכנ"י וגם לזיהבמחנה
 הי' המחנה דכל וסובר זה על חולקשלעצמו

 ואפי' כלל ס"ר צריך ראין הדין אז אךר"ה,
 כשיטה וזהו ר"ה הוי העיר בכל יהי'לא

 ודו"ק. בשו"ע,ראשונה

 מגמ' משכנ"י של הדיוק כל כאמתוהנה
 שם יהושע הפני קדמו כבר )ה':(שבת

 הראשון בת" וכתב אמנם( )בד"הבסוגיא
 שלא רשה"י הי' ישרא' מחנה דכל סברדהגמ'
 סתומים אלא מפולשות מבואותיהן שםהי'

 ועוד שיירא, היקף כמו צד מכלומקופים
 לרשות מפולשין דהי' נראה דיותרתירץ
 בריש דאמרינן והא אמה, ט"ז ורוחבהרכים
 דלא דאפשר רשה"ר הי' לויה דמחנההזורק
 מפולשין הי' שלא או ס"ר בהם בוקעיןהי'

 דמלתא לויה מחנה לומר הוצרךמשו"ה
 לא ישרא' דמחנה את"ל דאפי' קאמרדפסיקא

 רשה"ר מירא לויה מחנה גמור רה"רהוי
 ספק שהי' מפנ"י נתבאר עכ"ד, כנ"ל הי'גמור
 אמנם רשה"ר, הי' ישרא' מחנה אילהגמ'
 הי' לא כוודאי דאילו להפנ"י ברור זהעכ"פ
 ישרא' מחנה של ברחובות בוקעיןס"ר

 רשה"ר הי' לא ישרא' שמתנהבפשטות

 דלא ס"ר המחנה כל בצירוף שהי'אעפ"י
 )בסוף בי"א בתשובות כן ושו"מכאג"ם,
 שפסק ס"ד כלפי מפנ"י כן שדייק כ"ו(תשו'
 עי"ש.כרש"י

 הי' ומשה וז"ל שבת בריש המאיריוכ"כ
 בנ"י שכל רה"ר הי' והיא לויה במחנהעומד
 שימחה מי ואין ולשאול לדון לשם באיןהי'

 בו יודע ה" כ"א ישרא' מחנה אבלבידו,
 שבכלל ונמצא עמו לחבירו ואיןרשותו
 יוציאו שלא הוא משה להם שאמרהדברים
 שם וכ"כ ע"כ, לויה למחנה ישרא'ממחנה
 בו שידרכו המקום הוא רשה"ר הר"מ()בד"ה
 בהדיא 7ושכ"ם גס וכ"כ ע"כ, כולו העםכל

 לחצר יפתח לא גבי ס'( )דף ב"בכמס'

 מדכתיב חלון וכן פתח כנגד פתחהשותפין
 שוכן ישרא' את וירא עניו את בלעםוישא

 זה מכוונים אהליהם פתחי שאין ראהלשבטיו
 כחצר ישרא' ומחנה הרשב"ם וכתב זה,כנגד

 במחנה אלא רשוד'ר הי' דלא דמיהשותפין
 מחנה דאי ע"כ, הזורק בריש כדאמרינןלויה
 שלא עצמן על החמירו והם רשה"ר ה"ישרא'
 חיוב למילף לן לית א"כ ער"ה אףלפתוח
 העיר ג"כ המשכנ"י והנה לחצירו, אפי'מדינא

 ודוחק דבריו, כנגד שהוא הנ"למרשב"ם
 מחנה הי' ומ"מ ס"ר צריך אין דלעולםעצמו
 שם בוקעין רבים כלל הי' דלא כחצרישרא'
 דלשיטתו וסיים שבהן גדולה צניעותמחמת
 רבים כלל הי' שלא אעפ"י צ"ל ר"הדהי'

 מופקר הי' שעכ"פ כיון מ"מ שםבוקעין
 הרבים רשות הוי שם ללכת רצו אםלרבים
עי"ש.

 הפי' נשאר דברשב"ם יראה שםהמעיין
 וכ"ה רשה"ר. הי' לא ישרא' דמחנהפשוט
 רשה"י ישרא' דמחנה ע"ז ומוסיף שםבנמק"י
 ע"כ, דמי מפולש שאינו וכמבוי וכחצרהיא
 הנ"ל הפנ"י דברי עם מאוד מתאיםוזהו

 הי' דלא רשה"ר הי' לא ישרא'דמחנה
 ודו"ק. סתומים אלאמפולשיך

 )סי"ט( שמ"ה בסימן השלחן כערוךוכ"ה
 ישרא' מחנה ולא ר"ה הי' לויה מחנהדרק

 להיות הדרך דאין היא כן ר"ה דעניןומבאר
 כן וכשמו העיר לכל אחד רשה"ר רקבעיר
 כה השוכנים הרכים שכל רשית שזההיא
 עשויים הי' העיר שכל אצלם כמו לשם,פונים

 הרבה הי' המובאות ובתוך מובאותמבואות
 המבואות והי' בתים הרבה חצר ובכלתצרים
 הי' העיר באמצע אך רוחות מג'גדורים
 לה פתוחות המבואות שכל גדולהסרטיא
 שצריך מי וכל צדדין משני מפולשותוהיתה
 דרך יוצא שהי' בהכרח אחרת לעירלילך
 היתה וכן ה" לא אחר ומקום זוסדטיא
 לסחורה, מתקבצים כולם ששם גדולהפלטיא
 מבואות מבואות עשוי' אינה העיר אםאבל
 העולם רוחיה לד' מפולשין הרחובות כלאלא
 דרך אחרת לעיר יצא זה ברחוב שדדומי
 דדך יצא אחרת ברהוב שדר ומי זהרחוב
 רשה"ר עליו שיקרא פהקם אין א"כ שלורוהב



 ישראלאורקעת

 מתקבצים, שכולם מקום שם שאיןמפני
 מבואות הי' לא מדבר דבדגלי א"שולפי"ז
 יצא שבט וכל כשלנו רחובות רחובותאלא
 ה" לא לפיכך השני משבט אחר מקוםדרך
 הרכים שכל רשות שיקרא המחנה בתוךמקום
 ה" ישרא' וכל לויה מחנה זולת שםהולכין
 דרק ונמצא רבינו משה אצל לילךצריכין
 וגו'. רשה"ר הוי לויהמחנה

 אלא מבואות לנו שאין אצלינוולפי"ז
 רחובות הרבה עיר ובכל מפולשיםרחובות
 משם לצאת מוכרחים שכולם סרטיא כאןואין
 אין פלטיא וגם רשה"ר כאן ראין נמצאולשם
 מ"מ וחניות שוק יש עיר שבכל הגםאצלינו

 גם יש מסחר של ומקומות חניות הרבההרי
 אין פלטיא דגם ונמצא השוק במקוםשלא
 או מפולשים כחצירות אלא דינם ואיןכאן

 עירוב לעשות וביכלתינו מפולשיןמבואות
 רק אותו מערבין שאין רשה"ר זהואין

 ]=בעל אחד כגדול )ודלא נעילותבדלתות
 והאריך שלנו העירובין על שהרעישמשבנ"י[

 יותר הם ס"ר צריך שאיןשהאוסרים
 אחרי בזה האריכות מועיל מהמהמקילין,
 הרבה ישרא' ערי ברוב נתפשטשהעירובין

 זה היתר סמך על ורק מקודם שניםמאות
 ואם זו כשיטה דהלכה יצא קול בתוכאילו
 נראה אלא יצייתו שלא לכד לא לעכבבאנו

 ישרא' בכל נתפשט זה שדברכמשתגעים
 בעריס רק רשה"ר לנו אין דהאידנאובפוסקים
 בהם שיש המלוכה כערי הגדולותספורות

 כלפי כמושכ"ל לכדו כרחוב )והיינוס"ר
 ודו"ק( עיי"ש ס"ר שם שיש אעפ"ימדבר
 לפשיטות דנקט כמושכ"ל מדבריונתבאר
 דבעינן וגם רשה"ר, הי' לא ישרא'דמחנה
 כעיר שיש סגי ולא לכדו רחוב באותוס"ר
 ודו"ק.ס"ר

 רש"י מש"כ יפה נמי נתבארולפ"ד
 משום אינו ס"ר, שמצויין ועיר )ו'(עירובין

 ס"ר, כסם אין אפי' הרחובות כלשמצטרפין

 רשה"ר רק הי' דלא הערוה"ש כמוש"כאלא
 פלטיא ורק עיר של אורכה לכל שהולךאחד
 ומשו"ה לשם פונים העיר וכל כאמצעאחד
 מסתמא שאז רשה"ר הוי ס"ר שישבעיר

 שם ונעשה וליסע לקנות לשם כולםהולכים
 ודו"ק.רשה"ר

 מס' גמ' על מאיר בית בספר כתבוכן

 דריש מפורשת מגמ' ג"כ דדייק )ה':(שכת
 מחנה אבל רשה"ר ה" לויה מחנה דרקהזורק
 ס"ר בו הי' דלא כרמלית רק הי'ישרא'

 הטעם צ"ל ס"ך בעי דלא דסבריולהשיטת
 מצויים ישרא' כל שהי' לויה במחנהדרק
 הרחובות להיות מוכרחים הי' רבינו משהאצל
 רשה"ר שהוא אמה ט"ז רחבים אהליםשכין

 רחבים רחובות הי' לא במחנ"ימשא"כ
 כרמלית, אלא הי' ולא רשה"ר גדרכשיעור
 הנ"ל הגמ' מדיוק עיון לו צריך דעדייןוכתב
 ומסיק סטיו, דרך אשכחנא היכי הקשהמה

 כחצר דמחנא הנ"ל בב"ב נתבדרשב"ם
 במחנה אלא רשה"ר הוי ולא רמיהשותפים

 קושיא שכל עצמו שסוסך ומשמע ע"כ,לויה
 ודו"ק. תירץ לויש

 ג'( אות כ"ח )סי' ח"ח גופא כאג"םשו"מ
 מחנה רק הי' שרה"ר הדברים בתוךשכתב
 עיי"ש. רבינו משה אצללויה

 הכרח שום דליכא מהנ"ל היוצאעכ"פ
 אדרבה אלא החדש לדינו ישראלממחנה
 וצ"ע. שכתבנו כמולהיפך

 שסובר שמ"ה )מוטשט"ש( כא"אשו"ב
 הלכו שלא אע"פ ר"ה הה ישראל מחנהשכל
 מכח יום, ככל השטח פרטי ככלס"ר

 לוי' ממחנה בשוה מפולשים הי'שהדרכים
 ר"ה בכלל הוי ישראל למחנה ס"ר שםשהי'
 אמנם עיי"ש, ר כמו הרכה מתעקם שאינוכ"ז

 רחוב יש כשכבר דוקא הוא לשיטתואפילו
 גם אז יום בכל ס"ר בו  שעובריןאחד

 אבל ר"ה ככלל כשוה המפולשיןהרחובות
 ודר'ק. העיר מכל ס"ר לצרףלא

 פשטות מסתבר רלא באג"מ עודומש"כ
 מרע"ה אצל מצוויין הכל שהי' רש"ידברי

 כל להקהיל לחצוצרות צריך אמאי דא"כככ"י
 הס"ר כל כיחד שם הי' לא דודאי ל"קהעם,
 לא בבוקר שם שהי' דאותן אחתבפעם
 כמוש"כ יום אמצע עד אפי' שםנשארו
 הף לא במדבר שגם וז"ל שם בי"אבתשו'

 וזה נכנס זה רק לוי' במחנה כאחדבוקעין



קעט עירובילערוב

 להקהיל צריך כשהי' ומשו"ה עיי"ש,יוצא
 צריך סי' ביחד הקהל כל היוםבאמצע

 כולם דה" מסתבר וכן הוא, ופשוטלחצוצרות
 רק שם הי' לא כמדבר דהא יום, בכלשם

 כתרגום כמוש"כ משה אצל אחדביהכה'ד
 כולם הלכו בודאי א"כ וילך, פרשתיונתן

 ודו"ק. יום בכללביהמ"ד

 למידק ליכא מדבר דגלי בגמ' דנקטומה
 דנקט דאפשר ר"ה, הי' ממש דגליהםדמקום

 שרויין ישראל שהי' בזמן דרק משוםכן
 ר"ה הדגלים באמצע שם הי' לדגליהםבמדבר

 הנ"ל אש"א דברי ולפי )ו.(, שבת רש"יעיין
 ודו"ק. בפשיטות, יותרא"ש

 עירדבין מרון בית ממעלת שהביאומה
 לעבור ואי"א זה אחר זה שמהלכין)כ"ב:(
 העיר כל דמצרפין אלא אחד, ביום ס"רבהן
 המשכנ"י ג"כ הביא זו ראי' באמת הנהע"כ,
 בעי דלא לשיטתו ראי' רזה כתב אמנםשם
 הדרך שיהא וסגי העיר מכל אפי' ס"רכלל

 באמת אמנם עיי"ש, כנ"ל העולם לכלמופקר
 ראי' דליכא נלע"ד ס"ר דווריך לדידןאפי'
 דינו לחזק באג"מ שם למש"כ בהקדםמשם

 ראי' וכעכ"ח כעיר הי' מרון ביתשמעלת

 שיעור צריך ר"ה דהא ודייק בעיר, ס"רדסגי
 ולכן קצר שהי' הי' לא מרון ובדרך אמהט"ז

 רוחב והי' העיר מרחובי שהי' צ"לבעכ"ח
 שמשני הבתים כין שהי' מרון שלהרחוב
 ההילוך שמקום אלא רוחב אמה ט"זהצדדים

 הצדדין ומשני הרחוב באמצע מאוד קצרהי'
 דאולי ר"ה בדין הוא ומ"מ עמוק עמוקהי'
 כמשאות להעוכרים לתשמיש קצת ראויהי'
 בצירוף ר"ה הוא מ"מ מועטים הם שאלוואף
 ע"כ. כרכיארתי העיר כל שלהס"ר

 דרך יש להכי אתית אי לענ"דהנה
 הרשב"א מש"כ עפ"י זאת לתרץבפשטות
 ר"ה לאורך המפולש דמבוי ס"ת()שמ"ה
 הוי אמה ט"ז המבוי משך בכל שאיןאע"פ
 במלקט להתלקט לר"ה שאי"א גמורר"ה

 וביה"ל, כ"ה סיף שם מ"כ )ע"ורהיטני
 אינו עשר רחב כ"ט ס"ק בשעה"צומש"כ
 דלא להיפך אלא נפק"מ, דאין כפחותלמעט
 א"כ יותר ולא אמה עשר רק דליכאתימה

 דאין קמ"ל לר"ה נתבטל ולא כפתחהוי
 י"ל כמו"כ ודו"ק( שם למעיין כמבוארנפק"מ
 דאף אפרים הבית כמוש"כ ס"ר לענין זהטעם

 שיהי' שאי"א ר"ה הוי ס"ר איןשבאמציעותו
 ר"ה שיש וכיון ס"ר, פונה שאתה פינותככל
 ובוקעים ומלאתריו מלפניו הדרך באותוגמור
 אע"פ גמור ר"ה הוי המכוי' דרך עובריםרבים
 לזה )ודוגמא אמה מט"ז ופחות שם ס"רשאין
 י"ל ולפי"ז כיצד( ד"ה 1. עירוביןבתוס'

 מרחובי מרון מעלת דהי' האג"םכמוש"כ
 העיר לרחובי לארכן מפולש שהי' וכיוןהעיר
 מכח ר"ה הוי מט"ז בפחות אפי'ממילא
 )וכפרט ט"ז, שיש ומלאתריו מלפניוהרחוב

 הי' מרון מעלות שע"ג שם שכתבלריטב"א
 מלפניו ס"ר איכא וכמו"כ , אמה( ט"זרוחב

 לעלות שאי"א ואע"פ ההוא ברחובומלאחריו
 מהא ראי' ליכא וא"כ סגי אחד אחדאלא

 בשו"ת זה כעין ושו"מ העיר, כלדמצטרפין
 ודו"ק. עיי"ש קפ"ט ח"אמהרש"ם

 אחר מלכיאל דברי בשו"ת בהדיאוע"פ
 לעורר אדעסע מעיר מו"צ איזהך אליושפנו
 לא בעיר ס"ר שיש כיון דשם העירובעל

 דאורייתא, ר"ה דהוי דלתות רק צוה"פתועיל
 דאפשר לספוקי דאיכא כהשמטות כח"גוכתב
 הי' ישראל שכל מדבר כדגלי דוקאלומר

 לזה המחנה באמצע שהוא מועד לאהלפונים
 רחובות הרבה שם שיש כעיר אבל ר"ה,הי'
 הרחובות ככל העיר כני כל מהלכים איןהלא
 בח"ד ומסיק ס"ר, בו בוקעין איןוא"ע

 דהס"ר כיון ר"ה הוי דלא ג'( לסי')בהשמטות
 כלל יזדמנו ולא שבעיר רחובות בכלמפוזרים
 ע"כ. אחד בר"השילכו

 וכתב חזר פ"ז( סי' )ח"ד באג"םוהנה
 עיר כל לצרף וסגי חידושו לומר רוצהדאינו
 מאחר חשובים לרבנים ברור דין לפסקלס"ר
 רבותינו בדברי בפירוש זה הזכירשלא

 כן, סובר איש ודאי דכערה"ש וגםהאחרונים,
 כל הי' שודאי דבריו, נכון אינו שלענ"דאף

 שלא סגי עכ"פ אבל רה"ר, ישראלמחנה
 כפי אמנם עכ"ל. ברור לפס"ד זאתאמרתי
 זה, בדבר היחיד אינו הערה"ש לעילמש"כ
 בראשונים בפירוש זאת הוזכרשכבר

 וצ"ע. במשכנ"י, ובפרטואחרונים



 ישראלאורקף

 ראין הנ"ל הפוסלים מכל נתבארעכ"פ
 ס"ר שיעבור דכעינן השו"ע דברי רקלנו

 העיר כל לזה מצטרפין ולא לבד רחובבאותו
 שיה" התרומה ס' כשם הר"ן לשוןכפשטות

 כוונת דגם כאג"מ ולא בכ"י, שם עובריןס"ר
 שנקטו )ס"ד( שבת כתוס' העיר עלהתרומה
 על דקאי יחידי לשון בו בוקעיןהלשון
 )נ"ז.( עירובין הרמב"ן בחי' דהאהעיר,
 לשון "בהן" עוכרין התרומה לשוןהעתיק
 כנ"ל הרחובות על דקאי דפשיטארבים,
 ירוחם ר' וכ"כ דבר, יקום עדים שניועפ"י
 ע"כ, בכ"י ס"ר בהם שיעברו ח"ד( י"כ)נתיב
 עירובין( )בפ"א הגבורים בשלטיוכ"כ

 שם שעוברין לס"ר מעבר שהןמובאות
 בוקעין וס"ר ל"א( )סי' ב"ב מהר"מובתשו'
 הרחוב על דקאי בהדיא מבואר בכולםבהן,
 אדרבה הש"ס כללי לפי וא"כ העיר עלולא

 לדחות להיפך ולא המפורש מן סתוםילמוד
 )עי' לקולא ואפילו מהסתום וילמודהמפורש

 שבעל ובפרט סקי"ג(, קצ"ו סי' יו"דש"ך
 התוס' בעל מר"י מובהק תלמיד הי'התרומות
 באותו נזכר וגם )ו.( עירובין ס"ר מצריךשהוא
 ר"ה לנו שאין ברוך ר' ואמר )ס"ד( בשבתתוס'
 לחיד"א( שה"ג )עי' התרומות בעלשהוא
 כתב אפרים בית ובתשו' התרומות, בס'יכמו"ש
 בענין התוס' שיטת הי' מה ממנו יותר ידעדמי
 התוס' שיטת אדרבה א"כ תלמידו שהיס"ר
 האג"מ מש"כ לנו נשאר וא"כ התרומה כס'שם
 וכ"כ כהשו"ע, והעיקר חדש, דבר שהואגופא
 רק הוא ס"ר שחשש שם בתשו'אדמ"ו

 שס"ר גדולות רחובות איכא דאוליבמנהעטען
 עיי"ש. בובוקעין

 למ"ר בעגלות נוסעים מצטרפיםאם

 כזה אחד רחוב נמצא לאוכידוע
 בו עוברין ס"ר שיהי' בברוקליןבשכינותינו

 פרקווע"י אשע"ן כריחיכ יאפי' אחד,כיוס
 הדרכים על הממונים ע"י עכשיונתברר
 בהצטרפות אפילו אורכה בכל עובריםשאינם
 ביום ס"ר לחצי אפי' קאר"ס עם הנוסעיםכל
 מה לפי וכש"כ דאורייתא, ר"ה הוי ולאאחד
 )קס"כ( ח"א בתשו' המהרש"םשפסק

 במרכבת ולא ברגל העוברים דוקאדמצטרפים

 כן והביא מדבר דדגלי דומיא דבעינןהגלות
 מדייקים ראיתי )והנה אפרים, ביתבשם
 קפ"ח( ס" )בח"ג ממש"כ ממהרש"םלהיפך
 שאינם כיון ר"ה דין הברזל למסילתראין

 משמע ע"כ, ס"ר אחד ביום בועוברים
 עליהם פלא לס"ר, מצטרפין דעכ"פמדבריו
 הנ"ל בח"א בהדיא מהרש"ם מש"כ ראודלא

 מה שם הביא דהא כן לאחר התשו'שנכתב
 אלא )בח"ג( מחיראב להרב מכברשהשיב
 ס"ר בעינן דלא לחדש הנ"ל הרב רצהדשם

 לרבים דנמסר סגי אלא אחד ביוםעוברים
 אמת, דאינו לשיטתו המהרש"ם לו השיבע"ז
 דחה ג'( סי' )או"ח בהשמטות חיים הדבריוכן
 ואחרונים הראשונים כל כנגד דהוא כנ"ללו

 אבל , כ"ז( )סי' או"ח מלכו בישועות לווכ"כ
 אינם דבכלל המהרש"ם כתב בח"אאח"כ

 דומה דאינו בעגלות הנוסעיםמצטרפים
 כ"ו בסי' מלכו הישועות וכן מדברן,לדגלי
 כיון אחר טעם ביאר אלא כן לוהשיכ

 אין רשה"י שהוא עגלה בתוךשיושכין
 ויען בתשו' אדמ"ו וכ"כ עיי"ש,מצטרפים

 כתב כבר זו וסברה נכון, שהוא קנ"היוסף
 בספינה דהליכה )מ"ג( כעירוביןהרמב"ן
 אינה הספינה שהילוך תחומין איסורליכא
 יושב הוא עצמך על תמה כלל הילוךקרוי
 איהו מהלך משום לו חושש ואתהברה"י
 אדם ולא מהלכת הוא וספינה נייחמינה
 ע"כ. כללמהלך

 הולכי רק שם הי שלא לי דפשיטא והא .1
 בעזהי"ת כדעתי ועלה לזה, מקור ראיתי לארגל
 הכתירה בית מה4 הרמכ"ס עפ"י נכון דברלואר
 שוה, קדושתן הכית והר לוד דמחנה הי"א()פ"ז
 יכנס שלא מקדש מורא ממצות כתב שם בובהל
 וכר. רגלו שע"ג וכאבק במנעלו במקלו הביתלהר

 איקרי דמשכן דמש"נ שוין כזה שגם שםומשמע
 לרכוב דאסור דה"ה בפשטות מסהבר והנהמקדום,
 עוד ואפשר מהנ"ל עדיף לא דהא בהמה ע"גשם
 טעם ח"ג( )ריש יעקב בשבות למש"כ וכפרטגרע,
 רגלי א"כ מהדרכים הרכה רמלוכלך מקלאיסור
 מהן יותר הרכה מלוכלכים העגלות ואופניבהמות
 באג"ם דן ושו"מ רגלו, שעל מאבק וכש"ככמוכן
 לגאון שהשיב כ"א( )סי קדשים כחלק ח"אבסוף
 הבית הר על לרכוב שאסור כדבריו דמסתבראחד



קפא עשובולערוב

 ראי' דליכא שם( )ח"ח באג"םוראיתי
 כרגליו בהליכה דוקא הוא דהאיסורמתהומין
 סברי ומה"ט ממקומו איש יציאה סתםדכ"ה

 בקרון לישב תורה איסור דליכאהפוסקים
 ע"כ, וכו' לתחום חוץ מוליכו ונכריבשבת
 שם קפיצת ע"י דהולך חזינן דהא צ"עלענ"ד
 ת"ד סי' )עי' תחומין איסור איכא נמיבאויר
 ואפי' ברגליו, הולך שאינו ואע"פס"א(

 מספיקא אסור טפחים מיו"דלמעלה
 איסור שיש מצינו מזה ויותרדאורייתא,
 שאין אע"פ כליו להוציא אפי'תחומין
 דאיסיר כעכ"ח אלא )שצ"ז( כעצמםמהלכין
 כל אלא כרגליו בהליכה דוקא אינותחומין
 בספינה כשיושב משא"כ אסור הילוךשנקרא

 ובפרט כן, שפסק ממשמע עיי"ש בקרת, יר'סכואפי
 דור הי רב מעירוב חוץ ס"ר שה" המדברדהדרר
 וכמוש"כ זה איסור כולם נוהגין דהח ודאידעה

 בצניעות שם נוהגין הי רכולם קכ"ט( )דףהמשכנ"י
 עח"ש.גדול

 הי וזה גללים חשש מכה דאוסר מסתכרוגם
 על חלק פ"ז( )ח"ג יעקב שהחלקת מהטעמיםאתר

 לביהמ"ד, כלב עמו להביא לסומא שהתירהאג"ם
 כש"כ וא"כ עיי"ש, גללים שם שיטיל חששדאיכא
 ליכנס מותר ביהכנ"ס דהא - דחמור הביתהר

 )קנ"א או"ח עי מותר רקיקה ואפח וכרבמקלו

-ס"ו(  א"ש לפי"ז עכ"פ הנ"ל, מחשש דאסור ודאי 
 עיקר משכ"ל דלפי הרוכבים מצטרפים דאינםמקור
 והד לרכוב אסור הד ושם לוי במחנה ההרה"ר

- ודו"ק. רגל הולכיכולם  מוליך שהיה ורבקר 
 שם רתוקין נשארו שלא מסתבר משכן שלעגלות
 אותן סילקו המשכן הקמת קודם אלא שנחו,כ"ז
 החזירם לנסוע כשרצו ואח"כ לוי למהנהמחוץ
 לא לקרבנות שהביא בהמות וגם המשכן, פירוקאחר
 ואפד כמובן, כלא"ה אי"א דהא להקשותשייך

 יזמא הגמ' לפי ברור ההיתר אין ישראלכמחנה
 בחינוך והטעם למחנה מחוץ שנין כולם שהיע"ה:
 כאן אין כי וקצרתי עח"ש, מלכלוך נקי שיהאכדי

 ודו"ק. בזה להאריךהמקום

 וא"כ כלל, מהלך לא ואדם מהלכתהחצר
 כלל הילוך נקרא לא לדידן ס"ר כלפיכמו"כ
דמש"נ.

 טעם הביא ת"ד בסי' שהמחבר אע"פוהנה
 בימים מה"ת תחומין דליכא הא מרמב"7אחר

 מדבר לדגלי דומה שאינה לפיובנהרות
 ליכא ע"כ, כיבשה כמו הליכתן נוהדאינו
 הנ"לי הרמב"ן סברת סובר דאינו מזהלדייק
 של דההיתר שם הכיה"ל כמוש"כאלא

 מהלך יהי' דאפי' היתר יותר כוללהמהבר
 אסור יהי' דלרמב"7 מיל י"ב כמיםכרגל

 לדגלי דומה שאינו מותר יהי'ולהמחבר
 כמה נפל ולפי"ז עיי"ש. הים, מכחמדבר
 מנ"א מדברי מקשים שראיתי ודיוקיםקושיות
 שכתבו ועוד ק"ט סי' ות"ס סקי"ד,שמ"ה
 שאינה לפי ר"ה אינה ונהרות דימיםההיתר
 ולא תשמישן, נוח שלא מדבר לדגלידומה
 נעשה ולא רה"י הוי שהספינה מכחכתבו
 דכתבו כלום ל"ק הנ"ל ולפי ע"י,רה"ר
 שם יהי' דאפי' כנ"ל מרווח יותרההיתר
 יהי' לא מ"מ במים להלך תל מקוםאיזהו
 סוף שס"ג או"ח דוד השבילי רמז ולזהר"ה,
 כבר סק"ל שס"ג מג"א ומדברי עיי"ש. ג'אות
 ר"ה דנעשה דכוונתו ו' סי' יחזקאל הכנסתתי'

 ודו"ק ברגליהם, בנמל ויורדים שעוליםע"י

 קצרתי.כי

 רחוב ליכא אופן דבכל כתבתי כבראמנם
 עם אפי' בהן עוברות ס"ר שיהאכברקלין
 וקאני בברייטון, כגון הים בחוף ואפי'קאר"ס,

 ס"ר עכשיו שם עוד דליכא נתבדראיילענ"ד,
 מחיצה שם איכא מזה ותו, אהד,ביום

 למחיצה מחוץ הוא החוף ומקוםהמפסיק
 והפרצה ודו"ק, ס"ר שם הי' אפי' אוסרתואינו
 )עיין כקער ס"ר שם ליכא בהן דבוקעיןשבה
 סעיף שם הרב ושו"ע שס"ג, סי' סוףמג"א
 רבים אתי לא כה"ת קיימ"ל הי' דאפי'מב(

 מי' יותר פירצה אפי' מחיצותומבטלין
 אי"ה. שאכתוש כמו מרובהכשעומד



 ישראלאורקפב

 לשער משער ומכוונים מפולשבעניז
 ר"ה מתנאי אחד ס"ז שמיה בשו"עאיתא
 מנ"א וכתב לשער, משער מפולשיןשיהי'
 וכו', זה כנגד זה מכוונים השערים שיהי'פי'

 ואם מכוונים, הם ישר הולך שהדרך ע"יהיינו
 והעתיקו )פרמ"ג(, רה"ר אינו מכווניםאינס
 עירובין מרש"י ומקורו להלכה, והמ"כהתניא
 דומה מפולש שיהא הטעם שביאר ו'.()דף

 רחובות שאם הדין יוצא ולפי"ז מדבר,לדגלי
 שלנו רחובות כרוב ר' כמו מתעקמיםר"ה
 יהי' אם אף רה"ר הוי לא זכ"ז מכווניםואינם
 פוסקים ככמה וכמבואר בו, עובריןס"ר

 )קל"א יוסף ויען כתשו' אדמ"ווכתוכם
קצ"ה(.

 ק"מ( ח"א )או"ח אנ"מ בתשו'וראיתי
 הדא"ש דמש"כ זה בדין מאוד שנבוךשכתב
 דמנא תמוה מדבר, לדגלי דומה פילושושיהא
 הנ"ל ומרש"י מכוונים, הי' מדבר שבדגלילי'
 אלא מכוונים שהשערים כתב דלא ראי'אין
 וא"כ לשער, משער מכוון שלה רה"רכתב
 השערים ואין עקלתון גם שהולךאפשר
 אם למעט דכא רק ר"ה הוי נמימכוונים
 אמה ט"ז רוחב שאין מבואות באמצעמפסיק
 )שמ"ה בשו"ע דקיי"ל דבריו צ"ע)לענ"ד
 פחות באמצע מתקצר אפי' ר"ה דלארכוס"ת(
 שמפסיק או וצ"ע(, ר"ה עדיין הוי אמהמט"ז
 לשיטתו צ"ע )ג"ז ס"ר דריסת בו שאיןמקום
 ככל צריך ולא העיר מכל ס"ר לצרףדסגי
 )כתב מקורה, מקום שמפסיק או וצ"ע(רחוב
 כאמצע ר"ה מופסק ראם גדול חידושכאן
 ר"ה הדרך כל עוד הוי לא מקורה אחדמקום
 ח' בחלק וכ"כ משל"ש מפולש עוד הוידלא

 מופסקת שלנו דרכים כמה וא"כ כ',כ"ח
 או ההייווע"י תחת כגון כמקורהכאמצע
 הדרך כל עוד הוי לא גשר או הברזלמסילת
 כא"א כן מצאתי ובאמת לשיטתו, אפי'ר"ה

 נכלל שזהו ואפשר שמ"ה, ריש)כוטשטש(
 דרך לאותו ויש )סק"ו( שם המג"אכמש"כ
 יש שזה עיי"ש( ר"ה דין כל משל"שהמכוון
 הי' הרחובות שכל המדבר מדגלילמילף
 מקורה הי' ולא אמה ט"ז כשוהרחכין

 מנ"ל המג"א על תמה ולכן שוה,ודריסתן

 ברמב"ן דכ"כ איברא מכוונים, השעריןשיהי'
 מכוונים, ששעריה כ"כ( )עירוביןבמלחמות

 דבר לומר מנ"ל הרמב"ן על גם תמהאבל
 עכתו"ד. מגמ' ראי' בלא כזהחידוש

 ו'( כ"ח ח' )חלק עוה"פ חזרושוב
 מ"מ מכוונים כתבו ראשונים שכמהשאע"פ

 שר"ה רק מכוונים השערים שיהי' כתבולא
 לפרשו דיש משעל"ש מכוון יהאוהרחובות

 ר"ה מדין המבטלן דבר הפסק בלאשיהי'
 כתב באו"ז ורק כעקלתון, שהולך אפשראבל
 אינו מדכר כדגלי זכ"ז מכוונים פתחישאין
 זה דין בעיקר זכוך שאני כתכ ולכןר"ה,

 דבשביל השו"ע לשון על זה מפרששהמנ"א
 שגם ואף הנ"ל הרמב"ן בלשון כןשמצא
 יותר הי' דאדרבה כן לומר אין כ"כהאו"ז
 לשון הזכירו שלא רבותינו שכל לומרנוטה
 עכ"ד. להקל קשה ולכן פליגיזה

 אקרא תמה אמנם רגליו, תחת אניעפר
 כב"י הא וכו', מרמב"ן ואת לקח המג"אוכי
 השערים שבעינן בהדיא כן מפורשכאן

 וכו'( ודלתותיו ומש"כ )בד"ה זכ"זמכוונים
 שאינם אלא פתחים כמה יש אם דה"הוז"ל

 מפולש שאינו רכל זה כנגד זהמכוונים
 )וכ"כ ע"כ הוא רה"ר לאו לשערמשער
 הרי הא'( משבת פי"ד משנה כסףבספרו
 משער דמפולש המחבר דכוונת מיללוברור
 המג"א של מקורו וזהו מכוונים היינולשער
 ממש"כ המחבר ככוונת אחרת לפרשוא"א
 אהרן ר' משנת ובס' כמובן, כוונתובעצמו
 חזר דבשו"ע מוכיח שהכשכנ"י הביא ו()סי'

 דלא וסובר ובכס"מ, בב"י ממש"כהמחכר
 נמצא שלא דבריו וצ"ע ע"כ. מכווניםבעינן
 שלשון שם כתב עוד ברמז. אפי' במשכנ"יכן

 דוקא לאו הוא דוכתי ככמה'מפולש'
 דלשון לבאר ונראה ע"ש. ממשמכוון

 לעבר מעבר פתוח הכוונה נמי לבדמפולשין
 וא"כ דאתרוג מפולש נוב דמצינוכמו

 שיהא לומר בא לשער מע.ער התיבותהוספות
 רנקב הנ"ל, כב"י כמש"כ לזה מזה מכווןג"כ

 לעבר מעבר מפולש דכעינן איה"נדאתרוג
 משני שהוא כ"ז ,מעוקם אפי' מסולאבל



 עירובילערוב

 כתבו שלא ראשונים נהו וממילאצדדים
 לשער, משער מפולשים רק מכווניםבהדיא
 וא"כ ודו"ק, מכוונים כשו"ע הכוונה הוינמי
 לרש"י שציין שם דהגר"א האג"מ שהביאמה
 המנ"א על לחלוק דכא לומר אח'אנ"ט,

 ברור דהא מכוונים בעינן דלא המחברבכוונת
 אם אלא הב"י, דברי עצם הם המנ"אדדברי
 ואז השו"ע על לחלוק הגר"א דכוונתתאמר
 נראה לעצמי וכשאני בזה, מיותראריכות
 שרוצה אלא לחלוק הגר"א בא לאדודאי
 ודו"ק. לבד מרש"י ולא מגמ' מקורלציין

 דהזכירו ראשונים עוד דמצינו נראהועוד
 עיין ואו"ז, מרמב"ן חוץ מכווניםשהשערים
 וז"ל הכא(, ד"ה )כ"כ. עירוביןכרשב"א
 אמה ט"ז רחב כיניהם שיש ר"המתנאי

 מדבר לדגלי שדומה זכ"ז מכווניםושפתחיו
 דרבים אלא דלתות איכא אפי' לר"י שם)וקאי
 ר"ה הוי וממילא הדלת מחיצות לי'מבטלי
 דלתות בלי ולרבנן דלתות, בלי שהיתהכמו
 מבוי אבל בדלתות( כר"י ר"ה הוינמי

 מכוונים שהשערים אע"פ לר"ההמפולשין
 להיות הצוה"פ מבטלו הרבים הילוך איןזכ"ז
 מר"ה איירי דלא )ו: לעיל וכדאוקמנאר"ה
 מצד ר"ה הוי ולא לר"ה המפולש ממבויאלא
 הי' דלא וכי( )ד"ה התוס' שם כמוש"כעצמו
 לר"ה נתבטל אינה וגם אמה, ט"ז המבוירוחב
 ריש מ"ב עי' ר"ה לרוחב שהולךכיון

 מכוונים שערים הי' לא אם וכש"כשס"ד(,
 אפי' )והיינו מדבר לרגלי דומה שאינוזכ"ז

 עקום מבוי והיינו ר"ה( נעשה לא רביםבקעי
 אפי' לי' סגי ואפי"ה רבים כה דבקעי)ו.(
 עכ"ל. מכאן וקורה ולחי מכאן בצוה"פלרב

 דהמבוי לבד זה דטעם מרשב"אחזינן
 עצמו מצד ר"ה יהא שלא מפקיע זהעקום
 דומה שאינו מכח לר"י אפילו בצוה"פוסגי
 דאל"כ אמה, ט"ז רחב ואפי' מדברלדגלי
 דאינה עצמו מצד ר"ה אינו עקום בליאפילו
 דלא )ו'.( שם שמבואר ואע"פ אמה,ט"ז
 זה מעשר, יותר מפרצה עקום במבויאיירי
 המס' בריש רש"י כמש"כ דהי' הפתח עלקאי
 על הרוחב למעט קני דנועץ והרחב,ד"ה
 שכ' )וכעין יותר רחב המבוי עצם אבלעשר
 ורק מעשר רחב דהי' עקמומית כלפיהתוס'

 מבטלו דרבים לר"י א"כ קצר( ה"בפתח
 ט"ז רחב הפתח גם נשארו מחיצות,הנהו
 משום דעכ"ח אלא צוה"פ מהני ואפ"האמה
 קיל דעקום מרשב"א ומשמע ודו"ק,עקום
 בעקום וכש"כ דכתב אמה ט"ז מפחותיותר

 אפי' ר"ה דבאמצע מצינו דהא לזהוהסברה
 בעקום משא"כ ר"ה, הוי אמה, מט"זפחות
 ודו"ק, מכוונים שאינם כיון מעכב בר"האפי'

 תורתו רב דאמר דהא צ"ל הרשב"אולפי"ד
 דלזה דאורייתא ר"ה לענין אינוכמפולש
 אלא מדבר לדגלי דומה דאינו עקוםמהני
 צוה"פ צריך אי כלפי דרבנן איסורלענין

 בלחי סגי ולא מר"ה להבדילוכמפולש
ודו"ק.

 ג"כ שכתב שתים הרווחתי הראי'ובזה
 מצד ר"ה הוי דלא עקום ממבוי ע"זמקור
 שאין מכח אמה ט"ז רחב הי' אפי'עצמו

 מכוונים.השערים
 אדמ"ו למש"כ נאמן מקור מצאתיובזה
 משאץ להרב שכתב )קצ"ה( יוסף ויעןבשו"ת
 שהצטרף במנהעטן עירובין תיקוןבענין
 כיון מה"ת רש"ה הוי דלא הנ"ל מכחלהיתרו

 ואינס ר' כמו מתעקמים הסדהרחכות
 ושמואל רב דאיפלגו הא וז"למכווגיס,
 כרב וקיי"ל כמפולש תורתו אי עקוםבמבוי
 לחי תקון להצריכו היינו כמפולש,דתורתו
 ר"ה לענין אבל מכוי לבני היכיראדלהוי

 אלא כמפולש הוי לא דלכו"ע נראהדאורייתא
 עיי"ש, לשער משער מכוון הפילושא"כ

 ברשב"א נאמן מקור לדבריו ישולפימ"ש
 מס' על צדק כצמח כל מצאתי ושובהנ"ל,
 רחב מבוי הנ"ל חקירה על שעומד )ו.(שבת
 בשני ומפולשין ד' כמו עקום והוא אמהט"ז

 אם זכ"ז מכוונים אינם אבל לר"הראשין
 כמפולש דתורתו כרב דקיי"ל כיוןנאמר
 והוי זכ"ז כמפולש הוי ר"ה דין כלפיכמו"כ
 איירי דהם גיסא כאידך י"ל או גמר,ר"ה
 לפי ר"ה שאינו המפולשין מבוי לעניןדוקא
 דדינו אמרו בכה"ג לכן אמה ט"ז רחביןשאין

 דין לו אין גמור המפולש גם שהריכמפולש
 ג"כ עקום לכן אמה ט"ז רחב שאין כיוןר"ה
 כגון ר"ה דין עליו לשהי' אבל כן,דינו

 מפולש כשהמבוי דוקא זהו אמה ט"זשרחב



 ישראלאורקפד

 מרש"י ומסיק בעוקם, ולא זכ"ז מכווניםגמור
 דומה שיהא מכוונים דצריך )ו'.(עירובין
 וביותר ר"ה, הוי לא עקום ואם מדברלדגלי
 השערים שתהא שמ"ה סה בב"י כןמשמע

 כ"כ עירובין כריטב"א משמע וכןמכוונים,
 סק"ו במנ"א משמע וכן מכוונים,שיהא
 חי' נדפס הי' לא עדיין בימיו )הנהעיי"ש,

 ראשונה פעם ונדפס עירובין מס' עלהרשב"א
 מה וכפי בהקדמה(, עיי"ש תרנ"הבשנת

 הב' כצד שאמר הרשב"א בחי'שהבאתי
 כנגד הוי לא כמפולש דעוקם בהדיאנפשוט
 מדבר לדגלי דומה דאינו כיון דאורייתאר"ה

 ראשונים עוד מביא נמי הצ"צ עכ"פודו"ק,
 וכן מכוונים השערים שיהא דכעניןומב"י
 ודו"ק. כרש"ילמד

 וז"ל )ו.( עירובין כמאירי ג"כ הואוכן
 שהדבר עד זכ"ז מכוונים ראשיך שניושפתחי

 זה מפתח בהם בוקעים להיות לרביםמצוי
 שם שאג"מ )ופלא עקום, שום בלא זהלפתח
 להדיא מבואר הא לחומרא העתיקועצמו
 דאין ר"ה הוי לא ועקום דעקלתוןלהיפך
 שלא ראשונים שאיכא ואע"פ מכוונים(פתחיו
 הכלל דבכה"ג כתבנו כבר מ"מ בהדיאהזכירו
 שהתניא ובפרט המפורש, מן סתוםילמוד
 דבריהם אחר אין להלכה כן פסקוומ"כ
כלוס.

 ראשונים דהנהו לבאר נראה יותרועוד
 יש אדרבה מכוונים שר"ה רק הזכירושלא
 אנו מכוונים לשון דהנה לניד"ד ראי'יותר

 לאפוקי זה כנגד זה ישר מקום בכלמפרשים
 במכות מקלט ערי כלפי שמצינו כמועקלתון
 דכתיב לזו מזו הדרכים להן ומכוונת)ט:(
 הדרכים שיהי' בתפא"י ועיי"ש הדרך לךתכין

 ומכוונים שם בגמ' )וכן סיבוב, בלימיושרים
 הירדן בעבר ג' אלו, כנגד אלו פירש"יה"

 )פ"ח הרמב"ם וכ"כ שכא"י( ג' כנגדמכאן
 לערי הדרכים לכוון ב"ד וחייכין רוצח(מהל'
 בספרי הפי' דזהו משנה בכסף ועיי"שמקלט,
 לערי מפולשים שיהי' סרטיא לך תכויןתכין,
 גם שצריך הרמב"ם מוסיף אח"כ אלאמקלט,
 כ' בולל דתכין והפסקים מכשולותלהסיר

 וכ"כ עיי"ש, הדדך ולהכין לכווןדברים
 הדרך יה' שלא דתכין כמכות שם לנרבערוך

 מכוונים לשון עכ"פ עיי"ש, וסיבובעקמומות
 שתהא ולא זה כנגד זה ישר שתהא עלקאי
 נכלל רזה ומכשול תל בלי מלמעלהישר

 בלי לילך ומזומן מוכן שיהא הכנהבלשון
 עיכוב יהא שלא זה גם כולל והכנהעיכובים
 כמובן. עקמומותמכח

 שכתבו ראשונים להנהו אדרבהולפי"ז
 כ"כ בדבריהם נתבאר לא מכווניםשהפתחים
 באמצע שהולך דאפשר ישר ג"כשהדרך

 הפתחים דרכים הקצוות דבשני אלאכשלשלת
 שהביא ראשונים רוב לפי אבל זכ"ז,מכוונים
 נתבאר אדרבה מכוונים שר"ה שכתבוהאג"ם
 מכוונים להיות צריך ר"ה הדרך כל דגםיותר
 ודו"ק. עקלתון בליישר

 שהביא קכ"ב( )סי' במשכנ"י ראיתיוהנה
 ררך היינו מכוונים דלשון מקלט מעריג"כ
 רק הרמב"ם זאת מדכתב אמנם זכ"ז,ישר
 ר"ה בתנאי בו כתב לא ובשבת מקלטבערי
 כן צריך שם שדוקא משמע מכווניםשיהי'

 הף לא לא"ה הא מכיוון שיהי' תכיןמדכתיב

 דכתיב ר"ה הי' מקלט לערי שהדרך אףצריך
 ק'.( ב"ק )כגמ' אמה ט"ז כפל דהויהדרך
 ר"ה דתנאי פעמים כמה כתב רש"יאמנם
 בעירוכין לשער משער מכוון שיהאבשבת
 ואף ממש" ביושר מכיוון "דבעי משמע)ו'.(

 מדבריו נתבאר ע"כ, לדינא צ"עשהדבר
 הדרך ממש שיהי' הוא רש"י דשיטתשמודה
 בערי כמו בעקום ולא ביושר זכ"זמכוון
 ודו"ק.מקלט

 מכוונים בעינן חומה ביש דוקאאי
 עוה"פ חזר ז'( )אות ח' חלק כאג"םוהנה

 שכתב )ו':( עירובין רש"י דברי שראהאחר
 וכתב מכוונים, יהי' העיר ששעריבהדיא
 ואח"כ ברש"י, לישנא תרי שהי' לומרשצריך
 דבאמת דאפשר רש"י בשיטת חדש ופי'חזר
 שיהי' שצריך הלשונות בכל מודה נמירש"י

 דוקא שזה אלא מעוקם ולא מכווניםהשערים
 עירובין רש"י שכ' כמו חומה, לעירכשיש
 שלהם ר"ה שהי' או חומה בה ואין וז"ל)ו.(

 מוקף או שתיבת ואע"פ וכו', משל"שמכוון
 אכל הקיפו, עצמו מדעת חכם שאיזהוצ"ל
 לשון בהעתקתו אותו גורס שהרא"שכיון



קפה עירובילערוב

 דרק לחלק והטעם האמת, זהו א"כרש"י
 סביבותי' כל שסוגר חומה לעירכשיש
 צריך אז הפתוחין שערים דרך רקשיוצאין
 שהי' נחשב שכן הפתחים ומכווןמפולש
 הי' מהקב"ה, הקיפם שעננים במדברישראל

 היתה שהרי גמורה מחיצה בחשיבותזה
 וברזל אכניס חומת של ממחיצות יותרעדיפא
 לצאת יכולן הי' לצאת ורוצים צריכיןוכשהי'
 הי' וזה פתחים דרך שיוצאין כמו נחשבוהיה
 לצאת, הרוצה נמצא שהי' רחוב מכלאפשר
 זכ"ז ממש מכוונים שעריו שההנמצא

 ר"ה נחשב הד זה ומחמת תמידופתוחים
 שאינה עיר אבל מכוונים, הי'כשהשערים

 שהי' מדבר מדגלי למילף אין חומהמוקפת
 ע"כ.מוקפים

 פשוט הדבר שאין ממה חוץ לענ"דוהנה
 הי' הענן אי תנאים מחלוקת דאיכאכ"כ

 בתשו' אדמ"ו שהביא כמו צד מכלמקיפם
 דרכי בשלח ילקוט ממדרש )קצ"ג( יוסףויען
 על ואחד מלפניהם אחד רק שהי'סובר

 )דברים רשב"ם ועי' במכילתא, וכ"ההמשכן
 לא לענ"ד גם רבי, כשיטת דנקט י'(ל"ב

 נחשב הי' דעננים לשיטתו אפי'הבנחי,
 משני הענן כפתח דנחשב אלאכמחיצה
 יצאו שלא בעת אפילו תמיד מפולשיןצדדין
 א"כ כשרוצה, מקום בכל לצאת שיכוליןכיון
 מחיצות צדדי כל על כן לומר יכוליןלפי"ז
 מסביב הצדדים מכל לצאת שיכולין כיוןהענן
 ולא הענן כל כפתוח הוי א"כ עיכובבלי

 לרשות נחשב ומשו"ה כלל מחיצותנשארו
 של גמורה למחיצה למילף א"א וא"כהרכים,
 בשני רק לצאת יכול שאין מסביבאבנים
 ממנ"פ וא"כ עי"ז, ר"ה נחשב שיהי'פתחים
 מסביב וכחומה כמחיצה הענן נחשב איקשה
 וליכא הצד מכל כסתום נמי נחשבא"כ

 כשערים נחשב ואי ומפולשים, מכווניםשערים
 ליבא א"כ משם לצאת שיכולים כיוןמפולש
 ר"ה. הוי ומשו"ה במדבר כלל מחיצהעוד

 על בחי' ברמב"ן כן מצאתיובאמת
 דשני סובר יודא דר' וז"ל )נט(עירובין
 דליכא ממדבר גמרינן דהא מה"ת סגימחיצות
 דבזמן לרמב"ן דפשיטא הרי ע"כ,מחיצות
 לו כיש נחשב הף לא במדבר ישראלגוה"

 בהדיא וכ"ה ודו"ק, הענן ע"י כללמחיצות
 חשובי ולא וז"ל שע"ס( )סי' עירוכיןכראבי'
 וכו' ס"ר שהי' מדבר לדגלי דומין אלאר"ה
 הי' ובמדבר צדדין משני מפולשוהי'

 עיר וה"ה בחומה" מסובב "ואינואוהלים,
 מפולשין שלהן ר"ה שראשי חומה להםשאין
 מכוון שלהן ור"ה חומה מוקפין ואם ר"ה,הוי

 ירושלים רבב"ח כדאמר ר"ה הוי וכו'מפולש
 דאין הוא איפכא אדרבה ולפי"ז ע"כ,וכו'
 שכ' כמו ממדבר בפשיטות ילפינן חומהלהם

 מגמ' חומה להם ויש וראבי',הרמב"ן
 צ"ל בעכ"ח והנה לקמן, שאבאר כמוירושלים

 ועדיף כמחיצה נחשב רעננים אמרת דאםכן
 פסיקנן אמאי א"כ אבנים שלמחומת

 לפי פטור מקורה בר"ה אמות ד'דהמעביר
 ושו"ע צ"ח )שבת מדבר לדגלי דומהשאינו
 מכסה העק הי' מדבר דגלי הא ס"ז(שמ"ה
 מגג יותר מקורה נחשב הוי א"כ מלמעלה,גם

 שיהא יוצאין הי' לא ומלמעלה וברזלאבנים
 ד"ה שם התוס' שהקשה )וכעין כפתוחנחשב
 נזר באבני מצאתי וכן עגלות( כלפיהניחא
 דעכ"ח מזה דמוכיח רע"ח( )סוס"יאו"ח
 עיי"ש. כמחיצה נחשב לאעננים

 )דרוש לציון דורש בספרו הנוכ"יוכ"כ
 בסוכה מאיר ר' על רבנן פליג לא דע"כי"ג(
 כמחיצה חשוב חיים כעלי דמחיצה)כב:(
 שם והעמיד ממש בהם שיש כבע"חאלא
 ואינה רוח כולו שהוא ענן אבל אדם,בבני
 אדם ע"י להעמידו אפשר ואי אדם בידיעשוי
 עיי"ש, כלל מחיצה הוי דלא מודה רבנןאפי'
 ממחיצת יותר עליהן הגין דהענן אע"פוהיינו
 אבל שבהם הרחני כח מצד זה מ"מברזל
 ע"כ ממש בו שיש דבר הי' לא מהותםמצד
 גם וכמוש"כ ולמקורה למחיצה נחשבלא

 עיי"ש. קצ"ג( )סי' יוסף ויען בתשו'אדמ"ו

 בשם הביא שם נזר אכני כתשו'והנה
 התורה ניתנה דבשבת כיון ועודרוקח

 יצא הרי מיל י"ס לאחוריהן דחזרוואמרינן
 ותי' למקומן, שוב באו האיך א"כממקומן
 כמחיצות הוי אותם מקופים וענניםהואיל
 דחה שם והאב"נ ע"כ, יצאו לא כאילובנ"א
 דמוכח )נ"ה:( עירובין גמ' כנגד שהואאותו
 שהוא בפרט כנ"ל מחיצה עננים חשיבאדלא



 ישראלאורקפו

 שישבו כיון שם כגמ' התי' אלא ביד"ש,רק
 מחיצה צריך ולא כעיר נחשב קבע בתורתשם

עיי"ש.

 דאי מרוקח, ראי' ליכא שיהי' איךאמנם
 משני כמפולש הענן דנחשכ כאג"מסובר
 עדיין א"כ לטלטל ואסור כר"ה ונחשבצדדין
 להיות מחיצות נחשב דאינו לחזוראסורין
 להיתר גם מחיצה הוי אי אלא אמותכד'

 שם ותניא ס"כ שצ"ו שו"ע )עי'טלטל
 נחשב דלא סובר דרוקח דעכ"ח אלאסוסי"א(,
 ג"כ מותר וא"כ לגמרי כסתום אלאכמפולש
לטלטל.

 במחנה אמאי לרוקח קשה דלפי"זאלא
 מכל עננים מחיצות איכא הא ר"ה הי'לוי'
 הרמב"ם בשיטת דאזל לומר נלע"ד אלאצד,

 שהי' כזמן דמדבר דשבת( פי"ד)כריש
 שם וביאר ר"ה הי' לא שם שרויןישראל
 רענני הרמב"ם דסובר הטעם המשנהמרכבת
 בזה"ז משא"כ מסביב כמחיצה הויהכבוד
 )ו.( שכת ת"ס ועי' ר"ה, הוי מחיצהדליכא
 למחנה מחוץ יתיכ הוי רמשה למרכה"מדצ"ל
 אמר ומשו"ה שם מקיפם הכבוד ענני הי'ולא
 דאמר ומה דילי', לר"ה מרה"י תקיפו לאלהם
 הוא ר"ה לוי' דמחנה הזורק כרישהגמ'
 נדבה שהביא בזמן דהא דוקא לאולפי"ז
 הביאו אלא עדיין לוי' מחנה הי' לאלמשכן
 ע"כ, למחנה מחוץ משה של מועדלאהל
 כרמב"ם סובר אינו דהכ"י כיון לפי"זוהשתא
 דבזמן ראשונים ורוב כרש"י אלאהנ"ל

 כמחנה עכ"פ ר"ה הי' במדבר וגרויןשישראל
 ס"ז( )שמ"ה כשו"ע נקט לא ומשויהלוי'

 ושווקין, רחובות רק הרמב"ם כמו ויערמדבר
 המשכן בזמן רק ר"ה הוי לא מדברדבזה"ז
 טלטל כלפי כלל למחיצה נחשב הי' לאוענן
 ממש בו דאק גרע ועוד ביד"ש מחיצהדהוי
כנ"ל.

 לחלק באג"ם מש"כ להבין צ"עובכלל
 מדגלי למילף אין חומה מוקפת שאינהדעיר
 בכל ר"ה שהוא צ"ל ולכן מוקפין שהי'מדכר
 ולא מכיוון שאין אף לצאת שיכוליןאופן

 רה"י לחשיבות שייכות שאין כיוןמפולש
 ע"כ, אמה וט"ז ס"ר במספר ר"ה להיותסגי

 מכוון תנאי דדוקא לן מנא דא"כ קשהלענ"ד
 אמה דט"ז תנאי אבל בכה"ג אי"צומפולש
 ס"ר או אמות ט"ז דגם י"ל הא צריךוס"ר
 מדגלי למילף ראין גופא טעם מאותואי"צ
 וצ"ע. מוקפין שהי'מדכר

 כרוב דנקטינן צ"ל הנ"ל מכל בעכ"חאלא
 נחשב הענן הי' לא דבמדבר ראשוניםרובא
 להיפך נמצא א"כ לטלטל, למחיצותכלל

 ילפינן ר"ה דהוי חומה לו דאיןמהנ"ל
 דיש והא וחומה, מחיצה שם הח דלאממדבר

 רה"ר הוי זכ"ז ומכוונין ומפדלשין חומהלו
 אלמלא דירושלים )ו':( עירוכין מגמ'חזינן
 ר"ה משום חייבים בלילה נעולותדלתות
 )כמו משעל"ש ומפולש שמכוון רש"יופי'

 מבטלי' דלא ולרבנן מראבי"ה, לעילשהבאתי
 שם כמוש"כ כן הוא מחיצות בב'עכ"פ
 גבי )ו.( שם רש"י כתב לזה והיסודהתוס'(
 שיהא משעל"ש מכוון צריך חומה לויש

 הי' דבמדבר והיינו ע"כ, מדבר לדגלידומה

 ר"ה הי' כמדבר אלא דאל"כ מכווניםהדרך
 א"כ חומה לו הי' דלא כיון בעקלתוןאפי'

 לתנאי מכוונים בענין דבחומה מנ"להדקל"ד
 נלמד ר"ה תנאי כל דהא כן היא ובעכ"חר"ה,

 אינה צ"ט(, )שבת אמה ט"ז רחבממדבר
 )רמב"ן חומה להם אין צ"ח.(, )שםמקורה
 ו. )שבת ס"ר במדבר(, הי' רכן הנ"לוראב"י
 )עירובין בלילה נעולות רלתותי' איןרש"י(
 שעה(, כל פתוח הי' מדבר ברש"יק"א.

 ממדבר נלמד נמי ומכוונים בחומהכמו"כ
 להם באין דגם כעכ"ח אלא ומנ"ל, כןדהי'
 במדכר הי' רכן משום מכוונים בעינןחומה
 לדמות ויש מעוקם, לא ישר שלה ר"ההדרך
 כתיבה מסודר הי' המחנה דהא הי'דכן

 מחנה הי' אורכו לכל ממש ובאמצעמרובע
 ט"ז של ר"ה הדרך על עגלות עמד ששםלוף
 עד מחיצות כלי משל"ש מפולש שהי'אמה
 במחנה הי' לא דהא ומכוונים למחנה,מחוץ
 מרובע כתיבה ישר אלא גורן כחצימעוקם
 פעם הענן נסעו ואפי' באמצע, לוי'ומחנה
 הפכו תיכף מ"מ )נ"ה:( עירוכין כגנךמהצד
 ודו"ק. מרובע כחיכה צד לאותופניהם

 דר"ה בסחם עירובין ריש המאיריוכ"כ
 ראשיהן משני ומפולש אמה ט"ז רחבהוא



קפז עירוכולערוב

 כלום מחלק ולא ביושר, שם לעבורשיוכל
 מצינו יותר ועוד חומה, לאין ישבין

 ז"ל פירש"י שהעתיק )ו.( עירוכיןכריטב"א
 מכוונים ושפתיו אמה י"ו רחבה גמורהדר"ה
 חילק ולא רש"י לשון שהעתיק הרי ע"כ,זכ"ז
 כרש"י גרס דלא ומשמע לא או חומה ישכין

 עיי"ש, שלנו ברש"י שמוקף כמו אותיבת
 וכ"ה כלל, חומה הזכיר לא שמ"ה בטורוכן

 שאין דעיר סתם שכתב קס"ד( )סי'באו"ז
 הרמכ"ן וכן ר"ה, הוי לא זכ"ז מכווניםפתחי'
 מבוי כל סתם כתב )נט.( עירוביןכחי'

 חוץ עד ומכודנים ראשים בשנישמפולש
 דבלי כלל שם מזכיר ולא ר"ה הוילמדינה
 הרשכ"א וכן ר"ה, הוי מכוון בלי אפי'חומה
 ראשונים וברוב סתם, כתב )כ"כ.(שם

 שיהי' כלל הזכירו לא מכווניםשהזכירו
 צדק כצמח וכן לא, אי חימה יש ביןחילוק
 חומה לה אין דאפי' להדיא מבוארהנ"ל
 שמתקבצים מקום בפלטיא ורק מכוונים,בענין
 חומה באין אי מסופק לכאורה רביםשם

 ולא עצמו מצד ר"ה דהוי כיון מכווניםכעינן
 לצד זה מצד לרבים מעביר דרך שהואמכח
 פוסקים להנהו א"כ שבעיר כדרכיםאחר

 אבל עישש, ר"ה הוי אי ספק יש ס"רשאי"צ
 ודו"ק. פלטיא, כאן ליכא ס"ר דבעינןלאנן
 הוי לא חומה באין דאפי' בי"א כתשו'וכ"כ

 דלא כיון מכוונים אינם אם ר"ההדרכים
 גבי שמצינו כמו לעקם דצריך להדיאמסתגי
 נ'(. ס"ק שמ'ה מ"כ )עי' העמודיםכין

 צריך נמי חומה לו באין בעכ"חאלא
 ומינה במדבר, שהי' כמו מעוקם, ולאמכוונים
 מכוונים, דכעינן חומה ביש דכש"כידעינן
 חומה יש דאפי' להיפך הוא דרבותאאלא
 הוי מפולשים הם אם מ"מ כרה"י סתוםוהוא
 ר"ה להדרך מחיצות שתי רק דליכאר"ה

 מכוונים נמי כעינן מ"מ אבל הצדדים,משני
 חומה, לו מאין גרע דלא מדבר לדגלידומה
 מפולש ר"ה, בכל דברים ב' צריךולפי"ז
 )ישר( ומכוון ראשיהן( משני פתוח)היינו

 הנ"ל ראבי"ה עי' ראשונים, בכמהוכמוש"כ
 ומפולש" "מכוון דר"ה חומה מקופין ואםוז"ל

 נפרץ דהדרך דמפולש והיינו ע"כ,משל"ש
 כאילו עושה ראשיהן בשני במליאוופתוח

 רק ונשארו הדרך ראשי בשני חומה בואין
 )לאפוקי מהני דלא מהצדדים מחיצותשתי
 דהא סגי מחיצות דשני דסוכר יודאמר'

 כמו מחיצות שני אפי' הי' לאבמדבר
 לתנאי צריך ועוד הנ"ל( מרמב"ןשהבאתי

 מדבר לדגלי דומה מכוון פילושו שיהאר"ה
 דין מכח אינה וזה מעוקם, ולא מכווןשהי'

 ר"ה צורת דזהו בפנ"ע דין אלאמחיצות
 כמו ועקמומות עקלתון בלא ישר לילךשיכול
 שייכות לו שאין וס"ר אמה, ט"זרחב

 דנקט א"ש ומשו"ה ודו"ק, ר"הלמחיצות
 חומה, ביש רק משעל"ש מפולשיםהשו"ע
 צריך אז הדרך הסותם דבר הוא דהחומהכיון

 כשתי ופתוח מפולשין החומה שיהי'להתנות
 משני חומה לו כאין שיהי' הדרךראשי
 שתי רק לו ראין ר"ה להיות וסגיראשין
 לשער משער שיהי' וגם מהצדדים,מחיצות
 יצאתה החומה מעכב דאל"כ מכוונים,דהיינו
 הפתח, עד הדרך לעקם וצריך הישרמדרך
 להתנות שאי"צ כמו חומה לו באיןמשא"כ
 חומה כלי פתוח ממילא דהא מפולשיןשיהי'
 אין דהא מכוונים שיהי' להתנות אי"צכמו"כ
 הישר מדרך היציאה שיסתום חומהכאן

 כאמצע הולך דסרטיא הנ"ל העוה"שכמוש"כ
 הסדר הי' שכן ישר לקצה מקצההעיר

 הרא"ה כשם הר"ן כחי' וכ"כ שלהם,בעיירות
 והא מפולשין בעינן נמי דפלטיא )ו.(שבת
 דאיכא משום המפולשין מבואות רק נקטדלא

 מסתמא ופלטיא סרטיא משא"כ ע"כ,סתומין
 מפולשין. וממילא כלל מחיצותליכא

 לדייק שרוצים היסוד כל נפלולפי"ז
 דאין חומה לו כיש מכוונים דנקטמרש"י
 דאיכא כיון אלא חומה, כיש דוקאהכוונה
 צריך ישר מלצאת הדרך שמעכבחומה

 יעקם שלא מכוונים הפתח שיהי'להתנות
 או תיבת המקיף חכם כוונת וא"שהדרך,
 בדכרי' יטעה שלא להעיר דרצה שלנוכרש"י

 מכוונים, בעינן חומה ביש דדוקארש"י
 דמרוקח ו'( כ"ח )ח"ח בהג"ה באג"מומש"כ
 כאג"ם משמע משעל"ש מכוון אודגרם
 ע"כ, מכוונים צריך חומה במוקפתשדוקא

 הי' דהענן דסובר כ"כ לשיטתו הרוקחלענ"ד
 ראי' איכא איה"נ א"כ כמושכ"למחיצה



 ישראלאורקפח

 כרוב נקטינן אם אבל במכותיםדדוקא
 ליכא למחיצה נחשב הי' לא דענןראשונים
 ודו"ק. משם ראי'לדידן

 דוקא הוקף אמאי ליישב עודונראה
 שם דרש"י כיון ושו"ע, ברא"ש ולאכרשיי
 א"כ לבד מכוון דין רק מפולש ענין נקטלא

 מכוון צריך חומה ביש דדוקא לטעותיכולין
 ושו"ע הרא"ש משא"כ או, תיבת הוקףמשו"ה
 לו יהא שלא מפולש דבעינן נמידנקטי
 דמשום ידע כ"א א"כ ראשין משנימחיצות

 באין שייך דלא או תיבת נקטו מפולשדין
 כי ודו"ק יטעו ולא מפולש דממילאחומה
 ט'( )סי' אב בית בתשו' וכ"כ הוא,נכון

 תיבת דמחק ברש"י החדשה כגירסאדעיקר
 והכוונה חומה, לו אאין גם מכוונים דקאיאו,

 מפולשים הם אס כך ובין כך דכיןבשו"ע
 אם חומה כאין דאפי' ר"ה הוימשעל"ש

 ליכא כעקמימת הולך הכתים שביןהדרך
 מדבר לדגלי דומה ואינו משעל"שמפולש
 כל הנה ממשכ"ל, קצת לזה ראיותוהביא
 כרש"י ראשונים הנהו לפי כתבתיהנ"ל

 מכח הוא מכוונים דענין שכתבו ועודורשב"א
 עקום. הי' שלא מדבר לדגלי דומהשיהא

 מחיצות ג' יש שלנורה"ר
 בדרך אפ" לבאר אופן עור איכאאמנם
 מכוונים כעינן חומה שיש כעיר דדוקאהאג"ם
 ראשונים להנהן לומד א"ש וזה מר"הלהוציא
 מכח מכוונים הזכירו שלא וריטב"אכרמב"ן
 שלנו בכרכים א"ש עדיין מ"מ מדבר,דגלי
 כמו סה"ת, ר"ה שאינם חומה להם איןאפי'

 הטעם )קצ"ה( יוסף ויען בתשו' אדמ"ושביאר
 ג' דקיימ"ל מכח ומכוון מפולשדבעינן
 א"כ שמ"ג( )ריש רה"י מה"ת הוימחיצות

 באמצע שעומד מי ר' כמו מתעקםכשהרחוב
 הצדדים דהיינו מחיצות ג' סביבו ישהרחוב
 הפסק שיש ואף שמתעקם, שכנגדווהצד
 מה"ת הנה לג', הב' המחיצה בין לרכיםמעבר
 יש אפי' רשה"י הוי הפרוץ על מרובהעומד
 עיי"ש ס"י ס"ט )שס"ב עשר על יותרפירצה
 בקרן דלהעומד ואף פרמ"ג( בשםככיה"ל
 מחיצות כ' כ"א ליכא המתעקם כמקוםזוית
 הרחוב שאר לגבי הס מיעוט מקוםאותו

 לא אדם בידי הנעשה ובמחיצה לגבי',ובטל
 כגמ' למחיצתא לי' ומבטלי' רביםאתי

 יודא, ר' על דפליגי לרבנן )כ"ב.(עירובין
 נקטו דהטוש"ע אפרים בית בשו"תוכ"כ

 עכ"ד, מבטלי דלא כרכנן דפסקיכהפוסקיס
 א"ש לא יודא דלר' מ"ה דף בבי"אוהוא
 בפנ"ע מחיצה רכל ס"ז שמ"ה המחברדברי
 הוא מכוונים אינם ואפ" הרבים מחמתבטלה
 אין מכוון באין לרבנן משא"כ בפלטיא,ר"ה
 מחיצות ג' היקף כאן יש דהא מה"ת ר"הכאן
 נמי ומשמע ע"כ, ומבטלי רבים אתירלא
 ראין הטעם אדמ"ו כמו בפלטיא עכ"פשלמד
 מחיצות. ג' מכחמכוונים

 התניא מלשון לכאורה משמע כןובאמת
 מחיצות מדין מכוונים שהטעם סי"אשמ"ה
 מחיצות, ב' אלא לו כאין נחשב אזשרק
 ריש מטעם ר"ה הוי לא מכוונים כשאיןמשמע
 מה כל צ"ל לפי"ז ובעכ"ח מחיצות, ג'לה

 בקונ"א שם התניא וכ"כ כנ"ל אדמ"ושביאר
 עיי"ש. כרבנן דקיי"לסק"כ

 )או"ח ז"ל החזו"א דעת הי' כןוכידוע
 עומד מחיצות דג' הנ"ל ככל וכו'( סק"הק"ו

 הוי דמה"ת מחיצות ד' משם עדיףמרובה
 ומבטלי, רכים דל"א רקיי"ל מחיצות ד'כמו
 והרחובות השווקים כל בזה"ז א"כוכתב

 מה"ת גמור רה"י הם גדולים היותרשבכרכים
 דבכולן בו, בוקעין וס"ר אמה ט"ז שהםאף

 והיא מחיצות ג' מוקפת אחת כהןתמצא
 רה"י, הם לה הפתוחות הרחובות וכלרה"י
 שאין מחמת להקל שקשה כתב דהמ"בוסיים
 ומרווח מחוור ההיתר ולהאמור בוקעים,ס"ר

 הלכה דאין וסיים צוה"פ דמהני שלנולכרכים
 מבטלי ורבים מה"ת יו"ד דפירצהכמשכנ"י

 ע"כ. אפרים כביתאלא

 החזו"א על תמה שם( )ח"ח באג"מוהנה
 רשה"י הוי גדולים היותר שהכרכיםשנמצא
 רחוב אלא להם שאין קטנים עיירותורק

 מכפי היפך זה ר"ה, בדין הוא אחדמפולש
 להיות שייכין שהכרכים סוברים ישראלשכל
 הנה ע"כ, הנ"ל ממ"כ וכדמוכח ר"היותר
 בי"א בשו"ת כזה מצינו דככר ל"קלענ"ד
 צרפת חכמי רכל שכתב מ"ה( דף)ק"כ



 עירובילערוב

 שאין משום ר"ה לנו שאין טעמי'דתלוי
 מכח הזכירו ולא וכו' משעל"שמכוונים
 עיירות כמה שם מצוי שהי' לפי ס"ר,דליכא
 ווינ"א לונדו"ן פארי"ז עיר כגוןגדולות
 מרובה העמים רוכלי המה אשר ועודפפד"מ

 לענין בתשו' חכ"צ כמוש"כ מאודבאוכלסין
 ס"ר בה דדשו סרטיות כמה שישענגלאנ"ד

 טפי נקטו ולכן משעל"ש, מכוונים אינםאכרם
 לכרכים אף יותר כוללים שהם טעמאהנך

 שייך ס"ר כלפי דאה"נ והיינו ע"כ,גדולים
 ס"ר בהן דאיכא ר"ה להיות בכרכיםיותר

 כרך להיפך היא מכוונים כלפי אכל)כאג"ם(
 יותר שכיח דאז יותר היא ההיתר גדולהיותר
 בעיירות וגם מכוונים אינם הדרך אורךשכל
 דמכוונים ההיתר ומשו"ה כן שיהי' שייךנמי
 החזו"א דברי גם א"ש ולפי"ז שניהם,כולל
 ג' מכח דמכוונים טעמא תלוי שלא)אע"פ

 ישראל כל סוברין ס"ר כלפי דאה"נמחיצות(
 איכא ששם ר"ה להיות להכרכין שייךדיוותר
 ר"ה, שם יש מכוונים הדרך יהי' ואםס"ר

 גדול היותר בכרך מחיצות ג' כלפימשא"כ
 אחד שרחוב תמצא ששם מרווח יותרההיתר
 מחיצות ג' ואיכא ברחבו כנגדו ורחובלאורך
 מודים כו"ע מחיצות דבג' מחוור יותרוגם
 דהוא א"ש המ"ב לפי ואפי' ר"ה, הוידלא
 כ"כ שכיח לא ששם ס"ר בו שאין בעיראיירי
 להתיר לדון לו אי"א וא"כ מחיצות ג'שיהי'
 ודו"ק. ס"ר בו שאין מכח כדוחקרק

 דברי בשו"ת מהטעמים אחד הי'וזהו
 )אע"פ אדעס"ע בעיר העירוב שהותרמלכיאל
 שבת( תיקון בס' כמבואר חומה לה הי'שלא
 שיה' גדולות בעיירות כלל מצוישאינו
 בכרכים לערב נהגו ולזה לשער משערמפולש
 ס"ר שם שיש למה חששו ולא מאודגדולים
 ובעכ"ח ג(, לסי' )בח"ד בהשמטותעיי"ש
 אינו רזה משלע"ע מכוונים הי' שלאכוונתו
 ודאי מכוונים בלי מפולש סתם אבלמצוי
 כמובן, הקטנים כמו גדולים בכרכיםמצוי
 הי' לא אדעס"ע דעיר יהושע תיו בספרוכ"כ

 מחיצות ג' כאיכא והוי משל"שמכוונים
 בלי עירוב ההיתר הי' עפי"ז וכןעיי"ש,
 ע"ז שמעיד כמו ווארשא הבירה בעירדלתות
 דשם הרבנים )מראשי כהנא רש"דהרה"ג

 להתיר שכתב תשכ"ב( טבת בהמאורנדפס
 וז"ל דאורייתא ר"ה הוי דלא בפארי"זהעירוב
 שדרך קטנים כעיירות לדעתי להםבמכתבו
 יש לעבר מעבר ומפולש בה עוברתהמלך
 כהן נמצא שלא גדולות מעיירות חששיותר

 מפולש אינו של וההיתר כללמכוונים
 ולא ס"ר מן יותר ונתקבל מוסכםמשעל"ש
 בעירינו וכן מנ"א עי' ע"ז שחולק מיראינו

 בתיקון שלפניו הדורות מן נוהגיןווארשא
 ע"כ, וכו' דאורייתא לר"ה לחוש ובלעירובין
 ח"ד( אחיעזר )עי' חומה הי' לא הנ"לובכל
 כעירו ההיתר ל"ד בסי' רבים מים בשו"תוכן
 וכ"כ משל"ש, מפולש הי' דלא זה מטעםרק

 ר"ה לנו אין בזה"ז ולנו רט"ז סי'בראב"י
 אב בית בתשו' וכ"כ לשער, משערמפולש
 כמו באוכלסי' מרובין גדולה דעירהנ"ל

 דאורייתא ר"ה ליכא וכיוצ"במנטשעסטע"ר
 ורחובותיה דחוצות' משום דלתותדלבעי
 אלא שוה ישר רחוב שיהי' מפולשיםאינם

 דסגי עקום כמבוי והוי בעקימותהולכין
 עכ"ד.בצוה"פ

 ישראל כל מדעת היפך אי"זולפי"ז
 הקשו כבר ממדבר, באג"מ שם ומש"ככמובן,
 תמוה. דדבריו בהגה"השם

 מחיצתא ומבטלי רבים אתיבענין
 בפירצה דדוקא שם מסיק אנ"מוהנה
 נחשב הרבים לדריסת נעשתה שלאבעלמא
 מקום אבל מרובה דעומד מהאכגדור

 מפולש הרבים לדריסת שנעשההרחובות
 עומ"ר מצד כגדור נחשב לא צדדיםכשני
 הטעם פעם ממנו ששמעו מה בהג"ה)עיי"ש
 שתהא עד בפועל כגדור נחשב לאדעומ"ר
 המקום כל שנחשב ורק הרבים, דריסתמבטל
 ע"כ. בעלמא לפירצה רק מהני ולכןלמוקף

 יוחנן ר' לשיטת רק א"ש כ"ז לענ"דהנה
 מבטלי דרבים ביראות בפסי יודא כר'דפסק

 שם במלחמות הרמב"ן וביארמחיצות,
 רואין בהן לומר צריכין שאנו )כ"כ(עירובין
 לזו זו וסותמות מאריכות כאילוהמחיצות
 ירושלים ומשו"ה בהן, מפסקת דרביםובקיעה
 ר"ה הוי בלילה ננעלות דלתות"אלמלא
 דחולק לרבנן אבל במציאות, מחיצהדצריך



 ישראלאורקצ

 מחיצות ומבטלי רבים אתי דלא וסבר' ר"יעל
 זוית בר' מחיצות ד' שם רק ליכאואפי'
 מה"ת, רה"י הוי העומד על מרוכההפורץ

 כפועל כמוגדר הוי לא הפרוץ דהמקוםאע"ג
 דלרבנן סתום הי' כאילו מה"ת נחשבמ"מ
 כמציאות גדר צריך ולא כמוקף דנחשבסגי
 וכ"ה ורבנן, ר"י בין המחלוקת כל הי'וזהו

 עומ"ר מחיצות ג' יא"כ קב"ה, דףכמשנ"י

 ולא דמיוני ודאי מחיצות ד' משם יותרדעדיף
 מבואר וכן הרבים לעכב במציאות גדרצריך

 כתלים שתי י'( )הל' משבת פי"זכרמכ"ם
 הראוי' בדלת סגי ביניהם עוברים והעםכר"ה
 כגדור נחשב לא זהו והנה עיי"שלנעול

 אל מקצה נפרץ וגם הרבים לעכבבמציאות
 וא"ע ר"ה, הוי דלא מה"ת סגי ואפי"הקצה
 מזה גרע לא ודאי מרובה עומד מחיצותג'

 בזה שהי' וכידוע ודו"ק, מזה להלןועי'
 המשכנ"י כנגד בי"א בין גדולהמחלוקה
 בכל בצוה"פ עירובין מנהג על לערערשיצא
 להוכיח האריך והבי"א כר"י, דפסקעיירות
 פי"ז הרמב"ם שפסק כמו כרבנןדהלכה
 שכתב לחזו"א המקור הי' וזה )הל"ג(משכת
 נראה ולא מרגליות כמהרא"ז הם דבריושכל
 בשע"ת בקיצור והובא המשכנ"י דברילו

 יו"ד ח"ס בתשו' לעיין )וכדאי שמ"ה,בסי'
 כמעט אפרים הבית על שכ' התואריםרל"ד-ה'
 זה מי וכ' התשו' בכל דוגמתו ראינושלא
 כיוון מול וכו' יצפצף או ירפרף אשרואיזהו

 שמ"ג סוס"י המנ"א וכ"פ וכו'(דברותיו
 ומבטלי, רבים אתי לא בני"א ע"ידמחיצה
 מיקרו לא ממ"ר דפחות שם כתםוככלל
 וכ"פ )סמ"ב(, שם התניא נקט וכן רביםבקעי
 פ"ט בתשו' וח"ס סק"ב, בקונ"א שמ"ההתניא
 שנעשה ופלטיא סרטיא דאפי' מה()ד"ה

 הלכה מ"מ רבים עליה להעבירמתחלה
 א"א וכן עיי"ש ומבטלי רכים אתי דלאכרבנן

 לערב הי' נהגו ומה"ט שמ"ה,)בוטשאטש(
 בביה"ל נמי כמוש"כ עיירות כלבצוה"פ
)שס"ד(.

 וכדמשמע אדמ"ו שביאר מה לפיובפרט
 הוא משעל"ש מכוונים דכענין רהאמהתניא
 מהני מחיצות דג' דקיי"ל מהא הדבריםמקור
 מבואר א"כ הפרוץ על מרובה בעומדמה"ת

 מכוונים אינם אם בקעי ברבים דגםבהדיא
 וכמושכ"ל לבטל רבים מהני לא עומ"רואיכא
 ותניא. בי"אבשם

 על שתמה שם אהרן ר' במשנתוראיתי
 מחיצות הג' שיתחברו בעינן דהאהחזו"א
 אפרים הבית כמוש"כ בהקרנותעכ"פ

 בקרן שנפרצה אחר רה"ר היתהדירושלים
 ונשאר צפונית ומערבית דרומית מזרחיתזוית
 רה"ר מפסיק אם ובפרט מחוברים, שתיםרק

 אמו"ר דברי לתרץ ולענ"ד ע"כ.ביניהם
 על המשכנ"י שהקשה מה בהקדםוהחזו"א
 מבואות )כב:( עירובין מגמ' הנ"להבי"א

 ר"ה ואפי' רה"י דהוי לבורותהמפולשות
 זכינו לא והנה ע"כ. מחוברות ואינומפסיק
 השמים מן לי הניחו ומקוס ע"ז מבי'אתי'

 )סי' בריש החזו"א דברי עפ"י הכללתרץ
 אוכלת אם רק פירצה פוסל זוית דבקרןעא(
 לדרום מזרח כותל יאריך שאם ודרוםמזרח
 שייך לא משו"ה דרומי ככותל יפגעלא

 כותל רק נפרץ אם אבל מרובה, בעומדלידון
 כאילו מרובה בעומד הפירצה ניתרתמזרח
 עכת"ד. מחוברים בעינן ולא הדרום עדנסתם
 זכ"ז מחיצות בשני שסג ריש בביה"לוכ"ה

 כו"ע ביניהם עוברת ורה"ר הג' בצדולחי

 עיי"ש, לרכנן מה"ת רה"ר הוי דלאמודי
 כנגד יש דשם המשכנ"י קושיות ל"קולפי"ז
 כותל ימשיך אם בנידו"ד וכמו"כ כותל,הלחי

 מרובה עומד מהני הג' בכותל יפגעהצדדים
 ודו"ק מחוברים בעינן ולא מפסיק ר"הואפי'
 וקצרתי. הוא נכוןכי

 )ד"ה שס"ד בס" בביה"ל ראיתיוהנה
 אי כשו"ע שם הדעות דשתי דמבארוהוא(
 ר' בפלוגתת חולקין נעילות דלתותצריך

 מחיצתא ומבטלי רבים אתי אי ורבנןיוחנן
 ורמב"ם כר"י פסק ראשונה דעה שהואהרי"ף
 כב"י המעיין הנה עיי"ש, כבי"ס וכ"ככרבנן,
 תלוי זה שיהא כתבו שלא יראה בב"חוכן

 הסוגיא העתיק אלא ורבנן ר"יבמחלוקת
 דסגי משם דייק ורמב"ם דלתותשצריך
 במקור העמיין והנה ותל"מ, לנעולכראוי
 לא אמאי לא יתברר הסעיף זהו שלהסוגיא
 )ו.( בעירובין והוא ורבנן, ר"י במחלוקתתלוי
 וכו' בלחיו בכך מערכא מי ור"הדפריך



קצא עירובולערוב

 הוי וכו' אלמלא ירושלים יוחנן ר'והאמר
 ד"ה ע"ב )שם בתוס' שם והקשהר"ה,

 כר' דפסק יוחנן מר' הקושיא דמהווהאמר(
 פליגי רבנן אבל מחיצה מבטלי דרביםיודא
 כי התוס' ותי' ומבטל", רבים דל"אעליו
 לי' חשוב דלא מחיצות ד' בשם דלר"יהיכי
 דלא מחיצות ב' נמי הכי נעילהמצריך
 והיינו ע"כ, נעילה צריך יהי' לרבנןתשיבי
 משום והוי הג' ברוח לחי' שאיכאאע"פ
 )עי' בכה"ג ומבטלי רבים אתי מ"ממחיצה
 דהסוגיא נתבאר א"כ קשיא( ד"ה כ"ב.תוס'
 ד' שם שיש איירי לא ר"ה מערכיןדכיצד

 רכים אפי' לרבנן ר"ה הוי לא דאזמחיצות
 שתי מן בתים מחיצות בב' איירי אלאבקעו

 א"כ מפולש, דהי' רש"י שם כמוש"כהצדדים
 אפי' הדעות כל אזלי בשו"ע כאןלפי"ז
 משל"ש מפולש שהי' מיידי דכאלרבנן
 שתי רק ליכא וא"כ )סק"ה( המ"ב שםכמו"ש
 לא א"כ לרבנן גם רה"י הוי לא דאזמחיצות
 כמו"ש בכה"ג מבטלי דרבים צוה"פמהני
 סובר הרמב"ס שהוא ב' ודעה הנ"ל,התוס'

 בראוי' עכ"פ סגי שם דגמראדלמסקנא
 דאגן מחיצות ד' שם באיכא אבללנעול,
 רכים בבקעי' אפי' רה"י הוי כרבנןפסקינן
 סגי ודאי ואז )הל"ג( פי"ז ברמב"םכמבואר
 בהלכה ורק ר"ה הוי דלא כלל דלת כליאפי'
 בר"ה כתלים שתי הרמב"ם כתב שםיו"ד
 רבנן מודה דאז וכו' ביניהם עובריםוהעם

 כתלים שתי ונשאר לחי יהי' אפי'דבטלה
 כיון לנעול בראוי וסגי דלתות עושהמשו"ה
 דמבטלי אמרינן שפיר כתלים שני רקדליכא
 שס"ד כאן המחבר כדברי וזהו לחי, אוצוה"פ
 אותו תלי' דלא הב"י דברי א"ש ולפי"זס"ב,
 ודו"ק. ורכנן יהודה ר' כמחלוקתכלל

 המשכנ"י בשיטות הולך המ"באמנם
 כתב והוא ואחר( ד"ה בביה"ל אח"כ)כמוש"כ
 פי' משו"ה יוחנן כר' דפסק הרי"ףששיטת

 מכח אותו דחה בתשו' אפרים הבית אמנםכן,
 ב' כין לרבנן חילוק ראיכא הנ"לתוס'

 אע"פ הרי"ף וממילא מחיצות ר' לשםמחיצות
 כיון אמנם ו' בדף יוחנן ר' דברישהעתיק

 שדן הסוגיא כלפי כ"ב בדף אותו העתקדלא
 ומבטלי רכים אתי אי מכח ר"ה נעשהאי

 ולא מבטלי דלא כרבנן דסובר להדיאמוכח
 כמו הוא ו' בדף אותו דהעתק והא ר"ה,הוי
 ר"ה מתקן האיך דאיירי הנ"ל התוס'דברי
 ר"ה הוי ואז שלימות מחיצות ב' רקשאיבא
 וכבר ודו"ק, מחיצות ד' בשם יוחנן לר'כמו

 ובעכ"ח כרבנן דהלכה הפוסקים מגדוליכתבנו
 הנ"ל. הבי"א כמ"ש הואהתי'

 מרובה בעומד א"כ לזה ראתיוהשתא
 מחיצות ד' משם דעדיף מחיצות בג'אפי'
 ואין בקעי' רבים אפי' דלתות צריך דלאודאי
 דכתכ והא הנ"ל, שו"ע לדברי שייכותלו

 חומה יש דאפי' )ס"ז( שמ"ה בסי'המחבר
 ר"ה דהוי נעלות דלתות בענין מ"מומפולשים

 דכתב הריטכ"א דלפי מאיר הכיתהקשה
 שהי' אע"פ חומה מוקף שה"דירשלים
 איכא דהא ר"ה הוי לא לרבנן מ"ממפולשים
 שם איכא א"כ מרובה עומד הפירצהבצדדי

 אמאי א"כ ביראות, מפסי ועדיף מחיצותד'
 הקשה זו קושיא עיי"ש, דלתות דבעינןפסק

 לתרץ וכתב ל"ט( )דף בתשו'הכי"א
 החומה היקף שבתוך משכחתדלפעמים
 ממזרח האורך כל וממלאים בנויםהבתים
 שהולך מחיצות מינכרי דלא באופןלמערב
 עובר הוא שבאמצע והפילוש לדרוםמצפון
 מחיצות ד' שם כאן ראין לבד כתלים שניכין
 כלל נכרים אין ודרום צפון שמחיצותכיון

 כרבנן אתי' לא דירושלים והאעיי"ש,
 דהחומה כיון שם כתוס' צ"ל א כב,בעירובין
 הד' ניכר הי' א"כ הפתח מן למעלהנמשך

 התניא כוונת ה' דזה ונראה ודו"ק.מחיצות,
 ר"ה הוי דמכוונים )סי"א( שמ"ה שםשכתב
 ר"ה ברוחב אמה רחוקות אינם מחיצותאם

 שם איכא רחוק דאם והיינו השער חללמכנגד
 לא בלא"ה אבל דלת צריך ולא מחיצותד'

 אם מחיצות כב' ונראה העיר חומתמינכר
 משעל"ש. מפולשהדרך

 בתשו' אדמ"ו כמו"ש לתרץ לעג"דועוד

 רבים אתי דלא סברי דרבנן דאע"פהנ"ל
 אבל מדאורייתא דוקא זהו מחיצותומכטלי
 שפסק כמו והוא עיי"ש, דלתות בעימדרבנן
 לעולי אלא התירו דלא )ה"ל( פי"זהרמב"ם
 דברים לשאר אבל אדאורייתא דאוקמהרגלים
 עיי"ש, יו"ד גבוה לבאר מחיצה לעשותצריך



 ישראלאורקצב

 המ"כ וכ"כ סמ"ג, שס"ג סי הרב כשו"עוכ"כ
 גם דלתות צריך דמדרבנן )שס"ד(בביה"ל
 השו"ע עם הרמב"ם פסק א"ש ולפי"זלר"א,
 דלתות צריך אז מחיצות שתי רק איכאראם
 ריש ביה"ל )עי' לנעול( )ראוי מה"ת גםאפשר
 אי"צ מה"ת מחיצות ד' שם איכא ואישס"ג(
 וצריך כר"ה דינו הוי מדרבנן אלאדלתות
 חומה באין ס"ז שמ"ה בסי' וכמו"כדלתות,
 הוי מפולש והוא חומה וביש מה"ת ר"ההוי

 מחיצות ב' רק לו אין כאילו ר"ה דיןמדרבנן
 מדרבנן, דלתות בעי משו"ה מבטלידמדבנן
 מחיצות ד' בשם סי"א שם מיקל דהתניאוהא

 דאורייתא ר"ה על דקאי לומר אפשרדמינכרי
 רה"י או מה"ת כרמלית הוי מחיצות ד'ובשם
 מה לפי"ז )ול"ק אמות "'ג רחב רק ישאם

 מס"ה שסותר התניא על נחמי' הדברישהקשה
 לטלטל מותר אם מיירי ולא ודו"ק(כמוש"כ

 לטלטל דאסור ס"ה לעיל כתב כבררזה
 לתוכה הזורק כלפי כאן איירי אלאמדרבנן

 לשבת רשיות ד' הגמ' איירי דמעה חייבאי
 ודו"ק. מה"תר"ה

 על חולק )ס"ד( שס"ד בסי' התניאוכן
 לערב סגי מה"ת א' לדעה ראפח ומבארהמ"כ
 אלא רוחות הר' כל אפי' בצוה"פר"ה

 התניא ולפי"ד עיי"ש, דלתות צריךמדרבנן
 כיון בצוה"פ שמסתפקין העולם מנהגא"ש
 בדרבנן א"כ לכו"ע דלתות בעי מדרבנןדרק

 כהדיעה ולא ס"ר לנו שאין הי"א עלסומכין
 דסוברה דלתות דבעינן שמ"ה כס"ראשונה
 להבי"א ואפי' לרה"ר, ס"ר בעינןדלא

 ד' שם בליכא מה"ת מהני לאדהצוה"פ
 דלא כנידו"ד מ"מ כזה, מסופק ופמ"גמחיצות

 מכוונים, דאינו מכח לכו"ע מה"ת רה"רהוי
 סומכין מדרבנן א"כ שיהי', טעם מאיזהיהי'

 שרבים ואעפ"י דלתות, בעי ולא ס"רדצריך
 ס"א איכא אפ" אז דעקום ולטעם בו,בוקעין
 יוסף זכרון כספר ועיין ודו"ק, בצוה"פמותר
 זצ"ל( פאק העניך ר' )מהגאון שבת הל'על
 אינו י"ש אפי בצוה"פ התניא דלפי רע"הסי'
 דרבנן ר"ה רק שהוי כיון להחמירצריך
 כספרו הנ"ל האריך וכן הנ"ל, עלסומכין
 מכמה להוכיח נ"ו( אות ה' )סי' וקנמוןקנה

 )סי"א( רנ"ב בתניא עי' בתניא,מקומות

 סמוך חפץ עם לצאת איסור איןדבזה"ז
 שי"ש כתב ולא ר"ה, הוי דלא משוםלחשיכה
 מבואר כלל, איסור אין אדרבה רקיחמיר
 הוצאה חשש דליכא להחמיר אי"צ אדםדשום

 מי רק כתב סק"ב שם ובקונ"אדאורייתא,
 שצריך מי שיש כתב ולא להחמירשירצה
 הנ"ל להביה"ל דאפי' וכתב וכו',להחמיר

 ספיקא ספק עכ"פ איכא דהא להחמיראח'צ
 שמא רה"ר דהוא ואת"ל ר"ה אינהשמא
 חד איכא ומדרבנן מה"ת לר"ה מועילצוה"פ
 כללי יו"ד כש"ך ומועיל ר"ה אינה שמאספק
 מרדכי לבוש בתשו' וכ"כ ט"ז, אותס"ס

 עיי"ש. צ' סי' סלובודקה()אב"ד

 מה"ת רה"ר הוי איברוקלין
 לפני בזה לדון שזכיתי כתבתי כברוהנה

 לי שמסר בעת זצוק"ל אדמ"ו מרןכ"ק
 לעיין קל"א( יוסף ויען בתשו' )נדפסהתשו'
 שחנני ממה הערות איזהו אז לו וכתבתיבו,

 לבאר שם מש"כ על הי' ואחדבעזהי'ת,
 הוי לא משעל"ש מפולשים אין דאיהטעם
 איכא ר' כמו הרחוב דמתעקם כיון מה"תר"ה
 וז"ל אז לי והשיב כנ"ל, עיי"ש מחיצותג'

 שמעלקא שמואל מו"ה החו"ב הרבותלמידי
 מקומות מכמה דמוכח ע"ז העיר נ"י'פרידמאן
 מפולש כעי טעמא מהאי שלאבהדיא

 אינו מפולש אינו ראם משום אלאמשעל"ש,
 בעירובין רש"י וכמ"ש מדבר, לדגלידומה
 ע"ב(, )ריש נ"ט וכדף רה"ר( ד"ה )ע"א ו'דף
 גבוהות שאינן מחיצות רק אם אפילו זהולפי
 לא ג"כ לשער משער הפילוש מפסיקותי'
 שאינו מטעם התורה מן הרבים רשותהוי

 ולפי"ז בזה, העיר ויפה לשער, לשערמפולש
 ב' מכח יארק נוא של הגדולותהרחובות
 דאורייתא, הרבים רשות דין להם איןטעמים

 יש כאילו נחשב עקומות שהם שע"י משוםאי
 מפולשין שאין משום אי מחיצות, ג'להם
 בשנת לי כתב וכ"ז עכ"ל,  לגוערמשער
 לפ"ק.תשמ"א

 לבאר לעיל שכתבתי מה שכלוכידוע
 דעת הי' זהו דאורייתא ר"ה כברוקליןדליכא
 לאחר בארצה"ב כאן שהי' הק'רבותינו
 הזקנים הרבנים שהעידו וכמו השואה,מלחמת



קצג עירובולערוב

 ר"ה שאיכא להחמיר רצה רבשאיזהי
 אדמו"ר כ"ק אז וציווה בזה"ז,דאורייתא
 זקנים רבנים שיתאספו זצ"למסאטאמר
 וישבו מפסקו, שיתחרט הנ"ל המחברשיקראו
 זצ"ל הגאונים הרבנים זוכר שאני כפיעמו

 מקאפיש, משאפראן, והרב שסייף,מהר"י
 חזר בהלכה הטענות ואחר ועוד,מקראסנא,

 ר"ה כעת לנו דאין והסכים הנ"להרב
 מהתאחה"ר הרבנים זקן כמוש"כדאורייתא
 דברי כשו"ת שליט"א מאדוואריהרהגה"צ
 האדמו"ר אמר וכן ו', חלק סוףשלום

 קרייזווירט חיים ר' להגאון זצ"למסטאמער
 נתן ר' ולהגה"צ אנטווערפען אב"דשליט"א
 שלמה אבני אב"ד שליט"א מייזעלסיוסף

 הרבים רשות הוי לא שברוקלין לושברור
 יואל(. דברי פסקי )עי'דאורייתא

 )מבואר זצ"ל שטייף מהר"י דעת הי'וכן

 שהי' בעת שנכתב ס"ה( )סי' שו"תכספרו
 שהעיר כיון יותר עוד למנהעטען גםנוגע

 ד' מכל ובנינים בתים במחיצותמסובבת
 רבים שאין אדם בני ע"י שנעשהרוהותי'
 והנה עיי"ש, מה"ת ר"ה הוי לאמבטלים
 חשש הוא יארק שנוי שכתבו שאיכאאע"פ
 ומהרי"ץ יצחק המנחת כמו דאורייתאר"ה

 עיר על ורק אך הי' זהו זצ"לדושינסקי
 שאיכא סתם יארק נוי נקרא שזהומנהעטען
 צוה"פ בליכא רק וגם אחד, ברחוב ס"רחשש
 דהא וראי' מהתניא, לעיל כמוש"כגמור

 שיש אע"פ צוה"פ עם עירוב איכאבירושלים
 וכ"כ ודו"ק, ס"ר שבעיר הרחובות כלבצירוף
 ההדרית רעדה ראב"ד פישער מהרי"יהרה"ג
 וכ"ז עיי"ש, ל"ו( )סד ישראל אכןבתשו'
 לחשש להלכה שנוגע מה בעזהשי"תביארתי
 כברוקלין. דאורייתא הרכיםרשות

 הנביא ידמי'תוכחת
 דברי שמרו לא הנביא ירמי' בימי בי גאון יהודאי רב דברי מתוךנ"ל
 מוציאים היו אלא במבואות, ולשתף בהצרות לערב המלך שלמהגוירת
 כל ירושלים שסביבות העיירות מן מביאין היו כך ומתוך עירוב,בלא

 אותן ומביאין רה"ר שהיא לעיר שמעיר סרסיא דרך מבתיהם משאמיני

 תורה של האיסור גוף על ירמי' כשהזהיר ולכן ירושלים, בשערימשאות

 לחצר הבית מן אף משא שום להוציא שלא שלמה גזירת על גםהזהיר

 ואל בנפשותיכם השמרו ה' אמר כה הנביא לשון וזהו ערבו, כן אםאלא

 של האיפור גוף זה ירושלים, בשערי והבאתם השבת ביום משאתוציאו

 שלמה גזירת זו השבת, ביום מבתיכם משא תוציאו ולא אמר ואה"כתורה,

 מותר התורה מן כי אמרנו וכבר מזהיר הי' ירושלים לבני כיהמלך,

 הזהיר שלמה גוירת על וודאי אלא ירושלים, לרעובות הבתים מןלהוציא

 עכ"ל. תורה, של האיסור לגוף באו גזירתו שעברו שע"י הגבורהמפי

 עירובין( בהלכות)סמ"ג



 ישראלאורקצד

 גראוס זלמן יקותיאלהרב
 ועירובין רשויות להלכות בו כל וספר והשמא, הברי שו"תמת"ס

 פארק בבארא עירובבענין
 בו שיש מקום בשוס בשבת יטלטל לא שליט"א פאלאק אברהם הרה"גכבוד
 בעירנו. שכן וכל אמה, ט"ז שרחב רחוב סופר, חתן בישיבתר"מ

 נצח, בימינונעימות

 חלק על הערותיו עם מכתבואת
 כל-בו מספרי עתה, זה לאור שיצארשויות
 לנכון, קבלתי ועירובין, רשויותלהלכות
 האומרן. כקצירתואענה

 בפרק סתמתי למה דבריו, תוכןעיקר
 שמים שירא שכתבו יש י"א: הלכהא'

 הא בעיירות. ישא ולא עצמו עליחמיר
 לסמוך לענין אלא כן, כתבו לאהפוסקים

 הרבה דלפי רבוא, ס' דבעינן השיטהעל
 הוי וכו' אמה ט"ז שרחב כלראשונים
 בו שיש בעיר אבל וכו', דאורייתארה"ר
 בארא בעירנו כגון להתיר, צדדיםשאר
 שלוש היקף יש אשר ]ברוקלין[,פארק

 רה"י דהוי מרובה עומד שלמחיצות
 שמים שירא בפוסקים נזכר לאמה"ת,
 .יחמיר

 לא שבספרי האמת -תשובה:
 זה ספרי פארק. לבארא כללהתייחסתי

 זו ששאלה לפני שנים הרבה לפנינכתב
 לגוף אבל הרבנים. של שולחנם עלעלתה
 שמים שירא הוא ונכון ראוי ודאיהדבר

 וציינתי אלו, בדברים הארכתי בספרי1.
 ולא הפרטים, בכל שם הללו בדבריםלמקורות
 מעכ"ת, שדוייר הדברים על בקצרה רק כאןכתבתי

 הבנה. אי בהםרראיתי

א.

 נשענים ישראל בית כל אשרהפוסקים
 שמ"ה בסימן הרב השו"ע דהיינועליהם,
 י"ג, הלכה מ"ט כלל אדם החיי י"א,דין

 והמשנה ג' דין פ"א בסימן שו"עהקיצור
 ד"ה הלכה בביאור שמ"ה בסיברורה
 לא שמים שירא כתבו רבוא, ששיםשאין
 אמה, ט"ז של רחוב שיש במקוםיטלטל
 הוי אמה ט"ז דרחב כתבו ראשוניםדהרבה
 תנאים שום בעינן רלא דאורייתא,רה"ר

אחרים2.

 כעיר אפילו זה כתבו הנ"לופוסקים
 שכן וכל דיירים, רבוא ששים בושאין
 ולא דיירים, רבוא ששים בה שישבעירנו
 של בגיל בלבד זכרים' בה שיש אלאעוד
 רבוא מששים יותר וששים, עשריםבין

 וראוי במדבר. ישראל בני שהי' סמהויותר
 אשר בעולם מקום בשום הה שלאלציין

 כמו אוכלסין רבוי בו, טלטלו ישראלבני
 של דעות עוד נתוספו לכן כאן.שיש

 התורה. מן הרבים רשות כאן שישראשונים

 ומכוונים מפולשים הי' לא רחובותיהם גם2.
 בצדי כתים הי' להם גם מרחובותינו,יותר

 רבים חרבים עוברים בהם הי' לא ודאיהרחובות,
 כרחובותינו.כמו

 לעבוד כאים הרבה פה הדיירים על נוסף3.
 למאנהעטן. דרכה ועובריםפה,



קצה הפרקעל

 "מחיצות" שישנן מע"כ שכתבמה
 תלמידי כמה לאחרונה לברוקלין.מסביב
 בפרט זה, בדבר אותי שאלוחכמים

- זו. בסוגיאהמתחילים  שום רואה איני 
 לשום הללו, במחיצות מינה נפקא אוהבדל
 לדעת והן האוסרים לדעת הןדעה

 ישנן אמנם אם בדקתי לא לכןהמתירים.
 והגשרים ביניהן, והפירצות וכמה,מחיצות,
 עליהן.שעוברים

 שעטי כמה עד דברי את לפרשאנסה
 דעת לפי הן זה, קצר במכתבמגעת

 המתירים. דעת לפי והןהאוסרים

 האוסרים:דעת

 כי במחיצות, ניתרת הרבים רשותאין
 שמבלי למקום רק מועילותמחיצות
 עושות והמחיצות כרמלית, הי'המחיצות

 היחיד. לרשות המקוםאת

 לה שיש אף הרבים לרשותאבל
 הרבים. רשות נשארת מסביב,מחיצות
 ומבטלי ה,רבים ]רשות "אתו חז"לובלשון

 מועילות מחיצות אין כלומרמחיצתא4".
 ומבוטלות. כבטלות הן והרי הרביםלרשות
 הראשונים. כל כמעט דעתוכן

 מחיצה רק יש אם הבדל שום בזהאין
 אפילו ממחיצה. לפנים מחיצה אואחת
 את משנות אינן מזו לפנים זו מחיצותמאה

 הרבים רשות להיות ונשארהמקום
כמקודם.

 ומבטלי רבים ב"אתו פירושים עוד יש4.
 כמבואר לענינם, בזה כפק"מ אין אבלמחיצתא",

להלן.

 החז"ל, פי על לנו יש אחת עצהרק
 המקום שאנשי באופן ודלתות חומהלבנות
 יוכל לא בחתן והעומד לצאת, יכלולא

 מסור המקום שאין כיון ובזהלהכנס.
 וכאשר רשות-הרבים. אינו שובלרבים,
 וסימן ז' סעיף שמ"ה סי' בשו"ענפסק
 צריך ראשונים רוב ולדעת ב'. סעיףשס"ד
 יועיל לא זה ובלי כך. לשם נבנהלהיות
 מזו. לפנים זו מחיצות מאהאפילו

 המתירים:דעת

 בזמן הרבים רשות לנו דאין משוםאם
 להן ומועיל כרמלית, הם ורחובותינוהזה,

 מחיצות דמועילות משום אומחיצות.
 ה,רבים ]רשות אתו "לא הרביםלרשות
 מחיצות. מועילה ולכן מחיצתא".ומבטלי

 בבארא כאן רבנים כמה עשו זה פיועל
 מחיצות בצירוף כלומר צוה"פ,פארק

 ועל רוחות6, ד' מכל לנו שישהבתים5
 מחיצה לנו הדי הפתח צורות עשוהפירצות
מעליא.

 אם הבדל לנו אין המתירים לדעתגם
 זו מחיצות כמה או אחת מחיצהיעשו
 ואם באחת, די מועילה אם כי מזו,לפנים
 אינן מחיצות מאה גם מועילהאינה

 של קטועה מחיצה תוסיף מהמועילות.
 שלימה מחיצה על ורביע שלישמחצה

ומושלמת.

 צורות-פתחים, ולא ממש, מחיצות והם5.
 צורות-פתחים. עשו בפירצותורק

 בכל או פארק כבארא מקום שום לך אין6.
 אחרת, עיר בכל או הזאת העיר בתוך אחרמקום

 ובמחיצות כבתים רוחות מארבע מוקף תהאשלא
 ולחפש לעיר מחוון להסתובב לנו מה לכןממש,
 קטועות. מחיצות שלשכרים
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 של הרבים רשות שאין מש"כבענין
 האם לעיין עלינו הנה מפולש.ברוקלין
 מפולשת הרבים הרשות שתהאבעינן
 שתהא בעינן והאם היכן. עדומהיכן
 היכן. עד ומהיכן ישרה, הרביםהרשות
 המקור. ומאיפהואמאי

 רשות לענין מפולש נזכר לאבחז"ל
 של רוחב בו שאין מבוי לענין אלאהרבים
 דאם ויותר. אמות י"ג רחבו רק אמהט"ז
 אם דהיינו הרבים, לרשות מפולשאינו

 הרבים, לרשרת פתוחים אינם ראשיושני
 הרבים ראין לרבים, מיועד המבויאין

 הרבים, לרשות נספח אינו לכן בועוברים
 כאשר משא"כ הרבים, רשות דין עליוואין

 הרבים. לרשות פתוחים ראשיושני

 אם דהיינו עצמה הרבים רשותלענין
 נזכר מפולש שיהא שצריך ט"זרחב

 קשורים שאינם אופנים, בשניבראשונים,
 לזה.זה

 שיהא שצריך הדעות פי על :הראשון
 הרחוב אותו אם רבוא, לס' מיועדהרחוב
 בו שאין המקום לדיירי אלא מיועדאינו
 משני פתוח שהרחוב כיון אבל רבוא,ס'

 רבוא, לס' שמיועד המלך לדרךראשיו

 רשות דין עליו יש זה רחוב גםהרי
 ולזה הרבים, לרשות שמפולש כיוןהרבים,
 מכוון. גם שיהא שצריךאפשר

 שיהי' צריך שאין לדעות אפילו]או
 עד מכוון שיהא צריך עכ"פ אבל רבוא,ס'

 עצמו, הרחוב באותו מצויץ רביםשיהי
 ומקום מקום בכל מצויים הרבים איןואם
 שהוא וזה אותם, מאחד שיהא משהוצריך
 המקום את מאחד זה מפולש אומכוון
- כאחד. נחשבשיהא  מפרשים כמה  לדעה 

 וישר מכוון שתהא צריך הרבים רשותכל
 שיעור נתנו לא אולם במדברי, הי'שכן

 ארוכה שתהא צריך אין ועכ"פלארכה,
 המחנה.[ של ארכו שה" מיל, מי"ביותר

 ומבטלי רבים אתי לעניןהשני:
 הדברים, בפירוש מחלוקת וישנהמחיצתא.

 הטעם שאין הראשונים בין דעה ישנהכי
 דרשות משום מחיצות מבטלידרבים
 כל אלא המחיצות, דרך עוכרתהרכים
 היא אם אף הרבים רשות שישמקום
 עליו, הרבים רשות דין הרי מחיצהמוקפת
 ישנה מאידך הרשב"א[. רעה בעיקר]והיא
 שהרשות דהטעם הראשונים ביןדעה

 כל בטלה הרי המחיצה, דרך עוברתהרבים
 הרבים רשות אם דהיינו הרוח,אותה
 שברוח המחיצה כל הרי במזרחעוברת

 דעת בעיקר ]וזוהי שאינה. כמיהמזרחית
 המוקפת בעיר השני טעם לפיהריטכ"א.[

 אחת, ברוח רק שער לעיר וישנהחומה,

 לרשות המקום עושות מחיצות דשלשכיון
 ומבטלי רבים שאתי אף התורה, מןהיחיד

 שהרבים רוח מאותה רק היינומחיצתא,
 מחיצות עדיין נשאר הרי דרכה,עוברים
 מפולש, שיהא בעינן לכן רוחות,משלוש
 משני פתחים שני לעיר שיהאהכונה
 רק לעיר נשאר לא ואז העיר, שלצדדיה
 לה אין הרי שער, בהן שאין הרוחותאותן
 אף לה אין ולפעמים מחיצות שניאלא

 מכל שערים לה יש אם אחתמחיצה
צדדיה.

 זה שאין הדברים, פירשו מפרשים כמה7.
 שאינו אף כמדבר, כן שהי כיון אלא לרבים,קשור
 אפילו מקום מכל הי. שכן כחז"למפורש

 ללא ומכוון ישר שיהא שצריך הכונה איןלדבריהם,
 לדבר. שיעור לתת צריך אלאסוף,



 שיהא הרבים שרשות תנאי הזכיררש"י
 מן יש חומה. לה שיש בעירמפולש

 בעיר שאיירי דבריו שפירשוהראשונים
 או לה, מחוצה רק רבוא, ס' בהשאין
 רבוא, ס' יש שבחונן, החלק עםבצירוף
 פתוח דהיינו מפולש שיהא בעינןולן
 לס' שמיועד המלך לדרך צדדיומשני
 - מכוון. שיהא בעינן זה ולטעםרבוא.
 אינו ראם מפולש, שיהא דבעינן הטעםאו

 רק שער העיר לחומת שאין דהיינומפולש
 הרוח, באותה ויוצאים ונכנסים אחדמצד
 לרשות המקום עושות מחיצות דשלשכיון
 ומבטלי רבים שאתי אף התורה, מןהיחיד

 שהרבים רוח מאותה רק היינומחיצתא,
 רוחות, שלוש בשאר אבל דרכה,עוברים
 לו שיש וכל מחיצות8, עדיין נשארהרי

 היחיד. רשות המקום הרי מחיצותשלוש

 בה שיש בעיר הללו. הפירושיםלשני
 משני ויש מסביב חומה לה ויש רבואס'
 מעבר שום שאין אף ערערים, העירצדי

 כיון אחר, צד גם לחומה שער שיש אף8.
 הרבים ואין שם, עוכרים דו-כים אין מפולששאינו

 שני לחומה יש אם ולפי"ז המחיצה. אתמבטלים
 אכל זה, כעד זה שאינם אף צדדים, כשנישערים
 והוי המחיצות, שתי בטלים דרכם, עוכריםהרכים
 הפכים. רשות העירכל

 העיר רחובות כל השני, לצד אחדמצד
 בעיר שכן וכל הרבים. רשות הםהרי
 צריך שאין לסוברים וק"ו חומה, להשאין
 כאשר וחומר, קל של בנו ובן רבוא,ס'

 ומקום מקום בכל רבוא ס' בועוברים
 - אח"כ. מתעקם הרחוב רק עצמו,ברחוב
 רק מפולשי, של תנאי נזכר לאובשו"ע
 חומה. המוקפת עירלענין

 כ"מחיצה תועלת שום רואה איניובכן
 שיהא התנאי וכן ברוקלין".שמסביב
 את ישנה לא וזה לכאן, ענינו אינומפולש
 שירא ונכון לקאן. ולא לקאן לאההלכה
 בברוקלין. יטלטל לאשמים

 מוקף הי המדבר שגם להעיר הנניאגב
 בנהרסי, מוקף ה" ושבט שבט וכלבנהר,

 ג' הלכה ג' פרק סוכה בתוספתאכדאיתא
 חוקת. פרנסת רבהובמדרש

 וכהערכה,בכבוד

 בשו"ע. כלל נזכר לא מכוון של ~תנאי9.

 כל בין ומכוון מפולש דרך הי ולא10.
 שהיתה "אשה סופו: עד המחנה מתחילתהשבטים,
 מהלכת היתה לדגל, מדגל חברתה אצל לילךצריכה
 -כספינה.

 ארץ תצעודבזע"פ

 תצעוד בזעם ג'( )חבקוק הפסוק פירוש ו") הבעש"ט בשתשמעתי
 תצעד אלו דברים ידי שעל מ'קוואות, ע'ירוביו ז'ביחה ר"ת יע"םארץ,

 האר?.ותייסד

 תהר"א( בנו בשם בליקוטים אהרן)בית
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 מאללאק אברהםהרב
 ברוקלין סופר, חתן בישיבתר"מ

 ברוקלין שמסביב המחיצותבענין
 גראוס ~מן יקותיאל הרב % למאמרותנשה

 הרה"ג לכבוד וכס"ס, והשלוםהחיים
 בעמ"ס שליט"א, גראוס זאב יקותיאלמוה"ר
 הלכות על בו כל וספר והשמא, הברישו"ת
 וערובין.רשויות

 אודות מכתבו קבלתי הנהאחדשה"ט,
 מבאר הוא בו ברוקלין, מסביב אשרהמחיצות

 להמתירים, וכין להמחמירים, כין אשרדעתו
 אם כי ותוכ"ד בהמחיצות, תועלת שוםאין

 גם סגי לרה"ר גמורות מחיצותמועלת
 מחיצות גם בצוה"פ מועלת אינו ואסכצוה"פ,
 ידמה, כן לא לבבי ואמנם מהני, לאגמורות
 אם מהמחיצות גדול תועלת יש דלכו"עאלא
 שיתבאר. וכפי גמורות מחיצותהם

א.
 יוחנן כרכי דקיי"ל הראשונים לדעתגם
 ד' בשם רק זהו מחיצתא, ומבטלי רביםדאתי

 אבל מיראות[ פסי או צוה"פ ]כגוןמחיצות
 אתי לא יוחנן לרכי גם מעלייחאכמחיצות

 כ"כ דף בגמ' עי' מחיצות. ומבטלירכים
 לא ומתרץ יהודה, אדר' יהודה דר'דמקשינן
 מעלייתא, מחיצות שתי דאיכא התםקשיא

 ומבטלי רבים אתי אמרינן לאומשו"ה
 דליכא ביראות פסי גבי משא"כמחיצתא,
 רבים אתי ס"ל משו"ה מעלייתא,מחיצות
 יהודה, דלר' להדיא הרי מחיצתא,ומבטלי
 שיש אע"ג מחיצות, בב' הוי דרה"ירס"ל
 אמרינן לא המחיצות, כין עוברת רה"רדרך
 כיון מחיצות, ומבטלי ה[רבים ]רשותאתי
 לרכי שהוא וכמו מעלייתא, מחיצותשיש
 בג' לרבנן הדין כן מחיצות, כב'יהודה

 מעלייתא מחיצות ג' יש שאם דהיינומחיצות,
 וכ"כ מחיצות, ומבטלי רבים אתי אמרינןלא

 רבה, והאמר ד"ה ע"ב ו' דף להדיאהתוס'
 ירושלים יוחנן רבי דאמר כהאשהקשו
 כיון "וא"ת וז"ל: כו' ננעלות דלחותחאלמלא
 ג' הוי בננעלת ושלישית מחיצות כ' לודיש

 שלש לב"ה היותר דלכל אמר ולקמןמחיצות,
 דוקא דהיינו לפירושו וי"ל דאורייתא,מחיצות
 הוו גמורות מחיצות ג' דאיכאהיכא

 דלת, ע"י דשלישיח הכא אבלדאורייתא,
 דגם להדיא הרי עכ"ל, דלת צריך נמירביעית
 ומבטלי רכים אתי דס"ל יוחנן דרביאליבא
 גמורות מחיצות ג' היו אםמחיצות,

 לא פרוץ הי' רביעית רוח ורקבירושלים,
 בעינן ולא מחיצות ומבטלי רבים אתיאמרינן
 נעילות דבעינן ומה רביעית, בצד דלתנעילת

 דליכא משום רק הוא הצדדין, כב'הדלתות
 דמשמע בתוס' ]ועיי"ש גמורות, מחיצותג'

 כן, לפרש הוכרחו שם דרש"י אליבאדרק
 דאמת אליבא משמע שם התוס' פי' לפיאבל
 רק הצדדין, מב' דלתות נעילת בעינןדלא
 ועי' מחיצות[, ג' בזה דיש סגי אחדמצד
 דבריהם שהביא ד' סעי' שמיה סי'מנ"א

 ועי' כ"כ במ"כ וכן מחצה"ש, ועיי"שלהלכה,
 הוי ג' דבצד משום דרק להדיאשעה"צ
 אבל צדדים, מב' דלתות בעי משו"הדלתות

 כצוה"פ. הד' בצד סגי גמורות מחיצותבג'
 רק מילתא אהך דסליג מאן אשכחןולא
 לענין בעבוה"ק שכתב הידוע הרשב"אשיטת
 בלילה ננעלות המדינה דלתות דאפילופלטיא
 הפוסקים, הביאו לא זו ושיטה רה"ר,הוי

 שהוא צבי החכם בשם הבה"סוכמוש"כ
 משמעות פשטות עכ"פ אבל גדול,חידוש
 מחיצות בג' המוקף דמקום והראשוניםהגמרא
 רבים אתי כה"ג אמרינן לא לכו"עגמורות,
 בראשונים שיטה יש ]ועוד מחיצות,ומבטלי
 כיון לרה"ר רביעית רוח דפרוץדהיכי
 רה"י, אינו לגוי' ועיילי רבים דדחקידזימנין
 אסרו ד"ה שס"ג סי' בביה"ל זו דעהומובא
 הוי ככה"ג גם ראשונים לרוב אבלחכמים,
 דאפילו אומר נמצאת וממילא עיי"ש[,רה"י
 דאתי כר"י דנקטינן דס"ל הראשוניםלדעת
 בג' במוקף מ"מ מחיצתא, ומבטלירבים



 עירובילערוב
קצט

 ושפיר מה"ת, רה"י הוי מעלייתא,מחיצות
 בצוה"פן. עירובמהני

כ.
 דפסי כרבנן דקיי"ל האחרונים רובולדעת
 מחיצות, ומבטלי רבים אתי דלאביראות,
 פוסקים לכמה ס"ל ולדידהו הרמב"ם,וכשיטת
 מ"מ רה"ר, להתיר צוה"פ מהנידמה"ת
 שהוא מקום להתיר צוה"פ מהני לאמדרבנן
 בו שאין במקום אבל דאורייתא, הרביםרשות
 רה"י הוי אי וכ"ש מה"ת, רה"ר תנאיכל

 מהני כרמלית הוא דמדרכנן אע"גמס"ת,
 מחיצות בג' המוקף מקום וכגון צוה"פ,שפיר
 מדרבנן ומ"מ גמור, רה"י זהו התורה מלהרי
 להתירו, צוה"פ מהני ובכה"ג ככרמלית,דינו
 רס"ל ד' סעי' שס"ד בסי' הרב שו"עעי'

 ומהני מחיצות, ומבטלי רבים אתי לאדקיי"ל
 כתב הרי מ"מ התורה, מן לרה"רצוה"פ
 לרה"ר צוה"פ מהני לא דמדרבנן שםלהדיא
 בסי' שנתבאר רה"ר תנאי כל בה נשלמו"אם

 כה נשלמו אם רק אשר להדיא הרישס"ה",
 אז התורה, מן רה"ר דהוי רה"ר תנאיכל
 כאשר אכל מדרבנן, צוה"פ מועלת דאינההוא
 מה"ת, רה"י הוא דאז מחיצות, ג'יש

 ]ואפילו ו', סעי' שמ"ה בסי' הרבוכמוש"כ
 מקום הו עכ"פ לרה"ר רביעית ברוחפרוץ
 א' ס"ק שס"ג בסי' הטו"ז לפי מה"תפטור

 בזה א'[ סעי' שס"ג עי' כוותי הרבופסק
 רכנן דגזרו דהא כזה, והטעם צוה"פ,מהני
 הוא דאורייתא, ברה"ר צוה"פ מהנידלא
 אבל מעלייתא, מחיצה אינו דצוה"פמשום
 בודאי אז מעלייתא מחיצות ג' ישכאשר
 צוה"פנ. ע"י לטלטלמותר

 יש אחת עצה רק כי מע"כ מ"ש מובן ולא1.
 שאנשי כאופן ודלתות חומה "לכנות חז"לעפ"י
 יוכל לא בחוץ והעומד לצאת, יוכלו לאהמקום

 הוי מחיצות שבג' רס"ל ראשונים לרוב כילהכנס",
 התוס', וכמסה"כ כלל לזה צורך שאין בודאירה"י,

 בפנים. וכמובא המג"א פסקוכוותייהו
 בבארא מקום שום לך שאין מע"כ ומ"ש2.
 הבתים, ע"י מחיצות בר' מוקפת תהא שלאפארק
 אחרי ולחפש לעיר מחוץ להסתובב לנו מהולכן

 כבר כן, המציאות הי אס הנה מחיצות, שלשברים
 שאינו האמת אבל לערב, מורווח היתר עוד לנוהי

 אודות במכתבו הגרח"ע מ"ש ידועוהרי
 לאחרונה ונדפס פאריז, לעיר עירוכיןתיקון
 דאע"ג שם ומבואר בסופו, אחיעזרבשו"ת
 וא"כ התורה, מן רה"ר הוא פאריז שעירדס"ל
 מאחר ס"מ בצוה"פ, עירובין תיקון מהנילא

 עומ"ר של גמורות מחיצות ג' שיש לושנודע
 הוי מחיצות הנך דע"י ממילא לפאריז,מסביב
 מחיצות ג שיש זה, סמך ועל מה"ת,רה"י
 ע"י עירוב לעשות התיר לפאריזמסביב
 כדברינו. להדיא הרי עיי"ש,צוה"פ

 תועלת יש שבודאי האמור, מכלהמורם
 מחיצות ג' יש אשר יתברר אםגדול

 לרוב דככה"ג פארק, לבארא סכיכמעלייתא
 צוה"פ. ע"י לערב מותרפוסקים

 עד ישר המפולשים רחובות הרבה יש כי כלל,כן
 ולכן ותשכח, דוק הים שפת על שגבנוהמחיצות
 שע"י האמת ואמנם שם, המציאות לבדוקצריכים
 רחוב כל נגד המכוון היס שפת שעל המחיצותאותן

 וממילא ורחוב, רחוב לכל מחיצות ג' יש כברורחוב,
 בבארא לערב מורווח היתר יהר פוסקים הרבהלפי

 מחיצות יש אם לברר צריכים אנו ואיןפארק,
 נגד מחיצות יש אם רק השכונה, כללות אתהסובבים
 מחיצות ג' יהי כבר שבזה שבשכונותינו,הרחובות

 שיש מכיל כי סוברים שיש אלא ורחוב, רחובלכל
 ב' לבין האמצעית מחיצה כין המפסקת הרביםדרך

 טרחו ולזה מחיצות. הג' מצטרף אינוהמחיצות,
 כי פארק, בארא שכונת כל סביב המחיצותלבדוק
 כלי כי פשוט זה אכל מורווח, יותר היתר ישמה

 ג' כלל לנו אין לעיר חוץ שהם המחיצותלבדוק

 יש מהרחובות בקצת ורק בלבד, הבחים ע"ימחיצות
 ד' להם שיש רחובות מעט גם ויש מחיצות,ג'

 ממילא היתר יש הרחובות אותן שע"י ואףמחיצות.
 ק"ו סי' עירובין כהל החזו"א לפימ"ש העיר, כלעל
 כא"ח עי' האג"ם, פליג שכזה ידוע הרי אבל ה',אות
 דלא הוא שהפשטות וס"ל א', ענף כ"ח סי'ח"ה

 את המקיפים ממש במחיצות אכל בזה,כהחזו"א
 בהשמטות ועי חולק, אינו בזה צדדים, מג'העיר
 שמאנהעטען ס"ל דמה"ט תכ"ח, עמוד ח"דלאג"ם
 "מחיצות יש במאנהעטען כי מברוקלין, קיליותר
 אז ידיעתו לפי בברוקלין משא"כ העיר, סביבממש"
 סברת על לסמוך לה ניחא ולא מחיצות, הילא

 את הסובבים ממש שמחיצות להדיא לנו הריהחזו"א,
 וכמה כמה טרחו טעמא ומהאי טפי, עדיףהעיר

 את לבדוק שליט"א מובהקים רבנים שלקבוצות
 יש בזה כי ברוקלין, לעיר שסביב במחיצותהמציאות
 מורררח. ירתרהיתר
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 סופר צבי יצחקהרב
 פארק בבאראדומ"ץ

 פארק בבארא עירובין תיקוןבענין
 שרי האם עה"פ, עומ"ר מחיצות בג' כעת מוקפת יצ"ו פארק באדא שכונתשאלה:
 ד. דמוקפת אע"ג מנהטן דהעיר קל"ט סי' ח"א האג"ם לדעת צוה"פ תיקון ע"י בהלטלטל
 מהני והאם עיי"ש. פלטיא, וחשש הגשרים, פירצת משום צו"ה תיקון לה מהני לאמחיצות
 ממש. שלימות מחיצות ליכא אי עומ"ר מחיצתלדעתו

 מחיצה הוה דעומ"ר קיי"ל א.תשובה:
 פירצה באין דווקא מיהו ב', ט"ו עירוביןעיין

 צו"ה ד"ה שס"ג סי' ריש פמ"ג ודעתעשרה.
 עשרה, בפירצה אפי' עומ"ר מהנידמה"ת
 - ה' ס"ק מ"ג סי' עירוכין חזו"א מסקנתוכ"ה
 ח"ד והאחיעזר ה'. ס"ק ד' סי' ובליקוטיםח'

 לסמוך עובדא ועבדו סמכו שם והחזו"אס"ת
 ולא מה"ת רה"י חשיב עשרה ופירצהדעומ"ר
 פירצה דהוה ק"כ סי' המשכנ"י לדעתחששו

מדאורייתא.

 דקיי"ל כק"ל שס"ג סי' מנ"א דעתכ'.
 לא אדם בידי העשויה גמורה דבמחיצהכרבנן
 גדולי כל נקטו וכן מחיצתא, ומבטליא"ר

 בקו"א שמ"ה סי' הרב שו"עהאחרונים
 סי' ח"0 מ"ד. סמ"כ שס"ג סי' שלוובשו"ע
 ועוד. ה'. סי' חכ"צ כ"ו. סי' אפרים ביתפ"ט.

 כן נקטו ד' ס"ק מ"ג סי' ובחזו"א שםובבי"א
 הרי"ף שהצריכו ומה והרא"ש, הרי"ףבדעת

 מחיצה משום הוא נעולות דלתותוהרא"ש
 ומש"ה להינעל. בראויות מחיצה תשיבדלא
 דהיכא יוחנן דר' הך והרא"ש הרי"ףהביא
 וכמ"ש נעולה דלת כעי מחיצות ד' שםדליכא
 מיהו לרבנן. נשמע יוחנן דמדר' ב' ו'התוס'
 שס"ד סי' הלכה וביאור מאיר הביתדעת
 א"ר רס"ל משום הוא נעולה דלת דבעידמ"ד

 ראשונה דיעה ולפי"ז מחיצתאומבטלי
 ומבטלי א"ר דקיי"ל הוא שס"ד כס"דמחבר
 הלכה הביאור לפי"ד אפי' ומ"ממחיצתא.

 בע"נ שכתב אלא כ', כדיעה העולםמנהג
 העיר שליט"א )וחכ"א עיי"ש.יחמיר,

 כר"י דקיי"ל אלא כתב לא הלכהדהביאור

 ד"ה ועיין כלל. איירי לא עומ"ר מעניןאבל
 דו"ק( מצו"ה אלא איירי דלאוהוא

 סק"י י וסי' סק"ה מ"ג סי' חזו"א דעתג.
 וכנ"ל רבים נקיעת באיכא אפי' מהנידעומ"ר
 מהיצתא ומבטלי דא"ר כר"י קיי"לדלא

 רה"י הוה שלנו ורחובות שווקיםומש"ה
 עומ"ר מחיצות ג' ליה הוה דכולןמה"ת
 מהני לא מדרבנן רק עשרה דפירצהמה"ת
 וס"ל חולק כ"ח סי' ח"ה והאג"מוכנ"ל.
 רכים לדריסת דווקא שנעשו הרחובותדמקום
 שהוא נחשוב לא הקצה אל מקצהמפולש
 נגד מועט שהוא מצד כגדור נחשבג"כ

 בעלמא בפירצה ורק הבנוי, דמקוםהעומד
 דעומ"ר. מהא כגדור נחשב להיותשצריך
 דלא מפיו ששמעו המדפיסים שםוהוסיפו
 ממש נחשב המיעוט שהפרוץ לומרשייך
 פירצת מבטל שהוא כך כדי עד בפועלגדור

 ודין פרוץ, המקום כל במציאות שהריהמועט
 שנעשה בהיקף העומ"ר אם רק ענינועומ"ר
 החוש להכחיש לא אבל כמוקף המקוםכל

 רבים לדריסת שנעשה הפילוש דכלהיכא
 ע"כ במחיצה, שגדורה ולומר לפניךעדיין
 מדבריו ולמדנו המדפיסים, של בחו"בדבריו
 ן ן ן ן ןן כזה:דדוקא

ן

-
 ן ן ן ן ןן

 והעומ"ר הואיל עומ"ר, ע"י נגדראינו
 כל במציאות דהרי רה"ר לפילושמחוץ



רא עירובולערוב

 ובכה"ג פרוץ רכים להילוך שנעשההמקום
 כזה: משא"כ המרוכה, לעומ"ר נתבטלאינו

 1"4ן קר4
 רה רןרקעי

 גוף וגודר מקיף העומ"ר דהרי מהניוודאי
 ז' ס"ק מ"ג פרק יעקב בתפארת וכ"כההיקף.

 נגדר דלרכנן ביראות פסי מדין מוכרחוזה
 פשוט עוד פשוט. וזה כנ"ל כרחך עלאלא
 היכא מהני לא דעומ"ר להאג"מ ס"לדלא
 והך הואיל ברה"ר אלא לפילוש חוץדנגדר
 ובכה"ג מדבר לדגלי ודמי מה"ת רשותמקום
 מקום אבל לעומ"ר, מתבטל רשות הךאין

 ומש"ה מחיצות דיני לפי נדון רשותשאינה
 לדריסת נעשה דהפילוש והוסיף הגאוןכתב
 יעקב, אהלי בקובץ לחכ"א ראיתי וכןרבים,
 הגאון. בדברי למעיין פשוטוזה

 עשרה פירצה קיי"ל א' מדבריוולמדנו
 ומבטלי א"ר לא כרבנן קיי"ל כ' דרבנן,הוה

 כל איכא אי ג' עומ"ר. באיכאמחיצתא
 הצדדי. בעומ"ר נגדר אינו דרה"רהפילוש

 הוא מחיצתא דמבטל רכים כקיעתד.
 ס"ר ובאיכא המחיצות, במקום כבקעידווקא
 לא במחיצות בקעי ולא המחיצות היקףבתוך
 הרז"ה כ"כ לכו"ע. מחיצתא ומבטליא"ר

 בית א' כ"כ וריטב"א ע"פ. ר"פוהרמכ"ן
 נ"ה. ס" שלמה כית שו"ת סכ"ט. שס"גמאיר
 שס"ג בסי' )והרב י"ב ס"ק מ"ר סי'וחזו"א
 כ"ט סי' ת"ס וכמ"ש ביד"ש במחיצותאייר
 שמ"ה.( סי קו"א עצמווהרב

 מט"ז יותר פרוץ הוה פירצות ב' והנהה.
 עומ"ר מבטל אינו מעשר יותר ופירצהאמה.
 עומ"ר ומהני א', אות וכנ"ל מה"ת רה"ילענין
 שם דאין ועוד נגדר, הפילוש דגוףכיון

 דחשיב האג"מ לדעת ואפי' כלל. רביםבקיעת
 כעי מ"מ העיר, כל רמצרפין ס"ר בלארבים
 רה"ר, תשיב לא הכי לאו הא רביםבקיעת
 וסי' סמ"ב ושס"ג ס"ז שנ"ז סי' הרבוכמ"ש
 ס"ל דלא דלהראשונים דאפי' ס"אשס"ד
 רשות כעין רבים בעי מ"מ ס"רדבעי

 בקיעת דחשיב דמה האג"מ וחידשהרבי"ם.
 רס"ר שיעורא וחסר ראשונה לדיעהרבים

 בקיעת תשיב דלא וכיון העיר, כלמצרפין
 על פליג ולא מה"ת וגודר עומ"ר מהגירבים

 רבים לדריסת העומד כמקום אלאהחזו"א
 במחיצה רבים בקיעת ואין והואילוכנ"ל,
 הלכה הביאור לדעת אפי' עומ"ר הךגודר

 ב', אות כנ"ל מחיצתא ומבטלי א"רדקיי"ל
 אות וכנ"ל המחיצות כמקום בקעי לאדהא
ד'.

 בין המבדיל במחיצה דאיכאוהפירצא
 הוא הים חוף יד שעל להוושש"ש0[8העיר
 לדעת ס"ר ותשיב רבים בה דכקעיפירצה
 עומ"ר הוה מיהו העיר, כל דמצרפיןהאג"מ
 הוא לדינא שנוגע )מה מעשר. פחותופירצה
 ושליש( אמה מי"ג פחות פירצהדהוה

 ומהני ררה"ר הפילוש גוף מגרירוהעומ"ר
 דהכי נראה מיהו ג', אות וכנ"ל האג"מלדעת
 דקיי"ל הלכה ביאור לפי"ד אסי' גדורחשיכ
 סי' הרב שו"ע דעיין מחיצתא, ומבטליא"ר

 מתקצר רה"ר אי דיעה רלחד סי"בשמ"ה
 רה"ר. חשיב לא ושליש אמה מי"גלפחות
 י"כ ס"ק ומג"א סכ"א שם הרב שו"עועיין
 חשוב מקום הוה דאי ולמדנו שם,ופמ"ג
 אמה מי"ג כפחות לרה"ר נטפל אינובפנ"ע
 דרך הוה מחיצה בהך הרבים ובקיעתושליש,
 )כשיעור ד"א משך כפנ"ע העולהמדרון
 כד"ט דסגי כזה ברור נראה ובאמתמבוי,
 כביאור זה כעין ועיין חשוב, שיעורדהוא
 מצינו ולא עיי"ש, החולקים לדעת שםהגר"א
 והך ופשוט( דאורייתא, לענין ד"אשיעור
 וא"כ ושליש אמה מי"ג פחות הוהמקום
 במחיצה הפירצה מקום על חייל ולאהואיל
 עיין מחיצתא ומבטלי א"ר לא רה"רשם

 במחיצות דדוקא א' כ"ב עירביןרשב"א
 ומסטלי דא"ר קיי"ל ברה"רהעשויין
 והרמב"ן הריטב"א לשון ועייןמחיצתא.
סק"י.

 המתקצר רמבוי הא דהנה בזה נראהעוד
 התוס' למדו רה"ר חשיב ושליש אמה י"געד
 דהא צ"ע ולכאורה העמודים. דבין מדין-

 בפחות אפי' העמודים דבין בדינם,חלוקים
 הע"ש דעת הי' וזה רה"ר, חשיב אמהמי"ג
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 )וכעין בזה והביאור י"ב. ס"ק במג"אהמובא
 העמודים דבין סק"ח( פליז יעקב בתפארתזה
 ט"ו הוא דשטחה רה"ר השתמשות בטלהלא
 הצדדים. ומכל העמודים בין בקעי דהאאמה
 א'( ומ"ט ב' מ"ו דף אפריס הכית כתב)וכן

 כתב כבר העמוד ע"י הרוחב דנתמעטואע"פ
 שיהא מסתברא דלא א' ו' שכתהרשכ"א
 קנה נעץ דא"כ הרשות בשיעור ממעטהעמוד
 דעדיין דינה דעיקר מדבריו ומוכחימעטגו,
 כדבריו היטב דו"ק אמה ט"ז כרוחבנחשב
 ט"ז משיעור פחות דאי התוס' וכוונתשם.
 השטח כל עם חד ונעשה לרה"ר נטפלאמה
 ושליש אמה י"ג דעד מסתבר א"כ ט"ז,של

 1' ס"ק הט"ו וכמ"ש תשמישתיהדניחא
 ונטפל רה"ר עם חד חשוב - שםובלבוש
 העמודים דבין החילוק עיקר וזהולרה"ר.
 עמוד שבין ואע"פ הרב וז"ל המתקצר.למבוי
 רוחכ כשיעור אמה ט"ז רוחב שם איןלעמוד
 כשיעור ושליש אמה י"ג שם אין ואפי'רה"ר
 שרבים כיון אעפ"כ מרה"ר המפולשמבוי

 ט"ז הרחבה לרה"ר טפלים הם בהםבוקעים
 כפנ"ע חשוב מקום שהוא כמכוי משא"כאמה
 וכוונתו עכ"ל. לרה"ר, ובטל טפלואינו

 לא אמה ט"ז ששטחה הרכיםדבקיעת
 העמודים, ע"י כלל שימושה סדרנתמעטה
 ההילוך שימוש סדר שנתמעט מבוימשא"כ
 אמה, ט"ז רחבה אין דהא לאורכה רה"ררבני

 ראין )וברור בפנ"ע חשוב מקום הוהומש"ה
 דלא הבקיעה כמות כגוף חילוק דישכוונתו
 כסי"ב כלל חילק לא דהא רה"ר כני כלבקעי
 לאורך טפל ואינו כנ"ל( מוכרח אלאעיי"ש
 ומבואר מנ"א כלשון היטב ועיין דו"ק.רה"ר,
 רכים, כבקיעת היא החילוק רשורשכנ"ל
 אמה מי"ג הפחותה פירצה כל ולפי"זוכנ"ל.
 שם עלה הוה לא עומ"ר כמחיצתושליש
 דיש ואע"ג מחיצתא, ומבטלי א"ר ולארה"ר
 לא מ"מ עומ"ר מחיצת בהך פירצותכמה
 העמודים וכבין השתמשות כחדתשיבי
 מ"מ שיעורו נתפרש דלא )ואע"גופשוט.
 גימא דהאי אוירא וליבא עומ"ר דאיכאהיכא
 העמודים לבין דמי לא וודאי גיסאוהאי

 רוחב(. כחדדנעשה

 אדין דחולק רש"י כדעת ראפי'ואע"ג
 ו' עירובין בחידושי הרשב"א וכמ"שדס"ט

 המבוי בראש דבמתקצר שם הרשב"א כתבב'
 דמתקצר שאני התם רה"ר, חשיכ עשרעד

 הילוכן סדר ממש לעקם צריכין דאיןבגוונא
 לכל ונתבטל כחד, תשיב ומש"הובקיעתן,
 ט"ז של להילוך רמשמש רה"ר שלהרוחב
 בעבודת הרשב"א כוונת נראה וזהאמה,

 מבואות כתב ה"ב פ"א ג' דבשערהקודש
 שמקצתן פי על אף אמה עשרה ששהרחבים
 זה הרי אמה עשרה שש בו ואיןמתקצרין
 להתלקט לרה"ר אפשר שאי הרכיםרשות
 לרשות המפולשין המבואות לפיכךבמלקט
 שאין אע"פ רה"ר לאורך ואורכההרבים
 הרכים רשות הן הרי אמה עשרה  ששברוחכן
 לפיכך הך הביא ה"ב פ"א ש"ב ולעילגמורה
 גם פלוגתא אין דכרישא ומשמע י"א,כשם
 יש דלפיכך דינא רעל כתכ ה"א פי"דה"ה

 דעיקר ונראה שנא. מאי ולכאורהחולקין
 אי רה"ר סברת כך כל שייך דלאהחילוק
 הילוכן לעקם כא"צ אלא להתקלסאפשר

 הפלוגתא וזהו דו"ק. בסיפא, משא"כובקיעתה
 הרשב"א כחידושי היטב עיין ותוס'ררש"י
 דהרשב"א הפלוגתא שורש וזהושם,

 המתעקמין מבוי דגם ס"ל דהרשב"אוהרא"ש,
 ומשמש הואיל כרה"ר חשיכלהילוכו
 כשנפחת אפי' ומש"ה אמה ט"ז שללההילוך

 להך ליתא לרוחב מיהו ושלשי, אמהמי"ג
 וס"ל חולק והרא"ש הרכ, כשו"ע עייןדינא
 להמשך דמשמש משום לאו דמהנידהא

 שיעור הוה ושליש אמה י"ג אלאההילוך
 כגוונא לרוחב גם מהני ומש"ה רה"ררעושה
 לעקם ובעי הואיל דירן וכנידון לאורך,דמהני
 והוה הואיל הרא"ש לדעת וגס רש"י,לדעת - כרה"ר הפירצה מקום חשוב לאהילוכן
 דנמשך העמודים מבין וגרע אמה מי"גפחות
 )מיהו וכנ"ל אמה ט"ז לרוחב דרה"רההילוך

 סי' כחוו"א ועיין העיקום שיעור נתבררלא
 בתוך עיקום טפחים עשרה דכשני סק"טח'
 נמי הכא ואולי עיי"ש כישר חשוב אמותד'
 וצ"ע(.כן

 הבית מדברי למדתי הדבריםושורש
 מבוי דאפי' התוס' בדעת שם דס"לאפרים



 עירובילערוב
רג

 תשיב לא ושליש אמה י"ג לו וישהנתקצר
 מן הרכים רשות עוד כנמשך אלארה"ר

 לבית ממש ודמי ההילוך ונמשךהצדדים
 אמנם עיי"ש. המחכר בדעת ונתקשההעמודים
 מודה המחבר גם ושליש אמה מי"גבפחות
 דבין בגוונא אלא רה"ר חשיכ ולאוכנ"ל

 עם כחד המתקצר מבוי דחשיכ והאהעמודים,
 האורך לכל נמשך הכותל דאין משוםרה"ר

 חזו"א וכמ"ש מחיצות סילוק ליכאובכה"ג
 משא"כ כקנה, הכותל ותשיב כ"ד ב"ק ג'סי'

 בתפארת ועיין ופשוט המבדיל עומ"דבאיכא
 ג'. ס"ק ל"ט סי'ליעקב

 שנגדר מקומות ור, בג' שמצוי ומהו(

 שום שם אין שם, עסק כתי ויש דלתע"י
 רה"ר שם חשיב לא ובכה"ג רכים,בקיעת

 דחשיכ נישא אי ואפי' וכנ"ל, להאג"מאפי'
 רה"ר חשיכ לא הכמות לפי רביםכקיעת

 עירובין ריטב"א רשב"א עיין פרטי קניןדהוא
 בכל סק"א פ"ג השכת נתיבות וכספר א',נ"ט

 יותר כעלחמא פירצה משום ואי שם,המצוין
 קיי"ל דלא א' אות לעיל נתבאר כברמעשרה

 דחשיכ ת"ח סי' ת"ס דדעת ועודכהמשכנ"י,
 ליקוטי עיין אחרונים הרכה דעת וכןכצוה"פ
 שם.הערות

 דלדעת שי"א שמעתיוהנה
 הגאזי

 שחידש
 אפי' רבי כקיעת דאיכא קל"ט סי'כאג"מ

 הג' מהני לא ה"נ מה"ת רה"ר שאינובמקום

 דלא לדבריהם הכרח שום ידעתי ולאמחיצות.
 רה"י שם וקובע הגודר במקום אלא הגאוןכתב
 שם הוה דלא אע"ג רכים בקעי דאימה"ת
 נעשה אינו דרה"י מחיצות, הנך מבטלירה"ר
 בנידון אבל רבים. כה כבקעי היחידרשות
 המקיפות מחיצות ג' ידי על רה"י דנעשהדירן
 צוה"פ ותיקוני רבים, בקעי לא ובההעיר

 מחיצה לענין אלא אינה כשכונותינוהנעשה
 לקבוע מעשרה יותר פירצה ומשוםרביעית.

 הגאון שם שכתב למה דמיא מדרבנן רה"ישם
 תיקוני אלא ואינו רה"י הוה דאי הר"ילדעת

 )דבעיקד רבים. בה כבקעי אפי' דמהניהפירצה

 לסמוך דיש וודאי כדרבנן והנידון הואילהדין
 בפירצה עובדא דעבדו והאחיעזר החזו"אעל

 עיין כצו"ה ולהתירו כררמלית לדונועשרה
 ס"ח(. ח"דאחיעזר

 הנה הטאנע"ל. הבעטער"י ופירצתח(

 בקרקע ונפרץ מחיצות, ג' מקום שהוקףאחרי
 לכל הוא הפירצה ושיעור גודל פירצה,עילם
 מנפדצה גרע ולא מקום, בהך כגודלההיותר

 יש והרי ממש. המחיצה במקום פירצההך
 מיעוט המגדיר עומ"ר הטאנע"ל הפירצותליד

 אלא. ס"ה א' י"א רש"י היטב )ועייןהפרו,.
 עומ"ר והך ג'( ס"ק פי"ב יעקבוכתפארת

 ומהני להאג"מ ומהני הפילוש גוףמגדיר
 בקיעת חשיב ולא הלכה, להכיאוראפי'
 המבטלי הדבים כקיעת עיקר דהארבים,

 וכמ"ש הגיפופיך, כמקים הואמחיצתא
 כיון וכו' מחיצות שמפילין א' כ"כהריטב"א
 אין וכאילו הפתחים דרך תדיר כהסשבוקעין

 פרוצים והיו גיפופי שום ולא פתחשם
 שיש כמלחמות הרמכ"ן וכ"כ עכ"ל.במילואם
 רואין בהם לומר צריכין שאנודימודין
 לזו זו וסותמות מאריכות כאלוהמחיצות
 וכיון עכ"ל. כהן מפסקת דרכיםובקיעה
 ושליש אמה מי"ג פחות הוא הטאנע"לדרוחב

 עלה ולא מעשר גם פחות שהוא)כמדומה
 הבקיעה מקום הרי ממש( בדיוק למדודבידי

 הוא דהרי רה"ר חשיכ לא הגיפופיבתוך

 ושליש, אמה מי"ג לפחות המתקצרמבוי
 וכנ"ל. רה"ר חשיב לא הרא"שולדעת

 בכה"ג מודה הרשכ"א דגם נוטים)והדברים

 אלא רה"ר דחשיב להרשב"א ס"ל לאדהא

 והכא הרב. שו"ע עיין רה"ר שני שכיןכמכוי

 ברוקלין אין רה"ר הוה לא מבוי הךאי
 רכים אתו ולא צע"ב( עדיין אמנםרה"ר.

 האג"ם הגאון לפי"ד זה וכל מחיצתא.ומבטלי

 כהך וקיי"ל מדרכך רה"ר דאיכא דס"לזצ"ל
 שכתם מה עיין מחיצתא. ומבטלי א"ררה"ר
 כלל שייך לא החולקים לדעת אבל קל"ט.ס'

 וכן מקורה במקום הוה הבקיעה דהאא"ר
 ולפי"ז ו'. ס"ק פ"נ השבת כנתיבותסתם

 חזו"א היטב )ועיין הרשב"א. לפי"ד אפי'מהני

 צו"ה נעשה קצר דמכוי ט"ז ס"ק ע'סי'

 קיי"ל ולא צו"ה הטאנע"ל הוה ולפי"זלרחב.
 הטאנעל נדון אי זה וכל וכנ"ל( א"רבהא

 יש ועדיין בה. לדדן שיש חמור הכיבאופן
 בס"ד. למועד, חזון ועוד כזה ולהאריךלדון



 ישראיאוררד

 קוויאט אליעזר אברהםהרב
 ברוקלין אלכסנדר, בישיבתר"מ

 פארק בבארא עירובין תיקוןבענין
 סופר צבי יצחק הרת % למאמרומצה

 צבי יצחק הרב שכ' תשובתו לפניהובא
 הרב סמך שעליו ושמעתי שליט"א,סופר

 שליט"א ראטה יחזקאל הרה"גהמובהק
 לעשות כשרים מחיצות ג' שישבעדותו
 לרה"י. פארק בארא שכונתשכונתינו

 סובב וע"ז הנחה על כנו תשובתוכל
 מותר שיהא אלו דהמחיצות השורשיסוד

 מאן ולית המהדרין, מן למהדריןלטלטל
 דוקא היינו בוקעים שרכים והוא ע"ז,דפליג

 כתב כן ועל עליו, רה"ר שםכשהבקיעה
 וכדו' מחיצתא, מבטלי דלא עשרכפירצה
 כלל, הפשיטות מן זה אין ולדידיעיי"ש,
 המפולש כדרך )ו:( תוס' שכ' מה א'וראי'
 רבים ואז טפחים ג' הצד מן שרחוקלבור

 הרי מחיצתא, מבטלי ג"ט אותן דרךהפולש
 שדייק ק"ז( )סי' חזו"א עי' מבטלי, כג"טגם
 אתי רה"ר תנאי בו באין גם הרי מתוס',כל

 ומבטלי.רבים
 בעי אי סק"מ( )שס"ג דמג"א ספקוזהו

 רש"י, לשי' מחיצתא. מבטלין לרבים רבואס'
 ממדבר מחיצה וביטול מחיצה אטודתמוה
 רבוא, ס' רבעי ומס"ת היא, הלל"ג האילפי'
 כס' הוא ורה"ר לבטל, רה"ר דבעיאע"כ
 והוה אפשר, בדרך כתבו המג"א אבלרבוא,
 בזה, רבוא ס' בעינן דלא ס"ל ל' ובס"קספק,
 להתיר שאין ופשוט עיי"ש, כן שםומוכח
 שם מאיר הבית והנה בדאורייתא כ"שבזה
 בדיני מקום לו אין ריבוא דס' מה"טחולק

 ושכן , מחיצתא מבטלי רבים וכלמחיצות,
 בו, בוקעין ורבים במכוי ד' מפירצתמוכח

 גם מחיצתא ומבטלין רבים ראתודאמרינן
 טפחים.בד'

 שכ' שס"ג( סי' )סוף הלכה בבי'ועי'
 ריבוא דס' תנאי האי ליה ניחא לאשאחרונים

 שבת מתוספת והביא מ"מ, רכים אחיכדין
 תנאי בעי לא דלהלכה הרי אמג"א,דחולק
 ומבטלי. רכים אתי בדיןרה"ר

 שאין ככרוכיא צווח אפרים כביתגם
 לי"ג ט"ז פירצות בין רבים אתי בדיןחילוק
 כן ומביא פחות, ואפילו לי' או ושלישאמה

 תנאי כעינן דלא הרי עי"ש הריטב"א,מדברי
 כנידון וא"כ ומבטלי, רכים אתי לדיןרה"ר
 פירצות שיש כעצמו מעכ"ת הודאת שישדירן
 משום להתיר רוצה רק בהו, בוקעין רביםויש
 שאינם ויש רה"ר, ואינו שמקורה בהםשיש
 הבאנו הא רה"ר, שאינו ושליש אמה י'גבני

 שהם תנאים הני בעי לא רכים ראתישהלכה
 ומבטלי רבים אתי ולעולם רה"ר,תנאי

 ושגבה להלכה, מחיצות ג' כאן ואיןמחיצתא,
 ג' דיש דא כגון על מכריזין איךממני

 המהדרין. מל למהדריןמחיצות

 - ב-
 אלו: דברים פרסמתי שבועות איזהלפני

 כמערב הם מחיצות הג' הרי ששמעתיכפי
 ומקצת צפון צד כמקצת וגם "ברוקלין"העיר
 הרי הקצוות מב' חוט נמשך ואם דרוםצד

 מחיצות. ג' בתוך פארקבארא

 שהרי גדול, טעות כאן שטועיןפשוט
 ודרך צדדים בד' מחיצות מוקף הי'ירושלים
 שהי' שנמצא באמצע, למערב ממזרחמפולש

 צפון, בצד וכן דרום בצד כ"ח" מחיצותג'
 ובטל מחיצתא, ומבטלי רבים אתיואעפ"כ
 גיפופי וכל ה"ח'תין" בין שבאמצעפתח

 וא' בצפון א' מחיצות ב' רק והוהמהצדדים
 כב( )עירובין בריטב"א וכמפורשבדרום,
 רבים אם וא"כ המפרשים, כל דעת שכןוכתב
 שבטל וכ"ש כ"ש צדדים הב' גיפופימבטלי



רה עירוכולערוב

 דרום שמצד כיון וא"כ א', שמצדגיפופי
 מחיצת גמר אחר פולשים רבים ישוצפון
 רבים אתי הרי צד, אותו באמצע וצפוןדרום

 פשוט, וזהו צד, אותו כל מחיצתומבטלי
 מן רה"ר והוה א' מחיצה רק דליכאונמצא
 ע"כ.התורה,

 ז'( )אות שם וכותב משיב מעכ"תוהנה
 אחרי להלן למחיצות פירצות שישומה

 סביב מחיצות הג' של ההיקףשנגמר
 ואין מחיצות הנך לבטלי א"ר לאלשכונותינו
 וכוונת הבקיעה, מקום אלא מבטלהבקיעה
 וכמ"ש הפילוש באמצע לעומד א' כ"כהרז"ה
 בשו"ת דעתו לפרש וכ"כ א' כ"בהתוס'
 לענין כוונתו הריטב"א וגם יעקב,משכנת

 דנידן הפרוץ גודרין דהגיפופיןההילכתא
 גרע וכי נפלו, כאילו הפרוץבמקום
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 הגודרות מחיצות דהג' הנ"ל מכלהעולה

 ההיקף, שבתוך הפרוץ מיעוט וגודרמהני
 דס"ל הלכה הביאור לדעת גם וגודרומהני
 מחיצתא ומבטלי א"ר במחבר א'דלדעה
 מצינו לא וז"ל כתב התשובה ובסיכוםעכ"ל,

 מקום מבטל להלן דפירצה רס"לראשונים
 א' כ"כ )והתוס' פירצה בלא מחיצותהמוקף

 מן סתום וילמד להימך כתבו שםוהרמב"ן
 רבים אתי הריטב"א וז"ל עכ"ל.המפורש(
 מחיצות שיבטלו לא פי' מחיצתאומבטלי
 אלא אמאי, דהא ודרום, צפון שלשלימות

שמפיליי
 שבוקעין כיון ומערב, מזרח מחיצות

 פתח שם אין וכאילו הפתחים, דרך תדירבהם
 ולא כמילואם, פרוצים והיו גיפופי שוםולא

 סגיא ולא גיפופי, ולא פתחים צורתיועילו
 פרוצים היו כולם שבירושלים ומערבבמזרח

 כדאמרן, וודאי אלא בפתחים,במילואם,
עכ"ל.

 מזלזלים איך ומתמיה משתומםעמדתי
 שמפילין מפורש שכתב הריטב"אבדברי

 בראשונים ראיתי לא כתב ואיך וכו'המחיצות
 לא אם הראשונים מי וכי בטליםשהמחיצות
 מתשובות גדול וחלק בעירובין,הריטב"א

 ואיך הריטב"א, אדני על נבנו אפריםהבית
 בדברי המפורש מן סתום שנלמדכותב

 דברי נהפוך חולק הרמב"ן אם אסוהרמב"ן,
 הרי חולק הרמב"ן ואם המפורשים,הריטב"א
 דעת ידע שוודאי כהריטב"א כבחראהלכה
 מביא וגם להרמב"ן, קורא שכך הגדולרבינו
 כדברי וגם הרמב"ן, דברי שהיאהתו'

 כאשר דעתו לסוף הכותב ירד לאהרמב"ן
אבאר.

 ופעמים פעם דמר שותא להכיןוטרחתי
 הביאור שכל מפרש שאיך ושבוע, ויומיםיום
 הני כל בלא כאילו הפירצה, לגביהוא

 הלכה, זה הלא פירצה, הפירצה איןהסברים
 ויותר פתח הוה עשר עד הפרוץשמחיצות

 גם אז צוה"פ יש ואם פירצה, הוהמזה
 הצוה"פ מבטלין רכים ואם פתח הוהבהרבה

 ומה עומד שעומד ומה פירצה, הוה הדראז
 הריטכ"א דברי הני שכל ובע"כ פרוץ,שפרוץ
 בטלה, המחיצה כל שגם יותר לבארבאים
 רה"ר. כדין וכולו כמילואם" "סרוץוכאלו

 כוונתך שמא הפעם עודואחשבה
 הפירצה דאיך קושיא ליישב באשהריטב"א

 רובו נאמר הרי מרובה דעומד כיון האאוסר
 י"כ( אות רס"ו )סי' האב"נ וכקושיתככולו,
 יש כאילו הפירצה יבטל העומדונמצא
 שלגבי כתם ושע"ז ככולו, רובו מדיןמחיצה
 פירצה הוה ושפיר המחיצה, כל ליכאהפירצה
במקומו.

 נכון: זה דאין יראה כראוי למעייןאמנם

 מסלק כאילו רובו העומד דאםא(
 המחיצות כל נפלו כאמת איך א"כהפירצה,
 לגבי קיימים הם אדרבא הא הפירצה,לגבי
 מסלק ברובם שקיימים שמחיצות וכיוןעצמם,
 פירצה ליכא הרי ככולו רובו שהריהפירצה
 פירצה שהוי מה צ"ל ובע"כ המחיצות,להפיל
 פתח הוה י' דפירצה מחיצה הלכות שכךהוא
 מציאות שיש וכמו פירצה, הוה מי'ויותר

 שהביא )וכמו "פירצה" מציאות יש כן"עומד"
 שכנגד כל וע"כ לזה(, מתו' ראי' הנ"להאב"נ
 מקום אסור מחיצות ליכא הריהפירצה
שכנגדו.



 ישראלאוררו

 רכים אתי ודין פירצה שרין ידוע הריב(
 תלויין ולא דינים שני הם מחיצתאומבטלי

 בו שפולש בלי פירצה הוה שפירצה כזה,זה
 רכים אתו ודין הפירצה, נגד ואוסררכים,

 הרי פירצה בליכא גם זה מחיצהומבטלי
 דמר קושייתו וא"כ המחיצה, מבטליןהרבים
 רבים אתי כדין ולא פירצה, כדיןהיא

 בדין הוא הריטב"א דברי כל והריומבטלי,
 דמפילין להדיא ומבאר ומבטלי, רכיםאתי

 כח לא הרי בו, בוקעין שרבים ע"יהמחיצות
 אינו וא"כ רבים, אתי כח רק מפיליןפירצה
 הוא דפירצה ופשוט כלל, הנ"ל לקושיאענין

 שכח יותר לבאר ובא אסור, ונגדופירצה
 רה"ר. וכולו המחיצה כל מפיליןרכים

 "לא מדגיש שבביאורו מה לדייק ישג(
 רק , אמאי דהא , ודרום צפוןשמפילין
 צד יש כאילו עי"ש, ומערב" מזרחשמפינוין

 ואי ודרום צפון גס שמפיל לומר סברתולפי
 ודרום צפון ענין מה הרי מעכ"ת שלכפירושו
 ככולו, רוכו לענין ומערב במזרחלפרצה
 שדברי כעצמו והודה שאבאר, כמואע"כ

 אינם אצלינו אבל אצלו, סתומיםהריטכ"א
סתומים.

 מבין שהרבים שכל הדבריםוכיאור
 נמצא הרי המחיצות דרך פולשהמחיצות

 שכין הרבים לגבי מועילים המחיצותשאין
 לגבייהו, מחיצות כליכא יחשובהמחיצות

 יבטל לא לעיר סמוך שדרךופשוט
 ומבין מתוך הפילוש שאין העיר,מחיצות

 רה"ר של במחיצות משא"כהמחיצות,
 המחיצות דרך פולש הלזו רה"ר שלשהרבים

 המחיצה. כח כל כטלבזה

 לא שהמחיצות מפני הביטול שיסודוכיון
 שכל צד יש שבתוכו הרבים עלחוצץ

 הריטב"א כתב ובזה אינס, כאילוהמחיצות
 במציאות פילוש דכעינן כוונתו, אמאי","דהא
 שענין מה מלכד לכסלו כדי מחיצהכאותו
 מועיל. לא שחוצץ, בזה שכוהמחיצה

 ורמב"ן ותוס' שבעה"מ בתשובתוומש"כ
 רבי אלא וז"ל בכעה"מ עי' הכי, ס"ללא

 ומבטלין רכים אתי דאמר לה סכר כר"ייוחנן

 וירושלים דאורייתא, מחיצות ושנימחיצתא
 עליה חייכין בלילה נעולות דלתותיהאלמלא
 מחיצתא, ומבטלין רכים דאתו רה"רמשום
 שהרבים לפי מחיצות שתי אפי' דליכאמשום
 רוקעים רכים הי' ולא וערב, שתי בהבוקעין
 בזו, ויוצאין בזו נכנסין שהרבים וחצרבה,
 רה"י הויא לא וערב שתי בה בוקעיןאם
 סובר הבעה"מ פשטות וכוודאי עכ"ל,וכו',
 בה שבוקעין רבים של ד"חצר דכתבכהנ"ל
 בה", לטלטולי רה"י הויא לא וערכשתי
 מחיצתא, בטלי דכולו הרי קאי אחצרו"בה"
 דכנגד דבריו, הרמב"ן הבין שכןופשוט
 דהוה די"ל מודה הרמב"ן גם לבדהפילוש
רה"ר.

 בהם בוקעין שאפי' וז"ל הרמכ"ןוכתב
 מחיצות כ' האומר לדברי וערב,שתי

 שאין חייב, אינו המחיצות כמקוםדאוריתא,
 שלא הפרוצה המחיצה אלא מבטליןהדברים
 כגון כפירצה, בקיעתן מפני לבוד, כהנאמר

 רואין בהן לומר צריכין שאנידיומדין
 לזו, זו וסותמות מאריכות כאלוהמחיצות
 שתי אבל בהן, מפסקת דרכיםובקיעה
 שיש אע"פ במדינה זו כנגד זומחיצות
 וערכ שתי בה בוקעין שהרכים פירצהבאמצע

 וכנגד להתבטל, המחיצות לשתי אפשראי
 לעולם, רה"ר נעשה אינו ומכאן מכאןהעומד
 מרובה ועומד הן, גמורות מחיצות ב,שהרי
 הפרצות, לסתימת צריכין אנו ואין הפרוץ,על
 דאין שם דמשמע מעכ"ת וכוונת עכ"ל,וכות
 והפירצה הפילוש נגד ורק בטלה, המחיצהכל
 נאמר שלא רק הפילוש ומועיל רה"ההוי

 סתימות מאריכות כאילו המחיצות את"רואין
 מפסקת הרכים "דכקיעת כיון לזו.זו

 דהנה דבריהם, סוד הבין לא והנהביניהם".
 יהודה דלר' עמוקה, טענה הרמב"ןמקשה
 רבים אתי דין שייך לא דאור' מחיצותבשתי
 מחיצות שליכא כמסין ורק מחיצות,ומבטלי
 דין הם ורק מרובה, פרוץ והם מרובה,עומד
 הם שבזויותי' המחיצות שמקצתמיוחד
 האמה מכח וסותמית מאריכות כאילומועילין
 ומבטלין רבים ראתי אמרי' וכזה ומכאן,מכאן

 שעומדים מחיצות ביש משא"כמחיצתא,
 ומבטלי רבים אתי לומר שייך לאמרובים



רז עירובולערוב

 מעלייתא מחיצות בשתי לר"י דהרימחיצתא,
 וצ"ב מחיצתא, ומבטלין רבים אתי אמרינןלא

 שום וליכא פילוש יש צד בכל הא לא,אמאי
 ויש ומערב מזרח בפילוש משא"כמחיצה,
 כ' ע"י רה"י עדיין הוה ודרום בצפוןמחיצה
 דנגד הכוונה ]ואי טובא וצ"ב לר"י,מחיצות
 ומה נמי, בפסין כן אם בטל, לאהמחיצה
 בשניהם אלו, למחיצות פסין ביןחילוק
 הוי אמה נגד באמה אפי' מחיצות,במקום
 רה"י[. הוי לא וכפירצהרה"י,

 שהסוגיא - הקדמה צריך הדבריםועומק
 לר"י ס"ל דבפסין אדר"י ר"י מקשה)כ"ב.(
 מחיצות ובב' מחיצתא, ומבטלי רביםאתי
 וצ"ב מחיצתא, ומבטלין רבים אתי דלאס"ל
 אי ורבנן ר"י דפיליג ידע לא וכי ההו"אמה
 ענין ואינו מחיצות, ד' או מחיצות כ'בעי
 מיוחד דין )ופסין ומבטלי, רבים לאתיכלל
 פירקין ריש כתוס' מרובה, פרוץ דהאבע"כ,
 מחיצות ד' הגמ' תי' לא בדרבנן וגםשם(,
 חידוש, בזה ואין זה ידע הרי וליכא,בעינן
 קאמר. מהוא"ב

 דד' הוא, הלל"מ לכו"ע דבאמתוהביאור
 דפרצה הלכה גם ויש רה"י, הואמחיצות
 דכיש לר"י וס"ל כמחיצה, ג"כ פתחשהיא

 כפתחים אחרות רוחות השני אז מחיצותב'
 כ' ג'( אות ק"ז )סי' תזו"א ועד כולו,וכגרור

 אינו המחיצות אורך על יותר רחבו אישלר"י
 הצדדים כל מכלל ראין דאז והיינורה"י,
 ולא פתח, ולא פרצה הוה אז מרובה,עומד
 וגם מחיצות, כ' דיש אף כה"ג רה"יהוה
 למחיצות בהכי שסגי הלכה דישבפסין
 ושפיר - כפתח השאר דהוה הראשוניםפירשו
 ה"נ בפסין מבטלי רבים דאי המקשןמקשה
 הפתח ליבטל ומערב מזרח בצדיבטלו
 פירצה.ליחשב
 מעלייתא מחיצות ב' דיש דכיון הגמ'ותי'

 המחיצות דבב' ומשום ומבטלי, רבים אתילא
 הפתח, שסיבת ונמצא דמבטלי, רכיםליכא
 כהו אין הפתח דין שגורמים המחיצותדהיינו
 ורק לפתח, הפרצה עושין א"כ הרבים,ביטול
 היא במזרח ומכאן מכאן שהאמהבפסין
 מחיצה באותו דש במזרח, שם הפתחהעושה

 והפתח המחיצות מבטלין הרי הרכיםפילוש
 פתח. שיעשה מהוליכא

 א"א דלר"י דכיון הרמב"ן מקשה כןועל
 אא"כ מזרח מחיצת לבטל מזרחלפילוש
 סיבת נשאר דאל"כ ודרום, צפון מחיצתיבטל
 א"כ הרבים, פילוש יועיל ולא למזרחהפתח
 המחיצות בטלי לא וערב שתי בפילושאפי'
 לסלק בכחו אין פילוש שכל כיוןלר"י,

 לבטל בכחו אין א"כ לגבי', הצדדיםמחיצות
 בכחו אין פילוש כל ונמצא שפולש,הפתח
 ודוקא מחיצות, ד' ונשאר מהיצתא,לבטל
 ה"מחיצה ששם מבטלי, רכים שייךכפסין
 "שכאילו ומכאן מכאן אמה מכח ורקפרוצה"
 שפיר מחיצה, יש לדו" זו וסותמותמאריכות
 המחיצה, לבטל סגי לבד זו בצדפילוש
 דפסין. מיוחד דיןובטלי

 שנגד והתוס' הרמב"ן מחדשיןואפ"ה
 כתב וזה רה"ר, לחשבו הרבים מועילהפרצה
 פתח דהיה דאף כן, לחדש שאפשרהרמב"ן
 המקום לגבי אפ"ה כמחיצות, מקוםלגבי

 כליכא תיחשב לבד, פתח רק מהיצותשליכא
 עמוק. דבר וזהו מחיצות,שום

 דהא מוכח ג"כ מרמכ"ן אדרבאועכ"פ
 של מחיצה מבטלי שרבים משום בפסיןדבטל
 סיבת שהם ראמה מחיצה גם וליכא הצדכל

 כסיבת ביטול שבעי בירושלים משא"כהפתח
 ליכא ובזה הצד דמן מהיצות שהםהפתה
היטול.

 ד' רבעי לרבנן אבל יהודה, לר' זהוכל
 צד אותו כל מבטל הרבים פילוש אזמחיצות,
 כלל. מחיצהוליכא

 משמע וכן בריטכ"א, מפורשים דבריםהרי
 שום כאן אין עכ"פ וכדפי', ותוס',ברמב"ן
 מבטל כת"ר כך סתם איך ותמהנימחלוקת
 אלו מחיצות שאין ופשוט מפורשים,דברים
 דאורייתא,דכל רה"ר והוה כלוס, פארקלבארא
 הרבים פילוש ע"י נופלין ודרוס דצפוןהצד
 וכל ודרום, צפון בצדדי המחיצותמבין

 מיותרים. דברים וגשרים בפרצותהפלפולים



 ישראלאוררח

 לא דקי"ל ההיתר בשיטת שדוגליםכאלו
 דרכים, כמה יש מחיצתא ומבטלין רביםאתי

 ואינו א', פשטידא מכולן עשווהמתירים
 מינות שקא ויש דרכים ג' בזה דישנכון,

 דידן. לשאלה מאוד נוגעים וישלדינא,

 מחיצות ד' בשם שלרכנן איתאבסוגיא
 כ' זוית ככל שיש ביראות דפסיכההוא
 מכאן, ואמה מכאן אמה של דיומדמחיצות
 למשה הלנה בזה יש ברובו שפרוץואע"פ
 ריש כתו' כראיתא כמחיצה, שחשובמיוחד
 ד' בכל דיומד ביש דווקא וזהו פסין,עושין

 עומד רוב של מחיצה שאינו וכיוןזויות,
 ד' בדין שיש וכה"ג מחיצות", ד' "שםנקרא

 ומבטלין רכים אתי דלא לרבנן ס"למחיצות
 רכנן גם מודים מחיצות כב' אכלמחיצתא,
 ס"ל יהוד' ור' מחיצתא, ומבטלין רכיםראתו
 מחיצתא, מבטלין רכים מחיצות ד' בשםדגם
 דהלכה הראשונים כל כמעט דעת הואוכן

 הרי"ף שגם עצמם הראשונים דעת ולפיכר"י,
 כר"י. פוסקיןוהרא"ש

 גם עירוב לעשות המנהג מכחוהאחרונים
 לרוב רה"ר שהוא אמה ט"זברחובות
 דהלכה לן סבירא שבע"כ היחליטוראשונים,
 שכן מחיצתא, ומבטלין רבים אתי ולאכרבנן,
 הרי"ף שגם לפרש רוצים והם הרמב"ם,דעת

 והרא"ש שהרי"ף מה מכח כן, סכוריןוהרא"ש
 בסתם, ורכנן ר"י דפליגי המשנהמביאין
 כרכים, דהלכה הכלל על זה שהניחושמשמע
 אבל מחיצתא, ומבטלין רכים אתי דלאכרבנן
 ר' כדברי והרא"ש הרי"ף פסקו הא שנימצד

 יוצא דמזה וכ' דלתות בעי דירושליםיוחנן
 יהודה כר' והיינו דלתות, בעי רה"רשכל
 מחיצתא, ומבטלין רבים אתי דלתותדבלא
 וא"כ מחיצות, ד' שהי' בירושליםאפי

 האחרונים מתרצין ובזה סותרין,דבריהם
 כלל האי לפסוק רק והרא"ש הרי"ףשכוונת
 מהו אכל בדלתות, רק רה"ר מערכיןראין
 דפליגי במשנה שפסקו כמה תלוי זהורה"ר
 מחיצות כד' הרי כרכנן, הלכה ואי ורבנן,ר"י
 בעי רה"ר דהוה מחיצות בב' ורק רה"י,הוה

 דרוק"ר פסקו והרש'א והמחבר להלכה,דלתות

 דלתות.בעי

 דרכים: ג' כזהויש

 מנהג מיישב אפרים והבית א'דרך
 ישראל בהו שדרו שעיירות הנ"ל ע"פהעירוב

 שהי' ורק מחיצות, ד' להם והי' בגיטאותהי'
 שם שיש כיון בזה המחיצות תוך פולשדרך
 טוב יותר ועוד כיראות פסי כעין מחיצותד'

 אי וע"ז הפרוץ, על מרובה עומד דגםמשם
 רה"י הרי מחיצתא ומבטלין רבים אתילא
 בזה וסגי הדרך מקום על תיקון בעי ורקהוא,

 הוא. דרה"י כיוןצוה"פ

 הבית בה שדיבור העירוב מנהג סתםזהו
 האחרונים דעת סתם זהו ולכאורהאפרים,
 אין או מחיצות ב' רק ביש זו דרך ולפיכזה,
 ומבטלין רכים אתי אז כלל, מחיצותשם

 מדאורייתא. דלתות וכעי לרבנן, גםמחיצתא
 הדין כן מחיצות ד' כשם יהודה לר'וכמו
 מחיצות. כב'לרבנן

 לא שלרבנן נזר האכני מש"כ הוא ב'דרך
 כ' ואפי' כלל, מחיצתא ומבטלין רביםאתי

 וכאמת מדאורייתא, דלתות בעי לאמחיצות
 ד' כשם רראשונים בש"ס כלל מבוארלא

 דלתות שניכעי ביראות פסי כעיןמחיצות
 צריך לא תנן דבמשנה רבנן, לשי'מדרבנן
 מנפשי' נזר האבני חידוש אבל לרבנן,כלום
 חטאת מיחייב דמר מידי איכא דמי הכללע"פ
 לר"י דאי צ"ל וע"ז לכתחילה, שריולמר
 גס כן ועל אסור, עכ"פ לרבנן חטאתחייב
 מלעולי ןחוץ איסור יש ביראות פסיכעין
 דלתות וכעי כלום(, דאי"צ דהקילורגלים
 ובעי מדאורייתא, יהודה לר' כמומדרבנן
 לרבנן. גם רה"י שתהא כדי נעולותדלתות

 מדרבנן דרק רכיון עוד מוסיף זהועל
 שיטות על לסמוך לצדף יש דלתות,בעי
 ולא רה"ר שאינו לומר עכ"פ בדרבנןרש"י
 הפתח. בצורת וסגי דלתותבעי

 אתי לא מחיצות בב' גם זה דרךולסי
 מדאורייתא וסגי מחיצתא ומבטליןרבים
 דלתות, כעי מדרבנן ורק הפתח,בצורת
 שיטות פי על בצוה"פ להקל בזהוסומכין



רט עירובולערום

 היתר ויוצא ריבוא, ס' בלי רה"ר דאינורש"י
 בעיירים רק דגיטאות, מחיצה כליכאגם

הפתוחים.

 כן לפרש גדול דוחק הוא]ופירושו
 יהודה דר' דין הביאו שהם והרא"שבהרי"ף
 אלמא וכתבו מדאורייתא דלתות כעידרה"ר
 הנך היא פשטות שכפי דלתות, בעירה"ר
 דאורייתא, דין שהיא יהודה דר'דלתות

 רק שכוונתו אפרים כהבית לומרובשלמא
 לדידן רה"ר שהוא מחיצות ב' שלברה"ר
 כיון לשמוע ניתן הרבים, שהם כרכנןרהלכה
 יהודה, מר' שיליף הלכה אותו עכ"פשזהו
 נזר האבני חידוש על שכוונתם לומראבל
 מותר, ולזה חייב שלזה דא"אמכלל

 כן, שיפרש בלי מדרככן, לדלתותושכוונתם
 ר' בדברי זה שאין כיון נורא, דוחקהוא

 הלכה שם שמסיק יהודה ר' ובדברייוחנן
 דלתות. בעי דרה"רכדבריהם

 אומר לא שהרי דוחק גופא בהרמב"םוגם
 וכמסכת לי, יראה אומר אא"כ מעצמודבר

 בעי דלרבנן דין האי מפורש לאעירובין
 ה' אות רס"ו בסי' עי"ש גם מדרבנן,דלתות,

 עי"ש, גדול דוחק כן גם הי"ז שבתבהל'
 רק דמצריך הרמב"ם בדין אוקימתאדמוקי
 הרמב"ם דעת מביא ובמחבר לנעול,ראויות
 ציורים.[ בכל לנעולבראויות

 יישוב הלכה הביאור כ' זה פי'וכעין
 שם. שני במהלך שלנו,למנהג

 סובר דבעצס החזו"א, מש"כ הוא ג,דרך
 דלא כרבנן קיי"ל מחיצות ד' שבשם א'כדרך
 מחיצות ובב' מחיצתא, ומבטלין רביםאתי
 מחיצות ג' שביש חידוש ורק דלתות,כעי
 דלא מחיצות כד' שם ביראות כבפסי דינוג'7
 מצינו דלא וכ' מחיצתא, ומבטלין רביםאתי

 מחיצות. לד' ג' בין חילוקבדאורייתא

 ג' כלל בדרך יש שלנו דבכרכיםוכתב

 עי"ש שבדחזכות, הבנינים מבנה מצדמחיצות
 אז כרבנן קי"ל אי מחיצות ובג' בזה,דבריו
 כצורת סגי ורק כלום, בעי ולא רה"יהוי

 מבואות. כדיןהפתח,

 אפרים הבית דלדרך דברינו מכללהיוצא
 דלתות בעי אז מחיצות ד' שםכשליכא

 רה"ר, מערבין אין לרבנן ורקמדאורייתא,
 מדאורייתא מחיצות בר' גם האב"נולדרך
 בשם אפי' דלתות בעי ומדרבנן כצוה"פסגי
 בדלתות, רק רה"ר מערבין ראין מחיצותד'

 הוה דלא רש"י אשיטת לסמוך ישובזה
 ולשני בצוה"פ, וסגי דלתות בעי ולארה"ר,
 מחיצות ד' שם שליכא יארק כנוא אלושיטות
 בית לשיטת רה"ר לערם אין אז ריבוא ס'ויש

 אחרונים רוב דעת לכאורה שהואאפרים
 מדאורייתא, דלתות וכעי שיטה,כהאי

 מדרבנן, דלתות בעי עכ"פ האב"נולשיטת
 להקל לסמוך מה על ליכא ריבוא ס' דישכיון

בהדרבנן.

 יארק בנוא גם יש החזו"א שיטתולפי
 מחיצות ג' יש בנינים מבנה דע"פ כיוןהיתר,
 אתי דלא כרכנן קי"ל ואי בהו, בקעישרכים
 והויה מחיצות ג' יש מחיצתא ומבטליןרבים
 בצוה"פ. וסגירה"י

 יחיד, שיטת הוא החזו"א שיטתוהנה
 וכמו כן, המצב הי' דיוראפ בכרכיםדהרי
 שלנו, בכרכים היתר שזהו עצמו החזו"אשכ'
 ורק מה"ט התירו לא הנ"ל אחרונים הניובכל
 בדרבנן או מחיצות" ד' "שם משוםאו

 לא, מחיצות ג' משום אכל רש"י, עלסומכין
 וז"ל רפ"ט-ב'( )סי' באב"נ בהדיאומצאתי
 לא מחיצות ד' בשם אלא בגמ' מצינודלא
 מחיצות, ג' בשם משא"כ ומבטלי רכיםאתי
 כתב )ו( עירובין למס' בחי' העוזר באבןועי'
 לא וודאי גמורות מחיצות שלשה דבשםכן,

 עדיפי מחיצות ד' דשם והיינו עי"ש,מהני,
 ראתי מחיצות כב' מחיצות וג' מחיצות,מג'
 ומבטלי.רבים

 שסייף יונתן רבינו הגאון כן העירוכבר
 כן משמע דלא צ"ע קצת זו שהיתרזצ"ל
 הני רכל ועוד כנ"ל, והיינו האחרונים,מדברי
 דט"ז הראשונים לשיטת נפש לבעלדחשו
 מחיצות ג' עכ"פ להם הי' הא רה"ר,אמה
 לא אע"כ החזו"א שכ' וכמו שלנו, כרכיםבכל
 בתשובת גם כן העיר וכבר זה, עלסמכו
 פארק דבארא הרבנים מזקני זצ"ל ביקהגר"מ



 ישראיאוררי

 ככל הי' החזו"א דההיתר שכ' האיסורכטעם
 נתקבל ולא מה"ט, התירו ולא ביוראפעיירות
 מסתבר כן ועל העבר, הדור לגדולי זוהיתר
 ביוראפ ורק כדאורייתא, ע"ז לסמוךשאין
 "היתר מדבריו יצא ריבוא מ' ה"שלא

 עי"ש. יותר,מרווח"
 אי גם יארק שבנוא דברינו מכללהיוצא

 שרבים פירצה איזה ויש מחיצות, ג'יש
 בכה"ג האחרונים לכל כמעט הרי בו,בוקעים
 רה"ר ותיהוי מחיצתא ומבטלי רכיםאתו

 חוץ מדאוריתא, דלתות ובעידאוריתא
 ולא מדרבנן, רק דלתות בעי נזרלהאבני
 הפתח. צורת בזהמועיל

 ד--
 גדולי שכל שכ' ב'( )אות שם ראיתיגם

 ומבטלי רבים אתי דלא ס"להאחרונים
 שכל הטעות בו שנשרש אני ורואהמחיצתא,
 כלל על עמדו ולא בו, טועיןהמתירין
 החת"ס כתב איך בעצמך הגעהדברים,
 רבים אתי דלא קיי"ל אנן בפשיטותודעימי'
 ראשונים של שרובה בעת מחיצתאומבטלין

 ורשב"א ורמב"7 הבעה"מ שהרי כ7, ס"ללא
 ראתי יהודה כר' פסקו ועוד ומאיריוריטב"א
 מהרמב"ם חוץ מחיצתא, ומבטליןרבים

 יש עצמו ]וברמב"ם בזה, שחולקיןוהגה"א
 בצ"ע, עליו נשאר והרשב"א כזה,סתירות
 הרי"ף וכשיטת עיי"ש[ דק דלא נדחקוה"ה

 כר' ג"כ שפוסקין הרמב"ן כתבוהרא"ש
 כרכנן דקיי"ל פשיטותם מתמי' וע"כיהודה,
 מחיצתא. ומבטלין רכים אתידלא

 כן, שקיי"ל שפשוט כן כחכו איךועוד
 שפסקו והרמ"א המחבר פסק נגד זהוהרי

 יהודה וכר' יוחנן כר' וזהו דלתותדכעינן
 אני ויודע - ברורה, המשנה שם שפירשוכמו
 כדעת האחרונים שתירצו שכמו משיכיםשהם
 ה"נ הרמב"ם כשיטת לפרשם והרא"שהרי"ף
 אמר משתגע ]וא' ורמ"א המחבר בדעתנאמר
 הענין להבין ברורה המשנה ירד שלאלי

 כוודאי, טעות וזהו לזה[. כוונתובעירובין,
 המחכר דעת ברורה המשנה שפי' מהונכון

 שיש דעתא האי שידע ואף יהודה, כר'דהלכה
 שהלכה כהרמב"ם והרא"ש הרי"ףלפרש

 והרא"ש בהרי"ף כולם שתירצו שמהכרכנן,
 בהמחבר. כן לפרש שייךלא

 מתני' הביאו והרא"ש הרי"ףשהרי
 אתי אי וחכמים ר"י בה שפליגי מסיןדעושין
 מימרא הביאו וגם מחיצתא ומכטליןרבים
 נעילות דלתות" אלמלא דירושלים יוחנן,דר'

 ובסוגיא רה"ר, משום עליהן חייביןבלילה
 ומשו"ה ס"ל יהודה כר' יוחנן דר' מפרששם
 ומבטלין רבים דאתי רה"ר הוה דלתותבלי

 להרי"ף ס"ל בפשטות ומשו"המחיצתא,
 הרמב"7 הכין וכן יהודה, כר' דהלכהוהרא"ש

במלחמות.

 דמנקט וכתבו האחרונים מגדוליובאו
 על שמניחו משמע סתם ורבנן דר"ימתני'
 דר"י דין דפסק והא כרכנן, דהלכההכלל
 מחיצות, ד' שם שיש  דירושלים לציוראינו
 רבים אתי דלא רה"י והיה כרבנן, קיי"לדבזה

 דרה"ר לדין הביאו ורק מחיצתא,ומבטלין
 מחיצות בב' לרבנן לדידן ונוגע דלתות,בעי

 נעילות, דלתות בעי שבזה רה"רשהוה
 כיון רה"ר להיות שלא נעילות דלתותומועיל
 וא"כ שעה, כל מליכנס הרבים הדלתותדמונע
 בקיעות יש אפי' מחיצות ד' או בג'למעשה
 מחיצתא בטלו לא אפ"ה ומערב ממזרחרבים
 שייך וזה האחרונים, קצת דעת כז רה"י,דהוה

 רבים אתי דלא דין דהאי והרא"שבהרי"ף
 ריי )מ"ח( במתג" כתבוהו מחיצתאומבטלין
 רה"ר דיהא באופן לרה"ר דלתות ודיןורבנן,
 לא המחבר אבל יוחנן, דר' בדיןכתבוהו
 בו, מהלכת שרכים ביראות דפסי דץהביא
 נפרש אי וא"כ יוחנן, דר' דין הביאורק

 לא א"כ דלתות, לדין רק דר"י דיןשמביא
 בקעי ברבים רה"ר הוה מתי כללהביא

 ומבטלין רבים אתי אי ידענו ולאבמחיצותי',
 וזה זו, דין השמיט ואיך לא, או מחיצותבד'
 רבתא.חמיה

 דהלכה דר"י בדין שמפרש צ"לובע"כ
 הרמב"ן וכפי' ראשונים, וכרוב יהודהכר'

 המחבר שדעת ברור וא"כ והרא"ש,בהרי"ף
 מחיצתא, ומבטלין רבים ראתיכהלכה

 ברורה, המשנה וכפירשו הדברים,וכפשטות
 ורק המחבר, בדעת כן האומר א' ראיתיולא



ריא עירובולעררב

 המשנה ודעת כן, כתבו והרא"שבהרי"ף
 להפליא. מחושבברורה

 דאגן בפשיטות כתבו איך תמוהועתה
 ונגד ראשונים, רוב דעת נגד כרכנן,קיי"ל
 דעת ונגד והרא"ש, בהרי"ף הראשוניםפי'

 ורמ"א.המחכר

 בכל עירובין לעשות שהמנהג בזהוהברור
 דקיי"ל ה"אנן" הוא הוא ישראלתפוצות
כרכנן.

 לא זו דשיטה להבין עמדו שלאוזהו
 על רק כרש"י שהלכה על המנהגסמך

 נזר באבני מפורש וזהו - כרבנן,שהלכה
 רש"י על לסמוך שאין תשובותבכמה

 שיש איך ורק חולקין, ראשונים דרובכדאור',
 ומהטלין רבים אתי דלא וקיי"למחיצות
 במדרבנן דרבנן, רה"ר רק א"כ והוהמחיצתא

 יש ולזה ברמב"ם, כמוכח מחיצתא מבטליןכן
 עיי"ש, רבוא, ס' דליכא רש"י אשי'לסמוך
 דהלכה סמכו ארש"י סמכו דלא אלוהרי

 הראשונים, נגד ג"כ הוא שזה ואףכרכנן,
 לפרש עכ"פ שיש משום יותר, כן להוניחא

 עמודי ג' דיהא כהרמב"ם והרא"שכהרי"ף
 כדבר מבואר וכן עליהם, לסמוך אלוהפסק
 מנהג של כהלכה א' דרך זהו צדק,הצמח
העירוב.
 והמסורה המנהג יסוד שקבעו אלואכל
 המג"א שכתבו וכמו רש"י עלדעירובין
 לא הס סובא ועוד מאיר ובית וממ"גוהט"ו
 על אחרון יחלוק דאיך כרבנן, דהלכההכריעו
 כר' פסקו כולם שכמעט ראשונים,דברי
 דהלכה הוא בפנים הרב שו"ע ודעתיהודה,
 דהלכה המנהג וקבע חזר ובקונ"אכרש"י,
 שיטות. ב' והםכרבנן,

 הני לפרש הלכה הכיאור שהפליאוזהו
 ולעשות לבלבל ואין כהמנהג, מהלכיןתרי
 כרבנן, וגם כרש"י לפסוק א', כדורהכל

 בתרתי. המחבר ופסק ראשונים דבריולעקור
 האחרונים גדולי רכל האומר כןועל
 שקבעו אלו שכל טעות, זהו כרבנן,פסקו
 שיש ונמצא כרבנן, פסקו לא רש"י עלהמנהג

 כפירוש גדולים. הריס בין עצומה מחלוקתלנו
 והמנהג. המסורה שלההלכה

 דלאלו ריבוא, ס' כיש לדידן מינהונפקא
 הוה רבוא ס' כשיש א"כ כרש"י המנהגשיסוד
 משום המנהג שקבעו ולאלו דאורייתא,רה"ר

 רק הוה רבוא ס' ביש גם אז כרבנןשהלכה
 האדמו"ר הגאון החליט )ואםדרבנן,

 הרי כרש"י שהמנהג שליט"אממונקאטש
 ספק שהוה כזה וספק שאלה בכלהחמיר

 זו והכרעה בזה, מכריע מי והנה -דאורייתא[.
 להחמיר וצריכין בדאורייתא, ספקגופא

בוודאי.

 - ה-
 דרחובות ח'( )אות שם כמש"כ אעירעוד
 שוק, - פלטיא ולא דרך, - סרטיא הוהשלנו

 פלטיא מעלת ליכא שממילא כזה,וכוונתו
 וכמוכח פילוש בעי דלא שלנוכרחובות
 ולא בו עוברים דרך משום ומבארמראשונים,
 בו.משתמשים

 דאטו יסודית, הבנה כלי מתמיהיםודבריו
 הי' כמדבר ואסו פלטיא, בשם גזיה"כיש

 פשוט הא קבוע, תשמיש דוקא דילפינןפלטיא
 שישתמשו רק תלוי דהכל לפנים, צריךואין
 ואם וכלל, כלל קובעים לא והשמות רבוא,ס'

 העיר מתוך רבוא ס' שימוש בו ישרחוב
 ס' כו שמשתמשים כפלטיא הוא הריעצמה
 של עיר בליכא ורק רה"ר, עצם והוהרבוא,

 רבוא ס' מקום של תמצא ההיני אז רבואס'
 שייך השתמשותו קביעת שע"י פלטיאהוא
 שפירשו בראשונים ודוק שלו, רבוא לס'הוא

 בו יש אי העיר שבתוך לעיר, מעירסרטיא
 שדרך פשוט כן על כפלטיא, דינו רכואס'

 דינו נשתנה לא רבוא לס' שקבוע עירבתוך
 וכלל. כללמפלטיא

 מדברינו:היוצא
 הגדולים דרחובות כתבתי שכבר מהא(

 ירושלים כאמצע לפלטיא ורמיכפלטיא,
 בהרחוב שיש כ"ז וערב, שתי כהוכשבוקעין

 שיהי', אופן באיזה ריבוא ס' שימושכולו



 ישראלאורריב

 שעושה דיכוא, ס' של עיר דין מלבדופשוט,
 לכו"ע. רה"ראותו

 ברוקלין, עיר בעירנו המחיצות כג'ב(
 בוקעין, רבים ויש פירצות, שיש מודיםהרי
 מחיצות בג' מחיצתא ומבטלין רבים אתוהרי

 מחיצות ד' בשם ורק אחרונים רובלדעת
 לפי מחיצתא ומבטלין רבים אתי דלאקיי"ל
 שיטות,.הנך

 ט"ז או רבוא דס' רה"ר תנאי ואי"צג(
 רוב כדעת ומבטלי, רבים לאתי רוחבאמה

 שמ"ג(, סי' )סוף בביה"ל כמובאאחרונים,
 בזה. מסופק רק עצמו מנ"אוגם

 גדולים, הרים כין הוא נידון גםד(
 רש"י על אמנהג ממכינן אי הפוסקים,גדולי
 רבים אתו דלא רכנן המנהג סמכינןאו

 בעיר דאורייתא ספק הוא זו ונידוןומבטלי,
 יכריע ומאן לחומרא, ודינו ריבוא, ס'של
 גדולים. הריםבין

 מחיצות נפלו בריטב"א המבואר שלפיה(
 רק ויש רבים, בקיעת ע"י ודרוםצפון

 הרי מחיצות, ג' וליכא דמעריב, א'מחיצה
 רה"ר דהוה והדרי' לן, מועילות מחיצותאין
 ריבוא ס' של עיר מטעם ריבוא, ס'של

 רחובות מעים או הדורות, גדולי להשחשו
 עכ"פ ויש הפוסקים, לה שחשוהגדולות
 שאין ובוודאי דאורייתא, הוצאה איסורחשש

 )ובהיתר המהדרין. מן למהדריןהמחיצות

 בנוא דליכא טעמים כמה נכאד עודמפולש
 ואכ"מ(. בעזהי"ת,יארק

 העירוב:בהשקפת
 אין הפוסקים בדברי המעיין לכלפשוט

 גם שהרי וחסידים, ליטאים שכין עניןכאן
 שלא יחמיר נפש שבעל כתב הרבהשו"ע
 וידוע החסידים, של שו"ע והואלטלטל,

 בווארשא, וגם בקראקא טלטלו לאשהחסידים
 אע"פ נפש לבעל מחמיר מאיר הביתוגם

 עירוב הי' בוולאזין ובליטא מפויזען,שהוא
 שנים ג' זצ"ל הגר"ח טרח בבריסקוגם

 חיזק זצ"ל רמ"פ הגאון גם העירוב,לעשות
 הילס". גארדענס ב"קיו העירוב עושיוהמריץ

 ורק מתירין, הי' רצו אם שבאמתולומר
 שיכולין משכילים טענות זהו לאסור,רצו

 מאורינו אבל רוצים, רק אם הכללהתיר
 מה ורצו לרגלם, נר האמת התורהגדולי

 רה"ר שהוא אומר התורה ואם רוצהשהתורה
 אין לדעתם דין ע"פ ואם רה"ר, הואהרי

 רצון לעשות רצונינו הרי מועילותמחיצות
 טובה ומתנה בשבת, נטלטל ולא ית"שהבורא
 אור לנו יביא שמה, ושבת הקב"ה לנונתן

 הימים.שבעת
 שבת שומרי במלכותך ישמחו כןועל
 ישבעו כולם שביעי מקדשי עם עונגוקוראי
 מטובךויתענגו

 קוויאט א.א.

 תשובה זמן -פורים

 ענין הוא ופורים שיוה"נ שאיתא כמו תשובה, עת הואבפורים
 לבני שנעשו הנסים כל הנה כי ע"ב[, נ"ז ]דף בתיקונים שם עייןאחד,

 בפורים אבל לנסים, מוכנים שהם הטובים מעשיהם זכות מצד היהישראל,
 שכל איתא לכן לנס, זכו תשובה ידי על רק כו', בשמים גזירה באמתהיה

 במקום ע"ב[ ל"ד ]ברכות בענין נתבטל, לא ופורים בטליןהמועדות

 לבחינת לבוא יכולים שמחה ידי על ועתה כו', עומדין תשובהשבעלי
 אמת( )שפת העינוים. ידי על ביוהכ"פ שבאים מהתשובה



ריג עירובולערוב

 סומר צבי יצחקהרב
 פארק בבאראדומ"ץ

 ומ"מ[ ]א"ר מחיצתא ומבטלי רבים אתיבעניני

 וש"ב שליט"א קוויאט אליעזר אברהם ר' הרה"ג מש"ב להלכה תשובות ב' לפני הובאהן
 לענין שכונתינו המקיפין המחיצות ג' מהני לא ולדעתם שליט"א מילר פנחס חיים ר'הרה"ג
 זה פרק עוה"פ וחזרתי בשמי, שנדפס להלכה הבירור על הערות כמה העירו גם מה"ת.רה"י
 בס"ד. במצודת שהעלתי מה הכתב על להעלות והנני זה,ומשנה

 העשויה גמורה דמחיצה כרכנןקיי"ל
 כ"כ מחיצתא, ומבטלי א"ר לא אדםבידי
 מ"ב עמוד הבי"א נקט וכן ומ', סק"למג"א

 דזהו המשכנ"י לו והודה מג"א,בשיטת
 סי' שלו בשו"ע הרב וכ"כ מג"אימשמעות
 )לענין סי"א שמ"ה ובס" ומ"ד סמ"בשס"ג
 סי' וח"ס שמ"ה. סי' ובקו"א כיראות(פסי
 ושו"ת ול"ז ה' סי' וחכ"צ כ"ו, סי' ובי"אפ"ט

 והביאור מאיר הכית מיהו ז'. סי'יעב"ץ
 הנ"ל אחרונים מכל נטו שכ"ד בסי'הלכה
 ומבטלי דא"ר ס"ל שבמחבר א' דדיעהוס"ל

 הפלוגתא שורש לבאר הנכון ומןמחיצתא,
בזה.

 דר' הא הביא דהמחבר כתב כח"הוהנה

 דרבי דין דהביא כוונתך אין ובוודאייוחנן,
 מחיצות ד' שם לה דיש אע"ג דירושליםיוחנן
 הדברים דסתם כוונתך אלא דלתות,בעי

 דעומ"ר הדין הביא ולא דלתות, בעידרה"ר
 דלא וכיון לגדור, מהני מחיצות ד'ושם
 והמעיין דלתות, בעי גתנא דבכל ש"מכתבו
 דמוכרח ויכין יראה כסוגיא הראשוניםדברי
 ומ"מ א"ר דלא כחכמים דקיי"ל הטו'בדעת
 בס"ד. שאבאר וכמו האחרונים רוסוכדעת

 כיראות דפסי א' כ"כ הסוגיא מסקנתהנה
 ולחכמים ומ"מ, דא"ר ברה"ר מהני לאלר"י
 וב' מחיצות, ד' שם דאיכא כיוןמהני

 שתי דאיכא ברה"ר מהני לר"י ולו"קמחיצות
 הואיל מהני לא ולחכמים מעלייתאמחיצות
 דרכי בסוגיא וקאמר מחיצות, ד' שםוליכא
 ס"ל דלתות כלי בירושלים דמחייכיוחנן

 גדור היה )וירושלים פסין, גבי יהודאכרבי

 והקשו מחיצות( ד' שם עלה דהוהכמחיצות
 רכינו בתוס' כיאור )וכיתר חייכין ד"ההתוס'
 שתי ובאיכא כר"י ס"ל יוחנן רבי דהאפרץ(

 ותירצו ברה"ר. אפי' מהני מעלייתאמחיצות
 לגדור ודמי הפילוש באמצע לעומדדאיירי
 מעלייתא מחיצות שתי דליכא פסיןבמחיצת
 ו' התוס' וכ"כ כס"ד( להלן תירוצם)ויתבאר

 וכ"כ יהודא, רב בשיטת קם יוחנן דרביב'
 דכזה מדבריהם ולמדנוהרז"ה
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 ד' ושם מעלייתא מחיצות שנידאיכא

 מדבריהם למדנו עוד לכו"ע. מהנימחיצות
 מחיצות ב' מהני מה"ת מחיצות ב'דלמ"ד

 ג' ולמ"ד מהני, לא ופסין ברה"רמעלייתא

 ולו"ק מחיצות כ' מהני לא מה"תמחיצות
 ב'. ל"ט דף בי"א כשו"ת וכ"כ פסין,ומהני

 הרז"ה מדעת נטה במלחמותוהרמב"ן
 אי א' בסוגיין נידונים ב' דאיכא וס"לוהתוס'
 דמהני ס"ל ר"י ג' אי' מה"ת מחיצות ב'בעי
 דהא מעלייתא מחיצות שני מהני ומש"הב'
 ג', רבעי ס"ל וחכמים בקיעה, בהםאין

 לא ומש"ס לכו"ע ומ"מ א"ר גרועהומחיצה
 אי ב' ב'. ו' תוס' עיין צו"ה וה"ה לו"קמהש
 וגדר גמורות במחיצות מחיצא ומבטליא"ר
 שמפילין א' כ"ב הריטכ"א כמ"שהדין

 ברמב"ן וכ"ה הבקיעה, ע"יהמחיצות
 המחיצה כח מפסיק המחיצה כמקוםדהבקיעה
 דלא ס"ל וחכמים הפרוץ, מקום עלדאיכא
 דא"ר ס"ל ור"י מחיצתא, ומבטליא"ר

 יוחנן לרבי ס"ל א' ובנידון מחיצתא,ומבטלי
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 כרכי יוחנן לרכי ס"ל ב' ובנידוןכחכמים
 8 ך כזה ומש"היהודה
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 מהני לא ולר"י לחכמים דמהניאע"ג
 הרמכ"ן מפי' נדו ודעימי' והתוס' יוחנן,לרכי
 תחילת ואין נידונים, כ' כאן ראיןוס"ל
 אלא המחיצה, הפורצת הרבים בבקיעתהנידון
 נמסרה האיך מחיצות, של ככוחן הנידוןעיקר

 מעלייתא מחיצתא ולכו"ע דמחיצות,הילכתא
 גודרות אינן גרועות ומחיצות רה"ר,גודר
 כיראות דפסי הלכתא נמסרה דהרירה"ר,
 רה"י, הוה ולו"ק מחיצות וב' רה"י,תשיב
 חשיב תרתי מהנך רה"י איזה הואוהנידון
 מה"ת, מחיצות ג' רס"ל וחכמים טפי,מיגדר

 רוח ככל גמורה מחיצה שם איכא דאיס"ל
 מחיצות כ' גמורה דהסתימה דכיון טפי,גודר
 מסתבר וד', ג' רוח גודרות אינן הצדמן

 גמורות מחיצות דהוה עדיפא פסיןדמחיצות
 מרוכה כפרוץ אפי' גודרות ומש"ה רוחמכל
 חשיכא ולו"ק מחיצות וכ' העומד,על

 הוא גרועה מחיצה דלו"ק גרועותמחיצות
 ור"י רה"ר, להגדיר שבכוחו רה"י חשיבולא
 דמחיצה מזה ולמדנו מה"ת מחיצות דכ'ס"ל

 ממחיצת יפה כוחו רוחות מב' לגמריהסותם
 מהא ומוכרע רוח, לכל אמה דבעיפסין
 מחיצתא דהוה מה"ת מחיצות שהידמהני

 בהם דיש ומחיצות פסין. ממחיצותמעלייתא
 חשיכ ולא גרועות, מחיצות תשיכיפירצות
 ס"ל ומש"ה רה"ר, להגדיר שבכוחורה"י

 לקולא כין יהודא כרכי יוחנן דרכילהתוס'
 ולו"ק מחיצות ב' לדידיה ומהני לחומראובין

 דנמסרה תנא לשום אישתמיט ולאלרה"ר,
 ולא רה"ר, גודר מחיצה שום דאיןהילכתא
 קיי"ל וכהא כחכמים קיי"ל דכהא למימרשייך
 היטב )ועיין נידונים כ' כאן דאין יהודאכרכי
 מרבותיו קבלה יוחנן דרבי דמתרץבאו"ז
 דו"ק תנא של שלישית שיטה והואהתנאים
 שם(. בדבריוהיטב

 עיקר דהא לכו"ע צ"ע ב' ו' הסוגיאוהנה
 בכך, רה"ר מערכין אין דאמרי לרכנןהנידון
 ס"ל רכנן דהנך א' כ"כ בסוגיאומפורש
 מסיק והיאך יוחנן, כר' דלא מהני,דפסין

 וכל יוחנן, ר' בשיטת קמו רבנןדהנך
 אמנם הסוגיא. כביאור נתקשוהראשונים

 ויסוד הסוגיא, כביאור הראשוניםפליגי
 ונסדר לעיל שנתבאר ביסודות הואפלוגתייהו
 בס"ד.השיטות

  בשם איירי יוחנן דר' דאף התוס' דעתא(
 יש מ"מ הפילוש( באמצע )עומד מחיצותד'

 דלמדנו מחיצות, כשתי לרבנן דה"הללמוד
 בעי כרה"ר מהני דלא גיז-ור דכל יוחנןמר'

 והאמר. ד"ה דבריהם דו"ק ננעלות,דלתות

 כוונת דאין כחידושיו הרשב"א דעתכ(
 צו"ה מהני וודאי דלדידהו לרכנן,הסוגיא
 כפסי מחיצות ד' כשם דחשיבלחודיה
 דלא הוא בכך תימא וכי דקאמר ומאיביראות,
 הסוגיא כוונת מיערכא בדלתות האמיערכא

 לי' ניחא ברייתא דהך א' ד"ו ברייתאעל
 לגמ' לי' ומסתכר ככו"ע, לאוקיםלגמ'

 )והתוס' יוחנן לר' אפי' דמהני כגידורדאיירי
 מהני לא לרכנן ולדעתם כהרשב"א ס"ללא

 ולדעת דלתות, כעי ימש"ה ללו"ק ודמיצו"ה
 דהא הרשב"א כדעת ליישב אפשר איהתוס'
 באמצע רעומד בגוונא אלא יוחנן ר' איירילא

 לו"ק יוחנן לר' מהני מחיצות כב' האהפילוש
 מסברא דס"ל והרשב"א כאריכות(וכנ"ל
 לדעת סוגיין הניח ביראות כפסי חשיבדצו"ה
 א'. כ"כ לק' עיין בצע"גהתוס'

 דצו"ה א' כ"כ לק' הריטב"א דעתג(
 הוי ולא ללו"ק ודמי הוא גרועהמחיצה
 גם בסוגיין, הר"ן דעת הוא וכןכפסין,
 דס"ל א' כ"כ ל"ק הרז"ה על כהשיגוהרמב"ן
 גרע דצו"ה מוכרע ולפי"ז סוגיין, בפי'כתוס'
 דגרע דס"ל ומשמע זה, על השיג לאמפסין
 בעי דלרבנן הסוגיא כוונת ולפי"זמפסין,
 וזה מחיצות, ד' שם דליכא היכאדלתות
 בעי דא"ד היבא דכל יוחנן מרבינלמד

 א' כ"ב הריטב"א כתב אמנםדלתות,

 וכוונתו יוחנן כר' דקיי"ל הסוגיאדמשמעות
 דלתות דבעי ס"ל .וחנן דרבי דכיוןנראה
 הסוגיא סתימת מחיצות ד' ושם בעומ"ראפי'

 ביטול לסתום רק דלתות בעי דלאמשמע
 לסתום דלת גם בעי אדא דצו"ההמחיצה
 הך דהא ופסין, דעומ"ר המחיצהביטול



רטו עירובולערוב

 רמז שום ואין בירושלים היהמחיצות
 דאף יוחנן כרבי בהא קיי"ל דלאבסוגיין
 מבואר לא הא מ"מ ולו"ק מצו"ה איירידרבנן
 הסתימה וא"ע לרבנן מהני דפסין כאןבסוגיין
 יוחנן כרכי ברייתא הך דמתוקם מורהכאן
 לדעת כן שאין מה גוונא, בכל דלתותדבעי
 הסוגיא כוונת ראין מעצמו מוכרח האהתוס'
 בשיטת קם יוחנן רבי דהא יוחנן, כרבידקיי"ל
 כשני כשני וסגי דלתות לרה"ר כעי ולאר"י

 לדעת הוא כסוגיין והנידון מעלייתא,מחיצות
 ופשוט.חכמים,

 המפולשין מבואות מילי והני כתבוהרי"ף
 מכאן ולו"ק מכאן בצו"ה להו דסגי הואלרה"ר
 בדלתות אלא מערבין לא גופא ברה"ראבל
 רבה דאמר בלילה דננעלות והוא ומכאןמכאן
 אלמלא ירושלים יוחנן רבי אמר חנה ברבר
 בלילה ננעלות דלתותיה שאין כל דאלמאוכו'

 הרמב"ן וכתב עכ"ל. רה"ר משום עליהחייכין
 שכתבה הגדול רבינו דעת וכןבמלחמות
 דאי הרמב"ן וכוונות בהלכות, יוחנןלדרכי
 פירושו מתיישב דבגמ' אף כתוס' דס"לכרז"ה
 להרי"ף ליה הוה לא מ"מ התוס',כמ"ש

 דבעי לכתוב ליה דהוה כהלכותלהביאה
 יוחנן בדרכי דינא חידוש שום אין והאדלתות,
 מדרבי ולמדנו לדינא דהעתיקה מוכרחאלא
 דהך וכנ"ל בעומ"ר, אפי' דלתות דבעייוחנן
 חלוקות. ב' בה ישסוגיא

 קיצר הטור ובספר ברמויו הטורמיהו
 אין דרבנן דינא הר' חלוקה רקוהעתיק
 ס"א דרישא כגוונא ואיירי בכך רה"רמערבין
 ורה"ר ולו"ק צו"ה בעי מפולש דמבויבמחבר
 דינא השמיט אמאי וצ"ע בכך, מערביןאין
 וגמ' ברי"ף המובא דין כל והא יוחנןדרבי
 רבי אשמעונן רבתא ודינא להעתיק הראוימן

 יוחנן דרבי א' כ"ב סוגיין יליף ומניהיוחנן
 דפסין. אדיןפליג

 אביו בדעת בקי שהיה הטור כרחך עלאלא
 ל"ה בתרא בבא גבורים בשלטי וכמ"שהרא"ש

 אביו דעת היה מה ללמוד יש הטור דמןב'
 דס"ל הכריע בלשונו, מאוד בקי שהיההרא"ש
 הרא"ש בתוס' הוא וכן והרז"ה התרס'כדעת
 הסוגיא כוונת ואין ס"ל יהודא כרבי יוחנןדרבי

 דלתות בעי ומ"מ דא"ר דהיכא ללמודאלא
 ומש"ה יוחנן דרבי הא הרא"ש העתיקומש"ה
 בעי הוא גרועה דמחיצה צו"ה דרקפסק

 מהני דעומ"ר ההיא לא אמאי ולק"מדלתות.
 הדינים העתיק דהא יוחנן, כרבי דלאלגדור
 זה אין ולדעתם והרז"ה לתוס' דס"ל מאיכפי
 כלל בגמ' נידון בזה ואין יוחנן, רבידעת
 לגדור דמהני העתיק שלא ומה לכו"ע,ומהני
 כעומד מעליתא מחיצתא שתי בליכאאפי'

 דב' דפסק דכיון משום הפילוש,כאמצע
 מה"ת בעי מחיצות וג' דלתות בעימחיצות

 מחיצתא בשני מעלה שום דאין ש"מא"כ
 ד' כשם הפילוש כאמצע ועומדמעליתא,
 חד התוס' לדעת דהא דלתות בעי לאמחיצות
 ולא הוא, קיימא לא הא ואי הואפלוגתא
 דב' בפלוגתא דתליא דינים לכתובאיצטריך
 דאורייתא, מחיצות ג' אי דאורייתאמחיצות
 דאורייתא. מחיצות דג' נפסק וכברהואיל

 שסתמו ומחכר הטור העולהקיצור
 וזהו דלתות ובעי מהני לא גרועהדמחיצה

 לא, ותו בכך, רה"ר מערבין אין דרבנןדין
 ומטלי א"ר ולא סותם גמורה דמחיצהש"מ

 הא הפסק כללי ולפי דפסין, וכחמיםמחיצה
 משלטי וכנ"ל הרא"ש דעת הוא להטורדס"ל
 הרמב"ם עמודים ב' ע"י הוכרע א"כגבורים
 וזה מחיצתא, ומבטלי א"ר לא דקיי"לוהרא"ש
 וזהו כהקדמה, הב"י וכמ"ש הפסקמכריע
 הפסק. במסקנת האחרונים רוב ושורשיסוד

 מכל נטו הלכה והביאור מאיר הביתאמנם
 מחיצות ד' שם עלה הוה דצו"ה וס"להנ"ל
 בד"ה הלכה הביאור וכמ"ש הרשב"אוכדעת
 דחכמים כפלוגתא תליא דצו"ה דדיןוהוא
 גבי דבס"א דאע"ג הטור הכריע וא"כור"י,
 א"ר כרה"ר מ"מ צו"ה, מהני מפולשמבוי
 יוחנן, דרבי הדין והביא יוחנן, כרכיומ"מ
 א"ר, דקיי"ל ראשונה דעה לפי הוכרעוא"כ
 דלא ור"ן וריטב"א ורז"ה התוס' דעתאמנם

 דצו"ה דרבותאה כרובא וקיי"לכהרשב"א
 האחרונים כל ואזלי הוא גרועהמחיצה
 ומבטלי א"ר לא דקיף'ל הדין והוכרעכדעתם
 סי' החזו"א דברי עומק )וזהו גמורהמחיצה

 לענין הנידון רכל בדבריו למעיין סק"יי'
 דצו"ה.( בדין תליא דא"ר הדיןקביעת



 ישראלאוררטז

 ביראות דפסי דין הטור הביא שלאומה
 כיראות דפסי דין לגמרי השמיט דהטורלק"מ
 תר"מ סי' הגר"א כיאור עיין שכיח דלאמשום
 כזה. מש"כס"ז

 סגי אי ומ"מ א"ר לא דקיי"ללמאי
 מחיצותבג'

 ומ"מ, א"ר לא למ"ד דאפי' כח"הדעת
 הבית בשם כן ומביא מחיצות ד' בעימ"מ

 )דף הבי"א כתב ולא כלל נכון ואינואפרים,
 אחרי רה"ר דחשיכ ירושלים לענין ב'(נב

 דרומית נפרצה אי אלא פירצות כהשנפרצו
 הואיל דבכה"ג מערבית וצפוניתמזרחית
 כנתחלק ותשיב סה"ת זוית בקרןופירצה
 ב' אלא וליכא נ"נ( דף מש"כ )עייןהמחיצות

 פירצה בלא מחיצות ג' באיכא אבלמחיצות,
 לענין מ"ג כדף דמהני להדיא כתב זויתכקרן
 ע"ב מ"ט דף התשובה בסוף וכ"כ עיי"שחצר
 מאבנ"ז שהעתיק מה גם מחיצות, כג'דסגי
 משובשת העתקה הוא העוזר אבןבשם

 מחיצות ג' דמהני העוזר האבן כתבדלהדיא
 פסין מחיצת מחיצות בשם ורקגמורות
 היטב דו"ק מחיצות ד' בעי צויהומחיצת
 היכי התם איירי נזר האכני וכן שם.בדבריו
 מחיצה שם והוא הפתח צורת הוה ג'דמחיצה
 היטב. עיי"ש ד' בעיומשו"ה

 החזו"א על סמכו דלא כח"ה שכתבומה
 האג"מ כתב כן לא מחיצות, ד' הי' דלאמשום
 וכמו נגדר הפילוש גוף שאין משוםאלא

 המקיווין מחיצות אבל דבריו בביאורשהארכנו
 לכו"ע. מהני כמציאות גדור ונעשה המקוםכל

 נגד דעתו שהעמיד כת"ה על לי)ותימה
 ומה דמסייע. תנא שום בלי והאנ"מהחזו"א
 נכון.( אינו שטייף להר"ישמציין

 מחיצות ג' ואיכא ומ"מ א"רלס"ד
 אחרי הרבים ובוקעיןשלימות
 המחיצות כל נופלות איהמחיצות

 העומד כנגדאפי'

 כת"ה( )לשון עמוקים סודות מגלהכת"ה
 הם נכונים אי אפי' הרמב"7, דעתכביאור
 כת"ה דלפי"ד להנידון, ראיה שום איןעדיין
 הפילוש באמצע עומד דכל הרמב"ןכוונת

 לפסין, ולא מעלייתא מחיצות לשנידמי
 ןן ! כזה דוקאולפי"ז

 ןי

 לכת"ה ליה מנא אמנם להרמב"ןמהני
 משמע ומה לגמרי, דנופל משום א"רדבפסין
 כגמ'. שמשמע ממה יותרכרמב"ן

 כלל, נכון אינו סוד הך האמת לפיאמנם
 כותב דהרי כת"ה, כדברי דלא כרמב"ןוגלוי
 כזה במדינה זו כנגד זו מחיצות שתיאבל

-
ף  

--  שהרבים פירצה באמצען שישאע"פ 
 המחיצות לשתי א"א וערב שתי בוכוקעין

 הבקיעה אי דאפי' ומבואר עיי"ש. וכו'להתבטל
 הפסין דמחיצת וכבקיעה הגודרות,במחיצות

 כבגלוי, להיות צריך הסתר והרי ומ"מ א"רלא

 מחיצות בין הרמב"ן שמחלקוהחילוק
 אין אי דבפסין הוא הנ"ל, לציורהפסין

 וכמ"ש מחיצה שום ליכא וסותמותמאריכות
 והבקיעה הואיל ומש"ה סק"ג, ק"ז סיחזו"א
 משא"כ מחיצה. תשיב לא מפסיקדרכים
 סתימת בלי רה"י חשיכ דהא הנ"לכציור

 נגד כגדור חשיכ בתחילה וא"עהפירצות
 העומד על מרובה פרוץ הוה לא דהאהעומד,
 חצר, לגבי הרמב"ן וכמ"ש ביראותכפסי
 גדור דהא כגדור הפרו, גם תשיבואח"כ
 אלא שם, חזו"א וכמ"ש המבואותבב'

 חידוש הך מצינו וכבר ונסתמק, עלהדבפלטיא
 בב' בגדור אפי' א' נ"ט לק' ברמב"ןדפלטיא
 רע"ד, ס"ק שם המגיה עמד )וכברמחיצות,

 ד"ה ע"ב מ"ב דף אפרים בית כשו"תועיין
 כזה ולפי"זומ"ש(
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 הגדור כנגד הרמב"ן למסקנת יוחנןלרבי
 כנגד גרע לא דהא מחיצה דחשיבוודאי



ריי עירובילערוב

 אתי דלא יהודא לרבי הנ"ל מציודהגדור
 הואיל הפרוץ דכנגד אלא הגדור, נגדרבים
 כ' אלא ליכא והא במילואו כפרוץ הוהוא"ר

 מחיצות ג' למ"ד גודר ואינו הצד מןרה"י
 במילואן פרוץ הרמב"ן שהדגיש וזהומה"ת
 דו"ק. פתחים,במקום

 ותוס' דרמב"ן דפלוגתא יראהוהמעיין
 פלטיא( דליכא )היכא הפילוש באמצעכעומד
 דא"ר דינא ביסוד דפליגי כפלוגתייהותליא
 הא הרמב"ן דלדעת לעיל, דנתבארומ"מ
 לר"י מעלייתא מחיצות דבשני כגמ'דקאמר
 כה בקעי דלא דכיון משום הוא א"רדלא
 כזה ומש"ה הריטב"א, וכמ"ש יפלואמאי

 של הצדדיות כמחיצות רבים דבקעיאע"ג
 נופל דאינו כיון מ"מ הפילוש כאמצעהעומד
 הצדדיות מחיצות ע"י רה"י בדין נשארדהא

 רה"י אויר הך גודר שפיר אותוהגודרין
 דהא ס"ל והתוס' הפילוש, באמצעלהעומד
 לא לר"י מעלייתא מחיצות דשני בגמ'דקאמר
 מחיצה להך דאית המעלייתא משום הואא"ר

 גדור פסין משא"כ לגמרי וגודר וסותםהואיל
 הפילוש כאמצע העומד וא"כ גרועותבמחיצות

 הואיל גרועות במחיצות אלא גדור אינוהרי
 גרוע גידור והך לגמרי סתום אינו צדושום
 ר"י. לדעת רה"ר גודראינו

 מ ר ר רכזה מ"ג סי' חזו"אועיין
[,כ
הי

 כמ ג,
 מהני מ"מ א"ר לא דקיי"ל מהלפי

 כל נעשה דמקודם וג' א' גם לגדורהעומ"ר
 רה"י אויר ע"י וג' א' נגדר ואח"כ רה"יב'
 לא הפילוש באמצע דעומד התוס' שכתבוואף
 מהני, לרבנן הכא אבל לר"י היינו לר"ימהני
 אויר דילמא שהקשה שליט"א לחכ"אוראיתי
 דהגריעות מבואר והחילוק לצו"ה, דמירה"י
 גודר שאינו מחיצה הוא התוס' לדעתלר"י

 לו אין הפילוש כאמצע והעומדכמציאות
 ביראות, לפסי ודמי רוחות מב'סתימה
 המחיצה בדין הוא הגריעות לרבנןמשא"כ
 ורשות הוא גרועה מחיצה וצו"הדלו"ק
 של המעלות כל לאויר יש בעומ"רהגדור

 בזה. דו"ק הגודרתהמחיצה

 דכל מוכח דמתוס' כח"ה מ"ש מביןואיני
 אלא אינה דינא דהך כתבו והא נופלהמחיצה
 לענין ברז"ה גם הפילוש, באמצעלעומד
 לעומד דכוונתו המשכנ"י כתבירושלים
 הרז"ה כוונת הצר ולענין הפילוש,כאמצע
 כיראות. וכפסי העומד על מרוכהכפרוץ

 נגד גרע דכי הרז"ה בדעת מוכרחוזה
 כזההעומד

 ןן
 ןן
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_-מכזה
 לרכי מהני מעלייתא מחיצתא שתי כלדהא

 דו"ק.יהודא,

 דכוונת נראה הרמכ"ן שהקשהומה
 עלה חייב הסרטיא אורך כל דמשמעהקושיא
 דאיירי לי' משמע דלא י"ל א"נ רה"רמשום
 דנגדר הרמב"ן דעת דכסרטיא בפלטיאדוקא
 היחיד, רשותי ב' הצדדיות מבואות ב'ע"י
 חשיב לא רה"י מד' הגדור דפלטיא י"לא"נ

 וצ"ע.רה"ר,

 בקצרה, הריטב"א דברי ביאורכתבתי
 דברי ואבאר הדברים כביאור נתקשהוכת"ה

 לבאר בא הריטב"א דברי עיקרהריטכ"א.
 יוחנן. רבי בדברי שנתחדש הסוגיאנקודת
 כחכמים ס"ל יוחנן רבי לק' הריטב"אולדעת
 ומ"מ, דא"ר כר"י וס"ל מחיצות ג'רבעי

 על פליג יוחנן דרבי מזה מוכחולכאורה
 לא מעלייתא מחיצות דשני יהודא רביסכרת
 החייל פתח שנא ומאי ומ"מ, א"ראמרינן



 ישראלאורריח

 מחמת החייל מפתח הצדדיות מחיצותמחמת
 הואיל הדין דעיקר שאני וכפסיןעומ"ר,
 ג"כ ועיין מפסיק והבקיעה וסותםומאריך
 למחיצה דומה עומ"ר אכל ב', ז' סוכהרש"י

 של דענינו הריטב"א מחלק ומש"המעליתא
 זה וע"י הפרוץ רוח רוב גידור הואעומ"ר
 דרכים הבקיעה וע"י כגדור, המיעוטתשיב
 גודר גופא רוח דהך המחיצה )ואין רוחבהך
 כפנ"ע כרוח הפרוץ נידון להמיעוט(כלום

 חשיב ומש"ה צדדית, כמחיצהוהעומ"ר
 במילואו.כפרוץ

 כוונת ראין שהאריך הריטב"א כוונתוזהו
 מחיצות וצו"ד ר"י סברת על לחלוקהסוגיא
 מבטל והבקיעה גודרות אינן נמיהצדדיות

 ג' דבעי למ"ר הסוגיא כוונת אלא פתח,שם

 הבקיעה ג', רוח מקצת גידור וכעימחיצות
 עם להפרוץ קשר ואין לכ', הרוחשובר
 פרוצים הרמב"ן דברי עומק וזהוהעומד

 שפיר לר"י אבל פתחים, כמקוםכמילואם
 מציאות חד יהיה שהפתח בעי לא דהאמהני

 הנידון כל מיהו דו"ק. הגידור, עםוהמשך
 שגודר הגידור נפילת דבלי הפרוץלמקום
 מחיצות ביטול אין המרוץ מיעוטהעומד
 מקום לגבי אבל מעלייתא, מחיצות לשניודמי
 כלל. נופל העומד איןהגדור

 מחיצות מחמת דחייל דהפתח סברא)והך
 דהפתח משום אלא נתבטל אינוהצדדיות

 משום ולא בפנ"ע, ברוח מובדל להיותיכול
 למד ומש"ה להבי"א ס"ל וד'. ג' רוחדקיל
 מחיצות ד' בשם מט"ו יותר אפי' פרוץדמהני
 ס"ל וכן נ"ג דף עיי"ש לר"י, וד' ג'מרוח

 בג' עומ"ר דין לדידן למד ומש"הלחזו"א
 דהא והקשו ד', מרוח מעשר יותרמחיצות

 לר"י, וד' הג' כגדר הוה לדידן ד'רוח
 ואכמ"ל( א"שולהנ"ל

 רבי משנת דבשו"ת שם כתבתיוכבר
 לנידון נתנו ולא זו סברא לגמרי שללאהרן
 ק"ת סי' החזו"א דכרי להעתיק וראויכלל
 בדברים להפליג לנו אין אבל י"גס"ק

 תמיד מלוליהן ברור ז"ל הראשוניםשדברי
 קץ. אין רמזיםולדיוש

 נופל הפרוץ נגד דרק בפשיטות נקטווכן
 תשובה בשו"ת הנדפסת כתשובההנוכ"י
 מ"ט סי' שלמה והבית קי"ב סי'מאהבה
 דכתב סק"ל ממנ"א דינא הך שםוהוכיח
 מחיצה, הוה עוברות הספינות שאיןדבמקום
 שכתבנו למה קצת לדחות יש מיהועיי"ש.
 ודילמא מבוי פירצת לענין דאיירילקמן
 בדינם.חלוקין
 בקיעה וליכא ומ"מ א"רלמ"ד

 ככה"ג קיי"ל אי - המחיצותבפירצת
 ומ"מא"ר

 ומ"מ א"ר קיי"ל אי דאפי' כתבתיוהנה
 המה, מחיצות שכונתינו מחיצות מקוסמכל

 רכים, נקיעת בהם אין הגדולותדהפירצות
 המחיצות תוך רבים בקיעת דיש אע"גובכה"ג

 ובמלחמות ברזיה להדיא משמע ושכן א"רלא
 כ"ב כריטב"א הוא וכן פסין עושין פרקריש
 וכתבתי הפתחים. דרך בהם שבוקעיןא'

 כתב סמ"ר שס"ג סי' הרב שבשו"עשאע"ג
 שמחיצות וז"ל שמים כידי מחיצותלענין
 הרבים "בקיעות אותן מבטלותהנהר

 אדם בידי עשויות ואינן שהואילשבמבוי"
 תבטל שלא שך כל מחיצה חשובותאינן
 זה כל עכ"ל. שבמבוי" הרכים "בקיעתאותן
 לענין לא אבל שמים כידי מחיצותלענין

 ומ"מ. א"ר למ"ד אדם בידי העשויותמחיצות
 התוס' והא שנא מאי שליט"א הגרח"פוהעיר
 לר"י. וה"ר לחכמים דינא הךכתבו

 הקשו ב' כ"ב התוס' הדברים,ואבאר
 סולמא ע"י רה"י תעשה א"י כללחכמים
 שאינה דמחיצה וי"ל ותירצו וכו',דצור
 כולי מחיצה חשיבא לא אדם בידיעשויה
 ומנ"א ומ"מ, דא"ר מודו רבנן ואפי'האי
 דאע"ג להלכה התוס' דכרי העתיק ומ'סק"ל
 מחיצות מ"מ ומ"מ, א"ר לא קיי"לשאנן

 ובחזו"א ומ"מ, דא"ר קיי"ל ביד"שהעשויות
 אלא א"ר שייך לא דהא הקשה סק"א מ"גסי'

 רכים אבל הפירצות דרך בוקעיםכשהרכים
 מבטלי לא ושווקים ברחובותהסובבים
 ליה הוה רצור סולמא א"י וא"כלעולם,
 רזה וברור בצ"ע. ונשאר מעלייתא,מחיצה



ריס עירובילערוכ

 בתוס' משמע דהא הרב דברי מקורהי'
 והנה המחיצות, על בקיעה ליכא איאפי'

 והרמב"ן דהריטב"א להאחרונים ליהפשיטא
 במחיצות בקיעה רבעי וס"ל התוס' עלחולקין
וכנ"ל.

 כהרמב"ן קיי"ל דאי יראהוהמעיין
 העשויות מחיצות אפי' ומ"מ וא"רודעימיה
 דבקיעה התוס' כדעת קיי"ל לא אדם,בידי
 לעיל נתבאר דהא ומ"מ. א"ר במחיצהשלא

 יסוד הרמב"ן דלדעת הוא הפלוגתאדשורש
 ומש"ה המחיצות מפילין דרבים הואההילכתא

 וכחכמים כחרא כר"י ס"ל יוחנן דרביס"ל
 רבעי ברור הרי ההילכתא הוה הך ואיבחדא,
 המחיצות נופלים וה דע"י במחיצותבקיעה
 יסוד התוס' ולדעת הריטב"א,וכמ"ש

 גודרין אינן גרועות דמחיצות הואההילכתא
 יהודא כרבי יוחנן דרבי ס"ל ומש"הרה"ר
 דאפי' חדשו ומש"ה יוחנן, כרכי קיי"לולא
 דגדר א"ר המחיצות בפירצת בקיעה ליכאאי

 רבים גודרין אינן גרועות דמחיצותהדין
 במחיצות כוותיה וקיי"ל כרה"ר,הבוקעין
 העשויות במחיצות אכל שמים, בידיהעשויות
 דו"ק לדעתם, יוחנן כרבי קיי"ל לא אדםבידי
 בזה.היטב

 הוא ההלכתא דעיקר לדעתם אפי'ומ"מ
 הדבר אין גודרות אינן גרועותדמחיצות
 ומש"ה במחיצות בקיעה בעי דלאמוכרע
 גרועה מחיצה ראין דהא די"ל בחזו"אנתקשה
 מיהו המחיצה, בתוך בבוקעין אלא אינהגודר
 דליתא כרור נראה הראשונים שארבדעת

 התוס'.לחידוש

 פלוגתא יסוד דזהו לעיל נתבארוכבר
 וס"ל התוס' על דפליגי וריטב"אדרמב"ן
 כיון מהני לר"י הפילוש באמצעדעומד
 יסוד וזהו נופלות שאינן כמחיצותדנגדרו
 והתוס' לדעתם. מעלייתא מחיצות דשתידינא

 דעומדות אע"ג גרועות דמחיצות ס"לדפליגי
 וכנ"ל, רה"ר גרדרות אינם וכוחםבדינם
 וא"כ וכנ"ל. בקיעה בעי דלא נמי ס"לומש"ה
 על והריטב"א הרמב"ן דפליגי להדיאלמדנו
 כידי מחיצות לענין כדעתם וקיי"להתוס',
 כר"י ס"ל יוחנן דרבי ס"ל דמש"האדם,

 בביאור כתב )וכן בחדא. וכחמיםבחרא
 הגרח"פ הפילוש אמצע בעניןהפלוגתא
 סק"ו( ס"ה ה"עבקונטרס

 רס"ל כ' כ"כ התוס' דעת ג"כ נראהוזה
 )מלבד ומ"מ א"ר קיי"ל ג"ט בפירצהדאפי'
 העמודים לבין דדמי בגוונא דאיירי שי"למה

 לא הפירצה אי אפי' לכאורה ומשמעואכמ"ל(
 אין דלהרמב"ן לק' )ויתבאר רה"רתשיב

 אזלו דלשיטתיהו ככה"ג( נופלותהמחיצות
 אינה רה"י ואפי' גודר אינה גרועהדמחיצה
 הפילוש. כאמצע בעומד וכדס"לגודר

 וחזו"א חת"מ כדעת הגרח"פ מש"כאמנם
 ת"ס בלשון היטב והמעיין כלל נכוןאינו

 י"א ס"ק מ"ר וסי' סק"א מ"ג סי'וכחזו"א
 אלא דא"ר דינא ע"י כוונתם דאין להדיאיראה

 אינה ומש"ה כלל מחיצה חשיב דלאכוונתם
 בסי' החזו"א חזר ולא בקיעה בלא אפי'גודר
 מ"ד בסי' לכתוב ודייק מ"ג בסי' ממש"כמ"ד
 דבריו מסקנת כעין והוא מחיצה חשיכדלא
 ת"ס. בשו"ת משמע וכן דו"ק מ"ג,בסי'

 מחיצות לענין ומ"מ א"ר דדין חזו"אומש"כ
 כיד"ש דמחיצות דין עם דינא חד הוהביד"א

 רבים גדר לענין היינו כיד"שדמחיצות
 חזו"א וכוונת ציון, השערי דעתולאפוקי

 לר"י מחיצות ביטול לענין דרביםדההילכתא
 סתמוהו ליה כדאית ולחכמים ליהכדאית
 ופשוט. דינא, כחד והפוסקיםהתוס'

 המחיצות בפירצת בקיעה איכאאי
 הפירצה במקום הבקיעה מקוםמיהו
 קיי"ל אי רה"ר דין עלה חייללא

 ומ"מ א"ר למ"ד ומ"מ א"רבכה"ג

 ומ"מ א"ר אמרינן דלא שס"ד ס'קיי"ל
 גמורה ברה"ר אלא גרועות( מחיצות)לענין
 ולא א', נ"ט ור"ן רשב"א ב' ו' התוס'וכמ"ש
 בכרמלית דאפי' דס"ל ב' ו' כהגה"אקיי"ל
 א"ר אמרינן ס"ר( בקעי ולא ט"ז רחב)שאינו

 נטה אפריס )ובבית עיי"ש. לרבים מיוחדאי
 הך חשיב אי איירי הגה"א דאף בדעתולפרש
 י' סי' חזו"א סתם וכן ואכמ"ל(. רה"רמקום
 י"ב. ס"ק מ"ד וסי' י'ס"ק



 ישראלאוררכ

 שנשאר מג"א לדברי כת"ה דצייןוהא
 להך ענין אינו א"ר לענין ס"ר בעי איבספק
 שהניח ההנחה גם שיתבאר, וכמו כלל.נידון
 נכונה אינה מגיא למסקנת דדינא ספיקאדהוה
 הבין וכן מג"א. בלשון היטב עייןכלל

 קריצותיו בהבנת הדורות יחיד מג"א.במסקנת
 סמ"ב שס"ג בסי' הרב מג"א שלורמיזותיו
 הוא מג"א דמסקנת סק"ג שנ"ח סי'וכקו"א
 לברא ספק הך ופוק א"ר, לענין ס"רדבעי

 הבין וכן משגה, אינה הרב חנאדבמקום
 מג"א. במסקנת י"ב ס"ק מ"ד סי'חזו"א

 כמה מצינו הנה מג"א, ספיקתובגוף
 )בתשובתו הנוכ"י דעת במג"א,פירושים
 קי"ב( סי' מאהבה תשובה בשו"תהנדפסת
 הגרש"ק ודעת מ"ט. סי' שלמה הביתודעת

 דכמו מבוי לענין מג"א דכוונתבחכמ"ש,
 חשיב רכים כה ובקעי עומ"ר דמחיצתדקיי"ל
 חשיב )ומדרבנן צו"ה. ובעי כמבויפירצה
 תמוהים מאד ומאוד צו"ה, ע"י טפיפתח
 ד"ט דפירצת דינא הך לציין כת"רדברי
 אהך חכמים פליגי וכי ומ"מ, א"רלענין
 מעומ"ר דגרע צו"ה מהני הא ועודדינא,
 גרועה מחיצה ביד"ש מחיצה ה"נ א"ר(לענין
 כפירצה וחשיב מעומ"ר עדיף ולאהוא

 דליתא והחכ"ש שלמה להבית ס"ל)ומש"ה
 מעשר פחות כנפרצה המבוי כראש דינאלרך
 מלחי דגרע הנוכ"י ודעת מלחי. גרעדלא
 ואפ"ה ואכמ"ל( מבוי כראש מעומ"רוגרע
 התו"ש הקשה ומש"ה ס"ר דבעי מג"אחידש
 בעי לא שס"ה בסי' ד"ט פירצה לעניןדהא
 דעת וזהו כזה, נתקשה בחכמ"ש וגםס"ר

 ואיירי התו"ש, דעת שהעתיק הלכההביאור
 עיי'ש. כתו"ש למעיין מבוי, פירצתלענין
 ופשוט. ממבוי, איירי שמ"ג סי'וכל

 אירי דמג"א שמ"ה סי' כקו"א הרבודעת
 מחיצות על דחייל כרמלית שם חלותלענין
 מדאורייתא רה"ר חשיב דלא כגוונאביד"ש
 בקיעת מחמת מדרבנן כרמלית חשיבואפ"ה
 נסתפק ומש"ה ס"ר, בעי לא וכרמליתרבים
 דאיכא משום ס"ר דבעי מסיק ואפ"המג"א,

 ס"ר באיכא אלא לרה"ר דמי ולאמחיצות
עיי"ש.

 דין מצינו דלא משה החמד קושיתוזהו
 על הבקיעה ראין מבוי, לענין ומ"מדא"ר

 אלא דינא להך וליתא המבטל,המחיצה
 מיהו המחיצה. על רה"ר בניבבוקעין

 מיושב. הנ"ללהאחרונים
 החמ"מ קושית מחמת חזו"א דעתמיהו
 בסי' שם מבאר ואפ"ה גמורה, ברה"רדאיירי
 וספיקת רה"ר תנאי כל דבעי דפשיטאמ"ד
 דאין דס"ר תנאי בעי לא דדילמא הואמג"א
 אלא רה"ר בתנאי דנמסרו מהילכתא דיןהך
 דילפינן תיובא לענין מחודש פרטהוה

 ס"ר, בעי דלא י"ל א"ר לענין ומש"המדג"מ,
 א"ר. לענין גם ס"ר דכעי מג"א מסיקואפ"ה
 כל לפי להנידון נוגע הספק דאין למדנועכ"פ

 במנ"א.הפירושים

 בעי דלא אפרים הבית בשם כח"הומ"ש
 וכתב כלל נכון אינו א"ר לענין רה"רתנאי
 ס"ל דמש"ה מ"ט ובדף מ"ז בדףלהדיא

 א"ר בה קי"ל המתקצר דמבוילהריטב"א
 רה"ר. דחשיב העמודים לדין דדמימשום

 דקיי"ל מאיר הבית לדברי כת"הומ"ש
 דבריו באמת רה"ר. השיב לא אי אפי'א"ר
 כראשונים לא דינא הך אישתמיט ולאצע"ג
 רה"ר תנאי לה שאין דחצר בפוסקיםולא
 דמהני מחיצות לה ויש וכו'( מט"ז)קצר
 דאורייתא לענין מחיצותיה דיתבטללרה"י
 יסד וכבר דא"ר, דין ע"י כרמלית()ויחשב
 כן. לנמר מקום דאין מ"ט כדף אפריםהבית
 הנ"ל, הגה"א לדעת דחשש המשכנ"י)וגם
 וזהו מדאורייתא( דינא הך אין הנראהלפי
 ברורים ודבריהם וחזו"א, והרב מג"אדעת

 בראשונים.למעיין
 דיסוד הוא הרמב"ן דדעת אע"גוהנה
 כח מבטלין דהרבים הוא דא"רההילכתא
 דא"ר לדין דליתא ס"ל מ"מהמחיצה,
 גם רבים דיש ואע"ג ברה"ר, אלאכרכמלית
 תנאי משום כרמלית דחשיב אלאברכמלית,
 מציאות אין מ"מ וכדו'( מט"ז )קצרהמקום,
 דלא למ"ר לדבר )זכר בכמות נמדד רביםשל
 מבני שלא בקעי אי רה"ר וחשוב ס"רכעי

 ומצינו ס"א, שס"ד סי הרב שו"ע עייןהמבוי
 המבוי בני אלף בו דבוקעין מבוילפי"ז
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 דכקעי ומכוי רה"ר, הוה ולא יחידיםוחשיכ
 ותשיב המבוי מבני שלא דבקעי אלאפחות
 הנך לרה"ר מקום תנאי וכשנמסרהרה"ר(
 רבים של למציאות היחידים עושיםתנאים
 כולהו הכי לאו הא רבים, שימוש כאןדיש

 הוי.יחידים
 הוה לא הבקיעה מקום דאי נראהומש"ה

 ואע"ג רבים, בקיעת תשיבי לא רה"ר דיןעלה
 למחיצות מחוץ בוקעין רה"ר שלדהרבים
 כתב כבר הא מ"מ גודרות, המחיצותואין

 דכזההרמב"ן

_ 
 הגודר מחיצות ב' דאין אע"גלר"י

 גוף ואין הואיל גדור חשוב מ"מהבקיעה,
 המחיצות גוף אין וה"נ נופלות,המחיצות
 גם מ"מ כהתם רה"י הוה דלא ואע"גנופלות

 המחיצות נופלות ולא נופלות, אינןבכרמלית
 נעשה המחיצה ומקום דהרשות היכאאלא
 של ענינו נתבטל דבהכי הבקיעה ע"יכחד

 משה החמד כוונת עומק וזהו דו"ק.הגידור,
 וכן ואכמ"ל. מנ"א על כהשיגו שמ"גסי'

 מחיצות א' כ"ב' והר"ן הרשב"א לשוןמורה
 לשון קצת משמע וכן ברה"ר,העשויות
 במלואם פרוצים במלחמות שכתבהרמב"ן
 ואע"ג אמה. עשרה שש ברוחב פתחיםבמקום
 אמה ט"ז פרוץ אין דאי דכוונתו לדחותדיש
 שיעור וליכא מחיצות ג' בהצדדיםאיכא
 צד דחד בגוונא דהרי קצת מוכח מ"מרה"ר.
 פחות פרוץ השני הצד אי אפ" ט"זפרוץ
 מוכח אלא מחיצות, ב' אלא כאן איןמט"ז
 וצ"ע.כהנ"ל,

 בקיעת והשיבי הואיל שאני ביראותופסי
 לבין דדמי שע"ס סי' הראבי'ה וכמ"שרבים

 רס"ל קל"ז דף במשכנ"י כן ומצאתיהעמודים,
 ברכמלית ולא ברה"ר רק ומ"מ א"רדלמ"ד
 השיב לא מט"ז לפחות המתקצר דמבויוס"ל
 הנתקצר, במקום בגודר דלתות בעי לארה"ר,
 דלא זצ"ל ווייסמאנדל הגרמ"ד וכ"כעישש,
 הואיל תקרה פי במחיצת ומ"מ א"ראמריקן
 מקום דהוה רה"ר חשיכ לא הבקיעהומקום
 צ"ד. דף חמד תורת בספר עייןמקורה

 הואיל שכונתנו המקיפין מחיצותוא"כ
 וכמ"ש העמודים לבין דמי לא הבקיעהומקום

 ומ"מ. א"ר לא לכו"ע א"כבאריכות

 הרמב"ן שלדעת הגרח"פ שהניחוההנחה
 א"ר וודאי א"כ מחיצות נפילת הוא א"רדגדר
 עצמה מצד מאוד תמוה היא ככרמליתאפ"
 ברה"ר אלא ומ"מ א"ר מדאורייתא מצינוולא
 ס"ח בפ"ק והגה"א אפרים הבית לנו יסדוכן

 מוכח בכרמלית אפי' ומ"מ דא"ר וס"לדפליג
 ה"מ שכתב מדרבנן דהוא מדבריולהדיא
 לא. טלטול לענין אבל תיובאלענין

 ביטול דאין ק"ת סי' חזו"א דעת מוכחוכן
 השערי על פליג ומש"ה ברה"ר אלאמחיצות
 דינא הך אישתמיט ולא היטב, עיי"שציון
 וחשיב מחיצות המוקף דבמקום מקוםבשום
 לא אי אפי' מה"ת דתתבטל לזרוק לעניןרה"י
 אמאי לפי"ד נתקשה דהרי ועוד רה"ר,חשיב
 אמרו דהם ונדחק בכרמלית דלתות בעילא
 להיות צריך זה לומר ולדעתי אמרו.והם

 וכבר כלל, נכון דאינו מוכרח אלאראשון,
 מה גם מורווח. באופן הדברים לבארזכינו

 א"ר הפילוש באמצע דעומד מהתוס'שהקשה
 לענין דקיי"ל נתבאר דהא לק"מומ"מ,

 כהרמב"ן. אדם בידי העשויותמחיצות

 פירצה הוה עשר פירצת איבענין
מה"ת

 רק פירצה דהוי הפוסקים דהכרעתנתבתי
 דיש אע"ג מה"ת ברה"י איכא ומש"המדרבנן
 הרעיש והגרח"פ מעשר. יותר פירצהבמחיצות

 לא והנה דראשונים. פלוגתא דהוי זהעל
 או לכאן מהראשונים הראיות בכללהעתקתי
 דמכל לדינא. שנוגע מה והעתקתילכאן.

 וקבע הפרמ"ג הוא בה שדן היחידהפוסקים
 סי' ריש פרמ"ג עיף דרבנן, דהויבפשיטות

 והאהיעזר ההזו"א גם לדינא. קובע וזהשס"ג
 הכרעה הך לפי למעשה הלכה עובדאעבדו
 לשון להעתיק הראוי ומן לדינא קובעוזה

 ואין וז"ל ק"ב סי' וכתבים בתשובותחזו"א
 אלא בראיות לדקדק כך כל מקוםכאן

 שהנאק וכמדומה הכללי המנט עםלהתחשב
 ובאחד כזה להסתפק הראשון ה"המשכנ"י
 מעשר דיתר הפרמ"ג בשם כן הזכירממכתביו
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 סתם רכן להוסיף וראוי הזך. עכ"לדרבנן
 לפניו שהי' אף י' סעי' שס"ב סי'הכיה"ל
 תשיב דילמא שכתב מה )גם משכג"יהספר
 להחזו"א ידועים דהדברים וסייםמדרבנן

 ואין אלו, מדברים ידיעה הי' לאוהאחיעזר
 ידיעה( להךשורש

 גרע אי הבולט לגג דמי איגשרים

 הבולט. לגג רדמי באריכותנתבתי
 דמוכח מ"ר הריטכ"א מדברי השיגוהגרח"פ

 סי' חזו"א עיין גרע, עולס לקרקע השוהרכל
 ואפ"ה הריטב"א בדברי דדן סק"הק"ח

 ושמואל, דרב בפלוגתא דתליא לי'פשיטא
 פ"ט, בסי' הח"מ האחרונים, כל דעתוכן

 יושר האמרי דן ולא מ"ב, סי' יושראמרי
 חשיב דלא לענין אלא בגשריםלהחמיר
 כביאור למועד חזון ועוד מעשרה,כלמעלה
 כל דעת להלכה עכ"פ בס"ד.הדברים
 כזה. פלוגתא מצינו ולא בזה שוויםרבותינו

 להרשב"א פלטיאגדר
 ודרין הואיל שלנו דרחובות קובעכח"ה

 אפרים, לבית וציין פלטיא, חשיב ס"רכה
 שהרכים מקום אפרים הבית כתב פלטיאכגדר

 והרכים שמה ומתעכבים שםמתקבצים
 )לשונו וקנין מקנה לעשות שםמשתמעין

 כתב סרטיא ובגדר א'( ומ"ה ב' מ"בממש
 ועוברים העיר כתוך העוכר דרך ב'( )מ"דשם
 עיין להרמב"ן שציין ומה )לשונו( שםדרך

 והרבים לשום מתקבצין רבים א' נ"טרמב"ן
 ולשון היום, כל שם ועומדיםקבועים
 עומדים אדם כני שם מצוין שצייןהראכי"ה
 שציין הרשב"א ולשון בשוק,ויושבים
 כל לעשות לסחורה אדם בני שםמתקבצין
 גדר הוה שלנו דרחובות וברורצרכיהם
 חשיב ולא דלתות דמהני מבואות אוסרטיא
 העיר לשימושי מסור שהוא מצדרה"ר

 ולא שם מצוי הרכים רגל ורקוכפלטיא
 דעיר באחרונים ולא בראשונים לאאישתמיט

 טעות והוא דלתות מהני דלא ס"ר בהשיש
 כח"ה ולדעת לפלטיא, ענין ואינהמוחלט
 א"כ פלטיא חשיכ לרכים שמסירדמה

 הוה עיר כל ס"ר בעי דלאלהראשוניס
 עיר. לשום דלתות מהגי ולאפלטיא,

 דאף פ"ח סי' ח"ד האג"ם להדיא כתבוכן
 ובעי מיליון שלשה בעי דעיר רה"רדלענין
 מציאות ויעשו שיצטרפו כדי מיל י"בתוך
 פלטיא באיכא מ"מ ס"ר, בקיעת שלאחת
 השימוש דגוף הרשב"א וחידש הואילבעיר
 דענינו דלתות מהני ולא רה"ר משוהולרבים
 הדרים כל לצרף דסגי מסתבר הבקיעה,לבטל
 מי"ב בטפי אפי' ומצטרפין בס"ר וסגיבעיר
 וסברא מדג"מ ילפינן לא רה"ר והךמיל.

 לא דלהלכה אלא היטב עיי"ש הואבעלמא
 לפלטיא כפוסקים יתרון מצינו דלא לזהחשש
 באיכא דרק א. ולמדנו כהרשב"א,ודלא
 ס"ר, בה שדרין ע"י רה"ר חשיכ בעירפלטיא
 חשיב לא ס"ר בה שיש עיר הכי לאוהא

 ובתוך ברחובות בוקעין ס"ר שיהיו עדרה"ר
 הגאון חשש לא בפלטיא אפי' ב. מיל.י"כ
לזה.

 הנ"ל מכלהיוצא

 בידי העשויות גמורות כמחיות קיי"לא(
 ומ"מ. א"ר לאאדם

 הלכה דברי המה והח"ס הרבודברי
 לכל וקיימים החיים הקדושים דבריהםוכתבו

 הלכה והביאור הדורות. כל סוף עדהמקומות
 דפסקו דהפוסקים וההנחה המנהג. דכןכתב

 אינה ומ"מ דא"ר פסקו ס"ר דכעיכרש"י
 ובסי' כרש"י פסק שמ"ה כסי' דהמג"אנכונה,
 כתכ כן ומ"מ א"ר דלא פסק ומ' סק"לשס"ג
 דעת רזה הודה ובמשכנ"י אפרים,הכית
 כרש"י סי"א שמ"ה בסי' פסק והרבמג"א.
 פסי לענין ומ"מ א"ר דלא פסק סעיףובאותו
 ומ"ד סמ"ב שס"ג בסי' סתם וכןביראות
 מסיים אפרים והבית שמ"ה. סי'ובקו"א
 מהני ס"ר בהם שאין דרה"ר להלכהתשובתו
 אי צו"ה מהני ס"ר בהם שיש וברה"רצו"ה,
 מחיצות.איכא

 בעי מ"מ ומ"מ. א"ר קיי"ל אי אףב(
 החזו"א וכ"כ מקומות ב' הרב כ"כ רה"רתנאי
 הבית וכ"כ הפוסקים, כל סתימת דזה ק"חס"

 לכאן ענין אינו הלכה ביאור )ודבריאפרים
 איירי ומזה מבואות, פירצת לעניןואיירי
 עלה תיהוי הפירצה דגם בעי ומש"ההתו"ש(

 לעיל. שהוכחנו וכמו רה"רדין
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 הגדור למקום מחוץ הרבים דבקעי מהג(
 להדיא כמבואר המחיצה כל מפילאינו

 רמזים להוציא בידינו ואיןבמלחמות
 ברמב"ן. מפורשים דינים נגדמהריטב"א

 מפורשים דינים מהנך כח"ה ידע אלו)וברור
 מהריטב"א( רמזים מוציא היה לאברמב"7
 הריטב"א. דברי היטב באר לבארוזכינו

 בג' סגי ומ"מ א"ר לא דקיי"ל למאיד(

 העוזר וכאכן אפרים הכית לפי"ד אףמחיצות
 נזר.והאבני

 אישתמיט )ולא פלטיא אינה רחובותינוה(
 דלא למ"ר עיר לשום דלתות מהני דלאלחד
 וצע"ג( גמ' על לפלוג אפשר וכי ס"רכעי

 להרשכ"א. אפי' רה"יותשיב

 פירצה הוה מעשר יותר דפירצה קיי"לו(
 מדרבנן.רק

 העיקר?מהו

 הדבר איזהו ומתווכחים ביחד יושבים היו הריב"ש שתלמידישמעתי

 הוא שהעיקר אמרו מהם יש עליו, להשגיח צריך הדור ומנהיג שראשהעיקרי

 השייכים ענינים שאר בכל וכן שמים, ירא השו"ב שיהיה הזביחה עללהשגיח
 הוא עירובין שאמרו ויש הלב, את מטמטמים אסורים מאכלות ח"ו כילזה,

 והאיסור ע"א( י' דף )חגיגה בשערה התלויים כהררים שבת הלכות כיהעיקר

 בלי כשרה תהיה שהמקוה להשגיח העיקר היא מקוה שאמרו ויש מאד,חמור
 מאוד לו קשה כשרות בלי ח"ו הוא האדם בנין יסוד אם כי חשש,שום

 חיתי הלשון, ביה ז"ל הריב"ש מרן להם אמר זה ואתך ר"ל, הרע עללהתגבר
 ואמרו עיקר מהם איזה דרקיע במתיבתא כן גם פלפלו הזאת בעת כילי

 זביחה ר"ת ארץ תצעד בזעם ג'( )חבקוק במקרא הוא והסימן וכמר,כמר

 הארץ. יסוד הם אלה כל מקוה,עירובין

 יתרו( פ' עה"ת בעש"ט בס' מובא - ואתחנן פ' אברהם)ברכת
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 סופר צבי יצחקהרב
 פארק בבאראדומ"ץ

 רבוא ס' בה מנדרין 32'רבענין
 רבוא ס' ברחובותיה בוקעין איןאבל

 שישן קויתם אחסר אברהם הונ ונף %טבה
 קונטרס לידי בא עתה זהאחדשה"ט.

 רה"ר גדרי מבאר בו שליט"א מכת"ההיקר
 א': כאות וז"ל ס"ר, דבעילמ"ר

 שליט"א[ ממונקאטש האדמו"ר ]של פסקוביסוד
 של עיר שלרשיי הרא"יניס, כל עם רפ"י מח'שיש
 רבוא ס' בענין הראשונים ולכל רה"ר הוה רטאס'

 רצה זצ"ל שהגרמ"פ ואף א', במקום טטקעין
 את דחה כן ועל נדחק, הרי בדבריהם כןלהעמיס
 מטפל עשה והרי מהלכה, רש"י דברי שהםדבריו
 בלשון פירושו שנדחה משוס אסו טפל, ומעיקרעיקר
 הא רש"' עס הראשתיס שפלינו להסיק ראוי כברזה
 פליגי אי לעיין )ראוי - שאת ליתר רק כן כתבלא
 מעכ"ת לדעת והנה בדבריהס, זו פירוש בליגס

 דברי מביאין הראשונים שכל פלא דבר הרידפליגי
 הרבה ודנו להלכה, אותה מביאין מהם וכמהרש"י

 על לעמוד מהס א' כתב ולא סוגיות בכמהבדבריו
 כמה וידוע דפליגי, ולומר בדבריו המפורשדבר
 בדבריו, תו' בעלי ובפרט הראשוניס ודקדקוטרחו
 הוא. דבר והלא מדומעות, כל וכל תיבה כלעל

 ריח ולא מחשקת כאן דאין דרכו יורהוהאמת
 א' ואין ציורים בשני מדברים שהם מחלוקת,של

 ברש"י ובי' מיני' מוכח שזה וגס הצעי, עלחולק
 אבאר.כאשר

 בין עירובין בדיני פשוט חילוק ישדהנה
 אפריס בבית שחילק מה והוא נעיר" וביןנדרך"
 מה ודף מב: דף שיי"ש פלטיא, ובין דרךבין

 1ת1' הרשב"א בדברי מוכח שזהובתשוטת(
 כה"ג חילק וכן אשכנז, חכמי בשםוהראבי"ה
 תו' דברי לבאר כ"א( אות רס"ה סי' נזרבאבני
 שהיא מקוס שיש אפריס הבית וכמגדירורמבז,
 רק רה"ר שהיא מקוס ויש עצמה" מצד"רה"ר
 'לנסורה ופלטיא בו" שברת הרבים "שרגלמשוס
 הדברים סוד וזהו עי"ש, עצמם", העיר בנילרבים
 מצד "רה"ר הוה העיר" "בתוך רבוא שבס'כאן

 הוה בו שעוברים משוס רק 'דרך" משא"כעצמה",
 רה"ר הוה ט שע1ברין משום שרק וכיוןרה"ר,
 בפועל בו מקעין רטא שס' דבעיע ומטארפשוט

 בתוך רטא בס' סגי בעיר אבל תדיר, יוםובכל
 יגס שבכל בעי ולא לכולם, מסור רחוב שכלהעיר
 רה"ר להיות כדי א' במקוס רבוא ס' ילטתדיר
 והם רטא, לס' שייך דכולו עצמה מצד רה"רדהוה
 ביום משתמשיס כולם שאין אף ט משתמשיםהם
 ותדיר.א'

 הוה רבוא ס' של בעיר מודים הכלוא"ע
 זהו בו, טקעין רמא ס' כולן שכתבו ומהרה"ר,
 בדרך מדבר השפן וכן מבחוץ, לה שבאיןבדרך
 רבוא, ס' של העיר בתוך שאינו מקום אווממי
 רה"ר הוי ח בדרך בו עוברים שרבים כצדורק

 כתב שהרי רש"י, בפירוש מוכרח זהודבר
 ועיר אמה ט"ז רחב משמע רה"ר, וז"ל 1בעירובין
 רה"ר שהי' או חומה בה ואין רבוא ס' בהשמצויין
 לדגלי דומה מפולש שיהא לשער משער מכווןשלה
 ס' בה שמצויין דבעיר כמגמע הרי עכ"למדבר,
 בד"ה 1. כתב ולק' משלש, בעיע לארבוא

 ומטלש, לשער מגוער מכוון שלה רה"רירהיליס,
 ואילמלא אמה ט"ז ורחב רבוא ס' דריסת בהויש

 בשבת על" חייבין לילה בכל דלתותי'שטעלין
 של עיר דגם משמע הרי עכ"ל, ומ', רה"רמשוס

 הגיהו הש"ס מדפיסי ומשו"ה מ10לש, בעי רבואס'
 מפולש קאי וממילא "או", תיבת ומחקו 1.ברש"י
 גופא. עירעל

 רוקח, הרנן, חי' השלמה, הרי"ד, בפסקיאבל
 או, גירסת עם רש"י הביאו כולם יוסף, וביתרא"ש
 בזה שעשו ויש רש"י, דברי ליישב צ"עוא"ע

 מפולש שבעי רש"י מביא הריטב"א שהרימחלוקת,
 אמה ט"ז רחבה גמורה ברה"ר רש"י פי'וז"ל

 לס' רגילה ושהיא זה, כנגד זה מטוניםושפתחיו
 עכע'. וכו', בירושלים הי' זה וכלרבוא

 ואין ביגיהם, ויכריע השלישי רשא יבאאמנם
 שהרי הראשוניס, בדברי סתירה ולא קשיא לאכאן
 )קא.ירש"י

 עלי', הייביס ]ביחשליס[ וז"ל כתב
 לה, באין הרבה שאוכלסין היא רבים שלדעיר
 לפי' בפירושו )נט.( הריטב"א פי' ען עכ"ל,ומ'
 כי ופירש לרש"י רבים של עיר דמהו שם,רש"י



רכה עירובויערום

 אלא רבוא, ס' בעיר שתיישט מצריך איתרש"י
 שהם והעיירות, הכרכים באלו רבוא ס' בהשיכנסו
 סוחרים, בה ורגילים הרבה למקומותפתוחים

 רוכלת להיות גדולים ושמקים בכרכיםשנשיישבה
 רבוא ס' בה היו לא ירושלים שאף ותדעהעמיס,
 רוכלת היתה דירושליס הרי בקיצור, עכ"לתדיר,
 בה שהיו עד שיר מחוץ סוחרים לה שבאיןהעמיס,

 עיר מיש מבואר הרי הרמבץ, כ' וכן רבוא,ס'
 שלה שדיירין עיר ויש רבוא, ס' היא שלהשדיירין
 לסחור לו שבאין אוכלסין עם שרק רבוא מס'פחות
 רבוא. ס' בה להיות נשלם עמםהרי

 ס' בה שמצויין עיר )ו.( פירש"י נביןומעתה
 בעי לא וזהו רפא. ס' שם שדיירין כותתירבוא

 הבית וכסברת עצמה, רה"ר הוא שהרימפולש,
 בירושלים דמיירי ו ורש"י הנ"ל, נזר ואבניאפריס
 לעיר מחוץ לה הבאין עס ורק עצמה, רה"רשאינה
 דין שילוב כאן יש הרי בדרך, כמו בהשעוברין

 מפולש, בעי שט דרך דין כצד וע"כ דרך, ודיןעיר
 בעי דדרן דין האי אפריס בבית שמכריעוכמו

 רש"י דברי שהביא והריטב"א עיר, ולומשלש
 נקט כן ש בדבריו כמפורש לירושליםבשגע

 ס' של בעיר רש"י מביאין ראשונים ושארשמפולש,
 1.(. נדף וכרש"י מפולש בלא נקטו כן ועלרבוא

 והאמת ומזהירין, מתאימים הדברים כלהרי
 עיר, דין ובין דרך דין בין חישק שיש דרכויורה
 בזה מחלקת שום כאןואין

 בתשובות זצ"ל רמ"ד הגאון כתבו זהודבר
 בעיר רה"ר בין חישק יש וז"ל ה'( )בענףהראשונה

 ס' שם עוברים אין אס דבדרכיס דדרכיס,לרהטי
 בהכרח לכן רטא, ס' שס ליכא ממילא הרירבוא

 השו"ע שמצריך מה ויהי' רבוא, ס' שסשיעברו
 דוקא, בדרכים בו, שברין רבוא ס' שיהיולהי"א
 רש"י דברי ובזה שבדבריו, העיקר וזהועכ"ל.

 והכל כלל, במחשקת ואינם סתירה אינסוראש)ניס
 אחדים. ודברים אחתשפה

 בלי רש"י דברי על לחלוק רשות לנוואין
 אפריס הבית שהביא מה לך והא גוערות,הוכחות
 על ר"ת שחלק לר"ת הישר מספר מד:( שףבזה
 רש"י, מדברי שזהו ידע ולא רש"י שאמר דיןאיזה
 שחוגר לגבך רשא שזכה על שבחו משאנןוהר"ח
 לו ח"ו העיבו ור"ת תורה, של במלחמתהעמו

 דעתו על עילעלה וחץ רזותי על קרב כלילחגור
 הבאתי אפריס הבית וכ' יוצרינו, מלאך עללדבר
 על חולק רמז הי' גדול בקושי כי להראותזה

 עכ"ל. ושכחת, נצהר בראי' לא אס רשיזקיט
 מפורש, חולק בלי רשא דברי נדחה איךוא"ע

 וא"ע מחלוקת, בלי בשלוט מקומו על הכלואדרבא

 הוה דיירין רטא ס' של דעיר כרשיי שהלכהפשוט
 ן. שליט"א קוהתה הרא"א )עכ"ל גמורהרה"ר

 להאריך הראוי מן אין הנידון בעיקרוהנה
 בקרן מונחת ותורה מצוים הפוסקיםדספרי
 והוה הפוסקים. בספרי שיטות ג' ומצינוזוית,

 לענין ליריאיו ה' וסוד דרבותאה.פלוגתא
 כלל נוגע שאינו ובפרט למעשה,הלכה

 מקיפין מחיצות ג' שכונתנו דהאלמעשה
 המחיצות ע"י מה"ת רה"י ותשיבאותה,
 כח"ה שיצא באתי עתה של על אמנםלחוד.
 למעשה הלכה לענין מחודשת שיטהלחדש
 לכל לכו"ע רה"ר תשיב ס"ר בה שישדעיר

 עיה"ק שליט"א כת"ה ולפי"דהפוסקים.
 ס"ר בהם )שיש כדק כני ועיר ת"וירושלים
 אבן בשו"ת שליט"א הראב"ד הגאוכמ"ש
 צו"ה, תיקון בה שיש ל"ו( סי' ח"חישראל

 בהם )ואין הפוסקים לכל כדין שלאמטלטלין
 אמרת לכן הדבר, וישתקע מחיצות(ג'

 כיאור אמת דברי קושט הכתב עללהעלות
 דעתו לפי שגם זצ"ל משה האגרותדעת

 תיקון ע"י מותר ברק ובני בירושליםהטלטול
 קמאי רבותאה שיטות ב' גם ויתבארצו"ה,
 ס"ר, בקיעת בגדר והמשכנ"י אפריםהבית
 לדעת רה"ר בגדרי דינים כמה עודויבואר
 מדעתו. כת"ה שנטההאג"מ,
 דרין דאי סט( )פסחים רי"ד תוס' דעתא.
 לשונו ומשמעות רה"ר' מבואותיה ס"רבעיר
 כל שיהיו סיבה זהו ס"ר בעיר דריןדאי

 העיר כל דרין אין ואי רה"ר,מבואותיה
 מן המוציא אמאי לפי"ז תמוה אמנםכרמלית.
 לרה"ר מכרמלית מוציא קא לדרכיםהעיר
 כרמלית, הוה העיר כל והא עיי"ש שםכמ"ש
 כדעת רס"ל ומוכרח הדרכים, עדיפיובמה

 הכבושה דסרטיא י"מ בשם דהביאהרמב"ן
 עליה בעוברין בה מדקדקין אין לעיירותחוץ
 א' נ"ט )עירובין הוא עלמא רכולידהא

 שייכותו לפי הוא ס"ר דגדר ומבוארעיי"ש(
 הואיל לעיר שחוץ רחובות ומש"הושימושו,
 העולם ובכל העולם לכל ומשמשתומסורה

 רחובות משא"כ רה"ר, חשיב ס"ר, איכאהא
 נקבע העיר לתשמישי ומסור הואילשבעיר
 בה דרין שאין עיר ומש"ה העיר, בני סךלפי
 רה"ר. הוה והדרכים כרמלית, מבואותיהס"ר



 ישראלאוררכו

 בה שדרין דעיר דס"ל דעתו יסוד דזהוונראה
 דמסור מה דלדעתו רה"ר מבואותיה כלס"ר
 הנמוק"י דעת ג"כ וזהו רה"ר. שם קובעלמ"ר
 לחוץ העיר תוך כין לחלק ציצית הלכותסוף
 היטב. עיי"שלעיר

 דעת נגד לחדש בידינו דאיןוברור
 רחוץ הכרח דאין נכריע אי ואפי'הראשונים

 מן לאחד מצאתי לא )ועדיין חמורלעיר
 דמסור משום הוא ס"ר דגדר דס"להראשונים

 לחוד העיר אנשי לפי נדון לעיר חוץואפ"ה
 מה להכריע יש וא"כ כולו, העולם לפיולא

 הרב שו"ע עיין ס"ר בעי בדרכים דגםדקיי"ל
 וכן ס"ר, כעי סרטיא דגם סי"א שס"הסי'

 י"א ס"ק ומנ"א ס"ב שנ"ז סי' ברמ"אמוכח
 ס"ר דדיור כהראשונים קיי"ל דלאעיי"ש,
 קיל דהוה מ"מ ודו"ק( רה"ר, שם משוהכעיר
 דליתא. וודאי ממש בקיעה ובעימהעיר

 שכתב דהמחכר האג"ם כשהכריעומש"ה
 אינו יום בכל בו עוברים ס"ר שאיןשכל
 בתוך ממש בקיעה רבעי כוונתו איןרה"ר,
 בברירות הכריע בעיר, ס"ר סגי אלארה"ר,
 דבעיר הנ"ל כראשונים המחכר דעתדאין
 אי מיבעיא דלא רה"ר, תשיב ס"ר בהדדרין
 למדנו וא"כ העיר כל על קאי דהמחברגימא
 קאי ובו הרחובות בכל הס"ר שיעברודבעי
 בעיר הדירה דלאו מוכרח וא"כ העיר,על

 וכל ממש בקיעה בעי אלא רה"ר, שםמשוה
 ובעי רה"ר, של אחת מציאות נעשההעיר
 דמסור ומה אנשים, מיליון כג' כעירשיהא
 נימא אי אפי' אלא רה"ר, שם משוה לאלמ"ר
 בקיעה חשיב דלא הדרכים על המחברדכוונת
 דב' ר דהעי הבקיעה עם אחת מציאותדידהו

 ושימוש כעיר דדירה שימוש הוהשימושים
 דרך בהך ס"ר בעי וממילא לעיר,דהליכה
 מ"מ הוא, רבים של אחת מציאות דלאולחוד
 דס"ר בקיעה בעי גופא דכעיר מוכרחעדיין
 רה"ר חשיב דהעיר נימא דאי הרחובותבכל
 הדרך גם א"כ דעיר להס"ר ומסורהואיל
 העיר, לאנשי מסור דהא בהך רה"רחשיב
 רה"ר חשיב בעיר ס"ר בליכא דאפי'ועוד
 בהדרך בקיעה דבעי וכיון הוא, ודכו"עהואיל
 הגאון הכרח וזהו בהעיר, בקיעה דבעימוכרח
 כדי מיליון שלשה דבעי א' דהכריחזצ"ל

 ע"י רה"ר דחשיב כיון ב' רה"ר, חשיבשיהא
 של אחת למציאות הרחובות כלשנעשה
 לאו הא מיל, י"ב בתוך שידורו דבעירבים,
 מדגלי ללמוד ואין דידהו צירוף בטילהכי

 דעיר דס"ל דלראשונים )ופשוטמדבר.
 במפוזרין אפ" רה"ר חשיב לס"רדמשמש

 הגאון וכמ"ש רה"ר חשיב מיל מי"בטפי
 ג' לקמן( ויבואר פלטיא מענין כח"דעצמו
 בהרבה מדבר כדגלי מפוזרין בנ"ידהיו

 הנ"ל, דין מדג"מ ללמוד יש ושפיררחובות
 של אחת מציאות נעשה רחובותדהרבה
 בעי דלמא אחת רה"ר דהיה נימא דאירבים,

 הך בה וכשאיכא עצמה ברה"ר הס"רשיבקעו
 כקיעה אבל דרבים, בקיעה חשיםבקיעה
 ונעשה בכמותה עצמה מצד גדולהשאינה
 של אחת ממציאות חלק שהוא ע"י רביםגדר
 כנ"ל מוכרח אלא רכים, דחשיב מנלןעיר
 הילפותא. בגדר מחודש פרטוהוא

 דעת ליישב כידינו ראין הנ"ל מכלהעולה
 נדו ומש"ה רי"ד התוס' שיטת עםהטו'

 תימא זה ואין בע"א, רש"י דברי ופי'רכותינו
 מדפי ב' )ל"ה דב"כ פ"ד בש"ג כיו"בומצינו
 הרא"ש של בדבריו בקי היה דהטורהרי"ף,
 כדעת הטור דעת להכריח לנו ויש מינןטפי

 עיי"ש. איפכא, מוכח דהפשטות אע"גהרא"ש
 האג"מ דעת א. שיטות. ג' כעת כזהומצאתי
 מבואות על לא וגם העיר, על קאי לאדעיר

 ט"ז הרחבים הרבים רשותי על אלאשכעיר,
 ס"ר דעיר הרכים רשותי בכל וכשישאמה,
 מהמחבר מוכרח )וזה רה"ר. ביחדחשיכ
 דהעיר. הרבים רשותי כל רישא עלדקאי
 לחוד הרבים רשותי על דקאי להכריח ישעוד
 המפולש מבוי שס"ד סי' הטור דכתכמהא
 ורה"ר וכו' צו"ה צריך לרה"ר ראשיובשני
 משער מפולש אמה י"ו רחב דהיינועצמה
 ומבואר וכו' ניתר אינו בו עוברין וס"רלשער

 י"ו בו דאין משום או מבוי חשיבדברישא
 בו עוברין דאין או מפולש דאינו אואמה
 לשער משער ומפולש אמה י"ו וכשרחבס"ר
 בהך רה"ר חשיב לא ס"ר בו עוברין איןמיהו
 כמבוי בקעי דלא משום כרחך ועל גופא.עיר
 סוף מאיר הבית וכמ"ש לחוד המבוי בניאלא
 לא ומש"ה ס"א, שס"ד סי' והרב שס"גסי



רכ: עירובולערוב

 ולמדנו רהעיר, רה"ר עם אחת מציאותנעשית
 רה"ר תשיב לא ומפולש ט"ז רחב דאפי'מזה
 לא ושו"ע שבגמ' מבואות וסתם גוונא.בכל
 ולא ומפולש ט"ז רחב אפי' רה"רתשיב
 כה דבקעי שלנו כמבואות אלא הגאוןאמרה
 קאי לא דרש"י עיר ולפי"ז המבוי. מבנישלא
 ט"ז הרחב מבואות גם כולל דאי מבואות,על

 כזה(. היטב דו"ק הטור, מדברי צ"עאמה,
 שיהיו דבעי מחודש דין לפי"זוהוסיף

 הבית שיטת כ. מיל, י"ב בתוךמקובצים
 ושימושי תדירי כאופן המשמש דרה"ראפרים
 כל שם יעברו אחד שביום שאסשר עדלס"ר
 זה שיבא גורם צדדיות סיבות )ורקהס"ר
 )ורחובת רה"ר. חשיב זה( ביום וזה זהביום

 בו בוקעין שאין אף דמנהטןהגדולים
 הכי לאו הא זה( בגדר הם הרי ס"רבמציאות

 יש תחילתו אחד מבוי ואפי' רה"ר, חשיבלא
 הוה לא סופו לא, וסופו דס"ר בקיעהלו

 בקיעה בו יש דתחילתו היכא ורקרה"ר,
 בקיעה, בו יש וסופו לא, ואמצעודס"ר,
 באמצעו המתקצר למבוי ודמי רה"ר,חשוב
 הוה ט"ז צדדיו משני דאי מט"זלפחות
 דבריו )עיין וס"ט ס"ת שמ"ה סי' עייןרה"ר.
 דרק עיר רש"י ונקט ויהיה( ד"ה ומ"ז מ"ודף
 מצטרפין בתדירות המשתמשין העירבני

 רוכלות עיר ה"ה הריטב"א ולדעתלהס"ר.
 בתדירות המשתמשין הכפרים ובניעמים

 הס"ר דרין שיהיו וכעי להס"ר,מצטרפין
 הס"ר לבוא עלולים זה דע"י מקוםבקירוב
 הבית וכמ"ש לס"ר כמשמש והשיבכפ"א
 רחובות )מיהו לשונו; במתק באריכותאפרים
 וצדדי דיורי למחוז ומשמש המיוחדשלנו
 משמש אינו דהא רה"ר חשיב לא ודאיהלזה
 פעם העיר אנשי וביאת לס"ר. שימושיבאופן
 ופריז דעלמא( מעיר כאורח הוהבשנה

 על רק כתבו רה"ר דהוה שם שכתבואנגליא
 עיי"ש ס"ר, שם שדשין שבה ופלטיותסרטיות
 קכ"ו ודף ק"ז )דף המשכנ"י דעת ג'היטב.
 וסמ"ק וט"ז ומג"א והרמ"א דהמחברב'(

 ס"ל מרוטנבורג ומהר"מ ורוקח וסה"תוסמ"ג
 ודעתם ממש יום ככל ממש ס"ר בקיעתדכעי

 למשה הולכים העם כל היו לויהשמחנה
 הואיל ישראל מחנה אבל רה"ר חשיבומש"ה

 לכן מאלו אלו מצוים רגלם דריסת היהולא
 ואע"ג ממש )לשונו לדעתם רה"ר הוהלא

 היאך באמת יודע ואיני ס"ר( שםדדרו
 אורחא ואולי עיר, הלשון לשיטתויתיישב
 עוברת אחת רה"ר היה דבזמנם נקטדמילתא
 ס"ר שדרין וע"י ב', נ"ט רש"י לשוןכדמשמע
 דבדעת )ומבואר וצ"ע ברה"ר, הס"רבוקעין
 אפרים מהבית יותר המשכנ"י מיקלהפוסקים

 בגדר אפרים הכית הגדרות ליה ניחאולא
 הפוסקים מכל דנטה אלא היטב עיי"שס"ר

 לנו יש ובזה היטב עיי"ש ורעמיההמחבר
 ס"ג ח"ב השמטות חיים הדבריהכרעת
 להך חיישינן ולא הפוסקים ככלדקיי"ל
שיטה(.
 והמשכנ"י הכי"א דעת בביאור נראהעוד
 שם רש"י לשון כשהעתיק א' ו'דהרא"ש
 לפניו היה שלא וכנראה עיר, חיכתהשמיט

 הראשונים ופליגי רי"ד להתוס' שהי'מה
 דברי לקיים יש שפיר ולפי"ז רש"י,בדעת
 הס"ר דריסת דבעי כפשוטם כ' ו'רש"י
 פ"ג דהרא"ש פשטא ג"כ וזהו עצמה.ברה"ר
 הנכרי הביאו שמא לחוש ואין ס"ב צדיןראין
 האירני שכיחי דלא ופלטיא סרטיא רה"רדרך
 אלא לנו אין ולהלכה בו, כוקעין דס"ררה"ר
 א' נ"ט א' כ"ו רש"י שכתב )ומה הטו'.דעת

 גזירה והוא רבים של עיר לענין התם א'מ"ז
 רבים של ועיר לרה"ר, ודומה הואילמדרבנן
 מערבין אין אמה ט"ז מבואותיה איןאפי'
 גזירה והך א', נ"ט תוס' רש"י עייןכולה
 ס"ר כאיכא דתליא מסתכרוודאי

 לרשות עיר כלה הך דמיבעיר.ובכה"ג
 שצ"ב בסי' הרב להדיא כתב וכןהרבים,

 ס"ד שאין רה"ר שכל האומריםולדברי
 גמורה רה"ר אינה יום בכל כהבוקעים
 א"צ רבים פקיעת נקראת אינה מס"רשבפחות
 ס"ר אא"כ רבים של לעיר שיורלעשות
 פשטא ג"כ וזהו עכ"ל, יום, בכל בהבוקעים
 הס"ר שיעברו הצריך שמ"ה דבסי'דהטור
 שיש רבים של עיר סתם שצ"כ ובסי'כרה"ר
 הגאון לדעת דגם נוטים והדברים ס"ר,כה

 כסי' הטור שכתכ דמה רס"ל זצ"להאג"ם
 ביחד הרחובות בכל ס"ר ביש כוונתושמ"ה
 רבים של עיר לענין מ"מ כעיר במ"ר סגיולא



 ישראלאוררכת

 לשון וכסתימת בעיר ס"ר ביש דסגיוודאי
 כ"ו רש"י דברי כל דאין וודאי וא"כהטור,
 זה אין מיהו רה"ר, דין לקביעת ענץ מ"זנ"ט

 קל"ב בס" עיין זצ"ל הגאון דעתמשמעות
 לפי"ז וצ"ל נ"ט מרש"י גם דעתודהוכיח
 ולא הרחובות על שצ"ב בס" הטורדכוונת

 זה דאין וצע"ב מיליון ג' בעי ובעיר העירעל
 הטור( לשוןסתימת

 שכתב מסה ללמוד בידינו ישולפי"ז
 בקיעת בה שיש הסוחרים דהרחובותהמנח"א

 דלא המחבר, לשון והעתיק רה"ר תשיביס"ר
 מציאות ונעשית רה"ר נעשית העיר דכלס"ל
 רחובות, הנך דווקא ומש"ה רבים, שלאחת

 ס"ר בה שיש דעיר רס"ל רי"ד תוס'ולדעת
 שהכריע וכמו לחוש דאין וודאי רה"רחשיב
 הך לפי המחכר דעת לישב דאיןהאג"ם
 ופשוט.שיטה,

 לדעת חשו דכו"ע כח"ה דעתקיצור
 דכתבו והא בעיר. רה"ר דיש רי"דהתוס'
 בעיר דאיירי משום הוא ס"ר בקיעהדבעי
 ליישב בידינו אין א' אינו וזה ס"ר בהשאין
 המשכנ"י ב' האג"ם, וכמ"ש הטו' דעתעם
 הבית ג. רה"ר. היה לא ישראל דמחנהכתב
 רה"ר לויה מחנה היה דמש"ה כתבאפרים
 ושמע יום, בכל שם לבוא עלולים דהיומשום
 לא. בלא"ה אבל תדירי היה להם משהדבר
 החלק דרק בפשיטות כתב מבוי בחדואפ"

 רה"ר. הוה בודבוקעין

 שנדו שיטות ג' הנך אלא כידינוואין
 ליריאיו. ה' וסוד רש"י שלמפשוטו
 דבריך; סדר על קצתואעיר

 אין התוס' דמש"כ כתב זצ"להגאון
 ס"ר ולא אמה ט"ז רחבות שלנומבואות
 גמורה רה"ר לנו אין הר"7 ומש"כ בו,בוקעין
 וכו' מפולשין המבואות שיהו דבעינןמשום
 על דכוונתם יום, בכל שם עוברים ס"רושיהו
 ולא שבשיטתו הטפל שזהו וכתבת העיר,כל
 העיקר אבל שאת, ליתר אלא כןכתב

 דחיישינן כתבו( שלא )אף הואשבשיטתו
 והתוס' רה"ר, חשיב בעיר רס"ר רש"ילדעת
 אני ותמה לעיר. שחוץ בדרכים אייריוסה"ת
 פ"ח ס" בח"ד זצ"ל הגאון מסיק היאך זהעל

 חשיב לא אנשים מליון כשלושה ליכאדאי
 ס"ר בולטין לא דהא הדץ מעיקררה"ר

 הקילו דמה"ט פ"ז ס" שם וכ"כברחובות
 סק"ה כ"ח ס" בח"ה וכ"כ גדוליםכרכים
 הרב פסק והיאך בוורשא, לערב הקילודמה'ש
 שבשיטתו, כהעיקר ולא שבשיטתוכהטפל
 הם עיקרים הרב דדברי ברוריםוהדברים
 דהרי הם, טפלים התלכיד ודברי הםועמוקים
 ומבואות שלנו ממבואות איירי וסה"תהתוס'
 שם רש"י א ו' שבת עיין הוה העירבתוך
 ס" הרב ושו"ע ומבואות ופלטיא סרטיאגדר

 לעיר שחוץ דרך הש"ס ובלשון סי"אשח"ה
 ומה דרכים, הפוסקים ובלשון סרטיאשמו

 לתוכו פתוחות וחצירות שבתים העירשבתוך
 איירי וסה"ת דהתוס' כוודאי וא"ע מבוי.הוה
 אלא שלנו מבואות על כתבו דהא העירכתוך
 סגי ולא ברחובות ס"ר בקיעת דבעידס"ל
 כנ"ל, זצ"ל הגאון הקיל ומח"הבדרין,
 חד הוה וסה"ת התוס' לשון הךואדרבא
 רי"ד כתוס' קיי"ל דלא הגאוןמהכריחי
 התלמיד. כדברי הלכה ואיןוכנ"ל,

 הראשונים כל דוודאי שהכריח מהב.
 דגם נתבאר כבר דרש"י. לפשטאמודים
 של כפשוטו קיי"ל לא זצ"ל הגאלןלדברי
 כלשונות לדון ויש רי"ד, התוס' וכדעתרש"י

 רש"י, בדעת צ"ל היאך והטו'הראשונים
 השמיט א' ו' הרא"ש א כתרתי. הואוהנידון
 דבעי ב' ו' כרשויי קייל וא"כ עירתיבת
 מש"כ להלכה קיי"ל אי אפי' ב' ממש.בקיעה
 הדין חלק מהו הנירון עדיין עיר א' ו'רש"י
 הבקיעה למקום הכוונה האג"מ דלדעתשבו
 הבקיעה מקום נעשה העיר שטח דכלדס"ר,
 לומר צריך מיהו רה"ר, שם מחמתודחייל
 ט"ז הרחבים רה"ר מקומות על רק קאידעיר
אמה

 ובוקעיי
 המבוי, בני לא אפי' רבים בו

 עיר גדר ועיקר העיר, מכלל הוה הכי לאוהא
 יש גופא )ובעיר הרבים. רשות הואכאן

 מחודש דין לחדש ומוכרח מיליון(שלשה
 כל על ולא מיל. י"ב בתוך הואדהבקיעה
 שצ"ב סי' כטור לדחוק צריך )וכןהעיר.

 הבי"א ולדעת צע"ב( ועדיין רה"ר עלדכוונתו
 הואיל ברה"ר, התדירי שימושם לקבועהכוונה
 בתוכה. שרה"ר בעיר מקום בקירובוגרים



רכס עירובילערום

 וסגי כפשוטו מתפרש עיר כוונתו גוףמיהו
 דעתינו לכוף אנו ומוכרחים העיר, בכלבפ"ר
 הטו'. דעתולקבל

 הואיל שלע דרחובות קובע כח"הג.
 לבית ושהן פלטיא, תשיב ס"ר בהודרין
 מקום אפרים הבית כתב פלטיא בגדראפרים,
 שמה ומתעכבים שם מתקבציםשהרכים
 וקנין מקנה לעשות שם משתמשיןוהרבים
 סרטיא ובגדר א'( ומ"ה ב' מ"ב ממש)לשונו
 העיר בתוך העובר דרך ב'( )מ"ר שםכתב

 שציין ומה )לשונו( שם דרךועוברים
 מתקכצין רבים א' נ"ט רמב"ן עייןלהרמב"ן
 היום, כל שם ועומדים קבועים והרביםלשום
 אדם בני שם מצוין שציין הראבי"הולשון
 הרשכ"א ולשון בשוק, ויושביםעומדים
 לעשות לסחורה אדם בני שם מתקבציןשציין
 גדר הוה שלנו דרחובות וברור צרכיהםכל

 וכמ"ש דלתות דמהני מבואות אוסרטיא
 דלתות, מהני דלמבואות להריאהרוסב"א
 ופלטיא סרטיא מהו א' ז, רש"י היטבועיין

 מסור שהוא מצד רה"ר חשיב ולאומבואות,
 הרבים רגל ורק וכפלטיא העירלשימושי

 ולא בראשונים לא אישתמיט ולא שםמצוי
 מהני דלא ס"ר בה שיש דעירבאחרונים
 ענין ואינה מוחלט טעות והואדלתות
 לרבים שמסור דמה כת"ה ולדעתלפלטיא,
 ס"ר בעי דלא להראשונים א"כ פלטיאחשיב
 לשום דלתות מהני ולא פלטיא, הוה עירכל
עיר.

 שחילק החילוק כל בבירא נפלוא"כ
 שבין להדרך הרחובות בין לחלק דאיןכת"ה,
 לא והדרכים פלטיא הוה דהרחובות לעיר,עיר
 נינהו, פלטיא לאו דתרווייהו פלטיא,הוה

 כל ס"ר בה שיש דעיר רס"ל רי"דולהתוס'
 להרבים ומסור הואיל רה"ר הוההעיר

 לאנשי מסורים הדרכים כל ה"נ בו,שיעברו
 ואדרבא רה"ר, ותשיב הילוכם לצורךהעיר
 הואיל בעיר ס"ר ליכא אפ" נאסר דרךחמור
 הרמב"ן. וכמ"ש לכו"עומסור

 העיר רק ס"ר בה שיש דעיר חידושוסך
 ראשונים נגד הוא הדרך, ולא רה"רהוה

 ואין וכנ"ל והנימוק"י רי"ד התוס'הרמב"ן

 שימצא עד קושיא בלא אפ"לשומעו
 לדעת ענין )ואינה דעתם היפוךראשונים
 רק דמצרפין בקיעה דלענין זצ"להגאון

 מצינו לא לעיר מחוץ ולא דהעירהבקיעה
 דב' הוא דמסתבר ומילתא בראשוניםסתירה
 אחת(. מציאות ואינם הוה הרביםרשותי
 דאף פ"ח ס" ח"ד האג"מ להדיא כתבוכן
 תוך ובעי מיליון שלשה בעי דעיר רה"רדלענק

 של אחת מציאות ויעשו שיצטרפו כדי מילנ"ב
 הואיל כעיר פלטיא כאיכא מ"מ ס"ר,בקיעת
 משוהו לרבים השימוש דגוף הרשב"אוחידש
 הבקיעה, לבטל הענינו דלתות מהני ולארה"ר

 בס"ר וסגי בעיר הדרים כל לצרף דסגימסתבר
 לא רה"ר והך מיל. מי"ב בטפי אפי'ומצטרפין
 היטב עיי"ש הוא בעלמא וסברא מדג"מילפינן
 יתרון מצינו דלא לזה חשש לא דלהלכהאלא

 א. ולמדנו כהרשב"א, ודלא לפלטיאבפוסקים
 ע"י רה"ר חשיב בעיר פלטיא באיכאדרק
 ס"ר בה שיש עיר הכי לאו הא ס"ר, בהשדרין
 ברחובות בוקעין ס"ר שיהיו עד רה"ר חשיכלא

 חשש לא בפלטיא אפ" ב. מיל. י"בובתוך
 לזה.הגאון
 בעיר בס"ר דסגי נימא אי נדחק כת"הד.
 עוברין שיהיו דבעי המחבר כתב אמאיא"כ
 ובסוף בדרכים, איירי דהמחבר ומתרץבו,

 דזהו ומדגיש האג"ם מדברי חלקמעתיק
 יראה בדבריו והמעיין שכדבריו,העיקר
 כלל העתיק לא דהמחבר אינו, רזהלהדיא
 הרב ושו"ע ה' ס"ק מנ"א עיין דדרכיםרה"ר
 מרחובות אלא איירי ולא שם ומ"כמי"א

 זצ"ל הגאון דייק ומח"ה דעיר,ושווקים
 בעיר בו בבוקעין הוא המחבר כוונתדעיקר
 הלשון זה שנקט ומה ביחד. הרחובותבכל

 עדיין דהדין משום יחידי כרה"רדמשמע
 דלא שבדבריו העיקר וזהו בדרכים.אמיתי
 בכל ס"ד בבוקעין אלא רה"רחשיב

 לומר אבל המחבר, כוונת וזהוהרחובות,
 בדרין סגי ובעיר דרכים, על קחידהמחבר
 על עולה אינו סדרך וסיים כעירס"ר,ופתח

 כה שאין בעיר דאיירי נימא אי )ואפ"הדעת
 עדיין לעיר, מחוץ להבאים בקיעה ובעיס"ר
 לבקיע בעי לא בעיר שדרין הנך דהאצ"ע

 ועוד ופשוט, הבקיעה כלי לס"רומצטרפין



 ישראלאוררל

 ס"ר בקיעת תשיב אי הוא דרבותאהדפלוגתא
 דהמחבר לומר ותמוה לק', ויתבארבכה"ג
 ופשוט(. בזה, כאןהכריע

 משמשע א' ו' דמרש"י הקשה כח"הה.
 ב' וכו' מפולש בעי לא ס"ר בה שישדעיר

 והך מפולש, כעי ס"ר של בעיר דגםמשמע
 דבעיר רש"י וכוונת הוא משובש כרש"יפי'

 שיש ובעיר מפולש, בעי לא חומה בהשאין
 חומה גדר )ומהו מפולש בעי חומהבה

 סי' הרב בשו"ע רש"י דברי פי' וכןאכמ"ל(
 החדשים שהמגיהים )שו"ר סי"אשמ"ה

 דבריהם וכל כח"ה בזה הטעו א' ו'בריטב"א
 ס"ק עיי"ש למעיין שטות דברי המהשם

 זה המכחישים כתובים שני כאן ואיןתנ"ג(
 שלישי. לרש"י וא"ב זהאת

 כתוכים שני ליישב יצא כת"הו.
 הריטב"א דברי עפ"י זה את זההמכחישים

 הסוחרים כה ורגילים עמים רוכלות שלדעיר
 סיים ועפי"ז לס"ר, לעיר שמחוץ אלומצטרפין
 כאן ואין ומזהירים מתאימים דהדבריםדבריו
 בברירות הדין ויצא אחת. שפה והכלסתירה
 עיין רה"ר, חשוב ס"ר כה שיש דעירלכו"ע
 ב' קכ"ה ודף כ' ק"ז דף משכנ"יכשו"ת
 ומהר"מ ורוקח וסה"ת וסמ"גדהסמ"ק

 דעת וכ"ה הריטב"א, על פליגימרוטנבורג
 ד"ה א' קכ"ה שם המשכנ"י כמ"שהמחבר
 וגורס א' נ"ט הרמב"ן משמעות הוא וכןעכ"פ.
 לו דניתוספו ולא דיורין, לו נתוספוברש"י
 דעת לקרב נטוה אפרים ובביתשווקים.
 מודה ומ"מ הראשונים, שאר לדעתהריטב"א
 אין הראשונים שאר דלדעת אפריםהבית
 פליגי ולא מקומות, משאר הסוחריםמצרפין
 של כדבריהם היטב דו"ק הריטב"א בדעתאלא
 הלכה הביאור וכ"כ והמשכנ"י. אפריםהבית
 הריטב"א על פליגי והמחכר הראשוניםדרוב
 בברירות הדין לחתוך אפשר היאך אניותמה

 הרכה אי אחדים ודכריס אחת שפהולעשות
 מכללם והמחבר הריטב"א על פליגיראשונים
 הם גם והרי הלכה, והביאור המשכנ"ילדעת
 דדעת מכריע וזה רש"י, דעת לעומקנחתו
 של חידושו בלי היטב מתפרשרש"י

 כאן שאין לעיל לבאר זכינו וכברהריטב"א,

 לכל וא"ש זה. את זה המכחישים כתוביםשני
הראשונים.

 הנ"ל מכלהעולה
 שיש עיר הפוסקים דלכל כת"ה דעתא.
 מסור והרחוב הואיל רה"ר, תשיב ס"רבה

 סי' בח"א האג"ם דעת נגד וזהולכולם,
 כ"ח. סי' וח"ה ופ"ח, פ"ז סי' ובח"דקל"ט,

 דדהטיב רי"ד דלהתוס' כת"ה דעתב.
 מסור והעיר הואיל ס"ר באיכארה"ר
 דלא רה"ר חשיב לא הררכים מ"מלכולם,
 סברא והך לבניהעיר. דמסור למיסרשייך
 הרמב"ן דעת נגד והוא ושורש מקור להאין

 חמירא דאדרכא דס"ל ונימוק"י רי"דותוס'
 הוא.ודכו"ע

 דלא ס"ר בה שיש דעיר כת"ה דעתג.
 דלתות בה מהני ולא פלטיא, הוה ס"רבעי

 מילתא הך אישתמיט ולא הרשכ"א,לדעת
 דעת נגד והוא באחרונים, ולא בראשוניםלא

 פ"ח. סי' כח"דהאג"ם

 בעי דלא דס"ל להראשונים כת"הולדעת
 ס"ר בבקיעת דאיכאלרש"י הדינים וכלס"ר,
 מהני לא רבים בבקיעת לדידיהואיכא
 לירושלים. גם עיר לשוםדלתות
 בתנאי מחלק שמ"ה בסי' הרבד.

 רחשיב חומה בה שיש עיר ביןדמפרלש
 דלא חומה בה שאין לעיר במפולש רקרה"ר
 ברש"י ומקורו דמפולש, תנאי בהבעי

 ליה והוה דינא. להך מקור אין כת"הולדעת
 לעיר ס"ר בה שיש עיר בין חילוק הךלחלק
 אי רה"ר חשיב לא בה דרק ס"ר בהשאין
 מפולש.אינה
 אלא רש"י דעת ליישב ראין כת"ה דעתה.
 בעיר הדרין רק דלא דס"ל הריטב"אלפי"ד

 לה, מחוצה הבאים אף אלא לס"רמצטרפין
 ס"ר בה שיש רעיר לדינא מסיק זהועפ"י
 המשכנ"י דעת נגד וזה לכו"ע. רה"רחשיכ
 והרבה והמ"א והט"ו והרמ"א דהמחברדמסיק

 דעת וכ"ה כהריטכ"א, דלא ס"לראשונים
 הכרע ראין )אלא הראשונים רוב ברעתהבי"א
 הבי"א ביאור לפי הכריע היאך המחברבדעת
 הריטב"א(.בדעת



רלא עירובולערוב

 אונסדארפער יוסף  משההרב
 העירוב מפקחימייעד

 בעירוב המוחים אנשים אורות רבותינו שימתבירור
 בע"כ חצרות עירובי של הפת להם לזכות יכוליןאם

 כנידון קכ"ג ס" בחיים ובחרתבשו"ת
 עם בשותפות מעירובו לחזור רוצהשאחד
 גיחוך, לידי מביא זה שדבר כתב העירכני

 שם החולקים דאף נראה ועוד דכתבעיי"ש
 ולערב משלו ליטול היינו בע"כ מהנידלא
 צריך דעכ"פ כיון לו, גמור זכות איןדזה

 לזמן עירובו להניח כך על ממוןלהוציא
 משלהם לו מזכין החצר בני אם אבלידוע,
 וכן לערב, ברגיל במוחה אף מהניודאי

 ראין דמה כ"ג קדושין הרשב"א בחי'מפורש
 חוב קצת דהוי היכא היינו בע"כ לאדםזכין
 אף גמור זכות דהוי היכא אכל וכו',כגון

 באבני ועיין שם, עיין ומוחה וצועקבעומד
 בכמה ובחי' ע"ז לדינא שסמך א' סי'מילואים
 וא"כ הש"ס, מן לזה סמוכות עשינומקומות
 וכאן עלה לסמוך יש דרבנן בעירוביןמכ"ש
 כוונת אם דזה יחי', כעננות שונא שייךלא

 אבל מתנה, נחשב המקבל לטובת רקהנותן
 מותרין יהיו שעי"כ כוונתם שעיקדכאן

 וכמ"ש כמכירה, הוי עצמן טובת והוילטלטל
 והובא עבדו שחרר לענין זו סברא כעיןהר"ן

 לא גופא ובמכירה עיי"ש, צ' סי'במנ"א
 אבל ממון, להוציא דצריך כיון זכותנחשב
 כיון הוי לא ומתנה א"צ ממון הוצאתכאן
 ובפרט בע"כ, לזכות יכול ודאי לטובתםדהוי

 הסוכרים כדעת דלמא ס"ס בזה הוידלדינא
 ואף בע"כ, ממק נוטלין ב"ד או החצרדבני
 דהכיא כהרשב"א דלמא כהחולקיםאת"ל
 ולכן בע"כ, לו לזכות יכולין גמור זכותדהוי

 אבל משלו ליטול רק מיידי לאהחולקים
 בע"כ. לזכות יכולים ודאימשלהם

 שמימים דבר עמא מה חזי ופוקוסיים
 ובין יחיד בין מחלוקת שנפל נזדמןימימה
 אחד זו עצה על שיפול נשמע ולא העירבני
 מישראל מאחד זה נעלם לא דודאי כןלזמר
 עיי"ש. הוא הבל בודאיאך

 הלכה דבר בספר יותר מפורשושאלתינו
 ז"ל קלאצקין אליהו רבי התורה שרלהגאון
 מה ע"ד וז"ל שכתב נ"ח, אות לובליןאב"ד
 עמודי ע"י עירובין תיקן שנים כחמששזה
 ע"פ סראם ועלעקטרישע וטעלעפאןט"ג

 מקומות באיזה לעשות האחרוניםהסכמת
 מפני עשרה גבוהים לקורה מותאמיםלחיים
 כת"ר הדפיס וכבר הצד, מן צה"פחשש

 הכריז שכנגדו ה"ג והרב בזה מיוחדקונטרס
 מבטל ושאינו פסול שהעירוב שלובביהכ"נ
 חצרות, העירובי נגד מחאה ושעושהרשותו
 כ"ט סי' ח"ג השבו"י מ"ש מעכ"תוהביא

 שר של ולקיטו משכירו שנקנהשכשנשכר
 הוא הענין גוף הנה רשות, ביטול א"צהעיר

 האחרונים. גדוליבמחלוקת

 דלפמ"ש נלע"ד הרשות ביטולוכענין
 יפות אצל כלך ד"ה ובפרש"י דע"אבעירובין
 דמעיקרא דעתיה גלי השתא דבטילדכיון

 הנדדל דהרב כיון ממילא ליה, ניחאבשריותא
 ממכשול להציל ליה ניחא בשריותאהאוסר
 שמחליט מה מצד ורק בשבת, הוצאהאיסור
 רשותו מבטל אינו האוסרין כדעתבדעתו
 גליא שמיא קמי אי וא"כ בדבר,ומוחה

 בביטול ליה דניחא פשיטא כשרשהעירוב
 שום בלא וחובה דמצוה זכות שהוארשות
 רשות ביטול שע"י שיודע מי ושאניהפסד,
 עליהם לאסור רוצה והוא להוציא מותריהא
 אותו דכופין היכא וגם שפ"ו וס"ס שס"זס"ס
 שאינו דעתו מגלה הוא עכ"פ מדום, מדתעל

 טעמו שידוע בנ"ר משא"כ בכך,רוצה
 בצלו, המסתופפים ושל הרב שלונימוקו
 יזדרזו דעתם לפי גם כשר עירוב יהיהושאם
 מה מהני בנ"ד ועכ"פ וכו', רשותםלבטל
 ניחא כשר העירוב יהא שאם עתםשמגליך
 לנ"ד. מינה ודון עכ"ל. רשותם לבטללהו
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 העירוב את האוסרים אלו גם דהריועוד
 או ביתם ליד פרטי עירוב להם ישהכללי
 הסדים קהילתם לאנשי או מדרשם,כיח

 שאין רואים מזה פרטי. עירוב ישלמשמעתם
 הלכה, עפ"י עירוב ענין לעצם התנגדותלהם
 שהם האוסרים ושאר צדדיות, סיבות רקאלא
 דעתם. מטלה דמיעוטא מיעוטארק

 והוסיף סי"ז חי"א אליעזר ציץ שו"תוכ"כ
 על לא הוא שלנו והמדובר רהיות סברא,עוד

 אלא מבואות, ובשתופי בחצירותהשתתפות
 לא בזה א"כ כרחובות, לטלטול עירובבתיקון
 לי ומצאתי יחידים. הסכמת בכללצריכים
 ח"א )וואלקין( אהרן זקן שו"ת כספרחבר
 מודים שאינם אנשים ע"ד שם דנשאל כ"וס"

 באופן הרחובות לתקן שאפשר איךבעירוב
 וכתב והשיב הסכמתם, לבקש יוצרךשלא

 זו היא שאלה מה תמיהני וז"ל דבריובהמשך
 אחד כל מאת להיות צריך הרחוב שכירתאסו

 מפקידי מאחד לשכור אפשר והלאמהדיירים,
 לא הוא השכירות אופני וגם וכו'השלטון
 כח מבאי שנים או אחד כ"א מיוחד אישבעד
 עד ברחוב לטלטל הרשות מהם ישכרוהעיר
 הדבר כי ואחרי בעיר, הדרים הישראליםכל
 ירא כל לפני איפוא החיוב לקיים, נקלכ"כ
 כלל להתאמץ ישראל את לזכות החפץד'

 עיי"ש. עירובין לתקןהאפשר

 ישראל בערי מעולם שמענו לאולמעשה
 שהעירוב בחו"ל וכין בא"י בין ומקדםמאז
 לעשות רוצים שלא האנשים אלו מחמתנפסל
 יצחק מנחת בעל הגאון הורה וכןעירוב,
 מאנסי. כעיר כהיותוזצ"ל

 שמפלפל מ"ב סי' נחום חזון בשו"תועי'
 לזכות מהני דלא אברהם המחזה דבריעל
 רוצים שהם שלו כנידון דדוקא בע"כ,הפת

 או המזכים יהיו מי מחלוקת שיש רקבעירוב
 משא"כ שלהם, הפת ינתן הכנסת כיתבאיזה
 זכוי הוי בעירוב כלל רוצים שאיןבנ"ר

 עיי"ש. גמור זכותהעירוב
 הפת עבור כלל דנים שאין בנ"דוא"כ

 העירוב עשיית עצם על הוא שהתנגדותםאלא
 שלא כדי בפת מזכים שאין שטועניםרק

 גמור, זכות הוי דראמת ומכיון העירוב,יועיל

 אין ודאי הנ"ל, סברות שאר כלובצירוף
 עירנו תושבי כל את לעכב אלו יחידיםבידי

 המהודר העירוב כשרות על בזהלערער
דירן.

 בעל מקלויזענבורג הגה"קבדעת
 זצ"ל יציבדברי

 כתב קע"ג סי' יציכ דברי כחשוכותהנה
 בעשיית ומוחים מתנגדים אנשים כמהשאם

 לטלטל ואסור רשותם מקנים אינםהעירוב
 הנעשה עירוב לגבי עפי"ז לדון ועלינועיי"ש.

בשכונתינו.
 יש כח איזה העיר שם הנ"ל בשו"תהנה
 מרשותם לסלקם יכול שאינו כיון העירלשר
 חז"ל שהקילו ולקיטו שכירו מתורת רקומהני

 יש בזמננו העיר שר אם וצ"ע וסייםבעירוב,
 עיי"ש. דינא דמלכותא דינא מדין כחלו

 לברר לטרוח עדיין נחית לא שאזוכנראה
 הרי והאמת דארה"כ, הממשלה כעלותכ"כ
 יש ו~8ן( )ששש ניידי דלא נכסי חוקיעפ"י
 אחד כל לסלק ויכולים בתים על בעלותלהם

 כפי השוויות לשלם עליהם ורקמהבתים
 לכוא יכולים וגם החוקי, עליהםשישית
 להם יש אי עת בכל לראות כית כלבתוך
 להם יש וא"כ החוק, נגד שעושים חשדאיזה

 לסלק, בידם נקרא וא"כ מסויימת,בעלות
 סי' בב"י והובא תכ"ז סי' בריב"שומבואר
 בעה"ב לסלק כח להם דיש דהיכאשצ"א

 וא"צ משר לזכור יכולים מדינאמרשותם
 מדינא הקנין מהני וא"כ ולקיטו, שכירומדין
 העיר. מתושבי הסכמה ליטולוא"צ

 יראה ה' באות שם כתשובההמעיין
 שמתנגדים ות"ח "רבנים שיששמבואר
 האות סוף על שקאי הלכה" עפ"יבטעמים
 המחמיר אופן "ובכל וז"ל שכתבהקודם
 רבוותא בני לדעות שחושש מטעםלעצמו,

 הממשלה מחוייבת הקאנסטיטושען עפ"י1.
 כפי הכעלים "לפצות" הבית לוקחים שהם"אחר"
 בתור אלא תשלומין בתור לא וזה רובית,שווי

 כמה כמו ודלא )חסי111חשק1ם0פ(קאמפענסעישען
 לשלם חייכת שרוזמשלה וצרפת ספרד כגתמדימת

 הבית. שלוקחים לפתהקאמפענסעישען
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 לסמוך שחושש או דאורייתא( רה"ר הוי)אי
 שאינו שחושש כיון וכו' המסדריםעל

 המחמירים על למחות אין וכו'"כהלכתו"
 עפ"י שמנגדים היכא דוקא וא"כ עיי'שוכו'

 רבנים ורובא שרובא היכא משא"כהלכה,
 וגם מוחים, שאין עכ"פ או מסכימיםוח"ח

 רק הלכה עפ"י מטעמים מתנגדים איןהמיעוט
 לחדש בידינו אין בעלמא, חששותמשום

 או אחד ת"ח שיש ואף מדעתינו,חששות
 לומר א"א הלכה עפ"י שמתנגדיםשנים

 של מנין ורוב בנין רוב יתעכבשבשבילם
 מוחה אחד שאם לומר שא"א וברורהעיר,
 העירובין, שיתבטלו בהעירוב רוצהשאינו
 להם יהא שניים או שאחד השכל נגדשזה
 העיר, אנשי כל נגד שמנגדים לומרהכוח
 כי מעולמי עירובין תורת כל בטלתשא"כ
 בערי הגדולים בין דיעות חילוקי היומעולם
 מספר דכעינן א"ו מתיר, וזה אוסר זהישראל
 גם שהרי ועוד תכריע. שדעתםהניכר

 עירוב לעשות מסכמת דעתם באמתהמנגדים
 לערב מנגדים רק ונצרכים, חוליםעבור

 גם הרי א"כ ורצונו, כחפצו אחד כלבסתמא
 להקנות יכולים ושפיר בעירוב מודיםהם

 כע"כ. עכ"פ הפתעבורם

 שבארא ברורות בעדויות שנתבררובפרט
 הו"ל בודאי א"כ מחיצות, ג' לה ישפארק
 העירוב בעשחת חשש שום וליכא מה"תרה"י
 הלכה.עפ"י

 משתמשים שלמים וכן שרבים מאחרועוד
 הוראה, גדולי בפיקוח שנעשהבהעירוב
 מכל רשוה לבקש צורך שאין זה עלוסומכים

 שיכול ז"ל יציב דברי בעל לשיטת גםאחד
 וכדברי למחות, יכול אין ככה"ג מ"מלמחות,
 ראשונים בשם שכתב ס"ב סי' ח"בהשף'מ
 לו זכין לו גם הוא זכות שודאישבאופן
 יוכל שלא ובפרט וצווח, עומד ואפי'בע"כ

 אחרים. על לאסורבעקשותו
 שנתהוותה כהיום שהמציאות בנ"רוא"כ
 בעירוב משתמשים מהציבור גדולשחלק
 והגרש"ק יעקב השבות על שסומכיםמטעם
 נאמר ואם רשות, אחד מכל לשאולדא"צ
 יכשילו הרי בטלטול נאסרו המוחיםשע"י

 גמור זכות בודאי לכן שבת, בחילולאותם
 ולא הרבים, יכשלו שלא להמנגדים גםהוא
 ומכל זכיה. מטעם אלא קאתינן כפיהמדין
 והגרש"ק יעקב השבות דעת ובצירוףהלק
 מהני. בודאי העיר משר שכירותדמהני

 באות בתשובה מסלסל הגה"ק הריועוד
 הוי העיר שר מן לשכור הענין דכל שם,ו'

 קולות ע"ג קולות לגבב לנו ואיןקולא
 על הי' שהמדובר בבירור וידענועיי"ש.
 כנוי היה יסודו אך כשר, שהיה שםהעירוב

 בעירוב משא"כ התיר, לא לכן קולות,ע"ג
 וההידורים, החומרות כל עם שנעשהדירן
 מסכמת הגדולה דעתו דבכה"ג בודאיא"כ

 העיר. משר שכירותדמהני

 הרבנים מאחדהוספה
 באות שם שהגה"ק הגם אחד רבהוסיף

 עיי"ש הגהרש"ק שיטת על לסמוך רצה לאו'
 רשות וקניית בשכירות להקל שיש ס"לולא

 כיון שם כדמסיים בעירוב, המודהבישראל
 באינו או בעכו"ם אלא זו קולא מצינושלא
 בישראל להקל. לנו אין אבל בעירובמודה
 ג"כ בע"כ ולכופם עיי"ש, וכו' בעירובהמודה
 עיי"ש ה' באות שם כמבואר לכופם שאיןס"ל
 לכתחלה לעשות אז שהי' בהנידון דוקאהיינו
 הסמך. זה עלעירוב

 באו חדשות פנים כי שאני, בני'דאולם
 מוקף ברוקלין שעיר שנתברר בזמננולכאן
 רה"ר הוי לא ולכו"ע אדם בידי מחיצותבג'

 העירוב ותיקנו מעשה נעשה שכבר וגםמה"ת,
 בפיקוח כהלכתו השכונה כל עלבשלימות
 ד' באות שם הגה"ק כמש"כ מובהקיםרכזים

 רבים כעת ע"כ אשר עיי"ש, אמנםד"ה
 לצורך הן בהעירוב כבר משתמשיםושלמים
 שבת. לעונש והן ה"יחולים

 מכח ולא בע"כ כפיה מטעם לאא"כ
 מטעם אלא אחינן קא רשות וקנייתשכירות
 כעת ג"כ שהמחמירים יאומן לא כיזכיה,
 ירצו לא שעמם, ונימוק טעםמאיזהו

 שרבים יגרמו  עפי"ז כיון העירוב,בשותפות
 שבת ח"ו יחללו בהעירוב כעתהמשתמשים

 ימצא אם ואפילו לכך, ישראל נחשדוולא



 ישראלאוררלד

 כמש"כ למחות יכול אינו ג"כ מתעקשאיזהו
 שבוודאי ראשונים בשם ס"ב ס" ח"בהשו"מ
 ואפילו בע"כ לו זכין לו הוא גמורזכות
 שלא "ובפרט בזה"ל שם וכתב וצווחעומד
 עיי"ש, אחרים" על לאסור בעקשותויוכל

 יכשיל שלא לו הוא גמור זכות בוודאיובני"ד
 פשוט ממילא שבת, בחילול ח"ו הרכיםאת
 לשיטת אפילו מיחוש בית כאן ראיןהוא

 זה סמך ועל זצ"ל, יציב דברי בעלהגה"ק
 הגדולות עיירות בכל בעירוביןמשתמשים
 בבירור כנלפענ"ד מחיצות, ג' ליכאואפילו
 בעירוב. המיקל כדברי והלכה קדשו.דעת

 המוחים נגד נחום חזון בעלעצת
כהעירוב

 נחום רבי מהגאון נחוס חזוןבשו"ת
 עפ"י כתב מ"ב סימן זצ"למדאמבראווא

 בעינן כפיה דלענין שס"ז סי' בשו"עהמבואר

 קבוע בי"ד וא"צ שלשה של בבי"ד וסגיבי"ד
 שיגבה אלא בפת, להשתתף ממונא א"צאם

 מנדבת בטוב יהי' והגבייה אחד מכלמעות
 לאיזה הנדבה להם לפרט כלי כסתםלכם

 מרשותם הממון הוציאו שכבר ומכיוןתכלית,
 עוד שנשאר מה ורק מיניה דעתיהואסחו
 פת המקומץ מהן כע"כ דעתם בלאלעשות
 לבד החוקים בכלל נכנס שוב זהלעירוב
 לכפיה כלל בי"ד דא"צ הדת לתיקוןשהוא
 מכל לקבץ ג"כ הכרח שאין עוד ונראהודו"ק,
 העירוב פת לצורך הקהל מכיס שינתן רקאחד
 בכיס הם שותפים העיר דכל העירובדכל

 בעירוב כלל רוצים שאין בני"ד וסייסהקהל,
 בצירוף ועכ"פ גמור, זכות העירוב זכויהוי

 מכיס ע"ז ושינתן אחד, מכל לגבותתלתא
 אנשי כל בעד אחר ע"י לזכות וגםהקהל
 עכ"ד. זה, דמהני ודאיהעיר

 ישראל בלל בתוך עצמולערב
 שאתם ישראל הכלל בזכות לכ"ח, ד' נתן אשר הלחם הוא אליהם משהויאמר
 יונתן התרגום וז"ש וכשירים. צדיקים כולם ~הכל? אחת, באגודה יחדכולכם
 שהיו פי' בדירותיהן, וישתתפון בבתא ויערבון יביאו אשר את והכינועה"פ

 מכל פת שטובין חצירות עירובי שענין והיינו מבואות, ושיזופי עירוביןמערבין
 האדם דעת ערובין( )במס' כמאחז"ל הפת, במקום דרים הכל היו ובאלו חצרבני

 רצונו לעשות אחת אגודה כולם ועושים דעתם שמערבין היינו פתו, אחרנמשך
 נשמה אותיות הוא משנה יום, יום ילקטו אשך ע? משנה והי' ועי"ז שלם,בלב

 וכח והחיות הנשמה מעורר והכנעה הביטול ע"י משנה, לחם על הק' האר"יכמו"ש
 )שבת במתניתין מאחז"ל על ה'( מאמר בא )פ' לעיל כמש"כ וזה העליונה.החכמה
 עשרתם חשיכה עם שבת ערב ביתו בתוך לותר אדם צריך דברים ג'ל"ד(

 שמתבונן בעת חשיכה עם בע"ש לעצמו האדם שיאמר הנר, את הדליקוערבתם
 שמוומז עשרתם הרמז הוא וזה ובמדות, במוחין שפגם ביתו חשכותתוקף

 שיערב "ערבתם", לזה אמונה עצה לחכמה, מרומז הוי' משם שהיו"דלחכמה,
 מלעילא, הרחמים ממקוך ה' חמדי לעורר עי"ז ויזכה ישראל, הכלל בתוךעצמו

 ביטול ע"י הנר, את הדליקו ואח"כ רי"ו. ע"ב צירוף עירו"ב הק' האר"יוכמו"ש
 שהוא לוזי לארץ המאיר והמשפיע הנותן מצד עליכם ד' שיאיר תזכווהננעה
 קדושת אור להרגיש שתזכו המעלות ברום הק' אור עליכם יאיר והוא כארץ,בטל
 אהי' הוי"ה אלקי' הוי"ה אד' הוי"ה יחוד יחודים ג' קשרים הג' היינוש"ק,

 בשלח( פ' ישראל )ישמח אור. תראו ובאורו נר, כמניןשעולים



רלה עירובילערוב

 פאללאק אברהםהרב
 ברוקלין סופר, חתן בישיבתר"מ

 נרושת בעיירות עירוב בעניני השיטותבירור
 אפרק

 הפתח צורת ע"י רה"ר להתיר אפשר עניזבאיזה

 פירוש בדלתות, אלא ניתרת אינה עצמה הרבים רשות ב' סעיף שס"ד סי' בשו"עא.
 דלתות בעינן אלא הפתח, צורת שיעשה מהני לא דאורייתאא, הרבים רשות להתירדכדי
 להתירו. הפתח צורת מהני דרבנן ברה"ר ורקדוקא,

 כל בי' שבקעי כל מה"ת, רה"ר אינו דאפי' כתב ק"י( )דף ק"כ סי' משכנ"י בשו"תא.
 אפילו צוה"פ מועיל אינו דבריו ולפי בלילה, נעולות בדלתות אלא ניתר אינו העיר,כני

 בית שו"ת עח אבל העיר, בני כל בהן דבקעי רחובות באותן ס"ר, בהם שאין קטנותבעיירות
 ישראל בית כל נהגו וכוותי' דבריו, שדחה אביט( זה אל אך בד"ה מ"ו )דף כ"ו סי'אפרים
 אם העיק בני בל ביי בקעי אי אפילו בצוה"פ להתיר מושבותיהם, מקומות בכל למעשההלכה
 מה"ת. רה"ראינו

 כמו רכים בי' בקעי ראם החדש בדבר לדון שיצא קל"ט סי' אג"ם בשו"ת עי'ואמנם
 לרה"ר ס"ר דבעינן הפוסקים דלפי לי', כדאית מר לכל )והיינו דלתות בעינן גמור,ברה"ר
 גם אז ס"ר בעינן לא גמורה דכרה"ר ולהסוברים דלתות, בעינן ס"ר בקיעת יש אם אזגמורה,
 בעינן מ"מ כרמלית, והוי רה"ר, מתנאי א' חסר אם ואפילו דלתות( בעינן גרידא רביםבבקיעת
 להצריכו דרבנן החומרא ככלל הוא גמור ברה"ר כמו רבים כי' שבקעי דכל דלתות,דוקא

 מפולש, תנאי חסר אם לענין שכ"כ ק"מ בסי' ועי' רה"ר, תנאי שאר חסר ואפילודלתות,
 המוקף עיר לענין כתב חומה, אני אום בספר הנדפס שליט"א קליין להגר"מובתשובה
 ח'. חלק באג"ם וכ"כ ס"ר בקיעת שם יש אי דלתות בעי דמ"מבמחיצות,

 דרק להדיא שכתב ד' סעה שס"ד סי' הרב כשו"ע דעי' חבר, לו מצינו לא הזה בדבראך
 לר"ה מועלת צוה"פ אין "מד"ס וז"ל: דלתות בעינן רה"ר תנאי כל בו שיש גמורהכרה"ר
 רה"ר, מתנאי א' חסר דאם להדיא הרי שמ"ה, בסי' שנת' רה"ר תנאי כל בה נשלמו אםגמורה
 שס"ד סי' כמ"ב גם להדיא כתב וכן דלתות, בעינן ולא צוה"פ שפיר מהני מה"ת רה"רואינו
 שיש דאע"ג פאריז, עיר אודות שכתכ עיי"ש ח"ד, אחיעזר בשו"ת כפשיטות נקט וכן ה',ס"ק
 בשו"ת להדיא הוא וכן צוה"פ, ע"י לערב יכולים מחיצות בג' שמוקף כיון מ"מ ס"ר בקיעתבו
 דרך ס"ר בקיעת ויש ט"ז רחב אפילו מחיצות מוקף העיר דאם ועתה, ד"ה מ"ט דף אפריםבית

 לענין גם שם משמע וכן עיי"ש, הרבים בקיעת במקום צוה"פ ע"י לערב מותר מ"מהמחיצות,
 מערבין איך שם נתקשה בפלטיא ]דרק ולפי"ז כד"ה מ"ה דף עי' משעל"ש מפולשתנאי

 שם מתקבצים בנ"א שאין בדרכים אבל משעל"שי מפולש בעינן לא דבפלטיא כיוןבצוה"פ
 אפילו כצוה"פ דמערבין שפיר ראתי משמע בזה משעל"ש, מפולש ובעינן עוברים,אלא

 לערכ יכולים משעל"ש מפולש תנאי דחסר דכיון ומוכח ס"ר, ברה"ר כעינן דלאלהפוסקים



 ישראלאוררלו

 אלא איש דאורייתא, ברה"ר צוה"פ מהני פלא דהא י"א בדבר, הפוסקים ונחלקוב.
 דמדאורייתא וי"א גמור, רה"ר להתיר צוה"פ שפיר מהני התורה מן אבל דרבנן,חומרא
 רה"רב. להתיר צוה"פ מהנילא

 צורת של עירוב ע"י לתקנו אפשר אם רחוב איזה על לדון כצנו כאשר ומעתהג.
 נמצא ברה"ר, צוה"פ מהני התורה שמן ב( )סעיף הנ"ל הפוסקים דעת לפי הריהפתח,
 צוה"פ, מהני כודאי התורה מן שהרי דרבנזג, באיסור הוא הזה הנידון עיקרשכל

 שפיר מהני מס"ת גמור רה"ד אינו דאם פוסקים הנך מכל לנו והיוצא ודו"ק[, עיי"שבצוה"פ
 דלתות. בעינן ולאצוה"פ
 דלא ע"א( כ"כ )עירובין כרבנן קיי"ל אי חדא לתרתי: נחלקת בזה מחלקותם ושורשב.
 דאמר וכהא מחיצתא, ומבטלי רבים ראתי יהודה כרבי דקיי"ל או מחיצתא, ומבטלי רביםאתי
 משום עלי' חייבין בלילה ננעלות דלתותי' אלמלא ירושלים והודה[ דרבי ]אליבא יוחנןרבי

 רבים דאתי מה"ת, רה"ר להתיר צוה"פ מהני דלא בודאי יוחנן כרבי קק"ל דאי והיינורה"ר,
 רכן ק"כ בסי' המשכנ"י וכתב יוחנן, כרבי העתיקו ראשונים הרבה ואכן מחיצתא,ומבטלי
 העתיקו פוסקים דרוב ואחר[ ד"ה ]בביה"ל שס"ד בסי' המ"ב שכתב מה וזהו להלכה,נקטינן
 ולפי הראשונים, דעת בביאור המשכנ"י לפימ"ש והיינו הראשונים, רוב והכוונה יוחנן,כרבי
 רה"ר. להתיר צוה"פ מהני לא התורה מן זודעה

 ומבטלי רבים אתי דלא כרכנן קיי"ל דאנן האחרונים הפוסקים גדולי רוב דעתואמנם
 והרא"ק~, הרי"ף הרמב"ם דעת הוא כן אשר להוכיח שהאריך אפרים בית בשו"ת וע"מחיצתא,
 וכ"כ החזו"א, וכ"כ נקטינן, דהכי הב"א וכתב כרבנן, דקיי"ל ראשונים רוב שיטת הוא כןואשר
 השו"ע וכ"כ פ"ט, סי' חאו"ח בשו"ת הת"ס בפשיטות נקט וכן א, ס"ק שס"ד בסי' משההדרכי
 בסי' המג"א דעת מוכח וכן א', סעי שס"ד ובסי' מ"ד, ובסעי' מ"ב, סע" שס"ג בסי'הרב
 קי"ב, סי' מאהבה תשובה כשו"ת מובא הנוכ"י וכ"כ מ', ובס"ק ל"ד ובס"ק ל' ס"קשס"ג
 אחרונים. הרבה ועוד כ"א, סי' מלכו בישועת וכ"כ ורע"ו, רע"ג בסי' נזרוהאבני

 אי מחיצות, ומבטלי רכים אתי דלא כרבנן דקיי"ל כאי לפי האחרונים נחלקו עודואמנם
 ד סעי' שס"ד ]בסי' והמ"ב ד[, סע" שס"ד ]בס" הרב דהשו"ע מה"ת, רה"ר להתיר צוה"פמהני

 ]בסי' והערוה"ש צוה"פ[י ע"י הרוחות כשכל ד"ה בביה"ל שס"ב ובסי' ואתר, ד"הבביה"ל
 והישועת ורע"ו[, רע"ג, , רס"ה ]כסי' נזר ודבבני בסו"ד[, שמ"ה נבסי' אברהם והאשלשס"ד4
 בסופו[ ח"ו פ"ה עירובין ]מס' צדק והצמח כ"ג[, ]סי' נחמד רכרי בשו"ת וכן כ"א( ]בסי'מלכו
 מה"ת, גמור רה"ר להתיר צוה"פ מהני ממילא רומ"מ אתי לא דלמ"ד כפשיטות, תפסוכולם
 עכ"פ אבל רומ"מ, דאתי כר"י דקיי"ל המ"כ, וכן נחם", הדברי דעת ]אך מהני, לא מדרבנןורק
 צוה"פ[. מהני דלרבנן בדבריהםמוכח

 גרוע דצוה"פ דס"ל מה"ת, רה"ר להתיר צוד,"פ מהני לא לרבנן דאפי' כתב החזו"אאבל
 שיש רכל קכ"א[ ]כסי' המשכנ"י וכ"כ לרבנן, גם רונך'מ אתי ובזה במתני'[, ]שם ביראותמפסי
 שיטת בביאור הלוי הגר"ח מש"כ לפי יוצא וכן הדלתות, דוקא כעינן לרבנן גם אמה ט"זרחב

 להתיר מה"ת מחיצה נחשב צוה"פ אי ל" מספקא זהב במשבצות שס"ג סר והפרמ"גהרמב"ם.
 דברי שהביא צוה"פ, ע"י הרוחות כשכל בד"ה שס"ב סי' הלכה ביאור ועי' עיי"ש,רה"ר

 רה"ר. להתיר מחיצה דהוי י"א דף מהתוס' ומוכיחהפרמ"ג,

 רחבים ברחובות בצוה"פ לערב להקל העולפ שסמכו הטעם פוסקים כמה כתבו ועפי"זג.



רלז עירובולערוב

 הסוברים )שם(, הנ"ל הפוסקים לפי אבל דאורייתא, איסורא חשש שום כאן איןוממילא
 דאורייתא. באיסורא דנין שאנו נמצא ברה"ר, צוהאפ מהני לא התורהשמן

 בפרק

 רה"ראיזהו
 להם ואין מקורים, ואינם אשה ס-ז הרחבים ושתקים רחובות רה"ראיזהו
 דלתותיו )ואין לשער משער מפולשים הם אם תומה להם יש ואפילוחומה,
 יום בכל בו עובדים רבוא ששים שאין שכל וי"א רה"ר, הוי בלילה(נעולות
 ז'( סעיף שע"ה סי' )שו"ע דה"דאינו

 עולם גדולי עפ"י מקודמי, שנה מאות הרכה ישראל ערי ברוב שנתפשט המנהגא.
 ומפולש אמות ט"ו רחב ברחוב גם בצוה"פ עירובין לעשות ואשפוזה, צרפתחכמי
 רה"ר שאין רש"י שיטת שהוא הי"א דעת על להלכה שסומכין משום לשער,משער

 כוי. עוברים מ"ר יש אם רקדאורייתא

 דאורייתא, באיסורא להקל סומכין ואיך גמור, רה"ר הוי ראשונים כמה לפי אשר אמות,ס"ז
 צוה"פ מהני לפי"ז וממילא מחיצתא, ומבטלי רבים אתי לא כמ"ר קיי"ל דאנן בזה הטעםאלא

 דלתות, שהצריכו דרבנן איסורא אלא וליכא ב'(, הערה לעיל )עי' מדאורייתא גמורלרה"ר
 דרה"ר האומרים הפוסקים ע"ד זה לענין ולסמוך להקל אפשר שפיר מדרבנן רק עחהווכיון
 צדק הצמח כ"כ בוקעין, ס"ר שאין כל צוה"פ מהני דשפיר יוצא דבריהם לפי אשר ס"רבעי
 ט"ז, אות רע"ג סי' נזר האבני עמו והסכים כ"א, סי' מלכו והישועות מ"ו, ס"ה עירוביןמס'
 אתי הסוברים לדעת לחוש שצריכים ס"ל דהמ"ב דאע"ג )והיינו שס"ד סי' בביה"ל המ"בוכ"כ

 להקל שסמכו העולם מנהג ליישב לי' ניחא בזה מ"מ , הלכה בביאור שם וכמוש"כרומ"מ,
 בית עי' ואמנם דרכני(, איסור חשש אלא דאינו נקטו דהעולם חטאת, דחיוב לגררא חששוולא
 ז"ל המהר"מ דברי על על "דסמכו העולם מנהג טעם שכתב בסופו ב' סעי' שס"ד ס"מאיר

 לעיקר". ז"ל רש"י דעת לחלוטין שתופס סק"א משהשבדרכי
 ישראל ערי ברוב נתפשטו "שהעירוכין וז"ל: י"ח סעיף שמ"ה סי' השלחן ערוך כ"כד.
 באנו ואם זו, כשיטה הלכה יצא קול בת וכאילו זו היתר סמך על רק מקודם שנים מאותהרבה
 סק"ח שס"ד סי' המ"ב לשון זה וכעין כמשתגעים". נראה אלא יצייתו שלא לבד לאלעכב
 הפוסקים דעת עפ"י מעולם נהגו שכן צוה"פ ע"י להקל הנוהגים לאחרים למחות שאין"ואף

 ג'. הערה פ"ב לעיל וע" בזה,המקילין

 שיטת על החולקים עולם גדולי כמה שיש "אף וז"ל: כ"ו, סח אפרים בית בשו"ת כ"כה.
 חכמי עולם גדולי עפ"י נתיסד אשר המנהג על לערער אדם שום ביד כח אין מקום מכלרש"י
 שותים". אנו ומימיהם בניהם מבני אנו אשר ואשכנזצרפת

 על על "דסמכו העולם מנהג טעם שכתב בסופו ב' סעי' שס"ד סי' מאיר בית עי'1.
 לעיל ועי' לעיקר", ז"ל רש"י דעת לחלרטין שתופס סק"א משה שבדרכי ד"ל המהרישדברי
 ג'. הערהפ"א



 ישראלאוררלח

 רה"ר דאין כהי"א ההלכה להכריע והרמ"אח המחברז דעת שגם שכתבו ישב.
 והמחמיר הפוסקים", רוב דעת הוא שכן עוד והוסיפו בו, עוברים רבוא בס' רקמה"ת
 המקיליסי. הרבים כאותן עכשיו שנוהגים למה למחות בידו ואין לעצמו יחמירבנה

 כדעה סתם דהמחכר דאע"ג שפי' מחצה"ש ז',ועי' ס"ק שמ"ה סי' המב"א כ"כז.
 שלמעשה ומוכח המקילים, דעת על לסמוך העולם דמנהג ש"ג בסי' כתב הרי מ"מקמייתא,
 והביא יותר, הדברים הסביר ע"ב[ מ"ה ]דף אפרים בית ובשו"ת כהי"א, דהעיקר המחברהכריע
 בסתם, א' דעה המחבר מביא דכאשר הפוסקים, שכללו כללא דידוע דאע"ג הכנה"גמכללי
 המחכר שדעת קצת ראי' יש אם מ"מ בסתם, שמביא כהדעה לפסוק שדעתו י"א, מביאואח"כ
 בסתמא הי"א שיטת מביא שהמחבר כיון בנידו"ד, וממילא אמור, זה כלל אין כהי"א,לפסוק
 כהי"א, פוסק דהכא מוכח ס"ל, לא ולי' זכות לימוד כתורת רק שזה לומר ודוחק ש"ג,בסי'
 חכמי שאר או והרשב"א הרמב"ם דעת הוא ראשונה דדעה היכא רכל הכ"א כתבועוד

 היתה שכן כיון בסתמא כחכו משו"ה אלא בזה ההלכה להכריע שכוונתו הכרח איןהספרדים,
 הספרדים. במדינות פשוטהמנהג

 דאדרבה שהוכיחו אחרונים מכמה שמביא וי"א, ד"ה שמ"ה בסי' הלכה כיאור עי'ואמנם
 מ"ר. בלי אפילו רה"ר דיש קמייתא כדעה לפסוק המחברדעה

 שדחה מאיר מהבית שהביא שם הלכה ביאור עי' אמנם ו, ס"ק שמ"ה סי' הטו"ז כ"כח.
 בזה. הטו"זראיית

 שנהגו מה נגד העולם הרעיש ק"כ( )בסי' שהמשכנ"י ידוע והנה שם, ומג"א טו"זט.
 משעל"ש, ומפולשים אמה ט"ז רחבים ברחובות אפילו צוה"פ, ע"י לערב ישראל עריברוב

 בזה )ועי' תורה בשל מחמירין שהם להלכה "עיקר הוא המחכר שהביא קמייתא דעהולדעתו
 דלא ראשונים רוב דעת כי להוכיח והאריך ובנין", מנין רוב שהם ועוד ג'( הערה א' פרקלעיל
 גם הלך זו וכדרך המחכר, שיטת הוא כן אשר וכתב והמג"א, הטר'ז כמוש"כ ודלא ס"ר,כעינן
 דאע"ג המ"ב כתב ולפי"ז ואחר( כד"ה שס"ד ובסי' שאין, בד"ה שמ"ה סי' )בכיה"להמ"כ,
 יחמיר יר"ש כל בודאי מ"מ המקילין, ביד למחות אין ואשר לסמוך מי על לו ישדהמקיל
כזה.

 המשכנ"י שדברי רס"ל דבריו שמשמעות י"ח, וסע" י"ז סעי' שמ"ה סי' כערוה"שועי'
 הוכרח ע"כ כו', יצייתו שלא משום משום העירובין לעכב שא"א משום ורק להלכה,עיקר
 בדין חדש יסוד שהמציא וכ"א כ' י"ס בסעי' ועיי"ש שנתפשטו העירובין על זכותללמוד
 לערב. מותר ס"ר בעי דלא קמייתא לדעה אפילו וממילארה"ר,

 והראה העולם, מנהג והצדיק המשכנ"י, דברי לסתור האריך כ"ו בס" אפרים הביתואמנם
 שמנה ועיי"ש רש"י, כדעת ס"ל ראשונים רוב ואדרבה והמג"א, הטו"ז דברי נכונים כילדעת
 ומונה וסופר יותר עוד הפליג שמואל תולדות )ובספר כן, הסוברים ראשונים מעשריםלמעלה
 ביד כח אין "אשר וכתב כוקעין(, ס"ר דבעינן משום כזה"ז רה"ר ראין ראשונים ששיםלערך
 מבני אנו אשר ואשכנז צרפת חכמי עולם גדולי עפ"י נתיסד אשר המנהג על לערער אדםשום
 שותים". אנו ומימיהםבניהם

 כל ס"ר, בהם שאין קטנות בעיירות אפילו בצוה"פ לערב היתר אין המשכנ"י לפיולמעשה
 ישראל ערי כרוב שנתפשט הפשוט שהמנהג הפוסקים כתבו וכבר אמות, ט"ז רחביםשהדרכים

 כפנים שכתכנו יזהו הי"א, כדעת להלכה דנקטינן ט"ז רחבים כרחובות אפילו בצוה"פלערה
 ב'. ומעיף א,סעיף



 יחמיר שמים ירא כל מ"מ להקל, בזה הנוהגים ביד למהות שאין שאף שכתבו ישג.
 בו, עוברים רבוא ששים בלי גם התורה מן רה"ר שהוא הסוברים לדעת לחושלעצמויא,

 בזהיב. יחמיר לא יר"ש אפילו דאדרבהוי"א

 שם. הטו"ז לשוןי.
 בסה והמ"ב י"ג, הלכה מ"ט כלל אדם והחיי י"א, סעיף שמ"ה בסי' הרב השו"ע כ"כיא.

 יש ואכן בצוה"פ, לעירובין בקשר להדיא זאת כחכו לא אדם והחיי הרב ואמנם ח', ס"קשס"ד
 על נסמוך ושלא בצוה"פ, עירוב שיש במקום אפילו שנחמיר ר"ל אם ככוונתם,להסתפק
 ונ"מ דאורייתא, רה"ר כאן שיש לחוש נתמיר עירוב שבלי כוונתם, עיקר אפשר אוהעירוב,
 לענין בפוסקים שמצינו וכמו דאורייתא, רה"ר מהשש בדבר להחמיר שיש הוצאה, ספקלענין
 לדונו להקל שיש הסוברים דאפילו ש"א, בסי' המבוארים שאלות בשאר וכדו' שעוןהוצאת
 כבר אם אבל ההמירו, דאורייתא רה"ר מחשש מ"מ טעמים, משאר או הוצאתו, ולהתירכתכשיט
 הרכ דעת הרי צוה"פ, יש כאשר דהא להחמיר, צריך אינו יר"ש דגם י"ל בצוה"פ, עירובנעשה
 איסורא היותר לכל רק ואינו ב' הערה וכנ"ל קמייתא לדעה אפילו דאורייתא איסורא כאןדליכא
 דאזלינן דרבנן ספיקא מכל תמיר לא הא א"כ דלתות, ע"י רק לטלטל אסור דמדרבנןדרבנן,
 גם ומה בתרייתא, כדעה העיקד פוסקים שלרוב ובפרט יחמיר, שיר"ש חיתי ומהיכילקולא,

 יחמיר מילי דלכל שכוונתם יותר נוטה דבריהם דמסתימת איברא כוותייהו, המנהגשנתפשט
 דאורייתא. רה"ר דהוילחוש

 דלפי"ז כתב ס"ר בעינן דלא ראשונים הרבה דעת שהוכיח לאחר שמ"ה סה בביה"לוהנה
 שבע"נ כתב ושם שס"ד בסי' למ"ש ציין ואמנם בצוה"פ, העירובין על יסמוך לא יר"שכל

 לחוש שם כתב ולכן מה"ת, מהני לא וצוה"פ דארומ"מ כר"י קיי"ל שלדעתו מטעם רקיהמיר
 שכע"נ הכרח אין לכאו' ארומ"מ, דלא קיי"ל דאגן הפוסקים לפימ"ש אבל חטאת, דהיובלגררא
 דרבנן. ספיקא אלא דאינו כיון בזה,יהמיר

 לסמוך שלא לענין גם יחמיר שיר"ש להדיא כתב מ"ו פ"ה עירוכין מס' צדק בצמחואמנם
 א' טעמים, ג' מכח שכ"כ ועיי"ש ארומ"מ[, לא קיי"ל דאנן שם ס"ל דהוא ]אע"ג העירוב,על

 גמורה ראי' "אין ארומ"מ לא דקיי"ל מאי לפי גם ב' רומ"מ, אתי דקיה'ל הפוסקים לדעתלחוש
 בעינן דלא הפוסקים לדעת לחוש יש שבת באיסור בדרבנן דגם ועוד כן", אמרינן בצוה"פדגם
 ראוי ואמנם לטלטל, שלא עירוב שיש כמקום גם שיחמיר נכון שיר"ש להדיא לנו הריס"ר,
 ומשמע יחמיר, שיר"ש שמ"ה בסי' להדיא שכתב דהרב משמ" כן כתב לא שהצ"צלצייה
 כן כתב ולכן וכשנ"ת, עירוב שיש במקום גם קאי אי הרב בכוונת לי' ברירא דלאמשום
 שהרחובות כל קטנות בעיירות אפילו אמורים והמ"ב, הצ"צ דברי והנה וצ"ע. דנפשי',מסברא
 אשר רה"ר, מתנאי א' חסר דאם פשיטא ואמנם רה"ר. תנאי כל בהם ויש אמה, ט"זרחבות
 אינו לכד"ע כזה שהרי יהמיר, שיר"ש כלל אמרי לא כזה רה"ר, אינו קמייתא דעה לפיאפילו
 שהוא היתר יש ואם הוטבעו ההיתר אדני מה על מקום בכל לדעת צריך ולזאת מה"ת,רה"ר
 יהמיר. שיר"ש כלל אמרו לא בזה הנה קמייתא, דעה לפיגם

 מבעל הביא פארק, בבארא טלטול היתר בענין שליט"א ממונקאטש אדמו"ר בתשובתיב.
 אפילו בזה שהחמיר מי נגד שהקפיד סק"א( סוך שצ"ט סי' או"ח )בנימוקי אלעזרמנחת
 שלא אנו חייבין בו, מודים הצדוקים שאין מהדברים הוא שעירובין שכיון ס"ל כילעצמו,
 שאין עכ"פ דמשמע אפרים בית בשו"ת גם ועי' עיי"ש, להלכתא המותר מקום בכללהחמיר
 אנו אשר ואשכנז צרפת חכמי עולם גדולי עפ"י נתיסד שהמנהג שכתב בזה, לההמירצריך



  ישראלאודומ

 גפרק

 כיצד רבואששים
 הרבים רשות אינו יום בכל בו עוברים רבוא ששים שאין בלוי"א

 ז'( סעיף שע"ה סימן)שו"ע

 שהוא הי"א כדעת להקל ישראל ערי ברוב המנהג שנתפשט ב'( )פרק לעיל נתבארכבר
 כלומר השא, שיטת בביאור ואמנם רה"ר, אינו רבוא ששים בקיעת בו שאין שכל רש"י,שיטת

 מה ועיקר וד~חרונים, הראשונים רכותינו בדבר נחלקו הנה הס"ד, בקיעת יהף אופן ובאיזהאיך
 הדבר מסתעף גופא שבזה אלא בו, עוברים או בו שולטים כיצד, רבוא ששים הוא,שנחלקו
 . אופניו על דבר דבר השיטות ונבאר פרטים,לכמה

 להשתמש מוכן שהדרך כלומר עליו, שולטת רבוא ששים שרשות דרך שכל י"איגא.
 הרביע, רשות הוי מ"מ אחד, כיום רבוא הששים שם הולכים שאין אע"פ רבוא,לששים

 המנ"א משמעות הוא וכן לכתחילה, כן לנהוג דמי דשפיר ומשמע מימיהם, ושותים בניהםמבני
והטו"ז.

 שמאריך מהנקודות א' הפרק,: דברי כלל בטוב יובן וכזה קצרה הקרמה בזה נקדיםיג.
 שגם דבריו וקוטב רה"ר, שיהא ס"ר בקיעת שמצריך רש"י שיטת בביאור הוא המשכנ"י,בהם

 דברי בהבנת הראשונים שנחלקו שמבאר מה עפ"י והיינו רה"ר, בזה"ז שכיח רש"י שיטתלפי
 שיהא דבעינן כפשוטן, רש"י דברי שפירשו והר"פ, הר"ת ובכללם הראשונים, מן שישרש"י,
 ס"ד כמ"ש והמחבר הטור נמשך ואחריהם רה"ר, אינו ובלא"ה יום, בכל דרך עלי הולכיםהמ"ר

 דסגי רש"י, כוונת שפירשו בריטב"א זאת מבואר ובעיקר ראשונים יש ואמנם ירם, בכלעוברים
 לפועל אם אפילו ס"ר, בה שיעבור ומתוקן מוכן שהדרך כלומר ס"ר, שליטת כאן שישכהכי
 הראשונים על עצומות קושיות להמשכנ"י לו שיש ומאחר רה"ר. הוי רס"ר, בה יעברולא

 לפי יוצא וממילא שולטים, בסייר דסגי ראשונים, כאידך לעיקר תופס הוא כפשוטו,שפירשו
 בחוך עוברת המלך דרך שיש במקום וכגון בזה"ז, רה"ר שכיח רש"י, לשיטת שגםדבריהם,
 שם עוברים שאין אף רש"י לשיטת גם רה"ר הוי וממילא המדינה, בני לכל מוכן זה והריהעיר
 ס"ר.לפועל

 מחלוקת כאן שיש זו נקודה על כלל משיב אינו להמשכנ"י, בתשובותיו הב"אואמנם
 הריטב"א בדברי המשכנ"י של פירושו על להשיב דבריו עיקר רק רש"י, דברי בהבנתראשונים

 שולטים הס"ר שרשות בזה דסגי דאע"ג להב"א, ס"ל ובזה שולטים, בס"ר דסגי רס"לודעימ"
 של דרכם ושיהא מקום, בקירוב הס"ר שם שיהא ובעינן היא" מילתא לאו "הזמנה מ"משם,
 מכיון וככן א', ביום הס"ר שיעברו ועלול אפשר שיהא עד כ"כ, דרך באותו להשתמשהס"ר
 בזה"ז. רה"ר ראין דינא הדרא שכיח לאשזה

 פשיטא דלדידהו והמחבר, הטור שיטת בביאור והמשכנ"י הב"א נחלקו לא אומרהוי
 ובין דרש"י, אליבא הריטב"א שיטת בפ" אם כי נחלקו לא יום, בכל עוברים ס"רדבעינן

 וכן לעיר, שמחוץ דרכים לבין העיר רחובות בין כלל חילוק שום אין להב"א וביןלהמשכנ"י
 וכן רש"י, שיטת בביאור חדש דרך סלל אג"מ בשר'ת ואמנם אחרונים, הרבה בפשיטותתפסו
 שמחוץ דרכים לבין שבעיד, רחובות כין גדול חילוק יוצא ולדבריו המחבר, כוונתבביאור
 ח'. וסעיף ג' בסעיף בזה שיטתו ויתבארלעיר
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 עולם באי שכל ומעבר דרך לה שיש עיר ולכן רבוא'י, ששים בה שלטי שעכ"פכשן
 רשות רחובותי' כל הוי רבוא, ששים בתוכה ירים שאין אע"פ לתוכה, לעבוריכולים

 קכ"ד דף קכ"א בסי' ביאור כיתר הדברים על וחזר ק"ו, דף ק"כ סי' משכנ"י שר"תיד.
 נכנסים הי' שלא שפירש"י עיי"ש יחיד של עיר במתני' נ"ט דף הריטב"א מדברי ומקורוואילך,
 שהקשה שם ריטב"א ועי' מדבר, לדגלי דמיא דלא רה"ר חשיבא ולא בנ"א של ס"ר תמידבה
 דלא מילתא ודאי דהא כתחילתה, רבים של שהיתה עיר לה משכחת "היכי וז"ל: ר"תיבשם

 עיר כתחילתה כהיתה אלא לה משכחת לא ולעולם ס"ו, כתחילתה שם שנתיישבו הואשכיחא
 מצריך אינו רש"י "כי הריטב"א ותי' רבים", של בעיר משנתינו דין וכסלת יחיד,של

 הרבה, למקומות הפתוחים והעיירות הכרכים כאלו ס"ר בה שיכנסו אלא ס"ר בעירשיתיישבו
 משום בה יש ואעפ"כ תדיר, ס"ר בה הי' לא ירושלים שאף ותדע וכיו"כ, סוחרים בהורגילין
 ושווקים בכרכים נתיישבה שבתחילתה כל ומעתה בלילה, ננעלות דלתות" אלמלארה"ר
 עכ"ל, רבים" של היא זו העמים רוכלת להיותגדולים

 הראשונים מחלוקת כאן שיש להדיא יראה הריטב"א בדברי שהמעיין המשכנ"יוכתב
 כדעת שפירשו ע"כ רש"י, על זו קושיא שהקשו הראשונים ויתר דהר"ת רש"י, שיטתבביאור
 רבים של עיר משכחת היכי רש"י על הקשו ולכן תדיר, בו הולכים ס"ד דבעינן כפשוטורש"י

 עבור שמוכן דכיון רש"י שיטת מיישב ובזה הס"ר, בשליטת שדי פי' הריטב"א אבלמתחילתה,
 שהיתה כיון ירושלים לענין וכן רה"ר, הוי מ"מ בפועל בו עוברים אינם שעדיין אע"גהס"ר,
 בה. עברו שלא בזמן אפילו רה"ר תמיד הוי בה, לעבור תמיד לס"ר ומוכן העמים,רוכלת

 ולקבל העמים רוכלת להיות זה, לשם העיר נעשה שיהא בעינן אי המשכנ"י, בכוונתויל"ע
 להגיע ורשאים יכולים והם לש'ר, דרך לה שיש כל זו, בכוונה כלל נעשה אינו אפילו אוס"ר,
 קשה ועוד בד"ה קכ"ה בדף והנה רה"ר, והוי עליו שולטת ס"ר רשות מקרי בלבד זה ע"ישם,
 שווקים בו יוקבעו ובודאי זה, באופן שנתיישבה כיון סופה ע"ש שנירונת ע"כ "אלא וז"ל:כתב

 והם להם, מוכנת שהיא ניון רבים, של היא מעכשיו הרי עלי', מוכיחין ומעשי' ומקומהגדולים,
 נעשה שיהא דבעינן משמע ולכאו' עכ"ל, בה" הרגל דריסת להם ויש לתוכה, להתאסףעתידים
 עלי'". מוכיחין "ומעש" וכמוש"כ לס"ר מוכנת מתחילתה שיהא זהבאופן

 באים עולם באי שכל ומעבר דרך לעיר שיש "דוקא וז"ל: ע"א קכ"ז דף להלן ע"אמנם
 רק הרחוקות, מארצות ומעבר דרך לעיר שאין כל אבל לס"ה דרך הוא הארץ, מקצהלתוכה

 לתוכה הנמשכים הסביבות עם או עצמה העיר אנשי מספר שיהא עכ"פ בעינן אזבסביבותי',
 ודרך מעבר יש אם בזה, רק דתליא משמע זה ומלשון עכ"ל ס"ר" למספר עולים בהורגילים
 שכיון בזה והטעם רה"ר, אינו אז ס"ר לשם שיגיעו דרך אין ואם רה"ר הוי ס"ר לתוכהשיגיע
 הערוה"ש נקט וכן רה"ר, והוי ס"ר בה דשלטי נדבוב בה, לעבור לס"ר ורשות יכולתשיש
 רש"י כוונת "אלא וז"ל: המשכנ"י שיטת שם שהביא י"ח סעי שמ"ה סי עי' המשכנ"יכדעת
 שאינם הקטנים הדרכים לאפוקי ס"ר גם בה לעבור "ביכולת" שיהא לרבים, מפולש דרךשתהא
 הבין שהערוה"ש ומוכח רה"ר" הם שלנו הדרכים כל וא"כ העולם לכל ולא אחת לעיררק

 תחילה דנקט דהא צ"ל וע"כ בה, לעבור לס"ר ורשות יכולת שיהא שהעיקר המשכנ"יבכוונת
 אבל רה"ר, דהוי טפי פשיטא דבכה"ג אלא בדבר, מעכב שזה לא וכו', על" מוכיחיןמעש"
 רה"ר. הוי בלא"ה גםלעולם

 תנאי שאר בהם יהי' )אם רה"ר, הם בזמנינו העיירות כל כמעט זו שיטה דלפיונראה
 עד ההולך )הייווע"י( ומעבר דרך יש רוב עפ"י שהרי ביותר, קטנות עיירות ואפילורה"ר(,
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 ומעבר דרך לה אין אם אבל רבוא, הששים ברחובות" עברו לא עדיין ואפילוהרביפטי,
 יהי' עכ"פ אם אז ולסביבותי', העיד לאנשי רק עשויות אינם ורחובותי' רחוקות,מארצות
 הרבים. רשות העיר רחובות כל יהי' רבוא, ששים בה הרגילים וסביבותי' העיר בנימספר

 עת, בכל שמה ושבים העוברים רבוא, ששים מקום בקירוב שם אין שאם וי"אב.
 אינו ההוא, בדרך כולם יעברו אחד שביום  ושאפשר עד דרך, באותו ולבא לצאתשדרכם
 הרביסטז.רשות

 בזמנו הנ"ל הערוה"ש כבר כתב כן וכאמת בה, שולטים פ"ר של תנאי בה יש וממילאלהעיר,

 דרך להם הי' שלהם, העיירות כל דכמעס מבואר, וכוונתו רה"ר" הם שלנו הדרכים כל"וא"י
 וממילא לעיר, מעיר ההולך המלך דרך שה" בפוסקים שמוזכר וכמו הרחוקות, מארצותומעבר
 בו. לעבור למ"ר ורשות יכולת שישנמצא

 ממ"ש מוכח כן אבל רה"ר, הם רחובותי' שכל להדיא פירש לא משכנ"י בשו"תטו.
 הפרטיים רחובות ה" שם שגם אע"ג רה"ר, ישראל מחנה כל היתה זו שיטה שלפיהמשכנ"י

 ס"ר מקרי דככה"ג ומוכח העיר, רחובות כל וכמו שם, להדרים כעיקר עשויים האוהליםאצל
 היכולת שיהא דהעיקר מהערוה"ש מ"ש ולפי הקדום, הערה וע" רה"ר, והוי בהשולטים
 העיר. רחובות כל דהזל"נ פשיטא שם, לעבור לס"רוהרשות
 ביום ס"ר שיעברו שאפשר "עד הב"א כך'ש והנה מ"ו, דף כ"ו סי' אפרים בית שמתטז.
 דסגי או ס"ר, כהדרך שיעברו ומצוי שכיח שיהא דכעינן ר"ל אי בכוונתו, יל"עאחד",

 נחשב שיהא בהכי סגי ס"ר, שם שיעברו במציאות שאפשרי כזה היינו בעלמא,באפשריות
 דבריו. בכוונת שדנו האחרונים דברי ואב"כ הב"א לשון מקודם נעתיק הדבר לברר וכדירה"ר,

 דאינו שכתב הריטכ"א דברי עפ"י רש"י כדברי ]המשכנ"י[ שהאריך "ומה שם: הב"אוז"ל
 והנה כו' הרבה למקומות פתוחים שהם והעיירות הכרכים כאלו ס"ר בעיר שיתיישבומצריך
 מעביר והוא מופקר שהדרך שכל רש"י בכוונת להעמיס דברים בהרצאת האריך נ"י החכםידידי
 הארץ מכל אנשים לתוכה לבא ומופקר ומוכן שמתוקן כיון ס"ר לתוכה באין שאין אףלס"ר
 רש"י דברי להוציא לו שומעין אין ומחוקן ומופקר מוכן היום כל שירבה אף אני ואומרכו'

 ועיר ו' בדף כתב וכן ב"א, של י'ר תמיד בה נכנסים היו שלא יחיד של עיר שכתבמפשטן,
 ממש דמצויין ופשיטא כו' משעל"ש, מפולש שלה רה"ר שה" חומה כה ואין ס"ר בהשמצויין
 דאמרינן מדבר דגלי דוגמת מפה, ואלה מפה אלה לשם שיבואו לכך עלול שיהא והיינובעינן,
 וביניהן תחתיהן עגלות אמדינן וכן רכינו, משה אצל מצויין הכל שהי' לפי רה"ר לו"דמחנה
 סיים פלצן ובסו"ד כו' ריטב"א כדברי והיינו דרך, באותו לבוא דרכם שהי' לפי ר"י ופי'רה"ר,
 בכל שם ושביס ועוברים מקום כקירוב שם המצויין לס"ר סלולה דרך שיהא בעינן לממ"יאך
 דודאי וז"ל: ע"ב, ס"ד דף לעיל גם ועי' ההוא, בדרך כולם יעברו אחד שביום שאפשר עדעת
 לה סביב חונים שהיו כיון רק שעה כל ותחתיהן העגלות בין עוכרים היו לא מדבר בדגליגם
 במקומו שם ]אין[ אם אבל בעירובין, התוס' כמועה'כ דרך באותו ולבוא לצאת הי' ודרכםס"ר

 שהוא אף ס"ר ארץ מאפסי יבואו אל" אשר העמים רוכלת אינה וגם הזה כמספר להוסביב
 למספר יעלה לא שנים במספר ואולי ליתנייהו מיהא השתא כשיבואו שמה לעבור הוכןלרבים
 עכ"ל. מילתא לאו הזמנה מ"מ לרבים ומעבר סלולה דרך שהוא אףהזה

 ט"ז כרחבה שיש דדך הוא "רה"ר : וז"ל כהב"א, שמשמע עירוכין מס' בריש מאיריועי'
 יכולים ס"ר שיהא ולא לס"ר, רגל דריסת בו שיהא הרבנים גדולי בו הצריכו וכן כו', "ה'

 . . ןלעיר
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 כשיטת דקאי ומשמע בו, לעבור ורגילים לס"ר מצוי דרך שיהא אלא ביחד, שםלעבור
 הלא המשכנ"י ולפי בו" לעבור "ורגילים דבעינן הוסיף ואמנם לס"ר, מצוי דרך שיהאהריטב"א

 כהב"א. ומוכח לס"ר, מצוי דרך דהוי לחוד בזהדי

 הב"א דברי בכוונת נתקשה ומה( בד"ה קכ"ו )דף להב"א השנית בתשובתו המשכנייוהנה
 ואם מעכ"ת, שכתב הזה "האפשר" מה "גם וז"ל: יעברו" אחד שביום שאפשר "עד שכתבבמה

 בדעת המפרשים לדעת הא למר לי' מנא כו', שאפשר כיון יעברו לא שמעולם שאףהכוונה
 והיינו מזה, כמש"ל יום ככל בוקעין ס"ר שיהי' דבעינן כפירוש כתבו פוסקים וכמה ז"לרש"י
 לא לכן לאלו, אלו תמיד מצוי' רגלם דריסת הי' לא ישראל מחנה אבל כו' יוצא וזה נכנסזה
 הכוונה ואם לדעתם, כלום זה אין לעבור מקום שבקירוב לס"ר שאפשר אף לדעתם, רה"רהוי

 בזה פשרה לנו ואין לשנה, יומים או יום אם בדבר יש גבול מה כולם יעברו יום באיזהשעכ"פ
 שתהא רק בעינן דלא או רש"י, בדעת המפרשים כדעת יום בכל בוקעים ס"ר דבעינן אואלא

 דעת וזו רה"ר, הוי שם מצויים רגלם שעכ"פ כיון רכים, בימים אף שם מצוים ס"ר רגלדריסת
 עכ"ל. רש"י בדעת וריא"זריטב"א

 שיהא דבעינן הב"א בכוונת כפשיטות שתפס קפ"ח סי' ח"ג מהרש"ם שו"ת עי'ואמנם
 העגלות מסביבות סמוכים היו שהדגלים דכיון וז"ל: וכתב אחד, ביום מ"ר שיעברו ומצוישכיח
 שאין עיר וכל כו' ס"ר א' ביום שיעברו שכיח והי' מפה, ואלה מפה אלה שיבואו מצויהי'
 מדגלי הכא מיירי המהרש"ם והנה עכ"ל, רה"ר דץ לה אץ אחד כיום ס"ר כה שיעכרומצוי
 שהי' משום רה"ר שהי' הטעם כתב ומ"מ מקום, בקירוב הס"ר והי' ס"ר, של עיר  שהי'מדבר,
 מקום בקירוב שם שיש אף הכי לאו הא מפה, ואלה מפה אלה אחד ביום ס"ר שיעברושכיח
 הב"א מ"ש פ" שהמהרש"ם בעליל ונראה כלל, זה מהני לא שיבואו המציאות ואפשריס"ר,

 רק ולא ודו"ק, כן שיהי' ומצוי שכיח שהוא הכוונה אחד, ביום ס"ר שיעברו "ועלול""אפשר"
 בעלמא.אפשריות

 בתשובתו שליט"א ממונקאטש האדמו"ר הביאו סי'ד' )ח"ג אלעזר מנחת בשו"ת מוכחוכן
 מקום הגדולים שרתובות ס"ר, בהם שיש הגדולות, עיירות לענין שכתב טילטול( היתראודות
 רחובות בשאר אבל להדיא ומשמע ביום, ס"ר בו בוקעין דבודאי רה"ר, הוא שם ביותר,המסחר
 העמיק אשר "הב"א עפ"י הם בזה שדבריו להדיא כתב שם המנח"א דברי ובהמשך רה"ר,אינן

 בהן ששכיח הרחובות אותן שרק הב"א בדעת המנח"א שהבין ומבואר בארוכה", בזההרחיב
 הרחובות, לכל מקום כקירוב ס"ר שנמצאים ואע"ג העיד, הרחובות שאר ולא רה"ר הםס"ד

 ולא ס"ר, בו שיעברו דשכיח דרך דבעינן מוכח אלא ס"ר, שם שיבואו במציאות "אפשר"והרי

 מהרש"ם. וכמוש"כ בעלמא, אפשריותמהני

 מצויון "הס"ר שיהא דבעינן הב"א שכחב מאחר כי הב"א, בדברי כן לפרש שהביאןונראה
 חסר הי' מה עת" בכל שמה ושבים "עוברים הס"ר שיהא הצריך וגם מקום", בקירובשם

 הם אם בודאי הלא ההוא", בדרך כולם יעברו אחד שביום שאפשר "עד עור להוסיףשהוצרך
 שם שיעכרו במציאות אפשרי גם ממילא הא בהדרך, ושבים עוברים וגם מקום, בקירובשם
 לשם שיבואו לכך עלול שהוא "והיינו הדגיש לעיל וכן בדבר, יש מניעה איזה וכי אחדיביום
 ושבים בה"עוברים שיעור ולפרש להוסיף הב"א שכוונת משמע ומזה מפה", ואלה מפהאלה
 ובתמידות כרגילות כהדרך ולבא לצאת הס"ר של דרכם שיהא דבעינן והיינו עת"י בכלשמה
 ככה"ג )ורק אחד, ביום כהדרך ס"ר שיבואו שיזדמן הרגילות, זה מתוך שאפשר עד כך,כל

 באותו ומשתמשים ס"ר, בקירוב שם נמצאים אם ולאפוקי שם( שולטים הס"ר שרשותנחשב
 נחשב לא )דאז אחד ביום כולם שילכו כלל יזדמן לא הרגילה השתמשות שלפי באופןדרך

 ההוא(. הדרך על שולטיםשהסייר

 שניח אינו ראם אחד, כיום ס"ר שם שעוברים ומצוי שכיח אם לבחון אפשר זהודבר



 ישראלאוררמך

 מהרש"ס מ"ש ביאור וזהו כ"כ, בהדרך הס"ר  משתמשים דאינם מוכח אחד, ביום הס"רשיעברו
 והמנח"א, המהרש"ם לפי ברור ונראה אחד, ביום ס"ר שם שיעברו ומצוי שכיח שיהאדכעינן
 על זה מהני לא צדדית, סיכה מחמת ס"ר, שם עוברים בשנה ימים שבאיזה יתברר אםאפילו
 יום שבכל עד כ"כ עת כל ושבים עוברים שיהא כעינן דאנן זה, בעבור רה"ר שיהי' השנהכל
 ס"ר. שם עוברים יה" דילמא לספוקי אפשריה"

 עיירות כמה ש0 מצוי שה" לפי וז"ל: ע"ב מ"ה בדף הב"א בלשון נמי מדויק שכןונראה
 ווינא לונדון פאריז גדולה עיר כגון ס"ר בו שהד ואינגלטירא וצרפת אשכנז במדינותגדולות
 והיו מאד באוכלסון ומרובה העמים רוכלי המה  אשר גדולים כרכים כהנה רבים ועודפפד"מ

 כו' יתכן איך שכתב אינגלטירא לענין ס"ז ס" ת"צ כשר'ת ועי' שם דרים הרבה ישראל גםבו
 שגם להדיא ומשמע עכ"ל, כו', ס"ר ואולי רבים בה דד,12 ופלטיות סרטיות כמה בהויש

 שכהם ופלטיות סרטיות רק הוא בהם הנידון עיקר ס"ר, בהם שהי' הטס הגדולותבעיירות
 רה"ר. אינם רבים, בו דשו שלא שבעיר הרחובות אבל ס"ר, ואולי רכים ב"דדשו

 ו' דף שבת במס' דאיתא הא לפרש שכתב במה ע"ב מ"ר בדף הב"א בדברי עוד מוכחוכן
 רק סיירי, לגמרי שמם במדבר לאו "דודאי וז"ל: וכתב רה"ר, שאינו בזה"ז מדבר לעניןע"א,
 דלפי אע"ג שעה, כל שם מצויין אינם שהרבים כיון מ"מ כו' ואתו דאזלי סובא שיירתאאיכא
 כל שם מצויין שאין כיון לן, איכפת לא רבוא ששים למנין יעלו לפרקים, שם ההולכיםרוב
 שפי' כשבת רש"י מדברי שכתב "ומה וז"ל: ע"א מ"ו להלן עוד מזה ביאר וכן עכ"ל,שעה
 שיירתא דאיכא דאע"ג דכוונתו לעיל בזה כתבתי נבר שכיחי, לא מדבריות דהולכי בזה"זכאן
 כולי שכיח לא דעכ"פ כיון מ"מ ס"ר, לחשבון יעלו לא אם מפיס ומאן בהברא דפרשיסובא
 המשתמשים ס"ר באמת שיש דאע"ג להדיא, כתב הרי עכ"ל, ס"ר מצויין שיהי' בעינן ואנןהאי,

 והטעם כך, בשביל רה"ר אינו מ"מ לס"ר" יעלו לא אם מפיס "ומאן לפריים, כהמדברוהולכים
 בכוונת ברור נראה ומזה ס"ר', מצויין שיה" בעינן ואנן האי כולי שכיח לא "דעכ"פ כתבבזה
 וכמוש"כ עוברים, ס"ר ומצוי שם שכיח בעינן אלא בעלמא, אפשריות מהני דלאהב"א

 והמנח"א.המהרש"ם

 רה"ר, הוי ס"ר בה שיש שכיון פאריז אודות שכתב ח' סי' ח"ד אחיעזר שו"ת עי'ואמנם
 בית בשר'ת שו"ר וז"ל;" שסיים ועיי"ש רה"ר, מקרי מכ"מ ס"ר, ורחוב רחוב בכל שאיןאע"פ
 לכאו' משמע ריהטא ולפום עכ"ל, מה"ת רה"ר פריז לה תשיב ושם כו' כ"ו סי' חאו"חאפרים
 צ"ל ע"כ ולפי"ז ורחוב, רחוב בכל ס"ר בעינן דלא היינו לעיל מ"ש לכל מהב"אשמוכיח
 והמנח"א. כמהרש"ם ודלא בעלמא, באפשריות דסגי הב"א דכוונת להאחיעזררס"ל

 מה"ת, רה"ר לפאריז הב"א לה דחשיב במ"ש האחיעזר, כדברי קצת למירק דאיכאאלא
 )פאריז אלו שבמדינות עיירות "ואמנם וז"ל: להיפך, להדיא כתב הב"א דהא לכאו'דקשה
 ט"ב רוחב בהם ואין קצרים רחובות" ס"ר( עיירות בהנך שיש שם שכתב ופפד"מ, ווינאלונדון
 שלולי הב"א דמשמעות האחיעזרי כוונת צ"ל וע"כ רה"ר, דאינם כתב להדיא הרי עיי"ש,אמה"
 בדברי הכרח אין עדיין דעכ"ז אלא ס"ר, בהם שיש מצד רה"ר ה" וכו' קצרים שרחובותי'זאת
 פלטיות לענין אלא דן שלא משמע לשונו מדיוק הרי ואדרבה רה"ר, העיר כל דהי'הב"א
 כמה האחיעזר כוונת שעיקר נראה ויותר וכנ"ל, הת"צ כשם וכמושכ ס"ר בו שדשושכה,
 לא אבל רה"ר, צ"ל זה ושמצד ס"ר בפאריז שיש כתב ג"כ שהב"א אלא אינו להב"אשציין
 בהב"א, כלל משמעות אין שלזה ס"ר, ורחוב רחוב ככל בעינן דלא מ"ש לענין מהב"אלהוכיח
 אחת מלה השמיט התשובה שמעתיק לו שמסתבר באמרו לכת שהרחיק אחד בספר)וראיתי
 דכרי ובגוף תימה( דברי אלא אינם ודבריו רה"ר, פריז לי חשיב "לא" שבב"א וצ"ל"לא",

 ר"ל אי האי, כולא כוונתו כרירא לא ג"כ ס"ר ורחוב רחרכ בכל בעינן דלא במ"שהאחיעזר
 המובא הא"א כשיטת ר"ל דילמא או עמ"ש, ח' סע" או ג' סעי' להלן המבואר האג"םכשיטת



ימה עידונולערום

 קמנו הנמשכים רחובות כל ממילא ואז מ"ר בו שהולכים א' רחוב בעינן דעכ"9 ז', סעי'להלן

 שפיר א' רחוב עכ"פ רק ורחוב" רחוב "כל בעינן דלא במ"ש כוונתו שזה ואפשר רה"ר,הוי
 .בעינן

 ומצוי שכיח שיהא דבעינן הב"א בכוונת תפסו והמנח"א שהמהרש"ם האמור, מכלוהמורם
 במציאות אפשרי והוא מקום כקירוב שהם מה כלל מהני ולא בהדרך, עוברים ס"רשיהא

 לכאו'. הכרע אין האחיעזר ובכוונת הב"א, בדברי באמת מוכח וכןשיבואו,

 בביאור אלא אמורים אינן האלו, אפרים הבית דברי עיקר כל אשר להדגיש, הראויומן
 אין אבל , לעיל לשונו עי' כמפורש פעמים כמה שהזכיר וכמו ירש"י, אליבא הדיטב"אשיטת
 דבעינן להדיא כתבו שהרי רש"י, בשיטת והמחבר הטור שיטת גם זה אם בכוונתו כללהכרח
 דפליגי המשכנ"י וכמוש"כ וכו', ואפשר מקום בקירוב כמצויין סגי ולא יום, כל עוכריםס"ר

 מהרב הביא שם, מהדשינם ובשו"ת עיי"ש, כריטב"א כן ושמוכרח רש"י, בשיטתהראשונים
 שאין יום כל שם עוברים מ"ש המחבר דברי לפרש רוצה שהי' חיראב, האבדק"קהשואל
 פי' לדחות האריך והמהרש"ם המשכנ"י, שיטת וכעין לעבור, ראוי אלא ממש עובריםהכוונה

 כפשוטו הוא הפירוש אלא יום, כל הלשון שכתב בפרט המחבר, בכוונת הכי לפרש דא"אזו,
 המחבר, בכוונת המשכנ"י נמי פי' שכן ובאמת עיי"ש, יום כל בו עוברים ס"ר שיהאדכעינן
 דברי שכל ודאי אלא המחבר, לשון פשטות זהו דהא זה, על חולק שהב"א חיתי מהיכיוא"כ
 ביום ס"ר שיעברו בשכיח דסגי י"ל ובזה הריטב"א, שיטת בביאור אלא אמורים אינםהכ"א
 יום. כל במציאות ס"ר שיעברו בעינן המחבר לפי אבלאחד,

 רש"י דברי להוציא הזה המשא "ועליו וז"ל: המשכנ"י על לחלוק שכתב מ"ו דף ב"אועי'
 היו לא כמדבר שגם כאחד, כוקעין ס"ר שיהי' שצריך מצא דאנא מפשוטן, ראשוניםופוסקים
 דבריו שעיקר להדיא כוונתו מבואר הרי יוצא", וזה נכנס זה רק לוי' במחנה כאחדבוקעין
 שזה השיג זה ועל כאחד, כוקעין הס"ר שיהא דמצריך המשכנ"י ככוונת שהכין מה עללחלוק

 הדגיש השנית בתשובתו המשכנ"י גם )ובאמת יוצא, וזה נכנס בזה סגי אלא אינו,ודאי
 ע" כאחד, ס"ר בעינן ולא יוצא, וזה נכנס זה אחד, ביום עוברים בס"ר דסגי מודהשבודאי
 מחלוקת כאן שיש בריטב"א מוכח אשר המשכנ"י דברי עיקר על אבל לעיל(, המשכנ"ילשון

 שהאריך מה כי עוד ונראה כלל, הב"א פליג לא זה על הנה רש"י, שיטת בביאורראשונים
 שהוא הריטב"א עפ"י שגם ר"ל אלא קיי"ל, דהכי דס"ל הכרח אינו הריטב"א, בשיטתהב"א
 נגד כהריטב"א להלכה דקיי"ל ר"ל אין אבל כזה"ז, רה"ר שכיח לא מ"מ רש"י, בשיטתחומרא
 והשו"ע. הטורהכרעת

 הגדר אפשר עוברים, ס"ר שכיח שיהא דבעינן והמנח"א, מהרש"ם מ"ש לפי יתכןואמנם
 המחבר, בדברי הפירוש גם שזהו אפשר וא"כ יום, כל וכמעט פעמים הרכה הואשכיח

 יום יחסר ואם ממש יום כל בעינן לא דבודאי כ"אי הערה להלן לשונו עי' המנח"אוכמוש"כ
 ואין אחד, בקנה עולה שהכל יתכן לפי"ז וממילא בתמידות, פעמים הרבה רק רה"ר, אינוא'
 שבגל עד יום, כל וכמעט ברגילות, עוברים ס"ר דבעינן והוא רש"י בדעת אחת שיטה אלאכאן
 שכוונת דס"ל האחיעזר, דברי נפרש אם אבל ס"ר. עברו היום אפשר לאיסתפוקי איכאיום

 מהרש"ם וכמוש"כ בהמחבר, הפ" זה שאין בודאי בעלמא, במציאות באפשרי דסגי הואהב"א
 לפרש אלא אמר לא שהב"א כנ"ל צ"ל לכאו' אלא המחבר, בכוונת כן לפרש שרוחקהנ"ל

 ודו"ק. הריטב"א,דכרי

 הראשונים כל בהבנת דרכים ב' לנו יוצא אלו סעיפים בב' שנתבאר מה כל עפ"יוהנה
 הריטב"א, בביאור המשכנ"י שיטת הוא הא' בהעיר, נאמרה ס"ר ששיעור דבריהםשמשמעות

 לי וכך עיר לי כך דלהמשכנ"י רוקא, לעיר מיוחד דין זה אין ולשניהם הב"א, שיטת הואוהכ'



 ישראיאוררמו

 מחוץ שבדרכים לעיר, מחוץ שהם דרכים לבין שבעיר, רחובות בין שחלקו וישג.
 בצירוף העיר בני מספר יה" אם בעיר אבל ירם, כל רבוא ששים שיעברו כעינןלעיר

 רה"ריי. העיר רחובות כל הרי רבוא, ששים יום כל שםהנכנסים

 שהס"ר בזה תלוי העיקר להכ"א וכן רה"ר, הוי ס"ר עבור נעשה שאם תלוי העיקר לעיר,חוץ
 ולפי לעיר, מחוץ כמו העיר תוך מקום כקירוב לי וכך וכו', לבוא ודרכם מקום בקירובהם

 אינו ההוא כהדרך לבא דרכם שאין כל העיר בתוך דרים ס"ר יש אפילו והמהרש"ם,המנח"א
 הראשונים כל יתפרש כן רש"י בשיטת הריטב"א דעת שפירשו שכמו ופשוט וכשנ"ת,רה"ר

 כעיר. מצוייןשכתבו
 ביאור הוא שכן שמצדד ועיי"ש פ"ז, סי' ובח"ד ה'י ענף קל"ט סי' ח"א אג"ם שו"תיז.
 הנמצאים אפילו ומצרפיכן ס"ר בעיר שיש בזה דסגי ראשונים, ועוד והרא"ש רש"ישיטת
 אלו מצטרפי ולא הרחובות, ככל בצירוף ס"ר דבעינן להקל, שיש שמסיק )ועיי"שבבתים,

 בו עוכרים ס"ר כעינן לעיר שחוץ ובדרך עיי"ש(, ח' סעיף להלן יתבאר זו ושיטתושכבתים,
 יום.כל

 שמצרף דבזה הכ"א, ושיטת המשכנ"י שיטת בין פשרה כעין הוא בזה האג"ם שיטתולכאו'
 שס"ר בזה שהגדר דס"ל ומוכח להמשכנ"י, דומה זה הרי בבתים, הנמצאים אפילו העיר בניכל

 ס"ר בשביל שעשוי מה מהני ולא דוקא, בעיר בס"ר דתלוי הדבר שמגביל בזה ואמנםשולטים,
 ס"ר נמצאים שיהי' דבעינן שכתב עוד )ועיי"ש המשכנ"י, וכשיטת לעיר מחוץ לבאשיכולים
 מפוזרים שכעיר המ"ר שאם כלומר מיל, י"ב על מיל י"ס היותר לכל שהוא בשטח שהואבעיר
 שכיח שיהא בעינן שלהב"א אלא להג"א, קצת דומה כזה הנה רה"ר(, אינו מזה, גדולבשטח
 בעיר. כלל תלוי ולא הס"ר, שם שיבואוומצוי

 אני "עכ"פ וז"ל: פלעטבוש כעיר עירובין תיקון ע"ד פ"ז סי' ח"ד כאג"ם מ"ש לצייןוראוי
 ברור, לפס"ד זה לומר רציתי לא אבל ס"ר( בתנאי רש"י בשיטת )הכיאור לדינא, כןסובר
 לא שודאי משמע השלחן ובערוך האחרונים, רבותינו כדברי בפירוש זה הוזכר שלאמאחר
 מאחר אכל ברור, לפס"ד סובר שאני למה אמרתי שלא למה טעם בזה אבל כו' לזהנחית
 הוכרחתי לדינא כן סובר שאני מה ונגד מ"ש נגד בעצם שהוא המתיר, הוא שאני קולשיצא
 זה"עכ"ל, מכתבילכתוב

 הם אלו שכל הס"ר חשבון על באור כתבתי "וגם תכ"ח( )בעמוד לח"ד בהשמטות עי'והנה
 להם יש אם שכתבתי מה כל שראו אחר למיפלג שייך אמת שהוא לענ"ד שברור שאףחדושים
 וכיון מיל, מי"ב יותר דלא בשטח נמצאו אם הס"ר כדין שתלוי ברוקלין על אבלטעמים,
 דלתות כלא מדינא אסור הוא פארק כארא וכן כו' יותר הרכה שם יש שפלעטבוששנתברר
 שונה שדינו להדיא ברוקלין לענין מסיק שלא תראה שפיר דייקת דכד צ"ב כזה וכוונתועכ"ל,

 צריך ושכאן המקילין(, כיד למחות שאין מאנהעטן לענין שכתב כ"ט סי' ח"ד )עי'ממנהעטען,
 הוא לפימ"ש צל"ע וגם שאסור, לדינא סובר הוא שבברוקלין מסיק אלא המקילין, כידלמחות
 בתורת כן אומר אינו מ"מ לדינא כן סובר שהוא שהגם בפלעטבוש, עירוב לענין פ"ז בס'עצמו
 חזר ואם בההשמטה, בכוינתו צ"ב א"כ האחרונים, בדברי כדבריו הוזכר לא כי ברור,פס"ד
 להדיא, כן לפרושי הו"ל ברור, פס"ד בתורת לפסוק מעתה ורצונו הנ"ל, כהתשוכהממ"ש
וצ"ע.

 הרמב"ן מ"ש והוא ה(:ג"מ, מסכרת ממש כהיפך בראשונים המובא שיטה עוד שישודע
 חוץ כבושה שהיא שהאיסרטיא לומר הראשונים דעת "ושמא וז"ל: ע"א נ"ט דף עירוביןבמס'



רמז עירובילערוב

 אם אלא הרבים רשות אין בעיר, שאפילו וסוברים הנ"ל, כל על העולקים 'חוינוד.
 יש ואפילו רה"ר, אינו ובלא"ה יוסכ, כל רחוב באותו עוברים'ט רבוא ששים ישכן

 בה מדקדקין אין העולם כל סוף עד למדינה וממדינה לעיר מעיר ממנו והולכיםלעיירות
 דתהוי ס"ר בלא רה"ר שם אין העיר בתוך אכל הוא, עלמא דכולי דהא מ"ר עלי'בעוברין
 בספר גם וכ"כ זו, בשיטה החזיק כ"כ וסי' כ"א סי' מלכו ישועות ובשו"ת עכ"ל, מדבר"כדגלי
 הי"מ דברי הביא רע"ג סי' נזר אכני כשו"ת ואמנם דנפשי', מסברא ע"א ו' דף יעקבכיח

 והרמב"ן בכך מחולקים שאינם וריא"ז ומרדכי התוס' בראשונים מוכח דבר "סוף וז"ל:ודחאו,
 סי' ח"א מהרש"ם שו"ת עי' וכן עכ"ל, מחוור" שאינו וכתב לגזידי' תברר בכך לחלקשרצה
 זו. שיטה שדחהקס"ב

 שיטת הוא פוסקים הרבה לפי זו שיטה הנה הסעיף, לזה קטנה הקדמה בזה אקדיםיח.
 עלמא, נהגו זו כשיטה ט' סעיף להלן המבואר וכפי רש"י, שיטת שהוא המחכר שהביאהי"א
 לעבור ראוי ולא ממש, עוברין היינו בו עוברין ס"ר שיהא דאמרינן הא א' פרטים: ג' בוויש
 הפוסקים פי' ואמנם יום, כל כמעט ממש דבעינן כפשוטו היינו יום בכל ב' לעבור, אפשראו

 ג' ורגילות, כתמידות כעינן עכ"פ אבל רה"ר, שם בכך מינ" פקע לא א' יום יחסד אידבודאי

 העיר. רחובות מכל המ"ר מצרפינן ולא בפנ"ע רחוב באותו היינו "בו"עוברין

 לפרש חיראב, האבדק"ק השואל הרב שרצה עיי"ש, קפ"ח סי' ח"ג מהרש"ם בשו"ת עי'יט.
 שייך אי בכלל שקו"ט וז"לגלאחר דבריו, דחה והמהרש"ם לעבור, ראוי שיהא המחברכוונת
 ועוד א"ע, נדחוק למה בפשיטות לפרש שיש כיון "מ"מ המחבר(: בלשון כיו"בלפרש

 יום, בכל לשער אין ראוי דלענין כן לפרש דאין ודאי יום בכל עוברים ריהיו דנקטודבנידו"ד
 ס"ר שבעינן כפשוטו, הוא המחבר בדברי שהפי' להדיא הרי לפרש", אלא לסתום הו"ל לאוגם

 דברי בפירוש כן רס"ל משמע ז' סעיף שמ"ר סי' במ"כ וכן יום, כל בהרחוב ממשעוברין
 ולא זו בשיטה העומדים הראשונים בכל חפשתי ירם, בכל וז"ל: כ"ד ס"ק במ"כ עיי"שהמחבר
 "אבל וז"ל: שסיים כ"ה אות  באחה"צ וע" ס"ר", שם מצויין שיהי' רק זה, תנאי בדבריהםנזכר
 בדעת שהבין ומוכח המפולש", המבוי דרך יום בכל שיעכרו להס"ר צריך שיה" הבדחאין

 וכן המפולש, המבוי דרך הסייר יום כל ממש שיעברו שצריך כפשוטו כוונתו שאכןהמחבר
 המחכר. כדברי כל שפי' כ"א הערה להלן הפוסקים בכלמוכח

 פשוט וז"ל: כתב מנח"א ובשו"ת ראשונים, כמה לשון הוא וכן השו"ע, לשון הוא כןכ.
 היינו פעמים הרבה רק רה"ר מתורת יצא לא בודאי א' יום יחסר ראם ממש יום בכלדאינו
 אבל ממש, יום כל כעינן דלא ורק פעמים, הרבה דכעינן עכ"פ ומוכח עכ"ל, זה לעניןתמיד
 שכיח שיהא דבעינן שכתב קפ"ח סי' ח"ג מהרש"ם בשו"ת גם ועי' "תמיד", בגדר שיהאבעינן
 קאני לענין שדן מסתבר, והנה ד"ה בסופו פ"ח ס" ח"ד באג"ם עי' וכן ס"ר, שיעכרוומצוי

 ביום, איש ממיליון יותר לשם שבאים הקיץ בימי ימים "שאיצא וז"ל: ביטש וברייטאןאיילענד
 הכל שלא השגה, כל על רה"ר נחשב להיות בהכי דסגי אפשר ס"ר שאיכא ימים שאיכאוכיון
 ס"ר, בעוברים המציאות איכא ראם סברי אפשר וא"כ יום, בכל הסייר להיות שצריךהזכירו

 אינם אפילו רה"ר, הוא ס"ר עת כל גם שיעברו שבסביבה אנשים ומספר המקום מצד הרזוראוי
 כתב דבשו"ע כיון בזה "אך וז"ל: שם מסיק ואמנם בשנה", ימים איזה אלא במציאותעוברים
 עכ"פ ס"ר דבעינן ומוכח עכ"ל, להקל" אולי יש יום כל ס"ר שיעברו דצריך זו שיטהבדעת
 יום. כלכמעט



 ישראלאוררמת

 שיהי' זה מהני לא הרחובות, בכל מפוזרים שהם אלא העיר, בתוך עוברים רבואששים
 רה"רכא. אינו ובלא"ה דוקא, רחוב כאותו עוברים רבוא דבושים ושהיו בעינן אלארה"ר,

 מוכח וכן והמנח"א, מלכיאל, הדברי וכ"כ והמחבר, הטור שיטת כביאור המשכנ"י כ"ככא.
 להדיא חזינן פוסקים הנך מכל יעקב, ומבית מהרש"ם, ומשו"ת אברהם, ומהאשלמהערוה"ש,

 אחרות, מרחובות המ"ר כלל מצרפינן ולא בפנ"ע רהוב כאותו עוברין ס"ר בעינן בעירדגם
 אחת. אחת דבריהםונביא
 יום כל עוברים ס"ר דבעינן והשו"ע הטור שיטת להדיא שביאר קכ"א סי' משכנ"יעי'
 הטעם וע"כ רה"ר, הי' לא הי' ישראל דמחנה ע"ב( צ"ו )שבת בגמ' מהמבואר זאתשלמדו
 משא"כ המשכן, נדבת להביא כדי משה אצל יום כל עוברים ס"ר היו לוי' מחנה דדוקאמשום
 להדיא ומבואר לאלו, אלו מצויין היו לא כי הרחובות בכל ס"ר הולכים היו לא ישראלכמחנה
 מהני לא הרחובות, בכל בצירוף ס"ר גם והי' ס"ר, בו דדריס עיר הוא ישראל שמחנהדאע"ג

 גם )ועי' והשו"ע, הטור שיטת לפי דרקא רחוב באותו עוברים ס"ר בעינן אלא רה"ר, שיהי'זה
 ס" הערוה"ש וכ"כ נמולךי, עיי"ש וכן רוג'ר, הי לא ישראל דמחנה להדיא ס' דף כ"כרשב"ם
 בפנ"ע. רחוב בכל המ"ר שיעברו בעינן בעיר שגם רס"ל בפירוש הרי עי"'שז כ' סעי'שמ"ה

 ואין ושווקים" "רחובות רבים, לשון נקט הסעיף שבכל המחכר, כלשון כן שמדויקונראה
 אינו "בו" עוברים ס"ר שאין "כל דייקא יחיד לשון נקט הי'א ובשיטת וכו', חומה"להם"
 שיש משמע הי' כאן גם רכים לשון נקט אלו כי חומר, כמן נתיישב המשכנ"י ועפ"ירה"ר,
 רחוב כאותו רכעינן להדגיש דייקא יחיד לשון נקט ולכך רה"ר, הוי ס"ר הרחובות כלבצירוף
 הרחובות. כל מצרפינן ולאבפנ"ע

 בהשמטה ח"ג בחיבורי מ"ש ע"ד וז"ל: בסופו ג' סי' ח"ד מלכיאל דברי בשו"ת עייוכן
 אשר לקצה, מקצה מפולש המבוי שיהא היינו אמה, ט"ז רחב מפולש מבוי יש שאם י"חלסי'
 למה חששו ולא מאוד גדולים בכרכים לערב נהגו ולזה גדולות, בעיירות כלל מצוי אינובאמת
 ולא הרחובות, בכל מפוזרים הס"ר כי וגם כנ"ל, מפולש רה"ר שם שאין כיון ס"ר, שםשיש
 לסמוך רצה שלא הנ"ל, בהשמטה ועייפה עכ"ל, וכמש"ש. אחד ברה"ר כולם שילכו כלליזדמן
 הנראה וכפי הרחובות, בכל הס"ר שמפוזרים אע"פ רה'ץ- דהף שם ומצדד להתיר, זו סברהעל

 אחד. ברחוב ס"ר דבעינן ומסקנתו כו,שחזר

 לונדת כמו הגדולות כעיירות לפי"ז הנה וד"ל: ד' סי' בוד'ג אלעזר מנחת שו"ת ע"רכן
 בו בוקעין ס"ר רבודאי ביותר המסחר מקום הגדולים ברחובות וכהנה וברלין וויעןפאריז
 והמנח"א ס"ר, שם שיש הכ"א כתב שכבר ההם, הגדולות בעיירות דאפילו להדיא הריביום"
 בו שעוברים ביותר, המסחר מקום הגדולים הרחובות דוקא ומ"מ הנ"ל, הב"א דברי אתמביא
 העיר. רחובות כל מצרפינן רלא ומבואר הציה רחובכם כל ולא רה"ר הויהס"ר
 רק רה"ר אינו ס"ר בו שיש עיר דאפילו וכ"א כ' סעי' שס"ה בסה הערוה"ש דעת מוכחוכן
 לא אכל משה, אצל מצויין שהכל לוה כמחנה כמו עליהם, פונים שהכל הרחובותבאותם
 נחית דלא מוכח הנ"ל שמהערוה"ש פ"ח סי' בח"ד האג"מ )וכ"כ הרחובות מכל הס"רמצרפינן
 הס"ר(. בחשבוןלסברתו

 הקיר"ה ע"י הנעשים המפולשים הדרכים וז"ל: שמ"ה בסי' אברהם האשל דעת מוכתוכן
 רה"ר הוי ולכאו' יום, בכל בוקעים ס"ר בהם יש מקומות ובהרבה אמה מט"ז יותר רחביםוהם

 והם לרה"ר מפולשים הס הרי בוקעים ס"ר שם שאין לצדדים שמתפצלים הדרכים וגםלכו"ע,
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 באותו עוברים רבוא הששים שיהף שצריך ד'( )סעיף זו דעה לפי שאמרנו זהה.
 מקצת יש אם אבל בהרחוב, אחד במקום עוברים רבוא הששים שיהא היינורחוב,

 מצטרפין אינם בהרחוב, אחר במקום רק העוברים ומקצת בהרחוב, זו במקום רקהעוברים
 רבואנב. הששים לחשבון אלו עםאלו

 דרך ואותו יום, כל מ"ר בו שעוברים דרך שיש משום דרק להדיא הרי עכ"ל, רה"ר בכללג"כ
 ומוכח מהרה"ר, חלק ג"כ הוי לצדדים המתפצלים הדרכים דגם ס"ל בדה רה"ר, בודאיהוי
 משום רה"ר העיר רחובות כל היו הרי כן דאילו הרחובות, ככל המפוזרים ס"ר מצטרפיםראין
 הרה"ר, בכלל אינם מהרה"ר המתעקמים דדרכים שם כתב והא"א להס"ר, יחד מצטרפיןשכולן

 אחד. ברחוב בעינן אלא הרחובות מכל מצטרפין המ"ר ראיןומוכח

 הא אחד, ברחוב הס"ר שיהא דבעינן הוא אז בעיר, ס"ר בדליכא מילי דהני למימרוליכא
 א', ברחוב עוברים ס"ר ליכא אפילו רה"ר, רחובותי' כל ממילא נעשו בעיר הדרימ ס"ראיכא

 בודאי הא לעיר, מעיר ההולכים מצד בהדרנים רק ס"ר שיש מיירי והא"א האג"ת,וכשיטת
 פרטי בכל היו לא שבודאי במדבר "וכמו וז"ל: ממדבר שם לדבריו ראי' מביא דהא"אליתא,

 ש"ר שיהי' הגמור הנמנע מן פי' ג"כ בחנייתם הן כוי יום בכל בוקעין ש"ר דשםהשטחים

 דיירים, ס"ר בו שהיו עיר הי' במדבר המחנה והרי יום", בכל המחנה שטח פרטי בכלבוקעין
 כל שיהי' כדין התם הלא מהתם, מייתי ראי' מאי וא"כ כהרחובות, מפוזרים ס"ר נםוהיו

 להיכי מייתי ראי' ואיזה השטחים, פרטי בכל עוברים ש"ר בלי אפילו רה"ר העיררחובות
 א"ש וממילא ס"ר, רחוב ככל עוברין בעינן בעיר דגם מוכח ודאי אלא עוברין, ס"רדכעינן
 רה"ר ג"כ הוי הנמשכין והדרכים עוברין, ס"ר השטחים פרטי ככל בעינן לא דאעפ"כשמוכיח
ודו"ק.

 העגלות מסביבות סמוכים היו שהדגלים דכיון וז"ל: קפ"ח ס" בח"ג מהמהרש"ם מוכחוכן
 דאע"ג להדיא הרי ס"ר, א' ביום שיעברו שכיח והי' מפה ואלה מפה אלה שיבואו מצויה"

 משום רה"ר הי' שמהווט לפרש הוצרך מ"מ ס"ר של עיר שהוא מדבר מדגלי כאן מיירישהוא
 ס"ל דלא ומוכח ס"ר, א' ביום שיעברו שכיח והי' מפה ואלה מפה אלה שיבואו שכיחשה"

 העיר. רחובות כלשמצרפינן
 לא הזה ובזמן מקום בכל כן "אמנם וז"ל: ע"א ו' דף עירוכין למס' יעקב בית בס'וכן

 שדוקא ממאי טעמא שהיינו לותר נוכל אמנם ואף ס"ר בקיעת כמהש אלא רה"ר עירמקדי
 כן ולא ס"ר, מצויין הי' לו" דבמחנה משום כנ"ל, ישראל מחנה ולא רה"ר הי' לוי'מחנה
 חניית מקום שהי' דאע"ג כנ"ל להדיא הרי עכ"ל ס"ר" ושבים עוברים הי' שלא ישראל,במחנה
 אפ"ה אוהלים יושב במדבר היו שהישראל "שהגם לעיל הב"י שם כמוש"כ כעיר נחשבישראל

 רה"ר אינו מ"מ דיירים, ס"ר של שהי' עיר שהי' דאע"ג ומוכח עיר" בשם חנייתם מקוםמקרי
 הס"ר. בו שעברו לוי' מחנהרק

 וז"ל: חומה, אני אום בספרו ונדפס שליט"א קליין להגר"מ בתשובתו האג"מ כ"ככב.

 בעירנו השאסיי להתיר האריך שמואל שהגה"מ ויצהר תירוש מס' שהביא מה מובן"ולא
 גם ניתר שבצוה"פ לראי' בנ"א, מליונים כמה בו שתמצא לפעטערבורג מווארשאההולך

 מקצת אלא בנ"א, מליונים כמה אורכן בכל עברו הזה, הארוך בהשאסיי וכי ס"ר,כשעוברין
 מיל ובחמישים בערך, איש כאלף עכרו לה הסמוכות להערים מווארשא מיל בחמישיםדרך

 עד אחריני אינשי עלי' עברו דרך מקצת בכל וכן אחרים, איש מאות איזה עברוהאחרים



 ישראלאוררנ

 כל שחשב מעה והוא וכו', אחד רבוא לא אף אחד במקום עברו לא ומעולםפעטערבורג,
 דכעינן להדיא ומבואר עכ"ל, אחדים" מילים רק שעברו אף סופו ועד מתחילתוהעוברים
 אחד", רבוא לא אף אחד" "כמקום עברו לא "ומעולם וכמוש"כ אחד", "כמקום המ"רשיעברו
 אחד במקום ס"ר שיעברו בעינן אלא הדרך, אורך בכל המפוזרין הס"ר מצטרפי דלאומבואר
 וכן ג' בסעי' הנ"ל לשיטתו דהאג"מ ואף רה"ר, ס"ר בו שעוברים המקום זו נעשה ואזדוקא,
 דבעינן דהיכי להדיא דעתו חזינן מ"מ לעיר, חוץ שהוא מדרך דוקא מיירי הרי ח', סעי'להלן
 וממילא מפה, ואלו מפה אלו מצטרפי ולא אחדי במקום עוברין הוא בזה הפירוש עוברין,ס"ר
 ד', בסעי' וכמובא רחוב באותו עוברין ס"ר בעינן ג"כ דבעיר השיטות לפי ללמודנוכל

 עוברין דוקא דבעינן לעיר, שמחוץ לרחוב העיר בתוך רחוב כין כלל חילוק שום איןולדידהו
 כלל. פליגי לא דבזה אחד,במקום

 שבכל השיירות כל שבצירוף מעכ"ת כוונת אם מאוד "ונפלאתי וז"ל: המשכנ"יוכ"כ
 ואין מזה, זה הרבה שרחוקין אף לס"ר כולן יצטרפו פרסאות מאה אפשר והנורא הגדולהמדבר
 היישוב אנשי כל נצרף ביישוב גם וא"כ צירוף, נקרא הוה אלו, את אלו יודעין ואיןרואין
 ובאין הולכין ואין אלו עם לאלו דרך שאין כיון ודאי אלא ס"ר, נמצא פרסה עשריםבערך
 כאשר רק הס"ר מצטרפין דאין להדיא הרי כן", הי' במדבר וגם צירוף, כאן אין אחדכדרך

 אלו". עם לאלו "דרך ויש אחד", בדרך ובאין"הולכין

 הדרך שבתחילת וכגון ס"ר, בו עוכרים ממנו כחלק אשר כדרך הדין יהי' מה לדוןויש
 ס"ר כבר יש הדרך שבאמצע עד העוברין, ניתוספין הדרך שבמשך אלא עוברים, כ"כ איןעדיין

 שבחלק מכיון דילמא או רה"ר, שנעשה הוא עוברין ס"ר בו שיש ההוא חלק רק אםעוברין,
 ס"ר, בו עוברים שאין החלק אותו ואפילו רה"ר, הדרך כל הוי שוב עוברין, ס"ר בו ישמהדרך

 סעי' להלן המובא הא"א לשיטת מיכעיא ולא ההוא, החלק ע"י רה"ר כולו דהוי לכאו'ונראה
 מהרה"ר, חלק הוי מהרה"ר הנמשכים אחרים דרכים אפילו לדידי' דהא הוי, דהכי פשיטאז',

 עיי"ש, החולקים הפוסקים לדעת אפילו אלא רה"ר, כולו דהוי בודאי עצמו דרך אותווכ"ש
 כולן שהיו במדבר גם שהרי לדבר, וראי' רה"ר, הדרך כל הוי לכו"ע כודאי בכה"ג הכאמ"מ

 בסוף רק לוי', המחנה אורך בכל הס"ר כל עוברים היו לא הלא משה, אצל לוי' במחנההולכין
 לא הרי לוי' המחנה בתחילת אבל בהדרך, עוכרין ס"ר ימצאו ככר אז משה אצל באוכאשר
 שבסוף עד העוברים, והולך ניתוסף והי' הדרך, בתחילת שם דרים שהיו אלו רק שםהלכו
 אפילו רה"ר הי' לו" מהנה שכל משמע ומ"מ עובדים, ס"ר היו כבר למשה בהגיעןהדרך

 רה"ר. הרחוב כל הוי שוב ס"ר בו שעוברין מהרחוב חלק עכ"פ שיש דע"י ומוכחתחילתו,

 יהי' מה עוד יל"ע רה"ר, הדרך כל הוי מהדרך כחלק עוברין ס"ר יש שאם זו הנחהולפי
 שהם רק הדרך בכיוון עוברין שאינם היינו הדרך, ברוחב אחד כמקום עוברין ס"ר יש כאםהדין

 ע"י רה"ר הדרך אותו כל נחשב ויהא בהדרך שעוברין נחשב זה האם ברחבו, הדרך אתחוצצין
 בודאי והוי הדרך אורך בכל עוברין ס"ר בו יש אשר אחד דרך שיש היכי ולדוגמא לא, אוכך

 כל לגבי ממילא ונמצא לרחבו, הדרך אותו החוצצים רחובות ויש גמור, רה"ר הדרךאותו
 אם לדון יש וכזה כהרה"ר, העוברין הס"ר היינו לרוחבן, החוצצין ס"ר שיש הדרכים,אותן
 מ"ש עפ"י וממילא בהרה"ר, העוכרין הס"ר ע"י רחובות באותן גם עוברין ס"ר שישנחשב
 הדרך, בכיוון העוברין אלא מקרי לא עוברין דילמא או רה"ר, הדרכים אותן כל יהי'לעיל
 הדרך בזה שעובר נחשב לא ברחבו הדרך על העובר אבל הדרך, עשוי שלזה לאורכו,היינו
 ס"ר חוצצים אחד שבמקום ע"י רה"ר, הדרך אותו כל יהי' אם לענין רק הוא הזה הנידון)ועיקר
 רה"ר(. דהוי פשיטא הס"ר בו שעוברין ממש המקום אותו אבללרוחבו,

 שעובר מקרי לא לרתכי שהעוכר ללמוד יש כ"א, הערה לעיל המזכא הא"א מדכדיולכאו'
 עוכרין ס"ר שאין אע"ג כרה"ר שדינם מהרה"ר המתפצלים דרכים לענין דן שהואבהדרך,
 על עובר מקרי דרך של לרוחבו העובר שגם אמרת אי והשתא המתפצלים, דרכיםבאותן



רנא עירובולערוב

 בקאר"ס הרוכבים אבל רגל, הולכי רק רבוא הששים לדירבון עוניין שאין י"או.
 בקאר"ס הרוכבין וגם בכך, לחלק שאין וי"א רבואכג, הששים בחשבון נכנסים איןוכדו'

 הס"רכד. לחשבוןמצטרפין

 נידון הימנו הנמשכים הדרכים שכל י"א ס"ר, בו שעוברים רחוב שיש במורםז.
 אם דוקא והיינו בהסכה, ערברים ס"ר אין הדרכים שבאותם אע"ג הרה"ר, מעצםכחלק

 בהם עוכרים ס"ר גם שיש מרה"ר המתפצלים הדרכים ככל נמצא ממילא הא א"כהדרך,
 המנח"א מדברי גם לדייק יש כן ולכאו' בהדרך, עוברין נחשב לא דבכה"ג ודאי אלאכרוחבן,
 הוא שם ביותר, המסחר מקומות הגדולות הרחובות שרק כתב שהרי שם, לעילהמובא
 בהרחובות והפוגשים החוצצים רחובות הרבה היו ההם הגדולות שבעיירות ובודאירה"ר,

 הגדולות שהרחובות אלא כתב לא ומ"מ הגדולות, עיירות כל וכדרך ס"ר, כהו דדשוהגדולות
 ברוחב העוברים שהמ"ר המנח"א דעת ומוכח בהם, החוצצים הקטנות הרחובות ולא רה"ר,הוי

 לא וככלל הדרך, זה ככיוון עוברין אלא מקרי לא דעוברין בו, עוברין נחשב לאהרחוב,
 הפוגשים הדרכים דכל עוברין, ס"ר שיש דהיכי כזה, חידוש להשמיענו פוסק שוםאישתמט
 רה"ר. יהי' דרךבאותו

 הולך הברזל שהמסילות כמקום דרש אשר "וע"ד וז"ל: כ"ו סי' מלכו הישועת כ"ככג.
 לא ודאי הדרך כי להודיע אני צריך תחילה ידידי כו' מצויין ס"ר מקרי אפשר כו' לעיר,מעיר
 שזה ופשוט ותקרה, דפנות בר' מסובבים העגלות בתוך יושבים שהאנשים מאחר רה"רמקרי

 ע"י "לכן וז"ל: כ"ז בסי' הדברים על עוד וחזר עכ"ל, מקרי" לא כרמלית ואפילו גמורהרה"י
 רה"ר", מקרי לא האלו האנשיםנסיעת

 הישועה דברי כעין ג"כ לכאו' ,שכתב וכספר( ד"ה בסוף ע"כ מ"ט )דף אפריס, בית גםוע"
 סלולה שדרך דאמרינן שהא שנלענ"ד החדש בדבר לדון אתי מקום יש "ועוד וז"ל:מלכו,
 הרוכב זה בכלל נכנס לא אבל רגל, בהולכי אלא נאמר לא רה"ר, עושהו שם שבוקעיםלרבים
 בקרון"והיושב

 היינו מחיצתא, ומבטלי רבים אתי לענין נאמר סברתו עיקר דלכאו' כב"א עיי"שוהנה
 מי', למטה כשביל כעיקר העשויות מחיצות לבטל יכול אינו מי' למעלה שהוא בקרוןשההולך
 כשו"ת דעי' אלא בקרון, היושבים מצרפינן אי המ"ר, חשבון לענין ראי' מכאן איןולכאו'

 העוברים ולא בעינן ברגל עוברים דדוקא שם הב"א העלה "וגם וז"ל: קס"ב סי' ח"אמהרש"ם
 דבעינן המהרש"ם שכתב ההסבר זה והנה מדבר" לדגלי דומיא "דבעינן ועגלותבמרכבות
 הב"א כוונת שהבין מהמהרש"ם מוכח ועכ"פ הב"א, דברי בגוף נמצא לא מדבר לדגלידומיא

 ביטול מטעם דוקא ולאו מדהר, לדגלי דומיא דבעינן הס"רי לחשבון רגל הולכי דוקאדבעינן
 מטעם דוקא לאו לכאו' מהרש"ם, דלפי אלא מלכו, הישועות סברת ממש הוא וא"כמחיצות,
 רגל. הולכי דבעינן העיקר אלא ברה"ישיושבין

 קליין להגר"מ ובתשובתו כזה, לחלק כלל מסתבר שאין קל"ט סי' כח"א האג"ם כ"ככד.
 ההולך שהוא נחשב כהקא"ר ההולך שהאדם יותר, סברתו מבאר חומה אני אום בספרשליט"א

 מקום לאיזה הקאר"ס ע"י הולכים שהאנשי אלא הולכים שהקאר"ס כלל נחשב "ולא הרחוב,על

 זו" דרךע"י

 קושית כזה ליישב ונראה הקודמת, הערה לעיל לשונו עי' שמ"ה סי' אברהם האשלכה.



 ישראלאוררגב

 הרחוב אותו דרק וי"א ביושר, ממנו נשפכים אלא "ד", כעין מהרה"ר מתעקמיםאינם
 חלק אינס הימנו שנמשכים רחובות אכל כרה"ר, הנידון הוא רבוא הששים בושעוברים
מרה"רגי.

 כרה"ר נידון העיר רחובות שכל וכ"ל ד'( לסעיף הנ"ל דעה על החולקים וישח.
 שנמצאים והל רה"ר, רחובות" כל הוי מ"ר, בצירוף העיר רחובות בבל עוברים ואםאחת,
 כל יה" יום, כל רבוא ששים בהרחובות נמצאים שיהי' לשער שיש תושבים כך כלבעיר

 אז אינשי, מליון ג' לערך והוא ס"ר, פעמים ה' לערך יש שאם והיינו רה"ר, העיררחובות
 רה"רכז. העיר רחובות כלהוי

 הוציאו כאשר נמצא א"כ רה"ר, הי' לא ישראל דמחנה הראשונים שיטת על שהקשההמשכנ"י,
 כה"ג, חייב אי וחכמים עזאי בן בזה נחלקו והרי סטיו, דרך לרה"ר מרה"י הוצאה ה"מבתיהם

 בזה אין הא כו', תפיקו לא משה הזהירן למה תקשי דפטור עזאי ולבן ע"ב, ה' דף שבתעי'
 מתפצלים שהיו ישראל ממחנה דרכים אותן כי לק"מ, הא"א סברת ועפ"י כלל, הוצאהאיסור
 מקום ה" לוי' ממחנה מתעקמים שהיו החלקים ורק מרה"ה כחלק נחשב ג"כ הי' לוי',ממחנה
 ודו"ק.פטור

 בהן דבקעי רחוכות אותן רק דמשמע ח' הערה לעיל לשונו עי' אלעזר מנחת שו"תכו.
 הערה עי' והשו"ע, הטור בדעת מהמשכנ"י גם מוכח וכן מהם, המתפצלים ולא רה"ר הויס"ר

 הזהירן למה עזאי לבן א"כ רה"ר ה" לא ישראל דמחנה ומהבר הטור לשיטת שהקשההקודמת
 הרשב"ם משמעות פשטות מוכח וכן לק"מ, דבריר דלפי הא"א סברת ל" דלית ומוכח ,משה

 רה"י. ה" ישראל מחנה שכל ס' דף ב"ב במס'והנמוק"י
 וז"ל: פ"ח, וס" פ"ז סי' ד' בחלק הדברים כביאור עוד והוסיף שם, אג"ם שו"תכז.
 בזה רה"ר הוא בעיר אבל כו' המחבר כלשון יום בכל ס"ר צריך בדרכים ענינים, שנישאיכא
 לצאת אינשי של שדרכן העת כל העיר כל ברחובות  שיהי' שהוא להקל ויש ס"ר, בעירשישנם
 ואף הרבה, פחות אלא נמצאו לא ורחוב רחוב שבכל אף ס"ר, דבר לאיזה כשצריכיןמבתיהן
 ס"ר בסך הוא הרחובות כל במשך אם רה"ר הוא ברחובות, נמצאו אלא כלל עובריןשאין
עכ"ל.

 מבואר כ"ח אות חומה אני אום בספר הנדפס שליט"א קליין להגר"מ שבתשובתווצל"ע
 ואלה מפה אלה מצרפינן ולא רה"ר, שיהא הדרך בכל הס"ר  שיעברו בעינן דבדרך להדיאדעתו
 בעינן לא בפלטיא דבודאי פלטיא, כמו והוי אחר, גדר הוי דעיר זצ"ל ס"ר, לחשבוןמפה
 צ"ל וכמו"כ לסחורה, ס"ר שם שמתקבצים מקום אלא הפלטיא, בכל לחנות מחנות המ"רשילכו
 אף הנ"ל בלשונו מדויק וכן רה"ר, כולו הוי ס"ר יש העיר רחובות בכל ראם להאג"מ,הגדר
 ודו"ק. פלטיא גדר שזה ברחובות נמצאו אלא כלל עובריןשאין

 לא אכל לעצמו, כשהוא לדינא כן רס"ל שאף האג"מ מ"ש שהבאנו י"ח הערה לעילועף
 גם ועי' האחרונים, רבותינו בדברי כן נמצא שלא מכיון ברור דין פסק כחורת כן להורותרצה
 בפחות שגם וס"ל האג"נג של האומדנא זה לי' דלית מלכיאל מהדברי דמוכח כ"ח הערהלהלן
 צריכים בעיר, ס"ר שיש דבל ומשמע בהרחובות, מפוזרין לס"ר לחוש יש אינשי מליוןמג'

 הולכים העיר מאנשי דרוכא רובא מסתמא כי לכאו' והטעם בהרחובות, ס"ר שישלחוש
 יום. כל כמעטבהרחוכות



רנג עירובולערוב

 למה חששו ולא מאוד, גדולים בכרכים לערב "נהגו מלכיאל: הדברי לשון ויהט.
 שילכו בלל יזומן ולא הרחובות, בכל מפוזרים רבוא הטושים כי כח, רבוא ששים שםשיש
 אחת"כט. ברחובכולם

 ובפרט יום, כל בחוץ הולכים דאינשי דרובא רובא בודאי כי האג"מ, בסכרת צל"עובאמת
 בעינן ולמה וכנ"ל, עוברין דוקא ולאו צורך לאיזה בחוץ נמצא שיהי' רק בעינן לאדלהאג"מ

 בב"א הס"ר שיהא שצריך רס"ל ומשמע בהרחובות, ס"ר מצוי שיבא כדי אינשי מליוןג'
 בימי ימים שאיכא ביטש וברייטאן איילענד קאני " וז"ל: פ"ח ס" בח"ד משמע וכןבהרחובות,

 אחד בזמן נמצא ביום זמנים לג' נחלקם אם ואף ביום, איש ממליון יותר לשם שבאיםהק"ן
 בימים יה" ודאי יום בכל שנמצאים להאינשי בצירוף הרי אלפים ש"נ ערך רק שם איכאביום
 דם"ל לכאו' ומוכח וכו', זמנים לג' לחלק צריך למה מובן אינו ולכאו' עכ"ל, ס"ר"ההם

 וס"ל ט"ז, הערה לעיל לשונו עי' הב"א דחה זו שיטה ואמנם בהרחובות, ס"ר א' בזמןדבעינן
 וע" יוצא, וזה נכנס בזה דסגי להדיא כתב המשכנ"י גם ובאמת כאחד, ס=ר בעינן לאשבודאי

 כאחד. ס"ר בעינן דלא להדיא ג"כ שכתב המאירי לשון שהבאנו שםגם

 ל"ו סי' ח"ח ישראל אבן בשו"ת וכתב בסופו, ג' סי' ח"ד מלכיאל דברי בשו"ת כ"ככח.
 ממונקאטש אדמו"ר ובתשובת ס"ר, שם שיש אע"ג בצוה"פ לערב בירושלים כהיום נהגושכן

 ס"ר, שם שיש אע"ג בצוה"פ לערב ברק בבני נהגו שכן מא"י הוראה מורי בשם הביאשליט"א

 אבן בשו"ת ועי' אינשי, מליון שני לערך שם שיש אע"ג בצוה"פ לערב נוהגין בת"אוכן
 רחוב, באותו ס"ר דבעינן דנקטינן משום או בזה, היתר שנהגו בטעם שכתב שםישראל

 על דסמכינן משום או ד', סעי' לעיל כן הסוברים הפוסקים דעת ועי' מלכיאל, הדבריוכמוש"כ
 הבתים ע"י מחיצות ג' היקף יש הגדולים הכרכים בכל דבריו שעפ"י הידוע החזו"אסברת
עיי"ש.

 ס"ר, בשביל בעשוי דסגי א', בסעיף המשכנ"י כשיטת דלא הוא בזה העולם מנהגוהנה

 הערה לעיל המובא האחיעזר כשיטת דלא וכן לערב( א"א קטנות עיירות אפילו המשכנ"י)ולפי
 שבאמת שם לעיל ועי' האחיעזר כוונת שזהו נאמר )אם רה"ר כולו הוי ס"ר בו שיש שבעירט"ז
 רכל ס"ר בהם שיש גדולות בעיירות לערב א"א הא דלפ"'ז כוונתו(, האי כולא בריראלא

 לפימ"ש אבל ס"ר, בו שיש בעיר דתלוי ג,' בסעיף האג"ם כשיטת ודלא רה"ר, הםרחובות"
 אותן מערבין היו שלא יתכן כי העולם, מנהג א"ש ב', סעיף הב"א בדעת והמנח"אהמהרש"ם
 רחובות כלל הי' שלא להם נתברר אפשר או ס"ר, בי' דדשו חשש בו שיש הגדוליםרחובות
 ונתברר תושבים, מליון ב' לערך בו יש אשר ברוקלין בעירנו וכדחזינן ס"ר, בו שעובריםכאלו

 בסעי' המובא הפוסקים דעת לפי וכן ס"ר, בי' דשו לא ביותר הגדולים רחובות שאףהמציאות
 העולם. מנהג א"שד'

 לא שמעולם יתכן כי ח', בסעיף האג"מ שיטת נגד העולם ממנהג ראי' אין לכאו'ואמנם
 הנמצאים ס"ר שיש חשש ושיה" אינשי, מליון ג' בהם שיש כאלו גדולות בעיירותדרו

 שיש מאוד גדולות בעיירות לערב שנהגו משמע מלכיאל הדברי שמלשון אלא העיר,ברחובות
 נראה שיותר אלא האג"מ, כסברת דלא גם העולם ממנהג נשמע א"כ בהרחובות, מפוזריןס"ר
 הזכיר לא שהרי אינשי, מליון ג' בהם שהי' בעיירות לערב שנהגו מלכיאל הדברי כוונתשאין
 זה כלל ס"ל לא מלכיאל שהדברי וצ"ל ס"ר, בהם שיש גדולות עיירות אלא מזהכלל

 בפחות שגם ס"ל אלא בהרחובות, ס"ר שיהי' כדי אינשי, מליון ג' דבעינן האג"מ, שלהאומרנא
 מאנשי דרובא דרובא יום, כל העיר רחובות בכל מפוזרין לס"ר לחוש יש אינשי מליוןמג'



 ישראלאוררבד

 לס"ר לחוש עכ"פ צריכים ס"ר בה שיש עיד יש אם וממילא יום, כל לחוץ הולכיםהעיר
 מצטרפי ולא אחד, ברחוב שיעברו דבעינן משום וע"כ לערב, נהגו ומ"מ בהרחובות,מפוזרים
 הרחובות. מכלהס"ר

 הקצה מן מפולשין הרחובות ראין משדם להתיר, טעם עוד הזכיר מלכיאל ובדבריכס.
 תרי דוקא דבעינן בדבריו כלל משמע לא ואמנם גדולות, בעיירות כלל מצוי אינו שזהלקצה,
 והיינו המנהג, טעם שזהו בודאי ד', סעיף לעיל המובא האחרונים שאר לפי וגם להתיריטעמים
 רה"ר הם בעיר הרחובות שכל ס"ל ולא המחבר, שהביא הי"א שיטת על לסמוך העולםשנהגו
אחת.

 הטעם פוסקים, מכמה בסופו, א' פרק לעיל מ"ש עפ"י העולם מנהג טעם להסבירויש
 באיסורא להקל סמכו ואיך קמייתא, לדעה חששו ולא הד'א, שיטת על העולםדסמכו

 חשש כאן דליכא ממילא ונמצא ארומ"מ דלא כרכנן קיי"ל דאגן משום הטעם אלאדאורייתא,
 איסור חשש אם כי נשאר ולא רוד'י, לעשותו צוה"פ מהני מדאורייתא כי דאורייתא,איסורא
 הי"א שיטת שבביאור י"ל ועפי"ז הי"א, דעת על להקל סמכינן ובזה דלתות, שהצריכודרבנן,
 בטעם י"ל ועוד לקולא, נקטינן דרבנן דבמידי משום המקילים פוסקים הנך דעת על סמכוגופא,
 ספיקא מטעם ולא לחלוטין, רש"י שיטת שתפסו מאיר מהבית שם לפימ"ש העולם,מנהג
 חלקו ולא פוסקים, הרבה כן רס"ל וכמו בהמחכר, הפשוט פ" לעיקר שתופסין הה"נדרבנן,
 שנא לא יום, כל עוברין בס"ר רק כלל רה"ר דאין לעיקר נקטינן אלא לעיר, לחוץ עיר ביןכלל
 לעיר. חוץ שנא ולאעיר

 ונשובה -השיבע
 זי"ע מרווין דמרן מימרא מבאר לפורים, ג' מאמר טוב דורשבספר

 כי צדיק, פי. להבין אנחנו דצריכים )הקשות בהקדם סב[ עמ' לעיל]ראה
 מהו וא"כ בתשובה, )שוב נתעורר שהאדם משמע יד הפושט כללכאורה
 שבים? לשאינה ובין לשבים בין מכפר דפוריםדאמר

 אומר הקב"ה ישרא), ננסת )בין הקב"ה בין הוויכוח הוא דידומאמנם
 ונשובה" אליך ה' "השיבנו אומרים וכנס"י אליכם" ואשובה אלי"שובה

 באותם יכאים יהיו שישראל הקב"ה רצה פורים בנס ואז רבה( איכה)סוף
 התפייס לכן קטרוג שום עליהם יהי' ולא לנם ראוית שיהיו כדיהינוים
 השיבנו בבחי' בתחילה )הם א"ע המציא ונביכול מבוקשם, ה' ועשהלהם

 הוא וכן "ונשובה" בא "השיבנו" אחרי כי מעצמו ומובן כנס"י()כמענת
 ודור". דור בכל ונעשים נזכרים האלה "והימים שנאמר כמר שנהבכל

 כיפור שיום )פי גיפור, מיום נדו) שפורים זי"ע הק' זקני כוונתוזהו
 "כל בפורים בי שבים, למאינם אפילו מכפר ופורים לשביס רקמכפר

 ומקבל יד" "פושם יכול הב) היינו "כל" הוא והפשט לו" נותנין ידהפושט
 בא "השיבגר" אחרי כי לו" "נותנין ישראל ובני וחטאים,פושעים
"ונשובה"



רנה הספרפינת

 ייןמחיר
 רבן מאת אסחר, מגילת על תשחט(, ברקשני

 וצללה-ה )הרם-א( איסרליש משה רבי ישראלשל
 לראשונה הופיע ערק-. השלחן על המפהבעל

 חגתה מהדורות, בבמה ושוב שי-ט שנתבקרימונה
 מראה-מקומות, עם ומהודרת חרשה במהדורהיתל

 הרב ע-י מבוא. ופרקי קצרים הסבריםהערות,
 עמודים. קטב שליט-א. פרנקל אלעזראלימלך

 לסמרמרבה
 רשיטות באישים כזיתים, הערות תש"ס( י.)נ.
 ברבי 'מעשה פסח של הגדה בברייתאהנזכרים
 ברכת בדיני תורה' 'הרהורי קונטרס עםאליעזר'.
 בעניני המשיח' לימהז 'להביא וקונטרסהתורה.
 רובין, אלהנזר ישראל הרב ע-י דור, ביתמלכרז
 אבות. עם-ס אבמוי' 'שם מח"ט יארק, ניואלבאני
 עמודים. תא מחורשת. בעריכה שלישעוהוצאה

 ותלמידיו הבעש"טסגולת
 עצות ורפואות, סגולות תשג-ט(,)אה-ק
 הק' הבעש-ט מפי שיצאו וקמיעים, לחשיםוישועות,

 הקדישים, רבותינו תלמידיו תזלמיריותלמידיו
 קדושים ספרים ומשאר הקדושים מספריהםמלקטים
 -תפילות אריר אליו תלוה ועוד. סגולהוספרי

 הק' רבותינו שחיברו תפילות ליקוטהצדיקיכם,

 "י5ר 5עתני
 כמערכת שנתקבלומערים

 ב.פ. ישראל- .ישועות מכף ע-י החסידות,מאורי
 עמודים. )ס(שלח

 דודשבילי
 רוד לרבי ח-א, ארח שו-ע על תשנ-ט(,)נ.י.

 בעריכה ווייטצען, אבד-ק זי-ע זילבערשטייןלחב
 מפואר, בכלי מפואר תורה עינים, מאירתמחודשת

 ובשולי הט-ס, ותיקוני ונכבדווז רבות הוספתועם
 ולהעיר לבאר נפלאות הערות צית. -שביליהגלית
 הרב המחבר נכד ע-י לאור יצא זצ-ל, המחברבדברי
 עמודים. שסח שי'. זילבערשטתן רובחיים

 אפרים רבבותשו"ת
 ענית על שישי חלק תשרג( טנסי)מימפיס

 דהלכתא, אליבי דינים וחידושי הלכחז בירתץאו-ח,
 עם משא-ומתן בצירף יעשת, אשר המעשה אתלדעת
 עמלות מאמר ובראשו מובהקים, חכמיםתלמידי
 מירושלים שליט-א גרעבלאט אפרים הרב ע-יבתורה,
 עמודים. תקפ"ב טענסי. במעמפיס, רבוכעת

 שבט חודש זכרון,ימי
 צדיקי של תולדותיהם כולל תשנ-ט(, ברק)בני
 הק' וממנהגיהם מאמרותיו יחוסם, סדרהחסידות,
 חודש מדי זכרונם ימי סרר לפי הטובים,וממעשיהם

 שפירא אהרן הרב ע-י ביומו. יום ודברבחדשו
 עמודים. רעא ברק. בני כץ בפרדס רבשליט"א

 חיבוריהם את קובצנו דפי מעל לפרסם הרוצים וטולי"ם מתבדיםנ~ר
 למפרע. ותודה למערכת, עופסים שתי לשלוח מתבקשיםוספריהם,

  ישראל"  "אורמכון
 ! ! ! ומכסהת טובהבשורה

 שלישית מהדורה מחדש לאור שיצא רבימן בת בשער להודיע בזההננו
 במינו יחיד כחיבור התורה גדולי עתצבחוהו המבוקש הספרשל

 כהלכתו הבןפדר
 פדיון מצות את המשפים והמעובות בירווים ומנהמם, הלכות  לקטוט
 התורני. הצבוך בקרב עמוקה בהערכה נתקבל ואשר הקיפה, במלאהבן

 אייר קוטפות 5ן כ5תגושם
 הטפרים בהטיותלהזויגו

 יט%41ל"  "שוי ונכוו_הימרא_ד~ירייהא.



 ישראלאוררנו

 11שו*ןפן3צ8יי 1%ץ4א* .ך(ע
 והסערות התורה כעולם לידיעותגמה

 העולמי ומשאב ששאלמכון
 משמחתהורעה

 51ת5טיוט, %155ים דשם, בת כשעם תזויע נט העז ו%מ ס5פשי
 וישיבות, תורה בני  גלמיים, הנחווט ונוט, אוקנט וקרומם,5ום"ם

 תכי, ברחבי ההורה מבצרי %טתבכל
 לייחד בייע עיה מדובים מאמצש שחרימ

 ומשיב" שואל"מכון
 שן ש%!ויע, שוה %15י הם ומפזמים משפורים אאשר מחנה תששעשר
 מרמים 5ע שק ארסת, ו' העו ז5ח מנפתק, 5א המית, נשכת 5אלט

 שרה, % ר"ת "צמסצ נדור ונאים פלי ישזשזשבדם

 חדש מרכז מהיום לפתוח לבבינו, ר11ש לזאתאי
 של באהלה תושבים מופלג*פ הכמים תלמידישל
 כל - לקבל המוגנים שמיפ ויראת תוכן מלאיםתודה,
 כל את מרובה במדה כפלגה וישובו בענקשואל

 בופדת*ם.ההוגים
 ננ5 הפ2, ומאת מקמטת בנ5 ומעניפת גקיאותעת ת5סיעת שאקח%
 טיני % חירשת מקושת שאה חק ואחושש, תשמם שאש דחיפת,שטת
 זהוי נדוף דבר ינג, דרכיי חעת קק דכר פז5, ובד עד קק מוויוששם,

 1 ככלי דצו ששקך,1 קביה טהרי עז אמרה "פואר םםשץשרה

 %%עה, המצרמם נששרים יבשנו. התשיהם- לבקשת בשריפת נםהשף
 הבי, %חבי  החורם השדש ושפית במק ששיונקה

 המטן המית  הההנה,בברכת
 :צות 2 )81*ם314ד~ש4ז


