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םפר

ת
ר
ו
ת
מ
יוסף
י
ב
צ
על שאלות ותשובות
חל ק רא שון
לנסות ולחדד את התלמידים לומדי התורה,
אבל לא להלכה ולמעשה,

ורק להגדיל הורה ולהאדירה
למשקל ולממרא בשמעתתא.
וגםיש בוחידושיםבטוגיותשונורנ
שחברתי אנכי הצעיר 5בית אהרו

מנחם הכהן ריןיקחרר
רב ואב"ד דברוק5יו בארצות הברית ,ומ5פנים רב ואב*ד
בקאזאן ברומלאנד

בעהמ*ח ספר רצפארת מנחם וספר
מנחם ע 5דרוש
וספר
זבחשני חלקים ע 5שחימות ומריפות וניקור
ודיני תר*ל ,ועל ע' טריפות מהרמב'ם

שערי

דבנרי

",ועתקירוכנטלאעטרנט
"001)5,0ל*86"8ה***.
יי' ],ינ,ס"ב
'-

אזהרהו

שלאידבים שום שדם הן במדינהזו הן במדינות אחרות את
ספרי זה בלתי רשותי או רשות באי כחי ,והעובר על זה
הוא בכלל משיג גבול רעהו ומלכותא דארעאכעין טלכותא

דרקיע,ויענשכחוק.

המחבר.

הסכמה

ג

הסכמת

סרז נשיאה רארעא קרישא הגאוז בנגלה ובנסתר הר' הצ' הטפורכב

מוה"ר1244רד,מיצחק הכהן קוק שייט"א
הרב הראשי 5ארץ ישרא 5בעה"קי ר  1ש  5ם תובב"א

ב"ה ירושלם ,כ"א כסלו ,תרפ'ר
הובא לפני ספר יקר ונחמר ,שעשועים הוא לכל רואיו ,בשם
מתורת
יוסף ,אשר יסרו ונם חקרו ,איש גדו 5ומפואר
הרבה גאוז אוצר תורה ויראה מו"ה ג~נחם הכהן
שליט"א ,אשר כבר יצא מינוטיז שלו בספרו החשוב על הלכות
טריפות ,ובמחברת הנוכחית שלחירו בחדותמני קדם ,ע 4דרך לשון
חכמים יבמות צ"ז ע"ב ,בשאלות היכי תסצי ,שכבר נדכסו איזה
ספרים כעיז זה ממחברים קרומים ,והקודם ש5הם הוא בע 5ספר
האגור ז"ל ,והדברים נכונים ללבב לב התלמידים ולשמח נפש אוהבי
תורה ,בעתות מרגע ,בחרוותא רשמעתתא ,ואפריון אממי להיב
הגאון המחבר שליט"א על פע5ו 5טובה ,בברכה כפולה ,על אשר
הקריש את פריו קוד,ש 5הישיבה הקרושה והמפוארה שער השסים,
המצויינת במינה ,ביחור 5קביעות חכמת האמתורזי תוה"ק הנלסרים
בה ,ע"י רבנז קרישי הבאים בסור ר' ,והנני בזה מחזקידי עושי
מצוה ומחבבי תורה לקחת את הספר היקר הזה ולקבלו באהבה,
בעיז יפה,ויהי ר' עם הטובים וישרים ב5בותם ,וצור ישרא 5יראנו
אורו וישעו ,עלציוו הר קד"פו ,כנפשם היקרה ונפש מברכם סאהבה
מהר ההורש מירושלים

צבי

ריזיקאוו

הק' אברהםיצחקהכהן קוק

6

המכמה

הםכמת
~יבנ'

הונ הגאווסיני ועוקר הרים מוה"ר
פסחפראנק שלימ"א
ראב"ר בעה"ק י ר  1ש ל ם תובב"א
ב"ה ירושלם,יום ב' ,לסרר"הנני נותן לו אתבריתי שלום"
שנת תרפ"ר ,פעה"ק ת"ו

יוטפ" אשר

לריריחויליהאי ספרא רמתקרי "מתורתצבי
הבינווגם חקרו הרב הנאון המפורסםר'מנחםהכהןריזיקאוו

שלימ"א ,אשר בבריצא לומוניטין בספרו על ה' מריפות שהו"ל זה
במה שנים ,והנה עתה יהיב רעתא למיהרר להניף ירו בשניות
מרברי סופרים אשר בויביע אומר בפרק חרות מני קדם ,וכוונתו
רצוי' לחרר את לב התלמירים לתורה ולתעורה ,והנה לרוב מררתי
במילי רצבורא הו במילי רשמיא והן במילי רמתא לא עיינתי בו
רק זעיר שם זעיר שם ,ומתוך המעט שראיתי מצאתי בו רברים
נבוחים,ולבן גםירי תבון עמו להוציא לאור תעלומה ,ובפרמ אחרי
שהרב המחבר שי' נרבה רוחו להקריש את פרי מחברתו קרש
להישיבה שער השמים שבפעה"ק שנמצאים בה הרבה ת"ח גרולים
השוקרים על דלתי תוה"ק ולומרי' בטהרה הן בנגלה והן בנסתר
ברזיז ראורייתא ע"י סור ר' ליראי' ,לואת אמרתי לבוא עם הספר
להיות נמפל לעושה מצוה ולעורר את מיורעי ולמכירי קא אמינא
עמרו יקרים עמרו לעזר הרב המהבר איש איש בפי מסתירו לקוח
את הספר הזה ,וקניית ספרים תרבה חכמה ,ובל המימיב עמו ימול
שכרו מן השמים בבפל בפלים השלו' והחיים ער בלי ריים ,הב"ר
המרבר למען בבוד התורה ולמדי' מצפה לרחמי שמים לראות בשוב
ר' את שבות עמו במהרה
נאם פמח במוהרי"לספראנק

צבי

הםכמה

המכמת

ד

הת הנאון וכו' מוה"ררקיי
םיהךראליבאךיערבנאך שליט"א
ר"ם ור"ץ רפעה"ק תובב"א

עזרי מעם ה'
חראי נפשאי ,למחזי יקר מפריה "מתורת צבי יוסף" ליריר
נפשאי ורחימאי ה"ה הרב הנאון הגרול המפורסם בחבוריו היקרים

אוצר התורה והיראה ,חריף ובקי כש"ת
מו"המנחםהכהן
שליט"א
,
א
נ
ה
כ
,
א
לא מניאי איכא כהרין רבנ מנחם
במפריה אתירע
חיליה לאורייתא ,נטיל מתלין וחיריו לתלמורי רבי רב מחררין
לאשכוחי תחותייהו מרגניתא ,לעמוקי שמעתתא ,אליבא רהלכתא,
וגברא רבא ויקירא רנא ,לא עבר אורייתא מרא וחצינא ,למיחפר
כספא ומטמונא אלא אקריש מפריה לקורבנא ,למתיבתא "שער
השמים" ואנר נטרליה באוצר השמים בנין רמעיר ותמיך ,לחכימי
מתיבתא ,רבתרי חולקי אורייתא ,נליא וטמירא ,עמקין בתרורא,

ריזיקאוו

בספרא זיהרא ררשב"י וחברוהי ,ובחכמתא רקשוט רהאריז"5

וחברוהי יתבן ולעאן ,יומם ולילאן ,לבן פורת יוסף ברא מזכא אבא,

ושפתוהי ירובבין תמן  -יישר חיליה אמרינן ובברכתא ררעיא
מהימנא ,לשבטא ראהרן כהנא יתברך ממרומיא" ,ברך ר' חילו ופעל
ידיו תרצה" לשלמא וחיא וכל רבני מתיבתא קרישא רילן ,בצלותא
כרארימי קלן ,ובלחישא כרליבוהי מכוונן,יבעון קדם א' רבתרייתא
וקרמין ,יוריך ר' ימוהי וימגי שנוהי ,ובאורייתא חכמתא ואובנתא,
ואגריה כפילא ,משכין לעילא כעמקין ותמכין אורייתא ,כרעוא
רמברכיא כל חבריא,וכרעוא אנאזעירארברנא ור"ם "תרעא רשמיא"
רי בירושלם קרתא רשופריא מרן דשמיא ,ושכלליהלעלמי עלמיא
כתיבוחתים ביומאשתיתאי כ"רחשון תרפ"ה פעה"ק ירושלם ,ת"ו

חי'םיהוראליבאויערבאך

רשץ ומימך רישיבת שעך חשמים בעהמ"ח מפך הכם לב שואע א"ח
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פתח השער

פתח השער
הנה
התורה צריך להקרים יראה כנאמר ראשית חכמה
~ליסוי
יראת ר' ר"י שיראת ר' זהו ראשיה חנמה ,וזהו שמתחי4
חתורה כראשית ברא אלקים ,ר"ל בראשית מרם כל הבריאה צריך
לדעת אלקים ,וזהו שאמרו רז"ל ~שבת ל"א) חכל על מאן דאית
ייה ררתא ותרעא (דרתא לא עביר ע"ש והמעם שמכונה היראה
בישכ בית משום דמי שאיז לו יראה רמי כמו שרה פרוצה שיכולים
יכנםישדה סכ( רוח שירצהואין רבר חוצץ ומעבבעליו ,אבל בביתו
אז הכותלים טעכבים עליו שלא יכול לכנום כבית רק ררר הפתח,
כו הוא דרך היראה( ,כן מכונה היראה בשם בית
ובזוץ 3יהא שאצל יראה (א נזכרבית ,כמו אצלבית אהרז אובית
ישראל רק נאמריראי ר',יעזכי היראה הוא נופה הביתואיז
צריר להזכיר עור בית רק נאמר יראי ר' ברכו את ר' ועור י"(
יהכי לא נאמר ביתיראי ד' משום שהכהניםיש להם משפחה שהוא
ובנו ער עולם יהיו כהנים ,להכי נאמר בית ,אבל ביראי ר' אפשר
שהוא רק ירא ר' אבל בנו אינו ירא את ר' ובזה ניחא הפסוק
ועשו איש שרה פירוש שהוא במו בשרה שהוא הפקר ומותר לו
ך בכל כקוםואיז קו שום מחיצה שיהא בנרר שהוקף רקחפשי הוא
י.י
ואיו (ו שום עיכוב והכל מותרליה הבל שריליהאין כאן לא איסור
ולא נרר ולא חרם ,אבל יעקב איש תם יושב אהלים ,ר*ל כמו שיושב
סומף באהלים ויש לוניחיצה ואי אפשר לו לילך רק דרך הפתח,
זו ררר התורה
ועוד

תיך

פתח השער

ח

אםאיז יראה תורתואיו מתקיימת משום שיש הרבה ענינים
שהם למעלה משכל האנושי וצריך לאמונה ,וזהו בא ע"י
עורת היראה ,וכמו ראיתא (אבות פ"נ) המשל לאילן ע"ש ועי"ז
יתקיים תורתו ,וסיראה בא למררגת אהבה ואז ירגיש תענונים
כשיעסוק בתורה ובמצות או בתפלה ויזכד חומרו ען'י המצות
ואז יראה בעיניו וירניש הרנש רוחני ,וזהו מצות ר' ברא מאירת
עינים שמאירין עיניו של ארם לראות הרוחניות וכל עת ורנע
שעושה מצוה אפילו מה שעשה כבר הוא מרניש תענונ נפלא ,וכמו
האיתא בספר רב שלום ,על הא ראיתא בסס' ברכות (רי.ג) אסר
ליה רב לר' חייא לא חזינא לרבי רמקבל עליה עול מלכות שמים
ופירש שהכל אציו ע"י שכל ותענונ ולא שייך גביה עול כי היה
סרניש בזה טעם נפלא והיה עושה מצר מתיקות שהרניש בזה ע"ש-
(וחזינן ראפילו איש כילי מאר ורעעין בצרקה ואם אירע לפעמים
שלוקחים ממנו מעות צרקה ע"י איזה סבה ,תמיר כשנזכר על זה
מצטערויואג וווכר לעולם ,אם נהנה מסנו איש ,אף שהרבר הוא
מעט ,אבל להיפך ,אם נתן המעות על צרקה ברצונו אף כשנתן היה
אז בצער אבל הוא לעולם בשמחה ומשמח על זה ואינו מתחרט על
רבר טוב שעשה לעולם ויש לו תענונ)
המצוה מה שמתקן ורואה הרוהניות שתיקו בשרשי רגע זו לפי
בחינתהולפי גורל המצוה שעשה בשרשי הרנעזו ותיקון
העולמות כי כל עולמות עליונים תלוים בהארם( ,וכמו שפירש
האלשיר הק ,על הפסוק ויחלום והנהכילם מוצב אריה ובו' ע"ש)
ולפי המעמד והמצב שנתן כח ואפילו קרושה בעולמות כן בא ממעל
יהארם העושה הרנש תענונ רוחני נפלא לפי הבהינה הנ"ל ובן
בהכרח בכל תורה ותפילה ומשה אעפאי שעושה ככליוםונראהלעין
כל שחם ממיז אחר תסיר אבל מי שזוכה להיות לו עינים לראות
כעולטות
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8תח השער

בעולמות העליונים יראה הנפ"מ נשנשתנה ננל יום וגם טעם
המתיקות ותענוג של מצוה בשנשתנה ננל יום אלא איהי ראשית
לא עלה לגו ררנא רחבמתא עילאה ע"ש

ך13יראה נא לבחינת אהנה רהרגל נעשה טבע ריתן אל לבו
תמיד יראת ר' וממילא יתדנק לבו ובל אנריו ושבלו
לד' מצד היבר מעלתו ומה ארם שאנל אצל אדם חנירו בהית
לאיסתנולא ניה עד דאמרו רז"ל במם' פמחים עולם חשוך בערו
פבש"ב אצל הקב"ה שנותן חיים ובריאות ומשפיע שפע טונ נמדה
גדולה ווראי שצריך הארם להתרכק בר' אלקים חיים וליטע בלבו
אהבתו ויראתו וזהו בוונת הנורא ית"ש נהרבבת הנשמה הקרושה
אשר מקומהבין מלאבי מעלה בשמים עם עפר הארמה אשר מתחת
לארץ בהצמדם יחדיעידו ויגידו צדקתו ותהלתו בעולם בעניז חזק
ונרשם ונזבר מבל ברואי מעלה ומטה ועם זה הקשר והחיבור אשר
בעוהאז תושג התבלית לתהלת הבורא ית"ש גם לעוה"ב ברושם חזק
מהעליונים ועי"ז אמר הכתוב שהתחלנו ראשית חבמה יראת ד'
ור"ל שעיקר החבמה זו היראה ,וזהו שאמר הבתוב מה ר' אלקיך
שואל מעמך ב"א ליראה וזה עיקר התבלית שממנהיניע למעלה
למעלה במדרגת אהבה בעבודת ד' ית"ש רק שיהא היראה תקועה
בלבווישים תמיד נגדפניוויזבורבלי זעמו שלהקב"ה שברגעיומלי
בחציר ויחשוב תמיד גדולתו ויבלתו ית' שיודע הבל ורוצה בדרבי
היושר שיתנהג האדם על ררך התורה והחבמה ושהוא יבול להעניש
ושאין זולתו ובולם באין נגדו ואל ימנעהו החומר לבלתי זבור,
מה שמחויב השבל והטבעשיאהוב את הבוראית' ונמו שאיז האדם
יכול לפרוש מעצמו מחיו ונמו שאמרו ע"נ אתה חי ,כן אינו יבול
לפרוש א"ע מעבורת ד' ית"ש לבן נתז לו תורת אמת ,אש דת

לעלות

פתח השער

1

לעלות ע"י למדרגה גבוה ונעלה לראות אור יקר וממנה יושגויגיע
לתכלית האמת לראות באורחייםהנצחישאיז סוף

י שמשתמש בה באמת יקנה לעצמו כחות רוחניות אלקיות
ןמ
המאירות אתעינים ומזהיד אף הנוף עד שעולה למדרנה נדולה
וקדושה בנ"ל כי גם הקב"ה בעת שברא את עולמו הסתכל בה
ועייז במד"ר (בדאשית),וכיוו שעיקר הבריאה זו תורה שבשבילה
נברא העולם עם כל צכאה א"כ תכלית כל הבריאה בשביל האדם
לכו האדם אשדזיכד חומרו אז רואהבעיניו רוחניות אלקי ובנ"ל
ובזהניחא הפסוק מבשדי אחזה אלקי ,ר"ל ארניש בנפשיעניז שיש
בורא ומנהינ בעולם על כל פרמי ופרטיבני אדם
וזדש
ן כונתהפיימז בתפלת ר"ח מלר תד בכל פועל בכל מה יפעל
בממה ובמעל ,ד"ל ד' ראה והתבונז על מעשי בני אדם מה
יפעל בכל העולמות אם לטוב הרי הוא תיקז ,ואם ח"ו רע הוא
מקלקלכי הכלתלוי לפעול פעולות נדולות בעלמותהעליונים ולקדש
את שמו הגדול למעלהגי המלאכיםאין אומריםשירה רק אם ישראל
אומרים מתחילה ולא מהמלאכים יתפרסם שמו הגדול והנורא אף
שהם ששים ושמחים לעשותרצוז קונם,וזהו מצד מבעםכןואיז להם
היכולת לעשות ההיפוךכיאיז להם יצהד"ע אבל האדם שנקרא עפר
כי לוקח מהאדמה לכז יש בו מדות רעות שנומה אחד חומדו ,ואם
הוא הולד בדרד התודה אז מאתו נתפרסם שמה שהוא עושה הוא
רק למלאותרצוז הבורא לכבודו שב"ה,וע"י התורה הוא מקושר עם
מלאכי מעלה ומכל מצוה יוצא תכלית שמסונל להנחיל להמשיך
ולהשפיע מלמעלה ע"י צינור קדושה נעלה בדכה לממה ואיז נ"מ
לביז ~צוה קלהאו חמודהדמצינו אצל מצוה חמורה מעשדת הדברות
כבד אתאביר ואת אמך השכראריכתימיםוכן אצל מצוה קלהכגוז
שלוח הקן ג*כ שכרה אדיכתימים,וזהו כונת הפסוק ,הנטתרות לד'

אלסינו
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אלקינו ,ועיין בבל"ע שיש מצות שהן למעלה משכל אנושי והן
נסתרות מאתנו ,אבל בהנגלות יש שני מצות שנילה לנו הקב"ה
מתו שכרז וזה "לנו" פירש לנו זו מצות שלוח הקז "ולבנינו" פירש
זה ניבוד או"א אצל שניהם מצינו שכרן ,וכל כך כרי לירע שאין
נ"מ במצות ע'ש ובאמת גם מצוה קלה יכולה להגן כנרולה וכוצלת
מיסורין ,ומצוה גוררת מצוה (בפ"א ר') ואפשר שהמצוה השניה
תהי' גרולה ממנה,ולהכי כתב הרמב"ם שפיר ,שמה שנתן לנו הקב'ה
הרבה תורה ומצות מפני שא"א שלא יעשה ארם אחת מהן בימי
חיוכתיקונהוזו המצוה תצי 4אותו וסביאו לעוה"ב
ךכן בחיי עוה"ז מצינו לפעמים שרפואה קלה מרופא 9שומ תרפא

לחולהיותר מרופא גרול וממנה נושע אף שכעת אנו בסצב
השפל מכ"ז לא יסוש ר' אתנו כי נשבע בשמו הגרול ,כמו שכתב
הישועת יעקב על הפסוק אנכי אנכי הוא סנחמכם לכאורה הוי חד
אנכי מיותר ,רק שמרומז על אנכי ר' אלקיך שנשבע בשמו ומה הוא
חי וקיים כן אנו חיים וקיימים לער ולנצח ,וזה השבתי לאיש אחר
חפשי מו הדור החרש ששאל סמני בעת שישבנו על סעורת ברית
מילה ,הלא אתם מתפללים בכל יום ויום ג' תפלות בבל העולם אם
היה ממש בתפלה טרוע לא נושעתם ואין שומע לכם מן השמים,
והשבתי לוכי ירועעניז התפלה הוא כמועניני רפואה ,כמובעניני
הרפואה יש סמי טרפא לרופאים שנותנים לחולה כשיבא לבקש

מהם מזור ותרופה ימחלתם ולמכתם האנושה ,יש מהם רפואות
שונות ,לזה מרים ,ולזה סמי מתוקים ,לזה יתנומיני תחבושת ,ולזה
יתנו בצלחת משקה חריפים ליתז עשרה סיפות במים איזו פעמים
ביום בכף וגם נותנין על כמה זמן ,לאחרנותנים על שבוע,לשיש
פעמים ביום ולהשני נותנים על חורש ימים הכל לפי חשבון הירוע
להרופא ואם יאמר החולה הלא שתיתי מזה הרבה פעמים ועריין
לא

פ תח השער

ז

לא נושעתי וחולה אנכי הלאבוזיבוזולוי ויאמרו  ,15הרופא נתז לר
על זמו קצובועדיין לא הניע הזמן הגצרך לרפואתר רק אם תשלם
הזמז הקצוב אז תורעי כז אצל הקב"ה מפני תטאינו הרבים חלינו
והיה ההכרח 5נלות לנו מארצנו ,אך ברחמיו הגדולים וברוב חסדיו
4א הגלה ולא מאס אותנו לעולם וחשב ער ומז ירוע לו שצריר לנו
להיות בנולה כפי עניני החטא וכפי סחלתנו מחלת הגשמה ונתז
לנו תרופה ענין התפלות זו עבורה וזו היא הרפואה לבקש מאתו
ולהתפ5ל שלש פעמיםביום עדזמז הנקצב ,וברברי התפלה ההדושים
ימצא דברי רפואה לסחלת הנשמה ויזכך חומרו וגופו ולעשותו
לבן כורות טובות ,כמו שאמר ונפשו בעפר לכל תהיה ,ועי"ז יגיע
לטדתענוה,וכו יהא ער זמן הנקצב ואז כשיניע הזמו הקרוש שקצב
לנו הרופא האמת בורא כל הנשמות אז יודע לנוכי ע"י התפלות
שהתפללנו ריחם ד' עלינו וגם אם נופ 5מים ע 5אבז טיפה אחר
טיפה בזמז ארור נעשה רושם נקב על האבן מכש"כ התפלות
שמתפלליז אנחנו בנ"י לאבינו שבשמים ודאי שעושה רושם למעלה
ויבוא הגאולה בימז הקצוב ובא הגואל צדק עם כל ההבטחוה
שהבטיח לנוע"י נביאינו הקדושים בימינו בקרוב ,אמן ואמן
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הקדמת המחבר
טאור עינים ישמח לב ושסועה טובה תדשן עצם

נעניתי עד טאד ד ,חינו כדבריך
חליתי פניך בכל לב חננו כאמרתך
מח אדיר שטך בכל הארץ אשר תנה הודך על חשטים

מח אני נבער מרעת הרדה אחזני מעשי השפלתי ממרום
נפלתי נמנע השגתיה,ותי חשכתי מלא חרפתי מהבורא נתרחקתי
נפשיתאותי המוףבינתי מצערהשנתי שמעווהאזינו חכמיםמילי
מרוע לרפוס הביאותי זה חיבור עיין בהקרמה בספרבנין יהושע
על מסכתות ארר" 1וז"לכי הקב"ה גוזר וכו' ע"ש ולבר מזה הנני
אומר א 9שחברתיו מכבראיוה עשרות שנים ורק שנמארד עד עמה
וכעת רוח שבאנוש אץעלי באמרם ערמתי יהא כתבךצרורים בירך
הן אביך הגרול חוסה על כנפי השכינה ועליך מוטל לכבר הורים
בכבורים ואף לאחר מיתתן (קרושין רל"א) והם צריכים להיות בלב
נרשמים ולהוציאס באמרי שפר חקוקים ועל ספר חרותים נרפסים
ברבריס יקרים ונכוחים ולהביאם לאור עולם לזכרון אם את ברהכי
וברא כרעא ראבוה ואשר מיינו שתית ומשלחן גבוה זכית ואחר
יגעת ומצאת וכן תפארת בנים אבותם ,לכן נתתי לחיבור זה שם
אבי שהוא חמראלנבאי שאנכי חלא,וקראתיומתורתצבייוסף
כי מעט הלימור שנמצא בי הוא לקוח מן אבי ז"ל כמפה מן הים
כנגד תורתו הנרולה של אבי קרישא הרב הג' המאוה"גוכו' הצריק
מרן ר' צבי יוס 9הכהו וצ"ל שהיה מתמיד נדול ,לא פטק גירסא
מפומאיוםולילה פשוטו כמשמעו ,ובעת לימורו היה באופן באהבה
רבה

הקדמה

ח

רבה והיה ניכר לכל הרואים מהתענוג הנפלא שקבל אז כל סלה
ומלה שיצא מפיוהיה בקדושה באהבת תורה אמיתית והיה סופר
כל אות כמו שסופריז מעות והיה בקי בכל הש"ס עם רש"י ותוס'
כל הלשוז בע"פ ,שכלו היה זד וישר בעומק ובתבונה בלי שום
עקמומיות למרן מופלג מאר וגם היה בעל מדות תרומיות ,שנא את
הכבור בתכלית ,ולמר בהתבורדות והיה נחבא אל הכלים והתרחק
מהפירמום ומגיאות מעולם לא היה לו ריב אם שום איש ולא
רבר מעולם על שום ארם לא ררף אחר שום התמנות לא היה לו אף
שיעורגאוה שמותרלת"ח ולאהיהלו שוםחימור ממון ,שונא בצע,
והיה תמיר מסתפק במעט ,והיה תמיד שמח בחלקו ואומר שיש
לו כל ולא חסר שום דבר ולאהיה בו מעולם שום עצנות או ראגה
כל הלוכו וררכו היה בקדש ,תורתו היתה אומנתו מנעוריו ער רגע
האחרוז למר בשקירה ולא מש התורה מפיו ,אף בעת חליו היו
שפתותיו מרחשיז בלימורוכי היה בקי בע"פ כל הש"ס מעולם לא
רצה להיות רב בעיר אף שכמה עירות חשובות רצו למנותו אחר
כבורלהיות להם לרב ולחסות תחת כבודו אבל לא רצה להיות רב
בשום אופז מפני שלא רצה לבטל אף רגע מלימור התורה,כי כל
עתותיו הקריש לתורה והיה ראש מתיבתא בישיבה רבתא רק"ק
סלאנימא ונאספו אליו עררים עררים בחורי חמר ,תלמירים הנונים
וחשובים לשאוב ממקור תורתו וקיבץ וריבץ פעלים לתורה והאיר
עיניהם במאור תורתו והיה אמוזפיגוג ,מומחא גרול בהסבריפה
ונעים שפתותיו שושנים ברברים היוצאים מן לב טהורויררו חררי
במז ועשו פעולתז באמונה והתלמירים אהבו אותו בלב ונפש
וכברו אותו סאד כי ראו בו ברכה צריק מראהו קרוש הרבה
תלמידים יושבים כעת על כסא רבנות בעירות חשובות וגדולות
ספורסמים והרבה תלמידים סקאר משמשי בקרשי שמים והרבה
מהן
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טהז נעשו בע"ב גרולי מופלני תורה אחריו לא הניח חרושי תורה
בבתב אף שבכל שיער שהגיר בהישיבה היה חר*תבי אין בהמ"ר
בלא חידוש ,אבל בכתב לא הניח יען בי היה שפל בעיניו ועניו
צריק ביוסף ולא רצה להתנאות ולא היה נחשב זאת לחירוש
שחשב בי בן צריבים לימור והבל יודעים זאת אבל בל חירוש
שלו ובל פירוש שהיה אומר ברש"י ז"ל או בתוס' או במהרש"א,
היה נעשה רעש בין לומרי העיר והשתעשו בו ואמנם שהוא לא
כתב בעצמו אבל התלמירים בתבו והניחו רושם בלבם לעולם
והעיקר טעם שלא בתב מפני בימול זמן ,שלא רצה לאבר זמן על
הבתיבה ואפילו מכתבים שהיה מוכרח לבתובלבניו ג*כ היה בקושי
ויפעמים ורק איזה שורות ולא היה לו חילוף מבתבים מעולם רק
מה ששאלו אותו בפניו וגם הניר בפני חברי ש*ס שיעור גמ'
שלהם והיה לו הבנעה ונפילה לפני בל בר בי רב ואהב וכיבר
מאר לומרי תורה ותמיד היה מצטערבי אינו לומרכי הלימור היה
אצלו במאבל ובל התענוגים ,כל זה הוא רק קצת מררבו בקדש
ויותר אין לי רשות לבתוב יען ששנא מאר הכבור ,ופעם אמרלי
בפירוש שבל אתפאר בו ושמנה עשר שנים קורם פמירתו היה
ראש מתיבתא בישיבה רבתא דק"ק סובאלק ,ורבץ שם תורה ובל
הח*י שנים שהיה ר"מ בסובאלק נתנרל שם הישיבח הרבה והרבה
תלמירים נאספואליו לשמוע שמעו הטוב ער שבאו לשם מהישיבה
רסלאנים להקשיבשיעוריו החריפים ולמר בהישיבה בשקירה נפלאה
ער יום האחרוז זה יום ה' י"א ניסן שנת תרע"ב ואז נוע ונממן
ארוו הקרש בשנת ע*א לימי חיו וספרו עליו רבנים גדולים והגאוו
הנרול ר' משה בצלאל לוריא זצ"ל אב"ר רסובאלק אמר אז בהספירו
עליוכי אם היה הבהט"קקייםהיה הוא הבחזהגרול ונקברעלביה"ק

יו

הישן
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פ

הישן אצ( הנאוז בע( נמוקי הנרי"בז"י ואצל הנאוז ר'אייזיק חבר
אב"ד דסובאלק זצ"ל ,תנצב"ה
אבי יקירי נזר תפארתי מעת שהלכת (גנזי סרומים
להתלונז בצל השכינה חשכו עיני בארובות ואנכי הולך כצל עלי
ארץ ואיז משיב לנפשי המו מעי לי בזכרי עת זרוח שמשך עלי
אדמה ובלב נשבר הנני מבקש שתקח את ברכתי ותמליץ טובות
בערי לפני הקב*השיזכני שלבזרעי וזרעזרעייהיו יהודים כשרים
באמת ובתמים ואקבל נחת מהם ,ונם שיתן לי ר' מחילה נמורה
על בל עונותי וימלא כל משאלות לבי לטובה וישיב ר' את
ישראל ברחמיםלציוןויבנה המקרש ואזכה עםבני להיות מהעוברים
שם ולראות בעינינו את הכהז הנרול ואת מלך המשיח צרקנו ,וכל
הצריקים בימינו בקרוכ אמן כי"ר
למנשים באהל תבורר היא זונתי הרבנית הצנועה והחשובה
והצרקנית א"ח מרת עטל בת ר' שלום תחי' ,היא היתה בעזרי
ותהא משכורתה שלמה מעם ר' אלקי ישראל יראות עמרי נחת
מזרעינו שיחיו ועומקים בתורה ובמצות אטו כי"ר

יעתה

כי

-י*י-
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מתןרת

שאלוה

צבייהטף

מתורתצבייומף
שאלו ת

א) איו מצינו מצוה שהתנאים ג"כ קימו אותה ואפ"ה לא הוזכרה
בשום משנה רק פעם אחת נזכרה רק בדרך אנב והיכו הוא
הוזכרה 2
ב )1איך מצינו אם יש ריעותא 5פנינו כשר ,ואם איו ריעותא
ו טרפה 9
5פנינ
ג) איך מצינו שיו"ט חמיר משבתו
איך מצינו שכלי חרס קיל יותר בתערובות מכלי מתכותי
ה) איך מצינו אם יש סרכה כשרה ואם לאו טרפה
"
ו איסור א*א 2
ל) איך מצינו קירש איש פנויה והיא עלי
ז) איך מצינו בבית שיש שם מת מותר 5בהו לכנוס בו ואם
ז שס מת אסור לכנוס בו 2
אי
ו
א
5
ש5
ו
נ
י
צ
מ
ו
ח
ו
5
ש
ו
ת
ו
מ
כ
אדם
ח) איך
ו
5
י
פ
א
אם
אם
אי
?
ו
ת
ו
מ
כ
ש
אמרינז
עי
9
פפ) איר מצינו שבש 5בב*ח אף שבהקדרה 5אהיה בשרו5א ח5ב
י
) איר מצינו שחוטי חוע קורם שנפתחו ר5תות ההיכ 5פסו5ות
הם טדאורייתא או רק מדרבנו?
ו שאומרים שקר ומשמחיז בזה 2
יא) איד מצינ
יב1
) איך מצינו אם ארם חשוב ומפורסם בעיר אם יש 5וריו כמו
הגכאי אם לאו?
יג
) איךמצינו רמראה טרפהקיל ממראה כשרה'

י)

מתךרת

צבייךוטם

שאלות

יך) איר מצינו שצריר ליתן
טך) איר שררמה מותר2
טז) איר מצינו שצריר לברד בהם" 1אף שלא אכל כעת ועל
9
תיובית דאור*יתא הוא פמור ועל תיובית דרבנז הוא תייב
יז
) איך מצינו שנבלה קיל מטרפה?
ם2
ית) איךמצינו דאיסור שבתקיל יותר משאראימורי
ימו
) איר מצינו אם ראתה דם נדה טהורה ואם לא ראתה נדה
טמאה?
ד והוא שוגנ 2
מ) איר מצינו מזי
9
ק
י
ז
ה
ך
ר
ט
צ
י
ו
ר
ו
מא) איר מצינו דש
אתד
שלשה
ם
ל
ש
ל
חלקים
ו שבועה ממ"ז תמיר מבועה ממוגלא 2
מצג) איך מצינ
ר מאיש 9
ו
מג) איך מצינ שאשה נאמנת בעדות יות
ו ולא שום קרוב 2
מך) איךמצינו יורש והוא לא בנ
מדן) איך מצינו קפיטל תהלים שאין אומרים אותו ז' פעמים
בשנה?
מך) איך מצינו טוב לעשות טובה לטמא מלעשות לטהור2
מז) במס' שבת בדקנ"ז ע"א איתא פלוגתא ר' אתא ורבינא ע"ש
וסבר שם רבינא דהלכה כר' שמעון בכל השבת ,אבל איך
מצינו אם יסבור רבינא כר"ש נם בטלאכה שאינה צריכה
לנופה דפוטר בזה ר"ש אם לאו 9
ש הראשון 9
מת) איזה תנא מצינו שהיהתי גם בזמז המיר
ממם) אם מצינו טומאה שבטומאה תמורה יהא טהור ,ובטומאה
גט ולקבל גט 2

קלה תהא טמאה?
ל) אםמצינו ללמוד ספסוק"והביאנו עירך ברנהולירושים
בית מקדשר"אי בטלח כעת קדושתא"י?
ךמצינו אם דוקא תסר כשד 9
לא) אי

יציון

ש8
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מהלרוצ

שאלות

צביווכאש

לב) איךמצינו נקב אחר טרפה ,אב5ב'נקבים בשרה
לנ) איך מצינו ש5אשתו יהא מותר ו5ו אסורי
לך) איך מצינו בריה שנתערב ובט5ה אף שבריה אפי5ו בא5ף
לא במל 2
לה) איך מצינו שם5וה ע"פ טוב ממ15ה בשטר 1
בשרה אטור 5שחוט וטרפה מותר 5שחוט 9
לך) אירמצינו שוראי
לז) איר מצינו ברורות הראשונים אם היו מתפ55ים ערבית
או ב5י5ה 1
מבעו"י
ו
נ
י
א
ה
י
ו
ת
ו
ר
ש
כ
ת
ו
א
ר
מ
טרפה'
לח) איר מצ שתי
לכם) איר מצינו חיה טמאה ו5אחר מיתהאיו מטמא כ5ל1
מ) בטורביו"רס' שם*ג פסק רב*רסצוים 5הפריש קטן מטומאה
ע"ש וכו הוא בב"ח באו"ח בם' שם"נ ע"ש אב 5איך
9

מצינו ראיהלזה מהנמי

מא) איד מצינו שאפשר שיקח את אחותו 5אשה אף במעמד
ר אחת 9
הוריו ואףשניר5ו תמירביחרבעי
מב) אם מצינו זכר טריפה מו5יר אם 5או?
מג) איךמצינו בהמהשאין צריבהניקורוחיהשאיוצריכהכיטוי'
ו טרפות בבהמה אחר השחיטה 9
מך) איךמצינ
מה) איך מצינו טומאת זב שהוא אב הטומאה יהא חמור ממת
שהוא אבי אבות הטומאה?
הנאה 1
מך) איר מצינו שמותר ליהנות ו5הרויח מאיטורי
מז) אירמצינו רשארימים של פטח במצה חמורמ5י5ה הראשונה
מח) איך מציע ש5טפר תורה מותר ו5משכז היה אטור בזה ,אף
רקרושת ספר תורה חמור מהמשכז %
מפם) איךמצינו מדוע הכלב שהוא חיהביתית והוא עז פנים"
ם1
נ) איךטצינו דג כשרוישלורנלי
נא

מתדרין
נא)

נב~)

שאלות

צבייךכמף יא

איר מצינו ראיה מהגם' שבהמה לאחר שחיטה יבולה לחיות

במה שנים

1

איר מצינו שיהא הבבור יבם וקמן (רקיי"ל ביבמות בדם"מ
ראשת קטן פטורה מן החליצה ומן היבום)

י

נב) איך מצינו חומרא ברנים וחגבים יותר משאר בע"ח
נר) איך מצינו דוקא ער אחר כשר אבל אםיעידו ב' ערים יהא
פסול 1
א בשר 7
נון) איך מצינו ששחטו בסבין פגום בהולבה ובהבאה ויה
נך) אומרים העולם שלבן רורות הראשונים היו טארינין ימים
מפני קיצור המושג להשיג חבמות לא בו רורות האחרונים
שהבל מובן לפניהם לבן יש להם להשיג החבמות במעט
ו ראיה לזה מהנ' 1
שנים אבל איר מצינ
בהמה מרפהש
אירמצינולומר בהמה כשרה

בז)

נח)

נט)2
ס)

רחצי

וחצי

7

איך מצינו נצרך לארם יותר אבילה או שתיה
איך מצינו צריק ושופך רמים?
איך מצינו שקבלו ערות מעד ובעת הטעשה היה הער ישן
1

ראה 9

ולא
סא) איך מצינו שהתורה אסרה משום מראית העין
סב) איך מצינו שסרבאביו החתובים יהא חמור משאר סרכות'
כמב) איך מצינו שלוקחים בוררים לרין תורה"
כפר
) המבשל בשבת פלוגתת ר"ם ור' יהודא ור"י הסנרלר במס'
,
)
ו
"
ט
ר
(
חוליו
ואיתא שם בתוס' שוננ רר"םהוי מזיר רר"י
ומזיר רר*יהוי שוגגלר"י הסנרלר ע"ש איך מצינו להיפך
רר"י הסנרלר הוא מיקליותר מר"ם ומר"י רלהם יהא אסוה
ולר"י הסנרלר יהא מותר'
סה) איך מצינו שס"ת יהא חמור מסאר שלב"ם'
9

מתךרת
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שאלות

צבייךממה

ממך) אידפצינושוראי איסורקיל פן ספק איסור2
ו בתורה שעוסק בפצוה גטור פפצוה אחרת 2
ממז
) איך פצינ
)
ח
מ איך פצינו שאדם אסוד ג"כ בכלאימ
ממממ
) אפרינן בטס' גיטין בד"ל ע"ב חברך פית אשד וכף ע"ש
ר באדם או בבהפה 2
אבל איך פצינו לופר זאת יות
ע) איך פצינו שני אחים תאומים כשדיםויהיו אחים דק מאם
ולא פאב?
עא) איד פצינו ניקב כשדה וחסד 0רפה הא חסד טרפה פשום
ניקב?
עב )1איךפצינו דבשד ששהה פעל'ע במים ונקרש איתא בס' ס"מ
בבאה"ט ס*ק ח' דאסור וכן הוא בלק"ה שם ,ובפת"ש
ס'ק ו' ע"ש אבל איך פצינו סברא דפותר2
עג) איד פצינו שעל היבם היא בכדת ,ואינה שאור ,ועל בעלה
הפת היתה פותרת?
איך פצינו אדם שהויק ויצטרך לשלם דק חצי נוקי

י

עי)

עו),

עך)

עז)
עה)

עט)

איךמצינוגוף אחד והואכשני גופים2

אידפצינו לם"ד שודלרגלו,ולהרי"ף ז"לדהתיז ברה"רוהויק
ברה"י דפטור ע'ש בהרא*ש איר מתוקם הוכחת הגם'
(בד"ו) שוד ברשות וחייב?
,
מ
ג
ב
והיא רחוקה זה פזה
איד פצינו פלונתאבין אמוראים
פאד פאד1
איר פצינו קולא בדשיל"ם יותד פדבר שאין לו פתיריו אף
דדשיל'ם חפור פאין  15מתידים?

אירפצינו שבסוף אכילהצריד לברד מה שהיח צריד לברר
פתחלה1

מתורת

שאלות

צביידגמה

'ב

פ) אידמצינושנזרינז נרולה משום קמנה?
פא) איד מצינו רבר שהואמין במינו וגם מבשא"ם בפעם אחר?
פב) אידמצינו ריראת ת"חנרול מיראת שמים?
פג) אידמצינו רבר אם הוא מא"י כשר ואם הוא מישראל מרפה?
פר) איד מצינו רא"י אסור לבשל בקררה של ישראל9
פה) אידמצינו שנשרה בו"ח מעל"ע אפ"השרי גם מררבנן?
פו) שישראל מהורר מכהז?
א
כ
ר
ס
א
ה
י
א
ה
י
ה
פ
ר
מ
ם
א
ו
פז) איד מצינו שסרכא קטנה
נדולה
יהא כשר2
איךמצינו שיבואו ב'ערים לב"רויעירו כמו שרוצה הבעאר
ואפ"היהנהובעירותו רק להצר הכננר?
סוט) איד מצינו שהבהמה אסורה ומותר לחלוב החלג ולשתות?
צ) שאלה העלה של זית שהביאה היונה אל נח לקחה מא"י או
מחוץ לארע?
צא) איך מצינו אם ימצא הסכין פגום יהא כשר ואם לאו יהא
מרפה?

גפין)

צב) אידמצינו אםדעתולמצוהאסורואם שלאלמצוה מותר?

צג) איך מצינו היונה ששלח נח היתה נקבה או זכר? (על ררך
הלצה)
ד מצינו רכבוש חמור מבישול 2
צר) אי
צה) איד מצינו מומאה שא"א להנצל ולהשמר טמנה?
צו) איד מצינו שיהא אסור לשחומ עוף אף ביום חול?
) איד מצינו חמא שיחטא ארם לאחר טיתה1
צז
צח) איד מצינו אפילו אם שחט ב' סימנים ביחר אפ*ה מרפה?
מצינו שמראה אורם גרע ממראה פסולה 2
צט) איד
ק) איד מצינא תענית צבור שירחה את השבת לבר יוהכ"פ2
קא
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מתךרת

שאלות

צבייןטמ

קא) בהוריות רי"ג ע"א איתא רכהז משוח שרם לסרובה בבגרים
ע"ש סשמע רהם בזמז אחרהיו ברסובח שם סהסשנה
אבל איר אפשר שהיו בזסו אחר ,הא מצינו במס' סכות
(בדי"א ע"א) ברש"י רכהז סשוחהיה רקעריאשיהו המלר
ואח"ז היתה ניכרת הכהונה נדולה רקבריבוי בנרים ואיך
מצינו לפי זה שהיו בזסז אחד?
ו פרשה אחת שבעה פעמים 9
קב) איו מצינו שקורי
ק )3איר מצינו ערים כשרים ואיועיותז עיות?
קך) איר מצינו שמעט אסור ליתו ,אבל ליתו הרבה מותר9
ו שקוריז פרשה אחת ר' פעמימ 9
קןו) איר מצינ
איר מצינו קטנה יותר עלב' שביםויום אחרויש לה קנס'
קז) אירמצינו דאדם שננע בשרץ ואפ"ה הוא טהורו
קה) איו מצינו שמותר להוציא סרשות היחיר לרה*ר אף יחר
ואף לכתחלה ואףלריעההיאשונה שבשו"ע א"ח בס' שם"ה

קי)

ס"ז ,ע"שי

קכם) אירמצינו דאכילת בהמה אם מקריביעוק בדשילאמ
ו סטמא ץ
קי) איר מצינו שמתאינ
קיא) איר מצינו שיחתור אבר מבהמה ולא תהא בעלת מום1
קיב) איר מצינו פלוגתא בנמ' דאחד מחסיר בכל והשני מקיל
הרבה ואפ"ה לרינא הוי להיפר ,להמקיל אסור ולהמחמיר
טותר 9
קיג) איר מצינו איסור גמורביז ב' רברים,וביז אם בזה אסור
9
או זה אסור ואפ"ה מותר
קיר) איר מצינו רפנויה חמיר מא"א?
קמך) איר מצינו תנא שהכחיש רברי תנא אחר ואפ"ה פסק
כמותו להלכה והלכה הוא רקלחירור ן
2

קמז

מתורת

שאלות

צבייהשק ינ

קטז) אידמצינו שלכשרהיש אימור ולטרפהאיו איסור
איד יסבור ר' יהודא במס' ברמות (כרכ"א) שטובר שק*ש
הואמראורייתא כר"י או כר"ל במס' ברכות בר"ר ע"ב ע"ש
ל ברכה מברבותיו של הקב*ה 2
קיח) אידמצינו שלעתיר יכומ
קיט) איך מצינו תפלה שסתפלליז אנו רוקא כרעת היחירז
%
קכ) איך מצינו שיש לב"נ לבזות גם אלקיו בכרי לכזותיהורי
קכא) איד מצינו טעם פרוע הקיש מצות מוראת אב ואם רוקא
למצות שכת רכתיב (ויקרא י"ט) איש אמו ואביו וגו',
(יבמות ר"ה ע"ב)'
קכב) אם מצינו עבירה גרולהומקבייז עליה שבר?
קכג) איך מצינו שמסרכות שלכ"ס נעשו לסרכות ממל"מ?
קכר) איךסצינו כמהימישנותיו שלאדם"
ה
ט
י
ח
ש
קכה) איד מצינו בשר שמותר לאכול בלא
"
קכו) איד מצינו קרוב לאיסור יהא מותר ,ורחוק ימהאיסור
יהא אסור'
קכז) אירמצינוהיכי תמצא אבירה'
קכח) איד מצינו מי נקרא עושי רצונו ומי נקרא עוברי רצונו'
קכט) איד מצינו טומאה עושה כיוצא בו אף לא ברבר מתכת,
ואף שקבל הטומאה רק מולר המומאה ,וגם מצינו
שטומאה קלה חמיר ממומאה חמורההמינהי
קל) איד טצינו שיאמר ארם לחבירו אני אחותד ואני אמך'
קלא) איך מצינו נשבר נגד נקב בריאהויהא כשר?
עשה
ח
ע
ר
קלב) איוה מלך ישראל עשה מצוה נרולה ובזח
לכי
ישראל"
קלג) איך מצינו דארם גרע מבהמה?
ו א"א שזינתה ברצון ומותרת לבעלה 1
קלד) איד מצינ

קיי)

9

קלה
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שאלות

צבייךשש

קלךץ) איר פצינו רכםף הוא מוב טזהב?
קלך) אירפצינו אםיש בועה פםתבר להק5ובאיו בועה 5החפיר?
קלז) איר פצינו שת"ח פותר 5 15קנות טו השוק ו5ע"ח אסור
5 15קנות 2
קלח) איר פצינו בעת מתו תורה איר היה רעת הקב"ה 5ה5כה
כב"ש או כבית הל 5דאפר יכול 5נרש אפי5ו הקריחה
תבשי5ו או רוקא פצבע"ר ,ר"ת פצא בה ערות רבר 9
קלט) אירפצינופיצריר 5אכוליותרצדיק או רשע"
קכמ) איר פצינו א5יבא ררב חםרא שםבר בפם' חו5יז ר"י ע"א

בשוחט ונפצאת הםניו פגופה רכשרה רת5ינז רנפגפה
בעצם הפפרקת ע"ש איריםבור כהפחברביו"ר בםי"ח םי"ארצריר
ז כלחו"ח .או נהרם"א שם בהגהה ,רא"צ 5ברוקביו כ5
לבדוקבי
חראמאו)חרא"
קכ
אירפצינו םררכא עוברחבפיעוריהאחפירמאינה עוברת
בפו"מ 9
קמב) איר פצינו קרבו שפפול פחפת סום ובאפתאיז בו שום
מום 9
קמ )3איר פצינו רבר שהתורה בפירוש החפירה בו ,ואפ"ה הוא
פותר ויש דבר שאיז בתורה איםור ע5יו ואפ"ה הוא
חפיר ואםור 9
קמך) איד פצינו ברב רהוה מכריז פאז הוה ליופא איר היתה
נדו5ה או קטנה?
ר מז רבשב"2 5
קמה) איר פצינו דבר שלא בא 5עו5ם נקנה יות
קמן) איזה בריה שחזקה היא פכל הברואים?

ק15ז) אירפצינו שחוש ההרגש וחוש הראיחאיזה מהזעריף

קנםח)

נשהיו ישראל במצרים איר

9

היה 5הם טוב יותר אם

היו

מתורת

שא~ת

צבייומה יי

היו בבחינת בנים או עברים
קב~מפ) איר סצינו בכ5י ש 5בשר אם בש5ו בח בשר אסור ואם
ח5ב סותר?
קנ) אירסצינורהנ' הקשהע 5אסורא אחר ב' קושיותע 5רבריו,
והקושיות הם התירוץ %
ו שיסות 9
קנא) איר סצינו שהספירו ע 5סי שבקשוע5י
קנב) אירסצינו אם שחמוהיה מריפה וא" 5שחטו היה כשרה?
קנב) איר סצינו אם יש איסור קצת אסור ,ואם יש איסור הרבה
מותר?
קנד) אירסצינו שבקשחייםע"י שעשה  15קבר?
קבה) איר סצינו שרוקא ב' מוה5ים יסו5ו בשבת ולא אחר ו5א
כהסחבר ביו"ר בס' רס"ו ע"ש 9
ר סצינו רנעשה ריעותא גריאה 5אח"ש ואפ"ה מרפה %
אי
קנז) איר סצינו אם יש איסור מעורב בהיתר סותר לגסרי ואם
שרק היתר 5בר אסור?
קנח) איר סצינו רהחסירו חז" 5בסקום אחר והחוסרא זו היא
רק להחסיר ע 5משם אחר שאין שייךלענין זה?
קבט) איר סצינו פתגם העו5ם אם עשיר אתה גם חכם אתה?
קמ) איר סצינו שאיסור ה5בנתפני חבירו נרול סליסור התורה
2

קבי)

והיא נרחית ספניה
קמא) איזה סצוה היא הראשונה ש 5ארם?
טמב) איר סצינו רנבי קרושין נכתב בקרא כלשון הנט1
קסג) אירסצינו שם5ת טוב 5א קאי על הצריקים1
קמד) אירסצינו שהריאה כשרח והבהסח טרפח1
1
קסה) אירמצינו שאסור לאכול בשבת
9

חיה

אסו
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מתוררן

צב''וטף

שאלות

קםו) איר מצינו אם חשור לז בלאו דאורייתא אז מהימנינז
ו נאמו 2
בערותו ואס לאואינ
קםז) איר מצינו מצוה נרולה מארואיז לה קרושת הטף?
ר מצינו שהבא מהריעותא חמיר מריעותא עצמה 1
קםח) אי
קםם) איר מצינו עבירה שאם עשה קצתחייב םקילה ואם עשה

הרבהפטורי

קע) במם' זבחים רם'ז ע"א ,פירש"י על הא רמפנליז הבעלים
בעבורת הכהז אס קבל הכהז בשתיקה וחישבו עליה
הבעלים על פינול הוי פינול ע"ש ,איר מצינו לשיטת
רש"י 11איר קיבל הכהז רוקא בשתיקה או א 9באמירה
ואף להמתניתז שם ראיז הבעלים מפנליז אלא דוקא
העובר ע'ש 9
קעא) איזה אח היה צריד לשטום ליוםף לבר מנטילת הככורהן
י חתימת ירו ואיש אחר
קעב) איד מצינו שראובז לא נאמז
ע
הנ"ל 9
נאמו להעיד שזה חתימתיר ראובז
קעג) אירמצינו שקטלניתאפילו בט פעמים ומ"מ מותרת להנשא
קעך) אירמצינו שרש"י בב*ק ברמ"א ע"א סוברוכו הוא בתוםי
בר"ה מאחר רמתם וכוי רנתכויז להרונ לבהמה והרנ
לארס לא הוי מוער לארם ואף בשלש פעמים אמאי לא
מתרץ הנמז רמוער כהסכחת לה כאופז זה?
קעדן) איר מצינו שמותר לכתחילה לשהות בשחיטה ,או שהה
בשחיטה וכשר?
קעך) אידמצינוראיזלרייז תורהעבורטרחתונריז?
קעז) איר מצינו חמור איםור או ממון
קעה) איר מצינו לפטר ממיתהע*י הדיבורי

י

קעם

מהךרה

שאלות

צבייךסף

טו

קעמ) אירמצינו לתרץ קושית רע"א ז"ל בהגהותיועל סוף משנה
במם' גימין בר"צ לא יגרש ארם את אשתו אא"כ מצא
בע"ר וב"ה אומרים וכו' והקשה הנאוז הנ" 4איד חל
איסורטחזיר גרושתו על איסור סומה ,ע"ש?
9פ) איר מצינו אם הריעותא השניה טבהש על הריעותא כשרה
ואם סמוד או אצלה טרפה משום תר"ל 9
קפא) איד מצינו שנאמז על המעות צריד להיות מסור לזה ער
מסירת נפש 9
כדי
אידמצינו איסור והוא שיכול להיות מזה איסור גמור ,ואם
יהא האיסור גמור יהא מותר ,אבל אם יהא רק הגורם
לאיסור יהא אסורן
קפג) איר סצינו אם קירש אשה בקרושין יהא הולר ממזר ואם
א הולר כשר 9
בלא קרושיז יה
9
קכשד) איד מצינו ורדא בלא חריץ וכשרה
ם קרוים מנענו 7
קכשה) איך מצינו רממונו של ארם אינ
איך מצינו עשה רוחה עשה 2
Sפז) בס"צ ביו"ד והוא בגמ'חולין דק"מ ע"ש ,חלב שחוטה הוא
רק איסור מדרבנן ע"ש ,וחלב ממהורההוי חלב ראורייתא
ע"ש ,וחלב מבהמה ממאהיש בה איסורמדאורייתא,עיין
ביו"ד בס' פ"א ס"א ,אבל איך מצינו רנם חלב מנבילה
ג"כ רק מדרבנז 9
הוי
ב משום כלאיימ 9
קסוח) איך מצינו רעל בהמה אחת יהא חיי
קפמ) בסנהררין רפ"ז ע"א פריך התוסי לרישב"ל אי אמר זמ"ר
כר"י אמאי מחייב הרי מחטיר הוא ע"ש ,ותירץ התוסי
רמשכחת לה אי נגעה בככר של תרומה וקידש בו אשה דאם הוא
טסאאין בו שו"פ רלאחזי אלא להסקהואינה מקודשתואי טהוריש

יפב)

יט!ך)
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מתרררצ

שאלות

צבי'ןסף

 1:שו"פ רהזי לאכילה ופקורשת עכ"ל התום' וקשהלי הא תרופה
טסאה פצותו בשרפה וא"כ אפילו לרברי הזם"ר צריכה נט שפא
שו"פ בטדי וכדאפר שכואל בדי'ב כמם' קרושין ע"ש ,ובפרמ
לשיטת ר"ם רם"ל סמקדאורייתא פה"ת להופרא ,וא"כ אמ להזפ"ר
הוה ג'כ רק ספקקרושין ,וא"כ קשהפאי זרונו כרתאיכאוכן הקשה
קושיא זו כספר דורשלציוז דרוש ר' ע"ש ,וא"כ איך טצינו שיהא
הזם'ר פיקל ברברשזרונו כרתוכו' כר"ם?
קצ) איךפצינו שררבנן המיר מראור.יתא ,שעל דאורייתא פטור
ועל ררבנו חייב9
2
קצא) איךפצינו שצריךלהפתין עם ק"ש ער צה"כאפילולר"י
קצב) פצינו בסנהדרין (רי"ט) שהפנרל אתבןהכירוכביתו ה"ה
כאילוילרו ע"ש,איךפצינו שזה מרופז נם בפשם אהר
בתורה1
קצג) איך סצינו אופן שצריך לכתוב לא יאכלגבי שור הנסקל
 ,פסהים רכאה ובכ"ק רמ"א 9
לאסורבאכילה
קצד) איך פצינו חסרון ברוב 9
קצד) איך פצינו הנעשה בב"ר לא סהני ,ואם עשה שלא עפ"י

קצו)
קצז)

ב"ר פהני?
איך פצינו הופרא ופוזכר בנם' רטרפה ,והרט"א מיקל אף
שבכ'ם הפהבר הקיל?
איך פצינו שקנה פהפקר ,אמ שלא עשה כלום ואף שאין

כהצירו
קצה) איך פצינו אם יש בחלב איסור אכר פה"ה ,ואם הוא
אסורלבז נה1
פבתפה ,ואפאה תהא כשרח 9
קצם) איךפצינו להפשיט כל העור
ר) איר מצינו איסור סומה ,שיבא אהר איסור פהזיר נרושתו
9

רא

טתורת

שאלות

צבייומה

פז

רא) איזה רבר בשור הנסקל ,שמותר בהנאה'
) אידמצינו שלאיבול לגבות בשטר בשר'
ר12
)
רג אידמצינו שגזרו פתו משוםבנותיהו רמז בתורה (שבת
רי"ז~
ו אישות טראורייתא 2
רך) איד מצינו קטו שיש ל
,
ה
ר
ש
ב
ואיר מצינו
רה) ביו"ר (סל"ו) נידי ארם טרפה וב"ש

רד)

להיפד

9

בתפלת בהז גרול אם הרוצח יוצא זכאי ברין הסנהרריז אז

הייב

9

רז) איד מצינו רבר שהוא בעצמואיז בו איסור אבמה"ח ,והנולר
ממנו אסור משום אבמה"חש
רח) איך מצינו ממא שאכל תרומה שיהא במיתה ,האביון שנגע
בתרומה ,טמאה ,ועל תרומה ממאה ליבא מיתה( ,חוליז
רק"א וקי"נ) ותירץ התוס'ראיירי באופז שתחב לו חבירו
ע'ש ותמוהאיך אפשר שהתורה טתוקטא קראי על אופן
רתחב ,אבל איד מצינו ואפשר לומר שיהא במיתה
בטוטאת הנוף נם בלא אופו רתחב?
ו אם מצוה לשאול מאורים ותומים אם לאו 2
רס )2איךמצינ
פסק
עשר
'
מ
נ
ה
ש
ר
מ
ו
ל
ו
נ
י
צ
מ
ארבעה
מאיזה
ררשות'
) בקירושיז (ר"ח ע"ב) איך יסבור רב אשי במונה והולך
ריא
)
ו
"
ם
ר
משה סיים
רדעתה אבוליה בר'א או בר"ש (ב"ב
ע9
התורה או יהוש
) איך מצינו רבר שעושים ע"ז ברבה אחת ,ויש שני סצות'
רי12
רזג) איזה רורף אסור להרגו?
אידמצינו לומר שא"י אף אםהיח מצווה ע 5השחימה אפ"ה
ו לאכול 9
היה נ"כ אסורל
9
רס )12איזה לשון מצינו אצל מרע"ה שאמר לפרעה במו לבהז
רטז

רי)

ריר)
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ייב2ז)
רט)

ריה)

מתורה

צבייוטם

שאווח

איד מצינו שצריד לאכול בשבת פחות פחות מכשיעור?
איךמצינו שישראל רחוקים משפיכת רם?
במס' חוליז (ר' ס"ד) בתוס' ר"ה שאם רקמה ע"ש ובש"ך
ביו"ד ספ"ז סק"ם איתא שמותר לאכול ביצים משום

איסור אבמה"ח ע"ש אבלאידמצינו מסברא ג"ג שמותר
רים2
) אידמצינו עבורה שמעכבה ואפ"ה כשרה בזר?
רכ) איד מצינו מוב יותר להיותעני וחולה או תמיםועני ח'ו,
(על ררך הלצה)'
רכא) איד מצינו ששה שיעשו מלאכה אחת ביחד וחייבים אף
רקיי"ל שנים שעשו פטורים
רכב) איד מצינו דלאו איז בו מעשה חמיר משיש בו מעשה/
רכג) אםיש מצוה ללמור לאחר אף שלאיגיע תועלתלשניהם מזה
ז צריד דעת 1
רכד) איד מצינו ברבר צריד רעת ,ואי
רכה) איד מצינו אם קול ריבור של אשההוי ג"כ ערוהץ
רכו) איך מצינו לעשוה 'טבח ~אחר מותר אף שתצא מזה רעה
9

/

לאחרים
רכז) ששמיעה אף בלילה גרולה מראיה איךמצינו
רכה) שנים שנשבעו זה לזה ועבר האחר אםהשני פטוראוחייכן
רכט) אידמצינו מיתה ותשלומיז על רבר אחד
/
רל) איזה הבריקה היא הקשה
,
ח
ס
פ
ב
א
נ
י
ר
ל
(אבל
לא
רלא) אידמצינו דמותרלאכול חמע
ח"ו)'
רלבג) אידמצינו שחז"לירעו אם הארץהיא כרורית או שטחית
רלג) איזה חילוקביז מילת שנים למילתשני'
רלך) אידמצינו ראינו זרוז במצוה השוב הוא יותר מז הזרוז
ועושה המצוה 9
רלוץ) איד סצינו דלוקח אלמנה אסור אבל גרושה מותר?
9

ג

/

י

רלו

מתורת

שאלות

צב'ימשה יי

רלו) איך טצינו חתיכה אחת על אחר איסור וראי ועל השני
ספק איסור 9
מותר ועל השלישי
רלז
) איזה עיקור גרע עיקור סיטנים או עיקור רסכיז פנום'
היכן מצינו שטבע ישראל הוא נאמן להיות להממשלה'
רלכפ) קיי"5דאיז בנ"ה טעם ,אבלאיזה טעםמצינו בו9
רמ
) איך יסבור ר ישטעאל אם איסור חל על איסור אם לאו'
)
א
1
ו
נ
י
צ
מ
ר 3איד
שיוכ"פ חמיר כהשבת'
9
ר13ב) איך טצינו ער אחר טחייב לשלם
ר13ג) איך יסבור ר"א בן יעקב רשאור של הקד'ט סותר באביוה
אף בפסה ,בקרשים קלים כר"י הנלילי רהוי ממוז בעלים

רליץ)

אם לאוי

ר13ך) איד מצינו ראם נשא ציצית פסולות יפטור עי"ז טטיתה'
ל
רמה) איזה מצוה שמקיימין כל ישראל מכל העולם בשעה אחת
ל9
ר )113איך היתה אכילתיוסףצלי או כישו
רמז) אםיש רשותביר אבימחות אתבנו שלא לעלותיא"י
ח9
ר113ץ) איך מצינושאיז לתבוע את חובו כ"אע"י שלי
ר13כ )2איד מצינושנויך ביצה מנבילה (כת"ח בם"ר ום"ב וביו"ד
/

ספ"ו ס"ז)

9

רן) אם גם הכהנים היוסעיי; גדרים ונדבות בירושלים"

רנא) אם טותר להפקיר נכסיו כרי שיהא פמור סקרבן פסח
רנב) איזה אב הטומאה רסת ואין צריך הזייה שלישי ושביעי'
רננ) איד מצינו אם יטחט בהסה שלו אסור ,ואם של חבירו שחט
/

רנר)

רנה)

מותר"
איר סצינו שכת כהן אינה בשרפה'
אף דאין הבוש ואף 4א ניזויבתר רובאאידטצינו שזה
אביו וראי,

רנו

34

מתורת

צבי ?מה

שאלות

רנו) אם שחימת בשר תאוה איתסר במרבר אם לאו'
רנז) איךמצינו קרבן והוא רק קרושת בדק הבית'
רנה) איך מצינו לקרוב אסור אבל לרחוק מותרן
רנם )2איזה דבד לבד מכבד מבליעואינו טפלימ'
) ברכה שא"צ איסורה ראורייתא או דרבנז 9
רם
) איך דעת מרע"ה כותים מטמאים באהל כר"ש או כרבנז'
רמא
) איך טצינו שציבור גרע מיחיד 2
רסב
רמג) איך מצינו שמותר להסמיך לקטןל
רסד) איך מצינו ראיה להתום' רפםחים (ד"ג) דריב"ב לא היה לו
קרקע 9

רמה) איזה מלך מצינו ששמח בתודה שבע"פ יותר מתורה
שבכתב 2
רמך) איך מצינו ראובז שמכר שדה לשמעון באחריות ,ויכול לוי
~טרוף השרה משמעוז אף שהוא איש זר להשדה ואינו
בע"ח דראובן ,וגם דאובז אינו יכול לפצות ללוי( ,ב"ק
ד"ח כתוגות צ"ב)1
רמז) איךמצינו כחהדיוטיפה מהקרש'
עמירה 2
רמח) בעמד וסמךהוי עמירה אם לאהוי
רמט) איד מצינו נם גרול שנעשה בבהמ"ק ,והתנא לא חשיב
ם2
זאתביז העשרה נמי
ראיה שאברהם אע"ההיהנביא אף לא מקרא'
1
רעא) איך מצינו שצריך לעומד ע"נ ,אף שיורע ה"ש
) האמת תמצא בשלום או בסחלוקת 2
רעב
רעג) איך מצינו דאין הולכים אחר הרוב?
איך מצינו בן חללה וכשר לכהונה

רע)

רער)
רעה)

י

איך מצינו שנותנין למי שבעה ימים כחתז

3

רעו

רעו)
רעז)

מתךרת

צבייךםף יח

שאלות

איר מצינו שאדם פטור מו המצות ובהמה חייב במצות!
אירמצינו למ*יאיו אוכל מטמא אוכל ,ולמ"ד דמשסיבי
מטבחיא דכן ואפי' טומאת עצמו אין להם ,איד מצינו
שלישי לטומאה מראורייתא ,ורביעי בקורש?
רעח) איזה דבר מצינו שאם אמר אמורא היה יותר נכוו מאם
היה אומר תנא זאת?
רעעםם
)2
) איר מצינו בתערובתמין בשא"מ ביבש?
9
רפ)
) ק"ש הוא קבלת עמ"ש ,ומדוענשים פטורות
)
א
רפ
איזה דם חולין ואינו מכשיר לטומאה?
רפב) אם מותרלישון ביום כרי שיהא נעור בלילה ללמוד2
רםפ!ג
ג) בב"ק (ד"ם) משל משתי נשים שלקטו השערות מבעלן
,
ה
ד
ל
י
ו
ן
ה
מ
זקנה
איזה
היתה הראשונה
לליקוט (ע"י
הלצה)?
כ בראיה ן
רפר) איד להביא ראיה אף שאיו לו קרקע ואפ"התיי
2
רפה) איך מצינו שבלי אב"י חמיד מכלי ב"י
רפו) איר מצינו שביוכ"פ מותר אבל בשבת אמור9
רפז) אירלהביא ראיהאי רם המעורב במיםהוי דםאו לאהוי דם

רפ

רפח) אירמצינו אישה של שני מתים
רפט) לב"ש איד מצינו גרושה כשרה
רצ) איד מצינו מקוה ואמור ליקח ממנה מים להשתיז מכיו
של שחיטה 9
ק
איךמצינו ראיהרבני חו"לפטוריםמו הראיה
רצב) אירמצינו דאףרבים לא מדכרי אהרריו
ו עוברעל לאו דאו"ב 1
רצג) אירמצינו ששחט אותו ואתבנוואינ
רצר) איך מצינו שני אנשים עושים מלאכה בשבת חייב
אחי
פטור 9
הטאת והשני
רצה
9

2

רפיא)
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שאלות

צבייךמף

רצה) איזה מצוה גרולה שלפעמיםישלקייםע"י שליח
ושכך) אימת לא טצי לתרע רב תנא הוא ופלינ'
ן מכבר 2
רשכז) אירמצינו רריאהקילברי
רשבדק) איר אמרינז בלאו רקרא רלא יאכל בחמץ אם היה מותר
בהנאה בפסח או אסור בהנאה 2
) איר מצינו באיסור הסיבת נחלה היה לרורות או רק
רשככט
מצרים2
ליוצאי
ש) איזה טעלהסצינויותרליתז שלוםלחבירו מלהקריב קרבז לר'
שא) איר ינול לתבוע את דמי פדיתו בשטר2
שב) איר מצינו לר"ט בנ"ה רעל ירדימיז חייב אחת ,ועל ג"ה
9

מ'טמאל יהאחייבשתיםש

שג) איך להביא ואיה להחת"ס חיו"ר ס"ק מ"ר רבז אף שהוא
קטז תליא ברעת (מג"ם) 1
שד) איר מצינורכיסוי הרם לא רחי שבת אף באופן דהיתרלבד
סשחט לחולה בשבת 2
שה) איר מצינו שהחמור לפעמים נעשה לקל והקל נעשה חמור2
2טך) איזה חיה שהוא אסורה רק טחמת שנתפטטה באיסורו
ז רעה 2
שז) איך מצינו מוכרבעין יפה ונותזבעי
2טדק) איך מצינו רבר של שני בעלים ,ובל אחר יש לו כח מה
ק
שאין לחבירו
'
י
פ
א
ו
ע"ת ואיזה מצוה
שט) אברהם אבינו קיים כל התורה
מצינו שלא קיים2
לטי
) איסור לאו כגון לא תעשה ,איך מצינו חמור באנשים או
או בנשים
שאלה אם סצוה לגור כעת בארץ ישראל בזמה"ז 2
שיב) שאלה אם מותר לקרוא לחמיו בשם אביו ,ואמו כאשתו'

שיא)

שיג

שיג)

מתורת

שאלות

צבייוםח

יפ

איך מצינו לקח אשה וילרה לו בנים ,הבז הראשון כשר,
והבן השניהוי טפק ממזר?

שיד) איזה מעלה מצינו במיעומ יותר מנרוב
שמו) איך מצינו לומר רלוי יטבור בשמואל אפי' בלא הוכחת
ז ע"א) ן
הנם' (פטחיםרי"
שמז) הגמ' מטיק רבריקת הטביז הוי מררבנן ,אבל איר סצינו
מראורייתא 9
לומר רבריקת הטביןהוי
ו נתן ובאמת קבל 9
שיז) איךמצינ
שית) איךמצינו ראם היהבי תלקים איסור וחלק א' היתר מותר,
אבל אם היה שלשה חלקים היתר ורק חלק אחר איסור,
אטור 9
) איך הוא שהלב רחוק מן הריאה 2
שימ
ו2
~טך) המעם סצריק ורעלוורשעי ומוב ל
איךסצינולומריותראיסוראברמ1החייש בחלבהנחלב
או ברבש היוצא?
שכב) איזה תורה מלמריו לתינוק במעי אמו ,תורה שבכתב או
שבע"פ 9
!
שכג) שאלה אם לענות ברוך הוא וברוך שמו על ברכה'
שכך) איר מצינו רחי מממא מומאת אובלימ9
שכה) איך מצינו אם יש בלוע איטור אבר סז החי ברבר ,אי
מותרלא"י או אטור?
שכו) איך מצינו קרושק תופטיו וצריכה נט והולר ממזר ויכול
ת כשר 9
להיו
שכז) איך מצינו שטרבה כטדרן תהא טרפה?
ן חמור מאיטור חמץ בפסח איך אפשר2
שכת) ששאואיטורי
ו ראיטור מרפה חמיר מאיטור אעא 9
שכמ) איךמצינ
של
9

שכא)
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של) איר מצינו יותר מצוה לאכול בשר קרשים ,או לאכול בשר
בשביל כבור שבת?
שלא) אם מותר לקרות לבן שם כשם אביו 2
שלב) איר מצינו אף שהסכיו ארור כשני צווארים ,ואפ"ה
טרפה אם שחמו בו 9
שלג) אירמצינו רבר טהור אסורלאכול ,ורבר ממא מותר לאכול2
ר מצינו מינרא טרפה ,ובועה בשרה 2
שלר) אי
שלה) איר מצינו רמונח למנינו בשר כשר ובשר נבלה ,וטוב
לאכול יותר הנבלה 2
שלו) איד יסבור רב חסרא רמותר לשחומ בסכיו רע כרבא
ן רל"ב) אם לאו 9
(חולי
שלז) איר מצינו בשר שנתבשל בחלב יהא מותר אף באין ס,,
אבל בשר שנתבשל ברם אף לשיטה שהיא מררבנן וצריך

ששים
איד מצינו ישראל כשר ששחט בהמה ,בסכיו כשר ואפ"ה
הבהמה טרפה ואף שהשחיטה היתה כהוגז?
2

שלח)

12למ )2איר מותר המגרש והמתנרשת לנור במקום אחר?
שמ) איזה חמור סירורניטין מסירור קרושיו?
ר מצינו אם נוכל לשפוט איש ממראהו אם לאו 2
שמא) אי
שמב) עבר ארם על עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתה אם ה"ה
ן 9
בשוננכ
שמג) איזה מצוה חביבה היתה למשה רבינו ע"ה יותר מכל
המצות?
ש איסור סירכות אם לאו 2
שמד) בקדשים אם י
שמה) אידמצינו נקב על מקום שחיטה וכשרה אבל שלא במקום
שאלות 2
שחיטה הוא טרפה,ויש בהתרי

שמו

מתןרת
שמו)
שמז)
שמה)

צביידס!ף

שאלות

כ

איר מצינו מו התורה שיעור משהו?
איך מצינו מעלה בעוף טמא יותר מבטהור

י

איך טצינו דאיז ~בטל איסור לכתחילה גם במחשבה,
ואף שאפשר שלא יהא איסור כלל?
שממ) איזה קיל יותר ,נטל"פ או שלא כדרר הנאתזש
שנ) איזה פת המיד אם נאפה בבשר או בהלבש
שנא) איך מצינו גדול והמיר ,הפסד קדשים או טומאהש

שננ)
שנג) איךמצינו מראה שיהא חמוד
שנר) איךמצינו ראיסור כרת טותה ואיסור לאו אסור9
שנה) איך מצינו שעבד איסור ,ואפ"ה לעצמו מותר ולאהרים
איך מצינו דאין לאכול דנים בשבתש
מנקב 9

אסור9

~טנל) איך מצינו ששהיטתהוליז חמיר משהיטת קדשימי
שנז) איך מצינו אשה צריכה ארבעה גיטיז וחליצה אף שעדיין
לא היתה לאישש
שנה) שאלה רשותהיהיד איך המיר מרה"די
שנם) עיבוד של היה אם הוא כשל בהמה או לאו?
שם) איךטצינוצריבהלהמתיןג' חדשים הבהנה אף
ל
ע
ב
ב
אהדי
א דם 2
שסא) איךאיז השהיטה כשרה אלא דוקא אם יצ

שטב)
שמג) איךמצינו טדפה והזרה
ו קולא 2
שמד) איךמצינודמיז במינו במשהוויש ב
טמאה,
,
ר
שסה) אם נמצא באשה כתם אהד כשיעו
ואם נמצאו
איך מצינו שאסור להחזיק ול
לכשרה2עזור לחברוי

שטו)
שסז)

שני כתמים וכל אחד כשיעוד,
במפרבסתערייה אםיש בה משום צעב"ה?
שאלהמי אוהב אתבניו יותהעני או עשיר
טהורה 2

י

שסח
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צבייהשק

שאלות

שסח) אם מצותצריכים להיות
שסט) אידמצינו דבשבתמחויביםבתפיליז
ה אחת ,ורק לאחד חמיר 2
שע) איד מצינו שנים שעשו עביר
שעא) להפוסקים דסברי דכל הטריפות הוא כ"טום נקב ,איד
עגולות 2

2

כצימוק אם הוא ג"כ משום

נקב 2

שעב) איר מצינו שיכול להוליד אחר המיתה,

עטעג) איר מצינו בנדב ואביהו שמתו ממעם שנכנסו בלא רחילה
ז מקורם ן
אם היה רק פעם זה ,או שהיה נם כ
,
שער) בעת שנקבלה הלכה עפון ולא עמונית מואב 51א מואבית,
אם בהסכם כולם
י דאורייתא אם לאו'
שעה) שא~ה אם שכר שדכ ,הו
,טעך) אירמצינו קרום שעיה מ"מ בריאהוהוי קרום'
רמצינו שפנויה חטיר מא"א 2
שעז) אי
שעח) אירמצינו שא"י טוב מישראל'
שעט) איזה אופן שהדין כהמרדכי דטהורה שינקה טטטאה כי
ד ס"ס)
כל ימיה ,ואפ*ה מותרת,ניי"
שפ) הינז מצינו דבד יבש ונטל"פ ואסור2
אונםן
שפא) איד הדיז' אם שכחההוי אונם או לאהוי
שפב) שאלה אם אינו יכול לקיים כל המצוה רק החצי ,אם הוא
9
טחויב בחצי
ם שמת 2
שפ )3שאלה אם מצוה לספוד בו ביו
נ)54]]1
שפר) ~עד הלצה) איר מצינו פתגם שמעריקשני

י

/

ש]]5מעטנ)ץ)
י
שפה)
מסיני
הלכל לטשה
מדרבנז 2

הוא כמדאורייתא או ייט לו דין

שסו

טתךרת

שאלות

צבייךמה

כא

שפו) זביז לארם שלא כפניו ,אבל אם זכות ואח*כ יהא חובה
ז או לאו 2
אםזכי
,
ה
ע
י
ג
נ
כ
אף
ואילו כנגיעה
שפז) איר מצ'נו שטמאה בלא נגיעה
טהורה 9
שפח) שאלה איד שראשוז לטומאה חמיר מאב הטומאה'
ם לרמות זה לזהן
שפט) באיסירי דרבנו אם יכולי
שצ) שאלה שונג וקרוכ לסזיר ,אם הוא שוגנ וחייכ קרבו ,או
הוא כמזיר 2
שצא) שאלה מה נקל לקיים ,מצות עשה או לא תעשה ן
ש בביאת המשיח בכ"א 9
שצב) שאלה איזה ריעותא י
שצג) איזה סצוה מדאורייתא ואח"כ נעשית מררבנן ,ואח"כ
ליכא אף מררבנן
שצד) שאלההיכז מצינו רמז בתורה ,שתבשיל שבת ריחו נורח
שאלה רבראיסור שאל"מ והוא גם איסור שיל"ם ונתערב
אם הוא בטלכריז איסוך שאל"מ ,או אינו בטלנרין רבר

י

שצה)

ו מתירין
שישי

י

ץ

ןטפבך) שאלה אם אפשר ששחט יפהכריז ואפ"ה טרפה"

שצז)

איד מצינו עשה והוא זמז גרמא ,ולא מצינו

לעשה זו

בתורה
שצח) שאלה מגרש (אשתו צריר שיהא ידוע בפרהסיא או גם
בצנעא 9
שצם) שאלה היכן מצינו שאומרים טוב להתגרש פלשבור תנאים
שאלה איר הבהמה מותרת ,והחלכ אסור2
ת)
ש חשש נסוק סמפינות 2
תא) אם ננועה עמוקה י
ת9
תב) שאלה אם לאחר סיתה ישערייז קצתחיו
תנ
9
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תג)

שא5ה 5היות אצל רשע ,אם הוא תשוב נ"כ כמת ,כמו ר'

תד)

שאלות

צבייןםה

חשובין כמתים
רמ"ט)
א
ת
ו
ע
י
ר
ו
נ
י
צ
מ
שיש
,נה מוסיפין ל 1ןיבמות
איר
2

במוסיפיו

9

תה) שאלה איזה מצוה שמקיימין אותה בשליטות
תו) שאלה בין השמשות הוי יום או לילה
) איזה הוטרא שיש באיסור אכילה מאיסור הנאה ן
תז
הח) שאלה טדוע רקיר ר"י ב"א על תלת ולא על ארבע וכה"ג
תט) איך לפרש הקראאין צדיק בארץ אשריעשה מוב ולא יהמא9
) איד שבעל הפקרון מקבל הפקרון עם ממון 2
ר:י
תיא) שאלה להתפלל בבהכנ"ס אף שאיז שם עשרה ,או להתפלל
9

י

בביתו?
שאלה א"א יעלה ויבא בר"ת בתפלה צריר להזור ולהתפלל
ואם לא אמר יעלה ויבא אין צריר לחזור ולהתפלל
) שאלה איזה רבר מכפר על אהרים ולא על עצמו?
תי3
תיר
) איזה מקום הקרוש בארץ ישראל מכ"ם
תטו) מרוע קורין מורה הוראה ,וי
א מורה הוראות שמשטע
הרבה הוראות 2
) אם מותר לישב בצידו של מתפלל תפלה שאינה הגונה 2
תכפז
ש עלה עור מעס 2
רעיז
) מצוה שישעיה טעם בתודה ,או י
עצמו 2
מי1ע אדם רואהנגעי אחרים ,ולאנגעי
רעימפ
) אירמצינו אם לא תעשה מוב לארם א"כ לא תעשה נ"כ רעה
ל תפלה 9
שאלה הלשוזמצלי,קאיעל ק"שאורגע
תכא) בבהכנ"ם בזמן חכמי התלמור אם היה שם בחורף תנורץ
תכב) איר מצינו ראיה אםיש חילוקלביז רתניאלביז תנו רבנו/
תכג

תיב)

י

י

תיח)
תך)
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תכג) איך מצינו רהדין כהיחיר אף שהוא אחרון ואף שהרבים
ק
מהראשונים חולקים עליו
ק
,
א
י
תכד) שא5ה בנים טובים במי תל באב או באם בהו5רה
) שא5ה איד אפשר כשהמקב 5מקב 5דוקא כשאיו 5הנוה,,
רזכ:דץ
אב 5אם יש 5הנותז אזאיו להמקב'5
תכו) שא5ה אם מברכים עלכימוי רקם שלכיי'
תכז) איר ששוגג הוא חמור ממזיר
וץכוץ) איזהריוחיש 5ה5ומר התורהיותר סהטחזיק ,ר" 5ליששבר
ר מ15בו5וז 9
יות
תכט) איר מותר לארם 5משים עצמו לרשע,
ה נחשב רור המ5ר ע"ה בעצמו 5צריק אם 5או 9
תל) אידהי
9
תלא) איד מצינו רהמז הרשעהיה רוצה 5עשות טובה 5מררכי
תלב) שא5ה מרוע רצה משה רע"ה 5כנוס 5אהץ ישרא9 5
ן איש 5איש 9
תלב) שא5ה ,איזה יום שאין 5עשות בו ש5ום בי
) איזה דבר שחמיר בבהמה טהורה מבהמה טמאה9
תלר
ף 5אחיו א 5תרגזו בררר ,מסברא 2
תלה) שא5ה מרוע אמר יומ
,
ה
כ
ר
רזלר) אירמצינו אל תצרק ה
ף
ו
ג
ה
דקרושת
ו
א
גרע
תלז) אידמצינו שבן אפילואינו ממ5א מקוםאבותיו ,ר" 5שאביו
אינו יורש בקבר מהבן כ5ום אפ"ה יורש הבן את אביו

תלה)

תלט)

בלא עברת
איך מצינו מי כתב התורה הקב"ה בעצמו או משה רבינו
ע"ה (ב"ב די"ר)?
אירמצינו עשה מעשה ,ואפ"ה מקרי 5אושאיז בו מעשה"
הקב"ה 9

הם) איךמצינובתורה,דישראלערביםזהלזה
רזגמא) איך מצינו עשה מצוה חיובית באופן שיצא אם הוי
2

מצוה אם לאו

תמב
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עשיר מהעשיר ,ע"ד הלצה 2
תמב) איר מצינו שהעני
תמב) שאלה איסור רבו נכר לא יאכל בק"פ אם האיסור קא.
על ישראל שאסור לו ליתן לבז נכר או רהאיסור קאי עו
ל2
הבז נכר שמוזהר שלא יאכ
ז טבשר וחלב 2
תמד) איר מצינו שקרקע חמיר ברי
תמה) איך מצינו רטענת בריא וגם יש חזקה אפ"האינו נא0ןן
ע התורה 2
המו) לר' יוחנז איר מצינו רח"ש מותר כ
תמז) איד מצינו שהאשכנזים עושים כהרמב"ם והספרדים עושים

כהתו"ם'1

תמח) נטה איסוריו יש על
רצמט) רבר שאםור 0ררבנז אם מקרי בירו לעשות'
רצנ
) רבר שנרחה על זמו אם יש עריין בזה דאורייתא או רק
ת ררבנז ן
חיובי
תנא) רור
ע"ה איך סברתו במצות כתיבת ס"ת כרעת
י
ל
מ
ה
הררישה ביו"ר רעכשיו איו מ"ע לכתוב ס"ת או כרעת
הט"ז רגם עכשיו היא מצות עשה כתיבת ס"ת 2
תנב) איזו מצוה מצינו שהקב"ה צוה רוקא לחלל שבת'
תנג) בדיקת חמץ אם הבריקה בעצמה היא הטצוה או שלא יהא
החמץ נמצא ברשותו לכז נורקים
רענד) אם טותר ליהנות מפעשי נסים
תנה)רי יהויה רסבר מב"מ לא בטל איך יםבור בםפק ראוריתא,
חמץ 2

כהרטב"ם להקל או כהרשב"א להחמיר2
תנך) איזו מצוה גדולה ,ישוב ארץ ישראל או לבנות את בית

הבחירה
נפש איזה מובה מצינו בה להרוחת
סמון?
תנח
9

תנז) טונ ייז ימיי

מתררת

צבייךסה

שאלות

כנ

רצבח) איך טצינו קולא ובשביל זה הוא הומרא
תנט) איך מצינו שכל אחד מישראל צריך שיהא לו קרקע
בארץ-ישראל 1
תם) איך טצינו דקירש ברבר שלו ואפעה אינה מקורשת'
תסא) אני ר' באש הצתיה ,מרוע ענש באש ובאש אתה עתיד
לבנותה
ו2
א
ת
י
תסב) תרומה בזמה"ו הוי ראור
ו
א
ררבנ
ף2
תסג) כבוד התורה עדיף או כבור אם עדי
תסר) ספק מומאה ברה*י ממא ואיך שהוא טהור9
תסה) נתחייכ מיתת כי"ר בערים ובהתראה ונפטר בלא ריז
בלל 9
) איך מצינו בתורה רבריאה לא קני ר
תסו
תסז) סוף מעשה במחשבה תחלה (קבלת שבת) איך שהוא
נמצא בגמרא
תסח) פתגם העולם "אכילה איז די בעסטע תפלה"  --איה
ק
מקומה
2

י

תסם)

איר חמיר מומאת שרץ מטומאת מת לבך מהשיעור'

תע)
י הל"ט מלאכות בשבת ביהש"מ
א)איאדי אפשר שיעשהכ
ך אפשר שהרוב בטל בהמיעומ 7
תע
תעב)מה חמיר ,זריקה או הוצאה כשבת 2
תעג) איזו מצוה קימו ישראל אף כזמז שעברו על כל התורק
ומזה ניכר מעלת א"י
תער) איךמציני דבר שיש בו איסור ראוריתא ואיסור ררבנז-
ואפ"ה בטל כרוב 2

תעה) איך מצינו איסור משום תרתי לריעותא במליחה
י
ראוריתא9

תעך)

איזה איסור ררבנז' ואם יבשלו יהא איסור

תעו

צביירכמוש
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ועעז) יהיה כל הנותר בירושלים קרוש יאפר 5ו ,פדוע יהא
שאלות

ועעח)
תעמ)

קרוש?
דגים שיש להם סנפיר וקשקשת ואפ"ה הם אסורים
איך יסבור רב אם ח"ש אסור בבל יראה ובל ימצא אם
2

5או?
תפ) פה חמיר בתערובות שופן או חפאה
תפא) ר" ,ס" 5דבר ש"ם פותר ,ור*י ס" 5דש"ם אסורהוי ר*ש
המיק 5ור"י המחפיר ,ואיךהוי 5היפךי

תפב) הומאע דצריר ליהן לכהו הוי בנדד צדקה או בנדר
ת9
חיובי
א
י
ה
ה
"
פ
א
ו
נ
ה
נ
פ
תפנ) איזה טרפה שהיא רק פצד
טרפה ואיזה
טרפה שהיא פוזכרת בגם' ,ואפ"ההיאקי5ופכשירין בה9
תפד) איזו פצוה נדו5ה פה שפוט 5ע 5הצבור או ע 5היחיד?
תפה) בבריאת השדם איזה העיקר ,חו5יו או קדשימי
תפד) איך שנרפ5ית חפור פרה"ר
תפז) הינן פקור 5פתגם העו5ם5 ,כמי 5אין פראין חצי פ5אכה,
ע"ד ה5צה

תפח)
תפט)
תצ) אם דבר שאינו ראוי לאכי5ה אם פצטרף5שיעורי
תצא) פאי נ"םביז בריה5בין חתיכה הראויה להתכבר?
תצב) בעתים הללו איך אפשר שצריכים לשרוף הבנדי

ע5איזה גפוא עבר יעקבאבינו ע"ה ובזהניכר נד5תו?
ת9
איזו פצוה בזפה"ז דאנשים פטורים ונשים חיבו

יעצג)

פאי נ"םבי 1רע 5טוב?

תצר) מאיטתי פהחיל להיות
הצה) מנין שאצל הקב"ה התפילין ש 5ראש חשוב מתפילין
ז9
נקרא זק

של יר

1

תצו

מתךרת

שאלות
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כד

תצו) איזה רבר במב"מ שהוא בטל אףלר"י
יע2כז
) הפירוש של הכתוב אשירה לר' כי גמל עלי ע"ר הנמ"
3המה שאכלה ערוגת חבירו והבעליס משלמים אם הוא
כהשום ממונא או חציו
ת תיקו ר"ת תשבי יתרץ קושיות ואבעיות ,אם הוא
תצם) מיי
9

יעשכח)

י

בן?
שלא
ו
א
כררד
תק) איסור הנאה הוא כררך הנאתז
תקא) אם יש שני ב"מ בביהכנ"ס אם מותר 5קרותן 5מפטיר
עם הברכות זאחאז
ר
ו
ס
א
ו
ה
תקב) אימת ישראל צריד 5התפ 55וכ
5התפלי
תקג) על איזה אכילה אכלו בלא ברכה
תקך) אםראוי לאישאינו מאמין להיות ראש ומנהינ על תנועות
הנאתן ן

ישראלי
חמץ
תקה) מכר
ה
נ
ש
ה
באמצע
י
ו
ה
י
א
מכורי
) אם אמרינן אצל ממונא ספק ראורייתא לחומרא 2
תקך
ש אופן רהברלה יהא פוטרו מלשלם 2
תקז) אםי
תקח) אם מותר להניר דרשה בלא תורה 2
ון
תקמ) אימת מותר לקבל ערות שלא בפני
ש בה טובה'
תקי) איד מצינו אפילו בקללה של הקב"ה ג"כ י
תקיא) איר מצינו שקנה ואסור לו ליקח ואת'
תקיב) אימת צריכיםשניעירי עכו"ם ורוקא זה שלא בפני זה
ו9
תקע) אימת מותר להפמיר לחביר
תקיך) איזה רבר במקומו הוא מותר ושלא במקומו הוא אסור'
תקטך) איי
ה רבר אסור ופירש,ואנזירעינז ממקום שפירש אפ"ה
2

/

תקטז)

הוא

מותר 9

באיזהאופז יהא ער אחר פוטר מלשלם

9

תקיז

48

מתורת

שאיות

צבייוסף

תקיז) איזה תנא נראה ש5א התפ5ל ע 5הדור'
ק
ו
ר
י
כמו
תקיח) אם יש 5קרות לאיש חדש הבא לא"י בשם
שקורין נאמעדיקא 2
תקים) אם ישדיו זריזות אצ 5ישרא5ים כמו דסמכינז ע"ז אצי
ם9
כהני
תקכ) מי חטא יותר נגר שרה אברהם אע"ה ,אבימ5ד או פרעה'
' חדשים 9
תקכא) מדועאיז הו5ד ניכר ער אחרג
הקכב) איזה ראיה ירועה מצינו 5הריב"א דשחיטה הוי מצוה

תקכג)

"5ת 2

5מדרגות גבוהות לעלות ע 5סי מוט 5יותר על יחיד או

ע 5רבים
תקכד) איד מצינו ראיה 5ר"נ בסנהדרין (ד"5ח) אדם הראשוז
ה9
צרוקי הי
תקכה) נל קבוע כמחצה על מחצה דמי וקיי"( 5חומרא,
אבי
איד מצינו קבוע ו5סו5א 2
תקכו) קיי" 5זניז ~אדם ש5א בפניו אב 5באיזה אין זכין ואף
9

במקום

מצוה 9

תקכז) אירמצינורתפי5יז ש5ידחמיר מש5
תקכח) אם ינו 5האדוו 5ומר 5העבר צאי מעשיידד במזונתיד
(ניטיז רי"ב)
תקכט) איד מצינו עשה חמא ונתחייב כרת ונתכפר ב5א
ראש 2

9

תשובהי

תקל) איד מצינו מע5ה בשיטת רב רמבד מב"ט 5א בטי5
ב מיתת ב"ד ונתסטר ב5א כ5ום 1
תקלא) איד מצינו נתחיי
תקלב) ברכות (ד"ה) במערבא מתרצי 5ה הבי נם5ה וכו'
ז1
מאיד מצינו ל5מוד כ
7

תק5ג

צבי
"
ש
מ
'
תקלג) איך מצינו שמת סטטא רוקא כשהוא בעפרנ
מתרררנ

שאלוה

כח

תקלר) שסע בכ5 5שוו שאתה שוסע (ברכות די"ג) איר מצינו
זאת מפורם בתורה
ר:קלה) ביו"ד בם' רע"א ברמ"א כותביז בקו5מם ש 5קנה ע"ש,
סרוע כותביו בקו5מום ש 5קנה 2
ז במצוה ובזה עשה עבירהן
תקלו) איר מצינוזרי
י 5קרוא ספרי בשם אבי זצ"ל (יו"ד סר"מ) '
הקלז) אם מותר5
ח אח"כ 2
תקלח) אידיסבורהט"י ז" 5אם שכח 5ברר אםיבר
תקלמ) איזה טצוה מהתרי"נ שהיא שמהה האחרונה והיא
שמחה הראשונה ן
הקמ) אם האב צריר וסעכב 5אטר 5כהן מפורש בנתינת ה0עות,
זה 2
3מריון בני

י
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תשדנדת

א)
מצות חנוכה ,והוזכרה דק בדרד אנכ במם' ב"ק דס"ו)
ובמדות (רף מ"ז) מזרחית צפונית כה נגנז ע"ש והמעם
שקא הוזכרה ,דאפשר שלאניתו ליכתכ ,ועיין במס' יומא (דכ"ט))
ובח"א מהה"2א להכי לא הזכיר הפיימ 3ע"ש ,ואפשר משום הכי
לא הוזכרה ,שהנס לא היה נחשב להתנאים כ"כ ,מפני שהנזירה
היתה על התורה ,ועל התורה נשבע ד'כי לא ימושו מפיך וכו' ,וכל
כלי יוצר לא יוצלח ננד התורה ,כמושערייו לא נברא דבר לאבד את
האויר כו לא נבראו עדיין כלי משחית ננד התורה,ועיין בספרים
ע"ז ,ואפשר להכי לא דצו להנדיל חנוכת הבית הזה ,יען כי כימי
משה רע"ה היה רק שבעה ימים ,ובזרע אברהם על מד"ר פ' וישב
כס"ה איתא דנר חנוכה הוי מראורייתא ולא מדדבנן ,ע"ש ועוד
יש מעם שאומדים שרבינו הק' לא קבע ענין חנוכה במשנה ,יעו
שהחשמונאים לקחו להם המלוכה ששייכה לטלכי בית דוד ,ורכינו
הק' הוא מזרע דוד (במס' שבת דנ"ו) והיה לו טינא עליהם ע"ז,
ואם תאמר איך עשה דבינו הק' כז אך מצאתי כספר נחלת יעקב
ובאכני שוהם פ' תולדות ,דאיתא בדבדי הימים ,אלה תולדות יצחק
ישראל ועשו ,ופירש"י ולא יעקכ מפני ככודו של דוד ,ע"ש כן ג"כ
הכא בשביל כבודו של דוד,והעני! הוא כך ד"2ם ישראל מונח על
השבמים ,שכל השכטים נכללים בשם ישראל ,אבל השבמלוי אינו
נכלל בשם ישראל רק בשם יעקב הם נכללים,להכי כתכ ישראל ולא
יעקב לרמז שאיןללוי חלק בשבטים והואמפני כבודו של דוד שהיה
משנמ יהודה שהוא האמצע מקרכ אחיך האמצע בבני לאה ויו

כי

תנתן

מתדררן

תשובות

צב' 'ןמף

כו

תנתו המ5וכה אב5 5כאורה קשה ע 5החשמונאים איר באמת 5קחו

המ5וכה שהו מזרע אהרז ,מ5וי אב 5החשמונאים סברו שכהנים
שייכים ג"ב 5יהודה מזרע האם ,שאהרז הכהן 5קח  15את א5ישבע
בת עמינדב אחות נחשוז5,הכי שייר 5הם המ5וכה אב 5באמתהדיז
הוא בישרא 5שמשפחת אב קרוי משפחה וטעו בזה וראיה 5זה
מצינו בפ'שמיני ,ויאמר משה א 5אהרו (פ"ז) קרב א 5המזבח ועשה
את חטאתר ואת עולתר וכפר בעדר ובער העם ,ועשה את קרבו
העם וכפר בעדס וגו',חזינו דבקרבז אהרו נכ55ו נ"כ ישרא5 5כפרה,
אב 5בקרבז העם הוא רק 5כפרה ע 5ישרא 5ו5א 5כהנים שהם אינם
שייכים בו כלל,לכז לא הוזכר זאת במשנה

כגדן

אם יצאו מעיה דרר נקב בית הרעי והוחזרו ,טרפה,
ב)
דא"א שיחזרו כסדרן ,אב 5אם עדייז מבחוע כשרה,
ומותר לשחוט ,כן הוא דעת מהרש"א סי' נ"ד סי"ב ובספר באר

אברהםובי"א סמ"ו סס"ט ע"ש ועייז במהרש"ל באו"ה ע"ש ויש
כזה דיעות וסבדי דטרפה והבוחר יבחר

ג) כגד
ן במס' ביצה (דף י"ז ע"ב) ומטבי5יז מנב 5גב ,ופירש"י
ביו"ט ע"ש ,וקשה ע 5מה 5א תני יותר רבותא דקאי
ע 5שבת דגם בשבת טותר 5טבו ,5וי" 5משום דיו"ט הוי רבותא
יותר משבת5 ,פי מה דפיהט הג"מ משום ישהה ,הוי ביו"ט רבותא
טפי ,שהרי מיו"ט 5יו"ט יש זמז רב וקרוב יותר שיבא5ידי מכשו,5
משא"כ משבת 5שבת שאיז הזמז רחוק יותר מששה ימים ועייז
בצ"5ח

ד) כגון שנתערנ כ"חעםכלים של פסחאיז מהבמלברוב,מפני
דהוי דשיל"מ בהגעלה ,אבל כ"חאיו לה היתר בהגע5ה,
ו במחצה"שסי' תמאז סק"ם בא"ח,
לכז לאהוי דשיל"מ ולדינאעיי
ולענין
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ולעניז תערובתעייז ביו"ר בסי' ק"ב מ"ג ע"ש ,ועייו

בשו"ת נר

למאור מכ"ה ע"ש

ה) כגו
ן סרכה ביז אונה לאונה לממה מחצייז מתור אמום בלא
חלוה אם הסרכה מכסה כל מקום האמום כשרה ,אבל אב
נשאר קצתו מגולה בלא הסרכה מרפה ,פשום דהמרכה מעידה על
הזגטום שיש כאז נקב וכיון שאי 2שם סרכא ,אין שם מה שיסתום
הנקנ ,ב"א סק"ל

עי

ו) כגון

חצי עבד וחצי ב"ח שקידש בת ישראל ,נמצא שצד
עבדות טשתמש בא"א דצד ב"ח (יבמות דמ"ה ע"ב)

מ) כגון

לחתות אש תחת קדירות ש 5אאי ,לפי שמבשלים הם
בהם לפעמים בשרולמעמים חלביוהמחתח טביאלידי
בבעח( ,יו"ד סם"ז)

י כגדן בית ועליה ,והמת או כזית מז המת בהבית ,לפעמים
ז
מותר ליכנס לבית ולהעליה אסור אעפ"י שאין שם
הסת ,כיצד כגון שיש חור זה ארובה בין בית לעליה ואין בארוכה
סותח טפח ,וכנגד החור בבית מונח הכזית מז המת ,נמצא שאין
כא 2דבר המאהיל על החור אלא גג של עליה ,ולכו העליה ממאה
שהמומאה בוקעת ועולה לעליה דרד הארובה אעפ"י שאיז בחור
מפח,כיוז שהמומאה תחתיו ממש,וכיוו שיש לטומאה לעלות לעליה
אינה מתפשטת לצדדי הבית ,ואינה יורדת עור מעליה לבית כיוז
שאיז בארובה מפח אבל אם יש בארובה מפח ,אז נחשב הבית
והעליה כמו חדר אחד שחוזרת ויורדת לממה( ,ביו"ד סי' שע"א
ס"ב ובש"ך ובשו"ת ארבעה מורי אבז ובחכ"א)
ח) ע"כ דלאו כמותי ,והראיה דשליח נעשה עד והוא איז
נעשה עד

מתורת
ע"כ מראורייתא פסולות ראי מררבנז אמאי אמר ר"י אמר
תשובות

,ן

צבייוסף

כז

שמואל בסם' יומא (רם"נ ע"א) שלמים ששחטו קורם
פתיחת ההיכל פטור ,ע.ש ואי מראורייתא כשר אמאי מטור היה
ראוי להביא וכו' ,אלא ע"כ מראורייתא פסול ,לכו פטור משום

שחוטי חוץ
יא) כגו
ן שאמר חלמא טבא חזאי חלמא טבא חזאי ,אף שבאמת
ראהלהיפר ומשמח בזה,כי כל החלומותהולכיז אחרי
הפתרוז (ברכות רף נ"ה) ואם כו אם ראה חלום רע צריר להפוד
יטוב ,וא"כ אומר שקר ומשמח בזה כי כן יתקיים והשקר יתהפך
להאמת,ועיין במס' ברכות
יב) כגו
ן נמס' ב"ק (רל"ו) ההוא גברא רתקע לחבריה ,אמר
הואיל ופלגא רזוזא הוא לא בעינא ניתביה לעניים,,
הדר אסר ניתבי נהלי איזל איברי ביה נפשאי ,א"ל ר"י כבר זכו
בהו עניים ,ואע"ג רליכא עניים הכא ,אנו יר עניים אנן ,ופירש"י
רב יוסף גבאי הוה ,ע"ש משמע רוקא רב יוסף שהוא היה הגבאי,
וזכה להעניים לכז לא מצי חזר ,אבל אם היה שאר ארם חשוכ היה
מצי לחזוה אף ראמירה לגבוה כממירה להריוט דמי,
רק ררב יוסף שהיה הגבאי ,וכן פירש"י ז"ל במס ,כ"ק (דל"ו),
לכאורה קשה ,למה לו לרש"י ז"ל לכתוב שרב יוסף היה הגבאי הא
בלא"הזכו בהעניים ,אלא ע"כטפני שהוא היה הגבאי ,אבל אםהיה
אינש אחר אף ג"כ גרול כרב יוסף היה מצי לחזור וכן הוט מפורש
ברש"י במס' קרושיו (רכ"ז ע"א) שאני ר"עועיין שם ברש"י ע"ז
משא"כ אחר ,ע.ש והעניז כי ישראל צריכים לחלוק כבור להגבאי,
ועייז במם' ברכות (נ"ח) ,אפילו ריש גרגותא מז שמיא מנו ליה
ע"ש ועייו במס' ב"ב (ר"ה) אמר רב פפא ע"ש אך רוקא אם
הוא עושה לשם שמים באמונה והנבאים צריכים להיות כמו רב

יוסף
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יוסף צריקועניו ולא לחנם הוזכרבמי שבירר עוסקים בצרכי צבוי
באמונה
ינ) כגו
ן מיאה ארומה על בועה ממוגלא ננר מכה ברופז אף
,
א
ל
ג
ו
מ
ה
ב
אבל
שהריז במראותאפילוהז טריפותתלינז
במךאה ארומה ,אף שהוא מראה כשרה ,אפ"ה טרפה,רתלינז בהמכה
שברופז( ,לבאש ובשמ"ח ובל"י)
וד) כגו
ן טומטום שקירש אשה וקרושיוהוי קרושיז ,ואם נתקדש
נ"כהוי קירושיז רשמא הוא אשה( ,יבמות רע"ב ע"א)
טו כגון ששהט הסימניז וררס רק על הוריריז
מז) כגו
ן יאם אכל ונקבר המתוערייז לא נתעכל המזון שבמעיו
,
ז
"
מ
ה
ב
והא רצ"ל הוא רוקא על בהמ"ז
צריר לברר
לבסוף אבל ברכת המוציא דמתחלה הוא פטור ונם בהמ"ז רוקא אם
לא נתעכלו הייב ,אבל אם נתעכלו פטור ,אף שבהמ"ז היא היובית
מראורייתא אבל בנמ"י חייב האונן ליטוליריו אף שהוא רק גזירה
דרבנו בספר ח"ר ומובא בפת"ש בס' שמ"א סק"ר ע"ש חזינז
רעל מצוה ררבנז הוא חייב ,ועל מצות ראורייתא הוא פטור ,והא
רהוא הייב ,הוא רק על בהמ"ז ראהרונה ,אבל על הראשונה פטור,
(פת"ש יו"רסי' שמ"א סק"ה)
יז) כגו
ן ביצת נבילה אינו אסור אלא מררבנז ,אבל ביצת טרפה
אסורה מז התורה( ,יו"רסי' פאו בש"ר סק"ח) ולפעמים
שביצת נבילה ,אף מררבנו מותר ,וכנון ביצה משמוטה להרמ"א
ולא להתבאש
יח) כגון יבר שאיז מתכוין ואליבא רר"ש ,אבל בשאר איסורין
אפילו שעשה באיז מתכוין אפ"ה אמור,ועיין בממכת
ביצה (רכ"א) איו מזמינים עכ"ם ביו"ט אבל בשבת מותר ,ע"ש

צבייוסה

מתורת
ימ) כבון שראתה כתם ובתוד מעל"ע ראתה רם ,רעתרבישתלינז
תשונות

כח

הכתם בנרה ומהורה מלממא משעת הכבוס( ,נרה רנ"ג
ע"ב) או באופז זה כרעת ר' ירמיה מרפתי אם ראתה ,צריכה
מ'מבייות ,ואם לא ראתה צריכה מ"ו טבילות( ,נרה רס"מ)
כ) כבןן שעבר על עבירה אח"כ בעת שנעשית לו כהיתר,עייז
בשאלות ותשבות תוט השני סם"ז ובשו"תנוב"י מה"ק
חא"ח סל"ח
כא) כבון מוער לקרזימיז ,ותם לקרז שמאל ,ונגח בשניהם,צריר
לשלם על חלק המוער ,ועל חלק התמות
כב) כבר
ן בועה על אמום ,אם הוא ממונלא ,תלינז האומם מחמת
המונלא ,ואם הוא בועה מם"ז כשר רק בהפ"מ (ב"א
סקכ"ז)
כג) כבד
ן אשה המביאה גט צריכה לומרבפני נכתב ובפ"נ ,ואף
,
ם
נ
ה
שהוא רק ממעם שלא תחלוק
לפי תירוץ
בשליחות ,אבל איש צריד לומר בפ"נ ובפ"נ מעיקר הגזירה (ניטיז
ד"ה ע"א)
כר) כברן ארוס האחרוז מפיר גררים של ארוס ראשוז ,ואף שיש
אביה ,מ"ם ארוס האחרוז מפיר עם אביה ,אבל אביה
לבר לא מצי מפיר ,משום רכיוז דאיקלושליה האי נררא לא חשיבה
להוריש ,אבל ארום האחרוז הוי ככרעיה רארום ראשוזי והקרובים
מארוס הראשוז לא מצי למיפר כלל (נררים ע"א בר"ן)
כה)
ויהי נועם וכו' איז אומרים בשבוע שחל פסח ,שני
,
א
9
"
כ
ו
י
ו
ת
ו
כ
ו
ס
ב
ו
ב'
פעמים,ובשבועות א' ור"ה א'

כברן

כו) כברן

הרי שבעה

להשאיל חלוקה לאשה ,אם תשאיל לטמאה ,אם תמצא
אח"כ כתםעל החלוקבוהורה,שתלינז בחברתה הטמאה
אבל
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אבל אם תשאיל למהורה ואם תמצא עליה אח"כ כתם ,אם תרצה
לתלות בחברתה ולקלקלה ולטמאה ,הרין רשתיהז ממאות ,דמאי
חזית רמקלקלת להרמפי מהר( ,נרה ובפסחים כ"ה)
כז) ע"כ רלית ליה כר"ש במלאכה שא"צ לגופה ,ראי אית ליה
כר"ש אמאי אמר רבינא( ,שבת דמ"ד ע"א) הלכר קוץ
גרה"רמוליכו פחות פחות מר"א ,ובכרמליתאפילו מובא ,ע"ש ואי
אית ליה כר"ש ,א"כ אפילו ברה"ר ג"כ שרי אפילו מובא ,כיון
דהוי מלאכה שא"צ לנופה לא הוי אלא איסור ררבנן ודמי כמו
כרמלית ,אלא ע"כ רלא סבר כר"ש במלאכה שאצ"ל ,בר" 1וברמב"ז)
בחו כגון חוני המעגל שביום החורכז נפל בשינה ,והקיץ ער
שנבנה הבית השני ע*י זרובבל (ירושלמי תענית

פ"ג הלכהיור)

כמ) כבון קישוי ביבה גיולה מהויה ,אבל קישוי בשומרת יום
כנגריום טמאה ,נלשון השני של ר'לוי (נדה דל'ח)
רי כוזה יש לטור דבטלה ,וכמו שכתבו התום' (מגילה דף יו"ד)
בר"ה למה ,רלכלמילי אחריני ודאי במלה ,עאש ועייו
כפפר רברי יצחק ר"ח שכתב דכשהנלו ישראל מארץ ישראל הגלה
עמהם גם קרושת הארץ ,ונכנסה לבתי כנסיות ולבתי מדרשות,
ע"ש,ועייו במם' מגילה (דכ"מ) תניא ר' שמעון בן יוחאי אומר
ן בשו"ע אה"ע ס' עאה ס*ד בסתאש סק"ו עאש,
וכו' ע"ש ,ועיי
ובבאה"מ ס"ק י"מ ע"ש ,ועיין לקמן בטיטן שי"א ע"ש
רלכאורה קשה איךלהדרים בארץ ישראל מתפללים תפלה זאת ,אלא
ע"כ דבטלה ,לכו מתפללין שיוחזר הקדושה לא"ג ועי"ז נחשב להם
כשינוי מקום ,ואז יהא ציוו עירר ,שתהא מינכר שהיא עירך ע*'
קבוץנליות,וכן ירושליםשיהאבית מקדשך (זבחיםובמגילהד'י')
4א) כגו
ן נמצאכעין בף כפופה על הריאה ,אבל אם נמצא חסר
התוך

מתורת
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כפ

התוך בשר ,ולא גרע מגומא( .תב"ש ובספרי

שערי זבח
יכ) כגו
ן שניקב הממפוז טרפה ,והוא בגמ' חו5יז (רמאח וביו"ד
מי' "5ו) אב 5אם ניקכ עור סמפוז כנגרו כשרה,
ש5יחה היוצאת מנקב זה נבנסת 5נקב זה (יש"ש)
לג) כגון שאמר הריני נזיר ,ושטעה אשתו ואמרה ואני ,מפיר
את שלה ,וש5וקיים( ,נזיר ר,כ' ע"ב)
'ד) כגו
ן שנתערב עג 5ואינו יורע אם הוא בז ח' אם 5או,
בשארעג5ים והםבני ח'ימים פסק ע"ז בספרערוגת
הבושם דטותר 5שוהטם היום בו5ם ,אם ירצה ,מהמת פסידא ראם
יצמרד 5השהותם עוד עד שבעה ימים
לה) כגון שיש ל 1שטר ,ושנים חתומים בו ,רק שאהר פה והשני
אינו לפנינו ,וא"כ הוי רק ער אהר ,ואאא לקיים
התיטת השני ,ואם שיתבע עם השטר אפשר רלא יחייב להלוה
שבועה דאוריתא( ,שו"ת ה"ק שאלה פ"ו) לכז טוב יותרשיעלים
עיניו מז השטרויגבה בע"פ,ויכול העד אהדלהייב לשכנגרו שבועה

כגון

דאוריתא

לו)
בז פקועה שנמצא בטרפה ובא על בהמה דעלמא ,הרי
הולר כשאר בהמה דעלמא משום הולד הנמצא בטרפה,
ניתר בשחיטת עצמו( ,יו"ד בש"ד סקי'ב ובאר"א ובי"א סקי*ז
ונספרי שערי זבח) אבל ב"פ הנמצא בכשרה ,שגרל ובא על בהמה
רעלמא,איז להולר תקנה
לז) כ מגעו"יביוז דאטר ר"א ב"ע ולאזכיתי שתאמריציאת
מצרים בלילות וכו' ,עאכ רלאהיו אומרים הב' ברכות
שאחר ק"ש ,ולא פרשת ציצית ,ולא אמת ואמונה ,וא"כ הב ,ברכות
היכי משכה"ל ,אלא ע"כ דהיו טתפלליז מבעו"י ,וכדאי דתפלת

ע

המנחה
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המנחה עך פלג המנחה ,ואז מתחיל זמו תפלת ערבית ,והיו קורין
אז ק"ש עם יציאת מצדים ,רבאותו זמזעדייז מבעו"יוחייבבציצית

יח) כגדן

ירוק ואדום ממוכיז ,והם ב' המכים על
דירוק מורהשאיז בו דם ,ואדם טורה שיש בודבוי דם
נחש (כריתות ד"ד וברמב"ם פ"ר מה"מ הי"ר)

מקום אחד,

מל) כ~בדן
מ) כבד
ן במס ,יבמות (דצ"מ) אם נתערב ולד של כהנת בולד

של שפחה וכו' ,ואין מממאים למתים וכו' ,הגדילו
התערובות משחרריו זה את זה ,ונושאין נשים וכו' ,ואיו מממאין
למתים ,ואם נטמאואיזסופגיז וכו',וכיוז דקתני בסיפא ואם הגדילו
ע"כמיירי הרישא דהיו קטנים ,ואפ"ה אמר דאין מטמאיז ,חזינן
דמפרשיו ב"ד קמן מלממא ,כמו באיז נושאיז נשים ,ע"כ דאין ב"ד
מניחים אותמ,ועייו במם' יבמות בפ' החורש בנ"י הרשב"א כתב
דאיסודדרבנו מותר למוספי לקטן בידים ע"ש ,א"כ קשה מאי קשיא

ליה לרבא בב"ח מן טעים ליה דאמד בשלמא תרומה מעיםייה

בהן אלא בב"ח מאן מעיםליה הא יכוליםליתן לקמו בר דעת שיודע
להכחין המעם ומעם כעיקד הוא לדעת הרבה פוסקים שהוא מדרבנן
ובאימור דרבנז הא מבר דקמן נאמן כמו דמצינו בטם' שסחיםגבי
בדיקת חמץ ע"ש ויש לתרץ תירוץ נעל ערונת הבושם שהרשב"א
סובר כשימת הפוסקים דסברי דטכ"עהוי דאוריתא ע"ש ולהפוסקים
דסכרי דטכ"ע דרבנן לית להו כהרשב"א וסברי דאין קמן נאמן אף
באימורי דרבנן ועיין באו"ח במחבר בס' שמ"ג ע"ש ואפילו אם
נאמר דכל הפוסקים מברי דבב"ח אמרינן מכ"עהוי דאוריתא ויש
לחלק בזה כמו שכתב הפרמ"ג בם' צ"גלביז בב"ח גמוד דשם לכ"ע
הוי טכ'ע דאוריתא אבל בב'ח בלוע בכלי אז נם בב"ח דינו כשאר
אימורים ע"ש
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7

מא
שנתעברה אשת ראובז ממדין שהיה שסעוו מונח
ע5יווהוציא זרעע5יו ,ואח"כ מת ראוב; ונשאה שמעון,
אואפי5ו לא נשאהוהיו סבורין שהוא בן ראובן ויקח את בת שמעו;
שנו5רה לו מאשה אחרת
מב) ע"כ דמו5יד דנח נעשה מרפה רהכישו ארי בתבה( ,טמ'
ע"ז ר"ה ע"א) בתום' ד"ה ור5מא ,ע"ש וכן הוא
במד"ר רב הונא בשם ר' אליעזר ,ע"ש ומ"מ היה מו5יד אם 5א
סרסו חם,ועיין במר"ר ף ברכיה ,ע"ש ועיין בכרו"פ בס' נ"ז ע"ש,
ואפשר שיש לומר דנח 5א נעשה מרפה ,רק ששברו רנ5ו במקום ר5א
נעשה מרפה 5סטה מצומת הנידין ,וכיון ד5א נעשה מריפה ממי5א
הוא מו5יד
נשר שיורר משמים א"צ ניקור ,וכז חיה א"צ כימוי,
מג)
או שברא חכם מקובל ע"י ספר יצירה ,שו"ת שרי
הארץ (ח"נ חיור"ד ס"א ,והובא מספר טור ברקת בה' יו"מ רקמ"ג)
מד) כגו
ן נשחמ הקנה וניקבו הבני מעיים קורם ששחמ הושט,
,
ה
נ
ק
ה
(יו"ד מ' כ"ו
,או ששחמ הושמ וניקבה הריאה קורם ששחט
ובנמ' חו5ין ר"5א)
מה) כגון יו
ק ש 5זבהוי ג"כ אב המומאה כהזב( ,פסחים דף י"ר
ברש"י ,ובנדה ד"ז) אבל רוקו ושאר משקים היוצא
מן המת ,מהוה לבד רם אם יוצא ,שהוא טמא( ,נזיר ר"נ)
מו) כגו
ן שחמ ,והיה 5ו 5כמות רס באימור הנאה ,וקרם אחר
ובימה בהאימור הנאה ,חייב 5ש5ם 5השוחט עשרה
זהובים( ,תוארפני משה פ' ע"ז אות ב),
מז) כגון
3שוגנ 51ש 3מים ש5א לנו ,לדעת המ"ז דב5ילה
י
3
ע
ש
הראשונה יש לממוד כדי ש5א יבמל מצות עשה
מאכי5ת מצה ,אב 5לא שאר ימים ,אלא יאכ 5שאר דברים( ,או*ח
סי' תנה

כגו7
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סי' תנ"ה ס"ג ,במ"ז מ"ו ובח"י איתא להיפך
טח) כגו
ן משי שמותד לתפור בו ס"ת ,אבל לכהטכן אסור ,אר
זה דוקא לפירש"י ולהרמב"ם פ"ח פה' כ"ה הי"נ,
אבי
לההטב"ם ז"ל רפירש דצבע אדום נקרא תולעת מותר ,ורו"ק
ממ) במם' קיושיז (רל"י) יתוס' כל מצוה ,ירושלמי ,מאן
דאכיל לאו סדידיה בהית לאיסתכולי כיה ,לפ"ז
כל חיות שמתפרנסים מאנשים פתביישים ממנו ,אבל הבלב אף
שהוא חיה בייתית ,אבל איתא בשכת (קנ"ה) שיורע הקכ"ה
שמזונותיו של כלב מועטים ,ע"ש א"כ יכול להיות עז 9נים כנגד
הארם

עייו

נ)
בפר"ח כסי' פ"ג סק"ר,ועייו בבכור שור דרנ"ה
נא)
יאיתא בחוליז (רכ"ח ע"ב) רב אמר מחצה על מחצה
,
ב
ו
ר
כ
ף
י
ס
ו
ה
ו
ת"ש
עליו
הרי שהיתה חצי קנה פגום
כ"ש ונמרו ,שחיטתו כשרה ,וא"א מחצה על מחצה כרוב ,מרפה
היא ,אמר רבא לעניז מרפה שאני דבעינז רוב הנראה לעינים9 ,י'
כרוב ,ושחיטתו כשרה אה
ררבא מתרץ רכאטת סחצה על מחצה
במחצה סימנים ואם"ה טרפה לא הוי כ'א רוקא ברוב ,א"כ מצינו
רלאחר שחימה יהא חי ,ור"ל כיון דלאו מרפה ממילא היא חי
לכאורה יש להקשות על רב דסבר רטחצה על פחצה הוי כרונ ,א"כ
בנשחט המחצה הוי השחימה כשרה ואמרינו בגמ' דשיעור שהיה
הוי כמו שיעור שחיטה מעוף לעוף ומבהמה לבהמה וא"כ כיון
ששחמ המחצה הוי שחיטה גפורה ונשאר החצי השניה וא"כ הוי
שיעור שחימהביז סימן לסיטו ונמצא שאין שחימה כשרה במציאות
לרב ויש ~תרץ ראפשר ששחמשני הסיפנים ביחר ואזאיז שהיה
ביניהם או ריש לוטר דבאמת לאהוי חשחיטה דוקא ברוב הנראה
~עינים ואוכיוז ששחט רטהחצי טמילא לא נשאר בהשיעור שחימה
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לא

51א הוי שהיה ,וממי5א נשמע דבמחצה נשחט אינה יוצא ממנה
החיות ד5א נעשית מרפה בזה וא"כ אפשד רחיא חיה כמה שנים
דהיתה נתרפאת ,דא"5ה הוה ,טרפה,ועיין בספרי שערי זבח
נב) כגו
ן אחיו שמת היה נדו 5מהיבם ,אף שהיבם הוא הבכוד,
,
ה
ז
שהבכור נו5ד כ"מ לאדד
ומשכחת 5ה באופז
ראשוז קורם שקיעת החמה ,והשני נו5ר אחד השקיעה שהוא ר"ח
אדד השני ,ואם שנת י"נאינה מעוברת נעשה השניגרו 5בראה אדר
ז הוא קמ! עד כ"מ ,ומשכחת 5ה דנשא אשה אחד ר"ח,
והראשוזעדיי
,
ט
"
כ
ן
מ
ק
ו
ונמצא דהיבם הוא הבכור
ומת קודם
סאחיו המת

ו שאסור 5העביר רנ או חנב חי על פיו משום מדאית
ננ) כגו
העיז שיסברו שיאכ 5אותוחי (שמ"ח)
נד) כגןן שליח שהביא נמ ואמר בפני נכתב כולו ובפ"נ חציו,
דק שעל חתימת יד השני אמר יודע אני ,ואם היה
הש5יח לבדו היה כשר ,אבל אם יש עוד סצמדף 5 15העיד על
חתימת יד השני ,פסו( ,5גימיז דט"ו ע"ב רבא)
נה) 23גר
ן דשחט בסכין בדוק וח5ק ,דק שיש בו *נימה סן
,
ט
ח
ש
ו
יש 5הכשיר
הצדדים ותפס הקנה 5בדו בידו
אף ב5א המס"מ ,וסיים למעשה צ"ע( ,שפ"ד מ"מ סק"א ובסכ"ד
מקב"ג)
נו)
נמס' נדה (דטה) בת י"ב שנים ויום אחד נדריה
נבדקים ,ואיש בן י"ג שניםויום אחד נדריו נברקים,
לכאודה קשה ,אטאי אשה קודם ,וי"ל דמשום בינה יתידה נת!
הקב"ה באשה יותר מבאיש ,והוא מחמת דמיתה שכיח בה יותד
טאישוחיי אישיתירים מבאשה,להכיכיוז שיש 5ה זמז קצר
5כז נתז 5ה הקכ"הבינה יתירה שתשינ החכמה קודם לאיש,וכן הוא

מצינו

יהשינ

ב*"י
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נפי' המשנה להרמב"ם ,ולכו נרריה נברקיז בת י"ב לפי שנותיה
שהם קצרים,ועיין ברברי שמואל
נז) כגו
ן טנח ששחט שבעה בהמות ,והוציא מביתו למקוליו
,
י
צ
ח
ו
ר
ו
כ
מ
ל
שתי בהמות
וחצי השניה עם הארבעה
בהטות בביתו ,ונמצא טרפות באחר מהז ,ולא נודע איזהו ,עפ"י
הדיז דהבהמות שהוציא כשרים הם ,כדיז כל דפריש מרובא פריש,
ולהלכהעיין בכור שור
נח) ע"כ שתיה ,ראכילה מצינו במס' ברבות רצריךליתז הקורם
לבהסתו ,מפסוק ונתתי עשב בשרך לבהמתך ואח"כ
וכו' ,ועייו במפרי תפארת מנחם ,ע"ש אבל שתיה ארם קורם
לבהמה ,כרמצינו ברבקה שתה ונם לנמליך אשקה וכו' ,ובמג"א בס,
קי"ח סקס"ז ,ע"ש וכן במ' חוקת ,והשקית את הערה ובעירם
נט) כגו
ן מי שצריד ליטול ואינו נוטל הרי זה שופד רסים,
(ירושלמי בסוף פאה ,ברא"ש)
ס) כגון ראיתא (מלכים א'ג') בשתי נשים זונות,האידהעידה
לפני שלמה המלר ע*האיז זר אתנו בבית וכוי ,ותקח
את בני מאצלי ואמתד ישנה וכו' ,וא"כ כיוו שישנה ,איד ראתה
להעיר מתוד שנתה כי גנבה האשה את בנה ,ואפשר איש אחר
בלילה עשה זאת ,רק שהע"הידעלכויןהעניז הזה
סא) כגון ראסרה תורהלהוציא ב' בהמות,כרי שלא יאמרו שנים
שחטו ,כרכתיב ושחט אותה ,ור"ל ולא אותה וחברתה,
וזהו רק משום מראית העין( ,פרה פ*נ וביוסא דם"ב) וכן כה"נ
בסנהררין (רי"ח) נבי כ"נאינו יוצא אחר המטה ,ברש"י ,ע"ש
סב) כנו
ן סרכא ממל"מ במקומותשנוהגים לאסור סרכות ממל'ט
יש להטריף אפי' היא בחיתור שבין אונא לאומא,
ונרעלה מרבוקה מאונא לאונא,ראילו ברבוקהקיי"ל רלסטהסחצייו
כשרה
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נשרה בלא מיעור ,אבל במל"מ למאז ראוסר אפילו למטה מחצייו

ז שייר לומר רהקרום הולר וחזק( ,שמ"ח סל"א
בעי מיעור,יאי
ותב"ש סקכ"ח ובלב"ש ובמ"ז ובר"א סקי"ר ובש"ז שלי)
סג) כ13:
ן שאמר יעקב ללבז שים כה ננד אחיר וכו' ,וכונתו שהוא
יברור לו אחר ולבז יברור לו אחד ,וכל אחר ישים

רבריולפניהרייז שביררלו
סד)
בתערובות שנתערב לר"מ ולר"י הוי רבר שיש לו
מתירים ולא בטל ,אבל לר"י הסנרלרהוי דברשאיז לו
מתיריז ובטל
סה) כגו
ן ס"ת נגר מכה שברופז איתא במק"מ סי' קצ"ב ראסור
למעך,רחיישינז שסא ניתק מהריאה ,אבל בס"רלדופז
שרי למעך ,וכז סרכה מינה ובה
ן אם לפניו ב' חתיכות,
סו) כ:גו
אחת של חלב ואחת של שומי
ואכל אחת מהז ,אי ירע שאכל חלב ,צריר להביא
קרבז חטאת נקבה אף שהוא שוה רק רנקא וכל רהו ,אבלאי לא
ירע והוי ליה ספק ,צריר להביא אשם זכר ובכסף שקלים( ,יבמות
קי"ג ע"א וברש"י)
מישאל ואלצפז רעסקו בקבורת מת מצוה ,ועי'ז אבדו
סז
מצוה אחרת ,אף שהיא מצוה עוברת ,וזו אכילת קרבז
פסח ,אף שצריךלהיות מצוה גוררת סצוה
ן שנמצא ארם במעי בהמה( ,נרה רכ"ג)
סח) כגו
סמ) ע"כ בבהמה יותר מסתבר לסיתה יותר מארם ,רמצינו
ראם שחמ בהמה בתוך שמנה ימים ללירתה אסור
הבשר מדאוריתא אף בריעבר ,רחיישינז משום נפל וימות ,אבל
גבי ארם ,סצינו בש"ע אה"ע בסי' קס"ר באשת כהן דאינה חולצת
סשום ראינה חששא אלא מררבנז ,ע"ש ואם תאסר רמיירי כנוז
שברקו

כנון

כגרז
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שבדקו להולד וראו עליו המימנים ,וכמו שמתרץ הרגול מדבבה
על קושית התב"ש בסי"ג ע"ש אבל במפר בית מאיד משמע אף
בדיא בדקו ,אם יש לו סימנים ג"כ לא הוי אלא חשש מדדבנן,
ושדי בדיעבד ע"ש וכז סשמע נ"כ במ"מ בפ"א מיבום בשם רמב"ן
ע"ש וכ) משסע סט"ז באה"ז בסי' קנ"ו ע"ש ובב"ש בסק"ז ע"ש,
אאכ טצינו מזה דבבהמה יש לחשוש יותד
ע) כבו
ן שהיתה ישנה על סדין והיה על הסדיז ש"ז מכעלה

וטאיש אחר ,ונתעברה משניהם זא"ז ,וכמו דמצינו
בטסכת יבמות גכי בני ד' חייא ,ע"ש נמצא שנתעבדה האשה
משניהם ,והוי שני אחים דק מאם ולא טאב ,ובז הוא בז כשד,
וכמו דמצינו בבז סירא דהיה בשר
עא) כגו
ן ניקב הכבד כשדה או ניקב הכוליא (יו"ד סמ"א ומ"ד)
עכ) כגו
ן שיש מפק לומר שמא נקרש המים קודם מעל"ע וכסו
דמצינו בס' "9ד
ס"ב בדמ"א חבל דנאבד ונחסרכי
הענין מוה וצ"ע
עג) כגון נשאת קמנה עפ"י אבד עירשה הוי קדושיה קדושיז
וגרושיה גרושים גטורים מדאוריתא והחוירה כשהיא
קטנה הדי זו מגורשת ועומדת על היבם ככרת מפני גרושת אחיו
ראיז ההזרהדהוי רקגדושי דרבנז לאמועיל להיות נקרא אשתאחיו
דהקדושיז דרננו יבטל את הגט דקודם שהיא ראורייתא ותהא
טותדת להתיבם (כתובות ע"ג ע"ב ויכטות דק"מ)
עד) כגו
ן דהדליק במקום אחד ונתפשט האש על מקום אחר על
ק
ז
נ
מקום האש צדיר לשלם
שלם ועל השאד ח"נ

עה) כנון

(ח"ס מתי"ח בסקי"א ברמ"א)

שור פסולי המוקדשיז (מכות דכאב) דיש עליו שני
טינים ,חולין וקרשים

מתררת

תשונות

צבייןסף

לנ

עו) כמרצונ)ם באופז זה כגוו שהיה חצר מיוחד לאחד לפירות
ולשניהם לשוורים אף ריש לו רשות אפ"ה חייב
וכמו רמתרץ רבינא משום דרבא (די"ד ע"א) אבל להתוס' מתוקם
הגמ' (ד"ו ע"א) כמו שכתב שם התוס' ד"ה תאמר בהני ע"ש
ועיין בפלפלא חריפתא בפ"א בסק"ז מה שתמה על הרי"ף ז"ל
ממסקנת הגמ' (רי"מ) מפשיטת ר' זירא ע"ש בהגהת הב"ח ז"'
על הרא"ש

עז) נבן
ן במנהרריז (דקי"א ע"א) פלונתא ר'י ור"ל רר"י סובר
בחק
,
נ
"
י
ר
ת
ה
אחד ע"'ט
אם קיים כל
ור"י סובר דרי
והוא פלונתא דרחוקה זה טזה ,משום רר' יוחנז הוי להקל ראף
שהקב"ה צוה לקיים תרי"ג מצות ולר"ידי במצוה אחת ואף כחוק
שאינו יורע אף ,טעם בהמצוה אבל ר"ל הוא מחמיר וסובר דצריך
לקיים את כל התרי"ג מצות והוא משפמים שיש להם טעם והחוקיב
אף שאינו יורע טעמן נ"כ צריךלקיימן בחיובית ונמצאלפי זה ר"י
המיקל ור"ל הסחמיר בסברות רחוקות אבל אם נעמיק בזה לריז
אזהוי להיפרר"י יהא המחמיר ור"ל יהא המיקל ,ראיתא במם' יומא
(דע"ד ע"א) דר"י סובר רהצי שיעור אסור מז התורה ור"ל אמר
הלי '2יעור מותר טז התורה ואסרינן שם מעם דר"י מרכתיב כל
ה4נ משסע אפילו בכל שהוא ע"ש חזינן סזה רר"י הולר לשימתו
כיקי 'טם וסובר לבלי חוק (סנהררין רקי*א) אפילו לא לסד אלאחוק אחר לכן סובר הכי בחצי שיעוי רסכל חלב משסע אפילו רק
םקגת ,ור"י דסובראפייויסי שמשייר רק חוק אחד הוא בז גיהנם
ודוקא שכקיים כל התורה מובר הכא רדוקא ששיעור שלם אסור
סז התורה ונסצא שפלוגתתז רחוקה זה מזה ,המחמיר הכא הוא
והמיק 4הכא הוא המחמיר
הסיקי
עה

66

מתורת

תשובות

צבייוסף

עח זך שהייה ררשיל"מ מותר בשהייה ראם לא נתיר בשהייה
א"כ הוי דבר שאל"מ אבל איסור שאיז לו טתיריז אסור
באכילה ונם שאסור אף בשהייה
עט) כגךן אפיקומו אםאיזלו אלא רקכזית שמורה (א"ח תפ"בי
פ) כגך
ן ר' אליעזר ראוסר אם החזיר גרושתו על היבם משום

גרושת אחיו וגזר משום יתומהבחיי האב שקבל אביה
קרושיז ואח"כ קבל נט בעדה והוי גרושיה גמורים וחזר ולקחה
בקטנותה וסת' ועריין היא קטנה והוי קרושיה אינו כלום,והוי לה
כגרושה על היבם ואסורה לו מראורייתא ,טצר זה נזר ף אליעזר
בכ"מ אף בנרולה שגרשה וחזר ולקחה משום יתוטה קמנה (יבמות
רק"ם)

פא) כגו
ן ביצה שגולרה ביו"ם ולבנו כה מאכל באינו מינו
,
ו
נ
י
מ
וגם הוא במינו
טקרי הביצה לנבי המאכל אינו
משום רהוי לתקן המאכל (ם" 1סי"ק ,סק"נ)
פב) כגון נמס' שבת (ר"ל ע"ב) כל תלמיר שיושבלפני רבוואי.
שפתותיו וכו',ולעניז מורא שמים איתא במס' ברכות
(ברל"א ע"א) דאיז עומריז להתפלל אלא מתוד שמחה של טצוה
ואגב דאתי האי ענינא לירו אכתוב מה ששמעתי מכבור אבי הרב
הנ' וכו' פירוש על המרש"ל במס' שבת הנ"ל וז"ל מהרש"ל ואיז
שופתותיו נומפות מר תכוינה שנאמרובו' נ"ב וטה שקשה מנא לן
תכוינה ,אמינא דסמיך אסיפא רקרא יריו גלילי זהב ממולאים
בתרשיש ונו' והמביןיביז עכ"ל ,ופירש של המהרש"ל קשה להבי,
ושמעתי מכבור א"א הרב ,פירוש על המהרש"ל ור"ל רסמר אסיפא
רקרא,פירוש תבוינה וזהידיונלילי ונו' ,והוא היו"ר בטילואובני'כ'
דלי"ת במילואו בגטמריא תמ"ר ,עור יו"ר עשרים ,והוא"ו בגממריא
ו הוא תצ"ז ,גלילי זהב פירש גליל קח
י"ג וגמצא שמספר ירי
טהטספר

מתורת

צבייומה
י
י
ותשאר
ממולאים

תשובות

תפ"ג,

מהמספר הזה ארבעה עשר כמספר זהכ,
בתרשיש ,כלומר תו ומלא המספר הנ"ל בתרי שש כלומר בשמנה
ותמצא המספרבגי' תצ"א נמצא הטספר כמו תכוינה ,שהוא גם כן
תצ"א מספרדיז כמספרדיו
אופז ששמעתי ממנופירושעל טהרש"ל הנ"ל והוא ,המהרש"ל
הקשה מנא לן רתכוינה ,ואמרינן במם' כתובות אע"פ שר'
מיתות בטלו אבלדין ארבעה מיתות לא בטלו ,מי שנתהייב שרפה
או נהש מכישו ,וכו' ע"ש לכן מקשה המהרש"ל מנאלז דתכוינה
פירש ונהש מכישו ,על זה מתרץ המהרש"ל אמינא דסמך אסיפא
רקרא ,כלומר אסוף תיבות מקרא זה ,והוא ו' מן ידיו,י' מן גלילי,
ב' מז זהב ,מ ,ממולאים ש' מו כתרשיש והתיבות האלו בנימטריא
שנ"ה ,והם נהש והכונה שנהש מכישו ,וזהו תכוינה דעונש מן
ואין שפתותיו נוטפות מר ער כאן פירושו של א"א הרה"ג הצדיק
ר' צבי יוסף הכהז זצ"ל

עוך

פג) כ:גו
ן בלי שאב"י רסתם כלי של א"י הוא אינו ב"י ,כז
פסק כיו"דבסי' קכ"ב ,ע"ש אבל סתםכלי של ישראל
לא אטרינו רהוי אינו ב"י,ועייז בהגש"ר בסי' נ"ט הטעם משום
דכלי של ישראל ,אית ליה לטישאל ,ולרינא עיין בסקכ"ב ותו"ח

כגון

סנ"ט פסק כהגש"רוכו הוא בד"מ ובאו"ה

לשיטת הרמב"ם רמפרכסת טותר לישראל ,ואסור לא"י,
פד)
א"כ יש להשוש רלמא בשל בה הישראל ספרכסת,
אבל לרינא הוא בזה כהרשב"א דטתיר מפרכסת גם לא"י ,משום

פה) כנון

וכו,

רליכא מירי
הכהל קורם צלייתו והיה עם הלבו יום שלם ,אפ"ה
מותר יו*רטי' צ'
פו
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פו) כגו
ן לחתום על נט

תשימת

צבייומה

אשה (אה"ע סק"ל בב"ש ובבאה"ט
סקט"ו ובפת"ש סקי"נ ובט"ג סוף סדר ראשון סקי"א)
או באופו זה כנון עיר שכולה כהנים כולם עולים לדוכז' ואם יש
יותר מעשרה ,אז היתרים עולים לדוכו' ועשרה עונים אחריהם אמן,
סני אפי' בפחות מעשרה( ,א"ח ובח"א)
כישראי

פז) כגון

סרכא היוצאת מטינרא למטה טחצייז ויש חלון ,אי
אזלי במיעוך כשרה רק בהפס"מ ,ואי לא אזלי במו"מ

טרפה אף בהפס"מ אבל אם הסרכא גדולה ומתחלת מהשורש האונה
והולכת ברחבה ;ר יותר טהטיניא כשדה ,ואם היא רק קצרה ויש
חלון טרפה

פח) כגןן אשה שהביאה עדים שמת בעלה ,ואח"כ בא יבמה
בלא עדים ,ואמרה שטת בעלה ,היבמה מותרת לשוק,
אבל האשה הסביאה עדים אסורה לשוק ,מפני שמא הוא חי בעלה
של היבמה ,ואם כן העדים לא הועילו לה כלום,כי על בעלה שמת
נאמנת היא נם בעצמה אף בלא עדימי ורק העדים הועילו לגבי
היבמה אויבתה רהיא מותרת לשוק עפ"י העדים שמת יבמה ,וביוז
שאין לה יבם אחד מותרת היא לשוק( ,יבמות דקי",ט ע"ב) אבי
זה צ"ע היכא דבא יבסה מקודם ואמרה שמת בעלה והתירוה
ישוק ,ואח"כ באה האשה עם עדים שמת בעלה ,הלא ניכר מזה
שהיבסה לא נתכונה מקודם לקלקל אותה כי לא ידעה ,אם תאמר
השניה אשת אחי בעלה ג"כ שמת בעלה ותביא עדים ,וצ"ע

פט כגו
ן אם לא ראה אם נשחט הרוב ,הבהמה אסודה ,אבל
לחלוב ממנה החלב מותר לשתות ,משום שדי להחמיר
ז גוף הבהמה ,אבל לא לעניו החלב( ,בחדו' רע"א ז"ל,
רקיעני
ובשו"ת טוטו"ד ס"ולעניו נפולה)

מתורת
ע"כ שהיה מא"י ,להכי הביאה רק העלה של זית ולא הזית
תשונות

צ)

צבייומף

לה

נופה ,משום רכארץ ישראל חייכ האילן במעשר ,להכי
הביאה רק העלה ,משום דהעלים פמורים מתרוטות ומעשרות ,וכרי
שיא יכשל נח בזה ,אבל אם היתה מח"ל ,אטאי לא הכיאה הפרי
גופא ,ע"כ רהיה בא"י (י"מ)
צא) כגו
,
,
י
ר
ב
ן יאיתא בשו"ת טומו"ר ק' ססל"ג שאלה
שו"ב
אחר ששחמ ולאח"ש ברק הסכיו לעין השטש והיה
יפה ,ואח"כ מצא פגימה גרולה ,ופסק רכיון רכבר יצא בהיתר
תלינו שנפגם ברבר אחר ,ואםהסכיזלפניויבחיז שניתלעין השמש,
ואם לא יראה הפגם אסור ,ואם יראה יהא הוכחה שלא היה הפגם
מקורם

צב) כגןן כיסוי מכוי ביוהט ,אסור לכסות ,אבל לנקות את חצירו
מותר( ,בא"ח סי' תצ"ח במג"א סקל"ה) או באופן
זה ,כנוז תפיליזביז השטשות ,ורוק
צג) ע"כ רהיתה 1כר ,משום ראמרינן במס' קרושין עשרה קכים
שיחה יררה לעולם ,ותשעה נמלו נשים ,ואם היתה
נקבה איר היהה יכולה לאחוז העלה בפיה ,ולא ליפל מפיה בעת
שרברה הרבה ,אלא ע"כ שהיתה זכר ולא רברה (הלצה)
צר) כ:גד
ן רחתכו בסכיז של בשר בצלים ונתנו לקררה של חלב
ק
ר
א"צ ס' אלא נגר הבלוע או ס' כנגר כרי נמילה
מהבצלים ואם יש ס' הכל מותר וא"צ להסיר הבצלים אם כתבשלו
שם ,אבל אם נכבש הבצלים בשאררברים א 1הבצלים נשארו באיסור
(יו"ר סצ"ר ססקכ"נ בש"ר ובט" 1סק"ה ובמג"א סתמ"ר סקל"ח)

צה זהטימאתנרהויולדות(זנהיםקי"ננתוס' ד"הומניאיז).

צו) כנון

אחר שננב או נזל עוף והשוחמ יורע מזה אסור לו
לשחוט כרי שלא יקנה הגנב העוף בשינוי (שו"ת
מהר"י תכהז ת' חא"ח סל"ח)

צבייוסף
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צז) כגו
ן הכותב נכסיו לאחרים והניח אתבניו (ירושלמי ומובא
תשונות

ברי"ף בפ"ח בכ"כ) עליו הכתוב אומר ותהי עונותיכם
על עצמותםוגו' וא"כ כ"ז שבעורוחי על הארץעריין הוא ברשותו
ולא זכה אז האחר אב 5תיכף לאחר מותו מתחיל העון,וכז מתוקמא
באופז במאבר עצמו לדעת שג"כ מתחיל העוז בעת שתצא נשמתו
רבעורובחיים לא ח 5העוןערייןכיישבירו לחזור

צח) כגון שנולר אפרוח בשני ראשיז
סרמ"מ רצריד לשחומ הב' ראשיז כאחר שלא יהא
משום שהייה ע"ש ולרינאעיי
ן בש"ד ביו"ר סנ"ז סקמ"ח
צם) כגון מיאה ארומה על בועה ממוג5א נגר מכה שברופז צריד

ומובא זאת בשו"ת ה"ק

בריקה לראות אחר הורקת המוגלא אם תחזור למראה
ריאהדחיישינז רהמכה גרמא להאורם אב 5מראה פס51ה ע 5הבועה
נגר מכה שברופז אמרינז שהבועה גרם להמראה
ק) כגו
ן תענית עשרה בטבת לפי קביעת הקרמונים אפשר
שחל 5היות בשבת וכז כתב הב"י בשם אבודרהם
שרוחה שבת כמו יוהכ" 8וכז איתא בספר י"ר רמ" 1ע"ב

קא כגו
ן בזמויאשיהו המע"ה ואירעפסול בהכהז המשיח ונתמנה
לזה תחתיו רראשון חוזר 5כהונתו הגרולה ושני כל
מצות כה"ג עליו (יומא רי"ב הוריות רי"ב מגולה ר"מ) ועייז
ברימב"א על מס' מכות (רי"א) באופז שהכהז המשיח הלד למקום
אחר ונתעכב שם או נשבה
קב) כגו
ן שחל יו"מ הראשון של פסח בשבת וא"כ קורין הפרשה
הראשונה בשבת במנחה הקורם ובשני ובחמשי ואח"כ
במנחת שבת של יו"מ הראשון ובמנחת שבת של יו"מ האחרוזובשני
ובחמישי שאחרכן ובשבת שאחריו"ט (אבוררהם)

מתורת
קג) כבו
ן דמרחקי עדותו

תשוגות

קד) כבון

צבייוםף לי

לר"מ ב' שעות ולר"י שלש שעות
(פמחים די"ב ע"ב וברש"י)
במם' נדרים (דל"ח ע"ב) בר"ן בד"ה שאם ירצה וכו'
לדעת ר'אייעזר דמוברדזז את הממאה רוקא במזונות

יתירים כדי לפממה אבלכדיחייה אמור
קה) כבון שחל מוכות בשבת קורין פ' וזאת הברכה ד' פעמים
בטנחת שבתובחמישי אבלבשניאיזהוריזמפני שהוא

יוהכ" 5ובמנחת שבת של יו"ט הראשון ובמנחת שבת של יו"מ
אחרוז ולמחר ביום הראשון שהוא יהא ש"ת (אבוררהם)
קו) כבו
ן שנימנו ב"ד ועיברו את השנה בתוליה חוזרין ביו"ד
מקפ"מ מקי"ב ובירושלמי פרק הנורר מז המבושל
קז) כבן
ן שראהזיבה והתהיל לספור שבעה נקיים ונגע בשרץ
ו
מ
כ
ו
ר
ת
ס
יהנקיים
לא
אם ראה זיבה או ש"ז ביומו
לפי ממקנת הגמ' בנרה דכ"ב ע"א
קח כגן
ן ברה"י והוי קיימא תלתא גברי ויש בזה דיז רה"ר
למומאה (נזיר דנ"ז ע"א ובנרה ד"ב בתוס') אבל
לעניז שבת פמור
כט) כגןן תרומה ממאה שאסור לכהזליתז לבהמתו לאבול בשבת
טטעם דהוי ביעור ,ואין מכערין קדשים ביו"מ דאי
לא הוי כיעור היה מותר לכהו ליתו לבהמתו בשבת לאכול ,וזההוי
ישיל"מ ,דלאחר שבת יהא מותר (פמחים ל"ג ,שבת קכ"ז ברש"י),
אבל גבי חמץ אמור ראין זה ביעור,דאיז ביעור חמץ אלא בשרפה
פסחים כ"א כר"י או כרבנז)
ן ,אב בלעתינוק והקיא דררבית הרעי בשר המת מהור,
קי כגו
והעצמות ממאים ,ע"ש במרדכי במס' פמחים בס"ק
תקנ"א בפ'ב ,וכגוז שחתכו העצמות מהבשה ונשאר רק הבשר,

יב

א"כ
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א"כמצינו מתואינו מטמא,ועייז ביוצרלפ' פרה
קיא) כגו
ן שהיתה יתדת אבר (טור יו"ד סי' ש"ר ובב"י)

קיב) כגון

וי'

דד,

אבוהו
חזקיה
פמחים דכ"ב
י
ה
ו
ב
א
מחמיר ככל הלשונות של אכילה ,דאסור אף בהנאה,
במם'

וחזקיה מקיל ,ורוקא היכא דכתיב בקמץ ,כגוז בשור הגסקל וחמץ
יכתיב לא יאכל ,ע"ש ואח"ז פדיך הגמ' מאי ביניהו ביז חזקיה
ולר' אבוהו ,ומסיים דנ"מ בחוליז שנשחטו בעזדה ,דלחזקיה הוי
דאודייתא וטמעטינן מאותו דכתיב נבי טדפה ולד"א הוי חש"ב
לאו דאורייתא ומותר ודו"ק
קיג) כגון אחד שאכל כפסחוהיהבפיו תרנגול ומצה ומצאגרעיז
חטה שניהם מותרים אף אם היה נמצא בתרנגול היה
אסוראו בנמצא במצה לבדהיה ג"כ אסור (א"ח סתס"ז מנ"א כ"ה)

קי ,-יבו
ן יהוד רלוקיז על יחוד רפנויה ואיז לוקיז על

א"א

(קדושיז רפ"א ע"א) וכז הוא בדי"ף וברמב"ם בה'
א"כ סכ"ח ח"נ
הטו) כנגך
ן דמציו שאמר ר' עקיבא ,לא אמר ר' ישטעאל דכר זה
אלא אותו תלמיד והלכה כאותו תלמיד ומסיק ר"י
אמד שמואל שלא אמרה ר"ע כר רק לחרורי (עירוביז די"נ) לכאורה
קשה לענ"ד איד היה ר"ע עושה כז,אך לפירש"י ז"ל שפירש כדי
'טהתלמידים ישיכו לבם יתורה ויאמרו פלפול מלבם לפיבד ניחא

'טשבחו בפניהם ,וכגוז זה מצינו על ראע במס' נדה (דס"ח ע"ב)
נראין דברי ר"ע מדברי כולן ,אבל הלכה כר"א ,אבל מכאז קשה קצת

וי"ל דד"עאזיי ישיטתו דמצינו כמס' פסחים (קי"ב שר"ע צוה
יר"ש כשבקשת להחנק תולה באילז גדול וא"כ היו דגילים בבד
יתלות דבריהם בדבותיהם לראות אם יתקיימו
קטז

צבייוסה יז

מתדרת
קטז) כגו
ן לשחוט אוז בחרש טבת ושבם לאכול ממנה אכל אם
תשובות

קיז) ע"כ
קיח)

כגדי

לשחוט טרפהאיו לחשוש לזה (בר'ק) בכרו"פ ובספרי
שערי זבח
דר"י כר' יוחנז ס"ל רנם בערבית צריך לסמוד נאולה

לתפלה ,ורו"קועייז בצל"ח
יאיתא במנהרריז (דצ"ז) אר"ח איז בז רוד בא ער
שיתבקש רנ לחולה ולא ימצא ע"ש והקב"ה ברכם

וירגו לרוב
קיטן כבד
ן תפלת ותחזינה בשמ"ע גרכות והוא כרב יוסף ראמר
במם' סנהררין (רצ"ח ע"ב)ייתי ואזכה ראיתב בטולא
י ולא אחמיניה ע"ש
וכו ולא כר"י ,ועולא וכרבה ראמרי שםיית
ולא כרשב"יועיין כזהר הק'
קכ כגון
שאמר ליעקב למה גנכת את אלהי ,וקשה אם הוא
אלהי איך הניח א"עלננוב ומ"מ אמרכז ברי לקרוא
ליעקב שהוא ננב
קכא) כמ~טןמרמצינו בפיקוח נפש שרוחה שבת שמומב שיחלל
שבת אחת כרי שישמור שבתות הרבה ומצינו
בספרי כבר את אביד ,סמיד לזכר את יום השבת ,לומר לד שכל
המקיים כבור או"א כראוי פעם אחת איז חילול שבת כא על יר,
~הכי הו"א שאם אמראביו שיחלל שבת ישמע לוכרי שעי"זיקיים
שבתות הרבה ,להכי סמד לז הכתוב מוראת או"א לשמירת שבת
שאל ישמע לו (ירי משה) ,ואגב אמרתי לתרץ מה שהקשה הגאון
רש"ק זצ"ל בספרו שו"ת טוטו'ד מה'ג בסקאג על יומא (רם"נ)
מרוע תנז מפקחיז את הנל הלא פקוח הנל הוא רק מררבנן ומקוח
נמש מותר אמילו כמלאכה ראורייתא א"כ קשה למה נקמה המשנה
~רוגמא מלאבה שאינה אסורה רק מררבנז וסתרץ שם משום רפקוח

יבז

נפש
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נפש מותר הוא רק בנוף הארםלהכי מחרשלז המשנה רברבר שהוא
רק מררבנז בגוז פקוח את הגל מותר אף שאינו בגוף הארם רק
לראות אם הואחי או לאו וזה לא הותר במלאכה ראורייתא ,עוריש
לומר לכד נקט לשוז מפקחין בלשוז רבים משום רבהלכות שבת
ישריעות רארם אחר טותר לעשות הכל אבל אםאיןביר אחר רקבב'
ב"א ,זה לא הותר,וע' ביו"ר ס' רס"ו סי"ר ע"ש כי כל אחר יחלל
שבת ופקוח נפש לאיהיה כ"אע"י א' בלברכן הוא רקבאיסור תורה
אבל בררכנו כגון לפקוח את הנל מותר ,להכי נקט מפקחין עכ"ל
והקשהלי אחד ,הלא מצינוכי כמה אנשים מחללין שבת בשכיל נפש
א' ולית מאז רצוח ע"זואיז חילוק אם נוגע בגוף הארם אם לאוולפי

דבריהנאוז הנ"ל תצאלנו הומראגדולה עכ"ל לכן נלפענ"ד לתרץ
להכי נקט המשנה הרוגמא מפקחיז את הגל שהיא רק איסור ררבנז
ולא נקט לרוגמא מאיסור ראורייתא משום רכמפקחיז את הגל
יש מ"ם ,מפק אחד אס הוא שם ואפילו אם נאמר שהוא שם ,שמא
טת ,ואם הוא מת ג"כ אסור לחלל עליו את השבת ולפקח בשבילו
את הגל ועייז בפי' המשנה להרמב"ם ובגמ' (ברפ"ה) ע"ש וא"כ
אף בטפק הב' ג"כיש לאיסורוזהו רקאיסורדרבנז,ועודדשיעור
צי
טמפולת הוא רק שלשה טפחיםעייז במס' פסחים (רל"א) ועייז
בחרושים ובאורים לה"פ בס' תל"ג ע"ש ,ויש לעשות זאת ע"י אחד
מפני שהיא איז טלאכה כברה כ"כ אפ"ה כתכ המשנה מפקהיז
בלשון רנים לאשמעינז שמותר אפילו ע"י כמה בני ארם מפני
שהיא רק מלאכה ררבנו' וכרומה לזהעייז במס' שבת בר' קכאג ע"ב
ער שאמרו כל הכלים ניטליז אפילו בשני בני ארם ע"ש
יערן4
לולא הנאוז רש"ק יצ"ל אמרתי בעניי ני בפקוח את הגל
א"א לפעמים להיות בלי חפירה ,וחפירה הוא תולרה רחורש
מהט"ל טלאכות שהם ראורייתא ,והרבותא הוא כר ,אף שבמלאכה
הלה

מתררוע

תשובות

צב''רמף

לח

קלה כזאת ראפשר ע*י ארם אחר ,אפ"ה מותר גם ע"י הרבה בני
ארם לחלל שבת במלאבה אחת ,ולא רמי להא ראיתא בטם' שבת
(רק*ח) מילריז את האשה בשבת וכו' משמע נ"ב שמותר ע"י
הרבה נשים ,וי"ל רשם איירי שמותריז הרבה נשים להלל שבת
במלאכות שונות' ובל אחת ואחת עושה טלאכה אחרת מה שא"א
להשניה ,כמו ראיתא שם בגמי היתה צריכה לנר חברתה מרלקת
לה,צריבה לשמז,ובו' ,והרבר פשומבי אינה צריבה רק מילרת אחת,
ומעשים בבל יום הוא ,אבל המשנה רהבא אשטעינן רנם במלאבה
אחת רש שהיא ררבנז פחלליז עליה כמה אנשים ,אף ראפשר לעשות
רקע"י אחר ,ובנ"ל וישלי להביאראיהליברי,וכו ראיה להגאוז
רש"ק זצ"ל ,מהא ראמרינן במס' שבת (רק"ח) אם נצרך לשמן
חברתה מביאה ובו' ,לא סיפק מביאה בשערה ובו' ,לבאורה קשה
למה לה להביאה בשערה ,ומביאה עור אחרת עמה ,אלא ע"ככיוו
שמלאכה כזו יכולה לעשותע"י אחת ,לכז אםור לעור אחת להביאה
עמה ,אח"כ מצאתי הקושיא שהקשה לי החבם הנ"ל על השו"ת
מומו"רוהיתה נרפסת על מבה"ע המליץ ,מפפר ר"מ ,אבלתירוץ לא
היה שם ,ובעה"י במה שבתבתי יש תירוץ ע"ז
אבל יש להקשות מרוע אם נתחייבה האשה למות ,הורגיז אותה,
ולא משגיחיז אנו בהולר ,ואצל שבת מחלליו שבת בשביל
הולר,ועייז במם'עירוביו (י"ז) והוא אצל מיתה הוא מיית ברישא,
וא"ב איך מחלליז עליו השבת ,וגרוע נם אפילו ממםקנת הנמ'
בעירוביז הנ"ל ראיז בו חזקה דחיותה ,ויש ל.ישב וק"ל

קבב) כנגו
ן אם רעב שונאר האכילהו לחם ,ואיז לר נקמה גדולה
מזה ,כי גחלים אתה חותה על ראשו ,וכתיב בנפול
אויבר אל תשמח ,אפ"ה מקבל שבר ע" ,1וזהו המעם מה שהזמינה
אפתר
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אמתר להמו ע 5הסעודה,וכו זהו המעם מה ששאל שאול המלד ע"ה
אחר דוד מדוע לא באבוישי א 5הלחם

קכנ) כגו
ן שנסרכו ב' בועות ז"5ז ,ואח"כ עלו בנפיחה ונתכסה
בבשר הריאה ונעשה שוה 5בשד הריאה ,וא"כ נעשו
הסרכות טמל"מ ,בשו"ת פ"מ ח"ב סקנ"א ממריף בזה ,אב 5בב"א
מכשיר בזה בהפס"מ וצו"ב
קכד) רק י"ב שנים ומחצה אף אם חי שבעים (שבת השבון
יצחק)
קכה כנבו
ן הסעודה שתהא לעתיד להצדיקים ,ולשור הבר לא
ישחטו בסכיז (סדרש תנחומא שמיני ס"ז) אבל
מהפיומ אקדמות 5שבועות לא טשמע כן

קכו) כגו
ן ד' אחים שנים מהם נשואים שתי אחיות ,והיה להם
ב' צרות כנוו שרה ולאה אחיות ,ורבקה היתה צרת
שרה ,ורחל היתה צרת 5אה ,והצרות רבקה ורחל לא היו אחיות,
ומתו האחים ,ונפלו 5פני השני אחים הנותרים ,וח5ץ אח את שרה
אסור בם ברחל ,מפני שהיא צרת לאה ,ולאה הוי אחות חליצתו,
אף שרח 5הוי רק גוף ש5ישי מן שרה החלוצה ,אבל אם חלץ את
רבקה והיא צרת שרה ,מותר לו לייבם גם את 5אה אף שהיא אחות
שרה ,וכ"ש שמותר ברחל צרת לאה ,ונמצא שגוף השלישי מותר
אף שהיא קרובה יותר 5אחותה ויש שם איסור זיקה (יבמות דכ"ז
קכז) כגון

אכה)יד'

ע"ב וד"מ ע"ב)
במס יבמות (קי"ר ע"א זי 5דבר מ5יא ומ5יתא)

הצדיק ,ונקרא עוכר רצונו ,משום שהקכ"ה גוזר בזירה
וצדיק מבמלה ,אבל רשע הוא מעמיד שירת הקב"ה
ומקיימה,ועושיםרצונו ר"ל
קבט

מתורת
קנמ) כגון אדם ,ואף שאדם אינו
תשונות

צבייוטף

לם

מקבל מומאה אלא מאב
המומאה ,ומומאה עושה כיוצא בה רק בכלי מתכות,
אפ"ה מצינו במס' שבת (רי"נ עאב) ראם אכל אוכל שני לטומאה
נעשה גופו שני למומאה ,ופוסל את התרומה אבל אם אכל דבר
ראשוז למופאה ,נעשה נופו רק שני למומאה ,א"כ מצינו משני
נעשה לשני אפילו זולת סבלי מתנות ,ומומאה קלה חמירא
מחמורה הימנה
,
ה
ו
ב
א
מ
קל) כגו
)
ו
"
ט
ר
ה
נ
י
נ
ח
ן שנתעברה אמו באמבטי (
והוי
כבנו לכל רבר( ,חלקת מחוקק וברכ"י מהגהת סמ"ק
בב"ח יו"ר סקצ"ה ומל"מ פמ"ו טה"א ר"ד) וא"כ הוי אח לאמו
ואם יש להבת עוד בז מבעלה ,מצינו שני אחים ,ואחר אחי אמו
קלא) גנגו
ן נשבר הצלע נגר נקב מורנא( ,ב'א ובזב"ר סקכ"א
ונספרי שערי זבח)
קלב) גנגו
ן המלד הושע ב 3אלה שבמל הפרדסאות שהושיב ירבעם
ב 3נבמ על הדרכים כדי שלא יעלו ישראל ירגי,
בא הושע ובמל '3עכ"ל הגמ' ,א"כ עשה בזה מצוה גרולה לכ 3נלו
ישראל בדורו הואיל ולא מיחה בירם ,והם לא עלו לרגל לירושלים
וה~כו בנולה ,גיטי( 3רפ"ח ע"א) מזה יש ללמור מוסר גדוק
להחרשים המתקנים תקנות חרשות ועי"ז עושים לישראל למזירים.
כי בני ישראל ודאי לא ישמעו להתקנות ומכש"כ אם נעשו ח"ו

קלנ) גנגןן

קלר) כגון

מאיזה פניה
במומאה אם אדם חי נגע
במומאהייההו,י מטא ,אבי
שום בע"ח אינה מקבל מומאה בח
(רמב"ם)
קירש אשה ע"מ שלא תזנה ,ואם תזנהיפקעו הקירושיז
למפרע ,וזנתה ונעקרו הקירושיז ,א"כ מותרת אח"כ

לגעלה הראשון ,או כרעת הרמב"ם רקידש לאשה בשני פרוטות
אחת
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אחת קורם שתזנה ,ואחת לאחר שתזנה ,ויתבטלו הקרושיז
הראשונים ,וחלו הקרושיז השניים
קלה) כגו
ן בשז ש 5כסף מותר לצאת בשבת ,אבל בשו תחוב של
זהב אסור לצאת בו בשבת( ,רמב"ם בה"ש פי"ט)
קלו) כגו
ן שעשו נקב בריאה ,ולא ארמו הנקבים בבועה ,אף
,
ת
ו
נ
ת
ש
נ
רלא נרמו הנקבים כשר ,רטבע הבועות
ורמי
כיש רבר למתלי (פר*ח ושמ"ח ובר"א סקי"ב ובשערי זבח)
קלז) כבו
ן יארריה אביו לתלמור תורה כרי שיהאפנוי ממלאכה
מ"מ אם הב 3הוא ת"ח מותר לו לקנות בער אביו
חפצים מ 3השוק רארעתא רהכי לא ארריה ומותר לו לאב להנות
מבנו ,אבל בע"ה אם ארריה אביו ,אפילו לקנות חפצים מז השוק
אסור וכש"כ במלאכות גרולות ראסור ליה ,חזינן ראסור לע"ה
לקנות מ 3השוק ות"ח מותר (נררים רל'ח בירושלמי ובר"ן)
קלח)
כב"ה רמצי 5גרש אפילו בהקריחה תבשילו להכי
כפה עליהם הר כגינית כרי לשוויים אנוסים ובאונס
הרי 3רלאיכול לשלחה כלימיו וכמו שכתבו המפרשים אבלאי סבר
כב"ש רלא מצי לנרש אא"כ מצא בה ע"ר וא'כ אמאי כפה עליהם
את ההרכיו 3שקירש אז לישראל ולא מצי לגרשם אלא ע"כ כב"ה
קלם) עיי
כ צריק ראיתא בטס' גיטי( 3ר"ע ע"א) ראמר ליה
אליהו לר' נתן אכול שליש וישתה שליש והניח שליש
לכשתכעוס תעמורעל מלואדופירש"י שתניח שליש בטנךריקם וכו'

עייכ

אם תמלא מעיר וכו' לכשתכעום תנקע ע"ש א"כ אסור לכעום
ובוראילפי זה צריק לא יכעוס לכ 3מותר לו לאכול יותר אבל רשע
כיון שכועס אסור לאכול הרבה
קמ עיי
כ סובר רב חסרא כשיטת הרמ"א רהבריקהבין כל חו"ח
הוא רק לעצה טוכה אבל לא לרינא רסצינו בססי

זבהים
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ם

מטרפת היתה במקרש

זנחים (רפ"ח ע"א אבא שאוי אומר סכיו
ונמנו עליה וגנזוה ע"ש ואם נאמר שר"ח סובר כהמחבר השו"ע
רצריר בריקה כיז כל חו"ח א"כ לר"ח איר אפשר שהיו טריפות
כיוו רברקו אחר כל בהמה ובהמה ,ואם אירע שמצאו בהסכיו
פנימההיו מכשיריו דתלינו רנפגמה מחמת העצם ואבא שאול אומר
טפורש שהיתה ממרפת ולא כשרוהו אלא ע"כ רסובר כהרמ"א
רלא ברקוביו כל חו"ח ואם נמצא פגום אף שתלינז בעצם המפרקת
להכשיר ,אבליש לומר רקעל הראשונה אבל השניה טרפה לכן באופז
זה מצינו טרפות במקרש

שמא) כגןן סרכא מב' בועות על אונא אחת בחיתוך ואיו בהם
כהפהט קש אמרינו כיוו שסמוכות הו יש כאו נקב
וכיוז שיש נקב אז אין הסרכא סותטות ואם עברה ע"י מו"מ כש"כ
רמרפה רחזינן ראיו כאז סתימה כלל (מנה"ז ועצ"ל ובר"א
ובספרי שערי זבח)

קמב) כגו
ן נקבה לקרבו עולה ופסולו הוא מחמת מום ואף שר"ע
מכשיר בבעלי מומיו אבל נקבה לעולה מודה שפסול
רמקרי קרים מומה להקרישה (זבחים רל"ה ע"ב)

קמג כגון
במס' פסחים (רכ"ג רסובר רכל איסורין
י
ה
י
ק
ז
ח
ל
הקמץ
רלא יאכל דכתיב
מותר בהנאה ומיעמ משינוי
גבי חמץ ושור הנסקל אבל חוליז שנשחמו בעזרה מיעמ מלכלב
תשליכון אותו רכתיב נבי מרפה ראסור בהנאה ואף רלא כתיב
בתורה איסור גבי חולין שנשחמו בעזרה אף לכתחילה
קמר) ע"כ רהיתה קטנה ראי היתה גרולה ואם תתעכר יהיו
הבנים בני גרושת הלב משום ררעתו לגרשה (יומא
רי"ח ע"ב יבמות ל"ז)
קמה

צבייוסה
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קמה) כגו
ן מנר ל 1בור בלא מים נם המים מכור אף רהוא
תשונות

דשב"ל ,אבל מכר בור עם מים אית ליה לר"א בר"ש רהמים אינו
מכור (ב"ב ע"ט)

קמו) כגון נמלה ועייז בספר שמע לאריסטו ובספר כנף רננים
בשיר נמלה
**,י.
קמז) ע  44חוש ההרנש רסמכינז בבריקת סכיז של שחיטה אף
שהיא מדאורייתא בהרנש ובמישוש היר ולא בשאר
הרגשות כנון בראיה ועור רמצינו שממך יצחק אבינו ע"ה ג"כ על
חוש המישוש ולא סמר על הקול או על שארעניני חושים ועיין
בה"א במהרש"א בב"א רקכ"ב

קמח) ע,יכ אם היו בבחינות עבר היה טוב יותר משום רמצינו
במררש ילקוט פ' יתרו רישראל במצרים היו רובז
ככו 15בע5י מומיז ,מ1מיז ,מרשימ 1מ '1א"מעפ"ידין הגמ'הי1
נצרכים ליצא לחירות משום רעבר יוצא בשז ועיז ,ררנין אחרריז
ריניהם ,רעבר ישראל בישרא 5אינו יוצא בראשי איברים
קמט) כגו
ן שנשלו הלנ נתור מעל*ע של בשר ואח"כ בשלו עור
חלב מותר אבל בשר אסור (יו"ר סצ"ג בש"ר סק"ג),
טזה יש ללמור מוסר רצריר להתרחק מז עוברי עבירה רקשה לבוא
אח"כ למררגה הראשונה אף אם נתפרד מהם
קי) כגו
ן רבינא שלמר שכל העבורות צריכות שיהא לשמז
ופסולות הז בשינוי מכלל ופרט וכלל ומביא מתנא
רבי ר' ישמעאל ופריר הנמ' הא לא רמי שאר עבורת להפרט
רבפרט הוא מפורש עבורה שחייבים עליה בחוץ וא"כ לא ירעינז
קבלה והולכה רהם בחוץ פטורים כראיתא (ב"ר קי"ב ע*ב) ע"ש
ועור פריר הגמ' הא לא רמי להפרט רהפרנן מפורש רבר הטעון
א דסי זריקה יהפרט ואיר ידעינן רבעי זריקה
צפוז וכו א"כי

ישמה

מתורת

תשובות

צבייוסה

מא

לשמהכיוז ד(א דסי להפרט וכלל ופדט וכללאי אתה דז אלא כעין
הפרם ועל ב' קשיות האלו לא משני הגמ' ע'ז רק שמתרץ כיוז
רמכח קושיא אחתידעינז קבלה והולכה ומכח קושיא השניהידעינ,
זר סה ~כז ידעינז כל עבודות שהיו לשמן אלמא דהקושיות הם
התירוצים ,קושיא הראשונה הוי תירוץ על קושא השניה ,והשניה
על הראשונה (זבחים ד"ד ע"ב)
' יוחנז (מ"ס רכ*ה)
קנא) כגון עלי
קנב) כגו
ן ששחטו הקנה בעוף בלא הוושט ואחר השחיטה מצאו
בוושט גמי כשר כיוז שלא נשחט אבל אם נשחט
עמו סרפה
קנג) כגו
ן דם בביצה (תמורה רל"א וביו"ד בס' ס"ו בש"ר סק"ר)
קנד) כגון במס סנהדריז (דכ'ו) שבנא היה סתירא מפני

מנחרבורצהלהשליםלאשורולהנצלממותע"ישחצב

י
ו קבר בקברי בית דוד להתגאות ולמרוד במלכות חזקיהו בא (ו
הנביא וכו' טלטלה גכר אמר רב טלטולא דגבדי קשה מדאיתתיא
על דרד הלצה אמרתיכי כונת הגמ' יכול להיות על אנשים שנוררים
וסובבים מעירלעיר ויש איזה מהם שמחמת בביתם יש להם קטטה
וטר"כה עם נשיהם עד שטעגניז אותז ונוסעים בהעולם לבקש אשרם
ז משמיענו רב שמטלמולא דגברא כלומר מאיש נורד שעלול
יכ
הוא בדרד לחשדות וכמה אנשיס נקיים נכשלו בפח אשר טמנו
להם אנשי רשע ,וכל מיני סיבות וצרות ועינוי נפש ובזיוז ולכל
מיני יסוריס ,יעז שהוא איש זר כידוע שקרה לכמה אנשיס נקייס
מכל עוז ופשע ע*י רשעים צבועיס וזהו הוי קשה מראתתיה רצה
לומד מלהיות בביתו ולסבול כסששתו
קנה( כגו
ן לשיטת רבנז דסברי במס' ע"ז (דכ"ו) דא"י מל את
ע"ש,
וא"כ קשה לדעתם איר ידחה מילה
ישראל
שבת
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שכת הא אפשר לעשותע"י א"י אלא רקשימולו דוקא שניםואז יהא
שנים שעשוה פטורים ובן קיי"ל במס' שבת ע"ש,ועיין ע*ז בשו*ת
שאנ"א סנ"מ ובשו"ת רמ"א סע"ו ע"ש
קנו) ~4גון אם היה ניבר להבורק שלא היה הנקב או הננלר
טתחילה אלא שהמירכא הדביקה עליה את קרום
העליו 3ובעברה טז הריאה עברה עם הקרום העליוו ונעשה נקב או
נגלר טרפה (אחרונים)
קנז)
נבי מחיר בלב ושני שותפי 3אחר נטל עשרה טלאים
ואחר נמל תשעה טלאים ובלב אחר שעם הכלב בולם
טותרים שכנגר הכלב כולם אסורים (נררים רמ"ה בר"ז ר"ה ואיכא
ובתמורה ד"ל ע"א)
שנח)
לומר בפ"נ ובפ"נ בגט לרעת רבא בגיטיז ר"ר ע"ענ

כגון

כגרן

והטעם הוא רק שלא לומר רבשטרות בעלמא רי
בקיום ער אחר לפי זה טוביתקז מה בשטרות נופא ולהפליג מנט
נטצא רחימרא בגט לומר בפ"נ ובפ"נ ועיקר החומרא הוא רקלענין
קיום שטרות
קנט) כגון בירושלמי תרומות סעשה בר"י דאברה ליה ביסתיה
בעו מיניה אוריתא ולא ירע אמרי ליה ובי טפני
שאברה כמתד אבד נם רעתר איר להו רעתא בלבא תליה וליבא
בכיסתיה תליה  ,נמצא במקום שיש ביס יש ג"ב רעת ובמקום שאין
ביםאיז רעת ובמו שאמר החבם "חכמת המסבז בזויה"ועייז בספר
ויעש אברהם להבי זירז הכתוכ את הכהנים אצל קרבז עולה מפנ.
שהוא בולה לנבוה ואיז לכהנים חלק בה ואפשר שיקריבו אותו
בעצלתיים ולא יעסקו בעבורתה כראוי
קס) כגו
ן במסן סנהרריז רי"א ררבייתיב ורריש והריח ריח שום
,
א
צ
י
עמר ר"ח ויצא עמרו בולם
אמרמי שאבל שום

ויצאו

מתדררז

תשובות

צבייומף

מב

ויצאו עכ" 5ואף שבוראי עשה ר"ח כן אף שידע אם יצאו כו5ם
ראצ5ו נשתקע ע 5כ 5אופנים שיהא אפ"ה יצא ואף שביט 5מ5ימור
מחמת שכח עו 1הבושה גרו 5מאור שעי"ז נחרב הבהמ"ק ונם ראיה
ש5א מצינו שנינה הנמ' את בר קמצא שנחרב ע"י הבהמ"ק משום
שעון הבושה גרו 5מאור
קסא) כגו
ן קייאת שמע שלעיביתבלילהשיידליום שאחר שנת
הי"נ ואז נעשה בר מצוה לכ 1יפה כתב בחירושים
לסרר מהרות בסופו ראז צריד להמתי 1עם ק"ש ער צה"כ טשום
ריותר מוטב שיקיים ק"ש ראוריתא
ח הוא לשו 1נט וחרש נכתב בכתובה ואצל יפ"ת
קסב) כגון יי
"
ם
י
מ
י
כתיב בקרא "ואת אמה ירח
רהו"ל חורשימים
משום רהכתוב טרמז שקדושי 1זה סופו לבאלירי נט שסופו לשנא
אותה
קסג) כגון במס' קרושי 1טוב שברופאים לניהנם ע"ש ואיד
אפשר לומר שקאי על הצריקים כמו רמצינו במס'
יומא (רמ"ט) דר חנינא היה רופא או שמואל ירחינאי או אבא
אומנא או הרמב"ם והרמב" 1או ר' חנינא ברי ררב אסי (ירושלמי
גיטי 1פ"ק ופ"ג ה"ח) או רבי 1רורש במס' גיטי( 1רס"ט ותודוס
הרופא בבכורות (רכ"ח)
קסר) כנגו
ן דשחמ הקנה ונקבו הבני מעיים יש לומר רכשר
)
נ
"
ל
ר
ש"מ מרר"ל
הריאה מהא ראמר ראב"י (בחולי1
מזמני 1אינו ישראל על הריאה ,ע"ש אלמא אית ליה לר"ל כיו1
שנחתד הקנה הוי ריאה כמא 1דמנחי בריקולא רמיא וכ 1אמר
ר"ל (ברל"ב ע"ב) שחט את הקנה ונקבה הריאה כשרה אלמא
חזינז דחריאח כשרה ואף רהרין לא טתוקטא כר"ל משום דדבריו
סותרי 1שטתחלח אמר שחט שלא 3טקום חחתד חוי טרפה ואח"כ
אטר
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אמר שחמ את הקנה ונקבה הריאה כשרהועייז
ובמערני יו""מ סק"י ע"ש אב 5מ"מ אם נצרף איזה ריעות מצינו
5ומר רהריאה כשרה והוא ממימרא רר" 5טשחמ את הקנה ונקבה
את הריאה רכשרה ובצירוף רעת ר' אחא רר' זירא 5א הרר וסכירא
ליה דאף באכילה שריאראיז טרמה לחצי חיות ונם לצרף תמצית
מדעת ד"ל שאמר כאן ששחמ ש5א במקום חתך חזינן רשחיטת
סימן אחר מהני 5מהרה מירי נב5ה
רצכמוכ
א מזה עכ"פ רבהפס"מ יש 5הכשיר את הריאה ואיז הנקב
ש 5הב"מ פום5יז אותה כשנקבה 5אחר שחימת הקנה,
ועייז בחזקוני ומובא בשפתי חכטים בסוף פ' שמיני ששחט הקנה
ונקבה הריאה קורם שחיטת הוושמ היינו סימני טרפה וכשרה
סשום רחיי הריאהת5ויז בקנה ע"ש וכז הוא בגמ'חו5יו רל"ב ע"ב
א נשחמ הוושמ כ5
בר"ג וז" 5כיון רנשחט הקנה אעפ"י שעדייזי
פסו 5שאירע בדיאהאין אנו חוששין ע"ש אבל כ 5זה הוא 5שא5ה
ולחירוד אב5 5ה5כה ו5מעשה פשומ רהריאה גם כו טרפה ועייז
ברא"ש פ"ב סי"א

בכרו"פ ובתב"ש ובעמ"ה
קסה כגו
ן שנת שח5 5היות בע"ם ושכח בעש"ק 5הפריש ח5ה
מ5חם חמץ שאפה 5שבת אםור 5אכו 5בשבת ממנו
משום ריצמרר לבער החמץ סמנו וא"כ נמצא שאכ 5טב5ים 5מפרע
וכמובעירוביז (רל"ז) שמאיבקע הנור (א"ח סתמ"ו שת"ש בסקמ"ו)

שסו כגון
קסז) כגו
ן ציצית ששקולה כנגר כ 5המצות והיא תריר וקרושתה
בע"ה אצ 5שכיר טחר זמנו (שבועות מ"ו)

רק תליא בהבנר (רימב"א פ"ק בסוכה)

ססח)

כגון

דרך של טינרא להוליר קממ סביבה וקמטדיני

כסת"ר והמינרא הוא רק רכ"ר (ר"ק ומק"מ)

קסמ

צבייוסת

מתורת
קסמ) כגד
ן המעביר זרעו למולד במם' סנהררין (דם"ר ע"ב) אם
תשונות

מג

העביר כל זרעו פמור ואם תאמר הא מקמא מחייכ
ליה ,וי"ל כגון שהעבירן בבת אחת או שלא היה לו רק בן אחר
קע) ע"מ צריר הכהז לקבל ולא בשתיקה ולא מטעם שיש פסירא
לנהז באנילת הבשך לזה לאהיהצריך הנהן לפחור
מזהכי בוראי לא יפלנו אותו הבעלים מפני שצריכים להביא קרבן
אחר שזה לא עלה לשם חוב אך אם יש אופן שאיז להבעלים שום
פסירא ורק ההפסר יהא לכהו אם יקבל בשתיקה והואכי אם יקב4
הכהן בשתיקה א"כ עריין הוא עומר ברשות הבעלים ויש לכה,
להשוש פו יקרשו הבעלים את העורות לבדק הבית ,רהעורות היו
שייכים לכהז (זבחים רק"ג) ואם יקרשו לכה"ב אז לא ימול הכהז
את העורות ע"כ הוא מוכרח כרי שלא יהא לו הפסר לקבל באמירה
כרי שיצא מרשות הבעלים לכן בזה י"ל שרש"י אזי 4לשימתו
שכתב במס' מסחים (רנ"ג ע"א) רהבעלים הקרישו את העורות קאי
עלבעלי כהני המשמרות וק"ל וכזה יתורץ קושית הגרח"ב המובא
בשר"ח בשו"תדברי חכמים (בסמ"א) ע"ש ופשומ ואףלפי רברי
המההש"א בח"א בפסחים הנ'ל רקאי על הבעלים ממש נ"כ לא

יה

קעא)

קשה קושיתו הנ"ל

ראובו ראיתא בספר פרשת ררכים שיוסף ריבר יה"ר

כפניאביו עלאחיו שאוכלים אבמה"חוכו' משום שהלד
לשימתו וסבר ריש להםדין בן נח ואכמה"ח אסור לכו נח ושימת
האחים ריש להם רין ישראל עכ"ל א"כ כיון שיוסף ררש שיש
להם רין בז נח ,א"כ יש להםרין לפלגש כמו אשהיב"נ והיא א"א
משום דלב"נ בביאה תליה מילתאעייז בסנהררין ואי"כהוי בלהה
אשת יעקבוחייב ראובזעליה משום אשת אביו ,אבל לשיטת האחין
רהם ישראל א"כהוי פלגש כמורין ממפותתאביו כרבנן ראיתיהו
ביבמות
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ביבמות (ר"ר) רמפוהת אבא מותר וא"כ לא עשה ראובו עבירה

לשכוב את בלהה
קעב) כגו
ן שליח שהביא גמ ואמר בפ"נ כולו ובפ"נ חציו וע4
חתימה השניה אמר שהוא בעצמו הער אינו נאמז
והגמ פמול (גימיו רט"ו ע"ב רב אשי) אע"ג שבשעה שאמר שהוא
ער השני בוראי ראה איר שחתם ויש לומר כמו שאמר בפ"נ כולו
אפ"ה גמ פמול אבל אם שליח אחר אומר בפ"נ כולו וזה חתימה
ער ראובן כשר

געג) כגו
ן שתי נשים שנשאו לב' אנשים או לג' ואם יבאו כל
אחת בפני עצמה לב"ר יתלו הקלקלה בחבירתה כריו שני שביליז
במם' פמחים (ר"י ע"ש)
קעך) כגו
ן יאיתא במם' ברכות (רל"ג) ובמם' פמחים (רקי"ב
ע"ב) מרחיקיז טשור תם חמשים אמה (ופירש"י
בברכות שור תם שלא נגח ארם ע"ש ,לכאורה למה לו לרש"י לכתוב
על תם שלא ננח ארם ואמאי לא מפרש שור תם זה שנגח פעם אחה,
אלא עאכ כונה רש"י כההוס' שיש הם אף שנגח לאדם ולא לבהמה
ויש תם שנתכוין לבהמה והרנ את הבהמה והכא במם' ברכות
כתב לרבותא אף להם השני שנגח רק לבהמה אפ"ה צריך להרחיק
ממנו אבל תםיכוללהיות אף שהרג לארם כהתום'

טעה) כגו
ן ששחט אפרוח ובאמצע השחימה בידו השניה מותר
לו לשלוח את האם אע"ג שיהא שהייה אפ"ה מותר
(יו"ר מרצ"ב מקט"ו בש"ר) ,או באופז זהכגוז ששחמ בשני מקומות
ושהה ביו שחיטה ראשונה לשניה כשיעור שהייה ,כ"ז שלא יצא
רם והשוחמ אמר ברילי לא נגעתי במימנים כשר (בלק"ה ברי"א
ע"ב)
קעו

מהורה
קעו) כגון
ע דמצינו במם' כתובות (רמ"מ ע"ב) רר"ח ור"י וכו'
תשונות

צבייוסח

מד

אתא ההוא גברא גחין ונשקיה לר"י אמר ליה
מאי האי א"ל כותב נכסיו לבניו הוא ועשיתינהו לזניה אא"ב לאו
רינא משו"ה עיישינהו אא"ב רינא עיישינהו בעי ופירש"י אי 2כאז

ר"ח

גמילות מובה להחזיק לו מובה שעל כרחו ישפומ אמת ע"ש אבל
קשהלי הא חייבלית2לו תורה עכור מרחתו אף ששפמהריז לאמיתו
אבל מ"מ מרחא היתהלו אלא ע"כראיז לו תורה נם על זה
קעז)
ממון משום רבאיסור אזלינז אחר הרוב ולהקל ואף
שיש נגר חזקה כראיתא במס' חולין (ר"י) ראזלינן
אחר רוב ולא חיישינז לנקיבת הושמ או לשאר מרפות ע"ש אבל
גבי ממוז לא אזלינז בתר רובועיין במס' כ"מ (ר"כ) בתוס' ר"ה
איסורא ע"שועיין בחת"ס בסכ"ר ע"ש ,ומס' ב"ק ברכ"ז ע"ש ,אבל
יש להקשות אליבא רר"מ רחייש למיעוטא ומ"מ מצינו שר"מ
אמר בב"ק (רע"מ) וז"ל בא וראה כמה גרול כחה של מלאכה ,שור
שבימלו ממלאכתו צריך לשלם חמשה ,שה שלא בימלו ממלאכתו
ארבעה עכ"ל ,אע"ג שיש לומר שהוא עומר למביחה מ"מ אזלינז
בתר רובא ורובא לרריא,חזינז להיפר שגם בממוןאזלינז בתר רובא
וצ"ע ואכמ"ל
קעח) כגו
ו
א
ב
ו
ן אחד שהוציא כזית תרומה בשבת לר"ה
הבעלים
ונשאלועליה וחזרה למבלה ומבל לאחזילמידי ופמור
עי"ז מהוצאה רשבת
קעמ) כגו
ן באיסור ב"א ומשכח"ל באופז שהיתה נרה מקורם
שנעשית סומה והיתה כד בנרתה ער אחר שנרשה
השני ולא היה חלעליו איסור סוטה ער אחר שגרשה השני ונמהרה
ממומאתה ואז חל גם אימור ממחזיר גרושתו וא"כ חל איטור סומה
ואיסור מחזיר גרושתו בבת אחת ומתורץ בזה קושית הגרע"א ז"ל

ע"מ

קפ

צבייומה
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קם) כבו
ן נתק וקליפות דאם יש סרכא מקליפה לקליפה איו זה
סרכא מריאה וכשר וה*ה שאר ריעתות ואפילו מרכא
רבוקה היוצאת מהו כשר רק סמור להז או תחתיהם אזהוי ריעותא
קפא) כבון

עם דיעותא (זב"ר סק"א בתר"ל)
דמצינו במס' תענית (דכ"מ) רנזבריו שהיו בבהם"ק

היו משליכים עצמם יתור

האש כדי שלא ינלו

להשונאהיכן המעות מונח
קפב) כבו
ן אם נמצא נקב בקרוםהעליז של הריאה כשרה דקרום
התחתוזמניז אבל אם יש מראה על קרום העליון רעת
המ"ז להמדיף דכל מרפות הוא משום נקב
קפג) כנבו
ן חצי עבד וחצי בו חוריז שאם קידש אשה הוי לצד
ל
ב
א
משתמש
אם בא
באאא
עבד א"א ונמצא עבד
עליה בלא קדושין כשר (יבמות רמאה עאב ברשאי)

קפד) כבו
ן שנמצא ורדא בצד שסאל אף שמונח בכיס ואיז לה
חריץ איתא בס' גבולבנימיז להכשיר ע"שועייז בשואת בוומו"ד ת'
בקו"א סמ"ו ע"ש ובש"א סק"ט ע"ש דקיי"ל ורדא שאיז לה חריץ
טדפה ממעם שאיז תוארה כשיעור ורדא
קפה) כבון דאיתא במס' תענית שאבני ביתו
אדם
של
סעיריז
עליובדיז ע"ש ואםהיו ממונא שלוהיופסוליזעליו
להעיר

קפו) ז
ד עשה דמת מצוה שדוחה אף עשה דפמח אף שיש בו כרת
(ברכות די"מ ע"ב בתוס' ד"ה אמרת)
קפז) ע"כ רהלב שחומה מנבלההוי רק איסורא מדרבנו ראמרינו
במס ,ע"ז (בר' ל"ה ע"ב) חלב
ניחוש לה
למאי

אי

משום איחלופי מהור חיור ממא ירוק ואי משום איערובי ניקום
דאמר סר חלב מהור עומד ,ממא אינו עומד עכ"ל וא"כ קשה
אמאי
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סה

אמאי לא אסרינן במתניתז הלב של א"י ופתרץ הגם' רקא בעי לה
לכמכא ,כלומר לאכילה ע"ש ,ואם נאמר דחלב נבלההוי פז התורה
אמאי לא אמרינן בגמ' דחיישינז שמא הוי החלב פנבלה שחוטה
אלא ע"כ רהוי רק מררבנז ועוד אפשר לומר רכן הוא רעת הפחבר
ביו"ר רחלב נבלה הוי רק כנ"ל מדלא הזכיר רק חלב טרפה (בס'
פ"א) ולא חלב נבלה ע"כ כנ"ל אבל פ"מ לעניז רינא יש פוסקים
ז בפרמ"ג ובחרושי רע"א ז"ל ואכמ"(
דסברי רהוא סראורייתא,ועיי
קפ"ח) כנגו
ן המנהיג בשור פסולי המוקרשיזוהוי שני מינימחולי;
וקרשים (מכות רכ"ב ע"ב ברןצ"י)
קפט) כנגו
ן סי שבעל את האשה שראתה בי"א וקירש לפניו
ולפני עור איש אחר אשה וירוע שאם עבר
עד ע 4עבירה שחייביז עייה פלקות פסול הוא להעיר וא"כ הוי
רק ער אחד וא"כ לדעת הזמ"ראיז חוששין לקרושיורהוי בועל נרה,
וא"כ הוי פסול לערות ולא נשאר ע 4הקרושין רק ער אחר ,ולרעת
הסנהדרין שא"צ שימור א"כהוי כשר לעירות וא"כ יש על הקרושיז
שני ערים כשרים וא"כ הוי א"א ויש כאן שזרונו כרת

קצ) כגון על קנס בקנס מראורייתא אם הורה מעצמו פטוראבי

על קנם ררבנו מחייב בהוראת עצמו (חח"מ בס'
שפ"ח כש"ך סקנ"א)
ב שבועות (ט"ז סק"א בס תצ"א בא"ח) ,ואגב
קצא) כגון עי
ראתינא 4הכי יש לענ"ר לתרץ אמאי סתם בריש
ברכות רזמן ק"ש הוא מצה"כ האיר"י מתחיל מקורם ובזה ניחא
משום רהתחלת הש"ס היא במשנה זו לכן מתחיל מנתינת התורה
ואז גם ראי מורה רצריד לאחר הזמז לכן סתםלנו התנא רזמן ק"ש
הוא צה"כ ומצות ק"ש שייר יקבלת התורה שהיא פצות יחוד
מיכות שמים וזכירת יציאת מצרים ששם נאמר אשר
וקב4ת

עוי

הוצאתיר
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הוצאתיד מארץ מצרים להיות לבם לאלהים וקאי על התורה דעיקר
יציאת מצרים היה בשביל התורה והוא מפורש בקרא וזה לד האות
וגו' בהוציאך את העם ממצרים תעבדוז את אלקים על ההר הזה,
לכז התחיל רבינו הקדוש במצות ק"ש דקאי על התורה ,ואנב מרמז
לנו רש"י בשכועות הלא מת 2תורתנו אז לכו"ע יהא זמן ק"ש

מצה"כ כמש"ל
אגב אמרתי לתרץ קושית הרשב"א שהקשה על הרמב"ם שפמק
שזמן ק"ש עד חצות הלילה וכרבנ 2ובנמ' (ד"ס) איתא
שהלכה כר"נ שזמ 2ק"ש עד עמוד השחר ע"ש ,וי"ל משום דהרמב"ם
אזיל לשיטתו וסבר שק"ש הואדאורייתא ואם אירעלו ספק אם קרא
צריך לחזור ולקרות כדיז כל פפק דאורייתא להכי פסק הכא כרבנז
דאית להוסייגור"י ג"כאזיל לשיסתו דהוא סבר דק"ש הוא מדרבנן
לכז אמר במם' ברכות (בדף כ"א) בספק אם קרא אין צריך לחזור
ולקרות משוםדהוי ספק בדדבנ 2ולהקל לכ 2פסק ג"כ כאן כר"נשאין
לק"ש סייג וזמן משום שהיא מדרבנן והטעם הוא דמאחרין בליל
שבועות משום דכתיב תסימות ועיין בס"ז הנ"ל

קצב) כגון דכתיב ויצו פרעה לכל עמו וג' לבאורה קשה איד
אפשר שהחוזים בכוכבים יסעו שהמושיע של ישראל
יהא מהמצרים ויתוקם על דרד הנמ' במם' סוטה ,ומשה רבינו ע"ה
נתגדל בתוד ביתו של פרעה לכ 2דומה כילדו ולכן סעו המצרים

קצג) כגו
ן למ"ד דסוברבחולין (דכ"ז ע"ב ובקדושי 2דע"ו ובסוסה
דכ"ס) דאין שחיסה לעוף מן התורה א"כ אפילו אם
יסקל העוף יהא ג"כ מותרבאכילה דמצינו במם' עדיות (בפ"ו מ"א)
דנסקל תרננול בירושלים משום דילפינן שור שור משבת ,עעש
בראבאד להכי צריך לכתוב לא יאכל להורות דעוף הנסקל אסור
באכילה אבל מ"מ י"ל אף דאיז שחיסה לעוף מן התורח אבל מ*מ
בעי
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ש

בעי עיקור סמניו או נחירהועייו ברש"י במוליו (רכ"ז ע"ב) ע"ש
אבל יש לרקרק בסוגיא זו אמאי לא פריך הגמ' אטאי כתב קרא

לא יאכל לאיטור נבילה באכילה הא נבלה אסור מצר שהיא אינה
זבוחה ררחמנא אמר וזבחת והיא לא נשחטה ואכמ"ל
קצר)
ו במם' פמחים (ר"ט
זה המיעוט ראיתא לקמוועיי
ע"א) ברש"י ררוב חברים מעשרין הן אפ"ה אמרינו
בגמ ,ראתא ספק ומוציא וראי ,ער שמתרץ הגמ' שאיז כאן רוב
אלא חזקה על כל החברים שמעשרין
קצה) ייגו
ן אשה שרקקה בפני ב"ר מהני למיפסלה להאחים
וצריכה מהם דוקא חליצה אבל אם ב"ר יצוו לזו
היבמה תרוק כרי שתפסלה על האחים לא מהני כלום וראיה לזה
ראי איתא רמהני אמאי הרחיקו הנך אמוראי בגמ' (רק"י) להטעוח
להיבם כרי שיחלוץ לה וכו' חלוץ לה ובכד אתה כונסה וכו' ע"ש,
עור על ררך זה למה להו כזאת יאמרו להאשה שתרוק אלא ע"כ
רלאמהני אמירתם בזה (ברא"ש ביבטות בפ ,מ"ח סקי"א)
קצו) כגו
ן לעניו הסרות סרכות דחזינו דברוב השו"ע ,המחכר
המקיל והרמ"א המחמיר ,והכא הם להיפד (שו"ת
תשובה מאהבה חיו"ר) וכן לענין אם תחב כף של בשר לחלב או
איפכא בלא נורע בנתיים לרעת המחבר צריד שתי פעמים ששים

ינבון

ולהרמ"א סני

כגון

רק בפעם אחר (יו"ד סצ"ר ס"ב)

קצז)
שהמלוה הפקיר את השטר זכה הלוה במה שכתוב
בהשטר אף שארם אחר החזיק בהשטר אפ"ה קנה
הלוה ואף שהמעות אינם תח"י רמלוה להוציאה נתנה (בח"מ
סס"ו ס"ט ובש"ך סקכ"ה)
קצח)
רמותר משום ראיד האכיל אברהם אע"ח חסאח וחקב
להמלאכים רהם נרמולו כערב*ים וא"כ הא אסור לב"נ

ע"כ

ושבר
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ועוכראלפני עור לא תתז מכשול אלא ע"כ דמותר (כרו"פ)
קצט) כגו
ן שיפשוט מהמקום שצריך להשתייר מהעור מעם
מעם ובמיעוט הזה לא נעשה מרפה כ"ז ששאר העור
קיים וכשהדריא כריא ככל פעם ונתגרל כל המקום השאר ופשימ
שאר העור כולו (שו"ת ברכת רצ"ה ס"ה)
ר) כגוו
ן נגירש אשה חוץ מראוכז והלכה ונתקדשה לראובז
וגרשה ואח"כ החזירה כעלה הראשון דגם הראשון במל
ואח"כ נעשית סומה
ז כפני משה שפירש כז על הירושלמי ב"ק
רא) כגון שערוועיי
ע"ש ,אבל דבריו תמוהיז ממם'עירוכיז ד"ו ,ראיתא
שם רשער של הנסקל ג"כ אסור בהנאה כמו עורו ע"שוי"ל ואכמ'ל
רב) גנגו
ן שהמלוה הפקיר את השמר וזכה בו אחר (ח"ם מס"ו)
רנ) כגו
ן יתרו שאמר לבנותיו קראן לו ויאכל לחם ,וכיון שאכל
שם לחם לכן לקח בת יתרו לאשה
רד) כגון שקידש איש אחר עכורו אשה לו וקנה מצר זכיה
דזכין לאדם שלאבפניו (מל"ם כפ"ו מה"נ ה"נ)
רה) גנגו
ן כמס' עירוכיז (דק"ה) ובעל מום איזה מהם נכנם רכ
,
ו
כ
ו
חייא אמר
ממא נכנס רהא אישתרי בעבודת
ציבור ע"ש ,ולא ב"ם אף שהוא מז מז שמים ,ואף לר"א דב"ם קודם
אבל הוא רק מטעם אישתרי וכו'
רו) ע"כ היה צריר לבקש שיצא חייב ברין מהסנהדרין דאיך
אפשר שיבקש שיצא זכאי א"כ היתה תפלתו שקר
כיוז שבאמת היה רצח אלא ע"כ שכיקש שיהא כהאמת וא"כ היו
כולם צריכים להגיר שהוא חייב וממילא יוצא זכאי בריז כראיתא
במס'סנהרריז (רי*ז) א"ר כהנאסנהדריז שראוכולן לחובהפוטרין

אותו

צבייומף

מתורת
רן) כב
ן יבש ניזיז ראסור משום אבר מז החי רממצות אותו
תשובות

מז

מנופז ויש לו שם לוי וגיזיז בעצמו איתא ברש".
במס' שבת (רק"י) רהוי מיז חנב מהור ונאכל ע"ש ,וחנבים אינז
צריכיז שחימהואיז בהם שום איסור אבמה"ח (יו"ר ספ"ב וברמב"ם)
רח) כגו
ן ימצינו במס' פסחים (רמ"ז) רר א5יעזר סובר איז
מוטאה למשקיז כל עיקר ע"ש ואפילו מומאת עצמו
איז להם ע"ש א"כ משכחת לה טמא שאכל תרומה במיתה כגון
ששתה משקיז שאין מקבליז מומאה
רמ) כבךן ראיה משאול המלד ע"ה שאמר לשמואל הנביא ואלקים
סר מעלי ולא ענני וכו' בנביאים ובחלומות וכו' ואם היה מצות
עשה 5שאו 5באו"ת היה וראי שואל שאול המלד ע"ה ולא היה בוש
ולא יעבור על מצות עשה אלא מסתמא ראינה מצוה ,וכז יש ראיה
מיהושפמ מלד יהורה שרצה לשאול רוקא בנביא אמת ואם היה מ"ע
היה וראי שואל באורים ותומים הלא צדיק נמור היה ,אלא ע"כראיז

רי :נבךן

מצוה לשאול באו"ת
תרחק
בטס' שבועות (ר"ל) מפסוק מרבר שקר
ע"ש

עייכ

כר"ש רמשה סיים התורה כיוז רהקב"ה קירש לנו
ריא)
ע"י התורה רכתיבכי עלפי הדברים האלה כרתי וגף
ובהתורה יש תרי"ג טצות וא"כ רמי כמו שאמר מנה זו ובמנה זו
גס ר"א איתליה ררעתיה אכולה וא"כ ר' אליעזר ורב אשי אית להו
כר"ש במס' ב"ב (רמ"ו) רמשה רבינו ע"ה כתב כל התורה
ריב) כבךן מצות כיסוי הרם וכגוז ששחמ הרבה עופות וחיות
וסני בברכה אחת ומצותכיסויהוי על כל חרא וחרא
ריג) כבךן עובר שהוציא את ראשו ,אעפ"י שאמו היא בסכנה
אפ"ה אסור לגערבו להמיתו,כיאיזרוחיז נפש מפני
נפש ,וזהו מבעו עולם (רטב"ם)

שי

ייי

צבייומף
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ריר) כגו
ן יאמוינז במם'חולי( ,רי"א) מנל,ראזלינ ,בתר רובא
תשובוה

ע"ש ובז במם' סנהררי ,אמרינ ,אחרי רבים להמות
ע"ש ובתב הפרם"ג בס' ס"ב רלגבי ב"נ לא שייר בימול ברוב
ראחרי רבים להמות נאמר רוקא לישראל ולא לב"נ ע"ש ,וא"ב יהא
אפילו הב"נ מצווה על השחיטה הא יש לחשוש רלמא במקום נקב
קשחימביו
 ,רלאאזלינ ,בתר רובא ומאי אהני השחימה סוף סוף
יש חשש רלמאהוי נבלה ועיקר המעם הוא לשימת הרמב"ם בפ"ר
משום רשחימת א"י מחשבתו לע"ז לב
 ,הוי שחיטתו נבלה ע"ש
והרא"ש מפרש המעם משום רבתיב וזבחת והוא לאו ברזביחה ע"ש
רמו) כגון ננע בגרים שהובא לפני הבהז כתיב והובא אל הכה,
ובננעי בתים היהצריר לקרוא לכהן לביתווהיהצריד
לאמר בננע נראהלי בבית אבל נגע בלא בף אסוריע
,בי אסור לו
להחלימ רק אחרשיגזורהבה ,ע"ז (נגעים פי"ב מ"ה)
ראגב ראתינא להבי אמרתי מה שנרפסו בסרורים אצל מברבים
החרש ראש חרשפלונייהיהביוםפלוני ע"ש נראהביאי,
לומר מילת יהיה כי הלשוו יהיה הוא כעיו קביעת החרש ואסור
לקבוע זמז ר"ח בחו"ל (רמב"ם) וצריר לאמר רק ראש חרש פלוני

ביום פלוני

רמז) כגון האוחליםחוליז על מהרת הקרש ובשבת הואזמ ,עונה

וא"ב הוי מבול יום והוי שני למומאה (א"ח בסר"פ
במג"א) לבזהיוצריכים לאבול פחות פחות מבשיעור אםהיו חפצים
שלא לשנות ממנהגם אף בימי מומאתזועייז בחירושיז בעיו יעקב
ברא"ש מס' נרה ע"ש
ריז)
בשהיו ניצורים על איזה עיר במלחמה היו גיצורים
רס בנ' רוחות ורוח רביעיתהיו נותנים להשונא מקום

כגון

שאםירצו לברוחיש להם טקום לכרוח (ברטב")1

ריח

מתךרת

תשובות
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ריח) ע"כ רמותר לאכולבצים מעופות טהוריםואיז בהם איסור
משום אבמה"ח אע"ג רלא נלי קרא בבת היענה מש1ם ראם נאמר
ראסור לאכול בצים א"ב גם העוף הנוצר מהביצה ג"ב אסור משום
רכל היוצא מז הטמא טמא ,וכיוז רהעוף מותר א"כ גם הביצה
מותרותועייז בכרו"פ וברמב"ז ובחת"ס ס"ע ובערוגות הבושם
ריט) כגו
ן מליחה בקרבנות אף ראיתא בסס' מנחות (רכ"אן
תקריב אפילו בשבת תקריב אפילו בט1מאה ע"ש
ופירש"י שמליחה רוחה שבת ומומאה ע"שוכז מצינו רחשיב מליחה
בין הט" 1עבורות ע"ש וע.ין ברש"י (ר"כ ע"א) בר"ה שזר קרב
לגבוה וכו' ע"ש אפ"ה פסק הרמב"ם (פי"א פסוהמ"ק) ראם מלח
זר כשר ע"ש ,לכאורה יש להקשות הא מליחה בא לאחר קמיצה
ומקמיצה ואילד מצות כהונה ומצינו שמליחה מעכבה במנחה וא"כ
קשה אמאי כשרה מליחה בזר וי"ל משום רשיטת הרמב"ם ראיז
מעכב מלח בכל הקרבנות וא"כ יותר קשה אמאי ירחה שבת וטומאה
וצריך הקרא על זה רתקריב הנ"ל וי"ל רלהרמב"ם הוי הקרא
רתקריב רק אסמכתא בעלמא
רכ) כגו
ן איונ שהיה לו קרקעותכי הקרקעות לא נשרפו ואפ"ה
אמר ערום יצאתי וערום אשוב ואיתא במצירת רור
כיעני היה ע"ש אבל מהתוס ,ב"ב רקט"ז ע"א ר"הכי ע"ז ע"שוכ;
מהרשב"ם שלאהיהעני ע"ש ,אבלעייזבאיוב (ל"ו פכ"א) בפיהם"י
ז"ל בטענת אליהוא משמעשעני וחולה ח"ו טוביותרלהיות מתמים
ועני ח"ו על ררד הפשוט והלצהכי יש לו היכולת ע"י חליו לקבץ
מעות נרבות מהאנשים הרואים ומרחמים עליו אבל העני הבריא
אין מי שירחם עליו ולא עור אלא ששונאים אותו ומחרפיז ומבזין
אותו איש בריא ומצפה לאחרים ,עצל הוא ,וכרומה וע"ר הלצה
שמעתי כי תלמירי חכמים עניים אין מן העשירים שירחם

ליי
ע
אבל
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אבל על חולי בעל מום וכרומה הרבה מרחמיזעליו והואיעןכי ת"ח
לא יהא מעולם ,אבל להיות תולי בעל מום אפשר ח"ו שיהא ,לכן
עושיז לטובתו ע"ר הגמ' במס' שבת (רקנ"א) נלגל חוזר הוא
בעולם ואפשר שיבא נ"כ לזה ע"ש
רכא) כגון אחרנתו האור ואחר העצים ואתר הקררה ואתר המים
ואחר הבשר ואחר הגיס כולם תייבים משום מבשל
שכק העושה רבר לצורך בישול ה"ז מבשל ואם מי שנתו האור
והעצים לאהיו ביחר לא מחייב הנותו האורכיוו שהאורהיה מכבה
ולא היה התבשיל מתבשל בלא השני נותו העצים ולא היה טחייב
רק הנותז העצים והמגיס (רמב"ם בה"ש פ"ט ומובא במג"א
סקמ"ב)

סשי"י

רכב) כגון לאו מעוו לשה"ר והוא חמור פכל הלאויו אף שיש
בו מעשה ,רירועכי עבירות שביו ארם לחבירו חמור
מעבירות שביו ארם למקוםכי נם יוהכ"5וים המיתה אינם מכפרים
כידוע מחז"ל אבל על עונות שביו ארם למקום אף הסונ היותר חטא
כגוו פשע שמתכויו להמריר ולהכעיס אף שיורע את הבורא ית"ש
אפ"ה מתכפר ביוהכ" ,9ומכש"כ ביום המיתה ונחזי אנן רהסונ
היותר גרול בעונות שביו ארם לחבירו לכאורה משמע רהוא שפיכת
רמים דהוא מו סוג עבירות שיהרנ ועל יעבור אב 4יש להם תלק
יעוה"ב לאחר שקבלו עונשם אבל המחטיא את הרבים קשהיותר מזה,
אבל קשה עור יותה עלעון לה"ר אמרו חז"ל לשון הרע הורג שלשה
ע"ש ,ועיין (חז"ל במר"ר) תניא דבי רבי אומר ג' עבירות נכתבו
ע"י ירמיה ועל כל אחר ואחר נכתב שם העל אלה לא אפקור בם
העוברעליהןאיו להם סליחה וכו' ואלו הןהיטוי הרין והבא על א"א
והמספר להר"עוכו' ,שאלותלטידיו אתריב"זעלאלו שלשהדברים
איזהו מהן קשה ; אמר להם ישהר"ע קשה מכולן' ע"שועייז ע"ז
בספר
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בספריביז שטועה ובמפר חפץחיים ובשמירת הלשוו ע"ש נמצא
רעוז 5הר"ע חמור מכל ה5אויז

רכג) ע"כנ רצריד 55טוי וראיה ממם' נרה מצינו שיקר במעי
אמו מלמרין אותו כל התורה כולה ואעפ"י כשיוצא
מבטו אמו משכח כו5ה ואפ"ה היו מ5מרין אותו

רכר) כבו
ן 5גרש אשה מראורייתא איז צריד יעתה ,אבל אם
,
ה
ת
ע
ר
והסעמ הוא משום ראי;
היא נשתסית צריכימ
יש לו צער יותר רמי שוכר את מי ן עור סעם מפני שאיש קשה
5 15ישא אשה אחרת רצריד 5יייק ,אבל טבע ש 5אשה אמרינז
במם' יבטות (רקי"ח) ראשה אומרת טבימיתב מן רו מלמיתב וכו'
ע"ש ,ופירש"י כ 5רהו בע5 5כן היא נייח 5בא בנשואים ,ועוד טעם
יש רהקילו 5גרש אשה ב5א רעתהיעז שהיא אינה משתנית ותמיר
היא עומרת בטצב נקכה אב 5איש ררכו 5השתנות בגבורת אנשים,
ונמצא שזמנו קצר 5כן ירו ע 5הע5יונה ,וזהו תשוכה טוכה
5האפיקורסים שמתלוצצים על התורה שהחמירה ע 5הנשים

רכה) ע"כרקוייבוי
ה לא הוי ערוה מהא ראיתא בנמ' ברכות
ור"5א) אטר רב הטנונא כטה היכתא וכו' וקו5ה
י
א ישמע מכאז שאמוריהגביהקויו בתפלתו וכו' ע"ש ואם נאמר
דקוי רבורה 'ט 5אשההוי ערוה ,א"כ 5א מוכח מהא מירי רהא ר5א
הגביה קויה חוא משום רקול רבור ש 5אשה הוי ערוה וע5י היה
יוינב יטם יכן לא היתה רשאה 5השמיע ק51ה בתפ5ה א5א ע"כ
דקוי רבור
י אשה לא הוי ערוה 5כז מוכיח הגמ' משם ראסור
ש
,
ה
י
כ
ת
ב
להגביה קו5
ועייז באה"ע סכ"א כבאה"ט סק"ד וכטור ע"ש
רכו) כגו
ן אנ נאמז 15סר זה בני בכור ומסיב ומשביח אותו
5ענין ירושה ואף שהואבז קטן וישלואחיםנדולים
ונוהשים
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ונעשים ע"י לממזרים שמאיש אחר הם אפ"ה נאמן אבל אין אב
נאמן לומדבני זה ממזר הוא (ב"ב דקכ"ז ע"ב)

רכז) כגו
ן אף עד אחר שאמר שמת פלוני ושמע זאת אפילו
מאשה או מעבד ה"ז עד כשר ומשיאיז אותה על פיו
ואיז שואליז אותו אבל אם אמר טת פלוני ואני ראיתיו שמת אז
שואלים אותו איך ידעת ואיד ראית ואם העיד בדבר ברור אז נאמ,
,רמב"ם ובאה"ע סי"ז ס"ה) וממילא נשמע דהלשוז שאמד ששמע
איז נ"מ בזה אימת שמעביז ביום בין בלילה אבל בראיה יש ע"ז
כנ" ,5ר*ל דבודקים אותו אם ראה ביום או בלילהכי נם בודקים ע5

שעות ,ומובן
רכח) כגו
ן אברהם אבינו ע"ה שנשבע עם אבימלד מלד פלשתימ
והוחל השבועה ע"י אבימלד לכז נם בני אברהם
פטורים מז השבועה (סוטה ד"י ע"א וביו"ד סרל"ו ס"ו) ע"ש
ועייז במררשים הא דאמר דוד המלד ע"ה (שמואל ב' פ"ח) ויגע
בצנוד ואת הפסחים ואת העורים וגו' דקאי על השבועה ששבעו
אברהם ויצחק האבות הקדושים ע"ש
רכט) כגו
ן שנא על זונה ונדר לה דבר באתננה חייב לשלם
ן
י
ד
כ
בא
ל
ע
ל
כ
ת
ו
ע
ו
ב
ת
ה
ה
ע
ו
ב
ש
ם
א
ו
ד
פ
כ
ב
י
י
ח
ואם
חייבי
מיתות ב"ד אף שעפ"י הדין פטור מ"מאין יוצא בדי"ש עד שישלם,
ואם תפסה מהני תפסתה אה"ע סקע"ז ס"ה) ,וגם אותה יהרגו
(האתנן שלחייבי ב"ד)
רל כגו
ן נמס' חוליז (דנ"ו) נשמט הגוף טרפה דחיישינו שמא
נקבה הריאה ושמואל אמר תבדק ע"ש לפי זה משטע
דהא בקיאים בבדיקה ואנן דואים בעוף דכל הריאה אצלה היא
נסרכת להצלעות היטב תמיד בחוזק ואיר מועיל בה בדיקה במלאה
סרכות הא יש לחשוש לנקב ונרפא ע"י סתימה ודביקת הצלעות
אלא

מתורת

תשונות

צבייומה

נ

אלא ע"כ רהיובקיאיז בבריקה בסרכא גופה אם היא באהע"י נקב
וחולי או שהוא סרכא הנמצאים סביב הריאה בעוף בריקה זו היא
קשה וקשה מז בריקת בצומתהגיריז רהריאה מונחביז הצלעות נמו
תיבות קמנות וניכר בה חריצים קמנות שטחיית ,ופשוט
רלא) כגו
ן כר' יהורא במס' פסחים (רכ*מ ע"א) חמץ של נבוה
ע"ש
)
ב
"
ע
רלב
יאיתא במס' בכורות (ר"ח
אמרו ליה מציתיה
רעלמא היכא זקפה לאצבעתיה אמר להו הכא ,ע*ש
י*ל רהם סברו נהתוכנים שסברו שהארץ היא שמחיית וכל רבר
שטח יש לה התחלה ואמצע וקץ לכז שאלו ממגו שיראם אמצע
הארץ שהיתה ירוע להם עפ"י חכמתם ויריעתם ביריעת הארץ ,אבל
הוא ז"ל סבר כפו האמת רהארץ היא כרורית ולדבר עגול אין לה
התח5ה וקץ וסוףוע 5כ 5מקום יש 5ומר שהכא הוא הסץ או האמצע
או ההתחלה ,ומהכא יש למרור ער שיבא בחזרה על זה המקום
והנקורה
רלנ)
בריני נפשות כתיב שנים כמו על פי שנים עדים
(רברים י"ז ו') אבל בר"מ כתיב שני כגוז עפ"י
שניעריס (רבריס י"ט ט*ו) ונ"מ בזה איתא במס ,מכות (ר*ו ע"ב)
בערות מיוחרות שפמולה בריני נפשות וכשרה בריני ממנות ע*ש,
משום רבר"נ צריךשיהיו בלתי נפררים בשום אופן להכי כתב שנים
כמועינים שנייםאזניים וכו' שהם נצרכים זה עם זה שע"י שניהם
ישתלם הארם השלם אבל ריני ממונות שכשרה אצלה אף נפרדים
רק שצריך להיות שני להכי כתב רחמנא שני ורק יש להקשות
מרב נחמן משמע רערות מיוחרת דכשרה בד"מ מקרא ע*ש
ובתומים (בס"ל) איתא דהוא רק מררבנן ואכמ"ל ועיין בנוב"י
חאהאעסי"ג ע"ש
רלר

כנון

כגון

צבייומף
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,י
) כגון 5ע15ת 5יג 5ואיתא כמם' חגיגה
תשובות

(ר"ג) כמה נאה
רג5יהו ש 5ישרא 5בשעהשעו5ין 5רג 5ע"ש אף אם הלר
ברגי יבא בזטז מאוחר ואם ימע ע 5סום יכא בקרוב אפ"ה המצוה
טשובח דעו(ה ברנ 5ממש משום חבוב המצוה כמו רמצינו בטצות
כימוי הרם שיכסהבירו ממש ג"כ משום חבוב מצוה
ריה כגו
ן 5וקח משכז מא5מנה 5כ 5הפומקים אסור אב 5מגרושה
לרעת הש"ר מותר (ח"מ מצ"ז מ"ה)
ר4* )14בדן שנים אוטרים ע 5חתיבהזו שהיא ח5ב א"ב להם וראי
אסור רשוי אנפשייהו חתיכא ראימורא ושנים
ם מותרת ועל כ 5העו5ם היא במפק
אוטרים יטהיא שוטן א"כיה
ר5ז)
כ עיקר רסכין פגום 1כג 11רשחמ חש" 1רשחימתן פמו5ה
רחיישינן שמא יררמו שמא ישהו ושטא יח5ירו אבל
טשום עיקור או משום הגרמה היה כשר ראם ינרימו או יעקרו
מינכר אבל משום עיקור רמכיז פגומה נ"כ מרפה כמו הנ"ל רלא
טינכר וגם באופז ר5יתא קמן ר5ישיי5יה (חו5יז ד"ב ע"ב ובתום'
שמא ישהו)
ר4ח) כגון טמייכי שהגיר 5אחשורוש מבנתו ותרש אף שהיה
צריריירא די5מא ימחו5 5הם המ5ד ואח"ז יהיו לו
י'טונאים כירוע והורגים אותו בחשאי וינקמו נקמתם מאתו אפ"ה
הגיר טפני שטבע היהורי אוהב נאמז 5מלכות וכן כ 5יהורי כז
סזה נוכ5יהביא ראיה 5פעמים רלא כהאנמישמים ימ"ש האומרים
כי היהורים שונאים 5המרינה שיושבים בה
ם ועייז בפרמ"ג בם' תט"ז בא"ח במ"ז מק"א ע"ש
רימ) כגוןי
רט) ע"כ אימור ח 5ע 5איסורכיון שמבר ר' ישמעא 5במם'חו5ין
ור"5ז ע"ב) רבשר תאוה איתמר במרבר ואם נאמר
רסבר דאיז אימור ח 5אימור וא"כ איר משכחת במרבר שחומי חוץ
חא

ע

מתורת

תשובות

צבייוסה

נא

הא אימור משחיטת חוץ אינו חל על איסור בשר תאוה אלא ע"כ
דאימור חל על אימורלכז משכחת שחומי חוץלר"י
רטא)
אם שגנ במיתה והזיר בלאו בשבת לא פסל לערות
מ"ה וביוהכ" 5הזיר בלאו טיפסל בלאו ט"ה עייז
בפרמ"נ בפתיחה בח"א סק"גוצייז לסמ"ע בח"ם מל"ר ע"ש אבי
יש שם שיבוש וצ"ע ואכמ"ל ,או באופז רהומפהועייז בא"ח סתר"ח
בט"ז ע"ש

כגון

רמם) כגו
ן שתבע וכפר הכל והביא ער אחר ונשבע והכחיש
הער ואח"כ הביא התובע ער אחר אפ"ה טצטרף
להראשו 3ומשלם לו אעפ"י שנשבע (חו"ס ס"9ז סכ"ט) אעפ"י
שלכאורההוי כעני 3אחרכיוז שנשבע וממתלק הער הראשוז אפ"ה
השני הביא
הער השני חוזר וניעור לער הראשוז חזינז
לתשלומים
רמג) ע"כ סברי כר"י הגלילי רקרשים קלים הוי ממון בעלים
ראם לא יסבור כר"י הגלילי א"כ אמאי איז טביאיז
תודה בע"5( 5סחים רי"נ ע"ב) או אפילו כפמח גופא כיון רמובר
רשאור של הקרש מותר באכילה בפסח אלא ע"כ דמובר כר"י
הגלילי (ב"ק רי"ב) רקרשים קלים הוי ממוז בעלים ותורה הוי
קרשים קלים (זבחים רנ"ה) וא"כ הוי תורה שלך לכן אסור להביא
תורה בע" 8וטכש"כ בפסח ריעבור על בל יראה ובל ימצא (פסחים

יעי

רכ"מ)

רמר) כגון

א"י ששמר את השבת ואמרינז בסנהרריז (רנ"ח)
א"י ששבת חייב וכו' ע"ש ,ואם נשא ג"כ ציצית

אז אם היו הציצית כשרות ונשא אותם במקום האסור איז שם
שום איסור וא"כ שמר את השבת כריז וא"כ חייב מיתה משום
שבת
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שנת אנל אם הציצת פמולות א"כ חילל את השכת עי"ז ונפטר
ממיתה (שו"ע א"ח מי"ג)
תפלת המנחה שזמנה בצהרים וזה הזמז שוה בכל העולם,
רמח)
ל
א
ר
ש
י
כי תפלת השחריתאיז תפלת
שוה מפני שזמז
ההוא אינו שוה בכל הטדינות וכז תפלת ערבית דהכא יום והתם

יך

לילה
רמו) עיי
כ שאכל צלי דאמרינז במם' חוליז (רצ"א ע"א) וטבוח
טבח והכז פרע להז ביה"ש ופירש"י כדי שלא יאמרו
שבשר נחירה אני אוכל לפי שכני יעקכ שומרי מצות הז ע"ש
פירוש שלא אכלו כלא שחיטה וקשה אמאי לאציוה יומףעל המליחה
שימלחו הבשר אלא ממתטא היהצלי ואמרינז במם' חוליז (דקל"ב)
אר"ח מתנות כהונה וכו' כדרד שהמלכים אוכליז ע"ש וצלי לא
בעי מליחה
רמז) ע"כ דיש לו רשות לאביו וראיה מדאמרינז כמס' ברכות
(דף ח') איכא מבא בבל וכו' על האדמה כתיכ ע"ש
חזינז דשכר מא"י הוא אריכת ימים ,ואצל כיבור או"א נאמר כבד
את אביד ואת אמד למעז יאריכוזימידוגו' להכי נאמר שכר אריכת
ימים אצל כאו"א שאם יאמר לו אביו לעת זקנתו שלא ילד לארץ
ישראל כדי שיהא אצלו ויקיים כאו*א מוכרח לקיים גזירת אבכי
שכר אחד להם ועוד ראיה דאמרלו הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה לד
לד מארצדועייז ברש"י אמר לו הקכ"ה לדאני פוטר מכבור או"א
ולא לאחר ,משמע שחייב לציית לאביו
ך84ה דאיתא במם' יבמות (רף ה') איש אמו ואביו תיראו ואת
י ר,,
שבתותי תשמרו יכול אמר לו אביו היטמא ת"ל אנ
כולכםחייבים בכבורי ע"ש וא"כ קשהאיריציית לאביו ולאילר
לארץ ישראל הא ארץ עכו"ם הוא מטמא ,ואם נשאר בארץ עכו"ם
יהא

מתורת
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צבייוטה

3ב

יהא טמא תמיר ,ונראה לפענ"ד ראינו רמי מומאה זו רכבר נממא
מי5רותו 5מומאה חרשה 5ממא בידים ברצון מתח5ה ,ועור דארץ
עכו"םאינו מממא ,והראיה,כי הקב"ה בעצמוירד 5מצרים רכ' אנכי
ארר עמד ,ואף ראמרינז במס' גימין רארץ עכ"ם מממא אב 5הוא
טומאה באופז כנ"ל
רמח) כ:גו
ן אם תובע מאביוויש ע"ז שבועה (רמב"ם פ"ה ממרים

רממ) כבןן

המ"ו וביו"ר סרמ"א)
שחט את הושמ ופסק הגרגרת או פסק הגרנרת ושחמ

את הושמ הוי נב5ה וערייז חי או ניסמרא אוי עיקר
ש5א ע"י שחיטהוערייז הואחי
רנ) כגו
ן י"ח בז רוסא שהיה כהז דאיתא במס' בכורות (דנ"א
ע"ב) רהיה על פריוז הבז ר"ח בר חמא והיה
נכר של ר"ח בז רוסא ,וא"כ היה כהזועייז במררש משלי ובילקוט
שראה ר"ח ב"ר הכל מעלין נררים ונרבות לירושלים אמר הכל
מעליזואניאיני מעלהוכו' ע"ש

עייכ

רנא)
דאסור ראיתא במס' פסחים (ד"צ) דוחק הגמ ,למצוא
תקנה שיפמור מק" 8אם היה מחצה מהורין ומחצה
ממאיז א"כ היה לגם' להמציא תקנה על אופז זה שיפקיר את קרקע
שלו ויהא פמור אלא ע"כ ראסור ועור ראיה אמאי אמרינן שק"9
רוחה שבת יפקיר את הקרקע ויהא פמור אלא ע"כ ראסור להפקיר
ועיין בשו"ת חת"ס שהקשה כז וגם מתרץ דאיתא ר' אלעזר במס'
עירוביז (רכ"ח)) רסובר שאסור להפקיר ע"ש

רנב) כנבו
ן כלי מתכות שנגע במת ויש לו רין כמו המת ונמטא
בזה איש והוי אב המומאה והוא איז צריד הזייה
שלישיושביעי (נזיר דנ"ד ע"כ בתוס ,ד"ה ת"שוכו' רח"כ)
רנג

צבייוסף
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רנג) כגו
ן ששחט בהמה מסוכנת של חבירו בסכיו של תקרובות
תשיבות

ע"ז למ"ר איז ארם אוסר רבר שא"ש ש"ר סק"ה
ביו"רסי' הרשב"א ע"ש ובשמ"ח ס'נ כתב ראסורמראורייתא ,ע"ש
ובס' קמ"ב ביו"ר ע"ש וכיוו שאיז זה נונע לרינא אף שישלי בזה
הענין אר אכמל אבל לבעה"ב אסרו לשימת הפומקים יולר הנאה
לים המלר ולהרמב"ם אסור הבהמה כולה (חוליז ר"ח ע'א)
שקיבל אביה קרושין בעורה קמנה ואם לא נלר בתר
רנד)
רובאחיישינז שסא לאו אביה הוא וא"כהויערייזפנויה
ואיז כאן מיתה כלל ,אבל לא בגדולה כז ,והמעם רצריר לילר לזכות

כגון

רנה) כגון שהשקה אביו את אמו מים המאררים וגם היה לאביו
עור אשה אחרת והשקה באותה שעה גם לאשתו
השניה ואסו נטצאת כשרה ואשתו השניה נמצאת זונה וא"כ ליכא
ימימר דהא לא בדקו המים את אמו משום ראביו לאו מנוקה מעון
רהא חזינז רעל אשתו השניה ברקו המים אותה א"כ ניכר ראביי
מנוקה מעו) הוא ואמ"ה לא ברקו מים המאררים לאמו ש"מ ראמו
כשרה היא וזה הוי אביו וראי
רנו) עיי
כ רלא כר' ישמעאל בחולין (רי"ז) ע"ש רק רלא איתסר
בשר תאוה במרבר ראם איתמר איר משכחת חיוב
כרת בשחיטת חוץ הא קיי"ל ראיז איסור חל על איסור והאיר חל
איפור שחיטת קרשים בחוץ על איסור שחיטת בשר תאוה בלא
הקרבת קרב ,דזה האיסור היה חל גם מקורם שהוקרשה

רנז) כגו
ן פיה ארומה לכו כשר נם אונז לשורפה (זבחים
רי"ז ע"ב)
רנח) כגו
ן להספיר על קרובו בתור שלשים יום לפני הרגל
~
שאינו קרובו מותר להספירו ולא עור אב
אלא
ארם אחר
שאפילו האבלים אסורים לכנס להספר (יו"ר סשמ"ז ובחכמ"א
סקנ"ה

מתורת

השובוה

צבייוסף

ננ

סשנ"ה סי"מ ובחידושי רע"א על יו"ר ובשו"ת שבו*י
רנמ) כבו
ן יבר אפוי או מבושל או צלי צונז והוח בשר וכרומה
ונפי לתוד חלב צונ 2החלב מותר אבל הרבר נוש
אסור טשום דבלע מן הצלול אבל החלב סותר רהבשר אינו פולמ
בו כלל וכ"ז כשאינו טלוח (יו"ר סצ*א)
רם) איסור
א הוא מררבנז ,וראיה לזה ממס' שבת (רקי"ח),
אטר ר"י מימי לא עברתי על דברי חברי ,יודע
אנ' בעצטי שאיני כהז אם וכו' ה.יתי עולה לרוכן ע"ש לכאורה
קשה הא יעבור על ברכה שא"צ אלא ע"כ משום ראסורה הוא הוי
רק סררבנן ,להכי משום כבוד החברים היה עולה ,אבל אם היה
האיסור סדאורייתא ודאי שלא היה עובר על רין ראורייתא ועיין
בשו"ת פתחי שערים
רסא) ע"כ יסנור כר"ש רכותים אינן מממאים באוהל לכן היה
מותר לכנם למשהרבינו ע"ה בבתי הטצרים בעת טכת
בכורות ואפ"ה לא נכנם לכן טצאנו בגמ' סוטה (רי"ג ע*א) חכם
י
ב יקח סצות זה משה שעסק בעצמות יומף ע"ש פירש שהניח את
הביזה של מצרים ועסק בעצמות יוסף זהו המצות ,אבל אם נאמר
שימבור כרבנ 2שכותים מממאים באוהל לא מתוקם הנמ ,שהניח
הביזה וכו' הא היה אסור לו לכנם לבית המצרי וליקח משם ביוה
לכז היה  14פנאי ועסק בעצמות של יוסף ואפשר שיש לרחות
מפני שהביזה היה בכלים של כסף וזהב והם נקראים כלי טתכות
וכלי מתכות מממאים כמת עצמו דכתיב בחלל חרב וררשו רז*ל
במס' פמחים (רי"ר) רחרב ה"ה כחלל לכ 2לא ~קח הביזהועייי
כמו זה בספר ~חטי תורה
רמב) כגו
ן יחיד מותר לו להתפלל שתי פעמים בתורת חוב
בתורת נרבה אבל צבור אסור להם להתפללב' פעמים
ח*ב מק*ר)

לפי
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5פי שאיז קרכז צבור בא בנרבה
רמג)
5י
נ הונא במם' פמחים רפ"ו ע"ב ע"ש
רסר)
כמס' סנהררין (רצ"ב) שריב'בהיה משבטאפרים
ח5ק
ו
א
צ
י
ש
קורם הזמז וא"כ 5א היה 5ו בא"י 5פי
שא"י נתח5ק 5יוצאי מצרים (ב"ב)
רסה)
רור המ5ר ע"ה רכתיב 5א יבא עמוני ומואבי וגו' אבל
התשבע"פ הכשירו עמוני ו5א עמונית (יבמות רע"ו)
רסו)
החזיק ראובז בנכסי הגר וזכה בו כריז והוי ש5ו
5כ 5רבר ומכר השרה 5שמעון ואח"כ יצא ע5יי
הקו 5בבירור שהנר חי בעת החזקה והמכירה ואח"כ מת ובא 5וי
והחזיק בו תיכף ער ש5א זכה בה ראובן הריז ש5וי קנה ,נמצא
שהזכיה והמכירה 5או כ5ום הוא ואיז 5ו ריז ורברים עם 5וי כ55
(ב"ב רקמ"ב וח"מ סרע"ה)
רסז)
שור של ישראל שננח לשור של הקד"ט 9טור מלשלם
(ב"ק רל"ז ע"ב) וה"ה אם מזיק כל רבר מהקרש
פטור מלשלם ,ובזה ניחא הנמ' בב"ק (ר"ס) אני הצתי אש בציון
ואני עתיר לבנותה ע"ש ,לכאורה קשה הא היזק להקרש והרי פטור
מלשלם וי"ל ראיתא במס' ע"ז (רנ"ב) רהפריצים חיללוה ע"ש
וא"כ נעשה לחוליז לכו חייב לשלם
רסח) כ רלא הוי עמירה כהטום רכל עבורות רבהמ"ק היה
מעומר והקירוש ירים ורנלים היה לרעת ר' יוסי בף
יהורא כולם כאחתוכהטני עלה רב יומף רחבירו מסייעו ע"ש וקשה
למהצרירלסייע מאחרהיהלו בעצמו לעמור ולסמור ככותל וכרומה
אלא ע"כראיז זה עמירה (זבחים רי"ט)
רמט) כ:גן
ן בתרומת הרשז שהיא היתה מצוינת שהיתה תחלת
עבודה וגם היתה בפייס (יומא דכ"ב) ועל זר היא

כגון
ר~~ירצא

יה

כנון

כגון

ע

במיתה

צבייוסף

מתורת
תשובת
במיתה (יומא רכ"ר ע"א) והיה נם בהרשז כמובז היה הרבח רשז
ובכליוםויום היתה תחלת עבורה שהכהז הרים את הרשז ונתז בצד
ררום של מזבח א"כ היה צריר להיות הר נרול מרשזיק שהיה
נס ונבלע במקומו ו5א היה ניכר (זבחים ר"כ ע"א) והכהן 5א היה
נר

מטנף בנריו מהרשז ומהאכק,וכז הא דשברוכ5י חרסים בעזרה ג"כ

והיה נבלע במקומו עפ"י נס ראל"כהיה אשפה בעזרה (זבחים רצ"ו
ובכרו"פ סק"נ וק"ו וברא"ש במם' ע"ז וברמב"ם פ"ח ה"ק)

ע"כ

רע)
היה נביא משום ראיתא במס' כתובות (רק"א ראם
לא הכיר באשה שהיא איילונית הו"ל מקח טעות וכז
הוא ביבמות (ר"ב וברמ"ו ע'א) וא"כלפי זה לאהוי שרה אמנו
ע"ה אשת אברהם ושפיר לקחה אבימלך או פרעה ורק משום
שאברהם היה נביא וירע שהיא איילונית לכן הו"ל אשת אברהם,
חזינז שלא היה נכתב בקרא שהוא נביא אפ"ה נ"כ ירעינן שהוא

נביא
רעא) כגו
ן טמא במוקרשיז וליתא קמן (תולין ר"ב)
רעב) כבו
ן יאיתא במס' סנהרריז (די"ז ע'א) אמר רב כהנא
סנהרריו שראו כולז לחובה פוטריז אותו ע"ש נמצא
מזה רהיכי שהם בשלום בריעה אחת אז הריז אינו יוצא 5אמיתו
אבל היבי שרוב אומדים זבאי ומיעוט אומרים חייב או להיפר אז
יוצא הריז לאמיתו הז לחיוב והז 5זכות
רעג) כבו
ן בערים ואפילו הז מאה ונמצא אחד מהז פסול בטלה
כל הערות אעפ"י שהנותרים הם כשרים ועירותז
מכוונת ומז הריז היתה מתקיימת אפ'ה נזירת הכתוב רהז פסוליז
אר דושא שכוונו מתחלה לכר להעיר להיות ערות בזה הרבר אב5
אם רק שנים מהם כוונו להעיר וגם הפסול נ'כ ראה אז עדות
השניים מתקמיית דאל"כ אין שום טדושיז טדושיז נמורים שהם
כמה
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כמה קרובים רואים בקדושיז ומביא בתוסי על פ' שופטים בחומש
בשם מורי שאמר בשעת סרושיז כל הכשרים להעיר יהיו עידי

קדושיז
רעד) כנגו
ן כהו שנירש את אשתו כשהיא טעוברת והחוירה
וילדה בזי אותו הבו כשר 5כהונה אף שאמו נתח5לה
קודם לידתו משום שנשאת לכהז כשהיא גרושה אב 5מ"מ הולר
5א נתח 55עמה (ברש"י במכות ובשו'ת הנאונים סק"ץ)

רעה) כגון

שחט הפכח ונעשה מצורע יש לו רין שאיז הכהז

רעז) כבון

בראאש בפ' ב"ה)
ע"י תרומה והוא דאוכ 5קודש נגע במשקה דתרומה
וע"י כ5י ודו"ק ועייז בפסחים די"ט ברש"י דהוי

צריך 5ילך לראות את הננע רק שיעשה את הפסח
שיש בו עשה דכרת וסכש"כ כשאירע לו ברנ 5א"כיש 15דיז כחתן
שאירע  15אבי5ות נותניז  15שבעת ימי הרנ5
רעו) כבון אם נמצא אדם במעי בהמה ובהמה שנמצא במעי
אדם (נרה דכ"נ ובר"ח סק"ה ברא"ש ס"ג ובחוליז

יה

מדרבנן ולדידז מראור.יתא
רעה)
מתניתז יחידאי היא שאם אמר תנא זאת אפ"ה הוי
הריז כזה המשנה אב 5אם אמר אמורא כן אז בט5
דברי המשנהועיין במס' ב"ב (דע"מ ע"ב) ברשב"ם
רעמ) כבו
ן שנתערבו ב' מינים ח5וקים בטעמז ושויז במראה
ועייז בש"ר בס' ק"מ בסק"ח עוד אופז ע"ש ,ולענ"ד
דיכול לומר ע 5זה האופז דמצינו במס ,בכורות (דכ"ג) והאמר רב
חסדא נבי5ה במילה בשחיטה שא"א לנבי5ה שתעשה שחוטה
ופירש"י חתיכת נבי5ה שנתערבה בשתי חתיכות שחוטות בט5ה
נב5ה ברוב מלממא דמיז באינו מינו בטל והאי מיז בשא"מ הוא
עאש
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נה

ע"ש ואע"נ רשםאיירילעניז מומאהוהכילעניז איסור אבלמצינו
מיז בא"מ ואיז מינכר וצ"ע
רפ
 ,ע"כ רפמורים מק"ש משזום ראמרינז בגמ' הקורא ק"ש
בלא תפיליז כאילו מעיר ערות שקר להכי נשים
9מורות מק"ש משום רהם 9מוריםמתפיליז
רפא) כנבן
ן רם השרץ אעפ"י שהוא מממא כבשר (מכשירין פ"ו
מ"ה) אכל רם התמצית לאו רם הוא (פסחים רט'ז
עשבוחו,5ו פ"ד)
שלא
לישוו
רפב) ע"כ ראמור דאם"ד רמותר לישון ביום כרי
בלילה א"כ אמאי לא ישן רור המלד ע"ה כל צרכו ביום
ולא היה צריך לישוז בלילה כלל רמצינו בטם' ברכות (ר"ג) ר"ג
אמר ער חצות לילה היה מתנמנם ע"ש אלא מסתמא רלא שפיי
יעשותכזועיין בשו"תבניז עולם
רפג) ע"כ הזקנה לקמה טתהלה השהורות כרי שיהא זקן ואה"כ
לקטה הצעירה הלבנות ,אבל אם נאטר רמתחיה
יקמה הצעירה הלבנות' ואח"כ הזקנה השחורות ,א"כ יהיה צעיר
לימים יותרריא יהא בזקן כלל( ,ע"ר הלצה)
רפר) ע"כ רחייב מהא ריהודא בו תרריא שישב עם בנו בררום
אמרו אם יבא אליהו ויאמר מפני מה לא חגגתם
ע"ש ופירש"י שם להכי ישב בררום רחוק מירושלים כרי שיהא
פטור מפסה ומראיה ע"ש ,וא"כ היה לו להפקיר את קרקע שלו
אלא וראי אף מי שאיו לו קרקעהייב בפסח וכז ראיה מהא רלעיל

שאלה ע"ש
רפה) כנבן
ן שנתערבו כלי של חלב עם כלים של כשר בהרחה
ו
נ
י
א
ב"י
במים רותחיז שהים"ד אחר ב*י והשני
ונמצא שומן רבוק עליהם הריז כד אם נמצא השוטז רכוקבעיז על

חכלי
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הבלי שאינו ב'י אז הבל אמור משום שהמים נ*נ מהשומז בעיו
אבל אם השומז דבוק נמצא על הבלי ב*י והבלי שאב"י נקי אז
הבלי שאב"י אמור מפליטת בלי ב"י אבל הבלי ב"י מותר מפני
שהיא סבל טעם טבלי שאב"י והוי טעם לפגם בש"ד מצ"ה ע"ש
רפו) כגון לקיות לאור הנרביהידי ביוב"פ מותר משום דאימת
יוהב"פעליו אבל בשבת אמור ודוגמתו בפ"ק רשבת
ובמנ"א מרע"ה מק"ז ע"ש
רפז)
דהוי דם דאי לאהוי דם אמאי מקשה הגמ' בפמהים
)
א
"
ע
(דכאב
דגם בלא תאבל הוי נ"ב אימור הנאה
מדם שנתערב באמה דנמברים לזבל ומועליז בהם אלמא דהזינז
דדם מותר בהנאה אף דכתיב בו 5א תאבל ע"ש ואם נאמר דדם
שנתערב במים לא הוי דם יש לתרץ להני מותר משום דלא הוי
דם באופן זהואיז באז קושית הגמ' אלא ע"ב דהוי דם להבי פריך

עייכ

הגמ ,ע"ש

רפה) כגון שמעוז קידש אשה הוץ מראובז ובא ראובז וסידש
מתם מהני קדושי ראובן לאומרה על שמעוז והוי
אשה מב' אנשים
רפט) כגו
פ"8
ן שנירש אשה משום טענת
נשאה
כ
"
ה
א
ו
השני

ומצא לה בתולים ונתודע שהראשוז טעה אבל פשוט דאם רוצה
הראשוז לחזור ליקה לה אהר מיתת השני אמוה או באופז זה בגוו
דשהה עשר שנים ולא ילדה בופין אותו להוציא אף אם היא אשה
בשרה
רצ) כגו
ןבעינו של דג גדול שנימוק שומז עינו בהירו (זבהים
דכ"ב והוא בשר לטבילה אבל ליקה בו מים לעמור
נו מניושל שהיטה אמור משום שמנותו משומז אאא להרגיש פגומה

דקה על המכיז

רצא

מתורת
רצא) ע"כ רפטורים וראיה ממם' תענית (ר"י) ער כרי שיגיע
תשונות

צבייוםה

נו

אחרוז שבא"י לנהר פרת עאש ואם היה שכז חו"ל
עלו לרגלאיז זמז הנעת אחרוז שכא"י לנהר פרת מספיק ורק שהיו
צריכים להמתיובין לנשמיםוביז לאכירה ערשיגיע אחרוו שבחו"ל
לביתוועייז במס' חניגה ע"ש
רצב)
במם' פסחים (רם"ו) אם פסח רוחה שבת אף שאיז
לך כ' שנה שלא יהא ע" 9חל בשבת ואפ"ה נשכחו
מכל ישראל ולא הרכירו אהררי וא"כ הוא ננר הנמ' כשיטה
הראשונהבעירובין (ד"נ ע"ב) וקצת ראיה לזה לשיטה השניה שם
רצנ)
ששחמ ראשוןוהיהחוליז ונם של בלאים ואח"כ שחט
השני והיה של קרשים אע"נ רלא היה של כלאים
ואע"נ ראיסור מאותו ואת בנו על השני של קרשים והוא לא היה
כלאים אבל כיוז רהראשוז של חולין הוי כלאים להכי אינו עובר

כגון

כגון

על לאו ראותו ואת בנו על שחיטת השני של קרשיםועייז בחולין
(יע"ח)
רצר) כגון אחד שעשה מלאכה זו בב'ביז השמשות וא"כ חייב
חטאת ממ"נ והשני עשה המלאכה רק בבהש"מ אחד
לכז מספקא לא מחייב חמאת רלמא הוי בבה"ש או יום או לי~ה

(שבת רל"ה)
מילה אף שרוחה שבת אבל מ"מאיז להאב למול את
בנו בשבת משום רהוא מתכויז לתיקוז (הרא"ה
במור סרםאז)
אם המקשן הוא שמואל או ר' יוחנו (כתובות בתום'
רב תנא וכו' בראח ע*א) ע"ש
אליביה רלישנא אחרינא בחוליז (רמ"ה
קנה
ע"ב)ועיין בפירש"י (רמ"מ ע"א) בר"ה מכשיר ע"ש

רצה) כגון
רצו כגךן

רצז) כגון יייאה

ושם

112

מתורת

תשובות

צבייוסה

ושם לכאורהאינו מתוקז רהרבה קושיותישעל זה,ועיין בשו"ת דעת
הזבח במה"ת בסכ"נ שמקשה ומפרק באריכות ע"ש אבל בספר
פחד יצחק בח"א בתולדות המחבר משינ על רש"י הנ"ל ע"ש אבל
לענ"דעל רכנו פחר יצחק הנ"ל קשה,איך מתוקם הנמ' (ברמ"מ) הא
רהכשירו בנמצא מחמ בסמפונא רבה בכברא ע"ש וצ"ע ואכמ"י
כגוז רא מצוה לפרסם אם אירע שצריכים לנפח ריאה כולה כנוז
שנמצא ריעותא
ערונת הריאה כמקום שא"א לחתוד טקצת
ולהבחיז בנפיחה ומוכרחין לנפוח כל הריאה ונמצא אז הרופא
(הדטקמטר) והוא מחמיר ומצריך לזרוק כל הריאה עם הכבור
שאומר שאם מנפחין בפה ,ואם האיש המנפח יש בו חולי אפשר
שמתרבק החולי כהריאה והאוכיו מקבל החולנית (מאכילת הריאה)
של הארם החולה המנפח לכן זורק כל הריאה עם הכבד ,אבל באמת
הכבד עם הריאה הם אינם מחוברים והנפיחה שמנפחיו בהריאה

עי

אינה נכנמת כלל להכבר וראיה לרבר שאם יחתכו את הכבדכולו
ס"ס הריאה תעלה הימב בנפיחה ,ראם היתה במחובראז היה הזיקת
הנפיחה רהרוח יוצא לחוץ לכו לאיניחו לדטקמער לזרוק גם הכבר
רק הריאה לבר יזרוק

רצח) ע"כ דהיה מותר בהנאה אי לא הוי נלי לז קרא בלשון
לא יאכל משום ראמרינז בגמ,שני דבריםאינו ברשותו
של אדם ועשאז הכתוב כאלו הן ברשותו וחד מינייהו הוי חמץ
ע"ש א"כ יש מזה הוכחה רמותר בהנאה דאם נאמר דאסור בהנאה
הוי כמו חמץ של אחרים ואמרינז בגמ' אב 5אתה רואה ש 5אחרים
ואיך יעבור ע"ז בבל יראה ואם שיעבור על בל ימצא מסתמא הוא
מותר בהנאה ורק שגילה לז הקרא בהריא בלשון לא יאכל אז
ידעינז מזה ראסור בהנאה ועיין סוגיא זו במס' פמחים (ד"כ)
ובתמורה (ד"ר) כדומה לזה ע"ש
רצט
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נז

רצט) כ רק ליוצאי מצרים ראי לרורות נאמר איך אמרינז
במס' כתובות רארוסא כת ישראל לכהז אוכלת
כתרוטה ע"ש הא אסור ממעם סיבת נחלה ע"כ נאמרה רק ליוצאי
מצרים
'ש)

כגון ימצינו

במס' ברכות (רנ*ר ע"א)

שיהא ארם שואי

בשלום חבירו בשם וכו' מבועז וכו' ר' עמכם ע"ש
אבי להקריג קרבן לר' מצינו במס נררים שאסור לוסר כה'ג לר'
קרבז רק קרב 2לר' ע"ש והמעם הוא משום רחיישינז שמא לא
יגטור לומר קרבז ויוצא ש"ש לבמלה אבל ליתו שלום לארם מותר
יהזכיר מתחלה את ר' וכ 2מצינו כה"גגבי סוטה ע"ש

':א) כגד
ן כה 2שנשא גרושה וחלוצה וילרה בן הוי הב 2חלל
וחייבבפריוז הבן רק שהמעותיכול לעכב האב לעצמו
ואם היוה האב לאחר את רמי הפריוז ונותו על זה שמר ומת האב
יכולהחיי לתבוע את הפריוז עם השטר שירש חובאגיו

שב) כגדן עובר שהוציא ירו קורם השחיטה וא"כ הוי הירר
שהוציא נבלה רלאניתר בשחימת אמווהירר שהוציא
היה ירר ימיז ומצינו בחולין (רפ"מ ע"ב) רנוהנ בשליל וכז הוא

דעת ר"מ ע"ש (רס"מ ע"א) וא"כ י"ל רמצינו באופ 2זה כגו2
יטהוציא העובר אתירכו השמאלית וא"כהויירד זה נבלה ואכל את
ג"ה שלו וחייב שתים כראיתא בחולי( 2יק"א) ע"ש וגם שהוא
סבר רנוהג ג"כ בירד שמאל וכן משמע (מר"צ ע"א מתניתז רלא
כר' יהודא ע"ש ורו*ק אבל אם אכל הג"ה מצר יטיז והוא ירד
כשר שניתר בשחימת אמו ואינו חייב עליו רק אחת משום איסור
גיר ,ונם מצינו מזה שני ירכים בבהמה אחת אחר כשר ואחר
נבלה וכגו; שמצאואיתו חי אחר שחימת אמו והוציא ירו וכנ*ל

שג
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שג)
במם' ע'ז (רנ'ז) הלוקח עברים מו וכו' אלוהז גרולים
ואלו הז סטנים גדולים יודעים במיב וכו' קמנים
אינם יודעים וכו' עכ'ל ,אלמא דעיקר תליא בו ברעת אף שהוא
קטו ולא כו בבו ישראל דבו תליא העיקר בשנים אלמא רחזינו ראיה
להחת"ס מהגמ' והוא ז'לאינו מביא זאת
שר) כגון דשחמ בערב שבת וכיסה ובשבת חזר ונתגלה ונתחייב
בכיסוי באופז ההיתרעוריותד מלחולה ואפ"ה לאדח.
שבת
שה) כגון שמאכיליו לחולה הקל קל תחלה ואם היו מונחים
לפניו בשאר ימות השנה טבל ונבלה מאכיליז אותו
הנבלה אבל אם אירע ביוהכ" 8והיה טבל הטבול ביוהכ" 8ונבלה
שנתנבלה מאתמול מאכיליז אותו טבל משום רעל הטבל איו כאז
אלא איסור אכילת יוהכ"פ אבל אימור טבל אינו חל על איסור
יוכ"פ הקורם לו ואיסור נבלה היה חל מקורם יוהכ" 8ואיסור יוכ"5
חל באיסור כולל אבל בנבלה שנתנבלה ביוכ"8עיין בשו"ת נונ"י

יה

בחא"ח סל"ו ע"ש
שו)
אריה ראם הוא ממא איך הוכשר להיות מר' פנים
במרכבה וגם בהרבה מקומות נמשל כביכול לאריה אלא
עאכ רהוא כשך רק שהתורה פוסלן משום שאוכל כל היות טמאות
ונתמטם באיסור (רמב"ם ובמ*נ)
שו)
ישראל דמותר ליקח בחנם אבל אם לוקח במכירה
י
ל
מ
יש רשות ביד המוכד שלא למכור אבל אם מכרהוי המכירה לכו"ע
בעיו יפה ממה שלא לקח בחנם מאתו ועייו בסנהרדיו רי"ז ע"ב
בתוס ,אצל אחאב ע"ש
שח)
אחד שנדד קרבו והפריש אחרעליו משלווהיו שניהם
שותפיו בו זה מתכפר בו וזה קרבו שלו המתכפדיש

כגון

כגון
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נה

(ו כח שיכול להמיר את הקרכז ותמורתו הוי תמורה אבל כעל
המפריש אף שקרבז שלו אפ"ה אם המיר לאהוי תמורה אבללעניז
פריוז אז רוקא אם המפרש פורה הוא מוסיף הומש כי הוא בעל
הקרבז אבל המתכפר איז מוסיף הומש (תמורה ר"י נררים רל"ו
יוטא ר"נ זבהים ר"ו)
שט)
המצוה שלא לאכול ג"ה רמצוה זו נאמרה על המאורע
אצל יעקב ראם נזהרו היו מוסרים לבניהם אהריהם כטו
שנאמרכי ירעתיו למעז אשר וגו' וצ"ל ראם היה אברהם קיים היה
מוסר לבניו אהריו ואז היה יעקב ונם בניו ירעו טזה הריז וכו',
ואפשר שהיה נזהר מהמלאר ולא היה בא ולא קרה זאת אבל שאר
מצותכגוז המוערים שהם נ"כ לזכר על המאורעוראי ירעו שהקכ"ה
גילה לאברהם אבינו ע"הביז הבתרים מהנלות וכל מה שאירעלבניו
שי) ע"כ אצל נשיםכגוזימצינו במס' שבת רכ"רובביצה רפריך
הגמ' אמאי לא אתא שריפת קרשים ורהי יו"ט ואמאי
איז מרליקיז ביו"ט ומתרץ הגמ' רהוי עשה ולא תעשה להכי איז
שורפיז קרשים ביו"ט ואם נאמר רל"ת בנשים שוה כטו ל"ת
באנשים א"כ ישרפו קרשים ביו"ט הנשים רעשה ריו"ט נשים
פטורות משום רהוי טצות עשה שהזמז נרטה ונשאר רק ל"ת וא"כ
יבא העשה רשריפת קרשים וירהה הל"ת ריו"ט אלא ע"כ רהל"ת
אצל נשים הוא המירוהוי כמו עשה ול"ת
שיא) ע"כ רקיושת א"י הוי כעת בקרושתה ולא בטלה לעולם
וראיה לענ"ר לזה מהפסוק בבלה יבאו וגו' וקאי על
זמז מקורם הורבז הבית השני אבל השתא הוי מצוה לגור בארץ
ישרא 5ראיד אפשר שיאמר הנביא ע"ה בשם ר'רישיאליהיו בבבל
וקאי ע 5השתא הא בבל בזמז הזה חרב ומוחרב ושמם ,אלא ע*כ
יקאי 5קורם חורבז ביתשני יש השגה על זה מממכת פמחים דם"ו

יך

מהל5
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מה5ל הבבלי שעלה לא"י מבבל ע"ש וקשה איך עבר על העיטה
שאמרהנביא בבלה יובאו ושמהיהיו ערוגו ,,במם' כתובות (דקי"אן
ע"שעייז בם' בכור שור ע"ש ולענ"ר אפשר לתרץ רהעשה מבבלה
יבאו קאי על כ5ל ישראל אבל לא נאמר על היחיר ,לכד עלההלי
מבבל לארץ ישראל הרמב"ו מנה מצות ישיבת ארץ ישראל 5מצות
עשה ,ועיי 3בשו"ת דברי יששכר סקמ"מ בח' אה"ע שכתב שדעת
הרמב"םהוי טצות ישוב ארץ ישראל אינה מצוה בפ"ע ע"ש ואכמ"ל
עךך י"ל 5ענ"ד דשיטת הרמב"ם רסבר רקדושת ירושלים ובהמ"ק
לא נתכמל לעולם רק הקרושה משארא"י נתבטלה להכי ניחא
רעלה הלל ורר בירושלים ונרחה העשה מכבלה יבאו שזאת העשה
רק פעם אחת עבר ,אבל טצות מישיבת ירוש5ים וקיום עוד מצות
היה מקיים בכל יום וכמו שטצינו בטס' יומא (דפ"ה) אמרה תורה
חללעליו שבת טחתכרי שישמור שבתות הרבה ע"ש אבי לשיטת
הראב"ד רסבר דקדושת הארץ וגם קרושת ירשלים וביהט"ק ג"כ
במלו י"ל התירוץ הראשון שתרצתי
שיב) י"ל ראסור ראיתא ביו"ר סר"מ וז"ל היה שם אביו כשם
אחרים משנה שמםוכו' וכתב הרמ"א אבל שםשרגיליו
בו מותר לקרוא אחרים רוקא שלא בפניו ע"ש ואיתא בביאור הגר"א
בשס הערוך רשם אביי היה נחמני ורבה קראו בשם אביו ע"ש
ועייו בש"ז ועייו במם' נימן בחרושי מהר"ץ חיות (דל"ז) וז"ל
וסייע מכאן לשיטת הרמב"ם דם" 5בהלכות טמרים דאם היה שם
אחרים כשם אביו צריר לשנות את שם אחרים כשמזכיר את שמם
כרי שלא יזכיר את שם אביו ע"ש א"כ יש ללמוד מזה שאם שם
אביו כשם חטיו או שם אמו נשם אשתו א"כיזכיר את שם אבותיו,
אבל לענ"ר נראה רמותר וראיה מיעקב אבינו ע"ה שאטר פחר
י?הקוכן אטר אלקים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק וגו',
אבל
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3מ

אבל לרינאעיין בספר חכסת ארם  '0קכ"ג סי"ג ע"ש
2:צואת ר"י החסיד (סכ"ו) איתא ראסור ע"ש אבל בםברי
שערי זבח איתא בשם הכרו"פ ע"ש ולענ'ד נראה ראמור
ממעם המנהג שנוהגים ליתז שם לכניהם היולרים אחר אב ואם
אחרמיתתז ומקפירים ע"ז לפי זה אס שם אשתי כשם אמו אז אחר
כיתת האם לא ייכול ליתז שם אחריה ומזה תצא קנאה ושנאה,
ותוצאות טזה שיהא רמצינו במס' סנהררין (ד"ז) האי תגרא רטיא
וכו' ע"ש וגם רהאם גופה בחייה מקפרת ועובר על כיבוד או"א
וה"הגכי אכ אם שמו כשם חמיו וכרומה
הבא על יבמתו תור ג' חרשים וילרה בן בתור שבעק
שיג)
הבז כשר ממ"נ ביז אם הוא בן להבעל או אם הוא
בז מהיבם רק שאיו אנו יורעים של מי הוא אבל אם ילדה אח"כ
עור בנים מהיבם הם ספקי ממזרים דלמא הראשון היה בז מהבעל
המת וא"כ פגע כאיסור אשת אח שיש לה בנים ועומרתעליו בכרת

כגןן

שיר) כגון

אם פירש המיעומ מהרוב והיה שם איסור אמריני

שהאיסור נשתייר בהרוב והמיעוט כשר (יו"ד בסק"י
כש"ר סקל"ר ע"ש)
שטו)
במס' פסחים (רי"ז ע"א) ררב סבר משקה בית
ממבחיים דכז ולוי סבר משקה בי מדבחיי רכן,
ופריר הגמ' הניחא אי סבר כשמואל דמומאת עצמז יש להם להכי
משכחת מומאה אצל כל הנכתבים בפסוקהן ישאוכו' (חני ב') אלא
אי סבר כרב ראמרדכן ממש אף מלמטא טומאת עצמןהיכי משכחת
לה להאי קרא ריממא אלא ע"כ כשמואל סברליה ע"ש ,ולענ"ר יש
לומר בפשיטות רע"כלוי יסבור כשמואל ריש למשקיז טומאה ראכ
נאמרראיז מומאה כל עיקרלמדבחייא אפילו מומאת עצמזאיז בהם
א"כ היה הנס דתנוכה שנשתייר פד אחר של שטז חתום בחותטי

אמרינן

של
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של כה"נ כראיתא במם' שבת (רכ"א) ע"ש האאיז טוטאה לשטז
כלל במקרש ובאמת הרבר נתפרמםביז כל ישראל שהיה שם טומאה
אלא ע"כ כשמואל ס"ל ררכז הוא רק מלטמא טומאת אחרים אבל
טומאת עצמז יש להם

שטז) כגךן

במס' חוליז (רי"ז ע"ב) ססיק הנמ' יבדיקת הסכיז

הוא סררבנז וקרא הוא רק אסמכתא ע"ש וי*ל רהא
רפריד הנמ' והא"ר יוחנז לא אסרו להראות וכו' ע"ז קאי תירוץ
הנמ' מררבנז וקרא אסמכתא ורצה לוסר לרעת ר' יוחנז הוא כז
אבל לרב חסראהוי בריקת הסכיז מראורייתא ולא קאי עליו תירוץ
הגם' כלל וכז פסק הרמב"ם גה"ש פ"א הכ"ו ע"ש ואפשר לומר
להביא מזה ראיה להרמב"ם

שיז) כגרו

נתז מתנה לארם חשובועיין במס ,קרושיז (ר"ז) נתנה
היא ואמר הוא בארם בארם חשוב מקודשת

שיח) כגו
ן שתי חתיכות אחת של היתר ואחת שלאיסורולפניהם
ב' קרירות אחת של היתר ואחת של איסור ונפלו זו
לתוךזו אמרינן שההיתר נפל לתור היתר ומותר ,אבל אם יש שתי
חתיכות אחת של איסור ואחת של היתר ולפניהם ב' קרירות שתיהן
של היתר וא"כהוי שלשה חלקים של היתר אפ"ה אסור (יו"ר סקי"א
בשך סקי"א)

שיט) כגו
ן המרבר אחר בפה ואחר בלבכי הריבור יוצא מהריה
והמחשבה הוא בלב והלב עם הריאה הם מחוברים
יחר וכיוז שחושב אחרת ומרבר אחרת הם נפררים זה מזה ,בגוף
הם מחוברים עלירי הקנה שהקנה נתפרד אחר ללב ונקרא קנה הלב
ואחר הולד להריאה ונקרא קנה הריאהועיין בספרי שערי זבח ע"ש
שכ
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מ

שכ) 13שום דהצדיק אוכל בשכרו ודמי כמו מכירה וכו' אגל
רשעים אוכלים בעוה"ז משום מתנה וכל הנותז
בעין יפה נותן
שכא) ע"כ דבש אף שחלב צריכים לחלוב בידים ודבש יוצא
סעצמו אפ"ה הוי דבש יותר אבמה"ח משום דחלב מותר לשתות,
אבל דבש מצינו דבש גיזים שאסור אף שגיזים היא מין מהור
(שבת רק"ו) ועיין במל"ם פ"א ממ"א ראיסור מרבש גיזים הוא
איסור אבמה"ח ע"ש

שכב) ע"כ תורה שבעל פה דאי תורה שבכתב הו"ל דברים
שבכתב ואי אתה רשאי לאומרם ע"פ
שכג) משום רקיי"ל בגמ' רשמוע ה"ה כעונה וא"כ רמי כמו
שאמר ברור אתה ר' ברור הוא וברור שמו והוי

הפסק
שכד) כגו
ן שחט עוף וחי שלשה ימים אחר השחימה (שו"ת
ברית אברהם סכ"ט)
שכה)
ימותר ומוכח בחוליז (ד"ח ע"ב) דפריר דהתירא
נמי בלע אבמה"ח ומשני דאימת בלעה לכי חיימא
וכי חיימא בגמר השחיטה וההיא שעתא הוי התירא עכ"ל הנמ',
אבל לא"י עדייז היא עומדת באיסור אבמה"ח עד שתצא נפשה
(חוליז דל"ג) וא"כ אם נאמר דלא"י אסור אם נבלע אבמה"ח א"כ
מצינו מידי רלישראל מותר ולא*י אסור אלא ע"כ דמותר

ע"כ

כגון

שכו)
שגיוש את אשתו ע"מ שתנשא לראובז ואם נשאת
לשמעון קודם שנשאה ראובן תצא בגמ והולד ממזר
אבל אם נשאת אח"כ לראובז הוי נט למפרע ואיז הבנים ממזרים
משמעוז (אה"ע סקמ"ג סט"ו)
שכז

צבייוסף
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שכז) כנון סרכא כסרר 3וארוכה כ 5כד ער שהסרכא יוצאח
תשונות

5חוץ מחתוכי ראונות בתר נפיחה מרפה כי הרופ3
מקלק 5אותה (מהר'ץ םק"א בם"ה ובתב"ש ט"5מ טקמ"ז ו5ב"ש
סקם"נ)

כנון

שכח)
חוזר וניעור מצינו אצ 5שאר איסורי 3ביו"ר (סצ"מ
בם"ו ברמ"א) רחוזר וניעור אב5 5עני 3חמץ בפסח
איתא בא"ח סתמ"ז ס"רראינו חו"נ ע"ש ,ובנשסת ארם מתמה ע"ז
בס' כ"ה ומחלק בין חמץ 5שאר איסורים ע"ש אבל בשו"ת נמע
שורק בם' מ"ג בח' יו"ר מתמה ע 5תמיהת נשמת ארם הנ"ל ומתרץ
יטם ע"ש אב 5עלתירוצו ג"כיש 5תמוהויש 5רחותואיןצריד 5כתוב
כי הוא מורגש ,אב 5בס' מקורחייםע 5ה"9בם' תמ"ז סק"ח כתבכי
אין נ"מ ביז חמץ 5שאר איסורין רק הפומקים דסברי ביו"ר סצ"מ
אצל שאר איסוריז חו"נ ג"ב סוברין אצל חמץ למאן דלא מבר
חו"נ אצ 5שאראיסוריז לית 5יה גםגבי חמע,וע"ין בשר"ח מערכת
חסץ וסצה בס"ג הרבה ספרי תשובות בענין זהועייז בספר אורחות
חייםע 5א"חבענין זה ע"ש נ5ע"ד לומר משוםרנבי חמץ בפסח
מה"ת שוה 5שאראיסורין ואומר בנו"טרהיינו בששים אלא שחזאל

עוי

החמירו ואסרו תערובתו בי 3במינו ובי 3ש5א במינו במשהו אפי5ו

בהנאה וצריר שרפה וא"כאיז האיסור משום מעם לבז אם נתערב
קודם פכח נתבמ 5וכמו שהביא הר"ז ראיה מצמר נמלים וצמר וכו'
ע"ש אב 5שאראיסורין אם נתערבו אף שנתבמ5ו בששים אבל אח"כ
כשנפל עור איסור ממין הראשון נתעורר המעם האיסור דסוף סוף
יש הכא מעם האיסור וטעם כעיקרהוי ראורייתאלכז בשאראיסורין
ראימורז משום מעם 5כן אמרינן חו"נ אב5 5א 5גבי חמץ ראין
האיסור הוא משום מעם א5א רק משוםאיסורוכיוןדאיז כאז איסור
לשיעור 5כז 5א אמרינן חו"נ
שכמ
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מא

שכמ) כגו
ן שחמ תוד שמנה ימים אסור הבשר ,אף בריעבר אבל
באיסור אשת איש מצינו באה"ע בסקם"ר ראשת כהז
באופז זה דאינה חו5צתועייז בפת"ש סק"ב נ ,עאש משום רזהאינו
א5א חששא ררבנז רע5מא ע"ש
כ ,אכ 51בשר קרשים רמצינו במם ,חולין (רי"ב ע"א)
של)
5ר' מאיר איך אכל בשרא וכי תימא הכי נמי פסח
וקדשים מאי איכא 5מימר ע"ש ואם נאמר ר5כבור שבת מצוה
יותר אמאי לא אמר הגם' לכבור שבת איך אכל בשרא אלא ע"כ
רפסח וקרשים מצוה יותר
שיא) עיי
כ רקראו והוא מפירש"י בגימיז רקמצא ובר קטצא
היו שם שני אנשים ע"ש וקשה 5מאי פירש"י כז א5א
ע"כרהיו קוראיםלבניהם כשם אביהםוהיתי סבור רקמצא ובר קטצא
היו אב ובז 5כן פירש"י רזה שם ארםועייז בשו"ת שאי5ת ש5ום
במה"ת כרמ"ג ראוסר את המנהג שקוראים שם הבנים בשם אביהם
בי לא נכוז עם"י הריז המבואר ביו"ר בס' ר"ם ס"ב 5א בחיו ו5א
בטותי ומסיים שם רמנהג ישרא 5תורה וכריז הוא ועייז בררישה
בס' ר"מ ע"ש ו5אחר מיתה מצינו רף גם5יאל הזקז קרא לבנו ר"ש
ע 5שם אביו
שלב) כגו
ן שהתחי 5לשחומ באמצע הסכיז בהו5כה או בהובאה
לברועייז בשמ"ח
ש5ג) כ32ךן רגים מהורים אסור לאכו5חיים אבל שרציםהגרייים
בבורות שו"ם מותרועיין ביו"ר ספ"ר
ן מינרא כנגר בועה מרפה אב 5בועה כנגר בועה כשרה
שלר) כגך
ן שהיה חולה טסובז וצריר 5אבו 5ע"י בשר בחלב
ש5ה) כנבו
וא"כ אם אוכ 5בשר כשר עם ח5ב או חמאה הוי
אסור בהנאה אבל בשר נב~האיז איסור הע"א ומותר בהנאה

ע

שלו
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דר'ח מובר בחוליז
(רלאח) דהפירכוסאיירי באמצע שחיטה משום דכל
היכי תיתא ותיזל ע"ש ,ואםאיירי בסכין חד והוא שוחט כרנע א"כ
ליתליהסימז רפידסכוס אבל רבא סוברדהפירכוס הוא דוקא לבסוף
שחיטהוליתליה טעם דר"ח דכלהיכיתיתיותיזל
שלז) כגןן בשר חם לתוד חלב צונז ונבלע בהכשר חלב כדי

סליפה ואח"כ נתבשל הבשר בלא קליפה וא"כ יש

בהכשר חלב אפ"ה מותר להרם"א בס' צ"א ע"ש אבל באם נתבשל

בשר ונבלע בו דם כגוו עוף שנתבשל בלא חתיכת ורידיז דצריד
ששים נם נגד הקליפה וטעם משום דאיסור דם מינכר שנבלע בהבשר
אב 5חלב 5א מינבר רק נבלל בהבשר (ש"ד סק"ח)
שלח) ננגן
ן השוחט לכותי וכר"א (חוליז דל"ט ע"ב)
שלט)
לומר דמותר מהא דשאל לר' יהושע נתנרשו מהו
(קדושיו רל"א ע"ב) אמרליה מביז דיסיעיניד ניכר
שבז אלמנה אתה ע"ש משמע דאם לא היהבז אלמנה רקבז נדושה
היה צריד לודיז זה ואם נאמר ראסור להם להיות לנור ביחר א"כ
אפילוהיהבו גרושה נ"כ לא נצרך לודיז זה א5א ע"כ דמותר להם
לנור ורק באשר שבז אלמנה הוא לכז הושיבו לו בשחוק ע"ש בנם'
אבל באמת הדיז הוא שאסור להם לנור ביחדועייז באה"ע סקי"ט
ס"ז ומה שהבאתי ראיה י"ל ראפשר באופו כמו שכתב הרם"א שם
שמ) יכו
ל להיות שסירור קדושיז יהא חמורמניטיז והוא דאיתא
)
א
"
ע
אמר רב יהודא אמר שמואל
במס' קדושיז (דאו
כל מי שאינו יודע בטיב ניטיז וקדושיז לא יהא לו עסק עמהו
ע"ש ובאה"ע בס' מאט סאג ע"ש ובשו"ת שבו"י בס' סט"ז בח"ג
כתב דה"ה שלא יסרר קרושיז לבתחלה ע"ש ומובא בפת"ש בסק"ב
ע"ש ובטאז ובבאה"ט בסקאב ע"ש ו5ענאד יש להקשות ברברי ר"י

י,ם

אמד
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תשינות
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סב

אמר שמואל מדוע מקדים גימיו לקרושיו אף שבמדר הש"ם הוא
גיטיו קודם לקרושיו אבל בעניני העולם הוי קדושיז קודם לנימיזו
משום דאםאיו קרושיונימיו מניו ,וא"ב היה לו להקדיםבפי מידור
העולם קדושיו קודםלנימין והיה לו לומר בלסי שאינו יודע במיב
קדושיו וגימיו לא יהיה לו עסק עפהו לבו נראה לתרץ ררב יהודא
א"ש נקמ קולא ברישא ואח"ב החסיר להבי מקדים גיטין ברישא
שהוא הקולא ואח'ב החמירזו קדושין ומתוקם באופן זה דאם יגרש
מי שאינו יורע במיבגיטיז וקרושין ויהא הגט פמול והאשה הזאת
תבא לעיר אחרת עם הבתב ב*ד בירה לראיה שהיא נרושה ונשאת
לאיש או אפילו בעיר שנתנרשה רק שלא נודע הפמול ויש לה קול
שהיא מגורשת ונשאת לאיש אז היאלו באונם ולא גרע מהא דאיתא
במם' יבמות (רפ"ז ע"ב) נימת עפ"י ב'ד תצא ופמורה מן הקרבן,
אבל ממיתה פמורעל מה שלקח א"א לאשה ,אבל אם יקדשמישאינו
יורע במיב קדושין ובאמת לא יהא קרושין או שהם רק מפק קדושין
וכסו ראיתא במם' יבמות (ר"ק ע"ב) ר*י אמר שמואל ע"ש ,ואם
יבא עליה איש בעיר אחרת רלא ירעינו את הממדר קרושין ורק
תתורע לאשת איש יהרגו אותם בחנק ברין הבא על א"א ובאמת
אין שם קרושין ואין היא א*א או באופן זה שאם יקדש איש אחר
אותה וימברו שהיא א"א ולא יהא הקדושיז תופמין בא'א ובאמת
אין באן קדושין וקדושי שני חל ויפמרו א"א לעלמא בלא גמ והבעל
הראשון ימבור שהיא
אשתומיוראםלפתעלמדיםבןממייהראורמנמיזמריןא"ב מציני
רמידור קרושין ח
שמא) ע"כ דאין לשפומ וראיה ממם' גימין (ר'י ע*ב) רממיק
הגמ' רר"ש סבשיר גימי נשים ושחרורי עברים
בערכאות משום רמובר בר"א דעירי מסירה נרתי ופריך הגם' הא
ר"א מורה במזויף מתוכו שהוא פמול וממיס בשמות סובהקין להבי

סכשיד

124
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מנשיר ר"ש וכן הוא במסקנת הברייתא הא ראמר ר"ש לחכמים
בצרון נ"כ דכשר רוקא כשמות מובהקין ע"ש 5כאורה קשה אמאי
צריר הגמ' לתרץ דאיירי במובהקים הא אפי5ו באינו מובהקיז נ"כ
כשר משום הטעם רפסוליז באינ 3טובהקי 3רלמא אתי למימסריה
באפייהו 51טיספד ע5יהם כפירש"י ע"ש א"כ קשה איר אפשר
לעשות אותז העירי חתימה 5עירי טסירה 5טימסר בפניהם הגט הא
אנורואיםשהםנותים אלא ע"כדאיז לשמוםאישעל טראהוהחצוו
ויש לטעות בהם שטא יהורים הם להכי בעינז שמות טובהקיז ואז
יע5ה ע 5הדעת 5חקור אחריהם מי הם ו5א אתי 5מיסמך עליהם
5הכי מכשיר ר"ש ו5א הוי מזויף מתוכו אב 5מהא ראיתא במס'
פסחים (ר"ג) מארמאי רהוה ס5יק ואכי 5פסחים בירושלים א"א
ל5מור זאת משם דשם היה עם רבוי
א היה אפשר 5בדוק לאי'2
פרטי ועוד אפשר דהוא בז גרים ,ועור ר5אנחשיו שם ע"ז
יטטב) ע"כ יבשוגג אינו כז ראי כשוגג ג"כ געשית  15כהיתר
איך אמרינן במם' מכות (ד"י ע"ב) רהקנ"ה מזמנן
לפונרק אחר זה שהרג כמזיר יושב תחת הסולם וזה שהרג בשוגג
יורד במו5ם וכו' זה נהרג וזה גולה ע"ש א"כ הקב"ה בעצמו גורם
יזה שיעשהי
ו כהיתר א"כ השונג השני יהא חמור משוגג גרירא
51איהנייי
ה ג15תויהארינו כאומר טותר
יטמג,
פיה ארומה יען שאמר יהא רצון שיהיה טח5צי אף
ששמע כ 5שאר ה5כות שאמר ועור אף שאיז הלכה

יה

כר"א רק כר"מ משום רקיימי רבנן כר"מ (פרה)
שטר)
ר,ש איסור סרכות נקרשים רמצינו במם' חוליז
(די'א) דאז5ינן בתר רובא מראשה של עו5ה ופריד
וניחוש די5מא ניקב קרוס של מוח אלא דאזלינז בתר רובא ע"ש
חזינז טזה דנקכ טרפה כקרשים ואיסור סרכות הוא ג"כ מטעם נקב

ע"כ

ליש*י
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מג

לרש"י הוי הטעם ראמבל"ז ולמעם התום' משום רעתירה לנקוב
ויהא נקב ע"כ ריש בהם אימור מרבות
שמה) כנגו
ן ששחמ הושמ ברובא ונעשה נקב כנגד מה ששחמ
כבר לדעת הש"ר כשרה משום רלא אירע הפמול
דרר השחימה וכן מוכח מפירש"י בחוליז (ר"ח) אר'ז אטר שמואל
ליבז סכיז ושחש בה שחיטתו כשרה חירורה קורם לליבונה והאיבא
צררים ופירש"י רהסכיז כשנכנם לתור החתך קורם שתשתט רוב
הסימנים היא שורפת ע"ש משמע רוקא קודם שחהטת רוב אז מרפה
וכמו שכתב ביו"ר סכ" 1מ"א ע"ש אבל אחר שחימת רוב שרי וכז
הוא רעת המ"ז והרש"ל ופר"ח ובררישה ע"ש אבל התב"ש ממריף
בזה באיז הפם"מ ע"ש וכ"ז רוקא שאירע במקום שחיטה אבל אם
אירע מרפות זה שלא במקום שחימה כגון בתורבץ אפי' כנגר מה
ששחט כבר מרפה חזינז דשלא במקום שחימה חמיר מבמקום

שחימה
שמו) כבו
ן מז התורה חטה אחת פוטרת את הכרי א"כהוי חטה
שיעור תרומה א"כ לר"ש ראמר במם' מכות (רי"ג)
ריטיעור משהו חטה ע"ש א"ב מצינו לר"ש רמדאורייתא יש ג"כ
שיעור משהו

שמז) כבון במס'חוייז (דם"א) ילפינז רעוף הבא לפנינו במימז
אחר של טהרה ה"ה ,טהור ומותר לאכלווילפינז זאת
מנשר שרוקא נשר ראית ליה כל הארבעה סימני מומאה הוא רלא
תיבוליעז ראיז בו אפילו מימז חד רטהרה האאי איכא דאית ליה
חר אכול רק שיכיר עורב ,אבל מתורין אף שהוא עוף מהור והוא
כשר לקרבז ילפינז מיניה רוקא עוף שיהא לו כל הר' מימני טהרה
הוא רתיכל וע"ש בפירש"י רקשה מיפא לרישא ע"ש וגם ממעמ
תוריז שאר עופות שפמוי,ן לקרבז ע"ש חזינז דמז העוף הממא
מביא
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מביא לנו תועלת בליטורהריז שלוטרים ממנה יותר טהעוף הטהור
שמח) כ13ן חתך צנון בםכיז של בשר לאכול עם חלב אםור
אבל אם חתך בו לפת שרם שרי מטעם רלפת הוא טעם משונה
ומבטל טעם הנפלט מהסכיז ,הלפת והצנון צריכים רק הרחה לאכול
עם חלב ואם רוצה להתור בסכין של בשרצנון לאכול עם חלב אסור
לו מש"ם ופומקים לחתור לכתחלה לפת כרי לחתוך בו אח'כ צנוז
לבמל מעם הנבלע בהסכיז (ש"ך סקאכ כרעתו בסה"ת ובשב'ל),
חזינו ראף בעת שחותך לפת לאעביד שום איסורא ראפשרלו לאכול
לפת בלא חלב ,אפ"הכיון שחושב לחתוךבוצנוז אח"כ אמור אלמא
ראיז מבטליז איסור אף שאפשר שאיז כאז אימור כלל ריש לאכול
הצנוז בלא חלב (יו'ר בם' צ'ו)
שמט)
נטל"פ דשלא כדרך הנאתז בשאראיסוריז נ"כ אסור
ועיי! בשו"ת שאנת אריה סנ"ר ולא כהש"ך בס' קנ"ה
בשם המרדכי להתיר שכה'ג בשאר איסורים ע"ש ורעת הש"א
דנם בשאר איסורים אסור שלא כדרד הנאתן ע"ש ואם נאמר
רנותו טעם לפגם חמיר א"כ צריך 5היות נט"ל אםור ובאמת נטל"פ
מותרע"כרקיל
שנ) ע"כ עם בשר משום דבבשריש נ'כ 5חשוש שמאיאכלגם עם
רגיםועייז בס' קט'ז בשם הר"מ ובט"ז רבשר ורנים
אפילו באיכא ס' אסור ע'ש
רהפסד קרשים חמיר רא"5ה איך ירד הקב"ה למצרימ
שנא
הלא במצרים היה מקום טומאה והקב'ה נקרא כהז
את ישראל והם נקראים קרש עשה"כ קורש
אלא משום רלהציי
ישראל 5ר' חזינן רהפםד קרשים חמיר טמומאה בזה רהציל ישראל
ממצרים כחשום ראם לא היו ננא5יז אזהיו נשארים בטצרים לעולם
רנכנסו אז לני שערי טומאח כירוע והיה הפטד קדשים
שנב
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מד

שנב) לפי דעת הפרמ"ג דכתב בשם הב"ח דמותר 5אפות לחמים
לשבת עם שומז משום דבשבת איז אוכ5ים רק מאכ5י בשר ו5א
מאכלי חלב 5הכי 5אחיישינז דלמא יבא 5אכול עם הלב 5הכי מותר
לאפות 5חמים עם בשר וא"כ אם נאמר דבשבת צריד 5אכו 5דגים
א"כ יש לחשוש ד5מא יבא 5אכו 5ה5חם עם הדנים ודגים עם בשר
הוא סכנא וסכנא חמיר מאיסורא אלא ע"נ דאיז חיוב 5אכו 5דוקא
דגים ,או באופז זה,עייז במג'א ס' רמ"ב בשם שו"ת צ"צועייו
בשו"ת ישועת יעקבועייז בספרחיזוק מדת הבמחוז שאלה ב' ע"ש
שנג) כנבו
ן מיאה ירוק ע 5הכבד מדפה אף במשהו אב 5ניקב
הכבד כשרה אף דמרפות המראה הוא משום נקב
או באופז זה כגוז הקרום הע5יוז אדום והקרום התחתוז ירוק דטרפה
דדם מניז לקרום העליוז אב 5להיפר כשר ,אבל נקב בקרום אחד
כשדה (יו"דסי'  1"4וס' נ"ב)
שנד) כגו
ן מצא בבהמה בז ח ,חי או בז תשעה מתחיבו מותר
אף שחלב בברת אבל דמו אסור אף שאיסור דם הוא
רק בלאו ,אב 5דם שהנשמה יוצאת בו הוא גם כז בכרת רק דם
האברים הוא בלאו( ,כריתות (דכ"א וביו"ד סס"ו) ודם מעיבור זה
הוא דם האבריםפיר,ש"י במס'חוליז (דע"ג ע"א) ע"ש

שנה) כגו
ן המבשל בשבת ונתערב מותרלו התערובות בס' משום
דהוי דבר שאיז לו מתיריז אבל לאחרים אסור דהוי
דבר שיש לומתיריז
שנו) כבון לנבי נשים לשחיטת קרשים מסתבר דמותרת היא

יותר יעז רהז עבדו בעצמז איסור דמכניסיז נבלה
בעזדה לכן הז נאמנים משא"כ בחוליז דליכא רק משום דלפ"ע
ואפשרדגם עצלהועייז במס' פסחים
שנז
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שנז)
שישי
ו חמשה בנים ועשו כולם את אביהם שליח לקדש
ו
ל
ש
י
ש
חמשה בנות
להם אשה ואמר אבי הבנים למי
אחת סבנותיר מקודשת לאחד סבני וקבל האב הקדושיז כל אחת
ואחת צריכה נט טכל האהים מת אחר מהם כל אחת ואחת מהן
צריכה ארבעה גיטיז ,וחליצה מאחד מה! אה"ע (סל"ז)

שנח) כגד
ן אויררה"י עולה עדלרקיעואם נעץ קנהברה"י גבוה
סאה אמה אע"ג שאיז בו רוחב ד' הוי דיז רה"י
רק בפדמ"ג נשאר בצ"ע ואם ורק מרה"רעליו ע"ש אבל אויר רה"ר
הוא רקעי

**.,,

י"מ

שנמ) ע  ,4רעיבורז שוה מהא דכוי דספק הוא ולא הכריעו בו
חכמים אם הוא בהמה או חיה ואם נאמר דאין עיבורן
שוה ע"כ נחוי אנן איך הוא עיבורו אלא ע"כ דיולדים שוים וגם
עיבורן שוים
שם) כגר
ן שנשא נויה ואח"כ נתניירה צריכים להמתיז נ"ח כדי
יהבהין מזרע בקרושה לזרע שלא בקדושה (אה"ע
מי"נ ס"ה)
שסא) כגוןהתחיי לשחוט בהמה או עוף או חיה וחתד רק העור
ולא יצא דם עייז בפוסקים ובשמ"ח בסי כ"נ ס"י
ע"'ט וכעוח אם רק מקצת העור ולא יצא דםיש להכשידע"י שישחוט
ימעלה או למטה ולבדוק העור נגד מקום החתד (רמ"א) ע"כ צריך
להיות שבשחיטת השניה יוצא דם ,דאל"כ מאי ראיה שאין כתוך
הושט טיפת דם ושלא נגע בסימנים מהא שלא יצא דם הא עוף זה
אינו טוציא דם ע"' שחיטה (שמ"ח ובמפרי שערי זבח)
,ן
י13
*א
שמב) ע
י בריבית

שסג) כגון

יהרמב"ן שנחתכורבליה בצוה"נ ונעשית טרפה ואח'כ
התכו את רגליהיסעלה מצוהשג ונעשית טרפהי אב4

יש
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סה

יש להקשות ע"ז ממם' ב"ק (רנ"א) רפריד הגמ' וכי מאחר רתם
סטלינן מוער הכמשכ"ל ע"ש ולפי הרמב"ן נוכל לומר ע"ז האופ:
כגון שבשתי נגיחות הראשונות חתכו להבהמה את רגליה ונעשה
מרפה ומצינו במס' סנהרריו (רע"ח) רסבר רב אשי רשור מרפה
שהרג פמור רמיתת השור כמיתת הבעלים ע"שוכיוו רנעשית מרפה
א"כ פמורה היא ממיתה ואח"ז חתכו את רנליה למעלה מצוה"ג
ונעשית כשרה ,ואח"כ ננחה עור הפעם ונעשית מוער,וע.ין בשו"ת
עמורי אור ע"ש ,עור יש לומר רמשכחת לה על אופן זה כגון
בהשמינה הכוליא מרפה (ביו"ר סכ"ר ס"ה) ואח"כ נימלה וניטלו
הכליות כשרה (בס"א) והטעם הוא ראמרינו בטה שהקטינה אולי
לא תחזור להכשירה שלא תנמל כולה לעולם ותהיה כך בקמנה לעולם
לכן לא נמרפה מעולם אבל זהו רעת מהרש"ל להכשיר וכו הוא
רעת השו"ת יריעות שלמה והפר"ח אבל הכל בו וביו"ר סמ"ר ס"ו
ממריפים בזה וכו אוסר השאילת יעב"ץ ובכרו"פ ובתב"ש סקי"א
ובחכ"א ע"ש

שסד) כבון י
ם קרשים שנתערב ברם חולין ויש ברם החוליו
כ"כ רם ראם היה מים לא היה ניכר כהם מראה
דס קרשים א"כ לרבנן רס"ל רמין במינו בטול אסור יזרוק ברם
התערובות זה רנתבטל אבל לר' יהודא רסבר לא במיל כשר לזרוק
'נטה)

14מ

בוויש בו קולא

תמצא כתם לממה מהחנור ממאה ואם תמצא נ"כ

כתם למעלה טהחגור ולא נזרקרה מהורה רכשם
שלטעלה מהחנור ע"כ מעלמא אתיתלינןנמי דלממה טוחגור מעלמא
אתי (יו"ר סק"ץ))
שסו) ע"כ דאין בה שום צעב"ח מהא רחולין (רל"נ ע"א)
הרוצה שינריא חותך כזית בשר טבית השחהטה של
בהמח
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בהמה ומולחו יפה יפה ומדיחו ובו' ע.ש ואי אמרת דיש בה
צעב"ח איך מותר בן אלא ע"ב דאין בה כמשום צעב"ח ומה"מ
שרי 5מרומ נוצות בעודה טפרבסת משום ראבדה הרגשתה מחמת
נודל הבאב מהשחימה ובאה*ע (סס"ה) איתא דבל דבר הצריר
לרפואה או לשאר רברים לית בה משום צבע"ח ולבז מותר למרוט
3ו%ות מאוזות חיות וכו' וט"ם העולם נמנעים דהוי אבזריות
עב"י ,ובבה"י איתא דאסור למרומ נוצות מבנפי עופות חיות לצורך
בתיבה ע"ש
שמז)
עני דאיתא ביו"ד (סשמ'ר) קמז בז במה שנים
יהא בשמספיריו ע5יו עניים בני חמש ועשירים בני
שש ע"ש והמעם משום רעני אוהב את בניו יותר לכז צערו גרול

עייכ

שסח) ךו,ךא

מגמ' יומא(דע"ה ע"א)

דעת ר' אסי ור' יוחני

ובן הוא בברייתא דהמן היה עגול ע"ש ובן הוא
בפירש"י בחומש ע"ש ,ואח"ז פריר הגם' בתיב לחם ובתיב עוגות
ומסיק הנמ'לבינונים עוגות ע"ש ופירש המרש"א רהכונהלהצריקים
ירר להם בלומר אפויות ע"ש וא"כ התמונה מהלחם לא נשתנה
מעגולה רק שירדה אפויה אבל להבינונים ירר עוגות בלתי אפויות
כהנ"ל ובפירש"י וא"כ לא לחנם בתב הקרא בפ' בא (י"ב ,"5ט)
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוטת מצות וגו' להקפיד
שיהא נ"ב ענולות במו בהמן רהקפיר הקב"ה שיהא ענול בגד
אף שהגר הוא באמת שחור או בפירוש הרשב"ם במראה הבדולח
והבונה רק שיהא עגול בגד להבי הזבירה התורה בגר שתי פעמים
והוא בפ' בש5ח ובפ' בהעלותד ,אבל שיהא לבז מוזכר בתורה רק
בפעם אחת בפ' בש5ח 5בר ,חזינן דהמן ירד עג 51בעוגה וא"כ
אפשד רלא 5חנם מוציא הבתוב מצות נ"ב בלשוז עוגות שיהא נ"כ
עגוליעז דבז הוא ררך הטבע שהטביע הקכ"ה רבר שבא סטבע
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הוא בא עגול ואפילו הרברים שהם משוכיז וארוכיו אבל הם נ'כ
עגולים ,וכז נם הארץ הוסכם שהיא עגולה ונקראת כרור הארץ,

וכז חוינו שגם השמש המאירה על כל העולם ג*כ היא עגולה וכז
הלבנה במלואה היא ענולה ,וכז מתמלליז שתמלא פגימת הלבנה
וכי רבר ענול הוא תואר כבור לכז גם המצות ג*כ
ותהיה ענולהיע
הירור מצוה שיהיו עטלות ,ועוד מצינו מפורש בקרא רעשו מהמז
עוגות והוא בפ' בהעלותד ומצינו במס' תענית (רכ*נ ע"א ורי"ט
ע"א) מפורש ברש"י רעוגה היא ענולה ע"ש וכז הוא במס' מנחות
(רצ"ט) ומס' מו"ק (ר"ב) ובמס 'נררים (ר"ו ע"ב)

עדד4

יש לומר הלא אבותינו יצאו ממצרים בח5זוו כערות הכתוב
ולא יכלו להתמהמה וכתיב וישא העם את בצקו ונו' וזה
י לחתיכת בצק איו לה שום צורה אפ"ה איתא אח"ב
פשוט כ
בכתובכי כעת האפיה אפו בצורת עונות חזינו ראף שהיו אבותינו
יוצאי חפזוו אפ"ה הקפירו שיהא כעונות ור"ל ענולות וא"כ י"ל
ירחות בזה עצת הנאון מהרי"ץאורינשטייז אב"ד רק"ק לבוב זצ"ל
שהוא המייעץ הראשוז שיעשו המצות שאופיז על המשיז היוצאת
חתיכה אחת ארוכה ויעץ הגאוז הנ"ל שיחתכו מרובעים וכמו שהיה
הלחם ה5נים מרובעועייו בספר שר"ח מערכת חמו"מ סי"נ ע"ש,
אבלאינו רמי כלל ראצל לחה" 5הוציא הכתוב בלשוז לחם אבלנבי
ו במחצית השקל בס' תנ"ז
מצההוציא הכתוב בלשוו עוגה וכנ"לועיי
,
ש
"
ע
וכז כמה
סק"א אצל הברכה כהשמע ג"כ דצריד להיות ענולות
גאונים ז"ל הקפידו על המצות העשויות מהמאשינעו מהרבה מעמים
ונם אחד מהטעמים שמהמאשינעז אינז באים עגולותועייז בשו"ת
ו ג*כ
דברי חיים להגאוז מסאנץ ז*ל גסכ"ג וסכ"ר ע"ש ועיי
בס' תוספות חיים שהם חמץ נמור ע"ש ועייז בטפר שרי חמר
טערכת חמץ ומצה ע"ש
וס8
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שסט) ע"כ רמחויכ וכנו 3המהלר
תשונית

צבייוסף

בררר ושכח איסתי שבת
(שבת דם*ט ב') מונה ששה ימים ומשמר יום אחר
וכו' וכליוםויום עושהכריח.יו וההוא יומאנמי ובמאי מינכרליה
בקרושא ואברלתא ע"ש ע"כ יש להוכיח מזה רמחויב בתפיייז
גם בשביעי שלו ראל"ה סאי פריך הנמ' במאי מינכר ליה ולתרי
בקרושא ואבדלתא הא הסימ 3מהברלה הוא רק במוצאי שבת טוב
היה לתרץ דמינכר בתפילי 3אלא ע"כ רמחויב בתפיליז ,ועיין בם'
רביד הזהב בפ' בא איתאדסי שמתו אחיו מהמת מילה מניחתפיליו
בשבת משום ראין עליו אלא אות אחת וישראל צריר לשני אותות
יהעיר עליו שהוא ישראל
שע כגון שנים שננבו אחרעני ואחדעשיר
שעא)
כ ראיז טרפות סטעם נקב טרכתכ השמ"ח בם("1
ק
ו
מ
י
צ
ה
הוא מטעם שבטלה ממלאכתה
בסק"פ רטרפות
ואינה יכולה להניף על הלב משא*כ צמקה במקצת כשר ראע"נ רלא
הררא בריא מ"ם כיוז ררוב האונה או האומא ינולה להניף הוי
כאילו כולה ראויה ע*ש ואם נאמר רטרפות הצימוק הוא מטעם
נקב או שסופו לנשוכ א"כ גם צמקה במקצת טרפה אלא ע"כ רלאו
משום נקב
שעב ,כנו
ן אם שימש עם אשה ומת תיכף והזרע יכולה לסלומ
ער שלשה ימים ואז נתעבר האשה (שבת רפ" )1וכו
היה אצל בועז ורות (ב"ב רצ"א)
שענ) כ רלא היה להם זה פעם ראשונה אף שביום זה היה
חיגוד המשכו (זבחים רק"ב) משום ראיתא במם,
זבחים (רי"ט) כל כיור שאיז כו כרי לסר,ש ר' כהנים ממנו אי3
מקרשים בו שנאמר ורחצו ממנו משה ואהרו ובניו ונו' ופירש"י
משה ואהרו תריז ובניז תריז ע"ש והקשה סרז הכאמ ז"ל ברמב"ם
ב"ס

ע

ע
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מז

ב"מ "1ה הי"ג הא אז היה 5ו 5אהרן ר' בנים וא"כ היה צריד
שיהא 5קרש בו ששה ,ומתרץ ברוחק ע"ש א5א שהיו טז5ז5ין
ברחיצה מתח5ה 5כז 5א תקנו מתח5ה 5ששה כהנים רק 5ארבעה
כהנים
שער ,כ רנתקכל אצ 5כ 5ישרא 5ב5א שום פקפוק רכתיב
ותקראנה 5ו השכנות שם 5אמר יולד בן 5נעמי 1נ'1
ע"ש ויען שטבע הנשים 5קנאות בחברתה ו5רבר סרה והכא היה
שהשכנות קראו שם 5בנה א5א רזה רבר ברור

ע

יש

שעה)
ישנר שרכז הוי ראורייתא והוא 3ח"מ סקפ"ה
י
ט
1
ל
ברמ"א רהשרכז הוי במרמור ע"שועיין בשו"ת טחנה
חיים ח"ב ח"מ סמ"ו ומביא ראיה ני קרז אור פניו של טסה היה
שכר שדכנות ,שאמר משה אנכי עומרביז ר' וביניכם ע"ש,וכן הוא
במדר' פ' עקב אמר הקב"ה למשה כשמררת לישראל נתתי לך שכרך

זיופניםועכשיו שברת את הלוחותאר"י שנורבותינו נשברה החביה
נשברה לסרסור וטכאז ראיה ראם נתבטל השידור דפטורים

משרכנות
שעון כגו
ן שניקב קרום העליוז ולא ניקב קרום התחתוז ונתרקכ
ן
ו
י
ל
ע
ה
מהריאה
עור על הנקב ואח"כ ניקב עור קרום
שלא כנגר נקב התחתוז ראז צריר להיות דכשר משום ראיו שם
טעם להטריף רהטרפה בזה הוא משני טעמים משום רקרום שעלה
מ"ם אינה סתימה משום רסופה להתפרק ,ועור דטרפה איך חוזר
להכשירה ,אבל בנירן רירן זה אין כאן אחר מהשני טעמים האלו,
ועיין בספרי שערי זבח ,ע"ש

שעז) כגון

שאיו לוקיז על יחור אאא כמו שלוקין על יחוד פנויה
ואה"ע סכ"ב)

שעח

צגייוסף
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שעח) כגו
ן א"י או עבר הבא על בת ישראל אפילו היא א"א
תשונות

הולר כמוה והרי זה ישראל גמור יבמות (רמ"ה)
ורעת הרי"ף והרמב"ם רכשר אף לכהונה ע"ש אבל ישראל הכא
על א"א הולר ממזר לכו"ע ,וקשה לענ"ר א"כ יהא החוטאת נשכרות
ע"ר המחז"ל הנבעלת לעכו"ם קשה לפרוש ממנה וי"ל

שעם) ע"כ הריז בהטררבי וראיה ראיתא במררש איכה ר' אנשים
שבאו מירושלים לאתונא ואמר אחד שטעם בבשר
מעם כלב וברקו מהמבח ואמר שינקה מכלבתא ע"ש ובכל זה אכלו
ולא נמנעו בעבור זה וע"כ אכלו אצל ישראל משמע מזה רמותר
ואפילולריעה השניה ברמ'א ם"ם ס"א ע"ש,וגם לא צעקו על הטבח
שמ)
ניר הנשה
שפא) ע"כ רלא הוי אונס וראיה מסנהררין (ר"ק) רב פפא
אשתליויתיב בתעניתא ע"שואי הוה שכחה אונס א"כ
למה יתיב בתעניתא
שמב)
כ רמחויב הוא בהחצי וראיה מיבמות (דע"א רבמרבר
ק
ר
טלו את עצמן
רלא עשו פריעה משום חולשא
ראורחא לכאורה קשה הא מל ולא פרע כאילו לא מל א"כ למה
כלל נימלו הא רק חצי מצוה עבדו אלא ע"כ ראף שא"א לקיים
רק חצי סצוה אפ"ה צריכים לקיים כל מה ראפשר ולא אתה בז
חורין להבמל אף מהחצי
שפג) איתא 3מס' סנהררין (רצ" )1ריום שמת בו אחז המלר
היה רק שתי שעות היום ע"שועיין במררש שאחז
לא נקבר באותויום שמת בוכרי שלאיהיויכולים להספידו וכן הוא
בח"א מהרש"א אף שהיו יכולים להספיר אותו גיום מחר אבליעז
שהספר בו ביום שמת הוא עניז גרול לכז מת ביום זה כרי שלא
יתכפרע"י ההספר ונקברביום המחרת
שפר

יד,ך
ע
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מח

שפד) %3ה שאחד מקב 5מובות מחבירו או מה שמומ 5ע 5האדם
5עשות 5טובת חבירו נקרא בשם חסד דע"ז נברא
העולם כדכתיב ע51ם חמד יבנה ור" 5תכ5ית הע51ם שנבנה הוא
רק בשבי 5החמד ,אך זה הפירוש הוא 5נו זרע ש 5האבות הקדושים
אברהם יצחק ויעקב ע"הועיין במם ,יבמות (דע"מ) ש5שה סימנים
וכו' ע"ש אב 5באומת אינו כן ,ואצ5ם הפירוש ש 5חמד הוא 5ש11
חרפה,ועיין במדרש ויקרא (כ' פי"ז) וברש"י ע"ש ,חזינ 2דאצל
העמיםהוי ה5שון חמד עשה"כ וחמד 5אומים חמאת ,ובאמת מצינו
5חז" 5נ"כ המצפה 5ש5חז (ביצה "5ה)
שפה) ע"כ ד5א הוי ממש כמו דאורייתא והוא ממם' שבת
(דק"5ב ע"א) אמר  15ר' א5יעזר עצם כשעורה מממא
ה5כה ורביעית דם מק"ו ואיו דניו ק"ו מהלכה ופירש"י איז דניו
ק" 1מה5כה ד5א נתנה תורה שבע"פ 5דרוש בי"ג מידות ע"שחזינו
דלא הוי מדאור.יתא ממש וכן איתא במם' עירובין (ד"ז) שיעוריו
וחציציז הלממ"םופריר הנמ' מדאורייתאנינהו ע"שחזינן דהלממ"ם
5אהוי כמדאורייתא ,או כ5ך בדרר זה דה5מ"םהוי כמה"ת ומפיקא
5החמיר דאם הוא רק מדר'ופפ' 5הק ,5א"כ קשהע 5הגמ'בחו5ין י"א
רמוכח דאז5ינז בתר רובא מהא ד5א חיישינז ד5מא נקב קרום ש5
מוח ע"ש 51כאורה מאי ראיה מהתם הא נקיבת הקרום הוא רק
ה5מ"ם ואם נאמר דיש  15דין רק כמדרבנן א"כ הוי רק מפיקא
דרבנן ומפיקא 5הק5 5הכי 5א חיישינן 5נקיבת הקרום א5א ע"כ
דהוי כמה"ת ומפיקא 5חומרא ואפ"ה 5א חיישינן 5נקיבת הקרום
א"כ הוי שפיד ראיה מזה דאז5ינן בתר רוב ועיין בשו"ת שיבת
ציוז סמ*ח עאש ובשד"ח ע"ש
דזכיז וראיה ממם' נימין דכותבין פרוזב5 51מ5וה
שפו)
(ד"5ז ע"א) אעפ"י שאיו 155ה קרקע רק 5ערב או

ע"כ

לחייב
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ע"ש חזינז דמוכין ללוה אע"פ שיצמרר אח"כ לשקם
לחייב
החוכ להמלוה ויהא לו חוב אפ"ה השתא הוי לו זבות דמזביז (ו
גרקע לכו מזכיו לו אף שלא בפניו ואיתא בהרא"ש בק"ז סנ"נ
ראם הוא עומר וצוח שאין רוצהעייו שם בר"ז' אבל ברמ"א בס'
ס"ז סקכ"ב איתא ראיז כותביז ע"ש לכאורה קשה אמאי ישגיחו
על מה שצוח הלא לוה ובקרא נאסר (תהלים ל"ז) לוה רשעויא
ישיםועייו בפ"א (פ"ב מ"ט) ברע"ב דהקב"ה פשלם להמלוה ונמצא
היוה מחויב ~המקום וי"ל הכא שאני כיון שהתורה זיכה לו בשנה
השמימה ולא נשאר הלוה חייב להקב"ה וכיוז שעומד וצוח שפיר
פסק הרמ"א דאין כותביז אבל באיסור בכה"ג השביח ולבסוף פוגמ
אסור (יו"ד סק"נ ס"ר)

שפז) כגון

דאיתא כמס' חוליז (דע"א ע"ב) היכי רבלע שתי

טבעות אחת טמאה ואחת טהורה דלא כוטמא לה
טהורה מטמאה ע"'ט חזינו אף שהיה הנגיעה ממש אפ"ה מהורה
ע ע"ש חזינו מזה דאיז זה נגיעה אף
והטעם הוא משום רהואביו
יטבאמת היתה שםנג.עה אבל כמם'פסחים איתאוכו' רנגע מעצמה
אף שבאמת אין זה נקרא נגיעה רהיא ודאי נקראת מומאה בלועה
או נית הסתרים או ראיז הלשון גגיעה נומלת ע"ז אפ"ה מממאה
אפילו אם נאמר שהיא רק מומאה קלה מומאות אוכליז אבל מ"מ
שם טומאה נקראת ובמס' פסחים (די"ח ע"א) דאי ר' יהודא כר"י
וכר"ש באוכלין סבירא ליה אי פרה שתה מי חטאת ובמעיה במלה
מטומאת אב המומאה אבל מומאת אוכלין מטמא דננע מעצמה ע"ש
חזינז דאף שלא נגעהוהוי כנגיעה
שפח) ו,ך 84רעת שמואל במס' עירוביז (דק"ד ע"ב) המכניס
שרץ למקרש פמור ע"ש ואף שהוא אכ המומאה אכי
המכנים טמא שרץ למקרש חייב אף שהוא רק ראשון לטומאה
ואפשר
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סמ

ואפשר דהא שממא שרץ חמור משרץיען שהוא נלמד במם' פמחים
(רס"ו) מקרא כל טמא לנפש לרבות סמא שרץ ע"ש אבל מ"מ
יש ראיה דלפעמים חמיר הטמא שרץ אף שהוא בא מן הרבוי

שפמ) ע"כ דאיז מדמיז דאיתא ביו"ד (מפ"ז מ"ז) אפרוח שנולד
מביצת נבלה וסרפה מותר וי*א דלא נהיגיז כז וכו'
יכתב הט"ז דהוא מחשש תקלה שמא יאכינה אם ישהנה ע"ש
והאיסור מזה הוא דרבנז וכז איתא במס' ע"ו (דם"ב) אוניר אדבא
יסתם יינם וכו' אתי בהו לירי תקלה ע*ש אף שמתם יינם הוא
רק מררבנז אבל מצינו ביו"ד (סקי"ז) רבאיסור ררבנז מותר לעשות
סחורה ול"ח לתקלה כמו באימורי דאורייתא ,ולענ"ר יש לומר
דאפשר דנם בדרבנז יש מהן דשכיחה וחיישינן לתקלה ויש רלא
שכיחי לכז (אחיישינןלידי תקלה ,אבל מ"מחזינן דאין מרמין
שצ) ע"כ דלא הוי כיטוגג ופטוד מקרבן דאיתא ברש*י במס'
הוריות (די"ז) היולפניו שתי חתיכות ואכל אחת מהן
וכמבור שוטן הוא ואח*כ נורע שאחת היתה חלב ווה לא ידע
איזה אכל מביא אשם תלוי משמע שאם בשעת אכילה היה ספק
ואכי את הספק אוהוי השוגג כמזיד ופסור מקרבז ע"ש אבל בשו*ת
חת"ס חח"מ סכ"ס משמע דזה האופז ג"כ הוי שונג וחייב בקרבן
ע"ש ואפשר לומר דהחת"ם מובר שספק דאורייתא הוי לקולא
כהרמב"ם
מצות עשה משום דהבא לטהרממעייז אותו א"כ יש
יטצא)
לו עוזר אבל הבא לסמא פותחיז לו
במם' מוכה (דנ"ב) לעתיד ישחוט הקב*ה את
שצב)
היצה"ר בפני הצדיקים וכו' ע*ש וא"כ יהיו אז
מקיימי התורה כדיז אינם מצווים ואז יהא נקל לקיים התורה
ותנא אמר לפום צערא אגרא
'טצג

עכ

איתא

צבייוםף
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שצג) כגו
ן סצות כתיבת מ"תועייו ביו"ר הם"ת (מר"ע בפת"ש
תשובות

מק'י) ע"ש
שצר) בנמם' שבת (קי'ט) ורמז בתורה בפ' פנחם אצל הקרבנות
מר"ח ומרגלים ומר"ה ויו"כ נאמר לרירחברניחוחואצי
הוא והוא
טוסף השבת לא נאטר בתורה לריח ניחוח הלא
יעז בי תבשיל של שבת ריחו נורף בעצמו לבו ל"צ לבתוב ריח

ניחוח
שצה) ע"כ רבטול וראיה מבכורים טשנה ב' פ"ב אוסרים בכל
שהו ע"שועייו בהרא"ש והר"ש רסברי רמותרלזרים
ע"ש אף שלהכהנים מקרי רבר שישלומתירין אבל להזריםהוי רבר
שאין לו מתירים ,עאש אבל דעת הרמב"ם דאינו בטל ואסור לזרים
ע"שועייו במנ"א בא"ח סשי"ח סק"ב ע"ש וביו"ר בסק"ב ע"ש

שצו) כבךן
שצז) כגךן

עי

ששחט בלא כח גברא
מצות שומר ררחמנא אמר יום תרועה אבל לא אמר
ותקעתם ובזה ניחא סה שמברכים לשמוע אבל לא
וצונו לתקוע

שצח) כ רצריכים שיהא ירוע וראיה ממס' מגילה
אמאי לא גרש מרדכי את אסתר ותהיה לו מותרת
לחזור יהנשא ראיסור מליקח גרושתו הוא רוקא כשניסת אבל לא
ע"י זנות,ועיין שם בתוספות והיה צריד לגרש בחשאי אלא ע"כ
ראיו מגרשין בצנעה ויהא סורועייז באה"ע בס'ועייז במס'ניטין
(רי'ז) הטעם רנכתב כיום ונחתם בלילה רפסול ע"ש שמא ימסור
בלילה ויחפה על כ"א
שצט)
ממס' קרושין (ר'נ) חוששין לסבלונות ופיר,ש"י
~
,
ך
ה
ך
מי ששירד באשה ונתרצה וקרם ושלח סבלונות
בעדים חוששיז שמא קדושיז הם ואם נתקדשה לאחר צריכה גמ
(רט")1
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ע

מ 3הראשו 3ע*ש ובפרט האידנא נהוג דהחת 3נות 3מתנות להכלה
כנהוגויש חשש בקדושי 3ורעעלי המעשה ששמעתי שבערי השדה
מקומות שאנשים חלשים נוסעים לנוח ולשאוף רוח צח בקיץ
(קטנטרי דטציעס) ועושים לשחוק או לכלות הזמן חתונות בחורים
ובתולות לשחוק ובנקל יש לנשול כאיסור קדושי אשת איש לכז
הירא את ד' יתרהק מזה ובעלי המלו! צריכים להשניח ע"ז לבל
הניח זאת שלא יהא מסעיי ח"ו עוכרי עברה באיסור חמור כספק
קדושין
ת) גנגו
ן יתמ"ג פחותה מט"ד ונאבדה בלא נפיחה החלב שחלבו
ממנה לעולם אסור משום דטרפות זו בא מ 3הבט,3
אבל על הבהמה יש לומרכיוז דחיתה יב"ח אפשר לומר דהיתה
עחותה מכט"ד גם לאחר הנפיחה ,ועיי 3בספרי שערי זבח בס"נ
סק"ל ע"ש
תא) כ דאי 3חשש וראיה מבועה מעל"ע אם לא דשפכי אהדדי
דכשר וע"כעיירי בעומק דאל"ה א"צ לבדוק אם שפכי
ואפ"ה אם לא שפכי כשרה חזינ 3דאי 3בכועה עמוקה חשש משום
סמפונות (אפ"ד)
דיש בו איזה זמז חיות לאחר מיתה עד שנפסק
תב)
לגמרי החיות מהא דכתב הרשב"א ח"ג סקכ"ה שכ.מ
שאמרתנו מנהלפלוני לאחר שישא פלונית או לאחר שנהמי נימא
בכי הא ככרזכו היורשים לבד כירושת 3ושובאי 3לה הפסק תשובה
כל כי האי לא אמרו שא"כ בטלת כל מתנת שכ"מ דלפי דעתי
ירושת היורשים חלה עם נמר מיתה ומתנת שכ"מאינו אלא לאחר
גמר מיתה ואם אתה אומד כ 3ככר קדמה הירושה ואי 3לה הפסק
ע"ש חזינו מזה דיש המשך קצת בי 3נמר מיתה עד לאחר מיתה
ור" 5דבנסרסיתהיש15עדיין הרגשתהחיותועייו בשו"ת מהרי*ט
חח'ם

ע

ע"כ
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חח"מ מע"דועייז בצמח מנחם קהגאוז משטוציז זצ"ל ע"ש ומזה
ניחא מה שרואיז 5פעמים רלאחד מיתה ע'י צעקות וגעדות מקיציז
וחוזדיז חיותו על איזה זמז

תג) איהא כמס ,מו"ק (דכ"מ) הנפמר מו המת לא יאמר
ובו' אלא בשלום הנפטד מז החי וכו' לר 5ש5ום
ע"ש הוא דבש5ום משמע שי5ר בהשלום שיש לו כבד וד" 5בתור
השלום שיש לו וזה הלשוזשייר לוטד 5מת כמחז"לכיוז שמת נעשה
חפשי מן המצות וא"א לו יהשיג יותד הש5מה אב 5הלשוז 5שלום
משמע שעוד יקנה ש5ימות ויעלהמעיה מע5ה וזה שייר לחי וא"כ
לפי זה יקשה איר אמר יעקב אבינו ע"ה ושבתי בש5ום א 5בית אבי
אלא משום דה5ר לבית לבן הרשע והוי כמת שא"א 5עלות 5מדדגה
נדו5ה 5כ 1אמד ה5שוז ושבתי בשלום כלומר לוא שאשיב אל ביה
אבי במדרנה שעתה הנני ידוע טחז"ל שרשעים בחייהם קדוים
מתים5,דעתי 5הכיניטא יעקב אבינו ע"ה שתי אחיות משום שאמדו
חז'ל אצל עכו"ם טשפחת אם קדוי משפחה ודח 5ולאה היו אחיות
דק מאבוי
א מאם ,ומאב 5א חשבינז להו כ5ל לאחיות ,דאיז אבות
י נח בספר פר"ר איתא אם האבות הק' יצאו מב5ל ב"נ ע"ש,
יננ
ולענ"ד ודאי יצאו דבן נח נצמוה דק עלז' מצות ואבדהם נצמוה על
מייה ונם נצטוה ע5בניו שילכו בדדך ד' מה שלא נצמוה הב"נ ע"ז,
ועוד העקידה וכו'

תד) איתא במס' יומא ,ד"5מ) כיוו שיצאו רוב שנותיו
אדם ולא חמא שובאינו חומא ע"שוכיוז שמומיפיז
5ו שנים א"כ כלימיוהוי כפחד רלמא יחטא
ו שהיה אז בז שמנה ימים ולא היה לו
תה) זך מצות מי5ה יע
שום מחשבה ופניה אחדת
ש4

צבייוםף

מתורת
תו) ע"כ דהוי יום דאיתא (ס"א פ"ה מ"ה) עשרה דברים נבראו
תשובות

עא

בע"ש ביה"ש ע"ש ואי הוי לילה איך
שבת הא וישבות ביום השביעי כתיב וגםלפי הסוברים שגם הוספה
דשבתהוי נ"כראורייתא ואפשרי"ל דה5כה כר"י דאמד ביה"ש הוי
כהרףעין ורק הקב"ה יכול
לצמצםכו'כמחז" 5זכור ושמור בדיבוראחי
נאמדו מהשאין הפהיכו 5לדברו או שכיה"ש מןהיום וטןה5ייה
וקמיה קוב"ה 5יכא ספיקא וברא במ 3היום
.
ר
תז) אימו
ר אכי5ה דאיתא במס' פסהיס (די"א)
יהורא
ד
מ
ו
א
ם
י
5
כ
ו
א
חמש
ל
כ
ל
כ
ע
ב
ר
א
ותוליז
ושורפיו
בתחלת שש ע"ש חזינו ש5איסור אכי5ה צריך הרחקה שתי שעות
ולאיסור הנאה רי בשעה אחת אב 5זה פשוט 5עניו חומר האיסוד
נופא ודאי שאיסוד הנאה חמיר
תח) ר ל רקיד היה מתפ5 55הקב"ה ע 5ת5ת והוא בני ח י
ומזוניוהיה בטוח שיקוב 5תפ5תווהיה שמח ורקד
ברא הקב"ה

תט) קשה 5ק"ם הדבה מצות עשה אם 5או ע"י חטא כגון
והשיב את הגז5ה הא ע"כ צריך מתח5ה לעבור
ע 5ה5או ד5א תגזו 5או ש5ח תש5ח את האם צדיך מתח5ה 5עבור
ע5 5או ד5א תקח אם ע 5הבנים וכן ו5א תהיה 5אשה מן אונם
ומפתה ועוד מצות כאלה ,ונמצא רהמצות העשין נמצאו אצ 5אינם
צדיקים ובזה ניחא הא דאיתא סוף מס' חגיגה פושעי ישרא 5מ5אים
מצות כדמון ע"ש ובזה ניחא מה שמצדפים לפעמים הפושעים
לצדיקים ובזה ניחא מחז" 5דח5בנה מצטרף לממי הקטדת
תי) כגו
ן יהיב ממוז על עסקא תקנו חכמים שיהא פ5גא מ5וה
ופ5גא פקדוז שאם יהא כולה מלוה יהא הפסד
להמקבל שהואחייב באחדיות ואם יהא כולה פקדון אז באונס ישבע
המקבל ויפסיד הנותז לכז פ5גא מ5וה וזו הדווח להמקב 5ופלנא
פקרון
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פקרו 3זו שייר להנותז והרוות של הנות 3מהפקרוז ראילו מהמלוה
יש בזה אימור ריבית וכן הוא במם' ב"ם (דע"ר) ומם' ב"ב (ר"ע
ע"ב) תזינז רהפלגא הוא פקרוז ובשביל זה נוטל הנותז מעות נם
מפלגא המלוה ואי 3שם איסור ריבית ע"ש
תיא) ע"כ רטוב לילד לבהבנ"ס להתפלל אף ביתירית וראיה
מראמרינז במס' ברכות (ר"ת) כלמי שיש לו ביהכנ"ס בעירו ע"ש
ולא אמר מי שיש לו מני 3בעירו ואינו מתפלל שם נקרא שכן רע
אלא רעיקר הוא ביהכנ"ס אף שאין שם מנין ומבש'כ כשיש שם

נ"כמניז (מטה"מ)
תיב) כגון בטעה ולא התפלל מנתה בערב ר"ת מתפלל ערבית
שתים וסזכיר של ר"ת ואם לא הזכיר יעלה ויבא
בראשונה והזכיר בשניה צריר לתזור ולהתפלל אבל אם לא הזכיר
יעו"י בשתיה 3א"צ לתזור ולהתפלל (רמ"א סק"ת ס"ט)
ז במס' שבת (רי"ר) בראן עאש
תזנ) ' בנדי כהונהועיי
תיר) זד
ו הר המשתה ובזה ניחא מה ראיתא במס' פרה מ"נ מ"ו
פרה וכל מסעריה יוצאין להר המשתה ע"ש לכאורה
ישלהביז מרועעל הר המשתה ויתבאר ראיתא במס' זבתים (רקי"ג)
מאי תוץ מגיתה רפסולה ופירש"י מקום שאינו ברוק לה שאין
תתתיה קבר התהום ע"ש
רהנה סוגית הנם' שם אי ירד מבול לארץ ישראל ונשקעו בה
עצמות המתיםאו לאירר מבול שם וארץ ישראל לא נממאה
וברוקה היא ע"ש ובמררש פ' נח איתא רעלה של זית הביאה מהר
המשתה ע"ש כהסמע ראף אם נאמר כר"ל דמכול היה בארץ ישראל
אבל בהר המשתה לכו"ע לא היה המבול לכרהיה מקורש ושםהיה
נעשית הפרה
תמו)
שפירש של טורה הוראה שיכול להורות ולהביז רבר

ו
י

יען

רפר
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עב

רבר מתור רבר ממי5א הוא הרבה הוראות וראיה לזה מצינו במם'
יבפות (רק"ר) רר ישמעא 5ב"א הורה ש5שה רינים בח5יצה ח5ץ
במוקוביחירי וב5ילה ע"ש וכ"ז בעניז אחרוכז משמע במם'ניטיז
אצל ר"י ב*ח שאמר מובמחני שיהא מורה וכו' ע"ש

תמז) ע"כ ראסור וראיה ממס' ברכות (ר"5א ע"ב) 5ומד ריב"5
מע5י מכאז שאסור לישב בר' אמות של תפ5ה ע"ש
וע"כ רגם מתפ5ה שאינה הגונה רהא חשבה 5שיכורה ואפ"ה 5א
רצהע5י 5ישב ורק עמר מסתמא שהריז כז
תיז) ע"כ שיש עור מעם לבר הנאמר בתורה וראיה מציצית
רכתיב בה וראיתם אותו וזכרתם א"כ קשה 5ר"ש
ראמר רכסות 5י5ה חייבת הנם שאינו רואה וגם 5רבנז ראמרי
סומא חייב בציצית אר משום שיש מעם אחר נסתר לבר הטעם
הנג5ה
תיח)
יאיתא במס' סוטה (רמ"ז) שמא 5רוחהוימיז מקרבת
נמצא כשעומר נוכח חבירוימיז שלו הוא נגר שמאל
חבירו ושמא5ו הוא כנגרימיז חבירו וירוע רמעשים מובים נקראים
ימיז שהוא עיקר 5עשותם א"כימיז ר" 5המעשים מובים ש 5חבירו
עומר נגר שמא5ו ושמא 5רוחה לכז אינו רואה המע15ת ש 5חבירו
וימינו שהא המקרב עמר הוא נגר שמא 5ש 5חבירו ר" 5נגר
החסרונות5כז מקרב ורואה אותם

יעו

תיטו אצל יעקי אבינו ע"ה ש5א רצה 5ברר את שמעוז ג"כ
לא רצה 5קללו רש"י פ' תבא (כ"ז בשם ר"מ
הררשז ע"ש
תכ) ע"כ גם ק"ש ראיתא במם' ברכות (ר"ל) ררשב*י כשהניע
זמז צלותא לבש ומכמי ומצ5י ע"ש ע"כ רזה מצלי

קאי
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קאי על ק"ש ראי על תפלה הא איתא בגמ' (ר"י) איז ממסיקיז
לתפלה כגון רשכ"י וחביריו ע"ש
תכא) 'כ רלאו ,וראיה טמם' ב"כ (ר"ה) מרימר ומר זוטרא
סתרו ובנובי קייטא בסיתווא ופירש*י ז"ל כהכנ"ם
לימות החורף נמור בכותלים רחבים וחלונות מועטיז טפני הצינה
ע"ש ואם נאמר רהיה המנהג שהיה תנורים ביטות ר,י .,,חלייש
בבהכנ"ם אחר שהיה יכול להיות ביו בקיץ וביו בחורף וגם שלא
היה צריר לסתור
תכב) איהא חילוק לכיז רתניא ולביז תנו רכנן ומובא בגליוז
מהרש"א רתניא אינה ירועה מפורסמת לכל אבל
הנו רבנו היא ירועה ומשוגרת בפי כל ובזה י"ל במס' ברכות (ר"ג)
פריר הגמ' על ר"א מאי קסבר הא מביא שם רתניא שר"א אומר
בפירוש שהלילה הוי שלשה משמורות אלא יעו שלא היתה ירועה
לכז טקשה איר סבר ר"א ע"ש
הכג) איתא בעריות פ"א מ"ו ולמה מזכיריו רכרי היחיר מאחר
ראיו הלכה כרכרי היחיר ע"ש אבל במקום שהיחיר
שם והלכה כמותו ור"ל אם ראה ב"ר מב"ד האחרונים כמו אמורא
דברי היחיר מו הראשונים ונראה בעיניו ופסק כהיחיר אז הריו
כהיחיר ואף שרכים מהראשונים חולקיו על היחיר והוא יחיר כנגר
הרבים מהתנאים הראשונים מ"מ הלכה כהיחיר אם האחרוז האמורא
היחיר מסכים כהיחיר ,אר אם לא היה נזכר רברי היחיר התנא
הראשוז אז לא היה כח ביר היחיר האחרוז לפסוק
אחרת מדברי הראשונים וראיה במס' שבת (רק"ל ע"א) ר"א אומר
כורתי 2עצים לעשות פחמים בשבת ע"ש ואף שהחכמים חולקים
עליו ואפ"ה איתא שם כמקוטו של ר' אליעזר היו כורתים עצים
יעשות פחמים כשבת וכן כמקומו ש 4ר"י הגלילי ע"ש או במירי
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עג

ררבנו סמכינו 5הק 5אפי5ו ע"ריחיר נגר הרבים (נרהניטיו ברכות)
בראיו הוא ר"ש לסמוד ע5יו כשעת הרחק ע"ש ובעירוכיו
ע"שועייו בח"מ סכ"ה ע"שועייו בשו"ת הריב"ש סת"ה ע"ש

(רמ"ו)

תכד) 3מסתברא רת5יא אחר האם וראיה ממס' סנהרריו
כ 5הנשים של בית אבידהיו נוררות יהא5י בז הגוו 5מ5כות ואני
נררתי ואמרתי יהא5י ב! זריז וממו5א בתורה והנון 5נביאות ע"ש
רתפ5תה נרמה 5זה ,ועייו במס' שבת רוב בנים הו5כים אחר האם
ע"ש ועיין במס' קרושיז (רס"ח) כנד הבא מישרא5ית קרוי בנד
וכו' ע"שויש ספרים רכתבו שת5יא אחר מחשבת האב 5כן רוב בנימ
מת"ח אינם ת"ח שהם מצוים יותר אצ 5נשותיהם ע"ש
(ר'ע)

תכה) כגון דעת ר' א5עזר ב"ר שמעוז אם הקריש בור ב5א מים
ואה"כ נתמ5א גם המים הוי הקרש ואם נהנה מוע5
בהם ,אב 5אם הקריש בור מ5א מים אז 5אהוי הקדש ומותר המים
'טאינו קדוש וטעמו דע 5רבר שאין לו הוא מקריש בעיו יפה יען
ש5א זכה בו עריין אב 5אם הבור מ5א מים והקריש 5א הוי
קרוש לראב"שיעןכיוז שישלו הוא מקדישבעין רע (ב"ב רע"ט)
תכו) י"ל רצריד 5ברד וראיה ממס' ביצה (ר"ח ע"ב) בא 5ימ5ד
מאי איכא 5מימר מוכח מכאז רצריד 5ברד ע5הכיסוי
דאי"כ סאי פריך הנמ' בא 5ימ5ד מאי איכא 5מימר ה5א יש 15
היכר כמה שאומרים לו ש5א יברך רהא יש 5ו היכר אף ש5גבי
אחרים 5יכא היכרא ראפשר ש5א שמע הברכה א5א ע'ב שצריך
~ברךולעניורינאעייז ביו"ר סכ"ח ס"ג ע"שועיין בספרי ש"ז ע*ש

תכז) כבו
ן דאמרינז במס' שבת (נ"ה) איו מיתה בלא חטא
ואין יסורין נלא עון ע"ש וא*כ חטא הוא שוננ
ועונש ע~ה הוי מיתה ,ועוז הוא מזיר ועונש עלה הוי יסורים
תכה
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תנח)
ששפתותיו רובבות בקבר ומחיה את בעליו וזשה"כ
החכמה תחיה את בעליה ד"ל במה שיאמרו שטועה
מפיויהיו שפתותיו דובבות בקבר כמו שאמר דוד המלך ע"ה אגורה
באהלך וכו'

תכם) קי"ל דאיז ארם משים עצמו רשע סנהדריו

(ד"ט)

ועייו בת"י על משניות במס' טכות מ"א ע"ש,כגוז

שהעידו עדים שאכל חלב בשוגג באופו זה יכול לאמר מזיד הייתי

אף שמשים עצטו רשע משום שאינו רוצה להביא קרבו חוליז לעזרה
ונמצא מזה שמשים עצמו לרשע נעשה עצמו לצדיק

ע,

כ חשב את עצמו לא לצדיק דאס"ר דהיה נחשב לצדיק
תל)
)
א
"
ע
איך ביקש מהקב"ה (שבת ד"ל
הודיעני
ר' סיצי ומדת ימי מה היא וכו ,ע"ש הא אמרינן במס' קדושיו
(ד"5ח) דהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום אל יום וכיוז
שידע שנולד בשבת א"כ ודאי שימות ג"כ בשבת אלא ע"כ דלא
היה נחשב א"ע לצריק (במההס"א שם) והא דאמר בתהלים לדוד
שמרה נפשי כי חסיר אני י"ל דישון העולם כהשמע רצריק גרוי
מחסיר אף שבאמת חסיר גרול טצדיק אבל לשוז תורה לחוד ולשון
בני אדם לחוד

תלא) 21בוה שעוה העץ לתלות את מרדכי עליו ותליה הוא
חנק וידוע הפלוגתא במס' סנהדריז (ד"נ) ביז רבני
לר' שמעוו דהרג הוא חמיד ממיתת חנס וא"כ הוי מיתת חנק
להטל על מרדכי דהרמב"ם פסק בה"ם פ"נ הל"ח וז"ל כל המורד
במלר יש רשות להמלך להורנוואיז רשות להרנו אלא בסייף בלבד
ע"ש ,והכמ הלשיז על מרדכי שהוא מורר בסלך במה שהכגך פקד
על כל השרים שישתחוו להמן ומהרבי לא יכדע ולא יותחוה אף

בפרחסיא
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עד

בפרהמיא וא"כ הוי מורך במ5כות וכמו שאמר ממוכז 5א על המ5ר
5ברו עותה ושתי המ5כהכי אם ע 5כ 5וגו'
ת5ב)
בם' סוטה (רי"ר) רריש ר' שמ5אי מפני סה נתאוה
משה לכנס 5ארץ ישרא 5וכו' ואני אכנס 5א"י כרי
שיתקיימו ע5ירי עאש אב 5יש 5ומר טעם אחר ראיתא בסנהרריז
כי קבריה 5משה במאי טבי 5ע"ש וא"כ הקב"ה שקבר 5משה איד
נטמא 5כז היה רוצה משה שיכנס 5ארע ישרא 5ויקיים כ 5המצות
ויהא אז נקרא בז 5מקום והיה מותר 5הקב"ה 5ממא 5משה משום
שאז היה עושה רצונו ש"מ ,ו5ענ"ר היה נראה 5ומר 5הכי אמר שם
ר' ישמעא 5במס' סוטה ע 5הפסוק ויקבור אותו בגי שהוא עצמו
קברו5א הקב"ה ע"ר רישמעא 5כהנאמסייע כהנא
ת5ג) כגו
ן פורים ועייז בא"ח (סתרצ"ח סק"ב) וי"א ראם אחר
הזיק את חבירו מכח שמחתפורים פטור מ5ש5ם ע"ש
רק אםכיוז אזחייב (ח"מ ס"ס שע"ח) ואפשרכיוז רכ 5השנה היה
רניל שהיה 5ו שונא אפשר ריזיק ב5אכיוז ורמי כמו חומרת חמץ
ר5א ברי 5מיניה כ 5השנה ריש מס' פסחים
אם בשלו בשר בחלב הוי אסור בבישול ובהנאה
תלר)
זהו רוקא מבהמה טהורה אב 5בשר וח5ב מבהמה
טמאה איז שם 5א איסור בישול ו5א איסור הנאה ביו"ר ספ"ז
ע"ש או אפשר למ"ר שאיז בגיריז בנו"ט אפשר בגה"נ שחמיר
בטהורה ו5א בטמאה
' ברכות (רמ"נ ע"ב) רפסיעה גסה נוט5ת אחר מת'ק
ת5ה) 11ל~כ!
ממאור עיניו של ארם וקמהררי להו בקרושא
ז של כוס ע'שועייז במס' שבת
ואברלתא ופירשאי ע'י ששותיזיי
ף
ס
ו
י
ו
י
ח
א
ט
א
ל
ש
ר
י
פ
ש
ם
(ד' קל'ט) אטר ראי טנדלאהטיו
טעמי

עייד

כנון

ז דכתיב וישתו וישכרו עסו וכו' עאשוכיוז דחזינז ראסור
טעםיי
להם

צבייומה
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להם לשתותייז להכי אמר להם שאל יפסיעו פסיעה גםה דעי"זאיז
להם תקנהלעינים
תלו) כגו
ן נת לוי שבא עליה עכרם פטורה מפדיון בנה אבל
בת כהז שבא עליה עובד כוכבים חייבת בפדיוז
דפקעה קדושתה אפילו מקרושת לויה ועייז בתוס' דקדושת הנוף

היא ונרע ונתחללה (בכורות דמ"ז) ,חזינז דקדושת הכהונה שהיא
חמירא מלוי לכו שהיא צדיקה יותר נתחללה הרבה יותר מבלוי

ראיתא

במס' ב"ב (דהט"ו) אר"י משום רשב"י כל מי
תלז)
,
ו
כ
ו
,
ש
"
ע
שאינו מניח בז לירשו
וקשה מאי הוה ליה למיעבד אם ד'
ך
י
ר
צ
ש
ו
ש
ר
ו
י
ש
ת
נ
ו
כ
(א נתז לו ,ותירצו ש
האב
ל
ע
לחנד
קאי
ר"י

את בניו בדרך ד' כדי שהוא יכול לקבל ירושה רוחניות בקבר מבנו
ואם לא חינד הקב"ה מלא עליו עברה ומםייס בהתשובה מבנות
צלפחד אף שנשים חפשות מלימוד התורה ומהרבה מצות שהזמ"נ
והם רחוקים ממדדגת אביהס אפ"ה יורשם אם נתז להם חינוד טוונ
וזהו כונת הכתוב וכלבנידלמודי ד'וכו' אלא בוניך ר"ל אף הנשיט
נקראות בונות בית יעקב והם נמי קרוים בניך מפני שהם בונים
את ישראל ,לכן אמר וכל בניד למודי ד ,אבל מצינו לאחד פרשת
נחלאות צוה הקב"הליתן ירושה לבנות צלפחד א"כחזינן שאפילו
הבז רחוק במדרגה מאביו אפ"ה יורשו
תלח) ו,נ
ה במס' ב"ב (דקס"ז) אמראביי לא לחתום אינש בסוף
מנילתא ע"ש וקשה במס' כתובות (דכ"א) אמר
שיחתום אחספא אם צדיךליה למחוי כתבידו לב"ד ע"ש ,ולענ"ר
יש לחלקבין גליוןוביז ספר ,רעל ספר צריד להזהר יותר מזיוף כי
נקל יותר לעשות איזה זיוף מנליון שקצר ,ותיכף יש להרניש אם
נמצא איוה ויוף ,לפי זה קשה מה דאיתא במדרש רהקב"ה חתם
עצמו בריש התורה ,בראשית ברא אלקיס ס"ת אמתוהיא חותמו

הקב*8שי

מתןרת

תשובות
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עה

הקב"ה ,וזה היה על מפר ואיך חתם הקב"ה הא יש לחשוש לזיוף
ממענת אפיקורמים ויש לתרץ דאיתא בח"מ (ם"מ מ"א) ראם
כשחתם שמו בראש המגילה צריך שיהא הכל בכתיבת ירו רשמא
ימצא אחר ויכתוב תחתיו מה שירצה ע"ש ע"כ דהקב"ה בעצטו
כתב כל התורה יען שחתם עצמו בריש התורה ,וכן איתא במם'
שבת (דק"ה) אנכי נומריקין אנא נפשי כתיבת יהבית ע"ש,ועיין

בב"ב (די"ד)
תלמ) כגו
ן שחיטה וכגוז דאיתא במם' זבחים (רכ"מ) המחשב
בקדשים לוקח ופריר הנמ' הא לאושאיו בו מעשה הוא
ע"ש לכאורה קשה על זה הא מ"מ שחימ באימור והשחיטה וראי
מעשה היא אלא ע"ככיון דבהשחימה עצמהלית בה אימור והאימור
הוא בא מצד רבר אחר מהמחשבה וכיון שבמחשבה לית בה מעשה
מקרי לאו שאין בו מעשה ,חזינן שף ששחמ ועשה מעשה אפ"ה
מקרי שאיז בו מעשה ,ולפעמים מצינו להיפר רמחשבה כגוז בנכמי
הגד כגון שעשה חזקה ועשה מעשה לקנות רק שלא חשב לקנות
מנכסי הגד שמת לא קנה במעשה ואיז זה חזקה אבל אם חשב
יזכות בנכמי הנר אף שעשה סעשה כל רהו אפ"ה זכה והוי חזקה
(במס' ב"ב)
תסן
בח"מ (בם' קל"ב מ"ג) דערב אינו משועבר אלא לרבר
ו
ב
א
ל
ד
ב
ד
ל
ו
ב
ל
ח
ערבות
שאיז קצבה
שיש קצבה אבל
ע"ש להכי נתן הקב"ה תרי'ג מצות והוי רבר שיש לו קצבה ועם
שבעה מצות דרבנן הוי כתר לכן הוי ישראל ערבים זל"ז ,וזה ראיה
נדולהגדולה להרמב"ם ז"ל כנגד החולקים עליו בזה ,וכן הוא רעת
הרמב"ם ז"ל שאין מצות יותר מתרי"נ ע"ש
במם' שבת דקל"ז) טי שהיה לו שתי תינוקתלטוי,
תמא)
אחד למול בשבת ואחר למול אחר השבת ושכח
וסל

עיין

איתא
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1מ 5את ש 5אחר השבת בשבתחייב וכ"עמודי בזהדחייב חמאתולא
אמרינן דזהו מקלקל ויהא 9מור ע"ש ועיין ביו"ד בם' רס"ב ברמ"א
במל בתוך שמונהימים יצא ע"ש חזינ :אע"9י שיצא וא"כ עשאה
המצוה ואפ'ה איו זה טצוה דאם היה מצוה לא היה חייב חמאת
ועיין בש"ך בם' רס"ב מקשה ע 5יצא הנ"ל מטם' מנחות ע"ש אבל
בקרבן נתנא 5כתב שנע5ם מטנו דברי התוס' בטקומו ד"ה אטאי
דחה שבת ע"ש בשאך סוף ה5כות מילה ע'ש ,אב 5יש שם מ"ם
וצ' 5י'ד במקום מ"ו ,ע'ש
תמב) ב"ריש מם' שבת יתבארעניני יציאות משבת שתים שהן.

ארנע וכו' ,,וכל הסוגיא טזה ע"ש ועיין נתוס'
(ד"ה) בד"ה פטורי דאתי וכו' כתב 5פירש"י ז" 5שיש לבעה"ב
ש5שה הוצאות והכנסה אחת ו5העני יש ג' הכנסות ורק הוצאה
אחת ע"ש חזינן שלבעה"ב העשיר יש ג' הוצאות ורק הכנסה אחת
אב 5להעני יש ש5ש הכנסות ודק הוצאה אחת חזינן שהעני עשיר

תמנ) ע"כ

יותר מהעשיר ,ע"דהיצה

דקאי ע 5העכו"ם מהא דאיתא בטס' פסחים
מארמאי דאבי 5פסחים בירוש5ים וקטלוהו ואם נימא
(ד"נ)

דאזהרה קאי ע 5ישרא5

תמד) כגדז

א"כ קשה אמאי קמלוהו וק"ל

בבשד וחלב יש לו דיז בימו 5בששים ,אב 5בקרקע
איזבודיןבי,טול דאם נאבדבו קבד מטמא כל השדה

תמה) בנכמסן

כתובות (דכ"ז ע"א) בבעי דר' ירמיה באם יש רק
מחבואה אחת וטסקנת הגמ' דאם בבת אחת לר"ה

ממאות לכאורה נראה הא כל אחת ואחת מוענת מענת ברי שהיא
מהורה ולא נממאה ,ונם יש 5זה חזקה מחזקת מהרה אפ"ה אינם
נאמנות
תמו

תשיבית
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תמו) כגו
ן יאכל במוף הזמן האימור בשעה שאין חזי עור
עו

להצמרף
תמז) ברין
ה
כ
ו
נ
ח
ב"ם תרע"א בם"ב ברמ"א רכל אחר מבני
הבית ירליק וכן המנהנ פשוט ע"ש וע"ש בבאה"ט
זה חירוש שהמפרדים נוהנים כתו"ם והאשכנזים כרמב"ם וזה לא
מצינו בשאר מקומות ,ע"ש
תמה)
אימורו מה"ת וחייבים על אכילתו כרת שנאמר
כי כל אכל חמץ ונכרתה (שמות י"ב מ"ו) מזה
יש ללמור זכות על ישראל אע"8ישערייןהיו גמצרים וזאת המצוה

ישבזץ

הראשונה שרבד הקב"ה למשה לאמר לישראל ,ותיכף אמר בכרת

בלשוז נזירה וקללה ואפ"ה קבלו ישראלעליהם ולא רננו ולא התרעמו
על חומר העונש ומזה היה להם כח לקבל התורה ולאמר נעשה
ונשמע ,לשון שמלאכים משתמשין בו ,כה2ום שירשו אהבה להקב"ה
י,ש על חמץ איסור ראוריתא,
ירושה מאבותיהם הקרושים
אף
ן
נ
ב
ר
וגם יש על חמץ איסור מר
ן
נ
ב
ר
ד
יחול על
שקשה שאיסור
אימור ראוריתא ביחר ויהא שני אימורים ועיין בריטב"א במם'
מכות (ר' י"נ) וז"ל והא ראמרינן הכא שאינו חייב מרין חליצה
וכו' כיון ריש בה חיוב משום נרושה מר'ת לא חייבו עליה מלקות
דרבנז ע"ש אבלנבי חמץ אף שאימור מררבנן על החמץ הוא אחר
הפמח מ*מ חל אימור ררגנז על החמץ נם בפמח,והוי אימור חמץ
בפמח שני אימורים אחר מראוריתא ואחד סדרבנן ,ולא עור אלא
שאימור ררבנן חל עור מקורם שחל אימור דאורייתא ,דאימור
דאורייתא מתחיל מביהש"מ ואימור ררבנן מתחיל מתחילת שש
לכן אימור ררבנן לא פקע ועיין בם' תמ"ז מ"ב ע"ש ואפילו אם
נאמר ראמור בהנאה משש שעות ולמעלה והוא מראוריתא ,ועיין
בם' תמ"נ מ"א ע"ש ,אבל אימור ררבנן מתחיל שתי שעות טקורם,
ואכם"ל
תסט

יזזינן
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אתעניים רמאי אף שאיסור מדרבנן הוא
ומותר משום רבידו להפקירן וחזי ליה במס' סובה
(רל"ה) ע"ש ואף רהפקר גופא אינו חל אלא ער שיבא ליר הזובח
ועיין בר"ן בנררים (רמ"נ) אפ"ה טותר תיבף לאנול רמאי
תן) א"ר אלעזר ב*צ ונו' פעם אחר חל תשעה באב להיות
בשבת ורחינהו לאחת השבת והתענינו בו ולא
השלטנוהו מפני שיו"מ שלנו ע"ש לבאורה קשה הא תשעה באב

תענית ראוריתא רבתיב בזבריה (ח) צום הרביעי וצום החמישי

ואיך נרחה בשביל יו"מ ררהו אלא ע"נ ניון רמ"ב נרחה אין לו
רק רין ררבנן לנן נרחה במקצת עירובין (רמ"א)
תנא) אמרו חז"ל מפני מה נענש רור אצל עוזיה מפני שקרא
לר"ת זמירות שנאמר זמירות היה לי חוקד ע"ש

וכיון שקרא דוד זמירות ע"כ סבירא כהדרישה (ביו"ד סר"ע)
רעיקר נתיבת התורה הוא רק ללמור בה וללמור מותר בספרים
ואיז צריכים למלמל ס"ת ע"ז ,אבל הקב"ה פסק שהרין בהמ"ז
דהמצוה טס"ת היא בופא לקיים המצוה מנתיבת ס"ת נמו שנאמר
ועתה בתבו לבם את השירה הזאת ובו'
תנב)
מצות מילה הנם רהריז אף שנימול בתור ח' יצא ,ונם
,
א
צ
י
שנימול בתשעה ימים לאחר זמנו
וא"נ קשה למה
הותר בשבת מ"מ רחזינן רבתיב בקרא ביום השמיני וררשו
חז"י
במס' שבת ביום ואפילו בשבת ע"ש מזה יש לנו ללמור מוסר
ברול ונורא על מה שבפה אמעריקא עשו להם מוהלים אחרים שאם
יארע להם ברית מילה בשבת רוחין את הב"מ על יום א' יען
שביום א' ינולים להרויח ,ע"י שעושים להם מי שבירר מרויחים
מעות ,ובשביל המעות עושים עון נרול כזה ,רבר שהתורה הקפירה
רוקא ביום ח' ואף ביום השבת רק שיהא הברית מילה בזמנו
ועליהם

יך
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עז

ועליהם נאמר בבתוב יריבם רמים מלאו ור"ל הרמים שקבלתם
במי שבירך הוא רם היהרותועייז בסירור ררך החיים בהלבות ררך
ארץ (רקב"ח) וז"ל ויש לבמל כה שנהנו לנגז בסעורת ברית מילה
בשעושין מי שבירך בי הוא עון פלילי להקל ראש באיסור ממור
בזה לא לכבור שמים ב"א לבבור עצמו ,ואף שאמרו חז"ל בל מצוה
שקבלו עליהם בשמחה עריין ובו' (שבת רק"ל) אך זוהי שמחה
הבאה מן כסו שנאמר פקודי ר' ישרים משמחי לב אבל לא שמחה
בזו ובו' ,ואף שהשמחה במעונו אין לומר כמטום צערא ריונוקא על
אחת כמה ובמה שלא לזמר להנאה נופנית בלבר ומבש*ב לאחר
שבבר נעשתה המצוה ונתקיימה בבר מעשה המצוה
ךעדן8
רע המעשה שנוהגים המוהלים שלובשים עצמם כראקמורים
וקורין א"ע ראקטאר ומתנהגים בראקמורים ברי שיקראו אותם

ראקסאר ונם שקוראים טעשה המילה בשם טפעראציטן למען

להתפאר את עצמן ,ותוצא מזה ח"ו קלקול נרול בהעתיר ,ראשית
תצא אוסניות המילה סהמוהלים ויבנס ליר הדטקסורים שיאמרו
שזה טפעראציטז ושייך לראקמורים ,ושנית יאמרו ביון שזה הענין
הוא רק טפעראציטן' וזה אינו צריך לעשותיעןבי הילר הוא בריא
ולמה לי לעשותו חולה יש הרבה מיליונים אינם יהורים ואינם
ניסולים וחיים הם בעולם ומצינו בספר ה"ק שר"ח הלבות מילה
מפורש שרטקמעריש ריז עבו"ם בירוע שהוא טחלל שבת ומח"יט
4י
טסורלימול(עיין בס' שד"ח) אבל בשהבריתמילה סתנהנ ע'ר שהוא
עניז מצוה אז יורע האב בי צריבים למסור נפש עבורה ואז ימול
בשמחה ויבמח בר' ונחשבלו זאת להבאת קרבן ,ויבא קרבן למלאות
רצון ד' ולא תתבמל מצוה זו ח"ו מישראל לעולם ,אבל אם נקראת
טפערטציטן טז ח"וסי יודע ,וגם לקחו את ההירור מהמצוה הזאת,
ובנון זה טצינו במס' שבת (רל"ב) תניא ר"י ב'א אומר בשז שני
שקורין לארון הקורש ארנא ע"ש
דברים עטי הארצות מתים,שעי
ומקרוב

צבייוסה
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ביו"ד בס' רס"ה סי"א ברמ'א שיפה כה הסנדק מכה
המוהל וכו' ע*ש ,והכל כדי להתדמות לדאקטער ולבטל מנהני

ישראל
ע ני ענירה נוררת עבירה ונתז להם היתר לגלה את זקנם
וירו
,
ם
י
ב
א
ר
ק
י
מ
,
ם
י
ע
ל
ו
ת
באמרם כי בהזקז יש
י
ועי"ז אפש
שיתדבקו בהתר המילה ויבאלידי סכנה ,אכל באטתאיז זה אלא
מעשה יוצר הרע להתדמות להדאקטורים או להדאקטארקעס
הנמצאים שם ויעז שמצינו שהיה התנא הקדוש ר' יהודא הנזר
ונקרא נזרעל שם שהיה מוהל וחותד את הערלות ,לכן נם החדשים
נתנו נזירה לגזר את הזקז על סמר היתר מצות מילה
לכ
ן צריר המוהל לדעתכי מצות המילה הוא קיום עם ישראל,
כנאמר והקמותיבריתיביניובינירוביז זרער אחריר לדרתם
ז בפ' דר"א 8כ"כ
לברית עולם ,ונכרתו עליה י'ג בריתות ,ועיי
אברהם אבינו ע"ה מל אאע ביוהכ" 8ובכל שנה ושנה רואה הקב"ה
דם הברית ומכפר על כל עונותיהם של ישראל וכו' ע"ש ,ולא
נקרא שלום עד שמל (נדרים דל"א) ונם כהצה רע"ה נענש
שנתרשל מז המילה עאש ,לכז אסור בשום אופז לדהות את הב"מ
מיום ה' על יום אהר אם לא ה"ו שהילדאינו בקו הבריאותועייז
ביו"ד בס' רס"נ ע"ש ,ואשרי להמוהל שעושה המצוה כתיקונה,
ונם אם אפשר לעשות המציצה בפה מה טוב לו ,וישלי ע'ז הרבה
מאמרים להביא על גודל מצוה זו ואכם"ל
תנג) ע"כ דעיקר הבדיקה הוא בשביל שלא יהא ברשוהו
דאיתא במס' פסהים (דכ"א) ר' יהודא אומר איז
ביעור חמץ אלא שריפה והכ"א וכו' עאש אלמא רר"י סובי
דהבדיקה הוא שריפה וכיוז ששרף ההמץ אזדא ליה המצוה
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עח

וצריך להיות ראפרז של חמץ יהא מותר ,אבל בתומפות
בר"ה בהרי רקשריף 5יה וכו' וכן כתב דלר"י דם"ל בשריפה
אפרו מותר ,ו5רבנ 3רהשבתו הוא מפזר 5רות וזורקו לים זהו
הבריקה ,וכן פסק הרמב"ם "9ג מה' תו"מ סק"א ע"ש ועיין
בא*ת סתמ"ה ס"ב אם שרפו 5אתר זמן איסורו אסור בהנאה ע"ש
ועייז במנ"א שהקשה ע 5הרמב"ם ע"ש ועיין בביאור הנר"א שם
ולענ"ד הייתי לומר דנם 5ר"י אפרו אסור שלא יהא בעולם בלל
ואף אפרו בכ5ל ואכמ" 5תזינן רעיקר הוא שלא יהא ברשותי,
כנאמר 5א יראה לך
תנר) מרתה ומיה ממס' יומא (דל'ט) בשעה שבנה ש5מה את
ביהמ"ק נטע בו כ5מיני מגרים של זהבוהי'וכו'
נושריו פורותיהם ומהך היתה פרנסה 5כהונה ע"ש והנה בתפארת
ישרא 5בפ"ג מתמיר מקשה ע"ז מתענית (רכ"ה) ראיןנהנין ממעשה
ניסים ע"ש ,ולענ"ר התם בתענית הוא נס גרול שיצתה כמין פיסת
יד וראה שהוא כעין תש5ומים ,לכו נס כזה שנראה יותר כעין
תשלומים משמים להבי אסור ,אב 5במס' יומא שש5מה נטע והיה
נראה 5עינים ,רק שקשה 5נו איך אפשר להיות כן ,אין זה נקרא
מעשי נסים רק שהוא אתד מתכמת שלמה המלך ע"ה ויש 5הביא
ראיהדהכהניםהיונוטלים שכרן מקטורת והא קטורת נ"כהיה מעשה
נסים ,ועיין ברמב"ס בפ"א ע"ש ,כה2ום ראיז זה נס גרו 5ב"כ
וקרוב הוא 5היות לטבע
א דס"למיז במינו לא בטיל (במס' מנתות כ"ב,
תנה) ר'יהור
תולין ק' ,פסתים כ"ט) הפרמ"נ בא"ת סתנ"ב
מקשה לר"י איך אפשר בהגעלה בכלי מרין הא אין הגעלה אלא
במים א"ב יש לתשוש דילמא בלעי הכלים מים הנסכים לע"זוהיי
מין במינו ובכמ2הו רהא אף לאתר הנעלה ישאר כה2הו ע"ש אלא
ע"כ
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ע"כ ריסבור ר' יהורה בהרטב"ם רמפק ראוריתא טה"ת לקולא לכן
טהני הנעלה ,ובזמן הלז עריין לא גזרו ולא החמירו רבנן אבל
הרשב"א שסובר שספק ראוריתא לחומרא מובר כרבנן רמב"מ בטיל
יכן מהני הגעלה ,ואין לומר ריש נ"מ בין מים לטים ,לכהשל מי
נהרלבין מי נשמים לבין מי באר ,ע"כ ראין חילוק יש בזה ,וראיה
ממס' שבת (ר"ה) רעת רבא מים ע"נ מים היינו הנחתן ע"ש ולא
מחלק שם בין מים לטים
תנו) בנני
ן בית המקרש וראיה מנשים ראיתא בס' בכורים
,
ש
"
ע
פ"א רנשים מביאין ואין קורין
והמעם הוא
שלא נתחלקה הארץ לנקיבות ,אבל בבנין ביהמ"ק גם נשים חייבות,
וכז פסק הרמב"ם ב"ה ב"ה ע"ש ואם נאמר רכהשום רנשים לאו
בני טלחמה נינהו לכן אינן בביאת הארץ הא טצינו רבמלחמת
מצוה נם נשים יוצאות,ועיין ברמב"ם בפ"ה ממלכים ע"ש ,ועיין
במס' קרושיז (רל"ו) ר"ג מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ע"ש
אלא משוםרבניז ביהם"ק הוא יותר מצוה ,וכן הוא באמת רתבלית
מארץ ישראל רק ששם המקום הוא ממונל לקיים ה תורה,יהי רצון
שנזכה להיות שם בקרוב עם הגואל צדק בב"א
תנז) כגו
ן שלוה על טשכון והטשבון וראי שוה יותר מהלואה
וכשהניע יום הפריה והיתה בזה אסטכתא ,ואם היה
שותה כמשקה רעת ר"א מריפתא רלא קני הטשכון ויכול עריין
לפרוע וליטול הכהטכון ששוה יותר רלהפיג ראגתו שתי בטס' ב"מ

י'"בנ'

כריתות לוקין וכהשלמין מבות (רי"ג) אף שהעונש
תנח)
,
ן
י
מ
ו
ל
ש
ת
ו
הוא בא ע"י ארם ,אבל אין מיתה
אם
הסיתה באה ע"י בי"ר ,חזינן אף רלוקין אפ"ה חייב בתשלומין,
כ"טום ריש בה קולה שמועילה בה תשובה ונטחל לו הכריתות וקשה
דלסא
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עט

ילמא לא ע"ת ולא נמחל לו ,וא"כ צריד להיות רפמור אלא ע"כ
כיוו ריש לו ררר ליפטר להכי הוא חייב בתשלוטים
תנמ) במסן
חגיגה (ר"א) חייבים בראיה ע"ש ופירש"י יראה
כל זכורך את 9ני הארון ,שהארון בא לראוהך
וכו' ע"ש חזינן מזה רחיוב הראיה הוא משני מעמים ,אחר מה
שהוא חייב לראות את 9ני הארון ,וגם שהחיון חפץ ג"כ לראותו
ומצינו שמי שאין לו קרקע 9מור טהראיה וא"כ הוא פמור מצד
עצטו אבל טצר הקב"ה חפץ לראותו יהאחייב אלא ע"כ ח"ושהשיוז

אינו חפץ לראותו
תס) כגו
ן דבר שהוא שלו רק מררבנו וכגוז שגזל מוריש ובנה
ב"ק
)
ה
"
צ
ר
(
א
ל
א
ת
י
ר
ו
א
ר
מ
ע"ש
ן
י
נ
ב
ב
'
ס
מ
ב
הוי
שלו ,וכן איתא במס' סוכה (רל"א) מההיא רסבתא רצווחה קמיה
רר"נ וכו' איז לה אלא דמי עצים בלבד ע"ש ,חזינן רמףאורייתא
לא מפקעמייי גזולה רק בסוכה יצאו ידי חבתן ,כמשום דלא כעי
רין ממון ע"שוהוי רק קניז ירבנן ,אבל לקרושין אינו קרושין
תסא) קדד~ם ישראל לר' ראשית תבואתה וגו' ישראל נמש5ו
לתרומה ולא לשאר קורש ואמרינן במס' פסחים
(רל"ה) אם תרומה נטמאו אין 5הם שום תיקוו רק בשריפה ע"ש
אנל יש מעלה רנכהשל ישראל לתרומה טשום דכל חקורש יש להם
פדיה אבל בתרומה איו להם 9ריה ,לכן מסיים כל אזכליו ונו',
רעה תבוא אליהם ריש מעילה אחר מעילה ואש ש 5מעלה טבעו
רשורף ואינו סכלה עיין במס' חנינה עא4
תסנ) וכ" 5מדאוריתא להכי הביא ראיה רזמן ק"ש בעת
שהכהניםאוכליז בתרומתז בריש מס' ברכות ,אף שקשה
איר הכהנים נופייהו מותרים לאכול בתרומה בזמז שעת הק"ש אד
כיון שאכילת תרוטה נ"כ דאוריתא והוי כעין עבורה שרוחה נ"כ
שבת
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שבת אתי שפיר הגמ' אבל אי אמרינן תרומה בזסה"ז ררבנן א"כ

קשיא איך מותרים הכהנים לאכול התרומה בזמן ק"ש ואיך נרחה
מצוה ראוריתא זו ק"ש מפני אכילת תרומה שהיא
אלא ע"כ שהיא מראוריתא ועיין בצל"ח
תסג) כ112ך התורה עריף רמצינו במס' ב'ב (ר"ט) רב
אחורבא ב"א פגע בכבור ררב ששת ונענש אתא
אימא רר"ש וקא בכיא קמיה שיבקש רחמים על רב אב'א ולא
שמע ער שהראה לו וכו' ע"ש חזינן רכבור תורה עריף חך יש
לרחות רמצינו במס' מנחות (רצ"ה) דהיה קשה כברזל ע"ש
תסר) כג1ן חרש שוטה וקטן שנמצאו במבוי שיש בו טומאה הרי
אלו טהוריז (טהרות "5ג) ע"ש
תסה)
ר' אבינא אין כך הוא אפילו ר"נ בת נ' שנים ויום
אחר הבא עליה בסקילה נמלכו ב"ר ועברו אינו
בסקילה (ירושלמי נררים פ"ו ה'ו) ע"ש
תסו) ממע~ה ת'ה שנאטר ויראהו ר' (רברים ל"ר פ"א) ולא
נחשב כמו שהיה שם כרי שברכתו לא תהא
לעיכוב לחורבז הארץ בשעה שחטאו ישראל
הסז) נר קמן טטביליז אותו ע"ר ב"ר (כתובות די"א) ע"ש
אע"נ רהשתא אינו רוצה או אינו סכוין אבל לבסוף
כשינריל אזיבין שזכות הוא לו ונחשב הסוף לתחלה
תסח) ק"ש היא המצוה הראשונה שהיא קבלת עמ"ש ,ויירע
אימת זמן ק"ש ילפינן טזמן דעני אוכל פיתו בריש
מס' ברכות (ר"בן או מזמן אכילת תרומה אצל כהנים ע*ש או
י"ל מזה ראיתא במררש רהקב"ה צר קלסתר פניו של משה כשל
אברהם בעת שבא למרום לקבל התורה ואמר להמלאכים איך אה:
אינםמניחיםליתןלו התורה הרי אכלתם אצלו ע*ש,חזינן שהטענה
רק מררבנן,
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ש

מאכילה היה מועיל ננד טענת המלאנים ומשה קבל אז התורה
ב ציבור נטטאו בטוטאת הטת עושים הפסח
תסט) אם רי
בטומאה והורחה בציבור אבל אם רובהייבור טמאים
טומאת שרץאינםעושים את הפסח (רמב*ם  1"9הק"פ) אף שחומרת
השרץ הוא רק שמטמא בכערשה ומת בכזית וכן חמיר שבאיבר'
השרץ מטמאים חפ פחות מכעדשה להראב"ד ע"ש ,אבלאינו מטסא
בכהטא כטומאת מת שצריך הזיה שלישי ושביעי וטומאת שבעה
רק טמא טומאת ערב ולענ"ד הייתי אומר כי חומרת שרץ סה
שאין הטומאה נרחית אצל 5סח לא משום חומרת הטומאה אלא
הוא מטעם אחר רמצינו במם' ב"ם (רס"א) אמר הקב*ה איימלא
לאהעליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל רברזה שאינם מטמאין
בשרציםדיי וכו' מאיסי למיכלינהו ע"ש והוא ראכילת שרצים
מטמטמים את הלב ומטמאיז את הנוף ומרסיז אותו בטבעו כנכרי
וזהו הטעם מהברלה שהבריל הקב*הביז ישראל לאומה"ע וזהו ג":
תטעם של קר*פ שנ' משכו וקחו לכם וכו' הכל בפרהסיא ובטסירת
נפש להתרחק מע"ז ולהיות עם קרוש לר' וזהו הטעם גופא של

איסור אכילת שרצים

תע) כגו
ן שחל יוכ" 5אחר שבת ועבר בשבת הל"ח מלאכוח
והל*ט מלאכה הנשארת עשה בביה"ש שלפני יוהכ"פ
ולמחרת ביוכ* 5עשה *1כ ל"ח מלאכות מה שלא עשה אתמול
בביהש"ם ויש להצטרף הסלאכות
תעא) כגו
ענם התקרה רק
ן בית 1רול ברוחב ואורד ,רק
י
מ
ש
עשרה טפחים מותר לטלטלעליו בכולו ובתוכו טותר
לטלטל רק ער ר' אמות והמחיצות הם כליתא רמי ולא הוי כרה"י
ורעתאביי דאם חקק בו ר' על ר' והשלימו לעשרה טותר לטלטל
בכולו ונקמצה החלל ער התקרה נבוהי' נעשה כל הבית כמו שגבוה
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י' אף שבאמת מה שחקקהוי מקצת מן הבית שבל הבית הוא הרבה
יותרנדול מטה שחקק אפ"ה מ ותר לטלטל בכל הבית והרוב נתבטל
להמיעוט (שבת ר"ח)

יריקה

תעב)
הוי חמור ראילו בהוצאה אינו חייב אלא במוציא
כשיעורועייו (ב"ד צ"א) אבל בזריקה אפילו במשהו
חייב ,וראיה לזה מצינו במם' שבת (ר"ז) זרק ונח ע"גזיו כל שהוא
ר"ממחייב ע"ש,חזינו רמקוםהנחההוירטמשהווכמוכו מהשזרק
הוי נ"כ משהו ,ראל"כאיר אפשר שיהא נח ובפרמ בזורקוהוי רומה
לכמו ראמרינן שם והא לא נח ומתרץ ברבילה שמינה ע"ש והכי
לא אמר כן כמטמע ררבר שזרק ג"ב משהו ,ראל"ה הוי קשה כמו
ראמרינן שם שאני צרור וחפץ דמהרר ואתי ע"ש ,ואפילו אם נאמר
רנבי הוצאה רמבעיר הא רמצריכין שיעור הוא רקלחייב חטאת אב5
בסתם איסור הוצ' אסוראפי 'רק כמשהו וא"כהוי הוצ' נ"כ בשיעור
טשהו אבל בזריקה לא מצינו טפורש בהריא בן ,ואפילו להמסקנת
הגמ' רשרי נופו ב"עוהוי מקום ר' זה רק בהמקום אבל בהנזרקהוי
רק משהו ,ולא תיקשי לך מהא רמברי רלא ילפינן זורק ממושים

יך

ואכמ"ל
תעגן
מצוה לא תלין את המת רהיו מעמירים את עצמם
במכנה אף בזמן שצרו האויבים עייהם והיו צריכים
יפתוה את 'טער העיר ולהוציא כטו במם' ניטין (רנ"ו) ע"ש ,וטף
שאז היו עובר.ם על כל התורה בזמן החורבז ובפרט שאז היה בזטז
חורב; ביהס' ,ק ואף יטבאיסור הלנת המת הואיכבורווע' ביו"ר
הו"
סי' שנ*ז ע"ש ,אפ"ה לא הלינו את המת (ועיין ברש"י ובשפ"ח בפ'
בחוקותי כ"ו  '8כ"ה)
חתיכה שלא נמלחהבין חתיכות ש נטלחו בטל ברוב
תער'
כהטום דכל אימורי ,אף בא*מ יבש ביבש מראוריתא
בט4

כגון
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פא

בטל ברוב רק כדרבנן צריך ששים שמא יבש5ו ויתן מעם אבל רם
שבישלוהוי רק מדרבנו וגם שהוא בדיעבר לכו בט 5ברוב
תעה) כבו
ן ,שנמ5חו כברובנימעייםישלאסורהבנימעיים משום
תר" 5רבני מעיים אין מוחזקין בדם והכבד מרובה
מרובה ברמים שו"ת רדבאז ח"ב ס' תר9אט ע"ש
דאתינא להכי נאמר בה מי5תא דלענ"ד צריך 5פרסם יי?
כבד שנמצאו בו תולעים כמו מטעלניצעס אף שאהר הציי
אינו ניכר התו5ע אפ"ה יש לאסור לאכו 5הכבד
 1כבוש בב"ח וכדומה
תעו) כבר
תעז)
במס' שבת (ק"5ח) עתירה תורה שתשתכח
ן
ו
י
כ
ו
ו
"
ח
שתשתכח
ו
י
ה
י
ו
"
ח
מישראל ע"ש
שברי
לוחות ואמרינן במס' ברכות (ד"ח) 5והות ושכרי 5והות יונחים
בארון ע"ש וכן סצינו במם' ב*ב (דע"ה) עתידים צדיקים שיאמרו
לפניהם קדוש

י~יגונ

אמרינן

יץןיפעיץ

פפננע של הכבד שהוא טונח על החלב שעל הקיבה והיה הדיו
דצדיך 5נקרו כהצום דחמימות שיש בו בהכבד מפני שהוא
כולו רם א"כ בלע טהחלב שנגע בו דק דמונח על החלב שנקרא
היתר דהוי פיונתא בזה 5כז אין מחמידין 5נקד הכבר בשבי5
הנגיעה אבל החתיכה הדבוקה בחלב הכ5יות כגון אצבע הכבד
ו5מע5ה קצתצריכים (התוך זאת עם סעמ מן הכבד הרבוו
שנשאו5י משםפנוי אקבע בכאן דבד שצריר ונחוץ 5הוריע
ו5פרסם בחורף העבר שנה זו ,שנת תר"9ה יצתה גוירה
מהמכהשלה דפה עפ"י פקודת הד"קטוירים שיש מח5ה ע 5השפות

ריעז

והרבה
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והרבה מהן מתות וסכנה לאכול עופות ,לכן ניתן פקודה ואיסור
לבל ישחטו את העופות ער שתעבור המחלה ואז תוריע המכהצלה
את העת שמותר לשחוט ולאכול,והיו אנשים שהקילו ושחטו בצנעה
וע'י ררכים שונים כידוע
צריכים לייע אם הראקטאר ביז שהוא יהורי וביז אינו יהורי
אומר שיש סכנה הרי זו אסורה ועייו בא"ח סתרי"ח
ררופא נכרי נאמן אפילו באיסור כרת ע"ש ואיסורה חמור יותר
ממרפה דאסור אפילו למכור לא"י ועיין בירושלמי תרומות פ"ח
ע-ש ,ומלבר שאסור מנניבת דעת ג"כ קאי בארור ,חרור מכה רעהו
בסתר ואמר כל העם אמן
ביחדד הרבר הזה נחוץ לרעת בבית המטבחיים ששוחטין שם
בהמות נסות ואם שהראקטער אומר שהיא סכנה מחויבים
לשמוע עפ"י רין תורה ואסור בשום אופן לעשות איזו אמצעים
להעלים ולהבריח מעיני הראקטער ,כי היא חסורה יותר מטריפות
ואסור למכור גם לנכרים וע"ז נאמר חר את דמכם לנפשותיכם
אדרש ועיין בירושלמי "9ח הנ'ל ומצוה לעיין בדברי ר"ש בז
לקיש שם ומסתמא השוחטים נקיים מזה ובודאי כהצגיחים ע"ז
שלא תהא תקלה זאת אם ח*ו נמצא כבית המטבחיים שלא יהיו
אחראים בזה ואין אני חושר אותם בזה ומה שכתבתי הוא רק
ללימוד ולהורעה
11כזמ!ר תהלים (קמ"ז פי"ר) השם גבולד שלום ע"ש ,פירוש לענ"ר
נבול זמני ,כמו ארם שמכר לחבירו שדה או בית לזמן
עד זנת פלוני .וזהו שאמר השם גבולך שתושב בא"י שלום ר"ל
כ'ז שיהא שלום ביניכם ואם יהא שנאת חנם אז 5א יהא עוד

הארע שלכם ,וזהו במו שאמרו חז*ל נממי יומא (ד"ט) ללמדך
ששקולה
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9ב

ששקולה שנאת חנם בנגר ג' עבירות ע'ז ג"ע וש'ר ע"ש ועיין
בספרי שאפילו ישראלעוברי ע" 1וש"ר ע"ש ועייז בסמרי שאפילו
ישראל עוברי ע*ז ושלום ביניהם אין השטן נוגע בהם ובו' ע"ש,

וזהו מה שאמרו הז"ל לא טצא הקב"ה כלי מהזיק ברכה לישראל
אלא השלום ר"ל שיחזיק בברבות ג' אבות שהוא א"י שבו נתברכו
הג' אבות אלא השלום ע"י השלום יחזיקו כברכה

ןבנזד
ן ניחא מחז"ל במס' סנהררין (רצ"ח) אר"ח איז בן
רור בא ער שיתבקש דג לחולה ולא ימצא ע"ש לכאורה
קשה ,איר אפשר שיתבטל ח"ו ברכת ר' מה שבירד לרנים שר
הענין הוא בר ,דרגים יש להם טבע רע סה שאיז בבל הברואים,
מה שאובלים זא"ז ושונאים זא"ז וכל אחר ואחר רוצה לראות
במפלת חבירוכדי שיאכלו ובזה ניחא הגמ' במס' פסחים (רמ"ט)
אמר ר' יוחנז ע'ה מותר לקורעו כדג ע"ש טפני שמבעו של ע"ה
הוא כרנ לבז נוהנים עמו כמרתו ,אבל לעתיר מבטיחים לנו ח"1ל
כי יתרבה השלוםבין ישראל והטבע הרע מהרג יאבר ולא יהא עוד
נסצאחולי זו נישראל השנאת חנם רק שיהא שלום ואהבה וכמו
שאמרציון בכהצפט תפדה ושביה בצרקה ר"לשציון אם תבואברין
תזכה ותצא זכאית ברינה ונותן טעם מרוע יהא לה זבות זה
שתזכה ברין ע"י כהצפט וססיים ושביה בצרקה ר"ל ע"י השלום
והצדקה שנותנים זה לזה ועוזרים זא"ז ובמו ראמרינן בסס' פסחים
(רקי"ח) יבוליהיו חותמיז בבולן ת"ל והיה ברבה בך חותמין ולא
בבולז ע"ש ופירהצו רהשלשה אבות היו עומרים כל אחד ואחד
בבחינה אחרת ,אברהם היה במרת החסר ומלא רחמים ,יצחק במדת
היראה ויעקב היה במרת התורה ,וע"ז נאמר ומביא נואל לבני
בניהם ,ר"ל שהקב"ה יביא הגאולה בזבות האבות ,ופריך הנמ'
ו עומדים ככל הנ' כוות
יכול בכולו חותכהן ור"ל שישראליהי
שעמרו
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שעמדו האבות ההדושים ואו רוקא תהא הנאולה ,ווה האופן קשה
לישראל להיות הנאולה ,בי פי יורע אם יעמרו במררגה נרולה כוו
ומתרץ הנמרא בךחותסיז ר"ל במרה שיש בךווו טדת חסר שירחטו
זע"ז ויתנו צרקה ובוכות הצדקה תבוא הגאולה

ובנז
ה ניחא טחו"ל (מנהרריז רצ"ז) איו בז רור בא ער שתכלה
9רוטה מז הכימי ע"ש ,לכאורה משמע רהסעם הוא לטובתן
יטיהיו כולםענ.ים ע"ר מחו"ל לא מצא הקב"ה מרה ,טובה לישראל
אלאעניות ע"ש נדטום שעי"זי
איהיו חוסאיםויעמרו במררנה טובה
וא"כיהיו כולם זכאים אבי לענ"ריש לומר כך הכונה תכלה פרוטה
שתכלה מישראל הפרטיות שכל אחר ואחר מישראל ידאג על כללית
ישראל אבל לא רק לעצמו ועבורכימו הפרטית ,רק שיהא יראנביז
על מצות שביז ארם למקום ויתפלל לר' לא רק על עצמו ,רק נם על
חבירו ועל כיל ישראל וכז נם במצות שביז ארם לחבירו אל
ייאג רק על כימו אר יראג נם על חבירו ונם על כלל ישראל וזהו
הפירוש של פרוטה ,ר"ל מן הפרם רק על הכלל ישראל ויהא בהם
מדת הרחטים כריז (ביו"ר) מחוור וניעור הטבע הישראלי (יבמות
דע"ם) ויבאו לשלום וע"י השלום יבא הקב"ה שנקרא נ"כ שלום עם
הנואל צרק בקרוב בימינו"מז

יג

הנמצא בשרה ,ועייז בפר"ח ספ"ב ובשפ"ר ע"ש
תעחו
במם'חוליז (רכ"ם) רב אמר מחצה ע"מהוי ברוב
תעט)
ע"ש רלא בעינן דבר הנראהלעינים אפשר שיכול
יסבור רעל ח"ש עובר ,בב"י מצינו בהצל"ח שמפלפל שם והעלה
רח"ש אסור בב"י ע"ש ויש להקשות ע"ו ממא ראטר הנ' לענין
אכילה כו"ע לא פליני רבכוית כי פליני לענין ביעור ע"ש ואם
נאמר רח"ש אסור טן התורה לכו"ע א"כהוי גם ח"ש אסוה ודו"ק
ה8

בהצינו
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פג

תפ)
חמיר בתערובות והמעם הוא משום רחמאה אוכלים
בעיז אבל שומו איו אוכלים בעין ,ועיין בפרט"נ
ס"8א ע"ש
תפאן מצינ
ך בב"י בס' שכ"ז (ענין חולה והביא שם הגט'
(יומא ד"ו) מליני ר"ש ור' יהודא אם מומאה הודחה בצבור או
הותרה בצבור ע"ש ,ר"י סובר רהותרה בציבור וא"צ ~אהדורי
אמהורים כלל ור"ש ס"ל רהורחה וצריר לאהרורי אטהורים ופסק
וא"צ לאהרורי אעכו"ם
דאצל חולה להל( שבת לר"י מותרלישראי
ולר"ש צריר לאהרורי אעכו"ם לכתחלה ע"ש א"כ חזינן רגם הבא
הוי כטו שאיו טתכויז לעשות טלאכה בשבת הוי ר"ש הטחטיר
ור"י המיקל
תפב) עיי
כ רהוי משום חובה ,דאיתא בנדרים ודנ"מ) דתרוטה

בידכהןעסקינן דלאמצי למתשל עלה ע"ש להכי

(א מקרי רבר שיל"מ וכן הוא במס' פסחים (רמ"ו) בתוס' ר"ה
הואיל וכו' ע"ש ואילו נבי צדקה איתא במם' ערכין (ר"י) מעות

של צרקה מותר לשנותז בכל מה שירצו ואפילו באו לירי בזבר
ע"ש ועיין בשו"ת נוב"י מ"ת ביו"ר סקנ"ר כתב רבצדקה מהני
שאלה אף ~אחר שבא ליד גבאי ע"ש ולא תיקשי לך טהא רכתבתי
לעיל בס' י"ב ע"ש ואכמ"ל
ז ביו"ד סל"ה והורדא אם חסרה או אם
תפג)
ורדא ועיי
יש לה שתיים או שנמצאת בצר שמאל כשרה והרמ"א
ממריף משום מנהנ ע"ש אף שלא נזכר פפורש בגמ' מקום טסיום
להוררא על הריאה כלל ואפ"ה שינתה מקומה או צורתה מרפה
ואילו נבי מרה אף שהוזכרה בגמ' מקום הקכיעות רמרה על הכבר
אפ"ה אין שינוי מרפות כלל כמרה ,בשינוי מקום ,או בשינוי
צורתה חף דהמרה תתז החיות בהכבר רזורקת בה המפה ע"ש

יך

וא"כ
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וא'נ היה צריך להיות הדין דשינוי מקום מרפה אפ"ה הדין דכשרה
בכל מקום שנמצאת ואפילו מועם מעם מר כשרה ,להכי דעת
הגאון בעל ערונת הבושם ב"ס מ"ב ע"ש,דשינוי מקום במרה מרפה,
ומעמו הוא משום דאיתא בגמ' רמרה זורקת מפה בכבד לכן צריכה
להיות רוקא עומדת על הכבד במקום חיותה ע"ש ולענ"ד נ"ל
דאפילו עומדת מרחוק אפשר דפועלת עבודתה מהא דמצינו במס'
ב"מ (דפ"ה) הוה מותיב ליה בנובתא דסמני תותי ביה סדיה
ואיתסי ע"ש חזינן ריש סם ומרפא ממרחק ע"ש כן בנידן דידן
ולדינא אכמ"ל והבוחר יבחר

ע"כ:

תפר)
מה שמומל על היחיד דאל"כ קשה אברהם אע"ה
תיקן תפלת שחרית ,יצחק תיקן תפלת מנחה ,יעקב
תקן תפלתערבית וברכות דכ"ו) ע"ש וא"כ לא התפללו השני תפלות
מה שלא תקנו ,וקשה הא אמרינן שם בנמ' דר"י בןלוי סבר רתפלות
כננרתמירים תקנו ע"ש,וגםאמרינן בנמ' רא"א ע"הקיים כל התורה
ואפילו ע"ת ע"ש וא"כ מדוע לא התפלל מנחה ומעריב אלא כהשום
דמצות קרבנות מומל על הצבורוהואקיים המצות שמומלעלהיחיד
ולענ"ד להביא ראיה מזה להרמב"ם שסובר רענין הקרבנות הוא
להרחיק ישראל מן ע"ז וק"ל

תפה) ע"כ החולין משום רעיקר תכלית בבריאת הטדם לקיים
התרי"נ מצות והם רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות
לאת ונמצא דעיקר הוא קיום המצות עשה ראי משום המצות ל"ת
נברא האדם היה יותר מוב שלא היה נברא משום דהיה אז במוח
בוראי שלא יעבור על מצות ל"ת וכעת שנברא הוא בספק רלמא
יעבור ח"ו על הל"ת ע"כחזינן מהבריאה רהעיקר הוא מצות העשין
לכן הרין דעשה רוחה ל"ת מצר נזירת הכתוב כלאים בציציתועיין
במסי יבמה (ךאך) ובכמה מקומוה מפוזרים בש"ס ע"ש ואף
דהדין

מתןרת

תשוכות

צבייומף

פד

רהיי
ו בברכות רספק ברכות להקל ממעם רשב וא"ת עדיף מקום
ועשה דיעבורעל לאו דבל תשא ע"ש א"כ לפ"ז לא היה צריך העשה
לדחות את הל"ת דהעשה הוא בקום ועשה והל"ת הוא שוא"ת ועדיף
מפי מלעבור על איסור הל"ת אפ"ה הדין דעשה דוחה ל"ת והוא
ממעם הנ"ל דזה עיקר בריאת הטדם לקיים את העשה וזהו רק
דעשה דוחה ל"ת הוא בחולין אבל בקדשים אין עשה דוחה ל"ת
(זבחים דצ"ז) עוד מעם להכי עשה דוחה ל"תלפי שבכל עשה יש
בו גם ל"ת א"כ הו"ל תרתי עשה ול"תועיין בשפ"ח פ ,משפמים
אמרתי בפלונתאדביז שמאי לב"ה אם נוחלו לשדם שנברא
או שלא נברא וכו' (עירוביז די"ג) ראיה למ"ד שמוב
שנברא דאיתא בתהלים (קמ"ח) יה5לו את שם ד' כי הוא צוה
ונבראו ונו' כיון שהכתוב מחייב לו לה5ל לד' על שבראנו ע"כ
דטוב יותר שנברא משלא נבראועיין בא"ח סר"ב ס"ב על דבר טר
או עפוץ וכו'איז מברכין עליו כלל ע"ש

ובזה

תפו) כבו
ן באיסקופת מבוי וחציו מקורה 5צר פנים ופתוח
)
מ
"
ד
(
לרה"רלהכי דעתאביי במם' שבת
דאם הפתח
פתוח מותר למלמל אבל אם היה פתוח לכרמלית אפילו פתח פתוח
ג"כ אםור דמצא מיז את מינו (בק"ן) ואנב דאתינא להכי אכתוב
מה שנראה לענ"ד דמצינו בריש מם' נימיז המביא נם צ"ל בפ"נ
ובפ"נ אבל המוליך כחש*י לחו"לאין צ"ל בפ"נ ובפ"נ ע"ש ונתנו
טעם מדוע כתב המוליך מא"י ולא לשוז המביא משום דא"י עומד
על הר ע"ש ולענ"ד הייתי אומר ע"ד ר"י שאמר במם' עירוביו
(דכ"ב) דא"י יש לה דין דה"י ע"ש והוי מדה"י 5רה"ר 5כן נופל
בו יותר הלשון המוליך מהמביא ואכמ"ל
תפז) וג
ם לפתגם העולם כטי 5ממרחץ צא עיין במם' שבת
(רט" )1הין טים שאובים פוסלין את המקוהועייו
ברש"י
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נרש"י ז"ל הין י"ב לוגין אם נפל לתוכן קורם שנשלם אבל אם
נשלם שוב אינו נפסל ואפילו משך לתוכו אח"כ אלף סאה ע"ש
להכי אמרינן לכסיל צא ממרחץ רלמא יקלקל וזהו על ררך הלצה
וכן יש דבר הלצה
אחשורוש ראיתא עליו בטס' מגילה רמלך
טפש היה ימנין ירעינן שמפש היה רכתיב על רצפת בהט ושש

עי

ורר וסוחרת וקשה איך הניח בהריצ9ה אבנים יקרות ילמא יננבו
משם ,אלא סשום שהיה טפש ופתגם העולם ראם כסיל זורק אבן
למים עשרה חכמים אינםיכולים ליטול כ"טם

עיין

תפח)
בטס' קרושין (רכ"ט) ישא אשה ואח"כ ילסור תורה
ויעקב הלך כשיצא מבאר שכע לישיבת שם ועבר
ואח"כ הלך לחרן לישא אשה ,נשא אשה אח"כ מפני שסמך על גרול
קדושתו וטהרתו שלא יכשל ח"ו וגם באמת לא נכשל וראיהכי אסר
כחי וראשית אוני ,מצינו דהחכם סכ"א טמר אני ארבה ולא אסור
ולבסוף כשל וכן מצינו במס' שבת (די"ב) ר"ן קרא והמה ע"ש
וכז מצינו במוף קרושין (ר"8א) ע"ש אבל יעקב אע"ה היה עמור
התורה כאמור תתן אטת ליעקב ואמת זו תורה
תפט) בממי ביצה (רי"ז) אנשים פטורים מלהקביל פני רבו
ברנל ועיין בשו"ת נוב"י מה"ת סצ"ר ע"ש אבל
יכאורה דנשים מחויבות נם בזמן הזה משום רעיקר ילפותא הוא
בנשים טהא רשונמית ע"ש ,ובאמת רבנשים אין נ"מ לבין בזמן
ז בסש"א במג"א
ביהמ"ק לבין בזמה"ז רנשים 9טורות מראיהועיי
סק"ז ע"שועיין ברמב"ם
במס' חולין רק"ג רמצרפינן נירין ועצמות לבשר שף
תצ)
שהן אינן בני אכילה וא"כ מאי נ"מ אם יש בזה
השיעור אם לאו אפ"ה טצטרפין לשיעור ועייו בבינת ארם
ובפת"ש אם נטצא עצם חלול בלא טוח בתכשיל של חלב ע"ש
תצא

עייז

מתררת
תצא) כגו
ן אם נפגם מעמו אם הוי בריה לא הוי במ 5אבל
תשונות

צבייוממ

8ה

ממעם ראוי להתבבר במל ,ראין ראוי להתכבר
ברבר שטעמו בטל
תצב) נ2יך"ך סב"ח סקב"א ברמ"א ראם הולר במרבר או
בספינה ובו' ע"ש ,ועיין בבאה"מ ס"ב בששורף
טייתו יש (ו אש ע"שוידוע דבזמה"ז שיש חשמלונעז שמבשלין
בזה וכאיריז בזהאיו אפר על הספינה ואם שחמ עוף צריד לשרוף
את הבגר לביסוי רם
תלג) הכ:רנ 2א"צ להרגישבי ב*ז שאינו רע הוא מוב אבל רע
צריכים להרגיש את הרע וראיה לזה מצינו במס'
פסחים (רקט"ו) בלע מצה יצא בלע מרור לא יצא רבעינן מעם
מרור ע"ש וב 2הוא ביו"ר בס' מ"בבריו מרה ע"ש
תצר) בנמפר עמויי השלחן על הקצשו"ע סקמ"ר סק"נ מביא
בשם הזוהר הק' כהטהגיע לששים שנה הוי זקן,
ע"ש ולענ"ר קשה הא (בפ*א פ*ה) איתא בן ששים לזקנה ע"ש
משמע רלא בשהגיע רק בשהוא בן ששים הגר*א מווילנא זצאל
פירש הפסוק ימי שנותינו ר"ל מספר שנותינו הוא כמנין מספר
ימי והוא ששים ובהם שבעים ר"ל בהם יש נם שבעים ואם בגבורות
ובו' ,ובעוללית אפרים בתב תבא בבלח אלא קבר בבלח בגיממריא
ששים ע"ש ,אבל הגאון ר' יוסף מסלוצק ז"ל הביא ראיה רזקן הוא
יותר כה2שים שנה ,ראיתא באה"ע רזקן אינו מצמרף לקמלנית ע"ש
ואם נאמר רששים שנה הוי זקז הא אמרינן במס' כרבות (רמ"ו)
אביי חיי ס' שניז ורבא חי ארבעים שניז ומצינו במס' בתובות
(רס"ו) שרבא נשא את חוטה אשת אביי ע*ש ואמרה אשת רבא
לרביתהו דאביי קמליתי לתרי וכו' ע"ש ,הא אביי לא מן החשבון
שהרי היה בן ששים א"ו רזקן הוא יותר מס' שנים
תצה
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נשבע ר' בימינו ובזרוע עוזו וזהו תפיליז של
יר ולא נשבעבתפילין של ראש כהסום רתפילין
הם חשוב ואכמ*ל

תצו) כנו
ן פלימהועיין ברשב"א בחוליו (רצ"ב) רוקא במטשו
אינו במיל ע"ש ,ואם תאמר הא הוי רשיל"מ עיין
ביו"ר ברמ"א סק"ב ס"ר רבפלימה במב"מ במיל משום רשיל"מ
ע"ש
תצז) כל המרחם על הבריות בירוע שהוא כהרעו של אברהם
(ביצה ל"ב) ע*ש לכאורה קשה הא גם ישמעאלובני
קטורה ג"כ היו מזרע אברהם ואף שהקב"ה אמרכי ביצחק יקרא
לך זרע ולא כל זרע יצחק זהו רק יען שהקב"ה ראה מראש את
יעקב אע"ה ובחר לו לסגולתו אבל מ"מ ישמעאל ובני קמורה היו
זרע של אברהם ומרועאיו בהם כות רחמים וישלתרץ רהקב"הבמובו
ובחסרו נמע מבע מדת הרחמים בישראל לעשות צרקה לישראל
כרי שע"י זכות הרחמים איתא במס' שבת (רקנ"א) כל המרחם
על הבריות מרחמים עליו וכו' ע"ש וזהו פירש הפסוק אשירה 5ר'
כי גמלעלי ר"ל הגמול הוא כמושעשיתיאני
תצח) ע"כ רחייב בעל השור לשלם כהסום ממונא ראי כהסום
חציויהא קשה ראיתאבס' שכ"חמעמיר ארם בהמתו
ע*ג עשבים בשבת ע"ש ובח"מ סשצ"ר איתא רחייב בנזקין וכן
הוא בגמ' ב*ק (רנ*ו) ע"ש הא שבת חמירמנזקיז אלא ע"כדהחיוב
הוא כחסום ממונא להכי גבי שבת ראינו חייב על שביתת מלאכת
בהמתו בשבת רכהסום צער התירה התורה בכה"ג ,אבל נבי נזקין
איכא חיוב כהסום ממונא,להכיחייב לשלם ורו*ק ואכמ'ל
תצט
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8י

הצט)
הפירוש כמו שאומרים וראיה לזה איתא במס' שבת
(רק"ח) אם יבוא אליהו ויאמר ופירש"י ז"ל היתר
ואיסוראין תלוי בו רלא בשמים הוא ע"ש,
תק) בנמם' פסחים (ר' כ"ו ע"ב) לא יסיק בו תנורוכירים ע'ש
עיין במשנה למלך שחמץ אינו אסור אלא כררך
הנאה ואף מררבנן כרכתיב לא יאכל חמץ וטביא ראיות ע"ש
והשער המלד בה' יסוה"ת כתב שאסור אף שלא כררך הנאתן ע"ש
ועיין במ"ל פ'ה מיה"ת ע'ש אבל מקרושין ~רנ'ו) משמע אי ס"ר
איסור הנאה כהשמע וכו' ע"ש והשתא רמפיק התורה לא יאכל
ונכלל בזה איסור הנאה כיון רלא כתיב בתורה לא יהנה אזהרה על
הנאה לברהוי כמו אבוהו וכו'אינוחייב על הנאה רק ררך הנאתן
ועיין בשארית בנימין ויש להאריך בזה ואכמ"5

הזהרה קמנהונחוצת

בזמן האחרון היה אצלי הרבה שאלות כאלה ,הנשים קויפען
י וויסען צו
לעבערינע טשיקענס אין מארקעט ,ווילען זי
י נעהמען רעם
די טשיקענס זיינען ווייכע ,יש להן סימן כזהזי
ביילינביין און אויב ערבוינטזידאיז עס אווייכע נוטע טשיקען
בייגעןזיי און ברעכען שפ ש שטיקביין פון בייליג איז רערביין
און רי פלייש ווערען שוושרע און געשוושלעו והם נורמים צער
י וויסען שז רשס איז אסור ,ווייל
נרול להעוף על כן זשלעןזי
איסורפון צערבעליחייםאיז ראוריתא
אם נשבר העצם הבייליג הוא כשר אבל לא יצתה מריז מסוכנת
ואם השבר חרש צריכים השוחטים להשגיח על הפרכוס
ואם נמצא העוף טרפה ע"י איזה מין המטרפת אם חייב הקצב
הקצב 5החזיר הרמים או 5יתן אחרת עיין במס' כתובות
רס*ז
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ע"ש ואכמ"ל ועייו

(דמ"ז ע"ב) בתום' ד"ה שלא כתב לה וכו'
בספרי שערי שמים ע"ש
תקא)
נראה לענ"ד דמותרויש ללמוד מס' קס"ז סי"מ
בא"ח אבל לקמניס יכול לברך אע" 9וכו'
~חנכם במצות ע"ש טכש"כ דמותר לקמנים נופא ממעם זה,
ומכש"כ בחמעריקא שהקמן הבר מצוה הוא 9עם הראשון שנקרא
~תורה ואפשר ח"ו שאצלו ההתחלה והמיום זאת ה9עס לכו צריך

רצשונה

לו המפמיריזכרוו לגירסא דינקותא שהואיהודי
תקב) כגון שאירע לישראל אבילות במקום שיש ח"ק מיוחדים
עיין בחכ"א כקנ"נ ס"נ דחייבים האבלים להת9לל
ע"ש אבל גבי כה 2איתא ברמב"ם שטומאה הודחה לכהנים ע"ש

ור"ל שאסור לכהן לממא לאחרים אף בזמן שאירע לו מקרוביו,
וכן פסק הרמב"ם דטומל מצוה על הכהנים לממא לקרוביהם טף
שיש שם מתעמקין אחרים בקבורה ובכל רבר ע"ש וא"כ אמור לו
להתפלל עד אחר הקבורה וכן יש ללמוד טהא שאמור לכהן לילך
לקבר בזמן שיש קברים אחרים סביביו מ9ני שהמומאה הורחה
ולא הותרה ,אבל לגבי שבת אף דאימור שבת אצל עבודה 9סק
הרמב"ם דהותרה לכהנים ,אפ"ה נלענ"ד דג"כ שרי דוקא עבודה זו
והטעם משום דבאמתאיז מצוה לחלל שבת רק שא"א לעשות עבורה
שלא יתחלל השבת ומצוה שיהא הקרבנות נשחמים אבל לא שארי
טלאכות ,חזינן רהותרה זה דומה כשהיה הדין הורחה ולענין
דינא גבי ישרא 5כענין תפלה עיין כיו"ר בס' שמ"א בפת"ש
סקכ"א ע"ש
תקג) כגון ע 5המז והטעם כיון שהוא בא מהשמים ,ועור טעם
מפני שהוא מובלע באברים ,אבל בספר מרכבת
הכ"טנה על המכילתא  '9בשלח (דס"ו) כתב שטזהר ה"ק  '8בשלח
דס"ב
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8ז

(רם"ב ע"ב) כהשסע שלאיזהמין שנשתנה המן הוכרחו ישראל לברר
ברכת אותו המיז ע'ש ולענ"ר נראה שלא לברר כלל דלמא
תיכף לאחר הברכה ישתלי ,ויכוין שיהא למין אחר ותהא ברכה
יבטלה ורמי להא ראמרינן במם' נררים לר' קרבן' לכז טוב שלא
יברר כלל ונם הברכה הכוללת שהכל אין לברך רהתורה קרא להסן

יש

בשם לחם

תקד)
מהא רסצינו במס' שבת (רק"א) עסור ברה"ר
ללמוי
'
ר
גבוה עשרה ורהב ואיז בעיקרו ד' ויש בקצר שלו
ג' וזרק ונח על גביו חייב אלמא אמרינן נור אחית מחיצתא ע"ש
והענין הוא כר עמור העומד ברה"ר אם הוא נבוה עשרה ורחב ר'
יש לו ריז רה"י והזורק מרה"ר עליו חייב רהוי כמו שזרק מרה"ר
לרה"י אבל אם הוא אינו רחב ר' אז הוא מקום 8טור וסונית
בעמור שבראשו רחב ר' אבל למטה אינו רחב ר,
הגמ' איירי
ומתחיל המקום הסצר מנ' אפרינן נור אחית אף שיש לוטר לבור
יארץ והוא שייר לרה"ר אפ"ה אמרינן גור אחית וכח החיובית
שהוא רה"י רשות אחרת פועלת גם הלממה שנ"כ שם הוא רה"יוהוי
נ"כ מקום חיוב ,כן הוא בנירו דידן התנועה הישראלית הוי כסו
רה"ר שכל ישראל נמצאים בזה ,והמנהינ העומר בראש זהו העמוד
העומר ברה"ר ואםיש לושיעור מינותוכפירההוי כמו רשות
י
י
ח
י
ה
רשות אחרת חוץמז ררך הרבים ושיטתן,ישלו כחלפעולעלהאנשים
העומרים למטה ממנושיהיו ג"כ כרה"י ולא ימלאו לבסוף שליחותם
לא כננר ר' ולא כננר ישראל ,וכעין זה מצינו בסס' חוליז (ר"ר
ע"ב) על אחאב מושל וכו' ע"ש ומכש"כ שאם נתמנה עבור כסף
רומה כמו שומשאו את העגל הזהב ועוברים להעגלועייז בסנהרריז
ר"ז רב אשי ע"ש ועיין בסס' שבועות (רלאט) אין לר משפחה
וכו' ע"ש

ופוה
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ובזן
ץ ניחא דברי הי55במנהדריו (רצ"ח)איו משיח 5ישרא 5ע'ש,
5כאורה קשה איר יאמר הי 55כו הא זהו מעיקרי הדת וכ5
תקותוקיום ישרא5ת5וי ע 5זה,ואיר הוא מרפהידי ישרא 5המקוים

ומצפים 5ביאת המשיח אדהעניו הוא כד ידועכי שם ישרא 5מונח
על נדולי מנהיגי ישראל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הדורשים
ש5ומם וטוכתם באמתבאיו שוםפניה צדדית עצמית רק מצד יראת
ד' ואהבת עמם שקועה בדמם ובנפשם צדיקים כא5ה הם ענוים
ואיו בדעתם 5התפאר 5כבודם ,ו5עשות 5הם שם כשם הגדו5ים,
אנשים כא5ה הם צדיקים ,אב 5הם מועטים ,והם מבקשים וטתפ55ין
ע 5ביאת הכהשיח בכ5יום תמיד אבל בעוה*ר נמצאים בע5י טובות
עוסקי בצרכי צבור רק 5טובתם או משום ככוד או משום ממוו והם
נ'כ נקראים בשם ישרא 5אנשי שם ,הם בסתר לבבם אינם רוצים
כ 55בכיאת משיח משום שאז יתגלה ק5ונם וע"ז אמר היל 5איו
משיח 5ישרא 5ר*ל ישרא 5הבע5י טוכות הידועיםאיו 5הם כהשיח,
אינם רוצים במשיח כל5כדישיהיו הםיכו5ים 5פסוע ע 5ראשי עם

קוד,ש
וכן מצינו אצ 5המרנ5ים שדברו לשהר*ע ע 5ארץ ישרא 5ועייו
בזוה"ק הטעם משום שידעו שבמדבריהיו נשיאים אב 5כא"י
5איהיו נשיאים 5כד רצו 5היות במדכרשיהיו נשיאים ע*ש
תקה)
5מכור וראיה ממס' בכורות (די"ב ע*ב) אמר רבא
דכו'ע מעכשיו איו בנו פדוי ופירש'י כנוו דאמר
מעכשיו אני נותו מעות להפדיוו 5א ח 5עד 5אחר ש5שים יום ע*ש
כובנידודידו והוא פשוט
תקו) לא אמרינו ספק דאורייתא להחסיר אצל ממונא וראיה
ממס' ב*ק (דקי"ח) האומר5חבירו מנהלי בידד והלה
אומר איני יודע חייב רק בבא 5צאת יד'ש ע*ש ופירש"י היכי
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8ח

ראיכא קצת טענתברי ע"ש אבלאי ליכא שום טענתבריאינוצריד
למיפקירי שמים ,אבל אי אמרינן ספק ראורייתא ריש בה חשש
ספק איסור גזל הוי להחמיר א*כ הא חייב לשלם אלא ע*כ רלא
אמרינ3גבי ממונא ספק ראורייתא להחמיר

תקז) כבר
ן אם נת 3לו פקדוו בע"ש בת*ח רצריד לקבור המעות
,
ה
ל
ר
ב
ה
אחר הבדלה בקרקעונגנב אחר
אבל אצל איש
אחר אם נתאחר עד אחר הברלה ונננבחייב (בח"מ ס' רצ"א סט"ז)
תקח) נראה לענ"ר ראסור מהא בטס ,ע"ז (ר"ג) א"ר לוי כל
הפוסק מרברי תורה ועוסק ברברי שיחה וכו' ע"ש ופירש"י שיחה
זו רברים בטלים ע"ש לכאורה קשה אמאי ר"ל אמרה ולא שאר
אמורא ,ויתבאר משום שר' לוי מצינו שהיה ררשן גרול כמבואר
בירושלמי ע"ש וררשו כר'לויהיהרור,ם רק בתורה ולאהיה מביט
על חילוף הזמן (מטרערן) ולא ררש ברברים פשוטים להוריר כבוד
התורה מטה ,ולהיות רק בעל שיחה להיות רערנער זהו רק לררוש
שיחה,זו רברים פשוטים ,מלאכתרערנעריי אסור אבל לררושבעניני
רפואות מותר ,כרמצינו במם' שבת (דפ"ב) א"ל ר"ח לרבה מאי
טעמא לא שכיחת קמיה רר"ח דמחדדין שמעתיה ,א"לוכו' מותיבלי
במילי רעלמא וכו' ע"ש אח"כ הפלוגתא בין ר"ה ובין ר"ח ,רב
הונא אמר מקנח בצרור ,ור"ח מקנח בחרס ואיז מקנח בצרור ע"ש
משמע שטעמו של ר"ח הוא משום ריש תורת כלי עליו וא"כ הוא
שיידלרין ולא משוםרחיי רברייתא ע"ש,חזינז מזה רברייתא גופא
צריד להיות בתורה

תקט) כגון

בעל ריו אלם (ח"מ סכ"ח סט"ו) ובזה יתורץ
המעשה שקרה באיש הירוע שריבר רברים אסורים

בעניני

שמר ר"ל

תקי
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תקי) גועולם לא מבעאינש בימה ש 5סרום ,ו5א עור אלא שטוב
5רפואות (שבת ק"ט)
תקיא) כגו
ן מזוזה,ועייז בת"מ בס' שי"ר סמ"ע סק"ת ע"ש
תקיב) כגו
ן שמר בערכאות והב"ר אינם יכו5ים 5קרות (ח"מ
ס"ח ס"ב)

תקיג ,כגו
ן שרשים ש5אילו ש 5חבירו שירדו לתור שרהו מותר
5תפור משם שהוא תופר בתור ש5ו אעפ"י שמניע
היזק 5תבירו (ח"מ סקנ"ה ס")5
תקירו כגו
ן תולעים הגדי5ים במקומן מותר שלא במשמז אסור,
(יו"ר ספ"ר) ואע"נ רזהו נגר הכ 55כ 5דפריש
מרובא פריש יעז דהכא הוא 5חומרא
תסטו) כגו
ן ח5ב שנח5ב מאשהוכיוז שפירש הוא מותר סעצמו
(יו"ד סמ"א)
תקמז) כגו
ן שתבע לו ממוז ונתחייב שכועה ,והביא ער אתד
,
ה
ע
ו
ב
ש
ה
מ
המסייע ומומר אותו
וכן הוא רעה
הרמ.א כהי"א בת"מ טם"ז ט"ו ע"ש ,וממילא ירעינז כיוז שפטרו
משבועה אינו חייב 5ש5ם 5הנתבע
תקיז)
ר' חנינא בן רוסא ,דאיתא במס' ב"ק (רצ"ב) המבקש
,
ו
כ
ו
רתמים עלתבירו נענה תחלה ע"ש,ועיין בברכוח
(רי"ז) כ 5העו5םניזן בשבי 5תנינא בני ותנינא וכו' מע"ש 5ע"ש,
ע"ש וא"כ שכ 5העו5םניזון בזכותיה 5מה 5א יהא הוא בכ 55העו5ם
ויהאניזוז כאתר מהם ,אבל ע 5התולים איתא במס' ברכות (רל"ר)
שהתפ5ל ע5יהו ע"ש ,אבל באמת וראי התפ 55רק כתבתי 5חרורא
בעלמא
ה מצינו במס'עירובין (רמ"ו) נהרות
תקיח) כ רלא וראיהלי
המושכיז ומעיינות הנובעים הרי הז כרג5י כ 5ארם

יד'

ע

ע"ש
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ע"ש ועייז ברש"י ואעפ"י שגא מחוץ לתחום מוליכו וכו' ואע"נ
רמאתמול לאהוי הני קמ 3כיון ראורחייהו בהכי רעתיה עליה ע"'ס
כז בניד 3רירז הכתוב אומר והיו עיניר ולבר שם כל הימים א"כ
כל ישראל רעתז לארץ ישראלוהוי כמו ראיתא שם מבבר תושב זקו
תקיט) כ רלא ,וראיה סמם' חולין (ר"י) טרף ר"י ער תליםר
חיותא וכו' ,ופריר הגמ' סכרי מתלי תלינן ממאי
רבעצם המפרקת רקמ.יתא איפגם רלמא בעצם רבתרייתא איפגם
ע"ש ,מזה הלשו 3משמע ר"ל רלכתחלה נזהרשיא יפגם ערשיגיע
יעצם המפרהת א"כ נימא ג"כ שאם היה ברעתו לשחוט בהמות
הרבה נזהר שלא לפגום את הםכין ער גמר שחיטת בהמה אחרונה
וא"כ בעצם המפרקת ש 5בתרא אפגם הםכין א5א ע"כ רםברינ 3ר5א
מהני זריזותא אצל ישראל להכי אף בבהמה קמייתאחיישינז שמא
בעור נפנמה אבל נבי כהנים םמכינן על זיריזותם ופםקינן כהנים
זריזים הם אף ברנוגעלריז,ועייז במס'עירובי( 3רק"ג) ובכ"מ ע"ש
תקכ)
אביטלר רמצינו במס' יבמות (רם"ר ורם"א) שרה
אע"ה היתה אילנות ואילנות אםור לישא ע"ש וקשה
איר נשא אותה אברהם ,וי"ל ראברהם ג"כ לפי שיטת הגמי שם
היה עקר לכז קרושיו אינו קרושיז בשעה שלקחה פרעה ,אבל בעת
שלקחה אבימלך כבר נתרפא שהיה לו אז ישמעאל לכו חמא גרול

ע

עכ

עבר

תקכאן איתא במס' נרה (רל"א) ג' חרשים ראשונים תשמיש
קשה לילר ע"ש וא"כ קשה איר מותר לשכהם
ולאבד ז,ל ,וזה אשמת טבעית העולם בלא מעשה חטא רצוז הארם
ונם לא מצינו איסור על זה ,לכ 3לזה עשה הקב"ה בטבע שלא יהא
ניכר הולר ער אחר ג' חרשים לכן מותר לשכהם ותיכף לאחר ג'
חרשים אז הוי התשמיש יפה לולר
תקגב

8ז1

מתורת

תשובות

צבייומה

תקכב) רעה רש"י ותום' ורמב"ם וסמ*נ רשחיטה הוי מצות
עשה מזבחת ,אבל רעת הריב"א רהוי מצות ל"ת
רזבחתהוי תיקוז ה5או,ועייז בספרי שערי זבח ריש נפ"ם ביניהם
לדיז ע"ש אבל יש להביא ראיח להריב"א מו יצחק אבינו ע"ה
דצוה לעשו שיביא לו ציד ונם צוה לו שלא תאכלני גבלה עייו
ברש"י ובמר"ר ע"ש ועיי
ן בספרי שערי זבח בס"ה בשם מהראץ
דבהפסוק ועתה שא נא כ5ירוגו' יש בזה כ5דיני שחיטה נמצאים
ע"ש ,וכתיב דיצחק היה סומא ,וסומא פטור מו המצות ו5מה לו
דיני שחיטה אלא ע*כ דשחיטההוי מצות ל"ת ,ועל ל"ת נם סומא
חייב דלא נרע מאשה 5הכי צוה ע5דיני שחיטה
תקכנ) ע"כ יחיר דאיתא במס' ברכות (רס"ד) הנפטר מן החי
יאמר 5ו 5ר 5ש5ום ,הנפטר מן המת יאמר 5ו לד
בשלום ע"ש,ועיין במס' פסחים (ד"נ) דעיקם הכתוב שמנה אותיות
ו5א הוציא דכר מנונה ע"ש ,ועיין בפ' יתרו (פכ"נ) ונם כל העם
הזה על מקומו יבא בש5ום וא"כהיהצריך לכתוביותר 5שלום משום
שמי5ת 5ש5ום מורה ע 5מע5ת מדרגות גבוהות ,א5א ע*כ דיש נ"מ
ביןיחיר5רבים,ריחיר אם עומר על מררנה אחת 5א טוב שסוףיפו"
מזה 5מררגה נמוכהכיאי אפשר 5עמור תמיר על מדרנה אחת ,או
לע5ות או5יפו 5ח"ה אב 5רבים יכולים ואררבה טוב להם אם יעמרו
תמידע 5מררגה אחתכרי שעי"ז יתחזק הש5ום אםיהא ב5א חרשות
כירוע עושה חרשות נאמר תיכף 4זה בעל מלחמות ,ותוצאות מזה
כי ישן מפני חדש תוציאו ,המנהגים שירשו לנו אבותיגו ברמם
ונפשם במס"נ והישנים בימות עולם יאברו מאתנו בשביל החר,שים
הקרובים להתבול5ות
תקכר)
לרב נחמן דאיתא במס' באמ (רפ"ז) כי תבא
בכרם רער ואכלת וגו' חד אמר רעד ולא של הקד"ש ,וחד אמר רער
ולא

ראיה

מתורת

תשובות

צבייומת

צ

ו5א ש5גוי,רבגוי מותרליתו לכ5יו ע"ש ,ואיתא שם במררש רארם
יש 5ו תירוץ ע 5שאכ 5מעץ הדעת 5פי שהיה פוע 5בכרם רמותר
לאכו 5אב 5אם נאמר רעך ו5א ש 5הקרשאין תירוץ 5ארם הראשון
ע"ש ,אבל 5ענ"ר קשה הא קרא כתיב רעה ורע אביך א 5תעזוב
גמצא שהקב*ה נקרא רעד ,א5א ע"כ ראיה 5ר"ן רארם היה צרוקי
ו5א האמין ולא נקרא רער ש 5הקב"ה ,אב 5באמת נראה 5ענ"ר
כר"מ במס' עירובין (רי"ח) שסובר שארם הראשון חסיר גרול

היה ע*ש,וראיהלזה שאברהם אע"ה השתרל לקנות מערת המכפלה
ברמים מרוביםיעז שארם מונח קבור שם ,ועור ראיה שזכה 5היות
יצירכפיו ש 5הקב"ה ,אתפ5 55ר שזכותו יעמור5י בזה ובבא אמו

תקכה)עייז

(רפ"ה) כ 5מי

במס' ב"ם
ובן בנו ת"ח שובאין תורה פוסקת מזרעו ער עו5ם

שהוא ת"ח ובנו ת"ח

ע"ש ,כהטום רהוי קבוע וכן נאמר לא יסושו מפיך ומפי זרעד ומפי

זרעזרעך אמרד' מעתהועדעולם אבל שםבתוס' כתבדוקאשהנ'

רורות ראו זה את זה כמו אברהס יצחק ויעקכ
,,15
תקכו) כנוז קטז יתום טכהן איז זבין והאיה מתוס' (רי"א'
במס' כתובות איתא שם ראין שליחות לקמן בסקום
שקצת חוב  15בנון בתרומה שאו5י רוצה 5פוטרה בחמה אחת ע"ש,
כובנירו דירן א*א לזכות בערו ו5פרותו בפריון הבןכי יכו 5לטעוו
אח"כ ו5ומר הייתי נפרית בלא נתינת מעות כגוו שנתתי 5כהן
במתנה ע"ט5החזיר וכרומה
תקנז כגו
ן אם 5הניחו כ 5היום ,רהפרם"ג נא"א ס"5ז מסתפק
אם חייב 5הניח תפי5ין כ 5היום ע"ש ,ו5ענ"ר יש
לומר 5חלקרנביתפי5יו שליר אפשררחייב 5הניחו כל היום כהטוס
דכתיב בהו לאות על ירך לכן החיוב להיות כ 5היום ע5יו על חיד
לאות ,אכלתפיליז ש*רדכתיגביה למומפות ,ר"ל לפאר ,ופאראין

צריך
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צריד לנשאות כל היום ,אפילו מלד אי 3נושא כתרו תמיד
לפעמים בזמ 3שהשרים באים אצלו בכל יום בומז מיוחד ,כו
גביתפילי 3של ראשדצריכים להיותעליו בומו מיוחד
דראיה לזה מצינו דהקדים הכתוב תפיליז של יד לשל ראש
דכתיב והיה לאות על ידכה והדר כתיב לטוטפותביזעינד
משום דכונת הקב"ה אפשרשתפיליז שלידלהיות נושאעליוכלהיום
ובוה ניחא הנמ' בעירוכי( 3ד"ג) הכלחייביםבתפיליז וכו' כהנים
איצטריד ליה סר"א הואיל דכתיב וכו' כל דאיתא במצוה דיד
איתא במצוה דראש והני כהנים דליתנהו במצוה ריד וכו' אימא
במצוה דראש נמי לא לחייבו וכו' ע"ש ,חזינו דסבר הגם' לפטור
סתפיליו של ראש משום דפטירי מתפיליז שליד וא"כ הוי היסוד
זהתפיליו שלירלכז יש לחלקז כנ"ל,וגבי כהנים הבנדים הם גופא
האותלכו פוטרם התורה אבללויםוישראלים אפשרדחייביםלהניחם
כל היום
אף
תקכח)
דמסקינו במס' ניטיז (די*ב) הב"ע ראמר ליה צאי
(מעשי ידר במזונותיר) וכו' ע"ש ,אבל לענ'ד נראה
דאיז האדוז יכול לומר להעבד צמי"ב וראיה ממס' קדושיז (ר"כ)
כל הקונה עבדעברי כאלו קנה אדוז לעצמו משמעדאיו יכול לוסר
כו דאםיכול לומד להעבדצאי מעשיידיד במזונתיד א'כאיז נקרא
אדוז 15
תקכט) כגל
ן שחט קדשים גחוץ ונתחייב כדת ואח*כ
נשאל על ההקדש ועי"ז נפטד מהכרתעייו ברשב*ם
במס' ב"ב (ד"כ ע"ב) ע"ש ,חזינו דלא עשה תשובה רלא שאי
בשביל החטאדאיירי סתטא
רק

תקל) רלא נתהפר ההיתר להיות איסור אףברוב איסור

תקלא

צבייוסף

מתורה
תקלא) בב"א ויחפהעליהכנוו כשיבואוערים שזינתה ישלח לה
תשובות

צא

נמ ויבטל שלא בפני השליח ויפקע הקדושין
ונמצא שהיאפנויה שיבמלו הקדושין למפרע ותהא פטורה על מעשי
העכירה שעשתה מתחלה במס ,נימיו (דל"ג ע"א) בתום' ד"ה
ואפקעינהו ע"ש ,חזינן שנפמרה ממיתת ב"ד בלא טעשה טצדה
בלל
תקלב) 3מעד
ף מהא דמצינו ביו"ד סנ"ח ס"ה ואם לא נדבק אלא
אחד מהז אי; חוששיז לנפולה ע"ש ,ר"ל דאין
בה חשש משום ריסוק איברים משום שהיא נדבקה רק בגף אחד
לכו בגפה השניה תובל להעיף עד שלא תפול ושלא יתרסק איבריו,
ואפילו בנף אחד נדבק בולו רק אם הבנף השני לא נדבק ג"כ כשר
שלאיפול (אם לבינה) ונם יש טבע בהעוף שיודע להזהר מהרישתות
שפורשיןעליו שונאיוכז אצל ישראל שנמשלו להעוף (במד"ר בי"א
שמות פ"ה) ,אף שישראל מפוזר ומפורדבין העמיםוכפי הנראההיו
צריכים להתבולל בין האומות בפי מבע האומות השוכנים בארץ
הזאת ומונחים ברשתם ובמו שמצינו אצל מצרים ,הללו עברו ע"ז
והללו עברו עבודה זרה ,ובו' ע"ש ובן הוא הטבע
אצל כל האומות שמתערבים בין יושבי הארץ ובזמן קצר נשכהו
ונאבדו ,אבל באמת אצל ישראל אינו כד ,אמת דישראל ג"כ הוא
טתדבק עמהם אבל רק בכנף אחד ולא יפלו בטדרגת העמים לעולם
וי
א יתרסקו איבריהם מגוף האומה של ישראל,יען כי ישראל הוא
ק
ר
עםחי וקים שישן הוא במקצת אבל לפתע פתאום יקיץ טשנתו
ויעמוד על רגליו וזהו סוד קיומו של ישראל וזהו מה שמצינו בטם'
שבת (דנ"ם) כנפי יונה ע"ש ,כ"ז שאוחזיז את התורה והמצות
איז אומה ולשון שולמיז בהם שהתורה היא מגן ומחסה להם ,ובכ4
דור ודור ימצאו אנשים שהם בכנפים לישראל שברוחם משפיעים

ונותנים
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ונותנים כח ואמיץ חוזק אהבה להתורה ,לכז אמר ר"ע מה עוף
אינו פורח אלא בכנפים כך ישראל אינה יכולה לעמור אלא בזקנים,
ועייז ביואר סנ"ז שמוטת נף בעוף טרפה משום חשש נקיבת הריאה
ע"ש ,כז אם ישראל נשמטו מז הזקנים הנושאים רנלה של תורה,
אז יש לחשוש לקיום הלאום ,ריש לחשוש לנקיבת הריאה ,זהו מקום
החיות אבל באמתאיז חשש בהם כלל מנקיבת הריאהכי הוא עם חזק
ותמיר הוא עם צעירואין בהם שום זקנה כלל ,לכן אמר נפלה ולא
תוסיף קום ,א"א מתיראים מזהיעןכי ישראל לעולם רבוקם להאגפים
ואיז חשש בהם כלל מנקיבת הריאה זה מקום חיותו של ישראל לכז
אמר נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל ,ר"ל אף שנפלת אבל
לא תוסיף לנפול יותר אף שיש בך התבוללות אבל רק בכנף אחר
ובאמת הם בני אלחי ועםחי
תקלנ) כגון כ"ח שמטמא מאויה ואם נתז עפר בכלי אז איז
מטמא בנניעה ואיד אפשר לטמא בנגיעה תחת
העפר ,אע"כ שנכנם כשהוא חי ואח"כ מת בתוד העפר ואז יכול
לטמא בנניעה,חזינז שהמת מטמא רוקא כשהוא בעפר (כלים פ*ה
מ"ו בת"י)
ר,
תקלר)
אלקיד ,זהו הריבור הראשוז שבו דיבר הקב"ה
בעצמו בלא ממוצע לעם לישראל ואמר בלשוז
אנכי אף שהיה צריד לרבר בלשוז אני שהוא לשוז הקרש ,ואמר
להם הלשוז אנכי שהוא לשוז מצרית וחז"ל משלו ע"ז למה"ר לבז
מלד שנשבהלאויב ושההימים רבים ושכח לשונו ולמר לשונם ואחר
ימים הציל המלד את בנו כשרצה לרבר עמו ריבר בלשוז של ארץ
אויביוכי בנו לא הביז את לשוז ארצו ע"ש,ועייז בפיוט של יוב
ב' נהטבועות בד"ה אז בכתב אשורית וכו' ע"ש ,וזה אמרתי בררוש
לבר מצוה ,רע לרבני אףכי אתה כעת בארץ החופש לבז ישראל
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צנ

לעלות עלגפי הצלחהלהיות רופא או טוען טושבע ,או מולל מסילות,
או תוכן או שופם ,אויושב בסור השרים ,או מוחרנדול ,ולכל משרות
הממשלה ושפתיר לשוו המרינה המרוברת ,אפ"ה רע את אלקי
אביר ועברהו ,על כל הלשונות שתרבר ותביו תובל לעבוד את ף
ולהיות יהורי חרר על התורה והרתבי ר' נגלה לעמו ישראל ונתן
להם את התורה ב~שוו המצרית להורות בי על כל לשון ולשון
שתרבר ובכל הארצות שתהיה תוכל להיות יהורי ובבל העולם אשר
תהיה יהא לבר לשמים
,
א
י זאת על מיום התורה ,והו עתירים כל האומות
תקלה) 14גורר~
להביא רורון למלר המשיח והקב"ה יקבל מהם
וכו',וכו לא נכתב ברזל במשכן ולא במקרשיען שמשולה בו ארום
ע"ש ואף ארום מתבקשת להביא רורון למלך המשיח אמר לו
הקב"ה ,גער חית קנה ,שכולה חיה מן הקנה (במר"ר פ' תרומה
פל"ה)ועייןבירי משה שר"ל חיותה של ארום מן הקנהפירוש עיקר
ממרופולין שלה היא עיר רומי שנקראת קנה ע"ש נעץ בבריאל
קנהביםוזהו כרךברול שברומי ,וע"ר שאמרו חז"ל אמלאה אחריבה,
אם מלאה ירושלים יחריב רומי ע"ש חזינן שכל חיות של ארום
תלוי בקנה וזו רומי כו אנו בנ"י חיותינו וקיומנו תלוי בקנה
אבל היבן מקומה של הקנה הוא בהתורה שנתונה מהקב"ה בעצמו
ולא ע"י מלאך או שרף רק הקב"ה בבבורו ובעצמו נתן לנו את בתו
זו התורה הקרושה לכן כותבין התורה בקולמום של
קנה והקנה שלנו ישבור את הקנה מארום במו שנאמר
ויבלע מטה אהרן את ממותם ויבא זמן שהתורה תבלה אתעינינו
ועיני בל העולםויראו נפלאות ונבקש שבקרוב בימינו תושע יהורה
וישראל ויבנה המקרש על מבונו ונזכה לחזות לבאולת ישראל
במהרה בימינו אמו

תקלו
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המעשר דאשון מהבעה"ב בעוד
עדיין בשבולים ועי"ז ~מד מתרומה גדולה ובזה
הזירוז עשה הפסד לכהן עירובין (דל"א)
תקלו) לכאורה דאסור ,וראיה מרבה שקרא לאניי אביי ,ולא
ולא בשמיה נחמני יען כי שם אביו היה כך,
ועיין ברמב"ם ולענ"ד נראה דמותר מהא דיעקבאבינו ע"ה שאמר
פחי יצחק והזכיר שם אביו ,וכן בפ'ויחי האלקים אשר התהלבו
אבותי לפניו אברהם ויצחק ע"ש ,אף שהזכיר היה בענין תפלה ,כן
אנכי אזכיר את שם אבי על תורה ,ודמי קצת למה שהובא בפת"ש
מק"ב טהטור ז"ל ע"ש' ואפשר שאנכי בעצמי אקרא דק בשם
"טתורת" ויש ללמוד מזה ראיה דאם שם אביו כשם חמיו או כלה
וחמותה דאסור משום דמזכיד שםאבותיוועייןלעיל בס' שי"ב ע"ש
תקלה) ע"כ דלא ינרך דסצינו גבי טבילת נר דמברך אח"כ,
והטעם הוא משום דבדכות הוא מדרבנן לכן הם
אטרו והם אטרו (ברכות ד"ט) וכן פסק הרמב"ם דאם שכח אינו

י

מברך אח"כ ע"ש

תקלט)
טצוה פו"ר מצוה הראשונה בתורה ,והיא שמחה ע5
האים והיא שמחה על האחרונה שבשבילה יבוא הגאולה דאין בן דוד
בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף (יכמות דס"נ)
תקט) אע"ג דלשון המחבר (ביו"ד סש"ה סק"ד דאם כתב לכהן
חייב ליתן לו חמשה סלעים ובנו אינו פדוי ע"ש,
טשטע טזה דצריר לאטר האב לכהן בפדיון בני זה ,ומזה אפשר
ראיה יהרט"א ז"ל דאין פודין ע"י שליח ,משום דצריך האב לאמר
ע"ש,אבי לענ"ד יש ללמוד מזה ראיה דאם עשה האנ שליח ושליח
הוא כהן גופא רק שיפדה אצל כהן אחר משמע מזה דיכול להיות
שליח,אבי יש לייהביא ראיה משו"ע אהאע טכ"ז ט"א ,אם היה

מדבר

צבייוסף
צנ
תשובות
מתורת
מדכר עמה על עסקי קרושין ונתן לה אפילו בשתיקה הוי קיחטין,
ועוין ברמ"א עור להקל יותר באמירה ,א"כ אם בקרושין רחמיררי
בלא אמירה מכש"כגבי פה"ב ראין צריך אמירה
גנשוייע

או"ח סש"ו סי"א ברמ"א רכתב משיטה אינו אסור רק

מררבנן ומשום ישוב א"י לא נזרו בה רבנן ע"ש לענ"ר
קשה רברי רבינו הרמאא ז"ל הא אמרינן במם' שבת (רק"נ)
בכל לשון חייב ע"ש ור"ל כל כתב של אומה ולשון ע"ש ועור
קשה לי מר"י ראמר שם רושמין על קרשי המשכז לירע איזה בז
זוגו ע"ש ור"ל סימן בעלמא אפ"ה סובר ר"י ראסור רהוי במשכן
מכש"כ כתב משימה שכותבין עליה כמה מליוני אנשים וממשלה
י שאסור,
וכטה ספרים והכתב נתפרסם כל העולם וראי ירעת
ואף שאיו הלכה כר"י ע"ש ,הוא רק ברן~ימה אבל בכתב גמור
אסור ,ראפילו אם נאטר רכתיבה לא היה במשכן ,אבל כתב רשימה
היה לכו"ע וזהו ענין כתיבה רק ראין חייבין משום ררשימה כזאת
לאהוי כתכ לכן לא נחשבה למלאכה אבל ממילאירעינן רהוה כתב
במשכן ובכתב אסור להכי עשו רושם להמעימ במלאכה בשבת,
ולרברי חכמים בכותב שתי אותיות חייב וגם כל הסעיף קשה
יענ"ר רכתב המחבר מותר לקנות בית בא"י מן הא"י כשבת ע"ש
(במס' ב"ק ר"פ ובגיטין ר"ח) מסיק ראומר לנכרי ועושה והוא
משום שבות ומשום ישוב ארץ ישראל לאגזרו בה רבנן ע"ש לכאורה
לענ"ר קשה מאי ראיה היא טהגמ' ,שםמיירי רהמוכר הוא האינו
ישראל והקונה הוא הישראל ועל מי מוטל לכתוב ולחתום השטר,
הלא על העכו"ם ליתן לישראל הקונה שטר ראיה שקנה ,וא"כ היו
הטלאכה של עכו"ם על העכו"ם ,ועכו"ם ארעתיה רנפשיה קעביר,
ולהכי כיון רהמעות והקניה היתה בע"ש ותיכף אחר השבת היה

עי

צריך

186

מתורת

תשובות

צבייוסף

צריר העכו"ם 55כת כהשם ויחא פסידא שלא יבא הקניה 5כן אומר
5העכו"ם שהוא נופא המוכר שיכתוב השטר ואפשר שאמרלו כררך
שמותר 5גמרי כנון ברמיזהעיין ברם"א בס' ש"ז סכ"ב ע"ש5 ,הכי
נ5ע"ד רמותר אב5 5א מטעם הרם"א משום רהוא כתב משיטה,

ואף שאנכי באיז ספק כלל עפר תחת כפות רנליו הקיושים של
רבינו הרם"א ז" 5מ"ם נ5ע"ר רכתב משיטה אסור מראורייתא כנ"5
ומכשעכ בזמן הזה שפרוץ הרור ואכ" 5וכן הובא בבאה"ט בס'
ש"ו סקי"ב בשם הרא"ש והריב"ש רמותר רוקא כשקונה מע'ש

עו
ר נ5ע"ר שאפשר שאין כאן שבות ג 55כמשום רעיסר הקניה
הוא המעותוהוא פשוט,ומן התורה מעות קונות ,והשטר הוא רק
5ראיה בע5מא וא"כ הוי מ5אכת כתיבת השטר מ5אכה שאינה
צריכה 5גופה וא"כ 5ר' שמעון מותרו5ר' יהורה אסור ,וא"כהוי רק
שבות רשבות5 ,הכי מותר 5ומר 5העכ"ם שיכתוב אב 5באופן אחר
אסור ועיין בתוס' ר"ה אף ע"נ דאמירה 5נכרי וכו' ע"ש

כעת

נעשה מנהנ שב5מי שנוסע לארץ ישרא 5מפרסם את עצמו
ע 5העתונות שהו5ך 5א"י ועושים גערו שמחהויו"ט (פאדי)
זה המנהג הוא טוב ונאה והוא כהשום חביבות מצות ארץ ישרא5
5הוריע ברבים שנוסעים 5א"י ,ועי"ז יבוא 5הקוראים העתונות
רגש אהבה וזכרון 5היות גם הוא כוסע או 5כה"פ 5עזור 5היושבים
שם ,וא"כ הוא רבר טוב ,אב 5רע ע5י המעשה שנהנו בשבאים
בחזרה נ"כ מפרסמים ע 5העתונים שבאו מא"י ווה 5רעתי עון
גרו 5נגר א"י שנותנים בזה יר לפושעים האינם מחבבין את א"י
באמרם ראוכי 5א טוב בא"י וגם מרברים עי"ז 5שהר"ע ע 5א"י
ונותנים ראיה 5רבריהם ראו איך שבאים בחזרה מסתמא 5א טוב
שם ולענ"ךהואדסיכסודאיתא באו"חכס' תרל"ט כסק"ז ברמ"א
ובשהוא

מתורת

תשובות

צבייומף

צד

וכשהוא יוצא סז הסוכה סכח נשסים אל יבעט ויוצא אלא יוצא
כנכנע כעברוכו' ע"ש כז הכא הבא סא"י בחזרה רוסה כלא היה
לו הזכות לשארלנור בא"י וסזהגיכר באסת תוארם שכל הילוכם
היה רק בשביל איזה פניה ר"ל
תם ונשלם הספר חלק ראשוו בעזרת אלי ונואלי
יתברך הוא ושמו לנצח ,אמן

ם פר

מתורתצבייוסף
חלקשני

חדושיםוביאורים נחמדיםואיזה דרשות

ערבים ומתוקים

שחברתי אנכי הצעיר לבית אהרז
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צו

הקרמת המחכר
מוסכם אצל כל יורעי ספר כי כל ספר צריד להיות הקדמה
בראש הספר ,ואומרים יותרכי ספר בלא הקרמה הוא
כגוף בלא נשמה,יעןכי בהקרמה מתאר המחבר את חשיבות סמרו
וגם מתנצל מרוע ולמה הוציא לאור את הספר אבל אנכי לא
אתנצל יען כי מזלי נורם לי תמיד שאיז לוקחין ממני התנצלות
ולא הועיל לי ההתנצלות ,רק רבר אחר אומר אנכי להקוראים
הנכבדים רבים בקשו ממנו שאדפוס את הררשות שלי שדרשתי
זה כמה שנים ושנים ות"ל שמצאו חןבעיני השומעים ועשו רושם
טוב אז בשעתן לכן ארפיס כאן רק איזה ררשות ,ולרעתי צריכים
הם לפצוא חן בעיני קוראיהם,כי טובים ומתוקים הם והיה אם
ימצאו חן אז אדפיס יתר הררשות על כל עתותי השנה ,ורע כי
רבים הם ור' יכרך את עמו בשלום

מתורת
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אוריע

חדושים

צבייומה

הודע ה

ני ישערייובירי ספרים רברי מנחם והוא ספר יקר ונחמר
מוסכם ממבינים ,לכז כל מי שרוצה לקנות יפנה אלי
ויקבל ברכתי

וכ
ן יש לקנות טירי ספר היקר ש ע רי ז ב ח הוא להלכה
,
ה
ש
ע
מ
ל
ו
ץ
ר
א
מ
ו
ל
א
ר
ש
י
וימצאו
מוסכם טהגאונים מרוסיה
בו עוננ רב

רכעי2

אברך מעומקא רליבאביב ונפש בברכת כהן את האגשים
ונשים שקירבו והחזיקו אותיי יתן להם ר' חיים ושלום
ויקבלו נחת מבניהם ובנותיהמי ויתברכון בכל טוב ער זקנה ושיבה
כחפץ לבבם לטובה בטרה גרושה ,בזה ובב"אויזבו לראותבעיניהם
בשוב ד' את שבות עטו ,ואת ביהמ"ק בנוי על מקומו ואנכי להיות
עובר שםביז אחי הכהנים בקרוב בימינו ונאמר אמן

מהורת

חדושים

צבייומה

צו

חדו שים
איתא ריהושע השביע להנבעונים ,לכאורה קשה הא מצינו במס
נדרים (ר"כ ע"ב) דנררי שנגותהתירוחכמיםואיז השבועה
חל וא"כ היה יכול יהושע לחזור סשבועתו ,והנלענ"ד דמצינו במס'
גיטיז (דמ"ו ע"א) להכי לא קטלינהו מפני קדושת השם ע"ש ולפי
זה יש לענ"ר לומר דמצינו נבי ערים זוממים כאשר זסם ולא
כאשר עשה שדוקא אם ערייז לא הרגו אז העדים זוממים חייבין
אבל כאשר עשו דאם ב*ר פסקו הדיז והרגו את הנידוז אז העדים
זוממים פטורים ממיתה כאשר זמם חייבים ולא כאשר עשה דאז
פטורים ממיתה אבל לכאורה קשה הלא הסברא הפשוטה נותן להיפד
אםעריין לא הרגו ולא נעשיתעריין ערותן השקרית אזהיוצריכים
להיות פטורים כי לא פעלו עדייו בדבריהם רעה אבל כאשר הרנו
ב"ר את הנרון עפ"י עידותז והם גרטו ~הטית היו צריכים להיות
חייב ,ואפ"ה חזינו דרעת התורה אינו כר אך התירוץ מזה שהתורה
חסה מאדעל כבוד ב"ד דאם ב"ד הרגו את הנפששהעידועליו ואח"כ
יתודע הדברשהעדיםהעידו עדות שקרובחנם הרגו את הנפש אזיצא
שם רע על הב"ד ,ויאמרו שהב"ר אינם 5וסקים כדין ואינם חוקרים
בעדוה כלל והרא.ה שיכולים לטעותם לכז מפני זילותא דב"ד
פטרם רחמנא אבל אם עד-יז לא הרגו אז יהא תוקף וכבוד להב"ד
לכן מפני זלותא דב"ד פטרם רחמנא ובזה ניחא אצל יהושע דאם
היה יהושע חוזר מהשבועה היו אומרים ומטילים ספק על יהושע
בגדולתו והיו אוסרים שליהושע הל ~הטעותו והיה אבד את הכבוד

לכן

1~4

מהדרה

חדושים

צבייומה

לכן מפני זה לא חזרו ישראל מהשבועה ששבעו להגבעונים להראות
שקשה להטעות את ישראל ויהושע
בממי ב"מ (דל"ה ע"א) התם אמרחיהלכי דינא הכא 5א אטרחי'
ע"ש ,וקשה הא צריד לשבע שבועה שאינה ברשותו ,וא"כ
ג"כ אטרחיה לבי דינא וי"ל דהתם כיון דרוצה לשלם יבא לב"ד
וישבע השבועה בלא טרחא הרבה מהב"ד אבל הכא צריכים לשומא
ויש בה טדחא יותר או שהתם אי אפשר בלאו הכי וכגוז זה לא
נקרא טרחא
במטי ,,,נ (ד"ב) עושה חזית מבחוץ וכו' לכאורה קשה אף
שיש בהכותל סימז אבל אם יפול הכותל אז לא יהא ניכר
הסימו וגם יאמר האידך שלא היה סימז בצד השני וי"ל שעשו גם
סימז לממה בארץ ושם לא יפול ויהא ניכר גם אם יפול
במסי סנהדרין (דק"י) ויקנאו למשה במחנה מלמד שחשדוהו
בא"א ע"ש לכאורה קשה איד אפשר לומר כפשוטו שחשדו
למשה הלא גם מאשתו היה פרוש ,וי"ל דכך הוא הכונה טהגמ'
בעת שנת; הקכ"ה את התורה אמר  15הקב"ה כה תאמר לבית יעקב
ותגיד לבני ישראל ,ופרשו רז"ל בית יעקב אלו הנשים ,נמצא
שטתחלה דיבר להנשים ואח"כ לאנשים וזהו כונת הגמ ,שחשדוהו
בא"א כלוסר שנתן התורה ע"י פעולת הנשים דהנשיםהיו לו לעזד
שיקבלו האנשים אח'כ אבל בלא עזר הנשים לא היה יכול ליתז
התודה לישראל ,וכמו דחזינז באמעריקא דכל עניני היהדות מונח
ביד הנשים ,ולענ"ד נראה מרוע דיבד מתחלה להנשים יען כי כ;
האמת דהנשים צריכים להיות יראות אלקים כי הם הבוניס הדת
והם מחנכים את בניהם בערש ילדותם להיותיהודי עובד ד' חינוך
הבנים ,טהרת משפחה וכשדות הכל תלוי ביד הנשים ,אם הנשים
קבלו מתחלה להיות מקיימי התודה ממילא יתקיים התודה אצל

האנשים

מתורת

צבייוסף

חדושים

צח

האנשים וזהו פירוש מז וכ 5בוניר 5מורי ר' וקאי ביו ע 5הנשים
וביז ע 5האנשים ששניהם בונים את בית ישרא 5כרם ר' וא 5תקרא
בניר א5א בוניר ,ר" 5הבונים כו5ם בכ 55ביז אנשים וביז נשים

ועייז בח"ר סת"5ז ע"ש
במם' סנהרריז (ימ"ב) בהש"י וז" 5רע"כ כולהו בחר רוכתיא
עביר 5הו ע"ש 5כאורה קשה מאי מתקז רש"י בזה ,סוף סוף
קשיא הא מחוץ 5מחנה כתיב אצ 5כ 5אחר ואחר ד5מא קאי סחוץ
5מחנה 5נופא 5מימר דבעי מחוץ 5מחנה רא"5ה אמאי כתב הקרא
בכ 5אחר מחוץ 5מחנה5ג5י5ז קרא בחר רוכתיא ונ5מור כו5ם מהך
ועור מנלן רי5פינן מהררי כרמסיק הגמ' 5עי( 5ר"מ) אצ 5חקירות
רכולהו מהררי י5פינן ע"ש א5א 5כך מתרץ רש"י ב5שונו הזהב
רכולהו כחר רוכתיא ור" 5רכו5הו נשרפים בחר רוכתיה ו5א
במקומות שונות וא"כ למה צריך בכ 5חר וחר מחוץ 5מחנה
אלא ע"כ 5יתז האמור בזה ע 5זה ורמי רכ 5הש5ש מחנות כתיב

בכל חר וחר
ע"א) ברש"י 5א רצו 5קב 5ע5יהם 5פרוש מז
במם' ח51יז
י
"
י
(
הכותים 5פי שהיו רני5ים בהם וברורו ש 5ר"מ היה אפשר
להם ע"ש וקשה 5מה הוצרר רש"י לאמר כז וי"ל משום רקשה 15
5רו"י הא ה5כה כר"מ בגזירותיו 5הכי הוצרך רש"י 5אמר משום
רהיה קשה להם
2נבום
' סנהרריז (רמ"ט ע"א) אמר רבהייני ראמרי אינשי תהא
5וטא וא 5תהא 5טיה ע"ש ו5פענ"ר קשה מהיכא מוכח כז
ממעשה ררור המ5ך ע"ה שק 55ליואב ונתקיים בזרעו ש 5רור הא
ש5מה המ5ך עאה קיבלע5יו 5כ 1אפשר רנתקיימו בזרעו אחריווי"5
המרבר איז 5הם ח5ק
2נסנהררין (יק"י ע"ב) אמי י"ע
לעולם הבא ע"ש 51פענ"ר קשה הא ראע אמר במס'
ומחות

יוי
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שמחות בשהספיר את בניו אמר ראוים היו
התורה שאלו לא עמרו משה ואהרן ורור המדבר שנאמר יצפון
לישרים תושיה ומסיק אלא שמגלנלים זכות ע"י זבאים וחובה ע"י
חייבים ,משמע פזה שסבר רבי עקביא שרור המרבר היו זבאים
ויש לישב
דעל ררך המוסר אמרתי בעיר אחת שהיה שם מחלוקת על הרנ
ובעלי המחלוקת היו הבעלי צורה החשובים דעיר והסברתי
שם רברי ר"ע מפסחים (רמ"ט ע*ב) כשהייתי ע'ה אמרתי מי
יתו לי ת"ח וכו' ע"ש ,ונם הסברתי את רברי ר"ע את ר' אלקיך
תירא לרבות ת"ח ע"ש ואמרתי את דברי ר"ע דסר"ר ב' (פ'
כ"ר) שאטר ואהבת לרעד כטור זה בלל נרול בתורה ע"ש ,ואמרנו
שרעת ר"ע קאי על ת"ח כמו שאמר להם שגם אתם תאהבו את
ת"ח ור"ל זה כלל נרול בתורה ללומדי התורה שגם הם יקיימו
ואהבת לרעך כטוך וכעת אתי שפיר שרור המרבר היו גרולי תורה
אבלהיו בעלי מחלוקת על משה רבם ועי"ז קלקלו הרבה עד שאמר
ר"ע שאין להם חל"ה ,ובזה ניחא הגמ' במם' שבת (ר' קי"ט) כל
המבזה ת"ח איז לו רפואה למכתו לבאורה מילת כל הוא מיוהר
י ת"ח שנם ת"ח אף שהוא ג"כ ת"ח אפ"ה לא יבזה
ורק שבל קאיע
~ת"חואין רפאה גם לו ,ובאמתחזינן שכן הוא שלא לבר שיש עונש
ע"ז משמים ,נםביןבני אדם מה שמבזה ת"ח ,בזה הוא נופא מתבזה
עצמו ויענש א"ע כירוע ,ובזה ניחא הפמוק קרבו רורפי זמה
ומתורתר רחקו (תהלים קי"ט) ור"להרודפי זמה הם מקורביםזהלזה

ישראל לקבל את

אבל טתורתר רוצה לומר בעלי התורה המה מרוחקים זה מזה ,אוי

לאותה בושה
בממן
שית (רקכ"ז) גרול הכנסת אורחים יותר מקבלת פני
השבינה ,מאברהם וכו' ע"ש ולענ"ר קשה רמצינו במם'
ר"א בפ*רכיוז שראה אברהם אבינו ע"ה את מלאכי השרת באה

ושכינה

מתורת

חדושים

צבייוספ

צמ

שנינה ועמדה למעלה הימנו אמר להם רבותי המתינו עד שאפמר
משכינה שהיא גדולה מכם שנאמר ויאמר אד' אם נא ונו' וכיו,
שנפטר מהשכינה בא והשתחוה להם והכניסם ע"ש משמע מזה
'טהכנסת אורחים אינו גדול מקבלת פני השכינה כיוז שלקח רשות
טהשכינה ואח"כ הלר לקבל האורחים ,וי"ל
איתא במס' ברכות (ד*ז) וכמה זעמו רגע וכו' ואח"ז פריר הגמ'
עוד וכמה הא אפשר לכלול ביחד ולומר רגע אחד מחטשת
רבוא וכו' ,וי*ל
במם' נימיז (דס"ב) בתוס' ד"ה שלמא וכו וצ"ע שלא יהא
בזה גונב דעת הבריות וכו' ע"ש ,לכאורה קשה הא איתא
במם' שבועות (דל"ה) דהא דניאל אמר לנבוכדנצר מרי חלמא
ישנאך ואמר שם להקב"ה מרי ופתרא לערך וכיון על נבוכדנצר
א"כ קשיא הא גנב דעת נבוכדנצר ,וי"ל
אמר רב נחמו (שבת דקכ"מ) שתי עד דקפי טחליה ע"ש ,וקשה
הלא המשקה הולך דרך הושמ להכרס והכרס במפנים והמחול
הוא על הכרס בצד חוץ וא"א להפח הא איו הכרס מוציא משקה
כמו הריאה ,וי"ל
זטב:רז (דקנ"ו) אמר רבה אנא במאדים הואי אמראביי מר נמי
עניש וקמיל ופירש"י עניש לבני אדם העוברים על דבריו
ע"ש יכאורה קשה אמאי לא אמר ליה המעשה שקרה לו עם ר"ז
בפורים במס' מגילה (ד"ז ע'ב) ע"שוי"ל
שבת (דפ"מ) ברש"י הם סבורים שאותו היום שעלה בו מו
המניו הוא והוא אמר להם ארבעים יום שלמים יום ולילו
עמוויום עליתואיולילו עמו ע"ש ולענאד קשה הא היה להם ללסוד
ממתו תורה ששם היה ג"כ והוסיף משה מדעתו יום אחד ודרש
ע"ש וזה היה ידוע מקודם ,ור"ל ,ומזה אמרתי ראיה שתורה בע"פ
נתקבלה
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נתקב5ה 5ישרא 5קורם תורה שבכתב רהררש שררש משה היתה
מקורם קב5ת התורה והקב"ה המכים 5משה ש5א נתו התורה ער
5מחר כרעת משה חזינן רררשת התורה היתה מקורם
בהולין (יכ"מ) ממנ"פ אי מחצה ע 5מחצה כרוב הא עביר 5יה
רובא ע"ש5 ,כאורה קשה אף אם נאמר רעביר 5יה רובא
ומחצה עמ"כ אב 5איך כשר אם שהה בהכדי שחיטה אחרת ונמרה
וכן קשה (ר" 5ע"ב) ראיתא שם הח5יר את הסכין בין סימן 5סימן
רפסו5ה 5כאורה הא פס 51משהיה אף 5א משום ח5רה ,וי"ל
במו"ק (יכ"ה) רוכב בערבות שש ושמח בבוא א5יו נפש נקי
וצריק5 ,כאורה הוא ננר הנמ' בר"ה (רי"ח) גרו5ה מיתת
צריקים וכו' ע"ש ,וי" 5ר5א רמי 5ביהמ"ק רביהמ"ק עיקרו בעוה"ז
כראיתא במס' קרושיו שפך הקב"ה חמתו ע 5עצים ואבנים ע"ש
שהם רברים גשמ.ים 5כן היה צער בעת חורבנו אב 5אצ 5צריקים
עיקר תכ5יתם הוא 5עוה"ב כמו שנאמר שתו5ים בבית ר' בחצרות
ביתאלקינויפריחו ר" 5בחצרותזועוה"ז שהואהפרוזרור5עוה"ב 5כן
בעת שהצריק מת יש צער שנסת5ק ממקום הפריחה ויש 5המשי5
שהכונה מהפריחהר"יזו ע51ם שהצריקיכו5 5ע5ות 5מע5ה ממררגה
5מררגה הע5יונה כמו שבתוב בם' ע5יות ע5יהו על הגר"א זצ"ל
שקורם מיתתו בכה ושא5ו מאתו מרוע בוכה ואמר שעוה"ז הוא
ארץ זהב ונופך ספיר ויה5ום ע 5כ 5מררך כף רג 5יכו 5הארם
5הרויח הרבה מצות ומעש"ט 5כ 1יש 5הצטער שמניחים עו5ם
המסחר זו עוה"ז אב 5אחר שמת הגיע  15שמחה שהגיע 5תכ5יתו
5עו5ם המנוחה ואפי5ו ח" 1שמת בקיצור ימים אב 5הקב"ה חושב
 15כא5ו הוא חי ועושה ערייז הרבה מצות ומעש"ט כמו ראיתא
נאנס ו5א עשה מצוה הקב"ה מחשב  15כמו שעשה וזהו כונת חז"ל
צריקים במיתתם קרוים חיים
במם
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ק

במם' ברכות (יי"ג ע"א) בתום' ר"ה וחכמים אוסרים בכל לשון
אומר הר"י רהלכה כחכמים ,רהלכה כרבי ולא מחבר'1
וכו' לכאורה קשה רהיה לו להתוס' להביא משנה מפוךשת במם'
כומה (רל"ב) אלו נאמרים ככל לשון וסתם משנה היא ולמה
לו להתוכ' להביא מטה רסבירא כמאן ראמר לא השמיע לאזנו יצא
ע"ש והרא"ש מביא אותה וכסתם משנה אך י"ל לכך הביא התום'
מזה ולא מהטשנה מגופיה סברא דרבנן כיון שקראו שמע קאי
על כל לשוו שאתה שומע לפי טברתם מוכרחים לפבור כמ"ר
שאם לא השמיע לאזנו יצא וכותייהו פסקינן לקמן (רט" )1ועור
רמתניתו דטומה לא תמצא טעם טה שקריאת שמע נאמרה בכל
לשון אם לא מעמו ררבנן שטע בכל לשון שאתה שוטע וסוף סוף
טוכרחים לפסוק כט"ד הנ"ל לכן נקט התום' ררך קצר ורין זה
הוא בטוש"ע א"ח סס"ב סק"ב וברמב"ם הק"ש פ"ב ה"י ע"ש
ובפסקי תוס' במס' סוטה תמצא שטה שפסק שק"ש נאמרה בכל
לשון הוא מהטשנה ע"ש
12בום' 3בא קטא (ר"ב) ט"ש גבי ארם כתיבכי יגח ומ"ש גבי
בהמה כתיב כי יגוף ותירץ ארם דאית ליה מזלא כתיב
כי יגח ובהמה רלית לה מזלא כתיב כי יגוף פיריט"י ארם יש
לו רעת לשמור כתיב וכו' בהמה ריית לה רעת לשמור את עצמה
כתיב כי יגוף ע"ש וראיתי ברבינובחיי שנתב ארם הוא בהשגחה
פרמית כתיב כי יגח ובהמה רהשגחה שלה הוא השגחה כללית
או בררך סקרה לכן כתיב בהכי יגוף ויש לתמוה על רבינו בהיי
הא גבי ארם נמי מצינו נגיפה ונגפו אשה הרה וכי יגוף איש את
רעהוועיין בחידושי הגאונים בעיון יעקב באיי הים ע"ש
הטעם רזכו ישראי לביזת מצרים הא לא עכרו זמו
הנקצב ארבע מאות שנה ונחטר טהמספר ק"צ שנים

אמרתי

צבייומה

יי20
י הגמרא במם' ב"מ (רפ"ג ע"א) רבה בר בר חנה תבריה
יאידי" ע"י
ה הני שקולאי חביתא רחמרא שקל לגליסייהו אתו אמרו ליה
מהורת

חדושים

ירב וכו' אמר ליה זי 5הב להו אגרייהו א"ל רינא הכי
ואורחות צריקים תשמור עכ'ל כ 3הכא יצאו ממצרים רק חלק
א"(

החסי'2י ועברו בסצרים בחומר ובשעבור קשה לכו הוא הרין שצריד
הקב"ה לשלם להם הביזה
נדר,טה ע"ד הלצה מרוע בעת פתיחת ארוו הקוד'2
אומרים קומה ר' ויפוצו אויביך ובהכנסת התורה אומרים
שובה ד' רבבות אלפי ישראל וכו' יע3כי באמעריקא המנהג לעשות
שנוררים בעת קריטת התורה וזהו הכנמת הרב ובל כלי הקדש,
ובעת '2יגיע ~קריאת התורה יש שמתיראין (היות בביהכנ"ם פן
יעטרכו ייתן בעת הפתיחה (יומא כ"ב ע"ב) בורחים ויוצאים
יבהכנ"ס לכן אוסרים קוסה ר ויפוצו וכו' אבל בעת הכנסת
התורה אז הם שבים יעז כי גמרו להקריאה ואינם יראים עור
טה 2.נרר והם חוזרים ~בהכנ"ס לכז אומרים שובה ר' רבבוה
א(פי ישראי והבהכנ"ם נתמלא שנית

אמרהי

הקון

יעקב והירימייי

עשו

המייש

יאמיו

קוי
לעתי
ע"י
י לישרא)
אומות העולם מכם ומכם ר"ל שנל הצרות שהיו
הם בעצמם גרמו ועשו להם מפני המומרים והמלשינות שיש
בהם ואם מתח~ה היה קול יעקב איזה לשוו עקיבה ורמיה ולשוז
הרע שהיה מבני יעקב מזה יבא להירים ירי עשו אחר כך וכן
היה כגירוש טאסקווע ,וגם אפשר לומר שלהכי לא נתקיימה
י עשו ונתקיימה מחשבתו
ברכת יצחק משום שהיה ליעקב יר
שהיה אז ובזה יש לומר להכי עשה הקב"ה שיעקב אבינו עאה
בא לאביו יצחק בררך זה תחת שם עשו ר"ל ,תחת שם עכו"ם,יען
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קא

ני ידע הקב"ה מראש שיהא עתים בגלות שלא יניחו לישראל
4עשות מסחר על שמו הישראלי ויהא מוכרח לעשות המסחר על
שם עכו"ם ,לכן עשה כן ליעקב ע"ד מחז"ל מה שאירע לאבות

קרה לבנים
22מך"ר אינה ,חטא חטאה ירושלים וכו' אומות העולם אינמ
חוטאים אלא אעפ"י שחוטאים אין כלום אבל ישדאי
חטאו
עכ"י לכאורה קשה הא אומה"ע נ"כ לקו דסצינו כפה
י פורענותם למשל מצרים לקתה ונם עד עתה היא
נביאים נבאוע
טטיכה שפיה ואיו 5ה שום מושל דק שהיא תלויה בממלכה אחרת
שמושל עליה ואין לה חירות עצמי ,ויש עוד סאומות הקדסונים
אשראי ,זבר יסו וכז אצל סדום ועמורה ונינוה ,וכן הכנענים נ"כ
בשביל חטאתם נגלו מא"י (ויקרא כ') ועוד צריך להבי 3הכפ5
מחטא חטאה ועוד אמאי תעה החטא על ירושלים מכלערי א"י ,לכן
יתבאר לענ"ד עד"ז דמצינו שאול באחת ועלתה לו דוד בשתים ולא
עלתה לו ,יכאורה הלא אין עול לפני הקב"ה ולא לפניו חנף
יבא ומדוע כ;  1ומתדצים ע"ז כמשל לשני שרים שחטאו נגד
המלד אחר חטא בעניז ניאוף וכדומה אבל במשמרתו הוא שר
טוב עבד נאמז למלכו ואין עולה נמצא בו ויענשו אותו ע'
החטא שחטא אכל ממשמרתו לא הודח אבל השר השני חטא
בעבודתו שנמצא שאינו עובד באמונה ומקבל שוחד ועושה מעשים
רעים בנוף עבודתו ושהוא מן שונאי המלך וא"א להניח אותו עוד
שיהא בעבורתו ולא נאמז הוא במשמרתוויהיהריזויצא ה~סקדיןכי
הודח ממשמרתוואין לו עוד שום זכות לעמוד במשמרתו,חזינן שני
וכל והשני לא הודח ממשמרתו רק
שרים אחד הודח
י
כ
ס
שקבל איזה עונש כז בעניו שלפנינו דור אעפ"י שחטא שתים
אבי חטאתו היתה לא בענין המלוכה רק בענינים אחרים שאינם

וייו

שייבים
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שייכים 5מ5כותו5 ,כו קב 5רק עונש אבל ממ5כותו לא הודח כי
עשה את כ 5המומ 5ע5יו בעניני המיוכה אב 5שאו 5שחמא היה
בעניני המלוכה ונמצא שהוא אינו מוכשר להיות מוש 5על עם

נכבד כישרא5 ,5כן הודח ממשמרתו ומ5כותו ניט 5ממנו 5גמרי ,כן
הכא מצינו 5א חרבה ירוש5ים (שבת קי"ט) איא מפני שביזו בה
ת"ח ות"ח נקראים בירוש5מי נמורי קרתא והם עמורי וחיזונו
האוטה ועליהם עוטד כל היהדות והם בונים את האומה וכיוו
שנט 5הכבוד מת"ח ויותר שהיו עור ג"כ 5בוז ,ע"כ מוכרחים הם
5שתוקכרי ש5א יתבזו עודיותר כמו שנאמר ושפ 5רוח יתמור כבוד,
וע"ה שרואיז ת"ח יושב ושותק אומר כי שתיקה כהודאה היא
וע"כ תפינ תורה ובבוד ישדאל תרד ממה מטה עד שבני הצעירים
מתקרבים לאוטות העולם ,וגם הת"ח מפני שפל מצבם מוכרחים
לחנוף 51שקר 51כמת את האמתעי"ז הותרה הרצועהואין דורש ואין
מבקשאיז שואלואיז נביא והתורה טונחת בקרז זוית נמצא שבזיוז
התורה 51ומדיה גדו 5מאד מאד ונוגעת עמוק בפנימיות היהדות
ועי"ז חרבהעירנו ,אב 5אומה"ע אעפ"י שחוטאים ,אב5אינם חומאיפ
בעניני פנימיות 5אומיותם שאצלם הכהנים עומרים במדרגה גבוהה
וקולם ישמע לכז חמאם אינו עושה רושם בלב לאומיותם ,וזה
פירוש הכתוב חטא חטאה ירושלים ר"ל בעניני ירוש5ים וזה חמא
כפוי שהוא בפניטיות היהדות ,ובזה טובז שפיר מוף המדדש ותשב
אחור וכתב ע"ז הטדר' אחור מן הכהונה וטן המ5כות ע"ר
הגמ' מאז מלכי רבנו ,וער"ז אמרתי הכתוב ותראז המילרות את
א5קים ואיתא ע"ז בטדרש שבזכות זה ה51יר 1למשה רבינו ע"ה
ע"ש והוא ע"ר הגמ' במס' שבת (דכ"א) מאן דרחים דבנן הוה 5יה
וכו' ע"ש ובזה ניחא הפסוק אם הכהן המשיח יחטא 5אשמת העם
(ויקדא ד' ג') ,דאל התורה אומד לישדא 5שירעו לרעת איך לכבר
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קכ

את הכהנים עובדי ד' ובכ 55כל גדו5י ישרא 5ובכ 5דבר אשר
נראה 5פי משק 5הראשוו שעשו עו 5שהם אינם מתנהגים בדרך
טוב או שעשו 5א מוב 5פי דעתם וא"כ תוצא מזה 5בזיון כבוד
התורה ,אומד התורה שתדין אותם 5כף זכות והם אינם עושינ
עוו5ות ורק החמא מונח בהעם הם אנשי העדה הוביאו 5זה שהת"ח
יחמאו וזה 9יהם הכתוב אם הכהו המשיח יחטא דע 5ךכי 5אשמת
העם ,ששייך החטא הזה 5העם

אמרתי

החי5וק ביו שא5ת החכם 5שא5ת הרשע ,החכם שוא5
מה העדות וכו ,והזכיר ש"ש נראה מזה ששם הקודש
היה שגור ע 5פיו אב 5הרשע 5א הזכיר שם שמים יען כי הוא
רחוק מהשם ,ויובו ע"ד הגמ' במם' 9מחים (ד"נ) במההם"א
אצ 5ארמאי דם5יק לאכ 51פמחים בירוש5ים משמע נ"כ שפיו
הכשי5ו ומזה הכיר בו ר"י שהוא ארמאי ע"ש וכו איתא במס'
ברכות ("5ח) בברכת מוציא או המוציאוכו' ע"ש,וכו איתא במדרש
שיצחקאבינו ע"ה אמריורעאני שעשואינומזכיר ש"שווה מוניר
איז זה עשו א5א יעקב ע"ש וכו משמע מזה גופא חכם מה הוא
אומר ור" 5חכם מה הוא אם רשע או חכם אומר בעצמו שמ5שונו
ניכר מה הוא אם הוא חכם או רשע ,וכז השע ג"כ מה הוא מתוך
דבריו ניכר וכו אמרו חז" 5מתוך דבריו ש 5אדם ניכר ,וכן עאד
ה5צה התיבות מחמא הם ש5שה תיבות חי"ת מי"ת א"5ף ובמבמא
נשמע רק שני אותיות חי"ת מי"ת ואות הא5ף חםר( ,באמת אינו
כי הא"5ף הוא הנח) יעזכי הא"5ף מרמז ע 5הקב"ה הוא הא.5ף
ש 5העו5ם והכונה הוא מי שחטאאיו אצ5ו הא"5ף זה הקב"ה 5כן
בחטא נשמע דק הח' והט' אבל 5א הא' דאם היה אז הקב"ה בדעתו
ודאי לא עבדעל החטא
9עם
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אחר אמרתי בפה לעשיר גרול אר שהיה קמצו גרול אף
שסתם עשירנמי קמצן ,אבל הוא קמצז מצוין היה ואמרתי
לו שהוא מחויב ליתז צרקה רהכתוב אומר העשיר יענה עזות
אבל קשה הא אסרינן טי שיש לו מנה רוצה במאתים וא"כ אינו
עשיר וא"כ קשה אמאי יש בכם עזות כ"כ אלא ע"כ ריש לכם
ג"כ מדה טובה וזו מרת הסתפקות ראיזה עשיר השמח בחלסו
וא"כ עשיר אתם וניחא מה שיש בכם עזות וא'כ לפי טרה טוב,
שנמצא בכם ההסתפקותצריכים אתם לעשות צדקהכי לא יחמרלכם.
אמרתי פעם אחד ע 4הפסוק מה נאוו ע 5ההרים
רנלי מבשר ור"ל טבשר נקרא טוכיח או המורה ררך
ירבים כגוז רב שמורה איר להתנהג באיזה דרך ילכו וגם באיזה
ררך ישכוז אור ,אר זה טוב אם המבשר (רער זחנער בלע"ז)
עוטר במצב טוב ועל ררך המליצה נקרא הר והוא מורה על מעלה

בדרשה

העליונה אז רבריו נשמעים ,ויכול לפעול הרבה ברברים ובמעשה
הטוב,כי אוהבי עשיר רבים ורבריו עושים רושם טוב על שוטעיהם
וזה הוא נאוה לו ונאוה להשומעים ,אב 5כז אם הוא עני
אז רבריו אינם נשפעים ע"ר הגמ' סנהררין (ר"ז) ואיש תרומות
יהרסנה ע"ש,וכז הוא פירוש הפסוק טובלי תורת פיר מאלפי זהב
וכסף ,ור"ל תורת פיר טוב לי אר רק לשכעע מאלפי זהב וכסף
ר" 4טאיש שיש לו זהב וכסף זה איש עשיריען שרבריו נשמעים
אכי לא טאיש עני שהוא בעצמו צריך לעוור ועליו נאמר חכמת
המסכן בזויה
למשה טאר (פ' קרח ט"ז י"ר) פירש"י נצטער ער למאר
ע"ש לכאורה מרוע לא רצה רש"י לפרש ויהר מלשוז כעס
ויתבאר לענ"ר ע"ר הנמ' במם' סוטה (רל"ה) ויחרירוד שנשתנה
מניו כחררה כיוז דלא כתיב אף ע"ש ואנב אכתוב על מה שאמרו
חז"ל

יא

יידקר

צב''רכמוש

הדושים
מתורת
הז*ל צדיקים במיתתו קדוים היים ורקשעים בהייהו קרוים מתים

קג

והנה הנאון רי"א זצ"ל במפרו שטק יהושע כתב ע*ד הגט' דצדיקים
רוסיז כבנדי בהונה ובגרי כהונה אף שבלו עדיין בקדושתו קייסי
ויותר קדושה נתומף בהם כי אהר שכלו אמוד להנות מהן ,בו
הצדיקים במיתתן ניתוסף בהם עוד קדושהוטועליז בהם כמו הבגדי
בהונה שבלו הייכ מעילה בהן ,ע"ש לכן יש לומר דאף שטתו
אפ"ה הצלם אלקים לא מ5יק מהם לכן נקראים היים אבל הרשעים
שאין עליהם צלם אלקים אף בהייהםכי ידוע הארם שהטא נמתלק
ממנו הצלם אלקים כדבתיב מר צלם וד' אתנו ונקרא בעמם
אדם בי מאדמה לוקה ומרמז על הסיתה כנאסר אדם ימודו מעפר

וסופו לעפר
121זוץ ניחא מה שאינם רוצים לשמוע דברי תורה וגם בבלל
בזמו הזה לוקהים דרשנים אשר דורשים רק דברים פשוטים
ומילתא דכרהותא וליצנות אבל אינם מזכידים שום דבד תודה
יעזבי הם בהייהם נקראים מתים ואיז אומרים דברי תורה בפני
המת ,יש מהם האומריםכי התודה ההדושה ששר אנחנו מוכדהים
להאסין כמו שכתב הרטב"ם בהשלש עשרה אני משמין שזאת
התורה לא תהא מוהלפת ולא תהא תורה אהדת מאת הבודא ית*ש
אבל הרשעים אומרים שהתורה עוטדת תהת הזטו ויש לעשות כפי
הזמן הנהוץ דהתורה נתונה במדבר ואז לפי הזמן היתה טובה
אבל עתה יש לעשות בפי הזמן והמקום שאנו נמצאים בו עתה,
אבל ה"ו מלאמר בן התודה היא למעלה מהזמן והמשם ,והקב"ה
הנותן התודה ידע מכל הזמנים והמקומות אשר ישדאל ימצאו בו
ואפ"ה נתז את התורה יען רק העת עתיד להשתנות כפי מצב
התורה ,הזמן משועבד להתורה ולא התורה הולד אהד הזמן ואם
שהתודה יהא הזק הרוד אז התודה ישפיע כל מוב על הרור
ואם

עי

206

מהדרת

חדושים

צביידסף

ואם ח"ו שהתויה תהא רפויה על הדור יהא הזמן רע ,ובזה ניחא
מהז"ל ,התורה מגני ומצלי ,לכאורה קשה ,הלא הזינן רגם התורה
גופא סובלת בנלות ,ופשיטא שאנו ישראל בוראי סובלים ,ואיך
יקוים דהתורה מגני וטצלי בעת שהיא גופא סובל ,וי"ל רהתורה
פגני ומצלי רק בעת שהיא אצלנו בכבודה ובתפארתה ,ואנו
מתיחסים בכבודה ובהדרה ,אז היא לנו לסגן ולמחסה ולעוזר אבל
כשאנומב~ים את התורה בעצמנו ,אזהיא סובלת מאת ,13לבז
איו היא לנו לעוזר ,כי מרחיקיו אנו עזרתה מאתנו ועיין במס'
סומה (רף ל"ה) ררש רבא טפני טה נענש דוד המלר ע"ה וכו'
ע"ש ואיתא שם במפרשים שטעות רוד היה שאסור לישא הארון
על העגלות הוא רק במרבר שהיו צריכים אז לשאת בכתף אבל
בארץ ישראל בשעתו היה מותר לשאת על העגלה אבל באמת

מצוה זו וכל מה שנאמר בתורה הוא לרורות ע"ש ,וא"כיש ללמוד
מוסר מזהאיד שנענש דודע"ז אף שהיה בטעות ומכש"כ אם במזיד
הם אומרים ונכשלים ה"ו גם במעשה כטענה כדויה ואפיקורסות
כי התורהתלויה בזמז ח"ו,וד'ישמרני מזה ,אבל באמת התורההיא
נצחית לעולם וער
מבילה (יט"ז) דרש ר"י בר אלעאי שתי נפילות הללו למה
א"ל אומהזו משולה לעפר ומשולה לכוכבים כשהןיורדין
וכו' ע"ש ולענ"ר אפשר לומר מצינו דהקב"ה בירד לישראל בברכה
כעפר הארץ וככוכבי השמים וכהול הים ,דהברכה כעפר הארץ
וככוכבי השטים הם ברכה אחת ור"לשהיו בזמו אחד שאף שישראל
יהיו בגלות המרויהיו כעפר הארץויהיו נדרסים מכל באיו משפט
אמת וצרקויהיו הפקר כקופה הנדרסת אפ"ה באותו זמז גופא יתנו
ישראל להעולם גרולים אנשי שם להתפארכי כלגרולי ישראל נולרו
בזמן הגלות ואף משה ואהרז ע"ה נ"כ נולדו בארץ הגלות וכו בכל
רור
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רור ורור וגם שהצוררים השונאים גופייהו בעת שמרברים רופי
על ישרא 5ועושים מעשים רעים 5ישראל בעת ההוא גופא מרגישים
הרנש כבור בפנימיות 5בם 5ישרא 5שונאי נפשם וע"ר הגמ' שמאל
דוחה וימיז מקרבת וזהו כונת הכתוב וכאשר יענו אותו כן ירבה
וכז יפרוץ ופירש"י ררוה"ק אומרת כז ור" 5הרוח הקורש רישראל
יעיר ע"ז שהוא כן ,נמצא שבעת שיהיו כעפר הארץ גם בעת ההוא

3ימא
י
י
ה
.
י בררשה פעם
שאנשים השומעים היו מעמ אמרתי
ראית
אחר

ממימ3יהשמימ

הנה בקה5ת (ה' א') נמצא כי א5קים בשמים ואתה ע4
הארץ ע5כ;יהיו רבריד מעטים5 ,כאורה קשהכיו; יהקב"ה בשמיכ
א"כ 5מה יהיו רבריד מועמים ויתורץ ע"ר הנמ' ברכות ברוב עם
הררת מלך אף שהקב"ה בא גם בעשרה המתפ5לים אב 5כבורו
הקב"ה הוא ברוב עם ואם כן כיוז שנמצאים כאז רק מע,ט
שומעים הוי כבורו ש 5הקב"ה בשמים ואתה ע 5הארץ ר"י
במררגה קטנה על כן יהיו דבריך מעטים ואמרתי רק איזה מאמר
ה5צה ר" 5איש מסכן זה עני בתורה וברעת ררכו בררשה יבזות
ומיימתי את הררוש ,וכז אטרתי הפסוק חכמת המסכז בזויה ע"ד

שי

את כ 5וזהו כל חכמתו ועומרת בזה שיכו5 5בזות לאחרים
וזהו חכמת מסכן זו בזויה 5בזות 5אחרים ו5רבר 5שהר"ע אב4
י אהד יכף זכות
איש גרו 5בתורה ררכו 5היות עניו ו5רוז אתכ

וכרומה
שמואל ,
ב כ"ג) חשיב שלשה גבורים ,ערינו העצני
5כאורה קשה הא איתא במס' מו"ק (רט"ז) ערינו
העצני זה היה רור המ5ך ע"ה עאש וא"כ קשה איך מתוקם הקרא
וירדו ש5שה הגבורים אחר מים וגו' וכז קשה במ5כים (ב' י"ב
פ"ב) לא היה אחרי בית רור זו5ת שבט יהורה יברו וקשה הא
בפסוק
ע"ש,
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בפסוק הב' אמר שמלר על יהורה ובנימין ונם איתא בסס
סנהררין שההב"ה אמר לאחיה השילוני הנגיא שירבעם יסלור
עלי' שבטים ושבט אחר לרחבעם והכא אמר שמלד על ב' שבטים
וגם מצינו (בר"ה י"א י"ג) ששבטלוי עזבו את מנרשיהם ואחוזתם
וי~כוייהורה וירושיים וי"ל

תהלים

,קמ'ט) הללו את ד' מז הארץ אש וברד שלג וקטר
רוח סערה עושה רברווכתיב תחת מילת וקטור ,אתנחתא,
ותחת טילת רברו כתיב סוף 5סוק ע"ש ,לכאורה קשה לענ"ר להביז
דנראה ררוח סערה עושה רברו אינו קאי על תחלת הפסוק הללו,
דהאתנחתא הפסיק הענין ומשמע מזה ראש וברך שלג וקטור

הם מחויבים רק להורות לד ,אבל הרוח סערה א"צ להלל רק לעשות
רברו לבר ויש ליישב הפסוק כך ונביז בררך משל ,אם יצטרד
ארם לשלוח שליחלעיר אחרת לעשות בערו איזה שליחות או להביא
משם איזה דבר או לנבות חוב ישז ,בוראי יבחור שליח איש חכם
וסתוןואינו מבוהל ולארנזן ולא קפרן ,על איששיכולים לססוךעליו
שיעשה העניז על צר היותר טוב באיז קלקול אבל אם השליח יהא
איש רנזז ובעל מחלוקת ומבוהל ,ירועכי יקלקל הרבה ולא יתקז
שליחותו ולא יעשה הכל על נכון ,ויותר יקלקל משיתקן,יעןכי על
איש כזה שהוא מבוהל ומהיר חמה ,וראי שאין זה ראוי לשום
שליחות ,יען שאינו עושה במתינות ,כן הכא הקב"ה שולח את האש
והברר והשלג והקיטור והם הולכים במתינות כלא רונזה נראה שהם
יכולים ~מלאות את רצון שולחם ית"ש והם שלוחים טובים ויש
לססוך עליהם שבוראי יעשו את תפקירם הסוטל עליהם לכן לא
הוצרך לוטר עליהם שהם עושים רברו שאין שום חשש מפק
עליהם רק שהם וראי יעשו רצון ר' ורק צריכים לומר ולהשטיענו
שהם משבחים ומהלליםיד'
 ,אבל הרוח סערה ,ברעם וברעש נרול,
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קה

ע 5מבע כזה קשה 5קיים מצות שו5חו ,ו5היות ש5יח ברבר,
אפ"ה השמענו הכתוב נור 5כבור הקרוש ברור הוא ,שאפי5ו הסערה
שהוא מבוה 5אפ"ה עושה ומקיים מצות הקב"ה ועושה רברו
שמקיים ש5יחותו ורצוו ש 5הקב"ה ע 5נכוו ,ונם שיכו 5מאתו לבוא
יארם הישועה גםע"י רוח סערה אף שהוא הו5ר ומפרקהרים וכהשבר

ס~עים ומבוהל אפאה יכולים לסמור עליו ורוח והצלה יכול לבא
גם מרוח סערה כמו שנאמר מרוח סועה וסער מפ5מ 5י ,ובז
הנביא יונה ע"ה ענהו הקב"ה מסערה ,וכז אצ 5איוב ענהו ר'
ברוח סערה
ךכן אמרתי פירוש ע 5הפסוק בתה5ים (נ"ח י"ב) "ארפרי 5צריק
אד יש א5קים שופמים בארץ" 5כאורה קשה מרוע כתיב
שתי פעמים אד ,ונם ירוע שאד הוא מיעוט 2ויש 5יישב דאיתא
במם' קרושיז ובסוף עוקציז בתוי"מ ע 5הא ררשע ומוב  15וצריק
ורע  ,15ע"ש ואיתא במם' פאה א5ו רברים שאיז 5הם שיעור וכו'
ע"ש ונראה מזה ריש מצות שיש פרי ע5יהם בעו5ם הוה וכיוו
דהוא צדיק מסתמא בוראי קיים את התורה והמצות ובפרמ
המצות שנכתב אותם שם וע 5המצות הא5ו בוראי יש פרי ,והשתא
קשה מרוע יש צריק ורע 5ו5 ,כז אמר ע 5זה ארונינו רור המ5ר
ע"ה ארפרי 5צריק ,וירוע ראר הוא מיעוט ,והשתא אתי שפיר אם
יאמר ארם פירוש כונתו אם ישא5ו 5ר ארפרי 5צריק מרוע נתמעמ
הפרי מהצדיק שהוא רע 5ו ,ע 5זה בא התירוץ אר יש ,כונתו,שאינו
רוצה 5מעט מהש"י עו5מות
על ערבים בתוכה תלינו כנורתינוור.יקו מזה החז* 5שאסור 5ננז
ונראה 5ומר רקאי ע 5אומה ערב ופירוש על ערבים בתוכה
הוא ,שהאומה ערבים מוש5ים בתוכה לכז ת5ינו כנורתינו ושפיר
אמרו חז"ל שאסור 5נגז ,זאת ראיתי מהנאוז הצדיק הפרוש שהיה

בעיר
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בעיר בברויסק הצריק הזה לא ריבר אף רברי חול ונם תמיר
היו עיניו סנורות ולא היה מביט מחוץ לד' אטות ,א"א לשער
נודל צרקתו ופרישתו
בש"א ,פ"א מ"ב) קנהלו דברי תורה קנה לוהיי עולם הבא ע"ש
ויתבאר לענ"ר ע"ר הגמ' קרושיז (רל"א) שיהא ר"ת
מחורדיז בפיד שאם ישאל לד ארם אל תנמגם ע"ש ועור מחז"י

אם נבית בהתנשא ע"ש ,וזהו דברי התנא קנה לו דברי תורה

תורה ,וע"ר הגמ,
ר"ל שהוא בקי ברברי
מסחים (רף נ') אשרי
מי שבא יכאז ותלמורו נידו ע"ש ,וידו הוא כרשתו כמו רכתיב
ויקח את כל ארצו מידו ור"ל ריטותו ,כן הוא בתורה ,אם הוא
ברשותו וכחו טפני שהתורה היא בירו,ויכול לחרש בהתורה חרושים
טובים והוא בקי בכל התורה אז קנה לוהיי עולם הבא ,ר"ל בעוה"ז
ירגיש תענוג עוה"ב מפני שיהא לו שלום מכל סביביו ולא יהא
ירא מהשונאים רהכל צריכים למרי חיטא וכל המחלוקת שיש
בעוה"ר על ת"ח מפני שמחפשים עליו עלילות בהטע אבל הת"ה
באמתאין להם שונאים ואין יכולים למצוא עליהם שום רברוהכי
בטלים אצלם ונעשו אוהבים אותם כמו המלאכים במס' שבת (רפ"ח)
שנעשו אוהבים למשה רבינו ע"ה ע"ש ,וזהו כונת חז"ל במס' ב"ב

(ד"ר) אמ זיינך עלך ספרך כאן ע"ש ,אבל בעוה"ר בזמן הזה
קשה להיות ת"ח היודע בכל מקום ובפרט באמעריקא ארץ החופש
שהם חפשים מליתז תמיכה טובה לת"ח שיהא יבולים ללמור
בהרחבת הדעת ויהא לו פרנסה כראוי ובריוח רק הרב צריך
להשתרי לראות בערו מחיה לכלכל את ב"ב ,וגם יש להרב צער
מב"ב איך שאינם הולכים בררך ד' ולבו נשבר בקרבו ,וכמו שאפר
יוסף ליעקב אבינו ע"ה אשר נתן לי אלקים בזה ,ר"ל בארץ
הזאת כמו כן בארץ החפשית הזאת ועל ירי זה גברה

השכחה

מתורת

חדושים

צביידמף

קן

השכחה וא"א להיות כעת בקי בחררי תורה ער שיצא מזה צער
יהת"ח ער שירחם ד עלינו וימלא לכל אחר טשאיותיו ולא יצמרכו
זה לזה ,אז נזכה לעבור את ד באמת

איתא בתהלים ,ערות ר נאטנה טחכימת פתי
הא איתא במס סוטה (ר"ב ע"א) רבעת היצירה
גוזר על המפה מה תהא עליה ,חכם או מפש ,וי"ל ע"ר הנמ אם
ינעת ומצאת תאמיו 1נ ,,1לכו אמר הכתוכ עדות ף נאמנה ,כי
התורה מחבימת את הפתי אף ננר נזרתו של הקב"ה רירוע מחז"4
רהקב"ה נוזר גזרה וצריק מבמלה ,כן התורה מחכמתו ועושה
לחכם ובזה יתבאר הפסוק בתהלים (קמ"ז)
טהפתי
האמנתי כי ארבר אני עניתי מאר ,אני אמרתי בחפזי כל
הארם כוזב ,והוא ע"ר הנם' (מנילה (ד"ו) אר"י האומרינעתי ולא
מצאתי אל תאמיז ע"ש ,לכן הכונה הוא כך ,האמנתיכי ארבראני
עניתי טאר ר*ל אם יאמר ינעתי ומצאתי תאמין אבל אם יאמר לך
מצאתי (1א יגעתי אל תאמיז ,וזהו אני אמרתי בחפזי ר"ל מצאתי
בלאיניעה הוא כוזב ,אף שיש לו בשרונות מובות אפ"ה בלא יגיעה
לא ימצא את התורה
לכאורה קשה,

הקב"ה

עדד 4יש לומר בזה על זה האופז ,יש הרבה אנשים שהם שומים
נמורים והחטרוו עור יותר שמחשבים עצמם לחכמים ואף
שהם נרולי תורה אפ"ה הם שומים גטורים והוא מתולרה מחמת
גזרתו של הקב"ה ביצירה וזהו נרוע מאר,יען שהוא שוטה ומחשב
עצמו לתכם,לכן אמר הכתוב ערותר' נאמנה טחכיטת פתי ור"ל אם
השוטה הפתי לומר ויגע עצמו בתורה מחבימתו בזה גופא שהוא
יורע שהוא שוטה והמעלה מזה שלא יחשב עצמו לחבם וזוהי
הכונה ,ערות ר' נאמנה מחכימת פתי בזה נופא שהוא יודע בעצמו
שהוא
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שהוא פתי ,כי בלא התורה היה פתי פשוט והיה חושב את עצמו
לחכם
,
ש
"
ע
איתא במם' חניגה (רמ" )1רשרים מתים
וקשה הא לא
אכלו מעע הדעת כי נבראו בע"ש בהש"מ (אבות פ"ה
מ"מ) ואטאיינרעו מהעוף הנקרא הול או אורשינא שהואחי לעולם
עייז במם' םנהדריז (דק"ח) ע"ש ,וי"ל דאפשר כם"ש המרש"א
בחניגה (ד"ט) שהשד יזכה במיתתו אם שומר מצות בעוה"ו
יזכה ~עולם הבא ,ע"ש וגםיש להשד זכות שע"ייש מוםר לשכער
את השבתועיין במד"ר בראשית פ"ז ע"ש
איתא במם' ב"ב (דנ"ב ע"ב) ברשב"ם וכו נקמינז מרבותי
ז"ל כל היכא דאמר תיובתא דפלוני בטלו רברי טי
שהתיובתא עליו לגמרי אבל היבא דעלתה בקושיאבי הך
י
א
ו
מ
ש
ר
לא בטלו דבריו ,אבל דעת הרשב"ם דאין נ"מ ביז קשיא ובין
תיובתא ע"ש ,ולענ"ד להביא ראיה להרשב"ם ממם' פמחים (די"ז
ע"ב) קשיא גרםינן ועיין בפירש"י הא דדב פפא לאו מילתא היא
וכי אמרה לאו אדעתיה ולא היה זבור למשניות הללו ע"ש,ועיין
ביבמות (דכ"ר ע"ב) אמינאכינייס ושכיב רב אמרה להא שמעתא
ופירש"י תיובתא והא דב מתרץ שם ע"ז ועייז (ברכ"ה) אמדינז
רהלכתא כרב
סוכה (ד",ד ע"ב) ה"דאי דאית בהו ארבעה ל"ל לאצטרופי י*ל
הא מםקינז לקמן הפכן על צידיהן פםולה נעשו כשפורין
של מתכות וי"ל רפלוגתייהואיירי בהפכז על ציריהן טש"ה בעינן
לאיצמרופא דהא אף בשפודיז של מתכות בעינן ארבעה ,וא"4
ךקושית הנמ' קאי לר"ח ורכה בר רב הונא דם"ל בהפכז עלצידיהז
כשרח ,אכתי השה דלטא ם"ל כאידך לישנא דרב ראפילו באטצע
אינו פוםל אלא בד' אמותדלדיךיה לא קשחמידי כטו שבתב התום'
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ד ה אי ראית בהז ארבעה ,ולדאבוז לבבי השאר נאבד ע"י סיבה
הירועה
"11ק (ד"ר) ואימא מבעה זה מים ומתרץ מי כתיב מים נבעו
ופירש"י רלהוי משמע לשוו רבים ,תבעה אש כתיב וקאי
תבעה על אש ולשוז יחיר וזכר ,והוא הריז רטצי הנמ' לתרץ הכי
לא זה וזה שיש בו רוח חיים כדמתרץ הנמ' על הא רפריד אימא
טבעה זה אש וסתרץ הא יש בהם רוח היים אבל אש איז בו רוח
היים ומה רטתרץ הנמ' הכא תירוץ אחר משום דהכא מתרצינז
טקרא נופא דלא מצי קאי תבעה על מים ועוד רלא מצי למימר
תו אימא טבעה זה אש הא אש ג"כ איז בו רוח חיים והתנא
יהגריל תורה ולהאריר ע"ש בתוס' לא הרי וכו' ע"ש (בר"ב)
נחסד בפה הרבה ג"כ נאברו ע"י סיבה הידועה
22ס '1בראשית ומעץ הרעת טוב ורע לא תאכל וגו' לכאורה מילת
מוב ורע מיותרכיון רכתיב רעת טמילאיש היכולת להבחין
בין טוב ורע ראל"כ אין זה דעת וא"כ הוי טוב ורע מיותר ,אך
העניז הוא כך ,רעניז בריאת ותכלית האדם הוא כירוע רק לענינים
רוחנים שיעסוק בתורה ובעבודה לעבוד את ד' ית"ש וליחרוכי הוא
הבורא יהיד ואין יחידות כמהו ,אבל לא לעניז ענינים פשוטים
לאכול ולשתות וכרומה לכז מה עשה הקב"ה לתכלית זה הושיבו
בג"ע כדי שיהא לחמו תמיד מצוי אצלו ומזומן לפניו שלא יצטרך
לעמול על פרנסה ולא יהא טרוד בעניני החומר רק שיהא לו זמן
ופנאי לעסוק בעניני דוחנים מושכלים עבורת הנשמה ,ובז
מצינו בעת שהיו ישראל ארבעים שנה במדבר נתז להם ג"כ את
המן לחם מן מוכז מהשמים לאכוליעז שירע הקב"ה שיצטרכו להיות
כמה שנים בגולה בארץ לא להם ויסבלו צרות רבות ונוראות בעבור
היהדות לכז צריך יהיות להם התורה חקוק על לוח לבכם באיז
גמנום
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גמגום בלוע בכל אבריהם ושס"ה גיריהם כרי שלא ישכחועינקי
כי התורה היא המם חיים היחירי המצלת והמננת את ישראל
מהטמיעה וההתבוללות כי לולא התורה הק' כבר נשכח שם ישראי

עור מהעולם לכז נתז לישראל במרבר מו לאכול כדי שלא יאברו
ח" 1שום זמז על הפרנסה וטרדות העול יעז שהיה להם אז מורה
טוב ללמור להם את התורה ולא קם עור נביא בישראל כמשה,
לכו כל רגע ורגע היו יקרים מכל חמורות התבל לשטוע תורה מפי
משה רבינו ומפי מורה ואמון פרנונ כזה יכול לקלוט התורה במוחם
ובכל אבר ואבר בשכל חר ער כרי ממירת נפש ולא ישכח מהם
ינצח1 ,כ 1היה אצל ארם הראשוז ,אך הוא החטיא את המטרה
ונתפתה מאשתו ע"י הנחש ואכל מעץ הרעת ואיתא ע"ז במם'
סנהדריז חד אמר חטה היתה וחר אמר נפן היה ור"ל שחטאו היה
כמו המתאוננים על המז ולא רצוי באכילת המן זו ענינים רוחנים
רק ברברים פשוטים כמו לחם וכרומה כז היה חטא אדם הראשון
שמאסבעניני רוחנים ורצה להנות מרברים הגשמיים כמו חסה ונפ:
ועי"ז נפל הרבה ממררגה שהיה עמד אז יציר כפיו זה של הקב"ה,
וא"כ נתחדש אצלו דבר חדש שהיה צריר לעמול בער הפרנמה
בעבודה רבה ובקושי להגיע לחם והגפז' כי נתקלל אז 3הכרחי
בזיעת אפר תאכל לחם ,לכן תורתו אימתי נעשית ,וכמו
שאמר הפייטן בנפשו יבא לחמו ,ר"ל שעל הלחם הוא נותז
את נפשו ונשמתווכיון שצריר לחטים א"כ צריר לעבור את הארמה
ועבורת הארמה הוא קשה מאר וצריכים לחפוש ררכים איך להקל
העבורה ואיך לעבור ועי"ז נתיסרו בתי לימור חכמות איך לחרויט
ולקצור ולזרע ובאפיה והמציאו כמה מכונות וכמה חכמות בענין
זה ובכל יום ויום ממציאים רברים מחורשים בהמבע והחכמה
נתרבה מיום ליום ועי"ז הושחר פני 15מרי התורה ,והתורה מונחת
בקרן

מהדרה

חדושים

צביידסף

קח

בקרן זוית ומעס מעט נשתכח ועי"ז נתרבו הרבה חלושי אמונה
ואומרים ראו חילוק ביז התורה לביז ההכמה ,דחכמת הטבע עולה
מעקה טעלה מיוםייום וצועדת בצעדי ענק ,והתורה מונחת בק"זכאין
דורש אותה ,וזוהי כונת הפמוק חכמת ארם תאיר פניו ועוז פניו
ישו:ה (משלי) ר"ל האיש שיומר בהניווערזיסעס כמו חכמת
הרפואה או חכמת הטבע או שאר חכטות הם עשירים וטוב להם
ועל פניהם מונח שמחה ובריאות ,לא כן הלומר תורה הוא עני ורל
חיקובחיים עמלוינוןחולי ומכאובות ותטיד כמחלוקת ועלפניושוכן
אם למר
עצבות וטרירות פניו הוא כפני טת ,וואפונימור חכמת ארםר"י
חכמה תאיר פניו יש לו כל טוב
מאירים ומשמחים אבי
ועוז ר"ל מי שלמר את העוז זו התורה ,כנאמר איז זאת אלא
תורה ,פניו ישונה ,ר"ל פניו הוא טשונה מרוב צרות ודאגות

ורייפות ,והאפיקורסות והכפירה נתרבה על ידי זה שאינם
רואים גדולות ונפלאות מהתורה וזוהי המבה בא מחמא
אדם הראשון אבל אם הארם היה בטצב כטו שרצה הקב"ה היה
טזונותיו אצלו בלא טורח ויניאה וא"כ בחטא האדם גרם להרבה
קלקול ,ראם לא היה חטא ,היה עמר במעלה העליונה גרול ממלאד,
ויקויםעליו הפסוק אם תלך במו אש לא תכוה ונהרות לא ישטפוך,
וכן כל דברים המזיקים וחיות רעות ,האש לא היה לו טבע לשרוף,
וכז הנהרות לא היה להם כח הרע מהמביעה וכל המומאה לא היתה
בעולם ,תא חזי יש אנשים הנומעים לתור ולחפור את כל הארץ
ולפי דעתם כבר ירעו את כל העולם וצבאיה ,אבל הים והבריות
הנטצאות בהים עדייז לא יודעים ,מהסודות הבריאה והחכמות
הנמצאות בהים וממילא נחסר עדיין הרבה חכמות שנעלם ונסתר
י הי,אבי אם היה הארם יכול לילך בתור הים ולא היה
טעיניכ
נמבע כמה חכמות היה ידע ,א"כ נמצא להיפךכיעדיין העולם נחמר
בחכמה
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בחכמה ולא הגיע עד מרום קץ וסוף מהחכמה ,רק עיקר חכמת
העולם עומדת עתה רק בעניני גשמי אבל לא בעניני מושכליות
רמות רוחניות והעולם עדיין סתום ומכוסה ,וזוהי כונת הפסוק
תורת ד' תמימה כי עדיין לא למדו ממנה כלל וע"ז התפלל דוד
המלר ע"ה נלעיני ואביטה נפלאות מתורתדוזה פשוט דאם האדם
לא היה צריד לעבוד בעד החומר ממילא היה לו פנאי לעסוק
בתורה והיו נהירין ליה שבילי חכמת הרוחניות ,והיה רואהבעיניו
ומרגיש נפלאות התורה חכמה העליונה האמיתית ,אבל טה עשה
ד' ריחם על האדם שאף לאחד חטא ארם הדאשון נתן ג"כ ררר
בעבודת ד' לזכות לשני עולמות והוא ע"י קביעת עתים לתורה
ולקיים הטצות ,אבל הדרך הזה הוא קשה ומסוכז להאדם ,וכז הוא
פירויט הכתוב מכל עץ הגז אכל תאכל ר"ל כ!כל החכמותוהענינים
שתטצא בגןוזו בבריאת ד'זו העולם תוכל ללכ!וד אבל מעץהיעת
טוב ורע ר"לענין הדעת שישבו טוב ורע לא תאכלזו חכטתתיקון
העולםבעניני גשמיםכי הוא באמתאינו נצרך לאדם,יעןכי הטבע
משועבדת להאדם אף כלא עבודת האדם ואף שאדם לא עבד את
האדמה גם כן היתה נותנת להאדם די מחיתו כמו בגן
עדן ,כנאמר השלך על ד' יהבך והוא יכלכלך אך ארם
הראשון חטא ואכל מעץ הדעת זהו חטה או נפז או תאנה ובעט אז
בחכמה העליונה ורקעיניו היו לחכמת הטבע וירד עי"ז ממדרגתו
העליונה ונשאר עובד לאדמה ,ועתה מתוקם שפיר מילת טוב ורע
ר" 5שטוב ורע קאי על הדעת שיש בו טוב ורע לכן נצטוה שלא
לאכול ,ובזה ניחא שהגזרה היתהביום אכלך ממנו מות תמות והוא
באטת חי אחר זה כלימיחייו אךהעניז שהוא מת תיכף מיתת
רוחני ונשארבחיי גשמי בררך חד,ם בעצגוז ער שירחם ד' ויתוקן
חטא הראשון ואז יבולע המות והרע כליל יחלוף מהעולם ,אמו

סנהדריו

צבייוסף

מתורת
סנהדרי
ן (יע"מ ע"א) לאצריכי ראיכא מ' ישראלים וכותי אחר
חדושים

קמ

ביניהם רהור ליה כותי קבוע ,וקצת קשה רמכל מקום
יכוי לומר יכותי קא טכוונא ויהא פמור ג"כ טהקרא והצילו
הערה אע"ג רהוי קבוע ,וי"ל רלא רטי דוקא התם רפלגא ופלגא

יכולים למפמריה ממענה זו רלכותי קא טכוונא אבל אם יש רק
כותי אחר לאשייר לוטרכזכיוויי
ש ישראלים הרבה והוא זרק שם
האבן קרוב הרבר לוראי רלישראל יהרג ולא לכותי והראיה
שכן היה באמת אבל גבי פלגא ופלגא שם אפשר רהתכון לזרוק
רק אכותי
במם' זבחים ,רל"א) אטר רבא טנא אמינא לה רתנן חלקז זה
שני וזה שני עכ"ל ופירש"י טשום רבכל כזית מעורב
חצי זית ראשוז וחצי זית שני ע"ש וקשה לענ"ר אמאי לא אמרינן
ראשוו יתור ראשון אזי 5ושני למוך שני אזיל כראמרינן במס'
פסחים (ד"ט ע"ב) הוליז לתור חוליז נפלו ותרומה לתור מרוטה
נפלהוי"י משום דאזלינן לקולא בזה להכי בפסחים ראם אמרינן
חו~ין לתור חוליז נפלו הוי קולא והכא אי אמרינז כן ראשון לתור
ראשון נפלו וכו' הוי חומרא ,לכן לא אמרינן כן ,ועור י"ל רשם
ידעינן איזה חולין ואיזה קופה של תרומה רק שנפל לשם להכי
אמרינן שחולין לתור חוליו נפלו אבל הכא אינו ניכר איזה הוא
הראשון ואיזה הוא השני לכן מספיקא על כל אחר רלמא הוא
הראשון או השני להכי יש להם ריז שני להשני חתיכות
1311סי חולין (רפ"ב ע"ב) פריר הגמ' לר"ש מעגלה ערופה וכ,
טפרש חמאת הא הוי שחימה שאינה ראויה ע"ש ,לכאורה
קשה יענ"ר אמאי לא פריר הגמ' מהשוחט ונמצא טרפה הא
השחיטה טועילה ימהרה טמוטאת נכלה והוי שהימה ראויהוי"י
כיון דאינו ממהריאכילה הוי שחימה שאינה ראויה ,וכן אית ליה
לרשש

218

מתורת

חדושים

צבייוסף

לר"ש (בר"פ ע"א) ראשר יאכ 5כתיב וקפיר אם הוא ראוי לאכילה
ע"ש וראיה מקרשים אע"ג רשחיט אפ"ההוי שחיטת קרשים שאינה
ראויה משום רערייז 5א משתרי באכי5ה רכמה ר5א זריק רם 5א
משתרי בשר באכי5ה
במסן
ח1לין (רמ"ד ע"ב) שרריה לקמיה ררבה בר בר חנא
ואכשרה ,ופריד הגמ' היכא עביר והתניא וכו' ,ולענ"ר
קשה הא רב בעצמו שרר לקמיה ואם כן כטל רב להוראתו ועור
קשה איד פריד הגמ' איד אכיל בשרא להכי אכיל בשרא כרי לחזק
ולכרר הוראתו (ביו"ר ס' רמ"ו) ואפשר י"ל רהיה לו ישלוח הכשר
ירב גופא ולא לפסוק הדיז בריעןצטרוב רמחזי כטו שהוא חולקעי
לכאורה קשה מדוע אם נסרד הריאה לבשר הרופו כשר ואם
נסרד לשומן הוי סרכא שלכ"ס וי"ל משום רבשר הו.
תמיר אבל השומן כיוז שנסרכה נולד בה חולי ונתמעטת ונעשית
י זה שלכ"ס
כחושה ונהרפת מעט מעט השומז לחזרה ונעשית עליר
אגל בשר תמיר עומרת על מקומה ברוחקא והוי סרכא כסררו'
י משום רכבשר לא הוי חום כ"כ כמו בהשומו לכן אם נסרך
עור
"
י
הוי סתיטה אבי בשומן הוי החום גרול כ"כ ,ועי"ז היא רכה
ומתנתקת יותר מגבי בשר ,עור י"ל שבשוטן אין כל כך כח לחזק
שיסתום כמו הכח שנמצא בבשר
1נממ' יבטות (רק"ח) שרר רבי זוגא ררבנו למברקינהו אטרו
נשי חזי גברייכו דקאתי ,ופירש"י למברקינהו אי הוה
מיהררו ממררייהו ע"ש ,וקשה לענ*ר על הח"א מהרש"א שכתב
לעיל (רק"ה) רזו הנשים שבעליהם נטבעו והם גופא מיאנו ע"ש,
וא"כ קשה איך אפשר לומר שיהררו ממררייהו כיון רבעליהן מתו
ימאן יהדרווי"י רהכונה טזה רהנשיםי
א ירעו עריין מטביעת

בעייהן

מתורת
חדושים
בע5יהו והם מררו ורבי היה רוצה באמת שימאנו כרי ש5א ישארו
ענונות וכמו שכתב המהרש"א הנ" 5רק שרבי היה חפץ 5רעת אם

צבייךמה

קי

מיאנו באמת ואיז ברצונם 5שוב 5בע5יהם עור5 ,כו ש5ח
חששרק~
אם יהררו ממרדייהו ,ואם 5או אז יהא המיאון טוב ב5א 5בו
במם' חו5ין (רק"5א) בתוס' ר"ה שאני התם רקא וכו' אבל
באכ5ו אפשר ר5א משתרשי5יה שהיה מתענה ע"ש ,ו5ענ"ר
5ומר רבסברא זו אתיא שפיר המהרש"א בח"א במם' ברכות (ר"ז)
אגרא רתעניתא צרקתא ופירש המהרש"א כרי ש5א יהנה מתעניתא
בממונו שיעור הממוו זה שנהנהיתו 5צרקה
במם' חו5ין (ר"מ) א"ל רבא מאי שנא ספק סכנתא לחומרא
ספק איסורא נמי לחומרא ע"ש ,ונראה לענ"ר לנרום
רבה תחת רבא רהא קיי"ל רהלכתא כאחרון וא"כ היה צריך
להיות במסקנת הגמ' כרבא וחיישינז רלמא במקום נקב נקוב
כמו רחיישינן גבי סכנתא ובאמת הרין כרב הונא בבא זאב ונקב
בני מעיין רלא חיישינן לרלמא במקום נקב נקוב טשום רהוא רבה
והלכה כרב הונא כנגר רבה
בנמסי ב"ב (רי"ט ע"ב) בתום' ר"ה רואין כל שאילו ינטלו וכו'
ע"ש ,רפליגו למעמייהו במם' אהלות וכו' וקשה לענ"ד
האיר תלוי זה בזה בשלמא בנרבך כיון שהוא נתון ע"נ כלים
הגם שאינם מקבלים טומאה הא קיי"ל ארם וכלים נעשים אהלים
לממא אבל לא לטהר כראיתא שם ברישא רמתניתן בנרבך והיינו
רוקא בלא רפנות אהלים אבל עם רפנות אהלים איתא (בפ"ה מ"ג)
במם' אהלות רמצילין וא"כ מרוע גרע סתימה עם רפנות אהלים

ועומר ע"י כלים שאינם מק"ט מהיכא רכל הסתימה ע"י כלי עם
רפנות אהלים וההיא רקברי המת ע"כמיירי מפתח המקבל טומאה
כדאיתא שם בתום' ואפ"ה פלינ ר"א בתום' רראא ס"ל רוקא רבר
טמא
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ממאאין חוצץ אבל דברשיכול לקנל טומאהחוצץ והמפתחלא נטמא
דמיירי שהמפתח הוא מבפנים במובא שם באליהו רבא ושם מביא
התוספתא ווה"לרי"י אומר משום ר"א אעפ"י שנפתתה הרלת בלא
מפתח ומפתח הוא שסמכו הכית מהור לפי שלא נטמא המפתח
עכ"ל פירוש משום שהמפתח והארם שהניף את הרלת המה בפנים
הרי בפירוש רר"א לא קפיר רק שלא יהא רבר טמא אבל למהשיכול
לקבל טומאה לא קפיר ראל"ה היה לו לומר בזה"ללפי שאינו מקבל
טומזוה תרע רהא ר"א פליג שם ברישא בנרבך גם בארם והארם
בוראי מקבל מומאה אע"כ משום שלא נממא הארם הנושא הנרבר
שהוא לא האהל רק הנרבך שהוא כלי אבנים

אבל באמת אינו כו רהא מה רגיי"ל דבר המקבל טומאה אינו
חוצץ בפני הטומאה הוא רוקא אם עומר במקום שמקבל
מומאה אבל אם עומר במקום שאינו מקבל מומאה הוא שוה לרבר
שבעצםאינו מקבל טומאהרמיוז לזה כ"ח שהוא רבר המקבל טומאה
אם פומא לבר הוא גופיה תיחוץ
ואפ"ה אמרו שם בנמ' מבג"בבו,הנ"י
פירוש א*כ שוה לדבר שבעצם אינו
דהא כ"ח אינו מטסא
מקבל טומאה ,וא"כ עכשיו מוכח מהתוספתא כרברי התוס' וז"ל
כיוו דחזינו שאם המפתח מבפנים ולא נטמא אפ"ה קאמרו רבנז
שהבית טמא א"כ ה"ה אם סמכו במפתח שמחובר לרלת ובעצם
אינו מקבל טומאה הבית נמי טטאכיוו שסטכוע"יכליוכלי נעשה
אהל לטמא ולא לטהרואזלי רבנן לשיטתמ רס"ל דג"כ בנרבך הנתון
ע"ג כלי גללים דאינו נעשה אהל למהרכיון שסמכו ע"י כלי וע"כ
צריכים אנו לומר דכלי הסומר את האהל עם רפנות אהלים גרע
מהיכא רכל הסתימה ע"י כלי עם רפנות אהלים (כיוז שהוא סותם

כמו הרפנות) והגם שהלכות טומאה גמראגמירי להו נוכל להםביר
קצת בשלטאהיכי שהסתימהע"יכלי עם דפנות אהליםכיון שהוא
שותפ
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קיא

סותם כמו הרפנות במל לגמרי להרפנות אבל כלי הסומר את האהל
שהטעשה שלה עניז אחר מהרפנות שהרפנות סותמים והוא טומר
אינו במל להרפנות והררינז לכללא כלים נעשים אהלים לממא ולא
למהר ור"א לשימתו רס"ל בנרבר רלא איכפת לו בכלי שאינו
מקבל מומאה כמו כלי גללים ,אם סומר את האהל ולכז ס"ל נם
הכא במפתח שלא נממא שהוא בפנים ושוה לרבר שבעצם אינו
מקבל מומאה והבית טהור,וכז משמע באליהו רבא פ'ו מ"ב שכתב
רבלי סמכו לאהל ולא כתב טשום שהוא רבר המקבל מומאה כרברי
התוס' ויותר מפורש לזה איתא בפי"א מ"ח באהלות ע"ש ,זה
העניו נדפס ממני על העתוז חרשי המצפה שיצא לרפוס בשנת
תר"ע בחורש אלול בנויארק ,ונכתב ע"י טעות כאו ומשנה לא זזה
ממקומה

ושרךעט לפ ,נשהקרת ,ע*יךהפ~גה

אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ונו' (ויקרא בחקותי)
ונתתי נשמיכם בעתם ונו' ועץ השרה יתן פריו ובקללה כתיב
ולא תתז ארצכם יבולה ,רש"י ז"לפיריטעל הפסוקהאזינו השמים
וז"ל הק' ולמה העיר בהו שמים וארץ שאם יזכו ישראל הארץ
תתו יבולה והשמים יתנו מלם ואם יתחייבו יר הערים תהיה בו
בראשונה ועצר את השמים ולא יהיה ממר והארמה לא תתן את
יבולה ,לכאורה לענ"ר קשה ברש"י יש שפת יתר הלא מכלל הז
אתה שומע לאו ,ותו קשה בפ' וילך איתא ועתה כתבו לכם את
השירה הזאת ,מילת "ועתה"איו לו מובו לכאורה
נמס' תענית נאטר עצירה באשה ונאמר עצירה בנשמים
בשעה שהשמים נעצרים מלהוריר טל וממר רומיזיאשה
כלו לאשה יש צער לידה ונקראת חבלי לירה ובפרט שחיא
קשה

איתא

יה
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תשה להוליר כמו כ 3יש להשמים צער בשעה שהיא עצורה מלהוריד
טל וממר כמו אשה בצירה ,היוצא לנו מזה ששמים נונעים בעירותז
מחמת שרצונה שיהא מו"מ ולא תהיה עצורה א"כ הוי השמים
פסול לערות
במררש רכל עשב ועשב יש לו לו שר ומזל למעלה משנה
עליו ומכה אותו ואומר לו גרל ,אם כן נשמע
מזה שגם הארץ יש לה צער גירול תבואות שרצונה
שישראל לא יעשו רצונו של מקום ואז תהיה בת חורין
מלנרל תבואות נמצא מזה שנם הארץ פסולה לערות
משום שהיא נוגעת ברבר ,ואם תקשה הא רנאטר ששים ושמחים
לעשות רצון קונם ,וא"כ חזינז רכל רבר רוצה למלאות רצוז
י
ש
הקב"ה באופן שישראליהי
ו עושין רצונו של מקום ,וזהו רצונו ש"מ
שישראל יהיו עושים רצונו ית' ,אפשר לומר רזה קאי על צבא
השמים ולא על הארץ ,וראיה רגם הארץ שנתה את צווי של הקב"ה
שנאמר ותוצא הארץ רשא עשב מזריע זרע וגו' וע.ין בפירש"י
ונפקרה גם היא על עונה ע"ש
ואיוע
א בח"מ בשם בעה"ת וז"ל ראובז שיש לו שט"ח על שמעוז
ולא חתוםבו לער ואח"כ קנהלוי השמ"ח הזה לאחיישינז
שטא היה לוי חתב בשקר על השמר מאחר שהוא עכשיו כירו לזה
לא חיישינז מטעם שהער השני לא היה חותם עצמו על רבר שקר
בשביל הנאת ממו 3ללוי ורוקא אם לוי כבר חתם בשמר רנמצא
בשעה שהיה חתם לא היה ניכר אז עריין שום ריעותא אמרינ3
ערים החתומים על השטר כמו שנחקרו עירות 3בב"ד רמי אבל אם
לוי לא חתם עצמו תיכף רק עכשיו הוא רוצה לחתום או להעיי
פא*פ על הדבר אעפ"י שיש לו עור שני שמעיר כרבריו לא מהני
מאחר שהוא עכשיו נוגעבעייות ולא נשאר רק ער השני אבל אם

ר"וירצא

שני
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שני ערים החתומים על השמר קנו את השטר חיישינן להכי עכ"י

היוצא לנו מזה אם שני ערים מעירים על הרבר ושניהם נוגעין
רק
בעירותז איז עירותז כלום אבל אם אחר נוגע בעידות עירותי
כשרה אם בשעת החתימה לא היה אז נוגע בעידות אף שאח"כ
הוי נוגע לא איכפת לז וכשרה ,כן בענין רירו שמשה רבינו ע"ה
העיר בהם שפים וארץולפי שכתבנו אם שמים וארץ שניהם נוגעים
בעירות לאו כלום הוא אבל בשעת שישראל עושים רצונו של מקום
אז רק השמיםנוגע בעירות טחמת שרצונה שיהא מטרכרי שלא יהא
לה צער בעצירתה אבל הארץ איז נוגע אז בעירות שאררבא יש לה
צער מחמת שהיא צריכה לנדל תבואות וא"כ הוי אז הארץ כשרה
להעיר והוי עירות כשרה מצר שהער השני אינו נוגע ,וכן אם
ישראל אין עושים רש"מ אז הארץ נוגע בעירות שזה רצונה כדי
שלא יגרל כרי שלא יהא לה צער גרול תבואות אבל נגר זה אז
השמים איז נונאים בעירות שאז צער לשמים שתהיה נעצרה מטטר
ושניהם כשרים להעיר
צבז
ה אתי ש~יר לשוז רש"י הזהב שאצל עושים רצונו של מקום
הארץ
אתי לשוז ארץ תחלה שאםיזכו
תתן יבולה והא בוראי
כשרה להעיר ואז השמים יתנו ממר מפילא שזה למובתה וגם היא
כשרה מחטת עירות הארץ ואם שלא יזכו שאיז עושים רצונושי
מקום אז נקט רש"י לשנא ופתח בשמים תחלה ועצר את השמים
ולא יהיה מטר והיא בוראי כשרה להעיר שזה רע לה כנ"ל וממילא
והארמה לא תתז את יבולה שזה טובה לה ואף היא כשרה להעיד
מחמת עירות השמים וכל זה כשהיו בשעת הכתיבה והחתימה
שניהם אין נונעין בעירותז ברבר שאז צריך שיהיו שניהמ כשרים
והנה כשישראל היו במדבר לא היו צריכים לפטר השטים
ולא לתבואת הארץשאכיו אז המן וא"כהיו אז שניהם כשרים ע"כ
אמר
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אמר ועתה בתבו לבם את השירה הזאת ועתהרייק בשעה ששניהם
איו נונעיו ברבר שימה בפניהם למעז תהיהלי לערבבני ישראלכי
אכיאנו אל הארץ ובו' לבן הערותי בכם "היום" את השמים
ואת הארץ

ר2נזה מתורץ טה שאמר הז בעורני חי עמכם ממרים היתם עם
ר' ואףכי אחרי מותי וגו' בשיבאו לארץ אזיהיה לבם פ"פ
שאחר מהםנוגעבעירות וק"לוזהו כונת הפסוק ראהאנכי נ"להיום
ברכה וקללה( ,זה מרויק תיבת "היום" ר"ל היום בעת בעת שערייז
שניהם איז נוגעים בעידותז ועי"ז הם בשרים לעולם אף שאחר זה
יהא רק אחד מהם כשר והשני יהא נונע כנ"ל ובזה מתורץ מה
שהתחלנו אם בחקותי תלכו ונתתי נשמיכם בעתם ,רייק שהיא
רוצה בבם שזה גם למובתה שלא יהיה השמים נעצרין אבל הארץ
שיש לה צער גידו( תבואות אכל בקללות כתיב וארצכם לא תתו
יבולה ה"ו ארצכם דייק שרצונה בכם או אפשר לומר ע"ר הגם'
במס' ר"ה הרי שהיו זכאימ בר"ה ואח"כ חזרו הקב"ה מוריר
קגשטים על המדבר ואם יהיה ממר ביישוב יהא שלא בזמנה אבל
באם שהיו בר"ה אינם זכאים והקב"ה חתם ע( טיעוט מטר ואחאב
חזרו בתשובה אז המעט מטר לא יהא בטרבר כ 55רק ביישוב
ובזמנו ובמקומו יורר להם וזהו אם בחקותי תלבו ואז ונתתי
גשטיכם רייק שלכם יהא הגשם ולא במרברועור בעתםרייק בזמנם
ובמקומם כנ"ל ,בשם אבי זצ"ל
לכאורה קשה איר יהא הארץ כשרה להעיר הא עברה על מאטר
השי"ת שאמר בעת הבריאה עץפרי שיהאיהעץ טעם במעם הפרי
והארץ עשתה עץ עושה פרי ,ועור הא היא שונא להארם דמצינו
בעת שקילל לאדם קילל אז ג"כ הארמחועייז ע"זבכלי יקר שם שה'
היה רוצה שתתז ינברא'ם חומר זר ודק' והיא נתנה חומר נס ועב
ואילו
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ואילוחיה נותנת חומרזד ודק רכל העץ עצמו כטעםהפרי גם חארם
לא היה נוטה אל הסעחשות ביותר ולא היה בא לכלל חטא ע"ש
וא"כ נמצא שהיא שונא להאדם ושונא פסול להעיר
אך העניז הוא כך ,רכונת הקב'ה היתה בבריאת עולם רק לחיטב
לארם כרכתיב עולם חסריבנה ,רהתכלית הוא בשביל החסד ,להיטב
לז~תו,וכז מצינו במס' קדושיז (ר"ם) שטוב נאטר על הטוב אשר
ביז ארם לחבירו לזולהו וזהו כונת הפסוק וירא אלסיםכי טוב ר"ל
על הטוב לזולתו כי בבריאת העולם יש די חופר להיטב לזולתו
אבל ההב"ה גופאאינו נהנה מהעולם כנאמר אם יצדק מה תפעו5לי,
וזה הודיע הקב*ה לכהשה כששאלו הודיעני נא את ררכיד והשיב
לו הקב"הוחנותי את אשראחוז ד"לאני חונז לאותו שאני חונן ולא
תחזור החנינה אלי רק תשאר אצל האיש וכז הוא נבי ארחם
שהרחמנות תשאר רק אצל אשר אתרחם עליו ,וכז היה כונת
הבורא שהארם יחיה לעולם ורק המיתה הוא בא ע"י תטא אדם
כירוע כנאמר בתהליםאני אמרתי אלקים אתםר"יאילו לא עשיתם
אח
חיה בטל המות והיה כמו מחשבה הראשונה רק ע"י
תע~
העגל נשארה הארץ בקילקולה והנה ידוע מחזאל מיום שבדא
הקב"ה את עולמו נתאוה לעשות דידה בהחתונים בא ארם
והעלהו לרהיע דאשונה וכו' בא כלטה והורידו לאדץ וכו' ע"ש
טמילא מובו אם שהיה כטו כונת הבורא כנ"ל היינו מאושרים
דהעולםהיה מתנהגעלפי סדת הניסיית ,ולאהיה הסתרתפנים כלל
והיה עיניך רואות את מוריך והיה כל אחד ואחד טראה באצבעו
זה אלי ואנוהו ,ולא היה שום שליטה רע בעולם ונם היתה בלע
המות לנצח והיינו חיים לעולמים בשה הארץ ושינתה את כל
העניז,חד לא מצר שנאתה להארם ,פי אין להארץ יצר הרע
שתתקנא בהחרס ,ונם שהיא אם כל חי ,רק שעשתה לטובת
תשדם

יו
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הארםכיידוע מחז"לררצונו ש 5הקב"ה כבריאת חארםשיהאחפשי
והגחירה נתונה לואיר להתנהנ אם לטוב או לרע כנאטר ראח גתתי
לפניד ובו' ובחרת בחיים ,ולא נברא באופן שיהיו הב"א כמלאכי

השרת שנ' חוקוזמן נתן להם שלא ישנו את תפקירםואין להם שום
בתירה חפשית,לכו בעת בריאת העולם היהנלוי וירועלפני הקכ"ה
שהוא יודע עתירות ,שהארם יחטא ועי"ז ישנה את סרר* העולם,
וירוע רהקכ"ה בעצמו אינו מענש את החוטא כנאמר טפי עליוו
לא תצא הרעות ,רק הארם בעצמו חטאהו מענשו,כי מכל חטא
איתא בספרים הק' רנברא מ5אך רע והוא מענישו ,כרכתיב
ותטוגגנו בירעונינו וגו' ,וע"י ההטא בא הטבול כירוע וגשתנה אז
סררי העולם בטלפני המבול ,ונם הארץ טפא קבלה צורה חד,שה,
כנאטרומחיתי את כל היקום אשרעשיתי מעלפני הארטו 4לבאורה
מילתפגי מיותר,ני מה היה חסר אם היה נכתב רק טעל הארטה
אלא הכונה שגם פני הארמה נחרב וקבלה צורה חרשה

לכן בעת הבריאה ברא הקב"ה את העולם באופן שתתנהנ %
נסה וכמה אופנים כפי מעשה הליכת הארם כסו שמצינו
כחלום יעקב אבינו ע*ה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו ,ר"4
ע"י הנהבת הארם כירוע ,אבלאיז זה רצוז הקב"ה ,וא*כ היה חטא
של הארם שאינו עושה רצוו של הקב"ה וגרם שתשתנהסררי העולם
עוז נרול מאר מאר ואפשר שגם שום תשובה לא הועיליו ,והיה
לחאדש ח"ו אין לו תקוטה ותקוה ,לכן באה הארץ כמלאך מושיע
י הרגישה בבריאתה שנבראת שתובל להתגהג על כו"כ
להארםיעןכ
אופנים ,הבינה מזה שתלוי הכל ביר הארס במעשיו ובהנהגותיו,
והיתה יראהכי יהא קצ9גרול לישראל מאר,ויבא מזה אפשר לתרבן
הע~ם שלאיהניויועיל ה" 1תשובה לישראל  %עונותיהם ,התחכטה
הארץ ולהחה לה חמא על עצמה לשנות קצה טאמרו של הקב"ה
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והוצ"שה עץ עושה פרי וזה חומר נם ועב שהארםניזו טהוטר זה
ברי שיהא לישראל אח-כ פתחוו פה לאמר שהארץ נתחייבה ג-ב
בזה~ ,תלות החטא על הארץ נמצא שכונת האר ,היתה לזכות
את ישראל כרישיועיל להם תשובה שלא יהא הקלשל טעל נל בר
רגנז
ה ניהא שאז לא קילל הקב"ה את הארמה עבור זהכי סצינו
בסס'נויר (רכ-ג) גרולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה.
וכז מצינו אצל כמטה רכינו ע"ה ששיבר את הלוחות בזכותו של
יו~ראל כדי שידנו כריו פנויה כירוע וכן מצינו אצל הנביא יונה
ע-ה שלא הלר לעיר נינוה כירוע לכז מתורץ מה שהארץ כשרה

להעיד
עוד יש
מהא רערות השסים והארץ סוסר נדול ,דהקב.ה
י
1
ס
ל
ל
נתולנובהיוב שמוכרח כלאיש ישראללשיים התורהוהתרי-ג
סצות ,לכאורה קשהאיר אפשרלקיים הלאיש כמה מצותששייכים
ק לישראליס ויש מצות כטו פהאב ,כהנקה,
יכהניםויש ששייכיםי
,
ע
ו
ר
י
כ
אך יש תיקון
ועוד וכדומה שלא כל אחר ואחר יכול לקיים
א
ו
ה
ל
א
י
ש
י
מ
ר
ח
לזה ,אס יהא שלום ואחרות אז כל אחר וא
כנו"
אחר והכלל ישראל מקייטים את כל התורה עם התרי.ג מצוונ,
ועי-ז יהא נחשב לכל אחר ואחר שנם הואקיים את כל התורה עם
התרי-נ מצות כירוע ,והנה הארץ אף שהיא חתיכה אחת נדולה,
אכל באמת היא מחולקת בסינים שונים יש ארע שחורה ויש ארץ
אדומה,וייש ירוקה וכו' ,וגם הזריעה איננה שוה בכל סקוםחייו
בסם' וטבת (רפ-ה)ועייו בח-א מהרש-א בסס'סנהררין (רק-ט) ונם
היא נפסקתע"י יסים ונהרות אפ"ה אסרינן סרנא רארעא חר הוא
השם אחר לה והיא ארץ ואחרות גמורה שולסת בה
וכ
ן השסים באמת נבראת השמים משני רברים מאש וטמים
~ .כו נאראת שמים ,ואש ומים הם ,טנאים נסורים זה לזה
בתכלית
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חדהטים

צבייוטה

נתנלית שנאה גסורה וכל אחד ואחד נתנבר ע 5חבירו לאכדו פו
העולם ואפ"ה שם אחד לה ונטדאה שסים ,והם הב' מינים נסצאים
בתכלית ש5ום נסוד,כז אנו בנ*י אם נהיה בשלום כאופו כסו הערים
שינו השסים והארץ אז נגיע א 5תכלית הסכווז ,ואז ישים עושה
שלום במרוסיו הקב'ה שעשה ש5ום כסדוסיו זו בשסים ביז השני
סינים ,הוא יעשה הסב*ה יעשה שלום עלינו ועל כל יושראל בזה
שלא נצמרד זה לזה וישלח לנו הנואל צדק ויוליכנו לארץ
י
א
ר
ש
י
ונזבה 5ראות בית הסקדש עם כל ההדושים והאבות ,ותח*ית המתים
בקדוב ביסנו אפן ואפו

בש"ע א"ח :כ' תל"ו בטהצה"ש סק"א איתא גשם הבאח דר,ש*י
ס"ל כמ"ש הר"ן מדאמר זשק לבער ולא אסר זקוק לבדוק
ע"כרמיירי בחמץידוע ע"ש ,ולענ"ד נדאהלהוסיף קצתראיה דרש"י
סיירי כחמץ ירוע סרכתב יכשראהו עובר עליה ע"ש דאי איירי
בחמץ שאינו ידוע הו*ל ~פימו בלשונו וכשנסצא כסו דאסדינו
בנם' שמא יסצא גלו0קא יפה ע"ש ,אלא ע*כ דסיירי בחמץ ידוע
ותיכף כשיראנה יעבור ע5יה ,וטזה סוכח ג"כ דסיירי קודםביטוי
דאי לאחדביטולאיךיעבורעליו
בנכורי
ם פאא ס"ד הגר סביא ואינו קודא ,אבל הדמב*ם כהב
שמביא וקורא וסצי לסימר לאבותינו 5תת 5נו מפני
שהארץ נהנה לאברהם אבינו ע"ה ע"ש ואף שאינו בז יצחט ויעקב
אפשר לוסד הטעם ספני שהשכועה שנשבע הקב"ה לאברהם חיה
קודם לידת יצחק אע"ה ולענ"ד יש להביא ראיה להרסב.ם שצר
פביא וקודא סהא דדב כהטר,שי במס' ב'ב (דפ"ב ע"א) הטעםראיז
קורין כהשתי אילנות הוא כהטום דלמא אהי לאפשעינהו סתתסת
ה הטעם 51הכי אפשר שמביא ושראב
ו0עשר אאכגבינראיןי

חואיי

הואיל

מתורת

חדושים

צבייוסף

קפו

שבעת שמסרתי את גליון האחרון היה בימי הפורים 5כ1
כאשר ראיתי כי יש מקום פנוי ,לכן אביא כאו את
הדרשה שאמרתי בשכת  '9זכור דרשה לפורים

איתא במס יומא (רכ"ט) למה נמשלה אסתר לשחר לומר לד
מה שחר סו 4כל הלילה אף אסתר סוף כל הניסים ע*ש
לכאורח קשה אפאי סוף כל הניסים ,הלא נוכל לומר שתמיד מתנהנ
בחיי עם ישראל זמנים אשר עוברים לישראל ניסים גרו5ים
ובפרט בזמננו המלחמה הנוראה שהיתה עם ישראל לאכול 5כל
פה ומרועניתו להבתוב רק נם דפורים,ועור קשה הא באמתבפורים
לא היה שם נם גלוי רק שהכל היה בדרך טבע ,שהמלך אחשורוש
אהב לו בתולה ישראלית ,והיא היתה צדקית ונביאה ,ותלקח 15
כחזקה כרכתיב במגילה הכל באר היטב ,ועי"ז עשה טובות גדולות
לעם ישראל ,וכמו כן קרה גם לטלך קאזמיר שהיהבפוליו שלקחלו
ג"כ אשה מבנות ישראל ושמה ג'כ היתה אסתר ועוד שרים רבים
שמסופר עליהם באופן הזה וא"כ הוי זה בדרך טבע ואין זה
נס כלל וקשה אמאי קרי ליה נם פורים עוד קשה מדוע אומר
ביוצרות אם כל המועדותיהיו בטלים אבל פורים לא יבטל ע'ש
ש בו מה שאין בכל המועדות 1
מדוע לא יבטל 9ורים מאי חשיבותי
רתבאר לענ"ר ע"ד המדרש בילקוט ,והובא ברש"י בראשית
ר*ה ברא אלקים ,בתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת
הדין וראה שאיו העולם מתקיים והקדים מידת הרחמיםלרין ע"ש
וידועכי שם הויאה ב"ה מורה על זמן שהקב'ה מתנהג עולמו
בטדת הרחמים והוא על דרך ניסיי ,ועל זה מורה שם הוי*ה
יתברד כידוע אכל אם מתנהג בדרר טבע אז נקרא בשם אלקים,
והוא מורה על טרת הדין ,ואלקים מורה על הנהגת הטבע ,ומובא
בכסהספרים ואאצ לכתוב מקומם ,אב 5לפ*ו קשהאיר אפשרלע5ות
במחשבח

צבי זפש

 280מתרת
חהשים
בטחשבה של הקב*ה שיברא את העולם בטדת הדין ,חלא עריין

לא הטאו ולמה לו להקדים הסכה קודם הדפואה ,הא אסרינן בסט'
מנילה ןרי"נ) רהקב"ה מקדים רפואה קורם למבה ע"ש ולמה יהא
עתה היפוך מסרתו ,ואם נאסר רהקב"ה יודע עתירות שטוף יחמאו,
אבל גם זה אינו ססרותיו של הקרוש ברוך הוא ,רידוע רסירותיו
של הקדוש ברוך הוא סתנהנ רק באשר הוא שם כפי
חמצב של עכשיו ,לפי שעה הוא נידן ,שר קשה ,אם הררך הזה
לא טוב מרוע עלה בסחשבה של הקב"ה לברוא כך לא איש אל
שיאסר בו שיתחרם לכן נלע"ר בררך זה הקב*ה רוצה לברוא
את העולם בשם אלקים זה מדת הרין ,וזה האופן הוא הטוב היותה
לדעת הקב"הכיאין העולם מוכשרעריין להיות תהת הנהנת הטוב
י כסו שאכתוב ,ורק
הניפיי הטבעהואמוביותר טדרךהנסי
שראה הסרוש ברור הוא שהרבה זמנים ועירנים ונסיונות קשים
ונוראים צריכים לעבור על ה"רם עד שיניע הזסן שיתנהנ השלם
במדת המבע ,ועריין מוברחים הם להיות תחת הנהנת נימיי ,לבן
ברא הקב"ה את העולם בסרת הרחמים ,אבל לא ה"ו שהקב*ה
במל את סחשבתו ,רקהניח זאתעל זסן העתיר שאז יתקיים וסלאה
הארץ דעה כמים לים מכמים ,וכל אחר ואחד יהא בסררגה נביא
בארס הראשון לפני החמא ,ויבמל המות ויצהר*ע ונס יטו ואנחה
ובנז
ה ניהה הגם' בסנהדרין ,מצות במילות לעתיד לבוא ע"ש
הענין כך ,דכל זסן שיש סצות בעולם ,ע"כ ישעריין הצד
הכננד היצהר"ע ,ושכר ועונש אף בעוה' 1נופא ,שנאמר ותמפוגנו
בידעונינו ר"ל שעון בעצסו סעניש את ההומא כי פפי עליון לא
תיא הרעות ,ושד כתיב תסותת רשע רעה ר"ל מי הוא הממית
את הרשע זהו הרעה שעשה הוא בעצסה וזה מטית אותו הטחם
והחרטה על הדבר הסנינה שהטא אוכלת לו כתולעת בלבו ובארס

וריך

של

צבייהשה

מתוררצ
חדושים
של נחש שכלות אותו כאשר יושים אל פניו איד נפל סטררנחו
5מררנה בהסה או חיה 5עבור  %רצון קונו 5פי זה אם
נהאא ונרייק בחיי איש יהורי הפרטי אין  15עולם הזה ,יען
כי מפחר תסיר עבור עולם הבא ,ואפילו האפיקורס נטור האינו
טאסיז גם כן חיו איו לו הנאה ,רמפחר או5י האסת כהאומרים
ריש א5קי בארץויש שכר ועונש ,אז כאשריזקין ויעמוד סרתיחת
הרם סזמז השחרות ,יעלה על מהשבתו בכהטכבו בלילות אחריתו
סח תהא ,ומי שסרח כע"ש יאכ 5בשבת ,נמצא שחיי אישיהורי
אף 5אפיטרם חיו אינו חיים ותסיר הוא בפחר וברערה שעי"ז
קפז

אפשר שגם השני טלסות אבר והעיקר שטה"ז אכר בשביל
עוה"ב ונמצא קרח מכאן ומכאן ,אב 5כאשר נניע א 5הש5יסות
5עה"ל אז 5א נצטרד שר להסצוה שתכליהן הוא 5הזכיר את ר'
כמו שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כ 5סצות ר' ועשיתם אותם,
ועל 1ס 1ה5ז נאסר וראוי עיניך את סורך ,ולא נצמרך עור לאיזה
סיבה שיכא 5זכירה ,ואז מסי5א יבמלו הרע ו5א נצטרך להנהנת
חניסיי ,כסו שהיתה הנאו5ה בסצרים ע"י נסים ונפלאות,יעןכי
אז 5א היועריין חזקים באסונת ר' 5כן התנהנ ע"רהניסיי אב5
5עת" 5יתנהנ העו5ם ע 5ררך הטבע

רכעין

נביו הרבר ,הקב"ה נתן לנו שלשה רג5ים ,ואלו הן פסח,

שבהעת ,סוכות בכ 5אחת סהן יש מעלה וחסרון 5כמטל
יש מהם רברים המוריסבעניני הנפש והנשסה ,רבחנ הרנ5ים ההם
ירגיש הארס קדושה רוחניות ורוסמות הנפש להיות סדובט
וסקושר 5אבינו שבשסים ,אב 5בעניני נשמיות וחומר ,יש בהם
חסרח כסו פסח5 ,א כ 5רבר טותר לאנול ,וחומר האיסורים
שהם בסשהו ובאיסור בל יראה וב 5ימצא וצריכים
שסירה וזהירות יתירה ,ונם העצם האכילה קשה לאנשים

ח5ושים

2ח2

מתורה

חדושים

צבייוסה

חלושים להתעכל המאכל כקיבה נמצא שיש צער שאין לו היכולת
לאכול מה שרוצה וכן כחנ הסוכות יש הרבה צער ללכת טהבית
ולאכול בהסוכה בלא ב*ב ,ובפרט להדרים בארצות הקרים בצפון
העולם ,ואפילו באטעריקא יש צער לרדת סהטררנות אם רר בקומה
הששית אל הסוכה העומרת בחצר בטקום צר וכה"ג ונטצא
שבחג הסוכות יש ריעותא שאין רשות לאכול כל רבר ,ר"ל אין
נאה להכניסן לסוכה מחטת טאוס ,והעיקר שרוקא ליושב כסוכה
ולא בכל מקום וכן חג השבועות חף שמותר לאכל כל רבר ונם
בכל מקום ,אך מפחר רצריר בחג השבועות לקבל עליו לשמור
את התורה והמצוות ואזהרותיה ,נמצא שכל המוערים עיקרן הוא
להזכיר את ה' יתברד לכז כאשר יניע הזמן המקוה שלא נצטרך
עור להסיבות המזכירות ,רק שכל אחדיגיע לטררינת נביא והשכחה
לא תהיה עור ומסילא יתכטלו כל המוערים ,אבל לענין סוער
הפורים הוא רבר סשונה מכל הסוערים לנמרי יען כי הוא טוב
ונרנש בין להגוף ובין להנפש כאשר נתאר ונצייר איך איש יהורי
יושב בביתו בסעורת פורים אצל שולהן ערוך עם נרות דולקים
כליל שבת ויו"מ ,מטוצע על השולחן מאכלים ערבים יחירים
בסינם ,ואשתו ונל בני ביתו יושבים בסנוחה וכצהלה ,וככל רגע
ורנע השטחה מתנרל ,בא שליח עם שלוח טנות פזה ומזה ,וגם
כל אחר מבני הבית שולח סנות למכיריו ומיודעיו ,וגם יקבל מהם
והשמחה נתנרל ועל כל אחר שוכן רוח נריבות קרושה ואצילות,
ונם אז הוא הזמן שטחלק צרקה על כל מוסר ומוסר ,ועניים באים
ונם להם נותנים ברוח נריבה ומי לא יזכור איך שהיו הולכים
שיירות מזמרים בכל בית יהורי ומזמרים ,ובעה"ב יושב בהרחבה
בראש השולחן ואוכל כל טה שירצה ונם 5וקח לו סקטרתו בידו
ועושה כל מה שירצה' ונם לוקח אז וכותב5ו טשעטע5איזה מוסד,
ונס
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חדושים

צבייומה

קיז

ונם סותרלו לשתות ער ד5אירעיבין ברוךוכו' אף שבשארזמנים
עם עשה כזאת או אם היה רובראו שראיזה שירה כזאת,היה ללענ
ולטלס ,אבל בפורים הכ 5מותר והכ 5נאה כסו ילר קטן רוקד וחי
אז בררך המבע ונהנה אז הנאה שלימה בגוף ובנפש
דבנז
ה ניחא הפסוקכי כפורים הוא ,ור" 5יום הכיפורים רומה
,
ן
ו
י
מ
ר
ה
5פורים והוי כ"ף מכפורים כף
כמו שבפורים הוא
נהנה חיי הגוף הנאה שלמה נטבע כמו שנברא בי5רותו 5התנהנ
מעשי ילרות סשום שפורים הוא יום מוב ואינו
יום טוב משום שמותר 5 15אכו 5כל מה שירצה ובאיזה
סקום שירצה ,כן הוא יום הכפורים נהנה להנשכשה לחיות עפ,י
התורה תטהורה
דבנזה ניחא הנס מפורים שעשה הקב"ה עפ"י ררך הטבעיען כי
זה הררך הוא חביב 5ו כנאפר ישמח ר' במעשיו ,ור" 5אם
שפעשיו הם שמחם מקבל נחת מהם ולהפך ח"ו הקב"ה מצמער,
ע"ד מחז" 5עמו אנכ בצרה ועיין במס' פנהרריז וחגינה (רם"ו)
בזפן שארם מצמער וכו' ע"ש ,וקשה לשרד המבע ומערכת השמים,
לכן הטבע הוא חביב לר' כנאמר השמים שמים 5ד' והארץ נתן
5בני ארם וירוע רכל הנותן בעין יפה הוא נותן
לכן עשה הנס עפ"י ררד המבע שאחשורוש יקח לו אפתר לאשה,
והיא ע"כ נלקחה ועפ"י הרין היא פטורה מלמסור נפשה ע"ז,
כי היא קרקע עו5ם ואינה עושה שום מעשה ,והיא כאשר היתה
נבאיה וצרקניות גרולה הרנישהכי זהו רצון יתב"ש ,כנאמר בקפיטל
תה5ים (כ"ב) מה שהתחלנו ופזה היה הנס ,אבל קשה א"כ קושיתנו
הנ"לאכטשיקרי נםפוריםכיון שהיה במבע משום רבאמתהיה ג"כנס
רבאסת לא היתה אסתר יפת תואר רק איתא בגמ' סנילה (רי")3
ררקרקת היתה ורק רוח חן משוך עליה ואם"ה מצאתה חן מכל

הבתולות

א2

טחורת

חהשים

צבייוסה

הבת151ת מש"ז סדיטת שמלך
והז כולן גאו כשמהת הנפש
אבל אסתר באה כנ2ר רצונהעולבירה
וח
" סועה ועננה היה מוטל על
*ניה ,ואפ"ה היתההיא המבוררח מבל הנשים והבתולות,וכן כהשמע
סהכתוכ שנאמר ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה וט'
לכאורה מלת כל מיותה ומה היה חסר אם היה כתוב נוופאת
חז בעיני יואיה' הא יש זקנים חולים ובפרם נשים שטגעם לבמל
את כל יפת תואר ורק היא בעצמה היפה 6יח ,אלא ע"כ שנס 2רול
היה שם שמצאה חןבעיני כ 5רואיה וא"ב היה בזה נס כמו שהיח
במצרים שנאמרויתן ר' את חן העםבעיני מצרים ונו' ,היוצא לנו

מזהשהיהנם מעוטפה במכסה הטנש

8121ק זהבאר הפסוק והמן נופל על המטה אשר אסתר עליוק
לכאורה והשה ,איך אפשר שיפול המן על המטה כעת מסוכן
כזה אשר המלך היה שם ,הלא המן לכו"ע 5א היה טיפש
י
י
מ
ע
ה
ל
א"ע בסבנה נרולה הצפויה עליו ,ואיתא ע"ז בנם' בשילה (רם"ו)
אר"א שבא מלאךוהפילו ע"ש משמעדזההיההיה  %ררךנס*
אמרעלזהבני הרב המטיףיהורהליב המכונהליאוןשי',כיזההיה
נ"כ עפ"י הטבע' ימתחלה כתיב ראמרו להמן יועציו אם טזרע
חיהורים מרדכי וכו'כי נפל תפל 5פניו ,והוהשה איך אסוו לו זאת
5זרות מלח ע 5פצעי לבבו ולצערו ,אך דאמרו ליה ואת בדרך עצח
טובה ,דע 5ך המןכי נמצאת עתה בסכנה נרולה ,ולא תוכל לצאת
מזח ,רה יש ררך אחרת בערך ,והוא טבע היהורים שהם רחמנים
בני רחמנים ואם תבאימרדכי ותפול לפניו ותבקש מאתו מהילוג
טבעו שימ5א רחמים עליך וימחול 5ר ותעבור הכעס ותנצל מסות
המוכן געדך5 ,כן אמרוכי נמל תשל לפניו ,ובאין טפק אם היה
עושה כן שירע את נפש מרדבי ,וראי הועי5ה לו
להנצ 5ממות אך היה נס בררך טבע ,כי לא היה

אבי

מתדרת

חחשים

צב'יומה

ק'ה

לו *נאי לוה רכתיב ויבהילו לחביא וכו' אחאכ בהיוהו בבית
אמתר חפץ לעשות שם העצה ונאסר והסן נופל ר"ל מרעתו ושכלו
לקיים עצת אשתוואוהביו אבל או היה עברהזסז סזה ועבר זסנו
בט 5טרבט ועצתו 5א תוכל להועיל כעת ונם שסעחי סבגי וי'
הנ* % 5הפמוק ו*שם הסלר אחשורוש מם על האוץואיי הים,כי
סודכיהיהורי כהטנה למלך אחשורוש ע"ש והקשה הלא הגם' אסר
שאחשורוש היה סלך טפש ,סאין לקח לו ררך הריפלאסטיא הזאת
להעשיר את הסרינהע"י שיקחו ספ סהמדינה,ונם ספ סכלהגטפיטת
הנכנמים לארצו ,וסתרץ ע"ז הפפוק נופאכימידכי היהורי כמשנה
וט' ,ור*ל יהא הפירוש של סלת "כי' כמו בלשון אמעריקא אוסרים
(ביטשס) שסרדכי היה בחטנה למלר,והואנתןלועצותאיך5התנהנ
הנהנת המרינה ,ולעשות טעקמעם ולהעשיר את אוצר הסמשלה,
ובפהט שהיה אז אחר המעודח הנרולה שהיה בעד נל האנוטים
חנמצאים בהקכ"ז טריטת שמלך עליחה וא"כ חיה הפפר נדול
לאוצר הסכחשלה ,ועור נתבאר ע"ר סחז'ל שבכל מקום שגלו ישראל
נוחשו שרים לארוניהם ,ובן היה נבי סרדכי שהיה הסנהינ
סהמדינה,יתן ר' שיבא נם בזסנינווביסינו הנאולהע'י סשיח צדק
ונזכה לחזות בנועם ר' בצין ובירושלים אסן
סהע אצל חנ חשבועות וחנ הסוכות נאסר בהם בקרא
לשמח את נפש חאלמנה ולא בפסח ,והנלע"ר הואכיוו
רבשכועות ומוכות אפשר לשסח את האלסנה בביתו ,אבל בפמח
חייב לשמחם שיהיו בביתם ,כי בפמת צריכים לאכול בהסיבה
ובשררות
ד סלך הטיםכי לד יאתה הסלוכה וט'
איתא בשש סי לאייא
לכאורה קשהלי איך איך אסר סלך הטים ,הא הוא סלך
"שהאל אבל על הטים הוא סושל ,וכן נאפר בקרא כ* לר' הסלוכה
ומושל

אמריעי

חייצח
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ומושל בנוים משום דמושל מונח על מי שמושל בחזקה ,לכן סונח
הלשוו מושל על הנוים אבל מלך משמע שמולך מרצון רעת הטוב
מהעם ,וזהשייך לומר על ישראל ,וי"ל
המתפלל בעד חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה
(ב*ק דצ*ב)י ונלע*ד הטעםבזה משום דארם אםצריך
לאיזה דבר יש עליו הרבה מקטרנים דמתעוררין עליו הדינים ,לכן
צדיך הרבה זכותיז שיתנבר מדת הרחמים על מדת הדין ,ולא בכל
שעתא טתרחיש ניסא ,אבל המתפלל על חבירו ,והוא מלמרעליו
זכות ,לכן משלם לו הקב"ה מדה כננד מדה שאיז עליו סעורריו
דיש עליו מנינורים ,לכן נענה תחלה
ענרם קודם לשעיר נשיא ,מ"ט ,האי צכור והאי יחיר
(הוריות די"נ) שעיר נשיא קודם לשעירת יחד ,מ"ט ,האי
האי מלך והאי יחיד ע"ש לכאודה קשה הא אמרינן במם' ר*ה
(דט*ז) סלך וצבור מלך נכנם תחלה ע"ש ,ומדוע יהא הכא דצבור
קודם ,וי"ל

שעיר

5טרךש לשלךם

במף*ר (ב' פ"ח) א"ר מימון בשעה שבא הקב"ה לבראת את
האדם נעשו מלאכי השדת כתים כתים וכו' צדק ושלום
נוקו וכו' אמת ושלום אמרו אל יברא וכו' מה עשה הקב*ה וכו'
ההחליך אמת ארצה וכו' ע"ש לכאורה קשה לענ'ד אמאי מחבר
מתחלה השלום להצדק ,ועוד קשה אמאי מתחלה הקדים הצדק
ואח*כ דהשלום ,ועור קשה לענאד ,הא מצינו שהקב*ה ברך לישראל
עלידי הכהנים בשלום ,וכן כל התפלות זהברכות מסייסת בשלונג
חזינו דהשלום מונח בידו ול הקדוש ברוך
ולא כמו יראת
הוו~
וטים

מר12רת

חדושים

צבייוכ)וש

קים

שסים רסצינו בטם' ברכות (רל*נ) דהכל בר"ש תוץ טיראת שמים
ע"ש א"כ למח להשלום לק0רנ על הארם אאסר אל יברא ,וזחו
באסת ננד רצון הקב*ה היה לו 0וב לוסר להקבאה ,ברא רק באופו
שיתברכם בשלום ,כיוו שהוא ביר הקרוש ברוך הוא ואז לא
יצמרר להשליך את האמת ארצה כי היה אז יחיר ויבטל רעתו
ננד השלשה עור קשה לענ*ר ,אסאי לא חשיב את השלום

לסצות עשה ולתשבו ביז התריאנ סצות ואם נאסר רקשה זאת
לצות על חארס אם הוא ננר רצונו א*כ קשה איך חשיב אהבת
ח,שם לסצות עשה ביז התרי"נ מצות ,הא ענין אהבה בא סתור
הלב ורצונו של ארם ,ראם אין רעתו של ארם לאהוב אין יכולים
להכריח  %אהבה לאהוב בע"כ ויאל ראהבה שאני משום רבאהבה
יש סררנות סתחלה סתרנל לאהבה חצונית ואחר כך סשתלס
לאחבה פניסיות סכוט"כ בעניו אהבת השם דיש להניע בודאי
מעט מעט למררנה נרולה לאהבת ר' סן יראת הרוססות אהבה
פניסיות סלב ונפש ,אהבה עזה כסות ,יען כי בכל רנע ורנע
ירניש אלקות' כנאסר סבשרי אחזה אלוהי ,לכן חז*ל ידעוישיכול
האדם לקיים סצות אהבת השם אף בססירת נפש לקיים בכל
לבבד ובכל נפשך ובכל סאורך לכן סנו ביז התריאנ סצות ובא
צמי ואזהרה על החרם ,על אהבת השם יתב' אבל לא השלוס
,שבכל עת סשתנה דעת החרם ,ועם אנשים שעניס ,וקשח לקיים,
לבז לא ניתן צוי על זה ,אבל יהא קשה ,מרוע בא צוי ואזהרה
על לון רלא תחסור ,רהיא עור יותר קשה על השרס
ם להשסר מן החיסור ,רזח אינו תלוי כלל
סז והשיו
ברצון הארם כי בעצסו אף ננר רצון הארם בא בלב חארם
תחיסשד ,ולשי0ת הרמב*ם והנס' ראיסור סן לא תחסור אף שנותז
סמון ,ונם שאין שישר בלא תחסוד ואיסורה אמ גכמשחו ונם
8ף
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אף שלא עשה שום מעשה,כי היא מוגה בלב .ועכאו אסרה התורח
כצווי וחשיב אותה בעשרת הרברות ובהתרי*נ סצות וא"כ אמאי
לא חשיב גם כו את השלום וי"ל לענ"רכי על לא תחמוד היה
מוכרח התורה להוהיר ע"ז יען בי איסור זה הוא חמיר מאוד,
משום דהואעיקרומטורלכלאיפורי התודה %1 ,התורהכלולהבענין
הטא ואיפוד מחימוד ,לכחחל ,ננבה ,נזלה ,ניאוף ,בית רעך,
אשת רעך ,לא תענה ,הכל כאים מן לא תחמוד ,ראם לא
היה תחמוד ,לא היה בא לכ 4עונות ופשעים ,וכן במצות הקיום
מצות עשית נ*כ כנון צדקה וכל מצות מחסד תלוים בלא וטתבווה
דש*ם לא יחמוד יתן צדקה ,וכיון רחזינן רחימוד הוא
משר והמיבה סכ 4התור 41לכן מפני גורל פעולתה ואיפורח
הזהיר הכתוב בע"כ על השדם להזהר בכל מה דאפשר ,אבל השלום
חף שהואקיום הלאום ,והוא רק חיזוקלקייפ התורהלכוכיווישהוא
קשה לצוות על החרם שיקיים את השלום ,לכן לא סנה אותו
למצות עשה ומכש"כביו התרי"נ אבל מ*פ קשה הלא מציט טדל
פשי
ת השלום וע.יו במס' יבמות (רס*ה) רעת ר' אילעא משום
ר*א דמותר לשנות ברבר השלום וכו' ור*נ אומר אמ מצוה וכו'
רבי רבי ישמעאל תני אף הקב"ה שינה ברבר השלום ע"ש
ועיין במם' עריות פ*ח ר"ש אומר שאליהו בא רק לעשות שלום
וכף ע"ש ונרול השלוס ששמו של הקב"ה נקרא שלום,ונרול השלום
ישבשביל השלום אמר ההדוש ברוך הוא שמי שנכתב בקרושה
ימחה על המים בשביל להטיל שלוםכיז איש לאשתו ע"ש ונרול
השלום שניתז לאוהבי תורה שנאמר שלום רב לאוהבי תורתך
ונררל השלום שהוא כננד הכל ,שנאסר עושה שלום ובורא אה
הכל ועיין עוד במד*ר פ' נשא ע*ש וכתיב בקש שלוס ורהפרוו.
ונם ושה*א מפץדות ש 5הקב*ה הוי מ*ע להיות הושנדיניו פה
הוא

מוצרת

חדתימ

צבייחמה

קכ

תוא רחום כז בשלום ,חקב"ה רורף שלום רסתףנו חקכ"ה אטר לא
תחיה בם בל נקפטה ,ואפ"ה שלח כחצה רבינו ע"ה ויהושע שלוחי
שלום טהודם להם ואםכו פשה אמאי לא חשיב השלום למצות עשה
ויק
ש לתרץ לענ*רלהכי לא סנה השלום לטצות עשהיעו רלח נכל
עת וזטן טוב השלום רסצינו (בפ*א) הרחק סשבן רע ,ע*ש
וכן כתףנו אצל אברהםאבינו ע"ה שאטר ללוט ,הפרד נא מןלי ע*ש
וכזאיז שלום אטר ה' לר"צעים וכו איתא בנס' מנהררין (דע"כ)
פרוךלר,שעים הנאה להם והנאה לעולם ע'ש
ניחא מח שנתברבינו בעה*ט בפ' פנחם ,שלום בניטטריא
עש* 1ור"ל דלפעמים יש שלום והוא מעשי עשו והם
ידועים לנו לחהשתנו ועייו בסם' קרושין (רף פ') אמר רב יומף
תדע דמהברי בי עשרה וגנבי כשורא ולא טיכספי סהידי ע"ש
חזינן מזה רלפעסים צריכים להרחק טן השלום וכן אסר ירטיחו
הנביא ע*המי יתנני נטרבר מלון אורחים ואעובה את עטי וכן
מציט רע*י השלום היה רור הפלגה ,וכן אמר הנביא אל יהוופפט
הטלד ע"ה בהתחברך עם רשע פרץ ר' וכו' ע"ש
ול 84תקשה לד מהא דחבור עצבים אפרים הנח לו ואסרו ע*ז
חז"לאפילועובריע-ז הנחלוכיוו ששלוםביניהם ע"ש ,כמצום
דבשפפרים היח השלום גאטת כהמכסת הנביא רק החסרוו שהיה רק
גיז ארם לחבירו ולא באל"ם ,לכן טחל להם חקבאה על כבודו.
אבלבנידורירזאיירי שהשלום הוא בשקריטורהבין ארם לחבירו,
בטשהשי זטרי וטבקש שכר כפנחם וער-ו פירש המלבי*ם זצ"ל
על הפמוק ואנשי סדום רעים וחטאים לף טאר ,וראל אנופי סרום
היורשעיםבין קדםלחבירו אבללר' ר"להשייכיםיבי
ן ארם לסשם

דבנזה

הם צדיקים מאור ע"ש

ובזה
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דבאה 3יחא הגם' כתובות (רף ה') ראצבעות אינם שווים
ומחולקים זה סזה ע"ש ור"ל ראם היו מחוברים לא חיו
היויכ51ים לעבור ולעשות ולפעול שום רבר מוביעזכי כולם שווים,
או שהיו נסמכים וע"ז ולא עברו שום דבה אבל הכליה בריאת
העולם לחיות לשכת יצרה ולא לתהו בראה ,לבו נבראו
שיהיו פרורות זה סזה ויהא כל אחר ואחר יעבור ע5
ררכו וטעסו הוא ,כו הוא כררד השלום ,שאם היה השלום
מצות עשה כיו התרי"ג ,והיה סוכרח חז להיות השלום
על כל אופנים שיהא ,לא היתה אז קנאה סופרים ולא הרבח
חכמה ,והעולם היה נשאר כצורתו כמו שהיה בזסן ארם הראשון
וכל אחר ואחר היה סומך על חכירו ,וגם שאז רוקא היה כל אחר
ואחר הרג את חבירו ,והיה איש את רעהו חיים בלעו נסובן לכן
לקיום העולם אין טוב השלום באם שהשלום אינו שלום אסיתי'
רק שהוא מכוסה בטכסת ?רק ובתוכו רע וכן מצינו ש?וח רבנו
הקדושלבנו,נהוג נשיאתך ברסה ,ע"ש והוא ,שלאילך כדרד שיהא
כאחר מהם ,רק שיהא מורם סעם ,כרי שיכברוהו ויראו מסגה 6ף
שזה הררד הוא רחוק מהשלום

ראיתי

בספר חדש שכתכ שנוטריקון ממילת שלום הוא ,וכל
מעשיך לשם שמיס ע"ש אבל אין נראה לענ"ר כהשום
ששלום זה הוא מהופך ואינו בא כסררן ,ועור שעיקר חסר מחספה
היה לו לכתוביהיו או יהא לשם שסים ועור אם הכוונה משלוס
בזה ,או בוראי א"א שיהא שלום דכתיב הלא בחחנאך די אשנא
ובתקוממר אתקוטט ,תכלית שנאה שנאתים לאויבים היולי וע'
נמס' קדושין (דף ס" )1אמך ר"נו' דשלום קטיעההיא
ע"ש ועיין ברש"י אלמא בשלימים הוא דאכשר ע"ש
בז הוא בנירן רירן אם השלום הוא שלום אסיתי אז טוב סאוד
השלוס

מצינו
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קבא

תשלוםהזונ אבלההטלום שבשקריסורוצריכים להתרחקססנו,לחכי
ניחא סה שלא נחשב לסצות עשהובין התרי"נכיצריכיםלרייקאיזח
ד,וצלום לרחקואיזה לקרב,וכו אסר שלסה המלך ע"ה ,טוב פת חרבח
ושלוה בה סבית סלא זבחי רינ ,ריש שלום רק בסראה החיצוני
ובתוכו הוא ס5א ובחי ריב ובזה יתורץ מה שבתב שלום
י
ד
צ
ו
ור"ל אם השלום הוא בא עם צרק אסיתית ונם שהצרק בא סתחלה,

כנאסר צרק ושלום נשקו אז הוא השלום הטוב והברכה
ךל8441בך 1לבבנויש אנשים שעשו שלוםביניהם תחת ממוה הצרק
ועשו להם לסטרה עניו הכשרות ,להשניח שיהא בשר
כשר וכרוסה עומקי בצרכי צבור ,אילו היה שלום ע"ר אסת וצרק
בנכוז וכהונו בזה ,חז היה רבר טוב ולסצוה נדולה היה נחשב להם'
אבל גצוה"ר אליה וקוץ בוה ,כי לראבון גפש ישראלים החרדים
האמיתים ,נתערבו בםאנשיםשאינםמהונניםוכל כונתםהיאבשביל
בצע מסוז הפרירות ונאוה שלא לשם שמים ,ורק עשו להם מטור
לפרנסה כירוע וגם שנכשלו על הנם' אין מומרין רברי תורה
לכותי ,שנאסר לא עשה כן לכל נוי ומשפטים בל ירעום (חגיגה
דף י*נ) והביאו כלריני כשרות לסשפט ללעג ולקלסבעיני העמים
ובאמת יש ררכים להשגיח על כשרות' רהיינו שיתחברו אנשים
ויקחו להם סובר בשר כשר ויתנו עסו שיקחו אצלו בשר ולא אצל
אחר ,רק שיהא בתנאי שיעסרו אצלו איש בשר כמטניח רוקא
תסירי סבוקר ער ערב ,והסוכר בשר כשר ישלם בער זה ,ואז יבוא
חכ 5על סשסו בשלום ועליהם אסר הנביא ישעיה ע"ה (נ' י"ב)
עסי מאשריך מתעים ע"ש יפתח ר' את לבבם ועיניהם וישליבו
את ררכם הרעה וילבו בררך ר' הש5ום האסיתית כי לא ברעש
ד' ,אמרר'לאליחו הגביא והשלום האמיתית הוא הסקוה מאוסה
הישראלית,ועיגיהם הסיחלות וס81ותלר'שיניע השלוםמז השסימ

שיהא
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שיחא שלום ואחדות נישראל ,בין ארם לחבירו אחרות נטודה
בלי שום פירוד ח" ,1אהנה אמיתית ,וזה כונת רביט בה*ט 3ם.
פנחס ע 5שלום ,בשלום בנימטריא זהו כחשיח ע"ש ור*ל לדעתיגו
שהקב*היביא הנאולהזהוכהשיח,זהו הברכה שבירך את עמוישראל
בשלוםלכן ממיימים כל התפלות בשלוםוזהבירו של הקב*הלהבישמ
בנל עה רקאנוצריכים לבקש מר' ולהתחזק בררך שלום האמיתית
ולהרחיק את עצמנו משלום השקרית המכוסה במכסה השקר,
וישים בנו מחז"ל בררך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו ,טוה
הזכות יש*יע לנו שגם הקב"ה ברחמיו ובחסריו הנרולים נם כז
ינהג עמנו בררך זה ,וישלח לגו הכהטיח הגואל צרק שהוא שלום
האמתי ואז נזנה להיות בארצנו הקרושה עם ביהמ"ק ננוי עם
כל הצדיקים והאבות הקדושינג עם כחטה ואהרן הבהן ע*ה,
כ 5התנאים והאמוראים' וכל הצריקים במהרה בימינו בקרוב אשח
ואמו

ים

יש

מתורת

חדהשים

צבייוםף

קכג

דרוש ל18זיחתננין ולהחזקת תלמוד הצרה

ירוע שח~י הנפש וחלי הנוף שוים ,וכשם שבונים בתיחויים

(האס8יטעלער) לחלי הע ,4כר צריבים לבנות בתים לרפא
בהם את ח~י הנפש ,והם בתי ישיבות ותלסור תורות ואם תשאל
איזה סהו שרם בחיובית? הלא וראי יאסרו 5רכי ביה'ח נחוץ
יותר ,טשום ראם הגוף חולה ססילא לא יהא בכחו לעסוק בתורה,
מחז" 5אם איו קסח (גבורה) אין תורה וצריך להיות נשסה
עאי
כנוף בריא אבל באסת אינו כן ,רק בניז הת"ת קיים ,דסצעו
בתוה"ק שהקב"ה היה אצל אברהם ונאסר וירא והנה שלשה אנשים
נצבים עליו וט' ,וביקש סהקב"ה אל נא תעבור סעל עבדך ונו',
וסצינו בסם' שבת (קכ"ו) ראיה סוה רהכנסת אורחים נדול מקבלת
פני השכינה ,ע'ש וסצינו רהיו שלשה סלאכים ואחר סהם היה
רפאל המלאך לרפא את אברהם,עייו ברש*י בחוסש ע"ש לכאורה
קשה 5סה היה צריך השב"ה לשלוח ירפאל המלאך לרפא את
אברהם ,הלא הקב"ה היה שם בעצסו ,ווה וראי שאברהם הגיע
לטררגהזושיקוייםעליו הנאסרכי אני ר' רופאך בלא ססוצע ועוד
חא איתא נסס' שבת (רף י"ב) רהקב"ה נטצא אצל כל חולי ע"ש
אלא ע"כ ררפואה הוא רבר סל וססרה לם5אך ,ואיננה רבר נדול
שצרינה להקב'ה בעצסו ,וכו סצינו בסס' ע"ז (רף נאה) רסשביעין
להימורים שלא תלכו א5א ע'י פלוני וסםפלוני ובשעה 158ני ,ע'ש
אנל ברברי תורה סצינו כטס' ע"ז (י"נ) שהקב"ה בעצסו קובע
 15זמן 5למור תורה בנל יום עם הילרים ,ע"ש .וכו סציט
בטס' נרה (ר*ל) שבעת שהתיטקעדיין נסעי אסו שולח הקב"ה

רחשית
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ראשית דבר סלאך ללפרו תורח ע"ש טשום שזהו העיקר כבריאעז
העולם והאדם ,אף ששוכח ביציאתו לאויר העולם ,אבל יש תועלת
מליפוד הזה לעת"ל,ועיין במפרים הק' פזה ע"ש ונם רת"ת איתא
בסם' שבת (טי"ם) ראין העולם פתקיים אלא בהבל 9יהם של
תינוקות של בית רבן ע'ש ועור איתא במר*ר איכה ,על ה*ס91
ויצא פבת ציון כל הררה ,אפר ר' יהורא בא וראה כפה חביבים
תינוקות לפני הקב"ה נלתה הםנהררין ולא נלתת שבינה עסהם
וכו'1,כי 11שנלו תינוקות נלתהשכינה עפהםוכו' ע"ש לכן טוטלעל
כל אחר ואהר ,לבא לעזרת הת'ת בכל מה יאפשר ,ועיין במס'
סנילח (דם"ז) ,אפר רבי נרול ת"ת יותר פבניז בית הפקדש ע"ש,
ועיין 3פם' בבא בתרא (רנ"א) רר' יהושע באנ תקון שיהא ת"ת
בכלעירועיר ע"ש ועיין בפם' םנהררין (צ'ט) תניא ר"ט אומר,
רכר ר' בזה? ,ה הלוסד תורה ואינו מלמדה לאחרים ע"ש ,חזינן
יחיוב פוטל ללמור לאחרים ופכשא 3רפי שבעצמואינו לופר פ9ני
איזתסיבה שיהא,צריך לעזורבפפוןולהשנית עלהילרים שלא יחסר
להם דבר
ני מב הת"ת כעת בפצב רחוק ונחםר עור פלסדים ועי"ז
ישעיבוב לקבל כל התלפירים הרוצים ללמוד בהת"ת ובזח
יתבאר ה*סוק בהוציאך את העם פפצרים תעבדון את אלקים על
ההר הזהונו' והוא דזה ירוע רשם עם קאי על אנשיםהעניים והם
הנצרכים ונחוצים לכית הת"ת ,ונם התאת והפנהינים הם נכללים
בישם עם,כי הם העניים היודעים ופרנישים את צרכי העם ,וישראל
הם העשירים ,לנן אמר הכתוב בהוציאך את העם מסצרים ,ר-ל
סטצבם הסיצר והדחוש אז תעברון את האלקים ותתנרל ותתרחב
הת*תויכולים לקבל עוד פלפרים ותלפירים ,על התר הזת ,ר"ל תחר
זה הכהשא הבברה המונח עלכתפיפנהיני הת"ת לשלם ה80רנער?עם
והחובות
עוד

יירדע

מתדרון
חדושים
אםאיזגרייםאיזתיישים ,ור"ל כ 5כח ותיכףועוז מכל מרינה
ומרינה תלוי אם יש לה חיל הרבה ,גרורי החיל אנשי הצבא
והעיקר מאנשי הצבא אם יורעים ולמרו חכמת המלחמה וברומה,
נמצא שבאטת בח הצבא מונח ביר בתי הספר הנבוהים וסוריה,כו
אומת הישראלי ג"כ כל תוקפם וחזקם מונח בהת"ת ובהישיכות,
מקומות הלומרים בהם תורה ,ואילו התינוקות הם החילים והצבא
מישרא 5ועליהם תלוי קיום הלאום בעתיר ,לכז צריבים בערם הת"ת
55מוד אותם בהם חכמת ישראל שירעו איך להתנהנ ולעמור
במלחמה שיש לישראל נגר העמים השונאים הקמים מכל עברים

עיך

צבי 'דסף

קכנ

על אומת ישראל ולהנצל מהם בכח התורה ההרושה המגינהבכי

צרה על ישראל
דכן אמרתי הת"ת נמצאת נוכחביתהמיסיונערים שררכם להמשיד
את היהורים ולהעבירם מעל הר"ת ר"ל ולהבניסם תחת צל
אותו האיש ימ"ש ,והת'ת הזה היה למשמר ולהגן על הילרים שלא
יפלו ח"ו בהפח שפרשו המיסיונערים ללכרם ברשתם ולהפילם
למשואות ארצה לכז שלם הקב"ה כררכו מרה מנגר מרה שכר להת"ת
הזה שקנו להם אתביתהמיסיונעריםוקיים בהם הכתוב אתבית המן
נתתי למררכי היהורי ונעשתה לבית תלמור תורה
דצנזדן
ו'),
3יחא הגמרא מגילה (רף עתירים שרי יהויה ללטוי
תורה בתרתיסאות ובקרקיסאות של ארום ע"ש
עו
ר מוטל חוב לבא בעזרת הת"ת כרי לקיים הכתוב ואהבת
לרעד כמוד ,מכש"כ לעזור שבני רעיך ילמרו תורה שיהא
תלטור תורה בנוי בערם ,ועייז בטס' נררים (פ"א) ,הזהרו מבני
עניים שמהם תצא תורה ע'ש וע*יז בסנהרריז (י',ט) כל המלמר
את בן חבירו ה"ה כאילו ילרו ע"ש ,וירוע רמצות תלמור תורה
גדו 5עד טאר,ראיז מבטלין ת"ת אפילולבניז ביהמאק ,ות"ת מבטל
 %נזירות רעות ותא חזי מה שהיה בהפלחמה הנדולה בימינו ב5
הצרות
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הצרות הנוראות שעברו על ישראל ,חרב וביזה ושבי ומות וועד
ועור ,ואפ*ה הישיבות והת*ת לא פסטו סישראל.יעובי הת"ת היא
השזרהיחירי בעת צרה לישראל וכסו שקמשה ר*י כז זבאי בבקשו
סאספוסיאנום את חכמי יבנה ושלשילתא רר'מיעו ני בזה הוא
סונח כל תשת ובח לחד"ש כנשר נעורים לעם ישראל סכל צרותיו,
ובפרט הנשים עליהם מוטל החוב לבא בעוזר התורה בחיזוק הת*ת,
יעןכיעליהו אסרו רז*ל בסם' ברכות (י*ז) נשיםבסאיזניז,בושביל
אקרויי טברייהוובנייהו ע*ש וידועכי בומ הזה ובסדינה הזאת
אינם לומרים לכו צריכים לעזור להת*ת שילבארו לאהרים ונחושב
שילסרוהןובזכות הת"ת ,שת-תהיא כננד כ%םנזכהלחיים %בהכח
ולכל מובובבניחייא וסזונארויחא בעוה-ז ונעוה*נ אסן ואסז

רטב"ם ה'נזילה ואבידה 8ט*ו ה"י ,מצאכריכות (אע*8ישאינו
טיטז מובהט)5 .ירש לססוד עליו ,שנעליו ידן ויכויו
לאותו סטום' ובזה אזלה לה תמיהת הכ*ם וז 5-בחשום דאיבא
לםיחש שמא ענרו בני אדם באותו רה*י ונלמוהו סמשטו אבל
חיבא דידוע שלא נתנלמ כנוו שהוא סונח בצד הטררהוי הטשום
סימז מובהט ע*ש והנה שיטת רבינו כושיטת החום' 2ב*ם (נ*ב)
בר*ה אי דליכא וכו' %א כשימת רש"י דמכריז פשם ומי שאבר
יאסר שאבר חפץ פלוני ע"ש

רב44118ס הלנות עדות *8א הלכה ד /העיר שאנל ביום חנ8ריט
שואליז אותז איזה מאכל אכל וכמה אבל ע*ש נראח

ושכונתו שנ*ם שאם אכל פחות מכשיעור; שאינו הייג כרת
סכות סרדות ולכו לא הביא בחדא סחתאלעניז יוהכ*פ ננםלעניז
שבתלעניןטיאכהכיוןשלעניז 0לאכה ליתא טונא בר סנרת .עוד

רק

"8

צבייוסת

מה~רת
ישליירברבעניו זה השכם"ל ובמשם אחר אם ירצה השי*ת אבא
הדהפים

קכד

כאריכות

ברכה על המונטר

לנמ טביר נרכה על הטונטר ואשא כפי בקירה ובההשתהויח
בתפלה ובתודה ,לאלעליוזשזיכתני להוציא לאורוה המ6ר
ההמישי ת*ל יתברך הוא ושמו לנצח ,יודע אנכיכי לא בזכותי
הגעתי לזה,כי חוטא ופושע אנכי וטר ערכיועני טמעש אני ,רק
בוכות אבותי הס' נ"ע ,ואפשר שנם זכות ארטו"ר השוז חק' ר*ם
בעל הצ*צ מלובאוויטץ זצ*ל שקראו שטו עלי ואמיים ברבר טוב
הנח בנומחאות התפילות מאשכנזים ומפרדים עיי
ן בש*ת ר"ח
טהנאת פמאנז יצ*ל בחא*ח ח"ב מ"ח ע"ש ואף שישלי לרבר
כעניז זה אךאין מקוטו כאןואין להאריד בזה ,והנה לכאורה לענ"ד
הקלושה קשהלי בהקרושה של טוטף מהמפררים והוא כתר יתנו
לך ה*א מלאכים ה*מ עם עמך ישראל קבוצי טטה,יחר כולם קרהפה
לך ישלשו וכו /לטה לנו להשתטש בהקדושה של המלאכים ,הלא
איתא במם' חולין (רצ"א) חביבין ישראל יותר טסלאה*ש וכו',
ישהאל מזכיריו את השם אחר שתי תיבות ומלאכים אין טזכיריו
אלא לאחר נ' תיבות ע"ש ,ואם נאטר רישראל עומדים בזטה*ו
בסדרנה נמוכה א"כ קשה נם המלאכיםכן,וע" במם'חנינה (רי*נ)
בזסזשאין ביהט*קכביכולשנתמעטוכנפיהחיות ע*ש ועי,באלשיך
הק % 4הפסוק והנה טלאכי אלקים עולים ויורדים בו ע*ש עור
קוצה לענ*ר מלת ישלשו אםכונתוטלשוןנ' קדושות הלאטנינאאתי
לאהשמעינן? הא מפורש נאטרנ' פעמים קדוש וטד קשה הא הכונה
להקיות התעורהותקיושה והתרבקות טתתא למעלהלהיות רבוקכה'
ע*' קרהשתהמלאנים ,וא*כמאי הלשח ישלשה האאיתא בטם,מוכה
(רט*ו)
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חדוקים

צבייוםפ

,רט" )1ברש"י איז שלשול אלא מלמעלה למטה ע"ש ,לכז נראה
לענ"ר הפשוטה רכונת ישראל בקדושה זו הוא ע"ר האופן רמצינו
במס' יומא (רם"ז) רביוהכ"פ הביאו שני קרבנות שני שעירים
אחר לר' ואחד לעזאזל ,ושניהם היו קורש קדשים ,השעיר לעזאזל
היה חלק להשמו שר של עשו שלא יםמין על ישראל ע"ש ,חזינן
ררעת העליונה הוא שיהיו ישראל נומלי חסר ,כנאמר מה הוא
רחום (סוטה רי"ר) ,וירוע רמרת הטובה מרובה וכו',ועיין כמס'
יומא (רע" )1ע"ש ,אם כן הסלאכים אוהבי ישראל הק' בוראי
זכאים שישרא 4יפרעו לה כמרתם הטוב ,לכן לקחו להם ישראל
י מלאכי השרת הקרושים ולשבח לארון
לכבר ולחבכ את הקרושהש
הכל בקרושתן המלאכים כרי שהמלאכים אוהבי ישראי כצירוף
עם קרושתן שלישראי ישבחו ויפארו ויקרישו ,ולהעלות חביבותם
של המלאכים הקרושים וזכרונם לפני ר' ,ועלירי זה יושפע שפע
קרושה רוחניות מלמעלה למטה ,וזהו כונת מהמשלשים כפיר"ש
שישתלשל קרושת ר' מלמעלה לממה לחבר קוב"ה עם ישרא 4עס
אורייתא להיות חר עם כל הבריאה כולה ,והמלאכים יבאו לעיזר
4ישראל לזכותז בהויכחשביו הקכ"הוביז ישראל ע"ר מחז"ל הקב"ה
אומר שובה אלי ואשובה עליכם רהתעוררת צריך לבוא מלמטה
י ישראל אומרים השיבנו ר' אליך ונשובה ,ר"ל
למעלה ,אב
רההתעוררת יבא סמד ד' רהיינו מלסעלה לממה וכמו רמצינו
במר"ר (איכה מ"ו) ר' מיאכים וכו' עמר חזקיהו ואמר אין אני
איזבי כ
ח,לא להרג וכו'אלאאני וכו' ואתה עושה,א"י הסב"האני
ש
עושה ע"
כן כלל ישראל גרע מחזקיה המלך ע"ה וגם הקב"ה
יעשה לבסוף כמו שישראל רוצים לכאורה קשה לענ"ר כפל הלשון
יחר כולם ,ויתבאר לענ"ר ע"ר הגמ' כרכות (רנ"מ) לימא רוב
ההודאות ולא כל ההוראות ע"ש' ור"ל דאין שיעור להקב"ה אשר

שי

יא

גוכל

טתררון

חדושים

צבי'ןםף

קכח

נוכל לוטר עליו הלשוז כל וכמו ראיתא בברכות (רל"ג)
סיימתינהו לכולהי שבוחי רמרר ע"ש וזהו קאי על הקב"ה לכן
לא נוכל לאמר כל אבל הכא קאי על ישראל המקרישים לר' לכז
יש לומר כל ור"ל הכונה בכל כוחות נפשינו בכל עצטותי תאמרנה
ובמס"נ חלוטה מקרישים אנו לאל יתברך וגם הלשון יחר פירו,ט
הגמ' לשון ש 5מלאכי
בצירוף עם המל
משתמשיםאכביום ווער"םל שכימטותן ע"י
השרת
טבע המלאכים שהם מקרישים
במררנה נרולה שאיז להם יצר הרע ונסיה אחרה כן אנו מקרישים
ואומרים קרושה של כתריתנו וכו' אבל אין הכונה רלהכי אמרינז
קרושת המלאכים ע"ד שמצינו (שבת רצ"ז) שארבע בכלל שמנה
ע"ש כז הכונה שקרושת ישראלנכלי בקרושת המלאכים שתים בכלל
האמת נראה כנ"ל לענ"ר
שלש

א"י

אבי

או אפשר לענ"ר לומר 4הכי אמרינן קרושת המלאכים כדי שיהיי
לישראל אח"כ גם חלק בשירתז רמצינו במס' חוליז (רצ"א) אין
המלאכים אומרים שירה אלא ישראל מתחלה ע"ש ופסקינז כמו
ימצינו בכ"מ פ"י מכלאים והביא שם את הר"ן רסבר אף שלא
עשה מעשה אלא מתחלה סגי ע"ש ,כז הכא כיון ראמרנו והתחלנו
הקרושה של המלאכים יש לנו זכות אח"כ באמירתן ,אף שרק דבר:ו
אבלבעניז הזה הוי הריבור כמו מעשה ,רכל העולם נברא רק ע"י
הריבור ,דכתיב ברבר ר' שמים נעשו ,משום שהריבור נותן נח
ומחרש עולמות כירוע ,ועיין בת"י על משניות
מס' מכות
(פ"נ מ"ח) ע"ש' ואבקש מהשי"ת שיהא יעוזר להוציא לאור
את יתר החרעת וגם את ספריהגיול שערי שמים ,וגם יתן ר' בלב
בני שי"א רוח סהרה ליהרות ואזכה להיות עובר עם אחי הכהנים
בבהמ"ק בקרוב עס שיבתציוז וירושלים עם משיח צרקנו ב"ב אמו
תם ונשלם ספר חלק השני בעזרת אלי וגואלי
יתברך הוא ושמו לנצח אמן
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ותיקווח

ח9גיי
ראח ,צ*ל ר*ה
איך מצינו ,צ"ל איך מציגו בחורה וגו,
וט,
סררכא ,צ*ל סרכא
5סש צאל 5סוק וכף

יח
ם
יעקב ,צ*ל רסכר
ר
כ
ו
נ ור,שעי ,טעות וצ"ל ורשע וכו,
י
וכו,
כר
1

ח

א

הלכל ,מעות ,וצ*ל הלכה
אברהם ,צ*ל ואברהם וכו,
יברח ,טעות ,וצ.ל יברך ובף
עיין נרול נר5סוהעיין הוא מיותר
העלין טעות וצ"ל העליון

ח
כ להעיר ,נשמם להכי ניחא הטעס שאיז נותנים
לו ממונא בקבר
ר
ת
יט מן מן ,חר מן מיו
האוחלים ,מעות ,וצ*ל האוכלין וכו,
ימ
כא יותר ,נשממ פלת זה לשהר*עיעלעון וכו
ע*ז ,נשממ מילת חילוק וכנ*ל וכו,
ח
יח התבועות וצ'ל התביעות
בי
ז
וו
מציתיה ,וצ*ל מציעותאוכ
וכו ,וצ*ל ראיה מהא ובו,
ה
משוום ,טעות וצ'ל משוס וכר
נ
מהריה ,וצ*ל מהריאה וכו,
כ
דפירסבוס ,צ*ל רפירכוס וכו,
ד
ב
נימיוו ,צ"לנימיז וכו'

ממה ,צאל משה וכו'
יא
בהמררכי ,צ*ל כהמרדכי וכף
1
כ
כא ב'ם גשממ סילת של* 1ס*ו ע*ש ,ונם שלא
ב
ישאנה כהן וכו'
הניה ,צאל להניה וכו'
 :י
עיירי צאלאיירי וכף
*,
היה צ"ל היא וכו'
*
וכו,
כ
כראיו ,וצ*ל
י
א
ר
כ
האם עאש נשמם ועיין כסס ,ב*כ (רק*י)
ז
כ

דרובבנים חולכים אחראחי חאם ע"9
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תשגיאח יתיקונה

גדולה גרולה ,חד נרולה מיותר
רי"ה צ" 5ע"שועיין לעיל בם' רי"א ע"ש
צ"ל הק9ירה שיהא רוקא וכף
כשר נשמט מיית ואם מלטעלה נ.כ כשר
אב וכו
ולא ול
יא ,חד ולא מיותר
מתורת נשממ ,וכן ראיה טהרבה נאונים
קרמונים שקראו את טפריהם על שמם ולא
חיטשו איך יקראו בניהם את ספריחם
ולהביאם לאיטור ,אלא ע"כ רמותר ,וכו'
צ"ל רצריך דוקא האב לאמרלכהן וכו'
אמירה ,צ"ל בפריוןבני זה
כירוע נשמטעיין ביו"ר סרמ"ד סק"ח ע"ש
ועין בירושלמי שלא קם ד חייא בפני

ף ישמעאל בר"י אבל דעת ר"י ב"ר יוסי
רמחויב לעמוד ע"ש ולכן ר"י בר"י לשימתו
וסובר רת"ח כ"ז שמזקינין מוסיפים חכמה
ליתן שנררלכן בעה הפתיחה וכו'
הפסוקים ט"ז ,י"ז ,י"ח הם סהופכים

קךעייע" ,יך:,ל-, .אווניו .ם
)0"5.0,נ"".ש"יושל,.יעי

