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 : האהל חבמת

 בשרשרת נוספת חולף לפנינם ומגהשש "האהל", פתח ל שוב עומדיםאנו

 הק'. הרבתים הי על היו"ל .האהל"1 התתעי הקובץ אלהמפוארת

,... . . , . 
 "לירח יקרא בעוצו אהמר אגדה, דרדדשר מריר את מושרשים הנם זובחונרת

 הסוכווע חיג המראש לעצים הע מרבותים אגדה דבתי המכ"להאיתנים"1
 עוד לגוון כדי חשובים מדחים עוד הבאות, בחוברות להוסיף נקוהובעקהשי*ת

 שבחוברותינו. העתיר החומר אתיותר

 אדמו"ר כ"ק של מאמרו המשך זו בחוברת מופיע לא תקלה מפאתלצערנו

 בחוברת יבוא ושששך געייה ממץ", ש הפסח את "השוחט בעניןשלש"א,

הבאה.

 והחפץ ששווע להערות .קורע-ימגן" המדור מופיע כבקודמתה זובחוברת

 נפרסמם להדפסה מתאמצים נמשאם ובאם למערכות נתלחם הערותיולפרסם

 הבאות. בחוברותאי"ה

 סובה, וחתימה כתיבהבברכת
 הלהנדף, ח~ה*ק קרן וימתחפנת

 אימן. לעליון שדכדכו תישובשנת

המערקת



 לאינטרנט והוכנס הועתק*

 :1"0ימינג""יא ל ה אה
- ת"ו ירושלים פעיה"ק - לפ"ק תש"ל אלולב"ה.  )ל"ז-ל"ת( ה-ו חוברת ט"ז שנה 

 ישנים שפתישער

 אסימן
 *( כ"ץ מהר"י בהמח"ס וערפעלעט אב"ד זצ"ל כעץ יהושע מו"המהגאון

 ע"א( )ט' יו"ט דשובך, בסוגדבעזה"י

 וב"ה כו' הסולם את מוליכיו איןמתנ"
 תרי שם בסוגיא ואיכא -מתירין

 רק פליגי וב"ה דב"ש ס"ל קמא לישנאלישנא,
 אדרב פליגי לימא הש"ס והקשה כו'.בר"ה
- כו' כ"מדאמר  ואידך כו' היא תנאי ומשני 
 כו' רב לימא הש"ס והקשה כו' ס"ללישנא
 ע"כ דמוכח ותוס' בפרש"י ועי"ש כו'ומשני
 בחדרי אפילו כו' שאסרו מקום בכל רס"ללרב

 ברשות אפילו מתירין הלל בית א"כ אסורחדרים
 ברשות אפילו אסור הרבים ברשות דאיהרבים,
 הריין כתב ולכך - כמבואר אסור נמיהיחיד
 חילק ולא בצורתה מתני' שהביא הרשףעל
 ]שבת חבית בפרק פסק דהרי"ף משוםכלל

 חי' זצ"ל, סופר החתם מרן תלמידי מגדולי*(
 ובו רבו, מחיי תלמידו שהעתיק מפנקס הםאלו

 כ"ץ מהר"י בס' שנדפסו החי' אלו כל גםנמצאים
 נמצאים וכן רבות, דרשות ועוד תשי"ט()ירושלים

 וחי' זצ"ל, מאדע אברהם ר' הגאון מאחיו חי'גם
 ביצה, עמ"ס מפראג זצ"ל איידליץ זרח ר'הגאון
 תש"ך(, )ירושלים סופר" חתם "מכון ע"ישי"ל

 משה אלכסנדר ר' הרה"ג ברשות ה" הזההפנקס
 בשנותיו שגר רא"ם, וחי' תשו' פי זצ"לוויס

 בגו ע"י לידינו ונמסר נ.י., בבראנקסהאחרונות
 לאור. להוציאם ע"מ מברוקלין, נ"י מיס אהרןהר"ר
 חמערכת בזה. לו נתונהתודתנו

 דב"ה מוכח ע"כ א"כ כרב בפ" ע"ב[קמ"ו
 לא דאם הרבים ברשות אפילו לגמרימתירין

 ולפ"ז יע"ש. אסור נמי היחיד ברשות אפילוכן
 איכא לישנא תרי שכתב הרא"ש על קצתצל"ע
 ב"ה ס"ל לישנא חד אמי בר חנן דר'אליבא
 ברשות דאפילו ס"ל לישנא וחד בר"ה,דאסור
 דבדרבנן ז"ל הגאונים ופסקו מותר,הרבים
 אלא הרי"ף הביא לא ולכך לקולאעבדינן
 בכל מתירין הלל רבית דס"ל כצורתההמשנה
 לא דאי דמשמע וקשה יע"ש. עכ"למקום
 דברשות היא לקולא עבדינן דבדרבנןאמרינן
 הרי"ף הא מותר היחיד וברשות אסורהרבים
 צ"ל ע"כ א"כ כרב פסק חביות בפרקעצמו
 הר"ן כמש"כ מותר הרבים ברשותדאפילו
 בפי' אזיל דהרא"ש שי"ל וידעתי -כמובן
 הלכה יו"ט מה' פעה  הרמב"ם טפי'  כמוהסוגיא

-ד'  ראין ופסק כתב שם הרמב"ם דהנה 
 ברשות לשובך משובך הסולם אתמוליכין
 היחיד ברשות אבל כו' יאמרו שמאהרבים
 אפילו חכמים שאסרו שכ"מ אעפ"ימוליכו
 שמחת משום התירו כאן אסור, חדריםבחדרי
 דאף שפיר די"ל חזינן א"כ - עכ"ליו"ט

 היחיד ברשות דרק י"ל מ"מ כרבדפסקינן
 הרא"ש הוכרח לכך - יו"ט שמחת מפנימותר
 רק - לקולא אזלינן דבדרבנן משוםלומר
 שהשיג כמו תם" הרמב"ם דברי גוףבאמת



 ל ה אהד

 סוגי' נגד דהוא שם בהשגות הראב"דעליו
 הרבים ברשות אפ" דלרב דמבואר כאןהש"ס
- כו' היא תנאי מדקאמרמותר  דהרב ואף 
 לדברי הש"ס סוגי' ליישב שם נדחקהמגיד

 יהושע פני ספר במפרשים ועיין יע"שהרמב"ם
 דגם דנימא מאוד דחוק מ"מ - מש"כוצל"ח
 ברא"ש נזכר מדלא הסוגיא בפ" כן ס"להרא"ש
 שכתב הרא"ש מלשון ואדרבה - מזה רמזז"ל

 כו' אמי בר תנן דר' אליבא לישנא תרידאיכא
 כמבואר הרמב"ם מש"כ בזה נחית דלאמשמע

 והבין. ה"ה בדברילמעיין
 פרק שבת במס' הש"ג דהנה בס"דרהנראה

 הפוסקים כל על הקשה שםחבית
 וטור כ'[ הל' פכ"ב שבת ]הלכותהרמב"ם
 פרק הרא"ש על ובראשם ש"א[, ססי']או"ח
 דאסור מקום דכל כרב דפסקו ט'[ ]ס"חבית
 ע"ב[ ]ס"ד ובשבת אסור, חדרים בחדריאפילו
 דאפילו קתני דבחדא אהדדי הברייתאמקשים
 קתני ברייתא ובאידך בזוג לטייל אסורבחצר

 בחמה שוטחן היא, תנאי ומשני בחצר,דמטיילת
 הכי ואפילו כרב פסקינן אי ממילא א"ככו',

 ברא"ש הוא וכן בזוג דמותר דבחצרפסקינן
 - יר"ש בחצר דמותר ד'( )סי' בהמה במהפרק

 והמג"א - הביאו נ"ו( ס"ק ש"א )סי'והמ"א
 התוס' בשם של"ו[ סי ]או"ח הב"י מש"כ לפיתה

 ע"ב( )ת' מו"ק ממעכן, ד"ה ע"א( )ס']כתובות
  שעושה שיחשדוהו במקום דדוקא ומנסרן[,ד"ה
 לא כן אם חדרים, בחדרי  אמור  ראורייתאאיסור
 עין מראית ליבא זוג דגם דכיון מידיקשה

 כמאן דמיחזי רק דאורייתא איסורשעושה
 חדרים, בחדרי מותר לכך למוכרהדאזיל
  אמר[ ~ד"ת  פ"א(  )ס"ה בשבתוהתוס'
 שעושה עין מראית מפני ויאפילו ע"כס"ל
 אסור חדרים בחדרי הכי אפילו דרבנןאיסור
 דעל ע"א( )ס' דכתובות מההיא ל"אידתה
 אינו דרבנן דבאיסור שם להסוגיא ס"לכרחך
 שהסביר כמו והיינו חדרים, בחדריאסור

 שם דתוס' המג"א, דברי השקלהמחצית
 צינור גבי שם דאמר מאי על הקשהבכתובות

 בחדרי דאפילו ס"ל רב הא בצינעא דמותרכו'
 דאורייתא איסור בין לחלק ותירצו אסור,חדרים
 דכבר אע"ג לרב, לתוס' דקשיא וצ"ל -לדרבנן

 לתוס' דקשיא רק היא, תנאי דרב הש"סתירצו
 הוא, תנאי ולתרץ לרב להקשות להש"ס לי'דהוי
 ולפי הוא, תנאי לומר אצטריך ולא תוס'כמש"כ לחלי  כתובות  לש"ס דס"ל כרחך עלאלא
 בזוג דמטיילת האי גם דכתובות לסוגיאזה
 הן חלוקות וסוגיות הוא תנאי לומר צריךאין

 אנן ניתזי ולפ"ז יע"ש. עיקר דכתובותוסוגיא
 אין במתנ" כתב הרי"ף אצל הרש"ידהנה

 שובך של סולם דגזרינן לשובך משובךמוליכין
 לד"ה עלייה של סולם עלייה, של סולםאסו
 והיינו יע"ש, כו' להטיח יאמרו שמא גזירהאסור
 הרבים דברשות לב"ש דס"ל קמא ללישנאע"כ
 בתרז ללישנא או כו', יאמרו שמא משוםאסור
 דגבי דחיישינן הפ" אין הכי, ס"ל עלמאדכולי
 וודאי דהא גגו, להטיח יאמרו שובך שלסולם
 דסולם הוא כן בש"ס דהפ" רק חיישינן,לא
 עלייה, של אטו גזירה משום אסור שובךשל

 וב"ה כו' שיאמרו ודאי חיישינן עלייהובשל
 חיישינן דלא ר"ל עליו מוכיח שובכוסברי
 דיש עלייה, של אאטו וליגזור מחלףלשמא

 כמובן. זה לפי נראה כןהיכר
 לסוגיז- בחצר, בזוג לטייל דמותר  כמוולפ"ו

 ליבא, עין דמראית משוםדכתובות
 דגבי אף וממכר, דמקת דרבנן איסור השדרק
 דאורייתא איסור חשש איכא גופ" וממכרמקח
 כיון מ"מ בצל"ח, ועיין כמבואר יכתובשמא
 על דרבנן איסור רק הוי וממכר מקחדגוף
 גבי כאן ה"ה א"כ מותר, חדרים בחדריכרחך
 דרבנן איסור רק בר-ה ליכא שובך שלסולם
 סולם דגבי אף עלייה, של סולם אסוגזירה
 לא מ"מ דאורייתא עין מראית איכא עלייהשל
 הסברה. לפי למעיין כמבואר וממכר ממקתעדיף
 על דמקשין יו"ט, מס' כאן הסוגיא על קשהאך
 הז בחרא, ללישנא ובין קמא ללישנא ביןרב
 ועל מותר, חדרים דבחדרי רב מודה דכאןי"ל

 כסוגים ג"כ ס"ל כאן דסוגיא לומר צריךכרחך
 אבל לדרבנן, דאורייתא בין חילוק דאיןדשבת
 כהך באמת דפסקינן וכמו דכתובותלסוגיא
 סוגיז להך ליתא הנ"ל המג"א וכמש"כסוגיא,
 היהיר ברשות רק לרב דאף י"ל ושפירכלל,
 דהרא"ע כיון ולכך אסור, הרבים וברשותמותר

 כמו הכי דס"ל הוא מוכרח בשבתלשיטתו



ה ל ה אה

 דפסק ז"ל להרי"ף לפרש הוכרח לכךשבארנו
 לקולא, אזליגא דבדרבנן משום קמאכלישנא
 מה לפי דהא לק"מ, ז"ל להרמב"םואעפי"כ
 כסוגיא ס"ל הרמב"ם גם כרחך עלשבארנו
 א"כ הנ"ל, הש"ג קושית מכה הנ"לדכתובות
 בחדרי דלכך ז"ל הרמב"ם הוצרך מאילענין
 הכי בלאו הא יו"ט שמחת משום מותרחדרים
 להרמב"ם דבאמת רק דרבנן, רק דהוימותר
 דפסק לשיטתו משובך( מוליכין אין במתנ")כאן

 של דסולם ז'( הלכה כ"ו )פרק שבתבהלכות
 כלי תורת שאין בטלטול, אפילו אסורעלייה
 וכן כו' להטיח יאמרו שמא מטעם ולאעליה
 במתני' כאן להרמב"ם המשניות בפירושהוא
 בש"ע פסקינן וכן כו' משובך מוליכיןאין

 לפי כרחך על י"ס[, סעי ע"ה לסי' שבתהלכות
 דגזרינן הרי"ף אצל רש"י כפ" ל" ליתזה

 אמר איך דא"כ כו' סולם אסו שובך שלסולם
 אינו עלייה של הא כו' יאמרו שמא ס"לדב"ש
 על אלא כמובן, כו' יאמרו שמא מטעםאסור
 גופא שובך של דגבי כפשטא לומר צריךכרחך
 עין מראית חשש ואיכא כו' יאמרו שמאגזרינן

 דמתירין לומר הרמב"ם הוכרח לכךדאורייתא,
 הרא"ש משא"כ והבן, יו"ט שמחתמשום

  עלייה של דסולם דהטעם בפ" מבוארלשיטתו
 הוא גגו להטיח אומר דהרואה משוםהאסור
 אצל רש"י כפי' דס"ל שפיר י"ל יע"ש,צריך

 העיון ואחר - שבארנו כמו וא"שהרי"ף,
 ז"ל להרמב"ם דס"ל במה לן דמרווחאמרתי
 באיסור רק רחשך  דהיכא  דכתובות כסוגיאג"כ

 דאפשר אסור, חדרים בחדרי אמרינן לאדרבנן
 שהשיגו במה הראב"ד מהשגות להצילודיש

מסוגייי
 יו"ט, שמחת מפני שרינן דלא דמשמע

 לעיל, שהבאתי כמו ליישב נדחק המגידוהרב
 בדברי שכתב כמו זה בסיגנון לומרדאפשר
 דמבואר והוא, אחר, אופן על רק ז"להרא"ש
 המשניות בפי' הרמב"ם דברי ביאור ביותרג"כ
 שאסרו מקום כל אומרים שב"ש שכתבשלו

 כן והדבר אסור חדרים בחדרי אפילוחכמים
 מפני המעט זה מתירין הלל בית אבלהוא,
 איסור שהוא מפני דמדייק ועיי"ש יו"טשמחת
 דהא י"ל א"כ יו"ט, שמחת מפני מתיריןמעט
 כסוגיא הרמב"ם דפסק הלכתא לפוםתינח

 חשד רק הוי לא עין דמראית דהיכאדכתובות
 הזינן א"כ חדרים, בחדרי מקילין דרבנןאיסור
 הרבים מרשות חלוק חדרים דהדרידאיסור
 דהיכא דאף שפיר י"ל  באיסור  שוויםואינם
 כיון כ"מ דאורייתא, חשד עין מראיתראיכא
 מקיליו יו"ט שמחת מפני להקל טעםדאיכא
 גרע ולא יו"ט, שמחת מפני המעט האיסורזה

 משא"כ דרבנן, חשד איסור רק היהמאילו
 רק דאיכא היבא דאף דס"ל דשבתלסוגיא
 אעפי"כ הרבים ברשות דרבנן איסורחשד

 ברשות כמו חדרים בחדרי אפילומחמרינן
 מקלינו דלא כמו א"כ באיסור, ושוויםהרבים,
 תדין הוא  הרבים  ברשות יו"ט שמחתמפני
 כללא ורב מעט, איסור הוי דלא חדריםבחדרי
 בחדרי אפילו חכמים שאסרו מקום דכלכייל

 הרמב"ם דברי א"ש ולפ"ז והבן. אסור,חדרים
 כסוגיא ס"ל יו"ט במס' כאן דהסוגיאז"ל

 יו"ט, שמחת מפני לחלק ס"ל לא לכךדשבת,
 דכתובות כסוגיא דפסק להלכתא הרמב"םאבל
 והבן. כנלע"ד יו"ט, שמחת מפני לחלק שפירס"ל

 זכאי ע"י זכותמגלגלין
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 למערכת. יפנה  נא תורתם, מחידושי העתקאו
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 ל ה אה

 בסימן
 יארמוטה, ב' אבדק"ק יצ"ל, דייטש דוד אהו-ן מו"המהגאון

 *( דוד גורן שו"תבעהמ"ח

 מדברת דראוהבסוגר

 לפ"ק. כת"ר אייר בדר"ח ב' יום יארמוטב"ה

 ברכתו ראשך על וינוחו ואמתו חסדו ד'יצו
 בתורה ומופלג המופלא הרבני תלמידיאה'

 ישטוף פלג וכמימי הדרתו, רענן כזיתויראה
 חמדתו שדה על הפלפול מיטבתבונתו
 נ"י. גאלרגערגר דוד מו"הכקש"ת

 כי על מצטער וראיתיך מכתבך נועםהגיעני
 ידידי אה' מכתביך על משיבאינני

 היית לא וביטולי טרדותי רואה הייתאילו
 בהם יש הגדולים הצדיקים ובאמת עלימתרעם
 ידיך את פותח בו נאמר אשר קונםממידת
 יכולים המה גם כן רצון, חי לכלומשביע
 בעו"ה אני אבל לדבריהם צמא לכללהשביע

 להפיק אוכל והלואי רגליהם לעקב הגעתילא
 עתירתך לרוב בכ"ז לפני היושבים לאלורצוני
 על לד ולהשיב הכל מן לפנות אנימוכרח
 הגדול רבינו דברי על הקשית הנהדבריך.
 שכ' ט'( סימן )ת"ר אהע"ז ת"ס בתשו'זי"ע

 ד"ה ע"ב( )ה'ד בחגיגה התוס' דברילהסביר
 ראוה גבי דדוקא שם שכ' שעיברהבתולה
 ס"ל עובר של טיבו מה לה ושאלומעוברת
 גבי אבל היין אנו מפ" דלאו יושעלרבי
 נאמנת. האיסור בכלל היא שגם שעיברהבתולה
 צריכים שדבריהם בכונתם הגדול רבינווכ'
 חדא התוס' בדברי דקשי' משום והיינונגר
 פלוני מאיש אומרת והיא מעוברת בראוהדגם
 מנתין נתעברה ואם לכהונה להנשא הי"רוכהן
 אמר ולמה האיסור בכלל ג"כ היא הריוממזר

 זצ"ל, סופר החתם מרן תלמידי מגדולי*(

 מר ידידנו ע"י לנו נמסר כי"ק, מתצלוםהועתק
 בזה. לו נתונה תודתנו הנציב, מעין נ"י אילימאיר

המערכת

 בנסתרה ברישא וכן חיין אנו מפ" לאר"י
 אומרת והיא זה איש של טיבו מה להושואלין

 זה ועל האיסור, בכלל ג"כ היא הרי הואכהן
 אותה דשואלין דבסיפא הגדול רבינותירץ
 מכשרת רק היא א"כ זה עובר של טיבומה
 תנשא שלא אפשר בעצמה היא אבלהולד
 נאנסה שנתעברה שאח"ז מודית אפי'ואולי
 לא וא"כ תנשא לא שבלא"ה או פסולמאיזה
 יושע לרבי נאמנת אינה כן ועל איסוראעבדה
 כששואליו א"כ מעוברת ואינה דנסתרהוברישא
 אותה בודקין א"כ זה איש של טיבו מהאותה

 לרבי ג"כ נאמנת דתהי' וקשה לכהןלהשיאה
 וכיוו עצמה להתיר רוצה דהיא כיוןיושע
 וע"ז *(. נאמנת תהי' האיסור בכללשהיא
 מרצון דנסתרה דברישא הגדול רבינותירץ
 רואין אנו דהרי להאמינה ראין התוס'מודים
 דראוה בסיפא אבל באיסורא, מיזהרתדלא

 למימר איכ' שפיר נאנסה למימר דאיכ'מעוברת
 למימר דאיכ' מטעמא לאו אי יושע רבידמודה
 מזדהרת דהיא לפי כלל מעידה אינה עצמהדעל

 הגדול רבינו דברי תורף הוא זהבאיסורא
 דמכשיר דמאן למ"ד הא הקשת וע"זזי"ע,
 לענין איירי מתנ" כולי א"כ בבתה פוסלבה

 יושע ר' פוסל ואפ"ה עצמה ופסולהכשר
 למימר דאיכ' איסורא עבדי דלא במעוברתאפ"

 ומתוך מזדהרה באיסורא לומר לן וראו"נאנסה
 מאי א"כ לאחרים נאמנת לעצמהשנאמנת
 אסי לרב ע"א( )י"ג דכתובות הנ"מפריך

 ומשני לי למה תרתי נבעלה היינודנסתרת
 הניחא ופריך בבתה וחדא בה להכשירחדא
 אלא בבתה מכשיר בה דמכשירלמאן
 מאי בבתה פוסל בה המכשיר לדברילמ"ד

 ד"ה כ"ב( )ספי חראע"ז חת"מ בתשו' ועיין"(
 שלפנינו.בנידון



 ל ה אה

 אע"ג רבותא קמ"ל רישא דילמא למימראיכ'
 אפ"ה באיסורא מזדהרה ולא שנבעלהדראוה
 רבותא אשמועינן וסיפא נאמנת ור"אלר"ג
 אלא שנבעלה ראינו דלא אע"ג יושעלרבי

 והיא שנאנסה למימר ואיכ' מעוברתשעכשיו
 דמכשיר דמאן מ"ד דלהך עצמה עלמעידה
 היא עצמה לענין מתנ" כולא בבתה פוסלבה

 דמזדהרא אמרה ולא יושע ר' פוסלואפ"ה
 פי את ששאלת וכתבת לעצמה שנוגעבאיסור
 שגם ואמר **( אבדקהי"ל נ"י מהר"י מופ"ההגאון
 אה' זי"ע. הגדול רבינו דברי מוקשיםלפניו
 דשם אב"ד הדור מופת הגאון הנהתלמידי

 ואינו חכמה קנה משענת על נשען יחייהוד'
 רבי קאי כד אותו כששואליו לב לתתצריך

 בדברי הקשה דבר לבאר אחרינאבמסכתא
 או תוס' דברי על לו הקשית ולו אחרוןגאון
 כי לך, לתרץ דעתו נותן ה" ורא"שר"ן

 הגדול רבינו לדברי מדבריך סתירה איןבאמת
 האחת קושיות נטני בדבריך נכללו הנהזי"ע
 על אלא זי"ע רבינו לדברי שייכות להאין

 כתבו איך להקשות יכול היית דחגיגההתוס'
 בכלל היא וגם הואיל שעיברה בתולהדגבי

 יענה ומה יושע לרבי גם נאמנת לכןהאיסור
 בה המכשיר לדברי לס"ד התוס' בעלירבותינו
 הכשר לענין מתני' כולא א"כ בבתהפוסל
 אע"ג יושע רבי פוסל ואפ"ה מתנ"עצמה
 היא זו קושי' והנה האיסור בכלל היאדגם
 רבינו בדברי אותה לתלות ואין התוס'לדעת
 לדברי קוש" היא דבריך פי אלאהגדול
 למעוברת שנסתרה ראוה בין מחלק שהוארבינו
 סובר אסי דרב לתרץ יכול הש"ס ה"א"כ
 בבתה פוסל בה דמכשיר דמאן כמ"ראפ"
 הוה וסיפא ור"א לר"ג רבותא היהורישא
 ראשון ראשון על לך ואשיב יושע, לרבירבותא
 ד"ה ]שם[ בחגיגה שכתבו התוס' באמתהנה

 אליבא קאי דהאבע" דמשמע שעיברה,בתולה

 סערדאהעלי בעיר התגורר שהשואל אחר**(
 שהוא לכוון יש ג'[ אות קודש" "מכתבי במדור]ראה
 שהי' דקהילתכם אב"ד )אסאד(, יודא מוה"רר"ת
 תקופה. באותה שםאב"ד

המערכת

 אמרו דלא לפי הוא כוונתם שטחיותדכ"ע
 שעיברה בתולה נאמנת היא  דאמרו  ור"אלר"ג
 יושע לרבי דאפילו משמע אלא לר"גמהו

 דהנך לתרץ יש שפיר זה ועל להומספקא
 לדברי דאמר כמאן באמת סברי כןדשאלו
 למימר איכא וא"כ בבתה מכשיר בההמכשיר

 הואיל בתה לענין אלא פסל לא ר"ידגם
 בכלל דהיא היכי אבל האיסור בכלל אינהוהיא

 סתם שאלו וע"כ דנאמנת ר"י מודההאיסור
 של אחריות ואין לר"ג בין יושע לרביבין
 בבתה פוסל בה המכשיר לדברי ל" דאיתמאן
 שעיברה בתולה זומא לבן דשאלו הנךעל

 מכשיר בה דמכשיר דמאן ס"ל דאינהווכיון
 וכן דכ"ע אליבא להו קמבעי' שפירבבתה
  שהוא בחגיגה שם אבן הטורי שהביןנראה
 הא שעיברה, בתולה ]ד"ה[ בתוס'  שםהקשה
 ואמר א' עם מדברת היתה גם ברישאהתם
 דאינה ואמר יושע רבי ופליג דנאמנתר"ג

 דאמר הא בגמ' התם אמוראי ולכלנאמנת
 לכהונה שתנשא בה להכשיר היינו נאמנתר"ג
 זה ועל התוס' לדעת מרישא דמקשה לךהרי
 אבל על" ר"ג קאי בגמ' אמוראי לכלכ'

 למימר דאיכ' מידי קשה לא אמורא חדמשיטת
 אמורא כאידך ס"ל זומא לבן דשאלודהני

 השנה קושיתך גם לתרץ תבין ביןוממילא
 ברישא נאמנת אינה דלכך הגדול רבינולשיטת
 דלא קמן הרי ברצון דנבעלה כיון יושעלרבי

 מעוברת בהיותה בסיפא אבל באיסוראמזדהרא
 היתה עצמה על מעידה אם נאנסהדאפי'
 נאמנת אינה בתה על שמעידה לפי אלאנאמנת
 א"כ בה אלא מכשיר אינו דר"ג למ"דוקשה
 מעידה עצמה שעל וע"כ בה פוסל יושערבי

 איכא וא"כ יושע לרבי נאמנת אינהואפ"ה
 יושע דרבי אליבא רבותא הוה דסיפאלמימר
 ס"ל לא דכתובות דהש"ס מזה יוצא מאימ"מ
 להיכא איסורא עבדה דהיא היכי בין בכךלחלק
 בכ"ז לאחריני ומעידה איסורא עבדהדלא
 דשאלו דהנך בחגיגה הש"ס להתוס' להוניחא
 דמשמע לכ"ג מהו שעיברה בתולה זומאלבן
 כמ"ד ס"ל אינהו לכ"ע שרי הדיוטלכהן

 דלכך למימר ואיכא בבתה מכשיר בהדהמכשיר
 דהיא לומר ואפשר הואיל יושע רביפוסל



 ל ה אהח

 היכי אבל עצמה על ולא בתה עלמעידה
 אפשר איסורא עבדי ולא לעצמהדמעידה
 ממאן להקשות דאין וכמו יושע לרבידמהמני
 הוא יושע ורבי דר"ג הפלוגת' דכל לי'דאית
 הנך על בבתה לא אבל עצמה להכשיררק

 משקלא להקשות דאין ה"ה זומא לבןתשאלו
 זומא. לבן דשאלו הנך על כתובות ד,2"סוסר"

 איתא דאי זו, קושי' לתרץ יש זה בלאגם
 לא יושע דרבי לרבותא אתידמשנתינו

 מה אותה שואלין בכה"ג למתני לתנאהו"ל
 נאנסה למנקט הו"ל אלא זו עובר שלטיבה
 מכשר אומרת והיא נאנסת ממי אותהושאלו
 ושאלו מעוברת ראוה למנקט הו"ל ולאנאנסתי
 דשואלין דמשמע זו עובר של טיבו מהאותה
 לא הבת על דבאמת ואע"ג הבת עלאותה

 על משיבה אינה מ"מ עצמה על רקמהימנא
 רק איסורא למעבד דעתה אין שבאמתעצמה
 לב"ד בבאה לזה ודוגמא הבת להכשירשרצתה
 לי ותנו לנשא התירוני בעלי מתואמרה
 כתובה שמזכרת דכל הפוסק" דלדעת *(כתובתי
 דעתה דאמר" אותה מתירין לא להנשאאפ"
 אינה כתובה דלענין ואע"ג כתובה בשבילה"

 דלעצמה אע"ג ה"נ נאמנת נשואין ולעניןנאמנת
 חשבה היא מ"מ נאמנת אינה בתה ועלנאמנת
 רצתה לא היא אבל בתה על נאמןלהיות
 דס"ל מ"ד להך אפי' וע"כ להנשאבאמת

 אפשר שפיר מ"מ בבתה פוסל בהדהמכשיר
 במעוברת דפוסל יושע דרבי דטעמאלומר
 עובר של טיבו מה אותה ששואלין לפיהיינו
 לא בעצמה והיא הבת על ה" דדעתהאמר"
 לה מאמין אינו יושע רבי ולכן איסוראתעבד
 הי' הגדתה בשעת דתלינן עצמה לעניןאפ"
 מתנו הדוגמ' שהבאתי וכמו הבת עלדעתה
 במתנ" נקט לא ולכן לנשא והתירוני כתובתילי

 איש של טיבו מה לה ואמרו שנאנסהראוה
 יושע דרבי  הוא וכהן פלוני איש ואמרהזה

 דאומרת דכה"ג משום חיין אנו מפיה לאסובר
 אמרי' לפנינו עובר דאין כיון עצמהעל

 אהע"ז ובשו"ע ע"א(, )קי"ז יבמות עי"9(

 )י"ד בחגיגה התוס' וכת" באיסוראדמזדהרא
 דעבדי דהיכא לכ"ג שעיברה בתולה גביע"ב(

 נאמנת. באיסורא ומזדהראאיסורא
 הגדול רבינו דברי לבאר שהארכתיואמר

 על כננס הנני עליו תפיסה שאיןזי"ע
 התוס' דברי לבאר בענקים הגדול האדםגבי

 דוחק נראה דבאמת בפשיטות הנ"לדחגיגה
 טיבו מה אותה דכששואלין התוס' סברתגדול
 אם אבל הולד על השאלה דיה" זה עוברשל
 לנשא התירוני ותאמר לב"ד תבוא מעצמההיא
 הואיל מותרת תהי' מכהן מעוברת שאנילכהן
 מפ" לא ר"י דאמר דלישנא איסורי'ועבדה
 לנתין בעולה בחזקת היא הרי אלא חייןאנו

 דלא משמע לדבר" רא" שתביא עדוממזר
 ואומרת לב"ד כשבאה באמת הא אלאמהני
 אחר לכהן להנשא רוצה ואני נתעברתימכהן

 קוש" עדיין קשה וגם ראי בלי גםדנאמנת
 פוסל מדברת דראוה רמתני מרישא אבןהטורי
 על וע"כ ולד דליכא איירי ושם יושערבי

 הגדול רבינו שתירץ וזה כן אומרת היאעצמה
 דלא דראינו משום טעמא היינו דשםזי"ע

 מ"מ בזנות ונבעלה הואיל באיסוראמזדהרא
 אסור אינו לחוד ארעי דרך לחוד פנו"איסור
 ים" דכל לכהן כשתנשא משא"כ התורהמן

 וכו' וחללה זונה אשה לאו באיסורעוברת
 מעלת דמשום לומר וצריך חשידא לא זהעל

 ה" זה וכעין להאמינה שלא החמירויוחסין
 דבריהם לבאר נלע"ד לכן לבאר להתוס'להם

 קכ"ז )סי יו"ד בש"ע קיי"ל דהנהבפשיטות
 בדבר נאמנת ראשה שם רמ"א בהגהת ג'(סעיף
 כגון איסור בודאי ודוקא תקנתיו לומראיסור
 כגון איסור בספק  אבל לו  וכדומה בשרניקור
 היכא או הטהורים מתוך טמאים דגיםבירור
 דעתה דאשה נאמנת אינה להקל צדדיןשיש
 בדיקת ודאי והנה )סק"ל( בש"ך ועי"שקלה

 טרחא משפחה פסול בהם אין אםאנשים
 ע"א( )ע"ו בקידושין וכמבואר היאגדולה
 ארבע אחר" לבדוק צריך כהנת אשהדהנושא
 מוזהרות הכשרות הי' ואילו שמונה שהןאמהות
 לבדוק נמי צריכה היא היתה לפסוליןלנשא
 דאדרבה להקל צדדין כאן ויש עיי"ש.בדידי'
 לא דאנן ואע"ג הן כשירין ישראלדרוב
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 ואומרת לעצמה מקילה היא מ"מ ע"זממכינן
  ורוצת נתעברה כשהיא משא"כ נבעלתילכשר
 בתולה שאינה דבעולה יודעת והיא לכהןלהנשא
 נאמנת וע"כ איסור ודאי והוה לכהןאסורה
 קושי' לק"מ וממילא לדשמואל חיישי'אי
 מדברת דראוה דברישא דאע"ג אבןטורי
 נאמנת אינה כה"ג כל מ"מ עצמה עלמעידה
 שאין דחושבת דעתה לפי אומרת שהיאדאמרי'
 א' מאדם בפירוש אומרת ואפי' איסורכאן
 בזה מ"מ כשר שהוא אותו שמכיריןידוע
 תאמר שאם חושבת שהיא לפי נאמנתאינה
 לא בכשרות בינינו מוחזק שאינו אדםעל

 זה גם דעתה דלפי וכיון להכשירה להנאמין
 לתלות לעצמה מקילה כשר הוא על"שבא
 בתולה גבי אבל דעלמא כישר באדםהזנות
 שפיר דעתה לפי גם איסור ודאי דהואלכה"ג

 וק"ל.נאמנת
 במ"ש הגדול רבינו נסתייע דברי לפיוהנה

 )י"ר דחגיגה התוס' סברת עפ"ילתרץ
 הרמב"ם סתירת שעיברה בתולה ד"הע"ב(
 עם שזנה דמי כתב ד' ה' יבום מה'דבפ"ג
 לומר נאמן אינו ונתעברה א"א או פנוהאשה

 מה' ובפ"ח מחליצה, לפוטרה ממנושהעובר
 אשה שאנס דכהן הרמב"ם פסק י"ד ה'תרומה

 דברינו ולפי בנה בשביל אוכלת אותה פתהאו
 אילו דבשני הנ"ל התוס' עפ"י מבואריםדבריו
 ואם בתרומה אסורה דזרה איסור ודאיהוא
 דהדבר בעצמה היא ויודעת אחר עם ג"כזנתה
 וכל האחר מאדם או מכהן הולד אםספק
 מספק מקילה אינה איסור בודאי טרחאשאין

 כיון ולכן לה מאמינים הבשר ניקור עלדהרי
 ובנ" לעבדי' גם נאמנת בתרומה אוכלתשהיא
 נפקותא ואין ממנו פנוי' כשנתעברהמשא"כ

 תולית ופגמה בשתה שבשביל תלינן מזהלה
 בנידון כ' למידע, לו א"א עצמו והבעלבזה
 דאין דבזמנינו בתשובה שם הגדול רבינומ"ו

 איו דודאי לחלל שניחוש מיוחסים כהניםלנו
 הזה בזמן לפנינו הלל ודאי או הללספק

 כשר שהוא וחושבת בזה טעתה דילמאדניחוש
 האשה יודעת דאז נתעברה מגוי דילמאורק

 לכהן אסורה דזונה איסורא דעבדהבעצמה
 רבינו ודברי דידה אמירה על סמכינןשפיר

 קיימים.הגדול
 אולי אעוררך רוח נחת לך שעשיתיואחר

 בשביל טובה לעשות מקום איזהתמצא
 היושב נ"י שמעון מו"ה הצדיק הגאון הרבאחי

 מאוד גדולה מצוה בזה לכם יהי'בירושלים

 מיחידי הוא ולדעתי שעתא לי' דחיקאכי
 ושרוי' *(, הם שנים אם שם על" ובניסגולה
 ממה דבר שום מקבל אין כי גדולבדוחק

 תוכל  ואם וחביריו מאנטיפיורי שםששולחין
 קוויטונג ותקבל לי תשלחו דבר איזה לולקבץ
 ונא ומחבבך מאו"נ שלום לך יה" ובזהמשם

 בקבלת כן וכמו מוסר ובספרי בתורהשתתמיד

 דרבי ע"ב( )ה' חגיגה במס' ועי" חכםפני
 בכל רבו פני מקבל ה" חט" כפר אישיעקב
 דבריהם כל עיי"ש ק"ו שם דריש והש"סיום

 כי אחר שיעור ללמוד שיעור **(. אשכגחלי
 שתעמוד הצדיק הגאון פני קבלת היאכדאי
 תשים גם שם העיר חכמי יתר עם וגםלך

 ובקי חריף המאוה"ג הרב ידידינו בן עלעיניך
 עליו ולהשגיח להדריכו נ"י ליב הרשמו"ה

 לטובה. כנפשך הצורויברכך

 ד"טש ז"ל מוהרא"א מהרב דרך הק'הכצד
 שניהם וחמיך אביך אבותיך בשלוםהאפרוס

 לתורה אותך המחזיקים לטובהשוים
 המופלא הרב הגדול אחיך לרבות וגםועבודה
 זית המופלג הרבני ותלמידי נ"י מיכאלמו"ה

 נ"י. כהן יוסף מו"הרענן

 תיבות. כמה נמחקו כאן ..( ע"ב(. )מ"ה סוכה עיי'.(
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 גסימן
 תשובה התעוררות בעל ערלוי, אבדק"ק יצ"ל, סופר שמעון רבינוממרן

 הסוכה מן פטור דמצטערבענין

 תרצ"ו. בראשית לסדר ג' יוםב"ה

 )סימן או"ח בשו"ע שאיתא מה עלהנה
 והרמ"א מסוכה, פטור דמצטערתרל"ט(

 עצמו על ומחמיר הסוכה מן דהפטורשם
 פטור המצטער הדיוט, נקרא בסוכהלהיות
 הצער מאותו ינצל בביתו אם היינומסוכה
 פטור דמצטער והא בסוכה, לישב חייב לאואם
 היינו זה שצער במקרה לו אירע אםהיינו
 רע, ריח איזה או קר, רוח במקרה לושבא

 א'( עמוד כ"ו )דף סוכה בגמראכדאיתא
 פטור דמצטער וטעמא דגרגישתא,ריחא

 מחוייב שאינו תדורו כעין תשבודדרשינן
 בדירה ישיבה כעין רק היום כל בסוכהלהיות
 יוצא ואינו בסוכה מצטער אם לפ"ז השנה,כל

 בזה מקיים אינו צער מאותו להנצל כדיממנה
 בדירתו זה צער לו אירע ה" ראם תדורוכעין
 ואדרבה אחר לחדר ממנה יוצא הי'בחדרו

 תדורו. כעין מקיים בזה ממנה שיוצאבמה

 והשמחים והמטהרים המתקדשים לי נראהיעיד
 להם וחביבה לבבם בכל השי"תבמצות

 אירע שאם העוה"ז תענוגי מכל בסוכהישיבה
 צער זה בסוכה, מה" שינוצלו צער, איזהלהם
 שאינם צערם זה ואדרבה בסוכה, שאינםלהם

 היושביו שהרבה רואים אנו הרי בסוכה,יושבים
 ארוכות בלילות ובבתים וכדומה,בטרטיראות

 האנשים רוב ע"י מעופש אויר שם אשרבחורף,
 כי משם יוצאים אינם מ"מ העשנים,וקטורי
 ולאכול והאוהבים, חברים בדיבוק להםנוח
 ואינם שחוק, מיני בכמה עמהם ולשחוקשם

 וכדומה וקיטור עשן אלה ענינים עלחוששין
 רוב משום הקלים למיחושים חוששין ואינםלו,

 להם שמחה סוכה ישיבת גם לפ"זהנאתם,
 יוצאים אינם שהם כמו לצאת צריכיןואין

 *(. בסוכה חייבין ואדרבה זה, בשבילמביתם

 דסימן
 טשערגוויץ אבדק"ק יצ"ל, סיס הכהן אר" בנימין מו"המהגאון

 יקרה אבן שו"תבעהמח"ס
 מזיקבענין

 טשערונאויץ. תרסז"ל מרחשון "'ד ועש"קב"ה

 ונשגב צדיק המפורסם הגאון ידי"נלכבוד
 ערלויא. האבד"ק סופר שמעון מו"הכקש"ת

 הרפתקאי וכמה סירדותי רוב הדר"ג ידעלך
 לא כי ידעתי שעברו, בימים עלידעדו
 אחת על בתשובה מעט אתמהמה אםיאשימני
 מעט לי אצלתי כחי בכל והיוםמשאלותיו

 בקיצור אך הכבוד מפני משיב להיותפנאי
נמרץ.

 הקדשנכסי

 בביהכ"נ גבאים ושמעון בראובן שאלתועוד
 ושמעון כולל, גבאי ראובן היינואחד,

 בימי בביהכ"נ יחידים נדבות לאסוף יוםגבאי
 שמעון והנה לראובן, ולמוסרם התורהקריאת

 )כ"ה סוכה זירא דר' מהא לדבר רמז נראה*(
 שמחה דאין משום מסוכה פטור דחתן דאע"גע"ב(,
 וחדי בסוכה אכלי אנא קאמר סעודה, במקוםאלא

 עיי"ש. תרתי דעבידנא ליבאי דחדי וכ"טבחופה,
המערכת
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 בהלואה סכומים מעט מעט לעצמולקח
 לראובן. מסרם ולא ידו על שנקבצומהפרוטות
 להשיב משמעון ותבע לראובן זאת נודעוכאשר
 לוה. כמה זוכר שמעון אין ההלואהסכומי
 לשלם חייב ראובן אם בשאלתו נפשוועתה
 שמעון וגם ישלם, וכמה שמעון ע"יהנחסר
 ליתן. מחוייב כמה לשלם ירצהאם
 הוא דודאי לדבר מה אין לראובן בנוגעהנה

 בהסכומים אפילו דהא מכלום.פטור
 פטור הוא פשיעתו בלא נאבדו אם לידושבאו

 ולא לשמור ע"א( )צ"ג ב"ק בש"סכדתנינן
 הסכומים הגיעו שלא בזה ובפרט לעניים.לחלק

 את הוא מינה לא וגם כלל לידוהחסרים
 נתמנה רק הפרוטות את לגבות לשליחשמעון

 וא"ב כולל לגבאי הוא שנתמנה כמומהציבור
 באחריותן. חייב יהי'מדוע

 לשלם מחויב הוא כמה לשמעון בנוגעאולם
 את אזכור זכור והנה לדון. ישבזה

 אינו זאת שאלתו )מכתב בזה כ"ג העיראשר
 רנ"ח )סי' ביו"ד המחבר ממ"ש עוד(ת"י
 מרבה נדר כמה יודע ואינו צדקה דהנודרמ"ב(
 וא"כ נתכונתי. כך לכל לא שיאמר עדייתן
 שיהה עד כ"כ לשלם שמעון מחוייב כאןגם

 יותר. לקח שלא לוברור

 לומר בדעתי עלה הראשונה בהשקפהאנכי
 שברור מה שישלם צריך יההשבנ"ד

 שמסופק ומעלה ההוא הסכום ומן שלקחלו
 ב"ק ההוס' כתבו דהא פטור. יהי' לקח אםבו
 ]ד"ה ע"ב( )צ"ט וב"מ שור[ ]ד"ה ע"ב()ו'

 מקרן אף פטור תורה מדין הקדש דמזיקפרט[
 הוא קרז לשלם הקדש למזיק דמחייבינןוהא
 הוי לא הא בנ"ד א"כ עיי"ש מדרבנןרק

 בנודר בשלמא וא"כ הקדש, מזיק רקשמעון
 נתן שלא זמן כל בודאי נדר כמה יודעואינו
 הא נתכונתי לכ"כ לא לומר שיוכל עדכ"כ
 חייב וע"כ דאורייתא יחל בל איסור בספקקאי

 משא"כ מלבו הספק שיצא כדי כ"כלשלם
 מדרבנן ורק לגמרי פטור מד"ת דהאבנ"ד
 לו שברור כ"כ שילם אם וא"כ לשלםחייב
 דרבנן, ודאי ידי יצא כבר הא חייבשהוא

 הכל ששילם לו ברור אין דעדיין משוםואי

 כך ופטור. דרבנן ספק רק כאן אין כברהא
 לכאורה. בדעתיעלה

 התוס' כתבו דהא או'. העיון אחראולם
 מדאורייתא מזיק דפטור דהא שםבב"ק

 אע"ג בתרומה לא אבל בהקדש ה"מ מקרןאף
 בתרומה למזיק, פרט מינ" דדרשינן יאכלדכי
 הוא כהן דממון משום בקרן חייב מ"מכתיב
 היו אם וא"כ עיי"ש ומזיקו חברו כגוזלוהוי
 בביהכ"נ קה"ת בימי הנקבצות הפרוטותאלו

 לתיקון או הבית לבנין ההקדש לקופתנופלים
 דפטור לומר מקום הי שפיר וכדומהסה"ת

 מדרבנן אלא חיובו ואין מקרןמדאורייתא
 אף לעצמו שלקח לו שברור סך ששילםוכיון

 איז יותר לקח אולי ספק בלבו יששעדיין
 שהמנהג כיון אבל ופטור. דרבנן ספקא אלאכאן
 בזה לעניים מתחלקות הפרוטות שאותןהוא

 הוי משיב אינו אם דהא כתרומה דינובודאי
 מחוייב ומדאורייתא ומזיקן העולם אתכגוזל
 הו"ל הכל השיב אם אצלו ספק ואםלהשיב,

 וז"ב. דאורייתאספקא
 ע"א( )ט' ב"ב בש"ס אמרינן הא דין מ7בר

 השקל משלסבית עצמו ימנע אללעולם
 ד'( ס"ק רמ"ט )סי' יו"ד הש"ך וכתבלשנה,
 בבו"ה, בביהכ"נ צדקה לגבות המנהג פשטשמכאן
 משנתרמה ע"א( )נ"ח ב"מ בש"ס אמרינןוהא

 נתרמה שלא עד לגזבריו נשבעיןהתרומה
 שם רשיי ועיין העיר לבני נשבעיןהתרומה
 דינים בעלי הם העיר בני נתרמה שלאדעד
 לבד לא שמעון הא בנ"ד וא"כ שלוחיםשל
 שהרי המתנדבים את כ"א גזל הענייםאת
 גם הא ובזה השקל בשלישית י"ח יצאולא

 לו שיש ממון  הוי דהא חייב אדםבדיני
 קצרתי. כי ודוקתובעין

 אימעטו לעניים צדקה שגם כיון לימיואין
 ולדעת למעלה כמבואר שומרמדין

 והעומדים שומר[ ]ד"ה ע"ב( )נ"ז ב"מהתוס'
 יתחייב מדוע א"כ פטור בפשיעה גםבשיטתם

 מדברי מבואר הוא חדא דז"א שמעון,כאן
 דפטור דטעמא קיץ, ד"ה ע"א( )צ"ג ב"קרש"י
 לו שאין ממון משום הוא לעניים לחלקשומר
 המתנדבים והיינו תובעין לו יש הא וכאןתובעין
 דגם הסוברים לדעת אף הא ועודכנ"ל,
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 בפשע דוקא היינו צדקה שומר פטורבפשיעה
 אבל נאבדו או נגנבו כן וע"יבשמירתו
 בח"מ כמבואר דחייב מודי כ"ע בידיםכשהזיקו

 בודאי וע"כ היטב. באר מ'( סעיף ס"ו)ס"
 יותר בידים מזיק לך אין שהרי חייב,שמעון
 לשלם ומחוייב לעצמו, הצדקה שלקחממנו
 ברור. כנלענ"ד מלבו הספק שיצא עדכ"כ
 לעשות רוצה באשר באתי. עתה של עלועתה

 תגמולוהי על לה' להודות טוב דבראיזה
 או נדר חובת עליו יה" שלא ובאופןעליו

 בזה המובחר הלא בזה. עצתי ושאלשבועה
 כאלו עולה בתורת העוסק כל רז"ל הורואשר

 לענין קורא קול להוציא רצה אשריעל וכו'. עולההקריב
 על עטרות ותפירות ומזוזותתפילין

 ימצאון פן וחושש שעטנז יהיו שלאטליתות
 שיהיו ומוטב לדבריו אזן יטו שלאאנשים

 דבריו שישמיע הדבר נכון לענ"ד כו'שוגגין
 לטוב. רושם יעשו ובודאי טהור מלבהיוצאין

 אע"ג[ ]ד"ה ע"א( )נ"ה שבת תוס' כתבווהא
 שיהיו דמוטב דהא מוטב[ ]ד"ה ע"ב( )ס'וב"ב
 אבל יקבלו שלא בידוע רק הוא כו'שוגגין
 ובפרט יקבלו, שלא לו ברור לא שהריבזה
 יקבלו בודאי שהכשרים לי כתב אשרכפי
 כו'. יחדל והחדל ישמע השומע נאמרע"ז
 כשרים לקנות נזהר שאינו תפילין הסוחרוע"ד
 עפ"י לזה לכופו שיוכל הדבר כן אםדוקא,
 מהכרזה יותר טוב זה בודאי המדינה,חוקי
 הערכאות ע"י ובכפה בהכרזה, שמע דלאדאיכא

 צדקה. תה" ולו ממכשול בנ"ייציל

 הימים, כל נאמנה באהבה הד"ג דור"שוהנני
 הנ"ל אבדק"ק גויס הכהן ארייבנימין

והגלילות

 הסימן
 ושא"ס שאל שאול בעהמה"ס קאשוי, אבדק"ק זצ"ל בראך שאול מו"המהגאון

 מעמידבענין

 קראל לפקה"י תרפ"ג שלח לס' עש"קב"ה.
יע"א.

 כש"ת חו"ב המפורסם הה"ג לכבודשוכ"ט
 דומ"ץ שליט"א, הכהן כאייר שמואלמו"ה

 יע"א.בטשערנאוויטץ

 לתוכה שנותניו ]גלידה[ "עפרארענעס"ע"ד
 סמא, דג מעור שהוא בלויזען","הויזין

 להרבה צריך אינו ועי"ז מהר, נקפאועי"ז
 לאסור אם - "שוים" עושה וגם ]קרח[אייז

 מעמיד. מטעםלאכלו
 בו שאיז מאחר מזה, למנוע הראוי מןברדאי

 באייז, רק עושים פה וגם צורך,שום
 ע"ז, להרעיש אולם, יפה. נקפא לבדומזה

 לד ברור ואם נחוץ, אינו לדעתי -ולאסרו

 האסורבדבר

 מאחר כי וגו', *(, תאמרהו כאחותוהדבר
 שהוא מסיק כ"ו([ )סי' יו"ד ]מה"קשהנוב"י

 כשעמד ואפילו טעם, ליחן בכוחו ואיןכעץ,
 להחולקים גם עכ"פ לעת, ממעת יותרשם
 הדעת מן רחוק בצונן, כזו מועטת בשעהעליו,

 וכל שיקפיא גורם הריח ואולי טעם.שיפלוט
 משום בו אין וטעמו, ממשו בו מתערבשאין
 מתערב ה" אם וגם - יתבטל שלאמעמיד

 ועי" ע"ב(. )ו' סנהדרין ע"ב(, )קמ"ה שבת*(
 על יעלה דלא שכ', ה'( )סם" או"ח מהרא"לבשו"ת
 לא או שיאכלהו לו ברור האיסור שאין שדברדעת
 שאין במידי רק חלילה, לאוסרו, אחרים בידימחה
 בדבר אלא יאסור לא בשוא"ת רק עליועוברין
 : וז"ל ע"ז, העיר שליט"א אדמו"ר וס"ק עכ"ל.ברור,
 בקום איסור שהוא לה, דרשיגן מאחותו דהלאוצ"ע
 המערכתועשה.



יג ל ה אה

 מעשים לחוד באייז כי זוז"ג, משום מותר,טעם,
 שמענו לא לחוד ובהויזען שנקפא, יוםבכל

 בטל, לא דמעמיד הא ועיקר שיקפיא.מעולם
 כמו בספיקו, להקל ויש **(, מדרבנןהוא

 אם ובודאי פ"ז(. )ס" יו"ד יהוד' בידשהעלה

 ובשו"ת סעק"ט(, תמ"ב )ס" מנ"א ועיין**(
 דלהרבה בענין, ד"ה ע"ס( )סי' יו"ד סופרחתם

 דאורייתא. הוירבוותא
הבערכת

 משום אסור עכ"פ הי טעם, בו נותןה"
 למי גם אסור וממילא לכתחילה, איסורביטול

 אסור הי למכור בעושה וכן בשבילו,שנתבטל
 אסור, בודאי מחלב, לעשותו אבל -לקונים.

 בחלב עושין אם ומכש"כ רבים, בו ישכלוכי
 לאכלו והנוהגין - הוא ברור שאיסורטמא

 פירות. ממשקה העשוי רק אוכליןאין

 מוקירו וש"ת, דו"שוהנני

 מנייטרא בראך שאולהק'

 לאורייתא רבהמודעה

 בעזהשי"ת בקרוב יופיע כי לבשר, אנושמחים

 אריה" "שאגתשו"ת

 אלפי עם המעיין, על להקל קצרים לקטעים מחולק מחדש,מסודר
 הערות", "לקוטי אליו ונלוה מקומות, מראי בהוספתתיקונים,

 ועוד. זצ"ל, המהבר רבנו תולדות בצירוף ספרים, ממאהמיותר

 קרוביהם, נשמת לעילוי הספר מן חלק בהדפסת לזכותהרוצים

 תורה[, ספר כתיבת מצות מקיימין ספר דבהדפסת ע"ר( )סי' יו"ד ש"ע]ועיין

 בהקדם. השמות כל את להמציאיזדרזו

 ל"י. -.150 : גליון חצי ל"י, -.300 : הגליוןמחיר

 כתבי-יד וחקר ספרים להוצאתמנון
 יצ"ל סופר החתםע"ש
 ת"ו ירושלים 836, ד.ת.

1ש*



 ל ה אהיד

 והפלפול ההלכהשער

 אסימן
 בברוקלין כעת מישקאלץ, אבדק"ק מלפנים שליט"א. ברגר חיים מו"המהרה"ג

 ע"ב( ח"ב )כתובות באמירה הנקנים דבריםבענין

 כך לבנך נותל אתהכמה א"רגידלאור
 הן וקדשו עמדו כו"כ לבתך כו'וכך

 הנאה בההיא וכו' באמירה הנקנים הדבריםהן
 הגמ'. ע"כ להדדי ומקני גמרי אהדדידקמתחתני

 דינא הוא גידל דרב דינא אי לעייןריפט
 קנין דליכא מאחר דלמא אודאורייתא

 למאי ונ"מ - חז"ל תקנת רק הוי אמירהרק
 דרבנן דגזלן בשו"ע וכן דר"ה בספ"קדקיימ"ל
 חפץ לעצמו האב לקח ואם אשה לעדותכשר

 - דאורייתא גזלן הוי אי לבנו ליתןשהבטיח
 כידוע. נ"מ ועוד בגזל, קדשה לעניןגם

 שהנוב"י הפוסקים מחלוקת בזה מצינורהנה
 תקנת רק דהוי כתב כ"ח( ס")חו"מ

 דהוי לומר שרצה חתנו דברי ודחהחז"ל
 דקמתחתני הנאה דבההיא הגמ' מטעםדאורייתא

 לעשות רק מהני דזה דבריו ודחה אהדדימקני
 לאו אי הקנין דחסר מאחר אבל דעת,גמירת

 עיי"ש. מהני הי' לא חז"לתקנת

 סוס" )נשים זצ"ל איש חזון בספראמנם
 מדאורייתא דמהני עליו חולקנ"ה(

 הוי דהנאה דמתחתני הנאה דבההיאמטעם
 וגם בקידושין חשוב באדם כמו כסףשוה
 ע"ז שהקשה אלא עיי"ש, - עלי שכרךמטעם
 ולא קנה באב דדוקא בש"ע פסק אמאידא"כ
 מטעם מהני לא דאמאי קרובים ושארבאם
 שניים ובנשואים קרובים בשאר גם חיתוןהנאת
 ורצה מירושלמי. והוא מהני, לא אמאיג"כ
 במפרש אבל בסתם איירי הש"ע דבאמתלחדיר
 קרובים בשאר גם מהני באמת הנאהבההרס
 הש"ע דברי כן לפרש דחוק וקצתעיי"ש
 לחלק אישתמט לא מפרש ושום בסתםהנשנית

 יש חילוק מה ביאר לא וגם כן, הש"עבדברי

 לאם שגם אם של או אב של חיתון הנאתביל
 שהקשה ]וממה - לעצמה חיתון הנאתיש

 מהני למה מדאורייתא דאי ממטלטליןהחז"א
 לבסוף[.ניישב

 ג"כ ראשונים פלוגתת בזה מצינו באמתאך
 כתב ע"ב( )ט' קידושין הזקן ר"ידבתוס'

 ע"כ, טעמא בלא כהלכתא הוי דר"גדפסיקא
 כמעמד חז"ל תקנת רק דהוי נראה זהמלשון
 אמנם - ביהודה הנודע וכדברי וכדומהשלשתן
 כמה בשם מביא דאישות( )פכ"גבהג"מ
 נוטה דעתנו : וז"ל דאורייתא דהוימרבותיו
 ה"ה אלא דוקא, לאו הכלה ואבי החתןדאבי
 דבר של וטעמא בהווה, שדברו אלא אדםכל

 ומחתני דצייתא הנאה דבההיא בגמ'כמו"ש
 הכמים שאמרו מערב למדין אנו זה ודברוכו'
 דקסמיך הנאה בההיא משתעבד ערבמ"ט

 אהדדי דצייתא הנאה בההיא ה"נ כו'אדיבורי
 וקדשו שעמדו כיון בדעתה ומקני גמרומחתני
 בסו"פ דאמרינן והא וכו' באמירה נקניםמדבריו

 לא ל"ל אפ" דכתובה ערב הלכתא פשוטגט
 בשעת אבל כתובה בשעת דוקא וכו'משתעבד
 שהירושלמי וכמדומה וצ"ע משתעבדקידושין
 שהירושלמי ]משום עכתו"ד רבותינו עלחולק
 הכ"מ ומדברי קרובים[ לשאר אב ביןמחלק
 אדם בכל ואפילו דאורייתא דהוימבואר
 המקנה  כתב  וכן החז"א וכסברת - ערבומדין

 אחרון.בקונטרס

 כירושלמי דפסקו וש"ע הרמב"םרלפי*ז
 קרובים ושאר לאם אב, ביןשמחלק

 נראה לכאורה ושניים ראשונים נשואיםובין
 מהני ולא דרבנן דהוי הזקן ר"י כתוס'דס"ל
 באב רק תקנו לא וחז"ל - ערב מדיןכאן
 באב כמו הנאה ג"כ לה שיש אף באםולא



סו ל ה אה

 ג"כ הוא תקנה ואי - לתקן להם נראהלא
 ובכל לחלק רצו לא דחז"ל ממטלטליןל"ק
 באמת דם"ל י"ל הגמ"י ולדברי - תקנודבר

 בהם שייך דלא מהני לא ידועיםדבמטלטלין
 מכסף. עדיף דלא ערבדין

 סותרים הרא"ש דברי יהיו הכי נימא איאך
 ק"ב( )דף לפסוק ג"כ מביא שהואאהדדי,
 ראשונים ובנשואים באב דדוקאכהירושלמי

 מדבריו משמע ואפ"ה קרובים בשאר ולאנקנה
 שם שמביא דאורייתא דהוי ע"ב( )ק"אלעיל
 בשטר מנה לך אני דחייב ר"ת לשיטתרא"
 לתמוה ואיז וז"ל: חדש התחייבות ע"יפ"
 נקנים מטלטלין אין הא זה בשטר מתחייבאיך

 יש בעלמא באמירה אפי' שהרי וכו'בשטר
 הא ואי עכ"ל בסמוך כדאמרינן שנקניםדברים
 הזקן כר"י טעמא בלי חז"ל תקנת גידלדרב

 בשטר מנה לך אני לחייב מייתי ראי'מאי
 הוי דר"ג דהאי דס"ל ע"כ אלא מדינאדהוי
 הנאה בההיא מטעם - דאורייתא מדיןג"כ
 מחלקינן אמאי דלפי"ז אלא -, ערבומדין
 נשואים ובין אדם כל ושאר לאם אבבין

 הגמ"י. וכסברת -שניים

 ע"ב( )קע"ד ב"ב הגמ' עפ"יונלפענ"ד
 משתעבד לא דכתובה ערבהלכתא

 ופ" חסרי' מידי ולא דעבד הוא מצוהמ"ט
 למצוה רק נפש" לשעבד גמר דלאהמפרשים

 דבר נתנה לא גם שהרי לזווגן שיסעי'מכוון
 רק משתעבד לא ולכך הערב ע"י ממוןשל

 עליהם המוטלת המצוה לעשות אותםכמטעה
 בצע מחמת שידוך מלעשות עצמן ימנעושלא
 שעבודי ברי לגבי דאב שם ואמרינן -כסף

 לומר אפשר הי ולכאורה עיי"ש. נפש",משעבד
 דלא הטעם קרובים דבשאר דהטעםלפי"ז

 לשעבד כוונתם ראין משום ערב, מדיןמשתעבדי
 ולא קעביד דמצוה הנ"ל טעמים מתריעצמן
 משעבד שעבודי ברי' לגבי אב ורק חסר",מידי
 רק כוונתם אדם וכל קרובים שאר אבלנפשי'

 לזווגם. כדי אותם ולמטעילמצוה

 וקידש וקדשו עמדו דבאם ע"ז להקשותואין
 דהא חסר" מידי דלאו ל"ל דאזבכסף

 כמו ויתחייבו לה שנתן קידושין כסףחסרו
 נראה וכן ערב מדין דחייב לפלוני מנהתן

 נ"א( ס" אחרון )בקונטרס המקנהמדברי

 שניים ובנשואים אחר באדם גם כסףדבקידושי
 גם אך ע"ש לפלוני מנה תן מדין מהנייהא

 שסתם הש"ע במפרשי מצינו לא זהחידוש
 בנשואים ולא באחר מהני לא אופן דבכלדבריו
 )פ"א בקידושין הרא"ש כמו"ש בזה וי"לשניים
 דלא שם וכתב קידושיך וקבלי בצאי כ"ה(סי'
 דהא בכסף כשמקדשה אפי' ערב דין שםשייך
 חסרי לא ואז בשטר גם לקדשה רשות להנתן
 תשיב לא בכסף כשמקדשה אף ולכןמידי,
 לא דהרי כן וה"נ הערב, מחמת מידישחסרי
 לפי'ז אך - בכסף דוקא לקדשה להחתןאמרו

 בכסף דוקא לקדשה אחר או האבכשאמר
 הרקנה(. )כדברי ערב מדיןיתחייב

 לקושי' ארוכה עלה לא עדיין דבלא"האלא
 מבואר דהא ערב מדין אדם כלשיתחייב

 אחר באיש אפ" דכתובה דקבלן וש"עבגמ'
 קבלן הה אם ס"ו( ק"ב )בסה שז"למשתעבד
 משתעבד לך נותן ואני לזה הנשאי להשאמר
 הרי עכ"ל דעלמא לאשה אפ" קנין בלאאפ"
 מידי ולא קעביד דמצוה הסברא מהנידלא
 )עי"ש אסמכתא כמו דהוי בערב רקחסר"
 שלא וחושב ספק על דמתחייב משוםבב"ש(
 בקבלן בודאי מתחייב אם אבל לשלםיצטרך
 בקבלן פי"ש )ורש"י וק"ל. משתעבד שפיראז

 בודאי, עצמו מחייב כאן גם דהא אחר(באופן
 אדם. בכל מתחייב לא אמאיא"כ

 לחוד הנאה דההיא נראה רשב"א מדבריוהנה
 הנוב"י כדברי קנין לעשות מהנילא

 אבל ע"ב( )ק"א כתובות הרשב"אשז"ל
 חייב שאינו בדבר שטר בלי עצמוהמתחייב
 בערב דהא ודאי, פטור עדי אתם שאמראעפ"י
 ובההיא מעות מתן או קנין או בעינןנמי
 להיות ש"ח מתנה וגבי לי', מהימן דקאהנאה
 ואיצטריך בדברים קנה במאי אקשי שכרכשומר
 ובעי וכו' ל" מהימן דקא הנאה בההיאלפרוקי
 לא לחוד הנאה דבההיא הרי עכתו"דמשיכה
 מתן או קנין עוד לזה וצריך להתחייבסגי
 וכמו"ש ערב של בשליחותו שעושהמעות



 ל ה אהטז

 מתחייב ערב שדין ע"א( )ח' קידושיןהרשב"א
 מהני זכי' בבר ורק בשליחותו שנותן מהע"י

 בזרוק דגם הרמב"ן לשח )ואפילהרשב"א
 ג"כ י"ל ערב מדין משתעבד ג"כ ליםמנה

 ועי"ז מרשותו הממון מוציאדבשליחותו
 לומר שייך לא בקידושין משא"כמתחייב(

 קידושין מקבלת או מקדנישבשליחותו
 לגרמה אחד כל עצמן לצורך קידושיןדכשעושין

 וכך כך באמרו נתחייב לא לכן דעבדי,הוא
 דבההיא ערב מדין להכלה או להחתן נותןאני
 בלי מהני לא לחוד אהדדי דמתחתניהנאה
 ולקידושין הרשב"א כמו"ש מעות נתינת אוקנין
 לסו ניחא בשטר שגם כסף דוקא בעילא

 הרא"ש. בשם לעיל שכתבנו וכמולהתחתן

 הרמב"ם אבל הרשב"א לשיטת ניחאלכ*ז
 כשאומר מנה לך אני דחייב ס"להלא

 שטר ובלי קנין בלי גם נתחייב עדיאתם
 דערב תיובא דימה ט"ו( )הל' ממכירהובפי"א
 אתם לומר שצריך רק קנין, בלי עצמולמחייב
 הדרא לדיד" א"כ בו משטה שאינו שנדעעדי
 ערב מדין קבלן כמו שיתחייב לדוכתאקושי'

 קרובים. בשארגם

 כשאומר בקבלן דמשתעבד דהא י"לאך
 הטעם י"ל כתובתך אתן ואניהנשאי

 ממילא כתובה לה יש אשה דלכל כיוןדהתם
 לשלם עצמו על וכשמקבל דאורייתא אומתקנה
 להענשה כחסר" הוי הבעל במקוםכתובתה
 כשכרך הוי וזה מבעלה, לה שמגיעכתובתה
 ממילא לו שמגיע ע"א( ע"ו )ב"מ דפועלעלי
 בערב ודוקא כחסר", והוי עבודתו ע"ישכרו
 דבעל, חיובו בערבותו מגרע שאין חסרי לאהוי
 נכתיב דבעל חיובו ע"ע שמקבל קבלןאבל

 ואפ" מבעלה, לה שמגיע מה ממנהמהסר"
 על החיוב תחילת אבל חייב ג"כ הבעלאם

 והתביעה החיוב תחילת הבעל מן שנטלוהקבלן
 י"ל חסרי מידי דלא גידל דרב בהאמשא"כ
 ורק נפש", משעבד ולא מתכוון למצוהדרק
 דמאחר הסברא ו"'ל דמשתעבד ר"ג קאמרבאב
 בניו להשיא קבלה מדברי האב על חיובשיש

 וקחו שנא' ע"ב( )ל' קידושין כדאיתאובנותיו
 וכיון לאנשים תנו בנותיכם ואת נשיםלבניכם

 אמדוהו ובתו לבנו להשיא האב על חיובשיש
 חסר", בלי גם נפשי' ומשעבד שגמרחז"ל

 ע"ע מקבל להשיאם מחיובו שנפטרשבמקום
 ומבש"כ קרובים ושאר באם משא"כ ממון,חיוב
 כיון החיוב זה עליהם דליכא אדם כלשאר
 בזה ומיושב משתעבדים. לא חסרי' מידידלא

 עלי שכרך לפועל מאומר דמ"ש החז"אקושית
 הוי דהתם דחייב, ע"א( )ע"ו בב"מדאיתא
 ברב משא"כ מבעליו לו שמגיע שכרוכחסר"
 - מתנות להם לתת חיוב שאין חסרה לאגידל
 שבתוס' הזקן ר"י לשיטת גם מזה קשהולא

 מדרבנן. רקדהוי
 רמב"ם דלשיטת מדברינו העולה תורתוזאת

 בח"מ נמי פסק ]וכ7 וש"ע, וטורורא"ש
 אפי' מנה לך אני דחייב כהרמב"ם ס"א()ס"מ
 באמירה דנקנין גידל דרב הא חייב,[ שארבלי
 לא אדם בכל ומ"מ באב, דאורייתא דיןהוי

 דלא משום למצוה, רק כוונתם שאיןנתחייב
 משתעבד. דלא דכתובה כערב מידיחסר"
 ג"פ, דס"פ להגמ' מרמז מיימוני הג'ובאמת
 שעת ובין כתיבה שעת בין מחלק שהואאלא

 באב ורק מחלקים לא הנ"ל והפוסקיםקידושין,
 יש וגם - בניו להשיא חיובו מכחמשתעבד

 כנ"ל, מתחייב שפיר אהדדי דמתחתני הנאהכאן
 התחייבות של שעבוד תינח החז"א דהקשהוהא
 גם הפסיקא דמהני מבואר בש"ע אבלממון

 כן שהוכיח בדבריו עי"ש הידועיםבמטלטלים
 דאורייתא, קנין הוי אי גם לישב ויוןמש"ע.
 )ס" ח"מ בב"י דבריו והובא הר"ן כתבדהנה
 הנאה ההיא תשיב מקודשת חשוב דבאדםק"ץ(

 בו וקונה למקנה הקונה דיהיב ככלישמקבל
 גם ולפי"ז ע"כ, חליפין בתורת מטלטליןאפה
 ככלי דמתחתני הנאה ההיא דחשיב ה'לכאן

 חליפין, בתורת המסלסלים גםונקנים

 דהא לכאורה לפשוט יש הנ"ל דברינורלפי
 ובנותיו בניו את להשיא אדם דחייבדתנן

 אחת, פעם דוקא כנ"ל קבלה מדבריוהוא
 כיון פ"א כשהשיאם אבל ראשוניםנשואים
 אביהם לבית שחזרו אף מרשותו פ"אשיצאו
 למצוה רק להשיאם זה חיוב עליו איןשוב

 בזה. וצ"עבעלמא



יז ל ה אה

 בסימן

 בישיבתינו ר"מ שליט"א שיינפלד חיים ייסף מו"המהרה"ג

 דמתוךבסוגיא

 אומרים שמאי בית ע"א( )י"ב ביצהתנן
 את ולא הקטן את לא מוציאיןאין
 הרבים, לרשות תורה, ספר את ולאהלולב
 בר יצחק רב התם ואמר מתיריו. הללובית

 מתוך אמרינן אי פליגי וביה דב"שאבדימי
 לצורך, שלא נמי הותרה לצורך, הוצאהשהותרה
 דלמא פליגי, דבהא ממאי רבה להומתקיף
 ליו"ט והוצאה ערוב ואין לשבת והוצאהבערוב
  דרבה,  להא לה  מתקיף  יוסף  ורב מיפלגי,קא

 הסוגיא. כל שםעיין

  דהותרה כיון להן אית דב"ה שם רש"ירתיקת
 לצורך שלא אפילו  הותרהלצורך

 צורך שאינו דבר על גזור רבנן אלאלגמרי,
 כלל.יו"ט

 )מ"ו פסחים דאמרינן מהא בתוס' שםוהקשו
 חסדא רב לחול מיו"ש  האופהע"ב(

 ואפילו וכו' לוקה אינו אמר רבה לוקהאמר
 אתרמי ואי הואיל מטעם היינו לקי דלאלרבה
 קאמר, לא מתוך מטעם אבל אורחים,ל"

 שורפים דאין מהא להקשות הוסיףוהרא"ש
 הלין ומכל ע"ב( כ"ד )שבת ביו"טקדשים
 מתוך, אמרינן דלא והרא"ש בתוס' שםאמרו
 לצורך שלא אבל קצת, יו"ט צורך כשישאלא

 התורה. מן דאסור ודאי כלליו"ט

 לחול ביו"ט דאופה מהא בתוס' שהקשורביה
 מבירא רבה הלא חסדא, ורב רבהדפליגי

 ל" סבירא בודאי מתוך, אמרינן דלא כאןלי'
 לי', אהדר ולא יוסף רב ל" מדאקשהלתוס'
 מחוד, בסברת פליגי וב"ס דב"ש מניידקיבלה

 ע"ב( )מ"ז פסחים יהושע פני בספר מצאתיוכן
 דריב"א ואפשר שם שכתב וכו' ולוקהבד"ה
 יוסף מרב דשמע לבתר דרבה ל"משמע
 ע"א( )ס"ב בחרא בבא ועיין מני',קיבלה
 לתלמיד שותק כשהרב רב, ומודה  ד"התוס'

 להשיבו, חש שלא אלא לו, שמודה רא"איל
 לו. שהודה מפני ע"כ שתק אם לחבר, חבראבל

 קיבלה לא שרבה לי' דסבירא אפשרררש*י
 לא שרבה לזה סעד ומצאתי יוסף,מרב

 אקשה יוסף דרב יוסף רב לקושית כללחשש
 או ליו"ט הוצאה יש אי פליגי בהא איל"
 אסור אין אי רש"י ומפרש באבנים, ליפלגולא

 טלטול נאסר שלא טלטול, אסור איןהוצאה,
 טבילת ובסוגית עיי"ש, הוצאה משוםאלא
 דכולי אמרינן ע"ב( )י"ז ביצה לקמןכלים
 אמר טעמא, מאי לא, בשבת כלי מיהתעלמא
 ארבע ויעבירנו בידו יטלנו שמא גזרהרבה
 בחצירו בור לו יש אביי א"ל ברה"ר,אמות
 בחצרו בור גזירה א"ל למיסר, איבאמאי
 מאי ביו"ט שבת, התינח ברה"ר, בוראסו
 שם, עיין שבת אטו יו"ט גזרו למימר,איכא
 איסור שאין הגם לרבה ל" דסבירא משםחזינן
 משום ביו"ט כלים טבילת אסרינן ביו"טהוצאה
 לתרץ מצי הוי כן וכמו בשבת, הוצאהאיסור
 הגם ביו"ט טלטול דאסרינן יוסף רבקושית
 הוצאה איסור משום ביו"ט, הוצאה איסורשאין
 יוסף, רב לקושית רבה חש דלא אלאבשבת,
 מתוך, לב"ה להו דלית לרבה ל" סביראממילא
 מהא רש"י על בתוס' שהקשו מה קשהולא

 לפי אזיל דהתם דפלוגתא לחול, מיו"טדאופה
 בשיטה ומצאתי מתוך, אמרינן דלא רבהשיטת

 סבירא חסדא ורב דרבה )ה'ב( ביצהמקובצת
 כדברינו. מתוך, אמרינן  רלאלהו

 התורה מן אי רש"י, על הרא"ש שהקשהובזה
 יו"ט צורך אין אפילו לגמריהותרה

 קושיא ביו"ט, קדשים שורפין אין למהקצת,
 ל" דסבירא מה לפי רק להקשות אפשר איזו
 שורפין אין דהא ע"ב( )כ"ד שבת אשירב

 ולא עשה הוה דיו"ט משום ביו"טקדשים
 עשה דוחה קדשים דשריפת עשה ואיןתעשה,



 ל ה אהיח

 במקום אפילו מתוך אמרינל ואי תעשה,ולא
 קדשים שורפין אין למה כלל, יו"ט צורךשאין
 דאמרינן כלל, תעשה ולא עשה אין האביו"ט
 מהם אחד לכל דיש אמוראי לאידך אבלמתוך,
 ביו"ט, קדשים שורפין דאין למעט מיוחדפסוק
 הא קדשים, שורפין אין למה להקשותאין

 למעט. מיוחד קרא דיש מתוך,אמרינן

 סבירא ע"כ אשי דרב לומר אפשר זהלפי
 אלא מתוך אמרינל דלא תוס' כשיטתל"
 הכי לאו דאי קצת, יו"ט צורך שישבמקום
 ביו"ט, קדשים שורפין אין למה ל"תקשה
 ובתוכם אמוראי, אידך אבל הרא"ש,כקושית

 ואפשר כן, לומר דצריכים הכרח אין רבאגם
 מותר התורה דמן רש"י כשיטת ל"דסבירא
 לי ויש קצת. יו"ט צורך כשאין אפילולגמרי
 מתוך, דאמרינן לי' סבירא דרבא לדברי,רא"
 דהקשו קצת, יו"ט צורך שאין במקוםאפילו
 מילה, ולא ד"ה ע"א( )כ"ה שבת בתוס'שם
 יעשה לבדו "הוא קרא להביא לרבא ל"למה
 עשה הוה דיו"ט אשי כרב אמר ולאלכם"
 ע"ב( )ח' בביצה ל" אית רבא הא תעשה,ולא

 לתרץ, ונדחקו תעשה, ולא עשה הוהדיו"ט
 ל" סבירא דרבא יפה, עולה דברינו לפיאבל

 יו"ט צורך שם אין אפילו מתוךדאמרינן
 שורפיז דאין דהא לומר אפשר אי א"כקצת,
 ולא עשה הוה דיו"ט משום ביו"טקדשים
 הרא"ש, וכקושית מתוך אמרינן דהאתעשה,
 לבדו, דהוא קרא להביא רבא צריך כןעל
  ולא עשה  הוה דיו"ט ל" סבירא דרבאהגם

__.א דלעיל. התוס' קושית תקשה ולאתעשה
 תוס' קושית גם לתרץ יש דברינורלפי

 עקיבא ר' דאמר ע"ב( )ה'מפסחים
 תשביתו הראשון ביום אך דכתיב מההתם
 יום מערב הראשון ביום האי מבתיכם,שאור
 עצמו טוב ביום לומר אפשר דאי הוא,טוב

 ומצאנו בהם, יעשה לא מלאכה כלדכתיב
 שם, רבא ואמר מלאכה, אב שהיאלהבערה
 ביעור אין ש"מ תלת, עקיבא מדר' מינהשמע
 יצאת, לחלק הבערה וש"מ שריפה, אלאחמץ
 לצורך הבערה מתודשהותרה אמרינן לאוש"מ
 ד"ה בתוס' שם והקשו לצורך, שלאהותרה

 ותירצו קצת, היום צורך בעינן הא אמרינן,לא
 אר" שאגת ובספר צורך. הוי שמבערמה

 דכתבו מהא דבריהם על הקשה פ"א()סימן
 שהמשהה אשי, רב ד"ה ע"ב( )כ"טהתוס'
 יראה, בל על  עובר איבו  לבערו,  ורעתוהמץ
 עקיבא לר' לה דלית לרבא ל" מנא כןאם

 ביו"ט הכי ואפילו מתוך לי' אית דילמאמתוך,
 מנת על להשהותו שיכול כיון לבערו מצילא

 כלל. צורך בו בהבערה ואיןלבערו

 בין חילוק שאיל ארי השאגת סברתרלפי
 מתחיל שאז חמץ איסור זמןהתחלת

 המועד, בתוך המץ מוציא בין תשביתו,מצות
 הוי שמבער דמה התוס' דברי על להקשותיש

 למה מתוך, דאמרינן לדידן א"כ היום,צורך
 כלי, עליו כופה ביו"ט חמץ המוצאאמרינן
 בכתובות התוס' באמת ביו"ט, לשרפו שרינןולא
 זו, קושיא לישב רוצים מתוך, ד"ה ע"א()ז'
 משום היינו ביו"ט, חמץ שורפין דאיןדהא

 לא לכאורה הגמרא סוגית אבל לטלטלו,דאסור
 תמ"ו )בסימן הרמ"א פסק וכן הכי,משמע
 ובמגן אסור, במקומו לשרפו דגם א'(סעיף
 כיון הג"מ דברי הביא ג'( )סע"ק שםאברהם
 מתוך, אמרינן לא כלל, היום צורך בי'דלית

 התוס'. כדבריודלא

 דרבא יפה, יעלה הכל דלעיל דברינורלפי
 אפילו מתוך דאמרינן כרש"י ל"סבירא

 מדייק שפיר כן אם כלל, צורך שאיןבמקום
 מתוך, ל" דלית דש"מ עקיבא, ר' מדברירבא
 קושית קשה ולא כלל, יו"ט צורך שאיןהגם
 הוה שמבער דמה למימר צריכינן ולאהתוס'
 מתוך, דאמרינן לדידן גם כן ועל יו"ט,צורך
 בתוך ביו"ט שמוצא מה חמץ לשרוףאסרינן
 גם דהא הרמ"א, כדברי במקומו, אפילוביתו,
 קצת, צורך להיות צריך דמדרבנן מודהרשיי
 היום. צורך הוה שמבער דמה אמרינןדלא

 שהקשו מה עוד לתרץ אפשר דברינוולפי
 ד"ה ע"א( )י"ב ביצה בשמעתיןבתוס'

 אבדימי בר יצחק רב דאמר מה עלהשוחט
 לוקה, ביו"ט נדבה עולת השוחט דתניאדהא



יט ל ה אה

 מתוך, אמרינל לא דאמרו היא, שמאיבית
 אבל היא, עקיבא ר' למימר מצי דהוהוקשה
 דאמרינן לי' דסבירא רבא דדוקא דברינולפי
 יכול כלל, צורך שאין במקום אפילומתוך
 אמרינן דלא ל" דסבירא עקיבא מדר'לדייק
 כשיש דוקא מתוך אמרינן לא אי אבלמתוך,

 היום, צורך הוי לא שמבער ומה קצת,צורך
 ל" דלית עקיבא ר' מדברי למירק ליבאאז

 אבדימי, בר יצחק ר' קאמר לא כן עלמתוך,
 לוקה, ביו"ט נדבה עולת דהשוחטדברייתא

 כדאמרינן, לי' פשיטא דלא היא, עקיבאר'
 בס"ד. נכוןוהכל

 טובהבשורה

 הנחמד הספר ידינו על הופיע כי בזה להודיעהננו

 סופר" כתב'דרשות
 מכי"ק השנה עתות כל על נפלאים ומאמריםדרשות

 ועוד מקומות מראיבהוספת

 נפשיכם בדשן ותתענג בתיכם, תוך אל ברכההביאו

 יד כתבי וחקר ספרים להוצאתמנון
 י"ל סופר החתםע"ש



 ל ה אהכ

 המדרש* בית*מהידושי

 הי"ו( המציבה מתלמידי לחידושים)מדור

 אסימן
 הרדבעז דברי עלתמוה

 כתב ע"ד( אלף )סי' ח"ג הרדב"זבשרת
 שהסכימו הנכונה השיטה אבל :וז"ל

 וביעור בדיקה שיש היא, ז"ל האחרוניםעל"
 ביטול ויש מדרבנן, בדיקה ויש התורה,מל

 מה"ת, סגי בהכי וביער בדק כיצדמדרבנן,

 החזקות, על דסומכין ידוע בלתי לחמץואפ"
- וכו' מדרבנן לבטל צריךאבל  לי וקשה 

 איסוריו בשאר הנ"מ החזקות על דסומכיןדאע"ג
 ואסור כרת דאיסור בפסח בחמץ אבלדעלמא
 לא האי בכי שתא כולי בי' ורגיליבמשהו
 צ"ע ודבריו עכ"ל. החזקות על התורהסמכה

סובא.
 דלא החמז לבטל  סה"ת דצריך נ2שוכא(

 כרת איסור דהוי כיון לחיריע
 הוא הביטול כל הלא החזקה על ממכינןלא
 ובזה ובי"מ בב"י עליו יעבור שלא משוםרק

 כרת. איסורליכא
 )קל"ב שבת הרי2ב"א מש"כ לפי י"לוקצת

 אין קטן דמילת דאע"ג מאי, ד"הע"ב(
 שיש חמורה היא מילה שעיקר כיון כרת,בה
 הכלל, אחר אלא הפרט הולכיו אין כרת,בה

 וכעין כרת, צד בה שיש היא המורה גופהדמילה
 מה,  ד"ה ע"ב( )ה' יבמות הריטב"א כתבזה

 ומה ד"ה ע"ב( )פ"ה יומא רש"י  דגםונראה
 יעקב מו"ה החו"ב ובני 1( לזה התכוילמילה,
 דשם למילה דומה אינו דמ"מ לי העירנ"י
 לגבי משא"כ כרת משכהת גופא מצוהבהאי
 באכילת רק כלל בב"י כרת משכחת דלאחמץ
 ישנן במילה גם אך בחילוקו צדק האמנםחמץ,
 כלל משכחת לא האב דלגבי מחולקיםגופים
 ימול השמיני ביום ומצות הבן לגבי ורקכרת

 שם. יוהכ"פ כתוס' ולא1(

 ע"א( )צ' בחולין עוד ועיין אחרת. כמצוהתשיב
 שם ותוס' שם, ורש"י כרת דאיסורקדשים
 2(. כה"ג נמי דמבואר ואתי, ד"ה ע"ב()פ"ט
 לומר שייך בחמץ דגם להרדב"ז דס"ל י"לא"כ

כן.
  הר"ן  כמש"כ  להררב"ו דס"ל  עוד  לגמרויש

 שמועה יבין ובס' ומה, ד"ה פסחיםריש
 דב"י דהלאו והתורה, ד"ה כיד( )דףלהרשב"ץ
 לאכלו, יבוא שלא כדי הוא התורה גזירתובי"מ
 ד"ה ע"א( )כ"ג פסחים ברש"י גם מוכחוכן

 כמו דסברי לפירושם לומר וצריך -וצריכי
 לא וז"ל: ע"ב( )ו' פסחים המאירישכתב

 אלא 8( וחס תלילה אכילתו איסור יקלשהביטול
 על והמאיסו עפר שמהו כבר שבטלושמאחר
 ז"ל, מלוניל יהונתן ר' גם פי' זה וכעיןעצמו,
 שהרי לאכלו יחשבו לא שימצאנו אע"פ :וז"ל
 עיי"ש אוכל מתורת בטלו שכבר הואזוכר

 דמטעם ובי"מ, ב"י ליכא דביטל כיוןומשו"ה,
 לאכלו. יבא שמא התורה בזה גזר לאהנ"ל
 לא כרת דאיסור דחמץ מש"כ א"ש זהולפי

 כיוז מה"ת, לבטל וצריך ההזקה עלסמכינן
 יבוא שמא כ"כ חוששין אנו אין שיבטלודאחר

 כרת. איסור שהואלאכלו
 בכלשהו, האסור מש"כ צע"ג דאכתי איבראב(

 זו בחומרא התורה מן חמץאסו
 ע"ב, )כ"ט פסחים ועיין איסורים, משאריותר
 )פטרו מ"א ה' כהרמב"ם ס"ל ואולי ע"א(ל'

 דהוי משום במשהו דאוסר דטעמאה"ט(

 שיק מהר"מ בח" שהקשה מה יתיישב ובזה2(
 התוס'. עלשם,

 יהונתן ר' פ" עיין כן האומרים לאפוקי3(
 שם. וסכתםמלוניל,



כא ל ה אה

 )פ"ז מעילה ה' בכ"מ כדמשמע וס"לדשיל"מ,
 שם, מל"מ עיין בטל, לא מהית דדשיל"מה"ו(
 יו"ד סופר החתם מרן ק"ז בשו"ת עודועיין
 סברה אי נבוך שהוא שכ' נחזור, ד"ה צ"ו()ס"
 ועיין לא, או דאורייתא הוי בדשיל"מ הר"ןשל

 צ"ע. ואכתי ר"נ(, י"ז, )סי'שם
 רבינו מדברי גדול חידוש עוד ללמודויש

 ד"ה ע"א( )קל"ד חוליז רש"י דהנהז"ל.
 מיתה עון בה שיש איסורא ספק דהוי כתבחלה,
 דרק האחרונים והבינו אחזקה, ממכינן לאהלכך

 בפמ"ג ועיין בכה"ג, אחזקה סמכינן לאמדרבנן
 לה' ובפתיחה ח'( אות במש"ז ח', )ס"או"ח

 ענין בכל מה"ת אבל - וראיתי ד"הטריפות
 דבאיסור יוצא רבינו מדברי אך אחזקה,סמכינן

 אחוקה. סמכינן לא מהיית וכו'כרת

 בסימן
 בשעורים לו והודה חטיןטענו
 והודה חטין טענו תנן ע"ב(, )ל"תבשבועות

 מחייב, ור"ג פטור בשעוריןלו
 הטענה. ממין בעי דלא משוםופרש"י
 ס"ל דת"ק כתב ע"ב( )מ' שםרהמאירי

 תבואה מין שהכל אעפ"ידפטור
 בפרט ומודה פרט לו טוען והוא הואילנינהו,
 תבואה, ממין שהוא אחר מחייב ור"גאחר,
 ממין הודאה בעי לר"ג דגם דס"ל הריעיי"ש,
 והודה חטין דטענו לי' דאית אלאהטענה,

 נינהו, תבואה מין דתרווייהו כיון בשעוריןלו
 הטענה. ממין הודאההוי

 ע"א( )ה' בב"מ מגמ' דבריו על להעירויש
 הודאה בעי לא דלר"ג להדיא שםדמפורש

 דר' אבוהו שם דאיתא כלל, הטענהממיל

 חד זה, וכתיב הוא מדכתיב ס"לאפוטריקי
 עדים להעדאת וחד הטענה במקצתלמודה
 דסבר לה לית הטענה ממין ומודה וכו',דפטור,
 בשעורין לו והודה חטין טענו דתנן כר"גל"

 עיי"ש. מחייב, ור"גפטור
 מוחק שם הגר"א בהגהות דהנה ליישבובראה

 אלא גרס ולא כר"ג, וס"לתיבות
 וי"ל עיי"ש. ל", לית הטענה ממיןדמודה

 ממין הודאה בעי ור"ג כן, גורס המאירידגם
 דס"ל הוא  אפוסריקי רר' אבוהו רקהטענה

 כלל. הטענה ממיל תוראה  בעינןהלא
 מפרש"י המאירי נאיד למה להתבונןויש

 משום וי"ל חדש, פ' לו ובתרהפשוט
 קושיות כמה יתיישבו ר"ג בדברי פירושודע"י

 בס"ד. אפרסםכאשר
 מחייב ור"ג ד"ה ע"א( )מ, לקמל תוס'א(

 גבי ע"ב(, )ק"ת דכתובות בהאהק'
 והודה שמן כדי בטוענו ורבנן, אדמוןפלוגתת

 עשרה שטוענו דמיירי הש"ס ומפרש בקנקניםלו
 שמן אידך ל" ואמר אצלך לי יש שמןכדי

 לית וחמישה לך אית חמישה וכדיםלהד"ם
 הזה בלשון דיש משום דחייב לאדמון וס"ללך,
 דברי את אני רואה ר"ג ואמר קנקנים,לשון
 בלשון כשאין אפי' דלר"ג תוס' והק'אדמון,
 הודאה בעי דלא כיון חייב נמי קנקניםהזה
 דאף ניחא ולהמאירי עיי"ש, הטענה,ממין
 הטענה ממין הודאה דבעה לי' איתלר"ג
 פטור הוי וכו', הזה בלשון דיש משום לאוואי

 לר"ג.אף
 ע"א( )מ"א שם התוס' קושית יתיישב עידב(

 הו"ל דר"ג שהק' לך, איןד"ה
 יש זהב ליטרא דקתני דמתני ארישאלאפלוגי

 פטור, כסף ליטרא אלא בידי לך אין בהרךלי
 עיי"ש. אכולהו ופליג לבסוף עד דנטרותי'

 דפטור מודה ר"ג אף דהכא ניחאולהמאירי
 כלל. הוא הטענה ממין דלאומשום

 דקתני אהא הודה, ד"ה ע"ב( )מ, התוס'ג(
 הודה וקרקעות כלים טענובמתנ"

 במקצת הודה פטור, וכו'. בקרקעות וכפרבכלים
 הודה למיתני דאיצטריך כתבו פטור,קרקעות
 דפטור טעמא תימא דלא דפטור קרקעותבמקצת
 לו והודה חטים כטועני דהני משוםברישא

 דמשו"ה הו"א דהאיך קשה ולכאורהבשעורים,
 לו והודה חטים כטוענו דהוי משוםפטור

 כיון בבא אהאי ר"ג ליפלוג דא"כבשעורים
 התוס' דברי לפי דמתני' בסיפא הוא בבאדהאי

 ופליג לבסוף עד דנטר ב' באותשהבאתי
 ושעורים בחטים דרק דס"ל המאירי אבלאכולהו,
 בטוענו דפטור דהא הו"א שפיר ר"גפליג
 דבר כטוענו דהוה משום הוא וקרקעותכלים



 ל ה אהכב

 אף והכא לגמרי אחר במין לו והודהאחד
 הטענה ממיז דלאו משום דפטור מודהר"ג

 כלל.הוא
 אדמון אפלוגתת ע"ב( )ק"ח בכתובותד(

 דמיירי הש"ס קאמרוחכמים
 כדי עשרה מלא דקתבע ופרש"י מדהבטענו
 והודה חטים טענו ל" דהוי כדים ולאשמן
 דאדמון מ"ט דא"כ הש"ס ופריך בשעורים,לו

 התוס' והק' הטענה, ממין הוי לא דהאדמחייב,
 ס"ל נמי ר"ג הא לי' קשיא דמאי הכי איד"ה

 ברם דפטור, בשעורים לו והודה חטיםדטוענו
 בחטים דדוקא הש"ס פריך שפירלהמאירי
 הטענה ממין דהוה לר"ג דס"ל הואושעורים

 בשמן משא"כ נינהו, תבואה מין דתרווייהוכיון
 דאבוהו ואע"ג דפטור, מודה ר"ג אףוקנקנים

 בעי דלא ע"א( )ה' בב"מ ס"ל אפוטריקידר'
 סבר מצי אדמון וא"כ הטענה ממין הודאהכלל

 דהש"ס מינ", לדעת הוי לא המקשן מ"מכוותה,
 עיי"ש. הכי, התם לה דמפרשהוא

 שם, דבריו סותר גופ" המאירי לכאורהברם
 כדי לחבירו הטוען גבי הטועןדבד"ה

 והודה הואיל אמר אדמון בקנקנים לו והודהשמן
 אין וחכ"א ישבע, הטענה ממין מקצתלו

 את אני רואה ר"ג ואמר הטענה, ממיןההודאה
 דטענתו ס"ל דאדמון המאירי מפרש אדמוןדברי
 באחד לו דהודה וכיון וקנקנים שמן עלהוא
 הטענה ממין ההודאה ראין ס"ל וחכמיםחייב
 המאירי וכהב השמן על הוא טענתו דעיקרכיון

 אדמון דברי את אני רואה ר"ג ואמר :בזה"ל
 מצריך ענשינו ר"ג על למעלה בגמ'ופירשו
 שר"ג כאן שאמרו ומה הטענה ממיןהוראה
 של באחרון פ' אדמון דברי את אני רואהאומר

 בה"ג כ"כ ר"י בשם השיטמ"ק ]כפ'כתובות
  לשון הזה הלשון אין אפי לדידי כלומרשם[

 דיש מיהת לי אודי לדידכו אלא חייב,קנקנים
 לא דר"ג דס"ל משמע קנקנים, לשון הזהבלשון
 ליישב, ויש הטענה, ממין הודאה כללמצריך

ואכמ"ל.

 ע"א( )י' ב"מ אמות, ודי חצרקנין
 והחזיק אחר ובא על" ונפל המציאה אתראה

 בה. זכה בה שהחזיק זהבה,
 אמות ארבע ברדלא כה7 אבא משום ר"לאמר

 רבא אמר וכו', בכ"מ לו קונות אדםשל
 המציאה את ראה נזיקין אידי בר יעקב ר'מותיב
 שהחזיק זה בה והחזיק אחר ובא עלי' לוונפל
 אדם סל אמות ארבע אמרת ואי בה, זכהבה

 הב"ע דיד", אמות ד' לי' נקני בכ"מ לוקונות
 אמר לא כי רבנן תיקון ואי אקני, אמרדלא
 ניחא דבנפילה דעת" גלי' דנפל כיון הוי,מאי
 דנקני. ל" ניחא לא אמות בארבע דנקניל"

 דאמאי וחידוש בדרוש זצ"ל יעק"א ק",והק'
 לא ואמאי והחזיק אחר בא במתני'קתני

 לא דראשון וכיון ד"א, לתוך אחר ובאקתני
 בהם זכות לו ואין ד"א לי' דליקני לי'ניחא

 לשם. שבא לשני קנויים הםממילא

 אמות ד' דבקנין נקדים קושיתו שנתרץוקודם
 בעינן אי לו, שקונות אדם שלוחצירו

 שיטות ג' ישנן לא, אי חצרי לי זכתהשיאמר
 כתב, ה"ח( )פי"ז ואבידה גזילה הל' הרמב"םא(

 נפלה ואם מדעתו שלא לו קונה אדם שלחצירו
 בחצר בד"א החצר בעל של היא הרי מציאהבה

 ה" אם בהן וכיוצא וגינה בשדה אבלהמשתמרת
 בה זכה שדי לי זכתה ואמר שדהו בצדעומד
 אמר ולא עומד שה" או שם עומד אינוואם
 של אמות ד' וכן זכה הקודם כל שדי ליזכתה
 ואם לו קונים אלו הרי בצידו עומד שהואאדם
 בה. זכה שלא אמות ד' לתוך המציאההגיע

 המשתמרת חצר בין הרמב"ם חילקהרי
 אפ" קנה דבמשתמרת משתמרת,לשאינה

 קנה לא משתמרת ובאינה לי זכתה אמרכשלא
 לי. זכתה שיאמרעד

 במתנ" דקתני אהא ע"א( )י"א לקמןוהתוס'
 וכו'. מציאה אחר רצין אותן ראהשם

 אע"ג נראה כתבו, לו זכתה שדי לי זכתהואמר
 לעיל כדאמרינן לו דזכתה לי זכתה אמרדלא



כג ל ה אה

 מאי אמר לא כי דלקני רבנן תיקון אי ע"א()י'
 דנפל משום טעמא היינו דהתם לומר ואיןהוי,
 הכא אבל לקנות שרוצה בדעת" דגלי עלי'לו
 דאי לעיל משמע דאדרבא לקנות דרוצה יימרמי

 אקני. אמר דלא ואע"ג טפי קנה נפללא
 דארבע היא מלוניל יהונתן רבינורשיכור2

  כשאומר רוע  היינו  לו דקונותאמות
 לא הכי אמר לא דאי דיד", אמות ד' לייקני
 לשאינה משתמרת בין מחלק ואינו עיי"ש.קני,

 זכתה שיאמר צריך דלעולם משמעמשתמרת,
 לי. זכתה צ"ל אין דלעולם ס"ל ותוס'לי,
 זכתה שיאמר בעינן דלא התוס' שהוכיחוו13ה

 רבנן תיקון אי הש"ס דקאמר מהאלי
 ליישב נראה הוי, מאי אמר לא כידליקני
 בואין התוס' כמ"ש רס"ל יהונתן רבינולשיטת
 בדעת" גלי דנפל כיון הש"ס פריך דהכילומר
 ומשני אמות ד' ל" תיקני וא"כ לקנותשרוצה
 רבנן תיקון ואי פריך והדר לו שיקנו אמרדלא
 דעת גילוי דאיכא כיון פי' הוי מאי אמר לאכי

 ואדרבא דעת גילוי דליכא ומשני לקנותשרוצה
 בדעת" גלי על" דנפל דכיון כוונה היפךאיכא

 ניחא לא אמות בר' דלקני ל" ניחאדבנפילה
 אבל אמר כשלא קונה אינו ומשוייה דליקני,לי'

 דעת גילוי או לי זכתה שיאמר בע"בעלמא
 התוס' דכתבו והא אמות בד' לקנותשרוצה
 רבינו לשיטת טפי קנה נפל לא דאםדמשמע
 שרוצה דעת גילוי דיש היכא דרק אינויהונתן
 בקושיתו המקשן דסבר וכמו קונה הוא אזלקנות
 היפך איבא דנפל דהיכא לו חידש רקוהתרצן
 בד' לקנות שרוצה דעת גילוי אבלכוונה

 בע".אמות
 דס"ל והרמב"ם יהונתז רבינו לשיטתוהשתא

 לתרץ אפשר לי זכתה שיאמרדבעינן
 אמות בד' שקונה השני דאה"נ רע"אקושית
 זכתה שיאמר עד בה קונה אינו אמנם קונההוא
 משו"ה בד"א לקנות שרוצה דעת גילוי אולי

 דד' זאת לאשמעינן בה והחזיק במתנ"קתני
 או שאומר באופן אלא בכדי קונה אינואמות
 בד' לקנות שרוצה אופן, באיזה דעתומגלה

 השני. קנה ומשו"האמות
 בשם השטמ"ק קושית ממילא יתיישבלבזכן

 בה שהחזיק זה קנה דאמאי שהק'רבו,

 בתפיסה, קני מי תפיסה אלא הגביה דלאכיון
 מן אחד ראשה הגביה שאם לעיל אמרינןהא

 בא ואם קנה, לא בארץ וגרר והשניהארץ
 שנדחק עיי"ש ויחלוקו, קנה עמו ותפסתבירו

ליישב.
 קנה דלא דאה"נ בפשיטות יתיישברה3"ל

 דקנה הוא אמות ד' בקנין אלאבתפיסה
 בה החזיק ר"ל אינו בה והחזיק דקתניוהא
 דרוצה דעתי' שגלי אופן בכל אלאדוקא

 וכנ"ל. קונה, אמותיו בד'לקנות
 שיאמר בעינן דלא דס"ל התוס'רלשיטת

 נקט דמשו"ה לתרץ אפשר לוזכתה
 להשמיענו דרוצה משום בה, והחזיק דמתני'תנא
 כמו כוונה היפך הוי לא בה החזיק שהשנידזה
 דבנפילה משום קנה דלא רישא דקתניבנפל
 תנא ואחא אמות, בד' ולא דליקני לי'ניחא

 נמי בה החזיק אם דה"ה תימא דלאלאשמעינן
 ניחא לא אמות ובד' דלקני ל" ניחאדבתפיסה

 בה זכה בה שהחזיק דזה דלא, מתני' קמ"ללי'
 שהחזיק תנועה דבאותו כוונה כהיפך הוידלא
 דממך משום לה הגביה ולא להגביה יכולה"
 על" ונפל כשקפץ משא"כ אמותיו ד' קניתעל
 בד' לקנות ל" ניחא דלא דעת גילו הויזה

 ודו"ק.אמותיו,
 סופר בנימין שמואלאברהם

 ת"וירושלם

 גסימן
 אמות ד'קנין

 כהו אבא משום ריש אמר ע"א( )"בב"מ
 בכל לו קונות אדם של אמות ד'ברדלא

 מדתנן יוסף בר' חייא ר' לה ומותבי' וכו'מקום
 על", טליתו פירס על", לו נפל פאהגבי

 אמות ד' אמרת ואי וכו' הימנו אותומעבירין
 אמות ד' ל" לקנו מקום בכל לו קונות אדםשל

 אמות ד' רבנן ל" תיקנו כי פפא רב ושנידידי',
 ל" תיקנו לא הבית דבעל בשדה דעלמאבעודה
 מדתכן אידי בר יעקב ר' לה מותיב ותורבנן,
 והחזיק אחר ובא על" ונפל המציאה אתראה
 ששת רב ושני בה, וכה בה שהחזיק זהבה

 הכי ומקמי רבנן. תיקני לא רבים דדחקיברה"ר



 ל ה אהכד

 תיובתא, תרי בהני אחרינא שינוייא בגמ'משני
 דנפל דכיון דוד" אמות בר' לי' נקני לאדמשו"ה

 אמות בד' דניקני לי' ניתזו דבנפילה אדעתיגלי
 דניקני. ל" ניתזילא

 קמא השינוייא השמיטו ז"ל והרא"שהרי"ף
 הכי דבתר כיון דס"ל משמעהנ"ל

 לא אחרינא בשינוי ששת ורב פפא רבשנינהו
 דעלמא בשדה אלא קמא כשינוייאקיי"ל

 בנפל אף קונות ד"א רה"ר ובצידיבסימטא
 פסק וכן הר"ן שבח" הרא"ה וכדעתעליו

 כיש ודלא א'( סעיף רמ"ח )ס" רמ"אבהגהות
חולקין.

 המחבר דפסק מהא הקשה רעק"ארבת"
 היתה וז"ל י"ב( סעיף קצ"ח )ס"בחו"מ

 עד קנה לא ומשך הלוקח וסלד ברה"רעומדת
 שניקנית אע"פ לסימטא מרה"ר כדינאשימשוך
 למשוך התחיל שכבר כיון אפ"ה ברה"רמסירה
 זו בחזקה לקנות רוצה שאינו בדעתו גילהכבר
 )ס" חו"מ הגרעק"א בהגהות גם במשיכהאלא

 בצ"ע. והניחו כן הקשהקצ"ח(
 הביא ט'( אות קצ"ח )ס" שם תשובהובפוקחי

 יעקב משכנות משו"ת קושיאהך
 מדברי נזכר שלא עליו ותמה נ"א(,)ס"ס
 שם שמבואר ה"ט( )פ"ב זכ" מהל'המל"מ
 שיש שבשעה הכא דשאני לחלק דיש לזהישוב
 בדעתו ראין ואע"ג לקנות כוון אמות ד'לו

 שעה באותה לקנות כוון הרי מ"מ בד"אלקנות
 דעתו היה לא לידו שנמסר דבשעה התםאבל
 שמשיכה משך, לא ועדיין במשיכה אלאלקנות

 עיי"ש. לסימטא מרה"ר להיותצריכה
 הגרעק"א על ביותר לתמוה יש לפי"זאמנם

 גופי' איהו הא בצ"ע קושיא הךשהניח
 דכתב המל"מ כדברי ל"ז( )סי' בתשובהכתב
 דסתם הרמ"א פסקי על יקשה דלא ליישבשם

 הגר בנכסי בבונה הרמ"ה בדעת ער"ה()נס"
 הכניס גבי ר'( )בס" ולעיל האבנים קנהלא

 לוקח מדד דאפי' הראב"ד דעת החמוריםהלוקח
 למשיכה נתכיון שלא קנה לא החמוריםעל

 נתכוין בעלמא דלמדידה זו במדידהולקנות
 לוקח מדד אם וס"ל חולקין דיש הרמ"אוכתב
 רק עתה לקנות דעתו אין במדד גם והריקנה,
 סברא דהך די"ל משיכה, שיעשה שעהאחר

 בלא כמו הוי לקנות נתכיון לא שעהדבאותה
 דמהני מקנה אחרת  ובדעת כלל קניןכוונת
 ע"ב( )כ' גיטין  וכהרשב"א כלל  קנין כוונתבלא
 לא אחרת דעת דליכא הגר בנכסי בקונהאבל
 קצ"ח( )דבס" הרמ"א עדיין יקשה ולפי"זקנה.
 מקנה אחרת דעת דאיכא הגם כהמחברסתם
 מכוין דאין הגם קושייתו כונת דזהו י"לואולי

כ"כ.
 הקצוה"ח של חילוקו יסוד עפ"י לתרץונראה

 דאין שכתב ק"ד( סע" ער"ה)ס"
 אחרת דבדעת בגיטין הרשב"א אמש"כלהקשות
 קנין. לשם נתכוין לא אפי המקבל קונהמקנה
 גבי קצ"ח( )ס" בב"י הובא הרשב"אמדברי
 קנה דלא ומשך ברה"ר במוסירה הלוקחתפס
 מקנה אחרת דעת והא כדינא שימשכנהעד
 בלא דוקא דהיינו משום לקנין כונה בעילא
 אינו ודאי לקנות שלא כיון אם אבלכונה
 לא דבמסירה אדעת" דגלי וכיון בע"כקונה
 בע"כ קונה אינו במשיכה אלא דליקני ל"ניחא

 )סי בנתיבות נמי איתא זה ויסוד ע"כ.במסירה
 עיי"ש.ר'(

 אדעת" גל" דנפל כיון הגמ' דשני בהאוהנה
 דליקני ל" ניחא לא אמות בד'וכו'

 עי" חכמים. בתורת לקנות נתכוין לאפרש"י
 לקנות שלא היא דכונתו לא דר"ל דודדרכי
 כוונה כאן דחסר אלא כן נימא דלמה אמותבד'

 אמות. בד'לקנות
 קנין רגבי הרמ"א פסקי שפיר מיישברלפיוז

 חסרון אלא דליכא בנפל אמותד'
 המציאה. לקנות דרוצה כיון קנה כפרש"יכוונה
 דלעת מכיון וקנה הלוקח כוונת חסרוןאלא

 דליכא וס"ל הראב"ד על פליג לוקחובמדידת
 ברה"ר מוסירה תפס משא"כ אותו מקנהאחרת
 רצונו דאין במשיכתו הלוקח גלה ודאיומשך
 לא ומשו"ה בו לחזור שיוכל כדי לקנותעדיין
 קנין אפרים מחנה וע"ע לסימטא דמשך עדקנה

 חיו"ד סופר חתם בשו"ת וע"ע ד'(. )סי'משיכה
 רכ"א( )ס" רעק"א ושו"ת ש"י-שי"ג(,)מה

 לכאורה.ד"ה
 ברויאריוסף

תל-אביב



כה ל ה אה

 דסימן
 ורא"ש רמב*ם פלוגתתביאור

 עקב( )יחד ב"קבמתנ"

 עדים פי ועל איתא ע"ב( )י"דב"קבמתנ"
 בגמרא ומפרש ברית, בני חוריןבני

 בני עבדים, למעוטי חורין בני ע"א( )ט"ושם
 עיי"ש. כוכבים, עובדי למעוטיברית

 ועכו"ם, עבדים למעוטי מתנ" דהוצרדוהא
 : וז"ל שם, המשניות בפי הרמב"םכתב

 בעדות ונקל שנוותר הדעת על שיעלהלפי
 שיזדמן מה ולמיעוט מאורעם לרובהנזקין
 בין שההכאות לפי כשרים עדים עליהםשיה"

 במעמד היותם רוב ג"כ הבהמות וביןהאנשים
 שנה זה וכעין והעכו"ם, ועבדים הארץעמי

 שלא : וז"ל הי"ג( )פ"ח ממון נזקי בה'ופירש
 וברפת הסוסים באורוות מצויין ואין הואילתאמר
 וכיוצא והרועים העבדים אלא צאן וגדרותהבקר
 שומעיו זו את הזיקה זו שבהמה העידו אםבהן,
 )מה חו"מ רמ"א בהגהות ]ועיין עיי"ש.להן

 שם ור"ן ע"ב( )ע"ג וקידושין י"ד( סעיףל"ה
ואכמ"ל[.

 דסד"א, : כתב י"ס( )מסה שם ב"קוהרא*ש
 אדם לכל להאמין ראוי נזקיןדלענין

 דשור נמי, אי נזקו. דמי לניזק שישתלםכדי
 דאין ]קמ"ל[ ישראל, של לשור שנגח נכרישל

 עכ"ל. כשרים, בעדים אלא הנכרי מןמוציאין
 השני פירוש הביא ת"ח( )סי' חו"מוהטלר

 ופירש : וז"ל הר"י, בשם הרא"ש,של
 עכו"ם של שור אפילו להשמיענו, שבאר"י
 אלא אותו דנין אין ישראל, של לשורשנגח
 הניזקין אין הרמב"ם, לשון כשרים,בעדים

 כשרים, ובעדים ברורה ברא" אלאמשתלמים
 הסוסים באורוות מצוי ואין הואיל תאמרשלא

 וכיוצא והרועים העבדים אלא הצאןובגדרות
 כן הדבר אין ]קמ"ל[ להם, שומעין וכו'בהם

עיי"ש.
 לספק שיש ומפני : וז"ל שם הפרישהוכתב

 דינא ליה מבירא לא דהרמב"םולומר,
 דלא כיון נכרי, של בשור שאפילו ר"ידכתב
 ולהרמב"ם קושיא, האי מכח אלא ר"יכתבו

 כתב משו"ה קושיא, אותה על אחר תירוץיש
 שמסופק מקום בכל כדרכו הרמב"ם, לשוןרבינו

 עכ"ל. לדינא מינה הנפקא בדבריםבדבריו,

 הטור של מפיקו דשמיא בסיעתא לבארונ"ל
 וגואלי. צורי בעזרת החלי וזה היטב,באר

 שלשתו במעמד סד"ה ע"ב( )י"ג גיטיןבתומי
 נראה עכו"ם, הנותן ואם : וז"לכתבו

 ידי על הפקיעו ישראל של ממונו דאםדקנה,
 שכן כל טעמא, בלא הלכתא דהוי ג',מעמד
 ל" דיינינין דבדיניהם ועוד, א(. העכו"םממון

 כדאמרינן דינכם כך לעכו"ם לושאמרינן
 וגם עכ"ל, ע"א( )קי"ג ]ב"ק[ בחראבהגוזל
 בנותן דגם כן, כתב י"ז( )ס" שםברא"ש
 מהטעמים והוכיח שלשתן מעמד דין ישנועכו"ם
 בש"ך מובא האגודה גם וכ"כ התוס'שכתבו
 איברא עיי"ש. צ"ט( סע"ק קכ"ו )ס"חו"מ
 שם והמרדכי ר"ת, כתב ד"ה שם גיטיןהר"ן
 בעכו"ם דגם דינא האי ג"כ כתבו שכ"ט(,)ס"
 הטעם השמיטו אבל שלשתן, מעמד דיןישנו
 כך להו דאמרינן ורא"ש התוס' שכתבוהשני

 עיי"ש.דינכם,
 שלמה של הים פלוגתתם. בס"ד לבארונ"ל

 דברי דמייתי אחרי מ"א( סי' )פ"אב"ק
 להקשות ואין : וז"ל כתב, הנ"ל, ב"קהרא"ש
 ע"א(, )קי"ג בתרא הגוזל פרק דתניאמהאי
 יכול אתה אם לדין שבאו וגוי ישראלדתניא
 בדיני דינינו, כך לו ואומר זכהו בדיןלזכותו
 דינכם הוא כך לו ואמור זכהו העולםהאומות
 ולומר גוים עדות שיועילו ראוי זה לפי אםוכו',
 אינה הברייתא הלא אינו[ ]דזה דינכם, כךלו

 שרי הוא שאז הלואה בהפקעת אלאמדברת
 ]עפ"י לפוטרו כן גם הדיין יכול כןואם

 הוי כדין, שלא ממון ממנו להוציא אבלדיניהם[,
 עכ"ל.כגזל,

 של הים לדברי קצת ראי' להביא ישולענ*ד
 )קי"ג ב"ק הברייתא מלשוןשלמה,

 דמשמע אנס, וכנעני ישראל דנקט שם,ע"א(
 דאם אמרינן וע"ז ישראל, ממון להוציאדבא
 אז  בדיגיהם ישראל את לפטור יכוליןאנו

  הברייתא  מיירי ולפי"ז כדיגיהם. ל"רייגיגן



 ל ה אהכן

 במוכס שם למתני' אשי דרב אוקימתאכעין
 רבא דמסיק מה וןגם כפירש"י[. ]אנס,כנעני
 כולה אברייתא קאי הלואתו, בהפקעת ע"ב[]שם

 ודו"ק.עיי"ש

 הטעם שהשמיטו והמרדכי דהר"ן י"לולפי"ז
 כסברת סברי להן, דיינינןדבדיניהם

 מעכו"ם ממון להוציא אפשר דאי שלמה, שלהים
 כגזל, הוי הכי דבלאו ישראל, דיני עפ"ירק
 לישראל לזכות הדיין יכול דאם נשניתולא

 רק דינכם, כך לו ואומר מזכהובדיניהם
 ישראל את לפטור שבאין וכדומה מלוהבהפקעת
 לישראל שנתן בעכו"ם א"כ לעכו"ם.מלשלם
 אפשר אי בו, והזר שלשתן במעמדמתנה
 כגזל דהוי דיניהם עפ"י ממון ממנולהוציא
 להו דדיינינן נאמר לא זה ולעניןעכו"ם,
 טעם סברתם לפי השמיטו ולכןכדיניהם,

 וק"ל. להו, דייגינןשבדיניהם

 דינא מייתי הי"א( )פ"י מלכים ה' הרמב"םאך
 : וז"ל בזה לחלק מבלי בסתמאדברייתא

 יש אם לדון[ לפניך ]שבאו ועכו"ם ישראלהיה
 בדיניהם לו דנין כדיניהם, לישראלזכות

 חילוק האי ל" דלית הרי דינכם. כך לוואומרים
 בשו"ת גם קצת משמע וכן שלמה. של היםשל

 : וז"ל שכתב רכ"ה( )מה להרמב"ןהמיוחסות
 בהמה לישראל לו לתת הגוי לחייב ודאיאבל
 חיובי' משיכה[ בלי לבד ]בכסף ממנו שקנהזו

 לי' דיינינן דכדיניהם דינא, בבי ל"מחייבינן
 החתם מרן ק"ז בשו"ת עוד ועיין עיי"ש.וכו'
 ובת" ותה ד"ה שי"ח( )סי חיו"ד זצ"לסופר
 בביאור מש"כ אמר בד"ה ע"א( )ע"אע"ז

 הנ"ל, גיטין והרא"ש התוס' דגם וברורדבריו.
 שלשתן במעמד מתנה שנתן עכו"ם לעניןדכתבו
 הרמב"ם, בשיטת אזלי דיגיהם כפי לודדנין

 שיטתם. לפי דבריהם שפירואתי
 התוס' דברי שבין החילוק להסביר נלעג"דכן

 גיטין ומרדכי הר"ן דברי וביןוהרא"ש,
 דהרא"ש בס"ה וביררנו שביארנו ועתההנ"ל.
 דברי שלמה של הים תירץ שבו החילוק ס"ללא

 שלמה של הים קושית הדרא א"כהרא"ש,
 אשמעינו דמתניתין הרא"ש כתב האיךלדוכת",

 ישראל של לשור שנגח עכו"ם של שורדאפילו
 ישראלים, כשרים בעדים אלא אותו דניןאין
 לישראל לזכותו יכול אתה אם קיימ"לוהלא

 אפילו גזה א"כ לו, דיינינן בדיניהםבדיניהם
 נזקו. דמי לשלם לחייבו תסגי עכו"ם עדיע"י

 דאמרינן הא להרא"ש דס"ל ליישב,רנלענ*ד
 גם לעכו"ם דנין לישראל,דלזכות

 נאמר לא ממון, מהם להוציא אפילובדיניהם
 אך וקניניהם, נימוסיהם דיניהם לגבי דוקאאלא
 עדים ע"י בי"ד לפני נתברר שהכלבתנאי
 יכול הבי"ד אין כשרים עדים בלי אבלכשרים,
 דלא כיון מהם ממון להוציא לעכו"םלחייב
 נכונס. הם אם הדברים אמיתות בכללנתברר

 דבר פיהם אשר כשקרנים דמוחזקים משוםרק הוי לעדות עכו"ם פסול אי פליגיוהראשונים
 שאינם שמוחזקים עכו"ם אפילו אושוא,

 ע"ב(, )ט' גיטין רש"י ועיין פסולים, הוישקרנים
 רבינו פלוגתת מייתי "( ס" )פ"א שםובהג"א
 עכו"ם עדים סתם אופן, בכל בוה, ומרדכייקיר
 בי"ד אין לכן לבי"ד, נאמנים ואינם פסוליםהם
 ליישב כנלענ"ד פיהם, על ממון להוציאיכול

 הרא"ש.שיטת

 הטור ספיקת להסביר נקל, לנבון דעתרעתה
 להרמב"ם דמצינו כיון הרמב"ם.בשיטת

 לישראל לזכות דכדי דס"ל הנ"ל מלכיםה'
 להוציא אפילו גווני בכל בדיניהם לי'דיינינן
  לאשמעינן בא דמתנ" לפרש והוצרך ממוןמהם
 המקומות שלרוב לפי משום ועבד עכו"םפסול
 מסתבר א"כ מצויים, כשרים עדים איןאלו

 הצריכותא דמפרש כהרא"ש ל" דליתלכאורה
 אלא ישראל, של לשור עכו"ם של שורבנגח
 עכו"ם, בעדים אפילו לעכו"ם מחייביןבכה"ג
 אך שלמה, של הים קושית תקשי שלאוכדי
 מתנת לגבי ממש"כ הרא"ש מדברי דמבוארכיון

 כהרמב"ם ג"כ דס"ל שלשתן, במעמדעכו"ם
 להרא"ש ס"ל הכי ואפילו הנ"ל, מלכיםה'

 דגם אפשר א"כ לנכרי, דנין אין עכו"םדבעדי
 שלמה של הים קושית ויתרץ הכי, ס"להרמב"ם

 מסתפק ולכן בס"ד, שכתבנו וכמו להרא"ש,כמו
 הרמב"ם. בשיטת הטורשפיר

 ב(%



כז ל ה אה

 הסימן
 ברגל רבו פני קבלתנענין

 מניין יצחק ר' אמר ע"ב( )כ"ז בסוכהאיתא
 שנאמר ברגל רבו פני לקבל אדםשחייב

 שבת, ולא חדש לא היום אליו הולכת אתמדוע
 לאקבולי איניש מיחייב ושבת דבחדשמכלל

 רביה.אפי
 דהשמיטו אהא תמה צ"ד( )ס" או"חבנוברות

 יצחק דר' דינא הך והשו"עהטור
 מינ", קמותיב )שם( בסוכה דתלמודא סתמאהא
 דחיוב העלה ולכן דינא, הך מביא הרמב"םוגם

 שהיו הבית בזמן רק הוה לא רבו פניקבלת
 הזה בזמן אבל ברגל, השכינה פנימקבלים
 לא נמי רבו פני השכינה, פני מקבליםשאין
 מרובה כבודו יהא שלא כדי לקבלמיחייב
 יצחק דר' ממימרא דהקשה והא שמים,מכבוד
 לר' שאמר )שם( בסוכה אליעזר ר' דבריעל

 ר"א דגם משום היינו הרגל משובתי אינךאילעי
 זה דין הרמב"ם דכתב והא ה", הביתבזמן
 המקדש, בזמן הנוהג כל להביא דרכושכן

 רק להביא דרכם שאין והשו"ע הטורמשא"כ
 דין הביאו לא לכן הזה, בזמן השייכיםדינים

 עיי"ש. רבו, פנידקבלת
 ובערוך י"ז(, )מה או"ח סופר שבטךבשך"י2

 הנוב"י ת" על הקשו )שם( סוכהלנר
 הבית, בזמן היה לא דר"א מעשה הךדע"כ
 לא למה היה הבית בנמן ואי היה בלודדה"א
 שיצא רק הוכיח לא לתלמידו וגם לרגל,עלה
 שלא ע"כ וא"ב לרגל, עלה שלא ולאמביתו
 לר"א מר"י מקשה ואעפ"כ היה הביתבזמן

עיי"ש.

 )פ"ה ת"ת ה' הרמב"ם דהנה עוד קשהללדידי
 מפני לעמוד וחייב : וז"ל כתבה"ז(

 וחייב וכו' עיניו מלא מרחוק משיראנורבו
 דחייב הא הנה ברגל, רבו פני להקבילאדם

 ואי בזה"ז, דנוהג פשיטא רבו בפנילעמוד
 ברגל רבו פני קבלת דחיוב הנוב"י כת"נימא
 אלו הלכות ב' כלל האיך קשה בזה"ז נוהגאינו

ביהד.

 הא לתרץ כתב )שם( לנר בערוךהנה
 דכיון זה, דין והשו"ע הטורדהשמיטו

 תקנ"ד( וסי' ש"א )בסי' המחבר הביאשכבר
 פני או רבו פני לקבל כגון מצוה לדברההולך
 א"כ וכו' בחכמה ממנו שגדול מי פני אואביו
 מצוה רבו פני מקבל אם בחול דאפי'חזינן
 בחול דאפ" השו"ע דנקטו כיון ולכןקעביד,
 להביא הוצרכו לא תו ברגל וכ"ש מצוהעויפה
 )שם( נוב"י בהגהות ]ועיין עכת"ד. דר"י,הך

 ונראה תקנ"ד(, וסי ש"א, )סי' השו"עשמציין
 לנר[. בערוך כמש"כ הואדכוונתו
 ערוך בשלחן דמשמע דהא צ"ערי2יררצך

 וא"כ חיוב, ולא מצוה רקהיינו
 לגלות דר"י הך להביא לו דהיה קשהעדיין

 מצוה. רק ולא ממש חיוב הוהדברגל
 קבלת דין דהנה ליישב, נלענ"ד הקושי'וגוף

 מובהק ברבו אלא נוהגת אינו רבופני
 : וז"ל ה"ט( )פ"ר ת"ת בה' הרמב"םכמש"כ
 ממנו שלמד מובהק ברבו אמורים דבריםבמה
 חכמתו רוב ממנו למד לא אם אבל חכמתורוב
 בכל בכבודו חייב ואינו חבר תלמיד זההרי
 )ל"ג ב"מ כרש"י ולא עיי"ש, הדבריםאלו
 מקרא, למקרא אם חכמתו, רוב ד"הע"ב(
 חכמתו רוב שיהי' צריך שאין פ" משנה,למשנה
 אף מרבו הוא שיודע שהמקרא אפ" אלאממנו

 ונראה מובהק, רבו הוה ג"כ מרבו אינושהמשנה
 מובהק רבו בעינן רבו פני דלקבלת הטעםלי

 רבו פני דקבלת משום חכמתו רוב ממנושלמד
 חייב אינו ומשו"ה גרידא, כיבוד בגדר הוהלא
 פני קבלת מעין הוא וודאי אלא אב,לגבי

 )בהפטרה יונתן באהבת נמי וכ"כהשכינה,
 ומשו"ה די"ב(, )ח"א דבש וביערות החדש(,לפ'

 הדור לגדול וה"ה ממנו, חכמתו רוב שיהיהבעינן
 בדורו. וגדול נביא שהיה לאלישעדומי'
  שבזב"ז כתב  ה"ד( )פ"ה ת"ת בה'והלח4מ

 שייך אינו נכתב שבע"פדהתורה
 זה דין דבל כיון רבו, בפני הלכה דמורהדינא
 שלומדים ובזה"ז מובהק, ברבו אלא שייךלא
 רבו ליבא המלמדים הם והספרים ספריםמפי

 פני קבלת של הדין דקל כיון  וה"נמובהק,
 רבו שייך לא ובזה"ז מובהק ברבו הוהרבו

 דינא. הך והשו"ע הטור השמיטו לכןמובהק



 ל ה אהכח

 ביו"ד השו"ע מביא למה דא"כ להקשותויש
 לכבד שצריך דינים שאר כל רמ"ב()ס"

 השו"ע דהרי להקשות יש ועוד רבו. אתבהם
 היינו מובהק דרבו כרש"י ס"ל ל'( ס')שם
 וא"כ משנה, למשנה אם מקרא, למקראאם

 הלומד דקטן בזה"ז מובהק רבו שייךוודאי
 בשאר מעיין לא עדיין מרבו משנה אומקרא
 הדין גם להביא להשו"ע הו"ל וא"כספרים,

 רבו. פנידקבלת
 פני דקבלת לעיל דאסקינז מאי לפיאבל

 לק"מ, השכינה פני קבלת מעין הוארבו
 שלמד מובהק רבו בעינן השכינה פנידלקבלת
 שייך לא כזה מובהק ורבו חכמתו, רובממנו
 דינא, הד מביאין אינן ומשו"ה כמש"כ,בזמננו

 ומגף*קשת
 שונות( להערות)מדור

 ס"ל כיבוד, עניני שהם דינים שארמשא"כ
 למשנה או למקרא מובהק רבו דבעינןלהשו"ע

 שאר מביאים ומשו"ה בזמננו, שייך וודאיוזה
 ברגל. רבו פני קבלת ולאדינים
 סופר השבט קושית יקשה לא נמיולפמשעכ

 לא עדיין ר"א דבזמן לנרוהערוך
 רבו עוד שייך והיה שבע"פ התורהנכתב
 הקשו ומשו"ה חכמתו רוב ממנו שלמדמובהק
 בזמן משא"כ רבו, פני לקבל שחייב ר"אעל

 שבע"פ התורה כתוב היה דכבר והשו"עהטור
 חכמתו רוב ממנו שלמד מובהק רבו שייךלא

 וק"ל. דינא, הך השמיטומשו"ה
 באגר ליפאאליעזר

 יעישבסוקליה

 חים התורת עקדתמ"
 כתב רבינא ד"ה ע"ב( )ז' ב"מ חייםבתורת

 לאפוכי טפי לי' ניחא ושמא : לשונווזה
 אומר רשב"ג רבי דברי מדקתני וכו'קמייתא

 רבי דברי להזכיר יתכן דלא איפכא והו"לכו'
 לעיל, התוס' כמש"כ אביו רשב"ג דבריקודם
 עכ"ל. דק לא ברייתא דהך דתנא צ"לאלא
 ע"ב( )ד' לעיל הוא התוס', בשם מש"כהנה
 שם כתבו התוספות ]אך בחרא, איןסד"ה
 ר"ע קודם רשב"א שהוזכר מה לחושדאין

 ורשב"ג[. ברבי לקמן שמצינו כמורבו
 מצינו דהא צע"ג, התו"ח של תירוצו עיקראך

 קודם רבי בברייתא מוזכר רבותבמקומות
 א'(, עמוד )ל"ב עירובין עיין אביורשב"ג
 תענית ע"א(, נ"ב ע"ב, מ"ז ע"א, )כ"בגיטין
 אלו רכל רבינא יסבור אסו 1( ע"ב()י"ר

 מדוייקות. אינןברייתות

 קודם אתב"ש דמוזכר ע"ב( )י"ב שבת ועיים1(
 המסיק משום ואולי רבי, דהיינו הנשיא יהודהר
 ר%כ*ש. של דבריו קבל דרבישם

 רבי בברייתות מוזכר למה הקושייובגוף
 טעמים. כמה ליחן נלענ"ד 2( רשב"ג אביוקודם
 )נ"ט בגיטין כדאמרינן גדלותו, הפלגת מפניא(

 תורה מצינו לא רבי עד משה שמימותע"א(
 התוס' כתבו זה וכעין אחד, במקוםוגדולה
 ר' דמזכיר דהא והחוט, ד"ה ע"א(, )נ"טב"ב

 לפי במחלוקת, אביו חייא ר' קודםאושעיא
 לשנות נוח יותר ב( מדאם יותר גדולשה"
 חולק הוא כאילו שנראה באחרונה רשב"גדברי
 על חולק שהבן שנראה מאיפכא בנו, דבריעל

 בתוס' שהקשו מה גם מיושב ]ובזה אביו.דברי
 הברייתות מסדרי ג( אושעיא[. מר' הנ"לב"ב
 רבי, של תלמידיו שהיו אושעיא ור' חייאר'

 לדברי הקדימו ולכן רבי, רבם דברי יותרחיבבו
אביה

 בצ"ע. שהניח שם, חיות מהר"ץ הגהות עה2(



כס ל ה אה

 דהילךבסוגיא
 כתב, מ"ט( סע"ק פ"ח )ס" חו"מהש"ר
 )ד דמציעא רפ"ק רש"י דמדברי ואע"ג :וז"ל
 מטעם אלא הילך הוי דלא משמעע"ב(

 דרש"י היינו 1(, בשטר לו משועבדיםשהקרקעות
 במודה אבל 2( מודה באינו אפילו התםסיירי
 הוי כלל קרקע לי' לית דאפה כהב"ינראה
הילך.

 3( ח'( ס" )פ"א ב"מ האו"ז בדבריולענ"ד

 שביאר דאהרי כדבריו, דלא רש"י בשיטתמבואר
 כשמחזיר אלא הילך הוי לא דלרש"י זרועהאור
 פקדון אותו או שהלווהו עצמם מעות אותםלו

 ע"א( )ד' פרש"י דמשו"ה בידו, שהפקידעצמו
 מקום בכל שלך והן הוצאתים לא והילך,ד"ה
 פריך מאי ]א"כ[ וא"ת : בזה"ל כתבשהם,
 ב" דמודה כיון השטר והא דינרין, סלעיםגבי

 אותם שהוציא כגון ל" לישני דמי,כהילך
 לאו דהשתא אחריני, לו ומחזיר שהלוהוסלעין
 רש"י כדפירש קשיא, לא ההיא הוא,הילך
 על משועבדים הקרקעות שהרי הוא הילךזצ"ל
 שהלוהו שבשעה הילך ל" הויא הילכדכך,
 לו נשתעבדו שעתא בההיא השטר לווכתב
 זו קרקע כאילו ל" והוה למלוה, לוהנכסי
 עיי"ש. הילך, והויהלוהו
 דאי מוכרח אלא כהש"ד, דלא מבוארהרי
 הילך הוי לא לו מודה אפילו קרקע ל"לית
 שהלוה עצמם מעות אותן לו מחזיר דלאכיון
 קרקע כאילו דחשיב קרקע לו כשיש ורקלו,
 וק"ל. הילך, הוי הלוהוזו

 אבל : וז"ל כתב י"ב( סע"ק ע"ה )ס" הש"ך1(
 דאז קרקע לו יש אא"כ הילך שייך לא מודה אינואם

 יכול שאינו מכיון או קרקעות, שעבוד משוםפטור
 רפ"ק שפירש"י כמו הילך, הקרקע הוילפטור

 הא ואולי ברפ"י זאת דליתא וצ"ע עכ"ל,דסציעא
 ראשון אטעם רק קאי וכו' רש"י שכתב כמודכתכ
 קרקעות. שעבוד משום דפטורשכתב
 ה"נ ד"ה שם, רש"י עמש"כ דממך נראה2(
 וכו'.וסטרא
 ה'(. ס" )פ"א כ"ט בהג"א מרומז3(

 שוב ד"ה נ"ז( )סי' יו"ד נובי"קבשו"ת
 ומירושלמי ה"ד( )פ"א מירושלמי מייתימצאתי,
 אתם למה חסדא דא"ר ה"א( )פ"אחלה

 שאין חזקה הזה המרובה לספק עצמכםמכניסין
 שאין דר"ל הנוב"י, ופ" - מתעצליןבי"ד
 בזמנו תשרי לקדש זריזין והמה מתעצליןבי"ד
 עיי"ש. לאלול לעברושלא

 החדש קידוש דאטו לענ"ד, נהירא לאופירושו
 לומר בה שייך דיהא תלוי לבד בבי"דבזמנו
 מן גם תלוי הלא מתעצלין בי"ד איןחזקה
 מפרש משה והפני להעיד. יבואו מתיהעדים
 להודיע שלוהין מלשלוח מתעצלין הבי"דשאין

 א"ש ופירושו לא או אלול עיברו אםלהגולה
 מפירושו. הנוב"י נאיד למה ידעתיולא

 מצאתי יוהכ"פ ה' סוף זרוע באוראיברא
 היו שאם חזקה : וז"ל בירושלמי, חדשפי'

 בי"ד היו לא יוהכ"פ ימים שני לעשותצריכין
 מלתקן.מתעגלין

 סופר()אמרי

דל

 ע' ה--ו גליון )ש"ז מור" בירחוןראיתי
 נתן מו"ה הגאון הרב ידידי של במאמרומ"א(

 ברק, בני אגו"י דקרית אב"ד שליט"אגשטטנר

 ע"א( )י"ב ב"מ רש"י שיטת שהביאשאחרי
 מסיק מקנה, אחרת דעת הוי מדעתדהפקר
 לא דהפקר ע"א( )י"ב ב"מ התוס' לדעתדאף
 רק הוי דהפקר משום מקנה אחרת דעתהוי

 כפאה עניים במתנות אבל הקנאה ולאסילוק
 עניים, לידי שתגיע הוא דהקפירא כיוןושכחה,

 מקנה אחרת כדעת דהוי מודים התוס'אף
 הנעים. בפלפולוועיי"ש
 ע"א( )י"ב ב"מ בש"ס הלא ע"ד, להעירויש
 מן זכ" אין דלקטן דסבר שמואל עלפריך

 ככל יוסי דלר' הפועל את מהשוכרהתורה,
 אמר ושמואל אחריו. ואשתו בנו מלקטענין
 הוי עניים מתנות ואי ועיי"ש, יוסי כר'הלכה
 קשה א"כ אותן, מקנה אחרת כדעתלכ"ע
 זכ" דאין דאע"ג דסברי וסייעתם התוס'לשיטת



 ל ה אה

 יש אותן מקנה אחרת בדעת התורה מןלקטן
 זכ" לגבי מהתם הש"ס פריך מאי זכי'להן
 מציאה.של

 מי גופא יוסי ר' על דפריך משם, קשהוכן
 וקטן שוטה חרש ממציאת מה"ת, זכי' לי'אית
 - עיי"ש יוסי לר' גמור גזל הוי מדבריהםדרק
 ושכחה מלקט פריך מאי כהנ"ל, קשה ע"זוגם
 מציאה.על

 כיון שפיר פריך יוסי דלר' לתרץ]ואין
 הוי זוכה ליד אתי דלא כ"ז דבהפקרדס"ל
 לדידי' א"כ במציאה וה"ה המפקירברשות
 אחרים כדעת דהוי עניים למתנות דומהשפיר
 יוסי לר' שמענו לא כאן דעד ז"א,מקנה,
 דלרבא ועוד באבידה, ולא מדעת בהפקראלא
 מרשותו יצא שהפקיר דמיד מודה יוסי ר'גם
 ע"ב( )מ"ג ונדרים ע"ב(, )ע' כתובותעיין

 רבא לה מתרץ יוסי ר' על הש"סוקושית
 דעיקר ועוד, קשה. ה" לדידי' דגם הריעיי"ט,
 לסילוק אלא דעתו הוי דלא דהיכא הואחילוקו
 משא"כ אותו מקנה אחרת כדעת הוי לאבעלמא
 הוי אז וכדומה עניים ליד שתגיע דרוצההיבא
 מתי נפקותא אין וא"כ מקנה, אחרתכדעת
 "(.ן הבעלים מרשות יוצאהוא

 ראה שליט"א הגאון הרב עוד שהביאומה

 דבמתנות ה"ט( )פ"ב תרומות המל"ממדברי
 של מרשותו יוצא העני זכיית ע"י דוקאעניים

 מקנה[ אחרת דעת ובפיר הוי ]ולכןהמפקיר
 בפאה אלא כן כתב לא דהמל"מ להעיר,יש

 שלא שהוא ושכחה בלקט ולא מדעת,שהוא
 והמל"מ מיד, מרשותו יוצאין דהנימדעת,
 דבריו. בסוף בהד" כןמחלק

 שס"ל ג'( אות רס"ב )סי' הנתיבות וגם*(
 ליד דאתי עד בעלים מרשות יוצא אינודביאוש
 דעכ"פ הנ"ל ההערות יתיישבו לא כזה מ"מזוכה,
 עיין הנתיבות דברי ובגוף הקנאה. של ענין כאןאין

 דכמתי', דלא מפורש מה, וכן ד"ה פסחים רישרמב"ן
 ועיין אמר, ד"ה ע"א( )יו"ד ב"מ ברמב"ןוכן

 בזה. שהעיר שם,בהגהות

 אי ל" מספקי' )פ"ב( רוצח היבמל"מ
 לדבר שליח אין דרבנן באיסור גםאמרינן
 מהד"ק אה"ע ביהודה והנודע לא. אועבירה

 רא" אוכיח ומתחילה : וז"ל כתב ע"ה()ס"
 אמרינן דרבנן באיסור שגם התוס' מדבריברורה
 )י' בב"מ כתבו התוס' שהרי לד"ע שליחאין
 אף ישראל אבל לישראל, דאמר בד"הע"ב(
 מקדשה דאי כיון מ"מ עור לפני משוםשעובר
 ל"ע והנה תיובא, בר מיקרי לא מיחייב, לאלעצמו
 לית דנהרא עברי בתרי קאי דלא היכאלכ"ע
 מה וא"כ מדרבנן רק דאורייתא איסורב"

 באיסור דגם ודאי אלא עור, מלפני להוקשיא
 הסברא עיקר רק עבירה דבר מקרידרבנן
 לא חיוב, ליבא מקדשה אם שלעצמו כיוןכאן
 עכ"ל. חיובא ברמקרי

 לא הללו התוס' דמדברי להעיר ישולענ"ד
 קושית על ת" דבשטמ"ק רבינו, כדברימשמע
 הי' עצמו כשהכהן דמיירי אחר תה עודתוס'
 ל"ע משום ליכא דבכה"ג לעצמו, לקדירהיכול

 קמא דת" חזינן ע"כ. ע"ב( )ו' בע"זכדאיתא
 והוי בעצמו לקדשה יכול דלא מיירי תוס'של
 וע"כ דאורייתא, ל"ע והוי דנהרא, עבריכתרי
 הישראל מקדשה אם שלעצמו כיון התוס'כתבו
 משמע ולא חיובא בר מקרי לא חיובליכא
 שליה אין אמרינן דרבנן באיסור שגםמידי
 דמיירי השטמ"ק שכתב השני ומהתי'לד"ע,

 ליכא ובכה"ג בעצמו לקדשה יכולכשהכהן
 רק דאורייתא איסור אין דאי משמע ל"עמשום
 היפך לד"ע שליח אין אמרינן לא דרבנןאיסור
 וצ"ע. הנוב"י,מדברי

4,
 ור"א ור"ת הגאונים בין הפלוגתאידוע
 לציין והנני  השמשות, בין מתחל מתיממלץ,
 ד"ה קצ"ו( )סי' יו"ד ב"י עיי' פלא,דבר
 משמע אמרן דקא וב"ה : וז"ל השמשות,ובין
 וספק היום מן ספק ב"ה דהא דוקא, דלאוודאי
 אין לכן קודם בדקה לא ואם הוא, הלילהמן

 שמא לן דמספקא דכיון לה, שתעלהראו"
 ספרתו בו שפוסקת שיום נמצא הוא הלילהמן

 דמחמיר יהודא ר' דהא ועוד שבעה,למנין
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 ומשמע ולמעלה המנחה מל אלא אמרלא
 פשוט דבר ומ"מ קאמר, ולמעלה קטנהדממנחה

 ואף הוא סובא השמשות בין זמן דקודםהוא
 קודם אלא הוי לא דההוא דר"ת ב"הקודם
 וחצי שעות שתי קטנה מנחה וזמןהלילה,
 היינו הרא"ש דקאמר ב"ה הלכך הלילהקודם
 גמור. יום הוון שעדיין דר"ח השכחנותכין

 מהחברים, אחד אף מזה נתעורר שלאופלא
 ביותר המוקדם הוא דר"ת דב"ה משמעדמהכא
 ק"ב(. )סי' ביראים ממי"ץ ר"א תלמידוכשיטת

 שליט"א עויינפלד חיים יוסף ר')מהרה"ג
 בישיבתינו(ר"מ

ו.
 ג-ד( )חוברת ט"ז שנה הקודםבהאהל
 שליט"א אאמו"ר הוכיח א' באות זהבמדור
 דהיכי לד"ע, שליחות בענין האחרוניםכסברת
 השליח עשאו אם אפ" עבירה אינודלמשלח
 )ט"ז ממכות לד"ע, לשליח ענין אינובשליחותו

 שגירש אונס גבי משכחת היאך דפריךע"א(
 קידושין לה שקיבל כגון שמי רב ופריקבטלו,
 מבטלא קא איהי שליח שויתי' אי ופריךמאחר,
 במה עבירה עושה שהשליח דאע"פ הריל",

 אמרי' ולא הקידושין חלין ומ"משמקדשה,
 משום ע"כ אלא הקידושין ובטלאשלד"ע
 ע"ש. עבירה איןדלמשלח
 אי ע"א( )מ' כתובות דאמרי' כיוןולענ"ד
 לי מה כלל, לעשה ליכא בעינא לאאמרה
 לאח"כ או שקידשה קודם בתחילה אמרהאם

 היכי א"כ ברצונה התורה דמדתלתהדמסתבר
 וחל מקודם נתרצה אם אפי' מתרציתשאינה
 דבטל י"ל רוצה כשאינה לאח"כ מ"מהמצוה
 פ"א רמב"ם לשון קצת מורה וכןהמצוה.
 לעולם לרצונו מוציא ואינו ה"ג בתולהמנערה
 ראם הרי ימיו, כל לשלחה יוכל לאשנאמר
 בעשה ה"ה וי"ל ל"ת ליכא תו לרצונהמוציא
 ולפי"ז זה, בענין חלוקים אותם מצינודלא
 בהדיא גילתה הרי לקדשה שליח דעשאתוכיון
 אפי' עבירה ליכא ותו בו חפיצה דאינהדעתה
 קא איהי שליח דשוויתי' אי דקאמר והיינואצלו

 דליתא כיון ביטלו שייך לא וא"כמבטלא,
 כלל.לעשה

 דברי הביא סעק"ב( רס"ב )סי'הקצוה"ח
 לשדה בירד ה"ז( )פ"א תרומות מה'הרמב"ם
 שיקחם כדי ברשות שלא פירות וליקטהבירו
 יפות אצל כלך ואמר בעה"ב בא אםותרם,
 ע"ז והקשו תרומה, תרומתו מהם יפותוהיו

 יאוש הוי לא מדעת שלא דיאוש דקי"לדמכיון
 ואמאי עדיין נתרצה לא שליקט בשעהא"כ

 דברי עפ"י הקצוה"ח ות" תרומה,תרומתו
 קונה השם ושינוי דיאוש דהא במרובההרמב"ן

 רק לקנות מצטרפים ששניהם הכונהאין
 יאוש גם צריך רק השם, שינוי הואשהקנין
 דהבעלים כיון השם שינוי ליכא זהדבלא

 דגבי נראה ולפי"ז החוזר, שינוי והוימרדפים
 מדעת שלא ביאוש נמי סגי והקדשתרומה
 שלא אלא השם שינוי הוא הקנין דעיקרכיון
 ל" מתידע דלכי וכיון מרדפים בעליםיהיו
 ממילא א"כ שמו בשינוי לי' וניחא מייאשודאי
 עכ"ד. שמו בשינוי לי'קני

 שנ"ג )בסי' עצמו הקצוה"ה דהריותמיהני
 רשות שינוי דאפ" הרמב"ם שיטת הביאסק"א(
 דסבר משום ע"כ והיינו קונה יאושואח"כ
 לא לחודי' חד כל רשות ושינוי דיאושדאע"ג
 מאי וממילא קונה שניהם בהצטרפות מ"מקנה,

 לא, או רשות לשינוי יאוש קנה אינפק"מ

 א"כ הקנין, הוא רשות דהשינוי הרמב"ןדלפי
 בקצוה"ח ביאר וכן כנ"ל, כלום אינו יאושקודם
 הרמב"ם דברי את הקצוה"ח מישב איך א"כשם,

 כן. ס"ל לא ע"כ דהרמב"ם הרמב"ן, שיטתעפ"י

4,
 קלוגר שלמה להג"ר סופרים קנאתבספר
 במכתבו רו"מ שחקר ,ומה כ' ק"ל( )סהזצ"ל
 דבמילתא שכתב מ"ב( )ס" המ"ב דבריעל

 בו מעכבת בילה אין לבילה שא"ר אףדרבנן
 דקיי"ל ממה לו ראי' רו"מ מ"ש והנהוכו',
 דיעמוד קדושה דבר ושומע לתפלה עומדבה"

 דחה יפה הנה לענות, ראוי דאינו אףוישתוק
 ע"ש". וכו'רו"מ

 )בסי' שם עצמו בנימין המשאת דהלאולפלא
 זה דדבר : וז"ל לחידושו זו ראה הביאס"ב(
 שהוא בדבר אלא אמר" לא וכו'[ הראוי]דבל



 ל ה אהלב

 קריאה אבל וחליצה מנחות כגוןמדאורייתא
 ראוי שאין אמר" לא מדרבנן אלאשאינה
 עומד ה" גבי הפוסקים כל פסקו וכןמעכב,
 ומודים קדושה כגון קדושה, דבר ושומעבתפלה
 דבשעת ואע"ג כעונה, הוי ושומעדמפסיק
 עכ"ל. לענות. ראוי אינוהתפלה

 צופריעקב
 ת"וירושלים

ז.
 הררב"ז רבתי עלתם"

 כתב ה"י( )פ"ו עניים מתנות ה'הרמב"ם
 בו אין בגורן המתחלק עני ומעשר :בזה"ל
 ונוטלים באים העניים אלא לבעלים, הנאהטובת
 אותו מוציאיו שבישראל עני ואפילו כרחו,על

 לבעלים סה"נ לו יש בבית המתחלק אבלמידו,
 עלה וכתב - עכ"ל. שירצה עני לכלונותנו
 בא אם סה"נ לבעלים בו שיש ודברהרדב"ז
 לו שאין ודבר מידו, אותן מוציאיו ונטלועני
 לא ירצה אם ממנו, ושאלו עני ובאסה"נ
 העלו כך תובעים, לו שאין ממון דהוי לויתן

 ואין בו.[ יש ד"ה ע"א( )קל"א ]חוליןבתוס'
 באין העניים אלא שכתב רבינו דעת כןנראה
 מודה הראשון בדין אבל כרחו, עלונוטלין
 הרי ונוטלו עני בא אם ממון דטה"נכיון

 עכ"ל. מידו ומוציאיו ממוןמפסידו
 לדעת שכתב במה דבריו, להבין זכיתיולא

 ונטלו עני בא אם ממון דטה"נ כיוןהרמב"ם
 הרמב"ם, בדעת כן לומר "ם דמסברא הגםוכו',
 ס"ל הרמב"ם דהא כן לומר אפשר איאך

 ממון, אינה דטה"נ ה"ו( )פ"ה אישות ה'להדיא
 אינה בתרומה אשה שקידש ישראלומשו"ה
 י"ב )פ' תרומות ה' הרמב"ם וכ"כמקודשת.

 וצע"ג. ה"ה( )פ"ב גניבה ובה' ט"ו(ה'
 רויטש הכהן והח"אדוד

 ת"וירושלים

ח.
 של שהמחלוקת דמפרשים באחרוניםראיתי

 אסור ח"ש אי ע"א( )ע"ד ביומא ור"לר"י
 )ק"ג בחולין בפלוגתתם תלוי לא אומהתורה
 מעיו, הנאת אי בעינן, גרונו הנאת איע"ב(
 היכא משו"ה בעינן גרונו דהנאת סברדר"י

 דנהנה חייב ובלעו וחזר והקהלו זית חצידבלע
 מהתורה אסור דח"ש ס"ל משו"ה בכזיתגרונו
 שאכל ח"ש דאותו כלומר לאיצטרופי דחזימשום
 דהקיאו היכא שלם שעור להיות ראוי הואגם
 שעור להעשות ראוי גופ" והח"ש ובלעווחזר
 הצטרפות מבלי איסור בעצמו שהוא ונמצאשלם
 בעינן במעיו אכילה ס"ל ר"ל אבל עמו,אחר
 כיון שלם לשעור להעשות הח"ש חזי לאא"כ
 ס"ל משו"ה פטור ובלעו וחזר דהקיאודס"ל
 לאיצטרופי חזי דלא משום מהתורה מותרדח"ש
 עוד עם להצטרף שראוי מה אבל עצמוע"י
 ויש איסור, חשוב לא זה משום אחרח"ש
 המהר"מ לשיטת רק לומר שייך זה דכללהעיר
 דוקא הוא שח"ש ע"ב( )מ"ד פסחיםחלאווה
 דח"ש ס"ל הראשונים רוב משא"כ פחותולא
 על לומר שייך לא א"כ שהוא כל אפ"הוא
 פעמים הרבה ויבלענו ויחזור שיקיאו שהואכל
 שלם שעור על כי שלם לשעור שיצטרףעד
 כזה ובאופן פרס אכילת בכדי רק חייבאינו

 ובודאי פעמים הרבה כ"כ ובלעו וחוזרשמקיאו
 וצ"ע. פרס אכילת כדי שעוריעבור

 פוצר בגיטין  שמואלאברהם
 תובב"א ירושליםעיה"ק
ס.

 דהקונה ס"ל אלא, ד"ה ע"ב( )פ"א בב"בהתוס'
 דספק משום קורא ואינו מביא אילנותשתי
 קורא ואינו מביא משו"ה הקרקע קונה איהוא
 ליחן חייב אינו דדמאי ואע"ג : וז"ל התוס'וכ'

 דלאו רא" אייתי לומר דמצי משוםמספק
 הוי לא דדמאי ועוד וכו' ושקיל הואמתוקן
 מצות לקיים צריך אין דרבנן ספיקאאלא
 דאורייתא ספק הוי דאי משמע עכ"ל.נתינה
 בכור דספק לי וקשה מספק לכהן לתתןמחויב
 בספק דאמריגן ומ"ש  דאורייתא ספיקאהוי
 ספיקא הוי כהונה מתנות הא הממעה"רבכור

 *(. וצ"ע לכהן זה לתת צריך לא ולמהדאורייתא
 בדגרשפצאל
 נ"יברוקלין

 חזקת דה" משום בדמאי דשאני לחלק, יש'(
 אמו. ברחם חולין שהי בכור משא"כ הפירות. עלחיוב

המערכת



לג ל ה אה

 כתב ה"ב( ונטען טוען מהל' )בפי"בהרמב"ם
 בה שכן לא שמא ואמר החצר בעל טען :וז"ל
 לא להם שהשכירו אלו שמא או ובלילהביום
 אומרים סענה, זו הרי ובלילה ביום בהשכנו

 גמורות אלו ששנים עדים תביא אולמחזיק
 )ס" ובש"ך עכ"ל. הסתלק, או ובלילהביום
 ואמר הרמב"ם דכתב דזה כתב סק"ז(ק"מ
 שמא טענת ממש דטוען פירושו איןשמא
 ולא לילות כמה שם הייתי בברי שאומראלא
 שנים, השלש כל הייתם לא ושמא בבית,הייתם

 )שם הרמב"ם דהא פירושו על ליוקשה
 מיום שאמרנו שנים שלש : וז"ל כתבבה"ד(
 החזיק לא אחד יום חסרים היו אפי'ליום

 להדיא משמע עכ"ל. ממנו, אותוומסלקים
 וא"כ חזקה הוי לא כבר אחד יום חסרדאפ"
 הייתם לא ושמא להוסיף המערער צריךמה
 שם הייתם לא בברי דאמר בזה הא הלילותכל
 וצ"ע. החזקה, את ביטל כבר לילותכמה

 קלייןדוד
 ברקבניעכתד"ק.

 סופרים**תקון

 ויו"ח( חת"ס רעק"א מרן בדברי להערות)מדור

 ד"ה ע"ס( )ס" סופר החתם מרןבשו"ת
 )פ"א בכתובות ס"ל יוסף דרב דנהי כתבותו,
 לא זבין אי ליזבון לא רבנן דאמר כיוןע"ב(
 ושם עיי"ש, כוות" הילכתא לית זבינ"הוי
 דאפ" כתב בלשון, ועוד ד"ה ק"ד()ס"

 לחומרא מדרבנן רק דאורייתא דספקלהרמב"ם
 הוי לא תזביז לא רבנן דאמרו מאי גםמ"מ
 רס"ל משמע וכו', יוסף ר' כדאמרזביני

 וצ"ע. כוותי',דקיימ"ל
 זצ"ל שליסעל שלמה נטע ר')מהגאון

 מונקאטש( דק"קדומ"ץ

ב.
 היו"ד זצ"ל סופר החתם מרן ק"זבשו"ת

 ואמנם : וז"ל כתב אמנם ד"ה ש"כ()סי'
 השש כאן אין לע"ד בירך שכבר ברכהלענין
 לשאול אין דבחינם נהי כלל, לבטלהברכה
 שנית, צריכה שאינה ברכה ולגרום הנדרעל
 טעם, משום ומהתחרט אירע אם מ"מאבל
 שום כאן אין שנית, ויברך ויתרוםויחזור
 לבטלה, שהיתה ראשונה לברכה מיחושבית

 וציונו מברך שככה לבטלה ברכה כאן איןכי
 חלה תרומה הפרשת וענין חלה, תרומהלפרוש
 ציוונו וכה עליהם לשאול כח לו שישארהוא

 עכ"ל. זה, ע"ד אותהלהפריש
 לדבריו, רא" שהבאתי שנה כעשרים ליוזה

 רב, אמר ד"ה "( ע"ב( )ק"ו חוליןמריטב"א
 נטילת על וברך לאכילה ידיו והנוטל :וז"ל
 בכך אין עכשיו אכל ולא נמלך ואח"כידים,
 שלא כדי לאכול אותו מחייבים ואיןכלום,
 ידיו שנטל מכיון דהא לבטלה, ברכתותהא
 שעל" הנטילה מצות[ ]נדצ"ל ברכת להגמרה
 לאכול, ה" דעתו שעתא וההיא מברך,הוא
 עכ"ל. לדברי והודה נר"ו מורי לפני דנתיוכן

 סברא האי שייך ]דלא ידים בנטילתדאפילו
 תרומה לפרוש דציוונו מברך שככהכבתרומה

 כח עוד לו שישאר דינה וזהו הותקנהשכך
 ברכה הוי לא אכל ולא נמלך אםלשאול[

 יו"ד ז"ל[ אריק מאיר ]להג"ר פתים במנחת*(
 כשנשאל לבטלה ברכה בענין ג"כ התעורר שכ"ג()סי'

 מיקרי לא דכה"ג שמואל מו"ה מבנו והביאאחלה,
 ע"ש. הללו, ריטב"א מדברי ורא" לבטלהברכה

המערכת



 ל ה אהלד

 המצוה קיום שעת בתר דאזלינן משוםלבטלה
 דבירך כיון בתרומה, וכ"ש לאכול, דעתוטה"
 לית אח"כ עלי' דניתשל ואף שקיים, מצוהעל
 במכתב משמי, זו רא" ונדפס - בהלן

 הגה"צ אדמו"ר לכ"ק הנהר שבולת הס'שבראש
 זצ"ל. פאקשאבדק"ק

 מוכרת זו רא" דאין רואה, הנני עתהאך
 דגמם לדבריו טעם נתן דהריטב"א הדא,כלל.
 נחלקו ובנ"ך מברך, שעליו נטילה מצותלה

 שורש )סוף המצוות בס' והרמב"ןהרמב"ם
 שתי הוי לכהן והנתינה הפרשה להרמב"ןי"ב(,
 כנ"ל י"ל שפיר לדידי א"כ נפרדות,מצוות
 משא"כ מברך, שעלי' הפרשה מצותדנגמר

 נתינה מצות תחילת רק הוי דהפרשהלהרמב"ם
 אח"כ יבוא לא ההפרשה על מיתשיל הואואי
 כלל, המצוה נגמר שלא נמצא נתינה,לכלל
 לבטלה. לברכה קרוב ברכתו בכה"גודילמא
 ברכה חז"ל שתקנו כיון קצת לומר יש]אמנם
 2( מצוותה גמר הוי דלא אע"ג 1( ההפרשהעל

 דומה שנגמרה ההפרשה על שבירך הברכהא"כ
 הנטילה[. על שבירךלברכה

 תרומה הפרשת ברכת שאני דילמאשנית
 נדר עוקר חכם דקיימ"ל כיון הנטילה,מברכת
 אי לכן ע"ב(, )ע"ד כתובות עייןמעיקרו,

 כן שמוכיח המצוות בס' שם רמכ"ן עיין1(
 אינו משם לענ"ד ]אך יתרומו לא דחמשהממתם"
 ביחד, ונתינה הפרשה כולל יתרומו האי דילמאמוכרח
 יכול וה" - בחרא פרק דברכות ומתוספתאודו"ק[
 דפריך ע"א( )כ"ג משבת גם כן להוכיחהרמב"ן
 בעי דרבנן כל עברינן ואי ערום דספרישדמברייתא
 עיי"ש.ברכה
 עשייתה שאין מצוה רכל דקיימ"ל אע"ג2(
 הריטב"א כמש"כ י"ל עליו מברכין אין מצותהגמר

 וכתב ד"ה שם ובש"מ ומאן, ד"ה ע"ב( )ז'כתובות
 כלום עושה כשאין אלא כן אמרינן דלףהריטב"א,
 היכא משא"כ וציצית סוכה עשיית כגון המצוהבעיקר
 עושה בס"ד וגם עי"ש גמור מעשה עושהשהוא
 שו"ת ועיין טבל מאיסור הכרי דמתיר גמורמעשה
 כעין שכתב גם, ד"ה ע"ס( )סה חאו"ח סופרחתם
 דגפשאי. טדעתאזה

 כלל תרם לא כאילו הוי תרומתו עלמיתשיל
 דריטב"א. לנדון דומהואינו
 מזה סופר, החתם לדברי הכרח דאיןודע
 דילמא חיישינן ולא ההפרשה על דמברכיןגופא

 תרומות ה' הרמב"ם ש" דהלא עלה,מיתשיל
 ז"ל ממיץ ר"א שיטת הוא וכן הי"ז()פ"ד
 ד"ה ע"א( )נ"ט נדרים הרא"ש בפ"מובא

 עלי', מיתשיל מצי כהן ליד בבא דגםבתרומה,
 מיתשיל יהא דדילמא לחשוש באין אנוואם
 זו, מצוה על כלל לברך אפשר אי אזעל"
 מברך, ושפיר אחזקה לה דאוקמינן צ"לוע"כ
 ואפקעינהו, ד"ה ע"א( )ל"ג גיטין תוס'ועיין
 ואכמ"ל. קודם, ד"ה ע"א( )ד'ושבת
 בעצמו כן כתב ז"ל מרן דגם ראיתישוב
 הגע : וז"ל הגע, ד"ה רנ"ג( )ס" חיו"דבתשו'
 מחשלי דלמא יברך לא תרומה המפרישעצמך,
 אדם יאכל לא וכן לבטלה, ברך ונמצאעליה
 המתנות שניתנו עד המתוקן הכרימן

 אכל ונמצא עלה מחשל דילמא 3(לבעליהם
 לזה, לחוש דאין ע"כ ]אלא וכו' למפרעטבלים

 לעיל שם ז"ל מרן כמש"כ אחזקהדאוקמינן
מינ"[.

 זא"ז, כסותרים נראים הק' דבריוולכאורה
 עלה מתשלי דילמא רנ"ג( )ס" שכתבבמה
 ש"כ( )ס" ס"ל הוא הלא לבטלה, ברךונמצא
 ונראה כנ"ל. לבטלה, ברכה הוי לאדבכה"ג
 לדילמא חוששיו אנו דאין דלקושטאדלק"מ,
 הפרשה מצות על מברך ושפיר עלהמתשלי
 סיבה דמאיזה מתרמי אי גם שוב חז"ל,כתיקון
 לבטלה, ברכה הוי לא תרומתו עלמיתשיל
 הוי לא אילו אך ש"כ(, )ס" ז"ל מרןוכמש"כ
 מתשלי לדילמא וחוששיו אחזקה להמוקמינן

 הוי אז על" מיתשלי ולאח"כ מברך הויאי
 ואלו רנ"ג(, )ס" וכמש"כ למפרע, לבטלהברכה
 המה. חיים א' דבריואלו

 ס.()4ב
ג.

 הזקן ועל ד"ה ע"א( )ג' שבועותבתוס'
 היכא מחייב ב"א אדא לרב דגם הוכיחווכו'

 לא אז הנ"ל ז"ל ממיץ ולר"א ולהרסב"ם3(
 לעולם.יאכלו



לה- ל ה אה

 חיובא בר לאו דמקיף אע"ג תיובא ברדניקף
 חיבא בר לאו דניקף היבא אלא פטרולא
 איכא דקאמר ע"ב( )" ב"מ מגמ' 1(,הוא

 ולא קטן לי תקיף לאשה דאמר א"תבינייהו
 לי אקיף לנכרי או לקטן דאמר אישקאמר
 עיי"ש. 2( אדא לרב נפקותא והויגדול

 זצ"ל סופר  החתם מרן ק"ו בה"והקשה
 לדבר שליח מטעם התם דהא צ"ע : וז"לשם

 שליחות דאיז וקיימ"ל עלה אתאינןעבירה
 ]ד"ה בב"מ התם התוס' וכ"כ 3( ולקטןלנכרי
 חשו"ק ביד הבעירה את מסר גבי להדיאאשה[
 לתוס' דס"ל דצ"ל : סופר החתם ותירץע"ש.

 ]ד"ה שם ]ב"מ[ מש"מ כדמשמע]שבועות[
 בלא אפילו שולחו מחייב דלפעמיםהיכא[,
 המעשה  געשה יתז ועל שפשע מפנישליחות
 עב"ל.  התוס', הקשו ושפיר עצפצוואתו,הלו

  מבואר  שם דבט"מ גהי  להביו  וביתיולא

 ורב ד"ה ע"ב( )כ"ז נזיר לשיטתם ואזלו1(
 פאת דהא אזהר לניקף ודאי דקרא דפשטאאדא,

 וזה המהרש"א, וכמש"כ הניקף, והיינו כתיבראשכם
 דקרא דפשטי ע"ב( )כ' מכות והריטב"א כהרמכ"ןלא

 מרבינן מרבו" ורק קאי, אמקיף אהקפהדמזהיר
 ואכ"מ. וי"ל לניקף,גם

 למיתר דליכא אדא, לרב גם דר"ל, נראה2(
 חיתי מסיכי כר"ה דהילכתא כיון אדא, לרבדדוקא
 לבד. אדא לא' ביניהואיכא
 כתוס' הם גם שכתבו הנ"ל בנזיר התוס'3(
 מב"מ. זו רא" הביאו לא מ"מ אדא דר' אליבאכאן

 בראי' מיאנו סופר החתם קושית משוםנראה,
 הנתיבות כמש"כ י"ל בשבועות התוס' ובסברתזו.

 לא ]אד הריטב"א. בשם א'( אות קפ"ב )סיחו"מ
 בריטב"א[. כתובמצאתיו

 האהלי על*הערות

 דאיז דאע"פ חשו"ק ביד הבעירהדבשולח
 בכלל ה" אילו הכי אפילו לחשז"קשליחות
 נזיקין לענין כ"ז אך חייב, השולח היפושע
 שליחות אין אם תקיפו דלא לאו לעניןמשא"כ
 וצ"ע. להמשלח, לחייב אפשר אי ולקטןלנכרי

 ובהכי : סופר החתם כתב שם דבריוובהמשך
 להקיף אמר אי לכאורה דקשיא מאי נמיניחא
 ה"ל כמותו שלוחו נמי אמרינן ואיהגדול
 והניקף המקיף וה"ל מקיפו בעצמו הגדולכאלו
 לנכרי שליחות דאין והא"ש חיובא, בנישניהם
 רק הקיפו, הוא כאלו כמותו להיות זהלענין
 נמי והא"ש פשיעותא, מטעם שולחושחייב
 אשה למינקט מצי הוי דלא המהרש"אקושית
 ושניהם כמותו היא והרי שליחות לה דישמשום
 עכ"ל. חיזבא,בני

 לי' ניחא לא למה מבין, ולא בערואני
 ושניהם כמותו דשלוהו בכה"ג זצ"ל ק"זלמרן
 בר אינו בעצמו דהשליח כיון חיובא,בני

 שפיר א"כ המשלח, שליחות מחמת אלאחיובא
 סמא, לר' ובין לרבינא בין בינייהואיכא

 איו סמא ולר' עבירה, לדבר שליח ישדלרבינא
 דלא נאמר אי קשה, איפכא ואדרבה -שליח
 מעשה ליכא א"כ כמותו שלוחו לגמריהוי

 מחמת ולא המקיף מחמת לא כלל,עבירה
 כשהמקיף אדא דלרב קיימינן דעתה ]כיוןהניקף
 מקשינו ניקף דגם פטור, הניקף גםפטור
 אפשר ואיך לניקף[ מקיף דמקשינן כמולמקיף,
 והמשלח עבירה לדבר שליח יש דלרבינאלומר
 וכלל, כלל עבירה שום נעשה לא הלאחייב,

 כאילו והוי כמותו שליח אמרינן אימשא"כ
 וצע"ג, שפיר, אתי המקיף, ה" בעצמושכהפלח

 סופר()אפוי

 ב'( אות ג' ס" בש"ל, )ניסן בהאהלבמאמרי

 ד"ה ע"א( )מ"ג פסחים הצל"ח דבריהבאתי
 לשוחט שהוא בזמן אימתי עובר, ההמץעל
 הפסח את השוחט : דתני לברייתא דמפרשחייב,

 זורק דהאי חבורה, מבני לאחד או לזורקאו

 אלא חמצו, על חייב דהשוחט ר"ל אינודקתני
 עיי"ש. המצו על עובר בעצמושהזורק

 מהא גם השאר ובין הרבה עליוותמהתי
 החמץ את השוחט דקתני אמתנ" דקאידרל"ק



 ל ה אה

 עד חייב אינו וקאמר בל"ת עובר הפסחעל
 דהשוחט הרי וכו' לזורק או לשוחטשיהא
 הזורק. של חמץ עלעובר

 ונימוקו  יתנוו שם הבאתי הלא שאלוורבים
 חמצו על עובר השוחט אין דלכן הצל"ח,של
 ~ה אם  שחיטה בשעת יודע דמי  הוורק,של
 די"ל דרל"ק, מהא קשה לא וא"כ הוורק,יזח

 הזורק, הוא מי דיודעים באופן דמיירידמפרש
 ההוכחה על גם עור להעיר יש זהוכעין
- שם שהבאתי המאירימדברי  זת"ה 

 ברור, לענ"ד - הדברים לבארואמרתי
 על עובר השוחט אין אופן בכלדלהצל"ח

 עצום בדוחק נכנס ומשו"ה הזורק, שלחמצו
 בסכינא ולחתכה משמעותה נגד הברייתאלפרש
 הזורק לפני בברייתא דאיתא דמהחריפא,
 דקתני ומה חייב, דהשוחט לומר רצונוולאחריו,
 עליו קשה וגם  השוחט, על קאי לאהזורק,
 חמץ על א(  ענינים. ב' קתני  הברייתאדהלא
 מוכרח א"כ העובר, הוא מי ב( עוברין, מישל
 חמצו דעל היינו זורק ברישא דקתנידמה

 דמשכחת ס"ל ה" אילו שכן וכיוןעוברין,
 לא הזורק של חמצו על עובר יהאדהשוחט

 באופן הברייתא מפרש ה" אלא כ"כ, נדחקה"
 מפרש ומדלא הזורק, יה" מי יודעדהשוחס

 מי ידוע אינו דבסתם כיון דס"ל ש"מכן,
 לזרוק, ובדעתו אחד שם עמד אם ואפילויזרוק
 לא שהוא סיבה מאיזה אח"כ דילמאמ"מ
 להצל"ח ס"ל כן על הדם, את זה כהןיזרוק
 של חמצו על לשחוט בלל רחמנא אזהיררלא
 לדחוק נאלץ ה" דלסברתו מובן ומעתההזורק

 שפיר ולכן וכנ"ל, מפשט" להוציאהבברייתא

 רחמנא דאזהיר הראשונים ומן הש"ס מןהוכחנו
 על מוטל ולכן הזורק של חמצו עלמלשחוט
 לו יה" ושלא הזורק יה" מי לדעתהשוחט
 הה שלא נזדמן ואם השהיטה, בשעתחמץ
 1( באונס או בשוגג עכ"פ עבר אזיודע

4,
 ג' אות שם שכתבתי מה על עודונתעוררתי

 חייבין חמץ על ומוליך דהמקבל ואכתיד"ה
 דמרבינן ז"ל מלוניל יהונתן ר' מפ"והבאתי

 העוסקים אנשים אותם כל  ובהי מרםלה
 כמה המובא בירושלמי, והלא הדם,בעבודת
 על ומוליך דהמקבל מפורש, במאמרינו,פעמים
 מקראי. לה ויליף חייבין אינןחמץ
 ש"ס על חולק הירושלמי דהלא לק"מ,אך
 רב דקאמר איתא דבבבלי במקטיר, גםדילן
 איתא ובירושלמי דחייב, כוות" ותנ"פפא

 וכבר פסורין, ומקטיר מוליך דמקבלבהדיא
 משמע יהונתן ר' דבפ" שם ו' בהערההבאתי
 על ומוליך דמקבל בברייתא בהדה להדגרם
 ד"ה שם במאמרינו עוד ]ועיין חייבין,חמץ
 הירושלמי עוד שמחולק במה שזכרתי מהכ"ז
 לבאר אלא שם באתי ולא דילן[ ש"סעם

 חייב דהשוחט ולהמאירי להרמב"ם להודמנא
 וזץ"ק. ומקטיר, מוליך מקבל, של חמצן עלגם

 שליט"א( אדמו"ר)מב"ק

 ה" וכשלא שוגג, הוי ידעת בידו כשה"1(
 במתניתין זה חילוק וכמבואר אונס, הוי אזבידו
 ע"ב(. וע"אפסחים

 האיתנים**לירח
 הסוכות(. וחג הנוראים לימים רבותינו, מדברי)לקט

 חימליהות הרחמיםימי
  ה". המלך לפני הריעו עיפר וקולבחצוצרות

 בחצוצרות או חצוצרות, בקול דהל"ליל"ך
 בתענית מצותן דהחצוצרות דידוע וד'לוצ'ופר.
 והנה בשופר. ולא בחצוצרות היוםשמצות
 כידוע יליל וילולי גנית גנוחי שופר שלקולו

 בא לפני יריעו וגכ" בתענית כי ואמר-
 יתענו אלול בימי ר"ה קודם פ" ה',המלך
 המה. רצון ימי כיויבכו

 זצ"ל( סופר החתםלמרן



לז ל ה אה

 יצדק לא כי עבריך את בכתופם תבואאל
 תחילה נכנס המלך כי אמר חי. כללפניך
 )ר"ה אבראי מלכא למיקם ארעא אורחדלאו
 אף חרון ויפוש צדיק אינו הוא ואם ע"ב(ח'
 לא ע"כ אחריו הבאים כ"ע ויפסידו ידועל

 ארעא, אורח דלאו בסוף לא כלל,ישפטוהו
 שאמר  וזה רבים, הפסד משום נתחילהולא

 דאם כלל במשפט יבוא שלא עצמו עלדהע"ה
 לפניו יצדק לא שוב לדיז בתחילהיכניסוהו

 ח"ו.  היכל
  וצ"ל(  סופר  החתםלמרן

 כדלים לפניך באנו המעשים ולא בחסדלא
 נותנים אנו לפרש, יש דלתיך. דפקנווכרשים

 אין ומעש צדק כי הסליחות, בימי לבינועל
 די ולא לחבירו, אדם בין בנוגע ואפ"בנו,
 בשוא"ת גם אלא בפועל, מעשים בנו איןכי

ש

 חיים. אלוקים למענך החיים בספרומתבנו
 מלך לחיים זכרנו מתפללים אנו מתחילהפ"
 אם כי רשע במות יחפוץ ולא בחיים,חפץ

 נמצא בתשובה, ישוב כך שבין אףמאריך
 לתקן שנוכל ולטובחינו למענינו הם החייםאלו
 חשוב שהוא מה מבקשים ושוב עוינו, אשראת
 שתכתבנו עד כך כל צדיקים להיות שנזכהמזה,
 אלוקים למענך כ"א לטובתינו לא ההייםבספר
 מעלה של בפמליא כח להוסיף כביכולחיים,

 לתורה בנים ולגדל הרבה תלמידיםולהעמיד
 בטנך. בפרי לטובה ה' והותירךכדכתיב

 זצ"ל( סופר החתם)מרן

 מש"כ ידוע וגו'. יעקב בריתי אתוזכרתי
 אם יותר גרע מעשינו קלקלנו ראםהשל"ה,
 ואנו כ"כ צריקים אבותינו שהיו לנו ה'יזכור
 הולכים שאנו בעת אבל עקלקלות,הולכים
 ועומדת מסייעת אבותינו זכות גם אזנכוחות
 ]אבוהו[ )אבא( ר' כוונת זהו כי ואומרלנו,
 לפני תקעו רחמנא אמר ע"א[ ט"ז]ר"ה
 יצחק עקידת לכם שאזכור כדי איל שלבשופר
 בתשובה, תתעוררו השופר שע"י דהיינווכו'

 לב על תשימו שעי"ז כדי איל, בשלותקעו

 שבגללו לאחב"י, מדותיו על מעביר להיותכגון
 ר"ה חז"ל שדרשו כמו עוונותיו, מוחלהשי"ת
 על שעובר למי עוון נושא למי ע"א()י"ז
 נקדם במה ונכלמים, בושים אנו לכןפשע,
 צאנו ויעביר עמו ידין בעת קדישא מלכאפני
 אין כי לשבח, בנו לבד ואת רק שבטו,תחת
  ואנו נשבר לבנו אדרבה, גאה, כדל  ח"ואנו

 למרום נשואות ועיגונו וחרטה, בושהמלאש
 עמנו עשה מעשים, בנו אין כי אף ועננוחננו
 הקדושת פירש והנה - והושיענו,  וחסדצדקה
 שהוא יודע הוא אם וכו' יושר מליץ באיןלוי
 אנו ע"כ פשע, מגיד מול יושר מליץ זהאין,

 כי לנו, יש זו מעלה דעכ"פ רבש"עאומרים
 הנשבר לבנו לכן, דלתיך, דפקנו וכרשיםכדלים
 עלינו ורחם וראה, משמים הבס -והנדכה
 והסליחות. הרחמים בעל הוא אתההלא

 שליט"א( אדמו"ר)כ"ק

מצה

 לבבכם בכל ה' ולעבוד אבותיכם בעקבותלילך
 שאוכל כדי דהיינו שאזכור וכדי מאדכם.ובכל
 יה" ולא אברהם, בן יצחק עקידת לכםלזכור
 כל לכם לטוב רק עון למזכרת זוהזכרה
 ה' אל ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשההימים,
 אלקינו, ה' את לאהבה אבותינו בעקבותלילך
  אהבה בינינו ישכין הזה בבית שמו ששכןומי
 לבבות פירוד עוד יה" ולא ורעות שלו'אחוה

 גאולה שנת טובה שנה עלינו ויחדשבתוכינו
 בב"א.וישועה

 זצ"ל( סופר הכתב)מרן

 יעקב. לאלוקי כהשפט הוא לישראל חקכי
 הקב"ה צרה בעת רק שמתפלל מי הגםי"ל

 שרק הגם בצרה, אנכי עמו והיינומושיע
 אך ואכבדהו, אחלצהו מ"מ עמו שםבצרה
 כל לו שיש הגם להקב"ה לקרוא טוביותר
 תקעו וזהו שמים, כבוד על ולהתפללטוב,

 דב" דמזוני, לישנא חק כי הגם שופר,בחודש
 הוא והעיקר האדם, טובות כל כמעטכלול

 ע"ז מאד התפלל אע"ה יעקב אשרהפרנסה
 חק כי וזה ללבוש, ובגד לאכול לחם ליונתן



 ל ה אהלח

 שנכלל חק לישראל שיום הגם אעפ"ילישראל
 שהוא משום ויתפללו יתקעו טובתם, כלבו

 יעקב. אלוקי לכבוד היינו יעקב לאלוקימשפט
 בכל והנה שמים. כבוד על בר"ה שנידוןיען

 שכינתו שמשפיע ישראל, אלוקי נקראהשנה
 האלו בימים אבל הגדולים, על הדרתווזיו

 הפשוטים על גם הדרתו מזיו משפיעהקב"ה
 קאמר לכן לטוב, וידונו לתשובהשיתעוררו
 הפשוטה. המדריגה על שמורה יעקבלאלוקי

 מעון()משיר

 דהנה לבאר נ"ל וכד. ה-צר מלקןבאין
 קמא קמא סוג" על יד בכתב זי"ע הת"סמרן
 מאמר מאמרות עשרה ספר בשם כתבבטיל
 להעביר הקב"ה של מדתו והנה : וז"ל דיןחקור
 קמא ע"ד הפסק בלי ראשון ראשון כולםאת
 וכתב שעה, לפי נמחלין וכולן בטילקמא
 נאמר דרכו ולפי : וז"ל זי"ע, החת"ממרן
 לרוגז, רחמים מקדים ית"ש הרחמיםדבעל

 אל להביט תחילה בזכות ופותח מקדיםפירוש
 ושוב בתחילה הנדון אדם של מצוותיוכל

 צופה אלא בסקירה העוונות סוקר אינואח"כ
 קמא קמא וטפה טפה וכל לאחת אחתבהם
 לנו תזכור אל דכתב והיינו זכיות ברובבטיל
 רחמים יקדמונו מהר כיצד הא ראשונים,עוונות
 רחמיך יקדמונו והיינו בזכות תחילהויפתח
 זכיות ברוב קמא קמא העוונות יתבטלוועי'ז
 עוד זי"ע ח"ס בעל רבנו עוד והאריךוכו'

 הכונה לבאר נ"ל ולפי"ז נחמדים,בדברים
 שיש דהיינו פשע מגיד מול יושר מליץבאין
 הקב"ה יאמר תגיד אז עוונות, הרבההימ

 תורה שדין דהיינו ומשפט חוק דברלהשטן
 מבטל הקב"ה ולכן בטיל קמא שקמאהוא

 צדקנו וממילא זכיות ברוב קמא קמאהעוונות
 חוק הלשון, כפל וי"ל המשפט, המלךבמשפט
 דלרש"י ומשפס בטיל, קמא דקמא ד"תהיינו
 כלל. וניעור חוזר דאינו י"ל ע"ב([ )צ"ח]חולין

 זצ"ל( סופר ההר)מרן

 לעקיר כטהבין
 בילקוט וגו'. אלוקיך הי ער ישראלעיבה
 אני הקב"ה אמר בנו מעיד מי ישראלאמרו
 על עד אה" אני בכשפים, ממהר עדהייתי

 - אלוקיך. ה' עד ישראל שובה הויהתשובה
 של וב"ר הנורא, הדין יום ר"ה ביוםהנה
 ואלו מימינים אלו לו ממעל עומדיםמעלה

 צוה והקב"ה להתוודות, וסכנהמשמאילים
 גנוחי והיינו במחשבה ולהרהר בשופרלתקוע
 מי אך אותיות. חיתוך בלי יליל ויילוליגנית
 מחשבה מכיר אינו מלאך כי המחשבה, עליעיד
 נוגע, שהוא להקב"ה להאמין מה"ש ירצוולא
 במחשבה שחטאם במכשפים מעיד אניואמר

 וכשם עבירה, והרהורי מנאפים וכןבלטיהם
 ה"נ אלו על עדות יקבלו מעלה שלשב"ד
 קחו אח"כ אמנם התשובה, על לטובהיקבלו
 שופר. ע"י נתפייס כבר כי במוסף דברים,עמכם

 זצ"ל( סופר החתם)מרן

 ונח" יתימנו השליטי ביום מיוסדםיהיינו
 צריך כי ר"ה, ימי משני משמיים יחיינולפניו.

 הללו בימים הדין בהתגברות גדוליםרחמים
 שבת השלישי, ביום מהם יחיינו יתן מיע"כ
 קול לשמוע ולעמוד לקום יזכו יקימנו,שובה.
 בא לפני פ" דייקא. לפניו נח" ואזיהקורא
 עוונותינו נתכפרו כי נח", כבר כיפור יום ה'יום

 הקורא לקול ושמענו  שעמדנו ע"י שובהמשבת
 עוונות מוחל והקב"ה ברבים הדורש ה'אל
 ישראל.עמו

 זצ"ל( סופר החתםלמרן

 מה רבש"ע אמרו במדרש ישראל.עיבה
 תשובה עשו א"ל עוונותינו, עם עושהאתה
 את יבוקש שנאמר העולם, מן נבלעיםוהם
 אתה ולהיכן א"ל וכו', ואיננו ישראלעוון

 במצולות ותשליך שנאמר לים, א"למשליכם,
 נבראים עבירות מכל יל"פ חטאתם. כלים

 מליצי רחמים מלאכי וממצוות חבלהמלאכי
 מזכרת לו נעשים עוונות שבתשובה וידועטוב,
 חבלה ממלאכי נעשה ממילא ע"ב[, פ"ו]יומא



לט ל ה אה

 טמא שביבשה מה כל ואחז"ל רחמים,מלאכי
 העוונות אותן משליך הקב"ה וזה בים,טהור
 ממלאכי ומתהפך טהורים נעשים המה ושםבים
 אמן. לטוב, יושר ומליצי רחמים למלאכיחבלה

 מעון()משיר

 עושה אם רק אבל לזכויות עוונותיויתהפכו
 וזהו מיראה, רק העושה אך מאהבה,תשובה
 מכאוביו מפני שמתיירא תמיד, נגדימכאובי

 אדאג ומתודה, אגיד שעוני אעפ"י כןעל
 שגגות. שנשארומחטאתי

 זצ"ל( סופר החתם)מרן המתודה כי פי' מחטאתי. אדאג אגיד רוזניכי

 הכיפוריםיום
 אתם מי לפני ההראל פוטריכם א"עאמר
 שברומים. אביכם אתכם מטהר וסימטהרים
 בפשעו אדם בא שלא זמן דכל דידועי"ל

 בכוחו עודנו יש שבטומאה חמישיםלשער
 לשער שיכנס עצמו ולטהר מפשעיולשוב

 כבר הנו"ן לשער בא כבר אם אבלהקדושה,
 מעמקי לצאת בכוחו עוד שאין כך כלנשתקע
 מהפך ובחסדו בטובו הקב"ה רקהקליפות
 תיבת הקדושה לשערי ומכניסו לטובהלבבו
 אתם אם מי לפני וזה חמישים, בגמטריאמ"י
 מ"י לפני דהיינו הנו"ן לשער עדיין באתםלא
 לטהר כח לכם דיש עצמכם מטהריםאתם

 החמישים לשער באתם שכבר ומי, אבלעצמכם,
 שבשמים. אביכם אתכם מטהראו

 זצ"ל( סופר החתם)מרן

 אתם מי לפני ההראל פוטריכם ר"עאטר
 ישראל טהרת דמיון לי נראה וכו'.מטהרים
 בה יש אם במקוה כי מקוה לטהרתבתשובה
 אבל מטהרתו, מיד אז לתוכה ונכנסאליה פי הטמא אם רק אבל מטהר טהרהכשיעור
 לעולם אליו המים יבואו לא מרחוקכשיעמוד

 טהרת כן אחריהם, לחזור צריך הואאלא
 ואשובה אלי שובו ג'[ א' ]זכר" כמ"שישראל
 לי פתחו ג'[ ה' ]שהש"ר חז"ל ואמרואליכם
 כפתחו לכם אפחת ואני מחט של כהודופתח
 להיות צריך והרצון התשובה והתחלת אולם,של
 אז לשוב שחפצים מראים ואם ישראלמצד
 אם אבל השמים, מן לו מסייעים לטהרהבא
 יום של עצומו אין בתשובה כלל יחפוץלא

 כמו כי למקוה, הדמיון וזהו מכפר.הכפורים
 כן יטהר ואח"כ במקוה ליכנס צריךהטמא

 ואח"כ ה' אל עצמו להתקרב צריךהחוטא
 ה'. ישראל מקוה וכמ"ש אותויטהר

 סופר( כתב)דרשות
 כי בתוכם הגר ולגר בנ"י עדת לכלונסלח

 בעם, ומסיים בבנ"י מתחיל במזגגה. העםלכל
 והם ישראל בני מכונים הצדיקים ידועוי"ל
 שאינם ערבות מחמת רק וחטאם חוטאים,אינם

 מכלל יצא שהוכיח ראשון ובפעםמוכיחים,
 כמה אפ" תוכיח הוכח מצות מצד רקערבות
 שוגגין העם אם אבל להוכיחו חייבפעמים
 אסור אז תוכחה מקבלים שאינם יודעוהמוכיח
 מזידיו, יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב כילהוכיח
 מה ישראל בני עדת לכל ונסלח הכוונהוזה
 ומוטב בשגגה, העם לכל כי הוכיחו,שלא
 אין כי הקרא כוונת זה ואולי שוגגין,שיהיו
 במה יחטא, ולא טוב יעשה אשר בארץאדם
 חטא ג"כ לו שמגיע בזה לאחרים ערבשהוא
 בעצמותו. וצדיק נקי בעצמו שהואאף

 מעון()משיר
 מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביםכי

 לשון לבאר ונ"ל תטהרו. ה' לפניחכמותיכם
 דהעבירות ידוע דהנה אתכם, לטהר עליכםיכפר
 סבור הייתי וא"כ ונפש, גוף מטמאיםהמה
 אבל העבירות, על מכפר הקב"ה אםדגם
 זה הלב מטמטם הה שהעבירה מהמ"מ
 ברוב הקב"ה אבל עבירה, לו אין רקנשאר
 גם מטהר לאדם מכפר כאשר וחסדיורחמיו
 ונפש לגוף טומאה העבירה ע"י שנמשךמה
 אבל עליכם יכפר הזה ביום כי הכוונהוזה
 אתכם לטהר גם אלא עוונות כפרת רקלא
 חסדיו ברוב מהעבירות ונשמה גוף שנטמאמה

 הקב"ה.מטהר
 זצ"ל( סופר היד)ממרן
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סוכת

 בישראל האזרח כל ימים שבעת תשבובסוכות
 בטוסות כי דורותיכם ידעו למען בסוכתישיכו
 מ"ט יל"ד ישראל. בני את הושבתי)מלא(
 בטעם פליגי י"ל מלא, הושבהי בסוכותכתיב
 במלחמת ממש סוכות או כבוד לענני אוסוכה
 כל דדרשינן במה אמת זתרוויהו ועוגסיחון
 למלחמת הטעם מבואר נשים להוציאהאזרח
 נינהו כיבוש בני לאו דנשים ועוגסיחון
 אחת בסוכה יוצאים ישראל כל דדרשינןולמאי
 בסוכה ישראל כל שישבו כבוד לענניכמ"ד
 ישבו בישראל האזרה כל אמר ע"כאחת,

 אחת בסוכה יוצאים ישראל כל לומרבסוכות
 דורותיכם ידעו ע"'ז למען, הנשים,ולהוציא

 ישראל בני את הושבתי סוכות מיני בשניכי
 מצרים. מארץ אותםבהוציאי

 זצ"ל( סופר החתם)מרן
 רש"י וכתב לכם, תה"  עצרת והטחיניובזזם
 גם החג ימי כל כי ונ"ל וכו/ עצמכםעצרו

 עושה מ"מ  שמים לשם בשמחה מתכווןכשאינו
 סוכה ישיבת ע"י וגם בסוכה שאוכל ע"ימצוה
 שאין בשמיני אבל מצוה, מחשבות לחשובנזכר
 לעצור כח וצריך ושמחה ושת" אכילה רקבו

 עצרת וז"כ שמים לשם רק יתכוון שלאעצמו
 בזה לש"ש, שיהר בכוחו שיעצור לכםתה"
 ימי אלו לשבעה חלק תן קהלת מדרשיובן
 דכתיב שמיני קדושת זה לשמונה וגםהחג
 לשמונה חלק שיתן וא"ש לבם, תה"עצרת
 באכילה ולקדשו לש"ש שיה" שמיני קדושתזה

 עצמכם שתעצרו לכם תה" עצרת דכתיבושתי.

שלם

 ומדכתיב לכם, תה" עצרת ההטמיניביום
 לה', חציו דחז"ל א' לה' עצרת השביעיוביום
 לכל חז"ל למדו וממנו ע"ב( )ט"ו ביצהכדא"

 למה יל"ד לכם, וחציו לה' שחציוהמועדות
 ויש בשמ"ע, דוקא לכם שחציו הכתוב כןרמז

 העתיד על מרמז הלזה שיו"ט יעןליישב
 והו"א קרובו עם ישראל עם ישמחשהקב"ה
 בלימוד דבוק להיות לה' כולו יה" זהשביום
 לכם חציו "לכם" קמ"ל ובתורתו בה'התורה
 שאכילה י"ל והטעם יו"ט, בשאר מכ"שוהשתא
 לשמה שעושה מה"ת מ"ע שהוא ושמחהושתה
 הסעודה בבחינת והוא רוחניות כולו עצמהזו

 מבוא ויש לעתיד לצדיקים הקב"השיעשה
 לרוחניות. יתעלה אלו גשמיים בדבריםבזה

 זצ"ל( תשובה התעוררות בעל)מרן

 אלוקים ברא בראשית - ישראל כללעיני
 הקב"ה שברא מיום הארץ. ואת ופטמיםאת
 הטבע דרך עפ"י הכל מתנהג עולמואת

 שקלקלו ושוטים נוהג כמנהגו עולםכמשאחז"ל
 רואים שהכל עי"ז אבל הדין את ליחןעתידים
 בטחונם מסירים הטבע בדרך מתנהגשהעולם
 באמת אבל טבעיות בעינם הכל כיבהקב"ה
 הקב"ה של והנהגתו רצונו הוא גופ"הטבע
 ומי בראשית, מעשה יום בכל מחדששהוא
 בה' בטחונו משים עיניו, לנגד תמיד זהשמשים
 יהח ישראל כל לעיני וזה לישועתו,ומצפה
 ואת השמים את אלוקים ברא בראשיתתמיד
 ומנהיגו. הטבע בורא שהקב"ההארץ,

 מעון()משיר זצ"ל( סופר הכתב)מרן

 ישיבתנו שע"י לאוצר-הספרים ספריכם את שלחו אנא ! ומולי"םלהטחברים
 ולהאדירה. תורה להגדילהק'

 ספר, מכל טופסים שני לנו שימציא קודש, ספרי ומו"ל מחברכל
 הבאים. בחוברותינו עליו מיוחדת מודעה אי"הנפרסם

המערכת
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 קודשמכתבי

 ז"ל( מרבותינו למכתבים)מדור

 זצ"ל סופר החתםממרן

 לפ"ק. תקצ"ד שבט כ"ח עש"ק פ"ב, שלי"ת.ג.
 כש"ת ושנון החרוץ המופלג להרבשלום
 מאהר. דק"ק אכ"ד נ"י, איציקמו"ה

  התמהמהתי ולא והשתי גי"ה. הגיעני השעהבזו
 כמתעצל ת"ו יחשדוגי שלא להתנצללהשיב

 בעו"ה הייתי דמכ"ת, מכתבו בבוא ארלהשיב
 מפומא דאתי דמא בהרקת עצומהבסכנה

 תשובו'. לכתוב ומכ"ש מלעיין הרופאיםוהזהירוני
 החזירני תלי"ת וכעת השו"ת, רבו כךובין
 עם גם ללמוד הרופאים והתירו בוריי עלד'

 קודש שבת אחר תפקידם. המבקשיםהתלמידים
 האגרות בין דפר"מ אחר אחפש ד'ברצות

 בברכה ואחתום  הטובה. ד' כיד בראשואקדמהז
 ד"ש.הכ"ר

 מפפייר  סוסימשידיק

ב.
 זצ"ל בנעט מרדכי רבנוממרן

 נ"ש. לפ"ק תקפ"ט ניסן ו. ה' יוםבע"ה

 העליון ישביעהו ברכות ורב אמונותאיש
 בשלושה שם לו אשר איש שמחותשובע
 אפרתי איש וגדולה ויחוס ומעלה יר"אאלה
 תהלתו יצמיח ישורון וצניף הזמןפאר

 רוח נדכאי וחסד צדקה ופרי שורשלעשות
 הקוראים יכלמו ולא יבושו לא יחוסולמיחליו
 ה'. הנכבד האדון השראילין
 סלה. שלומו ד' יצ"ו נייוואלפאן

 לנס עומד שמו גדול ובישראל ביהודאנודע
 לבות לנאנחי ומשען מבטח לתיזתעמים

 יקוש פח מפחד יחתו מסביב מגוריהםנשברים
 לו כי השר, אליו יגש ומצוק צר האישומי
 תחנונים לדבר הואלתי כבר ואני שומעלב

 קרית שם הסוהר בבית היושבים האסוריםלמעל
 איש ומהם וינה עיר ירייה ושליט רבמלך
 יובל כי המעותד ואחיו פולק אבא כ"ההישר
 יצ"ו, איציק כ"ה כשר אדם הוא יםשם

 גברא האי על גם היגון כוס עבר זאתכשבוע
 וטוב רוחו אל את נאמן ואדם . . . יר"איקירא
 כשל אדם  והוא פשקיז מנדיל כ"ה ה"ה . . .עם
 או יום באם מסבנה לחוש יש חולי וידועכח

 וגופו נפשו סכנת האסורים בבית יעמודיומיים
 התנפלתי אלה על לבד ולא ר"ל. בעקבוכרוך
 אשר וצפועות צאצאיהם תלויות בהם עודכי

 נדוי והמה ידם על כארוחתם מזונםהשיגו
 על עתה העזור. תפל נפל העוזר בהכשללחם
 מעלת הלא - אחיו ידי מטו כי כושל להקיםמי

 לסירותם השרים בחצר ושם יד ]לו[ אשרכבודו
 פעם אחר פעם המצר מן אקרא השרגויליו
 ומגינו סתרו עליהם ישית לעזרם נאיקום
 ולא הריעו לא בנפש חטאו לא הנז' האנשיםכי

 הקרה אך אם המלך בחק יד הרימו ולאהשחיתו
 אשר דעתם מחוסר מכשול אליהם והמגיעלהם
 והחוקים משפט למדו לא כי להזהר ידעולא
 ואשרי לעשות הזידו לא כי כמזיד שוגג לדוןואין
 כז כי למענם טוב לדבר לבבו שיאשרלמי
 הוד ימלא הארץ ועל ממעל משמיםיבורך
 ואתו יכרת לא עולם לאות שמו והיהתהלתו
 האדון וד"ש כנפש למשמרת והשלוםהחיים

 למענו. תפלההמעתיר
 בנעת מרדכיהק'

ג.
 הוראההיתר

 מאנהיימער צ. ח. מס"המהרה"ג
 דרכי הקודש דרך דרכיו, בכל משכיל דודויהי

 המופלג הרב ניטו הוא ויראההתורה
 דרכיו בכל צדיק  ונקי וך  משנתו ובקיחריף
 רמות במעלות תמים מעשיו, בכלוחסיד

 מילידי נ"י גאלדבערגר דוד כמו"הונשגבות,



 ל ה אהמב

 המנוח הגאון להרב ונכד נין סערדעהעל,ק"ק
 למד מנעוריו אשר *( ז"ל דייטש דודכמו"ה
 שמילא עד בלימודו וטרח ויגע הרבה ת"חושמש
 לחכמתו, קודמת ויראתו ופוסקים בש"סכריסו
 שיודע עד רבותינו דברי של לעומקןוירד
 מעודי בעדי שגדר ולולי לאמיתו, הלכהלכויו
 אדם, לשום להורות סמיכה שום לתתשלא

 בהלכה להורות הרשאה כח לו ונתתיסמכתיו
 אבל איצטלא לאותו ראוי כי תורה, דיןולדין

 ברב ישראל גדולי לו יסמכו כי בומובטחני
 גם ואזי ש"ע דיני בכל ולהורות לדיןכוחם
 מורי כל שיה" יתן מי כי  שמהזז, מסכיםאנוכי
 ויהי תילד כוות" אימי' ודילדי כוות".הוראה
 יתעבד, רבא ואילנא רישא, שתירםרעוא

 התורה לכבוד הכותב כ"ד ישגה,ואחריתו
 ב', יום ווערבאף, ק"ק פה רבה באהבהוחותם
 לפ"ק. תר"ל נצביםלסדר

 כאגהיימער הרש צבי חייםהק'
 יע"א ואגפ" הנ"ל פהחונה

 זצ"ל ומרמוטה ב. אבדק"קמהגה"צ
 ב' ק"ק לפ"ק ת"ש אחרי ה' ליום אורב"ה
 תע"א.ירמוס

 ושוכט"ס וחיים וריוח ברון הפסחשמחת
 הב' החביב תלמידי וידידי אהובילמעכ"ת
 אבות עץ ענף בתויר"ש ומופלגהמופלא
 נ"י. ברוין עזריאל כש"הנעלין
 שהוליכך להית"ב ושבח תודה אתןאחדשהוט

 הקדושה ארץ חפצךלמחוז
 דא"י, באוירא ועבודה תורה על לישבוהושיעך

 ונפש בגוף ויצליחך בעזרך יה" להלאהוגם
 הנעימות בשורותיך שמחתני מאד - הימיםכל

 דלתי על ושקידתך משלומך בהן הודעתיאשר
 ביתך ותבנה אמת דבר על רכב וצלחביהמ"ד

 לב. והרחבת דקדושה נחת תוךבקרוב
 בכל ומצפים והשלום החיים אתנו גםב"ה
 השם. להזועת שעה ובכלעת
 ברכות. ורב יתירה באהבה אסייםובזה

 דייטש רוד אדון חייםחק, דוד. אהל בצהמח"ס'(
ל88 *ש64
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 בתוי"ש, מו"מ והנעלה, היקר לחברנו דליבאי, מעומקא בזהשלוחה
 בחד"ת עצום ובקי חריף הילולים, קודש פרי אבות עץענף

 שליט"א סופר יעקבמוהר"ר
 נישואיולרגל
 שתחי'עב"ג

 הק', אבותיר בדרר ביתר לבנות שתזכהיה"ר
 הימים כל ועונג נחת רובמתוך

 חמה טוב מזלברכת

 ידידיך בלונ"ח,המברכים
 תלמידיאגוד

 מערלוי שמעון אהלנשיבת
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 ספרי את אצלנו להשיג ניתן כי תורה. שוחרי לציבור לבשרהננו
 : ה"ה לאור, להוציא שזכינו ויו"ח סופר החתםמרן

5 מקומות, מראי תקונים, אלפי עם מחדש מסודר -  חאו"ח  מופר חתםשו"ת
1 מספרי הערות הכולל הערות, לקוטי חלקים שני נלווה ועליו חדשים,ומפתחות
 חאו"ח. חת"מ שו"ת על האחרוניםרבותינו

8 יומא. השנה, ראש ב"ח, מציעא בבא קמא, בבא מסכתות על - סופר חתםחדושי
 העדות. שבועת פרק ועל סוגיות על סופרחתם
 שיסות. חמש - סופרחתם

5
 ח"ג. - סופר חתםדרשות
 סופר להחתם - הזכרוןספר
 ב"ח. סופר", ה,,חתם מבעל התורה על - משהתורת
 ורביעאי. תניינא, מהדורא עה"ח, - משהתורת
 דעה. יורה שו"ע על - סופר חתםחידושי
 כרכים. 4 שו"ע, חלקי ד' על - סופר כתבשו"ת

הוזגמו,מ-למשמת

 ש" ש.הוזת
 ש"י הנהב'סופי ר.ר הי

 1151ש.מ. מש,
 8 תלמיד ווערפעלעט, אב"ד כ"ץ יהושע מהג"ר סוגיות על - כ"ץ מהר"יחידושי

 חירימ ב' סעירת.  ר. - ",יימתן
 5 הנ"ר ואחיו סופר, זלמן מהג"ר - סופרים משפחות סופר, שערי  סופר,מהר"ו
 סופר.עקיבא

5 שיינפלד. יוחנן משה מהג"ר סוגיות ח" - דחנוכה יומין קונטרס עם מיםנחלי
1
8



 הגרולההנטיבה

 מערלת שמעוןאהל
 תובב"א ירושליםבעיה"ק

 תש"ל. אלולבס"ד,

 וידידי לתומכי להביע אנו מתכבדים הבעל"ט, החדשה השנה פרוסעם
 לזכות והנאמנות, החמות ברכותינו את ישראל, בית ולכל הק',ישיבתינו

 סלה. טוב וכל ומתוקה טובה בשנהשהתברך

 לבוא תורה, ומחזיקי מוקירי ולכל לידידינג שטוחה בקשתינו זאת עםיחד

 להמשיך בידינו אפשר למען נדיבת וברוח יפה בעין תרומה להריםלעזרתינו

 ולהאדירה. תורה להגדיל הק', במשימתינו שאתביתר

 המסייעים בל על תגו תורה, החזקת של זו ונשגבה גדולה מצוהוזכות
 מילי כל עם גמורים, צדיקים של בספרן ולהחתם להכתב ויזכו המגן,באלף
 אכיה"ר.דמיגוב,

 לשמחה ומועדים כוח"ט,בברכת

 ה ל נה הה

 6שש8 טלפון 186, ד. ת. קטסון, 5/1 יותם רח' :הלתובת

 4 . 114618 הדואר בנק - 820780/41 בע"מ איגוד בנק :בנקים



 יאה וגדיא טמאמולא

 והמרומם הנכבד לידידנו בזהשלוחה

 ני"ו זקהיים אלתר רפאלהר"ר
 שוויץמציריך

 שליט"א אדמו"ר כ"ק שלגיסו

 שתתר בתו אירוסילתל

 ח"ו ידידי' בנימיז הבה"חעב"ג

 תחת. אחסר רב לרתת הזכה הבמה זה השלם בקמן עמםבורא

 מען שמעון אהלישיבת
 תובב"א ירושליםבעיה"ק

 ולבבית חמה טוב מזלברכת
* תורה, של עולה מקים ושוע, נדיב הנגיד, הרבני הדגול, ידידנולמע"כ

 1 היוחסין שלשלת הק', ישיבתנועמוד
4 נ"י שרייבר אליעזרמו"ה
1 בארה"ב ישיבתנו נשיאסגן
 הי"ו הכבודה משפחתולכל

* סובא חו"ב כארזים הב' המצויין בנו אירוסילרגל
* נ"י עמנואל שמעוןכמו"ה

 שתחי'עב"ג
 החו"ב הנגיד הרבני הנכבד ידידנובת

* נ"י הלר ד ו דמו"ה
 4מלמאנו

4 ולתורתו לה' נאמן בית לבנות ויזכו דקדושה נחת רוב מהם שתרוויה"ר
 ישראל בית וכל הקדושים האבותלתפארת

 וברכתכעתירת
1 מערלוי שמעון אהלישיבת

3 תובב"א ירושליםבעיה"ק



 : ה"ה הי"ו, ישיבתינו לתלמידי ולבבית חמה טוב מזלאיחולי

 ראב יודאפנחס גרינשטייןאברהם
 וייסשמואל גרינשטיין יעקבמיכאל
 הורוביץמשולם

 אירוסיהםל

 קליין חייםמשה נויוטטטאלעזר
 ק"ש יודאמשה שטרן מרדביברוך

 לייפניקרמשה אברטיחזקאל
 דויטש נטענתן דויטש אבאמרדכי
 דנציגר בנימיןשמואל ליברמןמרדכי

לנישואיהם
 אכייר טוב וכל נחת רוב מתוך ולתורתו לה' נאמנים כתים להקים שיזכומ"ר

 שוויצרישעי' רייס זאבאביגדור
 ברקוביץיוסף ניסל מאיראברהם
 בנדיקט גרשוןיעקב פולצ'קאברהם
 שפיצריעקב מרמורשטיין יעקבאהרן
 ארנפלד מאירפנחס צויבלאליעזר
 ארנפלד צבישלום טאובר צבידוד

 זית יצחקיקותיאל
 הבניםלהולדת

 ברגר מנחםיצחק שוורץאהרן
 ויינברגר משולםשלום דויטש יודאדוד
 ברקוביץ  שמחהשלמה וינברגר דודדוב
 טיגרמןיצחק

 הבנותלהולדת
 טובים ולמעשים לחופה לתורה ולחגכם לגדלםיזכו

 וברכתכעתירת
 מערלוי שמעון" "אהל ישיבת תלמידיאגוד

**
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 מהספרים לרכישה אצלנו שנמצאים התורני, לציבור מודיעיםהננו
 : ה"ה ידינו, על לאורשיצאו

 ומועד. נשים סדר על א"ש מהמהר"ם חידושים - בינהאמרי
-זוהר  כרכים.  בשלשה 

 ועוד. קדומים, נחל חיים, מים באר החיים, אור ע"פ -חומשים

 ביצה. מס' על איידליץ זרח הג"רח"
 הפרשיות. סדר ע"פ מפתחות עם - להרמב"ם המצותספר

 כהנא. דרבפסיקתא
 חכמה. ראשיתקצור
 המלך. שער על חושב מעשה כעל בירנבוים חיים שמואל מהג"ר - לבב רחששו"ת
 יאיר. חות מבעל - השני חוטשו"ת
 איש". ה,,חזון הגהות עם - שמעתתאשב
 להרשב"ץ. - שמועהיבין

 מהחיד"א. כרכים בשני שו"ע, חלקי ד' על - יוסףברכי
 הלוי. מהרי"אשו"ת
 אריה. שםשו"ת
 להיעב"ץ. - בקורתאגרת
 גנצפריד. שלמה מהג"ר גיטין, שמות בענין - שםאהלי
 שמואל. אמונתשו"ת
 הלכה. חקרשו"ת
 שיינפלד. אברהם מהג"ר סוגיות ח" - אברהםשארית

 זצ"ל. התעו"ת בעל מרן ע"י החזקה" "יד מספר מלוקט - הרמב"םמוסרי

ש



 : במערכת שנתקבלוספרים

 תשמט(. י. )נ. חאו"ח, ששה אניותשו"ת

 תש"ז(. י. )נ. ב"ק, עמ"ס ח" כתזהרבבות

 ירהטלים", "תפארת ר"מ שליט"א פיינשטיין משה מו"ה וכו' המפורסם הגאוןמאת

 יורק.ניו

44

 הש"ס. מקצועות ובכמה שו"ע בד"ת שו"ת ח"ד, הלכות מוטנהשו"ת

 יורק. ניו שערים", "בית ישיבת ר"מ שליט"א קליין מנשהמהג"ר

 תש"ל(.)תל-אביב

4,
 מהרב הראשונים, רבותינו ובדברי הש"ס בסוגיות וביאורים חידושים כהן ידספר

 תש"ל(. )ירושלים הק'[ ישיבתינו ]תלמיד שליט"א דויטש הכהן יודאדוד

4,
 קלונימוס הר"ר מאת אבותינו, ממנהגי לזוז לא הלבבות לעורר תכליתו אמת דברספר

 ני"ה גולדברגר מיכאל ישראל נינו ע"י מחדש י"ל - זצ"ל גאלדבערגערקלמן

4נ

 ני"ו לזנובסקי יצחק הר"ר מאת דחידושא, קב"א ובו עה"ח ח"ב יצחק פריספר

 תש"ל(.)בני-ברק

44

 בהלכה לחד"ת תקופתי קובץ תש"ל(, )ניסן ב' תש"ל(, )כסלו א' חוברת ברמהקול

 חיפה. ישראל" "יחל ישיבת ע"י יתלואגדה,



 ולבבית חמה טוב מזלברכת
 מדרשינו בית מתפללי ומכובדנו, לידידנו בזה אנומביעים

 ני"ו כץ מרדכי יוסףהר"ר
  נמו ז י י ל ק מ ה ר ב אמוה"ר

 עב"ג בנותיהםלנישואי

 נעלה מאד היקרלידידנו
 מץ נולדברגר יצחקממ"ר

 עבע בסלנשוק
 עד עדי לבסן יפה יפה קלה עזחגםקמ"ר

 וברכתכעתירת

 שמעון אהלישיבת ביהמ"דמתפללי
 תו ירושליםעיה"ק

 י ת ע ד יה
 סופר" חתם "מכון הושאת מספרי בקנותךכי

 הישיבות ובני אברכים של רבות בעשרות תומךהנך

 : התורה למוסדות מוקדשות ההכנסות כלכי

 הנו ירושלים - מערלוי שמעון אהל ישיבת44

 ת"ו ירושלים - זצ"ל איגר עקיבא רבי ע"ש לתורה גבוה ביהמ"ד,4

 ת"ו ברק בני - סופר יד אברכים וכולל ביהמ"ד,4

 מנכסיו. ת"ח ולספנה לת"צ, פרקמסיא ולעושה לת"ס בתו לפשיא איא נתנבאו יא שוין הבביסוםבל

 ש"ב( )ל"דברכות



 וצל סופר" היחתם ע"ש יד כתבי וחקר ספרים להוצאתמכון
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 מוזלים במחירים אצלנו להשיג ניתן כי התורני לציבור להודיעהננו
 : ה"ה להו"ל, שזכינו הספריםאת

 הרמב"ן, ח" ; הכולל ראשונים, ילקוט עם כרכים 20 - אורגינאלי וילנאיש"ס

 דה-לוקס, ספציאל וכריכה נייר ס"מ, 28%38 ; גודל הר"ן, ות" ריטב"א,רשב"א,

 עין. מרהיבות אומנותיות עטיפותכולל

 וכריכה נייר ס"מ, 28%38 ; גודל כרכים, 20 - )רגיל( אורגינאלי ומלנאיש"ס
 עיה מרהיבות אומנותיות עטיפות כולל דה-לוקסספציאל

 ספר כולל המפרשים, כל עם ווילנא דפוס צלום כרכים, 8 - ירושלמיתלמוד

 עטיפות כולל דה-לוקס, ספציאל וכריכה נייר ס"מ, 28%38 ; גודלהשלמה.
 עין. מרהיבותאומנותיות

 סופר, כתב סופר, חתם רעק"א, תה עם כרכים, 6 - להרמב"ם תורהמשנה

 ס"מ. 22%31 ; גודל אש, אמרי תשובה,התעוררות

 התעוררות סופר, כתב סופר, החתם מבעל הוספות עם כרכים, 7 - ערוך שלחןטור

 ס"מ. 25%35 : גודל אש, אמריתשובה,

 התעוררות סופר, כתב סופר, החתם חה עם כרכים, 10 - ערוך שלחן חלקיארבעת
 ס"מ. 25%37 ; גודל ועוד, סופר, אמרי סופר, יד אש, אמריתשובה,

 הקהה ליד ההוצאה מבית הצר שלמיםסמים

ח
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