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 פול 2ודש ג?יונות לי נאבדו שבגלים פגזים עם הנוראותהטהומות
 לממ2ינה יי היה המצוי והמעם לדי2 יגעתי לא שעבאפ להיחודה
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םנוחה

 בב~
 ומשם יהשני אחד מדפוס לצאת מונרה והייתי דפוס

 בהדפסה המתחיל הדפוס בעל נפשי ש%הבה את שפצאתי עדלאחר
 שמו את ישא  אשר באמונה הי סלאבת עושה ונאמן ישראיופ
 ראוי ויר"א רווש נאסן יצאו איתאח עמרם יהודהמר

 בדרביו, ומוצלח מעל שמים ברכותלברנה
 פעלי לה2ל פידם הבא בבל עזרוני אשר וחברי ידידי יכי חפיה1אני
 פעלם. הי ישקם אחרים בענינים ובין בבתיבה בין ה2שה טרחתישמז
 ה ש מ מר רבה וספרא יר"א משנו"ח מאד הי2ר ידידי הביבוחחרח
 אל בית מיחידי נפי2 שייף עייל שייף צדי2 יאותו בן יצ"ו ן 1 אנ

  ענינים בכמה עזר להדר לי שהיה ז"ל, ן ו א ג ד 1 ד רירוב
 אטן. ויצליה ישכיל יפנה אשר ובכל עליון מפי יבורךיה"ר

 המעתיר דברינה
 1צץ נבריאו מוהר"ש ווב פררביוא הי"י יאושע שבתי חזקיההצבא

 סנדפ
 חומ*א יררקשלנןפעימק

 תקף*בשנת

 ועגצמ"ט 1לינצ ירו צ מחדנדפס
 ודרך אור ישיבתע"י



 ה מ ד קה
 אנשים עליה וחרם העולם לברוא יתב"ש ברצונוכשעלה

 רצונר עושי משרתיו יהיות וגשמי חמרי בנוף מלובשיםרוחנים
 והותנה ובעוה*ב, בעוה"1 להם ולהיטיב מעלה, שרפיכדמות
 מצוותיה התורה את שיקיימו ע*י הוא ומלואו העולםשעמידת
 וארז שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם וכם"שוחוקותיה

 ולילה, יומם בו והגית כמ*ש נבול אין הלימור וחיוב שמתי.לא

 או לבטלה לבו יפנה לא פרנסתו כרי מלאכתו שיעשה אחרהכונה

 זמן לו שיקבע אבל ילמוד הפנאי בעת אלא ורשות שואיטיולי
 בזה עראי ומלאכתך קבע תורתך עשה אמרו ע"ז במקרה,לא

 בעוה*1 גדול ושכרו לבריות יצטרך ולא ררכיו, בכל ויצליחישכיל
 מאר נדול שכרו ולעוה"ב ע*ש, אבות בפרקי ר*ם החנאכמיש

 זה ולעומת השכינה. מזיו ייהנות שישינ מה ראתה לאעין
 התנא כם"ש ב"מ נזוף ונקרא גדול עונשו לבטלה לבוהמפנה
 חיוב וסלבר ב"י. כחך סר ?רה ביום התרפית ונאמר ע*ש,הנ"ל
 תורה לבניו יימד להשתדל חייב התורה, בלימור ואיש אישכל

 והאחריות בזה הצוויים נכפיו ועוד לבניך, ושננתס ככתובומצוות
 אביך מוסר בני שמע כמ*ש בן-מקשיב להיות צריך והבן החב.על
 תלוי העולם ועמירת הוית שכל באופן אסך. תורת תטושואל

 עיינר הגאולה דבר לנו להרחות התחיי שכ"י הזה ובזמןבתורה.
 ולהנריל להתאמץ לאלקים עז תנו כם"ש שבשפים לאבינו כחיתת
 תלוי שבזה הורה עוסקי בהחזקת והן בלימוד הן התורהקרן

 אליהו את לכם שויח חנכי הנה משה, תורת זכרו כפש"ההגאויה
 וגו'.הנביא

 נשינ תשי"ג, שנת שביעית מוצאי בקרוב יזכנו ה' רצוןיהי
 אמן, תייו על הבית בבגין עינינו ותחזינה עוימיםגאדלת

 הדפוס לבית למביא 4ימורמ2 1זז13י8? 3לט(
 וליו"ח נר"ו המחברנו"נ

 תשמ"ט ירושלים מחדשנדפס
 ודרך אור ישיבתע"י
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 יהושע, לבית הוא שושלתי מקור לבנים, מאבות מקובלת מסורתלפי

 רבנ* מגדולי מהם )אחד האחרונים. בדורות בישראל שם ירועי רבניםסשפחת
 ויראתו, בתורתו נתפרסם אשר ז*ל מוהרח*ש תלמיד יהושע, עזריה הרב היהדורו

 שם 15. סי' מע"ג ע' אות הגדולים שם בספרו תהלתו הזכיר 1*ל חיד"אוהדה"ג
 ולא איסקאפה דמהד"י פיוגתיה בר מהרח"ש תימיד יהושע עזריה מהר*דצוין:

 הרב מביא ומחידושיו האחרונים, בספרי תשובות קצת יו יש אך חנוריונדפסו
 והרב בג"ח, רבו, למהרח"ש חיים תורת בספר תשובות הרבה לו ויש כנה"נ,בעל

 להרב נאמן אהוב היה הנ"ז עיריה מהר"ר והרב בהדיה. וטרי שקילמהרח"ש
 נזכר, ש' אות 64, סי' מע"ג בשה"ג ושם ז*ל. מר"ן של בנו ו"ל קארומהר"ש

 מורי ז"ל אבי להאריך(. המקום כאן ואין אזמיר, מרבני היה יהושע עזריהשהרב
 התרמ"א. בשנת ונלב"ע ובקדושתו בתורתו שנודע יהושע, שבתי בשם נקראורבי
 בשבחו הפליג עליו בהספדו זצ"ל ברכה יש*א הדאש*ל הגאין מוהר"ר בעת,בה

 ופרישותו. חסידותו דרך עי וכן התרומיות, ומדותיו הנעלות סגולותו עלוספר
 בחיים. האדם תכלית את והורני יושר, בארחות מארי אבא הכייכני רך מגילעוד
 כל בצלו חוסה היותי בגלל זה אחר, או זה בפרט פנים לי האירה ההצלחהאם

 תורתו. דברי על ונשעןהימים
 פרסמתי רבים בת בשער יריעותי על ולהכריז יתרה חכמה להראות כדילא

 לאוד בהוציאי הזאת בפעם וגם הזקיהו" .דברי הידועים בחבורי לכן קודםמשהו

 בעי והודאת ושבע*פ, שבכתב התורה ענפי בכי ערכי מעוט ידעתי כי זה.ספרי
 העולים מופלגים רבנים נמצאים באשר אחרת. עדות כל כנגד ומכרעת שקולהדין

 היום הופעתי תכלית אבל ממתני. עבה שקטנם תבונתם, ובגדי בחכמתםעיי
 גורם ה,. חנני אשד מכל תורה חידושי ספר על להעלות חז"ל מאמר יקייםהישג

 אולי לעצמי, אמרתי לקהי. רוחי פרי ולהביא זת, ספרי להדפיס הניענינוסף
 בו יהגו אשר תורני ספר וחובבי ת"ח שימצאו ימים, יאורך כך ידי עלאזכה
 התכונתי' להועיל כי בקבר. דובבות שפתי ותהיינה מותי, אחר הפנאיבעתות
 ללמוד יום בכל בתפיתנו חובה ידי לצאת זה עם חפצתי. הטוב אתויעשות
 דרכי להורות כתבתי אשר דברים באיזה ירי על זכות התגיגל אוליוללמד,
 ביגיעת לי עיה שלמדתי, מה כל כי עצמי על אני מעיד כגילי. לאנשיםנועם
 לא באה*ק דרבנן בשליחותייהו תבל ברחבי המרובים ובטלטולי ורוח,בשר

 *ענה נזשי כדברי בי שהתקיימו דגברא לטלטולי נוסף כי ונחת, שלוה*דעתי
בדרך



 ר ע שב2

 כדבעי, ישמה בתודה לעסוק העת באותה יכיתי שלא יבי ידאב כחיי,בדדך
 לעיני היו אדם מכל החכם דברי נ"ע. הורי למדוני כאשר בוראי אתולעבוד
- פסק ובסיום קץ, אין הרבה ספרים עשות הזהר בניבאמרו:  הכי דבר סוף 
 המעטים דברי הארם. כי זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים אתנשמע
 איא עיקר, הימוד לא כי ויזהירום עיניהם יפקהו רנים, יעוררו אוייהאיה

 ניר ולא לריק ניגע שלא רומה, שוכן ישראל צור בפני תפיה ואניהמעשה.
 בימינו. במהרה צרקנו משיח פני לראות כינו ונזכהיבהלה,

 חיי קורות הםואלה
 לאבי שנתגיו סימנים יסוד על התרכ"ב. באדר שלוניקי בעוב*ינולרתי

 יירושלים הורי הביאוני שלש, בגיל בעורי חזקיהו. השם לי ניתן בחיום,ז'י
 הש-ם. ממסכתות שיטתיות ידיעות וכשקניתי קרש למורי ספר, בבתי ושמונית"ו

 רבת בישיבת הידועה. אל* .חסר בישיבת אתו ילמוד ז"ל מרי אבייקחני

 לחופה, הכניסוני אז שנה. י"ח בן היותי ער בשקירה ימרתי זומשתתפים

 איתנים גזע ז"י. מזרחי מוהר"א החסיר הרב בת ה נ ח ת ר מ העלמה עםוהשיאוני

 ונושאי השאם בלמור התמסרתי ואילך מכאן קרש וארמת הארץ כרימחברי
 כ"ג מרי אבא שלחן על סמוך ואהי חיי ארחוח בכל שעשועי התורה ותהיכליו

 פתאום. ראשי מעל והסתלק ממנו נתיתמתי שאז תרמ"א, סוף ער רצופותשנה
 וידאג בירי גורלי ליטול עלי שומה מעתה החי כי ההרגשה, ביוהתעוררה
 צרכי בהשגת הרוחק ומפאת רכים, יילרים אב היותי מתוך ולעתירי.ימחיתי
 ראיתי זה ובענף מתקרמים, יאברכים ש"ס בהוראת עסקתי ההכרחיים,הפרנסה
 טוניס לערי מצוה בשייחות יצאתי תרמ"ט לשנת סמוך חיל ואעש בעמליברכה

 כאן ג'יכרלטר. דרך הפנימי המערב ערי אל נסעתי משם המערבית.וטריפולי
 משה הרה"ג הוא וביראה בתורה הגרול סגולה, מיחירי אחר כיבבי, אישמצאתי

 בנגיה המופיגת מבקיאותו מאד נתרשמתי אורחו, היותי בימי ז"ל. נאיםבן
 בשובי נאבד ולצערי הלכה ברבר רין פסק יהר חברנו זו ובהזרמנותובנסתר,
 מאיר יעקב הרה*ג של רינו בבית ניסף לחבר נתמניתי תרמ"ז בשנתיירושלים

 כחכר נתמניתי כן ז"ל. ברוך נסים הרה"ג של הצרק דין בבית שלישי שהיהז"ל,

 מאיר מוהר"י היה לו ששני ז"ל, ישראל י?חק הראב"ר הרה"ג של דינו בביתשלישי

 עלי וקב?תי תר*ן בשנת ת"ו חברון בשליחות אותי זיכו יראשונה ושובהנז"י
 היתה. שונים גורמים בעקב ואגפיה. בוכרה למרינת האבות עיר שי שד"ריהיות

המרינה
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 ייהודיב אייה הכניסה שנאסרה ומפוגרת, סוגרת עיר בבחינת הנ"יהמדינה
 פספורט השגתי הנאמן, וסיועס שם אנשי בהשפעת אולם חוץ. ארצותתושבי

 רב עמל בלי הגעתי וכך רוסיה גכול את לעבור מאד עלי הקל אשרפרסי
 שחר עם להפליג מראש בכונה לילה ללינת ואסור מלון מצאתי באקו.ינמל
 מרי אבא יי נראה הייי בדמי לבוכרה. יהגיע כדי הכספי הים דרך באקומנמל
 והתקנתי בדבר, נזכרתי בקומי מיד בבוקר פאותי. לנזוז ויורני, בחלום,ו*ל

 ברבים. יראו לבל וסבון, במברשת השערות הרמת ע"י נאותה בצורההפאות

 ובגוף הואיל ואמונתי. דתי על אותי חוקרים החיו אוזונאדה לעירבהגיעי
 מעי כובעי הסירו המטדידות, החקידות בעקב זה. פרט צוין יא שבידיהפספורט
 וידעו הסוד להם נתגלה מקום מכל לעיניהם. הובלסו לא שהפאות ככהראשי,
 מהעיר עלי. חל לבוכרה הכניסה שאסור אחרת, ארץ בן יהודי. אני כיויבינו
 שוטרים הובילוני עיי שהוטל החשד ובגלל ברככת. שעות י"ח של מרחקהנ*ז

 ומעצבי, מרוגזי טקטתי ולא נחתי ש?א כך תי"נ. בא?ול י*ד בייי כיא בית"י
 כבודו, כסא אל התעיה תחנוני קול חנס. שונאי מידי להצילני ה' אלואתפלל

 לבאטום. מהרה עד  הפיגתי 11  ומעיר  לבשקי,  והוחורתי לחפשי הוציאוניובבוקר

 לקיים זו בדרכי  אותי הקורות כל לו ואספר אחד ביהודי פגשתי לכאן,בבואי
 זה במק"ה לאחרים. ישיחנה יאמר ישחנה, איש בלב דאגה שנאמר:מה

 ארבו. ישים שבקץבו בליעל, ובן תחבולות בעל מעילים, רע באישנתקלתי
 כחיק ויוה יי לסדר כדי  הפספורט  8ת לו למשור בקטני חלקלקותבשפת

 בינתים לדרכה. להפליג המוכנה בנמ? אניה נמצאת הנה כי בהוכיהולירושלים,
 הרשום מתוך הבין שהקינסול וטען, בפני התיצב אז ותעלם. מבסיסה. האניהיצאה

 הפחידני הנלוזים ובתככיו גבול, מסיג בתור מה, זמן אסיר שהייתי  שליבפספורט
 בשם סמוך אחד בכפר מפלט אמצא כי טוב עצתו, לפי ואימים. צער לביוימלא
 הסוכות. תג לאחר עד  מספר ימים שם  ואתעכב יהודים מתגוררים שבוסוג'ונה

 משים שבלי ומעשהו, הלז האיש טיב מה והודיעוני, עיני את פקחו המקוםאנשי

 אבור - לי אמרו בידיו שהפקדתי הפספורט אף שולל. ויוליכני ברשתונלכדתי

 איש יושב בה לקוטאיס, לנסוע יעצוני אלה עוד. לרשותי יגיע לא ובודאילגמרי
 לפניו וחסד חן אמצא ואולי ז"?, שווילי הנניה דניאל ושמו ליהודים וגדולשר

 מרוב עיני על רחפו דמע ואגלי רע, בכל עצמי הרגשתי ירגעים מצרה.ויחלצני
 בלתי שנתיבותיה זרה, לעיר הלילה בחצות אגיע איך וחושב הוגח הייתיעגמה.
 מהרכבת ברדתי לעזרה אפנה מי אל סוערות, ורוחות שוטף גשם בתוך לי,ידועים

 הנסיעה משך וכל מאד עד ונדכיתי נבו:ותי דל. לשועת קשבת אזן יטהומי
ברכבת
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 ישב פנים ונשוא זקן איש כי המפתיע, המקרה אנה היכתי, קודר הליליתברכבת
 אזנו גליתי הפצרותיו ואחר דבר פשר שאלני ונבוך, שומם אותי ובראותוממולי

 בשם הירוע חסד נומל איש בה ולמצא לחפש כדי לקוטאיס, לנסועשברצוני
 קט מעט הצטחק הזקן המיצר. מן לצאת דרך ולהורותני לעודדני יאות אוליפלוני,
 שאלתיו  כאשר והממני. הדהימני והדבר למשבתי, שש שהוא לי נראה נהרו.ופניו
 וכ9, מכל תצטער אל : ונחת שלוה מתוך השיב הטעם חסר לצחוקו המבהמה

 של בקרבתו חשתי עיני, אורו שמחתי מרוב מבקש. שאתה האיש הוא אניכי

 האיש לי נרחה וינשקהו. לחבקהו בבטחון אליו ואגש והתאוששתי, ממשמציל
 ומרוב במקצת, נרגעתי אז העתים. בצוק השמים מן לי השלוח מושיעכמלאך

 פעם. הולם הנרגש לבי היהגיל
 וילבישני ביתו אל הוליכני פנים במבר והוא אלם, בדומית מהרכבתירדנו

 הערב ארוחת אחר כיאות. כסות כל ובכלל עמי כאלה תיו לא כי חרף,בגדי

 שמשרדו אמר, הפרטים את בשמעו ותלאותי. טלטולי שלשלת את יו לספרבקשני
 עייו להטיל בדצונו ברית. בן שאינו פקיד עובד בו מאוחרת, שעה עדפתוח
 חפצי מחוז אל בו שאסע פספורט, לי להכין הבטיח הוא הדרוש. את יעשהלמען
 ובריקנות בנאמנות פיו מוצא מלא הוא ואמנם בוכרה. לתוך יגיע עד ייוניפקידו
 אשכב טרם ויכלתו. כחו במיטב לימיני לעמוד הבטיחני אחת ובעונה בעתלמופת.

 לי והביא משהו, בו לעיין כדי עברי ספי איזה בביתו יש אם בקשתיולישון
 ידעתי לא החומש. גורל לערוך בזכרוני עלה שנתי נדוד משום שי*.*מנחת
 וז' דפים ז' לחשוב היה צריך בשכלי החרות לפי אך כראוי הפעולה הרכבאת

 בשם ממרום. שצוו מה על הסימן יתבטא השביעית ובאות אותיות ז' וכןשורות,
 ונפתח ושכינתיה, קוב"ה יחיד לשם לעיל כנזכר ועשיתי הנ"ל, הספר פתחתיה'

 שלשלתי כזה יצא שניתי שוב ישראל( )לצוררי בם.,, דמיהם רשום: בו בעמודיי
 פעם נסיתי ירושלים. וישובו מצאו ולא ויבקשו ב' בשמואל פסוק ויצאהנסיון
 לכ9 דור ויהי : הפסוק ויצא זאת בדרכי אצליח אם בהישובי, להתגדרנוספת

 להגות ולהמשיך עוד לפקפק שאין החלטתי כך מתוך עמו. וה' משכילדרכיו
 שהשלמתי לאחר ירושלימ. לעיה"ק לחזור אם כי לבוכרה המיגע המסע עלולהרהר

 בעל בקשני שחרית תפילת בגמר הבוקר. אור עד במנוחה ישנתי הרעיון,עמ
 הקודם. ביילה שנדברנו כפ* הדרוש את לסדר כדי אייו להלוות הנ"להבית

 המכרעת היא לגמרי, אחרת עתה ורעתי מהחיטתי, בי חזרתי כי יו,עניתי
 ללכת הסכים עמו, מהמו"מ כתוצאה מגורי. עיר ירושלים בכוון לנסועוהקובעת,

 נפידתי כך מתוך לירושלים. מסע תעודת לקבל בשביל הנחוץ המקום א?אתי
ממנו
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 העושה יאניה ישר וממנה לבאטום, מקיטאיס הפלגתי ובשמחח. בברכהפמנו
דרכה

 לאיסטמבוי
 יירושיים, ובשובי ובמישור בשלום עברה המסע פרשת וייפו.

 בת בשער זו נסיעתי דבר נודע מהרה עד גמלני. אשר כל על ה' אתברכתי
 ביכדה ועד ותמהון, דכאון עוררו צוארי ע9 שהשתרגו הצרות ועומסרבים,
 כך. ע5 הידיעההגיעה

 מובטח פספורט ז"ל פ:חסיף אהרן מולא והנדיב השר א?י שלח ההיאבעת
 הסכם לידי באתי הפספורט חת קביתי כאשר יבוכרה. שנית פעם אסעימען
 נענו והם במסעם, אייהם שאצטרף לירושיים, רגל ועויי אורח עוברי איו איעם

 האפשר ככל 9י ולהנעים עבורי יהשדל הבטיחו זה עם יחד ברצון.לבקשתי
 עתי, איש ביד הפספורט מסרתי תרנשא אייר בחדש יכלתם. במיטב הדרךאת

 בכחש אותי סובב היה אוים לתעודתו, ויהכשירו הקונסול אצייהחתימו
 דבריו הנכונים לראות דפיו פתחתי לא ובתומי הדרוש את שעשה ליבהבטיחו

 מאת מאושרת תעידה יש כשבכיסי עיה'ק מ.רושלים אז יצחתי יא.אם
 חיוני ענין על מיוחדת שיחה לשם לאיסטמבול ואסע התורכים,השיטונות
 הבירה. שבעיר באשי החכם עםוהכרחי,

 נאמן סוחר בידי התורכית המסע תעודת את שם מסרתי זובהזדמנות
 ראיתי ימים יאחר מנסיעתי. שובי עד ברשותו ישמרנה למען המקוםמתושבי

 המסע תעודת את ולקבי יחזור בי ויתרה ז"י מרי אבא את בחלומישוב
 יעיר מסעי לשם חוקי אשור ולהשיג אצלו שהפקדתיו האיש מידיהתורקית
 כפי עשיתי דבר. פשר הבינותי ויא טריביזון( )והיא לבאטום הסמוכהתורקית
 הסמוכה העיר אל לנסוע ברצוני כי יחתימהו, למען ימוכתר ואתנהו צווני,אשר
 מאייו. הפתרון החגיות עד בלבי הדבר שמרתי טריביזונד. היא התורכיבגבול
 לבאטום. אניה תפליג היום ימחרת כי ידיעה נתקביה כך כדיתוך

 ואצא ומטלטלי, חפצי כל את רב בחפזון סדרתי הקרוב, מסעילקראת

 הממונה לפני הפספורט בהציגי לדיך. וצידה נסיעה כרט.ס לקנות התחנהאי

 האשור עייו הוטבע שלא המצערת, העובדה על הרב לתמהוני העמידני כך,עי
 חתימתי, לקבל כדי במקום הקונסול חל יגשת מחובתי ולפיכך בירושליםהדרוש
 הקונסול לשכת משנה. צער נוסף זה צערי עי לגסוע. אוכי כוה בתנאירק

 שמונה בשעה להפ?יג הצטרכה האניה ואילו בבקר, עשר בשעה כנהוגנפתחת
 ידעתי 9א כי פי, יהבל מחנק שמו ודמעות ביגוני שקוע הייתי דוקא.בבקר
 ונשוא נכבד איש והנה במצב, מהרהר עודני זדים, לי טמנו מהפח לצאתאיך
 באמרי פייסני הוא עצות. אובד הנני ולמה מה עי ושאלני, בפני התיצבפנים

נועם
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 אי יחד סרנו יייה. לשמירת המכס בבית חפצי צרור את יהניח ו*עצנינועם,
 להסדרת ירו לאי אשר כי לעשות והבטיחני קמנו ובהשכמה אורחים,מלון
 והשני החיום, רקמת על הנשען האחד פספורטים, שני ברשותי החזקתיהענין.
 משלוח לשם המכס בית מול בצפיתי לבוכרה. כניסתי את לי יאפשראשר

 החתמת את שיסיים עד אתי, אשר החבר יעצני שכן האניה, אלהחפצים
 להעביר מפרשים, סירת על שישב לספן בינתים לו נרמז הקונסול, אצלהפספורט

 ארגיעה עד הפלגתה. לקראת הכנות העושה ים, שבלב האניה אל מהרחיש
 בהיותי הכירני, הוא מומר, שהוא לי הוברר שאח"כ אחד, באיש מבטינתקלו
 ואמר: פתח בוכרי. מעיל עוטה כשאני ראני ועתה דרבנ4 גלימה לכן קודםלובש

 לחדור כדי מסע תעודות המזייפים הבריות, דעת גונבי מאותם אתה כיידעתיך
 גבולותיהן: אל הכניסה נאסרה שלהם, אחרות לעיירות מחתרת אנשי שלבדרך
 לידי כבוגד ימסרני פן חשש בי התעודר דום. ונאלמתי לפי מחסום שמתילרגע

 על מהסס עודני הימים. באותם יכולה כל שהיתה התורקית המיכותהרשות,
 החי מורא, מרוב בקרבי אין רוחי כי משהרגיש לעיני. נגלה לויתי ובןהבאות,
 הוגה ויחל הזדעוע, לרגע כשלונותי. על ומשתומם משתאה הוא, גםמצטער
 שוכן על יהבי והשליכי בתקותי איתן הייתי כשלעצמי לי. הצפוי עלבחרדה
 אני חחייותי הרפות ידי את יחזקו שאחרים ותחת הלום, הביאני אשרמרום
 פספורטיס, שני ברשותי שיש לו, ספרתי מסביבי. ובטחון אמונה זורע אומץ,מטיף

 הצעתי לשמוש. הנועד והממשי האמתי והוא והשני החלום, ענין עם הברוךאחד
 אליה אניש לברור, תתבעני והמשטרה יקרה ואם אתו, האחרון את שיקחלו,
 להצעה והסכים נענה פסול. כי בו תמצא ולא פם'" *ליסי המכונה הפספורטאת

 בהגיעי הסברותי ואמסור המשטרה אל אלך שאני והעיר,המחושבת,
 השיב. והשני שאל אחד הקהל. מן ואיש שוטר בין וכוח התעוררלמקום,
 תבל ברחבי ונוסע ארעי פספורס אתו נושא הגלימה בעל וה תכם : נפשךממה

 של דרכם כך : כמתמם חברו לו ענה לטריביזונד. יהגיע ומטרתו מפריע,באין

 הקודש מארץ הבאים חסד, מוסדות ושליחי נצרכים אנשים הבריות,אלה
 לבקר לטריביוונד נוס5 זה איש ואילו מחיתם. לצרכי כספים לקבץהמרוחקות

 בעיניו ראש ועד רגל מכף אותי במודדו השוטר שם. העשירים אחיואת
 נעשה המועד. אמרתי לא ה' בעזרת והצלח. לך בשלום, סע הפטיר:חאפורות

 בוכרה אל השיירה בני כל עם ויצאתי נוסף, זמן בנמל נעצרה והאניה נסלי
 באמונה שליחותי מלאתי פנים. בהסבר קבלוני כאן בשלום. אליהוהגענו

 לירושלים. חזרתי מספר ירחים וכעבורובהצלחה,
בימי
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 את לזכות כדי בו שהיה מועיל, חנוכי למפעי ידי נתתי עלומי,בימי
 ור' ז-ל בטיסו נחמן הרה"ג עם יחד הוצאתי תרמ-ד-תרם"ו השניס ביןהרבים.

 שהראשונים הזבח, תורת וספר מיו*ר ח"א נבוה, שויחן ספר ז"ל נמים12מוא9
 ב' שמות ספר לאדינו לועז' .מעם הספר של מחורשת מהדורא וכן תמו,ספו

 אך החומשיכ, שאר את נם לאור להוציא ברצוננו היה דורשיו. שרבוחיקים,
 לפועל. יצאה לא זו תכנית שונות,ממבות

 הצעתם ע"פ ת-ו, יפו בעיה-ק רב בתור לכהן נתבקשתי סז-ר,בשנת
 שמעון ר' הפעלים ורב הנעלה הצבירי והעסקן מאיר מוהר"י שלובהשתדלותם

 מוהריקש הזמן של הראשיים הרבנים הנרולים הנאונים ובהסכמת ז*ל,רוקח
 הקצר, שרותי מקץ ז'ל. סלאנט ומוהד"ש ז'ל, בדכה ישא המכונהחלישר

 המערבית, בטריפולי ראשי לרב רמ?כותא בהורמנא נתמניתי ביפו שניםכארבע
 היא צובא לארם ראשי רב במשדת לכהן אח"כ עברתי מכאן התדם"ד.בשנת
 ברובות השנים בין בהצלחה בה תפקידי ואמלא תרם"ח בשנת בסודיא.חיב

 תרפ"ז. - תרס"טהפעולה
 שנותי, דוב בליתי בהן הללו הערים סבכל עמי חסדיו על לה'אודה

 פרק שנים. ח"- בליתי בה באד"צ ב.חוד הכלל, לצדכי מועילות תקנותהנהנתי

- תדע,ד הראשונה העולם מלחמת זמן מהוה בעבורתיסאלף  כאשר תדע"ח, 
 שמצאתי עליון לאל ותהלות גזרותיו, ברבוי אחינו על אכפו הגמיל פחהנמאל
 הע?מין בית בענין בפרט דיקם, פני השיב לא אייו פניתי אשר ובכי בעיניו,חן

 עם עשה כאשר הקבוע, ממקומו ולעקרו לב, ברוע לפנותו תחילה שזמםהעתיק,
 הרחיקם אשר פה, פוצה באין תוגרמא עדי בכל האומות יתר של העלמיןבתי

 ההצלחת לי האידה יצבא, הגיום בענין אף פדסאות. עשרות העירמגבויות
 בשדות הכפיה מעבודת חכמים תלמידי מאות ג' ישחרר בירי עלה בשה כיפנים,

 השרים אחד ע"י מלשינות אגדת נתחברה החשדות ימי באותןובמדבדיות.
 היתה לתעודתה הגיעה שאם מפשע, החפים עמנו בני נגד הפחה חלהצוררים
 עמי סובים ביחסים שהיה הנ-ל השר מסופרי אחד שואה. עלינו להמיםעשויה
 לו, העידותי הדרוש. למקום למסרה הוטל עליו כי וספד, תכנה על אזניגלה

 ואו?י האי כו?י כל, יוצר לפני בתפלה יעמור אלא רבר לעשות בכחנושאין
 לצום לסליחות העם את קדאני הגזדה. ותבוסל נפשותינו, על וירחם עלינויחום

 נודע בינתים האלקים. אל הנענים שועת ותעל שבעיר, הנרול בביה"כולעצרה,
 ומת, אדצה הפילו המבוהית ובמרוצתו רהר, אשר סוס ע9 דכב הנ"ל השרכי

 והצלה. ריוח ושמחה, אורה כזאת יעת היתהוליהורים
בשנה
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 ירושלים אנשי בקשוני ראשי, רב במשרת באר"ץ לשבתי השניתבשנה
 ירושלם יעיה"ק לבוא והספררים האשכנזים אחינו ומגאוני הגרולים וחכמיהרבניה
 מ"מ כב' הראשי. הרב לבחירות ער הרבנים ראש מקום ממיא בתור לכהןת"ו,

 על מלך מאמר פרסם הי"ו, נחום חיים הרב אז שהיה באיסטנבול באשיהחכם
 כל ועסקתי ירחים, חרבעה בה נשארתי יירושלים נסעתי כאשר הזה.חרבר

 שבואי וכיון לפועל, והוצאתן הבחירות קיום עם הכרוכים בענינים עתאותה
 החוק ולפי והאשכנזית, הספררית הערות שתי בהסכם היה הנ"ל תפקירילמלוי

 .איררהו בשם הירועה הממשלתית בועדה להמצא הסמכות הרבנים לראשיש

 ריין ליב ר' ושמו הנ"ל במוסר מקומי למלא האשכנזים רבני מנרולי אחרפניתי
 עור, ויהתעכב שבת, להמשיך חפצתי לא הסיעות בין ויגורים שהיו ומתוךז"ל.

 לאר-צ. מגורי מקום אל לחזור אוכל למען להתפטר, לי שירשו מהשלטונותבקשתי
 וביחור ערה, הברל באין ירושלים תושבי מאחינו הרור מגרולי כמה היו כיאף

 והפציר בכתב אלי שפנה ז"ל סלאנט שמואל הרב קרישא סבא המפורסםלנאון

 הפקרתי רבריהם. יקיים היה הנמנע פן עתה, לעת המקים את אעזוב לב9בי
 ואנכי ז"י, בטיטו נהמן ר' המפורסם הרב את הממשיה, ברשות מ"מבמקומי
 בתוככי ולהאחז ולעלות לשוב שזכיתי תרפ"ו, שנת עד נשארתי ובה לאר.צחזרתי

 הובב"%.ירושלים

 ביניהן חו"ל, מערי בכמה בקרתי התרע"ט, בשנת הנשק שביהתלאחר
 וסיועה ה' ובעזר צובא, בארם יתומים בית יסור לשם ועור, מנשססר לונרון,פריז,
 להשיג הצלחתי ומיודעי אחי של הנאמנה והשתרלותם הצרפתית הממשלהשל

 הזה. היום ער לתפארת העומר העיר ייתומי ידים ורחב גדול בית והוקםמטרתי,
 התורני הכעסר מטעם אמריקה לררום מציה בשליחות יצאתי הזמנים,בין

 אר*צ מתושבי וירירי אחי לי הנחילו אייריס בבואינוס בבקורי תורה".*חזוק

 בירושלים הספררית הערה כוללות יבקשת נעניתי שנים כעכור רב. כבוריפנים
 אילו חברתי הפנאי, בעתות המערבית. וטריפולי טוניס בקהלות שובובקדתי
 מהרורות, בשתי חזקיהו" *רברי בספרי נרפסו אשר ה' חנני מאשר תורהחידושי
 וכיו"ב. הש"ס בסוגיות נפררים ענינים וררושים, שו"ת הלכה, שי רין פסקיובכללם

 בירושלינג הספררים לעדת ראב"ר בתור לכהן הוזטנתי תרפ"ח שנתמראשית
 נתמניתי ההיא לעת סמוך בעיר. הספרדיס הדין בתי אבות ראש נתמניתיומאז
 אלי לקרב בעת בה וזכיתי ישראל לארץ הראשית ברבנות וראכ-ר נבחרכחבר
 ותמיכתם הנאמנה ובעזרתם לב, ונדיבי נכבדים צבור עסקני רשימים, ת.חקבוצת
 ידי על המתנהלת אורה" .שערי הישיבה את התש"נ בשנת יסרתיהאריבה,

ובהשנחתי
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 ישם חדא בצוותא המזדמנים ונצרכים, צנועים ימדנים הם שיחידיהובהשגחתק
 ביום. שעות כמה ישמה תורהיימוד

 ולבנות מצות, ויורפי ונבונים משכילים ה' יראי בבנים גם שזכני יה'אודה

 היקרים ונכדותי נכדי וכל צדק, ורודפי אלקים יראי לחתנים נשואות חילגשי
 כי אהללנו, לבי ומעומק בפי מאד ה' אודה ויבריוה. לשמים החהוביםויקרות
 משאוי הצילה ואשר כה, ועד מאן היותי ימי כל חסד ויגמלני לי אזנוהטה
 וקיימני למטתי סמיך בביתי נפלו אשר הפצצות בזמן הנורא הזעם ביום גםנפשי

 תורה להגדיל המדרש בית יושבי בין הלקי וישם יחברך, בהשגחתווהחייני
 הגעתי המרובים ברחמיו כן יתברך. בגדולתו השתי פניתי אשר יבכלויהאדירה,
 ואליו חזקיהו" *דברי בשם ודרשות שו"ת ספר עיד לחבר וזכיתי התשעים.ישנת
 שקרוביהם ויחי"ס רבנים ואיזה חללים של למנוחתם יצדיקיס" אזכיון ספרחובר
 גשמתם. לעילוי לאור להוצאתותרמו

 המסתופפים כל עם נפשי לשובב אמשיך ימען יחייני ישוב עוד כי תפלה,אני
 ימצוותיה* ישראל ודת עמו יסדאל קרן להרים אמת, תורת תורתו לאורבצלו
 עד וכאשר מותו. לפני ז"ל מרי אב:? כברכת הבית בבנין שימה לגאולהונזכה
 בי ויקויים תהלותיו. אזכיר עולם ועד סלה, ארץ ענוי כל יהושדע יוסיףכה

 כירשא. אשיחה ובעלילותיך פעלך בכ? והגית" שכתוב:מקרא

 מרת הצדקת רעיתי עלי מתה נפשנו, מצרה תשיב תשי"ב, שנתבראשית

 תהא עדן ובגן ההיים בצרור צרורה נשמתה שתהא רצון יהי נ"ע. רחל בתהנה
 הימין. לקץ לגורלה ותעמוד ותנוחמנוחתה,

 צרדתי מכ? שהציני יתבוך והש2חתו נפיאותיו ספר ימען זאת כיכתבתי
 בריותיו כל על היא יתבדך שהשגחתו הארץ בכל שמו ספר ולמעןודא12תי
 יסובבנהו. חסד בה' הבוטח הכתוב כמ"ש בוהבוטחים

 סוט שבתיהזקיה
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 החקים' אלה שי פרקים. בראשי הלא פתח פותח הנני שחקים. שונןבעוה

 .דבר* נהר ספרא האי הזה התורה בספר הכתובים צדיקים. דבריוהמשפטים
 ומתוקים. רב ומפז מזהב הנחמדים לצדיקים". וזכרון חשבחזקיהו

 שמעון בן מנצו-רהב"י
 ה*ב חזקיהו דברי הבהיר ספר מפתחותחיה

 חיים ארח חלק ה,חאיותמפתח

עמודסימן

 צ48 צ. עחי עוגא'. טז. טו. יא. יוד.ח. בשבת חליבהע"ד

י"בב' בשבת באוטו שנסע מיעשד
י"חג' הבשול מכונת ביועט לכבוח שרי איעעד
לזאד' ה*ר פ'א יו"ט  בהל' ו'ל הרמב"םע-ד

 בשבת במעיית  לעלות שרי איע*ר
ס"אה' גוי שוער ע'יויו"ט
מ'ו1' ז'ל ור-ת דרשא תפלין בדינישקוקס
 דוחק מפני הקהלה ועד רשאיםאם

 במקומה ולבנות ביהכנ"ס להרוסהשעה

נעבז' להרווחה חויבנייני

ג"זה' תפתו במיץ בפסח עיסה ליושבענין
 כ"א בה מ1ויים יולבים שאין עירע"ד

 ימוכרם רוצים אינם והם הא"י.בשדות
 ומסרו לולב משם וגזל יהודי והלךכיל,
ס'ס' לא או יד*ח בו יוצאים אםלצבור

 פיגפ' ייניעב. שחדית נט"יבדין
י*ד שב"ק ביום הכללי רדיו פתיחתע-ד

 דעה יררהחלק
א'א' ארגנטינא נריעקד

 לדתנו לחזוד המבקשים אנוסיםע"ד
 18. סז. סו. סג.לה. טוב. יב. יא. יוד.ב.הקדושה
 נ'גנ"א. ד'.ג'. בשביעית ב*רמא זריעהכדין
 נ"ו.נ'ד. 1'.ה'. מייחה בלי מעל*ע גקי ששהה בשרבדין
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עמודימן
 סשנ ס"*ניח. ט'. ח:ז'. ביצים אבקת היתרעשד

 פא. ענ ע'.סט. טז טו. יד.ינ. התשח עי מס להטיי שריאי

 המשפט חשןחלק
א'א' צוואה שסרבענין

 עשת יחברו קרקע נתן או שמכר מיעשל

 ייתנם הספיק ויא זוז מאתים 19שיתן
 ייורשיו היוקח ונתנם המוכר שמת עד19
 מעוררים הם ועתה המקח 11 חשרווהם

 שאביהם ידעו שיא באומרם העניןעי
ג'ב' .9שיש בישעהתנה

ה'נ' צווא" פסקגענין

 שיא שפסק אדיין עי שמערער בעשדע"ד
י"אד' 11 ישים או הדין יחזור שעויוכדין
 וחברו חברו אצ9 סהורתו הספקידע"ו
 תובעו והמפקיד בידיעתו שלאמכרה
י"דה' עי"ז יו שננרםבהפסד
 שיחה והלה מחברו סחורה הקונהע"ד
 והקונה פמשרתיו אהד גוי ע*יח5יו

י"זו' כויה את קבי שיאסועש
ישחז' צוואהבדבר
כ'ח' אסמכתא דיןבענין

כשגס' צוואה שטרבענין

 העזר אבןחלק
 תעודה נתן והרופא אשתו שנשטתיתמי

 מבקש והבעי ימחיתה תרופהשאין
כ"וא' אחרת אשה יישא 19יהתיד
 שבאו נהודים סני ואשה אישע*ד

 אחד ו% בנות שתי להם וישיהתגרש
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עמודסימןן
כ"1 ב' ן בזה הדין מה אצלו הבנות לקחת חפץמהם

 חביבה מיידה שנקראת אשה אודותעל
 קורים ויש לטיפה חותה ק-אווכשנישת
 ן מקצתם משפחתה בני ומאז חמדהאותה
 בשם והרוב הראשון בשם אותהקורים

כ"םג' בגס יכתבו שם איזההשני

 אם לוטרייא הנקראים הנורלותבדבר
ל"אד' לא או בהם להתעסקאסור

 בהל' ז"ל הרמב"ם עיד היכהדבר

ל"ב ה'' וי"ט הי"ח פי"בגירושין

 הדרושיםמפתח
א'א' תשיבה לשבתדרוש

 ט"ו.יוד. ג.ב.להספד

 לצדיקים" "זכרון סה"ב מפתחותואלה
עמודסימן

 וכלליםיקוטים
 שעבוד כפירת ע? נשבעין איןבדין

ד'א'קרקעות

 פ"א ז'ל חרמב"ם בדין סנהדריןבענין
ט'ב' סנהדריןמהי'

 לשמן שלא שנזבחו הזבחים כלבמשנת
י"אג'כשרים
ט"וד, באיסורין נאמן אחד עדבדין
כ"זה, בעזרה שנשחטו חוליןבענין
 כ"ב( דף שבועות )במס' המשנהבענין
 שאינם אוכלין ואכי אוכ? שיאשבועה
ל*יו' וכו'ראויין
מ'ז, בתורה שכתוב מה על מתנהבענין
מ*זח' שבכייות לאו ע9 לוקין איןבענין
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עמודסימן

 חוומ בהי' ז"י הרמבום ע"רשקושט

 חמץ ובדין חמץ תערובת בדין ה"חפ"ד
נ"אט' דרבנן או דאורייתא הוי אי במשהובפסח

 עירובין מם' על חידו"ת דיידותאגירסא
נ"היוד ב. א.משנה

 קמ"ג סי' בטואה"ע ו"ל הב*י מרןעשד

נשזי*א וכו' נתנה יא ואם בד"ה ו'סעיף

 לבנים האב מזונות היוב בעניןושקו"ט
נ-זי"בויבנות
 יבמות במס' ז"י ורעק"5 התויקטעקד
נ"חי"נ מ"אפשא

נ"טישר כשו  ודף ו' רף  סוכה מס' עיהידו*ת

 השיס בנייון 1*1  רעק"ח  ה1אוןששר
נ*טט*ו נ' דף ניטיןבמס'

נ"טט"ז ב' משנה פ"א קנין במס' ז"ל התוהטע"ד

ס'ישז יבניו שבועה מוריש אדם איןבדין

סוב"ח העומר בדיןשקושט

 בבית פרוכת בדבר ז"ל הרמב*םשיטת
סודי*סראשון

 הדרושיםפפתחות

 ת'א'. 1'א'. כיה שבתדרושי

כ"הד' באדר שבעה ליוםדרוש

 ל"ת לוב.כ"ח. ז' ו'ה' הספדדרושי

 י"ח.יאט.ג'. תשובה שבתורושי



 ר פם

 "לקי"וףלר9
א  וו 4 *ש *  וו ****  

 אסימל
 והבהמה מצוי יהודי דאין בהיכא בעצמו ישראל ע-י בשבת חליבה דברביאור

 בדבר. היתר יש אם חלבה בכובדמצטערת

 ראשי רב כמוהרב"ץ הרה"ג רא"ג לידידינו עזיאל משפטי הנד"מ בספר הויתוחזה
 ובאו דעלו ז"ל הרשזעאן כמוהר"ח להרה"ג בקדש מלכי בס' וכן יצ.ובת"א

 דצ"ה שבת במסכת שם הובא כבר חלקי- אנכי גם ואענה יע"ש' דהתיראבכוחא
 ס"ל ור"א שבות משום דאיסורו וחכמים-דאמרו ר"א. מחלוקת והמחבץהחולב
 לשארא' שבות ומ"ש כר"א ס"ל רבנן גם דבחליבה אומרים ויש חטאת'דחייב

 דהתם מהתורה' לכ"ע דהוי סברו המפרק ד"ה ע-ב ע"ג דף גדול כלל פ'והתוספות
 לגדולי אלא דישה אין לרבנן להו סבייא הלא דש' משום מפרק דס"ל לרש"יהק'
 ויש לר"י אתיא דהברייתא אסקו ובסו"ד ממחק משום דהוא רית וסבר זקרקע
 חלב יונק גונח מרינוס א"ר אעפ=י בפ' דאמרו כר"י והלכתא בג"ס שלאדישה
 מרינוס כר' ופסקו רבנן גזרו לא צערא ובמקום יד כלאחר מפרק דהוי מ"טבשבת
 דאורייתא איסורו דהוי מוכרח וצער שנוי תרתי דמדבעינן פשוטים דבריהםע"כ.
 רבנן דאף דבריהם וסתמיות דש. משום הוי דחולב א"ש ר"י היא דהברייתאוכיון

 פלוגתייהו בר רבנן לאו דהכא רבנן דהני בג-ק שלא דישה דיש כר"י ס"לדברייתא

 דהברייתא דכתבו דהמצניע מתוס' מבואר וכן לא' אי בג"ק הוי אי בדישהדר"י
 שסיימו ומה יע"ש, שבות משום דמרבץ רבנן מדאמרו והכריחו דר"י אליבאהיא
 כתב וכן דדישה רבנן ודאי היינו וכו' לרבנן לומר ואין ואמרו גדול כלל פ'תוס'

מוהר"ם.

כלל



 חיקיהודבריב

 בין ולכ"ע דר"י אליבא היא הברייתא דש משום דהוי דלרש"י מתוס' העולהכלל
 רש"י שפירש ממה כן יוצא ומפורש בחליבה, חטאת חייב לרבנן וביןלר"א

 והיינו ע"כ, יו"ט ואחד שבת אחד שבות, משום אלא אינו זה ואחד זה אחדואסר

 מבואר מזה שבות' משום אלא אינו השאר ואחד חולב אחד תימא רלא היכיכי

 ואין בדישה דפליגי רבנן אבל מהתורה, דחייב ס"ל דהכא רכנן גם דחליבהדם"ל
 דבהמה דס"ל דרש"י אליבא חליבה איסור מדרבן דהוי דס"ל נמי הכי בג"קאלא
 גפן וצמר ז"ל וכו' מנפץ בד"ה ע"ב ע"ג דף גדול בכלל מפורש דכן ג"קאינה
 ע'כ וכו' דצמר מנפץ תולדת ליה קרי ולא דדש, תולדה אותו קורא להכי ג"קהוי

 פשוטי וזה ג"ק בהמה הוי דלא משום דצמר מנפץ תולדת ליה קרי דלא מובןמזה

 דאורייתא איסורו הוי דחליבה ס"ל דר"י פלוגתיה בר דרישה רבנן אפילוולר"ת
 דאורייתא הוי דחליכה מיהא מוהר"ם'-נקוט ועיין רממהק תולדה הוידמפרק
 דהוי מרינוס רר' מהא משמע וכן לר"ת' ובין לרש"י בין ולרבנןלר"א
 ר"י מתוך ז"ל יונק' גונח ד"ה ס' כתובות אשירי בהגהות וכ"כ דהלכתאאליבא
 לדחוק ויש אסור, לחלוב אבל שינוי דהוי לינק רק שרי מדלא דאורייתא דהוימש'
 "ואין בסו"ד גדול כלל בפ' התום' למ"ש כוין לדחוק' ויש מ"ש לדעתי ע"כ,קצת
 זאת בסוגיא בשבת שכתב בחידושיו להר"ן ראיתי וכן וכו" לרבנן דאףלומר"
 : עכ"ד שנים בעינן שבות הוי דחליבה לרבנן דאף להיות יוכל ז"ל- מרינום'דר'

 היא מרינום דרבי דהא בשופי להם נראה לא ולהגהות ולהר*ן דלהתוספותבאופן
 משום שהוא שפי' ר"ת של הלזו ובסברא להיות' וביוכל ברוחק כ"א לרבנן'אף

 רף חבית שבפ' מהתימא ראיתי דש, משום שהוא מרש'י דקשיתיה משוםממחק
 "נראה שם דז'ל דש משום סובר ר-ת שגם ברבריהם מבואר חולב ד"הקמ"ד
 וכדש לאכילה חזי לא בשבת אבל וכו' לאכילה דחזי ביו"ס דוקא דזהלר"ת

 ועיין עוכ, פסולת מתוך אוכל כנוטל הו"ל וכשחולב כפסולת הוי שהבהמהחשיבה
 ד"ה קי"ד ר' יבמות תוספות ועיין ע"ש' וכו' מגומגמים דרבריהם שכתבמהרשיא

 רות בשם חבית מפרק הנז' בתוספות הכתוב כל דכתבו דבריהם בסוף וכו'וקסבר

 ממחק משום הוי דמפרק ממ"ש ר"ת שחזר הדבר אמת ואם רש"י לדעת שםכתוב
 נפקותא דאיכא ז' הלכה שבת מהל' בפ"ח ז"ל הר.'מ על הפר"ח מ"ש ליהאזדא

 והושוו חזרו כבר שכתבני מה דלפי מתרינן, מאי משום ורש"י ר'ת סבדתבין

 שכתבנו ואחר יע"ש, "בורר" בלשון דש תום'הנז' בלשון דהביא נתנאל להקרבןועיין
 : דאורייתא הוי דחליבה הלכתא הוי מרינוס דרבי דמהא דם"ל התום'סברת

 ימין מרבריהם לזוז ואין חיים אנו מפיהם אשר ההוראה מעמודי נביאעתה
 מפורש אשר הש"ע ומר"ן והטורי והרא"ש, והרמב"ם, ההלכות, והמהושמאל,

בדבריהם



ג חזקיהורברי

 החולב ת"ר שם ההלכות ז"ל בסתם, מדאורייתא הוי דחליבה להלכה דפסקובדבריהם
 דס"ל ודאי בסתמות מדהביאה מבואר ע"כ, דדש תולדה מפרק משום חייבוכו'

 פסקו הפוסקים רוב ז"ל הגבודים בשלטי ושם חטאת. שחייב דכ"ע אליבאשהיא

 זה מכל יעו"ש, חבית בפ' מרינוס דר' הא הרי-ף עור פסק וכן ע"כ' חטאתדחייב
 אית ואי מדרבנן אסורו ובשנוי מהתורה' חיובו הוי בשבת דחליבה רס"למבואר

 מותר. צעדא בהריהביה
 ואין חייב כגדוגדת הדש ז' הלכה שבת מה' בפ"ח ז*ל הרמב*ם סברת היאב(

 וכן מפרק' משום חייב החולב דש, משום חייב והמפרק בג"ק אלאדישה
 וכו' ברייתא ז"ל כתב החולב בר"ה וה-ה ע"כ' מפדק משום חייב בחיהחובל

 ויש שבות משום דהוי הכל על הלקו שהכמים שסובר מי יש הראשוניםונהלקו

 בתשובות' האלפסי הרב כתב וכן ר"ח הכריע וכן חולב על חלקו שלא שפירשמי

 אע"ג ולדבריהם רבינה רעת וזה בהלכות( גם דעתו שכן כתבתי כבר הדל)ואני
 החולב רבינו שכתב אפשר ולוה ג"ק נסדאת בהמה בג"ק אלא דישה איןדס"ל
 שהפר"ח כן ליה סבירא הכ"מ שגם נראה ה"ה של זה וחילוק עכ"ד, וכו'חייב
 דש משום פי' רש"י וכו' המפרק שם וז"ל ז" בהלכה בשמו אלו בהלכותהביאו
 ראין רס"ל כרבנן אפי' דאתיא וסיל כרש"י רש משום הוי דמפדק הכ"מ כתבוכן

 שלפניו שבספר ובודאי עכ"ד' ה"ה כמ"ש גד"ק הוי נמי דבהמה בג"ק, אלאדישה
 אלא גדול' כלל פ' כתוס' דלא ה"ה של זה דחילוק ועיין כך' בכ"מ כתובהיה

 פסק איך בחליבה גם ג"ק הוי דבהמה ס-ל הדמז"ל דאם הנז', בחילוק לןדקשיא

 אינו והמחבץ החולב ז"ל דכתב ה' הלכה שכידות מה' י"ב בפ' ההיפך פועלברין
 באדם שגם מצינו דלא קשה ועוד ח"ה( בקדש מלכי בס' )עיין ג"ק בא"נואוכל

 חייב בחי דהחובל הרמז"ל פסק ואיך קדקע גרולי של זה בלשון בונשתמשו
 חילוק לחלק בא עני אנא לכן ז גד'ק, דהוי מטעם דהוא נאמד האם מפרקמשום
 וכו' דבינו כתב שלזה "ואפשד" דקאמד דבדיו מסיום אשר דה"ה בהודמנותיהאחר

 ס"ל ז"ל הרמב"ם רגם אמי:א לזה דחוק' דתידוצו לו נראה קדטו בעיני דגםנראה

 מפדק משום דוקא אלא ג'ק משום אינו פה דחייב ומאי קרקע גרולי אינהדבהמה
 בתולדה' לא גופיה בהאב אלא קדקע גדולי בעינן רלא ג'ק שאינו אף לחורודש

 להדדי מתדמים ושניהם דאל"ה מה' בדבר להתולדה האב בין הבדל דאיכאאחדי
 בפרק הידושלמי מפרש משה הפני מ"ש ופוקחזי תולדה, וזה אב יקדאזה מרועלגמרי
 האב עם אחד ענין שהוא כל דמלתא כללא ז"ל מלאכות אבות במשנת גדולכלל

 אחר וא"כ תולדה, נקרא במקצת לו דומה אלא שאינו יכל אב שניהםנקדאים
 גדולי בדבר שאינו ואף דש הו"ל הבהמה בגוף המכונס הרבר מפרק הואיחולג

סרסע



 הזקיהודבריד

 התורה מן הוי דהליבה ס"ל דהרמז"ל נתבאר עכ"פ וז"פ' בהובל הוי כן וכמוקרקע,

 היונק הייד כ"א בפ' מדפסק מבואר וכן ה"ה וכמ"ש לר'א מודו דרבנן ס"לוגם
 והיינו ד יו' ה' בפ"ה ועיין וצער, יד כלאחר מפרק דהוי מותר גונה היה ואםפטור
 דאורייתא איסורו הוי דהליבה דס"ל מכואר ג"כ הרא,ש ודעת מרינוס' רביסברת
 בסתמות הברייתא הביא גדול כלל דבפרק מותר' צערא ג"כ אית ואי פטורויונק

 ד' ואות ב' באות שם נתנאל בקרבן ועיין הרי"ף כלשון מפרק משום חייבדהולב

 הבית' בפ' הביאה מרינוס דרבי והא מרינוס, ורבי ר"י כסברתדס"ל

 לרבנן אף אסור בשבת דהליבה ס"ל והרא"ש והרמב"ם דהרי,ף הרואותעיניך
 בעקבותם ללכת בקדש כררכם כל ס-ל ספק בלי ז"ל ומר"ן הטור גם וממילאכר"א
 דהליבה דסוברים היטב באר והוריתיך אתי נא לכה אמנם כך פורש שלאעם

 תרי בעינן מדרבנן גם ההליבה דלהתיר מרינוס דר' הא שפסקו ממה א(דאורייתא,
 בכולם הטאת שהייב דס"ל דלר"א ב( ל-ג, ס' שכ"ה בסי' ככתוב וצער'שנוי

 הולב גם ממילא בונה משום הייב דמהבץ שי"ט בסי' מר"ן ופסקו מהבץומכללם

 גם ומגבן ומהבץ הולב השלשה אלו דבכל דס"ל או כרבנן ולא כר'א דפוסקחייב

 הפוסקים רוב כסברת בשאר אלא פליגי ולא ר"א כסברת דהייב להו סבירארבנן
 הבית ב5' המשנה מ"ש על דסמכו לומר י* ג( תשובה. עליה שאין ראיה היאוזאת
 תולדת מפרק דהו"ל רש"י ופירש משקים מהן להוציא הפירות את סוהטיןדאין

 אמר יהורה רב אמר איתא בדקמ"ד ושם ע"ש יו"ד הלכה בפ-ה הרמז"ל וכ-פדש

 רב אמר הקערה לתוך לא אבל הקדירה לתוך ענבים אשכול אדם סוהטשמואל
 הקערה לתוך לא אבל הקדרה לתוך עז אדם חולב נלמוד רבינו מדבריהסדא
 לאכילה בהמה דהזיא ביו"ט דדיקא רית משם כתבו וכי' אדם הולב ד"הובתוס'
 משמע וכן השיבה דש כמו לאכילה הזיא רלא שבת אבל דאפרת אוכלא דהוימותר
 כתב והר"ן הרי"ף. פסק לאכילה--וכן דהזי בשבת אפילו מותר וענבים ובזתיםבה-ג.
 עז אבל לקדרה בשבת מותר דאשכול תוס' של זה הילוק וכו' יהודה רב אמרבד"ה
 פסולת, מתוך אוכל כבורר הו"ל מ"מ דמי דכאוכל לאוכל הבא  דבר  דהויאע"ג

 אלא לאכילה הזיא גופה דעז וכיון מותר בשבת אפילו הולטין ואהריםובד"ה
 והרא"ש והרמבים ההלכות כולם ופסקו פסולת' מיקרי לא עליה רביעדאיסורא
 כדין הוא הליבה דדין מיהא נסוט בשבת' ולא בקדרה מותר ביו"ט דדוקאוהטור
 דין כשפסקו וא"כ בורר או דש דהוי ממנו והמור מפרק דהוי וענבים זתיםפירות

 וז.'פ. למפרק הדומה כל בתוכו כלול פירות סהיטת שלזה

 אסור דבשבת החולב ד'ה בדקמ"ד הנז' התוס' שכתבו דמה אבאר אגבידרך
 מדרבנן אלא אסור שאינו וסחט עבר שאם לרעתי היא הכונה בקדרהאפילו

וההכרח



ה חזקיהודברי

 דמי וכאוכל לאוכל הבא דבד דהוי דאע"ג כתבו דתוס' משום הוא לזהוההכדח
 כנוטל הו"ל שאמדו דבדיהם מדקדוק ע"כ' פסולת מתוך אוכל כנוטל הו"לאפי"ה
 כדין ממש אינו דהאמת משום היינו פסולת מתוך אוכל נוטל הו"ל אמדו ולאוכו'
 מיחזי הכא ד"ה קל"ד דף לעיל התוס' כתבו לזה ודומה פסולת מתוך אוכלנוטל
 ע"כ, לאכילה חזי הפסולת שגם בודר הוי לא כבודד[ ממ"ש ןד"ל מיהו ז"לכבודר

 חולב של וה דדין מדרבנן הוא דהאיסוד דאיה איכא להא-ועוד ממש דומהוזה
 הוא שהאיסור ירוע והתם טעמא וחד ד"ת שאסד בוסד של דין ממש הואעז

 ור"ת לסוחטו מותר דבוסד שאומד מי יש כתב ס"ה ש"כ בסי' ומר"ןמדרבנן.

 הא פירש זה ומטעם הטוד בשם מ"א עיין וד"ת, הגד"א ז"ל י"ד ס.ס ושםאוסד
 הוי איסודייהו וא"כ ען, דין למד שמבוסר דבדיו פשט לפי עכ"ד' ביו"ט עזדחולב
 דאמר- למאן מהתודה איסורו שיהא אחד בדין לומר דא"א דידוע ועודדרצנן,

 ע"א דקל"ח בשבת ועיין הקצה ~של הקצה מן לגמרי מותר שיהא דיסבורולאידך

 ושם וכו' לכתחילה שרי וד-א חטאת מחייבי דרבנן מידי איכא מי ר"ש להמתקיף
 הדבר מ"מ וכו' נ=ל בגליון ושם קמשני מאי ר"י ידע לא וכו' סבדת מי בד*התוס'

 רק הוי דאיסורו מבואד זה מכל באופן ע"כ, רחוקות בסברות יחלקו איךתמוה
 ז"ל זלמן שניאוד מוה"ר הקדוש הגאון של ערוך בשלחן לי הון ומצאתימדדבנן-

 לתוך אפילו בשבת לחלוב אסור סופדים מדברי ומ"מ ז"ל כ"ח ס' ש"ה בסי'דכתב
 ודומה וכו' כפסוו-ות היא הרי בשבת לאכילה ראויה אינה שהבהמה כיוןאוכל

 ה"ז פ"ח שבת בה' וראיתי אלפאנדרי המשנה מדכבת ס' לידי בא כן ע"כ,לדש

 יע"ש. התוס' לסבדת הולך אסוד אבל פסור בקדרה קבל דאם הרמב"ם דמ"שדכתב
 ומניה כן דס"ל בש"ע הקדוש מרן ומכללא להלכה ס"ל הפוסקים דרוב בידןעלה

 הוי איסורו יד כלאחר בשנוי דהוי והיכא תורה איסור הוי דחליבה נזועלא
 לבד דיונק הדמב"ם פסק ולזה .לכתחילה' מותר בהדיה צערא איכא ואםמדדבנן.
 ט"ל דהא אלא מותר. תרתי ובדאיכא חרא דק ביה דליבא בהיכא אסור אבלפטוד
 בידה להוציא יכולה בעצמה היא וכן וכו' לח' נולד ז"ל סיח ש"ל בסי' מר"ןבמ"ש
 מפני בד"ה ע"א דקל"ה שבת בתוס' הובא זה דין ועיקר וכו' אותה המצערחלב

 מפני אידיא מאי דשב"א ידע ולא וכו' בדדין הדבה כשיש חלב סכנת ז"להסכנה
 ולהוציא לחלוב בעצמה היא אפילו מותר בעלמא צער אלא יהיה לא אפילוהסכנה
 נתנאל שרבן ,עיין איסוריה דחמיד צ"ל שאינה מלאכה שהיא אעפ*י שבדדיןחלב
 דשרינן מורסא אמפיס דהוה מידי דשרי נדאה ממטלטלי ט"ו[ ס"ק זאתבסו'
 שפטור ממורסא נלמד דאשה חליבה התר דדין מבואר עכ'ד דגופה צעראמשום
ומותר.

ואני



ו יחזקיהודברי

 ור"י דר"ש אליבא הוא ממורסא דשרי התו"ס שכתבו זה דדין לפרש נ"ל בע"דואני
 ד' בשבת הסוגיא דפשט והגם עליה. חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה דס"לאף

 בסו' התו"ס מ"ש תחזינה עיניך אמנם כר"ש. אלא אתי דלא נראה וע"ב ע"אק-ז

 מחט דמתניתין מוכח בסנהדרין דלס"ד דמבואר אסור אנל דפטור וממאי ד"ההנ"ז

 ואיכא מתכוין דאינו מטעם לר"י אפילו איירי - לגמרי דמותר הקוץ להוציאניטל
 מחט מדין אתי דמורסא הא דגם מבואר מקלקל דהוי משום הש"ס ולמסקנתצערא

 תבין וממנו הנזכרת בסו" שבת בתו-ס מוהרשא ועיין לר"י אפילו לכתחילהדמותר
 לא דלר"י נראה דמזה שרי מורסא לר"ש נשמע ר"י ומדברי הנ-ז התו"סדמ"ש

 שבת ב"ה ה"ה מ"ש ועיין להתר שוין תרוויהו למסקנא אבל רהש"ס להס"דזהו
 בס.' הב"י מרן מ"ש עיין וכן לר"י' גם -מותרים דבשבת אלך דפטורי י"ז ה' יודפ'

 דהוה' מידי הכי. כתב וכו' החלב להוציא יכולה בעצמה היא וכן הטור במישש"ל

 להרמז.ל ס"ל וכן צער במקום לגופה צריכה שאינה מלאכה דשרי~החמורסא

 ובחליבד במורסא עכ"ז כר"י חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה דס'לאף

 יע"ש א' ס' הנ"ז בסי' בשלחנו פסק וכן הב"י עכ"ד צערה במקום דמותרס"ל

 מדין להתירא אתיא צערד לה ז.אית בהיכא באשה דחליבה מצ'לבאופן
 שאינה מלאכה משום מותר אפי"ה סנהדרין כמסקנת הביל דודאי אף כימורסא
 צערה במקום צ-ל ויאינה מלאכה הוי שדליבה מ"וז והנה צערה. במקוםצריכה

 אל~ש חליבה מלאכת לתכלית אינו עוש: שהוא דהמלאכה משום כונתהודאי

 ס"א רע"ח סי' שבת ב"ה המג"א הביאו הכ-מ מרן כמ"ש וזה מהצערלהציל

 כיון וא'כ עכ"ד המלאכה לתכלית מכוין דאינו היא צ"ל שאינהדמלאכה
 לגופדה צריכה שאינה מלאכה הו"ל הצער מן להציל רק פה באה לאדהחליבה

 מצער להציל הוי דרתכלית כיון לבהמה מאשה שנא דלא מזה לךויוצא
 ז"ל בסתמות דכתב ונראה סמוך הנ"ז הב"י לשון נראה וכן שאצ,ל מ4אכה הויהנ"ל

 אשר צער" במקום דמותר ס"ל אשה[ של פירש ]לא חלב" ובחליבת,במורסא

 ובאשדה וצעד שנוי צריך בבהמה לכתחילה להתיר מדוע קשיא הדרא כךעל
 בטעם לחתיר בחדא וסגי צער במקום מדדיה חלב להריק האשה דיכולהפסקו
 דהחלב את מרקת בעצמה דהיא אחרי דבאשה להלק פשוט והנראה ? לחודצער

 שהחליבה בהמה בחלב כן לא לחוד בצער מותי לכן כלל נהנית ואינהלארץ
 וזה וצער. שנוי צריך .!התיר לכן שנבאר כמו ממנו להנות דרך ויש בכליהיא

 בידה ל-להוציא ז כתב להיצ.א ד"ה י.ז בס"ק ס"ח הנ'ל בסי' מהמג'אלמדתי

 בציון שבנם וראיתי ע"כ. ך ל ס' שכ"ח בסי' עמ"ש מורסא אמפיס דהוימידי
 ותניק הקדרה לתוך או ו,כוס לתוך מדדיה חלב אשה תקל לא מרן מ"שהנ'ז

ופשוט



ז חזקיהודברי

 אף להקל פסק דכאן הללו מקומות שני לישב ז"ל מג"א דכונתופשוט
 בסי' כאן כמ"ש בכלי דהוי היכא בין ומחלק התיר של' ובסי'דמצטערת

 לו דאין מלתא גלוי הוי הקרקע על דהוי משום היינו דהתיר ושם אסורשכ"ח

 שהבאתי המרדכי לשון בסיום ש"ל בסי' הב"י למר"ן ראיתי וכן כלל בחלבצורך
 ביד מדדיה לחלוב לאשה שאסור וכו' יין המוציא בפרק המרדכי כתב ז"ללעיל
 אסור בכלי דוקא מפרשים יש מיהו לבד. תינוק בינקות אלא שרי דלאבשבת

 ממנו נהנה דכשאינו זה ודין לחלוב מותר בקרקע אבל דש תולדת מפרקדהו"ל

 שלא שא"א אעפ"י וכו' שפסקו חבית ז"ל בסופו ש"ך בסי' הטור הביאומותר

 שהרי זאת בסחיטה נהנה שאינו כיון כן אעפ"י ואסור רישיה פסיק והו"ליסחוט
 דדומה דמפרק הר"ן שכתב הביא חבית דבור באמצע הב"י ושם ע"ש, לארץ נופלהיין

 וכו, לדש דמי לא צריך דאינו והיכא היוצא למשקה דצריך היכא היינולדש

 כשאינה אלא אינה כדש דהוי וההיא איכא סחיטה מיני דתרי ה"ה משםהביא
 חבית כתב ס"ח זה בסי' בשה"ט ומר"ן יע"ש הרשב"א דעת וזה לאיבודהולכת
 תחתיו היה שלא והוא יסחוט שלא אפשר דאי אע"ג להסירה מתירין ישוכו'

 ואמרו וחלקו ומותר' ליה ניחא דלא רישיה פסיק הוי נהנה דאינו דכיוןכלי

 העולה תורת זאת ע"כ בדבר איסור נוהגים והעולם אסור רישיה פסיק דהוידכיון
 דעת וכן הפוסקים כל רוב לפי דכ"ע אליבא דאוריתא הוי איסורודחליבה

 בספר כתוב דבור בסוף חבית בפ' במלחמות הריף בסביב כמבואר ז"להרמב"ן
 לתוך ובתרוויהו כסוחט שהחולב לומר לנו ונראה יז"ל ס*ים וכו'המאור
 שמתחילה לפי למשקים באים כשהן אלא דישה תולדות בכלל ואינן וכו'הקדרה
 שהוא עצמה לדישה דמיון משקים ועשאן פרקן ועכשיו למשקים ראויםאינן
 יע"ש. וכו'מפרק

 שפיר אתי וצערא, שנוי תרתי בדאיכא לכתחילה החליבה דהותר דהא האמורולפי
 נמי דהתם ש"ה בסי' כמ"ש לבהמה צערא דאיכא היכא גוי ע-י דהותרהא

 להתר דומה צערא' משומ וגם שבות שהיא לגוי אמירה ע"י להקל שתיםאיכא
 סברות מרן דהביא ראה גם וראה בכלי לקבלו גם מותר, זה ובאופן וצערא,יניקה
 וכו' מועט בדבר מהגוי לקנותו שצריך וי"א הביא ושוב ביום בו הנאהלאיסור

 שבת מס' בסוף במרדכי הוא זה דבר ושורש בכלי. היא דהחליבה מובןממילא
 לקנותו וצריך וכו' לעצמך החלב טול וכו' לנכרי לומר דמותר מוהרם משםדהביא

 דאמירה לגוי לומר דיכול ממוהרם הביא מימוניות הגהות גם דבדידיהקטרחמהגוי
 במרדכי מהמפורש סתום ילמד אבל החלב שתיית דין ביאר ולא ע"כ שבותלגוי
 וכ"כ עוד מ"ש יפול דבזה כן לומר ובהכרח ממנו ויקנהו לגוי יהיה דהחלבהנ"ל



 יחזקיהורבריח
2בבב=בבם==2

 לחלוב דמותר חדא סברא זה דכל באופן לעצמו והחלב וכו' שמותר צדק כהןרב

 מ"ש וממילא קטרח דבדידיה להורות וכו' שיקנהו אלא לעצמו והחלב גויע"י

 וזה לעצמו לגמרי היינו לישראל מותר החלב שאפילו אומר הרב ומוריההגהות
 הוא ביום בו אסור והחלב וכו' דמותר ראשונה במברא מרן מ"ש ולדעתיפשוט,
 שס"ל והיינו ההגהות. שהביא לישראל מותר החלב שאפילו אומר ומוריסברת

 ביום לבו דעכ"פ לנו דביאר אלא לישראל החלב דהתיר "דמורי" כסברתולמרן
 דלא ומבואר מוהר"ם סברת היא לקנותו שצריך וי"א של השנית והסברהאסור,

 דמותר ודאי ולכ"ע לישראל או לגוי שייכא היא אם החלב בשתית אלאפליגי

 דפליגי רכתב מ"ז בס-ק הגר"א דברי צ"ע אלה דברי יכונו ואם לחלוב לגוילומר
 פלא. והוא יעשד"ק לא. או לגוי לומר מותראי

 במשפטי מ"ש ליה אזדא דאורייתא' דחליבא ס"ל בכלל ומרן ככל שרובמ"שולפי
 דחליבה הרמבז"ל פסק על הר"א בסציף דמ"ש הסעיפים' בד' ההיפךעזיאל
 תמ"ה ע"ו לסמוך שאין דבריו ומשמעות יע"ש נינהו סתראי דבריו וכו'דאורייתא

 כמש"ל זה ס"ל הכ"מ גם ואשר נינהו. סתראי לומר נוכל ה"ה תירוץ אחר אםאקרא

 הוא מחיבתינו בדבריו תירוץ מוצאים היינו לא אם אף אלא עור ולא הפ"חמשם

 ,מגם וכ"ש דב"ק להבין יכולנו לא השגתינו קיצור שמפני ולהודות פסקולקבל
 היינו בג"ק אלא דישה דאין והא וז"ל לישב כתב דצ"ה לשבת בפירושוהרמב"ן
 הוי כחולב בכיס וטמונים מכונסים פירוה להוציא אבל פרי של בעצמודוקא
 רל ובכן לעיל' לקע"ד ותרצתי בעקבותיהם הלכתי הדל ואני ע"ש וכו'כק"ג

 ועמ"ש דאוריתא דחליבא סתירה שום בלי וקימים חיים ז"ל משה רבינו רבריבידינו

 א"א דזה לגוי אמירה מדהתיר דרבנן דם"ל מרןבדעת
 אלו~

 דרבנן שהוא בדבר
 ישוב מפני דרבנן שהוא כיון לקמן הוא כמ"ש תקשה דלדבריו איריא לא זה גםוכו'

 ומשום התורה מן איסורו כתיבה והלא אונו. עליו וכוחב לגוי אמירה מותרא"י

 ועוד מותר מ"ה שהוא אף בחליבה הטעם והוא ה"ה א"כ האמירה התירו א"יישוב

 לא חולב היה אם עצמו שהיהודי בדבר הוא לגוי באמירה הותרה אשר החליבהשגם

 חדא איכא דאם ביארנו כאשר מצטערת שהיא אחר דרבנן איסורא כ"א עליודיה

 ובלא"ה ישראל ע"י לכתחילה מותר ובתרויהו אסור אבל פטור שנוי או צעראו

 דהרמ"א חזי ופוק דאוריתא איס.רו דהליבא ס"ל דמרן לעיל וביררנו ביארנוכבר

 בד"ה ועמ"ש לגוי. אמירה ומותר ראוריתא חליבה כתב "אווזים" בדין הלאההמובא

 התוס' כמ"ש ראיה משם אדרבה וכו'. ראיה אין מרינום ומר' וכו' תלמיד,'ואני

 מרינוס רר' זאת את פסק הרמב"ם גם ועיד נתנאל, וקרבן והר"ן, אשרי,והגהות
 כתב וכסו"ד היי"ף. וכן אסור אבל פטור ובחדא' תרתי בראיכא ישראל ע"ילדתיר

ממילא
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 והוא עליו לסמוך נדול אילן לנו ויש כר"א דלא הלכה נפסקהממילא
 כר*א דכ'ע אליבא דההלכה היטב באר ביארנו כבר ואנו עכ"ד וכו'הרפב'ן
 עכ*8 דר'8. סברה בהא קיימי רבנן דגם דס"ל מרבוותא ויש דאוריתא.דחליבה

 והוא עליו סמך אשר הגדול האילן ועל דאורייתא. חליבה בידןהילכתא
 דאורייתא דהוי דס"ל לנו סמיכא בה שיש ישיבח חוא אדרבה ז*להרפב"ן
 תולדה פפרק דהו'ל חייב *למשקיס וז*ל, במלחמות- כתב דכן ובמש"ל.כר"א
 עסיק דהוא אחר זה לשון מעי"ק נעלם דאיך בעיני ופלא יע"ש, ע"כ .דדש"
 דכתב האחרונים אלו בדבריו השגיח לא ואיך זה לשון בתח*לת בי בסעיףבו

 כתב איך דרבנן חליבה ס"ל ז"ל דמרן דלדבריו להפליא ואוסיף וכוי.,למשקים
 ופרין וכו' והריף רה*נ )א( זאת מסוניא למדנו עכ.ם שם, וז"ל - ההיפךלקמן
 פלאכה והויא לדש דומה וכו' אוכל לתוך חליבה שבת הותרה דלאס"ל

 תימח וזה מה'ת דאסור למשקים מכשש ודאי משמע ע"כ אוכל לתוךדאורייתא
 חשיבה דש כפו וכו' התוס' אבל בד'ה דכתב ב' בסעיף ראיתיעוד

 לפרש שא'8 כתבתי וכבר ע*כ כמאן דלא והרמב*ם דחייב מוכח מדבריהם131'
 הרמבז"ל סברת אתי ולפי"ז כמש"ל מדרבנן הוי איסורו לדידהו אלא כמ"שבתוס'

 ל8דנו זאת בסו' עוד ומ-ש עאש לזה וראיות הכרחיות לעיל והבאתיכתוספות

 דל-בא הם אחת בשיטח יתוס' יהר"מ דהריף הוי מ"ש ולפי וכו' דעותדשלש
 בתוך להתיר חבית ב'פ הריף דפסק והא האוכל לתוך דרבנן איסוראאלא

 לפ ז'ל כתב ד' בסעיף עוד - מדרבנן אסור בשבת אבל ביוייס רק הואהאוכל
 ד'ר ופהא וכו' ותוס' להרזמ שנוי הוא במחלוקת חליבה דאיסור יוצאמ'ש

 לרוו"י כתבו גדול כלל ב'פ בסו"ד דתוס' כתבנו וכבר , וכו' דרבנן הוימרינוס
 הרמב'ן רעת וזהו דאורייתא דהוי ראיה מרינוס ומד.ר ר"י היאדהברייתא

 בחליבדץ הוא המחלוקת עיקר דבנ"ד ועוד וכו' קושטא בד"ח עוד כתבכמ"ש.

 ויה כתבנו וכבר ע"כ דרבנן כמ'ד לפסוק אנו ורשאים , דרבנן או דאורייתאאי
 חנ"ז ספרו הקדפת בתחילת ראיתי יכזה , דאורייתא דחליבה וקאי דפסוקהאמת

 דחורייתא א* בספיקא תלוי דהדבר כתב הי"ו הרש'ל מאיר מוהר"* חנאוןדנם
 רם"א משם הביא שהסנ"א כתב וכו' ואואיל ובד'ה ספק, 3אן ו~שין דרבנן,אי

 מששח ע'3, ישרחל ע"י מותר גו* דבדליכא מוכח מדבריו , וכוי האוו"זלהמרות
 דאפילו אינו וזה מותר ישראל ע'י חליבה דאפילו שכונתו משמעלשונו
 שוה הבין שהמנ"א אלא ייראל יד על שמותר בתשובה מבואר לאאווזים
 נחמיר" "אם ואפילו וז*ל הרמ'א ממוש כן שהבין להיות ויוכל הרמ*א,דעת

 להתיר ז"ל רמ'א דדעת המג"א הבין מזח ע'כ, מותר נוי ע'יי ישראל ע"ילאוסרו
י"י



 חזקיהודברייור

 אף דאסור נמי הכי בחליבה אבל בזה. נחמיר ולא גוי מציאות בלא ישראלע"י
 גוי ע"י ז"ל-מותר דקאמר בדבריו מדקדק לכל פשוט וזה גוי. נמצא לאאם
 שום דליכא ההמראה מכ"ש גוי ע"י ומותר ראורייתא רהוי מחליבה גרעולא

 דהוי מחליבה גוי ע"י הסראה דלומד באופן ע"כ וכוי דחול עובדין רקמלאכה
 כלל ישראל ע"י מותר חליבה דאין מבואר גוי, ע'י מותר אפי'הדאורייתא

 ברור.וזה
 גוי בדליכא ישראל ע"י להתירא שמ אסיק דינא לענין לסיפאאתאן

 מוצק. כראי וקימים שרירין וכולם שם המבוארים התנאים כל דאיכאהיכא
 לדעתי דרבנן-אמנם דחליבה דקי"ל מטעם להתירא הביא דשםאלא

 בתנאים מותר אפי"ה ראורייתא דהוי ההלכה ביארנו דכבר דאף אמינאהמעט
 מטעם בגונח דהתירו כמש"ל תרתי פדאיכא ישראל ע"י לחלוב הנז'הללו
 דהוצרכו דהא בהמה לצער איש צער בין לחלק ואין שנוי. ומטעםצער
 דחה הריף כבר שאול לאבא מרינוס ד"ר הא להשוות בכתובות תוס' לחלקלזה
 לומר מותר כ' ס' ש"ה בס'י מרן שפסק מה ועיין שאול, כאבא קמ"לדלא
 שהחלב ז"ל מ"ה ס"ק הגר'א ושם וכו' ב"ח צער משום וכו' לחלוב יהודילאינו
 ע"י ובכן יע"ש מפני ר"ה תו0' וע"ש ע"א קל"ה ד' שבת באשה כמ*שמצערה
 וגם גוי כאן שאין ברור שיהא בתנאי בשופי, מותר , לבהמה צער בדאיכאשנוי
 באופן כשהוא אלא לחלוב שלא חכמים דברי ומקבל במצות חרד איששיהא

 וגם מצער להצילה שחולב ויאמר תאוותו למלאות שיחלוב לא מצטערתדהבהמה
 שאין גמור שנוי דהוי בהיכא דוקא כלי שנוי ע'י הנעשית החליבהשיהא
 העשוים כלים שאינם שכן ומכל הניכר בכלי בחול לחלוב פעם בשוםדרך

 שזה ועם שנוי הוי לא כן דאם בדהם. לחלוב י(כתחיכ(הבכונה
 אשכנזי לגאון טהרה גדולי בספר מ"ש בזה לכיוצא סמוכות אביא פשוטדבר
 דקי*ל מה על הדבור בסוף פשוט הדבר אבל בד"ה ד' בשאלה מקואות ה'על
  להשתמש  וךדרך כלי  וכו' ונ"ל ז"ל כתב לטבילה דמועיל רמון כדי נקובבכלי
 ועיין יע"ש וכו' מתחילה כך שעשוי כיון כלי משם מוציאו הנקב אין נקובכך

 שרי באצבעו מערבו וכו' נתן ואם וז"ל בהגה ו' ס' שכ'א סיי א"חבש"ע
 ובכן ע"כ וכו' תחילה החומץ בשבת יתן בחול כך לעשות שדרכו ומקוםוכוי
 חכומם. שאלת עפ"י הראוי שנוי לעשותצריך

 מ"ד בד' דכתב הנ"ל הרשזעאן להרב בקדש מלכי החדש בספרוראיתי
 דאורייתא באיסור לסמוך מי על כלל לנו אין ודעמיה הרמז"ל לדעת אמנםז"ל
 גזרו לא צערא דבמקום וכו' יונק גונח מרינוס ר' אמר דרבנן באיסור רקכי

רבנן
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 שיש ואף בהמה בצער לא אבל בגונח אלא הותר לא שנוי התר וגםרבנן
 כר' והלכה בשבת אפי' יד כלאחר ומתיר אר*ש פליג מרינוס דר'מפרשים
 כמ"ש כלל פליגי לא ולפי"ז גונח צער אלא התיר לא מרינוס רי אךמרינוס,
 סדר מצאתי לא הקטן איש-ואנכי בצער ולא בהמה בצער מיירי דא"שהתוס'
 מרינוס ר' מפרשים שיש ואף לומר דהתחיל סיפיה. רישא דלאו לדבריווישוב
 דפירשו כתבנו דכבר מלבד ועוד ע וכו' כלל פליגי לא ולפי"ז וסיים וכו'פליג

 בדעת לומר נוכל איך - דאורייתא לפום מיירי מרינוס דר' התו, וגםהמפרשים
 ודעימיה הר"מ והלא - בשנוי אפילו אסור דאורייתא איסור הוא דאםהרמב"ם
 מתקן הו"ל שנוי שבלי אף למעכן דמותר קשקשים שעלו דצינור האפסקו
 תרתי .דאיכא משום והיינו פסידה משום הותר שנוי וע"י דאורייתא שהואמנא
 דבהמה וצערה שנוי מטעם דאורייתא שהוא בחליבה שיתירו כ"ש ופסידא.שנוי

 כר' הלכה חבית בפ' הריף לשון והילך ? ותמות שתחלה פסידה גםשיגיע

 בצערא מרינוס דר' להא מוקים דקא מאן חזינן וקא וכו' כא'ש ולאמרינוס
 סכנתא דאיכא בנ"א גבי תינח ועוד וכו' מעליא לא פסקא האי אבל וכו'דאיש

 איכא מאי רבנן גזרו לא פסידא ובמקום יד כלאחר מתקן דקתני צינורגבי
 ובהמה איש ושל סכנה של חלוק נדחח דצינור מהא באופן ע"כ וכו'למימר
 איסור דהוא יד כלאחר דהיינו שנוי בדאיכא דאורייתא באיסור אףובכולהו
 א*ח מרן ועיין לגמרי, כותר איש אם בהמה אם שנא לא צערא איכא אם -דרבנן,

 דבהמה וצער שנוי וע"י דאורייתא הוי דחליבה בידן עלה האמור מכל של"וסי'

 שאין המפורסם באופן שנוי שיהא למעלה שכתבתי בתנאי דמותר נותןהדין
 לדת ונאמן במצות חרד באיש שיהא צריך וגם כלל. בחול כן לעשותדרך

 בזמנינו נמצא לא שלדאבונינו אחרי אלא שיערימ, לחוש שאיןישראל

 את יחללו בוודאי התר יד להם נתן ואם כידוע זה בסוג שיהיו מקנהבאנשי

 וכרת סקילה איסור בדבר ויכשלו הדבר חכמים התירו כבר ויאמרוהשבת
 גמור שאסור לקע"ד אומר הנני ע"כ אשר המתירים ביד תלוי הקולרויהיה
 בדאיכא להתיר זיל מר"ן כמ"ש יעשו גוים ימצאו אם אלא הנ"ז ההתרלהורות
 ומכ"ש מותר צער דמשום ? לגוי אמירה בדאורייתא נתיר איך תתמה ואלצערא
 מר"ן כפשט בשבת בכתיבה שהתירו כמו להתיר איכא א"י ישוב משוםשיש

 דהמשנה שלהן בכתב דחילק כרמ"א ולא דאורייתא הוי דכתיבה דבריווסתמות
 המג"א ע"ו עמד וכבר רושם משום דחייב ומכ"ש לשון וכל כתב בכלאמרה

 דאיתא הא מס"ת פ"א הג"מ בשם רמ'א סברת והביא וכו' יו'ד בסעיף ש"מבסי'
 ותוסי הרמבים היפך דהוא וכו' גלחת בכתב בשבת כותבין סי"א ש"ובסי'

גיטין
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 וכ-נ קכ"ו סי' באה'ע ב'י וכ"כ דאורייתא דהוי דס-ל מרובה וס"פ ח' ד'גיטין

 להניח ע'ד א"ח א' בפסק שאל במים חיד'א הגאון וכ"כ ע"ש זלמן הג'בש"ע

 מרן וכם'ש א"י ישוב משום רמותר בשבת לישראל בית הבונה פועללגוי
 דהא בדרבנן גזרו לא א"י ישוב משום בית לקנות דמותר י-א ס' ש"ובסי'
 אפילו מדן ולדברי גזרו לא ילזה שבות לנוי אמירה משיפ הוא איסידועיקר
 31ו' וכו' גוי ע'י הנעשה הכתיבה וכ'ש קונהו שהישראל אף מותרלקנות

 אלא איסורו אין בשבת מלאכה לעשית לגוי לומר אפילו וכו' רב ליו-?אתי

 דאורייתא באיסור אפילו מותרת לגוי האמירה דברים משלשה ולא' וכו'מדרבנן
 לב בישמח יש וכזה ?'ש הפוס' מכל ימוסכם וכו' א'י ישוב משוםומהן

 דוקא הוא ניי דליכא בהיכא הנ:ין ו:התר ולדעתי ע,ש, א' סי' חא"חגאגין
 מצטערת שהבהמה ובתנאי קחששי'ז _:כך לחנצ" קסן ישראל ע"ילחלוב
 לקע-ד נראה זה האווזים. המראת ביין י"ב ס"ק ש"ה בסי' המג'אכמ"ש
 יבחר.הבוחר

 שבון. יקזקיההק.

י
 * ן *ו* יקייוי

 בעש"ק ישוב למקום והגיע לארץ מחו"ל ונוסע הילך שהיה באחדמעשה
 עש'ק ונתן האניה ששמה אחרת לעיר ברכבת כמוצ*ש לנסוע ההוא במקוםושבת
 במוצש"ק במלון לו שיביא ואוטו ואניה רכבת כלטיסי לו לקנות כסף גויביד
 וחצי ז' ישעה רגעים. עשרה פחות שמונה בשעה שנוטעת הרכבת תחנת אלללכת
 רביע פחות בשמונה היא שהשקיעה הנוסע האיש ידע לא אך חאוטו לויביא
 יסע לא דאם האונס ועפ'י השקיעח קודם רגעים טו י וחצי בשבע האוטו לווהביא
 באוטו ועלה ומלכות שם בלי לחיל קודש בין חמבדיל ברוך בירך רב' כסףיאבד
 והוליכו ממנו הגוי ששאל כסף עודף לו לתת היכרח וגם התחום בתוךוהלך
 מחשיך כדין להתיד יש אם נותן חדין מה וקיהידי גוים ב' שהיה האוטובתוך
 על אנוס. שהיה וגם לא"י לעלית למציה לדרכי ניסע שזה מצוה משום התחוםעל
 האמת. את לנו להורות עיני יאיר וה' ידי השגה כפי נבאר ה, בשםהכל

 משום ,כ( בקרון רכיבת )א( ד' המה לפנינו דאיכא האיסוריםלכאורה
 הכסף. של מוקצה משום )ך( דחול עובדין משום )ג( האשהבערת

 שהוצ**וחו מי פ' בעירובין התוספות בקרון. רכיבת בדבר ראשית*תיא
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 בקרון לכנס להתיר רשב'ם רצה ועוד ז"ל, כתבו בסו"ד כר"נ הלכה ד'ה מ'נדי
 או לסטים בו יפנעו שמא משום בו וחזר לתחום חוץ מוליכו ועכו'םבשבת
 שבת בערב בו לכנס דאפילו ר"י ואומר ר'ח, אלא לו ואין ו*רד ישכחשמא
 וכוי אסור לרר שאפשר כיון הכא אבל בעאש לכנס שרי בספינה דדוקאאסור
 יהתוך שמא בב*ח, להשתסש דאסוד פשיסא הקרון מנהינ בהמה 08ועוד

 אפילו מוליכו שהעכו'ם בקרון לכנס מתיר היה שרשב'ם הראש וכ*3זמורה,
 לו ואין מהקיון וירד ישכה או לסטים, בו יפגעו שמח שאסיו אלח לתחוםחוז
 דאסור הקרון את מנהנת שהבהמה כיון איסורא דאיכא נראה ומיהו ר"א.אלא

 אסור הרא"ש במ'ש נתנאל הקדבן ס"ש עיין אנב ודרך יע"ש בב"חלחשתמש
 חתוס' כפ"ש תלישה משום ולא שביתה ומשום צב"ח משום ז'ל בב*ח*להשתסש

 וס"ל בביצח, במשנה שמוזכר תלישח משום דלא זה לו מנין ידעתי ולאע.כ,

 רשיי ג"כ וכם*ש תלישה פשום הוי גב'ח להשתמש דאסור והרא'שלתוס'
 נהיכא בש"ס האמור ב"ח צעד טעם עוד להוסיף רצה דקנ'ד--ואסבשנת

 האמוי דשביתה הא וכן צב"ח משום בשנוי רמורידן כלים טעונהדהבהפה
 בבהמתו אלח שייך לא דשביתה והא לאו דתיישה נאמר זח מפני לאבירושלמי

 בתירוצם מדכתבו שלו שאינה בבהמה דמיירו משמע והרא'ש תוס' ופדברידוקא,
 למען משום צריך פד*נא והלא ירד. שמא יאמרו איך בהמתו ואם ירד,שפא
 פשום נם* א* וכתב חרא"ש קא* ועלה שלו דאינה מיירו ודאי אלא וכו'ינוח

 לא הראזוון בתירוצם מ"ט בדבריהם לדקדק יש ולכאודה וצ"*. בב'חדפשחמש

 בקרון  מיירו  דבריהפ רבתחילת  לה8מר נתנח והאמת ? תלישה משוםאסרו
 אותה פוליך דהנו* בקרון לכנס במיש  מרוקרק ווה  8ותה מושכות  בהפותיליכא
 דליכא מיירו דברישא משמע סזה וכו' מנהיגח בהמה 08 ועוד כתבוובסו'ד
 אפילו אסור זה ובחופן תלישה סשום 8יכא 151, בהסה אם כתבו לכןבהמה
 וו"ב התחוםבתוך

 ללכת אסור בהמח בלי מנהיגו  רהגוי  קרון דהוי רהיכא למרגופרבר*הם
 גוי דאם מזה ויוצא מר*ח יותר ללך יכיל ולא ירד שמא משום לתחוםחיץ

 מצינו ולא ללכת מותר ירד שמא ולא תלישה לא שייך דלא התחום תוךמוליכי
 בקרון לאיסורא דחסבו הרא"ש ויא התוט' בעלי מרבותינן אחדבשום
 תלישה חששת 8ר ירידה חששת היה לא 08 ולדבריהם בהמוהרליכא
 לתחום חוץ אפילו הנו* מוליכו כשהיה מותר היה בהמות רליכאבהיכא
 ? ותלישח ירידח חששת משום לא אם לתחום חוץ אפילו דית*רו בעיני תימאוזה

 הלאה,  אכתוב כאשר דיפיר* "בשימין ללכת דאסיו הח"ס ומהם גאוניםוכסח

משם
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 בידי( חת'ס הספר אין )וכעת - משמו שכתבו ז"ל רבנינו ספרימשם
 חוץ אפילו דתחומין סברי ז"ל והרא"ש התוס' ואולי תחומין איסור משוםלאסור
 ררבנן אלא ואינו ד"ה שצ"ז בסי' להרב"י מזה טוב וראיתי - ררבנן הוי מיללי"ב
 חוץ אפילו דידן דלגמרא כתבו והמרדכי ש הרא" וכו' מילין לי"ב חוץ מיהווכוי
 התלמוד דין לפי קיימי דאינהו שפיר אתי ובכן יע"ש וכו' דרבנן הוי מיליןלי"ב

 חוץ דאסור נמי לדידן עכ"פ דאורייתא. דהוי קי"ל דאנן אלא דרבנןדהוי
 בקרון לילך דמותר קדשם מדברי לן נפקא התחום בתוך -לתחום
 לאסורן פ"ד אין התחום בתוך רק הולך שהוא ונ"ד - אותו המוליך גויע"י

 התוס' מסתמיות הנה - דחול עובדין משום איסור איכא אם נבארעתה

 מבואר מזה תלישה או ירידה דליכא היכא בקרון לכנס דהתירו ז"לוהרא"ש
 צריכים דרבים בהיכא הביא ש'א בס" והטור דחול עובדין איסור משוםדליכא
 דין הביאו מדלא והרי"ף דהרמב4ם שם הביא והב"י בכסא לצאת מותרלו
 וכו' לרה"ר מרה"י להוציאו בשבת להתיד סברי דלא נראה יו"ט בה' אלאזה

 איסור אין עצמו את נושא דהחי דכיון משום מותר בשבת דגם ס'לוהטור
 ובירושלמי וכו' מותר לו צריכים וכשרבים מדרבנן אלא לרה"ר אפילולהוציאו
 רבינו וכמ*ש וה בהיתר ספק דאין כתב והב"ח ע"כ, מותר לשבת דגםהביאו
 עכ"ד לשבת וה'ה ביצה במס' דהובא משום יויט בה' הרמז"ל דהביאווהא

 משום היינו וכו' הרמז"ל לדעת למיסר איכא אי בשבת דאפילו מיבריומבואר

 דהחי משום מתיר רהסור ס"ל הב"י וע"ז לרה"ר מרה"י הכסא דמוציאיןדמשמע
 רגם ס"ל  והב"ח  רחולי  עוברין משום  ואסרי  פליגי וכח  והריף וכו, א"ענושא

 ברה'ר בחוץ עומד דהקרון בהיכא א"כ ע"כ, וכו' להתיר ס"ל והריףהרמב'ם

 שום דליכא בודאי דרבנן ולא דאורייתא לא הוצאה איסור שום כאןדאין
 והרא'ש התוס' משם מש"ל וזהו הקרון מושכין דהגוים היכא דכ'ע אליבאאיסור
 איסור ליכא עירוב שיש דבמקום בסו'ד הביא ז"ך ס"ק ש"א בסי'והמג'א
 י'ח ס'ק תשו' והשערי לו, צריכים דרבים בהיכא וכו' והרמז"ל הטור דכ'עאליבא
 אליבא מותר לו צריכים רבים אין אפילו עירוב דבמקום ח"א הנו"ב בשםכתב
 מרה"י הוצאה וליכא ברה"ר הקרון דעומד דהיכא האמור מכל היוצא ע"שדכ"ע
 גוי ע"י והוא עצמו אוז נושא דהחי אחרי מעורבת אינה העיר אפילולרה"ר
 לדעת דאוסרים לסברת שאפילו התחום בתוך היא אם גמור מותר דהואודאי
 הוצאה מדין והוא ישראל ע"י דיוצא היכא על אלא דברו לא והריףהר"מ
 מעורבת אינה דהעיר אף מותר שהוא פשיטא המושך גוי כשהוא אבללרה'ר.

 התיר עידוב שייכות ליכא דשם לתחום חוץ דגם והרא"ש תוס' דבריכסתמיות
ט*י
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 'םהוציאוהו מי בפ' הריף בסביבות ריאז" "לוםע השמיענה רבה וחידושא גוהע'י
 וכף מעורבת אינה 'םהעיר אעפ"י ז'ל דכתב וכו' בעיני ונראה ד"ה ב'אות

 כולה היא הרי לדירה ,ןהן בתים ישוב בה תום הואיל בד'א אלא מטלטליןשאין
 כד"א הישוב אותו כל לעיר חוץ שהן בתים עיר 'םל עבורה וכןכד"א
 יע""ה וכףהוא

 דחול עובדין מומום למיחש ליכא הנ'ז דבקרון לע"ד עצא תורה זהולפי
 הגאע מומם 'םהביא ד' בסי' ז"ל גאגין לב להישמח הוית רחף אלאלאיסורא,
 בנ"א ע"י הנשא קרט כמין כסא והוא , אטאכטיריבאן" על דנסתפק ז'ל מ"אהרש"ל

 ולא תורה איסור איכא דאז עירוב דליכא בעיר וכו' גתם ע"י בוםבת מותראם
 ש'א סי' להב"י מפורט ראיתי וכן וכף מצוה מ,מום תודה איסור 'םהתידומצינו

 דאפילו ומשמע צ"ל כשרבים בכסא בשבת לצאת דמותר דפסק להטודדהקשה
 דאורייתא איסורא דאיכא דבומבת באופן וכו' אסרו והר"מ והריף וכו' התידלר"ה
 הטור דברי ליוםב תירץ הב"י דהלא ד"ק, להבין יכולתי לא הקטן ואנייע'ש,
  כמ"ום פטורין הכסא על וגם עצמה את נושא דהחי דרבנן איסורא דהףמומום
 מצוה או רבים צורך ומובום - המטה על אף פטור במטה רהחי פעלים רבה'

 אסור איסורא דאיכא כען הב"י מרן לדעת לאסור ס"ל והריף דהרמב"ם אלאמותר,
 ידי על נישא אם אבל יאודים ע"י דניוםא היכא הוא וכ"ז דחול. עובדיןמומום
 התוס' וכמ"ום כלום עביד לא הכסא על דהיח~ב איסור ריח כאן איןגחם

 הלשון באמצע ייב ס"ק דמ"ו בס" היטב באר במג"א ומבואד הנ"לוהרא"ש
 וא"כ חיובא בני לאו והגתים כלום עושה אינו בעצמו "והאדם ז"לכתב

 דאסר למאן הקשה בעצמו הוא הלא קדשו" דברי לפי יאסדמדוע
 בהא מכיש דדבנה איסורא אלא דליכא דת"ט זילותא מעעםבת"ט
 דליכא עוד מ"ום ועל כלל? איסורא דליכא מותד, דיהא גץים ע"ידהוא
 דרוב נרגא ביה שדא ז"ל בריה רמר מלבד וכו' דה"ר דין לן דליתלמימר
 דאף אמינא שכתבתי מה לפי יע"ש, וכר דה"ד לן דלית מדן כדעת ס"להפוס'
 איטורא ומום רליכא גתים ע"י דהף אחרי יש איסור מה רה"ד לן דאיתדנימא
 רבים בצורך להתיר לנו היה דדבנן איסיר היה דאם דבריו הילוך לפיומכ"ום

 ודוק. ממני וםגבו ד"ק ובכן ? מצוהאו
 דבמה והוא לדקדק לי דיש משום בביאור יותד דבריו אביא אגבודרך

  חקוםה מזה מצוה בדבר דוקא מותר שבות משום שהוא דמה ואמר דבדץשס"ם
 גף ע'י הוא דאם בכסא יוצאין דאין בהא דכתב המו'ק על דה"ץגלהמ"ב

 והקוםה אסור, גוי ע"י אפילו דירט זילותא מומום לאסור כתב והמ"במותר,
הרב



 חזקיהודבריטו
===========

 עכד"ק וכו' מותר גף ע'* מדרבנן רק איסורא דהוא כיון אדרבא וז'להרב
 דדוקא תראח סמוך כתב בעצמו, הוא והלא קשיתיה דפ8' בע*ני נדולופלא
 דל*כא חף אדם לכל גוי ע"י התיר וחמושק דרבנן, דתוי היכא פתיר*ן פצוהנדבר
 להרב,-רב שראית* בפה לנ'ד היתד פצאת* ועוד וצ'*, ה8*ב תמה וש8ירפצווע
 קוש*ת בדבר שכתב יששכר ס' הרב פשם הביא ע'ב כשד ב"ד ז'לפעלים

 וגבוח 1" ?ל ד' בו שיש כל* כתב שם'ה דבסי' לתרץ י"ל ז'ל להטור.חב"י
 ולפייז אסור אבל פטור לרה'ר זרקו ואם ד'ח שבת כוורת, כדין רה'י הויעשרח
 עצמו את נושא וחי אסור, מדרבגן דרק כגזי ורחב  גגוה שהוא דידןבכסא
 צריכים דרבים בפקום לכן טפילח והכסא דשבות שבות והו"ל אסור מדרבנןדהוא
 8ם מותר ודאי גוי ע'* פ'ם נ'ל השפטוהו, הפוס' דכל אף ולפ*'ז - פותרלו

 ברה"ר אפילו אלא כרפלית. דהו* דידן ברה'ר פבעיא ולא לו צר*כיםרבים
 ח' סי' חא"ח ח"ה אבולעפיא *צחק פני בס' ועין יעשש עכאל סותר נם*נפור

 גויים דע"י להנו"ב גם וכן גויים ע"* כשהוא ביו"ט להתיר טחפו"קהביא
 )דמיהדר הנ'ז יצחק פני הרב וכתב לו צריכים שא*ן לפי אף שריביו'ט
 דהת*ר הפו"ק על כתב החהר"א חגאון הרב כבד וז*ל גויים( ע"* בשבתלאסור

 דרוצה יראה והקורא יע"ש וכו' דאסור *ששכר ס' הרב וכ'כ דאסור נראהולי
 באו דאוסרים הסליחח ואתו גוי, ע"* עוברין משום דאוסר*ם פזחלחסת*יע
 אם אבל אוסרין ובזה צ"ל שאינם לם* לכ'ע אפילו חפתירין דברילדחות
 גוי ע"* להתירא דאסיק *ששכר הים לשון לע*ל כתבתי וכבר מותר לוצר*כ*ם
 בשבת דאפ*לו סיעתא מיניהו ואדרבא שאסור בשמו כתב חיד'א פרןוא*ך

 ע'ד דהשיג מאי באורך וע*'ש דמותר לו צריכ*ם ורבים נו* ע"י דהו*בה*כא

 יצ"ו. מאיר מוהר"י חרששל הגא~ןהרב
 משם דהביא דקע"'ה האיש פשה בס' ז"ל החמ'א אור הרש'ל לחרהשגועיין

 עובדין משום דל*כא כתב הח'ס ובשם דחול עובדין משום לא*סור צדקהזבאי
 ע"* דוקא לאסור הוא צדק הזבחי כונת אם כעת ל* נתברר ולא יע"שדחול
 לן תיקשי דלא היכי כי מותר גוי דע"י ומסתברא גוי ע"י אפילו אוישראל
 מצוה בדבר דמותר הטור דברי על הב"י סברת גם וכו' והרא"ש התוס'מהיתר

 *שראל ע"י אפילווצורך
 גוי ע"י ולא ישראל ע"י רק הוא מסתמא דאסור והריףולהרמב"ם

 להרמבז"ל. מותר לו צריכים כשרבים ישראל ע"י גם הב"חולסברת

 לפי דחול. עובדין משום בנ"ד למיחש דליכא דינא שםעכ"פ
 דרבוותא.רובא



ת חזקיהווברי

 שמץ- בענלות דאץ צדק והזבחי הח"ס משם פתבמ 8א הבערה, דברועל
 עוברץ משום לא ונם תיים הפמ ההולכים דרובם תבערה בשום איסור וכעצאדיפיר
 דלינא קע'ח בדי הנ"ז הרש"ל מוהרח"א להג' האיש טשה בספר וכמ"*דחול
 איסור ביא ואית יעלה יאודה ספר פשם דהביא ואלא תחומין, איסוררק

 אריוותא כתרי דחלכה פשוס דהדבר לומר נראה הקטן ולי יע'*,תבערה
 הרב לסברת קיום דאין ופשופ חיסורא דל*כא דס*ל צדק והזבתי הח'סדלעיל
 דקי'ל המתירין צדק ומזבהי הח"ס חאוסר-ננד יחיד שחוא ז*ל יעלהיאודח
 נוי ע'י נר כהדלקת מדרבנן חוא שאיסורו היכא איסוו' בדבר אף כרביםהלכה

 כאן *אין בתבערה גם אמת דין הדין ובכן מדרבצן. שהוא יחידילישראל
 התחום, תוך שאוא בנ'דאיסור

 פצוה בדבר היה האיש של שהליכתו אף *בת ביום מכסף נתינתוע"ר

 בשם פ' בס*ק ש'ו בסי' המג'א וכמ"ש בזה חותר לא עכ"ז לא"ישנוסע
 וכו' חותם והעו*כ דינרים *ל כיסים לו מראה עו*ה הוא כיצד וז'לחג"א

 ע"כ, מעות לו לתת יאסורמשמע

 מע"ש שלם שכבר אחרי דנ"ד דהאיש אלא אסור *בנ"ד נשפעוממילא
 אפשר ואי ביוש'ק הוצאות עוד לו מוציא והגוי להוצאות חצריך הכסףכל

 לפיעבד. הו'ל דסאי לחיסורא למיחש לן לית פמנולהמלט
 המבדיל ברוך ומלכות שם בלי בירך לחאוטו עלותו שטרפ שעשחומה

 יפה זה גם אמלכות בשם אמרה לא הברכה וגם ערבית להתפלל רצה ולאוכו'
 ע'ד וכו' אנוס שהוא מי מרן מ"ש על ד' ס"ק רצ*נ בסי' המג'א למ"שכיון

 כתב יען'ש וכו' ולחבדיל המנחה מפלג שבת מוצאי ושל להתפלל יכולמצוח
 ע'*. וכו' לרבים הוא תפוח דדבר כן לעו*ות ואין ז"להמג'א

 מכל איסור שאין דעתינו עגיות לפי מורינו שנסתפקנו מה דמכלבאופן

 תבערה משום ולא דחול עובדין משום ולא קרון רכיבת איסור משום לאהנעשה
 ולא אנוס שהיה 1'ד של באופי הוא שכתבנו מח דכל צריך אני דלמודעיאלא

 טהן תיקון ומבקו עון לו יש *מא והולך ומצטער מכתוב את עשהברצונו

 בתוך כ'א הנ'ז בעגלה הלך ולא באונס היח שהכל אחרי להודיע מוכרחנולזה
 את להפינ היתר, צדדי בקשנו זח בנידון גוים רוב בתוכו והיהחתהום

 או באוטו לתחום חוץ פבעיא לא אונס שום להם שאין באנשים אבלצערו

 אפילו אלא בספרתפ הלא ז'ל רבותינו פפי כאפור מהתורה שאסור פיר דישימין

 *שכנו גדר מפורץ אפרו כבר ברצון ע"ז והעובר הוא גדול אס'ר התחופבתוך

 יכולתו לפי כסף סכום לתת עליו הטלנו מעון נקי דנ*ד שחאיש שכתבנו והגםנח'ש,
לצאת



 חזקיהודברייח

 ה' חילול של ועון פשע לכפרת וגם כמ"ש דאסר ז"ל יעלה יאודה הרב יד'חלצאת

 בעזרינו יהיה ןהוא בעדינו יכפר הטום וה' באונסו ידעו שלא הרואים ע"י שנגרםח"ו
 ברח. ה' ומצות בתורה לעולם יקום אלוקינו ודבר ועבירה, עון בשום נכשללבל

 ג'סימן ה י ק ז חה'

 בה שיש הב"שול מכונת ביו"ס לכבות מותר אם דעתי לחוותנדרשתי
 מסעם דמותר ונימא ממונו יאבד לבל התבשיל שנתבשל אחריפתילה
 לו דצורך משום לכבותה מחו שאסור תחילתו-ואת"ל משום סופוהתירו
 יו"ס. משמחת וימנע הוומן יכלה ספוק די לו וכשאין אחר בישוללבשל

 דנפלה בהיכא כ"ב בביצח דאמרו הגם אמינא הר'א. ספק עלתשובה
 היתה דההבערה בנ"ד עכ"ז ממונו איבוד משום לכבותה אסור בביתדליקה
 משום סופו התירו משום בהתירה לכאורה לצדד יש נפש אוכל לצורךבהיתר
 אחרות לאפוקי כנראה דברים שלשה מנינא נקסו דבש"ס לומר ואיןתחילתו.

 התידו דבדים שלשה עולא אמר די"א בביצה כמ"ש וכו' התירו אמרינןדלא
 דנאמר אחרות עוד ר"ה ובמס' מ"ד בעירובין הוזכר דהא אינו זה 1 וכוןסופן
 נימא וא"כ יע"ש וכו' היוצאין כל ד"ה שם עירובין תוס' ועיין וכוי התירובהן
 בורכא דהא אלא שמחת-יו"ס לככוד סופו התירו תחילתו דמטעם בהאגם
 הב;רד-ץ שהותר אעפ"י ז"ל, ה"ב מהיו'ט פ"ד בהר"מ כמפורשהיא

 שהכבוי אכילה לצורך שחובערה אעפ"י האש לכבות אסור היום לצורךשלא
 כתב וכח אסור בד"ה הלח'ם ושם יע"ש וכו' אכילה צודך בו שאיןמלאכה
 קמ'ל הדורסן לפני עור דומיא סופן התירו מסעם ולהתיר למימר דאיכאאע"ג

 בעור להתיר הי"ל בדב"ק-דאם נתיישבתי לא זעידא ואנא עכ"ד, התירודלא

 אכילח צורך בכבוי דלית באומרו הרמבז"ל ביניהם חלק איך הדורסן.לפני
 דבריו ויתיישבו 1 סופו התירו ועכ'ז אכילה צורך בו אין הדורסן עור גםוהלא
 מילתא מוכחא לא. התם  רש"י-בד'ה די"א זאת בסוגיא הצל"ח שכתבבמה
 התירו וסורח טלסול בו ויש גמורה מלאכה חשש שאין דבר ז"ל כתבוכו'
 בכלים בנין שאין אף יוכיחו תריסין וחזרת ליו"ס מידי חזי דלא אף וכו'סופן
 פלאכה בדבר דאיכא היכא באופן יע"ש וכו' התירו לזה סירחא איכאאכתי
 לכל לכם כר"י דקי'ל למאי היינו כבוי דלהתיר וכיון התירו. אמדו לאגמורה
 צריכה אינה אם אף גמורה מלאכה הוא דכבוי ס*ל יאודה ורביצרכיכם
 אכילה צורך בה ואין גמורה מלאכה שהיא וכיון עליה. חייבלגופה
 אסור וכו' פי על אף הרמב"ם מ"ש וזהו וכו' סופו התירול*א

שהכבוי



יט חזקיהודברי

 לעור דמי דלא סופן התירו אמרינן ולא אכילה צורך בו שאין מלאכהשהכבוי
 איבוד משום דאסור הראשון להספק בידן מלאכה-עלה ליכא דהתםהדורסן
 . וכו' סופן התירו אמרינן ולאממון

 דמותר נימא אי משיו'ט להמנע דיבא בהיכא השני ספק דין לבאר לןפש

 בר אבא מיניה בעי דכ'ב ביצה סוגית ונביא אכילה, צורך בו דישאחרי
 מכבין אין איתיביה אסור א"ל אהר דבר מפני הנר לכבות מהו מאביימרתא
 א*ל מותר הקדירה או הבית תתעשן שלא בשביל ואם עליה לחוס כדיהבקעת

 )דדרשי דרבנן אליבא אנא קאמינא כי צרכיהם( לכל לכם )דדריש יאודה ר'ההיא
 איבוד מפני ביו'ט הדליקה לכבות מהו מרבה אביי בעי מכשיריו,( ולאהוא
 בד*ה התוס' וכתבו וכוי ר"י  ההיא  וכו' מכנין אין איתיניה אסור, א'לממון

 ואין עלה דמסיק וי"ל כר"י פסקינן לקמן והא וא'ת כרבנן. עבדינן ואנןההיא
 בדבר אבל נפש אוכל שהוא בדבר מלכם דשרינן דהא י"ל נמי אי כן,מורין
 דבריהם ביאור עכד"ק. אסור הקדרה תתעשן שלא וכן בעלמא לתשמיששהוא
 דלתירוצם אלא כר*י, דהלכה ס"ל האמוראים אלו  רגם הוא לץ"ר  תיריציהםב'ב
 מורין שאמרו:אין ומשום התו' מן דמותר המכשירים בכל כר"י דהלכה הואהר,א
 השני מ'ה,(ולתירוץ ויאסור וס'ל ר'י על דחלקו רבנן עכסברת מדרבנןאסרום
 מכשיריפ שבאיזה אלא ומדרבנן מדאורייתא מותרים דמכשירים כר'י דס'לחוא

 דברי הולכ*ם וכזה מהתורה, גם לדידחו דאסור רבנן כסברת טדרבנןחחמירו
 וכוי הבקעת לכצות אסור והכל כר'י הלכה דלאו כתב והריף יע'ש,הרא"ש
 כא אסיק כן מורין דאין משום אלא כר"י דהילכתא הרז'ה סברת הביאוהר'ן

 דדרשינן במכשירין כר"י דקי"ל כתב וחרמב'ן וכו' שרי קי'ל ומדינאאסור
 לאוכל קרובין שהן אותן אלא התירו לא דמדבריהם אלא צורכיכם לכללכם

 אבל יו"ט משמחת לאמנועי אתי ליה שרית לא דאי התנור גריפת כמונפש

 כל צורך שהוא אעפ"י ד'א מפני נר וכבוי הבית תתעשן שלא כדי בקעתכבוי

 שרו דמכשירין כר'י ק"ל דבר של כללו מכשירין להתיר רצו לא נפשכל

 עכ*ד. שהן מח לפי בחן חלקו שהחכמים אלאמדאורייתא
 אחד תירוץ תירץ ואחד אחד כל והרמב(ן שהרז"ה ויבין יראההרואה

 דהלכה והרמב"ן והרז"ח והרא'ש התוס' לכולהו דס'ל הוא השוה והצדמתוס'

 הקדרה עשון מדין ונבאר מכשירים. באיזח מדבריהם שהחמירו אלאכר'י
 וצריך ע'כ הקדרה בעשון וכן לתשמיש שהם בדברים שהחמירו כתבושהתוס'
 הקדרה עשון שמ"ש לי אומר ולבי נפש אוכל אינו הקדרה עישון דאיךלהבין

 עוד בה להזתסש יוכל לא כן שאחרי דוקא הקדרה את יפסיד זהעישוןהיינו
אבל



 חזקיחודבריכ

 אלא עישון, בו יכנס שלא מסודר באופי מכוסה שהוא המאכל יפסד לאאבל
 אטרו ואפי"ה המאכל שיפסד מייר* דאי אסרו, זה באופן ורק מתעשנתהקדירה
 לתלות ולא המאכל' .לעישון האיסור ולומר חידוש היותר בש"ס להזכירהיה

 לכבות מותר ישרף המאכל דאם כ' בסי' בהרא"ש ומפורש הקדרהבעישון
 שלא או תנור גריפת כגון נפש אוכל לצורך כבוי שהותר "מתוך שםוז"ל

 הקדירה תתעשן שלא כדי לכבות דאסור והא ז.ל שם כחב ועוד הקדירח"תשרף
 יע*ש וכו' אחר אש על לבשלה וכו' כבוי בלא מעישון להצילה באפשרהיינו

 התוס' כונת שזה ובודאי תקי'ד בסי' ובב-י בה*ה שהובאה הרשב'א סברתוזוהי

 נפש אוכל הוי דאל"ה כמ"ש באוכל תפסד שלא באופן דאירי הקדרהבעישון
 משם דהביא תקי'ד בסי' בב"י שראיתי ממה לזה הכרח עוד ואמינאדמותר,
 לא ואם בה דר שהוא בבית שנפלה דליקה ז'ל התוס' משם דכתבוהא"ח
 בעלי לרבותינו מצינו כאשר הנה עכ"ד לכבותה מותר סעודתו יפסידיכבנה
 הטעם והוא ה'ה הדליקה, לכבות דמותר האוכל יססד דאם הבית בדיןהתוס'
 דהוי הדליקה לכבות דמותר המאכל עם הקדירה דיפסל בהיכא הקדירהבעישון
 ז"ל-אפילו דכתב א' ס"ק תקי"ד בסי' הפרישה מ'ש ועיין ממש, נסשאוכל
 ס"ל שתוס' שכתבנו אחרי ובכן ע"ש מתיר קדירה -בעישון בבית דאסרמאן

 כאמור. קדירה בעישון דיתירו מכיש בביתדהתירו

 אפילו להתיר והמרדכי חר"ן ס' דהביא הנ"ז תקי"ד בסי' בב'יועיין
 והביא ע"ש הלכה דכן משה בדרכי הביא קדרה-ושם בעישון דרבנןאליבא

 וכדעת הכל לאסור ס*ל והרמז"ל להתיר הרשב"א שדעת ח"ה משם עודהב'י
 דהרמז'ל במ"ש ה"ה על דתמה ט' ה' מהיו"ט ד' בפרק בכ'מ ועייןההלכות

 אלא מותרים דמכשירין כר"י ס"ל הללו דהרבנים כתב והוא לאסור ס"לוהרי'ף
 לאסור שמצינו קדרה דבעישון לדעת הראת מהן-עכ"ם באיזה החמירודחכמים

 מכשירי דהוי ורבנן ר"י פליגי ובזה הקדרה רק מתעשן שאינו כאמורהוא
 יגיע העישון אם אבל החמירו דחכמים אלא מותר דר"י ואליבא נפשאוכל

 ובספרו הב"י שהביאו הרמב"ן מלשון נראה וכן לכבות דשרי וראילמאכל
 אוכל עיקר שאין ודברים וכו' רבינו ביאר לא הכותב, אמר בד*ה ה'מלחמות
 משום דליקה כבוי או וכו, הבית תתעשן שלא הבקעת כבוי כגון וכו'נפש
 הקדרה( תתעשן שלא פירוש ודאי )היינו בהם שאוכל תשמישו כליאבוד
 ודאי היינו הקדרה תתעשן שלא שמ"ש מדבריו נראה יע"ש, לגמריאסורין
 כשיש לא לאסור יש דוקא ובזה האוכל תשמיש כלי שהיא רקניתהקדרה
 מרן פסק לבאר יכוליס אנו זה ובסגנון מכבין, ודאי משיו"ט יתבטל שאזמאכל

בסי'



כא חזקיח1דברי
===========

 רקנית, קדרה היינו ה"דרה להציל מכבין אין דפסקו והרמבז"ל תקי"דבסי'

 אע"ג ז'ל קדרה, לעשון מכבין אין במ"ש א' בס"ק הט"ז לשון מדוקדקוכן
 דהוא אע"ג היל"ל מאכל בה שיש בקדרה מיירי ואם נפש, אוכל לצורךשהוא
 הר'ן, הרא"ש, , התוס' בעלי ז'ל רבותינו שדעת מהאמור :פש-עלהאוכל

 לכבותה, מותר מאכל הפסד בה שיש קדרה בעשון ס*ל כולהו הרשב"אוהמרדכי
 מכשירין בהיתר יאודה ר' כסברת מרנן דסברי ומרן והטור והרמב"ם הריףוגם

 דבריהם טסתמיות קדרה עישון ומהן מדרבנן, החמירו מהן ובאיזהמהתורה
 ולזה נפש אוכל במכשירי רק לאסור מיירו דלא מוכח קדרה רק הזכירושלא
 ומניעת נפש אוכל לך דאין ויפסד, מאכל דאיכא בהיכא אסרו ולא ,קדרה"אמרו
 דליקה ונפלה יו"ט מאכלי כל שהכינו שבבית עצמך והגע מזה, גדולשיו"ט
 לא ודאי זה י משיו"ט וימנע מאכלו שישרף ונעזוב הדליקה לכפות נאסורהאם
 ויבטל לשרף שנעזבנה אוכל בה שיש בקדרה נאסור איך וא"כ במחשבהעלה

 נמי גחלת גבי על רבא אמר דכ"ג ביצה בש"ס אמרו ובפרוש יו"טמשמחת
 דס*ל כשמואל וכוז רבא אמר ופירש"י בגומרי אבישרא דהוה מידימותר
 אבישרא דהוח מידי כבוי משום ואי ומותר פירות עישון הוי נפשדאוכל

 לכבות אסור וכן ז'ל, ד' ס' שלו בש"ע זלמן הג' לשון וזה יע'ש, וכו'בגומרי
 וכו' להצילה אפשר שהרי המאכל ויפסד הקדרה תתעשן שלא בשבילהבקעת
 סתירה אין אם ובכן ממש, נפש אוכל דהוי לכבות מותר וכו' להצילה א"אואם

 משיו"ט ימנע שלא המאכל מפני לכבות שהתירו דכמו לנ"ד יוצא דינאבמ'ש
 אחר - ביום בו מאכל עוד לבשל לו שיש למי להתיר שנוכל הטעם והואה'ה
 ולא לבשל, עוד לו יהיה ולא השמן לאיבוד ילך דולקת יניחנה ואם מהזמן
 ועשיר עני אדם לכל גם אלא שמותר שמן ספוק די לו שאין לאיש אמינאדוקא
 וכבר רב בישול לו וצריך רבים אורחים לו יבואו אולי יודע אדם איןכי

 כדי הנר לכבות דמותר לע"ד אמינא ונכן - ב"ואיל בזה בכיוצא רבותינוהתירו
 בזה וכיוצא מקום, בכל ז"ל כמ"ש רבנן פלוג ולא עוד לבשל ספוק לולדיות
 שאנן זה בנדון כן וכו' מותרין ביתוס סרוקי יאמרו שלא לאסור במ"קאמרו
 לגמרי. מותר בו כיוצא נאמר להיתראדנין

 האש לכבות לאסור התוס' משם שהביא תקי"ד בסי' להב"י מצאתיוזה
 ע'כ, התיר האגודה בספר אחראאבל בבישול מצוי אש לו יהיה למעןבאפר

 כביה בלי המכונה של האש לקיים אחר אופן דמצינו נראה האגודהמדברי

 דמצינו באופן אחרת- פעם להסתפק שיוכל שיעור הפתילה ולהורידלגמרי
 האגודה. לסברת הפתילה להשפיל או כמ"ש אחר לבישול לכבות היתרלדעתינו

אלא



 חזקיהודבריכב

 ז*ל ע"ג ד'פ כבוי שורש ה'א הים בשורשי שראיתי מה נגדינו דעומדאלא

 ואפילו פירוש ז"ל הבקעת את מכבין דאין בהא שכתב מקובצת בשי'וראיתי
 צריך אין מיהא דהשתא כיון יו"ט של אחרת סעודה לצורך להצניעהדעתו
 רבים דיש אחרי נראה לע"ד ע"כ אשר בה יהנה לא דילמא חישינןלכבוי

 הוי איסורייהו להאוסרין ואפילו להאוכל צורך כשהוא הדליקה לכבותהמתירין
 אחרי לכן דשרי במכשירין כר"י הלכה קי"ל דלדינא דהחמירו מדרבנןרק

 למחות שאין יוצא דינא הפתילה להוריד או האש לכבות בזה הורגלו כברדהנשים

 שיהיו מוטב אמרינן מפורש אינו אם תורה איסור בדבר שאף וכידועלהן
 הר"ן משם תר"ח בסיי מור"ם והביאו מדרבנן חומרא שהוא בדבר מכ"ששוגגין
 ואין מספיקין אין תנן לאביי חנן רב בר רבה איל שם הריף דביצה-וז"לפיד

 מידי ולא להו אמרינן ולא עבדי רקא קחזינן והאידנא מוקדין, ואיןמטפחין
 מקבלי דלא בודאי דידעינן והנ"מ וכו' שוגגין שיהיו לישראל להם הנחא"ל
 ולא להו אמרינן לא דרבנן ול"ש דאורייתא ול"ש וכו' דרבנן במילי שיהאוגם

 שס"ה בסי' מרן פסק וכן בדרבנן שהורגלו בדבר להם הנח כתב והר'ןמידי

 דרבנן דבמידי בידם ממחין אין בידם וכדיהן המבוי פתח על היושבותנשים
 דאפילו צ"ע וז.ל המג"א מ'ש ועיין מזירין, יהיו ולא שוגגין שיהיומוטב

 דבר דכל הר'ן בשם הגר"א מ"ש תר"ח סי' ועיין ? מחינן לא דאורייתאבמידי

 ע"ש. דרבנן נקרא באורייתא מפורששאינו
 הקדרה מפני האש לכבות להתיר הוי דדינא דנימא דאף מהאמורעולה

 לבשל שיצטרך סמך על לכבות שאסור להיות יכול עכ"ז שיפסד מאכל בהשיש
 לסייג החמירו מ'מ במכשירים להקל כר'י דקי.'ל דהגם ביום בו מה זמןאחר

 מזידים-ומה יהיו ולא שוגגים דיהיו מטעם להתיר הורונו דעכ"ז אלאמדרבנן
 בפתילות בשמן שמבשלים למכונות בין הוא מדינא שאסור להיות שיוכלשכתבנו
 באלו ורק הפרימוס, מכינת גם אסור זה, אסור אם פרימוס, במכונתובין

 שאין שבבית הנר לכבות לא אבל וכו. שוגגים שיהיו להם הנח משוםהתרנו
 ודאי וזה ממונו אבור על כחס משום והכביח יו"ט שמחת שום בכביהשייך
 והשומע לזכרים גם מסור זה דדבר אחר וכו' להם הנח בזה שייך ולא גמור,איסור
 של לגחלת חשמל של נר דמדמי למאן מלכבות-ואף ויחדל יקבל אסורשהוא
 אלא דליכא נר בכבוי לא אך מנזק להציל דוקא זהו לכבותה שמותרמתכת
 יו"ט-ובשבת שמחת ולח נפש אוכל לצוויך לא וליכא ממון איבוד חסמשום
 אלא מחתורה כבוי משום בו אין מתכת של דגחית בפירוש רש"י כתבדמיב

 במקופ מדרבנן אלא איסורו דאין דכיון כ*א ס*ק של"ד גסי. והט"ז ע'כסדרבנן
נוק
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 מקעם מתכת בגחלת החרדל דממתקץ פסק ס"ג תק"י ובס" החמירה לאנזק
 דקךיך עץ 'םל בגחלת ולכן מדאורייתא, ליכא והכונה המג"א כמ"לם כבוידליכא
 מדרבנה דאיסורו כית מותר ובמתכת אסור מתכתן דאינו הגם מחתורהכבוי

 ע"ן התירו, ממקם נפש אוכל דבר דאינו אף נפקם אוכל בצורךכקםהוא
 כדץ דהף נודה אם אף חקםמל 'של דבנר מזה מתואר ע"כ. ו' ס"ק שםבמג"א
 אוכל צורך לא בהן דלית הנרות ,טאר ככל לכבותה אסור מתכת יםלגחלת
 גחלת לאיסור לו א,םר בש"ע זלמן הגאון לקען יו"ט---וזה 'שמחת ולאנפש
 שאעו דבר הף חרדל בלא בשר לאכול דאפשר ממש נפש אוכל דאיתש*ע
 בא"ח בדביש מוהר"א מהרה"ג החשוב בספר ין ואסור--וע נפש, לכלשוה

 איכא כי ישראל ע" כבף להתיר לי חלילח אכן דל דכתב דכץ יחדס"
 זה כתב ובודאי יע""ש וכר ,םמן בנרות גם הכבף יתירו שמא טובאלמיחקם
 וכף כבייתן באיסור למוםקו"ט דאיכא דכתב מדבריו ומם כנראה ריהטאלפום

 בדבר היתר ימצא אם שאף כתב ולזה בידיה- רפיא ולאו בהן דעדין ינווה
 נר כביית שאיסור הוא לק"ד הדל ואני יע"ום וכר 'םמן לכבף טש חועכ"ז
 בנר גם יתירו מחט של כחזו פתח נמצא נרות--ואם שאר כאיסור הואחשמל
 ענעי וכמה כמה להתיר האולם כפתח פתח יפתח ומזה שבת שלחשמל
 הזה. הגדול לדבר לחיטוש 'םיש ובודאי בו כיוצאאיסור

 בספר ראיתי שכן מתכת לגחלת השמל נר שדמוהו למ"ש נבאעתה

 ,םמחת משום אי הללק בנרות להתירא דכתב ייט, ס' בחא"ח עדאלמשפטי
 אנכי ריהטא ולפום יע"ם בצירוף ושלא מתכת יםל היא דהפתילה וגםט"ט
 כן לא האקם הוא בעצמו המתכת שהתם יש"מ לגחלת דמיץ כאן שאיןרואה
 כעץ רק הפתילה אענה והחוט החשמל מתולדת התצא ,םלהבת הוא האשכאן
 יהיה לוא ועוד ? גחלת דין לזה נתן ואיך הנ"ז האש להעביר ומעברצנור

 טתכת של גחלת לכבות גם הלא מתכת, של גחלת דץ ממש אף שזהכדברץ
 ופה נפש אוכל וצורך יו"ט לוםמחת דבר דאינו היכא מדרבנן איסוראאיכא
 שיהא תאמר יאם אוכל, צורך בה ושתהא הנר בכביית י* יו,ט שמחתמה

 זה דנר אחר אינו, זה ד"א, לת,םמיש או הבית ידלק 'םלא בכבוי מיחיבדעתו
 וכף--ומ"ש בש"ס לן איבעיא נרות ובשאר - נרות כשאר דץ לה יש חשמלשל

 היה לא צירוף היה אם גם רהלא לזה, כית מה ידעתי לא וכו' בצירוףחםלא
 כיטן איסור ליכא יצטרף אם גם מדרבנן, שאיסורו מתכת גחלת דכבייתאסור,
 נר ,םמכבה במה צירוך קךיך דאין ישם ביאר כבר ובלא"ה לזה, מכףןדאינו

 האמת. ין ולה לראות כדבעי זח פרק ואשנה מים, ע"י כבוץ דאץהחשמל
ועיקרא
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 לו מחמין אסטנים או זקן כ'ג היה ל'ד ד' ביומא מילתא דהאועיקרא
 אר"י תניא ע"ב דל"ד ובגמ' צינתן, שתפיג כדי צונן לתוך ומטיליןחמין

 וכו' מצרף והלא צונן, לתוך ומטילין מעיו"כ מחמין היו ברזל שלעששיות

 אביי אמר מי ופריך מותר מתכוין שאינו דבר לצירוף הגיע אפילו אבייאמר
 ל"ל קרא בה והוינן יאשיח דרי יקוץ בהרת יש אפילו ערלתו בשר והתניאמותר

 אסור מתכוין שאינו דבר דאמר לריי אביי אמר  הוח, מתכוין שאינודבר
 קרא מדאצטריך לר"י ליה מסייע דקרא אסור מתכוין שאינו דבר לאביי ס'לאלמא

 דרבנן צירוף הכא אבל דאורייתא באיסור התורה בכל הנ"מ ומתרץלמשרייה,
 הניז סוגיא על לחק*יות הביא ס"ח די ישראל עבודת בספר וראיתי ע"כ,וכו'

 את ליפות אמ וכו' כגרוגרת לאכילה אם וכו' המנכש ע'א דק"ג בשבתממ"ש

 מתיפה הקרקע והלא נינהו, הקרקע ליפות לא כולהו אטו הקשו כ'שהקרקע
 מודה תרוויהו דאמרו ורבא אביי והא מיכוין, דלא כגון אמר אביי וכו'מאליו
 איכפת )ולא דחבריה' בארעא דעביד צריכה לא ? ימות ולא רישיה בפסיקר"ש
 ר,ש"י* ליפות,ליה

 אסיק ביומא ואיך כר"ש לאביי ס"ל דאלמא וק"ט ע"כ,
 קושיא שום אין לק"ד הסליחה ואחרי יע"ש, וכו' ערלתו מבשר כר"ידם'ל

 מכמה מבואר וזה כר"ש מותר מתכוין שאין דדבר ס"ל אביידהאמת

 סברת דאוקים דאביי אליבא וביה מניה לר"י דקשה הוא ביומא ושםמקומות

 קשיתיה לזה מתכויןי דאין משום מותר לצירוף הגיע דאפילו דכ"ג בהאר"י
 לזה מותר בתכוין אין לר"י דם"ל דמשמע דבשר להא דאביי לאוקמתאלר"י

 ס"ל דרבנן דלדבר דרבנן לצירוף דאורייתא בין לחלק דר"י אליבא אבייתירץ
 מותר. מתכוין שאיןדבר

 הוא דאביי אליבא לר"י דוקא הוא הש"ם דקישית בסוגיא שפירשתיוזה

 מילי הני ד"ה בתום' שם עין עכ"ז ברש"י הדברים קצת דסתומים ואףאמיתי
 הוא הש'ם שקושית תבין ומשם וכו' ממתניתין ליפרוך ז"ל הדבור באמצעוכו'

 קושיא כאן ואין פשוט וזה אביי אוקמתא אליבא לר'י מרויכאמור
 וכשאינו לר"י גם מדרבנן איסורו הוי דצרוף הוא מרש"י דברמוצא

 מותר במדינה אפילו לרש"י דא"כ כתבו ביומא ותום' מותר לצרףמתכוין

 דאסור משמע כירה דבפרק להו וקשיא לצרף מתכוין דאין כיון בשבתלכבות

 תירצו ולזה אסור מתכוין שאינו דבר דאמר הוא ר"י וכו' גופיה אביידקאמר
 ועומדיפ עדיין כלים דאינם עשישיות בין לחלק לרש"י דם"ל למימרדאיכא
 שהוא מיחם אבל כלי גמר אינו דעוד מדרבנן הוא צירופם כלים מהםלעשות

 שלמה מגיני והגאון ע"* דאורייתא הוי מלאכה גמר הוא שלו וצירוףכלי
אחר
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 מדליקץ במה בפ' במ"ש מדיליה תירץ ביומא, ותירוצם התום' קושית שהביאאחר
 אבל וכף בקטנים אלא מתכץן באין ור"ש ר"י נחלקו לא עולא אמר כ"טד'

 דלא כ"ש בפרק לאב" ס"ל והכי דמותר מודה ר"י אפילו אפשר דלאבגדולים
 עששיות מחממין ר"י דמ"ש הכל נתישב ובהכי '?רה דכ"ע מכץן ולאאפשר
 דלא נקרא חה גדול מעץ לחמם גדול טורח ו?יש בחמץ אפשר דלא משוםוכר

 דבאץ בעששית דרש"י דטעמא נמ"ל עכ"ד. כ"ש בפ' התוס' כמ"שאפשר
 ואי כלים, אינם דעו?שיות משום היינו לר"י אפילו לגמרי מותרמתכץן
 דאינם לעששיות דדומה מתכת בגחלת דגם לן נפקא "ז לפ -- אפשר דלאמשום
 המגיני לתירוץ וכ"כ לכתחילה, לכבותה מותר לצירוף מכתן אינו דאםכלי

  אפו?ר לא היעו להציל אחר צד ואין מנזק רבים להציל אותה מכבה אםשלמה
 מתכת גחלת ,?כבוי נאמר אם וזהו כבוה לצורך כונתו כו?אין לכתחילהמותר
 ד' סי' בא"ח עזיאל מו?פטי בספר ראיתי כן כאו?ר בה נגעו צרוף מדיןהוא

 אבל יע"ו? וכו' צרוף משום אלא ג"מ נאסר ולא וכר למדת הא ד"הס"ג
 רק כן שיסבור מי המפרשים לי מגד אחד לשום מצאתי ולא כן אינוהאמת
 ג"מ דכבוי יוצא המפרשים גדולי ומיתר ומהש"ס לקמה כמ"ש ההלכותבעל
 מכבץ אמרו בשבת דהש"ס גזרה, משום עץ, כגחלת כביה משום איסורהוא
 יחיד מו?ום ולא הותר רבים נזק להציל ו?דוקא וה"נו רבים, יזוקו ו?לאג"מ
 כבייתו איסור ז"ל רש"י בפירוש וכמ"ו? מדרבנן דאסור נזק דליכא היכאוכ"ו?
 וכר הילכך בד"ה לקמיה וכ"כ ע"כ הו?בות על גזרו לא נזק ובמקום דרבנןהוי
 היכא נזק במקום שלא ג"מ במכבה אסור יהיה מ"ט בו נגעו צרוף מטעםואם
 שאינו דבר כר"ש דס"ל הרמז"ל וכן מותר, יהיה ובעששיות לצירוף כיוןדלא

 אסור דיחיד הא רבים נזק דאיכא היכא דמותר דג"מ הא פסק מותרמתכוין
 ! לצירוף כוין דלא אע"ג לר"ש דאסור דס"ל אלמא לצירוף מכוין דאינואע"ג

 מכוין אינו דאם מהש"ס דמשמע דמאי וכתב מזה נרגש יצ"ו המחבר הרבושם
 משום דהוא ]לפי"ד לכתחילה מותר דלר"ש דוקא לאו לר"ש אסורלצירוף
 רישא דתנא אלא רש"י[ לגירסת הש"ס כמסקנת מותר לר"י דגם היל"לצירוף
 יענה מה הש"ס על רק להיות יוכל הנז' הדחוק תירוצו יע"ש וכו' סיפאאגב

 עוד ולא עץ, של גחלת ג"מ דין כשפסק הביא לא וגם פוסק דהואלהרמב"ם
 כמש"ל רבנן גזרת בפ"ע איסור הוא ג"מ דכבית מהרמז"ל יוצא דמפורשאלא
 אבל ]ר"ל פטור ג"מ המכבה ז"ל בספרו[ ]ומצוין שבת מה' בסי"ב פסקדהא

 מפורש הרי ע"כ, וחייב מכבה תולדת דהוי חייב לצירוף נתכון ואםאסור[,
 הטב באר מבואר ? לר"ש אסור אבל פטור לצרוף לא לכבות בכונהדבמכבה

דאיסור



 חיקיהודבריכו

 כפשט מדרבנן אסור הגחלת לכבית אלא צירוף צורך בלי ג"מ כביתדאיסור
 כאמור. רש"י וכפשטהסוגיא

 וי"ל בסו"ד דכתב וכו' המכבה בד"ה הנז' בפי"ב הלח"מ סברתוזוהי
 ז"ל הנז'[ בספרו ןהובא ח"א המלך בשער מבואר וכן יע"ש מכבה משוםדאסור
 משום אלא דצרוף לתא משום לא במקדש שבות דאין משום טעמו רבינוומ"ש
  שתמה  והפלא שם ככתוב  המרכבת סברת היא וכך יע"ש. וכו' דכבייהלתא
 לעיל האמור מכל ומוסכם מבואר וזה וכו' נקבל קבלה אם דבריו עלרק

 שחוא ובודאי צירוף משום לא מחודש איסור הוא ג"מ דכביית מרנןדסברי
 לצירוף ג"מ דכביית הרמב"ם כמ"ש - אהדדי מקורבים דבלא"ה עץ גחלתאטו
 עץ. גחלת כבית אטו ג"מ כבית ג"כ דיאסרו מוזר ואינו מכבה, תולדתהו"ל

 ומסקו צירוף בדבר מיירו ביומא-דהתם ממ"ש תמיהתו ליה אזדאוממילא
 הזיקה בדליכא לר"ש גם אסור ופה רש"י, לגירסת לכ"ע מותר מתכויןדבאינו
 ומה רבנן, גזרת איסור דהוא לכבוי דכונתו כיון לצירוף, מכוין אינן אםאף

 כבוי דין עיקר על דכונתו וכתב סיים וכו' רש"י ומ"ש בד"ה, שם עודשכתב
 ע"כ מתכוין באינו אפילו ולר"י במתכוין לר"ש צירוף משום שאסורהגחלת
 לר"י אף מותר מתכוין באינו ביומא ולרש"י לרש"י, לפרש דקאי גדולהותימא

 מ"ע בספר דהובא השמל נר כבוי בדין הבא'ר אל נבא עתה ! אלובצירופים
 נרגא בהו למישדי איכא שמה הובאו אשר ההתירות בכל ולדעתי להתיר,הנז'
 לכתחילה, לכבותה מותר שלפי"ד ג"מ כדין לכתחילה להתיר שסמך מה)א(

 אבל רבים נזק דאיכא בהיכא כ"א אסור לר"ש ואפילו מזה להיפך ביארנוכבר
 יו"ט שמחת משום להתיר תאמר אם ואף אסור, כלום בלא וכ"ש יחידבנזק
 קצת דאיכא משום היינו ש"מ בגחלת החרדל למתק דהתירו דהא אסוראפי"ה
 יע"ש ו' ס"ק תק"י בסי' המג"א וכמ"ש ממש נפש אוכל שאינו אף נפשאוכל
 יו"ט. שמחת דאיכא ואף נפש אוכל בהם שייך שלא דברים לשאר לאאבל
 כבוי להתיר נלע"ד וכו' כתבתי כבר ולע"ד ז"ל ע"ב ס"ט בד' שם כמ"שולא

 קשה כדבריו ואי עכ"ד יו"ט שמחת משום ביו"ט הפרימוס ומכונתהחשמל
 דכבויו וידוע הפוס', ופסקוהו הש"ס כמ"ש ביו"ט הנר לכבות התירו לאמדוע
 לא ביו"ט ומדוע מדרבנן הוא האיסור בשבת לגופו צריך דלא בהיכא נרשל

 דכבויו מתכת של דגחלת והכרחנו כתבנו וכבר יו"ט, שמחת משוםהתירוהו
 אינו יו"ט שמחת דטעם ודאי אלא ביניהם נחלק ומדוע מדרבנן ג"כ הואבכונה
 צורך גם יו"ט בהדיה-בשמחת דאיכא בחרדל דגחלת הא ושניא להתירמספיק
 ט"ו ס"ק תק"ט יו"ט ה' אברהם באשל איתא דבפירושא חזי ופוק נפש.אוכל

דשמחת
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 הא יו"ט, שמחת הוי נפש ואוכל שם וז"ל מועיל אינו לבדו יו"טדשמחת
 וכו' ואין ד"ה י"ב ס"ק תק"י בסי' ושם ע"כ, מותר אינו לבדו יו"טשמחת

 נפש דאוכל מותר חולה לצורך חם מתכת או וכו' חומץ וליתן מג"א עיןכתב
 גחלת דכבוי ונתבאר הותר. לא לבדו יו"ט דשמחת נתבאר זה מכלהוא,
 היכא כ"א כבויו הותר ולא דכבייה, לתא משום רבנן גזרת איסור הואמתכת
 במיתוק כמ"ש נפש ואוכל יו"ט שמחת דאיכא היכא וגם רבים, נזקדאיכא
 אם אף איסורא איכא ביו"ט חשמל של הנר דלכבות מזה יוצא ממילאהחרדל.

 מצור בספרו ז"ל רבש מוהר"א שהגאון תונא ותנא מתכת, של פתילה רין להנתן

 ביו"ט כבוי למען אולם ז"ל ס"ט[ בד' מ"ע הנז' בספר דבריו ]הובא כתבדב"ש
 מ"ש ועל לדברינו, סעד המה דב"ק הנה עכ"ד פתילה כבוי משום גזרהאסור

 למתק חכמים שהתירו מצאנו שכבר לגזרה מקים שאין כתבתי כבר ולע"דשם
 מוהר"א רברי שכתבתי מה לפי ע"ש וכו' עץ גחלת אטו חשו ולא מתכתגחלת
 ועוד נפש אוכל משום דהותר שאני בג"מ החרדל ומתוק וקיימים, חייםהנז'
 בנר כן לא דאורייתא, עץ גחלת אטו מדרבנן שאיסורו ג"מ לגזור חשודלא

 לגופו. בצריך ולר"ש לר"י, מדאורייתא שאסור שמן נר אטו לגזור ישהאליקטריק
 יחיד אמנם צרוף, משום ולא גזרה משום הוא ג"מ כבית שטעם בידןעלה

 ושם שבת, של זו בסוגיא הר"ן הביאו אשר ור"ח ההלכות בעל הואבדבר
 מהתורה, אסורים תרוויהו ועץ מתכת גחלת דתרוויהו ס"ל ההלכות דבעלכתב

 צרוף משום הוא מתכת גהלת כבית ראיסור דס"ל דנראה וכתב הוסיףוהר*ן
 שכתבנו כמו היא ובודאי אחרת היא דסברתו נלמוד מדבריו עכ"פע"ש,

 כבוי. משום כמ"ש הואדאיסורו
 בעל ז"ל ע"ב, ס"ג בד' דהלכות הא הובא הנז' מ"ע בספר רגם הויתוחזה
 סיפוק די מצאתי לא ולע"ד וז"ל וכתב וכו' והרמב"ן וכו' פירשו ור"חההלכות
 הרמב"ן הגדול רבינו דברי כי להערתו מקום מצאתי לא ולע"ר יע"שבתירוצו

 לקוצר אבאר עכ"ז חזוק צריכים אין דבריו שחלילה ועם מבוארים המהז"ל

 ושל ג"מ ור"ח ההלכות שלדעת הביא דהר"ן והוא הקדושים' דבריו אתדעתי

 אלא לאסור, רבים בנזק אף נותן היה והדין מהתורה, לאסור המה שויםעץ
 התירו לכן כביה לא הסומקא דאזיל דאף הזיקא דשכיחא בג"מ דישמשום
 לזה מהנזק עצמו לשמור האדם דיכול עץ בגחלת כן לא מזה, נזהר אדםדאין
 בג"מ, אפי' אסור ולר"י מהתו' איסורו ג"מ דגם דס"ל יוצא מהמבואר ע"כ,אסרו

 דרבנן בצירוף מיירי דהתם ותירץ בעששיות, התיר דר"י דיומא האוקשיתיה
 דאוריתא בצירוף והכא מותר, כונה ובלי מדרבנן איסורו ובכונה מרוביםשהמים

דמטילין
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 הוי כונה ובלי מהתו' אסור בכונה ומצטרפיה לכבותם צוננים מיםדמטילין
 תירץ לזה לר"י אף בג"מ למתק התירו מדוע ליה קשיא דלפ"ז אלאמדרבנה
 ודוק. פשוט נלע"ד זה ע"כ צירוף וליכא מיםדליכא

 טעמים ב' מצרף אני ועוד ז"ל דכתב ע"ד-ע"ד בד' עיני ראתהעוד
 היה ושלא במשכן שהיה אש בע לחלק וכר חגאון במ"ש החשמל כבףלהתיר
 א21 מכ"ש האו2 כתולדות אינם חמה שתולרות ז"ל וברמב"ם וכו'במ21כן

 עףיך ולא האש, תולדות לו אין ודאי מתכות מיני תולדות '2הואהאלקטריק
 מדמהו אם ותמהני ע"ש. וכו' דרבנן איסורא ח,2ש אלא דרבנן דאיסוראלתא
 איסור ולא דוקא איסור חקח1ת יהיה מדוע אש תולדות ולא אש ושאינולחמה

 דהגע איסורא ביה דאית ראיה מזה ואדרבה טעמא, בתר דדל חמהכתולדות
 שמשימים מהמים אש מוציאין באץ כמשזיל מחחמה שלהבת שיצאעצמך
 אותה, לכבות נוכל האם מזה '2נולד וה21להבת וכר השמיש נגד מיםבקבוק

 היוצא ה,2להבת כן או2 תולדות 'שאינו אף חמה תולדות דהוי אסורודאי
 כגחלת דהוי לעיל מ"21 לפי ומכ"1ן אסור יהיה ח21 תולדת שאעומהלקטריק

 מצף שלא ממה שלמד האיסור ובלא"ה - מדרבנן כביתו איסור דהףמתכת

 ולא רבנה מאיסור יפטר זה עבור לא אבל מהתורה לחייבו 21לא זהובמוטכן
 21איסורו פירשו '1רבותינו לולא לחייבו, ס"ד היה מדאוריתא י1גם אלאעוד

 ד"ה צ"ו ד' 'שבת תוס' הביאוה סברא מצינו כא21ר גחלת, בכבית מדרבנןהוא

 במ,טכן הוו דלא הנך אב, והויא חשיבא במו2כה דהוו הנך ז"ל וכו'ולר"א
 מתכת וכבית תולדה מרין חייב דיהיה סברא דאיכא אלמא ע"כ תולדההו"ן
 גזרו רבותימ י2האמת אלא .- צירוף בכונת עכ"פ מכבה תולדת רין לה"2

 לר"ה אף דוקאלאיסורא
 י ע החרדל דממתקין מהא ללמוד יש ושפיר כתב דבריה בגמרשוב

 הדין והוא מדאוריתא, כבתו י2אין כען יו"ט כבוד מ1טום 11"מ גחלתכבוי
 להתיר יש ממון ואבוד דגופא, צערא משום גרמא, בדרך האלקטריקבכבוי

 בידים שעושה גדול דמעשה תימא הוא גרמא, משום מ"ש הנה ע"כהכבוי
 מיד דבמכבה משום זה ודחה דהשיג שם להגאון ראיתי וכבר ? גרמאיקרא
 נצוצות של זאת מסו' ולהוסיף לחלק לי נראה וכזה יע"ש גרמא נקראלא
 כבוי גרם דס"ל לרבנן אפילו הש"ס ואוקמה בע"ש אפילו מים לתוכו יתןשלא
 מחיצה לעשות רבנן שרו דהתם ר"ח פירש וכו' מפני בד"ה תוס' ושםמותר

 נכבות מיד הכא אבל וכו' הכלים שיתבקעו עד כלום מכבה שאינו מיםמכלי

 כתב וכ"כ יע"ש, ר"ח דברי קיימו התוס' ושם וכו' דאסירא מים כמחיצתוהוי
הרא"ש
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 יקרא זה ואם ע"ש, להדיא כבוי וכ"ש אוסרין דר"י רבנן דגם בביצההרא"ש
 פסידא, דאיכא היכא מותר בשבת כבוי גרם כדקי"ל יתירו בשבת גם כבויגרם

 כי מעיקרו השבת יתעקר ואז וכו' ובישול בשבת ג"כ הדלקה ימשךומזה
 והם ש"מ כחודו פתח להם שיפתחו מבוקשם שזה הרבה יש שרבובעונותינו

 דבר נתיר איך ממון ואיבוד דגופה צערא וע"ד כפ"ה, פתח לפתוחיודעים

 אליבא שאפי' אלא עוד ולא זה מטעם ביו"ט הנר לכבות בש"ס התירושלא

 דשרי בד"ה נ"ח בס"ק דכ"ב בביצה נתנאל בקרבן יותר ומבואר אסרוהודר"י
 אב דהוי הנר לכבות אסור ב' ביו"ט גם לר"י הא ז"ל וכו' עינאלמיכחל

 יע"ש. ואסור מכשיר הוי ולרבנןמלאכה

 אנן ניחזי ועוד וכו', להתירא מצאתי ועוד ז"ל שכתב עוד הויתוחזי
 האלקטריק של הבלים יותר יזרמו שלא ומפסיק מונע בכפתור דחיפהוהעושה

 האור בהם אחז לא שעדיין העצים מהסרת קטנה פעולה והיא זכוכיתלתוך

 הבאיכ, וזרמים בהבלים כרבריו יהיה לוא ולדעתי עכ"ד הכבוי להתיר ישולכן

 בהוטי האור :אחז שכבר לפנינו אשר הזה המאור את לכבות נתיר בזהואיך
 שהרב לי אומר ולבי ? מתכת גחלת בשם קראם כה עד אשר הללומתכות

 אדידיה דידיה תקשי דלא האלקטריק בכבוי לאיסורא וס"ל בו חזרהמחבר

 דהוי לאסור בשבת השמלית עליית בדבר פסק שי"ח סי' רכ"ז בד'דלקמן
 ההשמל אור שם וז"ל מדרבנן, בכבייה ואיסור דאורייתא, ואסור בשבתהדלקה

 עיניך יע"ש דאורייתא הוא הרי ובישול הבערה ולענין יסודי אש אורהוא
 לתא יש ולא אש תולדות אינו חשמל שאור זה בפסק ממ"ש דחזרהרואות

 אש בקרא דאינו כבייה איסור בו אין מתכת דגחלת ממ"ש חזר וגםדאיסורא,

 וכו' הוא אש לאו מתכת דגחלת וכו' ומדגרסינן ד"ה ע"ב ס"ג בד'כמ"ש

 מתכת וגחלת כתב וכו' גחלת בדין בד"ה בעצמו הוא ע"ג רכ"ו דבד'יע"ש,

 דגחלת ע"ה מפסהים להוכיח שבא ממקום ואעיקרא ע"ש. ע"כ וכו' הואאש

 הש"ס אמר שכן האש, מן הבא דבר דנקרא מבואר אש, לאומתכת

 אש בשם ג"מ נקראה שלא שאף מסתמא ומובן האש" מן הבא דבראלהביא

 שאין תאמר עצים של עוממות בגחלים גם דאלת"ה לכבותה, אסוראפי"ה
 ד"ה בתוס' וכן אש נקראים דלא רבא בשם הש"ס מסקנת לפי לכבותםאסור

 נקראים שאינם הם שוין מתכת וגחלי עוממות שגחלים באופן ע"ש וכו' הכי לאוהא

 עיממות שגחלי לומר נוכל לא וכאשר האש מן הבא הם נקראים אבלאש

 בגחלי כן חייב[ לגופו צריך באין אף לר"י ]ואדרבה כבייה איסור בהםשאין
 מתכת שבכבית ומכ"ש ציריף כונת משום ולא איסור, בהם יש ודאימתכת

כבר
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 העה וגם - עצים כביית משום לבדה גזרה הוא כבייתו דאיסור כתבנוכבר

 ודאי ע"כ אש בלשון מתכת גחלת הזכירו וכבר ז"ל - ה"א י"ב בפ'שכתב
 אש שהיא מובן עכ"ז ג"מ-אבל אש נקרא דלא דאף נראה שלכאורה מזההוציאו
 הוא הנז' המחבר הרב בכונת שבארנו מה לפי לדעתי עכ"פ ורוקכמ"ש

 ההשמטות של הנז' בתשובה שראיתי אומר אנב ודרך לאסור, חברשמצאנוהו
 דמחמם כתב והלח"ם ז"ל דכתב וכו' קשה ועוד בד"ה ע"ג הנז' רכ"ובד'

 ולבסוף בישול משום והוי מרפה בתחילה איסור, פעולות ב' בו ישמתכת
 נקט הרמב"ם שהרי מחוורים דבריו ואין ע"כ מבעיר משום אשכשנעשה
 מ,ש ולפי מבשל, תולדות הר"ז גחלת שתעשה עד המתכת המחמםבלשונו

 אגב ולדעתי עכ"ד גחלת כשנעשה מבעיר משום לומר צודק יותרהלח"ם
 משמתחיל הרא' שהפעולה שאמר וזהו הלח"ם, כו' בעצמו דזה דק לאשיטפיה
 שייך לא אש והוא לגחלת ומשהגיע מבשל נקרא לגחלת שהגיע עדלחממו
 וז"פ. מבעיר אלאמבשל

 סקלי מוהר"י בישראל גדול לרב ח"ב דוד חנה הנד"מ בס' עיניוראתה
 וכמש"ל במשכן היה דלא משום )הרא'( טעמים מב' החשמל נר כבוי להתיריצ"ו
 וכמ"ש מותר הוא מהדין ביו"ט שהכבוי להקל נ"ל עוד ז"ל כתב )הב'(,וכו'

 דבר כל דלר"י משמע - ר"י ההיא מותר והתניא אסור וכו' לכבות מהובביצה
 הלכה - ופירש"י מורין, ואין כר"י הלכה אמרו ולקמן מותר, גופו לצורךשהוא

 בהשחזת מורין דאין זה דין פסק ומרן - לרבים מורין ואין ליחיד דמותרכר"י

 אה"ן ליחיד אבל מורין דאין היינו דאסר תקי"ד בסי' וגם - תק"ט בסי'סכין
 דכבר מאחר להוראה, הניתן בספרו זה היתר לפרסם מרן רצה ולאדמותר
 יע"ש. ס"ב תקי"ד סי' מהט"ז לדבריו סמוכות והביא וכו' תק"ט בסי'גילהו
 מותר יחיד דכל במ"ש )א( בלבי נתישבו לא ודבריו זה היתרו המעטולדעתי
 כ"א בביצה התוס' וכו', מותר דליחיד וכו' מורין אין מאומרם והכריחלעשותו

 ואנן התם כתבו דכן אסור, ליחיד אפילו מורין דאין מהא הביאו ר"י ההיאד"ה
 הלכה לקמן דפסקינן משום בבית[ ויחיד יחיד כל אנן ]הכונה כרבנןדעבדינן
 דבריו, היפך לאסור נהגינן מורין דאין הא דמשום מבואר ע"כ, כן מוריןואין
 נפש, אוכל שאינם בדברים גם אמרוהו לא מורין ואין הלכה דאמרו דהא)ב(

 בדבר דוקא היינו דלכם מדרשה דשרינן הא נמי אי ז"ל, בסו"ד התוס'כמ"ש
 דאמרו דהא להו דמשמע והיינו ע"כ אחרים בדברים ולא נפש אוכלשהוא

 נפש, אוכל שהוא דבר בו וכיוצא אמרוהו דוקא בהשחזה וכו' ואין הלכהלקמן

 כר"י דפסקו ומר"ן דהרמב"ם ונראה כרבנן. אסור אחרים בדבריםאבל
במכשירים
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 בה' בפ"א הרמז"ל דכן נפש, אוכל בעניני שהוא זאת כסברה היינובמכשירים

 שחיקת כגון ביו"ט, אותם עושים וכו' נפש אוכל מכשירי וכן כתב ח' בה'יו*ט
 לכל לכם דאמר כר"י ז"ל וכתב ציין מימוניות הגהות ושם וכיוצאתבלין
 כר"י פסק תצ"ה בסי' ומרן ע"כ כר"י הלכח פסקו צדין אין ובפרקצרכיכם
 מותר, מאתמול לעשותם אפשר היה דלא נפש אוכל מכשירי וכן בם"אבסתם

 הט"ז ושם תק"ט בסי' וכו' שפוד כגון נפש אוכל מכשירי ודין ז"ל הט"זושם
 דלא תקי"ד בסי' ועמ"ש וכו' דקי"ל וכו' שפוד ז"ל כתב בם"א הנז' תק"טבסי'
 אסורים המה תקי"ד דסי' אלו דכל מבואר מזה ע"כ, כר"י קי"ל דבריםבכל

 סמך הנז' שהרב הט"ז ואפי' כמותו, הלכה אין דבזה בר"י תלוי ולאמדרבנן
 וליחיד. לרבים לכל אסורים המה להלכה תקי"ד בסי' דהנז' מודהעליו

 דהרמז"ל באלקטריק, וכ"ש הנרות בכל להיתירה ליה פשיטא דאיך)ג(
 כתב ושוב וכו' לוקה ביו"ט הנר את המכבה ז"ל ב' בה' כתב יו"ט מה'בפ"ד

 לכבות הוא גדול דאיסור לנו דנתברר באופן - בתשמיש גם לאסורבפירוש
 לא ואם איסור ג"כ הוא דבאליקטריק כתבנו כבר וממילא ולוקה, שמןנרות
 מפי לעיל המפורש ככל איכא איסורא עכ"פ נרות כשאר מדאורייתאיהיה

 למעניתם דהאריכו אש מאורי ובס' עבדי ישכיל בם' עיין ובזה וספרים,סופרים
 עמדתי לא עכ"ז להתר צדדים שכתבתי עם והמכונות הפומבאם וע"דיע"ש.
 שוגגות, שיהיו מוטב בידם למחות כח לנו שאין בהיתר הנשים שנהגו במה רקבהם

 הפתילה להוריד הפשרות יש אשר במכונות להתר ראיה קצת וכתבתי ( ל ד')ביצה
 שההתר ובודאי שמתיר, למי הגחלים על אפר כסוי מדין לגמרי תכבהשלא
 מור"ם כתב בו כיוצא להדליק, מוכן שיהא אלא לכבות כונתו שאין כיוןהוא
 לכבותו מכוין ואינו הואיל וכו' הדלוק מן עץ ליקח ומותר ז"ל ס"ב תק"בסי'

 והעניה הדלה השגתי לפי כתבתי לע"ד הנראה כיוצא ג"כ וזהע"ש,
 חזקיהה'

 פ"א הדמז"ל במ"ש לי שנתחדש מה אכתוב - ענין באותו לעניןמענין

 והבערה מהוצאה חוץ לוקה ביו"ט עשאה אם וכו' מלאכה כל ז"ל יו"טמה'

 שיש מלאכות וכל אכילה, לצורך שלא הותרו אכילה לצורך שהותרושמתוך
 צורך בהם שאין וכל מותר וכיוצא ולישה ואפיה שחיטה אכילה צורךבהם
 שלא שהיא מלאכה וכו' המכוון כתב וה"ה ע"כ וכו' כתיבה כגון אסודאכילה

 וההבערה ההוצאה מן חוץ אכילה לצורך עשאה אם אפי' לוקה אכילהלצורך
 והבערה הוצאה שיהיה הדין מן והיה לוקה, אינו אכילה לצורך שלאאפי'

נאסרים
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 לצורך שלא הותרה אכילה לצורך '?הותרה מתוך אלא ואריגה ככתיבהנאסרים
 לוקה אכילה לצורך אפ" וכר כאריגה מלאכות 'שאר אבל וכר אלו לב'וטעם
 לוקה אינו אכילה לצורך ו?לא עו?אן אפי' ואפיה 'ןחיטה כגץ מלאכותח?אר
 היא )א( חלוקות ג' שהם נמ"ל -- לוקה אינו חול לצורך או לנכרי בו?לו?אם
 לצורך '?לא אף והבערה מחוצאה חוץ דבריה בתחילת וכתב והבערה,הוצאה
 כתב- דבריו וסיום ובמשך לוקה, דאינו אלא איכא דאיסורא נראה מזה לוקה.אינו
 היפך נראה מזה ע"כ לצורך שלא הותרה אכילה לצורך שהותרה שמתוךאלא

 בלשון כמבואר כן הוא והאמת לגמרי דמותר אלא איסורא דאיכאההתחלה
 בדקדוק שלא המה הרא' דדבריו ולומר מתירין שב"ה המשנה דין שזהוהר"מ
 לן קשיא עכ"פ הנכון שזהו ואמרנו מתוך ע"י שמותר שכתב הסיום ועלקשה,
 משחיטה, גרועה יותר שנראה דבהוצאה נאמר דאיך ז"ל הלח"מ שהקסהמה

 שלא כשהיא והשחיטה אכילה, לצירך שלא אפי' לגמרי מותר יהיהשדוצאה
 דמ"ש הוא זה לישב לע"ד והנראה ? עליה לוקין שאין רק אסירה תהיהלצויך

 היינו לוקה, אינו אכילה לצורך שלא עשאן אם והבערה הוצאה בתחי"דה"ה
 לגמרי דמותר דבריו בסיום מ"ש וכן איכא איסורא אבל לוקה סאינובדיוק
 דוקא היינו במתוך שהתיר ב"ה דגם ז"ל מ"ש דנקדים אלא בדוקא, ג"כהוא

 מבואר וכן אסור, הכי לאו הא יו"ט ושמחת מצוה קצת בהם שישבדברים
 אמרינן יו"ט צורך בה דיש בהוצאה ודוקא וכו' רש"י גרס הכי ד"הבתוס'
 לחול, מיו"ט אופה כגון מהתורה אסור וראי יו"ט לצורך שלא אבל וכו'מתוך
 יע"ש. וכו' שיו"ט איכא עולה והשוחט וב"ה ב"ש פליגי וכי אבניםומוציא
 מצינו לפי"ז חכמים, אסרוהו כלל לצורך ושלא מותר הכל דלרש"יאלא

 מלקות בו ואין לחוד אסור הוא האחד אופנים שני איכא לצורךדבשלא
 צורך איכא עכ"פ אבל אכילה לצורך שאינו הוא והב' כלל, לצורך שלאכשהוא
 דחוץ בתחי"ד דמ"ש ה"ה דברי מבוארים ובזה לגמרי, מותר שזה וכיוצאמצוה
 הוצאה בכללות מיירי אסור דיש דנראה לוקה שאינו וההוצאה ההבערהמן

 לבאר ונקט לוקה אינו עכ"ז שאסור אעפ"י שזה מצוה צורך שום בו שאיןאפי'
 מלאכה שכל הראשון בדין התחיל יען מלקות בו ואין דאסור הרא' הזההאופן

 אפילו ]הכו' ביו"ט עשה אם אכילה לצורך שלא והיא בשבת עליהשחייבין
 עשאה אפי' שהוצאה ואמר סיים לזה לוקה הלחם[ כמ"ש אכילה לצורךעשאה
 ושוב מצוה או יו"ט שמחת שום בליכא כמ"ש והיינו לוקה אינו לאכילהשלא
 שיו"ט דאיכא בהיכא לגמרי דמותר המשנה בדין שמיירי הרמז"ל לביאורלבא
 לוקה שאינו שאמרנו אלו כמו נאסרין כולם שיהיו הדין מן שהיה ואמרסיים

אלא



לג חזקיהודבדי

 לבא וכדי מצוה. קצת בהו בדאית לצידך שלא הותדו לאכילה שהותדומתוך

 בסי' הב"י מדן מ"ש נביא קושיות. ויתר הנז"ל הלח"ם קושיות ישובלידי

 בשם הב"י כתב ז"ל תקי"ח בסי' בביאוד ייתד המג"א והביאו ה"ה לשוןתצ"ה
 מדשות עצמו האוכל שמוציאין עצמה נפש באוכל היא שההוצאה כיוןה"ה

 לא או"ן לצודך שהותדו אעפ"י מלאכות שאד אכל מתוך, בי אמדינןלדשות
 אעפ"י והבעדה מתוך אמדינן לא לכן במכשידין אלא ממש נפש באוכלהותדו
 בעצים אלא עצמו באוכל הבעדה אין שהדי במכשידין נעשית ג"כשהיא
 לכן שדי דביו"ט מכלל השבת. ביום אש תבערי לא כתבה שהתודה כיוןמ"מ

 הב' דאלו הדמז"ל לדעת לה"ה דס"ל למדנו זה מלשון ע"כ, מתוךאמדינן

 לא אחדונות דבאלו המלאכות שאד על וכח עדיפות להם יש והבעדו,הוצאה
 הוצאה הנז' הב' על טעם לתת ה"ה שבקש מה זה ולפי מתוך.אמדינן
 יאכל אשד מאך יצאו שניהם והבעדה דהוצאה בא היתדם לעיקד לאוהבעדה
 בשאד ולא מתוך אמדינן הב' באלו מדוע טעם לתת בא אלא נפש,לכל

 דהיינו בהאחדות שאין מה עדיפות אלו בשתים דאיכא משום וקאמדמלאכות
 שלא גם במתוך נתיד לזה באוכל שייכה בעצמה שהיא עדיפות לה ישבהוצאה
 פסוק ביה דאית כיון עכ"ז במכשידין אלא דאינה אע"ג ובהבערהלצודך,
 לצודך שהותדה מתוך לך לומד מותד דביו"ט השבת ביום תבעדו לאמיותד
 זה. מפסוק נמי לצידך שלא הותדה וגו' יאכל אשד אך מפסוק נפשאוכל

 בסו"ד, לקמן המובא הירושלמי מ"ש לרמז וכונתו מיותד דהואכיון

 ז"ל- א' אות פ"א אלו בה' והגהמ"י בפ"ג בביצה הדא"שוהביאו

 אמד חזקיה אבטלה של נר להדליק כן-מהו גדסי ביצה בשלהיבידושלמי

 באוכל תימה אי מותר ביו"ט וכו' אש ל"ת אדחזקיה פליגה מתניתיןאסוד
 דבד יע"ש, וכו' אבטלה בנד קיימין אנן הא יאכל, אשד אך כתוב האנפש

 נפש, אוכל לצודך שהוא יאכל אשד פסוק דע"י הזה הירושלמי מלשוןהלמד

 ה"ה מ"ש שדי-וזהו ביו"ט השבת, ביום אש תבעדו מלא לצודך שלאהותד

 מבואד מזה מל"ת, לצודך שלא והותדה וכו' מתוך אמדינן בהבעדהדגם

 ופוק מתוך, בהם נאמד דלא המלאכות משאד כחם עדיפי והבעדהדהוצאה

 באכילה שהן מלאכות ושאר וז"ל המלאכות, שאד על ה"ה סיים דלקמןחזי
 לצודך או לנכדים בשל ואם לוקה אינו לצודך שלא עשאן ואפיהכשחיטה

 ענייני ואפיה שחיטה דק להתיד הביא דלא הדואות עיניך ע"כ לוקה אינוחול
 ואיסודא לוקה דאינו אלא גמוד היתר צידך בלא הביא ולא דוקא נפשאוכל
 קושיתו ליה אזדא המלאכות שאד על עדיפות יש דבאלי שכתבנו ובמהאיכא,

הדאשונה



 חזקיהודבדילד
- - -------------- ------------ --- ---- - ------ 

 להתיר יש דיותר מרבדיו דנדאה לתמוה ויש דכתב הלח"ם שלהראשונה
 תורתו מכבור הסליחה ואחרי וכו', טעם לתת הוצרך שהרי וכו'בשהיטה

 עדיפא והבעדה דהוצאה לייא כלפי כל ואדרבה כלל קשה דלא אמינאכדבעי
 דליכא מה במתוך התרנו באלו מדוע דק"ל הוא ה"ה טעים שטצמא ומהכמש"ל
 אכילה צורך שאינו בדבר אף להתיר איכא רבא טעמא דבהוצאה וקאמר ?באחרות

 והבערה מתוך, בה אמרינן לכן באכילד שייכא בעצמה שהיא גדול כח לה דישכיון

 דיש מתוך בה אמרינן עכ"ז במכשידין אלא דאינה לשאר דומה שהיאאעפ"י
 הוא דבריו וכונת צורך, ללא תבעדו לא והב' לצורך אחד פסוקים ב'לה

 לצורך שלא ג"כ אתי יאכל אשר מאך דיוצא לצורך שהוא הפסוקדמתוך
 איך בעצמו, נפש אוכל להוצאת טעם לתת הוא הוה כונת ואם אש ל"תמפסוק
 לצודך שהותרה שמתוך התשובה-אלא נאסדין, שיהיו היה הדין מן מ"ש עליבא
 הלחם קושית או"ן-ועל צורך ללא הוא ולמודו ליה פשיטא לצורך ודאי אלאוכו'?
 כבר ע"ש, וכו' ביבמות דרשינן איך דקרא מיתורא דנפיק כיון ז"ל דהקשהה"ב,
 על לזעק אין א"כ מדיליה, המגיד תורת ולא הירושלמי לשון דזהוכתבנו
 ובמקומות ק"ו וד' ע' ד' בשבת התוס' כקו'2ית היא קושיתו ובלא"הה"ה,

 מכ"ש מיותד דהוא כושבות-כם על תידצו מושבותיכם על אפילו ושםאחרים

 שהקשה ומה קאי. שבת דבענין כיון ה"ה דקדק דממנו השבת" "ביום דמיותרפה

 משמע וכו' השבת מביום ביו"ט הבערה היתר דדרשינן כיון ועו"ק ז"לעוד

 ולקושיא ז"ל לתרץ כתב ואח"כ וכו' מתוך אמדינן לא הכי דרשינןדאי
 תפסת מועט תפסת למימד איכא בהבערה אבל וכו' בהוצאה י"להשלישית

 תח-לת הנה ע"ש ע"כ מתוך איצטריך להכי נפש אוכל דוקא להתירואמרינן
 הבערה אבל באומרו סו"ד אבל לפקפק ואין נכון זה הוצאה ענין עלחילוקו
 הביאו דמשם הנז"ל הידושלמי לפי שפיד אתי לא וכו' תפסת למימראיכא
 הראשון הפסוק מתוך או"ן, צודך שאינו ומה יאכל, אשר מאך נפש לאוכלה"ה

 דבריו בתחילת שפיר מתורצת קושיתו ובכן צורך, ללא הוא אשיוצא-של"ת
 דמשמע עוד שהקשה הירושלמי-ומה משם מ"ש בסיום וגם בהוצאהשחילק

 דלא ס"ל דה"ה כתבנו כבר ע"ש וכו' במתוך הותרו מלאכות דשארפה"ה

 עשאן אפילו מלאכות שאר ום"ש הרמז"ל, לדעת מלאכות בשאר סתוךאמרינן
 שהקשה ומה מתוך מטעמ ולא הואיל מטעמ היינו וכו' לוקה אינו לאכולשלא
 ואילו וכו' לעכו"ם ואפילו הכל לגמרי הותר והבערה בהוצאה מדועעוד

 באלו דגם לומר לי נראה היה לכאורה ע"כ לוקה דאינו אלא אסור מלאכותבשאר
 דממ"ש לעיל שכתבתי כמו המלאכות שאר ככל ולחול ולכלבים לעכו"םאסור

ה"ה



לה ו ה י ק חז י ר בד

 לאלו והיינו מהתורה איכא איסורא אבל ליכא דמלקות לומר הוא לוקה איעה"ה

 להביא אסור הילכך וכר הגלילי כר"י ז"ל ת' אות הי"ג זה בפרק בהג"מ וע"ןהנז'

 וה"ה מלכם אסור ג"כ דלבהמה מבואר ע"כ וכר בהמה מאכל בץ"ט ר"הדרך

 וכר אופץ אין ד"ה י"ג ב"ה לקמן ה"ה כתב דבפירוש בי דהדרי אלאלשאר,

 וכר שיטתו כפי זה וכתב וכו' לעכו"ם הוצאה לאסור הרשבא סברתדהביא

 ע"כ, אסור בהמה לצורך ובישול אפייה אבל גמור מותר רבינו דעתאבל

 הוצאה דאץ "ל להרמ דם"ל ה"ה במ"ש הלחם קושית מתורצת דעכ"זאלא
 להתר ;דיפות דיש ס"ל דה"ה כתבנו כבר וגם המלאכות משאר וקיללע"ט

 א"ט ובזה לעיל, כאמור בעצמה בהוצאה שייכא דהיא מהחלת יותרההוצאה

 ני רב דעת אבל דכתב י"ג מ"ה הללו ה"ה דברי לבאר למ יש דעדץאלא
 הנה ע"כ, בהמה לצורך אסור ובישול אפייה אבל גמור, מותר הוצאהבדין

 יכמו אסור ומדרבנן מהתורה, מותר פשוט היעו גמור, מותר הוצאהמ"'ם
 ובישול אפיה אבל אח"כ מ"'1 וא"כ מדרבנן איסורו דבאבנים לעיל,1מפורש
 '1אסורן הוי דינא ולחול ולכלבים שלעכו"ם והאמת מהתורה, אסור היינואסור
 וגם זה, לישב אמנם בימהם ה"ה חילק ואיך הלאה נבאר כאיסר מדרבנןהוא

 איסור הביא הנד י"ג דב"ה אלו הרמבז"ל פיסקי לכאורה דקיסה מאילישב
 עם יחד וכר עכו"ם של אלו דעים הביא ט"ו ב"ה ולקמן מלכם וכו'לעכו"ם

 סוגית קצת נבאר לזה מדרבנן? הוא דאיסורו מיסם דמ"י? לחול אופהדין
 ס"ל ורבה לוקה לחול מץ"ט האופה סבר דר"ח מ"ו בפסחים חסדא ורברבה

 למיסר דאיכא ס"ל דרבה מיסמע ולכאורה הואיל דאמרינן משום לוקהאימ
 דהו?ער אלא במ"ק ראיתי וכן ממלקות, לפוסרו דוקא והואילן-הועילמד"ת

 ד"ה ב' ד' ביצה לתוס' מצאתי וק יע"ו? דברץ דחה הט"ט בפ"גהמלך

 ונראה וכו' דאוריתא והכנה הואיל תימא אך ז"ל דכתב העךסי ביוםוהיה

 1-- פירו זה, בדבור מלובלין מוחרם וז*ל וכו' הואיל ס"ל גופיה דרבהלישב

 ד.ה ביצה ברים והר"ן ע"כ דאוריתא, איסור ליכא הואיל דמטעם ס"להתוס'
 אעירובי סמכינן היכי דרבה הכנה ליה דאית כיון וכ"ת ז"ל כתב וכו'ואידך

 וה"נו וכר אורחים ומקלעי הואיל ביו"ט נעעךן '1בת דצורכי י"לתבשיליה

 עכ.ד. איכא דרבנן ואיסורא לוקה אינו לחול מט"ט האופה רבהדקאמר
 הלכתא וכן מדרבנן הוא לחול מץ"ט לאפות רבה דסברת מזהנמ.ל

 דבו1 הרודה דאיך וכו' הואיל ד"ה דכ"א בביצה התום' כתבו הואילובענין

 וכר הדבש דהדביו1 ותירצו, הואיל ליה דאית לרבה ארבעים סופג לחולצזו*ט

 במקומות וכ"כ ע*כ, לאורחים שהות יש דלא לחשיכה סמוך שתל,?א*נ
אחרים



 חזקיהודברילו
ןע . - - - ך- .  = . -  - - -  - 

 הואיל אמרינן אי תימא וכי וז"ל, הנ=ל ואידך בר"ה הר"ן כתבאחרים-וכזה

 דברים להם במבשל למימר איכא וכו' לעכו"ם ולא לכם רחמנא כתבהיכי
 ביצה תוס' ממ"ש זה לתירוץ תקשה ולא עכ"ד. הואיל למימר דליכאאסורים
 לאוכלו בדעתו שהיה כיון אסורים דברים דאפילו וכו' נמי הכא ד"ה ע"בדי"ז

 לאוכלו- וכיון לעצמו כשעשאו דוקא הוא מתוס' דהמובן ע"כ, יום צורךהו"ל
 עלה וז"פ, הואיל ליכא אסורים דברים לאחרים וכתב-במבשל דקדק הר,ןוגם
 דוקא היינו מלכם דנפיק תורה איסור דהוי לכלבים ולא לכם דאיסורבידן

 הוא מלכם איסור דהביא דבהי"ג הר"מ פסקי א=ש ובזה הואיל, דליכאבהיכא

 לחול מיו"ט לאופה וכלבים עכו"ם דהשוון ט"ו הואיל-וההלכה דליכאבהיכא

 הוצאת בין דחילק דמאי ה"ה לשון מובן זה ועפי"ז דרבנן דאסורו הואיל דאיכאהיינו

 אבל הואיל, לומר בהם שייך דלא אף מדרבנן-היינו ואסור מ"ה דמותראבנים
 בלשון שביארנו מה לפי והנה הואיל, דליכא היכא מ"ה אסור ואפיהבבישול
 מתוך אמרינן והבערה הוצאה אלו בשתים דדוקא והמג=א הב"י וביאורה"ה
 לוקה ביו"ט נדבה עולת השוחס תנא מאן הש"ס שאמר מהו קשה בשאר,ולא

 נמי הכא וכו' לצורך הוצאה שהותרה מתוך אמרי הא ב"ה דאי ב,ה ולאב"ש
 ? ה"ה ממ"ש היפך וזה ע"כ לצורך שלא הותרה וכו' שחיטה שהותרהמתוך

 מודה ב"ה אפי' וא"ת ו"ל השוחט ד"ה שם התוס' במ"ש זה לישב נוכלאך

 ונימא וא"ת עשה מכלל הבא לאו הוא לגבוה ולא לכם דס"ל וי=ל וכו'דלוקה
 וכו' שהותרה מתוך ונדבות בנדרים וה"ה הותר נפש דאוכל הכא וי"לוכו'

 בד=ה ז' חגיגה התוס' וכ"כ מתוך אמירת ע"י וזהו דוקא בעשהוקאי
 מדבריהם עכ"ד מתוך להו דאית לאו דליכא כב"ה לה מוקי ולא וכו'עולות
 מ"ש א"כ בלאו ולא בעשה דקאי אמרינן מתוך לב"ה דס"ל דע"ילמדנו

 הותרה לאו לצורך שלא הותרה שחיטה, שהותרה מתוך ב"ההש"ס-דאי

 ה=ה מ"ש יתישב ובזה לעשה, מלאו עונשו דהוקל אלא לצורך בשלאלגמרי
 מצינו השנים דבאלו לבד-הכונה והבערה הוצאה הב' באלו אלא מתוךדליכא

 להקל מתוך אלא דליכא בשחיטה כן לא אשר לגמרי להתיר מתוךדאמרינן
 קשה ומיהו כתב וכו' קשה תו ד,ה תצ"ה בסי' להפר"ח וחזיתי לעשהמלאו

 פסק ולמה נפש אוכל צורך בעצמה הכביה דהוי וכו' בגחלת החרדלממיתוק
 והשער וכו' לצורך שהותרה מתוך אמרינן ולא לוקה, כבה שאם בפ"דהרמז=ל

 בגחלת החרדל מתוק שהרי תמוהים דבריו ולכאורה ז"ל ע,ג דכ"ט ח,אהמלך

 ע"ש וכו' הריף גירסת עפ"י צדקו דרבריו ותירץ וכו' אסור לכ"ע הויעץ
 דהו"ל והרמבן הריף גירסת עפ"י אלא ה"ה דברי ל-שב מצא שלאותבין

כבית
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 להור"ח- קשיתיה ולזה מותר התורה ומן דרבנן איסורא בחרדל גחלתכבית

 הנז' הגירסת עפ"י הפר"ח לישב דוחקיה מאי ידעתי לא המעטולדעתי

 לא והתם אפשר דהכא ברש"י שהובא לגירסתנו דגם דרבנן דהויולהוכיח

 דאפשר הר"ן בביצה,-והודיענו זאת גירסא הביא הר"ן וגם שפיר אתיאפשר

 הרן רברי והובאו דרבנן באיסור אלא ולאסור להתיר נאמר לא אפשרולא
 צורך אין לע"ר דאעיקרא אלא ע"ש, י"ב ה' דיו"ט בפ"ג בלח"ם גםהללו

 איסורא דהוי נימא אי דאפילו מדרבנן הוא גחלת דאיסור הלזובהקדמה

 עץ של גחלת דכבית דמצינו דכיון הפר"ח-וכונתו מ"ש שפיר אתי עכ"זדאורייתא
 נימא או"ן לצורך והוא לחוד איסור אלא מלקות איסור ביה ליכאבחרדל

 מותר יהיה לצורך שלא דאפילו נר בכבית נימא כן לאו, וליכא שהותרהמתוך

 וקאמר-אמאי דבריו בסיום הפר"ח שדקדק וזה מלקות, בו יהיה שלאהכונה
 עם הסוגיא בפירוש למעלה האמור עפ"י לילקי",-והוא "ולא מתוך אמרינןלא

 עוד ז"ל-ואומר הפר"ח דברי בפשיטות לישב לע"ד נראה זה התוס'ביאור

 שחיטה שהותרה מתוך ליה אית דב"ה הסוגיא בכו' למעלה שפירשנודזה

 ת"ק סברת לפי זהו לעשה ומלקות לאו לצורך-מאיסור שלא הותרהלצודך

 דסובר שאול לאבא אבל ביו"ט, אסור נדבה דעולת לב"ה דס"ל כ' ד'ביצה

 מתוך פשוט הוא פה הסוגיא פירוש א"כ לב"ה, ביו"ט קריבה נדבהדעולת
 וכו' מלא שולחנך יהא שלא משום לגמרי לצורך שלא הותרה לצורךשהותרה

 רעכ"ז אלא ? המלאכות ביתר במתוך הותר דלא ה"ה מ"ש היפך שמענוומזה

 בה' פסק וכן כת"ק דס"ל הרמז"ל לסברת קאי דהוא הא, ליה קשיאלא

 הנ"ל התוס' וגם ביו"ס קריבין אין ונדבות דנדרים שאול, כאבא דלאחגיגח

 דהלכה דס"ל מדבריהם ומובן מוכרח וכו' נדבה עולת השוחט ד"ה דיובבביצה

 כאמור. ב"ה בדברי שפירשו מה פירשו ואליביהכת"ק

 להול מיו"ט אפית דאיסור למעלה דכתבנו הואיל דס"ל דרבה זהובענין

 בתולש או לחשיכה קרוב כגון הואיל דליכא ובהיכא הואיל ע"י דרבנןהוי

 להשער ראיתי ולוקה, מהתורה איסורו הוי לאורחין חזו דלא שהדבישדבש

 מ"ש הביא וכו' זה שדין ודע בד"ה ע"ג נ"א ד' ה"ט פ"ג יו"ס ה'הסלך

 כרבה שם לקרות יכול קטן כהן ליכא דאפילו הגאונים בשם תנ"ז בסי'הטור

 קודש המקראי מ"ש על ותמה ליה חזי קטן כהן ליה ומזדמן הואילדאמרינן

 דאורייתא איסורא אבל ממלקות להצילו הוא הואיל דאמרינן רבה דאמרדהא

 דרבנן, איסור ואיכא דעורייתא איסור נעקר הואיל שע"י אמר והואאיכא

 וכו', דרבנן איסור דאיכא אחר הגאונים לכתמילה מתירין איך דעכ*פוהקשה

ותירץ



- --- חזקיהודברילח
 איסורו דאין דכיון דס"ל משום פסח ביו"ט אלא כן הגאינים אמרו דלאותירץ
 השער דכת"ר בהודמניתיה ולקע"ד ע"ש גזרו לא ידאה בל משום מדרבנןאלא
 אלא לוקה אינו דאמר דרבה זה דין נאמר דלא כלן דל"ק אמינא ז"להמלך
 ראמרינן לדרבנן מדאוריתא איסירו הוקל היאיל וע"י מדאוריתא שאסירבדבר
 דלא לן ופשיטא לחול מיו"ט דאפה בהיכא דאיירי משום יהיינו דרגאחות

 וכו'. האופה בד"ה מ"ו בפסחים ז"ל רש"י כמ"ש לאויתא עד מי:יהיתהני
 תורה מעונש דיבו להקל הואיל דאמרינן לא. לכתחילה דאמרינן הואהתם

 הכהן אם רבר לו נאסר לא רהאופה חו"ל חלת שהיא בנ"ד אבללדיבבן
 והו"ל ביום בו לו לתתה הוא האופה כונת שודאי לפניני מצייהקטן
 לזה האמור כדבר איסור שום שאין אחר וא": ביי2 לבואופח

 הואיל. ע"י - מצוי אינו אם אף לכתחילה להתיר מיעיל הואילבאדמרינו
 בשער שם והובא עיסה בד"ה כ"ה בביצה התוס' במ"ש דברינו יותרויתישב
 ולא אסור ישראל של יחציה גוי של חציה בעיסה מדוע הקשו רתים'המלך
 לפת אלא צריכה דאינה אף פת התניר כל אשה מ2לא רשב"א ממ"ששרי
 בידו הרשות לכן ישראל של הוא הלחם כל דהתם ותירצו לכתחילה ושריאחד

 התוס' מ"ש כל והנה עכ"ר אורחים מקלעי דילמא ועוד וה, או זהלאכול

 כמו ולכן הלחם לטובת צריך החלה שהוא הזה דהלחם לב"ר גם שייךותיריצם
 לכתחילה מותר בנ"ר גם הואיל ע"י לכתחילה דמותר בתירוצם שםשאמרו
 הלחם כל דהתם שתירצו מה וגם הואיל וע"י כולו הפת לטובת החלהבהוספת
 סברות יש חלה רהוא אף בזה נאמר נמי כן אחר. זה-או או להישראלראוי
 וי"א ומ"ש ד"ה תנ"ז בסי' בפר"ח כמבואר לזר אפילו חו"ל חלת אתלהתיר
 נדון ממש נ"ד הוי א"כ להחמיר דגזרו אלא והרמב"ן הרשב"א משםוכו'

 נמי כן הפת בכל לו שיש הרשות ע"י וגם הואיל ע"י שרי דלכתחילה שכתבוהתיס'
 התחלת אין לק"ד ובלא,ה - הגאונים לדעת דשרי חו"ל בחלת בנ"ר בוכיוצא
 דר,א חיובית בחלת גם דהלא בהואיל לכתחילה מתירינן דאיך במ"שקושית
 וכו' ליה חזיא וחדא חדא וכל דהואיל הש"ס כמ"ש הוא הואיל ע"י לאפותההתיר

 ראיתי וכזה בהואיל, דמתירין וקילא חו"ל שהיא בזאת שנתיר ומכ,שע"ש
 דהלא וכו' שריא לא אמאי שתאפה עד בד"ה תוס' קושית על בפסחיםבצל"ח
 חלה איכא וכאן וכו' ראויה דאינה גוי של חציה בין חילקו בביצההתוס'

 ע"ש. גמור היתר דאינו אע"ג הואיל, ע"י התירו חלה תיקון דלענין וקאמרדאסורה?
 של ביו"ס דוקא לאו חלה תיקון משום לכתחילה דמותר הגאינים מ*שובכן
 בל משום אלא וכו' ב"ח מדרמי וראיה ז"ל השע"ה ומ"ש יו"ט בכל ה"ה אלאפסח

יראה



לט חזקיהודברי

 חלה ת"קון משום כמ"ש אלא היו"ט בכל ולאסור לזה צורך אין ע"שיראה
 אמינא דלוקה. אה"ן הואיל ליה דלית דלר"ח השע"ה עוד ומ"ש הצל"ח.כמ"ש
 בד, בעצמו הוא כמ"ש לכתחילה דמותר מודה ר"ח אפילו הגאונים שלדבנ"ד

 דהא וכו' אורחים אקלעי דילמא ועוד וכו' ביצה התיס' מ"ש גם ד"ה ע"בנ"א

 אלא ר"ח אמר דלא דס"ל ותירץ הואיל ליה לית והוא דר"ח אליבאקיימי
 טעמא לן אהני יפה נאפית דהפת טעמא דאיכא כאן לחול-אבל מיו"טבאופה
 שכתבו האי נמי שפיר דאתי לומר נוכל הללו הקדושים ובדבריו עכ"ד.דהואיל
 הא דאיכא אדר היבה בדלת גם דלדעתי אלא לכתחילה, בהואיל להתירהגאונים
 הש"ס יכמ"ש הואיל דאמרינן מידה ר"ח גם הואיל ואיכא לתנור יפהדהפת
 היאיל משום דתניר בהא מתיר הואיל דל"א ליה סבירא ר"א אי דאפילו ר"אלרעת
 דר"ח הדש בדבר לדון להשע"ה דוחקיה מאי וא"כ לו שוה ואחד אחדדכל
 לפי ידעני לא דר"א פלוגתיה בר יהושע לרבי אפילו והלא בהא, דלוקהס"ל

 ודוק. נלע"ד זה מיניר. קבלה דאולי דלוקה ס"ל אי הש"סמסקנת

 בו עמדו מרביתינו רבי2 אשר ה"ה על הנ"ל דברי לתחילתואחזור
 לעיל שכתבתי מה דרך על בביאירי ואסיי2 המ;ט דעתי אחוה מדבריהםוכמתלמד

 עשאה אם אכילה לצורך שלא שהיא שמלאכה וכו' המכוון ה"ה דמ"שוהוא
 יוקה אינו אכילה לצורך שאינן שאעפ"י והבערה מהוצאה חוץ לוקהביו"ט
 לצירך שאיבם וכו' הוצאה במ"ש דבריו כפל לדעתי לצורך שלא עשאןואפילו

 יהבערה ההיצאה על שמדבר הוא כונתו לצורך שלא עשאןאכילה-ואפילו
 המוציאם האיש אוכל-וגם לצורך שאינם אבנים הוצאת כגון לצורך שלאשהיא
 שאמר מה וזהו וכיוצא לאכול דבר בהם להרויח בהיצאתן תיעלת איזה לו שיטלא

 שאר אבל דקאמר בסו"ד לבאר צריך וכן אכילה לצורך שלא עשאןשאפילו
 מה דבריו פירוש ובודאי וכו' לאכילה עשאן אפילו ובנין כתיבה כגוןמלאכות

 יהרויח הבנין שעשה כמ"ש הכונה לאכילה והבנין הכתיבה עשה אפילושאמר
 לצורך שאין והבערה הוצאה השתים באלו מדבר שה"ה באופן וכיוצא, אכילהלצורך
 והוצאה הבערה שיהיו הדין מן היה וכתנ-וא"כ שסיים מה הוא ובאלו כללאבילה

 בכלל הם דאלו ניחא לאכילה הוצאה בשלמא אמר וכאלו כתיבה, כמונאסרין
 מה שפיר אתי לזה ככתיבה, דינם להיות היה לצורך שאינם אותם אלאאו"ן

 ואתי אכילה לצורך שלא אותם גם הותרו אכילה לצורך שהותרו מתוךשתירץ
 אחרים בדברים שהיא ואעפ"י וכו' מתוך לאלו וטעם ואמר עוד שסיים מהשפיר
 וההבערה עוד ע"ש-כתב הלהם קושית לק"ד ישבתי הפירוש ובזה וז"פאמרינן

 לומר לן מנא באכילה, היה שעיקרא הוצאה כמו ומשקים באוכלים שאינהאעפ"י

מתוך



 חזקיהודברימ

 פסוק שע"י הביא לזה ? לצורך דוקא הוא יאכל אשר דפסוק צורך ללאמתיך
 לשון ממש וזה מתוך לומר צורך ללא גם למדנו ממנו המיותר השבתביום

 דס"ל וב"ה ב"ש מחלוקת דזה אבינא ר' בשם וסיים לקמן ה"ה הביאוהירושלמי

 ביצה התוס' דהביאו כתבתי כבר ומתוך-כזה ע"ש, בהיצאה כמו בהבערהמתיך
 השלישית הלחאם קישית ישבתי ובזה כמש"ל, בחגיגה כתכו וכן וכו' ה:ותכ ד"הי"ב

 בד"ה קפ"ט ד' תצ"ה יו"ט ב"ה ז"ל מ"ק להרב לראות זכיתי ושובכמש"ל
 אני שכתבתי כמו הנ"ז הלחם קושית על דכתב הנ"ז וכי' נפש דלאוכליליתא

 משום בהוצאה מתוך דאמרינן הכי כי דה"ק ליכא מעיקרא וקישיאהדל-יז"ל
 עכד"ק. השבת דביום יתורה משום בהבערה אמרינן ה"נ באיכלדאיתיה

 הכוונה דאין כתבנו כבר - לוקה דאינו והבערה בהוצאה ה"הומ"ש

 א, וכיוצ לעכו"ם אפילו מדרבנן הוי איסירו אלא מדא,'רייתא איכאדאיסורא

 מפורש מצינו דלא משום השתים באלו רק מתיך דליתא האמור מןועילה
 ואיכא וז"ל דהקשה תצ"ה בסי' להפר"ח וראיתי אלו. בשתים אלא ב"הדס"ל
 פרט למה מתוך ליה דאית כר"י פוסק דרבינו דכיין טיבא בדבריילמידק
 התם מייתי דכן מתיך אמרינן המלאכות דבכל מהסיגיא מוכח יהלאהוצאה

 אמרינן דבשחיטה מ"ש על והנה ע"ש וכו' מתוך אמרינן ובישולדבשחיטה
 ולא מתוך אמרינן והבערה בהיצאה דוקא דמ"ש למעלה כתבתי כברמתוך,
 מן התר לגמרי מתוך ע"י שהותר במה להודיענו דכונתי מטעם שחיטה.הזכיר
 מלאו להקל אלא לגמרי להתיר מתוך נאמר דלא בשחיטה כן לא אשרהתירה.

 שלא בבישול מצא אנה ידעתי דלא אומר בזה גם בישול על ומ"שלעשה.

 המבשל הש"ס במ"ש מוטעה ספר איזה לו שהיה ואולי מתוך, דאמרי:ןלצורך

 היה - לצורך שלא הותרה לצורך הבערה שהותרה מתוך ב"ה דאי וכו'גיד
 שלא באופן איני. וזה הקידם בדבור הביא שכן כמו - בישול הותיהכתיב
 ה"ה שסיים יזהו השנים באלו רק לגמרי להתיר מתוך ולר"י לב"הנמצא

 ר"ל לוקה אינו וחול ולעכו"ם וכי' ואפיה בישול מלאכות שאר אבלואמר

 דברים איזה מצינו ואם דאורייתא. איסור בהם ויש מלקות בהם שאין באלושימצא
 ז"ל רבותינו מגדולי הרבה ספרים ויען - במכשירין. היינו דמותר לצירךשלא

 הנראה ולע"ע בספרותם יעיין דתירה בשרא לאכיל והחפץ למעניתטהאריכו

 כתבתי.לקע"ד

הזקיה



אה
 ק ז ח י ר בד

 רלין"ט ודשברז אסאנסור( )הנק' השמל מעליתברבר
 ואם ישראל, לאורו מותמש הנר את שהדליק גוי - קכ"ב שבתאיתא

 מאכיל עשבים שליקט עו"ג ברייתא, וכו'-ושם מים מילא אטור. ישראלבשביל
 שאין בדוא אסור וכו' מים מילא אסור. ישראל בשביל ואם ישראל,אהריו
 לאחד נר מותר מכירו אפילו וכבש בנר רבא ואסיק אסור, במכירו אבלמכירו
 כתבו דאסור ישראל עבור עשה דאם דאמרינן ובהא הלכה, נפסק וכן למאה.בר

 והכא תכבה, ואל כבה לו אומרים אין לכבות שבא עו"ג למ"ש דמי דלאהתום'
 רש"י, כמ'ש יפסיד שלא ]דיודע קעביד דנפשיה אדעתא אמרינן ולאאסור
 הרא"ש כתב וכן אסור נהנה שהגוף הכא אבל נהנה הגוף שאין בכבוידה*מ

 לו לומר זקוק אינו ישראל לבהמת בידו ונותן מלקט הוא שאם עשביםבדין
 המרדכי וגם הרא'ש, דברי ע"כ ככבייה קעביד רנפשיה אדעתיה דעכו"ם תלקטאל
 כבייה, כדין למהות אין ישראל לבהמת והאכיל גוי לקט אם וז"ל כן כתבז*ל

 דינם שנקטו ופשוט ע*כ האסור מן נהנה שגופו שאני התם אסור דבנראע*ג
 העשבים כדין הוי דהכי לבהמה הגוי והשקה מים מילא ברין וה"הבעשבים
 לצורך או לעצמו שהדליק דעכו"ם פסק רע"ו בחי' והטור הוו טעמא דחדוכביה
 אסור, ישראל בשביל ואם לאזרו, להשתמש ישראל יכול סכנה בו שאיןהולה

 דמי ולא אסור ע"ז שכר לו קצץ אם דאפילו והתרומה סמ"ג משם הב"יוכתב
 שבת. ממלאכת נהנה הישראל גוף דהכא בקצץ רשרי איגדותלשלוח

 ע"י הכל דנעשה ומים ועשבים כביה בין חלקו הראשונים דכלנמ"ל
 עביד. דנפשיה אדעתיה אמרינן לא ממנו הגוף דנהנה משום דאסור דמותר-לנרגוי

 אדעתיה דנכרי - הללו הרא'ש דברי על כ'ו אות נתנאל בקדבןוראיתי
 כמו הנאה לו מגיע אין לישראל מים ששאב או בנר משא'כ וכתבעביד-סיים

 אלו בדבריו ביאור שום מצאתי לא ולע*ד ע"כ הדליקה כביית אועשבים
 מילא דדין אחר ממים להקשות שייך דמה וכו' במים או בנר משא'כדקאמר
 בעשבים דמותר בשני-ומאי אסור בזה דאסור מאי שוין עשבים לקט ודיןמים
 דכל בהיכא דמותרין שוים ושניהם במים ג'כ הוא כן לבהמה נתן דהגויהיכא

 וכבייה ומים מנר-דבעשבים דוקא הוא קשיא ואי הגוי, יד על נעשההמלאכה
 אסור גוי ע*י היה שהכל דגם בנר ומדוע מותר אמרנו הגוי ע"י הכלבשנעשה

 ז"ל נהנה-והוא בעצמו גופו דאין להיכא נהנה דהגוף מהיכא החילוק באולזה
 דאין לנר הנאה ליה דאית עשביט בין לומר חדש בתירוץ יצא נתנאלמקרבן



 חזקיהודברימב

 להמון היתר קצת יש הנאה לו יש דאם וכתב סיים ולזה הנאה להגוילו
 ע"כ- להנות לישראל ומותר עושה הוא עצמו להנאת א"כ שמוש שכרשישלם

 שיתנו ודאי )והיינו דנפשיה אדעתיה דל"א דכתבו התוס' היפך שיפסוק פלאוזה
 דאפילו הגוף הנאת טעם לפי ומובן נהנה דגופו כיון רש"י( כמ"ש שכרלו

 והתרומה הסמ"ג היפך פסק איך וגם אסור אפי*ה מהראוי, יותר להגויישולם
 ולא דבריהם את זכר לא אסור-ואיך וקצב פסק אפילו כתבו דבפירושהנ"ל
 לנר מכבייה הנ"ז חילוק שהביאו ולמג"א הנ"ל להמרדכי שהקשה אלאעוד

 בבא מהך עומדת במקומה הקושיה תמוהים-דא"כ שדבריהם התוס'-וכתבכמ"ש
 נהנה הגוף אין הא אסור ישראל בשביל אם וכו' להשקות מילא אםדמים
 יקשה כמוהו התורה שאביר בעיני גדול ופלא עכד"ק כדפירשתי ודאי אלאממנו
 אסור זה עבור ישראל ע"י נגמר האיסור דהתם דאסור מים דמילאמהא

 הגוי כשלקטן אסור יהיה בעשבים מדוע וביה מיניה ליה תקשיולטעמיה
 ועו"ק המים, על יתורץ העשבים על שיתרץ ומה לבהמתוו הישראלוהאכיל

 וצ*ע. בעצמם התוס' דברי המה דבריו שכל להמג"א מקשהדמאי

 בסוף נתנאל להקרבן סהקשה אשכנזי דוד יד להרב מצאתיובחפשי
 התרומות מבעל דהוא הזה בלשון המרדכי על להקשות שהביא מה עלדבריו

 מבואר והדבר פשוט בדבר שטעו הקדמונים מן ישראל גדולי לשני חשדדאיך

 עצמו דהישראל היכא אבל נהנה, הגוף ואין הכל עושה דהגוי אלא התירודלא
 שהמה דבריו כל על עמד שלא ואתפלא עכ"ד פשוט וזח אסור ודאימאכיל

 אדעתיה דלא בקצב אפילו דאסרו והמפרשים התוס' ע"ד פליג דאיך וגס אחתמקשה
 נהנה. בהגוף בהיכא קעבידדנפשיה

 קצב ואפילו אסור ישראל לצורך גוי שהדליקו דנר דאתאן למאינחזור
 לא בנ"ד וא"כ בהג"ה. מור"ם וכמ"ש בשכירות ובין בקבולת בין שכרולו

 עבור הנ"ז המעלית את להעלות הנר מדליק הוא המשרת הגוי אםמבעיא
 אלא אסור שהוא ודאי עמו אחרים גוים ואין לבדו הוא כשנמצאישראל

 בסעיף ז"ל מר"ן ופסקו בש"ס הותר דבזה גוים רובא איכא אם אפילודלדעתי
 ובנדון בזה גם דאסור נראה היהודי עבור שמדליק ניכר באופן הוא אם עכ*זב'
 המעלית לעלות ונתעתד המשרת עצמו הכין שכבר דאף הוא והחיוב הנהוגזה

 עד מחכה הנז' במעלית ליכנס ובא הולך שאיש בראותו עכ"ז מלאהבהיותה
 גם ההדלקה עושה שהוא מוכח ישראל הוא שהבא יהיה אם זה ובאופן ויכנס,,שיבא
 ישראל עבור שהוא ניכר אם גוים ברוב דאפילו לה ואמינא הישראל,משום
 ישראל ברוב שאף ס"ב מרן ממ"ש היא ראייתי עכ"ז סברא, שזה עםשאסור
 בהא  הביא הרא"ש וכן ע"כ, הגוי עבור רק הודלקה דלא דמוכח היכאמותר

 דרינהודא



מג חזקיהודברי

 דמוכח כיון ואסיק ישראל ברוב מיירי עובדא דהך לאפיה שמואלדאדרינהו
 מדליק דרובא אדעתא אמרינן בסתמא ררוקא מותר הודלק דעכו"םדאדעתיה

 הישראל לשם שהוא ומוכח גוים רובא דאיכא היכא להיפך נאמר נמיכן
 הוכחה יש אם אבל ז"ל ז' בסעיף זלמן הגאון בש"ע מצאתי וכן אסור,דיהיה

 שהוא הדבר ומינכר נכרים שהרוב אעפ"י נכרי ולצורך ישראל לצורךשמדליק
 ראסור. הישראללשם

 זקנים לאנשים אם כי מרווה היתר למצוא יכולתי לא העיוןואהרי
 שאין הולה בסוג נכללים והם הכבש במררגות לעלות להם שקשה כחתשושי

 בד"ה הנז' בסי' הב"י מרן שהביא המצטערים לאנשים לפחות או סכנהבו

 כנגד להשתמש שהתיד ישראל דבינו ובתשובות וכו' פ"ק מרדכי בהגהותכתוב
 פרושים שהיו משולם ורבינו אביו ראה כי ישראל עבור הנעשה עכו"םמדורת

 ובמקום ומצטערים הקור אצל הולים שהכל עולם, גדולי כמה וכןומתהממים
 לאנשים אם כי הנז' המעלית הותקן רלא נותנת והסברה ע"כ, רבנן גזרו לאצער
 היתר לן יוצא עפי*ז ובכן מעליהם. להקל כדי ומצטערים כח ותשושי חוליםכאלו
 או שאיב"ס לחולה נעשה דאם הנז' רע"ו בסי' מרן וכפסק ישראל לכלגם

 שנעשה כיון זה ומעלית ע"כ, ישראל לכל דמותר בס' ש"א כהולה רדיניהולקטנים
 שגם הבריאים אף מותדים דידהו אגב ולקטנים המצטעדים כח ותשושילחולים

 הרהאג לרא"ג התלמוד ים הנד"מ בס' וראיתי צער. מהקלת נהנים בעצמןהם

 ותהי"ד כ"ו בסי' דנא ע*ד דנשאל יצ"ו טולידאנו כמוהר"י יע"א בנ"אוהראב"ד
 תוספת וממ"ש וכו' וקבלנות בשכירות דאפילו ומורם מרן כפסק לאסור"יה
 נכרים ברוב אף אסור שיצטרך פעם בכל לגוי שכד הישראל קצב דאםשבת
 לאגרות היתר מביא אדרבה דקצב וצע"ד אצלי כעת נמצא אינו שבת ]תוס'יכו'

 כ"ז אבל התירו, לא גופו דנהנה בנר זולת דנפשיה אדעתיה ואמרינןולכביה
 ושוב וצ"ת[ ז בקצב כ"ש - קצב לא אפילו מותר גוים ברוב ישראל,ברוב
 אדעתיה דגוי ישראל לצורך שהדליקה אף וכו' דרגיל משום )א( היתרותהביא

 הוא ההתר דעכ"פ ליה, ניהא איך ידעתי ולא יע"ש מותר עבידדנפשיה
 נר דביש רקי"ל כתב )ב( - גופו דנהנה היכא אמרינן לא וזה עביד.דאדעתיה

 לא הזה התירוץ גם לדעתי ע"ש, וכו' לעלות מדרגות איכא והכא וכו' דולקאחר
 דשרי מים למילא וכו' מבהמה לחלק ר"ת בשם התוס' למ"ש דדומה שפיראתי
 דישראל כיון אהר במקום דלוק נר היה אם דאטו וקשה וכו' לבור לירדדיכול
 מסתבר לא והא הנר לאותו להשתמש שמותר הנר לאור להשתמש יכולויה
 ובתירוץ - ממש ברומה דומה דהוא לדבריו נאמר בעצמו וזה ע"כ וכו'כלל

לר"ת



 חיק*ה1רבר*מד

 עשש. הבור אותו של במים להתיר היינו מ"ש, דרשת דכתב בקרב"ן עייןלר"ת
 להעלות החשמל חוט להנעת אלא צריך הוא לאור לא הכפתור דפיקת כתב)ג(

 נהנה ישראל והו"ל גוי ע"י לגופה צריכה שאינה מלאכה והו"ל וכו'ולהוריד
 בזה גם נתישבתי לא לע"ד עכ'ד ומותר וכו' הנאתו כדרך שלא האורסן
 וכו' לגופה צריכה שאינה מלאכה דהוא ולומר נר להדלקת לדמותו לנודסה

 וע"י הישראל ולירד לעלות כבש עושה דהגוי משום הוא רהאיסורנימא
 העשוי בכבש וירידה בעליה נהנה והיהורי הזה הכבש נעשית ההבערהסלאכת

 משום )הד'( במשנה. האמור הכבש איסור דין ממש והו"ל ואסור כדרכולו
 הבא לכל נתיר ואיך מצות הרודף אדוק לישראל תינח וכו' ומצוה שבתדעונג
 אי בספק מוטל החשמל הרלקת איסור דעיקר משום אמר )הה'( ויורדבעולה

 הוא אש דלאו דע'ה בפסחים דאמרי' מתכת כגחלי דהו"ל ררבנן אידאוריתא
 כמשש האש מן הבא דבר נקרא דעכ"פ כתבתי כ"ט בד' הקודם בפסק -וכו'

 לכבותה אסור ראפי'ה רמובן וכתבתי - האש מן הבא דבר להדיאהש"ס
 תוס' וע"ש לכבותם מותר יהיה אש נקראים דלא עוממות גחלי גםדאל"ה
 ועיין וכו' מתכת גחלי ה"ה וכו' שאסור הוא והדין - וכו' הכי לאו האד"ה
 יצ"ו הנז' המחבר להרב שנראה מה בכל נתישבתי לא הקטן לדעתיובכן

 ולא דחול, עובדין משום בזה לעלות לאסור שחשב מי שיש ושמעתילהתיר.
 הלא - נר להדלקת אותו דמינו שאם הטעם, מזה נאסור איך ברעת*נתקבל
 בשבת שנעשה כבש איסור משום אותו נאסור ואם בשופי יאודים ברובהתירו
 בד' לעיל כתבתי ואעיקרא וזקנים ר"ג כמעשה התירו הישראל עבור אינואם
 ע"ש. דחול עובדין בזה דאין הגאונים רוב משםי"ז

 זזל ד' ה' פ'ו שבת בה' זה בנדון ה"ה מ"ש בספר אעלה אגבודרך
 שם היו אפילו בידוע, עצמו לצורך עשאו שאם שכתב מי ויש וכו' הדלוקנר
 הלח"ם ושם וצ"ע, לעצמו אלא אינו דעתו עיקר דלעולם מותר ישראליםכמה
 לזה ישראלים וחצי גוים בחצי היה דר"ג דמעשה דאפשר דצ"ע, שטעמוכתב
 ידענו דאפי' בתירוצו הש"ס וכונת וכו' דאסור אה"נ גוים ברוב היה ואםירדו

 אם שרי למחצה ובמחצה ישראל רוב דאיכא כיון אסור עצמו בשבילו*הדליק
 וצ'ע. הרב כתב ולזה וכו' עצמו בשביל שהדליק הוכחהיש

 שמדל*ק אף אסור ישראל שברוב כדבריו אם בדב"ק נתישבתיולא
 במסיבה הדלוק נר אחרת הבריתא גם א*ך הבריתא, כונת ג"כ וזהלעצמו
 שהדליקו אפילו היינו מדלק* דרובא אדעתיה מדלקי כ* נמי התם הששסשת*רץ
 הדליקר אפילו אסור מחצה על מחצה רגם הבריתא אסיק ועלה אסורלעצמו

לעצפו



מה חזקיהודברי

 דברוב זה דדין ועוד מחצה, על במחצה ירד דרשג נאמר ואיך מיירילעצמו
 והרא*ש. ותוס' מרשא מוסכם הוא לע"ר לעצמו הדליק כשהגוי שמותרישראלים

 - אהדדי דומים ורובא דמכירו כיון הוא הש"ס דקושית דפירש רש"י דבריטפשט
 מדליקו דהגוי משום דר"ג הא דשאני ותירץ ז מותר ומכירו אסור רובא יהיהמדוע

 מחצה על במחצה וכן הרוב, עבור הוא ההדלקה עיקר ברובא אבל דנפשיה,אדעתיה
 דעשאו במכירו אף לר"ג הותר דאסור דבמחצה מדב"ק יוצא ע*כ, אסור לספוקיזיאיכא
 דכתבו אהדרינו ר.ה מתוספות יותר ומבואר הם, דשוין דמותר ברובא ה"הלנפשיה

 אמרו כאילו פשוטה כונתם וכו' מחצה על מחצה דהיו מיירי הפחות לכלזקל

 נר ומשום מחצה על מחצה הפחות לכל או ישראלים ברוב דמיירידזה
 אפילו גזרינן לא דתו לצורכו, עושה שהוא כשניכר היינו משתריא למאה נרלאחד
 ברוב אפילו מותר לעצמו דכשהדליק מבואר ע"כ, בשבילו ירבה שמאבמכירו
 על במחצה מיירי דשמואל דהא ס"ל דתוס' הלח"ם כמ"ש שלא וזהישראל,
 דשם יותר מבואר בהרא"ש גם - הפחות לכל במ*ש דק לא ניו"ק ואחרימחצה
 מחצה הפחות לכל או ישראל ברוב הוא עובדא דהך לומר וצריך ז'לכתב
 ואפילו וכו' שרי וקרי שטרא אייתי לא אפילו עכו"ם ברוב דאי מחצהעל

 נר לאחד דנר שרי הדליקו עו"ג רבשביל רמוכח כיון ישראל רוב דהויהיכא
 איך בעיני ופלא ע"כ מדליקינן דרובא ארעתא אמרינן בסתם דדוקאלמאה,
 והרא*ש. התוס' משם וי"א של זה- דין הזכיר לאח*ה

 גם הזכיר ולא מהדא"ש דוקא זאת סברא הביא להב*י ראיתיושוב
 להב"ח ראיתי ושם הרא*ש כדעת להתיר הוא דהרין אסיק ועכ"פ כמקשהתוס'
 כדובז למחצה מחצה השוום דהברייתא והפעוט הדל אני דקדקתי כאשרדדקדק
 שכתב מי ויש דמ"ש מעולם בזה נסתפק לא המגיד דהרב ז*ל יתרץוכתב
 אבל וכו' לבדו ועכו"ם הוא היה דשמואל דבעובדא משום דנסתפק היינווכו'

 הדליקה ישראל לדעת דגם למימר איכא כרובא דהוי מחצה או רובאבאיכא
 ור*ג דעכו*ם ועוברא וכו' ישראלים דדובן כיוך עיקד ישדאל אמרינןוכו'

 היכחה דאיכא כיון ישראל רוב אפי' שרי קעביד דנפשיה אדעתאדעכוים
 עכ*ד. הלכה וכן עבדדלנפשיה

 לעצמו הגוי דהדליקה בהיכא מחלק דחוא בד"ק פקפוק לי ישלעקד
 הוכהה דאיכא הוא יר"ג והא ג*כ, הרוב על כונתו דאימור ישראל דובויש

 או רוב במסיבת איירי לא דשמואל אוקמתא הניח וגם לעצמו, שחואגדולה
 לכל דאיירי כתבו דהם והרא"ש תוס' היטך מפרוו דהוא קשה וזה ע*כמהצה
 דשמואל בירוש' כמובא דס"ל לומר נוכל דז8 אלא ז ומחצה במחצההפחות

איקלע



 חזקיהודברימו

 דאיכא באופן מיירי ה*ה שספק מ*ש אבל ויעו"ש פרסי חד אצלאיקלע
 שהיא בידוע, תיבת כתב ה"ה מדוע ק"ל לעצמו, דהוא הוכחה וליכאלספוקי
 וצשע. וכו( בידוע עצמו לצורך עשאה שאם שכתב מי ויש במ"ש-מיותרת

 לעצמו שהוא הוכחה ויש ברור דירוע בהיכא דספיקו לומר דרצה נראהמזה
 ולרד לעלות דאסור נדאה דלכאורה דעם נחתינן בהא עכ"פ ליה, מספקאעכ*ז

 לישראל, גם שמדליק דמינכר בהיכא גוים, רוב דאיכא היכא אפילובאסנזור
 מעיקרו זה נתקן שלא סבריי ושהוא ששמתי במונח להתיר להורות לע"ד נראהעכ"ז
 במדרגות- לעלות יכולים שאינם וקטנים כח ותשושי חולים מצער, להקלכ"א
 יחידי לישראל דאפילו יוצא דינא ובכן לכולם מותר לאלו שנעשה וכיוןאבן
 להלכה-ולמעשה רק נלע*ד זה פקפוק שום בלי גוי השוער ע"י לעלותמותר
 - חיים אנו מפיהם אשר וחיראה התורה גדולי בזה שיסכימועד

 הזקיההקטן

 ז"ל ור"ת דרש"י תפיליןבדבר
 בהיות לרש"י - התפילין פרשיות בסרור ור"ת רש"י סברותידוע
 כי לה וסמוך משמאלו קדש פרשת מתחיל המניח, בראש מונחיםהתפילין
 אם והיה להיות צריך יביאך כי אחר ולר"ת שמוע, אם והיה שמע,יביאך,
 סוגיית בפירוש ופלוגתייהו באמצע, הויות מ"ש וזהו בסוף, שמע ופ'שמוע,
 ורבינו דר.ח וכתבו ר"ת ס' הביאו תוס' ושם וכו' סודרן כיצד ת"ר ל"רסנחות
 האי דרבינו נראה דבריהם מסתמות יע"ש, כוותיה באמצע הויות ס"ל ז"להאי
 קדום הפרשיות, בסידור ובין באמצע הויות לענין בין ר"ת כסברת לגמריס"ל

 מצד בסוף, ושמע ז,ל רש"י כסברת ר"ת ס' הוי דזה המניח משמאלמתהיל
 האי רבינו ס' הביא בהשגות שהראב*ד מצאתי כן ולא ר"ת, לסברת המניחימין
 בשמאל ס"ל האחרות פרשיות בב' אבל כר"ת ס"ל דבהויות בהיפוךזשל

 היא זאת וסברה - קדש יהיה המניח ימין שהוא ובסופו שמע יהיההמניח
 סברת שהביא אחר תכ"א מצית החיניך ובספר כר"ת, ולא כרש"י לאחרשה
 רש,י והרי יפה, כיוונו לא באמצע הויות שכתבו ואחרים ז"ל כתברש"י
 כתובים שהן כסדד אלא באמצע הויות לכתוב דלא ס"ל והרמב*ם האיורבינו
 דבנו דסברת באופן עכ"ד בספרים מצאנוהו לא באמצע הויות ונוסחבתורה
 תשובה שם שהביא זשל להכ"מ ראיתי זו אמנם לדבריו, ברור מצאנו לא ז*להאי

לחכמי



--- חזקיהודברי

 האי ורבימ דהגאונים וכו' הנכון יהיה איך להרמז*ל קושאלו לולללחכמי
 כסבדת בתחילה לובש היה הוא שגם והשיבם וכר באמצע התות ס*לבראשם
 נו רב של בתפלין שפתחו ים הנאמ חכמים לו ושאמרו חזר ולבסוףהגאומם

 יע"ש. ז"ל רש"י סברת שהיא - וכר חבורו של הסדר על כתוב מיההאי
 בסוף וסבר - כר"ת הרא' מסברתו חזר אולי ז"ל האי שרבינו מזהנראה

 פסק ז"ל מרן כבר להלכה עכ*פ - החימך מ"ש לזה סמוכות תהאכרש*י
 חתב בתורת '1הוא כתב ז"ל האר"י ורבנו ו1ניהם יד"ח לצאת צריךדיר"ז1

 יע"קגללבוש

 תוס' כמ"ו1 מושכבות יהיו בבתים התפילין דהנחת ס"ל דר"ת דאףודע

 וכפסק זקופות, עבדיק בתפילין אפילו אלא הכי קי*ל לא הא, ד=ה דגולמנחות

 אלא כותיה ק"ל לא חסרים לטטפת דב' בלטוטפת שכתב מה בדבר וכןמרן

 ל"ד בסר אלעזר בפקודת וע"ן -- מלאים דשניהם רכתב "ל כהרמבעבדען

 לו מציט דלא לזה חשו דלא הטעם ביאור והט"ב רוקח מעשה ספרמשם
 וכר לטטפת ת"ר ע"ב דל"ד הנד בסולא הוא דלטוטפת וה ודין ע"ש.חבד

 ממא ואי תרי משמע היני ר"ת הקשה ולטוטפת ד"ה בתוס' ושם ד' כאןהרי

 תיבה וסוף תיבה בתחילת אלא א'שכחן לא אבל ניחא ודורשין ומוסיפיןגורעין
 ולטוטפות כתיב כאילו בסוף מוקמינן ולטוספות קמא רף"1 ר"ת ומפר,םוכו'
 מוהרש"א. ועיץ בדבריהם, מתי"1ב אינו האלו התוס' ע"ד העובר וכל עכ"דוכו'

 תפילץ ה' בתחילת כתב דכן מר"ת אימ זה דתירוץ בהמרדכי הדואהואנכי
 ד' כאן הרי לטוטפת לטספת לטטפת גריס דהכי ונראה וכו' פרשיותארבע

 ה"ו 'סנוטל הר"ן ותירץ ד' מנ"ל ותימא המסורת מפי הוא וכן המימוניוכ"כ

 מרבה הף"ו מפרש ור"ת '1נים לטוטפות והו"ל הפ"א לאחר ונותנהמולטוטפת

 -- ע"ש בסנהדרין התוס' כמ",? ממו? הוי זה ולקףן עכ"ד. ד' כאן הריאחד

 לטטפת גריס דהכי - בתחי"ד במ"ש לעמוד יש הזה המרדכי דבלשוןאלא

 מלאים דב' רו בהב הביא דהרמכ"ם והאמת ע"כ המימוף וכ"כ לטוטפתלטטפת

 עם לידהרבמז"ל ולביאומר הסוסקים כל הביאוהו וכן לטוטפת לטוטפתלטטפת
 מלא ואחד חסרים דשנים סבר ור"ת חסר וחד מלאים הם לטוטפת דשנידס"ל

 שהוא ד' לר"ת '1ס"ל ממקום הוא ד' שהם דמה ס"ל דהרמב"ם צ"לעכ"ז

 היה א"כ ומוסיפין דגורעץ הר"ץ כתירוץ ס"ל דהרמב"ם נאמר דאם הותמיתור

 שנאמר כמו מלאים לטוטפות דעעי כען בתים חמשה לדבריו להתתצריך

 כמו הוי דטוטפת ר"ת כסברת ס"ל ודאי אלא ג"כ בשני נאמר גורעץבאחד

 פשוט. חה בתים ב' דולטוטפת דף"ו מיתורא ודרעףנן חד הף דמשמעותאטטפת
ועתה



 חזקיה1דברימח

 לרש*י התפילין של וסתומות פתוחות - הפרשיות חילוק נבארועתה
 פתוחות, ושמע יביאך כי והיה קדש הסדר על המח ז*ל דלרש*י -ור*ת

 ובסוף וכו' קדש נהנו לכן ז"ל מרן וכתב סתומה שמוע אם והיהוהאחרונה
 מאמצע מתחילין שמוע חם והיה מט"א, פחות מניחין או חלק מניחין איןשמע
 והרא*וש לחרמב"ם פתוחות פרשיות שלש ונמצא ט"א חלק ולפניהשיטה

 אליבא אחרונה פרשה לעשות דא*א פירש והב*י ע"כ, הרמז"ל לדעתוהסתומח
 והיה הדף אותו ובסוף שמע אחד בעמוד לכתוב יכול שאינו כיוןדתרוויהו
 אחד בדף הוא דהכל במזוזה ואפילו רתרוויהו, אליבא סתומה הוי זה]שאופן
 הרוב נהגו לכן וכו' יוד[ ס*ק רפ*ח בסי' הש*ך וכמ*ש כתרוויהו לעשותא*א

 פתוחות וכו' ומצאתי ז*ל ב' אות ער"ה סי' ביו*ד בד*מ וראיתי ע"שכהרמב"ם
 יזוז אל לאו ואם טוב הרי הגאונים כל ידי שיצא לכוין שיוכל מיוסתומות
 כדבריו שנמצא ישנים מספרים הוא שכתב מה הכל כי בסדריו הרמב"םמדברי
 עכ"ד. הסופר עזרא שכתב בס*ת נמצאוכן

 לכתוב צריך א*כ לשמע קודמת וכו' שמוע אם דוהיה ר*ת סברתולפי
 שיטה באמצע יתחיל אחרת בשורה ואח*כ מט"א פחות חלק יניח או הסוףעד
 שורה שבתחילת הפרשה גמר ויהיה אותיות, תשעה חלק הניח שכבראחר

 הרמז"ל סברת וזה מזוזה ה' רפ*ח בסי' מרן כפסק הארץ על יכתובאחרונה

 ס" תפילין בה' אבל כן ציין רפ*ח בסי' יעקב קול ובספר בב*י כמ*שוהרי*ף
 מסיים וכו' בסופה אבל וכו' שמוע אם והיה ופ' שם בד*ה כתב ק"ע ס"קל"ב
 פשוט הרין ולהלכה סע"ס יש ואולי ע"ש התחתונה השיטה בסוף הארץעל

 ז"ל. מרןכמ*ש
 וכתב סיים סתומה ואחד פתוחות ג' הפרשיות בסדר ז*ל מרןובמ"ש

 כתב וכו' אחרונה מפרשה חוץ בד'ה כ*ה בס*ק פסול-והט"ז מזה שינהדאם
 ובדיעבד בסתומות דמצוה דקי*ל ממזוזה תפילין שנא דמאי דהקשה הב*יבשם
 מפלינינן לא פסול שינה אם פרשיות רבקצת דכיון הב"י ותירץ בפתוחותכשר

 מדיליה, שתירץ מה וע"ש ז וה להרמב*ם דמנליה דחוק והוא וכו'בינייהו

 מהש*ס ליה נפקא דהרמז*ל ואומר לע*ד חלקי אענה נגדם כאין הפעוטואני

 הקלף על תפילין מסיני למשה הלכה ורמינהי עושין מורידין האדכשהקשו
 מתירוץ נמ*ל בתפילין, ז פסול שינה והתניא למצוה וכו' דוכסוסטוס עלומזוזה
 למד מזה פסול שינה ואם למזוזה מתפילין ענינים באיזה לחלק דישהש'ס
 נהגו אמרו וגם בתורה שהם כמו סתומות להיות נותן דהדין כיון בפרשיותדגם
 דבמזוזה ג*כ שם דנאמר ואף פסול שינה דאם כן הוא הדין - בסתומותהעם

אם



מט חזקיהורברי

 לא אבל כן הדין בפירוש דאמרו במזוזה רוקא ס"ל כשרה פתוחה עשאהאם

 הכ"מ כתב לזה ודומה שנהגו, וכמו בס"ת ככתוב דוקא סתומה וצריךבתפילין

 מתפילין לשמה עבור בענין חילוק דיש הי"א תפילין מה' בפ"א הרמז"לכמ"ש
 מזוזה של עור מ"ט לוניל מחכמי ז"ל רבינו נשאל כבר מרן שם וכתבלמזוזה,

 שלא מפני אלא זה מפני לא תשובה וכו' צריך ובתפילין לשמה צריךאינו

 ל"א איתמר רלא והיכא איתמר. דאיתמר והיכא לשמה עבוד במזוזהנשמע

 דלא כיון באתרין ואוקי מינה דון תפילין[ ד"ה מ"ב מנחות תוס' ]ועייןעכ"ר,

 בפתוחות ולא בסתומות רוקא עבדינן בתפילין לכן במזוזה אלא זה דיןנאמר

 בדיעבד.אפילו
 מברכינן ולא ספיקא שהם מרן דלרעת דר"ת תפילין בענין לחקורריש

 אם דר"ת תפילין בדרך בשבת מצאו אם נותן הדין מה ז"ל דרש"י עלכ"א

 נ"ג אות ש"א בסי' אברהם אשל בספר מצאתי ובחפשי לא, או להביאםמותר

 דאסור בזה"ז רה"ר דין דיש דלמ"ד דר"ת בתפילין לספק דיש יודע והויוז"ל

 ספיקא ולמ"ד לחומרא, דאורייתא ספיקא לומר דיש והבאה הוצאה דרךלהעבירם
 לאסור מ"ש ספק ובלי עכד"ק. וצ"ע וכו' בתפילין להתיר יש מדרבנןדאורייתא

 דאל"ה מלבוש דרך ולהביאם להעבירם והכו' דוקא לאו והעברה הוצאהדרך

 ולאסור לשמוע קשים ד"ק לע"ד ובכן מלבוש. בררך רק הותר לא רש"י שלגם

 שלו כסדר תפילין מוצא שהיה בימיו כזה מקרה היה אם בעצמו שר"תדבר

 רהוי במ"ש גם ? אתמהה נאסור ואנן המשנה, כדין מביאן בעצמו הואהיה
 איסור כאן אין מלבוש בדרך אלא התירו דלא דאחר תמהני דאורייתאאיסור

 בשבת התוס' כמ"ש יר כלאחר הוצאה שהוא דרבנן שבות איסור אלאדאורייתא

 אבל דפטור צ"ב שבת במשנה מבואר יד כלאחר וכל וכו' מ"ע כל ד"הס"ב

 שום בלי להביאם רמותר הוא דהדין בפשיטות אמינא בעניותי ואני ע"ש.אסור

 רבינו מ"ש אביא הביאור אל אבוא וטרם רש"י. תפילין הבאת כררךפקפוק
 והקשה תפילין זמן רשבת לת"ק דס"ל וכו' ורשב"ג ת"ק במחלוקת ז"לעובדיה

 דס"ל מוכח דוקא א' דזוג כת"ק כתבו הפוסקים וכל הרב דהכא יו"טהתוס'

 נתרץ אם ואפילו דסתרן הלכות ב' ונמצאו ז"ת דלאו פסקו והם ז"תדשבת
 כתבו בתוס' גם רוחק זה דכל מלבד וכו' הש"ס דקאמר מחוורתא רהךדס"ל
 דכ"ע הוא הש"ס מסקנת דאם מזה עריפא להקשות הי"ל ולדעתי ע"ש,וכו'

 זמן שבת דס"ל תנא האי מאן הש"ס קאמר איך תפילין זמן לאו שבתס"ל
 ר"מ דמתניתין דמסיק ועור ז"ת, לאו ס"ל דכ"ע לזה צורך אין דכאןתפילין

 להו דניחא ועוד המלך שער המג"א, ומכללם בהמפרשים ועיין ? ז"ת שבתוס*ל
לומר



 חזקיהודברינ

 דרך דכן משום דוקא אחד דזוג ס"ל עכ"ז ז"ת לאו דשבת דקי"ל דאףלומר
 לבושו דרך שהוא משום דוקא הרא דההתר דלפי"ז ע"ש. בחוללבושו
 התפילין אם דגם לדינא לן יוצא מזה ז"ת לאו דשבת אף אחדזוג
 לבוש דרך משום הוא דהטעם אחרי שנא דלא מותר דר"תהם
 מעלתם דר"ת הסוד-תפילין ולפי דברים של פשוטן לפי זהוכל
 לר"ת. רש"י בין ל"ש ולכן כידוע ראש למעלהשגבו

 הרמז"ל דכתב הי"א תפילין ה' מפ"א הנז' בה' מילתא אימא אגברדרך

 עבדן ואם לשמן אותם לעבד צריך ס"ת של או תפילין וקלף ס"ת וגוילז"ל
 הכותי עשאו אם לשמו מעשה שצריך רבר כל לפ"כך וכו' פסולים לשמןשלא
 ד' בגיטין דאיתא מהא ציין והכ"מ ע"כ לשמו עבוד צריך אין ומזוזהפסול

 רמפסל ושם נאמן, לשמן עבדתים לא שבו גוילין שכתבתי ס"ת דאמר ההואנ"ד
 ברבר חולק ואין דכ"ע אליבא הוא דפסול זה דרין נראה הכסף מסתמיותבהכי,

 תנאים מחלוקת שם הביאו ע-ב מ"ח ד' בסנהררין אמנם לתפילין נשמעומס"ת
 בהמה עור פסולות, טמאה בהמה של עור עליהן שטלה או זהב ציפןדתניא

 פסול טהורה בהמה עור אף אומר רשב"ג לשמן עבדן שלא אף כשירותטהורה

 בהזמנה רקי"ל ר"ת משם הקשו וכו' אף רזה בתוס' ושם לשמן שיעבדועד

 נ"ד ר' הנזקים בפ' כם"ש כרשב"ג קי"ל ובעיבוד מלתא רלאו כרבההלכה

 נכתבו אלו הגוילין שכתבתי תורה ספר א"ל אבהו דר' לקמיה דאתאבחהוא

 דהא ס"ת לגויל תפילין של עור בין לחלק ואין וכו' אתה נאמן א"ללשמן

 ציפן של רמחלוקת לתוס' דס"ל משמע מזה ע"ש וכו' הלממ.ס תפילין שלשין
 בתרוויהו לשמן עבוד בלא מכשיר ות"ק בס"ת ג"כ היינו בתפילין וכו' וטלאןזהב

 לשמן שיעברם עד ד"ה ע"ב מ"ב ד' במנחות כתבו וכן בתרוויהו, פוסלורשב"ג
 לשמן נעבדו שלא דגוילין רהנזיקים דסוגיין כרשב"ג דהלכתא ר"ת אומרז-ל

 עבוד צריכים ותפילין דס"ת רפסק ז.ל הרמב"ם וממילא אזלא כוותיהפסולים

 וכו' דציפן בהא ז"ל רהרמב"ם הרואה דאנכי אלא רשב"ג, סברת זוהילשמן

 עבוד צריך אינו בו שמחפין העור אבל וכו' רעור ז"ל הט"ו דבפ"ג כרבנןפסק

 הנז' כתוס' ס"ל דלא והיינו כרבנן, דפסק דכתב הכסף וע"ש וכו'כלל

 עבוד דא"צ תפילין חפוי בעור פסק ולזה לגוילין התפילין עור רהשוובסנהדרין

 רכ"ע. אליבא הוא בפ-א כם"ש דפסלי דגוילין דהא ובודאי כרבנןכלל

 כאמור והרמב"ם תוס' מחלוקת הוא דציפן ברייתא הא רבפירוש בידלדל

 או ככ"ע אתי אי לשמן נעבדו שלא בגוילין דנזיקים הא להביל מינהונפקא
 המאור סברת הובא שם סוכה ריש בהלכות ומצאתי לידי אינה והאלוקיםכרשב-ג,

דס"ל



נא חזקיהודברי

 הביאו וכו' והב דציפן דהא וכתב ככ"ע, אתי לשמה דבעינן דגוילין דהאדס*ל
 דבס"ת הביא ושם ע"ש כדשב"ג אי כרבנן אי פידש ולא בסתמותההלכות
 דציפן ובהא דמיא, ככתיבה כתיבה, להדי דכל לשמן דבעינן ס"ל כ"עותפילין
 מצוה בתשמישי בזה כיוצא וכל התפילין ברצועות וכן מחלוקתייהו הואדוקא

 כן חולקים זהב בציפן דכמו וסובר דבריו על חולק והמלחמות ע"ש,וקדושה
 להם אמד פ' יומא מהירושלמי עוד והביא ע"ש מכשירים דרבנן הכתיבה,בעור

 וכו' אוסר רשב"ג מזוזה עליו לכתוב מותר קמיע לשם שעבדו עורהממונה

 הרמז"ל בסברת שכתבתי מה עכ"פ ע"ש, ג"כ בעור הוי דמחלוקתייהו מוכחמזה
 ויוצא לשמה בעינן דכ"ע אליבא ותפילין דבס"ת דס"ל ויציב אמת שהואנראה
 וכו'. הגויליןמדין

 שצריך העבוד בדין ז"ל שכתב ע"ד א' בד' ח"א אהרן כפי בס'רראיתי
 פסולין לשמן שלא עבדן אם וכו' תפילין מה' פ"א הרמז"ל כתב וכו'לשמה
 לשם שעבדו עור בירושלמי ממ"ש לתמוה ויש וכו' לשמה צריכה אינהומזוזה

 מילתא בהזמנה פלוגתייהו ואוקי אוסר :ורשב"ג מזוזה בו לכתוב מותרקמיע
 תפילין גבי ופסק זהב בציפן פלוגתייהו הביא מ"ח דבסנהדרין קשהוא"כ

 עבוד וצריך כרשב"ג לפסוק הי"ל נמי מזוזה גבי וא"כ לשמה דבעינןכרשב"ג
 רבנן מחלוקת והוא לשמה עבוד דבעינן במזוזה איתמר דלא כתב ואיךלשמה,
 ורשב"ג רבנן דפליגי דציפן דהא כיון כלל קשיא לא שכתבתי מה ולפי ?ודשב"ג

 במיוזה אבל ככ"ע הרמז"ל ופסק דפסול ס"ל כ"ע בכתיבה אבל בחפוייןהוא
 הובא אשר העדה הקרבן כמ"ש דירושלמי מהא עבוד צריך דלא הרמב"םפוסק

 מבוררת ראייתו הנז' הירושלמי סוגיין לפי ז"ל-אבל העדה הקרבן דכתבבדבדיו

 העדה קרבן על עוד שהקשה מה וממילא ז"ל הכ"מ וכמ"ש ע"ש כת"קדפסק

 מחוור מכתר"ה הס"ר אחדי לע"ד וכו' לי נתחוורו לא דבדיובמ"ש

 ממ"ש וכו' שלי סמוכות ו:תב ז"ל הרמב"ם בדעת שישב מה ועיין ודוקהכל

 דאמרי מההיא וכו' סתמא דעבדם היינו לשמן עבדן שלא אעפ"יהברייתא
 וכו' עלו סתמא הא לשמן שלא טעמא לשמן שלא שנזבחו הזבחים כלבזבחים

 וכו' לשמן נזבחו שלא קתני ולא לשמן שלא שנזבחו הזבחים כלמרקתני

 משמע לשמן נזבחו שלא לגמרי, שמם שעקר משמע לשמן שלא נזבחוופדש.י
 ממנו שנעלם שנדאה פלא והוא ע"ש וכו' סתמא אלא לגמדי שמן עקרשלא
 פסול דסתמא בעצמו זה דהכיאו וכו' כותי ימול ואל ד.ה מ.ב מנחותתוס'
 לא נמי אי וכתבו זה דקדוק דחו ולבסוף וכו' לשמן כתבתים לא דקאמרממה

 ע"ש.דק
ובכן
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 עבוד צריך ותפילין דס"ת שפסק שהרמז"ל העולה תורת זאתובכן
 החפוי בעור סט"ו בפ"ג לקמן ומ"ש ור"2ב"ג רבנן ככ"ע דהוי ס"ללשמה
 בבדק כן כתב רפ"ט סי' מזוזה ה' בב"י וגם הכ"מ כמ"ש כת"קהוא
 הביח הטעם עבוד צריך אין דמזוזה והא הסכמתו שזהו ומבוארהבית
 התוס' מ"ש גם הביא ובב"י לוניל, לחכמי בתשובתו והב"יהכ"מ

 שלא מפני ומ"ש ז"ל עוד ואמר הכסף שסיים דבמה אלא ע"שבמנחות
 דברי כו' לדעתי ע"ש. וכו' מידי משמע לא לחוד נשמע שלא דאילו וכו'נשמע

 הזה הלשון דלכאורה לשמה עבוד במזוזה נשמע שלא שאמר-מפניהרמב"ם

 לבי לשמה, עבוד במזוזה מצינו שלא לומר לו שהיה מוזר כמעטהוא
 מזוזה דעבור דנראה בירושלמי למעלה שהובא זה לשון על כיון שהוא ליאומר

 אינו אוסר דרשב"ג מזה ראיה דאין לומר רצה ורשב"ג רבנן מחלוקתהוא
 דוקא זה באופן קמיע לשם דעיבדו בהיכא כאן דגרע אלא דמותר דהה"ןמעובד
 לשמה, עבוד במזוזה נשמע שלא מפני ואמר הרמב"ם בא לאסור-ולזהס"ל

 מזה נשמע לא עכ"ז מזוזה בענין ורשב"ג רבנן רפליגי רתמצא אע"גהכונה

 נלע"ד זה ואסור, גרע ודאי אחר לשם עברו שאם אלא לשמה עבורשצריך
 לשמה. עבור צריכה דלכתהילה רפ"ח בסי' מרן פסק ידוע כבר הלכהולענין

 ביהכנ"ס בדבר יע"א סופיה עיר שאלת-ק"קתשובת
 הנ"ל הכנסת בית על שאלתכם בדבר והמכתב הכתב קבלנו קדושהקהלה

 ועתה שם, לגור שבאו זרים אנשים ע"י העיר בלב שנה מאתים מלפניהבנוי
 חול, בניני במקומו לבנות ע"מ להורסו החליט כספים במצוקת הנמצא הקהלהועד

 לא. או כרצונם לעשות הקדושה תורתנו דין עפ"י בירם כח יש אם לדעתורצונכם

 בכפרים ומכירתו ביהכנ"ס הריסת דין לבאר מילין בקצר באוהנני
 וכו' שמכרו העיר בני : משנה העיר, בני פ' במגילה מבואר המכרובכרכים,

 "מכרו* המשנה ומ"ש הלאה, שנבאר כמו כפרים של ביהכנ"ס שהוא שםומבואר

 לכתחילה ואפילו ל"ד מכרו ז"ל הנז' במשנה נתנאל הקרבן וכמ"ש רוקא,לאו
 מיירי רהמשנה ס"ל ז"ל שהרמב"ם שכתב כב"י ודלא בהרשב"א הוא וכןוכו'

 וז"ל ע"ש, וכו' אותו מוכרין להדיא תני מתני' באידך דהא וליתאבדיעבר

 כ"ש ספרים לקנות ביהכנ"ס שמוכרים כיון הרא"ש כתב קנ"ג, סי' ברישהב"י

 דאין וס"ל דחולק נראה הרמב"ם מדברי ומיהו וכו' תורה ללמוד אותושמוכרין
 הב"י וז"ל לקמן, שאכתוב כמו חמורה לקדושה אפילו לכתחילה ביהכנ"סטוכרין

לקמן



נג חזקיהודברי

 ביהכנ*ס לבנין מעות שגבו העיר בני ממת"ע בפ"ח הרמז"ל כתב ד"הלקמן,

 בנו אבל שבויים, לפדיון אלא ימכרום לא וכו' וקנו וכו' מצוה דבד להםובא

 על לתמוה ויש וכו', מהצבור יגבו אלא לפ"ש אפילו ימכר לאביהכנ"ס
 ואיך תיבה לקנות מוכרים ביהכנ"ס אפילו משמע דממתניתין הרמב"םרבנו
 דמתניתין דמכר סובר הוא ושמא ? שבויים לפדיון אלא מוכרין דאיןקאמר

 בדיעבד שהוא להר"מ דמשמע נאמר דאיך ק"ל המעט ולדעתי עכד"ק.בדיעבד

 וכו', ביהכנ"ס למכור שמותר בד"א כתב הט"ז פי"א תפילה בה'דהלא

 הביא הנז' קנ"ג סי' בש"ע ז"ל דמרן קשיא ועוד לכתחילה. היינוו"מותד"
 מהסוברין והוא שבויים דפדיון ההיא הביא י"ב ובס' בס"ו הרא"שסברת

 שמותר דמתני' מהא להרמז"ל קשה דמאי קשיא אעיקרא ועוד לכהחילה,דמוכרין

 לשם אותו מוכרין דאין הרמב"ם קאמר והיכי תיבה לקנות הבהכנ"סלמכור

 ? בדיעבד הוא דמתני' דסבר הכריח ומזה שבויים מלפדיון חוץמצוה

 קלה מקדושה עלוי דעלייי משום הוא תיבה דקונים חמשנה דמ"שנימא

 קלות מצוות לשאר היינו הרמב"ם ומ"ש המשנה שמנתה אלו והםלחמורה

 המשנה דהביא להטור כזאת הקשה לא דמדוע לע"ד תימה והיותרמביהכנ"ס.

 לב"ה כספים דגבו - זה דין רנ"ב סי' צדקה בה' והביא וכו' לתיבהדמוכדין

 הקדוש מרן דברי לע"ד ובכן ? מצוות לשאר ולא רוקא לפ"ש להוציאםדיכולין

 דלכתחילה ס"ל דכולהו וס"ל בו חזר בעצמו דמדן לע"ד והנראה ממני,שגבו

 כיוצא שהקשה מה י"ב בס"ק בט"ז ועיין י"ג בסעיף זה דין פסק ולכןמוכדין

 ביהכנ"ס דלית בהיכא דמיירי בתירוצו נתישבתי לא ולע"ד שתירץ, ומהבזה

 דהוא פ"ש דשאני יאמר ואם לפ"ש, אותו מוכרין מדוע כדבריו ואםאחר,

 אלא קושיא שום ליכא א"כ מצוות, שאד כן ולא הכנסת מבית גדוליותר

 לכתחילה לעלוי אותו דלמכור מסקינן עכ"פ - שכתבתי כמו לע"דהאמת

 דכ"ע. אליבאמותד

 דהיא מתניתין בה דמיירי כפרים של ביהכנ"ס דמכירת שביאדנוואחדי
 במשנה כמבואר לחמורה קלה מקדושה לעלוי שהוא דבר בכל לכתחילהאפילו

 לקדושה ולא שבוים, לפדיון וכן ויתומות יתומים ולהשיא תלמידיםובהספקת

 ולא ביהכנ"ס בקדושת נכנס הוא המכר וכסף חול לעניני כי ואףקלה

 העיר טובי בשבעה נמכר כשלא מיירי זה וכל קלה, לקדושה להודידםיוכלו
 המעות להיציא רשאיכ במא"ה זט"ה באופן היה אם אבל העיר, אנשיבמעמד

 מותר במא"ה זט"ה מנרוהו אבל וכו' ל"ש רבא אמר ובש"ס שירצו, מהלבל

 דלאו רש"י דברי על הרא"ש וכתב המכר, בדמי ופירש"י שכרא, ביהלמשתי
 קאדו



 חזקיהודברימ

 אלא מרן, פסק וכן דברים, בד' אפילו בז מותר ביהכנ"ס מקום דגם ה"הדוקא

 בו להי1תמי1 דמותר ביהכנ"ס קרקע על היעו למו1תי דפירוש ס"לזהדמזיל

 ין וע קלה, לקרושה להורידם ואסור המכר דמי על הקדושה וחל לחולץדיצא
 למישתי ומ"17 המקום קדושת להוריד דחלילה ס"ל והראב"ד ובכ"מ,בב"י
 זיע"א רבותינו דאיך מילתא לן קשיא לכאורה ובאמת ע"ש. בדמיםמיירי

 הביהכנ"ס קדושת מקים למכוד כרצונם לעשות לזט"ה הזה הגדול הכחנתני
 רחלילה הראב"ד וכמ"ש ומאוסים פשוטים היותר דברים ד' בו לעשותולחללו
 ט"ז אות קנ"ג זה בס" המ"א במ"ש לבבי נתיישב אמנם ? הקדושהלהוריד

 שבט פ" אחרת להם כשיש דוקא נמכר דכפרים פירוש וכו/ זה וכלבד"ה
 אחד למכור אסור מקודם כנסטת בתי שני להם כשיש אבל אחרתעכשיו
 עכ"ה וכר אסורים אחרת בנו אפילו כרכים דשל בהדיא הכא ומשמעוכו'

 ביתה -1הובאו מצאתי המקור, לנו צ"ן ולא ז"ל המ"א לנו 'ןחדש זהודבד
 מועיל 'ןאין הכרכים דץ וגם י"א, ס" ח"ב בא"ח ז"ל החק"ל והביאםיוסף

 בד' 11ם ט"ל מזה, פשטו החק"ל גם -. מהא המג"א שפשט אחרביהכנ"ס

 נ"ל אחרת בבנץ בכרך ולמכור לסתור הותר אם חקירתנו ולעיקר : ע"גת"ד
 ב17ם והד"ן והריטב"א הרו1ב"א ממ"ש הכרכים ולא בכפרים דה"דראיה

 ביהכנ"ס להם כ'ןיש היעו למכור במא"ה בזט"ה בכפרים התירו רכיהרמב"ן
 קנ"ג, סי' הב"י דבריהם הביא וכו' חסדא רב כדאמד אסור לאו ואיאחר

 להם כש"1 גם אסור דבכרכין מינה אחר בביתכנ"ס התירי דבכפריםוכיץ
 קדושתו להפקיע הרשו דאיך דקדוקנו נתיח1ב ובזה ע"ש, וכו' אחרביהכנ"ס

 ועד"ן א"ש. אחר ביהכנ"ס בבנק הוא שההיתר מ"ש ועפ"י הלכה,ולהיכן
 להם כשיש דוקא : בזה"ל דכתב ז"ל המג"א דברי להבין למודעי אנוצריכים
 למכור אסור מקודם ביהכנ"ס שני להם כשיש אבל עכשיו שבנו פירושאחרת
 אפ" וכן יארע, שמא ז"ל א' באות קנ"ב בסי' כתב כן וכמו ע"ש, וכו'אחד
 יש דאפילו זה דץ הוציא דמאין בגמרא. כ"מ אסור כנסיות בתי ב' להםיש
 בע"ר אני לזה ? סגי כנ"1תא חדא דבאיכא משמע ומהש"ס כנסעת בתיב'

 למלאת ר"ל אחר ביהכנ"ס דקאמר חסדא רב דבר להמג"א דס"ל מד"קמבין
 דאיכא ואף נמכור או שנסתור הכנסת הבית קדושח בו ושיחול הראקתןמקום

 לסתור אסור הכי אפילו ישנים והם וכף שנים הם אם ואף ישן אחרביהכנ"ס
 המג"א אמר ולזה יהרסו אשר הביהכנ"ס תמורת חד17 אחר שיבנו עדאותו

 וכתב '1נה וכן כנסיות, בתי ב' להם י,1 ואפילו .- א' אות קנ"ב בסי'פה
 עכקרר שבנו פירווש וכו' דכפרים הא פירוון ז"ל הנד, ט"ז באות קנ"גבסי'

אחרת



נה חזקיהורברי
---

 מדקדוק כן ומפרש דברים של ברורן זה בוודאי ולדעתי עכ"ד. וכו'אחרת
 אחדיתי, כנישתא בי דבני עד כנישתא בי לסתוד לא דקאמד חסדא דבלשון

 רקי"ל קנ"ב בסי' בב"י ועיין אחריתי. כנישתא בי דאיכא עד קאמרולא
 להרוס אסור אחריתי כנישתא בי דאיכא דאפילו מבואר ושם פשיעותאמשום
 משום היינו במא"ה בזט"ה שהותר הטעם לבאר וצריך אחר. שיבנה עדהאחד
 קטנים דיש דאף וקאמר העיר בני פ' בהד"ן מבואר וכן מוסכמים כולםשיהיו
 דין לבאר נבוא ועתה דיתמי. אבוהון דאנן הם גם עומדים כאילו הו-לאפ-ה

 ע-י רנמכרת כפר דין לה יש סופיה עיר דנ"ד דנימא דאף והוא - אלתנוש
 כוונתם דהא משום אי אן : טעמי מתלת אסור בנ"ד אפי-ה במא"הזט"ה

 לא תמורתו כ"ל אחר ביהכנ"ס לבנות ולא חול בניני ולבנות ולמכרולסותרו
 ע"י יהיה אם אף אסור דזה לעיל ביארנו וכבר כן אהרי ולא הריסתוקודם
 כמש"ל מסכימין שכולם לגלות היינו במא"ה דנמכר דהא ב( במא"ה.וט"ה
 שלא דו"ל וא"כ המכר מערערין כולם נ"ד של ביהכנ"ס אנשי הריומה

 ספרד לאנשי הוא הלזו שהביהכנ"ם אחר ג( ואסור. העיר אנשיבמעמד

 ואין לעצמה קהלה היא הרי אבותם ואבות מאבותם אשכנז במנדגההולכים
 בהחק"ל הובאה ס"ד סי' א"ח ב"ד הרב למ"ש ודומה בה, להתערבלאחרים

 מ"מ הוא גדול כרך ושאלוניקי וכו' נשאל הב"ד : ז"ל ע"ב ד"ט י"א סי'א"ח

 אבותיהם ואבות יאביהם הם לבדם להם דוקא מיוחד וקהל קהל שכלוכו'
 שאינו בקהל שולטים קהל שום ואין אתם לזרים ואין וכו' אותו בנולבד

 וכו' שלהם דבר כשום יגע שלא לסרב בחברו קהל כל ויכולין וכו',שלו

 להתיר כפרים כדין לעשותה לבדה קהלה לכל לקרוא מצדד שהואע"ש,

 יכולים ולא נפרדה קהלה להם לאסור מזה נביא בדין אנן עכ-פ זט"ה,בשאין
 למשול יכולים אחרים אין מזה כאחד כולם שהם ואחר באלו, אלולמחות
 דהיא עם כפר דין להעיר ולתת להתיר הוא הרב כוונת ששם ועם -בקהלהם

 קהלה דכל פלגא מיהא נקוט עכ"פ בזה, המסקנא עמד ולא גדול,כרך

 לאבות שייכת שהיא שידועה ובפרט כרצונה לעשות בעצמה רשאיתוקהלה
 אפי"ה כפרים כנסת בית דין לה שיש שאף לע"ד הוא פשוט ולכןאבותיהם.

 סופיה עיר דאעיקרא אלא הבידכנ"ס. אנשי דעת בלי ולסותרה למוכרהאסור
 מבחוץ. רבים אליה ובאים באוכלוסין גדולה שהיא ידוע והדבר כרך,היא

 אחרים ממקומות שם שבאים כרכים אבל וז"ל קנ"ג בסי' ז"ל מרן פסקוידוע

 שאצ היחיד בדעת אותו תלו אא"כ נמכר אינו משלדם אותו בנואפילו
 הוא הדבריכ מקור ע"ש. וכו' הצבור בהככמת שירצד מה בו יעשההיחיד

מ-ש



 חזקיהודברינו

 של דנקרא א( : פירושים ב' וכו' וכיון ד"ה והתוספות כ"ו במגילהמ"ש
 נותנים שאין אעפ'י להתפלל שם ללכת רגילים ארם בני דרוב כיוןרבים
 שרבים כיון ב( קדושתו. חמורה נעשה, רבים דלדעת כיון מ"מ בבנינוכלום
 הש"ס דמ"ש הראשון טעם לפי מתוס' והנראה רבים, של הו"ל בבנינונותנים

 עשוי הוא שהביהכנ"ס אלא מקומות משאר שבאים דוקא לאו קאתומעלמא
 אמרו רק ממקומות שבאים הזכירו לא שכן - העיר בני שהם אפילולרבים
 רוב באים מעלמא אלא ליחיד מייחד ולא שם להתפלל באים בנ"אדרוב

 - אחר טעם הביא הרא"ש אבל דרבים. ביהכנ"ס נקרא זה העיר שלהאנשים
 חו"ל בני סיעו ולא בנוהו כרך דבני ואפילו דרבים הויא אתודמעלמא

 העולם לכל הקדישוה העיר בני אתו דמעלמא כיון אפי"ה הבניןבהוצאת
 הרא*ש של ואחד כנז' תוס' של שנים טעמים שלשה שהם באופן עכ"ד.וכו'

 פי"א תפילה בה' ז"ל להרמב"ם החזקה יד ספר בסוף מצאתי וכןכאמור.
 ז"ל וכו' ישראל כל של נעשה בד"ה קובץ" "ספר הנקרא במפרשהט"ז

 לסיוע אחרים נתנו דמסתמא א( : טעמים שלשה יש כרכים שלביהכנ"ס
 כפרים בין חלוק אין העיר בני ממעות שנעשה לנו ידוע אם ולפי"זלבנינה,
 העולם. לכל הקדישוהו מסתמא לבדם העיר בני נתנו אם אף ב(לכרכים.

 ב' ולהנך חמורה, קדושתו הו"ל שם מתפללים דרבים כיון משמע בתוספותג(

 שהאריך ע"ש למכור אסור בבנין סייעו שלא לנו ידוע אס גם אחרוניםטעמים
 הירושלמי לשון הביא הנז"ל הטעם שכתב אחר להרא"ש וראיתיבנפקותות.

 רבים של אבל יחיד של בביהכנ"ס דתימא הדא בירושלמי דאמרינן והא :ז"ל
 אותו בו, זכיה לו יש פירוש בו, קנוי העולם מסיף אחד אומר שאניאסור,

 הוקדשה ולדעתו בה ליכנס רגיל והיה הזאת לעיר סמוך שהיה העולםשבסוף
 וכו' אומר שאני הירושלמי דברי לפרש הרא"ש שבא מה ואחשובעכ"ד.

 שפירש שלדעתו היא הכוונה הוקדשה, ולדעתו יכו' זכיה לו יש פירושוכתב
 סייעו שלא ואף העולם לכל שהוקדשה הו"ל לבא ורגילים מעלמאדאתו
 "קנוי" העולם מסוף לאחד אומר שאני הירושלמי ממ"ש קשיתיהבבנין,

 פירש, לזה לו, קנוי העולם מסוף בבנין בסיוע תלוי שהוא מזה נראהשלכאורה

 לשמו. גם והוקדש פה להתפלל רגיל שהיהפירוש

 לכמוה"ר עוזיאל משפטי ובספר הירושלמי על משה להפניוראיתי

 מסוף אחד אומר "שאני זה לשון שפירשו שליט"א הראש"ל הגדולהגאון
 וזה הביהכנ"ס, להוצאות שנתן בנדבה ממש קנין שהוא לו" קנויהעולם
 והרמבשם הטור פסקו הרא"ש של השלישי זה וכפירוש ע"ש. כהרא"שדלא

כמ"ש



מ חזקיהודברי

 קדושה הוי להתפלל דבים שדגילים דכען בש"ע מרן פסק וכן הב"יכמ"ש

 כרך. מדין למוכרו ואסורלכ"ע
 משום ולהודסו למוכרו אסוד דנ"ד ביהכנ"ס העולה תודת זאתובכן

 ולכיי לשמם הוקדש ומסתמא רבים בו להחפלל שדגילים כדך דץ לודיש
 ואף אסור. חדש ביהכנ.ס יבנו אם ואפילו במא"ה זט"ה עפ"י ואפילועלמא
 ביהכנ"ס בנץ לוטם 'טלא סתידה דהוי א( אסור, כפר דין לו דיש נימאאם

 במא"ה זט"ה דליכא ב( חול, לבניף אלא אח"כ ולא כדין קודם לאאחר

 כמש"ל וכר לעצמה קהלה שהיא ג( מוחיך כאהד כולם הביהכנ"סשקהלת
 ח"ו ואיך קדשם מקום את מכבדין העולם 'טאומות ע"י ה' חלול מוטוםד(

 עחיאל מ'טפטי הנכבד בספר דב"ק הובא הח"ס כמ"ש וכר מזלזליםאנו
 שראיתי במה אעיר אגב דדך ע"א. די"ח בחא"ח ע"ש שליט"א הנ"ללכמוה"ר

 בח"ב ז"ל החק"ל ובמ"ש ע"ש, וכר הדמב"ן על דהקשה ע"ד די"ח הנ"זבס'

 עשאוהו הדמב"ן דממ"ש וכ" גם בד"ה כתב דשם שפיר, יתיישב ד"ו יודסי'

 הביהכנ"ס קדושת מדבריהם שהוא מבואד מצותן אחר שנזרקץ מצוהכתשמישי

 אמרה והם אמרו דהם א",ט ובכן ע"ש, הצריכים עכ"דוכו'

 יוצאת דעא למעלה שכתבנו מה כל אחדי אומדת זאת לסיפאאתאן

 אמדו וכבר להורסו ולא למוכדו לא יד בו לשלוח אסור דנ"ד הכנסתו:בית

 אבן ניתץ כאילו הוא הרי כדת שלא הכנסת מבית אבן הנותץ שכלז"ל
 המתנגרם שכל חזק ובטחתנו בישדאל, כזאת להיות וחלילה המקדשמבית

 לחזות טכו ובזה מורים, לקול וישמעו מזה יחדלו במכידה חפציםשהיו

 לכל בבדכה ואסיים קדיב, ובזמן בעגלא והבית ידושלים ובבנין ה'בנועם

  הימים. כל ובטח בהשקט ושלום בבדכה עליכם ה' מעם יהי הקדושההקהלה

 : וכביד בשלוםהחותם

 ה י ק זח

 וופו"ז 21מיין 21פ~טח טו; ,3יליוטוז
 אהלי מ"ש משומ בזה שנסתפק יצ"ו שפיר משה רבנינו מגדולי אחד שאלתעל

 עכ"ד-אומר וכו' הכא השתא ואמנם וכו' ס"ו י"ג ס" חמד בשדי דברט והובאויהודה

 אהלי למ"ש מתאימים אעם שהדברים הדואה אנכי יהודה אהלי הדב משם השד"חמ"ש
 תקריבו דףנ"זאשד במנחות כמבואד פידוה מי נקדא שמן דוקא זטם: וז"ליהודה,

וכו'



 חזקיהודברינח

 לבד, בשמן הויא נסכים ומנחת וכו' כשרה והיא במים מגבלים אמר ור"לוכו'

 וכו' היין בתוך שערי דרמו האדומי חומץ עוברין באלו כמ"ש מחמיץ ודאיויין

 בשמן עיסה בפסח לשין אין והתניא ל"ו דף שעה כל בפרק מ"ש מתישבובהכי
 דבעיסה כיון ס"ל דר"ג יאכל, וחכ"א מיד תשרף אומר גמליאל רבן ודבשיין
 דאיכא דכיון ס"ל וחכמים דמהמיץ, יין מעורב הו"ל ורבש ויין שמן איכאזאת
 הוא דגמרא דינא דבר סוף : וז"ל כתב דבריו ובסוף וכו', מחמיץ אינושמן

 פירות מי איכא הכללות מן למדים דאין כיון מחמיצין אין פירות מידמ"ש
 אינו אחת בבת ושמן ויין השמן, והוא מחמיצין דאין ואיכא יין כמומחמיצין
 דאיכא והוא בתלמוד כמ"ש ושמן ביין שנלושה עיסה אלא להתיר ואיןמחמיץ
 חדש אשר פירושו דע"י הרואות עיניך לעניננו. הצריך עכ"ד וכו' טובאשמן
 המינים, מכל שעירב דהיינו ודבש שמן ביין עיסה בפסח לשין אין הש"סבמ"ש

 שמותר. הוא היין על רבה שהשמן בתנאי ויין שמן או שמן דדוקא הוציאמזה

 ניתן ולא מאד זר הוא זה פירוש וחסידותו תודתו מכבוד סליחה בקשתואחרי
 ביחד הוא ודבש ושמן יין מ"ש אם ועוד מפרש, בשום הובא שלא מהלהאמר
 שעה בכל בש"ס שם אמרו איך כן, הוא לבדו דבש וכן מחמיץ לבדו וייןכולם

 לי לושו ואילך מכאן בדובשא לי תלושו לא קמא יומא לבניה ר"י להוכדאמר
 פ"ו ז"ל הרמב"ם וז"ל לחוד. בדובשא היא שהלישה הוא המובן פשטבדובשא,

 מבואר ע"ש, בדבש או בשמן או ביין חובה ידי לצאת מצה לשין אין ה'הלכה

 על הביא והשר"ח פשוט, וזה לרשות מצה עיסת ללוש יכול מאלו אחדדבכל
 בש"ס מבואר ושמן דיין כתב וכו' החסיד הרב ' הלשון בזה הנז' הרבלשון

 מחמיצין איכא פירות מי שאר אך חשש שום אין וראי בזה מחמיציןדאין
 שמותר כמו לבדו שמותר מבואר דבש גם האמור לפי ע"ש. מחמיצין איןואיכא

 יהודה אהלי לדברי מתאימים אינם דדבריו באופן לבדו, שמן ועם לבדו ייןעם
 יותר ביין בחרו ביין, דוקא ללוש היא דהמנהג מהברכ"י הביא השד"חואדרבה

 יהודה. אהלי כדברי שלאמשמן
 כתבו וכיוצא ושמן ביין שגם ידוע כבר הנה : דידן לנדון נבואועתה

 בהו אית הנזכרים פירות במי שהלש פירות, ומי ד"ה ע"ב ל"ה בפסחיםהתוס'
 שם והביאו המשקים בכל מותר דלכתחילה כתב ד"ת אבל לאו, הפחותלכל

 שהוא רב ומעשה בדבר היתר ר"ת שהורה והביאו ביצים במי נסתפקשרש"י

 שכתבנו מוה המובן המצה. שמתנפחת אף ביצים במי שנלושה מצה אכלבעצמו

 פירות דמי להו דפשיטא היינו להתיר שהנהיג ור"ת ביצים במי נסתפק,2רש"י
 ביצים במי אפילו ז"ל רש"י נסתפק ולא ודבש ושמן יין על דוקא לאוויאמרו

אלא



נט חזקיהודברי

 ס*ל שרש"י שכתבו מה ]ועל מסתפק, היה לא הכי לאו הא מתנפח שהוא משוםאלא

 נראה חלב וגם בב"ח[ עיין להיפך נראה בצים דמי ומהא נוקשה חמץ הוי פירותדמי
 הוקשה ולא וכו' לבריה דאמר דר"י ממעשה פירות מי דין לו יש כן גםשהוא
 כל על הוא פירות מי הש"ס שמ"ש באופן בחלב עיסה לשין דאין משום אלאלהש"ס

 דבורים ודבש וזיתים ורמונים דתפוחים פסק ז"ל דהרמב"ם ואחרי פירותמי
 על בסתמא פסק הקדוש מרן וכן סמ.ג דעת שהוא הביאו וכן פירות פיכלן
 מי הוו כולם משקים ושאר ביצים מי ס"ד תמ"ב בסי' פסק דכן המשקיםכל

 ימצא אם וגם פירות מי פשוט שהוא התפו"ז על לחוש יש מה וא"כפירות
 ותפוחים ברמונים דהתיר הרמב"ם לשון הבאנו כבר קצת חמוצים מהםאיזה
 פוסקים והרבה ומרן הנ"ל בדבור התוס' בעצמו החומץ על וגם חמוץ בהם שישאף

 וז"ל הנז' הרמב"ם בלשון כתב בכ"מ ומרן פירות, מי דהוי בחומץ להתירכתבו

 שכתבנו זה כל יאחר פירות. מי הוי מים שאינו דבר כל מדבריולמדנו

 לקע"ד ז"ל ומרן מהרמב"ם הללו והיתרות ר"ת של רב שמעשה ביציםבמי

 כסדר ללוש יכולים להחמיר אדם לחשך אם ועכ"ז לאסור מיחוש כאןאין

 ידידנו שסיים מה לפי אלא עוד ולא יודו, כ"ע ובזה שהייה בלי מים עםשלשין
 אליו נראה השערים ויוקר השעה דחק שלפי ואמר יצ"ו הנז' הרמ"א אחאירב

 האשה ז' במשנה ראשון פרק בסוף בכריתות ממ"ש לדבריו סיוע אמינאלהיתר,
 עד הלילה אלין לא הזה המעון רשב"ג אמר יכו' זיבות חמשה ספק עליהשיש
 משום ופרשו ברבעתים. ביום בו קינים ועמדו וכו' לבה"מ ונכנס בדינריםשיהיו
 יתירא חומרא שהוא זה בדבר מכ"ש תורה. בדבר הקלו ואם הקלו, לה' לעשותעת

 יו"ט בה' בפר"ח ראיתי שוב ולהקל, להורות מותר השעה דוחק משוםשבודאי
 מיקרים רגים המוכרים שהגוים שראה אחד בקהל הביא ט"ו בס"ק קכ"זסי'

 ביוקר שהוא אף מניחין ואין שבת לכבוד קונים שהיהודים שראו לפיהשער
 דבכורות מהא התיר צדק צמח והרב חודשים ב' דגים יקנה לא אדם ששוםהסכימו

 אלעזר פקודת בספר הוית חזה ההדפסה בעת מ?ודתי. עלתה ע"כ ע"שוכו'
 ]תפו"ז( בפרטוקל לאסור ע"ג ד"ז ב' סי' ידבר משה בשם ס"א קס"ב בסי'ח"ג

 דמי דלא וכתב ביאר ושם ע"ש, ר"ב סי' ח"ב חיים לב להרב וציין יע"שוכו'
 את מחמיץ אינו ואז מתוק שהוא מהיין הוא בריתו תחילת דהחומץ -לחומץ
 הש"ג משם הביא המג"א דהא איריא לא הא משום ולדעתי ע"ש, וכו'העיסה

 תפוחים ובין רמונים בין חמוצים אפילו להתיר כתב והוא רמונים, מילאסור
 משקים פירות מי הרמב"ם שלדברי אלא עוד ולא הרמבז"ל, דבריוכסתמיות

 לה"ה ועיין בפ"ו כמ"ש הרא' בלילה אף חובה ידי יוצא ושמן מיין חוץכאלו
שם
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 דכל ז'ל הכ.מ משם ממש"ל וגם מבואר ההתר ולפ"ז ה"ב, בפ"ה ולהלח"םשם
 הנז' מרבותינו דמסתפינן לולא פירות-ובכן מי הו"ל מים שאינודבר

 דאין עסק בלי רגע אף להשהות שלא יזהרו אם ומכ"ש להתיר בפשיסותאמינא
 ודוק. ספקשום

.
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 יד"ח רבים להיציא הגזיל לדלבדין
 מוכרים אינם והם הא"י בגנות אלא מצויים לולבים שאין בעירחקרתי

 יד"ח, לצאת לצבור ומסרו לולב משם וגזל אחד ודלך כסף, ברצי אפילוכלל

 יד"ח. יצאו הצבור ואם הגזלן עבד שפיר אם ליומספקא
 הגזול כ"ט-לולב בסוכה המשנה דין נביא דברים של בירורן אלולבוא

 ב' יו"ט ל"ש מדאורייתא שהוא ראשון ביו"ט ל.ש ותני פסיק קא ואמרופסול,

 איסורו דיוס"א וקאמר ימים[ הז' כל על הוא הכונה ב' יו"ט ]מ.ש מדרבנןשהוא
 ליה לית רגזול בעבירה הבאה מצוה משום אסור והלאה ומשם לכםמשום
 נחמני בר ור"י רשב"י, סברת זהו יאוש, לאחר ובין יאוש לפני ביןתקנתא
 בשאול שיוצא מתוך בשני אבל ראשון ביו"ט אלא פסול דל"ש שמואלבשם

 וכמ"ש בעבירה הבאה למצוה חיישינן לא מדרבנן שהוא שכיון בגזול נמייוצא

 מעשה קנין קניה דאם ביאוש קניה הא ד"ה ובתוס' בסוגיא מבואר וגםדתוס'

 כוותיה דקי"ל דשמואל דאליבא מזה יוצא בעבירה. הבאה מצוה משוםליכא

 יאוש לאחר ובין יאוש לפני בין דפסול ס"ל מדאורייתא שהוא א' דביו"טהוא

 ולא במעשה קנהו דלא היכא בעבירה הבאה מצוה משום איכא דעכ"פכיון

 כשר מררבנן רהוא כיון והלאה שני יום על אלא רשב"י לסברת שמואלפליג

 אפילו דהרמבז"ל מאי שפיר אתי ובזה מה"ב, משום דליכא כיון יד"חויוצא
 יאוש לאחר ובין יאוש לפני בין רשב"ג בשם ר"י מימרא הביא כשמואלדפסק
 בסתם פסק בש"ע ומרן - והלח"מ הכ*מ ועיין שמואל פליג לא דבזה יו"אעל

 אבל יאוש לאחר ובין יאוש "פני בין בגזול פסולים מינין ד' כל ז"4 א'בס'

 לע"ד ונראה מעשה בשנוי דקנייה כשר דשיפהו כגון המצוה סיוע בלא קנאואם
 פסק דכן הבעלים, נתיאשו דלא אפילו היינו כשר מעשה דבשנוי דמ"שלומר

 נתיאשו לא שעדיין אעפ"י הגזלן ביד נשתנית דאם ס"א שס"ב סי' בח"ממרן

 להגזלן פסול דגזול שאומד מי ויש עליו, יברך לא ומיהו קנאה ממנההבעליס
 הרמב"ם כסברת פסק ה' ובסעיף א', מיום חוץ הימים בשאר כשר לאחריםאבל

 משום יאוש אחר ואפילו משלכם גזל משום אסור דוקא א' דביום המג.'אכמ"ש
מצוה



סא חזקיהודברי

 ע"י קנייה אי אבל המצוה, בסיוע דקנייה בהיכא והיינו בעבירה הבאהמצוה
 דקנייה היכא בין לחלק דס"ל למג"א ועיין עליו, יברך דלא אלא מותרמעשה

 ובסוף לולב ליה קרו דמעיקרא השם שנוי ע"י דקנייה להיכא מעשה שנויע,י
 ע"ב ד"ל התוס' מ"ש על דסמיכתו ונראה לברך, ויכול קנינו חמור דזההושענא

 עם דקני החוזר השם שוו- ועדיף ז"ל שם דכתבו השם בשנוי וליקנינהוד"ה
 וקנייה יאוש אחר הוא אם א' ביום דאפילו דינא קם ע"ש, מעשה משנוייאוש

 אלא ליכא בעבירה הבאה מצוה משום אפילו המצוה, סיוע בלי גמורבמעשה

 אם מו':ץ, אלא מברך זה דאין יברך לא יהלאה ב' מיום ואפילו יברךדלא

 החיים כף ובספר הטהור, בשולחנו ז"ל זלמן הגאון כמ"ש עצמו לצויךלוקחו

 ושנוי מעשה בקנית יאוש דאיכא אף יברכו לא אחרים דאפילו וט"ז י"גאות
 דקנינהו היכא א' ביום דאפילו מ"ש לפי וא"כ להקל, ברכות וספק ע"ש,רשות

 בעצמו הגזלן אפילו בעבירה הבאה מצוה משום ולא לכם משום ליכאבמעשה

 לן מספקא אמנם מברכין, שאין אלא יד"ח שיוצאין אחרים מכ"ש יד"חיוצא
 ולא לחפש איש הלך רב השתדלות וע"י לולב למצוא באפשרות היה דלאבנ"ד

 בידו ועלה כסף בדצי אפילו ליתנו רצה ולא לולב גוי ביד שמצא רקמצא

 שנתיאש ונודע רקניות בידים וחזר לקחתו הא"י ביד עלה ולא מידו אותולחטוף
 נשאר שעדיין המצוה סיוע ע"י ונקנה הרבים את לזכות להקהל הביאווהישראל
 כיון כלל איסור כאן דאין נימא מי הדאשון ביום בעבידה הבאה מצוהאיסוד
 הבאה מצוה איסור ליכא דבזה הרבים את לזכות היהה הגזלן שלדכונתו

 שחרר שר"א בברכות כמ"ש מצה"ב איסור ודחי לולב של עשה דאתיבעבירה

 כיון רבים למצות תעבודו בהם דלעולם מ"ע על ועבר לחירות והוציאועבדו
 כיון בנ"ד נמי כן השחרור, ע"י אלא התפי4ה מצות לקיים באפשרית היהדלא
 דרבים עשה דאתי נימא רבים מצות יהיא הלולב של מ"ע לקיים באפשרותדאין

 דתפילה מהא במכ"ש ואתיא דגזל בעבירה הבאה דמצוה איסור הל"ת אתודחי
 דקי"ל ועשה בלאו וכ"ש דרבים מצוה משום והותר עשה דוחה עשה איןשקי"ל

 דאיכא אלא דרבים, מצוה ג"כ שהיא כאן דוחה דודאי ל"ת ודוחה עשהאתי

 דבעידנא בהיכא דוקא היינו ל"ת ודחי עשה אתי דאמרינן דהא נרגאלמישדי
 הוי העשה וקיום לבד הוא הגזילה בנ"ד כן לא העשה, מקיים לאודמיעקר
 דפעמים לזה מצאתי אמנם ל"ת, ודחי עשה אתי בזה למימר ליכא וא"כאח"כ
 לקיים כלל דא"א באופן הוא אם בעידנא דליכא אף ודחי עשה אתיאמרי'
 אתי אמרינן אזי בעידנא שיהיה באפשרות יש ולא הלאו, בדחיית כ"אהעשה
 ולידהי הש"ס במ"ש תוס' קושית על זבחים תוס' בפפקי זה והובא ודהיעשה

עשה



 חזקיה1דבריטב

 לקיים דא"א כיון לומר דיש בעידנא הוי דלא תשברו דלא ל"ת את דפסחעשה
 לקיים באפשדות דאין כיון בנ"ד נמי כן ע"כ. בעידנא ל"ב עצם שבידת ע"י אלאהעשה
 א"ח אהרן יד בס' ועיין בעידנא. בעינן לא האמור באופן אלא הלולבמצות

 דתנן השנה ראש בה' הלקט שבולי בשם כתב הלשון באמצע הב"י הגהתתמ"ו
 תמיהין יש ול"ת. עשה יו"ט מ"ט הגל את עליו מפקחין אין ר"ה שופרהתם
 ורחי עשה אתי דלא דוחין אין גרידא ל"ת אפי' ועשה ל"ת משום אידיאמאי
 וכו' בעידנא ליכא אפילו ל"ת דחי דרבים דעשה ומפרשים בעידנא, אלאל"ת

 נ"ס ר' בפסחים דהתוס' אלא ע"ש, וכו' עבדו דשחרר דר"א מהא ראיהוהביא

 בעינן דחמיר תעשה בלא דדוקא מחלק האחרון דזה ור"י ריב"א מחלוקתהביאו
 וראיה בעידנא דליכא אפילו הקל את דוחה דחמיר דעשה בעשה. לא אבלנעידנא
 ריב"א לסברת הולך אהרן דהיד ובודאי ע"ש. דקמ"א ומחולין אליעזר דרבימהא

 להא נ"ד בין לחלק ד.ש למימר איכא דעכ"ז אלא ללאו. עשה בין חילוקדאין
 השעבוד דבמניעת וא"ת בשב דהוי דר"א בענין כן לא קו"ע, הוי דנ"דדר"א
 ז דרבים מצוה משום עשה ודהי עשה דאתי התם אמר ולוה לחירות יוצאממנו
 שהקשה ומה מהריב"ל סברת הביא די"ו בדרשותיו יעקב בהשארית ראיתיאמנם

 דהוו דאמתא מהא לו, מתירין דאין בקוביא לשחק שנשבע במי דסברלהרשב*א

 לומר פנים דיש וכו' הר"ן דכתב וכו' קושיא דאין שוב וכתב איסורא בהעבדי
 הכריח ואח"כ וכו' דחירותא גיטא לכתוב דצריך במאי קו"ע הוי עבדודמשחרר

 קו"ע דהוי ולפי"ד ע"כ. דחירותא גיסא דכותב במאי מקומות מכמה קו"עדהוי
 עוד מ"ש אביא אגב ובדרך כמש"ל. ר"י סברת לפי דר"א מהא למדנויפה

 תתן לא תחנם לא משום היינו עבד שחרור איסור דסעם הנז"ל יעקבבשארית
 חנם מתנת הוי לא שחרורו ע"י במצוה הארון דמתהני ומשום חנם מתנתלהם

 מצוה משום ותירץ לשחררו הכי עביד דהיכי בבוכות למ"ש יענה דמהוהקשה

 מהמצוה דמתהני כיון והלא היא. בעבירה הבאה מצוה והא עוד הקשוועכ"ז

 המאיר אור בספר ומצאתי עכ"ד. וצ"ע היא מצה"ב והא פריך ומאי איסוראליכא
 דאם הר"ן משם תחנם דלא זה טעם דהביא דמ"ז בשו"ת ז"ל זמנינו גאוןלחד

 ע"כ. מותר העבד לסובת ולא ולהנאתו לסובתופשחררו
 מצוה אחר הקשו בברכות מדוע העולם קושית לתרץ אמרתי ועפי"זוכתב

 תירוץ אחר ובגיסין שאני, דרבים מצוה ? היא בעבירה הבאה מצוה והא,שאני.
 שהקשה מה עם לתרץ ואמרתי ? הבאב"ע מצוה והא עוד הקשו לא שאמפצוה

 הבאה מצוה והא וכו' בברכות מקשו מאי דא*כ הר"ן סברת על צ' פי'חפג*א
 הגאון וישב השא"י כקושיית איסורא ליכא מצוה דעביד כיון ולפי*דבעבירה,

הנז'



סנ חזקיהודברי

 דתשעה הש"ס זה קודם הביא דבברכות, הנז' סוגיות הב' שנויהנז'
 חד ליה איצטריכו דתרי ותי' לשחררו ר"א הוצרך מדוע והקשו מצטרפיןועבד
 עשה ודאי האחר ולא זה ישחרר ליה איצסריכו דתרי וכיון באחר ונפיקשחרר
 והא והקשה שאני מצוה בתירוץ הש"ס ליה ניחא לא ע"ז עבר שללטובתו
 יד"ח לצאת אחד שחרר א"כ ל"מ ועבד דט' במסקנא אמנם וכו' היאמצהב"ב
 עבר שפיר ולזה העבד להנאת והו"ל שאני מצוה הירץ שחרר איךוכשהקשה

 ע"ש. עוד מקשה איןולכן

 אשר רברים בהח"ט ראיתי וכו' עשה ראתי זה בדין בדרךבלכתי
 ע"ד ז"ל לגאון בתשו' כתכ רנ"א סי' יו"ר דבשו"ת והוא ממני שגבודב"ק

 דאין דאע"ג ריב"א ס' בתוס' קמ"א בד' חולין במס' למ"ש מר לן דבדקמאי
 המל ולפי"ז העשה, אלא נשאר ולא נדחה הל"ת מ"מ ועשה ל"ת דוחהעשה
 לר"א דשבתון בעשה אלא מלאכה דל"ת בלאו עובר אינו בזמנה שלאבשבת

 כיון חטאת שחייב בשבת ע"ש של את ומל תינוקות דשני סו' יפרנסואיך
 לשנויי דיכילנא הח"ס הגאון עליו וכתב הגאון דברי ע"כ כרת ליכא לאודליכא
 לברו בדרשת אשי רב מורה אבל וכו' בזמנה שלא אמילה קאו לא ר"אדדברי
 לאו ליכא ראי לפשיטותיה כתבתי כ"ז עוד וכתב וכו' בזמנה שלא מילהולא
 בהוריות כמבואר כרת, עליהן דחייבים ושבמקדש מנדה ראיה כן ואינו כרתליכא

 אינה שהיא מצוה מצינו שלא לומר הוא דכריתות כללא אע"כ פ"בושבועות
 ראז ועשה לאוין דאיכא דבשאר ואה"ן ומילה, פמח אלא כרת דחייב עשהאלא
 ע"ש. שבהן אעשין אפילומחייב

 בשם בחולין שם ביארו התוס' דהלא קרי, מאי לה דקרי קש"לולקע"ד
 שאיסורו כל הוא רז"ל ולשון לאו, מאיסור ולא ממלקות היינו דנדחה דהאריב"א
 בשגגה העובר כל שגגות בה' הרמז"ל לשון וכן חטאת, חייב בשוגג וכרתלאו
 משמע לשונם וסתמות ע"כ, קרבן חייב כרת בה שיש ל"ת ממצות אחתעל

 בשער ראיתי לזה וסמוכין קרבן, בו יש מלקות בו שאין אפי' לאו בו רישכיון
 תמוהים שדבריו אלא ז"ל כתב לרא"ם[ וראיתי ר"ה ]קודם תפילין ה' ח"אהמלך
 לענין אלא אינו עשה, דעשה, השמר הא וכו' משני ומאי וכו' פריך מאידא"כ
 עליו לוקין דאין דכיון למימר וליכא הוא ל"ת אבל עשה כדין עליו לוקיםדאין
 דעשה, רהשמר לטעמא איצטריך למאי דא"כ חטאת עליו חייבים אין הכיפשום
 הנה עכ"ד, מעשה בו שאין לאו דהו"ל משום מלקות בו אין בלא"ה האעשה,
 בשוגג יש כרת בהם שיש בתורה הכתובים לאוין דכל ליה דפשיטאמבואר
 תינוקות, דב' מהא וקושיתו תמיהתו ליה אזדא ובזה מלקות, בהם שאין אעפ"יחטאת

ובמ"ש



 חזקיה1דברי%

 בזממ שלא מילה ולא לבדו בדריטת מךדה דך"א עוד שםובמ"יט
 ולא ד"ה פ"ד ד' בפסחים התוס' מ"ש היפך המה לע"ר אלו רברע ע"ש,וכר
 לבדו דהוצרך דהא וידוע עכ"ר, ק"ו ליה לית דר"א בסו"ד דכתבו וכו'מילה
 שבת בתוס' מפורום וכן לבדו, איצסריך לא לא"ה הא ק"ה לן ראית משוםהיעו
 לבדו איצסריך לא קר לאו "דאי שם ז"ל בזמנה, שלא מילה ולא ד"ה כ"דד'

 ודו"ק. ע"שלמיסר"

 קר בישוב ששמעתי מה ז"ל שכתב א' בסי' הקודש ציץ בס'ררז*יתי
 הקדמה עפ"י ע"א קמ"א חולין בתוס' ריב"א שיסת על פ"ג נררים ה'השה"מ

 לילקי ראכתי המלקות דנדחה רס"ל לריב"א קושיתו על לחתנו שהשיבמהנו"ב
 הו"ל העשה, ועשה עבר דאם נמצא ועשה, ל"ת ודחי עשה אתי לא דעכ"פכען

 והשיב ז שוב הלאו על תלקה העשה ק"ם שלא ונקרא בעבירה הבאהמצוה
 אולמיה דמאי מסברא אלא בזה לימוד שום לנו אין עשה דוחה עשה דאיןדהא
 אולמיה מאי איפכא אמד" העשה שק"ם אחרי משו"ה האחר, מעשה עשהזה

 מחשב ושפיד בעבירה הבאה למצוה שכנגרו עשה האי שיחשוב כדי עשההאי

 דהנה בתירוץ, ולא בקושיא לא נתישבתי לא שכלי ולקס ע"כ, המצוהקיים
 בהליכות כמ"ש דס"ל ודאי היינו מאיסור ולא ממלקות דנדחה ריב"אסברת
 קאמר כאילו לל"ת העשה תנאי מטעם דהף ל"ת ודחי עשה דאתי טעם עלעולם
 שב ד"ה כ' ד' בברכות רש"י סברת הוא וכן זה, פן בא אלא זה תעשהלא
 וכר בידים דסיעקר וכו' לכהן שהותדה גופה וסומאה וכו' שאני תע,שהואל
 ועיץ ע"ום וכו' נכתב מצוה מת על לא דטומאה ל"ת כשנכתב דמעיקראמ,מום
 ע"ש רח"ה משום טעמו רהוי דס"ל וכר שאף תעשה ואל שב ד"ה תוס'שם

 נמי כן התוס', כסברת להכריח דכתב דנ"ז בקונסריסין אמת בדברי בזהועיין
 מהתורה הותנה כאילו דהוי לריב"א דס"ל ועשה ל*ת דוחה עשה דאין זהבדין

 כלל נדחה לא שבו האיסור אבל דוקא, ממלקות הלאו דנדחה הלכתא דהויאו
 ו"ל רך בבלל שמועה ביבין כמ"ש לאסור להעשה עוזר  והלאו יתיבובמקומו

  לעשה ועור סיוע להיות מועיל לעולם אבל מלקות  לענין רליתיה  כמאןהלאו
 לדחות געשה כח במקומו-ואין הוי והעשה הלאו ראיסור וה לפי ואאבשבצרו,

 שקיים אחר עתה נאמר איך כן ואם המלקות, דוקא לבסל אלא לגמרי שניהםאת
 ז למקומו המלקות שיחזור בעבירה הבאה מצוה דבר הוי הזה שהעשההעשה,

 דוקא. ממלקות הלאו של הדחיה או תנאי, שיש לדינא שקי*ל שמה מזהויצא
 נאמר דבתחילה אחד בנושא הפכים ב' דהוי זה לדין קיום לו ואין בחנםהוא

 תורה דכשאמרה ובודאי מלקות בו דיש ונאמר נחזור ושוב מלקות בו~אין
דידחה



סה חזקיהודבדי

 לא בעבירה הבאה מצוה תהיה אם שאפי' תורה אמרה כאילו היינו הלאודידחה
 במ"ש בדב"ק, נתישבתי לא הנו"ב הגאון עוד ובמ"ש עוד, ולא איסור רקיתהייב
 אמדו דלא למימד איכא דלע"ד מהאחר עשה האי אולמיה מאי למימדדאיכא

 גם רעכ"פ ול"ת עשה דאיכא בהיכא לא עשה, נגד בעשה אלא וכו' אולמיהמאי
 לזה. מזה אלימות איכא דהא ז אולמיה מאי אמרינן לא קאי, במקומו הל"תאיסור

 לקיים אפשדות שום דליכא בנ"ד לדינא לן ריוצא הדאשונות אלנחזרר4
 ואתי יד"ח בו לצאת ומותד דכשד אה"ן כאמוד הגזל באופן כ"א הלולבמצות
 וממה הנז"ל התוס' פסקי בשם שכתבנו מה לפי בעידנא דאינו אף ל"ת ודחיעשה

 התוס' מ"ש כתבנו וכבד בעידנא, בעינן לא רבמצוה הלקט השבולי משםשכתבנו

 אמדי' אם בעשה דאף ז"ל ריב"א בסברת עשה, אתי ד"ה נ"ט ד' נשחטבתמיד

 לא ועשה דבעשה סבר דר"י שם ומבואד בעידנא, בעינן עשה ודחי עשהאתי
 ע"ש, וכו' בעידנא וליכא עבדו שחדר דד"א מהא והביא וכו' בעידנא נאמרלא

 מצוה משום שאני דהא דיתדץ בל"ס ל"ת כמו בעידנא, דבעינן דס"ל דדיב"אובודאי

 שאין איש בענין קצ"ח ד' יו"ט בשמחת ודאיתי בל"ת. הדין והוא שאנידרבים
 בכשדות יד"ח לצאת אפשרות לו שאין בדדך והוא טבל של כזית אלא מצהבידו
 וע"ש. כנ"ד ממש והיינו ל"ת, ודחי עשה דאתי בזה דכתב בדבד פשע לאוהוא

 קנהו שאם פסק ז"ל שמדן כתבנו כבד אשד הברכה בדבר נבאררוצןזה
 המג"א ושם עליו יבדך לא ומיהו מעשה בשנוי דקניה כשד המצוה סיועבלא
 דבקנין נראה ומזה ומבדך, טפי דעדיף אולי השם בשנוי קנאו דאם ב'בסי'
 הרמב"ם בדעת פירש דלא אלא לגמרי בעבידה הבאה מצוה ענין ליה אזדהגמוד

 דלית הדמב"ם ידעת לולב מה' בפ"ח הכ"מ ממרן נדאה ולכאורה הברכה,בדבר
 אלא ביו"א הגזול לולב לקיחת אסור ואין כלל מצה"ב משום איסודאליה
 יצחק כד' דפוסק וכו' גזול או גנוב או ד"ה א' בה' כמבואר לכס משוםדוקא
 להכשיר ז"ל להרמב"ם לו היה וא"כ לכם משום דוקא דאיסורו שמוחלאמר
 ועי"ש עכד"ק, קני לא כדי דיאוש דס"ל משום אלא יאוש, אחד ביום"אאפי'
 הבאה מצוה באיסוד חייש לא דהדמב"ם מזה דמבואר וכו' שהיה אובד"ה

 לגמרי קנהו אם דאשון ביום דאפי' הרמב"ם לדעת מזה יוצא וא"כבעגירה
 דמתניתין דכולהו כתב המשניות דבפירוש אלא לברך, דיוכל וכיוצא השםבשנוי
 מצוה ליה דאית מזבח מאיסודי בפ"ה מבואר וכן ? בעבירה הבאה מצוהמשום
 שונאו והקב"ה פסול, הקדבן והקריב הגוזל או הגונב ז' ז*ל-בה' דכ"כהבא,ב
 הקרבן הבעלים נתיאשו ואם מתקבל, שאינו צ"ל ואין בעולה גזל שונאשנא'
 אלא הבא"ב, מצוה משום יש וגם פסול יאוש קודם הוא יאם מבואר ע"כבשר

דאם
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 ברשותיה רבנן שאוקמוהו גמור בקנין דמיירי בכ"מ ומבואר כשר נתיאשודאם
 ס"ל ובזה השם שנוי בקנין דמיירי כתב הקרבנות מעשה מ"ה בפי"חוהלח"מ
 דליכא היינו המזבח ע"ג להקריבו דכשר ממ"ש ומובן ובל"ס דקני,להרמז"ל

 באכילת דמברך וממילא כשר סתם כתב ולזה בעבירה הבאה מצוה שמץשום
 נאמר ועפי"ז לבארו, הוצרך ולא ה"ב פ"א בכורים בה' הר"מ כמ"ש הזבחהכהן
 דקאמר הכסף כו' ואולי בעבירה, הבאה דמצוה סברה האי ליה אית בלולבדגם
 הוא גזל איסור דבכלל הב"ב איסור לאפוקי לאו לכם משום איכא א'ביום
 היתר ולהורות בתורה המפורש העיקרי האיסור דכתב אלא הב"ב איסורג"כ
 מצהב"ב. משום אף איסור שאין הימיס שארעל

 הרמז"ל שכתב מזבח דאיסורי זה דין על הראב"ד מ"ש עיין אגבדדרך
 ואני ע*ש, לרישא דשייך הכסף מ"ש ועיין 1 אפילו דמאי וכו' חטאתואפי'
 שאמרו להלן עוד דסמיך למאי רמיירי בפשיטות לפרשו לי נראה דמה להבלהפעוט
 דמה אלא למזבח שאין חטאת שאפילו כן. הוא והכונה מכפרת אינהנתיאשו

 מזבח יאמרו שלא נתיאשו אפילו מכפרת אינה גזולה שהיא לדבים נודעאם
 ויו בלא אפילו גירסא לו דיש משוס כן פירשו לא הכ"מ גזילות-ואוליאוכל
 שמצינו נראה שביארנו מה לפי עכ"פ ורוק, למעלה ששייך בדעתו עלהמזה
 לדעת שגם לברך ויכול מהב"ב משום בו אין השם דבשנוי המג"א למ"שסמך
 יכולים הרמב"ס לדעת רבשנוי האמור רלפי אלא דמברך, כן הרין ז"להר"מ
 של סאה שגזל הרי אומר ב"י ר"א תניא צ"ר ד' בב"ק דאמרו מהא קש"ללברך,
 נאמר וע"ז מנאץ אלא מברך זה אין חלה מסנה והפריש ואפה לשה טחנהחטים
 דבר האוכל ברכות בה' למ"ש ציין משפט עין הש"ס ובציוני ניאץה', בירךובוצע
 הראב"ד, השיגו ושם וכו' בסוף ולא בתחילה לא עליו מברך אינו וכו'איסור

 שכתב הרא"ש ממ"ש להראב"ד סייע הכ"מ ושם דנהנה. כיון יברך לאמדוע

 שגזל הרי אומר ראב"י צ"ר ב"ק הגוזל 'ו'-ומפרק ד' דסנהדרין בפ"קדמתניא
 ניאוץ דהוי אלא בחיוב דמברך אלמא מנאץ, אלא זה דאין מברך כיצדוכו'
 דחלה ובפ"ק כ"ש בפ' תניא דהא רבינו דברי דחה דלמה הכ"מ יהקשהצכ"ל

 אמרה הדה בירך ובוצע ע"ש וכו' עליה לברך אסור גזולה דמצהבירושלמי

 הרא"ש סיוע על כתב והלח"מ ע"ש, וכו' חייב הוא דמים בסוף אבלבתחילה

 דמברך הוא לזה שנוי ע"י דהיה מיירי דהתם וכו' חטיס דגוזל מהאלהראב"ר
 כן[ דתירץ בב"ח ]ועיין לברך אסור שנוי בלא אבל בניאוץ דהוי אלאבחיוב

 ידוח יצא פת ועשאו חטים דגזל דהיכא חו"מ מה' בפ"ו ה"ה ממ'שוראיה

 שנוי דע"י לרבינו דס"ל ובודאי שוין ומצה דברכה ומשמע וכו' בשנוידקנאו
חייב



סז חזקיהורברי

 ואע*ג קונה אינו דשנוי משום הוא ראב"י דסברת הלח"מ עוד וכתב לברך,חייב

 לא דילמא בדדך דאמדו כיון קונה, שנוי ס"ל דראב"י לומר דנוכל קאמדדרבא
 דברכות להא משפט העין שצין זה דרין זה מכל המבואד ע"ש וכ"ו כותיהקי"ל
 דוקא באיסורים רק מדבר לא דהרמז"ל דראב"י להא רמיון לו איןוכו'

 והו"ל בירך בוצע משום איסור בדבר מברכין דאין לרין דוקא הציון כונתובודאי

 משום כותיה ס"ל לא ראב"י דין שהוא חטים בנזל אבל הבדיתא, שהואמנאץ

 כמ"ש או ברשותיה אוקמוה יאוש אחר דבקדבן כמש"ל קונה דשנוי ס"לדהרמב"ם

 כשר דקרבן שם שכתבנו וכמו דקונה השם שנוי משום מזבח באיסוריחלחם

 דגנב זה כדין ג*כ המתנות בדכת דמברך בודאי בו, ומתכפר להשם דעולהוכיון

 משום בו ואין דמברך השם בשינוי יאוש הוא גם רבודאי ואפאו ולשוחיטים

 דיוצא מצה ועשאו היטים דגנב כתב ה"ה דהא לברך שלא בעבירה הבאהמצוה
 נראה הקצרה ולרעתי הרמב"ם, לדעת דמברך הלחם וכמ"ש לבדכה וח"היד"ח
 הלח"ם התחיל כאשר ולא ניאוץ בלי הברכה דמקובלת היינו דמבדךדהא

 בברייתא אמרו דכן משום ניאוץ דנקרא אלא מברך ולכך ז"ל דכתבבדבדיו
 אבל קני לא רשנוי דראב"י אליבא היא דהברייתא כתב כבר בעצמו הואדהא
 ביאוש דגזל טעמא והיינו דמצה טעמא והיינו לכתחילה מברך קני דס"להר*מ

 דכתב השם בשנוי דנתיאש בהיכא הכי דדינא נראה הכ"מ ממרןושנוי-וגם

 דאינו רבינו וכתב ז"ל וכו' הנז' הדאב"ד כתב המתחיל מהדבור - דבריובתוך

 לו חייב דמים בסוף אבל - טעמא דההוא משום בסוף ולא בתחילה לאמברך
 חייב שאכלו שכיון והיינו מברך בסוף דבגזל מבואר ע"כ בגזל אלא שייךלא
 דמים אלא חייב אינו ג"כ שאז ונשתנה ונתיאש בעין כשהוא ה"ה דמים,לו

 לע*ד נדאה האמור מכל שנ"ג, סי' בח"מ מרן ופסקו ניאוץ, וליכא מברךדודאי

 קני. לא שנוי למ"ד אלא זה אמרו דלא ניאוץ וליכא בחיוב דמברך הוידדינא
 מהא לזה דאיה הביא הכסף ושגם שנהנה כיון ברנה חיוב של זורסברה

 אלא מברך זה אין ז"ל דראב"י זאת בסוגיא זקנים באסיפת מצאתיהדראב"י

 המזון ברכת והן המוציא הן ומבדך ברכה בלא ליהנות רשאי אינו ומ*מפנאץ
 אחרים עם מצטרף שאין לי יראה ומ"מ לה הראויה כפי הכל ברכות שארהן

 כאן ואין הואיל החלה על מברך אינו וכן וכו' לאוכל( קבע )שאיןלזימון
 וכן כחלה מצוה של דברכות מזה יוצא עכ"ד מ?וה ברכת אלאהנאה
 כתבנו כבר אמנם יברך, דלא הסברה הנאה בהם דאין כיוןדלולב
 חרמבום לסברת ולא עומר במקומו שנוי ליה דאית לראב"י מיירי זודסוגיא

דס"ל
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 ואתיא לעיל כאמור יברך רלע.ר ודאי לה חייב ורמים קונה רשנוידס"ל
 דיברך וראי הוא ולדידן ריברך, נראה השם, רבשנוי הט"ז למ"ש סייעתאלן

 מירק לא ותו קונהדשנוי

 הרבים לזכות אלא גזל לכונת לא הדכר שעשה רהגזלן העולה תורת~11ן
 זה השם. בשנף היאוש אחר א' ביום אפילו עליו ומברכים עשוי שעשהמה

 אתי בדץ לעיל שהבאתי מה אגב הוראה, ובעלי חבירי אתי ימכימו אםכתבתי
 שראיתי והוא לעשה הניתק לאו ברין שכתבתי מה ג"כ אכתוב ל"ת ודוחהעשה
 דכתב יצ"ו סטלביץ מאיר כמוהר"ר ידירינו מופלא גאון לאחר מאיר ביתבספר

 לעשה הניתן לאו רהוי משום לוקה ראינו רקי"ל גזל ברץ קמ"ט ד' ט'בסעיף
 נמי הוי גזלה רמי אם בזה עין לשום וראוי מאר, ארוך הוא והענץ ז"לוכו'
 ז"ל כתב זלה ד פ"א בריש הרמב"ם והנה וכו/ עצמה הגזלה כמו הלאותקץ

 נשרף ואם לעשה, נתקו רהכתוב זה לאו על לוקץ אץ חברו את הגתלכל
 אין לתשלומים הניתן לאו וכל דמים לו?לם חייב ו?הוא לוקה אינוהגזלה
 ובמשלם לעשה הניתק לאו משום הגזלה בגוף פעמים, לב' מרחילק עלט,לוקץ

 הלאה נתקן אימ הדמים רבשלום משמע לתשלומים, דניתן משום כתבדמים

 דבתשלום הרמז"ל לרעת כן כתב ברל באמרי רגם והביא וכר, לוקה דאימאלא
 נראה הסליחה ואחרי ע"ש. הרמים בתשלום ולא הלאו מתקן בעצמההגזלה
 יוצא דמפורש רמ"ח בס" המצתת בספר הרמבז"ל לשון קדשם מעיףרנעלם
 לאו והוא וכר לגחל שלא שהזהירנו ו?ם: ח"ל הלאו נתקן רמים בתשלוםדגם

 לפי לוקה אימ העשה בטל ואפילו הגזלה את והשיב אומרו והוא לעשההניתק
 עכ"ד, וכר שותה יתן וכר הגזלה שרף שאם לתשלומץ לעשה הניתק לאושהוא

 לפיץ להבץ דצריך אלא להסתפק מקום אץ ובכן הלאה מתקן דבשותהמבואר

  רו?אלו ד"ס בקמא אמרו ואיך מעון נקי האיש רגם ובודאי הלאודניתק

 חבול וכו' ערשים לשלם ע"מ רישראל ו?עורים של גדעהן ליטול מהולהזקנים

 מביא ומזה וכר, מתקרי ר,טע משלם שגזלה אעפ"י משלם גזלה רשעישיב
 קשה וזה ע"ש וכו' גזלה בדמי הלאו נתקן שאינו ברוך" "אמרי משםכת"ר

 גזל אשר הגזלה והשיב אמרה והתורה תשובה עשה אם רשע דיקראליאמר

 בתשובה חזר אם לשקר שנשבע בפשע שהוסיף ואעפ"י דמיה לשלם מזהולמרו

 מתקבל לא רשע עודנו ראם ובוראי ומתכפר וכר וחומש קרבן יביאושלם

 בדמים גם הלאו דמתקן לומר דצריך ובוראי תועבה, רשעים זבח כיהקרבן
 דבעל במקום ערשים חליפין דמשלם בש"ס האמור באופן מיירי דהפסוקאלא

 כעצא דכתב של"ט ס" ח"מ הטור מ"ש ראיתי שוב בזה, מתרצה לאהי?עורים
בזה



טס חזקיה11ברי
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 ט"ו ד' מכות התוספות מ"ש דהביא הנז' בספר עוד ועיין ע"ש, נכון ישובבזה

 דקדוק עוד הביא ושם לעשה ניתק הו"ל גזילה בררכי דאף דכתבו והתםד"ה

 התוספות קושית והיא וכו' להרמב"ם דהקשה ה"ב מסנהדרין פי"ח הכ"מעל

 והפנ"י אחרים ובספרים הרמז"ל בגליון גם הובאה הזאת והקושיא ע"שוכו'
 שלפניו התוס' וסכ"ש 5יה אנים לא רז כ5 אשר דהכ"מ אומר בע"ר ואניע"ש

 בט5ו למ"ד שייכי דתירוצם הרמז"ל 5סברת א"ש לא התוס' דתירוץ דידעאלא

 שפיר לה דמשכח בפירוש התוס' כתבו 51"ק קימו למ"ד אבל בטלוולא

 ס"ל דהרמבז"ל ט"ז פ' למעלה באר כבר והכ"מ הב"ד. דברי קב5 בשלאדלקי

 להרמז"ל המשניות בפ"י ועיין ע"ש והמאור הרי"ף כגירסת ול"ק קיימוכמ"ד

 לדבר כשסירב דתכף מזה ויוצא כן דס"ל דמפורש ה5וקים הם א5ובפרק

 הנימוקי בשם ה'ו פ"א בתולה נערה בהלכות הכ"מ וכ"כ לוקה.הב'ד
 ולפי"ז ולוקה. חקנה 15 אין שוב תיקן ו5א הלאו לתקן בו שהתרו דמידיוסף

 אוחו כופין וגרש שעבר האונס לפיכך נ"ז ה' כתולה בנערה הכ"מ שםמ"ש

 קודם גרזשתו מתה אח"כ ומ"ש דבריהם כשקבל ר"5 לוקה. ואינולהחזיר

 להחזירה הספיק ולא דבריהם קבל אם אף היינו לוקה הר"ז וכו'שיחזרנה
 קושית א'ש האמור ו5פי פשוט. וזה לוקה העשה נתקיים שלא כיון שמתהעד

 ה"ב ו5וה מ5וה פ"ג ועיין דמש5ם פסק אמאי דלוקה כיון 5הרמבז"להכ"מ

 עובר דאינו רבינו דכתב ה"ג ומצה חמץ ה' בפ"א ז"ל להשע"ה הויתוחזה
 דאפילו ע5יו ותמהו בידים מעשה שיעשה עד וכו' ימצא ובל יראה בלע5

 דצ"ה בפסחים כמ"ש לעשה הניתק לאו דהו"ל משום ילקה לא מעשהעשה

 לעשה. ניתק הוי ד5א לרבינו דס"ל תירץ קודש מקראי ומו"ה התוס'.וכ"כ
 דבעינן כ"ו ד' במכות התוס' מ"ש לפי ואף 5אוי. תרי ודחי עשה חד אתיד5א

 וכתב עכ"ד ימצא ולא יראה לא סמיכי נמי הכא אהדרי דסמיכי 5אויתרי

 לעשה הניתק 5או דהוי דקאמר פסחים סוגית דחה דרבינו צ"ל ד5פי'דהשע"ה
 דלא דקאמר תמורה לסוגית יענו דמה לתמוה יש התוספות וע5 וכו'מהילכתא

 וכו' לעשה ניתק הוי יראה דלא כתבו ואיך לאוון תרי ועקר עשה חדאתי

 והמניח ד"ה שם הכ"מ מ'ש סדשם מעין נעלם דאיך תמהני הדל ואניע"ש.

 נפרך ולפי"ז ע"ש. וכו' אחד א5א נחשבין אינם 5אוין הב' דאלו וכו'ברשותו
 ז"ל השע"ה תמיהת ליה אזדה וממילא לעשה הניתק לאו והו"ל המ"קחילוק

 לאו נקרא דלא קודש המקראי למר דפשיט'ל מאי ואעיקרא התוספות.על

 ראיתי הזה הדבר בדבריו. כמבואר ועשה לאוין ב' דאיכא בהיכא לעשההניתק
 וכו' וא"ת וכו' וסופג ד"ה ד"א דחולין בפ"א דהמוהרש"א בפלוגתאדתליא

כתב
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 תדי דהאנך לקושיא מקום אין לאוין ב' דוחה עשה דאין דאמרינן ולמאיכתב
 דוחה עשה אין דפירוש דם'ל מתבאר ע'ש וכו' אחד אלא לוקה אינולאוין

 ולזה הב' על ולוקה לעשה הניתק לאו משום א' דוחה דעכ"פ הוא ל"תב'
 קצ"ב סי' עולם הליכות ס' על שמועה ביבין ראיתי וכזה פ' ולא מ'לוקה

 מלשון כמ"ש והביא לאוין ב' דוחה עשה דאין מילתא האי בפידושדנסתפק
 יחליפנו לא ד"ה ד' ב"ד ממ"ש כן סובר רש"י שגם לומר והוסיףמוהרש"א

 וכו' הכונה ראין לומר לזה דכיון נראה אלו דבריו מסיום מ', סופג ואהכיוכו'

 אלא פירושו אמר לכ"ע לאו דהמ"ק דהאמת אלא ע"ש. נדחה אחד לאואלא
 על דלוקין פ'א תמורה ב"ה הביא דכן ס"ל דכן הרמב"ם לדעת דקאידמשום
 לאוין דב' כיון ולזה ע"ש חבירו תמורת משום וחד תמורתו משום חרהתמורה
 הרמבים לסבדת שתירץ מה תירץ משו"ה לעשה ניתק דין בהם יש לאועשה
 דלק"ד אלא אחד. לאו נקראים דשניהם הכסף מ"ש תירצנו לדעתינו ככראבל

 לוכר אלא הכתוב בא ולא אחד לאו הם דב' דקאמד דב"ק להבין לינשאר
 לא שאור אחד מפסוק למדנו כבר זה דבר דהלא שאר, וזהו חמץדזהו
 הכסף כתב איך וא"כ שם רש"י וכמ"ש מחמצת אוכל כל כי בבתיכםימצא
 כבר בבעור מירי זה דפסוק ואף וכו' שאור זהו להודיענו באו אלו לאויןדב'

 בתוס' ז"ל מלובלין המוהר"ם במ-ש עיני ואורו מאכילה ביעור דיליףאמרו

 וכו, לדקדק יש מ"מ אבל וכו' ני"ל ז"ל דבור באותו בד"ה ר"ז דאמרד"ה

 רחמנא דכתב בתר השתא דוקא היינו מאכילה בעור ילפינן דאמרו דהאוי"ל

 גבי תדוויהו רחמנא דכתב לאו אי אבל וחמץ שאור תרוויהו בעור גבינמי
 מוהר"ם ועין ע"כ דחמיר אכילה מאיסור הקל בעור ילפ.נן הוה לאבעור

 הביא ששם המצות בספר להרמבז"ל ראיתי ושוב מרן. רברי מבואר ובזהשיף
 ול"י חמץ יראה שלא הזהירנו ור"א ר' במצוה שם ז"ל הכסף כמ"שבלשונו
 וכו' בשאור הכתוב פתח אמרו ובבאור ענינים בב' לאוין ב' אלו ואיןשאור

 עשה דאין דאע"ג ס"ל ז"ל דהרמב"ם דכיון האמור מכל נמ"ל ע"שעכ"ד
 אפי' בחמץ אפ"ה לעשה הניתן לאו הוו דלא עליהן ולוקה לאוין ב'דוחה

 דהו"ל כיון הקשו ושפיר הנ"ל לאו והו"ל א' לאו דין להם יש לאוין ב'שהם
 לתרץ אחזה אני ואשר ילקה. לא מעשה בו שיהא אפילו לעשה הניתקלאו
 מ"מ מעשה. בעשה אפילו לוקה אינו יעשה הניתק לאו כשיש אמת דהןהוא

 כתבנו כבר והנה מעשה. בו שיהא צריך לוקה דאז העשה דנעקרהיכא
 בו התרו דאם מינה נפקא ולפי"ז לוקה, העשה על דכשעבר ס"לדהרמבז"ל
 תכף דבריהם לקיים רצה ולא וסירב לשורפו ב"ד וחייבוהו החמץישרוף

לוקה
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 העשה קיים דלא זה באופן קיימו. ולא קיימו דס-5 הרמז'ל לסברתלוקה
 לישב נכון נלע-ר זה לוקה אינו לא-ה הא מעשה רעשה בהיכא מלקותחייב
 בזה דיש לאוין ב' רוחה עשה דאין בפירושא בידן דל ז"ל משה רבינורעת
 הרמבז-5 סברת )ב( נדחה. אחד ר5או ורש-י מוהרש-א סברת )א( טברותב'

 משום היינו פ' ולילקי בחולין שהקשו תוספות ולדעתי לאו. שום נדחהראין

 קושיית נרחית ולפי"ז לאו. שום ודוחה עשה אתי דלא הר'מ כסברתדס"ל
 ס-ל כ-ע ועכ"פ מוהרש-א כפי' מפרשים אינם התוס'-דתוס' עיהמוהרש'א

 בדברי עיין פ' דלילקי התוס' דבקושית א5א חבירו. בש5 וא' בשלו. א'ד5וקה
 מהבריתא לדבריהם שהקשו קצ-א כלל שמועה וביבין שישי בקונטריסאמת
 ורבינו וכו' הקשו התוס' ז-ל מ' לוקה ד-ה ה5ח-מ וכן חבירו ובש5בשלו
 ב' שהם דסשמע ודוחה עשה אתי לא דאמרו ואע-ג בתרא כתירוץ ליהאית

 ומ-מ חלוקים. בענינים אזהרות תרי הוי אלא היא. לא א' בדבראזהרות

 העשה מחמת מהם א' שום על לוקה שאינו כיון אותם עוקר שהעשהמקרי
 ובכן רבינו. וכסברת תוס' כתירוץ צריכי דתרוויהו בבריתא אמרוובהדיא
 סתומים דבריו ענ-ר ולפי עכד-ק וכו' פ' דלקי. רתוט' א' תירוץ עלאתמה
 השגתי 5פי דבריו אבאר מהם. אחד שום ע5 לוקה שאינו כיון וכו' ומ'שבמ'ש
 אין 5ומר שייך איך עניינים לב' אזהרות שהם שאמרנו אחרי שנרגשוהיינו
 כיון תירץ לזה עצמו בפני הוא וענין ענין דכל כיון לאוין ב' דוחהעשה
 15 היה העשה זה שאם כיון ר"ל העשה. מפני מהם א' שום על לוקהשאינו

 מאלו א' שום ע5 5וקה היה ולא נרחין הל5ו לאוין ב' היו לעשה ניתקדין

 באזהרה ב' כשהם בעלמא 5אוין ב' דוחה עשה אין דקייל כיון 5ומר ישלכן
 אזהרות בשתי כשהם גם השתיים רוחה עשה אין 5ומר שייך ג"כ כןאחת
 דב"ק. בביאור לע-ד נראה זה 5זה. זה שייכותשהם

 שכתבנו וכו' מגוי לולב שגנב שאלתינו נדון ע"ד הראשונות א5נחזור

 דמלתא לקושטא אבל הדין. ולביאור 5פלפולא הוא זה כ5 וכו' איסור כאןשאין

 מצוותיהם מקיימין ישראל עם הנה הגוים שיאמרו בדבר ה' חילול ראיכאאחרי
 יזכנו וה' בו. וכיוצא יה באופן יד"ח 5צאת גמור דאיסור ודאי וכיוצא.בגזל
 הטובים ומעשינו צדקנו את הארץ עמי כ5 וראו וצדק ביושר ית' מצותיו5קיים
 עלינו, נקרא ה' שםוכי

 או לולב החג קורם מחבירו גזל איש באם לדבר הוא5תי 5עניןומענין
 הלך החג שאחר אלא החג ימי כל בו לצאת ונטלו ישראל מחבירואתרוג
 דעי"ז נימא אי הצורך, ככ5 לו מחל שכנגדו וזה שוויו 15 וש5ם ופייסואצלו

נתקן
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 ריהטא ולפום עבד. דעבד דאיסורא 5א. או למפרע. יד"ח ויצא המעוותנתקן
 הבאה ומצוה ו5כם, תגזול, בל על דעבר איסורו ומתבט5 יד"ח ריוצאנלע"ד

 פי"א הקרבנות מעשה בה' במש"ל הובא בפי"ן הרשב"ם שכתב ממהבעבירה.
 ה5ך ואח"ך כרת ונתחייב בחוץ קדשים שחט אם רשב"ם כתב שם וז"לה"ד
 מעיקרו הקודש את ועקר חרטה של פתח לו ומצא הקדשו לו להתיר חכםאצל

 ופטור מעולם הקדש הוי דלא למפרע מילתא איג5אי טעות כהקדשועבדיה
 דלוקה זריקה קודם ואכ5 בפנים שחט אי דגם המש"5 שם עוד ובארמכרת.
 עכ"ד בכריתות התוס' מ"ש לפי ממ5קות לפוטרו השא5ה ליה רמהניונשאל
 הזריקה אחר דאפילו משמע כ"ד ד' שבועות סוגיית דמפשט נראה דלע"דאלא
 לומר וא"א ז"ל בסו"ד וכו' אוכל יש ד"ד שם מוהרש"א ועיין השאלהמועיל

 לן יוצא מהאמור ע"ש. י"ח ה' פ"ז שבועות ה' המלך שער ועיין וכו'כן
 החג אחר להנגזל כשפייסו עכ"ז הגזול בלולב הרג5 כל דעבר דאףבנ'ד

 דאף בקרבן כמ"ש יד"ח יוצא דלמפרע נראה טוב ברצון ובמחי5הבכסף
 מצאתי ובחפשי לו. ונס5ח מעונו נפטר וחרטה שא5ה ע"י כרת,דכתיב

 וכו' פייסו החג ואחר וכו' לולב שגנב ממש זה בענין 5 ז משהלהמשאת

 ממחלוקת וראיתו בדמים פייסו אם ובין לו מחל אם בין יד"ח ריוצאואסיק

 וסברת לא. או יאוש הוי מדעת שלא יאוש אי מציאות באלו ורבאאביי

 דבסוף אע"ג לידיה אתא באיסור ובתחילה ירע דלא כיון יאוש הוי דלאאביי
 יפות אצ5 כלך אמר אם מדעת שלא מהתורם והקשו 5"מ. דמיאששמעיניה
 שם עוד והובא ש5יח. בשעשאו דאביי אליבא רבא ותירץ ? תרומהתרומתו
 מצוה דבר שהוא בתרומה אלא יפות אצל דה5ך הא נאמר דלא רבאסברת
 ש5יח בדשויה הזכיר ולא בסתם זה דין מתרומות פ"ד הביא והרמבז"לוכו'
 מלתא בג5וי סגי מצוה דהוי דכיון רמב"ם דסבר ובכ"מ בב"י מר"ן מ"שועיין

 וכ"כ 5מפרע רקני כשנתפייס מצוה שהוא בנ'ד למיגמר איכא ומעתהלמפרע.

 אמת דין שהדין הדל אנכי גם כמ"ש 5דין זכינו עשד"ק. כ"א סי'מוהרימ"ט
 הלזו בסוגיה כהה ידי-יד שהשיגה מה פה אציגה לימודי ובדרך יד"ח.דיוצא
 תרומה תרומתו ברשות ש5א דיורד בהא טעמים ב' דנאמר אמרנודכבר

 למפרע קני רבזה מצוה מטעם והב' שליח ברשוי אחד יפות אצל כלךכשאמ"ל
 להגר"א ראיתי וכזה לאביי. יתורץ זה. בטעם דגם והמובן תרומה.ותרומתו

 וכו' ותסברא הרמבז"ל גירסת נ"ב ז"ל מסתברא נמי הכי בד"ה דכתבז"5

 דרבא לתירוץ זה וכל וכו' כמותו ש"א ש5וחו הא לכלך צריך אמאיור"ל

 ואני עקד"ק, וכו' בקידושין כמ"ש שאני דמצוה זה לכל צריך אין אבלכאן
תמה
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 איתא בעצמו תה בקידושץ ממ"ש מרחוק 5הביא אצטדיך דאמאי בדב"קתמה
 לא דכאן מהכא ו5א מקדושין הביא נה דנכ לי אומר ולבי מצוה משוםפה

 בע5 שבא אחר אילו אכל לא 1וטרא דמר מעשה על אלא רבא דבריהובא
 דהתניא אכול מיהא דהשתא 1וטרא למר אמרו ע"1 מהשות שיתן ואמרהבית
 אצל כ5ך אמרו ש5א אמר שרבא 5הו ואמר תרומה תרומתו יפות אצלכ5ך
 בא שע"ז זוטרא דמר מהא שהמובן אחרי וא"כ דמצוה. בתרומה אלאישת
 5כך למפדע על ולא לדהשתא הוא דתרומה הא דמועיל דמאי משמערבא
 מיירי יפות אצל כ5ך דאמרו ד1ה מובן קדושין במס' אבל מהא הביא5א

 5ו והראה חבירו וכשבא חבירו של בדבר דקדיש באיש מ"רי דהתםאפי5ו

 מהא להביא הגר"א הוצדך 5זה למפדע הקרושים התקיימו בזה טוברצון
 יש ואם ד"ה מתוס' נראה רלכאורא א5א דב"ק. בכונת נלע'ד זהדקדושים.

 הזאת דהבריתה מצוה משום וכו' ף"5 כתבו וכו' תרומה תרומתו מהםיפות
 מתיישבת ואינה להכריז צריך 5רבה דאף סימן בו ליש דמי וכו' יפות אצלכ5ך
 התירוץ בא וע"ז 5אביי וקשיא 5רבא וא"ש שאנק דמצוה באוקמתאא5א
 דגם והגר"א לדרמז"ל, הכשמ תירוץ יתקיימו איך ולפ"1 השליח. אקתהיהבגמ'

 5ידיה. בשאתא דלא משום קפיד דאביי כיע דמצוה הא לתרץ נוכללאביי
 לרבא שגם דכשם והגר"א 5הכס"פ דס"ל לומר ובהכרח יתרצה. דכשידעאע'ג
 רבה מחלק מצוה, משום ותירצו התוס' כמ"ש יפות אצל דכ5ך בר"תאק"ל
 גלף דהוי 5ומר יטם טצוה דהוי דכיץ ס"ל אביי גם כן 5אבידה. תרומהבין

 התת והגר"א--וחזה הכ"מ לדעת א"ש ובזה ליה, יתא ד הוי דלמפרעמלתא
 י וא ו1"5 להרמב"ם הד"מ תירוץ על שהקשה ט"ו ס"ק של"א בסי'להט"1
 לומר הוצרכו יא איסק בר דמרי דההיא וכו' כן יאמר קדוש פה איךתמה

 לאכול רוצה היה שלא זוטרא מר על היא הקושיה שעיקר שליחדשחיה
 דמקשים ואף למפרע על מ"רי פה דגם הוא 5ע"ד והנראה ע"ש וכראח"כ
 למפרע שאכלו שעשו מה גם ומבארים כול5ים דבריהם בתיך זוטרא5מר
 נמצאו שאם דתניא אחר עתה 5אכול לך היה דלפחות לומר לו הקשוו5זה
 מירי דהתם 5תרץ הי"ל 1וטרא ומר למפרע אפ" תרומה תרימתו מהםיפות

 קאמר ולהכי ק"ם אעו דש5יח זה דתירוץ משמע השיב ומד5א ש5יחשעשאו
 אחרים, 5דברים לא אבל 5מצוה דוקא מירי יפות אצ5 כ5ך דקאפרדזה

 לעי5 לאביי מקשה דהששס אחר לי קשיא דהא אלא כסיפא. משוםדאמרען
 באבידה ורבא אב" למחלוקת דכלך. זה דץ דמדמי היעו יפות אצל דכלךמהא

 דכלך. מהא קשיתיה יאוש ה" ד5א ידע ד5א בהיכא רס"ל אביידלסברת
ו5רבא
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 לתירוץ אבל דמועיל, בתרומה מצינו כן ידע בלא היאוש דמועיל דכמו ניחאולרבא
 ליה דכסיפו אחרים בדברים ולא מצוה דהיא בתרומה אלא אמרו דלאהש"ס
 אם ד"ה לעיל התוס' מ"ש לפי אמנם ? קנו דלא יסבור רבא דגם מזהיצא
 וכאן קני דלא לרבה דס"ל סימן ליש דמי דיפית זה דדין וכו' יפותיש

 אע"ג תרומה תרומתו הויא בתרומה דדוקא שפיר אתי מצוה דהוישאני

 מועיל סימן דליכא בהיכא באבידה אבל מצוה, דהוי משום סימן לישדדמי
 נכון. וזה יאוש הוי דלא ס"ל סימן דאיכא דברים בשאראבל

 הנה בזה. קצת אבאר לעיל שכתבנו שאלה דין לידן דאתאהואיל
 ושבועה, בהקדש הירק. פרק בנדרים דינו ומבואר בתרומה מועילהשאלה
 מד1חק היא והשאלה בקיומם. מצוה נדר אם אלה ובכל כ"ד. דף שבועותבמס'

 בתרומה וכן חולין להיות ויחזרו קדושתם הלכה וכשנשאל ג"ר סי' יו"דעיין
 מצוה אדרבה חול בנדרי אבל שכ"ג ס" בחלה וכן מ"ח סי' של"אבסי'

 קכ"א דף יו,ט הלכות בספר ראיתי השאלה. להיות יוכל אימת ועדלשיולי,

 וכו' עצמו משל חוץ רואה אדם הבכורות כל ת"ר בסוגיא פ"ד בכורותב"ה

 וכו' בביתו שלמים לו יש אם ז"ל וכו' קדשיו את ורואה ד"ה רש"יכתב

 מסרו כבר ואי עלייהו. מתשיל בעי דאי קדשיו את דרואה דה"ט וכו'ונראה

 מן הנודר פ' דאמרינן כתרומה דינו דהקדש לאתשולי מצי לא תולגבאי
 דאי כן בהקדש וה"ה עליה איתשולי מצי לא כהן ליד דאתי דהיכאהירק
 נ"ט נדרים מס' זקנים באסיפת )עיין לאיתשולי מצי לא גזבר לידיאיתא
 מתשיל בעי דאי תרומה והרי שם וז"ל מהקדש נלמד דתרומה מבוארדשם
 דתרומה מזה לתרום דעתי אין לומר עליו נשאל בטעות בתרם דהריעליה

 דא, הריטב"א וכ"כ וכו' הרשב"א וכ"כ וכו'1 חוזר בטעות הקדש מהכהקדש
 ממ"ש הקשה כ"ב בדף ושם ע"ש וכו' עליה לאיתשולי מצי לא גבאי לידבא

 משמע וכו' וז"ל שכתבו חטאות ד' ד"ה ע"ב די"נ דכריתות בפ"גהתוס'
 ונשחטו נזרק לא אם אבל בשאלה. ליתיה הדם נזרק אם דדוקאמדבריהם
 בשאלה. איתנסו גזבר ביד דבאו אע"ג נשחט לא אם וכ"ש בשאלהאיתיה
 שתירץ מה ע"ש וכו' והריטביא והרשב"א מהתוס' שהעלינו מה היפךוזה

 דאתי היכא דסבר מאן דאיכא חלוקות סברות דזהו לומר דנוכלולקעד"ן
 בפירוש תלוי וזה למישאל, דמצי רס"ל מאן ואיכא למישאל מצי לא כהןליד

 דפירוש שאיל לשאול בעי דאי בתרומה במ"ש הירק מן הנודר בפרקהסוגיא
 ופירושו הבעלים. ביד כ"א שאיל מצי לא כהן לידי דבא דהיכא כפשטיה הוארש"י
 לשאול יכול ישראל אבל למישאל הכהן מצי לא כהן ליד דאתא דהיכאהוא

עלה
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 דפירש הר"ן בשם הנודר פ' א"ז בש"י ראיתי וכן בעלים דהוא כיוןעלה
 ומשם משמם ההיהט שכתב והריטב"א דהרשב"א אוםר ובכן ע"שכהרא"ש

 בעלים מיד דיצא היינו כהן ביד תרומה הש"ס דמ"ש דמפרשים היינורש"י
 טתחת דיצא אחר למישאל יכולים הבעלים אין לכן כהן ליד נמסרוכבר

 דאתא בפירוש ס"ל בכריחות התוס' אבל הכי דינא הוי הקדש ה"הידם.
 יכול תמיד בעה"ב אבל מתה"י דיצא כיון לישאל יכול אינו והכהן כהןליד

 לישאל דיכולים דכתבו דתוס' טעמא מאי לבאר צריך דלפי"ו אלאלישאל.
 בשבועות ממ"ש הוא דתוס' דחיליהו ואולי לא. הוריקה אחר ומדוע הוריקהעד

 כוית ממנה שיר אם הככר על נשבע באם ואמימר רבא מחלוקת וכ"חדכ"ו
 כולה אכלה אפילו אמר אמימר וכו' עליה נשאל אין כולה אכלה עליהנשאל
 נמ"ל ע"כ מלקות מחוסר במויד אי קרבן מחוסר בשוגג אי עליהנשאל

 הם שוין ושבועה הקדש דשאלת כתבנו שבבר ואחרי שיור צריךדלשאלה
 דבעינן שבועה כמו בשיור משבועה הקדש ילפינן לכן בדוחק. הואושאלתם
 זריקה דעד בכריתות תום' סברי ולכן שיור קצת צריך בהקדש כןשיור

 ע"ג ג' ד' שבועות בעה להשע"ה וראיתי זריקה אחר ולא שיור דאיכאנשאלין

 אפילו דאמר דאמימר דהא לומר לי נראה היה וז"ל. וכו' שיהיה ואיךד"ה
 ומלקות לקרבן שמים מדיני פטור שיהא דוקא היינו עליה נשאל כולהאכלה
 שגשאל קודם השבועה על שעבר מכיון איכא מיהא שמים בידי עונשאבל
 דמלשון בזה לפקפק איכא דלע"ד אלא עכד"ק איסור לדבר ונתכוןעליה

 מוה שמים. עונש דהוא מכרת דפטור דכתב לעיל שהבאנו פי"ן שלרשב"ם
 משם כן ושכתב המ"מ של פסקו שלפי גם ומה השע"ה מ"ש היפךנראה

 יש דעכ"ו אלא יד"ח. ויוצא הנגנב ומחילת פיוס דמועיל הואמוהרימ"ט
 ולא גברא כיפר אימא ע"א ו' ד' בזבחים הש.ם ממ"ש השע-ה למ"שמקום
 וקיה. ח ידי השיגה ע"כ ו"ל רש"י ועין שמיא קמיכיפר

 המפורסם רא"ג מידידי חד אלי כתב בשבת חליבה א' לפסק שייךוה
 יצ"ה  עטיה עורא כמוהר"ר סוה"ר ירושלים ותושב אר"ץיליד

 יקדזטר דברירש~לה
 חנא המו' הגאק דמשפטים סבא המאוה-ג צדק מלכי ע"ד הוידסוכב

 הראשית ברבנות וראב*ד הספרדים בעדת ב"ר אבות ראש שבתי חוקי'דבי

 שליט"א,לא"י

 הרמב"ם דברי סתירת על עמד ד"ג ח"ב חוק" דברי הבהירבספרו
מם



 חזקיהודברישו

 בין לח5ק ישוב לכלל בא ומני"ר דחוק ה"ה שתי' וכ' הרם"ך קושית עלוגם
 קרקע בגדולי אלא דישה דאין הרטב'ם פסק אב גבי דדוקא לתו5דהאב
 חייב החו5ב פסק שפיר ולכן ג"ק שאינו אף חייב מפרק שהוא תו5רהאבל
 ואני זתד"ק, הירושלמי. על משה פני מהר' לדבריו סייעתא והביא מפרקמשום

 ח5זון הצד ת"ר ע"ה בשבת ערוכה סוגיא יפרש איך ידעתי 5אבעניי

 רישה בכלל  פציעה רי"א שהי' ב' חייב רי"א א' אלא חייב אינווהפיצעו

 ממנו דמו שמפרק דישה בכלל פציעה ופרש"י דישה, בכ55 פציעה איןא"ל

 אלא דישה אין קסברי דרבנן מ-ט רבא אמר שלה, מקשין תבואהכמפרק

 משום וא' צד משום א' ב', חייב חלזון פוצע ד5ר"י מפורש הרי ע"כבג"ק

  דישה שאין משום מפרק משום חייב אינו ו5רבנן דישה, בכ55 שהואמפדק
 פטרי אמאי ג"ק לאין ג"ק בין ח5וק אין דבמפרק ר"ק ו5פי בג"ק,אלא
 רבנן סברת היא קרקע בגדו5י דישה אין שפוסק הרמב"ם דברי ועיקררבנן,
 לגוי באמירה שהותרה הח5יבה שגם ועוד כתב ע"ב ובד"ח צ"ע. ד"ק, וכעתהלזו
 שהיא מאהר דרבנן אסור כ"א ע5יו הי' 5א ה51ב היהודי שאם בדברהוא

 אסור אב5 פטור שנוי או צער או חדא איכא דאי בארנו כאשרמצטערת

 דרבנן אסורא רק כאן אין צער איכא דאם לו דמנין תמהתי לכאורהעכ"ל
 דאע"ג דאוריתא אסורא דהינן צער דמשום קדשו דעת על יע5ה לא ודאידהא

 בסקילה שהוא שבת אסור זה משום דחינן לא מ"מ דאוריתא צב'חדקי"ל

 חולה בשביל הנר את דהמכבה ע"א. ל' ד' בשבת אמרינן מינהועדיפא

 שכ' ע"ב ד"ו לעי5 מבוארים שד"ק שו"ר ע"ש, לר'י חטאת חייבשאב"ס

 הוי מהצער 5הציל רק פה באה לא רחליבה כיון וא"כ וכו' מ"ש והנה11"ל
 אפ"ה בו ליהנות החלב 5וקח שאפי' מד"ק נר' ע"ש. לגופה שא"צמ5אכה

 בד"ח כ' זה יסוד וע5 מלשאצ"ל, חשיב מהצער הבהמה 5הציל דהתכליתכיון

 מר"ן ע'ד הקושיא את ישב ובזה דרבנן אסורא הנ"5 לחוד צער יששאם

 ש"5 בסי' מר"ן כונת כן ופי' מדאוריתא שהיא כיון גוי ע"י הה5יבה התירדאיך

 שאצ"5 מלאכה הח5יבה דחשוב מר"ן רכונת אמינא רמני"ר בהורמנותי'אבל

 ועי""ז ממנו, נהנית ואינה לארץ החלב שופכת הדר שחולבת האשהמשום

 לדברינו ודאי' 5גמרי מותר האשה צער ובהצטרף דאוריתא מאסורא 5י'נפיק
 דאמרינן דהא שפי' בסה"ד בחובל ד"ה ע'א ק"ו ד' האודג בפ' התום'ממ'ש
 ע"ש ממנה נהנה אינו אם דוקא עליה פטור 5עפרה אלא וא"צ גומאהחופר

 איכ חייב אפ"ה לעפרה אלא נתכון ש5א אע"פ מהגומא נהנה שאםמשמע

 מהחלב שנהנה כיון מהצער הבהמה להציל מתכוין שהוא שאע"פ בנ"דה"נ
חשיבא
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 צריכים אנחנו אין לפע"ד הקושיא ולעיקר וחייב, לגופה שצריכה מיאכהחשיבא
 אמ"ר וז"ל הסוגיא הביא ג' סי' מפנין פ' הרא"ש בדברי שהמעייןלהדחק

 עלתה ואם תחתיה ומניח וכסתות כרים מביא המים לאמת שנמלה בהמהיאודא

 וסיים דרבנן ומבטל דאודייתא אתי מהיכנו כלי מבטל דקא אע"געלתה
 שהבהמה בשבת בהמתו לחלוב לנכרי לומר מאיר רבינו התיר ומכאןהרא"ש

 לגוי דאמירה שבות ודחי דאורייתא וצב"ח שבדדיה החלב מרובמצטערת
 דהתירו דכיון מהסוגיא זה למדו מאיר ורבינו דהרא"ש מפורש הריעכ"ל.

 דאורייתא, במלאכה אפי' לגוי אמירה להתיר שיש כ"ש ישראל ע"ישבות

 שכ"ח בסי' הטור מדברי כדמשמע לגוי מאמירה חמיר ישראל ע"י שבותדהא

 ועושה יעכו"ם אומר אבל יעשה לא הוא שאב"ס בדבר חולה צרכי כלוז"ל

 דאורייתא אסור עליו מחללין אין אבר סכ' בו יש אפי' הגוף סכ' בו שאיןכיון
 אם הרא"ש נסתפק אבר ס' בו אין ואם וכו' דרבנן באסור מחלליןאבל
 בש"ע ומר"ן ע"ש ישראל ע"י מעשה ביה דאית בשבות עליו לחללמותר

 ובלא"ה ע"ש, שנוי ע"י בשבות אלא להתיר שאין ודעתו בזה דעות ג'הביא

 הפירוש ובעיקר ע"ש המצניע בפרק כתב כאשר חייב דהחולב ס"להרא'ש
 לומר מותר וז"ל הטור עיד בפרישה הפי' נזכר כבר חזקיהו הדברישדחה

 י"א וב"ד ג( ע"ש רא"פ מלאכה. ואינו שבות אלא שאינו בהמתו לחלובלגוי
 בדעת לוטר נוכל ואיך וז"ל כ' בהמה לצער אדם צער בין לחלק שאיןכתב

 ודעמיה הרמב'ם והלא בשנוי אפי' אסור דאוריתא אסור הוא דאםהרמב"ם
 מתקן הו"ל שנוי שבלי אף למעכן דמותר קשקשים בו שעלו דצנור האפסקו
 דאיכא משום והיינו פסידא משום מותר שנוי וע"י מדאוריתא שהואמנא

 בהמה צער ומשום שנוי משום לחליבה שיתירו וכ"ש ופסידא שנויתרתי

 ובהמה איש של החלוק נדחה דצנור מהא באופן וסיים הרי"ף לשוןוהביא

 איכא דצנור דההיא למר ליה דפסיקא דנראה דבריו על להעיר וישע"ש
 התו' לסברת זו קו' יתרץ איך וא"כ שנוי בלי עושה אם ראוריתאאסורא

 דאכתי שאול אבא עם מרינוס דר' ההיא להשוות כדי לבהמה אדם ביןשחלקו
 דההיא עכ"ל אלא שם הש"ס כדפסיק קי"ל דהכי דצנור ההיא להותקשי
 מדרבנן אלא אינו מנא מתקן דאסור תורה אסור שום כאן איןדצנור

 דהקשקשין בפמ"ג מפורש מצאתי וכן מחוברים ואינם תלושים הםוהקשקשין
 אסור דאיכא מחוברים הם אם אבל דרבנן אסור אלא כאן דאין תלושיםהם

 האמור ולפי הר"ן, מדברי לזה ראי' שהביא ע"ש שנוי ע"י אפי' 5אדאוריתא

 להקשות ואין שנוי ע"י להתיר אין מדאוריתא אסורה דחליבה הסובריםלדעת
לפ"ז



 זקיה1 חדבריעח

 דליכא אע"ג בגונח להתיר דצנור מההיא לדבריו ראי' הרייף מייתי מאילפ"ז
 אסור שהיא בחליבה משא"כ מרבנן אסור שהוא דצנור ההיא דשאניסכנתא
 במפים כדאשכחן דבהמה מפסידא טפי מקילינן חשאב"ם ודאי דהא י"לתורה.
 ומשום שאצ"ל מלאכה דהוי משום ומותר פטור ליחה ממנה להוציאמורסא
 אסרו עליה פטור שאצ"ל דמלאכה כר"ש דקי"ל אע"ג ובדליקה התירוצער
 הר"ן וכמ"ש הכבוי על דפטור אע"ג לכבויי אתי דילמא לגוי אמירהאפי'
 האדם בצער להקל דיש מפורש הרי טפי מחמרינן שאצ"ל דמלאכה חביתבפ'
 ראיה מייתי דהרי"ף נכון על יבואו הרי"ף דברי ועפי-ז ממון מהפסדיותר

 א"כ שנוי ע"י דרבנן אסורא שרינן פסידא דמשום דאשכחן דכיוןבהדרגה

 שנוי ע"י דאוריתא אסור אפי' מתירין אדם צער דמשום דרגאמסקינן
 זו וראי' הראשונות ראיותיו על גם אלא נסמך לבד זו ראי' על לאוהרי"ף
 אגב )ודרך האחרונה זו ראי' והשמים כלו הרי"ף לשון העתיק לסניףהיא
 מסקה שהרמב"ם מורסא דמפיס ענינא בהאי לו שנתחדש אחד גרגיראזכיר
 עליו שהקשו ה"ה וכ' עליה, חייב דמשאצ"ל כר"י פסק שהוא אע"גלהלכה
 איכא התם דגרסינן כר"ש אתיא דההיא משמע ע"ב ק"ו ד' שרצים ח'דבפ'
 להוציא ואם חייב פה לה לעשות אם בשבת מורסא המפים אהא להדמתני
 עליה( פטור משאצ"ל דאמר היא ר"ש א"ר אריי תנא מאן פטור ליחהממנה

 שמצ'נו ובמקום מדרכיו נטיתי דברים באיזה אם סליחתו מבקשוהנני

 רבה. הסליחה ועמו ענותנותו מצינו שםגדולתו

 אליו תשובתיזאת

 בתורה המפורסם הנדול הרב גאון אחאי רב עינינו ואור ידידנולכבוד
 יצ"ו. עטיא עזרא וכמוה"ר כקש"ת סוה"ר דדינא לעומקא דנחית דיינא מרויראה

 בישראל! גדולרב
 שהלקתי מה דבר על א( טהורות. אמרות היקרות. בהערותיונתכבדתי

 לפי חלזון פציעת סוגית יפורש איך ותמה ומפרק, דישה לתולדה אבבין
 הרמב"מ דאולי לומר נראה דלע"ד אלא חזקה קושיא שהיא והאמתדברי
 ס"ל אלא דש תולדת והו"ל הפציעה הוי דמפרק ז"ל רש.י כמ"ש סובראינו

 דהו"ל ס"ל דר' ורבנן ר' פליגי ובזה אב והו-ל דישה היא בעצמהדפציעה
 קרקע גדולי נקראת שהיא דישה בכלל פציעה מ"ש לן ומסיע אב והיאדישה
 ה-ה שגם ועיין קרקע גדולי להקרא דישה הוי דלח ס"ל רבנן אבלוהייב

ז*ל
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 ולדעתי צד משום אחת איא חיב אינו ולזה גדו"ק. אינו דחלזון כתבז"ל
 אולי וכו' מפרק ד*ה ע"ג שבת תום' כמ"ש ממחק שהוא מפרק שפירשר"ח
 משום חד ומחייבי פטרי רבנן דמדוע דקלע"ד אלא ע"ש כן הסוגייאיפרש

 וצ"ת נשמה נטילת משום ואימא הק' ובש-ס ממחק משום מחייבי ולאצד

 בזת. אשנה בל"נ בחיים ה' יגזורואם
 איסורא דינן בע"ח צער דע"י הדעת על יעלה איך מר אמרב(
 דכתבו קל"ה שבת תוס' מרו"מ נעלם האם מראות תמהתי וכו',דאורייתא

 בסי' מר"ן ופסקו לגופה צריכה שאינה מןאכה דחינן צעב"ח דמשוםבפירוש

 הבין מאין אקרא תמה וכו' ולהנות להתיר שדעתי שנראה אומרו ועל -ש"ל
 ויש בכלי היא שהחליבה בהמה בחלב כן לא כתבתי ונראה סמוך דשםכזה,

 ע"י נתקבל אם מחלוקתיהו מבואר דהתם והיינו שאבאר כמו להתירדרך
 בשם וב"י ש"ך בסי' הטור לשון ורבאתי וכו' ולקנותו להנות מותר אםגוי

 אין דח"ו באופן ההנאה אלא האוסרת היא הקבלה ולא ע"ש, וכו'המרדכי
 דמוהר לגוי דבאמייה לקמן הבאתי וכבר להנות. כדי בדברי רמז שמץשום

 דקי"ל נמי ולדידן מהגוי, כשיקנהו ממנו להנות אח"כ ויכול בכלילקבלו

 הב' ביום ולהנות בכלי גם לקבלו 'כול דמותר ושנוי צער דברים שנידע"י

 ד,' פ"ט ה"ה ועין לאיבוד כשילך מותר זה לחוד אחד צד יש דאםאלא

 לע"ד. פשוט וזהשבת
 וכו' דאוריתא הוי דצנור ליה דפסיקא להעיר יש כתב י"א ובד'ג(

 הוא כלי דתיקון מצא אנה יפלא בעיני גם - דרבנן הוי מנא מתקןואיסור
 ברגלו ממעכן הלשון בזה הפום' והביאו הש"ס מ"ש יתפרש ואיךמדרבנן,

 משתמש הש"ס ותמיד ע"כ. לג"ר פסידא ובמקום הוא יד כלאחר מתקןמ"ט

 אסורה יד כלאחר אומרת כסדרה שלא שנעשה דאורייתא במלאכהבלשון
 כיוצא דבר או שנוי דאיכא במקים אלא דרבנן הוי עכ"פ שהאיסורהיינו
 מקומות בכמה ועוד מהתורה הוי כסדר נעשתה אם ממילא גזרו, לאבו

 של"ה בסי' המג"א והביאו ק"ג ערובין ועיין דאורייתא הוי דמתקןמבואר

 מלאכה. אב הוי מנא דמתקן רש"י בשםס"ד
 ושם אברהם אשל ח"ב אלא אצלי מצוי אין פר"מ בשם שכתבמה

 קודם במר"ן וכן מחובר שהוא נראה שעלו תיבת ולדעתי כלום. מצאתילא

 מחוברין שהם והיינו ע"ש וכו' מלחות שעלו בעשבים אחר דין כתוב צנורדין
 הוי שיהיה באופן יהיה מנא לתקון תלוש או חובר נ תיוי אין אבלע"ש

 אם ז"ל זה בסי' כתב ז"ל זלמן הגאון ובש"ע מנא. תיקון איסורמהתורה
נפסקה



 חזקיהודבריפ
=בבב=בבב==ב

 דאורייתא. הוי כלי תיקון כי לתקנו לגוי לומר אסור וכו' נימאנפסקה
 כתבתי בזה גם וכו'. לי שנתחדש גרגיר אזכיר אגב בדרך עודכתב

 דפשט והגם ור"י לר"ש אתי דמורסא זה דדין אפרש בע"ד ואני ז"ל:בד"1
 הנ,ז בסוג' תוס' תחזינה עיניך לר"ש דאזיל נראה וב' ע"א דק"זהסוגיא

 להוציא נוטל דמחט דמתניתין מוכח בסנהדרין דלמ"ד מבואר וכו' וממאיד"ה
 וממנו הנז' בתוס' מוהרשיא זעייץ לר"י אפילו איירי לגמרי דמותר,הקוץ

 דלר"י דמשמע - שרי מורסא לר"ש נשמע ר"י ומדברי התוס' דמ"שתבין
 שבת ה' לה"ה ועין להתר, שוין תרווייהו ולמסקנא דהש"ס לחס"ד זהו ?לא
 ע"ש. לר"י גם הם דשבת אלו דפטורי וכתב י"ז ה' יודפ'

 אל פנה הגדולה בענותנותו אשר לכבודו אודה הרב וידידיאדוני

 ולטרדות מצודתי שעלה מה כתבתי - ואיכות בכמות הקטן בספרי לעייןדלותי

 לרצון עלו לא דברי ואם שכתב, מה בכל לב ולשים לעיין יכולתי לאהזמן
 למקומם. דברייחזרז

 כראוי רב וכבוד זידידות בשלום ואסיים עליון דעת דעתוויודיעני
 ע יאוש שבתי יה ק ז חלמעכ"נ

 המפורסם הגאון הרה"ג דידן תנא האילכבוד
 '~ליט"א עתיאל חי מאיר ציץ בןכמוהר"ר
 לא"י ראשי ורבראש"ל

 ורב,ש-ר

 תורתו יגדל יה"ר מ"ב, עחיאל משפטי והנעלה היקר בספרונתכבדתי

 עצמי פניתי גבן, עזה דחביבותיה איידי אמן. ושלוה בנחת לנצח עודתחי
 נושא הר"א בפסק ראיתי מהחדש, ולהנות הנד בספרו ללמוד אחריםמלמודים

 רא"ג סוה"ר לידידינו הטוב יק בספר )שהובא וחחרית - נט"י בדיןונותן

 וכתבתי הנד בפסק מקופיא עברתי דתורה במתנתא וכשנתכבדתי ~צ"וכמוהרי"ן
 מוכח הגמרא מדברי אולם בד"ה ע"ב % בדף א( פה. ואציגם משלי גרגריםאטה
 ערף ע"י וכו' שירחוץ ער ומקפדת היא חורין בת אומר נתן ר' תניאוכו'

 יפהב"י תימא ובכלי ערוי ע"י שהוא זאת מסו' יטהוכיח מה עכד"ק. וכרובכלי
 הרשב"א כתב ז"ל וכר הרא"ש מדברי ומשמע בד"ה הרשב"א לשץהביא

 משום מ"ש דאי ידיו ליטול שיצטרך מקום בשום מצאתי לא ואני וכרשנשאל

 כלי דבעי ראיה קצת לי שיש אלא וכר ברחיצה די חורין ובתשיבתא
ממ"ש



פא חזקיהודברי

 נתן ר' של זאת בסו' רמז מצא דלא באופן ע"ש. וכו' הבשר כל בפ'מם"ש
 הבשר(. כל מפ' כלי דבעי שמצא )לולא בשכשוך יספיק ולדעתו כלידבעי

 רעה. לרוח לא אבל וכו' שכשך אם י"ב בס' מרן כמ"ש הגר*א כתבוכן
 דקאמר בהכי דסגי מ"ש דבגם' וכו' שכשך ואם ז"ל-ומ"ש הגר"אקאמר
 ב"י ומרן הטור דעת וזו עוד כתב ב( וז"פ. - וכו' שירחוץ עדומקפדה

 דבריו ע"ש. פעמים שלש בערוי לדקדק צריך אבל וכו' לרדנו ומדבריהםוכו'
 וכמש"ל דוקא כלי דבעו כונתו אם והרא"ש הטור דעת וזו מ"שסתומים

 בד"ה כתב דב"י שפיר, אתי לא וכו' רעה רות ומשום כלי ע"י הואדערוי

 דערוי מפני וכו' ג"פ שכשך אם מ"ם וכו' הרשב"א בתשובות עודוכתוב
 הטור דלדעת מבואר וכו' שירחוץ עד אמרו בגם' שהדי ל"ד רבינודכתב

 דלא הרא"ש מדברי ומשמע בד"ה הב"י כתב הרא"ש לדעת וכן ל"דכלי

 מ"ש ובוודאי לדידהו כלי בעי עלא נתברר זה מכל ע"כ. לנטילה כליבעי

 מה ג( באתי. הסתום ולברר רעה. לרוח נטילה ע"ד קאי וכו' הטור דעתוזה

 ואמרו מקדוש ילפינן שחרית דנט"י כיון מובנים אינם הרשב"א דברישכתב

 למוד דעיקר ואתפלא ע"ש וכו' שחרית בנטילת נימא כן פתוכו ולאממנו

 לטעם רק דקידוש הך הביא ולא ידיו נוטל הש"ס ממ"ש הוא וכליעירוי
 ידיו מקדש שהיה דכהן דומיא לטהרה ואמרו וערבית ממנחה שחריתמ"ש
 וא"כ והרגלים הידים לרחוץ צריך היה כן לא דאם ממנו ילפותא ליכאאבל

 ומם"ש וערוי כלי למדנו מזה ידיו, נוטל הש"ס ממ"ש הוא דהילפותאכיון

 לומר נוכל דלא שפיר אתי ומעתה שכשוך ג"כ נלמוד ירחוץ בשבתהש"ס
 ולא ממנו רחמנא ומעט ק"ו מ' החינוך וו"ל נלע"ד. זה מתוכו. ולאממנו
 תרומה סרך משום הוא שהנטילה ואעפ"י מעוט לנו אין בחולין אבלמתובו.

 ממנו מעוט ולהניח ובכלי נטילה לחייב לנו ודי לנמרי להשוותם לנואין
 עליון דכלי נלמוד אחרת הרשב"א מתשובת עוד כתב ד( ע"ש. וכו'בסקומו
 בש"ם שמיה דכר מאן תחתון וכלי ראשון דכלי ואתמה וכו' מעכבאינו
 הבשר בכל ומצא ברחיצה דדי ס"ד היה תחי' והרשב"א בזוהר רק נזכרדלא

 במחולפים שכשוך אפילו ובדיעבד לכתחילה הוא דזה ליה וסבירא כלידצריך
 ז"ל והגר"א מג"א וכו' כלי מעכב אינו מיהו ז"ל ז' בס' מודם ועייןמהני.

 האחד הכלי וזהו לכתחילה בעינן דכלי הדשב"א לדעת מדבריהם נלמורועכ'פ

 שמשכשך דגם נימא כן דוקא עליון כלי אלא תחתון ליכא דלהש"ם שני,ואין
 ס' הבאה"ט מדברי יובן וכן עליון כלי נקרא זה שרוחץ ופעם פעםדבכל

 פעם אלא ערוי חשיב לא כלי שכשוך וכו' רלרוח .רעה" ז"ל י*א ס*קי"ב
אחת



 חזקיהודבריפב

===========
 בעת בראשונה לו יש השכשוך שכלי ואולי וכו' המים נטמאו שמידאחת

 שגם שאולי תחתון כלי ג"כ יקרא שנטמאים ברגע ושוב א' כלי דיןהוחיצה
 מרן ממשמעות אכתוב כאשר ותחתון עליון לכלי ~ה יועיל הזוהרלדעת

 ה'. באות עיין השכשוך. יועיל לזוה"ק שגם ליה דמספקאב"י

 אם להסתפק יש כתב ולמה וכו' תמה וכו' חביבאי רב והנה בד"הה(

 לא הזוה"ק שלדעת שהכריע אחרי רעה רוח להעביר לו עלתה אםשכשך

 במים לא בב"י רמרן קושיא, אין לדעתי ע"ש. וכו' ערוי ע"י אלאמהני
 מהני דלא החליט הזוה"ק בדברי ולא להעביר שמועיל החליטמחולפים

 נראה המחולפים דמים ז"ל כתב מחולפים מים דין שכשהביא וזהו ערוי.אלא

 פסק לא דמהני שכתב מה א"כ ע"כ. מהני ערוי דרך באו שלאדאעפ"י
 יש בש"ע הביא ומזה "נראה" ואמר שהתחיל ממה דמהני, חריפאבסכינא
 החליט לא ערוי ע"י אלא מהני לא זוה"ק שלדעת שכתב מה גםלהסתפק.

 דיכול ליה מספקא אלמא בערוי אלא מהני דלא "נראה" מזוה"ק כתבאלא
 יועיל. מחולפים במים דגםלהיות

 שיהיו הוא דעיקר דוקא לאו בזוה"ק רנקט דכלים ואפשר עוד כתבו(
 הכלים בשני הנטילה עיקד דכל מפורש לך הרי וכו'. ותחתונים עליוניםמים
 כי הדברים לעומק ירדתי לא לכאורה עכ"ד. ותחתונים עליונים מיםמשום
 העליונים מים ה"ק לדעתי אבל ספירות ידעתי ולא בנסתרות עסק ליאין
 לאו"א כנוים המה הנז' המים כי הנטילה למי רמז בהם אין תחתוניםומים

 ה' ו' שהוא זו"ן שחוא העליונים אל התחתונים להעלות הנוטל שיכויןוזו"ן

 ומבואר ידיו האיש שנטל אחר היא הכונה וזאת ה' י' שהם העליוניםאל

 הזווג וזהו קדוש שם שהוא נטלה הנקרא הכלי יקח שתחילה השמשבסדור
 ידיו את ישא והשפשוף הנטילה ואחרי בסרוגין ידיו יטול כן אחריהעליון,
 זהו וכו' אושא עם למעלה זו"ן ותחתונים עליונים מים לחבר השפעלקבל
 שהוצרך שלנו מים עם עליונים מים קשר שאין באופן הסדור. ס'קצור
 כונה יש שכן כלי שצריך רמז שיש שמפורש וגם וכו' מהמעין לנט"יכבודו
 סימוהו שלא ופלא דבריו בסוף בעצמו שלום ומנהר מהסדור כמ"שגדולה
 בשני הנטילה דעיקר לך הרי וכתב סיים שכבודו פלא והיותר דמר.קמיה
 שאיך בפשטיה ביה אידון מה ידעתי לא ותחתונים עליונים משוםהכלים

 שיצאה מאמין איני ח"ו. קדושה כנגד יהיה הארור התחתון שהוא מהכליםא'
 בידן דל עכ"פ אחרת. כונה למעכ"ת יש ואולי קדוש, מפי כזאתשגיאה
 כידוע. מעכב אינו זה כי פורש לא תחתון ועל העליון כלי צריך הזוה"קדלדעת
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 רוח שאין ראיה שהביא וכו' להרב חזיתיה תו בד"ה ע"ר ד' בד'ז(

 איך בלילה הניעור על רו"ר שורה ואם וכו' בלילה הניעור על שורהרעה
 בעניי ואני וכו' תירץ מוהרי"ן וחברו וכו' בעזרה ורגליו ידיו לרחוץמותרים

 יענה מה אבל רנעור, על דתינח הנז' הכרע על קשה בע"ד אני ע-ש.וכו'
 רוחצים שהיו המוקד ובית פלהדרין בלשכת העזרה בתוך הישנים אותםעל

 שרויר נימא אם אף קושיא אין דאעיקרא אלא ז מהכיור ורגליהםידיהם
 בחוץ אפילו שורה רו"ר אין וברצפה הרצפה, על שרוחצים כיון מ"משורה
 שהיה המוקד ובית הכ-ג משינת שהבאתי ובמה קפ"א. בסי' מג"אוכמ"ש
 כשהביא יצ"ו מוהרי"ן אחאי רב דקדוק ליח אזלא לדעתי במקדש קבעשינת
 מ"ש נתרץ וכמו"כ דידן. בתלמודא יותר ביאור לנו דיש אחר דירושלמיהא

 וכו' דישן הך ז"ל הרמבום הוצרך צורך דלאיזה יציו שפירא הרה"גידידנו
 כנלע"ד. נכון על יפה הכל ולמ"ש וכו' בחוץ לצאת דצריךדתפיל

 בענינים ולפנים לפני הקודש אל לכנס היה וחפצי רצוני הרבאדוני
 דיליה תורתו דתודה מבשרא ולהתענג הנז' משפ"ע הנכבד מספדונשגבים
 יצ"ו הנז"ל הגדולים הרבנים בתורת ונתן שנשא במה ראשונה יצא זהאמנם
 שכן הדלה ידי בהשג שבאתי אחרי יהרהר אל ובל"ס חלקי עניתיוע"ז
 הרחבה דעתי להודיעני ואקוה משוגתי תלין לא אתי שגיתי ואם שית,דרכה

 לרו"ם. הראוי ובכבוד וברכה בשלוםואחתום

 בכמוהר"ש חזקיההצב"י

 תש,"ב הטזןירזשלים,

 כקש"ת דמשפטים פבא המפורסם הגאון הרב בתורה עמיתילכבוד
 הראשית הרבנות מועצת וחבר מקודש ראב"ד יצ"ו שבתי חזקיהמוהר"ר

 בירושלים.לארץ-ישראל
 וחבה.  הוקרה ברוב וברכהשלום

 ובו תש"ז רחמים ו' מיום היקר מכתבו בקבלת הון נל כילשמחתי
 מהדו"ת עוזיאל" *משפטי בסה"ק מ"ש על ומזהירות מאירות יקרותהערות
 חיים.ארח

 זה בסהיק לעיין בטובו הואיל אשד יצו', למעכ"ת מאד מודהוהנני

 עילאה. יתקלס דמר ומיניה ומיני תורה של כדרכה הערותיו אתולהודיעני
 ראשון. ראשון על מאהבה להשיב בא הנניועתה
 ידים דנטילת להדיא מוכח הגמ' ומדברי כתב, א' סעיף א' בסמןא(

וכו'
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 הב"י מדכתב ע"ז תמה ומעכ"ת פעמים, ג' שירחוץ עד התם, דגרסינןוכו'
 ידיו ליטול ארם שיצטרך ברור דבר מקום בשום מצאתי לא הרשב"אבשם

 רמז מצא דלא באופן מעכ"ת וכתב ברחיצה די שיבתא משום דאישחרית,
 כלי. דבעי נתן דרבי זאתבסוגיא

 שישפוך עד יפה לנוטלה שפרש"י: ממה היא דראייתי להשיבוהנני
 ערוי ואין ערוי היינו ידו על מים ושפיכת ידיו, על פעמים שלשה יפהמים
 ברור, דבר מקום כשום מצאתי לא אלא כתב לא הרשב"א ואף בכלי.אלא

 על-ידי במים רחיצה דהיינו ג"פ ידיו שירחוץ עד בגמרא מ"ש מפרששהוא
 ובכלי הידים על בערוי והיינו ידיו על שישפוך מפרש רש"י אבלשכשוך,
 על תמיה עוד ואני דש"י. של פירושו על סמכתי בעניי ואניוכדאמרן.
 מפירשוי היא ראיתי שכל הדי וכו/ ופרש"י למ"ש לבו שם שלאמעכ"ת
 הולכים. אנושלאורו
 וצריך וכו', למדנו ומדבריהם ומרן הטור דעת היא וזו : כתבתי עודב(
 עוד וכתב בדוה יוסף הבית מרן מדכתב מעכ*ת תמה וע*ז בערוי.לדקדק
 שהרי תמיהתו על תמיה ואני וכו'. דוקא לאו רבינו שכתב דערויהרשב"א
 בשכשוך, סגי לא ידיו על השורה רעה רוח להעביר אבל כתב, יוסףהבית

 אם מקום מכל וכו'. פעמים שלש מים עליו שיערה עד עוברת אינהדלעולם

 עליו באים שאינם שאעפ"י נראה מוחלפים במימות פעמים ג' ידיושכשך
 מיקרי. רחיצה ושכשוך וכו' דוקא לאו רבינו שכתב וערוי מהני ערוידרך

 אלא רעה, רוה משום פעמים שלש ערוי צריך ומרן הטו"ר שלדעתהרי
 לערות צריך מהולפים במים נוטל כשאינו מינה דון סגי. מחולפיםשבמים
 בכלי. אלא ערוי ואין פעמים שלשעליהם

 מחולפים במים פעמים ג' בשכשוך סגי אי מרן נסתפק להלכהובאמת

 חוא, דקיימא לא דוקא לאו רבינו דכתב דערוי נראה בב"י, מ"ש זהולפי

 סמוך. שם זה כל שבארתי וכמו והזוה"ק הרשב.א משם למעלהומדכתב
 דברי לכל לבו שם שלא מעכ"ת על ותמהני חביבאי רב והנה בד"ה.ונראה
 הנ"ל. יוסף הבית מרן דברי הבאתי שבהםאלה

 מקדוש בשררית ידים נטילת דילפינן דלדבריו הרשב"א, ע"ד כתבתיג(

 גם להוי כל אם עבודתו, קזדם הכיור מל ידיו שמקדש דכהן דומיאידים

 נוטל הגמרא, מלשון הוא הלמוד דעקר מעכ"ת כתב ע"ז לעכובא, עליוןכלי
 מתפלת השחר תפלת שנא מאי לתרץ אלא הכהן, קדוש הביא ולאידיו,

 ככהן. הרגלים רחיצת גם ליבעי כן דאם ממנו למילף לא אבלהמנחה,
ואנא



פה חזקיהודברי

 הוא הלמ'ד דעיקר אלה בכל ידע לא דמי מר לן לישרי דאמריואנא

 משום היא זאת ידים נטילת שאם להרשב"א, שקשה היא, זו אבל ידיו נוטלממ"ש'

 בריה נעשים שאנו דכיון תרץ וע"ז במנחה. גם כזאת נטילה לבעיתפילה
 שמקדש ככהן הכלי מן ידינו וליטול בקדושתו להתקדש צריכים וכו',חדשה

 זאת, הלכה טעם הוא זה דאם עומדת, במקומה הקושיא וע"ז עבודתו. קודםידיו

 שיהיה נותז הדין דכהן, ידים לנטילת חכמים אותה שהשוו בשחר ידיםדלנטילת
 לעבודה. הכנסו בשעת דכדן ידים לנטילת בכל שוהדינו

 וערוי. כלי למדנו ידיו נוטל הש"ס, דממ"ש : דכתב למעכ"ת חזיתיהוהנה

 לומר נוכל שפיר, ומעתה בשכשוך. דסגי למדנו ירחוץ, בשבת הש"סוממ"ש

 חלוקות הש"ס שסוגיות להניח דאין לע"ד. מדויקים דבריו ואין מתוכו. ולאממנו

 רוחץ בשבת דמ"ש למדין אנו ידיו נוטל אחד במקום דממ"ש אלא נטילה,בדין
 ואני וכתב: בלשונו דקדק הרשב"א וגם רש"י וכדכתב ערוי ידי על היינוידיו,
 דלשון משום והיינו וכו' אדם שיצטרך ברור, דבר מקום בשום מצאתילא

 למדנו נוטל, אחד, במקום דמצאנו וכיון בשכשוך, או בעירוי לפרשו אפשררחיצה

 סתום ילמד בתלמוד, גדול כלל וזהו ערוי, ידי על הוא רוחץ שנאמר מהשגם

 ולא ממנו לפרשו מקום כאן אין ולפיכך .(. גן זבחים נט. )יומא המפורש.מל

 מעכ"ת. וכמו"שמתוכו

 לנטילת כלי מצריכין שאנו ואעפ"י : החנוך ממ"ש אסתייע מעכת"רוהנה
 בקדושה מקום מכל בקודש, לנטילה כלי שמצאנו מפני הוא הדבר ויסודידים

 דיניהם בכל לגמרי להשוותם אין ומ"מ וכו'. בתוכו ולא ממנו רחמנא דמעטהוא

 בו שנאמר דממנו מעוטו ולהניח סרך. משום בחוליל ובכלי בנטילה לחייבודי

 לענין הוא החנוך דמ"ש לענ"ד, מדויקים דבריו ואין קו(. מצוה )החנוךבמקומו,
 עיקר שלמדנו אמר זה ועל הקדשים. סרך משום שהוא לאכילה ידיםנטילת
 ורגלים ידים דקדוש דסבר אזיל, ולשיטתיה סרך, משום שהיא ידיםנטילת

 לנקות ראוי ע"כ שם הנעשות המלאכות וכל הבית כבוד להגדיל הוא,שבמקדש

 להרשב*א אבל למקדש, החולין להשוות שאין לומר יש שפיר זה ולפיהידים.

 בקדושתו להתקדש כדי היא בבקר וכן במקדש, ידים קדוש שמצותדסובר

 הוא וכלל שבמקדש, ידים לקדושי לגמרי להשוותו נותנת הדין שורת זהטעם

 :(' ל )פסחים תקון. דאורייתא כעין רבנן דתיקון כל חכמיםבתקנת

 וללמוד היא תורה נאמר זה כגון ועל ברור צריך זה טעם פנים כלעל

 וה' צו(. פ' )זוה"ק צריך אני וללמוד היא הלכה או סב.(. )ברכות צריך.אני

יאיר



 חזקיהודבדיפו

 נעים וכתפילת וסודותיה. טעמיה ולדעת דבריה להבין בתורתו עינינויאיר
 מתורתיך. נפלאות ואביטה עיני גל ישראל.זמידות

 עילאה דכלי נלמוד, אחרת בתשובה הרשב"א מדברי : כתבתי בתשובתיד(
 שמיה דכר מאן ותחתון, ראשון דכלי אתמהה מעכ"ת כתב וע"ז מעכב.אינו
 הרשב"א למד נוטל לשון מדקדוק דהרי אלה, דבריו על מאוד תמיה ואניבשם.

 בהכנסו ידיו שנוטל לכהן דומה שהוא משום לדבר טעם ונתל כלידצריך
 בז"הק שמצאנו וכמו ותחתון עליון כלי דצריך כמפורש זה הרי כך ולפילעבודה,

 מההלכה. ונובעים מקובלים הסוד שבתורת הדברים שכל לכל הדבר ידועובוודאי

 בתשובותיו )הרדב"ז הקבלה. אחר הלך ובפוסקים בגמרא נזכר שלא דבר כללכן
 וטעמא ועתיקים( ארוכים והדברים קמ"א. וס, י"א ס' או"ח יוסף בית עי"עח"א

 אוצר שהיא ההלכה בתורת וגנוזים טמונים הקבלה דברי דכל הואדמילתא
 דאוריתא. ורזין ואגדה הלכהמשולש

 אם דכתב: מרן ע"ד יצ-ו רחמים כמוהרי"ן הרה"ג של תמיהתו עלה(

 דמ"ש לתרץ מעכ"ת נדחק לו, עלתה אם להסתפק יש במהולפין ידיושכשך

 מזוה"ק מ"ש וכן ערוי בדרך באו שלא אעפ"י ה א ר נ יוסף, בביתמרן
 ליה' דמספקא אלא מוחלט אינו בעירוי אלא מהני דלא ה א רנ

 תרצתי התימה ולעצם ספקות. של משמעות סובל נראה, ישון איןלע"ד
 בזה. שם ודעת טעם בטובלע"ד

 ואיך בד"ה ע"ג דל'ט ח"מ ח"א רחמים שערי בספר עיז חזקיה]אמר
 הכלל וידוע נראה מדכתב ליה מספקא ספוקא למ"א ואף ז"ל הדבור באמצעוכו'
 שהדבר הוא ה א ר נ שכותבים דהפוסקים לב סי' השני חוט שכתבוכו,

 ע"ש[ וכו' להומספקא
 דוקא לאו הזוה"ק בלשונו דנקט דכלים לומר עוד ואפשר מ"ש עלו(

 שלום. נהר מדברי זאתולמדתי
 א ל ט נ הנקרא הכלי יקח שתחלה כתב השמש דבסדור מעכ"ת כתבועוד

 בשני הנטילה עיקר דכל מ"ש על. לתמוה ה,סיף ועוד וכו' קדוש שםשהוש
 מהכלים אחד שאיך וכתב תמה וע"ז ותחתונים עליונים מים משום הואהכלים
 ח"ו. קדושה כנגד יהיה הארור התחתוןשהוא

 בכלי ליטול צריך דלכתחילה הוא, דקושטא בעיני תמוהים אלהדברים
 הנטילה סדר שלום. בנהר וכמ"ש העליון בכלי סוד ויש התחתון לתוךעליון,
 נטלא נקרא בתוכם באים שהמים הכלי וכו'. נשיקין סוד ו;וא וכו' הכלינוטל

 למי לכתחילה הוא זה כל אבל וכו'. ואדנות הויה שלוב עםגימטריא
שבא



פז חזקיהודברי

 שדברי כתבנו ובאמת אדם. לכל לעכובא מזה ללמוד ואין ה, בסודשבא
 ובאמת( בז"ה )שם לעכובא. עליון כלי דבעי ומפורשים ברורים הםהזוה"ק

 דוקא לאו כלומר דוקא לאו דכליס עוד לומר ואפשר כתבתי זאת שבכלאלא
 קדושה, נגד יהיה התחתון שהוא מהכלים אחד שאיך מעכ"ת ותמיהתלעכובא.

 הוא התחתון שכלי נגמר אם יותר חזקה תהיה זאת דקושיא לי. מובנתאינה
 על לתחתונים. עליונים מים הוא החבור באמת אבל העליון, כמולעכובא

 בראשית שה'ת )רש"י בברוך מתדבק ארור שאין עצמם הכלים ולא הכליםידי
 כתבתי ולכן מאד' קלושה היא קבלה בדברי שידיעתי אגיד והאמת לד(כט
 עליון כלי דבעי מוכיחים כפשוטם הזוה"ק דברי כי אפשר בדרךזאת

לעכובא'
 רוח דודאי אומ- בעניי ואני עמ"ש כת-ר לן העיר דמגילתא אסיפאז(

 מעכת"ר כתב וע"ז בלילה. לנעור הדין והוא וכו' במקדש אף שורהרעה

 הישנים על יענה מה אבל הנעור על דתינח הנז' הכרע על לי קשהואני
 מהכיור. ורגליהם ידיהם רוחציז שהיו מוקד ובית מלהדרין בלשכת העזרהבתוך

 אין מהכיור ורגלים ידים רחיצת דעל א נ ר י מ ג לא דמר שותאולע"ד
 הרצפה על נטילת של ידים רחיצת על היא הקושיא כל אבל פקפוק,שום
 שעובריס במקום ולא בבית ישפכם ולא מד;י"ל אסור ווה בעורה, חציצהמשום
 ט(. סעיף ד' ס' ,או"ח אדם. בנישם

 ובין להישנים ביל במקדש, אפילו שרוי רעה רוח דודאי כתבתיוע"ז
 מקדשים היו בכיור ירגלים ידים קדוש שקודם דאפשר אלא הלילה. כלהנעורים
 תינח : דכתב מעכ"ת ודברי במקדש. והנעורים לישנים נאמרו שדבר הריידיהם.
 בקש שרומ"כתר מה על סובבים "דברי חזקיה ,אמך לי. מובנים אינםוכו'

 שינת איירי הירושלמי מ"ש שגם ופירש עראי שינת אלא שם היה שלאלתרץ
 אלא שינה היה שלא זה על יתרץ אם אמרתי ע"ז דוחק שהוא אעפ"יעראי

 קושיא איל דאעי;רא עוד ומ"ש וכו'ן פלהדרין שינת על יענה מהעראי
 דבריו איל קפא. בסי' המג"א וכדכתב בהוץ. אפילו שורה רעה רוח איןדברצפה

 משום קרקע ע-ג נוטלין דאין אחרונים, מים בדין הוא המג"א דמ"ש לינהירין

 שבנטילת במים אבל שורה, רעה רוח אין רצפה דבאיכא כתב ע"ז רעהרוח
 שעוברים במקום ולא בבית ישפכם ולא מרן בדברי מפורש שחריתידים
 שורה, אינה רעה רוח שבאמת רעה רוח מפני לא וזה ארם. בנישם

 קרקע, גבי על נוטלין אין הקודם, בסעיף וכמ"ש קרקע גבי עלאלא

אלא



 חזקיה1דבריפח

 ס' או"ח )טו'ז עליהם. שורה רעה שרוח לפי הטו"ז וכתב כלי לתוךאלא

 עוברין ארם שבני ובמקום בבית אותם ישפוך שלא שהזהירו מהאבל
 קפ"ב סי' החיים כף בש"ע חזקיה ]וברי משום אלא רעה רוח משום זהאין

 לדרוס ואין י"ב ס"ק שם עליהם. לעבור סכנה ויש רו"ר מפני ז"לסקי"א
 בזוה"ק. שנאמר וכמו ומזיקים טמאים שהם שחרית, נטילת כמו וכו'עליהם

 בהו דהא נש בר בהו יקרב דלא בביתא לאישדא דזוהמא מיין בעיולא

 יוסף )בית מסאבין. מיין מאינון נזקין לקבלא ויכול דילהון סיטראמתכנשי
 מקום יש ולכן מהר. נבלעין המים שאין ברצפה יותר שייך וזה ד(. ס.או"ח

 עילאה מכלי ידיהם נוטלין שהיו שכתבתי, כמו לתירוצי וצריךלקושיא
 בעבודת עוסק שאם או בכיור, ורגליהם ידיהם מקדשין הכי ובתרבתחלה
 במי אין ולפיכך כלי. שריא דמותא רוחא שהוא דלילא רוחא איןהקודש
 וכמ-ש סאבותא ולא זוהמה לא בלילות, ה' בבית העומדים של ידיםנטילת
 :(. ל )שבת בו. שולט המות מלאך אין בתורה העומקכל

 בו שרויה הקדש שרוח הקדש' בעבודת במקדש לעוסק הדיןוהוא
 המקדש. עובדיובכל

 שעל החשובות הערותיו על שליט"א למעכ"ת מודה הנניולבסוף
 דליפוש שמיא מן רעוא ויהא בע"ה. יותר הדברים והתלבנו התבררו'דן

 הלכה. של ובעומקא תורה של באהלה לשקוד מעליא, בבריאות אריכיחיי
 ה' בחצרות טובה בשיבה ינובועוד

 ישראל. לגאולת ובצפיה והוקרה כבוד ורגשי בברכהוהנני
 עוזיאל חי מאיר ציוןבין

 ישראל לארץ הראשי הרב לציון,ראשון

 ד ו ב כל
 ומר כהן מ. מר ת כש שמים בעסק ועוסקים רצ"ו הנכבדיםהאדונים

 ! שליטא שטובא.

 יקרים, ידידים השלוםגדול
 עם יחד שבת-קודש ביום הכללי רדיו ע"ד בכתי"ק נתכבדתיז"א

 ואחוה דב"ק על אעבור למען יצ"ו אויערבוך זלמן שלמה ר' הרה"גפסק
 ומה בארוכה, לבוא עלי וקשה בידי אשר בלימודים אנוני טרוד ויעןדעתי,

גם



פט חזקיהודברי

 הטובה ה' כיד איסד לאסור בעטו יפה עשה כבד הכל הנ"ל הפוסק הרב כיגם
 : ואומר בקצרה אתהלך דצונכם לעשות עכ"ז - כמותו שהלכה אתו וה'עליו,

 ודרבנן. דאורייתא איסורים בו יש קודש שבת ביום ועסקו הדדיו פתיחתלדעתי,
 : אבארכאשד

 מפי ומקודש המבורך השבת בקדושת דמזלזלין דחול עובדין משוםא(
 ויקדשהו", השבת יום את ה' "ברך : הכתוב כמ"שעליון,

 משום אסור יד, כתבי מתוך מהם איזה שקודאים, וספורים בנאומיםבי

 דבדי ומספדים שמדברים פעמים שיש ובפדט ש"ז(, סימן )שו"ע הדיוטותשטרי
 שבת(. )תוספות בחול אפילו אסרו שזהגיחוך,

 מר"ן דכו"ע אליבא וכיוצא, בפסנתר שיר בכלי שמנגנים במהג(
 האיסורים הם אלו גויים. ע"י בחופות אלא בשבת נגונים התירו לאוהרמ"א
 תורה. משל יותד בהם ז"ל רבותינו החמירו אשרמדרבנן

 כשמדברים רגע בכל מצוי שזה והכיבוי, בשבת ההבערה א( : תורהאיסורי
 מצד לגלגל העשויות המכונות ידות את ולגלגל לתקן צריך הקול נתקלקלאם
 הקול להגביה מגלגלים שאם הדלקה, הוי זה כל גל. אל מגל לגלגל וכן צדאל

 מכבה, הו"ל וכשמנמיך הדלקה, שנקרא הנר, על שמן לנוטה דומה הדלקה,הו"ל

 וח"ו גמורה, הדלקה הוי אלו בענינים וכיוצא האחר, צד אל הנר שמן נוטהכמו

 הוא שאין שאני, מתכת של שגחלת מי-שהוא, כמאמדי יחשבו ואל סקילה,איסור
 דוקא בכיבוי אלא בהדלשה זה נאמר שלא מוסכמים כילם שחז.ל נרות,כשאר

 ור"ח ההלכות כבעל הראשונים הפוסקים בדברי שמצינו ומכ"ש מדרבנן,שאיסודו
 שבת בסוף הר"ן והביאם מתכת, של בגחלת גם התורה מן הוי כבייה דגםדס"ל
 שם' עיין ז"ל הרמב"ןוגם

 להיות חלילה נכשלים בו העוסקים הכללי רדיו ע"י הכביד אחדון אחרוןב(
 במועד אותו פותחים הרדיו להם שיש מעט או רוב שעי"ז אחרים,מחטיאים
 כתבתי זמן מזה וכבר פללי, עון שזהו וידוע החדשות, זמן שהוא להם'הידוע
 הרדיו את לסגור באפשדות יש אם המנהל, לכב, מפורסם אחר רב ועודאנכי

 חדשות על דוקא מבקש הייתי אם ואולי שלילית, תשובה וקבלנובשבתות,
 ותצליחו, בעזרתכם שיהיה בה' בטחתי ועתה - הבקשה' מקבלים היוהעבריות,

 באמת. הנאמרים דבריכם ויקבלו מוסד שומעים הי"ו אחינו שכל ובפרטלתקן

 וכבוד, וברכה בשלוםהחותם

 ס"ט שבתיחזקיה



 חזקיהודבריצ

 בשבת חליבה בדבר הראשון בפסקי שכתבתי מה ע"ע שייךוה

 וד ב כל
 ו ה חזקי רבן וכו הגאט הרב שיודעי אלופי רחימא, ורב חביבארב

 ירושת"ה דפעיה"ק ראב"ד ש,יט"אשבתי

 בשלמותא. דסגעןאחד
 חזקיהו דברי מספרו נטרס הק שליט"א לכתר"ה להחךר בזה אנימתכבד

 זירשה בשבת". "חליבה בענץ הרמתה בתשובתו בעיקר בו לעיץ שהשאילניח"ב

 : אחדות הערות להעיר בזה כת"רלי

 בנדחק, שלא אף ישנו שמפרק לתולדה אב בץ לחלק הנפלא חלוקוא(

 אישי בספר נזכרה זו סברה קמאי, גאוני לדעת לכוץ זכה מאוד, נכתהוא
 מס' על ישראל" "אישי בספרו זצ"ל איפירלין מוהרי"א גאת לאחדישראל

 לדעת מדעתו כיח הנ"ל זצ"ל הגאון וגם ע"ה, דף תרכ"ד( בשנת ירפסשבת

 בהשגות אברהם, ברכת בספרו הרמב"ם רבנו של במ אברהם רבי קדמץגאון
 הבבלה יאל דהר"ר

 עדץ אץ בהמה לצער אדם צער בץ נוי ש שאץ כת"ר שהביא מהב(
 ק"א' תו1"ו ה"ב זצ"ל ריז"זן להגאון יהוסף" .זכר בספר יעיץ ברור,הדבר

 מאביו קטן יתום ע"י דוקא קרקע ע.ג לחלוב דבהמה צערא  יוווןו1מחמיר

 עושה '1קטן לפי הוא מאבט קטן יתום של העצה של הטעם מנמק הנ"להגאת
 יעוץ נוך, ח מצות אץ מאב יתום שעל לפי לנמז, ניאה לי אבל אביה דעתעל
 ש"מ. ד"ה א' קכ"א שבת בת" וגם פ"ב, תמאתו"י

 "גשת אץ לדעתי אר"ק ישוב משום היתר לחפוש טעם לי נהירא לאג(
 י אר ישוב דגבי ס"ל הפוסקים רוב שכמעט מה מלבד א"י ישוב משום תבשאלד

 כהן" "דעת בספרו זצ"ל קוק היב מרן ת"ל דו1בות, '1בות רק להתיר"1
 במקום שאפילו הפוסקים רוב כרעת בישראל היא רוחת "והלכה רי"ט:תשו'

 לא אבל ררבנן במדי לנכרי אמירה דהיעו רשבות, לשבות כ"א היתר אץמצוה
 בזה האריכו וכבר ס"ה, ש"ו ובסק ס"ב רע"ו בס" כמבואר דאור"תא,במלאכה

 להסכים אין בכלל זה כל מלבד בוה המקילים על מוסר בתוכחת ת הדורגדולי
 עלה אתיק בארץ הדר ליהודה הפסד או רעה גורם הדבר שכל מוטעת,לשיטה
 בכלל, דרבנן אסורי אר"י יושבי לכל להתיר לפי"ז יש וא"כ אר"ק ישובמטעס

 אר"י יושבי לפרנסת הפסד או רטח משום בו שיש דבר בכל בפרט, נכריוע"י
 היא לנכרק אמירה ע"י וןבות '1ל היתרים לענין אר"י ?שוב מצות ו1להגדרה

לסי



צא חזקיהודברי

 יעויין בארץ, קבע ישיבת מהם למנוע עכו"א של ישוב למניעת הגרם חשבוןלפי
 ד', הל' ע"ז מה' בפ-ו רמב"ם ויעוין אר"י, ישוב משום בד"ה ח' בגיטיןרש"י

 הה"מ וב"ד ל"ב, ברה"ש ובריטב"א ב', ק-ל דף דמילה פר"אוברמב"ן

 ט" הל' שבת מה'בפ"ו
 בחליבה רוקא שזה לעיל רמזתי כבר קטן ישראל ע"י חליבה היתרבענין

 קטנה ע"י להתיר טוב יותר כך משום חינוך, שאלת נשארה וגם הקרקע,על
 המ"ע ליכא אשה דלגבי מא"י הר"י ד' כפי לומר מקום יש קטנה רלגבימשום

 )הובא ממיץ הר"א דעת יש ל"ת ולגבי הל"ת רק ונשאר ותשבותדשבתון

 יעוי"ש בעשה רק הוא חינוך מצות יסוד דכל חינוך מצות דליכא פ"ב( יומאבתו'

 בשבת", "חליבה במאמר עשור" "עלי בספריויעוין

 גנובתי ע"י אם כי לתורה, עתים לקבוע לי אפשר שאי הטרדותמרוב
 ובאתי דברי לסרר יכולתי לא שינה נדודי מתוך בחפזון לילה וגנובתייום
 בישראל. ירבו כמותו דיהודאי לחכימא ברמיזה האומר בקצירתרק

 דאורייתאביקרא
 זסלנסקי יצחק אהרוןידירו

 בתורה והשקדן הציבורי העסקן החו"ב הרה"ג ועמיתי, חברי ירידילכבוד
 אלף ש'ר שליטא. זסלנסקי אהרן ר,כש,ית

 לתולדה אב בין בחילוקי שזכיתי המבשרת היא אות ראיתי, אות"ךא(
 דתתקבל. דבר לומר נזכה תמיד ויה"ר ז'יל עולם גאוניכמ"ש

 שאין כתב לבהמה, ארם בין חיים בעלי בצער חילוק שאין מ"ש עלב(
 בע"ח צער משום התר ש-ה בסי' מרן שפסק דע"מ אתפלא וכו', ברורעדיין

 יותר ברור צריך ומה מאשה. זה דין שנלמד כתב מ"ה ס"ק הגר"אדאורייתא'
 כמבואר הדין הוא באשה גם הקרקע, על לחלוב בבהמה שהחמירו מ"שועל
 לא אביו דעת על עושה שקטן לפי מאב קטן ע"י שהחמיר ומ"ש שכ"חבסי'

 גוי שם דאם כתב מותר בד"ה י"ב ס-ק ש"ה ס' דהמג"א הזאת חומראידעתי
 כתב שלו בש-ע ז"ל זלמן הגאון וכן קטן ע"י לעשות וטוב ישראל ע"ימותר
 אלא אביו דעת על משום להתיר מקום בשום הוזכר לא מאב קטן אבלכן

 נבלות אוכל דקטן וכו' לכבות הבא קטן בסוגית שבת במס' להחמיר בש"סהוזכר
 עושה הבן דודאי חי שאביו בקטן והיינו אביו דעת על דעושה אותומפרישים
 על שעושה הקטן שייך מה מאב ביתום שמדבר פה אבל אסור, ולכן אביולדעת

דעת



 ו ה חזקי י ר בדצב

 היה א"כ אביו ע"ד י1ייך במותו ,1גם נאמר ואם בעולם אעו ואנע אביודעת
 רואה ו1התינוק ה"נו אבץ דעת על עוי1ה תינוק פירוחם הכי ובלאו לאסורצריך
 להפרישה חייב האב אין מנפשיה עושה הילד אם אבל מזה נח-ר לו  ירן11אביו
 אם אפילו א"כ ע"ש יוחנן ר, והאמר בד"ה קי"ר דף ביבמות ברש"י מפור11וכן
 רוצה דכז דרואה בהיכא אלא עושה האב דעת על לומר 11"כית אין בחייםהאב
 כתב ז"ל והמגיד רש"י כמ"ש כן פירש שבת מה' בפי"ב ז"ל והרמב"םהאב.

 למ"ש ביאור אין זה ולפי אביו לדעת דעושה פירוש להודיע רש"י לשוןהבאתי

 דכבר לאב דליתיה כיון חנוך משום כבודו מ"ש גם וממילא יוסף זכרהגאון
 דאינו דמיירי אביו לדעת העושה דקטן בהא דמיירי בשבת שם התוס'כתבו
 אינו מדנפשיה דעביד דקטן רש"י בשם וכמ"ש חי האב אם אף בחינוךמצוה
 מדוע א"כ האב וכ"ש להפדישו מצווין ב"ד דאין הרמב-ם פסק וכן להפרישוחייב

 להאריך. כעת אפשרות לי ואין צ"ב וזה יתום קטןצריך
 משום הותר דלא ס"ל הפוסקים ושרוב א"י ישוב משום נהירא לא מ"שג,

 אפילו לגוי דאמירה ישראל בכל רווהת הלכה וכן דשבות שבות כ"א א"יישוב
 לי אין בע"ד אני וכו,, בדאורייתא לא הותר רבנן בדבר דוקא מצוהלדבר
 בחא"ח החיד"א לרבנו שאל חיים בספר יעיין כבודו אבל רו"מ שהזכירספרים

 משלשה ולאחד לגוי אמירה ע"י מלאכה להתיר כתב ובסו"ד מזה היפךשכתב

 מכל ומוסכם א"י ישוב משום מהם ואחד דאורייתא באיסור אפילו מותרדברים
 לגבי עוד מ"ש וצ"ע' כת"ר שכתב לראשונים סתרי אלו ודברים ע"כ.הפוסקים

 קנ"ד מצוה המצות בס' ז"ל דהרמב"ם גדול פלא זה דתשבתו מ"ע ליכאאשה

 בהמתינו, ועל עלינו וחובה תשבות הז' ביום דכתיב בשבת שנשבות מ"עכתב

 מלאכה מל"ת אמנם העשה מפורש דלא אע"ג אלמא ע"ש' וכו' ועבדינושפחותינו

 זו"ן. ישראל לכל קאי תשבית הז' דביום נלמד וביתךאתה

 לעיין יכולתי שלא לי יסלח הגוף ובחולשת טרדין בחבלי טרודבהיותי
 ומנך ומני טהורות אמרות באמרותיו אותי יתמיד אם ואשמח בדב"קכראוי
 להתמיד טוב ישוב למעכ"ת יתן וה' בפילפולא קב"ה חדי כי עילאהיתקלס
 נפשו. כאות בתורהיעסוק

 וכבוד וידידות ושלום בברכהואסיים
 . ה י ק זח



 דעה יורהחלק
 ארגנטינא לגיריפסק

 אי- דבר על שאלוני ושם איריס, בבאינוס נמצאתי תרצ'ז בשנתהיות
 זמן ובהמשך ובנות, בנים להם וילדו נכריות נשים להם שנשאו רוקיםאלה
 על ישראל בנות ועגון כייג משום והקהל וילדיהם, נשותיהם את לגיירבקשו
 רבניהם עם יחד הסכימו לזה תמותות, בשר בהפקירא להם ומצוי דזילאידי
 ככתוב ירצו, אם לקבלם רשאים והם לירושת"ו, שילכו עד כו"ע לקבלםשלא
 הרב הרה"ג בהסכמת יו"ד דף ב' בסי' הנד"מ שאול" "דבר בספר זהכל

 אנשים נמצאים כי וכו' קדשו דברות בד"ה וז"ל ז"ל, גאלדמאן הלויאהדן
 מקבלים שאין דווהת הלכה וכו' וילדו נכריות נשים להם שנשאו עולפורקי
 שאין בעליל גלוי וזה וכו' ועונשים מצוות לקבל דצריך ועוד וכו' סבהמשום

 הגאונים כמ"ש למולם לני חלילה הבנים ולענין וכו' שקר הוא והכלמקבלים
 והמחבר עש"ד, וכו' וכל מכל להרהיקם אנו מחויבים כאלו פושעים ואנשיםוכו'
 אלא וכו' גדר לפרוץ ואין עולם ימי כל גדים עוד לקבל שאין כתב ג'בסי'
 מחזיקים הקהל ועתה ע"כ. לא או לקבלם בידם רשות ושם לירושת"ו יסעואם
 דעתם, לפי וגיידום גדר ופרצו בעיניהם הכמים איזה דקמו אלא האמור.בכל
 הקהלה ועד דרישת ועפ"י איריס בבואינוס נמצאתי כאן תרפ"ט שבשנתוהיות
 גם ועתה הנז' ההסכמה על העובר ואיסור חומר לקהלה הודעתי אמתבני

 פסקי דברי תורף וזה - ההם הדברים כל כתוב בפסק להם לתת בקשוניהפעם
 היא הירועה הנז' שההסכמה הקהל לכל להוי יריע - בירם מסרתי אשרהקטן
 או איש שום לגייר הלזו באדץ הגרים ת"ח לכל ואסוד לדורות קיימתהסכמה
 גזרת על עובר זה על והעובר ירושת"ו, דעיה"ק רבא ב"ר רשות בלי וכו'אשה
 גירות אינו הגירות לשעבר שנתגיירו אותם וגם גירות, אינו וגירותםרבנן
 וסייג. עגון ע"ד עיר והבר הקהלה בהסכמת היה האיסור שדבר כיוןכראוי
 בכל היה לא גם כדת שלא שנתגירו שמלבד לאמר מוחין שהקה" משוםוגם

 שהדבר עד אתם שהאמת הרואה אנכי לזה ראוים, )באנ,-ם רז"לדקדוקי
 תורה תצא מציון כי דירושת"ו, רבא ב"ד והסכמת ברשות יהיה הזהוההיתר
 מירושלים. ה'ודבר

 דבר ותהילת - לק"ד זה דבר ולברר ולבאר באמרים ללקם היוםואבא
 : ספיקות ד' דידן ובנדון הגירות, בדבר להסתפק דיש הספיקות נאאציגה

אם



 חזקיהודבריב

 לקבל הדין עפ*י נוכל אם ב( הזה, בזמן גרים לקבל מצוה יש אםא(
 אם הגרות אחר הדת שומרים דאינם היכא ג( נכרת, סבה דאיכא אףגדים
 ומאן לקבל, שלא ותקנו לסייג גזירה הקהל עשו אם ד( גר, דין להםיש

 פ*ז ד' בפסחים מ*ש מבואר - הראשון בספק הגרות. יועיל אם גיירםדהוא
 שיתוספר כדי אלא האומות בין ישראל את הקב*ה הגלה לא ר*א אמרע*ב

 המובן ע"כ, האומות בין האמונה לפרסם כדי באגדות( )ומהרש*א גרים,עליהם
 דק"ט ביבמות כמ*ש עונש לו יש אותם והדוחה לקבלם, מצוה שהואמזה

 דמשיאין היכא היינו ר"י אומר גרים, למקבלי תבא רעה אחר רעה בד"הבתוס'
 מצינו שהרי לקבלם לנו יש להתגייר דמתאמצין היכא אבל וכו'להתגייר
 והיתה והלכה להתגייר שבאה לתמנע קבלו שלא אי"ו הק' אבותינושנענשו
 כ"נ מתאמצין שלא ואף וכו' קבל והלל וכו' המואביה ירות וכו' לאליפזפלגש

 ז"ל למדו וכן להרחיקם, ועונש לקבלם דמצוה מזה למדנו ע"כ, וכו'להתגייר
 הגרים על זה הביאו רות במדרש וכן מקרבת, וימין דוחה שמאל תהאלעולם
 גר. ילין לא בחוץ פסוקעל

 נונתן אמ גרים מקבלים אין לכתהילה דקי"ל אף והג' הב' ספקעל
 מהלכות פי"ג ז"ל והרמב*ם גדים, הם הרי קבלום אם עכ"ז וסבה אישותלשם
 בה' וכתב וכו' סבה בגלל יהיה שלא היא הנכונה מצוה ז"ל כתב הי"דאסו=ב

 מן החוזר שכל וכו' ושלמה דוד ימי כל גרים ב"ד קבלו לא שלפיכךט"ו
 הרבה נתגיירו כן ואעפ"י הצדק מגירי אינו העולם מהבלי דבר בשבילהעכו"ם
 לא מ"מ שטבלו אחר אותם דוחין לא להם חוששין הגדול ב"ד והיומהם

 הוא הרי עכו"ם ועבד חזר ואפילו וכו' אחריתם שתראה עד אותםמקרבין
 ולפיכך וכו' כישראל נעשה שטבל שמאחר קדושין, שקדושיו מומרכישראל
 שאף זה מכל למדנו סודן, שנגלה אעפ"י נשותיהן ושמשון שלמהקיימו

 גר, דין להם יש כבר וטבלו כשמלו נחגיירו אם אפי"ה בסבה, הואשגרותם

 אין אפי"ה צדק, גירי דין להם להיות כדי גמור בכשרות לנו ידועין דאיןואף
 הראשונים כמעהסיהם עושין שעודם ואעפ"י אותם מקרבין ואין אותםדוחין

 בדין ז"ל ס"ב ל"ב סי' ח"ג לב תעלומות להרב הוית וחזי קדושין.קדושיהם
 לו המייחד ישראל איש הארץ תאבל זאת על וכו' גויה לו המייחדיטראל
 אחריה, וכרוכים בניה נקראו הבנים כי לע"ז, בנים ממנה ומוליד נכר אלבת

 שתהיה ומוטב ולגיירם לקבלם ראוי בניה ולגייר לגיירה ובא יצרי תקפוואם
 גמורים, כשרים הם הגירות אחר לו שתלד והבנים באסור, ולא בהיתראצלו

 כשהיא נתגיירה ואם הדור, בפאר ז"ל הרמב"ם רבינו תשובת עלוסמכנו
מעוברת



-

ג חזקיהו וברי

 וכן של"א סי' באו"ח וכמ"ש וכו' בשבת אפי' הולד את מלין וילוהמעוברת
 ע"ש. וכו' טבילה צריךאינו

 וכו' החקירות ז"ל ה' סעיף גרים ה' מצרים נהר בס' ראיתי כןכמו

 ואי זמן כמה עמה וישב הנכר בת באהבת שנלכד ישראל איש בנדוןאכן
 באיש נוססה ואח*ז הנכרית, מן ובנות בנים שהולידו גם ויש שיתפרדואפשר
 %ו  פבעלה  להפרר טל%  לוה הסכימה היא וגם הנכרית, אשתו לגייר טהרהווה

 את לגייר מקבלים אנחנו בזה"ז נפרץ חזון הוא זה שנין בעוה"ר כאשרמבניה,
 האיש לה?יל טעמים מכמה וזה גירותם, סבת יורעים שאנו הגם והבנים,האשה
 בניו ולגייר כמוה, שפחה ולד כי ולהבא מכאן זרעו ולטהרת נשג"ז,סאסור
 לישא בדבר אנוס יהיה כי דתו, הבעל וימיר ישתמד שלא וח"ו הוליד,אשר
 הרבה וכיו?א אחריו ליורשיו בניו את הממשלה ותכיר הגויים בדיןאוחה

 בחופה זל"ז אותם משיאין אנו שתתגייר ואחר עין מעלימי אנו וע"כטעמים,

 עושים אנו וזאת וכו' שלפנינו דורות עשו וכן וישראל, משה כדתוקדושין
 אותה לישא אח"כ יחפוץ לא הבעל אם שאפי' המתגיירת ל~שה מכאריםשאנו

 בסבת תלוי גירותה ואין מרצונה, הדת מקבלת היא אפי"ה לנפשהויעזבנה
 כי דבר, אין שבלב דברים מבינים שאנו אעפ"י כן, אומרח והיא עמו,נשואיה
 מקבלים אנו סבה משום גם דפעמים מזה למדנו יע"ש. וכו' לה' לעשותעת

 להם, יש מומר ישראל דין לסורם חזרו אם ואף אותם, דוחין אנו ואיןאותם

 לבטל יכולין אם דידן כנדון ד' ספק לבאר גבן פש וג', ב' ספק נפשטובזה
 לכאורה אומר בזה גם ז תוקף בכל לחזקה אדרבא או הקהל, שעשו התקנהדבר
 .וע"ט ע"ו ד' ביכמות בתוס' אמרו וכבר כלום, אינה שהתקנה לע"דנראה

 ק"ן נמצאו עכ"ז גרים לקבל שלא ושלמה דוד בימי שגזרו שאף בזהכיוצא
 סאלוניק רבני מגדולי לאחד ה' עבודת בספר ראיתי וכזה שנתקבלו. גריםאלף
 לו ולקח בריתו באשת שבגד כאיש שהיה מעשה על ד' סי' באה"עדכתב
 לגיירה בקש ושוב ונתגרשה להתגרש היהודית האשה ובקשה אחת גויהלאשה
 ותקנות מילתא למיגדר עליו לאוסרה רצו שתתגייר ואף לגיירה רצו לאוב"ד
 לאסור דאין נראה העיון לאחר וכתב סיים אכן בד"ה ושם וכו', ישראל,בנות
 בנות ותקנות מילתא למיגדר חשו ולא האשה את התירו דורו וחכמי וכו'בנ"ד
 כלל לאוסרה אין ע"כ הדין מן מותדת שהיא מאחר עליו לאוסרהישראל
 לזה לחוש דאין לנ"ד היתר יוצא האמור מכל - עכ"ד מלתא מגדרמשום

 בי דהדרי אלא - השכינה כנפי תחת נפשות מלהכניס גרים קכלת מצותלדחות
 משוס שלמה גירי לאסור חשו דלא דהא לראייה דומה הנדון דאיןמשום

דגזרתם



 חזקיה1דבייד

 ואחרי פניה משום הוא דגירותן דחשו משום אלא סייג משום היתה לאדגזרתם
 ג"כ חשו לא לכן כשר הוי הגיור בדיעבד פנייה לשס שנחגייר דגרדקי"ל
 אה"ן לסייג היתה שההסכמה בנ"ד אבל פניה משום דהיה אף נדוןבאותו
 מה וכן להו מקבלינן לא בדיעבד אף נתגיירו ואם ההסכמה על לעבורדאסור
 התם ג*כ מילתא למיגדר חיישינן דלא ה' עבודת הנז' בס' ממ"ששכתבנו

 לחוש דאין פסק לזה מילתא מיגדר משום מחדש לאסור דרצו שמיירישאני
 הקהל קבלו שכבר שמיירי בנ"ד כן לא להתיר נותן שהדין כיון מג"ממשום

 להתיר יוכל איש שום ואין דאסור אה"ן מלתא מגדר משים לאסורההסכמה
 מרן וכמ"ש הקהל ברשות זט"ה או רובו או הקהל כל שיסכימו עדהסכמתם

 או סייג בהסכמות אבל הרשות בהסכמות וזהו ל"א, ס' הנז' רכ"ח בסי'ז"ל
 והוא כ"ח בסימן ז"ל מרן וכפסק כולם בהסכמת אפילו כלל להתיר א"אמצוה
 הריב"ש כתב - בב.'י שם ]ז"ל בשמו הב"י והביאו קע"ח בסי' הריב"שממ"ש
 להתיר רשאים אין ולמצוה לתורה סייג או לרבים גדר ההסכמה היתהאם
 זה ציין הגולה והבאר ע"שן וכו' בירושלמי כדאמרינן כולם יסכימו אםאפי'
 וכנראה - הרשב"א בשם ומצוין כתוב הש"ע דבפסק אלא הריב"שמשם

 ומובן סתום, הוא ומרן דהריב"ש זה דפסק נראה ולכאורה מור"כ, מהגהתשהוא
 ולא כולם בהסכמת אפילו להתיר דא"א כמ"ש כלל התרה דאין הלשוןמפשט
 עוי? לעמוד יכולים הצבור ושאין השעה דוחק ראו באמת אם לעשות מהידענו
 הבינותי ממנו הנז' קע"ח בסי' הריב"ש של ספרו בתוך דבריו ראיתיוכאשר
 להתיר יכולים דאינם היינו כולם שהסכימו אפילו להתיר יכויים שאינםשמ"ש
 שם הביא דבריו דבתחילת והוא חכם בהתרת צריך אלא בהסכמתם בעצמםהם

 ובלי וחרטה פתח בלי בעצמם הם להתיר שיכולין וגזירתם הצבורדבהסכמות
 עפ"י מותר להתירו, הסכימו שהם זמן וכל נדרים להתרת הצריך דברשום
 בלי לעצמן להתיר שסמכו שטעם אומר ואני וכתב מוחין המיעוט אם אףהרוב
 וע"ז וכו', מסכימין הם מנהגן דעת ועל נהגו דכך משום וכיוצא לחכםשאלה
 אפילו רשאין אין ,למצוה לסייג גדר הוא אם מקום ומכל ו"ל אח"ככתב
 דבהסכמות מ"ש על דקאי מובן לשונו ופשט ומהמשך ע"ש וכו' כולםהתירו
 דכ"ז וקאמר קאי ע"ז חכם שאלת ובלי וחרטה פתח בלי לעצמן מתיריןהצבור

 אפילו להתיר רשאין אינן ומצוה בסייג אבל וגזרותיהם רשותבהסכמות
 יבקש הכם יש שאם מזה ומובן - כדבעי הכם ברשות שיהא ער כולםבהסכמת

 כונתו בביאור פשוט לי נראה זה ברובו אף להתיר הדין חזר ואז וחרטהפתח
 שהביש לציון נבא ועתה - וחתום סתום מרן של פסקו ולשון שלשונועם

ההגהה



 אביא זה ליישב 1 הריב"ש את ציין לא ומדוע מהרשב"א הש"ע פסק עלההגהה
 כתב תשנ"ה סי' הרשב"א אבל וז"ל הב"י הגיאה הרשב*א תשובתבראוצונה

 שמא שמתירא נדרו על לשאול ובא וכו' בקוביה לשחק שלץ שנשבע מישאלת

 והחרימו שהסכימו קהל על וכן וכו' נדרו על לעמוד יוכל ולא יצרויתקפנו
 יכולים אינם להתיר מסכימים כולם שאפילו להתיר רצו ואה,כ לשחוקשלא
 וכל להתיר יכולים היאך וכו' איסור ונוסף אסור, מעצמו זה שדבר לפילהתיר

 ע"כ וכו' בכנופיה אחת עבירה להתיר שמסכים כמי זה להתיר 'שמסכיםמי

 שהוא בקוביה שחוק לרבר צבור דהסכמת נראה זה הרשב"א מלשוןיע*ש

 אירכיב הנז' כ"ח בסעיף בש"ע ומרן חכם ע"י אפי' להתיר אסור עבירהלרבר
 של זה ודין וכצוה לסייג הסכמת שהוא הריב"ש של הנז"ל תשובות שתיוחבר

 להתירם אין לשחוק וכן ולמצוה לסייג הקהל דהסכמת יחד וכתבםהרשב,א
 אשר איש חכם דע"י מובן הריב"ש דמדברי כתבנו וכבר כולם בהסכמתאפילו
 י- להתיר לו אין הכם ע"י דאף מובן הרשב"א ומרברי להתיר יוכל מהקהלהאינו
 ב' חבורין להם עשה דמרן ראהרי דס"ל הוא ההגה סברת דאולי נלע"דולכן

 הרשב*א בסברת הוי דיניהו בקיביה ושחוק ומצוה דסייג דס"ל ודאי הללותשו'

 הרשב"א כסברת כן ס"ל שמרן לזה סמוכות ואביא כלל התרה להםדאין

 רוצה היה שאפילו אומר אני ועור בד"ה שם הביא קפ"ג בסי' רוכלדבאבקת

 ואין תודה דברי לקיים היתה שהשבועה מפני דשאי היה לא לו להתידרבו
 להתיר רצו ואח"כ לשהוק שלא שהסכימו הקהל על הרשב*א כמ"ש היתרלה

 אסור בעצמו שהדבר להתיר יכולים אינם להתיר מסכימים כולם אפילווכתב

 להתיר רבו שרצה אעפ"י מצוה לקיים שהיתה ובנ"ד וכו' הרא"ש סברתוכן
 ויש מתירין דיש בריעבר התירו אם בענין שהביא עוד וע"ש וכו' יכולאינו

 להתיר שלא הרשב"א כסברת רס"ל הרואות עיניך מהאמור ע,ש, ע"כאוסרין
 מתירין דאין וכתב פסקו דסתם בש"ע כיון שלזה להיות ויוכל חכם ע"יאפילו

 סברת רק לציין ההגהה דעת היתה שזה להיות יוכל וגם לגמרי,ההסכמה

 רנסתפק רי"ה סי' בה"ב היו"ר בהק"ל וראיתי - הריב*ש. ס' ולאהרשב=א
 בד' ושם וכו' הגדול ב"ד דס"ל מאן דאיכא וכו' לבטל יכול ב"ד דאיןבהא

 להתיר בעינן אי ומ"מ לסייג שהיא בהסכמה ל?דד יש דעדין אלא כתבפ"ח
 או כולו בהסכמת להתיר ריש למד אתה דבריו מכלל ע=ש וכו' הגדולב"ד

 ועכ"ז ומ"מ, לסייג התרה דאין דס-ל נראה יו"ט ומהשמחת - מתו"כרובו
 והנה ד"ה ע"ד פ"א ד' כ"ד בסי' שם וז"ל להתיר נהגו אי במנהג תלויהדבר

 לבטל באר"ץ דהמנהג כיון מ*מ להתיר, אין למ,מ העשויה דהסכמה וקי"ל1"ל
כל
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 מעווה נעשה ירושת"ו פעה"ק בדידן ואנן וכו' דמ"מ אפילו הסכמות מיניכל
 ע"ש- וכו' בהודאה בהם רבים יכזפלו לבל הקדומות ההסכמות כל להתיררב

 לפי לי הוקשה כת"ר בדברי לימודי דרך אורחין ואגב ז"ל עודוכתב
 סיגופין ושאר בשר לאכול שלא כגון רפרישות מילי בין מחלק דאינו מרןפסק
 דלפי ז"ל דפ"ח ס' שהיא כמו בישן דבני כההיא לאיסור גדר דהוו מיליובין

 דדבדים הסוברים מכת הוא הרשב"א רי*ד בסי' הב"י שהביא הרשב"אתשובת
 חכם בשאלת דאפי' מותר שהוא ויודעים איסור בהם נהגו ואחריםהמותרים

 וכן ז"ל דכתב להיפך נראה רם"ח סי' ח"ב הרשב"א בתשו' ואילו ניתראינו
 לו אסור עצמו את לגדור איסור נוהג והוא מותר שהוא בדבר שיודעמי

 א"כ אלא לו מתירין אין היתר בו לנהוג מותר אם נשאל ואם עליו.לעבור

 ואני עוש וכו' המותרים דברים שאמרו וכמו הנדר לו ומתירין לחכםנשאל
 דתחילה אלא אהדדי, דקשו התשובות אלו לישב נלקע"ד נגדו וכאיןההדיוט
 עוי היתר דיש נראה שמהריב"ש שכתבתי מה כל לכאורה דצ"ע מאיאבאר
 מביא תמיד אשר הריב"ש ואיך חכם ע"י אפי' דאסור נראה ומהרשב"אחכם
 שכתבנו אחרי וגם עליה פליג ומ"ט סברתו לן הזכיר לא מדוע הרשב"אדברי

 בעי בסייג אם נסתפק החק"ל איך הרשב"א כסברת ומ"מ בסייג ס"לשמרן
 אלא יעשה לא וזה לבטל בסייגים מרן היפך דם"ל מכלל לא או הגדולב"ד

 שאין שאמר מה בעצמו דמרן - מרן סברת ס"ל דכולם להאמר ניתנהדהאמת
 וחרטה ופתח שאלה בלי כשהוא חכם ע"י אפי' לחוד בהיתרא היינומתירין
 דברים ז"ל התם דקאמר הטב באר הש"ע דעת רי"ד בסי' מפורש שכןוכמו

 להתירם ואסור בנדר עליהם קבלו כאילו הוי איסור בהם נהגו והיודעיםהמותרים
 וכתב ז"ל מרן עוד וסיים ופרישות[ סייג משום איסור בהם ]והש"ך-נהגובהם

 שיתירו ג' צריך בריא שאינו מחמת בו לחזור ורוצה להתענות שרגיל מיהילכך
 וכתב להתירם דאסור שכתב הנז' רי"ד סי' של זה שמסעיף באופן ע"כ,לו

 דאם כ"ח סעיף רכ"ח בסי' מ"ש דגם הבננו בשלשה, התרה צריך בודכשהוזר
 להתיר. יכולים אינם מצוה ולדבר לתורה סייג או לרבים נדר הסכמההיתה

 ופתח חרטה שאלת בלי להתיר הוא דהכונה הרשב"א סברת שהוא בשחוקוכן
 ס"ל הרשב"א גם וזה דמתירין למרן דס"ל אה"ן וחרטה פתח היה אם אםאבל

 ופתח חרטה שאלת ע"י אבל הריב"ש, כסברת מתירין אין חכם ע"ידאפילו

 הריב"ט כסברת דם"ל מרן לדברי ביאור דמצינו באופן נדר כדין בג'מתירין
 ועא חכם בהתרת כ"א מלתא ולמגדר לסייג כלל מתירין דאיןוהרשב"א

 וכו' הגדול ב"ד צריך אי הסתפק לב דהחקרי שפיר אתי ובזה וחרטהפתח
אחר



ו חזקיהודברי

 צריך אולי דבסייג הוא והספק חכמים ג' ע"י מתירין מרן פסק לפי דגםחחר
 של תשובות השתי שפיר אתי זאת את ה' שהודיענו ואחרי הגדולבוד

 שמ"וו והוא אהדדי, הקשם יו"ט השמחת ישראל של ווצביונן ז"להרשב"א

 כסברת היינו ניתר אינו חכם בשאלת שאפילו הב"י שהביא הראשונהבתשו'

 כולם הסכימו דאפילו שמיירי השחוק בדבר הרשב"א של וכתשובתוהריב"ש

 בסי' אחרת בתשו' ומ"ש וחרטה. פתח בלי שהוא דמיירי ובודאי מתיריןאין

 דבתשו' כן מובן וביה ומניה וחרטה פתח ע"י איירי מזירין חכם דע"ירס"ח

 אין היהר לנהוג מותר אם לחכם[ ודאי ]היינו נשאל ואם אמר בתחילההלזו
 היתר שיורהו ודאי והיינו אסור לחכם נשאל דאפילו דמפורש היינומתירין

 מתיבת מובן היתר בו לנהוג נשאל שאמר וזהו הנדר כדין התרה שוםבלי
 לו ומתירין להכם נשאל א"כ אלא אח"כ ומ"ש התרה בלי שהוא היתרלנהוג

 לן יצא האמור לקע"ד-מכל פשוט זה נדי, כדין התרה לו דעושין היינו וכו'הנדר
 יסכימו אם ואפילו היתר שום בה לית דנ"ד הלזו דהסכמה )א דהלכתאאליבא
 שאלת עשו אם אמנם - ומ"מ סייג בדבר דהיא אחרי ביניהם להתירוכולם

 ז"ל כרן כסק כדין ודרכה פתה ;"י להם מהירין לגמרי להתחרט ורוציםחכם

 להתיר נותן הדין אם לבאר לנו דיש אלא ז"ל. והרשב"א הריב"שבסמיכות
 בעולם למנוחות הלכו כבר זה את גזרו אשר שהרבנים בהיות הלזוההסכמה

 יהודה דב שמתיה שומעניה סני דהוה בההוא י"ז ד' במ"ק אמרו וכבר זהנצחי

 ליה אמרו לי שרו להו אמר מדרשא לבי אתא יאודה דרב נפשיה נחואיחלש

 אמר וכו' לך דלישרי נשיאה דר"י לגביה זיל לן לית כר"י רבה גברארבנן
 של שפחה מה אמרו וכו' למישרא סבר ועיין וכו' בריניה עיין פוק אמילר'

 ליה.- יברו ולא חבידנו יאודה בפני נקל ואיך קלות בה נהגו לא רביבית
 כשאינו דוקא ותירץ ? הנשיא ליה שרא לא למה דמת אחרי - הרא"שוכתב
 שקלי לא ורובא ריבא, בתר דאזלינן הנשיא להתיר רשאי שנדרו הוא מיידוע

 כנגדו עצמו מלשקול אדם כל ימנע וחשוב ידוע הוא כשהמנודה אבלכהנשיא,

 ולכנין ולגדולה שמים ביראת לו שוה אינו שמא בחכמה לו שוה הואשאם
 לדו:ע אין בנ"ד והנה - חבירו שאסר מה להתיר לדקדק צריך זה כל ועלשנים

 יה לעע רשאים והם בירושלם הנשאל בביאת תלויה שהסכמתם אחרי בזהולפקפק
 לעולר. לעד בתוקפה עומדת ההסכמה לא"ה הא וכישר, כטוב כתורההדבר

 של" והמגיירים גירות אינו הגירות הקהל בהסכמת שלא ההיפך שיעשהומי
 ופיק - נח"ש ישכנו גדר הפורץ כל בההסכמה וכמ"ש עבריינים הו"לברשות

 נודעתי ז"ל ס"ה שאול דבר בס' יצ"ו מען חיים מו"ה הגאון עמיתי מ"שהזי



 חזקיהודבריח

 יפה כי בעיני והוסב מנכרית להנולד למול ולא גרים לקבל ואסרו גדרוכי
 קלי נמצאים פה ובאשר לאסור מקומות בכמה וכמבואר וכו' שעה לפיתקנו
 הגבול תעבור ההתבוללות להתר סמך להם וכשיהיה גרר פורצת והרתהרעת

 בקודענ רב הליכות דבריי וכל עכר"ק, ה"י מעןוכו'-חיים
 לוח דומים רבנים ע*י לאויר יצאת הנז' הרה"ג שחששת ידיועל
 להם ונתתי האיסור חומר את. להקהל להד,.יע אמת בני וצרבקשוני
 שכל ברברים הכרזתי ושם וכו' ההסכמה את "יסר לחסור מיריפסק
 וככתוב ירושלים והסכפת רשות בלי' המגייר או ההסכמה על שיצבירמי

 בפרק ובו עברינים נקראים והמה נח"ש באיסיר נענשים המה הריבהסכמה
 בהסכמה, נכנסה שלא באומרו קרובו בן לגייר איש לפני בא הנז' תרצ"זבש'

 אעשה אזי ההסכמה בכלל אינה שהיא מהקהל תעורה לכשתביא לוואומר
 מרשומי עמי ואקח לה הסמוכה בעיר רק הזאת העיר בתוך לא אךכרבריך
 ההוצאות משום או תעודה לו נתנו לא אולי חזר, לא שוב והאיש וכו'הריינים

 להתיר פסק והנז' קרובו ג"כ והוא העיר מדייני לחר למצרים כתב לזהוכו'
 העיר נעשתה ועי"ז וגיירוה, פסקו את אשרו הראשית רבנות רבני וחברי שםלגיירו
 את להתיר כזאת היתה איכה ככרוכיה צועק לצרקה המורה העיר של והרבכמרקחה

 ומי בהסכמה אינה טעם רמה בההסכמה, היתה שלא כרתכאמרם שלא הזאתהבת
 ויבוטל בנפש בשאט נכר אל בת שבעלה אותם כל יתירו זאת וע"יהוציאה

 על העולה ככל לעשות בירו הבחירה יהיה כאו"א כן ואחרי לגמריההסכמית
 רכבר אמינא לעצמי וכשאני הנז"ל, המו"ץ החכם רברי קצור זה וכו' וכו'רוחו

 כתבתי כבר הנז' הבת רבר על וגם הכל על רמיא רגיורה ראיסורהגליתי
 משום היינו בהכמה נכנסה שלא שמ"ש ברעתי עלה ולא כהוייתן, רבריםדברי

 לומר שרצה רמיתר אלא עתה, שאומרים כמו שנולרה אחר היתהדההסכמה

 ועכ"ז ההסכמה מאיסור הנז' הבת את להוציא טעם איזה ראו ההסכמהשבעת

 שכונתם לי שנתבאר עתה אבל תצורה שיביא ער להתיר אוכל שלאאמרתי
 אהד שום להתיר לרעתי הברל שום שאין בלס' בעולם היו שכבר משוםהוא
 שלא כתוב ההסכמה שבלשון ומבואר - ואחריה ההסכמה מקורם שהםמאלו
 עם חיותם זמן כל זה את שגזרו והרבנים עולם ימי כל עוד גריםלקבל

 נגיירם, עתה ואיך נתקבלו לא עכ"ז יגיירום למען לפניהם והתחננושבקשו

 שם ומבואר שנים לב' קורם נכרית שנשא באחר הובא ר' בסי'ושם
 היתה ההסככה קודם המזמתה שצשו אותן על רגם והרי גיירוה ולאשאסרוה
 יהלאה שמהיום היינו גרים יקבלו רלא דהסכמה לישנא פשט ובלא"הגזרתם,

לא



ט חזקיהודברי

 בנרון י"ז סי' דוד חנה קרית בס' ועיין להתגייר, החפץ איש שום יקובללא
 ואם אחריו בורקים להתגייר דכשבא י"ב בס' מרן מ"ש דהביא אחר ממשכזה
 מתגייר סיבה שעבור נודע אפי' גר הר"ז וטבל רמל כיון אחריו בדקולא
 דבנ"ד משום גר הוי לא וטבל דמל אף בנ"ד דהכא וכו' עכו"ם מכם"יצא

 מרן כתב הרי ועוד נדחה, ונדחה הואיל תועלת, משום דהוא לנו נידעכבר
 אלא להתגייר ברצונו שאין ברור דירן ונדון צדקתו שתתברר עדוחוששין
 נרות שמירת לא כמאז מעשיהם אבל עינים כסות הוא והכל בעלמאבדברים

 היא או מחר, בה הוא ירצה לא שאם הזה האות יהיה ולמחר וכו' וכפור שבתולא
 והוא הדת משמר אינו הוא ואפי' וכו' עמה אל ערפה תשוב אותו תרצהלא

 גיור אינו הגיור איש איזה גיירה ואם וכו' שבת בחילול התורה לכלמומר
 והבנים בם תתחתן לא על עובר הוא הרי בהם והמתחתן גמורה נכריתוהיא
 נשים להם הלוקהים ואלו רח"ל משהיתימ בנים מרעים זרע זנונים בניהוו

 לקו לא ואם מלקות חייבים או בו פוגעים קנאים כמ"ש המור עונשםנכריות
 המחבר בס' יע"ש אישות מה' פי"ב הרכז"ל וכמיש קבלה מדברי כרתחייבים
 הוא שכתבנו מה מכל היוצא ע"ש, נוראה בהתלהבות הרבה שהאריךהנז'

 שדי לצדקה המורה שהרב מכ"ש ומבוטל בטל הוא היום עד שעשושהגירות
 בתוכם יש ההסכמה לבטל היתר המבק.טת שהכת ויען בפסקו, כמ"ש נרגאבהו

 ות"ח דלים לחונן עוזרים המה ואד'-בה פניה בלי בצבור ועוסקים חסדאנשי

 לבזיונות הדבר יגיע ישלא בעדה ש"ו[ להשכין כונתם וכל וכו' הדתולקיום
 זע"ז ויתחתנו יטמעו הימים שב';משך חשים ועיד האומות ביןואי-נעימות

 ובלי תרבות בלי המתגדלים הילדים על חסים וביהוד במשפהות פגםויהיה
 התוס' כמ"ש לגיירם נותן הרין ולכאורח לגיירם, מתאמצין והוריהםתורה

 להבדל הכריחום עזרא בימי מדוע תתמה ]ואל הנ"ל, הפוסקים ילפי הנ"לביבמות

 להם שנשאו בכהנים היה דהענין שאני דהתם בניהס את ולהרחיקמנשיהם
 משחררם אם שאף ז"ל המלבים והביאו בכריתות כמ"ש הרופות -שפחות

 יצ"ו רוד חנה קרית המחבר שהרה"ג ונראה זונה, משום להם אסורומגיירם

 ההסכמה ההסכמה,-ולקיים לולא לקכלם לנו היה ובכן ע"ש[ זה קודשו מעינינעלם

 יכילין הצבור שאין דבר זה בירושלם פה לבא להתגייר ההפצים אתלחייב
 הראשיים ברבנים ובפרט ירושלם ברב:י תלוי דהדבר אחרי לזאת אילעשות
 בעיניהם נראה אם אומר אשר באופן הדבר לתקן מוטל דעליהם אומרלבי

 ששליחותייהו לבואי'-איי' לנסוע ?תי איש למנות והוא כן לעשות הדברשכשר
 שיהיה צריך השליח )א( אבאר א'טר הסעיפים עפ"י שם השליח יעשהרידהו

בהסכמת



 חזקיהודבריי
-

_ ב

 חייב לושם בבואו חשליח )ב( חכתות לב' מרוצח ואיש צדדין חב'בהסכפת
 ה' לכבוד והכל ושנאה קנאה מביניהפ לחסיר שחייבים הקהלה עללחומפיע

 מב' מאוחד ועד למנות השליח חייב )ג( ואדם אלוקים בעיני חיוצרלעשות

 טענות וכל אפרטים כל לעיין עמהם ישב והוא וצדק, אמת חנ*יחכתות
 בסגנון הקהלה נשתוו ואם משליח ואישור ידיהם וחתימת בכתב הכלחצדרין

 להודיע שנחוץ השליח ראה אם לא"ה חא ככתוב, יעשו לתרוויהו דווויאואופי
 יעשה. כן לירושליםחדבר

 אזי הסוב ברצונם ההסכמה לבטל כאחד כולם בהסכמה עלו חם)ד(
 המצות שמירת על ותנאים העבר על והתרה וחרטה פתח לבקש הכנסת בביתיתאספו
 בחומרות העתיר על ראוי וסרר וקיים ברור באופן ונדות שבת בשמירתובפרס

 לשעבר-וכבר שנתגיירו אותם את שנית פעם יגיירו ואז לעולם יבוטל שלאועונשין

 אסורים לא"ה הא התרה, לבקש כולם יחר הקהל כשהסכימו שזהוכתבתי
 הקהל ברצון שלא שנתגיירו ואותם - ומצוח סייג בדבר חסכמותיהםלבטל
 ורבותי חבירי בעיני יוכשר אם נלע"ד זח חשיב, כלאהגירות

 שנתי חזקיההצב"י

 הנז' מעניןעוד

 ז"ל - כ"א ה' מגירושין פי"א הרמז"ל - לגרים, זרע הבחנתבדין

 שנתגירו ואשתו גר ואפילו ג"ח, ממתינין שנתגרשה וגיורת שנשתחררהשפחה

 וה"ה בקדושה, בקרישה-ללא שנזרע זרע בין להבחין כדי ג"ח אותםמפרישין

 משנה יה' ע"ש, וכו' בנשואות היינו וכו' דמפרישין בגיורת דמ"שפירש

 ולכך וסיים ה"ה על תמה והב"י וכו', מעשה רוואניס ממהר"א הביאלמלך

 וגיירת גר בהחולץ מדתניא וטעמיה בגיורת כר"י פסק דהרמז"לנראה
 תימח רברי הנז' הרב וכתב יהורה. כרבי רההיא ופשוט ג"ח להמתיןצריכות

 דס"ל הב"י למדן דמקזה מובן עכ"ד, מיירי בגיותן בנישואין דההיאהם

 הקש"ל לזה יהודה כרבי להרמז"ל וס"ל נשואה באינה מיירי הש"ס דקאמרדגיורת

 מיירי דהתם ואשתו גר דין עם נשואה באינה דמיירי גיורת דין תולהדאיך
 מנשואה חילוק דליכא ס"ל רהב"י כלל קשה לא הקטן ולדעתי ? בגיותןנשואות

 גר לפיכך דתניא והא ז"ל מגיורת חוץ בד"ה תוס' וכסברת נשואהלאינה

 וגר - גיורת דלר"י מבואר הנה ע"כ אתיא כר"י ג"ח להמתין צריכותךגיורת

 -להכי בב"י כמ"ש כר"י ס"ל דהרמז"ל מרן לפי .ן ול וממתין המה שויןואשתו
סאמר



יא חזקיהודברי

 דעינינו אלא ואשתו. גר ובין לבדה גיורת בין ג"ח אותם דמפרישיםקאמר
 דהוטב ודחי והיינו אפשר. בדרך אמרה למלתיה אמרה כי בעצמו דמרןהרואות
 שפיר אתי הש"ס לשון אין דאל"ה משום הרמב"ם מיירי דבנשואין ה"ה מ"שבעיניו
 בין לחלק וצריך ? דמתהפכות ממתינין אין וגיןרת דשפחה כרי"ס ס"ל דשמוחלבמ"ש
 - הגמרא לפי רבריו להלום אוכל לא כן דעתו אין דאם - ה"ה וכמ"ש לנשואהפנויה

 וכן נשואות שהן וגיורת שפחה וכתב ו;רמב"ם פסק בלשונו הביא בש"ע מרןולכן
 בקדושה הנזרע זרע בין להבחין כדי חודשים ג' אותם מפדישין ואשתוגר

 כיון ואשתו וגר דגיורת למדין מצינו בב"ש, ועי"ש בקדושה, שלא הנזרעלזרע
 התוספות כסברת אזלי ומרן דהדמז"ל והיינו ג"ח הפרשה צריכים נשואיםשהם
 הפרשה דבעי רס"ל ואשה דאיש דהבריתא האחרון בתירוץ שכתבו הנז'ד"ה

 מטמרא דלא משום והיינו כן הדין ונשואה בגיורת גם וממילא כריו"סאתי
 בזרע להבחין חוששת אין האיש מאותו הזרע שכל כיון מתהפכת ואינהנפשח
 בעצמו הטעם וזהו התוס' עכ"ד קדושה ללא קדושה בין זה מבעלחשנזרע
 זאת שגם בעלה בלא להתגייר איותה ונפשה נשוחה שהיתה ד"ל לבדהלגיורת
 ולכן לחתהפך חוששת היתה לא מבעלה היה הזרע וכל לאיש נשואהבהיותה
 חזרו ושוב נכר בת נשא ישראל אס גם זה ולפי - ג"ח הפרשה?ריכה
 איננה שהיא אחרי שנא דמאי ג"ח הפרשה צריך אשתו את ומגיירלמוטב
 ואינה להתהפך נפשה מנסרא לא דוקא מזה הוא הזרע וכל לאחרמזדווגת
 הפרשה. צריכים לכן וכו' קדושה של זרע בין להבדילחוששת

 אלישד מוהר"י אלוקים אי"ש הראש"ל עוזנו לגאון שראיתי צלוהתימא
 זאת אם וכו' נבוא עתה בד"ה ז"ל ע"ג דל"ה איש ישא בספרוז"ל

 אביי אמר דהכי ג"ח הפרשה צריך ואין להקל יש ולד ילדה לח דנ"דהח*ה
 השליט מלפני יצא דכשגגה אמינא הניו"ק ואחרי י*"ש וכו' מתהפכתדגיורת

 זונה פנויא בגיורת היינו חביי ומ"ש כמש"ל בזאת גם הבחנה צריךדבודאי
 הוא שהכל אף ילדה לא ואם ילדה אם ובכן הילכתא, לפום הש"ס קאידבזה
 לפרש שנדחק ומה - קדושה ללא בקדושה הנזרע זרע בין הכחנה צריךזרעו
 ילדה בין לחלק לו יצא ומזה שילדה שר"ל נתהפכה שלא ידוע אם תוס'בם"ש
 נתהפכה שלא אמרה היא הב*ד שבחקירות באופן דמיירי חיריא, לא ילדהללא
 ודאי ובנ"ד בסוף מ"ש וכן וכו' זשפתהפכת כ"ש וכו' ילדה אפילו ובנ"דומ"חו

 דבריו עכד*ק, וכו' עצמה ומשמרת ישראל שהוא בעלה רצון לעשותחו,ןשת
 ר*ל נפשה פנטרא לא דהיא תוס' אמרו המתגיירים וגויה בגוי דגם דאחרצ*ע

 בהיותם אפילו חששה שאין מובן ממילא - בהרא"ו הוא וכן טתהפכתואינח
גוים



 חזקיהודבריע

 ולכן מלזנות עצמה שומרת והיא יחר נשואים בהיותם אחר עם שתזנהגוים
 קפידה לה דאץ אחד זרע שהכל במוך לשמש נפשה מנטרה ולא מתהפכתאעה
 אחר עם לעות חששה שאץ ישראל כשבעלה שכן כל א"כ וכו/ קורש זרעעל

 במ"ש כיץ מה א"כ מתהפכת, ואינה במוך לשמש נפשה מנטרה לא וראיולזה

 ישראל שהוא עבור האם עצמה שתשמור ממנה מבקש ישראלשהבעל

 שתתהפך עליה תצוה זרע להשחתת חושש ואעו להתהפך מאשתומבקש
 מתהפכת נה דא ודאי אלא ברבר ירגיש לא והוא זנות לידי תבא עי"ז אדרבה ?כחנה

 יודעלאוחץ להגאון לאה"ע שביעאי אב בית ספר לידי אינה וה' המתנה.וצריך
 מי גם ז"ל כתב וכר לדינא והעולה ד"ה ע"ג ז' ד' ב' סי' בתעת' ושםז"ל

 אין ולרי"ס יהודה דרבי אליבא אותם דמפרישין גרים ואשתו ו2אישו2סובר
 נפו2ה מנטרה להתגייר דדעתן רכיץ גוים כקף2ניהס דוקא היינו אותםמפרישין

 חוששת אינה "2ראל כ,1בעלה אבל פסול לזרע כו2ר זרע בין להבחיןומתהפכת

 רבגר מזה מבואר דבריה טופס ע"כ מתהפכת ואינה לזרע זרע ביןלהבחין

 בגר דגם דס"ל לדידן מכ"ש הפרשה, צריך בישראל אפ"ה מפרישין שאין אףואו2תו

 דכך דברי כףמ ואם ת"פ, מפרישין בישראל רבודאי - דמפרישיןואשתו
 מ"ש שפיר אתי לא כמש"ל הפרשה דצריך בישראל ובין ואשתו, בגר בץהלכה

 יע"ש. הפרשה צריך דלא ל"ה בס' קט"ו ד' גרים בה' מצרים נהרבס'

 ואשתה גר וכן לאחר, להנשא ונתגרשה נשואה דגערת לפי"ה ב-ןדל

 ואשתו גר באם ג"ח-אלא הפרשה צריך ונתג"רה הגףה אשתו עם ישראלאו

 צריך דאין מדיליה וכתב ספק רחאניס מהר"א בשם המש"ל הביא בזהמעוברת
 היכא - מדמקשה י2ם מהש"ס ראיה הביא לעיל המכר ומוה"ר .-הפרשה

 היעו המשנה דקאמר דלולא משמע ? הפרשה צריך אמאי דמעוברתדקי"ל

 מפרישין אינם ואשתו דגר אלימתא ראיה דהיא ע"ש וכר להנשא אותהמתירין
 דמפרישץ טעם הרמז"ל דממ"ש הביא הרמז"ל על רוקח המעשה וגםבמעוברת
 רחמים להשערי ראיתי שוב במעיברת. מפרישין דאץ דס"ל משמע מזהלהבחץ,

 רבד"ה זאת[ ראיה הביא שהד"כ צ"ן ]וגם הלזו הראיה לסתור דהביא דע"גח"ב

 ג"ח תוך תינח אמר כאילו הוא ה'1"ס רכונת כתב וכר פורתא דיקינןכד

 הולד חיות מו2ום ותירץ וכו' תנשא ג"ח אחר מ"מ וכו' גזירה משוםדאסור

 בגר וה"ה וכו/ גדרה משום הבחנה טעם דליכא אף אסור ג"ח תוךאמנם

 הגמרא פ" לנו דעוית ידענא לא דמר דשותיה הסליחה ואתו ע"ש. וכו'וגיורת

 לזה ואדרבא הבחנה, משום הוא ג"ח דעיקר אלא גזירה, ו2ום כאן דליכאהפשוטה

 אאריך ולא וכר למימר איכא מאי הובחן דכבר הג"ה דכשעברו הש"סמקשה
שהיא



ע חזקיהודברי

 להביא לו היה עדיפא ז"ל מוה"ד כבוד דלדעתי אלא אלימתא, ראיהשהיא
 הוא המעוברת איסוד טעם דקאמד הש"ס מסקנת מהסיפא המעובדתלענין

 לא מעוברת ובאשתו חבירו, באשת אלא חשו ולא הולד וחיות קיוםלתועלת
 בגר דגם לדינא יוצא בעצמו מזה א"כ עליה, חייס בנו שהוא כיוןגזדו

 אינו דב"מ וספד - להפדישם למיהש ליכא בנם שהוא כיון אסרו לאואשתו
 היא. סגנון באיזה ראיתו לראות בידימצוי

 בד"ה ע"ד דע"ח ח"ב עוזיאל משפטי בס' הוית חזה זה בעניןובהיותי
 דבעי וילדה לישראל הנשואה דפלגש להדיב"ש דס"ל דאף דכתב לדינאתבנא
 אבל מתהפכת אינה לכן תחתיו יושבת דבהתר דסבדא משום היינוהבחנה

 שהיא יודעת שהיא כיון הבחנה צדיך אין וילדה לגוי הנשואהבישראלית
 היה לוא דאמדי ואנא ע"כ ומתהפכת נפשה מנטרה באיסור תחתיויושבת

 הביא בהריב"ש אבל לו מודים היינו אנו תחתיו יושבת דבהיתד זה טעםבהדיב"ש
 אינה לכן זנות אינו שזה סוברת לחשוקה ומיוחדת יושבת שהיא כיון ז"לכזה

 שהדבר כיון דאסודה נדאה זו פלגש ז"ל דבריו במסקנת כתב ועודמתהפכת,
 עכ"ד להריון כוספת ואדרבה שילדה[ ממה בדוד דבר ]ר"ל מתהפכת שאינהבדור

 מופקרת ואינה חשוקה תחת דיושבת דכיון משום האיסור דתלה ידאו כלעיני
 נדונו גם וא"כ הלידה, לזה והעד מתהפכת ואינה זנות בעיניה הוי לאזה

 כזנות שאינו בעיניה לה הוי זה בנשואין לגוי מיוחדת הישראליתשהאשה

 שאסודה ודאי שילדה ממה נתהפכה שלא לה דאיה ער וגם מתהפכת אינהודאי

 איכא הריב"ש בדבדי אולם בד"ה כתכ אגב ]דרך ג"ח והבחנת המתנהבלי
 הנז". ההילוק והרא"ש בעצמו בהרי"ף עיין וכו' נרגאלמישדי

 וכו' ]הדשעית[ העלובה להתיר מצדד אני ועדיין לומד עוד שצדדומה

 לא ע"כ-אולי וכו' הבחנה צריך שאין לאדונה המיועדת משוחרדת לתפוסהודומה
 יאפי' עוד ומ"ש הבחנה. צריך דלכתא לפום בעולה שמשוחרדת טעות, לו ונפלדק

 אמדו אפשד שבדדך אחד פלא והוא ע"כ, וכו' צריך דאין דמורה אפשדריו"ס

 הריב"ש כדין הבחנה דצדיך בנדונו יתיב דינא לע"ד ולכן 1 להקל נסיקאיך

 הבחנה. דצריך בילדה כן דפסק צדיק אי=ש הדאש"ל מדן הוא תונא תנאוכן
 דמזנה כמ"ד הלכה שמא ספיקי תלתא ואיכא וכו' בנ4ד אולם עודומ*ש

 הפוסק מצאתי לא בע"ד ]אני לו מיוחדת כשהיא אפילו הבחנה צריכהאינה
 לומד תמצא אם ומ"ש הבחנה[ צדיך דלא וילדה המ-חדת דמזנה דס"להוה
 נתעבדה ולא חודשים ג' לפני נבעלה לא שמא הבחנה צריכה מיוחדתדזונה
 כך והלא נבעלה לא שמא נאמר איך הבחנה, שצריך נאמר אם לי ]תמיהאע"כ

גזדו



 חזקיהודברייד

 הבחנה'. שצריך במדה"י ובעלה נבעלה שלא ברור אם אפילוגורו
 כל מה ידעתי לא וכו' הגוים בין תטמע שמא נשואיה להתירומ"ש

 הרשעית על בשערה התלוים התרות ולבקש רז"ל רברי לעקור הזאתהחרדה
 הלא לנו, מה תטמע ג"ח כזהבהפרשת קטן דבר על ואם נשכר, חוטא ותהיההנז'
 וכו'. נפש להציל נאמר ע"ז ולא וימות לרשע הלעטהו אמרו בה וכיוצא זאתעל

 וכו' עמו והסכים רעהו ובא וכו' דורינו לגאון הוית וחזי בד"הימ"ש

 אחריהם אלך אני ואף וכו' דאפשר היכא אלא וכו' המפ"ה הרב הירהושכן

 ס' מצרים נהר בס' הרואה אנכי - עכ"ד להפרישם אפ'טר שאי בכ"מלהת-י

 החמירו המה ז"ל השנים טיבים הנ"ל הגאונים דהרבנים להיפך דכתבל"ו

 ובאה מבעלה בנים לה היו הגיורת אם שם כתיב דכן הקל ז"לוהמפ"ה

 מחמירין אנו שילדה מכיון יכו' נוצרית והאשה ישראל הבעל דכו'להתנייר
 להחמיר חוכך לרא"ג ראיתי וכן הפרשה בלי לבי מלאני ולא ג"חלהצריכק

 מרנן דסברי מבואר הנה ע"כ הרוחק צד על מתיר היה המפ"ה שהרבאעפ"י
 שני וקודם להתגייר הבאה בנוצרית מעשה הביא ל"ד דבסי' אלאלהחמיר,
 וחששת להפרידם אופן להם היה ולא מהלידה חולה היא ועדיין ילדהחודשי2

 להכיר הוא ההבחנה שעיקר כיון התר בזה הורה וכו' ליכא עור נתעברהשמא
 וכו' ע"י הסכים ז"ל אליהו דבי התנא גם וב?ה וכו' מבורר כבר ופהולהבחין

 סיבות ב' שהיה מהכלל שיוצא כזה באופן זולת להחמיר למדנו זה מכלע"ש,
 ישראלית )א( מסקנה ז"ל כתב שלבסוף עד להקל מזה למר יאיך כמש"ללהתיר
 ג'ח צריכה ואינה להנשא מותרת להתגייר ובאה ילדה אפי' לגוינשואה

 ג"ח מבעלה פרושה להיות צריכה ונתגיירה לישראל הנשואה גויה )ב(הבחנה.

 פרושה להיות שצריכה החדש זה ודין ע"כ, וכו' אותה מפרישין ב"ד שאיןאלא

 שם שכתב האו"ז לשון שהטעהו בל"ס זה מצא אנה ירעתי לא וכו' מפרישין ב"דואין
 ביחד לעמוד מותרים שנתגיירו וגיורת דגר האו"ז ממ"ש ראיה נראה וליבד"ה
 ימי להמתין שצריכים וגיורת גר שגם למדת הא הרע לסורם יחזרושלא

 הנשואה לגויה וה"ה הרע לסורם יחזרו שלא כדי אותם מפרישים איןהבחנה
 גם וימשך לסורה תחזור שלא כדי אותה מפרישים אין שנתגירהלישראל
 לא לדעתי ריהטא שלפום יראה והרואה ע"כ, באיסור עמה להיותהישראל
 יחזרו שלא ביחד לעמוד מותרים דמ"ש וסבר האו"ז בפירוש וטעה יפהדקדק
 אינו וזה - ביחד בבית יעמדו אלא הג"ח באלו נפרידם שלא ר"ללסורם
 משמע מכאן ז"ל וגיורת גר ד"ה מ"ב ביבמות התוס' כם"ש הוא האו'זשכונת
 הוא וכן הרע לסורם יחזרו שמא משום אוסרים כיש ודלא בגיורת מותרדגר

לשון



זך זהג÷סח ╞á¢ג 

------------------------ ---

ז¢גגדú╨ק  כזקם ק"ו¢ה '╞á á"ל ם"ס ו"ג זופלק ק¢╞לí á"זיץ╞ זúקוז úג¢י╨
כיáז - áם ויהז ום ץלקל גיה כיז ג"להדהñז¢í כגוק זם הלגג÷ם חלק ז¢סחג 

.íקג¢ףהם á"╞ זגחז וגל¢ םץáץ╞ם וúזג÷ גí הםí ל ם"╨ה כגוñ÷╨זú קהúג 

úז¢זגדז  הםץ á÷áΣ גףם ג÷ñף ם"סל¢ה כ¢לז םי╞ זםו úזםזñףה úזחףק
ק"ליז  íהק úזוזק╨ íץ íהגםץú áזיג¢פ הק¢ףה íו ום ז╞םג ק"יז íו ז╞םג

הקוה  ק*áג¢ה כ¢לז ם"קו¢ה ה*הםס - י"יז ¢דá זúקוז וםו ¢╨á╞ זúקוז íו

כáהם  וגה á¢úזץל כגו טג¢פ הק¢ףה .ם"קלי ╞םúקיז הקוה כגו טג¢פ הםגáך
ז"ח  כגםלז זúזו áúקá וםו טג¢פ¢ ╞"áה áזúים ñí÷╨ףá וזהק ¢ד וםק וזáג
הúץ  ג╞גם םז÷ם÷ כיז áחה טג¢פ áזúים זם כז¢יס ג"ףץו] וםק גúופל ╞ץ

.הג¢חו  ה╞םזק טקל╨
 [זהזúáי
 áזúי הס íג¢ףáñ גםזו áז¢ל úזךגקף ום

╞áכ╨גץ  גףםז הס ז╨úáיק ג÷ñףל ל"¢ה כ¢לז ם"ס ו÷ז╞╞ úזוזק╨á וזה
ז÷ñףז  ה╨חáה םáו úזגז╨ף ום טג¢פ ס"ץ╞ וזה ק"ל ñ"זג¢ הקו╞ ה╨סל úיףהúל
úץ╞ם  ú╨וללה╞ ה╨גו היג¢פ כגúלהם כיג ה╨סלה 'זיז זהס

  ם"סל¢ה 'הá á"י
ל"הה á╞¢יםם טú ¢ז"פ÷ וזה╞ ום הפ ñג' áú"הם ו¢╞á"חפל סúלו ג╨í - ל*הה 

íדז  ו╨קגםי ול÷ ,ג"¢╞
 ק¢גףז קז¢גף ¢חו á"íל¢הá ם"ñז á"íל¢ה╞ ÷ñף

ז╨גגהז - áú¢ו╨קגםי ו 
 הסגוí áג¢á╞ הו¢╨ק זג╨גץá גיה╞ גúו ¢גףק ÷ñף

ú¢זגד╞
 הגúזזי

 ÷ñף
 ג"¢י

 ו╨קגםá╞ ול÷ ם"ñ╞ םוזלקם כםזי╞ úזיג¢פ כגúלהם

íזקל  úז¢¢חזקלז úזםז╞ד ¢דז זúקוז úזיג¢פ כגúלהם ק"לי 'הá ו"י ז╨גגהז

ום  ú ╞ñúíזגזד úזחףקז הלה úז╨זס זםגףוז íו úזיףהúל כ╨גקגגה ויק

áזגזדú  זיףהú╨ הףג וםז ו╨ק הםזץá וםז ו╨ק הגז╨ף í╨ג╞ הסק ,כגúלהם זהסז
úז÷╞÷╞ל  םáו úזגםו¢קגú áז╨áק םו¢קג úזץז╨פ íה úזקזáז ¢áץúהם טיגףםז
úזיףהúל╞  úזיףהúלז הףג הףג והñúá¢ áל ÷זñףם ו╨קגםי ו¢ñ áú"זג¢יז

ה╨ז? ñúí זגםו¢קגם וםו ז╞לוú זגזדú áום דגםףל כג ╞úהףג ד"ץוז ו╞זלם 

ñ"ם  úפ÷ז וúזזá¢ ום╞
 ג"¢י

 ויגו╞ ו╨קגם ול÷ םוזלק╞
 ,úיףהúל כזגי

כ╨ג÷ñף  גולñúá¢ áל╞ ,כם גולáז ום╞ ¢ñúáל
 הגúזזי

 כ╨ו כ╨ג÷ñף
כגúלה, ñ"זג¢י  ט╞גוי ו╨קגם הסז áז¢÷ םו ה¢ñáה כזי╨הז íג÷ñףáק םיק הגגד היג¢פ

זהסז  םיז áú םו¢קג הםץá╨ק הםגץá ה╨גוק ú¢úזל הם ה╨גו היג¢פ ,כגúלהם
כגúלהם  úáיק á¢ה 'הá á"י כיז ה╨סלה 'זיז הñז╨וז הúגףלז ה╨גו היג¢פ
á;ג¢ףú  ג¢גגל÷ ÷"╞יץ ¢זפג÷á ק"ץג ג╨וז כך÷ה ¢הו ג÷áוúה

 ááúז םו¢קג

áכג םוזלק úזףי גםד¢ זק╞÷ ו╨גלו ום╞ גáúקגגá╞á"÷ ╨ú וםה╞ ה╨סלáú á םו¢קג  ו╨קגםם ול÷ כגáז ו╨קגםם ו¢áú היג╞פ ,כגúלהם ו╨קגםם╞ ול÷ ¢לו÷
הםז╞ד  ה╨ך÷╞ áú םו¢קג היג¢פ כגúלהם ז╨גגהז ה╨זסá ק"לי ñ"קה ¢לוז זךו

ז╨גגהז



 חזקיהודבריטז

 בתרא וללישנא - להמתין צדיך קטנה ובין גדולה בין קמא דללישנאוהיינו
 גדולה אבל שכיחא דלא בונות להמתין צריכה אינה ישראל בת דקטנהקאמר
 דצריך אומרים אנו ישראליות דבזונות באופן להמת'ן צדיכה ישדאלבת

 רש"י כמ"ש גזרה משים או מתהפכות, דלא משום ודאי והיינילהמתין
 הש"ס קאמר לא להמתין צריכה דאינה דאמדו בקטנה ואףוהרא"?,

 מזנות דישראלות ס"ל דהרמז"ל נאמד ואיך שכיהא לא דזנות משוכאלא

 ואם כתרא בלישנא ולא קמא בלישנא לא - יש שלא דבד להמתין צריךדאין
 לו היה דהרמז"ל מלבד קטנה, ישראל בבת היינו מזנה הדכי"ל דמ"שיאמר
 אם אבל שכיחא דלא ממעם אלא הוי מתקפכת מטעם לא היינו יעידלפרש
 לפי אף עכ"פ לע"ד, צ"ע דבדיו ובכן קמא, כלישנא גוזדים היו שכיהאהיה

 הרמז"ל השמיענו לא ואיך כמש"ל כשילדה ומכ"ש הפרשה צדיך בגדולהדבריו
 שהיינו וכו' גיודת של כ"א בה' הרמז"ל דכלילינהו לומר צדיך בהכדח ?זה
 הרמז"ל פסקי אלא לנו אין אנו בל"ס עכ"פ ה"ה, למ"ש עוד חזרנו א"כזונה

 ה"ה נדפירוש ואמיק והודה עדער עליו קדא הקדוש מרן אשד ה"ה פירושלפי

 צריך לאיש מיוחדת ובעולה הפדשה צדיך אין פנויה דזינה יתיב דינא ובכן-
 גם הפרשה צדיך וכ"כ נוצרית היא אם בין ישראלית היא אם ביןהפרשה
 להפרישפ. צריך אין ואשתו בגר דבמעוברת אלא ואשתולגר

 רס"ט סי' בפ"ת הובא בדג"מ מפודש ואשתו בגד נקיים ז' דבדועל

 לעיל שכתוב אף וכתב נקיים שבעה צדיך אין חודשים השלושה דאהד ב'ס"ק
 לחלוטין שגירשה התם שאני נקיים ז' צדיך גרושתו שמחזיר קצ"ב סי'סוף

 דאם למימרא לא לחלוטין שגירשה התם שאני דמ"ש ונדאה עכ"ד הכאמשא"כ
 גירושין בין הוא החילוק אלא מצינו לא דזה צדיך, דאין קצר לזמןגידשה
 לגאון מצאתי דבחפסי אלא - בעלמא הפדשה דהוא להכא יאושדנקדא
 לפני דנשאל דהביא ס"ה בסי' ז"ל( שפירא )להרב המאיד אור בס'מפודסם
 הנז' מדג"מ והביא בחיוג, והורה נקיים שבעה צריך אי וגיורת בגר אהדמודה

 ולקיים אשתו לגרש נשבע דאם דס"ג סי' בח"ד הדדב"ז תשובת וגםדא"צ,
 להלק לדעתי חידוש וזה ע"כ, נקיים ז' צריך דאין ומחזירה מגרשהשבועתו
 לגרושין. -מגרושין

 ע"א דנ"ד ביומא טמ"ש ז"נ דצריך המודה בזכות הפך הנז' הגאוןושמ
 ב' בבית מתעסק שהיה דכהן ממעשה ופריך יכו' לרגל עולין שישראלבשעה

 רש"י ופירש ראשונה לחיבה חזדו נתגרשה - קאמרת נתגרשה וקאמרוכו'
 ואפי"ה לזמן נתגרשו לא תם ה והרי ע"כ, בזה זה גסין שאין חיבתןלתחילת

אמרינן



יז חזקיהודברי

 והנם בנ*ר, ללמוד י* אהדדי-וכן גייסי ולא הראשונה לחיבתן דחזרואמרינן
 להם, ברור היה לא שנה ע' דחשבון דמגילה הש*ס פי על קצת להשיבריש

 מזניחין אין להחמיר שהורה ת"ח מ"ם צריך דאין כתבו ודנ"מ דהרדב"זונם
 דמשנה כתב וכי' מצילין הכל דעל מ"א בפ"י כלים מס' בהרא"ש ועייןאותו,

 הראוי שמן גדול מוסר וזה ז"ל שם וסיים לב"ש ב"ה שהודו אחר נשניתזו
 דמוה דעכ"פ מהתם ראיה דאין אמינא בדעת עני ואני ע"כ, להחמיר אדםלכל
 באחבתם דהמה ואשתו בגר לא אהדדי-אבל גייסי לא יאוש דע"י לגרושהרז"ל
 בלב ושניהם גייסי לא שייך לא היהדות עניני כל ולקבל להתגייר באיןיחד
 בשבעה להחמיר צד אין המעט לדעתי לכן להם, נתוספה רבה וחיבהטהור
 ע"כ. מידי לא ותו הרחקה חודשי השלשה של החומרא ודינקיים

 והריב"ש הרשב"א בדעת ז' בד' שכתבתי במה הראשונות אלאהזור

 יצ"ו אר"ץ ורשומי חו"ר מן והד וכו' וסייגים רבים בנרר התרה דיט דס"לומרן

 הסוברים מכת דהרשב"א לומר יתכן דאיך ואמר השיג ירושלים פה כבודהשוכנים
 מי כל ז"ל שם כתב רי"ד סי' בב"י הבאה בתשובה דהלא בשחוק התרהדיש

 דבאלו ושבועות מנדרים חמיר שהוא אפשר בגדר המותר בדבר איסורשנוהג

 להם אין תורה שאסרתן כאיסורין עליהם שמקבלים כיון ובאלו עליהםגשאלין
 לאסור החליט לא דהרשב"א )א( בדבר תשובות ב' אנא ליה ו1!מינא עכ"ד,היתר

 הביא ונראה סמוך ששם וראה בידיה, ורפיא ולאו והן אפשר בדרך כתבאלא

 נראה כתב כלל-והב"י מתירין דאין הירושלמי בפירוש דס"ל הר"ן סברתהב"י

 כתב אלא כהרשב"א דס"ל בפשיטות כתב ולא ע"כ, כהרשב"א אתידהר"ן
 נראה אחרות שמתשובות הוא )ב( ליה, מספקא דהדשב"א משום ואולי=נראה"

 בשם שאלה הביא תס"ז בסי' הריב"ש דבתשובת וכו' חכם עם"י דמתיריןדס"ל
 בקוביא לשחוק שלא הקהל שהחדיפו בחרם הרשב"א נשאל וז"להרשב"א
 התירו, המקצת ואותו בדבר, מוחין וגדוליחס ומקצתם החרם, להתיר רצוומקצתם

 האסור והדבר גדר פורץ הוי והמתיר ותיקין תקנת היתה שהתקנה הרבהשיב

 בזה כיוצא שכל אומר אני ועוד כולם, הסכימו ואפי' להתירו יכולין הקהלאין

 השבועות אין תורה שדבר לפי מתיר החכם אין הרשות בדבר אפי' מוחיןשיש
 שנא' עצמו נדר מתיר אדם אין וכן חכם, וע"י בפתחים אלא ניתריםוהחרמים

 חסכימו אפי' השחוק[ ע"ד לשאלתו חוזר וא*כ שפ"ש ]דוק דברו-וא"כ יחללא
 חרפות היתר על הראשונים צווחו וכבר הדין מן היתר אינו להתיר הקהלכל
 טעם ונתנו הפנהג על להם סמכו ופהקהלות אלא חכם ע"י ושלא בפתחיםו*לא
 החרם בעת כאילו זח והרי מחרימים הם כן דעת על כן שנהנו *אחר.לדבר

דתנו



 חזקית1דברייח

 בכל פשוט המנהנ ום*מ מותר, יהיה להתירו יסכימו שהם זמן שנלהתנו
 פתחים בלא א"א הרין מן שאם להתירו וא"א מ*כב מוחה אהד שיש שכ"זמקום
 הרשבשא, תשובת ע"כ מוחה י42 כשלא אלא המנהג אין מנהג מצד ואםוחכם

 פי ועל הדין עם"י וחרטה פתח ע"י היתר כתב שחוק בענין דאפי'ומבואר
 שהביא אותה והיא אחרת מתשובה גם מותר, כשירצו לבטל התנו אםהמנהג
 חכם עוי התרה דיש בארה דמשם רסוח תשובת למעלה חבאתיה יווטהשמחת
 הרשב"א ראסר מהא אהדדי השיו"ט שהקשה מה רגם לומר נוכל האמורועפ"י

 ראיתי וכבר קשה, לא לכן לאסור בהא החליט רלא דכיון כמ"שלחתיר-די"ל
 תח,י מצוי אין וכעת הללו, תשובות שני שתירצו ראשונים פוסקים בשםמצויין
 והקשה רקדק עוד השגה, כאן אין האמור לפי לדעתי עכשפ תשובותיהם,ספרי

 ליה ואזדא התרה לחם יש רבים רנררי ס"ל רמרן רלרברי הנז' המשיגהרב
 רברים דין מרן הביא רי"ר בס*' איך א,כ התרה ריש הרשב"א לסברתמרן

 ? הרשב"א סברת והוא אוסרין ריש כתב ושוב להתיר וכו'המותרים

 תשובת ראה דמרן ראחרי לומר נוכל אבל נכונה היא לכאורההשגתו
 נראה אשר החליטן דלא שכתבנו ~אפי' להחמיר דיש ואפשר רכתבהרשב"א

 הותרה ובזה בוי"א הביאה לכן להתיר. ולא להחמיר צר שיש מדבריועכ"פ
 - אתו ה' כיר כאלו בהשגות האריך הנז' הרב והנה השנית,השגתו

 שחזרתי להכתב ניתנח האמת רבלא"ה שכתבתי במה ואסתפק אאריך לאואני
 ה' יי"ר בח"א אהרן והכפי הפר"ח ומכללם הפוסקים שכל וראיתי לימוריעל

 והרמב"ן והריב"ש מוהריק"ו חרשב"א רהראב"ר בפירוש כתבו ש"ש וב"דחלב

 רברי בתחילת וכאשר המשיג הרב כסברת כלל התרה להם ראין ס"ל כלהו ז"לומרן
 רשות בין בעצמו צבור בחרמי 42מחלק הריב,42 שמל*ון אלא הרשב"א, לס' כןכתבתי

 בהסכמת שאפי' סייג ובין וחכם פתח בלי לעצמם מתירין לחודשבהסכמתם

 דאין אף בסייב כולם שבחסכמת דבריו מרקדוק לכאורה נראה היה מתירים, איןכולם
 לי נתברר עתה אבל מועיל, חכם בהתרת עכ"פ אבל רשות כמו לעצמםמתירין
 הם והסכמתם חרמם להתיר רנוהגין צבור בחרמי רמוריענו הוא הריב"שרכוונת

 להתיר כשירצו מויקרא בפירוש התנו כאילו רהוו משום חכם ע"י צריך ולאבעצמם
 כן אומרים אנו אין אבל רשות בעניני רוקא הוא וזה בעצמם הםיתירוהו
 כאילו שהו"ל וכו' בירושלמי כמ*ש עבירה שהוא שחוק כמו וסייג עבירחברבר
 ברבר אפי' בחרמם בתחילה התנו אם מדבריו מובן עכ"ם מתחילה-אבלהתנו

 חכם בלי להם עצמם התרת רמועיל לרצונם-אח"ן ומחרימים מתניםאיסור-שהם

 רעתם שעל שכיון בזה לומר יאין ז"ל קע"ח בסי' שכתב מה וזהו וכו'ופתח

נשבעי



יט חזקיהודברי

 ברור נ*ל ז"ל בסו9ד יותר קפ"ה בסי' ומבואר וכו' לעצמם שיתירונשבעו
 מתירין שאין בקוביא ושחוק איסור בדבר ו1פי' המקום ע"ד אמר אפי'וכו'
 למדנו ע"כ, בתחלה נשבע שכן וסתירין לו שומעין נשבע כן שע"ד שאמר כיוןעכ9ז
 וכו' חכם צורך בלי ההתרה מועיל נודרין המח שלדעתם בתחלה התנו דאם זהנוכל

 בדעת תלה אם ביחיד אפי' אלא רבים בחרמי דוקא דלאו שם דמבואר אלא עודולח
 דאם רל"א בסי' הד"ם ומביאו ת"ז בסי' מצאתי וכן חכם, התרת צירך איןחבירו
 ז"ל קפ"ה בסי' וכ"כ חכם, התרת בלי בטל לבטלו, חבירו ירצה ואם בפירושהתנה

 יבטלנו שחבירו בדעתו שהיה אח"ך לומר נאמן חבירו ע*ד סתם נדר אםואף

 בפירוש דהתנה דהיכא ס"ל והר"ן הרמב"ן דגם רכ"ח בסי' הביא והכ"י חכם,בלי
 ברצונם תלו אם ברבים דבין ס*ל דכולהו למדנו זה מכל עכ"ד, לבטלודיכול
 וחכם-וכאשר פתחים בלי להתירו יכולין אחרים בדעת נדרו תלה יחיד אםאו

 רבים חרמי מנהג של זה דין שהודיעונו חמה והריב"ש דהרשב"א לנונתברר
 להתיר דיכולים בסייג וגם רשות בעניני היינו חכם היתר בלי לעצמםדמתירין
 נדרי דפסק מרן לשון שפיר אתי להתיר, יכולין אין בסתמא אבל דהתנובהיכא
 הריב"ש, של ממש הוא זה לשון ותחילת להתיר, יכולים דאין ושחוקרבים

 דמיירי בודאי והיינו ג"כ הריב"ש הביאו אשר מהרשב"א הוא ה*חוק בדברוסופו
 ברצונם להתיר נדרם בתחילת בהתנו אבל כסברתייהו התנו דלא בהיכאמרן

 לבטל שדוצים דקהל ל"א סעיף לקמיה דפסק שפיר אתי ובזה להתיר,יכולין
 מיירי וסתמא ע"כ וכו' הרוב אחר הולכים מוחין ויש בחרם, ההסכמהולהתיר
 ז התרה דאין דפסק כ"ח ס' היפך להתיר פוסק ואיך בסייגים אפי' ההסכמותבכל
 למעלה דכתבנו דבהא אלא התרה מחני דאתנו בהיכא פשוט דזה ודאיאלא

 ולא לבד התרתו דמועיל חבירו דעת על התנח אם יחיד אפי' או רביםדתנאי

 חבל מועיל לרבים-דברבים יהיד בין לחלק למרן ס"ל וכו' חכם התרתצריך
 נשאל ושוב אחר בדעת תלאו ואפי' ז"ל א' ס' רל"ח בסי' פסק וכן ביחיד,לא
 לשון התחלת קודם - רכ"ח סי' בסוף הב"י מ"ש ועיין ע"כ, מועיל אינווכו'

 וכתב החמיר רל"א בסי' ורבינו ז"ל הביא וכו' תשס*ד סי' אחרתובתשובה
 בחרמי ומיהו הרא"ש דברי והם וכו' כלום אינו שיבטלנו באחר תלהשחפילו
 בכל הנדוי לתלות להם יש וחרטה פתח בלי להתיר המנהג שפשט לפיצבור

 אם להתיר יכולין מיהא הצבור דבהסכמת למידין נמציני צכ"ד וכו' שירצומה

 יוש דאם מרן שם שכתב ואעפ-י בקהלה מוחה אין אם ובתנאי בדעתםתלו
 פ"ט בס*ק הש"ך שם הביא כבר דהא חיריא לא ז הרוב אחר הולכיםמוהין

 צד ההסכמח לבטל שלא מנהג שיש במקום ז"ל- הרשב"א בשם הב*י.ם*ש
שיסכימו



 חזקיה1דבריכ

 מרן לדעת דאסיקנא פה לפי ועתה להתיר, א"א אחד פוחה ושיקש כל כולםוציסכיפו
 לבטלם נדרם בתחילת התנו לא אם כלל להתיר אין וכו' סייגיםדהסכסת
 וכו' המותרים דברים שם ז"ל הנז"ל רי"ד בסי' שפסק סה לחבין צריךלרצונם

 הילכך להם. להתירם ואסור בנדר עליהם קבלו כאילו הוי איסור בהםשנהגו
 שיתירו ג' צריך בריא שאינו פחפת בו לחזור ורוצה וכו' להתענות שרגילמי
 להם שאין כאיסירין וכו' נדרים התרת כעין אפילו לו מתירין דאין וי*אוכו'

 יש סייג דרברי מזה פבואר ופרישות, הש"ך-לסייג הביא ושם ע"כ, לעולםהתדה
 ספרים ויש ב1"ע, *הניחוה מהם ויש הקשוה כמלאכים רא*ונים וכבר והתרח

 אל ]הנחבא הנ"ל המשיג הרב של בכתי*ק וראיתי כעת, תח"י ואינםשתידצו
 שנהגו המותרים מדברים מיירי רי*ד דסי' הא ז"ל דתירץ לי[ הוגד לא ושמוהכלים
 הסיינ את עליהם קבלו ולא סייב בשביל המותר רבר לאסור לבדו אחד כלהעם
 ז"ל מרן לשון בא וע"ז בזה רבים של הסכמה היתה ולא נדר כדין בפההלזו

 שלשה וצריך בנדר עליהם קבלום כאילו הוי איסור בהם שנהגו המותריםדבדים
 ופדישות סייג בתורת שנהג ואחד כ"א על שמדבר מבואר וכו' בחרטה ויפתחשיתירו

 דסי' וההיא וכו' כאילו שאמר דוק וכו' עליהם קבלו כאילו מרן כתבלכן

 משום הוא שהטעם מדבדיו חמובן ת"ר, זה וחמירא רבים הסכמת הוירכ"ח
 8מ"ש וראיה התדה שיש מרן אמר לזה בפיהם הנדר חוציאו ולא יחידהסכמת

 לומר צריך שכן פשוט הוא קבלו כאילו )דמ"ש רחוק תירוצו ולע"ד בנדר, קבלוכאילו

 שלא לה דמוקים במאי דנהגו( אלא נדר קבלו שלא הוא דברים של 8*וטן דהאמתאחר
 דדברים זה הביא דהגמרא כיון לבדו הנהיג כ"א אלא העיר חסכמתהיתה

 וגם חוזאי, עיר בני כל בהסכמת דהיה ומ*מע חוזאי דבני הא עלהמותרים

 ע"*, המדינה בני בשם אותם קורא וכו' רשאי אתה אי בד"ה התוס'בדברי

 התוס' כתידוץ זה מתורץ לע"ד אלא ? כ"ך מחמיר הרשב"א פדוע לדבריוועוד

 מיירי דמתניתין ותירצו וכו' מקום חומרי נותנין תנן והא ז"ל שהקשו מהעל
 אתי ובזה חכם, עפ"י היה דלא מיירי וכאן חשוב מנהג רהוי ות*ח חברבתיקון
 בלי רי"ד בסי' וכאן חבר בתקנת מיירי רכ"ח בסי' דהתם ונאמר כאןשפיר
 ודוק. העירחבר

 במיגדר והסכמה דנדר הוא רבותא הני כל שדעת לנו שנתברר אחררהנה

 התנה דאם העיר-אלא חבר ע"י ההסכמה כשהיתה כלל התרה לה איןמילתא

 חכם- ע"י או ידם על ביטול לה יש ולרצונם לרעתם שהיח  ההסכמהבתחילת
 ע"י להקל דיש הרשב"א שסובר שנראה לעיל שכתבנו המקופות יתיישבבזה

 ידם על לבטל מקומות באיזה מנהג להם ריש או דהתנו, באופן דאייריהתרה
כמו



=
כא חיקיהודברי

 בל היתה דההסכמח ירוע רידן ובנדון הלאה, כמבואר הרשות הסכמותכמו
 רמתקני כיון נאמר אם לעולם-ואף ביטול לה שאין מפורש ואדרבא תנאי,שום

 ז,ל סתהון שאול ר' הרב המנוח המו*ץ ובראשם האר"ץ, אנשי היוההסכמה

 מיני כל לבטל האר"ץ שמנהג ע"ב פ"א ד' כ"ד בסי' יו"ט בשמחתוהובא
 רמרן פסקי תרי הני יאודה מחנה הרב ישב ושבזה וכו' למ"מ אפילוהסכמות

 להתיר רב מעשה נעשה בירושלים שגם לומר והוסיף ע"ש, אהדדי דסתריהנו'
 )א( שאני נ"ד עכ"ז ע"ש, וכו' רבים בס יכשלו לבל הקודמות ההסכמותכל

 מוחין ככולם רובס אדרבה ופה לבטל, כולם כשמסכימין הוא זה מנהגשדין
 )ב( להכא, מהתם הבאה כתב וכפי שם, היותי בזמן בעיני שראיתי מהכפי

 הוא זה דבר ועל עוד, ולא דוקא ירושלם פה הארץ בביאת תלויהשההסכמה
 עפ"י וכו' ובצירוף וכו' בכח ידי על שנית ההסכמה הוכרזה תר"ץשבשנת
 להספיד הדמשקאים אחינו בביהכ"ן העדות מכל עם ראשי בהתאסףבקשתם
 הדברים להם למסור בקשוני תרצ"ז ובשנת ז"ל אלפנררי מהר"א הגאוןלהצדיק
 תקנה ואין גיוד אינו וגיורו גרר פורץ הו"ל לגייר המהין ושכל בכתבההם

 תיקון קבלת ואחרי בירושלם לבא בעבירה שנכשל ואחד שכ"א בזאת אםכי
 בסי' הב"י וכמ"ש הגיור להם יסדרו עיניהם ראות ולפי חקירות עפ"י אזילנפשם

 ראות לפי דהכל ללמוד יש ומכאן וכו' גרים קבלו דלא דהא ודע בד"הרס"ח

 ע"ש. הדייניםעיני
 דשויא מלתא נכון דרך ולמצוא להשתדל דמצוה להאמר ניתנהרהאמת

 להם לבקש קצרה שידי ואחר הקהלה. ותיקון התירה תיקון לכבודלכולהו
 ויו"ד- ט' בעמוד למעלה רוחי על העולה תיקון כתבתי ולזה הדין לפיתרופה
 אציג לימוד-ולהלכתא בדרך רק מסקנתי כתבתי למעשה ולא להלכה לאאבל
 אשר ישראל נשיאי הראשיים. הרבנים התורה ואבירי גדולי לפני דבריאת

 רבר. יקום פיהם ועל חיים, אנומפיהם

 הזקיה דברי זהגם



 ו ה חזקי י ר בדכב
---- --- - ------------ ------------------------- 

 מהנכרעת המלדים הבנו דבר על עוד שנשאלתי במה עתהטשבאר
 בנח"ש הקהל הסכמת לגזדת חשו ולא גדר שפרצו אנשים ושג"רוםהנ"ל
 להתר או לאיסור הנד הבת דבר גם יתברר ומזה ע"ב י"א בד' שםכמ"ש
 איסור היתה דלא הנד דב"ע' בס' הדואה אחד ואומר -- היא אחת ודאדדא

 כדבעי הגירות יהיה לא דבקטנותם אולי שחששו משום רק הבמם בדברהסכמה
 ע"ד בד' שם ח"ל לדחותם ,?לא להתגייד ויבואו דלכשיגרלו שם כתבלזה

 בן או נכרית או נכדי וכר לפנעו כשיבא זולת וכר ללמדם גם בד"הע"ג
 וחקירה דרישה וע"י וכו' סיבה שום בלי היהדות דת עליהם לקבל וידצומהנ"ל
 לפנינו ובאו דכשנתגדלו למדין נו טצ וכו' אותם נדחה לא אזי מומחהמב"ד

 נקבלם הנ"ל בני או גמורים ונכרית נכרי בין אזי הטוב כונתן לנוונתודע

 לחלק זה דין מצא מאין עיץ צריכים הנז"ל הגאון שדבדי אלא -- הצדקכגרי
 אם הנד הגדלות גבול מהו לבאר צדיך גם בגדלותה לכשבא קטן היותובין
 בכתובות מ",ם נביא זה ולפשט דעת, בד כשיהא או עונשים, בר בהיותוהוא
 '?לא לאדם וזכין הוא דזכות ב"ד ע"ד אותו מטבילין קטן גר הונא רבאמר

 ע"ד וצריך להתג"ר הביאתו ואמו אב, לו דאין דאיירי פידו? ורש"יבפנץ,
 ידיהם על גר הוא והדי אב לו נעשים והם ג' שצריך גר טבילת כל כדיןב"ד
 ג' צדיך האם ע"י דכשהוא רש"י של דלישנא מדיהטא נראה ולכאודהע"כ,

 משפט ז"ל וכמ"ש אינו חה לב"ד צודך ואין מג"דו אביו אב לו כשישאבל
 אב לו סיש דכ כן הוא רש"י דכונת ודאי אלא ב"ד ג' צדיך ותמיד ביהכתיב

 ניחא דהבן משום אביו וצל רשות ודי לאדם זכין ע"י לקבלו לב"ד צורךאין
 במאי להו יחא ד עמו בנץ שנתג"דו בגר בש"ס וכמ"ש האב דעביד במאיליה

 ב"ר רבעינן מאי ב"ד-אלא רעת נן בע לא אבע כשהביאו ואז אבוהץדעביר

 ואמו אב, ליה לית ואם גרים, לקבלת '?צריך הדבדים כל משפט לקידםהוא
 צריך וכ"כ בפנץ 'ןלא טכם--בזכוי למען לאב לו להיות ב"ר צריך אזיהביאתו

 לו יש אם קטן נכרי ז"ל כתב רס"ח בס" והסור -- וכר הטבילה על עודב"ד
 שזכות אותו מג"רץ ב"ד להתג"ר, ובא אב לו אין ואם אותה לג"ד יכולאב
 כמ"ש אמו הביאתו ואם כתב ולא ע"מ וכו' ידיעתו בלי לאדם חכין לוהוא

 הב"ח וכמ"ש דליתיה כמאן האם דהבאת משום מעצמה בא ואם כתב אלארש"י
 לבחור רעת לו שיש כיון קטן שהוא אף מדיליה להתג"ד בא אם תלויוהכל
 לאב-- לו והמה הב"ד אותו ומקבלע גדוללזה נקרא להתג"ר מדיליה לבאבסוב
 וכתב להתגייר ובא אב לו אין ואם וכו' קטן עכו"ם ז"ל מרן לקען הואוכן

 ע"כ בפני שלא לו זכין ב"ד דעת לו שאץ דאף מרעתו שבא משמעהש"ך
ובכן



-

מ חזקיהודברי
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 בשד בפני להתג"ר מביאו שאביו די אב לו יש אם נכרי דקטן לדץ זכינוובכן
 'שגדל כען קטן שהוא אף אב לו אץ ואם אב, לו ש"ם כיץ זכי צריךולא
 .- אותו ומזכץ ב"ד אותו מקבלים להתג"ר מדיליה לבא דעת לו ו2ישקצת

 לבקש הבנה לו שיש כמ"ש אלא דוקא לאו כשיגדל הגאץ שמ"ש תבץ דברממוצא
 אבל לזכות--ב"ד אנו צריכים אמו ע"י או מעצמו כשיבא אז ,2יג"רוהומב"ד
 האב בעשיית ליה מחא דהבן וכר חקירות לעשות בה לן לית האב הביאואם
 למולו הילד מביא האב אם בנ"ד ובכן הגירות למו2פט אלא ב=ד צריךולא

 אב לו אין ואם אביו ע"ד אותו מג"רים וב"ד לזכוי צורך לנו איןולג"רו
 והואיל ב"ר. זכף צריך ובזה אמו ע"י או מעצמו לבא דעת לו ,2יהא עדמחכים
 ר"ה דקאמר הש"ס לשון הטור שינה מרוע לדקרק ראיתי זאת סר לידןאתא
 לו יש אם קטן נכרי דכתב מג"רים בלעתן נקט והוא אותו מטבילין קטןגר
 דבעית דהא דס"ל נ"ז בסי' בב"ח והובא וסמ"ג הרמב"ם ולדעת לג"ר יכולאב
 דהכל דס"ל הטור אבל ניחא 2 ע" במילה ולא בטבילה היעו כתוב דמשפטג'

 לימר מגיירים לעתן לכתחילה נקט ולכן טבילה בין מילה בין ב"ד ע"פצריך
 להשיטה מצאתי הש"ס-ובחפשי מלשון שינה טעמא מאי ב"ד ע"פ צריךדהכל
 משים מלץ קאמר ולא מטבלץ הש"ס דנקט דמאי הרשב"א משם דכתבמקר
 הגירות-- גמר שהוא דבר נקט נמי אי ונקבות. לזכרים הש"ך דבר לקחתדרצה
 חשיבא לא דמצטער כיץ מילה אבל גמור זכות הף דטבילה משום אפשרועוד
 לומר ואפישר ע"כ, זכות הוי בטבילה חובתו, הוי אפילו מל כבר אם ומיהוזכות.

 מטבילץ הש"ם דמ"ש דס"ל הוא וטבילה מילה בנ"ד הכל דצריך הטורדלרעת
 הון"ס דנקט משים או הגירות גמר ,2הוא משום אי הרו2ב"א, תירוצי כב'היינו

 דקאמר מטבילים במקום מג"רים לשון הוא נקט לכן והבנות לבנים הקףיךדבר
 דס"ל אפשר אי אבל ב"ד, דעת צריך וטבילה מילה דבין אחת כתה דהכלהש"ס

 דבעיץ היא טבילה דוקא ס"ל ולכן המילה ענין זכות ראינו משום דקאמר הג'כתירוץ
 מקשה מאי דא"כ וכו' הורט ע"י צריך המילה אבל זכות הו"ל דבזה ב"דע"פ
 למה "דע דאיני הטור וכתב -- אבותיו ע"י א,תו דמלין דפסק ההלכותלבעל

 ולפי ע"ש, וכו' ב"ד דעת על אותו מטבילץ קטן דאמר הונא כרב דלאפסק
 הכתה אבותץ עפ"י אותו מלץ כתב הלכות דנאמר--הבעל כלל קשה לאהאמור
 דמטבילים כן ס"ל בעצמו הטור וגם אבותיו עפ"י הוא לכן זכות אינו דמילהדס"ל
 יעיץ ת"פ ? שפיר מקשה וע"ז זכות הף ג"כ מילה וה"ה דוקא לאו ב"דע"ד
 יביאם כו2אביהם איסור ליכא דבנולדים מבואר בירינו עלה שתירץ, מההכסף
 ה:"ס כמ"ו2 זה לענין נקיא אביהם ה:2פחה, בני נקראים שהם ואףלמולם

כשנתגיירו



 ----------------------- --------------------------------------- חזקיהודברימ
כשנתג"רו

 בנ-

 תבקשו לכשיתגדלו עד לחכות צריך אזי אב להם אין ואם עמה
 אר'ו וגאול תי"ר עמיהבירי הסכימו וכן נלע"ד, זה 'מם, כמ",ם ויבדקוםלהתג"ר

 יסנ,םאלנו הנ"ל הבת בדבר מינה דון ת"ה ירושלם פה מדין על היחמביםיצ*ו
 הדבר היה דאם משום לאסור כתבנו וע"ז עו' ההסכמה קודם שמלדה מטעםלהתירה
 של דבר הלה--אלא ההסכמה הכי ובין הכי בין אה"כ או קודם ולדה בתלף

 הזאת והבת ואיסיר, הסכמה 'מום ליכא דבנולדים - בזה תלוי אינו הנז'הבת
 שבאה בעלמא כגתה היא הרי הנז' התערובת מנשואי ימנולדה להתג"רומבאה

 ישראל בדת להכנס רוצה סיבה 'מום בלי לבה בכל אם אותה ומבודקיםלהתג"ר
 צדק כגר וטבילה המצות קבלת אהר היא הרי הנד הבת כן אותה,שמקבלים
 הבת דבר על ניתנה הדת וכבר פקפיק, שום בלי ישראל בקהל לבאומותרת
 מר בראשה ומלכה יכב"ץ הראשית רבנות וגאוני הו"ר מהברי גם להתידההנד

 צריכים אץ ודבריהם יצ"ו הכמים עיני מאיר הראש"ל המפורסם הגאון מוה"רקשישא
 מצד כנכרעת דם באיסורהרי שנתג"רו בעצמם הנכריות שעלהנשיםחזה,אלא

 להתיר חילוק לומרדאין ששייך הוא אלו ועל לעיל שביארנו כמו ההסכמהחומר
 בהרם עבר"ן הוא הרי יירם ל שיהין ומי אח"כ או ההסכמה קודם נתג"דואם

 וכמ"ש ודיינות לעדות לפוסלם גם מהמירים תלס וכו' כהן עמוד עד גדרופורץ

 שנביא מה דלפי אלא עולה, יעשו לא ישראל שארית ל"דובודאי בס" ה"ממרן
 הוא יצ"ה הרצוג כמוהרי"ל לא"י ראשי ורב הגדול הגאון מעלת כבוד פסקהלאה
 אהר הבנים וכתייהסים הבנים לענץ לגמדי הגרות מבטלים אנו איןדעכ"פ
 גמורים. ישראלים כדין אותם מלים וממילאאביהם

 הנז"ל הגדול הי"ם הראום"ל מוה"ר זקן הורה 'מכבר ומכתבנו(לוזרי
 המובהק הגאון ה"ה זממנו גאוף לפף גם אלה דברי הצעתי כאמורלהתירה

 הנף הרצוג מוהרי"ל כקש"ת ישראל לארץ ראשי רב דאור"תא דרופתקאוהמפורסם
 צבי כמוהר"ר בירושלם ואב"ד רב ישראל מהוקק המופלא הגאון ולפנייןליט"א,

 האמור כל על והסכמתם דעתם התת להודיעף ובקשתים שליט"א פדאנקפסה
 יצ"ה הרצוג מוהרי"ל הרב הגאץ תשובת ת"ל בתשובתם. כבדומ כבודםומעלת



כח חזקיהודברי

 ישראל לארץ הראשי הרב הג' הגאוןתשובת
 יצ"ו. הרצוגכמוהרי"ל

 תרצ'ט. יוה"כטחרת

 כש*ת וכו' וכו' לשבח המפורסם ובקי החריף הגאון הרב ידידיהנכ'

 שליטע. שבתי חוקיהו'
 ירושת"ה בעיה"ק הספרדים דק*קראב"ד

 המרובות, הטרדות מפני תשובתי איחור על כב' לי יסלחאחדשה"ט

 הצדקים הגאומם גרים קבלת בענץ שעשו הס"ג על הסכמתי נתתי כבר אףהנה
 אה*ק גאוני ובהסכמת י' דף שאול בדבר שנתפרסם כפי זציל א"ריס נוסבבוא

 הגירות את לגמרי לבטל מסכים אני שאין במכתבי שרמזתי מה על חחרואני

 כאלה מורות מנשים הנולדים ושהבנים תופסץ קדושין יהיו שלא לקולא"ף

 כך כדי עד דין בית כח יש אם מאד מסופקני דלקולא גמורים נכריםיהיו
 מעיקרא חגירות לבטל יסוד יש אם לבדו ומקרה מקרה בכל לבדוק איפואצריך

 דבריהם לכל גמורים כעכו"ם עיצאום דכותים אף והנה התקנה, מכחלגמרי

 אה"ע בב"י וע"ן הקדושיה לבטל לקולא גם חוא אם הפוסקים נחלקו ד()חולין
 וציץ יחם, וב"ש בח*מ ובאה"ע מ"ד סי' אה"ע ובטור רס"ז סי' ובץ*ד ד'סי'
 ח' פרק ברכות המשנה פירוש וברמב*ם שם דעת ובחתת קנ"ט ע"דש"ך

 טההיא חז"ל ביד כזה כח ש"צ גמורה ראיה ולכאורה ז/ פרק ונדה ד' פרקקדושין
 הקדושין לבטל הוא הרי והתם גמורים נעכףם עעשאום עד משם זזו לח ט*ודיבמות
 דכל מימה לקדושין רבנן אפקעינהו של בגדר שהוא אפשר התם אךשלהם

 מיוצאי ספק שהוא שנכרי לומר שקשה ואף מקדש, דרבנן אדעתייהודמקדש
 מהתימא כך כל אינו אבל דרבנן, אדעתא מקדש השבטים עשרת שליריכם

 כפי והיינו ישראל דעת על דעתו מסתמא ישראל בעדי מקדש שהואשכיון
 במקום ורק לחז"ל מסור היה קדושין הפקעת של זה כח ואולם ישראל,חכמי

 גרים שבקבלת היסוד על הגירות לבטל ואולם ואכ"מ, הפקיעו שהם,צמצינו
 לח השליחות בטלה חכמים כרצון שלא שהוא וכל עבדינן דקמאי,שליחותייהו

 לכתחילה אסור ודאי וכדומה אישות לשם גרים לקבל שהרי כלל לע*דמטתבר
 ולא סמוכים היו שעדיין חז"ל בימי תינח והא הם גרים כולם בדיעבדיאעפ"כ

 בטלה כבר שבימיהם להלכה הפוסקים כן סתמו איך אבל לשליחות,הוצרכו

 לבטל ג"כ שייך לא וא"כ שייך לא בזה ע"כ אלא לשליחות, והוצרכו"טמיכה
הגירות



 חזקיהורבריכו
- - .

 המקום חכמי *ל וסייג איסור ננד כוונעשתה לקולא אפילו לגמריהגירות
 האיסור כלל רלענין תימא וכי רבנן תקינו לא איסורא דבמקום משוםוהזמן
 ואסרו עצמם לחז"ל דמצינו משום ז*ל הפוסקים סתמו שפיר כאלה גריםלקבל

 איסור בענין משא"כ קיימת הגירות דבדיעבר בפירוש פסקו אעפ"כלכתחילה

 חז"ל הם המשלחים גלו כבר הכללי האיסור דלענין וגדר סייג מטעםפרטי

 רחז"ל לאמר שא"א ז"א הנה הגירות את לבטל הקפירו לא רבריצברדעתייהו

 ועשה בקום שיעקרו יתכן לא בזה כך תיקנו בריעבר הגירות אתהמקיימים
 סבר נהמיה רר' יתכן לא וכן הדין מעצם כן רסוברים וע*כ שכזה בנרוןובפרט
 שאין רעתם גלו שחז"ל שנאמר באופן קנס מטעם מררבנן הגירות אתלבטל
 שמעצם סוברין אלו הרין בעצם חלוקות השיטות רשתי אלא בריעברלקנוס

 כאן אין וא"כ קיימת הגירות הרין שמעצמ סוברין והללו בטלה הגירותהדין
 קיימת הגירות הרין שמעצם כיון בימיהם והתינח להו. דניחא כלל רעתגילוי

 רכל הממיכח שנפסקח לאחר אבל לשליחות, הוצרכו ולח סמוכין היווהביאר

 הגירות עכשיו שמא להסתפק לפוסקים היה הרי שליחות מטעם הוא הגירותענין
 כלל כך לרון שאין מינה שמע בריעבד קיימת שהגירות סתמו ואעפיאכבטלה

 ועיין וכנ"ל, בדיעבר דכשר וכו' בשבת גר והטבילו מעברו ג"כ להביא ישוכן
 רקמאי שליחותייהו בענין א' בסימן זצ"ל מקאוונא להגאון יצחק בנחלבזה

 מהני לא עביר אי מענין לכאן להביא בעיני ג"כ רחוק וכו' בשבת ודןובעבר
 הערים פיסול משום בע"כ גט המבטלים הפוסקים מרעת וכן וכו' ההרםמפאת
 ראוי היה ואמנם ירחוק מפוקפק זה כל כי באחרונים כמבואר החרם עלשעברו
 שאם חנ"ל הגירות בצנין אומר ועיר הפנאי. מאפס א"א ואך הנז' בכללהחריך

 הרבים לתיקון צורך שימצא רבר להם שנתחרש מפני משם עור אלינויפנו

 היו. אה"ק ורבני גרולי של בכיגוס ב"ה נזדקקאזי
 טובה בשנה ומברכו הנשגב כערכו והמכברו המוקירו ירירו הנניובזה

 הרצוג הלוי אייזיק יצחק וכט"ס. שמח ובחגומתוקה

 הלאה המוכא שני כתב וכהבתי חזרתישוכ
 תרצ"ט. ח*ון ו'ב"ה.

 ומפורסם המובהק הגאון הרה"ג הלוי, נשיאי ונשיא נשיאנו, כבורלמעלת

 הרצוג הלוי יצחק כמוהר"ר י*ראל, לארץ רחשי רב כהלל, ענתתןציס"ע

 אכי"ר. אולם בריא לנצח, עור ויחייצ"ו

 הגירות ברבר הרמתה בתשובתו ראיתי כי על ז"א כדמ"ל, שי"שאחרי
בתוך



כז חזקיהודברי

 ביבמות וכו' חז"ל ביד כח שיש גמורה ראיה וז"ל-ולכאורה כתב ד"קבתוך
 אני מכתר"ה, הסליחה אחרי - וכו' גמורים כעכו"ם שעשאום עד משם זזולא

 יבא עד כעת וצ"ע קדריש, דמקרא שאני דהתם מתיא שמיה דלא אומרבע"ר
 עינינו. ויאיר הטובדברו

 הראוי בכבוד בשלוםושבתי
 יה ק זח

 מוהר"ח יכו' כו' ויראה תורה אוצר המפורסם הגאון הרב ידיריהו"כ
 שליט"א, שבתיחזקי'

 ת"ו. ירושלים בעיה"ק ספרדים דק"קראב"ד
 שאמרתי במה מפקפק הוא ובו מכ"ת מכתב קבלתי הנהאחדשה"ט.

 מישראל חלק הכלל מן להוציא חכמים ביר כח שיש ראי' יששלכאורה
 וכו' גמורים כעכו"ם שעשאם עד משם זזו לא ט"ז מיבמות והואשנתפקר

 יסלח ילדו זרים בנים כי בגדו בה' קדריש, דמקרא התם דשאני כ"תומעורר

 שיעור, לאין יום בכל המתחדשת העצומות הטררות מפני תשובתי איחור עללי

 היכא וכל מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין לן קיימא הרי הערתו לעניןוהנה
 גמירא דגמרא אומרים אנו משה בתורת מצינו שלא בנביאים הלכהדאשכחינן

 זו הרי כן ואם ויסדום, וחזרו ששכחום או אקרא, ואסמכיה הנביא ואתילה
 שהם אומר הנביא היה איך כן לא שאם חז"ל ביד כח דיש גמירא ראיההוא

 הנביאם, ע"י חרשה תורה ח"ו ניתנה ולא היא בשמים לא דהרי גמוריםכעכו"ם

 והשתמשו הדור חכמי ביד כזה כח שיש הנביאים ביד היה שמקובלאלא
 גמורים, לעכו"ם ההוא בדוד מישדאלית הנולדים הבנים את לעשות הכחבאותו

 הגבורה מפי למשה שנמסר הכח עפ"י זה אבל ה' דבר הם הנביא שדברי'ואם

 הדיבור, עפ*י חדשו לפעמים שהנביאים מצינו דהרי תימה וכי הרורות,לחכמי

 הלכות זוהי אבל הכרמל, בהר אליהו כגון שעה הוראת בתורת זה היההרי
 זה הרי גמורים כעכו"ם שהבנים הנביא עפ"י תודה שיצא מכיון כילדורות,
 עכו*ם נעשים שהם כיון לזכרים בנוגע ובשלמא בנקבות בין בזכרים ביןנוהג

 כאן אין הרי ישראל בנות אח"כ נשאו שאם לדורות עקירה זו אין.גמורים
 הבנים ממילא נכריות נשאו ואם כישראלים ישראל מבת דהנולדיםעקירה
 נכריות שהן שהוחלט כיון הנקבות אבל כישראלים, האבות דין אם אףנכדים

 בנותיהן שכן לדורות הוראה זו והרי עכוום דין להם יש מהם הנולדיםמרי
 לדורות קבו?ה הלכה שזוהי ונמצא רות הדו כל סוף עד וכן נכריות-עוכ

ואין



 חזקיה1דבריכח

 איברא חז"ל, ביד כזה כח דיש וע9כ לדורות, דבר לחדש רשאי נביאואין
 ועשה בקום מה"ת דבר לעקור חכמים ביד גם כח יש מילתא מיגדרדמשום
 בדבר לא אבל שעה הוראת בתורת ג"כ הוא שם אך פ"ט ביבמותכדאיתא
 יש מתוך ד"ה ע"א פ"ח ביבמות התוס' שפרשו מה לפי ואולם לדורות,שינהוג

 דבר עיקר חשיב ולא וסמך טעם קצת שיש היכא לקביעות אף חכמים בידכח

 הדבר בעצם סברא שיש אלא מילתא מיגדר משום לא זהו אך התורה,מן
 דיש כתבו י"ג דף ע"ז בתוס' וכן בידם, כה יש בזה תורה דין עללהסכימו

 טעם קצת שיש היכא בקביעות אפילו התורה מן דבר לעקור חכמים בידכח
 ע"א י"א ע"ז ובתוס' מדברי ד"ה ע"ב ל"ב ב"מ בתוס' עוד לעיין וישבדבר

 פרק דגיטין ובירושלמי ואכ9מ, כך, להו סברי דלא שם דנראה עיקריןד"ה
 דלא וזה ועשה בקום לעקור הכמים ביד כח דיש דס"ל מפורש ב' הלכהד'

 להאריך ויש התלמודים שני שבין דברים כמה יתרצו ובזה הבבל*כשיטת
 מומר דישראל מ"ד( סי' אה"ע )עייןטור מהשיטה לעורר יש וכן זה בפרטהרבה

 ובין כך בין עכ"פ בידי. עתותי אין אך מדרבנן רק היינו קידושין קידושיושקידש
 להוציא חכמים ביד כזה כח דיש ומוכח מעתה דבר לחדש רשאי הנביא איןכך

 לישדאל שיחשבו ליהדות סכנה להם שנראה מהאוסה חלק לגמרי הכללמן
 וכמו קידושין הפקעת מטעם דהוא לדון שיש אלא הקודם במכתבי שאמרתיוכמו

 ילדו זרים בנים בי אומר הנביא דהרי כך המשמעות אין אבל שם,שהערותי
 קידושיהם, מפקיעים שחכמים אלא ישראלים שהם ולא זרים בעצם שהםהיינו

 גירות צריך הולד ישראל בת על שבא דנכרי השיטה דלפי לעורר ישואולם
 לנכרים ונשאו שנשבו היינו בנות והאיכא ביבמות שם דקאמר האי מאיוא"כ

 אך נתגיירו. לא ודאי והנך נכרים הם גירות בלי הרי מצדם הואוהחששא
 למ"ד רק ישראל והוי ממזר דהולך למ"ד אליבא דקאי דאפשר קושיא זואין

 הרבה, בזה לעורר וית הנ"ל השיטת לפי נכרי דהוא גירות צריך כשרדהולד

 נכרי. ד"ה ע"ב ט"ו שם בתוס' ויעויןואכ"מ
 )עיין לרבנן אינם.אלא מומר ישראל דקידושי לט"ד קצת לעיין ישומיהו

 ולקולא דרבנן ספיקא הוה הא לקידושין חששו למה וכו'( מ"ד סימן אה"עטור
 קשה רש*י לפירוש אבל לחומרא בדרבנן ורובא רובא, דהוו ניחא התוס'ולשיטת
 תוס' ועיין לחומרא דרבנן ספיקא אפילו זה כגון תמידי דבדבר לומר וישקצת

 כן גם לאמר ואפשר ע"ב, ל"ז ע"ז ועיין הפרס בית לענין ע"ב כ"חכתובות
 ולאמר ולהתשקש זה בדבר להנדד יש ולכאווה החמירו דאוח חומראדסשום

 יהיה לבד ההוח שלדור אלא לדורות הלכה להירות הנביא כוונת היתהדלא
להם



כט חזקיהודברי

 )ב*ב זה בדור אלא נוהג יהא לא זה דדבר הא לדבר ודוגמא נכרים דיןלהם

 דהם אמרו איך כן דאם ואי דוקא הללו הנפשות על שעה הוראת וזוהיקכ*ח(
 הם הרי הגוים בין שנתערבו כיון דלדורות משום זהו לדורות, גמוריםכעכו*ם
 קידושיהם אין חתורה דמן תמצא לקולא דרבנן ספיקא הרמב"ם ולדעתספק

 שלא כדי קידושיהם חכמים ביטלו מדרבנן קידושין אלא שאינם וכיוןקידושין
 השבטים עשרת לצאצאי ידועים בהם היו אם נמי הכי ואין ישראל בהםיתחתנו
 דאם בורכא דא אך לקולא. אף עכו"ם דין להם היה ולא תופסים קידושיהםהיו

 דף ביומא וכדאמרינן הוה, דהוה דמאי כלל, קרא האי להביא הוצרכו לאכן
 ע"ב ט"ז שם תום' לרעת מיבעי דלא ועוד ילפינן, קרא מהאי לא דלדורותה'

 ראורייתא ורובא רובא השבטים עשרת היו דקביעי דבדוכתא בדוכתא,ד"ה
 דהרי הנביא דברי כך לפרש א"א השקול ספק דהוא רש"י לדעת אפילואלא
 רברי לעקם אפשר ילדו-ואיך זרים בנים גמורים-כי עכו"ם שהם אומרהנביא
 עכן"ם שהן דכיון ררא רהאי הבנות לאותן רק היא שכונתו ולאמרהנביא

 מחצה על כמחצה דקבוע דכיון ותו ישראליס, להיות בניהם יחזרו איךגמורים

 דמודה חניות תשע כדין התורה מן לחומרא ספיקא הרמב"ם לדעת אףדמי
 חייהם ימי שבכל להניח שעה הוראת וה דאין ועוד התורה, מן שהואהרמב=ם

 וכנ"ל. בזה להתעקש א"א דוראי זאת לכל צורך אין אך גמורים עכו"םהם

 כעכו"מ דעשאום למסקנא לאמר אפשר אי הרי לעיל שהעלינו מה לפיומיהו
 כלל זה דאין מניה קידושין רבנן ואפקעינהו דמקרש רכל משום היינוגמורים

 יש מוכח קדושיהם, שמפקיעין לא - עכו"ם שהם אלא הנביא דבריבמשמעות
 באופן ולהתכוללות לע"ז שפירשו מיהודים היהדות להפקיע הדור חכמי בידכח
 שאנו מפני לא אך ישראלים, לספק או לישראל יחזיקום אם לדור סכנהשיש

 המכתב. בשולי ועיין וערוה, איש דאשת חמור באיסור מעשה נעשהמדמים
 גמורים עכו"ם עשאום לא קמא וללישנא בגמרא נאמרו לשונות שתי דהאועוד
 ילרו זרים בנים כי דרוש דלא וע,כ איצטרי איצטרוי דרא דההוא שבנתיהאלא
 מדרש לעורר יש )וקצת להקב"ה זדים שנעשו בנים אלא ממש זריםהיינו
 וכהא משחיתים בנים והיינו ס'ו, דף גיטין בתום' הובא תשא כי פ' רבהשמות

 בסנהדרין למ*ד דבין עוד לעיין יש ואמנם מיקרי, בנים אבל לוודקידושין
 במאי לחזור עתידים איגם למ"ד בין לחזור עתידים השבטים דעשרתק"י

 שפירשו שכיון היינו בגדו בה' הדור אותו על ומכריז עומד הנב"א הלאקסיפלגי
 שכ~ רש"י ועיין גמורים גוים הם הרי וא"כ נכרים היינו זרים בנ"הםלעכו"ם
 אבל הם גמורים רשעים שגלו דאותם קאמר בניהם ובבני בטניהם לאדכתב

בניהם



 חזקיח1דבריל

 עכו"ם הם הרי ומזכים זוכים ואיך עיי"ש, ומזכים זוכים הבאים ודורותבניהם
 לגוים דנחשבו משום היינו להזור עתידים אינם דם"ד נחלקו בזה ואוליגמורים
 דר' אזיל, לשיטתיה יוחנן דר' ואפשר ישראל מכלל לעולם ונכרתוגמורים

 פסולים ישראלים דהם שם רש"י ועיין לפסול וכילן ביבמות הכא אמדיוחנן
 וסובר ר"ע על דחולק היינו לחסידותיה, ר"ע שבקיה בסנהדרין שם אמרוהוא

 בפסלות, בחזירחן היא תועלת דמה ואי ישראלים דהם משום לחזורדעתידין

 ועוד ע"ב( ע"ב )קידושין לבוא לעתיד טהורים דממזרים יוסי כרבי הלכההא
 לא גרים דקהל שם יוסי כרבי דהלכה גרים בקהל נישואין ע"י תקנהדיש

 ס"ט( )קידושין ליטהר ממזרים דיכולים טרפון כרבי דהלכה ועוד קהלאיקרי

 מסתפינא רב אמר בגוים ואבדתם מכות דסוף בהא לכאורה לעורר ישובזה

 לא ואמאי ודילועין, קישואין כאכילת דילמא זוטרא מר לה ומתקיף קראמהאי
 דאמר למאי אבל העכו"ם בין שנבלעו דכתיב הוא השבטים בעשרת דההואאמר

 וביותר קידושים קידושיו דקביעי בדוכתי בזה"ז שקידש דנכרי ביבמות הכארב

 עליהם ישראל תורת היתה עדיין וא"כ רובא היו דהתם התוס' פירושלפי
 בהם שנתקיים לאמר שייך היה לא זוטרא מר בימי ואף רב בימיאפילו
 על הכוונה דאם שחר הללו לדברים אין ולכאורה אויביהם ארץ אותםואכלה
 ודילועין קישואין כאכילת ודילמא זוטרא מר שתירץ מה זהו הרי מהאומהחלק
 דבאמת פירכא זו אין אך השבטים עשרת על אמנם רכוונתו ואפשר הךוהיינו
 האומה תאבד ח"ו שמא לחוש ישראל של אביהם דעת עלה איך נדול פלאהוא
 ישראל שעתידים עצמה שבתורה והנבואות כולן הנבואות יתקיימו ואיךכולה
 ודילמא רק אמרו רב וכלפי לחסידותא שבקיה יוחנן ר' אמר ר"ע ועללחזור,

 ח*ו שמא ירא היה שרב הוא העיקר אבל פלא. זה הלא ודלועין,כקישואין
 היעוד-ם. כל יתקיימו ובהם הגלות מן ישובו מיעוט ורב הגדול החלקיאבד
 דהרי קרא מיירי השבטים דבעשרת לאמר זוטרא למר ליה הוי עדיפא כןואם
 ושארית מישראל נאבדו שכבר אותם ואכלו שפיר ומתקיים האומה רוב היוהם

 עוצרת עויין נאבדו לא לשיטתו דלרב ניחא הנ"ל ולפי רובם, ישובוישראל
 זה כל אבל בהם, הכתוב לקיים א"ש הוח ולא לגמרי ישראל מכללהשבטים
 דגמרא ופשסא מאליהם, סובנים הדיחויים כי לפרש, צריך ואין לדחותניתן
 מדכתיב ישובו המיעוט ורק בגלות ישראל רוב יאבדו ח"ו *מא חשש דרבהוא

 והשיב סמיעח היינו ואכילה ככולו דרובו הרוב על הוא והמשמעות אותםיאכלה
 ודילועין דקישואין והיינו ודלועין קישואין כאכילת ודילמא זה על זוסראסר
 המקצת ואעפ'כ וברעינים קליפות דרובא הפדי מקצת רק הוא מהם שנאכלסה

הוא



לא חזקיהודברי

 רוב אבל כולו, כאכילת הוא המקצת אכילת כאן ואף כולו אכילת נקראהוא
 ניחא לא רב דאמר ע"א קי"א סנהדרין ועי"ע בגוים, ח"ו יאבדו לא*שראל
 ממנה שאכל ניון ככר אוכל שלא שבועה ע"ב כ"ז בשבועות דמיון וקצתוכו'
 ורמז קט"ו )ב"ב שיבטא כלה דלא דגמירי מהא לרב קשה הוה לא ומיהוכזית,
 בכליון דוקא לאו ודאי וההוא שם( רשב"ם כליתם, לא יעקב בני ואתםלדבר
 דשבט ה"נ דאין הגוים, בין טמיעה ע"י השבט בכליון גם אלא משמעהזרע
 תהיה האומה מקצת והיא הנשארת שהשארית שאפשר אלא יכלה לאשלם

 גמירי א.מרים ואיך כלו השבטים עשדת דהרי תימא וכי השבטים, מכלבלולה,
 השבטים מכל בהם היו מבבל שעלו דאלה קשיא לא הא שיבטא, כלהדלא
 ל"ו גיטין תוס' ועיין בגוים נטמעו השבטים עשרת של דרובא דרובאאלא
 קישואין דאכילת בהא וראיתי במכות בגמרא עיינתי שוב וכו'. ל"ב וערכיןע"ב
 אחר, באופן אלא מדברינו קצת בו ויש אגדות בחידושי מהרש"א שמפרשמה

 מלאכי דבותינו הגדולים, ההרים בין ראשינו להכניס לנו שחלילה אףואמנם
 הדשות דאגדתא במילי זה בכל רגליהם כפות תחת ואפר עפר שאנומרום
 על נאמר אויביכם ארץ אתכם שואכלה אומר הייתי דמסתפינא וחילולינתונה
 אתכם ואכלה בהם נתקיים מ"מ לחזור שעתידים לר"א ואף השבטיםעשרת
 פלא בדדך תהי' וחזידתם בשנים מאות כך כל הגויים בין שנאבדו כיוןוגו'
 המתים, תחית מעין והוא וגו' עמי לא לכם יאמר אשר במקום והי' ושנאמרוכמו

 באיתעודדותא ככולם רובם ישובו ושוב מקצתם אלא נטמעו לא ישראל שאראבל
 במהרה עלינו יתבדך מלכותו כבוד בהגלות קריב ובזמן בעגלא ודלתתאדלעילא
 ואמן. אמןבימינו

 כנגד זלסייג לתקנה בהסכמתי עומד אני חנה בו, דנין שאנו לעניןועתה

 באדגינטינא ישדאל קדושת טהרת על לשמור וצדיקים גדולים שעשו גריםקבלת
 קדשנו דת חומות שומרי שגדדו זה וגדר זו תקנה כנגר שנתקבלו גריםוכל
 כל לבטל ואעפ"כ וישראליות, ישראלים של דין להם שיהיה לענין גריםאינם

 שום בלי כלל תופסים קידושין יהיו שלא לקולא אף לגמרי זה מסוגהגירות
 לבדו ופרט פרט כל לבדוק צריך כזו שאלה בכל אלא מסכמת, דעתי איןיוצא
 בספק. הוא הרי נבדק שלא וכל לגמרי הגירות את לבטל אפשר אםלמצוא
 השומרים דשם הרבנים ימצאו אם הקודם, במכתבי לכ"ת שהצהרתי כמוואמנם,
 ידועות לסבות המצב שינוי שמפני לקיימה המשמר על ועומדים התקנהעל

 זה בענין שינוי איזה של באפשרות לעיין הרבים תיקון בשביל השעההגיעה
 מועצת בצירוף והארץ ירושלים גדולי של כינוס אנניס ב"ה אזי אלי,ויפנו

הרבנות



 חזקיהודברילב

 כך תורה של לאמתה עינינו יאיר וכאשר בדבר ונעיין לא"י הראשיתהרבנות
 וינחנו עמנו יהא ישראל עמו את והמקדש דשמיא ורחמי בסייעתצנפסוק
 שמו. כבוד למען האמתבדרך

 וירושלם. ציון ובברכות התורה בברכת החותם מאד מוקירו ידידו חנניובזה
 הרצוג הלוי אייזיקיצחק

 היה אם שאפילו הקודם במכתבי פירשתי שכבר מה שנית מדגישהנני
 לענין ז"ל ו;רשב*א שכתב וכמו בידינו, לא חז"ל ביד רק היה זה כזהכח

 1 1 קידושין.הפקעת
 הנ"ל הלוי י"אידידי

 מהר"ר המופלא הגאון הרה"גתשובת
 בירושת"ו ואב"ד רב יצ"ו פראנק פסחצבי
 בתי אבות ראש מקודש, ראב"ד המפורסם, הגאון הרב הותיק ידידיכבוד

 יצ'ו תי שב חזקי' מוהר"ר בירושת"ו הספרדים לעדתהדין

 והברכה. השלום מבוא דרךאחרי

 באר- גירות ע"ד מאתו יצא אשר הפסק על לעכור כת"ר ע"ינתככדתי
 איסור הגדולים הרבנים מטעם שמה שהוכרז שנה כעשרים עבור אחריגנתינא,
 גיורת או גר ויקבל זה על שיעבוד ומי כלל, גרים לקבל שלא נח"שוגזרת
 שמה נתנו רבנים שאיזה טהור לא מקרה קרה ועכשיו כלום. ולא עשהלא

 לאומרם הראוים בדברים למעניתו האריך שיחי' וכת"ר וכו' גיורות לקכלרשות
 ומבוטל. בטל שהנירותוהעלה

 עד "ואחר לזה לב לשום יכולתי לא הללו בימים טרדותי לרובואנא
 להכימין. ודי אמרים בקצר העיון אל אבוא היום וגםעתה"

 לא כת"ר דברי ובהמשך הגירות חל בדיעבד אם היא השאלה עיקרהנה

 שהיא תקנה שכל אמת דין שהדין ואף בדיעבד גם בטל שהגירות גמורה הוכחהראיתי
 סעי' רכ"ח סי' )יו"ד בשו"ע להדיא וכדאיתא להתירן אין ומשמרת סייגלשם
 דגם נראה דמשמעותא להתירו יכולים אינם בלשון שם שכתוב ואףכ"ח(

 שם מש"כ על קאי דזה כת"ר כמוש"כ י"ל עדיין הח הו,יתר חל לאבדיעבד
 פתח בלא התרה להם יש הקהל על שמטילין כאלה דאיסורים כ"הבסעי'
 וע"ז בעצמם, הם ומתירים נודרים אלא הדיוטות ג' ולא יחיד לא וא"צוחרטה

 ראומ
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 שאלה ע"י אבל זה ע"ד להתירם יכולים אינם לתורה סייג הוא דאם כאןחומר
 איזה על לעיץ והש , להתי דיכולים לדון יש 'טפיר ג' ובפני וחדטהבפתח
 בדיעבד. גם בטל דהגירות לומר נוכליסוד

 גרים מקבלינן היכי וא"ת וז"ל ט"ז דף יבמות תוס' מ1ט"כ אקדיםולזה
  והר1טב"א, הרמב"ן הרא1טונים וכ"כ עבדינן דקטליחותייהו ת"ל מומחין בעינןהא

 יטליחותייהו דלא וכיץ 'טלוחין, ע1טאום לא איסודא דאיכא דהיכא לרץ דישוממילא
 תורה. אדין דאוקמא לגמרי הגירות בטלה שוב עבדיקא

 מה' )פ"ב הרמב"ם דבדי מדותנסק להגאון או"ש בספר מתרץוכע"ז

 עמיתך תשפוט בצדק שנאמר לד"מ כשר נמי חד דד"ת שפסק ה"לסנהדרץ
 נו"כ עליו תמהו וכנר דץ, דימהם אץ שדנו ושנים שלשה שיהץ עדומד"ס

 ג' )סנהדרץ בג' שאמדו למה סותרים דדברץ המחברים וגדולי והלח"מהכ"מ

 שדנו עתים שמואל דאמר בימיהו איכא בדר"א לר"א רבא בין איכא מאיע"א(
 מזכה הרמב"ם ואיך ד'ןמואל, ל" אית לר"א לדשמואל ליה לרבא דיןדימהם

 דשיטת המ' באו"ש ומתרץ כשמואל, ודלא אחא כרב דפסק תרי לבישטרא

 מתקנת הוא הדיוטות ג' אבל סמוך, דוקא היעו כ'טד אחד דד"ת היאהדמב"ם

 בשנים לדץ איסורא דאיכא וטדנו וביטנים עבדען קא דשליהותייהוחכמים
 דבמקום דידן בנידון לומר יש ועד"ז לגמרק הדין בטל לכן שליחו' עבדידלא

 עוד. בזה להאריך ו"ט לגמרי, בטל והגירות 'טליחותייהו עבדינן לאאיסור

 הגירות, את מחד1ן ולסדר לירושלים שיבואו לכופם יש לדעתיולכן

 שם לקבל ולא גדר לפרוץ שלא משמדתם על יעמדו שמה שהרבמםומהראף
  ומ1טמרת התורה, גדרי ליטמירת וגדר ס"ג היא הזאת התקנה כי גר,שום

 ישראל.לקדושת
 הוריה שנתג"רו אחרי קתולדו ואותם בקדושה שלא יטנולדה הבתוע"ד

 שלשה של ב"ד ע"י כדת ולג"רה אותה לקבל להתיר מסכים הנף כדתשלא

 גרים לקבל התקנה על שעברו האנשים לאותם ובסגע הדר"מ מע"כוכמש"כ
 לעדות. פסולים הם אם מע"כ וחקר התורה, גדולי ע"י וטנאסר במקום21ם
  שהמע21ה ידע 1יהוא ידוע 21הוא אף כתכ נ"ז ס"ק ל"ד סי' חו"מ הסמ"עהנה

 שיפסל יודע 'טאינו למימד איכא אי מ"מ באיסור, עושהו עושהיטהוא
 נפסל. לא לעדות "ז ע שיפסל ידע שלא דכל ומשמע עכ"ל, להודיעו צריךעי"ז

 עם בא אם בץ לחלק דיש להתג"ר שבא בקטן לחלק כת"ר שרצהומה
 רףג ס" יו"ד חת"ס בת' כת"ד יע"ן אבץ, עם הבא ובין להתג"ראמו

 בדבר' חילוק די1ט דס"ל משמע א' י"א כתובות ומרט"י בזה, 'טיטות'טמביא

אבל
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 עם מתגייר אם וגם בזה חלוק דאין דס"ל משמע ב' ס"ה סנהדרין מתוס'אבל
 שלוחים. לו נעשים שהב"ד הוא זכות מטעם רק נמיאביו

 וישועה גאולה ושנת בכוח"ט, מברכו ויקר ובכבור באה"ר דוש"תוהנני
 מוקירו. ונפש כנה"ר ולארצנו, לעמנוקרובה

 פראנק פסחצבי
 תרצ"ט חשיןט,

 יצ"ו. בואינוס-אייריס לק"ק רבתי, והלכהמורעה
 ! ה' ישמרכם הנכבדיס ורעיאחי

 הראשית הרבנות וגאוני ח"ור אשר מבית-מהרב הבת מגיור ירעתםהלא
 קיימו יצ"ו ר י א מ ב ק ע י כמוהד"ד הרש"ל הגאון מרן נשיאהובראשה
 חוות לדעת הואלתם ועכ"ז קיום, צריכים אין ודבריהם גרותה. ואשרווקבלו

 נותן הרין אם ההם, התערובות מנשי הנולדים ביתר וגם הנז' בגיורדעתי
 אחר שנולרו אותם ובין בקדושה, שלא שנולרו אותם בין ולייהדם,לקבלם
 בהייתי שאנכי שעם ואומר אשיב לזה - ההסכמה, באסוד שנתגיידוהגידות,

 שלא במה ולא בספר, שכתוב במה רוקא היינו - ההסכמה מוסרות חזקתישם
 לא אולי שחשו משום אלא הנולרים, את בהסכמה אסרו לא שאול רבר ובספרכתוב,

 שלא .,לכשיתגרלו" ז"ל גלדמן הגאון פירש לכן שלס, מלב הגיוריהיה
 בארתי ההדפסה תהת עומד היום אשר בח"ב הקטן בספרי ועכ"זלהרחיקם,
 גאוני גרולים רבנים ידידי אתי והסכימו דוקא, שלאו "לכשיתגדלו"פירוש
 - כתי"ק. תחזו עיניכם בקרוב וב"ה יצ"ו, וספרדים אשכנזים הרת מחוקקיעולם
 נעשה שהיה עלבון על רב בהתמרמרות דברתי תמיד שמה בהיותי הכיובלאו
 -. שם בבואם הכפר מבית אותם משליכים שהיו ההם,בילרים

 "ל, הנ הילדים את להרחיק שאסור מצהיר הנניובכן

 באר שבארתי וכמו השכינה, כנפי תחת לקרבם מצוהואדרבה
 דבר על יוצאת דינא וממילא ששלחתי' פרטיים בכתביםהיטב
 אם צדק גר דין לה ויש ועיקר כלל לפקפק מה שאין הנז'הבת
 והמערער - וכמצוה כתורה יהודית דת לשמור עליהקבלה
 וברכה שלום יהיה ובזה הימנו. נוחה חכמים דעת אין זה'אחר
 אמן. ירושלים בבנין ישראל עמו ולכללנו

 שלמכם בעדהמעתיר
 זקי'ח
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 ב'סימן

 הקדושה לדתינו החוזרים אנוסיםבדין
 י ב ר ע מ ו ה י ל א ד' הרב ידידינו ע"י ממקסיקו הבאה בכתבנשאלתי

 האומות בין שנטמעו עם והמה במח"ק שנמצאו ספרר אנוסי בדברהי"ו,

 אבותיהם מעשה אוחזים עכ"ז בממשלה, האומות כיתר המה וגרושיהםוקידושיהם
 מתחתנים אינם הכל ועל וכיוצא. פסח, כפור, כצום מצות, איזה שומדיםהקדמונים

 לדת לחזור מבקשים יושבים המה יהורים שבין שהכירו ועתה ובם, מינםכ"א
 לשאול נפשו הי"ו הלוי אברהם זר"ח מהתם המו"ץ הרב ועתה הקדושה,ישראל

 ז לא או הקדאים כענין ממזרות חשש מפני מלקבלם מה עכוב יש אםהגיע

 וראוי כו"ע ממזרות חשש כאן אין הלאה שאבאר מה לפי לק"ד ואומרואען
 אשר מהאבודים הם ואלו השכינה, כנפי תחת ולהכניסם לקבלם ומצוהוהגון
 בב"א. נפוצותינו יקבץ וה' לה', והשתחוו וגו' האובדים ובאו לאמר חוזינוחזו

 החוזרים האנוסים אבל ז"ל כתב בסופו ד' סי' באה"ע מיים החלידזה
 ד"ה ס"ג ס"ק שם והבאה"ט - גרים שאר כמו בם להתחתן מותר ישדאללדת

 מצאתי נ"ב וכו' באו ואם בד"ה שם וז"ל - הטור בהגהית להכנה"ג צייןכשד
 בניהם בפראנקיאה שנשתמדו שהאנוסים לומר רצו גדולים שקצת בתשו'כתוב

 הולד חבירו אשת על אחד בא ואם גמודים כגוים המה בקדושה שלאשנולדו

 הוכיחו אתו אחר ורב צרפתי בקהל-והרר"י לבא מותר נתגייד אם מהםהנולד
 קדושים וקדושיהם משומדים ישראלים נקראים הם ישדאל מזרע באים שהםדכל

 בקהל, לבא ואסור ממזר נקרא חבירו אשת על מהם אחד בא ואם גטוגיטן

 ל"א, סי' וח"ב מ"ו סי' ח"א הרא"ם בתשובות הרשב"ץ בן צמח הרבוכ"כ

 קדושין, קדושיו אנוסין בפני דהמקדש סוברים הללו שהרבנים לומרוצריך

 אפילו לקדושין חוששין ואין בקדושין עדים שאין תפ"ל הכי תימא לאדאי
 לקדושים חוששין שאין העלח הנז' בתשובה הנזכר צמח שהרב אלא מודיםשניהם
 על אחד בא שאם שכתבנו דמה צ"ל ולכן בבעילתם ולא אנוסים בפנישנעשו
 מוהריב"ל ועיין כשרים בפני הקדושין כשהיה היינו ממזר שהולד חבירואשת

 תשובתו באמצע מוהרשד"ם וז"ל עכ"ד, קי"ב סי' חא"ה וברשד"ם ט"ו סי'ח"א

 תשו' לעשות הבאים האנוסים שכל חזקה לן אית ז"ל צמח מהר"ר הגאוןמשם

 וראיתי מישראל, שאמו אותו מחזיקים כך מישראל שאביו אותי שמחזיקיםכשם
 מהאנוסים אחד יעיד אם הרשב"ץ בן שלמה הרב כתב וז"ל ג' סי' צ"ה בב"יזה

 אמו שמא חוששין ואין בתורה לקרות אותו מעלין לכהונה מוחזק מהםשאחד
גויה
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 החזקת בדבר ממ"ש הנה ע"כ, בגו*ם מלהתחתן נזהרין האנוסין שכלגויה
 לקדשו אנו דמצווים הכונה בתורה, לקרות אותו דמעלין האנוסים באלולכהונח

 דכיון דס"ל צ"ל וכו' מגורשות מנשים פמזרות ספק יש שמא חששו ולאוכו'
 ד' בסי' משה הדרכי וכן וגרושין, קדושין דין להם אין הגוים ביןדנטמעו

 ישראל לרת החוזרים האנוסים אלו בגיטי לדקדק ויש ז"ל כתב י"ר באותהנז'
 תשובה ומאיתה ? עריפי או לקראים אותם נדמה אם בהם להתחתן מותראם

 להם אין ראנוסים ועוד מותרים. דהם נראה כהונה לענין ג' סי' לעילשכתבתי
 ואין וישראל משה כדת מקדשים ואינם כדיניהם שמתנהגים זמן כלקרושין
 דט"ז ביבמות דאמרי' ועוד וכו' ו' סי' בתשו' הריב"ש כמ"ש לקרושיהםלחוש

 הולד ישראל בת על הבא ועבד גוי דקי*ל ולדירן וכו' נ*ו הנדה דםוס"פ
 כשר הולד בגוים מתחתנים הם דאם בהם להתחתן דמותר לחוש אין א"ככשר
 קרוביהם עם להתחתן שלא נזהרין הם בזה זה רק מתחתנים אינם הםואם

 בלא חבירו אשת על בא שמא רק לחוש אין א"כ בזה נזהרים עכו"םשאפי'

 סי' ח"א מוהריב"ל וז"ל עכ"ד, הבעל אחר בעילות ירוב רובא בתר אזלינןגט

 שנים מאלף אפי' האנוסים אבל ליבם: אנוסים בין בדבר התשו' ]כתוך ז"לט"ו
 דרובא ורובא הגאון לדעת ליבום זוקקים והם בקדושה ולידתן הורתם זר"קהם

 גוים לתערובת למיחש ליכא הגוים בארצות הם אם ואפי' וכו' אחריוהנמשכין
 קיימי בקדושתייהו הגוים בתוך השוכנים אפי' האנוסים בני דכל נ"ל זהמכל

 להם שאין בשאלה בנ"ר-שמפורש למדנו האמור מכל עכ"ד, ליבוםוזוקקים
 הזולת עם מתערבין ואינם חממשלה ע"י אלא ישראל ע"י גט ולא קדושיןלא

 אשת אל אחד בא ח"ו אם ואף ממזרות חשש וליכא עמהם להתחתןדמותר
 יש אם דאף הפשוס דבר לבאר דצריך אלא איש, אשת דין לה איןחבירו
 ר' במ"ש מדוקדק וזה בם"ת לעלות רק הותרו לא לכהונה ידועים איזהלהם

 וכמ"ש כפים בנשיאות ולא משמע בתורה לעלות ג' סי' באה"ע ומרןשלמה

 גוי ע"י אף שהוא מי ידי על נמולו שככר ביניהם יש ואם צ"ש,הה"מ
 ברית בן ע"י ברית דם הטפת צריך גוי דע"י אלא שנית, למולו איןובפריעה
 שנכנס גר ז"ל דמילה פ"א הרמז"ל וז"ל חב"י. ביאור עפ"י ז"ל הרמב"םוכמ"ש
 ממנו להטיף צריך עכו"ם כשהיה מל ואם תחילה במילה הייב ישראללקהל

 למול כשירין הכל ה"א בפ"ב שפסק מה דגם מובן זה מלשון ע"כ, בריתדם
 הוא שהכונה שנית למול צריך אינו מל ואם כלל ימול לא עכו"ם אבלוכו'

 שוים וגר ישראל ולדעתי ברית בן ע"י ברית דם ממנו להטיף צריךדעכ"פ
 וכו, סמ"ג בשם רבינו ומ"ש בד"ה הב"י רהביא רם"ד ובסי' שנא, דמאיהם

על
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 כתב וכו' שנית למול צריך אינו מל דאם דפסק דהרמז"ל דפ"ב זה לשוןעל
 מדוע לעוד קשה ע"כ דם, הספת צריך דעכ"פ הרמז"ל דברי לפרש ואפשר הב"יוסיים
 רס"ד בסי' ז"ל להסיף-ומרן דצריך בפירוש דכתב דמילה דפ"א מהא הביאלא

 שנית, למולו צריך אין גוי מל דאם הנז'-בסתם הרמב"ם לשון כדרכו דהביאסשום

 דם הספת דצריך פסק בגיותו שנימול בגר רס"ח דבסי' רעו עליו יגידאבל

 שפירש אחר בפ"ב לפרש הוצרך לא הרמב=ם גם הלכתא-ולדעתי דהכיומשמע

 שמעון ב' מוהר"א הגאון דברי אביא אגב ודרך מרן. יפרש שכןבפ"א-ושבודאי
 אם ועכ"פ מילה-בד"ה ה' ק"ד ד' מצרים בנהר במ"* קמ"ל( סובה )עצהז"ל

 קל דבר באיזה או בצפורן תהיה ברית דם הספת - ז"ל וכו' מציאותימצא
 בזה דעתו על יסמוך לא שהמוהל בזה והסוב אחת סיפה רק ממנולהוריד

 הצער להקל כיצד ויתייעצו מומחים מוהלים אומנים שלש או שנים עמוויאסוף
 ע"ש וכו' עצמה מהמילה ברית דם הספת קשה יותר כי התינוקמעל
 רס"ח סי' הפ"ת הביאו הרשב"ש מ"ש דראיתי אף צריך-אומר אם סבילה דברועל

 ו=ל כרשב"ש נוהגין דהביא ק"ג סי' ח"א לב חקרי בס' ראיתי ונם יו"דס"ק
 בתשובה השב במומר לסבול דיש פסק דרמ"א אחרי נראה הקלה לדעתיעכ"ז

 וראה ששמע דכתב מהרש"ל משם הביא פ' אות רס"ז בסי' הגולח הבארוגם

 בספר ראיתי ועוד מקודם, שערן ולגלח המומרים לסבול למעשה הלכהמורין

 צריכים דהאנוסים הדשן תרומת משם ותני דפסיק מ"ז ס' ג' באות חייםגנזי
 שכן נדאה זה מכל בזה, עוד נביא הפסק בסוף ולקמן ע"ש וכו' ממש כגדיםטבילה
 ע"כ. להקל ולא לעשותראוי

 דכתב ז"ל הרשב"ץ בן שלמה ר' בשם במש"ל קצת לפלפל אבוארעיצד;
 להתחתן נזהרים האנוסים שכל כותיות המה שמא אנוסים של לאמם חיישינןדלא

 יש ולכאורה עכד"ק, וכו' מרובא דפריש דכל למיעוסא חיישינן ולאבעכו"ם
 אשה לי וקדש צא לשלוחו דהאומר בהא י"ב ד' בנזיר התוס' ממ"שלדקדק
 סתם, אשה לקדש דשלח קנס מסעם אלא אסור דאינו וכו' הנשים בכלאסור

 כשהאיסור אלא אינו דזה מהתורה דאיסורו קבוע מסעם אסור דיהא אמרינןולא
 אמרי' לא יחד מעידב וההתר דהאיסור היכא אבל חניות, כס' במקומומבורר

 כמ"ש, קנס משום רק ואסרוהו לגמרי ומותר בסיל בתרי חד אלא קבועביה

 דלא אשה לך אמינא דמשני והא בסו"ד וכו' אסור ד"א דס"ד בגיטיןוכ"כ
 אלא קבוע אמרינן לא המעורב דבדבר וכו' כקבוע דתחשב משום לאוניידה
 בדין נדון אינו מעורב דבאיסור מזה ספי-מבואר ביה קנסינן קביעיתיו;דמשום
 בנדון ובכן לקנס, דשייך בהיכא זולת לגמרי ומותר בסיל בתרי חד אלאקבוע
 התוס שכתבו הנשים כדין מעורבים שהם כיון להתירם לנו היה דאנוסיםזה



 חזקיהודברילח

 פריש מרובא דפריש כל משום ולא בטיל בתרי חד משום דמותרים בהודאמרי'
 דנוכל אלא רמתירינן הוא מרו"פ פריש דכל דמטעם אלא קכוע דין להן דישדמשמע
 בטל בתרי חד והכונה מושאל לשון הוא פריש מרובא דפריש כל הר"ש רמ"טלומר
 דקאמר הש"ס על כן אומרים שת.ס' מוכרח נמי וכן גרול, רוב דאיכאומ:"ש
 מלך בת כבודה דכל רש"י כמ"ש קבוע והו"ל ניידה דלא אשה לךאמינא
 מטעם וליסרו התיס' הקשו ומזה קבוע דהו"ל הגמ' מסקנת עלתה וכןפנימה

 קבוע הש"ס רמ"ש והכו' בטיל. בתרי חר ואמרי' במעורב קבוע דל"ט ואמרוקבוע
 ]וכמ"ש קנס מטעם לאוסרו מררבנן קבוע והוא מושאל לטיןהיינו
 ברברי נבאר נמי כן בחק"ל[ וציינם ע"ג ובזבחים דצ"ב בחוליןהתומ'

 בתרי בחד רפריש כל יאירי' ררבנן הוא קבוע רין לאלומוהר"ש-דנותן
 דאיך וא"ת - לקנס שייכות דאין אחר לגמרי ומותרין ברובה וב"שבטל
 מדרבנן בטלי לא בע"ח דקי"ל אחר בטל בתרי רחר בנזיר פה התוס'כתבו
 דס*ל מובן בעצמן התוס' דמדברי י"ל ל"ב חשוב ררבר בחולין התוס'וכמ"ש

 כלל איסור דליכא משום אלא דמתיר הוא בלחור בתרי חד משום לאודההתר
 דסבר, משום ובוראי לנשים ולא ק:סו דיקא לו לכן קנס משום הוא שאסרוהוומה

 וכמ"ש אלימתא הוקה איננה שליחותו עישה שליח דחזקת בגיטין התוס'כמ"*

 סברי דהתוס' אלא הרמב"ן כמ"ש איסורא איתחזק דלא משום או י5"שבחק"ל
 לההק"ל וראיתי כדרבנן, מדינא דהוי ס"ל וו:רמב"ן קנס משום הואדאיסורו
 בהיכא דתוס' זו דסברא דנסתפק וכו' לבי אל נתתי בד'ה ק"ג סי' ח"אביו"ר

 ניכר וההתר דהאיסור בו,יכא כ"א קבוע אמרינן רלא וההתר האיסורדנתערב
 רמדינא הרמב"ן בשם שכתב רמהרשב"א וכתב מוסכמת היא אם -במקימו

 נטים חזקת שאין אסור הוא אבל סנויות חזקת משים מותרית הנשי:כל

 הסכים וכן ה*ו אישות מה' פ"ט ה"ה וכ"כ לו מועלת לפנינו באותשאין
 ע"כ וא"כ משומקנס ולא מדינא אסור דלרירהו ש"מ ע.'ש גיטין בחי'הריטב"א
 וכו' ראשונים ושאר תוס' דעת הפך האיסור ניכר באינו גם קבוע חשיבלרידהו

 מרברי רמובן במ"ש עליון דעת לרעתו יררתי רלא נגרואמינא וכאין הרל ואניע"ש
 הרמב"ן לרעת דהאיסיר והכונה קבוע דחשוב דס"ל ז"ל רבוותא ושארהרמב"ן

 הכשיר מרוע קשה רא"כ עמ"ד כמחצה קכוע וכל קבוע כל כדין מהתורההוא
 קבוע מטעם רהאסורהוא שמנראה הסו' פשט והלא פנויות חזקת מטעםלנשים
 מהאיש- להאשה להיות יותר דצריך נראה רהאיסור באופן ניירה. לא דהאשהמשום
 מפורש הרמב"ן בשם שהביא המגיד הרב דמלשון ועוד קבועז; נקראתדהיא

 אבל וכו' אסור הוא אבל כתב שכן חששא, משום רק אינו לו דהאיסוריוצא
אם



-

לט חזקיהודברי

 דלא משוס בהם מותר ודאי שליח קדשנו לא ואמדו לפנינו קרובות באואם
 דוקא דהוא במ"ש התוס' קושית היה וזה הוא בעלמא וחששא איסוראאיתחזק
 שיהיו והכונה קבוע משום נאטר לא מדוע הקשו הנשים, ולא קנס מטעםאסור

 נאמר דלא ותירצו הש"ס וכמשמעות והאשה האיש כולם התורה מןאסורים

 לאוסדו מדרבנן היינו הש"ס וקבעות בטל בתרי חד אלא בתערובות קבוערין
 משום דאמרו בהא דוקא חולק דהרמב"ן לומר נוכל ובכן לבדו לו קנסמשום
 ס"ל תערובות בדין דגם לומר לא אבל מדרבנן, דינא דהוי ס"ל והואקנס,

 הביאו הרמב"ן, לשון כשהביא הרשב"א דברי נראין וכן התוס' על וחולקקבוע
 שמדינא תירץ והרמב"ן כתב קנס, מצד שהוא ותרוצו התוס' קושייתעל

 תערובת של זה בדין לחלוק הרמב*ן בא דלא נראה מזה וכו'קאמד.
 מדינא אלא קנס מטעם שאינו לומר בא אלא התיס' כמ*ש קבוע אמרינןשלא
 הרמב"ן מ"ש הוא דאוריתא מדינא דאם שהכרחתי הגם והנה מדרבנן הואועכ"פ
 שהוא אמרו חזקה וגם דאוריתא דקבוע אחר ? חזקה מטעם מתיר איך לןקשיא

 להלן ראיתי רבזה אלא 1 להתיר מקבוע הזקה, האי, אולמיה מאידאודיתא
 גופה חזקת אתי דאוריתא קבוע דהוא דאף רבדיו בתוך רכתבבהחק"ל
 קבוע הוי דנזיר ההיא ולפי"ז ז"ל ע"ד קמ"ז בדף כתב רכןומתירה
 ההכרח עכ"ז אבל ע"ש וכו' פנויות חזקת מש,ם תורה מדין ושרי וכו'גמור
 מדאוריתא הוי דקבוע להרמב"ן עס"ל אמשר דאי מדבריו דמשמע דכתבתיהשני
 קיים- הכרה הוא בעלמא הששא אלא ואינו איסורא איתתזק לאממ"ש
 מדין ר"ל מדינא הרמב"ן דמ"ש מסכים להחק"ל ראיתי לקמןר,טרב

 אם רק פנויות הזקת מטום  מיתרות והנשים מרינא אסורקכוע-דרבנן
 תימא המשלח-ואי גם מותר אזי המקודשת חיא שאיננה ויעידו לפנינותבואנה

 בזה גם נימא פריש מרובא דפריש כל דקי"ל אחר להעיד צורךמה
 להרמב"ן דס"ל אמינא ע"ז - תורה באיסור דאמרי' כמו דפרישכל

 לומר שייך לא אדם דלגבי דילמא בד"ה ט"ו ד' בכתובות התוס'כמ"ש
 על כשיבא האיסור דבשעת משום לניחותיה דהרר משום דפרישכל
 אינהו אזלי כי הכא אבל השליח שקדש האשה לניחותה הדרח אשהשים
 לא השליח שקדש דהאשה דבהא נמ"ל ע"כ, נייד הוא הרי שאוסרה בשצהלגבה
 היכא מלבד ואסור מדרבנן קבוע דהוא אומרים אנו ותמיד דפדיש כליאמר
 דהוי מרינא דאסר הרמב"ן לדעת שגם באופן - מותר שאז והעידהשבאה
 להמשלח גם לנמרי התיר עכ"ז בטלי לא חיים דבעלי וכדין דרבנןקבוע

 שפיר אתי כן ההוא-כמו להאיש נתקדשו שלא ומעידים לפנינוכשבאים
סברת



 חזקיהודברימ

 לכהונה מוחזק מהם שאחד מהאנוסים אחד יעיר אם ז"ל שכתב שלמה רבינוסברת
 וכל בטל. בתרי דחד משום למיעוטא בתורהולאחיישינן לקרות אותומעלים
 דל"ח דאנוסים בהא מהר"ש למ"ש כלל ל"ק דבלא"ה אלא פריש, מרובאדפריש

 ואינו דנתערב דהיכא דאף מוכח נזיר דמהש"ס ום מע פריש. מרוב' דפרי' דכללמיעוטא
 כל בטליבדין מדרבנן-עכ"ז ואסור בתרי חד בדין דלאבטיל בע"ח הוא אםניכר

 התוס' ופירוש קבוע, מטעמ להמקדש כשאסר הש"ס רהנה פריש מרדבאדפריש

 מותר ושתהיה פריש מרובא דפריש כל ולימא הש"ס הקשה מדרבנן קבועהיינו

 קבוע כל באיסור הוא שעדיין וחזרנו לקבעה. דהדרה הש"ס ותירץלגמרי
 נראה וכן מדרבנן אף אותו מתירין היינו לא"ה הא מדרבנן, ע"מכמחצה

 דפריש כל ונימא דניידי ונכבשינהו התם דקאמר ע"ב ע"ג זבחים ממס'מבואר
 מהא לן קשיא ואי ז"ל ע"א קמ"ח בד' להחק"ל ראיתי וכן ע"ש, פריש,מרובא

 דרבנן קבוע דהשיב י"ל וכו' פריש מרובא כ"ד דאמרינן בברכות וכו'דעמוני
 כ"ה סי' באה"ע אשר השער וכ"כ ע"ש שרי פריש וכי ותרי בחד ול"ב חשיבידבע"ח

 שהוצרכו א"ב מ"ה פט"ו ח"ב המלך והשער אלפנדרי מהר"א משם ע"ג ע"טד'

 בלשון דעתין נח ובזה ע"ש מדרבנן אף להתיר פריש מריבא דפריש כללטעם
 מדרבנן. אף לההיר פריש מדובא דפריש כל טעם דהביא ז"למוהר"ש

 מרובא - התר אולמיה מאי טעם לן אסברה ק"ל בס' להחק"לוץיין

 בתרי חד להתיר-עכ"ז רבים אחרי מפסוק אתו דתרוויהו דעם בתרי מחרפריש
 לדידן וה"ה ע"ש, מדרבנן אפי' מותר מרובא ובפריש ובע"ח, השוב בדבר מררבנןאסור
 עלינו פריש מרובא דפריש כל דאמרינן דבהא אלא כאמור, שרי פריש אי בתריחד

 דניידי ניכבשינהו הש"ס במ"ש ע"ג בזבחים דהנה דכ"ע. אליבא מוסכם הוא אםלבאר
 התוס' ושם קבוע, משום גזירה רבא אמר וכו' פריש מרובא דפריש כלונימא

 בנמצא חניות בט' גם אמרי' לא אמאי דקרקו כ' סי' הנשה גיר בפ'והרא"ש
 איסורין לשאר קדשים בין לחלק סברה ואין וכו' מהקבוע יקח שמא אסורשיהא
 למיגזר ליכא דכשניכר למעורב במקומו ניכר שהאיסור היכא בין לחלקותירצו
 אי מעורב .כשהוא אבל עמ"ד, כמחצה קבוע דכל ידעי דמידע מהקבועשיקח
 דפריש כל ומתיר מחלק לא ור"ת מהקבוע, לקחת אתי כשפירש ליהשרית
 אח"כ פירש אם ההיתר עם האיסור נתערב בין חניות כט' האיסור ניכר אםבין

 עאש, עכ"ר כן מסתבר ולא איסורים משאר שאני ועכו"ם דקדשים אלאמותר,

 סנחריב דבא ומואב עמון דהתירו למאי והרא"ש תוס' יענו דמה קשהאמנם
 ומצאתי ? וההתר האיסור דמעורבין אף והותר פריש מרובא דפריש בכלוכו'

 באות הנז' הרא"ש בלשון הנשה גיד בפ' יו"ט המעדני שהביא במה זהליישב
נו"ן



מא ח,קיהודגרי

 הקביעות נשאר שעדין אלא אסר לא רבינו אף שם ז"ל א' אות בד"ח וכןנו"ן,
 חוץ וכו' מותרין יחד כולן פירשו אבל הקכוע, מן יקח שמא למיגזר שייךדאו

 מר הגאון משם משה בדרכי חרמ"א הביאו זה וכו'-וחילוק אחרונותמשתים
 להרא"ש ציין יו"ט ומעדני בב"י, והובא הרשב"א, וכן בהגה והביאו ז"ל,חמיו
 עמון דהתירו האי והרא"ש להתוס' גם מיושב ובזה ט"ו, סי' דיומא בתראבפ'

 האומות. בין ופיזרם סנחריב דבא כיון דפריש בכלומואב
 ע ו ד י וכו' דפריש וכל הקבוע דכל זה בדין קצת ולתת לשאתראבא

 וידוע ניכר דהאיסור בהיכא דוקא היינו מחצה על כמחצה דהוי קבועדדין
 ולא ההתר עם יחד האיסור דנתערב בהיכא אבל וכו' חניות ט' כעניןבמקומו
 דלא באיסור זהו ם נ מ א בתרי. חד דמתבטל ביבש הוי דינא במקומוניכר
 אלא בטיל, לא באלף דאפילו קי"ל חיים בבעלי או חשוב באיסור אבלחשיב,
 אם ר"ת ולדעת להתיר, מהני דלא ס"ל והרא"ש התוס' בעל ר"י פירש,דאם
 גיד בפרק הרא"ש וז"ל וכו' הכא ד"ה צ"ה חולין תוס' ועיין מותר,פירש
 לא מ"ט וא"ת וכו' אסור העין מל שנעלם בשר רב אמר ד"ה כ' באותהנשה
 דניידי ונכבשינהו התערובות כל בפרק כמ"ש הקבוע מן יקח שמא משוםאסרו
 אמרינן וכן וכו', מהקבוע יקח שמא גזירה וכו' פריש מרובא דפריש כלונימא
 לרבוא מהם א' פירש אסורים, הכוסות בין שנפל עכו"ם של כוס גביהתם

 אלא ? פריש מרובא דפריש כל זה-נימא לי ולמה מותרים, לרבואומרבוא

 ? איסורים לשאר ועכו"ם קדשים בין לחלק מסתבר ולא קבוע, משום דאסורודאי

 דבזה ניכר ואינו דנתערב להיכא במקומו וניכר ידוע איסור בין לחלקויש
 לדידיה לעדר זאב בנכנס בפריש דמתיר ור"ת וכו', היתר מורההאחרון
 כן לחלק מסתבר ולא איסורין לשאר ועכי"ם קרשים בין לחלקצריך
 לא באלף דאפילו דקי"ל מעורב, חשוב באיסור דלהרא"ש בידן עלהעכ"ד,
 אסור א' בתערובת ולר"ת באחרות, שיתערב עד אסור בפירש גם -בטיל

 ברור. וזה חנויות ט' כדין - ממילא כשפירש מותר, משםוכשפירש
 במ"ש זלה"ה הרא"ש דברי סיום להבין יכולתי לא דעתי דלקיצראלא

 הרואה ואנכי - איסורים לשאר ועכו"ם קדשים בין לחלק צריך ר"תדלדעת
 האיסורין-דמאי כיתר מותר הרא' מתערובת דבפירש ס"ל בעכו"ם גםדלר*ת
 של כוס התערובות בפ' הש"ס ממ"ש היינו פירש ל"מ שבעכו"ם הרא"שדסבר
 מותרין לרבוא ומרבוא לרבוא מהם א' פירש אסורין כוסות לכמה שנפלעכו*ם
 לחלק ס"ל דר"ת כתב ולזה מהני, לא שני בערובת בלי דפירש לרא"ש ס"לומזה
 לא ודאי דר*ת למימר דאיכא נראה לדעתי אבל איסורין, לשאר ועכו"ם קדשיםבין

גריס



 חזקיה1דברימב

 שנבאר כמו והיינו אסורין הכוסות לבין שנפל ע"ז כוס גריס אלא כןגריס
 מטעם ואי הסוגיא, כפשט ס*ס משום אי טעמי מתרי להתיר ס*ל דר"תהלאה
 ממילא פירש דאם מזה יוצא אסורים הכוסות בין שנפלו ע*ז כוס כשגריס ולכןפירש
 הוי דהתם משוס ראשון בתערובת אלא איסור דליכא והכונהמותר,
 איסורין ליתר עכו*ם השוה דהש*ס משום לה ואמינא מותר כשפירש אבלספיקא,
 א' פירש אסורין, לכוסות כוס נפל התם איתא דהכי מותר דפירש לקמן נבארובעכו"ם

 בכ*וש אוסרין באדן רמוני אומר ר*י וכתנאי מותרין, וכו' ומרבוא לרבואמהם
 דרמוני זה דמותר-ודין ס*ל איסורין ושאר עכו"ם דלר"ש וקאמר מותרין, רש"אוכו'
 לו שהיו מי דתנן וכו' אסורה וספיקא בסוגיא ע*ב ג' ד' בביצה הובאבאדן
 דברים ששה וחכ*א וכו' באחרות נתערבו ידלקו הכרם כלאי של תלתןחבילי
 באחרות אלא ר"ת, גריס לא באחרות ואחרות ד"ה תוס' ושם וכו' ז'רע"א
 רמוני הוא וכזה אסורות, אחרות לתוך שנפלו הכרם כלאי שחבילי והיינודוקא
 תלתן חבילי אלו איסור שלר"ת באופן ע"כ, וכיוצא וכו' שם שהובאבאדן
 שאחרי וממילא בטלי, דלא הוא לאחרית בראשונה כשנפלו דוקא אסורות באדןורמוני

 שלא ואחרי בנפילה. בס"ס או לאחרות נפלו שלא אפי' פירשולבדם אם מותרותכן
 ]או וכו' לרבוא גרסינן דלא יהיה פה גם ממילא דוקא, אחרות אלא ר"תגריס
 תלתן חבילי שנפלו שם בביצה שהובא כמו אלא דאסר[ למאן שם התוס'כמ"ש

 כוסות בסוגית ג"כ בס"ס או בפירשו מותרים, והלאה משם ומשמע ידלקובאחרות
 מותר, מהם אחד פירש אם ושוב עוד ילא אסורים הכוסות בין שנפל ע"ז כוס בל"סגריס

 אל אדם-אקחך לחשך איסורים-ואם כשאר הוי דע"ז תדון ומזה ס"ס ע"י בנפילהאו
 מ"ש על באחרות נתערבה ד"ה תוס' ע"א ע"ט ד' בע"ז שאמרו אחרמקום
 כולם באחרים נתערבה בהנאה, אסורה עצים )מדאשירה( הימנה נטלהש"ס

 וכו', תלתן חבילי במשנת וכן באחרות אחרות ר"ת גרס לא ז"ל התיס' כתבואסורות,

 הול"ל הדל לדעתי איסורים-וא"כ כואר ממש הוא שע"ז מוכח הסוגיא מזהבאופן
 אחד כשפירש ע"ז ובכללם איסורים לשאר קדשים בין מחלק שר"תהרא"ש
 כ"א באות התם הרא"ש שהביא ?השאלתות נראה וכן מותרים, ממילאמהם

 אמרינן דוכתא לחדא ומעוטא דוכתא לחדא רובא מנהון אבדור איז"ל
 דילמא אסור ובדרינון חוטרא משקל ודאי שריין, ומעוטא איתא ברובאאיסורא
 וכו' לחלק ירד ולא שנתערבו, הזבחים כל כדתנן ומיכל, מקבוע למשקלאתי

 כלל חילוק דאין וס"ל מותר דבפריש לר"ת כמ"ש דס"ל נראין דבריוע"ש,
 הש"ס ומ"ש מותרין, ממילא פירשו אם ובכולהו איסורים, לשאר וע"ז זבחיםבין

 דכן וכיוצא חוטרא ע"י פירשו אם דוקא היינו הקבוע מן יקח שמאגזרינן
נראה



מנ חזקיהודברי

 ידינו, על מעשה דנעשה משמע וכו' דניידי ונכבשינהו דקאמר הש"ס לשוןנראה
 האיסורים כיתר ס*ל בזבחים דגם ר"ת בסברת לומר יכולים היינו לכאורהובכן
 ע"י בפירשו היינו הקבוע מן יקח שמא דקאמר והששס מותר, דפרישדהיכא
 בין שמחלק ר"ת סברת בשור ד*ה ע"ט סנהדרין בתוס' דמצינו א ל אמעשה,
 הספרים כגירסת נראה לכך וכו' ר"ת והשיב שם, וזשל איסורים לשארקדשים
 דפריו וכל דניידי נכבשינהו ר"ל אומר מעלי בשוורים הנסקל שור נתערבואם

 בזבחים דאיירי משום כולם ימותו דקאמר דזבחים ומתניתין וכו', פרישוורובה
 אבל למזבח, הקבוע מן ומסקי אחת בבת אנשים יוד יבואו שמא וגזירהלנבוה,
 להתיר דנראה ר"ת אומר היה זה ומטעם דניידי, נכבשינהו אמרינןבעלמא
 התוס' כתבו ממש הלושון וזה ע"ש, וכו' דפריש כל מטעם ברוב, הזאבדרוסת
 דפריש וכל נכבשינהו ר"ל אומר והיה וכו' ד*ת והשיב ז"ל התערובותבפ'

 דתוס' הרואות ך י נ י ע ע*כ, וכו' ר"ת אומר היה זה ומטעם וכו' פרישמרובה
 שהביאו כמו כן, שאמר בעצמו מר"ת איסורים לשאר מקדשים זה חילוקהביאו
 הוסיפו ואח"כ הסוף, עד וכו' ד"ת והשיב וז"ל בפירוש הללו מקומותבשני
 הזאב דרוסת להתיר לו דנראה ר*ת אומר היה זה ומטעם ואמרו בדבריהםעוד
 גבוה בין הזה שהחילוק יגיד יעיד התוס' דברי בסגנון המדקדק כל ע"כ,וכו'

 הפר*ח בדבדי לי נראה קשה ת ו ז ח ו - בעצמו ר"ת דברי המה הםלבעלמא
 בפירשו אסור וכו' חשובים דברים ושאר בע"ח בס"ו מרן עמ"ש ק"יבסי'

 הסברות רבו ז"ל כ"ו בס*ק הפר"ח כתב ושם ע"כ, מותר בעלמא אבלבמתכוין
 שהיה אלא טעמו שמעו שלא לפי חלוקות סברות נמצאו ר"ת ובדעתבזה
 גזירה התערובות פ' ממ"ש ע"ז וקשה דפדיש, כל משום הואב דרוסתמתיר
 קדשים בין לחלק ה י ב י ל א בפשיטות התוס' כתבו זה ומכח הקבוע מן יקחשמא
 בהכי חילק לא גופיה ר"ת אבל דפריש, כל דאמרינן דעלמא איסוריםלשאר
 בסברת כתב הרוקח וכן מסתבד, דלא זאת בסברא כתבו והדא"ש ותוס'וכו',
 ולמה בהכי חילק לא דד"ת מוכח החמירו, דבקדשים לחלק סובר ושמאר*ת
 כדעתו סובר שר"ת הרשב"א כמ"ש והעיקר כמוהו ברב סריקי בוקי לתלותלן

 וזה ממילא דהוי להיכא בכונה דנפרשו בדי:א תלוי דהדבר השאלתותוכדעת

 כאן אין מר"ת שהוא מבואר הזה שהחילוק האמור ולפי הקדושים. עכ"דנכון
 לחלק ר"ת משם התוס' במ"ש קצת לדקדק ויש לע"ד, להשגתומקום

 משום נכבישינהו הנסקל בשור אמרו שלא דמה נאמר ושם לעלמאמקדשים

 עוד שהקשו במה קשה ולפי"ז נכבישינהו, שייך דלא נסקל בשכברדמיירי
 כ"א זה נאמר דלא דבדיו ליישב וכתבו ע"ז דטבעות מהא לר"ת שםהתוס'

בב"ח



 הזקיהודבריפד

 הנסקל דשור מהא דנרבשו אהר להו קארי מאי להו ודקארי ותימא עכ"ד,בב"ה
 לדעת דסברי מדבריהם נמ"ל עכ"פ ? נכבישינהו למימר דליכא בנסקלואוקמוהו

 ניידי- דלא דברים בשאר ולא דפריש כל דאמרי' הוא דנייד דבר דבכלר"ת
 ור"י - קבוע משום דאסור דאמרי' הוא דקדשים הומרא דמשום זבהיםמלבד
 דלא הוי דינו נייד לא בין נייד בין השוב שהוא איסור דבכל וס"ל ע"זחולק
 אלא בס"ס האיסור מתבטל לר"ת ובין לר"י דבין נבאר דפריש-ולקמן כלאמרינן
 ר"ת סברת כשהביא בפג"ה הביא והרא"ש ובס"ס, בפריש דמתבטל מוסיףדר"ת
 אזיל הרא"ש ואם ע"כ איסורין לשאר וע"ז קדשים בין מהלק וז"ל-דר"תכתב

 דלא להיכא דניידי קדשים בין דמהלק לומר לו היה כאמור התוס'בסברת
 ? התערובות בפ' שם כמ"ש לע"ז שוין דינייהו איסורין שאר דגם כיוןניידי

 אמרנו דכבר משום לר"ת קושיא ליכא התערובות דפ' הלזו מסוגיא דלע"דאלא
 לרבוא מרבוא הס"ס דין פה נקט ולכן ג"כ בס"ס מתבטל דהאיסור סברדר"ת

 בפירש דגם דסבר ואה"ן התוס' כמ"ש ס"ס אפי' דאוסר מאן ס' להודיענוכדי
 דהקשו וכו' ברבוא אהד אף ד"ה התערובות כל דפ' מתוס' מתבאר וכזהדמותר
 הכונה ? ס"ס מכח להתיר והיה בדרוסה דפריש כל משום התיר מדוע ר"תעל

 הוצרך מדוע ס"ס דאמרי' בתערובת וספק בגופו אהד ס' דס"ל ר"תלסברת
 ובדוהק ז"ל וכו' ע"ג קמ"ד ד' ק' סי' ה"א ביו"ד החק"ל וכ"כ דפרישלכל
 דפריש, טעס דהו והם ס"ס וט' פריש מט' טעמי מתרי התיר דר"ת לומריש

 ההיתר להביא הש"ס שהוצרך דמה סובר שר"ת נאמר ובכן ע"כ ס"ס בטעםוהודו
 מקומות ובכמה בביצה בתוס' ועיין התוס' כמ"ש בס"ס דאסר מאן לאשמועינןדס"ס
 עוד גריס ולא באהרות דנתערבה באשירה בע"ז וכן באהרות. אהרות גריס דלא ג'ד'

 אהד בתערובת הכרם והכלאי הע"ז בנתערב דוקא דס"ל לומר נוכל מזה וכו'לאסור
 של זה בדין ג"כ הוא כן וכמו - בס"ס או בפירש מותר והלאה ומשםאסור
 דאם וכיוצא בדאן רמוני לשם שהובאו האיסורים וכן ע"ז של וכוסותטבעות
 שהביא ק"י בסי' הב"י למרן ראיתי וכזה מותרים, תערובת בלי גם לעצמםפירשו
 א' בשער מש' דל.תן עו' מותרים שפירש דמיעוט ומשמעבד"ה

 עצמם הארבעים מפרש שהרשב"א לומר אפשר כבר ומיהו וכו' בע"הגבי
 בפרי ע"ן וכן ע"ןצ וכו' אוסרות אין רב דנקט והא וכר תערובת בלימותרים
 ע"עה תערובת בלי מותרים הארבעים וכו' דנדו והיכא בד"ה י"ב ס"קתואר
 וכלזה פריעוע"ש, מרובה דפריעו וכל איתיה ברובה איסורא דס"ל משום ינווה
 בע"ז דגם ס"ל ור"ת דהרשב"א למידץ מצים באופן ר"ת. לדעת הרשב"אכתב

 דגם אלא עוד ולא -- דמותר לעצמו בפירש דגם ס"ל איסורץ ליתרשהושוו
בזבהים



מה חזקיהורברי

 ראיכא ס"ל קבוע משום רפריש כל אמרינן דלא בש"ס דמסקו בעצמםבזבחים
 הש"ם דמ"ש השאלתות בשם שם הרא"ש כמ"ש דפריש זה היתר גםבו

 ונכבשינהו כמ"ש מעשה רעשה היכא דוקא היינו קבוע משום למיגזרדאיכא
 אמרי מעשה בלי מעצמן נפרשו אם אבל בידינו מעשה דנעשה דניידי היכיכי

 מהמקולין בשר שלקח מי ולפיכך ומ"ש בד"ה הנז' בסי' הב"י וכ"כ פריש,מרובה
 נתבטל כשפירש אבל וכו' שמשון ר' דעת וכן הארוך הבית בתורתוכו'

 שמא אמרו ולא מותר מעצמו שפירש רכל ז"ל ר"ת דעת וכן ומותרהקביעות
 ליקח אתי דאז וכו' שיתפזרו היכי כי ביד שכובש היכא אלא מהקבועיקח

 לעלמא זבחים בין חילק בעצמו דר"ת לעיל דהבאנו אחר וא"ת ע"כ,מהקבוע
 הנסקל לשור רניידי נכבישינהו אמרינן דלא לומר והוצרך ניידי ללא מניידיוגם

 וכוסות בע"ז ראפי' לר"ת נאמר איך א"כ כבר, בנסקל דמיירימשום
 רהרשב"א אחרי דבוראי אמינא ? דפריש כל אמרינן אפי"ה ניידי דלאוטבעות
 שפירש מקרה היה אם דבר דבכל רם"ל וראי ר"ת של זאת הנז' ס' הביאבעצמו
 עפ"י מאיליו שיתפרש רזה אלא מאיליו, כשפירש דפריש רכל רין דאמרינןודאי
 מותרים מאליהם פירשו באמת אם בזבחים לכן בב"ח כ"א זה מצוי אינוהרוב
 שיכותו ורינם פירשו רלא בהיכא דמיירי 'ס בש ולכן דפריש דכל זהמטעם
 משום רחיישינן הש"ם ותירץ דנפרוש היכי כי ונכבישינו,ו הקשהלזה
 אבל בעצמו כשפירש מיירי בדרוסה ר"ת שהתיר מה אבל ירינו על שהוא כיוןקבוע

 דמ"ש שם אמרו ~כן לא, מעצמם שיתפרשו המציאות דרהיק ניירי דלאבדברים

 במקרה נפרשו אם והה"ן נפרש שלא בנסקל היינו ביטול לו דאין הנסקלבשור
 וכיוצא רפריש כל בהו ראמרינן אה"ן וכיוצא בפנינו שלא אחרים ע=ישהיה
 ודוק. ע"ז וטבעות בכוסות ג"כ הואבזה
 החשובים האיסורים רבכל דסבר כמ"ש ר"ת סברת לפרושי דאיכא סלקינןבהא
 רכתבטל ס"ל דר"ת כתבנו מותרים-ועוד מאליהם נפרשו אם ניידי ורלאדניידי
 מרן סברת נראה וכן בס"ס, ואי בפירש, אי אופנים, בשני החשוביםאיסורים
 רברים ושאר בע"ח ז"ל שם דכתב מותר מאיליו. רפירש ר"ת כסברת בם"ודפסק

 ממילא פירשו אם וכו' באלף אפי' בטלים שאינם בהיתר שנתערבוחשובים
 בשם בסו"ד כתב פירש, אם בד"ה ז.ל כ"ו ס"ק ז"ל הפר"ח ושם ע"ש,מותרים
 אלא מהקבוע יקח שמא חששא דליכא כדעתו-והשאלתות סבור שר"תהרשב"א
 ז"ל מרן טעם מה ידעתי דלא אלא ע"כ, למיגזר ליכא וממילא וכו' בידבכובש
 ויש סברתו מסתבר דלא וכתבו סברתו דחו והרא"ש דתום' אחר כר"תפסק

 ז"ל כתב בסו"ד וכו' אחד כשפירש דשרינן והא בד"ה דכתב להב"ח ועייןלהחמיר.

ולפי



 חזקיהודבריפו

 להחסיר דיש כתב וכו' בפג"ה דהרא"ש דאע"ג הוא רבינו דדעת ענד"ןולפי
 והלכה ד'י מפי יצא שהדבד מאחד דעלפח חומרא משום אלא זה איןכד*י
 ישו- בסי' פסק ולהכי גדולות הלכות ובעל השאלתות אתו כר"ת-שהסכימוהוי
 וכן עיקר הוא שכן ירוחם רבינו כתב וכן כן, פסק ושהרשב"א כר"ת נ"זוסי'

 אתי גשכ ס"ס מסעם מתיר שר"ת שכתבנו ובמה ע"ש, אחרונים גרוליהסכימו
 לשנים מהתערובת ונפל בטל שאינו דבר ז"ל ח' בס' מרן ג"כ שהביאשפיד
 וכו' לפנינו שפירש מיירי ת ב 1 ר ע ת ה מ ז"ל רכתב ל"ס ס"ק בפר*ח ועי"שוכו'
 המחבר. לדעת שרי תערובת בלא אפילו ממילא פירשדאי

 משום ואי פריש משום אי בדרוסה סעמים מב' להתיר ס"ל רר"ת שכתבנורזה
 שפסק ומה וז"ל ר"ת על כשהקשה התעדובות בפ' התוס' בם"ש סבוארס"ס
 וכו* יתכן לא דפריש דכל מסעמא דשרי דרוסה ספק בו שיש בעדרר"ת

 התרוסה בספר ראיתי וכן ע"ש, וכו' ס"ס משום הבהמה להתירויש
 היה מ*כ ר"ת( )הוא יעקב ר' אבל ז"ל כתב בסופו נו"ן בסי' והתר איסורה'

 דפרייש, כל מסעם מתיר היה פריש וכי ונתערב וכו' וטרף זאב בא אםמתיר
 בבי שדוקא סובר יעקב רבינו היה ושמא קבוע משום למורי נתיישב לאוזה

 דרוסה אין שהרי ס"ס מצד להתירן ויש מהקבוע יקח שמא ספי החמירוקדשים
 אחד לאיש או אנשים לב' מותרים כולן א"כ וכו' בשן היה ושמא בידאלא
 שהביא הפר"ח כסברת הולך ג"כ שהוא מובן זה מלשון עכ"ד, אחתמלבד

 שדברי כמ*ש האמת אבל לעלמא, מזבהים חילק לא בעצמו שר"תמהרוקח
 תירוץ לדעתי מצאתי קדשו ומרברי כן, חלק בעצמו שר"ת סוכיחיםתוס'

 להתיר דכוין לומר דיש ? ס"ס משום להתיר והי"ל לפריש הוצרך למהלהדקדוק
 אחת כולהו-רק לאכול יוכל ס"ס דבסעם להחמיר ס"ס משום ולא פרישמשום
 לומר שייך דלא שתים לאכול ולא להחמיר יש פריש משום כן לא לאסורשיש
 בנו ואת אותו בפ' בהרא"ש ועיין שתים כשנשאר מהם אחת לאכול דפרישכל
 פורש הוא הרוב מן הפורש וכל וטורדן אותם מכה יעשה כיצד ז"ל ה'סי'

 הביא ה' ס"ק יו"ס המעדני ושם ע"כ, למחר עד לשוחסן אסור הנותריםושנים
 פריש מרובה למימר דל"ש הוא פשוס ז"ל דכתב נ"ח סי' הב"י מרןמשם
 ורושק. להחמיר פריש נקס דר"ת כמ"ש שפיר אתי ובזה ע"כ, מג' פחותכשהם

 ומתניתין ז"ל ובהנשרפין התערובות בפ' התוס' מ"ש בזה אביאואגב
 אחת בבת כהנים עשרה יבואו שמא וגזירה מיירי בזבחים ימותו דקתנידהכא
 שמא השני תירוץ בגם' גריס לא דר"ת נראה דלכאורה למזבח, מהקבועומסקי
 כן. דכתב מ"ז ס"ק ס"ז סי' שור תבואות בספר ג"כ ראיתי וכן מהקבוע,יקח

אלא



מז חזקיהודברי

 בדרוסא התיר דאיך לר"ת לקמן שהקשו ממה כן לומר אפשר דחי ראיתי דשובאלא

 לומר ?ריך לכן השני תירוץ להם דהיה נראה זה מלשון ? קבוע משום דאסורכיון
 שהקשה מה ועל הראשון בתירוץ שייך מישך קבוע משום שני דתירוץ ס"לדהתוס'
 ויקחו אחת בבת כהנים עשרה שיבואו תירץ אסור מגיסא הרא' בתירוץהש"ס

 שאמרו יחד, התירוצים ב' בדבריהם כללו שהתוס' נכון-ממה נראה וזהמהקבוע
 כאמור. מבואר מזה מהקבוע, ומסקי אחת בבת כהנים יו"ד יבואו א מש

 ומ"ש לר"ת הרשב*א בשם הב"י מ"ש לפי ר"ת ס' שביארנו אחרירעתה

 איסורין בשאד וכ"ש בע"ז אפילו לר"ת דס*ל הוא בס"ו מרן פסק ולפיהפר"ח
 פריש מרובה דפדיש כל בהו דאמרינן וב"ח, החשובים ובדאן פרךכרמוני
 במס' הוא וכו' בדאן ורמוני תלתן דחבילי זה ודין מותרין, מאליהן נתפרשוואם

 ושם וכו' הכרם לכלאי הראוי עדלה - לערלה הראוי ושם ז' - ה"ו פ"גערלה
 הראוי נמי תנא לא אמאי מדקדק בירושלמי ז"ל ע"ב ע"ב ד' פ'ןהתערובותבתוס'

 חשובים איסורים בשאר ובין בע"ז דבין מהאמור ד מ ל ה ר ב ד וכו'.לתרומה
 ליה דאית ר"ת לרעת בס"ס-וה"ה מתבטלים עכ"ז באלף אפילו מהבטליםשאינם
 ע"ז של וטבעות כוסות ולכן דפירשו היכא בע"ז וכן חשובים איסורים בכל דפרישבל

 בהם דנאמר ודאי ותרומה הכדם וכלאי ערלה בתערובת כן כאמור, מותריןהמעורבות

 איא ר"ת לס' לפירש ובין לס"ס בין להתיר המה שוים האיסורים דכל פירשדין
 אסורה הנשארת האחרונה האחת דבס"ס כמש"ל לפירש, ס"ס, להיתר מינהדנפקא

 דקי"ל לתרומה מזה וייצא דפדיש כל למימר דליכא שתים אסורות פידשובדין
 והב' חיוב בתורת אחת לכהן ב' לתת צריך השבט גזל משום היאדהרמתה

 ס'ל ז"ל מרן דגם שכתבנו מה לפי נלע"ד בזול-זה תרומה בדמי למוכרהיכול

 הסבדה ואבאר - ממילא בפירש החשובים האסורין דבדים להתיר דמועיל ד"תכסברת
 בתערובת וב' בגוף אחד בספק דגם ס"ל דר"ת ס"ס בדבר ור"י ר"ת שלהב'

 בסעיף דמרן תערובות בב' כשנתערב אלא ס"ס נקרא דלא ס"ל וד"י ס*סהוי
 הפר"ח ושם ר"י כס' והיינו ספיקא מספק להתירו אין וכו' טרפה ספק פסקט'

 ביצה איסור בטעם האמוראים מחלוקת ד"ג בביצה מ"ש הביא מ"ובס"ק
 ביצה מתיבי שם ואמרו גזרה משום ור"י הכנה משום ס"ל דרבה ביו"טשנולדה
 סבר ור"ת וכו' אסודה וספיקא וכו' אותה מטלטלין אין יו"ט או בשבתשנולדה

 ס"ל ור"י ולקולא, ס"ס הו"ל דאספיקא אודאה אלא אספיקא קאי לאדנתערבה

 הפד"ח וקאמר וכו' תערובות ב' של ספיקות בב' אלא להקל ס"ס נאמרדלא
 דאליכ אספיקא קאי דנתערבה דמשמע הסוגיא בפשט יותר מחוורת ר*ידשיטת
 קאי ע"כ יו"ט ס' דהוי דמפדשי היכי דכי אא"ב פריך דמאי ותו וכו' ועודוכו'

נתערבה



 חזקיה1דברימח

 קאי דנתערבה בדוחק מפרשינן ה"ן אסיפא ולא דברייתא ארישאנתערבה
 זכר לא ואיך דרזין רזי נעלם לא דממנו בעיני ותימא יע"ש, וכו'ארישא
 דבר ודאי הו"ל וכו' בשלמא אמרת אי וקאמר הכי ר"ת לסברת הסו' ביאר,והמאור
 מתירין לו שאין דבר ודאי אפילו טריפה ס' אמרת אי אלא מתירין לושיש
 מפרשינן כד אף ר"ת לסברת שאפילו מבואר ע"ש וכי' ברובא ולבטולהוא

 וא"כ - הקושיא שפיר אתי ארישא דקאי ומפרשינן טריפה ספק הוידוספיקא
 ז"ל. ר"ת דברי לדחות קושיא מזהאין

 השני דין פסק כן ממילא פירש בדין ר"ת כסברת פסק דמרן כתבנו כאשררהנה
 חשיבותד מחמת בטל שאינו דבר בס"ח פסק ולכן לר"ת גם מוסכם שהוא בס"סלהתיר

 לב' אהד מהשלשה ונפל אחרים לשנים אחד הזאת מהתערובת ונפל באחריםשנתערב
 להתיר אלא ברוב בטל אמרו ולא ברוב בטל הרא' שמתערובת מותרים אלו הריאהרים
 הרמז"ל פסק עם הסוגיא להבין דב"ק כל והבאתי עכ"ד, לג' מהשניה כשיפולס"ס
 כולם כוסות מלא באוצר שנפל עכוים של כוס ז"ל יו"ד ד' עכו"ם מה'בפ"ז

 אלו הרי שנים לכוסות מהתערובת אחד כוס פירש בכ"ש ע"ז דאיסוראסורים
 התוס' וכגרסת הסוגיא כלשון שפיר אתי הרמב"ם של זה ולשון ע"כ,מותרים
 הקשו אסור, ס"ס דבעכו"ם סבר דשמואל התערובת בפ' התם דאיתא מהדעל

 לרבוא, מהם פירש אסורים, כוסות מלא לאוצר שנפל עכו"ם -מברייתא
 למימר אלא לרבוא מרבוא איצטריך לא התוס' וכתבו מותרים לרבואומרבוא
 דל"ג דלר"ת כתב עוז במגדול ושם - וכו' נמי אי בכולהו, אסר דאסרמאן

 לרבוש מהם אחד פירש אפילו דהא לרבוא, מרבוא גריס לא ה"ן באחרותאחרות
 הקטן ואני ע"ש, מותרים לשני ראשון דמתערובת הרמז"ל פסק ולזהמותדים

 מרבוא לגרוס צריך לא התוס' בעל לר"י אפי' דבלא"ה לזה צריכים מרוע ידעתילא
 לומר הברייתא צריך היה לר"ת נימא דאי התוס' דברי כמשמעותלרבוא
 בביצה כמ"ש לחוד בפירש או בס"ס מותרין ושוב אסורים, לאוצר שנפלכוס
 דלא התוס' וכתבו אסורות באחרות נתערבו ידלקו תלתן חבילי לו שהיומי

 להביא רוצה דהגמרא ואחר עאש וכו' ס"ס אוסר דא"כ באחרות ואחרותגריס
 לרבוא וכשנפל אחד ס' היינו אסורים באלף נתערב דהכוס ומביא מותרדס"ס
 תערובות? בב' ס"ס דהוי כיון בו מודה ר"י דאפילו ס"ס והוי אחר ספק היינואהר
 שניה והתוס'-דבנפילה הסוגיא כפשט שפיר אתי דהרמב"ם זה דלשון נמ"לעכ"פ
 וכו' לתערובת א' רמון דנפל הביא יו"ד ה' פט"ז מאכלות דבהלכות אלאמותר
 עכושם, שבהלכות מפסק השנוי פירש לא והכסף פה שפסק מרן כלשוןממש

 כיצע4 בד"ה הנז' אסורות מאכלות דבהלכות אלא אסורות מאכלותלפסק

כוס



מם הו י חוקדברי

 א' נפל כיצד בכ"ש אסורים בדן רמומ תניא "חווובות פרק וכף אדד רמץנפל

 רש"י ג"רסת כן מותי אחר למקום ומ'ןלשה לשלשה מרבהש אסדרץ לרבואוכף
 ה"נו לו?לוזה ומרבוא מפרו? ז"ל '?הוא אלא רבינו גירסת שהיא ונ"לותום'
 שנפל לפרש לרבעו נראה 41 וכר ג' שהם שנמצא לשממ אחד מהתערובתדשל

  ענ"ה ל לי ולמה סגי בתיי חד דביטל  מטים ץלישנא כפשטא ו" ובעשולשלשה

 ז בפט הקדוש למרן התת וחזה ז"ל ע"א דמ"ו ע"ז להל' הכסף להפרשתוהאיתי
 דאישהמיט ספק אץ לראוי עטרה אענדהו רבנותו כבוד ההדטט ולי וכו'מהמ"א
 הם רבימ דברי הרי קאמר תןא תרתי אלא שלשה מאי בש"ס דאמדו מאימגיה
 אקרא ,ןמה בענ"ד ואף ענ"ד. איתמר דבפירושא בגירסאות תלף ולא ערוכהגמרא
 כיצד בד"ה דעכו"ם בפ"ז יוצא מפורז? רהלא הסוגייא ליה דאישתמיט אומרדאיך
 דבנפל בגמ' העמידוה כבר וקאכר לשלשה ומרבוא מ"ז? הסוגייא ז?ם הביא וכרכום

 דמרבוא מפרש ז"ל דהוא מ"ש הכ"מ סוונת דלדעתי אלא ע"ש. וכו' סגילשני
 לפרש לרבינו נראה ולא שלשה שהם לשנים אחד מהתע'רובת דנפל היינולשלשה
 תירוץ תירוצים ב' תירצו דבגמ' משום היא 0וונתו יכו' ד' ונע'שו לג' שנפלכפשטא
 ד', ונעשו לג' שנפל הוא ב' תירוץ ולפי שלשה, נהיו שנפל והוא, :נים הואאחד

 ולא האי תירוין לפי הרמז"ל נקט רלמה להקשות דיש למאי תירוץ לנו מביאולזה

 לה סבר אימא ואיבעית רש"י דפירש דברים של וכפשוטן כנהוג השני תלרוץכפי
 לפרש לרבינו נראה ילא ז"ל הכ"מ ביאר ולזה ע"ש וכו' ד' והוא שלשה רהויכר"א
 ומה סגי, בתרי חד דביטול משום הש"ס של שני תירוץ שזהו ד' ונעשו ל'שנפל
 בא לא וכו' ותום' רש"י גירסת כן יכו' רמון נפל בד"ה בהמ"א ז"ל הכ"משכתב

 אלא בש"ס הוא שכן פשוט שזה וכו' לשלשה מרבוא לנר שיש הגירסא' עללהוריענו
 ז"ל הרמב"ם של לשונות שני ליישב פ"ז עכו"ם בהל' שם ש,תירץ .מה לנו לימוזבא

 מרבוא גורם היה לא ע"ז שבכוסות אפש'ר וז"ל שם שכתב אסורות למאנלותמע"ז
 לנו לרמוז ע"כ לשלשה מרבוא ר"ש בדברי גורס בדן דרמוני ובברייתא1בוא,
 ותוס'. רש"י גירסת היא כ וכו' תניא התערובות בפרק הלשון בזה החל זהתירוץ
 הכסף הפרשת עליו להקשות כדי וכף אח'/כ וכתב למאי הגלרסא הביא שלאבאופן

 כאמהר הרמב"ם לשונות ב' ליישב הכ"מ שבא אלא ח"ו. הסוגיא ליהדאישת'מיט
 הב' כתירוץ מפרש לא לשלשה מרבוא, הש"ם מ"ש ר"ל .מ8רש שהוא קאמרולזה
 כתידוץ של,2ה והם לשנים אחד לשלשה מפרש אלא ארבעה ועמו לשלשה נפלשהוא
 זה בדין עוד ועיין ח"ו. ראישתמיטיה לומר ולא סרן, וברי לפרש נדאה זהא'.

 מטב- עכ"ז מתבטלים. שאינם מהדברים אחד שהיא דע"ז דמבוא'ר ע"ד דףבזבחים
 פיהשו אם טבעות במאה שנתערבה עכו"ם טבעת רב אמד דהכי תערובות בג'טלת

ארבעים
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 אסור  ב"ו ספק וכר אוסדים אחד למקומ ששים אומרים. אינם אהד למקומארבעים
 אסו- כולם כוסות של מלא לאוצר שנפל עכו"ם וגל כוס כיצד מותרת ספיקאוספק
 וכף אחד פירש בד"ה התוס' ושם מותרים. לרבוא ומיבוא לרבוא אהד פירשרות.

 לאוכלם לא אבל שמותוים אעפ"י ראשון לרבוא מהאלף ופירש נפל דאםפירשו
 דנפסקה ד"ש סברת וזהו בב"א 'כולם אפילו ומותר ס"ס הו"ל 'שני ברבוא א'בלבב"א.
 לצד הארבעים דפירשו הא, הכרע דאין כתב בב"י ושם קי' בסי' והטור כמותו,הלכה
 לומר אפש'ר כבר ומיהו דכתב ע"ש לא או אח,רות עם עוד שיתערבו צויך אמא'

 האמור לפי ע"ש, וכר תערובת בלי מותרים בעצמן שהארבעים מפרששהרשב"א
 אסורים כשא'ר דהוי בע"ז ס"ל דר"ת לעיל למ"ש ואיה מצאנו כר"ת ס"לדהרשב"א
 דבריהם חעבאתי בסנהדרין כמ"ש כן ס"ל התוס' גם ואולי ממילא, בפר"שומותר
 סי' בש"ע מ'רן וגם לגבוה דהוי ,משום ר"ת החמהר בקדשים דוקא ז"ל דכתבולעיל
 בטלים שאינם בהית'ר שנתערבו האסורים דברים ווךא'ר חיים בעלי כתב ס"וק"י

 רמוני ענ"פ ועוד ע"ז. אפילו וסתמא ע"כ שרי ממילא פירש אם וכו' באלףאפילו
 בכ"מ שתירץ מה לפי ע"ז כ"ש מותר ממילא מהן אהד כשפי' זה ואם אחד הואבדן
 כוכבים עבודת בד"ה 'מע"ז יותי בדן ברמוני דמחמירנן יו"ד ה' ז' פרק עכו"םבה'
 איכא כן וכו' מע"ז יותר בון ברמוני דהחמירו דמלתא טעמא ואפשר ז"ל בסופווכו'

 דפריש כל אמרינן דלא בסברא אזלי ור"י דקרא"ש מהאמחי נ"ל כאןלמימר
 בס"ס בעירוב אלא באלף אפילו ביטול להם דאין חשובין באיסורין פרישמרובא
 וכן דפריש, ובכל בס"ס מתבטלין ובע"ז הנ"ז באלו אפילו והרשב"א רשתולדעת
 הדיבור בא'מצע שקלים במס' ירושלמי בד"ה זאת בסוגיא פ"ז חולין במס'הרמב"ן
 ליקח אתי דניידי למכבשינה ליה שוית דאי הוא הטעמ וכו' דמקשה ואיכא ז"לכתב
 מצאתי וכן פריש. מרובא דפריש כל חד ופריש מנפשייהו ניידי אבל הקבועמן

 לדעת ואף פריש. מרובא כ"ד ס"ל בקדשים דגם דס"ל מובן ע"ש. וכ"ובשאלתות
 קביעותם ממקום כולם דנעקרו והיינו ממילא דפריש היכא להתמך דרך ישהרא"ש
 שנשחטה בהמה בסופו י"ו ס' ביו'ה- שפסק ממה יוצא דכן דמותר, מהם אחיופירש
 דניידי נכבשנהו יעשה כיצד היום מהם לשחוט וצריך באחרות ונתערבה היוםאמה

 אחוונים ושנים פריש, מרובא דפריש דכל וישחוט אחד אחד ויקח קביעותםממקום
 בדרוסה כתב בסופו נ"ו בסי' וכן ע"ש. או*ב בפ' הרא"ש מדברי ו"ז העס.אסורים

 שהאריכו. וב"ח בב"י ועי"ש פריש מרובא וכ'ה- דנכבשנהו באחרותשנתערבה
 כ"ד פירש בדרך או ס"ס בענין או זה בדרך להת"ר דרך יש דלכ"ע בקין עלהעכ"פ
 בה' פ"ז המש"ל מ"ש הביא ע"ד דל"ח ע"ז, בה' הכסף בפרשת ועיין פריש,מרובא
 בהיכא דוקא היינו באלף אפילו ביטול לו שאין דבר דכל הפוס' מכל דמוסכםמעילה

וש~יכא
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 פריש, מרובא כד"פ אמרינן מהם א' פירש אם אבל איסרר דבר זה תשובותדאיכא
 אותם מכה באחרות ונתערב היום שנשחטה דבהמה בה"ג בוום באווב כתבההרא"ש

 מכל מוסכם דאיך רבות קושיות עליו והקשה וכ"ו, פריש .מרובה מהם הפחץשוכל
 בתע,רובת להתיר צריכה וכ"ו ע"ז של כוס הברייתא ממ"ש כן וכמו וכ"ו,הפוס'

 תקשי ולע"ד ע"ו. וכ"ו המש"ל כמ"ש גופה היא שפרשה במה מותר תההה לאולמה
 הש"ס דאמר בדן רמוני ובכללם התשובים דברים ק"י בס' דפסק השו"ע למרןלקה

 ק"י ס' ב,בו"ע ומרן בפירש, דמותר שם נאמ'ר ולא וכ"ו רבוא בתע'רובתדמתבטלים
 זה מרובא כד"פ אבל הס"ס בהתר שם דהסהיא אלח שיין, ממילא פירש אםפסק
 הרא"ש, מ"ש לפי וע"ז מקדשים, חוץ החשובים האיסורים בנל מתלר דר"ת אלאידוע

 שפירשו נמו מתיר הרא"ש אפילו ממקומם ונעקרו שהוא מי ע"י אותם שהכהאבל
 שבזה ממקומם כשנדו זהו הפוס' מכל מוסכם מ"ש והמש"ל גאונים. ועוד וב"חהבא

 קושיתו ליה אזלה וממילא דאו"ב מה"א, ראיה המשעל הביא ולזה שוין וו"תהרא"ש
 הנשה דגיד מאותה ולא להיתרא מהא ראיה המש"ל הביא למה דרכיםקהפרשת
 הפרשת נבוד על מתפלא ואני ור"ת. ור"י דהרא"ש פלוגתייהו דהתם וכ"ולאהסהרא
 שבע מהבאד חדש תירוץ להביא ההוצרך הרא'"ש לשונות דסתרי דהקשההרכים
 והקל טרפות שאינה בדרוסה גם חהלא טדפות, בהם שאין באו"ב אלא הקלדלא
 חש"ן. ע"כ. כאמור. ותירצו כנ"ל רבותי קדמוה כבראבל

 הלכה(.)דבר

 רראב"ד ירושלם רב הג' הגאון התעודה אכי ומגדול מעוז ושגדול מילפני
 ואור, ש"ר כיר"א. נר"ו בהלו יצ"ו, פראנק פסח צבי ומוה"רכקש"ת

 במתנתא נתכבדתי יצ'ו רוזנטל יצחק מו/"ה חרה"ג עמיתינו ידידינו ע"יז"א
 ירבד כן יצ"ו וגאונים רבנים מתורת וגדוש מלא העשלר", כרם-ציון קונטריסדתורה
 במ"ש סמך ולכאחרה בגר'מא וריעה בדין פיתחא לה פתח ברישא ומרויפרוצו.
 ואתה:ראה זה בענין עסקתי גבן דחביבותיה ואיידי אסור. עשיה מותר גרמאבשבת
 אפילו כזאת גרמא לע"ד, ואומר לבי. ישמח לדברי יסכים ואם פה. מציגו הננילע'"ר
 לרבנן דאף מכבה שהוא מפני מים לתוכו יתן ולא מ"ג בדף כמ"ש אסורסעובת
 ת;ו"ל להדיה הכבוי דזימן ופירש"י כבויו. דמקרב משום אמר כזאת גרמאדהתירו,
 וכ"ש הזריעה ומקרב דמזמן כאן עצמו וזה אסור. שבת מערב אף לכן ממשמכבה

 הכא אבל הכלים, שיתבקעו עד כלום מנבד שאינו התם דש'אני בתוס' פיד"תלפי
 נ"ד דומה ממ"ש וזה יע"ש, בכלי בגפלם נכבה ומיד לנצוצות המים בין הבדלאין

 מעת שנפלו דאף ז"ל דאמרו וספיחים מוכין דאסור אמינא אחד מסקום' עהרואסור,
 שנזרעו כמו דהו"ל אסו,רים ענ"ז לזריעה הקוצר לב על עלתה ולא מידוהקציוה

ביד
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 נפקול וכף שביעית של וקציר ד'ה ט' דף ו"ה בתוס' והובא בפסתים וכסושביר
 ע"כ וכו' ביד הנזרע כדין ביעיר קודס אפילו דור ספיחים דאיסור 'ר"ת לפירושוכו'
 דהו"ל( בודאי לזריעה ומנהיגה דמוליך בקרון בזריעה )כ"ש בספיחים ככהואם
 כ"ש ביד, זריעה דין לו יש לזרוע אוש לב על עלה ולא בכך זריעה דרךדאין

 ומטעם - וחיהכ זורע כדין דהו"ל בודאי לזריעה ומנהיגה דמוליך בק-וןבזריעה
 הבהמה עם הקרת ע"י 'נעשה דהדבר אחרי קרון של זאת בזריעה לחייב ישאתר

 נקוא וזה והאדם, מבהמה בשותפות הנעשית מלאכה הו"ל אותה המבהיגההאדם
 א' הלכה דשבת כ' בפרק בהרמב"ם וכדמצינו ועשה, בלאו וחייב גמורהמלאכה

 הבהמה איסור - : וז"ל שם כתב והמגיד מכל, פטור בשבת בהמתו אחדבמ'חפי
 הועל דמחמי משום לוקה אינו ומדוע וכו' ינוה למען עקהה מכלל המשאבהוצאות

 מלאכה גם כלול הלאו שבתוך וכיון ההבהמה האדם בין המשותפות המלאכותמן
 שהאדם מלאכות בשאר אפילו עליה, נה'רג שהאדם מלאכה שהיא ת-ישהשהיא
 וס"ל וכו' מיתה, בה שיש למלאכה האזהרה בלאו שיש כיח לוקה, אינו בהשותף
 על בהשגות הרמב"ן ובשלשח ע"כ, ועשה לאו על ועובר לוקין אין דבמחמרלרבינו
 והב- עבד בעצמו הוא 'כאילו הו"ל בבהמה יחורש : ז"ל כתב י"ד בשורשהרמב"ם
 המנהיגה והאיש בק'רון דז'ריעה מזה מבואר ע"ש, וכד היוצר ביד ככלי הויהמה
 בלאו ההת לא דאילו ה'מחמו, כדין ועשה לאו על לוקה בעצמו הוא כזורעהו"ל
 וכ"ש הנהגתו דע"י משום ולדעתי המחמד, על גם לוקה היה מיתות חייביכלול
 עליו דלוקין לאו דהוי בחסימה ז"ל כמ"ש גמור מע'שה הו"ל קלא עלה רמיעומדת
 עקימת למלקות דמחמר בלאו וגם מעשה. עביד דבקול ואמרו בקול חסימהדהו"ל
 דכתיב חדא בד"ה בשבת קנ"ג בדף רש"י מ"ש על תקשה ולא מעשה, הוישפתיו
 וכן חטאת, ליה לחיובי היינו וכו' דבור אלא מעשה עביד לא והכא וכו' אחתתורה
 לאו בד"ה דכתב דגריב"ת אב"ד אליהו ר' מהגהות נ"ז בדף התלמוד בהגהותראיתי
 שאין בלאו לוקין דאין ס"ל דר"י דוכתיה וכמה שבועות עיין : ז"ל לאזהרה,שניתן
 וכו' בע"ז בעי לא ובמלקות מעשה הוי שפתיו דעקימת ס"ל ר"י אולם וכו',מעשה
 ומעשה גמור מעשה הוי בקול שמנהיגה 'שבקרון הזה הנהג מלאכת עכ"פע"ש,
 יהי לוא הקטן ולדעתי ; ועשה בלאו וחייב ביד זריעה מלאכת הו"ל בשותפותגמרה
 ואפילו השביעית בטלה דעי"ז ח"ו היתר להורות לנו שאין ספק בלי היתרצד

 לא למען עירוב בו יהא שלא מקום שיהא תיקון ועשו לזה חשו דרבנןבתחומין
 קושיא כאך אין לע"ד החסדעש קושית על אומר אגב דרך עירוב. תורתתשכח

 כבו- שדקדק סה אמנם ההק'רקע, הפירות הפקר על וסיגים קדושה בו ישדבשביעית
 מ'ש גם דקדוק כדין הוא וחרישה בזריעה אסרר תשרי משנכנס רש"י במ"שדו

הטו"ה



===========נג חזקיהודברי
 אמינא דמר קמיה נימא אי לע"ד כיון. מה התורה מן שאסור רש"י סיום עלהטו"ח
 שהו- מה שכל מיותרים בדבויס האייך ש'רש"י הוא מה שדקדק במה וה אתלתרץ
 לשמיטין ר"ה בתשרי אחד המשנה במ"ש לציין לו היה מהתורה שאיסור הואדיענו
 "ה נרגש דרש"י אלא מהתורה, וזריעה בח'ריעוה "אסור לכתוב צריך היה זהבציון
 פירש לזה מו, קושיית תקשה לשמיטין ר"ה בתשרי בא' שכתוב המשנהדלפי
 בתשרי א' יום לאפוקי וחרישה בזריעה אסור הוא תש'רי מ.שנכנס הוא המשנהכיונת
 חול שהוא זריעה ימי והלאה ומא'ז לקדושתה השמיטה שנת התחיל היוםשמזה
 אמרו לא ולמה נרגש הוא מהתורה אסור ואמר עוד וסיים וחרישדג בזריעהאסור

 ובקציר, מח,ריש מפסוק התורה מן לר"ע דס"ל בתוספת אסור תשרי מע'רבבמשנה

 תשרי משנבנס ואמר בד"ק 'רש"י הודיענו וה הלכתא, דהוי אלא הכי קי"ל דלאאלא
 פנאי מצאתי ע"כ נלע"ד. זה הילכתא. הוא והתוספת התירה מן א'סוו קודם()לצ

 ושלום בידידות ואסיים כב' בעיני חן מצאו דברי אם יהריעני אם ואתכבדלכתוב
 י ב'ת ש יה זק ה הדכתר'"ה. לפני הראויבכבוד

 שליט"א. י ת ב ש ה י ק ז ח מוה"ר דמפורסם הגאון הרב ידידילכבוד
ן.אכ ת"ו. בירושלם הראשית הרבנות וחנררב

 כראוי. והברכה השלום המבוא דרךאחרי
 בכרם- דברי על בם ידובר ונכבדות יקרות בהערות רומעכ"ת כבדניהנה

 שמעתתא. תסתיים ומני' בדברי לעיין לבו שת' אשר על נמטי' ואפריוןציון
 דברי כל אני יגם להדיא להתיר שאין כת"ר צדק ודאי דבריו בעיקרהנה

 שהביא תורה,ומה איסור בזה שאין טובא לדון שיש שבתורה הל"ת לענין יקיסבו

 והו"ל להדיא הכבוי בזימן ,רש"י שכתב מים לתוכו יתן ולא גבי שבתמפירש"י

 דהוה דפירש ורש"י : בזה"ל כתבו מפני ד"ה ע"ב מ"ז בדף התוס' הרי ממש,מכבה

 אלא זה דאין ומשמע ע"כ, כיבוי, לידי לבוא שיוכל כלור אלא דוקא לאו ממשמכבה

דרבנן.
 שביעית, קדושת בהם יש שהגידולין שביעית דין זהו מספיחין שהביא מהגם

 דלא ל"ת לענין נוגע זה ואין מדרבנן, אסורין ולרבנן מה*ת באכילה אסוריןלר"ע

 זריעה. איסור על עבך שלא אף מאליהן בגדלו אף מפיחין אסרה דהתורהתזרע
 שהחרישה אף דחייב בשבת בבהמה חורש מדין מוכיח הרר"ג ש'כבח-ומה

 שבת מלאכת דגבי כן, הדין בשביעית דגם להוכיח אין מזה הבהמה, ע"ינעשית

 וכבך בהמה הוזכר לא בשביעית אבל ובהמתך, אתה מלאכה תעשה לא קראכתיב

 וחלוקין וכו' שביעית משל יותר שבת של עונשו גדול ע"א( ס"ח דף )שבתאמרו

 ואקצר. בד"ק, להעיר אמרתי זה את זם"ז. למדין ואין בדיניהםהן
 הרם. כערכו ומוקירו מכבדו באה"ר דוש"תידידו

טור פראנק פסחצבי



 חזקיהודברי2ד

 מליחה בלי מע"ל ימים ג' ששהא בשי הגאונים כתבו ז"ל ס,ט ס" ירדטור
 המרדכי שכ"כ הב"י וכתב מברשל. לאוכלו ואין מליחה' ו"י יצא ולא דמולתייבש

 וכתב בתשו' הרא"ש וכ"כ בצליה, התירו והר"ם ר בפ' מימוניות והגהות כ"הבפ'
 בצליה אף לאסור גהגו דבברצלונא' כתב והריב"ש בצליה. התירו בא"ז שגםהמרדכי
 שראוי אלא דאסמיק מאומצא גרע דלא מליחה עקי לקדירה ואף יתירה חומואוהיא
 ובסו"ד רלאסרר צליה אחר בישול להתקר סברות הביא ושוב הגאתים. לדברילחווו
 יש ובדיעבד בישול ואחריו צליה האוסרין לדברי לסמיך יש הלכה ולעניןכתב
 שהט- מפני רבינו ומ"ש בד"ה בב"י ס"ד בס' ועין צ"ב וכ"ו המתירין אדברילסמוך
 רבינו : וץ'ל בו קצר שמין המרדני לשון ראיתי וה כתבי אחרי ע"ש. וכ"ובחים
 שוב נמלח ולא ניקור בלא לעת מעת 'ששהא בשר כל במתראשונים קבל הלוייואל
 לעי' וצריך א'"ז פסק וכן בצליה מתיר ומוה"רם ודם כלב מאיסור שנקוא פולטאינו
 בסי' הב"י וכר הגאונים כתבו בד"ה בב"ח ראיתי ושוב עכדי"ק. בניקור גם מתיראם
 ודם איסור שנתקשה וכר ניקור מוכיר מימונ4 ובההות וכר ניקהר בדין האריךס"ד
 אמר דלא )נלע"ר בכרת. שהוא חלב משום להחמיר נ"ל והיה במרדכי וכ"כוכ"ו,
 להתיר. מוהרא"י זקן הורה שכבר אלא פירש( שלא הצברים דם דהו"ל דםמשום

 ס' ס"ט בסי' ז"ל מר"ן סברת צ( : סברות ג' הנ"ז בדין שיש למדנומהאמור
 לאוכלו ואין מליחה ע"י יצא ולא דמו נתיבש ,מליחה בלא ימים ג' ששהא דבשוי"ב

 וא"ז. ומהר"ם והרא"ש מימוניות והגהות המרדכי סברת היא וזו צלי, אלאמבושל
 האוס- בסב'רת להח,מקר חושש אבל במליחה לקדירה אף דמותר הריב"ש סברתב(

 ומתקשים יחד ודם חלב איסורים שני משום הוא דהאיסור נראה ג' סברהרים..
 צליה. ע"י נית'ר דבדיעבד מסכימים שכולם באופן המליחדנ ע"י הדם יוצאואינו
 שליט"א עוזיאל מוהרב"ץ לא"י הראשי ורב הראש"ל מהגאץ עוזיאל משפטיובס'
 בד"ה א' בסעיף ע"א קל"ג בדף וז"ל זה, בענין מ"ש 'ראיתי ו' סי' ביראיבח"א
 הונח אם הדם דנתייבש משום הוא שאיסורו שבהרנו ואתוי לשאלתנו נשובומעתה
 סיעתא הרמ"א שהביא משה ובדרכי בד"ה גם ע"ש. מתיבש הדם אין וכו'במקרר
 ב' ובסעיף וכו', לריאה דמי דלא סברא עפ"י דב'ריו דהה ליה מטרשי דמיאלמוהר"י

 דמים למליחק רה"ה הב"י וכתב ליה, מטרשי דמיא שאמרו לריאה דמי דלאכתב
 הבשר גידי שנקבי וכתב הסברא עפ"י דבריו חיחה הפליטה נקבי מסתמיןקרים
 וכפור קרח מלא בבשר מ"כ משם הביא שהב"י לזה ראיה והביא מסתתמיןאינם
 וכפהר הקרח שאין למדת הא למולחו, כדי במים שני בכלי במים לשרותושהתיר
 מפליט שני כלי חום ע"י קצת שנתתמם וכל עליו בהיותם אלא הבשך גידיסותמין

 קרח מלא הבשר היה דאם לי יראה דעת השפתי על תמה אני ומכאן מליחה.ע"י
ו"ראז"ו
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 יץא ימים ג' תהי  עחעוברייה ידוע כי דיעבד אף לאסור יש ימים ג' חיךושיואוהו
 מועלת השרייה ואין קשה כאבן שנקרש ובזמן פניה, שעל הדם להעביר ולאלרכך
 והקוח הכפור שאין נלמד שממנו הנ"ל הב"י מרן מ"ש מניה ואישתמתיהכלום

 מוכח וכן לטבעה שב שני כלי בחום אבל מקורר עומד כשהבשר אלא הנקבסותמין
 הדם לכלוך להעביר היא א' הדהה כתב המרדכי ז"ל א' בסעיף הו"י מרןממעוב
 ואינו מליחה ע"י הדם שיצא החתיכה ללחלח היא אף דהדחה וי"א וכו' החתיכהשעל

 ליה מטרשידאדרבה
 כאמה-

 אלא נראין דבריו ואין מרן כתב וע"ז ראבי"ה, בריאה,
 ע"כ. צנתן שתפוג עת באור המים שישימו יראו אז הגדול ובקור הקרותבארצות
 שהיה כמו א,ותו שירכך עד למולחו א'סור שנקרש ב2ןר י"א ס"ק כתבובשעך
 הבשר חוזר צנתן כשתפוג הנקב, סותמין שקרירי למעד שאף למדת האבתחילה.
 מתיבש ימים ג' דאחר שברו אחרי דבריו סכום עכד'ק. מליחה ע"י וניתרלטבעו
 רהביא הדם יוצא במליחה קרים ובמים ושלג בכפור או במקיר הניחו דאם יוצאהדם
 מרכבו וכו' שנקרש דבשר י"א ס' הש'"ך וממ"ש הב"י שהביא ממ"כ לזהראיות
ומולחו.

 ימים, ג' עליה שעבר בשר להתרר מספקת ראיה שאין נלעעד הדלואני
 שעבר למליחה גם מריאה אלמד הב"י לשון שהביא בתחי"ד לדקדק לי ישותחילה
 בסבר- הקדוש מרן דברי ררחה לה דמטרשים מועיל שאינו מים עליה ובאו ג"יעליה
 דידיה היפך מרן דהוי ליה תקשי א"כ במים, שבא אף אוסר שמדן שס"ל חהינותו

 בשתיקה המ"כ 'סברת מביא ואיך והשלג הכפור וכ"ש מטרשי דהמים אמרדהתם
 סי"א מהש"ך שהביא, מה וגם וכו/ צנון ע"י מועיל ושלג בכפור דגם מוכחדמשם

 עליה שעבר בשר מ"ט בסעק הש"ך מדוע ליה תקשי למולחו 'מותרדכשיתרכך
 מזה ונראה עעכ. לצאת הדם לעורי כדי פושרין במים לתתה שלא ימימשלשה

 משום ודאי והינו פושרין ע"י להתידה ולבקש לעשות אסור ימים שלשהדכשעבר
 4אצינא ע"כ אשר צליה. ע"י אלא' שתצא להיות יוכל לא אבל הדם שיצא לודידמה
 מדביק לשבות שלא חייבים שאנו מרן פסק ודאי הוא מתיבש שהדם שנתבררדמה
 מועיל ואין ימים ג' עליו כשעבר בצליה אלא יוצא שאינו גזר והוא כשערהאפי'
 כדין מליחה שרין ל"ו בסי' שם כתב ולכן אבאר כאשר מים הפש'רת ולא מקררלא

 דוקא הינו ל,ברותו שהתיר ושלג כפיר יש שאם במ"כ להת"ר שכתב מה אבלהריאה

 לשרותו התיר כך הדם נתקשה ולא נבלע לא שעדין ימים השלשה בתוךכשהוא
 ימים ג' תוך שהיא הבשר על ג"כ מדבר דהוא ל"ק ג"כ דעת השפתי על ומעשבמים.
 כדין ולמולחה ימים ג' לאחר הבשר את ומניח כפור מלא 'כשהיה ושראו כןגם

 הזאת השרהה מועיל דלא אסר בזה למולחו שמותר תבשר על מים ונותןהשורה
לב12ר
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 דעת. השפתי על שהקשה מה יותר דברי ואבאי כוונתו. פשוט וזה כזאתלבש,ר
 סי' בתמילת הב"י מרן ממ"ש לקוחים מקצתם שפ'"ר הרב דברי אומר ליישבוכתבתי
 והוא הרא"ה וכ"כ וכו' א' הדחה הר"ן וכתב ז"ל וכר מליחה סדר ניצד ד'הס"ס
 ההיה שאם סליחה ע"י דמו ויצא הבש'ר לרכך הוא בתחילה שמדיחו דמה כתבז"ל

 השפתי החייע~ו ז'ה פי על עכ"ד. וכר דמו להוציא במלת כח יהיה לא פניו עלנקרש
 הוא השרייה שתועלת וידוע וכ"ד. השריה מועיל אינו נאבן שהוקרשה כיחדעת
 עליו. לתמוה מה לי אין ובכן נמלהה, לא אם ימים ג' לאחר להתה-ההוא

 רהוא כלל קשה לא לריאה מליהה דהשוה הקדוש מרן דברי שדחה מהועל
 רק תיקון אין דזה מליחה לאחר אלא דמטרשי כריאה לגמרי מליהה מדמי לאג"כ

 כשיחמו הדם נפיק עכ"ז דמטרשי אע"ג ס"ל הוקשה אם השלשה בתוך אבלבצליה
 הביא הנ"ז בדבור בב"י מפורש וזה מליחה באחר ולא הים יצא ואז בפושריןאותו
 ואין ראבי"ה. בדיאה, כמ"ש ומטרשי וכו' היא א' שהדחה וי"א ז"ל המרדכימשמ
 באור המים שישימו נראה ואז הגדול ובקור הק'רות בזמן אלא זה דאין נראיןדבריו

 יחממו אם כאבן נתקשה אם ימים הג' דבתוך ס"ל דמר"ן למדנו צינתן. שתפוגעד
 וכפור ק'רח שמלא תפל דבשר הא  הביא  ~ה אחרי ושוב המליחה, אח"כ יועילבמים
 לשרותו דמותר הרשב"א בשם מצאתי הקרח, ת'חילה שיפילו עד למולתו ראויואין
 ממ"ש כמבואר שלשה בתוך שהוא מבואר מזה גם ע"כ, וכו' שני בכלי חמיןבמים

 לא זה מכל וכ"1. בחמום השלג הפלת ע"י למולחו התר ומבקשים למולחו ואויואין
 חיים רוח בספר ראה מזה וכיוצא דמו, להוציא בחמום שלשה לאח'ר היתדמצאנו
 א,ריה בגור כתב ז"ל כתב יבשלנו לא וכו' ששהא בשר ז"ל מרן במ"ש זהבסי'

 כדי פושרים במים אותו לתת ימים ג' ששהא בשר התיר מויניציא' יהודהשהד"ב
 האהרונים וכ"כ כלל ע"ז לסמוך ואין ברכה שיורי עליו וכתב עכ"ד. הדםשיתעורר
 גור הרב סברת הקטן ואני יע"ש. מ"ט ס"ק הש" וכ"כ מהני לא נתנחהודאפילו
 כי שמעתי כתב ובהגש"ד הב"י ז"ל כ"ח באות הגש"ד בשם הב"י מצאתיה.אריה
 במימ לשרותו ד' או ימים ג' מליהה בלי הבשר כששהתא נהגו הגאוניםבמקומ
 בא"ז ז"ל כ"ט אות משה הדרכי ושם המלח. ע"י ויפלוט דמו שיתעורר כדיפושרין

 דבמים ז"ל לק"ח סי' בתשובה כתב והרדב"ז ע"ש. בפועדיין לשרותו אסרהארוך
 יצא הבשר שעל והדם פורש האברים דם דאין מותר ח'מין במים אבל אסורפוש,רין
 מרן מדברי כן נראה ואין כתב ל' אות זה בסי' השלחן ערך ההרב ע"ש. צליהע"י
 במים מתירין שיש דבר הו"ל ברוב בטלה האח'רות עם כשנתערבה דא"כ י"דדין

 סי' ההגה ומ"ש הש"ק שם מ"ש מעיניו נעלם איך ק"ל הצעיר ולי עכול.רותחין

 מצוי הספר אין וכעת רותחין. במים ה"ה מתירין. לו שיש דבר צליה ריי דלאק"ב
ביוי
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 ברותחין ולא בפושרין לא להתיר מקום שאין באופן מזה. נרגש אוליבידי
 אפילו ימים ג' עליה רעבר דבשר לע"ד דינא קם ובכן עכוד. אסור עניןדבכל
 אלא תיקון לה שאין הדין וחזר יותר הדם מתיבש וחדרבה ל"מ, במקררשהיתה
 יצ"ו הדאיה עובדיה כמוהר"ר רא"ג לידידינו הוית וחזה ז"ל. מרן כפסקבצליה
 דהיה כזה בנדון ונסתפק דעלה י"ג סי' יו"ד ח"א עבדי ישכיל הנכבדבספרו

 מעיקרח ס"ד שהיה למה דתמיהני אלא כאמור. לדינא ואסיק במקררזמן
 מרן פסק שר זכר ולא ובמקרר קרים במים בהניחו הבשר מרככהדאדרבה
 והשלג דהקור בארה דמשם מקומות כמה ועור ל"ו בסי' וט"ז מהרע"אבמ"כ

 לדעת צליה שאף ואחרי צליה, אלא מהני דלא כאמור נחתינן בהא ליה.טרשי

 כיון פושרין במים לשרות בוה שגם להיות יוכל התיר ובדיעבד מהני דלאהב"י
 לס' שחשש לולי לקדירה אפי' להתיר הריב"ש ודעת להתיר סברותשמצינו

 נראה אם מבחוץ להביא כ"א לשחוט אופן שאין כאלו בעתות לכןהמחמירים

 והם להם נוגע זה דבר בשופי להתיר רבנינו ראשי ובהסכמת ארצנולגאוני
 אני. ולארשאים

 מסור הדבר ולהתיר לאסור אכל בעלמא ופלפול לימוד לצורך כתבתיכ"ז

 ורבותי.לחברי
 שבתיחזקיה

 ורב לציון ראשון הגדול הגאון מעלת כבוד לפני הצגתיה הלזוהשאלה

 עוזיאי חי מאיר ציון בן מוהר"ר כקש"ת לישראלראשי
 תשובתו. וזו שליט"א

 חבה. ברוב וברכהשלום
 חלק *משפטי-עוויאל" בסה"ק מ"ש על היקרות בהערותיו מר לןבדיק

 קל"ג. דף ד' סי'יו"ד
 לשרותו שהתיר וכפור, קרח מלא בבשר מ"כ משם כתב מרן, שהריתדע

 הדם. גידי סותמים וכפור הקרח שאין למדת הא למלחו, בדי שני, בכליבמים
 הפךדידיה מרן דהוי ליה תקשי כן אם וכתב: מעכ"ת השיג ע"ז עליו, בהיותםאלח
 דברי הביא ואיך ושלג, כפור שכן וכל מליחה לענין ליה, מטרשי דהמיםדחתם
 עכ"ל. שריה, ידי על מועיל ושלג בכפור דגם מוכח דמשם בשתיקההמ"כ

 שנבלעים כיון הקרים המים אלא הוא, שכן כל דלאו ממני, נפלאודבריו
 להו אהניא לא ושוב הנקבים, את וסותמים הדם, את מקפיאים הגידיםבתוך
 ממנר למנוע הבשר את מקררים 4:לא נבלעים, אינן וכפור שלג משאשכמליחה,

חדירת



 חזקיהודברינח

 האגור דברי ז"ל, מרן כתב שפיר לכן וסרחון, הפסד לידי שמביאו החוםחדירת
 מוסכמת.כהלכה

 אסור שנקרש בשר : רכתב השיך, מרברי הסתייעתי הנ"ל, בתשובתיב.
 במים. כנשרה אינו שנקרש דבשר להוכיח בזה כוונתי אוהו, שירכך עדלמלחו

 ליה תקשי כן אם כתב ומעכית כשמתרכך, לטבעו הוזר הקרוש שבשרלפי
 לתתה שלא ימים שלשה עליה שעבר בשר כתב מ"ט,( )ס"ק הש"ךמדוע,

 שלשו2 רכשעבר מזה, לו נראה ע"כ לצאת, דמו שיתעורר כדי פושרין,במים
 רידמה משום וראי והיינו פושרין, ידי על להתירה ולבקש לעשות אסורימים,
 צליה. ידי על אלא שתצא להיות יוכל לא אבל הדם, שיצאלו

 בפושדין. הבשר לתת שאסוד כתב לא הש"ך שבאמת מדויקים, לאדבריו
 רבריר השגתו ובעיקר מהני, לא בפושרים נתנו אם שגם קאמר הכיאלא

 קרור ולא פושרים לא מהני לא ימים, שלשה אחר דודאי מאד, לי,תמוהים

 הקרוש בשר התרכך חם ימים שלשה בתוך אבל הדם, נתיבש שכברמשום

 דברי וכל מליחה, ירי על להתירו כדי לטבעו ולהשיבו לחממו מהנישפיר
 אבל ימים, שלשה תוך במקרר אותו ששמו בשר אלא איגם הנ"ל,בתשובתי

 המקרר, ידי על להתיר דעתי על עלה לא ימים שלשה עליו שעברחחרי

 השגותיו. יתר כל מחורצות ובזה לע"ד. ברורים,והדברים
 ובהוקרה רבבכבוד

 עוזיאל חי מאיר ציוןבן
 לישראל הראשי הרב לציוןראשון

 אם הברית מארצות המובחים ביצים אבקת של קופסאות בדבר)ש(
 בישיבה ובהיותי להתיר, וגמרו נמנו ירושת'ו ופעיה"ק לאו אם באכילהמותרים
 צבי כמוהר"ר הראב"ד המפורסם הגאון ירושלים רב הגדול ירידנו עםאחת
 וחקירות בדיקות אחרי לו שנודע לי ואמר זה על שאלתיו שליט"א פראנקפסה
 טהורים עופות של מביצים נעשית שהיא זאה ביצים אבקת של טיבהעל

 ואנכי להתיר. וגמרו נמנו זה ומטעס דם של קורט בהם ימצא שלאומשגיחים
 בהלכה. אכשל שלא מבטחי שמתי ובה' בזה לעיין בקשתיהקטן

 לך דמספקא דביצה כתב פ-ו סי' יו"ד הטהור בשלהנו הקדוש מרןהנה
 למוכר אפי' שואלין הרמ"א )ולדעת ישראל, למוכר שואלין לא, או כשרהאי

 טהור עוף שהוא מכירים ואנחנו פלוני מעוף הללו שהביצים אמר אםעכו"ם(

 הי!2 א"כ אלא העכו"ם מן ביצים לוקחין אין ולפיכך המוכר, דברי עלסומכים
מכירם



נט חזקיהודברי
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 להם חוששים אין אבל טהור, עוף ביצי שהם עין טביעת בהם לו וישמכירם
 טביעות דבעינא דהא דכתב סוב בש"ך )ועיין וסרפה. נבלה ביצי המשמא
 סומכים בגוי דגם וס"ל חולקין והר"ן הרמב"ן אבל ז"ל, להרמב"ם זהועינא
 וכן טהור, עוף שהוא יודעים ואנו פליני מעוף שהם כשאומר בישראלעליו
 הפוסקים. בדברי כמפורש רובא בתר דאזלינן ע"ש( מהפוסקים הרבהדעת
 עוף שאין לפי אדם מכל ביצים לקנות נוהגין דעתה ב' בסעיף מרן עורוכתב
 לומר וא"צ מעכו"ם, אף שהוא פירושו ,מכל-אדם" וכונת בינינו. מצויטמת

 שסימנין ד"ה ס"ד דף בחולין התוס' כתבו וכן הוא. וטהור פיוני מעיףשהם
 העכו"מ מן ביצים לוקחים שאנחנו ומה ז"ל הדבור באמצע דאורייתא"לאו

 רוב על סומכים אנו טהור, שהוא פלוני עוף של שהם אומרים שאינםאעפ"י

 הטור מ"ש על כתב הב"י ומרן הם. טהורים עופות דשל בינינו שמצוייםביצים

 אדם שום רגילות שאין כלומר והר"ן והרשב"א הרא"ש כ"ב וכו' נוהגיםועכשו

 רגילות שאין הב"י וממ"ש ביצימ רוב על סומכין התוס' ממ*ש ע"כ.למוכרם

 שרצו כמו ודלא להו חיישינן לא טמאין מיעוט שאף משמעלמוכרן
 שליקחים בידן דל רובא. ואיתרע נו-ט מיעוט עם טמאין מיעוט דסמכיןלומר
 וטהור. פלוני מעוף אמירה בלי אף שלמות הן אם העכי"ם מן ביציםבזה"ז

 וטהור פלוני מעוף שיאמד דבעינן הא וז"ל מוכרין אין בסוד=ה הר"ן כתבוכן

 וכו' חיישינן לא שכיחי דלא ובדוכתא טמאים עופית דשכיחי בדוכתאדוקא

 מצריכנן ולא הנכרים מן ביצים עכשיו לקחת דנהגו מאי שפיר אתיובהכי
 להלן. יובא כאשר הרא"ש פסקי בקצור וכ"כ יע"ש, וטהור פלוני עוף שללמימר

 מהעכו=ם בקערה טרזפות ביצים לוקחים אין ו"ל הנז"ל בס' מרן כתבעוד
 ע-כ טרופה רואים שאין כיון בביצים שנילוש פת ממנו לקנות מותר אבלוכו'
 עכו=ם של בפת נזהר שאינו מי ז"ל ס"א ס' הרא"ש פסקי בקצור כתבוכן

 לביצי ולא טרופות לביצים חיישינן ולא בביצים שנילוש פת ממנו ליקחמותר
 באמצע י"ח דין אסורות מאכלות מהל' בפ"ג וה"ה ע"כ. ~דם ולא טמאעוף
 נכרי פת אבל וכו' עצמה בפני כשהיא ודוקא טרופה ביצה כתב אלפיכך"ד"ה

 עעכ. מהשלמים הם שרובם העכו"ם מן לליקחו מותר בביצים טוחותשפניה
 אעשג בביצים שנילוש פת העכו"ם מן קונים שאנחנו מה כתבו הנ"לותוספית

 משום ולא טריפות דאינן רובא בתר ואזלינן וכו, דמיא לא בטרופותדאסדי

 מהגוי שלמות ביצים לקחת דבין למדנו האמוד מכל דם. בהם אין דרובםדם
 משום ולא טמא מעוף משום לא כלום של חשש אין הפת עם מהנלושותובין

 דידן בנידון ומכש*כ פלוני, מעיף שיאמר צריך ואין דם משום ולא וטרפותנבילות
שהממשלה



 חזקיהודבריס

 מה אין ובכן דם, ומבלי טהורים מעופות שהמה הדבר על מעירהשהממשלה
 הראב"ד ידידינו מכבוד הנד"מ מאיר" .ויאמר בספר הוית וחזי בזה.לפקפק
 לבאי חסיד וכבוד שליס"א, וואעקנין מחיר רבי במוה"ר הרה"ג טבריהבעיה-ק
 שליט"א זריהן חי יעקב רבי כמוה"ר הנ"ז בעיר ור"מ ר"מ המפורסםהגאון
 מה על הר"ן שהקשה דממה פ"ז דף ל"א בסי' שם מר ואמר לאסור.דאסקו

 1 רובא בתר דאזלינן נימא קושיא? דמאי ?" טמא מעוף *דדילמא הש"סשאמר

 ועוד מחצה. על מחצה או רובא והוול אהרדי מיעוטי תרי דסמכינןותירצו
 התירוצים ולכל וטהור. פלוני מעוף שאומר משום אלא רובא משום דלאותירצו
 שני שיש רוב נקרא אין וגם לברר, א"א דבקופסחות דידן בנידון אינםהללו

 ע"כ להתיר מסכמת דעתי אין הנ"ל ריעותות כמה שיש ואחרי וכו',מיעוטין

 יצ"ו. זריהן הרי"ח הרה"גדברי
 לקושיא תירוצים מביא שהר"ן שהבין נראה דלכאורה צ"ע הדלולי
 טהור מעוף שהם שיאמר הוא התירובים מן ושאחד טמא" מעוף*ודילמא

 הוציא וע"ז קיימים, נשארו חתירוצים אלו כל כאילו תירצו" *יעודמדכתב
 דבריי בסוף כמ-ש ריעותזת אלו כל איכא דירן דבנדון משום לאסור,דינו
 דהש"ס ס"ר מאי תקשי דלא היכי כי מפרש הרון אלא כן אינו האמתאבל

 מיעוטי תרי משום לאסור לנו דהיה דס"ל משום טמא? מעוף דילמאלה"ק
 זהר ש, רובא משום מכשירם אתה ואיך טמאים, וכולם במדברות דאיכאומשום
 משום הנמ' תירץ שלזה ומביא סמא" מעוף *ודילמא בפירוש הר*ן שמפרשמה

 אומר שהגוי משום הוא הנ"ל לריעותות חוששים אנו ואין מתירים שאנושמה

 הש"ס תירוץ הוא *ותירצו" הר"ן שמ"ש באופן וטהור. פלוני מעוףשהם

 יאמר באמת אם וא"כ אומר, כשהגוי הריעותות להו אזדו ובזה *ודילמא"על

 ולא מיעוטי, תרי ולא ריעותא, חד ולא תרי לא אין וטהור פלוני מעוףהגוי

 בד"ה פ"ח בד' ראיתי וכן טתור. מעוף הגוי כשיאמר מהמדברות שהםמשום

 וכו' וממדברות ממקומות לו ושנודע וכו'. שחסר במה דבריו שחזק*מכתבו"

 וכבר וכו'. הר"ן שכתב כמו רובא וה"ל צרף אז מיעוט שהם תמ"לואם
 הו*ס לתירוץ אבל *ודלמא" לפירוש היינו זה כל שכתב מה שהר"ןביארנו

 לריעיתות. ע.ד לחוש ואין יספיק טהור מעוף שהוא הגוי דבאומרוהוא
 מעוף יאמר כשהגיי תלוי הריעותות מכל דלהנצל בש"ס שאמרו אעפ"יוהנה
 טמאים עופות הללו במקומות בזמננו שאין דכיון אמרו זה כל עם וטהור,פלוני

 הזאת האמירה שחפי' אמרו ולזה לעיל, כמוט למוכרם נוהגים אינם שישואף

 בביצים הנילוש בפת התירו כן וכמו פקפוק בלי שלמות ביצים וקונים צורךאין
אף



סא חזקיהודברי
------

 לא לספוקי רליכא אמרו מטמא או מטהור הם אם בבירור למיקם דליכאאף
 בגמור. התירו בכ"ז ודם. ונו-ט טמא מעוף ולא מהשלמים הם דודאיבטרופות
 לעיל כאמיר חשש שום שאין כתב בעצמו הר"ן גם הנ"ל הפוסקים כלומלבד

 שאחד ראיתי וכבר ספק. שום שאין בודאי ע"ז העידה שהממשלהינתוסףבנד"וד
 הנילוש דפת מהא הביא שליט-א חדאר יצחק רבי כמוה"רר הרה"גסהרבנים
 הרי"ח כמוהר"ר הגאון הראב"ר כבוד ובא בסתם, דכתב אלא להתיר,ראיה
 שיצאה כשנגה היא הרי האמור כל לפי אבל בתשובתו. והשתיקו שליט=אזריהן
 וואעקנין מאיר רבי כמוהר"ר הראב"ר ירידינו שגם וראיתי השליט,מלשני
 להתיר ידי שהשיגה מה כתבתי הקטן ואני לאסור, זו בדרך הולךשליטיא
 להתיר. ירושת"ו פעיה"ק נהגו שכבר רב ומעשה ביחים, אבקתלאכול

 יאושע. שבתיחוקיה

 ופרישה, סב"ק הרה"ג שברמה, הגדולהאש"ל
 שליט"א. יאושוע שבתי חזקיה כמוהר"רכש"ת

 ! וגאוןרב

 עכד"ק ועברנו לנכון קבלתי הביצים אבקת בדבר קדשו דברותאת
 סוף ורק ויא"מ, בם' כמובא נכון הכל הפו' מוברי שהביא סה וכלמרו-ס
 שלא עד ומטושטשים מסורסים נכתבו הדברים הר"ן לשון ביאור בדברדב-ק
 ביאר ומה שליט"א מהרית"ז עוזינו הגאון של בועתו מעכ-ת שהבין מהמובן

 ודילמא של המקשה דעת בטוטו"ר לנו לבאר בא ו"ל שהר"ן פשוט והמעכ"ת
 וג"כ וכו', מרובים הסהורים יעופות לנו יש הא כך מקשה ילמה טמא,מעוף
 טמא עוף חששת גם רובא בתר ודם וטרפות נבלות ביצת בענין שסומכיםכמו

 או מיעוטי תרי מסבת זו מסביר זה ועל רובא בתר וניזיל למנינאתהוי

 עופות דשכיחי במקומ מיירי שהמקשה מתרץ שפיר ובכן וכו, המיניןבפרטי
 דמיירי הש*ם תירץ ולזה רובא בתר אזלינן להגיד דא"א מרוביםסמאים
 ואזלא נאמן וטהור פ' מעוף שאומר אחרי וכוה וטהור, פ' עיף שלבאומר
 שאין מרן שפסק ובזה"ז בת"ר, אזלינן ודם נו*ט ואודות סמא, עוףהששת
 חיישינן ולא מעכו"ם ואפי' אדם מכל לוקחים בינינו מצוים טמא עוףביצי
 רובא בתר ראזלינן בעבור וכ"ז מר"ן כדבר בביצים שנילושה פת ואפי'לשו"ר

 עופות נמצאים שכן שרואין במקום אבל ל"ח, ודם ונו*ט טמא דעוףולמיעוטא
 פ' עיף של לומר שצריכים עומדים במקומם ז"ל הר"ן דברי מרוביםטמאים
 טמא מעוף ודילמא חגמ' דברי כי אסורים לאו ואם העיף מכירים ואנחנוטהור

הוא



 חזקיה1דבריסב

 סעושפ הצייד באמר אלא יזעזינה די מאן ולית עולם לדורות קיימת חששאהוא
 שמעידים כמקומות אבל מצוי טמא עוף שאין מקומות בסתם בזה"ז אווטהור,
 לבתי ולמכור להביא הערבים המוכרים ורגילים טמאים עופות לרובשמצוים
 כוונת היא זאת רחיישינן בוראי וורניר סוהר"א הגאון העיד כאשרהתעשיות
 שכיחי דלא במקומות דאפי' השמועה על הוספתי ואני שליט"א, יעקבהגאון
 נאסרו, בשלימות דוקא דהנ"מ יען אסורות אפי"ה רובא בתר ואזלינן טמאעוף

 שאין הקטן בספרי הארכתי כאשר אסורות בטריפות וכ"ש בשבורותאבל
 זסן לו יקח רמר קמי ניחא אי ארוכים הדברים כי הרברים פה לחזורהצורך
 נכתב שהכל ויראה צ"א דף ער ע"ב פ"ו מדף בעניי שכתבתי מה כלויראה
 בתי על וסומכים סתירין שיש ובטת שם מובא והכל הממשלה ערות גבישם

 שכן וורניר ר"א הגאון של כעדותו לחוש ויש הממשלה עדות ועלההעשיה
 אם יורע מי כי ביצים אבקת מאותה אוכלים לא באמריקא ה' לדברהחרדים
 שגם התעשיה ובבתי כזו עדות אחרי עכ.פ טהור ע,ף זה מה יורעתהממשלה

 הסומך חזקתייהו איתרע ולא שבורות למכור בכך דרכם שכן קולא ישבזה
 הקטן בספרי שכתבתי מה בכל יעיין שמעכ"ת ואחרי הפסיר, לא ומתירעליהם
 בתורה המשולשת בברכה מסיים והנני היא. מה הרמה דעתו את לייכתוב

 יחד ונזכה ושמח כשר לחג ויזכה בנעימים ושנותיו בטוב ימיו יאריךשהשיות
 הפסחים. ומן הזבחים מן ונאכל צרק גואללביאת

 הכבוד בכלהחותם

 סשמ ן י נ ק ע וא ר י א מע"

 ואעקנץ מאיר כמהר"ר הגאע רחומאי רב וכתב ששרטט מה ראיתיראה
 במקומה נשארה ודילמא קושית כי אומר ובקצרה אמו"ץ דכ"ק וכלשליט"א

 עפשי בזה"ז ,חייך לא וזה וטהור פ' מעוף הצייד עדות בתירוץ רק נסתרהולא
 אלפים שמוציאים מהמדבר ביצים שמביאים שליטשא וורניר ר"א הגאוןעדות
 הזסן בזה שנשתנה טהור עוף שהרבוי הטעם בזה שאין המדבר מעופותביצים
 המדברה 'םהולכים מאותם זה מסוג שאינם ואתברר שבורקים כוחברוראבל
 זהו מחוץ אלפים אלפי שמביאים סוחרים לסתם יאמין מי רק בזה דברנולא

 וכנא*ה כנה"ר רענן עליהו והיה רבנן ועל ישראל על יגדל וכם"תדעתי
 ס"ט זריהן חי יעקב הקטןאהובו

ידידי



סג חזקיהודברי

 שליט"א יצ"ו מאיר רבי דהוא נהוראי רבידידי
 יע"א. הקדושה בטבריה וראב"רגאץ

 מאי ממר,1 שהר"ן הר"ן רברי פירוש וביאור דב"ק לב בכלקראתי
 וע"ז הטעמים אלו מפני למימר דאיכא משום אמר בדילמא להש"ס ליהקשיא

 ומובן וטהור, פלוני מעוף הגוי כשאומר חיישינן דלא אחד תירוץ היש"סתירץ
 אלח בה לטעות מה ואץ אמת תה טמא עוף משום אסזר כן אמר לאדאם

 כב, של בספר כהב יצ"ו ח"ז ר*י תורה בתר החביב ידידינו שכבוד לידנדמה

 דאגב לי נדמה וזה וכו' שם תירצו ועוד וכף דמיעוטא אע"ג *תירצובזה"ל
 לזה וראי' מהתירוצים אחד ג"כ שזה לז נדמה בלימודים וטרדותיושיטפא
 אין הללו דדבדים עוק, וכך בנדו"ד אינם הללו התידוצים *ולכל אח"כממ*ש
 חששא שום אין א"כ וטהור פלתי מעוף זה הגף אמר באמת דאם שחרלהם

 הגף אמר לא בנדו-ד והכא לומר די היה אמר שלא איירי ואםלריעותות,

 מאן ליכא כזה ובאופן בקצרה לומר לו היה כן טמא. לעוף חי"חינןילזה
 מעו-פ אמד לא אם דשכיחי ומקומות '2במדבדות בדבדי מפודש וכברזפליג
  בזה"ה של השאלה על וקאי סובב שהוא ראיתי דראה אלא טמא. ודאייטהור
 הנד פ"ז בד' ולקמן לאמור. בזה מסיק הרב וכבוד להתיר, קאימנא אנאדבזה
 אחר אבל וכו/ בינעו מצ" אינו טמא דעוף וכו' מפת לי תקשי ואלנתב

 אם ידעתי ולא ע"כ. להתיר מסכים דעתי אין ריעותות כמה לעיל"שבררנו
 טדזע ומוהד לברר דאץ אעעג הותר הנילוש ופמ הזה זמן על בשאלהשתח
 שחנכי הס"ר ואתו מחמ"ל של בדב"ק עמדתי זה כל ? שנשאל במה יתירל8
 אלא לאומרה צריך אין זה ?! ידע ולא ידעתי מה כי חלילה להשיג דעתיאין

 ורבוהק חברי כהוראת ואעשה משוגתק תלין לא אתי שגיתי ואם היא,דתורה
 יאושע. שבתי חזקיה הכבוד בכליאחתום

 ודאש ראש"ל נים הגא הדה*ג לפף שבאה הגלות אנוסי בדבר)ש(
 ראשי ורב הרש"ל הגאון ולפני זצ*ל, מאיר מוהר"י ישראל לארץ יםחרב

 מסרה מוהרי"ם וכבוד אביב. בתל כהונתו בזמן שליט*א עתיאל מוהרב"זלישראל
 דעתק לחוותבידי

 כקש*ת מו"מ הגדול הרב ועתהלה, לש*ט המפורסם הגאון ידיאןלמעכ"ת
 יע"א ותל-אביב יפו לקהלת ראשי רב שליט"א. עזיאל חי מאיר ציון בןיכמוהד"ר
 : הרהאגידידי

 מעי"ת המ,"ץ מהרב נשאל אשר השאלה מכתבו יקרת קבלתי אשרבעת
מקסיקו



 חזקיה1רבריסד

 מרוב המבקש יד"ק כוננו אשר והתשובה האנוסים, נפש מאות בשלושמקסיקו

 דאש וגדול הרה"ג ידידינו אצלי נמצא דעתי, את ולחוות עקד לעבורענותנותו

 קבל כזאת ששאלה ובאומרו שליט"א, שבהי חזקיה מוהר"ר הדין בתיאבות

 כידוע כי דעתו, חוות את לכתר"ה להשיב לו מסרתיו השיב, וככרממ"א
 אלי בהביאו כהיום והן עיני. אור וחילשת הגוף בחולשת יה יסרנייסור

 הדבר תלה ענותנותו מרוב הוא שגם ראיתי דעתו, חוות את חזקיה המלךחרה"ג

 לחוות הגדולה חולשתי למרות התאמצתי שניהם רצון לעשות ובכןבהסכמתי.

 נמרץ. בקיצורדעתי
 על והמעידה המשסחת ההופעה על שדבר אחרי שיחיה כתר"הוהנה
 ה' כיד הצדדים כל על הראשון בענף נו"ן, מאהבה שבים שהם האלההאנשים

 איישר ולקבלם, לקרבם ושמצוה לדחותם מקום שאין להלכה והעלה עליוהטובה
 במכתבו שכתב מההורעה בזה. אתו דעים תמים חזקיה המלך הרה"ג גםחיליה,

 לח וחששות תקלות מפני לדחותם וחזרו ב"ר לפני נשאלה זאת מעיןששאלה

 רוצים אם אותם מקבלים שאין לקראים לדמותם אם לרחותם, מה-ת כיידעתי
 או בכסף מקודשות קשנשותיהם לפי בהם להתחתן שאסור אלה שאנילחזור,

 בגיטין חכמים שטבעו ממטבע ומשנין כדין שלא נשותיהס ומנרשיםבביאה
 סי' אה"5 )ב"י מא"א ממזרים הבנים וגמצאים הב5לים בחיי לחחריםונשאות

 נשואיהן וישראל, משה כדת קי' אין האלה האנוסים אשל"כ ר"ש( בשםד'

 בינם גם קי' סררו אם ואף הממשלה אצל אזרחית בצורה היו נשותיהןונרושי

 ועמדו הדורות הכמי הסכימו בסלוניקו ז"ל דכתב יצחק פחד עיין עצמםובין

 דכולם כלל קי' חשש בהם דאין האנוסות עם האנוסין נשואי אודות עללמנין

 בקראים ר"ש פסק להלכה שהביא ד' סי' סוף באה"5 והרמ"א יע"ש. עדותפסולי
 נראה ישראל לדת החוזרים האנוסים אצל מ"מ מקבלים, אין לחזור רוציםשאם

 יוד אות בד"מ וכמפורש יע"ש גרים, בשאר כמו בהם להתחתן שמותרלי

 ואין לפקפק מקום אין וא"כ יע"ש. קי' להם דאין מקראים אנוסים טפידעדיפי
 אמונים ששמרו אלה יקרות נפשות לקרב מצוה ואדרבה וחשש תקלה שוםכאן

 תורת אל ולהשיבם אבותם אבות מסורת ע"י בהשאלה כנז' דבריםבהרבה
 המלך הרה"ג עמו הסכים ואתו שיחיה, כתר"ה גכר הורה כאשר ו?מםישראל
 לפנים. צריכה אינה וזוחזקיה

 גמורים כגויים הם אם בקבלתם להתנהג איך השני הענף אלאבוא
 אל להשיבם מספיקה שתשובתם או וטבילה, מילה של גרות דיני כלוצריכים

 כתב שיחיה כתר"ה מעלת וע"ז כראוי. שנמולו הבדיקה אחרי ישראלקהל
שדעתו



סה הזקיהורברי
--------------- 
 אינם יהודי לא רופא ע*י מילה מצות לשם שמלו אלה אנוסים שבנישרעתו
 אין שמל רגוי דמילה בפ"ב  הרמב"ם  וברפסק ברית דם הטפת אפי'צריכים
 ומ"ש ברית, דם הטפת גם צריך שאינו דמשמע שנית, פעם ולמול לחזורצריך

 דם להטיף צריך אבל למול צריך דאין הרמב"ם דברי לפרש דאפשר הב"ימרן
 שאין סובר להלכה אבל אפשר בדרך אלא זאת אמר לא הסמ"ג וכמ"שברית
 פסק ס"א רמ'ד סי' בש"ע בהלכותיי שהרי תדע ברית. רם  להטיף אפי'צורך

 אלא דבריו סותם היה לא צריך ברית דם שהטפת סובר היה ואם הרמב"םכדברי
 הרמב"ם כרעת ולהורות לסמוך שאפשר ובודאי וכ"ו הסמ"ג כדברי מפרשהיה

 ראוי וכן אריה שאגת משם בפת"ש וכמ"ש לדעתם הסכימו האחרונים שגםומרן
 לבהלם שלא כדי וטבילה ברית דם הספת להצריכם ש?א אלה באנוסיםלהורות

 סקיי. רפ"ח סי' בפת"ש המובא בתשובתו הרשב"שוכמ"ש
 דהלא כן הדבר דאין העיר חזקיה המלך הרה"ג מעלת האלה הדבריםעל

 עכו"ם כשהוא מל ואם ז"ל ברית דם להטיף דצריך ס"א רם"ח בסי' יוצאמפורש
 רם להטיף דצריך פשוט הדין ובכן ברית דם להטיף צריך מהול כשהוא נילדאו

 מיירי ס"א רם"ח במי' כלל, צדק לא הזק'ה המלך הרה"ג זאת בהערתוברית,

 וכתב דבריו סתם 5א עצמו הרמכ"ם ובזה לההגייר ובא עכו"ם כשהואבמי
 ברית דם ממנו להטיף צריך יהתנייר ובא עכו"ם' כשהוא מל אםבמפורש
 שנתגייר קודם שמל גר הברכה, )נין ב בפ"ג דבריו ונשנו ה"ז( פ"א מילה)הלכות

 דהרמב"ם ופ"ב ה"ו( פ"ג מילה )הלכות לברך צ"יך אין ברית דם ממנוכשמטיפין

 ממקורות נפרדים עני:.ם שני והם גוי ע"י הנמול בישרחץ מיירי רבריוסתם

 סי' בשו"ע כהלכיתיו מרן ש?תם דכמה כתר"ה שדכריח שההכרח איאנפרדים.
 ממנו להטיף צריך שאין סובר דיה"כה כזה להוכיח הרמב-ם בלשון ס,ארמ"ד

 אינו להסמ"ג הרמב"ם דעת יהשו!ת שכתב שבב"י האפשר מדרך ושזו בריתדם
 על וסומך בצורתו דפ'סק לשון להביא בש"ע בהלכותיו מרן שי שררכוהכרח
 גמור ישראל דאפי' דסמ.ג כדעת דהעיקר הרמ-א דעת ועכ"פ בב"י,ביאורו

 ס"א(. רס"ד סי' )ש-ע ברית דם במנו להטיף דצריך יהודי אינו ע"ישנמול

 אבות שנה מאות כשלש זה האלה הנפשות כתוב המו"ץ השוא?ובמכתכ
 שהיו מכירים היו ש?א ומצד למקסיקו בספרד האינקייזיציה מפחד באואבותיהם

 תורתם וגזע מחצבתם צור את הסתירו ויעקב יצחק אנרהמ בני אהיהםכאן
 הנצרות כסוה את להסיר חפצה נפשם מישראל קהלה שיש להם שנודעועתה
 גמורים, לגויימ הוחזקו בשנ-ם שמאות איפוא יוצא ישראל. יתורת בגלויולשוב

 ולהשיא לישא בישראל להתערב וטבילה ברית דם הכפת ביא לכתחילהיהתירם
אין



 חזקיה1דבריסו

 שיאמרו תקלה שתצא לחוש גם יש לדעתי זו ומהוראה מסכימה, דעתיאין
 וטבילה. ברית דם הטפת צריכים אינם להתגייר ובאו כראוי נויים כשהםהנמויים

 בני והם גמורים גויים הוחזקו בשנים שמאות מכיון להורות דעתיובכן
 מצוה ושאדרבה לדחותם שלא אמת דין הדין הראשונים, האנוסים שלבנים

 שנמולר אלה ואף שנית למולם כראוי נמולו שלא איה לבודקם כולם ואתלקרבם.

 בידו והבהירה הניע"ד זה להטבילם. כולם ואת בדית דם מהם יהט-ףכראוי
 כרצונו. לשואלולהשיב
 מאיר יעקב ושלום: עז ברב והחותם הדר"ש וינשא יגדל תורתוכסא

 בארץ-ישראל הרבנים וראשראש"ל

 וראש ראששל המפורסם הגאון אריאל, גולת וראש ישראי נרלכבוד
 ישמרהו חכמים עיני ר י א מ ב ק ע י וכמוהר'ר כקש"ת בארץ-ישראלהרבנים
 אולם. ובריא בשיבה ינוב עוד ארירו. והיהצורו

 : הרבאלופנו
 בעיה'ק וי"מ ר'מ ידידינו יד"ק כוננו אשר האנוסים פסק דבר עלו"א
 חי מאיר ציון בן כמוהר"ר המפורעם הגאת אחאי רב ואגפיהתל-אביב
 עה"ע הקודש טד שלחו ואשר שליט"א( הראש"ל הוא טעתה שליט"אעוויאל

 ה' חולשתו מסבת וכבודו ע"ק להסכים שליט"א כת"ר ח*מ רבא ניהולמר

 דעתי ולחוות יעייןבו בידי מסרו בציו המסתופפים כל כרצון תחלימהוירפאתו
 להסכים אלוקים כמלאך חכם ואדתי עליג הבדולח עין עעו ישים ושובהחלושה,

 השמים. מן יו שיראוהו מהלפי
 ודברע הניל ומומחה גדול רב מתחת יצא שהפסק אחר דידי יגביוכל

 הספר על ואעלה חפצתי רצתו יעשות עכ"ז ממנק כי ואף חחק צריכיםאינם
 הרב ידי"ן ע"י יפני באה הלזו שהו~אלה אומר כל וראשית ידה שתשיגמה

 ומצוה בחתב יקרבם הוריתי במפרים שבעותי מה לפי שעתה ובה יצ"וראים
 בספרי דברי וה"ליתי ימינו בזרוע וקרבם הנ"ל הפוסק הרב גבר הורה אשרככל
 חייוקי ביןנו אץ נא ד בענץ ובכן הדפוג מכבש תחת העומד ח"ב ד"חהקטן
 אילם בד.ה ג' בדף שכתב במה והוא להתגדר לי המח קסן דבר איאדעות
 כתב וכן וכ"ו כפיו נושא אינו חלל אפילו שהרי כפיהם לישא ואסוריםוכ"ו
 וכו' ב"י מרן וכמ"ש כפים לנשיאות אותו ומעלים וכ"ו למדבו מכאן בד"העוד

 הצבור ועסקי בימודים טרדותיו שאגב הסויחה אתו הוה לדבריע"ש.
 וכן בתורה לקרוה אותו מעלין וכתב דקדק הרשביץ בן שימה שהרב דקלא

היא



סז חזקיהודברי

 שמא חוששין ואין לתורה אותו דמעלין כן דכתב ג' סי' בש"ע מרן לשוןהוא

 דכאן הח"ם ותירץ וכו' קשה ז"ל ט' באות הטיב בבאר שם ועיין כותיתחמו

 ואכילת כפים בנשיאות איירי ו' ובסעיף היא איסורא דיאו בתורה לקרותאיירי
 דם הטפת צריך דאין כתב ה' בדף א"ש. ובזה ע"כ, לזרים חסור דברתרומה

 דסבר דאפשר כתב שמרן ואף צריך דאין דמשמע ז"ל הרמב"ם וכפסקברית

 דאין סובר להלכה אבל אפשר, בדרך אלא מרן כתבו לא וכו' דצריךהרמב"ם
 דאין הס"ר ואתו עכ"ד, וכו' דבריו שסתם ס"א רס"ד סי' יו*ד כדפסקצריך
 כשהיה מל ואם : ז"ל דצריך, ס'א רס"ח בסי' יוצא מפורש דהלא כןהדבר
 שצריך פשוט הדין ובכן ע'ש. ברית דם ממנו להטיף צריך מהול נולד אועכו"ם
 אבל טבילה צריך דאין הרשב-ש משם גרים טבילת בדין כתב ו' בדףלהטיף.

 בציון ס"ח רמ"ז בסי' הגולה והבאר במומר יטבול דיש פסק דרמ.א אחרילדעתי
 המומרים לטבול למעשה הלכה מירין וראה דשמע דכתב כהרש"ל משם הביאפ'

 ד*ה מ*ז ס' ג' באות חיימ גנזי בספר ראיתי ועוד ע"ש. מקודם שערןולגלח

 מסיק ג' סי' הדשן תיומת והרב דנ"ה אברהם שמו ועין ' ז"ל דכתב וכו'גרים

 זה מכל ע"ש. וכו' ממש כגרים דברים ושאר טבייה צריכים דהאנוסיםותני
 להקל. ולא להורות ראוי וכן לטבילה נותן שהדיןנראה

 הדל, ואני הפוסק הרב כמ-ש לשרבם אמת דין שהדין נחתינן בהאבאופן,

 ואותם להטבילם, ושוב מלו שלא אותם למול דצריך אמת דין הדין לדעתיאבל

 וטבילה. דם הטפת צריך רק דמי שפיר גוי ע"י אףשמלו
- לע"ד נראהזה  ההסכמה. יצ*ו הגדול הי"מ הראש*ל מוה"ר כבוד ואת 

 שבתי חזקיה הראוי ובכבוד כש"שהחותם

 כמוהר"ר המפורסם הגאון מוימ הרהיג והיע-ון. השכל זך עליון ידידלכבוד

 ואגפינ יפו בת"א ראשי רב יחשל"א. יצ"ו עוזיאל חי מאיר ציוןבן

 הרה"גירדי
 שלא ותמהני --- בתו"ד לאמר כתוב בו ה ש. כסלו מח"י ראיתיגות*ך

 כחובת עשיתי כן דהאמת .-- תמיהתו א"שב ואני וכ"ה במקורו הה"מ דבריעיץ

 באה"ט הרז המקומות בב' עיתי שאחרי אומר מה אבל בספר, הלומד אישכל

 להכריח שהח"מ אלא לזה מזה 'טנוי וטום ותירוצם בקושיתם ראיתי לאוח"מ
 וכי ע"ש, וכ"ו וא"כ עד וכיו נראה היה בזה"ל: וכתב הוסיף הקושיאולבאר

 אחד תירוץ רק דליכא כת"ר כמ"וט תירוץ ולא כאמור, הקושיא לחזק הואזה

 תידוץ  וווון וטכתב ומעכ"ת וכ"ה ואפשר הח"מ כתב -- הבאהיט גם"טהביאו
ראקען



 חזקיהודבריסח

 לירו בא מוטעת ספר איזה אולי כ"א ביה אידון מה ירעתי לא וכו'ראשון
 כת"ר גם אשר והב"ש הח*מ סברת עפ"י אמרתי אשר הדבר הוא בעשד אניובכן

 ג' בסי' הבאה"ט כמ"ש כן לחלק דס"ל מהאחרונים רבוותא כמה וגםהביאם

 וליכח ס"ת עלית דוקא הוא ז"ל מרן מיש ולפיז קושיתו. מישב ע"שס*א
 איסורא דאיכא דבדבר בס*ב הב-ש ובמ.ש כפים ינשיאות שיעלוהולמיחש
 - פירוקא ולא קחזינן תיובתא הב"ש על כבודו ומ"ש חיישינן, לא הנאה91יכא
 הר-ן מסברת דקדק דהרמ"א הרמ"א ס' בזה ונתישב מאר נכון תירוצולדעתי
 בארצותם נוהגים דאין לולא לתורה יעלוהו שלא תרומה על רחשווהמגיד
 וע"ז ז חשו לא ומדוע לחוש דיש כפים נשיא:ת על יענו מה תרומהבאכילת

 לא עלה דאם מזה והמובן ע"כ. הנאה כשליכא איסורא עביר דלא משוםתירץ
 עלה, ולזה איסור וליכא לעלות הראוי כשר רהוא בנפשיה ידע דבודאיעכב

 מתחילה זאת סברה דאיכא כיון ס*ל הרמ"א אבל בדבריהם, הרמ"א הביןזה
 העלינו דאנו דאף משום כלל למיחש וליכא כפים ולנשיאות לתורה חותומעלינן
- לנ"כ כ?ל עויה היה לא ספק לו היה אם לניכ גםאותו  לע"ד נראה זה 

 אליו. יקריב יבחר אשר את ומעכ"ת תירוצו א*ש ובזה הב"ש דבריפשס
 דכתב כסף התרומת משם חיים הגנזי מ"ש עיין הטבילה עידובמ-ש

 בס' ראיתי חדש זה בה עוד בלא"ה. סגי ולא לאנוסים טבילה דצריך :בוה"ל

 : וז"ל גרים טבילת ע"ר קי"ג בדף זלה*ה דב*ש בן אהרן ר' להגאון מצריםנהר
 הזה להגר נא הצלח או"א : זה נוסח לומר וטוב שם לו נותנים טבילהאחר

 ולחסות להסתופף אותו שזכית וכשם חסדך עליו ומשוך פ' בישראל שמוהנקרא
 בנתיב והדריכהו בתורתך לבו והפתח ויראתך אהבתך בלבו תטע כן כנפיךתחת

 למדתיו הוה והנוסח אכי"ר, בעיניך חן ימצא למען רצונך לעשותמצוותיך

 לברכת וסדרה כתבה אשר ס"ח סי' בתשובות התשב"ץ בן הרשב"שמדברי
 ויפה להתגייר הבא גוי יגר נוסח גם בה תקנתי ואנכי לדתם החוזריםהאנוסים
 לאנוסים. טבילה דצריך ג"כ למדנו מדבריו ע"כ. היאונעימה

 סלה טוב וכל נבריאות בשלום כרכא, אכולי רישיה תרום יה*ר בברכה'ואסיים

 י ת ב ש ה י ק ז ח י " ב צ ה : רב ובכבוד בידידות וכנא*הכנהוי

 שליט*א עוזיאל הרב מורינו הראש"ל הגאון שכבור צריך אניימודעי
 שנפלו הפצצות בזפן ולצערי עליו. הטובה ה' כיר ורוחב באורך דברי עלהשיב

 ומטיטלי האבנים על חמתם ושפכו ונצלנו השמים מן עלינו רחם ה'בביתי
 ולתפ*ץ. דאברין על חבל יד. כתובות גליונות ובכללםהבית

)ש(



סט חזקיהודברי

 עדתנו ועד עוי ירושלים פה בעירנו שנהיתה חרשה בדבר נשאלתי)ש(
 יש אם הגיעו ולשאול ישראל, המון וככל האנשים כיתר הת"ח על מסשהסילו
 יא. או הדין עפ*י לרבריהםטקום

 רמ"ג סי' י:"ר הטהור בשולחנו מרן דברי מסתמות ריהטא לפוםואומר
 עבורם לפרוע העיר בני וחייבים מסים מיני מכל פטורין ת'ח וול: דכתבסוא
 משם הפ"ת ושם ע"כ. עשיר או עני ת"ח בין חלוק שאין כתב ומור"מיכוו,

 רוכל באבקת מרן מסתמיות וגם לת"ח. מס יהסיל חומרות דיש נועםהדרכי
 וכוו ת"ח לשום מס שום שמטיל מי עי וארורים ונדוים חרמות כמה שםדכתב

 וכ"ו הצבור ועולי מסים שאר גם הכרגא מלבד בתוכו כלל מס שוםמם"ש
 ובסו"ד הנ"ל סי' י:"ד החיים ארץ בספר גם הובאה רוכל האבקת ותשובתעקש.
 כסף אפילו ממ"ש עבורם" לפרוע חייבים הכיגא כמו גולגלתא כסףדאפילו ס"י הפוסקים ורוב וכ"ו המבי' הרב מירנו כתב בד'ה המבי"ט תשו'הביא

 התוח דודאי משמע זה מכל דפטורין. מסים בשאר מבעיא דלא מובןגולגלתא

 מוהר-ד להרב לדוד מזמור בספר ראיתי וכזה הצבור. ועולי ממסיםפטורין
 וז*י בביאור הדבר שם שבא הספר בסוף ז"5פאדרו

 לחלק שנהגו עיר : בקצור
 נותנים חסר ואם מהגאבילה והכנסתן וצדקות וכ"ו ועניים לאלמנות קצובסך
 מסתמות הנה לחייבם, טוענים והק"ק פטורים שהם מוחים והתוח העשירים,על

 דחייבים יהי לוא אומר אני ועוד מסים, מיני מכל דפטורים נראההפוסקים
 עתה עד נותנימ היו לא העיר דמנהג וכיוד המנרג אחר הויכים במסיםעכ"ז

 הלכה. מבטל ומנהג העיר, מנהג אלא ותיקין מנהג שאינו אפ-לו מנהג מדיןפטורים
 וכתב אסיק ובס:"ד וכ"ו בצדקות לא בכדגא אלא פט.רין נאמר ש5א טועניםוהק"ק
 ת"ח של בידיהם גזל ח*ו איכא גיסא להאי דזיל מאד חמור זה ועניןו"ל
 הת"ח, את לחייב דאורייתא גדולות חומרות איכא גיסא לאירך וזיל הק*קיפי"ר

 בכמוהר"ר יצחק הצעיר וכו' כתוב משפס לעשות לבי מלאני לא כי גרמאדין
 וזיעןח. ו,לפאדדו

 פיא ושמו אחד מרב פסק ק"ט סי' ח*מ תפיחין בהחק"ל עיני ראתהעוד
 דעת ק"י ובסי' צבור, ועול צדקות אפייו מסים מכל הת'ח את לפטורדפסק
 וכו' בצדקות ת"ח פטור רואה א.ני כתב ובסו"ד וכיוצא, בצדקות לחייבםההקול

 על צבור עו5י ושאר הצדקות חיובי להטיל ישראי כל מנהג כי בזחת אםכי
 בדרך יטרדו שלא וגם תורתם לכבוד העשירים להת'ח שבקי ורויחאהכולל
 זט"ה אחרי נגררים הת'ח דאין נראה ובלא*ת האלו. ההוצאות על יותרחרץ

 'וכ:



 חזקיהודבריע

 ע*י מת*ח גביה שיהא והישר והטוב העיר, טובי תחת כפופים הת"ח ואיןוכו,
 עכו"ק. וכו', שבעירב"ד

 בארה דמשם מ"ת וסי' ל*ב בסי' חיים החוקי מ"ש לדעת הוראיתישוב
 ראשי על שבא האסון נירא מעשה והביא לחייב, החק"ל מ"ש ודתה הת"חפטור
 ע*ש. יחייבם שהשתדלמי

 לדעת ואף וממנהגא מדינא פטורים שהת"ח יוצא דינא החמיר מכלובכן
 דאפילו אמינא בע"ד ואני זט"ה. ע"י לא ב*ד עפ"' רוקא היינו לחייבהחק"ל
 חדום דדבר דידוע משום א( פטורין: בנ"ד זט"ה עפ"י לחייבם נותן הדיןאם

 בח"מ מור"ם ועיין ופסי"ל, לזה רווחא דאיכא בהיכא לעשות זט"ה ביד כחאין
 ואי כהלכה, נבחר דלא משום אי זט"ה דין לו אין דידן דועד ב( ע"ש. ב'סי'

 היינו לחייבם ספיקא דאיכא זה דכל ג( מקומם. כאן דאין סבות כמהמשום
 בה ילין צדק לה' הודות אשר ירושת"ו פה ובארצנו דצדקית, מילי דחואמשום
 וכו' זקנים בית מרפאה, יתומים, בית במקום, בנו הסצוייס חסד משרדיוכמה
 המצות של בגאבילה הבשר, ש5 בגאבילה וכן לתת פשוטה הת"ח יד אלובכל

 כתבתי. והנלעוד לחייבם. ספק שום כאןאין

 שבתי חזקיההצב"י

 המפורסם הגאת מלכא מדן לפני היצגה הזאתהשאלה
 שליט"א ל א י וו ע ץ " ב ר ה 1 מ כ וראש"ל יישראל י.אשירב

 : תשובתווזו

 שייט"א שבתי חזקיה כמוהר"ר דמשפסימ סבא הגדול הגאון הרב ועכיתי ידידילכבוד
 תו"ב בירושלם הספרדים לעדת וראב"ד ישראל, לארץ הראשית הרבנות מועצתחבר

 נ. מ.ר.
 ולדעתי - עדתנו ועד. של המגבית עם בקשר מעכ-ת רברי ראית'דאה

 שבר א', סימן רוכל אבקת בתשובת ז"ל מהרי-ק מרן של לנדונו דומה זהאין
 ועל המ?כות. ולאוצר מיכות כח בתוקף הנגבה מס זהו כראג"י מס עלמדובר

 הכתובים ומן הנביאים מן התורה מן כרגא, ממס ת"ח לפטור רו"ל שלמדו הוחזה
 י"ח(. )ב"ב והיך בלו ומנדה ושרים מלך מס עי מדבריםשכולם

 הקהיות ממוני שקבץ שטן מזימת להפר מהריק'א מרן של נדונו היהוזה
 הכראבוי בפנקס, ירשום יכונה, ישראל בשם אשר איש שכל שראוי להםואמר

מנדה



עא חזקיהודברי

 המביאט וחבריו מהדיק'א מרן ונדו שהחרימו הוא וע"ז נעדר, לא איש והמיך,מנדה

 זצ"ל. דקוריאיוהריב-ם
 הרכוש לשמירת שהם בדברים חכמים תלמידי לפטור הרמב"ם פסקיוכן
 מלכות. ומס- המלך תשורת אווהנפש

 בהם וכיוצא בארות כגון החיים ציכי של דברים שבכל למדנוומדבריהם
 כדי וחפירוח, בבנין יעשות עצמם הם פטודים ת"ח ורחובות, דרכים תיקוןאו

 במקומם, שיעבדי אחרים לשכור גם פטורים ולכן הארץ, עמי בפני יתבזושלא

 ה"י פ"ו ת"ת ה' )רמב"ם הבתים בעלי ככל בממון חלקם לתת חייבים הםאבל
 קס"נ(. סי' וחו"מ רמ"ג סיי יו"דושו'ע

 כל על מוטלת שהוא צדקה בקופת חלקם מנת לתת הת"ח חייביםוכן

 מהם להעסיד חייבים ישראל בה שיש עיר כל ז"י מרן וכמ"ש העיר.תושבי

 שראוי מה אחד ככל לגבות מחזרים שיהיו ונאמנים ידועים אנשים צדקהנבאי
 סי' )יו-ד צדקה להם ולחלק אורחים להכנסח וה"ה עליו, הקצוב ודבר ליתןיו

 קס"ג(. סי' הו"מ ורפא ח' סעיףרנ*ו
 אפילו מישרחל אדם אין שהרי מישראל אדם כל עי היא זאתוחובה

 מה כפי לתת דין בית אותו וכופין הצדקה מן פטור הפתחים על החוזרעני

 א'(. סעיף רמ"ה סי' )יו"ד לושראוי

 ד' מיניה ואפיק אמי בר נתן לרב כפייה דרבא בגמרא מצאנוובפירוש

 לצדקה. זוזימאה
 העיר, טובי שבעה או דין בית ידי על רק היא זאת שכפייה תימאויא

 לחידש וכך כך לתת העיר בני ביניהן קצבו שאם למדנו התוס' מדברישהרי
 כגון במעשים אפילו הכפייה כח להם יש לתת אותם שיכופו עליהם שקבלואו

 תד-ה : מס כתובות ח: בב' )עיין בדברים צ-ל ואין לנכסיו, לירד אוימשכן
אכפייה(.

 ז-ל הרמב"ן ממ-ש זאת ראיה שדחה היים, בחוקי רואי אחרי דאיתיוהנה

 עביד ולא עשיר שהיה אלא הוא דמתא קיצותא משום לאו דרבאדעובדא
 רמ"ח(. סי' יו*ד יוסף )בית למעבד ליהכדבעי

 מהייבין אין בגיניהכ, יטוב צדקה מצות מקיימים הת'ח שאף למדמזה
 הראש"ל למרן חיים )חקי צרקה של לקופה ולתת הצבור בעו5 לישאחותם

 לב(. סי' זצוק"ל גאגין אברהםחיים

 לתת היינו דרבא דכפייה מוכח דגמרא מסוגיא דהא נהירין דבריוואין

 שררותא מאי התם דגדסינן בשנים הנגבית צדקה של ולקופה צדקהלגבחי
כדאמר



 חזקיה1דבריעב

 הא כי וכו' הצדקה עי שממשכנין יפי אבוה בר רבה אמר נחמן רבדאמר
 זוזי. מאה ד' מיניה ושקי5 אמי בר נתן לרב אכפ.יהדרבא

 זאת דכפיה רית משם כתבו התוס' דהנה היא, כך הרמב"ן דבריוכוובת

 עליהם קבלו והכא קצתם על קצתם מסיעין מדין רמתא קיצותא מריןהיא
 של שבעירו ז"ל בשמו אמרו עוד ז"ל הר"ן כמש' או :( ח בב' אותםשיכופו

 כפייה הלכך ולשנה, לחודש וכך כך לתת ביניהם שקוצבין גבאין היורבא
 ביה דאית משום כופין רבצדקה תרץ וכי קצתם על להסיע ררשיםכראמרינן

 הר"ן לזה והסכים ידך את תקפוץ ולא לבבך את תאמץ יא דכתיביאו
 שם(.)כתובות

 וסם'ק סמ'ג וכ"פ וכו' הרמב"ן דעת הוא שכן יוסף הבית מרן כתבוע*ז

 קיצותא. מבין ולא צדקה מבין היא שהכפיה כלומר הטור. דעת הואוכן
 אלא הדין בעיקר הולקים אינם והדין דהרמב"ן למדים אנו הדבריםמכלל

 צדקה, מדין כופין אלא קיצותא לסעם צריכים אנו אין דרבא בעובדאשלדעתם

 מדין שאמדוהו מה כפי לתת צדקה של לקופה ת"ח שכופין למדנו הד?ותולכ?
 צדקה ליתן חייב אדם כל ז"ל ומרן הרמב"ם פסקו וכן צדקה. מדין אוקיצה
 בי"ר ליתן, שראוי ממה פחות שנותן ומי וכו' הצדקה מן המתפרנס עניאפילו
 ולכל הצדקה. ולקופת צדקה מדין והיינו רמח( סי' )יו"ד וכו' אותו כופיןהיו

 וכדאמרן. מישראלאיש
 לא כאשר ברם : שכתב ז"ל פארדו מהר"י הרב על תמיה אניומכאן

 ואיכא האחרונים בדברי ולא הראשונים ברברי לא בהדיא גלוי שוםמצאתי
 מסים המטיל על בחרם ואחרונים ראשונים שהחמירו מה מלבד דאוריתאאיסורא
 כתוב. משפט לעשות לבי מלאנייא

 הוא מי ומסיק רוכל באבקת מרן דברי והביא זצ"ל הרה"ג סמךוע"ז
 כזל. חרם בספק להכנס ראשושיקל

 דאכפייה דרבא בעובדא דגמ' בסוגין ומפורשים ברורימ הרכריםולע"ד
 ושרים מלך מס אלא תורה אסרה דלא תורה אסור ספק בזה ואין נתןלרב

 הואיל וליחיד יצבור צדקה במצות אבל שהח,.ימו, הוא וע"ז והלך בלוומנדא
 וכמו שחייבו מפורשת עובדא ומצאנו 5פסרם אסמכתא או רמז שום מצאנוויא

 תאמז דלא לאו בה שנאמר מצדקה מדעתנו לפטור לנו אין שאמדיהו מהלגבות
 תקפוץ.ויא

 לישא להת"ח לחייב זצוק"ל החק"ל זקני מרן פסק שכן וראיתישבתי
 )חקל ומכריעות ברורות בראיות דמצוה מילי צדקות בענין הצבור עםבעו5

 ו"מח
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 ולתת לישא וכדי ראיותיו כל סתר ז'ל חיים החקי זאת ולעמת קי(. סי'חו'ם
 זה. הלכה של ומתן במשא חלקי אני אף חענהבהלכה,

 דשוקא רמא נשיאה יהודה דבי בגמ' מדאמדינן למד ז"ל החק"לוהנא
 ז:( )ביב נטירותא צדיכי 9א רבנן ד"ל אמר פדש"י( העיר חומת )הוצאתאדבנן

 אם כי היא נטידותא משום דלאו מצוה דבר והוצאות צדקה לגבי מינהדון
 מהדימ"ט משם חיים החקי כתב זה וכנגד לפוטרה תיתי מהיכי אלקינומצות
 היכי כי אהדדי עושו מחוזא לבני רבא וכדאמד נטידותא נכלל היא צוקהדגם

 דהתורה נטירותא, צריכים אינם ות"ח וכו' ט(. )שם במ?כותא שימא לכודלהוי

 שלא אלא לגמרי הצדקה מצית מן לפוטרן ח"ו ואינו מצלא ואצויי מגנאאגוני
 בעיניהם. שהוכשד למי יתנו הם אלא הבעה"ב כמו בעול נושאיםיהיו

 1 הוא פרס יקבל ע"מ צדקה מצות וכי לדוד המזמור כתב זאתלעומת

 הת"ח יפטרו זה מטעם ושלום חס לא אבי מגנא, אגוני דהמצוה הואובאמת

 ניתנו. ליהנות לאו דמצות המצוהמן

 לקבל ע"מ צדקה מצות וכי בם4ש תמוהים ודבריו ע"ז כתב חייםוהחקי
 ובשביל בני שיחיה בשביל לצדקה סלע האומר היא ערוכה סוגיא והרי הואפרס

 פדס לקבל ע"מ צדקה דמצות הרי וכו' גמוד צדיק ה"ז הבא לעולםשאזכה
 דהמצוה מ"ש גם גמוד צדיק הוא והרי דמי. שפיר הראשונות על תוהאכשאינו

 דתורה עדיפותא להו אית דהת"ח ליה אמינא וכו' הת"ה יפטרו דלא מגנאאגוני

 עכ"ד. ומצלא, מגנאאגוני

 מידי היא היא הצדקה דמצות מהרימ"ט שי שהנחתו; אומר עניואני
 על אינה הדדי בהדי עושו רבא מאמר שהרי ביסידה מופרכת היאדנטידותא

 ופירוש הצבוד. חלקי כל שבין ההדדית המשמעת עף אלא הצדקה מצותעצם
 תשמור שפתיך מוצא וכמ"ש הדדי. באופן לחברו אחד עצמכם כופו הואעושו

 פ"א(. ר"ה ירושלמי ו' )ר"ה שיעשוך לב"ד אזהרהועשית.
 עושו מינייכו במטותא להם דאמד והיינו מעושה, גט מ"ש הוא לזהודומה

 לצבור, הצדקה גם ובכללם הפנימיים החיים שאלות בכל והיינו אהדו-ייהדי
 ט(. )ב"ב במלכותא שלמא לכו דלהוי היכי כי חוקה. ההדית המשמעתתהיה

 הקשה ויפה נטידותא. עצמה היא הצדקה שמצות זה ללמור חיןהלכך
 ש היא פרס לקבל ע"מ צדקה מצות וכי לדור,במזמור

 שיחיה ע"מ לצדקה זה סלע האומר מדאמרינן חיים החקי שלותמיהתו
 סלע דהאומד הוא דקושטא לע"ד כלל חמיהה אינה גמור, צדיק זה הרי וכו'בני
 הראשונות על תוהא כשאינו ההוספות וכדפירשו גמור. צדיק הוא הדי וכו'זה

אבל
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 לכך צריך שאינו מי והלכך בני שיחיה בשביל נאמדה המצוה שעיקד לאאבל
 אלא אלקינו ה' צונו כאשר לעשות היא המצוה עיקר איא המצוה, מןיפטר

 הבא. בעולם ולגמול הזה בעולם לחיים הזכות לנו תהיהשצדקה
 את במאומה פוטרת אינה מצלא ואצולי מגנא אגוני שהתורה אעפ*יהלכך
 לדוד המומוד וכמ"ש וזמנם. בעתם ושלמותן כתקונן המצות כל מלקייםיומדיה
 דרכי מפני הכהנים את ממשכנין אין מדתנן לדעתם גדולה ראיה ז*לוהחק"ל
 לו אמר חוטא. אינו ששוקל כהן כל ביבנה בוכרי בן יהודה רבי אמרשיום

 זה מקרא דורשים שהכהנים אלא חוטא שוקל שאינו כהן כל אלא כי לאדיב"ז

 שלנו הלחם ושתי ועומר הואיל תאכי, לא תהיה כליל כהן מנחת וכליעצמן

 שקיים בתרומת חייבים שהכהנים למדנו מכאן ה"ג( פ"א )שקלים נאכ5יןהיאך
 נפש יכופד הם שקלים והדי חוטא. הוא שוקל שאינו כהן ולריב"ז הכלידברי
 לכפר ה' תרומת את לתת השקל ממחצית ימעיט לא והדל ירבה לא העשירכדכתיב

 דהתורא משום בצבור צדקה ממצות פטורים שהת*ח איתא ואם נפשותיכם.על
 כדכתיב הקודש, עבודת ועובדי העם מודי שהט שהכהנים נותן הדין ומציא,מננה
 לכופד שהיא זאת מתרומה פטורים יהיו וכו' לישראל ותורתך ליעקב משפטיךיודו
 אותפ. ומצלת מגינה ותורתם הואילנפש,

 שהרי הצבור, לצרכי שהיא תרומה בכל חייבים שת"ח ראיהומכאן
 ושתי ועומד דהואיל משום איא זאת מתרומה עצמן לפטוד דרשו 9אהכהנים
 לתמיריך היא עיקרה השקלים שתרומת אעפ*י כלומר נאכלין היאך שלנוהיחם
 שאינן הלחם ושתי עומד גם בהם ויש הואיל זאת בכל הצבור שלומוספין
 היו הלשכה מתרומת והרי פטורים. שהם לעצמן דדשו כהנים משל יבואיכויין
 אמת עושין היו הלשכה תרומת ומשידי שביעית ספיחי שומרי שכרןנוטיין
 נוזרי ודיינים ה"ב( פ*ד )שם העיד צרכי וכל ומגדיותיה העיר וחוסותהמים
 לפרה בניהן המגדיות ונשים תורה ספרי ומניהי מומין ומבקרי שבידושלםגזדות
 מדבדים פטורין ת"ח ואם קי*ט-ק"י( )כתובות הלשכה מתרומת שכרן נוטלותהיו
 השקל. חצי מתרומת פטורין ת"ח שהם הכהנים יהיואיה

 ת*ח שהם מפני לא אבל עניותם מחמת הצדקה ממס פטודים שהםהואיל

 הצבור, משרתיאו

 בדייני דנין אין עירי לעניי מנה תנו האומר פסק בשו*ע מרן שהדיתדע
 ופוסקים עליהם סמוכים העניים כשהיו אמורים דבדים במה וכו' העידאותה
 איך ונעיד הקציב הרבר ניתן אנו העיר מאותה שנים אמדו אפייו צדקהעייהם

שומעין
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 העיר, בנ* ע9 סמוכים והם הואיל אלו שיתעשרו להם הוא שהנאה להםשומעין
 ב'(. סעיף י*ז סי' )חי"מ בזה כיוצא כלוכן

 העיר בני על הוא שבגמ' עלייהו האמור עניים רפרוש בהריא לךהרי
 מפשוסם להוציאם לנו ואין וכדאמרן הרשב"ם רברי הם והם הדיינים, עלולא

 הדיוטות יאו סתם העיר שרייני הריוטות עשירים הם העיר אותה שרייני'ולומר
 שום רואה ואיני וכדאמרן. קאמר עשירים שהם ת"ח אלא ישראל קהלות בכיהם

 שהם בדיינים ולאוקמה מפשוטה העיר אותה רייני רבריתא סתמא להוציאצורך
 ז"ל. חיים החוקי וכרכתב מרצונם. משלהם להם שקצבו אוקרובים

 עלייהו דרמו מפרשים שהם מוכה ומרן הרמב"ם מרברי פנים כלועל
  עליה שאין כראיה החק"5 ראית שפיר קיימא ודאי ולדירהו העיר בני עלהיינו

תשובה.
 דברים בכל חייבים שת"ח כשמלה הרברים מחוורים ומדוברמהאמור

 לצבור צרקה של רברים בכ? וכן וכרומה ודרכים בארית כגון צבור צרכישהם

 אלא נעשים שאינם דברים יש שהרי ליחיר. בנתינתו ממנה נפטר ארםשאין

 גם ובכלל ות"ח, צנועים עניים ותמיכת תמחוי וקופת חסד מוסרות כגוןבצבור
 שהתורה ואעפ"י צבורי אופי להם שיש ענינים בכל שיטפל צבורי מוסדקיום
 מישראל איש כל על המוטלת צדקה של מצוה מכל פזטרת אינה ומצילהמגינה
 ולצבור.ליחיד

 עולם גאוני בה שנח?קו זאת בהלכה להכריע הלילה מתיהר אניאין
 ולרורות לצבור הוראה אלא ו?יחיד שעה הויאת שאינה זאת בשאלהוביחור

 חכמים תלמירי אלו אסופות בעלי רז"ל מפי נצטוינו זת כגון ועל הצבור.ולשלום
 נתנו כולם וכו' מטהיין והללו מטמאים הללו בתורה ועוסקים אסופותשיושבים

 עשה אתה אף האלה, הדברים כל את אלקים וירבר רכתיב וכו' אחדמרועה
 את מטהרין, רברי ואת מטמאים רברי את לשמוע לב יך וקנה כאפרכסתאזניך

 ג'(. )חגיגה מכשירין ודברי פוסליןדברי
 זאת בהלכה ולאחרים לעצמנו להורות חובתנו היא מה היאהשאיה

 במחלוקת.ששנויה
 יהם שאמר רבא מדברי ומחוורת ברורה תשובה לנו יש זאת שאלהועל

 הרי במיכותא. שלמא לכו דלהוי היכי כי הדדי בהדי עושו במטותא מחוזאלבני
 קיימו מינייכו במטותא לומר קדמונינו נהגו מחייבת הלכה שאין בדברשגם
 וחיצוני. פנימי שלום משום זהדבר

 שום מצאתי לא כאשר ברם עכהב: לדוד מזמור הרב אתבונןומזקנים

גלוי
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 כתוב. משפט לעשות לבי מלאני לא וכו' באחרונים ולא בראשונים לא בהדיאגלוי
 דפסחא ידמי קצוב סך נותן הייתי שפטרוני אעפ*י כתב, החביבומרן

 שם(. חיים וחקי קסנ סי' חו*מ)כנהשג
 היכי כי תנו, לאחרים ולומר בעצמנו לתת תלמידיהם לנו ויאה נאהוכך

 אחרים. ויתנו יתן החסידים, של וכמדתם השלום, ומשום זאת במצוהשתזכו
 מי"ג( פה)אבות

 הכנסה מס בענין אביב בתל זאת שאלה התעורר מאז בעצמי נהגתיוכן
 השיבותי שואלי לכל ורק הת"ח את פוטרת או מחייבת. הוראה מתתשנמנעתי
 ראוי וכן הצבור. עם עצמם את כך ידי על ולשתף יכיהם כפי לתת עצהבדרך

 וקדמונינו. רבותינו שהורו כמולהורות
 ד"ה ח' )ב*ב התוס' וכמ"ש תקפוץ ולא ידך את תאמץ דלא לאו בהםויש הואיי צדקות ממסי פטורים ת"ח אין מדינא שגם ואומר מוסיף אניועוד
אכפיה(.

 את יפטור רשאי אדם שאין מרבוותא הרבה דעת אסור בו שישובדבר
 חירום ובשעת בצדקה לי קים למימר דמצי למ"ר ואף לי קים בטענתעצמו
 החק"ל מרן וכמ"ש לי קים לומר אין ופקו"נ כולו הצבור תקנת משום בזהדיש
 רעבון חשש לירי העניים יבואו לי הקים בדין זה דין להעמיד באנו דאםז"5
 לה' לעשות עת לומר מקום היה הדין מן היה אם דאף זה, הוא השם מןולא

 לאחרים, ולהורות בעצמו לנהוג ת"ח לכל והגין ראוי וכן שס(. )חק"ל תורתךהפרו
 צדקה. מצות מדין הת-ח חובת לצד זה לכלהוצרכנו

 דאכפייה דמאי ר"ת וכתרוץ קיצותא כדין הכל לדברי לחיוב לדון ישאבל
 שתוף לענין דאפייו מוכח מכאן )שם(. אותן שיכופו עליהם קבלו מדין הוארבא
 עיר בחבר ההסכמה שנעשית כל הלכך עליהם. קבלו מהניא צדקה במסית"ח
 הצבור. מן נבחרים הם היום שלנו הועדים וכ? והואיל קיצותא מדין ת"הלרבות הכי את מחייבת היא הרי כח( - כז סעיף רלא סי' חו"מ ושו*ע : ח' ב"ב)עין

 הרי עיר, חבר בהסכמת נעשו אלו ומנביות והואיל ומקכלות, מוסכמותבבחירות
 יכלתם במדת להשתתף משגת שידם ת"ח לרבות הכל את לחייב תוקף בנותהן
 וצבור צבור דכ? טוב, ברכת תבוא ועליהם הצבור, שלום משום הצבורעם

 ישראל לכל וקיימות לכל תקנות כמה שתקנו ישראל וכל כגאוניםבמקומו
 מנהג. מדין פטור י'(. ס"ק ב' סי' חו"מ וסמ"ע תשכ"ט ס"י)הרשב"ם

 מנהג מדין אלה מגביות מהשתתפות פטורים הת-ח אם ונדון נוביןועתה
 שהוא במס לת"ח דמחייב והרמב"ן ר"ח לדעת דאפילו ז"ל הרשב"םוכמוש

אקרקפתא



עז חזקיהודברי

 בתקח אבל לעצמו, ולומד שיושב בתשח דכ"1 ומודה אזיל דגבריאקרקפתא

 שמנהגם כיון בפירוש פטרוהו לא וחפילו תחתיו נכנסים הם 11 צריכיםשרבים

 שם(. חיים )חקי עידם חבר לפטור אלו מקומות בכל ישראלשי
 כי דמצות, במילי ת"ח פיטור רואה איני כתב: ז"ל החק"ל מרןוגם

 וצדקה דמצוה מילי כל להטיל הוא ידענו חשר ישראי כל דמנהג בזאתאם
 שלא וגם תורתם לכבוד העשירים לת"ח שבקי ורווחא במס החייבים הכולליכיס

 לעצמה. כשהיא אלימתא טענה היא וזו אלו הוצאות על יותר ארץ בדרךיטרדו
 הזמן שכל ירושת"ו בעיקו*ת וביחוד בארצנו שייכה זאת טענה איןאולם

 לקמחא אלא ירושת"ו מתושבי יגבות צריכים היו ולא החוץ מן מתפרנסתחיתה

 צרכים ונולדו מחוץ הכנסות נל שבטלו המצב נשתנה עתה ורק ולהעדפה,דפסחא
 להייב לסיני דינא והדר נהגו לא זה ובכגון הצבור. כל על שמוטליםחדשים
 לא ובשניהם קיצוחא מדין או צדקה מדין אם וצדקות החיים צרכי בכלת"ח

 דכל בתשובותיו ז"ל הרשב"א משם וכדאמרן העיר טובי שבעה דוקאצריכים
 ישראל. וכל כגאונים הם הרי במקומן וצבורצבור

 מלהשתתף אותנו פוטר זה אין חסד, מוסדות בירושת"ו שנמצאיםומה
 החיים. צרכי בכלל שהם הקהלה וצרכי ויתומים עניים בתמיכתגם

 חוקית כפיה של בלהץ שכרוכות במגביות אלא חמורים הדברים כלאין
 הוא כחו שכל העדה ועד מגבית של שאלתנו בנדון אבל ישראל, כנסתכגון

 ד*ה : תום' )עין מת"ח אפילו לגבות סוהר יותר, ולא דבדיםבכפיית

 של השתתפותם לבקש להם שאסור שיאמר דיינא ולית דינא וליתדאכפיה(

 שימנע חכם תלמיד לכל לומר אותנו מרשה אפייו או שמחייב או חכמיםתלמידי
 הצבור מן לפרוש שלא היכולת לו שיש מי לכל ליעץ עלינו מצוה אלאמזה,
 לכל שלוס יהיה שבשלומה וקיומה הערה שלום משום ויכלהו לבו כנדבתויתת
 בעולם. שלום מרבים חכמים תלמידי נאמר זה כגון ועל ממנהחיש

 עוזיאל חי מאיר ציוןבן כתבתיוהנלע"ד

 ורבא ראש"ל דמפורסם, הגאון הרה"ג העצני עדינו החכסוני בשבתיושב

 שלש"ג עוזיאל חי מאיר ציון בן כמהר*ר לא"יראשי
 נ. מה

 מרישיה דב"ק כי על ועברתי לת"ח מס פטור ע"ר בתשובתונתכבדתי
 יעמדו אולי עוד, להשיב והנני הת"מ. אע יחייב ד*ע 'צדעתו וראיתייסיפיה
 דברההפעם

תח?ת



 חזקיה1דבריעח

 כרגח על רק מדבר ב*אבקת-רוכי" דמורי"ק סובר מעכ"ת : דברתחית
 יהיפך לי פשיטא מסברא ימר דפשיטא זה דכל ולעד"נ החרימו זה עלורק

 הכרגח עי ויא הקהי עי צבור עויי ע9 נאמרו דההרמות שהבינו רבותינומספרי
 בספר מר יעיין א( החרמות. אחר גם דמחייב מאן איכא האחרון זהשעל

 מסים מיני מכל פטורים ולכן בד"ה ז"ל דע"ח ב' סעיף רמ"ג סי'.ארץ-החיימ"
 עי מהרהרים אנשים איזה היו כמה !"ל כ"ה סי' ח"ב המבי"ט מוריני וכתבוכו'
 פרנסתם את להרויח עסק להם שהיה חכמים מאיזה מכס מהם לי;ח שבעירת"ח
 בדין היה שלא הוראה מורי יהם יהורו מהקהל פרנסתם את לקבל יצטרכושיא

 עבורם לשלם הקהי צריכים הכראג"י כסף ואפי' וכו' מס של דבד שוםשיפרעו
 שרצו המסים היינו צבור עולי מבעיא לא משמע הכרחנ"ה אפילו מ"ש)דוק

 אלא הכראג"ה, מן פטורים ויכוע וכו' פטורים.( הם שודאי הת"ח עללהטיי
 רצו הכראג"ה עי אותם דוחקים שהיו העניים דוחק ראו עשירים ת"חשקצת
 מעוים מסים בענין אבל וכו' משלהם ופרעו עצמם ?ל ולהחמיר עליהםיחמול
 5חיבם הקהל דעת על שעיה ואחר שיפרעי, כשר איש שום דעת עי ע5הלא

 עוד מלדבר ומנעו מסחשבתם, חורו בדבר אסור שיש להם ההודעה עםבמסים,
 ע"כ. וכו' החכמים 5פטור ראשונים שגבלו מה יהשיג שלא ע5יהםישראל כי עיני אשר העיר למנהיגי ראוי ולכן וכיי, ה' ויראי תרדים כולם כיבדבר,

 לקחת שנהגו נ"ס סי' ח"מ ח"ב מוהרימ-ט משם הביא ע"ג ע"טובדף

 מניחים היו המסים עי שהחרימו וחבריו ז"ל קארו מוהר"י בזמן מת"ח כרגאכסף
 מם 5לוקח וחרמות הסכמות תורה כתר ובהקרמת וכון. מת"ח כרגא כטףלקחת
 סי' דרבנן שעות בתשובה שעה יפה הרב וכתב כראגה, כסף איא וכו'מת"ח
 עיי"ש. הכוללות מכיס נפרע הוא וכו' ושמשים הכראגה כסף שעתהי"א

 היו*ר כהונת בזמן בערך שנים שמנה מזה הקהלה שוער רב מעשהואביא
 ה*אבקת- תשובת יהם וכחבתי ממני, בית מס בקשו ז"5 איישר יצחק ר'המנוח
 זצ"ל מאיר ומוהר"י קוק הכהן מוהרא"י יהגאונים ממנו העתק ושיחתירוכל",
 מערער. היה יא הזה היום ועד זמן ומאותו ידברי.והודו

 עתים קובע הוא אשר חכם בתלמיר ה*דרכי-נועם" פסק קצור בזהואעיה
 ואם וארנונות מסים צבור מעולי פטור בפרנסתו מתעסק שעות ובאיזהיתורה

 שאין ז"ל הרא"ש כתב וכן וכו', לנדות חכם התלמיד יכוי מאיצים הדורפני
 נאמר ועליו התורהי מכבד נקרא זה הרי יפוטרם והמסייע מהם, נוחה חכמיםרוח

 !". בה ימחזיקים היא*עץ-חיים

 ישט* גולגוית כסף יהקהי אחד זוז נותן היה הרשד"ם שמוריושמעתי
מתורת



עט חזקיהודבדי

 הוא שמשועבד לגיות וגם חכם, לתימיד עצמו להחזיק שלא הסידורמתורת
 שעשה כמו אחד יתחסד ואם חכם, לתלמיד מס שום להטיל ואין וכו',להממשלה
 דשות לו אין אחדים מסים עמהם לתת אבל גולגולת, בכסף דוקא זהומוהרשד"ם

 החמיר ולא וכו', התודה דגל מקיים הוא לתת שלא המתחכם חכם תלמידוכל
 מילתא הוי דכד מסים, בשאר ולא דמחייב, מאן דאיכא כרגא בכסף אלאהרשד"ם

 הדי עצמו על המחמיר עלמא, דכולי אליבא הדין מן פטורים חכמיםדהתלמידי
 תלמידי עהיו דאשונים בדודות ואם וכו'. תודה של כבודו ומבזה גמל חמרזה

 פלאים ירדו חכמים שהתלמידי דיתמי יתמי אנן נאמר ומה כך, לחלפיםחכמים
 חכמים לתלמירי מלאי מטילין בתים הכעלי שאין די ולא שעדי-תודה,וננעלו

 בהם שיש חכמים תלמידי שכל לע"ד נראה זה בדין. שלא לדוחקם באיםאיא

 ידאה חכמים לדברי ושומע הדין, את ליתן עתיד להם המיצר הללו,התנאים
 הלוי. מדדכי הצעיר ימים, יאריךזרע

 צבור יעולי מס לכל אלא לכרגא אינם שהחרמות ידעת הדאת האמורמכל
 חיים אנו שמפיהם עולם נאוני בשם הדאשון הקטן בפסקי וכמ"ש לת"חשמטילים

 החק"ל מרן ואף וכו'. צדקות של צבור מעולי פטורין שהת"ח ידינא פסקווהם

 ומעכ"ת אלימתא. טענה ליתן שלא שנהגו המנהג שאחדי כתב לחייב לושנראה
 אנו אין המוסדות שבתמיכת וכותב הת*ח את לחייב ופוסק בדברים זה אתדחה

 המה המוסדות הרי כי פלא וזה וכו'. ועניים יתומים בתמיכת מלהשתתףנפטדים

 וכו'. ומרפאות ויתומותייתומים

 קס"נ בסי' ח"מ משפט אורח בסה"ק ז"ל חזן מוהר"א מ*ש הכבידוהאחרון
 מסים על אלא אינו דוכי אבקת בספר הכתוב החדם לענין ז"ל כתב ל*1בס"ק

 שם. עיין כדגא לגבי לא אבל העיר, בכוליותהכלולים
 באדצנו שייכת זו טעבה דאין כב' כתב אלימתא טענה וווהי החק"לובם"ש

 לחייב לסיני דינא הדר דא וכגון וכו' סבחוץ מתפרנסת שהיתה בירושלםוביחוד
 וכל זט"ה צריך לא ובשניהם קיצותא מדין אי צדקה מדין אי חכמיםהתלמידי

 וכו'. כגאונים הם הרי במקומוצבור

 מה עוד ואין הכוללות, למם הם רוכל האבקת שחרמות בארנו שכברעם

 נתישבתי שלא אומד בדב"ק, ו?יתן לישא וה כל עם לחייבם, דבר וחצי דברידבר
 אומר ורו"מ טענה שהיא שאומר ההק"י מרן דבדי שדוחה מה זה ישוןבכל

 ההכנסות כלל בטלו ועתה מבחוץ מתפרנסין שהיו שחני דאדצינו טענה, זושאין
 ודבינו כחו"ל. ונהיה פה המצב נשתנה שעתה חוד כן אם כן יהי לו אמינאוכו',

א.י כלי בדבוק הנה הרבנים, את שפוטרים ידענו ישראי" *כל שמנהג כתבחחק"ל



 חזקיהודבריפ

 יהיה פה גם מהעשירים רק הוי מנייהו הכנסותיהם שכל חז"9 שכמו וחו"ל,א"י
 מחו*ל. כסף בא שלא הגרמה מהו יודע כב' ועוד העשירים.מן

 קיצותא משום אי צדקה משום אי הת"ח לחייב לסיני דינא הדר עודכתב
 המחזרין בעניים נזהרים חכמים התלמידי שכ5 מלבד אומר, צדקה משום מ"שעל

 חובתן ידי יוצאין ובזה ידו כממת כ"א יהם ליתן התפיה בעת כנסיותבבתי
 כן ועל ז-י משלישית בד"ה ד' בס"ק הש"ך ושם ס.ב, רמ"מ בסי' מרןכפסק
 אם ואפילו או"א מכל בבהכנ"ס וחמשי שני בכל צדקה יגבות הגבאיםנהגו
 ומנהג בשנה השקי משיישית יותר נותן הוא הרי שבמטבעות פחותנותנין
 נותנים חכמים התלמידי הזה בזמן לה' שהודות שכתבתי ומכש"כ עכ=ד הואנכון
 כמר וצדקה חסר של כ"כ מרובים מוסדות להם היו שלא שלפנינו מדוריותר

 באלר כיוצא ועור וכו' יתומים בתי זקנים, מושב לדך, משגכ חולים ביתבזמנינו

 לא תמיד אשר ספרדים אשכנזים מאח-נו תבשיל ובתי דלים ועזרת ת"תבתי
 גבילח* הנק' השחיטה מס משימים וכן הכנסת, בבתי שונות במגביות המזגיחסר

 חדשים וברחובות בשוקים ההרמות ועוד הישוב וכפר חירום ומס המצותומם
 ועד ע"י בארץ חדשה לעשות זאת גם נוסף ועתה לקוטי. בתר לקוטילבקרים
 כתב וכן קיצותא משום ועמ"ש הראשון. הקטן פסקי כתבתי כאשר הידועהעדה
 בשוטים אפילו אלא דוקא, דברים כפית לא חכמימ לתלמידי שכופין א'בעמור
 הא ושאני כזאת בצורה חכמים תלמידי לכפות מקום בשום זה מצינו ולאוכיוצא,
 עשיר שהיה משום והיינו אותו וכפו ליתן רצה שלא בשביל שאמרו נתןדרב
 הארבע-מאות אין לעשרו ביחם אשר נדול עשיר היה ואויי שכתבו. כמוגדול

 לו שיש ממה הזמן בזה מתן שהה-ח ממה במחצה אלא מממ שלקחודערים
 שאכתוב כמו הטעם, זה טסכם לא תוסשת, ושהביאוהו קעותא משום כת"רובמיש
 בזה חכם לתלמיד לכוף ראף אם תמיהני ליתן רצה שלא מהטעם ואפלולקמן
האופן.

 אינר אך השם* *בעל נתן רב הוא זה נתן שרב יומר בדעתי עיהלכן
 לשב ר' קדושין במס' התוס' מרברי לדברי ס"יעתא ומצאתי ובקשתי חכם.תלמיר

 גברא* הוא לה כפייה *רב נזכר מ"ט שבכתובות שם כתבו *אורי"ד"ה

 ולזה אחרת גירסא יהם היה או תלמיד-חכם, נתן רב היה שלא משםמבואר
 אלא קיצוצא משום הוסכם לא שכפוהו מה פנים כל על גברא". י*ההואאמרו
 נ"ב ד' א' סי' ביו"ד שלמה" של דינו ב.בית מבואר וכן ליתן רצה שיאמטעם
 : לשונו זהע"א

 בשמו יוסף ביתה מבואר שהרי וכו' העיר בני שנתנו למימר ליכאגם
הרמב"ן



פח חזקיהודברי

 ולא עשיר שהיה אלא נתן לרב רבא דאכפייה הוא קיצותא מחמת דלאהרמבשן
 דכל וכיון והר'ן. והטור וסמ"ק וסמ"ג הרמב"ם דעת וזה ליה. כדבעי עבידהוה

 ע"כ. נקיטינן. הכי הצדקה על דמעשין סברי רבוותאהני
 יחד, העיר כל בהסכמת הוא דהקיצותא ידוע קיצותא, משוםולמ"ש

 לזה. ורוחא לזה פסידא דאיכא וגם חדש, בדבר ובפרט כולו מתוך רובוויפחות
 חרש דבר לתקן רוצים העיר טובי דאם י"א ס"ק קס"ג ח"מ פתחי-תשובהועיין
 מבעיא לא חסר! זה כל דידן ובנידון שהאריך מה שם עיין וכו' רשאיםאינם
 עם אפי' התיעצות היתה שלא חלא העיר כל בהתיעצות הדבר היהשלא
 ומהם החמירו שכולם גדולה אחייות בו יש אשר כזה חמור ודין הרבנים.חבריו
 נראה איך חני תמה מנהג, מדין פטרם החקשל רבינו וגם מה, דבר להורותפחדו

 וביסוד המנהג, את ולבטל חכמים התלמידי את לחייב קל כל קדשובעיני
 השגחה בלי שמתבזבז אלא הרבה כסף שיש הוא האמת אבל בכסף.המחסור

 1 חלילה 1 לעמלי-תורה ינתן למי מת"ח המוצא זה וכסף וכו' ישרים סדריםובלי

 רבינו והרי זקוקות, שאינן יאלמנות אלא ! לא ג"כ ? צנועותלאלמנות
 יתנו איה לכגון האם נענהו מה ואנן לע"ה! פתי שנתתי *אוי אמרהקדוש
 דכפייה רבא מדין לכפותם נותן שהדין אומר וכב' ו תורה דין עפ"י מסהת"ח
 ז*ל כתב ק"מ בשאלה בחק"ל, ועיין המתירין גם ישבוהו כבר זה ודבריר*ן

 הביאו שהתום' אע"ג בדברים, שהוא התום' כתבו כבר יר"ן כפייה דרבאאע"ג
 מוחזק דהת"ח והכנה"ג צדק משפט מ"ש נעלם לא מכ"מ וכו' תירוציםעוד

 עכ"ד.מקרין
 משום א( צדקות שי צבור מעויי פטורין דהת"ח יוצא האמורמכל
 וגם ו*חוקי-חיים". ה*דרכי-נועם" וכן משפט, האירח ובאר מרן שלהחרמות

 ה.אבקת- את ראה לא החק"ל שאולי חושב ואני מנהג. מטעם החק"ל דעתיפי
 פנים. כל על מביאו היה הכי לאו דאירובי"

 חדשהע לעשות העיר טובי לשבעה אסור לזה ורוהא יוה פסידא משוםב(
 לע-ד. נראה זה הצדק רין פי על הקהל מן מבוררין היו אםאפילו

 בשלום. יבא מקומו על הקהל כלובזה

 יצ*ו שבתי חוקיה כמוהר"ר דמשפטים סבא הגאון הרב חביבאי דב יכבוד)ת(
 ירושתשו בעיקו"ת לא*י הראשית הרבנות מועצת וחבר הספרדים לעדת מקודשראב*ד

 נהוראי רב וברכה.שלום
 כדלקמן: לענות מתכבר והנני דנא י"ד מיום תשובהו ביקרתנתכבדתי

אין



 ו ה חזקי י ר בדפב

 ולכתוב ולחחר לכתוב התועלת מה כי תשובה, על תשובה לענות דרכיאק

 כשמלה. מחוורים והם נאמרו שכבר דבריםעי
 את להעמיד קצרות הערות רק אכתוב גבאי דמר חביבותיה מפניאולם

 בורין. עלהדברים
 לשלם הקהל צריכים הכרחג'י מסי ואפילו שכתב המב'"ט מדבריא(

 שיפרעו כשר איש שום דעת על עלה לא מסים בענין אבל הת"ח( )שלעבורם
 דא"כ מחוור זה ואין כרגא, מס אפילו אלא צבור. עויי מבעיא דלא מעכ"תלסד

 ושרים מלך מס שהוא כרגא מבעיא לא למימר ליה הוה דאיפכאתיקשה
 א(. פטורים הצבור מסי אפילו אלא בתלמודיןשמפורש

 ולא החיים ארץ שבספרי הדברים קצור על סמך שמעכ"ת כנראהאבל

 המוטל הגולגולת כסף כתב שהרמב*ן אלא : שכתב המבי"ט, תשובת בגוףעיין
 הרמב"ן לדעת אפילו כי אומר ואני בעדם. לפרוע הצבור חייבים איןעליהם,
 ואיש, איש כל על ולא העיר בני כל על קצוב דבר שפורעים זחת בעירפטורים

 כ"ה(. סי' ח"ב )המבי"ט הכראגי'ש מן אפילו פטורים לכו"עוא"כ

 שפטורים ושרים מלך במס רק הם דבריו שכל מללו ברור דבריו זהולפי
 כרגא מסי או הצבור כל על שמוט?ים ארנונא מס.ם והיינו דתלמודא,מדינא

 ת"ת שאין הרמב"ן לדעת ואפילו ואיש איש כל של הגולגולת עלשמוטלים

 דבר שפורעים צפת( )היא הזאת בעיר הגולגולת מס רהיינו כרגא ממספטורים

 וחייבים ת"ח מהם שפטורים ארנונא מטי כדין נעשו הכראגי'ש כי עלהקצוב
 עבורם. יפרועהצבור

 יהשיג שלא וכ"ו העיר למנהיגי ראוי ויכן דכתב בסו"ד יותר מפורשוכן
 אשר הכתובים דרשו אשר והאחרונים הראשונים ז"ל חכמינו גבלו אשרגבול

 וצדקה וכו' ושרים מלך ממשא מעט ויח?ו מסים מיני מכל ת"ח פטוריםמהם

 המבי'ט דבר שלא מפורש לך הרי )שם( צדקה ונוגשיך כרכתיב להםתחשב

 ושרים. מלך במסי אלאז"י
 דבר שכתב: כן מפורשים חיים ארץ בספר שהביא ז"ל מהרימ"טודברי

 ושרים מ?ך משא וארנוניות מסים מכל פטור אומנתו שתורתו שת"ח הואברור
וכו'

 על קעלה אנשים לאיזה שהיה מה על מדבר המבי'ט ממעכ"ת הסליחה אחריא(
 לדעתם עלה לזה מד'ת חייבים הם יען דוקא הכרגא את ישלמו שהם הת"ח את לחייבדעתם

 אפילו לפוטרם והחליטו מסים, בשאר הת-ח את לחייב הקהל ע-ד עלה לא אבללחייבם,

 חש'ן - לע'ד פשוט זהטכרגא



פג חזקיהודברי

 קצוב שהוא מס בין ליתן חותו מחייבין אין שכתב הרמב'ם דברי נראיםוכו'
 כחדושיו הרמב"ן ודעת ואיש, איש כל על קצוב שהוא מס בין העיר, בניעל
 דרבוותא דפלוגתא כיון הלכה ולענין : כתב הרמב"ם כדעת שהכריע ואחריוכו'
 האחרונים כתבו דספק מילתא דכל מהם ליקח הרבים שיכולים למימר חיכאהיא

 נהבו שכבר אנכי רואה מקום ומכל וכו', המחזקיס הם המס גוביםשהרבים
 שקצוב לפי הבתים מנין שהיא וארנונא הגולגולת על המוטלת כרגא מהםייקח
 עומדת בהיותה צפת, בישראי אם ובעיר : ואיש איש כל ועל ובית בית כלעל
 שכתבו מרי ואבא קארו ומהר-י זמרה בן מהר"י הגדולים הרבנים בזמן תלהעל

 כרגח ליקח מניחים היו אומנותם שתורתם מת"ח מס קחת לבלתיוהחרימו
 נט(. סי' חו"מ )מהרימפט משלו בית לו שיש ממי הנגבית הבית שלוארנונא

 מרן שהחרימו הבתים על ארנונא ומס כרגא מס על דאפילו למדתהא
 עי קצוב שהוא לפי לגבות מניחים והיו זה על מיחו לא ז"ל וחכריו יוסףבית
 גלגוית כסף שהוא כרגא מס על היה החיוב וכל נמי, בית כל ועל אישכי

 שמטילים צדקה מתשלומי ת"ח פטור שפתם דל על עלה ולא איש, כ?שי
 עצמם. עלהצבור

 הת'ח מן גובין וחובות ררכים לתקין שאפייו מצאנו מינהועדיפא
 וסדורה. הקהלה וקיום צדקה של צבור צרכי שכן וכל קס"ג( סי')חו'מ

 דבריו שכל וכו' נועם הדרכי מדברי : שכתב ראיתו מאליה נדחיתולפי"ז
 היה הרשד"ם שמורי שמעתי שכן וכמו מלך. מסי או וארנונא כרגא במסהוא
 עצמו להחזיק שלא חסידות מתורת לשנה גלגולת כסף לקהל אחד זוזנותן

 החמיר ולא וכו' לממשלה הוא עבד עצמו שמשוה לגלות וגם חכםלתלמיד
 מסימ. בשאר לא רמחייב מאן דאיכא גלגולת כסף אלאהרשד'ם

 עצמו על המחמיר דכו"ע אליבא פט'רים חכמים דתלמידי מילתא הוידכד

 עכל"ה. תורה של כבודה ומבזה גמל חמר זההרי
 מאן ואיכא הואיל כרגא, מס שהוא הגיגולת שבמס למד אתהמכאן

 יעלה ויא ברכה עליו תבוא כמהרשד"ם המתחסד לפרוע, הת"ח שחייבדאמר
 תורה. של כבודה מבזה שהוא מהרשד"ם רבו על שיאמר הדעתעל

 שי דבריהם על עמד שלא בשמעתיה דדייק מעכ"ת על מאדותמיהני
 לכרגא אינם שהחרמות לדעת הראת בפשיטות וכתב לסיעתיה שהביאםרז"ל
 ובדבר* שמיה דכר מאן צכור מסי ושואל תמיה ואני צבור. ועולי מס לכיאלא

 אלח אינן לסיעתיה כבודו שהזכיר באלה ונם ז"ל הראשונים ופוסקיםהגמרא
תיובתיה.

שוב



 חזקיה1דבריפד

 חבקת בספר הכתוב החרם לענין שכתב משפט אורח דברי הביאשוב

 וחשב כרגא. על לא אב5 העיר בכו5?ות הכיויים מסים על א5א אינוווכ?

 ל8 ומי קולמוסו. פלט גדולה וטעות תשובה, עייה שאין ראיה היא שזוכת"ר

 שהוא כרגא אבל הכוללים, מיכות מסי הם העיר בכוללות הכלולים שמסיםיבין

 מורים שהזכרנו מהרימ"ט דברי שגם ובאמת החדם. בכלל אינו הגלגולתמס
 הצבור מחייבים ודעמיה שהרמב*ם כרגא דמס 5ומר הדעת על יעלה והאםכן.

 צבור מס. הרמב"ן לסברת דחששו משום החרימו לא זאת בכל עבורם,לשלם
 דעת על יעלה והאם 1 יחרימו צדקה. מצות ושאר אותם שפוטר מי מצאנודלא

 שהרי ולא, לא ודאי ? צורותיה בכל צדקה מצות דבר על להחרים שהואמי
 שמתן מצוה גם והיא ממנה פרישתה וחמודה עצמה מצד גדולה צדקהמצות
 עלינו ומצוה אלקיך. ה' יברכך הזה הדבד בגלל כי כדכתיב: בצדה,שכרה

 שיתברכו. אחרים את ולעשותלהתברך
 של למוסדות נותנים שהת-ח משום לפטורא, טעמא עוד כותב מעכ"תב(

 שואל ואני וכו'. בארץ חדשה לעשות ועתה וכיוצא, חרום ומס וצדקהחסד

 על החוזר עני אפילו היא פסוקה והלכה ן לצדקה שיעור יש האםואומר:
 הרי לו. הראוי לתת דין בית אותו וכופין הצדקה מן פטור אינוהפהחים
 זה מוסד או זה לעני צדקה בנתינת ולא יו שראוי מה בנתינת הואדהשיעור
 צדקה ממצות אחר או זה במוסד בהחזיקנו פטורים אנו שאין ובודאילחוד,

 חסד. במוסד שאינם וחויים אימנותיתומים,
 בשוטים. בטעות גרס במעשים כופין ובמקום בדבדי דק לא שיטפיהאגב

 וכדינא למשכן. או למכור כגון במעשים, שכתבתי מאד בדודים דבדיוהלא
 ב(. א סעיף רמ"ח סי' יו*ד שו"ע )ועיין הצדקה על וכופין דממשכניןדגמרא

 והסתייע ת"ח היה לא רבא דאכפייה נתן דרב וכתב: חדש מעכ"תג(
 אורי(. תד"ה ל-ב )קידושין גברא לההוא אכפייה דרב בקידושין התוס'מם"ש
 ומכל להאמר נתנו לא אלו דברים התוס'. גידסת היתה שכך סבד כךומתיך

 מוגה שהוא השס, בדברי ולהגיה יד לשלוח לעצמו יתיר דמי להכתב.שכן

 עפ*י וכתבו בדבריהם דייקו לא שהתוס' מסתברא ובאמת נפה. בי"גומנופה
 וב"ב כתובות שלפנינו ובגמרא גברא לההוא אכפייה דרב כתבו שהריהזכרון

 שם לפנינו כתבו שלפנינו הש"ס בנליון ובאמת נתן. לרב אנפייה דבאכתוב
 בתרי הגמרא מלהגיב דוכתא בחד התוס' להגיה עדיף וטפי וכו', רבאאיתה
 תרתי. מקמי חדא סמי וכמ"שדוכתי.

 שלא מסעם אלא קיצותח משום לא שכפוהו מה עכ"פ כותב דבריובסוף
רצה



פה חזקיהודברי

 דאכפייה הוא קיצותא מחמת דלא וז"ל שלמה ש5 בבי"ד מבואר ונן ליתן,יצה
 סברי רבוותא הני דכל וכיון וכו', ליה כדבעי עכיד הוה ולא עשיר שהיהח5א

 ע"כ. נקיטינן הכידמעשין

 הם שלמה של בי"ד דברי - תיובתיה היא זאת שראיתו טובאותמיהני

 צדקה מדין הקהל כל את מעשין צרקה גבאי ולרעתם והרקן הרמב"ןדברי
 נבחר, ועד כגון דקיצותא, טעמא כשיש אבל דקיצותא, טעמא בה כשאיןאפילו

 הקודמת. בתשובתי וכמ"ש דפייג, מאןיית

 היתה האחרונים הימים שעד דבירושת"ו כתבתי הקודמתבתשובתי
 התורה וחזרה מנהג מטעם הת"ח לפטור אין מחו"ל צדקה עניני בכלמתפרנסת
יסיני.

 ירענו ישראל כי שמנהג זצוק"ל לחק"ל מרן ממ"ש ומתקיף רמיומעכ=ת
 ישרא?. כ? מנהג לדין ירושלם חזרה ולפי"ז הרבנים, אתשפוטרים
 בעירנו אירע וכבר שכתב, החקעל מרן דברי לסוף שפיל ואומר אשיבלזה
 מן וגבו גבייה ועשו המס על להטילם רצו ולא שבויים פדיון צורךבפקרח
 הכללי המנהג שאין מפורש לך הרי ק*י(. סי' חו"מ )חק"ל העשיריםהת"ח
 מקום. באותו בו כשנהגו אלאפוטר

 ולפחות העיר כל בהסכמת הוא דקיצותא דלטעמא מעכ"ת כתבבסו"ד
 דקושטא ואומר אענה לזה להאי. ורוחא להאי פסידא ורליכא כולו מתוךרובו
 שנתקבלה הבחירות תקנת ידי על מתקיים וזה כולו מתוך רובו דבעינןהוא

 עתה ועד מאז הועדים נבחרים פיה ועל דמלכותא מרינא ונתאשרה הכלבהסכם
 רמ"א במ4ש מר ולעיין הצבור. עי מסים 5הטיל זה תוקף להם נותנתובחירתם

 הלכך רבר. לכל עליהם קכלום אם שכן וכל המנהג, אחר הולכין מקום מכלו"5

 ז"ל רמ"א כתב וכן עיר חבר בהסכמת הצבור נבחרי ירי על הנעשה דברכי

 ל"א( מעיף רכ"ח סי' )יו"ד הקהל כל במקום הם העיר לטובי רשות נתנואם

 ברור. וזה להאי. ורוחא להאי פסירא דין נאמר לא זהובכנון
 לארץ הראשית הרבנות נשיאי הגאונים שמרן רב ממעשה מעכ"ת0"ש

 הלכה אמרו ולא הואיל הלכה קובע זה אין לדעתו, הסכימו שקדמונו,ישראל

 אפילו או אסור הוראת שכתבו ראינו ולא שמענו שלא לרבר וראיהימעשה.
 אלא לנו אין זה ובכגון בדבר, הנוגעים הסוסרות לכל טובה עצה בדרךמחאה

 דגמרא. מדינא וספרים סופרים מפי להלכה שקב?נומה
 לוחץ כח אחריה שאין דברים של דבכפייה שוב אמינא דמגייתאאסיפא

 את למנוע שהוא למי שמתיר או שמחייב דיין ולית רין לית שהיא צורהבאיזו
כל



 חזקיה1דבריפו

 דבותינר של בעקבותיהם ללכת חובתנו זאת ואדרבא תרומתו. את מלתת אישכל
 כי הדדי, בהדי עושו מינייכו במטותא העם לכל ולומר במעשיהם ולעשותז*ל
 ללמדנו אלא כן אמר שלא ובודאי ט.( )ב"ב במלכותא שלמא לכו דלהויהיכי

 עושו להם לומר היא וראשיו הדור רבני חובת מחייב הדין שאין במקוםשגם

 שזהו הצבור עניני בכל הדדית במשמעת עצמכס את חייבו כלומר הרדיבהדי
 מעשה והיה שנאמר העושה מן יותר המעשה גדוי בגמרא, וכמ*ש השלום,יסוד

 וכדרכם והמעשים, מהעושים להיות תלמידיהם לנו ויאה נאה וכך שלום.הצדקה
 בעולם. שלום המרבים ת"חשל

 נאמנים ידידותברגשי כתבתיוהנלע"ד

 עוזיאל חי מאיר ציוןבן
 ישראל לארץ ראשירב

 האנוסים, בדבר ס"ח בדף הנזכרות האבודות התשובותשתי
 זו. אחר זו פה ויבואונמצאו,

 הגדול הגאון הרב בתיה כבר ליה דזיו למאן עליה משמי וברכהשלום
 ירושלם. יצ"ו י ת ב ש ה י ק ו ח כמוהר"ר מקודשראב*ד

 ! הרהזגאדוני

 שבה היהדות לברית האנוסים קבלת בדין היקרה תשובתו לב בכלקראתי
 מ*ש על ורק השכינה כנפי תחת ולהחזירם באהבה לקבלם להלכההסכים

 מתיר כך ראשון בתורה להעלותס שמתיר דכשם הרשב"ץ מדברילהוכיח
 הצבור בצרכי טרדותי שאגב וכתב מעכ"ת העיר כפים, לנשיאותלהעלותם

 ראשון בתורה קריאה בין להלק בבאה"ט מ"ש והביא דקדקתי לאולמודי
 כפים.לנשיאות
 בשעה יכן צילותא בעיא דשמעתח מרבותי מקובלני ואומר אשיבלזה

 עד בדברי ידקדק אחרות טרדות מכל רעתי מסיח הלכה בפסקי עוסקשאני
 במקוריותן הדברים שיקרא המעין על ובסמיכתי הקצור מאהבת שאפשרכמה
 במקורם. הח"מ בדברי עיין שלא מעכ"ת על ותמיהני קיייא ביניהם משתמשהננ*
 ב'(. דף )עיין שמעתא רוחא וממילא דבדי מבאר הננילזאת

 כתב וטבילה בדית דם הטפת צריכים אינם דאנוסים להוכיח מ"שב.
 דאמר5 ואנח טבילה שצריך מומר בדין רמ"א ממ"ש למילתא מייתאידמות

דשאני



פז חזקיהודברי

 לכן מהיהדות דבר שום שמר ולא מרצונו ישראל בתורת שבעט מומרדשאני
 סי' יו"ד )עיין בעלמא, ולמעלה מדרבנן. אלא רינח מעיקר לא טכילהצריכה
 ח'(. ס"ק שכ"ו סי' או"ח ומג"א בהג"א י"ב סעיף ורס"ח ח' סעיףדס"ו

 לבין שנשבה כתינוק והם היהדות את ונפשם בלבם ששמרו באנוסיםאבל
 לשם טבילה צריכים ואינם שגגה או באונס שחטא כישראל הם הריהעכו*ם
 רמ"א לפסק סמוך הרשב*ם רברי הביא תשובה הפתחי שהרי לדבר ראיהגרות.
 חכמים שטבעו הברכות ממטבע הזה הנוסח שאין ובוראי ברורה וכונתובמומר
 טבילה. צריך שאין סבורני ולכן לשנותה.שאין

 רב בכבור ובידידות בברכה מסייםהנני

 עוזיאל חי מאיר ציוןבן

 יצ"ו שבתי חזקיה כמהור"י הגרול הגאון הרב ואלופי יריריינבוד
 תו"ב ירושלים בעיקו"תראב"ד

 הרהשג,ארוני

 הראויה לב ובתשומת מרובה באהבה קראתי העבד לחרש י"א מיוםמכתבו
 הראשונים. רברי ולברר לבאר כרי להשיבוהנני

 ז'( ס-ק ג' )סי' הח"מ של ראשון תרוץ בין לחלק ברברי עמ"שא(
 ותירוצה. קושיא איא תרוצים שני אין הח"מ שבדברי כת*ר העיר השנילתירוצו

 את ליישב הולך סובב הראשון תרוצים שני כן הח"מ ברברי רואה ידידיאני

 שהרשב"ץ מתרץ וע"ז קושיתו את הח"מ מקשה שעליהם עצמם הרשב"ץדברי
 אזיל מהם שאחד - מרן פסקי ששני יוצא זה תדוץ ומתוך הרמב"ם עלחולק
- הרפב"ם בשטת והשני הרשב"ץבשטת  אפשר בררך מתרץ ועיז הס סתראי 
 זאת בכל אחר תרוץ שהם הח"מ רברי חת לפרש עצמנו את נרחוק אפילואם אבי הה"מ כונת הבנתי לפי היא זו מודה הרמב"ם גם התורה קראתשיענין
 לעיקר סובר שהח"מ יבין הולך ישר כל שהלא הרברים עצם את משנה זהאין
 אין לכהונה כשר שאינו וכל כהונה עניני לכ? לתורה ק-יאת בין לחלקשאין

 ובתירוצו אהררי סותרים השו"ע שפסקי כחב ולכן ראשון לתורה אותוקוראים
 ותירץ במ"ש הבאה"ט רברי לתפוס אין ולכן וכו'". בתורה רלקרות *ואפשרכתב
 בדרך איא אמרו לא הח"מ וגם הואיל פסוקה כחלכה ט'( ס"ק )שם וכו'החשמ
 כל ועל כהונה עניני יכל התורה קריאת בין לחיק שאין היא דעתו אביאפשר
 עייו מעיר אחר שער אנוסים בין לחלק איןן הח"מ של תרוצו לפי גםפנים
 שהוא באביו שיורע מעיר אחד שער גמור ישראל לבין בכהונה מוחוקשהוא

כהן



 חזקיה1דבריפח

 ולקרות הוא חל9 שמא דחיישינן כהונה עניני לכל בדינם שוים ושניהםכהן
 מיוחדת חששא שאין מכאן בתורה, לקרות אותם שמעלים שוים שניהםבתודה
 הבאה"ט. מהעתקת ולא במקורו הח'מ מעיון מתבדר וזהלאנוסים
 רוצה יכו' חוינא קא תיובתא ו'( ס'ק ג' )סי' הב'ש שבדבדי עם*שב(.

 בנפשיה ידע ובודאי עכב לא עלה *דאם משיו נפך ולהוסיף דברי יתרץכת*ר
 לענין לו מאמינים לא אם דאמינא ואנא עלה' ולח לעלות הראוי כשרדהוא
 בנפשיה דידע משום לו שמאמינים לומר טעם כל אין נ*כ כמו דאוריתאאסור
 ובכגון חיים אנו מפיו סוף סוף מזה. הנאה לו שאין משום הב"ש כסברתאו
 דחוק הוא הב"ש של שתרוצו אומר אני זה ומתוך התורה האמינתו לאזה

 הקושיא. את ליישב כדי בו ואיןלענ"ד
 ההבדי את לבאר ד'( )יף בתשובתי אמורה מלתי כבר הטבילה בדברג(.

 את והוציא לחולין ויצא בה ומעל ובתורתה בהיהדות בזדון שבעט מומרשבין
 להכניסו צריך ולכן רבר, לכל ישראל דין יו שיש אעפ"י ישראל מכילעצמו

 ימיו וכל מחצבתו צור ליהדות אמונים ששמד באנוס משא"כ טבילה מעשהע"י
 ומעולם גלי ובדיש בפומבי להיהדות לחזור שיוכל לידו יבוא מתי מצטערהיה
 שכת-ר ומה להכניס מעשה לעשות צורך כי אין ולכן היהדות מכלל יצאלא

 נקדא בה אשר הרשב"ש בשם כתוב שמצא תפיה ברכת שי מנוסח ראיהמביא
 נהר בספר המובא הזה הנוסח היה עיני לנגד גם גד, ליהדות התוזרהאנוס
 דרחכי צלותא בנוסח לגד האנוס את שמדמין בשביל וכי אומד ואנימצרים,
 צריך דמומר רמ*א לדעת שגם לומר המים... באמת להדיחם מעשהנעשה
 י'( ס"ק רס-ח סי' )יו"ד יבהים. שיא כדי טבילה צריכים אינם אנוסיםטבייה
 גורמת ברית דם הטפת דודאי וה מטעם ברית דם הטפת צריכים שאינן שכןוכל
 אלו. סמוכים דרש שלא מעכ"ת על ותמיהני מטבילה. יותר בהיהלהם

 וממילא התשובה בתוך דברי וסבאר חוזר הנני הרשב"ץ דבריולעצם
 ד'(. דף במכתב )עין וטעמם בדקדוקן הדברים ויתבארו שמעתחרוחא

 מרובים וידידות הוקרה רגשי ובכל רב בכבודוהנני
 עוזיאל חי מאיד ציוןבן
 ותל-אביב יפו למחוז הראשיהרב



א חזק*הודבר*

 ט פ ש מ ה ן שח
 : וזשל הסערב בטראבלוס חונה בהיותי לפני שהובא צואה שטרח(
 דו* ע"ע מוטל אותו ומצאנו רחום יוסף החולה לבקר הלכנו דח"לאנן
 אם"ל וכך לאו. לאו ועל הן הן על והשיב דברים לו ושאלנו בדעתופיושב

 ללומדי הכנסת לבית שמן כו"כ וכו' יורשי וצאר ו:ן סלעים כושכ תקחאו*תי
 כי וכיה שום להם אין וכולם תורה ספר ולכתיבת קנורה ולהוצאותמשניות

 כו"ע לזכות אדם לשום זכות אין חי שאני זמן וכל מותי קודם אחת שעהאם
 העדים ואנחנו דבריו היו ע-כ רצוני לפי ולמשכן למכור זמן אותו עד רשאיואני
 העדים(. ]חתימת וקיים, שריר והכל כתחזיל מעכשיו נו"ש קנין מידוקנינו

 נכסיו בכל שכ-מ צואת היא הלזו דהצואה נראה לכאורהתשוכה:
 ס** בש"ע כמבואר לאח"מ קנין דאין קנין מהני דלא הוא דהדיןהמוחזקים

 לעצסו שהניח אחרי במקצת משכ"ם נקרא שזה תאפר אם ואף וס"ד סשאדין
 שהיה בסתם במשכים הוי זה קנין צריך מקצת ופתנת ולהוצאותיו לס'תכסף
 גם שכ*ם בתורת נותן שהוא ופירש במקצת משכשמ אבל מתנות ונתןחולה
 כח ליפוי הוא שהקנין פירש אא-כ המתנה בטלה קנו ואם קנין צריך איןבזה

 מפרש והוא שכ"ם בתורת נותן שהוא מבואר הדבר ופה וס"ט בס"זכמשש
 יתוב ולא וכלל כלל יזכו לא הי שהוא זמן וכל מותו באחר כ"א יזכושלא

 בכל גהשבת הצוגו, אם בין בנ*ד האמור לפי ובכן כח. ליפוי יהיהשהקנין
 קנין, בה דהיה כיון משכ"מ היא שסחנתו פפורש במקצת וביןלנכסים
 בטילה.המתנה

 המה השטר רברי שכי בהיות הלזו לצואה קיום לה מצאתיאפנם
 סהדי אנן וקנינא באמרם מדילם דבדיהם סיימו והמה הנותן בשם העדיםדברי
 ובאופן וכו'. כתחז"ל כראוי( )מעכש*ו מיך במדל"ב בקגו"שדחשל
 כ"ה סי' בתשובה הכסף צרור בספר מצחתי כאשר חשיב, כלא הקניןכזה
 העדים כשקנו אך קנ-ן לתפוס הנותן בקש אמ רק המתנה כח דגרע אמרושל8

 ר*ן בסי, מורם מם"ש שלו וסמוכות לאים קנין אין אמרינן לאמעצמם
 הו* דהקנין אמרינן דבזה הפקבל ע"י היה ובין הנותן עפ"י קנה ביןשסחלק
 קנית כדין דהוי מסקנתו הכי ס"ל דלא דפליג מאן דהביא ועם כחל*פוי
 קנין בלא שכ*מ. מתנת כדין לה יש והמתנה כח כיפוי הוי דהקניןהפקבל

ולטובת



 חזקיהודבריב
א- -

 הכסף כצרור מ"ש בקצור אביא בידו מציי הסשר שאין טהקורא הקלולטובת
 כועך מנכסיה שיתנו מ"ם צווי רבניכ ב' לפני שצותה חולה בחשה מעשהז"ל

 אופר ונמרו לא או לקנות אם נסתפקו הרבנים ושתקה לרברוכשגמרה
 מם"ש למקבל לזכות ז-ל מפוהר'י תשו' הביא- ז'ל ל"ה הרב ושם ממנה,וקנו

 הוי הקנין המקבל רק הקנין בקש לא הנותן שאם סשו ק, בס,, ו*למורשם
 הכי דינא הנותן ולא לקנות שבקשו הפה כשהעדים נמי כן וכו' כחכיפוי
 קעבדי דמקבל שליחותיהו דהעדים ואסרינן כח כיפוי והוי מזיק לארהקנין
 העדים, ה"ה ל"ד הסקבל בקשת על סור.ם ום"ש בפניו שלא לאדםוזכין
 דפקבל דשליחותיהו לן לימא דמאן נרגא ביה ושדי הכסף הצרור באואחריו

 והודה חזר ושוב וכו' עבדי ריתמי ושליחותיהו גסור לקנין דכונתם לימאעבדי
 אל8 ע"ש כח כיפוי והוי המקבל כקנין העדים דקנין הנזי מוהר"ילסברת

 קא דיורשים דשליהותיהו לומר לס'ד היה איך אעיקרא אתפלא הדלראני

 לטירוף חשו דהם רז'ל רברי על עוברים ויהיו עסיקינן ברשעי אטועברי
 לבו ממוך ויהיה לקנות יצטרכו ולא בצותו בטוח שיהיה הש"מ שלדעתו

 רבריהם על לעבור גמור קנין יקנו עשה בקום ועתה רבריו נתקיימושבאמירתו
 כיפוי הוי רהקנין הוחלט עכ"פ - ? היורשים את ולחזק הש"מ רברילבטל
 המקבל כקנין הוי לא דהעדים ז"ל פהריב-ש הביא ]אב-ג[ הסגיה ושםכח,

 הקנין דיהא בנ"ר לקיים אמינא הקטן ולי ע"ש לאח-מ קנין איןואמרינן
 איסור השסר בסוף כתבו ראם בעצסו הוא מם"ש הריב"ש לדעת אף כחכיפוי
 בהנח י-ז סעיף הנז' ר"ן בפי' רבריו הובא כח כיפוי הקנין הו"ל המתנהלקיים
 כתבו וכאן כח, כיפוי הוי המתנה שתתקיים הקנין אחר אמר אם וכן שםזיל

 חייוק שיש רסובר הריב*ש אפילו זה לפי א*כ ע"כ וקיים בריר והכל כראויוקנינו
 לדעתי ואדרבה כח כיפוי מקיימו בענמו הריב"ש בזה לעדים מקבל, קנהבין

 כתחז"ל היה שהקנין אוסיים שהם היינו כתחז"ל וקנינו שכתוב כיוןנאמר

 ועוד כח ביפוי קמן בנ"ר שצריך חז-ל הקנו כאשר כח ביפוי קנינוהיינו
 שהמתנה שכתוב אפילו מעכשיו שנקנה כתוב שאם הריב"ש משם סורשםהביא

 קנינו כתוב זה ושטר ע"כ כח יפוי צריך לא מיתה לאחר אלא תהיהלא
 דאחרי לומר יש ועור כח יפוי צריך לא כראוי םעכשיו מ"ך ר"ל כראוימ*ך
 אין כאילו הושל בחליפין נקנה מטבע אין וקייל כספיס הוא המתנותדבל
 והכל עור לפקפק ואין וכמסורים, ככתובים שכ"ם ודברי קניןכאן

 וקיים,שריר
 קיה זח

נדרוחחי



-

 חיקיהודברי

 רב הגדול הגאון וראב"ד ידידינו מכבוד נדרשתיב(
 שייט"א ק נ א ר פ ח ס פ י ב צ כמוהר"רירושלם
 שיתן בתנאי קרקע לחבירו נתן או שפכר באיש הלכה בדברלעיין

 להיורשיפ שלם והלוקח המוכר, או הניתן וטת לתת הספיק ולא זוז מאתיםלו
 התנה, שאביהם ירעו שלא באסרם הענין על מעוררים ועתה המקח לוואשרו

 אם המכר, הבנים שאשרו בסה לן ונסתפק ליורשי ולא לי הוא שהדין י", ל*ב
 על נתנו או חדש כמכר מצדם המכר לקיים הכסף ונתנו זה ירעו כברנאמר
 תונא צדיק-תנא דצון לעשות עני ואני השאלה. ע"כ אביהם מכרחשבון

 רבנן מחלוקת ידוע ואומר הדלה, השגתי כפי ולהשיב ואתעידד קמתישליט*א
 זוע מאתים לי שתתני ע-מ גיטך זה הרי שאמר במי ע"ד דף בגיטיןורשב"ג

 ומכר מתנה גם אם לבאר וצריך הילכתא, וכן ליורשי ולא לי סבריורבנן

 מתנה דהנותן הרשג'א תשובת דהביא ר*ז בסימן הב,י למרן וראיתי הכידינא

 צריך דאיהו אתני בדוקא דמסתמא קאמר ליורשי ולא דלי לי שתתניע-ם
 היתה שלא מיתה לאחר לו נותנים בניו ומת, שתתן ע-מ אמר אם אבללהו,

 הרם"א בשם הריטב"א תשובת הב-י הביא ושם שינתנו, רקהקפידה

 שנים שלש עד לי נותן אתה אי אם וא"ל שדהו על הלוהו דאמרינןדהא

 יורשיך ולא דאתה בעצמו המוכר שיביא עד התנאי מתקים לא שלי היאהרי
 להם אתה, ובין לי דבין להרשב-א ב"י משם הביא כ'ו בסעיף ולקמןקאפר

 מהיכא מחלקים אהדדי הרשב"א תשיבות יסתרו שלא וכדי יע"ש ליורשיםויא
 בסימן הפ-ת יכ-כ קפידא, הוי דאו תתן, אתה לאומר שתו;ן, ע"משאמר
 שוין ולי דאתה ס"ל והריטב"א דהרשב"א לו נותנים בניי ד"ה ז' סעיףרמ"א

 דלע"ד אלא קפידא. הוי דלא מודו ובתתן קפידא. דהוי והריטב"אלהרשב-א

 לומר לי פשיטא קפידא, הוי דלא מודו דבההן למר ליה דפשיסא בפאיאמינא

 גופיה הוא שהביא ממה קפידא הוי אתה בלא תתן דנם ס"4דהריטב"א
 דלא ז"ל הריטב"א בשם דכתב הבית בדק לשון י-א ס-ק ר"ז בסימןהפ*ת

 , י ל ב א ל קפידא אין דבמכר במכר, ולא ומתנה בגט אלא זה דיןנאמר
 שכתבנו וזה קפידא, הו* ותתל לי ופתנה דבגט דס"ל מביאר ן, ת ת ב אול

 ליורשי ולא לי אמרינן דבמכר ס"ל דהריטב"א הבית הבדק מלשין הפ"תמשם
 דלאו הדואה ראנכי אלא יחידאה, סברת הוי הריטב"א דסברת הפ"ת וטייםנתב

 וכן - כן, ס"ל מוהרי"ט דגם הכיא ל-א בסיסן יו'ט דהשמחת הואיחידאה
 יו"ט השמחת עוד וסיים הריטב"א של הלזו בסברא קיימי וםהרש"ךמהראנ"ה

ואמד



 חזקיהודבריד
===========

 ורבו רהריטב"א כוותיהו קי"ל לומר אין אמוהרימ"ט רפליגי את*ל  וחףואפר
 הריטב"א - בקצרה יו"ט השמחת לשון וזה וליורשיו. לי אמרינן רבחובס"ל

 בנכפיך לי אין רו*ר האומר צ"ה רף נשוי שהיה סי פרק לכתובותבשיטתו
 דו*ד לו חין יורשיו עם אף שכן וכיון מירו קנו קרקע של פגופה מירווקנו

 במקומו עומדים יורשיו הרי חבירו שוכה כיון וושעבור זכיה של דברים כלכי

 בו שאין דבר אבל ליורשיו, חייב הוא הרי מנה לך אני חייב האומרוכן
 ז*9 מרבינו קבלתי וכן ליורשי, ולא לי הוי וכיוצא בעלפא תנאים אלאשעבור

 בתנאים אלא ליורשי ולא לי אמרו רלא מדבריו יוצא מפורש הרי -עכ"ל
 ווה וליורשי יי הוי וכו' ממון שעבוד בחיוב אבל שעבור רליכאבעלמא

 לחלק צריך ע"כ איפכא נראה לגיטין הריטב*א דמרברי אף מוהרימ"טכרברי
 שתתן לע"ם מנה לי שהתן ע"ם קצוב לזמן מתחיב בין אפרים המחנהכפ"ש
 בדבר דמתחיב כמוהרימ"ט דינא לענין נקטינן כן כי והנה ושנה שנהבכל
 יו*ט. השמחת עכ"ל קאמר וליורשיו לוקצוב

 כסברת פקפוק בלי קיים דהמכר ודאי בחיוב הוא נ*ר אם זהולפי
 בלי המכר היה ואם יו'ט בשמחת כמ"ש מרבוותא איזה ועור ורבוהריטב*א

 ד נ וא"כ ליורשי ולא דלי ומתנה בגט לם"ש הרין חזר ?חוד תנאי רקחיוב

 בנ*ד אבל ליורשי, ויא לי לומר לנו היה לכאורה רמתנה ע'ם היהאם

 ראיכא רתיכא יטיב רינא לן, ומספקא המתנה את ואשרו הכסף נתנודהיתומים
 במכר בין רבנ"ד יוצאת דינא ובכן כידוע מירו מוציאין ראין ררינאספיקא
 ג"כ ריש שכן ומכל מידו מוציאים ואין והמתנה המכר קיים הכל במתנהובין

 הישכ*א היטך רכתב כ"ב סימן זכיה בהלכות אפרים הסחנה טמרלצרופי
 רוקא אלא ליורשי ולא לי זה רין רל"א וסבר ליורשי ולא 5י דמתנהדפסק

 הספיק ולא נפי מת כי מכוין, ולזה קאתי דלהרוהא כיון במתנה ולאבגט
 בח"מ מוהרימ*ט וב*כ לתת היורשים צריך ואין קיימת המתנה הכסף,לקכל

 אמת דין הרין אכסף נתנו שכבר בנ*ד שכתבנו מה כי לפי ובכן ס',סימן

 מירו. מוציאים ואין פקפוק בלי המקבל או הלוקחוזכה
 בשתי שרקדק הנ"ל כ"ב בסימן להמחנ"א ראיתו הלוכיובררך

 בכל לתת שהתנה מי שכתב )אחת( הב*י מרן שהביא הרשב*א שלהתשובות
 משנים שנתחיב כל אבל אחריו, ליורשיו לתת צדיך אין וכך כך ושנהשנה

 והקשה - בחייו קבל ו?א אביהם פת אם לשלם חייבים אביהם בחיישעכרו
 ויא רלי וכו' ע"מ מתנה נתן דאם משמו קורס שהביא )הא'(פהתשובה
 שתירץ. מה וע"ש יכו' שעברו שנים לשלם דחייבים קאמר ואיךליורשי,

ולע"ו



ה חזק*חודברי

 בל* מתנה דע"מ תנן בין לחלק דיש שכתבע מה עם לתרץ לי נראהולע*ד
 בלי בתנאי היינו ייורשי ולא לי דמי* התחייבות ראינא להיכאהתחייבות
 בלשון כתוב, דכן בהתחייבות מיירי 'צעבר' שנים 'של זאת אךהתחייבות,
 שעברו מו*נים 'שנתחייב סה כל .אבל ז"ל: --התשובה
 על הללו התשוטת באו ובזה ע"כ. וכו' לשלםחייבים

 נלע-ר. זהנכון

 כאשר ק"מת המתנה או שהסכר שאלתנו נדט ע"ר לסיפאאתאן
 8מ1 כי כתד"ה בהסכמת תלוי הכל אמנם אמת, דין הדץ ולדעתיכחבנג
 מתורחי נפלאית ערנו נא כבודה בעיני יוכי*רו לא דברי ואם יוצאתתורה

 רבה בהוקרה רב וכבוד בידירות ושלום רכרץ בצסאואשתה

 שבתי חזקיההצב"י

 מן איו* טובה באר"ץ חונה בהיותי ירושלים, עיה"ק מחו*ר צואה פסקג(
 שלות והיחיד הצבור בענעי שטרדותי ועם רעי, לחחת אלי 'שלחההרמתים
 המרובה בחכמתם שהמה הנ"ל הרבמם על אוסיף ימה אתן מה גם ומהעלי

 דיקם להשיב שלא עכ"ז רתודה בשרא אכלי לא בע"ד ואני גברומאדעת
 הדלה השגתי לפי ח:מה וכלות ב בשבולים אלקטה לכן הוא רב כי הנ"זשואלי
 : הנ"ל פסקם נוסחחה

 סדר אשר הצואה שמר על עברמ ירושת"ו רפעיה*ק רבא ב"דנחנא
 בכובד ודקדקנו עייננו אשר ואחרי פטירתו, לפני שנים כחמש פן בן פיהמנוח
 מכמה ממש בת ואין ומבוטלת בטילה זו צואה ששטר ראינו הצורך ככלראש

 אותו ובררנו הארכנו וסניף, סניף ובכל בה, שעלו וקמשונים וריעיתותת*והות
 8ך ידינו, תחת כמוס כאשר עולם עמודי רוא"ח פוסקימ טפי הצורךככל
 שהצואה והסכמנו החלטנו שבעבורם והטעמים הנמוקים בקיצור נבארפה
 בטילה.זו

 שבהרבה סודר, קנין כ"א אחר קנין שים שהיה בהמתנה נזכר שלאא.
 נקנות אינם שמעות כירוע ק"ס בהם מועיל לא בהצואה, המו,כריםדברים
 ר'ג. וסיי קצ"ה סיי בשה,ט מרן וכ"פ יוצא אין הפוסקים מכל ומוסכםבחליפין

 זה שלשון שינתן, בלשון מועילים, שאינם בלשונות באו שהציוויםב.
לשו



 חזקיהודברי1
נ=בננהעם==ם

מממשם=88=8-  חראשונה שסברא וידוע רמ*ה סיי בשה*ט מרן בקנין, ואפין הוא, כלוםלאו
 העיקר. היא בסתםשכתב

 ואין לעולם, בא שלא דבר שוה הבית, משכי' כו"כ שינתן שציוהג.
 ואינו שכ"מ במתנת בין בריא במתנת בין כמכר בין שלב~"ע, דבר מקנהאדם
 לשון שום נזכר לא זו ובצואה ונכסיו, עצמו שמחייב חיוב לשון כ"אמועיל
 ור"ט, ל"ט סי' בשה"ט מרןחיוב,

 הבית להם נתן שלא וכיון וכו' בבית ובנותיה אשתו שתשב שציוהד.
 בסי' בשה"ט מרן מועיל, אינו בקנין שאפי' ממש בו שאין דבר הוילדירה
 הקנין בהם הועיל לא הנז' שבהדברים האמור אחרי סכ'א, רנ"ג וסיי ס"אר"ב
 ל8 ק"ס בהם שמועיל והקרקע התכשיטין שגם יוצא המתנה. מקבלי זכוולא
 בס" רמ.א שהביא הראשונה וכסברא אחד בקנין כולם ששתפם מטעםזכו

 כאשר רמ"ח דסי' לההיא ולא ר'י, בסיי מרן דפסק להו;יא לא דמי ולארנ"ג.
 באורך. בארנו זה גם כאשר קי'ול בדגל לדגול היורשים ויכוליםהארכנו

 פקדון בתוי ורק בחיים, המתנה מקבלי ליד הגיע לא הצואה ששטרה.
 היה שהצואה זה ונדון המתנה, מקבלי מצד ולא הנותן, מצד שליש לידבא

 ואין חיים לאחר עד לחזור הכח לו והשאיר בי, אחזור לא אם מהיוםבלשון
 שמת מי ר"ן בסי' מרן שפ' לההיא שוה חיים, לאחר כ"א נגמרתהמתנה

 ליפו"כ מידו קנו וגם הנכסים בכל מתנה היא אם ראף רייתיקיונמצאת
 זכו לא בזכוי, או מחיים המתנה מקבלי ליד השטר הגיע שלא זמןכל

 אצלינו.כמבואר
 בבדא וחתומו בשוקא כתובו אמ"ל וכך הצואה בשטר כתוב רלא1.

 יש והרבה כטל. השטר פוסקים ולהרבה סתם כתוב לפנינו שיצא ובשטרוכוי
 מקי'ל אופן ובכל עיקר, ש"ל הכי רמ-ב בס.' בשה*ט מרן שויעתלצדר
 יצא.לא

 במקצת 'טחזרה בנדו"ז הרכה לצדד שיש ימלבד כמקצת, שחזרי.
 השליש מיר הצואה שלקח כי:ן בה עור ר"ן, כסיי כמ"ש בכולה חורההויא
 וציוה לשנות בדעתו שעלה הרכרים כל לבנה, חצאי בשני השטר כתוךוציין

 וכיון הלכה, חלפ; הראשונה הצואה ממילא אחרת, צואה שטר לכתובלהסופר
 והשטר בשטר איא להקנות גמר לא שניה צואה לכתוב הסופר הספיקשלא
 נכתב.לא

 הק' מרן בדברי ומבוררות מפורשות כבר מהם הריעותות אלוכל
 הם מרן ברברי מבוררות שאינם שאעפ"י ומהם כידוע, ::וראותיושקבלנו

מחלוקת



ז חזקיהודבר*

 הבא הצד במתנה שיפול ספק דכל היא הפון והסכמת הפוסקים,סחלוקת
 אף מתנה בטענת לזכות הבאים הצד נגד מוחזק הנקרא הוא ירושהבסענת
 ספין ומאן חשיב ומאן מוציאים, נקרחים הם המתנה ומקבלי יורשים, הםשגם
 שכתוב אע*ג זה יסוד ועפ"י המוחזקים היודשים מיד ממון להוציא רקיעוסאן
 העשוים והקניינים התנאיט כל כחומד וכון עצמו על וקבל זו צואהבנוסח

 הריעותות, מכל השטר להציל יועילו אלו רברים ס"ל פומקים והדבהכתחז'ל,

 הסוברים פוסקים כמה יש כנגדן שהרי מקי"ל אותו מוציא זה אין זאתבכל
 להוסיף שצריך הלשון חוסר שמצד ריעותות וכן הקניינים, שמצדדבדיעותות

 גם וא"כ שבו, מהריעותות להצילו דכתחז"ל זה לשון מועיל אינו השטרבלשון

 מה מכל ובכן פסול, שהשטר רבוותא כהנהו קי"ל לומר יכולים היורשיםבזה

 שיחלקו לסיני ירושה וחזרה וסבוטלת בטילה זו שצואה יוצאה תורהשביארנו
 והבכוד להם, כראוי חלקם הפשוטים דאורייתא, נחלה לפי הנכסיםכל

 לאעבורי ורז'ל תוה"ק ע"ל לעבור וחלילה תוה'ק, כדין לו כראוי בכודהחלק
 וכוזחחסנתא

 והרחבנו האדכנו וכאשר ולמעשה להלכה לפו"ד בעינינו נראה זהכל

 ובעה"ח סופר, בעט חקוקים תודה ועמודי עולם עמודי מפי הצורך ככלהדברים
 וקיים. ירושת"ו פר"ת שנת טבת לחןבש"א

 ולאח*מ מהיום מתנת היתה שהצואה המובן לכאורה דברי, יבואועתה
 דלא שכ*ם דין לה דיש דנ"ז ס" ח"מ מהש"ע יוצא ומפורש אחזור לאבאם

 בח"מ אשד בשער ועיין  מור"ם כמ"ש כבדיא קנין צדיך ום'ם לאח"מ אלאקני

 דהיה כיון ובנ*ר ז"ל, מרן ומכללם הכי דס"ל מרבוותא כמה רחביא כ"טס"
 ק"ס דהוה מ"ט הצואה בטלו ידושת"ו שחו"ד שלא קיימת הצואה לכאודהקנין
 הפוסקים מבל ומוסכם בחליפין נקנה מטבע ואין כספים המתנות בתוךוהיה

 השטר בסוף דכתבו אחרי איריא ל8 מהא אי דאמרי אנא וכף, דל,ק יוצאבאין
 אפילו זה דבאופן הסוברים המה רבים התנאים כל יהיו וכחחו"ל כחו"חוהכל
 דעת שגם והביא לשלמה אמד בס' וכתב שהאריך וכמו בחליפין נקנהמטבע
 כתבו אמר אם וכו', העולה כלל דנאה י"ג בסי' וי"ל כן ס"ל וסור"םמרן

 לשון כתחז"ל או כחו"ח הכל עליו קבל שהנותן מעידים שהעדים או וכו'ואתמו
 באות, ר"ג בסי' והכנה"ג וכוי, בהדייהו ומור"ם ומרן דדבוותא לדובא מהניוה

 בהליפין נקנה מטבע אפילו וכו' וכחחז"ל כחו"ח בשטר כתוב אם כתבט*ח
 יע*ש. גדירנא ומוד"ם סרן בתר אנן ררבוותש פלוגתא דאיכאאצ*ג

 קונה עכ"ז נקנה, מטבע דאין משום קונה דאין נימש אם אף זהומלבד
*חצה



 חיק*הודבריה

 דיש ואע"ג ר*י בסי' מרן כפסק רקני רקיימ"ל וחמור את קנה כריןפחצח
 כמי מלים בשתי הרבר כשהוציא רוקא היינו מחצה דקני רה8 וס*לאולקים

 יש וכאן כלל, קונה ואינו מהני לא אחר בדבור הכל כשהוציא אבל וחמוו,8ה
 גמור בקנין הכל וקנינא בסוף שאמר אחר בדבור הקנינים כל שכלל אחריידון
 מרן שרעת רכתב ע*ג נ'ה ברף כ*ו בסי' אשר שער בס' עיין עכ-זושלם,
 וחינם נולדים אחת בסלה כולם כלל אפילו רס"ל ויו"ר ס"ר ס"א סי'בו8*ע
 ומחצה. קונה בנ"ר זה ולפי ע"כ, הנולרים רקונהנולדים

 שינתן בלשון מועילים שאינם בלשונות באו שהצווים ב' באות עורכתבו
 ע"ש, וכו' רמ'ה בס" בש"ע ולם"ש בקנין ואפילו כלום מועיל אין זהולשון

 זה נאמר ולא מועיל שלא שינתן שמצוה שצווי כתוב אנה ירעתי ל8ואנכי
 מבטיח שהוא נראה זה שלשון מתחייב אינו אתננה שאמר שאיש שאמרואל8
 מרבריו מובן אם אבל הבטחה לשון שהוא אלא גרוע שחינו עם םתחייבולא
 בס" בב"ח מבואר וכן מועיל אתננה שאמר אעפ*י הבטחה בלשון מדברשלא
 הבטחה בלי שאינו בל כתב לשונו באמצע וכון. נתתי בשטר כתב בר*הרם"ה
 בש"ע ומרן לאלתר, קנה בקנין בין בשטר בין מעכשיו אתננה אמר אםנמו
 וכו, רקל לפ' שיתנו מיתתו בשעת שצוה מי כתב ס"ב רפ'ח בסימןא*ם

 סברא הרואה ראנכי אלא המועיל לשון הוא ינתן דל' באיפן ק"מת,ו8חצוואה
 חולקין ז"ל רישראל ארעא תקיפי הגאונים רחבריו מלבר ז"ל שע"א ממרןזאען
 יצ*ו לשלמה אשר הרה"ג בספר שראיתי בה עוד מיניה, קבלוה לא ו8וליעליו
 כלל הכרע אין רמהא לי חזי לרידי המחי"ר ואחרי ז'ל דכתב דע"ה נ"דבסיפן
 דירעינן היכא הא' קנה לא מילה בחר להו ראפיק היכא דאמר מאן אפי'רה8
 כללא בההוא רוראי כיילינהו ואח*כ תחילה שפירט רהיינו להם רנתכויןבודאי
 המוציאו רכל לומר נוכל מוציאו רכל בההיא אבל הפרט, לכלנתכוון
 אלא עור ולא יעו"ש, הלוי מוהר"י משם זה חלוק והביא וכו, קאמרבנולרים

 כ"ט בסימן וכן ביריה ורפיא ולאו בהן רבריו אמר כאילו ז"ל השע*אדגם

 באנו שכן וכיון שם וז"ל לגמרי הקנין רמתבטל  דס"ל מבואר ע'רדע"ח

 מ'מ חולקים ויש כלום רל"ק רי"א וכו' שהקנה במי במררכי שהביאלסחלוקת
 םיר להוציא רלא כלום רל"ק סברא להך חשו האחרונים גדולינבר

 המוחזקים ריכולים עלה להסכמה באופן ע"כ שכ*מ מתנת שהוא ואפילוהסוחזק
 באנשי מיירי הרב דשולי לומר ורוחק כ"ו, בסימן מ"ש היפך והוי השטר,לבטל
 למסתם ולא לפרש הויל דא"כ הקי"ל דגל להו ואית רפרן אתרא רלאוחו*ל

סתיסי



ט חזקיהודבירי

 לן פש בלום קנה דלא דינא הדר ז"ל מרן יעת לן ןתברר דלא אחרי וא"כסתימי
 כלום אינו זה גם לבוטבףצ אפילו מועיל וכו' כחו"ח בכתיבת לשלמה אשר בס'עיי"ש
 נבוא ומעתה לענינינו הצריך וז"ל ע"ב קל"ד בד' שלמה של ב'יד בס' כתבדהלא
 בעיין אששט וכבר וכר רכתהז"ל כתו"ח וכו' ואחריות כתוב השטר שבסוףלנשד
 שום לתקן בזה כח אין בע"ד בשם ולא עצמם בלשון מדברים הם שהעדיםדכיון

 הנותן בלשח בין לחלק אין דינא לענין אבל וז"ל. כ' ק' בעמהר גם וכרריעותא
 דאיכא היכא ולא אסמכתא לתקן אלא וכתחז"ל כחו"ח מועיל לא העדים בלשוןבין

 מה בסוג נכנס לא דוה אני א'ומר במילתא ואעק'רא יע"ש. הכו' בקניןריעותא
 כל על בק"ס וקנה כתוב אלו דבריו בתמילת שפה וכתחז"ל כחוקח כ' אםדאיפליגו

 הנז' על להם הק,נה שנק'/ס שאומרים המובן כתחן"ל והקנינים התנאים כל עלהנז'
 ובכן ופשוט. הבל ודבריהמ כתחז"ל שיהוא שהתבה התנאים כל על ג"כ היהוהק"ס
 מרבוותא כמה הביא השע"א עיין מוהרימ"ס בשם עיי"ש גם לגמרי ומבוטלמכל

 הבכור המוהזקים היררשים דיכולים הדין חזר ובכן כולה נתבטל במתנה דגםדסברי
 וממילא חשוב כלא שהקנין העלינו שכבר נעם קי"ל לומר וכו' והצעירכבכורתו
 תתקיים ה,מתגה אם חזק היה שהקנין צד על צריך א,ני ללננהר עכ"ז מבוטלתהמתנה
 אעפא ירכו על דייתיקי שנמצאת בש"מ שידוע והגם לא. או לידו הגיע שלאאפילו
 עכ"ל ר"ן בסי' ז"ל מרן ופסקו לידו ועגיע' שלא כיון כלום אינה וכר בעדיםשהוא
 ההיא גמור קנין בו דהיה אחזור לא אם מהיום דהקנה נ"ד באופן להסתפ'ק לייש

 לאח"מ, דוקא. זכיה לענין כמ"ש שהיא בריא'מתנת

 והמביא שניא. או הוא כלום לאו לידו הגיעו שלא דכ"ז הוי בזה גםאם
 נמי הא, פיר"ב ירכו על קשורה דהמתנה זה דין כשהביא שהטור הוא 'ספק לידיאותי
 קנין דהיה דכיון דס"ל מטעם ואולי השמיטה ז"ל ומרן יחזור לא אםדהקנה
 לידיה שטרא דלימטי בעי ולא לחוד בקנין קנה אם וחביריו הרי"פ קמאיואפליגו
 אם וכן וכו' לאח"מ וכו' לחביוו מתנה הנותן הטור עמ"ש רנ"ח בסי' מצאנודהרי
 כ' והבי' לידו וטר כשהגיע מיד קונה זמן בו אין אפי' מיד הגוף קונה קנין בויש
 אלמ(1 ע"כ לידו השטר שהגיע צריך מה קנין דאיכא כיון לתמהן יש ומ"מז"ל

 דלא אע"ג קנה לחהר דבקנין ס"ל זה בסי' המפו'רש הדין דזהו ולאח"מדבמהיום
 הגאון הרב לידיה שטרא דלימטי דבעינן דפסק הטור דגם אלא עוד ולא בידוהגיע
 עיון מקומ ויש בד"ה ז"ל כ' ע"א דצ"ו יו"ד סי' הלואות דדיני ה"ב מ"מ בינהאמרי
 קונה קנין בו יש אם וכן לכן קודם שכ' דמה הטור בדעת י"ל ואך ז"ל בסו"דוכו'
 כשהגיע ומ"ש לידיה, שטרא הגיע דלא אפי' מיד קונהמידהיינו זמן בו איןאפילו
 ע"כ כלל לידיה מטי בעינן לא קנין בו ביש אבל קנין בו באין היינו לידיההשטר

באופן



 חזקיחויברי*

 דלימטי בעינן לא בקנין ולאח"מ דמהיום ס"ל הב"י ומרן הטרר דין ל8י*הבאאן
 השטד הגעת דלא דיקני אחזור לא אם ולאח"מ מהיום רגם ג"כ נימא ובכןשמרא
 תזרתי לא אב ולאח"מ מהיום דגם כן ס"ל מבחשרדהרטב"א מצאתי יגם מעכבלידהה,
 בס' דבריו והובאו דמוג בס' הב"י מדן חהביאו בקנין וקנה שטרא ילימטיל"ב

 וכר ז"ל הריטב"א בדברי להדייא מבואר וגם שם ז"ל דק'מ"ו בח"מ ח"א אהוןכפי
 רעת לדזגת לאח"מ בי אחזרר לא אם מהיום או ולאח"מ מהיום בו שכתבדשטר

 אלא יש'ש, וכו' כהרי"פ ודלא קגה לאח"מ לאחעמ עו לידהה שטרא מטא דלאאע"ג

 דהלא בי אדהור לא אם מהיומ לבין לאח"מ ,מהלימ בין לחלק דבהסרק הרואהדאנכי

 דלימטי ולאח"מ מהיום דבעי רנ"ח בס' שכ' הטחי בדעת דס"ל בינה אמריהגאת
 בה"א ר"ן בס' ואילו הגיע. בלא קנה בקנין אך קנין. בלא ויוהו אמר ל*ריהשטרא
 הגיע שלא דכל הוי ייגא אחזור לא אם דמהיום דגם הטור פ' ירכו על קשויהדמצא
 הב"י מון לדעת באמר אנו אף לזה זה בין לחלק דאיכא אלמא. כלום לאו לידוהשטר
 א'חזור לא באם לימטי. בלא דקנה ס"ל ולאח"מ בדמהיום ואפי' מהא הא דשניאז"ל
 להייטב"א חוקה קושיא לי קשה דלע"ד אלא ערד ולא כן, הדין "הי לא ולאה"ממכאן
 למרן וכן אחזויר לא באם ובין ולאח"מ 'מהיום בין קנה ל"ריה מטי דלא דאע"גדס"ל

 כעא במציעא דאיתא ע'רוכה משנה השך דהוא ולאח"מ במהיום דקני דס"להבעי

 ליתבם שלא עליהם ונמלך היו כתובים אומר שאני יחזיר לא וכו' מתנותדיתיקי
 לחלק ואין יע"ש. אחזור לא אם מהיום פי' ור"ת ולאת"מ במהיום שהוא שםופרש"י
 ופוק נמלך שמא הוא דהטעם אחר שנא דמאי בידו דהם להיכא דנפלו היכאבין
 וכו' שכתבתי מה וכטעוך בד"ה ליונו באמצע כ"ז ס"ק נ"ו בסי' הש"ך מ"שהזי

 דבביאור באופן ע"כ וכו' בשוק לנמצא דמי אביהם ביד בנמצא ופשיטא ז"לבסו"ד
 עכ"ז בקנין שהוא אפי' לידו הגיע בכשלא יחזור לא באם ולא'ח"מ דמהיוםאתמר
 קונה.אינו

 בתשובת וז"ל בסו"ד ח' ב'סעיף שהביא הנ"ז בסי' השלחן ערך בס'ועיין
 שאין שכי"מ כמתבת שהיא בדיא מתנת איזהו וכו' הרא"ש בן למחהרעיהחכמים
 אהזור לא אם ולא"מ מהיום בו שכתוב כל לאח"מ עד דבר לשום נגמרהקנין

 מתנה נמצאת שאם זה ברבר שכ"מ כמתבת רהוי במאי ונ"מ למפרע קונהוכשימות
 האמור מכל יעו"ש. ע"כ בו חזר שמא כי למקבל אותה יקנה רלא הנותןברשות
 הסתנה לידו הגיע 'שלא זמן כל ושלם גמור קנין הוי הקנין אמ דאף ב"רינועלה

 בא היה השטר אפי' שבזה מועיל בו אין שהקנין שכתבנו מה לפי וסכ"שבטילה
 מן כי ד"ה רנ"ה כ"ו סי' בח"מ ז"ל השע"א כמ"ש כלום אינו מתנה המקבלליד

 רמה יתן מה דליתא כמאן וה"ל כלום חשיב לא דהקנין וכיון ז"ל וכר הזאתהבאר
יוסיף



י8 חוקיהודברי ---

 ע"כ. ביה הבר מצי לידו השטר דהגיע דהגם ואבתי לידו השטר ,מס"רחיוסיף
 כבשן יש ועוד הבז' מהריעותות 'ממש בו ואין הבל ה'הש דהשטר עלינו בהסכמהובכן

 ואולי כעת להאויך אותגו מהשה אינו הדמן כי בהם להאריך הוצרכתי ולאריעותות
 מצאנו ולע"ע בארוכה עוד נבוא ושקטים, מיושבים ונההה להבא אתט ה'יהי

 סיני להר המתנה וחירה היא בטילה הנז' והמתנה שהש'טר להראות בזה ספוקדי
 בביטול בזה הסכימו "רושת"ו חו"ר שגם שקרעתי לי ותיתי התה"ה ירושתלדין

 דצמר הלשון הרעות מטעם הקה מהריעותות שחד שנחךצתי ,מה על רקהמהגה.
 לשון שהוא אתננו בלשון אלא זה באמר דלא הוא דידי לגבי וכל ינתןבלשון

 מתתת שיצא הוא כשגגה ספק ובלי בנ"ד, כן לא מעכשיו היה דלא היכא וגםהבטחה
 דין דהדין נחתינן ובהא לפ' שיתנו מוש רפ"ח ס' מרן ועיין קולמוסםקן
 יסוד שום לו אין כולו השטר דלפקע"ד עוד אמינא לחתיסה וסמוך כא,מוראמת
 משם שציין ומה מ"ה סי' אדאדי אברהם ויקרא בס' רעיין שיחה דרך הואשהכל
 עם וכו' לפלוני דינתן הש'טר בלשת מ"ש גמ 'רע"א, ד"פ למהיד"פ לדודהמכתם
 יתן ומי ינתן מתי פידש ולא מובן שום לו אין עכ4ז גרוע לשון שאינושכתבנו
 הוא הכוונה ואם טתן הבני להמר הי"ל א"כ ולאח=מ מהיום ד"וא כתגנו כברדהשטר
 זאת ובכן מתראי דבריו והיי בחיים כו"ע השליטם שלא היינו א'כ לאח"משינתן
 אם ולמעשה להלכה בעיני שנראה מה זה כאמור. חשיב כלא כהיה דהצוואההתורה
 העי"ץ. ורבותי תבירי קמיהניחא

 שבתי חזקיההצב"י

 טועה כדין דהוי דידוע ז"ל פרן מ"ש היפך דין שדנו דיינים בדבר : ה ל א'ש
 התשובה ההיתה - לחזור עליהם דינא ,צלפום דין הבעל  ומערער מש0ה.בדבר
 לחזוור. אם לשלם אם קבעי ודינא לחז'ור. להם א"א הפסק שניתןכיון

 דיני שדן דיין שכל ס"א כ"ה סי' בח'/מ ובא מפורש זה דבר : ובה'תש
 כהלכה, ודן הדין חוזר הפוסקים ביברי או וכו' במשנה הגלוים בדברים  וטעהממונות
 ע"כ. לועזיק נתכוין לא להזיק שגרם אעפ"י מלשלם פטור וכו' כגון להזור א"אואם

 רשות גקטו ואפילו על"הם, קבלומ אפילו מומחים שלשהן דאפילו בש"ךומבואר
 חייבים להזיק נתכוונו דאם ומבואד ע"ש. להתקיים ראוי זה דין אין גלותאמראש
 וא*ת בידים. מזיקים נקראים  פסקם ולבטל לתזור גידם שיש זמן כל ובנ"דלשלמ.
 מ*ש בפ*ת עיין מזיקים יקראו לא דב"ד זילותא משום מילתא להם דכסיפאכיון
 דיינים ב' : ז*ל השני חוט בספר הכתובים דבריו פה ואביא ע"ש. השני חוטבשם

 הדין מבעלי אחד צעק ואח',כ שפסקו מה 'ופסקו פשי, ולא ד"ת לדיןשנתבררו
שנראה
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 רוצה אינו עמו שיש שחבירו אלא, א' דיין שמו הסכים וכן היפך שזה בעיניושנראה
 דינא, דבי זילותא הוי הצדדים לב' הפסק ניתן שכבר שמאחר ואמר כלללשמוע
 חוזד שטעו התבר'ר אם ולעד'ן וכו' הדור מחכמי א" לפני הדבר נציע אומרחהאחר

 דהא חיישינן לא דבוד, זילותא משום ומ*ש וכף. מהפמ"ע משמע וכן וכףהדין

 בבתרא אמר מ"מ נשך באיזהו כמ"ש דמו כדרדקי ד"רי לגבי כוע שאמר ר"ןאפילו

 ובכמה דל"ב, הבתים בחזקת כדאיתא 'חיישינן לא' דינא דבי ,ולזילותא, וכףאנן
 הם טעות לפניכם שאמרנו דברים ואמיו שפסקו ממה דחורו בגמרא מצינומקומות

 דיתמי יתמו אנן כבודם, על חשו לא כמלאבים ראשונים ואם הלטב כך ברםבידי
 שדין 'ולכתוב להזוו וכו' הדיינים על רמוטל לע"ד נראה כן על ע"כ. כושלא

 חייבים האיסור מלבד כסיפות, משום פסקם לבטל רצו לא ואב טעות היההראשח
 מידי. לא ותו עכ*ר וכןלשלם

 ואם ז"ל הטור כתב משנה בדבר דטועה בהא בינה אעמרי להבין אגבדרך
 הנלשה אפילו הדין חוזר ענין בכל משנה בדבר שטועה כגח פש'וט בדברהטעות
 ואם בד"ה הב"י וכתב ע"כ. וכו' כלל דין כאן שאין עליהמ קבלום אפילומומחין
 וא5ילו מומחין בשלשה אפילו מת:יא סתמא ומתניתין וכף פשוט בדברהטעות
 הדין חוזר בד"ה כתב א' )ב'( באות והש"ך ע"כ, ירוחם רבינו וכ"כ עליהםקבלום
 שכ"כ ר"י של מש'מו כן לכתוב הו"ל ולא ירוחס, רבינו שכ"כ הב"י וכתבוכף

 ונטלו עליהם וקבלום מומחים ג' טועים אפילו חוזר לעולם דמילתא כללאהרא"ש
 ונראה ע"כ. להתקיים ראוי הדין אין משנה בדבר דטעי כיון הגולה מראשרש'ות
 הרמ"ה סבית ווהביא אחר לקמיה עוד הטור מ"ש בהקדים קושיתו ליישבלע"ד

 דאיך הקשה הב"ח ושם חייב, עניין דבכל כתב ז"ל וא"א : כתב לפטורמהרמב"ם
 ס"ל דהרא"ש ותירץ ? משנה בדבר טויצה מובום פטרחהו דר"ט אח'ר יחייבהרא"ש
 הוא שחייב מה והרא"ש גלותצ, מיאש רשותא דקביל משום אלא לר"ט פטרודלא

 הטור ע"ש, וכו' הפקר ב"ד והפקר פטור קבלו דאם רשותא קבלו ולאבמומחימ
 ולא הדין חוזר אפי"ה וקבלום מומחין הם אפילו שהטועים דבריו בתחילתכתב
 ולזה לשלם דמחייב ו~רא"ש של הדין יפול זה שעל ,רשותא קבל אפילוקאמר
 הב"י יכול ולא ידוחם ,ר' לשון שזה וקבלום מומחים השתים אלו הביא הטורבכונה
 עליו יפול שלא גלותא דראש הא הב"א לא דהסור הרא4ש, מדין זה דיןלהביא
 נכון. שהוא לע"ד נראה זה יחייב זולוא=א

 דאפילו דס"ל הרמ"ה בסברת הולך שהרמב"ם הטור מ"ש לבאר נבאעתה
 והוסיף ה'רכנב"ם הביא דהטהי משום והיינו הב"י כמ"ש הטור למברת פטור בידבו"ן
 דלא כתב ולזה פטור וקבלההו מומחה נוון אפילו דס"ל רכף הרמ"ה וכ"כלונ~א

סתג
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 בדברי הטרר דכהבנת כתב והב"ה מהייב בנחן אבל ט"ן בלא אלא דפטור זהכתב.
 דהרמב"ם הוא הטור כוונת להב"ה בין להבא בין עכ"פ ע"ש. הנכון הוא כןהרמב"ם

 על ההאכילוה הרמז"ל בלשון שהביא מה קשה דלע"ד אלא ביר, בנו"ן אפילומי"רי
 התוס' כתבו דכן ביד נו"ן בלא דמיירי משמע פיו" "על זה ולשון לכלביםפיו

 דהא ביר בנויץ ,מתוקמא. דלא ז"ל וכר סתמא תנן לימא י"ה ע"ב כ"ח ד'בבכורות
 ש'ש. ע"כ 'קתני פיו עלונשחט

 מומחה אפילו דן דאם הרמב"ם בדעת ס"ל ז"ל שהב"י האמור מכלהמורם
 אבל בידים. מז"ק דהו"ל משום לשלם חייב להחזיר א"א, אם ביד שנו"ןבדבר

 כמהוההיפך עד ד' פרק בבכורות המשניות בפירוש כתב ז"ל שהרמב"ם אתמהאנכי
 והעיקר וכו', בפרה מעשה בד"ה ח"ל לשלם, דפטור וקבלוהו מומחה הואדאם

 שהיה בין עיק'ר כל לשלם הייב ואינו הדין חוזר משנה בדבר הטועה שכלהאמתי
 רצו דין כגון לחזור אפש'ר שאי הדבר היה אפילו אחי דיין או מומחההדיין
 בדבר שטעה לפי לשלם פטור שהוא וכף לכלבים חהאכילה מריפה שהיא הזא.תבפרה
 שאפשד בדבר דן או ביד ונתן נשא אם וכו' הדעת בשקול טעה שאם ררע וכו',משנה
 וכו' המננת בעל ואבד ונתקלקל אותו אסר או דבר .שום שטמא כגון ואבדהשיאבד
 זה הרי עליהם וקבלוהו מומחה .שהיה או וכו' רשות ונטל מומחה הדיין היהאם
 ממש לאו ביד נו"ן שכל למדנו האחרונים אלו מדבריו ע"ש וכו' לשלם חייבאינו
 בין מומחה והוא הדבר ונאבד נתקלקל וממילא בפיו דבר איזה שא,מר רקבידו
 הפרה כדין שא0ר ביר ונו"ן 'מומחה הוא שאם ואמר שהתחיל במה הראשוןבדין
 השנים שבאלו הדעת בשקול היה אם כמ"ש השני ודין משנה בדבר בטועהומייי
 בשקול ובין משנה בדבר בטעה דבין הבננו דב"ק ומכל הרמב"ם לבארהתחיל
 עכ"פ יחזחי לחזור באפשרות יש אם אסר או שט'מא ביד נו"ן ש'אם ס"להדעת
 שפייושו הטור לנו פירש לכלבים והאכילה הביא החזקה שביד ואף לשלם,פטור
 הבאינו לכלבים בידו והאכילה הנבילה לקח טרפון ש,ר' בדצת יכנס שלא פיועל
 מ"ש ועל ביד, נו"ן כאילו דהינו פיו על תיבת שהוסיף הטור נונת ברור וזה ידועל
 יו'ש הלכות בספר ראיתי ביד, נו"ן בלא הוי דזה פיו' על בנשחט התוס' משםלעיל
 חצוניות תוס' משם הב"י מרן מ"ש והביא ע"ב דק"ג בכורות מס' על ז"לאלגאזי
 ע"ש וכף כגופו שנקרא לעכדו שצוה פיו על נשחט דפירשו ביד נו"ן נקרא זהדגם
 דהינו פיו על והאכילה מ"ש ביד ונתן נשא דר"ט 'שסובר למי בזה נאמר אבואף

 בנשא משנה בדבר כטועה הרמב"ם לדע.ת הטור שבלש,ון והיות כגופו. דהוילאחד
 בשם הביא הטחר האמ'ת, נבין אולי ומהם הסברות אביא בפירושו נסתפקו בידונתן

 דס"ל נראה המהר דמדביי הב"י וכתב משלם ואינו חוזר במ"ש דטועההרמב"ם
שהרסע"ל
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 כוא מדבר דאינו הוא דלדעתו כהב והוא ביד בנךן אף ל8טור ,מייריק8;רמו"ל

 נו*ן ואם בנזק גהום הוי שזה משלם שאינו הרמז"ל ממ"ש הראיתי ביד.בלצנו*ן

 ע"ש. וכר גורם ולא מזיק הו*לביר

 הרמב"ם בדברי מצאנו דהרי ראוה הוי דלא אמינא כנדו כאיןוהבל הדלאנכי

 ואם וכ', הדעת בשקול טעה בדין ד' בהלכה פסק דען גורם לשון כתב בטי*ןדאמילו

 גומא בין נפקותא אין דעיקרא ועוד להזיק. גורם שזה מביתו משלם בידנךן

 מיירי דדלימב"ם כתב חהב"ח דגרמי. בדינא דדן כורת"ה דקי"ל ר*מ לסברתלמיקים
 רלהמב"ם לדעת  הטיר ודברי בו"ן. בלא דמיייי דכתבו כתוס' ררלא ביד בנו"ןאפילו

 קיימי והדי"ף. דהרמב"ם כן 'ס"ל הסמעע גם פטור. בנו"ן אסילו כפשטםמיהרי
 והיי"ף הרמב"ם על ב"י כסברת כתב ס"א נ"ד בסעק והי2'ך פטור, בנו~ןדאיפלו
 יפה להזיק גורם מדכתב ובכ"מ בב"י ומ"ש ז"ל דבריו בסוף וסיים חייב בידדבנו"ן
 אפי' זה לשון הרמז"ל שכתב אחרי לזה הסכים איך ידע'תי לא ואני ע"כ. וכו'כיון
 כמש"ל. בוקןעל

 פטוור דנךן חרמבים מדברי הבין שהטרר הכ"י דמ"ש ז"ל וכתב סייםועוד

 וביאר חילק והרס"א חילק לא שהרמב"ם הטור כ' איא וכר, דאדרב"ה קשה כיוןלא
 בהדיא וביאר חילק איסה דב"ק להבין יכלתי ולא ע=כ. וכף חייב נו"ן דאםבהדיא
 בד"ה הבא פירש )כו וקבלולוי כמומחה שכשסק הרכ2ב"ם דעת משחה דהש"ןדחייב,
 באופן בנו"ן אגל נו"ן בלא והיינו דפטור וקבלוה( במומחה דמיירי 'וכו' הטעוםואם
 בשלא כ"א חייב ואינו פטיר כזה דבאופן כתב והרכ2"א חייב. וקבלוהו דכגוססשהכקה
 הוסיף ועוד וצע"ל. הבנתי לא בעניי אני הלג דבריו יכונו האיך וכף, מוססשההקה

 א5ילו וקבלוהו מוכששה אבל קבלוהו ה~י מומחה דוקא היינו מיהו וכתב ב'()באות
 דלא כברזל לי קשים דדברי באופן וע"כ הב"י, זה וכל יע'"ש וכו' פטהר בקינו*ן
 וצ"ע. סיפארישא

חזקיה ..

 סחורתו את ההניח הזול זסן והיה למכור סחוהה לו שיש כאחד : י ת ל א שנ
 הסחהץה יוזל פן חשש והנפקד הסחורה נתיקרה ולימים אחר סוחר בהנרתלפקדון

 שלא ההוא ביוקר אותה ומכר מדיי ולכן ויהיד עולה זמן באותו היה שכןכבם4ישומה
 קבעי ודינא במדינה מצוי ה,מ8קיר שנמכרה ממה יותר עלה ועתה הבעצקידביריעת
 ברשות. שלא במכירתו ידו על ,2נגרמובמקים
 המפקיד המפקיד, בפ' מם"ש המפקיד דצודק נראה לכאהוש : ה ב ו שת
 מוכרן אומר רשב"ג )למכרם(, בהם יגע לא אבודים הם אפילו חברו אצלפירות

בפני



% ה~קיהודברי

 יהה טטמנ ך וכקו ת~ך , בפמ
 דמ~-

 טנ דק "כת ל% טעמם הך
 ע"מ זעתשרם ותצן מתו ותה דבתמן כווטה דהלכתא ור*ן זט%יבא ב~רושוהרא"ש
 ועמ2יציאם בפירות זהו שלו בקו אדם דררצה כהנה דרב דלטעם נאמר אנואף

 אדם רוצה לומר ש"ך לא להמכו דעומדת בסתורה אבל י"מכלם דעתומהממקיד
 זאת בסומא מקובצת בשיטה רבוא משיטת נראה וכזה למכרם. דיכ% וזה"ן שלובקב
 חרו לא וב"ה תךו הללו לטעכמם למכא הכא דהא וכ"ו קכץפלגי במאי אלאבד'ה
 אם האחד : למוכרם תנאים ב/ צריך גזרו דלא למימר (יכא אם דעכ"פ אלאיקה
 בפמ צויך תם תעלנים ומחי*ם התלו אם אביים למימר י2"ך ובאילו בבייםהם
 כר הגקו יצ"ב בס' מר"ן פסק ועין במדימ. אימ הוא אם אלא הותר לא ושכ"ןב*ד
 שהסמוע אלא שירזלו, שיחףצ אעפ"י בהם יגע שלא ד"שקדונות לכל ה'"ה דכתבי"ה
 לא דנ"ד דהנ8קד יוצא מהאמהר ע"ש. בע"ר אינו אם למוכרן טוב התלו שאםכתב
 פקדון יוהוא כיון גזלן דין לו יש בס"א הנ"ז רצ"ב בס' מרון דעת ולפי ע,2הסוב

 שסוג בס' מרן וכמוש ביוקר שהיה המכר כשעת לשלם וצריך ברשות שלאומכרו
 ומכרה וכ"ו בד' ועמדה אצלו והוקרה דינר שוה הגזלה בשעת חבית דהגוזלס"ט
 והמפקיד יותר עלה הלוקח דביד ואע"ג הגזילה שעת נקרא המכירה דשעת בד'משלם
 של היובו דאין מלבד בזה צדק לו אין דגומי דינא משום במבירה נוק לו דגרםתובע
 חיובדינא בלא"ה אלא עוד ולא המכירה. עת שהוא הגזילה כשעת רק לשלםהנפקד
 בס' הסמ"ע הביאם ואש,רי מתוס' כמ"ש .רעותות ב' לו בהשתלם דוקא הואדגרמי
 מדד"ג לשלם חייב דאינו ונראה וכ"ו קי"ל בד"ה הנ"ז בס' תשובה והפתחישפ"ו
 בשעת בא הנזק וגם בעצמו הנוק שעושה תרתי בדאיכא אלא שכיח דלאמידי
 עושה אינו והנזק שכיח לא תמיד עולה תהיה שהסחורה זה ודבר ע"ש, וכ"ומעשה
 בנזק אלא דגרמי בדינא דחייב אמרו דלא ועוד בנזיקין. לחייבו אין לכן בעצמואותו
 בגרמי אפי' הריחק דבמניעת מ' ס' השלחן בנוכח וכ"כ הריוח, במניע'ת לאהקרן
 יצחק פני בס' ועין לפטוו סברי כולמ עכ"ז בדבר חילוק דיש דאף הראה ושםפטור
 מריות מהגזלן להביאעניניםלפטור צורך דאין ויען ע"ש. בזה דהאריך ח' סי'ח"ה
 הגזלן על תביעה שאין גזרו גז'רה שרבותינו אמינו כבר כי וכ"ו לבא דארישהיה
 לטובת וכיון ונאמן כשר איש הוא הנפקד שהאיש אף ונ"ד הגזילה, משעת יותרלשלמ
 מ"ש פפשיטות נראה וכן עליו. להוסיף דלא והבו גזלן דין רז"ל לו נהנו אבלהמפקיד
 נוטל וכ"ו הלוקח השביח אם וכן וכ"ו ההשביח הגוזל שם כתב ס"ד שס"ב סי'מרן

 דבזה הע"ש כתב ה' ס"ק שם דהבה"ט אלא הגזלן על דחוזר כתג ולא מהנגולהשבח
 וז"ל מוכרח. דאינו כתב והסמ"ע בידו הושבחה לא שהרי הגזלן אל חוןי הגגזלאין

 אין לוקח או יורש דבהשביח כ'תב בע"ש וכ"ו השביח אם וכן ד"ה י' בס"קהסמ"ע
 כשהשביה דדוקא להע"ש וס"ל בידו השביהה לא  שהרי הגזלן על חוזרהגגזל

4י*ג
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 ומוציא הגזלן על הנגזל רתחר הם4 בזה השבח דמי בידו לקח דכבר ומכרהגזלן
 דאליבא בדבר פלוגתא דליכא.  המיבו  צכ"פ  יע"ש. וכ"ו שקבל מעות אותןמגזלן
 למוהרשד"ם ראיתי וכן הנגזל. על חוזר דאינו מרן לשה כפשט מודה הסמ"ע גםדכ"ע
 מה ממבו תובע והמפקה- וכ"ו רשות בלי 'שככר בנפ'קד בנ"ו שאלה דהביא ק"אבס'

 הגזילה כשעת משלמים הגזלנים וכל גזלן כדין דהה'ל שכתבנו כמו ופסקשהזיקו
 המפקיד לטובת ה-ה הנפקד שכונת אזנפ"י גזלן דין לו שיש האמיר ולפייע"ש.
 ושברעה לעדות ולפוסלו רשע להקרא דבר לכל גזלן דין לו יש אם לבאדצויך
 ליש"ל ש"ש ים בס' ממ"ש נראה וכן בח~קתו דעומר נותנ'ת חהסברה לא אווכיוצא
 פחתו פחתו אם דאמרנו שמעתא מהא התוס' פסקו - ז"ל ל' ס' פ"ט קמא במס'ז"ל

 להתנות יבכר למחצית מעותיו להלוות שמותר לאמצע הותלרו הותירו ואםלשליח
 %4א ואם כספים שמירת כוין בקרקע וישמרם בכמפים אלא כמנותיו ילוה ובלאעמו
 וגם וכ"ו כרבית חשיב ולא וכ"ו הותהרו ואם וכ"ו פתתו אם וכ"ו הדברים עלמשנה
 וכן וכ"ו. הבעלים לטובת מכוין אלא לגזול מכוין דלא מאחר וכ"ו כגזלן חשיבלא

 ה"ו בפקדון יר שולח ז"ל הרמב"ם במ"ש - ז"ל ס"ט בס' ז"ל למוהרשד"םמצאתי
 היי דנאמן לשבועה לפוסלו ולא אחר לדבר לא גזלן הוי זה לענין ורק וכ"וגזלן

 הגגזל שיהיה לגזלנים תכמים קנסו קנס ואבידה גזילה מה' בפ"ד וכמ"שלשבועה
 הוחזק לא ונ"ד וכ"ו עדים בב' שגזל מוחזק שיהיה והוא הגזלן מן ונוטלנשבע
 הטוען וכן ז"ל בפירושו וכ"כ וכ"ו בשבועה נאמן שמעון א"כ בב' ולא בא' לאלגזלן
 שבועת נשבע במקצת הודה ואם המסרב נש,בע גזלתי לא ואמר גזלתני חברואת

 דלקמיה דיוקרא בנזק חייב המדומה גזלן 'שאין א( לנו נתברר יע"ש. וכ"והתורה
 הגוילה,  ומו  היא שאז הלוקח ליד מידו הוצאתה עת עד חייב אצלו כשנתיקרהרק

 היוקר עם בשלימות להבפקד למוסרו חייב הלוקח ביד והלאה מאזוהיוקראדימצא
 הסחירה דמי על רק המפקיד אצל הלוקח לחזור לו ואין יאוש לפני זה כל שהואאחרי
 דין כ"א גזלן שם ולא פסלות דין הנ"ז לגזלן שאין למדנו ב( הקניה. בעתשנתן
 עוד. ולאגזלן

 מופקדת שהיתה הסחורה חלופי הנפקד ביד הבמצא בכסף לבא,ר לנו ישועתה
 ס"ז רצ"ב בס' ועיין דינו, מה נשתמש ואם לא, או להשתמש יכול אם ומכרה,בידו
 בעה"ב היה ואם בהם להשתמש מותר צרורים הם אם אף שולחני הנפקד היהדאם
 כשרי יינו הבית בעל גם  רבוה"ו בסמ"ע ושמ וכ"ו בהמ ישתמש לא מותריםאפילו

 היה לא בין להשתמש רשות לו היה אם בין בממון הרוית דאם ובהג"ה ע"כ,לחני
 בהגוזל המרדכי וז"ל יע"ש, הפקדון לבעל הריוח לתת חייב אין להשתמש רשותלו

 הריוח לו שנותן וכ"ו חברו של כיסו דמבטל הוא כן אמנם תשובה - שם ז"לקמא
יכר
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 אם חסר. יא וזה נהנה זה דהרי ותו לא, הרויח אם וכו' בפקדון אבלוכו'

 בהוב דעת ע9 ועבר שחטא דאעפ*י מהריוח פטור צרורים הם ואם הםמותרין

 עכ"ד.וכו'
 היה מגמתו כל כי שבקדושה דבר לכ? כשר הוא שחנפקד בקבץעלה

חש"ן עכ"?. המפקיד חברולטובת

 ממשרתיו א' ביד המוכר ושלחם קמח שקים ד' לשמעון מכר ראובן)ש(
 קבעי. ודינא האחרים, השתים שמעון ותובע שתים רק קבל לא ושמעוןעכו"ם

 ז'ל הרמב"ם ממ"ש לו, להשלים המדכר וחייב הלוקח עם הדין לעד"ן)ח(

 יי החזירהו בידך יי שיש מנה יחברו האומר ה"ג פ"ב ושותפין שלוחיןבה'
 באחריותו, חייב ואינו פטור בידו לשלחו רצה אם קסן היה אפילו פלוניביד

 שלח ואמ"ל איש יחד לא ואפילו גוי ע"י ואפילו וכתב הוסיף קכ"א בס'ומרן

 שלא איש עם ששלחם והוא פטור, השליח כפר או ונאבדו שתרצה מיביד

 יוצא חייב. כפרן הוחזק לא אפילו דבגוי כתב ד' בס"ק והש"ך כפרן,הוחזק
 אינו אם דהמוכר אלא המוכר, חייב גוי ביד ושלחו איש לו ייחד דלא נ"דמזה

 וכפסק ונוטלין נשבעין כרין משנה שכועת להשביעו עליו יש ללוקחמאמין
 וזה בס"ז הנ"ז בסי' ובשוע בכ"מ ומפורש ה"ז ושותפין משלוהין בפ"אהרמב-ם
 במ"ש לרקדק שיש במה להבין עמדתי אגב שבדרך אלא - פשוט הואלע"ר

 וכו' רבו כיד עבד יד אמאי חייב עבדך ביר שלח האומר ה?וו בסוגיאהש4ס

 נתיישב אמנם השואל. חייב ומרוע לגוי שליחות דאין כיון ג"כ הקשה לאמדוע
 לישראל מעקה שעשה גוי בדין י"א ס' שלוחין בה' המהנ"א במ"ש והלי

 שליחות אין וקי"ל גוי של ידו על שנעשה אעפ"י הישראל דיברךבשליחותו

 תרומה כגון שליחות דבעי בדבר אלא זה נאמר דלא הרשביא וכמ"שלגוי
 מעצמו המעקה חברו תקן דאי נ"ד וכגון שליחות בעי רלא בדבר לאוכיוצא
 בנידון נמי וכן ע"ש. וכו' דמי שפיר גוי עשאו כי נמי הכי עשוי שעשהמה
 כיד עבד יר עכ"פ מקשה לזה לגוי שליחות אין לומר בזה שייכות איןדידן
 דיד אחר חייב. למה חייב בנך עי' מ"ש על הקשה לא מדוע דקול אלארבו.
 אינו אבל שם במ"ש ו' משנה דערובין בפ"ז לתוי"ט ויחיתי אביו. כירקטן
 מפני בד"ה וכו'. הכנענים ושפחתו עברו וע"י הקטנים ובתו בנו ע"י לאמזכה
 דלגבי י"ל ועור וכו', קאי ושפחתו אעבדו התוס' כתבו ז"ל וכו' כידושידן
 ממש כידו הוי דלא אע"ג קטנים לגבי מיהו ממש כידן ידו הוי כנעניםעבדים
 כעבדים ממש כידן ידו לומי שאין למדנו והתיו"ט התום' מדברי ע"ש.וכו'

ובכן
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 חייבים, בו מתרצים והלוקח שהשואל יש גם כידו ידן חוישת דמיבד כיוןונק
 בהלכות להמחנ"א ומצאתי חייב. אמאי ממש רבו כיד דידי כית קשה בעבדאב?
 פ' ביד שלחהו בידך לי מנה לחברו האומר הרמב"ם כתב ז"ל ה' בסי'איו
 בפרק ממ"ש דנלמד דכ"מ וכתב באחריותו, חייב ואינו פטור ה"ו קטןחפי'

 ויש הכ"מ. עב*ד קטן בבגו ואיירי חייב, בנך ביד בני ביד לי שיחההשואל
  יהיה ומדוע הנשאל כיד קטן של דידו אהר  חייב יהיה  ימה בנך בידלהקשות
 כתב ובסו"ד וכו' עברי בעבד דמיירי תירצו העבד. על שם שהקשו כדרךחייב
 במלוה אבל וכו' דאיירי שאני דהתם לחלק לע"דונראה

 שחמ"י
 לי שלח ללוה

 דבורו דעפ"י כיון נינהו שליחות בני דיא גוי או קטן שהוא אעפ*י פלוניביד

 דעבור דא"כ דצ"ע ד"ק ע"ש וכו' קאמר והפטר שלח ימר כאייו ה~לשיחם
 וצ"ע. שוים דשניחם כיון חייב אמאי בעכו"ם הקשו מדוע בקנין קשיא יאזה

 שיתיישב נלע"ד האב, כיד בן דיד כיון השואי חייב מדוע עלה דאתאןוימאי
 ירבו עבד כיד לגמרי כ-כ אינו האב כיד בן דיד התויו"ט מ"ש פי על נכוןעל
 כמ*ש זכיה כדרך שולהו דהמשלח מיירי דכאן כיון להוסיף יש לרעתיועוד

 מרשות ויצא יעצמו הקטן זכה זכיה בדרך לבנו כשמסר האב א"כ רב"חבשיטת
 דהקשה ה' ס' ושותפין שלוחין בה' המחנ"א למ"ש ועין השואל, חייב וע"והאב
 קטן( בבני דמיירי הכ"מ למ"ש )כונתו ז"ל הרמב"ם לדעת להבין לנו  גשארוז"ל
 ימה קטן ביד בשלח נאמר והכי פטור עבדך ביד דשיח כשמואל דפ'הביא
 ואני ע"ש. וכו' גרמא השואל ואין באונס שמתה שחני והתם יומר ונלע-דחייב.
 השואי דאין כיון חייב קטן ע-י מדוע קשה דעכ"פ דב"ק הבינותי יאבע"ד
 איכח בעבד למימר דאיכא דמאי וכו' במלוה אח"כ שיאמר למה קשה וכןגרמא.
 ע"כ לע"ר. וצ-י בקטןלמימר

 רכושה כל שהעבירה בעיה בחיי אשה צואת בדבר בב"ד נשאל)ש(

 ככתוב וכוז ושתק צואתה בעת מצו* הבעל היה דבריהן )ולפי אחותהיבנות
 : 6 בסעיף לשונו. .זה לעניין. הצריך בקצרה ההצהרה טופס וזה ההצהרה(.בכתב

 כי וכו' בע"פ צואה עדים במעמד דודתינו לנו מסרה ההולים בביתבשכבה
 הזכות את לנו צותה כתוב ג' באות וכו' דלקמן הנכסים את לנו מוריש85*א

 שימצאו דנידי נכסי בכל גמורה בעיות תוך הדירה בכי ויהשתקף?המשיך
 הוא האלו ההצהרות כל ותוכן וכו' נשבעות אנו כתוב: 9 במספרבדירתה.
 ההצהרה. עיכנכין.

 העדים רק נוכח הבעל היה לא שבצואה שמענו ההצהרה מלשוןתשובה
ואילו
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 וזה הצואה לקיום צורך יותר זהו כי 1הזכירו להן היה נוכח הבעי היהואילו
 ומהירות הכחשות שיש הב*ד וראו הצוחה יקייס שבאו העדים שדבדימוכח

 מכחישה. והאשה נוכח שהיה מעידים שאיך זה את גם להזכיר צריך היהבדבריהם
 לפסק הוית וחזי והק1ה, הדלה דעתי שתשיג מה את לכתיב אבאוכעת

 בטלה שהצואה וגמרו נמנו אשר יכב"ץ תל-אביב של הראשית הרבנות שיהדין
 חזוק. צריכים אין ודבריהם חשיב. וכיאומבוטיה

 הרמ"א הביאם ומהד"ם המרדכי לם"ש דברי ואסמוך חלקי אנכי גםואענה
 סמלבושיה כו"כ לתת חליה בעת צותה וול: ט' ס' בדבריהם הנ"ו צ'בס'

 אף )ר*ל בו לחזור יכול אינו יעניים נתנה אם שלה הפצרה בלי הבעלונתרצה
 בו יחזור יכול לעשירים ואם רנ"ח* סי' יו"ד רמ"ג, ס' ח"מ מרובה המתנהחם
 מחוסר9 משום אפ.ל1 וליכא הנ"ז. הסי' בריש הב'9 והביאו מיובה. המתנהאם

 אפילו זכות להבעי יש שהוא דבי כשנתנה נמ"ל ס"ח ר"ד ס-' כמ"שאמנה
 אינו לעשירימ אפ"ה בפיו הוציא אפילד אלח דוקא בשתק יא הטובמרצונו
 רצום הוציא אס רוקא  לחוור יכ?ל סאינו בעני ואפילו בו יחוור ויכולמועיל
 ד'. בס"ק הט"ז וכ"כבפיו

 העידו בעצמן מערערוה וגם נו:ח לא שהוא מעידין ועדיו שהבעדובנ-ד
 האחרים העדים :וכה, שהוא אמרו ו?א דוקא היו העדים עם שהמהבשבועה
 כל נוכח שהיה יהודע אפילו ?י ממש בה אין הצואה ודאי בדבריהם,מוכחשים

 לכיחש. ליכא ושתק דבר לא שהואהזמן
 לחזור יכול ילא נרר דהוי דהא מסום להא נ"ד דאי דיא ראיתישוב

 זכות שום לן אין שהבעל מיבושיה דהוו משום היינו בשפתיו ובטא קכלאם
 הרם'א הביאו הריב"ש כמ"ש ראיה יהביא איכא איא מותה לאחר אלאבהן
 אע*פ לך נתון לוי בית לשמעון שאמר ראובן ז"ל א' סעיף רם-א בסי'בהגה
 נותנת האסה נ-ד כן ע"כ, כלום אינו ראובן סל רברלו לקיים קנין מקבלש1וי
 אינר דבריה לקי"ם קניין שכל שהכעל אעפ"י הנ"ז להכנות בעלה שעבודיכל

 דידן. לנרון דומה ממש וזהכלום
 בח הוזכר דלא משום ה9?ו להצואה קיוס ליכא ?דעתי דאעיקראאלא

 היא כי 6 נסי' בצואתן הם אמרו דכן ירושה מדין סהיא ומפורש מתנהשם
 ראף שא.נו למי ירושה בתורת שהנותן וידוע הנכמיט כל את להםמורישה
 שיש מי בכי ה"ה בת דוקא דלא יסשוט מהני 9א בת או בן לו כשישליורשו

 מ"ב בסי' הפרישה וכ"כ יורש דוקא הוא קרוב לו שיש כיון ירושה זכות11
 אחים כגון יורשם משאר א' במקום וה"ה קאמר בת ול"ר ז"ל בסופו ו'ס"ק

ודודים
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 וע*ז ירושה במשמעות המה הצואה דברי שכל אחרי א"כ ע"כ. וכו'ודודים
 בטילה הצואה לכן הידושה בקנין הכל וכו' בדירה שנמשיך לנו צויתהאמרו

 לזה הבעל הוא האמתי היורש כי ליורשו ראוי שאינו למי ירושהשנקראת
 הצזאה בעת נוכח הבעל היה אפי' זה באופן אלא עוד ולא חשיב, כלאהצואה
 בלקוטיו ח"מ בח"ב אשר שער מוה"ר וכ"כ מהני יא דבריה לקיים מידווקנו

 ירשני פ' שאמר המוריש דוקא יאז : ז"ל יוד סעי' ז"ל מההפקד זכיה ה'בסופו
 לא קנין ונטל עצבו היורש אפייו אלא כלום אמר דלא קרוב יותר דישבמקום
 שיימה ומשנה סק*ט כנה"ג ע"ח סי' מהרכ,"א בתשובות מבואר וכן כלוםאמר
 מתנה רהוי ירשנה אומר רשב"ג בנכסיך לי אין ורברים דין כתובותהיא

 עוש. וכו'עמש*כ

 יסכימו חם כנלע"ד כח"ה וחשובה בטילה שהצואה אומר אני האמורמכי
 יאושע. שבתי חזקיה ורבותיחבירי

 כו"נ יך אתן פ, דבר לי תעשה אם לחבירו שאמר במי נשאלהי)ש(
 צד בזה יש אם כדין בתנאי הדבר ונעשה הענין לקיום שליש ביד ערבוןומסר

 לא. או קנה ולאאסמכתא

 ערבון הנותן דין הביא סי"א ר*ז סי' ח"מ הטהור בשיחנו מרן)ת(
 בי אהוור אם אמ*י  והמובר יך מחול ערבוני בי חוזר חני אם ואמ"ללחבירו
 המוכר חזר ואם ידו תחת שהערבון המוכר קנה הלוקח חזר אם ערבונך,אכפול

 רבינו רלר3ת מבירה  מה' בפי"א  ה"ה וכתב הערבון. לכפול אותו מהייביםאיו
 ע"כ, מעכשיו עדיף הוי כשההזיקו החזיקו לא אפילו קנה במעכשיו בידודקנו

 דאל"ה בשקנו דמיירי לומר רצדיך בפירושו הרמבון וכ"כ מידו שקנוומיירי

 ומ*ש בד'ה בטור בבוי וכן להכ"מ הוית וחזה הלוקח. כשחזר המוכר יקנהבמה

 מי. מהא קשה  הא אלא ובו' שרהו על מהלוהו  הר"ן שהקשה  וכו' לפיכךרבינו

 לא באסמכתא מחילה אימא אומר ר"י שליש ביד ונתן וכו' חובו מקצתשפר3

 ועכ*פ שפרע, מי שי הלזו הקושיא מצאתי יא הר*ן ובפירושי יע"ש. וכו'קנה
 כשהכסף רק באסמכתא מהני דמחילה כתב דרבינו קול מה ידעתי לאלע"ר
 משום התם דשאני שפרע מי בד"ה בה*ה כן ומפורש שליש ביך ולאבידו
 רהוי חוב מקצת שפרע מי ברין י"ב בס' מרן פסק וכן שליש, בידשהוא

 באופן ע*ש. המלוה ביד השטר צריך אסמכתא רלסלק הבה"ט וכתבאסמכתא
 שהיה ע"י האסמכתא יבטל מהני אסמכתא רהוי דאפייו דערבון זהשדין

במעכשיו
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 י"ג בה' לקמן הכ"מ הביא דכן חשוב לב"ד צורך ואין וקניןבסעכשיו
 מגי מעכשיו קנין רנפשיה דבאממכתא והרשב,א הרמב"ן דכתב וכו'דהחסמכתא

 וכבר ע"ש. וכו' כך על אותו מכריחין שב"ד בדבר אלא חשוב ב"ד הוזכרולא

 ב"ר צריך שליש ביר אם אבל המלוה ביד כשהוא דוקא מיירי שזהכתבנו

 צורך ואין אסמכתא בו אין שליש ביד הניח שאפילו דרך ויש במחילה.חשוב
 הביאו הרשב"א סברת וזה גמור קנין וקנה לפלוני זכה אמר אם חשובב"ד

- לשונו באמצע וכו' מכירה מה' י"א בפרק הרמב*ם כתב בד"ה ריז בסי'הב"י  
 דבעינן דלר"ת צ"ס מי' אדם בתולדות בתשובה הרשב"א וכתב לשונו:זה

 ליד ממרו כאילו הו"ל לפלוני זכה ואמ"ל לשליש מסרו אם הקונה לידמסירה
 וממר ובמעכשיו מידו קנו ראם בידן דל האמור מכל ע"ש. וכו' עצמוהקונה

 דקונה מחילה בתורת ונתנו לפלוני זכה ואמול שליש ביד או הקונה בירהערבון

 בפקדון מועיל אינו דמחילה דקי"ל אחדי להבין רצריך אלא אסמכתא. בוואין
 לחבירו מחל ס"ב רמ"א בסי' ועיין בעין, המה אם מעות אפילו או חפץמשכון
 דלשון ופירש הנקנית מתנה הר4ז וכו' שהיה הפקדין לו נתן או וכו'חוב

 שינה ולזה בעין שאינו כחוב להוצאה ניתן שהוא בדבר אלא שייך לאמחילה
 הלואה של שבמעות הוא והמבואר חפץ, שהוא בפקדון ונתן בכמף המוחלוכתב

 אבל מחילה בהם שייך הלואה של המה הם בעין אם או הוציאן אם הבדלאין

 מי'ט ע"ג ובמי' נתינה. לשון וצדיך מחילה מהני לא מעות בין חפץ ביןפקדון
 רבמעות ולעד"ן פקדון, מעות ה"ה הסמ-ע כתב וכו' חבירו ביד בד"ה הס'1כתב

 רצ"ג מי' כמ"ש בהם להשתמש הנפקד מותר שהרי מחילה לשון שייךפקדון

 וכו' לפיכך ד"ה ט4ו מ"ק בפרישה כתב כ"ז ובמי' מחילה. לשון שייךולכן

 ניתנה דלהוצאה בהלואה אלא במשכון מחילה שייך דלא רבינו דכתבואע"ג
 מועיל לכן הקנין חלוף לו מוקנה דגופו כיון לפקדון, דמי לא זח ערבוןוכו'

 דהוי מחילה מועיל דלא אמרו דלא לומר לי נראה בעוניי ואני ע"ש. וכו'מחילה
 קנין בה דיש כואת מחילה אבל קנין צדיכה אינה מחילה יען נרועישון

 מחילה. דיועיל הה"ן האסמכתא לסלק כח בזה דיש בידו והחזיקוומעכשיו

 ע"ד ע*א ר' ואו סי' מ' באות הרועים משכנות בספר כזה מצאתי חפשיואחרי
 החפץ לו שמקנה מועיל דבקנין ס"ל מיהא הא וכו' ראיה שכעת אלאד*ה

 מחילה אלא מחייה רל"מ הרא"ש קאמר ולא 11 מחל אם וכ"ש בידוהממושכן
 מניה קנו דאי הכותב פ' בריש כדאמרינן דמהני פשיטא קנין ע"י אבלגרידתא
 י"ב מי' הב"י והביאה הרשב"א כתב מזו וגדולה מניה קנו קרקע שלמגופה
 שם ועיין ע"ש. מהני מידיה קנו אם בקרקע שייך לא מחילה לשון דאפילווכו'
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 דעת שאין נראה והטור הרא*ש שי דינו דבעיקר איברא דקת ע"ד ק"עבד'
 לחבירו המוחל וכן שחיצ"ק דברים יש כתב ישא ה' מכירה מה' דבפ*ה כןרבינו
 נינהו הדדי כי ופקרון דחוב רס"ל אלמא עכ"ל, וכו' בידו שיש פקדון אוחוב

 הויך ג"כ דהרמב"ם יומר נראה ולע*ד יע"ש. וכו' מחילה מהניובתרוויהו
 להיכא לנפקר מוחל דהמפקיר הא בין לחלק דיש רס"ל אלא הרא"שבסברת
 שהוא אחרי מחילה מועיל להנסקר הפקדון מוחל הוא רכשהמפקיר מוחלדהנפקד
 ומרן זכיה בה' הרמב,ם פסקו שזה הרא"ש סברת אבל הנפקד של בידו והואמוחזק
 רוצה שהנפקה מיירי מחילה מועיל רלא רמשמע הפקרון לו ונתן מדכתב רמ"אבסי'

 ביד עדיין שהוא כיון דוקא מחילה יועיל לא בזה הפקרון יהמפקירלהחזיר
 לע"ד. נראה וה בידו שיתנהו צריך לכןהנפקר

 ישט סעיף ע.ג בסי' הסמ"ע דברי על הט"ז שהשיג מה ראיתי הלוכידרך
 ועיקר מעות ה"ה טמ"ע כתב מחילה שייך לא חפץ ז"ל וכו' חבירו בירבד*ה

 דבמעות ויעו"ן מחילה שייך בהלואה ררוקא לפקרון הלואה בין הואהתילוק
 להשתמש הנפקר מותר שהרי מחילה שייך שולחני או חנוני שביר פקרוןשל
 דמותר אמת רהן להשגתו, ביאוד מצאתי לא הפעוט ואני כנלע"ד וכו'בהם

 צרודים שהם בכספים מיירי הסמ"ע אבל וכו' מותרים שהם בכספיםלהשתמש
 מדבר הוא האופן ובזה שמוש בתורת ולא פקדון בתורת לשמרם ומסרםוחתומים

 ותיבת פקרון בתורת בידו שהן זמן כל מעות ה"ה וכתב דייק ולזההסמ"ע
 וחיזוק לשימוש, ולא הקרקע תחת לשמרם ואמר פירש כאילו פקדוןבתורת
 שהיה חפקדון לו נתן או וכו' לחבירו מחל ב' מ' רמ"א בסימן ראהלדברינו
 וז'ל וכו' פקרון לו נתן או ר"ה ו' בס"ק הסם-ע שם כתב וכו' אצלומופקר

 הם ובין המקבל ביר שהם חוב של מעות בין לחלק לו שהיה וכו' שצ"עאלא
 טומנם אלא מעות להפקיד דאין נקט דמלתא ראורחא ואפשר פקרון בתירתבירו

 דאורחח אלא הפקדון תורת דחו"ל בלשון דהתחיל רואות עיניך יעוש,בקרקע
 זה מכל ע"כ, לטומנם איא דרך שאין פקרון רתורת הא נקט ולא נקטדמלתא
 לשימוש, ולא לשמרם שנהגו כספים היינו פקדון תורת הסמוע דמ"שמבואר

 בררך המופקדים במעות מיירי רהסמ"ע הסמ"ע, על השגה שום לדעתי איןובכן
 דמותר בכסף מיירי שהסמ*ע סבר הסליחה בקשת אחר והטוז להשתמששאסור

 דאפילו כתבנו כבר השאלה ענין ועל לע"ד. יפניו שיצא שגגה והיינויהשתמש
 חש"ן אסמכתא בו אין במעכשיו וקנו לחבירו שיזכה שליש בידשהוא

)ש(
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 מלא ובחפש במחשבה ופועל וברוחי בגופי בריא הח"מ אני וז"ל)ש(

- כדלקמן: האהרון רצוני שי הסדורים את עושה שאני מצהידאני  
 ניידי דלא ונכסי רהיסים נכס*, כל את . . . לאשתי לגמרי מורישאני

 בחברות לי שיש והחלקים לי שחייבים החובות שברשותי, המזומן הכסףכי
 עכשיו שברשותי עךך דברי כל ובכלל שברשותי החוב ואגרות המניותובאגודות
 כלם הכלל מן יוצא בלי הנ"ל הנכסים פטירתי בדגע בעתיד. לרכושושאוכ?
 שנתנה . . . מס הזהות ותעודת הלידה תעודת נושאת חחוקית אשתי . . . לשייכים

 . . . מחוזע"י
 פעוס היותו הצער את לאשתי לגרום רשאי אינו איש ששום מוסיףאני

 שהיא. סבה איזו בגלל נעימות איאו
 . . . ביוםנכתב

 הצוואה( )כותבחתום:

 הצבורי: הנוסריוןאש1ר
 מקורית. היא וחתימתו הנ"ל המסמך על בנוכחותי כררוש חתם . . .מר

 כוחה, שמבטלות הלזו בהצואה רעותות איזה דיש נראה לכאורהתשובה:

 יורשים לו יש ואם וכו' מוריש הנני באומרו ירושה לשון בה דכתב משוםא(
 מי להוריש יוכל ארם אין ז"ל ס"א רפ"א סי' ח"מ מרן כמ"ש בטילה,צוואתו
 אמר לפיכך וכו' שצוה בין מהיורש, הירושה לעקור ולא להוריש, ראוישאינו

 לאשתו נכסיו כל הכוחב דקי-ל ב( כ?ום, אמר לא בת יו שיש במקום ירשניפ'
 בנים לו יש בין שכימ, מתנת בין בריא מתנת בין אפוסרופא, איא עשאהלא

 גם ז"ל ומרן הרמז"ל ולדעת אתים, לו יש אם ובין מאחרת, או זאתמאשתו
 ואין אפוטרופא, היא אלא היא זכתה לא אלו בכל אחרים, קרובים לו ישאם
 מתנה משום מהשטר מוכ'ח אם או גמורה, מתנה בתורת כשהוא רק זכותלה

 קיום, לו דאין נראה מוריש הגני דכתוב דנא ושטרא כוונתו, היתהגמורה
 שכ"מ דין לו יש או קנין, צריך ואז בריא מתנת דין לו יש הזה השסר 8םב(

 רבר לה דהקנה מהשסר דנראה ד( קנין, צריך ואין וכתובים, כמסוריםשדבריו
- ור"י, ר"ס סי' בה"מ דינן ומבואר דבש"ל, עם לעולם באשיא  דנוכל אלא 

 ויתורצו והב' חא' רעותות שתי ניישב ותחילה שנבאר, כמו השסר ולקייםיתקן
 הוא הבעל שכוונת נראה מוריש, אני כתוב דהשטר דאף והוא מחתא,בחדא

 הנכסים פסירתי "כרגע הלשון, בזה שכתב ממה לאשתו, גמורה בקניה9הקנותם
 המה שהם מתבאר אשייכים" ותיבת לאשתי", שייכים מהכלל יוצא בליהנ"ל
 משום לאשתי ונותנם מורישם שאני הסעם ומוריע כותב הבע? וכאילושיה.

שהמה
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 היה שלא באופן בירושה. שנפלו או נשא, מבי שהביאתם או מזמן, שלהשהמה
 אוכל והיה בכספים רק ונותן נושא היה והבעל בחיים. רק בהם הבעלזכות

 הבעל היה ולוא חחר, באור לה אין אשייכים" דתיבת פשוט וזהפירותיהם,
 של שהיו להיפך משמע היה אז לאשתי, שייכים יהיו פטירתי ברגע כולםכותב

 שלה שהמה כמ"ש משמעותא עתה אבל במתנה, לה נתונים ועתההבעי
 תזק ויותר גמורה, קניה היא לקנות הסתפקות בו יש זה בלשון ובכןמעיקרא,

 כתב אם מעכב שאינו רפשא בסי' מרן ופסק גמורה, במתנה כותב היהמאם
 מלשון מוכח אם או גמורה, מתנה תיבת שוב כשכתב ירושה. תיבתבתחילה
- נתכוון, גמורה שלמתנההשטר  מצהיר ואני בסו"ר, עוד ממ"ש עוד מוכח וזה 
 זה סיבה. איזה מפני נעימות אי או פעוט, היותר צער שום לה יגרמושלא
 איש שום יוכל שלא ומצוה גמורה, מתנה להקנותה הוא שכונתו באצבעמורה

 דדעתו ס-ר ואם - הליו. מנכסים פרוטה שום ממבה לקחתלהכריחה
- יכבדוה דעי"ז אפוטרופא לעשותה דכונתו ז-ל דאמרו אחרלאפוטרופסות,  

 שדעתו וראי אלא צעי, שום יגרמו שלא ויצוות אותה דיצערו תיתימהיכא
 אה"ע בכנח"ג כתב לזה ורומה לצערה, להזולת רשות ושאין בנכסים,להחזיקה

- ז"ל יוד אות ק"זסי'  ממנה לתבוע יויש ושום איש שום שיוכל בלי אמר 
- נתכוון גמורה להקנאה פרוטהשום  אפוטרופא, עשאה דלא לומר יש ועוד , 

 זשל וכו' היאך בבריא רלא בעי בסיגית נוחלין יש בפ' המאור בעלכפ'ש

 דלא בגדויים ולא בקטנים אלא אמרו לא אפוטרופא אלא עשאה לאודאמרינן
 שאכות כאן דאין גמורה, מתנה שהוא לי נראה ובזו להו, אפוטרופוסבעיא

 יורשים איזה העולם בסוף ימצאו אם שאף לנ-ד נשמע ומזה עכעד,לאפוטרופסות
 לן אית עוד במתנה, זכתא והיא נדולים המה עכ"פ - היום לנו ידועיםשאינן
 גם )וי"א בשטר, תפוסה שהיא כיון בנ*ד לאפוטרופא למיחש דליכאלמימר
 ז"9 כתב ע"ב רל"ג בד' ש"ג סי' מ' באות הרועים משכנות והר'בנכסים(

 כדברי ליה דמסתבר הריטב"א כשם וכו' שכ' ו' אות להכנה"ג הייתיוצופה
 להביא היורשים ועל במתנה* מוחזק הוא הרי מתנה שטר לו ריש דכיוןהאומרים
 דינח דחאי משום וכו' בעלמא לאפוטרופסות אלא ניתנה מתנה לשם שלארחיה

 וג' ב' ס"ק הנ"ז ק"ז בסי' וב"ש להח"מ ועיין ע"כ, טעמא בלא מילתאהוי

 אנו אין לומר הם ויכולים אפוטרופא בעי לא נדולים המה דאם כתבודהם
- המאור בעל היפך קנתה לא דהיא דס"ל מוכח וזה וכו' יאפוטרופוסעריכים  
 האשה דקנתה מהגמרא סיוע הביא דהוא המאור בעל דברי את ראו לאובודאי

 שהמתנה ונתברר הנ*ל הרעותות משתי נצולנו שכתבנו ובזה ההלכה, דכןובודאי
היא



כה חזקיהודברי

 גמורה. מתנה לשם היח הנותן שכונת יגו שנתברר אחר מתנההיא
 בריא מתנת היא הזאת המתנה אם דנסתפקנו מאי יבאר ינו ישועתה

 ככתובים הוו ודבריו באמירה דקני, קנין ר5'ב שכ"מ מתנת או קנין,וצריכה
- דמי,וכמסורים  אהרן כפי בעי מוה"ר החסיד הרב בס' שמצאתי ואומר 

 כן דס"ל ששון מוהר*א ס' הביא וכו' והנה ד"ה ע"א קמ"ז )ובד' י"ב סי'בח"א
 ונתן בריא והיה קנין ביי דוקא ידו בחתימת ממש בזה כיוצא שנשא?יע"ש(
 מהר"מ ס' והביא קנין, בעי דיא מיתה מחמת מצוה שטר דין הנז' להשטרלו

 יפיוני תנו שאמר הבריא אף המרדכי כתב ז"ל רנ*1 סי, הב'. והביאובמציעא
 תשובות הביא ושוב וקנה, מיתה מחמת מצוה גק-א זה ימות אם כו":ופ'

 ועפ*י דמציעא, מהר"מ של יזאת וסותרות הפכיות דחוו עצמו ממוהד'מאחרות
 שטר איכא אי מיתה מחמת מצוה דנקרא ואסיק ריכו, לפי ישבם הרבהחכמתו
 עייו, מוכיח שטר שי דזמנו כר"י דקי"ל זמן ואיכא לבדה ירו בחתימתאפי'
 וכן וכו' קנין בלא וקני וכו' ש"מ כמתנת דהוי בריא מתנת איזהו כמ"שוהו*ל
 וכו' עלה ולדאתן וז"? ע"ג קנ"ב בדף עוד כתב וכן וכו' מרבוותא להיבהס"ל

 יחובות הצריכים מהקנינים אחד שום ולא קנין צריך אין וכו, בנ"רחך
 אכן ידו, חתימת דהוא אף גמור שסר והוי ימו, ימפורשים דככתוביםולמטבעות

 והנמשכים מוהר"מ ס' עפ"י מתנה המקבל ביר הנכסים תפוסים אמ מספיק זהכי
 אחרי מתנות למקביי לז:ות יפה כח"נו מה תפוסים דאין כאן אבלאחריו,
 וקי"5 לידם השטר אתא דלא ריעותא איכא ותו מיהד"מ, ס' על חויקיםדרבים
 אסיק וסו"ד וכו' נמ?ך דשמא נותנים אין יריכו על קשודה דייתיקינמצאת
 בזה כתב ו"י אשר שער הגאון וגם יע"ש וכו' מנהג מטעם הצוואהלקיים

 חש"ן - הפסק[ סוף ונאבד ]שחסר ע*ש וכו'בארוכה

 ועשינו אשה שנשא בחרש תובב"א, ביפו חונה בהיותי לידי באמעשה
 ברכת ולא הנישואין ברכות לברך והסכמנו בנימין בשבט המובא כנוסההכתובה
 ארוסין ברכת על מהנו"ב הפ"ת שנסתפק מה ליב סי' באה"ע ועייןארוסין
 בכנהשג ועיין ארוסין, ברכת על דוקא ספקו דהוי משמע מזה להחתןדשייך

 שאר לברך הסכמתי לכן לברך, וצדד גדולה שנשא קטן על ספק הביא הנז'סי'
 ארוסין. מנרכת חוץהברכות



 חזקיה1דבריכו

 העזראבן
 נשטתית זמן ובעבור ברעתה שהיה אשה עם נשוי שהיה איש ע"רנשאלתי

 אמר שהרופא ער ימים משנתים יותר ברפואות ונלאו הרוח חולי בביתושמוח
 יושב בהיותו צערו מלבד והבעל למחלתה, תרופה שאין תעודה ונתן לה2ואש
 וחרד ת'ח שהוא בהיות כי בה עוד וניוצא, הבית בכלכית ויושב טובהבלי

 דין עפ.י לדבר היתר ומבקש אחרת אשה לו לקחת אומד גמר עבירהסהרהורי
תורה.

 חומר משום הוא לומר בנד"ד להסתפק שיש דמה נראה לכאורהואומר

 שלא בע"כ לגרשה ושלא עליה אחרת אשה לישא שלא שנשבעהשבועה

 ואסיק ממש כיו*ב בנדון שנשאל ח"ב רחמים שערי להרב ראיתי אמנםמדעתה.
 הרבה הביא ושם נשבע, לא דהכי דאדעתא משום אחרת אשה לו לקחתיהתיר

 לזה. דהסכימופוסקים
 שבועות בהל' אפרים במחנה שראיתי מה נרגא ביה למשדי דאיכאאלא

 ע"ש. נשבע לא דהכי אדעתא אמרינן לא חנרו לתוע?ת שנשבע ד,;יכא א'ס"
 דשבועה אע"ג : ו"ל א' אית י"1 דף ב' סי' באה"ע אשד שער בספר ראיתיאך
 לא דהכי ארעתא לומר שייך יא חברו דע"ד ובשבועה אשתו לדעת היאזאת

 פירש ולא לחבדו נשבע אפי' שייך סהדי ואנן טובא דמוכח בדבר מ-מנשבעתי,
 נשבע לא דהכי דאדעתא זאת וסברא רטעם באופן כ' סי' מ-ב מהראנ"חכלום
 דעכקפ דס"ל רבוותא כמה הביא ג' בסעיף שם דעכ.ז אלא הפוכה סבדאהיא

 צריך, דיא דס"ל מאן איכא זה דנגד אף לדעתי לכן לשבועה. התרהצריך

 על אחרת אשה יישא יוכל ושוב השבועה יהתיר צריך ספק מידייצאת

-אשתו  הנה : ז"ל יו"ד ס' אבה"5 בש'5 הרמ"א במ"ש עיין לגרשה רצונו ואם 

 וכו' שנשטתית כגון גירושין בת הראשונה שאין ובמקום וכ"ו רוצה אינואם

 כתב הב"ח מיהו וכו' שנעטתית כגון ד'ה כ"ג בס*ק שמואל הבית שםכתב

 הכתובה וישליש רבנים בק' ויתירו וכו' הדבר שיציעו עולם מגדולי היאקבלה
 שליח ביד הגט שיתן ק'*ט בס.' כתב ועוד אחרת ישא ואח*כ לב"ד בידוכו'

 אותה וישמור כפ"ע בית לה ליחד וחייב שתשתפה עד בידו הגט שיהיההויכה

 שלא כדי יגרשה חי.ב שתתרפא ואחר וכו' מזונות לה לתת וחייב הפקרממנהג

 עכוב ואין לגישה צורך שאין לנקד זה מכל המורם עכ"ד. נשים שתי לויהי'
 לנקר אבל חרגם'ה משום אלא זה הוצרכו לא כי אחדת אשה יו לקחה2דבר

שהוא



כו חזקיהודברי
---
 מה לפי ומכ"ש נשבע לא דהכי אדעתא ידי על והותרה שבועה עניןשהוא

 לגרש רצו גם אם אמנם לגט. צורך שום אין להעדפה לו יתירו דגםשכתבנו
 לא או גרש אם בין ועכ"פ כנ"ל. שתשתפה עד הולכה בשליח כאמור לעשותיוכלו
 וכמ'ש אצלינו גהוג לא שזה להשליש ולא הכתובה ענין להבטיח צריךגרש

 ספר לידי בא שוב וכיוצא. המזונות על להבטיחם צריך וגם רחמים.השערי
 דאין )א( מעליתא מילי כמה ראיתי ושם נ"ה דף אישות ה?' חמד שדיהגאון
 מחדש. אחר לכתוב וצריך כשתשתפה לתתו שטותה בשעת שנמסר הגט עללסמוך
 צריך טוב דמהיות ג' באות ושם בהתרה. כג"ר, לשוטה התר ב' באותושם

 דרבני כתב ז' ובאות אחרת, ?קחת בשוסה הפוסקים מכ? התר ו' ו:אותהתרה.
 גם לתת אוסרין יש דאדרבה וע"ש שליח ע"י הגט להשליש נ:גו 5אהספרדים
 וע"ש ע"ט. בזה קלקול חששות יש לכשתשתפה כ"א מיעיל דאינו אחרלשליח,
 לישא 15 להתיר שמצוה דבריו מכל הייצ:ו ועכ"פ ואוה. אות בכלשהאריך
 משמע פוסק.ם שמכמה הביא עכ"ז סברוה סיש עם גט השלשת ובדבראחרת
 ע"ש. גט לכתוב צריך לבשתשחפה אלא גס ולהשליש לכתוברנהגו

 א:תו עי אחרת לישא לי ל,:תיר מצו:; שלכ"ע בנ"ר נחתינןבהא
 גט יכתוב ו-וכל בע"כ לגרשה גם הותרה אחרת לישא השבועהוכשהותרה
 שפויה, בעת גט עוד לכתוב ושוב שתתרפא עד הויבה שליח 5ידולמסרו

 בהפקר, תהא א? לשמרה וחיוב נ"ר לפני ב;;תהיבות יי וה(ז"נות הכתובהועל

 ולזכותו איסור כספק רנ"ל התיח הנדין את הציי למ:ן רב בנחיצו~ע כתבתיזה

 כעבתי. הנלע"ד פו"ר.במצות

 עשר אחר להתגרש ובאים סגי-נהירים ושנ,הם ואשה איש ברבר)ש(
 ? דינם מה בהם להחזיק חפץ אחד וכל בנות ב' להם ויש לנישואםשנים

 הפוסקים זפסקו אמה אצ5 הבת ואסקו אמרו קעב בכתיבות , ה ב ו שת
 אלמנה שבין לומר הכונה ופירשו ם, ל ו ע ל אמם אצל הבת בדבריהםוהוסיפו

 משום הטעם שאין פיישו ומזה בגדולה. ובין בקטנה בין בגרושהובין

 אצי דכשתהא משום הטעם אלא ושחטוהו, שהיה מעשה הש"ס כמ"שרציחה
 או פרוצה היא האשה שאם מינה ונפקא ויהדות לצניעות אותה ישמוראמה
 מוסרים כשרה היא אם אבל לה. אותה מימרים איבם אצלה פרוצים נכנסיםאפילו
 ובדרכי ז"ל הרמבין משם הב"י כ"כ לאחר. הנשא האשה אם ואפילו בידהאותה
 היינו אמא אצל דהבת דאירינן דאע"ג פדווה, מוהר"ם כתב הטור בגליוןמשה

דוקא



 חזקיה1דבריכח

 לב'ר נראה אם אבל האם אצל לשבת לבת לה שטוב יב*ד נראה אםדוקא

 ס"? בדמ*א והובא אתה לשבת לכופה כח בירה אין אחיה אצל לשבת להשטוב

 ואין וכו' זאת בד"ה רש"י דמלשון פדווה, מהר"ם בשם כתכ ח' בס"קוהב"ש
 להיות לכיפה, יכולה אמה אין אביה אצל ישבת רצונה הבת דחם משמעגופין
 תליא הבת דברצון משמע הנ"ז בדבור רש"י דמרברי הגר"א כתב וכןאצלה
מלתא.

 אמה. אצל תשב רוצה הבת אם אביה עם שתשב נתרצית האשהאם
 כופין אין אחיה אצל לשבת רוצה הבת ואם ו' סי' הבה"ט הביאו הגרולהכנסת
 בדעת תלוי הכל דמילתא כללא הפ"ת כתב זה סי' כסוף אמה. עם לשבתאותה
 יותר. ב"ד בדעת יש באיזהב"ר

 למען הבת לטובת הוא הכל אמה אצל הבת שמ"ש הכתוב מכינמ*ל
 ביד אזי צניעות אי של ספק איזה יש שאם מינה ונפקא ובצניעות ביהדותהגדל
 שלא אעפ"י שפתים לזות שיש בנ*ד והנה בעיניהם, הראוי ביד למוסרהב"ר

 עדים ועוד הבעל שלדברי כיון לומר עוד יש וגם לא או הרבר נכון אםנתברר
 דבדי ולפי האב אחר כרוכות ג"כ והבנות האב הכל היה טפול של עניןשהעירו
 שנשאל במה הרבר נברר אם א"כ עמם, לשבת חפציס אינם שהבנות היאהאב

 האם עם שיהיו לכופן אין ודאי האב עם יאמרו אם יותר חפצות מי עםלבנות
 הבגות. ורצון כבקשת לעשות יפה ב*רזבח

 כח כ"כ בידם אין נהורא סגי הם ששניהם דבנ-ד נותנת הסברהובלא"ה
 הדעת אבל אחרים בענינים ולא יהדות בעניני לא הצורך בכל אותםישמור
 וע*י פקהת אשה שיקח תקוה שיש עבור האב ביד ימוסרם טוב שיותרשופט
 יהיה גם ואס לפקח שתנשא רחוק האשה כן לא להשתמר. יוכלו והאשההאב
 שבנ"ר ספק בלי וא"כ ובצניעותה, בת בגדול להשתדל איש של דרכו איןכן

 האב עם כרוכות היו הנה ער שהבנות שכתבו מה בהצטרפות ומכ"ש קודםהאב

 ואם פיהן את ונשאלה לפנינו הבנות וכשיביאו האב אצל שהבת בנ"ר נותןהדין

 וע"ד המשפט. דבר יקום זה עפ"י לאב הבנות את למסור בעיניהם כשנראההב"ד
 היטב בחר ועיין מפניו נדהית דהיא קי"ט באה-ע מרן פסק ידוע כברהדירה
 וזשפ האב אצ5 נשארו שהבנות בנ"ר מכ*ש בשכירות או שניהס של חדראפילו

 ורבותי. הברי והסכמת לע*ך נראהכן

 שבתי חזקיההצב*י

)ש(



כט חזקיהודברי

 לשם אותה קראו וכשנישאת חביבה מלידה נקראת שהאשה בגטש(
 קויאים מהם איזה משפחתה בני ומחז חמדה חותה קורים ויש לטיפהחביבות
 ז בגט לכתוב נותן הדין מה השני בשם והרוב הראשון בשםאותה

 ב' מהם לאחד יש אם וו"? כתב ס"א קכ"ט סי' אה"ע בש"ע מרןת(

 ס*ד( בג"פ הישון ]כפל ביותד בו ויודעים בו שרגילים שם כותביןשמות
 הרמב"ם לשון וכן וכו' שום וכי פ' אשה גירש יו שיש שום וכל פ' אישדחומר
 וכ"ש, שרה ולא וכ"ש מרים נהרדעי אמרי הש"ס לשון ז*ל הב"י וכתבוהטור

 ובה"ג )רש"י שרה ולא וכוש, והדר בתחילה צריך השם עיקר שהיאדמרים
 א' דשם כתב דכאן הקשו כ*1 ס"ק קכ"ח בסי' והג*פ זה בסי' והביחבתוס'(

 מתא יכתוב שמות ב' לעיר יש דאם כתב קכ"ח ובסי' יספיק, שום וכלעם
 פרוט רצריך וס"ל כאן ממ"ש דחור כתב והב"ח פ', מתא דמתקרייאפלונית
 ח*א הקטן בספרי הצעיר ואני הג"פ(, ישוב )ועיין יע*ש בס"ד כם"שהשמית

 יפרט דצריך דס"ל כהראב"ד סבר דמרן יפקוצ"ד הכל ישבתי דן סי'אה"5
 הוא דאם שם וביארתי נהגו, דכן משום שום וכל צריך וענ*ו כר"ת, השמותכל

 כן וכמכואר וכ"ש עם א, שם לכתוב יספיק שמות ב' יש אם אף א'בעיר
 כאשר היסב מיושבים סרן פסקי כל ובוה ע"ש, בהשגותיו הראב"דבדברי

 כתבתי ושם ד'( סימן חאה"ע ח"א חזקיהו" "דברי הנז' בספדי באורךבארתי
 דאית )כהיכא ולהראב"ד ולר"ין לבה"ג בין דכ"ע אליבא הוא דמתקרי זהדישון
 לכתחילה דלר*ת אלא שום וכל כותבין א' שם דבאיכא ס"ל וגם שמות( ב'ייה
 דהיכא בידן עלה לר"ה, דפסל כמאן ודלא כשר בדיעבד כתב ו*ם צריך,9א

 עם להוד העיקר שם כיתבין ונתינה כתיבה במקום והוא לעיר שמות ב'דאיכא
 ומרן השמות, מפרטים אחד במקום אפילו ולד"ת ולבה"ג להראב"ד וזה שוםוכל
 ע"ש. דברי תורף זה והראב"ר כבה"גסול

 י"ז בס' מורזם מ"ש עיין משמותיו שם שנשתקע איש בדין עתהונבאר
 שם בנשתקע מעשה דהיה פ"ג ס"ק הגאפ וכתב וכו' לו שיש דמי י"אז.ל
 שמצריך מי ויש בד"ה כתב צ"ז זבאות וכו' דאתקרי פ' הדור גדויי וכתכוהרא'
 דיכתוב וכו' דסגי ואפשר וכו' פ' דאתקרי פ' דיכתוב כתכ בסו"ר וכו' גיסיןב'
 ישם רמז יש דמתקרי ובתיבת פיוני, דמתקרי גירש ויכתוב יחוד המובהקשם
 מעשה נ.א סי, אהרן באזן ועיין עכ"ד. מוהרי.ט הרב גבר הורה כאשראחר
 רפאל וכתבו בחוליו שם בשני רפאל ונקרח נשתקע אברהם מ?ידה הבעלדשם

 כ"ח דף דב"ד והוראה דק"ט ג*מ ועיין בתחילה רג*ם כהוראת אכרהםדאתקרי
ובשער



 חזקיהודבריל

 שמות ב' לו שיש במי התקנות בספד מ'ש הביא כ"א סי' המפקדובשער
 קודם היה זה כי והתפ?א וכו' דאתקרי דכותבין הראשון השם ממנוונשתקע
 שם הגט בתוך כותבין והיו ודמתקרי.א דמתקיי מוהדים.ט סברתדאתפשט
 עזריאל מוהר"א החמיד הגאון על מתפלא אני כן וכמו ע"ש וכו'דנשתקע
 ע9 שניתנו גטין דבכמה והתימא כמש"ל, דאתקרי כתב דאיך הנ"ז אהרןבאזן
 אסתר דמתקדייא דכתבו נון סי' ונראה סמוך ומהם מיהרימ"ט כס' ונכתבוידו
 עכקפ לחלק( מ"ש )עיין אחת בשנה היו הנז' גיטין הב, ואלו מוהרימיט,כס'

 שם כותבים אחר בשם אותו וקודין הלידה שם נשתקע דאם יוצא דינאלפום

 הב"י וממ*ש ראובן, דמתקרי האיש גירש הלשון בזה המובהק שמו שהואהשני
 הראשון שם פירוש והיא ב?ע"ז הוא השני שם אם דגם מבואר כובבס"ק
 שנשתקע כיון לחור ביבאנט שם כותבין חיים ביבאנט והוא הקודש בישוןשהוא
 ואם אייגרייא דמתקרייא שמחה כותבין אליגרייא וקראוה שמחה וכן חיים,שם
 נשתקע ואם שמחה, דמתקרייא אליגרייא כותבין אליגרייא, אותה קוראיםדובא
 האשה דכותנין כתבנו כבר ולדידן ע"ס אליגרייא שם רק כותב-ן שמחהשם

 מדן כתב שמעון ראובן כגון שמות בב' דנקרא ובהיכא א?יגרייא.דמתקרייא
 ואם שמעון, דמתקרי דאובן כותבין שמות ב' לו שיש מי ז"? סי"ד הנז'בסי'
 בב*י מ"ש נביא דב"ק להבין פסזל, שהוא שאומר מי יש שמעון דאובןכתב
 ומוהרי*ק ליה, פסלינן לא כתב לא ואם דמתקרי יכתוב דצריך הת"המשם

 דבמקום כן ואינו בשניהם אותו דקורין מהגט דנראה משום ליה דפסיינןכתכ
 חדח אמר דמר לומר ואפשר ע"כ, שמעון ובנתינה ראובן, אותו קידיןכתיבה
 כפירושו וס"ל מרן חזר דפה ומשמע ע"ש, וכו' פייגי ויא חדא אמרומר

 ע"ש. בג"פ וכמ"ש דפסיל כמוהרי"ק ופסק דפליגיהראשון
 אחד במקום אבל מקומית בשני הוו שמות דהשני דהיינו פירשובבאה"ט

 דכתבינן בס"א לעיל דמ"ש לבאד צריך ולדעתי מתקרי, בלא שמות השניצריך
 שניהם יכתוב צריך אחת דבעיד מרן לסברת אומדים אנו וכאן וכי' אחדשם
 וזה בס"א לעיי מ"ש אשל"כ יחר בשניהם אותו קורין רתמיד היינו מתקרי,בלא

 ואח"כ בתחילה השני את כותבין זה מחמת שמו ונשתנה חייה היה ואםפשוט,

 כתב בבאה"ט כ*ח ובס"ק כשר. כתקרי בלא שניהם כתב ואם בדמתקדיהשני
 מחמת לא ורדייט ואה*כ שמחה לידה כשעת הנקראת אשה הד"מ כתב :ז*ל

 וכ"כ שמחה דמתקריא ורדייט וכותבין העולם דוב בתד דאזלינן הב,י כתבחולי

 לא השני שאם הוא כילא וכו' העכרי שם מקדימין לעוים ד'ם ודעתהלבוש
 דאשון שם אותו ומקדימים הרוב אחר הולכין והלבוש הב4י לדעת חולימחמת

אף



לא חזקיהודברי

 שם לעולם רמקדימין סובר והרמ"א עכרי, הוא השני ושם לעז הוא אםאף

הקודש.
 בשם אותו וקורין הרא' שם דכשנשתקע הוא מרן דסברת דכתבנו אףוהנה

 בתר אזלינן השני בשם אותו קורין והרוב נשתקע יא אם או השני, כותביןהשני,

 והשני העצס שם הראשון שמ אם הלוק דיש דכתב בשדי-חמד עיין עכ*זהריב,
 כתב דכן העצם, שם שהוא הראשון כתבינן הראשון נשתקע אפילו לגעגוע,הו8

 . ז"ל וכו' בסי' וגם ד"ה בחמצע א' ס"ק מ"א סי' גיטין בהל' חמדהשדי
 רווחת הלכה עצם שם שהוא ספק שום בו שאין בשם דבנקרא מספקובסו*ד

 לאה וכתבו וכו' בגט פי והמכונה עצם שם וכותבין נשתקע שם השובשאין

 סיניורו אלא אותה קורין ואין לגמרי נשתקע הראשון דשם אף סיניורוהמכונת
 לאה כתוב היה שבכתובה שכן כל נשתקע לאה שם חשיב לא געגוע לשםוהוא
 ונשתקע יחזקאל מיירה שנקרא איש על כ"ג סי' ח'א ומשיב בשואל גםוכו',
 שם אינו דאלתר ידעי דכ*ע מטעם יחזקאי, בגט ונכתב אלתר אותו וקוריןשמו
 עיי"ש. יגעגוע אלאעצם

 שם הוא שזה חביבה מלידה נקראת שבתחילה לנ"ד יוצא. כן עלאשר
 בשם אותה קורין שהרוב אלא לטיפק חביבות לשם אותה קראו וכשנשאתעצם

 שם שהוא חביבה העצם שם לכתוב יתיב דינא געגוע שם שהוא כיוןלטיפה

 שנשתקע. אע"פ כמ"שעצם
 חש"ןע"ה

 דין לו יש שלה לוטריא שקורין הגורלות בדבר לדעתחקרתי
 אסור אם שכ"ב סי' חיים ואורח ריוז סי' יו*ד ש"ע במרן כמבוארקוביא

 הקיביא איסור טעמי נבאר הענין מסקנת אל יבא לא. או בהםיהתעסק
 סבר ששת ורב אסמכהא דהוי סבר חמא בר רמי כ"ד ד' בסנהדריןדאיתא
 אסמכתא דימ"ר אחר אומנות ליה אית אי בינייהו ואיכא העולם ישובמשום
 עיבדיה רבינו )א( העולם ישוב כר.ש ופסקו מותר, העולם לישוב ומ"דאסור

 העולם. ישוב משום המשניות בפירוש הרמב"מ )ב[ כד-ש פסק סנהדריןבמשנה
 במקח דהוי אסור בשבת ולהגריי להפיס כתב י"ז ה' שבת בה' כשג בד*פאלא

 גזל דחו"ל פ"ו גזילה בה' כמ"ש אסור בחול דאפילו ה"ה וכתב וכו',וסמכר
 בקוביא המשחקים וכו' כגו' מדבריהס גזלן הם אלו ז' ה' שם וו"למדבריהם,

 עוסק משום אסור אבי גזל איסור בו אין עכו*ם עם בקוביא והמשחקוכו'
 ובישובו חכמה בדברי אלא ימיו כל שיעסוק יאדם ראוי שאין בטייםבדברים

ש?



 חזקיה1דברילב

 עכושם עם אפילו הוא אלא אומנות לו אין ואם א"א היאב"ר, ע"כ. עולםשל
 אסמכתא דסברת מהש"ס דנראה ז"ל הרמב"ם על תמה וה*ה ע"כ. לעדותפסול

 שאין מפני ואסור לא אם אחר אומנות לו יש אם שתלוי כר"ש וקי"לחידחיא
 מנין וא"כ ישראי עם או גוי עם הוא אם שנא ולא עוים של בישובועסוקים

 אסור קטנה כנגד גדולה מנה ממ"ש לרבינו סיוע ונראה מדבריהם גזל שהואלו
 דאיסורו חמא בר כרמי לרבינו דס"? כתב ז"ל הכסף יו"ד פ, עדות ובהי'עיכ
 בחנם העכו"ם עם ואפילו הוא אלא אומנות דלית היכא וישוב גזל משוםהוא
 לענד'נ אמנם בגורלות אפילו אסור דקוביא מזה נמ"ל העולם. ישוב משוםאסור
 ר*ז ס-' חו"מ בב"- שראיתי ממה לוטרייה של דגורלות הא דשנייאלהתיר

 דמשחק העזרי אבי בשם נשך איזהו בפרק המרדכי וכתב ז"ל כ"א סעיףבסוף

 ידענא אנא דאמר משום ומקנו גמרי דלא אסמכתא הוי יונים ומפריחיבקובייא
 תלוי שאינו זה חת זה שהמרו שנים מדליקין דבמה ההיא אבל טפינקשה

 מזה ע"כ, בחככתן תלוי שאינו שחוק כל וכן אהדדי ומקנו גמרי מסשקבחכמתן

 שכל אנשים חבורת ע"י נעשה שהוא לוטרייה הנקראים הללו גורלות דג"דיוצא
 היינו זוכה הוא הגורל לו שיצא ומי בעיניו הניאה המספר בידו לוקקאחד
 דכשהניחו אמרו שכבר בה עיד ומותר, אסמכתא בו אין לכן בחכמתן תלוישלא

 בסנהדרין התוס' לכולהו ואב בפוסקים, כמבואר אסמכתא אין הדף עלהמעות
 כנלע*ד. אסמכתא. אין הדף על הכסף דבהנחת דכתבו יהודה כר' הלכה דיהדכו'

חש"ן

 וכו', כאחד ב' באו וי"ם י"ח ה' פי"ב גרושין בה' ו"ל הרמב"ם עיין הלכה[]דבר

 כבי נאמן דע"א נאמר באשה רגם משמע הקשה ז"ל הלה"ם וכו' אומרתאשה
 ובין בב"א בין דל"ש פסק רוצח ובהלכות לוא"ו אחה בת בין וחילוקתרי

 בב"א בין הפרש אין דבאשה שם הכסף מ-ש ראה שלא וכנראה ע"ש. וכו'בזא"ו
 שס"י ובודאי ע"ש. ולאתנשאה הכחשה הו"ללזא"ו

 איכח בגרושין שגם להכסף.
 הרמו"י ומ"ש הכחשה. הו"ל בזא"1 דאף לאשה מאישחילוק

 כאן גירושין בה'
 עי כתב ולא פה, שתק דאיך קשה אבל לאיש, שייך הוא וכו' בב"אשניהם
 חילוק דאין הלחימ כמ"ש מהרבב"ם שנראה הדיוקים וגם מוה, היפך ה"הס'ש
 כגירושון דכין ס-ל שהרמב-ם כן הוא שהאמת לע"ד נראה לכן לאשה, אישבין
 כבי המנוהו בזא"1 שע-א ס"ל ובאלי לאשה איש בין חילוק אין בסוטהובין
 ממ"ש לה ומפ-ק הכחשה הוול זא"ז ובין ב"א בין דבאשה ס*ל ברוצח אבלתרי

 בסו"ד וכו', וחד חד הא ד"ה ע"ב דל"א סוטה במס' התוס' הביאוהוהירושלסי
זעל



לב חזקיהודברי

 שותה' היתה לא וכו' נטמאת לא וח*א נטמאת אמר ע*א בירושלמי ותוזשל

 בירושימי שאמרו מה הנה עוכ. ידבר שרגלים וטעמא עורפין היו ערופהובעגיה
 לע"א האמינו לרבר רנלים משום ופירשו בז18ז, בודאי היינו שותה היתהו8לא
 דאיכא משום נאמן רע"א טעם באופן באשה. דוקא הוא החילוק שזהיהרמב"ם וס-י מרוצח. סוטה דשניא ימדין מצינו עורפין, בזאוז אפילו ערופה בעגיהאב?
 גלוי בו יש בהדבר הרמב"ם כם*ש טעם דיש בגרושין נאמר וכן לדבררגלים
 וגיושיך סוטה דיני לישב נלע"ד זה ומנסבא דיקא האשה גם משקרי ולאמייתא
 רוצח.פדין

 לחלק שאין רבנו כתב איך להקשות יש עוד : וז"ל ז"?, הלח"ם עידהקשה
 דאיתי יא אומרים ושנים ראיתי אומר דעד בהא שם תירצו הא לזא"ו,8ב"א
 אין לבסוף חד הוא אי הא לבסוף תרי בהוו טעמא ודיקינן וכו' עדותבפסויי
 ע"ש. ז-י הדאב"ד השגת נראה וזה וכו' נתרי הוח הראשון דע"אעורפין

 עדות בפסולי כשתירץ הש"ם דהלא דב"ק להבין יכלתי 19 בע"דואני
 שכי ופידשוי וכ:' ויטעמיך כמוש תיקשי שלח כדי הדקדוקים נאמר יאוכר

 לר* קושיתו נתרז ובזה כפשטא לנופיה איצטריך רק לדקדק באה לאהמשנה

 פירוש ערו8ה בעגלה פה רש*י וכתב שקנא מי בס.גית ברש"י וכמפורשחייא
 חינם לע"ר דבריו ונין'ק הסור אחרי ובכן יע"ש, למעלה כתכתי פה שיהסוניא
*ובגים.

 הלכהדבר
 דכ"ע אליבא מוסכם הוא לעשה שניתק יאו על יוקים אין דקיולהא

 תעלה וכי וח",ז וכ:' הניתק לאו וכל ד"ה ע"ב ד' ד' תמורה מתוס' מביארזכן

 סעדני כתב וכן ע"ש: וכו' יעשה "ניתק לאו עי דלוקים דאביי דעתיהעי
 ולא קיימ. דתני כמ*ן וקיש? ז"ל ל' אות בסוף קמוב דף חולין בסס' סוביום

 חבניט עי אם בניטל ומשים יוקה ר"י ום"ש ע"ש. ז"ל הרמב"ם וכ"כקיימו
 דר*י מכות במס' המשניות בפי' הרמב"ם מ"ש ולכן משמע מעיקרא שלתדטשל
 סבר. שר*י וצ*י נפל סופר דטעות ודחי יעשה הניתק יאו עי דלוקים*קל

 עליו. ולוקים לעשה ניתק אינו זהשיאו
 דבא משום בפסחים רש"? והביאו טעמי מתרי מבואר יוקים שאיןוטעם

 דחסימת. ליאו דמי דלא ב' טעם ללאו, ונתקחעשה
 בטיו מ'ש וזהו יוקה יאוה הא העשה כשקיים היינו יוקים דאיןוהא

 הרמו"ל דעת וכן קיימו ולא קיימו כם'ר וקיי*י קיימו, ולא קיימו בטלוולא



 חזקיהידברייד
 הניתק בלאו הד' החלק לשונו וזה הלוקים הם איו בפ-ק משנה המשניותובפי'
 שמתה ער האס את תפש ואם וכו' העשת קיים לא אם א5א חייב אינויעשה
 ע*י ישחטנה או ימיתנה צריך בטלו רלמ,ר קיימו למיר )וזה זולתו שחט,או

 בכ"מ ושם ה"ר. פט-ז סנהדרין בה' ועיין ע"י( המיתה אם כ*ש עוד כתבולזה

 באונס שם ממ"ש בו חזי והרר בטלו, ולא בטלו ס"? דהרמב"ם סברבראשונה
 דפירוש וה לשון ממנו דנעלם לע-ד ונראה וכו', לוקה גרושתו מתהואם

 וכמ"ש קיימו רס*ל והיינו וכו' מעה אם רלוקה פה כתב דבפירושהמשניות

 שכת3 ה"ר מסנהררין י"ח בפ' בלח"מ ועיין הרי"ף, כגירסת רגריס ז"להכומ

 באה"ע הב*י כתב וכן בטלו, ולא בטלו ס"ל ורול קיימו ולא קיימודרי*ס
 ע"ש. זה לפירוש הסוג' מ הלו ופירש הרי"ףכנירסת

 כשלקחם רוקא אם האם, תקח דלא ביאו דעובר זה איסור ברברונבאר
 חייב לבדה האם ביקיחת דילמא או מתחייב לא ו:בנים את הניח אם אבלביחר

 רכן האמ ולקח הבנים בעזיבת אפייו דחייב מובן קמ"א ר' חוליןומסוגית
 ענריה דהלאו לאם דשקלא צריכא לא וכו' תש5ה דא-כא טעמא התםאיתא
 ז"ל. פרש"יועיין

 ז"? ו' פסוק כ"ב סי' תצא כי בפרשת והקבלה הכתב כספר הויתוחזה
 וכן פרש"י וכן בניה מעל .1.מא עוז.אל בן יונתן המתרגם הבנים עלהאם
 לקחת שלא המצוות בספר הרכ:"ם לש:ן אמנם רצ"ב, ס.' 'ו"ר בטור וכןבספרי
 אינו תקה דלא דלאו צבי הכם התשובות וכ"פ המינוך בס' וכן הבנים ע5אס
 אפילו איכא מיהא עשה אבל רקרא כפשטיה והבנים האם נוטל א"כ א?אעובר
 טעמא קמ"א ד' בהולין דאמרינן ממאי הב.נותי ולא האמ. ונוטל הבניםכמנימ
 האם ונטלה דעבר ודחק וכו' הוא ול*ת עשה אמאי וכו' תשלח רחמנאדאמר
 לא לבד האם בלקיחת אם והבנים האם בלקיחת אלא עבר לא ואי עבר,דלאו
 לומר הש*ס דחק אמאי רמצורע ועשה דשלוח עשה קיום ואיכא הלאועבר
 ע-כ. ונטיהדעבר

 האם בלקיחת עובר דאינו דס*? צבי החכם לם' דוקא דקשיתיהמבואר
 וז"פ. הסוגיא כפשט עוברים האם בלקיתת דגם סוברים כ"עאבל

 עולם בורא לאל שבח ונשלםתם
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 הרצ'יז שנת תשובה שבתררוש

 למו עתידות וחש אידם יום קרוב כי י רגלם חמוט לעת ושלם נקםלי

 ועזוב עצור ואפס יד אזלת כי יראה כי יתנחם עבדיו ועל עמו ה' ידיןכי

 אך פתח ליי ביי חייא י' . השביעי בחידש ' אמיי פ' יבה במיישאיתא
 נחמן ר' אמר יחד. מהבל המה לעלות במאזנים בנ"א כזב אדם בניהבל

 הה"ד כולם בער לכפר אבינו אברהם כדאי עושים שבנ"א וכזבים הבליםכל

 שמזלו בחודש . מתכפר הוא במאזנים , לעלות במאזנים . בענקים הגדולהאדם
 בחודש ד"א וכוי עמךי חובי על ותכפר ותשבוק תשרי תשרי, חודש וזהמאזנים

 לאברהם הקב"ה נשבע שבו דשבועתא ירחא ךיה קרי הוה בדכיה דיהשחיעי
 ה' לפני ותחנונים בתפלה א"א עמד ה' נאם נשבעתי בי הה"ד ע*האבינו

 לי היה לעולה והעלהו לי שאמרת שבשעה לפניך וידוע גלוי רבשאעואסר
 מה לי שהיה כשם אלא זרע לך יקרא ביצחק כי לי אמדת והלאלהשיבך

 לידי באים יצחק של בניו כשיהיו כך השיבותיך ולא יצרי וכבשתילהשיבך
 דין מכסא ועמוד אביהם יצחק עקידת להם מזכיר תהא רעים ומעשיםעבידות
 השביעי, בחודש אימתי לדחמים. הדין להם ותהפוך עליהם ותרחם רחמיםלכסא
 לאברהפ הקב"ה שהראהו מלמד בקרניו בסבך נאחז אחד איל, והנה אבדהםוישא
 כך לאברהם הקב"ה אמר אחר בחורש ונסבך זה מחורש ניתק האילאת

 הה*ד באיל להגאל ומוכנים בצרות ונסבכים בעונות נאחזים להיות בניךעתידין

 בשופר. יתקע אלקיםוה'
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 הרש"ל מוה"ר בראשה ומלכה יצ"ו הקדושה הקהלה כל יחד ייח"ס 'רבנים
 ישראל מנהג בעולם,- ההוזר וכגלגל לנו, הוא תשובה שבת הקדוש היום זהיצ"ו,
 להטיף וחכמיה העדה מזקני חד התיבה לפני לעבור ושנה שנה בכל היאתורה
 והעונות מהחטאים תרדמתן משנת העם את לעורר וכבושין מוסר בדברי דדרשאמילי

 בתשובה ולחזור בו הלכו אשר טוב הלא הדרך את ולעזוב בידם אשרוהפשעים
 דרשו הכתוב כמ"ש השנה ימי מכל יותר לזה המסוגלים הקדושים האלובימים

 הקשה העבודה עלי הוטל הכא והשתא עי'ת, שהם קרוב בהיותו קראוהו בהמצאוה'
 בני ידעתי ' מה ואני הערל' לבבינו יכנע למען תוכחה דברי העם אל לדברהזאת
 אשר מפשעי עצמי את ולהציל להתעורר כמוני לעבד דיו דמה להבל אדםידעתי
 זאת לבי אל אמרתי אמנם . הזולת אל לדבר פני אשא ואיך . ראש למעלהעלו

 לגדול קטן אפילו עמתיך את תוכיח הוכח פסוק על ז-ל כמאמרם יאעשנהחובתי
 הערבות מצד הזולת את להוכיח מוטלת החובה ובלא"ה * לרב תלמידאפילו
 את מציל הוא התוכחה ידי ועל . רח"ל באחיו איש וכשלו מפסוק זילשדרשו
 חטא אם - חטא שום בו ואין וישר חסיד הוא אם דאף משום עצמו ואתחברו
 המפליגים באנשים למ"ש דומה והר"ז . בו מחה לא אם הוא גם נענשחבירו
 ומיושב נכבד איש ביניהם ויש ושכורים שם בלי אנשים המה וכלם באניהבים

 והאהרים ' לתוכו המים יכנסו שלא בחדרו נקב איזה יהא שלא דעתוומשים
 בלי אשר בה ונכנסים הולכים והמים באניה ונקבים נזקים ועושיםמשתכרים

 חדרו שמר אשר היחידי הנבון האיש הועיל ומה כולם, על מרחפת הסכנהספק

 דבר הוא בדומה דומה כן בתוכה, אשר האחרים את להזהיר לבו שםולא
 אחרים את להרחיק ולהוכיח להזהיר שצריך ישראלית לאומה שישהערבות
 מילי הספר על אעלה ולכן והזולת, עצמו להציל יוכל למעןמעבירות
 החוטא שישוב והוא אחת עשה מצות ז"ל כתב פ"א תשו' בה' ז"ל הרמז"לדתשובה'
 ה' לפני להתודות כתב ע"ג מצות המצות בספר כן וכו., ויתודה ה' לפנימחטאו

 חטאו שיעזוב הוא התשובה, היא ומה ז"ל ב' בפרק וכתב וכו', התשובהעם
 ייקבל וגו' דרכו רקךע יעזוב שנא' עוד יעשהו שלא בלבו ויגמור מדעתוויסירהו
 ולהתודות ידינו מעשה לאלהינו עוד נאמר ולא שנא' לכסלה עוד ישובשלא

 להם ויעשו גדולה חטאה הזה העם חטא אנא שנא' החטא לפרט וצריךבשפתיו,

 להם פשעיו ויודיע ברבים שיתודה בתשובה לשב גדול ושבח וכו' זהבאלהי
 לפלוני חטאתי אמנם להם ואומר לאחרים חבירו לבין שבינו עבירות להםומגלה
 מכסה אלא מודיע ואינו המתגאה וכל בתשיבה שב היום והנני כו"ך לוועשיתי
 שבין בעבירות במד"א יצליח לא פשעיו מכסה שנא' שלימה תשובתו אין8שעיו

אד8
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 אם הוא גדול ועזות חטאו לפרסם צריך אינו למקום שבינו אבל לחבירואדם
 שנא' סתם רבים לפני ומתודה לפניו חטאיו ופורט ב"ה ה' לפני שב אלאגילם,

 ורבי ב"ב ר"י תנאים מחלוקת הביא ז"ל והכ'מ - חטאה כסוי פשע נשויאשרי
 ויעשו וגו' הזה העם חטא אנא כרכתיב החטא לפרט דצריך סבר דריב"בעקיבא,
 הביא זה וקודם חטאה, כסוי דכתיב החטא לפרט צריך אין רע"א זהב, אלהילהם
 חטאה, כסוי וגו' אשרי דכתיב אהדדי קראי דקשו במאי אמוראים מחלוסתהש"ס

 כאן מפורסם בחטא כאן לשק דרב משמיה ר"י ותירץ ל"י, פשעיו מכסהוכתיב
 לא נמי מפורסם אפילו דלר'ע אתיא ב"ב יאודה כרבי והא מפורסם שאינובחטא
 כוותיה סבר דרב וכיון חטאה כסוי קאמר ואפי"ה הוא מפירסם חטא עגלדתניא

 למקום אדם עבידות כין לחלק ס"ל טוביא בר זוטרא דרב ואע'ג נקיטינן,הכי
 ב"ב כר"י דהלכה רבינו סובר ג"כ לר"ע אתי שנויה והאי לחבירו. שביןובין,

 ס"ל והרא"ש דהרי"ף הב"י מרן הכריע ומזה רב, אמר יאודה מדרבכדמשמע

 ממרן הניו"ק אחרי הדל ואני זוטרא' דמר הא אלא דרב הא הביא מדלאכר"ע
 ז"ל הלח"ם במ"ש כר"ע הרמז-ל פסק דלא מה על אחר טעם אמינא ז"להכ"מ

 צריך דוקא ה' לפני מתודה כשהוא היינו החטא לפרט צריך ב"ב ר"ידמ"ש
 צריך אין ה' לפני דגם ורע"ס אדם לפני לא אבל בפרטות הטאיו כל עללהודות
  ה' לפני הכו' החטא לפרט צריך דקאמר ב"ב הסו:דר"י אפרש ובזה עכ"דלפרט

 וכן - ל"ד זהב אלקי להם ויעשו הפסוק רמ"ש מפורסם חטא שאינו ואפילודוקא
 וכן ב"ב ר"י דברי חחטא לפרט צריך בזה"ל דהביא התוספתא לשון מפשטנראה
 דצריך מסברא הדין הביא ב"ב דר"י נראה וגו' הזה העם חטא אנא אומרהוא
 אין ה' לפני דגם ורע"ס ה' לפני מפורסם אינו ובין מפורסם בין החטאלפרט
 מפרט ה' דלפני ראמר דוקא ב"ב כר"י שניהם אתו זוטרא ומר רב ולפ"זצריך,

 לפניהם ולגלותם לפרטם צריך דמפורסמות ס"ל רב אדם בני לפני אבל -הכל

 רלפני כריב"ב ג"כ ס"ל זוטרא ומר מפורסם' שאינם ולא להם ויתכפר יבושולמען
 וקראי - המפורסמות אפילו לגלות אסור לבנ"א לגלות אבל לפרט צריך דוקאה'

 אדם שבין ועבירות לגלות מותר לחבירו אדם שבין בעבירות הכי להומוקים

 ס"ל זוטרא מר ולא רב רלא מזה מבואר - חטאה כסוי וזוהי לגלות אסורלמקום

 דהביא הרמז,ל וא"כ - החטא לפרט צריך אין למקום דאפילו ס"ל דר"עכר"ע

 וא-כ כריבשב פסק לכן כר"ע אתי דלא זוטרא דמר הא והביא ההטא לפרטדצריך

 דלא זוטרא דמר תירוץ דהביאו כיון כריב"ב ס"ל לומר נוכל והרי"ף הרא"שגם

 כר"1 פסק דהרא"ש הביא דהטור אלא כמ"ש ב"ב דר"י אליבא כ"א כר"ע כללאתי

 כריב"ב. דפסק כמ"ש דרכו לפי הביא והב"ח הב"י, כסברתוהוא

עלה
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 ולא ה' לפני כולם לפרטם צריך למקום אדם שבין רעבירות מהאמורעלה
 ירבה אלקינו אזי לכסלה לשוב שלא עליו ויקכל לבבו בהכנע ואז ברביםלגלותם
 שבים. לקבל פשוטה ידו כילסלוח

 בדבים ולגלותם לפייסו צריך חבירו לבין שבינו עונות הוא אםאבל
 בבזיונות החטא היה אם לו למחול ממנו ויבקשו ידברו למען רעיםולהרבית
 ויען וכו' הגזל בחזרת כיא מחילה ליה לית ממונות בעניני הוא ואםוכיוצא
 עם נאמר לתשובה, מתעוררין הללו בימים ואחד אחד וכל קדושיםשישראל
 עכ"ז תיקון יבקש ואחד אחד וכל ראש למעלה ועלו מספר להם ליתשעו:ותינו

 תיקון לבקש לבנו אל נשים למען בעשבנו דשים אנו מעבירותאשר קצת פהאציין
 לעתיד. וזהירות העברעל

 לומר אשנה עכ"ז לשעבר ע"ז והזהרנו דרשנו שכבר הרבית ענין הואא'

 ועונשו מתמוטטין' נכסיי שאמרו כמו בעוה"ז גדול עונשו כי יתירה זהירותשצריך

 באלהי כופד כאילו הוי ברבית המלוה שכל יען רח"ל לתחיה זוכה שאין כמ"שבעוה"ב
 דבר ז"ל רבותינו לנו תקנו מהחטא אותנו ולהציל נכשל לא ולמען ח"י,ישראל
 דלא להודיע דצריך אלא הפוסקים, ברוב נתקבל אשר גמור התר שהואהעסקא

 אינו וכיוצא לאכול להוצאות לוה אם אבל להתעסק שלוה למי רק השט"עמהני
 שפורש וכמו העסקא להם אסור עסק להם שאין ת"ח ובפרט השטיע' כלוםמועיל
 ח"א הקטן בספרי ואספתי כתבתי לזה והתיקון ורדים, בגינת ומבואר הפוסקיםבכל

 נ"א- דף ביו"ד הוא הלא בזה לעיין החפץ יוכשר. אופן באיזה ז"ל רבותינומפי
 הממשלה חוקי עפ"י במשכנתא שמלוה מי בדבר בארתי שם גםונ"ב-וס"ז.

 יע"ש לפו"ד' ויעלה אהדדי דסתרי שטרות ב' ליהוי דלא בסגנון שט"ע לעשותסדר
 וכיוצא. בניקור המוחזק נאמן מאיש שיהא בשר בקנייתב(
 הנאמנים ה' מיראי כשר ממקום לקנות מאד ליזהר צריך לחם בקנייתג(

 בלחם מסתחרים והמה יהדות ריח להם שאין מאנשים סונים שיש החלה,על
 החלה. על נאמניםואינם

 בתורה מתעסקים אינם שבחול די לא אנשים שכמה שבת חילול בעניןד(
 ניתנו ולא זמנם מבטלים בשבת שגם אלא וכיוצא קרנות בבתי זמנםימבט"ים
 החשמל באור ליזהר צריך כן כמו ומע"ט' בתורה ולקדושה למניחה אלאשבתות
 וכמו בשבת. בו להשתמש גמור אסור הרדיו וכן בשבת להדליק ומכעש לכבותשלא

 גמור. איסור הוא לכבות אבל הנרות ככל הדלקה שהותרה מועד ליליכן
 במספריש תיקון ויש גלוח בכל לאוין בה' שעובר בתער הזקן גלוח בדבר כןה(

וכו'
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 והנני חמור, ואיסורם בעקבותיהם אותם דשים לדאבונינו אשר העבירות המה אלווכו'
 אחד כל ולהוכיח בירם הבא ככל לנו לעזור ה' ברבר החרר שכל ואקוהמבקש

 ושומעים הם קרושים ישראל כי הרברים יתקבלו למען שפתים במתקלחבירו
 שבראותו בה' חזק ובטחונינו תורה' איסור שהוא ברבר ומכיש מוריםלקול

 אלוה חלק אנו כי ישראל וכל אנו לחיים וחתימה לכתיבה נזכה תשובתינוהרהורי

 מזל אין וכמ"ש האומות כשאר המזל תחת ולא יתברך השגחתו ותחתממעל

 מ"ש ליישב אמרתי בזה כי החוצה, איתו ויוצא אבינו באברהם וכמ"שלישראל'
 למיתה רשעיס לחי-ם לאלתר נכתבין גמורים צריקים כר"ה נפתחים ספריםג'

 שאם הכונה אבל לאלתר מתים שאינם הרואית עיננו והלא ומקשין וכו'בינונים
 ולקורוו-ע המערכה משטרי תחת ונכנסים ההשגחה מתחת יוצאים והרשיעוחטאו

 במות יחפוץ לא כ"י ישוב, שוב אם ועכ"ז רח"ל, מזלו לפי למיתה ונתוןהזמן

 שביוכנם וזהו יתכרך השגחתו תחת להיות וחוזר וחיה מררכו בשובו אם כיהמ:
 לב וטובי ושמח.ם הראשונים ישראל ועם ה' לפ:י לר.ן עולס יצירי כל שנכנסיןר"ה

 ומצטער הושב עומר רינו שביום העולם כמנהג עצכים להיות לנו היהולכאורה
 מכל בנו בחר שכ"י אחרי אלא ? וכיוצא ושמח'ם אוכלים ההיפך עושיןואנו

 ירחמנו ישוב תשובה הרהורי ע"י אנו בטוחים הריין הוא העד והואהעמים
 זמרה שאו וגו' עוזינו לאלהים הרנינו ר"ה מזמור פירשתי ובזה נמות ולאונחיה

 ונזמר נשמח רין שביום תימה זה וכל שופר תקעו נבל עם נעים כנור תוףותנו

 חורש חגינו ליום בכטא ז.'ל שאמרו מה וגם וכנור תוףונגן

 ובמחולורע, בתופים לשמוח יש מתכסה שהירח מפני האם בו. מתכסהשהירח

 משפט שהוא יעקב לאלהי משפט הוא לישראל חוק כי פסוק על ז"ל ררשוועור

 ו לאוה"ע משפט יש אם בזה לנו ומהלאוה"ע
 לי ברף וכוי דוד המפך המתחיל בר'.וש ח"ב רבש להיערות הויתוחזה

 אדם וברא בו כי ד-ן יום כ.ר'ה וגי ישרא. ויש:ון :מררש תכין ה ומ ז"לכתב

 והוחק וכו' כנגרו הכל כי עזר מצא "א ולארם וזהו בו נתקנאו המלאכיםוכל

 ויבטל בריתו יפר שה' מגמתם וכל ישראל על מקטרגים המלאכים שכל זהיום
 שרצה הימים באלו היה ובלעם המצות, קימו שלא ישראל עם כרת אשרהקשר
 הימיובמ באלו ישראל עם כעס שלא עשי; המרובים בחסריו וה' ישראל אתלקלל
 תשובה לאדם והבטיח ורחמים חסד *מי יהיו האלו הימים שתמיד לחוקוישימה

 הביא עור קדם, מימי לאבותינו נשבעת אשר לאברהם חסד הכתובוכם'ש
 מבי~ש ערים, הבא לו אומר חטאו בניך לה' אומר שהשטן מדרש רבשהיערות
 של שהשרים שם ואמר מתכסית, והיא ב' לעד הלבנה להביא חלך שובחחפה

מעלה
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 חיל שופר קול בשומעם ישראל על המשטנים המלאכים א.ה מלכימעלה
 צבא על ה' לפקור הדין יום שהגיע בחשבם ופחר אימה עליהם ותפוליאחזון
 עצמן את להפקיע להם רי כי ישראל עי להשטין מתבטלים עי"ז במרוםהמרום
 )ולדעתי יבהלמו, ובחרונו באפו אלימו ירבר אז וזהו ברינם טורדם ברחמיווכ"י
 מכלי ג"כ הוא שהשופר ואמרו השטן'( לערבב תוקעין למה בש"ס שרמזו מהזהו

 מכל נמ"ל וכו' בשופר מלכיות לפני אמרו כמ"ש עלינו לכ"י להמליכוהזמר

 חסרון שהוא הלבנה כסוי וגם מעלה לשרי פכונה שהוא לאוה"ע במשפטהאמור
 להתעורר השופר ובקול הקטרוג לבטל ישראל עמו לט'בת הוא זה ביום הב'עד

 זכאים שנצא בטוחים אנו בזה עלינו ולהמליכו שלימה בתשובה לחזורמתררמתינו
 כנור תוף ותנו ומרה שאו וכמ"ש וכרומה וכנורות בומירות שמחים אנו לוהבדינינו
 חגינו ליום בכסא מכוסה חורש שהוא מטעם שופר בחרש תקעו וג"כ נבל עםנעים

 משפט עושה וגם הזה ביום לרון הראשון ארם מזמן קבוע הוא לישראל חוקכי

 הטעם שזהו לומר לי ונראה ישראל' עמו לטובת זה כל מעלה לשרי יעקבאלהי
 של שרו מעלה של שר יען יעשב. לאלהי משפט בשם אוה"ע שרי משפטשכינה
 על מלקטרג עצמן את מטרירין ובזה יעקב אביני עם ללחום נתראה אשר הואעשו

 ובנפילתס הנז' השרים את ומבטל ומשפיל מזכנו תשובתינו ע"י ברחמיו והואישראל
 רש"י וכמ"ש קשה היותר הקליפה הישמעאל ובפרט רעתינו ומבקשי אויבינויכרתו

 על תרר ואח"ך מעלה שרי להרוג ז"ל חרבי בשמים רויתה כי ל"ר ישעיה פ'על

 שמו המיחדים ישראל עמו זכות בימינו במהרה יהיה כן עכ"ל, ישמעאלהאומה

 ולא בחיל לא מצוה, במלחמת להתחזק צריכים אנחנו רק הקרושים אבותינווזכות

 טהור בלב להיות חבירו עם כ"א וגם יתברך' רצונו לעשות קורש ברוח אם כיבכח

 ולהיות מרותיו על ולהעביר וכיוצא הקניטו אם חבירי את ואחד כ"אולמחול
 ענייני כל על לתקן רצוי וארגון אחרות צריך הת.ח ובפרט שלימה באחרותכולנו
 אמן' הארץ בשרב וברכה שלים יהיה ובזה וגשמיים רוחניים בעניניםהקהלה

 מרוע עונותוני' יתכפר ע"ה אבינו אברהם שע"י נאמר ושם למאמרינואחוור

 מתכפר במאזנים לעלות במאזנים מ"ש גם האבות, משאר יותר אברהםהזכיר

 ומצפצפין לגהינם יוררין בינונים בר"ה נפתחין ספרים ג' כר.ה אמרו ואמנםוכו'
 ורב אומרימ ב"ה ועוליזן אחת שעה יסורין מתוך ובוכים צועשים ]פירש"יועולין

 זכות לכף ההכרע מטה הוא מחצה על מחצה הואיל ופירש"י חסר כלפי מטהחסד

 יוסי רבי יכבוש וגו' ישוב שנא' כובשו אומר ר"א עביר והיכי לגהינם[ יורריןואין
 העונות( את ומכריעין זכות של מאזנים כף כובש ,פירש"י נושא אומר חנינאבר

 דעון. מאזנים כף מגביהנושא
וראיתי
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 הדברים כל ששוקלין במאזנים שלא שכתב אשכנזי דוד בית להנאוןוראיתי
 לרוה שיש כדמיון הוא הדבר אלא רוחני בענין שייך לא שזה מדברהגשמיים
 משי שלחופית בתוך עשן שמקבצין נייר ספינת כעין שהוא "באלאן" כעיןמשקל

 תעלה לא ולמען באויר פורחת עי"ז והיא קשורה הסשינה בצר אותהומשימים
 ותהיה שוין ב' יהיו ועי"ז עפר של כיס האחר בצדם עור מניחין גבול בלילמעלה
 לרדת והעפר לעלות העשן טבע כי הבירו על יגבר איזה ולדעת ממוצעתהספינה

 יגבר ובזה מהן אחד על דבר ולהוסיף רבר לפחות יש לכן זמ"ז הפכיים הםכי
 שניהם כי והעפר הרוח דמיון והזכיות העונות משקל הוא וככה חבירו, עלא'

 שניהם כח אין אולם אליה אותה ומושכים האנושי בנפש ומתאגדיםמתסשרים
 הסצה מן ההתחלפות רב ותכונותם בטבעם המה מתחלפים כי אחד למסוםשוין
 להעיותה אותה ומושכים האדם נפש את מזככים המה הזכיות כה כי הקצהאל

 מסום אל משם חוצבה אשר המקום אל להשיבה ונשגבות רמות עליונותלמעלות
 כח כי בהיפוך זה ולעומת איתוהי לא בשרא עם מדוריה די העליוניםהרוחניים
 עוד וכל ארץ לתחתיות מטה מטה אותה לררת הנפש את מטמאים הנםהעונות

 נתברר ימעתה יכו" רח"ל קץ באין יורדת זה לעומת רשע על רשעשיוסיף
 בעצמה האנושית ו:מש ע"י נשקלין והעונות הזכיות כי ומעשיהן הפלס איכותלנו

 להורידה העונות או עליונה במדרגה לעלות הזכיות אם בכחו יגבר מהן מילראות
 בקיצור, עכ"דלמטה'

 ע"י כי לבינונים וגם במאזנים תלויה איש כל שכפרת הוא מזההיוצא
 וכבר עונותיו' לו ומתכפר למעלה ועולה מכריעו חסד כלפי מטה כמ"שהחסד
 הבלים כל נחסן רב אמר המאמר מבואר ובזה החסד' איש הוא אברהםידוע

 הה"ד כולם בער לכפר אבינו אברהם כדאי עושים שבנ"א העבירותוכזבים
 כלפי מטה החסד איש אברהם בזכות שכ"י כמ"ש היינו בענקים הגדולהאדם
 והזכיות מטה ירדו שהעונות במאזנים שמטה לעלות במאזנים עושה, ומההסד
 מ"ש וזהו הרוחני, הנפש שחוצבה מקום אל למעלה יעלו במאזניםאשר

 והקרנים לסבך מסבך נסבכים וכמ"ש מתכפר' הוא במאזנים לעלותבמאזנים
 התשובה. ידי על מהרה הנאולה שיצמח האיל של להקרנות רמזהיינו

 כסית מהו להבין סלה חטאתם כל כסית עמך עון נשאת הכתוב כוונתואבאר
 שובינו פעם עוד אמר עברתך כל ואספת וכו' נשאת שאחר מהו גם חטאתם'כל

 ואיננו ישראל עון יבוקש בפסוק שפירשו דנהירנא מאי ונקדים עמנו' כעסךוהפר
 בראות רחמיו ברוב דכיי אשאיר לאשר אסלח כי תמצאנה ולא יהודה חטאתואת

 את בידו ומשאיר העון את ממנו מסלק תכף בתשובה לחזור לבו אל שםוהחוטא
החטאת
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 כי רואים אנו אבל עמך עון נשאת אומר ולזה לגמרי' יחזור ער מכוסההחטאת
 עברתך כל דאספת רהגם אנו רואים דהלא מכוסה מהחטא מה רבר נשארעדיין

 שעדיין נראה מזה ו?רות בלבולים עוד שיש רואים אנו עכ"ז אפך מחרוןוהשבות
 כל כסית האם ואומר מתפלל- לזה בידינו מכוסה עמנו עודנו והחטא בכעסהנך

 של צרות עוד אלינו יגיע שממנו בידינו החטאת מכוסה עוי תשאיר האם סלהחסאתם

  השיבגו הכתוב כמוש התשובה על עזרנו לגמרי אליך שבנו לא עוד ואםהכעס
 עמנו' כעסך והפר ישענו אלהי ושובינו ונשובה  אליךה'

 וחש אירם יום קרוב כי רגלם תמוט לעת ושלם נקם לי לנושאאחזור

 נעררו ובעו*ה וצנה מגן לנו היו אשר הצדיקים לפטיית רמז שם למו,עתידות
 כיים לילה למודו על ושקוד קונו עם המתחסד הרב ה"המאתנו.

 י'י עבוד אליהוכמוה"ר
 ביסורין ומרוכה הרבים את מזכה מגירסא פומיה פסיק לא קונו עם המתחסדהחכם

 ז"ל רפרקחם עזראח"ר

 ביסורין מדוכה וחסד צדקה רודף ותלמידיהון רבנן מוקיר ונבון משכילהחכם
 י"י הדייה עזראה'

 הרבים את מזכה צדקות ועושה יר'א בלימודים עוסק השלםהחכם
 י-ל צופיוף שלמהכש"ת

 צרסה רודף הרבים את מזכה חכמים בן ונבון משכילהחכם
 כש"ת ברך ושפל עניו ביסורין מדוכהוחסר

 7"י רוזילייו אברהםר'
 הרורפת הצדקת חיל -אשת המפורסמת הרבנית בנשים שרתי הנכברההגברת

 ז"ל יטיטרן פלררה מרת ומע"טבצדקות

 הזדונים כ.ים עלינו עברו ורעות רבות צרו"ת שנת הכא השתא הכלועל
 משנאינו ידי על נהרגו י4רות ילדים ובחורים משער זקנים והריגות,במלחמות

 שרבו ובעונותינו רמה ביד עלינו קמו אשר הארורים ה'אויבי

 מה והארץ, ם ירושל ברחובות וטף נשים אנשים וצדקניות צדיקים דםשפכו

 בכל מ"ש ירוע וכבר הרוגיהם על מעי מעי חלליהם על לבי לבי נאמר ומהנענה

 כמ"ש בכ"י נוקמים ח"ו כאילי בנו שעושים והנקמות היסורין וכל צר לוצרתם

 ז"ל מאמרם וירוע מעלה, של בעין נוגעים כאילו ישראל של עינם בבת הנוגעכל

 לשלב2ם עתיד ואני בציון אש שהצתי הוא אני כ"י אמר וגו' אש תצא כיע"פ
 שסתו הצדיקים על וכן בב'י שיבנה החרב המקדש בית על הוא וכןלבנותה



ט קיהו ח-זדברי
-=נבננ=מם

 ואחישנה עתה, המה קצים ש"ב ידוע וכבר גמולם, ישלם וכ"י לתחיה מזומניןשהם
 אמרו וכבר בידינו אשר כקבלות זמנו הוא עתה ובודאי הקיצן כל כלווכבר

 יבוא הזמן זה שהוא כידוע הקליפה רגלי סוף כשהגיע היינן משיחאשבעקבות
 אשר משיח חבלי ע"י ה' אל נקוה שנים איזה עוד לנו חסר שיהא ואף צרקינומשיח

 שעשו הנקמות אלו אומר כ"י הכ'ו ושלם נקם לי וזהו לגאולינו ימיםסבלנו
 הסובל הוא כאילו הז נקמות אל פי' זהו )ואילו לי גם הנקמה נוגעין הםבכס

 שתי תמוט לזמן למתי ומבאר משלם ואני אש שהצתי אני ואומר-ושלםהנשמות(
 בקרוב יותר ויחיש אירם יום סרוב בזמנינו שהוא זמן באותו הקליפה שלרגליו

 עתידות. וחשכמ"ש

 אחינו בגוע נפשינו על עברו אשר הגדולות והצרות התלאות כל ואחררבותי
 ידי על שנהרגו שדים ויונקי ילדים ובתולות' בחורים מעשה, ואנשיחסידים

 נקמתינו ה' ינקום ושונאינו, אויבינו בנו שעשו בפרעות ואכזרים' ארוריםרשעים
 ואחר נכונה. במנוחה יתלוננו שדי ובצל בכבור ינוחו הנז' האומלליםונפשות

 עלינו גבר כי על וגם ית"ש גזרתו סבלת על האמת דיין בברוך לה'ההודאה
 הפליטה' לשארית הזה כהיום ולהחיותינו די המשחית למלאך לומר אבות בריתוזכר
 וראיתי נתננו, לא ולמות יה יסרני יסור מ"י דוד ומאמר הללויה לפניונאמר
 ז היסורין היה לא אם לה' מודה היה אם טוב ויותר וכו' יסור המאמר מהולבאר

 על עונש או פשע לכפר המה אם לאדם ה' יסורי דלדעת המפרשים אמרואבל
 עונותיו לכפרת זהו מחוליו נתרפא יסורין כמה אחר דאם הוא דהסימןהעבירות,

 דוד שעל ז"ל במדרש שיש שכתב דבש ביערות ראיתי גם לעונש' הוא לאוואם

 לו המיוחד למקום כניסתו דלתות לו יפתחו המקדש בית יבנה ששלמה שעדנגזר

 יה יסרני שיסור אחרי אמר לזה בנבואה. דוד ידע שזה ובודאי עליון עדןבגן
 נתכפרו שכבר אחרי וא"כ פשע לכפרת המה שהעונות נראה נתנני, לאולמות

 יה. אודה בם אבא עליון בג"ע מנוחתי דלתות צדק שערי לי פתחועונותי

 הדלתות שנסגרו לקודש בכניסתו לשלמה שאירע הימז ג"כ ש'ה אימי אגברדרך

 נפתחו לדוד זכרה וכשאמר ז"ל כמ"ש השעריס ודבקו ליכנם יכול היהשלא

 דוד שם שזכירת עד הדלתות לו נפתחו כבר אביו שלדוד להורות לו גםהדלתות

 לו. גם נפתחואביו

 עצור ואפס יד אזלת כי יראה כי יתנחם עבדיו ועל עמו ה' ידין לכיאחזור

 במדריגת שהם עבדיו בסוג שהם אותם וגם עמו ידין שפי' לעיל במ"שועזוב'

 שאפילו ועזוב עצור יד ואפס אזלת כי יראה חסד-כי כלפי ומטה יתנחםבינוניים

 למען שיעשה שבשמים אבינו על אלא להשען לנו ואין בנו מתקנאיםהמלאכים
 במהרהי ביק"ו ויבנה לצרותינו קץ וישים הגדולשמו



 ו ה חזקי י ר בדעד
=

 המפרררוש
 תרצ"ו( טנת)נכ"ח

 תנצנייה. ששון כ~רחה מרת והרבנית הצדקת הגברתלמנוחת

 הוה'  האות יהיה לטחר עטך ןבין עטי כין פדית ושטהי השבוע: בפרשתהנושא:
 אנחטכם אנכי כן חנחמ3ו אטו אשר "כאיש שבט: ר"ח השבועובהפטרת

 הנחקמו.ובירושלים

 אשרי אלא ז אשה אשרי ולא יי א: י-א האיש אשרי ז'ל:מאמרם
 איש. כשהוא יצרו עלהמתגכר

 יצ"ו' הראש"ל הגדול הרב ובראשה קדושהקהלה

 לצרה לספוד ניחא למעבד הזה הקדוש במקום כולכם היום נצביםאתם
 חיל חשת פטירת על יע"א לונדון הבירה מעיר באה כי שמועה עלולבכותה

 וכשרה צדקת ששרן פרחך-ן כבודה שם הטובים ובמעשיה בשמההמפורסמת
 חכמים ולתלמידי לאביונים בצדקוו-ע שלחה ידיה במצוות רודפת המעלותורבת

 לנצרכים לרוחה פתוח היה ביתה . דבר מכלים באין חסד ולמשרדינצרכים
 בקיאה אשה--חברה היתה גופא והיא דבריהם, את בצמא שותה והיתהולת"ח
 היה ושמה הנצרכים הזמן בלמודי חכמתץ מלבד קדש למודי ובכלבתלמור
 בבקור כבדה בעצמו המדך יפעם הממשלה. גדולי ורוזנים שרים ביןגדול

 כאשר ובטהרה בקדושה ידה על הכל היה ביתה הנהגת רבות, וכאלהבהיכלה
 ועד מגדולם וכולם ז"ל, סלימן ר' הח' המנוח הצדיק בעלה בזמן באמנההיתה
 קלות מצוות בכל ואדוקים ותורה בחכמה ומלאים ביראה מלומדיםקטנם

 המרוחמת הצעירה בתם היתה בביתם בהיותי שפעם ונהירנא העי"א.ובחמורות
 הכהנים סגן חנינא רבי סוגית בע"פ לפני קראה דוי ערש על חולהמזל

 של שמה על נקראת זה שכל באופן עפרה, יחונן ה' ובטעמיהבדקדוקיה
 הספד לעשות היום התקבצנו ולכן בהספדה עוסקים שאנו הלזוהמאושרת

 ומצוה לשונו: זה שד"ם סי' דעה ביורה הקדוש מרן וכפסק וכחובהכראוי
 המשברים דברים עליו לאמר קולו שירים ומצותו כראוי המת על. להספידגדולה
 וחכם שבו, טובות מדות ומזכירין שבחו ולהזכיר בכיה להרבות כדי הלבאת

 כך האנשים על שמספידים וכשם וחסירותם, חכמתם להם מזכיריםוחסיד
 ממה זה ויצא והחכמים. האנשים בין ונספדות להן, כראוי הנשים עלמספידים

שאמרו



_יא חזקיהודברי 4 _
 משום אי אמר מדרשא, בבי לכלתיה אספדיה רפרם כ"ה: דף במגלהשאמרו
 אספדיה זירא רבי וכן עלמא. כוליה אתו דידה, יקרא משום ואי דיד*יקרא
 נראה ולכאורה וכו'. יקרא משום אי אמר כנישתא, בבי מרבנן צורבאלההוא

 בש"ס ואלו להו. דמספקא או בעינן1 דתרי וכו' משום אי לומרמדאצטרך

 וקאמר , דשכבי יקרא או דחיי יקרא הספדא להו: אבעיא מ' דףסנהדרין

 מיורשים. לאפוקי נמי אי גברי, לההוא תספידוהו לא דקאמר מינה, נפקאלמאי
 תרי דבעינן דנראה תרוייהו קאמר פה ואיך דשכבי, יקרא משום דהויואסיק
 ידע מאין שיבואו, כדי העם להמון כך דאמר נאמר ואם להו דמספקאאו

 שגם להאמר ניתן דהאמת אלא זון הכרזה בלי נם יבואו לא העםשהמון
 וחששתם רשכבי, יקרא משום הוא ההספד דעיקר להו פשיטא זירא ורבירפרם

 שהיורשים או להספד, עכוב איכא שאולי בחשבם יתרשלו העם שהמוןהיתה
 המת שמא או ההספד, יתעכב אותם שיכופו ועד הוצאות להוציא חפציםאינם

 יקרא משום אי ההספד אל לבוא רפרם לזרזם הוכרח ולכן יספידהו, שלאצוה
 יספידוה שלא אמרה לא דהיא דשכבי1 יקרא משום ואי להספידה רוצה אנידידי,
 עלמ~ש כוליה אתו זה ידי ועל חששותיהם, כל זו בהכרזה ההמון מלבוהוציא
 הרב ידידי יקיר הבן ה"ה דחיי יקרא וגם דשכבי יקרא דאיכא דידן בנדוןועתה

 יהברץ יציי' יחסד צדקה יידיף מיבים ה' יייא יחכם שי הגדיל דודעד
 ומחזקת הולכת ולומדיה התורה את אוהבת ת"מ רהע"מ לידי הגברתהנכבדה

 במצוות ורודף תורה בלומדי המחזיק ולבעלה לה ה' ישמרה זלה"ה הוריהבמעשי

 תיתי דאיכא באיפו יצ"י, ד-וייממדק המשפחה כי יכו יצ"ו עזרא דודסיר
 יחד סגולה יחידי וכל ורבניה חכמיה קהלתנו ונכבדי גדולי כל לזהיקרות.
 וכבר שכתבנו. כמו וכחובה כראוי הספד לעשות באו חברים אחד כאישכולם

 בלבו יתן ואחד אחד כל למען שבחיה לספר כן גם הוא ההספד דעיקרידוע

 לה שהיה עם הנזכרת שהמאישרת וכמו בהם, וכיוצא החמה בדרכיםללכו-ץ

 ואופנים דרכים מבקשת היתה תמיד זה כל עם הזה שבעולם טוב מכללהנות

 ולעשור-ע. לשמור לבנו אל נשים אנו נמי כן ה' רצון ולעשות לזולתלהטיב

 ~ששר הפורגש הגדול החסרון על ולהצטער להתאבל הוא הזה ההספדעוד

 בעיני ואם האבדה. ולנו למנוחות הלכה היא ועתה הרור למגן היתהבצדקתה
 מצטער כשאדם בסבהדרין ואמרו נענה. מה אנן צד"קים, שו סלוקן קשהה'

 איכא צדיקים של שבסלוקן באופן מזרועי, קלני מראשי ללני אומרתשכינה
 ומכל המתאבלים* ועל צדיק. של סלוקו על שבשמים, לאבינו צער תרוייהועל

 בצער ולהשתתף הלזו הגדולה האבדה על להצטער עלינו שחובה אנושכן
המתאבלים



 חזקיהודבריע

 דקי~ן הכתה רש"י פירש , וכו' קלני הנף ולשע עחמם. דק'המתאבלים

 וכף אינני קל לאמר רוצה וקלני כבדים, אברי ו?ח"ו אומר כיישהקב"ה

 קאמר לא מדוע דקשה בפירושו דעתי ענעת קצר לפ- דחוק וקצת שמייעתן
 הלשון דכנה לומר ין ע כאן )דליכא זרועי עלי כבד ראשה עלי כבדכפירוש,
 מדוע כן הוא דאם ועוד לכבדן קל בק יש הבדל דמה מעלה, של כבודמשום
 לקצר נראה לכן ח"ה כבדים אברי לומר לו והיה וזרוע, ראש בלשוןלקח

 לומר רצומ קלני אלא כבד, זה שקלני שכתבו ממה להפך לפרש דעתיענעת

 כאמרכשאדם ולזה תפלץ, מניח להקב"ה ז-ל שכתבו מדח ודתואדידוע אף,קל

 כאירמו בהכרח הקב"ה, לפני צדיקים של סלוקן דקשה באבילות בפרטמצטער

 בראש אני --קל קלני קאמר לזה בזרוע, ולא ברא,? לא תפילין לובי?אעו

 יכפר דק' שגיתי ואם דרש בדרך אלי נראה זה תפיליף לו '?איןובזרוע

 ו~ורת"ם.בעדי
 חפץ במצתתיו יצרם על המתגברים ואשה איש אשרי למאמרימנחער

 וכר. יירא לא רעה מו?מועה וכו' ומלוה חונן איון טוב , וכף ועושר הץמאד,
 נורתן כ'י ואם ליכא, צלמא בהאי מצוות ,?כר לן דקיימא לדקדק, קצת"ן

 בחסדו הוא ואושר עושרלאדם
 הגדי~

 הץ מאד חפץ במצתתיו שאומר ומהו
 מה , וכו' ועושר הץ שכרי שיהיה מודיענו הכתוב אם לדקדק ? י וכ"הועושר

 מה עוד ן יירא לא טובה לא שמועה איזה ח"ו לו יבוא ו?אם שמודיענוהוא

 רק כאילו טוב ובאמרו להלוות, ומצוה חוב הלא ומלוה, חונן איון טובהוא
 זה סלע האומר ר"ה: ב,?"ס דאיתא יהוא: לפרו?, נוכל אך טוב. שהואמצד

 אמרו וה"א התוספות, והקשו גמור צדיק זה הרי בני ,?יחיה מנת עללצדקה

 מ"רי דזה ותירצו ? פרס לקבל מנס על הרב את המשמשים כעבדים תהעאל
 שהם אנשים אלא דוקא, שלאו פרשו באבות ע"ט התוספות וכברבעכום.
 הצדקה על ומתחרטין הראו?הות על תוהים הם רצתם, נתמלא לא ו?אםכגתם,

 נתמלאו לא אם אף מאהבה העובדים גמורים צדיקים באנשים כן לאשעשה

 הם זה כל עם טוב לא מקרה אחה ישראל לשונאי ח"ו להם ובאבקשתם

 בה' בוטחים ועוד יתברך, דינו ומצדיקים באהבה יתברך משפטומקבלים

 ובפסחיבם בב"ב בזה בפירו? שמחלקים התוספות ותירוץ המצב. להםשיטיב
 הראו?תות על תוהא -טאינו גמור לצדיק צדיקיס כך כל ו?אינם אנשיםבין

 זה הרי וכו' -ה סלע האומר ,?אמר הגמ-א בפוטט רמוז שזה לומר לינראה

 איך גמור. בצדיק דוקא ה"נו שאמרני שזה מבארת הגמרא כאילו גמור,צדיק
 איש כשהוא יצרו על המתגבר היעו האיש או?רי המזמור נבין בזהשיהיה

והוא



ע ו יה ס ז ח י י ר בד

 כאלו באנשים מאד, חפץ ובמצתתת מעולם צדקת דדץ כודון אשה הדקמוא

 ונכון וטוב הענינים, וכל בביתם, ועוו?ר הון מה' לבקש יכולים גמוריםצדיקים
 מכלכל שהוא מטעם עושר של דברים אלו מנת על ומלוה חוק אישלהיות

 רעה ושמוע- טוב לא מקרה אטה להם עיע ח"ו אם ואף במשפט, דברתכל

 יירא. לא לבו סמוך . בה' בטוח לבו נכץ ואדרבה ייראלא
 האות יהיה למחר עמך ובין עמי בין פדות "ישמתי הפרשה: לנושאאחזור

 צדיק נוטל ישראל עמו שעל רעות גזרות לבטל 1?כ"י ז"ל 'שאמרו ידועהזה".

 על חיב אחד כל שהוא באוה"ע ולא בישראל דוקא חהו הדור, על ומכפראחד
 צדיק ראש, מחץ לאוה"ע, גץות מלא בג"ים ידין המהרימ"ט מ"ו? וזהעצמו,

 הזח המר הגלות על 'ששואלים מה ידוע עוד רבה. ארץ על בישראל,אחד

 ע"י נגאלים אינם מדוע הריקנים, ואף מצוות מלאים ישראל שכל דאמרואחר
 היום דכתיב מה וה"נו ליכא, עלמא בהאי מצוות דו?כר ותרצו,המצוותן

 ישראל את לשלוח הפץ היה שלא ופרעה שכרם, לקבל ולמחרלעשותם

 ישראל בץ פדות שיעשה ערוב במכת עבדו משה את שלח הזאתובפעם
 עמי בין הבדל יו? צדיקים, במיתת וכן רע מקרה בכל בזה רמז וגםוהאומות,,
 שףאה פרעה בעיני ר; והיה שכתבנה כמו פדו: ושמתי חהודעמך.

 יגנו לא מדוע כן אם מתקו?ה והיה יארך עוד ו?הגלות שלובאיצטגנעות
 למחר אלא ליכא, עלמא בהאי מצוו עף?כר ואמ"ל הודיע לזה מצוותם,עליהם

 ולברכה, לנחמה ההפטרה, לנושא אחתר שכרם לקבל לעה"ל הזה האותיהיה

מומר:
 שבפס"

 האכם נקט תנחמ:ה אמו אשר באיש קאמר מדוע קצתדקדק, יש
 יא"כ אמה תוגת כסיל ובן אב ישמח חכם בן מ"ש ידוע כבר אמנם האב,ולא
 בנים על אב דכרחם ראוה הוא שהבן ראיה כך כל אינו מנחמו האבאם
 לפיסו לבה אין כסיל כבן תוגה לה שיש האם אבל מנחמה טוב ו?אינוהגם

 אמו אשר כאיש הכתוב אומר לזה וישר, טוב איש כו?הוא לולאולנחמו

 אנחמכם אנכי כן כ"י אומר וביראהי בתורה ו?לם בהיותו דוקא והואתנחמנו

 הלת האם ונחמת תנוחמו. ובירושלים אנחמכם אנכי צדיקים בניםבהיותכם
 הלכה היא י?בוראי הטובים, מעשית שתכרים במה הוא הנכבדים לבניההצדקת

 תכלית הוא '?זה החיים בצרור הנחלה ואל המנוחה אל באה וכברלמנוחות,
 כרמץ מצתת ומלא טובה בשיבה מותו "ם עד הולדו מיום האדם שלהמקתה
 מאד טוב והנה במדרש זיע"א מאיר רבי התנא שבתב וכמו יתברך,לשמו
 הבל הכל המדומים החיים כי הנצחיים, החיים המה הטוב המות המות,זה

 ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה הפסוק בכונת אמרתי ובזה רוח,ורעות
הטוב
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 ועת החיים את לומר לו שהיה מבואר והדקרוק הרע, ואת המות ואתהטוב
 שהוא מות שיש אמרנו שכבר שפיר אתי זה ולפי הרע. ואת הטוב אתהמות,
 רע מות ויש נצחיים, חיים לתכלית האדם מקוה אשר המות והוא מאדטוב
 שעשה מי ולפחות ראש, וקלות בשחוק ימיו כל לריק זמנו את למאבדרח"ל
 ובמשניות בתהלים ויעסוק ברד ישב בזקנותו לעשות, ידו לאל אשרכל

 לפניך נתתי ראה הכתוב שכתב מה וזהו לררך. צידה איזה לו שיהיהוכיוצא
 מהיום לך הוריתי הנצחיים החיים לומר רוצה הטוב, ואת החיים אתהיום
 המאבדים של המות ואת אמר כך ואחר המות, שהוא הטוב עם קשורשהוא
 לבהלה נלר ולא לריק ניגע שלא יזכנו וה' -ח"ל הרע שהוא לריק זמנםאת

 ובלי הרוממה והמשפחה בניה נחמת היא זאת ובכן כרצונו. רצונוולעשות
 לה כראוי גרול כבוד לה ויעשו בעיניהם הטוב זכרונה יהיה שתמירספק

 כבור לו שעשו יהודה מלך בחזקיה מצינו גדול, כבור הוא ומה לכבודם.וכראוי
 לועג יהיה שלא הקבר על דוקא ולאו קברו, על ישיבה שהישיבו והואגדול,
 אם דידן בנידון גם ובודאי יוושלים. עירו בתוך ישיבה לו שעשו אלאלרש,
 תובב"א ירושליובם בתוככי שיעשוה לשמה, ישיבה לעשות הטוב ברצונםיעלה
 וצדיקיבם. חכמים בפי יום בכל לברכה הצדקת וזכרלע"ן,

 כבד באבל המתאבלים האבלים את לברך נחיתנא ברשות הקטןואני
 הקדושה הקהלה וכל קהלתנו של הועד ינכבדי הגדולים הרבנים בשםזה

 ולכבוד העי"א דחיי יקרא לכבוד באו אשר יצ"ו מוה"ר כראשהומלכה
 תירשו ואתם תלין, בטוב נפשה יה"ר להם: ולומר דשכבי, יקראהמרוחמת

 ובירושלים ואנחה, יגון ונסו תשיגו, ושמחה ששון וארוכים טובים וחייםארץ,
 אמן.תנוחמו
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 דהגאון של השנה בתשלום דרשהדברי
 זלה"דה קוק מוו-קר"א הגדונ-[ד-קכהן

 ! :כבדה ואמיפהמורי

 זעק והמלכות הכהונה ביטול הי נביא יחזקאל כשראה הבית חורבןבזמן
 השפלה זאת לא זאת, העטרה, והרים המצנפת הסיר ה' אמר כה אמרוקילל.
 אצל מצנפת ענין מה וכי חסדא רב בשם בש"ס ואמרו השפיל. הוהגבוההגבה
 נסתלקה אדם, כל בראש עטרה כ"ג בראש שמצנפת בזמן לך לומר אלאעטרה
 אומר דעתי. קוצר לפי אדם. כל מראש עטרה נסתלקה כ"ג מראשמצנפת
 ביטול על שמדבר כ2'טוטי ה'א הבתיב דכו נאמר דאם לו הוקש: חסדאשרב

 שייך דעטרה והמצנפת העטרה הירם לומר צריך הכתוב היה והמלכותהכהונה
 כמש"ה מהכ"ג כבוד יותר לנהוג יש דבמלך וידוע לכ'ג שייך ומצנפת~מלך

 החומרות בסנהדריז במ"ש ומבואר עליך אימתו שתהא מלך עליך תשיםשום
 במצנפת פה שינה מדוע שוין המה אם אף ועוד מכ"ג. יותר למלךרהשייכות

 דלא פירש לזה וכו' ענין מה הקשה ולזה הרים. כתב ובעטרה הסירלומר
 והיהדור-ע התורה כבוד תליא דבכ"ג משום והעם. בכ"ג אלא ומלך, בכ"גמדבר
 יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי הכתוב כמ"ש האומה קיום עניןשזהו
 אמר לזה לאומה, הראוי ומציאות כבוד אין ח.ו בכ"ג מציאות אין ואםמפיהו.
 מציאות שיש כ"ג בראש שמצנפת כ"ז לך לומר לעטרה. מצנפת עניןמה

 אין חלילה ואם לתורד-ו. וקיום פאר שיש אדם כל בראש עטרה אזיבכ"ג
 בעונותינו הכא השתה בעתה והנה באומה, עטרה אין אזי כ"ג באיןמצנפת
 הוא בהספדו עסוקים אנו אשר גדוכ-ן הכהן המצנפת מאתנו שנסתלקשרבו

 אור מאתנו הוסר ז'ל קוק מוהר"א הראשית רבנות ונשיא הראב"ד הגאוןמרן
 וצנה למגן לנו היה אשר ואת כה. עד לבו היה אשר והתפארת והכבודהתורה
 ולמיבכי למיספד יאית לן לכן דהקדושה. לאומתינו תבא שלא צרה כלעל

 תמימה כשנה עבר כבר כי ואף בארעא. דבלי שופרא האי על הפוגותמאין

 שפהותיו להיות תמיד נהגה ובתורתו מאתנו יסוף לא זכרו עכ"זמהאבלות.
 המפרשים אמרו וכבר ולמסתור. למחסה תורתו יהיה ק-[נו וגם בקבר,דובבות
 הזה כנדון בחסרון לן: בפשוטים זה וכו' לבכי גי הראשונים שגבלושמה
 שמת חכם יכמ"ש חוזרת שאינה אבידה שאבדנו על היום כל דוי לבנושעליו

 קרעין ואלו במ"ק ז"ל שאמרו מה שזה אמרתי מליצה ובדרך תמורתו. לנואין
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 למען מתאחין שאינן מה והיינו ונשיא. אב"ד ועל ואמו אביו על מתאחיןשאינן
 אין הזמן שבזה ובפוסקים ברמ,א שמבואד והגם עיננו לנגד הטוב זכרונםתהיה
 הקרע וירוע לגזרים. ונקרע נמס לא מי לב המיתה ביום עכ"ז לקרוענוהגין

 הקרע ובכן בגריכם ואל לבבכם קרעו לקרא ואסמכוהו הלב עד שיהאצריך
 עודנו רושמו הקרע אותו ז"ל רבינו על ביום בו ואיש איש כל בלבשהיה

 האשכולות איש כזה הנמצא נאמר ועליו נמחק ולא נאחה ולא בלב קייםעומד

 פוסקיכם וספרי ספרא וירושלמי ברעלמוד_בבלי בתורה ובקיאתו גדולתומלבד
 בישראים תורה הרביץ ולימד נ-םמד ובנסתר בנגלה וכיוצא ואחרוניםראשונים

 הן יראת הכל על והאמת הדין על בקהלה הוראות מורה ובחבוריםבתלמידים

 ואינומם מהנעלבים ענוה מלבישת חכמים שאמדו מדות בכל ומשוכללאוצרו

 שדמהו ומה בגבורתו השמש כצאת ואוהביו ז"ל אמרו עליהם אשרעולבים

 דמעביר דמאן ז"ל רבותינו מ"ש עפ"י לפרשו לי נראה בגבורתו.לשמש

 הנביא מ"ש וירוע ד"ד, חגיגה במס" כמבואר שנים לו מוסיפיןאמילי

 וגו' שבעתים ההמה ואור החמה כאור הלבנה אור והיה לבאדלעתיד

 כו' וזהו ההוא האור על גדול אור החמה לאור יתוסף דלעתידבאופן

 אומר הכתוב עליהם עולבים ואינם נעלבים אמילי דמעביר מאןהמאמר

 אור לו שיתוס.ף כשמש שנים לו יתוסף בגבורתו השמש כצאתואהביו

 אומר לכן אחסר אם מחסאת וחוששני מדאי יתר בשבחיו לספר שישויען

 בכי קול בהרימו הנביא שישעיה והוא חובתי ידי אצא שבו דבר קצרהדרך

 ותפארתנו קדשנו בית אמר הקודש חסרון לנו לתאר ורצה המקדש עלונהי

 אשר הגדולה האבירה אמר כאילו וגו' לשריפה היה אבותינו הללוךאשר

 הקדושים אבותינו שהללוהו ממה רק לאיש ולהסבירה להודיעה אוכל לאאבדנו
 הצדיק על אומר בעצמו כן הגרול חסרונינו להכיר תוכלו מזה עצמיםהרוחנים

 גאוני כמה ראו הגדול ערכו להכיר בהספדו עוסקים אנו אשר הזההגאון
 ו-הוא זה וחסידתו_כל חכמתו על עליו דברו שבחים כמה המפורסמיםעולם

 היה כמה הקהלה סדרי עניני על כן כמו , חסרנו אשר רוחניות עניןעל
 כצבי רץ היה הממשלה לפני תבא שלא צרה כל על הקורה בעובינכנס
 היה שפתיו על השפוך ה' ובחן האומה לזכות ומשיב שואל היה כאריוגבור
 מזכירנו הימים באלו עלינו שבא אחרונות וצדות הנעימים בדבריומצליח
 ראינו עתה אשר התרפ"ט בשנת הראשונות בצרות שהשתדל מה כלאת

 תנצב"ה ה' אל נעתירה דרכיו בכל ה' הוא צדיק לומר מה לנו אין גדולחסרון

 נשיג ושמחה ששון עוד לדאבה נוסיף ולא ארץ ירש וזרעו תלין בטובנפשו
 אמן. ירושליכם בבנין עינינוותחזנה
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בעזה"י
 ורבני חכמי בפני רוחי בפרי שוב להתיצב ושיבה זקנה בימי ה'זכני

 לדפוס הובא הגדול בחלקו הזה החבור לצדיקים. זכרון החרש ספרי עםהזמן
 והואילו רצו אשר היחם, וממרומי הנכבדים הלב נדיבי מאחינו איזהבתרומות
 וכן עדן, נוחם קרוביהם או להוריהם רוח נחת לעשות הרבהבאדיבותם

 קדושת על שמתו מעשה ואנשי וחסידים צדיקים משפחה ובני ידידיםלזכר
 שמותיהם ולמקומם. לזמנם מחוץ יתברך, רצונו פי על הקדושה וארצנוהעם
 חייהם, את הקריבם בגלל רבים בת בשער להזכר הזכאים בפרט אלהשל

 שהיד במדה ופטירתם לידתם יום בצירוף המתאים, במקום זה בספריירשמי
 יצוין עלמא, מהאי סלוקם של המדויק המועד נודע ולא קרה, ואםמגעת,

 הנפטר של הקרונים יוכלו למען והשנה, החויש לפי באומדנא,המאורע

 החיים עם אמת של חסד יעשו בזה לעי"נ. משוער, זמן בלמודםלכוין
 בהיות מבעליו טוב תמנע אל : הפסוק את תמים בלב ויקיימווהמתים
 לעשות. ידךלאל

 ה', ויראת דעת חובבי לכל תורה חידושי יכיל לצדיקים זכרוןהספר

 חיוני נושא על דן פרק כל בהיות רוח, וקורת הנאה ירגישו בווההוגים
 בינה. ולאלף להשכיל ולהרריך, לחנךהעשוי

 דבר וחשיבותו, ערכו יגדל הספר של בכמותו לא כי לחכמים,וזאת
 המרובה. את המחזיק מעט יש כי באיכותו, אלא המעיינים, מאת נעלםשלא

 שחלקם עליהם, מהודו ויאציל ישמרם ה' היקרים הבתים בעלי מאחינוולאותם
 יוכלו למען בסתר, או בגלוי הת"ח בידי והתומכים המדרש בית יושביעם

להקדיש
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 בעצמם השתתפו כאילו להם מובטחת זכותם מצוה, לדבר מעתותיהםלהקדיש

 אשרי נאמר, עליהם הלכה. של לעומקא אתם יחד וחדרו דאורייתאבפלפולי
 יירשוהו. עת בכל מצוותיושומרי

 לעילוי יעתירו הם ברבים. תורה להרביץ והמסייעים העושיםיבורכו
 מגן להם יהא מרום ושוכן משכבם על בשלום שינוחו נ"ע, הנפטריםנשמת
 בימינו במהרה צדקנו משיח בוא עד לעולמים, כנפיו בצל להסתירםוצנה

 ועד. לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי הרקיע כזוהר יזהירווהמשכילים
 יאושע שבתיחזקיה

 הדין בתי אבותראש
 בירושלים הספדדיםלעדת

 הראשית ברבנותוראב"ד

 פנימה הקודש אך לבואמברא
 מכבוד חיים החפץ בישראל שמו הנקרא הערך יקר ספר לידיבא

 וטעמתי דב"ק על עברתי זלה"ה. הכהן מאיר ישראל מוה"ר הקדושהגאון
 לשאתו שמים ויראי ת"ח לכל ראוי הס' שזה לבי אל ואמרתי מרבשומעט

 יתנהג האדם איך לועת ויום יום בכל בו ללמוד עתים ולקבוע תמידבחקו
 המוריד הלזו הממארת מנגע ולהנצל ואבקה מלה"ר להתרחק עצמולשמור

 קונטריסי. בראש הבאתיו לזה רח"ל לשאולה הארםאת
 וזה גמור אמת על אפילו חבירו בגנות לספר אסור א' כלל שםוז"ל

 דאיסורו ראיות מהפוסקים הביא בביאורו ושם וכו' לשה"ר חז"ל בפינקרא

 על שיכתב לה"ר שאין דאבות בפ"א הרמבז"ל ולשון האמת על אפילוהוא
 שיגלה הוא לה"ר ואמנם ש"ר מוציא נקרא אמת שאינו דבר לו ויחםהאדם
 וכ"כ יחטא ישמעהו ואשר יחטא שהאומרו האמת. על אפילו האיםגנות

 והואיל ע"ש ההומש בפירוש והרמב"ן רש"י וכן ע"ז רעות בה'הרמז"ל
 רכיל תלך בלא עובר בחבירו המרגל מ"ש נבאר הרמו"ל לשון לידןואתא
 וכו' מישראל רבות נפשות להרוג וגורם גדול עון הוא זה דבר וכו'בעמך

 פלוני אמר כך ואומר לזה מזה דברים והולך דברים שטוען זה רכילאיזהו
 עון יש העולם את מחריב הר"ז אמת שהוא אעפ"י פ' על שמעתיכו"ך
 בגנות המספר והוא הרע לשון והוא זה לאו בכלל והוא מאד עד מזהגדול

 על ש"ר מוציא נקרא שקר האומר אבל אמת אומר שהוא אעפ"יחבירו
 של רברים ואמר פ' עשה כו"כ ואומר שיושב זה לה"ר בעל אבלחבירו

גנאי



ג לצדיקיםוכרון

 והכ"מ גדולות מדברת לשון חלקות שסתי כל ה' יכרת הכתוב אמר ע"זגנאי

 בגנות מרבר ולא לוה. מוה שהולך רכיל בדין מיירי א' דבהלכה ביארו"ל
 ש"ר מוציא הוי שקר הגנות ואם בגנות. שמספר בלה"ר מיירי ובה"בוכו'

 מ"ש וה והלא דקאמר אבל לשון מאי דיל"ד וכתב לה"ר. הוי אמתואם
 שסיסר אעפ"י דה-ק לומר דיש תירץ ולוה חבירו. בגנות היספר הואשלה"ר
 מי אבל ב:קרה זה שהיה שאפשר מפני לה"ר בעל נקרא לא חבירובגנות

 ואולר שיושב שכתב וזהו לה"ר בעל יקרא ההוא לה*ר לספר תמירשמורגל

 שמות ד' כאן שפרט נמצא לה"ר לדבר קבוע שהוא כלומר פלוני עשהכו"ך

 אלא לא א"א הראב"ד וכתב לה"ר. ובעל ש"ר. מוציא לה.ר. מספררכיל.
 לה"ד שלשה שכשאמרו רבינו ודעת וכו' כונתו השני מן הראשוןקשה

 הניוזק ואחרי ע"ש וכו' הלשה"ר על אלא וכו' הרכילות על אמרו לאהירגת
 רבינו ומ"ש במזש ,א( בד"ק לדקדק דיש לע"ד אמינא כת"ר סליחתובקשת
 כתב ולזה קבוע ללה-ר עראי להיר בין לחלק כתב ולוה אבל מאיאבל
 מקים בשום כוה מצינו שלא חדש דבר ווק וכו' לה-ר מיני שלש:שיש
 שבקטנים קטן ותלמידו עבדו ואני ב ויוש אבל מדקדוק לו בא וה וכלוכו'

 הוא שלה-ר שאמר למעלה וחוור הראשונים דבריו סיום הוא דאבלאמינא

 והמדבר שקר ולא אמת שמדבר אעפ-י והוא וכו' עון ויש וכו' רכילהולך

 שאמרינן לה-ר ל ב א ואמר דבריו סיים לוה ש"ר. מוציא נקרא הואשקר
 לאפוקי יושב ונקט גנות דברי ומספר שיושב היינו אמת ש:ואאעפ"י
 נראים וכך גנאי ומספר ב יוש זה אבל לוה מוה ומרגל הולך שהואהיאשון
 שיר כמוציא משקר אינו התם דאמר פ"א אבות בפרקי בפירושודבריו

 לה"ר מיני ג' רק מוה להוציא אין וא"כ ע"ש וכו' ומגנה יושבאמנם

 רבינו ודעת רכמו-ל עוד ומ"ש דבה. מוציא הוו ושקר אמת, שהואואעפ"י
 הלשה*ר על אלא וכו' הרכילות על אמרו לא שלשה הורגת להערשכשאמרו

 גדול עון דהוא ברכילות נקט הרמו"ל דהלא בעיני גדול פלא ע"שוכו,
 שלשה הורגת ששם מהשניה קשה דואת נראה ומוה רבות. נפשותוהורגת
 אלא ? רבות נפשות כתב והוא שלשה. יש לא דברכילות מחלק ואיךנפשות

 הורגת דגנות בלה"ר ובין ברכילות דבין סיל הרמב"ם דיבינו לע"דנראה

 רמז ואולי רבות נפשות דהוא יותר איכא ברוכל ואדרבה משלשה פחותלא

 ע"ש ועוד ד' שהרג הכהנים עיר נוב בדבר שם שאמרו בירושלמילמ"ש

 אלא דמים שפיכות איכא דבשניהם לגגות רוכל בין בוה נפקא דאיןאלא

 רעונו אמר ולכן גנות דאיכא משום גדול יותר עון השני הרמבים וורארי
ישא



 לצדיקיםזכרוןד

 רח"ל. וגו' חלקות שפתי כל ה' יכרת דכתוב ממ"ש ביותרישא
 אמת בדבר כ"א אינו בלה"ר אמדו דאיך אדע ולא אני דתםאלא

 באסכרה דלה"ר דל"ג בשבת אמרו רבותינו והלא ש-ר מוציא הוידשקר
 ית'. רצונו לעושי טובים וחיים רח"ל. שקר דוברי פי יסכר כישנא'

 וכללימלקוטים

 פ*ז ד' כתובות ד. ד' קרקעות-סציעא שעבוד כפירת על נשבעין אין,א(

 כל כמבואר נשבעין המשנה ושבועת היםת אבל התורה שכועת דוקאוהיינו
 ע-ז שחולק מי כעת ראיתי ולא ז. ס"ק צ"ה סי' ובסמ"ע פ"ח סי' בטורזה

 אין היסת דאף א"ז משם שם הובא ד. ד' במציעא הרא"ש שבהגהותאלא
 להפרישה ראיתי ק כש' על נשבעין דאין מילתא דהא ובפירושא ע*שנשבעין
 היאך צ"ע ז"ל דכתב וכו' וכשם ומ*ש ד"ה ל"ה ס"ק פ"ח סי'בח"מ
 בסמ"ע וכ"כ ע"ש וכו' שטר דהיינו ש"ק כפירת על שישבע למצואשייך

 ש"ק אכפירת הנתבע דנשבע מצינו היאך כתבתי ובפרישה וז"ל נ"ב,ס"ק

 וכו' כיצד הטור שעמ*ש פשוטה כונתו ע"ש. ונוטל נשכע השטר בעלהא

 מקשה וכו' הודאתם על נשבעין אין כך כפש"ק, על נשבעין שאיןוכשם
 אפילו וכמ"ש נשבע דאינו אפשדות יש הודאתו על נשבעין שאיןבשלמא

 אפשרות אין ע"פ והודה בשטר שכפר רהיינו כפירתו על לשבע אבלוכו'

 ? נשבע דאינו שאמרו הוא אופן ובאיזה ואיך ונוטל נשבע התובעואדרבה

 לו דהלוה חוא כו"ר יע*ש וכו' בקנין בעדים כשהלוה דמיירי תירץוע"ז

 על והודה שבקנין חמשים על וכפר קנין בלא וחמשים בקנין חמשיםמנה
 ק כש' על נשבעין דאין פטור, שכפר הנ' ועל שהודה מה דמשלםבע"פ,
 שהלוה דמיירי לומר יש נמי אי פרעחי, לומר דנאמן כיון קנין של הנ'שהם
 אף ובזה פרעתי אמר התמשים ועל הנ' על הודה וכשתבעו בקנין מנהלו

 נשבעין אין קרקעות שעבוד והו"ל פרעתי לומר דנאמן כיון במקצת,דמודה
 פסק ולענין ד"ה ד"ד במציעא כתב ז"ל רב"א ובשיטת ש"ק. כפירתעל
 הלה סתם, סלעים שכתוב שטר כגון כש"ק על נשבעין אין הרמ"ךכתב
 צריך לא והא קרקעות שעכוד רוי דשטר שתים אומר והלה חמשאומר
 סלעים דמעוט וכו' כלל ליה מודי לא דהא התורה, משבועת דפטורלמימר
 ונשבע ופטור אכידה כמשיב הוי שלש לו אמר הלה אפילו אלא הןשתים

היסת.



ה לצדיקיםזכר1ן

 דבע"פ בהני וכפר פ בע ינ' בשטר נ' מנה דטענו היכא נמי וכןהיסת.
 שתים סלעין של דהא דס"ל מבואר עיכ היסת. וחייב התורה משבועתפטור
 בבע"פ וכפר בשטר דהודה וזאת בשיס וכמבואר ש"ק כפירת הוי שלשאו

 שבועה לידי מביא הודאתם שאין שאמרו הטור שהביא מאלו אחתהיא

 ראין ג"כ אמרו קרקעות שעבוד כפירת על נשבעין שאין זה ובנדוןופטור.
 קרקעות. שעבוד כפירת על קדבןמביאין

 למ"ד דקשה וכו' נשבעין אין ד"ה ע"ב ד"ד במציעא תוס'ועיין

 בשעבוד כופר הא נשבע, למה הטצנה מקצת מודה דאורייתאשעבודא
 דלר"י עוד וכתבו קרקע לו שאין או השעבוד דמחל כגון ותירצוקרקעות,
 שעבוד דהו"ל פטור ובשסר קרבן חייב עדים עליו שיש בממון דכופרדסבר

 כיון ותירצו נטור, יהיה בעדים גם דאורייתא, דשעבודא כיון קשהקרקעות.
 בשבועת גם יכן הלקוחית, לתועלת השעבוד חכמים הפקיעו ע"םדמלוה

 שבועת בפרק שגם הוית וחזה עכ*ד. השעבוד לו מחל כאילו חשבוהוהפקדון

 וצ"ע דמחיל דמיירי ותירצו זה הביא הרא"ש וגם לר"י כן הקשוחפקדון

 דמחיל כשתירצו במציעא דתוס' דמחיל זה תירוץ שפיר אתי לאדלר"י
 אבל לומר דכוונתם פשוט קשה. וכו' דאמר לר"י אבל ואמרו אח"כהקשו

 לעדים שטר בין שמחלק כיון דמחיל לתרוצי ליכא דלר"י רצ"ל וכו'לר"י
 דמחיל? לר"י בשבועות תירצו ואיך לזק. זה בין חלוק ליכא במחילואם
 האומרים כסברת ס"ל פה דתום' לומר נלע,ד הקושיא חומר לפיאמנם

 ע"ש, רמ"א וסי' י.,ב סי' ח"מ וכמבואר מהילה מועיל אין בשטרדכשתפים

 ~שטר עדים בין לחלק דיש אלא במחיל הכל דנ.יירי התוס' מתרציםולכן

 מקומות שני לפרש דנדחק ל"ח כ"ק פ"ח סי' להדרישה ראיתי שובודו"ק

 קצת נרחיב ופה ודוק דוחק בלי שפיר נראה שתירצתי מה ולדעתיהללו.
 הרחיב ב' ס"ק ל"ס סי' בח"מ הש"ך דאורייתא, דשעבודא בדיןהדבור
 הוי לא אי דאוריתא שעבודא אי זה דין לע"ד כתב ובסו"ד בוההדבור
 ידי שתשיג מה בזה אכתוב תלמידיו שבקטני קטן ואני דדינא.ספיקא

 אמר ז"ל כחב בתרא בסוף הרי"ף מדביק. דבר וכמתלמד דמילתאלפלפולא

 מלוה אמרו ומ"ט ממשעבדי נובין ע"פ מלוה ואחד בשטר מלוה אחדעולא

 מיחומים דגובין ומיש קלא. להו דלית פסידא משום מלקוחות גובה אינוע"פ
 1 שאוקמו דטעמא קמ.'ל הא אלא אדידיה דפליג לאו דלת תנעולשלש

 בקדושין. ר"פ כסברת הלכתא ורכי לווין. בפני דלת חנעול שלאאדאוריתא
 ובע"פ. בשטר לגמרי דש"דא ר"פ לדעת ס"ל שהרי"ף מהאמור למדיןנמצינו

וכן



 לצדיקיםזכרון1

 חטאתה שהביאה האשה במשנה מ"ש על ע"ב י"ג בקדושין מ-ש"י מבוארוכן
 שהפרשתה והוא ס"ל שמואל אמר יהודה שרב עולתה יורשים יביאוומתה
 לאמר ופירש*י דאורייתא לא דש' לא מחיים הפרשתה לא אבלמחיים

 שוין בשטר ומלוה מע*פ וי,,יו ערב מרין משתעבדים איניש דברנכסוהי
 משתעבדי לא פ בע לשתעבדי. לך אחראין נכסי ליה דכתב בשטר מלוהאלא
 ובין בשטר בין הוא דאוריתא שעבודא דאמר דלמאן מדבריו מבוארע"כ.
 בדברים אלא שד"א ליה לית דר-פ אר*פ בד"ה בקדושין ותוס'בע"פ.

 ככתוביה בתורה הכתובה דמלוה וכו' ונזקין קרבנות כגון בתורההכתובים
 מחוסרי ב*ה ז"ל הרמב"ם פסק וכן שבע"פ( )י"ל בקלואות ולא ד_,י.בשטר
 שכבר להביא היורשים חייבים מחיים הפרשתה לא שאפילו י"ג ה' פ'אכפרה

 שהקשה קכ"ז בדף כללים )כהן( יאודה באהלי וראיתי מחיים. נכסיהנשתעבדו
 משתעבדי לא דיתמי מטלטלי דקיי"ל אחר עולתה היורשים יביאו דאיך זהעל
 קרקעות דהניח באופן דמיירי נימא קשיתיה מאי ידעתי לא עני ואניוכו'

 משתעבדין לא דיתמי מטלטלי דקי"ל אף ועוד הקרבן, לשלם הנכס'םונשתעבדו
 וכן להו כפינן דלא אלא מצוה משום לשלם היורשים חייבים עכ"זלבע.ח
 מ"ש חגיגה ה"ה בכ"מ ציון ראיתי שוב ה"ח. ממלו"ל פי"א הרמבז"לפסק

 ר' אמר וכו' ומת חגיגתו הפריש : פ"א חגיגה הירושלמי וז"ל -בירושלמי

 שהביאה אשה מ, דמנינן יוחנן ורבי שמואל מחלוקת זה דבר מימל בראבא

 אמר ור*י מחיים במופרשת א:ר שמואל עולתה. יורשים יביאו ומתקחטאתה

 שמואל קאמר בהא קרקע בירשו אם קימין אנן מה מופרשת אינהאפילו

 טופרשתו אינה אפילו אר"י בזה מטלטלים ירשו ואם דוקא. מחייםבמופרשת

 קרקע ירשו אפילו שמואל ע-ד בינייהו איכא קרקע ירשו ביניהון, נפיקמה

 מטלטלין ובירשו ממשכנין אף ר"י ע"ד ממשכנין, לא אבל מהןתובעין
 וכסברת ע"כ תובעין אין לשמואל מנשכנין. לא אבל מהן תובעין דר"יע"ד

 לשלם וחיבים הנכסים משתעבדיך קרקע דבירשו לעיל שתירצנו מה אתיריי
 ועיין ומצוה תובעין שעכ"פ במטלטלין וכן מחיים מיפרשת שאינהאפילו
 מע"פ דקי"ל מאי לפי ז"ל היורשים יתנו בר"ה ה"ב פ"ה ערכין יו"טתוס'

 קינים דמס' בפ"ב וכמ"ש מקרקעי בדירשו ה-ינו דשד"א מהיורשיםגובה
 יש עוד בד"ה דהאריך דקצ*ג ז"ל אלגזי יו"ט הלכות בספר בזה ועייןוכו'.

 וכו' בקרקעות פודין דאין דקי"ל בהא הדבור באמצע וכו' בשמעתיןלעמוד

 בכל ד"ה ה, ד' שבועות תוס' ועיין וכו' לשלם הקרקע למכורדחייב

 ע"ש. וכו'פודין



ז לצדיקיםזכרון

 וראיתי בד"ה ע"ב קצ"ב דף הנ"ז יו"ט הלכות בספר ראיתי אגבדרך
 כהן וא"ת ז"ל דכ"ט בפ"ק שכתב מקדושים למי נודע לא קדושיןבחדושי
 דכתב כגון י"ל הוא תובעים לו שאין ממון והא משעבדי טריף מציהיכי
 דדשאה שייך דאיך תמוהים ודבריו עכ"ל כהונה במכירי א"נ הרשאה יצחקלו

 הלקוחות מיד להוציא חייב אינו עציו והוא לאחרים חייב הוא שהמרשהבדבר

 אחרים את להרשות יכול ואיך מהם טורף בע"ח שהוא הכהן דוקא אםכי
 ולא חחרים לו שחייב'ם ממון לגבות במרשה אלא שייך לא דהרשאהע"ז

 שתירץ מה אך בעצמו מלקוחות לטרוף יכול אינו והוא חי.ב שהואלמה
 הרשאה החידושים מ"ש ולע"ד עכד"ק. נכון תירוץ הוא כהונה במכירידמיירי

 ע"ב דכ"ט בקדושין התוס' דברי דיא ותירוצו אפותיקי שעשאן הואהכוונה

 לכהן חפותיקאי עשאן דיצחק וכו' ר"י פי' ולכך וכתבו וכו' כהן דאזילד"ה
 דכונת נראה - יצחק כאן כמ"ש וכו' יצחק שם שמביא ממה ודו"ק ע"שוכו'

 אפותיקי. הוא הרשאהמ"ש
 בערכין מ-ש על דהקשה הנ"ז יהודה אהלי להרב הוית חזיעוד
 פדיון בלי לפדות יכולים דאין וביח אשה כתובת עליו והיתה נכסיובמקדיש
 מדוע דאורייתא לאו שעבודא דלמ"ד פדיון, בלי יוצא הקדש יאמרושלא

 ואתו ע"ש מד"ת אינו ובע"ה האשה של ששעבודם כיון הקדשהקדשו

 אמרו כבר בעצמו ממנו אבל מלקוחות לגבות אלא זה נאמר דלאהסליחה
 תוס' ועיין החוצה העבוט אליך יוציא נאמר וע"ז כתפיה דעל מגלימאאפי'

 אין ולב"ח לכתובה דמשעבדים וכיון תורה דבר ד"ה ע"ד דקע"ה בסוףב"ב
 יוצא הקדש יאמרו שלא כדי אלא פדיון צורך אין לכן להקדישברשותו

 דשד"א דס"ל ר"פ לדעת ס*ל דהרי*ף למעלה מ"ש לפי והנה פדיון.בלי

 מניה שלעיל ותימא ע"ש. שם בנ"י מבואר וכן בשטר, ובין בבעעפבין
 ס"ל דר"פ הנ"י שם כתב היורשים דעת בלי דשלם ערבא ההואבסוגית

 אלישר ר"י הרב עמיתנו של שאול יוסף בספר וראיתי דאוויתא לאושעבוד
 בספר ז"ל פאנז'יל מוןר"ם הראש"ל מ"ז הגאון שהרב שכתב פ"ב ד' זיל,יצ"ו1

 והרב בצ"ע והניחו זה הק' באו"ח החק*ל המפורסם דהגאון שהביא ללבמרפא

 יש ס"ל דבגדולים לגדולים קטנים יתומים בין להלק תירץ זילהמרפ"ה
 דערבא זאת בסו' כאן ולזה נינהו מצוה בני דלאו בקטנים ולאשעבוד

 דב"ק לפי באופן יע"ש. וכו' ש"ד ליכא מצוה בגי דאינם בקסניםדמיירי

 וזה הנז'. ס' לפי דש"ד ס"ל דריפ הוא גדולים וביתומים עצמודבלוה
 גדולים דגם דר"פ אליבא שאמר דהנ"י יראה דהמדקדק שפיר אתי לאלע"ד

ס-ל



 לצדיקיםזכרוןח

 המתחיל דבור באמצע הנ"י מר קאמר דחכי דאוריתא לאו שעבודאס"ל

 פטורין שהיתומים מה בטעמא פליגי וכו' ור"ה ור-פ וכו' ראבוהון ערבאהאי
 ובעודן מצוה אלא ב"ח בפריעת ואין ראורייתא לאו שעבוז' סברדר"פ
 דס"ל ממ-ש יוצא מפורש ע"ש וכו' ליתא דרבנן שעבוד אותו אפילוקטנים

 ובקטנים יתומים. ומכ"ש בעצמו ב"ח בפריעת אפילו דאורייתא לאושעבודא
 דבריו לישב קשה הדבר 5ע"ע ובכן ליתא. דרבנן שעבוד דאפילוקאמר
 ג-כ ווה דאוריתא. שעבודא דפסק הרי"ף רבינו סברת מהאמור עלהוצע-.
 חטאתה שהקריבה האשה דין כפרה ממחוסרי פ"א דפסק הרמבז"לסברת

 נשתעבדו שכבר מחיים הפרישתה שלא אעפ"י עולתה היורשים יביאוומתה
 גובה בשטר דמלוה כתב ה"ד ממלו-ל ובפי"א תודה דין והשעבודנכסיה

 ובשטר קלא להו דלית כלקיחות ויא מיורשים גובה ובע"פ ולקוחותמיודשים

 שעבודא דס"5 מבואד ע'פ למלוה משועבדים נכסיו וכל קלא להואית
 עדכי דהאומר כ"א ה' פ-א ערכין בה' דפסק הא דקשיא אלאדאורייתא

 פטורים לא"ה הא בדין כשעמד כ"א לש5ם להיורשים חיוב דאין וכו'עלי
 הראב"ד קושית וזה בדין עמידה צריך מה דאוויתא שעבודא דכיון וקשהוכו'

 בדין כשעמד אוקימנא לא דהכא דאע-ג רבנו לדעת די"ל תירץ והכ"משם
 בדין כשעמד גמרא מוקי ד5קמן במתניתין דחוינן כיון מקום מכל וכו'אלא

 משנה לה5חם ועיין ע"ש. פטורים. דביא"ה לגמרא 5יה קים דבלא-המשמע

 ק"ו מכח הוא וכו' בגם' דאמרו דמה ע'ד תמה ואני ו"ל להכ-מ דהק'ו"ל

 דמשמע ור"5 מבזררין הכ"מ דברי בע"ד ואני התויו-ט. הקשה וכן וכו'דרישא
 או ע"פ מלוה מינה תשמע דלא היכי כי בדין דעמד אוקמה דרישאלרבינו

 ורחה א5ו מכל דמתניתין דטעמא לומר ס"ד דהיה בשטר ככתובה בתורההכתובה

 בתודה כתובה 5א ראין אלו טעמים שייך דאין בסיפא אבל בדין.בשעמד

 ובהכרח בנדדים. 5א בתורה הכתובים בערכים אלא זה דל'ש ע-פ מ5והולא

 דהיינו הכ-מ קאמר לכן כרישא, ק-ו משום ולא בדין בעמד לאוקמיהצריך
 אגב אבל בתורה כתובה או ע"פ דם5וה הנ"ז מטעמ-ם הרישא לאוקמייכולים

 ראיתי עוד בדין. עמד ברישא ג"כ נקט בדין בעמד לאוקמיה דצריךסיפא
 בגמרא, דנזכרה בדין דעמדה דבריו על תמה אני עוד ו-ל שדקדק משנהלהיחם

 מעריך ע5 קאי דהש"ס ע"ד ואתפלא ע"ש ו:ו' נערך גבי 5א מעריך גביהוא
 לנערך רק הוא שהערך והאמת לקמן. כן בעצמו הוא וכמ"ש נערךשהוא
 וכן לשלם פטור אומדנא קודם מת הנערך דאם מוכח הסוגיא וכ5ככתוב,
 לשלם 5היורשים חיוב דאין וכו' עיי ערכי דהאומר כ-א ה' ז-ל רש"יכתב

כעא



ט לצדיק*םזכרון

 ס"פ הרי"ף מ"וש הביח ה'ד ולוה סלוה מה' פי"א בח"ב המלך בשערו?יין
 דלת, תנעול שלא כדי אדאורייתא, דאוקמוה מהיורשים גובה ע"ם דמלוה פשוטגט

 היינו לטעמא איצטייכו דכי טעפא יהאי איצטריכו דלמה הג-ת משםהקשה
 הא כגון תורה אדין הדבר יעמיד שלא לתקן ראוי שחיה צד דאיכאהיכא

 וכו' דלקוחות פסנדא משום ואמרו וכו' נפי בשטר מלוה א*ה לעולאדאקשינן
 ע"ש. וכו' פסידא משום לתקן ליכא דאורייתא דשעבודא ביחומים הכאברם

 ב' סי' בח"ם ז'ל בינה אפרי בספר שכתב מה עם לתרץ נוכלולע"ד

 זשל כתוב וכו' והנה הפתחיל דבור באמצע ע"ב פ"ח ד' הלואהבהלכות

 כחב ואעפי*כ ש*ר דפסק להרא"ש הש"ך קושית לתרץ כתב החשןובקצות
 תורה דמדין קדושין סוף רשב"א סברת עפ"י דיתמי מעבדים גובהדאינו

 מדרבנן הוא דיתמי ממטלטלי גכי רלא והא לב"ח משתעבדי דיתמימטלטלי
 ע'ש ולוא מלוה בה' להשע"ה גם מצאתי וכזה ע*ש. וכו' סמיך עלייהודלאו
 הרואה ואנכי וכו' מקשים ושמעתי ד"ה באמצע ז"ל ע"ב מוב דף י"טפ'

 תקנת הוא משתעדדי לא ריתמי דמטלטלי דהא שכתב וכו' לתלמירמצאתי
 ע"81. וכו' משתעבדי התורח ומןרבנן

 נבו דלא רבנן תקנו משתעברי התורה דמן דאף מצינובאופן
 שלא כדי לדבר טעם לתת רהוצרכו מאי שפיר אתי בזה וא*כמיתומים,
 משתעבדי מסלטלי שמתורה שאף רבותינו דתקינו כמו יומר שהי"לתנעול
 שאף חוב בגבית רגם לומר יכולים היינו משתעבדי דלא ליתומים תקנהועשו

 אדאורייתא דאוק' אמרו לזה יגבו שלא ב1ה גם יתקנו אולי גוביןשמהתורה
 ודו"ק. נלע"ד זה דלת תנעול שלאכרי

 סנהרייןבענין
 שופטים למנות תורה של עשה מצות סהנדרין,ז"ל מה' פ*א הרמז*ל]בן
 לך תתן ושו' שופטים שנא' ופלך פלך ובכל ומדינה מרינה בכלושוטרים

 לפניהם באים הדין ובעלי דין בבית הקבועים דיינים אלו שופטים שעריך,בכל
 כל לחכות וכו' הדיינים לפני עומדים והם ורצועה מקל בעלי אלושוטרים
 אלא ועיר עיר ובכל ופלך פיך בכל דינין בתי להעמיד חייבים אנו אין וכו'מעוות
 לך תתן שנא' פלך בכל ב*ד להעטיד חייבים אינם בחו"ל אבל בלבדבא*י
 לשון תיקן הכ"מ - ע"כ לשבטיך לך נותן אלוקיך ה' אשר שעריךבכל
 דצריך וכו'" פלך בכל ב"ד לחעמיר חיבים *אינם דכתב הנקזהרשמ

להניה

 פיותר[. ח.א ה*ורה טוף עי כ*א ה' ]אות הקווס פדף האחרונה שיטה בחצי*1



 לצד*קיםזכרוןי

 הלח-ם עוד וסיים הלח-ם, וכ-כ מכות, במם' נם-ש ופלך9 פלך בכל .אלאלהגיה
 מדבריו דנראה התורה בפירוש הרמב'ן מדברי כן נראה לא אבל ז9לוכתב
 עכקד. וצ"ע הברייתא היפךדס"ל

 מעמיר אתה - ואי הרמז-ל שם9ש שס"ל הוא הלח"ם בכונתהמובן
 ופלךי פלךבכל

 מעסיד דאינו ז9ל הרמב"ן הבנת לפי להרמב"ם דס9ל היינו
 ועיר עיר בכל וכ"ש - או - וה"ה ופלך פלך בכל אפילו בחו9ל ב"דכלל
 ז"ל - ושוטרים שופטים בפ' דכתב חרמב9ן לשון פשט נראה שכן -דלא

 וביאר פלילים לישרא5 שיהיה מצוה א"כ בפלילים, ונתן בתורהצוה
 וכוי ב"ד להם למנות חייבים אינם בחו9ל כי בארץ עריהם בכלשישימום
 משה ר' וכ"כ בעי.רות ב*ד להם ומצווים חייבים שבחו"ל ישראל איןולפי"ז
 מלמד מושבותיכם בכל 5דודותיכם משפט לחוקת איתא מכות במס'אבל

 אתה בארץ אלא שעריך בכל נאמר למה א"כ ובח"ל, בארץ נוהגתשסנהדרין
 פלך בכל מושיב אתה ובחו-ל ועיר, עיר ובכל ופלך פלך בכלמושיב
 פלך בכל בחו"ל סהנדרין להושיב שחייבים מזה ונראה ע"ו בכל ולאופלך
 אבי בחו9ל הנהוגים בדברים בד.מ זמן בכל נוהגת הזאת המצוה א-כופלך
 ז-כתיב מהתורה בטלים המשפטים שכל כיון הסמיכה שבטלה לאחרבזה"ז
 תקנה אלא בחו"ל דנין ואין אנן הדיוטות ואנן הדיוטות לפני ולאלפניהם

 עכד9ק מהתורה כלל השופטים מנוי במצות חיבים אנו אין עבדינןדשליחותיהו

 והקשה בחו9ל מהתודה חייבים לא בזה"ב דאף הרמב"ם לדעת דס9למבואר
 והיינו וכו' סהנדרין נוהג בחו"ל ובין בארץ דבין סבואר מכות דמבריתאלו

 הדמבז9ל הדמב"ן, ד5סברת הלח9ם מוש וזהו בריתא, מהא להרמבז*לדקו*ה

 דמדוע טובא לי דקשיא אלא הלחם, ביאוד נלע"ד זה הבריתא דין עלפליג
 ליה קשיתיה ולא ובחו-ל באדץ נוהג דסנהררין מהבריתא להדמב"ןהקשה

 זה דין פסק בעצמו דהדמבז"ל ועוד ובחו"ל בארץ דנוהג דמפורשמהמשנה
 נפיק ובעיד, בפלך נוהג דבא"י וה ענין ועוד אלו, בה' ובחו"ל בארץדנוהג

 ? ברייתא הך ס"ל לא דהרמז"ל נאמד ואיך הרדמז"ל הביא וזה הלזו,מהברייתא

 הבית בזמן דאפילו ס"ל דהרמב"ם משמע דלכאורה הללו הרמב"ן דבריובכן
 חומר לפי לקע-ד לכן לע"ד, צ*ע בחו-ל סנהדדין ולא ב.ד היהלא

 תיבת והיא - אחת תיבה ולהוציא הדמב9ן בלשון להגיה דיש אמינא,הנושא
 כי ס"ל שהרמב"ם לומד וכונתו פכות במס' וכן ולגדום מכות, במס'.אבל9
 בהרמבשם דגריס והיינו בפ5כים אלא ועיר בעיד ב"ד, בחו"ל 5שים חיובליכא

 בדקדוק נבאר כאשד רבריו כונת ווהו ז"ל הכ9מ וכמ"ש במכות השיסכלשון
לשונו



יא לצד*קיםזכרון

 לישראל שיהח סצוה א-כ בפלילים ונתן בתורה צוה בביאור, לשונו וזהלשונו
 כאשר בעירות[ גם ]הכונמ עריהם בכי שופטים שישימו כאן וביארפל*לים
 ולפי"ז וכו' ב"ד להם לסנות חייבים אינם בחו"ל כי הארץ את להם ה'יתן
 בעיירות בפ"ש ]דוק בעירות ב"ד להם לפנות הייבים שבחו"ל יו*ראלאין

 איתא ]וכן[ )אבל, משה ר' וכ'כ ועיר[ עיר בכל בחו'ל ה*יב ראינודהיינו
 פלפד מושבותיכם בכל לדורותיכם משפט לחוקת לכם אלה והיובפכות

 בכל ושוטרים שופטים נאסר למה א"כ ובה"ל בארץ נוהנתשסהנדרין
 ונראה בפלך דוקא ובהו"ל ועיר פלך בכל תשים אתה בארץ אלאשעריך
 בזה"ז אבל דוקא בפלכים - ובהו"ל בחרץ, סנהדרין למנות שחייביםמזה

 לפני ולא לפניהם דכתיב בטלים המשפטים שכל כיון הסמיכהשבטלה
 דשליחות*הו תקנה אלא בחו*ל דינים ואין אנן הדיוטות ואנןהדיוטות,
 בידן עלה לפי"ז התורה מן כלל דיינים מנוי במצות חיבים אנו איןקעבדינן

 הלח"פ דברי ולפי"ז כם*ש הוא במכות הרמב"ם רנירטת ט"ל ז*ל הרמב.ןדגם
 תצ*א מצוה תינוך במנחת ועין רבה, הסייהה ואתו מקום להם אין לע"דז"ל

 עיר בכל ולא פלך בכל אלא ב"ד להושיב חייבים אין ובה"ל ז-ל שםדכתב
 סובר התורה על והרמב-ן במכות, במבואר ובלה"ם בכ"מ הגירסא וכ*הועיר
 וכו' ז"ל הר"ם על והו*יג בח*ל ד*ינים להושיב כלל מצוה דאין הר"םבדעת
 משה ר' כתב שכפירושו כתב דהוא דאדרבה השנה כאן דאין כתבנו וכברע"וש
 ודו"ק. שניהם כסברת להשוותם הבריתאופירש

 ונדולח קטנה בסנהדרי שמים דבא-י הדין וכפי הבית דבזמן נחתינןבדא
 אמן. בקרוב כבתחילה שופטינו ישיב יה"ר בפלכים דוקא ובחו*ל ובעירותבפלכים

 תש'ח כסלו כ"ד ירושיים,ב"ה.

 עיו שלא אלא כשירים לשמן שלא שנזבהו הזבחים כל במשנת]ג(
 ואף בעלים ושנוי זבח שנוי היינו לשמן דשיא פירשו תוס' ושם הובה,לשם

 ן ו נ כ ן ו ש ל ב התחילו בפירושם עובדי' ורבינו והרמב"םשרששי
 בעלים. שנוי נם בדבריהם שוב סבואר רכן בדוקא לאו ה" ב זשנוי
 בש,ס קודש משנוי נלמד בעלים דשנוי משים קודש בשנוי התהילוולדידי
 בו*"ס אמרו חובה לשם לבעלים עלו דלא דאמרו דבהא אלא ענין, אינובאם
 לש"ח עלו דלא כביחיד בצבור דשייך זבח בשנוי הפרש דיש ע"א ד'דף

 ותוס'. רש'י ועיין לוש'ח עלו בצבור אבל ביחיד, אלא שייך לא בעייםובו*נוי
 הגהות בפירוש מבואר וכן קשה הוא המשניות בפירוש הרמז*ל דלושוןאלח

לרנינו



 לצדיקיםזנרוןע

 צבור הוי יא זבח בשנוי אפי' סובר דהוא מלשונו דנראה ז"ל עקיבאלרבינו
 הוי דום המוק' פסולי ט"1 בפ' החזקה מהיד היפך רהוא והקשהכ*חיד,
 לכאורה אשר תירוץ ותירץ כן ג"כ הק' המלך והשער ד', בדף הסוגיאכפשט
 וע"ש. רחוקלענ*ד

 ביצה התם דאיתא ברייתא מהך מיהו : ז"ל המלך שער הקשהועוד
 בפי' רבינו לדעת טובא קשה וכו' יזרוק לא שבת היתה אם דקתני כ'דף

 דכתב חיבה לשם עלו לא צבור בקרבנות דאף להדיא משמע שהריהפשניות

 ואתפלא יע-ש, וכו' חובה לשם עלו לא צבור קרבן דהוא בעצרת דאףרש*י
 ששחטן עצרת כבשי רשבב"א תני ע"א מיט דף במנחות בם*ש הביא לאלפה
 הרמו'ל ופסקו הסוגיא. כל ועי"ש חובה לשם עלו ולא כשירים איייפלשם

 דמצינו באופן חובה, לשם עלו ולא ט"ז הל' המוקדשים פסולי ט"ובפ'

 " רש"י וכמ"ש בעלים שייך נמי בצבור קודשדבשנוי
 " ר 1 ב צ ל - ם י ל ע ב ל

 בע"ד ואני ד', בד' השיס כמיש חובה לשם לבעלים עלו לאולכן
 הרמז"ל דמ"ש כיותיהו דלא אמינא סליחתם בקשת אחרי דרבנןבחורסנותיהו

 תיבה באות אות דבריו כל ]אביא : וזיל הראשונה זאת במשנתבפירושו
 אעפ-י בכשרות הזבח לשם העבודח כשננמרה ר-ל כשירים שאמר מהבתיבה[
 אז עולה שהיא נודע ואח-כ חטאת לשם עולה ששחט לשמן שלאו*שחט
 שאמר וממה חובה, לשם )בעלים עלתה שלא אעפ-י עולה לשםפקבל

 ידועים, )מיוחדים( בעלים להם שיש בקרבנות אלא מדבר שאינו תביןלבעלים
 רז'ל אמרו שכך לשמן שלא שחיטה אותם פוסלת אין הצבוד קרבנותאפנם

 דבריו ומסתמות הפשניות, פי' על עכד"ק שהן למה מושכתן חצבורקרבנות

 הרמב"ם לק'ד אבל להו, קשיא ומזה קודש לשנוי שייך שזת שחשבודופני

 הזבח שנוי בקודשי התחיל דבריו רתחילת דאף בעלים שנוי על פדברז"ל

 שנוי כולל הוא דלשמן ל"ד, קודש שנוי כנון בתחי-ד שם"ש אמרנוכבר
 שקרבנות בפירושו הר*כ"ם קאי בעלים שנוי זה ועל בעלים, ושנויקודש
 שאין הטעם מ"ש בזה ושייך לשמן שלא שחיטה אותם פוסלים אינםהצבור
 ראובן לשם התמיד שחט שאם ר' בדף בתום' וכמ"ש מיוחוים בעליםלהם
 איגו ולזה בעליו זה שגם בעלים שנוי נקרא ואינו חובה לשם ועולהכשר
 אי אלא כלום, קשח ולא שפיר אתי ובזה חובה, לשם לצבור ועולהפוסל
 דעקירה א' בה' המוקדשיס רפסולי ט"ו בפרק פסק שהרמבשם קשיא האקשיא
 יתפרש ואיך במזיד שיהא לשמן שלא שהשוחט וצריך עקירה הויא לאבסעות
 לא וכו' עולה שהיא נודע ואח"כ חטאת לשם עולה שחס אם כפירושוס*ש

עלתפ



ינ לצד*קים רוןזכ

 דאפילו אלמא בשוגג דמיירי משמע נורע ואח-כ שחט אם ומם"ש וכו'עלתה
 עקירה. הויא בשונגעקירה

 שלא במזיד ופחס שהאחד והיינו אנשים בשני דמיירי כונתוואולי
 העבודות כל וגמר עולה שהיא לחבירו נודע ואח"כ חטאת, לשם עולהלשמו,

 שרכינו ואחשוב חובה, לשם עלו שלא אלא כשרים חמרו ב1הבכשרות
 דמיירי נאמר אם דקשיתיה משום המשנה מיידי זה שבאופן ס*להרמז"ל
 העוכד אם קשה בכשרות, גמר שיהי' רצריך הש"ס קאמר וע*1 אחדבאיש
 בכשרות, לעשות לח1ור ובא עתה דעתו נשתנה איך במזיד לשנותהתחיל

 בשנים. אוקמיהולכן
 עלו ולא כשירים לשמן שלא שנזבחו במשנה מ*ש לבאר נבאעתה
 הביא ושוב לש"ח, ועלו כשר סתמא הא בש"ס רייקו חובה, לשםלבעלים
 שלא מי אף אומר ר"י וכו', נזבח הזבח דבר.ם ו' לשם דפ"ר במשנההש.ס
 שלא שהתנו הוא ביד שתנאי כשר אלו מכל א' לשם בלבו בדעתוהיה
 דסתמא הוכיחו מזה וכו', לשמו שלא ולומד למיטעי אתי ד'למא לשמולימא
 הובא רבתחילה להבין צריך ולכאורה ע"כ, חובה לשם יבעלים ועלוכשר

 ממה שהביח ולבסוף דיעבד רכשר משמע המשנה מריוק ועלו, כשרדסתמא
 צריך ולכתחילה לשמן מלומר עריפא בסתמא לחשוב ראדרבה משמעשהתנו
 ולמה ז"ל ב"ד, קיימי ד"ה בסוגיין תוס' במ.ש זה יובן לע"ר ואמנםסתמא,
 אמר שלא היינו בלבו היה שלא דמי לפדש ונדאה וכו', כך כלהאריכו
 ראפי' קם"ל ל1ה לגמרי פסול סתמא הא שהוא למה בלבו חישב אלאבהדיא
 בלבו, שחושב אחת סתמיוח, סוגי ב' שיש למדנו מדבריהם עכד*ק, כורבוה
 הא פהדיוק ולפדוהו שאמרו היא הב' ו1את  מחעבה שום בלי ששוחטב'

 שהתנו מה אבל בדיעבד, מועלת והיא כלום בלבו שאין 1והי כשרסתפא
 שלכתחילה שאמרו זוהי בלבו שיחשוב והוא סתמא אלא לשמן יאמרשלא
 א' סתפיות, תקנות ב' יצאז ב"ד ותנאי שמתקנת באיפן הטתמא זאתיחשוב

 בפ"ד המשניות בפי' הרמכ"ם מ"ש תבין בין וב1ה בדיעבר, והב'לבתחילה
 ל8 נתבאר דברינו מכלל וכו' נזבח הזבח דברים ששה לשם במשנהד1בחים

 מהדיוק[ סתפא ]זהו כשר בסתם שחט אלא וכו' עולה לשם לשחוטצריך
 על מוסף דבדיפ ששה לאלה הקרבן בעל כונת שתהא הצדיך הזהוהתנא
 ב"ד[ תנאי הוא כשר דסתם הא ]ר"ל ב"ד תנאי שדוא ר"י ואופרהשוחט,
 דברי ולפיכך כר"י והלכה ה1בח בעל על לא העובד אחר אלא הולכיםשאין
 הקרבן כונת שתהא הצריך פם"ש הנה ע"ו, נדחים מפגלים בעליםהאומר

וכו'



 ל?דיקיםזכרוןי

 הראשונה הסתמא והיעו לכתחילה המועלת במחשבתו שיכתן ה"נוצו'
 כל " הל' הקרבנות מעשה הלכות בפ"ד היטב באר ומבואר הלב,מחשבת
 העבודות שאר עם וכו' הזבח לשם העובר מחשבת ,שתהיה צריךהזכחים
 תבד שחט ואם לשמה יומר שלא ב"ד שהתנו הראשעה הסתסא ]עהילשק
 ועלו כשרים הן הרי השניה[ הסתמא ןחהי כלל חשב ולא העבודות*אר

 הא' סתמיות ב' שיש בזה סובר ג"כ שהוא מכואר עכ"ר, חובה לשםלבעליפ

 כלום חשב דלא דיעבד סתמא הא והב' יחשוב דלכתחילה ב-דתנאי
 ועלה כשר בזה דגם ואמרו התוס' כמ-ש הקרבן לפיגול חשודהב-ד
 שכתבגו מה ולפי נכוד ישוב נראה שזה ודוק חובה, לשםלבעלים
 חובה לשם ועולה כשר הזבח לשם לבו דבמחשבת הרמב"ם רבינודעת

 ההין לזסנו חוץ לזרוק רעת על ל'שחוט 'שחושב ה"נו לפגל גס 'צאולינראה

 במש"ל המוקרשים מפסילי י"ג בפרק ועיץ בפט ושפגל כמו פגולרהוי

 במחשבה, דהוי ס"ל ושהרמז"ל בדבור רהוי מפגל על ותוס' רש"י ס'דהביא

 השם שנף הן וחלו הקרבנות את טפוסלץ הן מחשבות שלש הרמבז"לת"ל
 ויחשוב עולה שהיה כגון לשמו ישלא הזבח השוחט זה כיצד הישם 'שנויוכו'
 ובפ' כתכנו רכבר וקשה ע"ש. ושלמים עולה לשם ישחטנו או שלמיםלשם

 בטעות דעקידה בפזי הדבר כשעקר חלא פסוים נם דא פסק אלו מה'טו
 שטעה היינו שלמים שהוא וחשב עולה דהיה כאן כתב ואיך עקירה הו*אלא

 ששחט או שכתב עוד שקשה אלא לעיל, זה הזכרתי וכבר עקירה ליהוקרי

 ראובן קרבן שחוט ש?ריך הזבחים כל ר"ה בר,ב התום' ולפי ראובןלשם
 וצ"י. שמעון לשם הזבח של דמו לזדוקע*פ

 לעיד יש בדבור שהוא ותוס' רש"י סברות לפגל בדבר שכתב מהועל
 ועשית תשמור שפתיך מוצא פסוק על התם איתא דכשו שבועות מסו'לדקדק
 בגמ' ואסיק לב, נדיב כל ת"ל מניין בלבו גמר בשפתיו הוציא אלא ליא*ן

 פסק ובן להרמב"ם מסייע הסוגיא דוה נאופן מועיל הלב בפחשבתדקד*ים

 כלום בשפתיו להוציא ?ריך אין ונדבות בנדרים ז"ל הי"ב מעה"ק מה'בפי"ד
 לב נדיב כל שנאמר להביא חייב ה"ז וכו' עולה שזו בלבו גמר אםאלא
 קודש פחולין לעשותה להקדישה זה ואם עוכ מתחייב לב בנדיבותיביאה
 וצ"י. במהשבה ולפגלה להקריבהכ"ש

דין



טו לצד*קיםזכרון

 באיסורין נאמן ע*אדין
 כנון באיפורין נאפן ע"א דאסרינן איסור ע"ב, ב' בגיטין איתא]ד[
 איסורא דאיתהזק היכא אבל איסורא איתח1ק דלא שופן ס' חלב ספקחתיכת
 חיסורא באיתחזק אף לה דסשכחת כתבו וכו' נאסן ע-א ד"ה ותוס' וכו'לא

 נאסן ע"א בר"ה רש"י מ*ש לפי נאסן דע'א הא ולמדו בידו, דהדברהיכא
 ומעשר תרומה הפרשת על מישראי א' כי תו' שהאסינה ססהבאיסורין.

 דקי"ל רששי פירש יוד ד' חולין ובמס' עיכ החלב והניקור השחיטהועל
 לה וספרה ספסוק דנפק*ל כתבו והתוס' ע"כ וכו' הבקר בן ושחטפפסוק
 יה*ה נפי איסורא איתחזק אפילו א"כ ע"ז דהקשו אלא המדיר. בפ'כדאיתא
 פמילא טהורה ז' כי וכו*עבר שעה כל רואה בחזקת דאינה כיון ותירצונאמן
 ב' שמתרצים לע"ד דבריהם וכונת ע"כ לטבול ובידה איסורה איתחזקיא

 1' אחר טהרה לה דיש כיון איסורא איתחזק נקרח דלא הוא הא'תירו'

 נאסנת. לטבול דב*דה כיון איסורא איתחוק נקרח אם דאף הוא ב'ותירוץ

 תירוצים ב' שהוא ולפייז הא' התירוץ רק תירצו שם בתוס' ביבמותועיין
 באם דבידו הא אמרו שהתוס' כיון רקדוק הוי לא בזה מוהרש"א דקדוקלע-ד

 כאן התוס' כתבו באיטורין, נאמן דעיא הא והנה איתחזק, דהוי לומרתמצא
 כל דלאו לאסור ולא להתיר דוקא דהיינו וכו' דהוה מידי בד*הבגיטין
 נפמאו ד'ה עוב דס"ה בקדושין התוס' וכ"כ תרי, ובעינן דחדכמיניה

 דוקא היינו לאיסורי נאסן דע*א דוכתא בכל דאמרינן דהא וז"ל וכו'טהרותיך
 הרא"ש וכ"כ ]כידון שפירשתי כפו אלא נאסן אינו הדבר לאסור אבללהתיר

 מסיח ועכו*ם ע"א עפ'י דמתאבלים הרפב"ן כתב שם, זשל סגלחיס אלופ'

 והא וכו' מהימן לא דע"א האשה פ' דאמר*' בדבר נמגם ומוהר"ם תומולפי

 אבל כהודאה שתיקה ובהא לידע לו דהיה משום היינו דשתיק ה*כארנאסן
 היינו באיסורין נאמן דע*א והא וכו' כלום יודע ראינו פשום דשתיק האיהכא
 לפי הססיח עכו"ם על ראיה הביא אבי"ה ורב"י להחפיר. לא אבל להתירדוקא
 ואמר בשוק פירות מוכר שהיה עכו'ם מהתוססתא, אבילות לענין דנאמןתומו

 להקל ולא להחמיר נאמן אוסר ר' וכו' הן רבעי נטע של או ערלהשל

 דהפירות התם דשאני סאיר לרבינו נראה ואין אבייות, לענין נאמןה*לכך
 היתר בהם מוחזקים שהיינו חבירו פירות לאסור אבל לאוסרם ונאמן שלוהם
 ולא להתיר נ"ב דעיא דס"ל מאיר רבינו מדברי למדנו ע*ש וכו' מהימןלא

 והוא - ביאור קצת צריך לע"ד הרא'ש של זה ולשון התוס' כסברתלהחמיר
פדר



 לצדיק*םזכר1ןטז

 להאסין המנהנ על מנמגם מאיר שרבינו מבואר שכתבתי כמו לשונוסדר
 הרא-ש למ"ש ביאור צריך ובכן ראבי*ה. ראית דוחה ונם אבילות עללהעד
 דעוא דאמרינן מהא ראיה והביא ו"ל אחרת ראיה עוד הלזו הרחיהאחרי
 ולא להתאבל, להעיד דנאמן ה"ה לינשא להתירה בעלה דמת לומרנאמן
 שייך הלזו דהראיה ונראה ע"כ דעלמא, לאבילות דאשה אבילות ביןפלוג

 אלי בפ' המרדני בסוף אמגם בדבר, גמגם אדרבה מאיר דרבינולדאבי*ה,
 כראבי"ה וסבר בו שחור מאיר מרבינו היא הלזו דהראיה מבואר שםמגלחין
 עפ"י אפי' להתאבל העם נהגו - כמרדכי שם וז"ל - לדבריו ראיהוהביא
 אפילו ע"א עפ*י לססוך העולם נהנו מיהו וכו' מנין זו יורע ואיני וכו'ע"א

 מהימן לינשא לאשה לההיר להעיד נאמן דע-א כיון עושים הם ויפהלהחמיד
 דעכו"ם ללמךד יש ומכאן ?אבייות אבילות בין פלונ ולא וכו' לאבייותג"כ
 לעדות דכשר כיון פיו על ומחאבלים תימו לפי במסיח באבילות להעידנאמן
 אשה, לעדות נאמן שאינו כמו נאמן אינו לעדות נתכוון אם ומיהואשה

 שנפטרה וכו' יוסף להדב ואמדה ישדאלית אינה אשה שבאה וכו' זכודניומיהו
 הנז-ל התוספתא מדין שנאמנת והשיב לעשות מה כדת לראבי"ה ושאלואחותו
 אם וכן אבילות לענין נמי כן נאמן ערלה של אלו פירות שאמרושעכו"ם
 זה מאיר, רבינו לשון ע"כ נאמן, תומו לפי ומסיח נאטן אינו לערותמכוין
 מרבינו היא הרא"ש שהביא אחרונה שהראיה הבננו זה מלשון הסרדכילשון
 ודו*ק. למנהנ דאיה הביא שגמנם שאעפ"י ז*ל,מאיר

 באיסורין נאמן דע"א דהא דס"ל מאיר רבינו מדברי למדנועכ"פ
 הנזקים בפדק הרא-ש אבל התוס', נסבדת ואתי לאסוד ולא להתיר דוקאהיינו
 לאסור, וכ"ש להתיר העד נאמן איסור ולא היתר לא איתחזק שלא דברכתב

 שומן ס' חלב ס' דחתיכת כן דכתב פ"ט ס" בח"ב להתשב*ץ ראיתיוכזה
 ע"א י-ז ר' בשו"ת אסת דברי בספר הוית וחזה יאסור. וכ*ש להתירנאמן
 וז"ל אהדדי דפליגי למד כתוב ושם הנ"ל דהדא"ש הללו לשונות ב'דהביא
 דחתיכת באיסורין נאמן דע"א דס"ל אזלי לטעמייהו דתוס' לתרץ נראה -שם
 חהביא מוהר"ם סברת זה להחמיר ולא להתיר אלא נאפן דאינו שומן ס' חלבס'

 דס"ל הנזקים פ' של והרא"ש המררכי דברי היפך מנלחים ואלו פ'הרא"ש
 מתניאה הדבר האמור לפי ובכן עכ"ד ולאסור להתיר נאמן באיפוריןדע"א

 דנאמן סוברים ויש לאסור וכ"ש להתיר נ"ב ע"א סוברים דישבפלוגתא
 ולאלהתיר

 לאסורי
 קשה לאיסור ולא להתיר דנאמן שסובר מי ולכאורה

 דלא לע"ד נראה ע"כ אשר לאסור. וכ-ש להתיר דנאסן כם*ד נותנתדהסברה
פליגי



ט לצד*ק*םוכרון

 תוס' ומ"1 לאסור כ*ש להתיר נאפן דאם ס*ל וכולהופליגי
 לחת*ר נאפן -

 שלא בחת*כה מיירי יהתיר נאמן דמיש אופנים בשני מיירי להחמירול8
 וכ.* פותר התר שהוא ואמ*ל ע"א בא אס דאז איסור ולא התר לאהוחזקה
 לן דמוחזקת אחת בחתיכה סיירי להחפיר ולא תוס' עור ום"שלאסור,
 ויוציאוה תרי בי שיבוא עד נאסן אינו להחמיר א' ער ובא התר שלשהיא

 ולהוצי* אבילות בדבר להחמיר שבא שהעד מוהר"ם מ"ש הו? וכזהמחזקתו
 לוטר כשר בחזקת שהיה יין על לומר וכן אסרי' לא זה חי שהיהמחזקתו

 לאסוף הגוי נאמן שאינו אפר לראבי'ה שהשיב בדחיה וכן נאסן, אינושנתנסך

 ופוהרים תוס' שם*ש באופן אסורים, שהם התר בחזקת שהם אחרים8ירות

 שלא בדבר מיירי להתיר נאמן חלוקות בשתי מיירי להחסיר ולא להתירנאפן
 וכאש להתיר שנאסן ומוהר"ם לתוס' ס*י בזה איסור ולא היתר לאאיתחזק

 אין התר לן דסוחזק בהיכא מיירי להחמיר ולא ופוהר"ם תוס' ומישלאסור
 להחפיר. נאסןע*א

 דבר כל )א( שם ז"ל הנזיקים בפ' הרא"ש הביאם חלוקות הב'ואלו
 ולאיסור להתר נאמן ע"א איסור ולא התר לא איתחזק ויא ספקשהוא
 טוהר"פ דברי ולפי"ז לאיסור, נאמן אינו ע"א התירא דאיתחזק היכא)ב(

 דברי הגאון ודברי לע"ד נראה כן הרא"ש כסברת סמ1 אתו סגלחים1בפ'
 צ"ע. דפליגי דכתבאפת

 נאמן ע"א ז*ל פסק פ"ג קכוז בס" הטהור בשלחנו ביו.דומרן
 ובהיכא היתרא בדאיתחזק כדברינו היא דפירושו מש"ך ומובן לאסור ולאלהתר
 ולא ומ"ש לאסור וכ"ש להתיר נאמן איסור ולא היתר לא איתחזקדלא

 - תר* עפ*י אלא להחמיר נאמן אינו לכן היתרא דאיתחזק היינולהחסיר
 אסור, איטור ולא היתר לא איתחזק דלא היכא ממ-ן כ"ג ס"ק הש"ךוז"ל

 כסאש ופשוט ע"כ, לאסור נאמן אינו היתר ראיתחזק והיכא הער, נלאסספק

 דלא היכא דמיירי ציין בחיסורין נאמן מרן במ-ש שם הגולה הבארוכן
 היתר שאיתחזק במקום ז"ל כתב, להחמיר, לא אבל ובם"ש איסוראאיתחזק
 היתר איתחזק רלא בהיכא בחיסורין נאמן א' שער לן נתברר האמור מכלע"כ

 נאמן אינו להיתר דנתחזק והיכא לאסור, וביל להתר בין לכל דנאמןואיסור
 התר לא הוחזק שלא בדבר דס"ל הרמב"ם דעת נראה וכן תרי עפ"יאלא

 אינו ד"ה ה"ו פט"ז סנחדרין ב"ה דז"ל לחסור עיא דנאמן אסורולא
 הלב ע"א אמר כיצד אחר בעד -יוחזק עצמו האיסור אבל וכו' עדים ב'צריך
 בחיסורין נאפן דע"א מהא צי-ן שם והכ*מ לוקה, ה"ז וכו' זה הואכליות

ופ*רש



 לצדיקיםזכרון*8

 וכן נ1מן ג"כ רלהתיר בוראי והיינו עשכ, הדבר לאסור דנאמן רבינווספרש
 להעיד פסול שהוא אעפ"י באיסודין נאמן ע"א ה'ז, פי'א עדות ב*הפ8ורש
 ה' ובהלכה וכו' כשידה שחיטתו ששהט בעבירה רשע שהרי עדויותבשאר

 עןש. הם סתוקנים אלו פירות לומר ע'א נאמןכתב

 נאמן עכ'ז יהתיר נאמן אינו איסורא דב1יתחזק שאמדנו 1עפ'*והנה
 ב' ד' בניטין התוס' וכ'כ וכיוצא ושחיטה טבל כמו בירו הוא שהדברפהיכא

 כיון הע"א נאפן אינו בידו באינו אבל כנז"ל, באיסורין נאמן ע"אבתוס'
 י"ב בסעיף ומבואר ג'. בסעיף כנזיקין פ' הרא-ש וכוכ 1יסורא,דאיתחזק

 איני יאמר אם או כשמחה ורוקא נאמן אינו התירא ואיתהזק בידו אינודאם
 לדבר רגלים דאיכא בהיכא רוקא וזהו דמיא כהוראה שתיקה בו*תק אבליודע
 דשתק ומאי דמיא כהודאה לאו שתיקה אחר בענין אבל ושתק הדבר יודעשהוא
 ידע. רלאפשום

 אפרו 6' בכריתות הששס מ*ש נביא כהודאה, דשתיקה זה דיןולברר
 פטור, אכלתי לא אומר והוא אכלת עיא אם"ל חטאת, חייב חלב אכלתלו

 בגם' פוטרין, וחכסים מהייב ר"מ אכל לא אומר והוא אכל 1ומריםשנים
 פרחורייתח וכו' הייב שתיק הא פטור אכלתי לא אומר והוא אכל אומרע"ח
 חחרים, שיוריעוהו ולא הטאתו אליו הודע או דת*ר הייב מכחיש לא דאימנלן

 לא כי אלסא בהר ומיירי מ"ם, אליו הודע או ת"ל מכחישן לא חפילויכול
 מהימן, לא מכהיו* אם אבל וז"ל כתבו לאו איח ר-ה ותוס' חייב,פכחישן
 דפסור פשיטא אכלתי לא בהריה אמר דאם יודע, אינו אמר אם אפילווהיינו
 בעיא אפילו חייב הכחישו ל% אם אבל לרבנן איירי דהברייתא ומבוארע"כ
 בשני אבל פטור אכלתי בלא וכ"ש יודע באיני דבעיא אלא עדים, בשניוכ"ש
 בלא אלא רבנן פטרי ולא וחייב כשתיק הו"ל יודע באינו והכחשםעדים

 כשתיקה הוי תרי גבי יודע דאיני וכו' אלא בד*ה התוס' וכ"כ בהדיא,אכלתי
 התוס' פם"ש לה ואמינא הוי הכי רלרבנן ה"ה ר"מ, לסברת דקיימידאע-ג

 נאמן אינו יודע איני אמיל אבל וכו' ע"א אמ*ל דיה ע"ב ס*ה ד'בקדושין
 מוהרש*א ועיין דרבנן אליבא וזה ע-ש וכו' קרבן מחייבים ב' אבל קרבןלחייבו
 הסשה פ*ג שנגות ה' להשע'ם ועיין רר-ם, אל*בא דפיירי דכתב והבדבור
 למיסתם הדרך זו דאין נראין דבריו ואין וכו' למוהרש"א ראיתי וז"לעליו
 דדבנן אליבח דדבריתם נרחה ולכן וכו' כוותיה הלכתא דלית דר"םאליבא
 יודע באיני אבל אכלתי דלא בהכחשה חלא אר"ם רבנן לפ' דע-כ היאדר*ם
 אבל יודע. באיני נאמן אינו דבע"א וכו' יודע חאיני קא* והכא מודו, רבנןאפ*לו

נשמפ



*ס לצדיקיםזכרון

 פס"ש לפירושו ראיה הצעיר ולי עכשל, כשתיקה, דהו"ל נאפניםבשנים
 לרבנן היא הזאת והברייתא אליו, חודע או הברייתא וכם"ש נאמניס ב'התוס'
 ז"ל רב"א בשי' ראית* וכן ורבי*ע להרסבשם המשניות פפירוש פבוארוכן

 אפרו והפיגו דרבנן אליבא היא הנ"ז דהבריתא בפירוש שהובא ד-נבפציעא

 איש סמאה יותר עיע נאמן ואדם במציעא, שם התוס' וכ"כ רשם. לנבירבנן
 הוא וכ*ז אחרים, שיודיעוהו ולא אליו הויע או מדרשת דרבנן אליבאהיא

 הודע ז*ל - ז' פ' בספרא פשורש ראיתי ועוד ע"ש וחרין והרמב.ןפהרשב"א
 ולא אליו ת*י ב' אפילו סנין ע"א שאם*ל לי אין חחרים ,ציודעוהו ולאאליו

 שהשפיח והתיסה דרבנן אליבא דהיא מזח מבואר ע"כ אחרים,שיודיעוהו
 זכר ולא דר*ם. אליבא היא שהבריתח כתב כריתות על בליקוט'וחדשה
 זה.פכל

 אכלתי, לח כאומר הכחשה הוי יודע איני באומר דע"א פ"שועפ"י
 התוס' ובפ"ש דרבנן, אליבא נם וחייב כשתיקה יודע איני הו"ל עדיםובב'

 או מהפסוק ונלמד הכהשה 18"ל בע*א יודע דאיני לאו, אלא דשהכריתות

 דבר יקום עדים ב' עפ"י ע*א, יקום לא הפטוק מובן חטאתו, אליוהודע
 בם"ש אבי דבר, יקום איך ע"א כמו פטור אכלת* דבלא דס*ל ירבנןדקשיא

 בהכחשת בין חטאת ולכל עון יכל באיש ע-א יקום לא ופירוש שפירחתי
 כשהכחיש דבר יקום עדים ב' עפ"י אלא יורע באיני ובין אכלתילא

 דהכחשמ והסברה לרבנן פסור אכלתי בלא הכהישם דאם יודעבאיני

 לתרץ נ"נ ר' בניטין נם והובאה מר*ת היא הכחשה הוי בע"א יודעבאיני
 איט לא-ה הא סשמע בידו דהוי משום דנחמן סהרותיך דבנסמאו שםס*ש
 באומר או במכחישו מיירי בידו דהוי משום דנאמן משמע ובקדושיןנאמן,

 גרסינן בד,ה בקצור וז"ל פלונ האומר בפ' והרשן הר"ת, דעת זהו יודע.איני
 תו*ס ]ועיין דקאמר נאמן מאי דאוכ טובא אקהייתא וקהו וכו' אבייאסר

 מכהישו שאינו כל יודע איני באוםר אף וראי אלא וכו'. דשתיקא ד"הפ"ה
 עון לכל ע"א יקום לא הכתוב יפורש איך לדבריו רק"ל אלא עכ"דנאפן
 ובמכחיש יודע באינו ובין שתיק אי בין הע,א נאמן דלדבריו כיון חטאתולכל
 עדים וב' ע"א בין החטאת בענין הברל שום דליכא באופן - שוין וב'ע"א
 שקם למוריענו בא הפסוק ואם דבר יקום עדים בן עפ*י חיא יפולאיך

 תו א ט ח תיבת לכתוב היה לאלשבועה
 בה' והרסב*ם החינוך וספר רפ"ח מצוה להרמב"ם הסצוות בספרועיין

 חטאת. לכל ת"ל פנ*ן נ8שות דיני שם הכ'ם ובם'ש 8"העדות
דל



 לצד*ק*םזכרוןכ

 בשפק, דק ובחטאת בפמון חייב חינו דע"א ס"ל שר*ת ידעת, בירןדל
 ולדעת שבועה, פחייב ובפמון מקרבן, ופטוד פכחיש הו'ל יודע באיניאבל
 ופמון. קרבן וחייב כשתיק הו"ל יודע באינ* נםהר"ן

 דהקשה דק9"ז ח"ב אהרן כפי ב?ל החסיד להרב ראיתי בדדךובלכתי
 וכו' היא ר"ם דרישא ס*ל אציי אבל ז"ל, לשונו באמצע הנ"ל הר*ןבלשון

 רישח אלא ר-ם רישא הכי אוקמוה לא דבכריתות והקו*ה ע"ב כפשסיהנקטינן
 דרישא ארישא אלא וכו' קאי לא רבנן פחייבי מ"ט דם"ש פירש ע"כדרישא,
 דם"וש סובד דהד*ן והוא בהרין, קושי שום ליכא הניו-ק אחרי ולק"דעכ"ד
 ר"8 רישא התם דקאמר למאי רקאי משום היינו כהודאה שתיקה לובאפדו

 לרבנן גפ הוי דהמציעא וכיון דכ"ע, אליבא דסיפא רישא שהואוהפציעתא
 חייב שתק והוא חלב אכלת אומר זה דאמרו כהודאה דשתיקה הכריחומזה
 שהיא דהמציעתא ס*ל אביי אבל כהודאה, דשתיקה קדושין במס' הוכיחווכן

 לו דאמרו בכריתות דאמרי האיכא לפי דוקא דר"ם אליבא היח דסיפארישא

 אבל בשותק בד"א חטאת מביא אחד שהוא לו אמרו קתני והכי הוא חדנמי
 פטור[ אכלתי לא אופר והוא חלב אכלת אומר ע,א כגון ורש"יבמכחיש
 דהוא הרישא פירוש הוא והמציעתא אחד הכל והמציעתא הרישא זהולפירוש

 כריתות. סוגית לפי זהור*ם,
 ומשמע ז"ל האומר בפ' הר"ן מדברי קצת פה אציג ביאורוליותד

 כהודאה שתיק הא פטור אכלתי לא אומר והוא חלב אכלת אם"ל יבמותמראש
 העד נאמן יודע איני אמר ובין שתק בין אלא כן הדבר דאין וכתב וכו'דמיא

 דהא נאמן יודע באיני דאפילו אביי מוכה איך וכ-ת וכו' הכהיש שלאכית

 כהודאה דשתיקא משום דפתניתין טעמא דחינן פ"ח דף רבה האשה בפרקהתם
 ר*ם אכלתי לא אוסר והוא חלב אכלת אומרים ב' מסיפא לה ומוכחדמיא

 עד המציעתא היינו )רישא רבנן סחייב מ"ט רישא וכו' פוטרין וחכמיםפחייב
 לדברי חייב אישתיק הא מינה דדייקינן אכלתי 5א אוסר והוא - אכלתאוסר
 י-ל כהודאה, ושתיקה ראשתיק משום לאו אלא וכו' ז"ל( רש*י פירש כןהכל
 דטעפא דסיפא מרבנן פוכיחנא ומיה רבנן, נמי דרישא לן סביראדהתם
 המציעתא זאת )ר"ל דרישא ס"ל אביי חבל כהודאה, דשתיקא דרישאדדיוקא
 בכריתות אוקימנא והכי היא ר"ם הר"ן( סמיך דעליה רישא הש*ס אותהשקרא

 אכלתי לא כשאומר דוקא הכי. דיוקא נקטינן מידי מסיפא למידק דליכאוכיון
 ע'ש וכו' פהיפן ליה מכחיש רלא כיון יודע א.ני אפר הא בהריא מכחישדקא

 דאמתניתין פשמע לא דנאפן משום וממאי ראפרינן הא ביבפות הרמב"1וז"ל
קאי



נא לצדיקי8זכי1ן

 יודע איני אמר הא א:לתי ל, דאמר טעמא הכי למידק אינא הא דהתםקאי
 טבוררץ שכתבתי סה ובכל יעש"ר וכו' מכחישו שאיני זמן כל נאמןוכו'
 והר"ן ר*ת בין מהלוקת הוי יודע דבאינו בקבץ עלח ודו"ק. הר*ןדברי
 הרמב*1 ודעת וחייב, כשתיק  הו*ל ולהר'ן ופסור, מכחיש הו"לדלר"ת
 דפ*ל הוא וכו' אומרת אשה ד9ה ה*נ שננות מה' כפ"ח הלח"ם ס*שלפי

 ס"ל דהרסב"פ כתבתי ולקמן ופטור, הכהשה דהו"ל ר"ת כסברת יודעבאיני
 ה9*89 במ*ש להעיר ראיתי אורחחי ואגב הר"ן כ"ס שוין יודע ואינידשתק
 ודאר ה8 חמנם וכו' מובנים דבייו אין ולכאורה זיל הלח"ם ע.ר זובה'

 מע*ני נעלם איך ותימא ע"ש חתיכות מב' אחח חתיכה רבעינן וכו'בורבא
 שלזא אפשר הראבאד ומ*ש - ז"ל, הראב"ד השגת לתרץ הכ"מ מ"שקדשו
 אע1"* ע"8 עפ"י איסורא איקבע נקרא דשפיר לומר נראה ויותר רבינונתבוון
 והרמבז"ל התוס' רלדעת סהאמור יוצא ע"ש, אחת חתי:ה אלח שםשאין

 שכננדו 08 בין היינו וחטאת עון לכל ע"א יקום לא מ"ש הלח"ם[]לסברת
 8ל8 דקה  י"ב ד' כריתות תוס' ועיין יודע, אינו באמר ובין בהדיאהכחישו
 חטאתו אליו הוד1 או מפסוק ופטור הכחשה הוי יודע איני אטר דשם וכו'לחו

 כה' והרמז'ל ע"א יקום לא פפסוק פסור אכלתי לא ואמר בהדיאובמכחיש
 דיני ולא ממונות דיני לא ע"א עפ*י וכו' דין חותכין אין  ה"א פ*העדות
 באושו ע"ש וכו' ע"א  ל"י שנא' קרבנות( היינו ד*מ רבכלל ]ופירשונפשות

 וביי כסברת כהודאה דשתיקה נאפן דשתיק ובהיכא פסור כאמורדבהכחשה
 שבערוה דבר דאין פייגי דבהא זנתה דאשתו פהא, חוץ לאביי מורה רבאוגם

 דה8 ס*י דרבא כתבו רב8 ד"ה בתוס, ושם ס9ו קדושין כמבואר משניםפחות
 נאפן אינו ע-א ולכן לדבר רגלים דאיכא היכא היינו כהודאהדשתיקה
 רשתיקה וכיוצא חלב אכלת כגון אביי דאסר בכדלהו לרבא דטשיוכונתם
 לדיר רנליט דליכא דזינתה מהא חוץ לדבר רגלים דא.כא משוםכהודאה

 דשתיק כיון פירוש וכו' כהודאה ושתיקה ד9ה פ"כ יבמות בתוס' מפורשכן
 בהא אלא רבא דל*פ מפורש לדבר רגלים שיש ויודע אפת שהואדנראה
 כאכילת לדבר רגלים מפורש וכו' אביי ואמר ד.ה נ"ד ר' בניטין מפורשוכן
 אבל בזינתה אלא אאביי רבא דל"פ האומר פ' בקדושין בהן וכיוצאחלב

 ואפילו איסירין בשאר שוין ואביי דרבא באופן כאביי ס-ל איסוריןבשאר
 ד"ה נ"ד ניטין התוס' :מ"ש בידו דאין אע-נ נאמן שתיק והלה סהרותיךבבטמאו

 ספסולי ייט בפרק הרמב"ם רמ*ש נאמר האמור ועפ*י ע"ש אבייאמר
 נחשדו לא נאמן ונטמאו ובסהרות וכו' בזבחים עמו סקריב ה"ההטוקישים

*שרחל



 לצדיק*םזכרוןמ

 נראה כו*ר עשכ. נאמן שבירו כל א"א ו3תב השינו והראכ"ר כך עלי*ראל
 לתרץ ולער"ן בירה יאין בידו בין לחלק ו"ל להרטב"ם דהיהד8קשה

 33שע ופסק התוס' וכם"ש בידו, אינו אפילו דנ8מן דשתיק בהיכח פיירידהרמב"ם
 דזה נאמן לא לו, גאמן אינו אם דשתיק אע"ג נאמן זמן דעבר כיוןובסיפא
 ב3"מ. ועי"ש היא, הוד8ה לאושתיקה

 לשונה וזה מהתוספתא, הוא וה שדין והבי8 עינינו האיר למלךוהמשנה
 הרין שורת הם טבל לך שמכרתי פירות ואפר יחבירו פירותאפו3ר
 זבחים מקריב היה וכו' כך על יו*ראל נחשרו ל8 8ומר יאודה רבי נ8מןאין

 טהרות אמ"ל אבל כך, על יוצראל נחשדו לא ונטמאו וסהרות נתפגלו,ו1פ"ל
 כך על ישראל נחשדו לא רי"א נאמן אינו הרין שורת נטמאו היום אותושל
 ישב בפ' להרמב"ם בפירושו והררב"1 ע"כ האיש שהוש מה לפי הכל8לא
 שברשותו. דבר על ארם דנאמן בכ"ם מבואר ז*ל כתב י"ח ה' פעשר8ה'

 רבי סברת היא זאת שסברא באושן עשש, נאמן ל8 פרשותו כשיצאאבל
 ורבא. כאביי ככ*ע ואתיי1ודה

 רמשפע מ*מ, אליו הודע מאו הכתוב שאמד רחלב זה פעניןוהנה
 פשום נאמן רע"א פזה ללמור נוכל של8 ביבמות הש*ס רחה נאסןדע-1

 דנאסן מנלן שיודה פי כנגדו דליכא בהיכא אבל כהודאה דהו' דשתקדפיירי
 ורש,י דנאמן, שומן ספק חלב ספק אחתי3ת רהוי פידי פסברא רנימרוקאפר
 פתאכסן ארם אין לא*ה דא* פשום דנ8מן שומן ספק חלב לספק דפשיסאפירש
 פפסוק רנפקא כתבו לי ברי בד-ה שם ותוס, אצלו, לאכול לסמוך חבירואצל

 נאמן ע*א ר"ה ע"ב דף בגיטין התוס' וכ"כ דנאסנת לעצמה לה.זספרה
 אפילו וא"ת לה, פוספרה וי"ל באיסורין נאסן רעיא מנלן וא*ת וכףבאיסורין
 וגם איסורו איתחזק, לא שעה כל רואה בחזקת ראינה כיון והל איסורא,איתחזק
 ע*א דאמרינן תימא ראפילו לומר דרצו פשוטה וכונתם ע*ש, לטבולבידה
 נאמן ראינו וכאן לטכול שבידה דכר רהוי משים היינו באיתהוק א*ילונאשן
 דיש הלאה נביא ועור לעיל שכתבתי וכמו בירו, דלא איתחזק רלאבהיכא
 בירו. יאין בירו דהוי היכא ביןלחלק

 ושחט מבקרך. וזכחת טפסוק רנפקא הא כחב ע-ב ריו*ר בחוייןורש*י
 עדים. להעפיר הכתוכ הזקיקו ול8 פיניה כהנים דא:לי הכקר בןאת

 אף באיסורין נאסן אחר רער הוא הנשל בגיטין התוס' מרבריוהנלמד
 בירו בתחילה רהיה היבא אל8 עור ולא בידו שהוא בהיכא איסוראאיתחזק

 קורפ שהיתה שהיטה הוא ופהם נאפז איסירא ואיתהזק בידו אין דעתהאך
וצהישא



כנ לצד*קיפזכוון

 וכן בירו. בתחילה דהיה כיון בשחיטה נאמן אפי"ח איסורא בחזקתשחיטה
 איסורא בא*תחזק בין הדמבם דעת וכן נאסן בירו רחינו אף איתחזקבלא
 ס"פ בפ"נ כתב חיסורא איתחזק בלא וכן וכו' נשב ע"א פ-א עדות בה'כם*ש
 ושתק בשבת פלאכה ע9ית או ונו' חלב אכלה אתה לו אסרה אפילושגנות
 באיסורין נאפן רע"א ס*ל לא דהרפז'ל הוא הנראה ויפי עשש חטאת להביאחייב

 מדרבנן אלא וכו' פוזכחח דש"י כמ"ש או לה ספפרה התוס' כפ"שפהתורה
 בסוסה אלא מהתו' נאמן ע"א דאין כתב פשה עדות דבה. משמע דכןסברה
 פשו8 שאני התם פה'ת נאפן רע"א חלב באכית דמצינו ואף ערופה,ובענלה

 הש"ס. כם-שדשתיק
 עשח תורה שהאמינה שכ"מ ו*ל אסדו באיסודין נאמן וע"א זהוהנה

 בפקופ א' רברי ראין כלום אינו אחר עד בא כך אחר ואם כשנים הואהרי
 עדותם אין בביא שניהם באו אם אבל אחת בבת בחו כשלא דזהו אלאשנים,
 כראוי ששחס המעיד דבשוחט אלא הכי אי ריה תוס' כ"ב כתובותכלום,
 סרן פסק וכן לשוחט סהיטנינן אחת בבת שבאו אפי' והכחישו אחר עדובא
 והוא כהונן שלא ששחט ע"א על*ו שהעיו שוחט ז"ל י"ר ס' א' סי'ביו-ד

 בב"י שהביאו מוהרי-ק מרברי והוא הוא כלום לאו בהכחשה עיאהכחישו
 ודברי כלום לאו המכחיש הער בדברי היינו כלום לאו בהכחשה ע"אופירוש
 פוהרי*ק משם כתב וכו' כלום לאו ד'ה כ"ג בס*ק שם והט"ז קייפיהשוחט
 דבריו ואין כושנים דו"ל השוחט שהוא ע.א תורה שהאמינה דכ"מ משוםהטעם
 מובן דבריו מפשט עכ"פ ע"ז חולקים דהביא ע"ש וכו' שנים במקום אחדשל

 אה*ן בב"א שניהם דבאו היכא אכל בב*א שניהם באו דלא היכאדפיידי
 אלא איסור, בחזקת בחייה רבהסה אחזקה דאוקמינן ואסור ערותםדפתבט4

 מוהרי'ק פליג לא בהא מיהו ז-ל כתב ייר ס' בסוף קכ"ז סי' ביו*רדהש"ך
 אחת בת הוי רשוחט דבעובדא ואע"ג כתרי רהוי אמרינן לא דבב"אוסיעתו

 הם מומחין שה*טה אצל מצויים דיוב מטעם לשוחט דהימנוהו כיין התםשאני

 איכא ]ולרעתי בב"ר, כבר נתקבל כאילו הו"ל א"כ מוהרי"ק וכס*ש ליהפסייע
 רהוי דאמרינן הוא קרא רגלי רחיכא הריטכ"א משם פזה למעלה כם"שלפיפר
 ואולי הבקר, בן פוהקריב רש"י כמ"ש קרא גלי ג"כ והכא כשנים,חד

 נאמן רע"א סקום דכל טעסא ומי והיינו בקדא[ כ"ך גלוי דאינו ס"להחולקים
 תוס' וכם-ש כלום דבריו אין בב"א מיר מכהישו האחר אפילו התורהפן

 הו"ל להע"א תורה רהאפינתו דכיון פשום שלום האשה ובפרקבכתובות

 מי בפרק התוס' שתמהו מה לישב ברור נ"ל ובזה בב"ד כבר נתקבלכאילו
ושק84



 לצד*ק*םוכרוןמד

 נבי אבל וכו, שלום דהאשה הך דשאני ניחח שכתבתי ולמאי וכו'שקנא
 תוס' ועיין עכ'ד כשנים הויל כשהעיד מיר המניה דרחמנא וכו'סוטה

 נסתתע שלא הש-ך על ותימא זה כחילוק ותירצו לעולא דהקשושם
 דבאו אף הוא בשוחס להתיר מדן שפסק שפה מבואר מצינו עכ"פסדבריהם,

 הוא. כלום לאו המכחיש דדבדי זה אחר זה כבאו דהו-ל כאחדב'

 דפירוש ומבואר מובן כלום לאו בחכחשה ע"א ראמר אלו מדןומדבדי
 ישר ס"ק חנו' הש"ך בלשון ועיין השני ה?ד היינו כיים דלאי בהכחשהע'8

 ווותק, הבעיד אפייו הוא כיום לאו הנכחש הע"א דדברי הוא דהכונהדאסיק

 לא אומר ועשא אכל אומר עיא דאמרינן בכריתות דא"כ להקשות יחיןוכתב
 נוקפו דלבו סשום שאני דבחלבים לגמרי לפסוד תלוי אשם דמביאאכל

 ד.עכ'
 נאפן דעשא בהא בגיסין התוס' סשם לעיל שכתבנו מה אלנמזור
 שתהא בעינן איסודה באיתחזק אבל איסודה, איתחוק בדלא הואב8יסוריו

 בתשובה אמת דברי בספר ודאיתי נאמן אינו הלא"ה בידו, הדברשתהא

 כוכבים שלשה ראתה התינוק שנולד שקודם אשה העידה באם מסתפקראשונה
 לא, או באיסורין, נאמן אחד עד ואמוינן בשבת, איתו מלין אםברקיע,

 דהוא נאמנים שפחה אפילו עבד אפילו דנ"ס בעירובין ממ"שוהביא
 ואעיג נאמגים, אינם התורה מן חיח דאם דמשמע התוס' וכתבודרבנן,

 שייך לא וזה בידה, דהוי משום היינו וכו', ונקור שחיטה על הנשיםדנאמנים
 לא נשים, עפ"י שבת חיול שהוא שלנו דבנדון מדבריהם, ולא וכו',בתחומין

 בחשה דוקא היא דשאלתו יראה בד"ק המדקדק עכד'ק, כלום בידם ואיןמהימני

 התוס' והביא תודה. בדבד מהימני לא דנשים אח*: וכם"ש בשאלה שמפורשכמו

 המעיד איש הוא דאם מובן וממילא מהימנא. יא כירה שאין דבדברעירובין
 כבר דבידו וה דחילוק אקרא תמה בע-ד ואני בירי, דאין אע-ג באיסוריןנאמן
 נאמן. חסירה דאתחזק היכא דבידו זה חילוו דכתבו ד-ב גיסין מתיס'כתבנו

 אשה. בין איש בין נאמן אינו בידו איןואם

 רן מה הכוכבים, בשלשה האשה בעדות אמת דברי הגאון בשאלתובכן
 בידו. דאינו כיון נאמן' אינו איש  אפילו אימורא חיתחוק  כדין  חושבו חםבו.

 הוי הרב שנדון נותנת והסברא בידו. בעינו לא איסורא איתחזק לא הויואי
 יום. אם לילה אם לן ומספקא השפחות בין הספק דחל כיון אימור8 איתחזקלא
 אימור ב'. בגיפין וכמ"ש להאפינו, שנריך לילה שהוא להעיד ע*אובא

81פרונן
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 איתחזק דלא שומן ספק חלב ספק חתיכה כנון באיסורין נאמן ע"אדאסרינן
 דינא איתחזק דלא כדין דהוי וא"כ לא איסורא דאיתחזק הכא אבלאיסורא,
 בלא הרב שנדון לדברי וספוכוה בידו, הוי דלא אף המעיד דנאמןיוצא

 הרי בד"ה הנ'ז אמת דברי הרב הביאו לקמן ריאשז כתב דכן איסוראאתחזק
 הגבורים בשלטי דבריו הובא ריא*ז דעת וכן ז"ל, כתב וכו' הרמב"ןדלדברי

 שלא בדבר באיסורין ע*א וכו' בעדות מדות ארבע זיל ת"פ ד' דכתובוחפ"ג
 איסור בו שהוחזק בדבר אבל להתיר, בין לאסור בין נאמן בו, איסורהוחזק
 נאמן שע*א מקום ובכל וכו' בידו תלוי ההתר א"כ אלא מחזקתו יוצאאינו
 בשבת נולד פ' א"לומר עד נאמן לאסור, בין להחר בין נאמניס. ועבדאשה

 פלין לכן אתחזק שלא הוי דנולד זה דדין מבואר ע*כ, פיו, על אותוומלין
 בידו. שאין דבר שהוא אעפ"יאותו

 בידו דאין משום מהימני לא דחוריתא היה דאם בעירובין התוס'ימו6
 אפילד אופן בכל ושפחה, עבד דנאמנים אמרו דין בהתחזק מייריהתם

 שהוא כיון נאטנים יותר וללכת להקל אסרו יאלו פחות, ללכתשהוחזקו
 אינם בידם ואין דהוחזקו כיון נאסנים אינם דאוריתא היה חם האדרבנן

נאמנים.
 כתב הבית בתורת ששם התוס' על דהרשב'א הנ'ז הרב שכתב מהועל

 דאוריתא היה דאם דמשמע דעירובין הא והקשה מהימנו נשים בדאוריתאדכל
 בעלמא הא וכו' כהוגן שהמדידה וחושבים טועים דהתם היא. 5א מהימני5א

 בדאוריתא כל והרשב"א דלהרמב"ן הרי וכו' וכי' מהימגי מדאוריתאאפילו

 הכתוב דהשוה סהימני גונא דבכל התוס' ככ*ש דבייו, מטעמא ולאומהימני
 היא' דלא אמינא ניויק אחרי והדל הפשוט ואני ע:דיק, וכו' לאישאשה

 ועבדים נשים בדשה יו*ד ד' בחולין הרשב"א עיין ס"י כויהו דבידודחילוק
 מדכתיב לעצמה סופרת שנדה בכתובית דאמרינן והא וכו' באסוריןנאמנים
 ואין אסורא דאתחזק משום התם מהיטנא, לא אסורין נשאר הא להוספרה
 משום הטבל על נאמן דע'א קראי אצטריכו וביבמית שיספור, ער לתקןבידה
 וכו'. לתקןדבידו

 מהימנא. 5א דאוריתא הוי אי דמשטע ענד, אפילו בעיריבין דתנןוהא

 דבכל ס"ל דהוא מדבריו המובן ע"ש, וכו' במדידה בקיאים דאינס שאניהת"
 ללא איסורא אתחזק בין לחלק שיש אלא נאמנת. האשה גם נאמן שהאישדבר

 ממש דחילק בגיטין. הרשב"א בשי' ועיין בגיטין, התוס' כסברתאתחזק

 בדיקת וכן מהתורח, היה אם שבעירובין אלא טם, של התוס' שלהחילוק
חפץ
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 פהאמור עצא ע'ש, נאמנת אינה אשה להרשב"א ובץ להתוס' בין בנשיםחסץ
 היינו 6הימנא לא פהתורה היה אם דעירוב מדבריו דפשמע עירוביןדהתוס'
 החילוק נאמר ולח נאמן אינו בירו ראין וכיון באיתחזק, איירי בידודלא
 תוס' כסברת עירובין של זה תוס' שפיר ואתי באיתחזק' אלא בידו ולאדביו*ו
 ע"א א' בד' אטת דברי להרב לקמן ועיין אסת הרברי כם'ש ורלאגיטין,
 מבואר הרשב"א האמת אבל ע"ש, דחולין להרשב'א והביא בזה עורשכתב

 רחזר וכו' ופצאתי ד-ה ע"א ב' בד' עוד וץיין התוס' כחילוקבגיטין
 מזה גם וכו' תורה, באיסור נאמנים דאינם נראה זקנים פאסיפת דגםוכתב

 וזה בירו ואין באיתחזק מיירי שם דגם גיטין תוס' היפך שהוא ראיהאין
 ובאתחזק אתחזק, בלא באיסור נאמן רע"א דבר סוף בגיטין, תוס' פי'גם

 בידו.בשהוא
 העד את הכחיש הבע"ד אם באיסורין נאסן שע"א שאמרו אלהובכל

 לא אומר והוא אכלת אומר עד לו אפרו פ' בכריתות וכם"ש נאמן העדאין

 רלאו התוס' וכתבו ופטור כמכחיש הו"ל יודע איני אפר אם וכן פטוראכלתי
 אכלת לו ואמרו ב' באו אפילו אלא דפטור יודע איני דאמר בהיכאדוקא
 אחרים שיודיעוהו ולא אליו הורע הכתוב מם*ש פטור מכחישם והואחלב

 הו"ל יודע איני אמר דאם התוס' בעלי רבותינו רעת באופן רבנןבסברת

 באומר דגם רס"ל נראה ז"ל מהרמבום אבל בשתק הוא העד ונאמנותהכחשה

 בע"א דאף שם ראמר  הי"ז פ"ט נזירות בה' כתב רכן כו*תק הו"ל יודעאיני
 יודע באינו אפייו אלמא קרבן מביא נסתפק או ושתק נטמא לנזירשאמ"ל
 להלח-ם וראיתי כמכחיש, הו'ל יודע דאיני דס"ל התוס' היפך כנשתתקהוי
 זה אומר א' ועד חתיכח האוכל הרמז"ל בם*ש ה"ג פ"ח שגגות בה'ז"ל

 דזה וכתב תלוי אשם מביא יודע אינו והוא הואיל וכו' חלבשאכלת
 יודע שאינו רבינו דמ"ש כתב ובסו"ד והאריך דפטור דס"ל כתוס'דלא
 דיוק ואחרי יע"ש וכו' כתוס' רבינו דברי וכולו ושתק ר"ל אלאל"ד
 הנזכרת רבהלכה גם מה בישובו רוחקו מלבד כי כן לפרש רא"אאומר
 דסביא הוי רדינא יורע אינו והיינו נסתפק או שתק שם פפורש נזירותשל
 כו'. תלויאשם
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 בעזרה. שנשחטו חוליןענין
 אינה בעזרת שנשחטו בחולין המקדש משבה כ"ח דף קידושיןעיין
 ר"ש דברי מקודשת בעזרה שנשחטד בחולין הסקדש תניא ובנמ'פקודשת,
 דאורייתא לאו לר"ש בעזרה שנשהטו חולין אלמא מקודשת, אינהוחכ"א
 שנשחסה כגון הב'ע וכו' ישרפו בעזרה שנשחסו חולין אומר ר"שורמינהי
 ונמצאת והשוחט הסריפה את השוחט דתניא לטעמיה ור"ש טריפהונפצאת
 באכילה דאסור זה דין והנה בהנאה, סתיר ר"ש בעזרה, חולין וזה זהטריפה
 והנאה המקום, ירחק מכי שחיטה איסור פסוקים מב' בש'ס למרוהוובהנאה
 אסורין. וחש"ב בהנאת סותרים איסורין דשאר אותו תשליכוןמלכלב

 רש"י כתב דאורייתא יחו חש-ב לר"ש סול אלמא בס-ר הש*סובם"ש
 דכונת יוסף בעצמות כתב וכו' הנחה באיסור בין שחיטה באיסור ביןז*ל

 אלא איסור דאין נאמר דאם לר"ש שפיר הש"ס קושית שיבא כדי הוארש*י
 קשיתיה מאי קשה לתלמודא אבל קושיא ליכא מותר בהנאה אביבשחיטה
 ז מקודשת ומש"ה מותר בהנאה אבל בשחיטה הוא דהאיסור פ"ל דר*שנימא

 ע"ש. פפשינן לא פלוגתא לאפושי סברא האי מצינו דל8 כיוןונראה,
 דאסור הש"ס קושית ולע-ד כזה, כתב מלובלין בסור"ם נם ראיתיוכן
 לדעת ואף וכן. ד"ה התוס' כט*ש מדאורייתא והיינו ישרפו מם** הואבהנאה

 לשרפו, וחובה ליהנות היתר דאין ממילא ישרפו ודרבנן סופרים טדברירש"י

 בהר'ז זו במשנה ועיין דתלסודא, סתמא הקשה ולזה בהנאה דאסור מוכחמזה
 שוה באשרן דאין בחיכא צ*ל טותר אפרן הנשרפין כל רקיי"ל ואףדכתב
 וכו' דאורייתא לאו שנש"ב חולין אלמא הש*ס בקושית שם עוד ועייןפרוטה,

 ואסור לר"ש אפילו' אתיא ומתניתין דאורייתא חש"ב ס*ל דר"שואסקינן
 מדרבנן. האיסור אם גםלקדש

 אסור לתוס' לכ'ע כרשש אתיא לקדוצ דאסר דמתניתין בידןעלה
 חיטי כדין סקודשת אינה ליהנות פדרבנן דאסור כיון ולרש'יסהתורה

 דרבנן. וחמץ ררבנן בשעות חפילו שאסורדקוררינותא
 המקדש במשנה בקדושין המשניות בפירוש בזה הרטב"ם דעתונבאר

 כ"ם תורתנו מעיקר וזה בהנאה אסורים אלו כל : ז*ל כחש"ב בערלהוכו'

 וכתב וכו' הנאה ואיסור אכילה איסור אחד תאכלו לא תאכל לאשנאמר
 מסתמיות ע-כ, אותו תשליכון לכלב וכתיב הסקום, ממך ירחק כי תאוהבבשר
 שנאפרו הפסוקים סרהביא סהתורה אסור הוא והנאה דשחיטה משמעדבריו

בש*ס



 ל1דיק*םזכר1ןלח

 ואסורים ז"ל כתב ח' ה' פ"ב גניבה בה' אמנם והנאה, שחיטה לאסורבשיס
 לשלם חייב מדבריהם ואיסורם הואיל בהנאה אסורין בעזרה שנשחטוו*חולין

 בקדושין ביארנו כבר ז.ל. הסשניות בפירוש וכשכ כרבנן( )פסק וה'דק
 חייב בפנים חולין חשוחט מדרבנן הוא שאיסורו ולפי בהנאה חסוריןשחש"ב

 דמריה לאו דאורייתא האיסור היה דאם כרוש, הלכה ואין כרבנן וה'בן"
 שחיטה ובהלכות וכו' ס"ד דאי ד'ה ב' ע' ע'ב רף קמא תו8' ועייןקטבח,
 אסורים שחולין וכו' מהעורה חוץ שוחטים מקום בכל ז*ל, כ' ה*בפו1

 חולין והשוחט וגוסר ירחק כי אומי הוא וכן ועוף חיה בהסה ביןבעזרה
 בעזרה הנוחר אבל וכו' אסור ואפרו אותו וקוברים בהניה אסורבעזרה
 אם פירות אי שחוטה בשר אפילו וכו' בהניה מותרים טריפה ונמצאוהשוחט
 וכל הם, קבלה דברי אלו ודברים כשהיו נאכילה מותרים והכניסןעבר

 פכת אותו מכין בעזרה שנשחטו חולין סבשר כזית האוכל או חו"בהשוחט
 רבנו על לתמוה ויש ו*ל כתב וכו' בכ"ם בר*ה בהלח"ם ועיין עכ*דמרדות

 קבלה דברי הללו דברים כם"ש ראורייתא לא חוש"ב כמ.ד אי פסקכפאן

 מדבריהס אסורים ש"ב חולין של שחתיכה שכתב מ"א מה' פי"ז מם"ש וכןהן
 וכו', ירחק מכי פסוק מביא איך כן הוא ואם מדרבנן שהוא משמעבהנאה

 סיל בחוש-ב הדם רבכסוי ועוד בהמה אטו חיה גורינן איך דרבנן איועוד

 ועוד וכו', הכסוי פוטר איך דאורייתא לאו ואי לכסות, דפטור פי'רלקמן

 מהא הרמכזיל פסק וכן מותרת חולין יהיא טריפח שחט דסבררר-ו*
 דחוש"ב דס"ל נאמר ואם דאורייתא, חוש"ב ריש רסבר הנמראהוכיח

 בתורה מפורש דאינו כיון היינו מדבריהם הוא קבלה דברי ום"שדחורייתא

 לא תאכל לא שנאסר כ"ם אמרו דבפסחים טובא קשה מ*ם הוא קבלהדברי
 בנבילה, שפרט כדרך שיפרט ער משמע והנאה אכייה אי*ור אחדתאכלו
 לטעם אותו תשליכון מלכלב ס*ל ככתבם לדברים ליה דאית דר"י שםואמרו
 דהוי ס*ל שהימכזיל ודעתו להקשות דהרבה ע-ש, וחש"ב שבתורהאיסורין
 מד"ס שהוא כאמור ודבריהם קבלה דברי לפרש ודחק והנאה שחיטהדאורייתא
 ע"ש. מד-ס קבלה שהוא הכ"םוכם"ש

 דוקא דאורייתא הוי רחוש*ב ס'ל דהר8ב"ם לענ'ר נראה הפעוטולרידי
 דחוששב הביא שחיטה מה' בפ"ב ולזה פדרבנן הוי דזה ההנאה ולאהשחיסה

 ולא בעזרה שחיטה לאסור מיירי שוה המקום ממך ירחק כי דכתיבאסורים
 אסור בהנחתו בש.ס הביאו דמהתם אותו תשליכון לכלב של הפסוקהביא

 הביאו לא לכן מדרבנן הוא הנאה דאי*ור פובר דהרפב*ם ואחריסהתורה
ואע"נ
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 ופסוש ירחק כי פסוקים הב' הביא קרושין במס' המשניות דבפירושואע"ג
 פ~רח והכ* בעלמא לאסמכתא שכיון בורא* בהנאה ראסור תשליכוןלכיב
 וז"ל למעלה שהבאתי רקמא ז' לפרק המשניות בפי' שביאר ממהלפרש

 חי'ב לזה מדרבנן בהנאה אסורים שחש"ב קרושין במס' בי"רנו וכברשם
 בהנשה אסור*ן חוש"ב כתב ה"ח פ"ב גניבה בה' בחיבורו לזה ע"ש.בדו"ה

 וה'. ד' לשלם חייב מרבריהם ואסורן הואיל)מררבנן(
 אל8 מדרבנן, הוא הנאתו ראיסור ס"ל שהרמבז-ל מבוארמהאמור

 ירחק דכי פסוק רק הביא שחיטה בה' ולכן מיאורייתח הוא השחיטהדאיסור
 וגזרינן מכסוי דפטור הא ג.כ פסק ולכן מהתורה, חו"ב איסור נלמדשמהתם
 שחיסה ראיסור בקרושין רש"י סברת דהיא גראה ג"כ וזה בהמה אטוחיה

 ודרבנן, מו"ס הוא דשריפתו ואף בהמה, אטו חיה גזרו ולכןמהתורה
 הלח*ם שרקדק מה ועל מדרבנן הוא רהנאהו דס"ל נראה לשונודמשמעות

 הו8 בעזרה חולין ששחי' מזה לטעות שיו* קבלה רברי ממ"ש חכ"ם וגםז"ל

 אלו ררברים אפינא הנ-ל הקדושים ררבותינו בהורמנותיהו לפע"רדרבנן,

 הביא כבר שזה חששב לאיסור הרמב"ם למעלה לם"ש שייך אינו קבלהדברי
 בהם ול*ת שמותר רברים לשאר מדבר אלא דאוריתא פסוק ירחק מכישהוא

 הטמאים ועוף בהמה והשוחס טריפה ונמצא ושוחט נוהר והם בעזרח תוליןאיסור
 בו*ר אפילו לעזרה להכניסן אקור החולין כל אלא בלבד וחיה בהמה ולאבעזרה,
 רברי כלן אלו ודבריפ כשהיו באכילה מותרים הכניסן ואם וכו' ופירותשחוטה
 ופותר להכניסן שאסור הדברים אלו שכל לומר הרמכז'ל כונת זהו ע.כ וכו'קבלה
 קבלה דברי במיש הרמבז"ל כונת אמיתות שזהו נלע"ר ווה קבלה רברי המהלאכלן
 בהא ע-ש. מה"ס היינו קנלה דברי ום"ש דאוריתא רהוי ואסיק חזר הי"םובלא"ה

 דרבנן הוי והנאה בשחיטה, רחוריתא א-סורו הוא רחוש"ב ס"ל רהרמבז"לנתתינן
 כ*ב ד, כ"ש פ' בפסחים עיין וגם קיושין מרש'י משמע שכן למעלה כתכתיוכבר

 ההנאה* דאוריתא יאו רש-* פירש דאוריתח לאו בעזרה שנשחטו חולין הש"טבמ"ש

 ההנאה ולא דאורייתא אסור דהו*חיטה כן ס"ל רהרסב*ם לומר זר שאינובאופן
 הקשה כרח ענוש בשלך שלי מה חי בם9ש בקרושין ובסוגיא א"ש,ובזה

 ביבין בפההרישק עיין ע"כ. וכו' הדין מן עונשין אין רקי"ל מתא יוסףהעצמות
 עונש*ן וג"ש רבהקש הקשה דשת ע"ג ר' סורר בן בפרק פרש"י הביאשמועה
 האם דאית8 נ*ג דף רקירושין הזאת הסוגיא בפי' לי קשיא ולכאורהע9ש

 שחום תורה אפרה ר"ם בשם ר"י אמר מנח"ם סקודשת א*נה בחש"בהפקדש

 כרת ענוש בשלך שלי פה אי וכו' אסור בשלך שלי מה בשלך ושלך בשלילי

אף



__~ ם י ק ד, צ י יוך כזל
 על כרת עעש קרבן על וט' פתח ואל קרא אמר כרת עמש בשלי שלךאף

 מפך ירחק כי שנאפר לפי וכר אב" אמר אלא וכר למפרך איכא לא,חוש1כ
 שלא לחולין פרט קרוב במקום זובח אתה ואי זובח אתה מקום ברחוקהמקום
 מה וכר ירחק כי ת"ל מותר יהא שחט ואם ישחוט לא יכול בעזרה,נשחטו
 בקרוב. שתזבח מה אוכל אתה ואי אוכל אתה מקום ברחוק וובחשאתה
 אתה איתו אותה תשליכון לכלב ת'ל לכלבים ישליכנו יכול לחוש'בפרס

 חסוגיא וביאור בפירוש לן קשיח ולכאורה חול*ב. פשליך אתה ואימשליך
 אמר אלא אומר וע"ז ונפרך מצינו המה אמר ר"ם שהתנא הוא רהמובןהלח

 יאפר שהתנא בזה מצינו ולא ולכלב, ירחק כי מהפסוק חדש לימודאב"
 צריך היה מריליה זה אמר אביי ואם אלא, ויאמר דבריו ידחה והאפוראדבר
 שכן נלע"ד ולכן אלמעלה, חתר אלא ולשון אמר אביי לופר שהופרךאחרי
 כאשר כך שלא אביי אמר לוה והופרך מצינו הסה אמר שר"ם האמתהוא
 זבוח איסור מודיענו ירחק כי למודו הוא כך ר"ם אלא ר"ם מ'שם ר'יאמר

 הנאה לאיסור אותו תשליכון ולכלב אכילה, לאסיר ואכלת מקום,בקרוב

 מפסחים הוא לרברי וסמוכות וכף אגיי אמר אלא פ"ש שפיר אתיובוה
  ועתוש לחוש'ב הנאה איסור להורות בא תשליכון דלכלב ס"ל דר"ם שםוהובח

 דנפ.ל לחוש*ב וכו' הנאה איסור ליה דגפקיה ור"ם -- ו"ל ור*ם ד"הבר'ש*י
 לאו מפורש שאץ ראחר וכו' המקום מטך ירחק כי מדכתיב אכילהאיסור
 שר"ם כרברינו מביאר ע*כ, מנית הנאה איסור למילף אצטריך באכילהבהדיא

 וא"ש ר"ם משם דאמרה הוא דאב" צ"ל כרחך ובעל אב" שהביא הסבראס,ל
 חשחיטה רחוש"ב ס-ל שר"ם בידן עלה אביק אמד אלא כם"ש הסוניאסדר

 לה'שער ראיתי זו בדרך ובהיותי מד'ת. איסורן הוי כולהו וההנאהוהאכילה

 נו פצ מפה ת"ל אותו לר"ם איצטריך רלמאי דכתב ה*א שחיטה מה' פ"יהמלך

 מצימ ממה ילפינן הף לא אותו כתיב לא דאי ואפשר וכחב וכה בשלך שליפה
 ע"כ מצימ במה ילפען אותו שבא ועתה הש-ס, פרכת למיפרך ראינאמשום
 8"ש היעו דברץ שלפי בדב"ק' נתיישבתי לא הקטן ותלמירו עבדו ולידב*ק.

 פירושו ולפי וח/ משליך אתה אותו סברתו ע"י בפקופה עפדה ר"ם בשםר1י

 איך ועוד אותה פסוק לו ריש אחרי בפרכא הלס ר"י סברת וחיח הש"סמדוע
 רר*מ יוצא דמפורש המ"ל רש"י לשק מממ נעלם כחי* ב'יתיקהעבר

 דאית אביי לסברת כאמיר ליה דאית דמשמע וכר ירחק כי מפסוק ליהמפיק
 מדאיצטריך ילפען דלא כתב רש"י ושם אותו תשליכע ולכלב ירחק ניליה
 עי"וג אותו איצטריך ולזה למ'שרייהקרא



לא לצדיקיםוכר1ן

 והנאה, ואכילה בזבוה התורה מן אסורין דחוש"ב ר"מ ס' ידענואחרי
 בחוש"ב וכו' המקדש תניא הנ"ז בסיגיא בקידושין עור דאמרו ר"ש ס'נבאר
 ]רש"י דאורייתא לאו חוש"ב אלמא מקורשת אינה וחכ"א מקודשת אומרר"ש
 ישרפו חש"ב רשיא ורמינהו וכו'[ מדרבנן אלא הנאתו ולא שחיטתו לא .ז*ל

 כילי מחמרינן מי ררבגן דאי מה"ת איסורו אלמא בקבורה סני ולא]רש"י
 מקודשת ר"ש אמר בזה טריפה, ונמצאת שנשחטה כגון הב"ע וכו'ןהאי

 דתניא לטעמיה ור"ש שחיטה שמה לא ראויה שאינה שחיטה דס"לולטעמיה
 דם"ל וכיון אוסרים, וחכמים בהנאה מתיר ר"ש חושיב טריפה ונמצאתשוחט

 ע"י הבא ואיסור חיוב כל שחיטה שמה לא ראויה שאינה דשחיטהלרשש
 והא עליה בא שחיטה ע"י הללו חולין איסור הילכך עליה חל אינושחיטה

 ומתניתין דאוריחא הוי דחש"ב סובר דר-ש דאסיקנא באופן היא, ושחיטהלאו
 או מדאוריתא לר"ש הוי ההנאה אסור אם נתברר דלא אלא לר'ש גםאתיא
 טריפה נמצא החוש.ב באם אלא קידושין הוו לא הקידושין ועכ"פדרבנן,
 לא ראויה שאינה רשחיטה משים מדרבנן, אפילו בהנאה דמותר כיוןמקודשת

 יש דתרוייהו כיון נמצא, פלא טריפה נמצא לבאר דצריך אלא שחיטהשמא
 ע-ב פ' דף בחולין התום' כמ"ש זה יתבאר אמנם ראויה, שאינה שחיטהלהם
 דאסר כיון נראה ואין - זיל הדבור באמצע וכ"ו ראויה שאינה שחיטהד"ה

 שחיטה דלאו אע"ג דלילקר הוא הכתוב גזירת וכ"ו בנו ואת באותוהכתוב
 דלשאר אע"ג לר"ש חוץ שחוטי כמו אתריני פסולי דליכא כיון היאראויה

 ראויה שאינה שחיטה ד"ה ע-ו ד' בקמא וכ"כ ע-ש, היא ראויה אינהמילי
 ע*ש, רחמנא הייב דבהכי חוץ מלשחוטי כר וה' ד' לגבי שחיטה הוידלא

 חושיב לענין ראויה, שאינה שחיטה מילי לשאר דהוי אע*ג כחוש"ב נמיכן

 אבל דחוש*ב שם ביה ראית בהיכא דיקא הוי וזה דאטורין, הוא הכתיבגזרת
 ע*ב פ"ה ד' בחולין רש"י וכמ"ש חוש"ב דין לו אין טריפה ונמצ'ובשוחט
 חוש"ב ביה קרינן ולא שחיטה ליוש ראויה שאינה דשחיטה בהנאה מתירד*ה

 ע"ש. בהו כתיבדזביחה
 סבר רר-י נאמר דשם כ"ב ד' כפסחים יהודה ר' סברת ג"כונבאר

 דמרש"י חילוק איזה יש או לגמרי אי נתברר לא אך דאוריתא לאוחוש"ב
 דאוריתא הוא ואכילה זבוח דאיטור מובן בהנאה דאוריתא דלאו נראהז"ל

 ע,ז השיב שלמה והמגיני דאוריתא לאו רלגמרי כתבו חולין ר*ה שםותוס'

 דהש*ס כיון פה אבל לגמרי דאוריתח חוש-ב דאין כן לפרש יש דבעלמאראף

 ולא ההנאה לאסור דאוריתא דלאו חתירוץ בא וע"ז הנאה איסור למצואקאי
לחפלינ



 ל1דיקיםזכרוןל1

 סברות שלשה דיש האמור מכל בידן דל רבריו תירוץ זה במחלוקותםלהפליג
 כאכילה ובר בכ? התירה מן דאסורים ס"ל ר"מ ור"ש, ור*י ר"מכחוש*ב
 התורה מן מותר הנאה אבל מהתורה אסורים ואכילה דזבוח ס"ל ור*שוכהנאה,
 דרש*י ואליבא דתוס', אליבא מדרבנן הוא דהכל סובר ור*י מדרבנן,ואסור
 דמתני' זה לפי ויוצא מדרבנן, והנאה מהתורה אסורים וזבוח אכ*להלר"י

 ור"י ולר*ש מ-ה מקודשת אינה לר"מ דכ"ע אליבא בהנאה דאסוריןדקדושין
 טריפה השוחט ובחולין בקרושין הברית(? דבם"ש אלא מדרבנן, מקודשתאינה
 וחכמים בהנאה מתיר ר"ש בעזרה חולין זויז טר*פה ונמצאת השוחטוכן

 מותר לכן שחיטה לאו ראויה שאינה שחיטה ליה ראית ר"ש ודאי זהאוסרים
 באכילה אסור ולכן היא שחיטה ראויה שאינה דשחיטה ס"ל ר*ם אבלבהנאה,
 דר-ש ור"ש, ר*ם מח~וקת דהוא פיב דחולין בתוספתא מפורש וכןובהנאה,
 יר"פ מזה יוצא ב' ה' שהיטה דה' ב בפ הם"מ וציינו אוסר ור*םמתיר

 הוא 4!יסורו שכל דאמרו דתיס' אליבא בין ר"י וגם קדושין, הוו לאדהקדושין

 ר"ש כס' דסנר מצינו דלא כיון מדרבנן הוי דההנאה רש"י לס' וביןפדרבנן

 אינה לכן שחיטה שחיטתו הוי ופסתמא שחיטה שמא לא ראוי שאינהדשחיסה
 טריפה. בנפצא גםמקודשת

 טריפה ונמצא בשוחט ה-ב שחיטח מה' בפ"ב פסק הרמכז"לוהנה
 דס"ל והיינו כר-ש דפסק היינו מיתרים אלו הרי הטמאים וכו' גהמהוהשוחפ

 וכ*ו טריפה שנלצאו אלו לבד מדרבנן והנאה דאוריתא דחוש"ב ס"לדר*ש

 חוש-ב איסור כ"ן ואין שחיטה הוי לא ראויה שאינה דשחיטה זבוחדלא

 ולא וז"ל ררמבז"ל כתב ג' שבהל' ועיין ב'. בהל' הנזכרים אלו מותריםלכן
 שחוטה בשר אפי' לעזרה להכניסם אסור החולין כל שלא בלבד וחיהבהטה

 דברי כולם אלו ודברים באכילה מותרים והכניסן עבר ואם וכו', פירותח1
 מבת אותו מכין מזה כזית האוכל או בעזרה חולין השוחט וכל הםקבלה
 דה*ה והוא להבינם קשים הם שלכאורה דברים ראש:נה לבאר ואבאפדדות

 לאו חוש"ב ד~מר כר"ש פסק ז-ל כתב קבלה דברי אלו ודבריםכד*ה
 דזה דב-ק להבין וצע"ר עכ"ד, בעלמא אסמכתא וקראי מדרבנן אלאד8וריתא

 לאו חוש'ב לר"ש ליה אית ומי ותמה בקדושין שהקשה הגם' ס'דהיח
 אי דרבנן אי בהנאה נתברר דלא אלא דאוריתא דהוי דס'ל ואסקודאוריתא
 הוי ואכילה לזבוח דדוקא דס"ל הרמז"ל מרבינו הנראה ולפידאוריתא,
 ירחק, כי ססוקים ב' הביא בקדושין הפשניות דבפי' ואף להנאה, ולאדאוריתא
 ירחק כי הפסוק דוקא הביא שחיטה ד*ה זה בפרק החזקה ביד עכ*זואותו,
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ינ לצד*קיפונרון
 5*ה אופד 8יך וא*כ פ"ה אסור ואכילה זבוח רדוקא כפיש דס"לנראה

 דכונתו אפ*נא דפסתפינא ולולא דאורי*תא יאו חוש"ב דס*ל כר*ש הרשםדסבר
 לח חוש"ב דסבר בר* הש"ס עמ"ש בפסחים רש"* כם.ש והיינו הנאחעל

 דחוש*ב דס.9 אה*ן אכ*לה אבל החנאה דאוריתא לאו רש"י אמרדאוריתא

 שסוק ]הייוו וקרא צ.ל אסמכתא קראי ה"ה ופ"ש כאן נאפר כןדאוריתא
 הנושא חופר לפי נלע*ד זה אספכתא זהו הנאה, איסור ממני דדרשואותו[

 כעת. ישובוצר*ך
 פדברי פשפע ז"ל כתכ וכו, בעזרה חולין השוחט וכל בד.ה בכשפושם

 לתפוה ויש פרדות, פכת אלא לו דאין ממ-ש מדרבנן אלא מיתסר דלארבינו

 רבינו מדברי דפשפע הא ואשכ דאוריתא הוי דחוש"ב לר"ש מסיקרבש"ס
 פתוס' לע*ל שהבאנו מה ]ולפי ככאן דלא אתי מדרבנן איא פיתסרדל8

 לנפרי שהוא דאוריתא לאו חוששב דס*ל לר'י הנמ' פ"ש דפירשופסחים
 אינה הנאה באיסורי שהמקדש אישות בה' פסק שהוא ועוד כר"ין דאתיל"ק

 אסורים דחוש'ב דס"ל וכיון לחוש*ב איסור שאר בין חילק ולאפקודשת
 אלא מיתסר שלא כאן וסדסשמע מקודשת אינה בהם קדש אם א-כבהנאה,

 היינו קבלה דבדי ום'ש מהתורה היא דהאמת ותי' ? מקודשת קדש אםדרבנן
 צ*ב. ודבריו לאו בו נאמר שלא משום היינו מרדות, פכת ום"ש סיני,פהר

 להולפם קשים אלו מרן דברי : וז"ל בצ.ע דבריו דהניח להמש"לוראיתי

 פקודשת, האשה קדש אם הרב רברי לפי ראף מקרושין להקשות איריאדמאי

 מקדש אפילו דהא קשיא דאעיקרא ועיד אלו[ דב"ק להבין יכלתי לא]לע"ד

 לכאורה ולע"ר ע-כ, אישות בה' כמ,ש מקודשת אינה מדבריהם הנאהבאיסורי
 הכ.ם הקדוש מרן דברי בע"ד אני אבל חזקה היא הואת השניההקושיא

 אלא מיתסר דלא רבינו מדברי דמשמע דם"ש פשוטה וכונתו נכונים המהז"ל

 רוקא ההנאה על ולא ואכילתן, בעזרה, חוץ השחיטת על גם הואמדרבנן
 דלא לו נראח בעצפה האכילה אכל מקוטות. בכמה בהרטב,ם מבואר כברשזה

 פדרבנן. אם כי לאיסורו שורש שאין היינו זה ולפי מדרבנן אלאסיתסר
 הרפב*ם מ"ש דעל פקודשת' קרש שאם הרמב-ם בדעת דסבר הוא כזהובחופן

 כתב וכו' מדבר*הם אפילו בהנאה אסור שהוא בדבר דהמקדש אישותבה'
 צד בהם אין אם אף דרבנן הנאה איסור דבכל נראה ה"ה סדברי ז"להכ*ם
 דהיינו לי ופשסע וכו', כן לי נראה ואין וכו' מקודשת אינה דאוריתאאיסור
 אבל ררבנן, ושעות דאוריתא חמץ דרוי כהאי דרבנן איסור דדוקאלופר

 דהא דסאל מבואר דב*ק. ע"כ לקירוושין חוששין דרבנן וחמץ דרבנןשעות
וב8*18ר



 ם י ק לצד* ון ר בזלד
זד  

 אינה הכי לחו הא דאוריתא צד כשיש הייני דמק'רשת ררבנן הנאהדבאיסור
 היעו קבלה דברי רפדאמר ז"ל הכ"ם פרע קאפר שפיר ועתהמקורשת
 וקאמר מקשה לזה. ראוריתח, איסור צר וליכא דרבנן הוי והנאהדאכילה

 בה' שפסק ועור וכו' פדרבנן אלא האכילה מיתסר דלא רבעו מדבריפ'שפע

 איסורץ '9אר בין חייק ולא מקירו9ת אינה הנאה באיסור דהמקדש8ישות
 קירש אם א"ב בהנאה אסורים '9חוש-ב כאן ו9כתב ופאחר '9נשחטולחולין
 איסורו האכילה אפי' סררבנן אלא מיתסר דלא וסרס'שמע מקורו9ת אינהבהם
 וכו', ראוייתא איסור צד דליכא כיון פקודשת בהם קדש אם פדרבנןהוא

 איסור הוו שהנאתן אפילו בהם קרש אם דאוריתא איסור צד דיש כיוןולכן
 מן ועלה ז"ל הקדוש מרן דברי להבין זכיתי ובזה מקורשת, אינהדרבנן
 ההנאה אבל דאוריתא ואכילה רשחיטה הרמבז"ל לרעת למרן דס"להאר"ש

 רהרפנ"ם דחוש"ב זה ברין עוד ונכאר מקופות. בכפה כמבואר פררבנןהוי

 יאכילה ראויה שאינה דשחיטה כתב ה"ו שחיסה מה' י"ב פרק החזקהביד
 בכסוי י' הל' י"ר ובפרק בנו. ואת אותו איסור בדין כר"ם וזה שחיטהשפה
 שחיטה בד"ה כתב משחיטה י"ב בפ' והלח"ם שחיטה, דאינה כר*ש פסקהדם
 כר"ש פסק ורבינו בהנאה פתיר ר"ש בעורה טריפה בשיחט חו"ב גבי וכןוכו'
 ואיך וחכ"א כלשון ר"מ ס, הביאו רבבריתא לתמוה ויש שחיטה, הוירלא
 דקפדינן והא ר"ם, נגר כר*ש הלכה תמיר דקי"ל משום ונראה ? כר"שפסק

 תמיהת יתורץ ובזה ע"ש, בבריתא ל8 במשנה הוה זה חכמים כלשוןכשנשנה
 לפה טעם וצריך בסו"ד וכתב וכו' ום"ש דיה ה"ב שחיטה פהל' בפ"בהר"ם
 ע"ש. כר"שפסק

 שםה ראויה שאינה שחיטה כר"ם רפסק אף להימב"ם מצינועכ"פ
 דלא כר"ש פסק טקופות בשלשה אבל בנו, ואת באותו דוקא היינושחיטה

 שחיטה.הוי

ליקוטים

 ראוין שאינם אובלין ואכל אוכל שלא שבועה משנה, כ*בשבועות
 פוטר. ור"ש חייב וטריפות נבילות ואכל אוכל שלא שבועה סיפא,פטור.
 פה"ס, פושבע מפרש במפרש, סיפא בסתם, רישא סיפא, וס*ש רישאפ"ש

הואי
 חצי במפרש אסר ור"ל האסויים, דברים עס המותרים דברים בכולל

 אדם דאסר דר"ע אליבא או ככזית הו8 רסתם דס"ל דרבנן ואליבאו9יעור
אוסר
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לה פ * ק לצד* ין ר כו

 כתבו המותריפ דברים בכולל בריה והתוס' בסתם. ואפי בכ-ש עצמואוסר

 וסיפא וכף דברים כויל באינו וריוסא במפר'ש כולה דלוקי להקשותדאין
 יתחייב ואיך חייב ראוין אנל פס'ר ראוין אינם רוקא סשסע רהא 1בכולל
 ואשטוע*נן בסתם מיירי דהרישא ובהכרח וסריפות נבילות רק פירש של8כיון

 לר"ל דכן דכתב מוהרש*א ועיין ראוים. שאינן רנרים ען9 אסר לארבסתם

 יכול ה'ה ולע"ר ע*ש. וכו' שלם וכזית כספרש חיירי דרישא לם.סרליכא
 חייל לא דלר-4 ו0ותרים ם חסור דברים יכל5 בספרש הרישא לחוקסיר"ל

 ואת* פסור ראוין שאינם אוכלין חכל אמרו לכן בנבלות חייב ואינובכולל
 דמוקים כר*ל אסר לא ר*י בשלמא אסרו ובגמרא חייב דראוין בד-וקשפיר
 דר*י וליסא חקשו הנל כדברי לה ם רסוק ר"ה ובתוס' וכו' הכל כדברילה
 הנאתן כדרך שלא לאוקס- דמצי י"ל ועוד וכו' וי"ל וכו' אסור רח*שסבר
 כררכו, ו*לא הנאה ענין קצת בזה ואבאר ע"כ לר"ל שיעיר כחצי ררבנןדהוי

 לוקים אין שבתורה איסורין כ5 אר"י אבהו ר' אסר כ"ר בפסח.םמקירו
 ר"א אמר דאמרי ואיכא פטור חי חלב אכל לסעוטי אכילתן דרך אלאעליהם
 הנסקל שור חלב הניח אם למעוסי הנאתן דרך אלא עליהם לוקים איןוכו'
 מפשסית הטובן ע-כ' חי חלב אוכל וב"ש פטור שהוא מכתוע-נ

 מלקות רא'ן פפק ו-ל הרסב"ם אמנם לוקה נררכו נהנה ראם דאסריהאיכא

 חוץ מהתורה הוא בהנאה דהאיסור אף דוקא מרדות סכת דלוקה אלאבהנאה
 פ"ה התורה יסודי בהל' המש"ל וב'אר וכ"כ דלוקה, ובכיח הכרםמכלאי

 סכין וכו' לכותי נתן או סכר דאם מ"א מה' בפ"ח הרסז"ל ס-ש הביאושם
 עד חייב אינו אסירים רברים האונל כפייד ס"ש הביא ועוד וכו'. מ"מאותו

 שאכל או גרונו שנכוה ער חי ונמעו חלב המחה כיצר הנאה דרךשיאכלם

 הנאה כררך שלא האוכל איא זה בדין הביא ו5א פטור זה הרי וכו' חיחלב
 לכל כלל נותן אלא דוקא הנאה באיסויי מיירי לא שרבינו ונראהוכו'

 שרבינו שכתב הכ-ם לסרן וראיתי פטיר, הנאה כררך שלא שהאוכ5ןהאסורין
 וכו' לבתרא קמא לישנא בין חילוק שיש הבינוחי ולא בתרא, כלישנאפסק

 לפי רבינו שהזכיר הדינים לכל ה"ה פסור חי חלב חוכל קמא דללישנאדכיון
 עכ*ר. בכך אכילתו דרךשאין

 נל על מחייב קמא דלישנא טובא בינייהו ראיכא לי נראה הדלולרעתי
 הנאתו כדרך שלא שיהיה אף האכילות כררך מבושל רוקא אכיו אםאוכל

 כיון אפי.ה לפגם סעם ינותן הנאה בהם שאין אף וכו' סרוחה ונכילהמר
 לאיכא אסנם חי, בשר מאוגל הוץ חייב וכתיקונו מבושל אכילה דרךשאכלו

דאפר*



 ם י ק ,צדו ון ר כז6

 וכיוצא מר דבר כגון הנאה בהם שאין אוכלין אכל דחם בזה פקלדא18י
 עד חייב אינו בפי.ד פסק ולכן לחיך הגאה בו שיש דבר שיאכל וצריךפסור

 בתרא. כלישנא דפסק מרן מ-ש א.ש ובזה וכו' כיצד הנאה דרךוויאכלם
 רבינו שהזכיר שהפרסים המש"ל כמ"ש ולא *ליגי לשונות חב'ילפישו

 אכילה בדרך  שתהיה באכילה רק קפיד קסא אי"ד אלא קמא ללישנחסוסבסים
 נבילה אפילו הפרסים שאר אבל אכילת דרך שאינו חי חלב אוכלוממעט
 הנאה בזה שאין כיון בתרא באי-ד כן לא חייב, אכילה כסדר אכלה אםסרוחה

 שהנאות מכלל באכילה הנאה דרך דנקט בתרא מאי"ד לטדנו ועורפטור

 באי,ד שאמר וזהו ממלקות פסור הנאה כדרך אפייו מאכילה שלאדעלסא

 דסניח הדמז-ל וכפרש פטור שהוא מכתו גבי על חלב טניח למעוסיבתרא
 שלא כלום משמע לא קמא זלאי*ד ממלקות, פסור ועכ-ז הנאה דרך הויחלב

 שהשתי באופן ז"ל, הכ.ם ש' לישב לע"ד נראה כן אכילות על רקדבר
 דאי*ד הנאה כדרך שלא אכלן אפייו יוקה אי אכילה באיסורי פליגילשונות

 אבי* בא ז וע. הנאה כררך דוקא דלוקא סבר בתרא ואי"ד דלוקה ס"לקטא
 דכ*ע אליבא הנאה כדרך שלא אפ'לו באכילתן שלוקים הכרם ו*בכלאיואמר

 יו*ד ה' בפי"ד וו-ל אכייה, לענין ובב"ח הכרם דכלאי הח הביא הרסז*לוכן

 מבשר חוץ הנאה דרך אותן שיאכל עד עליהן חייב אינו האסורים האוכליןכל

 את שהמחה הרי כיצד וכו' אכילה בהם נאסר ושלא לפי הכרם וכלאיוחלב

 או בב"ח של בקדרה מר רבר ערב וחם פטור זה הרי וכו' חם וגמעוהחלב

 דאביי זה רין ספרש שהרמב"ם מזה למדנו עכ*ל, חייב ואכלו הכרם כלאיביין
 קמא דיישנא שכתבתי כמו ופליגי ישונות ב' דאיכא אבהו ר' אמ"שרקאי

 בכדרך ווקא מחייב בתרא ויישנא הנאח כדרך שלא אפי' אאכילהפחייב
 ס"ל וכולהו ל"פ הכרם דבכלאי לומד אביי בא לזה פוטר כדרכו ושלאהנאה

 לשונות דב' לעיל כפירושנו מתאים וזה חייב, הנאה כדרך שלא חכלםדאפילו

 וכלאי בש-ב בין הנרל דאין דס"ל מובן אכילה בלא בהנאה אבלפליגי,
 בכלאי מודים הכל אביי שאמר ו:לזו כס"י ביאורנו ונרח*ב הנ"ז לשארהכרם
 ופירש אכילה בהו כתיב דלח הנאתן כדרך שלא אפילו עליהן שלוקיםהכרם

 ע"ש. דנ"ו בקדושין וכן ע"ש ממנו תהנה לא דמשמע תקדש פן דכתיברש"י

 אתה קדוש עם שנא' שאסור לבב"ח מנין אומר יהודה בן איסי מיתיביואמרו
 אלא לי ואין אסור .כאן אף אסור להלן מה לי תהיון קדש ואנשיונאמר

 הקשו מודים הכל דיה תוס' ושם ע.ש וכו ק-ו אמרת מנין בהנאהבאכילה

 וקשיא הדין מן מזהירין ראין משום ושמא בב"ח, מודים הני קח8ר רבאיתא
ל"
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יז ל1ריקיםזנר1ן
 של8 אפ*' לוקה היה מ"ה רמזהירין חוא הדין שאם מדבריהם רפשפערי

 כ*ח לוקה אינו ערלה שהוא בעצמו דהמלמד כיון זה היה ואיך הנחהכדרך

 התוס' וכמ*ש שרי אדרבה איסור רליכא מלבד כדיך ושלח הנאחובדרך

 דליכח דטחי נאסר ואיך ע"ש בערלה המקדש ד*ה 5-כ ניו ד'בקדושין
 לב8 דיו וקי"ל הנאהו כדרך שלא אף דילקה בב*ח שהוא בלמד יה'הבמלמד

 מדוע וכו' ושפא באוסרם התיס' כוונו מאי ועור כנדון. להיות הדיןמן
 ע"ש, בזה ל"א ד' בקינטריסים אמת דברי בספר ועיין ושמא. לומרנתתפקו

 מן מזהירין דאין התוס' במ-ש שדקרק המהרש"א ס"ש ונכיא לומר,ילעד"ן
 ויהכי בגופיה אכילה נזכר דלא לקמן אמר והוא קייסינן חדאביי דהלאהדין
 נאטר שלא רמה והשיב לדוכתה קושיא יהדרא הנאהן כדרך שלא אףלוקים
 בהנאה מיירי כאן אבל דילקי כדרכה שלא חכילה להנאוו סהני בגופיהאכילה
 ביאור צריכים ודבריו עכיר סזהירין אין דשמא קאמר ושפיר הנאה כדרךשלא

 כדרך שלא ליוקה סועיל בגופיה, אכילה נאמר בלא רא"כ קשהדלכאנרה
 דקאמד של*כ בהנחה הק*ו לענין אותו לקמן מביא אביי איך אכילההנאת
 אלא ביה כתיבה אכילה בב-ח אטו הנאתן דרך אלא לוק'ם שאין בב.חת"מר
 הנאה להנאת ילא של-כ אכילה לענין איתו אכיי מביא דבתחילה דבריוכונת
 איסוד שהבאנו אהרי אבל הנאה איסור שיש ידענו לא שעדיין כיוןשל-ב
 בגופיה אכילם נזכר דלא לקמן בם"ש משהמשים אני בזה חיכ מהקיוהנאה
 ביאורו. נ-ל זה שי"כ בהנאה נם מלקותלחייב

 כדרך שלא דלוקים בבשר מודים הכל דנימא התומ' מ*ש נבארועתה
 מתרצי ע*ז דלוקים אביי דאמר השיס טמסקנת היינו הא להת,ס' דסנ-להנאתו
 הוי דהליסוד כיון רמסתפקים שמא בדרך ואמרו מזהירין אין דשמאהתוס'
 דמספיק ס*ר היה דזה אכילה הוזכר שלא ממה הנאתי בדרך שגאשלוקה
 מספיק אינו כדרכו שלא להנאה אבל לאנילה הנאה בדרר שלא מיקותלתת
 בהנאה איסור שיש שירענו אהרי אלא בהנאה איסור שיש ידגנו שלוכיון
 רנם בגופיה אכילה נזכר רלא אביי סברת להסמיך ניכל אוי הקו' יויעל

 להביאו צריך מלקות שיהיה של"כ שבקנאת באופן שילקה. בדרך שלאבהנאה
 שנם נביא ומזה בהנאה איסור בו שיש ללמד הקי. הוא הא' רבריבמב'
 כא רלא רכיון התו' מסתפקים וסזה אכילו;. כתיב מדלא ילקה כררכושלא
 לכן בנופיה, האכילה חסרון בהצטרפות כיא מק*ו בשליטות שילקההדבר
 נלע"ד. זה הדין מן מזהירין דאין גמרינן בזה רגם ושמאכתבו

 הפש"ל מ*ש דהביא יסוד"ה ה' בח-א ז*ל להשע-ה ראיתי דיריבלכת
דלר1ינו



 ל?דיק*םוכרון4

 דרך האוכל היא האחת ח(וקית ב' כ"א באיסורין אין דלרבינו ה"המשם
 דאסור אכל ולא ה:הנה השנית יכרת, ביאן עליו שהזהרנו מה שהואאכילה
 מותורח הוא חיסורו כדרכו שלא או כדרכו נהנה אם בין תורהדבר

 ע"כ א-סיריןבשחר
 ודע בד-ה ע.א ד-א התורה יסודי בהלכות בשע-ה עיד וראיתיב(

 כמעילה א:-לה כ כת לא והא וא*ת ה-כל שאני בד"ה התוס' מ"ש דהביאוכו'

 חרווייהו ואכיי דרבא הח"ה ש מ והב.א מתיומה חטא חטא דיליףותירצו

 לרבא ס-ל ומעילה הגאחן כדיך שלא דאסור אכילה כתיב דלא דהיכאסנרי

 אכ-לה כחיב כאילו רויל רתרומה חטא חטא דילפ.נן כיון ביה כתיבדאכילה

 שלא ומותד אכייה ביה כתיב ל הז מטריפה בג-ש נן דילפ בבו"ח ומינהביה

 שפסק יבינו -דעת ק' אכתי ולע-ד ע:.ד. .כו' ותירץ וכו' וקשת הנאתןכדרך

 אפשר דלא כרבא ופסק הנאחן כדיך שלא לוקים ובנ"ח הכרם דבכואיכאביי

 כדרך שלא ומותר ממ~ילה ירבא תקשי דלא היכי כי והשתא אסור מכווןוקא
 לכלאי מה דניפרוך בדייחא לי.: תקשי מתיווה חטא חטא דיליף משיםהנאתן
 לוקים ראין בבו'ח תאמר הנאתם כדרך שלא עליהם לוקים שכןהגרם

 ע*ש. יכו' האמ,.ם ז'ל השע'.: שם ותירץ ביה, כתיבדאכילה
 סשסוקי והנאה אכילה בו"ח דאיסור ס"ל דהרמב-ם קי', ליכאולע"ד

 שוין הכרם וכלאי בו"ח הוי בנופיה אכילה דליכא כיין וא*כ וכו', תבשל5א
 ודו"ק. פסקיהוא*ש

 ר' דבי ע'ב 1 קט' ד' דחויין כסוגית ס"5 רהרמבז-ל פבוארוהנח

 לאיסור וחד אכילה סיר לא' חד ג"פ אמו בחלב גדי תבשל לא תנ8ישמעחל

 קפ"ז מצות 5 ז' לרבינו המצוות בס' מפורש וכן בישול, לאיסור וחדהנאה

 הכרם כיאי כאכיית הנאתם כדרך שלא שאכלן אפילו חייב ובאכילה)בל"ת(

 אביי :סברת והיא יו"ר ה' מהמ"א בפי"ד פסק וכן אכילה בהם נאמרשלא
 ולשון בישול בלשון אחרת בלשון א:ילתי א'סור דהוציא הנ"ז בפי"ד כתכוכן

 הביא המצוק ובספר הנאה .ז-רך שוא אוחם לאסור ובב"ח( הכרם )כלאיהקרא

 עוד והביא אכייתו, על וייקה בי2ולי עי לוקה שייר בחילין הש"סישון

 יש וח' א' שבכל להנאה לאכייה, לבישול, תבש4, לא פעמים ג' שאמרווהי
 יבדה אחת כל ואכילה ניש:ל שתשב כמו לבדה הנאה חשב שוא וטה לאו,בו

 וכו, אכילה בכללשההנאה
 כן כמו למנות לנו היה מצית ב' כן מני ואילי

 המובן ע"ש. ע?מח בפני מצוה הנאה אם מצית ב' הכרם בכיאי יערלהבחפץ

 סצוה נחשב שלא הנאה לאיסור עצסו בפני לאו יש שעכ*פ הוא קדשומדברי

ב*ני



לס ם י ק לצדי כרוןז

 מלקות בו להעת ך צר היה אכילה בלא דוקא נהנה אם ולפייז עצמהבפני
 ביסודי להמש"ל וראיתי מבואר, זה מצאנו דלא אלא והאבילה הבישולכמו

 הא עלי הקשה הדכר מ-ם זיל וכף שכתבנו יאחר ודע בד"ה 'טכ'התורה
 ל8 שחד ההנאה על ילקה לא ומדוע להנאה וחד קר"י תלת איכאבבו"ח

 יטהאוכל יטני בשורוט בהשגותץ להרמב"ן וראיתי תחנה לא כתוב כאילותבשל
 הדבור פה ארחיב הקטן ואני ע"כ. כתורה נזכרים ואימ לוקה מבב*חוהנהנה
 הכרם כלאי ועל בבו"ח הניה על לוקה אס ל ז' הרטבים לדעת העניןלביאיר
 בשאר מתרפאע שחץ במד"א ז"ל ה*ח פ"ה התורה ביסודי הנה ומוצא.וערלה

 החולה את שמאכילין כגו' הגאתן ורך שהן בזמן סכנה במקום אלאאיסורין
 סחםין רטיה לו שעושין כנון הנאתן דרך וטלא אבל וכו/ ורמשיםשקצ.ם
 הריז מאבל אסורי עס מר דבר בהם שיש דבריס אוחו שמשק.ן אוומערלה
 אסורים "הן כחלב ובשר הכרכ מ:יאי חוץ ככנה כבקום שלא אפילומותר
 כ'ה פסחים ע"ן ז-י הכ"ם סכנה, במכום אלא הנעתן כדרך שלאאשלו

 וכף דערלה בנוירקי לנרתיה ף שי דקץ לרבינא אשכחיה אשי רב ברמר

 ופוסק מדאור"תא מ.תסר ו-א הנאתן כדרך שלא שהיק ואי*ד סכנה דברסשום

 ובשר הכרם מכלאי חיץ גד"ה עוד ו:תב ?'ש. וכף נות ה"ש כשתירבינו

 רלא משום הנאחמ כירך שלא אפילו עליהם ד'וקיס בגם' מתבאר יכףבחלב

 שלח אפילו סכני ב"קום אלא מהכ רקיסאין שאין ישמע-נן אבילה בהוכתיב
 עם דוכא לאו והנאח נראה ז"ל רברט ממ.ריש עכ"ד. וכו' הנאתןכדרך
 כמעשה משיחא של הגאה אפלו איא ה-מבז"ל דברי כפשט יהדאכילה
 וכתב דכ"ם וכר כמר-א יר'ה שמ ? המש דב-י הוא 'כן ולווה. אסורדרבינא

 כיץ אכל שלא "ף עליהן ליקה כ-יכן הנאה איסור רכל זו מסוג-אהמתבאר
 על ,קה האכ.לה על עלוקה וכשם :כלל הנאה אף ה"קילה הכתינדאסר

 וכר ליקה לגו. רנאה מא'סורי דבי גתן או מ:ר אס יגם עיי וכתבההנאה,
 מכת אותו ומכין לוקה נו א וכי מכר ראס כתכ ט"ו רין מ,א דבפ"אאלא

 לבד הנאה על קה רד לעיי מיש היסך וכתב החל.ט האריכית ואתריטררות.

 יבדה בין האבילה עם בין הגאה איסורי בכל ס"ל הרמב.ם דרבינוואסיק
 ע"ש. מירות מ:ת אלא לוקהאעו

 המצוות דבס' לתלוה זיל. בכופו פ"ה התורה ביסודי המש"לובמ"ש

 כאיסי דסיל בו חזר דבחבורו לומר ואין תבשל, לא קראי מתלת ליהדנפקש
 ע"ש. וכר אכייתו כררך שלא שליקה מקומות בכמה כתב שהרי יהודהבן

 פלא וזה תבשל דלא ממרא דנפקא כתב ממ-א כפ"ט דבחבורו הביא לאומדוע

מף*



 לצדיקיםזנרון8

 בתורה שכתוב מה עלמתנה

 ההנה אם בסל תנאו בתורה שכתוב מה על מתנה דק.*ל במא*ברור

 לחליצה אלא ,פול שלא או יבם לפני אשתו הפול שלא מנת עלבנשואין
 איש ששום להיקין ראו ב"ד אם יכן ליפרע, בסלין יהיו הקדושין נפלהואם
 לחלוץ :ופין ביבום רוצים שניהם ואפילו חייצת אלא יבמתו ליבם יוכללא
 לא. או בתירה שכהיכ מה על מתנה איסור אלו בכל איכאאם

 תנאי כל רמ*א פשא קדושין בם9נה מ"ש נקדיס הפשיסות אלולבא
 תנאי כפיל, תנאי שהוא כתכו יתוס' רש*י חנאי. אינו בגויר נתנאישאינו
 כע"ם ואפילו :הכ הסשניית :פיריש והרמב*ם ללאו. קידם והן למעשה,קודם

 בע*ם היינו כר"ם הלכה ואיו במ"ש כויר עש: כרים הלכה ואין כשולצריך
 דבעינן א.שות מה' נפ"ו :מזש תנאים ושאר כפול צריך אם, - בתנאיאבל
 מהקנאים אחד הסר וגם לקיימו שאפשי תנאי ועיר הנ"ז שלשה דבריםד'

 כל צריך לא ובעים רבסענשיו כתכ יבה.": קיים והמעשה בסל התנאיהליו

 ע'ש ס"נ ליא סי. כאבה"ע מרן פס; ו:ן לקיימו דאפשר תנאי רקהתנאים
 תנאי צר,ך אין ע'מ אמי אס חלכה פסק ויענין ז*ל כתב ויל עובדיהורבינו
 לא ואם קיים, ההנאי א-6 למעשה. קודם תנאי ול" ללאו, קודם הן ולאכפול
 ק"ם. והמ?שה בטל החנאי לאו ואס דאמרינן הני כל צריך ע*מאפר

 ג*סך זה הרי דע'ה, בגיטין הובא כפול בעי:ן דבע"מ ר"מוסברת
 כר*ם דהלכה .נראה לאפוקי ד"ה שב והוס' וכו' הנייר לי שתחזיריעים

 וכבר ע*ש. כפול תגחי כעיגן שבהש"ס ע"מ בכל וכן וכו' כפול תנאירבעינן

 נגמר ותכף מעכשיו כאימר והו*? כפול תנאי בע"מ ל"ב הלכתא דל(וםכתבנו

 למפרע, מקידשת ומן לאהר אלא התנאי נתקיים דלא אע"ג הקדושין אוהמקח

 קדושין במשנת כפירושס הזכירו לא ותיס' רש"י מדוע לבאר דצריךאלא
 ג*כ לקייסו שאפשו4 הרםב"ם שפסק מהי' שלשה רק וכו' תגאי כל סוברדר*מ

 ? השלשהעם

 הפועלים את השוכר בפרק בשיסתו רב*א כמ"ש ס*ל שאולי לישבויש
 דבעי קי"ל לקיימו שאפשר בתנאי ובהא ז*ל וכו' נחמן רב אמר בד*ה צשדד'
 שפ*ר אתי בזה ע"ש, מסברא ליה גמרינן אלא בנוב.ר סתנאי ליה דגמרויא

 תנאי אינו בגוב"ר כתנאי שאינו בתנאי ר"מ מיירי בקדושין דהסשגהכיון
 מה ג"כ מתישב ובזה משם, שנלמדו השלשה אלו הביאו ותוס' רש"ילזה

 דאפשר הא הביא להלן ושוב השלשה רק בתחי'ד הביא ל"ח בסי'שהטור
לקייפו



8א לצד*ק'6ז3יון

 ניחא. האמור ולפי יחד צרפםלא דמדוע הב9י ודקדקלקאפו
 הרי דאס"ל הברייתא של ישון החליפו דתופ' טעם"הו לבארוצריך

 לך אין אם דאם"ל אחר בסגנון והביאו וכו' לך שאין ע"ם מקודשתחת
 דר*מ אליבא דקיימו כיון התוס' דכונת יומר וצריך ועונה, כסותשאר

 קודפ התנאי שיהא כדי הנירסא בדבריהם שינו דלזה תנאים כלצריך
 שפיר אתי ובזה מקודשת את הרי וכו' שאר לך אין אם שאומרלסעשה
 דקי"ל אלא עמש"ב. מתנה דהוי בטל ואפ"ה כראוי תנאי דאם9לירעם
 להן? קודם הלאו הוי ועתה ללאו, קודם הן דצריך התנאי תיקן לאדעדיין
 וכו', בשלמא ד"ה ס.ב ד' בקדושין התוס' מ'ש ע"ם יתיישב לק"דאולם

 הן חשוב הוא שתעשה רוצים שאנו שזה הן חשוב שכב לא דאםוי*ל
 זהו ועונה כסות לא לה יהיה שלא הוא דצונו זה כאן נמי כן ע"כ131'

 ה"ו אישות מה' בפ"ו ה"ה מ"ש שפיר אתי ובזה נהן, והויהחשיבות

 לא אם גיטך ה"ז כגון אם באומר אבל כתב דבריו ובסיום וכו' אביויה

 ע"כ. וכו' גיטך ה.ז באתי לא אם ויאמר התנאי שיקדים צריך וכו'באתי
 שפיר, חתי ובם"ש וכו' שאר לך יהיה לא אם כתונות דתוס' כנ"דוזה

 תוס' הביא דבורו באמצע תנאי על המקדש בד"ה ה'א פ'ו יהמש-לועיין
 שנותן מי כתב נרושין ה' בסוף הטהור בשולחנו  שפרן  ושוב הנ"וודושין

 אבח ואם גס יהיה שנים ב' עד מהיום באתי לא אם לומר צריך ע"תגט
 לם-ו*. ס'ע"תא והוא יע"ש לקמן ו"ל הרמב"ם רבינו כתב וכן גס יהי'לא

 ז"ל כתב הדבור באמצע בה"א א.שות מה' בפ"ו במש'ל עייןעוד

 וכו' ישראל לארז יעלה יא אם בתגאי יחברו מתנה שנותן במינסתפקהי
 שאם חברו עם התנה ואם כתב דבריו ובתוך הנ"9 קדושין תוס'והביא
 תתבט9 ויעשה יזבור ואם במתנה קרקע לו שיתן דבר איזה יעשהלא

 לפ' יך נתון הקרקע הדבר תעשה לא אם ויאמר שיתחיל צריךהמתנה
 למ"ש דומה והוא ד"ק ע9ש וכו' הדבר חברו יעשה שלא רוצהשהוא
 הנ"ז.חתוס'

 חוניו בבית שאגלח ע*ם נזיר בהר*ני דאמרו הא התוס' עודכתבו
 וכו', בתורה שכתוב סה על מתנה הו"ל והא וכו', המקדש בבית*גלח

 דמכויו היכא אלא נטל תנאי עמשיינ מתנה אמרינן רלא ר"יואומר
 חוניו בבית טצוה שיש הוא סבור התם אבל בתורה שכתוב מהלעקור
 עכ*ד. וכו' המקדש ביתכמו

 שכתוב בסה חמתנה איסורא בדבר שוין ורימ דר"י האמור מכלהפורם
תנח*



 פ יצדיי* ון ר כופב

 איסור5 שהוא כעתה כפל בלא ולר"י כפל צריך לר"ם ובע*ם בטל,תנ8ו
 התנא* הלא"ה לעקור רטכחן היכא זה וכי בטל, ותנאו עמש*ב פתנה8י*ל
 ע*פ התנה באם לן דמספקא ססאי חר לנו רנפשט נראה לק"ר ובכןקייס,
 רחוושב בתורה שכתוב מה עוקר ראינו ק"ם רתנאו להליצה אלא תפולושלא

 ואת* מצוות רשניהם מיבם בעי ואי חליץ בעי אי בו תלויה דהפצוהמפתנה
 הוי יבם לפני תפול שלא ע*מ התנה שאם מזה ומובן דחוניו, מהאנסכ*ש
 שמציינו בירושלםי סצאתי וכן עפש"ב. מתנה רהוי בטל והתנאישקורשת
 ס*פ בירושלסי אך ז"ל וכו' כיצד ד"ת היושד אישות מהי בפ"ואסששל
 ע*פ וכו' בטל תנאו בתורה שכתוב מו, על המתנה כל איתאמפועלים
 בסל. תנחו ליבם זקזקה תהאשלא

 יש רכ*נ סי' בתה'ד כתוב ז"ל הביא קנ.ז בסי' להבשי הויתוחזי
 וצ"ע לפניו, תפול אם ליבם תזקק שלא קירושין בשעת להתנותנוהנים
 דתנאו עפש"ב מתנח דהוי ירושלמי פייתי הפועלים פרק רבפררכינדבר
 פ' ובתומ' פ-ד בהמגרש ועיין הכי סשמע לא דירן בתימור אמנםנסל,

 רידן בתלפוד פבואר ההיתר דאין מאחר ע"ו תמה ואני עכ-ל,5עפשי
 ולא הרבר ישתקע וע-ז ברבר להקל אפשר איך לאסור פבוארובירוושלמי

 כן. שהתנה פי שפענו ולארא*נו
 לשוק טתירה רירן דתימוד רסובר תה*ר רברי לבאר נראהלע*ד

 דעתה ראמדינן משום ליבם זקיקה תהא לא מעתה אלא "ש"ס מס-ו8*ינו
 החקשל, לקמן כם"ש תנאי כרין הוי והאימרנא לפוכ"ש להתקרש סמכהילא

 יוצא מזה דו, טן למיתב דטב לאומדנא חוששת דאינה הש"ס תירץוע"ו
 קיים התנאי יבם לפני תפול שלא ע*ם פפנו או ממנה ספורש היהואם

 מהרייק ההיתר רנוציא כיון ס,ל והב*י תהור. ס' ז'ה זקוקה ואינחפקודשת
 בירושלסי. כם*ש לאסורי צריך לזה פבורר ההיתר ראינו8*ינו

 וכר מבואר לא דאיך הב"י על דתמה ח"ן סי' באה-ע להחק"לועיין
 של8 התנה שאם פהדייק רנפיק רזה למימר איכא וגם תימה איןולקע"ר
 שחין מוכה ביבם האשה עם התנה אם ווקא היינו קיים תנאו ליבםאזקק
 לא שזה חושב שהוא קיים רתנאו נוכ"ל רוקא כזה ובאופן הסוניא8סננון

 ליבפ כאומר אבל תורה אכרה לא שחין שבמוכה בתודה הכתוב עוקד18י
 דקאפר פבואר דאין וזהו ליבם, וזקוקה בטל דהתנאי אה"נ8רי8
88*י,

 ע"8 כשהתנה ראפר םהירושל8י לאסור רעתו ב*י שמרן פ"שול8י

שלא



מ5 לצדיקיםזכרון

 לחל*יה ולא ליבום לא תפיל שיא דכונתו חוא דהסובן יבם לפני תפולשיא
 אלא זקוקה ואינה קיים תנאו לחליצה אלא תפול שלא אמד ראם נראהפזה

 מתלמוד נראה הו8 וכן עוקר ראינו מהתוס' לעיל כתבנו כאשר ווהולהליצה

 חהנא כאילו דהו-ל דעתה ססכה דלא תחיוץ לא סעתה אלא בם"שדידן
 אי8 עוקר הוי דלא דמי שפיר לחלוץ דעתה דאם נראה תחליץ שלאע*פ

 צ*ד ד' בה*א הכסף צ*ל הרב ציינו ו* סי, חיים מים בס' הנר"ח מ*שדראיתי

 מהנח הוי אם שתחלוץ יבם לפני תפול שאם ע*מ אשה שקרש מי ו"לע*ג
 וחשיפ החורה סן חליץ דסצי כיון לא או בטל ותנאו בתורה שכתוב סהעל

 עוה לישראל פרה שמכר דכהן דקל*ד בחולין ממ-ש בשכ"כ מחנהדהוי
 יכול התורה סן שהרי עמש"ב סתנה דהוי בטי דהתנאי שלושהמתנות

 עכ"ל. דכוותיה וניד שירצה כהן לכללתנם
 לחלוץ נשבע אם הפרוח דלדעת הפסגה אשדות מ"שוהביא

 הראשופ תשו' היפך דזה הפסנה האשדות והקשה המצוה לבטל נשבעהושל

 כיון המצוה את לכטל נשבע הוי דלא רס'ל ר5"ט סי' ביו"ד מרןופסקה
 הרא"1 יענה ומה ע"כ מיבם בעי אי חלין בעי אי רחמנא תלהדבדידיה

 לע"ד והנראה ז*ל מויליה ותירץ בוה האריך הכסף הצי ושם דחוליןלהא
 בדרך לתנם התורה חייב דהמתנות לכתנות דחליצה הא דמיון דאיןלחלק
 אי שלו שהמתנות ע"מ המוכר עמ וכשהמתנה לכהן ונתן כדכתיבפתנה
 בשעת שהתנה התנאי מכח המוכר לכהן לתנם מחוייב קיים דהתגאיאפרינן
 מ*ש היפך והוי וממכר סקח בדרך מכר מכח היא וו נתינה וא*כהפקח

 בחליצה משאשכ מעמשיכ היי ושפיר סתנה בדרך לכהן ונתןחהורה
 יפה וא'כ הויקה פקעח שנחלצה יכיון היבמה או היבם ירצין בחפץ תלוידהכל
 נתרצה שבועתו דבשעת כיון הסצוה לבטל נשבע נקרא דאינו הרא"שדן

 למידיפ נמצינו מצוה, ביטול כאן ואין בחליצה מצותו לינם ולאלחלוץ
 לחלוו כשנשבע המצוה לבסל נשבע נקרא דאינו הרא"ש דסברתפהאמור
 ולא הדבד רישתקע דכתב הב"י רבינו וגם עמש"ב מתנה הוי לא כןובמו
 לחלוץ התנת אם אבל וחליצה יבום הכל ?ל כשמתנה חיינו ואוסרי8מר
 לבסל כנשבע הוי לא לחלוץ דנשבע הרא"ש כסברת פסק שכן דמותרס"ל

 בתודה. שכתוב מה על מתנה חוי לא וממילאהסצוה

 מכמה 1כיב מה על מתנה הוי %א לחלוץ ע"מ דהתנה סבוארטצאנו
 הרא"ש סבדת ב( לעקור. מכוין כשאין התוס' משם ס"ש א(פקופות.

 צ*ג בדף הנ*ל הכסף בצל חובא הריטב"א סברת ד( ה1'ע, פרן פברת2(
ע*ך



 לצד*קיפזפרועני

 קס*8 בס"י הב"י הביאה הריטב'א השובה מוהר*א הביא עוד ז*לע*ד

 ע"ש וכו' חליץ בעי דאי כיון מצוה לבטל כנשבע הו* יא לחיוץדחנשבע
 פ*הם שמהבל הגאונים אלו אחרי לק"ד ובכן כזה הרשב"א תשובת הביאושם
 שלא לכתחלה להתעת ומותר לפקפק א*ן הנ"ל מרן פסק ואחרי ח*יםאנו

 וחליצה יבום על הכל על להתנות אכל לחליצת אלא ליבם זקוקהתהי
 סכתובות התוס' בעלי סשם שכתבנו וכסו הב"י סרן כדבר אסור לכאורהזה

 ועיין בתורה שכתוב מה על מתנה הו"ל תנאי כפל אפילו איסורארבדבר
 הסרדכי דבתב והא וכו' שרירא דב כתב ר*ה באפצע הנ'ל בסי' הב"חפ*ש

 לי:ום תזקק לא סתי אם כסו בטל תנאו סש"כ על המתנה בירושלסיראיתא
 בפירוש מתנה אבל וכו', בקרושין רוצה שהוא כיון בטל תנאו שכפלאעפ*י
 משכ"ב על סתנה הוי לא למפרע טקידשת תהא שלא ליבום תזקקשאם
 רסיירי התוס' שכתבו וסה כתובות סוגית היפך דהוי תיפה וזה יע*שוכו'

 נתישבו לא הקדושים רבריו ואעיקרא עמשכ"ב. סתנח הו"ל יאפ"הבבפילה
 תזקק לא מתי ואם מקורשת את דהרי הירושלמי לשוז כתב רבתחילהאל*
 פירושו וסה מקודשת[ תהי לא הוזקקת ואם שאסר ]הסוכן כפל ואפילווגו'

 רא"ג חבר לי ובקשתי צ*ע וכעת קיים תנאו בפירוש אסר אם אלאבם"ש
 שהואיי יצ.ו עדס מוהר"י הראשית הרבנות וחבר ויראה בתורהחמפורסם
 בזה.לעיין

 נ'ו ס'י פ"ק באה*ע הנ"ז הב"ח לשון לו הוקשה הנו*ב שהגאוןוהראנ*

 לתלסור בין קיימים חכמים דברי  עיהיו נלע"ר זה ז*ל פירש תשובתובאפצע

 מקודשת שאם סועיל לא ליבום תזקק לא מת שאם התנאי לירושלמי, וביןוידן

 תהיה זרע ויניח יסות אם אבל ליבום. זקוקה היא בודאי גנים בליויסות
 שכתוב סה על סתנה הוי לא למפרע הקדושים שיתבטלו לאו ואםמקודשת
 וברי בין הפרש דמה להבין יכולתי לא הקדושיס ורבריו עכד-ק,בתודה
 בתנאי מקודשת .תהי יאמר התנה אי אמר הב"ח דהלא שפידש למההב"ח
 יהיו לא זרען ביא ןהיינו ותזקקי ימות ואם ליבם קזקקי שלא יסותשאם

 מהרא*י משס בתחי"ר שכתב הב"ח דברי ובכן הנו"ב. של הך והיינוקדושים
 בתנאים ומתנה יבם, לפני תפול אם ליבום תזקק שלא לשוןרסועיל

 תזקק שלא סתי אם בתנאי ומדוע וכו' דמועיל למפרע מתבטליםשהקדושים

 דצריך לומר הוא הב-ח רכ-ו לע"ו נראה ולכן - מועיל דאיני כפולובתנאי
 למפרע מקורשת תהא לא הזקקת ואם בכפל שיאמר למפרע מילתשיפרש
 ל8 למפרע תיבת שבלח למפרע בפירוש לומר שצריך אמר שהב"חורו"ק

פועיל



פה פ י ק ל*די נרוןז

  דברי  *ב*הבי8 נהאה  ובן  הזרו*ין ש*חולו יותר דכונתו דנראחפועיי
 שחכפל נראה הקדושין, נבטלו מומר הוא דאם וכתב בדבריו סי*ם5ותרח-י
 הנושא. חומר לפי לע"ד נראה זה למפרע הקדושין שיתבטלוחיח

 אל8 יבם יפני תפול שלא ע-ם אמר דאם בידן דל האמורמכל
 אפ הביח סברת לפי כלל יבם לפני תפול ושלא ז*ל מרן ידעת מותרלחליצה
 פתנה הוי שלא בטלים יהיו למפרע חקידושין הוזקקת ואם בפירושאמר

 מיירי מתנה ליה הוי כפל שאפי' בכתובות שם*ש מפרש שהוא ובודאיעפששב
 ברי*ן מוהר*י משם להתיר ד' ס' קנ"ז בסי' מיר"ם ועיין בפירוש פירשכשלא
 דתיקון הגרולים כל סברות כפי דכתב ח' קטן סעיף בסוף תשיבהובשתחי

 בעוב"י לעשות נוהגין וכן דבר עמא מאי חוי ופוק ע'ש, פקפוק בלי שריזח
 הסכימו אם שאפילו בירושלם הגדול בב-ד ותקנו שנהגו ובפהטאלוניק,
 לחלוץ. כ'8 רשות להם נותנין לא אפייה ליבםשניהם

 ברור לדעת צריך אני ללמוד חזוק, צריכים אין שדבריהם עםאמינא
 רש"י ופירש כופין אין רב אמר ע"ב ל*ט ד' שביבמות ואומר סברתם,ו5קור
 ליבם הסכימו והיבמה היבם הם אם קודמת חליצה דמצות אחרונהלמשנה
 רש'י סברת הביא דהרא"ש מוסכמת שהיא נראה זו וסברה לחלוץ כופיןאין

 אומרת והיא ליבומי אומר הוא שאם עוד רש"י מ*ש הביא וגם זהבדבר

 הרא"ש כתב ע*כ כופין אמתלא שנותנת ענין בכל וכן כופין באפתלאלחלוץ
  י"כ,  וכו' כופין אמתלות שבכל שפירש במה נראין דבריוואין

  פשמי
 דפודה

 בתוס' ראיתי וכן כופין. דאין ייבם מסכימים דהם היכא דבריובתחילת
 ואופר וכתב זה רש"י לשון שהביאו וכו' חליצה ודיני ד*ה רס"רכתובות

 רש*י דסברת מבואר ע"ש וכו' ראיה אין שחין ממוכה שהביא דמהר*י
 סברי דתוס' אלא כופין, אין שניהם בהסכמת קודמת חליצה מצותלם"ד
 לתוס' רש'י בין מינה ונפקא ע"ש וכו' א' למשנה קאי כופין אין רברם"ש

 פליג ובתרתי ז"ל וכו' כופין אין רב אמר ד"ה ל"ט ביבמות מוהרש"אעיין
 אותם כופין אין ייבם להו ניחא תרווייהו אם ולפרשאי וכו' רש"י עלר"ת
 סברת וכן במילי איא כופין אין ומיהו ליבם. אותם ומניחיטלחלוץ
 קס"ב בסי' ועיין ביבמות הראאש ע"ד נתנאל הקרבן וכ"כ ע'שהרא*ש

 וב*י בכתובות תוס' ו*כ*כ במילי כפיה דהוה שכתב ט' ס"ק הגר"אבבאורי
 נכונה היא לחלוץ אלא ליבם להניח שלא דהתקנה למירין מצינו ע-כודשם
 במילי. איא יכוף שלא8לא



 לצד*ק*פז*רוןסי

 פ'ו פאה סשנת זול רע'א להגאון שראיתי בפה אעיר אנבדרך
 דהקשה שכהה לו יש נוטל אני שוכח שאני סה ע-ם קוצר הריניה18מר
 בתו' שכתוב סתנה דהויל שכחה דאינו טעם דפירש זשל עובדיהלרב*נו
 זה טעם רהנה הרר,ע עס לו דמה לי ותיפה ע"ש. וכו' לזה צורךדפה

 ק*ל ועוד טעמא האי ספורש שם ירושלפי בתלפוד היבא עמש"ב81תנה
 **ל םשמטתו[ שביעית ]דאמרו תשמטני שלא דע"ם ובההיא אח"כבס*ש

 ת*סה זה ע"כ, וכו' פקדון למפרע המעות יהיה להשמטני תרצה אםדהתנאי
 בן המלוה עם פתנה דאם כן לומר א"א סליחתו. בקשת אחרי לע"דנדול
 דתנאי סשמטו השביעית דאין בשביעית תשמטני אמ דאמר השני כדיןיהיה
 ה81 וכן יוד דין פ*ט שמיטה ה' בכ*ם הובא הרא*ש כם"ש אנברא קאיזה
 כאילו היינו שביעית תשפטני שלא ע"ם אפר דאם אלא הפירושיםלכל
 מסורה אינה שהשביעית סשסט שאינו אסרו ולזה השביעית מצות עםפדבר
 ע"ש. ז"ל והרפב"ם ברש"י פשוט וזהבידו

 הו8 עפש"ב מתנה דהו"ל השכחה דין בזה שאסרו הטעם לע"דונכן
 בידו, פסור שביע'ת שאין מיעיל שאין תשמטנ. ששביעית שאמר כדסיוןפסש
 זה שאין השכחה מצות בו יחול שלא ע"מ קוצר הריני שאוסר זה הואכן
 האמת. בדרך יורנו וה' לק"ר נראה ?ה שכחה אינו לזה*ידו



פד לצדיקיםזכרון

 שבכללות לאו על לוקים איןשורש
 כי ומבושל נא תאכלו בלא ורבא אב*י מחלוקת מ"א ד'פסחים

 לוקח נא אכל ואם דלוקים ס"ל דאביי שבכללות לאו דהוי אש צליאם
 וא8 לוקים דאין ס"ל ורבא שלש, לוקה וסבושל נא בב"א אכלן ואםשתים,

 לקי, יא נמי חרא דאמרי איכא אחת, לוקה לחוד מבושל או לחוד נאאכל

 נא על ביניהם נפקותא ליכא ורבא אביי דבין הוא ו"ל רש"י פירושויפי

 ופבוו1ל 3א חחת בבת שניהם אכל ואם מהן, אחד כל על לוקי דודאיופבושל

 אש צל* משים ומבושל נא עם לוקה אם דוקח הוא ופחלוקותייהו ב'לוקה

 כחפ* ח1 חי באכלו אלא אש צלי ?ל לוקה אין ולרבא לוקה דלאביינ*כ
 דס*ל דרבא עסו, אחרת ד?ת ה"ד ק"פ סה' בפ"ח ז*ל הרמב*ם אבלסבריה,

 לוקיס אין אינ"ד דאסר והיינו כלל, לוקים דאין היינו לש-ב על לוקיפאין
 אחד. לוקים שניהם על דעכ'פ דס"ל הוא האחר האיכ"ד סברת ולפיכלל,
 אחד. דלוקה כם"דופסק

 פסק רבינו איכ זה דלפירוש וכתב כאסור רששי פי' הביא שםוהלח"ם
 וכו' זיל הראב"ד שהשיג סה אולי רזה ונראה ז כאביי ודלא כרבאדל8

 יפרש שהרמב"ם לומר אנו מוכרחים דפדוע דב"ק כוונת ידעת* ולאע,,*ש
 ו"ל, הראב.ד כו' שזה ולומר ורבא כאביי דלא עליו ולהקשות רש"יכפי'

 לפירושם הוא הראב"ד והשגת הרמבין דקושית סנהררין מה' בפי*ח כתב]כן
 שרבא כהמשםעדת בפשיסות הסוגיא ספרש ז-ל שהרמב"ם נאמר ע"ש[כרשן*
 הוא רבא רברי שפירוש אימרים שיש מסיים והש*ס לוקים אין סתםאמר

 הסצוות בס' רבינו לשון ופשט לוקה, חרא דעכ"פ ואיכ"ד כלל לוקיםדאין

 מייחד דלא ואיכ"ר איכ-ד לוקיס אין סבר ורבא שם הובא שכן כן,נראה
 דהל' ואסיק עליו, לוקין אין ומבושל נא דברים סב' הסזהיר זה לאוואולם

 דלקי לחופרא קסא כאיכ"ד פסק דהרמב"ם באיפן נדחי, אביי ודבריכרבא
 דהל' וקיי"ל קמא ללישנא הוא דזה המציות בס' שם להרטב*ן וראיתיאדא.

 יע*ש. להקל נפשות ספק דקיי"ל ועוד יקי לא חדא דאפ" אחרוןכלשון
 יפסיק לו דהיה בעצמו זה הקשה וכו' ושניהן בד*ה אלו בהי' פה הכ"םוהרב

 ואפשר הרמב"ן, השיגו וכבר סנהדרין מהל' י*ה בפ' כתב וכן בתראנלישנא
 הה והי קמא לישנח הוי הי מתברר לא ואיכ"ד איכ"ד דאסרינן משוםשפעפו

 דג"ק. ע'כ כמיתה שהוא מלקות סדין גם ומה לקולא נקטינן והילכך בתראלישנא
זדשרט



 לצד*ק*םזכר1ןמח

 שהקשה פה עי לתרץ שבח 0דבריו שנראה א( : לע"ד צע'רודבריו
 כיישנא הלכה כדקיי*ל בתרא כאי*ד לפסוק לו דהיה לחומרא פסקדאיך
 מה מתיישב איך וא"כ בחרא לישנא איוהו מבורר דלא תירץ ולזהבתרא

 נפשות דספק מ"ש על תירץ רמה ב( בתרא, כלישנא דקיי"ל האשהקשה
 שהוח מלקות בדין גם ומה לקולא נקטינן הילכך וכתב סיים והואלהקל

 שמדוע קישיותיו משתי אחת לתרץ היא מרן שכוונת לע"ד ואומרכמיתה,
 קשיא דעכ"ז דאומר אלא סבורר, דאינו קאמר לזה בתרא כז,י-ד פסקלח

 נפשות ספק וק.י*ל כמיתה, מלקית שהוא לחומרא ולא לקולא לנקטדהיה
 צריך דהיה הא נתרץ לא עכ-ז ר"ל ולכך כמו ה.י הייכך ותיכת -להקל
 הוה דעכשפ ר"ל - והול*ל יהילכך במקום כתוב אחר בס' ומצאתילהקל.
 דאי"ד לומר הכ"מ כיון דמה שדקדקנו מה ועל יקולא. דנקטינן למימרליה

 כשבא היינו כתרא כלישנא דהלכה דאמרי. דוה פצאתי מבורר לאואי"ד
 כששניהם אבל יהיפך ואי"ד כן סובר דהוא שמאן בפירוש קמאהלישנא
 יבין בס' ראיתי שכן כמו בתרא, או קמא לישנא איזהו מבורי אינואי"ד
 אדם דנוטל אהא מיד דף רברים אלו פרק ז"ל שם כתב תקכ"ח סי'שפועה
 אחרון נקרא דאינו אחרון כלשון ולא לקולא לפסוק הלכה פסק ילעניןוכו.,
 בלשון כששניהם אבל אי"ד אחרון ובלשון בסתם כתוב ראשון כשלשוןאלא
 ז-ל. מרן דעת שזהו משמע עיש, וכו' אחרון לשון נקרא לא ואי*ר8י"ד
 מה' בפי"ח וראיתי 1 להחמיר פסק הרמבז"ל מדוע יהבין לנו נשארעכ'פ

 למעס כדי קמא כלישנא הרמכז"ל רפסק שם הכ-ם דכתב ה-דסנהדרין
 דבמסן משום קמא כלישנא דפסק מילתא אמינא ולע"ד ורבא, אכייבמחלוקת

 אלא ואי"ד אי"ד קאמר ולא לש*ב על לוק,ם א.ן דס'ל רבא ס' הובאנזיר

 מ"ש לראות וזכיתי אחד. אלא שבכללות לאו על לוקים אין אמר רבאהכי

 שמשון רבינו אומר 1"ל כתבו בסויד וכו' תורה בשל דיה ר-ז בעיזהתום'
 ס' לן ניחא נזה ע*ש, בתריה אזלינן מנייהו כחר התלמוד משטתכשמחברר

 אחת. לוקים שבכללות דבלאו לחומרא דפסקהרמבז"ל

 ששי בקינטרס ז,ל אמת דברי בעל המופלא להנאון מצאתיוכהפשי
 עליו הטובה ה' כיד בזה והאריך הנ"ל הכ-מ לשון על שהקשה ע"ג מ'ד'

 היכא דכל הפוסקים מגדולי ידוע שכבר והנכון וז"ל זה ליישב וכחביע"ש.
 הלשון אותו מהלשונות אחד באיזה דמוכח אחרינא מסוגיא למשמעדאיכא
 רלאביי למזבח מומין בעלי אכרי מעלה גבי בתמורה חזינא והכי וכו'עיקר
 לאו על לוקים אין ילרבא מקצתו, תקטייו ובל כולו תקטירו בל 5שוםלוקה

*בנללות



08 לצד.יקיםזכר1ן

 אפיק רבא לך א*ר דרבא, תיובתא וכו' הסקדיש מד"תני והקשושבכללות,
 אלא יקי מיהא חדא למ*ד התינח וקשה הדם, קבלת ועייל מקצתוהקטרת

 והתוס' מקצתו, על ולא כולו על יא לוקה אינו הא כלל לקי לאלם-ד

 דמ"ד ואליבא יקי, חדא אבל תרתי היינו דקאמר לוקים אין דהאי שםכתבו

 האי על שסמך מפני קמא כאי"ד הרב פסק ולפיכך וכו', לקי מיהאחדא
 באורך. יע-ש וכו'סוגיא

 מעינ* שנעלם פלא שהוא אמינא תלמידיו מתימידי אחד הקטןואני
 רבא ברברי מפורש ששם לעיל אנכי שהבאתי נזיר סיגיית בפרק בוקדשו

 ודו"ק. להשיב אין זה ואחר חדא, אלא לש"ב על לוקיםאין

 דבמס' חדא לוקה דאיך ג'( ;באות ז"ל הרמב-ן קו' לה אזדהוממילא

 כללות. של בלאו כלל לוקים שאין התבאר ב'סנהדרין
 ולכן דוקא אש צלי אם כי הוא שבכללות לאו ז"ל דלרש"ינם-ל

 ב', לוקה ופבושל נא דאכל ס"ל לש"ב על לוקים אין דם-ל למאןאפילו

 דאם ס"ל ולכן דבכלוות לאו הוא תאנלו ראל הפסוק דכל ס"לוהרמב"ם

 ג' באות שם המצוות בם' ז"ל והרמב"ן א', אלא לוקה אינו ומכושל נאאנל

 אברו איך א"כ כללות, של לאו הוי תאכלו שאל רסבר להרמבז"להשיג

 לתרץ מ'ש ועיין חייב, נא אכל אסרה יהברייתא כלום לוקה אינואייד
 אם כי על דעבר היינו חייב דם"ש למימר דאיכא ל"ק ולע"ד אסתר,המנילת

 עבר דקא דקתני חייב מאי רבא אמר מ"א בדף לעיל הש"ם כמ"ש אשצלי
 בספר כתב עור עשה. שהוא דביאר ומהרש"א רש"ל ועין אש, צלימשום

 נא אכל שאם שבכללות יאו על דלוקים ס-ל שאביי טהביא אחרהמצוות

 כתב אחד. אלא לוקים דאין ס"ל כמותו שהיכה ורבא שלש, לוקהומבושל

 אין סבר ורבא שלש, לוקה וחרצן *תים לוקה זג אכל דאם אביי אמרשכן
 אמרו וכן היין' מגפן יעשה אשר מכל לימר רוצה :ות שבכל לאו עללוקים

 אמר רבא וכו' אביי וכו' המזבח ע"ג ודבש שאור המע(ה נ"ח ד'במנחות

 נזיר ואיסורי אחת מצוה ומבושי שנא ינתבאר לקי, מיהא חדא לוקים.אין
 ואכילת שנזיר מדב"ק המיבן ע"* וכו' אחד פרס הם שכילם מפני א'מצוה

 ביד אבל בב-א, כולם עשאן אפילו אחת אלא לוקה אינו רבא לדעתהפסח
 ואחת אחת כל על דחייב להלכה שם הביא ח' הל' פ"ה נזירות ה,החזקה

 לוקה אינו היין מגפן יעשה אשר נל דעל אלא הבריתא כם-ש חמשוהם

 שבכללות. לאו על לוקיםדאין
 סותרין דנראין הללו המקומות ב' את לישב פתרון למצוא יכולתיולא

זחאז



 ל.צריקייםזכר1ןנ

 לי קשה דהיותר אלא ע"ש אמת דבדי ובעל הרמב"ן השיגו וכברזא*ו
 ובמנין אחת טצוה הם נזיר איסורי כל שגם כתב ט' שורש המצוותשבספר
 מצוה הוי אחד כל המינין החמשת שכל ביאר וכו' ר*נ מצוה בלאויןהסצוות
 פירושו שבכללות לאו על לוקים דאין רבא כסברת שסי5 והמובןבפ*ע,

 אכל אם אלא מגפן יעשה אשר מכל על יוקה דאינו אחרון לשון דש"יכפי
 הלח"מ וכ"כ חמש לוקה אחת בבת וכולם אחת חרצן ואם אחת לוקחונ

 על הניחא א', לוקה ומבושל נא אכל דאם פסק פסח כאכילת יכאןע"ש.
 מצוה ואחת אחת שכל בנזיר אבל א' מצוה שכולם דבריו לפי פסחאכילת

 צריך וכעת אחת, מצוה נזיר איסורי שכל וכותב לפסח נזיר מווה איךבפ"ע
 עיון.לי

 שלש לוקה וחרצן זג אכל אביי ממשש ז-ל הרסב"ן שהקשהובמה
 ועוד חמש לוקה וכו' ר"פ מתיב שבכללות, לאו על לוקים אין אמררבא
 וזו עצ*ן בפני וחרצנים עצמן בפני הזנין עי חייב שלימה משנהושנינו
 עי"ש. הרב על מפורשתתשובה

 בנזיר ז*ל ברש"י יש לזה דתשובה ל"ק דמהא אמ"נא דעתי בקוצרואני
 דאפילו והה"ן לברו כ"א כשאכל המשנה דמפרש וכו' אינו אמר רבאד'ה
 דהוא להקשות רהו*ל אלא עשש. אחת אלא חייב אינו בב"א נולםאכל

 שאכל נויר כתב דשס ואחת, אהת כל על רחייב נזירות בהל' פסקבעצמו
 הוי וזה ע"כ מלקיות חמש לוקה וכו' זנ וכזית חרצן וכזית ;נביםכזית
  שהעמסנו כמו ברבריו להעמיס וקשך; הרמב"ן לסברת לכאורה נרו5ה,קושיה
 שהבדילם מה עכ"פ כאמור. תירץ שלא אסתר מגילת הרב על ופלאבמשנה,
 המנילח ישבו כבר חמש שלוקה מנזיר אחת דלוקה ומבושל נא הרמבשםרבינו
 ע*ש. וכו' במשנה כמבואר ואחד אחד כל על שחייב הקבלה באה שכןאסהר
 רמ*ו4 כמש"ל, לפרש  ראיכא אחר ראיה כ"כ אין  להקבלת רחיה מ"שולע*ד
 אחד לוקה בב*א כולם ואף א' לוקה לבדו אחד כל י*5 בפ"ע  החרצניםיל
 מצוה הו"ל ואחר אחך שכל ממ"ש הקבלה שבאה להביא יוכל אבל כו5םעל
 יחד דבכלם איירי הפשנה דמ"ש נשמע ומזה הקבלה באה דכן מזה מוכרחא'

 רכל  ראמר  הרמב"ם רבינו  רברי הבנתי  למורי  ובדרך מיקיות ה' דהייבסיי
 א' רק שבכללות לאו ליכא נזיר דבאיסורי כונתו אחת סצוה היא  נוירחיסורי

 נ"כ ולא אחר רק יב ה אינו זג אכל שאם לומר ובונתו וכו' יעשה אשרמכל
 אכל אם וכן דוקא אחת מצוה אלא כאן ראין כו' מגפן יעשה אשר מכלעל

 ולפי הכללות. על ולא אחר רק אלא חייב אינו א' מצוה  שהואתרצנים
יצתו



*א לצד*קיםז3ר1ן

 81*11 אחת, אלא לוקה אינו אחת מצוה נ"כ חם  111יהמ  ו1בושל בנאדעתו

 הכונח - אהת מצוה הנזיר על מגפן היוצא כל באיסורי ו*באו לאוין כלהרב
 לזה אחת מצוה הם כאויא וכו' וזג ענבים זה בפסוק הכלולים החמשהכל

 וזה הכללות. על ולא לבדו חרצן או לבדו זג נאוכל אחת רק לוקיםא*נם

 ד'ק. כונתפו1וט

 ה"ח חר"מ ה' פ*ד ז"להרמב"ם

 כיוצא וכל וכו' המורייס כגון וב*י ביי על עליו עוברים חמץתערובת
 וכו', בפסת, לקיימו מותר נאכיים שאינם דברים אבל הנאכלים, פדבריםבזה

 כזית אכל א"כ אלא באכילתו לאו בתערובת שאין ס"ל שרבינו כתבוה"ה
 הזה כשיעור יש אם אלא ע5יו עובר שאינו והקה פרס אכיית בכדיחפץ
 שאפילו סוברים ויש העיקר, הוא הפסק וזה וכו' כותח כנון שכתבוזהו

 שיש כיון פרס אכילת בכרי כזית שאין אעפ-י סובר והרמ"ך עוברים,בפחות
 בה' ז-ל וה"ה ע"ש, ו"ל להכ'מ ס-ל הרמ"ך וכסברת ע"כ עובר כזיתו*ם

 פרס. אכילת בכדי כזית שיהא צריך דלעבור הנז"ל פסקו ושנה חזרי"ב

 שעבר חמץ ותערובת ז*ל כתב וכו' שנתערב דבר ד"ה האחרון זהובלשון
 5"י אבי בעיניה ה"מ ר"ש קנים כי וכשאמרו הפסח לאחר אסור ודאיעליו

 להבין יכולתי ולא ע"כ, וכוי לא באסור שנעשה בתערובת אב5 וכו'. לאתערובת
 אחרי גם אסור הפסח עליו שעבר שתעריבת רבינו מדברי זה נראהטאין
 אהר עד לאוכלו אסור עכ"ז לקיימו דמיתר אעפ"י רבינו דמרכתב ואוליהפסח,
 לאוכלו אסור כתב ולא הפסה אחר עד לאוכלו אסור וכתב שדקדק ממההפסח
 פרס אכילת בכדי כזית ראיכא לקיימי שאסור שדבר משמע ממילאבפסח
 עליד שעכר התערובת יהיה מדוע להבין צריך עכ"ז אבל הפסח לאחר אףאסור
 אחר נתערב ואם בעיניה דאסור הפסח עליו שעבר מחמץ יותר אסורהפסח
 כדין הפסח אחר נתערב אם מותר שיהיה הזה כתערובת גם נימא שרי,הפטח
 הרב כתב ה"ה אלו מהל' דבפ"א ועוד ב~כ"ש. דמותר הפסח דאח'- בעיניההחמץ
 ודאי לע"ד אלא הפסח! אחר מותרות התעדובות דכל ס"ל רהרמבז"להסגיד
 שאם בעיניה חמץ כרין ממש הוא הזה התערובת שאסר ה"השכוונת

 נפשי וחדאי מותר. הפסח אחר עוד יתערב הפסח עליו שעבר הזההתערובת
 מותר זה תערובת מ'מ ז"ל הדבור באפצע ס"א תם'ב בס-' להט"ז פצאתישכן

לעשות



 לצדיקיםז3רוןנב

 הפסח אחר קניס לא לר*ש ואעשג וכו' הפסח קודם בטזיד אפ*לולעשות
 בפטח שהיה כ10 נשאר אלא הפטח אחד התעדובת נתבטל לא אם משא"כוכו'

 ע"ש. וכו' ב*ס יתבטל שלא זמן כל אסור הפסח אחר גםונו,

 סי. פסח בהל' בא"ח החק*ל רבינו לכבוד הוית חזה בדרךובלכתי

 היחשם לם"ש זה קודם דהקו*ה וכו', הטחילה ואחרי בד"ח ע"ה ק"ן ד'ע'ז
 פסח קודם חמץ בתערובת הרמב"ם בדעת העה מ'ש על חמץ מהל' פ"דבסוף
 דאחרי ותירץ ? מתירין לו שחין דבר דהוי וכו' אסור הפסח עליושעבר
 עשש. וכו' הפסח אחר שרי דסד"ת כיון מתירין לו שיש דבר דהוי וכו'הטח"

 דאסור דזה כאמור שרי מדרבנן דאף רל*ק אמינא ניושק אחרי בע*דואני
 אם הא כאמור, המותר חמץ עם הזה התשרובות נתערב דלא היכאה"נו
 נלע"ד. כן בעיניה מחמץ יותר חמיר דיא פותרנתערב

 לדעת פתירין לו שיש דבר נקרא העירוב אחר בא שההתרואף
 דאפילו ה"ה דם"ש מ"ש ולפי ה"ה בפ*א רבינו לדעת בלח*ם כמבואררבינו

 לשון שפיר אתי ויתכ*ר יתבטל הפסח אחר נתערב אם שאסרהתערובת
 ודו"ק, מותרות, התערובות כל שהרי דאמררב*גו

 נתערב אם בזה דפליגי במאי תערובת של זה בדין עוד לבארונבוא
 דיש בפסח לאוכלו היתר יש אם הכשר עם החמץ פן משהו פסחקודם

 בפ-א ז"ל הרטב"ם וז"ל חו"ן, דאינו סוברים ויש ואסור ונעור דחוזרסוברים
 שהוא. בכל אוסר זה הרי במינו שלא ובין במינו בין בפסה שנתערב חפץה"ח
 במשהו שאסור בזמנו החטץ איסור וטעס וכו' שנתערב חמץ בד"ה ה'הושם

 שהרי מתירין לו שיש דבר שהוא משום אסורות מאכלות בהלי רבנוכתב
 שהוא ולמעלה שעות משש וה"ה וכו', מיתרות חתערובוח כל יחיו הפסחאחר

 הרמבזעל לדעת ה"ה דמ*ש כתב וכו' שנתערב חמץ בד"ה והכ"מ וכו',במשהו

 קודם לאוכלו היינו בס' בטל הרא'ש ולסבדת במשהו ולמעלה שעיתדמשש

 ונעור. חוזד ס*ל השנה מתחילת נתערב אפילו הפסח תוך לאוכלו אבלפסח
 פ'ב. בסוףוכמ"ש

 והרא'ש חו"ן ס"ל דהרפבז"ל באופן והרא"ש הרמבז"ל מחולקיםובזה

 הקשה והפר"ח ס"ד, תמ"ז סי' בשו"ע פרן פסק וכן חו"ן, דאין ס*לוהטור

 עי.ש. וכו' דחו"ן ד*ן יוצא דממנה הטריאקה דין תם"ב בסי' פסק מרןדאיך
 למזיד מפילא בין לחלק דיש ריי כמ"ש מחלק הב"י טרן דהמחכרוכתב
 הטדיאקה. דין שזהועישש

 לפסוק צריך היה איתא דאם הלז בתירוצו לי קשה בע"ד הקטןואני
88*



נג לצדיקיםז3רון

 ר"י כתב דכן הפסח, אחר אפילו אסור שיהא בפזיו שחוא דפריאקה83א
 ודעת וכוי, הפסח בתוך ודוקא ר*ה בתוך תמ"ז בסי' הב"י שהביאןכפו
 אחר אפילו אסור במזיד אבל וכו' כתב ומיהו והרא*ש התוס' כדעתרא

 מ"ש לפי דחוי החילוק זה דאעיקרא ועור הפסח, קורם לבערו וצריךהפסח
 ע"ב ר"ח י"ב סי' פסח בהל' סלוגיק( חו"ר מגדולי )אחר אדם תפארת3ס'

 דסוף במזיד החמץ שערב מפני טעם מה תקשי ררינא אעיקרא : וז'ל פסקוב88צע
 איסור לבטל אלא למזיר שוגג בין חלקי ולא חו"ן ואינו החמץ נתבטלסוף

 אבל וכו', ליהנות שלא ואסרוהו במויד ובטל שעבר קנס ומטעםלכתחילה
 כי בפסח לאוכיו כוונתו שאין פסח קודם טריאקה לעשות חמץבעריבת

 ערבו אם אסור יהיה מדוע פסח כוונת בלי לרפואה טריאקה לעשות8פ
 כרין והו"ל החמין ע"י יהי דתיקונו משום לאסור יש אלא בהיתר,בפז*ד
 שציינו ע9ט סי' א-ח ובחק"ל ע"ש נ' פסק הט"ו וכיכ בטיל דלאהפעמיד
 אפילו לאסור יש החמץ ע-י יהיה דתיקונו דהיכא הא מנואר הנ"זהרב
 : ע*ז ל' ס' ע*ד ד' ע9ז במם' בפירישו הרא"ש ממ"ש חוין אינו דסברלפאן

 וכו' וחבריו הבבלי דכותח הנך משום אי וכו' אלפס רב על תמהוהרחב"ד

 המא:ל מכשיר הוא שהחמץ וכיון החמץ זולתי נעשה המאכל גופי שאיןכיון
 הוי ג"כ רבטריאקה ואסיק בזה הרבה דהאריך ועזש חמץ הכל כאילוחו-ל

 שנעשה ותערובת במזיר נכונה היא ושעשיתו כמעמיד והוי מכשירושהחפץ
 כאן. ער וכו' הפר"ח כו' וזהו בטיל לאבכוו3ה

 הוי אי כמשהו בפסח חמץ דין פה נבאר אגבדרך
 דרבנן, אודאורייתא

 בסוף וכו' אפילו במשהו ומ-ש בד9ה ס"א תמ"ז סי' בפר"חעיין
 דטעם דס"ל ו*ל להרב9ם בין )ר"ל לכ*ע משחו איסור ומיהו : ז"להדבור
 רלא משום דהוא להרא-ש ובין מתירין לו דיש משום הוא החפץאיסור

 איסורים כשאר דינו ר-ה ב;וך ב' ובסעיף ע"כ. ררבנן איסור הוי מניח(בדילי
 שיש משים שהוא ז'ל הרמב"ם דעת דלפי כתב בפ"א והמ"ם ז"ל כתבוכו'
 דאיסור סדבריו דמשמע וכו' במשהו ש-הא נותן הדין בעים אף פתיריןיו

 מדרבנן אלא דאינו הוא וטעות וכו' מחמצת דכל סרבוייא דאורייתא8שהו
 יע"ש. וכו' כ"ש בפ' והרא"ש בהרי-ף מבואר כןלכ"ע

 דרבנן הוי שמשהו ט"ל נ"כ דמר"ן מפ.רש ראו דעיני מתפלאואני
דנן



 לצדיקיםזכר1ן5ד

 שי8 בפסח רחמץ הרי : ז"ל דבורו בסוף ה"ה חו"מ בפ-א בכ"מ כתובוכן
 משאר יותר כן שהחמירו והטעם הדין מן ולא הוא חומרא בפשהובמינו

 לאי מינו בשלא משהו ום"ש עכ"ר מחפצת כל הכתוב למאמראיסורים
 רכתב ישב ה' מ"א מהל' ט"ו בפ' הרבר שמבואר כמו במינו, פכ"שרוקא
 חפץ והרי וכו' תתמה ואל רבינו ום-ש ז"ל: וכו' לי יראה בר"ה וז"לשם

 אפילו ממ"ש מבואר ע"כ. וכו' במשהו מינו באינו אפילו שאוסרבפסח
 בפשהו דחמץ ס*5 דמר"ן למרין מצינו ע"כ, במינו מכ"ש מינובאינו
 התורה מן שהוא במשהו רחפץ דסבר מאן מצינו דלא באופן מררבנן.הוא
 ה*ז בפ"א להרמבז"ל ראיתי נתערב רלא בהיכא אבל שנתערב,צחמץ
 בפסח עצמו החמץ מן האוכל שם. וז"ל התורה, מן הוי רמשהודסיל
 יוחנן ר' ס' שזה הביא וה"ה יאכל, לא שנאמר התורה מן אסור שהואכל

 לא קרא דל"ל הקשה והכ"מ התורה. מן אסור שעור רחצי ע'נביומא
 עי"ש. האיסורים בכל כן רקי"ל אחריאכל

 במשהו. - בפסח חמז תערובת בדבר עלה דאתאן למאיהדרן
 בזה, חולקים והרמב"ם דהרא"ש בפירוש כתב בהכ"מ הקדושמרן

 דאחו9ן, ס"ל והטור והרא'ש פ"ד בסוף כמ"ש חו"ן ס"לדחרמב"ם

 כמ*ש מעמיד משום הטעם הוא בהטריאקה רהו"ן כהרמב"ם רסברי מהאלא

 מזיד בין הפר"ח חי' וכן זה הוא מהמפרשים והרבה יעקכ והחקהחק"ל
 זה רין לפרש אחזה אני ואשר נרגא בהו ושרו למעלה ככתובלפמילה
 אפילו בפסח לאוכלו אסור פסח קורם שנתערב אף ס*ל דכולהורטריאקה
 רבר כל דמילתא כללא ז"ל תם"ז סי' בסוף הטור מ"ש עפ-י משהו,וצהוא
 הפסח אחר ולהשהותו לכתחילה לערבו יכול תערובותו על עובריןושאין
 כאילו בס' שנתבט? רכל והטעם וכו' אלא ום"ש בד"ה הב"ח וכתבוכו',
 רבפסח די"א דכיון אסיר בפסה לאוכלו אבל להשהותו ודוקא חמץ כאןאין
 בס' לערבו אסור לכתחלה מ"מ הלכה כן שאין אעפ"י במשהו ואוסרחו-ן
 לכתחילה לערבו אסור שסיים שמה מובן עכ"ר. בפסח ולאוכלו פסחקורם
 מותר. דלכתחילה כתב הטור רלהשהותו לאוכלו, כדי למ"ש שייך פסחקורם
 רבר לכתחילה דלערב ס"ל עכ9ז חו"ן דאינו רס"ל הטור רנם למדנועכ*פ

 לאוכלו ואסור להשהותו מותר עליו עוברין שאין דבר פסח קורםושנתבטל
 שעור כ"א כ'כ חמץ בה שאין הטריאקה והנה משהו. רק יש שלאאפי'
 ז"ל וכו' נאון האי רב כתב בר"ה הב"ח תמ"ב בסי' לעיל וכם"שקטן
 וכו' לבטל צריך אין וכו' שהו כל קטן שעור אם כי בה אין טריאקהאבל

ע"ש



3ה לצר*קיםיכרון

 דטר*8קה הא ומרן והטור הרא"ש פסקו איך שסקשים מה יתורץ בזהע"ש.

 חותו עוושין דלכתחילה כיון דסוברים עכ*ל תו"ן דאין דסובריםאעפיי
 שפיר. אתי ובזח הפסח בתוך לאוכלו אסור לזה הפסח לאחר נםלהשהותו

 והטור הרא"ש לדעת לכ"ע דהוי הטריאקח של זה וישבנו תירצנואבל

 ס'ל דהרמבשם כתבו איך קשה הישובים דלכל לי קשיא הא אבלומרן

 בפ"א שהביא הכ*ם מרן ומכללם הטריאקה מדין זה להם ויצאדהו*ן
 בעצפו והוא וכולם רטריאקה רין פ-ד בסיף ממיש רחו-ן להרמב"םרס"ל
 תם"ב בס' הדרישה מ"ש ועיין ישוב מצאתי דלא לע"ד אמינא ולכן זהפסק
 אבל לבער צריך שאין ביעור לדין אם כי זה הטור כתבו דלא *"חס"ק

 כעת. וצשע ע"ש, חו"ן שאינו דס"לההשן

 דילרותאגירסא

 עירוביןמסכת
 הכשד ידוע למעט צריך אין רי"א ימעט וכו' שגבוה מבוי אמשנה

 פחיצח משום או הכרה משום הוא אם בקורה ופליני קורה או בלחיפבוי
 הו*ת וחזה עובדיה, רבינו פירש כן מחיצה משום רהוי ס'ל יהודהור'

 פשום הוא רלכ"ע מבואר דבששס לו מנין ז*ל וכתב דהשיגו ז"לירעאשי
 ע"ש.הכרה

 רצ"ח גגות כל פרק סוגית קרשו מעיני נעלם דאיך בעיניופלא
 רקורח לר*י רס"ל בארה רמשם האלפסי רבינו מפרש יהונתן רבינווהביאה
 רגשר*8 סהא מחיצה משום דהוי ר"י ס' הביאו בירושלמי וכן מחיצהמשום

 וסותם. יורר תקרה דפי גגות כלבפ'

 ז"ל עובד*ח לרבינו רהשיג במה ז-ל עא"י רבינו על להעיר ישעור
 גצ על מך' לפעלה הוא ולדעתו עשרים בתוך להיות צריך דהקורהדכתב
 חש'ס מבעית עשרים בתוך רהוא נראה מהש"ס ולקשר וע"ש ך' שהואהסבוי
 נראה וכו' פהו מעשרים למטה וקצתה עשרים בתוך מקצתה הקורההיתה

 זשל כן נראה הרי*ף רבינו לשון ונם עשרים, בתוך להיות צריכהרלכתחילח



 לצד*ק4םזבר1ןנו

 88ע* ו*ל יהונתן ר' פירוש ועיין מך' למטח הקורח נותן מפעטו כיצדשם
 א8ה עשר*פ הפתח בחלל יהיה שלא כל.מך עשרים בתוך הקורה עוביכל
 ע*ש.וכ'

 ואחת לםעלה אחת היו וכו' קורות ב' וכן י"ד ד' מהש-ס נראהוכן
 התחתונה ואת למטה היא כאילו העליונה רואין אומר יאורה בר ר"ילפטה
 דאין הקרקע מן מך' למעלה עליונה תהיה שלא ובלבד למעלה היאכאילו
 דצריך כ*ה ה' בפי"ז הרמבז"ל פסק וכן פירש"י כך קורה הכשר שםדאין
 עשש פעשרים למעלה העל.ונה תהיה שלא שס"נ בסי' הטור וכן עשריםתוך
 הסבף ע"נ שהיא קורה דם"ל מבואר והטור רהרמב-ם ק"ל עתה שלעתאלא

 כשר. למעלה וחקורה ך'שהוא
 לפעלה היתה הטור כם"ש דכחב הטור בהנהות בד"ם ראיתיושוב

 דאם יהונתן ורבינו הרי'ף מדברי ונראה ז-ל וכו' בפתחו למעלה ועשהפך'
 אינו אפ אבל בעשרים הקורה יניח לסעטו ובא סך' לפעלה בתח'יהיה
 לייושב נוכל בזה קדשו, עכ'ד צריך אין פך' לפעלה הקורה רק פך'נבוה

 צ"י. ועודדקדוקינו

 מס*נ* הלל"ם דאתי' הרב פירש וכו' ובה*א ד"ה ב' בפשנה בתוי"טשם
 וכו' ב"ד שפרצתו ד"ה בתוס' ע-ב ה* בדף ועיין עשש נזור דרבנן פ'אולעיל

 בזה. מהרששל ום"1 מסיני, להדנפרי

 וכר רחב שהוא אעפשי דשה בתוי*ט נבוה, שהוא מבוי במשנהשם
 כתב וכו' ז' במשנה ועיין אפות, מך' יותר נבוה היה ואפי' הרפבז"לכתב
 ואפ*לו הרב ום"ש התוי"ט ושם וכו' בלחי דיו וכו' טפחים עשרה נבהןהרב
 שוים רשניהפ דבריו פשט לפי עכשד, הרמז'ל בשם לעיל כן כתבתי כברוכו'
 נן דלא והחמת הפתח. צורת כושיש בנבוה דמועיל הזה נדבר ולחיקורה
 דוקא אלא הרבה גבוה אפילו הפתח בצורת דפועיל הרסזשל כתבדלא

 םבואר וזה פתח צורת בלא מהני דנבוה כמה דכל ס"ל בלחי אבלבקורה
 ע"ש. בה"ה הי*ד פי"ז שבתבה'



נו לצדיקיםזכר1ן

 והרמב*ם וכו' בחייו לו נתנה לא ואם 1' סי' קמ*ג סי' אבן-העזר בטורא(

 ואם ד*ת בתוך וז"ל הב"י מ"ש ועיין וכו' נהירא ולא מתיבמת ולא חולצתכתב
 אלא שתחלוץ עד כתב ולא גט, אונו יהרמב"ם גם האמת ולפי וכו'. נתנהלא

 ועל כתב וכו' כתב והרמב"ם ומ"ש בד"ה והב"ח וכו' זמן יה קבע שלאמפני

 ספק ואינה גט אינו להרמב"ם גס זמן קביע שב?א שכתב לתמוה יש ב"ידברי
 וכו' לשניים כחומץ קשים ודבריו וכו' מתיבמת ו?א הויצת ואפ"המגודשת

 דברי אלא בזה הבוי מרן דטועה דח"ו בזה יפה כיון לא וס"ר ניו*קואחרי
 כתב שהב"י בדבריו שכ,זב טעות יש הב-ח של דבריו ובתחילת פשוטיםמרן

 ולפי כן הוא הב"י ולשון גט" ואינו מגו"שת ספק אינה זמן קב3 "שבלאבזה"ל
 הרמב*ם על דס"ל הטור על משיג ופירושו ע"ש. גם אינו להרכב"ם גםהאמת

 או והולצת גט, אינו דטור דלדברי חתנאי נתק-ם ולא ונת שישי0 שלבתנאי
 איא כן, דלא מרן כתב זה על מ:יבמה. ולא חילצת ו;רמב"ם ולדביימתי:מת.

 וכתב נתקיים(. ילא זמן דק2ב )יען מתיבמה או וחולצה גט אינו ל,:רמב"םגם

 קבע דיא בהיכא ((לא מת.ב:ת ויא ;2ת דחו דין הרמב"ם כתב ד?א מרןעוד
 הס"ר. הב"ח רבינו ואת יקו"ד הב". כ:' זה לתנאי עוד תקון דאין זמןלה

 ע"א. מ"ט ד' כ:ו:יה במ2' ולב:ות. לבנים האב מזינות הייכ בעגיןב(
 ובגמרא ראב-ע. דברי ז: מותי ל"חי חלא בתו בךזובות חייב איגו האבמשנה
 ס"ל י;;ידה ורבי ד;-"מ ואסקו ברוקא בן יוה:ן ור' יהודה ורבי ר"מ מחלקתיש

 לכנות ובין דבנ-מ בין איכו2 :ציה הן ל-כא חיוב דוקא הייב ויגו המשבהדמ"ש

 דרב לקמ.ה אתן כי דהא כוותייהו והלבה ומסמע ;"ל המשבה בפירושוהי"ן
 דמוש לבאר ו':ןיך ע";ן. יכו' שדיא מת-ן בגי ועל ילן.ה יא-'וד להו אמריהודה

 שש מבני דהם בקט:-ם דמיי-'י חיבה ויא איכא מצו:; דעכ"פ ור"י ור"מהמשנה

 לקמן התוס' וכמ"ש הייביס הכ ך2"ג שש בבי שיהיו עד קטנים דבקטניוהלאה
 באוסא אה"כ בש"ס מ"ש ולפ-"ז עו:א ממ"ש וכו' קטנים כשהם ד"הע"ב

 עד והלאה שש מבן והיינו קטנים כשהם וב:ותיו בניו זן אדם שיהאהתקינו
 בקטני ולא בקטנים דמ.ירי ההוסן וכמ"ש והר"ן רש"י כמ"ס שעיותשיביא
 דעכעפ ס"ל ור"י די"מ ש2תבוו מה לפי כן ואם דהיי:. פשיטא דבזהקטנים

 יארוד כמ"ש דברים כפית 9יה ועבד-נן כוותייהו והלכתא מצוה איכאבקטנים
 של סברתם לפי מצוה דהוי בהיכא זה כל דרבינא במעשה וכן אסיתא וכפיילדה

 הוא בקטנים איירי שג"כ אושא דהקנת מזה יוצא הר"ן סברת זה וד"יר"מ
 במ"ש כוותיה הלכתא דלית אלא גדולה כפיה ליה וכפי:ן לחיוב היאדהתקנה

 דאכפיה וכן' וא"ת רבא. אכנייה ד"ה בתים' ועיין רש"י פירוש הוא וכןהר"ן
בדברים



 לצדיקיםזכרוןנח

 דבלא קושיא רלאו וכו' הר"ן קושיית על זה בדבור מחרש*א מ*ש וכו'בדברים

 התירוץ לע"ד ע*ש. וכו' לו שאומרים היינו ובאמיר ודבור אמירה הויאאמיד
 בדלא אלא ברברים שוה כפיתן אמיד ולאו אמיר דשניהם הוא פשוטהיותר

 כרחו על אותו כופין בראמיד אבל אני רוצה שיאמר עד אותו כופיןאמיד

 בלשון מדוקדק פשוט תירוץ לי נראה וה אני רוצה לומר יתרצה שלאאעפקי
 וחזה לרצונו. מחכים אנו אין ר*ל כרחו על אותו כזפין, באמיד דקאמרהש"ס

 רוצה שאינו מי בד"ה רכתב ה"י פקז עניים מתנות בה' למלך להמשנההוית
 עבום שחשבת כתב רהרמב'ם ותימה וכו' אותו כופין באד וכו' צדקהיעשות

 דלש לאו איכא נמי והתם עליה מווהרין אנו ואין בצדה שכרה שמתן מצוההיא

 כתבו דתוס' ואתפלא ע"ש. בתרח בתירוצא דס"ל כתב ואיך בעבוטוהשכב

 לכ"ע שש עד קסנים קטני הדברים סכום וצאע. לאוי תרי דחיכא שאנידכאן
 שערות ב' שהביא ער ומשש חעפ"י שבסוף עולה רב דין ווהו התוס' במ"שחייב
 חילעא ר' מ"ש לפי וזה גמורה כפיה אותו שכופין וכנראה אושא תקנתזהו

 בדברים קלה כפיה להו ועשינן ור*י רקמ כסברת אלא כוותיה הלכה שאיןואמרו

 דמכריוין זה דכל ורש*י הראן פירוש לפי נראה זה כל וכו' יירה יארודכמ"ש
 י"ב פ' אישות בה' דכתב סתום לשונו הרמב"ם אבל וראי, ר"מ לסברת הואוכו'
 הקטנים ובנותיו בניו במזונות חייב כך אשתו במזונות אדם שחייב כשם יקרה'
 כתקנת שיגדלו עד מאכילן ואילך מכאן קטנים( קטני )זהו שש בני שיהיועד

 הלכתא וכו' התקינו באושא ז"ל ציין וה"ח וכו' בו גוערין רצה לא ואםחכמים

 שקאי וסובר ורש*י כהר"ן דלא מדבריו מובן ע"ש. וכו' ת"ש ? הלכתא לאאו
 כאושא דה?כתא ת"ש היינו ת"ש הלכתא לא או הלכתא ומ"ש אושא. עלהכל

 מיירי ואושא הרמבאם כסברת הולך שכן מהכסף נראה עאא בסי' הטור לשוןנם
 מיירי ור"י דר"מ אחר תימה יש ולפי"ו ע"ש. שערות ב' ועד מששלמצוה
 עיון. לי צריך וכעת אושא לתקנת הוצרכו מהימצוה

 צרה למעוטי וסיפא דרישא מ:ינא וכו' נשים ס"ו מ-א יבמות בתויו"טג(
 או ממאנת צרת משום גזרה ביבם ממאנת קטנה צרת או בה שהכיראיילונית

 להלכה מסקינן להדיא וכו' משום נזרה בד"ח ורעק"א ע"כ גרושתו מחזירצרה

 בר*ג רש"י שגם שדקדק שם עוד 51"ן ע"ש וכו' ליבום מותרת ממאנתדצרת

 מר"ק והמבואר המובן ע"כ. ליבום ואסור חליצה דצריך למעוטי דבא כתבע"ב

 אסור דלור היינו בתו משום גזרה דממ"ש דממאנת מהא אלא ליה קשידלא

 גדולה תמיהא לכאורה כהלכתח. דס"ל גרושתו ובמחויר באיילונית משא"כליבוס

 שהיא ובשלישית בשתיים כהלכתא דס-ל מפליא והיותר כהלכתא דלארפסק
ממאנת



נט ם י ק יצדיזכרח

 הכל סובר דהוא התוע"ט דברי יישב אמינא הדי וידעתי כן סול 9אסמאנת
 ייתית א התהו*ט בם"ש קצת ואעיר מתיבמת. צרתה ממאנת אפי'יהיכתא
 במ*ש שמיירי אמינא יכן הש"ס כם*ש שהכיר אף איייונית יומר לו היה.חהכיר
 לאסור ינו היה באיייונית והיינו ימעוסי המשנה באה ויזה ייבם ראסורס*ד
 מ"ש וע9 מותרח. דלגמרי ימעט המשנה הוריתנו יזה בתו צרה גזרהמשום

 כהלכתא דיא וזה יחייצה דוקא הוא דהמיעוט סבר שרש"י עקיבא דבינווגאון

 מותרת רהצרה דהלכתא דממאנת דק לא וקדושתו תורתו מכבוד הסייחהאחרי
 יבום יאסור דינו שזה ערוה שהיא במאנת מיירי ורש4י דעימא ממאנתזהו

 ודוק. וכו' נפילה דמשעת י"ג ד' בש"סכמפורש
 חייב סעודות י"ד ר"ח והאמר ר"א אמר ועוד בגמ' דכ"ז סוכה במס'ד(

 שיא דמי ר"א אמר מדוע דמקשה יפרש לי נראה ויע"ד פרש"י. עיין וכו'אדם
 וכו' הימים באחד אכל שלא מי אמר ולא אחרון ביום ישיים ראשון ביו"טאכ9
 ע"ש. וכו' ומשני חייב. סע.דות די"ד דס"ל אחר האחרון ביוםישיים

 וכו, תור ראש כנגד ויעמידנו בד-ה בפירש*י בד'ה במוהרש-א ז' ד'סיכה

 סומכין שאנו הפירוש וכו'. כתב המאור ובעל וכוי נראה לפידושו עכ"יבאיכסון
 לפירש*י מסכיכ איננו המאור בעל שפירש והפירוש וכו' פירש"י הואעייו

 מכר הבית את המוכר בפרק מ"ש דומיא הוא תור ראש מפרש שהואשיפנינו
 עש"ד. וכו' הטפח הוא והקצר הדופן הארוך כאן אף קצר וא' ארוך א' מצר11
 והארוך הקצר שמ"ש מפירש"י הפך המודה לשון במאירי ראיתי לא בע-דואני
 כנגד מניחו טפח שאותו שס"ל סימון ר' ע"ד אלא תור ראש ע9 מיירי1א

 ס' וכן הקצר והוא יהיה בצדו הארוך רופן שזהו פירש רש"י הוא בזההיוצא

 טפח אותו בד"ה המאירי וז.1 סימון ר' רברי על המוכר פ' 1שון והביאהמאירי
 מפדש שהוא מפורש הסוף עד וכו' היוצא כנגד מעמידו רב אמר מעמידוהיכן
 ובודאי רש"י פירוש הוא ופירושו ד-ס דברי על רק המוכר של המצרענין
 התוס' ועל שכתב. מה וכתב מוטעה ספר איזה לו היה הרשב"א ואלופנוובינו

 ויעמידנו. בספרו ככתוב קימי יא דקושיתםאמינא
 וכו'. היח חומרא היא קויא האי ד"ה בתוס' ע"א ג' דף גיטין במס'ה(
 דבריהם להבין זכיתי לא וז"5 כתוב רעק"א בהגהות וכו' למיפוך שייךיא

 שייך לא ממייא ומינסבא מת דבעלה דדיקא סברא על דסמכינן כיוןהקדושים
 דהיח שיבא שייך יא ממילא בם*ש ככ"ת הס' אחרי ולענ"ד יעשד"ק. וכו'שיבא
 וצ-ע. שיבא אפשרות דיש אלמא וסזה מזה ותצא ע?יו שהחמירו~אמרו

 מ*ש בהליכתו. א' פוסל ד*ה ב' משנה תויו"ם ב' משנה פ"א קנין במס'ו(

הרב



 יצדיקיםזכרוןס
]

 9א ע*ש וכו' דבסתומות כיון תימה וכו' הנשאר השיישי יהקריב איןהרב

 חטאת וא' עויה א' מהשישה יעשה דאם א' מקן קאמר דשפיר דב*קהבינותי
 שבאה מאותה היא שמא חיישינן חטאת מהחפשה ואחד חטאת יעשנהוהשלישית

 אב9 שקרב קורם היה זה סתומות שהן אמת דהן אחד מקן חטאות שתיונמצא
 חסאת_ אחד המה האחרים שהשנים הוברר עויה ואחר חטאת אחרכשהקריב

 יע*ר, פשוט וזה חטאות שתי יעשה ועתה עויהואחד

 לבניו שבועה מוריש אדם איןדין
 נשבעיך המ?וה שיורשי אמורים דברים במה כ"ג סעיף ק*ח סי' חו,מהטור

 מת ואח.כ יוה מת אבי היוה, מת ואח"כ מיוה שמת הלוה מיורשיונוטלין
 המיוה נתחייב דכבר משום בשבועה אפילו כלום נוטיים יורשים איןהמיוה
 ינבותו יכוי שאין ממון לבניו שבועה מוריש ארם ואין הלוה ייורשישבועה
 יישבע להמיוה שהיה השבועה בזו ודוקא כתב כ*ט ובסעיף וכו', בשבועהאיא

 ונשבעין יבניו מוריש שבועות שאר אבי יבניו מורישה אינו הלוהליורשי
 ודוקא. ונוטלין נשבעין בניו ומת, שטרו פוגם יפיכך ונוטלין היורשיםשבזעת

 בזה גם הדין חזר מהיתומים יהוציא המלוה ובא הלוה מת אם אבל קייםשהלוה
 הנשבעים כל פ' שבועות הב"י ציין זה וכ? וכו' לבניו שבועה מוריש ארםדאין
 עלה. יהוסיף שיא הבו ואמרו ושמואל רב סברתשהוא

 כתב כתחייה. לוה רמת להיכא בתחייה מלוה מת בין בפוגם שחייקומה

 בש"ע וטין ע*ש. וכו' התרומות ומבעל מרש"י נראה ושכן נכון טעם שזההב*י

 מיורשיו א' יכל או יבניו שבועה מוריש אדת ראין זה פסק י"א סעיף ק*חבס"
 עיה להוסיף ד5א הבו בו שאמרו שטרו בפוגם ואף מ5וה בח.י יוה דמתבהיכא
 קורם יוה מת אם אבי לוה בחיי מיוה כשמת דוקא דהיינו י*ד בסעיףכתב

 נשבעין היתומים אין אזי הספיק ויא מהיתומים ויהוציא יגבות יו ישוהמיוה
 דעד. ה' בסעיף שם שפסק מרן על הקשה ט*ו ס*ק פ-ר בסי' והסם-עונוטיין.

 ומת שטרו בפוגם וה"ה גובין יורשיי אין נשבע שלא ער המיוה ומת וכו'אחד
 ימיוה היה כשהשבועה דוקא זה דהלא וכו'. ותימא והקשה עשכ, נשבע שלאעד

 הפוגם לפיכך וכו' יבניו מוריש שבועות שאר אבל וכי' היוה ייורשייישבע
 הלוה מת דאח*כ אע*ג היוה בהיי המיוה ומת שטרו בפוגם אבי וכו'שטרו
 מרן דמ*ש יתמוה אין ויע"ר יע"ש, וכו' ונוטיין נשבעין לסעון היורשיםובאים
 נשבוך שיא עד המיוה מת וקאמר דקדק ויזה הלוה שמת אחר ר*9 הם9והומת
 יהם9וה יו והיה קודס היוה דמה דמייר* ודאי איא הלוה, קודם מת יומר 19והיה

יישבע



סא יצדיקיםזכרון-

 מהיורשים ולהוציא לגבות לו היה וראשונה רתחילה וכיון מהיורשים ולגבותלישבע
 שפיר. אתי ובזה מהיתומים יתומים לדין דינאהדר

 המחבר על תפסו הכל ז,ל דכתב י"א בס"ק להש"ך ראיתי זה כותביאחרי

 קשה ועוד דחוקיס, ורבריו מלוה בחיי לוה רמת מיירי דהמחבר כתב והב*חוכו'

 שישארו נכון ויותר וכו' גובים יורשים אין נמי שטרו פוגם ובלא ער בלאא,כ

 רהלכתא, אליבא שאינם זרות סברות שנמצא ממה בקושיא והמחבר הרא"שדברי

 ע*ש. וכו' כתבתי י"ר סעיף ק"חובסימן
 שדבריו במה שיש הרוחק מהו ירעתי לא נגרו וכאפס כאין הקטןואני
 לומר יותר שהמובן נשבע שלא ער המלוה מת שאמר מרן רברי קצתסתומים

 היינו היתומים מן לתבוע ובא לישבע הספיק ולא הלוה שמת אחר המלוהפח
 הלוה בחיי מלוה שמת לפרש שיש וכמו מוריש, ארם ואין היתומים מןהתומים

 מהמיוה והיה בתחילה הלוה שמת ולבאר להעדיף יש כן סתום שהלשוןחעפ"י
 וכיוצא י"ר, סעי' ק-ח בסי' מרן פסק שכן דהלכתא אליבא באמת וזהולישבע,
 כתב וכו'. בתשו' אלפס רב כתב : ז"ל כ' בסעיף הטור במ*ש בב*י מצינובזה

 האלפם קאמר דלא וי"ל וכו' להוסיף דלא הבו אסיקנא היא ותימא ז"להב"י
 ע"ש, וכו, מלוה יורשי מתו ואח*כ לוה מת ואה"כ מלוה דמת מיירי אלאוכו'

 כן תקשי רלא היכי כי ררכו לפי אותו ביאר יותר סתום שהלשון אףבחופן
 קשה ועור וכתב הש"ך שהקשה מה ועל תיקשי, דלא היכי כי ייישב כאןנאמר

 דזה יותר לי קשה זה ע"כ, ונוטלים נשבעין אין פוגם ובלא עד בלאדאיכ

 עכ"ז וכ.וצא פוגם אלו כגון להום.ף דלא דהבו ראמרו אע"ג לאשמועינןאיצטריך
 זה הקשה 5א מרוע דקשיתיה ולדבריו באלו, גם ושמואל רב דין בהםימצא
 של קרשו שרברי באופן ע"ש, בפוגם זה חילוק רהביאו ק"ח בסי' ולמרןלהטור

 ק"ח בסי' והסמ"ע מכיעת. הגדולה ויריעתו כברזי קשים אלי באו הש"ך8רן

 שאמרו שזה וכתב אלו מסתירות דהרגיש שושן עיר בעל שכתב מה הביא ל'ס*ק

 על שבועה מוטל שהיה שטר של זמנו בעבר היינו מוריש ארם שאין וכו'בפתם
 שלא זמנו תוה המלוה מת אם אבל שישבע המלוה טען שלא אף סב"רחמיוה

 מוריש ראדם אמרינן בזה וטול השבע הנתבע כשטען כ"א שבועה עליו מוטיהיה
 עטש. באורך שם ככתוב יפה כיון רלא המם"ע ע?יו וכתב ע"כ, וכון ונוטליןשבועה

 אין זמנו תוך בין לחלק כחתיה דלא הע*ש דברי וסתור יש בע"רואני
 היה ואם בד"ה ה"א מלו"5 במ*ד הה*מ מ"ש כפי שבועה יש זמנו לאחרשבועה
 אדם דאין חזקה איבטלא דהא שטרו פוגם בדין חוכך ואני הרבור, בסוףוכון

 ואם רבינו ום"ש בד*ה להלה*מ ועוין וכו', במקצת הודה שהרי זמנו הוךפורע
החוב



 לצדיקיםזכר1ןסב

 אפייו שטרו דפוגם וכו' הטור כפ' וכו' חוכך ואני ה"ה כתב וכו, לזמןהחוב
 שבפובם בפירוש מצאנו יע'ש. וכו' בשבועה אלא יפיע לא לזמן החובשהיה
 דברי נסתד וממילא שבועה יש בכולהו הזמן לחוץ זמן תוך בין חילוק שוםאין

 הס"ר. ואתו ז"להבע*ש
 מיוא בחיי לוה כשמת שטרו בפוגס ובין הלואה בדין שבין בידןעלה

 גובין ואין לבניו שבועה מוריש אדם אין אמרינן מהיתומים ולגבות להוציאשבא
 לוה בחיי מלוה דמת בהיכא היינו להוסיף דלא הבו שאמרו מה אב9מהיורשים,

 המיוה יתמי ובאים הלוה מת ושוב ומת נשבע ולא ללוה שבועה נתחייבדהוא
 וחעיקר ושמואל, רב כדין להם נדון ולא כדין דגובים אמרינן הלוה מיורשייגבות

 מוריש אדם אין אמרינן אזי לוה לבני שבועה המ?וה דגתחייב היכא ביןתלוי
 יתומים דגובים אמרינן בזה ייוה שבועה המלוה דנתחייב והיכא לבניו,שבועה

 ונוטלים. ונשבעיןמהיתומים

 העומרבדין
 ט-י( חוברת תורה בקוי)נדפס

 טוז בליל נקצר שהעימר ומוספין תמידין מה' בפ*ז ז"ל הרמב"םכתב

 רס"ב סימן י"ד והש*ך והלח"מ כשר. ביום ונקצר בשבת ובין בחוי ביןבניסן
 שבת, שדוחה ייה לית כשר ביום נקצר ליה דאית דמאן משמע דמהסוגיאהקשו

 בצ"ע.והניחוהו

 יעניננו. הצריך בקצור אביא ובתחילה ישר. אולי מילתא אמינא בע*דואני
 כשר, ביום ונקצר דוחין אין דסבר הוא רבי רק השבת, דזחין ס"י התנאיםכל

 נקצר ולזה שבת דדחי ישמעאל וכרבי כר"ע ס"ל בד"ש אלעזר ר' פלוגתיהובר
 בשעתוע מצוה חביבה וסבר שבת דדוחים ס"? דרבי הוא הס"ד ולפי פסול.ביום
 דחתה ששחיטה שבת של ופדרין באברים איא וכו' חביבה נאמר דלא זה,ודחו
 הש"ס שאמר זה טעם אם מלתא לי מספקא הפעוט ואני ע"ש. וכו' השבתאת

 בעלמח. דחיה רק הוי 9א או קיימא בר הוא השבת את שחיטה דדחיאמשום
 להם עושה שנתותרו חוי דאברי מ"ו דף ביומא דאמרו משום יזה שהביאניומה

 עושה אם דפליגי אלא יצ"ע, הוא וזה בשבת אפייו וסודרן עצמן בפנימערכה
 דוה בתוט' שם מבואר וכן הגדולה, בהמערכה סודרן או עצמה בפנימערבה

 אברים למשדי ד"ה כ' דף שבת בתום' כן מבואר וגס האור. בהם משלה לאאבל
 קדשים בשר בשאר אם ריב"א שנסתפק שבת תוס' ועיין ע*ש. וכו'ופדרים
 דוק~נ דדילמא במערכה, ולסדרם ?העלותס יכולים האור בהם ומשלהשנתותר

בתמיד



סג לצדיקיםזכר1ן

 ה"ג פ"ר הקרבנות מעשה ה' במש-ל ועיין ע"ש. וכו' טעמא האי מהניבתמיד

 דחי רלא ירבי דס"ל הוא הש"ס מסקנת ירחשונות, ונחזור תלמוד. צריךוהדבר
 שקוצר דס-ל דבריו ולפי כשר ביום דנקצר דס"י מסברא שהוא ונראהשבת
 ונקצר שבת, דדחי ס"ל בר"ש ור"א בשבת, וההקרבה בניסן י"ד שבתמערב

 שם, כמבואר ביום פסול בלילה שמצותו דבר דק"ל פסול. בזמנו ושלאביום

 המשנה חלא הש"ס, כמ"ש דיום רומיא לילה מקשינן דלא ס"ל ררביובודאי
 אינו ושבת כשר נמי דביום וה"ה חובה. הלילה כי העומר קצירת כפשוטההיא
 שהוא כיון מהתורה שבת דדוחה ס"ל ז"ל והר"מ שבח, בערב לקצרו ויכולדוחה

 ישמעאל. ר' משנת מנחות, במס' המשניות בפירוש כמ"ש זמן שקבוע צבורקרבן
 לחובה היא זו בלילה נקצר במשנה דמ"ש ס"ל כשר ביום שנקצר שפסקומה

 וסמיכותיה הש"ס, כמ"ש ליום לילה מקשינן ולא כשר ביום אפילו למצוהאבל
 מניין וכו' תקריב אם ת"ר ע"א ע"ב ד' התם דאיתא הברייתא על הואדהרמב"ם
 דקצירה כמובן הוא הברייתא פשט תקריב. ת"ל שבת ודוחה כשר ביוםשנקצר

 במצוה חינוך המנחת מ"ש ועיין ומצוה. זמנו רהוי כשר בשבת ואפילו ביוםהוי

 וסבר שבח, ביום לא אבל בלילה דוקא שבת דדחי הרמב"ם שסובר דזהש*ב

 יוצא ולפ"ר כשר כמצותו שלא נקצר דס*ל משום הוא כשר ביום דנקצרדטעמו
 היא שבת ליל גם כי כן נכון לא לע"ד וזה דמי, שפיר מע"ש נקצר אםדגם
 ובדיעבד בלילה צריך ולכתחילה קבוע דזמנו להרמב"ם דס"ל הוא החמת אלאאסור
 נכון וזה אסור כמצותו ש?א שהוא ע"ש אבל בשבת, ומותר מצוה הויביום
 וצ"ל יהכן לא לר"ע אבל ניהא דלר"א כתבו מניין ד"ה תוס' שם ועייןלע"ד

 בבת רכל להביא להברייתא היה לא לדבריהם ולע"ר ע"ש. בהקרבהדמיירי

 להפסיק והיה וכו' השבת את ודוחה כשר ביום נקצר שאם מניין שאמרהאחת

 ועור תקריב, ת"ל שבת דחיה ומניין תקריב ת"ל במלת כשר ביום נקצרבין
 שפיר אתי ולדברינו השבת את שדוחת פעמים בברייתא נשנה מרועידבריהם

 להקרבה. וחד לקצירהחד
 רכל קבו5 דזמנה משום שבת דרחיה ס"ל ז"ל דהר"מ האמור מכלנמ"5

 כר"ע וס"ל הנז"ץ הברייתא על סמיך ובודאי השבת, את דוחה קכוע שזמנוקרבן
 דשלא וממילא שבת, דוחה קכוע שומנו דדבר בפסחים דברים אלו בפרקדסבר

 התוס' מ"ש ע"א ע"ב בדף שם עור ועיין אסור. מע"ש לקצור היינובמצותו

 ולרבינו וכו'. להמיר דמי לא וכו, חובה דבלילה אע"ג שבת דחי אמאיבד"ה
 מתקייב. אלא מתמיד ליה יליף דלא כיון מפיר אתיהרמב"ם

 יאושע שבתיחזקיה
שיטת



 יצדיקיםזכרוןסד

 ראשון בבית פרוכת בדבר הרמבעםשיטת
 ק*א( דף המאיר אור בחוברת)נדפס

 וכו'. הפד~כות ב' בין וכו' מהיך היה משנה. נ*איומא

 דלכאורה אלא ב'. בבית פרוכת ב' דהיה כדבנן בזה פסק ז"?הרמב"ם

 מקדש וז"י, המשניות בפירוש דכ"כ פרוכת מחיצה היה א' דבבית דס-לנראה

 ארון שם שהיה א' בבית כי וכו', שתיים שני ובמקדש א' פדוכת בו היהא'

 כתב והכ"מ ה"ב. פ"ד הכחירה בית בהלכות וכ"כ וכו' א' פדוכת רק היהלא

 פירושו רגליו עפר נשיקות ואתדי ע"ש. וכו' המשכן על הכונה א' במקדששמ"ש

 משכן. במקום מקדש המקומות ב?ני ז"ז הרמב"ם ישתמש ומדוע דאיך א(דחוק.

 א' בית על שמדבר יוצא מפורש יוה"ך עכודת שבה?כותב(
 ן ה"א פ"ד שם דז"י

 היה שלא ב' ובבית וכי' פרופה פרוכת מצא לקק"ק שמגיע עד בהיכלומהלך

 מצא ד"ה בלח-מ ועיין פרוכת. שהיה מבואר חנה השתיח, אבן על מניחואדון

 כתב ואיך פרוכית, ב' ;,יה שני דבבית כרבנן ס"ל רדבינו דכתב וכו'פרוכ;

 דאחר א' במקדש מיירי דהדמז"ל דק לא רבה הם5יחה יאחרי ע-ש. פדוכתדהיה

 בהלכות רק הסדוכיות ביאוד מקים כאן שאין והאמת וכו', שני ובבית אמרזה

 בא מאין לקושיתינו הדדן ובכן אגב. בדרך דק הובא ופה מקומו הבחיוהבית

 אלא דוחק, הוא תרעי לבי דכונתו ולומר א'. בבית פרוכת דהיה הד"מלרבינו

 דזאת דס"ל כונתו דזה וראי תדעי, דבי בזה הפרוכת דמג?לין הא תירץדהש-ס

 לא ודא. ההוא שהפתח הארון נגד הבית באמבע ה-ה שזה הפתה שעלהמחיבה

 ולנלנלח לצניעותא המרוכת והיה הפדוכת מקרעין הבדים היו ששם לשמושהיה

 סוף מדות במסכת בפידושו ועיין הכותל, כל ומכסה גדויה והיתה הצייךבזמן
 והכותי וז*ל:פ"ר

 הלווון מפשט ע"כ. מחיצה ועליו פתח בו היה וכו' המבדיל
 הנושא. חומר יפי יישב נראה זה הכיתל. מכסה גדולה מחיכה שהיתהנראה



א לצדיקיםזכרון

 ת ו ש ר ד ק לח
 תש*ז שנת כלה לשבתדרוש

 למצרים עשיתי אשר ידעתםאתם
 אלי אתכם ואביא נשרים כנפי על אתכםואשא

 לנשמע נעשה ישראל שהקדיפו בשעה סימאי ר' אפר שבת במס'איתא
 נעשה כנגד כתרים ב' להם קשרו ואחר אחר ולכל השרת מלאכי רבוא ס'באו
 שנאפר ופרקום חבלה מלאכי רבוא ק"ך יררו בעגל, שחטחו וכיון נשמע,וכנגד

 את יקח ופשה בספוך שנח' ונטלן משה וכה וכלם ר"י ואפר וכו'ויתנצלו
 ישובון ה' ופדויי שנא' ליעצראל להחזירן הקב*ה עתיד סימזן ר' אמרהאהל.
 ראשם. על עולם ושמחת ברנה ברינה ציוןובאו

 הראש*ל הגאון בראשם ומלכפ ורבנן מרנן ורעי אחי שמים,ברשות

שייט-א.
 פנהג משום א( טעפים. פב' כלה שבת בישראל שפה נקראת זושבת
 לישרחל תקן משה ז*ל מיש לקיים זו בשבת דררשה פילי לומרקדמונינו
 משום ואי בעצרת. עצרת הלכות בחג חג הלכות ודורשין שואליןשיהיו
 לנו שניתנה התורה ידי שעל כ"י הקדוש, פהחתן כלה נקראת ישראלדכנסת

 וכמו ויל וכם"ש גפורים קידושין לשם בה קרשנו ע*ה רבינו משה ידיעל
 שזכינו הוה ביום לזכור הוא יום של עצומו :'יקר ובכן לקמן. עודשנבאר
 וחיי אמת תורת תורתו לנו להת סיני הר בפעמר הקרושה התורה אתלקבל
 ההר על כבר וענן מעלה משרפי ופלאכים וברקים בקולות בתוכינו, נטעעולם

 התורה לקבל כגינית ההר עלינו שכפה הוא הגדולות מהטובות יאחדוכו"
 ורוצה ואהוב רחמן כאב אתנו שנהג יבין בקרקדו מוח לו שיש סישכל
 שיורע והאב לקבל, ופמאן רעת לו שאין קטן לבנו מתנה איזהלתת

 אנשים היו אולי ולוה לקבל, עליו ופאיים כופהו בדבר חכרוכההטובה
 סעמו לא שעוד אחרי גתורה והכרוך המצוי והאושר הסוב ידעושלא
 עלינו כפה לכן ה', טוב כי וראו טעפו הכתוב וכם"ש שבה, המתיקותממנה
 תוקה ביד הנביא וכמ*ש הנצחי. האושר נשיג לפען מאהבתו כגגיתההר

 לוכור הקרוש הזה ביום הארם שחייב באופן ינו. לטוב עליכםאמלוך
 רק ואילו ולאבותינו לנו שעשה והנוראות חנפלאות והחסדים, הטובותכל

הוציאנו



 לצדיקיםזכרוןב

 תחת הביאנו לעבודתו קרבנו וכמה כמה אחת על ריינו ממצריםהוציאנו

 וקרבתו תשיבה הרהורי בלבו יתעורר וכ,.' וכו' האומות מכל בנו ובהרכנפיו

 ויעקכ יצחק אכרהם את בריתו למען לנו שנתן יהמצות התורה ע"יאליו
 בעצומו סיני הר פעפר זוכרים להיות שאמרנו זה רבר והנה אחריו.וזרעו

 שבאומרו שסע רקריאת בפ-א הכונות בשער ז"ל חאר"י רבינו כתב יום,של

 יום בכל סיני הר מעמר לזכור עשה מצות וכו' הגדול לשמך מלכנווקרבתנו
 הראשון מרן וקריש לעיר הוית וחזה ע"ש ז"ל הרמב"ן משם והביאוהויום
 מספריו באחד בררשותיו ז"ל אלישר מוהר"י קרישא סבאלציון
 דמפורש עשה מצווו הוי שזה ז'ל האר"י הביא מאין פלא שהוארכתב

 הרמב"ו לשון זה 'תעשה, לא מצית רהוא הר"ם על בהשגותיו הרמב"ןברברי
 מ4בנו אותו נסיר ולא סיני הר מעמד נשכח שלא שנמנענו ב' מצוהז"ל

 נפשך ושמר לך השסר יתברך אמרו והוא הימים כ? שם ולבנו עיניניוהיו
 דברי כאן ער ? תעשה לא שהוא מפורש וכו' הדברים את תשכח פןמאר
 רבינו דברי אבל גרולה, תמיהא היא ולכאורה ז'ל. ברכה יש"א הגדולרבינו

 לך השמר ואתחנן בפרשה התורה על ן הרמב' מ"ש עפ-י נ:ונים ז"להאר"י
 תעשה לא הוא הזה הפסוק רעחי לפי עיניך. ראו אשר הדברים את תשכחפן
 דבר נשכח שלא תעשה לח במצווז הזהיר הרברות שיזכיר קודם והנהוכו'

 לכל זה שנוריע עשה במצות וצוה לעולם. מלבנו נסירהו ולא ההואמהמעמר
 ובתועלת ושמיעה בראיה הל סיני בהר שהיה מה כל לדור טרורזרעינו
 בדבר ריש רכחב יוצא מפירש באופן דב"ק, כאורך יע"ש וכו' הזהבמצוה

 סיני הר מעמד שעגין באופן שפיר. ואתי עשה ומצות תעשה לא מצותהזה
 שאמרנו למה דומה בתורה, גדול כלל וזהו הימים כל תמיד הוא חטובזכרונו

 משרה בוה הקרוש שכ"י נדע בו גדול כלל הוא תמיד, לננדי ה'שויתי

 נזכה בזה קדוש עם ולהיות מלחטוא ונזהר בארץ ישראל בעמושכינתו
 קדשנו שכ*י וכמ"ש וכלה ואחים רעיס בשם נקרא ולהיות עלינו שמולהקרא

 ה?וחות. - בשתי שקרשנו אמרו ועור ונשמע. נעשה רברותבשתי

 רז"י מ"ש ונאמר ונקדים הנזכרים הקרושין עיד הישוב אלולבא
 ישראל בעם בחר ולכן בארץ דירתו 4עשות בקש והלאה תורה ממתן.ו*כ*י

 בשתי באירוסין  וקר*ם חתונתו. ביום וגו'  אפריון  וכמ"ש לאשה לולהיותם
 הדברים וברור הברית לוחות בשתי וגם ונשמע נעשה ישראל שאמרומאמרים
 הלאה. נבארכאשר

 לעולם לי וארשתיך פעמים שלשה שכתוב מהו יתברר הבאור מןא(
וארשתיך
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 הדעת באטתה לי וארשתיך וברחמים ובחסד ונמופט בצדק ליוארשתיך
 ה/את

 איך גם לישראל, כתר*ם קשרו השרת שמיאכי הטעם מהו נבארב(
 רעים נעשו ובסוף תזכרנו כי אנחצ מה אמרו שמתחילה זו מרה לידיבאו

 כתרים. ינו והביאוואהובים
 על שהיה הקשר וזהו המות ממלאך חרות הלוחות על חרות אמרוג(
 המות. למלאך חזרו שבירתן וע"י חמות מלאך לבטול זכו שע"יהלוחות

 הנישוחיה הוא מתי אירוסין העת באותו היו אםד(
 ולוחות. ונשסע נעוצה קרושין ושני הוצרבו למהה(
 אפרו וכבר קבורתם. תהא שם ואמרו וכר ההר שכפה מהוו(

 וכו'.תנאי
 עמוד כ"א רף בררשותיו אמת רברי הרב מ"ש נקרים זה כלולישב

 יתברך שכינתו שהשרה מה שכל חמשים שער העקירה ונעל מוהרייט משםב'
 ואפר נשואין רמות יהיו ?בח לעתיר אבל ארוסין כרמות היה לשעברבעולם
 בעלי ולא אישי לי תקראי ה' נאום ההם בימים המדיר, בפרק גמראשזה
 אביה. בית כלה השתא רער מכלל אביה, בית ככלה ולא חמיה ביתככיה
 פרשת סוף רבה במררש ושבע שלשים שער העקידה סבעל כןוהביא
 חזה העולם כך וכו' אשה לו שקדש למלך משל הזה, החורש -החודש
 הזה החרש שנא' הלבנה אלא להם מסר ולא לי וארשתיך שנא' היוחירוסין
 באותה וגו' עושיך בועליך כי שנא' נשואין יהיו לבוא לעתיר אבליכם
 ע-כ. הרקיע בזוהר יזהירו והמשכילים שנ"א הכל יהם הקב"ה מוסרשעה
 שהיו רבשעה נ"8 רף לו הוציאו מפרק ררכים ומהפרשת ממנו שםוהקשו
 ואומרים זב"ז פעורים הכרובים להם ומראים הפרכת יהם מג?ין לרגלעולין
 חסרא רב ומתיב נקיבה. עם זכר כחיבת המקום לפני חיבתכם ראולהם
 לנרתיק הכלים הכנסת בשעת הקורש את כבלע לראות יבואוולא

 מתיב בעלה. בבית ולא אביה בית צנועה רהיא לכלה משל רזז אמרשלהם,
 משונה רצפה וראה מתעסק שהיה אחר בכהן מעשה קטינא רב בר חנחרב

 ביחור וירעו נשמתו שיצאה ער הרבר גמר ולא לחברו והודיעמחברתה
 הר'8. לחיבתה חזרה נתגרשה קאמרת נתגרו*ה ליה אמר נגנז. הארוןששם

 המקדש ובבית אירוסין בתורת היה המשכן יסי שכל סוגיא מהאימשמע

 לי תקראי נאמר שאו המשיח ימות ער לאירוסין חזר וכשחרבבנישואין
 ס"ל דהפדרש המדרש. רברי על פליג דירן תלמודא הרי בעלי, ולאאישי

דפתחילא



 לצדיקיםזכרוןד

 היו בן נם הסקדש דבומן לי'  סבירא וה*'ם אירוסין  היו  חסוף עדדפתחילה
 נ*ואין.בתורת

 אעפ,י פרק כתובות מסכת מ.ש אסת רברי  האמתי הנאון וה ילוהץ*ה
 למיזל שנין הרי תרתי ליה פסקוה זמרא בן יוסי ר' בי לבריה ליה איעסקרבי

 אי:ניס א'? תנין קמיה איהלפוה שנין שית ניהוון א"ל קמיה אחלפוה רבבי
 מעיקרא בך אית קונך מדעת בני א"ל פאבוה פכסיף קא הוה אזילוהדר
 ופירש"י בחוכס. ושכנתי פקדש לי ועשו כתיב ויבסוף ותסעמו תביאפוכתיב
 כלתו. חיבת מרוב וקרבק וחזר חופתו זמן להרחיק שאמר נך יש קונךדעת

 היה כן ולבסוף הנשואין להרהיק אמר שמתחילה קורבה כאן אין מ"שולפי
 היו המשכן ימי שכל אלא הבחירה בבית בארו אלא הנשואין היושלא

 אחרי לע"ד קרשו. רברי כאן עד בך, יש קונך פרעת קאמר ואיךאירוסין
 אבל קשיתיה, לזה בנשואין הרבר תלא ז"ל שהרב קושיא כאן איןהניושק
 תכו*מ ישראי את להביא בדעתו היה שכ"י והרחקה בקירוב תלויהעיקר

 חיתו מרוב אבל במדבר ולא והנישואין האירוסין שהוא החופה ושםבארץ
 תביאמו אחר שפ-' קונך פרעח לך שיש שאטר וזהו בפדבר החופהעשה

 שא"ר רש"י שאמר וזהו האירוסין גם בארץ הכל נחלתך בהרותעטפו
 בעצמו החופו; היינו וקרכה וחזר בארץ להיות האירוסין שחוא חופתולהרח*ק
 עשה הה'פה הייני אפריין המלך שלמה  *אמר ו1הו קדבה לרהקהשרצה

 בתורת וק היה שהמש:ן סהאמור נם"ל רש"י. כם*ש במשכן  וסיירי ובו'ס*יי
 נשואין הוי לבוא רלעתיד ראמרו המדיר מפרק נ*כ מהש*ס וחוציאוהוארוסין
 רגם ס-ל בכתובות שם מוהרששא באגדות אבל וכו' אביה בית ככלהפמ"ש

 ע"ש. נשואין בתורת ה*וב8שכן
 רקודם מכלל חמיה בית כלה מפ"ש ראיה דאין ס"ל מוהרש"אולדעתי

  הבהרת שהיה העונות  בוסן היות דיכול ארוסין שהיו ראיה מ1ה אביהבית
 בין פריבה שיש בעת אביה בית ללכת אשה שדרך אביה בית אותו  קוראפנים
 תמיר כ"י עם ישראל בדבר וכן נשואין בתורת הם ועכ"1 לאישאשה

 ההם בימים הזה, מהפסוק ראיה יש ואדרבה נישואין הוא והלאחמהמשכן

 שייך לא וזה בע?ה היה השתא רעד מכלל בעלי ולא אישי ליתקראי
 בגם' ומ-ש וגו' כריתות ספר זה אי הכתוב אופר ועיד בעל. שםבארוסין

 נמכרתפ בעונותיכם הן הכתוב כפ"ש גרשה אפר ולא קאמרת נתגרשהיומא

 גרשם. שהוח ולא להתגרש רצושהם
 עוי ב( ונשמע. נעשה ע*י א( ארוסין ב' היו דבריהפ לפיעכ*פ

לזהות
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 שהיה ינמו חזרח המקרש בית הרבן ואחר בבהפ"ק. והנשואיןלוחות
 הגאולה בזפן יהיה אחרונים ונשואין וארוסין אירופין. ב' הם אלובראשונה,
 ע*י אבל לעולם, לי וארשתיך הכתוב אמר לזה לעולם, לער קיימיםופיהיו
 האירוסין נתבטלו שנשברו והלוחות ונשמע נעשה קרושי נתבטלוהעגל
 כביכול נתרצה מהימנא רעיא משה תפלות וע"י הענל לעושי העונשוע'י
 וזה שניים ארוסין והיו והמשכן שניות לוחות לנו ונתן חסדיוברוב

 במהרה המשיח בזמן בסוף ואח"כ וברחמים בהסד בפשפט ליוארשתיך

 ובעבודה בתורה שלם בלב טובים שנהיה אחרי ונשואין אירוסין יהיהביפינו
 ישבנו ובזה ה', את וידעת באמונה לי וארשתיך השלישית לי וארשתיךוזהו
 וארשתיך. פעסים שלשה הכתובמיש

 שכתבנו מה עפ"י הוא הכתרים המלאכים קשור שטעם ננארועתה

 שהוא כאלו, קדושים יהיו וא-ך ינשמע בנעשה היו שהקדושים אמרם עלפעם

 בארם מאמרם עפ-י יה.ה שזה פעם אמרתי וע"ז נתנה, היא וכאן לתת,צריך

 רק היא נתנה סה רעכ,פ בי הדרי אבל הוא ואמר היא נחנה פועילחשוב

 קשרו שהמלאכים שאם-נו בזה אמנם מועיל. בו אין וזה נו"ן בעלמארבור

 בשני כביכול קדשם נו"ן רבורם לתשלומ כיי שלוחי שהם היינו.כתרים
 מה אמרו שבתחילה עס בעצמם והמךאכים מישרחל ואחד אחד לכלכתרים

 שמלאכי לשון ו-ל כם"ש ני"ן דכיר שמעו כאשר אב? תזכרנו כיאנוש
 לעשות שלם בלב רצו ה' ובדבר חברים ?הם שיש ראו בו, משתמשיםהשרת

 כתרים. להם וקשרו בוראםרצון

 ונשמע נעשה קדושין ב, היה ימדוע המות ממלאך חרות עס*וונבאר
 זה הוצרך ומה קבירה ענין מה קבורתס, תהא שס ואמר כפה ולמהולוחות

 אשכנזי דיר בית הגאין שכתב במה יובן והכל מ"ב, ;ם התנה שכבראחרי
 דברים רבה במדרש איתא וכו' דברים אמירות אמנם ד"ה ע"ד נ"ה ר.דרוש
 שקדש למלך רופה הרבר למה אמרי רבנן ישראל שמע ר"א ז"ל,פ"ו

 כך השניה, שמרי המלך לה אמר מהם, אחת אבדה מרגליות בשתי.מטרוניתא
 שמרו משה אם"ל נעשה את אבדו ונשמע בנעשה ישראל את הקב"הקידו4

 את כינה מדוע א( ברבריהם להעי-י ויש עכ"ר. ישראל שמע הויהנשמע

 דבר להמקדשת לתת המקרש צריך קדושין מדין והלה הקרושין, בכנוינו"ן

 אברו העגל נעשית הלא כי מתמיה, הרבר ב( בהיפוך, כאן יהיה ואיךמה

 וכאשר הנשסע, שמרו נעשה אברתם אמרו ומדוע והנשמע הנעשההשנים

 נעשה, שאברו החליטו ומדוע שתיהם לקיים יכולים הם הנה מחטאתםשבו
ונשפע
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 היה לא הלוחות ע5 החרות האלקי מכתב כי הידוע אולם בידם. נשארונשמע
 שלנו האותיות ותואר ותבנית כתב כי שלנו מלאכותית כתב במעשההחקיקה
 הוא הוא סביב מסביב אותם וסקיף הסובב הנשם כי רק ואין אפסהמה

 סר אותם המקיף הנשם בהסתלק כי עד למיניהם תבניתם תוארימעמיד
 א*ס זולתם, ע"י אלא הכרה לה חין כי מציאותם ותתבטל מעליהםצילם

 אורות העליונים האורות המה והן עצפי מציאות לו היה ההואהמכתב
 בזוה"ק ז"ל כמאמרם יתברך כבודו מזיו ומושפעים נישואים רוחנייםאוקיות

 ומקיפם אותם הנושא החומר בהתבטל גם ולזאת הוא. חר ואורייתאקוב*ה
 ח"ו והכליון ההערר בזה ישינו ולא יעמודו עמדם על המה עכ"זמסביב

 טבואר והוא באויר פורחים היו האותיות הלוחות, עהה רבנו מופהוכששבר

 הלוחות חומר בזולת גם עצמו בפני מציאות לו היה האלקי שהמכתבברברינו
 גנוזות הא,תיות שהיו להם נרתיק כעין היה הלוחות ומעשה אותםהנושא
 אלוקים, מעשי ושתיהן עצמיים רברים שתי היו הלוחות במעשה כי באופןבהן,
 העליונים אורות וב' האותיות אל נרתיק כעין שהיו הלוחות חוסריותהא'

 עומדים המה שהאותיות אחרי ויפלא אותם. וממלאים בהם הננוזיסמהאותיות
 להם להיות לשמירה האותיות צריכים הכי הלוחות, חומר הוצרך מרועבעצסן,

 בנהינת אלקים כונה היתה אמנם וכו' חומריי הדבדים כדרך לשומרםניתיק
 שתיהם להיות והצורה החוטר יצירתנו חלקי שתי את בהם לשעברהלוחות

 רוחניות ואת המעשיות המצוות כללות אל חחוסר כלי את לעי"שמשועברים
 ההגיון והוא העיונים הדברים אל צורתינו יקר את בהן לשעברהאותיות
 המקרש מן הניתנים מכ"י קדושין ברמיון הלוחות חז-ל דימו ולוה ה'בתירת

 רצונו לעשות המקדשה אל משועבדת היא הקרושין ע.י וכי"התקדש

 שעשו העגל ובעשית כאפור יצירתנו חלקי בשתי יתברך לעבורתוינשתגבדנו
 הקדושין. ונתבטלו ושברן הלוהות נטלישראל

 חרותם גם אשר הרא' הלוחות אל זוכים היו העגל עון ענין לא אםוהנה

 והיו בשלימות הקרושים סעשי ענין להם נשלם היה אז אלקים מעשהה,ה
 ובהירות זכות מצוותיהם היו ואז יצירתם חלקי בשתי יתנרך לעבודתונשמעים

 כהיום הסצוות מעשי אל המצטרפים הנפסרות סהדעות ותלאה סינ שוםמבלי

 יצטרף שלא ימלט לא עכ-ז בוראו לעבודת מצוה איזה האדם בעשות אףכי
 ה5וחות פשבירת נמשך זה וכל וכו', וכבור נאוה גפסקת וכונה פניה איזהלזה

 הלוחות בחזרת כי חומריותינו, לח5ק המיוחדים הקדושין שנתבטלוהראשונות

 למשה נאפר כי כראשוניפ אלוקים מעשה הלוחות מעשי חומר להיות עוד שבלא
*סל



ז לצדיקיםזכרון

 חומריותינו לחלק המיוחדים הקרושין מאז נתבטלו ולכך לוחות ב' לךפסל
 על חוא הכל לה' מעשינו וכל יתברך לעבודת נשמע חומריותינו חלק איןולזה
 המיוחדים הקרושיס חלק כי אפס פופסרות סכונות ימלט לא ולזה ההכרחצר

 כבורן מזיו הנאצלים חזרו אשר האותיות אורות מפאת הנמשכיםלצורתינו

 משתעבד הנה אצלנו, שב האלקי המכתב יען הלוחות בשבירת נתבטלולא
 יתברך, מכבורו הנאצלים האותיות ווהר זיו ע"י ית' לעבורתו צורתינוחלק

 ולבי הפצוות מן ישינה אני והמררש ער ולבי ישינה אני הכתוב רברוזהו
 כי מהמצות ישינה אני חומריותינו חלק מפאת רק כי והכונה יעשותן,ער

 לעשותן ער לבי אבל מעשיתם להמנע עלינו תרדמה תפיל עצלהחומריותינו
 נשתעבר צורתינו חיק יען יתברך רצונו לעשות חפצים אנו השכלמפאת
 שניות. מלוחות הקרושין ע"י המצוותלעשות

 רק הקידו*ין, עצפן שהם הבונה אין וגשמע שנעשה ואמר שםוסיים
 בשני להשתעבר עליהם שקבלו היינו ונשמע והנעשה הקידושין, הסההלוחות
 הלוווות נשברו וכאשר הרוחנים צורתם וחלק חומריותם בחלק השעבורחלקי

 החומר אל המתיחסים הקידושים חלק מהם נוט? הלוחות, חופר אתשאברו

 מבלי גרול וזכות בקרושה לעשותם במצות לנו שהיה המעלה את אברנוופאז
 רק לגו נשאר ולא כונתן המפסידים פיגול מחברת ותלאה סיג תערובת*ום
 דבשק. טופס עב"ר ובטהרה בקדושה בתורה והחגיון העיוניהחלק

 הלוחות ונשברו וכשחטאו אחד קדושים הם והלוחות שנו"ן מכלהסורם
 כנשסע הזהרו אמר לזה שחזר הרוחני חלק ונשאר החומרי חיק הנעשהניטל
 התורה עם שהם ישראל גם נשמרין היו לא אם הלזחות והנה הנשאר.שזהו

 שהיה הצורה של הרוחני חלק שהאותיות וכמו אחד וישראל התורה כמ'שאחר
 צריך היה כן אלקי והחומר הצורה מאוגרין יחד היו האלקי החומרבתוך
 על חרות והיו מהם המיתה פתבטל והיה לעולם חיים מאוגדין ישראללהיות
 וקיימים חיים היו ישראל כן שם, קשורות שהם האותיות צורת כמוהלוחות
 המות ממלאך החרות נתבטל כן האותיות, נפרדו הלוחות בהשבר אךלעולם,

 לגמרי יקבלוה לא אם כגיגית הר כפה מ"ש וזה שהיה לכמו וחזרשהיה
 החרות ויתבטל בקבורה ירונו קבורתם, תהא *ם העגל עשו כאטרויחטאו
 בדור דנמצאו משום בראשית מעשי של התנאי להם שהזכיר מה ועלהנ"ז

 כמדומה באגרות מוהרששא הביא כן ו~קנים, וזרעו ואהרן מ*הצדיקים
 ע"ש, זרה עבורהבפסכת

 ההגיון שהוא חנשמע את לשפור עלינו *עב"פ חאמור כל אחרובכן
בחורה



 לצדיקיםזכרוןח

 חפעשה בלי התורה כי הפעשה לקיים ננא שפמנה ידוע אשרבתורה
 ואי אין אוצרו ה' יראת אי וגו' ע"ך אפונת והיה ואפרו יוסיף ומה יתןמה
 לעשות או בה לחטוב קררום היא התורה ח"ו אי ומכ"ש כלום מהני לאלאו
 העוסקים אבל וכו' וכו' אפר ולרשע אימר הכתיב עליו חיו פעשהוזר

 מאושר. וממוכיה בה למחזיקים חיים עץ נאמר עליהם ובמצות בתורהופחזיקים
 נשכח יא אבל הקרושה, תורתינו שטחת חנ השבוע יום למחררבותי,

 זה, בזמנינו ימיני. תשכח ירושלם אשכחך אם ישראל ?לך רור שאמרפה

 כמה סבלנו שאנו מה בנ"י אחינו מושבית וכל ירושלים נש.ח אםנוסיף
 טפאו בגחלתינו גוים ובחו סבבונו רבית צרות האחרונה במלחמה ועתהשנים

 הרנום ונשים טף וזקנים ונאונים יקד.שים ישראל מליוני וכפה קורשהכלי

 אמר שכ*י לולא להשמירנו שרימו עד ארץ לח-תו מאכל ונתנוםבזרון

 יא ערין בירושלים ופה בארץ שארית לנו היה לא די, המשחיתלמלאך
 מלספר רבו כי לזכור אוכל ויא וכיוצא כאלו משונות ומתות מצרותנחנו
 אנשי את נזבור וגם ועוד, פלאנ"י יאושע ר' ראב*ד הצריק חרה"נופהם
 הצדקת הגברת הפסח, קודם פה לקבורה וניתנו מחו"ל שהובאו אותסחטד

 בתורה שלם יחכם החסיד בחכמה והבן : פרחה ס-' המעלות רבתוהחכמה
 רצון בעת ועתה החיים בצרזר צרורת נפשם תהא ומצות צרקות בעליויראה
 נפשם יהי בהשכבה. הנזכרים אלו כל שמית ולכבר לקום הקהל מכלאבקש
 לאלוקנו לשוב ונשתדל הימין קץ עד במשכבותם וינוחז החיים בצרורצרור

 אמן. בקרוב לגאולה נזכה התורה ובזכות לסלוח ירבהכי

 ב ש ו רר

 כנפי על אתכם ואשא למצרים עשיתי אשר ראיתםאתם
 בקולי תשמעו שמוע אם ועתה אלי: אתכם ואביאנשרים

 כל לי כי העמים מכל סגולה לי והייתם בריתי אתושמרתם
 הדברים אלה קדוש וגוי כהנים ממיכת לי תהיו ואתם :הארץ
 : ישראל בני אל תדבראשר

 דין השמעת משמים דכתיב פאי חזקיה אפר ע"א רפ"ח בשבתאיתא
 בתחילה אלא יראה, לפה שקטה ואם שקטה לפה יראה אם ושקטה, יראהארץ
 עם הקב"ה התנה תנאי ר"ל דאמר כררשל יראה ולפה שקטה, ולבסוףיראה

פעשה



ט לצדיק*פזכרון

 חני לאו ואפ מתקימים אתם התורה אה ישראל יקבלו אם בראשיתמעשה
 ובוהו. לתוהו אתכםפחזיר

 למרופ משה שעלה בשעה לוי בן ר'י אפר ע*ב דפ"ח התם איתאעור
 לקבל אפ"ל בינינו אשה לילור מה רבש"ע חקביה לפני השרת מלאכיאפרו
 העולפ שנברא קודם רורות תתקע'ד לך גנוזה חמרה לפניו אמרו באהתורה
 אדוננו ה' תפקדנו בי אדם ובן תזכרנו כי אנוש סה לב*ו ליתנה מבקשאתה
 למו*ה הקב*ה א*ל השםים על הודך תנה אשר הארץ בכל שמך ארירמה

 אפר 8יחם בהבל ישרפוני שמא אני מתירא רבש"ע א"ל תשובה להםהחזר
 עליו פרשז כפא פני פאחז שנאמר תשובה להם והחזר כבודי בכסא אחוזלו

 רבש"ע אם"ל עליו ועננו שכינתו מזיו שדי שפירש מלמד תנחום וא'רעננו
 ירדתפ למצרים וכו' אלקיך ה' אנכי בה כתיב מה לישראל נותן שאתהתורה
 העמ'פ בין לך יהיה לא בה כתיב מה שוב לבם, למה תורה השתעבדתםלפרעה
 כלופ לקדשו השבת יום את זכור בתיב מה שוב ע"ז, שעובדים יושביםאתם
 מה אדוננו ה' שנאמר להקב*ה הודו מיד שבות, שצריכים מלאכה עושיםאתם
 הארץ, בכל שמךאדיר

 שליט"א הראש"ל הנדול הגאון כבוד בראשה ומלכה קדושה קהלהרבותי
 התורה קבלת ע"י בו כי החנים מכל וקדוש עליון הוא הזה החורשחג
 בב' ימים ואורך חיים לנו הנותנת היא היא, ה' וחלק לעם נהיינוהקדושה

 קבלתנו דלולא הארץ ואת השפים את לקיים זכינו ע"י ובבא, בזהעולמות
 גמור*ם בקרושים שבשמים יאבינו נתקדשנו בה ובוהו. לתוהו חוזריןהיו
 בשתי היו והקרושים כלה, אחותי רעיתי, קראנו חבתו ומרוב וכלהכחתן

 שפע שם ז*ל פ"ג דברים רבה במררש וכם"ש לכ*י אנחנו שנתנומרגליות
 בשתי מטרוניתא שקרש לפלך 1 ישראל שמע כאן לומר ראה מהישראל
 כך השניה, שמרי מהן אחת אבדת המלך אם"ל מהן אהת אבדהמרגליות
 העגל בעשית נעשה את אבדו ונשמע בנעשה ישראל את הקב"הקרש
 דנתנה הש"* כפ9ש שחיה פשוט והרבר עכ'ל, ישראי שסע הוי נשמעשפרו
 לעד. שמו יתעלה חשוב בארם דמועיל הוא ואמרהיא

 נאמר שלא ולמען הקדושין היו רהלוחות אמרו אחר דבמקוםאלא

 נעשה המרגליות בשתי קרשם רבתחילה איתא והא דהא אסינא אהדדידסתרי
 שהקדיפו דבשעה סימאי ר' בשם ז"ל שאמרו פה ידוע אמנם הג"ז,ונשמע

 ואחר אחד לכל וקשרו השרת מלאכי של רבוא ס' באו לנשמע נעשהישראי

 שהטאו וכיון נשפע, כנגד ואחד נעשה כנגד אחי כתריפ שני ישראלפבני
,ייו



 לצדיקיםזכרון*

 שפרקוס ואחדי יע"ש, וכ"ו וטדקום הבלה מלאכי דבוא ועשרים מאהיריו
 לחם שנסלח משה בתפילת ושוב הענל בחטא הראשונים אקדושיםנתבטלו
 וקדוש*ן שניים קדושין בתורת ושמשו שניות לוחות להם נתן עי"זעונם
 זה חתונתו ביום זול נשא בפרשת רבה במדדש כם"ש לישראל כ'י ביןהיו

 ונא' מת"ת זה לבו שמחת וביוס ומחר, היום וקרשתם שנא' היו חתוניםסיני
 כוי עם ח*תון לה היה התודה שע"י באופן כתיב כלתו ככלותו משה אלויתן
 האשה אנו וגס וכיוצא, מזונות להאשה בעל חיובי כל עצמו ע5 קבלוהוא
 פ9ש נאמד ובזה כשי לבעל התורה עסק והוא ידינו מעשה לתה עלינוקבלנו

 תהא שם לאו ואם מוטב התורה תקבלו אם לישדאל כ"י שאמדדזשל
 כ*ון לכן קבורה הבעל מחיובי אחד זהו אבל בוה בחד ולמהקבורתכם
 קבורתכם תהא שם להם אמד בטויה דוצים והם הקדושים ירי על בזהו*נתחייב
 את יקכלו למען כגיגית הר עליהם כפה שכ"י הזה ברבר יפקפק ש*שוהאפת
 דבד אנוש בשכי יכנס ואיך לקבלה רצו לא שישדאל גראה מזה כיהתורה

 חלילה לדבד יכול הפה שא*ן מה עמנו שעשה וחסדים טובות כמה אחדיזה
 לומר נראה ולי הנדולה האש בדאותם יחזרו שמא ואמרו עליון פילמדות
 במדד התורה לקבל שלא דעתם על שעלה שחלילה ולומר ישדאל את5זכות
 ועושה המצווה גדול רקישל ואחדי ועושה מצווה אינו בדין להיות דחשבואיא
 מצוויפ להיות כניגית ההד עליהם כפה לפיכך ישדאל את לוכות הקב"הדצה

 החתן הוא שכ"י השירים בשיר והאמוד המקובל דלפי א5אועושים.
 בתולה בחור יבעל כי הכתוב כונת לחבין לי קשה ומה הכלה, ישדאלוהכנסת

 היא והשכינה חתן רין לנו יש שאנחנו לה'פך נדאה ושמפה וכ"ו בניךיבעלוך
 שיש הוא הכונה לדעתי אמנם הארץ על הפסוק פרשוהו והמפרשיםהכלה,
 דבש היערות וכמ"ש מלמעלה הוא ופעמים מלתתא התערותא שצריךפעמים
 אדוננו אמד וכבד ע"ש, לישדאל כטל אהיה אומד וכ"י לנו כנשם ויבאבפסוק
 אנו נקדאים בהתעוררותנו מצוות- עושים כשאנו והיינו וכשז לאלקים עוז תנודור

 אזי מלמעלח מקבלים וכשאנו התן דין לנו ויש כח למעלה ונותניםהמשפעים
 כלה. דין לנו ויש המושפעיפאלו

 מכל טהודים ולהיות עצמנו להכין הוא הזה הקדוש יום שלועצומו
 בשלשה וישובו העולם את לקיים לנו, במותר עצמנו ויקרש וחלאהטומאה
 ח*ובא התודה חסרים. ונמילות והעבודה התורה והם רבותיגו שאמרודבדים
 בזה רוקא כי הבד5 בלי ישדאל איש כי ויילה יומם בה להנותהיא
 והנית מפיך הזה התורה טפר ימוש לא יהושע אל ה' כמ"ש הצלחהחיכא

בו



י% לצדיקים כר1ן1

 פירשו דרבותינו אלא תשכיל. ואז דרכיך את תצליח אז כי ולילה *ופםבו
 וקובע שעתא ייה ודחיקא בפרנסתו מתעסק שהוא שמי מהתורח לנווב*ארז
 וערבית מגחה שחרית ופתפלל לזה נם זמן לו שאין פי או לתורה,עתים
 ביום פנאי לו יש אם עכיפ אבל בתורה, עוסק הו*ל זח גם כראויוק'ש
 של מעולה עצמו והפורק בנפשו, מתחייב כאלו ז-ל אמרו לבטלה לבוומפנה
 ביד ומהזיק בלפודים והמהזיק ארץ, ררך ועול מלכות עול עליו נותניןתורה

 ויצל*ח שמו וחושבי ה' מיראי להיות ויזכה זה מכל ינצל אזי התורהלו8די
 פטור והוא בזה שיספיק תורה ובעמלי בת"ח המחזיק יחשוב ולא דרכיו,בכל

 ח'1 ילמוד לא אם וי"ט כשבתות וכן ללמוד פנאי לו בשיש אלאפללמוד
 הורין בן אתה ולא לגמור המלאכה עליך לא התנא בם"ש רסזתי וזהיענו*,
 פומיה פסיק ולא הכם אחד אנשים לשני שמדבר הוא שהכונה פמנה,ייבסל
 ללפוד העיקר כי התורה כי להשיג יכול שאינך תדאג אל יו אומרפנירסא
 פללפוד הנך שפטור החשוב אל במחזיק להעשיר ואומר פניך עי ה'ביראת

 הזה כזמן כעכודה,  להשתדל  ובן הימנה, ליבטל הויין בן אתה לחכי
 ה' את ועבדתם הכתוב שאמר ממ"ע אחת היא כי התפילות היאהעבודה

 אותו מכין שב"ר רבותינו אמרו מ*ע על והעובר התפייה היא וזואלקיכם
 ונין מסה של נכ*ד אותו דנים אין ואם תורה, מפלקות וקשה מרדותפכת
 לה' והודות וכיוצא. אלמנות יתומים נ"ח וכן רח*ל. מעלה של בבשדאותו

 זקנים, הבית התמחוי, וכו'. הזה הגדול יתומים הבית כמו מתוקן כמעטשזה

 מיראי סגולה אנשי עיי הסדורים המקומות אלו כל המשמר, על ורחמים,חסד
 יריוי אתם וניבותיכם שליט*א, הראשי הרב כבוד בנשיאות שמו והושביה'

 עזר בא שהיה שמה ידעתם אתם כי ואפצו חזקו פעליכפ ה' ישלםעליון
 ולרביע. לשליש נשאר לא כפעטפבחוץ

 במס' חז"ל אמרו זה על העובר כי המשפהה טהרת על להזהרעלינו
 שלא יבקש לא אשר האיש ומי ה"ו, ממזרים כדין להפ יש שהבניםכלה
 יותר הזה בזטן זהירות צריך הטמאים במאכלים כן פסול. זרע בזרעויהיה
 תורתנו לבארם, נוכל לא אשר דברים השומעות לאזנים ואוי הזמניםפשאר

 אוכלים שאינם יש מוזהרים שאינם אף והגוים הרבה בוה הוהירתנוהקרושה
 בעוה"ו נפשם את המטמאים אנשים איזה יש שרבו ובעוונותינו חזיר,בשר

 דרך התוי לבוש לבשו הן הגוים ובין בינינו המלבושים חילוף והיהובעוה"ב
 ומפורסם גדול שרב שאמרו נמו ההיפך עושים וחרפתנו לבושתנו ואנוצניעות

 החתן שהיה החופה זפן כשהגיע עגלון. בן כ"א תתן לה מצא ולא בת לוהיה
נעיר
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 דזריז'ן הוא לזריזין - זריזין ממקום שיש דהפרש נם"ל עעכ בה להזהראוהו
 עק* אף שהוא אלא העזרה ר'ל~בתוך זריזין ומקום עצמן, כהנים ע"יהיינו

  ועכ"פ חמוץ לידי לבוא שלא אותפ ומלמדים שם מצויים שהכהנים אלאזרים
 בחוץ שניהם ואפיה דלישה הש"ס דמתרץ נראה ומפה העזרה, בתוךו*נ*חם
 העזרה לחומת חוץ הוא זדיזין שמקום מובן ומפילא זריזים מקום לפניםופ8י

 ע"י ואפיתן בעזרה דלאו פירש רש"י אבל זרים, ע"י נעשית הפפיהוסלאכת
 בפסחים מ*,צ היפך בחוץ והוא כהנים זריזם ע"י שהוא מפרש הוח ח"כגהנים
 האריך מדוע ממש בעזרה ולא זריזין במקום רש*י במ*ש לדקדק קצת ישועוד

 קושיות ששתי באופן בעזרה, ולא הול"ל ממש בעזרה ולא ואמרבלשונו
 מתירוציו אחד דהביא הנ'ז החתשס רב לי ומצאתי לנגדו. עומדיםעצומות
 הלחם בשתי ולא הפנים בלחם אלא ל"ש בלינה איפסילו הש*ס קו'שלסברתו

 לחם חתנור מקדש איך הקשי וכוי אכילה ד"ה נ"א במנחות דהתוס'פשום
 דאח"ן רש"י לשיטת לבסוף והעלו בזמנן שלא מקדש שרת כלי אין האהפנים
 ושוהה מהתנור הרדיה אחר לתוכו שנותנים בדפוסים אלא מקדש התנוראין
 לא הלחם בשתי ואילו בלינה ומפסלי זמן מחוסר חינו ולילה הלילה, כלשם
 הש"ס דקו' מזה מבואר בלינה. מפסלי ולא זמן מחוסר יו"ס ערב הו"ל זהווחך

 זמן דמחוסר משום בלינה מפסלי דלא הלחם שתי על קשיא לא צ'הדמנחות
 הסליחה דאחרי אמינא שכלי ולקט עכ"ד בזמנן אלא מקדשין אין שרתוכלי
 הש"ס דקושית ס"ל שתוס' מ"ש רהנה קחזינא לא תירוצא וקדושתו תורתומכבוד
 רק חיא הקושיא אלא בלינה איפסלו לומר הלחם בשתי שייך לאבדצ*ה
 בדצ"ח הש"ס דקושית בתוספות יוצא דמפורש גדולה תמיהה זה הפניםבלחם
 גבי לקמן קשיא מיהו ז*ל נ"ח בדף התם הקשו דכן הלחם בשתי גםהיא
 וי"ל שבת דחי דאפיאתה . מזבח והיכי בקרא תנור כתיב לא דהא הלחםשתי
 הש*ס רקושית מפורש עכ*ר זמן הוי מאתמול א*כ שבת דחו לא דאפיאתןכטן

 הלחם. לשתי גםחוי

 לה אפי אי ד'ה נ"א מנחות תוס' דהביא שלמה עולת בספרוראיתי
 דאשכחינהו דצ"ח דלקמן לההיא דכונתם נ"ל וכ"ו לקמן קשיא מיהווכ"ו
 מקדש דתנור כיון בחול דאי בשבת הפנים לחם של דאפיתו דס"לדור

 דרשה להו לית ע"כ בע"ש דאפו דכהנים והא עי"ש. בלינהליפסל

 דלא כיון בלינה איפסיל קאמר מאי וח"כ בע"ש אופין היו לא דאל"כ ה'דמועדי
 בזמבו' אלא מקדש ראין יקדש לא והתנור בחול לאפות יכול שבת דדתיילפי

ישא
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 שבת דוחה לה*פ דאי הך דהיינו משום הלחם ב" נקטו  בלה*פ מיירי דהתםואף
 ע"ש. וכו' ותירצו וכ"ו הלחם שתיה'ה

 דאיש ע"ה דדוד מהא להק' התוס' כון דאם א( מוקשים: דבריולדעתי
 ופנה יסוד דהוא בעצמו הפנים מלחם ישר הקשו לא למה הלחם ב' עלבלחה"פ

 דהאמת אלא וכו'. ותירצו לקמן תוסן הקשוה דדוד זאת דמסוגיה ב( הלחם.לבן
 וכף קשיא אי אלא הש"ס דקאמר להא  כמעש שייכא דקושיתם דדכוערה
 ולא שבת דדוחה דמקדש מזה )דמוכח מקדש תנור חלמא בפנים אפיתןחמרת
 הזאת ומהסוניא בלינה. פסליה א"כ דוחות דאין אמרת ושוב בלינה(מיפסל
 בטבת אפ" לאפיה הלחם ב' לרבות וכ"ו מועדי דאלה דרשת ס"ל דלאנראה
 נבי לקמן מם"ש התוס' מקשין לזה בפנים, אפיתן המשנה מם"ש שמכריחממה
 המשנה ממ'ש )היינו שבת דוחה דאפיתן מוכח והיכי תגור כתיב דלא הלחםב'

 דאק אפילו א'כ קדשי לא בזמנו דשלא כיון בל'נה( ואיפסיל בפניםאפיתן
 שבת דוחה לא אם תירצו ולזה בלינה איפסלו למימר ליכא השבת אתדוחים
 מקשים ולזח בתוס' הנכון פירוט זהו בלינה ומיפסלי וקדשי זמגם הו"לוכה
 שכתוב הפנים בלחם כן לא קערות ולא תנור לא כתוב ראין הלחם מבןדוקא
 קערות.בהם

 אשכחינהו דבחול דאמרינן והא ז"ל עוד התוס' ממ"ש  הח*ס שהביאומה
 1 ליה איפסיל בכלי קדש היום כי אף ליה קאפיתו חול דרך אמ"ל אפודקא

 שהיו אומר היה רבריהם דלפי ותירצו בזמנו( שלא מקדש כ*ש אין)והא
 היו אפייה לאחר נמי אי שרת. בכלי אותו אופין וגם בחול דזמנוסבורים
 בלחם אלא זה דל"ש הח"ס הביא ומזה התוס', עכ"ד וכו' בקערותמקדשם
 מיירי התם דבודאי תימה כן גם זה קערות. שייך דלא הלהם בשתי ולאהפנים
 ואף אמ"ל איך דקדקו לזה השכת דדוחים ס"ל והוא לחם שבקש המע"הבדוד
 דטעו קאמר טלדכריהם ותירצו הזמן קודם מקדש דאינו כיון בכלי יקדשכי

 שרת כלי בתנור שנאפו במה ונתקדשו זמנם והו"ל השבת את דוחים דאיןוסכרו
 8י ומקדש( זמנם הו"ל השבת דוחות אין שאם לעיל תוס' שכתבו כמו)וזה
 ולמ"ד בלינה, ומפסלו בלילה שם והיו בקערות אותם נותנים אפיה לאחרנמי
 ש8*ק1 ספק ובלי עכ*ד מקדשות שינם הקערות דנם נ"ל מקדש אינותנור
 ואפאם שרת בכלי אפאם שלא נימא אי אף  ר.ל אפיה לאחר נמי 18ההוס'
 לפדש ואין בלינה, נפסלים ואחוכ נתקדשו בקערות שהניחם כיון עכ"ז חולבכלי
 דזה הח'ס וכמ*ש מקדשות קערות מקדש אינו תנור אם 8ף דר"ל נמי8י

 באופן מקדש. אינו קערות גם תנור מקדש אינו דס"ל דמאן בסו"ד מ"שאיפך
שם"ש
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 כהנים ממלכת אתכם שאעשה הרמז זהו קדוש, פעמים שלשה אחריוהפלאכים

 קדוש. בשני קדושוגוי

 זכר נעלה הזה הקדוש בחג שמחתנו וראש זו בשבת !רבותי
 יתברך שמו קדוש על ההרוגים עמנו בת וחללי במלחמה הנופליםהקדושים
 לא אשר דבר אלפים ולא אלף לא תורה כספרי ממש, עולם גאוגי *ליוןחסידי
 והרג חרב מכת וטף ונשים אנשים שמו וחושבי ה' יראי עם יחדיסופר
 עמלק נין הצורר הצר ע"י חנוש בדעת עולה שאינו דבר משונותומיתות
 פשעינו ע"י הוא זה וכל העליונה בפחשבה עלה כך אלא לומר לנו איןימ"ש

 וחובתנו צר לו צרתס בכל ואדרבה דינא בלא רינא עביד לא כ"י ביורשענו
 שמלגד ובהיות די, המשחית לפלאך ה' יאמר ובזה מעשינו לתקןלהשתדל

 :מה מאתנו שנעדרו בצרות גם היתה 5עוברת שנה וו בשנה והכל
 מהם. אחדיס שמות נזכיר אשר וצדיקותצדיקים

 שנשתפש כלי עוזיאל שרה מ' ביסורין המדוכית הצדקת הרבניתא(
 וראב"ד הרבים את פז:ה המפורסם הגאון בענקים הגדול האדם קודשבו

 לא*י ראשי ורב ראש"ל נשיאנו לנבוד אם ז*ל, עוזיאל יוסף נמוה"ר5קודש
 שליט"א. עוזיאל חי מאיר ציון בן ומוה"רכקש"ת

 קשיס ביסורין מדוכא  ויוור צדיק הרבים את המוכה הישיש הרבב(
 רב הצבורי העסקן היקר ידידי לכבוד אב ו"ל פרדס ציון בן כמוהר"רומרים
 יצ*ו. פידס אליהי ד' כש*ת ודעות במדותושלם

 צדק רודף למורו על שקוד מרע וסר יר"א רב זרע השלם הרבנ(
 ו*ל. ששון דוד ר' נשית הצריקים הוריו כדרך ועניים תורה בלופדיומחויק

 כט"ס. ירשו ב*ב ונל וזרעו תלין בסובנפשו
 ששון יוסף ר' כבוד מגירסא פומיה פסיק לא מרבים ה' הירא הרבד(

 אמן. לנצח המות ובלע תנצב"ה יה"ר ירושלים עי"ק תושב מאר"ץז*ל.

 קדוש וגוי כהנים מפלנת שלימח בגאולה לי תהיו אתם ואמרתיחורתי
 אמן. קריב ובזסןבעגלה
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שחש__8אששפפ===========

 תשובה לשבתדרוש
 : קדושקהל
 ולא פהעשי'ת יום שהוא תשובה שבת בישראל שמו נקרא הזההשבת

 הארם בריאת של ראשון דיום מטעם להשבת, רק הימים ישאר זה שםניתן
 נ*תן לכן בתשובה, חזר השבת בכניסת ולערב ביום בו וחטא בשישישהיה
 בנ"י אח*נו מושבות מקומות בכל והונהג עשי"ת של ושבת שבת לנל זהשם

 בראשה ופלכה הקהילה ומטעם יתשובה. לבבן להעיר דתונחה פלילדרוש
 לעצפי להועיל ופוסר, דררשה פילי לופר ואתעורר קמתי יצ"ופוה*ר

 מצות היא מפצותיה שאחת ידוע ואומר בי, וכיוצא כגילי אשרולאנשים
 זמן, בכל איש כל על מוטית והיא עמיתך את תוכיח הונח נמ"שחתוכחה

 בטל הוכיח לא שאם למדת הא וו.ל כתב החיים אור בעל החסירוהרב
 רסנו מרבנן צורבא האי מאמרם דעפ"י וכתב חטא עליו תשא דלא ולאופשע
 הכתוב מ"ש שפיר אתי רשמייא. במילי להו דמוכח משום הוח מאתיה בניליה
 ישראל בר לשום לשנוא שלא התורה מצוינו דבתחילה אחיך, את תשנאלא
 תוכיח הוכח משונא, לדאוג יש שלא אחרי להמוכיח התורה אומרתובזה
 וכם"ש הרבה פועלת היא הימים באלו לתשובה וההתעוררות וההוכחהוכו'

 ליוה"ק, ר"ה בין פצוי הוא איפתי ז-ל ואפרו בהפצאו ה' דרשוהנביא
 קורא אשר יתברך חסדיו האדם יכיר ובזה לתשובה פסוגלים יסים יו'ראלו
 תענית בסס' אפרו וכן הרעים מעשינו ולעזוב אליו להתקרב ופעוררנואותנו

 אהיה ואמר השיב והקב"ה לנו כגשפ ויבא ואמרו בנ"י בקשו כאשר ר'ר'

 א"ל מוצאו נכון בשחר ה' את לדעת נרדפה ונדעה פסוק על לישראל(כשי
 אני אבל מתבקש אינו ופעמים פתבקש שפעמים דבר שואלת את בתיהקב"ה
 במוהרש*א ופירש לישראל כטל אהיה שנא' לעולם המתבקש רבר לךאהיה
 ונשובה לכו וז'ש שכלו השגת כפי יתברך בפציאותו לחקור לארםשיש
 נדעה עונם ברוב עליהם שבאו הצרות כל שאחרי ישראל שיאמרוונדעה
 א"א ית' מחותו יריעת כי ית' מציאותו ידיעת היא ה' את לדעתנרדשה
 פוצא לדעת שנכון כמו מצין:ותו לרעת נכון כי נכון, כשחר וז"שלרעת,
 שאינו כטל אהיה אפר וכן לעולם חיים שהוא לנו כגשם יבא ואזהשחר,
 ומצאת איקיך ה' 8ת משם ובקשתס בואתחנן הכתוב פ"ש וזהו לעולס,נעצר
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 לא דהפוסקים אלא חמור, הלאו ה" ש"ש רעושק דס"ל ראיכא לפידץ נ6צימע"כ,
 להו קשיא מאי גמור בל.ה פיירי דחגיגה הא אם לן דקשיא אלא כן,פסקו
 יוה"כ התוס' הקשו וה וכעין לעשה הניתק ולאו בעשה עסקי החוס'דהכא

 שקש דכובש מהא דסקשים יוה"כ התוס' שהבין כפו לא חתוס' כוונתולדעתי

 מוחלים בו ומתחרט דבר העו*וה כל פפא בר חנינח ר' אמר הש"ם ממ*שאלא
 ע*כ מיד לו מוחלים יראוני הא יראוני ולא *נא' מיד עוונותיו ע*כלו

 וז*ל בחגיגה התוס' ום"ש מוחלין, עבירות בכל אפילו אלמא התוס'ומקשים

 דס'ל ישמעאל דר' ופליגא ל"ת דהו"ל כתוב ש*ש עושק גבי מוחלין יראוניהא
 תולה תשובה ת ול' עשה דעל אחרת ברייתא ואיכא פכפר ויוה*כ תולהתשובה
 סוחלים ויש סיד מוחלים דיש תשובה עניני בין לחלק יש ועוד מכפר,ויוה"כ
 לו מוחלין עשה על דעבר דחמרינן והא יסוריןן ע"י אלא לגמרי לא אבלמיר
 מבואר והרקריק הללו התוס' ברברי ביאור וצריך לג6רי רמוחלין היינומיד

 רהתוס' הוא לדעתי דבריהם ופירוש השני בתירוצם כיוונו רמה מעייןלכל

 דמוחלין לומר לו בא מאין אחרות בעבירות מרבר פפא דרב אחרהרגישו
 לדין טמוך זה רפסוק דאחר כתבו לכן בתשובה לו סוחלין רתכף רפשמעלו

 כסברת גמיר לאו שהוא אפי' לבד בתשובה מספיק רהתם כפו ז4*שבובש

 לומר יש ועוד ואמרו, חזרו ובסוף אחרות, עבירות באלו נפי כןהנז"ל
 לר"פ ס"י אפייה ויוה"כ תשובה דגריך כמ"ר וסיל פליגי לאראפי'

 תשובה בעניני מחולקות עבירות דאיכא משום מיד ליה מוחלין עבירותדבשאר

 כתבו וכזה וכו' ומוחלין לעשה דומים גמור לאו שאינם עבירות עלולכן
 בהם שיש שכ"ש בעבירות מיירי שלא בתרא לתירוץ ואולי בשבועות פהותוס'
 הזכיר לא רהברייתא פשוס לעשה הניתק ל"ת של עבורות ביתר אלא גמור,לאו

 רס"ל לרבריהם קיום ולתת דבריהם לישב לע-ד נראה וה ותירוץ עשהרק
 ודו*ק. בש"ש גמור לאורהויל

 אכובש קאי יראוני דלא דהא לומר תו' רכונח לומר רצהומוהרש"א

 אתי לא הגדולה מכת"ר בסליחה לקע"ד וכו' מיד רמוחלין דוקא שכירשכר
 דבכל משמע וכי' ומתחרט דבר העושה כל אמר פפא דרב משום אישפיר
 אלא ש"ש אכובש דקאי אטרו לא תוס' וגם פיר, מוחלין אחריםדבריט
 אררבי ופליג מוחלין ג'כ דבל*ת דמיירי להודיענו כתיב, ש"ש נביכתבו

ישמעאל.
 ג' שהמה שפי' ישפעאל רבי של כפרה חלוקי ד' את לבאר נבאעתה



-

נג לצדיק*ם כר1ןז

 ז"ל בהם, התחלנו ושכבר תרמז*ל שהביאם ואחד, אחד כל עםותשובה
 עד משם זז אינו תשובה ועשה כרת בה שאין עשה מצות על אדם עבר)א(

 וכו' משובותיכם, ארפא שובבים בנים שובו נאמר ובאלו לו,שמוחלים

 תשובה תשובה, ועשה ב"ד פיתת ולא כרת בו שאין ל"ת מצות על עבר)8(
 על עבר )נ( עליכם. יכפר הזה ביום כי נאמר ובאלו מכפר ויוה"כתולה

 ?ליו הבאיפ ויסורין תולין ויוה"כ תשובה תשובה, ועשה ב"ד ומ*תותכריתות
 עוונם, ובננעים פשעם בשבט ופקדתי נאפר ובאלו וכו' הכפרה, לונומרים

 שעשה אעפ"י ה' את חילל אם אבל שעכר, בשעה ה' את חילל בשלאבפד-א
 כפרה לו מתנסר אינו יסורין עליו ובאו בתשובתו ועומד יוה"כ והניעתשו'

 אם שנא' פכפרת ומיתה תולין ויסורין ויוה'כ תשו' אלא שיטות ערגמורה,
 )ב( שבחלוקה אלא מפש, הש"ם לשון וזהו עכ"ל תמותון עד הזה העוןיכופר

 על עבר סתפא, כתוב בברייתא כרת, בה שאין ל"ת מצות על כתבהרםבמז"ל
 הניתק ולשת שעשה ביאר לפעלה דהש"ם ראחר פשום והיינו ל*ת,מ?ות
 בתשו' ניתרת עשה שמצות )א( בחלוקא הר"מ כשאמר א"כ שוין הםלעשה

 תשו' צריך 9שת הש"ם שחמר מפילא לעשה הנ*תק ה5*ת נם הויבכללה

 דקאמרה בפ"י - הקודמת בברייתא כפפורש והיינו נמור ל.ת הוי מכפרויוה"כ
 - נסור ל"ת על וכו' תולה מה ועל הניתק ול"ת עשה על מכפרת תשו'על

 ק"ל ענר, נקטה הבריתא דלשון משום במזיד, מיירי דכ"ז להרמבמו'לוק"ל

 העיקרים אלו שפור ז"ל המשניות בפ" ממש פוכרת וזה במזיד, היכןדעבר
 לאלתר לו מכפרים תשו' ועשה בעשה מזיד או ול'ת בעשה שוננ כשארםוהוא
 ככתוב זה בכלל לעו*ה הניתק ל-ת שגם וכתבנו בעשה מזיד של החלוקה)זו
 נ-כ זה פכפר ויוה"כ תולה תשובה תשו' ועשה בלאו וכשהזיד חיד(בס'

 חטאת עליו חייב שהוא בפה ב*ב 41יתות בכריתות וכששנג היד, ב'סכתוב
 תשו' ועשה וחטאתו אשמו והביא ודאי אשם עליו חייב שחוח חטא שחטאח1

 ויוה'כ תשו' תשו' ועשה ב*ד ומיתות בכריתות וכשהויד לאלתר לונתכפר

 ה' חילול יש ואם צ"ל וכך לשון חפרון נראה וכו'( )וכשימות מפרקיןו*סורין

 אבל מרצונו כשעבר וכ"ז כפרתו ממרק וכשיסות תולין ויסורין ותשו'יוה.כ

 סתכפרין היו המשתלח בו*עיר בה*פ בזסן אבל בה*מ בשאין וכיז פטור,באונס
 ע"כ. העונות כלעל

 או בעשה הזיר אם רפלתא ופסקנא וזיל מבואר ז"ל עובדיהוברבינו

 הזיד אם לו, פתכפר תשו' ועשה גמור בל*ת שגג או לעשה הניתקבלאו
 ונו' 8*ד פיתות בחייבי שננ פכפר, ויוה"כ תולח תשו' פלקות בו דיש8לאו



 לצדיקיםזכרוןט
-------------------------------------------- - - ---------------- . 

- - - - - - - - - - -   והו~מחוש הבירור יום הוא ואז והישר הטוב בדרך היך אם יתודע מותו בתםכ-א 

 מקןמן וםם טיב מקרא שי פשטו חה הנחיה, ואי המנוחה אי הלך הנפטרןזה
 ד*מ כדדשת האמתי הטוב הזמן שאותו הולדו. מיום יותר, סוב המות, ויוםטוב

 הוידו ליום טוב לשני זכה רבע"ה ומשה המות, זה מאד טוב והנהבמדרש
 נאספים אנו והנה המות. יום עי וטוב וכו', הוא טוב כי אוהו ותראכמש"ה
 הז זכנו באשר והקדוש העליון בעלויו הא?קים איש בהיו?ת הזה ביוםושמחים

 נביאיר ע*י כמ"ש אמת תודת בתורתו הוגים תמיד להיות לשמו המשניותבסיום
 מנעוריר הישראלים אחיו עי דחג אשר האיש עבדי, משה תורת זכדוהקדושים

 בת בדבד זה לרמז ונדאה בסבלותם, וידא משה וינרל כמש.ה מותו יוםעד

 בוכה נער והנה הילד את ותראהו ותפתח הפסוק אמר היאור אי כשירדהפדעה
 שהוא הבינה מוה מהול אותו שראתה אמרו רבותינו זה, העברים מיידיותאמר
 וסלו המצרים מיידי הוא אילי כי להסתפק יש עוד האות מזה ואוליישראלי,

 פרעת שגור אחרי בע"ד לומר יש אבל בכתוב דמז לזה אין ועור לדפואהאותו
 האיש שוהו הבינה בזכה שנער הבת וראתה  כידוע במצרים אף עמו לכלגס
 בקוי ובוכה רואב מקטנותו שכבר בוכה נער שקול בדאותה אחיו על ידאגחשר
 ודואג זה הוא העבדים שמילדי הוכיכה סזה ישיא? 9י סצרותםנער

 עליהם_

  היום בעצמו סשה מ"ש  וכן אמלא ימיך מספר את מ"ש הכתובאבאר
 ז, שיום אמר באגרותיו מוהרש"א שנה ק*ך בן אומר אחרי ושנותי ימימיאו

 שאומר זכודני אחד בספר מלאו, של גימטרי' וזהו הבאה משנה הואבאדר

 אמי41 של אלפין השתי וזהו נחשבים אינם ימות ובו נולד שבו ימיםששני
 שנת הוא סתם ששנה יפרש ואהשבה אמלא פידוש מה עכשם ימיך מספרווהו
 וידוע חדשים לה שאין החמה שנת לא הירחי המספר הוא שנה כמששהיבנה
 אדוננו אם ובכן בערך יום עשר אחד הוא יהחמה היבנה שנת ביןשהפרש

 הזמן קודם שנים ששה חמשה למות יו היה הלבנה שנות קכ*ה חי היהמשה

 החדשים ונעשו לההמה ירה בין שיש הללו השנים מספר יו מילא כשיאבי
 מ"ש וזהו הימים ממפר אמלא הכתוב מ"ש ווה הרבה בימים מלאיםוהשנים

 מיום צדיקים של שנותיהם ממלא שהקב"ת  ילמרך ושבותק ימי מלאו היוםמשה
 פידש קדושין ובמם' עשש וכו' אמלא ימיך מספר את שנא' יחדש ומחדשייום

 דדוד לך תקשי דא": השבוע בימי הכינה אין ליום מיום שמ"שהמוהרששא
 ודאי- ימות מתי ושאל נסתפק מדוע וא"כ בשבת נויד ודאי בשבתשמת

 מחזיק היה לא שדוד ואולי ואמר החדש. ימי עי שהוא ודאי אלא בשבתיטות
 הקושי* עי בתירוצה ויא בקושיתו יא נתיישבתי לא יע*ד וכו'. יצדיקעצמו

נאבר



כן יצדיקיםזכרון

 לא ה' לפני שאמר דמצינו קשה התירוץ ועל לידתו, יום לו נודע דלאנאמר
 אות ובקש לו ומחל עון אותו לו שימחול שהתפלל אמרו ועוד אניזחסיד

 לע*ד אמנם בנו. בחיי האות שיראה הבסיחו כאשר מותו אחרי לו הראהוכ*י

 בהקדים והוא לידתו, יום דידע נאמר אם אף המוהרש"א של קושיתו ליישבאוכי
 ימיך מספר את הפסוק ממ"ש דהביא דהגמרא עוח ד' בח-ב דבש היערותס"ש

 רש"י במחלוקת ותייא ואחד שבעים הוא ראשונה א' בלי דאמלאאמלא,
 דמתשרי דלמ"ד מע*ל שנולד מיום או מתשדי האדם שנות מינים אםוהרמב"ן
 ואף הע"א התחיי בבר השבעים שנת תשרי כשיגיע באדר בז' נולד אםמנינו
 שימות הכרח ואין אמ?א ביה וקרינן ע"א בן עדיין הוא באדר ז' קודם ימותאם
 במ"ש נכונים המה מוהרש"א דברי מע"י רמונין דס-ל למאן אבל לידה,ביום

 ע"כ. הלידה ביום ומתאמלא
 ידע לא הלידה יום דידע דעם ע-ה המיך דוד שאלת יפרש נוכלובזה

 מע,י דס*י כמאן אם מותו, יום ידע לא א"כ מתסרי דמנינן דס"ל כמאןאם
 באיוה יסות אם שפיר אתי ובזה מעקי כמ"ד נפסק ובזה באדד, בז' ימותואשכ
 אמלא. ימיך מספר את למ"ש וזכה מהשבוע,יום

 היא והגאולה הגאולה, בזמן עומדים שאנחנו האמור מכל בעתהוהנה
 התורה קרן להרים עלינו ולקבל להשתדל תייבים ואנו התורה ד לימבזכות
 לבשרנו הנביא אליהו פני לקבל נזכה בזה תורה, בעמלי להחזיק ולימדללמוד
 ונזכה וכו', עבדי משה תוית זכרו כמ"ש ע"ה רבנו משה של שלוחו הגאולהעל

 ויש כחולמים, היינו ציון שיבת את ה' בשוב קדשו ברוח המלך דודימ"ש
 באומות כמ"ש שמחים היינו אמר ו?א דוקא כחו?מים היינו במ"שלדקדק
 לשמוח לנו אין ציון שיבת את ה' שבשוב ידוע אבל שמחים. היינוהעולם

 שהשמחה משום חולניות שמהות ולעשות מפריה לאכול שזכינו חוליןשמחת

 היה שלא וכיוצא גדול ריוח איזה והיויח פתאום בפתע לאדם כשיבאתבוא
 ה' מאת ועומדים מובטחים קדושו עם יבו אבל שמחה. יו יהיה אזיבדעתו

 הטובה ורואים כחולמים היינו ותמיד עולם גאוית יגאלנו הוא סוף כלשמוף

 ראשונה חדש דבר לנו ויהיה נעשה רק חולין שמתת לשמוח לנו אין לכןהבאה.
 פינו ימלא עתה אבל הבית, בחורבן שחוק פיו למ?א לאדם אסור ז"יאמרו
 וחגוים וקדושה, תורה עמק הכל רנה לשוננו שתהיה ה' שמהת שנית וגםשחוק,
 יאמרו חולין של שמחות לא לה' קדש הוא עסקם שכל ישראל אתבראות
 שמחות שמחים היינו עמנו זה היה לו אבל אלה עם לעשות ה' הגדילבגוים

של



 לצדיקיםזכרוןל

 שבאישיס באיש ימצא שלא ענין והוא עמו לנשמה התאחזות שום מבליכשהיה
 בו ונתקיים טומאה צד בו אין החביר מזה הנפרד הגוף זה וכאשד פלא.והוא

 וזהו וכו' טומאה מקבל ואינו הוא בע?מא ועפר כשהיה הארץ על העפרוישוב

 בו נתעסק ש?א ישראל שי רבן במשה זה מציאות ונתברר שנתבאר מהענין
 כ*י הוא כי טהורים ומשרתיו וטהור קדוש הוא כי בגי אותו ויקבוד כ"יאלא

 העוה"ב. יחיי גנזו ובעצמובכבודו
 חולים אוהבים שני יו שהיה כמלך ואליאו משה עם האל דבד היהוכבר

 הוא הלך השני ועל במותו. לכבדו אצלו להביאו צוה האחד עי אחרבמקים

 היא השלמה שההפרדה מהמורה הביא ושם ולכבדו, במיתתו להתענייןבעצמו
 1כו'. הנפשיית ההצלחה ישיימותהכדחית

 אתו לגמ-י הנפש את מ:ך החימר אשד שמי הוא האמוד מכלהנלמד

 והסד מעשח אנשי של אבל רשע-ם. מיתת האכזדי המות והו אהד גושובתעצם

 אלית נתחבר שבנפ( עם הג'ף ובין הנפש בין להפרדה שזכו בלביתםהישרים
 עדי מנוהתה אף לבא קצת ש:תאחר איא מצדיק נפיק לא עכ"ז מההומרקצת
 היא מהכלל ביוצא אב? גיכ, צדיקים מיתת נקראת כזאת ומיתה לגמיי.יתושן
 בנקל זוכה אדם כל ואין בכבודו בו בתעסק שכ". במינו היחיד משרע"המיתת

 המביאה היא שההפרדה והקבויה המיתה צורך גודל וימרבו עליה, לבני אלאיה

 המות זה מאד טוב והנה וגו' וירא ע-ס ר"מ שאמר וזהו הגצחיות הצ?חתלידי

 ואנשי הצדיקים של האחד טובים, סוגים השני בזה כלל שהכחוב להיותויכול
 וזה מאד, טוב נקראת משה של ואותה טיב, וחנה במאמר נכללה זאתמעשה

 שהוא אחד מת, היה שלא מובן. אינו שיכאורה הראשון אדם מיתתלדעתי
 להיות ראוי היה כלל חוטא היה לא שאם אלא להתפרד, וצוייך עפר מןכורכב
 וחטא הדעת מעץ באוכלו אבל שלימה, ההפרדה והיתה משה כענין מיתהיו
 מופת באנשי ההווית ההפרדה של המדדגה ולהשיג ימית, מות כי לו אמריזה

 ע-י טהודה לנפש שזכה סאחר ונשמה, רוה נפש לקנות יב השתדלות ע"יהוא
 שהנפש הוא הפילוסופים ולדעת ז"ל, כמאמדם וכו, לדוח יע?ה הטוביםמעשיו

 זה שלעומת ואמדו והמשכלת, והחיונית הצובחת ח?וק'ת, לג' מהחלקתהא:ושי
 ולהנחילו האמיתית השלימוה אל האד: את ~היישיד ה:יתנה האלקיו; התורהגם

 ועבודה, תויה, והמה הגדרים, אלה לשלשת נה?קת היח גם ה:ה הצפין,הטוב

 בכל ימשול והוא האדם על אלא העולם נברא שלא מטעס חסד.כ,וגמי15ת
 מהו ידע התורח וע"י ותורותיו הא?ק-ם הוקי וישמוד יצרו עי ימשולכשהוא

 השלשה, איו כל קיים וכשאדם המדיב, גמילות וחיוב העבודה, ומהוהמצות

*בהם



לא לצדיקיםזכר1ן

 הג' שאלו והנשמה והרוח הנפש הנז' לג' זכה ודאי התורה, כל תלויהוובהם

 וע*ז דמה, להבל אדם אלו כ? ובחסרון זד, אחר זה באדם ומתרביםמתג.יים

 רמז לדעתי .וזהו התורה בקבלת השקיטם וכ"י ביצירה נתקנאו שהמלאכיםחוא

 דבדי וזהו וגו' דמה להבל אדם ותדעהו אדם מה ה' ישראל מלך דודמ"ש
 בהרים גע ותרד שמיך הט ה' בזה תלוי מה דמה להבל אנו ואםהמלאכים
 לא מעולם ז"ל מ-ש וידוע התורה, לנו שיהן מה' מבקש עתה כאייו1יעשנו

 דברתי השמים מן כי אומר הכתוב וחלא ואמרו מעשרה למסה שכינהירדה
 ותרד לכטה שמיך הט 1;"א וכו' מעשרה למעלה השמים שהודיד ותירצועמכם,

 שלמים. נהיה שבזה לפען התורה קבלת כיום ועשן בדקיםותן

 לשהיטר, בהמה וטוף למות אדם סוף המאמר כוונת נבאר האמור כילפי

 אלו שהכל דע למות אדם סוף שאמןתי מה ומפרש חוזר הכוונה ימיתה,יהכל

 עימדים הם למיתה שהכל שאף לנו מבאר ועתה לתחיה, יעמדו הם סיתהשל
 עייהם עוטד שהעו:ם העמודים לשלסת כשזכה הבדל יש עכ"ו אבליתחיה,
 אשרי אמר היאשונה ו,;יא התורה כננד הסרים. ונמילות והעבודה התויהוהם
 והוא השני יעמוד ובא לרוח יזכה שממנה לגפש, זוכס שעי"ז בתורר. שגדלמי

 קיאינקה כמקרב"ץ חברגי להצדיק ומתאים בתורה שעמלו לרוח ויזכההעבודה
 הארי היה שהוא מלבר אשר לככודו דדדשה במילי עסוקים אנו חשרז-ל

 תלמידים ללמד בתורה ;מ? גם היה הנו ובמצות בתויה המסובלשבחבורה
 וחבד דין בית אב שגיס כמה היה וגם בישראל. הוראות מ.רי להיות זכוחשר

 כמה ע"י ספק שבלי הובב-א, הברון אבותינו לחרץ ורב הראשית,לרבנות
 עמ.ד ענין שזהו וכיוצא ויתומים אלמנות וכמה עושקו מיד עשוק הצילעניינים

 אשר וצדקות הסדים לגמ'לות לנשמה בא ומכבו התנא שהזכיר העבודההשני

 מכספו שהפריש מצוואותיו אבל עשה, טובים מעשים כמה לדעת יכ:למי
 זה לאיש שמיוחר המנא אימר ע*: הטוב, ולבו זמנו כ? על נדון מזהלצדקות
 אין. אוצרו ה' ירז:ת אי כמ"ש ליוצרו רוח נחת ועושו וכו' אשרי עליולומר

 שהיה כנראה הקדוש רבינו בפטירת שראינו והוא השני המאמר אלחזרתי

 דרבי, נפשיה נח של שם להזכיר חפצים היו לא שהתלמידיס דעותחילוקי

 ידונו רצו ולזה קרעיה שראו ממה ליה איכפ; לא קפןא בר כאילווהששו
 בדרך לומר נ"5 ? הנפק-תא ומהו קאמריתו, שאתון השיב והוא אמר.כאילו
 יגיעי ינ.חו ושם אמדו והלא הקשו מגוחה, להם אין תיח הזה שבמאמרדרש.
 ולוכד. עוסק מעלה של בישיבה אבל ינוח. היצה",- עם ממלחמה ותירצי זכח

 קפרא בר אבל כנוחה. לו אין דהא נסשיה. נח לומר דצו לא התלכידיםולזה
 ;נרא



 לצריקיםזכרוןיד

 הוא הדין החרדה היה מה ? ס"ר קרוביו הכל קרוביו, הכל שמת חכםבמ"ש
 הוא שהדין שידוע במה זה ייישב ונראה רחוק הוא ואם קרוב הוא אםאחד
 להתאבי הראוי הקרוב קרע לאשאם

 בם"ש הש"ס הקשה וע"ז עונש, עליו יש

 עוד כקרוביו, עונש עליו להתחייב ממש קרוביו אינו השיב וע"ז קרוביו?הכל
 דקי'1 אחר אחר, בקרע די איך א"כ כס"ת הוי דהאב"ר אחרי לדקדקיש

 דכתב האורג פרק בחידושיו ו"ל להר"ן מצאהי ובחפשי קרעים, ב' צדיךבס*ת
 במה לפי"ו והקשה והגוילים, כאותיות כס"ת הוו והגוף דהנשמה הרמב"ןבשם

 הרואות עינינו דהתם אולי וכתב ב,, שצריך מס"ת אחר בקרע דדי האדםישתנה
 אבל לשריפה ורומה בעין שאינה הוי הנשמה דוקא הוא כאן אבל נשרף,דכולו

 יקום לא הדבר היה שאם לומר לענ"ד נראה ויפי"ו ע:"ר לפנינו הוא הריהנוף
 נראה עפי"ז כי קריעות, ב' עליו לקרוע צריך ח"ו איש שנשרף יהיהולא

 צועק והוא רואה ואלישע שנאמר ואלישע באליהו הכתובים כוונת לפדשלענ"ד

 לשנים ויקיסם בבגדיו ויחזק עוד ראהו ולא ופרשיו ישראל רכב אביחבי
 בגוף לשמים שעלה שכיון היינו דרכנו לפי אבל ידועה, רז"ל ודרשתקרעים,
 עכ-פ עוד, ראהו ולא מ"ש וזהו קרעים ב' וצריך שנשרף ס-ת כדין דינוונפש
 יש הכי ובלאו רבותינו חובת לפי ההספד גדי וע"ז כס"ת. שהוא לאב"דמצינו
 שלומינו מוסר כמש"ה מכאובים ימיו וכל הדור לכפרת היה שבידאי מההובהלנו
 בניו הם ודחיי דשכבי יקרא שהספדא ז"ל אמרו וכבר לנו, נרפא ובחבורתועליו

 והידאה התורה בדרך הולכי הי"ו. וחתניו ודוד ואליאו ג'אך סי' ה"ההיקרים
 אביהם היה אשר ככל ותורתו ה' חוקי לשמור בידיהם אבותיהם מעשהאוחזים
 ואת בניו את יצוה אשר למען ע"ה אבינו באברהם וכמ"ש מלמדם תמירהמנוח
 הטובים מעשיו והזכרת הדרוש שתכלית וחחרו וגו/ ה' דרך ושמרו אחריוביתו
 משתדל שהיה היתה ממדותיו שאחת ואמרנו כמוהו לעשות ג"כ נלמר למעןהוא

 ה' חסדי ונזכור זאת במדה יאחוז צריכים אנחנו ולהחזיקה, התורהיהנדיל

 סמוך האויב שהיה בעת יתברך חסריו ראינו בעין עין מהם ואחר עמנושעושה
 יזכיד איש כי ובכן וממוננו בגזפנו הצילנו וה' ח"ו אבורים היינו וכברלנו

 עמנו חללי נפשות ואת נפשנו את לתקן כבור לה' ותנו חיים אנו לה'שהודות
 המלך דוד שעשה וכמו וכו' רבגים נגדל לה' בית נבנה וכו' ורבניםצדיקים
 לו צדיך שאינו עם שיעזרוהו מהקהל ובקש קרקע לקח המגפה אחריע*ה

 ונפלאות נסים לנו יעשה ה' ואז העם, כל וישמחו כמ"ש שמחים היוואדרבה
 ונזכה אתם תצטרכו ולא ה' יבנהו המקדש ובית ידינו, מפעלות לו נראהכאשר
 בב"א. עולםלגאוית

הספד



9ה לצדיקיםזכרון

 הרה"ג הראב*ד וחברי לידידיהספד
 ז"ל. הלוי אשר יוסףכמוהרער

 שמת מהחבורה אחד בארעא דבלי שופרא האי על אביע מדמספד
 כמוש ישרחל כל על רמייא שחיובא ומכ"ש ולהספידו לבכותו החבורה כלידאגו

 מכ"ש אמרו חכם בסתם ואם כהלכה, להכפידו כקרוביו הכל שמת חכםז"ל
 והרביץ ולימד למד תורה של במלחמתה מלטמה ואיש גבור מפורסםבאיש
 בגמילות עסק וגם אב"ד בתור שנים כמה ישראי את דן והוא בתימידים.תורה
 תורה. לעמלי כספים להמציא להשתדל להת-ח וגבאי היתומים ביתחסדים
 עומד שהעולם בדברים בו הכל הכופר אשכול שהיה באופן צבורי,וע(קן

 חסדים. גמילות וע? העבורה ועל התורה על עומד העולם דברים ג' עיוכמשז"ל
 דכ*י ועם רעים. והולאים יסורין סבל משנה יותר החיי דכאו חפץ ה' הכלועל

 אמרו ג"כ אכל יהטץ, ולא טוב יעשה אשר צדיק אין כי הצדיקים, אתמייסר
 מדוכא מפשעינו מחולל והוא הנביא וכמ"ש הדור, בעון היסורין מקבלשהצדיק
 כהלכה להספידו עלינו חיובא הצדדים אלו מכל עליו, שלומנו מוסרמעונותינו

 מה אנן קשה, המקוס בעיני ואם רבה. גברא דחסרא דישראל ארעא ויולומר
 המקדש בית מחורבן יותר כ"י לפני צריקים של סילוקן קשה רז"ל דאמרונענה,

 למען והאבנים הע?ים על חמתו הטיל דכ"י ראמרו הבית בחורבן מצינודכן
 כם'ת שמת חכם במ"ק בירושלמי סאמר ומצינו הצדיקים, ישדאל שאריתהציל

 אב על שקודעים כמו לקרוע וחייבים כק-וביו הכל שמת חכם ואמרושנשרף,
 רע שאינו יום שאין שאחרי בירושימי ומובא רבותינו שפטרונו לולאואם,

 אלו במ*ק ז"ל ואמרו ללבוש, מה לנו היה לא קורעים היינו אםמחברו

 ועל תורה שלימדו רבו ועל או"א עי הקירע לעולם מתאחין שאיגםקרעין
 ערי ועל שנשרף ס"ת ועל ה' ברכת ועל רעות שמועות ועל אב"ד ועלנשיא
 בר חייא ר' אמר רכ"ב שם ואיתא ע-ש וכו' ירושלים ועל המקדש ועליאודה
 מבחוץ, קורע אמו ועל אביו על מכפנים כולם המתים כל ע9 ר*י אמראבא

 בלבד לאיחוי אלא ולאמו לאביו השוו 9א מיתיבי לנשיא וכן חסדא רבאמר

 דכל מהסוגייא בפשיסות המובן ע*כ מנשיא לבר לא ינשיא. אפילו לאומאי
 דינו ג"כ נשיא אבל לאיחוי דוקא לאו"א שוין המה בברייתא השנוייםאלו

 או*א בתחילה דמנה הברייתא דמסדר סשה דלענ"ד אלא כאו"א, מבחוץלקריעה

 לכאורה נשיא. מנה ושוב אחד בפסוק המה השנים ואיו תורה שימדו רבוואחשב
 והרא"ש רבו. מכ"ש כאו"א מבחוץ קריעה המסקנא לפי נשיא דאם נראההיה

כתב



 יצדיקיםזכר1ןלח

 תשובה שבתדרוש
 תטהרו. ה' לפני חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביוםני
 שבין עבירות תטהרו. ה' לפני חטאתיכם מכל דאב"ע דרש דפ"ו ביומאאיתא
 ר' אמר מכפר. יוה"כ אין לחבדו אדם שבין עבירות מכפר. יוה"כ למקוםאדם

 שבשמים אביכם אתכם מטהר ומי מטהרים, אתם מי לפני ישדאל אשריכםעקיבא

 מקוה מה ה' ישראל מקוה ואומר וטהרתם, טהורים מים עליכם וזרקתישנאמר

 ישראל. את מטהר הקב=ה אף הטמאים' אתמטהר
 במשך לעשות הסכינו אשר טובים הלא המעשים ויתקנו החדדיםהזדרזו

 והכשרנו שבשמים, אבינו את והכעסנו ובמרד, בפשע ובמזיד, בשוגגהשנה,

 אחד ובחטא שקול, עימד העולם שלפעמים ז"ל כמ"ש העולם, כל ונזקנזקינו

 נותן והשכל ישא, רבים עון שהוא באופן חובה, לכף כולו העולם אתהכריע

 מנשא, עונו וגדול עולמית כפרה לו אין וכיוצא כאלו עבירות שבידו מישכי

 איא מלקין שאין ז"ל כמ"ש דרקיע מלכותא ותקן עשה שבשמים אבינוועכ"ז
 ימי ויוה"כ ועי"ת ר"ה יום את לנו נתן ולכן גבר, עם שלש פעמים מתריןא"כ

 לס?וח. ירבה אשר אלקינו אל ודשוב החטא ועזיבתחרטה
 איש התיבה לפני לעבור תשובה שבת ביום בעיקו"ת ובפיט עלמאונהוג

 תוכחה בדברי לעוררם קדוש לעם לצבור לדבר מעבירות ורקם חכם המעלותרם

 ואדם, אלקים בעיני והטוב הישר בדרך ללכת וילמדו ישמעו למעןומוסי

 הקטן ואני כזאת, לעשות ראוי איש ואין אבדו, אמונה אנשי שרבו.ובעונותינו
 רב מלך פי רצון לעשות עכון ראשי, עברו ועוונותי מכאובי את שידעתיעם

 ואתעודד קמתי לזה ודרשה דמוסר מילי לומר לחובה עלי שהטיל לישראלראשי
 מהמוסר. אנכי גם ואבנה תוכיח הוכיח מצוהלקיים

 לתגות ולשמרה לעברה אלקים בצלם נברא שהאדם ידוע ! רבותי !ואומר

 צריך יזה והבא. הזה בעולמות ונחיה שנזכה כדי יתנרך מצותיו ולשמורבתורה
 גדול וטורח מעולה שמירה צריך וזה חטא לידי יבא שלא עצמו ישמורשהאדם

 לריק ניגע שלא נזכה ובזה לנפשותיבם מאד ונשמרתם כמש"ה יצרו אתלכבוש
 עוה*1 של המקריים בחיים וגם ונצחיים אמתיים לחיים ונזכה לבהלה נלדולא

 יסורין אין חז'ל כאמרם ומחיה נגע מכי שמורים ובריאות בישוב אותםנחיה
 ולהיות לשו"ן לריב ולא להזיק שלא בידך כללא חאי נקוט ובכן עון,בלי

 כמ*ש יתברך מצוותיו ולשמור כמוך, לרעך ואהבת וכמ*ש מדותיו עלמעביר

 ולהרים באחדות כולנו להיות נשתדל שאם בטוחים ואנו וחיה, מצוותיושמור
קרן



לט ם י ק לצדי כרוןז

 יטהרנו שכ"י בי"ס מצוה גוררת שמצוה ה' מצות לשמור נבוא מזח התורהקיז
 מי וכו' ר"ע אמר במאמר שהתחלנו וכמו התורה ברכות לכי ונזכהמעונינו
 ר' אמר ע"ב י"ו בר"ה מ"ש נביא זה ולבאר שבשמים. אבינו אתכםמטהר

 ושל גמורים, רשעים של בר"ה נפתחים ספרים ג' יוחנן ר' אמרכדוספדאי

 לחיים. לאלהר ונחתמים נכתבימ גמורים צדיקים בינונים. ושל גמורים,צדיקים
 זכו יוה"כ עד מר"ה בינונים למיתח, לאלתר ונחתמים נכתבים גמוריםרשעים

 דצדיקים פירשו וכו' ונחתמים ד"ה ותוס' למיתה. נכתבים זכו לא לחיים,נכתבים
 מרובים דעוונותיו היינו גמורים ורשעים מרובים, דזכיותיו פירושו דהכהנפורים
 ורשעים למיתה, נחתמים דצדיק.ם ופעמים עוד וכתבו שקולים, היינוובינונים
 דומה מרובין שזכיותיו מי בקדושין ואמרו וכו' לתונאיו ומשלם דכתיבלחיים,
 כמו דומה מרובין שעוונותיו ומי אחת, אות שייר ולא התורה את ששרףכמו

 לפי כלומר חיים צדיקים וגבי גבי~רשעים הכא דקרי וזה התורה. כלשקיים
 נכתבים גמורים צדיקים שפעמים שכתכו התוס' דברי מפשט עכ"ל.עוה"ב

 בקדושין ממ"ש זה שהוציאו נראה להיפך, ולרשעיס לאלתר למיתהונחתמין
 אותם שמיסרין פירשו שם ותום' שרש"י תימא וזה וכו', לו מריעיןשלצדיקים
 ח"א הכסף צל בספר שראיתי במה זה ויתישכ שמיה, דכר מאן ומיתהביסורין,

 ר' מ"ש על מקשים דראה ברך ורע הרב משם שהביא ע"ר דרמ"דבדרשות

 רואים דאנו וכו' לחיים נחתמין גמורים צדיקים וכו' ספרים דג'כרוספדאי
 והוא יתברך לפניו דספרים פביאים וביוה"כ המלאכים דנין דבר"ה וכתבההיפך.

 ויכול דינם את ה' מהפך בתשובה יחזור והרשע יחמיץ שהצדיק עתידותשיודע
 שקורעת תשובה גדולה ז"ל אמרו וכן ע"ש. יחיה והרשע ימות הצדיקלהיות
 אורחין ואגב ו"ל דכתב דשכבי יקרא להרב ראיתי זה ובענין אדם. שלנז"ר

 דהא לעוה"ב חלק לו אין וכיות רובו שאינו דמי משמע דמהכא ליהוקשה

 שיש זכיות מיעוס ועל עוה"ב שהוא הארץ את נוחל ואינו לו מסיבין איןקתני
 בה' שכתב ז"י שהרמב"ם וקשה לעוה"ב, לו ישאר שלא בעוה"ו לו משימיןלו

 להם ויש חטאיהס לפי אוחם דנין מרובים שעונותיהם הרשעים שכלתשובה

 ואין בעוה"ז להם דמשלמים דאמרנו זה הוא ואיך שחסאו, אעפ"י לעוה"בחלק
 ג' בר"ה שם במ"ש זה דמתיישב נ"ל המעט ולדע,י יע"ש. יעוה"ב חלקיהם

 מטה סברי וב"ה ועולים ומצפצפין לגיהנם יורדין בינונים וכו' נפתחיםספרים

 ואחר לגיהנם יורדין עונות ברוב בגופן ישדאל דפושעי שם ואמרו חסרכלפי
 צריקימ רגלי כפות תחת מפזרתם ורוח נשרפת ונשמתם כלה גופם חדשיוב

 ויש שמתתקנים בגופם פשיעה ביי מהם יש עונות ברוב חלוקות ב,באופן
להם



 ניטן. בז"ך ז*ל אסתר בן יוסף בקיו*ש הנפטרלע"ן
 ז"י. שלמה המנוח אביו מד לע"ן הי"ו גביזין גבריא?מר
 ומרת ו"? שרח בן חפץ יחיאל הינוח הוריו יע"ן הי"ו חפץ דודמר

 נ"ע. לאה בת בהחפצי
 תשי"א. תמוז כ"ח נ"ע מזל בן ישראי לע"ן הי"ו נחמיאס דזדמר

 ז"ל. לוי בכור יצחק המנוח אניהם לע"ן ואמם המבורכיםהאחים

 ג'ינטיי המרוחמת לע"ן הייו וחננאל יעקב ובניו פרחיה כהן יהודההרב
 תרצ"ה תורה שמחת נ"ע קלארהבת

 בתו ולע"ן ו"י. טוויל נסים ר, אביו לע"ן הי"ו הכהן טוויל יוסףמר
המרוחמח.
 בן אהרן המ:וח לע"ן הי.ו מצרי אברהם מר ובנו מצרי יוסףמר
 ז"ל.זאריפה

 ז"ל. אליהו הישיש אביו מר לע"ן הי"ו שמאע יוסף מרהזקן

 תש*ת. שבט כ"ו הי'ד חנה בן יהודה בנו לע4ן הי"ו כשיוף יעקבמר

 נ*ע. ומ"א זיל משה המנוח אביו מו לע"ן הי"י, טראב כהן מ. יצחקמר
 ז"ל. שלמה ר' המנוח אביו מר הרב לע"ן ה."ו לניאדו מאירמר

 ז"י. הוריו לע"ן הי"ו סוויד מאירמר
 ז"ל לאה וידא בן איישר מאיר המנות לע"ן הי"ו אלישר מנשהמר

 תש"ט. טבתי*נ

 ז"ל אליהו בנם לע"ן ת"ם דבורה ואשתו הי"ו יוחננוף כהן מנשהמי

 שנפטר כהן חי א?יהו נכרם ולע"ן תדצ"ב, תשרי י-ז ביום קישון בנחלשנטבע
 תש"ט. כסיו ט' ררכיםבתאונת

 תשיג. טבת נ' ז'ל נאון דוד הרב אביו מר לע"ן הי"ו גאון משהמר
 ז"ל. הוריו לע"ן הי"ו דורזיאי מרדכימר
 הכהן מרדכי יעקב ה"ר המנוח הוריו לע"ן היוו כהן יעקכ מרדכ.מר

 אייר. כ"ח נ"ע שרה בת מלכה ומרת תמוז, י"ג נלב"ע ז'ל חנהבן
 ז*ל מלכה בן מנחם הוריו לע"ן הי"ו רחמנוף עבדו מנחם בן נוריאלמר

 תרע"ט. אדר ז' נ"ע שרה בת רבקה ומרת תרפ*ד אדרכ*ז
 נ"ע. אמו ומרת יצחק המנוח אביו מר הוריו לע"ן הי*ו סאלם נסיםמר
 בת ורחל כס?ו, ט' ז*ל דינה בן משה הוריו יע*ן הי"ו מטלון סליםמר
 נ"ע.יאה

 ז"ל הוריו יע*ן הי*ו מזרחי סייםמר



 כ"ו הי*ר רחל בן יעקכ בנו לע"ן הי"ו פריוף דוד בן שלמהמר

 תשקט.אדר
 נ*ע. אמו לע"ן הי*ו אנג'יי שלמהמר
 מזי בן טתהון אברהם רצ*ו המנוח יע*ן הי*ו ואחיו סתהון שלמהמר

 תשי*ב. יעומר 41נ1*5
 וחותנו ז"ל טוב שם ר' המנוח אביו לע*ן הי"ו פוליטי רבנו מרהמשנו*ח

 ז*י. אייעזרר'
 הייג ששון שמואי וארמון רחמים, ליאון, אברהס, משה, : הנכבדיםהאחים

 תרצ'נ. ניסן כ*א נלב*ע ו*ל סיניאר בן ששון שלמה כה"ר אביהם מריע,ן
 הנז'. שימה כה*ר המנוח חמיו מר לע*ן הי*ו יהושע ר. גבריאלמ4

 הרבנית חמותה לע*ן תמ*א ששון סלימה מרת נככדה ורבניתהגברת
 ר' המפורסם הרב בעלה ויע*ן טבת. י*ס נ*5 ששון פרחה מרתהמפורסמת

 מנ*א. ז*ך ז"ל פרחה בן ששוןדוד
 וסבתו אביו מר הרב 5ע*ן הישי, ששון דוד סיימאן ר' הנכבדהרב

 עזרא סי' ובעלה פ?ורא בת רחל רצ*: הנכבדת דודתו ולע*ןהנז*י
 תמח, י"א ז*ל רוזויה בן דוד בעלה לע"ן ת*ם בוטון די ריינההגברת

 ואחיה נ"ע רוזה בתה ויעקן איו5 ט"ז נ"ע אסתר בת רוזויה מרת חמותה~ע*ן
 ז"י. לונה בני ושבתי גבריאי בקיוקטהנפטרים

 אב. כ"ו ז*? שוראקי שלום בעלה יע"ן ת*ם אמיליהגברת
 בת אסתר לע"ן משה דור מר אשת ת"ם דחברוק אסתר בת רחלהגברת

 נ*ע.שרה
 אב. יוט נ"ע אסתר בת יהודית לע"ן ובניהבעלה
 נסים הסבא ולע*ן אייר. י"ג נ"ע מיכה בתה לע"ן ת-ס שלומיתהגברת

 אדר. כ' אסתר בת רחל והסבתא זינבולבן
 חיוי. כ"ה ז,9 רחי בן שימה בע5ה לע"ן ת'ם איסקאייו רבקהחנברת
 בן יושע ציון ולע"ן יושע אלעזר בנה לע*ן ת"ם יושע לונההגברת

 תמוז. כ,ו ז*לאסתר
 ז*ל. יהודה המנוח בעלה לע*ן תמ'א חדאד רחלהגברת



 ר פ ס ה ם ו יס
 וברכהבהודאה

 חרצנו אל להתחחז לשוב גאולה יתחיית בזה"ז זכינו ה'ברצון
 את אלוקיך ה' ושב כמש"ה גלויות ובקכוץ אבותינוונחלת

 אח"כ ושוב הבית בבנין נזכה ועוד העמים. מכל וקבצך וגו'שבותך

 והמצוות התודה בקיום תיוי והכ5 בירושימי וכמוש הגואלבביאת
 בעבור ירשו יאומים ועמל גויים ארצות להם ויתןכמשוה
 תאכל פן ואמר כ"י והזהירנו ינצורו. ותורותיו חוקיוישמרו

 טוב ומה ח"ו. ושכחת יבבך ורם ירביון וצאנך ובקרךושבעת
 כן כמו האומה, דגי להרים הטורחים הנכבדים ששרינו נעיםומה
 שבזה התודה גדולי רבנינו עם יחד התורה דגל יהריםירדפו

 ישראל. אלוקי יעקב גאון שםיוקדש
 הספר יהוצאית סייעו אשר איו יברכה רחזיים דמייתאואסיפא
 ליהו א מר הכנסת וחבר הנשיא עוי עדתנו ועדהזה
 מגבאי אחר יצ*ו מצרי איברט מר ועור יצ'ג לישרא

 ו ואח ן ו ש 'ם רחמים מר עוי ועוד אורה, שעריחםיבתנו
 פוייטי רבנו סי' הסשמ"ח ע"י אמאדו יוסף טר הנכבד ועודהי"ה
 ועל הי"ו. רוזנטי יצחק ר' הרה"ג רחימאי רב בהשתדלות ועודהיוו
 ל, א פ ד המשנו,ח ה"ה היקרים בני והשתדיות בהוצאותהכל

 הרבנית הצדקת רעיתי אמם יע"ן הי"ו. יהושע ודודמנחם
 המגוח ולע*ן תשי"ב השון בי*ה נפטרת ו*ל רהי בת הנהמדת
 גראסייה והצדקת הכשרה ואשתו ט"ב נ'ע רחל ף פילוסוףיצחק
 יחויו מעי שמים ברכות רצון יהי שבט, י*א תנצב*ה ג*ע רחלבת

 חמן הקדושה התורה בזכות כולםעל


