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רלטד2גיב211
 שמואל הרב - ממונו נזקי חיוב לענין כשוחף נדון חנוכה בהדלקת בפרוטה המשתתףבענין
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 ז ישניםשפתי

 זצ"ל טייטלבוום והודא יקותיאלרבי
 סינוט ואבד"קאדמו"ר
 לב הייטבבעל

 עגונה היתרבענין
 ט מדוןהביטש ניסן אלעזר רבי הרהייק לאביו תקס'" בשנת נולד יהודה יקותיאל רביהגהיק

 אשכנזי. דיר משה רבי הרה"ק בת את נשא לפרקי בהגיעו משה, הישמח בעל זי"ע משה רכיהגה"ק
 בי"ח באיהעל. מקומו את פילא תר"א בשנת זקה הסתלקת עם בסריפקוב. לדב נתמנה תקצ"גבשנת
 תרמ"ג. אלול ו' נסתלק נתפרסם. שמה ועל במיגענו לכהן נקרא תרסהתמיז

 צדק. אבני ושו"ת המועדים, על כניס ייטב עה"תן טוב ורב לב ייטבספריו:
 כתביו. בין ונמצאה מדעעש, צדק מעגלי בעל פאנעט מענדל תנחם רבי להגהיק נכתבה זותשובה
 חיים דברי בעל להגה"ק שנשלחה זו, תשובה ננתבה שעלי' השאלה כתביו בין נמצאת כןכמו
 חיים דברי ש"ת בספרו נדפסת מצאנז הגה"ק תשובת התשובה(. לפני כאן ונעתקה זי"ע,מצאנו

 צח. סי' אבהע"ן ח"ב החדשה[, באביב)מהדורת
 מתנשבי אחד קצט! עמ' טראנסילוואמה' 'חכמי בא' קוראים אנו שלפמיר לתשובה הרקעעל
 )קורפוראל( רב-טוראי לדרגת והגיע תרטט בשנת לצבא התגייס טאבאק )פארקאש( וואלףרעש,

 השאיר למלחמה צאתו לפני לחזית. ונשלח גויס תרכינו בשנת מלחמה פרצה כאשר תותחנים.ביחידת
 ילדים. היו לא ל11ג לאשתו_ הגט יינתן שנתיים תוך יתחר לא שאם שליה, ביד' גט טאבאקפארקאש
 כך על 1866. באופסט 25 ביים במיראביה אחד בכפר החולדה ממחלת מת המערכה משדהכשובו
 התסבוכת ינוי, יהודי ליחידה, מחבריו עדות וגם הצבא, שלטונות מטעת פטירה תעודתהיתה

 שהשאיר הגט האס ב( מת; אכן שטאבאק הידיעה לעצם להאמין האם א( משולשת: היתהההלכתית
 אשתו ח"בת הרי תדאי, טאבאק מות אך בתוקף, הגט אין אם ח בר-תוקף, הוא לחזית לכתולפת

 התיעצוה תוך אך פא)ט, מענדל מנחס רבי הרה"ק היה זה מסובך בעניין המטפל המת. מאחיבחליצה
 של רבה ארנפלד, שמואל ר' ברבמת, ושפט פאנט בצלאל חיים ר' אחיי המדעה, מרבני שניםעם

 הם חתם, הדברי ובעל סופר הכתב בעל לטראנסילחאניה, מחוץ הרבנים מגדולי שניסבעטלען.
 דעש. שליד שימונזא הכפר מן שלמה בת דעכל ייטיא האשה של התרתה אתשהכריעו
 שיית תאריך(ן וללא מה-מז סי' מדעעש( 1להגה"ק צדק אבם שוחז ראה: זה בניחן חשיבותעוד

 התשובה שם - תרכיש( ראה )ג' כח סי' אה"ע סיפר כתב ש"ת ו תאריך( )ללא מו-מז סי' יבחרדרך
 ב חלק חיים דברי שחת מרעש; הרב של היתה השאלה אך עהרנפעלד שמואל ר' לבן-אחותוהיא
 הרכ"ח(. מרחשון חג' צח סי'אהילו

 שכן האמורה, בשאלה לר ייטב בעל הגה"ק מעורבות על לספר יודע אים טראנסילוואניה'ב'תכמי
 הבעי'. בפתרך חלק נטל לכ' ה'ייטב שגס נחשף התשובה פירסום עס כעת התפרסמה. טרם וותשובה

 בעמ.בעדלאייער מריבשת בסי)י,.ם מתא.מית כיתרית והיסגלה ה.בית ראש. פ,עם,ההמערכה
 העגונהן שאלת]תיאור

 ויזרח גי' מצאנז האלבערשטאם חיים מהו, מקש"ת הקדוש הגאון טהרבב"ה

 מדעש, טאבאק, פארקאש ובלשונם וואלף ואב ושמו לצבאי נקרא אחד איששאלה
 הנ-ל והשני ל"ע בחאלערי מת וואלף שר' קול יצא והנה פ"ל בעיר נשאר ואחדיו הלך ואחד יפררו ולימים ביחד וריעים לחברים והיו שמואל יוסיף ושמו אחד עודועמו
 קאפראל טאבאק פארקאש חבירך לי ואמרו לו הניכרים הצבא שרי בושפעלו

 מפנקס בא שוב הנ"ל, שמואל יוסיד ר' העיד כן בהשפיטאל פ"ל בעיר מתמהאקאנעניע
 פ"ט שהבעל מאכט מהכעצירק וגם בחאללערע מת טאבאק, )=שפארקאש שפ"טמצבא



 ישראלאורח

 שם ומת בחיים בעמדו להשפיטאל להם נמסר כך, ושמו פ' מעיר העשרהשר
 לאחר לאשתו שימסרנו שליח ביד גט בניח לצבא הנזכר בע"מ שהלך בטרםבהשפיטאל.

 הלזה תשובה בפ"ע יבואר כאשר ספיקות כמה ונסתפקו השאלה תורף זה שנים,שלש
באורך.

 סינוטה דק"ק אב"ד טייטלבוים יהודא יקותיאל מה"צ המאוה"ג מהרבתשובה
 הנ"ל העגונהבענין

 חרקה[ התערערה ערכאות עדות יעי]קל

 שבע"מ תומו[ לפי ]=מסיח מסל"ת גוי מפי שהעיד ב"א העגונה ע"ר המתוקיםדבריו
 אנני[ ולא ומת 21, ביז געדאהרט צו וייגער קולערע בחולאת נחלה טאבאקיקאפראל
 מכח להתיר והאריך וקברתיו, מת ואמר ערכאות מפי ודרשו חקרו אח"כקברתיו,
 להלכה, מכוונים דבריו והנה ושניתי, קריתי וערכאות. תומו( לפי 1=מסיחמסלפ"ה
 היינו ברדמי חשש עיקר כל דודאי להוסיף אתי ויש להתירא. לאיצטרופי חזודתרווייהו
 וכו' קדשתי במתני' מ"ג ד' קדושין יהושע[ 1=פני פ"י עי' החזקה נגד שהעדותכשביל
 על החזקה ולהעמיד זא"ז יכחישו לבל בדדמי שאמר המעיד של דבורו לתרץ ישע"כ

 ניחוש אי ראפילו וקברתיו, מת שאמר ערכאות מפי נודע שעתה דירן בנידן אבלמכונו,
 ראו שלא מה אמרו שמא מפני או וגו', תשת אל משום עדותן לקבל שלאלהמחמירים

 ערכאות קי"ל ממון להוציא אפילו מקום דבשאר כיק עכ"פ אחרים. מפי אלאעיניהם
 א"א מחזקת יצאה כבר עכ"פ אשה, להתיו ע"פ מעשה לעשות דאין נהי א"כמהימני,

 מ"ו. סו"ס בחת"סעי'

 החזקהן מערער פסיק רלא]קלא

 שאמר ע"פ פסיק[ 1=דלא דל"פ קלא יצאה וכבר מהימני ערכאות העולם דבעיניותו,
 סי' קמא נו"כ עי' סובא איש[ ]=אשת א"א חזקת איתרע קלא ודאחזיק וקברתיומת

 1=ולא ול"ח קברתיו בלא המסל"ת עדות לי' קם תו היא וספיקא חזקה דליכא וכיוןל"א,
 אמר הקול בשביל שמא גרע מיגרע אדרבה למיסר[ לן 1=ולית ול"ל לכררמי,תיישינן[

 נשמע טרם תיכף תומו לפי הגיד הגוי שהרי מ', ס"ק שמואל[ ]=בית כ"ש עי'בדדמי
 מה 21 זייגער שמת השעה שמסמן הקול שיצא ממה יותר שאמר ותו, מערכאות.הקול
 בעיניו. שראה מה אלא אומר אינו ע"כ מהערכאות, נשמעשלא

 וחליצה[ הגם על]לסמוך

 יש הרי א"כ לה ליחן שהניח גט שיש כאן אבל , אחר[ ]=במקום במק"א כ"1אמנם
 למה החמור, דאורייתא באיסור חשש מיני מכל תינצל וכזה וחליצה גט לתת סלולהדרך
 הלא לכד. בחליצה להתיר להכניסלנו

 המחמיריי
 כ"ד חשש מכח אלא אינו זה בענין

 עליו חלקו וכבר ז"ל הרמכ"ם הגדול רבינו של לשונו בדיקדוק שנתלה משום דהו[]=כל
 חשש אלא שאינו במקום חומרא נתפוכ למה א"כ עינינו, ראו אשר והאחרוניםהמהרי"ט



ט ישניםששהי

 הכל כשרים עדים בלא חז"ל שהקילו מה כל הלא החמור, ראורייתא ענין במקוםוניקל
 ופוסקים, וברמב"ם בגמ' כמבואר עגונות ישראל בנות תשארנה לבל עגונות תקנתמשום

 וכבר גט, בלא להקל מנ"ל עגונות חשש ליכא וחליצה בגט להתיר אופן דישוברירן
 עד"ר ולהשביעה וחליצה, גט לתת ולמעשה להלכה ואחרונים קל"ד סי' הנו"בהעלה
 חליצה בלא שתינשא חשש ליכא וראי וכאן שתחלוץ, עד תינשא שלא רבים[ דעתו=על

 ולא לחומרא רק שהנט כ"ע וידעו שמת קול ויצא מהימני בערכאות העולםשבעיני
 והננו נוטה, דעתינו כך תחלופן ואח"כ האמור ע"ד הגט לסדר נכון לדעתי ע"כלהקל,
 הגאונים המפורסמים מהמורים עוד לשאול לבבו עפ יהי' אולי הרמתה תשובתו לומחויר
 העדות בעסק עצמי אכניס לא שכ' שם נו"ב ועי' להטות רבים אחרי כתי' וכברמפולין

 טוב[. ו=וכל וכ"ט מפולש דרך שיש כיוןכו'

 עושותיהשאלות
 העשונה ומפשי3.פ,הקדושה ר,רשפ,,'למפיה,,

 מצוה יחדיו מ10בי1 חכמים קלנזידי שו, "19)1 קיי"י הקייה ,הבמצות
 לשאוי, )הם )מה יודעים וזה ~ה ואם נשתנהי מה יעה. את אישש,שא;1

 בא הפסח חג התקדש האריזשישב),ל בכתבי המבואר עפל'י יבואךאנו
 אדם צריך ענק שבכי בודוע זה כי מם אך ובי. מיני' מ;ע,)אהתקוררות
 האתטוזתא איין ;המשוך כדי ד;קתא אתערותא תחלה יהקדיםהתחתול
 מה דבר  יעשות הוא צרזד מאליה בא האתער,תא נבנו 1ח9,יודלע,יא,
 צרזד בינו)תו שיש ובמה אפיו, ולהמשיכה אותה יסורך כדימצדן

 שאם כדהך יתז, מסובין ת"ח שכ' "פי. )כן עפו, האתערותא;המשיך
 נד זך, מה ומהו אח איש ישא) בודאי ממש חדש דבר לפניהםמודמז
 מלמעלה רושם עשה האת והשאלה נשתנה, מה וישאל, עתה גםינהגו

 הקשורה עליונה קדושה מליהם שתחו; ז;עייא האתערותאוממשוכה

 זה. שמדרים]ייי
 חייט(,דברי



 ישראלאורי

 זצ"ל אסאד יהורארבי
 יעלה יהודה מהרי,א שו"תבעל

 )א( חולין מסכת ברישחידושים

 ביכלער פאלק הגער תלמיד היה בילדותו לחק. תקנה בשנת נולד זצ"ל, אסאד יהודה רביהגאון
 הגי'ר אצל ללמוד נסע משם סערדהאלי. אבד"ק זצ"ל ביבלעד אהרן הג"ר ואחיו סודיעץ, אבד"קזצ"ל
 וחביב. יקר לתלמיד לו 1הי' והמדינה, ניקלשבורג אבד"ק זצ"ל בגעטמרדכי

 נתקבל לפ"ק תקצ"א ובשנת סערדהאלי, בק"ק צדק נמורה לדיין נתקבל לפ"ק, תקפאבשנת
 דק"ק לאב"ד תריי'ג בשנת ושוב סעמניץ, ק"ק לאב"ד לפ"ק תקצ'ז בשנת רעטאה.לאבדק"ק

 לפ"ק, תרכ'י סיון כ"ג ביום פטירתו יום עד שמה וכיהןסערדעהאלי.

 מהר'"א שו"ת ספר ברכה אחריו הניח וקדושתו. גאונותו בחב ומפורסם דורו, מגדולי אחדהיה
 עה"ת מהרי"א דברי תרצ"אן, )נוירנוי כתימת מס' על מהרי"א חירשי תרלייג(, ולביב יעלהיהודה

 ישד_ תרדמו(,למיהאלעוויך
 עזרא מוה"ר החשוב הרבני נגדו כגנט המונח רבית, תלמיד כת"י פנקס מתוך נעתק, אלוחידושים

 לו. חן חן ותשואית לידינו, שהנשיאו נ"יבויער

 שנת הקיץ כומן יעור שלמדע מה ד' אסאז ')הודהו מוז דראון מאשו לא ד' דף חל.ןכה
 'ע"א סערדעהעלק ע שה פה לפ.קחרשו

 ושחיטה, זביחה מצינו בתורה רהא להק' יש כשרה. ושחיטתן שוחטין הכלמתני'
 לשון התנא תפס ואמאי וכו', יעקב ויזבח רכתיב ויצא בפ' בתורה קודם מצינו זביחהותיבת
 אצל ושחיטה חולין אצל זביחה בתורה מצינו הרוב רעל ועוד בתורה. מאוחר שהואשחיטה
 המנבח ירך על אותו ושחט א( )ויקרא ד' לפני הבקר כן את ושחט דכתיב כמוקדשים,
 זביחה לשון נקט הזבחים כל דכפ' איפכא, תופס והתנא מקומות, בהרכה לזה וכדומהצפונה
 נביחה. דהל"ל במקום שחיטה נקט והכא שחיטה, דהול"ל במקום קדשיםאצל

 וכו', בשר אוכלה ואמרת גבולך את אלקיך ד' ירחים כי יב( )דבריפ כתיב רהאוי"ל
 בהמה בשר שהם בשר, מיני ג' על לרמז רבא וי"ל פעמים, ג' זה בקרא בשר תיבתונזכר
 ח' דף לקמן ואיתא מב"ח, עוף שחיטת דאף אלמא וזבחת, נאמר שלשתם ועל ועוף,חי'

 זבח, לשמעינן חטאת אריא מאי א"ה וכו' ע"ז לפני רבוצה חבירו בהמת היתה ר-האמר

 בעוף, נמי דאיתיה חטאת ומרנקט ובחים. כל דמשמע הזבח את השוחט ליתניופרש"י
 עוף. שולל רזבח מצינן הרי עיי"ש, עכ"ל קאי העוף בחטאתש"מ

 עוף, ששולל זביחה לשון נקט שבעוף שחיטה דליתא בזבחים רהתם מתורץומעתה
 חייב אינו רעוף ה-א זביחה, לשון נקט הוי אי בחולין הכא אבל במליקה, הוא עוףדהרי

 וחי'. בהמה וכין עוף בין במשמעות דיש שחיטה, לשון לנקוט מוכרח לכןבשחיטה,

 חושש ר"מ רהא וי"ל מותרת. שחיטה לשון נקט ]לא[ אמאי לדקדק עורויש
 ולשון נבילה, מידי להוצי' שחיטתו שמהני רק פסולה שחיטתו רמ"מ וס"ללמיעוטא,
 ר"מ מתני' וסתם נבילה, איסור משום בו ואין באכילה, שאוסרה הכי משמעכשרה
 באכילה.ואסורה
 דמאי וי"ל לכתחילה, שוחטות כמוקרשים דאפי' נראה ואין שוחטין. הכל ד"התוס'
 פגול ומחשבת כוונה רבעי משום לומר ואין אפי', דנקט מבחולין יותר כמוקדשיםרבותא



יא ישניםשפתי

 יש בזמן שלא לחשוכי שאסור יודעין ואינן גמירא דינא דלאו נשי בהני וא"בפוסלה,
 בה מתדין הי' השחיטה קורם וא"כ זו, מחשכה על לוקין דהא אינו וזה שיפגלו,לחוש
 ויודעת. פיגול מחשכת תחשבשלא

 הב' כל בעינן ובקדשים סימנים, הכ' של כרוב לכתחילה סגי דבחולין משום י"לאך
 סימנים. ב' מברוב דעתן קלות מתוך שיתעלפו סימנים בב' לחוש יותר יש וא"כסימנים,
 נראה ברישא. להו דתנא נשים למיתני' רבעי משום קאמר ולא וכו'. נראה ואיןבא"ד
 רשאי איננו ואז מע"ה חשכה עם ע"ש דמאי לקח דאר אמרינן רכדמאי קושייתםלתרץ
 האמת ובודאי לשקר וירא עליו שבת דאימת משום פי' על ואוכלו לע"ה, שואללעשר
 השחיטה יפסלו שהנשים לחוש אין בקדשים התם דבשלמא הכא, גם י"ל ולפ"1אמר,
 הכא משא"כ עליהם, קדשים דאימת משום כמצות, זהירות ואינן קלות דדעתןמשום
 השחיטה. פסלו שמא חוששין ושפיר יראים ואינם עליהם, אימה שום ראיןבחולין

 דבריהם התוס' ודחי אותו. רואין אחרים אפי' וד"ה וכו', יקלקלו שמא ד"התוס'
 שחיט לא דמ"מ רק פי' אית קלישתא דעתא עכ"פ חרש רבא להשמיענו דרוצהונראה
 אוחזין ושוטה חרש או חרשים שני היו אם הו"א וא"כ גמורה, דעת לי' דליתמשום
 פסולה. דאפ"ה אשמעינן לכן כשרה. שחיטתן תבא א'בסכין

 בין רייק לא רבא אבל רבה לקמן רגרס וי"מ לקמיה התוס' מ"ש נמי י"לובזה
 דרישא אכותי רק כאמת קאי יקלקלו שמא ותי' דדייק י"ל הנ"ל ולפי לקלקלו,יקלקלו

 רבים. לשון שהוא ל'קלקלו יחיד לשון שהוא יקלקלו בין מדייק שאינורק
 וי"ל פ"א, דף בהתודה כדאמר וכשר בכתפי' ארבעים ת'מא דלא וכו'. התם ד"התוס'
 משום לעדות פסול עריות על דהחשוד שם דאמרינן דסנהדרין מגמרי הביא לאאמאי

 על אמרו והתורה הרשע הוא דהתם משוב התם דשאני דהא וי"ל וכשר. בכתפי'דארבעי'
 פסולה הבהמה חהי' זה מפני וכי רשע שהוא מה לי דמה הכא משא"כ עד, רשעתשת
 כיה. איירי רלא כמנחות שא"כ מהלקרבן

 לאו משום נקט לא אמאי וי"ל ימיר, דלא לאו משום הארבעים. את וסופג ד"הרש"י
 כבר אך שמונים, לוקה רהל"ל התוס' קושי' בזה לתרץ רוצה דרש"י וי"ל תחליפנו,לא
 לעשה הניתק לאו הוי לא רמש"ה בתמורה קאמר הש-ס רבא קושייתם המהרש"אדחה
 לאו והיינו לוקה, ועליו אחד לאו עוד נשאר וא"כ לאווי, תרי דוחה עשה חד ראיןמשום
 עליו. לוקה אינו ולכך לעשה, ניתק דהראשון משום השני, שהוא ימירדלא

 הכל נקט דמש-ה לזמר יש הא מקשה מאי דאבתי וי"ל מעריכין. הכלגמרא
 לנקוט רוצה דאינו י"ל אך לכתחילה, ונודר עונשין בר אינו דהוא קט, משוםלכתחילה
 הכל. לחודי' אחר ויום שנים י"ב בן קטןמשום

 די הא האחרונה הראי' דל"ל וי"ל וכו'. משתדור תדור לא אשר טובוכתיב
 לך יהיה תדור אם ]הא חטא בו יהי' לא לנדור תחדל אם הכי דדייק דהא וי"לבראשונה.

 דטוב האחרונה ראיה מביא לזה מצוה, לך יהי' תדור אם הא איפכאו גם לדייק 'שחטא,
 חטא. בך יהי' תחדל לא אס הא הדיוק וע-כ תדור,שלא



 ישראלאוריכ

 זצ"ל גרינפעלד שמעוןרבי
 מהרש,ג שו"ת בעל סעמיהאלי,אבי.ק

 )ג( מהרש"ג חדשותתשובות

 יט. עמ' בז נליין ישראל אור ראהאידויייו
 ספרי להוצאת מכון יו"ר בהשתדלות אלינו והגיע המהרשיע, תלמיד מבת"י העתקה ףחשיבה
 בן יחיאל ר' הרה"ח תמהרשע מכד לעת נדפס שליט"א. גרינפעלד אברהם שמטן הרה"גמהרשייג,
 או כת"י איזה תת9 שיש שמי לעורר המקים יבאן תשנ"ח. שבט ט' נלב"ע קערפעל. ז"ל נפתליהרהיצ
 הרבים. את בהן לזכות ע"מ לתמו"ל לתכציאו שיואיל ממהרש"ג הלכהבירור

 רשות של צנרים זמר וקול שיר ישמיענענין

 יע"א. סעמיהאלי לפ"ק תרפ"ט ניסן ח"יבעזה"י

 נ-י פאללאק יהודא דוד ב"ה גיסי בן חו-ש המופלג הב' תלמידי לכבורשוכ"ט
 יע"א. וואדקערט דק"ק אב"ד הגאון הרב אהובי גיסיכן

 לדעת דקהלתכם מאנשי ולכמה לכם שנחוץ פעסט בעיר לי אמרת כי עלאחדשה"ט
 אוחו להחזיק כשר לישראל מותר אם הללו בעתים הנתחדש )...( הכלי בענין דעתיחוות
 כאתי ולכן תלפיות', 'תל עת במכתב גדול וויכוח בזה כבר היה כי שמעתי וכןבביתו
 ואומר. זה בענין תוה"ק דין פי על חוו"ד להודיעבזה

 אכילה כמו לגמרי המותר דבר אן חלק והם חלקים, ג' תוה"ק כדיני יש לדעתיכי
 או הגוף לחיזוק או הגוף לבריאת הנצוכים דברים לוה הדומה וכל ולבישה ושינהושתיה
 אנשים מקום דמכל רק הוא, גמור היתר נהנה שהגוף כיון בעלמא, להנאה רקאפילו
 לנוף בריאות בו ואין בעלמא להנאה רק שהוא מדבר דהיינו מזה, גם ממעטיםצדיקים
 למהר"ם ובתשב"ץ הימנה, ידך משוך בה שהנאתך סעודה א( ע, )גיטין ראמרינןכמו

 תוס' גם ראד כו. פרק )רבה אלידו דבי תנא מביא תקלה( סי' חסידות )דינימרוטנכורג
 מעיו לתוך תורה דברי שיכנסו הארם שיתפלל ער האומר נהגתי( לא ר"ה א קר,כתובות
 דבל 1"ל דאר"י בשם מבואר וכן מעיו, לתוך יתירה ושתיה אכילה יכנוס שלאיתפלל
 בה. חלק אחרא להסטרא יש גופו לבריאת חיזוק בו בהנאה ואין החול שכימיהנאה

 וכלאי וערלה וטריפות כנבילות איסור אכילת כמו לגמרי האסור דבר ב. חלקבן
 או האסורה מלאכה לעשות וכן בפסח חמץ או הכפורים ביום כמו האסור בזמן אוהכרם
 אסורים האלו ודברים כשעטנו, האסורה לבישה וכן טוב, ויום כשבת כמו האסורבנמן

 בשביל שעטנז ללבוש שצריך מי כגון אותם העניד לאדם תועלת כשיש אפילולחלוטין
 לאכול, מה לו שאין פרנסתו לצורך טוב ויום בשבת מלאכה לעשות לו וכדומההקור
 דינים וחילוקי פלוגתא יש דרבנן ובאיסור ממש, נפש פקוח במקום זולת אסור הכיאפילו



יג ישניםשפתי

 נפש, פקוח שאינו חולה במקום אפילו מותר או ממש נפש פקוח שיהיה כן גם בעינןאי
 גדול, צורך כמקום אף אדם ולכל עת בכל אסורים הללו דברים פנים כלועל

 רק הב', לחלק שוה איסורם אין מקום מכל אכל כן גם שאסורים דברים ג. חלקג1
 הם קצת רפואה לצורך כגון אחר דבר לצורך או לפרנסה שצריך מי כגון צורךבמקום
 ח"י )דף כע"ז מבואר והיתול שחוק דכר לראות או זמר קול לשמוע כגון והואמותרים,
 ולכרקום השור את שמנגחין מקום רש"' פירש לאיצטדינין הדולך רבנן תנו י1"ל,ע"ב(
 אמר ועליהם לצים מושב זה הרי וכו' וליצנות שחוק שם ועושין מצור רש"יפירש
 ר' בתורת אם כי וגו' רשעים בעצת הלך לא אשר האיש אשרי א( א, )תהליםהכתוב
 בגמרא שם ועיין תורה, ביטול לידי הארם את מביאין הללו שדברים למרת האחפצו,
 גם עכו"ם של זלקרקסיאות לטרטיאות לילך שלא פוי בן שמעון רבי ררם שמביאאח"כ
 מושב של האיסור רעיקר הללו ש"ס מרכרי ונראה לצים, מושב דהוי הנ"ל מטעםכן

 תורה. ביטול שהוא הואלצים

 זמר כלי על לנגן היטב שיודע מי כגון לפרנסה הדבר שצריך דמי מזה נראהולרעתי
 את מפרנס ומזה בשכר לפניהם ומנגן שרים לבתי שהולך ירי על עצמו את מפרנסוהוא
 תקנ"א( סימן )או"ח מגדים בפרי ועיין לצים, מושב משום בזה ואין מותר, בוודאיעצמו
 ר"ח שכין בימים לנגן אפילו רמתיר שס"ח סימן 'ו"ד חלק שיק מהר"מ בשו"תמובא
 בזה ראין שכן רכל ג"כ מדבריו מוכח פרנסתו. לצורך דהוא כיון כאב, תשעה לביןאב

 שהוא למי דהה"ד וודאי נראה מותר גוונא דבכהאי וכיון טרטיאות, בתי משוםאיסור
 בעלמא. לתענוג שהולך למי אלא אסור ואינו לו, והדומה צערו להפיגצריך

 במכתב ושם סופרים" "איגרות ונקרא כקובץ נדפס במכתב עכשיו ראיתי מזווגדולה
 חלק )כסוף סופר חתם תשובות בקובץ גם כעת )ונדפס זצ"ל סופר מהחתם מכתב נדפסג'
 שעוסקים דמון על להרעיש שאין בקוויטלעך השהוק אודות לאחד שכתב ל"ב( סי'ז'(
 עבירות רוב פי על עושים לגמרי בטל הולכים אם תורה, בעלי שאינם דאותם משוםב1ה

 שיתעסקו ומוטב מחלוקת, לירי ובאים פה וניבול ורכילות הרע לשון כמו יותרחמורות
 הפנאי שלעת חכמים התלמידי על ורק הללו, בעכירות שיתעסקו מסה קוויטלעךבשחוק
 עכ"ד. קוויטלעך בשחוק יתעסקו אם ביותר להרעיש יש עליהם רל בתורהעוסקים
 לגברא שמצאתי ועכשיו לאומרה יראתי דק וו סברא חשכתי אני גס כי מאודונדניתי
 נהניתי. כן שאומררבה

 בוודאי דלצורך איסור כזה להחליט אפשר אי )...( הכלי בענין הנ"ל לפיודשתא
 להפיג בעלמא שיר לשמוע לפעמים כגון אחר, ענין צורך בין פרנסה צורך כיןמותר
 הנ"ל ולפי הללו, בעתים בעוה"ר שכיח שהוא דבר מאיזה נפש עגמת לו שישצערו

 דברי לשמוע יותר דטוכ להרעיש אין כפשיטות אפילו מן אם זצ"ל סופר התתהמסכרת
 פרק כתובות בגמרא ומבואר אסורים, דברים ושאר ורכילות לשה"ר מלרבד הללוביטול
 פ' סימן באבהע"1 ונפסל שיעמום ולידי זימה לידי מביאה דכטלה ע"ב( נט )דףאעפ"י
 חומר ועיקר בתורה, עוסקים אין הכי רבלאו הארץ ועמי לנשים זה וכל ב'(,)סעיף



 ישראלאור

 דאמר מה בכלל דהוא פשיטא כתורה, לעסוק יכולת לו שיש תורה לבן הואהאיסור
 לידי מביא שחוק דברי להן והדומה וקרקסיאות רטרטיאות הנ"ל י"ח דף ע"זבגמרא
 אין וע"ה לנשים אבל כנ"ל, איסור עושה לשמוע ההולך ת"ח ובוודאי תורה,ביטול
 לח"ח הוא והפירות התבואה ושער גדולות מעיירות חדשות לשמוע ואפילו כנ"ל,איסור
 שאינו דבר לשמוע והיינו לצים, ומושב תורה ניטול איסור איבא בתורה לעסוקשיכול
 להם לאסור אין לדעתי וע"ה, לנשים אבל אחר, לצורך או פרנסתו לצורך לונצרך

 טרטיאות לבהי בעצמם שילכו ממה כאלו בטלים דברים שישמעו ומוטבכהחלט
 ,ה ומלבד צניעות, מלבושי בלי נשים והרבה ונשים אנשים תערובות שם שישוקרקסיאוה
 לו, הדומה ומכל מזה להתרחק לת"ח יש בוודאי לכן מעשיהם, וילמדו כגויםויתערבו

 טוב יותר גדולות עכירות על לחוש שיש במקום כסרט וע"ה, נשים על להרעיש איןאבל
 יש תכמה, היא ר' יראת והן במכתבו, ז"ל התת"ס וכמש"כ אלו כדברים זמנםשיבלעו
 מהרש"ג כשו"ת )ועיין לחכימא. ודי המקוס, ולפי הזמן ולפי השואל האיש לפי כוהלרון
 בזה(. ז"ל מרן מש"כ קב"ה סימןח"ב

 וש"ת הדו"ש רבך כזהוהנני
 גרינפעלדשמעון

 הכוסות...,בין
 ישתה, לא לרביעי שלישי בון ישתה, לשתות רצה אם הללו הבוסותבין

 בוסרת ב' שותים -שבו פסח של ההגדה סדר של הא' חצי בץהחולוק
 הראשון בחצי הוא: האחרונותנ כוסות ב' שוחץ -שבי השני ומדציהראשונות-

 העתידה לגאדלה גם שייך השני החצי ואילו תצרים, גאולת על נבעיקד(מדובר
ך ההביעי כוט על שאומרח ההגדה חלק תבעי רלאלברא;  מ"שפוך שתתעיל 
 בגלוי שייך שהוא - וכו' דהלל האחרונים בפרקים ונתשך הגוית" עיחמתך
 זכר שהרא האפיקומן באכילת, שמסיימת הסעודה גם אלא העתירה,לגאולה
 העתידה, לגאולה שייכת "צפון" ונקראלפסח

 מיין שמנרך ג' )בוס לד'נ ג' כוס בץ שותים שאץ לבך הפנימי הסמםוזהו
 שגומר ד' וכום לעת"ל, לצדיקים עושה שהקב"ה הסעודה עי רומן המזון,ברכת
 רוחניות, ותשבחות,'בולו שירים רה שהן השיר, ברכת עליד ומברך הלל אתעליו
 צדיקים אלא ושתיה אכילה בו שאץ התחי', עולט הבא, עולס מעלת עלרומז

 השכיבה, מזיו ונהנץיושבים
 ועבודת -דתשובה העבודה אופני בז' המעלות לשתי תתאים שזה לרמר,ויש

 למעלת שייבת' לעת"ל עצדיקדמ הקב"ה שעושה העעודה לעת"ל:הצזיקים-
 וה,תעלת הרי, ע"י ותו השמינה מזיו שיושבין,ונהנין התחתון;יזה עשויתהתשובה,
 קרושה, שכולו' בעולס השכינה. ,אור וגלוי החשכת הצדיקים.ענוות

 הצדיקים, יענ71ת התשננה דעב~ות המעלות וא' החשור יהי'~נעת-ל
 91סיק יא לדנני, יי שלו כנס 3ט ולט נתיובתא, צו,ק,'א לאמבא אחאתשיח
 פיתן הנווערןפ נפערי לוישתה.



טו ישניםשמתי

 זצ"ל סיגעל יהושערבי
 וגאליציה פולין ילידי לקהילות יארק בניו ואב"דרב

 ספרים ועוד יהושע" "אזני שו"תמח"ט

 בכור פריון זמןבענין
 בכל לפניו הטור שמו הלך בקטטתו וע,ד פולין, במדינת קיצברג בעיר תרע בשנתסלד
 בימי בש'ש. לבקי מפורכס היה כבר שנים עשר בן ילד בהעתר כי עלץ באמרםהמדינה,

 אותו בחןבחרותי
 בכתר עיטרהו התפעלות וכרוב מפלאצק, חריף לחבוש רבי הגאי

 תשובתי )ראה זצ"ל מקוטנא הר'ע הדור גאון מאת הורמנא לקבל זכה כןההוראה_
 לניו אליו

 הגאון אביו נפטר כאשר תרל"א בשנת כסן, סי' אבהעיז מלכו" "ישועות שו"ת בספח'ארק
 בעולט ורמו התפרסם ומאי כסאו על הושיבוהו פלאצק(, שלך שערפם אביץ יוסף משהרבי

 ט 'תאפשר למען ושאיפתו מטרתו כל כאשר לארה"ב הגיע תרמ"ב בשנת משערפם".כ"הרב
 לאורה ולהוציאם תורתו הידושי לערוך  יוכל  יגת השי'ת,  ולבודת התורה דלתי עללשקוד

 כללות ע"י רבה בהערצה ואב"ד כרב נתקבל יארק בניו ומפריע. ממעה ללא הדעתבהרחבת
 השחיטה כשרנת חומת את וחיזק והעמיד קואליציה, פולין 'ל'ד' הצטדיתקד.לות

 אבץ מייזל,ש משה רני הגדולים ה,א1)ים ום הגיי), רבית ש) תורתונשבח'נח

 במכתבו. קיעלץ אב"ד זצ'ל ירושלמסקי נחום משה רבי וכן בתשובתי, זצ"לפרעכוישלא
 עליו שקפץ מכיון אך הגדולים, חיסר, עמדת ועל התורה על בשלוה לישב רביטביקש

 בה לקבוע הקדושה לארצם בקודש המעליו ש להיית שעתו שהגיע רבינו החליט מנגדיו,רוגז
 לקיאתי שמחו תדס"ח, הרחמים בחודש יד,שליס לשערי בהגיש עפרה. את ולחוק אהלואת

 מכתביםחליבת
 דב, היאנן יביאשם וש,.תם

 מיי סאלא)ט שמנאי
 ע"פ מבנר זה שהכיריה,

 וקפדת ע5"' נ. עד מסגננה, בילה שם )חלה 3. כארה"ק, .מ,ו ארנו )א לבלדאבון
 שנתבקש עד כשנה במשך נשתהה בה יארק, לניו לחזור תרס"ח טבת בחודש נאלץהחפאיס
 להתעסק ומקורביו קרוביו החלו וזסתלקותו לאחר תריע. א' אדר י'ע ביום מעלה שללישיבה
 בעיה"ק והודפס שנערך ראשון חלק יהושע" "אזם ש1ש, מהם הרבים, ידיו כתביבהדפסת
 הרבה עוד מרביט נשאר נדפסו, שלא תשובותיו של ב' חלק מלבד תרע"ד. בשנתיר1שליס
 הרבים בחידושיו וצפופינז המלאיט עדיין, נרפסו שלא עמודים, 2400 והכוללים ידכתבי

 ואהעיש. יו"ד שו"ע על ביאורים בארץ, התעניות מצות דיני על כגון תורה,ומכתבי
 שמואל הרב לידי ה' חסדי ברוב זציע רביה יד כתבי נתגלגלו וטרחות יגיעת ריבלאחר
 הרביס, את בהגז לכות ולהדפיסם להרתיקם לפענחם רוחו נובה אשר שיתי',פולטמאן
 בקבר. דובבות צדיק שפתי 'הייולמען

 דברי לפי בי הפדיון, יהיר מתי בכור פדיון בענין להלכה ברור דמר להגיד נשאלתישאלה:
 לשאול ויש שלושים, אחר דוקא להיות שצריך מבואר ע"ב י"ב ודף ע"א מ"ט בכורותהש"ס
 לעולם פודין מנהגינו לפי והנה במלע"ע, אינם או לעת, מעת שלושים אחר להיות צריך אםבזה
 מה ערב, לפנות ל"א ביום לעולם פודין גם הלידה, יום בצירוף היינו הלירה מיום ל"אביום
 דיעות ויש ל"א, יום בתחילת גם לנו די או ערב לפגות רוקא צריך אי הרבה בזה לעייןשיש
 הוא ענינו שכל מה למעשה, להלכה רב בירור צריך זה וכל רוקא, ל"ב ביום להיות שצריךבזה

 להוציא לי יעזור וד' נעשה, איכה לידע דמרים של מקורן מן לברר לנו ונחוץ מאוד,מסובך
 הלכה. בדבר אכשל ושלא לאורמשפט

 שלפניו כיום הוי דלרכנן שלושים ביום מת לענין ורבנן ר"ע פליגי מ"ט בבכורותתשובה:
 בגמרא שם ואמריבן יתן, לא נתן לא ואם יטול, לא נתן אם ולר"ע יחזיר לכהן שגתןדאע"פ
 ליה מספקא ור"ע ומעלה, ה'ע רמעלה התם מה ממדבר חדש חדש גמרי דרבנןדטעמא

 ב' רכל הבכ"א כתובים שתי להו הוי ממדבר גמרי ולא ערכיך גבי ומעלה למכתבמדאיצטריך

 ומשו"ה מלמדין, לגופייהו אבל לעלמא מלמדין אין כי דילמא או מלמדין אין הבכ"אכתובים



 ישראלאורטז

 המה חקירות, כאיוה בזה לחקור שיש מה והנה שם פרש"י ועי' הסוגיא, עב-ל ליהמספקינן
 מה דומעלה, מהא זאת וילפו שלפניו כיום ל' יום חכמים שאמרו בהא חרא האיכות,גרולי
 נמלאו שלא אך חדש בן נקרא שלושים דביוס אמינא הוה דומעלה קרא האי לאו דאישנראה
 משום אי כן ה"א טעם מאיזה שלושים יום של היום חצי אפילו היינו כולו שלושים היוםעדיין
 ולמעלה האי אתי וממילא ע"א, כ-א בגורות ועי' בעלמא דאמרינן וכמו ככולו היוםמקצת
 ויכול ולמעלה, שפיר מיקרי ל"א יום הכנסת כתחילת ומיד שלמים, שלושים רבעינןלהורות
 דהוה דילמא או שלושים, מן למעלה 2ב-פ הוי רהא ל"א של הכוכבים יציאת בעת מיגלפדות
 אחר יום עוד להיות דצריך לנו להורות אתי ומעלה והאי שלמים שלושים דבעינן לעולפאמינא
 משום כולו ל"א יוכ אפילו רנימא להמתין צריך אינו ומ"מ ל.א. יום היינו השני החדשמן

 ועכ"פ ומעלה, שפיר והוי ככולו ביה דאמרינן היום כמקצת רי ומפלה מן שנשמע יוםדכהאי
 ל"א, של הכוכביפ יציאת של הראשונה ברגע לא ל-א של היום מ-צת אחר שיהי' להיותצריך
 מעל"ע שלושים האי הוי אי שלפניו כיופ ל. יום של הדברים גוך לענין בנה לחקור יששנית
 לפנות שעה חצי ג' ביום שלו שלושים יום הוי ערב לפנות שעה חצי א' ביום דולר אםדהיינו
 א' ויום מעל"ע חשבינן דלא דילמא או מקודפ, לא ד' ליל בתחילת הפדיון להיות ויכולערב

 שלושיפ. מן למעלה הוי שאז ג. ליל בתחילת הפדיון להיות ויכול שלפ ליום נחשב בושנולד
 שכתב יחזור ד"ה כמתני' מ"ט בכורות פרש"י לפי יום ל' של הדין בעצם לחקור ישעוד

 דבחנפ כתבו והתוס' עכ"ל, שלושים לאחר 2ר בפדיון מיחייב ולא הוה רנפל יחזורדמשו"ה
 התוס'. עב"ל רחמנא תלה חרש בבן חדשיו לו שכלו ביה לן קיפ דאפילו כןפירש

 שום שייך הוה לא אם שייך הוה רזה כן פירש ובחנם לומר שייך איך אירע ולא אניוכער
 בין גדול נ"מ יש אפ אכל זה, טעם פירש דבחנם לומר שייך דאו הטעמיכ שני בין לעינאנ"מ

 בלשון או רש"', דברי שתמוהין לומר להם היה א"כ התוס', שכתב טעמא לבין דרש"יטעמא
 חרא קשיות מאיזה דכויו לנו תמוהין דהא כאן, שייך בחנפ לשון ומה תמיר, כדרכן נראהואינה
 הטעם דהוי גימא אי ושנית דיחזור, הדין ע"כ חרשיו לו שכלו לן קים אפילו דהא התוס'כמ"ש
 הקודמים וכמשניות יחזוו לא דמספק גימא לא ואמאי יחזור ואחאי ספק הוי הא א-כ נפלמשום
 איש עזב אם נעשה, איכה לדידן אנן ועתה ר', משנה שח 'ו"ט ובתוס' ברע"כ ועי' בבכורות,שם
 ביום ועב-פ ל' בתוך גם הפדיון מהני אי וילדה חדשיפ ט' זה מעוברת ונשארה אשתואת

 צריכין זה וכל התוס', כדברי הפדיון מהני לא או רש-י וכדברי הפדיון לעשות יכולשלושים
 למעשה. הלכה בבירור נכון עללידע

 נראה ל' יום ביוין מיד או ל"א של היופ מקצת אחו בפנין אי הראשון ספק לעניןודנה
 כאן נאמר אומר ר-א תניא שם דאמרי' י"ח דערכין הסוגיא פשטות מן הרבה בזה לצדדריש

 אחד, ויום חדש מבן כאן אף אחד ויום חדש מבן להלן מד ומעלה חדש להלן ונאמרלמעלה
 ופרש"י הגמרא, עכ"ל אהדי מה גו.ש א"כ יומא חד כאן אף יומא חד התפ מה התם כיואימא
 ויום חדש כאן אף האחר בהחדש נכנס דכבר ומעלה חדש מכן כדכתיב וז"ל להלן ונאמרבד-ה
 שכבר אחר להיות דצריך האחר בהחש נכנס וכבר בם-ש רש"י בדברי מבואר א-כ עכ-ל.אחד
 מבן על לומר לו היה דא-כ הראשון, החדש שנשלם אחר מיד ולא האחר, חדש מן מקעתנכנס
 כל לפין מבואר וכו' מקצת נכנס שככר ומדאמר העבר, החדש כולו נשלם שכבר ומעלהחדש
 הוי דזה האחר חדש של היום בכל דנחשב האחר חדש של היום מקצת דב2ינן ז"לרעתו

 מה שאמר גומא אליעזר ר' מדברי נראה וכן האחר, חרש מן מקצת היינו ומעלה שלהפירוש
 ה"נ א.כ יותר ולא שלושים תשלום עד להלן הכונה הוי ואי אחד, ויום חדש כאן אף וכר,להלן
 רנוכל חרא קושיא אינו ~ה אהני, מה גז"ש רא"כ משום ואי יותר, ולא ששים תשלום עד]גימא[
 בתשלום רק די דשם מה היום מן מקצת עבור אחר להיות צריך דכאן לענין שפיר דאבנילותר

 מה חדש על משם ללמוד גז"ש דאהני לומר שייך דאיך ושנית מנ"ל, חדש אבלהשלושים
 זמן עבור אחר מיר רק זמן איזה עור להשהות כלל מצרכינן לא רשם כיון משם ישלימור



יל ישניםשלהי

 זמן שום כאן אין התם שגפ כיון וכו' התם מה לומר זה על גו"ש שייך ואיך ההיתר, הויהעבר
 לומר נוכל המוגבל מזמן יותר זמן איזה יש התם שגם גימא אי דבשלמא המוגבל מזמנייותר
 זמן איזה דנרחיב בהגז"ש נתרבה דעכ"פ כיון זמן באיזה שוין שאינן ואך כאן על גז"ששפיר
 מה א"כ כעינן העכר זמן תשלום רץ זמן הרמכת שום הוי לא דשם נימא אי אכל המוגבל,מזמני
 הוכרח ע"כ אשר כמובן, התפ מה בזה לומר שייך דלא כיון זמן אינה ויתור על לומר שייךגו"ש
 חדש מן הזמן מקצת עבר שיהיה דבעינן דומעלה מהאי בריבוי הוה שם כלוייפ דגם לפרשרש"י
 אבל כערכין, שם כחכמיפ פסקינן דאגן מה ר"א מדברי הוא זה שכל ואף כדבריו, וכמ"שהאחר
 שהיה בהגז"ש רק הוא פלוגתתם רכל החדש, מזמן דכעינן ורבנן ר"א פליגי לא בזה האמ"מ

 די שע"כ הגז"ש זה מקובל הוה לא ולרבנן ליה, אהני מה גז"ש א"כ אמרו שע-כ לר-אמקובל
 בה נכנס כבר שיהי' דילפינן ולמעלה של הלימור כגוף מ"מ אבל אחד, יוכ ג"כ בערכיןלהם
 ואף פרש"י לפי מבואר נראה כן כן, לב"ע והוי פלוגתא שום הוי לא בנה כפרש-י האחרחדש
 רבנן דגמרי מ"ט בכורות כאן אמרינן הא זה על אבל שכמדבר בלויים רק כתוב ומעלהדהאי
 ומעלה. ה"נ אד ומעלה התם מה ממדבר חדשחדש

 וז"ל שם גיררתם לפי מ-ש ופדויו ד-ה ע"ב י"ח בערכין שם התוס' דברי לי תמוהובזה
 מפורש הא החדשות אלה דרשות להו דלמה חדש, בן כתיב מדלא ומעלה חדש מכןדמשמע
 כאילו ממש הוי הא א"כ וכו' ומעלה התם מה ממדבר חדש חדש דגמרי' בבכורות הנ-לבש-ס
 גוך להבין לי ץשה גם תיפדה, ומעלה חדש מן ופדויו בכור בפדיון גם מפורש נכתבהיה

 כתיב מרלא ומעלה חדש מבן דמשמע חדש מבן פדויו מדכתיב בתירוצם מ"ש שלהםהוכחה
 יש הוכחה מה א"כ גופא ר"א מדברי ג"כ מוכח והכ' הנ"ל בפרש-י שבררנו מה דלפי חדש,בן

 כר הוי החדש של האחרון רביופ ה"א חדש בן כתבה אי הא חדש בן התורה כתבהמדלא
 שע"כ חדש, בן האחרון כיום שפיר ומיקרי ככולו היום מקצת האחרון ביום דאמרינןפדייה
 ג"כ דבעינן עדתן נשמע לא אבל פדויה, בר הוי החדש תשלום מן היינו חדש מבן התורהכתבה
 מתורץ עדיין ואין כהנ"ל, האחר החדש כניסת מן זמן איזה העברת אחר שיהי' היינוומעלה

 ממדבר חדש חדש דילפינן מ"ט בבכורות רבנן כדברי עדיפא, למיסר לבו והוה אלו,כדבריהם
 וו-ל י"ז בה' שם שכתב כן לא מבואר נראה בכורים, מה' י"א פ' הרמב"פ שיטת והנהוכמ"ש,
 ל' תוך הכן מת תפדה חדש מבן ופדויו שנא' יום שלושים משישלים בפדיון יתחייבמאימתי
 יום מן כלום מצריך שאינו שיטתו מבואר א-כ עכ"ל, סלעים בה' חייב אינו וכו' ל' ביוםואפילו
 יתחייב ואחד שלושים מיום אמר מדלא וגם כפדיון, יתחייב יום שלושים שישלים ניד רקל"א

 לפי דהוא ונראה רגע, אי יותר ולא שלושים תשלום רץ שמצריך דעתו יו מבוארבפדיון
 מוכרח היה לעולם, מחלוקת בהפ אין קבלה שדברי שם מ-ש ג' ה' א' פ' ממרים בה'שיטתו

לפסו-

 כאן. כמ"ש להלכה כאן
 שנת דבעינן ערכין לענין שם שפסץ ה' ערכין מהי א' בפ' הרמב"ם של פסקו גם בזהויתישב

 בכ"מ עי' ר"א על רפליגי י"ח דערכין דמתני' ברכנן והוא ואחת, ששיפ משנת אחד ויוםששים
 כמ"ש איד ויום חדש בעינן דלא פסק כפדיו, דכאן מ"מ תמוה והוא כנד, עצמו שדחץ מהשם
 שהש"ס מד אחד, ויום ששיפ דבעינן פסק בערכין ושם השלושיכ, יום בתשלום לו שדילעיל
 ולדידן אחד, מיום יותר עוד בערכין הוי ולר"א להדדי, אותן מרמי ע"ב י"ח בערכיןכאן

 לעיל שהארכתי מה כל לפי אבל לכאורה, תמוה והוא שוין. עכ"פ להיות צריכין כרבנןדפסץינן
 צד על מכוון שהוא שפיר מיושב וסברתו רעתו לפי בזה הרמכ"ם שיטת שיהי' בינה בהנתבונן
 לשיטתו אפשר אי הא שזה רר"א הגז"ש על רבנן פליגי לא דלעולם והיא וץיים, נאמןהיותר
 אשר לשיטתיה, פלוגתא כאן אין כקבלה שבא דבר ועל מרבו, מקובל הוי הא גו-ש שכלדכיון
 כשנכנס הפירוש ומעלה האי הוי דלר-א פליגי בהא רק הגז"ש אל לר-א מודים חכמים גפע"כ
 דאילו המוגבל, מזמן יותר אחד כיום נחשב שיהי' המוגבל זמן אחר שבא המאוחר מומןקצת
 ופדויו ד-ה הנ"ל תוס' כמ"ש חדש מבן מן לדידי' נשמע היה זאת ראשון זמן תשלוב אחרמיד



 ישראלאוריח

 האחרון כיום גימא דלא כולו הזמן תשלום על נשמע היה לר"א באמת לגמר דנוכל זוסברא
 וממילא ששים, מבן של המ' מן גס וכן חדש מבן של המ' מן זאת דגשמע ככולו, היוםמקצת
 של המלה מפשטות היינו שאחריו מזמן מלצת גם ומן אריכת על להורות ולמעלה, האיאתי

 דילפינן מה מן יותר עוד להרבות הג~"ש לו מהני שהיה לומר רצריכין בערכין שע"כולמעלה,
 מן דאי ס"ל רבנן אכל אחד, ויום חדש כעינן דבערכין ס-ל ע-כ ולמעלה מלת של פשטותמן

 של פשטות האי לד'דהו אם כשלימות האחרון יום להיות שצריך מפקינן הוה לא מכןמלת
 היינו הומן, תשלום של האחרונה רגע עד בתשלום הראשון הזמן להיות שצריך להורותולמעלה
 מזמן זמן איזה גפ שיכנוס להיות צריך אינו אבל הראשון, מזמן למעלה ער מעשה נעשהשלא

 שלא דבכוו כחדש גפ דהא שאחריו היופ מן גם להיות צריך דבערכין גז-ש ואהנישאחריו,
 רגעיפ, לבוין יודע אדם אין דהא הראשונה ברגע מיד שיהי' לצמצם אפשר אי ולמעלהכתב

 שנת שאחר היום מן מקצת היינו יותר עוד לאטסויי צריך דבערכין לן לאהני הגז-שואתי
 בהל' הרמב"ם פסץי ומיושבים אחר, ויופ ששיפ דכעינן בערכין שפיר רכנן וקסברוששים,
 הספץ שיצא אחר ומיד יופ, השלושים שישליפ ער בעינן בפריון היינו כרכנן דפסקככורים
 דכעינן פסץ יותר לרבות גז"ש לו דאהני ובערכין הפדיון, לעשות יכול יופ הל' נשלם כימלכו
 ז"ל. בדבריו ענין קישוי כאן ואין אחר, ויוםששיפ

 ונראה י"ח בערכין כפרש"י שם שכתב מתמיהים, דברים ערכין ה' כריש שפ בכ"מוראיתי
 מ"מ ג~"ש דרשו דלא אע"ג ד"א על דפליגי ולרבנן וז"ל וכתב הרמב"ם, רעת גם כזה כןשמברר

 בן ההוי חדש מבן דכתיב דיכא לכל ומעלה חרש מבן דוכתא בחד מראשכחן היא מילתאגילוי
 שלפ חרש כן שיהי' כמשמע חדש מבן ואם בח-וחי אם בפ' בערכין מדכתיכ א-נ אחד, ויופחרש
 להלכה וכן לרבנן דבעינן הא רעל מדבריו ונראה הכ"מ. עב-ל אחר ויום חדש בן שיהיהדהיינו

 ומעלה של הגז"ש דרשו דלא כיון מנ"ל ליה קשיא היה לא ואחת ששים משנת אחד יוםכרמב-ם
 פליגי בהא רץ ומעלה, פשטות מן מ"מ דנשמע בפשטות לומר נוכל זה שעל ר"א, שדרשכמו
 ביופ די הגן"ש דרשו דלא ורבנן הששים, שאחר משנה אחד ויום חרש על הגו"ש מכח ס"לדר"א
 אך עשרים ובשנת ה, בשנת גפ כן הוי וממילא ומעלה, מלת פשטות מן וששים אחת משנתאחד
 אכן ע"כ, י-ח דערכין במתני' כמבואר לכו-ע מוסכם דהו. שנה דשנה הגז-ש מכח להץלדהוי
 הוי אמא' לרכנן זה על מקור למצוא הב-מ הפץ בנה יופ, ל"א בן דמצריכין מה חרש בןכערך
 בהמתני' שאמרו שנה דשנה מהג"ש עוד שמעינן לא דהא הימנו, כלמטה שלושים יוםכערכין
 ענין מה וכו' גז"ש דרשו דלא אע"ג ר-א על דפליגי ולרכנן הכ"מ מ-ש מאור תמוה וא-כרשם,
 רק היא ר-א של ביו"-י הסלוגתא כל דהא חדש, בן ערך לענין כזה שייך ור"א רבנן שלגו.ש
 גימא ואי דבעינן, מודין תרויחו מששים יותר אחד יום ולענין ואחת, בהששים אחד חדשלענין
 ה' ושנת כ' ושנת ששים משנת למילף נוכל לא 'ותר אחר יום עם ג"כ מצריכין חרש הכבןדהא

 התורה, מן זה על והוכחה לימוד למידע וצריבין שנה שנה של בהגז"ש נכלל אינו דוהמשוס
 נשמע חרש רבן זה שגם ביחור זה על לימור מצרכינן לא ואי לר"א, ובין לרכנן בין זאת הויא"כ
 ערכין של זמן רכל ליה מספקא ר-ה ע.א מ-ט בכורות רש"י וכמ-ש עשרים בן או חמש כןמן
 שייכות ענין ומה לרכנן, ובין לר"א בין מצרכינן לא א-כ הימנו, כלמטה האחרון 'ום לעולםהוי

 כאן דרשה להא ואחת ששים כשנת יותר חדש דבעינן בהא שלו כהגו"ש ורבנן ר"אפלוגתת
 כלל. מנה שם ורבנן ר-א מיירי רלא מה ל"א יום על טעם למצואהב-מ

 לסתור הץצרים בדבריו ג' ה' ערכין מה' א' פ' שפ הלח"מ גם כיון לזה כי נראהובאמת
 ונראה דערכין, חדש בבן ל-א דיום הא על נכון טעם ג"כ כתב לא ז.ל הוא אבל הכ"מ,דברי
 כפשטות נראה והיא כן, אחרי אחד יום ככולם ממילא הוי שנה דשנה הגז"ש דאחרי משוםשרץ

 ואחרי עדיין רבה הבנה צריכין שב גופא רש"י דשי אולם הנ.ל, מ"ט בכורות רש"י שלהלשון
 מרהצריכה דאמר רר"ע אליבא ליה מספקא בע"ה שם כתב רש"י דהנה בס"ד. לצתהביאור
 זאת הוי ע-כ אחד יום דבעינן ממדבר חדש חדש גמרינן ולא בערכין למעלה לכתובהתורה



יט ישגיחשפתי

 בערבין למעלה נכתב הוה לאו דא' אלו רש"י מדברי ונראה כאחד, הבאין כתובין שנילדידיה
 חרש חרש מכח ואתת בששים אחד יופ כבעינן ג"כ ידעינן הוה ומעלה ששיפ מבןהיינו

 גז"ש צריכין מ"מ ששיפ בשנת ולמעלה שנכתב אחו גם דהא לכאורה, קשה הי, וזהממדבר,
 יום עוד דבעינן חרש בן 2ל יודעים נשהיינו ומב-ש עשרים, ושנה חמש שנח על שנהדשנה
 צריכים בהם דוב וס' כ' ה' של השניכ על כדיין יודעים היינו לא ממדבר חדש חרש מןאחד
 לכתוב התורה צריכה היה וא"ב חרש, מן שנה לגמור דמנ"ל שאחריהם מהשנה אחד יוםעוד

 שפיר י"ל זה 2ל אכן וכ', ה' שנת על גם שנה שנה ולמיגמר ששיפ בשנת ומעלהבערכין
 בעינן לחומרא היינו הימנו כלמטה ס' דשנת ששים בשנת כערכין ומעלה כשנכתבדכשלמא
 חדש כחדש נגמור אי אבל ל17לא, שהוא אף כן וכ' ה' בשנת גם דנימא שנה שנה שלגז-ש

 עשרים ושנת חמש כשנת גפ ידעינן הוי ממילא כלמטר, שלושיכ יום של לקולא לעניןממדבר
 עוד ידעינן הוה לחומרא דהוי כלמטה ס' ושנת 2"א, י"ח דערכין כמתני' שאמרו כמוכלמטה
 כתובים שני שיהיו לנו להורות בא דערכין ששים בשנת ולמעלה דהאי ר"ע אמר שע-כ ,"1מכח

 כלמטה ל' דיוח חדש בן לענין וה"ה במ"ש שם רש"י כוונת בוא 11ה ממדבר, גילף ולאהככ"א
 חדש גמר ולא להקל[ הוי דג-כ עשרים ושנת חמש שנת מן מצינו במה ]פירש דלהקלאע"ג
 מן השנים על מצינו במה כה-ג דנילף פירש שלושים, לאחר עד ערך יהא דלא מברברחדש
 צ-ל ע"כ לרכנן אבל לר"ע, היא כן הבב-א כתובים ב' דהוי וע-כ כמ"ש, בק"ו ס' שנת ועלחדש
 מלמדין לגופייהו אבל לעלמא למרין אין כי בם-ש ר-ע של כמפיקו דסברי אפ כזהרסכרי
 פ"ר בסוך יו"ט להתוס' ג"כ נראה היד וזה כן, באמת שהיא פשוט לדבר להם היהלרבנן
 שנה של הגז"ש אחר דערכין שנה מן דערכין חדש אף לרבנן מצינו במה היא שהכלד2רכין
 וא"צ כתב ומשו"ה אדר"א דפליגי לרבנן אפילו הזמן אחר אהד יופ בעינן דבכולםשנה

 היינו דלא משום הבכ"א כתובים שני לדירהו הוי דלא י"ל אולי או הכ"מ, בהפ שנדחולדח71'ם
 אליבא ס"ל ואולי לר"ע, לכאורה דקשה בהקושיא וכמ"ש חדש מן שנה לדידהו לגמוריכולים
 בס"ד. שאבאר כמו הכ"מ דעת ג"כ שהיד נראה 11ה לרבנן, כןדאבת

 חדש למילך נוכל לא גם כן חדש מן שנה למילף יבוליפ היינו דלא כמו לרבנן מעתהדא-כ
 שפ ראמרינן כמו שנה שנה מן המופנה גז"ש לנו דיש ואף שנה,מן

 בערכיי
 על רק היינו ע"א י-ח

 לא מילך תוי לא רלרבנן כיון לימור שום כאן אין רערכין חרש על אכל עשרים. ושנת חמששנת
 מחרש חדש גמרי דרבנן מ-ט בבכורות דאמרינן והא חדש, על שנה מן ולא שנה על חדשמן

 מ"מ מופנין אינן שניהם שבאמת מה ובכוריפ לוים של ג' דבמדכר חדש מן דפדיון חדשהיינו
 מופנה שאינו דערכין בחדש אכל ישראל, בכורי פדיון בענין עסוקים שניהם דהא פירכא כאןאין

 מן דערכין זה חדש זילף דלא ולפרוך י"ל אולי קצוב, דבר עליהם נתנה שהתורה הואותידוש
 הכ-מ כתב זה ועל לרבנן, כלמעלה שלושים דיום רערכין, בזה לומר אוכל שבלויפ, דחרשגז"ש
 כלמטה ל' דיום חדש מבן דהתחילה י"ח בערכין גופא המתני' שיטת וגפ הרמב"ם שיטתלתרץ
 וא. לימוד, שוס כלום אמרו לא דחדש הא ועל דלוים הא על רץ והלימוד הדרש אח"כונקטו
 חדש מלת על זה גז"ש שייך דלא בארנו הא רבנן דגמרו כבכורות שאמרו חדש החדשמשוב
 דבל וכו' דוכתא בחד מדאשכחין היינו היא מילתא גילוי דמ"מ הכ"מ שפיר כתב שע"כדערכין,
 דמשמע חדש מבן ואם וכו' כערכין מדכתיכ א"נ אחד, ויום חדש בן דהוי חדש מבן ככתיבהיבא
 בערכין דחדש הא על מילף לנו ליחן ובא אחד, ויום חדש בן שיהיה ראיינו שלם חדש בןשיהי'
 שפיר. מיושכין דבריו ויהיו זה על לימוד שום כגמרא שאין מה אחד ויופ שלושיםרבעינן
 להבין נוכל לא דמ"מ חדא אלה, דבריו לגמרי מבשבין שיהיו רוחי, שקטה נחה לא בכ"זאך
 הליא אמאי קשה דמ"מ גז-ש, דרשו דלא אע"ג ר"א על דפליגי ולרבנן בדבריו דוקט מהעדיין
 ץאמר דהכי דבריו ככונת לרחוק שיש ואף מעלה, מעלה של גז-ש דרשו דלא ברבנן דוקאזאת

 ומב-ש הששיפ, אחר אחד ויום חרש ה"נ אחר ויום חדש להלן מה להגז-ש רס"ל לר"אבשלמא
 דהא ויום חדש ה-נ אחד ויום חדש להלן מה לומר בודאי רשייך חדש מפורש בערכין דכתיכמה



 ישראלאורכ

 של המלה פשטות מן ילפו רק הגז-ש ס-ל דלא לרבנן אבל אחר, ויום חדש ה"נ בהכללנכלל
 אמרה רלא בערכין רכתיב בחדש א-כ זמן אחר אחד יום דהוי ששים בשנת דכתיכולמעלה
 וכו' מראשכחן היא מילתא גילוי דמ"מ תירץ זה ועל אחד, יום דבעינן להו מנא ולמעלההתורה
 ממ"ש לעיל שכתבתי הא )לפני( עוד יתישב לא מ"מ אבל בזה, כונתו לכוון נוכל כןוכו',

 מהא ץשה ועוד פלוגתא, שייך לא בקבלה שבא דבר רעל ממרים, ה' בריש בעלמאהרמב"ם
  שם הזכיר ולא יום שלושים משישליפ להיות שצריך בכור פדיון לענין י-א פ' בכורים בה'שפסק
 שנים חמש בן עד יום ל"א מבן היה כתב ערכין מה' א' בה' וכאן שלושים, אחר אחדיום

 שדבריו וידוע שם, לשונו כס-ש שנים חמש בן עד יופ ל' משישלים כאן גם אמר ולאגמורות,
 די כפדיון דשכ לעיל כמ"ש היא דשיטתו מבחוץ שנראה לפע"ד נראה שע"כ מאוד,מדיוקיפ
 הבירור וככל השלושים אחר היום מן מקצת שיהיה מצריך בערכין וכאן יופ, השלושיםמשישלים
 המשנה מן ונאמן ישר נעלה היותר אופן על בזה פסץיו שמיושבים בע"ה לעיל שכתכנווהטעמים
 הנ"ל. ככל מעלה דמעלה הגז"ש של בהקבלה כלל פלוגתא כאן אין שבאמת מהוהגמרא

 הגירסא על במ"ש ע"ב י"ח ערכין התוס' על שתמה בערכין פ"ר סוף חדשים בתוס'וראיתי
 הנ"ל מגמרא עליהם ותמה מצאנוהו, ולא זה מקרא אחר שחפשנו ומעלה חדש מכןופדויו

 וכתב ומעלה. בכור בפדיון גם נכתב כאילו הוי הא וא-כ חרש, דחדש גו"ש דגמרודבכורות
 רב ומה עכ"ל, לגז-ש איצטריך ושם חרש מבן דדרש שכתבו זו גמרא התוס' מן נעלםשבוודאי
 כן לומר ח-ו עמרי, כן לא ואנכי במקומו, מפורשת גמרא מהם שנעלם התוס' על לומרחילו
 וכאשר כנו, רץ בהפ העלמה לתלות ולא ז"ל, דבריהם הבין למען נפשן למשכוני צריכיןדאגן
 אם כי חדשיפ בתוס' שידעו סמה יותר הרכה עוד הישנים כתוס' שפיר ירעו לפע"דנראה

 ראמרינן מה דחנה ובמשמט, בצדק המה התוס' של ודבריהם וכו', וכו' כמלאכיםראשונים
 לא גו-ש מכח דאי גז"ש, מטעפ הוי דלא להתוס' ס-ל ממדבר חרש חדש גמרינן מ"טבבכורות
 גמר באמת ואי זה, גז"ש גמר לא רר"ע בפשיטות לימא ליה, מספקא ספוקא ור"ע לומרשייך
 זה לנו מקובל רהא כן הוי בודאי הא וכו' מלמדין אין כי דילמא או לומר שייך איךהגו-ש
 מצינו במה היינו חדש חדש רגמרינן ראמרינן דהא להתוס' ס"ל שע"כ לגופייהו, ללמדהגו.ש
 ]ובאמת לפדות בבכוריפ האמור בחדש ה"1 כלמטה ל' יום הוי בלוים האמור דחדשדכמו
 כל דפקוד מהא פרש"י וכן ומעלה, חדש מבן מ' פסוץ ג' במדבר גופא ישראל בבכורימבואר
 כל בלויפ ט"ו פסוק שם האמור מלבר הלויפ, תמורת שיהיו ישראל בבכורי האמור זכרבכור
 ערכין גב' ומעלה מדאיצטרך ר"ע שאמר מה לדקדק אמרתי ובזה תפקדם, ומעלה חדש מבןזכר
 גופא במדבר שפ הא מערכין למיסר ליה למה כאחד, הבאין כתובין ב' ה-ל ממכבר גמרינןולא
 מהא לומר רבא י-ל ואולי מ' פסוק ישראל וכבכורי ט"ו פסוץ כלוים כאחד כתובין ב'הוי

 כתובים ג' אמר לא רהא ודוחק מלמדין אין ולכ"ע כאחד הבאין כתובים ג' הוי כן שע"ידערכין
 להלן ונאמר ד"ה ע"ב י"ח ערכין רש"י ועי' אמת, כדבר בנה לבוין ידעתי ולא כתובים, שנירק

 ודו"ק[. לויפ גבי דכתיב מעינא כוותו ואולי ומעלה, חדש לוים רגבי מהא לפרששכחב
 שלושים יום דוי חדש דבעינן דבר דבל )היא( בעלמא מילתא גילוי שרק הכונה הויועכ"פ
 בשנים שב דכת(ב למעלה דהאי בערכין דם-ל לר-א וא-כ בזה, התוס' שיטת היא כןכלמטר,

 גז-ש שיהי' היבא כי ג', דבמדבר בהא רק ותינו אחר במקום שכתיב דומעלה להא גז"שהוי
 י"ח כערכין שם וכמ"ש הזמן ריבוי איה אל הגו.ש מהני שיהיה עליו לומר נוכל דנהיהגמור
 חדש מבן ופדויו כזה מקרא נמצא שלא כיון שפיר התוס' כתבו ע"כ אשר אהני, מה גז"שדא-כ
 היא אבל מחדש למעלה בעינן בפדיון שפ שגם ואי אליו, גז-ש לומר שייך איך תפרהומעלה

 חדש מלת הוראת אל ומעלה מן גז"ש לומר שייך ואיך חדש, מלת כונת של רעת הגילוי מןרק
 ומעלה חדש מבן דמשמע חדש מבן פרויו דמדכהיב הכי דרש ושמא התוס' כתבו ואח-כאתמה,
 חדש חדש רגמרינן הכונה הוי מ"ט בבכורות שם שגם דכריהפ פירש חדש, בן כתובמדלא
 חדש מבן דכתיב בפריון ה"1 למעלה הכונה הוי חדש מבן דכתיכ ג' במדבר דשם דכמוהיינו



כא ישניםשפתי

 ס' מבן כתיב דהא דמיותר ולמעלה בשנים התורה שכתבה דערכין בהא וה"נ למעלה הכונההוי
 מה גז"ש דאל"כ אחד, ויופ חדש היינו זמן איזה לרבוי ולמעלה מלת של הגז-ש אתי ע"כשנה
 פירש לפי ר-א כונת הוא כן שנה, ששים מבן מדכתיב ידעינן הוי ולמעלה בלאו דהאאהני
 בדברי והעלמה קושיא שום כאן ואין תפרו, ומעלה חדש מבן ופדויו כאן גירסתם לפי זותוס'
 שהאריך הכ-מ על חרשיפ כתוס' שתמה מה ג"כ ומיושב הנ"ל, חרשים בתוס' מ"ש אלותוס'
 עליהפ גפ וכתב שם הלח-מ על השיג וכן אחד, יום בעינן חרש דבן ערכין גבי לרבותמנ"ל

 ישראל, חכמי מכל ח"ו נעלם וכאלו חדש, חדש רגמרי' הנ-ל בכורות הגמרא דברי מהםשנעלם
 חרש דבן בהא רנשמע מפורש הכ"מ כמ"ש באמת תירצו וכן ראו שהמה יראה לא מיאכן

 הוי שזה מה אחר ויום ל' הוי חדש רכל מילתא גילוי מכח אחר יום עם להיות צריךבערכין
 מילתא גילוי מכח היינו חדש חדש בגמרא שאמרו מה מ-ט בכורות הש"ס דברי כונתבאמת
 דברי לפי והנה כלל, מופנה אינו הא וגם גמורה, בראי' לעיל שהוכחתי וכמו גז"ש מכחולא

התוס'
 ערכיי

 היא מילתא דהגילוי כתכתי הא הנ"ל

 ר-

 הא זה ואת חדש, מבן דכתיב דיכא כל
 עולין הכ-מ ודברי חדש, מבן מדכתיב בערכין גפ דנשמע שלו נמי בהאי הכ"מ באמתכתב
 לא רז וכל הנ"ל, ע"ב י"ח ערכין התוס' דברי עפ וגם מ"ט, בכורות הש"ס דברי עם אחדכקנה
 בס"ד. נכון על מיושב הכל כי ליהאניס

 שקולי בכלל וער עד שאמר במה י.ח בערכין דרבי בהא גם הרבה בזה עוד לפלפלויש
 ע"א ג"ח פסחים רבינא דאמר ומרא ע-א, נ-ה דחולין מהסוגיא גם וכו' כתיב מכדי קראימשקלי
 פדיון ועל ערכין על במדבר של הלימוד ככל לפלפל יש וגם אמרינן לא ככולו היום מץצתתרי
 מדודות שעה ילפינן אי תנאי דסליגי ע"א נ"א דזבחים מהאבכור

 זכי
 ועי' משעה. בדורות

 ברע-כ א' משנה פ-א תרומות ועי, משעה, דורות ילפינן לא גופא דלגופייהו ע"כ ע"זמנחות
 וכן הגוך מקדושת דמים קדושת לענין דתנאי כפלוגתא ע-ב ה' בכורות ועי' שם, 'ו"טובתוס'
 כהמתני' התמוה אחת כקושיא הרכה עוד לדקדק יש גם מקדש, האיש פ' בריש ועי'להיפך
 המופנה שנה שנה ולהצריך ששים מבן אצל למעלה האי התורה כתבה דלמה ע"א י"חדערכין

למילי
 ולמעלה האי התורה כתבה לא אמאי לקולא שהיא אד דכלמטה עשרים ועל חמשה על

 היינו רהא שנה דשנה האי להפנות בלל צריכיכ היינו ולא עשרים מבן אצל או חמשה מבןאצל
 היכא מכ"ש בלמטה הוי לקולא רמה ק-ו מכח כלמטה ששים דשנת ששים מבן על גםלמדין
 דנדון לענינא להלכה נוגע שאינו מפני אך הרבה, עדיין זה בכל לפלפל ויש לחומרא,שהיא
 לע"ד נראה הראשון בספץ מספץין שהנני במה הלכה לענין ועכ-פ בזה, כאן להאריך איןדירן
 הוקא בכור בפדיון להיות צריך רלרש-י מבואר והרמב"ם רש"י ברברי הדבריפ דמפשטותכמ"ש
 יכול רגע באותו ומיד היום כשנשלם מלכו הספק כשיצא די ולהרמב"ם הל-א, יוכ כברכשנכנס
 שלפניו כיופ הוי שלושים דיום ע"א מ-ט דבכורות בהמתני' הלשון פשטות נראה וכןלפדות,
 ושו-ע יו"ד בטור הפסק לפי והגה לעיל, מ-ש וככל לפדות זמנו הוי שלושים יום כשנשלםאבל
 הזכירו ולא כלל, ישהה שלא יפדנו יופ ל' אחר דמיד להלכה כן מוככם ג"כ י"א סעי' ש-הסי'

 ע-כ והיא הנ"ל, דבכורות המתני' מן שהוא פרישה ועי' ל"א, מיום קצת להמתין צריךשיהי'
 מלשונו ומוברח לעיל שכררנו הרמב"פ כשיטת והיא כן, מורה המשנה לשון דפשטותכמ-ש
 מ-ש ככל נאמנים והדברים ערכין מה' א' בפ' ממ"ש בכוריפ מה' י"א בפ' לשונו ששינהבמה
 הנ"ל והרמב-ם רש"י מדברי והפרישה והב"ח הב"י הפוסקים הזכירו שלא הפלא ומןבמ"ר,
 הרמב-ם כדברי היא להלכה ועכ"פ הנ"ל, ככל מוברח שהיא מה זה בדין בדבריהם עצמםלעורר
 'ום. ל' עבור אחר כלל שיהה כאן שאין הרא"ש דברי מן וש-ע בטור כמ"ש חולק שוםבלי

 להיות צריכין אם אלו יום דשלושיפ בהא השני הספק לברר הלאה לילך אגו צריכיןועתה
 דאיך תקשה ואי כולו, השלושים יום נשלם שיהי' רץ מעל-ע בלא אפילו או דוקא לעתמעת

 רב של כחילוקו אמרינן דאילו י-ל זה על מעל,ע, תהיה ולא השלושים יום נשלם שיהי'משכחת
 ול"נ אמרינן, לא ככולו היום מקצת תרי אמרינן ככולו היום מקצת כחד ע"א נ"ה בפסחיםהונא



 ישראלאורכב

 בו אמרינן לא השלושים יום וכשבא אחד ליום הראשון יום חשכינן 'וט באמצע נולד אםאף
 דיילו מעל"ע אינו מ-מ אכל הלילה עד ל' היום כל להשליפ צריך אלא ככולו היופמקצת
 מעל"עלהיות צריך אי דינו מה לידע ?ריכין וא-כ יום. באמצע למחי ומזו יהיה מעל"ענחשוב
 והנה תלמוד, צריך והדבר הענין שהסברתי וכמו מעל-ע בלא אך שלמים שלושים אולי אודוקא
 דלא תנן דתנן אמו ועולא מעל-ע, פירקא ככולי הלכתא סבר דרב ועולא רב פליגי מ"זבנרה
 שאמר מה והנה תנן, לא תנן ורלא תנן דתנן להלכה שם ומתקינן הוא תנאי ואמרינן תנן, לאתנן
 דאמר.נן ע"ב מ-ג דך במתני' זה בפרק דהא דוקא לאו כרחך על היא מעל-ע פירקא ככולירב

 כד"ה מפורש שט שפרש-י וכמו מעל"ע הכונה אין כרחך רעל ותינוקת דתנוק אחד יופבענין
 לענין גס כמבואר אחת בשער די שם רחשב הני לכל וכן אחת, כשעה שדי היבום מןופוטר
 הוי רב כונת ע"כ וא-כ מורישו, ועל עליו הבית בנפל שמת מי פ' סוף בחרא בבא ומנחילנוחל
 שהמה הענינים מן אכל מעל-ע שבעינן שנים לענין שאמרו כמה היינו פירץא ככולי שאמרבמה

 דתליא כענינים אפילו וכן מעל-ע, דניבעי רב מערי לא מזה בימים תליא אלא שנה מןפחותים
 הנוכר עשרים וכת עשר.כ רבן בהא ושכבת שכבן בהא רץ ועול% רב פלוגתת הוי לאכשנים
 הלכתא רק הוי וכבת בבן שנה עשרים של הענין רכל משום בזה ופלוגתתן ע-ב מ-ז שפבמתני'
 למעל"ע גם הלכתא הוי %י פליגי ע"כ רהנך רלמא ד"ה סוך ברש-י וע-ש ע"א מ-ח שםבמבואר

 וע"ש כלל, פליגי לא דבש מעל-ע לכ"ע רס"ל נראה מ-מ בפירוש תנן דלא אף ערכין אבל לאאו
 שניע של כערכין רץ ג"כ היא בערכין %פילו בכ"ז אבל שפ, למעיין נראה כן גידל, רב ד-התוס'
 ד"ה שם כפרש"י מעל"עבעינן

 ערכיי
 בעינן אי כלל מזה איירינן לא חרש של ערכין בענין אבל

 לככר כתבו מעל,ע כולן ד"ה ע"ב מ"1 שם בתוס' דהנה לשיטתו, דרש"י ואולי לא, אומעל-ע
 היום זה מגיע שיהי' בימים מעל-ע רק כשעות לעת מעת הוי לא מעל-ע של רהכונהשיטתם
 שרק שפ רחשכינן אלה בכל צריכין לא לשעות אבל החשבון, בתחילת אז שהיה מהעצמו

 בכל רש-י שיטת גם מבואר נראה וכן כהני ולא לשעות מעל-ע בעינן חומה ערי ובבתיבחדשים
 ע"א מ"ח דף בנדה כעוכין בהא גם שפיר פירש זו שיטתו לפי שע"כ לעת, מעת ובד"הפרץא
 ע"א ל"א ערכין התוס' לדברי אכן כלל, שעות מן מיירי דלא כיון שנים חמש כן של ערכיןדהני
 מעל-ע דאמרינן במה הני בכל הכונה הוי דשם דתוס' דלדעח התוס' כעלי בזה דפליגי מיוםד"ה
 א-כ חדש, ב"ר בן ד"ה ע"א י' השנה ראש דחוס' דברי מן נראה וכן ע"ש רשעות מעל"עהיינו
 חדש. רבן ערכין לענין אפילו מעל"ע שאמר במה הכונה להיות 'כול דערכין בהאגם

 בערכיך וא-ת וז"ל לערכין, ד"ה ע"א י"ס ערכין התוס' דברי לפי מעתה לי תמוה זהולפי
 יש א"כ אלא חדש בן נערך שאינו היבא רכי חדש מבן ליה דילפינן ופר"י מעל"ע, דבעינןמג-ל
 עשרים ובן חמש בן שאר לכל ה"נ העולם חרש בתר דאזלינן למיתר שייך דלא שלם חדשלו

 תיוץ דשייך בשעות ולא בימיפ מעל-ע דמפושו אלו לשיטת תיגח דהא מעתה לי ותמוהעכ"ל,
 אלו לשיטת אכל העולם, חדש בתר דאזלינן למימר ביה שייך דלא חדש בן מן דילפינןהר"י

 למילף נוכל דלא מעל-ע דבעינן בערכין מנ"ל הקושיא לנו חשוב א"ב בשעות. מעל"עדמפרשו
 נולד אם למשל כי דשאת, מעל"ע להיות צריך אינו גופא חרש כן דרילמא חדש בן מןעוד
 לא יה על לימוד עוד לנו ראין שפיר נערך בבקר מיד כאייר ט-ו כשמגיע חצות אחר בניסןבט"ו
 למימר שתך דלא במ"ש התוס' דברי גוך לי תמוה ובלא-ה שנים, חמש בן על ולא חדש בןעל

 שעבר כיון ניסן חדש תוך שנולד היכא ניחא לא אמאי לא? אמאי העולם, חדש בתרדא1לינן
 ר"ה, קורם שנולד דדיכא לומר אמינא הוה שיש רכמו חדש, בן מיקרי אייר חדש היא ועתדניסן

 יש פשיטות ומה כן, לומר נוכל חרש בן בענין ה.נ שנה כן מיקרי החרשה שנה של ר"הכשיגיע
 דל' בה% הבילף עיקר הוי רלר"% ע-כ ו' בר-ה ועי' העולפ, חרש בחר דאזלינן למימר שייךדלא
 גם שם, כר"א פסקינן הא ואנן ע-ש, חרש חשוב בחרש אחד ריום מהא שנה חשוב בשנהיום
 תמוה והוא וכו' הוא ק"ו ולאו בע"א שם רבא שאמר כמו כסוך בין בתחילה בין לחלקאין

 לעת מעת 11"ל מעל-ע, כולו דאמרו בהא שפירש ע"ב י"ח דף בפרש"י גם לדקדק יש ועודמאוד,



כג יקיםשפתי

 שתא ליה נחשב תשרי מטו רכי עולם מנין בתר אזלינן ולא הבאד, לשנה שעה ואותו יוםאותו
 וכו' עולם למנין אמרינן ולא ליום מיום וז"ל לעת מעת בד-ה פרש"י ע-כ מ-ז בנדה ושםעב-ל,
 ר"ה התוס' כשיטת והיא לשעות הזכיר ולא לימיפ מעל"ע מפרש ששם דבריו סותר רנראהעכ"ל,
 וצריכין והשעות, דינים מעל"ע דעתו הוה בערכין וכאן דשעות, מעל"ע בכולם בעינן דלאכולם
 נראה וכן חומה, ערי ודבתי רקדשים הא משום כן רכתב בערכין כאן דבריו לפרש עצמינולדחוק
 ממ"ש מוכח וכן שנה, כני להיות שצריכים כאלה רק שייך והיא הבאה, לשנה בם-שמדבריו
 שע"כ הני דבל מעל"ע לפרש כתב בנדה ושם ולשעות, לימים כתב שע"כ שתא ליה נחשבבסוף
 ביאור שצריכים מה עדיין קשיפ הנ"ל תוס' דברי מ"מ אבל לשעות, הזכיר ולא לימים סתםכתב
 לזה. נכון מענה מצאתי ולא הצדדים כל על וחפשתי ככריהם,ומבנח

 ישובאמת
 לתרי

 מיום היינו וכונתם מעל'-נ, דבעינן בערכין מנ"ל שהקשו במה ,ושיתם
 חדש חדש גמרינן מ"ט ככורות דאמרינן מה לפי כפשיטות, זו קושיתם לתרץ ויש כמ"ש,ליום

 היכא דכל דעת גילוי הוי גמרינן דהאי לעיל מ-ש ולפי ומעלה, ה"נ ומעלה החם מהממדבר
 חדש חשוב בחדש אחר דיום ע"ב " בר-ה דררש לר"א ואפי' ליום, הכונה הוי חרשדכת.כ
 ד"ה ע"כ י"ח ערכין התגס, כמ"ש ממש והיא ליום, הכזנה הוי חדש מבן נכתב דלא היבאהיינו

 הני לשיטת לעיל שהקשתי הא מעתה לישב ויש שלמים, יום ל' דכעיגן מבואר הא א"כופדויו,
 הגילוי דוה מעתה די"ל כן, בערכין גם לדירהו מנ"ל כמרכין גם בשעות מעל"ע הבעינןרס"ל
 כאן א.ן ראל"כ בשעות אסילו מעל"ע על לשיטתם דמורה למעלה דכתימ ג' דכמדבר מהאדעת

 על לדידנו שמורים מעל"ע על שם שנאמרו הדרשות כל באמת שדרשו וכמו כמובן,ולמעלה
 חרש מבן שנאמר מקום בכל ה"נ וממילא כן, לדידהו מורה דלמעלה כהא ה"נ דשעותמעל"ע
 דשעות. אפילו במעל"ע שלמים 'ום ל' הכונההוי

 במה הנ-ל רינא כל תליא חדש חדש מ-ט בבכורות דילפינן מה ולפי זה כל לפינמצא
 מעל"ע בעינן לא דבערכין אלו דלשיטת התוס', בצלי אלו הראשוניפ בפלוגתתרמספקינן,
 1' בר"ה וכן ל"א בערכין התוס' כעלי ולשיטת כן, הוי פדיון לענין ה"נ דימית רקדשעות
 כקדשים כמו לשעה משעה היינו מעל-ע יום שלושים בעינן כפרקן ה"נ דשעות מעל-ערבעינן
 להחליט וכתב בזה שהאריך ה' אוח רופן יוצא פרק חמודות ברברי וראיתי חומה, עריובתי

 ע"כ מ"ז נדה התוס' דברי מן כלל הזכיר ולא משעות מעל"ע הכונה הוי דמעל-עבפש.טות
 לא אבל בימים מעל"ע של הכונה הוי אי גופא דתוס' כעלי בין פלוגתא שיש הנ"ל ל-אוערכין
 כיון בפשיטות הוי ז-ל לרעתו בשעות, מעל"2 נמי דבעינן דילמא או דשעות, מעל-2צריכין
 ולא להלכה כן שהכריע בדבריו ע.' שנולד שעה אותו כעינן כרחך על מעל-עדאמרינן
 עומר נכינו והיא כן, לא ע-ב מ"ז נדה ותוס' וש"י דעת  מפירש היא הנ"ל ולפילמעשה,
 אבל העולם, שנת בתר לא מעל"ע תמימה שנה דבעי,ן לומר ויש העולם, שנת ביודאזלינן
 הנ"ל ל"א ערכין התוס' ולדעת חומה. ערי ובתי מהקדשים חו, כעינן, לא בשעות מעל-עמ"מ
 קיא דערכין וחדש רשניפ נמצא מילי. בכל בשעות אפילו מעל-ע בעינן מעל"ע דאמרינןהיכא

 ב' ס' במל"מ ועי' גופא הפלוגתא זו משכין דילפינן מה בפדיון גם הוי וממילא זו,כפלוגתא
 רופן, דיוצא אלה בכל בשעות או דימים מעל"ע בעינן אי בזה שהאריך מה כ"א ה' אישותמה'

 הוא גם שתמה סק"א ל"ה סי, חו"מ בש"ך ועי' ע"ש, למעשה נ"ל הוא גם הכריע לאולבסוף
 שנים וי"ג בי-ב ובבת בבן להחליט במ"ש שם בהומים ועי' כמ"ש, הנ"ל חמודות דברי עלז"ל
 פדיו לענין זעכ"ס נ"ג, סי' או"ח ומ-א וט"ו בכ"ח ועי' ד', ה' ערכין מה' א' פ' בכ.מועי'
 יום ל' כעינן אי כעת הכרעה שום לפנינו אין אלה הפוסקים דברי כל ולפי מ"ש, כל לפיבכור

 הפדיון לעשות שלא להחמיר דצריכין הנראה וכפי דימים, במעל"ע שדי או דשעותבמעל"ע
 שלא החמה לשקיעת סמוך א' ביום נולד אם דהיינו בשטוח מעל"ע יום שלושים עבר כיעד

 שיצא כדי ד' ליל בתחילת היינו ד' יום כתחילת החמשית שבוע עד המדיוןלעשות

 הספ-

 כמתני' כחכמים כלמטה שלושים דיום רביון דשעות, מעל"ע שלושים עליו שעכרומלבו



 ישראלאורכד

 כן כשעות מעל"ע יום שלושים שעברו ברור שיה" עד בספק הוי ממילא ע"א מ-טבכורות
 הנ"ל. כל לפי להלכהנדאה

 עליו שיעברו ער לפריון ראוי הככור ראין כסתמא הטור כתב ש"ה סי' יו"ר כש"עוהנה
 לדין יצא שם שהב-ח אלא לא, או בשעות מעל"ע כעינן אי כלום מזה הזכיר ולא יוםשלושים
 יום כ"ט רק לדעתו 'ום ל' כעינן לא אך דשעות מעל-ע דכעינן והיא ונצורות בחדשותלפנינו
 ואחריו בפשיטות, כן והחליט הלכנה, מולד לפי שלם חדש הוי דזה חלקים תשצ"ג שעותי"כ

 היא תורה בכ"ז עליהם, להשיג אני מה כי ואם י"ס. ס"ץ שיה סי' יו-ד הש"ך החזיקהחרה
 הא נפרש אם דאף הן.ל, מ"ט דבבורות המתני' בפירוש כן לזמר יתבן דאיך צריך אניוללמוד
 דק דלא וגימא הנ"ל, הש"ך וכמ"ש הלכנה חדשי לפי חדש כונתם הוי בסתם 'ום ל'שאמרו
 הוי דלרכנן בלפניו הוא אם ל' ביום במת ורבנן א"ע דפליגי הא יתכן איך מ"מ אכל בנה,התנא
 וגם בלפניו שהוא נופא ל' כיום זמן יש והש"ך הב"ח לרעת והא כספק, ולר"ע כלפניו'ום

 דחמץ וכגונא כלמעלה, הוא שעות הי"ב ואחר כלפנת, הוי שעות הי.כ קודם והיינוכלאחריו
 כשעות רק תלוי הדין שעיקר מה רבריהם כמתני' כאן סתמו ואיך חלוק, מאך רילפינן פסחכערב
 הדין בעיקר עוסק והתנא הרין עיקר שהוא כמה רק לא בכה"ג ]לומרן נוכל ואיך ל', כיוםולא
 ששהה כל רשכ"ג דאמר ע"כ קל"ה רשפת מהא קשה וגם הנושא, בזה רק לנו להורות ובאכזה

 שלושים סתם לומר דבריו סתם איך תפרה, חדש מכן ופרויו שנא' נפל אינו כאדם יוםשלושים
 זה אחר ורגע כנפל שנחשב רגע גופא ל' ביום שיש כיון גופא הל' כיום ברגעים שתלוי כמהיום

 הרבה וכדומה כרת ענין שהוא יכוכ לענין גם רמים ענינים כזה תליא ובאמת קיימא, כברנחשב
 שאפילו כיון כישראל ממזריע להרכנת לרביפ מכשול ח"ו שהוא מה כזה דבר לומר יסתוםואיך
 ועל הנ"ל לדעתם שהוא כמו היופ חצי אחר רק הוא אם נפל אינו שלמים 'ום ל' ששההקודם
 בענין בפירוש דבריו מן נשמע שיה" לכל ומובן קבוע דבר אמר 'ום ל' התנא כשאמרכרחך
 או דימים מעל"ע בונתו אם דבריו בונת לנו בספק עדיין מ"מ דהא תץשה ואל זה, במוגדול

 ניון מה אל ריתמי יתמי לנו רק הוי מה ספק רהא קושיא, אינו זה לעיל, כמ-ש רשעות,מעל"9
 בעלמא. גס יום שלושים של ההוראה פשוט לדבר לו הי' יום שלושים שאמר הוא אכלהתנא,
 הבונה נודע לא לעצמנו אנן ורק בן, מזכיר שהוא מקום ככל לעולם פשוטה כונה בדעתושהי'
 י"ב כ.ט יום דשלושים בהא התנא כונת נפרש אם אכל יום, שלושים של יום במלת שנכללכמה

 'וב, שלושים אמר והוא 'ותר, ולא פחות לא יכחננו לרגעים רק אשר דכר שהוא חלקים,ותשצ-ג
 יו ואינן יום ל' הוי יום ל' בעלמא דהא בפיו שאמר ממס יותר הרכה כלב כונה לו היהא"כ
 במבוכה עדיין אותנו להשאיר אלה כמו מלים כאן 'אמר ואיך יום, ל' כמלת ורגעים שעותכלל
 מכלי ועריות דאורייתא כעניני ח"ו נכשליפ ונהיה מאומה, אד מדבריו אלה כמו נביןמכלי
 הסברא. מצד אפשר שאי דכר הוא זה השלושים, כיוס לרגע רגע כין לחלקשנידע
 שעות מחשכין שאין מניין שם ראמרינן ע"א ה' רמגילה מהא תמוה היא כלא-הוגם
 שרכריו מה פרש"י ע"ש וכו' אתה ואי לחרשים מחשב אתה ימים ימים חרש ער שנא'לחדשים

 ג"כ כ"א בלשון שתלוי כמה דאפילו עב-פ שפ מדבריו נשמע בכ"ז אבל עדתן, הבנה קשיהם"
 בפ"ו מפורש הרמב-ם פסק גררים לענין והא ימים, רק לחדשים שעות נחשב דלא הלימודהוי
 וכן ב', ה' שם ככ"ט ועי' מספץ, לעת מעת יום שלושים אסור סתם חדש נדר ג' ה' נדריםמה'
 באמת הספק הוי ואולי הרמב"מ, כמ"ש מספק מלת הזכיר ז"ל הוא וגם רמ"א, לאוין בסמ"גהוא
 בלשון תלויין שאינן כענינים אכל ב"א, בלשון נדר של זה בגידן רתליא משום גופא זהמשום
 מפורש הוא וכן ע"ב, ו' נזיר ועי' הנ"ל, מגילה אבא דר' כדרשא והוא כלל. ספק כאן איןכ"א
 הוי לא ובדרבנן יום שלושים הוא דקרא חדש דבל 'הודה ר' ד-ה ע"א ע'. כתובות בחוס'ג"כ
 הירא אבל מוכח, שאינו היכא שלושים חדש הוי בדרבנן ראפילו מסקו ולבסוף חפר,אלא

 י"ב כ"ט ולא יום שלושים הוי דקרא חדש דבל מזה יוחר מבואר לך ואין עכ"ל, שאנידמוכח
 בכלל שם שמבואר תואר דיפת מהא והוא מהם, בתום' שהביאו המץומות שמראין כמותשצ"ג



כה ישניםשפתי

 הפוסקים על לי ותמוה שלמים, פ"ט אפילו יהיו לא הלכנה הדשי כפי נחשוב ואם 'מים,צ'
 1ה כל היפך הוכחה שום מכלי פשוט לדבר להם והוה כלום, זה מכל הזכירו שלאהנ-ל

 הבריהם. היפך משם המבוארשהכאתי
 ה' ס"ק של"ט סי' או"ח המ"א בדכאי ראיתישוב

 שחשי
 דב-ט הא לרחוח עוזו זרוע ג-כ

 הוא שגם והיא תמיד, כדרכו אמרים בקוצר אך לרסיסיכ, זה בנין וסתר פריון, לענין שעותוי"ב
 דבכורות הא מן מקשה ז"ל דהזא ץצת, אחר באופן אך שהכאתי, אלו ראיות מן ומחזיץ כתב1"ל
 נוכל 1.ל דבריו לולי והנה חדש, לו כלו לא עדיין הא דרבנן מ"ט הש"ס מקשה דמההנ"ל
 1', נזיר עי' ככולו היום מקצת בזה גם גימא לא דאמאי היה דרבנן מ"ט של דהשאלהלפרש

 ומעלה, התורה גילחה כאן מ"מ ככולו היום מץצת בעלמא לרכנן 0"ל אי דאפילו הש"סומתרן
 מ"ש וכן באריכות בתובות התוס' מן מ"ש גופא זה י"א סנהדרין דתותי מהא המ"א שם מביאוכן
 להא דמגילה בהא כיון ע-כ וכמגילה ע"ב כ' דף מר-ההוא

 דדי
 ע-כ אשר שכתבתי, הנ"ל ה'

 אחר דשעות מעל"ע שלושים עבור אחר רק פעם בשום הפדיון לעשות שלא להלכהנלע"ר
 כלמטה, שלושים יום דהא שלושים כתוך כמו פדוי ספץ הוי ומקודם הנ-ל, המ"א כדעתהלירה
 ל' שיהי' נדי הל"ב יום בהתחלת הפדיון לעשות יש אז החמה לשקיעת סמוך שנולד אירעואם

 החמה לשקיעת סמוך א' יום נולד שאם לעיל ובמ"ש רשעות, מעל"ע השלושים שנגמורבודאי
 והוא בברור. לנע-ד נראה כן רביעית, ליל בתחילת החמישית בשבוע הפדיון להיות צריךאזי

 מוכרחות. המה שהראיות מה הנ"ל מ"אכדעת
 בבירור שידע דהיכא והיא עליו, שנשאלנו השלישי הספץ עוד לברר עלינו נשארועתה

 מה רב עיון צריך בזה וגם הפדיון, מהני ואי שלושים, תוך לפרות יכול אם חרשיו. לושכלו
 כי ממנו להכטל כ.ח אנו ואין זה, כדין עצמו שיתעורר הפוסקים מן כאחד )מצאתי( לאשכעת
 הא על מפורש כתב המשנה בפירוש ע"א מ"ט כבכורות דה"י והנה נעשה, איכה לידעצריכין
 ומבואר עכ"ל, ל' לאחר עד בפדיון מיחי'כ ולא הוא דנפל משום ריחזור שלושים תוךרמת

 כסירוסו ג"כ כתכ וכן הוא, דנפל משום רק הזי הפריון מהני לא  שלושים רתוך דכהאמדבריו
 ובאמת נפל, מחזקת יצא ראו משום הוא וכו' חדש מבן ופרויו התורה שכתבה כהא תורהעל

 יכול חרשיו לו שכלו בברור כשיודע וממילא הנ-ל, קל-ה בשבת רשב"ג דברי פשטות כןנראה
 אך ץיימא, זבן כנפל דתליא הענינים שאר לענין כשבת שם שאמרו וכמו ל' תוך גםלפדות
 עלינו 'פול עכר מכל כי רב, ובירור ישוב שצריכים מה גדולות תמוהות עדיין מכאן ישבכ"ז

 מנא תפדה חדש מכן החורה שאמרה דכיון חרא הסברא, זאת לרגלי המונחים והקשיותהשאלות
 ררש כ"ש  שרץ ידוע דהא כן, התורה אמרה נפל ספק שמטעם רקרא טעמא לדרוש לרשב"גליה

 בכל ס-ל ראנן מצוה, איזה של טעם מכח דין שום מחליטין אנו אין לרירן ואנן דקרא,טעמא
 שם קל"ו ברך אביי דמסיץ מה לפי הא ץשה שנית המלך, גזירת שהם דינא לעניןהמצוות
 עכ"ל, ומת שפיהק מעט חיות אלא בו ראו לא לידתו דאחר כלומר ופרש"' כפיהק, רץדפליגי
 ארי אכלו כאילו הוי מת ואת-כ הבריאים הילדים ככל לידתו אחר חיות כו שחלה היבאוא"ע
 שהתורה מה ומת בפיהק דוקא הקרא לפרש עצמנו נדחוק איך א"כ שם, הר"ש וכ"כ הואוחי

 הוי מעט חיות אלא כו ראו שלא ו1ה תפדה, חדש מבן דלעולם האופנים ובכל בסתמאאמרה
 ל' תוך במת סתם שאמרו מ-ט דבכורות המתני' ]נימא[ זנם הילדים, כל מן דמעוטאמיעוטא
 לפי קשה שלישית איגרא, המרפס דבר הוא זה דבריהם, פירשו ולא המיעוטיפ מן הםריחזור
 או נפל הוה אי ממון ספק הוי הא הכהן יחזור אמאי מ"מ דקשה בהמהני' בבכורות הנ"לפרש-י
 עה"ר, מחבירו דהמוציא כמדוע יטול לא נת1 אב בכוו פדיון בספק הא יחור זאמאילא,

 בנו אין מעכשיו רב-ע שם דאמרינן מ"ט בכורות שם גופא הש-ס מן יותר עוד תמוהובלא-ה
 בד"ה שם פירש בעצמו רש"י וגם נפל, שאינו אח"כ שנתגלה היצא פדוי יהא לא ואמאיפדוי,
 שייבא לא אמאי נפל ספק משום שהוא ולהנ"ל עכ"ל. פרייה שייבא לא ל' בתוך דהא וז"לדכ"ע
 פרייה, בר ג"כ אז שהיה לנו יגלה הזמן וכשיבוא כו,, מאתנו שנכסה רק שפיר שייכא האפדייה



 ישראלאור

 אחר ארס בכור מה אדם לבכור ואיתקש הואיל אמינא ס"ד ע"ב ו' דבכורות מהא לי קשהגם
 הוי שלושים באדם דאמרינן דמה הנ"ל ולפ' קמ"ל, וחמש שלושים אחר נמי הא וחמששלושים

 רק הוי הפדויה וזמן  בשלושים, נפל מחוקת יצא רזה שקולים שניהם כי שמונה כבהמהע"כ
 ל' אחר אדם בכור מה לומר להם היה א"כ בשמונה, ;פל מבלל יצא וזה רש"י, במ"ש זהמטרם
 פדייה, לענין באדם השלושים כמו הוי דבהמה השמונה דהא וחמש, שמונה אחר נמי האיוחמש
 רק כלל נפל מטעם הוי לא בארם דהשלושים מזה נשמע וע"כ בבהמה מיד רפודהוקם-ל
 צד, מכל מוקשים שהמה מה רחב כיאור לפנים הצריך רכר כזה רש"י דברי הוו ובכללגזה"כ,
 דרכיך. ה'הורינו

 מ"ש מלובלין המר"מ דבר' עיני לנגד שהבריקו מה יקרים בפנינים עיני את ד' האירשוב
 11 שאלתינו שבאמת והיא נבון, על הכל מיושב יהיה שם מדבריו מלים שכאיזה י-א קמאכבבא

 ב"ק התוס' בדברי הלכה לענין שפיר נפתרה הרשיו לו שכלו שידעינן היבא ל, תוך פדייהלענין
 היה וחי חדשיו לו שכלו כגויה לן קים ראם קצת משמע שם 11.ל שנטרף ככור ד-ה ע-כי-א
 זמן לאחר המעות ונתאכלו יום ל' תוך כנו הפודה גבי אמר בכור יש דבפ' וקשה לפדותוחייב
 ופדויו הוא גזה"כ ודאי אלא הוא, נפל דלאו למפרע מילתא איגלאי הא ואמאי פדוי, כנואין
 ששהה כל נ-ל קרא דמהאי ואע-ג יום, ל' צריך חדשיו לו שכלו לן קים דאפילו תפדה חדשמבן
 יוצה והלאה השמיני מיום מדכתיב נפל אינו בבהמה 'מיס ח' דרשי' ה.נ נפל אינו כאדם יוםל'

 דף דר-ה בפ"ק כדמוכח שמונה חוך זמן מחוסר הוי חדשיו לו רכלו לן קים כי ואפ"הלקרבן,
 קים אפילו דלד'נא החוס' דברי לפי מבואר א-כ וכו', וכו' שנה לו מונין מאימתי בכור דאמרו'
 כן מפורשת גמוא היא ימים כח' קרבן ולענין היא, דגזה"כ 'ום ל' צריך חדשיו לו שכלולן

 התוס' שהקשה מה קל"ה שכת דרשב-ג דרשא האי תמוה היא וא"כ התוס', כת"ס ו'בר.ה
 הוי בבהמה גם ש2-כ דר"ה מהא להם מסייע הא ואדרבה כלום. הירצו לא זה ו2ל משםבעצמם
 מה ררשב"ג הא על הקושיא יותר עוד ונתחזק נפל, לאו או בנפל כלל תלוי ואינוגזה"כ

 בכלו ואפילו הוא רגזה,כ פסקינן בבהמה ובין בארם כין רככור וכהא שם, כותיה ג-כדפסקינן
 אחד. בנושא הפכים כשני היא א-כ חדשיו,לו

 שלמה וכדעת לב בשים בהם נעיין אם אשר אלו תוס' בדברי מילין איזה כתב המר"מאכן
 שגם והיא כלל, עוד תקשה ולא התוס', דברי שפיר מיויזכיפ אלה בדבריו בי ונתבונן;ראה
 הא מ-מ יתכן איך א"כ היא שגזה-כ כתבו אשר דאחרי התוס', בדברי הפירוש קשה הוהלדידי'

 נפל, הוי דלא לן קים אסילו היא גזה"כ אלא זה אין 11"ל לתרץ המר-מ כתב זה ועלדרשב"ג,
 הוה לא ראלים נפל  חשש מכלל יצא באדם 'ום ל' ששהה רכל נמי משתמע דממילאאלא

 מכלל שיצא 2ר להפדיון זמן יותר להרחיב הראוי מן הוה אלא 'ום ל' שיעור ליחןלהחורה
 כלל, מובן בלתי לכאורה והיא המר-מ, עכ"ל לקרכן ירצה והלאה השמיני מיום גבי וכןנפל,
 נמי משתמע דממילא לומר שייך איך א"כ חדשיו לו בכלו ואפילו היא גזה-כ דאמרינןדכיון
 בט"ט דבריו לפרש לפע"ד ונראה כנ"ל, מלך גזירת דהוא כיון כלום מזה משתמע לא האוכ"1

 לפרש בא הנ"ל רשב"ג בדברי דהנה והיא הקצרים. אלה בדבריו מאוד הרבה המר.משמחדש
 דקרתן, ומהא דבכור מהא לומר רשב.ג דכא חרא אופנים בשנ' לאשמעינן דאתי כמהדבריו
 התורה מן ואת לו ומסייע נפל, בחזקת הוי ימים ח' שאינה בהמה וכל יום ל' שאינו ארםדכל
 ידע דואת והיא ההיפך, לנו להורות רשב-ג דכא לפרש נוכל כ' אופן דקרבן, ומהא דפדיוןמהא
 דלא היבא נפלים שאינו בחזקת אינן ח' עד ובבהמה יום ל' עד דבאדם הטכס ומן מסבראשפיר
 עד נפל חשש דיש לומר מי ירצה אם אולם מקרא, זה על צריך ולא חרשיו להם שכלוידעינן

 ראחר לנו לחרש כאן רשכ"ג כא זה שעל כמה, ער יודע מי כה-ג בבהמה וכן יותר או 'וםמ'
 דאם מהקרא זאת לו והוכיח נפל, בספק עדיין שהם לומר עוד אפשר אי ח', אחר ובבהמהל'
 שנהיה אותנו מצוה התורה היתה לא נפל, כספק עדיין יהיו וח' ל' אחר שגם כאפשרותהיה
 ומכ-ש לקולא סה"ת הוי פדיון ספק דכל תנינן דהא נפל בספץ עדיין שהיא מה חדש מכןפודץ



כז ישניםשפתי

 על נפל, מספץ בודא' שיצא עד ביותר להמתין התורה ציותה ומדלא נבלה, מספץכהקרבה

 כונת הוי גומא זה והנה נפל, על ספק שום עוד כאן אין וח' מל' דביותר מזה נשמעכרחך
 דכא כן לומר אפשר אי דוה הראשון, כאופן רשב"ג כדברי הכונה הוי דלא הנ-ל בדבריוהמר"מ

 ועל דוקא, הזמן זה לעיזת צריך ג"כ חדשיו לו שכלו בודאי ירעינן ואפילו גזה-כ באמתהוי

 מסברא ידע הוה נפל. בחז-ת הוי וח' ל' שעד ראמרינן דכא השני כאופן רשב"ג כונת הויכרחך
 מל' יותר רעכ-פ לו להוכיח וק היא לו לסיוע מץרא כמביא והא לרעתו, זה על חולק שאיןמה

 וכמ"ש הפדיון אל זמן יותר להרחיב הראו' מן דיה דאל-כ נפל, כפץ שום עוד כאן איןוח'

 היא גזה-כ דם-מ וכתבו רשב"ג דברי מן שהביאו במה שפיר התוס' דברי ומיושביםמהר"מ,
 זה פירוש לפי שפיו מעתה שמובן חדשיו לו בכלו אפילו הפדיון להיות צריך ל' ביוםשרץ

 הקשיות כל מעתה מיושבין שיהיו לאנייתו, אמת דבר מאוד נאמנה לע"ד והיא רשב"ג,בדברי
 בזה דבריו הרחיב שהעמיץ מה '"א ה' מזבח איסורי מה' ג' פ' במל"מ ועי' לעיל,שהקשינו

 יהיה שלא הענין ישוב מן רעתו והסיח אלו, תוס' מדברי ג-כ ומביא חרשיו לו כלולענין
 רבה. צריכה בדעת העני ולי מ"ש, ככל פשוט לדבר לו הוה ואולי הץושיא. כגוךכסתירה

 מת על במתני' שמפרש מ-ט בכורות רש-י בדברי רוחינו לשכך עדיין נוכל לא בכ"זאך

 ל' לאחר עד בפדיון מיחייב ולא הוה דנפל יחזור שכתב יחזור לכהן שנתן אע"פ ל' תוךהבן

 ככל קשה עדיין 1ה על הוה דנפל משום ל' תוך כשמת יחזור דמשו"ה בדבריו ומבוארעכ"ל,
 דאפילו כן פירש ובחנם רש"י על מ"ש בנו מת ד"ה שפ התוס' מדברי והנה לעיל, שהקשינומה
 כמ"ש דבריו שתמוהין עליו כתבו ולא עכ"ל, רחמנא תלה חדש בכן חדשיו לו רכלו ביה לן7'ם

 אינו אנפי רכול מודה רש"י גפ דלעולם 11 בפרש-' שיטתם דהוי נראה כן, פירש שבחנםרק
 רשייך דמשום 11 גזה"כ של הטעם לאשמעינן אתי דרשכ"ג רק גזה"כ והיא שלושים, קודםפדוי
 הנ"ל הראשון הפירש רש"י בשיטת מכוון ו1ה חדש, בן על לעולם התורה קפדה בזה נפלענין

 מוכרחין כן ל', תוך כלל פדיון בר ואינו לשעורין, דבריה ההורה נתנה לא ומ-מ רשב-ג,בדברי
 מודה רש"י גם דכא לענין וא-כ הנ-ל, בכורות התוס' דברי לפי גם רש"י דברי בכונת לומראנו

 ואת ודחו משמע קצת ומדכחבו ל', קודם גם פדיון בר הוי חדשיו בכלו דאפילו התוס'לשיטת
 לפרש ריבולים משופ דבכורות במתני' ממש כן רש-י מרכרי גמורה הוכחה להם היה שלאנראה
 חרשיו לו כלו בוראי אפילו דו-א ל' אחר הפדיון להיות צריך כודאי דינא לענין ועכ"פכס-ש,
 את"ל ואף כמ"ש, בהיפך רס"ל בברור אינו רש-י בדברי וגב התוס', בדברי שמפורשכמו

 בכל בפדיון והא דרכוותא, פלוגתא ספק פדיון ספק זאת הוי ט:'מ דתוס' עם ב1ה מחולקדרש.,
 אנפי, בכל ל' קודם פדיון בר נחשב אינו ומשו"ב לכהן, ולתן לפדות חיובא בר אינו ביוענין

 כתב ומשוייה הנ-ל, השני או הראשון כאופן אי רשב-ג עברי בכונת מסופק גופא דרש"יואפשר

 אינו אנפי דבכל אמת דין הדין ומ-מ ל', לאחר עד בפדיון מיחייב ולא הוי דנפל הטעמיםשני
 בס"ד וביררנו לעיל מ"ש וככל רשעות במעל-ע יופ שלושיפ עליו שיעברו עד פדיוןבר

 דעת. למוצאי ישריםברברים
 ימול השמיני ביופ בפדיון כמו ג-כ התורה שאמרה כמילה מהא אחד חכפ אותי העירוהנה

 ממנו להטיף צריך אינו ח' תוך כשנימול רס"ב סי' ריש יו"ד הרמ"א פסק לפי ומ"מ ערלתו,בשר
 כשאמר בפדיון ואמאי ח', תוך שמל מה לגמרי המילה דמהני ונראה השמיני, כיום בריתדפ

 שרץ הגזה"כ הוי בשניהם הא ל' אחר מחדש להפדות וצריך ל' קודם כלל מהני לאמעכשיו
 הרמ"א דין על באמת מחולץ רס"ב סי' ריש שפ הש-ך והנה זמנם, קורם ולא לדיות צריךבזמנם

 חמוהיפ, למע"ר נראים הש"ך רברי אך הח', ביום ברית דם ממנו להטיך מדינא צריך ולדידי'שפ,
 ע"א ע"ב דמנחות מהא הוא פוסץים, ושאר הרא"ש על גם הרמ"א על שמשיג מה שב חילודעיקר

 איתא אם ה"נ וא"ב שבת, דחו אמאי כשר כמצוחו שלא נקצר ס"ד דאי עומר לענין שםדאמרינן
 אלה לדבריו ותמוה הש"ך. עכ"ל מע"ש לימהליה שבת מילה דחי אמאי ח' תוך מילהדנשר

 ואע-ג וז"ל מע-ש ונקצריה שבת דחו אמאי בע"ה שכתבו במקומן במנחות שם התוס'מדברי



 ישראלאורכד

 לומר במועדו ביה דכתיב דתמיד דומיא הוי לא כשר דבדיעכד כיון בלילה מצותודלכתחילה
 שבדיעבד דבר דאפילו אלו בדבריהם ומבואר עב-ל, כעינן דתמיר דומיא ומסתברא שבתדרחי
 משום הוה העומר קצירת על והץושיא הלכתחילה, משזפ בזמנה שבת דחי מ"מ בזמנה שלאכשר

 אבל מהני, לא בדיעבד דאפילו מה רק שבת דחי ושם במועדו, ביה דכתיב בעינן רתמידדרומיא
 מן למילך מזבח בענין אינו גם שבת דדחי לעצמו מילף לו ויש החמיד דומיא שייך דלאכמילה
 וזה בזמנו, שלא אפילו כשר שבריעבר באופן אפילו הלכתחילה משופ לשבת שפיר דחיתמיד
 על לא השגה שום כאן ואין הש"ך, שהביא מה דמילה ד"א בפ' הנ-ל הרא"ש שיטת באמתהיא

 הש"ך. כמ"ש מפורשת גמרא מן פוסץים ושאר הרמ"א על ולאהרא"ש

 דבריו וכל הש"ך מ"ש דמנחות מהא הנ"ל הפוסקים על השגה שום .דעתי לא בלא"הוגם
 שכתב משום דאי שמונה תוך גם מילה כשר שבדיעבד בדבריהם מצא דאיך בעיני תמוהיםשם

 כרחך על כשר מלת במ"ש הנה ברית, דם ממנו להטיף וא"צ כשר שמונה תוך רנמולהרא"ש
 כשר לומר שייך דכמנתות הפעם, עזן למול אפשר אי דכא למיעכד לי' אית דמה כשרהוא

 הולד כשר מ-מ ח' בתוך שמל מה מילה מצות ענין שום יצא לא אם אף במילה אבללהקרבה,
 משום ואי למיעבר, לי' דמה מהול נולד כאילו רהו' פסח אכילת לענין אפילו בנימולונחשוב
 דאמרינן גופא מהול בנולד דהא שפיר מובן זה גם ברית, דם ממנו לסטיך וא"צ הרא"שדכתב
 כצריך שם ב"א לר"ש ואפילו ברית דם ממנו להטיף א"צ דב-ה אליבא דלת-ק קל"הבשבת
 מהול, כנולד שפיר שייך החשש וזה כבושה, ערלה כפץ משום הטעפ מפורש אמר האלבטיך
 חיוב שיש בתורה מצינו איך כבושה, ערלה על עוד חשש שום ואין ח' תוך בדין כשנמולאבל
 כבושה, ערלה ספק שיש היבא רץ זאת מצינו לא הא בש"ס וכן מילה, מצות במקום דםהטפת
 גופא מהול בנולד דהא מצינו, לא הא מצוה ענין בו יהי' גופא דם שההטפת היינו בסתםאבל
 הא וה-נ ענין, שזפ בזה לעשות מצריכין הינו לא כבושה ערלה כאן אין ויאמר אליהו יבואאם
 שמל שוה לומר נוכל ובאמת המצוה, הפעם עוד לקיים באפשרות ואין כהנ"ל, זה ספץ כאןאין
 המצוה קיום והסיר ארי עליה רבע כאילו הוא דנחשב ואדרבה מצוה, שופ בנה קיים לא ח'תוך
 מילה דחי אמאי בזה לומר עוד שייך לא וא"ב חייו, ימי כל עוד ץיומה באפשרות יהי'שלא
 העשה בביטל גמורה עבירה אלא כלל, מצוה קיום כאן אין שבע-ש כיון מע"ש לימהליהשבת
 ודו"ק. בטלו ולא בטלו דאמרינן לעשה הניתק בלאו וכגונא לעולםעל

 דאינו עכו-ם שמל דהיכא להלכה רמ"ד ברמ"א ג-כ 1,ובא הסמ"ג דכתב מהא תיץשהואי
 שייך אינו ג"כ דשכ אף ברית. דם ממנו להטיד מ"מ דצריך ימול המול דכתיב למילהנחשב
 ע"י יו בין לחלץ שיש מה מלבד י"ל זה על הנה כדת, נמול דהא כבושה דערלההחשש
 עליו זו מצוה עדיין היה שלא ח' תוך נמול לבין מילה, מצות עליו חל כבר שהי' מהעכו"ם

 לדברי שנוגע במה כלל ץושיא כאן אין זה מלבר גפ מהול, כנולד הוא הרי הזמןוכשהגיע
 אבל דרבנן, חומרא רק שהוא בדינו אפילו יודה גופא הסמ"ג דהא דמנחות, מהאהש"ך

 מן דמע-ל ברית רם בהטפת למילה תיץון ענין שיש דנימא שייכות שום כאן איןמדאוריי'
 שמל היכא מצינו לא כהא התורה, שאמרה מה מילה מצות מן חלץ איזה הוא דם דהטפתהחורה
 בנמול הרא"ש שפיר כתב שע"כ מדאוריי', כלל זה אל זה קרב לא א-כ יצא. רלא דם יצאולא
 מילה בו עוד שייך דלא כבושה, ערלה כאן שאין ואמר אליהו ואתי מהול כנולד דהוי ח'תוך
 הנ"ל, והפוט-ים הרא"ש כדעת בברור לפע-ד נראה כן כלל ברית דם הטפת מצות בזה איןוגם
 כראיוהמה

 מוצ-

 דאמרינן כהא דתליא ואפשר בס"ד, מ"ש וככל כזה השגה שום אין ועליהם
 היוצאיפ העם כל היו דגולים מהול אי לשונות השתי גר לענין הלימוד ע-א ט'בכריתות
 ע-ש חיי בדמיך לך ואומר בדמיך מתבוססת ואראך עליך דואעבור מהא נמי איממצרים,
 בדמים, מתכוססת גם מילה של בהענין להיות צריך נמי האי דלפי לומר נוכל א"כבהסוגיא,

 בשלמות המצוה עשה הא ממ"מ משום היינו המצוה, קיים ג"כ דם יצא ולא שמל דהיכאואך
 הטפת והיינו בדפ מתבוסכת ענין מ"מ להיות צריך לץיימה באפשרות המצוה שאין היכאאבל



כס ישגיחשפתי

 ל-א, סעי' רם-ד סי, במחבר בש"ע ועי' והב-י הרמב"ם שיטת באמת היא שזה ונראה בריתרם
 שפיר להיות יכול מהול שכבר גר דלענין כן. לסבור מוכרחין אינן ודעימי' הרא"ש מ"מאכל
 כמז הנ"ל ה-רא משום ר-ב הטפת השכינה נגפי תחת בכניסתן להיות דצריך מודי הרא"ששגב
 אבל ברמיך. מתבוסת ואראך כס-ש לאבותינו היה שכך ע"א ט' ככריתות דאמרינן נמיהאי

 שם כמילה גם אמרינן רלכ"ע גימא אי 1ח1 מילה, אל דם הטפת שייכות כאן אין ישראלבמילת
 מה-ח ולא קבלה דברי רק היא זה כל אבל דיחזץאל, הץרא מן מילה במקום רם הטפת ..ישראל
 דברי שעכ"פ ע-ב דמנחות מהא הנ-ל פוסץים ושאר הרא"ש על הש"ך תמוהת שפירומיושב
 בס"ד. מ"ש וככל צד מכל מיושביםהרא"ש

 להחזיר רצריך בלילה ונמול כהא רס"ב בסי' הרמ"א פסץי לי מוכנים אינם זה כל לפיומעתה
 צריכין ג"כ מילתו יום של זמנו חלות ץודם בלילה כמל ראפילו נראה מ-ש כל דלפי ד"ב,ולהטיד
 שום רא"צ כבושה ערלה לו שאין מבורר וישנו מהול נולד כאילו החיוב חלות בנמן דהוילומד
 השמיני יום קודם כלילה וכין ח' תוך כין כר"מ הרש-א מ"ש החילוק להבין קשה גם ד"כ,הטפת
 י"ל, זה בחילוקו הרמ-א רכונת ונראה וטעמו, כונתו להבין ביאור צריך ועדיין מזה, זה שנאדמה
 אחרים אצל בעולם מילה מצות עכ"פ אז הוי הא ח' בתוך בנמול דכשלמא לחלק שיש מהמלבד
 דוי לא דלילד כעולב, מילה מצות שום דומן כזה כאן אין הא בלילה כמל אכל ח', אחר הםאם
 י"ל בלא"ה גם אכן ח', קודם ביום מילה מן בלילה מילה גרע ע-כ ישראל, לשום מילהזמן

 הלילה מלת על לעולם ח"שינן ע"כ ביום כמו בלילה לו אור שאין כיון כלילה מילה רכלדלחלקו
 ודלעיל בדית דם הטפת זה משום דצר.ך מדול בנולד כמו ככזשה ערלה עליז עוד נשארשמא
 נלפע"ד. כן ביום ד-ב להטיף כלילה דנמול שפיר פסק ומשו"ה קל"ה, רשכתבהא

 כזנחי שחרשתי מה הנ"ל הדכרימ שגוך וראיתי נ-ג, נ-ב סי' אריה שאגת בספר עינתישוב
 שם בוקע ז"ל שהוא אלא רב, שלל כעל זה על ושמחתי גבוה, מעל הגבוה לרעתו ממשבהם

 כמוני, ערך למך כיאות פשוטים דברים דברתי בדעת העני ואנכי עלאי, דבי אריה ככחרץיעים
 השמיני יום בא טרם הגיד נכרח כאילו הוי ח' תוך רבנמול לומר שבא שם יד ירים כהאגם
 כבושה, ערלה לו ראין ואמר אליהו ואתי מהול נולד כאילו הוי מ-ש ולפי למול, מה לוואין
 שכתב במה הכ"ח דברי בזה לי ותמוהים דעת, לאדם החונן ד' וברוך הוא, אחד העניןאבל
 תמוה וחיא שבת, דוחה זו כהטפה נכרי, מלת אחר ד-כ הטפת דצריך הסמ"ג דלרעת רמ"דבסי,
 אפילו והא כה"ג, בחבלה למצוה בחווה מצינו שלא במה בחבלה, שכת לחלל נוכל דאיךמאוד
 מצוה משום שבת נחלל ואיך כמ"ש קבלה כברי רק ג"כ הוי ט' דף הנ-ל בכריתות נמילהאי

 דינא לענין והנה הנמול, קטן ישראל לענין לא אבל גר לענין בי וג"כ קבלה כדבריהנאמרת
 דעת משוב והיא כוה, שבת לחלל שלא מזדה ז"ל הוא גם דלדלכד הב"ח בדבר' כלל נ"מאין

 לחלל שלא יודה הסס-ג גם מ-ש לפי אך נכרי, מילח אחרי כלל הטפה מצריך דאינוהרמב"ם
 עור כאן אין אלה, האמת דברי כל אחרי ועב-פ בס-ד, וכררתי כמ-ש ד"כ הטפת כעניןשכת
 לחזור שצריך ל' חוך הפדיון מהני לא חדש מבן כפדיון דאמאי הנ"ל חכפ שהקשה למהקושיא
 קושיא כאן אין דמעתה ח', תון המילה בריעבר מהני 'מים ח' דמאן ובמילה ל', אחרולפרות
 איה מה במילה אבל בזמנו, מחדש לפרוח החיוב עליו דוה מהני לא אי בפדיון דכשלמאכלל
 לעשות מצריכין אנו אין זה שגם מה ד"ב ממנו להטיף ואי נמולף, שכבר כיון למיעכרליה
 הטפת של ענין שום מראוריי' כאן אין וכררנו מ"ש לפי הא ודעימם. והרשכ"א הרא"שלדעת
 הפעם עוד לקיים אפשרות שום מדאורי" כאן ואין ותיקונה, מילה במקום נחשב שיהיהד"ב

 עוד כאן אין וא"ב הנ"ל, וככל כבושה ערלה על ספק שום בל' לגמרי נמול שכבר היבאהמצוה
 בס"ד ובררתי מ"ש וככל זמנו תוך דפדיון דינא על זמנו תוך דבילה דינא מן סתירהשום

 במה כי עוד להאריך המקום כאן ואין קכ"ה וסי' קב-ב סי' הב-ח כתשו' ועי' אמחים,בדברים
 טעם בטוב גמור בבירור ומבורר מ-ש, בכל אמת דין שהדין לע-ד נראה דידן לענינאשנוגע
 צופיכ. ונופת מדבש מתוקים ערבים כדכדיםודעת,
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לא ישניםשטתי

 זצ"ל בלום רמאלרבי
 קאשויאבדק,ק

 מאשין פקם ע"י בשבת מכתב קבלתבענין
 אדיר, כ' ביום שנסתלק זצ"ל, קאשוי אבד"ק הגה'ע של בפטירתו הושברנו תגליזן סמרתעם
 לברכה. צדיק זכר תירתו. מחידושי בזה להביא אמרנו ישנים שפתיילדזבב

 לפ"ק תנש"א לכם דבר כאשר אתכם ויכרך לס' ה'יום

 וברכר ושלו' הרים, בראש להמשר ונזכה ירים, עמו קרן הטוב ה' המצרים.בין
 ולכאל"ש נ"י קרוים משה מו"ה כש"ת במו"י המו"מ האברךלכבוד

 כעת, שנתחרשו מאשינען הפאק"ס בענין בשאלתו נכון, על השגתי מכתבואחרש"ה
 שנית המכתב, הכלי שיקבל מעש"7 פתוח להניח מותר האם רגעים, באיזה מכתבלשלוח

 לשלוח מותר האם - שלישית בש"ק, המכתב לקרות מותר אם בהבלי מתקבל אם-
 כיון - רביעית שבת, הוא ככר אשר למקום שבת. קיבלו לא שעדיין ממקוםמכתב

 שבת. בליל רק שיעבוד זייגער שבת ע"י לשלוח מותר האם לשלוח יותר בזולשבלילה

 אשר המאשין על שנשאלו הי"ו, זמנינו מגדולי נפתר כבר זה דבר שאלתו,בעיקר
 הקול, מקבל שהכלי מאשין" "ענסערינג פה אצלינו ונקרא קול" "טעלעפאןמקבל

 במוצש"ק פותח ובעה"ב וכרומה, סחורה לשלוח שלהם, להפירמא דורשים אשרמהקונים
 ולקבל מעש"ק פתוח להניח מותר האם השאלה ג"כ והיתה הקנינים, לסדר בקשתםושומע
 שאין כתבו גם כלום, עושה לא שהבעה"ב משום להיתר נטו ככולם רובם וכמעטהקול,
 רכינו ולדברי כשנת נגמר שהמקה משום ואם לזה, קצת שחששו ויש שכת, שכרזה

 גאונים דהרבה כתבו זה על מעש"ק, סידרו אפי' מקח בש"ק לגמור אסור ז"להגרעק"א
 שהרי במוצש"ק, רק גומר הבעה"ב סוכ"ס הלא ד"ק לפי ואפי' בזה, רבינו ד' עלנחלקו
 לענין בכזה אריכות יש וגם לא, או סחורה לשלוח הדרישה מקבל אם להכריעבירו

 עבור מטבע ומשליכים באים שהגוים הכן ועומד וכרומה, טשאץאלאד בו שישאויטאמאט
 עלעקטער לענין בזד אריכות יש גפ ברשותו, עומד כשאינו ג"כ והתירוהסחורה,

 כי ולפלפל לערוך מסכים הפנאי ואין בדבריהם. באורך זה כל בש"ק, לעבודשמתחיל מאשיי
 עמרי. מסכים הפנאי ואין בו, דשוכבר

 קנט( )סי' ז"ל הגרעץ"א רבינו הנה בש"ץ, המקח נגמר של בנקורה בזה אבארק
 לקדש עצה היה רלכאורה )יג( דיומא מסוגיא וראייתו בש"ק המקח בנגמר לאסורמסיק
 ועי' כאורך, עי"ש תוכד"ק. זהו לגמור דאסור עכ"ח אלא אשתו, תמות אם תנאיעל

 )אינו ע"ז השיג ז"ל אויערבאך מאיר לסג"מ חיים מים ועי' שמאריך, מה מו( )סי'כת"ס
 דמי זצ"ל( שמעון להג"מ קיז סי' מהרש"ג בשו"ת דבריו מובאים ראיתי רק ידיתחת
 שמותרין ע"כ( יז )דד שבמשנה דברים משאר וכן ברחייפדשרי, חטים מטחינתגרע



 ישראלאורלב

 האשה, בה תחזור אולי תנאי, על לקדש א"א דמשו"ה מכ"ג הראיה דחו גםבעש"ק,
 במהרש"ג שם קושיא עוד וראיתי ביוהכ"פ, א"א אשר ממש, וביאה כניסה דבעיאשנית
 וקשה וכתבוהו, איחרוהו דאמרי' דכשר יוהכ"פ או ש"ק זמן בו שיש שטר קעא.()מב"ב

 או בש"ק המקח נגמר שהרי איסור העדים עשו א"כ כן, לותר אפשר איךאכתי
 להקשות דוד בצמח הוסיף גם הגרעק"א, שו"ת על דוד צמח בהגהות ראיתי וכןביוהכ"פ,
 במהרש"ג עוד הק' וכן ע"ש, צג. ומיבמות להפריש, עתיד שאני לוגין דג'מההיא
 ע"ש. בס"ק יחול אשר וקודשמתרומה

 האם לעיין אז שזכרו יימר דמי בפשיטות ליישב יש שאיחרוהו, משטר הקושיאוהנה
 מוקדם( שטר גבי עב. ב"מ תוס' )עי' בכזה, כשרים והעדים בש"ק, השטר זמןיחול
 לגמר יש ובכזה בש"ק, אסור מאליו שנעשה קנין שגמר לידע בקיאין כו"ע וכישנית

 וש"ד(. כה: בב"מ תוס' )וכמ"ש לאסור, להו משמע לאדלאינשי

 משנה ישכח וכי תעלומות, כל נגלו לו אשר הגרעק-א רבינו אשר נפלא הדבראמנם
 ממצוא משום או וממכר במקח האיסור טעם דחנה דה"ק, כונת לבאר והנראהמפורשת,
 כן מצינו לא למה ולכאורה לז.(, )ביצה ז"ל רש"י כמ"ש יכתוב שמא משום אוחפצך
 דבר הוא וממכר, מקח שענין משום בזד נראה אמנם עניניכ, כשאר ולא וממכר כמקחרק

 אנשים בשני שתלוי ענין הוא וגם תמיד, בזה הומה והלב מזה, ישראל רוב פרנסתשעיקר
 חפצך ממצוא של ענין מובן ושפיר ולהודיע, לידע תמיד נועץ האדם ולב וקונה,מוכר
 שלא ורוצה אנשים, בשני שתלוי כיון ג"כ יכתוב שמא לטעם וכן עז, ויתר שאתביתר
 בחטין נוהג, כמנהגו עולם דברים כשאר כן לא ג"כ, לעצמו וכותב אחרים לרשותיכנוס
 רבינו וראיית אנשים, בשני תלוי ולא דברים, בשאר וכן מים מתמלא והגישברחייב
 וממכר. במקח כשבת שייכות לו יהא ולא בע"ש ליגמר צריך דקנין הוא גדולמכהן

 תרצה לא דאולי משום תנאי על כה"ג קידש שלא רטעם הגרעק"א ראיות שרתוומה
 ומה אופנים, בכמה תחזור שלא בטוח שיהא לעשות בי"ד ביד אין וכי דיחוי, שמי'לאו
 בתשובה. שם רבינו בר' שמבואר כמו כלל מבואר לא זה וכניסה ביאה רבעישדחו

 ה' שיראי לי ידוע וכן להקל, אין דעתי לפי להקל, נוטים זמנינו גדולי כי אםוהנה

 דברי על לחלוק בא אני אין עכ"ז לו, הדומה ולא ענסערינג לא פתוח מניחיםלא
 גומר שהוא אופנים כמה יש ובפאקס כדברינו, לעשות שנכון נראה רק שמתירים,הגדולים
המקח.

 מסכים הפנאי שאין כתבתי וכבר התשובות, בעלי בד' ג"כ ימצא שאלותיוובשאר
 ולפלפל. דבריהם עללעבור

 מכירו. בלתי דושה"ט בברכההכו"ח

 בלום רפאלהק'
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 סאלאטשעק רוב משולם יהודההרב
 יהודה מגד ומח"טאבדק"ק
 הרבנים התאחדות שע"י ביד"צוהבר

 מכונה ע"י הנעשים למת"ש קלף כשרותבענין
 פה לפ"ק תשס"ג אייר חורשבס-ד

 יצ.1ברוקלין
 העוסק צורב, האי לכבוד רב, וישעשלזפ
 תורה כולל תלמידי ממצוייני חורב,בחוקי
 סופר יצחק לוי מוהר"ר כ"ש דסאטמארויראה
 יעקב מאיר יהודה הגאון הרב ש-ב חתןהי"ו,

 שליט.א.לייכטאג
 ראיתי זכו הגיענו, לנכון מכתבויקרת
 בבירור הלכה של לעומקה לירד הגדולכוחך
 בענין - סבא מרגניהא ולהעלות השיטותכל

 כל והצעת סת"ם, של לקלף העורותעיבוד
 אם בדין וכן לשמה, דבעינן הסובריםהריעות
 על עומר כשישראל בזה עכו-ם עבורתמהני
 עבודת בדין ובפרט לשמה, שיעשנהגבו

 תשובה חצי חכם וכשאלת שכזמנינו.קלפים
 העניה חוו"ד לשמוע ורוצה כזההארכת
 ולמעשה.להלכה

א
 ס-ט( ל"ב )סי' המחבר כתב הנהא(
 פסול להרמב"פ עכו"ם עיבדו אםכוה-ל:
 לשמה, לעבדו הישראל לו אמראפילו

 גבו על עומד ישראל אם כשרולהרא"ש
 וכתב נוהגין. וכן בעבודך, לצח הגהוסייעו,
 )מץ-ג( רע-א סי' דביו"ד סק"ה( )שפהס-ז
 מהני, העיבוד בסור במסייע דאפילוהוכיח
 מסייע שישראל מה מהני דלא פשוט זהאבל

 ממלאכת אינו שזה לתפילין העורותלהשחיר
 וסייעו סקי"א(: )שם המג-א וכ-כהעיבוד.
 אינו אבל עצמו בעיבוד כשסייע דוקאקצת,
 הט"ו כ-כ הרצועות להשחיר כייעו אםמועיל
 סייע לא אפילו ובדיעבד רע"א, סי'ביר-ד

 שם וב"ח סק"ד[ ]שם ש"ך כשר כללהישראל
 לתוך ליחן לעכו-ם שיאמר צריך ועב"פכיר-ד,
 סקי"ג( )שם במג-א וע"ע ע-כ. לשמההסיד
 הישראל נותנו אם 11"ל: מיימוני הגהותבשם

 העכו-ם מניח קדושה לשפ בעיבודמתחלה
 ע.כ. עוד, לסייעו צריך ואין לתקנולהוציא
 דברי בביאור שרד הלבושי וכתבב(
 שום להם אין הללו דרברים שם,המנ"א
 ומקומו הוא רט"ס וצ-ל בסקי"גשייכות
 לא אפילו דכדיעבד שכתב מה אחרכסקי"א
 ראם הנ"מ בשם הביא זה ועל כשר, כללסייע

 אפילו סגי העיבוד לתוך בעצמו נתנוהישראל
 נתינתו כי לסייע שוב צריך ואיןלכתחילה,

 הפ והשאר העיבוד עיקר הוא לשמהלסיד
 בסקי"א שם טייפ זה ועל בעלמא,תיקוניפ
 לענין ר-ל וכו' לעכו-ם שיאמר צריךועכ"פ
 דסמכינן כשר כלל סייעו לא אפילוריעבד

 דא הישראל אמירת מקום מכלאהרא"ש,
 שיתנן להנכרי שיאמר צריך הכי משופכעינן,
 ויתר העיבוד עיקר זהו דהא לשמה, הסידאל

 כשלא כן ואם כעלמא, תיקונים הםעשיותיו
 אן לשמה להסיר ליחנו להעכו"םאמר

 דפסול אפשר לו, אמר עשיותיושבשאר
 מש-כ צ"ע כקצת ]אלא ע"כ. ריעבראפילו

 בפשיטות מץודם להדיא כתב דהרי"אפשר-
 לשמה[. בעי הסיד לתוך נתינתודרק

 )שפ בפשיטות ז"ל הרב כתב וכןג(
 על עומד כשישראל מכשירין ויש וו-ל:מי"א(
 לגט דומה ואינו לשמה, שיעבדנו לו ואמרגבו

 ולשמה לשמו הגט תורף כל לכתובשצריך
 רק צריך אין בעיבוד אבל לו, ישמע לאוזד

 וזה לשמו שיתננו הסיד לתוך העורכשנותן



לה הפרקעל

 לסייעו צריך לכתחילה מץום ומכל לו,ישמע
 וכן בעבודה,קצת

 נוהגיי
 שאין אלו במרינות

 המקומות, בכל מצוייפ ישראליםעבדנים
 מועיל אין אבל עצמו, כעיבוד לסייעוצריך
 1ה שאין הרצועות להשחיר שמסייעומה

 סייע לא אפילו ובדיעבד העיבוד,ממלאכת
 לשמה הסיד לתוך שיתן לו שאמר רץכלל
 לשמו הסיד בתוך נותנו הישראל ואםכשר,
 וא"צ לת-נו להוציאו בלבדו הנכרי אתמניח
 ע"כ. עודלסייעו

 העיבוד דעיקר האמור מכל והמתבארד(
 עד הסיד בחוך נתינתו הוא לשמהדבעינן
 מק"ט(, )שם המע"א וכמ"ש השערותשיסירו
 הוא וכן )סץכ-ג( שפ ברורה המשנהוכ"כ
 אחרוניפ. ושאר ס"1( ב' )סי' הסופרבקסת
 שיפלו דצריך מק"ט( שם )א"א בפס-ג]ועיין

 גרירה ע"י ולא דוקא מאליהםהשערות
 וכמ"ש ב1ד הזלץים ישנם אמנםעיי-ש.
 מ"ג ו' סי' עור כתנות שער אברהפבמשנת
 דנקטינן הרא"ש ולשיטת המנהג[. וכןעיי"ש,
 ב' ישנם באו"ח, הרמ"א שכתב כמולהלכה

 או הסיר לתוך נותנו העכו-ם ראם הא'דרגות
 קצת לסייעו הישראל לכתחילהצריך

 שיתן לו אמר רק כלל סייע לא ואםבעבודה,
 דאם והב' בדיעבד, רץ כשר לשמה הסידלתוך

 מניד או לשמה דכיד בתוך נותנווכישראל
 השאר כי ולתקנו להוציאו לבדוהנכרי

 צריך אין הסיד לתוך מהנתינה חו,מלאכות
 להדיא. שרר הלבושי שכתב וכמו לשמהעוד

 כיהודה הנודע מדברי להדיא נראה וכןה(
 כסיד הנתינה דרק קע"ה( סי' חיו"ד)משת
 ולא לשמה להיות שצריך המלאכה עיקרהוא
 שנתן שם בשאלתו שדן מלאכות,שאר

 עכו"פ והאומן לשמה להמים העורותהישראל
 אלא לעיבוד, בצריך מלאכתו כל עושהשוב
 סיד הושם כבר אפ לראות לב שמושלא
 והאריך סיד. שם היה לא עדיין או דללובמים
 העיבוד מלאכת שורש לדעת דברי וכתבשם
 שסדר לו ואמר דהקהלה סופר אחרשלח

 כמיפ העורות נותן מתחלה הוא, כךהעיבוד

 דבר תערובות שום בלי לבד לבד מים הםואז
 או ג' לבד במים שרוים והעורות כלל,אחר
 האומן אותפ לוקח ואח-כ שיתרככו, ימיםר'

 ואפר סיר בהם שיש למים אותם ונותןמשם
 לבית הולכים דכאן והסופרים מתעבדים,ושפ
 והסופריפ הסיר במי אותם שיתן ץודםהאומן
 אבל האפר, עם הסיד למי אותם מניחיםעצמם

 בלל סיד אז היה שלא ספק אין שפבשאלתו
 בהפ, אותן ששדו מים באותן אפר שוםאו
 בעסק יהודי מעשה כאן אין כן הדברואם

 שום בהם אין לבד מיס כי כלל,העיבוד
 ישראל סיוע כאן אין כן ואם עיבוד,מעשה
 דברי שדחה התשובה בסוף שפ ועיןכלל.
 שיאמר שכתב מק"ג( ל"ב )סי' זקניםהעטית
 וכו'. ס"ת קרושת לשפ במיפ אותםכשישיפ
 רכנה רק והוא הוא כלופ לאו במיםדהנתינה
 הסיד, כח לקבל אח"כ ויוכל העורשיתרכך
 עיי.ש. גמורה הזמנה אפילו 1הואין

 הקסת שכתב כמה לעיין יש כן ועלו(
 שיהיה צריך 11"ל: מ"ב( כ' )סי'הסופר
 שכשמניח דהיינו לשמה מעובדיןהעורות
 יאמר העיבוד תחלת שהוא הסיד לתוךאותן
 וכו', תורה ספר לשם מעבר אני הללועורות

 גם ביו לשמה הוא העיבוד שהתחלתוכיון
 כולן וגרידתן חלוקתן כמו האחרותהמלאכות

 נכון מקום ומכל גרירין, העיבוד התחלתבתר
 גם יאמר האחרות ממלאכות מלאכה בכלשגם
 ע"כ. יונה( הבני )כ-כ לשמה עושה שהואכן

 מלאכות נעשו לא ראם מדבריוומשמע
 העורות הוציא שהעכו"ם כגון לשמההאחרות
 רהכל פסול וגריכם החלקתם ונמומהסיד
 לפי דלכאורה המלאכה. כהתחלתחשובה
 לשמה כעי בסיר ההכנסה רק לעילהאמור
 שסיים מד על דממך ואולי מלאכות. שארולא
 כיון מעכב, אינו זאת כל דבדיעבדשם

 לשמה. נעשה העיבודשתחלת

ג
 הכית שיטת לברורי גבן פש ואכתיז(
 דהב"י רע"א(, )סי' דעה ביורה והב"חיוסף



 ישראלאורלו

 שהביא ס-ת( )הל' הרא"ש דברי הביאשם
 ונהגו וז"ל -"צ( סי' )סה"ת ברוך רבינושי'
 ישראל עבדנין אין כי ברוך רבינו כמ"שהעפ

 דבגט מכרעת הדעת וכן המקומות, בכלמצויין
 לא וזה לשמה הגט תורף כל שיכתובבעינן
 אלא בעינן לא בעיבוד אבל העכו-ם,יעשה
 הסד לתוך העור כשישים העיבודתחלת
 יעשה ס"ת לשם עושה אני שאזשיאמר
 עשה לו כשיאמר הישראל דעת עלהעכו"ם

 ע-ב( )כ"1 מעמידין אין בפ' מצינו וכיצ"בכך,
 ימול ואפ"ה לשמה, מילה בעי יהודהרר'

 עכו"ם אמרינן ולא כותי, ימול ואלעכו"ם
 עושה הוא דודאי כיון -עביר, דנפשיהאדעתא

 הרא"ש. עבת-ד יאמר שהישראל מה דעתעל
 כתב למה תמה ואני זה על הב"יוהקשה
 ישראל עבדנים שאין לפי ברוך כרבינושנהגו
 מאי מצויין ישראלים עכדנין אין וכימצויין,
 בתחלת אלא לשמה שא"צ כיון דאהוי,

 לשמה הסיד תוך הישראל ונותןהעיבוד,
 לרעת גם מעובדיפ והוי הגוי יעבדםואה"ב

 מניחין העכו"ם היו לא ושמאהרמב.פ.
 הסיד. לתוך העורות ליחןלישראל

 ומה וו-ל: כתב )שם( הב"ח אמנםח(
 דרוקא הוא קושיא לאו זכו. הב-ישהקשה

 וער מתחלה מעבד הואכשהישראל
 סגי סרי

 העורות מעבד אנכי העיבוד בתחלתכשיאמר
 צריך לא ותו תורד ספר קדושת לשםהללו
 לשמה, שנעברה דיבור ולא מחשבהלא

 רילמא למיסר ראיכא נכרי בגמרהמשא"כ
 במחשבה, לשמה שלא מעבדה כשגמרהנכרי
 נכרי ע-י העיבוד לגמור אין לכתחלההלכך

 רלא נקטינן והכי ישראל עבדן ע"יכשאפשר
 אלא ע"כ. עכו-ם כשעבדן אפילו דמיקלכב-י

 סייעו לא אפילו בדיעבד דלדינא שפשמסיים
 סגי לשמה שיעכדנה לנכרי שאומר אלאכלל
 ולאו ישראל ע-ג מעבדה דהרי דתלינןבכך

 תלמודא בכולה שהרי קעביד, רנפשיהאדעתא
 אלא אינו זה סיוע כן ואפ ממש בו איןמסייע
 עיי"ש. דמילתאלרווחא

 דאיירינן מבוארת והב"ח הב-י וכוונתט(
  לשמה להיות עשייתן שצריכיןבמלאכות
 אין ולהב"י וכדומה, בהסיר הנחתןדהיינו
 הסיד תוך מניחו הישראל אם בין לדינאחילוק
 מעובדים והוי העכו"ם יעבדנו ואח"כלשמה
 שמניחיפ במקומות הרמב"פ לדעת גםלשמה

 העכו"ם אם לבין בסיד, להניחםלהישראל
 חרעחא דעכו-ם גבו על עומד וישראלמעבדו
 דישראל כוונת אחר והכל עבירדישראל
 להניחם להישראל מניחיפ שאיןבמקומות
 העבודה דתחלת כתר דהכל והטעםבסיר,
 סובר דב"ח אבל להלן[. עוד ]ועייןנריר
 לכתחילה דעכ"פ ברוך רבינו שי'בדעת
 שעבדניפ במקום ישראל ע"י אופן בכליעשנה

 ע"י יגמרנה אם משא"כ שפ, מצוייםישראלים
 לגמרי יכוון לא שמא לחוש יש עדייןעכו"פ
 בדיעבד אבל לכתחילה, רק זה וכללשמה,
 שיעבדנה לנכרי אומר אם אופן בכלמהני

לשמה.
 המקור כל דהרי כן, לזמר אנו ומוכרחיןי(
 אם לשמה לענין עכו"פ דמהני דינאלהאי

 מהרמב"ם הוא להנכרי, כן אומרדישראל
 ביאור קאי זה ועל שם, בב"י המובאוהרא-ש
 איך כן ואם איירי. אופנים באיזה והב"חהב-י
 שאין במלאכות דאיירינן הדעת עליעיד
 יותר ועוד לשמה. כצגת כלל מדינאצויכין
 ורצונו 11"ל: מקודפ כתב שפ הב-חדהוי
 רבפרק יו ברוך[ רבינו לשי' ]כוונתולומר

 אפילו ממש, בו אין דמסייע אסיקנאדמ2ניע
 עיבודו בתחלת מעט דמסי'עו זה מסייעהבי

 עושה אני אן ויאמר הסיד לתוך העורכשישים
 דהנכרי ואמרינן ממש בו יש ס"ת לשפכך

 עושה שדיה דישראל אדעתא העיבור כלגומר
 אי וודאי לכתחלה "אבל העיבוד, בתחלתכך

 מה על יסמכו לא לעבד שיכול 'שראלאימא
 והגוי העיבוד בתחלת מעט מסייעושישראל
 העם שנהגו הרא"ש כתב ולכן ידו, עלגומר

 מצויים ישראל העבדניפ אין כי ברוךכהובינו
 שהקשה דמה הב"ח כתב וע"ז המקומות",ככל
 וכו'. הוי מאי מצויין ישראל אין רביהב-י
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 דבעינן מלאכות על דקאי להריאומבואר
לשמה.
 ל"ב )סי' לדוד תהלה בספר ראיתי וכןיא(
 והב-ח הב"י ביאור כן דפירש להד'א ר'(אות
 לבסוך שכתב דמה ]אלא עיי"ש. רע"אבסי'
 שכתב תפילין( מהל' )פ"א הגמ"נ רמדכרישם

 קדושה לשם בעיבוד תחילה נתנווכשישראל
 עוד צריך ואין ולהוציאה לתקנה לנכרימניחה
 דלא להדיא משמע ע"כ. ולסייעו ע"גלעמוד
 לשמה, שיעשה להנכרי שיאמר כללבעינן
 מדברי כלל הביא שלא מלבד הנהעיי"ש.
 שכתב ץע"ה( סי' יו.ד )מה"ת כיהודההנודע
 הרשה גפ להנכרי. כן שיאמר דצריךלהדיא

 המג"% דגם כלל, מוכוח %ינו הגמי"נמדברי
 וכבו הגמי"נ, דברי הביא סקי-ג( ל-ב)סי'

 דהגמ.' שרד הלבושי מדברי לעילכתבנו
 לשמך כלל צריך שפין ממלאכותאיירי

עיי"שן.
 השלחן בערוך להדיא מצאתי וכןיב(
 שרבינו ודע וז"ל; שכתב מ"י( רע"א סי',יו"ד
 העיבוד דכשבתחלת הגדול כספרו כתבהב-י
 לשמה הסיד בתוך העורות את ישראלמניח
 גפ לשמה העיבוד לגמור אח-כ העכו"םיכול
 וס"ל עליו שחולץ מי ויש הרמב,ם,לדעת
 א-צ דאו העיבור את גומר כשהישראלדדוץא
 לשמה, שמעכרן העיבוד כתחלת רקלשר
 כשיגמור שמא חי'שינן גומר כשהעכו"םאבל

 הלכך במחשבה לשמה שלא יעבדנההעכו"ם
 כשאפשר העכו"ם ע"י לגמור איןלכתחלה

 דלא כהב-י העיקר ולעג-ד )ב"ח(. ישראלע-י
 או יאמר שהעכו"פ שניחוש מץופ בשוםמצינו
 ומצאתי וכו', קעמיד וסתמא ההיפוךיחשוב
 ו'( אות )פ"א בהגמ"י הכ"י כדברילהריא
 לשפ בעיבוד תחלה נתנו וכשישראלוז"ל:
 ואין ולתקנו להוציא לעכו"ם מניחקרושה
 וכו', ולסייעו גביו על לעמוד עודצריך

 ומבואר סץי"ג(, ל"ת )סי' המנ"אוהביאו
 וזהו ע"ב. יותר צריך אין לכתחלהד%פילו
 האמור ולפי הנ-ל. לדוד התהלה כדבריממש
 נראה וכן ודוק. הגמ"י מדברי ראיה שוםאין

 ל"ב )סי' השקל המחצית מדברילהדיא
 דא"רי והב"ח הב"י דברי כן שביארסץי"%(

 עיי"ש. לשמה, להיעשות שצריכיןבמלאכות
 רע-א )סי' מעט בם-דש וראיתייג(
 אין הב"י לשי' רגם לבאר שהאריךסקט"ו(
 שכתב דמה לשמה, שלא היה כשהגמרלהץל
 בכופן איירי בהתחלה לשמה דסגיהב"י

 שם שהניחו אחר בהסיר נשארשהעור
 העכו-ם %ם משא"כ מעצמו, ומתעבדהישראל
 שלא שוב והחזירו העיבוד קודםהוציאו
 וכן באריכות. עיי"ש להב-י גם פסוללשמה
 )דג-ל(. לדור התהלה מדברינראה

 רע-א )סי' מעט המקדש שהעיר ומהיד(
 מרן על ס-"ה( )שם הקדש ובגידוליסקט"ו(
 רץ דכאם ליה רפשיטא סי'"%( )א"אהפמ"ג
 העכו-ם ולא לשמה שעושה אומרהישראל
 להדיא מוכח רע"א בסי' דמהב"חפסול.

 וח"ו לק.מ. לענ"ד עיי"ש. כשר,דכדיעכד
 בדבר שטעה ישראל של מפורן עללחשור
 שם רע"א ובסי' )שם(: הפמ"ג רז"לפשוט,
 ולא בעיבוד עורות ישראל נותן %י וב-חב"י
 דאסור מכ"ח משמע כלזפ, לעכו"םאמו

 אמר לא אי ץעביד דנפשיה %דעת%דעכו-ם
 מבוארת וכוונתו ע"כ. כלופ ישראלליה

 אדעתא הגוי התחיל דמתחלה היכ%רדו-א
 עכ-פ להקל דיש הב"ח סוכרכישראל
 לו אמר כשלא דאמנם מזה ומוכחבדיעבד,
 לשמה, ולכוון לעשותו שצריך הדיןכלום,
 וכן לשמה. לעשות דצריך הגוי ידעמהידי
 בפה %ומר "ביוה מץודפ שפ ממש-כנרעה
 לא ]להגוי[ מלמדו ואין מרחוץ שעומדכל

 נותן בתחלה אם אכל שם ומש"כמהני",
 תפילין לשפ ואומר בסיד העורותהישראל
 עי"ש. וצ"ע די לעכו-ם אומר אין אפילונותנו
 וכן שומע. כשהגוי עכ"פ ראיירי לומרצריך
 סק-ד( ל"ב )סי' לדור התהלה מדברינרפה
 מהני לא בדיעבד דאף למיסר דאיכאשכתב
 שלא לא אבל העיבוד בגמר מותר סתמאדרק

 הב-ח של לשונו מתחלת משמע וכןלשמה.
 העיבוד כל גומר שהנכרי ואמרי'דכתב



 ישראלאורלח

 בתחלת כך עושה שהיה דישראלאדעתא
 בדברי כן שהעמיס הנראה וכפיהעיבוד,
 סקי"א בא"א הפמ"ג לדברי וציין ז"ל,הרא"ש
 וזה לעיל שכתבנו למה וכוונתועיי"ש.
פשוט.

 ביהודה להנודע ליה פשיטא וכןסו(
 דאולי להתיר לצדד שרצה ויען( ד-ה)הנ"ל
 שהם ושמע העורות כששרו שם העכו"םהיה

 וגיל הוא כי דבריהם והבין ס-ת לשםאומריפ
 היהודים הסופרים מפי דללו דבריםלשמוע
 עכ"פ וכשר לשמה שיעשה עורות לושנותנים
 כלל היהודי סייעו לא אפילו דרא"שלדעת

 דשוב אלא סק"ה(. רע.א )סי' בש-ךכמבואר
 כאן ועד כזו, קולא מלבנו לברות ש-שהכתב
 אלא המקיליפ וסייעתיה הרא"ש כתבלא

 לשמה שיעבדנו להנכרי בפירוש ליהבאמר
 צוהו כאשר עושה שהנכרי אמרינןאז

 מהיכי צוהר לא כשישראל אבלהישראל,
 ואך לשמה, מעצמו הנכרי שיעשהחיתי

 העור הנחתו בשעת אמר שהישראלששמע
 הנכרי סובר אדרבה ס"ת לשפ שמניחולהמים
 הוא שיעשה שוב צורך ואין בזה די יששכבר
 מהני לא דלהרא"ש די-ל שם והאריךלשמה.

 רץ לשמה שיעשה להנכרי מצוהו אםאף
 הנמשך כרכר אכל ומיד, תיכף שהואבדבר
 בהסיד שרויה דצריכין עודות כגזן ימיםלכבד
 ומבואר באריכות. עיי"ש מהני לא ימירלכבד
 שומע הנכרי אם אך כלל מהני דלאמדבריו

 לשמד. שנותנומהישראל

 ברורה המשנה שכתב מה צ-ע כן ועלטז(
 הישראל נתן ואם ב"ל: ס-"ל( ע"ב)סי'

 אמר ולא לשמה הסיר לתוך בעצמוהעורות
 לפי כי בזה דצ"ע הפמ"ג כתב להעכו"םכלופ
 אפילו כשר רע"א בסי' ביו"ד הב"ידברי
 דברי לפי אכן אוסר, והב-ח הרמכ-םלדברי
 בדיעבד להקל 'ש וכו' קע"ה בסימןהנו"ב
 בידודה הנורע בדברי המעיין ובאמתע"כ.
 אמר אב רץ מהני דלא דאוסר לדריאיראה

 מוכח מדכדיז גכ ועכ"פ עיי"ש. לגזיהישראל

 במלאכות דאיירי והב-ח הב"י בדברידהבין
 ודו-. לשמה להיעשותהצריכין
 דבמלאכות האמור מכל והמתבאריז(

 בהסיד הנחתו רה"נו לשמה להיותהצריכות
 וכמ"ש מעצמפ השערות שיפלו שיגרופעד

 שפ( )בא"א הפמ"ג וכ"כ סץ"ט( שם)המג-א
 שלא אעפ-י ימים ד' שם שהונח עכ"פאו

 להלכה לצדד שכתב וכמו השערותעבדו
 אברהם וכמשנת ג'( )סימן נפש משיבתבשו"ת
 דצריך בוודאי מ"ג( ,סי"ו עורכתנות

 ישראל. ע"י המלאכות כל להיותלכתחילה
 דע"י מעט המץדש שכתכ מה והנהיח(

 בלי ממילא מתעבד בסיד מונחיןשהעורות
 בשנים באמת הי' כן מעשה, איזה לעודצורך

 היו וגפ סיד הרבה מניחין כשהיוץדמונ'ות
 וכן דעור. קפלי כל בין סיד שיהי'משגיחין
 לבתיפ עורות כשמעברין היום גפעוביין

 שמניחין ביותר, וקשים עבים ההםשסינוורת
 מתעבד והוא לחבירו עור כין הרבהסיד

 כשמעברין היום אך למרס. צורך בליממילא
 הרבה, סיד מניחין אין רצועות או ילדלצורך
 לכן ביותר. הקלף מתץשה הסיד רבוי ע"יכי

 בסיך תמיד ממרסין וגפ מועט, סירמניחין
 ואינו החבית, לשולי מתיישב שהפידמפני
 מהסיר למעלה שהם העורות אותם עלפועל
 הקמטים כין וגם דמים, כתוך שמונחי,אעיפ
 המירוס. בלי כלל מתעבדאינו

 מניחו שהישראל דבמד לפי-ז ונמצא'ט(
 ונם עיבוד ביוצא בזה די חין הסירבתוך

 כמו והוי לשמה, נעשה שיהי' צריךהמירוס
 נתבאר וכבר המק"מ, שאוסר וההז'רהוציא
 המ"כ כמ"ש ולא בזה מליל אינו הנו-כשגם
 לעבר התיר שלא הב"ח לרעת הוא וכןבשמו.
 שייך לא וזה לשמה סתמא מטעם אלא גויע"י
 רק הוא הרא"ש שכתכ דמה ועוד מאשי.ן.ע"י

 דאיירי להדיא הרא-ש כס-ש זכותללמד
 מצויים. עבדנים ישראלים שאיןבמקומות
 המאשי-ן על להשגיח יש ועכ-פכ(

 הממרס שיני ע"י לסיד תו, העורדכשמגביד



לט הפרקעל

 דבזה לשמה, בהמים שוב הישראליניחנו
 אפילו דמץיל נפרש אם )ואפילו להב"יאפילו
 ומק"מ כנו"כ ולא המשך, לו שישבמקום
 מניח הנכרי שאין במקום דוקאהנ"ל(

 וא-כ הסיד, כתוך להניחלהישראל
 בוודאי טעמים הני וחייכי דלאכמקומותינו
 הצריכות המלאכות כל לעשות ישדלכתחילה

 הרב מידירי שמעתי וכן ישראל. ע"ילשמה
 משמרת וועד יו"ר שליט"א גרינפעלר ליבדוד
 השגחה שישנם המץומות בכל רכןסת"ם
 לדוד התהלה העיר דכן ]ובאמת השם.מיראי
 השמענו לא מרוע ידעוא דלא סק"ה( ל,כ)סי'
 עומד בישראל להמתירין דאף השו"עבעלי
 ישראל עבדנים שאין במץופ אלא אינו גבועל

 מניח הנכרי שאין דוקא הב"י ~לדעתמצויים,
 עיי"שן. הסיד בתוך להניחלהישראל
 הקסת שבחבו מלאכות כשאר אבלכא(

 )סי, מעט במקדש וכן וט-ה( ט"ב ב')סי'
 ספרי ושאר וסקי-ח( )סקט"1 ~שם ס"א(רע"א

 בוודאי עיי-ש, לשמה כן גם דיעשםהאחרונים
 כזה. להרר שמים ליראדנכון

 )הל' איש כחזון לצרד שכתב ומהכב(
 לדעת אד דאפשר י"א( אות ו' סי,תפילין
 גוי, גבי על עומד ישראל מהני דלאדרמב-ם
 בעבורה התחיל עצמו הישראל אם מקוםמכל
 דעכשיו משום קוף, ע"י גומר אם אפילוסגי

 כל כנגד זהו לענ"ד עיי"ש, לשמהסתמא
 פסח קרכן כספרו הגרש"ץ וכס-שהפוסקים,

 דסגי שם לצרד שכתב מה גם חס(.)סי'
 המשנה שי' עפ-י זהו העיבור כגמרלשמה
 כשי' לדינא שנץט וש"ל( )ס-כ"טכרודה
 רק סימו לא אם דאפילו סק"ו( )שםהט"ו
 שם הציון בשער אבל כשר. העיבורבסוף

 במקום דאעפ"כ להדיא כתב)עקל-ה(
 ועור לישראל. רק יחן מצויין ישראלשעברנין
 שכתב כמו הטס על חולקים כמה ישנםדהרי
 מלאכת ספר בשם ס-ב( כ' )סי, הסופרהקסת
 מדברי נראה וכן לדינא. ד'( אות )בינהשמים

 כמק"מ וכ"כ סי"ג(. ל"ב )סי' בקו"א ז"להרב
 סקי"ז(.)רע"א
 חיים מרבה בספר כעת ראיתי שובבג(
 ראיירי איש החזון בריח שכתכ ס"ב()עמוד
 ויתר הסיד ע-י נעשה שהעיקר בתקופהדוקא

 כיום משא-כ לחיזוק, רק היוהחמרים
 ונתינת הראשון העיבוד את לגמרישמבטלים
 ע"י אחרת פעם אזהם ומעכרים לסיד,ישראל

 לא להחזו"א דגם בודאי )כרום(,הכעמיקאל"ן
 השני לעיבוד הראשון שבעיבוד הלשמהמהני
עיי.ש.
 לסדר צריך שמדינא ספק שום ואיןכד(
 עד שזמ"פ לברר עצהיו-ט מעולההשגחה
 ישראל ע"י נעשים הכל יהי' השער השרתזמן

 לא והקונה לשמה. לעוין שיודעשומתו-צ
 השגחה עליהם יש אם רץ סתו"ם שוםיקנה

 זו כמקצוע המומחים רבנים שלמיוחדת
 לה' ונאמנים הענינים. ומציאותבהלכות
 וענינים בדברים מחמירים ואנשיםולתורתו.
 דנחת במצות ואילו בהלכה, מקור בהםשאין
 יום בכל דאורייתא עשה מצוח שהואתפלין
 מדץדץין ואינם בעוה"ר, מאוד מזניחיןויום.

 ובלאו לשמה, ישראל ע"י מעובד יהי'שהקלף
 ויום. יום בכל דאורייתא חששא איבאהכי
 ומוכרי עושי אותם על להרעיש דמקוםוכאן

 זה, על כלל משגיחים שאינםהקלפים
 רלא קרקפחא כגדר ח"ו העם אחומכשילין

 שאינם מלאכות שאר ובענין וד.ל. תפלין,מנח
 שראוי ודאי מרינא, דקלך לעשייתשייכיפ
 יו נעשו שיהיה להחמיר שמים ליראונכון

 כמצות ]וכפרט ישואלים 'די עלהעבודות
 מימי יופ בכל ששייכים ומווזה,תפילין
 עכו"ם ע"י לעשותם בזה המקיל אךהחיימה,

 בשו"ת ראיתי שוב לסמוך. מי על לויש
 מצייניפ שהנכם א'( סי' )ח-ט יצחקמנחת

 לדינא. כן ג"כ שהעלהבדבריכם
 כתבתי,והנלעג-ד

 פאלאטשעק רוב משולםיהודה



 ישראלאור

 זיודה יעקבהרב
 בוויליאמסבורגדומ,ץ

 הנ"לבענין
 לפ"ק תשס"ה תשרי ב"ו נח פ' ב'יום

 הרב כבוד אל סלה טוב וכלשלום
 שליט"א. סופר יצחק לוי במוהר"רהגאון

 העורות עיבוד כענין עורר אשרבדבר
 הצורך כל את והביא עורר יפהלמת"ם
 סופה ועד מתחלה לשמה שצריך זהבענין
 הנה כדין שעשו לומר הכשר צריךולכן
 כבודו מר הביא יפה כי להאריך צורךאין
 ואגב בדבר לחזק אלא כאתי ולאהכל

 כי נקוה ה' ומאת האומר בקצירתאעירה
 וזה הדבר ויתוקן הצלחה ינחלודבריו
 וגואלי. צורי כעזרתהחלי

 פליגי ע"ב מ"ז רף רסנהדריןבגמרא
 מלתא לאו או מילתא הזמנה אי ווכאאביי
 לה יליף סר שם, שם שוה בגזרה להוילפי
 ושוב טע"ז. לה יליף ומר ערופהמעגלה
 שמחלוקתאמרינן

 כקו"
 עיבוד צריך אי

 יש ולכאורה מחלוקת. כהאי תליאלשמה
 מאי כן ואם גז"ש אין כקלף האלעיין
 כרחך ועל לקל", למת בגד מהאורגראיה
 שכמת כמו מצינו כמה לה דילפינןמשום
 ה"נ הוא מלתא לאו ולמר הזמנה הוילמר
 רלא ממת יליף למה כקלף וקשהכקקי.
 מלתא דהוי ערופה מעגלה ולא מלתאהוי
 רלאו מע"ז לילף מלתא הוי במת לס"דאו

 בעינן דלא לומר צריך כרחך ועלמלתא,
 קשה כן ואם מצינו במה וסגי שוהגזירה
 דאה"נ לומר ויש גז"ש, צריך במתלמה

 אלא גז"ש אמר ולא מצינו נמהדסגי
 לענין שם דשם גז"ש האי שאיבאמשום
 גם לה ילפינן אי נחלקו ולכן הנאהאיסור
 דהרי מופנה אינה גז"ש והאילהזמנה
 כן ואם הנאה איסור לענין להבעינן
 הוא ועיקר מצינו מה כדין ומשיביןלמידין
 ולכן מהדדי מצינו במה דילפינן מילילכל
 והשתא קלף, לענין נמ' לה ילפינןשפיר
 או ערופה מעגלה ולא ממת לה דיליףהא

 מר צלל שחלקנו רהחילוקים משוםמע"ז
 אפשר אי ערופה רמעגלה ליהראית

 כן שאין מה קרושה גופה רהואמשום למיג"
 כדרכה שלא דע"ז מ"ד לאידך וכןכקלף,
 אפשר אי כן ואם כדרכה הוא עיבוראכל
 והשתא דומה, שהוא ממת אלאלמילף
 מעגלה לה אדיליף דמקשינן ז"ללפרש"י
 מע"ז לילף מלתא שהזמנה לומרערופה
 כדרכה לאו דע"ז משום ומשני מלתאשלאו
 דוקא מלהא הזמנה דאטר דלמאןשמעינן
 לאו הזמנה דיליף ולמאן דרכו שכןכדבר
 ערופה מעגלה יליף לא למה מע"זמלתא
 ערופה דעגלה משום ומשני הוא,דמלתא
 בגד אורג כן שאין מה הקדושה גוףהוא
 כרחך על קדושה בגוף כן ואםלמת,
 אבל מלתא, דהוי מצינו ממה להילפינן
 מעגלה יליף למה שמקטינן ההוס'לפי'

 גופה מע"ז יליף ולא מלתא שהזמנהערופה
 לאו הוא דע", משופ ומשני מלתאשהזמנה
 שבכדרכו הוא כ"ש כן אם ולכאורהכדרכו
 מלתא.ליהוי



 הפרקעל

 ששוים ברבר מקום רמכל לזמרוצריך
 מע"ז דיליף למאן וכן למיג. טפיניחא

 יליף לא למה מלתא דלתו דע"זמשימוש
 הוא מלתא לאו שלשיטתו ערופהמעגלה
 גוף ערופה רעגלה משום משני זהועל

 ומכל מהשוים, למילף רצה כן ועלקדושה
 נמי ערופה מעגלה שפיר שמעינןמקום
 כן ואם ד7דושה גוף שהוא אף מלתאדלתו

 קדושה גוף בין למעשה לחלק ליבאלדידהו
 רגוף ערופה בעגלה שהרי קדושהלתשמישי
 למה דקשה אלא הוא, מלתא ולאוקרושה
 ואמרינן הוא האיסור שגוף מע.1 ניו.לא
 לתוס' הגמרא פי' ואולי הוא, דמלתאביה
 גדול השינוי הוי כדרכו לאו שע"זכיון
 בתשמושי דלפי"ז אלא מלתא, הויולכן
 מלתא דלאו אמרינן כדרכו דלאו כיוןע"ז

 דהוי ניבא האיסור עצמו שהואובדבר
 וצ"ע. שכדרכו מדבר טסימלתא

 הנמנה אי הוא המחלוקת בגמראהנה
 דבר הזמין אם דהיינו לאו או הואמילתא
 לרבא ונאסרת לקרושה נקבעהלקרושה
 שבקדושה לדבר ילפינן ומזה לא אואחר
 לשטתו לרש"י לזה לממין עריכיםאי

 אמרינן לרש"י והיינו לשיטתם,ולתוס'
 מהני לא הוא מלתא לאו דהזמנהכיון

 לשם יעכרנה אם אף שהרי כלוםהעיבוד
 ויכול הוא מלתא לאו מקום מכלקדושה
 צריך שאין מ1ה ראיה כן ואםלשנותה
 שיכתוב בזה אלא אפשר אי שהרילהזמין
 באים דברים שני הו"ל קדושה דברעליו
 לשנותה שאסור ההזמנה היינוכאחד

 מלתא המנה למ"ר כן שאין מהוהקדושה
 17דם. להזמינה שצריך לומר אפשרשפיר
 ע"כ הוא מלתא הזמנה למ"ר הא לעייןויש

 כגמרא לה כד'ליף בעלמא באמירהסגי
 שאם ופרש"י מע"ז הוא מלתא לאולמ"ד

 אי הרי נאסר לא לעט זה ביתאמר
 אלא לחוד כאמירה אפילו מלתאאמרינן
 הנא כדרכו דלאו משום מלתא לאושבע"ז
 ואם סגי באמירה אמרינן כבדרכו כןואם
 הא עיבור צריך לדידיה למה קשהכן

 שלא עבדו ראפילו והיינו סגיבאמירה
 יאמרלשמו

 שקו"
 ס"ת לקדושת יהא זה

 דאמר מאן לכאורה כן ואם תפילין,או
 רלאביי כמאן דלא לשמה עיבורדבעינן
 עיבוד. אפילו מהני לא ולרבא סגיבאמירה

 מקום מכל שמהני אף שאמירה לומרויש
 דרור ראתי כדאמרינן בו לחזוריכול

 בו חזר שלא זמן שכל אלא דיבורומבטל
 בו לעשות אסור לקדושה עומרועדיין
 כמעשה עשה אם אבל חולין. שלדברים
 בו לחזור לחוד בדבור יכל אינושוב
 נזר אכני כתשובות מצאתי וכן חול.לדבר
 בעגלה למה בזה וניחא י"ח סי' או"חחלק

 בירידתה הוא מלתא הזמנה דאמרינןערופה
 עגלה לצורך בקנאו ולא נאסרת איתןלנחל
 לחזור יכול עדיין דבדבור משוםערופה

 רש"י דלדעת להכי דאתינןוהשתא
 לא מקום מכל הוא שמלתא אףאמירה
 אבל בו, לחזור שיכול כיון לקדושהאהני

 סגי לכאורה כו לחוור אפשר שאיכמעשה
 עצמו שהוא בדבר כן ואם דהו, כלמעשה
 כל מעשה סגי הוא מלתא שאמרינןקדושה
 להביא האריך כבורו שמר אף כן ואםדהו,

 סוף וכך מתחלה לשמה עיבודשבעינן
 מלתא דאמר שכמאן ז"ל רפ"י לדעתאמנם
 כו"ע קדושה וכדבר דרשב"ג האאתיא
 שכל משום מתחלה סגי הוא דמלתאמודים
 דאמר למאן אכל הזמנה, הוי שהואכל
 העיבוד כל שיעשה כעינן הוא מלתאלאו

 לחזור יכול הרי כן לא שאםלשמד



למב

 לשמה בעינן להתוס' ולכןמהקרושה
 לעיין שיש אלא ודוק. סוף, וערמתחלה
 גוף שאינו מדבר ראיה ולו שישכיון

 אם לשנותו. ומותר מלתא שלאוהקרושה
 אפילו המצוה לצאת שאפשר מוכחכן

 ר"ג כן ואם לו, להזמין אפשר שאיבדבר
 מלתא הוי אזמין אי קדושה שכדבראף
 הכנה בעינן דו" שמעינן למצוה מקוםמכל

 יתקדש הכתיבה שבשעת וסגימקורם
 עיבוד בעינן למה כן ואם כאחר.ובאים
 דלדבר נחלק נמי שכזה לומר וישלשמה.
 לפני שיקודש בעינן עצמה קדושהשהוא

 תשמיש רק שאינו דבר אבלהכתיבה
 ודוק. סגיקרושה

 של חריוני ס"כ ש"ח סי' או"חועיין
 חשב אם וכו' לשריפה שקוצציכדקל
 כחול אפי' עליהם לישב יום מבעורעליהם
 איכא בחריות סק"מ מנ"א ועייןשרי.
 וכאן לעצים דקיימי ואיכא לישיבהדקיימי

 שקצצן מחשבתו מפני אלא נאסרולא
 מוציאה ישיבה מחשבת כך ומפנילשריפה
 לעיין ויש ע"כ. וכו' שריפה מחשכתמירי
 לאכול קצרם ואם מ"י תרכ"ט מסי'מ"ש
 מוציאה המחשבה אין לסיכוך עליהםונמלך
 מעשה בהם שיעשה ער אוכל מתורתהירות
 שידוש כגון לסיכוך אותם שרוצהשניכר
 שיש כיון גימא לא ואמאי ע"כ,אותם
 מחשבה לזיכוך ויש לאוכלקוצרים
 הנ"ל ש"ח בסי' כמו מחשבה מירימוציאה
 הקציצה מעשה שאין לומר וישבמוקצה.
 אכילה לצורך לקציצה דומה סיכוךלצורך
 חריוח אבל מוכיח מעשה כאן יש כןואם
 דומה עצים לצורך קציצה דקלשל

 רק כאן ואין ישיבה נשורךלקציצה
 ריש רע"א להגאון ועיין בעלמא.מחשכה

 מהכירה בהוריד מ"ב ש"ג ובסי' ש"חסי'

 או בעלמא מחשבה הוי אי קרקע גביעל
 עיין הראשונים במחלוקת לה ותליאמעשה
 להיות צריך רמה ולכאורה החדשים,בשו"ע

 וצ"ע. בזה דחריוח האגם

 שאין שכהיים לומר יש זה לפיוהשתא
 עשויים אחרים דברים לשם העורעשיית
 כן ואם מצוה לצורך הקקי שעושיםכמו
 והוי הוא בעלמא דיבור ולאו מעשהאיכא
 מעשה הוי לסיר כניסתה ושפיר מלתאלה

 כגד דאורג והא לשנותה, יכול ואינומעליא
 לחלק אין ולשיטתם מלתא הוי לאלמת
 כן אם קדושה לתשמישי קרושה גיבין
 לומר יש מהני. לא מעשה אפילוהרי
 או המת לצורך כאריגתו חילוקשאין
 לא ולכן מחשבה רק ליה והוי החילצורך
 שפיר התוס' לשיטת אף מעשה אכלאהני,
 לאורג עיבור בין לחלק צריך ואיןאהני,
 קרושה, לשם שעושהו מוכח דכעיבודאלא
 לשטת הנ"ל רע"א הגאון דברי לפיאמנם
 גם המחשבה עם במוריד מעשה הויש"ש
 הוי לא ואעפ"כ מעשה ההוררה דהוייחר
 העשיה כל דוקא צריך כן ואםמולא
 שצריך מעלתו כתב יפה ולכןלשמה,
 שיהא הקש עשיית על מיוחדתהשגחה
 כין חילוק יש אי לעיין צריך וגסכדבעי.
 לשם עיבוד או ותפילין ס"ת לצורךעיבור
 אלא כאן אין שוב כן ואם אחררכר

 בין לחלק כחבתי כחידושי וגםמחשכה,
 אחר בדרך ש"ח בסי' תרכ"ט דסי'הא

 כעת.וקצרתי

 זה בררך יעשו שאם נראהאמנם
 לתוכה העור הכנסת לפני המכונהשיידלק
 בכח ממילא נעשה יהיה כך לאחרושוב

 ושוב בתוכה ההנחה לפני שהוכןהמכונה
 7/םמה, כוונה שפיר דהוי מעצמהנעשה
 מלאכתה ננמר העור שהכניס בזהשהרי



 הפרקעל

 סגי בתוכה ושוהה לסיד שהכנסתהוכמו
 ורק לשמה כוונת לחשוב כניסתהבשעת
 מחשבה צריך בידים להפוך הוא צריךאי

 חדשה, מעשה איכא שהרי ההיפוךבשעת
 שנעשה מעשה זה מהפכה המכונה אםאכל

 באפיית וכמו לתוכו העור הכנסתמקורם
 ואף לתנור המצות בהכנסת שסגיהמצות
 לחלץ שיש ואף מעצמה. נאפיתששוב
 אלא עשיתה על לשמה צריכים איןשכפסח

 בהכנסתה סגי וזה פסח לשם שמירהעל
 כלל עשיה צריך ואין נשמר ששובלתנור
 אפשר לשמה מעשה בצריך כן שאיןמה

 מקום מכל דיריה, מעשה דוקאשכעינן
 גבי על שההנחה חזינן שבת שלגביכיון
 חייב שאינו אף לחייבו מעשה הויהאש
 בן כמאכל כנתבשל אלא בישולעל

 הוי ה"נ האש, ידי על נעשה וזהדרוסאי
 לדחות ויש לשמה. ליהוי לזהמעשה
 אבל תורה אסרה מחשבת מלאכתשבשבת

 סגי ולא גרמא ליה הוי דבר שארלגבי
 להשימו שמהני הוכחה מסיר אמנםבזה,
 בזה, ומגי שמתעבד ער זמן שלוקחאפילו
 המכונה אסרו ולא כה"ג במכונה ה"נ כןאם
 אינו ומדליקו להדליקו צריך אםאלא
 ודוק.יהודי,

 שלכמה לצדד שיש אף שיהיהואיך
 בעינן אי וגפ לשמה כעינן לאראשונים
 כיון מקום מכל בתחילתה סגיאפשר

 ועד מתחילתה בעינן ראשוניםשלהרבה
 לעורר מעכ"ת עשה יפה ודאי לשמהסופה
 עכ"פ הקלף לעשיית הכשר שיהיהבזה

 ארם בו יגע לא לתוכה העור נתינתשלאחר
 קורם שהודלק המכונה ירי על הכלוייעשה
 בהכשר דהר לכל כמו הכשר וצריךלכן,

 לקיימו יצליח ואם דכר, שאר אואכילה
 השמים. מן אחו שכרובפועל

 מה' סעד שצריכים רמז מסוביןיושבים

 עבדום ע"ז התירוץ בא כי נראה מסובין, כרלנו הזה הלילהשאלח
 לאחר הבאולח הקב"ה שמיהר טה על נאמרו טעמים הרבה כבר כיהיינו,
 מרחוק, עומד והאב בהליכה מצמו את להרגיל קטן כשהרא להקךלתינוק התני" בנו עם כאב עמנו שמתנהג מפני שנה, תארת ד' שגזר אף שנהרד"ו
 לא שהתינוק תקרה שיזה יש אם האב רואה ע"ר ררצה'ליעהל שהתינוקואף
 האב אותו טהזיק אז יפהל שבודאי שרואה עד בעצמו, אהתו מכיחיפול
 היתה ולא שערים, בנ' טצרים בטומאת שנשקעו ראה ית' חרא רכךבידו,
 ,טובים חעשום ושביי אוחזו ולהציל אזלנו יגאו? היייה תקוה שוםינו'

 ביד הוציאנו ית' שהוא ה' 'ויזצואנ1 'וכו,' היינו ענדזם 'מירוש מהושבזו,
 יושבים ולכך וכו'. ע"ז עונדי הלעך השחת מלאכי שטרנד דאי' ובמוחזקה
 ממהר לא ית' והוא ית', תאחז סעד שצריכים שאמרך למה רמן -טסוניו
 מקדושתו נופלים לא עדניו שאנו ע"כ בחדרים כמו עתה אותנויגאו)

 עדוף, אותנו מתען ותר הוא איןית')ך)3ך

 עחיאל,)תפאהת



 ישראלאורמד

 שטרן מאיר יעקבהרב
 ויזניץ דקרית הביד"ץ ודבר שליט"א, ואזנר הגר"ש דמרן בבי"דמו"צ
 יעקב ואתרי הסופר משנתמת"ס
 ברקבני

 הנ"לבענין
 לפ"ק תש"ס א ארר אכמ"ר

 גדינפעלד ליב דוד ד' דרםלכבוד
 סת"ם משמרת וראש מייסרשליט"א,

 ע"ד כזה הנני בידידות.אחדשה"ט
 עיבוד אורות מילים איזה לכתובבקשתו
 חששות ואיזה הבעיות הם מההקלף
 מכלי הנה - בעיבודם להיותיכולים
 דברי אעתיק הלכה, של במו"מלהאריך
 שכתב סו ס"ק רעח סי' יו"דהמק"מ
 מעשה אח"כ הגוי כשעשה ולפ"ז11"ל:
 לסיד והחזירם שהוציאם כגון העיבודבגמר
 אדעתא עביד דגוי פסול לכו"עלגמור
 לשמה בעי העיבוד רכל וקיימ"לרנפשי',
 עושה הוא ראשונה דעת על אמריץולא
 עב-ל. בגוי, וכ"ט גבריכב'

 ועיקרי תמצית מונחים אלוובדבריו
 ומבלי הקלף, בעיבור להזהר שישהדברים
 האלקטרי ככח לשמה של לשאלהלהכנס
 המצות, עשיית לענין האחרונים בושדנו
 הקלף של זה בנידון הרי - ועודציצית

 והוא שבת, ומחללי נכרים שםשעובדים
 ציר על שמסתובבים גדולות בחביותנעשה
 שיש בריכות בתוך או האלקטרי, כחע"י
 חומרים שם ומניחים המסתובב, גלגלשם

 אחת פעולה ובין כימיקלים. שלשונים
 להיות עלול העיכוד תהליך שללשני'
 מחזירם, ושוב העורות את מוציאשהנכרי

 ממש זהוהרי
 כנרוי

 שכתב מעט המקרש
 זה. לפסולדיש

 במקומם נשארים העורות אם גםאך
 הנכרי אם מ"מ החבית. או הבריכהבתוך
 נראה והכימיקלים, הסיד מי אתמחליף
 כנ"ל.רדינו

 בתוך המונחים רהעורות דמצוי מהוכן
 שהופעל וכימיקלים סיד מי שלהבריכה
 אחר מ"מ ישראל, ע"י מתחילהוהוכנס
 שעות איזה של הפסקה או לילהלינת

 לתחתית הסיד שוקע מסיבובו, נחשהגלגל
 מהעורות חלק וישנם החבית, אוהבריכה
 בלבד במים ומונחים הסיד מעלשנמצאים
 כח שום בהם ואין צלולים)שנעשים
 למים חוץ אפילו ולפעמיםעיבוד(

 כפתור על ולוחץ הפועל וכשבאשבחבית.
 שבבריכה הגלגל או החבית שלההפעלה
 והכימיקלים שהסיד גורם שוב הואועי"ז

 הרי יתעבדו, והעורות המים, עםיתערבב
 לבדו. הנכרי ע"י שנעשה חדשה פעולהזה

 הישראל של הראשון מעשהשהרי
 סיר המי לתוך ראשונה בפעםשהכניסם

 מתוך יצאו העורות שהרי כבר,בטל
 פעולה כעושה הו"ל המחזירם והנכריהסיד,
 דלעיל. המק"מ דדברי דומיאחרשה

 בנסיון. לפעמים כרוך 1הוענין
 כזמן תמיד להיות יכולים שאינםדהבעלים



מה הערקעל

 ויתוסף לכם, יחשב עצום לזכותכידכם, שהם הפועלים על וסומכים במפעל,הנצרך
 של הזהב בשרשרת חשוכה חוליא עודבזה יתקלקלו שלא כדי הגלגל אתיפעילו
 בדורינו, הסת"ם קרז הרמת למעןפעולתכם עיבודם. מאיכות ויפסידוהעורות
 מאד גדול שענין ספק שום בליולק אכי"ר. בידכם יעלה ה' שחפץ רצוןויהיין
 וידידות, כיקר הכו"ח שידרשו כדי זה, נחוץ דבר על לעוררהוא

 ופיקוח הכשר עליו שיש קלףהציבור
 שטרן מאיריעקב יעלה זה דבר ואם חשש. שום כלישנעשה

 עגן"שילי ,,
 עד ,אכל לא קב,שהאל עג, 1ח19לד 9מח,מ; עדרי בכריבטשנה שבישראי

 )אמר ימה המשנה בישון ידקדק .ש כנסות, מאהבע לו ,פחתו ולאשכסב.
 יפץוח לא שב,שהאל ענן אחלו נאמר ויא ?1 .פחתי ויא זהמיבישין
 אד המניוט, את המפך)0,ם צדקה גבאי על דקאן 9זרש ורש,,ו כוסות,מד'
 הבואו 1ב1 ראשון, כוס י1 קזג1 הזה בישון מןבה הזה הפרק קוך כיהזה
 'מדה כי הנה פלס, שי גובי יפנ,ו מבראון במקדש 1כ1 דבון, מצהלפניו

 ולמה 1המי,גימ המב,א.1 הם ומך )מתר נלטז1 מיבי,ס הייוהמשנעת
 הזה, בלשון,וטו

 יל הזה קלייה עני על מ201 1ה1 כ, הללו נדבר,ס לרמנו ,ש הנהאבו
 וזהו יכבוה בגופו עולה כויו ותנונות,ו השולתן ערגלת ולי יכבוה,עוי,ם הויה ומרוך מצה 09ח ואמזרח כוסות וארבע ומסדר המצות כל אשהפסח

 ע"ב בב"ב דף פקודי 9' בזדה,.ק עך.'ז שמבואך ובמו ה,, לצגי "שההשויחו
 שבתא עייי בך עי,1נ,ם בה,כלות ,ש מקום בן שבת, שי השלחנותאצל

 כו' ע;מא דבנד פתורי כלמסתירנו
 והחוי

 ביהוא דעאל כ1. עזיאה תדוכא
 ליה מענשי דה,ך 1פתורא התורא בב; ואשגח פתורי אפון בי וחמאאתר
 עיי"ש,כו'

 שב? 11  בלילה 1המ13ת השיחן ימדר ,ש המליונה המעיה זההנה
 קב,או המשנה לש1ז וזהו השי"ת, לפני למעלה נסתדר הוא ג1פ1השיחן
 סדר י9נ,1 מבראין שבדי 1ד, )19י הוא ופות ,כדז"ה לי הזזגיןי19ז1
 המיד לפזי והמווגון המב,א,1 הם ושראי הזאת בשעה הלדלהמצות
 הקלנה לשון וזהו מדשה שורה לפנת ונאמך כמלש לפניו וזהוהקב"ה
 אלא 9סח, של גופו לש11 דמהו פסח; של גופו לפניו מביאיו הווובמקדש
 ימעלה עויה 1כ11נתט ביהם הרוחניות רק בנן., של ומעש..ט מצותששאה
 פסח כי לממלה בולו פמח של גורו יפנין מביאיו הזו 3ח1 אבל השני,יפני
 ימני כויה הקדושה המצה הנה מצה ואכילת השלחן סדך כי וכן לה.הוא
 בנ"י:הל

 ין )השפ,מ מ)מעוח לו יתפתו )א שבזשראל עני א9,י1 שאמדוווהז
 שלמה( ,תפארת כו"וה, ד' נאוית שי והישועותהעונות



 ישראלאורסו

 שלעזונגער אלוקוםהרב
 הרמה ישיבהר.מ

 יע,אלאנדאן

 הנ"לבענין
 תשס"ה ויגש מוצש"קבס"ד

 שליט"א ...לכבוד

 מי אדע לא מכתבו. קבלתואחדשה"ט.
 וכבורו אכנהו, איך ארע ולאהכותם,
 השאלה לחשיבות אולם מונח.במקומו

 תשובתי. לאחר רוצהאיני

 כלה"פ דעת מנה שכבר אחר תמהואני
 - העיבוד סוף ועד מתחילה לשמהשצריך
 לכתחילה להקל הדעת על יעלהאיך

 דאורייתא?!במצוה

 באפיית המקילים שאפילווהנראה
 להראשונים ס"ל שכבר התכ שאנימצות,
 ההתעסקות, עצם אינו ה"לשמה" עיקרכי
 הרי ועור מבחוץ, החמץ מן שמירהאלא
 שם שעומר מי יש ההתעסקות ומןכל

 וראי כקלף בעיבור משא"כומכוין,
 נעשה והוא העיבור, עיקר הואה"לשמה"

 והוא ומכוין, עומד בלי המכונהע"י
פשוט.

 כקלף ומקיל מצוה כמצת שמחמירומי
 המתמיהין! טן אלאאינו

 שעושים מה כל שכידוע לי, נראהועוד
 והן אוכלים הן מכונות ע"י במהירותהיום
 באורך מתקיים אינו זה הרי וכדו'בגדים
 הישן. כדרך.,. עשוי שהי' מה כמוזמן
 ע"י סומכים ומזוזות תפלין בעניןוהרי
 אבל מרובות, שנים הקלף של קיוםחזקת
 נסיון שום לנו אין הזה החדשהקלף

 קיום חזקת על לסמוך יעיז מיוחזקה...
 גם הישן מררך המעובד בקלף חז"לשתקנו
 מהותו. נתברר שטרם החדשבקלף

 עת ככל דוש"ת - כתבתיוהנלענ"ד

 שלעזינגעראליקים

 לחיזוק,,אמונה נזסוגל פסח שלש,ביעי
 ויתחנק, פסח ש; ז' בייל היא שלימה, ])אתונה ינה ,התנגיתהעת

 101'1לה 'גדולה חוע,לת ,היא, ;~ה הקדושים, בצדיקים ומחשנתו' דעתו)קשר

 ש,אמו)תמ'בה,.',)שימה,',ע; ובמשה, וי,אמינו,בה' נאמר נהי "שביוםאמיתית,

 במשה,ידי"התקשר~חם
 )פסח( ציון,תנחם



מז הפרקעל

 סופר יצחק לויהרב
 דסאטמאר ויראה תורהכולל

 נ.י.ברוקלין

 )מאשין( מכונה ע"י הנעשים למת"ם קלףכשרות
 ותוכן לס%'ס. קלף כשתת בענין והיראה, התורה גדולי רבנים כמה לפני שהצעתי הדבריפאלה
 הסיד את מנערים הם לעבדם, כדי וסיד במים העורות את שורים כשהם העיבוד שבבתיהשאלה,

 ואם לשמה, נעגנה שיה" צריך ץ ג'עור אם לעיין ויש החבית. לשולי שנשתקע אחרי מאש"'1ל'י
 ישראל. אפיקזיס או גה מאשרן, ע"י לנעראסזר

 עושים והרבה דין, בית או מרב השגחה שום עליהם אין העיבוד בתי רוב כהץםובאמת
 מרדכי ר מתרה"ג עדות מכתב תחיי וינן אפיקורס'ם. שבעליהם בדרסקי בתי אצלמלאכתם

 עור מוציא בית-הב1רסק' שבעל איך עינת במו שדאה ידןשלים, מעיה"ק שליטראפדידלאנדער
 העורות את שנתן הישראל ע"י עיבוד שוס נתחל לא שעדיין העיבוד" "בתחלת השריי'מבריכת
 על ואפילו לסתו"מ, דפסול הפוסקים לכל פשוט זה עור והנה הברינה. לתוך !ההזירו לשמה,לסיד
 ה( סי' ח"ו תיים מחנה סג, סי' הנדמ"ת ח"ד )רעע'א פוסקים הרבה דעת לפי לעיין יש הבריכהכל
 שהי דידי' שבעובדא )ואע"פ חשוב. דבר מטעם לעיין יש וגם עשה, מצות לגבי ביטול מהגידלא
 לחזור אפשר כמז מקרה ברם הצו, מכשול לידי יבוא שלא כדי מיד העור את להוציא צוה נוכח,תוא

 שיק מהר"מ תשובת בשם קבב( דף נשא )דבה"י זצ"ל יואל דברי בעל הגה"ק כ' הריוגם
 באמת. יאמן הוא אם שיתברר עד אחד, עד על בסתם מומכין ואין בשרות, חזקת עוד איןדבזמנינו
 ובד בשום סוחר על סומכן שאין ישראל בכל פשוט דבר והוא גדול. נסיץ לו דיש מותרובפרט
 עד בנאמנות סגי ולא דוקא, הקהלה השגחת צריך דבשר א סי' יר'ד רש'א )עיץ ברורה עדותהצריך
אחד(,

 על סזטנין זאפ לכרו, צריך בפוסקים, מחלוקת שיש דבדבר ל( )סזס"י ברואתה שכ'!3פדט
 כדין. שלא המק,לק על סומך אולי כי בסתם,מוכר

 להזהר צריך לו, יגיד ומקלו כדבעי, בהם בקיאין אין ת"ח אפילו שהרבה סת"ם בהל' שכןוכל
 בירוד. שצריך מה בל המשגיח אצל הברר מעילה, השגחה בל, קלף שום לקנות שלאהדבה

 אחלק
 הש"ס, בסוגיות ומעמיו לשמה עיבוד דיןמקור

 כזה הראשוניםושיטות

 היא מילתא דהזמכהסוגיא

 ציי איתמר: כ( מז, )סנהררין מגמ'הנה
 לאו הומנה אמר רבא היא מילתא הזמנהאמר

 שם שם גמר דאביי טעמא מאי היא.מילתא
 בהזמנה צרופה עגלה מה ערופה,מעגלה
 ורבא וכו'. מיהסרא כהזמנה הכא אףמיתסרא

 לך אמד ערופד, מעגלא גמר לא טעמאמא'
 עגלה לאפוקי גמרי)ן ממשמשיןמשמשין
 וטרי ושקיל היא. קדושה גופה דהיאערופה
 היא, תנאי ב(: מה )שם רמסיץ עד בגט.שם

 של עור עליהן שטלה או זהב ציפןדתניא
 טהורה בהמה עור פסולות, טמאהבהמה
 אומר רשב"ג לשמן, עיכדן שלא אע"פכשרות,

 שיעבדו עד פסולות טהורה כהמד עוראף
 דזמ)ה ראמר כרבא הילכתא ואימסיקאלשמן,
 היא. מילתאלאו

 פסולות. לתסלין: :דב. ציפןופדש"י:
 לשון עליהם. טלר דוא: מסיני למשההלכה
 טמאה: בהמה בעור חיפן כלומרטלאי,

 תהיה למען ט( 'ג, )שמות בהן דכתיבפסולות.



 ישראלאורמח

 זה לעור עיכרו. שלא אע"ג כפיך: ה'תוות
 איכפת ולא היא מילתא לאו דהזמנהלשמו,
 כה.לן

 ושטת לשטה. עיבוד כענ.ן הת~ם'קושית
 כוההראש~נ.ם

 פרש"' הביאו אע"פ( בס"ה )שםוהתוס'
 דקיי-ל לר"ת וקשה 11"ל: עליו,והשיגו
 קיי-ל לשמה ובעיבוד כרבא, הלכהבהזמנה
 כ( נד, )גיטין הניזקין כפרק כרמוכחכרשב"ג,
 א"ל ]אכהון )אמי( דר' לקמיה דאתאבההוא
 א-ל לשמן, נעבדו לא גוילין שכתכתיוס"ת

 שכרך, להפסיד )אתה( נאמן שאתת]מתוך
 כין לחלק ואין ס"ת. להפסיד נאמן אתה)ואי(
 )שבת רהא ס"ת, של לגויל תפלין שלעזר
 ר"ת ומפרש הלל"מ. תפלין של ש."ן ב(כח,

 סכו היא, מילתא לאו הזמנה דאמרדרבא
 סגי דלא משום לשמה עיבוד רבעיכרשב"ג
 כמנחות כתבו וכיוצ"כ התוס'. עכ"לכהזמנה,
 ראשונים וכמה שיעבין(, עד ד"ה ב,)מ"כ,
 חננאל. רבינו בשם גם וה תי'כתבו

 דמאי היא רש"י דדעת הדבר,וביאור
 מילתא הזמנה מטעם היא לשמה ע.בודדכעינן
 שאכתוב מה ראה להלן זה נבאר )ועודהוא
 דין ולכן האפוד(, חשב הגאון כשםלקמן
 ס"ל דאי הזמנה. בדין תליא לשמדעיבוד
 ס,ל ואי לשמה, עיבור בעינן הואמילתא
 לשמה. עיבור כעינן לאלמיה

 איזה דבעינן הדין דעיקר ס"לוהתיס'
 נת7כלה אלא הזמנה, מטעם אינה לשמההכנה
 חיבוב משום דאורייתא סברא או מסיני,למשה
 הרמכ"ם. שיטת גבי לקמן )עו"שמצוה
 ההוא ד"ה ע"ב ח קטנות הל' מרדכיובכיאר
 עשרתו להיות מצותו חובת שכן מפניכתב;

 הוא מילתא דה1מנה ס"ל ראי אלאלשמה(.
 לדבר בו להשתמש לאסור שיוכל כ-כוחשיב
 בו נתפס שיהא זה לענין רסני כ"שחול,

 ופלוגתתם סת"ם. עליו לכתוב ויוכלקרושה
 דאית ס"ל הזמ"ה בו'ד לפי"ז: כהיפךיהי'

 ולא לקדשו, חשוב מעשה מקרי שהוא,הזמנה
 קי"ל ואנן לשמה. העיבוד דוקא ש.הי'כעינן
 שיחשוב בעינן ולכן ה~מלמ"ה דם-לכרבא
 דוקא. ע.בוד גבילשמה,

 להו שגיא מאי התוס' דעת לבארוכרי
 רלאו ראורג מהזמנה רמהני, רעיבורהזמנה
 גוך את משנה אינו דאורג י"ל -מילתא
 משא-כ בגד, ממנו ועושה מסבכו אלאהנארג
 יצא )ולפי"ז העור. טבע את שמשנהכמעבד
 עצם את דמשני היבא שכל חדש דברלנו
 לפורך ואפילו קרושה, לשפ חומוצורת

 מילתא, דהזמנה ההלבה יהי' קדושה,תשמיש
 כתים נרתיקי וכגון לחול, לשנות אסורויהא
 מפלעסטי"ק, אותפ שמתיכים תפלין,של

 רעיכור מק"ו מב סי' במג,א ועייןוכיוצ"ב.
 אך לקרושה, להזמינו כרי לשמה שיהי'בעי
 )פ-ק והרז"ה לשנות. אוסר אינו זהגם

 רגבי ס.ל )שם( הגרמ"כ פירוש לפידסוכה(
 מעשה נעשית דבהס כיון רגו"7רצועות
 מב, סי' הגר"א כיאור ועיין אוסג.הקשירה,
 ח"י.( סי' ח"אוכאכנ"ז
 אהילכתא, הילכתא אתוס, דהקשוואהא

 יוסך הנימוקי מש"כ )לפי לחוץ לרש"'מ"ל
 תשע-ז. סי' בח"ב והרדב"ז שם,סנהדר.ן
 ו(, ס"ץ מב וט" נא, ס"ק לב סי'ומג-א

 לה דאוקמ' הא וכן ורבא, אביידפלוגתת
 משמשין לענין אלא אינו וכו', כתנאיכגמ'
 אבל משמש, דהוא למת בגדוכמו

 ולזה, הזמ"ה. ולד"ה כלל, פליגי לאקדושה בגוי
 קדושה בן שנעשה סת"ם עליו שגותכיןקלך

 ר' פסל ולכן הזמ,ה, אמרינן לר"העצמה,
 וה-ה לשמה גויליה נתעבדו שלא ס"תאבהו
 ומזוזות.תפלין

 רק שהם והרצועות הבחים עור~לגבי
 דרשב-ג כרבנן דקי-ל אה-נ משמשין,בגדר
 לאו הזמנה רס"ל וכרבא לשמה כעינןרלא

 היא.מילתא
 יליד דלא לרבא כגמ' דמתרץ מהאוראי'
 הוא, קדושה דגנך משום ערופהמעגלה
 ויליך משמש רץ הוא למת כגדמשא"כ
 - לאסרו. הזמנה מועיל דלא ע-זממשמשי
 עימן הספרים עליהם שכותבין דקלןמשמע
 ילפינן ער"ח עימה, קדושה לגוךונחשב
 היא. מילתא דהזמנה לר"ה ערופהמעגלה

 הביא ע"א( ר דף קטנות )הל')ובמרדכי
 לא לס"ת גויל דגם אותו, ודחה זהפ,ווש



מט הפרקעל

 ולא הכנה, אלא אינו רהעיכוד כגו"ק,נחשב
 עצמה.(הקדושה

 קרושה גוך תשיב אי הכתים עורוכענין
 נ"ל רש"י הראשונים: פליגי משמש. רקאו

 ובהא מיקרי, משמש נמי הבתיפ דעורסובר
 דקי-ל וכיון הזם-ה, אי ורבנן רשב-גפליגי
 שיהי' בעינן לא הזלמ"ה, דכ"ל ורבאכרבנן
 דברייתא יוסך הנימו-י ורעת לשמו.מעובד
 נמי הבתים עור אבל הרצועות, בעורסיירי
 דשי-ן כיון התוס' וכמ"ש מ-רי, קדושהגוך
 לשמד. עיבוד וצריך הללם-מ, תפליןשל

 של דשי"ן דאע"פ צ"ל רש"'ולדעת
 מ-מ הבית, מעור נקמטת והיא הלמ"מ,תפלין
 זה ראין ~ד, בשביל קדושה גוף הכית עוראין
 אלא שפ בה דאין ועור תפלין, מצוותעיקר

 עוד תי' ,שם( והרדב"ז הרצועות,בצירוף
 נימוקי לדעת וזפ כתיבה. כררך נכתבדאין
 ויו"ד דל"ת דהא זה, כעין לומר צריךיוסך
 הרצועות אין ואעפ"כ הללמ"מ נמי תפליןשל

 בין דמחלק ומה לדעתו. אפילו גו"קחשובות
 כמה דלרעת משופ אולי לרצועות,בתיכ

 שיהא צריך שי"ן ל-ב( סס"י ב"י )עייןפוסקים
 )עיין ויו"ד בבל"ת משא"כ יריבות,חק

 בביאוה.ס(. ה, סעיף כ"ג סי'משנה"ס
 כתב לך( סי' )ח"א האפור חשב)ובשו"ת

 ה( שפ )בד-ה שפי' לשיטתי' ררש"יבזה
 שם כ' וכו' וראו על ב( לה, )כמנחותמשאז"ל

 כי שכראש, תפלין על דקאי וכו' נקיאד,
 השפ, רוב שהוא ודל-ת שי"ן ישבהוש"ר
 כתבו אלו( בד"ה א, ו, וברכות )שםוהתוס'
 אותיות. חשובין אין ויו"ד דדרל"תשם

 בתים לדמות רש"י דעת ולזהעיי"ש.
 התום, כדעת יסבור אול. והנימוק-ילרצועות,

שם(.
** * 

 ע"א(, נו ח"א, )סוף העיטור כעלאכל
 )סי' ואגור ז(, סי' ג )כלל בתשובהוהרא"ש

 )יו"ר וב"י תקלג(, סי' )ח"א זרוע ואורמז(,
 לא הזלמ"ה דלמ"ד רש"י רעת הבינורעא(
 שכותבין קלף ואפילו לשמה עיבודבעינן
 כרבא דקי"ל להלכה רש"י פוסק ושכןעליו,
 דרשב"ג.וכרבנן

 נמנח~ת מבר.יתא הסתגרה.שוב
 יש תפלין רבנן תנו ב( מב, )מנחותובגמ'

 המומחה, מן אלא ניקחין ואין בדיקהלהפ
 מכל וניקתין כדיקה להם 'ש ומווזותספרים
 אדפ בדיקה. להם יש תפלין ופרש"י:אדם.
 ניקחין אין כן פי על ואד וכו' לבוד-ןיכול
 עיבור שצריכים היודע המומחה מןאלא

 ספרים על ]קאי אדם מכל וניקחיןלשמפ:
 משמע לשמן: עיבוד בהן דליכאומזוזותי.
 עיבור צריכין דתפלין דץי"ל אלו רש"ימדברי
 או"ח חלק צ"צ ועיין עצמו, הקלך עכ"פלשמן
 הראשון. הדרך ניחא דלזה שכ' י"ססי'

 כמ"ר דאתיא צ"ל רש"י בדעת הרא-שולהבנת
הנמקך.

 אמנפ( ד"ה )הנ-ל, האפוד השבובשו"ת
 הבנת כמו והוא )בד"א, רש-י דעת ליישבכתב

 לשמה עיבוד בעי ודאי דלכתחילההרא"ש(
 לס-ד לשמה עיבוד דבעינן מאי דהאלכו"ע,
 עלה, -אחינן הומנה מטעם לאו ע"כהזמ-ה
 לשמה, שנעשנה יחייב לא מילתא שהוארזה

 זה וטעפ הלמ"מ, או סברא מטעם לומרועכ"ח
 אלא הוא. מילתא דלאו נסבור אם גםיחוייב
 לשנותו עי"ז ונאסר הוא מילתא ס"לדאי

 חשיב לשמד עביר לא אי אחו,לתשמיש
 לאו אי משא"כ ופוסל. המעכב, גמורשינוי
 ראי' והביא כ"כ, ביור חשיב לא הואמילתא
 עיי.ש. זו,לסברא

 רלכתחילה דמנהות מסוגיא מיישבועפי-ז
 לעכר היודע המומחה מן אלא יקנה לאודאי

 בעי מיהו לכתחילה דלכו-ע כיוןלשמה,
 חשיב לקנות שבידו וכל לשמה,עיבוד

לכתחילה.
 רבינו בשפ )שפ( באו"ז סמוכיןומצאתי

 לשמה עיבור בעי לכתחילה רלכו-עשמחה
 מדרבנן. או מדאורייתאאו

 י **
 ספריפ שנא מאי לפרש"י צ"עועכ"פ
 אפשר ואולי לשמה. עיבוד בעי דלאומווזות
 שהם מפני גו"ק יותר חשיבי דתפליןלומר
 לדעת בסמוך שאכתוב )ובמו הגוף,חובת

 רש-י, )בדעת הרא.ש להבנת וגפהרמב.ם(.
 כת"ד במנחות לברייתא דמוקי לתרץלפמש"כ



 ישראלאור

 תפלין בין לחלק צריך כן( קי"ל ולאהצמ"ה
 ומזוזות.לספרים

 מידי לן נפקא לא הזמ"ה דלטעםואע"פ
 לגמר א"א לשמה העיבוד היוכ מ"מכוה,
 סברא אלא לעיל, וכמ"ש היא, רמילתאמטעם
 חיבוב מפני מחויבין היא דמילתא כיוןהיא

 ודוק. כנ"ל, לחלק אפשר אולי ובזהמצוה,
 שפיר ראתי האפוד חשב כשם לס-שומ"ש
 דיש - יקנה לא דלכתחלה אלא למ"ה,כמ-ד
 למ"ר כשר דדיעבד זכיון כן,לחלק

 חשיבי דלא ומזוזות כספרים י"להזמלמ"ה,
 אף לכתחלה לקנות מותר כ-כ, הגוףחובת
 לשמה. נתעבד שלא ספקריש

** * 

 ב( )מב, במנחות לפרש"י יוקשהגם
 שהקשו וכמו אבהו, רר' לקמי' ראתימההוא
 הנימוק-' ולפי' לעיל. שהעתקתיהתוס'

 אפי' הזם-ה כמ"ר דאת'א 'וקשה, לאומעימיה
 )הנ-ל(, בצ"צ וכ"כ בס-ת, וכ"שבמשמשין

 הרא-ש בדעת האפוד בחשב למ"שוכן
 אך הזלמ"ה(. למ"ד דמנחות סוגיא)ראת'א
 ליישב לעיל מ"ש )לפ' ודעימ"להרא"ש
 ברייתא להאי דמוקי פשוט( ע"פדבריו

 לא ספרים ואעפ-כ הזמ"ה, כמ"ר)כמנחות(
 דלא אבהו ר' דאת'א נמצא לשמה, עיבודבעי
 אבהו ור' הזמ"ה, ס"ל דתרווייהו וא-לכמאן,
 )וכדעת מצוה חיבוב שייך בס-ת רגםסובר

 אבהו ר' פליג דא"כ לקמן(, שאביאהרמכ"ם
 הברייתא.על

 המרדכי שכ' מה עפ"י לתרץ נראהוהי'
 רש"י דרעת ב( טור ע"ב )ג התכלתפרק

 עיי.ש. קאי, לשמה סתמא ס"תדכתיבת
 ס-ת לשם סתמא בעיבוד דה"ה אס"לולפי"ז
 צריך תפלין אך לס-ת, עורות דרובקאי,

 לפי.ז לומר וצריך קדושתן. לשםשיכוון
 קלה, לקדושה מהני לא חמורה קרושהדלשם
 לה אות א, )חקירה בלשכ"ה שר"לוכמו

 מזוזות למה יתיישב לא דלפי"ז אלאואילך(.
 לשמה. עיבוד וא"צ אדם מכלניקחין

 חילוק הובא )שם( שבאו"ז מצאתיאח"1
 דספריפ פי' עוד הביא גם לשמה. דסחמאזה

 ב' ודחה ס"ת, ולא ספרים כשארסיירי
 עי'"ש.הפירושים,
 סוגיא כלל קשה לא התוספותולדעת
 בלשמה כקיאין דהכל רס"ל כמנחות.רמומחה
 כיון חיישינן לא ויתירות ולחסירותדעיבוד,
דאפשר

 לבדו-

 קונים שאין ומה אחריהם.
 לפותחן דטורח כיון המומחה, מן אלאתפלין
 במנחות )כ"כ אותפ. יבדוק לא שמאחיישינן

 סי' תפלין בהל' הרא"ש וב-כ תפלין, ד"השב
 לט, או"ח בטוש"ע וכ"פ שם, באו-ז וכ"כלא,
ח(.

 לשמה ישד בע1 ראשזנימ עורשיטת

 גריס דסוכה( פ-ק )במלחמותוהרמב-ן
 מן אלא ניקחין אין ספריכ דמנחותבברייתא
 אדם. מכל ניקחין ומזוזות תפליןהמומחה,

 דקי"ל הרי"ך( כרעת סובר הוא )וכןוט-ל
 עיבוד א-צ תפלין ואה"נ דהזלמ"ה,כרבא
 יט( לא, )דברים מן דילפינן ס"ת. אלאלשמה,
 ולפי עיי"ש. חובתכם, לשם לכם, כתבוועתה
 אבהו מר' התוס' קושיית קשה לאשיטחו
 כשיטת לפלפל שיש )ומה ופשוטהנ"ל,

 ע"ב ח קטנות הל' מרדכי ביאר ראההרמב-ן
 ואילך(. ההואמד-ה

יי*
 עיבוד שצ' דמה כ' דסוכה פ"קובעה"מ

 מטעמים אלא הומנה, מטעם אינולשמה
 הזמנה מהני לא למ-ה דקי"ל וכיוןאחריט.
 ס"ל לחול לשנותו ולענין לקרושה.להכניסו

 קדושה בגוך אלא לאסרו מהני לא עיבודדגם
 וס"ל הוא. מילתא כהזמנה רבא מודהדשם

 בהפ יו כיון ,דושה גוף מקרידרצועות
 הגר"א וביאור במנ"א )עייז קשירה.מצוח
 שם(. מרדכי וביאר מב()סי'

** * 
 ס-ל הי"א( פ"א, תפלין )בהל'והרמב"ם

 ]ומעכב לשמה עיבור צריכין ותפליןכספרים
 וכתב מזוזה. ולא לקמןן עמ-ש בדיעבד.אפי'
 והשיב ע"ז, הרמב"פ את ששאלו בכ-משם

 יח( פאה-ד שלד, סי' הרמב-ם)תשובות
 חובת הם ותפלין דספרים דמילתאבטעמא



נא הפרקעל

 הבית. חוכת רק שהוא מזווה משא"כהגוף
 זה. ודין חילוק דמנ-ל בכ"מוהלשה
 דפפריפ הנ"ל בגמ' גירסתו הוא רכןוא-ל
 דמדכרי המומחה, מן אלא ניקחין איןותפלין
 דמותר משמע היי( פ"ב תפלין )הל'הרמכ"ם
 מומחה. שאינו ממי תפליןלקנות

 דעת על זו מסוגיא קשה דין מן)וכר
 ל"ד( פ"ב ציצית )בהל' גופי' דאיהוהרמב"פ

 המומחה מן אלא ניקח אין דתכלת דמאיפי'
 משום ולא וכפרש"י, לשמה דבעינן מטעםהוא
 בקיאין הכל דאין דם-ל וע"כ אילן, ללאחשש

 מן שלא ניקח תפלין למה וא-ככלשמה,
 דעיבור בלשמה כקיאין הכל ואולי,המומחה.

 תכלת. דצביעת בלשמה בץיאין הכלואין
 פרשיות רכתיבת לשמה משום כן צ"לובלא"ה
 עוד(. בזה ויל"עואזכרות,
 הב-א, פי"ד אכל )בהל' הרמב"פוהנה

 לאו דהזמנה פרץ ה-ט( פ"ר תפליןוהל'
 רש-י לדעת למעלה כמ"ש ואפ-ל הוא.מילתא
 שהוא בגו-ץ משא-כ במשמשין דווקאדהיינו
 נראה ויותר דהזמ"ה. אמרינן ג"כ הגוךחובת
 לאו לשמה עיבור לחייב דרמכ"פדדעת
 מצוה חיבוב מטעפ אלא הוא הזמנהמטעם
 כ-כ, אות א' חקירה בלשכ"ה )עייןלחוד,
 מק"ו(. מב סי' מע"א גםועיין

 לדעתו לשמה עיבוד א"צ כן גםולמגילה
 מגילה, )הל' סמ"ג וכתב ט(. כ, מגילה)הל'
 בגמ' דאיתא מהא לה דיליף ע"ד( רנרף

 ח, ב, מגילה הל' וברמכ"פ א, יט,)מגילה
 הכתובה כמגילה דץורא ח( תרצ.א.1ש1"ע
 או חסירה כשהוא או ביחיד הכתוכים,בין

 ע"ב( -1 בג, )עטין סמ"ג עור וכתביתירה.
 מגילה דאיתקש דמזוזה טעמא נמידהיינו
 וע-ע ב(, טז, )מגילה בגמ' שרטוט לעניןאליה

 ו(. פי' )חאו"ח חת"מתשובת
 ד-ה ע-א, ט )שפ מרדכי בביאר עייןעוד

 והלאה( נשאר מד"ה ועוד ואמת,והרמב"ם,
 הרמב"פ. כדעת ופירוקין ץושיות כמהשב,

 ע.בוך בח.~ב והפופקים הרא.שרעת
לשמה

 כדעת ס"ל ג( סי' ס"ת, )בהל'והרא"ש

 וכן לעיל, שהבאתי ור"ח ר"ת בשםהתוס'
 דסוכה(, פ"ק לרו"ה )בהשגות הראב-ררעת
 ואו.ז ב( גה דף תפלין )הל' העיטורוכעל
 הזלמ"ה רס"ל דרכא נעוד, )שם( ואגור)שם(
 הזמנות בשאר סגי דלא טעמא מהאיס"ל

 בין ספרים כין לשמה, עיבוד דוקאוכעינן
 עליו שכותבין קלף בין תפלין. וביןמזונות

 הרצועות. ובין הכתיפ עור ביןהפרשיות,

 הפרשיות בדין ושו"ע בטור פסקוהכי
 ח(. לב, סי')או-ח

 )סעי הבתיפ לענין גב כן פרץובטור
 היבא רק לרקרק שא-צ כתב והמחכרלז(,

 דלא דהיכא נא( )ס"ק המנ"א ופי'דאפשר.
 צריך דאין דס"ל רש"י שיטת לצרף ישאפשר
 הוא, קדושה דגוף קלך אלא לשמהעיבוד
 א-צ רכת'ם דט"1( )פ-ג הרמב"םושיטת
 ולכן כלל. עיבוד רא"צ כיון לשמהעיבוד
 עליו. לברך אףיכול

 בשו.ע גם כתב הרצועות בדין לגובסי'
 ביו"ר וכן בדיעבד, אפי' דמעכב ג()סעיך
 א(. רעא, )סי' תורה ספרבדין

 דא"צ פסק ה( רפ"ח, )סי' מווזהובהל'
 דס"ל הרמב-ם וכשיטת לכתחילה רקלשמה
 ב( )ס.ק והטי, וב"ח מזוזה. גב' לשמהיא"צ

 לא אחרת מזוה לו אין דאפילו וס"לחולקים,
 כלא אפילו לשמה מעובד שאינו את'קבע
 כלא יקבע יעכ-פ ס.ל ר( )ס-ק וש"ךברכה.
 כל דעת וכן כשרה. שימצא עדברכה

 לדעת וצ"ע דיעכר. אך דפסולההאחרונים
 דעת גם לצרך אפשר דבבתיפ שכ' הנ-למנ"א
 אף יכול ולכן לשמה, בעי דלא דס-לרש"י
 גם דהא מזווה. גפי דעתו יהי' מה עליו,לכרך
 שהעתקתי מב, )מנחות רש"י דעתבמזווה
 דבשר.לעיל(,

 המחבר הביא א( חרצא, )או"חובמגילה
 לשמה, עיבוד דא"2 הרמב"ם דעתלראשונה
 יא( )אוח חיים )אורחות ב' רעה הביאואח-כ
 וסם-ק והרא-ה, ויקהל( פ' )סוף שאלתותבשם
 עיבוד דצריך סם-ץ( והגהות קמח(,)סי,

 שהביא כרמב.ם לפסוק דעתו ומשמעלשמה,
 פסק כ( )ס-ץ מג"א אבל כררכו.לראשונה



 ישראלאורנב

 שיטות לצרף ריש לכרך ריכול כתבולבו"ש ופמ"ג דפסול, סא( )סי' מינץ מהר"פבשם
 וכ"כ פסולה, מגילה על לברך דיכולהאומרים מגילה לו אין אם דאפילו כתב שם()א"א
 ט(. )ס"ק בשעה"צהמשג"ב מגילה. מקרא על יכרך שלא טובאחרת,

 בחלק
 לשמה נעשה יהי' העיבוד טשך שכל צריךאם

 הב.י ומחליקת עוע.נ. בישראל הרא.שהיתר
והב"ח

 העיבוד מחלקי איה לברר נבואועתה
 מהם איזה גם לשמה, בהפ שיכווןצריך

 הוא זה כי דוקא. ישראל ע-י שיעשוצריכים
 שאלתינו. לברר שערהפותח
 הרא"ש הוא ,ה, בענין המדברים ראשהנה
 11"ל: שכ' ג( )סי' ס"תכהל'

 קצ( התרומה )ספר ז"ל ברוך הר"רוכ'
 ע-ג עומד וישראל מעבדו כוכבים העוברדאם

 וסייעו, איתא: הרי"ך שעל ]ברא"שומסייעו,
 עביר כוכבים דעובד ממש, בו יש זה[מסייע
 אנא אמר דכותי מכותי, טפי רישראלאדעתא
 )כב, דע.ז בספ-ק כדאיתא מינך טפיגמירנא

 רב )תשובת הגאונים התירו זה ובעניןא(.
 הס-ת סוף ברא"ש הובא 1-ל, גאוןנטרונאי

 עיבוד רעא( סי' וכטור העתים, מספר כסי'
 אמרינן גט רבכתיבת ואע"ג כוכבים,עובד
 דגיטין בפ"כ קעביר דנפשי' אדעתי'עז-כ
 פסל יא( א, תפלין )הל' ז-ל והרמב"ם א(.)בג,
 שהעתיק וכמו ברמב-ם, )כצ"ל עו"כ עיבדןאם

 מפני הוא כותי אצלינו שנדפס ומההרא-ש,
 כאן אין שלנו, כנוסח דאי וכידוע.הצענזור,

 דאדעתא מודה ר"ב גם דבכותי מחלוקתשום
 לעבד לו שאמר אע-פ פסולין, עביר(דנפשא
 על שהעו-כ תפלין, לשם או ס-ת לשם 1העור
 השוכר דעת על ולא עושה הוא עצמודעת
 אם לשמו מעשה הצריך דבר כל לפיכךאותו,
 העם ונהגו הרמב-ם[. ]עכ"ל פסול, עו"כעשה
 ישראל עבדנים אין כי ברוך הר"רכס-ש
 מכרעת, הדעת וכן המקומות. בכלמצויין
 11ה לשמה הגט תורף כל שיכתוב בעינןדכגט
 אלא כעינן לא בעיבוד אכל העו"כ, יעשהלא

 הסיד, בתוך העור כשישים העיבודתחלת
 ]ברא-ש )ואז( ס"ת, לשפ עושה אני אזשיאמר
 דעת על העו.כ 'עשה יזה[ הרי"1:שעל

 הרי"ף: שעל ]ברא-ש )כשאמר(ישראל
 אין בפ' מצינו וכיוצ-ב כך. עשה לוכשיאורן
 מילה בעי יהודה דרבי ב( )כו,מעמירין
 ולא כותי, ימול ואל עו"ד ימול ואפ"הלשמה,
 כיון עביר, קא דנפשי' אדעתא עו"דאמרינן
 מה דעת על עושה הוא ודאי נעשיתדברגע
 ז"ל העיטור בעל וב-כ לו, אומרשישראל
 בעו"כ דסגי ע"א( נו תפלין, הל' א')שער

 בב"י ודוב-ד הרא-ש, עכ-ל לשמן,שיעברנו
 רע.א(.)יו-ך,

 כתב למה תמה ואני וז"ל; כ"יוהקשה
 ישראלים עבדניפ שאין לפי ברוך כה"רשנהגו
 מאי מצויין ישראלים עכדנין אין וכימצויין,
 בתחלת אלא לשמו שא"צ כיון האהוי,

 ואח"כ לשמד הסיר חוך ישראל יניחןהעיבוד,
 לדעת גם לשמה מעובדים והוו הנכר.יעכוכ

 מניחין העכו-ם היו לא ושמאהרמב"ם.
 ב"י. עכ-ד הסיד, לתוך העורות ליחןלישראל
 העכו-ם היו ראפ אלו ב"י מדבריומשמע
 אתי הי' הסיד, לתוך שיתן לישראלמניחין
 כי אח"כ. ממשיך שהגוי אע"פ לכו-ע,שפיר
 שיהי' שצריך העיבור התחלת הואעיקר

 האחרונים שכתבו מה לקמן ועייןלשמה.
 1ה. עניןבטעפ

 כזה"ל: הב"י קושיית לתרץ כ'והב-ח
 סוף וער מתחלה מעבד הוא כשישראלרדוקא
 מעבד "אנכי העיבוד בתחלת כשיאמרסגי

 צריך לא ותו ס-ת" קרושת לשם אלועורות
 אבל לשמה. שמעברו מחשבה ולא דיבורלא

 נכרי דילמא למימד דאיכא נכריכגמרה
 הלכך במחשבה, לשמה שלא מעבדהכשגמרה



נג הפרקעל

 נכרי ע"י העיבור לגמור איןלכתחילה
 דלא נקטינן והכי ישראל. עברן ע"יכשאפשר

 ישראל עבדן בדאיכא אפילו דמיקלכב"י
 הכ"ח. עכ"לרליתא,
 בכל לשמה דצריך הכ"ח שיטת לךהרי
 מהני דסתמא דדעתו אלא העיבוד,משך

 לשמה. בהכשהתחיל
 מהני. דמסייע הר-ב בשם הרא"שומש"כ

 ולא עוע"ג מטעם ג"כ דהיינו הב"חביאר
 ולפי"ז ממש. בו אין רמסייע מסייע,מטעם
 דהצריכוהו מסייע האי דודאי ונראהכתב:
 היעבר אכל עצביו-ט, לכתחילה אלאאינו
 לנברי שאומר אלא כלל, סייעו לאאפי'

 דנברי דתליגן בכך, סגי לשמהוהיעברנה
 קא דנפשי' אדעתא ולאו ישראל, ע"דמעבדה
 - ע"א צג )שבת תלמורא בכולה שהריעביר.
 ע-ב, ב מכות תקיפו, דלא לאו לגבימלבד
 ובאחרונים סק"א ט"ו שב-ח סי' או"חועיין
 ולא מעלה ולא ממש בו אין מסייעשם(

 לרווחא אלא אינו כאן זה סיוע א"כמוריר,
 )או"ח דבתכ ככ"י ודלא מעכב. ואינודמילתא

 עכ-ל דליתא, פסול סיוע דבלא לב(סי'
 בדברי -צת )וב-מ ה. ס"ץ בש-ךוהוב"ד
 לעיבוד, גט בין לחלק אח"כ רמש-כהרא"ש
 שאכתוב מה ועיין - הר"ב טעם לפרושיאתי
 באנעט מהר"מ הגאון בשם נכון ישובעור
ז"ל(.

 לגמור לנוי להניח ראין הפנט-אשיטת
 אופןבשום

 מד( סי' )ח-א מאירות פניםובתשובת
 כלהלכה ואע-ג הרא.ש. דעת על לגמריחולק
 דכוכא דבריו את לדביא דאיתי כן, קי"ללא

 וגפ הרא"ש. לשיטת אך מינהו למשמעאיבא
 את עליו, החולקיפ יתרצו איך להביןכדי

קושיותיו.
 במקום להקל סמכו איך נפלאתיוז"ל;

 הביא דהא זו. סברא על חולקיכ הגדוליפשכל
 הגוי ראפ ברוך הר"ר דעת תחילהגרא-ש
 מסייע ומסייעו גביו על עומד וישראלמעבדן

 עביר. רישראל אדעתא דנכרי ממש, בו ישזה
 ואח"כ גוי. עיבוד הגאונים התירו זהובענין
 העם ונהגו וטייפ שאוסר, הרמב,ם דעתהביא

 ישראל עבדנין אין כי הר"ב שכתבכמו
 מכרעת, הרעת וכן המקומות, ככלמצויים
 זה לשמה הגט תורך כל שיכתוב דכעינןהכגט
 אלא בעינן לא בעיבור אבל יעשה,לא

 הסיד לתוך העור כשישיב העיבודבתחילת
 יעשה וזה ס"ת, לשם כך עושה אני אזשיאמר
 כך, עשה לו כשיאמר ישראל לשםהגוי

 הרא"ש דברי סיום להעתיק)וממשיך
 עכ-ל. לעיל(,שהעתקח'

 על לחלוק כראי אני שאין אמנםזאפ
 כי הגאונים על יתדות סמכתי מ"מהרא"ש
 ברור נראה כי לי)ה(. המסייעים המד,רבים

 שכתב דלהר"ב מהר"ב, טפי הקילדהרא"ש
 גביו על עומד וישראל מעבדן הגוידאם

 על שעומר משמע זה מלשון מותר,ומסייעו
 התיר בזה סופו עד עיבוד מתחילתגביו
 גט בין דמהלק הרא,ש מדברי אבלהר"כ.
 אלא מסייעו אינו אפ דאפילו רמשמעלעיבוד
 לשם גוי יעשה וזה העיבוד בתחילת לואמר

 זו. רגע אלא צריך ראין'שראל

 אפ דהא כמותו גדול אדם עלונפלאתי
 שלא העור וכל לשמו העור מקצתעיבד
 דעתינו על יעלה דאיך פסול, בוראילשמו

 זה.להכשיר

 אלא לומר צריך אינו דבישראלונהי
 כך אחו שיעשה ואך העיבודבתחילת
 על העושה רכל משום דמי שפירבשתיקה

 אחר לקמן שנבאר כמו עושה ראשונהדעת
 ישראל אפילו בגט דפסול גוי גבי אבלזה,

 שמלה שאף דחיישינן משום גביו עלעומד
 אחר דילמא מ"מ ישראל דעת על יכתוכאחת
 וכי לגט שוה העיבור דין כן אם ישנה.כך
 הגט חורף כל יגמור שלא חיישינן דהתםהיכי
 בעיבור. ה.1 בתחילה, ישראל שאמרבפי

 על עושה דכרגע דמשום טעמא דאיועוד
 גביו על עומד ישראל אפ א"כ ישראל,דעת
 שיכתוב מהגט ומלה מלה כל על לוואומר
 לא וזה הגוי, כת.בת כשר נמי הי'לשמו
 פוסץ. משובשמענו
 )מזחות התוספות כדעת עיקר ע"כאלא

 דסתם משום דמחלקים ימול( ואל ד"ה א,מב,
 לאו אשה סתפ אבל קאי לשמומילה



 ישראלאזר

 דישראל דאך אמרינן לכך עומדת,לגירושין
 לדעתי' רגוי משום פסול גביו עלעומד

 לאו עורות עיבוד סתפ ולפ"ז קעביד.רנפשיה
 אף גט גבי כמו גמור ופסול -יימא ס"תלשפ

 ברוך )ה(ר' הרב אלא גביו. על עומדשישראל
 עומד שישראל באם בעיבוד להכשיר רוצההי'
 כזה דמסייע מגט עדיך וזה ומסייעו גביועל
 מסייע %ם מהני שלא ומשמע ממש, בויש

 ועד מתחילה שיהי' צריך רק העיבורבתחילת
 הר"ב, בדעת פשוט ל' נראה זה כלסופו.
 והתוספות יא( א, תפלין )הל' דהרמב"םוכיון
 דכעי הדבר ועיקר גוי, מהני דלא מוכח)הנ"ל
 והמרדכי בארוכה( לעיל הבאתי ככרלשמה
 הגה"ה ד-ה ב טור ע"א ג -טנות הל')הגה"מ
 הל' ח-א )עיין זרוע ואור פוסל( נכריעיבוד
 רפסול להו סבירי גאונים וכמה תקלד(תפלין,
 אב ואפילו גביו, על עומד ישראל אפילובגוי
 אנו איך להכשיר, ראוי אינו בתחילהמסייע

סומכיי
 בפרט רבים נגד יחיד סברת על
 פנמ"א. עכ"ל טעמייהו,דמסתבר

 סתמא דין ומקור הפנמ.א. דבר.כיאור
 עושה ראשונה זע.רלשמה

 הדעת על עולה ראין טענתו עיקרהנה
 )ולהלן לשמה עיבוד מקצת ע"ילהכשיר
 מועיל שאין כמו ע"ז(, חולקים דישיתבאר
 שלא והשאר לשמו מקצתו שיעשה דברבשום
 הישראל רגפ נמצא זה דלפי והקשהלשמו.
 שעושה העיבוד משעת רגע בכל לחשובצריך
 אפשר. אי וזהלשמו,

 דבל אמרינן ודאי דבישראל תירץוע"ז
 וכמו עושה, הוא ראשונה ע"דהעושה
 אומרים היינו אילו ראך קרבנות לגבידאמרינן
 לשמה כיון ראם - קיימי לשמה סתמאדלאו
 בסתמא אף העבודות שאר כשריפ נריקה,גבי

 ע"ב(. ב)נבחים
 דצריך מקופ דבכל הוא שפ הגמ'וסונייח

 דלא היכי דוץא היינו לשמה, יאמר אושיכוון
 מעשה שעושין הרבה ויש לשמה, בסתמאקאי
 העושיי, שרוב בדבר אבל לשמה. שלאכזה

 לשמה. לכוון אפילו צריך אין לשמה,עושין
 כיון מ"מ לשמה, בסתמא קאי דלא מהואפילו
 או שפתיו, בעקימת אחת פעם דעתושגילה

 וחו'"ט ג, סי' ס"ת הל' רא-ש )עיי'במחשבה
 ואילך כמכאן נמצא וש-נ( מכליבסופכ"ה
 לחזרה. חיישינן ולא קאי, לשמהסתמא

 אלא כן אמרינן לא דעכ"ח להפנמ"אוס"ל
 גט גבי גפ דאל-כ גוי. לגבי ולאבישראל.

 עוע"ג, וישראל גוי ע"י לעשות אפשרהי'
 אחד דרגע לשמה הי' דהחחלתו דכיוןונאמר
 או הראשונה, ע"ר נעשה הכל יהי'ציית

 הכתיבה. משך בכל וי1כירנודיחזור
 מישראל, גוי שונה למד הדברובטעם

 ראשונה, ע"ר דעושה עליו נאמרשלא
 אנו הב"ח פ" לפי הרא"ש לדעת)ואפילו
 לבאר, אפשר - כוונה( להיפך אצלוחוששין
 רק וא"צ כהוגן, לעשות רצד סתמאדישראל
 שזפ לו %ין גוי אבל עומד. דלהכי דעתגילוי
 ע"ד מהני לא ולכן לשמה, לעשותרצון

ראשונה.

 הפנמ,א ק~ש.ות'שוב

 אחד דרגע ממילה ראי' הביאוהרא"ש
 הטעם %ין דהתם ע"1 משיב והפנמ"אציית.
 קאי לשמה רסתמא משום %לא רציית,משום
 כלל. לכוונתו וא"צממילא

 אם אד בגט שרינן רלא מהא ראי'והביא
 ציית דהגוי דאת"ל שכותב. אות בכלמשירו
 ככה.ג. רכשר הול"ל שמזהירו, רגעבאותו

 לוד והפוסקים הדא-ש חשו שלא מהוהנה
 כל להזהיר אפשר ראי משום אול'הקושיא,

 השיבת )ובם-ש לשיעורין דבריך נתת וכירגע,
 לחשוש יש דטפ, משוס או בסמוך(. שאכ'ציון

 דו-א שיחשוב - רגע בכל ומזכירוכשעומד
 הכרה ע"' להרגו אדם בני טבע כן כיההיפך,
תדירית.
 הרא"ש שיטת לנגד העומד הקושיאועיקר

 מתחילה לו באומר גט גבי בגי דלא מסההוא
 ציית, אחד דרגע זה מטעם לשמהשיעשה
 ראשונה דע"ד גוי גבי אמרינן לא דעכ"פאע"כ
 עושה.הוא

 סגי היה גט גבי ואד דאה"נ, אפ"ל)שי'
 דהלא אלא עיבוד. גבי וכמו מתחילהבאמירה

 עוע"ג, וישד%ל אגוי סמכינן לא בעיבודאף
 בשעתאלא

 הדח-

 וגבי ישראל. עבדנין כשאין



נה הפרקעל

 ישראל סופרים יהיו שלא כן שייך לאגט
 עכו.ם. סופרי אלאמצויין

 הרא-ש כרכרי משמע לא זה דפשטאלא
 שיכתוב דצ' כיון גט, גבי האיסור בטעםשכ'
 צריך כעיבוד גם והרי לשמה, הגט תורךכל
 בדיעבד שהרי ועוד לשמה. יהי' העיבודשכל
 להתיר לנו הי' ועב-פ דמי, הדחקכשעת
 גט.( גבי גםבדיעבד
 בישוב כב( סי' )או-ח שיק מהר-םודעת
 אלא ראשונה ע"ד אמרינן דלא הוא, זוקושיא
 גופים. כב' ולא ממש, בה שהתחיל זהבגוך
 בעזהשי"ת. זה דברונבאר

 בדברים עושה ראשונה ע.ד עברינןאי
נפרד.פ

 קע"ה( יו"ד )חנינא ביהודה נודעבשו"ת
 הרא"ש לדעת יא( )בסי' שכתב ב"י ע"דהקשה
 לגוי, ישראל שיאמר מהני דבעיכודרס"ל
 רבינו למד הנה וז"ל: ציצית, טוית גבידה"ה
 כמו הב"י רכינו וסבר לציצית, מתפליןהב-י

 כטוית מכשיר ה-נ בעיבוד הרא"ששמכשיר
 אין דבטוי' דומה, הנידון אין ולדעתיציצית.
 כלה הטוי' וכל הטוי', כל כוללת טוי'התחלת
 עיבוד התחלת עיבוד אבל לשמה.צריכה
 רומה וטוי' העיבוד. כל אחריוממשיך
 אפילו להבא-ש, גם מהני דלא הגטלכתיבת

 שכל כיון לשמו, שיכתוב הישראל לואמר
 הוא ממש וכ"כ לשמה, עשי' צריךהתורף
 עכ.ל. וכו'. ציציתטוויית
 עיבוד התחלת למה דבריו ביאר לאהנה
 אינו וטווי' וגט העיבוד. כל אחריוממשיך
 דברי בהעתקת יא( )סי' ובביאוה-לממשיך.
 הגרעק"א ודברי )שפ(, שבדגו-מהנוב"י

 לשונו 'א(, סי' או"ח, שו"ע על)בהגהותיו
 היא". בפ"ע וטוי' טוייד-כל

 הקשה לכח( )או"ח סופר חתםובשו.ת
 החטים בקצירת גוי על סומכין אנו איךג"כ

 לכאורה 11 וקושיא לשמה, שיעשהלמצות,
 מעיבוד לחלץ וכתב הנוב"י. לקושייתדומה
 דבעיא דבר כל בזה-ל: - אגוי ממכינןדשפיר
 גוי מהני לא עומד לשמה לאו ומתמיהלשמה
 אנו מה על א"כ הפוסקים. לרוב עע-גוישראל

 קצת לקצור ישראל יתחיל אפ דאפילוסומכיפ,
 המתחיל לישראל דמי רלא מהני. לאאפשר
 עצמה העור אותה .התם לשמה, העורלעיבור
 גומר הסיד לתוך להניחה ישראלשמתחיל

 אפ הכא אבל שהתחיל, ישראל דעת עלהגוי
 זה יועיל מה יריו מלא ל-צור ישראלהתחיל

 עכ.ד. הגוי", שיקצורלשיבולת

ומהר"מ

 שי-

 והא וז"ל: יותר, ביאר )שם(
 עוע"ג. וישראל גוי עיבד אם להרא"שדמותר
 ואומר העורות, לו נתן דהישראל משוםהיינו
 ועושה ממנו, לוקח והוא לשמן, שיעבדןלו

 מוכחא א"כ - מיד לסיד ונותן ישראל,רצון
 בזה הישראל ציווי שמקייפ ]ד[כשםמילתא,
 ישראל רצון מקיים הוא כך לסיד,שנותן
 ולכך בהדיא. פי' וכאילו ס-ת, לשפשנותנן
 שבתחלתן כיון כסתמא מעכר אח-כ אםאסי'
 מעבד וגוי כשר, סתמא שוב ס"ת, לשםפירש
 הללך שלוקח מה בגט וה-ה וכו'.סתמא

 מוכיחין מעשיו מיד, ומתחילוהקולמוס
 אינו זאת הוכחה ומיהו הכעל, ע"דשעושה
 אין כשכותב אח"כ אבל מתחילתו,אלא

 בגט ולכך הבעל. ע"ד שעושה מוכיחיןמעשיו
 ולשמה לשמו שעושה דוקא מפרשדבעינן
 עושה דג1י פסול, עוע"ג גפ לכך פסול,וסתמא
 רק וזה מוכיחין מעשיו אא"כ סתמא,מסתמא,
 שיפרש רק דבעינן בס-ת אבלבתחלה.
 לא עורות דסתם ביוו כשר, סתמאבתחלה
 שוב מתחלה פירש שכבר ביון אבל לס-תהוי

 עכ"ל. בגוי, מכשיר ולכך כשר,סחמא

 נשמע שיק ומכר"ם החח"ס מדבריהנה
 אלא ראשונה ע"ד מהני דלא חדש: חילוקלנו

 עצמה שבולת או חוט או אות או עורבאותו
 האחרת. וכו' עור או באות ולא כה,שהתחיל
 הוא ראשונה דע-ד ראמרינן רמה מובן,והטעם
 דרוצה דעתו שגילה משום ה"ה -עושה
 מה אבל תורה, ספר עליו יכחוב זהשעור
 לציצית, יהי' זה שחוט שלו רעת גילוימהני
 לדבר רוצה האחר חוט דילמא האחר,לחוט
 יסור פתי דמי כ.כ. מובן אינו בגט )אךחול
 ואות ולשמה, לשמו אחת אות לכתובהנה

 דעת וכ"ה אחר(. דבר איזה לצורך לוהסמוך
 א(. )סימן אש אמריהגאון



 ישראלאורנו

***
 שפ בהגה וכן ל-ב )בסימן בר"מוהנה
 ר-י בשם תץנה, )סי' או"ז בשם יט(סעיף
 דכשכא תפלין( אותיות כתרי בספרהחסיד
 בכוונה, אז כותב דאינו יכתוב, לאלנמנם
 ומפרש לשמה. שצריך משום מוסיףובר"מ
 לשמה כוונה דצריך לב( )סעיף הרבבשו"ע
 דלענין אד גט, גבי כמו הכתיבה משךבכל

 ל-וס"א )וע"ע תחילה שאומר במה סגיאמירה
 פמ"א(.סוף

 רע"ד נאמר לא למד קשהובפשטות
 )ועיי' כולד בכד"ת וכמז עושד, הואראשונה
 מזיק אין דבאמת שכ' ה כי' ה-א שלמהבית
 דלא מתעסק, דחשיב כ"כ כשמתנמנםאלא
 או ראשונה, ע"ד דאמרינן במקופ אפילומדני
 לשמה(.סתמא

 ניחא, שי"ק ומהר"מ חת"ב כשפולמ"ש
 וגבי אות, כל התחלת צריך בתיבהרגבי
 )זעייך העיבוד. כל בדתחלת סג.עיבוד

 שדעתו תראה ס-"א יא סי' אחרוןבקונטרס
 בהתחלה. לשמה מהני לא טוי' רגביג"כ

 מטעם מהני ישראל דבמתחיל שםומש"כ
 הגאון דברי שאפרש במה לק' עייןמסייע,
 ז"ל(. באנעטמהר"מ

 ע-ר לשר אדא בג. בשני שי.ךאי
ראשונה

 בשם כ' רע-ד( סי' )יו"ד יוסף ברכיוהנה
 יו"ד ח"א עאייאש, )למהר"י יהודה ביתשו"ת
 ד, )סי' הסופר הקסת העתיק ומשם ג(סי'

 רסתמא דאמרינן דמה להלכה, סץ"ג(לשכה
 כשהמתחיל דוקא היינו עושה, ראשונהע"ד
 לא לסיים לאחר כשמניח אכל כעצמו,מסיים
 חבירו. ע"ד עושה אדפ ראין כיון כן,אמרינן
 גבי ס"א( )שם בשו"ע דמש"כ כתבו,ולכן
 הספר בתחלת כשאמר רסני רכתיבה,לשמה
 כשגמר דוקא היינו - לשמהשכותב
 צריך לגמור אחר סופר בא אם חבלהראשון,
 ראפי' שפ ומשמע לשמה. ולומרלחזור
 לשמה. אמר בלא מיפסילבדיעבד

 ט סי' ב אה"ע )ח-ד סופר חתםובשו"ת
 חתימת שהי' בגט להכשיר דן נ"ל( ואמנפד"ה

 לשמה ה" דהכתיבה מטעם סתמא,העדים
 ראין כ' שאח"כ אלא לשמה. סתמא הויושוב

 לפי הרמב"פ דדברי כיון זה, מטעםלהכשיר
 להיפך. מורין שלנונוסח

 )וקי-ל אלו הפוסקים מדבריולהמבואר
 קשה מעשה( לענין להם מורה החת-ס דגפכן,

 אם גומר, גוי על עיבוד לגבי יסמכו איךמאוד
 ע-ד מתחיל הגוי אפ דבשלמא מתחיל.ישראל
 לגמור יכול שפיו הרא-ש, וכמש-כהישראל

 לו מה מתחיל ישראל אם אבל ההתחלה,ע-ד
 הישראל.ולמחשבת
 נכי לדכשיר שרוצה דדת"ס לדבריואד

 סיירי דשפ כאן. לפסול מסתבר הי'גט,
 והוא עומד לגוש זה דגט שיודעבישראל
 אבל דרבנן, רעחא ועל הכותב דעת עלחותם
 שישראל מה כלל יריעה לו שאין גויגבי
 רעת על רעושה לזמר אפשר דיאך בה,מכוין

הישראל.
 שום דאין הנ"ל הפוט-ים בל לדעתוצ-ל
 לשמה. שיעשה הישראל כשמזהירו אלאהיתר
 רציית, עליו ממכינן לא כוונה דלעניןדאף
 יכילנן מ"מ הרא-ש, וכמ-ש אחד, רגעאלא

 הישראל. ע"ר רעושהלמימר
 ראם יא( ס-, א"א לב )סי' הפס-גוכ"כ

 לגוי הזהיר ולא לשמד בסיד ישראלנתן
 ובסוה,ד דדיעבד. לענין רצ"ע לשמה,שיעשה
 לפסוק שכוונתו ומשמע דפסול, מב"חהביא
 וליחן לישא שיש מה להלן ועייןכב.ח.
 סק.ל(. לב )סי' המ"כבדברי

 ביוכ למסור א.ן דאה.נ הפ~פקיםשיטת
 נ.כ מתחיל הנויאא.כ

 כאמת דוא צדקד מעיל הגאון רעתודנד
 כתב שאליו - א רעא, יו"ר בנ-י)בספרו
 המלאכות רכל הנ-ל(, תשובההפנמ"א
 לכתיבה, ראויין שיהיו העורות אתשמכינין
 ואין העיבוד(, רק )ולא לשמה שיעשוצויכין
 בדם התחיל שלא מי לגמור בהבלהניח
 סוף ועד מתחלה עושה אחד דאם אלאלשמד.
 לשמה. שיהי' מתחילה שאומר בזהסגי

 משרטוט חו, המלאכות בכל מבשירובדיעבד



גז הפרקעל

 כספרו ז-ל מכוטשטאטש הגה"ק רעתוכן
 גם מחמיר והוא סק-ג(, )שם קרושיפדעת
 מדינא. דמעכב הדובסוסטוס הסרתבענין

 שאר גם ואולי סק"ג( רעא )יו"רוהמק-מ
 שאביא כמו בשיטתו העומדיםהאחרונים

 כעי דלא מלאכות שאר לענין דס"ל אילדלן,
 עלא רעתם עצמו העיבוד לענין מ-מלשמה,
 אדפ. בני בשני ראשונה ע-דמועיל
 כמ"ש זצ"ל מבריסק דגרי"1 דעתוכן
 )אייר-סיון שלמה כרם בקובץ הנדפסבמכתבו
 עיבוד לענין מועיל דלא לא( עמודתשמ"ז
 הוא אא"כ לשמה, המתחיל שאומר מהעורות
 העיבוד. כל בעצמומסיים

*** 
 הב-ח כוונת דוה משמע ריהטא לפוםוהנה
 שב, הרא"ש ע-ר שהקשה הכ"י  קושייתלתרץ

 ע"ג עומד וישראל גוי על לסמוך כרחינודעל
 כיון הלא - מצויין ישראל עבדנים שאיןכיון
 ישראל יטילהו סגי, לסיד דהטלה הרא"ששכ'
 סומכין דאין והתירוץ אגוי. נסמוך ולאלסיד
 מניחן בעצמו שהוא במקום אלא הגויעל

 ג"כ דמסיים למיסר איכא דאו לשמה,לסיד
 נתנם הישראל אם אבל ראשונה. התחלהע"ד
 דלא כיון לטייפ, לגוי להניח אין הסיר,לתוך
 אדם. בני בשני ראשונה ע"דאמרינן

 אך לעיל, הב"ח מדברי הצחקתיוכבר
 ברכה לנטילד תיכף אפץ דברי מצואלמען
 על לעמור נוכל למען לכאן להעתיקהואחזור
 וז"ל: בעזהשי"ת,דבריו

 ועד מתחלה מעבד הוא כשישראלדדוקא
 מעבך אנכי העיבוד בתחלת כשיאמר סגיסוף

 לא צריך לא ותו ס"ת קדושת לשם אלועורות
 אכל לשמה. שמעבדו מחשבה ולאדיבור
 נכרי דילמא למימר דאיכא נכר'בגמרה
 הלכך במחשבה, לשמה שלא מעברהכשגמרה
 נכרי ע"י העיבוד לגמור איןלכתחילה
 דלא נקטינן והכי 'שראל. עבדן ע-יכשאפשר

 ישראל עבדן כדאיכא אפילו דמיקלכב-י
 עכ"ל.דליתא,

 איפכא. אלו מדבריו לדקדק ישובאמת
 ,ןלכאו' נכרי בגמרד החשש דעיקד כ'דכא
 דאיכא משום הוא התחיל( כשהישראלאיירי

 דגני שאין משוס ולא כוונה. להיפךלמיבש
 אנו אין זה דמחשש משמע וגם לשמה.מכוין

 שהתחיל, ישראל ע"ד עובד דמסתמאפוסלים,
 להניח אין דלכן כ' דהא להיפך. חושבואינו
 ישראל. עבדנים שאין במקום אלא לגמורלגוי
 יש עכ"פ ישראל, עבדנים שכשאיןנמצא
להתיר.
 דלפי הב"י, קושיית לתר, כזונחואלא
 ואס כלל, לשמה ש.גמר דא"צ דב"'שיטת
 שעבדנים במקום גם כשר מתחילישראל
 לסמוך לנו למה הקשה שפיר מצויין,ישראל
 והב-ח לשמה. לסיד הישראל יטיל גוי,על

 כמקצת להכשיר סברא דאין ע"ז,חולק
 הזמיר או סייע או שהתחיל ישראל ע"דעכ"פ יגמוי שהגוי יצריך אלא לשמה.העיבוד

 שלא לסמוך ממילא אנו וצריכין הגוי.את
 לא ולפי-ז אח"כ, מחשבתו הגויישפד

 אף לסיד ישראל נותן באם כ"כהרווחנו
 טפי. שפיר בהכי דאמתשאליבא
 לגוי להזהיר דצריך הב-ח רעת עכ"פאך
 בשם לעיל שהבאתי וכמו לשמה,שיעשה
הפמ.ג.

** * 
 כ-, לשב-ד ה, מעיך כ )סי' הסופרובקסת

 דברי לפי הב"י, קושיית לתרץ באמת כתב'(
 אלא ראשונה ע"ד מהני עלא הנ"ל יוסףהכרכ'
 ולא ישראל, ע"ד התחיל עצמוכשהגוי

 לא לגוי מזהיר אם ואך הישראל.כשהתחיל
 יו רגע אלא ציית הנכרי דאין כיוןמהני
 עמר להלן שאביא הגה"מ שכברי)אלא
 הגד-מ רכרי את שנפרש מה ועייןלנגרו,

 זה, תירוץ לתרץ יכילנן שפיר וא"בכטוטו.ד
 אולם בסמוך(. שדעתנותי האחרוניםוכדברי
 לפי כמש"כ שמפרש משמע הכ"חברעת
 ריהטא. לפום כדמשמע ולאהאמת

 לעיבור גט ב.ן לחלק ת.רזצ.םענד
 א"א לב )סי'והפמ"ג

 ס"-

 ג"כ דכיא יא(
 דלמה הפנמ"א קושיית ליישב וכ' הב"ח,דברי
 ראשונה ע"ד רעושה גט גבי גם כן נאמרלא
 וצ"ל עומדת. לגירושין לאו אשה דסתם-

 ולא קיימא לס"ת קלף דסתם לפמ"גרס"ל



 ישראלאורנח

 לחשוב לנו למה דא"כ וצ"ע הנ"ל.כמנמ"א
 שפ( )זבחים מפורשת גמרא והלא כלל,לשמה
 לא צריך אין לשמה סתמא העומר דבררכל
 יודעיכ דהכל כיון מחשבה, ולאדיבור
 הוא. לשמו זהדמעשה
 לגירושין לאו אשה דסתם דאך קשהועוד
 ~ה גט לכתוב שהתחיל כיון אבלעומדת,
 נאמר לא למה להלן, וכותב ולשמה,לשמו
 בדבר אפילו אומרים אנו רזה ראשונה,ע"ד
 הנ"ל. וכגמ' לשמה, קאידלא

** * 
 והע"א בנ.', הב"ח, להבנת הוא כ"זוהנה
 דצריך רס"ל פוסקיפ, ושאר הרא"ש,מדעת
 ב-י להבנת אבל העשייה. משך בכללשמה
 הסיד לתוך הנתינה דאחר הרא"ש דבריההבין
 הא. מנ"ל באמת קשה כלום,א-צ

 )רעא יונה כני הגאון שהצריך מהוהנה

 כגון מלאכות שאר בכל )שם( והדע"קס"א(
 והדוכסוסטוס, השער וגרירת מסיד,ההוצאה

 לכאורה - לשמה נעשים שיהיווהשרטוט,

 כדעת ס"ל הרא-ש דהא הרא.ש. דעת כןאין
 היא, מילתא לאו הזמנה דקי"ל דלמאיהתוס'
 הקלף דהחל,ת בהזמנה לשמה מהנילא

 שירטוט, בו שמעכב בדבר אךושירטוטו
 דלא דכיון ומשמע העיבוד. בענין דוקאוצריך

 לשמה. בהם לכוין א"צ דהזמנה, לשמהמהנ'

 דרק צ"ל האלו, פוסקים דעת ליישב)וכדי
 ויותר ודוחק. ל-ולא, ולא כן, אמרולחומרא
 מלאכות דאלו ס"ל הפוסקיכ דאלהנראה

 וב-כ עיבוד(. בכלל הם הכחיכה אתהמעכבות
 - זכותא משה )לר' רם-ז ובקול תפליןבתיקון
 נעשים יהיו המלאכות אלו שכל וב( אתיקון
לשמה.

** * 
 ח-ב שו"מ, הגאון )לאבי אל ביתוכספר

 גט בין החילוק דעיקר כ' ס-א( נחחדר
 ועיבוד דאורייתא הוא דגט הואלעיבוד
 או-1 בשפ לעיל שהבאתי מלבד והנהמדרבנן.

 גם )וראה דאורייתא הוא לשמה עיבודדאולי
 דעח וכן האפוד, חשב בשם לעיל שהבאתימה

 ו, )סי' הס"א מלא"ש, חח-ס, כ, סי'הגועק"א

 שהוא הפמ"ג ודעת דאורייתא, שהוא ועודיא(

 דף עג, סי' )או-ח שלמה בית וכשו"תדרבנן,
 שהם הפמ"ג דברי דמקור כתב ע"כ(סו

 טעות איזה שהי' מפני הוא הרמכ"ם,מתשובת
 הפמ"ג, לפני שהי' התשוכב ביבריידפוס

 אינם הרא-ש לשון הרי לפנינו( ניתקןשכבר
 דבריו. אתהולמים

 וקצת הניב-י, אביו בדברי ציון הש.בתפ"
 הפי' לוהראיות

 ציון שיבת הגאון דברי מצאתי זהוראה
 א( סימן ציון )שיבח ביהודה הנודע שלבנו
 שעי"ז אחר, בדרך אביו דברי לבארכתב

 אלא לשמה שא"צ כפשטן, הרא-ש דבריאתתן
 לסיד.בהנחתן
 ~צ"ל הגאון אאמ"ו לדברי אמנםזז-ל:

 להרא-ש דודאי כך. הוא הדברים בביאורהענין
 חחלח בשעת ע-ג עומד כישראל בתפיליןס"ל

 העיבוד וכל הואיל לשמה, נחשבהעיבוד
 נתינת "בעת דהיינו העיכוד תחלת אחרנמשך

 כי העיבוד נעשה אז הסיד, לתוךהעורות
 הטויה משא"כ מעצמו", העיבוד פועלהסיד
 זה ומדמה הטויה סוף גורפ הטויה תחלתאין

 שישראל אפשר היה אם ובאמת הגט.לכתיבת
 ורגע רגע בכל ויאמר הטויה משך בכליעמוד
 היה באמת החוט לטוית הגלגל שיהפוךבעת
 תנועה בכל לצמצם אפשר א' זה אבלכשר,

 לומו בגט אפשר שאי כמו מהטויהותנועה
 סובר ביוב לשמה. שיכו', ואות אותככל

 ע"ג, עומד מהני לא טויה רגבי זצ"לאאמ"1

עב-ל.
 דם-ל הגאון אביו דעת שפירש לךהרי
 דהגמר מטעם עיבוד גבי הרא"ש מקילדלא
 לשמה, בו שהתחיל עצמו העור באותוהוא
 מהני דלא כתיבה רגבי וכמו מהני, לאדזה
 שיוכל לשמה, זה ספר לכתוב שמתחילמה
 גוי וכ-ש ראשונה. ע"ר לסיימו אחראדם
 ואפי' אחד. רגע אלא עליו סומכ'ןשאין

 ע"ר לעשות או לשמה לעשות לגויבהזהיר
 עוע"ג כן אם אלא כלל, מהני לאישראל,
 עי-ר אלא הנמנע. מן דזה רגע בכלומזהירו
 שכל באופן רק הוא הרא-ש שלהיתרו
 כלל הגוי למלאכת וא-צ מאליה נעשההעיבוד
 לשמה. בסיד הישראל שהניחואחר



נט הפרקעל

 בפירוש והפוט-ים הרא"ש כתבו שלאומה
 העיבור כשכל דוקא זה באופן אלא היתרראין
 היוכ שמעברין באופן ולא ממילא,נגמר
 ל-' שאכתוב )וכמ"ש בסיד למרס עודשצריך
 כולס הי' ההוא כבזמן באריכות(,יותר

 מירוס. צריך הי' שלא כאופןמעברין

 עצמו הנוב"י לשון באמת נראיןוכן
- שכ' שפ()בתשו'  הרא"ש עברי העתקת אחר 
 - ומילה לעיבוד גט שבין החילוץבענין
 זו שברגע כיון הוא ההיתר דעיקר הריבזה-ל:
 עושה, הוא לאמירתו ותיכף הישראל, לואמר

 אף גט משא"כ כשעתו. כדבריו עושהמסתמא
 מ"מ לו, אומר שישראל זו ברגעשמתחיל

 דבעינן התורף ככל נמשך שהדברכיון
 כאשר שעושה כמכינן לא לשמה, הכלשיעשה
 די העיבוד אבל בתחלה. היהודיצוהו

 העור התיגח העיבוד, עיקר ש-זהובתחלתו
 נוב"י. הגאון עכ"ללהסיר.,
 נראין לכאורה וצ-ל הגרעק"א דכאיוגם

 הרא"ש מדברי בן למד בב"י )שם(; שז"לכן,
 חילוקו כפי אדרבא, הא לי וץשהבעיבוד.
 הרא"ש למד ומזה למילה, גט ביןדהרא"ש
 דדמי ע"ג עומד גדול דמהני עיבודלענין
 לענין ממילא - אחת" בבת ד"נעשהלמילה
 צריך שטוה ומעט מעט דבל לגט רדמיטוי'

 לשמה, צריך ואות אות רכל בגט כמולשמה,
 עוע-ג, וישראל בנכרי מהני לא הכידמשום
 ההיתר דעיקר מדבריו ומבואר עכ.ל.וצ"ע,
 במילה וכמו אחת בבת הכל רנעשההוא

 צריכיפ היינו אם אבל אחת, בבתהנעשה
 את לעבד כדי פעולה איזה עודלעשות
 מן העורות את הגוי הוציא אם וב"שהעורות,
 מה שכח דכבר מהני, לא והחזירפ,הסיר,

 הישראל.שהזהירו
 וגידוה"ק טו ס-ק )רע"א במק"מ כתבוכן
 הנ"ל וב-י הרא"ש דברי בפירוש ג(כלל

 אלא אדפ פעולת צריך שאין באופןדמיירי
 המלאכה נגמרת ואח"כ לבד, לסידנתינה
 את מוציא הגוי שאם להלכה, ופסקמאליה.
 ומחזיר השער השרת -ורם הסיד מתוךהעור

 לגוי הזהיר אם אפילו פסול, לעיכולומכניסו
 ע"ד מהני דלא כיון לשמה, שיעותדמתחילה
 עיי"ש. בלבד, אחד באדם אלאראשונה

 אות תפלין מהל' )פ"א הגד-מ מדבריגפ
 לב )סי' במג"א שהובאו(

 ס.-

 משמע יג(
 בעבוד מתחלה נותנו אפ וו-ל: שכ' זה,כפי'
 לתקנו להוציא העכו"פ מניח קדושהלשם
 אלא התיר דלא הרי ע"כ. עוד, לסייעווא"צ

 ולא והחלקה, גרירה דהיינו לתקןלהוציא
 וראה שם, שרד לבושי )עיין העיבודהמשך
 חכמה ב, )כלל מלאב-ש בספר העיכודסדר
ח(.

 במלאכה ראף כב-י דפ.להפ~פק.ם
 לשמה ההתחלה אלא א"צנמשכת

 כ.י. דעת כן שיהי' משמע דלאאלא
 טוויית נכי אף מתיר הלא כעצמודהם-י
 וגפ לי'. דאודי הרמ"א דעת משמע וכןציצית,
 שאמר מברוך הביא מק"ג( לב )סי'בר-מ

 'שראל, ע"' העיבוד עיקר 'עשהדלכתחלה
 מטעפ זה גפ ולכאורה כן. נוהג'ן רלאוכ'

 וע-כ לשמה, עיבוד במקצת סג' דמד'נארס"ל
 גומר. שדעכו-ם במה לן איכפתלא

 עכ"פ משמע חס( סי' )ריש המנ"אומדברי
 המשך לו שיש בדבר אף גוי עוע"גדמיוני
 עפץ גם להתיר יש הרא"ש דלדברי שכ'זמן,

 לריי, ואין עוע"ג. וישראל גוי, ע"יהמצות
 על חולק ביוי, מהא וכן כב"י, רס"למזה

 גוי ע"י לטוות ההיתר גבי י"א בסימןהשו"ע
 למה בטעם ס"ל דאולי - נפרדים דהחוטיןאך

 הוא ראשונה דע"ר כיון לגמור הגוימותר
 אף כן לומר דשייך דסובר אלא וכב-ח,עושר,
 חולץ אינו דב-ח שגם וכמו נפרדים,בדבריפ

 שהב"ח במה וכן ציצית. כהל' המחברעל
 פסץ לעיכובא, אינו הישראל דסיועסובר
 ולא תס( סי' וריש סקי"א, )לב כוותי'המג-א
כב"י.

 הב"י כדעת כ' הארוך שבבנ"יוהראוני
 הוא ראשונה ע"ד העושה כל מטעם ג-כהוא

 טוית גבי לאסור הי-ל דא"כ תקשה ואליושד.

 הטעם בהדיא דס"ל דהכ-ח חזינן דהאציצית.
 טוית גבי להתיר ס"ל נמי ראשונה,דע"ד
 והטעם, שפ. הב"י על חלק מדלאציצית,
 אפילו עושה הוא ראשונד ע"ד דאמרינןדכמו
 כן לומר דאפשר ס"ל כן אדם, כניבשני



 ישראלאורס

 לומר יותר מסתבר )ובאמת נפרדים.בדברים
 בדעת הי' שעכ"פ כיון נפרדיפ כדבריפכן

 ציצית. לשם הצמר כל את לטוותהמתחיל
 כלא עכ"פ תכירו, ע"ר עושה דהאחדמלואר
הזהירו.(

 לשמה הע'כור במקצת דד. הט.1ש.טת

 רב מתשובת הביא ג( רע"א, )יו-דוהט-ז
 ס"ת( הל' סוך ברא-ש )שהובא גאוןנטרונאי
 יצא ובהכי מיתוח לידי הקלף להחזירדאפשר
 להלכה מזה הס-ז ומדייק לשמה. עיבודחובת
 דסגי, לשמן העיבוד סוף רק עשה אבדכ"ש
 דסגי לשמה נעשה העיבוד תחלת אםוב-ש
בזה.

 דא-צ שכ' הרא"ש דברי לפרש כתבובהכ'
 דהאחרוניפ אלא העיבוד. כתחלת אלאלשמה
 בש"א י-ג סעיף הרב השו"ע רעא, סי')בנ"י
 לב סי' דהמ"ב אלא ס"א, ב' סי' הקם-הסק"א,
 חלק בישראל עשה אם בדיעבד מקילסק"ל

 ועוע"ג, גוי ע"י ולא בעצמו,מהעיבוד
 עשה באם גפ ולטעמם עליו חולקיכוכמש"ל(,

 פסול. ג"כ ההתחלהרק
** * 

 ומ"ש )שם( שלו בקו"א הרב לשוןונביא
 חיפה מעיקרא התם הגאון, מתשובתהט"ו
 מדיפתרא, וגרע בראיש שם כמבוארשמי'
 )ודוק(, ר"ת כמ"ש קלך, לי' משוי סידוע"י
עכ"ל.

 לשון נעתיק הקצרים, דבריו לבארוכדי
 רב אמר וז"ל: ברא"ש, המובאת הנ"להתשובה
 לעבדו אפשר אם ס"ת של ,לףנטרונאי
 ילך לאו ואם המובחר, מן מצוה לשמהישראל
 צריך, אני לס-ת קלף לו ויאמרלנכרי

 מעט, 'שראל עמו יסייע ס-ת לשםוכשמעכרם
 לשמה. עיבוד הו'וכה"ג

 בהעתקת חסר וכו' עיבוד ולענין עד)מכאן
 לחץן שיודע מי כאן שאין וששאלתםהטור(
 לקמן( ראה זו מלה )פי' דק ולאגוילית
 שבאו קלפים ומצא ס-ת, לכתובוהוצרכו
 באותן לכתוב רשות להם יש רחוק.מסקופ
 לא. אוקלפים

 אומרים שאתם קלפים שעיקר יודעיפהוו
 בהן לכתוב מתיבתא דתרתי רבנן הכשירולא
 רב מר אלא התירו ולא בצבור. בו לקרותס-ת
 קלך, לה'דק' קרי הוי ]כלכדן מחיפהמשה
 ע-א, עט )שבת שמי' חיפה ניהו, -לףולא

 ולא דמליח ע"א( כב גיטין ע"ב, יטמגילה
 יז )מגילה תנן מגילה ולענין עפיץ. ולאקמיח
 ודיפתרא יצא. לא הדיפתרא על כתבהע-א(
 קמיח. דלא דק וכ-ש עפיץ, ולא וקשיחמליח

 שיודעים מי שאין כיון האלה בשניםמיהו
 אתי וכי כתיקונו, גויל אותולעשות

 שהי' כמו בעפצים, לעבדו )פי'לעפוצ'נהו
 הציבור ורוב הרבה. טורחין ח1.ל( בימינהוג
 בציבור. ביה קרו ו-א עליו, סמכו משהורב
 קרו לא במצות ומדקדקין המהדרין מןלבד
 כהוגן. בגוילאלא

 מתיבתא דתרתי רבנן לשמה עיבודולענין
 בו לקרות פסול לשמה שלא רכל להוסבירא
 משה רב ומורי( איתא: ,בטור ומרבצבור,
 מן רמצוה אומר והי' בהא, נמי פליג הויגאון

 מתורת אבל לשמה עיבוד למיעברהמובחר
 לנא ואית נפיק. לא בציבור בו שקוריןספר

 לדמר לדחוייא מילתא בהא דקדוקאולרבנן
 משה.רב

 שעושה מי במקומכפ שאין אתפומיהו
 ולאגויל'ס

 ר-

 ועיין בטור כ"כ קלף )פי'
 השמרו כהוגן, ס-ת במץומכם יש אםלקמן(
 קריאת תשביתו אל לאו ואב בצבור, בוזקראז
 )תהליפ אומר הכתוב שהרי בציבור,התורה
 )ליתא תורתך, הפרו לה' לעשות בי,יט(
 דאגדתא בספרי מעיינין ור"ל 'וחנן ור'בטור:
 אד קרא, אהאי וסמכו ע"כ( ס )גיטיןבשכת
 שאינה ע"פ אך הדק מן ס-ח עשואתם(
 הוא כדאי משד רב שמורי לשמה,מעובד
 דרך על וע"ש הוחק, בשעת עליולסמוך
 אם "בל תורתך. אפרו לה' לעשות עתשאמר
 'ריעות להחזיר יכולת לכםיש

 הד-

 לידי
 יצאתפ הרי לשמה, סיד עליה ולהעבירמתוח,
 כן לעשות יכולת אין ואפ לשמה. עיבודידי

 )בטור: לשמה, מעובד שאין אע"פ כוכתבו
 התשובה. עב-ל בצבור(, בווקראו



מא הפרקעל

 מילת הטור שתירגם ממה הבין הט"ווהנה
 כבר שמעובד כקלף רמיירי קלך, דהיינו'דק'
 למיתוח. להחזירו מהני ואעפ"כ לשמהשלא
 רב דמלשון עליו, חולק הנ"ל )בקו"א(והרב

 קורא הי' גאון משה רב דרק משמענטרונאי
 מתיבתא רבני וכל הוא אבל קלף,ל'דק'
 קמיח ולא דמליח שמי', ד'חיפה' עליוחולקין
 עפי,.ולא

 חייא רבי אמר שפ( )שבת בגמ' מבוארוכן
 מצה הן, עורות שלשה דעולא: משמיה אמיבר

 מליח דלא כמשמעו, מצה ודיפתרא.וחיפה
 ולא דמליח חיפה, עפיץ. ודלא קמיחודלא
 ולא וקמיח דמליח דיפתרא, עפיץ, ולאקמיח
 לשמה עיבוד ע"י מותר עדיין וממילאעפיץ.
 ד"ה ע"א, יט, )מגילה התוס' שכתבו סידע"י

 ר"ת, בשם ס"ת( הל' )בריש והרא-שדיפתרא(
 עפצים. ע"י עיבוד כמו קלף משווייהרהוא

 ומטייפ לשמה במתחיל דגם מוכחולפי.ז
 השרת לידי בא אא-כ דפסול, לשמה,שלא
 המתחיל. ע"ישער

 הט.1 של רה.תרו והגרש.ק הפנס-אדעת
 תחלתו על סמו הזכ.ח מששהוא

 רש"ק הגאון כ' וכיוצ"ב )שם(,וכפנמ"א
 דם-ש לא( סי' או-ח שלמה לך )האלךז"ל
 גם הוא לשמה סיום או בהתחלה להקלהט"ו
 ע-ד דאמרינן ע"ב( )ב דזכחים מההואכן

 על סופו הוכיח או עושה, הואראשונה
 מהני מ"מ בשתיקה, שהתחיל שאדתחלתו
 לשמה. לעבד דרוצה דעתולגלות
 דהוכיח זה שדין מפני עליו חולקיםוהפ
 )בחולין שנוי' הוא כמחלוקת תחלתו עלסופו
 עיין - ז-ל הם )כ-כ כן קי-ל ולא ע-ב(,לט

 לא רזה ועוד יא(. סעיף רמה סי' חו-משו"ע
 שצריך עכ"פ שיודע בישראל אלאשייך

 הוא לבסוף כה שמכוין ומה לשמה,לעשות
 מחמת הוא מתחלה כיון שלא דמההוכחה
 עתה, הישראל שיחשוב מה מהני ולאשנחד.
 הגוי. מחשכת עללגלות

 בב.אר שאנעם מהר.ם הנאוןשיטת
מררכ.

 הל' המרדכי על )ביאור מרדכיובביאר

 ט ותו, ד-ה ובע"ב י"ל, ד"ה ע"א גקטנות.
 בטעם הבין הוא גם יסייע( או ד"הע-ב

 למלאכת שא-צ כיון עיבור גבי הרא"ששהתיר
 מתעבד ואח"כ לסיד הנחתן אלאהעיבוד
 כזה וההיתר כלל. אדם עבודת בלימאליו
 וציצית אחד. ברגע דנעשה דמילה דומיאדהוי
 והחזיר הוציא וה"ה אחד ברגע נטויתדלא
 עומד מהני דלא דגט דומיא הוי עיבוד,גבי
 הגאוניפ וכדברי הרא"ש, לדעת אפילוע"ג
הנ"ל.

 גבי דמתיר הב-י שיטת ליישב שכ'אלא
 הרא"ש שהביא הר"ב שיטת ע"פ שהואציצית,
 שהביא )קצ"א, עיבוד גבי היתרושעיקר
 דרגע ס"ל )ולא מסייע. מטעם הואהרא-ש(
 כיון ממילה ראי' אין רלרידי' כיון ציית,אחד
 מילה גבי רמהני טעמא קצ"ב( )טה-תדם-ל
 קאי(. לשמה דסתמאמשום

 בו אין מסייע אמרינן דבעלמאואע"ג
 להגוי שמסייע הכונה אין הכאממש,

 ואף הגוי. בלי מעשה שעושה אלאממעשיו,
 לן איכפת לא הגוי עושה המעשיפששאר
 או למצוה הומנה שהוא דבר רכלבזה,

 דהו. כל מעשה איזה גם מהנילקדושה

 )דך בסוכה שאמרו ממה לוה ראי'והביא
 סוכה לעשות צריך שמאי רלביח ע"א(ט

 סתמא דאי 'ום ל' קודם עשאוהו ואפלשמה,
 בה יו מהני ואעפ-כ פסול, קאי לשמהלאו
 הרא"ש וכמ"ש מחדש. ולסכך לחזור וא-צדבר
 ב"ב( )פ"א הירושלמי בשם יג( סי' פ"א)שם

 בב"י(. )וע"ש תרלו בסי' הפוסקיםוהביאונו

 רוצים אנו ראפ חדש: חילוק בזהומצינו
 אלא מהני לא 1ד לגוי, האמירה עללסמוך
 בדבר אלא מהני לא וע"כ רציית, אחררגע
 אם אך אחד. רגע אלא אינו עבודתו משךדבל

 בסוף או בתחלה או מסייע בעצמוישראל
 ואף המשך, לו שיש בדבר אף גוי בגומרמהני
 הוא ציצית גבי גם דהא שונים, גופיפבכמה
 זה. מטעםמתיר

 גבי ר( סעיף יא )סי' הרב בשו-עוכ"כ
 להרא"ש דאפילו מהני, לא ע"ג דעומדציצית,



 ישראלאור

 אבל אחת. בבת נעשה כשהכל אלא מהנילא
 וכדעת מהני, בעצמו מעט מסייע הישראלאם
 בסה-ת.ר"ב

** * 

 לסול לירד יכולתי לא הסברא מצראך
 גאפ שכתבו דממה אלו. הגדוליפדעת

 לשמה פעולה איזה עושה בעצמוהישראל
 יהי' העיבוד שכל צריך ראין עכ"חדמהני,
 - הריב וכמ"ש דהו, בכל וסגי לשמהנעשה
 היכל אותה לעשות יכוליכ שדיינו ה"הא-כ
 דדעת כיון עוע"ג, וישראל גוי ע"ידהו'

 להלכה דנקסינן וכמו ציית. אחד ררגעהרא"ש
 עיבור. לענין הרא"שדעת

 באנפי היתר רכל דנהי לתרץ, 'שואול'
 ודוקא בפג-ע היינו סמיכה, כדי בו ישנפשה
 מצויין ישראל עכדניפ כשאין הרחקבשעת
 קולי תרי אכל סי"כ(, לב בסי' הרב)ובמ"ש
 אמרינן. לא הרדיבהדי

 לשמה עיבוד דהא קצת, קשה זה גםאבל
 לשמה וטוי' ראורייחא, הוא פוסקיפ רובלדעת
 אם וא-כ )שם(. סוכה כגמ' וכראיתאלכו-ע
 צר איזה לנוסי'

 ספ-

 הי' לא היתרים, כהני

 נפשה. באנפי אחדא אפילו ע"ז לכמוךלנו
 עברנים באין אלא להקל דאין שכ')ומה

 ישנה דאח"כ דח"שינן משום היינוישראל,
 הב"ח(. וכמ"ש הישראל, ע"ד עוד יעשהולא

 שבשו"ת השואל כן הקשר שכברועוררני
 ז"ל הרב שזיע ע"ד סג( סי' )ח-דמהרש"ם
 בירו שאין המהרש"ם לו וכתבהנ"ל,

ליישבם.
** * 

 שאסרו כ' ח-ב( )ריש חיים דבריובשו-ת
 נכרי ע-י שנטוו הציצית מעהריןבמרינת
 בהסכמת בהיעבד אפילו עוע"גוישראל
 והביא 3אנעט, ומכר"ם טעפ ברוךהגאונים

 עי'.ש. ציצית, המאשי"ן לאסור ראי'מזה
 באנעט מהר"מ מדברי המבואר דלפיויל-ע

 שאין אך מהני, רדו כל דעיבודשהבאתי,
 ודעתו לסיד, הנחתן אלא עושההישראל
 למה א"כ רהו. בכל טווי' לגבי גם בזהלהתיר
 כשמניחן ציצית מאשי"ן גבי גם 'ועיללא

 מה ועיי' לשמה, אותו ומפעיל המאש'"ן,לתוך

 עיקר ואולי זה. כענין כסמוך עודשאכתוכ
 הגדוליפ ושאר טעם הברוך מדעתראיתו
 זה חילוק שיסברו מסתבר דלא שם,שאסרו

 בפירוש. אותה כתבו לאאם

 החולקים דעת 1.ש1ב 11, לשיטה ראיעוד

 שליט-א טירנויער מ"מ ר' הגה-צומו"ר
 התוס' כתבו דהא זו, לשיטה ראי' ליכ'

 הי' מילתא הזמנה הי' דאילו שם()בסנהדרין

 יכול הי' והעיבור לשמה, קלות בעבודותסגי
 דאף לייא. כלפי ולכאורה לשמה. שלאלהיות
 דעיכוד כ"ש הלא הזמנה, נקרא הזמנהאם

 שכל צריך דלא ש-מ אלא הזמנה.נקרא
 באחת וסג' לשמה, נעשיפ יהיוההזמנות
 וצריך מילתא, לאו למ"ר גם נשמע וא"במהם.
 בכל שד"צ עיבוד, גבי דוקא לשמהשיכוין
 במקצתו. אלא העיבורמשך

 הג'ל האחרונים דעת גב ליישב דישונ"ל
 קסת פמ"ג, הנוב"י, דע.-, בנ"י, פנמ"א,)הב"ח
 מוכרח שדעתם מק-מ, שיק, מדר.םהצופר,

 שיאמרו אישתמיט דלא אחרונים שאר ואדכן,
 משך בכל לשמה הכעינן הסובריםלהיפך(
 שיגיע צריך דעכ"פ הנוב"י )ודעתהעיבור
 כסמוך(. שאכתוכ מה עיין דיפתרא,לכלל
 סגי שיי" הומנה באיזה מילתא, הזמנהדמ"ר
 מילתא, לאו הזמנה ד-'-ל למאי אבלבהכי,
 - העצם, השחנית שהוא עיבוד, רוקאוצריך
 מן דשוב חלל דוקא שיהי'צריך

 נעשה טבעו, ואת העור שם אתהעיבוד,לשנות
לשמה.

 רה1 כל מהנ. רלא ק'.ל בסכהגם

 פליגי תרלו, סימן סוכה בהל' שםוגם
 איזה דחידוש וסוברים זה, דין עלהאחרוניפ

 )דהיינו שצריך במקום ומוריד מעלה לאדבר
 נעשה כשלא לב-ש או צל, לשם נעשהכשלא
 קי"ל דאגן אלא סץ"ג(. מג-א עיין -לשמה
 אמרו ולא לשמה, סוכה עשיית דאי-צכב"ה
 ויתירו יטעו שלא כדי אלא בה לחדששצריך
 ט"ו שפ )עיין כלל. לצל עשוי' כשאינהגם

 ר(. ס-ק ומ"כ סץ"א, מנ"אסק-ג,

 דהו כל דדאי לק' עוד שאכתוב מהועיין
 לי'. אית שיעוראנמי



סג הפרקעל

 גחלק
בימנינו העורות עיבוד מדר על דעתם יהי' ומה השימות, בין להלכההנפק"ם
 העיבור סרר לפ. הנ.ל ההיתרים ביןהנמקים

 קדמוןכזמן
 מלבד דלעיל פוסקים הנך כלהנה
 גוי ע-י לעבד דמותר ס"ל, והפנמ"א,הרמכ"ם
 ומזהירו לסיד הנחתן בשעת עוע-גכשישראל
 לשמה.שיעשה
 נפק-מ כרם שיהי' חקירות כמה כאןויש

 הטעמים:בין
 העורות נתן הישראל אם הדין מהא(
 או העיבוד את מסיים רץ והנכרי הסיד,לתוך
 נפץ"מ בזה יש ואם המעכבות. מלאכותשאר
 לא. או לשמה שיעשה לגוי הזהיראם

 את הגוי הוציא אם הדין יהי' ומהב(
 בפני שלא והחזירם הסיד, מתוךהעורות
 את הזהיר אם חיל71 יש אם בזה וגפהישראל.

 הזהיר. לא ואם לשמה, שיעשההגוי
 בזה אמרנו וככר א', בשאלהונתחיל

 יש והדע"ץ הבג-י מלבד הפוסקיםדלרוב
 אפילו מלאכות לשאר עיבוד בין גדולחילוק
 מצריכין אין האחרונים דרוב המעכבות,אותם
 דהזמנה התוס' שיטת לפי לשמה נעשיןשיהיו
 וגרירת הץלך ותיץון הוא, מילתאלאו

 הזמנה. אלא נץרא לאהדוכסוסטוס
 לשמה, צריך לכו"ע בעצמו העיבודאך
 לשמה, העיבוד משך כל שיהי' צריךולכאורה
 הנ"ל. הפנמ.אוכמ"ש
 א"צ בטוי' שגם הב-י דלדעת פשוטוהנה
 שגוי ודאי לשמה, נעשה העיבוד כלשיהי'
 ע"ד שעושה כשיודע עכ-פ לגמור,יכול

 לב"י דגם הנ"ל הארוך כנ"' )לפי'ישראל
 ראשונה(. ע"ר רעושה מטעם ההיתרעיקר

 יש הטוי: בדין הב"י על לחולץיםאכן
 העיבוד. באופן ותלוי דרכיפ שניכאן

 סדר הצחיק שמים מלאכת דבספרונקרים,
 ח(, חכמה ב נכלל אשכנו בל' העיבורמלאכת
 לענינינו: הצ' מלשונוואעתיק

 ריעועם אויס וויעדער פעללע דיאנאכרעם
 העיבור( שקודפ השרי, מי )פי'וואזזער

 דען אין זיא ץאממען זינר,גענאממען
 מיס בלאם איין וועלכעס אשער,זאגענאננטען

 דיננער אנגעריהרטער קאלק אונדוואזזער
 פיער ווענינזטענס זיא אללווא אירט,ברייא
 דער זיך זאללטע מיססען. ליעגעןוואכען
 צו איינלעגען רעם "פארקאלק

 וויערער צופאר ער מוס זא האבן,געזעטלט כאדען-
 נור דאןן האט "מאן ווערדען.אויפגעריהרט

 קאלץ פעלל יעדעס דאס וארגען,"צו
 גאנצע דיא ראם יא, צוואר ח11רערהאלט.

 קאלק פאן פעללעס דעםאבערפלאבע
 עכ.ל. ווירד,בעריהרט

 הקודש: ללשוןבתרגום

 השרי'. ממי העורוה את שמוציאיםאחרי
 לשרות צריך שפ הסיד. למי אותםנותנים
 הביד נשחץע אם שבועות. ד' לפחותאותפ
 הסיד, מי לתוך העורות את שנתנוקורם
 לדאוג צריך אין אח"כ ולמרס, לחוורצריכים

 וגם העור, שטח בכל נץלט סיד שיהי'רק
 ע"כ העורות, כל את לכסות סיד דישיהי'
תרגופ.
 פוסקים מכמה לעיל הבאתי כברוהנה
 ציון, השיבת וכמש"פ ורע7"א נוב"י,הש"מ,
 בהדיא, שכ"כ ז-ל באנעט מרדכי ר'הגאון
 יא סי' בקו"א הרב כוונת גם זהואולי

 דבאמת שם-ל ומק"מ( הב"י, עלבקושייתו
 העורות נתינת אלא צריך העיבוד מלאכתאין

 שמים בידי נעשה הכל ואילך ומכאןלסיר,
 כלל. אדם סיועבלי

 הזהיר שפ, שמים מלאכת כספר גםאך
 הסיד, למי הנחתם אחר ימיפ כמהשאחר
 העור. שטחי בכל סיד יש אפ לבדוקיוציאנו
 דעיץר שכתבו הפוסקים אותם שיטתוזה
 בעת כי ההתחלה. ע-ד דעושה מטעפההיתר



 ישראלאורסד

 הישראל אין לשמה, והחזירםשהוציאם
 לשמה. שיעשהמזהירו

 החזירם אם לאסור באמת פסץובס--מ
 מועיל רלא רס"ל הישראל, כפני שלאהגוי
 דלא כיון בתחלה, לשמה הישראל שבתנםמה
 גם ומה אדם, בני בשני הראשונה, ע"רשייך
 וץסת דע"ק, בנ"י. הפנמ"א, דעת זנןבגוי,

 לעיל. שהבאנו מבריסק והגרי-זהסופר,
 להתיר פסל ל( ס"ץ ל"ב )סי'וכמ"ב
 נוכח הגוי כשהי' דוקא אמנם והחזיר,בהוציא
 והזהירו בראשונה, לסיר הישראל שנתןבשעה
 לשמה. שיגמורהישראל
 מסכמת שדעתם פוסקים כמה ישואמנפ
 'על גומר והשני ארם בני כשני גםלהתיר
 סופר, והחתם הב"ח, ה"ה הראשון.רעת'
  אש.ואמרי

** * 
 גפ להקל המ"ב כתב דיעבד דלעניןאלא

 הנ"ל, הנו"ב לדברי וציין לגוי, אמרבלא
 )שם(. מרדכי ככיאר באנעטולמהר"ם

 שמתיר הנ~.ב מדברי המ.בהנכחת
 והחזירבהוציא

 קולא ראה היכן המ"כ על תמהת'ומאוד
 שיעשה לגוי הזהיר בלא הנו-בבדברי
 שיבת בשם לעיל שהבאתי מה דלפילשמה.
 שום ראין מצבריו. מוכח איפכא אדרבהציון,
 נעשה העיבור כשכל אלא עיבוד גביהיתר
 משא"כ לשמה, שהיתה ראשונה הנתינהע-י

 לא לגוי כהזהיר ואפילו והחזיר.בהוציא
 אדם. בני בע' ראשונה ע"ד אמרינן דלאמהני,

 לפרש וסובר חולק שהם-ב נאמר אםואף
 עיבוד בין שמחלק דמה הנוב-יברברי
 עיבוד שגבי מפני היינו ציצית,לטוויית
 משא-כ כולם, העורות כל על נעשהההתחלה

 לא זה, חוט על שהיתה דהתחלה טוי'גבי
 להתיר יש שפיר וא"כ להאחרת.מהני

 יועיל לא זה הלא אבל והחזיר.בהוציא
 ראין לגוי, הזהיר כשלא דידי' נידוןלהתיר
 ישראל. ע-ד שעושה לומרשייך

 נכונים, המ"ב שדברי נתעוררתישוב
 של העובדא כי דעת. ישמרו כהןושפתי

 מעורות ץלף על תורה ספר שכתבו הי'הנוייב
 המים לתוך גחנן והישראל גוי, ע"ישנתעבדו
 בתוך הי' דאילו הדברים, כתוך וכ'לשמה.
 שבכוחם חריפים דברים איזה הנ"להמים
 מתיר, הי' דיפתרא, לכלל העורות אתלהביא
 לא כי לשמה, נעשה לא העיבוד ששאראע"פ
 במה כי כלל. לשמה שיעשה לגויהזהיר

 הזמנה הוי לדיפתרא ממצה העורותשנשתנו
 לקרושה. להכניסםחשובה

 לסתם אותם שנותנים לו שנודע ביוןאך
 בשפ למעלה )וכמ"ש לסיד הכנסתם קודפמיפ
 הישראל עשה לא כן ואם שמים(, מלאכתספר
 אם אף להתיר אין לשמה, מהעיבוד חלקשום
 תורה, ספר לשם לעשותם שרוצה הגוישמע
 לשמן, שיעבדפ בפירוש הוהירפ שלאכ"ז

 גניזה לידי ויבוא הס-ת, נכתבה שכבר)ואע"פ
עי.ז(.

 ער בביד העורות נשתהו שאם כ"שולפי"ז
 הראשונה הכנסתפ ע-י דיפתרא לכללשבאו
 והחזירם בהוציאם להתיר שיש לשמה,שהיתה
 שאין מוכרח מזה אך לשמה. שלא אףהגוי.
 לכלל הגיע שכבר היפי אלא מתירהם-ב

 בפירוש ו( )סי, איש חזון מגאון וכ"כדיפתרא,
 כן. המ"ב התנה לא למה וצ"ע הנו"ב.דברי

** * 

 ז-ל באנעט מהר-ם דברי דלפיומש"כ
 רלדעת ה"ה לכאורה בכה"ג, להתירשיש
 מטעם היתר יש שניהם לדעת כי הרב,שו"ע
 על לסמוך שייך דלא במקום אף הישראלסיוע
 מדברי הביא שלא ונראה לשמה. שיעשההגוי
 ואולי לגוי, באמר יא( )בסי' דאיירי כיוןהרב
 זה. באופן אלא הקיללא

 נ.מ.נ~ הע.ב~ך סדר נשתנהבמה
 הסופר משנת מח"ט הגאון מפיושמעת'

 סיד הרבה מניחין היו הקדמון דבזמןשליט"א
 מניחין שהיו ומומן העורות, שריית מילתוך
 עד כלום לעשות צריכין היו לא העורותכה
 לת-נפ אותם מוציאין שאז השער השרתגמר

 לעיל. שהבאתי מיימוניות ההגהותכלשון
 דעת )ע"פ רס"ל אלו הפוסקים לרעתוע-כ

 ולא העיבוד כעצם אלא לשמה דא-צהתוס'(



סח הטרקעל

 אחר לשמה כונה שום א"צ מלאכות,כשאר
 שנותנים בימינו עכשיו אבל לסיד.נתינתם
 אין הכלי לתחתית שו-ע וכשהסיד סיד,מעט

 בה ממרסין אם אלא להגמר יכולהעיבוד
 דצריך מודה הב"י דגם אפ-ל ובזהתמיד.
 העיבוד. משך בבללשמה

 מלאכת ספר מדברי גפ מוכח זהודבר
 אין לסיד נתינתם שאחר וכמ"ש הנ"ל,שמים
 שכשהסיר שאך לראות אלא עוד, לדאוגצריך
 העורות. כל את לכסות די ישארשו-ע
 את שיכסה סיד כ"כ להניח רוצים איןועכשיו

 ה-לפים הסיד. רבוי ע"' כי העורותכל
 עינינו וכן עליהם. לכתוב נוח ואיןמתקשיפ,
 הישנים בספריםרואות

 שהקלי
 קשה שלהם

 עורות למכור אפשר שאי כך כדי עדביותר,
 כהיום.כאלו

 כזמנו, גם )שם( שמים במלאכת שכ'ואף
 אח"כ ולבדקם העורות את להוציאשיש
 טעמא, היינו - היטב נקלט הסיד אםלראות
 בהפ אין העורות שנתקפלו שבמקוםדאפשר
 פעפ אלא כן לעשות מזהיר אינו הוא וגםסיר.
 בפעם גפ זה על להשגיח במציאות וישאחת,

 כפי ובזמנינו בסיד. אותפ כשנותניפהראשון
 "ארגענטינא הבית-עיבוד אצל בעינישראיתי
 פה עורות מעבדים שהם המהודר"קלף

 יום בכל כמ"פ מתיישב הסידבוויליאמסבורג,
 העורות שאין ונמצא ממש, הכלי תחתיתעד

 כלל. בסידמונחין
 לי אמר וכן - שם המעבדים ליואמרו
 שליט-א וואזנער צבי אברהם ר'הרה"ג

 השגחה הוא שנתן כעורות אירעשכיוצ-ב
 שלא זמן איזה עבר אחת שפעם -עליהפ
 גדולים שטחים ונשארו העורות, אתמירסו

 אצלפ יש וגם נמלח. שלא בשר כמושהסריחו
 שלא עד בעיבורם שנת-לקלו עורותהרבד
 הרכה שנתנו ע"י כלל לכתיבה ראוייכנשארו
 אל להגיע יכול הסיד הי' ולא בחבית,עורות
 היטב. מירוס ע"י אפילו העור שטחיבל

 שליט"א ראטה חיים הר"ר כתבוכיו-ב
 שמה, הקודש כעיר סת"ם' מפקחי היועדיו"ר
 דינכפ בית השגחת שתחת כעורות אירעשכן

הגדול.

 לעשות עורות כשמעבדים בזמנינווגם
 עורות כי למרס. צורך אין לתפילין, בתיפמהם
 קיפול בהם שייך שאין עד ו-שים עביםההפ
 לחבירו, עור בין הרבה סיד ונותניןוקמט.

 על השוכן הסיד ידי על מתעבדיןוהעורות
 עורות כאן המעבדים לי אמרו וכןסניהם.
 עורות גם סיד, די נותנים היו לא שאםלבתים,
 לולא להתעבד יכולים היו לאהבתים
המירוס.

** * 
 הרבניפ אומרים )וכן 'דיעתי לפיוהנה
 ה-לפים רוב בדבר( הב-'איםוהסופרים
 אלא חום-צ שומרי ע"י נעשו לאשבעולם
 עדות נקבל אפ זה )וגם לכד לסידהנתינה
 ואין קבלה, שרפ להפ שאין הפירמאבעלי

 בהלכות בקיאים הם אס לנסיוןעומדיפ
 במחשך מעשיהכ עושים והם להם.השייכים
 אצל שותומ"צ, ישראל עין משליטתרחוק
 אפיקורסים(. או גוייפ של כורסק'בתי

 כלל עובד אינו )המאשי-ן שוקעוכשהסיד
 המאשי-ן את מפעילין למרס, וצריךבלילה(
 או הסוחר נוכחות בל' שותומ"צ, אינםע"י

משגיח.

 קלף בענין בקצרה השיטותבירור
שבזמנינו

 מעט והמקדש ביהודה הנודע לדעתוהנה
 אלא גוי על לסמוך מתיר הרא"ש שאיןועוד,
 - אחד ברגע ונעשה המשך, לו שאיןבדבר
 כלל, להכשיר מקים אין דירן שבנידוןפשוט
 לה שיש ונמצא למירוס, ביון שעכ"פכיון

 זמן.המשך
 רכל דבריו שמשמעות הב-ח לדעתוגם
 ע"י להתיר יש ואעפ"כ המשך לה ישעיבוד
 בה שהתחיל ראשונה ע"ד דעובד מששגוי

 )בנ"י, הסוברים לרעת מבעיא לא הנהלשמה.
 גם ואול' מבריסל, הגר'"ז הסופר, קסתדע-ק,
 אלא ראשונה ע-ד אמרו דלא שיק(מהר"מ
 ע"ד בזבחים חז"ל שהתירו וכעין אחד,באדם

 בנ"א בשני התירו לא וכן אחד, באדפראשונה
 להתיר שייך דלא כתיבה, זכי ישראליםאפילו



 ישיא'אורסו

 אפילו להתיר אין והדע"ק הבנ"י ולדעתכאן.
 וב-ש המאשי"ן ע"י לעשות עבודותשאר

 עצמה.העיבוד

 ע"י אף להתיר וסוברים לחולקיפואד
 ישראל ע-ד מטייפ וגוי מתחילישראל

 סופר, החתם הכ"ח, משמעות ה"השהתחיל,
 הבנ"י לפירוש הב"י דעת וכן אש,ואמרי
 - והנוב"י רעק-א גם אחד ולררךהארוך,
 ע"ד שיעשה למאשין להזהיר שייך דלאפשוט
 שהתחיל.ישראל
 שהתחיל, ישראל ע"ד דמ"ש לפרשואין
 הוא ראשונה דהתחלה שי,, מהר"פכס-ש
 סתמא הוי ואח"כ קיימא, דלשמה רעתגילוי
 אף מהני דסתמא נאמר ולפי"זלשמה,

 ראשית, הדעת. על עולה אינו זה -במאשי"ן
 מסברא יותר מתיר לשמה דסתמא אמנםדאם
 שפ( )ובחים בגמ' אמרו למה ראשונה,דע"ר
 דסתמ% להשמיענו הי-ל טפ' ראשונה,דע"ד
 מהני. מתעסק ואפילו קאילשמה

 סי' סוף )או-ח משכר-י שהגאוניםוהשנית,
 חינוך מנחת ה(, סי' )או"ח שלמה ביתכ"א(,
 כחכו ב( ענף ג )סי' ברוך ומנחת י(,)מצוה
 קאי לשמה דסתמא ראמרינן דבכ"מבפירוש

 או בקטן ולא רעת, בבר %לא מהנילא
 גופי' שיק )ולמהר-ם מאשי"ן. וכ-שמתעסק,

 ור-ל(. קשה,לא
 ר' הגאון מדעת לדייק לכאורה נראהוכן
 מראשי שהי' דידוע זצ-ל קלוגערשלמה

 טעמו ועיקר מצות. המאשי"ן נגדהלוחמים
 בה לעוין יכול המאשי-ן ראין משוםהי'

 לב(. סי' השמטות שלמה לך )האלדלשמה
 לא( סי' או"ח )שם, ס"ל הואוהנה
 למים הישראל כשנתן הנוב-י, שלבעובדא
 הגוי שנתנם בשעה נוכח הי' ולאלשמה
 דהנתינה דאף והטעפ, בדיעבד. דכשרלסיד,
 הכנה מ"מ עצמו, העיבור ככלל אינולמים

 ע-ד לזמר דשייך שם ורעתו הוא.לעיבוד
 לעיבוד, הכנה על אד עושה, הואראשונה
 זה עור לעבר שרוצה דעתו גילה דעכ-פכיון
 ץדושה.לשם

 וע"ר לשמה, סתמא לומר רשייך נאמרואם
 מצות מאשי"ן גם במעשין, - עושהראשונה

 מניח שהישראל דמה בשופי. להתיר לוהי'
 לא עכ"פ המאשי"ן לתוך והמיפ הקמחאת
 פוכקים לכמה לומר יש וטפ' מהכנה,גרע

 שכא סי' או"ח )עיין גיבולו זהו מיםדנתינת
 לעשות ריש כ' חס סי' ריש ופמ"גסי"ד,
 יגמור והמאשי"ן דו-%(, גדול ע-י מיםנתינת

בסתמא.
 ועיין סק"ב, )שם יעקב שהחץ אךוכ"ז
 מצוה במצות לשמה כשימור כ' סל"א(משב"ז
 רוב שדעת בעיבוד, וכ"ש מדרבנן. רקהוא

 לעיל. וכש"כ מדאורייתא, דהואהפוסץיב
 אלא איתמר מכללא דלאו עוררנישוב
 קרבן בספרו ז"ל רש"ק הגאון כתבבפירוש
 במי לשמה סתמא שייך דלא תס( )סי'פסח
 דעת. לושאין

** * 
 - הנ-ל הפוסץים על  להקשותואין
 מדבר' והוא תס, סי' )ריש המג"אמדברי

 בב"י שהובא תקצג( כו, סי' )ח"אהרשב"א
 מנכרי. עדיף ץטן הדחק דבמ,ופ שכ'שם(
 ומזהירו ע-ג עומד בישראל סיירידהתם
 מנכרי, טפי ציית ו-טן עבודתו, עת כלבמשך
 בגמ' וכד%יחא עצמו, של דעת לו ראיןכיון

 כלום, לו אמר כשלא %בל ע"%(. כג)גיטין
 הנ.ל. הפוסקים וכמש"כ בקטן, מהני לאודאי

 ואפילו לו, באמר %פילו מהני לאובמחעסץ
 הבית וכמ"ש לשמה, בה התחיל עצמו הואאם

 גרע ומאשין מתנמנם, לגבי )שפ(שלמה
ביון

** * 
 דחף כתב יא( אות 1 )סי' שהחוו-אאלא

 ציצית. טווית גבי ואפילו מהני, גומר ץודע-י
 כ"כ. לא שהאחרונים בפירוש שם כ'הנה

 שהרעיש ציצית מאשי"ן שגם פשוטולדעתו
 כל מדברי לזוז אין ולנו כשריפ. עליהם,הר"ח
 החמיר בעצמו שהחזו"א בפרט גרוליפ.הני

 בשמו. א( סי' )ח"ט המנח"י וכמ"שלכתחילה,

 כאן יתירו לא גמור מאש..ן מתיריאפ.לו

 דם-ל ץיר( )או-ח שיק המהר-ם לרעתואד
 אם כמעשה. נחשב כרחיים חיטיםדנתינת
 העורות נתינת וכמו ממש, האבניפ לתוךנותן



מז הפרקעל

 אף דחייב בשבח ואפי' בישול וכמולסיד.
 כשהסיד דהא כאן. להתיר אין מאליו-בנגמר
 אפיקורסית ע-י המאשי-ן את מפעיליןמתיישב
 דהדלקת נאמר אם ואף שותומ"צ.ואינם

 של החוטים צדדי שני )שמ7רכהעלעץטרי"ק
 זה הלא אדפ, למעשך נחשבעלעקטרי"ץ(

 נינהו, לשמה כני שלאו אנשים ע"ינעשה
 לא לשמה שיעשו אותם מ1הירין אםשאף
 ע"א( כב מנחות ע-ב, בו )ע"ז וכמ"שמהני,
 הרא"ש. וכמ"ש כותי, ימול ואל נבריימול

 ומחזיר מוציא שהמאשי-ן זה שהריועוד,
 )ועיי"ש מגרמא, עריף לא וראי העורות,את

 סי' המנ"א שכ' טיפ, של רחיים בעניןמש"כ
 גרמא(. רק דהוי סק-כרגב

 שהוציא העורות דאותן נאמר אפואף
 דבר דאינו ונאמר ברוב. בטליםהמאשי-ן
 צריך רעדיין כיון שבמנין( )כדברחשוב
 )עיין הרוכסוסטום ולגרר למתחם רבהמעשה
 בהכי, דאורחא כיון מ"מ מ"ג(. ץא יו"דשו"ע
 איסור מבטלין אין ע"ז, להשגיחואפשר
 אסור בדיעבד ואפילו ס"ה(, צט )סי'לכתדלה

 תרכו סי' או"ח ועיין כשבילו. שנתבטללמי
 שם. ובא"א סץ-גמנ"א

 סי' הנרמ"ח )ח"ד 1"ל רע--א הגאוןודעת
 ביטול מהני דלא פוסץים, דרכה ועודסג(
 כדבר מצוה לקיים ולא איסור, לדביואלא

 לגמרי להיות נהפך המתבטל אין כיהנתבטל,
 להם. שנתבטל העבריםכאותם
 מניחין ראם רוב. שיש פשוט לאוגם
 אונקליות לה שיש המתגלגל בחביתאותן
 מוציא החכית עליהם, העורות שחוליןסביב
 במה להם ואין הסיר, מתוך כולןאת

להתבטל.

 הנ1ב.י רעת ע"פ להח.ר מקנם ישאם
 שהי' הנוב"י דברי שנתבארו ממהוהנה
 ע"י ריפתרא לכלל הגיע ככר אפ לדתיררוצה
 אפילו כאן להתיר אין הראשונה,נתינתו
 שהסיר שאומרים מה לפי דהאכדיעבד.
 בא דכבר מפיס מאן ביום. כמ"פמתיישב
 כזה. ,צר כזמן ריפחראלכלל

 כמה מונחין העורות אם גם הנשמעולפי
 כולם בהם ממרסין אין אפ בסיד,שבועות
 נמלח, שלא ככשר ונבאשין לאיבודהולכין
 שהוא מצה בכלל אפילו זה שאיןופשוט
 עכ.פ.נמלח

 מהיחר נפץותא אין ממילאואצלינו
 את מולחין הפאבריק"ן ברוב שהריהנוב"י,
 שבט תשובת )עיין מ17דם גוייפ ע"יהעורות
 שבת לענין עיבור נקרא וזה '(, סי' ח-טהלוי
 חיפה, לכלל בא ככר ועי"ז ע-ב( עה,)שבת
 סומכין דאגו אלא מגמ'. לעיל שהבאתיכמו
 רב כדברי )הנ"ל( שבקו-א הרב ביאורעל

 לכלל ה.דץ. כא כבר אפ ראף ז"לנטרונא'
 אבל לשמה. קלף לשוויי' דמי שפירחיפה,
 שלא חיפה שיעשה דהיינו הקולות, שנילצרד
 מאשי"ן ע"י נמ' לץלף ומדיפתראלשמה,
 מחיפה ורץ לשמה, שלא שעושים עולופורקי
 שמענו לא 1ה לשמה, נעשה ד'פחראלספץ
 פוסק. שום בזה התירולא

 1.ל הרכ 1ש1-ע באנעט, מהר.םאם
 בנ.ר.דמתירין

 ומהר"פ הרב השו"ע שיטח רץ לנוונשאר
 מהני רהו כל רמעשה הסובריפ 1"לבאנעט
 דלדידהו פשוט ונראה לשמה. דצריךבכ"מ
 מאשי"ן, ע"י לעשות אפשר וציצית מצוחאך
 שכח כנמן במאשי"ן הישראל אותפ נותןאם

 או לסיד נתינה לי דמה פתוח.העלע7טרי"ק
 הנ.ל. שיץ מהר"פ וכדעת למאשי"ן,נתינה

ואי
 לסיד נתינה דרק ונאמר נחלק אם

 וה"ה דירי', בפעולה נחשב התורהיו בשעת מעבדין היו וכן כהכי, דאורחאכיון
 כן, נאמר כעיבור ה-ה - בשבת ואפי'בישול
 קבלת בזמן שהי' כמו מעבדן הסיד הי'דאם

 אבל לסיד. בנתינתן דסגי אה"נהתורה,
 נתינה הוי המאשי-ן פעולת עורכשצריך
 לסיד. נתינה ולאלמאשי-ן
 האי מהני, רהו דבל כתב דהגרמ"בואע.ג

 הנ-ל הגאון דהא לה. אית שייוורא נמי דהוכל
 קא שיעורא נמי סוכה וגבי לסוכה, להמרמה
 שיהי' דצריך ס"א( תרלו סי' )שו"עיהבי
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 כל ע"פ דהו כל או טפח, על טפחהחידוש
 הרוחב. אוהאורך

 יכ( סעיף לב, )סי' הרב שבשו-עועוד
 אלא זה היתר על לסמוך ראין כפירושכתב

 ועבמש"כ מצויין. ישראל עבדנים שאיןבמץום
 בענין לגוי ישראל בין החילוץ ליישבלעיל
 ברעת גפ כן צ"ל ולפי"ז דהו",ה-כל

הגרמ"ב.
 לסמוך ראין הפוסקים וכל הב"ח כתבווכן

 שאין במץום אלא גוי, ע"י היתר שזפעל
 ורם-א מב"י מלבד מצויין. ישראלעבדניפ
 )הנ.ל הגה"מ דברי ומשמעות לב( סי')בר"מ
 עכדנין ביש אף דמקילין במג-א(בהובא
 באופן דמיירי לשיטתם שפיר את' וזהישראל.
 נותניפ אנו ואין ממילא, נעשה העיבודשכל
 שיטת דלפי מלאכות שאר אלא לעשותלגוי
 אבל והזמלמ.ה. הזמנה, מץרי והרא-שהתוס'
 עוד לעשות צריך שעדיין באופן דמייריהב"ח
 לשמה דכעינן יס"ל )אז לשמה דבעימלאכה
 בדעת כן עכ"פ רס"ל או המלאכות,בכל

 הוא לשמה עיבוד דבעינן דמאי דס"להרמב"ם
 בהזמנה זה דין תלי ולא מצוה חיבובמטעם
 הלא והחזיר(, שהוציא כאופן סיירי אוכלל,
 אלא מתירין דאין הנ"ל מטעמים ס"להוא
 ישראל. עבדניםבאין

 ז.ל 'צחק מנחת הגאוןפסק
 א( סימן ט, )חלק יצחק במנחת פסקוכן
 וז"ל: לשמה, נעשה יהי' העיבוד שכלדצריך
 המטה כקצה נגעתי אשר מהנזכרוראתאן
 בכל אותה לבאר האריך כ"ת ואשר זו,בהלכה
 דאף העולב, תורת זאת ודקרוץי',פרטי'

 שאינן הפעולות אי לעשות ישרלכתחילה
 לשמה, הקלף תיקון לצורך אלא העיבודמגוף
 כמבואר לכתחילה בנה החמיר התזו-אואף

 אין ובכן כסופו. כ"ת כתשו' הנזכרבמכתבו
 התיקונים שכל וביכלתו לו שאפשר רמיספק
 וכמ"ש נעיפ ומה טוב מה לשמה, נעשיםיהיו

 כל מע-כ ע-י שנתברר מה כפי אמנםכת-ה,
 בכמות הוו הץודש במלאכת העוסקיםאלו

 במה "רץ לעשות ירם בהישג איןגדולה,
 כדת לעשות נזהריכ הם לעיכובאשהיא

 הדוכסוסטוס ולהסרת לכתחילה,וכהלכה

 מאליהם' נפילה לידי  שהגיע 'אחריוהשיער
 בשאר וכן )מאשינען(, במכונותמשתמשים
 לכתוב בוחר עשויים, הם נכריפ ע"יתיקונים
 מי כודאי אמנם לכתחילה-. אפילועליהם
 יהיו התיץונים שכל וביכלתו לושאפשר
 מה בוראי ההידורים, כל ולצאת לשמהנעשים
 רעתו לך הרי ע.כ. ותע"ב, נעים ומהטוב
 זה על לסמוך אין עיבודו נגמר שלאשע"ז
 הסיר. לחוך הישראלשנתנו

 וצ.ל מסאטמאר ארמ~.ר כ.קדבר.
 צד איזה יש אם לראות עלינו רנשאראלא
 לחפש לנו יש אם נראה וראשית בזה.קולא
 בעל הק' הגאון כנו העיר דהעד בזה,קולא
 מב( ע, ץורש )כתבי זלה"ה יהושעעטרת
 רצה שלא זצלה"ה מסאטמאר הגה"ק מרןבשם

 התפלין ריבוע בענין אפילו מאשי-ןלהכשיר
 שכ-כ אלא לשמה דבעינן כלל נתבארשלא
 שגם ועוד בכל(. ד-ה לט סי' )כיאו"הבם-ב
 מקרבין כשהפ ביד הרבוע את עושיןהפ

 שו"ת )עיין הסכין לחוד הבית אתומנהיגין
 דלדעת וב"ש א(, סי' )ח"א יהודהמגד

 דכשר. לעיל שהבאתי שיקהמכר"ם
 הלכה כן לקבוע אין מנהגומטעם
 הגדולים ע"פ נעשה לא הזה דמנהגלכאורה,

 דבריו והנה מנח-י, הגאון דברי העתקתידהא
 תוך במאשין להשתמש דאין יוצאיםמפורש
 עיבוד.שיעור

 .שראל של ממתםחמסין
 של הנ"ל הידור בעבור משלמיםואנ-ש
 איזה עוד ובעבור דאלאר, לאלף ץרובהבתים
 מאות כמה עור משלמים צדדיים,הידוריפ
 תפלין זה בעכור להם נותנים ואםדאלאר.
 שאין מאשי"ן, עבודת של קלף עלשנכתבים

 זה הנה זה, רוצה ה' לדבר חרד כער-בשום
 ממש. וגולחמס

 השגחה צריך זהענין
 עיבוד על השגחה שנותניפ שהמוריםועוד
 אם ואפיי אלו, שאלות יהיו שלא ע-זעובדיפ

עושיי
 יהי' שישראל לחץן אפסד מאשין ע"י

 ורץ העורות את שיכסה עד לשמהממרס



סט הפרקעל

 אחר תיקון או המאשי"ן, יפעילואת"נ
 יד עבודת ,לף גם להשיג ואפשרכיוצ"ב.
 בלי דוקא לה-ל לסמוך לנו ולמהמהודר.
 נעשה אינו לסיד הנתינה שגם שאפשרהשגחה

 שלא מעבדים על ע"ז ונסמוך ישראל,ע"י
 שוב להפ אין מהם והרבה כלל, סמיכהנטלו
 בהלכה.ידיעה

 המקילין שיטותג.בוכ
 לחפש לנו שיש ודאי דיעבד דלעניןאלא
 בידינו עתה המצויות סתו"פ דרוב כיוןקולא,
 ולהצריך לפוסלם וא-א כאלה. מקלףנעשה
 לחפש אני גם אמרתי חדשים, לקנותלכ"א
 היתרא. צדדיאיזה

 לסמוך מי על לנו נשאר לאולכאורה
 דבריו את )ולבאר הב"י דעת על אלאבניד-ד
 ודל" הנ"ל, כבג-י דלא שהוא, אופןבאיש

 שביארו כמ"ש כוונתו )ואם דט"1כמק"מ(,
 התיר לא הוא גם דבריו, את והגרש"קהפנמ"א

 מרדכי, ביאר הרב, השו"ע מאשי"ן(ע"י
 הפוסץיס ששאר ואף לעיל. שהבאתיוחזו"א

חולקיי
 מצות מאשי"ן גם ושלדבריר,ם עליהם,

 כדי דיעבד, לענין עכ-פ להכשיר. ישוציצית
 שמוח ורבבות לאלפיפ גניזה להצריךשלא
 וכת-ש עליהם, לסמוך אפשר אזל'הק',

המ"כ.
 הרמב"ן, על בתפלין לסמוך ישועוד
 רס"ל רש"י גם ואולי הרמב"ם עלובמוזה
 לקרות, לענין ובס"ת לשמה, עיבודדא"צ

 אפילו דמותר וי"א מדרבנן רץ הואהקריאה
 הסוברים רעת לצרף אפשר ואולי פסול.בס-ת
 שהבאתי מה עיין דרבנן הוא לשמהדעיבוד
 כרעק"א, ולא פמ"ג, אל, בית או-ז, כשםלעיל
 ועוד. ח1ו"אחת-ס,

** * 

 סיוע, כעין אלא אינו שהמירוס לותרואין
 בשם למעלה דלפמ"ש ממש. בו איןומסייע
 הבקיאים אצל שביררתי וכפי ת"ח,כמה

 בזמנינו כלל עורות לעבד  אפשר איבדבר,
 המירוס.בלי

 סק"א(, )שכ"ח הט"ו דברי המהוירועין
 רלא ע"א( צג )שבת הש-ס מדברי מוכחוהוא

 בלעדו. נעשית כשהמלאכה אלא מסייע,נקרא
 לשמה. למרס צריך דבניד"ד פשוטולפי-ז

 מתיישב הסיד שכאשר נאמר אםוב"ש
 כשהמאשין ואצ"ל מסיר, כהוצאהנחשב
 ממש. בפועל מהסיר העורות אתמוציא

 לתקן שאפשר מה - תחוה~אתה

 מבהדר-ג בבקשה לפענ"ד כתבתיכ-ז
 נדברתי כבר כי ולתנייא. דא פרשתאלעבור
 ומפורסמים גדולים רבנים כמה עם זהכענין
 להניח שח"ז ברורה ודעתם יארץ, בניופה
 להיות מרוצים והמה השגחה, כלי כוהענין
 כבהדר"ג. אללעזר

 הלוי שבט בעל הגה"צ כתבוכן
 ובתשובתו ח"ב חיים מרכא לספרכהסכמתו

 מרווח היתו שאין כ' וקער( קעג סימנים)ח"י
 ע"י אלא הסיד ניעור לענין במאשיןלהשתמש
 ע"י במצוח גב להתיר הסוס-ים אותםצירוף
 דלא כ' ע"1 וגס עלעץטרי-, כח שלמאשין
 מפני ועוד מעשה, נעשה מדמין שאנומפני

 גפ יש ע"כ השגחה, לסרר צריךשממילא
 גנחו,. זד ענין אתלתץן

 שליט"א יהודה מגד כעלוהגאון
 )ס"א( ח"כ בספרו מקום שיקנה אליבתשובתו

 צריך שמדינא ספק שופ ואין ב1ה-ל:כתכ
 שעכ"פ לברר עצהיו-ט מעולה השגחהלסדר
 ע"י נעשית הכל יהי' השער השרת זמןעד

 והקונה לשמה. לבוין שיודע שומתו"צישראל
 עליהפ יש אם רק סתו"ם שום יקנהלא

 במקצוע המומחיפ רבניפ של מיוחדתהשגחה
 לה' ונאמנים הענינים, ומציאות בהלכותזו

 וענינים בדבריפ מחמ'ריפ ואנשיםולתורתו.
 הנתח במצות ואילו ביו מקור בהםשאין
 יום בכל דאורייתא עשה מצות שהואתפלין
 מדץדקין ואינפ בעוה"ר, מאוד מזניחיןויום,

 וכלאו לשמה, ישראל ע"י מעובד יהי'שהקלך
 ויום, יום בכל דאורייתא חששא איבאהכי
ע-כ.

 מוכר מץולין בית איזה ח-ו די' שאםוכמו
 המדינה, כל רועשיפ היו השגחה, בליבשר
 כשר, אדם הוא שהבעה"ב במקופאפילו

 שהרבה כאן וכ"ש -בלה. נטלווהשוחטיפ
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 )טענער' בורסקי בבתי מתעבדים-לפים
 להכעיס, ומומריפ אפיקורסים שלפאבריקן(

 רב, משזפ ,בלה נטלו לא ע"ז האחראיםוגם
 כלל, אחריות בהם שאינם אנשים מהפויש

רח"ל.
 ראב"ד כבהגה"צ נתעורר שכבר ראיתיוכן
 )תשובות שליט"א ירושלים החרדיתהעדה

 שאין מה על 'כ( רלה, יו"ר ח"דוהנהגות
 וכמו ישראל, ע"י העיבוד כל אתעושים
 עכ-פ כן לעשות שצריך הפוסקים כלשמודים
 שדעתם הפוסקים גדולי כמה ודעתלכתחלה,
 לספר בהסכמה וכ"כ בדיעבד. אפילולפסול
 שקינים מה על הרבה לעורר שיש חייםמרכה
 כראוי. השגחה כליקלף

*י*
 כי גדול עיבור בית של המנהל ליואמר
 כמו כמעט טוב הוא שלהם יד עבודתה-לף
 דרישה ע"ז שאין שכיון אלא המאשין.של

 קלפים אלא זה בדרך עושים אין כ-כ,גבוהה
 מבו-שפ למצוא להסופרים א"א וע-כמועטים,
 לרוב הנמכר מאשין של כקלף משא"כבקל
 ארם. שהוא מה כפי לברר כ-איכול

 קלך משאר כ-כ גבוהה אינו המחירוגם
 להדר רוצים שאם אלא מועט. דבר ממשאלא
 אס כי ממון הרבה מב-שים תנאי" .בליעל

 קרושת לשפ המעובדת ביריעה נקבנמצא
 ממנו לעשות א"א כי גניזה, יצטרך תורה,ספר

 עוד. תפלין אומזוזות
 יד עבורת על מיוחדת דרישה שאיןוכיון

 החומרות כל אחר המחפשים אוחםאלא
 נעשה זאפ ביוקר. עולה הואשבעולם,
 הדברים נראין כלבד, זה דבר עלהתעוררות
 להצליח.שאפשר
 כמ-ש זצ-ל מבריסק רי-ז הגה"צודעת
 ורצו-פ, שלמה" .כרם בקובץ הנדפסממכתבו
 אפילו לשמה של בענין להחמיר שיששאך
 על לסמוך שלא ישראלים ע"י רק מעבדאפ

 אחד כל וצריך חכירו, של לשמהאמירת
 אם וב-ש לשמה, עושה שהוא לעצמושיאמר

 ולא לותר להם שא-א במאשינע-ןמשתמשין
 שגם שם כתב ואעפ"כ - לשמהויכוין

 תנאי, לעשות מרשה הוא בנו שללתפלין
 הקדמונים. בימים ישראל כל מנהג שהי'וכמו
 .עבודת של הענין נפסיד שלא ודאיועכ-פ
 וחומרא הידור בעבור הלכה ע"פ הנדרשיד"
 תנאי". .בלישל

** * 
 מבטי את אשר לכתוב אכלה טרםאג'
 ירבה תלויה, כהדר"ג עיני נגד כקשתידומיה,
 הנקיה, בדעתו ויפלס ישקול ותושיה,עצה

 מרוח יחת לא נטיה, בלי חיל כגבורויתאזר
 לנהמת רטיה, יעלה שהיה, בלי ומהרדמצויה,
 ההומיה.לכבי

 לעם שלופ ידבר צופיה, עיני ה'ואל
 על כשורה יתן ציה, מארץ להעלותהשלישיה,

 את ויפדר דעניה, לב לשמח אליה,ידי
 לירושלים קוממיות להוליכדהשכויה,
 המוריה. ולהרהבנויה,

 ,,' , , ,, ייצה''בהמהרות',, "היטט,4יגצ,, ,, , ,,,
 העדה הוא המצה 3, בניס, הל' סי נסדרו נשמנה שנמה שאלותהר'
 קישט שאגה הוא והמהי חבט(, הבו שאית ,והוא השוית שצונווהמצוות
 ק, ש,נ,1, אח יהקהי" ה1א ,החשיבה במך,הות. רוצהשאינו

 הע "דףד"
,4יה,"לת, 3יי; הנאונה היתה לא מצדו כי הוא, בע11ך1 השעבוד זנה שהואהמרוה



עא הפרקעל

 פרידמאן שמואל והודההרב
 דסאטמאר ויראה תורהכולל

 יצ.1וויליאמסבורג

 מגי או לשמה נעשה העיבוד כל שיהי' צריךאי
 מרישין ע"י בסיד למרם מותר ואם עיבוד,במקצת

 מעט כשנותנים שבזמנינו שנתבררהיות
 אפשר אי רונורות, שריית סי לתוךסיד
 - ביום כמ"פ בסיד ממרסים אא"כלעבד
 למרס מותר אם הפוסקים בדברי לעייןיש

 אפיקורס או גוי מאשין, ע"י הסידולנער
 רח"ל.ישראל

 רעת הביא רע"א בסי' הב"יהנה
 כשישראל גוי ע"י בעיבוד דסגיהרא"ש
 אלא לשמה בעינן לא דכעיכוד ע"ג,עומד

 הסיר, לתוך העור כשישים העיבודבתחלת
 דישראל. אדעתא הגוי יעשהוזה

 עצם אם דגם משמע הב"יודעת
 מלבד מעשה איזה עוד צריךהעיבוד
 כשנותנין בזמנינו שהוא )וכמו לסירהנחתן
 ואעפ"כ לעשותו, הגוי שיכול סיד(מעט
 ע"י יהי' העיבוד שגמר הרא"שהתיר
 הרא"ש כתב למה כ"י הקשה וע"כעכו"ם.
 גוי ע"י יעשה ישראל עבדנין דליכאכיון

- עוע"גוישראל  צריך ראין כיון הא 
 יניחם העיבוד, בתחלת אלאלשמה

 יניח ואח"כ הסיד לתוך עצמוהישראל
 לגמור.לגוי

 מהאי הרא"ש דעת לפי הב"י התירוכן
 שמלאכת אע"פ ציצית בטוית גםטעמא
 המנ"א רעת וכן ארוך. לזמן נמשכתהטוי'
 יד סי' בפמ"ג ועיין תם. בסי' המצותלענין
 לטוות להקל ג"כ טוי' לענין כב"ידנוהגין

 סי' )ח"ד מהרש"ם בשו"ת ועיין גוי.ע"י
 )ועמ"ש כזה להקל מקום יש דלדינאסג(

 בביאור וכ"כ ד"ח(. תשובת בשםבסמוך
 דגם במשב"ז( יא )סי' ובפרמ"גהגר"א
 כלל, ישראל סייעו לא אפי' כשרבציצית
 עיבוד. גביוכמו

 עיבוד במקצת לשמה רסני והטעםא(
 כב( )סי' שיק מהר"מ כמ"ש צ"לוטוי'

 ה( סי' שלמה )ובית ה( )סי' בינהובאמרי
 ג )כלל הקדש ובגידולי )שם(ובמהרש"ם

 וחזו"א יהודה, ארי' גור משם ב(אות
 סתמו נעשה לשמה, דהתחיל דכיון ו()סי'

 בפירוש. לשמה עור לכוין וא"צלשמה,
 ישראל גבי יא בסי' בפרמ"ג כתבוכה"ג
 לשמה שעושה חשב ולא בעצמושמסיים
 דוקא כשר בעיבוד גם וע"כ מתחלה,אלא
 ציצית טויית למדו דהם הטעם,מזו

 בכל לשמה צריך עיבור גם וע"כמעיבוד,
העיבור.

 הרא"ש, רעת בטעם שכתבו מי וישב(
 שאמר ראשונה ע"ד גומר דהגוימדאמריגן

 בני דעת וזו לשמה שיעבר הישראללו
 סופר "הי' - צדקה מעיל )בעליונה

 עליו יחלוק ומי הגאונים, בימיהמרינה
 קכג(. סי' חיים הדברי לשון סת"ם"בעניני
 הפנמ"א לו שהקשה מה לתרץ זאתוכתב
 לשמה מהני מה הרא"ש על מה()סי'



 ישראלאורעב

 כל שיהי' צריך הא העיבוד,בתחלת
 )סי' הסופר הקסת דעת וכן לשמה.העיבור

 הב"ח. דעת הוא וכן בלשכ"ה(, סק"יב
 יא. ס"ק ובא"א לב. סי' במחצה"שעיין

 לשמה, סתמא של הטעם ביןוהנפק"מ
 אחר איש גמר אם הוא, ראשונה, ע"דובין

 ע"ד אמרינן דאי כלום. חשב ולאהעיבור
 מחשב לא אחר דהאי פסול,ראשונה
 ע"א, )טז מנחות בגמ' וכדאיתאלשמה,

 אי אכל דעות(. כשתי ד"ה רש"יעיין
 אחר. גמר אם כשר לשמה, סתמאאמרינן
 אם כשר כ"י דלרעת המשנ"ב כתבוכן

 ישראל ציוהו שלא סתמא, גומרהגוי
 הוא )והמקור פסול. ולב"ח לשמה.לעשות
 ד"ה ברש"י וע"ש טז, רף מנחותבמס'
 דעות(.בשתי

 הב.' לדעת ראי' התהל"דומש"כ
 בזה"ל שכ' במנ"א, המובא הנ"ממדברי
 קדושה לשם בעיבוד מתחלה נותנואם
 לסייעו וא"צ לתקנו להוציא העכו"םמניח
- ע"כעוד,  שם מבואר ראינו ראי', אינו 
 משמע, איפכא אלא לשמה, לגמורדא"צ
 שאר אלא לעשות לגוי להניח מתירדאינו

 בשו"ת וכ"כ העיבוד, עצם ולאתיקונים
 כשנתנו הקדום דבזמן )והאמת, בושם.7נה
 כלום לעשות צריך הי' לא סיד,הרבה
 וכמ"ש לסיר. הנחתן אלא העיבודבעצם

 בסמוך(. שאביא ודעק"אדנוב"י

 יש דלכתחלה התדל"ד גם כתבולהלכה
 המודפס(. טעות התיקון )לפי כב"חלנהוג
 לחוש ריש )הספרדי( יעקב בקולוכ"כ
 מרן רעת כן שאין אע"פ הב"חלדברי
 בכ"מ(. אחריו נגררין ספרד שבני)הב"י,

 הב"ח ברעת הבין הסופרובקסת
 )כשהתחיל בסתמא עכו"ם גמר אםלהחמיר

 דעתו אחר ישראל בגמר אבלהישראל(.
 דאפילו וסוכר חולק עצמו הוא אבללהקל,

 לשמה, אמר ולא גומר, אחרכשישראל
 המחנות לכל )מאסף כתיבה נכי וכמופסול,
 זצוק"ל מבריסק הגרי"ז דעת וכן עה(.ס"7

 שגם שלמה( כרם בקובץ הנדפס)במכתב
 שהבין מה וגם פסול. אחר ישראלבגומר
 ישראל בגמר להקל הב"ח שדעתבקס"ה
 הב"ח. בדברי מוכרח אינואחר,

 דעתו כהוספות( סא )סי' סת"םוכשו"ת
 ע"ד מהני אחר לישראלדבישראל
 דעתו סו( )ס"ק במק"מ אבלראשונה,
 מהני. לא אחר ישראל לגבידאפילו
 מהני אי מסתפק קלד( )סי' חזו"אובאגרות
 בגוי מיירי אי מבואר ואינו אחר,באדפ
 בישראל.או

 לא( סי' )ח"ו חת"ס בשו"תוע"ע
 משך בכל לשמד לבוין צריךרלכתחלה
 ורק ע"ז, הגוי את להזהיר וצריךהעימוד,
 קכח סי' ובאו"ח בסתמא. סגיבשעה"ד

 הישראל". ע"ד גומר "גויכתב

 )סי' הארוך יונה כבני ראיתישוב
 שצריך כן הב"י כונת גם שפירשרע"א(
 דגם לשמה. העיבוד את העכו"םשיגמור
 וכן לשמה. העיבוד כל דצריך סוברהב"י
 שלא ב"י. דעת כן שהכין מב"חמשמע
 יגמור שמא מטעם אלא הב"י עלהקשה
 משום ב"י כוונת הבין ואם לשמה.שלא
 א"כ העיבוד, משך בכל לשמה צריךשאין

 במקצת דסגי כן לומר לי' מנאהקושיא
 הספר. מן חסר ועיקרעיבוד,

 ורעק"א קע"ה( )חנינא הנוב"י ודעתג(
 כשר אינו בעיבוד רגם יא( סי')בהגהות

 בבת כולו )עשה אי דוקא אלא גויע"י
 רגבי ציצית הל' מרדכי בכיאר וכןאחת,



 הסרקעל

 לסיד. בהנחתן מועט בזמן נעשהעיבוד
 טוית גבי שהתיר הכ"י על חלקווע"כ
 ד"ח ובתשובת זמן. לאינה שנמשךציצית
 שנטוו ציצית בדיעבד דאסרו כ' ח"בריש
 הברוך כהסכמת עוע"ג וישראל גויע-'
 הדור. חכמי ושאר כאנעט ומהר"מטעם
 דדרך שכוונתו ג כלל הקדש כגידוליועיין

 ארם בני מעשה צריך הי' שלא הי'העיבוד
 אם אבל ממילא, ונעשה עיבודבאמצע
 וחזר העכו"ם ליהו העיבודבאמצע
 מעשה נפסק שכבר לשמה, צריךוהניחו,
 דע"ד גוי גבי אמרינן רלא ורעתםהואשון.
 אחר ישראל גבי )ואפילו עושה,ראשונה

 הנ"ל(. דמנחות וכגרז' כן דל"א כמק"מכ'
 סתמא מטעם להתיר כאן שייך שאיןוגם

 והביא הקרש. בגדולי שהאריך וכמולשמה,
 אמרינן דלא בהדיא שכ"כ מסה"תראי'
 באמרי )ועיין עיבוד. גבי לשמהסתמא
 ח(. סי' סוףיהודה

 מי )לאפוקי הנוב"י דעת שכןומוכרח
 משך בכל לשמה רא-צ כוונתו,שמפרש
 ישראל הניחו שאם שם שכ'העיבוד(
 העיבור, את המתחילים חריפיםבדברים
 מעשה ע"י דיפתרא כבר נעשה אםרתלוי
 גמר חשוב דדיפתרא כיון הראשון,ישראל
 גמרו אם אבל לשמה. לעניןהעיבוד
 אע-פ דיפתרא, שנעשה קודםהעכו"ם
 ישראל, ע"י העיכוד מקצת נעשהשכבר
 נעשה כאם אפי' מחמיר והמק"מפסול.
 )לתלמיד תפלין בתיקון וכ"מ דיפתרא.ככר

 לבוין שהזהיר ז"ל( מראטנבערגמהר"מ
 עליו. לכתוב שראוי לאחר אפילולשמה
 לדעת בזה להחמיר החזו"א דעתוכן

 סתמא לגבי מתעסק מהני דלאהמחמירין
 1"ל. האחרונים משמעות וכןלשמה,

 טוית גבי א( )סי' אש אמרי דעתוכן
 בין ומחלק דנמשך, מטעם דפסולציצית
 דעת לכאורה תו עיי-ש. לטוי'.עיבוד
 ציצית, מאשין שפסל )הנ"ל( חייםהדברי
 טעם. הברוך חותנו כשב שם מביאוכן

 דברי פירש מא סי' סת"םובשו"ת
 ישראל עבדנים דליכא דבמקוםהרא"ש
 ציית רעכו"ם רסובר ברוך אה"רממכינן
 בצירוף העיבור, כל במשך לשמהלעבד
 עיבור גבי לשמה שצ' דטעם דסבריהני
 במכוין סגי ולדעתם הזמנה, מטעםהוא

 שעת שהוא כיון העיבוד, בתחלתלשמה
הדחק.

 בסוף לשמה דסגי שסוברולט"ז
 העיבוד בסוף דוקא אפשר ג"כהעיבוד,
 וגם הגמר. אחר הולך דהכל הט"זכמש"כ
 במלאכת עיין האחרונים. בל חלקוע"ז
 כשם וחנינא( )קמא ובקסתשמים

האחרונים.

 מטעם הט"ו דעת שפי' המשנ"בוגם
 העתיק לא לשמה, העיבוד כמקצתדסגי
 לשמה, סופו עשה אם להתיר אלאדבריו
 תחלתו. עשה אםולא

 נראין הט"ז דברי שבפשטותוהאמת
 רק לכסוף מסייע אם להתיר סוברשהוא
 כל לעשות לגוי שאמר מהבצירוף
 האחרונים מדברי וכ"מ לשמה.מלאכתו

 סי' המנ"א ה"ה להלכה דבריושמעתיקין
 המלואים איל ועיין וכשועה"ר, סקי"א,לב
 הט"ז דברי כן שפי' ד אות פ"ה עראסי'

 לדין מודו דכו"ע לומר 'ש ולפי"זלהדיא.
 מחמת הוא עליו שהשיגו והאחרוניםזה,

 לחוד מסייע מטעם מתיר שהט"ושהבינו
 לשמה. לעבד לגוי שיאמרבלי



 ישראלאורעד

 הט"ו שדעת ראי' שום איןעכ"פ
 לשמה שלא נעשה שמקצתו באופןלהתיר
 כ' וגם הנ"ל. המלואים באיל עייןממש,
 שמתיר כגאון הלכה שאין הט"זשדעת
 בנ"י. וכמ"ש למיזרוח, החזרהע"י

** * 

 להביא שרוצה אחר מחכםושמעתי
 ואח"כ לשמה, העיבוד בתחלת דסגיראי'
 מדברי - מאשין ע"י להשתמשאפשר
 נכרי ע"י לעבד שמתיר י בסעידהמחבר
 ואע"פ לשמן, הישראל שנתנםכיון

 נקבים ע"י העכו-ם אצל מונחיםשהעורות
 חשש ולא באחרות. יחליפום שלאלסימן
 הסיד קלט אם לראות הגוי יוציאםשמא
 ויחזירם. כהיום(, עושים שהאומנים)כדרך

 ריכול דאה"נ ראי', בזה איןולפענ"ד
 יורע שהגוי כיון ולהחזירם, להוציאםהגוי
 דסחמא כיון או ישראל, ע"ר עובדשהוא
 הישראל שהתחיל כיון קאי לשמהממילא
 דאפילו ב"י דעת והרי לשמה.לעשות
 כן אמרינן זמן המשך לו שיש דברלגבי
 שום כאן אין א"כ עושה, ראשונהרע"ד
 מאשי"ן או אפיקורס לגבי אבל בזה.חשש
 כן. לזמרא-א

 רלא בשיטתו והעומדים הנוב"יולדעת
 עוד שצריך במקופ גוי עיבוד כללמהני

 - אסור והחזיר הוציא ולדבריומעשה,
 מדברים הפוסקים כל רלדעתו כיוןי"ל
 א"צ א"כ מאליו, נגמר העיבור שכלבענין

 כיון יוציאם. למה יוציאם שהגוילחשוש
 כלום. עוד לעשותרא"צ

** * 

 ע"י בסיד שניתנו עורות הניוהנה
 יגמר דלא באופן והוא לשמהישראל

 המאשין ע"י לא אם פנים בשוםהעיבור
 לשמה. שיכוין שייך דלא בסיד,שממרס
 הנ"ל הסופר וקסת ובנ"י ופנמ"א לב"חהנה
 ראשונה ע"ר לומר שייך דלא פסוליםודאי
 שצריך ורעימי' הנוכ"י לרעת וכןעושה.
 ככה"ג. דעיבוד משך בכל לשמהשיכוין
 רסגי הנ"ל אחרונים רעת ב"י דלדעתאלא
 גם לכאורה א"כ סתמא, עכו-ם גמרואפי'

 באמרי )וכ"מ החזו-א, וכ"כ כשר,במאשין
 וצ-ע(. א(, )סי'אש

 ראסילו כחכו האחרונים רובאבל
 אעפ"כ סתמא, אלא מחשבה שא"צכמקום
 ע"י דגם כתבו וע"כ פסול, מתעסקע"י
 עיין קאי. לשמה דסתמא במקום פסולקטן

 ה, סי' שלמה ובית כא, סי' יעקבמשכנות

 ומנחת חס, סי' ז-ל להגרש"ק פסחוקרבן
 ב'. ענף ג סי ברוך ובמנחת י, מצוהחינוך
 כל לעשות למעשה החמיר החזו"א]וגם

 סי' באגרתו כמ"ש ישראל ע"יהעיבור
 לו אין דמאשין מקטן, גרע ומאשיןקלד.[

 דישן כ' )שם( שלמה וכיח כלל.מחשכה
 אלא עליו חולק לא ]והמקש מקטן,גרע
 ועיין מודה[ ממש ובישן לנמנם, באלענין
 שאין מקטן גרע ומאשין )שם(, בינהאמרי
 כלל. מחשבהלו

 סק-ב יד סי' בקו"א הרבובשו"ע
 ג"כ ואפשר בסתמא, כשר דקטןמשמע
 הוי לא ציצית תלית גבי קטןדוקא

 ציצית לשם תולה דבע"כ כיוןמתעסק,
 הוספה ה סי' למהרש"ק סת"ם כספר)עיין
 אבל נחמי'. בדברי בזה שעמד שו"רא(,

 מהני. רלא מודהמאשין

 מהר"מ דעת לפי היתר דיש אלאד(
 גם מהני כתחלה ישראל סייע ראםבאנעט
 רסגי כלל, כונה בלא גמר אפי'בטוי'



עה הפרקעל

 במשנ"ב כן ופסק לשמה. דהו כלבמעשה

 להקל הנוב"י דברי וע"פ דעתוע"פ
 העכו"ם וגמר ישראל התחיל אםבדיעבד

 לשמה. לעשות הישראל אותו שיצוהבלי
 א"כ אלא מקיל אינו דהנו"ב כתבנווככר

 צירף לא זה כל וגם דיפתרא. כברנעשה
 לב"י דגם נתבאר וכבר ב"י, לדעתאלא
 מש-כ לפי ומכ"ש מאשין, ע"י מותראינו

 העיבור דבל ס-ל הב-י דגם הבנ"יבשם
 לשמה. שיהי'צריך

 כל שמהני שכתב באנעט למהר"םוגם
 ישנה סוכה גבי מדמהני זאת ולמרדהו,

- קצת בהכשמחדש  דהיינו לזמר אכשר 
 רכל הלק"ט( )סוף שכ' המרדכילשיטת
 'שנה. מסוכה גמרינן לשמה עיבודענין
 ראין דס"ל הראשונים רוב דעת לפיאבל
 חידושי עיין לשמה, עיבור של המקורזה

 מקדשים, דגמרינן ט( )סוכההריטב"א

 דכתבו מקרא לה יליף במלחמותורמב"ן

 בשאלתות וכ"מ חובתכם, לשםלכם

 - לכפ בה דכתיב מס"ת תו"מד'לפינן

 ככל סגי דלא ס"ל באנעט מהר"מ גםאולי
דהו.

 אם מקיל ג-כ אש אמריובשו"ת
 מטעם דוקא אבל הטוי', ישראלהתחיל

 מאשין, גבי לומר צ"ע וזה לשמה,כתמא
 דלא ומטעם להחמיר סייםובמסקנא

 זלזול דהוא כתב וגם לשמה, סתמאאמרינן
 במאשי"ן. להשתמשבמצוות

 ראם ג"כ משמע יא סי' הרבוכשו"ע
 דדעתו טוי', גבי אפי' מותר ישראלמסייע

 שייך דלא מהני לא גוי דע"י בפירוששם
 ועיין המשך. לו שיש כיון ציית, אחדרגע

 סיוע מהני דמאי ע-1 שעמדבמהרש"ם

 באמת דהכונה שכ' כמק"מ וע'מעט.

 הטוי'. משך בכל שיסייעדצריך

 דסגי הרב השו"ע דעת נראהוגם
 ולא העיבוד בהתחלת לשמהבמחשכה
 אינו טו" רגבי מודה ב"י דגם דכ'יותר.
 הכשיר ואעפ"כ עכו"ם, גמר אםכשר

 שאני, דעיבוד ע"כ עיבוד, לעניןהב"י
 דעתו שועה"ר סגם תהל"ד ועייןוצ"ע.

 וע"ע ד, סי' אהרן זקן בשו-ת ועיי'כב"ח.

 סת"ם. ערך הלכה ובחקר ד, סי' יו"טעונג

 מא סי' סת"ם שו-ת בשם לעילועיין

 בעינן ולהלכה הראשונים במחלוקתדתליא
 העיבוד. משך ככללשמה

 ז"ל רבותינו פסקו כבר המאשיןובעצם

 סי' )ח-ב חיים הדברי לשמה, הוידלא
 זאב מרדכי ור' קלוגער, שלמה ר'כ(,

 בספר הנדפסים בתשובותיהםאיטינגא

 האוסרים )מצד ישראל לביתמודעא
 א(. )סי' אש ואמרי מצות(,המאורין

 השואל גם עלעקטריק שע"יובמאשין
 כמ"ש לשמה, חשים דלא מורהומשיב

 שצוח מודעא בביטול הנדפסתבתשובתו
 המדובר סי' שעליו שהמאשי"ןככרוכיא

 ירא רק ראשון כח אפילו שאינושם
 כח דהוי מטעם לאסור כמ"ש ולאאריכתא,

 אצל להתיר השו"מ מש"כ וכןכחו.

 וכדמשמע כן, דמיירי צ"ל ציציתהמאשי-ן
 ציצית המאשי"ן לאסור שכ' ד"חמשו"ת
 כש"כ אינו המאשי"ן רתוארמשום

 עלעקטריק של דבמאשי"ן נמצאהש"מ,
 מודה כו"ע כלל, אדם כח ע"י פועלשאינו
 לשמה. האדם מחשבת מהנידלא

 כתב לו( )סי' שטייך מהר-יוכשו"ת
 )אותם מצות מאשרן לגבי שמקיליןדמה

 רסומכין משום הוא בדבר( היתרהנוהגים



 ישראלאורעו

 גבי לשמה כעינן דלא דסכרי הפוסקיםעל
 רסני הסוברים על דכוונתו ]צ"למצות

 לה ילפינן דהכי לשמה,בשימור
 עשי' וא"צ המצות", אתמ"ושמרתם

 מאשי"ן ע"י כעושה סגי ולפי"זלשמה.
 חשש יהי' שלא להשגיח עוע"גוישראל
 אבל לשמהן. עושה הוא וזה ח"ו,חימוץ
 דבעינן סברי דכו"ע לשמה טוי'לענין
 ה"ה וא"ב במאשי"ן, להשתמש איןלשמה,
 עיבוד. לענין כןנאמר

 אלא אינו דמאשין לזמר ואיןה(
 לולא אלא כן. המציאות ראיןמסייע,
 כיון כלל, מתעבד הי' לאהמאשין

 א"א החבית בשולי מתיישבשכשהסיר
 מד וגם להתעבד, מדסיד שלמעלהלמה

 שאין כיון מתעבד, אינו מהעורשנתקפל
 הקמטים. בין נכנסהסיד

 דאפשר דהו מאן יאמר אם ואפילוו(
 ורוצה המירוס, בלי דירן באופן קלףלעבד

 אם לדון יש - בצהרים שמשלהכחיש
 קצר. בזמן דעיבוד נגמר המאשי"ןע"י

 שחיטה בהל' האחרונים כתבודהנה
 דאב ופמ"ג, וכר"ג התבו"ש ה"ה ז(,)סי,
 כמו פסול, מסייעתו ורוח גלגל ע"ישחט
 ורוח הארם את שחט דפטור גלותלענין

 מיתתו, את קירב שהנהרג אומסייעתו
 באמרי וכ' הרגו. הרוח כאילו לי'דדיינינן
 ראם לשמה לענין דה"ה ז( )סי'יהודא

 חשיב לא המלאכה, את ממהרהמאשי"ן
לשמה.

 צינץ מהרא-ל הגאון לדעתואף
 שחולק זצוק"למפלאצק

 כריי
 וסוכר הרוח,

 ללמוד יש דאדרבה מגלות, ראי'ראין
 הרוח הי' דלא ומשום בכה"ג, דחייבממזיר
 אין ומסייע ההורג, פעולת בלי להרגויכול

 מודה המאשי"ן לענין אבל - ממשבו
 אדם סיוע בלי לעבר יכול דהמאשי"ןכיון
 נתייחס הפעולה עיקר אדרבה ואזכלל,
 וכן מסייע. רק הוי והאדם המאשי"ן,ע"ש
 דפטור ע"א( עח )סנהדרין מזיר גביהדין

 כיון מיתתו, את קירב אחר שאדםבכה"ג
 הראשון. בלי להרוג יכול ה"שהאחר

 מוציא שהמאשין כמה חשש יש וגםז(
 המירוס. בשעת הסיד מתוך העורותאת
 לחוק, נופלים שאין כרוב דבטל לזמרואין
 כרירא לא רוב, דיש יתודע אםאפילו
 )ח"ד רעק"א הגאון כשז"ה עייןהיתרגז,
 לשמה שלא שנטווה דחוט סג( סי'הנדמ"ח
 ולכאורה לשמה, שנטוו בחוטין בטלאינו
 ציצית( )הל שמח באור וכ"כ כאן.ה"ה

 בשערי ועיין ד(, )סי' יו"ט עונגובשו"ת
 ושו"ת א(, פרט א כלל רובא )דיניתורה
 במחלוקת רחלי ה( סי' )ח-ו חייםמחנה

 ברוב היתר חתיכת נפל אם בדיןהפוסקים
 אם מהם, אחת ואכל ביבש, יכשאיסור
 דמיעוט נדפך אם דחקירה ועיקרלוקה,
 הרוב. כרין לגמרילהיות

 )רעק"א הנ"ל הגאונים שמביאיםוהראי'
 )פח מפסחים דוא כטיל, דלא יו"ט(ועונג
 עורות שנתערבו דחמשה מסוגיאע"ב(

 ומשמע שנוי', הוא דבמחלוקת וכו'פסחיהן
 דפריש כל בכיוצ"ב אמרינן רלאדה"ה
 לעיבור גם ראי' ומשם פריש,מרובא
 בטל.ראינו

 ודבר שבמנין דבר מטעם לדון ישוגם
 כהגהות העיר וכעי"ז כטיל. דלאהשוב
 בזה ויש ציצית. לגבי יא( )סי'רעל"א
 דבר חשיבות שייך אי הפוסקיםמחלוקת
 ועיין גדול, תיקון החסר בדברשבמנין



עז המרקעל

 שדעתם אחרונים ושאר קד( סי' )יו"דכו"פ
 בזה.להחמיר

 דכשנמשך מטעם היתר שאומריםומה
 מסריח שהי' ואע"פ סיד, עליו ישלחוץ
 הבנה לו אין - אותו מחזירין איןאם
כלל.

 ל סי' סוף הלכה בביאור וכתבח(
 שמא חוששין אין דגמ' דמדינאדאע"ג
 יודעין דהכל לשמה, שלא המוכרעיבדן
 בו שיש כדבר אך לשמה. עיבודשצריך
 על סומך דאולי לברר, צריךמחלוקת
 הדין. נגדהמקילין

 דפסול הפוסקים כל שדעת ב"י וע'ט(
 אפי' לשמה שלא מעובר הקלףאם

 מזכא ובמשכנ"י כרפ"י. זדלאלתפלין,
 דלס"ת והרשכ"א הרמב"ן שדעתבביאוה"ל

 כשר. ולתפליןפסול

 הוא לשמה עיבוד אי ובעניןי(
 בכיאוה"ל עיין מדרבנן. רק אומדאורייתא

 דעיבוד גבורים ומגן הגרעק"א בשםמביא
 שהוא הממ"ג ורעת מה"ת, הואלשמה
 עיין עליו, השיגו האחרונים וכלמדרבנן,
 מוטעת שנוסחא שכ' עג( )סי' שלמהבית

 )כלל שמים מלאכת ובספר להפמ"ג,נזדמנה
 ואחרונים, ראשונים הרבד כשם א( בינהג
 האריך כח( )סי' שעשועים נטע בספרוכן
 וכ"ח מה"ת, שהוא ברמב"ן מבוארשכן

 ובתפארת לא(, סי' )ח"ו חת"מבשו"ת

 )סי' ובחזו"א וב(, א סי' כא. )פרקאר"
 דלא לב( ס"ק )א"א שמ"ג ועיי'ו(.

 במאסף ]כ"כ מדרבנן, שהוא לי'ברירא
 מא([. )ס"ק המחנותלכל

 שפירש לדור תהלה בספר ראיתיכעת
 להיפך אלא חושש ראינו הב"חדברי
 כשר, כלום חושב אינו אם אבלכונה,
 א"א זד דבר אבל השלחן. בערוךוכ"כ

 יורע שהגוי דמיירי דפירש כיוןלאמרו.
 למה סת"ם לצורך אלו עורות מעבדשהוא
 והלוא לשמה, שלא אח"כ שיחשובנחשוש
 עושה דגוי בפירוש כג( )גיטין התוס'כתבו
 ע"ד באמת בערוה"ש הקשה וכןסתמא,
הב"ח.

 רחיישינן הב"ח בכונת לומרועכ"ח
 נראה וכן לשמה. שעושה מלחשובשישכח
 מעבר ישראל דאם שכ' שם דבריומהמשך
 בתחלת כשיאמר סגי סוף, ועדמתחלה
 ולא דיבור לא צריך לא ותוהעיבוד
 משמע עכ"ל וכו' גוי בגמרה אבלמחשבה,

 המשך בכל לשמה שיחשוב צריך אכןדווי
העיבוד.

 שכותב יא סי' בב"ח ראיתיושוב

 תליית לענין קרא צריך טעמאשמהאי
 הרמב"ם לשיטת דהא פסול, דגויציצית

 לשמה. הושב אינו רהא פסול ממילאגוי
 ומזהירו, עוע"ג דישרלא להיכידאצטריך

 דסתמא מהני הי' ולכן סתמא, עובדוהגוי
 שאסרה לולא ציצית, גבי כשרלשמה
 במגן וכ"מ ציצית. לענין גוי בפירושתורה

 הב"ח. דברי כן שפירש שםגיבורים

 על שחולק שם גיבורים במנןועיין
 פסול גוי הרמב"ם רלדעת ודעתוהמ"ח
 רש"י כמש"כ כונה היפך לו שישמשום
 עושה הגוי הי' דאב מודה אכל שם.בעטין
 ציצית. גבי כשר הי'סתמא,



 ישראלאורעח

 ,מן: לאחרהוספה
 כעת המשנ"ב, בדעת שכתבנומה
 בדיעבד להתיר המשנ"ב כוונת ראיןראיתי
 ב"ה ס"ק במשנ"ב לשמה, עיבודבמקצת
 העיבור מתהלת רק לחשוב רהיתרכתב
 ראשונים ע"ד העושה דבל מטעםהוא

 לשמה צריך עיבור דכל דדעתו הריעושה,
 ביהודה הנודע משם שהובא מהוגס

 כמש"כ, להיפך מבואר קע"ה סי'מהדו"ח
 לשמה העיבוד בסוף דסגי כשפסקוגם

 ג"כ בנעט, מהר"מ פ70 רכן מטעםכט"ז
 הנוב"י. דעת רזו כתובלא

 שם כתב רהנוב"י כוונתו ע"כאלא
 לשמו שיעבדם להגוי אמרו שלאבמעשה
 שהגוי דכיון דאפשר להקל מ17םשהיה
 שמכוין אפשר לסת"ם הוא זו שעוריודע

 להקל, רצה לא שהנוב"י ואע"פלשמה,
 סניף זאת המשנ"ב זאת צירףאעפ"כ
 והרצ"א יונה הבני מסתפק וכןלהקל,

 זללה"ה מריסק גאב"ד להגרי"זבמכתבו
 קל"ד. ח"ב אגרות המכתבבסוף

 סתמא מטעם שכשר דרבר שכתבנוומה

 ע"י וכש"כ מתעסק ע"י פסוללשמה
 העזר אבן אפרים בית בשו"ת וכןמאשין,
 דוקא רזה תיבא דלא כותב פ"טסי'

 זה, כל על חולק כינה וכאמריכקדשים
 כתב אעפ"כ בקרשים, דוקא רזהודעתו
 שיהא צריך רעכ"פ להחמיר אחרטעם
 אין לבילה שראוי דכל למחשבה,ראוי
 מעכבתו.בילה

 מאשין דע"י הפוסקים טעם ברורוזה
 ולא מצוה, ומצות בציצית לשמד,חסר
 אי כמש"כ הוא לשמה סתמא מטעםהתירו
 הגדולי כמש"כ או מתעסק, דהוהמטעם
 ועי' הנ"ל, מינה האמרי מטעם אוהקדש
 מהרש"ם ומשו"ת א' סי' אש אמריבשו"ת
 ובחזו"א מצוה, מצות לענין לכ"ט סי'ח"ד
 למעתד ולא להתיר זו סברא שכחכו ו',סי'
 ועי' ל"א[, סי' ח"ט מהרש"ם בשו"תועי'

 וא"ב להחמיר, שמסקנתו הנ"ל אשבאמרי
 וציצית מצוה מצות לענין מחמירים אנואם
 לשמה, סתמא מטעם דכשר אמרינןולא
 מצינו רלא עורות, עיבוד לענין ה"הא"כ

 כמש"כ. חילוקבאחרונים

 'נפש,לה' מסרו 'הרט ליצר השייניפ היהודיעגם
 ובמפותית לא3דם,,,,באן. ביהודי,ם המלך גנזי ,על לשקול המו אמראשר
 כ-ק 'זאת' ומבאך .יוד.ם,ז; בשיי .יהודייה. המנלה נכתבה אסתר במגיפתנ01פים
 רומזים .יהודיית" שבמלה ה.'1דים. ששני צדק הצתך בשם ההיי-צא7מ1.ר
 אלה יה71ים; סוגילשני

 שה-יון-

 הטוב. הקצך האלקית, הנפש של היא שלהם
 ח~.ל ש7ורש.ם וכפי הרע; ה.צר הבהה,ת, הנפש שי היא שלהל שה-י1ז-ואלה
 הקב-ה בהא ,צרים שני יודץ., .בשני האמם- את איקים ה' .וייצר הפסוקאת
 ךט.; יצך ואחד טוב יצראחד

 את יאבד היתה יאבדם, ביהודיים וגו, התן אמר ואשד המן שגזירתוכשם

 יהמה בשם רק אשר איה את 1ה1 מוג ,צר תעלי שהת אלה את הן היאויית,כי
 היהודיים .לקהלו נאמר )פשט. על 1טמוד .נקהלו אשר בטת גם כךיכונה,
 עתד, הפט, היצר %, על שהתנהג, אלה שגע עשושן". אשך ,ודשו)בש)'

 טל תרקב, השפטת 1ד, על באה זו ותוצאה דקם; את המירו ומא )9ש3תמס'יות
 מנמם( ותוהת ,הוד' נקיא זרה בעבעההכופה שבי ורה, בעבעה שכפה שום על .הוד.. .איש נקיא מרדכי כי דורו,אנשי
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 ולהמשך
 הפרי

 קממש קוסם ואיסור נימחענ' השטוש 4[; ומנקיון

 קליין מנשההרב
 שערים" "בית רישיבת ור"מ אונגוואראבדק"ק
 ועוד הלכות, משנה שו.תמח,ס

 נ.י.ברוקלין,

 בראוזינ"נ ובשימוש קוסםאיסור
 בנ"י לאס די לא צדיקיפ לסדרא'

התשס"ה.

 הרב כש"ת חביבי ורב ידידימע"כ
 של רב שליט-א, שפירא אהרן ר'הגאון
 כארצינו הישנא ואבד"ק כ"ץפרדס

הקרושה

 בירידות,אחדשכ"ת

 נתפרסם שלאחרונה שאל אשרברבר
 ויש רפואות בדרכי שונות חכמותהרבה
 מעונן קסמים קוסם בגדר שזהטוענים
 )פ' תורה שאסרה מה ומכשףומנחש

 קסמים קוסם וגו' בך ימצא לאשופטים(
 או נביא בקרבך יקום כי ב'( )י"גובדברים
 ועיין מופת או אות אליך ונתן חלוםחולם
 למה הכתוב שרמז ויתכן וז"ל שםרמב"ן
 אנשים בקצת בנפשות יש כי אמתשהוא,
 האיש ידע לא עתידות בו ידעו נבואיכח
 רוח בו ותבא יתבודד אבל לו 'כאמאין
 פלוני כדבר לבא לעתיד יהיה ככהלאמר
 ידעו ולא כהו"ן הפילוסופים לוויקראו
 רואים לעיני נתאמת הדבר אבל העניןסבת
 הוא מתנבא כי נביא יקרא הזה והאישוכו'
 ע"ש יאמר אשר והמופת האות יבא כןועל

 הרבה נתפרסמו דברים בשאר וגםבאריכות,
 ולאידך פליאות שרואים אומריםורכים

 וט' אוב שואל בכלל כאן יש אזליגימא

 איסור כאן אין לרפאות ככדי גםואולי
 טרופה ימצא לא אשר כמחלאותובפרט
 מהרופאים.טבעית

 שמומחים למודעי וזאת מכ"תוהוסיף
 שהתרופות ומסבירים מעידין אלובענינים
 נוקפו דמר לבו מ"מ הם טבעייםדברים
 וכישוף, לקסמים שייכים אינם באמתאם
 העני', רעתי לדעת רצהולכן

 של דיני הני לברר לן ראשונההנה
 לא ולמה להם קרא מה ומנחש ומעונןקוסם
 אם ובגמ' בזה-ז במקומותינו שכיחיםהיו
 צירי שני על יושבות נשים שתיראית
 ועכ"פ בכשוף עוסקים מסתמאהרחוב
 יש בכלל אם א( דברים שתי לבררעלינו
 ואם, בזה"ז ומכשף, ומנחש קוסם שלענין
 כשוף. ע"י להתרפאות מותר איכן

 מצינו לא בזה"ז שקבלנו מהולפי
 ומנחש מעונן אלו, בעניניםשעוסקים
 ועיין בתשובה. הארכתי וכברומכשף,
 )בועז סנהדרין במשניות ישראלבתפארת

 דא כגון אולם וו-ל, ג'( אות ז' משנהפ"ז
 רבינו כאן כתב ריפה להודיע, מצוהודאי
 בעץ זצו7"ל חאגיז יעקב מה"רהגאון
 לאחרית קרוב דעתה כקיצור וז"להחיים,



 ישראלאורפ

 כל על האלקיח האור שיתפשטהימים
 מלבדו, עוד אין כי בשר כל וראובשר,
 ובא, ומאיר הבקיע כבר הזה האורלכן

 בשטן ד' גער וככר תחלוף, כלילוהטומאה
 בעלי וכל אלו, הטומאה כחותונתבטלו
 'חדו סר הכל ידם, יבש באלואומניות
 לכשף בידו כח אשר אחד גם ואיןנאלחו,

 הכישוף ובכח באלה והאמונה לנשף,או
 השוטים במוחי רק תקונן לאכעת,

 בשם הנ"ל הגאון עוד והעירוהתינוקת.
 שם אנשי חפשו כי אחר, הדורגדול

 ולא הארץ, קצוות בכל וביראהבתורה
 שמץ רל אפילו חיל אנשי כלמצאו
 אמור נאמן איש וכל אלו, מדבריםממשות
 ואין אומר אין אבל שמעתי, כך רקיאמר
 כל עכשיו ולכן ראיתי", "כך דבריםדובר
 והבל כוזבות, דמיונות רק האלוענינים
 הנ"ל הגאון דברי תוכן כאן עד רוח.ורעות
 שנים. מאות ב' לפני כןשכתב

 ובגמ' בזה, בספה"ק האריכווהרבה

 כוכבים רעכודת נמירי, י-ד: דףע"1
 ואנן הויין, פירקי מאה ד' אבינודאברהם
 קאמרינן, מאי ידעינן ולא תנן,חמשה
 הע"ז דרכי נתמעטו הדורות דכמשךחזירן

שכ"מ,

 עצם רהנה שני יסוד נלפענ"דעוד
 ביאור צריך לכאורה בזמה"ז ע-זאיסור
 עכו"ם ע"ב( י"ג )חולין אמרוובגמ'

 מנהג אלא הם אלילים עובדי לאושבחו-ל
 בידיהם.אבותיהן

 חולין ריש בפיה"מ הרמב-םוביאר
 במשא ומטמא נבלה עו"כ שחיטתוז"ל
 נבילה עו"כ שחיטת היות שסיבתודע
 על עומר ישראל ואפי' חכם הי'ואפי'
 לעו"כ, עו-כ מחשבת שסתם מפניגביו

 אסורה עליה נאמר שלא הביאניואשר
 מה כפי עו-כ תקרובות כמובהנאה

 עו"כ שהעובדי לפי ע"ז, במס'שביארנו
 מהן האחד חלקים לכ'נחלקים

 המזלות אל להביט ר"ל אותהלעשות היודעיי
 הרוחניות להוריד מלאכתם לצורךהצומחין

 השכל שמטנפין שטויות אותן ושארבהן
 וזאת ההוא, אמונה בעל שמאמיניםכמו
 שעובדין הן השני והחלק ממש.עו-כ
 שלמדו מה כפי הידועות הצורותלאותן

 והחלק עו"כ, רוב הם וכן בלבדמחכמיהם
 בלשון הענין חכמים אמרו עליוהאחרון
 אלא הם עו"כ לאו שבחו"ל עו"כהוה

 אמרו אלו ועל בידיהם, אבותיהםמעשה
 איסור ואינו בלבד במשא מטמאשחיטתן
 דף בחולין המאירי העתיק ודבריובהנאה.

 הנ"ל '"ג )חולין החת"מ למרןוראיתי
 בודאי וז"ל מינין( אומות רוב איןר"ה

 בנ"א סתם שאין לכך נוטה חיצונההסברא
 עמוקים דברים ומשכילים מביניםבאומות
 כמצות אתה אבי לעץ אומרים והםכאלה
 אך תבונה. ולא דעת ולא מלומדהאנשים
 מי שיהי' היתכן להיפך הסברא זהלעומת
 יסגוד עץ לבול בקדקדו מח לושיש

 לולי הנה יסור פתי מי למכמרתו,ישתחוה
 מבטן אבותיו הבינוהו וילדותושמנערותו
 מעדותו ראי' מייתי ע"כ ומהריון.ומלירה
 כולם שבחו"ל שנכרים אר"י רחכ"אשל
 אבותיהם שמנהג רל הם רעת בליבני

 לכללן הדרן א"כ אפשר שזה וכיוןבידיהם
 אין מ"מ דידע מינים דאיכא במקוםאפי'
 מרן מדבר' והנראה ע"ש. ככההרוב

 שאינכ אנשים הם ההמון רובדבאמת
 אנשים כמצות הם אלא כלל מעצמןמבינים
 יש שוב מובנת אינה שהע-ן וכלמלומדה,



פא הפרקעל

 ולא בידיהם אבותיהם מנזם משום רקבה
 ממש.ע"ז

 ככל ואביזרייהו ע"ז הרכה נתבטלוכן
 הרמכ"ם וכתב וידעוני ואוב כישוףעניני

 שהזהירנו היא התשיעית והמצוהבסה"כ
 מין מן גם והוא הידעוני מעשהמעשות
 ע"ז, בהל מדבריו וכ"מ זרה עבודהממיני

 מעניני ניצוץ שהם תקי-א מצוהוכחינוך
 גם אפשר שלפי"1 חינוך ובמנחתע"ז

 גרע ולא כעבו"1 אסור סכנהבמקום
 פ' ברמב"ן וע"ע וצ"ע, רע"1מאביזרייהו
 כתועבת לעשות תלמד לא עה"פשופטים
 ההם.הגוים

 מצאתי לא עכ"פ חדש דמר שהואולפי
 אשר הון כל כעל שמחתי השתאעד

 מלובלין הכהן צדוק לרבינו בעברימצאתי
 וז"ל, כ"ז( )דף עקרים פוקדבספרו

 כח פסק דע"ז יצרא כה"ג אנשיומשביטלו
 כ'( )י"ג חולין דעכ"א האומות בין גםע-ז

 מנהג אלא ע"1 עובדי לאו שבחו-לעכו"ם
 לאפוקי דר"ל הכינו שם ותוס'אבותיהם,
 באר"י דתנא דשם בהסוגיא ונרחקודאר"י,
 לאפוקי דר"ל במק"א ביארת' וכברקאי

 תקיפה ישראל כשיר הבית דבזמןבאר"י
 ע-ז עובדי ביניהם כלל להשרות ראויאין
 גוית וע"כ באוצך ישכו דלאבלאו

 וא"ב ב"ג, מצוות ז' קבלו שםהיושבים

 מנהג עליהם שייך לא ע"1 כשיעבדוזרעם
 לא ע"כ אבותיהם דהרי בידיהםאבותיהם

 על שיהי' אפשר ומיהו ע-ז, עובדיהיו
 מהעולם דע"ז יצרא דנעקר דמאחרדרכם
 דמנהג הדבר עיקר רק מהכלנעקר

 ודבר שבחו"ל, בעכו"ם רק 1הואבותיהם
 פסק מישראל הנבואה פסיקת בנמן גי'זה
 אלא הי"ל שלא ע"ז מעובדי זה כחגם

 כידוע בע-ז ודיבוק בחשוקה השתקעותע-י

 חכמתם גם נסרחה מכנים עצהוכשאכדר
 וכיי"ש. וכו' כנבואה סי' וכןכמשז"ל

 שלא ס"א קע"ט סי' 'ו"דובש"ע
 שואלין אין ס"א ולנחש, לעונןלכשף
 וב"ש הגש כגורלות. ולא בכוכביםבחוזים
 ומכשפים ומנחשים כקוסמים לשאולראסור
 בפסקי ועיינתי צ"ו(, סי' מהראי"י)פסקי
 חולה אם שאלת ואשר וז"ל הנ"למהרא-י
 לא כי דע ובקסמים במכשפים לדרושמותר
 ואוב דשואל בדבר מפורש איסורמצינו
 דאינון וידעוני אוב דוקא נראהוכו'

 בכללם מכשפין שאר ואין טפ',חמורין
 א'( )ד' דף כיבמות מוכח והכילחומרא,

 וגם וידעוני אוב מכלל מכשף ילפינןדלא

 רס"ל לר"י לעכו-ם כשואל ליכא עורלפני
 כר' קייל רלא הכשוף על נ1הריןב-נ

 ובאחרונים ב', נ"ו בסנהדריןישמעאל
 הביאו בתשובה הרש"ל מחלוקת,מצאנו
 לחולה ראסור הנ"ל קע"ט סי' יו-ךהש"ך
 דליכא היכא ובמכשפים בקוסמיםלשאול
 מהרא"י מפסקי )וקצ"ע נפשותסכנת

 דאיסור כתבו וה"ח והב"י ודו-ק(שלפנינו
 לחולה. אפי' המכשפים לדרושגדול

 להתיר הורה ט"ו סי' נ"ש בתש'ברם
 כזה"ז ודורשין השואלן עםלההמון

 יח" אם חולה או הגניבה ע"רלמכשפין
 כשוף אלא תורה אסרה לא יען ימותאו

 בעולם כשוף אין ועתה קדמוניותמומנים
 גם סק"א שם בה"ס ועיין הבל.והכל
 נכות למר ל"ט סי' יעקב משכנותבתש'
 עיין במבשמים לדרוש להתיר הנוהגיםאל
 מהם. ירחק נפשו ושומר א' אותפ-ת

 למכשפין בשואלים דברנו הנהועד
 הזה, שבזמן כשוף למין ידוע לפיעב-פ

 ויש שונות בחכמות שמשתמשין הניאבל



 ישראלאורפב

 ראיתי לא רפואה לצרכי בהםשמשתמשים
 בזה עוסק שג"כ אברך לי וכמ-שלאוסרן
 ח"ו ולא לש-ש הכל כוונתו שהואואמר
 שאר בכלל או בו וכיוצא אליללשם
 שו-ת ועיין מה'. לחולה לרפואה רקענינים

 שמתיר תתכ"ה וסי' תי"ג סי'הרשב"א
 זהב או כסף של טס על ארי' צורתלעשות
 בהם שאין שאומרים רפואות שארוכן

 ששם הגם עדיך ורידן האמורי, דרכימשום
 אג-מ ועיין ז"ל. הרשב"א על חלקוקצתם
 י-ג. סי' ח"דיו"ד

 לחולה יעשו אם לפענ"דבקיצור
 לא לאיסור מקום ראיתי לאלרפאותו
 ולא זרים דברים עושין אין אםמיבעיא
 אם וב"ש זר, הנראה כשפים סינימקטרין
 כעין הם שהרפואות להמומחיןנאמין

 ס"מ זר דבר כעין נראה אפי' אלאטבעיות
 כנלפענ-ד. המתירין על לסמוךיש

 ונפש, ובלב בידידותהחותם

 הקטןמנשה

 4דח יא"יעיי",,,,,,,,,,,,,,,,
 ק-ב קקיע,י .אמה המהה הטדי, זף יומר "דיה יד 4רק עת מנדכשיש

 שחד אשתה עלהמ הפול יגא, 9ן אותו אגב. ,הץ לו עשו מזדאהן י.י '" יצ'*'. ש"ל פשי נל '"4י *"י'י יני ל, "*י"'1 'אמ4"",'י

 'דע, זהומך44דוי
 בני התז עי פסח אשר יה, הנא פףח גבח גאמ4הם והפד ושג לעמוסג, עף)ק,ע איו ואמר ואח-כ יעמזמ, .וב .אמך כד באבי

 ישממו, העד י,קוד הצג ""1,) ,"ה קיה'9 4ק 4,ך14 במצדים,שיאי
 יקדד הףםוויהתו

 קץ"
 יף,נו

ו",.'ק פ, ג, ,"ףג זה כל ואמרתם, זבח פסח הוא יק. "קר עסת עי גת.בני ,של"י גייל.ם בנגפן את קוורום דא"
 ",ן 4ג,ה פ"" אשר ""קשיי 1*" יאק"

 4קנו1ן"
 ,"ד יקיף

 הכותהלגי ,ק,,וה,י מקטו ועד גדול זזלאו למצוא הפתח הפתח; )מצוא 71לא1קיוי
 פס"

 ,אמר ואחזק, ,1ה,,1"קו,,ן,1ק; כל ואח, האנשום, "שך
 יטו קהע אות-וח ,אגנה ואח,כ אפי יתתיוא החויה שם או שעןאגת,ות
 יהו-הבשילוב

"14 
 וידואן, ראה היגיז, קי-חי ,דיך

 עשנתי
 ואל"כ הנהני,

 ניו וזב"ז. טוב הורג. שרום .דיך כזה והויה גשויוב שטן אגת,ותיאמן
 ואח"נ הורני; ין)ג הורני אשר. כזה אהיה אות,ות יאמד ואח-כהנהנו
 קזה ,גן.,י אגתיוה ואך.,כ מגרינו ייבאנו ההגי ידיך כוה זהו.,האותוות
 ואיהי אלה1ג1 הל קק9)וד רצדו יהו ,אתה ואמ,.כ ודוך )ך הבקהאשרז

 לפנ,ד שקיטני ובזכות יצדקה )ותנים שאנחנג פדווו שבזנותאבותינו
 מינן מבי ותציינו ומשערפד דוננו גזה רגע שמקהע גדויוק ועדמקם)ים ישראי בנת עמד בי ועל הב',9 החווה עי או עלי שתיחם תהליםבספר

 או 44ת,גו וזעקה בכזה .שמע ויא בעוצם לביא המתרגשות9ורעניזת
 בנזפנות הם ירחם, שצדיך מה כל על.)1 ותרתם יתעיילה ואנחהבעירנו
 וואק,הו ז.,י אא,,1 קב? זה כל סלה. אמן עולם ועד מעתה ברוחניותוהן

 עך,ת לכי הפן.וו שלז הגדו? בבהמ"ד בבגד טוענו היות ועד 1-)הנביא
 126.251 עמוקות מגיה מפך,י-ע.



11,1

ווון-

שששש



 ישראלאורפד

 ציננער גבריאלהרב
 גבריאל נטעי ומח"טרב

 במלחמה שנהרג יהודי חייל של בלויהלהשתתף
 הנכרים אצל אותו שמקבריםבעיראק

 ל"ה בארץ שלום ונתתי לסדר ג'יום
 תשס"דלמב"י

 במלחמה נהרג אחד יהודישאלה:
 ומביאים תשס"ר, אייר בחודשבעיראק
 והנה בפלארירא, שדר בעיר לקבורהגופו
 ואביו יהודית אמו רק דתי אינוהנהרג
 הרגשה איזה לו יש אך כישראל ודינונכרי
 שם לו קראו ואמו יהודית דת שלוזיקה
 ביום. בו שנולד צדיק ע"ששמואל

 דקכרות בבית לקברו ריצד אביוועתד
 יהודים, של הקברות בכית ואמו גויםשל

 והנה ע"ז, בעלות לו יש אביוולמעשה
 ישתתף שהרב רוצה העיר וראשיהממשלה
 איזה לומר הקבורה למעשהבמועד

דיבורים.

 להופיע להרב רשאי אם השאלהועתה
 שלום דרכי משום בו יש אדד מצדשם.
 וחשוב יהודי שהוא יודעים העירשכל
 שעושין במועד ישתתף שישראלאצלם
 לישראל אסור שני ומצד המדינה.לכבוד
 הקברות בבית יהודי שנקבר ולחזקלסייע
 גוים.של

 שמ"ב סי' ביו"ד קיי"ל הנהתשובה:
 עיי"ש, צדיק אצל רשע קוברין ראיןס"ה
 גוים, אצל לקברו הדין האיך כתבולא
 הובא ס-א רף גיטין בר-ן מפורשאכן
 עם נכרים מתי קוברים שס"ז, סי'כב-י
 דרכי מפני אבליהם ומנחמין ישראלמתי

 )גיטין הניוקין פרק סוף ברייתאשלום.

 לא ישראל מתי עם רש"י ופירשסא.(,
 אם בהם מתעסקים אלא ישראלבקבר
 עליו וכתב ישראל עם הרוגיםמצאות
 הדין דהוא דוקא לאו ולישנאהר"ן

 בהם שמתעסקים לבר גוים מתיכשמצאו

 ולבקר ענייהם לפרנס וכן השלוםמפני
 מספידין בתוספתא אמרו ובפירושחוליהם,
 דרכי מפני אבליהם ומנחמים גויםמתי

 אותן קוברין שיהו לא מקום ומכלשלום,
 אצל רשע קוברין אין דהא ישראלאצל
 עכ"ל. עמהם שמתעסקין לומר אלאצדיק,
 רהא שם-א סי' יו"ד ח-ס בשו"תומבואר
 איסור הוא צריף אצל רשע קוכריןדאין
 וכ"כ עיי"ש. מסיני למשה מהלכהסה"ת
 מ"אן. סי' ח"ב מנח"אבשו"ת

 מהרי"א בשו"ת כתב מזהוגדולה
 סי' יהודה זכרון ושו"ת שג"ח סי')אסאר(
 בעלי אפי' ישראל לפנות שמותרקמ"ר,

 הממשיה מטעם הממונה להישראל ואמרתי .:
 במיעוטו הרע אח לבחור שילים הקבורה.לסדר

 חודש, מי-ב יותר כבר שמת נכרי אצלשיקכרנו

 דדין שהעלה כ-ט סי' ח"ג השדה פרי ש~.תעפ-י
 שאין כמו דינן ישראל אצל גוי קיבריןשאין
 ישראל, מרשע נברי נעריף צדיק, אצל רשעקוברין
 גם דייותא וקסטא דגרמא הבלא מפאר ישראלרגבי
 וא-כ המתים. לתחיית עומר עי.ו שהרי העצמיתעל
 גס צער סובל היטאיס כל עדיין לו נתכפר לאאס
 עומדים שאין נכרי משא-כ הכשר, העיכולאחר

 דבר הוי עצמותי רק כשנשאר א-כ המתיםלתחיית
 אצל גף שקבבו ריעבו לכן לגמרי, ממש בושאין
 ויש מנה למדין עיי.ש. לפנותו מחויב איןישראל
 מיב.מ. ינחר שנקבר נוי אצל לקברו ,ילאבנה



פה הלכהדבר

 הקברים בכית הנקבר שכקלים, קלעבירה
 עיי"ש. ישראל בקברי לקברו נכריםשל

 כין יהודי יקברו לא דלכתחילהוכ"ש
 בפרסום הלויה שעושים בנ"ר לכןהנכרים,
 ותקשורות העתים כותבי ומביאיםגדול

 חרדי שהרב מהנכון אין תמונות,ועושים
 וזה הנכריס, בין ישראל לקבור הסכמהיתן

 השם. וחילול עבירה לעוברימסייע

 סקי"ר תקנ"ט סי' במג-א הנהועוד
 לכיח בה"ב שהולכים סקי"זוכה"ט
 על הולכין ישראל קבר אין ואיהקברות
 אסור פסילים יש אם אבל עכו-םקברי
 שבבית כיון בודאי וא"ב עיי"ש,לילך

 וערב ושתי צלמים מלא נכרים שלהקברות
 שם. להופיע להרבאין

 מעמר שלפני לסרר היעוצהוהעצה
 במקום הספד מעמד שם יסדרוהקבורה
 לחזק דברים איזה הרב יאמר ושםאחר,

 בשביל שנהרג המלכות ולשלוםהמשפחה
 ללכת לו אין אך המדינה לאנשיהגנה
 בס"ד. כנלע"ר הלכרות.לבית

 7"צ סי' חו"מ ת"ס בשו"תוראה
 ליום עתידים היהודים היות בעניןשכתב
 קיר"ה החסיד אדונינו בבוא שמחתינומוער

 בבית דרכה הכנה להכין לשלום,לגבולנו
 הלל בשירי שמה שלהם הקדושההכנסת
 על ולהתפלל הטוב כל על לה'ותורות
 הידור ומיופי ובנוהי, מלבא לחייהעתיד
 על האנשים שיבואו הוא השירמלאכת
 מיטב בקול ושירים במחולות לענותהנשים
 לעשות נכון אם בשאלהם היפה ונפשםנגן,
 קול לשמוע הקרושה חורתינו דת עפ"יכן

 אנשים מקובצים שם אשר בבה"כאשה
 אנשים לעזרת נשים מעזרת הולךוהקול
 לא. או כן לעשותהיתכן

 אם השאלה זאת בתשובת אניאומר
 לאחוז ישראל ערת אנחנו מחוייביםאמנם
 כבוד מצות הזאת הגדולה רכהכמצוה
 העמים, כל על עוז ויתר שאת ביתרהמלך
 ונימוסיות שכליות כללות מצות היאאשר
 יעמיד במשפט אשר במלך כבודלנהוג
 בחורתינו שמעיות מצוה עלינו נוסףארץ,

 משה את צווה הקב"ה כיהקדושה
 בו לנהוג מצרים מלך פרעה עלרבינוע"ה
כבור.

 הוא זה כי אני אומר זה לעומתאמגר
 ימצא ולא יראה לבלתי גדול ורבכבורו
 כי לדתינו, המתנגד דבר שום ההיאכעת
 וטובו חסרו רב אמתיות הוראה מורהזה
 ישראל, בית על הקיר"ה החסידשל

 אל להביט ענוותנותו שם גדולתוובמקום
 בקרב מחיה לנו לתת רוח ונבאיעניים
 אך כראוי, וחורתינו דחינו ולהחזיקהארץ
 לחורתינו המתנגד רבר היום כזה נעשהאם
 ח"ו כבודו חילול רץ מכבודו זה איןח"ו
 ידינו ולרפות דתינו בהרוס הוא רוצהכאלו

 הכוונה היפך הוא וזה שמים,ממלאכת
 והיות הטוב. כל על לו והודותבשבחינו

 הנשים קול השמעת כי בעליל נראה יעןכן
 יחשב וכערוה היא תועבה האנשיםבין

 שוב ביום כן לעשות יתכן לא ע-כאצלינו,
 כלו היכלו אל מבקשים אנחנו אשרהארון
 לא השבח וזה התפילה שזאת כבודאומר
 ראוי שכן וכיון תפילה, שומע לפנייקובל
 לכלתי פקיחא עינא לשום עלינוומחויב
 לי"ת ותהלה שבח תת ביום ערוב שםהיות
 שפיכת ובעת לשלום הקיר"ה ביאתע"י
 ובנוהיי, מלכא לחיי' חי לאל ותפילהשיח
 לפני להתקבל ראוי תפלתינו שתהי'בכרי
 ית-ש לכסא מלכים ומושיב מלכיםממליך
 וקרנו הודו ירום לשלותי' ארכאותהא



 ישראלאורפו

 רואות עבריו ועיני הקיר"הרארונינו
 עכלה"ק.ושמחות
 שהנהרג שרצוננו כיון בנ"רוכע"ז
 המדינה שלום על במרומים טובימליץ
 שם שיש ובפרט נכרים כין שיקברוהווע"י
 שיופיע הנכון מן זה אין ופסילים,צלמיב
 מלכות. לשלום שם להתפלל חרדי רבשם

 מטעם להממונים זה דבר הרבויסביר
 דברי שנכרים הדבר יכינו ובודאיהממשלם
אמת.

 ל"ז סי' השדה דודאי כשו"תוראה
 כבית גוי יקברו שלא הטעם לבארשכתב
 החיוב דהנה וז"ל יהודים, שלהקברות
 של וצלם בדמות הנבראים כל עלמוטל
 אחד יקנא ולא זה, את זה לאהובהקב"ה
 כל כי בארי, שועל יקנא שלא כמובחבירו
 נבראו ולצביונם לרעתם בראשיתמעשי
 ברא הנבראים כל וא"ב ע"א( ס')חולין
 עמו רק ותכונתו, שלימותו לפי כלהיוצר
 לקבלת ראוי שיהיו באופן הכינםישראל
 מעשי מכל קדומה הוא אשרהתורה
 ימות מקדם הוכנה דישראל ורקבראשית
 שרשם ישראל שנשמת כיון וא"כעולם,
 לנו אסור לזאת גבוה, על גבוהממקרס

 הזרע כי האומות, משאר אחד עםלהתחתן
 תמצא לא נפרדים חלקי שני מבין באאשר
 נוגע ואינו שירשה, במקום להתאחדמנוח
 ששלימות רק אהבה או לשנאהכלל

 יצאו הנשמות שכל כזה תלויהבריאה
 וא"ב שרשן. ממקום הפועל אלממנו
 שאין מה גסממילא

 קובריי
 בקברי עכו"ם

 לעשות לנו אסור שנאה מחמת לאישראל
 להאומות שגם מאמינים אנו כיכן,

 חלץ להם שיש הישר בררךשמתנהגים
 מהל' פ"נ הרמב"ם וכמ"ש הבאבעולב
 תפרד בעת הנשמה כי רק ד"ה,תשובה
 אשר למקום למלונה לשוב צריכהמגויתה
 לא העולם למזרח ליסע שדרכו ומיחוצבה,
 למערב שנוסע מי עם ביחד ליסעיוכל

 משכן הוא אשר הביה"ק כן כמוהעולם,
 הנשמה תפרר משם אשר למנוחותהגוף

 רוח אשר הגופות שיהיו תתכן לאלשרשה
 מתאחרים אינס היה כהת אשרהחיה
 עיי"ש. אחר במקום משכנם שיהיובשרשן

 כגבולי שוד ישמע שלא יעזורוהשי"ת
 כעולם שלום ויהי'בנ"י

החותם,
 ציננערגבריאל

 שליט"א ניימאנן יצחק יעקב הרבתשובת
 מאנטריאל נעלזא דחסירי הרת מחזיק' דקהלאכ"א

 שליט"א הרה"ג ידידי כבודאל
 שיקבלו והלואי ממנו לגרוע או להוסיף מה ואין מאד יפים הם אלי ששלחהתשובה

רכריו.
 טוב כל בברכת דו"שירירו

 ניימאנן יצחקיעקב
 לפ"ק. תשם-ד למבנ"' ל"ו ד' יופאור



פז הלכהדבר

 ציננער גבריאלהרב
 גבריאל נטעי ומח,סרב

 המרינה לכבור נכרי מתללדת
 בשדה בעירק שגהרן נכרי חילשאלה:
 הקבורה אל באים הנימוס ולפיהמלחמה,
 העם, אישי מכל ומשלחת העירראשי
 ג"כ היהודי של טטעם שהרבורוצים
 שעירו הדבר בולט יופיע לא ואםישתתף
 להשתתף רשאי אי והשאלה קטנה,עיר

 הקבורה. ומעדבלויה

 שס"ז סי' יו"ד בשו"ע מבוארתשופה:
 ס"אולבוש

 דרכי מפני גוים מתי קובריי
 וסי' סקי"ט לנ"א סי' ש"ך וכ"כשלום,
 סק"ב.רנ"א

 הכלכן כשם שם וב"ח בב"יומבואר
 חייב המת את הרואה בו הכל כתבוז"ל
 מת ואפי' כבוד, בו ולנהוג מפניולעמוד

 עכ"ל. אמות ארבע ללוותו חייבנכרי
 משום אלא אינו דקאמר חיובא דהאיונראה
 וקברות ענייהם פרנסת דמ"ע שלום,דרכי
 מתיהם, מהלוית חוליהם וביקורמתיהם
 נכרים עניי פרנסה בה דתניוברייתא
 דוקא לאו מתיהם וקבורת חוליהםוביקור
 ישראל כל בה חייכין ליה דדמי כלאלא
 דבל שתמה מה ולכן שלום, דרכימשום
 הולכת אין רשע ישראל דאפילו כיוןבו
 כלום, אינו עכו"ם כ"ש מטתואחר

 מישראל גרע דעכו"ם גב על אףדפשיטא
 חייבין שלום דרכי משום אפ"הרשע

 שיהיו כד'ללוותו
 מרביי

 עמהם, בשלום
 ולא חסיד בנכרי רמיירי מפרשוב"י

 מת ללות דחיוב מבואר עכ"ד.נהירא.
 שלום. דרכי מפנינכרי

 מ"ר. אות קמא עמוד מצרים נהרוכ"כ
 מתי את ללוות כמצרים פשוטמנהגינו
 אם שיהיה, ולשון אומה מאיזוהגוים

מזמיניי
 שלום, דרכי מפני כך על אותנו

 נימוס גם הוא אשר המלכות לחרוליוב"ש
 אשר מצרים כמלכות ובפרט ומוסרי,מדיני
 ולכבוד שוה, ככודן והלשונות הדתותכל
 אדם. כל את לכבדהוא

 בבית אבל הקבורה, עד ללות כ"זאמנם
 שאסור ופסילים צלמים שם ישהקברות
 סי' בה"ט בשם לעיל וכמ"ש בוליכנס
 סקי"ז.תקנ"ט

 חיים שו"ת בספרו פלגי הגר"חוכ"כ
 אבלות מערכת בשד"ח והובא נ"ו סי'ביד
 ונכבדי משרי הוא המת ראם קי"ז,אות
 מלכות שלזפ משום חיוב עוד 'שהארץ
 חשש משום הקבר עד וללותו לכיתולילך
 יזהר רק לזה, הזמינו אם שכן וכלאיבה
 פתח עד אם כי תפילתם לבית יכנסשלא

החיצון.

 ר' )להגאון נתן מאורות בשו"תוכ"כ
 ק"ט, סי' תרצ"ו( פיעטרקוב לייטערנטע
 לא עמהם משתתף תרצו אם לדעתיע"כ
 מחרן ביה"7 של החומה עד ר7תלכו

 ובחזירתם העמר יקחו המה עדולהמתין
 כני מנהג ושמענו ראינו וכן אחריהם,תלכו
ישראל

 כשהולכיי
 אוה"ע שרי איזה ללוות

 עכ"ד. החומה ער ר7הולכיי



 ישראלאורפח

 כשיש הקבורה למקום לילך להתירואין
 שום התירו שלא איבה, משוםצלמים
 ורע בשו"ת וכמ"ש  איבה משוםאיסור
 גם וראה ל"ב, סי ח-ג או"חאמת

 שכל סק"ח מ' אות )מני( אליהובזכרונות
 רק שייך איבה משום חז"לשהתירו
 עלילות עושים הגוים שהיובזמניהם
 חופש שיש מזה"ז משא"כ עיי"ש,ברשעם
 שום לחבירו לעשות יכול אדם ואיןודרור
 איבה חשש ראין ומשפט דין בלירע

עיי"ש.

 שס"ט סי' )אסאד( מהרי"א בשו"תוהנה

 וז"ל גוי, ללוות לילך שלא בנידוןכתב
 כן העושה היא משובשת דעתועב-פ
 מפני כ' הראש, גילוי משום א'בזה"1,
 עם שדולך ככופר נראה העיןמראית
 שנאה שגורם ג' ביחד. ועובדיהםהאלילים
 נוהגין שאין יהודים שארי עלומחלוקות

 דעהו דרכיך ובמל השלום, וגדולכן.
עכ"ד.

 ללות הולך שאין כנ"ר ל-ש כ-זאך
 עין מראית משום בזה ואין ראש,בגילוי
 לבית שייכות זה שאין יודעיםשכו"ע
 המדינה לכבוד מן שעושה אלאאלילים,
 המדינה בטובת העוסק חילשמוקירים

 המדינה. להגנתונהרג
 גזילה מהל' פי-א ברמב"םוראה
 לנכרי אבידה לההדיר דאסור ד-גואבידה
 אם מ"מ אלא רשע, יר' מחזיק שהואמפני

 את שיפארו כדי השם את לקרשהחזירם
 זה הרי אמונה בעלי שהם וידעוישראל
 שע"י בג-ד מינה ודון עיי"ש.משובח
 ומוקיר המדינה את לכבד משתתףשהרב
 שם קידוש כזה יש החיילים פעולותאת

 ער ללות יש למעשה ולפ-ז ברבים.שמים
 יותר. ולא הקברות ביתכניסת

 שלימ"א קעניג ישעי' חיים הרבתשובת
 חייט חוקי שו"ת ומח"ל יאקאאב"ד

 רצונו מ"מ הדבר, על יוסיף לא שפתיים דבר ע"כ פא"פ, לכבויו כן שיעצתיהיות

 כבורו. זהו גדול אדםשל

 ההלכה. לגוף יתירה בהבנה השערה אל קולע הנ-לכל
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 הלכהרבר

 קליין מנשההרב
 שערים. .בית ורש אונגוואראבדק.ק
 ועוד הלכות, משנה שו"תמח-ס

 ב,תשובה

 יצו"ו בנ"י התשם-ד למטמוניםל"ר

 גבריאל מוה"ר הגאון ירידימע"כ
 שליט"אציעער

 בני מאחינו שאחד שאלתוובדבר
 שם ונהרג לעירץ למלחמה שהלךישראל
 ועתה תשס"ד אייר כחודשבמלחמה
 לקברו המלחמה משדה המת אתמביאים
 אל באים הנימוס ולפי פלארידא,בעיר

 העיר וראשי ממשלה ראשיהקבורה
 הוא החיל כי והיות בהלויתו,להשתתף
 גם שישתתף המדינה רוצים ישראלמזרע
 ישראל. מדתהרב

 שהחיל היות מבוכה עלתהוהאמנם
 והאם אמעריקאני מאב נולדהנ"ל

 מתורת הלכה ע"פ כי והיותישראלית,
 נמצא האם אחר הולך רהבן קיי"לישראל
 תורת הנ"ל גמור ישראל דין לו ישדהחיל
 בנ"י. מאחיו בביה"ק לקברו מצוהישראל
 הקברות בבית שיקבר רוצה מיהווהאב
 מה כדת שואל הרב ועתה העמים.כין

 על לעבור מחוייב יהי' שהואלעשות
 שלא מישראל ארם לקבור ולסייעההלכה
כהלכה.

 מתאבלין אנחנו ראשונה נראהולפענ"ר
 אלפים הלך מאחבנ"י שאחד מתגאיןאבל
 יהא והמרינה, עם עבור נפשו והקריבק"מ

פט

 הנ"לעבין
 עדי בדר לנצח וישכון לטובה יוכרשמו
 קץ.יבא

 יסייע הרב אם ההלכה לעניןומיהו
 יסורים להנפש גורם ח"ו נמצאבקבורתו
 המנוחה כי בנ"ע. שיבא כמקוםבעוה"ב
 הוא להנפש שנה ועשרים מאהלאחר
 שיסייע הרב זה כל מלכד מחצבתו,במקום
 של שאינו בקבר לקברו מישראלארם

 מן אינו ולכן כעך, נתפס הוא הנהישראל
 בביה"ץ דרשה מדבר להיות לכופוהראוי
 ע"פ אמת שאינם ברברים עממיןשל

 שבחו יגיד הוא האי אדרבה אלאהתורה,
 לגרום שבידו ממי מבקש אבלכרבים,
 באנשי בטוח ואני לו. הראוי בקברשיניחו
 כקבר אחינו את שיקברו שישתדלוהמלכות
 הראוי' בדרשה ישתתף הרב ואז לוהראוי
 סלהי. אמן לנצח המות ובלעלו

 ומצפה כולו העולם בכל לשלוםהמחכה
 הממשלה לראש ולהצלחה ה'לישועת
 שיצליחו עליהם ומתפלל המלכותולהנחלת

 ולטובח המרינה לטובת יפנו אשרבכל
 מודים אנחנו וכפרט הציבור, ולטובתהכלל
 האזרחים לכל רוח נוחי היותם עללהם

 צלם. תחת העומדים לאחב"יובפרט
 בלו"נ,רושה"ט

 הקטןמנשה

 בע"ה. למועד חזק עוד המקורות1.



 ישראלאורצ

 גאלרבערגער אהרן יצחקהרב
 פאפא יעקב קהילת קהלמדייני

 בשבת מנורה צורת עליהם שיש דלתותפתיחת
 וגר ההוא ביום ויבאכם לס' א'יום

 לפ"קתשס"ה

 בתוי"ש המופלג הרבני ירידילכבור
 גבאי ני"ו יא"ר מו"ה וכו' בנימוסיןמוכתר
 פאפאדקה"י

 שאלת אשר אודות לך להשיב כזההנני
 שני לה שיש ביהכ"נ של דלתותבנידון
 על ויש הביכנ"ס פתח לסגור כדירלתות
 מנורה צורת חצי של ציור דלתכל

 כל נשלם אז הדלתות שניוכשסוגרין
 כל על יש וכשטותחין המנורה שלהצורה
 דלת כל על שיש והיינו צורה חצידלת
 האם ושאלתך מנורה קני ד' שלצורת
 כתב )רהא בש"ק ולסוגרו לפותחומותר

 דהצר שבת מהלכות י"א בפרקהרמב"ם
 כותב(. משום חייבצורה

 ואשיב - רשרי נ"ל תשובה:א:
 הלבוש פלוגתת לך ידוע כבר הנהבקיצור

 בתשו' הרמ"א וכן ש"מ בסי' הטו"1עם
 ספר לנעול או לפתוח מותר האם קי"טסי'

 משום אותיות חודו על מבחוץ עליושכתוב
 והטו"ז אוסר דהלבוש וכותב מוחקחשש
 ע-ב ק"ר דף שבת מס' ראיה והביאמתיר

 מחוסר לאו קריבה רמחוסר שםדאמרינן
 אחת או כתב אם לענין דמימעשה
 דחייב בשבת בציפורי אחת ואותבטבריא
 דה"ה נידון ומינה קריבה רמחוסראע"ג
 בטבריא אחת אות בע"ש כתב אםלהיפך
 דפטור בשבת וקירבן בציפורי אחתואות

 כמחוסר לאו קירבה דמחוסר מהמשום
 עיי"ש. דמימעשה

 כתב ר"י סי' נזר אבני בתשובותוהנה
 לעיינין ואנהיר ברורים דברים בזהלבאר
 הי' ראם בשבת התוספתא דבריבהקדם
 כמו ומופסקות חתוכות שהם אותיותכתוב
 כל ככותב חייב והשלימה אחר ובאנקודות
 עיי"ש.האות

 רגמ' דינא בין פשוט חילוק ישולפ"1
 מחוסר רק דהוי דאמרינן הנ"לבשכת
 מייר' דהגמ' זה( עם זה )בנהגיןקריבה

 כל בשלימותן כהלכתן כתובותשהאותיות
 באופן מיירי הלבוש משא"כ ואותאות
 אין ודף דף דבל בשלימות אות שוםשאין
 שהוא כל נקודות רק הדף חודיעל

 אין א"כ לגמרי מופסקות הןדהאותיות
 גם אלא לחוד קריכם מחוסר רקכאן

 היא כתב לאו אות רחצי כתיבהמחוסר
 מחסר הוי וראי זה וממילא בתוספתאכנ"ל
 להלבוש ס"ל משו"ה וממילאמעשה
 וכתיבה שפותח, בשעה מחיקהדחשיב
 עיי"ש. שסוגרבסעד

 והטות דהלבוש מדבריו לנוהיוצא
 קריבה מעשה רק חסר שאינו בדברנחלקו
 זו קריבה מעשה ע"י מ"מ אבלכלבר
 סובר שהלבוש כתיבה מעשה גםנעשתה
 שאינו אע"ג מעשה למחוסר נחשבדוה
 מ"מ אבל לזה זה בעלמא קירוב רקצריך

 הוי א"כ לכותב נחשב זה שקירובכיון



צא הלכהדבר

 - חייב בשבת ומשו"ה ג"כ כתיבהמחוסר
 מעשה איזה במחוסר דדוץא ס"לוהטו"ז
 כגון דהיינו בעלמא קריבה מעשההונן
 נהגין יהי' לא עדיין בלבד זו קריבהדע"י
 נוספת פעולה עוד רצריך אלא זה עםזה
 נחשב אז לקרבם שיוכל כדי קציצהכגון

 אותיות שמקרב זה בנידון אבללכתיבה
 פעולה בשום צורך ראין וחתוכותשבורות
 ונתקן נגמר לחוד הקירוב ע"י אלאנוספת
 וכן ועומד כמקורב דהוי אמרינןכה"ג
 את לדחות שכ' מרדכי מאמר כספרראיתי
 דאות הנ"ל מגמ' והטו"ז הרמ"אראיית
 רמחוסר שם דאמרינן וכו' בטבריאאחת
 דומה דאינו מעשה כמחוסר לאוקריבה
 כלל מלאכה אינה אותיות ב' רקירובלשם
 כתיבה מיכתב בפ"ע אחת שכלכיון

 את עושה הרי אותיות חצאי קירובמשא"כ
 וכ"כ עיי"ש אסור לכך האות צורתעצם
 תורה ובדעת להגרש"ק החייםבס'

להמהרש"ם.

 בכל דהא לכו"ע שרי דירן בנידוןוא"כ
 מנורה והלא נרות ד' של תבנית ישדלת

 "דמות" ויש כלי חשוב לחציושנחלקה
 מ"א פי"ג כלים כמשנה רתנן סמהראי'

 וסכין כסייף כלים מיני כמה שםדחשימ
 פי"א ברמב"ם ועי' טמאין שנחלקוועור
 פי"ג בכלים שם ובר"ש ב' הלכהדבלים
 מעין עושה ראם בהא דתליאדכתב

 אע"ג גמור כלי חשוב הראשוניםמלאכתן
 שבת במס' לר"י ס"ל וכן לחציושנשבר

 הדין אז שנשבר רכלי שבת גבי קכ"דדד
 חשוב הראשונה מלאכתן מעין עושהדאם
 ונולד מוקצה כאן ואין כלי שםעדיין
 כ"ד(. ס-ק שי"ח סי' במנ"א)ועי'

 לכתב רירן נידון דומה אינווא"ב
 כלי חשיבות לו יש דכאן הספריםשע"ג

 וגם - גמור במנורה גם לחציו כשנחלקגם
 רגליה על לעמוד אפשר דכשאי דנימאאף
 מתחילה אם מ"מ אבל כלי חשוב לאאז

 מס' במשנה כמו"ש כלי חשוב כךנעשו

 )הם קרפיות רשולי ג' משנה ד' פרקכלים
 מסומכים שלא יושבים שיאנם חדיםכלים

 שאינם אעפ"י קוסמים שולי וכן)רע"ב(
 שלכך טמאין מסמוכין שלא לישביכולים
 )ומח"ט גמור כלי וחשוב מתחילתןנעשו
 דחנוכה נרות להרליץ להקל השד"חדן

 שאינם אעפ"י קטנים זכוכית כליבאותן
 כלפי כ"ש וממילא מסוכמין( שלאיושבים
 עשה מ"מ דהא צורה רחשיב כתיבהאיסור
 במשנה בפי' שו"ר - נרות ד' שלצורה
 מנורה דקני שם דתנן ו' משנה פי"אדבלים
לחוד

 טהוריי
 השמן מקום היינו הפרח אבל

 המנורה רגלי היינו הבסיס אווהפתילה
 עצמו בפני אף כלי דין לו דישטמאים
 שיש משום הטעם ישראל בתפארתעיי"ש
 פ"ט מרמב"ם וכ"ג קיבול כיחלפרח
מכלים.

 אינה דידן בנידון באמת דהאועוד
 בתוך עמידה לו ויש צורה רק גמורמנורה
 וממילא הדלת בשפת שמוקףמסגרת
 עצמו בפני דלת כל חשיפות לו ישבוודאי
 יש הדלתות סגירת רע"י ואי - צורתועם
 דהא לן איכפת לא זה שלם מנורה צורתלו
 לתו"ע דשר' כ' לאות א' אות כשמקרבגפ

 הלא כנ"ל בעלמא קריבה מעשה רקדחסר
 הי' לא ומקודם ב" "א חיבת כעתנעשה
 א' דהא טשמעות כלי בעלמא א' אותרק

 כלום אינו שלח"ז בי שימוש בלילחור
 אלא לחוד א' אות לכתוב ררךדאין

 אולי )אלא אח"ז ב' אות גםכשכותבין
 ברוב אינו זה וגם לחוד א' כותכיןלסימן
 תיבה חדש דבר נעשה ועתהפעמים(



 ישראלאורצב

 - שרי ומ"מ ופירש משמעות עםשלימה
 ר"א וט" קפ"1 סי' נזר אבני בתשובותועי'

 מלאכה חשוב לא לחור אחר דאותשכתב
 קפת בסי' ועי'"ש מה"ת ומותרכלל

 הנ"ל הטו"ז מדברי לזה ראיהדהביא
 לפתוח דמותר שכתב לדבריו ראיהרהביא
 שם מדבריו ונראה הנ"ל הגמ' מדבריהספר
 לפי"ד והוא כן להלבוש גם ס"לדבזה
 עיי"ש. ר"י בסי'הסברו

 אות רהכותב ה"י פי"א כרמב"םועי'
 וכו' גג תת דד כמו אחד שם והואכפולה
 דהרמב"ם דכתב משנה במגיד ועי'חייב
 כוונה להם כשיש רק חייב דאינוס"ל

 דואאזרך אא אבן גג תת דד כגוןמסויים
 וכ"נ חייב אינו מלה שאינו בווכיוצא
 שכתב שם משנה בלחם ועי' דלעילמגמ'
 שהוא דר כמו אחד בענין שם שהי'שר"ל
 עיי-ש וכו' שדים שפירושו מדדיםיחיד
 ובס' הבונה פ' ישראל בתפארת נמיועי'

 דלהלכה ד' אות ל"ר סי' שמואלתולדות
 אין אם אותיות ב' דגם מוריכו"ע

 :דברי ולא הפטור זה עם זהמתפרשין
 רק אותיות בשתי רחייב הרי עיי"שבה"ל
 ואעפי"כ משמעות איזה עתה לוכשיש

 אע"ג שרי וב' של אותיות ב'כשקירב
 בנידון וה"נ שלימה תיבה עתההנעשה
 דשרי.דירן

 האגרות ה"ה דורינו לגאוני ראיתי)עוד
 הגרש"ז וכן קל"ה סי' ח-א באו"חמשה
 כהלכתה שבת שמירת בס' שמובאזצ"ל
 אמר לא הלבוש דגם שכתבו סכ"גפט"ז
 אבל בזה זה נאגרים האות כשחלקיאלא

 בכלל אינה חירור בלי חלקים ב'העמדת
 בו שכתובות בספר ורק כתיבהמלאכת
 הספר שכריכת הספרים צידי ע"גאותיות
 על הדפים כל את ומחבר מאגדמבחרן

 משא"כ כמחוברים דנחשב י"ל האותחלקי
 למזוזה רל מחובר דלת כל דירןבנידון
 לזה זה שייכות הדלתות שני ואיןשבצידו
 להמ1וזות מחובר שלמעלה רהמשקוףהגם

 מעמיד המשקוף אין מ"מ אבלשבצידם
 המשקוף בלי לחוד רהמזוזה הדלתומאחד
 יכולים משקוף בלי וגם הדלתמעמיד

 ממילא ולסוגרו לפתחו בהדלחלהשתמש
 רשני כיון סוף דסוף נראה אמנם -שרי

 הוי שוב אחד לכותל מחוברהמזוזות
 אלא - להלבוש ואסור הספרככריכת
 מפשטות עיון צריך דבריהם גוףלכאורה
 לחוד קריבה ומחוסר הנ"ל הגמראדברי
 מגילת בס' ע"ז שעורר וכמו שם, ליהקרי
 עיי"ש(.ספר

 זצ"ל למרן יוסף ויען בתשובו'שו"ר
 )שלאס( פותחות בענין שכתב קפ"הסי'

 - )נומערין מספר צירופי לצרףשצריך
 האם לפותחו כרי שלאס( נוסערהנקרא
 להקל ג"כ וכתב בשבת לפותחומותר
 כמחוסר לאו קריבה דמחוסר הנ"למטעם
 מינה ללמוד יש ה"נ לחומרא דמימעשה
 הי' הכחיכה ראם גיסא לאידך קולאגם
 בשבת עביד הקריבה רק שבת מערבכבר
 עכ"ל. כלום עבידלא

 כמו-ש זצ"ל אדמו"ר כתב לא כאןהנה
 ספר פתיחת גבי זה שלפניבתשובו'
 הספרים חודי על אותיות עליזשכתובים
 המקילין כשיטת דנוהגין כתב דהרבדאע"ג
 שיטת גם מקודם דהביא כיון מ"מאבל

 לבעל ראוי דמ"מ מזה משמעהמחמירין
 להביאו לו הי' לא דאל"ה להחמירנפש

 לא מספר דצירופי זה בנידון אבלעיי"ש
 אדמו"ר כ-ק שכתב כמו מטעם והואכ"כ
 והאבנ"ז המאמ"ר כסברת בעצמויו

 הם האותיות דאם הנ-ל והרע"תוהגרש"ק



צג הלכהדבר

 דליכא מסתבר בזה מרוחקין רקשלימים
 הנ"ל. להגאונים כוון עיי"ש איסורשום

 אדמו"ר ב"ק מ"ש הדבר בעיקראמנם
 נפש דבעל ז"ל הרב מדברי דנראהזצ"ל
 מקורם רהביא משום בדבר להחמיריש
 רמסיים אע"ג להחמיר שכתב הלבושדעת

 אני דעפר דרגם ואומר אען לעתירדנוהגין
 מ"מ אבל זצ"ל אדמו"ר רגלי כפותתחת
 דכאן לנמר יש דלענ"ד בקרקע אנידן

 נוהגין וכן התניא בעל ז"ל הרבשסיים
 נפש בעל מצד דגם הכוונה היינולהתיר
 לכתוב לו הי' ראל"ה להחמיר צריךאין

 שמביא המקומות בכל כמעט הרבכמו"ש
 לסמוך דיש הלשון דכתב דפוסקיםפלוגתות

 בסי' עי' לכך כשצריך רק דבריהםע"ד
 כדבריו להחמיר וטוב שכתב או ס"גרמ"ח
 בסי' כמו"ש או ס"ט, רמ"ז בסי'כמו"ש
 גלשון דכתב וס"ט, וס"ג, מ"ב,רע"ג

 שם. עי' כן לעשות שלא טובדלכתחילה

 דכתכ וכ"כ, כ', סעיף רנ"ג בסי'ועי'
 להחזיר מותר אם הפוסקים פלוגתת עלשם

 והמנהג כזה"ל כתב להשיכה סמוךקדירה
 במקום ומ"מ ראשונה כסברא לנמרילהקל
 וכו' להחמיר טוב כך כל צורך שםשאין
עכ"ל.

 היא זה דידן לנידון רומה היותרוראי'
 פלוגתת שם דהביא כ"ח סעיף רנ"גבסימן

 שם שיניח לגוי לומר מותר אםהפוסקים
 ואח"כ החורף בית תנור ע"ג התבשילאת
 הבית לחמם כדי התנור העכו"םיסיק
 )להקל( ראשונה כסברא והמנהג וז"לדכתב
 במקום לעצמו יחמיר נפש בעל כלומ"מ
 ס"ל אי וא"מ - עכ"ל כך כל צורךשאין
 להרב הו"ל א"כ כן ספרים דחוריכנידון
 כן. לכתובז"ל

 אלו בענינים חילק ז"ל שהרב ישוכן
 מהו מחשלת על כתב מ"ג רנ"ג בסי'כגון

 ע"ז וכתב דרוסאי בן כמאכלשיעור
 הלך סופרים רברברי אע"ג הלכהדלענין
 שבת חומר משום מ-מ אבל הסיקלאחר
 חצי שיתבשל לכתחילה ליזהרצריך
 גבי כתב ס"ג רנ"ה בסי' אמנםבישולו
 לחשיכה סמוך כשדלקו מהני איפחמין
 וסיים רעות ב' הביא האור אחז שלאאע"פ
 מזה נראה עכ"ל המיקל אחר דלךוכך"ס
 גבי כן לעשות לכתחילה דיכולרס"ל
 מקומות וכמה בכמה זה לשון וכ"כפהמין
 דייק האיך דדב בדברי שי"ד בסימןוע"
 שבדברי - הנ"ל כעין לכתוב פעםבכל

 המיקל. אחר הלךסופרים

 ב' מביא ז"ל שהרב מקומות ישוכן
 עליו תבא והמחמיר הלשון וכתבדעות
 בישול גבי סי"ז שי"ח כסימן עי'כרכה
 וכלי ראשון בכלי ליחנו מותר אימלח
 וסיים הפוסקים מחלוקת דהביאשני

 ביו"ד )ועי' ברכה עליו תבאוהמחמיר
 בעל דמ"מ הלשון הרב בש"ע שכ'בכ"מ
 וביו"ד סק"ד, ל"א כסי' עי' יחסירנפש
 הלכות ובחוש ע"ב. וס"ק סק"ע, ק"צסי'

 רהביא והא וסצ"ה(, ט"ו, סעיףהלוואה
 משום היא זה האוסר רעת גם ז"להרב

דכי
 כהטור פוסקים וכמה כמה כלשון דרכו

 או - ולהכריע השיטות כל להביאועוד
 ס"ז קצ"ט ס' ביו"ד המחבר מ"שכעין

 לא בהדדי קול'דתרי
 מקליני

 א"כ עי"ש
 - האוסר דעת גם ענין בכל לידע ישע"כ
 עוד. בזה להאריךויש

 שהביא המקומות בכל דכמעטבקיצור
 לעשות מה אח"כ כתב פלוגתא ז"להרב

 א"כ נוהגין וכן הלשון שכתב כאןוממילא

 לכתחילה לעשות מותר דכן נראהבודאי



 ישראלאורצד

 שיהא או להחמיר נפש לבעל צריךואין
 דכ"כ וכאמת ברכה, עליו תבאלהמחמיר

 הלשון שכתב במנ"א לזה שצייןבכנה"ג
 המנהג נתפשט שכן דירן הנידון עלשם
 זקנים בפני נוהגין היו ושכן ישראלבכל
 דכתב ועיי"ש ומצפצף פה פוצהואין
 לא אז הרמ"א דברי הלבוש ראהראילו
 עי'"ש. רבו שהי' בדבר מחמירהי'

 העזר באבן השוכה בפתחי מצאתישוב
 בסי' הדע-ת לזה )שציין סק"ה ס"דסי'
 "ונהגו" שכתב בס"א שם רמ"א ע"דרנ"ג

 ת"צ בסי' המג"א דברי שם שהביאלהקל(

 שכתב בתשובה הרמ"א בשם שכתבסק"ט
 ולא נהגו והעם וכתבתי "דקדקתי לכןוז"ל

 היינו דונהגו וכו' נוהגיןי וכן סתםכתבתי
 כל נכון שאינו אף מעצמם כן נהגושהעם
 הנ"ל הלכה על ע"ז שכתב בדע"ת ועי'כך
 רכן להקל ונהגו הרם-א דכתב רנ"גבסי'
 דמוטב משום דהיא הרא"ש מלשוןמוכח
 ציין וע"ז מזידין יהיו ואל שוגגיןשיהי'
 ביו"ד הב"י כתב דכבר - הדע"תעוד
 מוטב משום דמקילים דהיכי קצ"1סי'

 צריך או מזירין יהיו ואל שוגגיןשיהי'
 להדיא חזינן הרי עכ"ל ליזהר נפשלבעל
 היא 1ה נוהגין" -וכן דכתכ היכירמ"מ
 לכתחילה.היתר

 סעיף ש סימן ערוך שלחן כקיצור~עי'
 אוסרין דיש הרב בדברי ממש דכתבס"ד

 נוהגין וכן מתירין ויש הנ"ל ספרלפתוח
 שיש מאחר ומ"מ אח"1 תיכף סייםאבל

 במ"ב וכן כן מלכתוב למנוע ישאוסרין

 נכון ומ"מ כ' המנהג וכן שסיים י"זס"ק
 הרב וא"ב אחד סטר לו כשישלהחמיר
 דמותר רס"ל להריא נראה כן סייםדלא

 לדברי לחכם צריך ואיןלכתחילה
המחמירים.

 דס"ל המ"כ מלשון "קצת" ראיהויש

 להקל נוהגין וכן הרב דכתב רהיכי כןנמי
 דגם כוונתו אז דבר שום ע"ז מוסיףואין
 ליזהר. צריך אין ג"כ שמיםהירא

 ב' המחבר דהביא סי"1 ש"ז בסי'והיא

 כספרי בשבת ללמוד אסור אידעות
 מתיר הב' ודעה אוסר הא' דרעההחכמות
 והביא להקל נוהגין וכן ז"ל הרב סייםוע"ז
 דבא"ר סיים אמנם דבריו ס"ה בס"קבמ"ב

 הרמב"ם כי להחמיר ראוי שמים דיראכתב

 דהביא דהיכי גימא אי וא"כ אוסריםוהר"ן
 לומר כוונתו אז האוסר דעה מקודםהרב
 א"כ להחמיר יש נפש ובעל שמיםדירא

 שגם הרב בדברי כן לומר להמ"בהו"ל
 קמ"ר סי' בקצוה"ש )ועי' כן ס"להוא
 וכן הרב לשון שהביא אחר סייםדדוא
 קשח להחמיר יש לכן כתב להקלנוהגין
 הרב שסיים ע"מ "לכן" לשון דכתב זהמה

 לכתוב דהו"ל להקל נוהגין וכןדבריו
 למנוע יש דם-מ ומ-ב ש"ע הקיצורכלשון

 בבדי שם דהביא למה בזה כיווןואולי
 כתב בזה שהחמיר האבנ"ז דבריהשלחן
כן(.

 בשו"ת דעי' דשרי טעם נ"ל עודב[

 להקל דהמנהג שכתב קנ"ו סי' יושראמרי
 לדבריו סמוכות דעשה ועיי"שכהטו-ז
 ליה ניחא דלא רישיה דפסיק לחדשוכתב
 להתוס' אף לכו"ע מותר אז מצוהגבי

 ש"כ סוס"י עי' הערוך עלשחולקים
 שרי ומשו"ה דהוא" כל מצוה"ואפילו
 ניחא דלא אכי"ר דהוי משום הספרלפתוח
 עיי"ש.ליה

 רישיה פריק נמי הוי כאן ה"הוא"כ
 ליה ניחא לא בפתיחתו דהא ליד ניחאדלא

 לפותחו ששרי ספר וכמו הצורהלסתור



 הלכהדבר

 להתפלל או ללמוד כדי רק דכוונתומשום
 ששרי דירן בנידון ה"ה א"כ בהולהתכלל
 רק דדלת למתוח דכוונתו משוםלפותת
 בסגירתו וגם - הכנסת בבית להתפללכדי
 כיריו אותו סוגר דאינו לפי איסור כאןאין
 יושר אמרי בתשובות שכתב ספר)כמו
 להיות שלא כדי מצוה משום רקדשרי
 מפה עליו להניח דיכול אע-ג פתוח,הספר

 להיות קצת היא בזיון מ"מ אבללכסוחו,
 אינו הלא כאן משא"כ עיי"ש( היום כלכן

 נעשה זה רק לנועלו מיוחד פעולהעושה
 סוגר שהדלח דידן בנידון היינו עצמומצר
 לפותחו רק פי' כונתו וגם מעצמואח"כ
 לנועלו.ולא

 המי"א לדבר מיבעי לא ממילאוא"כ
 הרשב"א בשם שכתב סקי"א שט"ובסי'

 אע"ג להיתר וכונתו פעולהדכשעושה
 עיי"ש שרי ג"כ איסור פעולת נעשהדעי"ז
 גימא אפי' אלא כאן, גם דשרי ודאיוא"כ
 שם ר-ן עי' דבריו על החולקיםכדברי
 פסי-ר דהוי עליו רהקשה האורג פרקבסוף
 במנ"א שהביא נכורים בשלטי עי'מ"מ
 ואיסור היתר שעושה אחד דכפעולהשם
 עיי"ש. לאיסור גם דמכוין אע"גשרי

 ע"ד שתמה רכה אליה לדברי אףוגם

 וביצה - ל"ג דף מסוכה גיבוריםהשלטי
 אבל עיי-ש אסור כה"ג דאף דחזינן ל"ודף
 שהביא שם ממהרש"ם כרע"ת עי'מ"מ
 שכתב מרכה"מ ס' כשם הקובץמס'

 צבי, בצידת אלא כן אמר לאדהרשב"א
 אע"פ לשמרו, ביתו את לנעולשמותר
 לפי ממילא, בתוכו צבי ניצודשעי"ז
 ובשעת ממילא, אח"כ נעשיתדהצירה
 בירים עושה אינו עדיין הדלתנעילת
 קשד ולא הרשכ"א התיר משו"ההצידה,
 עיי"ש. הנ"ל המקומות מכלכלום

 לוה דומה ממש דודן בנידוןוא"כ
 נעשה לא עדיין אז הדלת שרותחדבשעה
 פעולתו וגם אח"כ רק הכתיבהפעולת
 פתיחתו רהא היתר, של א' במעשהנעשה
 הנ"ל יושר אמרי בתשובות כמו"ששרי
 הנ"ל ל"ג רד מסוכה מפורשת ראיהלהביא
 שוב וא"כ הפוסקים, לכל מותררכה"ג
 נעילתו. עי"ז דגורם אע"גשרי

 כל מצוה הוי כאן דהנה עוד וי"לגן
 לנ"ר סי' או"ח בשע"ת וכמו"שרהוא
 גדולה למצוה זאת חושבין המנורהדצורת
 ולרומם לפאר ואת נעשה וגם -עיי-ש
 - קצת מצוה ג"כ שהיא אלוקינובית
 שצריך מזה תקל"ה אות חסידים כס'ועי'
 מכל צד מכל מפואר ביהכנ"סשיהא
 דלתי ופתיחת עיי"ש, השכונה שלהבתים
 ללמוד בתוכו לכנוס כרי נעשהביהכנ"ס
 דאף וי"ל גמורה, מצוה שהיאולהתפלל
 ראין לפי להחמיר יש הספריםרבחורי
 כאן משא"כ מצוה הספרים בחודיכתיבתו
 אף כנ"ל קצת מצוה היא המנורהרצורת
 כגון אחר במקום לעשותו דיכולרי"ל
 כל מצוה הוי מ"מ אבל הקודשבארון
 וגם מבחוץ אותו דרואין במה יותררהוא

 דמפואר כיהכנ"ס כדלתי כשנעשהמכפנים
 שרי הדלת רפתיחת כיון וממילא ביותרכן

 אע"ג ליה ניחא דלא פס"ר דהוימשום
 היא זה מ"מ אכל שינעול נמי עי"זרגורם
 צמח בתשובו' עי' וגם - ושרי קצתמצוה
 דכאמת הכתב בשע"ת שהובא נ' סי'צדק
 בדלתי המנורה צורת לעשות נכון הי'לא
 במקום ביהמ"ד בכותלי או הקודשארון
 הדעת היסח לידי ויבוא בו מסתכליןשהכל
 ע"1 דמלמר מה ועיי"ש בתפילהמלכוון
 איבא עכ"פ עיי"ש כן שנהגו כיוןזכות
 בדלתי כן לעשות דהוא כל בזהמצוה



 ישראלאור

 בו ממחבלים הכל שאין בצירםביהכנ"ס
 כצירוף נפש לבעל גם להקל ישובכה"ג
 וכנ"ל. שאני דירן רנירוןהנ"ל

 רק דהוי משום להתיר נראה איןאמנם
 נעשה ויהא שינעול פתיחתו שגורםגרמא
 באיסור דגרמא הפוסקים כתבו והנהצורה
 כשם רס"ה בסי' מ"א עי' שרידרבנן

 בכ"מ זצ"ל אדמו"ר ב"ק וכ"כמהרי"ל
 במקום בפרט שרי ממילאבתשובותיו

 דקרוב כתב הלבוש דהא אינו רזהמצוה,
 חטאת. לחיובהיא

 דכיון להקל טעם עוד נ"ל אלא]ד'[
 דרינא מעיקר כתבו האחרונים כלדכמעט
 1"ל הרב כדברי להקל המנהג ושכןלהקל
 רק כחכו המחמירין ואף 71יצשו"ע,וכנה"ג
 יחמיר אחרת ברירה לו יש אם אודטוב
 רק נעילתו דהוי בכה"ג ממילא לזהוכדומה
 טעמים ד' לנו יש וח"כ להקל, ישגרמא
 אף טעמים, ב' ובפתיחתו בנעילתו,להקל
 נפש.לבעלי

 קי"ר סי' או"ח שיק המהר"מ לר'אמנם
 על הפעולה שנגמר דבר דבל דכ' קנ"ןוסי'
 לאח"ז אלא בתחלתו נעשה דאינו אףידו

 מעשה שנמשך כל מ"מ ואפיהכבישול
 ע"י ועושה וחוזר כעושה חשובדיריה
 עיי"ש כ"אמכות

 וממיג"
 לא אולי לפי"ז

 מאליה שסוגרת אע"פ כגרמא כאןחשוב
 ספרינ"ג.ע"י

 דברי עור לצרף יש בפתיחתו גםאמנם
 דצר שכתב זצ"ל מכוטשאטש אברהםאשל
 לכ"ע ושרי אותיות מכתיבת שאניצורה
 של חילו רב כמה ]וידוע - טעמועיי"ש
 הגה"ק עליו שאמר אברהםהאשל

 תנא רב בחינת דהוא זצ"למשינעווע
 נמי היא כן לעיל שכתבחי ולפי"מופליגן.

 למיחש צריך ואין לגמרי דשרי הרבשיטת
 ז"ל הרב של חילו רב ידוע זוכןכלל,
 זצ"ל אדמו"ר כ"ק לי שאמרוכמו

 ז"ל הרב על לסמוך יש דרבנןדבאיסור
 חולקים פוסקים ששאר במקום אףלהקל
 רהיא הלבוש כתב דכאן והגם - זהכרכר
 כל כמעט זה לעומת מ"מ לחטאתקרוב

 וכ"ה( ב"ר אות בשעה"צ )עי'הפוסקים
 דדינא דעיקר כ' אחרונים תשובותועוד
 מ"מ להחמיר דס"ל המנ"א ואף דמותרהיא
 נמי לסמוך יש וכה"ג להקל שהמנהגנקט

 לנמרין. להקל רכתכ הרכאדברי

 תורה גדולי לפני הדבריםוהצעתי
 לזה. והסכימו שליט"אורבנים

 למעשה ולא להלכה רק כתבתיכ"ז

 גאלרבערגער אהרן יצחקהק'

 זמן: לאחרהוספה

 שבעיר כעלז מחסידי שמעתיוכעת
 צורת מצוייר הקורש ארון דלתי הי'בעלזא
 מנורה צורת חצי והי' מבפניםמנורה
 מנורה צורת וחצי האחד דלת עלמצוייר
 צדק צמח בתשובת וכרמובא השני דלתעל

 אדמו"ר הרה"ק מימי עור זה והי'הנ"ל
 הקפידו דלא ראיה מזה הרי ~י"עמהר"ש
בזה.

 מזה ראיה האין התכוננתי שובאמנם
 רואים דאין בכה"ג הלבוש מורהראשיי
 או האותיות חלקי קירוב ע"יהתיבות
 נשלם והצורה שהתיכה לפי דשריהצורה
 הצורות או האותיות ואז סגור כשהדלתרק
 כתיבה איסור אין דבכה"ג נראיםאינם
 מעשה לעושה דומה דאין וכמובן -לכו-ע

 כמקום צורה או אותיות קירוב שלוו



צו הלכהדבר

 לראותו יכולים דמ"מ אסור דודאיחושך

 ופשוט. האורע"י

 א"י( )מגדולי שבת אורחות בס'ושו"מ
 דמותר לענין שכתבתי זו סבראשכתב
 ואין קרועים רפים בפניפ שיש ספרלסגור

 סגירתו וע"י לזה זה מץורכיםהחלקים
 ראין מטעם דשרי וע"ז האותיוהמקרם
 בהיות הנוצרת כתיבה להך חשיבותשום
 אפשר אי אז סגור כשהוא לפי סגורהכפר
 ויפתחנו ולכשיחזור שם הכתוב אתלץרוא
 עכ"ד מזה זה האותיות חלקי שוביתרחקו
ונהניתי.

 שייך רבארון ולזמר לחלץ רישוהגם
 לעשות שיכול וחור פתח ע"י הכתבלראות
 אסור דהא שייך לא עתה שהוא כמומ-מ

 דלתי לסתור אסור וכן בשבת נקבלעשות
 שייך לא וממילא בשבת הקורשהארון

 דומה ראולי לדון דיש אלא לראותו,שיוכל
 סוף פי"ב בירושלמי כמו"ש דאסורלכתב
 שהם מילין במי דכתב הלכה גבי ד'הלכה

 ועי' דחייב צבע לו אין ובעצמו עפציםמי
 דבירר א' אות ס-ה סי' אליהו מחזהבס'
 מה אי לדון יש ועוד ברוחם, 1הענין
 אינו חשוב אי איסור מצד ראוידאינו
 גבי ל-ב סי' או"ח בטו"1 עי' כללראוי
 ביום הוא שאפילו דבק עליו שמצאס"ת
 הס-ת חשוב לגוררה יכול שאינוהשבת

 רק הס-ת מצד אינו שהמניעה לפיראוי
 ובמחצית במנ"א ועי' שבת, שמירתמצד
 אחרונים ועוד מזה ש"מ בסי' הנ"להשקל
 רואה דאינו אע"ג כתיבה חשוםוממילא
 ופתח, חור ע"י לראותו ריכול כיוןאותו
 זה. בנידון וה"ה עיי"ש עודוי"ל

 שבת בארחות כמו"ש י"ל אי)וצ"ע
 ופוסקים(. מש"ס ראיה בליהנ"ל

 המערכת:הערת
 עליהם שכת,ב ספרים בשנת לפתיח להחמיר הלבוש שיטת שמביא הרס השו"ע דגת לזמר, אפשר להיחר סירהעוד

 ,נ%:::ש;:::::2:::ו:::,:ך"ן::תןצך:::ןי:;:':ייקרי.:
 אקו. הרמב'ט מדברי אסורים צורות גם אסור הספר בדב' עיתיות אס האג"א דברי ולפיהמוחקה",

 "ש ס'": תגח ובס" בשבת.. לאכלה שאסור אותיות עליה שכתובים ערוגה אותיות: תקא הרב כיתב מ"י שמג בס"וכן
 שמי. בסי' שנתבאר כמו ביו"ט לאכלס אלא למחקם מתכוץ שאין אעפ"י אותיות כמין 3ה שיש שגה לשביראיסריו

 אס באכילה מותרות המצות על ציוריו ועשה עבר "אם בצורות: להתיר להדיא כותב סעו חס ס" פסח בהל',אדרתה

 י" מ"מ ייי' "ידי "תי סייי "% "י "ייתי' 'י' יי 1 מ:נ: ע:שגלונך::
 א," ניירת, ידי, "עתיות 7,, ש"ת הסער ניני מחיקה ,א'ק,ך עגיבת הס,." גרעת "'), הך3 יעת ,ואח ,המני

 קמר גוי' השלחן בקצות כמש"כ דלא ,וזה אסור איע צורות מ"מ אסורים הספר בצדי אלתיות העבוש שלפי דאףדעתו
 שת3(. עמ' גוייא, 3ן יוסף ,לרבי אורות בטל גס לחלק כתב וכךססק,דג

 מיסר7שמ.0י"מד,ת
 3'1 יק

 שהוא 7,תנ קצה ש3 נס" ואיי סתנ, ת,)7ת יי,0 ג ה' השמרס שהגשתם א,ת',נ7רך
 הגי. ,מך תקנת עשק הר. היסה סקגת ")א יקי )א א"י )י"ס השמח 3ג,' שיה הן ....נס, שלקיש =הה,)7,ת
 ,כן למלאכה נחשר הוא הרי יד. על וניתקן נגמר שהכלי עבש" מקום מכל מלאכה חשוב אים עצמו מצד שהציור שאף,חייב

 תזק סי' שי'נמ'ן:"::י"::::י'

 "ה, יווה "',ה יגמא ח." הפותלות 3,,,ת שעורקי נען 3ת'3ה, סייגת הר' שחיא דיר גי ע) אנתיות דגת'ית,יי
 דבר איוה לפתיח יכל, שלא כדי חותם לעשות כדי או לצר איזה לבטא כדי נייר על ציור אידה מצייר אם וכן כתירהמלאכת
 בית או פל' על צורה מצייר ת'שהו אס אבל משה.. מבטא ע"מ, ששיור כיון כתיבה מלאכת בכלל נמי ה.' ס",(, תקיע)כבסי'

 ::: ::י ::י :: ,יךןיב:י;:ן' :ןי,":'י. :: דןו,ב :ל:::::מ::::::מ:ן,לך:ב;":
 מ" "".7 י,י., י,י, יי, הייי""י

 ,ייצע קאת )"ייות הךש."ק נ,,,ת ש3י גיל 7ת'3ח ימי"7ת יימה יגה יזה ייי,,
היסה.

 דין אלא כתיבה, דין כזה שיין אין ,כדומה, העונה לייפוי הוא הצורה כוונת עיקר שכל השגה על צירה בנויעואס
 סי' ראה להקל, הרכ שו"ע ודעת באוכליו, בפטיש מבת יש אס הפוסקים במחלוקת ,ותלוי בשבת, ,את כשעושה כפטישמכה

 )מאייי" מ"-" יי ס" י"יי:ב::::::::ך
 יסק "נ, ייי.י 3"ית '"ת

 מי" "'ייי יגס ית'נה' "'"יי '.' ש"ז "'י "7'ת'ת "ת "ל'" "'" ש"" ף7'י'ת " סקי" ייינן ש"ש יונקי יי7נלי,



 ישראלאורצח

 מיכלאוויטש יהושע משההרב
 שליט,א מראדווילבלאאמו,ר

 נ.י. וואלי ספרינג דבראר, שלום משמרת דקהלרב

 ו ו קפו כ: ם כן : ינאו: .הרץ מיי אי"-.-. תחת חם יבש דבר בשבת להשים מותרהאם

 הקרירה מן חם היוצא יבש דברשאלה:
 מים הכרו תחת כשכת לשומו מותרהאם
 הביצים שמשימים אלו כגון אותו,לקרר
 תיכף לאכלו ורוצים הטשאלנ"טלתוך

 אותו שמקררים ע"י זה אתכשמוציאים
במים.

 דמעיקר לרעת יש ראשונהתשובה:
 הכלי מן המאכל את שהוציא כיוןהדין
 בו שאין שני ככלי לחשבו ישראשון
 סי' שבת בהלכות שההג"א אלאבישול,
 המהרש"ל שיטת את מביא סקמ"השי"ח
 שכותב מ"ר סי' הנשה גיד פרקבחולין
 אמרינן כו סולדת שהיד חם גושדדבר
 את ומפליט ומבליע בחמימותושעומד
 ריהא דה"ב המנ"א לומד ועפי"זהאיסור,
 ביור"ד החוו"ד אבל בישול, משוםאסור
 דאפי' וכותב המנ"א על חולק צ"אסי'

 ורק שמבשל אמרינן לא הרש"ללשיטת
 אם המג"א דלפי נמצא ומפליט,מבליע
 חם יבש דבר על ץרים מים בשבתשופך
 ויש לא, החוו"ד ולפי בישול משום בויש

 דלא וט"ו ברמ"א איתא שביור"רלציין
 רלא והיתר באיסור אפי'כהמהרש"ל

 והש"ך ומפליט שמבליע גוש כדבראמרינן
 כהמהרש"ל.פוסק

 להתיר צד יש המג"א שיטת לפיואפי'
 יורר הברז את דכשפותח כיון דירןבנידון

 י"ל א"כ היבש הדבר על מרוביםמים
 כלל. בישול כאן ואין תיכףדמתקרר

 דאיתא להקדים יש זו קולא לבררוכדי
 המחבר ברברי י"א סעי' שי"ח סי'באו"ח
 שבאמבטי חמים ממים לשפוךדמותר
 צונן של אמבטי לתוך ראשון כלישהוא
 חם רפסקינן אע"ג מרובים הצוננים היואם

 חם דכר רבא רהיכא קולף צונןלתוך
 מלמטה שהוא הדבר את מחמםמלמעלה

 מועטים בצוננים דוקא היינו קליפה,כדי
 מבשל שאינו אמרי' מרובים בצונניםאבל
 שהוא כלאפי'

 דתיכי
 במג"א ועי' מתקרר,

 בשני דוקא זה רכל שכותב סקל"השם
 בשבת ליחן אסור אבל צלוליםדברים
 דאו צונן רוטב לתוך רותח כשרחתיכת

 לפ"ז א"כ קליפה, כדי שמבשלודאי
 הדין יהי' יבש מדבר שמיירי דידןכנידון
 מרובין. בצוננין אפי' ץליפה כדירמכשל

 ה' אות צ"א סי' כיור"ד שהחוו"דאלא
 שם י"ב דבסעי' המג"א דברי עלמקשה
 ליתן דמותר המחבר כותב שי"חבסי'
 מרובים צוננים מים רותח מיחםלתוך

 שנא ומאי בישול, בו ואין תיכףדמתקרר
 החוו"ד ומתרץ המג"א, שאסר רותחמבשר

 מלאכת אמרי' רבשבת כיון הואדהחילוק
 בשר כשנותן לכן תורה אסרהמחשבת
 קליפה הכדי טעם שנבלע מים לתוךרותח



צט הלכהדבר

 את אסרינן הטעם מאותו נהנה והואלהבשר
 במיחם משא"כ לבישול, אותו וחושביןזה

 אינו ונתבשל המיחם מאוך שנבלעההטעם
 ואינו מחשבת מלאכת הוי לא מהןנהנה
אסור.

 הוא חילוקו דעיקר מלשונומשמע
 נהנה האדם שאין היות המיחםדבדין
 טעם,דכותב שם ריש אע"ג שבומהטעם
 לתוך שנבלע דהטעם במיחם משא"כוז"ל

 הרי וכו'. מהן נהנה אינו ונתבשלהמיחם
 שהוא אלא בו טעם המים נותןדבאמת
 המיחם את אוכל אינו שהרי מזה נהנהאינו
 הבשר את דאוכל המנ"א אסר בבשרורק
 ש"כ אסור, הי' מים סתם הי' אםואפי'

 מים לשפוך להחמיר יש החוו"ד תירוץלפי
 זה. את יאכל אם החם הדבר עלמרובים

 מגדים הפרי על הגן פרי בספרוראיתי
 במדור סקל"ה אברהם אשל שי"חסי'

 של החילוק דעיקר שהביןשעריהלכה
 דברוטב לרוטב מים בין הואהחוו"ד
 במים, לא אבל הנאה לו שישאמרי'
 על מים ששופך כזה דבאופן כותבועפי"ז
 החוו"ד. של התירוץ לפי מותר יהי'ביצה
 משמע לא החוו"ד של מלשונו לכאור'אכל
 דלפי דכותכ הגן כפרי שם ועי' וכנ"ל,כן

 רמחלק רי"ל להחמיר יש עצמוהמגיא
 למעשה אבל כהחוו"ד, דלא אחרכאופן
 להקל. צדדים כמהמביא

 ברור רזה להבהיר יש אחר דברעוד
 אין ראשון ככלי נחשב דאינו גימאראם
 הבישול מקלי שהם דבריב אטו איסורבו

 בסי' וכראיתא שני ככלי אפי'שאסור
 דוקא כהיינו ט', וסעי' ה' סעי'שי"ח
 חשש אין ושמן במים אבל דבריםכשאר
 שהדבר אמרינן אם א"כ באחרונים,עיי"ש
 איסור. בו אין ראשון כלי אינוהיכש

 בתוך הי' היכש דהדבר היבאאמנם
 בהביצה וכגון להקל צד עוד ישהקליפה
 אינו דהויים די"ל קליפתו כתןךכשהוא
 שהצוננים היכא קליפה מכדי יותרעובר

 די"ל ברור היתר זה אין אבלמרובים,
 תתאה אמרינן למטה הוא החם שהדברכיון
 קצת ונכנס קליפה מכדי 'ותר ומבשלגבר
 המאכל.לתוך

 המג"א דלפי להלכה: הנ"ל מכלהיוצא
 החוו"ד( של פירושו לפי אפי')ולכאורה

 יש למעשה אבל קרים, מים לשפוךאסור
 לשיטת דאפי' ס"ל דהחוו"דלהקל

 גוש דדכר אמרינן לא וסייעתוהמהרש"ל
 והט"ו והרמ"א ומפליט, מבליע רלמבשל
 רישא פסיק דהוי וגם 11, חומרא נקטולא
 אכל מדרבנן, רל דהוי ליה ניחאדלא

 עליו לשפוך שלא טוב בוודאילכתחילה
 בו. סולדת שהיד חם שהוא זמןכל
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ק

 יאמנוק ארי' מרדכיהרב
 התוספות אוצר טפרמחבר

 לב לעכו"םאמירה
 שתא דהאי השנה בראש שאירעמעשה
 קודש( שבת )הוא קמא ביומאשנתגלה
 דהיינו דולקת, במקררשהנורה

 גם נדלקת המקרר דלת אתשכשפותחים
 לקרוא מותר האם שאלה ונשאלההנורה,
 להתיר שאין או הנורה את שיכבהלגוי
הדבר.
 דהיינו פעמי חד היה הצורך אםהנה
 את לפתוח אחת פעם רק צריכיםשהיו
 אזי שבו, המאכלים את ולהוציאהמקרר
 שבת שמירת )ראה זמנינו פוסקיכתבו

 : עצות וכמה כמה יד-טז( סע' פ"יכהלכתה
 לעבור יפסיק המקרר שמנוע ער להמתיןא[
 מהשקע. המקרר תקע את יוציא שקטןואז
 וכיו"ב, סכין הסגורה הדלת בעוד לדחוףב[

 שלא המנורה, המדליל המתג על ילחץאשר
 יועיל וכזה הרלת, פתיחת אחרי גםישתחרר
 לגוי לרמוז ג[ כלל. איסור כאן ייעשהשלא

 שזקוקים לו שיאמר וכגוו הדלתשיפתח
 לו לומר לחילופין או שבמקרר,לאוכל
 בשינוי. המקררשיפתח
 כל מעשיים אינם הראשונות העצותב'
כך:

 שרוב כיון מעשית אינה הראשונההעצה
 פועל, אינו כשהמנוע גם כיוםהמקררים

 הטרמוסטט, אם הפועל דבר איזהו ישמ"מ
 זאת מלבד וכיו"ב. כיקירת נורת איזהאם
 של בשקע לטפל לקטן להרשות מסוכןדי

 ע"י - כן לעשות לגדול ולהורותהמקרר.
 במאור לפקפק יש גם יד, וכלאחרשינוי
 בתקע דק דוא ההיתר שעיץרכתן

 ישראלאור

 שבמקרר נורהבות
 שקע אולם ולהכניסו, להוציאושרגילים
 כלל רגילות אין הבתיכ ברובהמקרר,
 ולהכניסו.להוציאו
 שרוב כיון מעשית אינה השניההעצה
 סיכוי יותר ויש בזה, בקיאים אינםאינשי

 יבוא ואז כראוי תהיה לא הסכיןשאחיזת
 דהיינו יחד, גם והדלקה כיבוילידי

 לחיצת להתרופפות תגרום הדלתשפתיחת
 ידליף וביני וכיני וילחץ, יחזור ושובהסכין
 מרגיש. ולא חלי ולאויכבה,

 זה שהיה כיון כך ובין כך ביןאולם
 דלת את לפתוח זקוקים והיו דר"ה, א'ביום

 וילדיהם הם פעמים, וכמה כמההמקרר
 ואד זה, בכל להבחין ידעו לא ודאיאשר
 ויסגור שיפתח ככתיהם מצוי גוי היהלא

 יכולים היו לא ממילא יחפצו,כאשר
 אלו. עצות בכללהשתמש
 אחת, פעם שיפתח לגוי לומרכמו"כ

 לא שהדלת כדי וכדו' מגבת להניחואז
 הקלה הדרך שהיא - הסוף עדתסגר
 כמקרה מעשית היתה לא גם ביותר,והנוחה
 שכיון גדול חשש שהיה משום אםדנן,

 ומאידך הסוף, ער סגורה אינהשהדלת
 יתקלקלו מאכל, בדברי עמוסהמקרר

 אם הקטן, צרכי גם ובכללםהמאכלים,
 ועלולים שם מסתובבים שהקטניםמשום
 זמן שלגבי כמדומה כמו"כ המגבת,ליטול
 ביתר הדלת לטריקת לחשוש ישמתמשך
 ואדרבא תעזור לא מגבת שאף עדחוזך,
 הדלקת וגם הנורה ביכוי גם כאןיהיה

 המקרר ואין שדיות לדוסיף יש עודהנורה.



קא הלכהדבר

 שיגרם חשש יש זה, באופן לפעולהמותאם
 קלקולו על ישפיע אף או מיידי קלקולבו

 זמן.לאחר
 מותר( )אם צורך שיש ברור היה כןעל
 אם והנה הנורה. לכיבוי שידאג לגוילקרוא
 הכל מכובה שכשהמנוע במקרר מדובראכן
 עד להמתין עצה יש ודאי אזי פועל,אינו

 )או לגוי לקרוא ואז יעבור, לאשהמנוע
 את ויכבה המקרר, דלת את שיפתחלקטן(
 אף נדלקת עכ"פ הנורה ואם המנורה,כפתור
 לו יורו אזי פועל, אינו עצמושהמנוע
 והאמת המקרר. תקע את להוציאתחילה
 מתג לסגור להתיר יש קצת צורךשבמקום
 ע"י גם פועלת, אינה כשהנורה -הנורה
 כפי אולם יד, כלאחר שיזיזה והיינוגדול

 כבויים אינם המקררים רובשנתבאר
 לו לומד אלא עצה אין כן ועללגמרי,
 קמייתא לשאלה והדריגן הנורה, אתלסגור
 לא. או מותר הדבר אכןהאם

 סעיף לא )פרק כהלכתה שבתבשמירת
 להוציא כשכת לנכרי לומר מותר : נאמרא(
 אם גם החשמלי, למקרר דבר להכניסאו

 המקרר, מנוע מיד יופעל הפתיחהע"י
 כך, ע"י תידלק שכו הנורד אס"ואפילו
 אלא אלה, לכל מתכוון הנכרי איןשכן

 בלבד. למקרר להכניס או להוציאכוונתו
 המקרר את לסגור לו לומר מותרוכן

 ע"י תכבה אשר נורה בו כשיש גםהפתוח
 אחד לנכרי, לומד מותר ואף זו.סגירה
 נדלקה, שבו והנורה המקרר אתשפתח
 את להוציא מבלי המקרר את יסגורשאם
 היהודי יוכל לא לנתקה, או תחילההנורה
 סיפור בלשון )כלומר אותו לפתוחשוב

 לומר רצה - המלאכה בעשייתהצורך
 כמה יספר רק אלא עשייה על יצווהושלא
 עליו מה יבין והנכרי 11( לעשיה הואוקוק

לטשות.

 לומר ההיתר שמקור נתבאר שםבהערות
 ח"ב משה  מהאגרות הוא הנורה לבבותלו

 אבל לישנת: כהאי כתב ושם ומאחר סח.סי
 שתכוין שהוא האור %ת שיסלק לולומר
 ערול.  צורך בשיש רק הואלכבות

 מילתא החכמים לסני להציט בזהבאתי
 יותר פתרון בה ויש יתכן אשרחרתא,
 החכמים תלמירי שאכן ה' אל אקוהמרווח,
 אם רברבנו על רעתם יתנו ההיראהומורי
 ממש.  בהםיש

 ר"ה א )סעיף רעו סי' הלכהבביאור
 הבא  שגוי רבא מהאליה הביאלצרכו(
  הפתילה( )למחוט הפתילה ראשלהסיר
 את והרליק וחור וליבויה, גרםובטעות
 להמנע צורך בל אין כיבה,אשר

 כמעשה כלל נחשב ראין בנר.מהשתמשות
 אלא עושה דאינו ישראל. צבורעכו"ם
 מתקן והוא וכיבה  קלקל שהוא עצמו,עבור

 ומחרש הלכה הביאור מוסיף צפיתומרליק.
 במחבר ששנינו רמה  וכן( ר"ה ר  סעיף)שם

 מותר הדולק. בנר שמן שהוסיףשגוי
 שהיה השמן  שיכלה כרי ער בנרלהשתמש

 כשהיטיף רוקא היא אסור, ואח"כ כבר,בי
 אם אולם הנר, תחילה לכבות מבליהשמן
 שלנו. בנרות  שנהוג כפי הנר  תחילהכיבה
 אולם לגמרי. בנר השימוש אסוריהיה
 אס ריקא דוה נ"ל שוב ואומר:מוסיף
 בצווי שלא אבל ישראל כצוויעשהו
 לדון יש ישראל לצורך דעשהז אףישראל

 יהודי דאינו הא"ר שכתב מה לפי להקלבו
 והדליקו וחזר בידו ונכבה למחטשרצה
 כמו דהוי משום לאורו להשתמשדמותר
 ה"ה א"כ בירו, שנכבה כיוןלצורכו
 השמן שיכלה כדי עד להשתמשבעניננו
 לא אם כהיתר, היתה ההדלקה דהרילגמרי
 לגמרי אסוד דאז ישראל בצווישעשהו

 לאורו.להשתמש



 ישראלאורקב

 אין הביה"ל שמזכיר ד"צווי"ונראה
 כמו המעשה, עצם על ציווי עלהכוונה
 זה דציווי הנר, מחיטת או השמןהוספת

 ובמקום ושעתו, מקומו לפי הואתלוי
 שיודע בזה לן איכפת ולא הותר,שהותר
 בשעת לו ויארע שיתכן הציוויבשעת

 שרגיל שיורע או הנר, שיכבההמחיטה
 הנר, תחילה לכבות השמן הוספתבשעת
 לעשות הגוי וביד כך על ציוהו שלאדבל
 שלא וישגיח שיזהר דהיינו זה באופןשלא
 למוסיף יכול וכן דמדיטד, בשעת הנריכבד
 נכלל שאי-ז הנר, תחילה לכבות מבלישמן
 אלא הביה"ל נתכוין ולא ציוויו.בכלל
 שכבר לאחר דהיינו מעשה, שלאחרלציווי
 וציוהו ובא והדליקו, הגוי חזר ולאהנר,

 הראשון, מעשיו לתקן שציוהו אףלהדליק,
 הוצרך אלא מדיליה כן עשה שלא כיוןמ"מ

 מעשה כעושה עדיין נחשב כך עללצוותו
 זה. ממעשה להנות ואסור הישראלעבור

 דאדרבא לזמר יתכן שניה במחשבהברם
 להדליק רהציווי הנכון, הוא ההיפךדוקא
 לא עכ"פ איסור, בו אין ביכה שהואאחר
 דישראל, עכור מעשה כעושהיחשב

 קלקל שהוא כך על מעוררודהישראל
 נתכוין ולא עיוות. אשר את לתקןועליו

 לו אמר שאם הראשון לציווי אלאהכיה"ל
 תחילה לכבות גם בציוויו נכלל שמןלהוסיף
 את מתקן בהדלקה הגוי אין וממילאהנר,
 שהרי כלל עוות לא שהרי עוות,אשר
 פעולתו כל ונחשבת זה, דבר לעשותנשלח
 הישראל. עבורכפעולה
 כל הראשון לביאור דגם נראהעכ"פ
 אלא הנר, את להדליק בפועל מצווהושאינו
 עכור כעושה יחשב לא בזה לו, רומזרק

 דקדק ומה"ט עצמו, עכור אלאהישראל
 "ציווי.. לשון לומר הלכההביאור

 יודיעו ולא לגוי יץרא ראם נראהמעתה
 יראהו לא ואף להדלק, עתירה שהנורהכלל
 יבקש או ירמוז אלא בתחילה, מזהשידע
 היתר דיש לעיל )שנתבאר הדלת לושיפתח
 הנ"ל, משה באגרות גם וכדמבוארבדבר,
 ועי-ש גדול, צורך בלא גם שרידהא

 לפקפק(, קצת מהגרשז"א שהביאכשש"כ
 יעשה המנורה שנדלקה ויראה כשיפתחואז

 ויאמר הנורה, שנדלק על מתפלאעצמו
 ולא הדלת שיפתח אלא חפץ היה שלאלגוי

 מעצמו הגוי שיכין עד המנורה,שידליק
 ואין הדלת לו שיפתח ביקש רקשהישראל

 גם נדלקה בבר שבר בכך כלל ליהניחא
 עוות שלא )אף עוות אשר את ולתקןהנורה,
 תחת תקלה שיצאה ירגיש מ"מבמזיד,
 עוד. תדלק שלא הנורה יכבהירו(

 איסוריה ונקליש נראה זהדבאופן
 היא הגוי ע-י הנורה כיבוי דעיקרטובא,
 ב' לפי ויועיל הדליק, אשר אתלתקן

 בהדיא ציוהו לא שהרי דלעיל,הדרכים
 מבין הגוי אין כמו"כ הנורה,להדליק
 שהרי תדלף, שהנורה היה שרוצהבציוויו
 יודע וכלא כמתפלא עצמו שיעשהביארנו
 יחשוב וא"כ להידלק. אמורה היתהשהנורה
 לפתוח מעולם חפץ היה לא שהבעליםהגוי
 אשר והוא נדלקת, הנורה שם באופןהדלת
 דולקת, שהנורה זה, מקולקל למצבהביא

 המצב לבטל כדי הנורה יכבהוממילא
 מפורש ציווי כלי אף זאת ויעשההמקולקל,

 רעתו מגלה שהישראל רמיזה ע"י רקאלא
 עבורו. רצוי אינו זהשמצב

 נקבל אם שגם אחד חכם העירניאמנם
 מצד מ-מ שבת, הלכות מצדהדברים
 )כדמבואר לגוי גם האסור רעתוניכה
 ועדיין זה, כל לאסור יש רכח( סי'כחו"מ
 ותלמוד. עיון הדברצריך



קג הלכהדבר

 סגל הלוי שלום חייםהרב
 ב"ח היים" "בירורימח"ט

 בישיבה הנהנין ברבתבענין
 מה הנהנין ברכת לדעת יש הנהא(
 בישיבה ובין בעמירה בין מהני אםדינו,
 ומצינו בישיבה. דוקא בעינן רילמאאו

 סימן ההודאה ברכת )הלכות האשכולכספר
 רק מעומד הברכות דבל הא שכתב,כ"ג(
 ברכת על ולא קאמר המצוות ברכתעל

 ח' )סימן יוסף הבית כתב וכן ע"כ.נהנין.

 ולא קאמר המצות ברכת רעל ומיד(ד"ה
 )שם הב"ח וכ"כ ע-כ. נהנין. ברכתעל
 בברכת אלא זה דאין מעומד(, ומ"שד"ה

 צריך וצונו, בהן שאומר דכיוןהמצות
 שצונו מה על מעומד להקכ"הלברך
 עמירה, בעי רעבודה לעבודתו,וקרבנו
 ע.כ. הנרנין". בברכת לא"אכל

 הכרכה רק דלא למדנו הב"חמדברי
 בעינן מצוה כל אלא בעמידה, דבעינןהוא

 בברכה עמידה דבעינן טעמא רהאעמירה,
 קל א-כ עבודה, הוי וציונו דמברךכיון

 העבודה היא היא גופא רהמצוה הואוחומר
 נהנין דמהותה מצוה ולפי"ז עמידה,ובעינן
 צריכה אין בסוכה ואכילת מצהכאכילת
 י"א )אות בספרנו לקמן ]כמבוארעמידה
 הקרבנות מאכילת גרע לא רהאו-י"ג([,
 בישיבה. אותן הכהניםשאכלו

 )סימן לשו"ע כביאורו הגר"א כתבוכן
 דאיתא דהא לפרש אפשר דאי מק"ג(,ח'
 הנהנין ברכת על מעומר הברכותכל

 א( )מב, ברכות בגמ' אמרינן דהאקאתיא,

היו
 יושביי

 הסיכו לעצמו מכרך אחד כל
 סדר כיצד א( מג, )שם דאמרינן וכןוכו',

 ע"כ. וכו' ריושביו נכנסין אורחיןהמיכה

 דהא בישיבה, הנהנין ברכת דדרךהרי
 איירי לא א( )מב, הנ"ל בברכותהגמ'

 )סימן יצחק חקל בשו"ת וכ"כבברהמ"ז.
 הנהנין ברכת ...דהא והנה( ד"ה ג' אותג'

 ע"כ. בישיבה.לכו"ע

 ראין הכא, עד חזינן הני מכלוהנה
 אבל בעמירה, הנהנין ברכדת לברךהדרך
 בעינן, בישיבה דאדרבה מוכרה אינועדיין

 כיון בעינן', בישיבה 'דאדרכהוהנראה
 גיטין בגמ' כראיתא בישימה בעינןדלאכול

 של גופו מתישין דברים שלשה א()ע,
 מעומד ושתה מעומד אכל הן ואלואדם,
 פ"ר רעות )הלכות ברמב"ם היא וכןוכו'.

 במקומו". ישב אדם כשיאכל "לעולםה"נ(
 סעודה )הלכות ברוקח כתב וכןע"כי.

 קובץ לאור יצא זאת, שכתבתי ואחר א[1.
 קכג(, עמ' תשס"ג )תשרי מאשי - ישראלאור

 איסורא האי אי לדון, כתב אחד שחכםוראיתי
 ממדת או הוא סכנה משום מעומד ולשתותלאכול
 ]שדכאנון א( )ע, גיטין מגמ' דחנה הוא, ארץררך

 ושתה אכל אדם של גופו מתישין ובדיםשלשה
 דרך ממסכת אודם סכנה, דהוי חזינן וכו'.מעומר
 תלמיד שהוא מי בזה"ל דאיתא פ"ה( )זוטאארץ
 וכו' באצבעותיו ילקלק ווולא מעומד יאכל לאהבם
 לא שתיה ואילו אכילה אלא דמדכתב הריע"כ,
 מהכי מבואר הבם, תלמיר גבי רק דכתכ ותוכתר,
 ארנן. דרך ממדחדהוי

 אזי ארץ דרך ממדת הוה דאי מינא,והנפקא
 אסירי, רעבתנות דרך דהוי מעומד אכילה דרקאמרינן
 שילו שרי. הכס לתלמיד אד מעומד שהיהאבל

 אדם. ולכל אסירי מעומר שתיה אף דסכנהלטעמא



 ישראלאורקד

 דרך ד"ה א רכז, דף שכ"ט,מימן
 ולא מעומד אדם יאכל לא ארץ דוךארץ(,
 רבה באליה להלכה והובא מעומד.ישתה
 )שם היטב ובבאר ס"כ( ק"ע)סימן

 מדברי רגם להובית, הנ"ל חכם שכתבומה
 ועלה חדש והפרי ]הנ"ל[ ה"נ( פ"ר )דעותהרמב"ם
 ממדח דהוי רס"ל נראה - דבריו עללתרימה
 אכילה שבעת לומד רימב"ם כוונת ועיקרארץ,
 שלא 'לאפוקי אחד במקום מיוחר מקום לויהיה
 כ~. מוכרת אינויהלך',

 אדם כשיאכל לעולם בזה"ל כתב מרמכ"םדחנה
 ולא יהלך ולא שמאל, על יטה או במקומוישב
 עד יטייל דלא גופו יזעזע ולא ייגע ולאירכב

 הזינן מדבריו עכ"ל, וכו' שבמעיו המדןשיתאכל
 אכילה, בשעת כמקומו לישב שצריך הן רעיםתרי
 עד וכו' להלך לו אין אכילתו גמר כשכבר ראףותו

 חדש הפרי כתב ואהא ומבמעיו, המזדןשיתעכל
 פרנקל[ מהד' ברמב"ם הליקוטים בספר]הובא
 תמשה ב( קכט, )שכת מפנין פרק בסוףבזהה,
 אכל הן ואלו החיים מן יותר למיתה קרוביםדברים
 וליגע לטחל דוקא והיינו וכו', ועמר ושתהועמד
 אמות ארבע לילך צריך עכ"פ אכל אכילהאתר
 שמואל אמר ב( )קין, בהמקבל דגרסינן אכילה,אחר
 ומאן תלת,,. מהני לבר אסוחייהו ידענא מיליכל

 עכ"ל_ גרמידי. ארבע מסט ולא נהמאדאכיל

 לתרופה מעלה הליקוטים[ ובספר שם הובאוכן
 למיתה קרובים חמשה א( )ע, כגיטין אמר כןבזד"ל.
 ארבע לילך צריך ועכ"פ ועמד, אכל החיים מןיותר
 בשבת וכמ"ש לאצטמוכא, המזת שתרד כדיאמות
 עכ"ל. אמית ארבע הלך ולא אכל א()מא.

 דכתה דאף למימר דקאתו מדבריהם לןהרי
 ארבע הילוך מ"מ אכילה אחר להלך ראיןהרמב"ם
 כרכרי למיסר ליבא וא"ב לילך, צריך אדרבהאמדת
 הרמכ"ם שכוונת הבינו 'רכנראה שכתב הנ"לחכם
 מיוחד, מקום יהיה האכילה שכעת לומרבעיקר
 הרמב"ם כא ולא ירכב. ולא יהלך שלאולאפוקי
 קורם דהא ע"כ, מעומד' ולא מיושב שיאכללומר
 עור כתב יהלך. דלא רינא האי הרמכ"םשכתב
 דחד ולדבריו במקומו, ישב ארם כשיאכללעולם
 למימר שייך מה ותו תרתי. לי למה הואדינא

 ורכיכה, הליכה למעוטי שמאל' על יטה 'אובלשדנו
 ב( )ע, עיטיו ב( )קכט, בשבת הגמ' דבריותו

 רש"י כדפירש אכילה אחד להדיא איידישהביאו
 אכילה, אחר לעמוד למהר שאין -בסוגיין

 )שם הטהור בשלחן הוא וכןסקט"ז(,
 וכיוצא ט"ב(. מ"כ )סימן ובקצש"עסי"ט(
 ג'( )סימן גועם דרכי בשו"ת כתבבזה

 ראחר לומר בא רהרמב"ם שפיר אתיולדרכינו
 למימר ודעימיה הפר"ח וקאתי לעמוד איןאכילה
 כל הנ"ל חכם לדברי ואילו שרי, אמותדארבע
 ע"כ אלא האכילה. עת על איירי הרמב"םדברי
 לישב שצריך דברים של כפשוטן הרמכ"םכוונת

כשאוכל.
 הפר"ח של המתחיל הדבור צ"ע קצת]ולדרכינו

 ןרמב"ם דכרי תחילת על יקמיל לתרופהזעלה
 על קאזלי אילו עריפא הוה דטפי כמקומר,'ישב
 יהלך'[. 'ולא הרמב"ם רבדיהמשך
 לאיסתפוקי ראיכא הנ"ל חכם שכתב מה וחן,ב[
 בכל הוי מעומד לשתות ראין איסורא האיאי

 שהדרך תשובים משקים כמיני רק אוהמשקאות,
 משקה שאר או יין כגון וכישיבה בקביעותלשתותם
 בעינן משקים מיני שבכל גימא אי ואףחשוב.
 כשעותד דרק לומר מקום יש עדיין כישירה,לשתותן
 כבוד כדרך לשתותם חיוב יש אז וכבוד, תענדגלשם

 דאין אפשר לצמאו מים הציותה משא"בובישיבה,
 דאיתא בהא מצינו לרבר וזכר בישיבה. לשחותןצריך
 אחת בבת כוסו ישתה 7, ס"ת( ק"ע )סימןכשו"ע
 הרי שלשה ארץי דרך שנים גרגרן, זה הרי שתהואם
 )שם הטהור בשלחן וכתב עיי"ש, הרוח מנסיזה

 אבל אחת בבת לשתות אין שכר או ביין דרקמי"א(
 ]ועיין קפידא. אין דלצמאו כיון קפידא איןבמים
 מסתבר ולכן ע"כ, ס,'ט(ן ר"י )סימן הלכותשונה
 בזה, ליזהר צריך אין לצמאו מים בשותה הכאדה"ה
 עכ"ד. מעומד. לשתותויכול

 לא דהא חרא דבריו, על לחמיה ישולכאורה
 כרברי ]להריאן שכתבו אחרונים כשארמצינו
 סקכ"ב( ק"ע )סימן דכמ"ב ואף הטהור.השלחן
 לא סץז"א( ר"י )סימן בשעה"צ מ"מ כדבריומשמע
 לא אלמה הטהור, דהשלחן אליבא אף ותוחילק,
 כסעיף דירן דינא האי כשהביא גופא איתיחילק
 אי חילוקא האי מעומד ולשתות לאכול ראסורי"ס
 דככל לן הרי חילק ומדלא לא. או לצמאוהוי

 וכמו בעמידה, לעשותן אין שתיה ובכלאכילה
 על מ"ה( סימן )ח"ב פעלים רב כשו"תשכתב
 מיני ובכל במיס גם נזהר שהיה האריז"לרכינו
 מאתר הכמיס רבדי אקיים מדקדק דהיה כיוןשתיה.
 דליכא כיון אומר אני כן ועל בגמרא, זה דברדנזכר
 . ע"מ. ליזהר. טוב ודאי בהכיטרחא



 הלנהדגר

 יו"ט סעודת לקיים שיתחייב סבראשאין
 ועונג מנוחה זה שאין מעומד,שיאכל
 ע"כ. וכו'. נועם דרכיודרכיה

 רצת )סימן אברהם במגן איתאוכן

 ער ההכרלה כוס את ישתה ולאסק-ד(
 )סימן משה ממטה דבריו ומקירשישב.
 שנהגו ואעפ"י בזה"ל, שכתבתק"ט(
 שכתב כמו הברלה בשעת לעמודכאשכנו
 וכ"כ אגורה, בשם ת"כ( )סימןהאגור

 כתב מ"מ קכ"ד(, )סימן מהרי"לחשוכת
 שתה לא 1"ל מהר"א שרבו אחרכמקום

 ולא יאכל לא דת"ח משום שישב,עד
 וכן עכ"ל. לעשות. נכו, וב, מעומד,ישתה
 שם( רצ"ו )סימן השקל במחציתכתב

 וישתה שיאכל חכם לתלמיד גנאידאמרינן
 את לעשות אחר" -לכל וראוימעומד,
 גם כן אם ע"כ. בדבר חכם כתלמידעצמו
 עבדינן דהברכה בישיבהי,ברכתן

 חל"כ )סימן מגדים הפרי וכלשוןכהאכילה.
 עשייה דליכא 'וכנהנין דע(, ד-המשב"ז
 ע"כ'. מישוב". הכרכה הכימשום

 )סימן וקציעה מוך בספרו היעב-ץ אולם2.
 בישירה, דוקא אינו הנהוין דברכח ליה סכיראחין.
 ומטופ בישיבה ולשחות לאבול דהדדך דכיוןאלא

 דאי היי סב)הא,דאי"כא
 דכבוד בישיבך. הכרבה

 וכ.~ן הערשה, בדיך להיעבד בברכה השםהצנרת
 אי אבל בישיבה, הברבה אף בישיבהדהעשי'ה
 דבריו יבאנו ו'( )אוח ולקמן ע-כ_ בעמידה.הבינה אי בעמידה היהה האבילה היינו והעשייהחהדמ.
באורך.
 ר.ב, סימן ,לפני מדים בפרי ~יעוייןנ.
 .לבוכת שנתב, י-ם( "זה בוכנה להלנותבפתיחה
 1ב.ן בישיבה ובין דס,ל הרי נמי.. מיושבהנהמן

 וצ"ע.בעמידה_
 כתב א'( מו"ס )חי"כ לתן להורות ובשו"ת4.

 סעודה, בקביעות מיושב הוא סעורה דדרךדכיון

 לאו לדיכנו מ.מ ג.נ. הוא כך בוכתו ;םממילא

 כל אלא מפושם, ובעינן הנא סעודה בובתדולח
 במיישב. הכהזיןברנה

 לקמן מהאחרונים שהבאנו מהוכעין
 מל בירושלמ' ראיתא דהא ז'()אות

 למצות אלא אינו מעומד,הברכות
 שמצותן מצות אכל בעמידה,שעשייתן
 בחסד ועיין בישיבה. ברכתן גםבישיבה
 חי איש וככן מ"י( קפ"ג )סימןלאלפים

 ליזהר דטוכ שכתבו, ד'( אות חוקת)פר'
 החיים ובכף מיושב. לאומרם הברכותבכל
 הביאם. סקנ-א( קפ"ג)סימן

 בהגרלה ונר נשמיםכרכת

 אשכנז בני דאגן הזינן והנהב(

 - בהכילה ואנד אבשמיסמברכינן
 דהוי ודאי בשמים הא ולכאורהבעמידה,
 חשובה הנר ברכת וכמו"כ הנהנין,כרכת
 בירורי בספר שדברננו ]וכמו הנהניןכברכת
 ג' )סימן לקמן ועיין קלג(, עמ' )ח"אחיים

 בעמידה עכדינן היכי וא"ב בזה[, ט"ו(אות
 דהא לומד ויש בישיבה. הנהנין ברכתדהא

 ז'(ן )אות לקמן ]הובא האחרוניםקאמרי

 בעמירה דהעשייה והימי בעשייהדתליא

 היינו הכא והעשייה בעמידד. הברכהאד
 בני אנן קעכדינן דהכדלה וכיוןההבדלה
 ]ויבואר המלך הלוית דהוא כעמידהאשכנז
 ברכת אף הכי משום נ"ן(ן, )אות לקמןעוד

 קעכדינן היי,' על דכעינן והנרהבשמים
 - לדבדלד אגידי דאינן ואףכעמידה,
 זה. בלא ~הואפשר

 דצ-ו לסימן :רייה במשוה כדא'חאנ.

 בשמאל, 'היין הבשמים בתה דבשעתסל-לן.
 של הבדנוה דבל משוס מידן הכס תמהואינן

 בעיוך ודל" ע.כ. הכס. על להיות תצוההבולה
 הבשמים עי דבשמביכין שבחב, היפזן ןשםהשלהן
 כש~.ח ועיין 1.כ. וכו'. השלהן על הכוסממהים
 נראה דלהלכה שנח:. '.ו( סימן ,ח,ח נתןלהורות

 ~האש, הבשמים ברנח בשעת הנוס לאהורדבעינן

 שיסמוך. מי על לו 'ש להשיק של" הנה;וט-מ



 ישראלאורקו

 הנהנין לברכת סמיכה מהניאי
 כישיבהשיחשב

 הנהנין דבדכת שהוכחם לאחר הנהג(
 אי לדון יש בישיבה, דוקא לברךבעינן
 ונראה כישיבה. שיחשב סמיכה בהמהני
 מכל בישיבה, לברך דבעינן אמת דחןלזמר
 כברכת 'בדין', ישיבה האי הוי לאמקום

 כל דהא כיון בעמידה, הרא שמדיןהמצוות
 משום הנהנין בברכת ישיבה דבעינןטעמא

 אוח נ"א )סימן חושן אכני בספר ראיתיוהלום
 פלוגתא האי להלות יש דלכאורה שכחב,ר(

 הכוס אחיזת אי ברכה של כוסות דבלבהנידון
 כיון א"כ מעכב, הכוס אחיזת ראם לא, אומעכב
 האש מאורי וברכה בשמים ברכת לסדר חז"לשתקנו
 משא"כ בידו, הכוס לאחוז יש שפיר הבוס,על

 היינו - כך על להקפיד צריך שנמןלהזמיטות
 הכום דאויזת הפוסקים כשיטת ליה דסכיראמשום
 י"ס( מס"ק רע"א )סימן הט"ז וה"ה מעכבאעו

 ככף וכן מ"ב( ק"צ וסימן מכ"ח )שם הרבוהשו"ע
 בירורי בספר וע"ע מ"ר(, ס"ק רע"ג )סימןהחיים
 י' )אות וכהערה אלא( ד"ה קלו עמ' )ח"אחיים
 דאח"ת להסוברים דאף ביאור דצריך אלאשם(ו.
 מצוה איבא הרי מ"מ בדיעבד, מעכב אינוהכוס

 יש ולפי"ז הברכות, כשעת הכום לאחוזלכתחילה
 היום מברכית והנר הבשמים ברבות שנא מאילעיק

 אחר וכמקוס ע"כ. הכוס. לאחוז שמקפידיןוהבדלה
 דא. בענישהארכתי

 כדאיתא בישיבה לאכול הוא ארץרדרך
 משום או א'(', )אות הנ"ליעניש
 כגמ' וכמבואר כעמירה לאכולדסכנתא
 )שם לעיל ]שהבאנו א( )ע,גיטין

 )סימן וקציעה במור וכדהובאובהערה([
-ח'(  בישיבה, הברכה ראף אמרינן לכן 

 באורך שהבאנו מה לפי אף הכיומשום
 המנ"א מדברי ל'( )אות בספרנולקמן
 דבעינן דבדבר ליה דסבירא קמ"א(,)סימן
 אמרינן דלא סמיכה מהני לא בדיןישיבה
 דנהנין בברכת הכא כישיבה, סמיכדבדו

 דאף כישיבה, וחשיב סמיכה רמהניאמרינן
 לא סמיכה לגבי מ"מ בישיבה לברךדכעינן
 ישיבה. 'רין' גבההוי

 בסימן יא הדעת, כתתוב בישיבה הף אךפבם
 ברהמ.1 המחייב בשיעור בכסנין הבאה פתאכילת עי ככרוכיא. ,מאי שצוויו מה )סייד(לסיח
 ללמד וכדי המחיה, ועל במ-מ אלא סכרניןואינן
 בשיעור הליא דאינו הריעף מלשון דייק ~כוח.קצת
 אובל דאס האכילה דרך באופן אלא הסעודה,קכיעח
 ויושב העלי~ניס כגריס שפושט החנו קבעאכילת
 קבע סעודת אהאי לכרך רבעי אמריץ השלהן,סביב

 בלי חטיפה דרך אנכל אס אבל וברהמ.1,המוציא
 קי'עח מקרי לא זה כיד~ע', שהלך 'ומעומדהכנה
 וזה ~ברהמ.1, הביצ'א מברך אינו ולבןסעודה.
 ע.כ. וכו'. קובעין שאחרית כל ב)מ'שאמרו

,,,,,
 ,, ' ,,,,,,,, ,,, , ,,,, ,,,, ,,,,בי,,,בו',שבת,,,טגי,'8יאכתו,' ,,, ,,,,, ,,,

,,,,, , ,,, , ,, ,, , , , ,,,,,,,,,,, ,,, , ,, , ,, 
 ל"9 גזמך לצה לטחת. "גשם גרא אשר מכ'י',,מגאכתו ג'ו,,שבח' ',,,כי]

 ~וכה ט~",ו ,דו עי בארץ שהא גם דאדם קודש במפריהמבואך
 שקדושת קודש נשנת ובפרט העג,ונ,ם, בעוים1ת ץ,,1 ים] כיגהחהגן
 תוץ בשבת נמצא עיזוזה גק17שה טצת1 מ"בק ש"הם גד1ג כך בישבת
 נו בי ]1ה1 ישורשו"אדם

 טגאכתז מכי חזרה מלשון קוא י"" לל"
 טש,יה נעגם שבךא מלאכה שגם 7ול"א יטשוה לעשות אגקזם גר"אשל
 לוי(,קדושת י4",יליוית בהירות תה1ב במתשנתו עייונים יט1ימות ]חזנך נשנה האדם,יהוא



קז הלכהדהר

 רמופורט מנדל מנחם יוסףהרב
 אנגליהמנטשסטר

 בהמ"י במקום המחי' עלאמר
 המחי' על ואמר שטעה מישאלה:

 לחזור צריך האם המזון כרכתבמקום
 כהמ"ז.ולברך

 הס"ק קס"ח סי' בדרישה הנהתשוכח:
 וז"ל יצא דלא מבואר דישן( )בדפוסא'

 ומברכין ומקצרים מקילים אחרונהובברכה
 אינו שלש מעין שברכת ואע"פ שלשמעין
 המאמר וב"ר עכ"ל, ברכות ג' במקוםעומד

 ס"ק רמ"ח סי' וא"ר י"ר, ס"ק שםמרדכי

 הסייס אור אור )לבעל הטס ~דפקי.ח.
 ונשמת מתי, ער ד"ה א' ל"ו ברכותהק'(
 א'. אות מ"ז כללארם

 פכ"ד יבין מי שגיאות בכ'וראיתי
 הרב והשו"ע סק"1 לס"ה דהט"ז שכ'סכ"ב
 ע"ז. הוללים קם-ח סי' והברכ"י 7צ"אסי'
 בם-ז ובפמ"ג כן מפורש אינו בט"ווהנה
 כדברי הט,ז דברי לפרש ריש כ'שם

 לא 7צ"א סי' הגר"1 ובש-עהדרישה.
 לאמר מראורייתא דרק כלל ראיהמצאתי
 יוסף ובברכי ברכות. ג' בלא דיצאשם
 שאין אע"פ מדבריו כן שנראהאה-נ
 בדבריו. היטב להמעיין בדבריומפורש
 לחזור. שצריך דס"ל האחרונים רבוועכ"פ

 מחלוקת בזה איבא כנראהובראשונים
 דיוצא כ' מ"ר דף כרכות הרא"הרבחי'
 ]הנקרא הריטב"א בחי' וכ"כ המחי',בעל

 אבל שם, ברכות[ מסכת עלשטמ"7
 כ"א בע' פ"כ להריטב-א כרכותבהלכות
 שכ' מה אחר לילך ויש יצא, דלארסק

 מחלוקת שיש ם לדינא.בפסקיו
 יכריע. הנ"ל האחרונים כל דעתכראשונים

 דלא יתכן למה טעמים ב' דישועוד,
 מנין אם דאפי' חרא המחי', בעליצא

 הברכות חיסר מ"מ הא מדרבנןהברכות
 אפשר דיצא, )והסוברים יצא, לאומדרבנן
 שחיסר מטבע שנוי משאר שאנידהכא
 לענין זו מטבע דאיכא כיון דהכאכרכה,
 כריעכד, מטבע שנוי נחשב לאפהב"כ
 ותודה בדית דחסר טעם ועוד צ"ע(,ועדיין
 ברית דבחיסר מ"ג קפ-ז בסי'וקיי"ל
 לשיטתו דהרא"ה י"ל ולכן יצא, לאותורה
 פ-ו בפסקיו הריטכ"א )וכ"פ מ"טבדף
 ולכן מעכבים, אינם ותורה דבריתס"ז(
 ואף לדידן, משא"כ המחי' בעל דיצאס"ל
 בבהמ"ז ]771 מוכרח זה שאין גימאאם

 הקצר בנוסח משא"כ ותורה בריתמעכב
 מהרא-ה ראיה אין עכ"פ מ"מ המחי'[דעל
 כן. כתב לשיטתו דרץ דיתכןלדידן

 דלא ר-ב ס"ס בבהגר"א משמעוכן
 מה שהביא ברהמ"ז, במקום ג' כמעיןיצא

 רבן דא-ל ל-ז דף ברכות כגמ'ראיתא
 על שלש מעין שבירך לר"עגמליא'
 ראשך את מכניס אתה מתי עדתמרים,
 תמוה ולכאו' הגר"א וכ' המחלוקתבין

 החכמים כמחלוקת עצמו יכניסדלטעמיך
 בירך דאפי' פ"א בסוף כמ"ש רר"לאלא
 ומשמע עכ"ל, יצא כדנהמא תמרים()על

 ג' לברך דצריך גמליאל דלרבןלהריא



 ישראלאורקח

 דעדיף הוא ובזה ג', במעין יצא לאברכות
 ג'. ממעיןג'

 י-ב סי' ח"ב יבי"א בשו"תוראיתי
 לר"ג דרק ודחאה 11 ראיה שהביא ד'אות
 ארעי אכילת על רק נקבע ג'דמעין

 כדיעבר, אף ג' פוטר ג' מעין איןלשיטתו
 אכילת על גם נקבע ג' רמעין לרירןאבל
 גם דפוטר י"ל לכן מינים, מז' דפירותקבע
 ברכות.ג'

 כל גימא ראם מסתבר 1ה איןולענ"ד
 שלא אף ג' מעין ברכה חז"ל כתיקוןשאמר
 שהוא כיון בריעכר יצא הפת עלנתקנה
 שאינו בכך מה אחר, במקום כרכהנוסח
 הוא אם אפי' הא ארעי, לאכילת אלאנוסח
 פת לאכילת נוסח אינו קבע לאכילתנוסח
 אם גם יהני מהני, אעפ"כ ואם אופןבשום
 ארעי. לאכילת נוסח רקהוא

 דחו1ר האחרונים כל כמעט דעתעכ"פ

 וכנ"ל, לדידן ראיה אין ומהרא"הומברך,
 ולברך. לחזור דצריך לדינא נראהלכן

 וכו' לך מנורה דיתחיל נראה לכאו'אך
 על ברכת עם בריעבר יצא כבר הזןרברבת
 אות י' פרץ הברכה וזאת כם' וכ"כהמחי'.

 הוי דעתו הסיח ראם הוסיד אך )השני(,ג'
 לראש חוזר ואז י"ח בתפלת רגליםכעקירת
 יצטרך פעם בכל כמעט ולפ"1בהמ"ז.
 על שגמר קודם נזכר דאם לראש,לחזור
 ואו ההתימה, יאמר לא כודאי הרידמחי'
 ואם וכו', העולם את הזן להמשיךיכול
 גמרו עם הרי החתימה שגמר אחרנזכר
 אחר נזכר ואם אחרונה, מברכה רעתוהסיח
 לאמר יכול הרי השם אתה ברוךשאמר
 אתה כרוך אמר אם ורץ חוקיך,למדני
 הארץ על או הארץ, על גם או על,השם
 הסיח לא רכזה ונזכר סיים לא ועדייןועל,
 הברכה, לסיים שיצטרך אף וככה"גדעתו
 ימשיך רק לראש לחזור שא"צ דינויהיה
 לך.נודה

 , ,,, , ,,,,,, ' ,, שבה,,, ,)עו,ננ ,,,,
,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,, , ,, 

 שמעתי וכו', בממהמים בהוו במדרש השביעי: יום את אלקים,ויברך
 היורה ,יבל ,ה ידי שמימצוה הוא נשבת החומר יע,ג טעם מדריבשם

 משי. פיסו והוא מברן. השם בדביקות ,ותרלשמוח
 מנים ~מני ועברן מכילם דקשה בשבי יחידו בנו שנשבה למלךמשל
 העועהו ישנים ,עתים ~ברוב אביו א? זג"ש,בו מלפדזמז נמשכהנתוחית
 זאבי בין המעבות נימוס, ישבח ולא שם ,תשש יבל המלך האליזנוכתב
 ובמה במה ידי עי אבוז בנת אי לביתו יההויה. נטויה ידו מנד ביערב,

 אפם געיה שמחה המין בן שמח ומיד ובו, בשיום או במלחמהמצדקות
 בני עם היך עשה "" בגלוי, לשאח "יה אפשר ואי מתרים מגילתשייתה
 גשמיות שמחה ביין שמחג והם המשבר דבר שאר או הייו בית איעןרו
 עונג מצות ממש הוא הזה החווו וכבל וכול אביו בא,גהת שמהוהוא
 ?הצדיק פנאי שיהיה בדן ומשתה במאכל החומר שהוא הגוף אישבת

 הןומ בי יתברך השם בדבקוה הנשמה שמחת שהוא שנייה שמחהישמו"
 הבעש"ט, ,בשמ שבת. ומורא מקדושת דטתו יסיחלבל
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קיא וזמניםתגים

 אבערלאנדער חייםהרב
 ישראל שארית דקהלרב

 ווילעדניק ישראל. 'אורראה,כ

 ימן לאחר אחרים ברשות ישראל שלחמצו
 יראה בל על עובר אםאיסורו

 שחל פסח שבערב אחד, מאישנשאלתי
 בביתו מצא חמץ, איסור זמן לאחרבשבת,
 משנה ללחם שהוכנו חלות שתי גמור,חמץ

 בטעות אותם שביער חשב ]שהואונאבדו
 כדת ידעה שלא ואשתו חדשים[, חלותוקנה
 לשכינו במתנה החלות נתנה לעשות,מה

 מאיסור ינצלו שעי"ז שחשבה יעןנכרי,
 עשתה, כדין אם השאלה ועלההחמץי,
 עכשיו. לעשות להם יש מה לאו,ואם

 מן ביעור חיוב לענין נוגעת זוושאלה
 הפעם עוד החמץ לבטל שכח שהריהתורה,
 זה וחמץ חמץ, איסור זמן סוף קודםבשבת
 שעשה הביטול בכלל הי' לאשנמצא,
 למאכלו שמשייר ]דמה חמץ בדיקתלאחר
 בפוסקים כמבואר הביטול, בכללאינו

 תל-ד[. סי'באו.ח

 לכמה ויתחלק דא, פרשתאואבאר
 בעזהשי"ת.ענינים

 התורה מן הבעה"ב עליו עובר אם אחרים ברשות המונח ישראל שלחמצוא.
 בכך כלום תיקן האם לרה"ר, וזורקו איסורו, זמן לאחר חמץהמוצאב.

 דינו מה איסורו, זמן לאחר לנכרי כמתנה חמץ נתן או מכר אםג.

 נכרי בנית המונח ישראל שלחמצו
 סה"ת עליו עוכראי

 בבתיכם י"ס( פר' )בא במכילתאתניא
 שנאמר לפי נאמר, למה י"ט( י"ב)שמוח

 עשתה טוב לא שבוודאי לציין ויש1.
 זמן לאחר חמץ דהא להנכרי, החמץ שנתנתבמה
 וכמבואר לטלטלו ואסור מוקצה הוא הנאהאיסור
 לעכו"ם לקרוא לה היה דדינא ומעיקרא תמ"ו,בסי'
 יכפה עכו"ם שם אין ואם בביהכ"ס, ולזרקולפררו
 שהארכתי מה ועי'  יבערנו, וא? חוה"מ עד כליעליו
 שם, ביארתי עוד כ-כ, גליון ישראל באורבזה
 שאם חמץ, מכירת בשטר שכותבים למנהגינודאפי'
 זה גם אזי פרטתי שלא חמץ איזה עוד ברשותייש
 שהיה שנאבדה זה חמץ מכ"מ במכירה, נכלליהי'

 עיי"ש. כהמנירה נכלל אינו שבת לסעודתמיוחד

 ]דהיינו כפשוטו אני שומע גבולך,בכל
 ת"ל עליו[, עוכר מונח שהחמץ מקוםככל

 גבולך אף ברשותך, ביתך מהבבתיכם,
 ברשות 'שראל של חמצו יצאברשותך,

 דאינו ברשותו, ואינו שלו שהואנכרי
 עה"ח הרמב-ן מזה ולמד עליו.עוכר
 כדיש ברמב"ן וב-ה '"ב-י-ט(,)שמות
 בשם וראיתי( בר"ה ה' )דףפסחים

 מה-ת יראה בבל עובר דאינוהגאונים,
 מונח כשהוא רק ישראל של חמצו עלאפי'

 מונח כשהוא משא"כ ישראל,ברשות
 רלא כה"ת, עליו עובר אינו נכרי,ברשות

 דמררבנן שם כ' אמנכ בבתיכם.מקרי
 של דמצו דהוא כיון לבערו, צדיךשפיר
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 אם אבל אחרת, ברשות דהוא אףישראל,
 קיבל שישראל רק ישראל, של חמצואינו

 הוא דאם עכו"ם, של חמצו עלאחריות
 הוא אם בנה עליו, עובר ישראלבבית
 אפ" עליו עובר אינו נכרי בביתמונח

 הרמב"ן, דברי תוכן ע"כמדרבנןי,
 )בד"ה ו' דף בפסחים הר"ן דבריווהעתיקו
 בגמ'(.גרסי'

 יש כ' ד'[ אות ןבפ"א בפסחיםהרא"ש
 המצו שהפקיד ישראל שכתבומהגאונים

 וקבל חבירו ישראל אצל או נכריאצל
 לבערו חייב הנמקד אחריות, עליוהנפקד
 כיון שלו, שהוא אע"פ המפקיד,ולא

 ממכילתא ראיה והביא ברשותו,שאינו
 גבולך אף ברשותך ביתך מההנ"ל[

 בבית ישראל של חמצו יצאברשותך,
 כתב, יונה ורכינו עליו, עובר ראיןהנכרי
 לבערו וחייב המפקיר ברשותדלעולם
 וגונב ע"1( )דף מרובה בפ' כראמרינןסה"ת
 מצאתי כך הקרש, מבית לא אישמבית
 וגם ראייתו הבנתי לא אבל הרר"י,בשם
 דדכר ונ"ל הנ"ל, המכילתא לפרש כתבלא

 אחריות עליו קיבל דהנפקר דאף הואמשוט
 וכיון הוא, בעלים של ממוןעיקר

 ממונו לשמירת ביתו הנפקרשהשאילו
 סיירי דמכילתא וההיא ביתו, ליהקרינא
 כדתנן חמצו על לישראל שהלוהבנכרי
 עכ"ל. שעה, כלבפי

 הגאונים הם אלו הגאוניםוכפשטות
 שאינו שאינו דחמץ ברמב"ן,שהובא

 והפקידו שזר מיבעיא דלא ומשמע2.
 כיון אחר, נכרי אצל הפקירו אפי' אלא זה,לנכרי
 שהוא גורם האתריוה רק ישראל, של החמץראין
 עובר אינו ישראל כרשות אינו אם עליו,עובר
 בשם א' סעי' ת"מ סי' כהרמ"א דלא וזהעליו,
 אלפסי.הגהות

 מר"ת, עליו עובר אינו ישראלברשות
 עליו הנפקד וקיבל הרא"ש דכ'והא

 המפקיד אין דמש"ה למימר לאואחריות,
 שם דמיירי דביות אלא עליז,עוכר

 לומר ורוצה חצירו, ישראל אצלדהפ7יד
 של בחמצו תמצא היכא דישחידוש
 ע"כ אחר, 'שראל רק עליו דעוברישראל

 עובר דאו אחריות, עליו הנפקד וקיבלכ'
 המפקיד דאין הא אכל אחר, ישראלעליו
 עליו קיבל כשלא אפי' הוא עליו,עובר
 מ"ג, )סי' בשאג"א וכ"כ אחריות,הנפקד

 )כלל ובחכמ"א פשוט( הדבר אבלבר"ה
 עיי"ש. ב'( ס"7 ארם כנשמתק"כ

 דברי העתיק ת"מ( )בסי' הטוראמנם
 חמצו שהפקיר ישראל וכ' אלו,הגאונים
 וקיבל עכו"ם אצל או הכירו 'שראלאצל

 שכ' מדגאונים יר אחריות, עליוהנפקד

 אין אחריות" עליו הנפקד שקיבל"כיון
 בהדיא הרי עיי"ש. עליו עוברהמפקיד
 משום הוא עובר המפקיד דאיןדהטעם
 הכי לאו ואי אחריות, הנפקר עליוד7יכל
 הנפקד ר7ביל וכיון כ' דהא ע"ז, עוברהיה
 עליו דקיבל הא העתיק וגם אחריות,עליו

 והנשמת נכרי, אצל כהפקיר גםאחוות
 מדוקדקים, אינם הטור רדכרי שם כ'אדם

 דוחק אבל הרא"ש, שכ' כמו ג"כוכוונתו
מאור.

 נתעורר ד'( ס"ק )במש"ז הפרמ"גוגם
 דף חמישי )נתיב ברי"ו דגם וכ'בזה,
 בעינן, רתרתי מבואר הגאונים בשםב"ה(
 קיבל וגם ברשותו, מונח דאינודהיינו
 עליו, עובר אינו אז אחריות, הנפקדעליו
 ור"ן ברמב"ן שהובא כהגאונים דלאוזה

 אינו אחריות הנפקר עליו קיבל בלאדאפי'
 שיטות דשני צ"ל וע"כ עליו,עובר

 )סי' השלחן בערוך וכ"כ באן. ישדגאונים



ק"ג וזמניםחגים

 קשה ותו דוחק. זה אבל י"ס(, סעי'ת"מ
 הוא האחריות דאם הפר"ח, שהקשהכמו

 כשהחמץ אפי' א"כ המפקיד, לפטורהגורם
 ואם עליו, יעבור לא המפקיר בביתמונח
 אפי' א"כ ברשותו, ראינו משום פטורהוא
 'פטור, אחריות הנפקר עליו קיבללא

עיי"ש.

 הגאונים צנריגישר

 הם דהטור דהגאוניכ דאה"נ נראה,וע"כ
 רפטרו והטעם הרמכ"ן, שהביאהגאונים
 אינו ברשותו, מונח דאינו דכיון משוםהיא
 כ' כבר דהרממ"ן אלא מה"ת,עובר

 מונח באינו אפי' עליו עוברדמדרכנן
 מילי דהני הגאונים וסובריםברשותו,
 משא"כ אחריות, עליו קיבל לאכשהנפקד
 אפי' אז אחריות, עליו הנפקדכשקיבל
 שמש"כ ורומה לבערו, צריך אינומדרבנן
 עליו וקיבל נכרי של דחמץ שםהרמב"ן
 של בביתו אינו ראם אחריות,הישראל
 ראין דכיון עליו, עובר אינוישראל,
 דעוכר רק החס,, על גמור בעלותלישראל
 קצת דנחשכ אחריות קבלת מטעםעליו
 של בביתו אינו כשהחמץ ע"כ שלו,דהוא
 והעמידו עליו, רבנן גזרו לאישראל
 עליו, עובר ראינו תורה דין עלדבריהם
 עליו וקיבל ישראל של בחמצווכמו"כ
 דעדיין אף אחריות, אחד ישראל אונכרי
 אחריות קבלת ע"י מ-מ שלו, הואהחמץ
 שייך שהחמץ קצת נחשב האחרשל

 בעל של הבעלות דאין ונמצאלהשגי,
 נחשב השני גם דהא גמורה, בעלותהחמץ
 בזה חז"ל החמירו לא ולכן עליו,לבעלים
 בזה אחרות סברות גם לותר]ייש

ואכמ"לן.

 דברי כשהעתיק ברא"שוהמעיין
 דאין בשמם שהעתיק יראההגאונים
 בהדיא דכ' כלל, לבער מחויבהמפקיד
 א"כ המפקיד, ולא לבער חייברהנפקד
 והיינו מחויב, אינו מדרבנן דאפי'משמע
 ולכן אחריות, הנפקד עליו רקיבלמשום
 עליו קיבל רהנפ-ד דכיון הטור כ'שפיר

 מדרבנן, אפי' לבער חייב אינואחריות,
 והרא"ש הרר"י שיטת אח-כ כ'וע"ז

 כשמונח אפי' חמצו לבער חייבדמה"ת
 עליו בקיבל אפי' חייב ע"כ אחרת,כרשות
 הנפקד עליו רקיבל דהא אחריות,הנפקד
 מררכנן, רק לפטור סברא הואאחריות
כנלענ"ד.

 של דחמץ ראיה הביא הרמב"ןוהנה
 מדרבנן, עליו עובר עכו"ם בביתישראל
 אצל המונח ישראל של דמשכוןמהא
 מעכשיו אמר לא אם עליו, עוברעכו-ם
 ולדברינו עליו, עובר דמדרבנן וע-כוכו',
 על מוטלת המשכון אחריות אם דוקאהיינו
 ובמנ"א ע"כ, בסי' בחו"מ ]ועי'ישראל
 האחריות אם משא"כ ג'[, ס"ק תמ"אסי'
 אמנם לגמרי, מותר היה דעכו-ם, עלהיא

 בשם העתיק מ"ז( ס"ק תם-ז )סי'המנ"א
 עכו-ם אצל חמצו שהפקיד דישראלהר"ן
 ביעור צריך אחריות העכו"ם עליווקיבל

 דאף המג"א מדברי מבואר הרימדרבנן,
 מדרבנן, אסור אחריות הנפקד עליובקיכל
 אינו בר"ן אמנם הנ-ל. כדברינו דלאוזה

 עליו וקיבל בשמו המג"א דכ' האמבואר
 גם הא. מנ"ל וצ"ע אחריות,הנכרי

 משמע ב'( ס"ק ת"מ )סי'בקונט"א
 ומונח שנגזל רחמץ דהא דכ'כהמג"א,
 אסור הפסח עליו ועבר הגזלןבבית

 בב-י הנגזל עליו רעבר משום הואבהנאה,



 ישראלאורקיד

 דחמץ מדייק ומזה ע"ז, אנוס דהיהאף
 הבעה"ב עליו עובר אחר ברשותהמונח

 הנגזל אין דאל"ה עכ"פ, מדרבנןבב-י
 ולכאורה עיי"ש, בב"י כלום עליועובר
 הגזלן על הוא החמץ על אחריותשם

 דאף לך הרי הנגזל, עליו עוכרמוכ"ז
 מדרבנן. אסור אחריות חבירו עליוד7יבל
 הגאונים בדברי דהא בזה, צ"עאולם
 מדרבנן דאפי' נראה ובטור ברא-שהמובא
 של ממשכון שנא מאי ולכאורה לבער,א"צ

 עליו, דעוכר עכו"ם אצל המונחישראל
 שאני, אחריות הנפקד עליו דבקיבלוע-כ
וצ"ע.

 שם( ברא-ש )המובא יונה רבינווהנה
 ישראל של דחמץ וסובר הגאונים, עלחולק
 עליו עובר עכו"ם ברשות שמונחאף

 מונח להיות דצריך בחמץ דין ראיןסה"ת,
 הרא"ש אמנם עליו, לעבור ישראלברשות
 רדינא דבעי7רא והיינו אחרת, דרך לויש

 אינו ברשותו שאינו דחמץ כהגאוניםסובר
 חמצו בהפקיד אמנם מה"ת, עליועובר
 ודלא עליו עובר שפיר אחרבבית

 דכיון רסובר הרהר, וטעם הנ-ל.כהגאונים
 לשמירת כיתו להמפקיד דנפקדדהשאיל
 עליו ועובר נקרא, רהמפקיד ביתוממונו,
 ת"כ )סי' הרב בשו"ע ועי' עיי"ש.מה"ת
 יונה רבינו בין דנפק"מ דכ' א'(,סעי'

 בבית חמצו ארם הניח כאםלהרא"ש,
 עובר יננה דלרבינו מדעתו, שלאהנכרי
 משא"כ חמצו, דהוא כיון מה"תעליו

 לא דהא מה"ת, עליו עובר אינולהרא"ש
 חמצו. שם להניח בביתו מקום לוהשאיל

 ס-ק ת"ס )סי' בט-ז מבוארולמעשה
 ומבאר יונה, כרבינו הוא דעיקרד'(

 דמשמע הנ-ל המכילתא דברילדבריו
 הרב בשו-ע אמנם עיי-ש, עליו עוברדאינו

 כהרא"ש, פסק א'( ס"ק ובקונט"א)שם
 חבירו ברשות חמצו דהמניח כ'וע"כ
 הלכה ובביאור מה"ת. פטור מדעתושלא
 דשו"ע דברי על כתב על'1( עובר)ד"ה
 מבואר ד'( )ס"ק דבמשב"ז הנ"ל,הרב
 ה'( )ס"ק המקו-ח וגם כן, דעתוראין
 עב-ד. כהט"ז,מצדד

 מה כראוי מצאתי לא במשב-זוהנה
 כהט"1, דפסק במשב"ז מבואר דלאכוונתו,

 דאף מבאר שם רהפרמ"ג כוונתוואולי
 עליו בקיבל רק הוא המקיליןדהגאונים
 לשון מסתימת וכרמשמע אחריות,הנפקד
 ברשות חמצו רהמניח נמצא ולפי-זהטור,
 עליו עובר שפיר רשותו בלאחבירו
 וכן הנ"ל. הרב כהשו"ע ודלאמה-ת,
 לא ג-כ כהט"ז, מבואר דבמקו"חמש"כ
 דאד מברר המ17"ח גם אמנםמצאתי,
 הנפקד עליו בייבל רק פטרודגאונים
 המונח פקדון בין דמחלק אלאאחריות,
 אינו אחריות קבלת כלי דאפי' נכריאצל
 עובר אינו ישראל אצל ובמונח עליו,עובר
 דלא וזה עיי"ש, אחריות בקבלתרק

 הרב,כשו"ע

 פ-ג )סי' ארי' שאגת בשו-תועיין
 אלו, הגאונים דברי לבאר שהאריךופ"ר(
 הנפקד עליו קיבל בלא אפי' דפטרוודעתו

 הפר"ח פס7 וכן דעתו, נוטה ולוהאחריות,
 ת"מ(,)בסי'

 חמץ איחור זמן אחר חמץהמוצא
 כלום תיקן אי לרה"ר111רק1

 חמץ שמוצא במי לעיין ישועכשיו
 רשאי דאינו בביתו, או בחצירוביו"ט

 הוא שהרי אסור, לטלטלו ואפי'לשורפו,
 לרשות ברגליו לדוחפו אפשר אבלמוקצה,
 ברגליו לטלטלו מותר ודמוקצההרבים



קטי וזמניםהנים

 ובמשנ"ב ז' ס"ק במנ"א ש"ח בסי'כמבואר

 לעשות לו יש האם - י"ג'ן ס"7שם
 בזה. הצדדים ונבאר לו, אוכן,

 חמץ המוצא כתב: תמ"1( )בסי'הטור
 כיר, יוציאנו בחוה"מ הוא אסבפסח
 צריך הא יוציאנו, זה מה הכ"יוהקשה
 היינו יוציאנו דכוונתו או וכ'לבערו,
 לפרש"י א"נ שישרפנו, ע"י מעולםיוציאנו
 רקאמר ביעורו, דבשעת שלא( ר"ה)י-ב,
 משעה היינו דבר, בכל השבתתו דאוהגמ'

 בכל השבתו דאז וכיון ואילך,שישית
 מרשותו מוציא אם דה"ה הטור סוברדבר,
 א'( )ס"ק שם בט"ז ועי' עכהו"ר.סגי,

 לפרש לנו חס אומר ואני וע' ע"זשהקשה

 אינו דדזא אף חמץ דהלא הטור, דבריכן
 כמבואר ברשותו, כאילו הוא הריברשותו
 אדם של ברשותו אינם דברים שניבחז"ל
 חמץ כרשותו, הוא כאילו התורהועשתה
 תועלת מה וא"ב בדה-ר, ובורבפסח

 הטור דברי פי' וע"כ מרשותו,כהוצאתו
 יוציאנו החמץ שמוצא דתיכף לומרדרוצה
 קטנה שהייה אפי' לפניו יהיה שלאלחוץ
 ואח"כ לאכלו, יבוא דשמאמחשש
 עכתו"ד.ישרפנו,

 כט"ז ועי' כ': )שם( כמזב"זוהפמ"ג

 כרשותו שאינו כל שי-א ס7"ד, ת"מבסי'
 תימא מ"כ כאן אין א"כ עור, עובראינו
 וכוונתו עכתו"ד. כן, סוכר רהטורשי"ל
 רחמץ הנ"ל, הגאונים כשי' סוברדהטור
 עליו עובר אינו החמץ בעל ברשותשאינו
 דיוציאנו הטור כ' שפיר א"כמר"ת,

 י"ב ארת מ"ז )סר  בחזו"א עי' אולם3.
  הילוכו,  בירך רק מי17ה ומלמל רמותה שב.י"ג(

 אסור המוקצה לטלטל בהדיא כשמכויןמשא"כ

 )א-א ש"ח בסי' כפרם-ג ועי' עיי.ש, כרנונו,אפ"

 ~אכמ.ל. ,,(ס-ק

 מה"ת, עוד עליו 'עשר לא וע"כמרשותו,

 נראה ת"מ סי בסוף הטור דברבריואעפ"י
 כבר הגאונים, שי' על כהחולקיםרסובר
 על חולק דהרא"ש דהטעם לעיל,כתבנו
 דהשאיל דכיון דסובר משום הואהגאונים
 כיתו מקרי ממונו. לשמירת ביתוהנפקד

 דהטור ואף כאן, שייך אינו וזהדהמפקיד,
 ר7 לפטור הגאונים בשם כ' ת-מבסי'
 א"כ אחריות, הנפקד עליו דקיבלבאופן
 דאינו אף עובר שסיר רבלא"המשמע

 לפטור רק רזה לעיל כתבנו ככרכרשותו,
 בלא"ה מה"ת משא"כ מדרבנן, אפי'עליו
 בשם לעיל שכ' ולפי"מ עליו, עוכראינו

 רק מה"ת אפי' סטרו דדגאוניפהמע"ז,
 א"א א"כ אחריות, הנפקד עליובקיבל

 בכווונת וצ-ל כהגאונים, הטור דברילמרש
 דבר' שהבין ת"מ בסי' רלהט"זהפרמ"ג
 עליו קיבל בלא אפי' לפטורהגאונים
 דברי כן לפרש אפשר אחריותהנפקד
 ודו"ק.הטור.

 ארי' בשאגת גם כן מצינווכאמת

 נקטינן והשתא שכתב: פ"נ( סי')בסוף
 ז"ל הגאונים ואף לחומרא והר"ןכהרמב"ן

 כיעור דלק היכא הלכך וכמש"כ, ס"להכי
 לו וא"א כפסח ומצא פסח 7ויכחמץ
 ואם מרשותו, יוציאנו כמהרה, כ"כלכערו
 רשותו את יפקיר מרשותו בהוצאהא"א

 לו מועיל עכ"פ דמעתה שם, מונדשיוחמץ
 כידו שיהיר עד מה"ת ב"י על יעבורשלא
 עיי-ש. יבערנו, ואזלבערו

 ולהמש-ז להשאג"א דפשיטא מהוהנה
 מרשותו חמץ להוציא מהנידלהגאונים

 עוד, עליו עובר ואינו איסורו ומןלאחר

 ג'( סעי' תמ"ה )סי' הרב בשו"עהנה

 11.ל: שם שכתב מהני, רלא ליהפשיטא
 איסור ומן לאחר החמץ מבער הואואם



 ישראלאורקטז

 במה די ולא לגמרי, מעולם לבערוצריך
 הפקר, במקום ומניחו מרשותושמוציאו

 נאסר כבר ששית שעה משהגיעשהרי
 עשאה ואעפ"כ כלל, שלו ואינובהנאה
 עליו שיעבור שלו הוא כאילו אותוהתורה
 מרשותו כשמוציאו אפי' ולפיכךבב"י,
 התורה שעשאתו בב"י, עליו עובר הואהרי
 לו ואין ממש. ברשותו מונח הואכאילו
 וכבר עכ-ל. מעולם, שיבערנו אלאתקנה
 ת"מ( )בסי' הרב השו"ע רשיטתכתבנו
 מונח החמק שאין דלל כהגאוניםחיא

 חמצו במניח ולכן עובר, אינוברשותו
 עוכר אינו ברשותו שלא חבירוברשות
 מהני לא להגאונים דגם דסובר הריעליו,

 איסורו. זמן אחר מרשותובמוציא

 דהא ביאור, צריכין דבריואולם
 אדם, של ברשותו אינו דחמץראמרינן
 ברש"י בהדיא וכמבואר שלו, ראינוהיינו

 לגבי רק מצינו וא"כ ע"ב(, ו')פסחים
 שלו, דאינו ראעפ"י החמץ, שלהבעלות
 לעבור שלו הוא כאילו התורה חשבהמ-מ
 "הרשות לענין הדין רהוא מנ"ל אךעליו,

 דאינו ראעפ"י דנימא בה, מונחשהחמץ
 ברשותו מונח כאילו נחשב ברשותו.מונח
 עליו.לעבור

 דהא סובר הרב רשו"ע לומרויתכן
 ברשותו מונח החמץ אין ראםדאמרינן
 בה'מקום' דין אינו עליו. עובראינו

 חמץ על לעבור שכרי והיינו מונח,שהחמץ
 ואם ברשותו, מונח החמץ להיותצריך
 דאין כיון עליו, עובר אינו ברשותואינו

 לעבור יכולים ביסודו רק שלו,ה'מקום'
 הוא רק ברשותו, מונח אינו אם אפי'עליו
 שחמץ כלומר החמץ, בעלות מדיןפטור
 יש דבמציאות ברשותו, או בביתוהמונח
 עם התקשרות לו ויש החפץ, על שליטהלו

 אדם על לעכב ביכלתו יש שהריהחפץ,
 משא"כ ההוא, החמץ אל מלהגיעאחר

 מיבעיא לא אחר, ברשות מונחכשהוא
 שלו ההתקשרות הרי ממש, אחרברשות
 אחרים, בדעת ותלוי מוגבלת החפץעם

 לו מניח אינו אדם אותו אםדבמציאות
 להשתמש יכול אינו החפץ, עםלהשתמש

 מונח הוא אם ואפי' שלו, שהוא אףבו,
 ובכל עת בכל לשם לבוא ריכולכרה"ר
 לבוא יכול אחר ארם גם עכ"פ אבלזמן,

 בדעת הלזי רכל וא"כ מקורס, אותוולקחת
 מוגבלת שלו הבעלות וממילאאחרים,
 לעבור לגמרי שלו נחשב אינו וע"ככנ"ל,
 ביתך מה המכילתא מש"כ וזהועליו.

 חמצו 'צא כרשותך. גבולך אףברשותך
 ואינו שלו דהוא עכו"ם בבית ישראלשל

 לך יש ככיתך דכאו והיינוכרשותו,
 ברשותך, תלוי והכל חפציך, עלשליטה
 ברשותך, כשהוא דוקא הוא גבולךכמו"כ
 משא"כ החפץ, על גמור רשות לךשיש
 אינו אזי החפץ, על גמור רשות לךכשאין
 דבשעה התורה כשגילתה וא"כ לגמרי,שלך
 וועי' לגמרי שלו אינו דהחמץ אףששית
 הוא כאילו נחשב לקמן[ שהובאבקונ"א
 שאינו כל נכלל בזה עליו, לעבורשלו
 ברשותו מונח שאינו מחמת לגמרישלו
 עליו. עוברג"כ

 כשהחמץ למה דא"כ להקשותואין
 אינו כרשותו שלא ששית שעה קודםמונח
 דכשעה אמרינן לא ומדוע עליו,עובר
 מונח הוא כאילו התורה עשתהששית
 מה דרק אינו, זה עליו, לעבורכרשותו
 לגמרי, שלו נקרא ששית שעהשקודם
 מקרי יהי' לא בהנאה דנאסר ששיתובשעה
 דעדיין התורה לנו גילתה בזה שלו,עור
 רעשניה ששית שעה קודם כמו שלומקרי



קיז וזמניםחגים

 שגם דבר משא"כ שלו, הוא כאילוהתורה
 שלו מקרי הי' לא ששית שעהקודם
 הוא כאילו התורה עשתה לא בזהלגמרי,
 עליו, לעבורשלו

 ה'( ס"7 ת"מ )סי' האלף במגןוגם
 ועתה וטל: שכתב הרב, כהשו"עמבואר
 בעל השליט מלפני יצאה שגגה איךנראה

 איסור זמן לאחר שגם שסובר במהשאג"א,
 והא מרשותו, במוציאו להגאוניםמהני
 מצוה עליו חל כבר דדא ליתא,וודאי
 ועובר מרשותו אוקמיה ורחמנאביעור,
 כדינו שיבערנו ער העולם בסוף אפי'בב"י
 שם בדבריו המעין אמנם עיי"ש.וכו'

 עוד דסובר יראה הגאונים דבריבביאור
 דאפי' רסובר והיינו הרב, מהשו"עיותר
 מרשותו הוציאו איסור זמן קודםאס

 עליו, עובר אחר ישראל ברשותוהניחו
 כרשותו מונח הוא כאילו התורהרעשתה
 נכרי, ברשות כשהניחו ורק עליו,לעבור
 חצר, מדין להנערי שש בשעה ניקניתדאז
 אחריות, עליו חבירו ישראל שקיבלאו

 אין או עליו, עובר ג"כ דהנפקרדנמצא
 התורה עשתה לא דאו עליו, עוברהמפקיד
 עיי"ש, עליו לעבור ברשותו הואכאילו
 בשו"ת ועי' ה'(. ס"ק )שם במ7ו"חוכ"ה
 בב"ק דבגמ' שכ' תקכ"ז( )סי' נזראבני
 וגם דהרם, כהשו"ע מבואר ע"ב()ס"ט
 תק"י( סי' )בשו.ת החת"סמדברי

 איסורו זמן דלאחר מבואר לקמןשהעתקתי
 עיי"ש. מרשותו, החמץ הוצאת מהנילא

 ]מצוין שעה כל בפרק בירשלמיוהנה
 לא 11"ל: איתא בין ס"7 תמ"ה סי'כפר"ח
 רואה אתה אי לך תנויי אית לך,יראה
 אפי' תני ואית בפלטיא, רואה אתהאבל

 קודם והפקירו הא קשיא, לאכפלטיא,
 ע"כ. ביעורו, לאחר דהפ7ירו האביעורו,

 אפי' איסורו זמן דלאחר להדיא לךהרי
 עובר עדיין לרה"ר, החמץ וזרקהפקיר
 הרב השו"ע שי' כמו לכאורה וזהועליו,

 הנ"ל.והמקו"ח

 ב'[ ס"ק ק"כ ]כלל אדם בנשמתאולם
 הנראה וכפי הנ"ל, הירושלמי דברימביא
 ראם דאה"נ והיינו אחר, באופןמפרשו
 אינו איסור ומן לאחר נכרי ברשותמניחו
 זהו אמנם הנ"ל, הגאונים לשי' עליועובר
 מונח הוא אמ אבל אחר, ברשות במונחרק

 בו, זכות אדם לכל שיש הרבים,ברשות
 קורם ואפי' ברשותו, מונח כמו מקריעדיין
 איסור ומן קודפ רק אסור, היה איסורזמן

 אינו וע"כ הפקר, נעשית ברה"רבמונח
 אינו איסור זמן לאחר משא"כ עור,עובר
 לפטור יכולים ורק הפקר, להיותיכול
 במונח מהני לא זה ברשותו, מונחדאינו

 הנשמת כ' דלא ]ואף כוונתו, כנ"לברה"ר,
 בדבריו, המעיין מ"מ בהדיא, כןאדם

 ול"ד ער - ור"ן הרמב"ן לשי' ואףממש"כ
 כדברינו[. מבואר ימצא חמצו,למפקיר

 המוצגת השאלה לענין מזה, לנוהיוצא
 ראם ביו"ט, אמץ במוצא דברינובפתיחת
 כיון לרה"ר, כרגליו החמץ לדחוףנכון

 כלום, בזה תיקן לא פוסקיםדלהרבה
 כן. לעשות אין ע"כ בב"י, עוברועדיין
 דשפיר רסובר להשאג"א דאפי' נראהותו

 בב"י, או עוד עובר דאינו לרה"רידחפנו
 יש עכ"פ רלהחמיר סברא היהוא"ב
 באופן רק דוהו נ"ל מ"מ כן,לעשות

 במקומו, מונח יהיה ברה"רדכשיוציאנו
 שאב כאופן משא"כ אח"כ, לבערוויוכל
 החמץ, שיאבד חשש יש ברה"ריזר7נו
 גם אז אח"כ, לבערו ביכלתו יהי' לאושוב

 דהא לרה"ר, החמץ להוציא איןלהשאג"א
 בב"י, עוד אז עובר דאינו לשיטתואפי'



 ישראלאורקיח

 תשביתו. בזה מקיים אינו הרימ"מ
 דעבר וכיון שם, בהדיא'וכמוש"כ
 לתקן כדי תשביתו ושיים צריךבב"י
 ק"י סי' חאו"ח חת"ס בשו"ת ןועי'הלאו
 שיאבר חשש שיש כיון וא"ב קי"בן,וסי'
 גם א"כ הלאו, לתקן עוד יוכל ולאהחמץ

 גוונא בכהאי החמץ להוציא איןלהשאג"א
לרה"ר.

 השאג"א דכתב דהא נראה,ותו
 ביטל כשלא דוקא היינו לרה-ר,ריוציאנו
 ע"כ מה"ת, בכ"י דעובר דנמצאהחמץ,
 כרי לרה"ר החמץ נמציא לו יששפיר
 אם משא"כ מה"ת, עוד עליו יעבורשלא
 בלא"ה התורה דמן ונמצא החמץ,ביטל
 יש מדרבנן ורק עליו, עוד עובראינו

 לרה"ר, החמץ להוציא אין א"כאיסור,
 אף מדרבנן רהא כלום, תיקן לארבררבנן
 וכנ"ל עליו עובר נכרי ברשות המונחחמצו
 החמץ, ביטל אם ואפי' הר"ן,בשם

 אצל משכון לגבי תמ"א בסי'כמבואר

 ובס" )שם בשאנס דמבואר והא4.
 לעבור שלא רק מועיל מרשותו ףמ, דבמוציאפיד(
 מצוח ב1ה מקים אינו אכל כב"י, עורעליה

 ממש, מהעולם השבתה היינו דחשבית1תשביחו,
 תשביתו ב1ה רמקייס משמע הנ"ל הב-י מדבריהנה
 אוה )פ-ב בפסחים הרטש בדברי מבנאר וכןג.כ,
 ראין לנגרי לסכרו מותר הנל'ל' דלר.י שכ'ד'(,
 ~כ-מ עיי-ש, מביחס רק מעולם להשביתוצריך
 מותר הגלילי דלר.י ,מנו( עבר ד-ה כא: )דדבתוס'
 תשביתו, בנה דמקייס וישמע בפסח. חמץלמכור
 ב"א ,די פסייס עמ,ס מלוניל יהונתן רביתופרברי
 ~ב"ה כ-ש פלוגתת דהו דהבין משמעע-א(,

 דב-ש לנכרי, המץ פסה קרפ למכור מחר איכ-א, בדי
 ע-י חשביהו מקיים דלא למכור, דאסורסונר

 סובר וב.ה מהעולס, מושבת להיות דצריךהמכירה.
 מקייפ שפיר מרשותו השבחתו דע-י למכור,דמותר
 שפיר כב-ה, דקייל-ן לדידן ולפי.ן עיי,ש,תשביחו
 במק.א. בזה והארכתי תשגיחו, מצות בנהמקיימים

 ברשותו החמץ שיניח נ"ל הי' וע"כנכרי,
 יבערו. תיכף ובחוה"מ כלי, עליוויכפה

 1מ1 לאחר ~כרי בטחנה חמץהגותן
 רינו טה -איסורו

 דאשתו דירן, לשאלה נחוורועכשיו
 זמן לאחר הנכרי לשכינו גמור חמץנתנה

 אינו שוב עי"ז אם לעיין וישאיסורו,
 יראה. בל על עודעובר

 במחלוקת זה תליא כפשטותוהנה
 רסוברים הגאונים דלשי' והיינוהנ"ל,
 אינו עכו"ם בבית המונח ישראל שלרחמץ
 כשמניחו מהני לדבריהם אם בב-י,עובר
 השאג"א, איסורו, זמן לאחר עכו"םבבית

 לאחר גם דמהני סוברים וחיי"אוהמש"ז,
 ומקו"ח הרב השו"ע אמנם איסורו.זמן

 איסורו זמן דלאחר סוברים האלףוהמגן
 התורה ועשתה כרשותו אינודכלא"ה
 מניחו אם מהני לא ברשותו, הואכאילו
 הוא כאילו נחשב דהא עכו"ם, כביתאז

 להשאג"א הרי הנ"ל בשאלה א"כברשותו,
 בב"י, עור עובר שאינו ב1ה תיקןשפיר

 אף אמנם כלום, תיקן לא הרבולהשו"ע
 ע"1 עובר עדיין ודעימיהלהשאג"א
 לעיל. שכתבנו וכמומדרבנן,

 היא דלעיל הנידן רכל אינה, זהאולם
 או נכרי לרשות מרשותו חמצוכמוציא
 עליו, עובר עדיין אם הפקרלרשות
 נתנו או לנכרי שמכרו באופןמשא"כ
 ואבאר. לרון, אפשר עדיין בזהבמתנה,

 כתב מ"ג( סי' )מהדו"ח כיהודההנורע
 איסורו, זמן לאחר לנכרי חמצו שמכררמי
 הנכרי קנה ביתו, לתוך משכו הנכריאם

 אינו והישראל לגמרי, שלו והויהחמץ
 לאחר דחמץ הדבר, וטעם עי"ז, עודעוכר



קיט וזמניםחגים

 בעלים לו ואין גמור, הפקר הוא איסורזמן
 הוא כאילו התורה שעשתו ואףכלל.

 יראה. בל חיוב לענין היינוברשותו,
 לכל אבל בב"', עוברים הראשוניםשבעליו
 לא אפי' וא"ב גמור, הפקר הוא ממוןדיני
 מעצמו הנכרי רק כלל, הישראל לומכרו
 הנכרי בו זכה בו, לזכות ונתכויןלוקחו
 ע"י מהפקר קונה דגוי שלו, והוימהפקר
 הנכרי, בו שזכה וכיון בהגבהה, אומשיכה
 יצא ואז נכרי, של והוי הפקר אינושוב

 בל לענין ואפי' לגמרי, ישראלמרשות
 כשמשך זה וכל עוד, עובר אינויראה
 אם אף כסד, ע"י קנה אם אם אבלהנכרי,
 מ"מ בכסף, מישראל קונה דנכרי'אמרו
 הישראל אין הפקר, הוא דהחמץכיון

 לו להקנות לו וא"א עוד, עליובעלים
 וע-כ מבעלים, רק קונה אינו רבכסףבכסף,
 עליו, ועובר ישראל של הוא החמץעדיין

 בנשמת קי"ט( )כלל החיי"א וכ"פעכת"ר,
 עי'"ש. ואמנם( בר"ה א' )אותאדם

 קי"ם סי' )או"ח חת"ס בשו"תאמנם
 נצא(', אמנם ד"ה קי"ד ובסי' ומ"מ,ר"מ

 ומה ח.ל: החח"ס. כ' ק-י ונסי'נ.
 הועיל לא ~כף לנכרי למכרושצוה

 אפ-
 מכאן

 ולא נמכר ואינו בהנאה אסור חמץ כיולהבא,
 מ-מ לעצמו שיקרנו ציי ~כל כו, תופסתמכירה
 במצולה אפי' גוי של ברשותו עליו עוברהישראל
 אים שוב איסורו ומן שהניע מכיון כיהים,

 במתנה, וליחן ולמכרו להפקיר ישראל שלברשות.
 הנחוב ישאו ימצא ובל יראה בל לעמן~מ-מ
 במכירתו הועיל שלא נמצא ברשותו, הואכאילו
 בשט הער~ח בלקוטי ועי' עכ.ל. ~להבא, מכאןאפר
 אות נ.ח )סי קודש במקראי וגעה נועם, אמייספר
 מועיל היה ראם מבואי החת-ס דבדבריבין,

 סותר ~1ה עוד. הישראל עליו עיבר הנה לאהמכירה
 הנכרי בה זוכה דשאיי קי,ד כס' החח"סלמש-כ
 עובר הישראל עדיין ומ-מ שלו, ונעשהמהפקר
 ולפער-ד ברשותו. הוא כאילו התורה דעשאועליו.
 ע'.1, מכירה מל דאינו היא כאן היחס כוונתגב

 הוא דגם שי' ותוכן להיפוך,מבואר
 הוא איסור זמן אחר דהחמץ כהנו"בסובר
 מישראל הנכרי וכשקנה ממש, גמורהפקר
 מקום להנכרי שהשכיר ואו משיכהע"י

 לגמרי שלו נעשה שם[ מונחשהחמץ
 אמנם מגוי, גוזל ממנו והגוזל ממון,לעניני
 לא הגוי, בו שזכה קודם אף דהחמץכיון
 והיה להישראל, שייך ממון מדיןהיה
 כאילו התורה עשתה ועכ"1 גמור,הפקר
 אף א"כ בב"י, עליו לעבור ברשותוהוא

 עד עליו עובר עדיין הגוי שלכשנעשית
 עיי"ש. לגמרא מעולםשיבערנו

 הישראל מ,מ מהפקר, בה נוכה רהנכריואע".י
 הנינו לעצמו, שיקחני נוי וכל שכ' .1ה עליו,עובר
 עוכר עדרן הישראל מ-מ מהפקר, מעצמו בושסכה
 ההורה ועשתה ברשותו אינו דבלא-ה כיוןעליי.
 שאמרו מהא אולם עליו, לעבור ברשותו היאכאילו
 קרח משמע שיבטל, ברשיתו אינו שש דבשעהח1.ל
 שביטול אעפ-י מהני. היה ביטול בו מועילדאס
 ישראל הבעלות סילוק ראפ הרי הפקר, מטעבהוא

 בנה יניר וככר ענד. עלנו ענבר היה לאמהחמץ

 הוא דבשול רשיי לשי' אמנם דלקמן, הרבהשויי
 שם ממנו ובטל עפר כמן דנעשיח תשביתו,מדין
 התויה חידשה חמץ על דר, קשה, לאהם,,

 וד..ק. עוד, עלנו חמץ שם אין ו1ה לכערו.רמהויב
 מכמה מביא )שסק הערות וכלקוטי6.
 רכל דנדי הללז, הדחיס ברברי שנהקשיאחרונים
 ברשותו, הוא כאילו הכתוב עשאו חמץ שלעצמן
 שאסור בשביל ברשוחו שאינו מה דוקאהיינו

 כו שנכה מחמת שלו שאינו חמץ אותן אבלבהנאה,
 כאילו התזרה עשאן בכה-נ דגם ליה מנאהנכרי
 סוכר דההה,ס ינראה עיי.ש. עליו לעבור שלוהוא
 החם, נעשה בהנאה, שנאסר ששית בשעהדחה,
 דסובר דלקמן. הרב כשו,ע ןודלא נמורהפקר
 ואט בניפץ, רכזת לן שאין אלא שלו סקרידעדיין

 בזה הישראל. עליי עובר דעכ.1 תורהכשאמרה
 שש שעה קודם שהיה דחמ, התורה,חירשה
 אינו שעכשיו אעפ.י לבערו, צריך ושראל,בבעלות

 הנ-ל, כהמקו"ח סובר ןואינו הישראל בבעלותעור
 על ישראל של בצלוח דין זנבנה תזרהשחידשה
 הנכרי. בו שזכה כח תת יועיד מה ואתהחמ,[,
 היה לא בלא-ה הא הישראל, כבעלות ענדואננו



 ישראלעייקב

 והתת"ס, להנו"ב דפשיטא מהוהנה
 גמור, הפקר הוא איסורו זמן לאחרדחמץ

 ס"ק כביאורים ת"ס )סי' במקו"חראיתי
 אם מהני לא ולפמ"ש וז"ל: שכתבה(,

 כיון עכו"ם. לרשות פסח תוךשמוציאו
 הנאה איסור שנעשה ואף פסח, הגיעדכבר
 הוא כאילו ועשאו ברשותו רחמנאהעמידו
 לעכו"ם קונה החצר אין שוב דידי',ממון
 ישראל, ממון הוא רק הפקר, ממוןדלאו

 ישראל של ממון התורה עשתה כברשהרי
 החמץ שש אחר ומכר עכר ואםוכו',

 אפ"ה לביתו, הכניסו והעכו"םלעכו"ם,
 דכיון הפסח, אחר אסור דהחמץנראה

 ברשותי' רחמנא אוקמיה כבר ששכשהגיע
 להקנותו יכול אינו וגם דיריה,בע"כ

 הרי להקנותו, הוא ברשותו רלאולעכו"ם
 עכ"ל. בב"י, ועובר כמקדם הואברשותו

 בהא לדון דאפשר הדברים,וביאור
 היינו ברשותו, הוא כאילו התורהרעשתה

 ממון הוא כאילו ממון לגבי דעשאוהולא
 דאף התורה חידשה רק ממש, ישראלשל

 אבל שלו, הוא כאילו עליו עוכר זהכאופן
 הפקר והוא שלו אינו נשארבאמת

 מהפקר, הנכרי בה זוכה וע"ככמקודם,
 משא"כ והחת"מ, היו"כ שיטתוזהו

 הוא כאילו התורה רכשעשתה ס"להמקו"ח
 דיני התורה עקרה דאו היינוברשותו,
 ממש, ישראל ממון ועשתו מחהמץ,הפקר

 יכול הנכרי אין ישראל, ממון דהואוכיון
 מהפקר. בולזכות

 ממון דהוא המקו"ח לשי' להקשותואין

 חייכה ומ"מ הפקר, והיה ישראל בבעלותהחמץ
 החמץ היה שש שעה דקורם משום לבעתהתורה

 ממש פקע לא הנכרי. בו כשזכה גס וא"בכבעלותו,
 ודו"ק. לכערו, וצריך זהחיור

 למכרו יכול אינו למה א"כ ממש,ישראל
 דהמקו"ח ונראה לעכו"ם, במתנה ליחןאו
 כרשותי' רחמנא אוקמיה "כבר כ'שם

 לעכו"ם, להקנותו יכול ואינו דידיה,בע"כ
 וכנראה להקנותו", הוא ברשותיהדלאו
 אפי' עליו תורה שנתנה דהבעלותרסובר
 אינו ולכן כרגיל, בעלות אינו דיריהבע"כ
 דסובר להמקו"ח מובן ולפי"ז למכרו,יכול
 אינו למה א"כ ממון, לגבי גם שלודמקר'
 נתקשה וכבר שש, אחר החמץ לבטליכול
 י', סי' ,או"ח יהודה מנחת בשו"תבזה

 ק"י( סי' החת"מ על הערות בליקוטימצוין
 שאינו דכמו ניחא, ולדברינו בצ"ע,והניחו
 הוא גמזו, בעלות דאינה החמץ למכוריכול
 ודו"ק. לבטלו, יכול שאינוהדין

 אות תמ"ח )בסי' הנ"ל המקו"חוהנה

 שמת באחד רס"ל הנו"ב על חולקט'(
 ראין ביטל, ולא מכר ולא ששאחר

 ממון דלאו לבער, חייביןהיורשין
 חולק והמקו"ח הפקר, דהוא לבניולהורישו
 דנראה ירמה, כן לא ולבבי וז"ל:עליו
 איסורי דחמץ מטעם ממון שאינורכל
 יראה בל נגר אחשכיה רחמנאהנאה,
 ברשותו, ועשאו גמור ממון הואכאילו
 ובפשטות עכ"ל. להוריש, יכול שפירוע"כ

 אחר דחמץ דסוכר לשי' המה הנו"בדברי
 יכול אינו ע"כ נמור, הפקר הואשש

 דלאחר לשי' והמקו"ח לבניו,להוריש
 נעשה ברשותו הוא כאילו התורהשעשתה
 ]הגם להוריש יכול ושפיר ישראלממון
 יכול אינו ולכך גמורה בעלותשאינה
 לגבי בעלים מקרי מ"מ לנכרי,למכור
 הבן רק הקנאה, דין אינה דירושהירושה,
 מחנה בשו"ת וראיתי אביו[, במקוםעומד
 סברא מעצמו שמחרש ל"ה( סי' )ח"גחיים
 הוא כאילו התורה שעשתה דלאחרזו,



קכא וזמניםתגים

 ואינו ממש ישראל ממון הוא אזברשותו,
 וזה במקו"ח, כן מצא דאח"כ וכ'הפקר,
 עיי"ש. ז"ל, ההת"ס אדמ"ו רעתהיפוך

 אות )א"א תמ"ג בסי' הפרמ"גוהנה
 עבר ראם דמשמע יודע והוי 11"ל: כ'ו'(,
 ואילך ממכירה לעכו"ם, בפסח חמץומכר
 אעפ"י הנכרי, דקנה ב"י, על עובראינו

 זוכין 'דים כשיש מ"מ הנאה,שאיסורי
 חו"מ ועי' מכירה, והוה שפיר ומקנהקונה
 תחילה, דבשך ביי"נ כדמ~כח ר"חר"ו

 בהנאה ראסור בלולב הרשב"אובחדושי
 והוצאה ביטול ודווקא לכם, מקרידמ"ע

 הא משא"כ מהני לא איסורו לבתרמרשותו
 ואילך המכאן וודאי זוכה ידייםכשיש
 לעכו"ם לילך וא"צ ב"י על עובראינו
 הוא, דבריו ומשמעות עכ"ל. ולכערוליקח
 אזי זוכין ירים כשיש הנאה איסורדבכל
 במחנה אמנם המכירה, וחל ומקנהקונה
 דמי הללו, פרמ"ג דברי על כ' )שם(חיים
 למכור בעלים יכול הנאה שאיסורשמע

 סובר דהפרמ"ג דע"כ וכ'ולהקנות,
 אוי ברשותו, התורה דעשאו דיעןכהמקו"ח

 לזכות הנכרי יוכל ולא ישראל שלהוי
 ברשותו הוה ממילא הפקר, בתורתבהחמץ
 מכירה, בתורת להנכרי להקנותשיוכל
עיי"ש.

 קונ"א תל"ה, )סי' דהרב בשו"עוהנה
 כהמקו"ח, דסובר ג"כ מבואר ב'(ס"ק
 ורלא הפקר, אינו איסור זמן אחרדחמץ
 מטעמי', לא אולם הנ"ל, והחת"מכהנו"ב
 אינו הנאה איסור דכל סובר הרבדהשו"ע
 ממון מקרי ועדיין הפקר כשאר גמורהפקר
 ממנו להוציאו יכול אחר ואין בעליו,של

 שאין נקרא חמץ איסור מחמת ורקכע"כ,
 ולו ממנו, ליגונות דאסזר בגופו, זכותלו

 זמן אחר להפקיר יכול דהיהיצוייר

 אינו דאז עוד, עליו עובר היה לאאיסור,
 עשתו לא כלל שלו וכשאינו כלל,שלו

 אינו דהא ברשותו, הוא כאילוהתורה
 זמן רלאחר הגמ' דקאמר מה וזהשלו,
 ליה קיימא ברשותיה לאואיסור

 מהני היה דאם משמע וא"כרלבטליה,
 הוא ביטול הא ולכאורה מועיל, היהביטול
 מוסיף ומה הפקר, ממילא והוא הפקר,מדין
 מועיל היה דאם אע"כ דלבטילי,בהא

 עשתה לא ואז הפקר, נעשית הויביטול,
 עכשיו רל ברשותו, הוא כאילוהתורה
 קאמר ע"ז שלון, והוא הפקרראינו
 יכול אינו בגופו זכות לו ראין דמיוןהגמ'

 וכמו"כ לגמרי, בעלים הוא דאיןלהפקיר
 ועדיין למכרו. או כמתנה ליחן יכולאינו

 עכת"ר. עליו, עוברהישראל

 זמן לאחר דחמץ בדבריו מבוארהרי
 בו לזכות וא"א גמור, הפקר אינואיסורו
 או למכרו דא"א סובר וגם מהפקר,הנכרי
 כיון ע"ז בעלים הוא דאין במתנה,ליתן
 שם, מבואר עור בגופו. זכות לודאין
 וזה לבניו, החמץ להוריש ריכולרסובר
 מטעמי', לאו אולם המקו"ח, כשי'הוא

 דאינה הנאה דאיסור סובררהמקו"ח
 רק גמור, הפקר הוא ארם שלברשותו
 הוא כאילו תורה שנתנה דהיות חמץלגבי

 של ממון נעשית אז עליו, לעבורברשותו
 איסור דכל סובר הרב והשו"עישראל,
 אינו רמקרי רק גמור, הפקר אינוהנאה

 דביטול ע.ב( ד' )פסח.ם רש.י ולשי'7.
 שום אין עפר, כמד רנעשית תשביחו מדיןהוא

 ופשוט.ראיה,
 ט'( אות שט"ז )סי' נזר אכני ובשו"ת8.

 אינו דחמץ דנך ע"כ( ו' )פסחים רש"י דבדבריכ'
 כהשו-ע דלא מבואר שלו, דאינו היינוברשותו,
 ואינו רש-י דכאות דוב-ל מוכרח, ואינודהרב,
 ין.ע. ולנטלו, למכרו יכול אינו ולנך לנמרישלן



 ישראלאורקכב

 עדיין אבל בגופו,  וכוח לו ראיןברשותו,
 רדו"ק. ישראל, ממוןהוא

 מחלוקת לנו דיש מזה לנוהיוצא
 ש" הקצה, אל מקצה ממש בזההאחררנים
  הוא שט  נרעה אחר דחמץ והחת"סהנו"ב
 כזוכה הנכרי בה לזכות ויכול גמורהפקר

 וע"כ נכרי, של ממון אז ונעשיתמהפקר,

 ולהחת"ס בב"י9, עוד עובר אינולהנו"ב

 הוא כאילו התורה דעשתה ע"ז עוברעדיין
 נראי הפרמ"ג וש" עליו, לעבורברשותו
 עוכר ואינו הנכרי, בו רזוכה כהנר"ב,דהוא

  ראין נראה מדבריו אולם עוד,הישראל

 ראיסוה"נ דסובר מהפקר,  בה  ווכההנברי

 דאסי נראה הנו"ב רמדברי ודע,9.
 ואין נכרי, של חמצו דהוא ע"ז עובר אינומדרבנן
 הראשונים מחלוקת כתבנו לעיל דהאלהקשות
 בב"י, בזה עובר אס נמרי בבית ישראל שלבחמצו
 אעפ"י לישראל שייך רההמץ כית שיטותולכמה
 מחויב ולכו"ע עליו, עוכר אכתי אחר ברשותשהדא

 אחר דחמץ הנהב לשי' ולכאורה מדרבנן,לבערו

 דבזמן אמרינן לא למה א"כ גמור, המקד הואשש
 חצירו, מרעת להנכרי יקנה הפקר דנעשיתאיסור
 עובר דאינו גברי בבית נכרי של חמצו הואוא"ב
 סי או"ח )מהדו"ת בתשר הנו"כ שב ולפי"מבזה,
 י"ז( ס"ק תם-ח )ס" במשנ"ב עי' וכשא"ח,מ"ג(
 שליחות, מטעם דחצר לעכו"סי חצר קנין דיןראין

 דיש להסומריס ואפי' לק"מ, לעמ"ם, שליחותואין

 שלא קונה רחצר הא מ"מ לעכו"ם, חצרקנין
 המשפט כנתיבות וכמבואר בעכו"ם. שייך לאמדעתו
 ס"ק ח"מ בסי' בם-ו"ת ומדבריו ט"ו(, ס-ק ר')סי'

 שם ובמשנ"ב וצ"ען, מרעתו, שלא דקתה נראהת,
 )יו"ד החת"מ מדברי וכ"ג מ"ח(, מ"ק)בשעה-1

 הנכרי דעת דאין כאן וא"כ שט'-ז(, וסי' ש"יסי'
 אין ע"כ לישראל, שייך החמץ לדעתו דהאלקנותו,
 -וגה דחצר להסוברים אולם אותו, קהההנכרי
 עבודת בשו"ת עי' מדעתו, שלא אפילנברי

 )סי' השקל במחצית מצוין ק"ת( )סי'הגרשוני
 סוברים אינם דהם זצ"ל צ"ע, ד'( ס"קתמ"ח
 רק גמור, הפקר הוא שש בשעה דתמץכהנו"ב
 וע"ב לישראל, שייך החמץ רעדיין הסובריםכשא"ח

 ודו"ק. לקנותו, להנכריא"א

 זכות עדיין להישראל ויש גמור, הפקראינו
 החיי"א סובר וכן ע"ז, המכירה וחלבגוויה
 לקנות דא"א קנינים דלגבי ]ונפק"מהנ"ל

 דאה"נ המקו"ח ושי' מהפקרן,נכרי

 בחמץ כאן מ"מ גמור. הפקר הואדאיסה"נ
 נעשה ברשותו, הוא כאילו התורהדעשתה

 לזכות להנכרי א"א וע"כ ישראל, שלממון
 שנתנה דהבעלות סובר וכמו"כ מהפקר,בו

 גמור, כעלות אינו דיליה בע"כ עליותורה

 או מכרו ואפי' להנכרי. למכרו א"אוע"כ
 ישראל של הוא החמץ עדיין במתנהנתנו
 ביסודו דהרכ השו"ע שי' וגם עליו.ועובר
 דהא רסובר רץ כהמקו"ח, הואלהלכה

 הפקר אינו שש אחר דחמץדאמרינן

 אינו זה ישראל, של ממון הואועדיין
 הוא כאילו התורה שחידשה האמשום

 אינו איסה"נ רכל דסובר רקברשותו,
 רק ישראל של ממון והוא גמורהפקר

 למכרו א"א וע-כ כגוויה, וכות כורשן
 ודו"ק,לנכרי,

 בה, שהתחלנו להשאלה הררןומעתה

 שש שעה לאחר במתנה החמץ נתנהדאב

 הנה דינו, מה לכיתו, הנכרי ומשכולהנכרי
 הרי הנ"ל, והחיי"א והפרמ"ג הנו"בלשי'
 על עוד עובר הישראל ואין הנכר',קנאו

 והחת"מ הרב השו"ע לשי' אמנםב"י.
 בב"י, עליו עומר הישראל עדייןשמקו"ח,

 וכאמת ולדבריהם. לחוש צריכיםובוודאי

 והוא לו להחזירו מהנכרי לבקש עצההיה
 בחוה"מ, השאלה היתה אם אולםיבערו,

 לכערו לו אפשר הנכרי, כשמחזירודאז
 דהא כן, לעשות יש אם צ"ע ג"כתיכף,

 עבר לא עכשיו רעד יוצא ורעימיהלהנו"ב
 מהנכרי כשלו-חו ועכשיו בב"י,הישראל
 לבערו שדעתו אי בב"י, עליו דעוכרנמצא
 בפסח חמץ לקנות דאסור פשוט מ"מתיכף,



קכג וזמניםחגים

 דיכוין אפ"ל אולם לבערו, שרעתואף
 של חמצו הוא אם ואז לקנותו, דעתושאין
 עליו. עובר אינו הריעכו"ם

 הסוברים לשי' דאפי' לדון, ישותו
 צריך א"כ לישראל. שייך עדיין זהדחמץ

 לשי' מ"מ ולכערו, לקחתוהישראל
 שהונח ישראל של דחמצו הנ"ל,השאג"א
 אין ששית שעה לאחר אפי' נכריבבית

 א-כ עוד, בב"י מה"ת עליו עוברהישראל
 כחזרה החמץ שלוקח דעכשיונמצא

 ]ונראה כב"י עליו עובר הרימהנכרי
 דק ברשותו, הישראל הכניסו לאדאפי'
 מ"מ כרה"ר, לבערו כרי מהנכרילוקחו

 דמונח מקר' בידו, מונח שהחמץכיון
 מש"כ עיין - בב"י עליו דעוברברשותו,

 בריקת בעינן ז' גליון ישראל באורבזה
 החמץ ליקח שאין בוודאי וא"כאוטון,
 מהנכרי.בחזרה

 כשכת, דהיה דידן בשאלהובפרט
 מוקצה, מטעם מהנכרי החמץ ליקחרא"א

 שהוא מהנכרי לבקש רק עצה ראיןמוודאי
 אם לדון דיש הגם מעולם. ההמץיכער
 ותליא עי"ז, תשביתו הישראלמקיים

 עם ב'( ס"ק תמ"ו )סי' המנ"אבמחלוקת
 לבער לנכרי באומר שם(, )בגליוןהגרע"א
 כיון וא"כ תשכיחו, בזה מקיים איחמצו
 ע"י הלאו לתקן צריך בב"י, עברדנבר
 לו אין למעשה מ"מ תשביתו, מצותקיום
 נכון אולי בחוה-מ הוא ]ואם אחרתעצה
 יכער בעצמו שהישראל מהנכרילבקש
 שקשה ומסתבר הנכרי, ברשותהחמץ
 דנכרי אין ואם מהנכרי[, כן לבקשבפועל

 בממון אפי' לפייסו יראה לבערו,יב"י
 בזה עובר פוסקים דלכמה יבערו,שהוא
 ביטל". לא אם מה"תבב"י

 טהנ"ל העולהטיפול

 הראשונים מחלוקת לבאר הארכנוא.
 אפ נכרי ברשות המונח ישראל שלבחמצו
 דהחמץ כיון בב"י מה"ת הישראל עליועוכר
 דאינו כיון מה"ת בב"י עובר דאינושלו,
 אמרינן אם דאפי' הרא"ש ושי' ברשותו,מונח
 כרשותו, מונח ראינו כיון עליו עובידאינו
 עובר שפיר נכרי אצל חמצו הפקיד אםמ"מ
 ביתו להמפקיד הנפקד דהשאיל דכיוןעליו,

 ועובר נקרא דהמפ-יד ביתו ממונו,לשמירת
 בכיה חמצו אדם הניח אם ולדבריועליו.
 כיון עליו עובר אינו מדעתו, שלאהנכרי
 כרשותו. מונהדאינו

 בכ"י עליו לעבור לענין זה וכלב.
 לכו-ע, לכעיו צריך מדרבנן אכלמה"ת.
 חבירו בבית חמצו הפקיד ראם ביארנואולם
 להסוביים או אחריות הנפקד עליווקיגל

 גם אוי מה"ת, עליו עובר אינודבכה"ג
 עכרי בזה ופירשנו לבער, א"צמדרבנן
 אולם ת"מ( )סי' בניטור המובאהגאונים

 כן. ניאה לא פוס-ים איזהמדברי

 כיו"ט חמץ שמוצא כמי נסתמקנוג.
 ואפי' לשורפו, רא"א בביתו, אובחצירו
 אפשר אכל מוקצה.. דין מחמת אסורלטלטלו

 נכון אם - הרבים לרשות ברגליו לדוחפולו
 ובחוה"מ כלי עליו שיכפה או כן,לעשות
ישופעו.

 דלא דהיכא השאג-א בדברי הארכנוד.
 לו וא"א בטסת ומצא בסח קודם חמץביער

 אזי לבערו, רוצה ד,נכרי אין ואםסג.
 רלשי' דאף ימיר, תיכף שיאכלנו מהנכרייבקש
 בנה מק-ם אינו אומר( י-ש ד.ה ע"ב )כ"חהתוס'

 תשביתו דמקיים כרכר ראית כ' כברתשכיחו.
 אינו דחו דעכ.פ הועיל מיס נכרי, ע-יכשמשבית

 על לסמוך יכול דככה,ג יעוד בב-י, עודעובר
 מצוח בנה שמקיים רסובר )שם( המאור בעלשיטת

תשביתו.



 ישראלאורקכד

 מרשותו, יוציאנו אזי במהרה. כ"כלנערו
 עליו יעבור שלא לו מועיל עכ"פדמעתה
 ואז לבערו בידו שיהיה עד מה-ת. בב"יעוד

 חמץ דכשמוציא רס"ל ומוכהיבערנו,
 עוכר אינו שוב איסור זמן לאחרמרשותו
 -צת וע"נ הפרמ"ג, שי' וב-ה בב"י, עורעליו

 הטור.מדברי

 דלאחר דס"ל הרב השו"ע בשם הבאנוה.
 מרשותו להוציאו מהני לא איסורוזמן

 של ברשותו אינו בלא"ה דאו דכיוןלבו"ע,
 לעבור כרשותו הוא כאילו תורה ועשתהאדם
 נחשב ממש מרשותו כמוציאו אפי' ע"כעליו,

 שי' וס"ה עליו, ועוכר ברשותו מונהכאולי
 חת-ס, בשו"ת וכ"נ האלף, והמגןהמקו"ח
 לדבריו ]אולם אדם, הנשמת שי'וכ"מ

 ר-

 במוציאו אבל מהני לא לרה"יבמוציאו
 המוצא ולכן מהני[, שפיר נכרי כרשותומניחו
 כיון לרה"ר, ברגליו לדוחפו אין ביו"טחמץ

 ועדיין כלום, בזה תיקן לא רוסקיםדלהרבה
 בב"י.עובר

 הידחפנו השאג"א דכ' דהא נתבארו.
 היינולרה"ר,

 ר-

 לרה"ר שכשיוציאנו באומן

 כשיש כ משא אח"כ, לבערו ויוכל שםישאי
 אין להשאג"א גם אז' 'אבר, שהחמץחשש

 עוד אז עובר דאינו דהגם לרה"ר,להוציאו
 תשביתו, בזה מקפם אינו מ-מ אבלבב"י,
 כרי תשביתו לקיים צריך בב"י דעברוכיון
 הלאו.לתקן

 שיוציאנו השאג"א יכש-כ עוז נתכאדז.
 דאז החמץ, ביטל כשלא דוקא היינולרה"ר,
 להוציאו לו יש וע"כ סה"ת. בב"יעוכר
 מה"ת, עוד עליו לעכור שלא כדים

 מה"ת הרי החמץ, ביטל כבר אםמשא"כ
 הוא מדרבנן ורק עליו עוד עובר אינובלא"ה
 לא דבדרבנן לרה"י, יוציאנו לא ע"כאסור,
 המונת חמצו אף מדרבנן דהא כלום,תיקן

 וע-כ ביטלו, אי אפי' עליו עוכר נכריברשות

 כלי, עליו ויכפה ברשותו מונחיניחנו
 יבערנו. תיכףובחוה"מ

 ננתן האחרונים, כמחלוקת הארכנוח.
 עובר עדיין אם איסור ומן לאחר לנכריחמצו
 לאחר דחמץ והחת"מ הנו"ב דשי' בב"י,עליו
 יכול והנכרי גמור הפ-ר הוא ששיתשעה
 של ממון אז ונעשית מהפקר, כזוכה בולזכות
 בב"י, הישראל עוד עובר אינו וע"כנכרי,
 ונעשה הנכרי בו דזוכה דאעפ"י החת"מושי'
 בב"י, הישיאל עובר עדיין מ"מ דיליה,ממון

 לעכור בוסותו הוא כאילו דתירדדעיכתה
 מדבריו אולם כהנו"ב, הפרמ"ג ושי'עליו.
 כהנו"ב, מהפקר בו זוכה הנכרי ראיןנראה
 ויש גמור, הפקר אינו דאיסה"נדסובר

 חל וע"כ בגוויה, זכות עדייןלהישראל
 ]ונפק"מ הנ"ל החיי"א סיבר וכןהמכירה

 מהת-ר[. נכרי לקנות דא"א קניניםדלגבי

 דסתם דאעפ"י הם-1"ח שי' ביאורט.
 בחמץ כאן מ"מ גמור, הפקר הואאיסה"נ
 נעשית ברשותו, הוא כאילו התורהדעשתה
 לזכות להנכרי א"א וע-כ ישראל, שלממון
 תורה שנתנה דהבעלות ס-ל וכן מהפקר,בו

 וע"כ גמור, בעלות אינו דיליה בע"כעליו
 נתנו או מכרו ואפי, להנכרי, למכרוא"א

 ועובר ישראל של הוא החמץ עדייןבמתנה
 דחמץ כהמקו"ת ס"ל הרב השו"ע וגםעליו.
 של ממון הוא ועדיין הפ-ר אינו ששלאחר
 תורה דנתנה מטעמי' לאו אולםישראל,
 אינו איסה"נ רכל רק ברשותו, הואכאילו

 אלא ישראל של ממון הוא ועדה גמורהפ-י
 למכרו א"א וע"כ בגוויה, זכות בודאין
 כמתנה נתנו או מכרו אם אפי' וע"כלנכרי,
 עליו. עובר הישראלעדיין

 החמץ ניתן אם לשאלתנו ננוגע עפי"זי.
 אינו אם איסורו, זמן לאחר במתנהלנכרי
 רלשי' ביטלו[, ]כשלא מה"ת בב"י עודעובר
 הנכרי קנאו הנ-ל, והחיי"א והפרמ"גהנו"ב



קבה וזמניםחגים

 השו-ע לשי' אמנם עוד, עובר הישראלואין
 עובר הישראל עריין והמקו"ח, והחת"מדהרב
 ולדבייהם, לחוש דצריך ובוודאי בב"י,עליו

 להחזירו מהנכרי לבקש צריך הי'ולכאורה
 יבערו. והואלו

 היה אם מיבעיא רלא אינו, זה אמוםיא,
 הנגרי כשמהזירו דאז פסח בחוה"מהשאלה
 יש אם לעיין יש מ"מ תיכף, לבערושייך

 הרי ורעימיה הנו-ב לשי' רהא כן.לעשות
 ועכשיו בב-י, הישראל עבר לא עכשיוער

 אף בב-י עליו עובר מהנכריכשלוקחו
 לשי' לדון יש וכן תיכף. לבערושרעתו
 בבית שהונח ישראל של דחמצוהשאג-א
 עובר הישראל אין שש שעה אחר אפי,נכרי

 כשלוקח עכשיו בן אם בב-י, מה"תעליו
 הישראל עליו עובר מהנכרי החמץבחזרה
 בהזרה ליקח ראין בוודאי וממילאכב-י.

מהנכרי.

 היתה הנ-ל דירן רשאלה ובפיטיב.
 מטעם מהננר' החמץ ליקח דא-אבשבת,
 מהזכרי לב-ש רק עצה אין וע"כמוקצה,
 דנכדי אין ואם מעולם, דדמץ יבעישהוא
 שהוא בממון אפי' לפייסו יראה לבערורוצה
 מה-ת בב-י בזה עובר פוסיקם רלכמהיבערו,
 רוצה הנכרי אין ואם ביטל. שלאכיון

 ומיד, תיכף שיאכלנו מהנכרי יבקשלבערו,
 תשביתו, כזה מקיים אינו החוס, דלשי'ראף
 בכ-י. עוד עוכר דאינו דעכ"ס הועילמ"מ
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 תה., עקל י,( י,י, גטי קוץ טליי שידף ב"

תעתד,
 , , , : רההיעי4דהייאגך"ת, 1ן1,החסן ידיש ג444 ותתלי

 שאהי4,*ה,ן4,,,4ןןק ,ילי"",,,ניהן4יייא,,"ה4י",,ה4ייל7",י4,,ייש4,יש,4ט ,,,)
גלן

 ה4"
 יתייוה,: ההוהז "תיזיית ,ב,לי ,י4ידץ הייפז 4הליהגה גי, הלבו געצתוה;

 פעיה,אנהים, ו4ך"
 גהי

 ,4ת %ה ,כלל;,ייק ידה יחו יאיז אף יקית9 בבפ פיהן ו3התד יק"מ,)בהת ,תזה נ,ו!(ט
 ריצךי

 אקח היו ין"ק יויה יינו בב""; שחיץ )יי7ת .ל י"צט,, "ג ~יעדהה אי* "ןה .44, ) , , גג." 4ה4)ן ט"ע"הההטטיעה, קויט אף] אלא 14( 4ון) בל :יאג טעמו :טמהוג, 1~ג :יגא, יאידיי בלתי :"א43 ,אייהיעפ גידל" ךנג חוצה ,%היי," ני4 הת"י"יה; תרגיע, א4,יאןנו ההע"_להש,ו, -טהאף אושסיב יתי מוזפוהר זגג, אל,יניע "ווו יה"ץ))ולתינ לשיי, ,הקיו4,י"יאיו
 , , , , ) :- עי,שכי.,גגה ע,ניי,מקיע אתה שיפה" שלוק" יתי,י" משדגה:דבק :וצליח ערפיי לעו 9טץ של 11ז,ט כוד,ל1 לאישלסאת, ידה זאוע נעמי עח,9 תיךהש 1יבה,ע, שע4קן3 גאלת זה גר,ל הללוו בגיתעורר שאין יה מן וכתו, המצהיתנ, גו פטרדניט גהמ; ש",, גג171ש האלקנה, ,עד להלטתשתתן

 נקח 4ר,י11ם'לאגמ שאןגגיוזהפוהר שירגיי' עציי מגזה עדיוי,;ל
 התפוררו"

 ולגתות
 הנך. התיש שנה -די'"%ות חוט מך הנאהלה תן שאיהן,נואי געעג,4 ,טהאל שהיו ליהמצמו
 פצות, באזנד, ,הכו טו4אד, שטל. נן.ט שהדו אהד, פזה קוץ ,וה יטבו? בידיתםפזה,, ,917שיתם צקך) ייא תקוה עוד גהס הג'נה גמהי"ש,ס שר,,) אסיע יגגך הלידיםבשוך

 ה., וזה יהמצר,ם נתבלו ולא אגותם קבית אס המח, ויא בדצו, ההיודרו יהום,9יי
 גש",א אליו 4,ש שני ידוי.", )שאה 13 ?.-)פחם,הסדנה

 נפאוי
 נכנ ,ח"תץ תזית,ת

 השלית כי הייופה לד תבא ינו שיקדת ,שמת נ, ))%ם, ובודאי שיו הרה,,1 ,),ח ולאט))
הוה"

 יזוהו בקוקון יכו שישיר להונעודן פגי. גדפך" יגהו קפלנ4תמ, והייי כב, ייבוףו
 הצמו יי ע,1,, י.4תגיק

 מלתי הו"
 תתי ובתו תנה, דברי, שבך התהד,ל פת,ש 9,ר)ת

 תגד ,קהי44 יחלי 1"פןוי7ת נק 13"1 41,)עיעי מתצרום אג יקי כא"י 11הלה4,ותין ",בה )היא ,נבצע גיח לניל 1גזהגו 4ק7תי,)ו- "היה שאשהה ישהאג בית ?כי שהרלו7יחזקאל



 ישראלאורקכו

 הבר הלוי צביהרב
 ברה טאראנטא, דוד, אברהם ביתכולל

 והמסתעף עדיף היום כבודבענין
 ואפרט שונים, כמצבים השכת ביום למעשה הנוגעות דערות כמה לעורררצוני
 :הענינים

 שבת כליל טשולנט אכילתא(
 התעילה אחרי בשכת בקר ארוחת אכילתב(
 החוף בימות חלקים לשתי דשבת היום סעודת החלקתג(
 ברכות שכע בשבת חלקים לשתי היום סעורת החלקתד(
 ובפרט בשבת שחל יו"ט או בעיו"ט חלקים לשתי היום סעודתהחלקתה(

 בשבת להיות שחל פסחבערב

 למעשה. דבר שום לפסוק ולא וכמסדר כמעוררבאתי

 עריףי היוםכבור
 דתניא והא : )קה.( פסחים בגמ'איתא

 כשאר - הלילה לכבוד קודם היוםכבור
 הסעודה.צרכי

 חשיבות שיש נראה הברייתאכוונת
 שאינו שבת של היום לסעודתמיוחדת
 לכבדה צריכים ולכן הלילה. בסעודתנמצא
 הנ"ל הברייתא הסעודה, צרכי ע"ייותר
 סימן או"ח ערוך בסולחן לההלהמרכא
 הגמ'. וכלשון ג' סעיףרע"א

 כבוד של הזה החיוב מקיימיםאיך
 ? עדיףהיום

 - רש"ינדעת

 פרק בכתובות ברא"ש הוא זה לשוןנ.
 היום "כברד הוא והשו"ע הגמ' ולשון י"ג טימןא,

 הלילה", לכבודקודם
 )שם(, הרשב"ם וכ"כ )קה.( פסחים2.
 )שם(.והמאיסי

 לסעודה רק מגדים מיני לו יש אםא(
 היום. עד להניחם עדיףאחת
- המהרש"ל3דעת  

 אחד ם מין עליו שהביב מיב(
 לו יש ומסוייס4 חשוב מאכלוהוא

 שחרית. סעודת עללהניחו

 ממנו אבל שלא מין באיזה ירבהג(
 בלילהג.בסעודה

 הוא המהרש"ל של עצות לכ'המקור
 : :( )לח גיטיןמגמ'

 נ"א סימן ר' פרק גיטין שלמה של ים3.

 רנ"א סימן תשופה השערר לשון ע"פ בפניםוכתכתי
 ט"ז. ס"ק )שם( החיים והכןמק"א
 בפנים וכמובא המהרש"ל מלשון והוא4.
להלן.
 חביב אין שאפי' נראה הדברים וכוונה5.
 מכלילה, יותר כיום אחד במין ירבה אם כ"כ,עליו
 עריף. היום דכבור החיוב קייםהרי



קכז וזמניםחגים

 שתי  יוחנן איר אבא  בר שיא ר'ללאומו
 סעודתא קביה אחת  בירושלים הזמשפחות
 ושניהם שכת כערב סעודתא ל,בעה ואחהבשכת
נעקרו.

 שבתי בערב ד"ה  )שם( רש"ירפירש
 לן דקיימא  שבת כפזז כאן ,אין  שבתכליל'

  מתבותים  היו והם לילה לככוד קולם  יוםכבזד
 עוד שמביא יע"ש המדרש  בית ביטולמשום
 כנמ'(.פשט

 )שם( שלמה של בים המהרש"לוז"ל
 נ"א:סימן

  שמהם כי  רשץ  של  פירושים לב'  לחושחש
 משפחות שנ2יקרו מאחר  ובפרט  טוביםבאחד
  אם קר8  ומעתה  להחמיר.  יחוש לא מיעליה
  שאינם שבת שומרי קדש דרע עמי בני עלתגר

  סעודת  להשוות כעימום נע,  וימי בזה,נוהרים
 בל'יל בסעודה מוסיפיס  אלא  ערב,  למעודחבקר

 ואכלים בק-, ממעודת  תבשילין במינישבת
 הסעודוח עיקר  שהוא טונים דג'ס וכתכליל
 מימ נמי  שתרית בסעודת  יבבקר הכיבוד,בענין

 בבקר  השבת  לכבד  צריביס  ואנו הסעודותהשוו
 על עמדי וסים עיקר. שהיא היום במודמשום
 שבת  בליל דגים  לאכול  שלא  כיגצמי גורת'ואת
 יותו אגי  ואובל  ומסויים  חשיב דברשהוא
 מעדנים כמה  שכח בליל  יעשו אפילי  ואזבבליר
  וג'60. בה שיש שחרית  לסעודת  ישוולא

 ס"ק כע"א סימן השולחן בערוך ועי'6.
 דגים להניח דוקא הקפיד שהמהרש"ל שהבעט'

 המהרש"ל של קדישא" "עמא על זכות ללמרורצה
 הטמיע דהם שם ומסיים בדבריו. היטיביע"ש
 הצטמקות הרבה שצריכים מאכליה למהר עלבתמר
 לשון ולפי עכת"ד. ובך היום לכבוד הקוגילוכן

 דגם נראה )שם( התייג והכף תשובההשערי
 מאכל למין אלא לרגים דוקא התכוון לאהמהרש"ל
 ודו"ק. ומסויים" "חשוב או עליו""שחביב

 רש"י נחלקו רלכאורה מזההיוצא
 - עדיף" היום .כבוד בהבנתוהמהרש"ל

 היום בסעודת להדר ענין אין וש"ילפי
 - הלילה סעורת על חשוב במאכללכבדה

 אז הסעודות ב' בשביל מספיק כשאיןרק
 הלילה סעורת על היום סעודתמעדירים
 המהרש"ל ולדעת עדיף. היום כבודמשום
 היום בסעודת ולהוסיד בלידר עניןיש

 הלילה. סעודת על חשוב כמאכללכבדה

 דעת כפוסקים הובא הלכהלענין
 רש"יי. לדעת בנוסףמהרש"ל

 שנת בל.ל טשולנטאב.לת
 מרבים הרבה דכבתים מורההמציאות
 ונכון מביום. יותר שבת בלילבסעודתם
 חשוב מאכל איזה להניח שצריכיםלעורר
 בלילה. לאוכלו ולא היום, לסעודתומסויים

 סימן אומץ יוסף קדמון בספרמצאתי
 וכתב: בזה שהעירתרמ"א

 ~ט' מכלילה יותר נרום היא סעודהשקי

 שלכןוריאה
 ענגיי

 ~הצלי וישאלאנט' לאכול
 ביים.דוקא

 אדם יכחד שאם להעיר ראיתיולכן
 ידע היום, לסעורת הטשולנטלהניח

 לאכלו ולא ליום דוקא להניחושצריכים
 יאכל ראם כמהרש-ל, וכדאי'בלילה
 ולא המאכל מחשיבות יגרע כלילהטשולנט
 פשוט ונראה עדיף". היום "כבור בויקיים
 הסעודה אחרי אפילו טשולנט לאכולשאין
 המאכל. מחשיבות רמגרעבערב

 א'. ס"ק רע"א סימן תשובה שערי7.
 ס"ק )שס( החייפ נד ט', ס., )שם( השנלחןערוך
 צ"ע ולכאזיה ט. ס"ק )שסו ברורה ~המשנהט.ו.
 דמהרש-ל תגר. היקריאו שהביא המשג-בעל

 ביחדם. נ"מ שיש להדגיש בלא יש"י לדעתכסיוע



 ישראלאורקכח

 עצות: ג' לאדם ישולכן

 כלל שבת בליל טשולנט לאכול לאא(
 ומסויים חשוב אחר מאכל יניחכ(
 היוםלכבוד
 מהלילה יותר כיום אחד במיןירבהג(

 עדיף הרם ככור בדיןהננה
 שעליה היום של והחשיבות היחורמהו
 יומו עצם האם - עריף היום כבודאמרו
 וצריכים שכת מליל יותר חשוב שבתשל
 חשיפות לבטא והדרך היום, אתלכבר
 או היום; סעורת שמכברים ע-י הואהיום
 )רכל מהלילה 'ותר חשוב היום איןדילמא
 אלא לה( יש אחת וחשיבות קדושהשכת
 - יותר חשוב היום סעודת דכבודהכוונה
 סעודות, ג' צריכים שבשבת שאע"פדהיינו
 שלישית שסעורה וכמו כמעלה שוותאינם
 טפלה הלילה סעודת כך לכולםטפלה
 היום.לסעודת

 נתפוס דאם - הצדדים ב' ביןוהנ"מ
 מסתבר העיקר, הוא דהיום הראשוןכצד
 יום כל במשך לכבדו אפשרות שיהיהמאד
 נתפוס ואם שלישית. בסעורה ואפי'השבת
 העיקר הוא השנייה דהסעודה השניכצד
 בסעודה היום כבוד לקיים שצריכיםפשוט
 בס"ש'. ולאהשנייה

 אחת שאלה אזכיר בו דברי ומרי,.
 או"ח שו"ע שהובא הדין ידוע הפוסקיפ. בןשדנן
 אעשן הדח, במקרס או שבדיעבד ה' סעיףרצ-א
 תרגימא במים שלישית סעודה חובהלצאה

 לקיים אפשר האם יע-ש. ~כדו, פירות אונבשר א~
 אירי כקידוש שאוכלים תרגימא מיני ע"יס,ש

 הכעוריות שו-ת יעי' הסעודה? עיקר קודםההפילה
 סופר עקבי ובהגהות קליט, סימן א' חלקתשוכר

 בשם מ-ש וגס )שם( תשובה התעוררות שו.תעל
 ישראל דברי שמת פיו, סימן דוד רבר'שויה

 חלק הלוי שבט שוית פיו, סימן א' הלק)וועלזן

 ביריעת הנ"ל הספק נפשט היהולכאורה
 וחפשתי היום. כבוד עדיפת שלטעמו
 שהראה עד לזה, טעם מצאתי ולאבעניי
 את שליט"א קנר הלוי משה ר' הרה"גלי

 הירושלמי על סיריליאו מהר"שפירוש
 ברין טעמים ג' שכתב ז' פרק סוףכרכות
זה:

 פורים דסעודת דומיאא(
 ולא היום, אכלוסו כתוב דבקראב(
 ערבי. ואכלוהו אפו תאפו אשר אתכתיב
 דאלו ביום אלא מינכר לא דמן דנםג(
 להם היה ולילה לילה כל שכת כניסתכליל
 בעלות בבקר אלא נבאש היה ולאמן

 סוד.. "וזה שם ומסייס עכ"להשחר
 על דוד חסרי פירוש את לי הראהוכן
 שכתב י-ב הלכה ג' פרק דברכותתוספתא
 סירילאו. המהר"ש של השניכטעם

 הכרעה אין עדיין הנ"ל כלואחרי
 הצדדין. מן צד לאיזה ומכרעתמספקת
 ויחכים לחכם יתן - להעיר רלוכאתי
 הפוסקים בדברי נעיין שכן ומכיוןעור.

 נקטו. איךלראות

 התפילה אחרי כקר ארוחתאכילת
 שבתשל

 הצדדים כ' בין רהנ"מ הזכרנוכבר
 היום אח לכבד אפשרות יש באםיהיה
 אז היום הוא העיקר דאם כב"ש,אפי'
 לא הסעודה הוא העיקר ואם אפשר.בוראי
 והציור ב'. בסעודה אם כי הכיבודיתכן

 ראי' להביא שאין שם למעין וכמובן נ.1. כימןא'
 לזדונינו.משפ

 ג' וצריך יליץ ),יז:( שבת בגמ'1.
 פעמים ל המן בפרשת מדכתיכ בשכתסעדדות



קכט וזמניםחגים

 )בפת( בקר ארוחת אוכל באם הואבזה

 סעורת עיקר את עושה בצהריים זהואחרי
 לשבת המיוחדים המאכלים כל עםהשכת
 ס"ש"י. גם בזהויוצא

 א' חלץ )וועלץ( ישראל דבריבשו"ת

 וכתב: כזה דן פ"1סימן

 ראוי דאי, דין מ, כר הכ', למעכו אר.ךדלא
 דסעודה הצהריים סעודת מיתי סעודהלקבוע
 רבא פיסן שעית ראה עיקר, הוא בשבתשנדה

 אותן על חגר שקורא המהרשולבשם
 טפילה ושלישית וכו', מביום שבת כלילאפילו שמוסיפיי

 דברי.. כל ע"שוכו'
 תווי  הכבור שפייר תפס שהוארואים
 לא פסן זה ומטפס ביום.  ולא ב'בסעורה
 התפילה. אחרי בשבת הבקר ארוחתלקבוע

 יחזקאל ה"ר הרה"ג דעת אתכששאלו
 בטאראנטא, פה כשהיה שליט"אראטה
 כסעורה תלוי הכבוד כללי שבאופןהסכים
 צריכים הפחות דלכל נראה ובכן ביום.ולא
 לקיים האפשר ככל להחמיר זו לדעהלחוש
 וכפרט ב', בסעודה עדיף היום דכבודדין

 וכדאי' עליה משפחותשנעקרי
במהרש"ליי.

 חלקים לשני השבת סעורתחלוקת
 החרףנימות

 שקשה השנה במשך שונים מצביםיש

 מאכל להביא לו יאפשר יומי ואין10.
 טפילה הבקר דסעודח הכקר, לסעודת ומסוייםהשיב
 דכולפ כידוע הצהריים לסעודת סה.תו כעצפהוא

 שבה. הסעודת בשם הצהריים לסעודת,וראים
 היום, כסעודת תלוי שהכבוד 1ה לפי11.

 טשולנט אכילה אודות נ"נ לכאורה להעיריש
 הריעוהא מן בו יש אשר ההפילה אחריב,ידה2.ם

 מאכל שייהד לא אס שכת כליל כאכילתןכמו
 היום. סעודה לכבוד ומסויכחשוב

 ולכן כראוי. שלישית סעודה לאכוללאדם
 אוכלים חלקים. לכ' הירס סעודתמחלקים

 ברכת ומברכים שונים, מאכלים וכמהפת
 סעודה בין להפסיק מה זמן שוהיםהמזון,
 צריכהננ שאינה מברכה לינצללסעודה

 הסעודה של השני חלק מתחיליםואח"כ
 נוגע וזה שלישית. סעורה במקוםשהוא
 והסעודה קצר שהיום החורף בימותביותר
 הרבה. זמןבמשכת

 סימל בשו"ע זה על כתוב כברבאמת
 וז"ל: ג' סעיףרצ"א

 ומ; שהגיע עד הבקר סעודת נמעכהאס
 המזון ברכת ויברך הסעודה יפסיק 13המנחה
 ונכון ויסעוד. המוציא ברכת ויברך ידיוויטול
 שנמשכת מאחר כן עושה היה לא שאםהדבר
 לאכול יכול היה לא שעה אותה עד דנקרסעודת
 גסה. אכילה אלאאח'כ

 : מוסיףיהרמ"1

 שיתפלל אחר לאכול שאפישיר  שיודע מ'אכל
 קודם שלישית סעודה יעשה לא הצבור עםמנחה

 יצא". עשאה אם מיהומנחה.

 ההפסק בשעת שא"צ ברכה בנדון12.
 רצ"א סימן משנ"ב עף הפוסקים, דנו הסעורותבין
 ח', ס"ק תחד בסימן וגם י"ז וס"ק ט"וס"ק

 דעות הרכה שמביא ר אות )שם( תשובותובפסקי
 ואכמ-ל. זהבם-ון

 שעת קודם הסעודה לחלק שאין כמובן13,
 דמנחה הזמן לפני מ"ש לקיים א"א כי ביום ומחצהו'

 רצ"א סימן בשו"ע להלכה נפסק זה וריןגדולה.
 כהר-ן, ודלא והמררכי והראש, תוס'. כדעת ב'סש'
 האתרומם וכל הרמ"א ומדשתקו )שם(. יוסף ביתדעי'

 ג. סי' )שם( במנ"א ועי' כעיקר. תפסו שכןמשמע

 ,מן. בעז"ה יבואר בשבת שחל ע"מולענין
 הלכה התיאדר כתב הרמ"א של בטעם14.
 סעודת יחלק שלא ר"ל יעשה: לא ד"ה)שם(
 וממילא שא"צ ברכה תשש משום לשתיםשחרית
 בסעיף הומ"א שכתב וכמי המנחה לאחר עדתדחה

 עכ"ל. קורם מנחה תפילת להתפלל טוב היותרב'



 ישראלאורקל

 לבא שעלול בעצמו משער אםולכן
 לחלק רוצה כן ומשום גסה אכילהלידי

 להקפיד עליו ההלכה מצד הרימעורתו,
 היום כבוד שיץיים באופן סעורתולחלץ
 חשוב המאכל אכילת ע"י הראשוןבחלק
 דהרי וכדו', ץוגל טשולנט, כמוומסוים
 ולא בסעורה תלוי היום דכבור די"להזכרנו
 ומוכח במ"ש. יוצא אינו וממילאביום
 באופן מיירי שהוא המחבר מדבריבעליל
 הסעודה של הראשון בחלץ האריךשכבר
 היום. כבוד ידי יצאוכבר

 שכע נשנת היום סעורתהחלקת
כרכות

 ה"ר הרה"ג מו"ר הערוני זהלדבר
 רכולל הכולל ראש שליט"א מילרישראל
 דוד. אברהםבית

 דשבע לענין )ז:( כתובות בגמ'איתא
  פנ'ם שנאו והוא ,הנדה רב אמרברכות:
חדשות.

 וז"ל: כותב ר-ה )שם(ובתוס'

 אדם בבנ' אלא קורא אין  חדשות דפנ'םאזנני
 דחשב,ט ושבת יותר. ה.טמחה ב'טבילםשמרבים
 ליום שיר מנמור באגדה דאמרינן חדשותפנים
 נאמר לכאן באו חדשות פנ.ם הקביה אמרהשבת
 בשמחה שבת בכבוד מרבים נמי התםשירה

ובסעודה.

 מוסיף: י"ג סימן )שם(והרא"ש

 אע.פ שחרית בסעודת אף דמברכ'ןובשבת
 כשים והו' עדיי היום דכבוד שבת בלילשבירך
 אחרים.חדשות

 מימן ןבה"ע בשר"ן ופסקהההוטה
 הנ"ל. הרא"ש דברי ע"פ ח' סעיףמ"ב

 : מוסיףוהמחבר

 המנדניי. פשט וכן סעודות. נשלש לאאכל

 והולך: מוסיף )שם(והרמ"א

 ברכות שבע לברך אל.  במדינות נהבועכשיו
 לדרוש דרגילין משום ואפפי שלישית.בסעודה
 חדשות. כפנים הויוהדרשה

 כמה מפני ברכות, שבע בשבתולמגרל
 היום סעורת את לחלץ נהגו שונות,סיכות
 להדר יקפידו לא אם ולכאורהלשניים.
 ידרוש וגם הראשון, בחלץ היוםככבוד
 ברכות ז' שיברכו יתכן השני,בחלץ
 תימא ואי כאן. אין חרשות פנים גםוא"ב נאי אין היום כבוד כי ב', בסעזדהלבטלה
 ויהיה הראשון בחלק גם לדרוששיקפיד

 היום כבוד שמא הרי חדשות, כפניםלו
 היום כבוד ידי לצאת וא"א בסעודהתלוי

 שהתירו חיתי ומהיכי שלישית,בסעורה
 יותר הדשות כפנים הכרשה עללסמון
 כ"ש הנ"ל בציור ולכן אחת.'ימפעם
 בחלץ היום כבוד לקיים להקפידשיש

הראשון.

 כשכת שחל יו"ט או .1"טערב
 ע"פ כתב י"ז ס"ק רצ"א סימןהמשג-ב

 בענין לעיל שהנאנו והרמ"א השו"עדברי
 גדולה רמנחה ומן אחרי עד הסעודהנמשכה
וז"ל:

 אפשר שאי רנת נמוצא' 'יט יל אםואפילו
 שהרי כנהוג היום כסוף שלישית סעידהלאטל
 ירט כערב סעודה או  מלקבוע לדגגנע לזראו,
 לאכול א, שיובל יודע אם מ"מ שבת בערבכס.

 מסביר כ-ה מ-7 תיר-1  הביקרי~.
 שייך אינו חישוב בפנים רהוי  עייף היוםרבבור
 דשא לנדותנו ראי' ~ה ואין שלישית.לסעודה

 מ בסעודה היום בכבור יצא שכבר באופןמיירי
~דו.ק.

 הינם שככחד כצד )חמס אפ 1ח161.

 הריא. בחלק לדטנט שיקפידלא



קלא וזמניםחגים

 סעודת 'חלק לא ושד ככ,צה כששרעכב
 משום גן לעשות ואסור לא והא לשתיםשהרית
 שנוציי. ניכהחשש

 הסעודה לחלץ כמה נהגו כברלמעשה
 יכנסו שלא כדי עצות ועושיםלשתים.
 יזהרו שא"צ.ועכ"1 ברכה שללשאלה
 בחלק עדיף היום דכבוד דיןלקיים
 וכנ"ל. הסעודה שלהראשון

 בשנת להיות שחל שמחערב

 בסימן וגם ה' סעיף רצ"א סימןהרמ"א
 איך טובה מאר עצה מציע א' סעיףחמ"ד
 שחל פסח בערב שלישית סעורהלקיים
 וז"ל: כשכתלהיות

 פסח נערב כעל פת לאכול לז שזראככ,י",ם
  לאחר פת לאכול לו שאסור כ'שכת לדיותשול

 לצאת שאפשר היא דעת על לסמוך אפשרמנחה
 ודגים'1 בשר או פירות ע"אפי'

 שאיוו  ראשווים ברוב ריחוהמחבר
 מוחה זמן קורס  שלישיב ספורהיורא

 שיכול שסובר כהר-ן ודלאגדולה'י
 אחרונים,נ כמה עכ-ז בבקר. אפילולצאת

 ח. ס-ק רצ,א סימן במ;.א יעי'17.

 תם-ד בסטן .עי'"1.
 סערי

 ברמא א'
 פסח כעיכ בס,ש עשירה מצה לאכול ראיןשנתב
 בשבת.שמל

 בזה. הדעות שהבאתי 13 מס' הערה וע"19,

 א', ס"ק תמ"ד סימן אברהם מגן20.

 והמציאו הרמ"א, הצעת עלהוסיפו
 יש חמישיתן שעה ]קורם משחריתדגם
 מבואר, וכוונתם לשתים. הסעודהלחלק

 מ"ש לקיים ריכול סובר שהר"ןדמכיון
 לדלכה, זו כרעה תפסו שלא אע"פבבקר,
 ופשוט פת. ע"י לכה"פ י"ש לצאתיש

 לאכול שצריכים מודים האלושאחרונים
 וכהצעת מנחה זמן אחרי וכדו'פירות
 בדבריהם. לדדיא כמבוארהרמא,

 כדעת להדר נוהגים שאנוומכיון
 הדין לקיים ליזהר יש הנ"להאחרונים
 הראשון. בחלל היום כבוד שלהחמור

 דחוק הזמן כי הנ"ל במצב מצויוהמכשול
 במהירות הסעודות עושים וכולםמאר

 המצאת לץיים טוב מה ובודאיגרולד.
 שלישית סעודה לקיים כדי הנ"להאחרונים

 גדול חשש שיש אלא הר"ן, דעתע-פ
 הוא טובה הכי והעצה היום. בכבודשיכשל
 בכדי מוקדם ולהתפלל קוםלהשכים
 וכיאות כראוי סעודתו לאכול הזמןשיספיק
 ס"ק תמד' סימן במשנ"ב וכדאי' הדיןע"פ

ר'ינ.

 )שם( וךמשנ-ן ובמזימה ד,ד )ש0( הגראביאור
 לשאלה ליכנס שלא ליזהר שיש דכהכ אלא ח'ס"ק
 וע.ש. שא-צ כרכהשל

 שמביא סהרנה; להקשרה ואין21.
 נוטלים אין דשפ יע-ש יעד ס-7 )שם(המשנ"נ
 אותז סקייטים ילא שלנשיה בסעורה לפתידים

 לקערות טבל שהוא ודאי ולנן ךדי1, כע.ליהסעודה
 ודו"ק.הכקר.

 ,,, ) , , ,השנוו: ,שבתנת"סוף

 של הארה' טפ",, המעשה,, ,ומי' אחר,,'ת,יקון "מ,דריגות ,הו שנתות,,,הש,נה, "כי ,,,

 סוף הנתל שבת עד וכו' יותך עליון לשבת א""כ ,וקף הק,ודת,ש,ן,ת
 הרי,'ת( 1חידוש. השנה.עבתות



 ישראלאורקלב

 ראטער חיגםהרב
 תיו אלעד הרבנים. .שיכוןביהמ.ד
 חיים שערי שו.תמח,ס

 אבותיו מנהג לשנות רומניה מבני לבן מותרהאם
 בפסח דגיםולאכול

 וחלב( תפו"א, קמניות, שרויה, לעניני)ומסתעף

 המנהג. טעםא.

 קיים. אינו לההנהגה כשהטעם ההנהגה ביעולב.
 כמנהגם. לנהוג התחיל וגדר אבותיו, במנהג להתנהג חייב האםג.
 חמץ. מחשש לפרישה וסייג גדר מול כ"ט עונג 3יטזלד.

 שמנהג רומניה מבני בן בעניןנשאלתי
 האם במסח דגים לאכול לא אבותיוהית
 לשנות. לומותר

 את לבאר אקדים בראשית והנהא.
 ויזניץ[ בית מנהג ]וכן בזה המנהגטעם
 הדגים את מביאים שהיו מפניוזאת

 אותם שורים היו ולכן רחוקים,ממקומות
 וא"ב סינטטי[ או היה ]לא חמץבחמץ
 בתוך מצאו פעם וכן חם,, ממש היוהדגים
 נהגו ולכן בחמץ, אותם שצדו חמץ,הרג
 לארץ כשעלו וגם כפסח. דגים לאכוללא

 הנ"ל החשש את היה לא וכאןישראל,
 מנרגן. על לשמור המשיכוואעפ"כ

 מבואר רי"ר( )סימן יור"ד ובשו-עב.
 גרע הבא אולם - לשנות אין טובשמנהג

 ומבואר אבותיו, מנהג דהוי מחמתטפי
 עליהם חלה הרבים דקבלת ב'( )בסעיףשם,
 בק"ק )סק"ה( היטב בבאר ועי' זרעם,ועל

 כל עליהם עדיין אם הב"ב ונתפזרושנחרב
 הלכה בביאור ועי' שנחרב, המקוםחומרות
 וכו'. מקום וחומרי בר"ה תס"ח()כסימן

 טעם בתר דאולינן ם יל"עועוד
 חיישינן לא לטעם דליכא ובמקוםהמנהג,
 )בסימן יור"ר כשו"ע וכדמבואר כן.לנהוג
 אטרום שנתגלו דמשקים א'( סעיףקט"ז
 בהם נחש שתה שמא דחיישינןחכמים
 נחשים שאין "ועכשיו ארס בהםוהטיל
 רבטל להריא הרי עכ"ל. מותר"בינינו
 )ואולי אינו רזה ושז"ר המנהג. בטלהטעם
 ע"א( )ל"ה כע"ז התוס' רכ' טפי(.קיל
 נחשים שאין ואנו בא"ר וכו' חראבד-ה
 ואין גלוי משום לחוש אין בינינומצוין
 אחר מנין וצריך הוא שבמנין דדברלותר

 לא תחילה כשאסרו הוא ודאי כילהתירו.
 כמו מצוין שהנחשים במקום אלאאסרו

 ד"ה גז: )דף נסך יין גבי לקמןשאפרש
 תס"ח( סימן )בריש כמנ"א ועי'לאפוקי(
 הטעם הכא וכמו"כ הדא"ם. בשםשכ"כ
 מנהג הוה לא בפסח, רגים מאכלתשפרשו

 שהיה מסוימים מקומות על אלאכללי
 טפ'. וקיל חמץ.חשש

 מחוייב הבן אם רן )בסק"ה( ובפייתג.
 זכרון רכשו"ת וכתב אביו. כהנהגתלהתנהג



קלג וזמניםחגים

 הכן ראין העלה י"ר( סימן )הי"דיוסף
 מה זולת אביו בהנהגת להתנהגמחוייב
 שהרגילוהו שהגדיל מאז הבן גםשהתנהג
 מיידי זה אופן ועל בדרכיהם ללכתאבותיו
 חלה הרבים קבלת שכתב המחברנמי

 כן נהגו שכבר דהיינו זרעם ועלעליהם
 לזרעם גם כנדרו והוי וזרעם העיריושבי
 אם משא"כ כתקנתן לעשות חייביםולהני
 כמנהג מעולם להתנהג התחיל לאהבן
 להתנהג מחוייב הבן אין אביו שלהטוב

 עכ"ל. ע"ש ההואבפרישות

 דאפשר רירן, בנידן לדון נבאועתה
 בחרותו, תקופת כל כן דנהג דאףלומר
 להתנהג דהתחיל נקרא 1ה ראין ודאיאולם
 לא דמעולכ וזהו אביו, של הטובכמנהג
 אפשרות לו היה ולא עצמו ברשו,עמד

 אצל אכל אם ואף דגים, במקו"אלאכול
 עמהם אכל ולא דגים שאוכליםקרוביו
 של הטוב כמנהג דנהג מיקרי לאדגים,
 לו ויש עצמו ברשות כשעמד "ורקאביו,

 ואעפ"כ אביו, כבית לנהוג לאאפשרות
 כן[ עצמו על ווקיבל אביו כביתנהג

 אביו". בית כמנהג רנהגמיקרי

 ברשות ועמד שנישא לאחר אםוגם
 דלא מחמת אביו, ממנהג שינה ולאעצמו
 לא אכיו מבית לשנות לו מותר אםידע

 אביו. בית כמנהג רנהגמיקרי

 ע"ב( )יא כתובות בשיטמ"ק מצינווכן
 והקשו למחות. יכול משיגדילשגר

 דהא לצמצם אפשר אי דהאהראשונים
 אינה ומשהגדילה למחות יכולהמשתגדיל
 אופנים. בכמה ותירצו למחות.יכולה

 כגון פי' 1"ל דבתוס' כתבובשיטמ"7
 על והזהירוה שגדלה לאחרשהודיעוהו

 ושוב למחות לה יש שעה וכאותההמצות

 הודיעוהו לא אם "אבל למחות יכולהאינה
 וזה שהגדילה אע"ס למחות יכולהוראי
 בסוף ע"ב( )סח בסנהדרין ועי' ע"כ.נכון"
התוס'.

 שיכול ידע שלא זמן כל הכאוכמו"כ
 במנהגו והמשיך אבותיו, ממנהגלשנות
 מיקרי לא זה מנהג על קבלה בלאבסתמא
 עצמו. עלדקיבל

 שליט"א שטיינמן הגראי"ל לי אמרוכן
 מיבעי ולא דגים לאכול יכולדבכה"ג
 אכל שלא ומה בזה. אבותיו למנהגלמיחש
 נקרא זה אין חתונתו, ער אכיובבית
 ברשות היה לא פשוט אלא ע"ע,שקיבל
 אפשרות לו היה לא רכלל ומיקריעצמו,
אחרת.

 לכ"ט סימן )ח"ה הלי שכסובשו"ת
 תימן מבני ישיבה בבחור נשאלב'(

 ]פ"ו הרמב"ם כדעת נהגושאבותיו
 סי"ט ס"ט סי' בשו"ע והובא ה"ימשאכ"א

 רותחים[ במים ליחנו שמצריך מיויש
 אם חליטה, עוד צריך מליחהשלאחר
 עשו שלא מבישול לאכול לומותר

 דהנהיגו נאמר דאולי מצדד, וג"כחליטה,
 אבותיו הנהגת ע"י כאשר ר7 נקראאביו
 דרכם על בשר כשאכל לא כן, בעצמונהג
 ונשאר כן. ע"ע שקיבל בלי תומולפי

בוצ"ע.

 אסורות במאכלות דאפילוולפי"ד
 ע"ע קיבל דכשלא אפשר הרמב"ס[ולדעת
 א"כ אבותיו. כמנהג לנהוג צריך לאכן

 שהמצות כהיום שרויה אכילת בעניןודאי
 מנהג וכל לחמץ, חשש ליכא רכללרקות
 אבותינו ומנהג חומרא אלא אינו1ה

 תנ"ח )בסימן בב"ב כמבוארבידינו,
 לשנות שירצה אחד י17ם אםסק"ד(,
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 ולא לשנות יוכל ע"ע קיבל ולאממנהגנו
 תימן. לבני חליטה מעניןגרע

 לאתר נהג הוא ראם דו"כאיברא
 קיבל שלא אף אביו, בית כמנהגחתונתו
 שלא זה עצם אלא כן, לנהוג להדיאע"ע
 אלא תומו, לפי כן דנוהג מיקרי לאשינה

 ובכה"ג אבותיו במנהג ליה שניחאבסתמא

 נדרים ההרת וגם לשנות רצונו לו יועיללא
 מי אצל מצוי זה ודבר בכה"ג, מועילהלא

 שרויה לאכול לא אביו ביתשמנהג
 שאוכל חמיו אצל מתארח חתונתוולאחר
 אם לברר 'כול דהיה מכיון דבכה"גשרויה,
 כשרצה רק כן, עשה ולא לשנות,יכול

 לברר בא או שרויה, האוכל אצללהתארח,
 ומיקרי לשנות לו דאסור נראה ההלכהאת

 שערי בספר ועי' ע"ע. קיבלדבסתמא
 ח"ג( )או"ח שליט.א לאאמו"ראהרן

 ועי' -נ"נ(. )אות אי"ש שעריבקונטרס

 בענינים שמאריך תצ"ו בסימן חדשבפרי
 לגופו מקרה כל למעשה הלכה ולעניןאלו.

 מובהק. חכם שאלתצריך

 לאכול שלא זה דמנהג נראה והנהד.
 טוב, לא מנהג הוי חמץ, חשש לזלידגים

 וא"כ שבת, ועונג יו"ט שמחת מניעתדהוי
 מחשש הרגים על השגחה שיש כהיוםצ"ב

 גרע ומה זה, במנהג ממשיכים מ"טחמץ
 מערכות על שסומכים מוצריםמשאר

הכשררת.

 )פ"ר פסחים בירושלמי דאיתאוביותר

 דוקא ]ולאו פסח, דבר סוף ולא א'(הלכה
 במקצתו בו שיש בע"פ מלאכהאיסור
 עליו נותנין דאמרי' הוא דאורייתאאיסור
 אלא ק"ה[ וכו'. משום שיצא מקוםחומרי
 איסור חשש משום בו ]שאין מנהג,אפילו

 היתר בו לנהוג אסור כו נהגו אםדאורייתא

 טיכריה חכמי עליהן קיבלו ק"ה[לעולם.
 דגים כהן לצוד חכמים ]פורשיןוכו',

 בחול כן לעשות שלא וכו'שבטבריא
 ;ופריך[ ק"ה[ 'ו"ט. כבוד מפניהמועד

 בשמחת ממעטין ואינן טיבריהחכמי
 שאין הרגל בשמחת ממעטין ]דהלאהרגל,
 עומדים שאם לאכול דגים טבריאלבני

 -"ה[ ומסריחים. מתים 'ו"טמקודם

 במכמורת, הוא צד בחכה הוא צד]ומשני[
 יו"ט בשמחת ממעט ואינו המועדןבחול
 כמו חכמים לפרוש שלא אלא החמירוולא

 ק"ה[ פרסום. בו שיש וגם בחולשעשוין

 בשמחת ממעטיז אינן כן אפילו]ופריך[
 דגים הרכה צדים אינן שהרי ]בתמידהרגל
 דגים צדים אינן וגם ובמכמורתבחכה
 שהן לון סיקל אימי רבי ק"ה[גדולים.
 להן מקלל ]היה הרגל בשמחתממעטין
 הרגל בשמחת ממעטין שהן טבריהלחכמי

 ק"ה[ בחוה"מ, חכמין פורשין שאינןע"י

 הוי לא איסור של מנהג רכל להדיאוחוינן
 סקט"ו(. תצ"ו )בסימן בפר"ח ועי'מנהג.

 )בסימן תשובה בשערי מצינווכן
 ביו"ט טיטון שתית בענין סק"ד(תקי"א
 אביו כשם כתב וקציעה מור דכספרדכ'

 ביו"ט שותהו שהיה ז"ל צבי החכםהגאון
 חסיד לו אמר מזה. מנע חורפו שכימיאף

 כיון עושה יפה שלא מובהק ורבגדול
 משמחת ומונע כיו"ט מצטער כושרגיל
 וכן עיי"ש. וכו' היתר בו לנהוג וחזריו"ט
 כמש"כ ת"ס בסימן תשובה בשער'עי'

 שמחת מעצמו דמונע שרויה מצהבענין
 עיי"ש. ~ה מנהג היתר ולזכייו"ט.

 י"ח )סימן ביור"ד בפ"ת איתאוביותר
 אחד חסיד שראה כתב דהשל"המק"ט(
 בחוש שראה משום שחוטה בשר אכלשלא

 הרגיש לא והשוחט פגום שהסכיןהמשוש
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 כתב צ"ב סי' יעקב בית ובתשובתבזה.
 ממרת אלא בזה להחמיר א"צרמרינא
 בשבת ולא בהול להחמיר ישחסידות
 בשר אוכל אינו אם מצוה דמבטלויו"ט
 סי' באו"ח עיין מוכרחיכ דבריו ואיןע"ש
 ע"ב סוף יא דף חולין ובש"ס מ"ברפ-ח
ע"כ.

 להדיא דמבואר בירינו עלהאשר
 מאכילת נמנעים שע.' דמנהגבירושלמי

 כדי עד איסור, מנהג של בחשש דוידגים
 לחכמי להן מקלל היה אמי שר'כך

 ממשיכים מהיום מדוע צ"כ ולפי"זטבריה.
 זה.במנהג

 יו"ט כבוד מפני מנהגם טעם התםוהנה
 נמנע זה שע"י ומכיון כחוה"מ, לזלזלשלא
 הכא משא"כ רע, מנהג הוי יו"טשמהת
 דאכילת דאורייתא איסור חשש מחמתדהוי
 הרבה מצינו כרת, באיסור רהויחמץ

 אין דכמעט אף דחומרות, וחומרותחומרות
 להן הנח עכ"פ אולם בזמנינו. טעםלהן

 בני הם נביאים אינן שאםלישראל
 הוי דבפסח דמכיון רחששו ואפשרנביאים.
 ואם המאכלים, כשרות של החומרותעיקר
 בדברים אף בזה להקל להתחיליבואו
 היכן עד לרעת א"א להקל, טעםדנראה

 זאת ועשו להקל יבואו הבאיםהדורות
 חומת לשמירת ופרישות גדר סייגמחמת

הכשרות.

 לא שנהגו אנשים דהיו איבראה.
 אין זו והנהגה בפסח, חלב מוצרילאכול
 סימן בשו"ע ע"י בעלמא חומראהיא

 ושאר שם, ובמ"כ 1' סעיףתם-ח
 את שמאכילים כהיום אולםהאחרונים.
 מאכלים רל הפסח קודם עודהבהמות
 מלאכול שנמנע מי אין כמעטכשרים
 כן, נהגו שאבותיו אף בפסח חלבמאכלי
 ואין - המנהג בטל הטעם שבטלמכיון

 על מקפידים אנו מדוע א"כלהקשות
 למיחש איבא היום דגם בראשיתקטניות,
 האמת ברם - שאסרו מהטעמיםלחלץ
 לשנות אין ולכן "גזירה" הוי דקטניותהיא

 כתבו ולכן תנ"ג, סימן ברישוכדמבואר
 אי דאף תפו"א, אכילת להתירבאחרונים

 תנ"ג )סי' בפמ"ג כ"כ קטניות דהוינאמר
 א"א תס"ר )בסימן כמש"כ ועי' סק"א(מ-ז

 גזירת בכלל היו דלא ודאי אולםסק-א(
 בימי עור נמצאים היו לא כיקטניות
 ]שכידוע הקטניות על שגזרוהגאונים
 אכילת ובענין אמריקה[ בגילוי רקהתגלו
 )סימן בשו"ע עי' בפסח מלוחיםדגים
 ה'(. סעיףתמ"ז

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

 בפסחהחומדות ,,,,,
 זרה, טבולה ביטול הוא פסת בחינת גי השמרות בכי במטחלהחמיר

 91טם יגעות], רוצה שאינו אך בקפח יהממ,1 שצהל טפט עוד שייואמה

 ]1,ט1, יאי 11ך דעה ניפט תויג עם אמךאחת
 שמס(,אמרו
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 וויינגולד יעקבהרב
 ברק בני , הרשב.יכולל

 הסעורות שתי של החמץ מכירתבענין
 בשבת שחל פסחבערב
 בנדון שליט"א דורנו פוסקיודעת

 שחל פסח כערב חמץ מכירתבענין
 השתי את גם מוצדים אם בשבת,להיות

 או בדרבנן, ברירה על שסומכים אוסעורות,
 מה מוכרים שלא דמוגח אומדנאשנהו

 לאכילתם.שמיוער
 דערב ]תשס"ד[ זו בשנה חם, מכירתע-ד
 תשל"ד, בשנים; ]חל בשבת להיות חלפסח

 תשס-ה, תשם-א, תשנ"ד, תשם-א,תשל.1,
 אח מוכריפ וכידוע ועודן, תשפ"ה,תשפ"א,
 וממשיכיפ בבז-ר, שישי ביום לגויהחמץ
 ושבת ש-ק ליל שישי בסעודות חמ,לאכול
 חמץ. אכילת א.סור זמן סוך עדעבו-ר,

 עכ"פ לעשות ראוי איך בזה,והנידון
 לדון ויש 11, בענד חמ, במכירתלכתחילה,

 במצודתי שעלו כפי דרכים, בארבעהב1ה
בעה"י.

א.
 שלו, הרשאה בשטר ואחד אחר כלהאם
 חוץ החם,, כל את שמוכר ויפרט,ידגיש
 ראוי ואולי ש-ק, שישי סעודות רמזוןמהחם,
 חמץ הסעורות הם מה ולהגדיר להרגישיותר

 שישי בימי לאכילה ומזומנותהמיועדות
 פיתות, לחמתות, לחלות, פרט כגון:ושבת,

 עפ כשקית או פלוני, בארגזהמונחות
 המסוייפ". "דבר בגדר שיהיה כד,דמדבקות,
 בומב"פ יעוין המסויים. "דברובגדר

 ובראב-ד ור-י, ה"א מכירה מהל'פכ-א

 סוע-ב( )ח' גיטין ובר-ן שם. משנהובמגיד
 כל קרקע שייר וכו' לעבדו נכסיו כלהכותב
 לעולם אומר ר-ש חורין, בן יר לאשהוא
 חוץ וכו' נכסיי כל שיאמר עד חורין, בןהוא

 הרי"ך שבהלכות וער"ן שבדן, מריבואמאחד
 דעות שתי הביא הרי"ד( מדפי ע"ב)ב'

 ועי' ר"ט( )סי' חו"ב ובשו"ע בזה.כראשוניפ
 דקיי"ל כתב והט"ו חולקיפ, דיש סידרם-א
 לטייפ. דא-צ המנהג שכן והוסיך חולקין,כיש

 ומשיב בשואל פסק הט"ווכהוראת
 ד-ה י'[ סי' ח"ד ]חנינא זצ"ל נטנזוןלדגרי"ש

 דאגן צידד חמץ, מכירת אודות בכ"ב,והנה
 כדרמב"ם. ב1ה קיי"ללא

 ועוד, הרמב"פ לשיטת ניחוש אםאולד
 לסיים צורך יהא א"כ המסוייפ" .דברדצריך
 לגוי החמץ מכירת בעת ולהגדירו,החמץ
 אח.כ. ולא בבוקר, שישי ביוםשהו

 לא אפ לגוי, חמצו כל כשמכרולכאורה,
 חוץ חמצו שמוכר מפורש ומדגישכותב
 בבוקר, ש-ק ששי דסעודות חמץממזון

 מכל בכל חמצו כל את שמכר נמצאלכאורה
 ש"ק ששי דסעודות חמץ מזון כוללכל,

 ששי בסעודות מהחמץ אוכל וכאשרכבוקר.
 דאורייתא דספק בנידון נכנס כבוקר,ש"ק
 וריש גניבה הל' ריש רמב"ם עיין עכו"ם,דגול
 ובחוט רכ"ד( )מצוה ובמנייח גזילה,הל'

 יעז( )סי' זצ"ל מוולוז'ין להגר"חהמשולש
 ודכא עכו"פ, מגזל חמור עכו"ם דגניבתכתבו

 בעיה"ק ואח"כ לאדו, - מקיטלץ ןצלה"ה ווייננולד יאיר שרבא הרב אאנוד"ר לע"נהמאגור
 תנצביה. פולין. ומעןריטש, בהיעלץ נדבארדוק ישיבת תלמיד ת"ו.ירושלים
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 אהע-ז וברמ"א עכו-ם. גניבת הו'בפשוטו
 הגר"א ובביאור מהרי"1, בשם ס-א( כ"ת)סי'
 קידשה גבי ג'( )ס"ק מחוקק ובחלקת ה'()ס"ק
 מק71שת. הוי אי עכז.ם גניבת אוכגזל

 ס-ק תרל"1 )סי' או"ח במג-א מבואראמנם
 הוי לא מהעכו"ם דכשגו~ל היראים, בשםג'(

 יר"ח יוצא וממילא כעבירה. הבאהמצוה
 בזה. ש"7סעורות

 את לגוי שמוכר אחר, באופן אפשראולי
 אכילת איסור נזמן אצלו שישאר החמץכל

 בגמ' כמבואר כדרבנן, ברירה דין וככלחמץ,
 הלוא דרבנן, נידון הוי והכא ב'(, )ל"וביצה
 מחמת ]ואולי פעמייכ חמצם ביטלוכולם
 ואת בעש"ק, ממץ ביעור בשעת גםדרגל
 ב" משנ"ב ע" פעמים, שלוש שביטלואומרת
 בליל כ"ב[ ס"ק סעו וחמ"ד " ס-ק מ"בתם-ד
 כשעד בבוקר ובשיק חמץ, בבדיקתי"ג

 ההרשאד, משטרי בחלק מוזכר וגםחמישית.
 בביטול ומדאורייתא חמצכ. לבטל לרבמינוי

 וברמב"כ ב'( )ר' בפסחים כדאי' סגי,בעלמא
 ונתגלגל וה"ג, ה"ב ומצה חמץ מהל'פ,ב

 מהרש"ם ]עי' ברירה. 'ש ובדרבנןלדרבנן,
 ס.א[. חמ"ד סי'ברעיית

 חמץ במכירת להעיר יש עניינא,ובהאי
 רנו 1.ש החמץ, שבהם מקימות ושכירותבי"ג
 ברירה ואין בדאורייתא, כברירה נחשבאם

 דובנן. הו' חם, רבדיקת אוכדאורייתא,
 כריגה. ישובדרבנן
 )ל-ד המפקיד ר"פ ב"מ בגמ' לזדויסוד

 לו כאומר נעשה רבא, אמר דאמרי איבאא'(
 לגניבתה סמוך ם ותרצהלכשתגנכ
 הגרעק,א ובחי' לך.,נויה

 בסוגיי
 ד-ה )שם(

 וו-ל: לעיונא, בקצרה בזה כתב א"ר,א"ר
 דקיי,ל למאי כך, ובין כך דבין.וקשה

 הפרה קנוי איך א"כ ברירה. איןבדאורייתא
 עכ"ל. 1ע.'ן" כרירד, אין האלמפרע,

 זאת להחשיב אם נירו.ר כעיןוזהו
 ברירה. ראיןכבדאורייתא
 מין מש"כ שליט"א גיא מראניאולם
 וז-ל: י-ג( ס"ק טון ט"ו )סי' בדמאיהחזו"א

 לך קנויה א'(...פרתי )ל-ד ב-מ דאמר הא"וכן
 הוי דוה צ"ע לגניבתה, סמוך אחתשעה

 דחשיב למיתתו סמוך אחת שעהכמגרש
 אין אמרינן דלא 1ה, מתוך נראה והיהכרירה.
 שבממון תנאי וכל ממון, קניית לעניןברירד
 ברירה, משופ בו שיש תנאי אפילוקיים,
עכ.ל.

 ילפינן גופי' דזה דם-ל בחוו-אומבואר
 ממון קניית לענין דאבן זו, גב' פשטמעומל
 תנאי אפילו קיים, שכממון ותנאי ברירהיש
 ברירד. בושיש

 ר-ה מ"ב( )פ"ח פסחים יו"טובתוספות
 אין רבדאורייתא בהא רן הראשון, מןיאכל
 או מדאורייתא נהו אםכרירה,

 ר-

 מדרבנן,
 ברירה ראין דהא גימא ואםיעו"ש.

 כתב ודגרעק"א מדרבנן. רק הויבדאורייתא,
 דאדרבה הבין והחזו"א "ועיין", בהסתייגותרק

 ברירה, יש דבכה"ג מוכח גופאמהסוגיא
 דמי,ל אחר דלך סופר.כ דבדבריוקיי"ל
 ד-ד ממרים מיל' סופ"א הרמב-םכמש"כ
 סוע.א(. )1' ע"ז בגמ'ומקויו

 לו שיש במקום בדרבנן ברירהואמנם
 תרומות להפריש כגון התורך, מןעיקר

 ע"י הוך בזמן חלד להפריש אוומעשרות
 שגמר או ויצרר, תיגוש מדג, ]חוץברירה
 דרבנן[, דהוי למכור ע"מ נתמרחמלאכתן
 ה,כ תרומות מהל' פ-א הכס-מדרעת

 אלא במעשדזת חייבים אנן איןדדאידנא
 נראה וכן ברירה, יש באר-י גםמדרבנ,
 סי,א(, של"א )סי' 'ו-ד השו"ע לשוןפשטות
 נדאה כ"ח( )ס.7 בביתורו הגר,אומדבר.
 הרמ"א דברי גב לזה והסמיך לזה,שמסכ.ם

 קצ-ו(, )רסי' ח-ב המבי-ט דעת וכן סיב,שב
 ל'(. )ס"ק ש-ז( )סי' או-ח במנ"א נראהוכן

 רבי הגאון וצ-ל ירושלים גדולי הורווכך
 שארית בתשו' זצ-ל מינצברג וועלווילישראל
 שלמה רבי הגאון ומו"ר ס-ח(, )סי'ישראל
 לסמוך למעשר דנוהגים זצ"ל, אויערבאךזלמן
 המ,ריכ שברוב ]ובפרט הצורך. בשעת זה,על
 ]עי' סובא[, ד-יל דרבנן, ותלת תר.זהו

 ושביעית, תרומות ארץ מערניבספייו
 פט הערה פי-א כהלכתה שבתובשמירת
 דיני יו"ד ובטוי זצ.ל[. דהגרשו-אמשמי'
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 מבעל מביא קב-א( )סי' האסוריםכליפ
 כלי דאפילו כתוה"ק,  והרשב"א ח"בהעיטור
 דאיסורה כיון יומא בת דלאו בקדרהחרם
 ודיו...דאפשך פעמים שלש מגעילהדרבנן
 שאין רבריהפ של באיסור אלא התירושלא
 ]בעה"ז, וחלה כתרומה התורה מן עיקרלו

 מרבו גם כן ומביא 1' ס"ק הדרישהגירסת
 וכמהרש"ל בדרישה ומבוארהמהרש"ל['

 דתרומה ראשוניפ כמה בשם דטורברעת
 והגאון מה"ת. עיקר לו אין חשיב ב1ה-זוחלה
 במכתבו שליט"א זל1ניל יעקב אברהפרבי
 להלכד, מאריכות כן צידד תשד-מ[ ]אייראלי
 יש הגר-א ובדברי הגר"א, כדעת בחו"דודן

 משמע כ-ח ס"ק של"א סי' דביור"ד עיוןמקופ
 ברירה, יש בזהת דבתרומה כהשו"עדנקט
 שבשו"ע כ"ו בס-ק שם מדבריו מתבארוכן

 שדה שללחו ונכרי שישראל שםכתוב
 וחולין סכל הרי בפירות וחלקובשותפות
 הנכרי של מחלקו וקלח קלח בכלמעורכים
 וכתב מרבריהפ. וחייביפ הנכרי שמרחןאע"פ
 מ-מ ברירה, יש דבדרבנן ואע-ג שםהגר"א
 סבר דלא הרי מירוח. קידם נתחייבכבר

 ואין בדאורייתא עיקר לה יש חשיבארתרומה
 רהמחבר, אליבא רק רדבריו לא אםברירה.
 איוב שאין דהאידנא לי ונראה שםשסיים
 חלקו באר"י גם מדבריהם אלא באר-יתרו"מ
 הגר"א הקשה לפי"ז מכלופ. פטור עכו-םשל
 ברירה, אין הבית בזמן באר"י זה לפנילמה
 ר, חיובם דעכו"ם שמירחן מכיוןהרי

 בס-ק שפ מרכריו ייו אולם ודוק.מדבריהם,
 ובשו"ע כהשו.ע. נקט הוא דגפ נראהכ"ח
 כביאור ס-א( תייג )סי' תחומין הל'או"ח
 רא"א היש-ש דברי הביא א' ס"קהגר"א
 מידי ואפי' כו' בדאורייתאברירד

 דרכני
 ועיקר

 בפ"ג ירק מעשר כמו עליו תורהשם
 ולפי"ז עכ.ר. בתוס' שם וכס-שדעירובין
 ברירה. אין בזה"1 כתרומה דגם נמצאלכאורה

 היש-ש שיטת הביא שהגר"א גימא לאאם
 גופא שם ובאמת הכי. נוקט אינו הואאבל
 מי"א( של"א )סי' ביו"ד המחבר דבריהביא
 ונראה ברירה. יש בזה"ז רבתרומההנ1'

 ירק לתרומת בזה"1, תרומה בין מחלקדהור-א
 תרומה שהיתה הבית רב1מן הבית,בזמן

 עיקר חשוב זה ויצהר, תירוש בדגןדאורייתא
 תרומה שופ שאין בעה"ז אבלכדאורייתא.
 עיקר לה שיש כלל חשיב לאדאורייתא

 והש"ל הט"ו שגם ממה גםכדאורייתא...והנה
 )סי' השו-ע ע"ד חלוק שהמהרש"ל הביאולא

 מהאחרוניפ אחד אך כדרכם...ובן סי-א(של-א
 דברי בזה הביא לא השו"עשבגליון

 הם ואת שבכל או כדבוינו. מוכחהמהרש"ל,
 כרירה. יש דבזה"ז המחכר לפסלמסכימים

 ממה לבר להמחבר מסכיפ הרמ"א גםוהרי
 בסעיף שם כחב הרי י"א, בסעיד חלקשלא
 מבואר דרבנן, כזה-ז דהתרו"מ דנהגוב'

 ההלכה, מעיקר דמחבר כדעת הואשדמנהג
 י"א, דסעיף הא גס כולל דוה משמעוממילא
עב-ל.

 ראחרי ברירה, מהני נמי בנידונינוולפי"1
 ונתגלגל מהני, ומדאורייתא חמצושביטל
 ברירה. אחסנן ובדרבנןלדרבנן,
 מועיל שאין אומרים יש מאידךאולם
 ואף ב1ה"1 אף ברירה ע-י תרו-מהפרשת
 ביש-ש במדרש-ל כמבואר דרבנן,כשחיובו

 בדמאי ובח1ו"א '"ג, סי' פ"א הפרה פרקב"ק
 פ"א רהרמב"ם מקומות, ועוד י'( ס.ק ט"ו)סי'
 באר"י בזה"1 רגם סובר ה-כ תרומותמהל'
 מן עיקר לו דיש ומשום כתרו"מ, ברירדאין

דתורה.
 בחמץ ברירה נאמר לא לכאו'ולפי"ז

 מה"ת. עיקו לו יש דסו"ס חמץ, ביטולאחרי
 בדמאי גופי' דהחזו"א לעיל למש-נאולפ

 הסוגיא מתוך הוכיח י"ג( ס"ק סוף ט"ז)סי'
 לענין ברירה אין אמרינן דלא א'( )ל-רבב"מ
 אפי' קיים, שבממון תנאי וכל ממון,קניית
 ברירה. משום בו שישתנאי

 עפ"י ברירה, שייך דדכא לבאר ישוכן
 וגם ד"ה ג'( ס"ק ס"א )סי' הלצוה-חמש"ב

 אך ד-ה כ"ג( )סי' חו"מ ממהרי"טדרא"ש,
 כל ד"ה מ-א שני ממעשר פ-ה והר"שץשה,
 ברמאי החזו-א הכרעת ועפיי יעו"ש.הנלקט,
 שבת בערב למכור שיכול י-ב( ס-ץ ט')סי'

 רס"ט(. )סי' וכתרוה"ד בשבת,שיחול
 אמנם ד"ה )שפ( הץצוה.ח עפ-י י"לועור

 פ-ד ב"ק ביש"ש ומהרש-ל הר"ן בדעתכדי,



קלט וזמניםחגים

 להתברר העומד דבדבר כרירה, דיני ל-ב()סי'
 על וכתב דקצוה"ח וקלסי' ברירה, דישפסקינן
 מדבש.. מתוקים "ורכריו זה גדולכלל

 ד"ה ד-ז עירובין מהל' פ"ח המלךובשער
 כשיטת ס"ל דהומכ"ם ביאר התו.י, ד'ועפ"י
 ברירה. יש להתברר העומר דברברהתוס'.

 כל ז"א, חמצו, כל שמוכר בנידו.רולפי"ז
 זמן )אחרי לפנה"צ, בש"ץ שישארהחמץ
 ודאי אז. שישאר החס, חם,[ אכילתאיסור
 בר.רה יש ובכה-ג להתברר, עומדנחשב

בדאורייתא.
 הרשכ"א בתשו' שכתב מה עפ"י י"לעור
 בגדר. לחדש פ"כ( סי' )ח"ב אדםבתולדות

 לו. דקנוי משדותיו אחר שמוכר ברירה,אין
 א'( )סי' ומתנה זכיה הל' אפרים מחנהיעוין
 )סי' התשו' חל, בינה ובאמרי כתב. עודד-ד
 דמ0.ק הרשב"א בדעת בפשטות נקט'.ב(

 למפרע קנויה הנבררת שהשדהלהלכה,
ללוקח.

 דהכלל לחדש, צידד )שם( בינהובאמרי
 שיחול שא"א באופן רק זהו ברירהדאין

 בדהיא אבל הבירור. בשעת השתאהמעשה
 הקנין. מעשה שנעשה השדות ביןדשדה
 לאחר גס שיפעול אפשר המעשהשמצד
 מעשה כאן ויש בשטר, או בככךדבירור
 למפרע. מוע.ל ולהבא מכאןשמועיל

 ג'( )ס"7 ס-א( )סי' הנתיבות כתבוביותר
 דא.ן סטרא שי.ך דלא נ"ל "ומזהוז"ל:
 א"א הדבי, שהוברר דבשעה בדבר רקכרירה.
 הוברר לומר צרינין ואנו להקנין. בושיותפס
 דא.1 אמרינן או קנין, כשעת למפרעהדבר

 שהוברר ם אםברירה...בדאורייתא...אבל
 אומר אם אפילו הקנין, לחול ראויהדבר

 להקנות ש.כול כיון הקנין. מהנימעכשיו
 שלא רבך מקנה ארם דם-ל חל הקניןשיהיר
 כמ.ש במעכסיו ג"כ להקנות יכול לעולם,בא

 גם כתב ועד-ז עכ"ל, צ"ג. 'במותהתוס'
 )סי' ייר"ד חלל )אויערבאך( ח.יכ דבריבספר
 גב האחרונים נקטו המבואר ועפיימ"ג(,
 הקנין דאפשר דכיון הרשב"א, רתשו'בההיא
 משעת גם מהני לכן הבירור, בשעתלחול
המכר.

 מערכת בספרו 1צ-ל שקופ שמעוןוהג-ר
 דלעיל, הרשב"א תשו' הביא א'( )סי'ה-נינים
 הללו, המאורות האחרונים הגאונים וכלוכתב,
 בההיא לדינא תפסו ב1ה, שיטה בחראכולם
 ממש למפרע שחל הנ-ל, הרשב-אדחשו'
 של והוי לאח-כ הנבררת השדה עלהקנין
 לדון האריך ז"ל שקופ ודגר"ש מעיקרא.לוקח

 כל בטל דבריהם דלפי מובן, דאינובדברידם,
 יעו-ש דקנאה, לענין ברירה דאיןהכלל

 '"ר( )סי' ובסוף ב'( )סי' הקניניםבמערכת
 )ט.1(. ובסי' ובאופן,ר"ה

 חמ, רמכירת גימא אם ראף י"לולדבריהם
 הכא שאני בדאורייתא, כברירה לדונויש

דמהני.
 לדמותו דלע.ל, הרשב-אולתשובת

 שחל בער.פ לגוי חמ, רמכירתלנידו"ד
 המובהק הגאון רב.נו העירני בשבת,לה.וה
 השחר", "אילת כעל שליט"א שטיינמןרא"ל

 בזה. השאלה צדדי בהרחבה לפניוכשהצעת.
 רש"1 הגאון ההוראד עמוד מ1.ר צידד.כן

 בשבת, להיות שחל שבער.פ זצ-ל,אויערבאך
 שאפשרי כיון שישאר, החמץ כלשמוכר
 וילך הבית את יעזוב אם כגון ישאר,שהכל
 אד בברירה תלוי זה אין וכדומד. אחד,למ-וב

 הר"ן ממש-כ טפי ועדיף מלצת, רק נשאראב
 מאן ולכל לך במשתעבדנא דגיטיןבפ-ק
 אין דסובר למתן גכ דמהנ, מחמתך,ראתי
 עיי"ש.ברייה,

ג.
 כלל צורך אין דבאמת בפשוטה,הדיך
 בשטר או הרשאה בשטר ולהרגישלכתיב
 דוהו בבוקר, ש"ץ שישי סעודות שלמיחם, חוץ החמץ כל "ת לו שמוכריכ לגוי.מכירה
 כל וכלב שכלבו וכדבייכ טרורה,אומרנא
 ובתוס' סוע-ב( )מ-ט קירושין גמ' עי'אדב,
 ובגמ' רא"ש. ובתוס' שבלב, דבתם ד"הסוף

 ד-ד ובתוס' וברש"י סוע"ב( )ע"חכתובות
כתכתינהו.

 ה"א ומתנה זכיה מדל' פ.1 ר.ש.ברמכ"ס
 ה.1 אכ דנותן דעת אומד'ן .לעולב 11"ל:כתב

 עפ"י עושין דעתו, סוף מראיןהדברים
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 וכתב ועמר כיצד... פירש. שלא אע"פהאומד,
 כך ואחר גמורה, גלויה מתנה לאחר, נכסיוכל
 מוכיחין שהדבריפ קיימת. מתנתו אין בנו,בא

 עכ"ל. נכסיו" כל נותן היה ידע...לאשאילו
 ונפסק א'( )י-ג פסחים בגמ' דמפורשוכיון
 שחל י-ר ס"א( תמ"ר )רסי' או"חבשו"ע
 השבת, מלפני הכל את מבערין כשבתלהיות

 השבת, לצורך סעודות ב' מזוןומשיירין
 ומשיירין. ר"ה שםובתוס'

 פסח רערב 11 שבשנה לכל, וידועוגלוי
 לגוי חמץ מכירת מקדימים בשבת. להיותחל
 ולכתחילה הצהרים. לפני שישי ביוםכבר

 בכל כמו חמץ ביעור זמן עד למכורמחמירים
 "וטוב ב' תמ"ר סי' בטור כתב ]ועד"זהשניפ,
 שעה )סוף חצות קודם שבת בערבלכער

 מרדכי מאמר שניפ, בשאר כמוחמישית
 שלא כרי תצוח לאחר שמותר אע"פומשנ"ב(
 חצות" אחר לבער שנים בשאר לטעותיבואו

 סופ"ק פסחים כמרדכי ומקורו שפ,ובשו"ע
 נזהרים וגפ רש"י[ הנהיג שכן ת7מ"גסוסי'

 חמץ מכירת קנין לעשות שלאלהקריפ
 מאכלי לאכול כולם ממשיכים אולםבשבח.
 עד בבוקר, ושבת שישי דימי בסעודותחמץ
 דעת כגילו. הוי ולכך חמץ, "כילת איסורזמן

 שהחמץ דמוכח, ואומרנא מורעא,וכמסירת
 בבוקר, וש-ץ שישי לסעודות ומוכןהמיועד
 ואפ.לו לגוי, חמץ המכירת בכלל נכללאינו
 להדיא. ואת והדגיש פירש לאאם

 שנשארו שהפתיתים ושנה שנה בכלוכמו
 לצורך ומצניעת ידילת חמץ כדילתמליל
 פשוט רידי', בחמץ בבוקר, חמץ שויפתמצות
 במכירת נכללים שאינפ ברורה ואומדנאוברוך
 חמץ שריפת מצות לקיים דרוצה לגויחמץ
 רבות ופעמים גוי של בחמצו ולא שלובחמץ
 הנאה איסור זמן לפני ]שזהו לגויהחם, מכירת גמר אחרי מה ומן החמץ אתשורפים
מהחם,[.
 בשבת, שחל בער-פ חמץ במכירת גםכך
 ש-ץ שישי בימי לאכילה המיועדשהחמץ
 לגוי. חמץ במכירת נכלל אינובבוקר,

 הוראה בעלי מהרבה ששמעתיוכמו
 ירושלם בעיה.7 שליט,א ומובהקיםוותיקים

 המובהקיפ הרבנים ומגדולי ברק ובנית-ו
 שמוכרים מוזכר הרשאה כשטר דאמנפבחו.ל,

 ומפורטים, מסויימים במקומות החמץאת
 פשוט שנמצא, מקום וככל מוסיפיםואח-כ
 זוכר שאינו חמץ סוג על ר7 שקאיוברור
 מאכלי אולם חמץ. אצלו שמונח יודעואינו
 בבירור ומייעדם ומכינם מהפ, שיודעחמץ

 קודם בבוקר וש"ק שישי בפעודותלאוכלפ
 חמץ שסוג פשיטא חמץ, אכילת איסורזמן
 וזהו לגוי, המכירה בכלל נכלל אינוכוה

 אינם שבודחי וניכרת ברורה דמוכחאומדנא
 לגוי.מוכרם

 הגר-ח הגאון כבוד של בכיתוובהיותי
 תשנ"ד[ פסח ]אחרי בש-ק שליט-אקניבסקי
 שליט"א מו"ח עפ יחד בפניו והצעתיודנתי
 שאירע בשבת שחל בער"פ חמץ מכירתאודות
 סעודות השתי את מוכרים אם שנה.באותה
 סעורות מהשחי תו, שמוכרים אולא',

 לנו השיב הבית, לבני לאכילההמיועדות
 אחר אברך לו וכשסיפר אלוח סעודותהשת. את למכור מה בשביל ובתמיהה,בפשיטות

 מרן חותנו מפי ששמע מה תשס"א[ ניסן]ו'
 ניסן ]ד' שליט.א אלישיב הגרי.שהגאון

 את למכור שאין בפשיטות שדעתותשם-א[
 לו שיש מי ]אפילו לגוי הללו סעורותהשתי
 השיב חמץ[, שיעלם וחושש קטניםילדים
 דברי לשמוע מצוה שליט"א: הזוח-קהגאון
חכמים.

ד.
 מחודשת, והמצאה עצה אומריכיש
 למעשה, עשה וכן בקונטיסו, שליט"אמחכ"א
 דכשחל ורווח, עדיפות צדדי שישדצידד
 את למכור זו, בשנה כמו בשבת להיותער-פ
 דמעכן החמץ כולל לגוי, כולו החמץכל

 ונימוקו כבוקי, וש"ץ שישי לסעודותוהמ.ועד
 ומאיזה תקלות, מצוי רחושת שלעתיפכיון
 לסעורות ששייר מהחמץ נשאר אונס אוס.בד
 מהחם, מקצה ונאבד נעלב או וש.7.שישי
 או לאוכלם יוכל ולא לאכילה, והצניעששייר
 יורקם או שיפוררם ע"י בש.7 מהעולםלבערם
 הכסא, לבית להשליכם או הרביםלרשות
 בביתו. חמץ בהשהייתויכשל



קמא וזמניםחגים

 להם קיפ שלא אנשיפ לאותכבסרט
 מפני ריטב ולשמור להזהר שיוכלובנפשם,
 העם, מהמון אנשים ישנם וכן וכדו',תינוקות
 נשאר למניד קדוכ ושוגג רשלנותשמחמת
 חלל בש"ק, המץ ביעור זמן אחרי גםאצלם
 ואינם ש-ק, שישי לסעודות שהשאירומהחמץ
 אכילת זמן אחד מהעולם, כליל לכערםדואגים
 כדין. לפנה"צ מש"קחמץ

 זהו אצלפ הנותר החמץ הנ"ל,ולעצה
 גוי. שלחמצו

 להפריד צורך להם אין הנ-ל, לעצהוגם
 שישי כסעודות יאכלו מה ולסיים,ולייחד
 כלי ממש חמצו כל לגוי שמכר כיוןש-ק,
 אוכליפ גדול ציבוי ולהג-ל הכלל, מןיוצא
 שנמכר מהחמץ ש-ק, רשישי חמץ סעודותכל

לגוי.
 חמץ המכירת אחרי הנ-ל, לעצהואכן
 דגוי, עם בדברים באים בעש"ק,לגוי,

 כסעורות חמצו שיאכלו רשותוומבקשיפ
 אכלו, כמה חשבון, עמו ויעשו ש"ק,שישי
 שמדבריכ כמו כך. על לו וישלמו הפסחאחר
 בתרופות דשימוש רשות אודות הגזיעם

 שחייבים חולים עבור הפסח, בתוךחמץ,
 אחר חשבון ויעשו חמץ תרופותלאכול
דפסח.

 על יקפיד שלא מהגוי מבקש הבי-ראמנפ
 דבר אינה להוציא כשיזדקקי רגלדריסת

 צריך כידוע אן לו, המושכריםממקומות
 זלזול משום רגל, מדריסת האפשר ככללהמנע
 ברירה. ובלית פעמי חד באופן ורקבמכירה.

 יאלץ שאם רשות מדגוי הבי-ד מבקשוכן
 ומנמכיו תרופות ליטול מהמוכר.םאחר

 ם בהם, להשתמש להם יורשהבחם,,
 הפסח. אחר חשבוןעמו

 ניכר השנים, בכל בעלמא הנהוגאולפ
 הכלל, מן יוצא ובמקרד ברירה כליתשזהו
 ולזול אינו ולכך גדול, וצורך חולי,כגון:
 החמץ מכירת חוקך בעצפ לפגם טעםואינו
לגוי.

 שלב שציבור יצוייר לו רידן, בגוונאאבל
 דסעודות חמץ מהגו, שיקחו מראשיודע
 ביום לגוי, שמכרו מה בבוקר' ש"קשישי

 לחיזוק קנינים כחמשה לפנה-צ,שישי
 זאת לו-חיפ כולם אח-כ מה -ונמןהמכירה,
 בשלהם כמו ומשתמשיכ - מהגויבחזרה
 חמץ והדיבוק הבליעות לגויוישאירו
 חוכא כעין או כהערמה מחזי שמאשבכלים,
ואיטלולא.

 יש זו, והמצאה עצר שמא בזד,והנידון
 בתוקך ~לנול וסרך לפגם, טעכ כעיןבה

 בהערמה. מחזי ואולי לגוי, חמץמכירת
 כל את לפנה"צ שישי ביופ לגוישמוכיים
 והכ.נו שטרחו חמץ סעודות כוללהחמץ
 אח"כ שעות וכמה ש"ק, שישי לימיושיירו
 שיק שישי לסעודות חמץ מהגוילוקחיכ
 ]פעמים הגו.. משל ואוכלים גדולות,בכמויות
 משל כולם שאוכלים הציבור ידיעת ללארבות
הגוי[.

 רא"ל דמובה, הגאון רבינו מפיושמעתי
 מגאוני מכמה שמעתי וכן שליט"א,שטיינמן
 חמץ סעורות לגוי למכוו ראין שליט"אזמנינו

 דאיכא וש"ק, ש.שי בימי לאכילההמיועדות
 עלול כולו, דחמץ כל שקנד שהגוילמיחש
 מחמצו שיאכלו רשות לתת ולאלהתעקש
 ענק מציבור ולמנוע וש"ק, שישיסעורות
 בעיר, יחירית כבמסעדה מחמצולאכול

 שום לו ואין בלעדי, שלו, כולו החמץסוך דמוי
 לאכול הציבור לכל רשות לטחמחוייבות
 שקי.מת שלו והיחידה הראשיתמהמסעדה

 החמץ למכור שלא צירדו ולכןבעיר.
 אלו. בסעודותשאוכלים

 "הישן אמר: זצ"ל סופו החתםואמנם
 תשו' )עי' ממנו. ומשובח טוב והמיושןטוב,

 ועוד(. ויען, סוד"ד '"ט סי' חיור"דחת"מ

 איך כדבעי, ברור לא שלכאו' עקא, דאאך
 במסורה והם-זבל וותיקים דינים הבתינהגו

 שטר של מיועד נוסח היה האפ דנא,מלדכא
 מיוחד, לגוי חמץ מכירת שטר אוהרשאה,
 הרגשות עפ בשבת, להיות שחלכער"פ

 פה בעל סיכופ עכ-פ או מיוחדות,והוספות
 שישי רסעורות החמץ שיור בענין הגויעם
 ש"ק שישי מסעודות חוץ כגון: בבוקר,ש"ק

 רשות בקשת או ומסויימים, המוגדריםבבוקר



 ישראלאורקמב

 אכילת על הגוי יקפיד שלא אוהשתמשות
 לו. שמכרו ממה כבמסעדההסעודות

 מצוי שאינו מנדג בכלל שזהוואפשר
 כש"ך כמבואר מנהג, תורת ע"ז ואיןתדיר,
 ס-ק שצ-א ובסי' ג', סוסתן ק-צ )סי'יור"ד
 שחל שער-פ ובפרט י'(, כוס"ק ת"ב ובסי'ח',

 ואינו תדיר אינו ומנהגיו בשבתלהיות
 דעיר רב או דינים בבתי נעשה אלאבפרהסיא.

 ט"ו פסחים גמ' )עי' מצויה, והשכחהוכדו',
 נתבאר ולא ה"א[ פ"ו שם ובירושלמיא'

 בפוסקים.להד.א
 את למכור זו מחודשת והמצאה עצרוהנה

 חמץ מאכלי כולל לגוי, כולו החמץכל
 בסעורות לאכילה הכית, לבניהמיועדות,
 לסייע כרי זמן וכל בבוקר, וש"קרשישי
 לדם ולהעלפ להאבד שעלול לאלהולתקן
 החמץ יפוררו או יזרקו ולא חמץ,מקצת
 למיעוט תקנה אולי זהו חמץ, כאיסוריויעברו
 המשכנות דלדעת מצו,, שאינו מיעוטקטן,
 עד '"1( )סי' יור"דיעקב

 חל-

 מעשרד, אחד
 )ל"א גיטין מתני' עפ"י ויסודו אחוז, 110%-א,
 ולדעת רוע-ב(, )צ"ג בחרא בבא ומתני'א'ן

 מיעוט הוי למאה מעשר פחות יעקבהמשכננת
 שאינו למיעוט הוששין ואין מצוישאינו
 ל"ט )סי' יו"ד תשוכו בדרכי גם והובאמרוי,

 כולו השבור שכל איירינן בנידונינווהכא
 חמירא כל תשגור כנוסח פעמיים חמצםביטלו
 לבי"ד ודרשאה מינוי ע-י עב-פ אווכו',

 בביטול ומדאורייתא חמצו, לבטלשיוכלו
 ב'( )ד' ימדאו בגמ' כמבואר סגיבעלמא

 ב-ג. הלכה ומצד חמץ מהל' ע"בוכרמב,ם
 מדם ולהאבד להעלם שעלול מיעוטואותו

 בהשהיית שייכשלו החשש מהחמץ,מקצת
 בפסחים המהרש"ל דלדעת ידוע, שא.נוחמץ
 דב-ח דעת וכן נמי. מר"ה אפי' ד"ה א'()ו'
 ידוע שאינו דחמץ רש-י, בדעת תל.א()סי'
 מרש"י מוכח וכן מד-ת. עליו עוכראינו

 שכחבו דרך ועל ואי. ר"ה א'( )כ"אפסחיב
 יעז-ש. ואי, ד"ה א'( )כ"א פסחיפתוס'

 רכל תוס' דשיטת כתב תל"א( )סי'ובפר-ח
 עליו עיבר אינו הוא, היכן ירוע שאינוחמץ

 כן וידוע תוס', לשון וכפשטות יראה,בכל
 ע"ח א' )רך דפסחים פ.ק ריש הר"ןשיטת
 אלא. ד"ה הרי"ף(מרפי

 כהפקר ביטלוהו זה ידוע שאינווחמץ
 ראשוניפ, הני על להחולקיס ואפילופעמיים.
 איסור מכשול חשש למנוע זהו היותרלכל
 רלדעת מצוי, שאינו למיעוט בשוגג,דרבנן

 באיסור ג'( )ס"ק ס-ג( רל"ר )סי'הנתיבות
 לא וכאילו כפרה שוע צריך אין בשוגגדרבנן
 הדר פרק עירובין מגמ' כן ומוכיח דמי,עבר
 )כ"ד בע.רובין וכעי.1 יעו"ש, סוע"ב()ס"ז

 ובהגהות להן, ולכשנגיע...נשאל נשכורשע"ב(
 והדר עובדא עברינן דבררבנן ב.אריעב-ץ
 עיי"ש. ב'( )ס"ז כדלקמןמותבינן

 פרש' חכמה משך בספרו שמחובאור
 גירושין מהל' פ"א ובאו"ש א'(, )י"רשופט.פ
 )סי' יו"ר יעקב ובישועות הנה, ד"ההי.1
 זצ"ל להגרש"ש יושר ובשערי א'(, )ס"קקיער(
 דרישה, וברא ד"ה פ"ז( )ש-א הספקותשער

 1'(, ס"ק נ' סי' )ח-ב ובאח.ע1ר פ-י(ובש"א

 כ-ב( )סי' לאמז'ה לגאב-ד מלכיאלובדברי
 לובלין לגאב"ד חסד ובתורת כח-כס(,)ס"ק
 1כר.' יוסף ר' ודגאון ה'(, אות ל"א)סי'

 "זכר בעל דשאויל-ליטא גאב"ד זצ"לשטעין

יהוסף-
 )נדפס ישראל חכמי כנסת בקוב,

 )עמ' ח"א כשר"ח הובא 7.א( ס.' )ו'תרנ-1(
 דא,צ כנתיבות האחרונ.ם שתירדו291-294(,

כפרה.
 בשוגג, ויאבר שיעלפ החששואם
 המיעוט חמץ, מכוית פחות הנ"ל,להמיעוט

 אדי' השאגת דעת על לסמוך יוכלוהנ"ל,
 בפחות כלל ליכא ב-י דאיסור פ-א()סוסי'

 ועוד( א', אות ח' )מצוה ובמנ"חמכשיעוך,
 ומוסיף אחר,ניפ, דרכה עמו שהסכימוכתב,
 פחות להות.ו מותר א"כ )שם(,המג"ח

 איסור ואין הנ"ל, דאחרוניס לדברימכשיעור
 עכ"ד. דאסור. "פשך ומדרבנןתורד,

 שאיתרע קטן מיעוט אותו הדחקובשעת
 ונעלב ;א1ס או ושבחה חולי אינס אומזלי'

 וכבר כדין, לבעוו כידו ואין חמץ,מהשיורי
 גרע לא כמורגל, פעמיים החמץ אתביטל
 נם-ש וריו, בלב. דמבטלו אפשר ולאמטריפ



קמג ודאוניםחגים

 ואם ה"ב, ומצה חמץ מהל' פ"ב בכס"מהמי
 מבטלו חמץ מכביצה פחות ונעלםנשאר
 חמץ מהל' פ"נ הרמב"ם וכמ"ש ודיו,בלבו
 ואף ס"ז(. חמ"ד )סי' ומשו"ע ה"ט,ומצה
 )ב' ביצה מס' ריש דמתני' הלל כביתרקיי"ל

 מגיד עי' בכזית, וחם, בכוית דשאורא'(
 אינו אפי"ה ה"מ, ומצה חמץ מהל, פ-אמשנה
 ודיו הלכו ומכסלו לביתו, לחוורמחוייב
 א'( )מ"ט פסחים כמתני' כחכמיפוקיי"ל

 בכביצה. ד"הוכרש-י
 קטן מיעוט אותו יוכל גםומנידונינו

 האחרונים מרבותינו הרבה דעת עללסמוך
 הרבה עמו והסכימו פ"א( )סוסי' ארי'שאגת

 ח'( )מצוה ריש כמג"ח כמובאאחרוניפ
דלעיל.

 שאינו מיעוט אותו שיסמכו דמוטבונראה
 ובאיסור טפי, דקיל ידוע, שאינו בחם,מצוי,
 רובא יכניסו ואל הנ-ל, כל על בשוגג,דרבנן
 מדקדקים רבים ביניהפ מהציבורררובא
 ולזול לסרך וטוביפ, גדולים בהלכה,וזהיריפ
 המכירת בתוקף הערמה, כעין לפגפ,וטיפ
 תם-ח( )סי' כמשנ"מ ומבואר הכללית,חמץ
 מהישועות פ"א( )ס-ק ובשעה"צ ל-ג()ס.,
 כהערמה ממחזי גפ ולהמנע לחושיעקב
 ובמשנ"ב ס"ד( חמ"ד )סי' שו.ע]יעז-ע

 )ס--

 מילתא[. ומוכחא הערמה דרךכ'(
 חמץ יעלם אפילו הלא להעיר, ישועוד
 של חמצו דכא בזה הועילו לא לגוי,ושכרוהר

 לעשות וצריך אסור, ישראל של ברשותוגוי
 ישכח שלא בדי טפחים י' מחיצהלפניו

 א-ב. סעיף ת"מ סי' בשו"ע כמש"כויאכלנו,
 מוזכר וגפ פעמיים חמצפ ביטלו שכולםי"ב
 לבטל לרב מינוי ההרשאה משטריבחלק
 סגי בעלמא בביטול ומדאורייתאחמצם.
 פ-ב וברמב-כ א'( )י' ב'( )ד' בפסחיפכראי'
 ב1ה, הרויחו ומה ב-ג, הלכד ומצה חמץמיל'
 לי ומה ישראל בישות גוי של חמצו לימה

 רעצם להעיר, יש ועוד כהפקר. שביטלוחמצו
 מהחמץ חלק להעלפ שעלולהחשש

 חשש אינו שבח, שישי לסעודותשמשיירין
 ותקנה מעולפ, דברים היו שכבר וכנראהחדש,
 ובב"י ו'( תם-ד )סי' בפוסקים כתבו כברלזה

 החמץ מבטלין גופא רמה"ט י' ס-קוכמשנ"ב

 וכרגון חמץ, מעט יישאר שמא בבוקרבשבת
 על עצה להוסיף לנו ומה בביטול. סגידא

 ותקנתם.עצתפ

ה.
 חמצו כל שמוכר הנ"ל והמצאהולעצה

 וש"ק בשישי שיאכלם חמץ סעודותכולל
 חם, מכירת בכל דהא לרון, 'שבבוקי,
 הקונה של דעת בגמירות חסר לכאו'כללית,
 חיור-ך חת"מ בתשו' שהעיר וכמווהמקנה,

 מצות ע"ד אלא עושה אינו שהגוי ש"י()סי'
 הקנין יועיל לא כלל, לקנות דעתו ואיןאנשיפ
 ב'( )ל"ט חולין מגמ' לוד יסוד והביאכלל,

 וישך ד"ה ובתוס' ורבנן. רשב"גבפלוגתת
 הכא קונות, בעכו"ם מעות למ"ר דאפילווהר,
 ליה. מדחי דמצי כיון דעתיה, סמכאלא

 קצת מתיישבת דבזה סופר, החתםוהוסיף
 זה וכל הגר, בנכסי מהעודר הרשב"אקושית
 ליישב ומש-כ וראיתי, סוד"ה יעו"שפשוט,
הדכד.

 הביא ב'( אות ז' ?-ט )סי' חו"מובטור
 וז"ל ג'[ דין ע"ח ]כלל הרא-ש אביותשו'
 נכסיהם שכשבין אנשים מקצת"ראיתי
 לווים, ואח"כ עכו.ם. או יהוריפלאחרים,
 להוציא מצוה חובו, לגבות המלוהוכשבא
 רואין והכל באחריפ, נכסיו ותולההשטר,
 מחזיק הוא לאחרים, נכסיו כל שכתבשאע.פ
 יצאו לא ומעולפ בהן, ונותן ונושאבהן,

 ולהפיר עול, מתלעות לשברמרשותו...ובאתי
 שאין ולבאר ולהודיע ערומים,מחשכות
 לכל, וניכר שידוע לפי ממש, 11במתנה

 אלא להקנות, גמר שלא דמוכחדאומדנא
 ממה ימצאו חוביו...ולא מבעלי נכסיולהבריח
 שלו נותן אדם שאי, מהדי דאגן חוכם,לגבות
 כיון הפתחיפ...אלא על ויחזורלאחרים

 ולא חוכיו, בעלי לכל הבן שיקדיםלהבריחפ,
 להקנות כיון ולא לגבות, ממהימצאו

 עכ"ל. אומדנא" בתר א1לינן דוכחאלו...ובכל
 חו"מ משה בדרכי כרמ"א מבוארועד"1

 על נכסיו המוכר גבי ד'( )סוס"ק ר.1()סי'
 אפילו דמוכח אומדנא כשיש דפעמיפתנאי,
 עור "וכתב וויל בעינן לא מראש דעתגילו'

 רט,ס )נראה פ"ה כלל בתשובה]הרא-ש[



 ישראלאורקמר

 א'( סוסי' פ"ו כלל יעו"ע א', דין פ"אוצ"ל
 כגון בעי, לא דעת גילוי דאפילו מקומותדיש
 התוס' וכ"כ דמוכח, אומדנא דאיכאהיכא

 וכ"ה עב-ל. ובין" ד"ה א'( )צ"זבתובות
 )ס"ק הגר"א ובביאור ס"ד(, ר"1 )סי'ברמ.א

 שמוכר הנ.ל והמצאה לעצה הכאולכאורה
 לגוי, בבוקר ש-ק שישי דימי חמץסעודות

 שאינו וניכר דמוכח ואומדנא מהדיאנן
 כל דדעת דעת, סמיכות ואין למכירדמחכוין
 של בבישוליכ טורחים רבתי הכנה ע"יהצבור
 ביתם ובני הם לאכול שיוכלו אלו,סעודות
 וש"ץ. שישי כימי לצום ולאכראוי,

 דעת בגמירות דכשמסר כן, נראהוביותר
 מתני' עפ"י קנין, אינו והמקנה, הקונהשל

 בית במתנת א'( )מ"ח דשותפין פרקנדריכ
 והיה הנאה. בימנו מודר אביו שהיהחורון
 וסעודה חצר להבירו, ואמר בנו, אתמשיא
 מתנה כל חכמים לפניך...אמרו הינןנתונים
 אינה מקורשת תהא הקדישך שאםשאינה,
 על סופו הוכיח ואב )שם(, ובגמ'מתנה.
 הורון...אמך כבית נמי ומעשה אסור,תחילתו
 לה אמרין אחרינא אלא...לישנא שנו לארבא
 לפניך ודינן דא-ל טעמא תימא לא רבאאמר
 יבא לפניך, הן א"ל אפילו דאסור...אלאהוא
 מוכחת סעודתו טעמא, מאי אסור, ויאכלאבא
 שאני ל-א...הכא בד"ה כתב ובר"ן ע.כ.עליו,
 סעודה מכין אדפ שאין סהדי דאגןמשום
 סעודתו הלכך לאחר, ונותנה בנו,לנשואי
 לתנא. ם ויבא דאמר, דמאי עליו,מוכחת
 רדוקא 1"ל הרשב"א כתב מיהו קאמר.גמור

 לא, מכן לאחר אבל מתנה, בשעת כןכשאמר
 אבל מירי. אמר לא מתנה דבשעתכיון

 דאפילו הט.1 נדרים מהל' פ"1 כתבהרמכ-ם
 הר"ן. עכ-ל מתנה, ואינה אסור שעהלאחר

 ד"ה )שם( נדריכ סופר חתםובחידושי
 רס"ל הרמב"ם ברעת דביא הוכ.ח.ואם

 על סופו הוכיח אמרינן רב, ומז אחרדאפ.לו
 הרמב"ם לשיטת רא" דחת-ס ומוסיךתחילתו.
 נדרים לעיל רב" מדאמר ראי' קצת-ונלע"ד
 ובר"ן חורון, בית מתנת משום גזרה ב'()מ-ג
 רבמעשך ס"ד ואי ע"ש, ה"נ, סור-ה)שם(
 לן לית לאלתו אמר לא אי גופיה חורוןפכית

 זמן...ואז לקבוע הו"ל נמי בדפקרבה...א"כ
 לומר ואין בד. לן לית אח-כ, 'אמראפי'

 בבית הא אינו, זה לאלתר. יאמר שמאדגזרינן
 שהוכיח כל ע"כ אלא גזרינן, לא גופי'חורון
 אסור, רב זמן אחר אפילו תחילתו עלסופו
עכ"ל.

 דרמב-ם בדעת דם-ל בחח-סוחזיזן
 והביא מתנד, אינה רב זמן אחרדאפילו
 לדבריו.כמוכין

 א'( מ"1 )שם. אורה בקרן ראיתיועד.1
 הרשב-א מחלוקת שהביא לסתור. מעשהד"ה

 איכפת לא שעה לאחר דלרשב-אוהרמכ,ם,
 כתב והרמב,ם במתנה, לו נתנה דכברלן,

 אבא שיבא אותו פייס אב שעה, לאחרדאפילו
 תחילתו על סופו רהוכיח אסור, ג"כויאכל,
 מוכחת הסעודה וריבוי לו, נתנה כן מנתרעל

 אידך הכי, דמפרש ונראה לו, נחן אביושיאכל
 על סופו הוכיח לשון דרבא...רגפלישנא
 )שם( הכס"מ וכתב הכי, משמעתחילתו,
 ליה דאמר היבא דוקא ס-ל ג-כ ז-לדדרמב"ם

 ולא לא, שעה לאחר אבל המתנה, אחרמיד
 לדרמב-ם המשנה פירוש מלשון כןמשמע
 רצונך מקרה, דדך לו אמר ואח"כ שכתב,)שם(
 מקרה דרך דאח"כ משמע עמנו, פלוניש.אכל
 על סופו רהוכיח משום והיינו כן, לואמר

 עכ.ל. הסעודה, ריבוי עפ"יתחילתו,
 שע"ד, ]שנת שבע באר בספר ראיתישוב
 דגידולי של זיכו ~הכמ"ע, הלבושתלמיד
 מד הביא מ"כ( )סוסי' בתשו' בטוה-סתרומדן
 הרמב"כ, בדעת אפשר דרך הכס-משצידד
 לא שיטפיה אגב בזה-ל, עליו, לחלוקוכתב
 בהדיא, כתב שב כי להרמב"פ, בפיהמ"שדק

 פלוני שיבוא רצונך מקוה דרך לו אמרואח"כ
 עכ"ל. עזור, ונפל עוזר כשל א"כוכו'.

 שבע הבאר רדעת הנ"ל, מכלומבואר
 הרמב,ם, בדעת אויה והקרן סופרוהחתם
 ומן אחר דאפילו בפיהם-ש ברמב.םכדמוכח

 תחילתו על סופו והוכיח מקרך דרך אמררב
 מתנה.דאינה

 אפשר דרך כן צידד הכס"מ דגםונראה
 כוונת 1ה1 שאכן ליה, ופסילם בריראולא

 "ונ-ל בדסתייגות הכס-מ וכלשוןהרמב,כ,



קמה וזמניםחגים

 באמר אלא וכינו אסר לא נאו דעדשאפשר
 אס אבל סתם, המתנד לנתינת סמוך כןלו

 לישניה...דמשמע דייק והכי שרי, קצתשהה
 לו אמר שעה ואחר הול-ל דאל"כ מיד,הזר
 עכ"ל וכו' לו אמר ואח"כ הול"ל אווכו'

הכס.מ.
 )סי' יוד"ד בשו"ע גופי' איהוומאידך

 שינוי ללא הרמב"פ לשון הביא ס"ט(רכ"א
 בכוונת בכס-מ שצידד 11 הבהרהותוספת
 דכיון לומר ונראה הוא, דבר הלאהרמב"ם,
 כן צידדדבכס"מ

 ר-

 פסיקא ולא אפשר, בדרך
 בשו.ע ואת סתם להלכה ולכך כבירור,ליה

 ובפרט יבחר, דהבוחר כלשונו. רמב"פוהעתיק
 פירושו שכתב אחרי השו-ע את שכתבשיתכן

 הרמכ-ם לשון ראה וכיני כיני ~אולי"כס"מ-,
 כלשון לסתום הכר.ע בשו"ע ולכךבפידמ"ש,
הרמב"ם.

 הביא מהלכין, היו סוד"ה ,שם(ובב-י
 לאחר אמר דאפילו הרמב,ם בדעתמהר-ן
 הב"י ומוסיך מתנה. ואינה אסורשעה

 ח"ה( ריש י"ר )נתיב ירוחם רבינו"ומדברי
 אמר שלא אע-פ דלהרמב"ם סובר שהואנראה
 שסעודתו כיון לפניך, והן או לפניך, ואינפלו

 עכ"ל. אסור" לה-נות גמר שלא עליומוכחת
 מקור הערה ס"ד( אות )שם, הגולהוכבאר
 בחרא .וכלישנא )שם( מהרמב"פ 11הלכה
 עליו.. מוכחת דסעודתוררבא

 כתב רכ"א( )סוסי' נדרים הל' 'ור"דובטור
 כההיא ברבר, ערמה שיש שניכר היצא"אבל
 אבא שיבא כדי אמר שלא חורון...אע"פדבים

 לכך, אלא יבים שלא הדבר שניכרויאכל...כיון
 בגמירות דחסר רהיכא 11 והלכה כיוצ"ב",וכל
 הוזכרה לא קנה, רלא ומקנה דורונהדעת

 בהל' קנין סדר ברמכ"ם או הו-מבשו"ע
 בשו"ע אלא ומתנה, וכיד בהל' אומכירה
 דלא נדרים, הל' הפלאה סדר וברמב"םיור"ד
 בהל' שנזכר ע.1 סמכו ואולי הוא,דבר

 הל' קנינים, להלכות סידוק ומינהנדרים,
 וצ-ע. ומתנה, זכיה והל'מכירה

 ציון בן ר' להגאון ציון שעריובספר
 זצ-ל ]הח"ח בילסק אב"ד זצ"לשטרנפלד

 ומדן משנ"ב, ספן, על הסכמה ממנו-יבל

 )ח"א דורון מגדולי שהיה העיד זצ"לדקה"י
 הנהוג חם, מכירת כענין דן '"ר(,סי'

 גוך על תגר קרא השקל דהמחציתבזמנינו,
 הערמה, ורק מכירה הו' דלא ואמרהמכירה,

 דעת ראין מקנה, ונעת קונה דעת בעינןדהא

 דעת שאין ובסרט החמץ. לקנות הקונההגוי
 כן עושה הוא שגם להקנות,הישראל
 א'( )מ"ח דנדריכ סוגיא עפ"' ודןכהערמה.
 דיבר לא אפי' הרמב"ם בדעת הר"ןדלדעת
 רסעודתו אבא, שיבא כדי מעשה,כשעת
 בעצמה דהאומדנא מוכח וא-כ עליו,מוכחת
 כלל דיבר שלא אף המכר, לבטלמועילה
 ס"ט( רכ.א )סי' יו"ד וכשו"ע מעשה,כשעת
 דהרמב"כ אליבא גם והנה כהרמב"ם.פסק
 המתנך, התבטל בעצמה הנ"ל הסעודהדמצר
 הרשכ-א, בחי' פירושים בשני תלוי יהאג"כ

 סעורה שהיא מפרש...כיון אחדשפירוש
 העושה, אלא דאינו מילתא מוכחאגדולה,
 ליבעי דא"כ זה, פירוש הרשב"חודוחה
 פירש גדולה...אלא כעודה נקראת איוואומדנא
 ארם שאין לפי מוכיחה, לבנו שעשהדסעודתו

 ונותן ומפסיד לבנו, סעודך לעשותטורח
 חמץ כמכירת גם קמא לפירוש וא"כ כו',לאחר
 ענ', לגוי כוה גדול קנין ימכור ראיךמוכיח,
 הערמה כ"כ הוי דלא '"ל השני לפירושאבל
 דלא לרשכ"א רס"ל נשואי,. בסעודתכמז
 קטנה, אם גדולה אם המתנה, בסוג כללפלוג
 מדני. גווניבכל

 נראה אולם ציון" ד-שערי לבארומוסיך
 המכירה מהני הרמב"ם ברעת לכס,מדגם

 אף חורון, בית במתנת דדתב חמץ,במכירת
 ואפי"ה הערמה, דדוי עליו מוכחתדסעודתו

 בהם ויאכל אבא 'בא מיד לו אמר שלאכל
 ובצ.ווף מיד, לו אמר ראם וטעמא,מותר,

 בעת לו שאמר כמו דוי עליו, מוכחתדסעודתו
 הפסח אחר דעד חמץ במכירת אבלמעשה.
 גם א"כ המכירה, מביטול כלל מדבראינו

 המכירה מועיל - הכס-מ -עפ"ילהרמב"ם
 נדרים הגמ' מדברי גם ראי' וישמדאורייתא.

 והא בגמ' דאי' הנ"ל, הכס"מ לדכאי כ'()מ"ח
 וקשה וכו' לה-נות ע"מ דקני חורון ביתמתנת
 זמן אחר אמר אם גם דאסור הרמב-כלדעת
 קאמר אחאי א-כ כמם, ויאכל אבא דיכארב,



 ,ישראלאורקמו

 מהא שידע טרפ הוא, להקנות ע"מדקני
 סעודתו בלתי דהא עליו, מוכחתדסעודתו
 הוי הא להקנות, ע"מ קני הוי אמאיהמוכחת,
 אמר לא המתנה שבעת כיון גמורה,מתנה
 לא ומן לאחי חוזר אם אך מתנה וככלמידי,
 דאמר מיירי להרמב-ם רגם מוכח וא"במבטל,
 שלא כוונתו דמוכח בהם, ויאכל שיבאמיד
 לאביו, הנאה להתיר רק מעשה בעת לונתן
 המחבר פסק אמאי קשה, לכאורהוא"ב

 אלא עוד ולא וז"ל ס"ט( )רכ"א בש'בפשיטות
 שיבא רצונך ואמר וחזר סתפ, בנותןאפילו
 על סופו הוכיח אם עמכם, ויאכלפלוני

 הרי-ז גדולה סעודה שדיה כגוןתחילתו,
 בחזר דוקא להל-, למחכר 1ה1"ל עכ"ל,אסור"
 כדכתב מותר, זמן לאחר אמר אפ אבלמיד,

 שכתב לשונו על המחבר סמך ואוליבכס"מ,
 מלשון דקדק בכס-מ דהא ואמר."וחזר

 שאמר דמייוי ואמר" "וחזר דכתבהרמב"ם
 יש כן הרמב"פ, מלשון שמרקדך כמו א"כמיד,
 כעצמו. המחבר מלשוןלדקיק

 דהרמכ"ם צ"לובע"כ

 פפ-

 רויתור כלישנא
 בסי' יו-ד השו"ע פסק וכן הנאה, במודראסור
 מעשה כשעת דאמר היכי וא"כ ס"א(,)רב-א
 כלל מצריכינן לא בהם, ויאכל אבאויבא
 במה כלל ליבא עליו, מוכחת דסעודתוטעמא

 והדברים כמו-ש, בנדריפ גם עליו,להחמיר
 לדעת גפ כן נאמר ואם ישרים,בעז"ה

 מעליא. מכירה הוי חמץ מכירתדרמב"ם,
 דבר מנה לנו ייבא ציון" ב"שעריומסיק

 דברים הגוי עם המרבריפ דאותןחדש,
 בזה מגרעין בוראי להערמה, שדעתןהמוכיחין

 שמדברים מי עוניין יפה לא א"כ המכירה,כל
 טרחתו, כעד סך לו לקצוב ה-זנה הגויעפ

 דברים נמו הוי דא"כ חמין, מכירתקודם
 מי גם לעיין ויש דברים, דהוישבפה

 מדעת דם-מ השמש, ע"י הגוי עםשמדברים
 אם לעיין ויש להערמה, דדעתו מוכחהקונה
 גבי רהרמכ"פ המכירה, קודם רב זמןמדבר
 אחר מדבר אפ דאך כתב חורון ביתמשח
 מבטל ג.כ בדם, ויאכל אבא ויבאהמתנד
 אולפ המוכחת. סעודתו בצירוךהמתנד.
 אכל כן, יאמר דיבור כדי דחוך בעינןלרכס-מ
 אחר אד הרמכ"פ דדעת נראה, ירוחםלרבינו

 רקודם לומר ויש המכירה, לבטל מועילזמן
 מודעא, מסירת כמו דהוי טפי גרעהמבירה
 באפשרי, ואם המכירה, מבטל דלכו-עוי-ל

 בזה, ושכיוצא מזה, להמר מאודמהראוי
 ידברו שלא המכירה בעת הבית בניויזהרו
 מוכח יהיה שלא חול, ודברי גרועיפדיבורים
 ומעתה, ממש. מלשונם להערמהדכוונחפ
 אין נהגו, שלא במקום בהמות, מכירתלענין
 דיבוריפ מאיזה להזהר קשה רוב דעה-ילד-ל.

 למכור נהגו שלא במקום כןהמוכיחין...על
 הנח שנהגו במקום אכל להקל, איןבהמתו,
 עיני 'איר וה' בכור, למכירה דדמילישראל,
 מכילסק. ציון השערי עכ"ל תורתו.כמאור

 לפ' ניחא זה שכל נואה השער"צמדברי
 למה אבל הרמב"ם, בדעת הכס-מ שצידדמה

 ירוחפ ורבינו הר-ן דדעח לעיל,שנתבאר
 בביהמ"ש, גופיי והרמב-ם הרמב-ם,בדעת
 דאפילו אורה והקרן סופר והחתפ שבעוהבאר
 תחילתו על סופו הוכיח אמרי' רב זמןאחר

 המכירה.שכטל
 מחודשת והמצאה בעצה בנידונינו,והשתא

 חלות חמץ, מיני קונים רביפ שאלפים11,
 סעודות לצורך המיועד וכו', פיתותלחמניות
 כל עבור גדולות ובכמויות בבוקר, ש"ץשישי
 בכל בעליל ומוכח ומפורסם כיתם,בני

 כגדוליפ לקטניפ ידוע וכן והחנויות,המאפיות
 חם, מיני ברכישת והזריזות הנהירהמגמת
 ברגע זאת וקונים ש-ק, שישי לסעודותאלו

 מיחמך פחות חמישי, ביופ ז"אהאחרון.
 בבולך שישי ביום שוהו לגוי, חמץמהמכירת

 הכל אלו, טרייפ חמץ מוצרי וקניית ניסן[,]י"ג
 אלא הגוי, לצורך שאינה בבירור,'ודעיפ
 דקוניפ בעולפ, אדם שום אצל ספק ללאפשוט
 ולכאורד, ביתכ. וכני עצמם לצורך זאתכל
 סמוך מגמתם, לכל המוכחת סעודה כריבויהוי

 בשישי סעודותיהם עבור לגוי, חמץלמכירת
 לגוי למכור כוונתם אם ואך כבוקר,ש-ק

 השדיית מאיסור להמנע אלו, אחרונותסעורות
 אלפיפ קצר, זמן ואחרי ידוע. שאינוחמץ
 משתמשיפ הנ"ל והמצאה כעצה שעושיםרבים

 לגוי. שמכרו חמץבמאכלי
 שנותן חוו.ון בית כמחנת הויולכאו'
 בנאה, דמודר איסור לעבור לא כד'במתנה



קמז וזמניםחגים

 תחילתו, על סופו הוכית אומריםואפ"ה
 ורבינו והר"ן בפיהמ"ע; הרמב"םולרעת
 החת"כ שבע הבאר וכן הרמב"כ, בדעתירוחם
 לאחר דאפילו הרמב-ם בשיטת ס"לוה7ר"א

 אמרינן בכה"ג גם מקרה, דרך אמר רבזמן
 וכבר המכירה. ובטל תחילתו, על סופוהוכיח
 ולומר, לצדד גדול מקוב שיש לעיל,נתבאר
 "נ"ל בדרך ר7 כן צידד גופי' הכס"מדגר

 בדעת כן מסמרות קבע ולאדאפשר"
 )שם( יו"ר בשו"ע גופי' איהו ומה"טהרמב-ם,

 כדי הרמכ"פ, לשון והעתיק הדברים,סתפ
 אם הרמכ-ם, כוונת לפרש איך יבחרשהבוחר
 ורבינו וכהר"ן )שם(, בנדרים בפיה,שכלשונו
 שצידד כמו או דלעיל, והאחרוניםירוחם,
 אפשר. דרךהכס-מ

 קודם רב זמן שקינים חם, סתםובשלמא
 או בירה, יי"ש, חביות שנשארו ואירעהפסח.
 לגוי אותם ומוכרים חמץ, תעריבותשקי

 מראש שכוונתו מוכיח ואינו מגרע, אינוכנהוג,
 אלפים שרוכשים הכא משא"כ לגוי,למוכרם
 פיתות. לחמניות, מאפה, חמץ, מינירבים

 שישי כעורות שיעור כדי גדולותבכמויות
 כל את וקוניפ וב"כ, משפחתם לכל בבוקרש-ץ
 לגוי, זה חמצם מכירת לפני שעות כמהדחת,
 החלות בקניית האמיתית מגמתפ יודעיםוהכל

 האחרונות בעודותיהם לצורך דוהווהלחמניות,
 מכירת אחר 7צר שזמן ועוד, בבוקר, ש",עד

 לפניך,צ, שישי ביום לגוי, הזההחמץ
 כמו זה, חמ, ואוכליכ רביב אלפיכממשיכים
 כבמסעדה מהגוי וקוניכ ממש, להםששייך
 כמה מדויד, חשבון יביב ]ללאכלעדית,
 ושיבא הגוי, ממסערת אכלו וחמץלחמניות
 הכמוח לזכור עלי' דרמי' מילתאבגדר

 על לעבור שלא ביתו. בני כל שאכלוהמדוייקת
 אלא תחנם, דלא לאו על לעבור ולא עכו.םגזל

 יש לכאורה כלל[, חשבון בלי לתומםאוכלים
 חורון, בית מתנת כעין דוהו סובא,לחוש
 דהוי סהר. דאגן תחילתו על כופורמוכיח
 כלל, קנה ולא כדערמה מחזי עכ"פ אוהערמה
 יצ.ע. ומקנה, רקונה רעת כגמירותרחסר

 ]תלמיד שיק במהרים נראהועד"ז
 ער"פ בדין ר"ה( )ס.' חאו-ח בתשו'החת-ס[
 בער"ש החמץ לבער שטוב כשבת להיותשחל

 הקמח למכור להם מותר אי חצות.קורם
 הפבד הוא כי לש"ץ, סמוך עד בחנותם,וכדו'

 שייך לא שכיח דלא כדברמרובה...והנה
 "וטוב האי קאי לי...דלא נראה ולדינאמנהג,
 שעומר חמץ על אלא )שו"ע(, הכל"לבער

 שמשייר בחמץ אבל העולם, מןלהתבער
 ה"ה לאכילה, לשייר שמותר כשםלעצמו,
 ולא ממנו, ליהנוח שצריך מה לשיירדמותר
 כן, שניב בשאר גם שיסעד גזירה, בזהשייך
 וע-כ לשייר, רשאי הי' לא לאכילה גםדא-כ
 ער"פ בשחל פסת...משא"כ דערב ירעודמידע
 דרשאי כיון מותר, שבת דבערבבשבת,
 ג"כ. ממנו ליהנות דמותר ודאי נראהלאכול,
 שיבטל תקנו דלא ג"כ נראה זהומטעכ
 משוןם איסורו, זמן קודם בשכת אלאבערים,
 והפוסקים לבטלו, א"א חמץ שאוכלדכיון
 להניח רשאין דודאי טעם...וממילא עודנתנו
 קודם חיות אחר למבזר שיוכלו חמ,,להם
 בורא' רהר' לדון, י'ש אלא השבת,כניסת
 למכור עכשיו שנוהג'ן לגו' חמץמכירת
 וא"ב הביעור, ככלל ודא' וזההחמץ,

 שיגיע קודם החמץ למכור לכתחילהמחוייבין
 וכיון למטעי, רלא היבא כי איסורו, זמןשעת
 בזד והרי ממנו, ליגונות רשאי אין מכר,שכבר
 הכל ד'מכור המכירה...דאפשר מבטלדוא
 למכור שצריך מה הגוי מן אח"כ ויקחלגוי,

 או במידה, ג"כ לו 'חזיך ישת.יר ואםבער"ש,
 שעה שישתייר מה מכירה, בשטרשיכתוב
 כל קרקע, אגב לו מכוו ג-כ שבת, קודםאחת
 שבזה אלא ומכוייכ, הידוע, בסך ומירהמידה
 עכ"ל. כהערמה, ומחזי להערמות, לחושיש

 לכאו' 11 מחודשת ודמצאה עצהובנידונינו
 אך ובאתי הערמה. כעין דהוי לחוש ישג"כ

 והוראד תורה גדולי לפני בקרקע וכדןלעורר
 ואין אור ישכון ררך איזה שליט"א,מובהקים
 לכחחילד. למיעבדאריך

 כמה לפני ובכתב בע-פ הדכרשוהצעתי
 שליט"א בדורינו ההוראה עמודימגדולי
 הישיבות ראשי 711ני מגדולי כמהולפני

 ויברלתט.א. וצ-להמובהקים
 אהד של בכתי"7 הרמה חוו"ד בזדואצרף
 "שבט כעל הגאון בדורינו דהוואהמעמודי
 שליט.א.הלוי"



 ישראלאורקמח

 - ח"ו ירושלים - תשנ"ר עקב א' .וםב"ה,
רמות

 מופלג הה"ג האברך הרב ידידנוכבוד
 שליט"א ויינגולד יעקב ר'טוכא

 נ-י כבודו הנה באהבה, וש-תאחדשה"ט
 מכירת בענין המובחר דרך איזה לפנינוהציע
 בשכת להיות שחל פסח דערב לגויחמץ
 לשכת. סעודות ב' השארותלענין

 כדרכו באס ונו"נ דרכים בר'והאריך
 - מסויים שאינו דבר מכירת משום אם -הטוב
 הסעודות ב' מזון גם למכור דעדיף משוםאפ
 סיכה ומאינה תקלה איזה ויארע ימכר לאדאס
 כהלכה לבערם יכול לא ואולי כולם אכללא

 דירי,, בחת, יכשל א"כ תינוקותמסיכת
 ולהודיע גוי משל לאכול צריך א-כ זהולדרך
אותו.

 ולכאן. לכאן פניפ נתןוכבודו
 נגד להתחכם צריך שאין פשוטולדירי
 או סעודות ב' מזון דשייר בחז"להמפורש

 הלכד כביאור כמש"כ צריך אב יותר7צת
 משל ואוכל מדילי' דמשייר והיינו תם-ד()סי'

 כלל נהוג הי' לא ראו - ע"א י"גופסחים - ע"א מ"ט פסחים משנה בפשטותעצמו,
 הלכה זה ואין לגוי, כולם שימכרו כזהמנהג
 שאין מה מע"ש מבעריס והיו - מקוםבשום
 ברמב"ם וכמפורש שצורך, מה ומשייריםצריך
 תוששין ואין - תמ-ד סי' ושו"ע מחו-מפ,ג
 לבער שאפשר כיון תקלה, איזה יארעשמא
 וכיו"ב לביה"כ השלכה ע-י בשבתבהיתר
 ועוד. תמת פי'ועיין

 הכל מכר שהרי חמור שברירן םואפ
 לאכל אדם שצריך רמה פשוט דברלגוי,
 דמועם דאומדנא לגוי מוכר אינו 1הביום
 תוס' שג' ע-ד מכירה בכלל ואינוהוא

 ומכ"ט מקומות, כמה וערך ע-ב( )מ-טקידושין
 לגוי- כן מפרשאם

 המצות שומרי להמוני להכניס לנויאל
 חז"ל. נגר ולהתחכם צורך ללאבתסבוכת

 עולם מימות המנהג הי' שכך פשוטוסכר
ותל"מ-

 ה' לרחמי מצפה - באהבה דוש"תוהרני
 וואזנר הלוישמואל

 פנחס חיים רבי הגאון ע-ז ליוהומיך
 ורב אור תורה ישיבת ראש שליט"אשיינברג
 בכתי"ץ כעיה.7, מטרסדורף דקריתאב"ד
 וואזנר הגר"ש לדברי מצטרף אני "גםבנה-ל
 למכור שלא מקודם המנהג הי' שכןשליט"א
 עכ"ל.שיינברג. פינחס חייפ בשבת. שחל כע"פ סעורותהשתי

 צדדי עם הנ-ל והמצאה עצהוהצעתי
 מיכל יחיאל רבי הג' הגאון לפניהעדיפות,
 הגרי"ז מרן חדב"נ זצ"ל ]שליט-א[פיינשטיין

 שמואל משה ובי והגאון מבריסק,זצ"ל
 יעקב, באר ישיבת ראש שליט"אשכירא
 ראש שליט"א זלזניק יעקב אברהם רביוהגאון
 שמשון שלמה רכי והגאון חיים, עץישיבת
 תקוה, פתח אב"ד זצ"ל ]שליט"אןקרליץ
 זצ"ל )שליט-א[ גרוסנס ליב ארי' רביוהגאון
 דוד אברהם רבי והגאון לונדון,גאב"ד
 - שטרסבורג גאב"ד זצ"ל ]שליט-א[הורוויץ
 קנין שו"ת כעל החרדית הערה ביד"צחבר
 רבי והגאון אלי, במכתבו כהלכהתורה
 גאב"ד זצ"ל ]שליט"א[ ראקובבצלאל
 ח"ח ונקני מגדולי ועור אלי, במכתבוגייטסהד
 והביעו ויבלחט,א, זצ"ל שבדורמובהקים
 צורך ואין חדש דבר דוה בפשיטותדעתם
 בבוקר, ש"ק ששי סעורות לגוי למכורכלל

 ויחידים מיעוט והני מהגוי, כבמסעדהולאכול
 מהחמץ, מעט לדם ונעלם ואונס תקלהשאירע
 והיינו ודיו. בלבו מבטלו דבכה"גסומכים
 ירושלם, שבעיה"ק דינים כתי הרבהכמנהג
 שמה בחו"ל, חשובות וקהילות ברק,ובבני
 לגוי מוכרים אין אחרו)ות לסעודותשצריך
 יעלפ שלא כראוי לשמור משחדליםוכמובן
 טתלמידי כמה בפשיטות לי אמרו וכןחמץ.
 כמה בפשיטות לי אמרו וכן ~צ-ל, החזו"אמרן

 ממשפחת דבדיסק שליט"א הגאוניםמהרמי"ם
 הגאון חדב"נ וכדעת זצ"ל דגרי"1מרן

 זצ"ל. פיינשטיין הגרישהאמיתי

 תשג-ר שנת הפסח חג אחרי שלחתישוב
 מרן ההיראה עמוד ממקורבי ת"חשליח
 צרדי בפניו שיציע שליט"א אלישיבהגר.-ש
 בפשיטות והורה הנ"ל, מעצה חמץ.המכירת
 לגו'. הסעודות שת' את למכור איןרודא'



קמט וזמניםחגים

 דיברו השמ"א שנת הפסח לחג סמוךוכן
 שליט"א הגריש"א מרן עם שליט"את"ח
 סעורות, שתי ומכירת הם, מכירתאודות
 שתי לגוי למכור שאין בפשיטות להפהורה

 ציבוריים במקומות אפי' ש"ק דשישיסעודוה
 חם,. שנעלם שמצויוכדו'

 ההוראה עמוד גם שהורה דרך עלוזהו
 "שבט בעל שליט"א וואזנר דגר"שרבינו
 "ולדידי תשנ.ר[ ועקב אלי במכתבוהלוי"
 מרילי' להתחכס...דמשייר צריך שאיןפשוט
 מ"ט פסחיכ משנה כפשטות עצמו, משלואוכל
 דמד פשוט ע"א-...דבר י-ג ופכחים -ע"א

 לגוי מוכר אינו זה ביום לאכל אדםשצריך
 בכלל ואינו הוא דסוכחדאומרנא

 לנו לגוי-...ואל כן מפרש אםמכירה...ומכ"ש
 ללא בתסבוכת המצות שומרי להמונילהכניס
 שכך פשוט ודבר חז"ל. נגד ולדתחכפצורך
 עכ"ל. עולם" מימות המנדגהי'

 והארוה הערות מקיף בבירור כזהוהארכתי
 בערב לגוי חמ, מכירת ררכי בןונטרסרכות
 תשנ"ד, נשנת בשבת להיות שחלפסח

 לעורר אך ובאתי תשס.א[ מחודשתובמהדורה
 רבנן מלכי לפני בקרוע כדן דרבריםולהציע
 שליט.א. והוראה תורדגדולי

 ייהמ"ק וגניו ,,,,,,,פיךימ,,הי,'"הבנה ,, ,, ,,, , , , ,, ,,,,,,,,
 הי' ושת, שנהוגה הקיעה דהתתית הן,ו משתה ע"י הי. הלגויה נס מעשהכל
 אעתד עוקמיה ה.,1 במשתה היל ה01 עיקר ,ו0 פין תמין )ב בטוב השביע.ביום
 מיג, ממפך מדבד,גם טעם 'המ)ד' ]תגזנה שנאמך שבכ'מ ",. ,,ק המןאח

 צמ,עח קן,%,ות ע;,, עי ישה התגעה עני שב) ודוי קדש שתעמש הקבלההמלביט
 ונאמד והמכיס, הקדבוות עקות שהוא ביהמ.ק בוו עי מלע,יא שותטורךהלשועה

 .ר"4יח רקן וכד ושזבחו מל4 שו)ךנך ,הא קיא .ל וא, לאשי יחמי קרבניאת
 ג.4 וגל4,' "ג," מחל,] 'נ , ~לע )הקמין וש", גהד,גת הי, הי"ועהלק"ת
,הגי)"
 קתס תלון ן, גלך המיד יב בטוב השביה. ג,.מ כתיב ויבק ושה, ,ז וזבדוגו' יי ?"4ן ,לליץ. ,,,' עילי וקרי עש,נ יהמג,לה "4",חה "ישות ן, ,,
 בו, ,]. ,שם בגי' ככתיש וה]מכימ הקך112ת ,כות מיטמא שניעורך גו.(הקלה יי )"1 קיוץ ב..1 המין יג בטוב גוליון אב" בתדהש ,ובן.כ ,ת הקב מת.,הוה,י,1

 השדת שמיאכ, פ.ל כו' נאמך קיב,ות ש,0 טן ~ה 109ק 3) יגון  אייווהקך)ב
 הפקיד" 1ת1 הי. גאלת בי "קרבות, ,לקתה~כירז

 אן
 וכמי

 הש," שבעיןה, לז ,מעה תשג בייצך
 י~ראן ה.1 ,אם בו' מפלנל דב. מ"], "4,9 יפרק, י4 תו ודא,

 ורק אח,פ]ה, ,כ, באת,שנה וכ' עטתה ב' ר~.י שאמד, ,כטין ההריס, עי מדיג,הי. שנה האות הד. יי, "לידת ג"1.יל שלמשג ,עיד כן הקץ מע ,חש] הרן~כאש
 ביהמ,ק נוזן אן ,היות בילולי ", י4 יני דמן סי קטרג עהי,מפוי

 תתש גפזעי
 כעקדי בית בנני להג .תאו למלנ,ת שחוצץ ד2ר ולא המיית עב, טדוכמ.פ
 שאתךה דאיתך) ה,,1 משתה ע'י ביהמיק יבנ,ן ההבנה בהעים אז נצהעב"

 מנה ונויד בהצוו ועכשו באונח תכפיו עד ,אג' כדת לא אשד תתהד אי אבואןבכ1
 ביהמ,ק, את שגוה אסתר ב,דך,זם
 1ב1 ,גז נפש, י,תג,, מוג ,תיר ע) יאם "מיץ גמ,ייד חן מצאתי אט "ין למשתה א0,ל טענותוב)

 ולש,
 בתפיה 3,,נתה שימי,, ה( הב; וגון המיך ילקי הקני

 הבתים אלקן אי ואתפ)י דגת'ב נחס"גב, הרת,מ שפי, ,על.ך יאחשורוש. ל,"בדת ]דא, הק' בהשטנת .דבר,. ממ'היתקב'ה
 וא,מ"

 שות מצים שלא שאד 1ג1 ימין
 היו בכך ,כן 'ת. יהשי בתפיה לוינת, "י' )מיד שדיבר הד]ר.0 רק שהתפי)תפיה
 אסתידלהי

 מוני במבקשת אךשוך,ש בא~נ, נשתעו והב )הטינת תטה דבי.
 ש 1~,

 צי,ק( )פרי יען) קודששמשלש



 ישראלאורקנ

 סאוויץ מנחםהרב
 ב"כ נשואין עניני על לב ישמחמח,ס

 נ.דז.לייקוואיד

 פרם אכילת כדי שיעורבענין
 של המקפה מר. דף פסחים בגמ'איתא
 טבול ונגע תרומה של והשמן והשוםחולין
 מגעו מקום אלא פסל לא במקצתןיום

 פסולה אמאי מגעו מקום בה והוינןבלבד
 בר רבה ואמר ברוב תבלין להו בטלהא
 עליהן לוקה וזר הואיל טעם מה חנהבר

 מצטרף דהיתר משום לאו דמי היכיבכזית
 בכדי כזית דאיכא כזית מאי לאלאיסור
 רבה ואמר ד"ה רש"י וכתב פרסאכילת

 מאי ומשני דבריר באמצע חנה ברבר
 פרס אכילת ככדי כזית דקאמר בכזיתלוקה
 ביצים ארבעה שיעור ממנו פרס אכלשאם
 נחלת בספר ונתיבות תרומה. כזית בויש

 במגע פרס אכילת שייך איך הק'יעקב
 מצטרף פרס אכילת דשיעורוהיינו

 אבל אחת אכילה הכל ונקראהאכילות
 אכילה. לצירוף שייך לא מגעכטומאת
 דמצטרד, פרס אכילת דשיעור לתרץונראה
 דין עוד יש האכילות שמצטרףדמלבד
 והוי החפץ השם מהו שמצטרף זמן,שהוא
זמן.

 פרץ אוכלין טומאת הל' ברמב"םעיין
 של המקפה וז"ל: שכתב ינ' הלכהח'

 שנגע תרומה של והשמן והשוםחולין
 מקום אלא פסל לא כמקצתן יוםטבול
 לו: רף נזיר מס' אורה הקרן וכתבמגעו.
 והמקפה דהשום דהא הכא ממקנאומלקא
 וקצת פרס איכלת בכדי כזית דאיכאמיירי
 בפרק זאת כיאור שלא הרמב"ם עלקשה

 כתב אלא אוכלין טומאות הל'ח'
 איש החזון מרן ]וכ"כ סתמא.למתניתין
 הר"ש בדברי יט' אות כד' סימןיור"ד
 בפירוש למד אורה שהקרן ומבוארע"ש.[
 אכילת כדי שיעור יש מגע טומאתשעל
פרס.

 המשך להסביר יש הנ"ל היסודולפי
 היא, דאורייתא פרס אכילת וכדיהגמ',
 וכזית ד"ה לו: דף נזיר תוס' וע' אין.א"ל
 מקשים שכולם חלאווה ומהר"כ דודורבינו
 ששיעור ה:[ ]וסוכה יג. די דכריתותמהא
 כן ואם מדאורייתא הוא פרס אכילתכדי
 שמד"א ומתרצים כאן הגמ' ספיקתמהו
 התורה מן יהא לא תערובות ידישעל
 מדאורייתא. הוא זה שגםקם-ל

 התוס' ק' ליישב אפשר הנ"לולפי
 שהגמ' אחר באופן הנ.לוהראשונים
 הוא פרס אכילה שכדי שכתבכריתות

 פרס אכילת בכדי איירימדאורייתא
 ספיקת אבל ביחד. והנאה האכילהשמצטרף

 שזהו פרס אכילת בכרי איירי הכאהגמ'
 קמ"ל מדרבנן רק זהו ואפשר זמןשיעור
 מדאורייתא. זהשגם

 הל' תרומות הל' י' פרק הרמב-םעיין
 השהייה רשיעור תרומה שאכל זר שפסקג'

 ובשתיה פרס אכילת בכדי הואבאכילה
 איך הראב-ד והשיג רביעית שתייתכדי
 כריתות הגמ' והא כהתוספתא הרמב"םפסק



קנא הלכהדבר

 חלב אכלת לו אמרו פרק קאמר יג.רף
 פרס אכילת כדי בעינן לשתייה שאףנראה
 בכרי הוא כך רפסחים בתוספתא)וכן

 והררב"ז משנה הכסף ומתרץ פרס(אכילת
 שעשו רל כהתוספתא סבר הכבלידגם
 עכ"ל. דבריהם של גויה בטומאהחיזוץ

 גדול ביסוד מתרץ קורקיסוהמהר"י
 ושתית דאכילת משום ועודוז-ל:

 דמחייב הוא גרונו והנאת אאכילההאיסורין
 מצטרפת רביעית שתיית כדי יש אםולכך
 והאכילה הנאה דליכא לא טפי אבלהנאתה
 עד מצטרף ולכך יותר הנאתהנמשכת
 באכילד לאו גויד טומאת אבל פרסאכילת
 חבירו לו תחב דאפילו תליא והנאהושתיה
 לחלץ אין ולכך גופו נטמא הבליעהבבית
 פרס באכילה ובתרוייהו לשתיה אכילהבין

 המהר"י מדברי ונראה עכ"ל.מצטרפין
 אכילת כדי מיני שני שיש כהנ"ל7ורקיס
 שיעור שהוא ב- ההנאה, מצטרפת א-פרס
זמן.

 שתה ס"י תריב סימן או"ח שו"עע'
 שתיה מתחילת יש אם ושתה וחזרמעט

 שתיית כדי אחרונה שתיה סוף עדראשונד
 אין לאו ואם לכשיעור מצטרפיןרביעי'

 צירוף ששיעור אומרים וישמצטרפין
 אכילי'. צירוף כמו פרס אכילת כדיהשתי'
 ששיעור )וי"א שם שלמה מחכמתוכתב
 צידוד כמו פרס אכילת כדי השתיותצירוף
 פ"נ כריתות במס' בלמדי הנה נ"באכילה[

 דהוי דסובר הראשונה דעה עלתמהתי
 הש"ס נגר דהוא כרביעית שתיהשיעור
 באמת הוי רזה ב"ב עיינתי ושובשם.

 בזה הרמב"ם על ושתמוה הראב"דראיות

 שאני כיפור דיום די"ל נחמתי שובואחרי
 לכך מילתא תליא כשתיית התםדכשלמא
 שתיה נחשב פרס אכילת צירוף תוךשתיה

 מילתא תליא דעתא רביתובי ביוה"כאבל
 רק אינו זו בשתיה רעתא יתוכי להיותלכך
 אם ולא רביעית שיעור תוך שותהאם
 לפי"ז מיהו דעתא יתובי ליבא יותרשהה
 להרמב"ם הו"ל לא איסורים בשארעכ"פ
 תליא דבפיו גוי' רבפסול וי"ל כן.לפסק
 מצטרף פרס אכילת תוך אף לכךמילתא
 גרונו בהנאת אכילה איסורי בשאראבל
 ומעיו גרונו הנאת בזה מילתא תליאומעיו
 רכיעית שיעור תוך הוי אם רק הוילא

 ודו"7.וא"ש

 פרס שאכילת ליסוד ראי' להביאויש
 הנאה צירוף מחמת ולא זמן שיעור גםהוא
 לנכנס טומאה שיעור מא. רף ברכותמגמ'
 ככדי הוא בגדים לטמא המנוגעבבית
 אכילה של ענין זה אין ושם פרסאכילת
 ולא זמן שיעור שזהו נראה מאי אלאכלל,

 הנאה.לצירוף

 כיה לית הבבלי כותח הגמ'וממשיך
 וכו' בעיניה אי פרם אכילת בכדיכזית

 ולאו ופרש"' ארם כל אצל דעתוכטלה
 רש"י כתב וכך עלה, לחייב הואאכילה
 לאכילה ראוי דאינו משום והטעם לו:נזיר
 שיטת ולכן בו. לטבל אלא עצמובפני
 פטור עצמו כפני אכלו אם הואוש"י
לרבנן.

 צנח ד-ד : לו דף נזיר במס' תוס'אבל
 דף ובפסחים כזית. דליכא הבבלילכותח
 שאין מיפטר הכי מתרמי ואי פרש"ימד.
 מתרמי דאי מ"מ ונראה אכילה דרךזה
 ןונראה איירי, לא ובהכי רחייב, רמודוהכי

 אדם כל אצל דעתיה בטלה לומדשתוס'
 בחשק מד: כפסחים וע' מרש"יאחרת
 התוס' רסובר לומר ונראה זה[, עלשלמה

 משום הוא חייב הכותת אכל אדםשאם



 ישראלאורקנב

 ואע-פ פרס אכילת בשיעור הכלשאכל

 כאן יש מקום מכל הנאה צירוף כאןשאין
 בזמן. פרם אכילת כדי שלצירוף

 ה-ו פ"א ומצה חמץ הל' הרמב"םעיין
 הבבלי כותח כגון חמץ עירב ראםשכתב
 ודוקא כרת בו ואין לוקה בפסח אכלואם

 בכדי התערובות בתוך חמץ כזיתכשאכל
 הא הרמב-ם על הראב"ד והץ' פרס,אכילת

 כדי בו דאין משוב כרבנן בזה פסקהר'-ף
  פרס.אכילת

 מוכח דהגמרא כוונתו המ"מוביאור
 ומדברי פרס אכילת בכדי ליכארבכותח
 רפליגי יוצא כן ואם דאיכא נראההרמב"ם
 אלשקר מהר"מ בשו"ת ומתרץכמציאות.

 חד והרמב-ם הרי"ף דשיטת סט'סימן
 כזית בעירובו דאית אע"ג רהכותחהוא,

 בדרך אין מקום מכל פרס אכילתכדי
 שהדרך משום בכדא"פ כזיתאכילתו
 וכדאיתא אחר דבר עם טיבול ע"ילאכלן
 קאכיל בעיניה אי הבבלי לכותת הנחכגמ'
 משטר ואי ארם כל אצל דעתו בטלהליה

 א"כ בו מטביל כלומר ואכל ליהקשטר

 פרס. אכילת כדי באכילתואין

 דהרי-ף הראב"ד, ק' מתורץ זהולפי
 דרך דהוא אכילתו בדרך כשאכלוסיירי
 פרס, אכילת כדי ליכא דאזטיבול,

 והא עצמו, כפני כשאכלו מיידיודרמב"ם
 קאכיל אכילה דרך לאו הא ככה"גדמחייב

 וכמו חייב דאחשביה כיון מקום מכללה,
 לכותח, הנה ד"ה לו: בנזיר התוס'שכתר

 לומד נראה אלשקר המהר"מ דבריולפי

 נחשב אחשביה סמרת שע"י התוס'בדברי
 הוי פרס אכילת והכרי להנאה. האכילהאת

 הנאה.בצירוף

 מאיר הרב מידידי ערב יגעתובספר
 מרן בשם הביא שליט"אהירשקוביץ

 המהר"י זצ"ל שך אלעזר הרבהגאון
 הגמ' מבואר זה שלפי שם וכתבקור7יס

 המנוגע לבית הנכנס תנן - מא. רףברכות
 והן הוא בידיו וסנדליו כתפיו עלוכליו
 וסנדליו כליו לבוש היה מידטמאין
 טמא הוא באצבעותיו וטבעותיוכרגליו
 אכילת בכדי ששיהא עד טהורין והןמיד
 מובן קור7יס מהר-י של היסוד ולפיפרס,
 אכילה זה שאין שאפיל, דגמ' דברישפיר
 בכדי הוי זמן השיעור אבל הנאהאו

 זבחים הגמ' שגם שם וכתב פרס.אכילת
 אבאר בסוף לקמן ובעזה"י מובניםלא.

 זצ"ל. הישיבה הראש מרןדברי

 שכתב ב' סימן ב' חלק ים אפיקיוע'
 סימן במ"ב לדעתי פלא דבר ראיתי11.ל
 רבעינן בהא שכתב כ"ח ס"7רע"א

 דהשיעור לוגמיו כמלא יטעוםשהמקדש
 הפסק בלי לשתות צריך לגומיו מלאשל

 מתחילת 'שהה שלא דהיינו בינתיםמרובה
 יותר אחרונה שתי' סוף ועד ראשונהשתי'
 זמן יפסיק לא ועב-פ רביעית שתייתמכדי
 בכד' הפסיק ואם פרס אכילת כדירב

 וד"1 יצא. לא כדיעמד אף פרסאכילת

 ע"ש. וש"א תו.ש בשםהביא

 ראמר אהא ע-ג בס"ק כתבושוב
 שיטעום לכתחלה כעינן דדוקאכשו"ע
 אבל לכתחילה דוקא רזהו בעצמוהמקרש
 דאפי' אחרונים הרבה הסכימובדיעבד
 לוגמיו למלא מצטרפין המסובין כלשתיית
 יותר כולם שתיית ידי על ישהה שלאאף

 כתב ובשעה"צ יעו"ש פרס אכילתמכדי
 מקרש הי' משאים עדיף רלאדפשוט
בעצמו.



קנג הלכהדבר

 לכאורה תמוהים הדבריםולרעתי
 רבשותה אחד, בארם רל שייך לאדצירוף
 דוב פרס אכילת או רביעית שתייתככרי
 יותר בהפסיל אבל שתיה שםע"ז

 טעמה והוי השתי' מצטרפת אינהמכשיעור
 איך ויותר אדם בני וג' בב' אבלבעלמא,
 או האחר ששתה מה לצרד צירוףשייך

 כזה. שמענו ולאהאחרים

 למלא כלם טעימת דמצטרפיםוהא
 לאלה דסגי הדין רכן בע"כלוגמיו

 כמלא כיחד כלם שישתו ז"להראשונים
 רביעית שתיית שיעור לענין אבללוגמיו,
 דל"ש מסתכר ולכאורה פרסואכילת
 כפרץ הרמב"ם על ז"ל ברדב"ז וע'צירוף.

 דשיעור רהטעם שכתב ה"נ חרוסות הל'י'
 משום באיסורים רביעים שתיית בכדישתי'
 משום האיסור טעם שבתורה איסוריםרכל

 מכדי יותר שהה אם ולפיכך הגרוןשנהנה
 כשיעור גרונו נהנה לא הרי רביעיתשתיית
 כזית פ: ביומא וכ"מ יעו"ש. יחדרביעית
 אכילת ככרי וכותבת פרס אכילתבכרי
 דעתי' מיתבא דבהכי לרבנן להו דקיםפרס
 הטעם וזהו דעתי' מיתבא לא מהבאטפי
 באכילה כולה התורה בכל צירוף דינילכל

 בשתיית לחלץ כלל שייך לא אכלושתיה
 שיעור ככדי יחר נצטרפו אם אנשיםאיזה
 לא. אושתי'

 - אחרון בקונטרס ים אפיקיוכתב
 רביעית או פרס אכילת צירוףדל"ש

 קידוש של מכוס ושלשה שניםכשתיית
 להם נתן זמן ראיזה צ"ע זה לפיאבל
 וע"כ זמן בהפלגת רצטרפו כלל סבראראין
 שלא כ-ז בזה הצירוף רשיעורנלע"ד
 דנפקי כרכה של מכוס לטעום דעתםהסיחו
 רביעית או פרס דאכילח שיעור אבלביה

 וצ"ע. כלל שייך לאדעלמא

 שלמה הרב הגדול הגאון ל'והעיר
 לשלמה אשר בספר לעיין שליט"אמילר
 בשו"ע וז"ל ב' אות א' סימן לישבשכתב
 מכום לשתות צריך כתב רע"א סימןאו"ח
 ס"ק שם ובמ"כ לוגמיו כמלא לירוששל
 צריך לוגמיו מלא של דשיעור כתבסח'

 לא ועכ"פ וכו' מרוכה הפסק בלילשתות
 הפסיק ואם פרס אכילת כרי רב זמןיפסיק
 ובשו"ע יצא, לא בדיעבד אף אכ"פבכרי
 היוצאים כולם שבין וי"א כתב ס.דשם

 רשתיית יצאו לוגמיו כמלא טעמוכקידוש
 ע"ז ס"ק ובמ"כ לשיעור מצטרפתכולם
 שתיית ע"י ישהה לא זו לרעה דגםכתב
 וכשעה"צ פרס אכילת מכדי יותרכולם
 היה משאם עדיף רלא פשוט דוהכתב
 ים אפיקי בספר וראיתי בעצמו.מקדש
 דצירוף תמוהים רדבריו שכתב 0"בח"ב
 אכילת בכדי דברנותה אחר באדם רקשייך
 יותר ובהפסיק שתי' שם עולז הויפרס

 והוי השתיה מצטרפת אינהמבשיעור
 אין ארם בני וג' בב' אכל בעלמא,טעמא
 דמצטרפי דסברי ולשיטות צירוףשייך
 בע"כ לוגמיו מלא לשיעור כולםשתיית

דריי
 שתי' שיהי' כדי אינו לוגמיו כמלא

 הקידוש כוס כבוד משום אלאחשובה
 שתיית ואפילו לוגמיו מלא ממנוששיתו
 שיהי' גם בעי לא א"כ מצטרפתכולם
 בזה לחדש דמלנן פרס אכיל ככדיהשתי'
 טעמא. בלאמילתא

 מבואר ברורה המשנה דמדכריונראה
 חישב ר"א דבעי לא. דף זבחיםמסוגי'
 ופשיט מהו אדם בני בשני כזיתלאכול
 אדם בני שני דאכילת רמתני מדיוקאאביי

 בעי הכי וכתר פיגול למחשבתמצטרפת
 מכרי יותר כזית לאכול חישב רבאבעי

 ועושה 11 בעי נפשטה ולא מהו פרסאכילת



 ישראלאורקנד

 בני שני דמצטרפי במקום דגם להריאהרי
 שיעורא בתוך שיהיה רבעי יתכן מ"מאדם
 לומר שפיר יתכן וא"ב פרס אכילתדכדי
 מצטרף דבקידוש דסברי לשיטתדגם

 שתיית בעי מ"מ אדם בני שנישתיית
 פרס אכילת דכדי שיעורא בתוך יהיהכולם

 במקום ראם צ"ל דמילתאובטעמא
 אבל החפצא מצד הוא אכילהשהשיעור

 רכזית אכילה שם עלה שיהיה דבעיכיון
 וביותר מסויים שיעור בתוך שיהיהבעי

 אף ולכן לשיעור חשיבות אין זהמשיעור
 למחשבת בנ"א שנ' אכילת מצטרףאי

 תהיה שדאכילה שיחשוב בעי מ"מפיגול
 שהיה חשיב לא דאל"כ פרס אכילתבתוך

 הרבה על אלא כזית אכילת עלמחשבה
 דמלא לשיט' אף בקידוש וה"נמשהו,
 בעי קידוש כוס כבור מצד הוילוגמיו
 דאל"כ מסיום זמן בשיעור השתיהשיהיר

 דמלא בשיעור שתיה בכוס דהיה חשיבלא
 דמהני לצד וגם משהו, הרבה אלאלוגמיו
 ביותר אכילד על בחישוב פיגולמחשבת
 פיגול דלמחשבת משום דוה יתכןמבא"פ
 שכולם שהוא מה הרבה על בחישב גםסגי
 החפצא שמצד היכא אבל כזית, הוייחד

 צריך מסיום שיעור של חשיבותבעי
 הוי ובקידוש מסיום זמן בתוך גםשיהיה
 שפת ]וע' הכוס. חשיבות מחמת שיעורדין
 עכ.ל. לא.[ זבחיםאמת

 מהרי של והיסוד לעיל דברינוולפ'
 ביאור וזה ודו"7. שפיר מובןקור7יס
 זצ"ל שך אלעזר הרב הגאון מרןבדברי

 הגמ' שפיר מובן 7ורקיס המהר"ישלפי

 אכילת כדי מיני שני דיש לא. דףבזבחים
 ודו"ק.פרס
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קנה וזמניםהגיח

 פרידמאן הלוי יצחק משההרב
 מאנסי להוראה מכוןכולל

 להתנור הכנמתם קודם המצות שהיותבענין
 מם:( דף בפכחים הסוגיא)ביאור

 ר"ג ע"ב( מ"ח רף )פסחים במשנהא(
 ואופות כאחת לשות נשים שלשאומר
 שישאר אפי' היינו אח"ז 1ה אחדבתנור
 וג' אפיות רב' שיעור כדי הג'העיסה
 נשים ך וחכ"א מחמיץ, אינוהמקוח
 מביא המרייתא ובגמ' כאחת, בבצקעוסקות
 שהא' שבתוך נשים הג' יעשו האיךהסרר
 ואח"כ השני' ילוש העיסהמקטף

 והשלישית השני' 'קטף אופהכשהראשונה
 כ"ז הברייתא וסיים חלילה, וחוזרילוש

 חימוץ. לידי כא אינו כבצקשעוסקות

 צריך לחכמים ראם קשה לכאו'והנה
 שמתעסקים וב"ז שעה כל בהכצקלהתעסק

 נקיט למה א"כ חימוץ לירי בא אינובו
 תיגח בבצק, עוסקות נשים רג'השיעור
 רעד משום הוא נשים דג' השיעורלר"ג

 עסק בלי להיות העיסה יכול הזההשיעור
 אבל נשים, דג' דשיעןר נקיט ע"ככלל

 יהא שלא ג"כ בעינן נשים רבג'לחכמים
 הרי ובעסק עסק, בלי אחת עיסהאף

 לירי בא אין שמתעסקין דכ"זמבואר
 השיעור כתבו נפק"מ למאי א"כחימוץ,

 הר"ן מביא 11 קושיא ומכח נשים.רג'
 רהא י"מ בשם ראשונים ועודוהריטכ"א

 בא אינו בו שעוסקין כ"ז בברייתאדקתני
 דג' הזה בשיעור דוקא הוא חימוץלידי
 בעינן 11 שיטה לפי נמצא לשות,נשים
 הומן כל בבצק עסק דהיינו י1שני

 נשים ג' של בזמן דוקא הוא בעסקואפילו
 ככצק.עוסקין

 חמץ מהלכות בפ"ה ברמב"םאולם
 בבצק שעוסקין דכ"ז פוסק י"ג הלכהומצה
 היום, כל אפי' היינו חימוץ לירי באאינו
 ולפי"ז ראשונים. וכרוב ברא"ש הואומן
 נשים, דג' השיעור הגב' נקיט למהקפד
 ראה"נ או אופנים בשני הר"ן מתרץוע"ז
 כזה בשיעור דלדירי' ר"ג משום לי'דנקיט
 )וזה כלל עסק בלי לישאר העיסהימול
 ליבא דשם כהכרייתא כן לומרצע"ג
 המשנה על ישוב רק והוא דר"גמימרא
 מתרץ ועוד ר"ג(, משום דנקטי'לומר
 מהשיעור טפי שרינן לא לכתחילהדרבנן
 כבצק מלעסוק ידה תרפה שמא נשיםרג'

 פסקה שלא לי' קים אי אבלתדור
 שיעורא מהאי טפי אפי' בהמלהתעסק

 מש"כ י"ז אות קכ"א סי' ח1ו"א ועי'שרי,
 ברמב"ם ובאמת יעו"ש. הר"ן דבריעל

 הו"ל דאל"כ הראשון כהפשטמוכח
 דאסור לענין להלכה נשים דג' הךלאחויי
 כעסק אפילו בהעיסה לשהותלכתחילה

 ומדהשמיטו נשים דג' מהשיעוריותר
 נשים דג' הך ס"ל דלא מבוארהרמב"ם
 כלל.למלכה

 )עי' ז"ל הרי"ט משם מביאובריטב"א
 קוק הרב מוסר הריטב"א לחי'במבוא
 המובא 1"ל הרי"ט דברי עםשמאריך
 הריטב"א מדברי הם לפסחיםבריטב"א
 הנ"ל הרמב"ם שיטת שלפי עי"ש(בעצמו
 שלא לעצה רק הוא נשים דג'המשנה
 ועדיין עכ"ל איסור כזה ואין הרכהיטרחו



 ישראלאור

 שכתבו כמו הרמב"ם העתיקו שלאצע"ק
 כפשט לומרין ואם והברייתא,המשנה

 ר"ג משום רק דנקט" הנ"ל בהר"ןהשני
 והבין. ביותרא"ש

 כדעת פסקינן מ"ב תג-ט בסי'ולהלכה
 בא אינו בבצק שעוסקין זמן דבלהרמב"ם

 א' אות ע"ב ט"ו דף ובש"ג חימוץלידי

 ובב"ח להחמיץ מיל רר' שיעורמביא
 תע"ב, דהמחמיר וסיים מעתיקותנ"ט
 יאיר החוות לבעל חיים מקורובספר
 להחמיר דיש והש"ג הב"ח משםמעתיק
 ט"מ רהוא ]ואפשר וצ"ע מילבשיעור
 השולחן בערוך וגם מילין[ ר' שיעורוצ"ל
 להחמיר והש"ג הב"ח משם מעתיקס"ז

 להחמיר נהגו ובזמננו וצ"ע, מילבשיעור
 יש עכ"פ אבל למה, בדיוק ידעתי ולאבזה
 המובא הי"מ דעת משום הירירבזה

 הנ"ל. ובר"ןבריטב"א

 החרש נצק הסוגיאניארר

 החרש בצק איתא מו. רףבמשנהב(
 אסור, הר"ז שהחמיץ בזה כיוצא ישאם

 מיל, שיעורו בה כיוצא איןובגמ'
 המבואר מיל דשיעור משמעובריטב"א

 מ"ח: דד בגמ' המבואר השיעור הואכאן
 ולפי כאחת, לשות נשים דג' השיעורהנ"ל
 מתחמץ אינו דבעסק הנ"ל הרמב"םדברי
 מובא ז"ל הרי"ט מקשה היום כלאפי'

 החרש דבצק המשנה א"כ שםבריטב"א

 מבד'עבד אייר' וא"כ עסק כלי ע-כאיירי
 וכבר כ"כ, הבצץ להשהות אסורדלכו"ע
 וכתב קכ"ד סי' הרשב"א בתשו' בזהעמד
 שעכר במ' איירי דהמשנה קושיא אינורזה

 ובכוונת הש"ס, בכל הוא םושהה
 להקשות דכונתו לומר אפשר איהריטב"א
 דהרי כאחת לשות נשיב רג'מהמשנה

 מ"ח דף כריטב"א מובא בעצמוהרי"ט
 נשים דג' השיעור הרמכ"ם דברי דלפיכחב
 הרבה יטריחו שלא בעלמא לעצה רקהוא

 שוהין אם איסור שאין שם כתבובפירוש
 מקשה מה וא"ב מיל שיעור בתוך עסקבלי
 כבדיעבד איירי החרש דבצק דהמשנהכאן
 כ"כ, להשהותו אפשר נמי לכתחילההא

 הרמכ"ם לפי הר"ן של פי' לחדבשלמא
 דע"י דהגם לומר בא נשים דג'דהמשנה

 לכתחילה עכ"ז היום כל מתחם, אינועסק
 מלעסוק ידה תרפה שמא כן יעשהלא

 דא"כ להקשות יש לפי"ז תדירבבצק
 שנעשה בעיסה איירי החרש דבצקהמשנה
 לשיטתו להרי"ט אבל חכמים, ברצוןשלא
 הלשון צ"ע וגם כאן, הקושיאצ-ע

 לכתחילה מותר כוודאי לר"ג רהא-לכו"ע"
 וכמבואר, מיל כשיעור העיסהלהשהות

 מדין להקשות נתכוון דאולי לקמןועי'
אחר.

 לא רפא רחש נ"נ. רף הגמ'ינואר
 התנור מן .רהתגני'

 וכו' אשה רבא דרש מב. דף בגמראג(
 את שתגמר עד התנור מן ירה תגבי'ולא
 בבצק עוסקת שתהא רש"י ופי' הפתכל
 נהירא דלא ע"ז כתב והר"ן שעה,כל

 מן ידה תגביה שלא לומר הו"לדא"כ
 הר"ן כתב וע"ז התנור, מן ולאהעיסה
 אחרים בדברים תעסוק שלא חכמיםשאסרו
 תרקרק ולא אחריהן תמשך שלאכלל

 אסרו לא אבל העיסה שהייתבשיעור
 שהוא מפני בינתיים התנור בעניןלעסוק
 יותר תשהה שלא ובלכד פת, שלצרכו

 שלא רבא אמר ולפיכך מיל, שלמהשיעור
 רשאי שאינו כלומר התנור מן 'דהתגבי'
 תנור בעסקי אלא אחרים ברבריםלעסוק
 לשון לך והא דור, רבינו כח" וכ"העכ"ל



קנז וזמניםחגים

 ועוד כתנוו קצת תאפה שלא הרי-דפיס'
 ותערוך ביחד תלוש אלא לערוךתחזור
 אחת כזה אותה תאפה שח"כ השיעורכפי
 הרמכ"ם ולשון עכ"ל, בינתיים יפסוקולא
 הלכה בפ"ה שכתב הר"ן לדברי נוטהג"כ
 בדבר ותתעסק העיסה את תניח שלאי"ב
 מעסקי שאינו אחר דבר שר"ל משמעאחר
 ימשך שלא דנ"ל הר-ן וכשיטתאפי'

 ולאאחריהן
 תדקרי

 וכן השהי', בשיעור
 הרמכ"ם בדעת תנ"ט בסי' הב"חלזמר

 שתהא שמ"ש רש"י בדעת גם כןוהעמיס
 של צרכיו היינו שעה כל בבצקעוסקות
 מלשון גס כן ודייק אפי' עסקי פי'כצק
 שער ]ועי' עי"ש, עכ"ד סי' הרשב"אתשו'
 רבינו ובחי' וצ"ע[ י-ג ס"ק תנ"טהציון
 וצ"ל כן בפירוש רש-י לשון העתיקדוד
 כתב בב"י אמנם כן, כרש"י הגי' לושהי'
 וצ"ב. הכרע להם אין הרמב"םררכרי

 הר"ח משם מביא שםובריטב"א
 שלא הר-ן כשי' והוא הרמב"םכלשון
 בשם מביא אמנם אחרים ברבריםתתעסק
 ער הפת מן ידה תגבי' שלאאחרים
 לדעת נוטה הלשון וזה בתנורשתדבק
 מן ידה תגבי' שלא הר-ן הבנת לפירש"י
 כלל.העיסה

 הריטב-א כוונת רזה אפש"ל זהולפ'
 על רהקשה לעיל שהלשינו מ"1.בדף

 היום כל אפי' עסק דע"י רסוברהרמב"ם
 דכצק המשנה רלפי"1 חימוץ לידי באאינו
 כלל עסק כלי כששהה היינוהחרש
 ברצון שלא שנעשה יסק אייריוהמשנה
 בלי העיסה להשהות אסור דלכו-עחכמים
 בצ"ע, לעיל ונשארני הזה כשיעורעסק

 דרבא מימרא הך על הכוונתו אפ"לועפי"1
 ומכח אדר כעסץ ותתעסק ירה תגבי'דלא
 לשהות אין לכתחילה דלכו"ע הקשהזה

 אפ.ל הנ"ל לפי וא"ע עסק, כליהעיסה
 סובר לשיטתו דהרמב"ם שפיררמיושב
 בדכרימ להתעסק אלא לדכא אסורדאינו
 י"ל ולכן אפי' מעסקי שאינןאחרים
 ע"י כששהה איירי החרש דבצקרהמשנה
 להשהות לכתחילה רמותר אפי'עסקי
 מיל, משיעור יותר לא אכל אפי'לצרכי

 כהשיטות שמחמיר לשימתווהדיטב"א
 העיסה להשהות אין אפי' בעסקידאפי'
 עסק עם מתני' איירי ע"כ א"כ עסקבלי
 על קושיתו וזה מיל השיעור הואואז

 כל אמי' מותר עסק ע"י ראםהרמב"ם
 שלא שנעשה בעיסה מתני' איירי ע"כהיום
 ודו"ק. חכמיםברצון

 כתב י"ז אוח לכ"א סי'ובח1ו"א
 כאחת לשות נסים ג' התירורלחכמים

 לגמור המקטפת דתקדים שאפשרואפי'
 אפייתה האופה שתגמור קודםקיטופה
 שאמרו ראע"פ וסיים מעט, העיסהותשהה

 הראשונים ופי' התנור מן ירה תגבי'לא
 מיקר' לא הכא אחר בדבר תעסוקשלא
 כוונתו מריון ידעתי ולא עכ"ל אחרדבר
 או הר"ן לפי' אי מכוון מבראשוניםלמי
 כוונתו מבואר עכ"פ אבל רש"י,לפי'

 בחומרת נכלל אינו אחרת מצה אםדכעסץ
 בכלל.רבא

 העימה ישהה שלא השיעיר מהיבואר
 עמקפל'

 הרמכ"ם שדעת כיארד ככר הנהד(
 עסק בלי החרש דבצק שהמשנהודעימי'
 ע"י גס ובר"ן שבריטב"א ולי"אסיירי
 מ"ו רף הריטכ"א ב1ה וכתב מיירי,עסק

 כשיעור הוא השיעור בעסק רגםלשיטתו
 משהו שהה שאם מכאן שגלמוד דלאמיל,
 הוא, א"א שזה אסור שיהא בו נתעסקולא



 ישראלאורקנח

 שתעשה צריכה האשה תהא רא"כועור
 כלל תשהה שלא כדי אחת עוגהעיסתה
 נתנו לא והאיך ב1ה יש שיעור מהוא"ת
 שיעור דבתוך כתב ע"ז ב1ה, שיעורחכמים
 שהיות שיש ע"פ אף החכמים שנתנומיל

 לאסור כדי שהיות באותן איןבינתיים
 לעשות אחד בא שאם ובוודאיהעיסה,
 ביתר כולם תעשה לא הרבה עוגותעיסתו
 יכנוס אלא אח"1 זה בתנור יכניסםואח"כ
 אלא עור ולא תשהה, ולא מיד שנגמרמה

 פחות עיסה לעשות התירו שלאשי"ל
 מסיק הוא קט"ז( )דף שאמרו כמומשנים
 בעור העיסה תשהה שלא כרי אופהואשתו
 מסיק שירא שלמדנו ועוד ניסוךשהתנור
 מיד ותאפה תלוש ואח"כ תחילההתנור
 בתנור כעלה מיד וידביקנה עוגהועושה
 ובי' עכתו"ר כלל שהתה שלאונמצא
 לא דהא כתב דבתחילה כך הואדבריו
 היינו כלל העיסה ישהה שלאאפשר

 כתב ואח"כ בכך א"א כי תיכףשיתחמץ
 מיל כשיעור הי' אם הוא דחימוץדשיעור

 שיעור חכמים נתנו לא ולכך השהויותעם
 מקודם התנור יסיף שלכתחילה וממיץלזה

 להתנור, יכניסם עוגה כשנגמר שתיכףכדי
 שלא יראה דלכתחילה רסיים מהולכאו'
 דף רבא ממימרת נובע הוא שהיותלעשות
 הוא דכ"ז לומר אפשר א"כ הנ"ל.מב.

 אפי' הוא מיל רשיעור הריטב"אלשיטת
 דרבא לומר הכרח לו יש וממילא עסקעם

 לו אין ם לצרכי דאפי'מחמיר
 הוא מיל רשיעור להרמב"ם אבללשהות,
 )כדביארנו לומר נוכל שפיר עסקבלא
 שירא לכתחילה אפי' ליבא דלדידי'לעיל(
 יפרש דרבא מימרא והך שהיות,בלא

 שלא אחרים ברברים יעסוק שלאהרמב"ם
 יבואו שלא רבא חומרת וזהו אפייהמעסקי
 והריטב"א מיל, משיעור 'ותרלהשהות

 דרבא במימרא לשיטתםוהרמב"ם
 לעיל.וכדביארנו

 אפי' להריטב"א דאף מבואר זדאמנם
 שהיות בלי יהא שלא צריך איןלכתחילה

 שיכול מה וכל התנור שיסיק רקכלל
 לצורך השהיות אבל יעשה מקודםלעשות
 שאין כמ-ש זה בגדר שאינו פשוטהאפייה
 שלא כדי אחת עוגה עיסתו לעשותצריך
 אצלינו הנהוג בנידון וא"ב כלל,תשהה
 להתנזר הכנסתם קודם המצות משהיןשרק
 עם השורה שיתמלא או בהתנור ריוחשיהא
 דברים שזה וכדומה להתנור ליכנסמצות
 שאפי' פשוט מקורם לסררםשא"א

 כאן שייך אין רבא שלהלכתחילה
 שיטת ולפי הנ"ל, בריטב"אוכמבואר
 כלל, מיחוש בית כאן שאין כ"שהרמכ"ם

 שכתב שמי שם בתשו' הרשב"א לשוןועי'
 אסורה הר"ז העיבה מן ירה תגבי'שאם
 שוה וסיים כחוכא, חכמים דברי עושהמיד

 ואח"כ השכל, מן ומוכרע כגמ'מוכרח
 פתו ושולח ככיתו לש הי' דהרמב"ןמביא
 רק נמלך ואח"כ בתים ט"ו ברחוקלהתנור
 יותר העיסה יתעכב שלא שחששמסבה
 שזה מסתכר דביארנו מה ולפי עכ"ד,ממיל
 לשיטת אף מוסכם הוא הרמב"ןשעשה

 ללוש לו אפשר הי' לא רשםהריטכ"א
 ברברי גם נכלל זה אין א"כ להתנורסמוך
 דאפשר מה דבל אלא קאמר לא דרבארבא

 צריך אין אבל שימהרנו יעשהלעשות
 הסקת רק זה כשכיל אפיתו סדרלשנות
 לעשותם שאפשר דברים וכדו'התנור
 ללא 'שהה שלא כדי מקודם יעשהמץורם
 כאן ראין פשוט ג"כ חימוץ ולעניןצורך,
 מיל שיעור שנתנו רחכמים מיחושבית
 וכנ"ל. השהיות עםהיינו
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 מטיק הוא קטר דף הגמ' דנדיכיאור
 אופהואשתו

 לשון מביא מץ-ב תנ"ט סי' בפר-חה(
 רגע העיסה להניח אין שלכתחילההגאונים

 בש"ג גם מובא הלשון וזה עסק, בלאא'
 שכ"כ וכתב הגאונים בשם ג' או' ט"ודף
 לשונם דע" צ"ע וזה והרא"ש הרמב"םגם
 ג"כ לומד נתנאל רכקרבן )והגםבזה

 אבל העיסה מן ידה תגבי' שלאבהרא"ש
 כתב ואדרבה לזה הכרע אין הרא"שבלשון
 הר"ן של וכדיוק התנור מן ירה תגבי'לא

 הש"ס דלשון דהגם כתב ואח"ככגמ'(,
 התנור מן ידה תגבי' רלא כהר"ןמוכח
 מדברי והוא כהגאונים להחמיר כתכעכ-ז
 עני של דרכו מה עני לחם ץט"ז. רףהגמ'
 הוא נמי כאן אף אופה ואשתו מסיקהוא
 כשהאשה מיהו וסיים אופה ואשתוממיץ
 רשאי אז עמה שיתעסק מי לה ואיןיחידה
 בדברים ולא פת של בענינו באמצעלעסוק
 שעה כל רס"פ דרבא מימרא והיינואחרים
 רעת דגם אפ"ל דבריו ולפי עי"ש,עכ"ד

 סובר נמי לעיל דבריו שביארנוהריטב"א
 סוכר אופה ואשתו מסיק הוא מרין דרקכן

 תנור בעסקי אפי' לעסוק איןדלכתחילה
 מותר רבא מדין אכל שם לשונוועי'
 דהריטב-א לומר מוכרח ואינו הר"ן,וכשי'

 וכמ"ש בזה הר-ן על שחולקלשיטתו
 ודו"ק.למעלה,

 א', כוה, דינים ך דיש לפי"ז נמצאו(

 בלי עיסה ינוחו דאר החרש רבצקהדין
 כמה ולדעת מחמיץ מיל שיעורעסק

 ררבא דינא ב', עסק, עם אפי'ראשונים
 יתעסק שלא רק הוא ראשוניםדלרוב
 שיעור לעבור יבא שלא אחריםבדברים
 ואשתו מסיק רהוא רהגמ' דינא ג',השהי',

 ישהה לא שלכתחילה ילפינן דמיני'אופד
 שביארנו מה טפי א"ש וא"כ כלל,העיסה
 שיכולין מה רכל רק הוא הדין דזהלעיל
 התנור שיסיק דהיינו יעשו מקורםלעשות
 לאופן שנוגע מה לא אבל וכדומהמקודם
 שלא הלכתחילה של הדין דכלהאפי'
 מסיק הוא מדין נובע אפי' בעסקייעסוק
 שאפשר מדבר מיידי ושם אופהואשתו
 לתמוה יש ולפי"ז 1ד1"ק. מץודםלעשותו

 רמכיא רהא שם הפר"ח שסיים מהעל
 בתים ט"ו שהלך הרמב"ן בשםהרשב"א

 ולפי הנ"ל, הגאונים על שחולק המצהעם
 האפי' לצורך הי' דזה א"ש שביארנומד
 ובזה מקודם לעשותו באפשריות הי'ולא
 בזה נעשה ולמה וכנ"ל להגאונים גםמותר
 ליישב שאפשר במקום ראשוניםמחלו'
 שהרמב"ן הפר"ח שכתב מה )ואגבדבריהם

 כמו אחר מטעם דחזר צ"ע בו חזרג"כ
 שחשש משום שם בתשו' הרשב"אשמבאר
 וצ"ע(. מיל של משיעור יותרשיתאחר

 הרי"ד בפסקי מפורש הפר"חוכדברי
 גם התנור להסיק שיכול כתב מח:דבדף
 בדברים מתעסק ואיש הואיל שלשאחר

 לעיל דבריו והבאנו הר"ן וכשיטותאחרים
 אופה ואשתו מסיק דהוא בהגמ' ץט"זובדף
 עוברין אלו בפרץ שהוכיח דאע"טכתב

 אפ"ה הלישה אחר התנור להסיקדיכולים
 התנור מסיק הכעל שיבא המובחר מןמצוה
 כדברי ממש והוא העיסה, תשההשלא

 ואינו רבא בדברי נכלל אינו דזההפר"ח
 מסיק הוא מדין המובחר מן מצוהאלא

 אופה.ואשתו

 סי' בשו"ע וכש דהרא"ש ב"בובאמת
 ממיץ דהוא הגמ' מלשון נקטו מ"בת"ס

 לטפל שמצוה אחר דין אופהואשתו
 שיהא מנ"ל וא"כ המצות באפייתבעצמו



 ישראלאורקם

 מקורב התנור שיסיק המובחר מןמצוה
 להפר"ח. צע"ק וזה והשו"ע הרא"שלרעת

 שנתחמם ראחר הרא"ש דעתכי'
 מחמיץ הוא מיהנירים

 אות י"ר כלל בתשו' הרא"ש כתב1(
 תחת ומתחמם בהעיסה שנתעסק דאחרד'

 המחבר והעתיקו מחמיץ הוא מידהידים
 ומבואר פשוט זה והנה מ"ב, תנ"טבסי'
 אם העיסה נחמץ אינו כרגיל לישהדאחר
 מכל מוכרח ו1ה וכדביארנו מיל תוךשהה

 והריטב"א הושב"א וכמ"שהסוגיות

 ברורה ראייה וגם לעיל, דבריהםהבאתי
 א ז, רף הגמ' מדברי לזה הפוסקיםהביאו
 לו שיש ונזכר המדרש בבית עומדהיה
 קודם בלבו מבטלת ביתו בתוךעיסה
 עדתן רבעיסה הרי חימרן, לידישבאו

 רכוונת פשוט אלא מיד, מחמיץאינו
 תחת ונתחמם ביותר התעסק שאםהרא"ש
 להמעיין מבואר וכן מחמיץ הוא מידידיו
 רכל דסובר הא על שקאי בהרא"שבפנים
 מחמיץ אינו היום כל אפי' שמתעסקיןזמן
 מחמיץ מיד שנתחמם ראחר כתבוע"ז

 ט"ז אות קב-א סי' החזו"אוכמ-ש
 חידושים לחדש שם בא אינושהרא"ש

 בב"ח ועי' הגמ', של הדינים כתבאלא
 נתחמם "אם הלשון כתב הרא"שכשמעתיק
 הוא, י"א בסעיף שועה"ר ולשוןבידים"

 כשעדיין אלא מיל שיעור חכמים אמרולא
 אבל הידים עסק ידי על הבצק נתחמםלא

 יניחו אם הידים עסק ע"י שנתחמםלאחר
 לשון לך והא יחמיץ, מיד עסקבלא

 יום עומדין שיהיו לא סק"ד א"אהפמ"ג
 יס"ב ממש מאד מחוממים וידיםולילה

 מבואר עכ"ל בכה-ג העיסה לאסורראוי
 ובשו"ע ביותר, כשמחומה דווקא דהואג"כ

 ספר הגהות בסופו נדפסהחדשים

 נתחמם בפי' שכתב שבתהפלאים-תוספת
 וכן שנתחמם ידוע אם היינו נ.ב.בידים
 זצ"ל פרענקל ברוך ר' כהגהותהעתיק
 כשמתעסקין דווקא זה ועכ"פ הוה,כלשון
 נתחמם אם כהנ-ל תלי אן בידיםבהווצק
 שעושין עכשיו אבל אסור ה"ה ידיותחת
 בית שום כאן שאין פשוט ביד לישהרק

 ועריכת הנ"ל הסוגיות בכל וכמבוארמיחוש
 ג"כ האל"ץ וועלגע-ר ע"י שנעשההמצה
 הברוך בשם לקמן עי' ואדרבה מחומםאינו
 הלישה. של החימום רמבטלטעם

 דאחר פשוט שוה ג"כ כתבובביה"ל
 וכנ"ל, לכו"ע נתחמם אינו בלבדהלישה
 ט-ז אות קכ"א סי' בח1ו'א ראיתיופלא
 לישה שאחר הרא"ש בדעת בהמ"בשלומד
 מסוגיות עליו ותמה זה כגדר הואככר
 שגם יראה בכיה-ל והמעיין עי"שהנ"ל
 הלישה אחר העסק על אלא כיון לאהמ"ב
 מועדים בספר ועי' גופי', הלישה עלולא

 ג-כ שכתב רס"א סי' ג' חלקושנים
 ליישבו ונדחק לישה אחר גם אוסרדהמ"כ
 אינו לישה ראחר בהסוגיות שמבוארדמה

 כקיאין שהיו בימיהם דווקא הואנתחמץ
 נתחמם שאם לכוון ויודעין החימוםבשיעור
 ודבריו עכשיו, משא"כ העיסה פוסליןהיו

 המ"ב שגם שביארנו חרא מאדדחוקים
 חז"ל שדברי ועוד לישה, אחר אוסראינו

 השיעור נתנו והם זמן ולכל לכלמסורים
 בקיאין השאינם גם כוה ונכלל מילשל

 לענ"ד. וברור פשוט והואבלישה

 ס-ג תנ.ט כסי' דמבוארועוד
 ידיה לצנן שלשה לאשה ישרלכתחילה

 דדעת ובמ"מ בר"ן ומבואר צונןבמים
 בתנור גם כשעסקת דדוקא הואהרמב"ם
 אכל התנור מחמת הידים מחוממיםממילא
 מכיון הידים לצנן צריכה אין לישהכסתם



קמא וזמניםחגים

 השו"ע המנ"א, וכ"פ הידים, מחמםשאינו
 מחמיר הב-ח אולם האחרונים, ורובהרב
 הידים, לצנן צריכה ענין דבכל וסוברב1ה

 שנתחמם ידוע אם רדוקא פוסקוהפמ"ג
 המחמירים דאפי' בב"ח ג"כ ומכשרידיה.
 אז אח"כ מקטף שלשה כשאותה דוקאהוא

 אינה עצמה בלישה אבל יריה לצנןצריכה
 המשנ"ב אולם באמצע. ידיה לצנןצריכה
 בשעת הידים לצנן דינריך כתב סקכ"השם
 דמבואר פלא והוא הב-ח, לשי'לישה
 לקטף בא אם לישה אחר דדוקאבב-ח
 מצננים שאין מנהגנו עכ"פ לצנן.צריך
 כתב המשנ"ב וגם הלישה באמצעהירים

 ב1ה. להקלשהמנהג

 אחר רגם כתב שם הלכה והביאורח(

 רוב דעת הרא"ש שמהמיר בו העסקריבוי
 ראי' ומביא מחמיץ דאינוראשונים
 אפי' בבצק נתעסק דאב רסוברמהרמב"ם

 שלא רק חימוץ לידי בא אינו היוםכל
 ודע"ת עסק בלי מיל כשיעור אח"כישהה
 ע"ש בזה סתירה יש אפי' רברא"שמביא
 שו-ע הקיצור על שמואל במעדני גםועי'
 מהרש"ם מהגהות שמביא נ-ז או' ק"יסי'

 בזה להקל העולם מנהג על שתמהבשו"ע
 גם דבדיעבר הרמ"ז מחי' מביאואח"כ
 עור הקשה ובכיה"ל דכשר מודההרא"ש

 לדון הראשונים דברי מעתיק ברם-אדהרי
 מקשה ובר"מ לאו או מצטרפין השהיותאם
 הרא"ש כדברי דאם הרא"ש דברי עלמזה
 מצטרפין אם נפק"מ מה מחמיץ הואדמיד

 דשהיות העתיק יברי לא אוהשהיות
 ומכה הרא"ש לדברי ליתא וא"כמצטרפין

 בכל לא דהרא"ש הביה-ל גם הוכיח1ה
 והרמ"א שנתחמם בידוע אלא אייריאופן
 ובחזו"א בצ"ע וסיים בד"מ מקושיתוחזר
 רק הוא דהרא"ש זה מכח לדינאתפס

 לענין הדנים הראשונים ודברילכתחילה
 ואח"כ מבדיעבד איירי מצטרפיןשהיות
 חימום בין נפק"מ שאין החזו"אסיים

 דהשיעור כשר ג"כ נתחמם ואפי'לחימום
 והרא"ש החימום אחר הוא רגעיםדי"ח
 מצה כאפיית מיוחדת זריזות לקבועכחכו

 דהמחבר קשה דא"כ דבריו וצע"קיעו"ש,
 אפי' עסק מלי העיסה יניח דלא כתבכבר
 לומד בעצמו והחזו"א בזה. הוסיף ומהרגע

 שהולך היינו מחמיץ הוא דמידבהרא-ש
 חוששין אין אבל שיחמיץ ויתכןומתחמץ

 כן, מורה אינו הרא'ש ולשון בדיעבד,לזה
 רגעים די"ח רשיעור שם בחזו"אוסיים
 עכ"ל, החימום לאחר הוא חז"ל לנושנתנו
 הכא חימום אחר דוקא הוא כ"1 עכ"פאבל

 כלל ענין ואינו הרבה ביד עריכהע"י
 וכמבואר, ביד לשין שרק שלנולמציאות

 רוב דעת ביד העיסה נתחמם אםוגם
 וכנ"ל. להקלהאחרונים

 ר' מהגאון בהגהות ראיתי פלאודבר

 דצ"ל ודע שכתב זצ"ל פרענקלברוך
 כלישה שהי' החימום מבטל המצותשעריכת
 ניקור דהא המצה לנקר אפשר האיךראל"כ
 הולכת וגם החימוץ לבטל עסק מיקרילא

 אלא אז ונתחמץ הפסק הוי להתנזרהמצה

 החימום מבטל המצות דעריכתוודאי
 כמו הקדו' דבריו להבין זכיתי ולאעכתו"ד
 לישה דע-י לומר דא"א למעלהשביארנו
 מכל קשה דאל"כ ונתחמץ העיסהנתחמם
 גם עכ"פ אבל לעיל, וכדביארנו הגמ'סוגיות
 מבטל המצות עריכת דעכ-פ סובר ז"להוא

 ברגע. מחמיץ אינו ואח"כהחימום

 אם להחמיץ שממהר השיעורמהו
 העיסהנתחמם

 אחר דאף בזה עוד שי"ל ובאמתט(



 ישראלאורקטב

 לאו הוא מיד הלשון מיד דמחמיץהחימום
 המאמ"ר בשם המ"כ ע"ז רמז וכברדוקא
 חימרן שיעור דהנה כזה, שיחתיואפרש
 מחומם אינו כאשר הוא עסק בליבשהי'
 מבואר אולם לא, הבצק נתחמם אםאבל
 והעתיקם הראשונים בשם ובב"חבב"י

 יתרון ולפי כזה"ל י"א סעיףבשועה"ר
 לתת וצריך להחמיץ הוא ממהרהחמימות

 כדעת דנ7טינן להלכה וא"כ הענין, לפילב
 לידי בא אינו שמתעסקין רכ"1הרמב"ם
 מיל של השיעור מתחלת א"כ כללחימוץ
 אם אפי' א"כ הדין מעיקר העסקאחר
 אינו עב-ז חימום מיקרי שלנו שעסקנאמר
 ממש שוהה שהוא כזה 7צר בזמןמחמיץ
 שאין ופשוט להתנור שהולך עדרגעים
 בזה להחמיץ שימהר כ-כ חימוםבהעיסה
 וצריך השועה"ר בלשון נכלל וזההזמן,
 הענין. לפי לבלחת

 מתמיהים ששמעתי מה ב1ה לנווירוח
 ע"י להתנור המצות רמכניסים מנהגינועל
 כשהוא הראשון כרגע וממילא דקיםקנים

 הצד על המצה של אדד צד שוכבבותנור
 הקנה ע"י ממנו אותה מסירין ואח"כהשני
 דעי' הוא תמוה ובאמת בזה, לבקיכידוע
 על שוכב מצה ראם ס"ה תס"אברמ"א
 שולט האור אין כי אסורין כתנורמצה

 ומקורו חימוץ ליד' ובאין נגיעתןבמ17ם
 וכמו א"ש הנ-ל ולפי ע"ש,כראשונים
 וממהר גדול החום כהתנור דאה"נשביארנו
 לפי כ"א להחמיץ ממהר אינו אבללהחמיץ
 אינו שזה ופשוט ידו, שיעור שלערך
 וכמו חצי' על חצי' שמונח כמימראברגע
 שמביאים הרגעים באותן מחמיץשאינו

 גדול ג"כ ששם התנור של בחדרהמצה
 לענ"ד. הוא ופשוטהחמימות,

 הדנדיםפיכית

 חימוץ רלענין הדברים, מסלת נמצאי(
 מחמם אינו דירן האפי' דבאופןבוודאי
 להתחמם אפשריות היה אם ואפי'העיסה,
 נשאר אינו וגם להקל. האחרונים רוברעת
 נתחמם הי' דאפי' חימוץ שיעור עסקבלי
 החימום, ערך לפי לזה שיעור עכ-פיש
 ואין המצות, עריכת ע-י נתבטל כברוגם
 כלל. חששלזה

 לרוב נמי רבא של הלכתחילהולענין
 מתעס7ין כשאין איסור איןראשונים
 ואפי' אפייה, מעסק שלא אחריםכדברים
 עסק בלי שישהה לכתחילהלהאוסרין
 וגם אפייה, בעניני עוסק הוא אםאפילו

 אופה ואשתו מסיק דהוא מדיןלהמחמירין
 העיסה להשהות אין אפי' לעסקידאפילו
 כמו הרא מוכרח וכמעט מסתברנמי

 לעשותם שאפשר דברים שרקשביארנו
 ולא מקודם יעשה הלישהמקודם

 מקום שיהא אפי' לתועלת הואכשהעיכוב
 מקום שום אין וכדומה בהתנורמכודר
 להחמיר. לכתחילהאפי'

 הדין מעיקר הם שדברינו פשוטאבל
 שיעור שאין בוודאי יתירה לזריזותאבל
 הנד 7צ"ו סי' בחו"ב החת"מ ונ"לבדנך
 ישהה ולא יהי' שלא מקפידיםאנחנו

 שתוציא עד לקמח מים נתינתמתחילת
 מינוטי"ן ג' או ב' אלא מהתנורהמצה
 מינוטי"ן י"ח הוא חימוץ דשיעוראע"ג
 אפי' זו במצוה זריזין במדינתינומ"מ

 עכ"ל.הפחותים







 הכשרותבנתיבות

 פישער לייב דודהרב
 וומסב.ג פאפא, יעקב קהלת קהלמדייגי

 נשים על-ידי תולעים בדיקתבענין
 המפורסם הגאון הרב כבודאל

 מורה הנפלאים, ובשיעוריובהוראותיו
 מתורתו נהנין והרבה בישראלהוראות

ומפסקיו...שליט"א

 שדרש מה על לעורר אלו בשורותבאתי
 על לסמוך לאסור העבר בשבועמעכ'~ו
 בכמה תולעים בבדיקת נשיםבדיקת

 שרי העירי לא למה שקשה ובאמתאופנים,
 שצ"ל עד בכ"מ שנפץ בזה  בדורינוהודאות
 מן בזה להגדר למעכ"ת הניחושמקום
 בשבוע זה דבר על עברתי מ"מ אבלהשמים,
 שנלענ"ד מה למע"כ לכתוב ואתוריתיהעבר
 העולם. מנהגלתרץ

 איסור לומר הדבר קשה לכאורההנה
 שדבר נשים בדיקת על לסמוך שאסורבדבר
 וכלשון ישראל תפוצות בכל הוא נהוגזה

 לא ומימינו פ"ב בסעיף השולחןהערוד
 שלא עולם וגאוני צדיקי על אפילושמענו
 בבדיקת הכשירות נשותיהן עליסמכו
 עכ"ל. זנו',תולעים

 הפוסקים מדברי נראה דלכאורהואף

 מנהג ליישב היא מצוה מ"מ מעכזותכדברי
 ואנשי חסידים נוהגיו דכו ובפרטהעולם
 זה כגון ועל השולחן, הערוך נמש"כמעשה

 דנ"א בטעם פח: דף ביבמות רש"יכתב
 אדם לך אין "דאקה משום באיסוריןנאמן
 שורות לכתוב אמרתי ולכן תבירו" אצלאוכל
 בקיצור לברר ואתחיל הדן כתלמידאלו
 ומה דאורייתא לאיסורא בנוגע השאלהמקור
 לנד"ד.שנוטג

 על נאמנים דגשים ד: פסחים בגמ'א(
 מן החמץ ם שבדקו לומר חמץבדיקת
 בעלמא בביטול שמדאורייתא כיוןהבית

 שם וכתב בדרבנן, רבנן הימנוהו לי'סדי
 בידם שהוא דבר רכל אע"גהתוס'

 ואפילו ועבדים לנשים להומהיימנינן
 לא מדאורייתא הוי אי כל'מ וכו'מדאורייתא

 יתירתא טירחא  דאי'  משום להומהימנא
 בירושלמי כדמוכח גדול דקדוקוצריך

 עכ"ל, וכו' הן עצלניות שנטיס מפנישמפרש
 וז"ל כתב המס' בריש חולין במס'והריין
 הא וכי חמץ בדיקת גבי דאמרינןדהא

 שנשים מתוך בירושלמי טעמא התםאמרינן
 מתוך כלומר שהיא בכל בודקות הןעצלניות
 שם שאין לומר תולות ידוע חמץ שםשאין

 מהימני לא דאורייתא ולגבי ומקילותחמץ
 במה אלא שהן בכל בודקות אמרי ולאוכו'
 כמ"ש לתלות ויכולת ידוע האיסור שםשאין
 בתורת הרשב"א כתב אלו וכדבריםעכ"ל,
 בדיקה צריכה חמץ דבדיקת וז"להבית
 ומימד הן עצלות ונשים וסדקיןבחורין

 הא וכו' ליבא ובסדקין בחורין חמץאמרי
 ומעשים מהימני מדאורייתא אפילובעלמא
 עכ"ל. ינו' עליהן סומכיו שאנו יוםבכל

 לשון מעתיק קכ"ז סימן משהובדרכי
 האיסור לשון להעתיק שם מוסיף ועודהר"ן
 שהיא דבר דכל שכתב סמ"ג בשםוהיתר
 איסזך ספר אבל נאמנת וכו' איסורוודאי

 בין טמאים דגים יש אם לראותכגון
 ולא קלה דעתה ראשה נאמנת אינהטהורים
 שפסק מה בנויה וע"ז עכ"ל שפירבדקה

 לומר איסור בדבר נאמנת ואשה שםהרמ"א
 ניקור כגון איסיר בוידאי ידוקאתקגתיו
 כאן אין שמא בספק אבל לו וכדומהבשר
 טמאים דגים לברר שצריכה כגוןאיסור

 להקל צדדים בו שיש איסור אומטהורים



 ישראלאור

 להקל קלה דעתה דאשה נאמנת אשהאין
 .עכ"ל
 הראשונים דברי בלשון וכשנתבונןב(
 7' כאן שיש נראה חיין אנו מפיהםאשר

 נראה התוס' דמדברי בדבריהם,שיטות
 שיש דבר היא באם רק תלוי דהכלמבואר

 נשים אין טורח בו שיש דבדבר טורחבו
 טורח בו שאין ובדבר בדאורייתאנאמנות
 שיט ואין הירושלמי דברי ונפשטותנאמנות
 איסור לודואי איסור ספק ביןחילוק

 ראין באופן דרק דסעל משמע הרעןובדברי
 דהר"ן טירחא, היא וכן ידוע איסורשם

 הן עצלניות דגשים הירושלמי לשוןמעתיק
 היא טירחא בדבר דרק היא דתנאידמשמע
 איסור כאן דאין צ"ל לזה בנוסף אבלאוסר
 במקום גס נאמכאת ידוע דכאיסורידוע

 זה טירחא בדבר עצלותם ע"י דרקטירחא,

 כאן אין דמסתמא תולות שיהיומביאה
 דבזה מבואר והיתר איסור ומדבריאיסור

 הסבה זהו איסור וודאי כאן דאיןגופא
 שנשים מפני בדמיונה בהיתר תולהלשיהיה
 בדבר דאפילו דעתו לפי ונמצא קלותדעתן
 ידוע איסור שאין כל טירחא בי'דלית

 ושיטת נאמנות נשים אין לפנינווברורה
 כדעת ממש היא הנראה דלפי אףהרשב"א

 וכתב דבריו הרשב"א מוסיף מ"מ הנ"להאן

 ובסדקין בחורין בדירה צריכה חמץדבדירת
 בחורין אמרו ומימר וכו' הן עצלותונשים

 דבדבר בדבריו לדייק ויש ליבא,ובסדקין
 וכיו"ב תולעים בדיקת כמו בדיקההצריך
 כאן שיש שיודעת דבל אשה נאמנאתשפיר
 על אפילו יפה בודקת שפיר איסורחשש
 דלא כיון חמץ דבבדיקת רק איסור,ספק

 בהבד'קה תנאי דאי' רק בדיקה דסתםסגי

 אמרינן ועיף ובדדקין בחורין דוקאשיהיה
 אין דבוודאי אמרי מימא עצלותןדמחמת
 אין ילבן כלל וסדקין בחורין בדיקהצריכין
 בדיקה הוי אי בדיקה עלנאמנות

 הערוך כיוון דלוה  ונראהמדאזרייתא,

 דברי בביאורי פ"ב בסעיף כאןהשולחן
 עש"ה.הרשב"א

 כהר'ץ פסק קנ"ז בסי' שם והרמ"אג(
 מגדים ובפרי שט, לשונו הבאנו וכברואו"ח
 שם( תשובה בדרכי )מובא תליז סימןבאף'ח

 כלל תלוי דאין ממצוע רכל'א דמדבריכתב
 לא או טירחא בדבר יש באם אשהנאמנות

 או ברור איסור כאן יש באם תלוי דהכלרק

 באם דגם הרמ"א מדברי דמשמע ,והאלא

 נאמנת אין ג"כ הדין מצד להקל צדדיםיש
 להקל צדדים שיש יכל קלות שדעתןמשום
 ביור"ד בשר'ע אפרים ביד עיין מקילותהם

 כוונת זה שאין באריכות שמבאר צ"דסי
 הר'ץ מדברי משמעות שוס דאיןהרמ"א
 עש"ה[. לזהואיה

 דברי מביא קכ"ז בסימן שםוהשייך
 טירחא בו שיש דבר יץכן שכתבמהרש"ל

 הן עצלניות דנשים נאמנות הנשיםאין
 הנשים שאין קבלתי וכן שם התוס'כדכתבו
 מביא וכן עכ"ל וכו' האחורוים עלנאמנות
 דהכל המהרש"ל בשם פיד בסימן כאןהש"ל

 התוס' כשי' והיא - טירחא בו בישתלוי

 בו יש באס רק תלוי דהכל הנ"לבפסחים

 בח"ח והר"ב הש"ך ע"ז וכתב לא אוטירחא

 רק כדבריו המנהג שאין כואב ד"טשם

  וממכיכן והפירות הקטניות בודקותהנשים
 כתב קטנים דגים דבברירת ואע"געלייהו
 שאני נאמנת אינה דאשה קכ"ז ס"סבהג"ה
 יש כי גם איסורא איתחזק דלא כיוןהכי

 דקי"'ל אע"ג והילכך להקל צדדיםהרבה
 עכי'ל עלייהו ממכינן מי'מלאיסור

 להלכה אי' דיעות דשני מזה לטוהיוצא

 טורח בי שיש דבדבר המהרש"ל דעת-
 ודעת - נאמנות דאינס לחומראהולכין
 ספק בו שיש דבדבר הוא הש'ז לפיהרמ"א

 דוקא איסורא ואיתחזק ידוע איסורושאין
 נאמנות. נשים איןבזה



קסז הנשרותבנתיבות

 כמו מאד קשים הש"ך דברי והנהד(
 מגדים בפרי ומובא יעקב המנחתשהקשה

 דגים בברירת קכ"ז בס" שם גם דהאכאן
 צ"ל ולכאו' איסורא, איתחזק לא ר'כטמאים
 דכאן לומר הוא בעיקר הש"ךדכוונת
 איסורא איתחזק לא ולשון התיראאיתוזזק
 דאיתחזק לומד השק השנךותביוודכתב
 לא הפוסקים בלשון דמצינו וכמוהתירא
 דאיתחזק הוא דהמכיוון איסוראמחזקינן
 היא אפ ספק שהוא פרי  דבכל והיינוהתירא
 מתולעת שאינה היתר חזקת בל אלמתולעת

 דמה"ט סקכ'ש בש"ך לעיל דמבוארוכמו
 להתליע שדרכן בדבר שם המחברמקיל
 דמעמידין מטעם בדיעבד דמותרשבשלו
 השיך כוונת ועיקר היתר, בחזקתאותה
 היתר חזקת ל" אית ראם הוא בזהלכאו'
 דאורייתא איסור בו אין שובאז

 חזקתה על אותה מעמידין הרידמדאורייתא
 הא בדרבנן מ"מ לה חיישינן דמדרבנןואף
 נשים. של אנאמנותן ממכינןשפיר

 דרק מהשייך היוצא לפי להלכהונמצא
 רק היתר בחזקת להעמידה שייך דלאבאופן
 בבדיקת נאמנות נשים ראין אמרינןבזה

תולעים.

 בבדיקה החייבים לדברים בנוגעוהנה
 רק מתליען אינם שרובן פרי דרגות, ד'אי'
 פירי -ב- המתליע, המצוי מיעוטדאי'

 להתירא רובא בו ואין בתולעיםשמוחזק
  רובא כאן שאין מחצה על שמחצהוכגון

 שרובן פיריר -ג- לאיסורא, ולאלהתירא
 פיריר -ד- לאיסורא, רוב ואי'מתליען
 בתולעים מיעוט רק בו אין בעצמיותושמינו
 או תולעים ג' זו קדירה בתוך שנמצארק
 וכמבואר בתולעים מוחזק עי"ז דנעשהיותר
 ט'. בסעיףלעיל

 בי' אי' לכאו' ראשונים דרגותוהב'
 הרשב"א דמלשון אף דלכאו' היתר,חוקות
 משוס ובישלו בעבר דמקילין דהאמשמע

 דכוונתו היתר חזקת על אותהדמעמידין
 זאת בבא וכמו רובא מחמת לחזקההוא
 בו דאין דבמקום ונמצא מעיים, הבניונטל
 בחזקה לה דמעמידים ל"א להתירארובא
 דאי' רק רוב לדין כאן אי"צ באמתאבל
 פרי כל דהא , חזקה כל כמו היתרחזקת

 שדרכו רק מתולעת אינו בריאותומתחילת
 דהתחלת כיון וא"ע הימים במשךלהתליע

 מסופקים אכו ועכשיו תולעים בו אין פריכל
 חזקת שפיר עלה אי' מותלעת זו פרידלמא
 מותלעת דאינה לומר מעיקרא וחזקההיתר
 מחצה על מחצה דהיא זה באופן גםוא'ע
 היתר. חזקת עלה אי'ג'ל

 אין מעצמו דהפרי דהיינו הד' ובאופןה(
 דמיירי רק במיעוטא רק להתליעדרכו
 דמוחזק דאמרינן יותר או תולעים ג'בנמצא

 גמרינן מדאורייתא אי יל"ע בזהבתולעים
 רק דאי"ז או תולעים יותר אי'דמסתמא

 מבואר ט' בסעיף לעיל ולכאו' דרבנן,דין
 גם אסור תולעים בג' הוחזק דאםדאם

 ברמ"א שם ומשמע שם שניה לדיעהבדיעבד
 מעמידין בזה דל"א ומבואר להלכה כןדנקט
 עוד נחשבה דלא דהיינו ס"ס ולא בחזקהלה

  בייראי דאמרינן רק תולעים אי' אםלספק
 כן סה"ת אם בזה דיל"ע רקדאיכא,
 רק או תולעים כאן בוודאידאמרינן
מדרבנן_

 מקום בכל בכהית יל" באמתוהנה
 דע"י זה דיןדאמרינן

 דבר הוחזק פעמים ג,
 בתורה היא האם המועד משור להדילפינן

 נקטינן פעמים ג' זה דבר היה דאםוודאי
 רק דהוא או פעם עוד כן שיעשהלוודאי
 רק מצינו לא מועד בשור דהא ספק,בגדר

 דיצא הבהמה לשמור הזהירהדהתורה
 שימור.מחזקת

 דכתבו הוא אי בכלל יל"עועוד
 תולעים ג' בו שהוחזק דתבשילהראשונים
 או תורה דין היא האס בתולעיםדהוחזקה

 בתולעים. דהוחזקה דרבנן, דיןרק



 ישראלאור~סח

 למ"ר נדה במס' ווסתות בענין והנהו(
 רש'י מחלוקת מצינו דאורייתאווסתות
 האם חסתה עברה אם טו_ דף בנדהותוס'
 ודין ראתה ספק רק או שראתה וודאיהיא

 נחסקה ג'ק שראתה לאחר ג"כ הואווסתות
 ג'ע חזקה מדין והוא זה ביוםשתראה
 המועד לשור ווסתות דמדמה בגמ'וכדמצינו

 שם כתב וןש"י בכ"מ, ועוד לז: דףבב"ק
 "הלמ"מ דאורייתא ווסתות וד'ל נדהבמס'

 שם ומבואר ספק", בטומאת להדמחזקינן
 ס"ס מדין להתירה ספק עיד דמהניבסוגיא
 וכו' ווסתה ימי דמחשב הדרך מןבבא

 כתבו אפילו בדיה שם ובתוס' שם,וכמבואר
 הס"ס מהני לא דאורייתא ווסתותדלמ"ד

 דרש"י ולבאר לה" חשבינן ראתה"דוודאי
 היא דר'פ חזקה האם זה בדבר פליגיותוס'
 ספק. בתורת רק או וודאיבתורת

 מדרבנן, רק היא דווסתו דקי"'לואנן
 וכבר דווסתות חזזקר קיימ"ל לא למהיל"ע

 בכאן ניחי אבל בדבר האחרוניםהאריכו
 כתב דעת דהחוות בזה והנוב"י החוו"דדברי
 משום היא דהטעם ב' בסוס"ק קפ"גבסימן
 דכשהאשה להשתנות העשויה חזקהדהו"ל
 העשויה וחזקה נתמעטים, דמיה בימיםבאה

 בחייר"ד כתב ביהודא והנודע הוא,להשתנות
 חזקה נגד דאי' מושם הוא דהטעם נ"הסימן
 האשה של טהרה חזקת איבא דווסתותזו

 ולכן די'פ החזקה דורנה שלה טהרהוחקת
 ורק כלל לה חוששיו איןמדאורייתא

 הנוב'ע שם מסיק למה"צ אסוקרמדרבנן

 כיון לה רוששין שפיר פרישה חיובדלגבי
 ימות דלשמא טהרת החזקת לי' זהדלגבי
 בזה(. הנוב'ע שי' וכידועחיישינן

 הבאנו דכבר לנד"ד נמצא ולכאורהז(
 חזקה כשרות חזקת לל אית פרידבל

 מתחילת פרי רכל מותלעת דאינהמעיקרא
 מדברי וכמבואר תולעים ה איןבגידולה
 הזי לא הנזב"י לפי"ז יא"כ כנז"להרשביא
 בל הוחזקה דאפילו מדאורייתאחזקתה

 בה דיש מדאורייתא חזיקין איןתולעים
 של דמעיקרא חזקה דאי' כיון תולעיםיותר

 מהעת דוחת גופה וחוקת זו חזקה נגדהפרי
 לדידן בווסתות וכדמצינו דג"פלחזקה
 ולשי' דרבנן דווסתותדקיי"ל

 החווי-

 דהטעם
 דעשויה משום הוא דרבנןדווסתות
 לה חוששין דבל"ז משמע איללהשתנות

 נגד דאפילו רס"ל צ"ל ולכןמדאורייתא
 נמצא וא"ב דג"פ, חזקה אמרינן טהרהחזקת

 היא בתולעים דגעפ חזקה אידשאלתינו
 במחלוקת דתליא "'ל דרבנן אודאורייתא
 והנוב"י.החוו"ד

 בכה'ע דף'פ דחוקה החוו"ד לשי'ואפילו
 רק ג"כ הוא הנ"ל רשיי לשל מ"מ מצתהיא
 חזקת דאי' י"ל שפיר שכן וכיון ספקבגדר
 ל"א דבווסתות )והא דמעיקרא חזקההיתר
 חזקת דאורייתא וווסתות דלמעד יעלכן

 להשתנות עשויה בגדר הוא גופאטהרה
 לא לעולס "וכי הראשונים בלשוןוכדמצינו
תראה".

 עצמם דמצד דפרי מזה לן היוצאוא"ב
 זה בתבשיל מצאו דבמקרה רק הוחזקהלא
 גם בזה להחמיר הרמ"א דמסיק תולעיםיפ

 דלדעת הנוב"י לדעת מדרבנן רק זהובדיעבד
 רש"י כשל ג"כ הוא תלימב"ם דעתהחוות
  יצי'ע( י"א וסעיף ס'עו בשו"ע ועשייה -בזה

 להקל יש ספק בגדר רק דאי"ז כיוןדלרש"י
 ובפרט - אחזקתה חתורה מןולהעידה
 אינה זה מפרי דרוב רוב גם אל זהדבנידון
 בזה ג"פ דהחזקה י"ל ולכן בתולעיםמוחזק
 בזה הנשים בדיקת ומהני מדרבנן רקהוא
 איתחזק דלא השיך בדברי ר'כ נכללרזה

איסורא.

  לרי  ילשארח(
 דהיינו הל אופן רק  לצ-ו-וי

 פעמים ברוב בתולעים מוחזק מעצמהדהפרי
 זה במין משאין פעמים שרוב פרידכגון

 חשש הבדיקה יהיה לכאו' בזהתולעים
  דאוקי בזה לימד שייך ולאדאורייתא
 מ"מ מותלעת הוא רוב שעפעי כיוןאחזקתה



קסט הכשרותבנתיבות

 דהפרי להתירה טעם בזה גם לומדיש
 הש"ל דברי על פי'ד בסימן כאן כתבמגדים
 ס"א אות הב"י בהגהות "ועכה"גבוהעל

 וירצה דרבנן ספק זהי מטעם אשהדנאמנת
 לעיין יש ומ"מ דרבנן בטילה ראיןדבריה
 שיש וכל האיסור לברר אפשר דהאבי'

 ולכא' עכ"ל. ביטול" ל"ש האיסורלהכיר
 לומר שייר האם בצ"ע בזה נשארהפרימממ
 ודברי האיסור, לברר דאפשר היבאביטול
 במקום ועשירים אחד במקום ענייםתורה
 כן 'רועים הפרי"מ דברי ובפרטאחר

 אחר ובמקום בדבר מסתפק א'דבמקוס
 לי' דאיבע' בתר בזה וה"נ שיטתומבאר
 סק"ל שפת"ד ק"ה בסימן והוא פשטההדר
 מש"כ בענין הפרי"ח דברי הפרי"ממביא
 איסור טעם בו שנבלע דחתיכה שםהש"ך
 וכתב ברוב דנתבטל חתיכות בב'ונתערב
 לבר דאפשר כיון בטל דאינוהפרי"ח
 הפרי"מ ע"ז וכתב קפילא טעימת ע"יהאיסור

 בש"ך בקיט דהא עצמי על תמה העני"ואבי

 דקות לחתיכות שנפרך בא"מ יבש ח'אות

 כתב גופי' מהרא"י מ"מ בזה נדחוקואפילו

 הוא בטל אלמא בטעמא יחלוק במראהשווין
  מקומות" בכמה בזה הארכנו וכברוכו'
 הפרי'ימ דדעת להדיא מבואר הנהענייל,

 הביטול. מהכי לברר באפשר דגםלמעשה

 ו'  אית קיא בסימן דעת ההוות כתבוכן

 בו שנבלע גבינה דפשטיד"א מהנובי'ימביא
 ב' עוד אי' אם ברוב דבטל בשרטעם

 אפשר  החוירדרהא עליו והקשהפשטידא"ס
 דביטול החוו"ד ע"ז ,כתב האיסורלברר
 לברר דאפשר במקום אפילו מהניברוב

 בדבריו. ועשינההאיסור

 בכידון יודה חדש הפרי דגםואפשר
 חילוק לדבריו די"ל סה"ת  רנתבטלשלפנינו

 כניכר הי"ל דאו בקל לברר אפשרבין
 ובין קפילא גטעימת וכמו ממשהאיסור
 חילוק דמצינו וכמו טורח ע"י לברראפשר
   בנוגע ליה אות ס"ס בדיני הש"ך בדבריבוק

 בנוגע כן י"ל וה"נ לברר שאפשרלס"ס
 אפילו אבל בזהן וצי'ע לברר שאפשרלביטול

 י"ל מ"מ בטל אינו דלהפרי"ח נאמראם
 אחר הרי לבסוף אותי שמבשליודבירק
 א"א הבישול דאחר דנתבטל וודאיהבישול
 וממילא בהפוסקים, וכמבואר האיסורלהכיר

 דברי' דרבנן איסור על רק הוא הבדיקהכל
 גס עין נשים נאמנים וממילא בטילילא

 אין בכלל והנוב"י  וחוו"ד ולהפרי"מלהפרי"ח
 אפילו דאורייתא איסור של שאלהכאן

 ביטול מהני דלכולם בתולעים  יודאיבמוחזק
 בערוד ועיין - האיסור לברר באפשרגם

 ואינו זה היתר ג"כ שכתב כאןהשולחן
 נתברר לפי"ז ועכ"פ הפרי"מ בשםמעתיקו
 בכל לנשים להאמין לסמוך מה עלדיש

 תולעים.בדיקת

 סימן שלמה בית בשו"ת ראיתיובאמת
 האמת אמנם בזה"ל הכרי"מ על שכתבקנ"7
 וא"א האיסור כניכר הוי נימוחו דבלאהיא

 דאורייתא חשש וישש בטל דלאלהסירו
 ולק"מ קיד סי' לקמן הט"ו לפימ"שלהטו"ז
 הסימן טרף כאן יעקב ישועות בספרועי'
 בסי' שנר דהט"ז צ"ע דבריו אבל עכ"ל,וכו'
 בשעת האיסור דניכר באופן מיידיקיד

 בעכבר שם דמייר בהאיסור דמרגישאכילתו
 שבשעת וחיישינן תבשיל לתוךשנחתן
 בה יהיה לא וממילא בהאיסור ירגשאכילתו
  עיקר  וזהו להסירו א"א אפילו ביטולדין

 כל האיסור להפריש אפשר באי דגםחידושו
 בעינן, דניכר וודאי אבל - בטל אינושניכר
וצייע.

 צ"ח סימן תשובה בדרכי ראיתיועוד
 דחלב הרמ"א שם אמש"כ שכתב ע"זאות

 תבשיל בתוךדנמהה
 מריכיי

 כיון להסירו
 "כתב הדרכם ע"ז וכתב להסירודאפשר

 ע"ש" היא דמדאורייתא נ"ל מהרש"אבגליון
 הדרכ"ת דברי על תמהתי ומאודעכ"ל.

 שלא ראיתי מהרש"א הגליון בדברידבעיוני
 רק הללו הרמ"א דברי על אלו דבריםאמר



 ישראלאורקע

 ראם הרמ"א במש"כ הרמ"א דברי תחילתעל
 כתב ע"ז להסירו צריך להאיסוקמכירו

 עיש"ה. הואדמדאורייתא

 הרמ"א דברי על כתב בפלחיואדרבה
 צוננים מיס בו ליחן הפסד היא ראםהנ"ל
 דלא לדשיל"מ ומדמהו בי ליתן מחוייבאינו
 בסימן כמבואר בהפסד דבשיל'ממקרי
 דאי דרבנן דרק לומר מזה ומוכרחק'צ,

 במקום להתירו שייך האיך היאמדאורייתא
 בזה הפלתי על דחילק הפרח'מ ואףהפסד,
 הא לדמות דאין דכתב משום רקהיא

 בזה מעם אבל לדשילעכ) להא להכירודאפשר
 אינו דרבנן דין רק דאי"ז להפלתידצ"ל
חולק.

 וה)וב"י והחוו"ד הפרי"מ הם כדאיועכ"פ
 מבואר להפלתי וכן להתיר עליהםלסמוך
 מדרבנן. רקדאינו

 דלפי"ד השולחן הערוך שם כתבוכן
 שביארו מה וכפי ב' באות )שהבאנוהרשב"א
 בדברי גם זה להעמיס וכתבהערוה"ש
 דברי דפשטות וצ"ע עש"ה קכייז בסי'הרמ"א
 כמבואר ואוזיה הר"ן דברי על בנוייםהרמ"א
 לבדקית תולעים בדיקת דומה אינובד'ימ(
חמץ.

 נהוג וכבד ביון לדינא היוצאועכ"פ
 כמה והבאנו נשים על לסמוך כןעלמא
 היותר באופן ואפילו הדבר הסבירטעמים
 יש - תולעים בוודאי הפרי דמוחזקחמור

 הפרי"מ ביאור וכפי הכנה"ג עללסמוך
 דברי על וכן - ברוב נתבטלדמה"ת
 בדבריו. הערוה"ש בעל הבנת וכפיהרשב"א

 תולעים ג"פ שמצאו ע"י דמוחזקובאופן
 דהוא הנוב"י על בלא"ה לסמוך ישבוודאי

 וכמבואר רש"י לשי' להחוו"ד וכן מדרבנןרק
 ו'-ז',באות

 המצוי מיעוט רק דאינו באופןוכיש
 הוא. מדרבנן דרק פשיטאדבכה"ג

 מהר"'ד הגהעק בדברי בזהואסיים
 הפלפול את שאוהב פ"א שאמר זי"עמבעלזא
 פלפול וע"י קשהא "יהודי אלשלפעמים
 ח'ל וה'ע זכות לכף ולדונו לתרצויכולין
 ליישבו הוא דמצוה עולם בכלה הנהוגבדבר
 קשה. הוא הנראה שלפיאף

 הפלתי בשם הערוה"ש שט כתב)כבר
 הנשים על לסמוך יש יותרשהרבה

 לצאת שנחפזים מאנשים יותרשמדייקות
 רואין אני שכן לי וכמדומהלעסקיהם
 על שאף לישראל להט והנח וד"ל,במציאות

 וכמדומה הס נביאים בני נביאים שאינםפי
 להם הנח ז"ל דאמרו הא גם י"לשבזה

 יהל ואל שוגגים שיהיו מוטבלישראל
 קצ'ע סימן בי)ר'י בב"י עיעי'כהידין

 להם הנח לאיזה התהד בדברישמסופק
 יעל ובנד"ד עש"ה התכוון -לישראל
תרווייהו(_

 תשנ"מ(, )מישור, החדש יחזקאל דברי במפר ראה המערכתןהערת
 משינאווא )הרה"ק "רבינו שפח: עמ' והליכותהלכות

 על וכיר'ב בכרוב תטעים בדיקת על לסמוך שיש למעשה הורהזצ"ל(
 הכרתי )כרעת בהם שרכילות כיון גברים מבדיקת עדיפה בדיקתןנשים.

ופלתי(."



 ו]ן



 ישראלאורקעב

 טייטלבוים א. מאירהרב
 יושר שעריכולל

 לברז ומחובר 2-[ א[7[~ו הנקרא המסננתבענין
 בשבת ולהחיירו לפרקו מותר אם -המים
 2-ש הנקרא מסננת יצאלאחרונה

 מהתולעים המים לסנן עשוי והואו[7[~ץ
 ניו עיר במימי שיש לאחרונהשנהברר
 חלקים, מג' מורכב הוא זה ומסננתיארק,
 ע-י המים לכרז מחובר הוא הא'חלק
 כלל, אותו מפרץין ואין היטב הדץשרויף
 המים, בו שמסנן מסננת בו ץבוע הכ'חלק
 אבל שרויף ע"י הא' לחלק מחוברוהוא
 בקלות, לפרץו יש רץ הדק מחובראינו

 מרוצת ומעבב מפסולת נתמלאוכשהמסננת
 הא' החלץ מן הב' החלק את מפרקיןהמים
 מקומו, אל אותו ומחזירין המסננתומנקין
 מטעם המחובר מסננת ג-כ הוא הג'והחלק
 כלל, אותו מפרקין ואין הב' לחלץהמושל
 החלק על מדרשא בבי השאלה נפלומעתה
 בשבת לפרץו מותר אם הנ"להב'

 הפסולת בשביל המים זרםכשנתמעט
 אח"כ, ולהחזירו ולנקותו במסננתשנצטבר

 בדין פרטים כמה לברר לבי אלושמתי
 לקרקע המחובר בדבר בשכת וסתירהבנין
 הטובה ר' כיד ואפרסם דירן, לנידוןהנוגע
עלי.

 בץלות לפרץ העשוי כזה שרויף אםא(
 צריכין מתחילה לא, או תץיעה בכללהוא
 בץלות לפרץ העשוי כזה שרויך אםלברר
 חייב בכלים דאפי' תקיעה בכללהוא

 רק הוא או ב"ו, שי"ג בסי' כמבוארחטאת
 לבאר צריכין זה לברר וכדי הידוק,בגדר
 חשוב הוא אם עצמו השרויף דיןתחילה
 לא. אותץיעה

 ס"1, ש"ג סי' בשו"ע מפורש זהדין
 לו יש דשרויד י"ב ס"ק שם המג-אדד'
 העשויים שלנו רכוסות כ' וע"כ תקיעה,דין

 לד' אף לב"ש( שרויף, )פי'בחרוצים
 השוע"ה וכ-כ ולהחזירו, לפרקו אסורהטור
 איכא ז' ס"ק שם הטו"ז וכד' מכ"א,שם

 שיש בריל של דנודות כ' דהטו"זפלוגתא,
 אחרונה" "לדעה לאסור לנו היה שרויףבה
 להדקה, שהדרך כיון ברפיון להדץהאפי'

 פי' אחוונה" "לרעה ומש"כעכת"ד.
 הרם-א שכי' למה דכוונתו שרדהלבושי

 תקוע להיות דרכו ראם דמחברבדברי
 שרויף גם א"כ ברפיון אף להחזירואסור
 שדרכו כיון ברפיון להחזירו אסורזה

 רשרויף נמצא ולפי"ז עכת"ד, תץועלהיות
 אות בשעה-צ המשנ"מ אבל תקיעה,חשיב
 אחרונה לרעה הטו-ז דכוונת הביןל-ב

 פרקים של כוס לענין שם המחברשמביא
 שדרכו כיון ברפיון אף להדץהדאסור
 הטור רמח' למד )דהשעה-צ מהודץלהיות
 להחזיר מותר אם הוא מרוטנבורגומהר"מ
 תץוע לא מהודך להיות שדרכו כליברפיון
 כמע"א(, בזה והארכתי עיי"ש. רפוי,ולא
 יש דלרינא שם המשו"ב ממיץומ"מ

 וכ"כ תקיעה, דחשיכ כהמג"אלהחמיר
 המאמר וכן י-ב, אות שעה.צ תץי"טבסי'

 לבאר שהאריך אע"ג י"א בס"ץמרדכי
 מסיץ מ"מ תקיעה חשיב לאדשרויד
 רחשיב המנ"א כדברי להתמיר ישדלמעשה
 שרויף אם כניד"ד לדון יש מעתהתקיעה,



קעג אהליושבי

 בכלל ג"כ הוא בקלות לפרק העשויכוה
 לא. אותקיעה
 מח' הביא י"א בס"ק המנ"אוהנה
 הראב"ד דד' תקוע, בגדר וסמ"גהראב"ד
 ולא בדוחק מעמידה להיות שצריךדבל

 וא' תקיעה, תשיב החור בתוךיתנועע
 ואומנות נכורה שצריך דבר דדו7אהסמ"ג
 בס-כ השוע"ה פסק ולדינא תקיעה,חשיכ
 אע"פ והמשג-כ שם, וכמצויין הסמ"גכד'

 הכריע, לא דרכה( )ד"ה בביה"לשכאן
 דתץיעה כ' י"א ס"ק תקי"ט בסי'מ"מ
 וא"ב הסמ"ג, כד' ובגבורה בחוזקהיינו

 לפרקו שעשוי בזה דשרויף נראהלכאורה
 דאינו ואומנות גבורה שום ואי"צבקלות

בכ~
 שכמכו כיון מ"מ אבל תקיעה,

 תילקו ולא תקיעה חשיכ רשרויףהפוסקיב
 חילוק ראין משמע לשרויף שרויףבין
 זה, ברבר רב לי וצריךב1ה,

 רכר במחבר כה"ת איסור יש אםכ(
 לא, או תקיעה כלא לקרקע המחוכרלכלי
 כזה רשרויף תאמר אם לרון ישמעתה
 לכלי דבר כשמחכר אם תקיעה חשיכאינו

 תוקע שאינו אע"ג חייב לקרקעהמחובר
 דכו"ס שמצינו כיון הספק ומקור לא,או

 חייב דבקרץע בכלים, מבו"ס חמורבקרקע
 מ"י שי"ד בסי' כמבואר גרוע בבניןאף

 כמבואר גמור כבנין רל חייב אינווככלים
 אם הספץ נתעורר א"כ שם, שי-גבסי'

 דינו אם לקרקע המחוכר לכלי דברבמחבר
 אף והיינו גרוע בבנין אף דחייבכקרקע
 דוקא דחייכ ככלי דינו או תקיעהבלא
 חייכ. אינו תוקע אינו ואם גמורכבנין

 רר' ס"ל ט"ו ש"ח בסי' הב"חוהנה
 תוקע, אא"כ חייב דאינו והרמכ"םהרי"ף
 והרמכ"ם הכלים( כל )ר"פ הרי"ףדהרי
 של לול של דדלת פסקו הכ"ה()פכ"ב

 ולא נוטלין לא ,רקע( )דמחוברתרנגולים
 ע"ז והקשה יתקע, שמא גזירהמחזירין
 לגזירה הוצרכו למה אני ותמה וז"להמ"מ
 שהרי לקרקע שמחובר במה יתקערשמא
 כמבואר בונה משום חייב תקיעהבלא
 דנראה לתרץ )שם( הב"ח וכ' ע"כ,בפ"י
 כמה דאיכא דאע"ג והרמב"ם להרי"ףרס"ל
 הרמב"ם כמוש"כ תקיעה בהו דליתבנינים
 כגון הקרקע פני המשוה הי"כבפ"י

 )דהוא וכו' גומא מילא או תלשהשפיל
 דלתות בחזרת מ"מ הקרקע( בגוףבנין

 שאין כיון לקרקע( במחובר כנין)שהוא
 החזרת או החור מן הציר נטילת אלאשם
 וע"כ תוקע, אס אלא חייב אינו לחורציר
 אסור דאינו שפיר והרמב"ם הרי"ףכתבו
 עכת"ר. יתקע, שמא גירה משוםאלא

 ד"ה י"ג ס"7 שי"ג )סי' כתהל-דועיין
 דאמרינן מהא ע"1 שהקשה וכו'(והנה

 שירה רלה ציר ע"ב( ק-ב )רףכעירוכין
 יתקע, שמא גוירה יחזיר לא ומגדלחיכה
 ושל דות ושל בור של ח"ח, ת7עואם
 ע-כ. ח"ח, החזיר ואם יחזיר לאיציע
 חייב תקע לא אם דאפי' להדיאמשמע
חטאת.

 ג"כ כ' הי"ד( )פ"י המשנהוהמרכבת
 דלת וחורת דכנטילת ורמב"ם הרי"ףכד'

 בו"ס משום בו אין לקרקע דמחוברבמידי
 חלוש דהוי משום הטעם וכ' תקע,אא"כ
 הרי"ף כמוש"כ כתלוש ודינו חברוולבסוף
 הרי"ף( מדפי ע-כ ד' )דך פ"אבחולין
 שחיטה מהל' פ"א והרמכ"ם שחיטה,לענין
 ה"נ, אוכלין טומאת מהל' ובפי-בהי"א,
 עירובין מגמ' קשה הלא המרכה"מוהוסיף
 כקרקע חפירה הן ודות דבור משוםהנ"ל

 היציע וכן כיסוי, כעין למעלהורלתיהן
 דהו-ל משום חייכ וע-כ מלמעלה,פתחו



 ישראלאורקער

 וכ' תקע, שלא אע"פ קבע אהלעושה
 ויציע ודות בור הברייתא נקטדמשו"ה

 של דלול משום תרנגולים של לולולא
 אא"כ חייב ואינו הצד מן פתחותרנגולים

 וכ' עכת"ד. ויציע, ודות בור משא"כתקע,
 רקיי"ל דאע"ג נוונינו רנראה )שם(התל"ד
 תלוש מ"מ גרוע בכו"ס אפי' חייבדבקרקע
 אלא חייב דאינו ככלים דינו חברוולבסוף
 הדבר כי אם התל"ר וסיים גמורה,כבו"ס
 מדברי סמך לו מצאתי מ"מ מאודחדש

 פ"1 )ב"ק הרא"ש על חריפתאהפלפולא
 דליטול הרא"ש דעמש"כ ז'( אות י"1סי'

 כ' בשבת אפי' מותר הכותל מןצרור
 מדאורייתא, נאסר לא חכרו ולבסוףדתלוש
 כנ"ל. והיינועכ"ל,

 כטו"1 ככר ככר זה שסבראובאמת
 הם-מ קושית רעל ט'(, ס-ק ש"ח)סי'
 רל הם דכלים דכיון לתרץ הכ"י כ'הנ-ל

 מילתא להו פסיקא לא בארעאדחברינהו
 כתבו ע"כ בו-ס משום בהם דישלומר
 והקשה יתקע, שמא גזירה משוםהטעם
 דמכואר הנ"ל עירובין מגמ' הטו.1ע-1

 לול דשאני ותי' תקע, לא אפי'דח"ח
 לא ע-כ חברו ואח-כ כלי עשוישהוא
 ודות בור משא"כ מילתא, ליהפסיקא
 דח"ח ודא' בקרקע חפירה שהןויציע
 רכלי הנ-ל כסברא והיינו תקע, דלאאע"ג

 זה, ברין מקרקע יותר קיל לקרקעהמחובר
 לגמר מיקפא ליה פסיקא לא מ-מרק

 ח"ח. ואינו כתלוש ודאידדינו

 להחמיר דיש מהפוסקים נראהולדינא
 דינו לקרקע המחובר כלי ואפי'בזה,

 דה"א הוקע, אינו אם אף וחייבכקרקע
 והרמכ"ם הרי"ף בר' כן שכתב אע"גהב-ח
 הפוסקים רוב כד' דהעיקר סייםמ"מ

 בו"ס משום איבא כארעא רמחברידאע"ג

 ש"ח )סי' הפמ"ג וכן תוקע, דאינואע"ג
 זה רתי' הנ"ל הטו"ז על כ' ט'(משב"ז
 והרמב"ם הרי"ך דברי לתרץ כדי רקהוא

 רבכה-ג קיי"ל אנן אבל המ"מ,מקושית
 בונה נמי לקרקע( חיברו ואח"כ כלי)שהוא
 לקרקע דמחובר תוקע( שאינו )אע"גהוה
 ר' גם הוא שכן ונראה כקרקע, הואהרי

 רהב"ח משום והיינו וש-פ, ומנ"אהטו"ז
 כדי גדולות כסעודות שנוהגין דמה כ'שם

 סתימת גוי ע"י בשכת נוטלין אוירלהכניס
 לשל רדמי ראסור נראה החלון מןהעששית

 שללול
 תרנגוליי

 כיון בו-ס משום דאיכא
 רוב כרכרי דהעיקר בארעאדמחכר'
 הכא איכא בארעא דמחברי רכלהפוסקים
 וכ"כ עכ"ל. תוקע, ראינו אע"ג בו"סמשום
 )סי' דאמרינן דמהא ס"ק שי"ג סי'הטו"ז
 דלתות וחזרת בנטילת ריש ס"ט(ש"ח
 כד' )דלא ח"ח בארעא רמחוכרמידי

 למחות דיש נלמד הנ"ל( והרמכ"םהרי"ף
 עכו"ם ע"י החלון לסלק הנוהגיןכיד

 בעכו"ם ח-ח דהישראל כיון רהלאבשכת,
 שאינו ראע"ג ומשמע עכת"ר. שבות,איכא
 החלונות )דבסתימת ככ"ח כמבוארתוקע
 משום והיינו חטאת, חייב מ"מ תוקע(אינו
 דינו לקרקע המחובר רכלי כנ-לרס"ל
 כתב וכן תוקע, שאינו אע-ג וחייבכקרקע
 ליטול דאסור ב"ב( ס"ק ש"ח )סי'המנ"א
 הכ, רמחוברין כיון החלונותולהחזיר
 בשם תחילה )מרכתכ דח-חומשמע
 ומשמע בונה, משום דרייב כפ"יהרבב-ם
 וכן אח"כ(. שכתב החלונות דין קאישע"ז
 )שם והתו-ש כיב( ס"ק ש"ח )סי'הא"ר
 וכן לדינא, הב"ח דברי הביאו ל.ג(ס"ק
 )אלא לדינא סי"ז( שי"ג )סי' השוע"הפסק

 אינו לבנות ע"מ שסותר דלהאומריםשכתב
 טוב יותר יהיה אחרון הבנין אא"כחייב
 איסור רל החלונות בנטילת אין הראשוןמן
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 שבות דהוי עכו"ם ע"י להקל וישמדרבנן
 וכ"כ עיי"ש(. מצטער, במקוםדשכות
 הטו"ז בשם ל"ט( ס"ק ש"ח )סי'המשנ"ב

 מה "עי'"ש )ומש"כ לדינא, שי"גסי'
 כוונתו יודע איני בזה" בביה"לשנכתוב
 מדובר שי"ג סי' בביה"ל מצאתישלא
 ס"ק פ' )סי' שבת במנחת ועייןבזה(,
 משמע הנ"ל מתהל"ד דגם שכ'רי"ג(

 בשביתת ראיתי וכן להחמיר, ישרלמעשה
 על שתמה ט"ז( ס"ק חורש )ב"רהשבת

 ולבסוף תלוש רהא הנ"ל חריפתאהפלפולא
 כו"ס כל דהא מדאורייתא, נאסרחיברו
 וכ"ה חיברו, ולבסוף תלוש היהבמשכן
 ע"כ הפ"ח, על בצ"ע וסיים בכ"מ,פשוט
 הפוסקים כל כד' להחמיר יש דלדינאנראה
 שאינו אע"ג ח"ח בכה"ג דאיכאהנ"ל
 לדינא, כן פסק בעצמו הב"ח )דהלאתוקע,
 לרינא כן כתב שלא נראה המרכה-מוגם
 שכל כיון וא"ב הרמב"ם, ד' לבאררץ

 להחמיר 'ש רלד'נא כתבו הנ"להפוסקים
 המסננת שמחבר בניד"ד ולפי"ז העיקר(,כן

 לקרץע המחובר כלי שהוא המיםלברז
 של החיבור חשיב דלא דאע"גנראה

 חייב מ"מ כתקיעה המים וברזהמסננת
 הפוסקים כל כד' ומחזירו כשמפרקוחטאת
הנ"ל.

 פקק מדין להתיר מקום יש אםג(
 פסק ודות, בור כיסוי מדין אוהחלון
 כגון החלון פקק ס"א שי"ג בסי'המחבר
 החלון בו שסותמין דבר כל שאר אולוח

 ולא קשור אינו אם אפי' לסותמויכולים
 עכ"ל. הבנין, על כמוסיף דהויאמרינן
 שאחורי רחבה המחבר כ' שםובמ"ג
 אם תריר בה ויוצאים נכנסים שאיןהבתים
 מחצלת בה שתולה או לפתחה דלהעשה
 להם יש אא"כ בה נועלים אין קניםשל
 דלתות שהן הן ניכרין שכהן צירהיכר

 ככונה נראה ואינו ונעילה לפתיחההעשויות
 העשוי ופתח מ"ח(, שב השוע-ה)לשון
 להם אין אפי' נועלים תדיר ויציאהלכניסה
 תדיר להפתח שעשויה דכיון צירהיכר
 אלא קבועה מחיצה בנעילתה עושהאינו
 עכת"ר מ"י( שם השוע"ה )לשוןארעי

 דרחבה דין על ז' ס"ץ המנ"א וכ'המחבר.

 דה"ה הבתיםשאחורי

 בפץ-

 אם החלון
 הוי רחוקים לעתים אלא לפתוח עשויאינו
 לה אין אם לסותמו ואסור קבעכאהל
 רנראה ט' ס"ק בתו.ש וכ' עכת"ד.היכר,
 והעתיקו יום, ל' אחר היינו רחוקיםדעתים
 כו'( נכנסים שאין )ד"ה בביה"להמשנ"ב
 לפרקו שמוכרחים בניר"ד ולפי"זלדינא,
 לנקותו כדי יום ל' בתוך פעמיםהרבה

 לפקק רדמי מטעם להתירו ישאולי
החלון.

 בסי' המחבר כ' דהרי אינו, זהאבל
 אא"כ נטלים אין ורות כור כיסוי ס"יש"ח
 כלי, שהוא מוכח דאז אחיזה כיח להםיש

 משמע והפוסקים המחבר ומסתימתעכ"ל.
 ולסגרו לפתחו שדרכו במקום אףדאיירי
 הנ"ל החלון פקק מדין מ"ש וצ"עתמיד,
 אף לפתחו דמותר תדיר לפתוח עשויראם

 אחיזה בית צריך והכא היכר, לוכשאין
 )סוס"ק ש"ח סי' בתהל"ר ועייןלהיכר,
 הוי החלון דפץק ותי' בזה, שנתקשהי"ר(
 בור ובכיסוי דשרי ארעי אהל תוספתרק
 בור דכיסוי ור"ל פתוח, הגג כלודות
 כל עושה וא"ב החלל, "כל" שמכסההיינו
 לכך שעשוי היכר לה אין אם וע"כהכנין,
 החלון בפקק משא"כ ואסור, כבונהנראה
 רק לגמרי פתוח ואינו הוא סתוםדהבית
 אינו כשסותמו אזי וחלון, פתח להשיש
 מהבנין חלץ סותם רק הבנין כלעושה
 היכר לה אין אם אף וע"כ פתוח,שהיה
 כבונה, נראה ואינו מותר לסתוםשעשוי
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 פתים מנחת כספרו אריק הגר"מ תי'וכן
 לכאורה ולפי"ז עיי"ש. ש"ח( לסי')הוספות
 מקום כל על מונח שהמסננת דירןבנידון
 ודות כור לכיסוי הוא דומה המיםמוצא
 שעשוי היכר לה יש אא"כ מותרשאינו
 ע"י אלא להתיר אין לכאורה וא"בלכך,
היכר,

 מבואר דהרי אינו, זה שגם באמתאבל
 לחוש יש דירן רבנידון הקורםבאות
 תוקע, אינו אם אפילו דאורייתאלאיסור
 דוקא הוא ודות כור כיסוי של ההיתרוכל
 משום רק התורה מן איסורו שאיןברבר

 ע-ב קכ-ו דף ברש"י כמבואר כבונהדמחזי
 כבונה" "דהוי שכתב וכו'( בכיסוי,ד"ה
 הלבושי וכ-כ ממש, בונה דאינומשמע
 רק כלל מחובר שאינו רביון כאןשרד
 שייך אין לכסות כרי חיבור בלי כךמונח
 כיון מקום מכל אבל וסתירה, בניןבזה
 למראית ככונה "מחזי קרקעות כיסוישהם
 ס"ק במשבע הפמ"ג וכ"כ עכת"ר.עין",
 כך מונח רק בציר תחוב שאינו דכיוןי'

 מהני וע"כ כבונה מחזי רק ממש בונהאינו
 בציר תחוב אם אבל להיכר, אחיזהבית
 מהני לא אחיזה בית דאפילו הפמ"גכ'

 הפמ-ג כן ודייק הוא, ממש וסותררבונה

 בנידון וא"כ המשנ"ב, וכ"כ הנ"ל,מרש"י
 ממש וסתירה לבנין לחוש דישדירן

 ע"י היתר לנו אין הקודם באותכמבואר
 לכך, שעשוי ניכר שיהא שעושההיכר
 כיסוי בדין שכ' ל"ד ס"ק בתו"ש)ועיין
 יש אחיזה בית להב ד"כשאין ודותבור
 קצת משמע וכתירה" בנין משוםבהם

 דאורייתא איסור 'ש ודות בורדבכיסוי
 ונראה אחיזה, בית להם כשיש מותרועכ-ז
 "ועיין שסיים במה הפמ"ג נתכוויןשלזה
 ראיתי וכן דבריו", הבינותי ולאחו"ש
 הפמ"ג. כוונת לפרש שכ' המבוארבפמ"ג

 עקשטיין להגר"א לתו"ש בביאוריםאבל
 ראיתי י"ר ס"ק בעלזא דומ"ץשליט"א
 עיי"ש(. כאו"א, הפמ"ג כוונתשהמין

 הפמ"ג דברי לבאר לנכון ראיתיואגב

 ולא מאוד, תמוהים לכ' שנראיםהנ"ל

 הפמ"ג, 11"ל מזה, שד'כר מיראיתי
 כיסוי ובין הכלים דלתות בין יששהפרש
 יש כי הכי ומשום כך, רל שמונחיםהכלים
 קאי ולאהדורי דלמשקל מוכח אחיזהבית
 אחיזה כיח אין אבל כבונה, מיחזיולא
 ראין כיון ממש כונה ולא ככונה,מחזי
 דהתם לס"ט ול"ד כך, מונח אם כיבציר
 מהני לא אחינה בית אפילו תחובבציר
 המחוכר כלי הוא, ממש וסותרדבונה
 שבת ור"ן רש"י ועיין כקרקע, הרילקרקע

 ועיין ממש, כונה ולא כבונה ע"ב קכ"ודף
 עכ"ל. דבריו, הבינותי ולאתו-ש

 תמוהים, הדברים נראיםולכאורה
 דלתות בין הפרש שיש לומרשהתחיל
 כשאין "אבל וסיים הכלים לכיסויהכלים
 והיא ואסור", כבונה מחני אחיזהבית

 המחכר פסק הכלים דבכיסוי רחמיהמילתא
 אחיזה בית להם כשאין דאפילולהדיא
 "נל"ד כמש-כ קשה ועוד ליטלם,מותר
 משמע כוונתו דפשטות וכו.',לס"ט

 בס-ט המבואר הכלים דלתות לדיןשנתכוין
 וא"כ המבואר(, בפמ"ג )וכ"כ בושהתחיל
 לקרקע המחובר "כלי ע"ז שסיים מדקשה

 כמחובר איירי לא הא כקרקע.,הדי
 וגם הכלים, דלתות כדין רק כלללקרקע

 צ"ב וכו'", ור-ן רש"י "ועיין שסייםמה
 כיסוי בדין איירי והריין רש-ידהלא

 כמבואר כלל, הכלים בכיסוי ולאקרקעות
 שם. המעייןלכל

 לחלק הוא הפמ"ג דכוונת נראהוע"כ
 כלי שהוא תרנגולים של לול של דלתבין
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 ט' ס"ק בטו"1 כמבואר לקרקעהמחובר
 של לול של רבדלת ודות, כורלכיסוי

 ע"כ בציר להלול מחובר דהדלתתרנגולים
 בית ואפילו סה"ת בו"ס משום בויש

 ודות בור בכיסוי משא"כ מהני, לאאחיזה
 בלי כך מונח רק מחובר הכיסוישאין
 מחזי משום רק אסור אינו ע"כחיבור
 דמוכח אחיזה בית לו וכשישכבונה,

 הם וכך מותר, קאי ואהדורירלמשקל
 בין יש שהפרש מש"כ דבריו,שיעור
 לקרקע המחוברים כלים ר"ל הכליםדלתות
 כיסוי וכין ומש"כ תרנגולים, שלכלול
 מחובר הכיסוי שאין בס"י המבוארכיסוי ריי ובין ר-ל כך רץ שמונחיםהכלים
 כור כיסוי לדין כוונתו ועיקר כך, מונחרל
 נראה "הכלים" כיסוי רנקט ומהורות
 דכיסוי להדגיש כעיקר ורצונו נקטדל"ד
 )אף היבור בלי כך מונח רק מחובראינו
 בכוונתו, מוכרח נראה כן מ"מ דוחקשזה

 כמו היטב שמהח"כ דבריו יוכןועפי"1
 הפמ"ג דברי מובנים ומעתהשיתבאר(,
 הכי "ומשום רמש"כ חומר, כמיןשאח"כ

 ודות כור כיסוי על קאי וכו'" ישכי
 אינו חיבור בלי כך שמונח דכיוןומבאר
 יש וע"כ כבונה, דמחזי רק ממשבנין
 לא, או אחיה בית לו יש אם ביןחילוק
 נטלים אין ורות בור דכיסוי המחבר)וכ"כ
 "ול"ד ומש"כ אחיזה(, כית לו ישאא"כ
 תרנגולים של לול לרין כוונתו וכו"'לס"ט

 "כלי שפיר סיים וע-ז כנ-ל, בושהתחיל
 זה ולפי כקרקע", הרי לקרקעהמחובר
 לדלת ורוח בור כיסוי בין מחלקדהפמ"ג

 ודות כור דבכיסוי תרנגולים, של לולשל
 ככונה, דמחזי משום מדרבנן רקאיסורו
 וכו'" ור"ן רש"י "ועיין הפמ"ג סייםשפיר
 כבונה רהוי קרקעות כיסוי בדיןשכחכו
 והכן. וכנ"ל, ממש, בונה דאינוומשמע

 שהמסננת מטעם להתיר יש אםר(
 כשנתמעט ולהחזירו לפרקו לכך"-עשוייה

 הפסולת. מכח המיםזרם
 ואחרונים בשו"ע מצאתי לא זהפרט
 ראיות קצת לי יש ומ"מ להד'א,מבואר
 לפרקו שעשוייה מטעם להתירראין

 שיתבאר. כמוולהחזירו
 בור כיסוי מרין להביא נראהראשית

 מותו דאינו הקודם באות המובאודות
 מוכח ראז אחיזה בית לו ישאא"כ

 הכי בלאו אבל קאי, והרורירלמשקל
 לכסות כרי עשוייה שהכיסוי אףאסור,
 )ראי הצורך בעת וליטלו ורותהכור

 אי-צ אזי ולסותמו הכור לכסות רקעשוייה
 ברד ודות הבור יסתום רק כיסוילעשות
 כנ"ל. וע"כ אסור, ועכ"1 לעולם(וכדומה
 לאיסור לחוש שיש רירן בנידוןוב"ש
 מטעם להתירו שאין ב' באות כנ"לתורה

 מדין לזה, ראיה עוד להביאונראה
 הפוסקים מכל ב' באות שהבאתיהחלונות
 בנטילתן חטאת חיוב דיששהסכימו
 דומיא אסור, עכו"ם ע"י ואפילווהחורתן
 המבואר בארעא דמחוכר מידידדלתות
 ועל נטילתן על דח"ח ס"ט ש"חבסי'

 עשויים אינם החלונות ולכאורהחזרתן,
 אי"צ )דא"כ לעולם החלון פתחשיסתמו
 יעשה לא רק בחלון, ולסתמו פחחלעשות
 אויר שיכנס כדי ליטלו רק כלל(,פתח
 להר פשיטא ועכ"ז אח"כ, ולסתמוואורה
 דמידי דדלתות דומיא דח"ח הפוסקיםלכל

 ולהתיר לחלק ראין וע"כ כארעא,דמחובר
 והכן. הנ"למטעם

 מי"ג ל"ט כלל שהנשמ"אובאמת
 זה שדין וכ' הנ"ל, מטעה זה בריןנתקשה
 כרי בכך עשויים שהחלונוה .כיוןצ"ע



 ישראלאורקעת

 מאי ולהחזירן החלונות להוציאשיוכלו
 אבל הנ"ל. כסברא והיינו בזה", שייךבנין
 נכרי ע"י אפילו להקל "דח"ו סייםמ"מ
 לתבן ומה לאיסור מסכימים שכולםכיון
 עכ"ל. הבר",את

 ש"ח )סי' למהרש"ם תורה בדעתוע-ע
 גור משו"ת שמביא ס"ה( שי"ג וסי'ס"ט,
 שהאריך קל"ה סי' או"ח יהודהאריה

 איסור החלונות בדין ראיןלהוכיח
 להקל יש גדול דלצורך ומסיקדאורייתא,

 שם מביא ואינו עיי"ש. עכו-ם. ע-יוכפרט
 אי בו לעיין הח"י הספר ואיןהטעם,
 מטעמים או הנ-ל מטעם להקלדעתו

 הפוסקים כל שאר מדברי ועכ"פאחרים,
 כנ"ל. כן נראהלא

 זעלצער הגר"ש ידידי לי העיראולם
 מטעם כזה דיתר שאין דאע"גשליט"א
 י"ל מ"מ ולהחזיר לפרק "עשוייה"שהיא
 הכי וכלאו ולהחזירו לפרקו "מוכרח"דאם
 כל דהלא יותר, רקיל בו, להשתמשא"א
 מוכרח יהא הזמן שבמשך בנין הואהבנין
 ולכנותו לסותרו שעשוי רק ולאלסתרו,
 בנידון ולפי"ז כן, לעשות שמוכרחאלא
 ומעכב פסולת עם המסננת כשנתמלאד'דן

 ולנקותו לפרקו דמוכרח המיםמרוצת
 מצינו לא אבל מהנ"ל, רקיל י-לולהחזירו
 וע"כ בזה, מפורש דבר ואחרוניםבשו"ע
 בזה, להקלאין

 אותו שמנקין לאותן להתיר יש אםה(
 המחכר כתב לקיום, דא"ע מטעם יוםככל
 החמין בו שמניחין התנור ס-ז רנ"טבסי'

 בטיט אותו ושורקין בדף פיווסותמין
 להוציא כדי סתימה אותו לסתורמותר
 כתב והטעם עכ"ל. ולסתמו, ולחזורהחמין

 ררוקא משום ג' ס"ק בטו"ז ומובאהב"י
 כשבת להסירן שלא לקיים עושה היהאם

 לקיום עשוי אינו זה דף אבל אסורהיה
 וכתב ס"י, שי"ד בסי' המחבר וכ"ככלל,
 רא"ע ט'( ס-ק א"א שי"ר )סי'הכמ"ג
 ביום בו להסירו שעשוי היינו כלללקיום
 לפתוח אסור ימים לב' הטמין אםהא

 סי-ט( שי-ד )סי' בשוע"ה וכ-מכשבת,
 כ% לקיום עשוי שאינו מפני הטעםשכ'
 היה ולפי-ז בשבת", להסירו ע"מ"אלא
 בכל המסננת שמנקין לאותן להתירמקום
 שא-ע מטעם בשבת ולהחזירו לפרקויום

 כלל.לקיום

 הדשן בתרומת הוא זה דין מקורוהנה
 ח', ס"ק רנ"ט )סי' תהל"ר ועיין ס"ה,סי'

 בתה"ד דהמעיין שכ' י"ר( ס"ק שי"דוט"
 רש"י שכ' כיון הוא הטעם דעיקריראה

 וכו'( ובעי )ר"ה ע"א ל"ה דףבעירובין
 דסתירת מדרבנן אלא אינו פתחדסתירת
 היכא להקל יש ע"כ היא בעלמאפתח
 היכא אבל עכת"ד. ביום בו לסותרהדעשוי
 היה ד"א משמע דאורייתא כניןדהיא
 באות שנתבאר דירן בנידון זה ולפימתיר,

 התורה מן וסתירה לבנין לחוש שישכ'
 לקיום. דא"ע מטעם להתיראין

 כ' י"כ ס"ק ש'-ג בסי' המנ"אוהנד

 סביב בחריצים שעשוים הכליםדכיסוי
 מותר בחוזק ומהודקים שרוי"ף()ר"ל

 עשויים שאין כיון בשבת ולסוגרןלפותחן
 כמבואר תמיד ולסוגרן לפותחן רקלקיום
 פתיחת דין ודיינו עכת"ד. מ"י שי"דבסי'
 כיסוי לענין המג"א מזד ולמר הנ"ל,התנור
 ולסוגרו לפותחו מותר שג.כהכלים
 בשרוי"ף מחוברים שהם אע"גבשבת,
 כמבואר התורה מן ואסור תקיעהדהוי
 לקיום עשוי שאין כיון מ"מ א',באות
 )סי' התהל-ר וכ' הנ"ל, התנור כדיןמותר
 כלים בכיסוי דגם דצ"ל י"ז( ס"קשי"ג



קעו אהליושבי

 לאו ראי בעלמא, פיתתא אלא עושהאעו
 כנ"ל לקיום שא"ע מטעם להתירו איןהכי

 רק זה מטעם התיר שלאמהתה"ד
 שאיסורו היבא אכל מדרבנן, רקכשאיסורו

 זה. מטעם התיר לאמה"ת
 כטעם וכ' סתם בסכ"א השוע"האבל
 עשוי שאינו "לפי הכלים כיסוי שלההיתר
 גם תדיר ולסוגרן לפותחן רק כלללקיום
 דהוי זה בלא דאפילו משמע עצמה"בשבת
 דאפילו דס"ל והיינו מותר, בעלמאפיתחא
 כ% לקיום א"ע אם מה"ת שאיסורודיכא
 של בכלי "ואפילו שכ' במ"כ וכ"ממותר,
 בנין זה הרי וכו' פרקיו תקע אםפרקים
 להתקיים עשוי אם בונה משום וחייבגמור
 הרי הרבה להתקיים עשוי אינו ואםהרבה,

 אא-כ סופרים מרכרי ואסור ארעי בגיןזה
 משמע עכ"ל. כלל" לקיום עשויאינו

 אם מ"מ מה"ת כו"ס דהוא כשתקעדאפילו
 ע"1 וכ' מותר, כלל לקיום עשויאינו

 רמשמע הנ"ל תה"ד מדברי דצ"עהתהל-ר
 עשוי כשאינו מותר דרבנן באיסורדרק
 דאורייתא. באיסור ולאלקיום

 סי' )ח"ד יצחק מנחת בשו"תועיין
 השוע"ה ד' ליישב שכ' י"ר( אותקכ"ב
 אד דמתיר נראה כתה"ד נעיין כדדבאמת

 ומה כלל, לקיום עשוי אינו אםבדאורייתא
 אלא אינו פתח דסתירת מרש"ישהביא
 תה"ר וו-ל בעלמא, ונסניף רק הואמררבנן
 לסתור כא אם כין נחלק אם תתמהואל

 אפילו מחלקינן דה"נ זמן,לאיזה
 חילוקים בז' קש-ק לעניןמדאורייתא
 וב"ש הגאונים, וכפסקי בתלמודכדמבואר
 דין לדמות כ' הרי עכ"ל. דרבנן,לענין
 מותר בדאורייתא דאפי' קש"ק לדיןהתנור
 הוי התנור דין רק כלל, לקיוםבשא"ע
 יש בדאורייתא גם למעשה אבלכש"כ,

 להקל יש דבניד"ד נראה ולפי"זלהתיר,
 בכל המסננת שמנקין לאותן השוע"השד'
יום.

 ע"ז, לסמוך שקשה נראה למעשהאבל
 השוע"ה כ' התנור בדין רנ-ט בסי'דהרי
 איסור אין שמהיית כיון ההיתר בטעםס"ז
 פתח, בסתירת ולא הבנין גוף כשסותראלא
 משום פתח בסתירת גם גזרו שחז-לאלא

 עשוי דאינו היכא ע"כ כבונה,דנראה
 רבאופן משמע עכת"ר. מותר. כלללקיום
 לקיוכ רא"ע היכא אי מה-ת בו"סשיש
 שכ' סי"ט שי"ד בסי' וכ"מ אסור,כלל
 עשויה אינו ראם שבקרקע חותמותבדין
 וכו' סתירה משום כה אין כלללקיום
 שומט והוא צירה על סובכת היא"אא"כ
 כמבואר תקיעה והיינו עכ"ל. מחורו"הציר
 איסור ויש רתקע דהיכא משמע שי"ג,בסי'
 שא"ע מה מהני לא בו"ס משוםמה"ת
 בסי' דבריו יסתור שלא וצ"ע כלל,לקיום
שי"ג.

 כלים בין לחלק השוע"ה דד' י"לואולי
 ראשונים דאיכא דבכלים בקרקע,למחובר
 ע"ב י"א ביצה )עיין כול בו"ס דאיןדס"ל
 רש"י ע-כ ע"ר דף ושבת ראין, ד-הרש"י
 גמור רבבנין קיי"ל דאגן אע"ג ואי(ד"ה
 בא-ע להקל יש מ-מ וחייב בו"סיש

 כמחוכר אבל גמור, בבנין אף כלללקיום
 בא"ע להקל אין בו"ס יש דלכו"עלקרקע
 הנ"ל המנח"י דברי שלפי אלא כלל,לקיום
 אין מהמה"ד לקוחיפ השוע"הדמקו"ד
 התנור בדין איירי התה"ד דהרי כן,לומר
 דבאינו כ' ועכ"ז לקרקע מחוברשהוא
 דברי צ"ע וא"ב מותר, כלל לקיוםעשוי

 שקשה נראה לניד"ד ועכ-פהשוע-ה,
 שי-ג. כסי' השוע"ה ע"ר להקללסמוך



 ישראלאורקפ

 ס"ק ברה"ש קי"ט )סי' בקצוה"ששו"ר
 ראולי וכ' השוע"ה, בסתירת שהרגישי"א(
 ומשבר שסותר בנין סתירת בין לחלקיש

 הכלי של הפרקים סתירת וביןהבנין
 עכ"ל. וצ"ע, בסתירתו, כלום משברשאינו

 דין מבאר רי"א בס" נזר האבניוהנה
 וכ'( י-ט )באות דמתחילה אחר, באופןזה

 ע"ב ל"ב רף בביצה דאמרינן בהאנתקשה
 ביו"ט ביה"כ של אבנים לצדדדמותר
 שאינו )פרש"י ארעי דבניןמשוס

 כבורו ומשום תורה אסרה לאלהתקיים(
 מ"ז רף משבת דאמרינן מהא חכמים,ל"ג
 )פרש"י טרסיים של מטה המחזירע"א

 למלאכתן לעיר מעיר הולכיןטרסיים
 בשבת פרקים( של מטות עמהםונושאין
 נושאים שהטרסיים כיון רהלא חטאת,חייב
 לעיר מעיר כשהולכין אלו מטותעמהם

 שילכו בשעה לפרקים רעתן הריכרפרש"י
 מ"ש חטאת חייב אמאי וא"כ אחרת,לעיר
 האבנ"ז חידש וע"כ הנ"ל, רביצהמהא
 שצריך חזק דבנין וב"ב( כ"א)באות
 בדעתו אפילו חייב לסתרו ואומנותעבודה
 שכ' טרסיים של דמטה כההיאלסתרו
 האי ד-ה ע"ב ק"כ )דף הבונה ר"פבתוס'
 רפוי בבנין אבל גמור. בנין דהויוכו'(

 ראם חילוק, יש ואומנות עבודהשאי"צ
 כדאיתא בקרקע חייב לעולם ליהמבטל
 בהנחה עלאי ע-ב( ק"ב )דף הבונהר"פ

 שאין אף חייב, טיט בלא אפילובעלמא
 דמכטל כיון מ-מ ואומנות חיזוק שוםבזה
 דעתו יע מבטלו אינו ואם חייב, התםליה

 ארעי בנין הוי רפוי שהוא כיוןלסתרו
 ביצה בגמרא כמבואר מדרכון, רקואסור
 רהא כ"ג( )באות כתב זה ולפיהנ"ל.
 לעיל כמבואר התנור סתימת לסתורדמותר
 דמ"מ צ"ל כלל, לקיום עשוי שאיןמצעם

 אבל מותר, וע"כ הטיט לכתור יכולבקל
 אומנות וצריך גמורה סתימה היהאם

 כלל, לקיום שא"ע אע-פ אסורלסתרו
 מ"י שי"ר סי' בלבוש גם וכ"מעכת"ד.

 התנור פתח סתירת של ההיתר בטעםשכ'
 חיבור להיתירא תרתי "דאיכא משוםהנ"ל
 וגם הוא גרוע חיבור השריקה ע"יהדף
 עכ"ל. מותר", ולכך כלל לקיום עשויאינו

 גרוע חיבור דהוא משום דדוקאמשמע
 שא"ע אף אסור הכי בלאו אבלמותר
 רירן דבנירון  ורצה  רלפי"ו כלל,לקיום

 ואי"צ בקלות לפרקו עשויהשהמסננת
 לדברי ולהתיר גלון שיש ואומנותעבורה
 בכל אותו שמנקין לאותן והאבנטהגלוש
 מ"מ אבל בול, לקיום עשוי דאיוו ביוןיום
  שרוי"ף של חיבור שהוא כיוןי"ל

 גמור כנין רהוי בזה החליטווהפוסקים
 בין חילקו ולא א' כאותכמבואר

 חזק בנין בכלל דהוא אפשר א"כלשרוי"ף שרוי-י
 אף חטאת רחייב ביה מודה האבנ"זשגם
 ויל"ע. כ~, לקיום עשוישאינו
 פרק הירושלמי בדברי לדון עודויש
 כנין אי מח' שהביא ה"ב בפ"1 וכןהבונה
 כזה והאריכו לא או כנין חשיכלשעה

 אריכות סובל זה שדהר וכיוןהפוסקים,
 והאריכו האחרונים בו רשו כבר וגםגדול
 ולהביא הנמושות בדרך רל אלבה ע-כבזה,

 נמרץ. בקיצורהדברים
 היה כנין מה )שם( בירושלמיאיתא
 האדנים, ע"ג קרשים נותנים שהיובמשכן
 שחונים מכיון יוסי א"ר היתה לשעהולא

 לעולם, שהוא כמו הדבור ע"פונוסעים
 הקב-ה שהבטיחן מכיון בון ברבי יוס'א"ר
 הדא לשעה, שהוא כמו לא"י מכניסןשהוא
 הירושלמי עכ"ל בנין, לשעה בניןאמרה
 הבונה. ר"פ הרשב-א בחי',מובא
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 בשו"ת עיין פסקינן ח"ד כאיווולדינא
 ראשכתן דכיון שכ' ע"ב סי' סופרחתן

 דף מדליקין במה בפ' דירן דתלמוראסתמא
 לבנות ע"מ סותר גבי האמר ע"בל"א

 יחנו ה' פי על רכתיב רביוןכמץומו
 דהכי ש"מ ליה דהי ולא דמיכמקומו
 וכן הוא, בנין לאו לשעה דבניןקיי"ל
 פוטר ר"ש ד"ה ע"א צ"ר דף כתוס'משמע
 נשיאת להתיר החת"מ דן ומה"טוכו',

 לשעה שעשו כיון בשבתפאראסאל
 אהל )דיני השבת בכלכלת וכ"כעיי"ש.
 המכיון סברא להך חש לא רהככליקבע(

 עיי"ש. בירושלמי הכתוב וכו'שהבטיחן
 ד"ה ע"א י"כ דף ביצה יהושע בפני)ועיין

 חייב דאינו מגכן לענין כן שכתב וכו',דאי
 להצניע לאוצר כשמגבן אלא בונהמשום
 ביה ל"ש לאלתר לאכול אבל רביםלימים
 הרמב"ם דברי מיישב ובזה כלל,בנין
 ואינו מלקות חייכ כיו"ט דהכונהשפסק
 עיי"ש(. מתוך משובמתיר

 ס-ק שט"ו בסי' יעקב הישועותאכל
 דברי הפוסקים הביאו דמדלא כתבא'

 לשעה בנין דאף נראה הנ"להירושלמי
 רי"א בסי' האבנ"ז וכן עיי"ש, מה"תאסור
 ע"ב( ע-ר )רף דירן דבגמ' כ' כ'()אות
 קשירה ללמוד רכשרוצה כנין, כהוימשמע
 אהלים ביתירות קושרים שכןממשכן
 הרי הוא, להתיר ע"מ קושר האימקשה
 בשו-ת וכ"כ לשעה, השיב משכןדבנין

 כמה ומביא ק"י( סי' )או"ח יעץכמשכנות
 הוי לשעה דבנין ס"ל יושר דש"סראיות
 כזה, להקל דאין לדינא מסיק וכןבנין,

 דין )מע"ח השבת כשביתת וע"עעיי"ש.
 וסותר בזה שהאריך לקיום( שא"עמלאכה
 ס"ל דידן דש"ס ראי' ומביא החת"סראיות

 הנודע ד' ג"כ הוא שכן וכ' בנין,דהוי

 לענין שהחמיר ל'( סי' )מהרויתביהודה
 החזון וכ"ר חטאת, רהייכ וס"לפאראסאל

 עלעקטריק לענין ט'( ס"ק נ' )סי'איש
 תיקון דאף כ' בונה משום בו דישדס"ל
 שבט בשו"ת וע"ע כונה, חשיבלשעה

 ומסיק בנה שהאריך קי-ט סי' ח"אהלוי
 בנין הוי לשעה דבנין כמ"ר דהעיקרלדינא
 חטאת.וחייב

 בעזר לעצמי ובררתי כתבתי זהכל
 מקום עד מעט ולקטתי דעת לאדםההונן
 הגעתי לא כי ויען מגעת, כהה ידשידי

 רק אלו דברים כתבתי לאלהוראה
 עיני שתאיר ויה-ר בעלמא.לפלפולא
 חורתיך.במאור

- ד' לאותהוספה  דברים כתכי אחר 
 יהודה אריה גור תשו' לידי הגיעאלו

 וראיתי מהרש"ם, בשם ר' באותשהכאתי
 מטעם ולהתיר החלונות בדין לדוןשהאריך
 איסורו אין פתח סתירת אלא שאינודכיון
 דף עירובין ברש"י כמבואר מדרכקאלא
 באות )הבאחיו ובז' ובעי ר"ה ע"אל"ה
 כמבואר מותר לקיום עשוי שאינו וכיוןה'(

 והאריך ה', באות שהכאת' הדשןבתרומת
 של דדלת שכתכ הרמב"ם דברי בזהלבאר
 ולא נוטלין לא תרנגולין שללול

 משום הטעם כ' ולא יתקע שמאמגזירה מהדיריי
 בונה משום חייב הוא לקרקעדמחובר
 ב' באות שהבאתי הם-מ שהקשהוכמו

 כ' לא דידן לנידון בנוגע ועכ"פעכת"ד.

 "שעשויה מטעםלהתיר
 לכך-

 להוציא
 והכן.ולהחזירו,

 מלאתי ולא לעורר רל כתכתיהדברים
 כהררים שהם גבירתא בהלכתא להורותלכי

 בשערה.התלויים



 ישראלאורקפב

 ניישלאס יוסף יעקבהרב
 נ.י.מאנסי

 להבנים למפר המצוהבענין
 סיני הר מעמרתיאור

 הרטנ"ן לשון - נתורהמקורה

 ט-יד( ד, )דבריפ הק' בתורה כתובא(
 תשכח פן מאד נפשך ושמור לך השמררק
 יסורו ופן עיניך ראו אשר הדבריפאת

 לבניך והודעתם חייך, ימי כלמלבבך
 אלקיך ה' לפני עמדת אשר יום בניךולבני
 ההר תחת וחעמרון ותקרבון וגו'בחורם
 חושך, דהומים, לב עד באש בוערוההר
 מתוך אליכם ד' וידגר וגו' וגו' וערפלענן,
 הענין. סוף עד וגו'האש

 הפשוט בתכלית המילותופירוש
 לעצמינו, "לזכור כאן אותנו מצוהרהקכ"ה
 תיאור את ולדורותינו, לכנינווללמוד
 וכן חורתינו", מתן במעמד שהיההנורא
 התורה על הרמב"ן בפירוש היטבמבואר
 מאד מזהירך אני ואמר חזר וז"ל:)שם(

 לזכור מאד מאד עצמך ולשמורלהשמר
 תשכח שלא המצוות", אליך באו"מאין
 ראו אשר הדברים מכל סיני הרמעמד
 ואת כבודו, את והלפידים, הקולות,עיניך
 האש מתוך שמעת, אשר ודבריוגדלו,

 עיניך ראו אשר הדברים כל את"ותודיע
 עד בניך ולכני לכניך ההוא הנכברבמעמד
 תעשה. לא "במצות הזהיר וכו'.עולם",
 ולא ההוא המעמד מן דבר נשכחשלא
 עשה" .במצות וצוה לעולם, מלבנונסירהו
 מה כל לדור מדור זרעינו לכל בושנודיע
 ועכ"פ עכל"ק, ובשמיעה ברא" שםשהיה

 לשכוח שלא ם מצות להדיאמבואר
 להודיע וכן לעצמו, לזכור אלאח"ו,

 מעמד נראה שהיה איך להבנים,ולמסור
 סיני. הר על הק' תורתינו מתן בעתהנבחר

 המצות ממנין מנאההרמנ"ן

 ספר על הרמב"ן )בהשגות והרמב"ןב(
 לדעת הלאוין שכחת להרמכ"ם,המצוות
 זה מצוה מנה השני'( המצוההרמב"ן,
 המצוה וז"ל שבתורה מצוות התרי"גממנין
 סיני הר מעמד נשכח שלא שנמנעוהשני'
 עינינו "יהיו אבל מדעתינו אותו נסורולא
 שם ]והאריך וכו' הימים" כל שםולבנו
 בזה והכוונה עור: וכתב המצוהבענין
 באים תורה דברי היו שאם מאדגדולה
 אבל וכו', וכו' הנביא מפיאצלינו

 הגבורה מפי התורה ביאורכשהגיענו
 אמצעי, שם אין רואות ועינינולאזנינו
 אותו, ונשקר מספק וכל חולק כלנכחיש
 מידינו יצילהו ולא אות יועילהוולא

 בשקרותו ועדים היודעים שאנחנומופת,
 )יתרו ההוא במעמד שנאמר זהובפחזותו,

 ביאר וכבר וגו', לעולם יאמינו כך וגםיט(
 התורה יסודי )הל' המדע בספר זההרב
 וזאת וכוץ, בתורה גדול יסוד והואכ"ח(
 )הלכות הלכות כעל זכרה תעשה לאהמצות
 דבריו והעתיקו עכ"ל. ק"ע( ל"תגדולות
 ובספר ט'( ח' אות )פכ"א חרדיככספה"ק
 ויש עיי"ש. ועור כג( )יום השםמצות



קפג אהליושבי

 גם והרמב"ן הבה"ג מנאה לא למהלהעיר
 שורש להרמב"ם ספה-מ ועי' המ"ע,במנין

 ואכמ"ל.ו',

 שכתב )שם( אסתר במגילתועיין
 במנין מנאה שלא הרמב"ם דעת אתליישב
 הרב מנאה שלא מה כי ונ"ל וז"ל:המצות
 כל כוללת מצוה היא את שגם לפיהוא

 הדברים את נשבח שלא ודוא כולה,התורד
 כולה, התורה ענין דהיינו עינינו ראואשר
 וכ"מ מצותיה, ונקיים בדרכיה.ושנלך
 על הלאו שזה הנה וכו' שם רש"ימפי'
 ]כיאור עכ"ל נאמרה כולה התורהקיום

 ל"ת במצות זה לפני שכתב כעיןדבריו:
 הראשונה המצוה 11"ל הרמב"ן שמנהא'

 אמונת ממנו אחד ישכח שלאשנמנעו
 השמר ו'( )ואתחנן אמרו והוא וכו'האלקות

 עכ"ל, וגו' אלייך ה' את תשכח פןלך
 מנאה לא רהרמב"ם אסתר במגילתוכתב

 על כולל צווי הוא דפסוק דוה שס"ללפי
 לנו השריש וכבר וכו' כולה התורהכל
 הצוויים למנות שאין הרביעי( )בשורשהרב

 עיי"ש[. עכ"ל כולה התורה כלהכוללים

 דאורייתא מצוה הוא להרמנ"םגם

 לענין שנוגע במה רק זה כל והנהג(
 המצוות מוני פליגי דבזה המצוות""מנין
 -עצם לענין אבל התרי"ג, מנין לחשובאיך

המצוה-
 דוא דכך דפשוט פליגי לא כו-ע

 בפסוקים להריא וכדמפורש התורהמצות
 ואין הכתוב דיבר מלא מקרא והלאהנ"ל,
 טרחו )ומה"ט פשוטו מידי יוצאמקרא
 הגדולה המחלוקת כל להבין אחרוניםכמה
 רמב"ן רמב"ם )בה"ג המצוות מונישל

 או התרי-ג במנין שנכנס מה ועור(סם-ג
 )ועי' להלכה זה בכל נפק"מ דמהלא,

 'רושלים חרדים ספר המו"לבהקדמת

 דרך דמה"ט שם ומבואר זה, בעינןתשמ"ד
 שבעצם כיון הדעות כל להביאהחרדים
 אחרונים וקצת עיי-ש( פלוגתא איןהמצוה
 כפי', בעינן חילוקים איזה להמציאחידשו
 גם ובאמת ל"ת, דוחה עשהובענין
 וכמן המצוות ככל שייך לא אלוחילוקים
 זכר אין לכאורה ובכלל שבניד"ד,בל"ת

 והנראה הראשונים, בדברי אלולחילוקים
 משום חבורם תחילת אין דאה"נבס-ד
 וכין בך בין רהלא המצוות במניןשיטתם

 עיקר כל אלא שנ"ל, וכמו דוא מצוהכך
 כל את ולזכור לדעת לסדר חיבורםכוונתם
 שראו אלא חרדים( ספר )וכעין ה'מצנות
 לזה שיש תרי"ג מספר על חבורםלהעמיד
 בגמרא. ומקורסמך

 ושרשים כללים יסדו כבר שכןוכיון
 דעתו למי ראשון כל המצוות מניןבאופן

 בדברי להדיא מבואר שכן ושי"רושיטתו,
 ויתכן עיי"ש. ספה"מ, בהקדמתהרמב"ם

 להעיר כוונתו עיקר בהשגות הרמב"ןדגם
 ורו"קן. המצוות עצםולהזריע

 בעצמו הרמב"ם בדברי מבוארשוכן
 מצא איש והכלליב השרשיםכשהשריש

 תמיד כתב לא, ואיזה התרי"ג ממניןנמנה
 ראוי "שאין הלשון בזה שורשבכל

 לדורות נהוגה שאין מצוה כגוןלמנות",
 כולה התורה הכוללים מצות ג'()שורש
 חלקי ז'( )שורש מצוות דץדו7' ד'()שורש
 המלאכות מן מלאכה י"א( )שורשמצוות
 בכל )עיי"ש רכות ועוד י-ב()שורש

 פעם בכל וכתב דייק והנההשרשים(,
 זה "שאין כתב ולא למנות", ראוי"שאין
מצות

 התורה-
 הוא פשוט דבר דהרי ח-ו,

 במצוות מעולם, ארם בזה נסתפקולא
 האם כשכת, ומלאכה מצוות, והלקיכללים



 'שראלאורקפד

 התורה כל דהרי לא, או התורה ממצוותזה
 ע"ה. רבינו למשה הנתונההוא

 )כשורש נעצמו דהרמב"ם דאיתישוב
-ב'  חז"ל שלמדו מה למנות ראוי שאין 

 או בהן נדרשת שהתורה מדותמי"ג

 וז"ל: בדבר, הזהיר כא"ד( -מרבויים

 'להיותן מלמנותן בורח שאני תחשובואולי

 אבל הסיבה' 11 אין וכו', אמתיותבלתי
 ענפים הם אדם שיוציא מה כל כיהסיבה
 משה המוציא היה ואפילו השרשים..מן

 גם והנה עכ"ל, למנותן ראוי איןבעצמו
 עד אלא כן להזהיר ראה לאהרמב"ם
 לא בקרא המפורש על אבל חז"ל,דרשות
 רכל זה פשוט דבר להזהיר אףראה

 וגרעון למותר אך בזה והאריכותהביאור
 כן שמביא הנ"ל המו"ל בהקדמת]ועי'
 רציתי אבל אחרונים גדולי המוןמדברי
 ובכלל בעצמו, הרמב"ם מדברי כןלבאר
 חיזוק אי"צ הקרושה תורה דבריהרי

 ח"ו[. כללוהמחמה

 תימן נאגרת הרבניםהנרי

 הרמכ"ם בדברי עוד מצינוובאמתד(
 "המצוה את בפרטיות שמבאר האיךבעצמו
 וז"ל: )פ"א( תימן באגרת והואהזאת"
 לזכרו הקב"ה שציוונו סיני הר מעמדזכרו
 ללמד וציוונו מלשכחו הזהירנו וגםתמיד
 הוא תלמודו על שיגרלו כדי לבנינואותו
 לכם ]וראוי וכו' לך השמר רק שנאמרמה

 ההוא המעמד על כניכם שתגדלואחינו
 גדלתו ועדה קהל בתוך ותספרוהגדול,
 סובבת שהאמונה "עמוד שהואוהידורו
 "יגרלו אמת לידי המביאה והטעםעליו"
 הקב"ה שגידלו כמו גדולה" כל עלהמעמד
 עכל"ק. וגו'[ נא שאל כישנאמר

 מי שאין יוצא מפורש לפניך שלךהרי

 הפסוקים רברי בפשט אחרת ומפרששחולק
 רגם תבין ]ומזה בתורה המפורשיםהנ"ל
 דהרמב"ם שם אסתר במגילת עודמש"כ
 תלמוד לענין ל.( )בקידושין הגמראמפרש
 לענין גם כוונתו אין כן גם עיי"ש.תורה,

 ואם המצוה, עצם ולענין בתורההפסוקים

 לענין גם דבריו את ולפרש להתעקשלשך
 מפסוקי דבריו נסתר הרי המצוהעצם

 בעצמו[. הרמב"ם ומדבריהתורה,

 בספר גם הרמב"ם הזכירו שלאומה
 סיני הר מעמד עצם )ורק החזקההי"ד
 לומר צריך פ"ח( התורה יסודי בהל'הוזכר

 בתורה מפורשת פרשות להעתיק דרכוראין
- התרי"ג במנין כספה"מ מנאה שלא)כל  

 וכמו להלכה( חז"ל דכרי עליוושאין
 ]וז"ל התורה פרשיות כמה עודשהשמיט
 פ"א )קידושין משניות על ישראלתפארת

 היינו במשנה נזכרו שלא והטעם ע"ס(אות
 המצוות פירוש רק אינו רהמשנהמשוס
 ב'( כ"א )כעירובין יפה נתבארושלא

 צב"ק. ועדייןעכ"ל[

 דלא שכן כל בשו"ע גם נזכר שלאומה
 הרבה עוד השמיט שו"ע דהרי כלל,קשה
 לכל התרי"ג ממנין )גם ול"ת מ"עמאר

 סי' סוף הס"א הזכיר וחלקם -הדעות
 שמעתי ערוך השולחן לדרך וטעםקנ"ו(,

 )בנוגע זצ"ל מיללער אביגדור ר'מהגה"צ
 הנ"ל דדך על ורכילות( הרע דלשוןל"ת

 וללקט פלוגתת להכריע בעיקרו באדשו"ע
 דברים להעתיק ולא הלכות וחידושיפרט'

 וכדומה תרצח לא כמו שכתורהפשוטים
 ופשוט.עכ"ד,

 המצוה וזמן - שיעור - גררבענין

 שיעורה - המצוה גדר ובעיקרה(



קפה אהליושבי

 וחיוב דפסוץ ולבאר להקרים ראויוזמנה,
 לעצמו הזכירה הא' חלקים כ' כוללזה

 וגו' לך השמר רק בתורה שהזהירנו]וכמו
 במצוות הזהיר עה"ח וברמב"ן תשכח,פן
 המעמר מן דבר נשכח שלא תעשהלא

 חלק והנה לעולמן, מלבנו נסרהו ולאההוא
 הו שהמצוה הוא פשוט ושיעורה גררהזה

 בטור ועי' הימים. כל במשך תמיראלזכרה
 בחר אשר ברכת בפירוש מ"ז( סי')או"ח
 ויכוון וז"ל התורה שבברכת וכו'בנו

 בחר איך סיני" הר "מעמד עלבברכתו
 סיני הר לפני וקרבנו האומות מכלבנו

 לנו ונתן האש מתוך דבריווהשמיענו
 כלי חיינו בית שהיא הקרושהתורתו
 ועי"ע 'ום, בכל בו משתעשע שהיהחמרתו
 האריאל כשם סל"ב( ס' )סי' אברהםבמגן

 יזכיר הגדול למשך מלכנו וקרבנוכשיאמר
 להבנים להודיע הב' עיי"ש סיני הרמעמד
 ולכני לבניך והודעתם בתורה שצוונו]וכמו
 במצות וצוה עה"ת וברמב"ן וכו'.בניך
 כל לדור מדור זרעינו לכל בו שנודיעעשה
 ובשמיעה[. בראיה שם שהיהמה

 לכאורה לבנים הורעה "גדר" גםוהנה
 ולתאר למסור צריך שכ"א היא,פשוטה
 כל את ביתו( )ובני לבניו יכלתו()כפי

 הגדול במעמר ושהיו שאירעוהפרטים
 הר על חורתינו מתן בעת והנוראוהקדוש
 אמיתת הבן בלב היטב שיוקבע עדסיני

 מאביו. שקיבל זה גדול דברוברירות

 ע"י תכליתו את השיג שאםויתכן
 חובתו, את יצא ג"כ אחת בפעםסיפור
 הדבר אין כלל רבדרך נותנת הסבראאולם
 פעם הסיפור שמיעת ע"י היטבנץכע

 הסיפור ורבוי התמרת ע"י אלאופעמיים,
 כמעלת לפקידה ומפקידה לזמןמזמן

 כמה )של הזמן במשך ואז הענין,והפלגות

 הפלגת בשמיעת אביו בבית שנתגדלשנים
 תיאור הבן בלב ונקבעת נחקק זה(ענין
 ברור כדבר הזה הנבחר מעמד שלהנורא
 באגרת משמע וכן מאביו, כשקיבלווחזק
 הנ"ל.תימן

 לבנים, הורעה של המצוהו"שיעור"
 לכל הנמשך חיוב זה ראין ומסתבריתכן
 מסר שכבר ראחר אלא האב, חייימי

 שככר באופן הדבר את היטבוהודיע
 ברורה כידוע הכן בלב ונקבע נחקקנתאמת
 11, מצוה ירי"ח יצא כבר כנ"לוחזקה
 דהרי עוד ולשנן להזריעו חיוב איןושוב
 חלק ואילו תכליתו, את והשיג הודיעוכבר

 על שמוטל מצוה ככר הוא זאת"הזכירה"
 האב על מוטל 1ה מצוה ]וגם בעצמוהבן

 המצוות[. כל שאר וכמו ולחנכוללמדו
 לספר שמרבה פעם בכל דמ"מויתכן
 המצוה, "קיום" ידי בזה יש עדייןולתאר
 בדבר. "חיוב" אין שכברואע"פ

 התורה קבע שלא כנראה המצוהפזמן"
 זמני' שעתי' כל אלא זה, למצוה קבועזמן
 ואפשר לוה ראוי זמן שכל היינוהוא,

 במי שכן )וכל שהוא עת בכללקיימו
 שראוי המצוה את כלל קיים לאשעדיין
 האפשר ככל מצוה לדבר עצמולהקדים

 רומן נראה ומ"מ לזמן( מזמן לדחותולא
 ביו"ט הוא זה מצוה לקיים ומסיוםמיוחד
 הק', תורתינו מתן זמן השבועות חגשל

 ובליל ואתחנן ופרשת יתרו)ובפרשת
 העיבור כשנת ובפרט הפסח, חגהתקדש
 גרים דקא יומא דאו זה(, בפרטואכמ-ל
 וגו' לך השמר רק של התורה מצותלקיים

 לפני עמדת אשר יום וגו' לבניךוהודעתם
 טוב מה כעתו ודבר בחורב, צולקיךה'

 הנ"ל(. ס"ק סוף אברהם במגן)ועי"ע



 ישראלאורקפו

 המצוהטעמי

 הרמב"ן כתב זו מצוה וב"טעם"ו(
 השם כי הטעם ופירש וז"ל: שם()עה"ח
 "ליראה שתלמדו כדי ההוא המעמדעשה
 תלמדון בניכם ואת הימים כלאותו"
 ואל ככה עשו אתם גם וא"ב עולם,לדורות
 עכ"ל. אותותשכחו

 הנבחר דהמעמר הדברים]פשטות
 ואפשר ה', יראת עלינו להביא באוהנורא
 והמצוות דהתורה להורות שבא עודלבאר
 ח"ו, בעלמא טובים ונמוטים כחכמהאינן
 לדבק ותכליתה יהלכון קרוש ממקוראלא

 התורה קדושת בעצמותנשמותינו
 השכינה להשראות ולזכותורוחניותה
 מ"ז( סי' )או"ח בב"ח וכמש"כבתוכינו
עיי"ש[.

 והחינוך הרמב"ם הרמב"ן כתבועור
 האמונה אצלינו להאמית המצוהדתכלית
 הק', חורתינו רקבלת והברורההשלימה

 גדולה המצוה ותועלת )שם( הרמב"ן11"ל
 ישראל שכל האיך לתאר האריך וכאןמאד
 ועינינו הגבורה מפי התווה בעצמןשמעו
 כל נכחיש ובזה אמצעי, שם איןרואות
 שאמר זה הנ"ל[, ב' אות ועי'חולק...
 כי לעולם" "יאמינו בך גםהכתוב

 הדבר שהיה ידעו לבנינו הדברכשנעתיק
 "כי הדורות כל ראהו כאלו ספק כליאמת
 דבר אותם ננחיל ולא לבנינו שקר נעידלא

 יסתפקו לא והם מועיל", בם ואיןההכל
 יאמינו אבל להם, שנעיד בעדותינוכלל

 מה וכל בעינינו כלנו שראינובווראי
 מצינו האלו וכדברים עכ"ל. להםשספרנו

 יסודי מהל' )פ"ח הרמב"ם בדבריגם
 בו שהאמינו ובמה וז"ל ה"א(התורה
 זר ולא ראו שעינינו סיני הרבמעמד

 הקולות האש אחר ולא שמענוואונינו
 והקול הערפל על נגש והואוהלפידים
 לך משה משה שומעים ואנו אליומדבר
 מבואר ועפי"1 עכ"ל, וכך כך להםאמור
 )פ"א תימן באגרת עוד שכתב מההיטב
 לזכור ה' שציוונו המצוה בטעםהנ"ל(
 והזהירנו סיני, הר מעמד אתתמיד

 משום לבנינו. אותו ללמוד וציוונומלשכחו,
 והטעם עליו סובבת שהאמונה "עמודשהוא

 והבן. עכ"ל אמת", לידיהמביאה

 ...על : ההקדמה( )בתחילת החינוךוז"ל
 ישראל לעמו התורה לתת ה' כשרצהכן

 אנשים אלף מאות שש לעיני להםנתנה
 כולס להיות רבים ונשים טף מלכדגדולים
 וידעו בעיניהם שראו והם נאמנים...עדים
 יותר חזק אמת לבנ"א שאין אמיתיתידיעה
 כי אח"כ" ילדו אשר לבניהם "העידומזה
 משה ע-י קבלו אשר תורה דבריכל

 וברור אמת ישראל כל לעיני ערמבראשית

 העידו "וכניהם בעולם ספק שוםבלי
 נמצאת ערינו", ולניהם ובניהם ג-כללניהם
 מאות שש מפי אמת תורת בידינוחורתינו
 נועם כאריכות עיי"ש נאמנים... עדיםאלף
 הקדושים.דבריו

 כוונה צריכותמצוות

 אנחנו מקיימין אימתי צ"ע ולכאורהז(
 מזדמן כשכבר ואפי' הזאת, מצוהאת

 הר מעמד תיאור את לבניו מתארשאחד
 בזה לקיים מכוון אינו אם מקום מכלסיני
 חובתו ידי יצא לא הרי התורה מצותאת

 מ"ר( ס' סי' )או"ח כשו"עוכדנפסק
 ידי לצאת כוונה צריכות רמצוותדקיימ"ל
 דהמצוה )שם( אברהם במגן ועייןחובתו

 וצריך יצא לא בדיעבד אפי'דאורייתא
 עיי"ש. ולעשותולחזור



קפז אהליושבי

 לצאת לסמוך גדול עיון דצריךוכ"ש
 תורה בתלמוד שהמלמד במההמצוה
 צ"ע רזה לתלמידיו, כן מתארמסתמא
 צריכות מצוות דהרי א( טעמי:מכמה
 בזה לקיים כיוון לא אם וא"כ כנ"לכוונה
 בכלל ידע כשלא שכן )וכל זומצוה
 דאם ב( ידי"ח. יצא לא הרי כזה(ממצוה
 מדין זה הרי ידו, על לצאתרוצין

 מן שליחות" "מנוי צריך וא"כשליחות,
 הת"ת(, כמנהל ליח ע-יש או )להדיאהאב
 ירי לצאת אפשר אי כוודאי הכידכלאו
 בלא בעלמא השליח מעשה ע"יחובתו
 קרבן בשחיטת וכמו המשלח, שלציווי
 כשא' ידי"ח שא"י דפשיטא וכו'פסח
 ג( ושליחותו. רעתו בלא בשבילושוחט
 על לסמוך ידי"ח לצאת קשה נמיוכלא"ה
 ידי על יעשה שמסתמא בעלמאהשערה
 קיימ"ל ובחזקה ברוב אפי' והריאחרים,
 וכל מבררינן, לברר דאפשר היכארכל
 ומצוי וחזקה, רוב כאן שאין בניד"רשכן
 מיוחדת ממצוה יורע המלמד שאיןמאור
 יום כאותו יחסרו מתלמידיו שאחד או11,

שמתאר.

 )לחדש( מאוד ומסתבר יתכן עודד(
 מה פי רעל זה, המצוה שליחות מהנישלא

 דיסוד ו'( אות )עיין דראשוניםשנתכו
 בעלמא, ולימוד ידיעה אינו 11מצוה
 בטבע יסורה אלא כולה, התורה כלוכשאר
 עפ"י אבותיו" בקבלת "להאמיןהאדם
 עיי-ש לבניו שקר מוריש ארם ראיןהכלל
 במה ר7 שייך לא דזה מסתבר שפירא"כ

 ששומע במה ולא דווקא, מאביושמקבל
 שכן )וכל בעלמא ומלמר שליחמפי

 בשליחות זה שמודיע לו אומרכשאינו
 )באגרת ברמכ"ם משמע עוד ה(אביו(.
 רעיקר הנ"ל( 1' ה' ד' אות ע'תימן,

 שדרכם כמה דיינו האבות, כקבלתהאמונה
 כן ואל בו" שנתגדל "ובמה תמידלהשמיע
 בתוך מאביו ששומע וסיפור שמיעהבסתם
 וידיעות שמיעות ואלפים מאותשאר

 באופן ומסורה שמיעה הרי ולפי"ןעיי"ש,
 כן. עושה שהמלמד חזקה אין בוודאיכזה
 מא.( )קירושין קיימ"ל הרי דין מן ברו(

 אפי' והיינו מבשלוחו, יותר בודמצוה
 שום בלא שליחות שמהני ובאופןבדבר
 ישראל כל על מצוה מקום מכלפקפ71
 ולא חיובו את בעצמו ולקייםלעשות
 אחרים. עללהטילו

 והגדת מצות בעצמו מקיים שכ-א]וכמו
 אי שכמעט ת"צ במצות ורק וכו',לבנך
 התורה כל את מעצמו ללמוד לכ"אאפשר
 ועל בעצמו, מעט לומדין ע"כ בניועם

 המלמד גם ובאמת המלמד, שוכריםהשאר
 התורה כל את עמו ללמוד מספיקאינו
 לא ואכמ"ל, ת" הל שועה"ר ועי'כולה
 התורה שהדגישה במה דירן בנידוןכן

 מעמר תיאור להבנים להודיעבמיוחד
 לקיימו אחד לכל אפשר שזההנבחר,
בעצמו.

 הרורות בכל נוהג'ן היו רכךומסתברא
 מבית חינוכו עיקר את קיבל שכ"אבעת

 דת יסודי את לבניו הנחיל אב וכלאנותיו,
 מצוה גם היה כוודאי והמסורההתורה
 האחרונים ברורות ורק ככלל, זהוידיעה
 את מקבלים והבנים בראשית סדרישנשתנו
 נשתרבב אז התורה במוסדות חינוכםעיקר
 מצות זו דידיעה שנשתכחה עדהדבר
 ואע"פ דווקא, מאבותיו שיקבלוהתורה
 בעזהשי"ת[. ויסדם חזרששכחם

 למעשההלכה

 הזאת, האגרת דברי כל על כן עלח(



 ישראלאורקפח

 שמצוה ר'( ג' ב' א' )אות לנומבואר
 את ולדורותינו, לכנינו ולתאר לספרעלינו,
 תורתינו, מתן בעת אותנו, הקורותכל

 שירד עלינו, החביבה והטהורההקדושה
 עמדו ההר ותחת אתנו, סיני הר עלהקב"ה
 אז שראינו ומה אחזנו, ומורא פחדרגלינו,
 השמים, לב ער באש בוער ]ההרבעינינו
 והברקים[ הקולות וערפל, ענן,החושך,
 קול האש מתוך ה' ]דבר באזנינוושמעו
 רואים אינכם ותמונה שומעים אתםדברים
 ויצאה בריתו[, אח לכם ויגד קולזולהי

 התורה בפסוקי זה כל כמבוארנשמתינו.
 וכמאמרי ואתחנן( וכפרשת יתרו)בפרשת
 ביוצרות, זוה"ץ מדרשים )בש"סחז"ל
 ילקוטים ספרי גם להשיגואפשר

 שם. עייןוקונטרסים(

 ז'( ו' ה' )באות שנתבאר מד פיועל

 שיגדל האב על מוטלה המצוה עיקרבס"ד,
 שיוץבע טוב ]ומה זו ידיעה על בניואת
 כגון זו, מצוה לקיום וקביעה מיוחדזמן

 וחג פסח כליל או תורה מתן שלבפרשיות
 יבוא שלא בכפליים, בזה וירויחהשבועות,

 כמה שימסירו וגם והזנחה, שכחהלידי
 בזה לקיים ויכוון והדרכה[, כמסורהפעמים
 כתורתו ריוחו כאשר בוראו מצותאת

 לפני עמרת אשר יום לבניך,...והודעתם
 לקבוע כדי ותכליתו בחורב", אלקיךה'

 השכינה לדשראות ולזכות בלבינו, ה'יראת
 אמונתינו, יסור היטב ולקבועבתוכינו,
 אלץינו. ה' מאת תורתינו,בקבלת

 דברי כל את לקיים שנזכה רצוןויהי
 עינינו והאר באהבה, תורמיךתלמוד

 לגאולה ונזכה בתוכ"י, וכו'בחורתיך
 כב"א.קרובה

 4,,י "עתי" י,",ז יין ק." יי,"1,יז וכו' גשן,ת ,רבא ההאשוח הף,נאה( דהגא ללה , ,הקדמהבתיקונכם "ייי "דשי ייזייי יען ייד ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ף"4ד,,,,י,,,קזל
 ד,",י,

"?4 
 עלי, ההיל "14",1 יג?' יין,

 והילי
 ין,,ת, ותיוכת ני,.ת

 1 ור. 1].ת והלא דהיי,ל יהדי
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 דו""
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 הודאה אע11 ,גיע מדד עע.1 עימו היא להזך הקריש "תלכ,ט מיי,שמיה
 תהיה גמ~וי ים טנאכן סי4 הר בענו.,,, ל,י,י 1 ..1 .י,; יי),י. אולח( רוש בהג..ה )כמ.,י תמרד לשו ובושת. ו"בךד השם מפקדיהכנעה
 "חד שכל 5),קמ ען,ך"תך

 נישואי
 וי אוה , שופם,ם ההשת צד'ק )פה. ?י,?ויק נשו ק,ך" קקי .",- יי"" 4"י, ,אק יצבך ,.י4, 4י,1 4,4י "י"יען הקדוש המענ.מ מלב. שמלך מאמו



קפט אהליושבי

 בנר אליעזר אוריאלהרב

 מטונפים במקומות מאיסורא אפרושיבענין
 מקום ייבכל למדנו: ע"א קנבשבת

 ובית המרחץ מבית חוץ להרהרמותר
 וליבא". קדוש מתנך והיה דבעיקהכסא...
 האיסור את הגמרא מסייגת ע"ב מ'ובשבת
 מאימורא, אפשרושי של במקרה חלשאינו
 לרב רבי של אמירתו את מסבירהובכך
 כאשר המרחץ, בבית אבדימי בריצחק
 "טול - באמבטי שמן פך להניחרצה
 לכאורה המהווה דבר - ותן" שניבכלי
 - המרחץ בבית תורה דברידיבור

 שאני'. מאיסורא'אפרושי

 והיה איסור הותר מדוע להביןוצריך
 מאיסורא, אפרושי משום קדושמחנך

 ספר קרית )ע' תורה איסור הוידבפשטות
 שקורא מי "וכל שכתב ק"ש מהל'פ"נ

 כיון וקורא חוזר בו קורין שאיןבמקום
 "אפרורי" ואילו דאוריתא"( חיובאדהוא
 אלא אינו מהדעות( חלק )לפייסורו

 צריך דאורייתא1 חיובו אם ואףמדרבנן.
 דאוריתא אסור על עדיף הרא מדועלהבין
 .אחר2

 כתב לקש( מהלכות )מ"ג ספרובקרית
 דבר מן להפריש לו נזדמן "ואם : זהעל

 כ' כרך תלמודית אנציקלופדיה ש1.
 קמר,עמוד

 כח, כב"ק גם מתעוררת דומה שאלה2.
 דאוריתא לאו על ולעכור לעבד להמוח מותרמדוע
 וע' מאיסורא, לאפרושי כדי להכותו יוסיף לאשל

 שרמן הגר"א ברברי 163 עמור טז תחומיןבקובץ
 רק האסור כדבר הכאה אסור הבנת ע"פ זאתשבאר
 ג'. כלל לתורה" כ"ציתיס וע' נציון. שלבדרך

 המרחץ... ובבית הכסא בביתהאסור
 דיבור אלא אסור ראין דנראהמפריש...
 מאיסור הפרשה אכל תורה...בתלמוד
 יכול מעשה אלא הוא התורה לימודדלאו

להפריש"3.

 הביא יט( )עמור ברכה" "עמקובספר
  ודחאה  הקרי"ס(  בשמ  )לא ואתאפשרות
 המובאים כח( )ס' חסידים ספרמדברי
 )כנס שאם פ"ה סימן אברהם במגןלהלכה
 המרחץ בבית כהיותו עבירה הרהורבליבו
 בד"ת שם להרהר לו מותר הכסאובבית
 שזה משום עבירה מהרהור בזה להנצלכדי

 גימא "ואם דמותר מאמוראכאפרושי
 לא מאיסורא דלאפרושי משום הואשהיתר
 גוונא בכהאי כן אם התורה לימודמקרי

 מכל עבירה הצלת זה ידי על דנגרםנהי
 הוי הא בד"ת להרהר מותר למהמקום
 ממשי. התורהלימוד

 קניכסקי הגר"ח שכתב טה כעין תה3.
 של ונתבים חשוכות ספד )כתחילת החזו"אבשם

 ת"ת מבטלין ג. מגילה הרש"ש "כקושיתהחזו"א(
 ז"ל מרן ותת ת"ת אינה מגילה וכי מגילהלמקרא

 לתלמוד ענין לי אין מגילה מצות לעסרכשמכוין
 דרסם לתלק יש שמא אמנם הוא" אחר דשםתורה
 כרכרי הדברים גדר על וכאן ת"ח מצות עלדנים
 ת"ת גדרי על חמנא" "דברי כספר וע"עתורה
 ואכמ"ל. רצ"דעמת-
 גדרי על חנינא דברי בספר וראיתי4.
 אחר בענין ריוח שאגב רצ"ד עמ' תורהתלמוד
 מהרהר שאינו הכיון דבריו וביאר הס"ח דהריהביא
 לא א"כ מאיסורא לאפרושי כדי אלא לימודבתורת
 כאו"ת הב"י דכרי לזה ורימה כר"ת הרהורמחשיב

 בשטמו
 מהר-

 אומר אם ללוש שאין בתשובה



 ישראלאורקצ

 לספר ספר הקרית בין מח' לפגינוהרי
 כרכה" ב"עמק וכתב הענין בהכנתחסידים
 שספק כמקרה הדרכים ב בין למעשהנפ"מ
 מותר האם איסרר לעשרת רוצה חברואם

 שרי ספר דלקרית יעשה שלא לולהורות
 ודינו דאוריתא ספיקא דהוי אסורולמ"ח
 כאן שיש ברור לא עוד רכללחומרא
 והיה אמור נדחה לא מאיסוראאפרושי
 קדוש.מחנך

 ה"ספר לדעת להכין עלינו כןואם
 משום האיסור נדחה באמת מדועחסידים"
אפרושי.

 המתרש"אדברי

 במהרש"א לזה התיחסותומצאנו
 דהנה ע"ב. מ, שכת בחראבמהדורא
 טבריה בחמי שהמבשל איתא שםבגמרא
 מוכח מנין במהדו"ב המהרש"א ודןחייב

 אותם אומר שאינו כיון התורה כרכת קודםפסוקים
 כרכה כעמק דלא וזה תפילה דרך אלא לימודדרך

 עם ממש תורה לומד כאשר כזה גרר של"ששהבין
 שכל תורה שרי אומר כאשר ורק אתרת,מטרה
 בעצם אף מתבטא והדבר מאיסורא אפרושיתוכנם
 כונת וזו ד"ת שאי"ז לותר שייך ובהקשרםהדברים
 תדרה שלומד כאדם עוסקים מ"ח דברי אבלהקרי"ס
 וריצוי( כקשה דרך פסוקים באומר )ולחכפשוטו
 במהות אין אכל מהרהורים לכרות שמגמתואלא

 שונה כאופן עשייתו את להגדיר כדי זופשלה
 היא בולד שמטרתו אלא רגיל תורה לימורמאשר
 על עולם" ב"ברית החיד"א מדברי וגם ששונה.זו

 שם: מדכתב ברכה כעמק שהבין נראה חסידיםספר
 ההרהרר איסור חומר תוקף כמה נראה"מכאן
 להרהר חמור איסור מחירין שכ~עבילר ערבעריות
 של דחיה כאן שיש משמע הטינופה" במקוםד"ת

 דבריו וולעצס תורה רברי נחשב שאי"ז ולאהאיסור
 של חוקפו את ושר כיצר הבגחי לא החיר"א,של

 שהוא איסור מכל להפריש התירו הרי הרהוראיסור
 אחר ארם להפריש אלא בעצמך סובר שאינךואיילו
 אי"ו ולכאורה עצמך, את מפריש שאתה כאןוב"ש
 וצ-ב[. הרהור איסור של מיוחדותובגלל

 רבי את רבי שהקריש מכך ראם זה,דבר
 דרבנן איסור הוי שמא אבדימי, בריצחק
 לא "ראם : וכתב להפריש רצה וממנובלבד
 האיסור דחה למה כן אם איסור רקהיה

 ומאי זה איסור מפני תורה בדברילהרהר
 כאן שיש וודאי אלא מהאי. דהאיאולמיה
 מכות דהיינו שמתרץ מה ולפיחיוב.
 הרהור של איסור נכי לאפוקי היינומררות
 נדחה למסקנה ולכן מרדות" מכות כאןאין

 אפרושי מפני קדוש מחנך והיהאיסור
 שני את ששקלו משמע ומדבריומאיסורא.
 יותר וחמור גובר שאפרושי ונמצאהדברים
 לכאורה נשמע ומרכריו קרוש מחנךמוהיה
 מדאו' אינו מטונף במקום הרהורשאיסור
 מרדות מכת בו שאין בכך מהדאל"כ
 כיון יותר חמור הוא הרי בישולבאיסור
 מדאוריתא.שיסורו

 בישול מלאכת על דעת" "פתחיובספר
 מדברי דבריו על העיר פטרוברלרגר"מ
 דעתין מלקא הוי "היכי שכתבהרשכ"א
 לו" יאמר ולא איסור לעשותשיעזבנו
 הערפת על מדובר שלא מנהומשמע
 שמסיבה אלא חומרתו בגללהאפרושי
 במרחץ ד"ת איסור נאמר לאכלשהי
 נראה לא אך מאיסורא לאפרושיכשעושה
 שהובאו קרי"ס לדברי מתכוןשהרשב"א

 שברור אלא ד"ת, משום בזה שאיןלעיל
 ולעבור לעוזבו שאין אחרת מסיבהלו

איסור'.

 לתורה" 1"ציונים ענגל הגר"'דעת

 לתורה בציונים ענגל להגר"יומצאנו
 דרכים ב' והביא כזה שעסק ג'כלל

 "ראף רצע. ב,פחחי העיר עור!.
 אומרים אין מ.מ מלרוה, בו שיש מאיסורלהפריש
 ואכ"מ. חכרך" שיזכה כדיחטא
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 מאיסור להפריש יש מדועלמסכיו
 קדוש. מחנך והיה כנגד אףדאוריתא

 סברא איזה לחכמים היה ראוליא(
 הרהור מאיסור טפי תמירי איסוריםדשאר
 דילמא לג קידושין וע' דמרחץ בביתר"ת

 הוי. אונכ קאמר ומרלא שאני...לאונסיה
 קשה דהיה רק הוי גמור אונס דלאומוכח
 קרוב והיה מחשבתו לעצור מאודעליו
 שרי". ובכה"גלאונס

 כשאר חמור הרדור...באמת דאסורב(
 תמיר מצוותו הרי דת"ת כיוןאיסורין...רק

 כאשר וע"כ אפשר אי המרחץ דבביתאלא
 אזי מאיסורא לאפרושי הוא תורההדבור
 הדין יאמר ראם להיתר מכרעת ת-תמצות
 הפרשה שם יהיה הרי מאיסורויפריש
 לא ואם ת"ת, מצות קיום וגםמאיסור
 כבית ת"ת מאיסור פרישה שם יהיהיאמר
 ת"ת מצות קיום יהיה לא אבל לבדהמרחץ
 חייב ושפיר מכריע ת"ת מצות קיוםולכן
 אלא מאיסור". להפריש כדי הדיןלמר
 דאוריתא מאיסור בהפרשה יועיל זהשכל
 אין קשה, דרבנן מאיסור בהפרשהאבל
 מאיסור הפרשה עבור דאו' איסורנחיר
דרבנן.

 "ולומר ואומר: הגרי"עוממשיך
 תורה לימוד חשוב דרבנן איסורדאמירת

 רקג"כ
 מדרכני

 דפשוט אינו וודאי זה
 מקיים וכרומה וחנוכה מגילה דינירהלומר
 וכרומה שבת ה' ללומד כשווה ח"חמצוה
 דאוריתא לאו דרבנן דמילי למ"רואפילו
 תסור". מלאנינהו

 ברוירא הגרש"1רבלי

 דרכים. כ' שיש ראינו עתה עד כןאם
 דבר מפני דבר של דחיה כאןישא.

 כאן אין כ. הגרי"ע(. מהדו"כ,)מהרש"א
 קיים לא מסוימת מסיבה אלאדחיה
 כאור ושמעתי קרי"ס(. )רשכ"א,באיסור
 זצ"ל ברוידא מהגרש"ז לשאלתנוותשובה
 כאן שאין השניה לררך מתאימיםודבריו
 את לבאר כדי בהם יש ואולי דחיהכלל
 לעיל. זה בענין שהוזכרו הרשב"אדברי

 איסור ותוכן שהואיל 1"ל הואוביאר
 ככור על שמירה הוא קדוש מחנךוהיה
 אדם שמפרישים כאן הקדושה,דברי

 על שמירה היא עצמה ההפרשה -מאיסור
 ועל דדיבור מאי פדוהד ואינה כבודאותו
 בדברינו )אין אלו במקומות אף מותרתכן

 דבריו, בהבנת טעינו ואם מדויקציטוט
 האשמה(.עלינו

 שהאיסור למש"כ ראיה להביאויש
 מדברי הקדושה, רבר' של לכבודםקשור

 תחת כתב שם פי"ט ישריםהמסילת
 "בכלל - ולומדיה" התורה "כבודהכותרת

 תורה לדבר' הצריכה והטהרה הנקיוןזה
 במקומות בהרהור אפילו בה לעסוקשלא

 בפירוש ארלנגר הגר"א וכתבהמטונפים"
 איסור שזה "צ"ע שם: המסילה""מאור

 מקרא לכבוד,..דילפינן שייך לאשלכאורה
 תשובה בשערי ועיין קרוש" מחנך"והיה
 גמרא הביא וכסוף ע"ז שהאריך מר()ג,

 זה בזה ה' רבר "כי ע"ב( )כד,ברכות
 המטונפים" במבואות תורה דברהמדבר
 ויש כאן. רבינו לדברי מקור שזהונראה
 שלא רעות מספר ישנן שם שבגמ'להעיר
 הדכאה לא למשל ובטור זד פסוקמביאות
 שם )ויעוין בזה" ה' מ"רבר שלומדתהדעת

 נכון הדין וגרר יסור ושמאבפרישה(
 וצ"ב.לכו"ע.



 ישראלאורקצב

 בכבור, שעסקינן שכיון היסוךולעצם
 נחשב מה ולהגדיר רחב באופן להסתכליש

 הוא שהכבור יצא ולעיתים זה במקרהכבוד
 יש הרגיל. לסדר לכאו' מנוגד דברלעשות
 והשו"ע הטור מדברי ראיה כדמותלהביא
 טורחים היו שאמוראים שהביאו ר"גאו"ח
 שבת לכבוד מלאכות ועושיםבעצמם
 לא יאמר ולא ארם כל ילמר "ומהםוסיימו
 שמכבד ככורו הוא זה כי כבודיאפגום
 כבורו של דחיה כאן שאין דהיינוהשבת"
 כהכנות שלעסוק אלא חשוב דברמפני
 נחשבת שבעלמא אף כבודו עצמו זהלשבת
 זהו "כי בבה"ל ועי"ש כבזיון זועשיה

ככודן".

 והרמ"ק הב"'רנרי

 הביא דבריו כסוף ענגל הגר"יוהנה
 שמגיד והב"י הפרדס מספר הרמ"קמדברי

 לא שדבריהם ואף זה ענין לבארמישרים"
 את מהם ללמוד אפשר הלכה, בדרךנאמרו
 ת"ת איסור "דענין וז"ל: הדברים,כיוון

 של מקומות שהפ לפי ההםבמקומות
 מהרהרים אם כן ועל החיצוניותכוחות
 מצד חלילה כח להם נותנים שםבד"ת

 כאשר כן ועל האיסור ענין וזההקדושה
 אז מאיסורא לאפרושי הוא תורהדדיבור
 להם הכנעה הוא ההוא הדיבוראררכה
 בדיבור כלל יניקה להם אין כן ועלכמובן
 וסיים ידו" על נכנעים הם ראדרבהכזה

 הוא שהריכור רכל לפי"ז "ומובןהגרי"ע
 ואפילו דרבנן מאיסור אפילולהפריש
 לחיצונים הכנעה הוא בעלמא איסורמנרנור
 שביסוד ונראה עוד" האיסור ענין בוואין

 הגרש"1 דברי עם משתלכים הסהדברים
 ואולי ספר בקרית מזה ולשעלוברוירא
 וכל איסור כלל אין שבכה"גברשב"א
 ולא להפריש יש וממילא שייך לאתוכנו

 חזק דבר ע"י נדחה אך קייםשהאיסור
 דבריהם, להקרים ראוי שהיה )ואףממנו.
 לא ענינם שעיקר כיון באחרונהכתבנום
 הנצרך גדר למרנו שמשם אלא הלכתיהיה

 העמק כשם לעיל שהזכרנו וכפילעניננו(.
 במקרה ושעשה נפ"מ זה בכל ישברכה

 איסור עובר האם ומסתפקים אדםשרואים
 שלהבנה להפרישו חיוב יש האםוממילא
 עלינו יאסר ואף נצטרך לא דחיהשזו

 נתחייב - השניה ולהבנהלהפרישו
 למעשה. וצ"בלהפרישו

 , אי,,"פשה,,ל"ק"קק,,,,טיהוכ,ח,,,,,,, , ,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,
, 

 ,"-ר,' ייאי יקי קץ4ך זה י,4 ייי ייירא ,.תוק "יני ",דיג "הייה."
 ?הרק"

 "יבק יי." יינן קיי., יילר"י ,"ה71.י, קלה,,,ך)
 ובלעי הע ?ן )יהודיעו מלהזהרך, הימנע )בודאךתוכיח,

 כח את לי הוא,
 ק",הגיפם

 14" .?י" ".יי,יךי," ריי,4ץ אהיל בנה ליוצא .ע, לפקו; מיצ"וק ,"4ה )" ,ה,"" ~4""י
 ,תרן קוא מן אשו, אבל, "לץ,שלן

 גמבוו. וא מלתעושו גהוחי4 ~שיילגויה

 שיחן פרת נשג,עהבי
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קצה ישראלמנהגי

 אבערלאנדער גדלי'הרב
 כהלכתו' 'פדיון-הבןמח,ס

 בתפילה טעויות דיני על התפילה''בנתיבות

 העומר במפירת אבילורנמנהגי
 מנהגי במקצת לנהוג ואשכנזים, ספרדים ישראל, תפוצות בבל רווחמנהג
 זה מנהג לשבועות. פסח שבין בימים להסתפר, ושלא אשה לישא שלא כגוןאבילות,

 אבל ראשונים. והרבה ברא,ש ברמב,ם, ברי,ף, לא וגם שלנו, בתלמודים נזכרלא

 זה במאמר ערוך'. ב'שלחן להלכה הובא וגם זה, מנהג מצינו הגאונים בתקופותכבר

 וקיומו. השתלשלותו המנהג, מקור אתנבאר

 המנהג ויסודיהמקורות

 כמנהג נתפס הוא הגאונים בזמן כבר הרי בתלמוד, נזכר לא שהמנהגלמרות

 הגאונים. בתשובות הוא זה מנהג מצינו שבו ביותר הקרום המקורעתיק.

 ואין מקדשין אין למה .וששאלתם השאלהי: הופנתה גאון נטרונאילרבינו
 לאו.. אם איסור מחמת אם לעצרת, פסח ביןכונסין

 אבילות מנהג מחמת אלא בה, נגעו איסור משום שלא יודעין .הוו עונה:והוא
 מתו וכולן עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלפים עשר שנים חז,לן אמרושכך

 משונה מיתה מתו וכולן עלה, ותאני בזה. זה כבור נהגו שלא על לעצרת פסחבין

 שקפץ ומי בהן. לכנוס שלא אלו בימים ראשונים נהגו ואילך שעה ומאותובאסכרה.
 אנו אין לכתחילה לשאול בא אם אבל מלקות, ולא עונש לא קונסין אנו איןוכנס

 שאין לפי מקדש לעצרת, פסח בין לקדש שרצה מי קידושין ולענין לכנוס. לומורים
 בחופה.. אלא שמחהעיקר

 פסח בין כונסין ואין מקדשין אין 'למה התשובה ומסגנון השואליםמלשון
 השואלים, באיזור היטב ומושרש נפוץ שהיה במנהג שמדובר להסיק ניתן -לעצרת'

 לא. או גמור איסור זה האם - המנהג טעם את לדעת רצה רקוהשואל

 באוצר ,נדפס 54. עמ' תרת. מיללער מהדו' צר. סי' והיתר איסור הל' פסוקת!. הלכותי.

 האודה ובספר דעח סי' תשובה, בשערי גת הובא 41ון. עמ' התשובות חלק ב, סב, יבמותהגאונים,

 קלים, בשינויים 107(, )עמ' אין למה ד-ה עצרת הלכות צב, סי' א,צלק

 עד מגבת עקירא, לרבי לד היו תלמידים זחים אלף עשר שנים "אמרו: ב, סב, יבמות2.
 אצל ר-ע שבא עד שמם, העולם והיה לזת. ,ה כרוד נהגו שלא מפני אחר בפרק מתו וכולןאנטיפרס,

 הם והם שמוע, בן אלעור ורבי שמעון ורבי יוסי דר' יהורה ור' ר-מ להם ושנאה שבדרום,רבותינו

 חייא ר' ואיתימא אבא בר טמא רב אמר עצרת. ועד מפסח מתו כולם תנא: שעה. אותה תורההעמידו
 אסכרה., נחמןן א.ר היאר מאי רעה. מיתה מתו כדלם אבין;בר
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 שעה, שמאותה התנאים, לימי המנהג את שמייחס עוד, משמע בתשובהומדבריו
 אלו. בימים באבילות לנהוג התחילו כבר - ואילך המאורע,של

 רבינו מדברי למדים אנו בספרד מאוחרים בדורות המנהג ותפוצת התפשטותעל
 כתובי: שמחה' 'שערי בספרו נטורנאי. רב דברי על המבוססים גיאות, ןהרי.ץ(יצדק
 משום ולא הוא, אבילות ומשום לעצרת. פסח בין לישא שלא ישראל בכל.ומנהג
 וכולן עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגות אלף עשר שנים חכמים אמרו שכךאיסור,
 שעה ומאותו באסכרה. מתו וכולן בזה, זה כבוד נהגו שלא לעצרת פסח ביןמתו
 שעיקר נישואין ודוקא הללו. בימים אשה לישא שלא עליהן להתאבל נהגוואילך
 אין וכנס שקפץ מי נמי ונישואין לא. ולקדש לארס אבל ובכניסה, בחופהשמחה
 לסתור ושלא לעשות שלא לו מורין לכתחילה לשאול בא אם אבל אותו.עונשין
 הגאונים.. דורן וכן ישראל,מנדג

 ישראל.. בכל .מנהג כ מתארו שהוא עד בספרד פשוט הי' שהמנהג ניכרמדבריו
 ומדבריו ספרר, ומנהגי אשכנז מנהגי את שהכיר היטור", מדברי יוצא בןכמו
 שלא המקומות בכל .גוהגין : כותב שכן רווח, המנהג הי' המקומות שבשני לדייקניתן
 תלמידי מתו זמן שבאותו בשמחה להרבות שלא והטעם לעצרת פסח בין אשהלישא
 שפיר ולקרש לארס אבל שמחה עיקר שהוא נישואין דוקא גיאת הר.י וכתבר.ע.
 אין בתחלה לעשות בא אם אבל אותו, עונשין אין וכנס שקפץ מי נמי ונישואיןרמי.
 הגאוניןמן.. הורו וכזה כך, לעשות לומורין

 ניתן ישראל, בארץ ספרו את שכתב הרא,ש' של לתלמידו ופרח'וב'כפתור
 הגמ' דברי שמביאאת לאחר ישראל. בארץ גם המנהג התפשטות ממדי אתלראות
 כל כלו העולם בכל .ועליהם מסיים: הוא שמתו, עקיבא רבי תלמידי עלביבמות
 לכנוס ושלא לקרש שלא ונהגו בעומר... ל,ג עד בשנה שנה מדי מתאבליםישראל
 לו נשאל ואם אותו. קונסין אין וכנס קפץ אם ומיהו איסור, מחמת לא אבלותממנהג
 מתירין,.אין

 בין אשה לישא לא מקומות בקצת .ונוהגין הלשון: ב'אבודרהם" זאתלעומת
 שנים מתו זמן שבאותו בשמחה להרבות שלא והטעם להסתפר. ושלא לעצרתפסח
 וכתב לזה. זה כבור נוהגים היו שלא מפני באסכרה לר,ע תלמידים אלף זוגותעשר
 שפיר ולקדש ליארס אבל וכניסה חופה שמחה שעיקר נישואין דוקא גיאת בןהריי
 מורין בתחלה לשאול בא אם אבל אותו עונשין אין וכנס שקפץ מי נמי ונישואיןדמי.
 הגאונים.. הורו וכן כן לעשות שלאלו

 עמ' שני הלק תשג-ך. ירושלים ספר. חתם מכון ד,צ' דעומר. ~ספירת דרש הלכיתנ.
דשם.
 תצ;. לסי' דכותה אחר. סימן נסמן כשלא לדלן מקום בבל ובן תצ;. סי' ".-ד4.
 תשב.ץ ובשמת קנח. עמ' ד-א תשמד, ירושלים במדדו' 1. פרק דפרהי. אשתורי הבינן5.
 ישראל של מנהרן אבל בתלמוד הוזכר לא העצרת ~עד דפסך מן נשיא.ן .אינ~ר הלשון, לעד סי'ד.א
הוא..
 רמד-רמה. עמ' תשכ.1. .רשלים ארבעה. כל דיה דמ~עד. בהול התפלות סדר,.



קצז ישראלמנהגי

 "ויש מלשונו: כמופח הלקט'7, ה'שבלי בדור המנהג התפשט לא באיטליהגם
 לישא שלא גוהגין יש וכן בעומר, ל"ג עד הפסה לאחר להסתפר שלא שנהגומקומות
 לעצרת", פסל ביןנשיט

 פסח שבין "וימים ן רומי מכהג מתאר שבאיטליה, ברומי שחובר התדירו,בספר
 נהגו שברומי הרי בעומר". ל"ג עד ימים באותן חופה לעשות שלא אנו נוהגיןלעצרת
 בימיך. זהבמנהג

 'קצת נחלת רק ונשאר המקומות, בכל נתפשט לא זה שמנהג לעובדהוסמך
 הרא"ש הרמב"ם, הרי"ף, ובכללם הראשוכים, הרבה מהתעלמות ללמוד אפשרמקומות',

 זה. מנהג מלהביא ועוד, העיטורובעל

 גם מובא עקיבא רבי תלמידי של לסיפור בקשר אלו בימים נישואין איסורמנהג
 מנהג - ה'מאירי'כי ; ופרובנס צרפת מנהגי המשקף 'המנהיגם כמו ראשונים,בעוד

 פרובנס; - חיים'2י ה'אורחות ספרר; מנהגי - שועיב'יי אבן 'דרשותפרובנס;
 מנהגי - קלויזנר'5י אברהם לרבינו המנהגים 'ספר לררך"; הצרההירשב"ץ'3י;

 גם כפסק ובך טירנא'זי, אייזיק לרבינו המכהנים ו'ספר מהרי"ל~י מנהגיאשכנז;
 ערוךש.בשולחן

 גזירה? אומנהג
 של סילוקם על באבילות העם שנהגו במנהג שמרובר יוצא רלעיל המקורותמכל

 218. עמ' רלה, סי'7,

 רכב. עמ' בלוי, מהדורת מרומי, האדומים מן משה לרבינו8.
 תקלח. עמ' תישואין, אירוסין הל' ח"ב תשנ"ד, ירושלים רפאל, י' מהדורת9,

 229. עמ' דיקמן ש' במהדורת א. סב, יבמותסו.

 מצנר, מהדו' פסח, של ראשון יום בדרשת הרשב.א, תלמיד שועיב, אגן יהושע לרבינוי2.
 רכב. עמ'ח"א

 א. ::::'נן:ד:בות.'פרק בן::]
 פרק שלישי כלל רביעי מורמר הרא.ש. בן יהודה רבינו תלמיד אהרן, ביר מנתם לרבינו14,

 תר-מ. ווארשא במהדורת קז עמ'יג,
 קבב, עמ' ירושלים, מכון במהדורת ט. אות קכט, סי' פסח דיני15.
 קנד. עמ' ירושלים, מבון במהדורת ג, אות לשבועות, פסע שבין הימים ייני16.
 סו. עמ' ירושלים, מכין במהדורת פסח, דיני17.
 ברקת' 'טור בספר מש-כ על רבות לתמוה יש הנ"ל כל ולאור א. סעיף תצג, סי' או"ח18.

 ער לעצרת פסח בין אשה לישא שלא שנוהגים מה לענין "אמנם א: אית תצג סל האריז"ל( מגורי)לא'
 חשבו הללו בימים מסתפרים היו שלא ראו המה כי מפני ישראל בקרב הוא חדש זה מנהג לעומרליג

 אמנם ע"ה, עקיבא דרבי תלמידים אלף כ-ר מתו א, בי לפי האבל מפני הוא הדבר עיקר כיבדעתם
 מסתפרים שאין נוה ועלימה עיקרית אמיתי' וסיבה לטעם עושית הם דרריהם בל אשר חןליודעי
 מהר"י מדברי גם כן משמע קצת ובאמת גדדל...". וסוד מטעם אלא זד האבל מפני אינו הלל,בימים
 לגלת שלא אלא אכילות נוהגין אנו שאין "הטעם א: הערה ז פרק העומר, ספירת שער בפרע"הצמח.

 חדש?,[ מנהג זה היה תקופה באותה ישראל שבארץ ראיה מבאן נואוליהשערות....,
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 כותב: הוא 1ה מנהג מביא גאון" שרירא רב שכאשר לציין, מעניין אךצריקים.
 מנהג 1ה שאין משמע לעצרת.;2, פסח בין שמחה לעשות שלא חכמים גזרו.וע,כ
 הבית. חרבן על אב חדש של אכילות כדוגמת אכילות, גזירת אלאבלבד

 .שיש ל,מררש.: 1ה נוהג שמייחס שועיב מהר.י לדברי לציין יש לכךכאסמכתא
 מן שמתו עקיבא רבי תלמידי נוגות אלף עשר שנים אותן על במדרש אחרטעם
 לנוהג ולא המאורע סיפור לעצם רק שכוונתו לזמר יתכן אולם העצרת.. עדהפסח

שבעקבותיו.

 א( זה. נוהג בקיום שונים שלבים בשני כאן מדובר שבעצם לומר. ניתןשמא
 האבילות נמשכה הבאים בדורות ב( אבילות, גדרי הדור על נגזרו שאז שמתו,ברור
 חכמים. כגזירת ולא בלבד מנהגבתור

 הראשונים אצל נוספיםטעמים
 מחמת הוא העומר בימי האבילות שיסור ברור הקרומים שבמקורות פי עלאף
 בזה. טעמים עוד מצינו ואת בכל עקיבא, רבי תלמידימיתת

 שם דבריו העומר, בימי האבילות סיבת מנמק בדרשתו שועיב אבן יהושערבינו
 הטעם הקבלה דרך .ועל העומר: ספירת מצות על ומן אמירת אי על דיון תוךבאים
 מן בא העומר בי ליודעים דין מורה ענינו וזה השמחה על אלא זמן שאיןלפי

 לה' בכורים מנחת תקריב ואם שאמר הכתוב כן 1"ל רבותנו שקבלו כמוהשעורים
 אם כמו חובה אלא רשות אינו אם ומלת מדבר ם העומר הבאת על כיוקבלו
 שהיא הסוטה כקרבן והוא אביב השעורה כי אבנים מזבד ואם עמי את תלוהכסף
 ער שפם לגדל נהגו ולכן השערה. מן ה' סערת מלשון אחד טעם והכל שעוריםבאה
 הפרק.". בזה כונסין ואיןעצרת

 על .ואף ה.מררש": של הפשוט הטעם על בנוסף שזהו לציין מדייק שהואומעניין

 14ן. עמ' סט. סלתשלוו.

 חבמים נזרו בן .~על המקציעות: בדברי משרו אף שכנראד התדיר' ב'ספר מציע כדבריו20.
ע.ה..

 נתיב אדם. ותולעית ירוחם' ב'רבינן מובא בקבלה המיוסד שועיב אגן מהר.י של נימוקו21.
 העומר בי לי~דעין. דין מורה .ו1ה מקורו: את שמנלה בלי מד( דף ויניציאד בדפוס רביעי, חלקהמישי

 הבאת על כי לד', גבורים מנדת תקריב ~אם שאמר דכתה מן ר1.ל שקבלו כמו מהשעורים[בא
 אבנים. מנבח אם ייובל ידיד אם חלוד. גרף אם כמן ףובה אלא אינן 1ה ואם מדבר. הואהעומר
 מלשון משעורן. שבאה הסוטר קרבן והוא אביב השעורר כי התם וכתיב אביב הכא כתיבואמרן
 דנדה: בר..ו מופיעד הקטע בל סיום אחרי אולם שפם...-. ומנדלים נשים כנסים אין .לבן ה',סערת
 לחיך שועיב אבן מהריי מדברי מהגליון נעתקי אלה שדברים דכו~נד ולבאירה מהספר.. אינו.ע-כ
 שם הקודם הקסע נם שבן בבתבי-יד. בירר צריך אולם ירוחם. רבינו מדברי ואינם ירוחם.רבינו
 נמצא ביום...ן שסיפר שכתבן ~י.מ מהמלים והחל תמימית ודין העומר ספירת ומן על 'רדםברבנו
 ועדיין לשטו ששרבב גליון דוא הקטע כל ראם ~צ,ע שועיב. אבן ריי בדרשות במלח מלהבמעט



קצט ישראלמנהגי

 שמתו עקיבא רבי תלמידי נוגות אלף עשר שנים אותן על במדרש אחר טעם שישפי
 העצרת.. עד הפסחמן

 שמצינו מה .לפי : אחר טעם בנימין, רבי אחיו בשם מביא שם, הלקט'ב'שבלי
 בחרשו. דורש מידי והיה שנאמר חדש י.ב בגיהנם רשעים משפט פ,ג עולםבסרר
 בשבתו.. שבת ומידי שנאמר עצרת ער הפסח מן אומר נורי בן יוחנןרבי

 שהושפע ונראה באיטליה, התחבר שכאמור התדיר', ב'ספר גם הובא 1הטעם
 נידונים והרשעים עקיבא רבי תלמיד מתו ימים שבאותן .לפי הלקט': הישבלימדברי
 בר בנימין ר' החבר בשם משהי; המטד גם מביא זה טעם הימים.. באותםבגיהנם
 1.ל. הרופאאברהם
 נשים נושאין שאין המלכות ב1ה הוא .מנהג 'אסופות";: בספר כתב נוסףטעם

 מגפה שנפלה עלולין, הן שימים לפי בעומר, ל,ג ער דם מקיזין ואין לעצרת פסחבין
 נראה ועוד בעומר... ל.ג עד פסד מן שמתו אלפים כמה עקיבא ר' )רכמים(בתלמיד

 המלכות, בכל הקבלות צער מפני לעצרת, פסח בין נשים נושאין שאין מהלי
 עליהםומתענין

 ומזכיריי
 הפרק..4; באותו ודואגין ומצטערין השבתות באותן נשמות

 מה להסביר באים הם שכן שונים. טעמים מוסיפים שהראשונים שהסיבהיתכן
 והלא אלו, שנים כל במשך עקיבא רבי תלמידי על ישנה באבילות להמשיך ישטעם

 אלו נימוקים באים לכן וקדושים, צדיקים מתו הגלות ימי מא1 אחריםבזמנים
 המנהג. על נוספיםבטעמים

 מחמירים אבילות טנהגיבאלה
תספורת

 מירי. לא ותו לעצרת פסח בין אשה ליטא איסור רק מובא הניל הגאוניםבדברי
 תספורת. איסור גם מביאים ראשונים כמהאולם

 חיים: באררות עצרת..... עד שפם לגדל נהגו .ולכן כתב: שועיב' אבןב'דרשות
 הלקט בשבלי אבלות.. ממני מסתפרין לא וגם עצרת ער מפסח לכנוס שלא.ומנהג
 .וכן לררך: בצדה להסתפר..... שלא שנהגו מקומות .וישובטור:

 נוהגיי
 שלא

להסתפר..

 כותב ג ס,ק יעקב בדק אולם רבד. עמ' תרפו. אות תשל.ח. הפסקים אוצר מהרורת22.
 י.ב שמשפטם קמא כתנא אלא הכי לן מבירא דלא מוכר שדש, י"א קד.ש אמירת לענין אךע.1:

שדש.
 'רושלים מבון שטרן. לרש,א דראשונים'. ב'מאורות ~דפס גבת,י הרוקח. לתלמיד23.
 צו, עמ' שעב סי'תשס.ב,

 ולא לפניו לא בעומר. ל-ג ביום אלא נשואין  עוביין שאין המנהג על תמה )סק"ב( ובט"ו24.
 וי"ל ומתרץ: האיסור(, זמן בפרק לקמן )ראה שניהם חומרי עושים הם ולבחורה עצרת, עדלאחרם
 שהיתה תתנע גזרת מחמת אבילות קצת נוהגכן הכי ואפילו מתו, לא בעומר ל-ג שאחר העיקרדודאי

 נתיסרו שהם ההם רשבתות אדמרים שאנו ופיוטים ביוצרות שמפורש במו לעצרת, פסח כיןבאשכנז



 ישראלאורר

 אבל תספורת, איסור מנהג מובא לא קלויזנר' אברהם לרבינו המנהגיםב'ספר
 גם לאיסור נפסק וכך מהרי.למ. ובמנהגי טירנא' אייזיק לרבינו המנהגים ביספרהובא

 ערוך.בשולחן

 שהחינו ברכת אמירת ואי חדש בנד לבישהאיסור

 מנהג שיש גאון, שרירא רב בשם הובא דלעיל במקורות מצינו שלא נוסףאיסור

 וצרפת": אשכנז חכמי מאת ופסקים' ב'תשובות חדשה. כסות וללבוש לעשותשלא

 עקיב'... ר' תלמידי פטירת על ראשון טעם המקצועות... בספר גאון שרירא רב.כתב
 חדשה כסות לעשות ושלא לעצרת, פסח בין שמחה לעשות שלא חכמים גזרווע-כ

 שבועות..עד

 שנהגו כך אחר מצינו - אשכנזי פסקים בקובץ שרירא רבי בשם שמובא זהמנהג

 ובאשכנז. באיטליהבו

 ושלא להסתפר שלא טוב .ומנהג : כותב איטלקי פלאי ממחבר טובת 'מנהגבספר

 עד הפסח מאחר צפורניו ולעשות במרחץ ולהתענג חרש דבר ושום כסותלצנך
 אבל ה'. קדושת על עצמן שמסרו והישריןמן התמימןים[ החסידיים[ לכבודעצרת,

 עומד במקומו עצרת וער ומל"ג שהיה. הנס מפני אלו בכל מותר בעומר ל"גביום

לתומר,אן..
 רב בשם המקצועות מספר הושפע שכנראה התדיר', ב'ספר הדבר הובא כןכמו
 שלא ע.ה חכמים גזרו כן ועל חדשים... בגדים ללבוש שלא נזהרין .וגםשרירא'י:

 לעומר.. ל,ג ער חרשה וכסות חדש בגד לחנך ושלא שמחהלעשות

 לקנות באושטריך שמותר י"ג התרומת )בעל .ואמר יושר";: ב'לקט גםוראה

 ל.ג אחר אפילו לתקנו מותר שקנה וביון לרגל. להלביש כדי בעומר בל,ג חדשבגר
 בעומר ובל.ג סיון. ר.ח אחר עד לרגל בגרים מתקן היה לא לעצמו אבלבעומר.

 לא פשתן, של חרש מצנפת אפילו להלביש אבל חדש, דבר כל להלביש מותרעצמו

 אם בעומר להלביש מתיר היה מנעלים אבל מצנפת, לו אין אפילו בעומר מתירהיה

 סיון.. ר"ח קודם בעומר ל"ג אחר שלי סרבל להפך לי להתיר רצה ולא לו.אין

 ועצרת, פסח בין חתונה עושין .אין וורמיישא'"': דק-ק ב'מנהגים גם מצינווכך

 37. הערה להלן דאה25.

,, 114. עמ' סט. ס.' תשל.נ. נרדמים מקיצי ק~פפר. א' הוצ',ו.
 מא. סי' תרפ.ט. 3ידאבעשט טייס. מהדורת איטאליא'. מחסידי אחד חכם מישל מנשיםדר.

 ,23.עמ'
 רר. הערה לעיל ראך,2.
 תשכ.ך. ירושלים ד.צ תרס.;. ברלין הדשן. התרומת של תלמידו משה ב.ר יוסף לרבי,2.

 7..עמ'
 אות אומץ, ביוסף ;ם וכש באשכנז. פשוט מנך; שם, 2 ~בהערה צח. עמ' ?; סי' היא30.



רא ישראלמנהגי

 להחות חיים במקור גם בעומר.. בל"ג רק דדשים מלבושי לובשין ואין מסתפרין,ואין
 למנוע..'. נוהגין ומ.מ איסורו. מצאתי לא חדש בגר .לבישת : כתביאיר

 העומר בימי שהחיינואיסור

 דקניית הענין עצם אלא שהדיינו ברכת איסור משום הטעם מוזכר לא הנעבכל
 ממנה. להימנע שיש שמחה גורם שהוא חדשים בגדיםולבישת

 טעמים, ג' מצינו העומר שבספירת שמבאר לאחר אפרים'י' 'עוללות בספראולם

 חלדו ימי כנגד 11 שהספירה .ולפי מסיים: הוא אדם, של חלדו ימי כנגרוהראשון

 ואינו מנגד לו תלוים וחייו מכאובים ימיו שכל אחר שהחיינו, בה מברכין איןלכך
 הוא 'כי בהם שנאמר התורה קבלת יום בעצרת אמנם המות. מן יום בכלבטוח
 שהחיינו.". מברכין אן וגומרחייך'

 רראוי חדש מלבוש לחנך שלא טוב .מנהג חי'": לכל 'מועד בספר כתבוכן
 יקותיאלה. 'תורת בשו.ת וכ,פ ןבעומרן.. לל"ג פסח בין שדדיינו,לזמר

 אי משום היא חדשים בגרים מללבוש ההימנעות סיבת דבריהם שלפינמצא
 לפי או שהחיינו ברכת עליו מברכין שאין בבגר בזה, והנפק,מ שהחיינו.אמירת
 כיון אן שהחיינו ברכת הוא האיסור ראם חדש, בגד על שהחיינו מברכין שאיןהמנהג
 גם אסור חרש בגד ללבוש שאין אשכנז למנהג אבל ללבשם. מותר עליו מברכיןשאין

 שהחיינו. ברכתבלי

 מותר. אשכנז ם לפי דלכאורה פרי, על שהחיינו לברך בנוגע נפק,מ ישגם
 להימנע. יש חדשים מבגריםדרק

 העומר בימי שהחיינוהפתירים

 ושכן הספירה, בימי שהחיינו לברך להתיר כותב מרדכי", במאמר ~אתלעומת
 טירני דניאל רבי דגאון פסק וכן המצרים. בין לימי דספירה ימי בין ומדלקהמנהג,
 בימי שהחיינו בברכת להקל בגלילותיו המנהג שכן והעיד הד,טי', עיקריבספר

 קרן בשו.ת גם וכ,פ עמר. ערך ע' אות יצדק פתר בספר גם שכ"כ ומביאהספירה,

 ד.א תשנ.א. ירושלם במדדורת יד. עמוד שני טלק לונשטיץ. אפר.ם שלמה רבי לדשון1!.
 קמא.עמ'

 ב. ל. דברים2!.

 לעיל שהבאנו שנעיב אבן מהר.י בדברי הוא שהדיינו "'סור של מקירו שחולי לציין יש!!.
 ~מבאן העומר. שב"מ, אבילית מנהו, עם יחר העומר. ספירת למצות ומן אמירת אי שכורךבפנ.ם.

 העומר. בנמן שדהיינו למר מקםשאין
 תצ; סי' ד-; ללב. יפה בטפך. בנן בנד מש'נ וראה יב. אות ו סי' פאל";'י. הי.ם לרבי11.

 ן.אוח

 לא דא,סרים ובשאך נשכת. הדש פר, על לברך מתיר שהוא "לא סף. סי' "1'ח ף-".5!.

 לחול. שבה בין דיללמצינו
 נ. ס,ק תצו סי',!.



 ישראלאוררב

 גם וכ,כ ברורהי'. ובמשנה מלכיאל;' דברי בשו.ת מבין", פני בשו.תלדידם
 העליון דבגליל וכותב להדמיר, סיבה שום שאין מרדכי;' לבושיבשו.ת

 ויש מחמירין יש אינטערלאנד( וכלומר אלו בגלילות אך בזה מחמירין)אויבערלאנר(
מקיליו.
 רפואה ולקבל להקיז ג.כ מונעין .ויש מביא הניל חיים שבארחות עור, לצייןויש

 יסובבנו.. חסר בשם .והבוטח : ומסיים לפרענות., מועדין שהןלפי

 ומחולותריקודים
 הרשות סעודת לעשות מותר אבל רשותי., של ומחולות ריקודין גם לאסורנהגו

 בריקודין יעשו לא מצוה סעורת וכן יתרות. ושמחות ומחולות ריקודיןבלא
 1מר'.. בכלי לנמר שאסור שכן וכלומחולות".

 צפודנייםקציצת
 ושום כסות לחנך ושלא להסתפר שלא טוב .ומנהג : מבואר טוב'" 'מנהגבספר

 עצרת..... עד הפסח מאחר צפורניו ולעשות במרחץ ולהתענג חדשדבר

 צפרניו ליטול להתיר הדשןן התרומת יבעל רוצה .ולא יושר".: ב'לקט מצינווכן
 שבת.. כערב אפילובעומר

 לאברהם" זכור בספר ואדרבה זה, מנהג מביאים לא הפוסקים כל שאראולם
 והביאו דשרי המגיא כתב באב ט' בו שחל בשבוע .דאפילו רמותר: להדיאכתב

 אבל באב ט' שדל בשבוע דוקא אלא החמיר לא הט.ז ואף סקי.ב. תקניא סי'הבאה,ט
 וממילא מנהג, מתורת אלא דאינו כיון דשרי, ס.ל 1.ל הוא גם בתמוז מי.1 וכישמר-ח
 דשרי.. בעומרה"ה

 האיסורזמן
 בעומר ע"נעד

 רבינו גאון, נטרונאי רבינו בתשובת העל הגאונים בדברי הקדמוניםבמקורות

 קיט. סימן סוףר3.

 ב. אית קל; ס.,31.

 יו. סי' ח.וי4.

 ב ס.7 תצ; סי'41.

 קנז. סי' ד.;42.

 ד. ס"ק יעקב חק א. ס"ק אברים. מון43.

 תורד ספר הבנסת לעשות מתיר קיט. סי' לדוד. קרן בשו"ת אולם א. סעיף הרב, ש~.ע44.

 שבסעורת יעקב( ודחק המהצד.ש פירש ובפי שם המ;.א רעת ע"פ ובמחולות. בתופים הספירהבימי
 ומחושת. ריקודים מנתריםאירוסין
 נב. סי' ןעפשטיין(. אדרן כפי בשו.ת באריכה ~ראה ב. סעיף השלחן, ערוך!4.
 27. שבהערה44.
 21. שבהערהז4.

 א. אנת 1 סי' די, לכל במועד ~כ,פ סק.ב. ע"ב ע דף ס, אנת או"ח ח"א41.



רג ישראלמנהגי

 ימי בל כלומר לעצרת', פסח 'בין הוא זה שמנהג גיאות רי,ץ בדברי וכן גאוןשרירא
 השבועות. חג עדהספירה

 שלכאורה עקיבא רבי תלמידי על אבלות משום להטעם מתאים הדברואכן
 רבי שתלמידי מבואר הנ.ל יבמות בגמ' שהרי הספירה. ימי כל לנהוג ג"כצריכים
 עצרת. ער מפסח ג"כ נוהג אבלות מנהג זמן וא-כ עצרת., וער .מפסח מתועקיבא

 בעומר, ל"ג ער רק הוא שהמנהג וכדלהלן, ראשונים, הרבה כתבו למעשהאולם
 ימי כל משמעה עצרת. ועד .מפסח הלשון בפשטות שהרי ביאור, צריךוברבר
 השבועות. חג עדהספירה

 עד רק נהגו ופרובנס שבצרפת וקובע 'המנהיג', בספר הוא לכך שהתייחסהראשון
 .ואך ממשיך: הוא לעצרת', פסח בין לכנוס מנהג 'ואין כותב שהוא לאחר בעומר.ל.ג
 זרחיה ר' רבי' בשם ושמעתי ואילך. לעומר מליב לכנוס ופרוכינצ' בצרפתמנהג

 ומאי העצרת, פרוט ועד שמתו מספרר", הבא ישן בספר כתו' שמצאמגירונדא
 יום עשר חמשה ופלגא יום ל' לפסח קודם הפסח בהלכו' שואלין כרתנן פלגאפורסא
 לעומר..;' ל"ג וזהו העצרתקורם

 ....ויש הטור: גם מביא וכך בעומר. ל.ג מיום כבר ולהסתפר לכנוס מותר זהלפי
 מלמות.. פסקו שאז שאומרים ואילך בעומר מל"גמסתפרים

 ביד .וקבלה הגאונים)1(, קבלת בשם פרובנס מחכמי המאירי מביא הרזיהבדברי
 עד מפסח אשה ליטא שלא כך מתוך נוהגים וכך המיתה... פסקה ל"ג שביוםהגאונים

 זמן..אותו
 ל.ג שאמר מה כי פי' .ובתוספות קודם מביא שועיב' אבן ריי ב'דרשותאולם

 ימי ושני שבתות ושבעה הפסח ימי שבעת כשתסיר יום ל"ג אלא שנוהגין כמואינו
 הארבעים מן נשארו בהם נוהג אבילות שאין יום עשר ששה שהן חרש ראשראש

 בל"ג להפסיק היתר אין ~ה ולפי לעומר.. יום ל.ג מאמרם וזהו לג, ימיםותשעה
 כלל.בעומר

 מסקנת במקום אך במדרש',, שיש 'שמעתי בשם הרז.ה כדברי מביאואח,כ
 בעומר: ל.ד מיום רק להסתפר שמותר מדייק מותר, ככר עצמו בעומר שבל"גהמנהיג
 פרס באמרם העצרת יום עשר חמשה והוא העצרת' פרס 'ער במדרש שיש.שמעתי
 יום עשר חמשה וכשתסיר ובתשרי. בניסן יום עשר חמשה שהם החג פרסהפסח

 שלימים ושלשה שלושים הם והנה וארבעה. שלושים נשארו יום ותשעהמארבעים
 ככולו.. יום מקצת כי בבקר וארבעה שלושים ביוםומגלחין

 זרחיה ג'רבינו שצץינו במקורות ראה ספרד. מגמדית עתיקות בגירסות הרדה שימוש על49.
 ואילך. 1ט1 עמ' -שמע, תא לי.מ. וחוגו'. המאור בעלהלוי

 14 שבהערה לדרך שבצדה ולהעיד האפודיהם. נם זאת תביא המנהיג של ומשמו50,
 שהרי היא, סופר טעות ואולי מקום. בשום מצינו לא 11ה לעומר-, שלושים אחר היתר "ונהגו :כותב
 לא ואילך לעומר ושלש משלושים כי אמרו כי כן ארר נשים נדשאים .וכן מולידן הוא כן לאחרמיד
מתו..



 ישראלאוררד

 -בניגוד שועיב אבן הריי לדברי : הגירסה בהבנת מחלוקת כאן שיש כן אםנראה
 בעומר. ל"ג למחרת רק מחדיל ההיתר והמאירי- המנהיגלדברי

 שלא מנהג שמביא שלאחר חיים'יי, ב'ארחות מצינו שועיב אבן מהרייכסגנון
 רקרקו שלא האנשים .ואלו מוסיף: הוא עצרת עד מפסח להסתפר ולא אשהלכנוס
 ל-ג שנזכר ומה המקרה. היה עצרת ועד מפסח כי הן טועין לעומר, ל"ג עראלא

 וח' שבתות לבד ימים ל.ג אם כי עצרת וער מפסד שאין מפני אם כי 1ה איןבעומר

 חדש.. ראש של ימים וע' הפסחימי

 פרס ועד 'מפסח ישנים בספרים מצא כי ואמר תירץ 1.ל .והר.1י' מוסיף:אך
 קודם יום ל' הפסח בהלכות ודורשין שואלין כדאמרי'" יום ט"ו פי' ופרסהחג',
החג..

 עצמו בעומר ל"ג מיום מתחיל אכן ההיתר חיים' שארחות שלפי נראהאולם
 ואילך. ל"ד מיום רק מותר שועיב אבן מהריי לפי ואילו פרובנס,כמנהג
 בשוש לראות יש שועיב, הריי בדרשות ביטוי לידי הבא ספרר מנהגאת

 .ולפיד , ומסיים בבוקר, ל"ר מיום רק ושמותר הרזיה דברי את ג"כ שמביאתשביץ",
 ל"ג ביום להתיר ויש האדם", תורת בספר כמ.ש סגי הלילה מקצת 1.להרמב,ן
 שבת.. לכבוד בע.ש חל אםלעומר
 ער להסתפר שלא .נוהגים ב, סעיף בשו"ע פסק אכן ובך בב"י גם מובא 1הכל

 א"כ אלא בבקר ל"ר יום עד להסתפר ואין מלמות, פסקו שאז שאומרים לעומר,ל-ג
 השבת.. כבור מפני בו מסתפרין שאז שבת ערב ל"ג יוםחל

 אשכנז וגישתמוהנ

 אחרי להקל יתכן האם ממש, עצרת עד מפסח שמתו שלפנינו, הגירסה לפיומה
 בעומרול.ג

 שאמר מה כי פי' .ובתוספות התוספות בשם שועיב מהריי של חשבונו הבאנובבר
 ושני שבתות ושבעה הפסח ימי שבעת כשתסיר יום ל"ג אלא שנוהגין כמו אינול.ג
 מן נשארו בהם. נוהג אבילות שאין יום עשר ששה שהן חדש ראש ראשימי

 עד 1ה שלפי שהדגשנו וכפי לעומר.. יום ל"ג מאמרם ונהו לג, ימים ותשעההארבעים
 לא. ותו אבילות ימי סיכום מהווה אלא כלשהו, היתר עבור אינו בעומרל"ג

 מסקנה מסיק אולם שועיב אבן הריי לדברי רומה רעיון מביא המהרי.ל'יאבל

 ממנו. הושפע שאף גראז[ רבריו ומסדר51.

 הלזי. 1רהיה לרבינו הא,ח וכזונת נהנות וו אולם ,.הר.1[. בסוריים כאן תיקן המדדיר2!.
 רלעיל. המנהיו בדבריכמבואר
 א. 1. פסדים3,.
 5. שבהערה54.

 רט.. עמ' ששועל. מדדורת,5.

 קנו. עמ' 1. אנת לשבועות, פסח שבין הימים דיני4י.



רה ישראלמנהגי

 בל"ג המסתיים אבילות ניהוג מימי לפועל לנכות יש 1ה פי שעל לחלוטין,הפוכה
 בשבעה תחינה בהן שאומרים הימים רק דמתו .משום שם: לשונו וכךבעומר.
 של יום המ.ט מן דל והשתא מתו, לא תדנון אומרים שאין יום וכל העומר,שבועות
 שבתות 11' לסיון, ואדד לאייר שניים ר.ח, בדן דחל ימים וג' החג, ימי 1'דספירך,

 שמתו ימים ליב אותן כשכלו לכן ימים, ל.ב רק מתו דלא נמצא ליב, להופשו
 לזכר.. שמדה למחרתןעושין

 יום ליב אבלות במנהגי מתנהג הוא ואם יום ליב הוא האבלות זמן עיקרכלומר
 מספיק. אז הספירה ימימן

 רעיון? מאותו ההפוכות מסקנות של פשר מהו היא, גדולה פליאהולכאורה

 הבדל יש החיצוני הדמיון שלמרות נראה, בדברים נרייק אם דבר של לאמיתואך
 פסח שבין הזמן משך בכל התרחשה המיתה שועיב רבן מהריי לפי ביניהם.גדול

 המהרי,ל, לפי ברם מסויימים; בזמנים אבילות לנהוג יכולים לא שאנחנו רקלעצרת,

 להקריש סיבה אין וממילא יום, לב במשך רק מתו לא עצמם עקיבא רבי תלמידיהרי
 יום. מליב יותר עבורם אבילותימי

 .ידמנדג ל"ד: מיזם רק להקל הב"י דברי על משה בדרכי דרמ.א ג.כ כתבוכן
 מהרי,ל'! וכ"כ קצת, ושמחה משתה בו ומרבים ל.ג ביום להסתפרפשוט

 זה.. על טעמים וכתבו ל.ג ביום להסתפר רישוהמנהגים'5

 אלא כדבריו, נוהגין אין אלו .ובמדינות השו"ע": על בהגהה ג"כ פסקוכך
 עד להסתפר ואין תחנון. בו אומרים ואין שמחה קצת בו ומרבים ל.ג ביוםמסתפרין

 מבערב". ולא בעצמול"ג

 אייר חודש ראשעד
 אייר. ר,ד עד להקל נוהגיןיש

 .ויש טעות: שזו כותב ע.ז וגם עצמו אייר בר.ח להקל מנהג מביא יוסףהבית
 בו לנהוג ואין טוב יום כמו הוא חורש שראש לפי אייר חורש בראש להסתפרנוהגים
 בירם. הוא טעות כן העולם רוב נהגו שלא שכיון לי ונראה אבלות. משום שהואדבר

 ל"ג שאמרו שמה התוספות בשם שועיב ן' הריי שכתב ממה כן להם שיצאואפשר
 ושבע הפסח ימי שבעת כשתסיר יום ושלשה שלשים אלא שנוהגים, כמו אינולעומר
 בהם נוהג אבלות שאין ימים עשר ששה שהם חודש ראש של ימים ושנישבתות
 רשני שם שראו ומפני עכ"ל, יום ושלשה שלשים יום ותשעה הארבעים מןנשארו
 הוא שיבוש וראי והא היתר בהם נהגו בהם נוהג אבלות אין חודש ראש שלימים
 איסור לנוהגים אלא בהם נוהג אבלות אין חורש ראש של ימים רשני אמרודלא

 ל-;.. עד מפסח ;ילוד איסור לנעריו הנהיג ס;.ל .מתר.. קנז: עמ' ך. אות שם.57.
 מביא מח, אות ע עמ' שם המנהגים ובהגהות סו. עמ' טירנא, לריא הנערגים ספר ה"ה58,

 להקל. טעם המהב"ל דבריג"כ
 שרי". הכל ואילך בעומר מל"ג "מיהו הרמ"א: בהב א סעיף כסוף גם ב. סעיף59.



 ישראלאוררו

 אבל יום ושלשה שלשים משבחת חודש דראש ימים שני דבלא עצרת עדתספורת
 אסור יום ושלשד שלשים כל בלבד בעומר יום ל"ג ער אלא איסור נהגינן רלאלדירן

 חודש.. בראש ואפילולהסתפר

 הוא וטעות אייר. חדש בראש להסתפר נוהגים .יש )ס.ג(: בשו"ע פסק אכןוכך
בידם'.

 מהרי,ל במנהגי מובא אייר, ר.ח אחר ער ניסן ימי בכל להקל אחר, מנהגאולם
 שישב שטין מהר.ז נוהג ראיתי ובן אייר. ר"ח קודם היתר בהחבא נוהגין .ויששם:

 הלך טרם אייר ר"ח קורם זקנו מגלח והיה דמגנצא מק.ק פרסאות ג'באופנהיים
 גלחתי.. מתי הרב אמיץ בי ירגיש לא ואמר למגנצא, סג.ל דמהר,ילמתיבתא

 במקומינו.. קצת מקילין .וכן : משה הדרכי וכעדות באשכנז. המנהג היה אכןוכך
 היתר ינהגו שלא רק טעות הוא המנהגים מן אחד שום שאין .ונראה שם:ומוסיף

 ואילך, מלת להסתפר אין מנהג לאותו אבלות בו שנוהגים מנהג אותו כיכשניהם,
 הטעם וזהו יום. ושנים שלושים נשארו מקום מכל עצמו בעומר בל"ג דמסתפרואע,ג
 חודש ראש ימים שלשה מחשבים אנו כי ל"ד, ביום ולא בעומר בל"ג מסתפריםשאנו
 בעומר בל"ג היתר שנהגו מנהג לאותו אבל אדד, יום סיון חודש וראש ימים שניאייר
 לכן.. קורם שבן וכל אייר בר"ח להסתפראסור

 שהנוהגים הנ.ל, ס.ג השו.ע דברי על בהגהה פסק משה, בדרכי דבריוובעקבות
 ער להסתפר נוהגים מקומות בהרבה .מיהו בידם: היא שטעות אייר בר"חלהסתפר

 בל"ג להסתפר שמותר אעפ"י ואילך, בעומר מל.ג יספרו לא ואותן אייר. חרשראש
 כלל יסתפרו לא ואילך, בעומר מל"ג להסתפר שנוהגין מקומות ואותן בעצמו.בעומר
 זה, מנהג ומקצת זה מנהג מקצת אחת בעיר ינהגו ולא בעומר. ל.ג ער פסחאחר

 בשתיהן.. היתר לנהוג שאין שכן וכל תתגודדו, לאמשום

 אבלות במנהגי מתנהג הוא ואם יום ל.ב הוא האבלות זמן שעיקר מכיוןכלומר,
 שינהג או בעומר, ל"ג עד מפסח שינהג או א"כ מספיק, הספירה ימי מן יוםל.ב

 שבועות. ערב ער אייר ב' דהיינו אייר ר"חמלאחר

 הגבלה, ימי שלשת ער בכלל. ור.ח אייר מר"ח יום הל"ג שמתדילין נוהגין('ויש
 מותרין. הגבלה של ראשון יוםומשהאיר

 לעשות רגילין .ואין המנהג: מביא חילדיק'י' אברהם הר"ר שב'מנהגיולהעיר
 המגיפה נעצרה כעומר בל"ג כי בעומר, ל"ג עד אייר מר.ח נישואין ולאשמחות
 טוב.. יום היום אותו ועשו עקיבא ר' בתלמידישהייתה

 לל.ג אייר ר"ח בין רק נישואין איסור מנהג שמביא שראיתי היחיד המקורזהו
בעומר.

 בק.ק המנהג שכן סמא ללא כלל ייי.א טו. ס.ק מ"ב ס.1. שם ש~ע.ר ה. ס.ק מהאנ,.
וכלנא.
 1,4. עמ' 1.ט(. ט ספד מדשך סדרר יד. על קיבץ בתוך, נדפס הראשונים, לאחד1,.



רז ישראלמנהגי

 האריז"לדעת
 הרי נישואין, איסור רק הי' הגאונים בימי המנהג שראשית ראינו בבר ביאם
 דבריהם לפי שכן זה, במנהג גדול עיקר הוא תגלחת שאיסור משמע המקובליםמדברי
 לשערות;'. במיוחד שייך ו1ה הדין ימי שהם בגלל היא 1ה לנוהג הפנימיתהסיבה
 שועיב, אבן מהריי בדרשות המקובלים בשם מבואר כבר לעיל, שראינו כפי זה,רעיון
 הספירה. בימי תספורת איסור על הראשונים מהמקורותשהוא

 איסור א( נפרדים, דברים כאן שיש המקובלים דעת לפי נראה מסוייםבמובן
 הדין. ימי בגלל תגלחת איסור ב( עקיבא, רבי תלמידי מיתת בגללנישואין

 רעת לפי אמורים הדברים ובמיוחד אחרים", במקובלים מצינו זוהרגשה
 בתספורת ילד )להוציא בעומר בל"ג ואפי' הספירה, ימי בכל להסתפר שאיןהארי1.ל

 היה לא זלה"ה, .מורי חיים": עץ בפרי כתב וכך שבועות. ערב עדהראשונה"(,
 הטעם לי ואמר בל.ג. ולא בר"ח לא ועיקר, כלל שבועות ערב עד פסח מערבמסתפר
 לא אלו, ימים במ.ט הגילוח. .ענין הכוונות": בשער וכיה אלו..... בימים לגלחשלא
 לא מגלח היה ולא השבועות". חג ובערב פסח בערב אלא ראשו מגלד 1.ל מוריהיה
 אופן.. בשום לעומר, ל-ג ביום ולא אייר ר.חביום

 שבועות. ערב ועד פסח ערב מן עומר בימי לגלח .ואסור כתב: הטהור'.ובשלחן
 כשבעים ששקול האר.י מרן דברי על ועובר עבריין, הוא בעומר בל.גוהמגלח
 ויותר.. רבינו משה שלסנהדרין

 הארי1.ל לדעת גם לעשות אפשר נישואין אבל דוקא, לתגלחת הכוונהובפשטות
 שהרה,ק אומרים שיש שם ומביא אלעזר". מנחת בשו"ת להדיא וכ"כ בעומר.בל"ג
 בעומר. בל"ג מבניו אחד את דיתן בעצמו מצאנו חיים הדבריבעל

תואצו %  ואנחר ף שנ.הו כ3עהנ משנאים 
 הם הספירה שימי בגיי ממש שביעות ער דספירד ימי בכי קיים תספורת שאיסור 1ה3,.

 ממהדורת ט~. בג. אמוד פר' ספרד. מנקי סלע אברהם ,לרבי המור צרור בספר כבר מיפיע דין.ימי
 נם דאמת..... לכ' הוא ובן שבועך. ער הוא תספורת שאיסור ....באופן סחין עמ' ח"ב תש.ן,ו'כלדר
 שביערת. ערב עד מפסח )ניח )א בעצמו נךנ שךמהרי.ל מביא קנו עמ' שם מהר'.),במנדף

 קצא. עמ' ח'3 אשלג. במהדורת יב. דרוש העומר ספירת ענין הבחנות. שער ראה4,.
 בעומר. בל.נ לבנו ראש~נד תגלחת עשה בעצמו 1.לשדאר.י
 תצו. סי' ברקת' ב'טור וכיה תקל. עמ' אשלנ. במדדורת 1. פרק דע~מר ספירת שער5,.
 קפט. עמ' ה,ב שם.",.
 'ום אחרתי נחג שאבין ו. אנת הבוננות לשער בדודות מביא ויטאל שריש ולהעיר7,.

 הסתיר והוא כנינתו... דיה מד ידעתי ולא לעומר. מיד ביום ראשו מגלך שהיך 1.ל למוריראיתי
 ~אשב לנלךני לבית למחר יבוא המגלד היהודי יכיל לא שמא ~איל 3קש. אותי ~דהה הדבר.ממנ'
 לעמר. מ,ח ביום לנלה סקווירא מנדנ אכן שכך ולציין תגלחות.. בלאבמועד
 ספירת על מפאנ, לרמ.ע גנים מעין בספר אולם ת. סעיף רם סי' מקאמארנא. להרה,ק",.
 בעומר. ל-ג ביום להסתפר שמותר כתב בעומר. ל,נ סדרדע.מר.



 ישראלאוררח

 בעומר בל"ג ואפי' כלל לעצרת פסח בין נישואין לעשות שלא מהמירין ישאולם

 מחמירין0י. הגבלה ימיובשלשת

 ומנהג, הלבה שערי ובספר שיח עמ' ח"ח, וי-ע, מליובאוויטש אדמו-ר כ-ק באג.ק כ-כ70.

 ישראל בית בשו-ת גם וראה בו. סי' חארח יואל דביי בשו"ת וב"פ קמה. ע0ר רכב, סי' ח-באו-ח
 מביא רעה( עמ' תשם-מ )במהרסת יה הערה פס-ח ת"ג פסת גבריאל, ובנטעי צו. טח' ארה,ערלין(

 על כנים תפארת ובס' בעומר. בל"ג לעשומ אץ שני ~יזוג נשואי שאפי' הורה מבעלזא מהד"אשהרה-ק

 הוא וכן בעומר, בל"ג קדושין מסדר להרת רצה לא רושינסקי מהרי-ץ שהנאת מריא קב סי'הקישו'ע

 וסקווירא. חב"רמנהג

, ,"וא,המפ-ק,בצקמ,והחםיץ ,,, ,,,

 וקלוי מצם הנסח מתחרת האיץ מעבוד ו'אכיו תפסיק את קזך.1 הפסח חגבהפמרת
 יב;. עזך הי' וקא הארץ מעגור באנימ ממחרת המו וישורתוגו'

 ויאכי1 מ1 ,שראי

מחבוא,"
 וגו' הארץ מטבור מאניו אמר בבר שהרי  הישנן כפי טי ידקדק ויש הארץ.

 יומר ין הי הארץ מטבור ישון מנה גם הארץ. מתבואות ויאכלו ,שנה ,,דוימה
 נדלקתן: הארץמתבואות
 .הענין הרע. הידד על וחמץ הטוב היצר עי מרמות שהמצה ידוע הנה 3, יומרויראה

 נ5"ו ישונע אם כי יאני ולא הח1מר עי השני יגביר דק ימותרות המותרות אחר,רדוף )בי יאדם יהורות רומות ומצותה ומים. מקדח יק שאקו מעם ביא הוא נהתצההוא
 שהאפיקומן ננתז לומון השוגט טי )אביו א5,קימן מצאת וינן תאוותו. יישג,עיא
 ;אניארו

 תאוה ביי השנה כ) שי אלילתו תה,. גן נמו המצה יקן1ם רק וחמדה יתאוות
 החומריותוהתנשאית
 טי,הם ננגיה טד יהתתיץ אבותיו שן בצקם הנפיק שיא ]ההגדה רז.) שאמר,ואו
 גאנייתט עיתה 1)א עצמם את זיננו נך שכי שרומז וגאים) הקב"ה התינה מדכימיד
 ,התגירת הגשמיות יהתפשסות שהקיטו טד היצה-ד שהא שבטיסה שאזר תערוכתשום

 ח,מוץ שוט בטחשבתס היתה שיא דהינו להחמיץ ]צקם ףספיק שלא ,1הי ית'ש,איק,תו
 עד ]ד ]ן שנדננו שרומן וכו' תייהד שנגיה טד היצה"ר שהוא שבטיסה משאורותאוה
 ,ת..ש א)קותו טי,הט שיתגלה החומריות ה,דננות ע.ישזנו

 שהוציאו שמטוגות וגו' שזה ארבטים התו את אכין ובנ.י הפ10ק עי חן.י אמרו1ה;ה

 ה,' שתמן ידוע הנה גי ומי חן, טעה בהי טוטמים היו ממצרים,שראי
 מאוד ר,הני מאני

 אוניים השדת שמיאני יחם וגו' ",ש אני אביר,ס יוזם נסוק ע) רעל שאמדוכמו
 ו)א נטדבר ארוך 1ט1 אבות.1ו נתעכבו נינן המו רוח;.ות גדי עי ב1ה שרם,אותו
 )אגו) ;9שם ש,רג,יו ו3י תכ) ח,מר,.תן ,יהעב,ר עצמן את ),בד בכדי המן ביתיאניו

 ג'נ ייאניוהו הארץ מיחם ייאכ?ו ;ושבת אנץ אי בבואם שגס ובטהרהבקדושה

 בקדשה היתה העוגות שאביית עד כ,נ עצמן ~,ננו ממצרים בצתתם וגםבה,דכנות
 מז סטם בהט טועמו שהיו 11הו המן, אניית דוגמתובי1דנכות
 ונתיב היזם נויכם חייט גהט שכתוב מאותם ההוא הדור ה.' יאר" בבואםוהזה
 ההומניות תאונת ורלי בת,דככ,ת נ"נ הארץ מתבואת 1אכיו יהושע ימי כן ה' אתויעבדו
 דאש1ן יאביך לשון האריץ מטבול ויאבל, וגהו והגשמיות הארציות כי תעצמתוהעבירו
  באכיט ממחדת המן ונשבות נינן מאנייתם והגשמיות הארציות ני שהטבירוראשון
 עוד צר,נין היו )א הגשמיות והעברת בהוזנ3ות הי שאנייתם שמפני פ' האריץמעבו.ר
 בקדשה שיאניוהו האדק נתנבאת 1יאנ)1 ,וסו הוון ;שבת ויכו המו ע"י טצמןיונך

 פטלו עויתי ושמש ,מאזר המן) ]בדי'ובה,דנכות
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 רבונובוץ הכהן רוד ועקב אלחנןהרב
 ושאייס בנים, תפארת שער, לנו פתח השביעי, ליום חרותה קדשך, מועדימח"ט
 תיו ירושליםעיה,ק

 אסתר במגילת פעמים חמש שכתובמעם
 האנני""המן

 פעמים ניד כתיב אסתר במגילת י.ב( דף בפתיחה אסתר )מגילת ברוקח "יתא".
 גם מוזכר פעמים וחמשה לבד, .המן. כתיב פעמים ש.מט. והתבוננתי .המן.,שם

 האגגי המדתא בן המן את אחשורוש המלך גידל האלה הדברים אחר א' היה:יחוסו,
 צורר האגגי המדתא בן להמן ~יתנה ידו, מעל טבעתו את המלך ויסר ב' א'(,)ג',

 יכתב ד' ג'(, )ד', האגגי המן רעת את להעביר לו ותתחנן ותבך ג' י'(, )ג',היהודים
 צורר המדתא המן כי ה' ה'(, )ח', האגגי המרתא בן המן מחשבת הספרים אתלהשיב
 ולא פחות לא פעמים חמשה רק יחוסו נכתב למה להבין וצריכים כ.ר(, )ט',היהודים
יותר.

 מעשיו, העשרים דור והיה הרשע, לעשיו ונכד נין בן, אחר בן היה המןרק
 הרעע. עשיו עד יחוסו, כל מפורט א'( ד', אסתר )מגילתובתרגום

 ועמלק עשיו, עם ישראל ערכו מלחמות, שחמישה ובנביאים, בתורה,ומצינו
 נקמה לנקום הרשע המן בא ולכן ישראל, גבר ובכולם שם( )תרגום אליפז בןשהיה
 לזקניו. נצדו שישראל אלו מלחמות חמששל

 ברש.י בדאיתא אבינו, יעקב עם עשיו, בן אליפז היה הראשונההמלדמה
ם  ולפי והשיגו, להרגו, אחריו אביו במצות עשיו בן אליפז שרדף י'( כ,ט,)

 לו אמר אבא, של לציוו אעשה מה לו ואמר ידו, משך יצחק, של בחיקו אליפזשגדל
 פרשת ב' חלק זוהר ע-ב, סיד דף )נדרים כמת חשוב והעני שבידי, מה טוליעקב,

 מאוכזב. עשיו יצא 11 שמעיסקה וכמובן ע,א(, רי.ט דףמשפטים

 א'( ל,ג, )בראשית כדכתיב אבינו, יעקב עם ללחום בא עשיו השניההמלחמה

 .וירץ היה והסוף איש., מאות ארבע ועמו בא, עשיו והנה וירא עיניו יעקב.וישא
 מאצלו נשמטו עמו, שהלכו איש מאות והארבע ד'(, )שם ויחבקהו. לקראתועשיו
 עשיו. הצליח לא 11 במלחמה גם ט.1(, שם )רשיי אחדאחד

 )שמות כדכתיב ישראל, עם ללחום עמלק בא משה, בימי השלישיתהמלחמה
 ברפידים.. ישראל עם וילחם עמלק .ויבא ח'(י.1,

 פרשת תוספות, )פירוש זקנים בהדר איתא למלחמה, עמלק אז בא למהוהטעם
 להרוג אותו )שציוה מצותו אליפז עשה שלא עשיו שראה כיון : וז,ל ויבא( דיהבשלח
 את שיהרוג לו ואמר אליפז, בן לעמלק עשיו הלך ארם(, לפרן כשהלך יעקב,את

 של )פלוש תמנע כששמעה שיהרגנו, לו ונשבע עשיו, זקנו לדברי עמלק נתרצהיעקב,
 זרעו על מוטל גדול חוב )לעמלק( לו אמרה - הרע הדברי י,ב(, ל,ו, בראשיתאליפז,
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 ואם שנה. מאות ארבע אותם וענו .ועבדום י"א( ט"ו, )בראשית כדכתיב אברהם,של
 ולכך אברהם, מזרע אתם בי עשיו, של זרעו ועל עליך, מוטל החוב הרי יעקב,תהרוג
 מהם להינקם עליהם ויבא ממצרים, ויצאו הדוב, שנפרע השיעבוד אחר עדהמתין

 זקנים בדעת בקצרה והובא עמלק.. .ויבא ח'( י.1, )שמות דכתיב והיינו שבועותו,כגלל

 )שם(. ובחזקוני )שם(, התוספותמבעלי

 שיעקב איתא ו'( ס"ק הפשט חלק מפראג, מהר,ל של )לאחיו הטיולובאגרת
 בשעה בישראל, להלחם עמלק ראה מה מצאתי, רז"ל: לאליפז, זאת אמראבינו
 מוטל הא תהרגני אם יעקב לו אמר אביו, במצות להורגו יעקב אחר אליפזשרדף

 שיצאו עד שימתין בנו לעמלק וציוד הרגו, ולא ידו משך הבתרים, בין גזירתעליך

 וכיה בהם. ילחם ואז בארצם, הברכות לקבל מוכנים ויהיו ממצרים, ישראלבני

 מדרש. בשם ב'( ס.ק ויצא )פרשת ראובניבילקוט

 )שמות חרב. לפי עמו ואת עמלק את יהושע .ויחלוש היה המלחמה שלוהסוף

 בפורים ע"ב( ל' דף )מגילה המשנה כלשון פורים, של הקריאה היא וזאת (, י"גי,ז,
 עמלק. ויבא)קורין(

 כדכתיב בישראל, להלחם שוב עמלק בא אהרן, פטירת אחרי הרביעיתהמלחמה
 האתרים ררך ישראל בא כי הנגב יושב ערד מלך הבנעני .וישמע א'( כ"א,)במדבר
 י"ג, )במדבר שנאמר עמלק, היה שוה רש-י פירש שבי", ממנו וישב בישראלוילחם
 שיהיו כדי כנען, בלשון לדבר לשונו את ושינה הנגב. בארץ יושב .עמלקכ"ט(

 ישראל ראו כנענים, אינם והם בידם, כנענים לתת להקב,ה מתפלליםישראל
 )במדבר שנאמר סתם, נתפלל אמרו כנען, לשון ולשונם עמלק, כלבושילבושיהם

 בידי.. הזה העם את תתן נתון .אם ב'(כ"א,

 את ויתן ישראל בקול ה' .וישמע ג'( כ.א )שם כתיב 11 מלחמה שלוהסוף
 עריהם". ואת אתהם ויחרםהכנעני,

 של ההפטרד והוא שאול, בימי עמלק עם ישראל מלחמת החמישיתהמלחמה
 אשר את פקדתי צבאות, ה' אמר .כה ח'( ב'- ט"ו, א. )שמואל כדכתיב זכור,שבת
 את והכיתה לך עתה - ממצרים בעלותו בדרך לו שם אשר לישראל עמלקעשה
 מעולל אשה, ועד מאיש והמתה עליו, תחמול ולא לו, אשר כל את והחרמתםעמלק,
 אלף -מאתים העם את שאול וישמע חמור, ועד מגמל שה. וער משור יונק,וער
 מצרים, פני על אשר שור בואך מחוילה עמלק את שאול ויך - אלפים ועשרתרגלי.
 ל"ג( )שם וכתיב חרב., לפי החרם העם כל ואת חי, עמלק מלך אגג אתויתפש

 בגלגל.. ה' לפני אגג את שמואל.וישסף

 ישראל, עם מלחמה לערוך פעמים חמישה באו ומשפדתו שעשיו זד מכלהיוצא
 בא )כנ-ל(, הרשע לעשו בן אחר בן העשרים דור היה שהמן וכיון כשלון,ונדלו
 אלו. נקמות חמש בישראללנקום

 להתך אסתר .ואמרת י'( ר', אסתר )מגילת התרגום דברי על יסודתיותמכתי

 מצותא, המן עם יורי הלא מרדכי עיסק על ליה ופקידת למרדכי, ולמללאלמיזגי
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 ולרכר ללכת להתך אמרה אסתר : )פירוש ליה. נטר הוה ועשו יעקב רכיני דבבוחרום
 שבין השנאה כי מריבה, המן עם יגרה שלא מרדכי אודות על לו וצותה מרדכי,אל

 הראשון(. המאור המגילה, מאורות לו, נוטר המן היה ועשויעקב

 לנקום שבא להורות האגגי. המדתא בן .המן פעמים חמש במגילה נכתבולכן
 ישראל. עם במלחמתם כשלון נחלו שאבותיו מלחמות חמש עלבישראל
 מלחמות(, )ב' משה עם מלחמות(, )ב' יעקב עם היו, שהמלחמות פלא והיותרב.
 ואבארם המן. של גזירתו לבטל חלק להם היה ושלשתם אחת(, )מלחמה שאולועם
 אחת. אל אחתבסיד

 בבעל ואיתא אחי. מיד נא .הצילני י,בי ליב, )בראשית התפלל אבינויעקב
 כרכתיב בנים, על אם להכות שיצא להמן רמז .המן., ר.ת מיד נ"א ה'צילניהטורים
 ס.ק ע,ו פרשה )וישלח רבה המדרש לדברי וכוונתו ונשים. טף י,ז( ג', אסתר)מגילת

 שבאו בניו בני מיד לבוא לעתיד בני את הצל עשיו" מיד אחי מיד נא .הצילנוו'(
 לרווחה ייצאו ישראל שכלל התפלל שיעקב רואים )עכ.ל(. עשיו של מכחועליהם
 המן.מצרת

 רמשים .העץ 11.ל: פיח( ס"ק וישלח )פרשת ראובני בילקוט מבואר יותרועוד
 נגד הטומאה, כחות חמשים לצרף שביקש המן שר נגר י"ר( ה', אסתר )מגילתאמה.
 שיתלה וראה היה. אצטגנינוס המן כי מרדכי, על להתגבר קרושה, שעריחמשים
 כח שליטת בזמן השחר, עלות בטרם בא לבן בביתו, )העץ( עשה לכןעליו,

 ליעקב שאמר סמא,ל, הוא זקנו, ושל שלו, שר על רז.ל שאמרו כמוהחיצונים,
 )עכ.ל(. השחר. עלה כי .שלחני כ"ז( ליב,)בראשית

 אני שעכשיו כיון השחר. עלה כי .שלחני מיעקב ביקש שהמלאך מדבריו,רואים
 נלחם ויעקב השחר, עלות בטרם מרדכי את יתלה אני המן בימי אבל לך, יכוללא
 שבכד אחרי דשחר, לעלות סמוך רק המלאך את עוב ולא לוד, הסכים ולאאיתו

 את יהרוג שלא יעקב ונצחו ישראל, את ובירך ה'(, י,ב, )הושע לו ויתחנןהמלאך
 לנפשו, עזבו אזמרדכי,

 פורים שנס יעקב. .שושנת נאה פרפרת הוסיף שליט"א מאיר הרב החשובובגי
 הגזירה. לבטל עזר שהוא כיון יעקב, בשםמסמלים

 ס"ק ז' פרשה )אסתר רבה במדרש כדאיתא הגזירה, לבטל השתדל רבינומשה
 משה ואצל העולם, אבות אצל בבהלה לטוב זכור אליהו רץ שעה באותה : וצלי.ח(
 על משגיחים אתם ואי בשינה, רדומים העולם אבות מתי עד להם ואמר עמרם,בן

 ושמים ומזלות, וכוכבים ולבנה, וחמה השרת, מלאכי כי בה, שרויין שבניכםהצרה
 אמרו משגיחים, ואינכם מנגר, עומדים ואתם במרד. בוכים המרום, צבא וכלוארץ.
 זאת ובעבור אדשורוש, של מסעודתו ישראל שנהנו מפני להם אמר מה, מפנילו

 יצחק אברהם לו אמרו זכרם, את ולאבד העולם, מן לכלותם גזירה עליהםנגזרה
 לעשות. יכולים אנו מה גזירתם, ונחתמד הקב.ה, דת על עברו הם אםויעקב,

 הפרץ על עמדת פעמים כמה נאמן, רועה אי למשה, לו ואמר אליהופזר



 ישראלאורריר

 בתירו משה .לולי כ"ג( ק"ו, )תהלים שנאמר השחית לבלתי גזירתם ובטלתלישראל,
 משה לו אמר - האת הצרה על תענה מה מהשחית., חמתו להשיב לפניו בפרץעמד
 כדי והודיעו, לך לו אמר מרדכי, ושמו יש, לו אמר הדור, באותו כשר אדם ישכלום

 לו אמר הקב.ה, לפני עליהם רחמים ונבקש מכאן ואני בתפלה, משם הואשיעמוד
 אם משה לו אמר ישראל, על כלייה אגרת נכתבה כבר נאמן, רועה למשה()אליהו
 אמר )שיהיה(, הוא שהיה מה נחתמה בדם ואם נשמעת, תפלתיגו חתומה, היאבטיט
 והודיע הלך מיד למרדכי, והודיע לך רבינו משה לו אמר חתומה, היא בטיטלו

 נעשה. אשר כל את ידע ומרדכי א'( ד', אסתר )מגילת דכתיב הוא הדאלמרדכי,

 העץ, שעשה לאחר ו1.ל: ד'( ס.ק ט' פרשה )אסתר רבה המדרש לנו מגלהעוד
 ושקים לפניו, יושבים והתינוקות המדרש בבית יושב שהיה ומצאו מרדכי, אצלהלך

 אלף כ.ב שם ומצא אותם ומנה ובוכים, צועקים והיו בתורה, ועוסקיםבמתניהם,
 למחר ואמר שומרים, עליהם והפקיד ברזל, של שלשלאות עליהם השליךתינוקות,
 להם מביאות אמותיהם והיו מררכי, את אתלה ואח,כ תחילה, התינוקות אלואהרוג
 ברעב, תמותו ולא למחר, שתמותו קודם ושתו, אכלו בנינו להם ואומרות ומים,לחם
 נשתה. ולא נאכל לא רבינו מררכי בחיי ונשבעים, ספריהם על ידיהם מניחין היומיר
 נמות. תעניתנו מתוךאלא

 כבשתי בכייתם קול הקב.ה ושמע למרום, שועתם שעלתה ער גובביה כולםגעו
 בכסא וישב דין מכסא ועמד הקב.ה, של רחמיו נתגלגלו שעה באותה בלילה,שעות
 וטלאים, כגדיים שומע שאני הוה גדול קול מה ואמררחמים,

 קטני אלא הם, טלאים ולא גדיים לא רבש.ע ואמר הקב"ה לפני רבינו משהעמד
 האויב רוצה ולמחר לילות, ושלשה ימים שלשה היום, בתענית שרויים שהםעמך

 שהיו עליהם שגור אגרות אותן הקב"ה נטל שעה באותה וטלאים, כגדייםלשוחטם
 הוא הדא לילה, באותו בהלה, אחשורוש על והפיל וקרעם טיט, של בחותםחתומות
 המלך.. שנת נדדה ההוא .בלילה א'( 1', אסתר )מגילתרכתיב

 תיקן 1ה שמטעם רלב,ג בשם כ.ב( ט', אסתר )מגילת אלשיך בקיצורואיתא
 שדאג כיון משה, נשמת עבור לאביונים, ומתנות צדקה בפורים שיתנו לישראלמררכי
 אסתר. במגילת משה רמז פרפראות, כמה עוד ואביא הגזירה.לבטל

 ו', )בראשית בשר. היא .בשגם מנין התורה מן משה ע.ב( קליט דף )חוליןבגמ'

 .ואנכי מנין התורה מן אסתר י"א(, ג', )בראשית העץ. .המן מנין התורה מן המןג'(,
 .מר כ"ג( ל', )שמות דכתיב מנין, התורה מן מרדכי י,ח(, ל"א, )דברים אסתיר.הסתר
 מרדכי, משה, , מהתא בחרא מביא שהגמ' הרי . )עכ"ל( דכיא מירא ומתרגמינןדרור.
 פורים. בנס שייכות להם יש רכולם המן,אסתר,

 בישראל נביא קם .ולא במסרה ב' כתב ט'( ה', אסתר )מגילת הלויובמנות
 ט'(. ה', אסתר )מגילת ממנו. וע ולא קם .ולא י'(, ל"ד, )דבריםבמשה.

 יהודי. .איש תשנ.1( )פורים שליט"א אמונים משומרי אדמו"ר מרן מכ,קושמעתי
 הכולל. עם .משה.בגימטריא



רטו סופריםכינוס

 היה יהודי .איש ס"ת לרמז, עוד הוסיף שליט"א, גמליאל רבי הרה"ג היקרובני
 כנ.ל. רמז היה., .משה בגימטריאבשושן.

 שאול מורע היה הצדיק, שמרדכי כיון פורים, לנס שיזכות לו היה המלךשאול
 בן יחוסו מבואר ה'( ב', אסתר )מגילת שני ובתרגום , ע"ב( ט,ז דף מגילה )גמ'המלך
 מגילה )גמ' המלך שאול של נכדתו היתה המלכה אסתר וגם המלך. לשאול בןאחר
 ה'(, ז', י'. ב', אסתר מגילת רשיי ע"ב. י"גרף

 ד', אסתר )מגילת דכתיב נופך, בתוספת ואכתבנו נחמד, דבר בספרוראיתי
 מכל המלך בית להמלט בנפשך תדמי אל אסתר, אל להשיב מרדכי .ויאמרי"ג-י"ר(
 ממקום ליהודים יעמוד והצלה ריוח הזאת, בעת תחרישי החרש אם כיהיהודים,

 למלכות.. הגעת כזאת לעת אם יודע ומי תאבדו, אביך ובית ואתאחר,
 אומר היה אם בשלמא כגידים, קשים דברים מרדכי לה שלח למה להביןוצריכים

 .ואת לה אמר למה מובן מרעולם, ישראל כלל ימחה למלך, תלכי לא את שאםלה
 ממקום ליהודים יעמוד והצלה .ריוח לה שאמר בזמן בו אבל תאבדו., אביךובית
 אסתר ואם השליח, יהיה מי היא השאלה וכל יבטל, שהגזירה אומרת זאתאחר.

 אם ואפילו יאבדו., אביך ובית .ואת כזה עונש לה מגיע למה השליח, להיותמסרבת
 גם אמר למה אבל ישראל, את להציל רצתה שלא כיון העונש, מגיע שלהנאמר
 עדן. בגן כבר שהם אשמים. הם מה יאבדו. אביך.ובית

 לא כי ליהורים. יעמוד והצלה .ריוח ברור זאת לאסתר, להגיד שלח מררכירק
 וצריכים שאול, מזרע שאנחנו היא הבעיה רק כיב(, י.ב, א. )שמואל עמו את ה'יטוש
 .לך ג'( ט.ו, א. )שמואל הנביא שמואל ע"י לו אמר דהקב,ה שאול, של חטאולתקן

 יונק, ועד משלל אשה, ועד מאיש ודמתה עליו, תחמול ולא - עמלק אתוהכיתה
 אגג, על והעם שאול .ויחמול ט'( ט"ו, )שם וכתיב חמור.. ועד מגמל שה, ועדמשור
 החרימם.. אבו ולא הטוב, כל ועל הכרים ועל והמשנים, והבקר הצאן מיטבועל

 אביך, לבית תיקון ויהיה שאול, חטא יתוקן הגזירה, תבטלי דייקא שאת בזהולנן
 אבל אחר. ממקום ליהודים יעמוד והצלה .ריוח נמי הכי הן תלכי, כשלאמשא"ב
 אסתר ולכן שאול, של חטא לתקן ההזדמנות את תפסידי כי תאבדו. אביך ובית.ואת

 שאול. חטא ולתקן ישראל, את להציל בדי עצמה, לסבןהסכימה
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 ישראלאוררטז

 שווערר משההרב
 יורק ניו הילס, גרדנסקיו

 דר"ת תפילין הניח ע"ה רבינו משההאם
הקדמה

 ררש.י. מתפילין לבד רר,ת תפילין להניח עצמם על קבלו אנשים הרבהבימתו,
 סוברים הם דילמא או בעלמא חומרא בתורת רק הוא כן שעושים מה אם לבררראוי

 כלל התחילו מתי לעיין ראוי לכן רר"ת. תפילין כולל תפילין להניח החיובשעצם
 שמשה דהיינו רבינו, משה מזמן מסורה יש באמת ואם דר-ת, תפילין להניחישראל
 : שאלות כמה ועוד אלו שאלות ונסביר דר.ת. תפילין הניח באמתרבינו

 של מהפרשיות שב' שאף כלומר, בכלל. תפילין הניח רכינו משה האםא(
 ספר עד ניתנו לא שמוע אם ווהיה שמע של הפרשיות שתי בא, מפרשת הםהתפילין
 משה האם לשאול, יש א,ב משה. מיתת לפני חדש בערך שהיה תורה, במשנהרברים
 כמה ואיב במרבר. שנה ארבעים במשך תפילין הניחו בכלל המדבר ודוררבינו,
 תפילין הניחו לא ולכאורה פרשיות, ד' צריכים תפילין למצות הלוא הניח.פרשיות
 כשרים תפילין הניחו לא התורה, את שקבלו הדור הדעה, שרור לומר היתכןכשרים.

 במדבר. שנה מ'בל

 שמחל' כלומר, דר.ת.. .תפילין קוראים שאנו התפילין מניח היה ר,ת האםב(

 עם לר,ת שהיה אחת מחל' רק היא התפילין של פרשיות הנחת סרר לגבי ורשייר.ת
 ואם תפילין. עשיית לגבי מיוחדות שיטות כמה לו היה עצמו ר,ת אבלהראשונים.
 באמת שלנו התפילין אין א,ב ר,ת, שיטות ככל עשוויות אינן שלנו דר,תהתפילין
 וגם הפרשיות, הנחת סרר לגבי ר,ת שיטת ירי שיוצאים תפילין אלא רר,ת.,.תפילין
 שלנו. דר,ת תפילין מניח היה לאשרית

 חדשה שיטה להמציא לר,ת אפשר היה היאך היא, ביותר העיקרית והשאלהג(
 שהיו תפילין להם היו ודור מדור ישראל מכלל אחר לכל הלוא תפילין.בעשיית
 תפרשיות. נסדרו היאך ולראות לבורקם להם אפשר והיה בשבוע, פעמים ו'מניחים
 משה של דתפילין נכתבים היו היאך לרעת אפשר התפילין, על מסורה יש באמתואם
 ולהמציא התפילין על המסורת את לשלול לר,ת אפשר היה היאך א.כ ע.ה.רבינו
 כן. עשה ולמה התפילין. בעשיית חרשהשיטה

 בנוגע לנו שיש מהמנהגים בכמה לחקור אנו צריכים אלו, שאלות על לענותוכדי
 קרה מה ולראות בפרט, התפילין ועל בכלל התורה על מסורתינו ולגבילתפילין,
 ורש.י. ר"ת בין למחל' שגרם התפילין שללמסורה

 ור"ת רש"י ביןהמחל'

 והיה שמע מימין יביאך כי והיה לי קרש סררן כיצד רבנן .תנו איתא )שם(בגמ'
 כאן קורא של מימינו כאן קשיא לא אביי אמר איפכא והתניא משמאל שמועאם



ריז סופריםכינוס

 פרשיותיה ההליף רב אמר חננאל רב אמר כסדרן קורא והקורא מניח שלמימינו
 מוקרם מוקדם בתורה כתובין שהן כסרר - כסררן קורא .והקורא ופרשייפסולות..
 קורא של מימינו מימין יביאך כי ויהיה קדש לעיל דקתני הא הילכך מאוחרומאוחר
 דתנא והא כסדרן קוראן ונמצא לשמאלו מימינו כדרכו קורא כשהוא דהשתאקאמר
 קורא.. של ימין שהוא קאמר אמניח משמאל יביאך בי והיה קדש דמשמעאיפכא
 מימין הם יביאך כי והיה דקדש משמע הראשונה שהברייתא מפרש שרש.יכלומר,

 והשמאל הימין על תלוי שזה הוא והיישוב משמאל. שהם משמע השניהוהברייתא
 סדר לפי הוא בתפילין הפרשיות שהנחת הוא העיקר אבל הקורא. של או המניחשל

 והכל שמוע, אם והיה שמע, יביאך, כי והיה קדש, הוא הסדר ולכן בתורה,כתיבתן
 הקורא. שלמימין

 התוס' אחרת, שיטה לו דיה ודקורא( ד"ה לד; מנחות בתוס' )הובא ר"תאך
 : רש.י שיטת על שהקשה ר"ת דבריהביאו

 האחרונות וכל מימין הראשונות שתיהן שקורא פלגינהו דאמאי לר.תקשה
 רג' איפכא או משמאל האחרות וכל מימין ראשונה לומר לו היהמשמאל
 של מימין יביאך כי והיה קדש ר"ת ומפרש משמאל... ורביעית מימיןראשונות

 מבפנים. שמוע אם והיה ואחריה מבחוץ שמע הוי קורא של ומשמאלקורא
 שתים ואח,כ הראשונות שתים הזכיר שהברייתא במה לו קשה היה שר"תכלומר
 כשקורא היינו שמשמאל, משום הוא כן חלק שהברייתא שמה הבין ולכןהאחרונות.

 את רואה אם אבל שמוע. אם והיה ואח,כ שמע פרשת את רואה לימין משמאלאותם
 שמע. שמוע, אם והיה יביאך. כי והיה קדש, הוא הסדר לשמאל, מימיןכולם

 הרב גאון, שרירא הרב גאון, האי הרב הרי.ף, לדוגמא, גדולה. מחל' היא 11ומחל'
 ר.ת. כדעת נקטו כולם ממיץ ור,א חננאל, רבינו עלם, טוב יוסף הרב גאון,סעדיה
 רבינו הרשב.א(, בשו"ת דעתו שהובא )כפי הרמב,ן העיטור, הבעל הרמב,ם,אולם
 אומר יביע בשו"ת עיין רש.י. כשיטת נקטו כולם ילקט, ~השבלי החינוך, הספריונה,
 האלו. השיטות כל שהביא ג( : א)או"ח

 ב( )בסע' כתב אך והרמב.ם.. כרשיי העולם .ומנהג כתב א( לד: )או"חהמחבר
 יוצא אני רהלכתא אליבא שהם באותם בהנדתם ויכוין שניהם ידי יצא שמים.ירא
 דרש,י תפילין יניר שמים שירא כלומר בעלמא.. כרצועות הם והשאר חובתיידי

 לשם מניח אינו והאחר הנכונים, בתפילין שיוצא בתנאי אחת בבת דר.תותפילין
 בחסידות".י ומפורסם שמוחזק מי אלא כן יעשה .לא ג( )בסע' וסייםמצוה.
 הא ר"ה לג. )מנחות התוס' התפילין. לעשיית בנוגע ור"ת רשיי בין מחל' עודויש
 תורה ספרי לכן מעומד. דוקא היא סת.ם הנחת רשיי שיטת שלפי כתבודעבידא(

 שנתפשט דגר שעשה במה .והרא משום היא שהטעם שכתב טן.י1ן ס"ק )שם במ.ב עיין1.
 )פוצר רר.ת תפילין דהמת שב1ך.1 שבחב מו( עמ' תפילין )הלכנת יוסף בילקת עיין אך להקל.המנד;

 י~דרא. משים יותר לדוש א.ן שמים. יראי בתים ובעלי אברכים אילגם



 ישראלאורריח

 תפילין של הפרשיות וכן הפתח, גבי על עומדיב ומזוזות מעומד, בארון אותםשמים
 מהספר ראיה והביא במיושב, היא סת"ם רהנחת סבר ר"ת אבל הבתים. בתוךעומרים
 מיושבות.י שהיו שבארון והלוחותתורה

 שאין מיושב, ולא מעומר הפרשיות את שמניחין שלנו דר-ת תפילין על צ"עולכן
 באמת שאינם ר"ת שיטת לצאת כדי תפילין להניח אפשר ואיך ר"ת, שיטת11

 והשיב זה על נשאל ד( או"ח )מהית ביהורה נודע ובשו.ת ר,ת.' כרעתמתקונים
 גאון האי רבינו שגם במה תם רבינו לדעת לחוש מחמירים המדקדקים אם.הנה
 בתוס' ע"ב ל.ד דף במנחות כמבואר בשיטתיה קיימו גאונים ושאר ט,ע יוסףורבינו
 כלומר, גאונים.. משארי מסייע לו שאין בשוכבות לדעתו ניחוש וכו' והקוראבדיה

 הרבה שיש משום אלא הפרשיות הנחת סדר לגבי ר.ת לשיטת חוששים אנושאין
 אנו אין מיושב, או מעומד הנתחן אופן לגבי אבל במותו. סבורים היו שג"כגאונים
 ר"ת של דתפילין יוצא ולפיז בזה. רשיי כדברי מצדדים ולהלכה ר"ת לדבריחוששים

 השלפן הערוך העיר זה וכעין הגאונים, של תפילין אלא ר"ת של תפילין באמתאינם
 פד(.4)לב:

 אלא ר"ת לשיטת חוששים שאין והוא אחר תירוץ כתב כח( )לב: תשובדובשערי
 הם הפרשיות אם לגבי אבל בדיעבד. אפילו שמעבוי הפרשיות הנחת סדרבאופן

 גוונא. בבל בשרים התפילין שבדיעבד לדבריו דוששים אין מיושבות אומעומדות
 אף כשרים שלנו רר,ת התפילין ולפ.ז ז(. )י: הבשם ערוגת השו.ת כתב זהוכעין
 בדיעבד. כשרים רק הם אך ר"ת,לרעת

 ר"ת של תפולין הניחו שלא אלומנהג

 מניחם שאית מי וכל תפילין מצות שכר .גדול שבחב א( לז: )או.ח במחברועיין
 שבעלמא בינוני שאפילו כתב ד( ס"ק )שם ובמ,ב בגופן.. ישראל פושעי בכללהוא

 לירד מוכרח הוא תפילין מניח היה לא אם זכות, לכף הכף את נוטההקב-ה
 הלוא דר,ת, תפילין להניח ישראל כלל כל נהגו לא למד להקשות, יש וא,כלגיהינום.

 בגופן.' ישראל פושעי בכלל הוי אלו תפילין מניח שאינו מי כל ר"תלפי

 רשיי שינון ירי לצאת ברי והוא באלכסון. המזוזות את לקבוע המנהג נתפשט גמזה2.
 ו(. נרפט: ליו"ד ברמ"א עיין ר.ת.ושיטת
 ר"ת הלוא דר-ת, תפיכן המניחים אלו על שהקשה הן ג: תפילין :הל' רוקח במעשה עיין3.

 -לטוטפת. אותו בנתבים אנו ואילו וא.ו. בלי חסר הם שמיע אם והיה שבפרשת -לטסשת' שמלתס-ל

 ר.ת. לפי פסולים באמת רר.ת תפילין קוראים שאנו שדתפילין נמצא א"כ ר"ת. של בתפיליןאף
 זא,כ ר.ת. לדעת מעכב מיושב בבתים הפרשיות שהנחת משמע השלחן הערוך מדברי4.

 וב.ב בדיעבד, כשרים שהם עוביים הפוסקים שרוב להלן ועיין לרעתו. פסולים שלנו ררותהתפילין
 ריב(. , ,לבדמ.ב

 .בל ס"א: לד סי' זצ.ל, מקאמארנא לדרה,ק דיבור שלדן בס' וראה דמערבת, והערת5.
 דדית מניח שאש, ומ. ודר.ת. ררש.י תפילין שני התורה מן להניה חייב יהדות בו שיש מישראלאיש
 מנח דלא קרקפתא בגוף ישראל פושע. דוא נפש ~בשאט במזיד עושה אם רוח. ונס שוטההוא

תפילין-ן.



ריט סופריםכינוס

 רר,ת תפילין הניח לא למה הגר,א את שאל מוואלז'ין שהגר,ח הביאווהרבה
 של זוגות ס.ד להניח צריכים היינו בתפילין, שיש הספיקות לכל נחוש דאםוהשיב
 להיפך ממש שהיא רבא השימושא שיטת יש ור"ת, רשיי ממחל' לבר שהריתפילין.
 וגם שמוע, אם והיה שמע יבאך, כי והיה ואח,כ מניח של מימינו שקדש רשיי,מדברי
 של מימינו קדש ר"ת, מרעת היפך שהיא גאון( האי רב )בשיטת הראב.ר שיטתיש

 אלו שיטות לד' לחשוש שכדי הרי שמע. שמוע, אם והיה יבאך, כי והיה ואח,כמניח
 או מעומר הפרשיות את מניחין אם המדל' לוה ונוסף תפילין. של זוגות ד'בעינן
 לצד או פנים לצד הקלף על כותבים אם המדל' לזה נוסף זוגות. שמונה הרימיושב,
 תהיו פרשיות איזה המחל' לזה נוסף זוגות. ט,ז הרי 1( לב: או.ח שו"ע )עייןחוץ

 אם המחל' לזה נוסף זוגות. ליב הרי לו(, : לב או"ח שו.ע )עיין פתוחות ואיזוסתומות
 של זוגות ס.ד בעינן הרי ג(, לב: או.ח שו"ע )עיין עפצים ממי או מעצים הואהדיו

 היה שהגר,א הגר,א בשם ראש מהכתר מובא גם השיטות.4 כל לצאת כדיתפילין
 ר,ת.' בשיטת קושייותלו

 לשמים שאל התוס' מבעלי שאדר התוס', לבעלי מעוניינת כ"כ היתה זומחל'
 שו.ת ספר חבר ממרויש יעקב רבינו ור.ת. רש-י בין המחל' את להכריע חלוםבשאלת

 המחל'. זה על שאל ד' ובסימן שאלות, כמה השמים מן שאל אשר השמיםמן
 למעלה מחלוקת כך למטה וכמחלוקת חיים אלקים דברי ואלו .אלו היתהוהתשובה
 כסדרן הויות אומרים מעלה של פמליא וכל )כר"ת( באמצע הויות אומרהקב"ה
 בהיות כבורו וזה אכבר העם כל פני ועל אקדש בקרובי ה' דיבר אשר והוא)כרשיי(
 הם השיטות ששתי שמשמע ג-כ, מעוניינת היא והתשובה תחילה.. שמיםמלכות
 להלן. ויתבאר רש.י, כדברי פוסקים שאנו אף אמתדברי

 יביע בשו"ת עיין מלום. שאלת על להלכה לסמוך אפשר אם לעיין ישאולם
 לא שתורה השמים מן שו"ת ספר על לסמוך שאין שכתב מא-מב( א: )או"חאומר

 אין מ"מ מעשהז,ג, על לברך נשים להתיר עליו סמך שהחיר,א ואף היא.בשמים
 מעשה,.ג. על לברך ספרדיות לנשים ואין כלל זה עללסמוך

 משאר יותר 11 במחל' ר"ת שיטת ידי לצאת מיודך קיום שיש להלן שיתבאר להעיר. ויש,.
 11. סברא לפי דחוייה הפריא של סברתו א"במחלוקתו.
 חברון ישיבת ראש סרנא. יחזקאל הרב שמורו שהביא רסד( עמ' )ך.נ הלכה בהניאי עיין7.
 ביום. אחת לשעה אפילו ר.ת של תפילין להניח חושש היה ולא כולו דיום בל תפילין מניחדיה

 על קשיות לו שיש משום הפריא בשם שהובא במו השיב ר-ת. של תפילין הניח לא למה~כששאלוהן
 למה ר.ת לו ישאלו האמת לעולם שבשיניע ודסביר ר.ת של תפילין לדניח דתחיל ימיו לסוףדבריו.
 שהנא משום לק~שייותו ישיב לא ור"ת דבריך. על קוש.ות לו שיש לו ויענה שלי התפילין דניחלא
 את לר.ת לשאול אפשר שיהיה כדי התפילין את דניה לכן דר.ת. תפילין את הניח שלא ברברנונע

 החמה שקיעת לאחר ער התפ.ל,ן את הניח לא אר האמת. בעלם בדבר נוגע ידיה ולאקושייותיו
 ולהניח רש.י של תפילין להסיר ברא. אין א"כ היזם. בל תפיל.1 מניד היה שהוא משוםוהסביר
 לדלכה שמקמלת הפריא שיטת )לפי ת".לין ~מן עוד א.נו שהוא השקיער, לאחר אך דד.ת.תפילין
 הוא. תפ.לין ~ומן הוא יום עדיין ר"ת שלשיטת רר.ת. תפילין הניד ישראל(.בארץ



 ישראלאוררב

 תפילין בעשיית חדשה שיטה חידש ר"תהאם
 או ר"ת, קודם רר.ת תפילין מניפוין שהיו אנשים היו אם לעיין שיש הבאנוכבר

 יש חדש, דרך המציא הוא ואם התפילין. לעשיית חדש דרך וחדש בא ר"תהאם
 ישראל. כלל של המסורה נגד כן עשה איךלהקשות

 כוכבא, בר מרד מזמן תפילין שני, בית תקופת של החורבות בתוך מצאוובאמת
 שיטת קודם הרבה מצויים היו דרש תפילין וא,כ ר-ת. כדעת עשויין היווהתפילין

 שיטה מחזק היה אלא תפילין, בעשיית חדשה שיטה מחדש היה לא ר"ת א"כר.ת.
 תפילין של זוגות ב' מניד שהיה גאון האי רב על דעירו וכבר תפילין. בעשייתישנה
 שם(. אומר יביע בשו"ת)עיין

 )שאינו קדשים על שבירושלמי הביא יצירה לספר בפירושו הראכ,ר לזה,בנוסף
 א( עמ' ט' )דף זהר בתיקוני גם ר.ת. כשיטת היינו באמצע.. .הויות איתא ירינו(תחת
 ב' שיש הרי באמצע.. הויות ירושלמי דתלמודא מארי אורמוה דא .ובגיןאיתא

 דמפורש בא( פרשת )סוף במכילתא עיין לזה בניגור כרית. סובר שהירושלמימקורות
 מאד. ישנה מדל' היא ור"ת רשיי בין זו שמחל' הרי רש.י.' כדברישם

 זו מחלוקת נטלהמתי

 הנביא יחזקאל של הקבר על נפלה שבימה כתב לר( לסימן בב.י )דובאהמררכי
 היו הנביאים שבזמן ראיה שיש והציע רש.י. כשיטת הכתובים תפילין שםומצאו
 הטעם דשמא דבריו דחה )שם( הדרישה אך כרש.י. הדלנה ולכן רשיי, כשיטתנוהגים
 ראיה 11 ובאמת אותם. נגנזו ולכן כדין עשויים היו שלא משום הוא קבוריםשהיו

 היו לא ר.ת, כדברי הלבה באמת שאם עליו שהקשה שם בב"ח ועיין ר.ת.לשיטת
 חילוף ע"י ר.ת לשיטת כשרים שיהיו לתקנם יכולים היו התפילין, את לגנוזצריכים
 תפילה מצאו אם שם. מצאו מה על תלוי שזה העיר ח( )חנינא ורע,א פרשיות.הנחת
 כתובה פרשה שכל כיון לתקנו יכולים שהיו הב"ח דברי צודקים וראי ראש,של

 לתקנו. יכולים היו לא אחד, קלף על הכתובה יד, של תפילה מצאו אם אבלבפנ"ע.
 יוצא פסול, איזה משום נגנ1ין היו שהתפילין הסוברים אלו לפי הנ.ל מכלעכ"פ
 לגנוז צריכים שהיו כך כדי עד הפרשיות להניח איך דרכים שתי היו הנביאיםשבזמן
 הנביאים.' מימות כבר נטוע היה המחל' ששרש מבואר א.כ מהם.אחר

 מן שנטה שיטה חדש ולא המסורה את שנה לא שר.ת נניד אם אפילואמנם,

 ,היה שמע יביאך בי והיה לי קדש תפילין ברשת מגביר מקימות בארבעה הממלתא: 11.ל,.
 דם ראש של פרשיות ארבע אחד ברך דם יד של פרשיות ארבע תפילין מצות אמרו מכאן שמזעאם

 כנתבן לא יאם בסדרן, בנתבן שמוע אם ודיה שמע יביאך ב. והיד לי קדש הן ואלו טוטפתארבע
 'גננו. אלו הריכסדרן
 שתפילין שאף ( סו, למיילד דש,ס באגרות הובא נתנז1ן )לדגרי-ש שאיל דברי בס' ועייןי.

 יש ~עפיה ישראל. בארץ אלא נודבים אינם ר.ת של תפילין בדו.ל. בין בארץ בין ניהגים רשיישל
 ראיד אין וא.כ בדו.ל. שהיד משש ד"א יה~קאל של קברו על רש.' של תפ'ל.1 שמצאו שדמעםלגמר
 ישראל. בארץ ר,ת של תפילין לדניהשאין



דכא סומריםכינוס

 על המסורה היתה ומה יז, מחל' התחיל מתי לעיין אנו צריכים עדיין מ"מהמסורך,
 מסורה. איזו נגר התחילה 11 מרל' האם . הזמן לזה קודם התפיליןעשיית

 יום בכל שעושים בדבר במסורה הפסק איזה שיהיה אפשר היאך לשאלהבנוגע
 ד'( הע' שם השמים מן שו"ת על )בהערותיו מרגליות ראובן הרב יו"ט(, משבת)חוץ
 תקיעת של דאורייתא הדין עיקר שופר. תקיעת לגבי לוה הדומה שאלה שישדעיר
 ל' תוקעים שאנו שהטעם כנראה תקיעה. תרועה תקיעה פעמים ג' לתקוע הואשופר
 תרועה העיקר היא איזו יודעים אנו שאין משום הוא קולות ט' במקוםקולות

 שזוהי הרשש על כולם תרועה, ושברים תרועה, שברים, תוקעים ולכןמדאורייתא,
 תרועה. העיקר היא מהם באיזה מחל' שנתהווה אפשר איך קשה, אך תרועה.העיקר
 תקעו איך שכחו שכולם לזמר וא"א ושנה, שנה בכל השופר את תוקעים היוהלוא
 אין שבאמת הגאונים, עפ.י הסביר ג'( פרק שופר )הל' עוז והמגדל שלפניה.בשנה
 אחד בכל התרועה חובת יוצאים אלא במסורה. הפסק איזה משום קולות הל'תקיעת
 מקום ובכל כתרועה. דינו הרי בכי, של קול בה שיש תרועה שכל אפשרויות,מהג'
 שהיה ער שופר, תקיעת מצות בה לצאת כדי יתקעו מהקולות איזה הבחינוומקום
 שכל והתקין אבהו רבי שבא עד התרועה. דיא מהקולות איזה לגבי כמחלוקתנראה
 כמחל'. יראה שלא בדי שלשתן יתקעומקום

 האפשרות על הקשו שופר תקיעת לגבי שהרי קושייתנו, את מחזיקים דבריואך
 הפסק להם היה לא שופר תקיעת שלגבי לקושיא תירוץ ומצאו כזו, מחל'להיות

 לתרץ אפשר שאי תפילין לגבי אבל ב11. מחל' להיות אפשר שאי כלומר.במסורה.
 קשה היה ואם עומדת. עדיין הקושיא א.ב פסולה, שהשני סוברת שיטה כל שהריכן,
 ובמה כמה אחת על בשנה, אחת פעם רק הנהוגה מצוה שהיא שופר מתקיעתלהם
 שלא זמן שהיה ולהציע ויום. יום בכל נוהגת שמצותה התפילין על כן להקשותשיש
 שהיו משום תפילין מניחים היו שלא מטעם או שמר מטעם )או כלל תפילין להםהיו

 1111 11ג כל שאבדו צ.ל דתפילין, על המסורה להם אבדה ולכן נקי(, לגוףחוששים
 סברא לומר אפשר באמת אם לעיין ויש במסורה. הפסק שהיה לומר כרי תפיליןשל
 כזו.קשה

 לומר שיש שאף כתב רעא( עמ' בא לפרשת )מילואים שלמה התורהובאמת
 שכחו ועי.1 תפילין, להניח אותם הניחו שלא הגויים גזירות ע"י התפילין אתשאבדו
 כל להם שאבר לומר שקשה העיר מ"מ הגזירה, שבטלה לאחר תפילין מהלכותמקצת
 איך ולראות תפילין של א' זוג לבדוק האפשרות להם היה שלא כך כדי עדהתפילין

 המסורה. את בחזרה ולקבוע נכתביםהם

 ששכחו מבואר ( )ב: במגילה שבגמ' העיר ג( א: )או"ח אומר יביע בשו"תאולם
 שם והתוס' בסוף, נכתבות ואיזו באמצע נכתבות מנצפ,ך אותיות איזו לגביההלכות
 אמון שרפו שכבר משום הוא תורה הספר את לבדוק יכולים היו שלא שהטעםכתבו
 איזו לראות כדי בתפילין בודקים היו לא למה אומר, היביע הקשה אך כולם.את

 לבודקם. כדי ההוא בזמן תפילין לדם היו שלא צ"ל אלא סופיות. נכתבותאותיות
 היתה 111 במסורה, הפסק היה תפילין, להם היו שלא אמון, שבזמן לומר אפשרוא.כ

 המחלוקת.תחילת



 ישראלאוררכב

 ומזוזות תפילין שדיני שהטעם כתב א( ד: למנחות המשניות )פירוש הרמב,םוהנה
 ראה לא ורבי זמן באותו ידועים היו שהלכותיהם משום הוא במשניות מוזכריםאינם
 רסד( עמ' חול של תפילה פלדר גדליה )להרב ישורון יסודי ובסידור להזכירם.צורך
 איך וא,כ כלל, תפילין מניחים היו שלא אנשים שהיו יודעים שאנו זה עלהקשה
 תפילין. הלבות יודעים היו שבולם לזמראפשר

 ועריבתה( המשנה יסור )בספר מרגליות ראובן הרב רעת הביא )שם( פלדרוהרב
 שהרומים משום הוא במשניות מוזכרים אינם ומזוזה תפילין שדיני שהטעםשכתב
 רצו שלא ישראל; כלל של לאומיות מראה שהוא דבר כל על דוקא גוזריםהיו

 כל מניחים שהיו דבר שהוא ותפילין הלאומיות. להעביר רצו רק דתם, אתלהעביר
 לאומיות המראים דברים הם ביתם, פתח על שמניחים דבר שהיא מווזה וגםהיום,
 הסביר 11 הבנה יד ועל עליהם. גזרו ולכן רומי, ממלבות שנפרדת ישראל כללשל

 קמיעות ולעשות הגזירה על להערים רוצים ישראל מבני אנשים היו ההואשבזמן
 סבנה עגולה תפילתו .העושה ( לב: )מגילה אמרו 1ה ועל תפילין. במקוםעגולות
 רק לא עגולות, בתפילין המצוה את מקיימים שאין שמביון כלומר מצוה.. בךוחין
 את לקיים רוצה כאילו חושבת שהמלכות סכנה גם היא אלא מצוה, קיום בושאין
 במשניות, ותפילין מזוזה דיני רבי הזכיר לא 11 גזירה ומפני הגזירה. כנגדהמצוה
 הם שכולם המתים(, תחיית ענין שהזכיר )אף משיח של ענין הזכיר שלאכשם
 לאומיים.דברים
 היו שלא ההיא גזירה בזמן התחיל תפילין לגבי שהמחל' לומר יש זה פיועל
 האפשרות להם היה ולא בצינעא, כן עשו תפילין מניחים שהיו ואלו תפילין,מניחים
 הפסק שהיה להניח כרי אמנם, עשייתם. כשעת אחרים של התפילין אתלבדוק

 תפילין. הניחו לא ישראל כלל שרוב ,מן שדיה לומר צריךבמסורה,
 בנראה, תפילין. הניחו לא ישראל כלל שרוב דורות שהיו לומר אפשרהאם
 שעת היתה שלא אף תפילין הניחו לא ישראל מכלל גדול שחלק דורות בכמהשמצינו
 הקרמונים. ברורות אף כן עושים שהיו לומר ואפשרהשמד,

 מניחים אין מקובות שבכמה שהטעם הבלבו בשם כתב טה( )אהע,ז יוסףהבית
 התפילין, שהוא הפאר תחת להיות צריך שהאפר משום הוא חתנים בראשיאפר

 זכר שהוא אחר דבר עושים תפילין. בהנחת כלל מוחזקים העם .שאיןומכיון
למקדש.

 מהראשונים במה שהביא מב( ס' בא לפרשת )מילואים שלמה בתורהועיין
 מ"ט .והאידנא שכתב גאון שרירא רב הביא הלקט השבלי לדוגמא, 1ה. דברשהזכירו

 .ובתלמוד כתב ( יר: )ברכות והמאירי בתפילין(. )היינו רעלמא" רובא בהומזלזלי
 ידועים בימים אלא להניחם שלא נזהרים שהיו חכמים במקצת הזכירוהמערב

 והטבילה התשובה אחר ליגה-כ ר"ה שבין בימים להניחם נוהגים חכמיםבשנה...וקצת
 דבעינן משום הוא יום בכל אותו מניחים היו שלא שהטעם כתב והמאיריוהוירויין.,

 )הל' העיטור ובבעל תפילין. להניח כדי כ"כ נקי גוף להם שאין סבורים והיו נקי,גוף
 תפילין שמניחין .אותן שבחב גאון האי רב הביא מא( רף ז חלק ראשון שערתפילין

 דן והיה שמד משום תפילין הניחו לא ישראל ארץ שבני כלומר ליוהרא.. חיישינןאי



רכג סופריתכינוס

 שהוא כיון יוהרא משום בו שאין ופסק יוהרא, משום בו יש אם להניחם מותראם
 תפילין. בהנחת מזלזלים העם היו דורות שבכמה מ1ה ורואיםחיוב.

 שמד. או במצוה זלזול משום ולא תפילין, הניחו לא לנוה אחר טעם ישאך
 הניחו לא ישראל שבלל בזמנו שהטעם כתב ( קצא: תפילין )עניני הלקטהשבלי
 הנחת סדר לגבי כר.ת הלבה או ברש-י ההלכה אם ידעו שלא משום היהתפילין

הפרשיות.

 משום הוא שניהם מניחים היו שלא שמה כתב רסג( עמ' )שם שלמהוהתורה
 מהם אחד להניח עדיף שודאי מהם, אחד רק מניחים היו לא למה כן אם אךטירדא.
 ברכה ספק משום אחד רק להניח רוצים היו שלא ותירץ, תפילין. שום להניחבלי

 וכמו ברבה בלי התפילין את להניח הורו לא למה להקשות יש א"כ אךלבטלה.
 להניח להורות רוצים הרבנים היו שלא ותירץ המועד. בחול קהילות כמהשעושים

 שהיו אלו ספק, משום בתפילין שיש אומרים היו שאם משום ברכה בלי התפיליןאת
 מלהניחם. ויפסיקו במצוה מזלזלים היו כבר אותםמניחים

 שאין שהטעם מהסמא לדייק רוצים שהיו שיש כתב )קער( מהרי.קובשו"ת
 רש-י בין המדל' משום לבטלה לברכה חוששים שהיו משום הוא תפיליןמניחים
 לא איסור הוא לבטלה שברכה לגמר סברא שיש שאף נכון טעם זה שאין וכתבור"ת,
 חכמים, לתלמידי אלא ידועה אין 11 סברא עשה, מצות רק הוא ותפילין החמורתשא
 .כל איתא שבמכילתא משום הוא הטעם תפילין, מניחים אינם חכמים תלמידיואם

 ועיין לבטלה." ברכה ספק משום נמנעו ולא התפילין., מן פטור בתורההקורא
 תפילין. להניח העם להוכיח כדי ברבים דורש היה עצמו שהוא שכתב ג( )מ"עבסמ.ג
 לבטלה. ברכה חשש משום התפילין להניד שאין מהסמ.ג לדייק איןא"כ

 תפילין סוג באיזה ספק משום היה במסורה שההפסק לומר אפשר איובנראה
 במסורה ההפסק וא,כ במסורה. מהפסק נובע להיות צריבה היתה המחל' שכלכשרים,
 המחל'. אותה משום ולא אחר מטעם להיות צריךהיה

 שהיה משום הוא הפרשיות הנדת בסדר מחל' שנפלה שהטעם יוצא הנ"לומכל
 בנוגע היתה המרל' הנחתן, סדר על לחלוק ור"ת רש.י כשבאו במסורה. הפסקאיזה
 הנחת סדר חדשה שיטה לחדש ר.ת בא ולא הנכון הוא תפילין של סוגלאיזה

 כן. שהסבירו אחרונים במה הבאנו לקבל, קשה זה שדבר ואףהפרשיות.

 מימרת מחל' היא ור.ת רש"י ביןהמחלוקת
 הנחת סדר אופן לגבי מחל' נולדה איך להסביר אדר דרך דציעו אדרונים כמהאך

 זו מחל' הפוסקים. בין רגילה מחל' ור"ת רשיי בין המחל' שאין הציעו הםהפרשיות.
 משום נולדה לא זו מחל' השמים. מן השו"ת מלשון כבר כמרומז מיוחדת מחל'היא

 מן פטור בתורה דקורא בל במכילתא שכתוב שמד שבחב )תקלא( ורוע באור עיין10.
 וע.ע לגמר.. התפילין מן פטור תורה שלומד שמי ולא בתורה. עסק שדכא סמן דוקא הואהתפילין
 שסט(. ס' ברנות ןהל'רוקח



 ישראלאוררבד

 ודרך ישראל.ע לכלל נתנו ושניהם אמת דברי הם ששניהם אלא במסורה טעותאיוו
 שונים. אופנים בג' להסביר ניתן1ה

 : כא( אות )וירא חי איש הבן שכתב מה הוא הראשוןהאופן

 אך בטלה, אחת שסברה מחלוקת כשאר מחלוקת חושבין היו בתחלהוהנד
 אמת, הסברות ששני לטוב זכור אליהו מפי בקבלה והגיר ז.ל הארץ רבינובא

 וכן זוגות, ב' מניחים היו הגאונים ועד מרע.ה ומימות תרווייהו, למעבדוצריך
 ולא יחד שניהם שיניח דצריך זוגות,.. ב' בו להניח בראש יש מקום בגמ'איתא
 לחור. תב ר' ושל לחור רש.י של שמניחיןכאותם

 ספק משום ולא תפילין, של זוגות ב' מניחים היו רבינו משה שמימותכלומר,
 ב' להניח צריך תפילין מצות לצאת כדי דהיינו, אמת. דברי הם ששניהם משוםאלא
 תפילין של אחר ,וג רק מניחים היו הגאונים בזמן ורק ביחד. מדינא תפילין שלזוגות
 תפילין )דרושי הכוונות בשער עוד ועיין הנבון.;י דוא מהם איזה נדלקו הזמןובזה
 נבין ובזה אמת ושניהם פליגי ולא הנז' הא' הדרך שזה .ונלע,ד שכתב ו'(דרוש
 החושבים כדברי שלא חיים אלקים דברים הם הסברות וב' פליגי לא ור"תדרש.י
 חיים עץ פרי ובספר 1ה.. דבר מלהאמין חלילה בטילה והאחרת האמת היא א'שסברא
 מקום הקומץ בפרק וכמ"ש אמיתות דסברות ב' כי .ודע כתב ט( פרק התפילין)שער
 שצריך די איש הבן הוכחת הביא ג"כ שהוא היינו, תפילין.. ב' להניח כראשיש

 של זוגות ב' להניד יש מקום בגמ' שאמרו ממה תפילין של זוגות ב'להניח
 אחת. בבת זוגות ב' להניח היא תפילין שמצות יוצא ולכןתפילין."

 בזמן התחילה 11 שמדל' לזמר שקשה שהעיר )שם( אומר יביע בשו.תועיין
 שאם הקשה, ועור והירושלמי. המכילתא מדל' היא זו מחל' לכאורה שהריהגאונים
 הגאונים בימות תפילין של דגות ב' להניח הפסיקו מדוע להבין אנו צריכים כןנאמר
 והעיר תפילין(. של זוגות ב' להניח חייב מדינא )אם תפילין של א' זוג אלא הניחולא
 היו הגלות תוקף .מרוב לומר אפשר היה אדד זוג אלא להניח חיוב אין מדינאשאם
 הי הגאונים בין מחלוקת ונפלה אחרת, כסברא ומקצתם כן עושים סופריםקצת

 לדינא.."י עיקרמינייננו

 להניח שנוהו שמי מהפמ.ו שהביא יד( את! המוער חול )מערכת חמד בשיה עי.111.
 תפילין מניחים אין שמא 0.ס דאיכא משום המוער בהול בן יעשה לא דשנה בל ר,ת שלתפילין
 ב1ה ספיקא ספק אומרים שאין שכתב ללב יפה הספר הביא אך ברשי. הלכה ושמא כלל,בחוה'מ

 זה ובריבים קורש ששניהם משום אלא ספק ראיבא משום לאו רר.ת תפילין שמניחים שהשםכיון

 מקור . ש.ש מיל'. משאר וו מיל' דשאני שכתב לעיל( )שהבאנו תשבה בשערי ~עיין12.י
 מחלוקת בשאר משא.כ חיים. אלקים דברי ואלו אלו אשדיכן ולכן תפילין של ומות שתי להניחבנוהר

 מנייהו. כחד דעלמא סוגייןהפוסקים
 האם וה, לדין המקור מה הפילץ, הגית ב' להניח מצוה שיש דבריהם לפי לעיין, יש אך13.

 מסיני. למשה הלבה הוא דילמא או תמקרא, מן זה אתלמרו
 בין מתל' נפלה איך אחת. זוג אלא להניח חיוב אין באמת שאב, דבריד, על להעיר ויש14.



דכה סופריםכינוס

 הספר תפילין.'י מיני ב' על יודע היה בבר רבינו שמשה לומר הוא השניהאופן
 : כתב ל'( )פרק חכמיםאמונת

 עמוק אתר טעם עוד יש המפורסם שהטעם שמלבד הוא כך האמתאלא
 ולשרירים התפילין לעשות שצריך ישראל בני להמון משה הורה ומעתהונעלם
 להיות שירצה שמי ביחוד ידעו וממנו הנסתר הטעם בצנעא למד קורא ה'אשר
 אחרים תפילין עוד לו יעשה אלא הידועים בתפילין יספיק לא המהרריםמן

 רוחות בארבע וגלינו כלי אל מכלי שהורקנו ואחרי נעלם. דבר אל בהםויכוין
 הוא אמת שקרמוהו... התפילין את ראה תפילין לכתוב שרוצה מיהעולם
 המובחר. מן למצוה ואיזה לחיוב איזהשנחלקו

 הגלויים הטעמים להם ניתנה רק ישראל, לבני תפילין מצות שכשנתנהכלומר,
 למצות כמוסים טעמים עוד השרידים מן למקצת נתן רבינו משה אבל תפילין.למצות
 במצות הכמוסים לכוונות לכוון תפילין של זוג עור עשו השרירים אלותפילין.
 לאחר המובחר. מן למצוה ואחד לדיוב אחד תפילין, זוגות ב' מניחים היו הםתפילין.
 מצוה של התפילין מהם ואיזה חיוב של התפילין מהם איזה מחל' נפלה גלויות,כמה
 של אחת זוג אלא מניחים היו שלא לאלו גם נוגע 11 מחל' שהיד עד המובחרמן

תפילין.

 אמת. של ענין בהם יש שניהם שבאמת המחל', שורש להבין אפשר דבריוולפי
 המובחר מן מצוה של התפילין הוא והאחר חיוב, של התפילין הוא מהם אחד רקאך

 תפילין, של זוגות ב' להניח נכון דבריו ולפי התפילין. של הכמוסים לטעמיםהמכוון
 אדח. בבת להניחם צריך איןאך

 שניהם ולכן מהית, כלל מעכב הנחתן סדר שאין לומר הוא השלישיהאופן
 שסרר התקינו מדרבנן אך רבה(, ושימושא הראב"ד של אחרות הב' )וגםבשרים
 שלמה התורה הצעת וזוהי התקנה. חלה סדר איזה על ור.ת רש.י ופליגי מעכבהנחתן
 איתא: ( לד: )מנחות בגמ' רעא(. עמ')שם

 אמרן לא אביי אמר פסולות פרשיותיה החליף רב אמר חננאל רבאמר
 לברייתא וברייתא לגוייתא ווייתא אבל לגוייתא וברייתא לברייתא גוייתאאלא
 אלא דלא... לגוייתא וברייתא לברייתא גוייתא שנא מאי רבא חיל בה לןלית
ל.ש.
 נחלקו ובזה מעכב. הפרשיות הנחת שסדר דאמר הוא דרב הגמ' מדבריומבואר

 שבפנים אחד עם שבחוץ מהפרשיות אחד הדליף אם דוקא סבר שאביי ורבאאביי

 זוגות נ' להגיך דדיוב מדם שנעלם עומר מסתבר יותר זכות. ב' להגיח בוא החיוב אם אךהסומרים,
 הנכון, הוא תהם אינה מחל' נפלהואחיב

 למשה נמטרו כבר אלו סברות שתי שבאתת שכתב פד_( )מנדות עדן עצי בסער עייז15.
 מה יודעים אנו און אך דטנהדרין, ב,מן מוכרעים ככד היתה זז ומחל' שנתעוררה, מחל' כל כמורבינו
 זוהי שיבריעו ומה כר"ת או ברש"י הלכה אם להכריע יכול וב-ד ב-ד כל אולם ההכרעה.היתה
 תפילין. של זוגות שתי לדנית ארם כל חייב ומעתה שניהם להניה והכריע ז-ל הארי שבא ערהאמת.



 ישראלאור

 רב שאמר שמה הציע שלמה ובתורה מעכב. בסדר שינוי שכל סבר ורבא רפסול.הוא

 שהתקינו שופר תקיעת לגבי שמצינו כמו רב. תקנת היא פסולות, פרשיותיההחליף

 מיוחד סדר שהתקינו היה ישראל, בכלל מחל' תהיה שלא כרי תרועות מיני ג'לתקוע
 דסדר רב תקנת קודם אמנם, בישראל. מחל' תהיה שלא כדי התפילין פרשיותבהנחת

 רב תקנת בגרר ונחלקו ורבא אביי ובאו תפילין. מיני כל של זוגות והיו מעכב היהלא

 להחליף שלא היתה התקנה דילמא או בחיצוניות הפנימיות להדליף שלא רק הואאם
 תפילין שמצאו ע"י שמר שום בלי רב בתקנת מחל' שנפלה הסביר זה פי ועלכלל.
 אלו שהתפילין ואף רב. מתקנת אחר באופן רב( לתקנת )מקורם נכתבות שהיוישנות

 פסולים'י הם אלו תפילין רב תקנת לאחר מ"מ עשייתם, בשעת כשריםהיו
מררבנן.'י

 במדבר תפילין הנחתמצות

 להם ניתן ולא במדבר כשהיו ישראל בני עשו מה לעיין שיש לעיל הבאנוכבר

 מכיון במדבר תפילין הנידו שלא לומר ניתן א"כ שמוע. אם ווהיה שמע שלהפרשיות
 11. את זו מעכבות שבתפילין פרשיותשד'

 : שכתב הרי.ד( לתוס' שמיוחס לד. )מנחות הרשב.א בחידושיעיין

 ניתנד עדיין נאמרה שלא ואעפ,י בתורה ומאוחר מוקרם ראיןוי"ל
 מצרים פסח בשעת שמוע אם והיה שמע שנאמרה נראה ע"כ נמי אילידרש,

 יציאת בשעת נאמרו יביאך כי והיה קדש שהרי תורה במשנה שנכתבהואעפ,י
 אז הזהיר אלמא עיניך בין ולטוטפות ידיך על לאות והיה בהם וכתובמצרים

 צריך היה א"כ הללו פרשיות מארבע נעשים הם והתפילין התפילין עלהקב"ה
 מצרים, יציאת בשעת אזשנאמרו

 ואי תפילין, מצות להם שהיה ממה אלו פרשיות להם שהיו הוכיח שהרשב,אהרי
 במדבר, תפילין שהניחו רק שלא כלומר, פרשיות. דד' בלי תפילין מצות לקייםאפשר

 הפרשיות. ר' כל עם התפילין הנידואלא

 .טבועים אומרים שאנו מה על הושענות( )לסדר התפילות אוצר בסידורועיין
 : שאמר דיסקין המהרי.ל שהביא מעבירים., עמים יקרך גזריםבצול

 היא רבא דברי פשטות רבא. דברי ע.פ ימחל' נפלה איך אדר הסבר שהב.א עיי,ש,,.

 לזמר אפשר חבל פסלות. אופן בבל ההליף. אופן איזה שנא שלא ~לומר לחומרא אביי עללחלוק

 שלא שאף לזמר יש ולזה כשר. הבל העליף אשן אי,ה שנא שלא ולזמר רב על לחלוק באשרבא

 התפילין שדם וסברו אלו תפילין מצאו ~דס~פרים ברבא עושית שדיו קהילות דיו מ"מ כרבא,קיי.ל
 רב. לפי אףדאמיתיים
 רבינו. משה מימות קיימים דיו תפילין של ונוזת שתי אלו שיטות ו' שלבל מזד יוצא7,.

 לדניד צריך שאין ~השבן טען במסורה ההפסק לאחר אמנם שת.דם. לדנ,ד ד.תה דמצוה די אישלבן
 מדם אחד דיה דכמים לאמונת פסול. מדם ואדר כשר מהם שאדר לומר בסברם וטען אבדאלא

 פסול. ואדד בשר שאדד חושכם דיו במסורה ההפסק ולאחר דמובדר. מן למצוה ואחרלדיוב

 תקנת לאיר נולדה המחל' בשרים. דין ובולם רבינו משה מימות נמצאים היו בולם שלמה.ולהתגרה

 רב. התקין הפרשיות הנדת אופן סדר אי,ה עלרב.



רכז סופריםכינוס

 שעת עד רב זמן להם ונשאר פסחיהם את לאכול שנגמרו אחרשתיכף
 תפלין מצות על והזהירם בכור כל לי קדש פרשת משה להם אמריציאתן
 תפלין להם ועשו תיכף הלכו והם עיניך בין ולטוטפות ידכה על לאותוהיה

 ומן כל בתפליהם מ~כתרין הכלכון היו והלאה ומאז ~גידידם, דפסדיםמעורות
 האוצר )והוסיףמצותן.

 יקרך כאן הפייטן שיסר 1ה1 1.ל דעתו ולפי התפילותי
 בזכות כי תפלין, אלו ויקר רבותינו שדרשו כמו התפלין הם מעביריםעמם

 רבים. מים משטף נצולוהתפלין

 מבואר אינו אך תורה. מתן קורם אף תפילין מניחים היו ישראל בני דבריו,ולפי
 בדעת עיין אך פרשיות. ב' של רק או פרשיות ר' של תפילין מניחים היו אםמדבריו
 ער עליהם חמה הים נתמלא .שבתחלה שכתבו כס( יד: )שמות התוס' מבעליזקנים
 שבימינם למים ואמר הים על מכריז והיה הים בתוך כחומה ושמם גבריאלשבא
 לים ואמר הקב.ה... של בימינו שנתנה התורה לקבל שעתידין בישראלהזהרו

 .שעתידין שאמר וממה בשמאל.. תפילין להניח שעתידין בישראל הזהרושבשמאלם
 כנגד הם ודבריהם תפילין. מניחים היו לא עתה שעד משמע בשמאל", תפיליןלהניח

 אם תפילין, להניח התחילו מתי כתבו לא התוס' הבעלי אך דיסקין. המהרי-לדברי
 הפרשיות. ד' כל נתינת בשעת אם תורה, מתןבשעת

 11 מצוה .עשה תפילין לגבי שכתב חט( רמז ויקהל )פרשת שמעוני בילקוטועיין

 מבואר לא אך במדבר. נוהגת היתה 11 שמצוה ומשמע לארץ.. תכנסשבשבילה
 בסופו, רק או במדבר שנה מ' כל נצטוים היו אםבילקוט

 : תניא בו( )פרק אליהו דביובתנא

 חלל מה מפני למשה הקב"ה אמר השבת ביום עצים מקושש אישוימצאו
 אומר אני למשה הקב"ה א"ל יודע איני רבש"ע לפניו משה אמר בשבת אתזה

 אותם ורואה ובזרועו בראשו תפילין לישראל לו יש חול ימי ששת בכל כילך
 לכן ובזרועו בראשו תפילין לו שאין השבת 3יומ עכשיו אכל ממעשיווהוזר
 השבת. את זהחלל

 היה לא שבשבת משום היה בשבת עצים המקושש נכשל שהיה שהטעםכלומר,
 מבעלי זקנים בדעת ועיין העבירה. מן לשמירה משתמשים והתפילין תפילין,מניד

 היו המדבר שבדור 1ה ממדרש ומשמע זה. מדרש הביאו שג,כ שלח( )פרשתהתוספות
 תפילין.מנידים
 אח.כ, בתורה שכתובים אלו אף בסיני, ניתנו המצוות כל אם כללית שאלהויש

 .א-ר איתא )ס.( בגיטין תורה. מתן לאחר מיד המצוות כל עושים היו ישראל בניואם
 חתומה תורה אומר לקיש בן ריש ניתנה... מגילה מגילה תורה בנאה רבי משוםיוחנן

 ופרשה פרשה כל ישראל לבני ניתנת היתה התורה יוסנן שלרבי כלומר,ניתנה..
 לאחר שבמדבר שנה המ' סוף עד נכתבה לא התורה לקיש, ולריש לה. צריכיםכשהיו
 יוחנן רבי שלפי שכתב קטז( בא )פרשת במלבי,ם ועיין כולן. הפרשיות כלשנאמרו
 חייבים כשהיו מיד להם נמסרו אלו שפרשיות המדבר בדור פרשיות ד' בלהניחו
 במדבר תפילין הניחו לא ניתנה, חתומה שהתורה לקיש, ריש לפי אבל תפילין.להניח



 ישראלאוררכח

 ד' צריכיןןשלתפילין
 פרשיותי

 סוף עד נכתבו לא תורה משנה של שהפרשיות מכיון
 שבמדבר, שנההס'

 ישראל לבני נמסר התורה כל לקיש שלריש כתב )שם( רשיי שהרי להעיר ישאך
 דבריו ולפי שנה. המ' סוף ער בתורה נכתבו לא אלו שפרשיות רק פה, בעל סיניבהר

 אלו כתבו לא רק פרשיות, ד' של תפילין הניחו לקיש, לריש שאפילומסתבר
 ב(. : קבה )או.ח בחזו.א ועיין תורה, בספרהפרשיות

 : כתב לז( היסודות שער אלקים בית )בספרוהמבי,ט

 ניתנה ולא דעה שכלו דור היו המדבר דור שהרי ותימה קשה דברו1ה
 אחר עד נתינתה נשלמה לא אם בכולם לעסוק יכלו ואיך להם אלאתורה
 ומשה צין... למדבר משבאו המדבר מתי וכלו מתו שכבר מואב לערבותשבאו
 מצות לקיים כ"א מפריה אכל שלא על לארץ נכנס שלא נצטרע לא ע"הרבינו
 לא מותו קודם קיימם ואם תפילין, ומצות ק"ש מצות קיים לא והרישבה,
 המצות שבל הוא שהאמת אלא שלמים... ימים ושבעה שלשים בהןהתמיד
 כולם הקודמים בספרים כלל הוזכרו שלא אותן אפילו תורה במשנהשהוזכרו
 התורה את באר משה הואיל הכתוב שאמר וכמו מועד ובאהל בסינינאמרו
 הדברות עשרת ומשניתנו קורם... לו שנזכר מה לבאר אלא בא לא וגו'הזאת
 נכללות בדם אשר הדברות בעשרת דתורה כל והשכילו ידעו ית' הא-ל פיעל
 תרי"ג שהם הדברים י' באותיות שיש הרמזים כפי וחקיה התורה משפטיבל

 וא,כ בפרטיה, ומצוה מצוה כל נתפרשה בך ואחר מצות, תרי"ג עלהמורים
 בעשרת קודם להם נרמז מואב בערבות אח"כ שנאמר מה אפי' כינמצא

 בדרך בולה התורה בכל המדבר דור ועסקו הגבורה ע.פ הרמזים וידעוהדברות
 ישראל בארץ כ"א לקיימו אפשר שאי מה זולת כולה את קצתם וקיימו1ה,
 מצות לקיים יכול היה ולא לארץ נכנס שלא על מרע"ה מצטער היהולכך

 בה.התלויות

 וק-ש תפילין אפילו וא,כ תורה, מתן אחר מיד נוהגות היו המצוות שבלכלומר,
 יכול היה שלא מצטער היה רבינו שמשה ממה לוה וראיה המדבר. בדור נוהגותהיו

 ק"ש מצוות קיים שלא מה על מצטער שהיה מצינו ולא בארץ, התלויות מצותלקיים

 כולה התורה כל קיים המדבר דור גם כולה, התורה כל קיימו שהאבות ובמוותפילין.

 תורד, מתן לאדר מיד דמצו~ת כל שקיימו הדנדד על תלויים המבי.ט דבריאך

 להם היו שלא נאמר אם אבל אלו. למצוות השייכות הפרשיות בידם היהולכן
 הניחו רק תפילין שהניחו או כלל, תפילין הניחו שלא לומר צריך א"כ אלו,פרשיות
 בלבד. פרשיות ב' שלתפילין

 פרשיות ב' שלתפילין
 משנה נאמר רלא דכ.1 ברור נראה .והנה שכתב דברים( )פרשת חמרה בכליועיין

 פרשת נאמר לא שעדיים יביאך כי והי' קדש פרשיות ב' אלא בתפילין הי' לאתורה
 בלבד, פרשיות ב' של תפילין שהניחו שס,ל מדבריו ומבואר שמוע.. אם והי'שמע
 המבי.ט. כדבריודלא
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 כאן הרי לטוטפת לטטפת לטטפת רבנן "תנו ברייתא מובאת ( )לד: במנחותוהנה
 שתים". באפריקי פת שתים בכתפי סט צריך אינו אומר ר"ע ישמעאל רבי דבריד'

 נזכר וכאילו יתירה טטפת יש כאילו היתירה ו' מהאות דורש ישמעאל שרביכלומר
 סובך היה ר"ע תפילין, של פרשיות לד' המקור וזוהי טטפת, פעמים ד'בתורה

 פירושו ג"כ ופת כתפי בלשון שתים פירושו שסט סמה נובעת פרשיות לד'שהמקור
 אפריקי, בלשוןשתים

 זה דין לנו ללמד בחר הקב"ה שיהיה, טעם מאיזה ר"ע, שיטת על להקשותויש
 למה שרזים, פירושם ששכיהם מילים ב' התורה כתבה למה אך הקדש.ש בלשוןשלא
 ארבע, שפירושה מלה התורה כתבהלא

 הקדש מלשון שלא במילים תפילין מצות התורה כתבהלמה18.
 כמה ומצינו הקדש. מלשון שלא במילים תפילין מצות התורה כוזבה למה הקשוהאחרונים

 לשון הזכירה שהתורה שמה שכתב המהדיל הביא ח( וו )ואתחנן החדש יוסף הפרדס זה. עלתירוצים
 לכן הקדש. בלשון בדוקא שמע קריאת לקרות שצריך לומד סברא שהיה משום הוא תפילין לגביאחר

 אלו מילים שתי בא לכן ק-ש(. למצות )שקשור תפילין מצות לגבי הקודש בלשון השתמש לאהקב-ה
 לשון. בבל שמע קריאת לקרות שאפשר לנולרמז

  באומית ירושה גיצוצות שיש שכמו הקרש מספרי הביא ( רי וסנהדרין כהלכה מצוייניםהשערים
 ניצוצות לקבץ .הוא הגלות במשך שתפקידנו וכמו העולם ראומות תורה של ניצוצות ג"כ ישהעולם,
 מצויינים והשערים ישראל. כלל אל בתורה ולהביאם התורה ניצוצות לקבץ הוא תפקרינו כן רמוקרושה,
 שהיו הקרושה הניצוצות -לקבל כרי העולם אומות מלשונות ראש של תפילין של עניז שלומדיםהציע

 לניצוצות הררך זהו עלינו, גזירה גוזרים העולת שכשאומות שכתב )קעח( הצדיק בצדקת ועייןאצלם".
 עדיין הגזירה שבטלה לאחר ואף מנביא, לקרוא חכמים התקינו קה"ת, על שכשגזרו למשל, לצמוח.אלו
 העולם. אומות של התורה מניצוצות בא זה וכח ושבוע, שבוע בכל ההפטרה את קוריםאנתנו

 נקרא ה' שם בי הארץ עמי כל וראו י( ן כי )דברים הפסוק על הגמ' דרשת להסביר אפשרועפר
 ראש של התפילין דוקא למה להקשות, ויש שבראש-, תפילין .אלו דורשת והגמ' ממך, ויראואליך
 לגבי שלהם הקדושה ניצוצות שאספנו שמביון לומר נראה ועפ-ז העולם, אומות של יראהמעורר
 אותם. מאיימת זו וקרושה קדושתה את להרגיש יכולים העולמ האומות ראש, שלהתפילין

 היא תפילין שמצות קצת מורה יביאך" כי -והיה של שהלשון )הציע ט )ס' אש עמודיבשרת
 מלשונות סמוכין למצוא ר.ע השתדל לכן מתפילין. פטורית לארץ חוץ ואנשי בארץ, התלויהמצוה
 שהתודה ומביון לארץ. בחוץ גם נוהגת תפילין שמצדת מדאורייתא גילוי להראות כדיאחרות

 בארצם, גם שייכת זו רמצוה מזה יש תפילין מצות לגבי האומות גלשונותהשתמשה
 התורה אך תכשיט, פירושו טטפת שהלשון כתב מט( אות בא לפרשת )מילואים שלמהובתורה

 לתת בא אינו ר"ע פרסמת, ד' של חיוב שיש מלמדנו הלשון אגב שגם משום זה בלשון הבשיטכתבה
 בלשון מלה היא -טטפת- שבאמת היינו שלו. הטפל הפירוש לדרוש אלא טטפת, המלה של פירושלנו

 אחר. דין ללמוד יש העולם אומות בלשון זו מלה שע"י לדרוש ר"ע בא ורקהקדש,
 חלק הם אלו לשונות שבאמת תירץ לשה-ה ג' דרוש פסחים מס' ט-ו תושב"ע )חלקוהשלייה

 הקרש מלשון מילים כמה הל הלשונות, כל את בלבל כשהקב-ה ההפלגה דור בזמן הקדש.מלשון
 אומות שאר של כמילים נחשבים אינם אלו מילים העולם. אומות של לשוגות בתוךשנתבלבלו

 כתרה למה קושיא אין ולכן ופת. סט לגבי הוא וכן הקרש. לשון של מילים באמת הם אלאהעולם,
 הים ובמרגליות הקדש. לשון טל מילים הם אלו מילים שבאמת תפילין לגבי אלו מיליםהתורה

 אחרות לשתות היו ולא הקדש בלשון העולם את ברא שהקב"ה שהוסיף מהמלכי-ם הביא ד()סנהדרין
 לברר יבולים תנאים ורק שנאברו, הקרש מלשון מילים במה בהם הוסיף ההוא ובזמן ההמלגה רודעד

 יד. אות לחיר"א קרסון נחל בס' עוד ועיין הקודש, מלשק נבעו מיליםאחה
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 על .מורה ראש של שתפילין יוסף מהעץ הביא ז( אות )ד: היםבמרגליות
 עד שמשפיע ההשפעה על מורים והרצועות ובתחתונים בעליונים השי.ח שלממשלתו

 מדינות שתי שהם שחיט באפריקי וטס בכתפי שסט טטפת קראם כן על הארץטבור
 ובזה קצהו.. ועד העולם מקצה ממשלתו על מורה שמם וא,כ הארץ קצותבשתי

 ועל השמים על ממשלתו להראות כדי שתים שתים כן התורה כתבה למהמיושבת
 השני. קצה עד אחד ומקצההארץ,

 שהלשון משום רזא מהפענח הביא שם( ואתחנן )פרשת החרש יוסףובפרדס
 גבוהים נהיה אנו התפילין הנחת שעיי וליתרון., .להגביה שמורה לשון היאטטפת
 בדוקא כן כתבה התורה ולכן עלינו. שכינתו שורה שהקב.ה העולם, אומותמשאר
 משום שתים שתים דוקא היא הלשון למה מיושב ג.כ ובזה העולם. אומות שלבלשון
 כותבת התורה היתה ואילו זה, ענין להראות כדי אלו במילים אחרת תועלתשיש
 הזה. החשוב הענין ללמוד יכולים היינו לא ארבע, שללשון

 ליישב יש פרשיות, ב' של תפילין הניחו שבמדבר חמדה, הכלי דבריועש
 טטפת מלשון פרשיות לד' מקור התורה הביאה למה ר,ע, בשיטת שהקשינוהקושיא
 תירץ רמדה, הכלי דברי פי ועל ד'. שמשמע לשון התורה כתבה ולא וב' ב'שמשמע

 ב' של תפילין הא' דרגות, בב' ניתנו שהתפילין שמביון )שמעתי( כהן דודהרב
 כרי שתים שתים שמשתמע לשון התורה כתבה פריכיות, ד' של תפילין והב'פרשיות
 ניתוסף המדבר דור בסוף ורק בלבד, פרשיות ב' של היו התפילין שמתחילהלהודיע

 פרשיות. ב'עור

 ביביע הפרשיות. הנחת סדר לגבי בישראל מחל' נפלה איך ליישב יש גםועפ.1
 פרשיות ב' של תפילין הניחו שבתחילה שהציע חיים מים הספר הביא )שם(אומר
 ההלכה את ושכחו שמוע אם ווהיה שמע של הפרשיות להם ניתנה אח.כ רקבלבד.
 לא מישראל. הלכות אלף ג' כשנשתכחו משה של אבילות בתוך קודם מדם איזהשל
 ב' של רק היו הנה עד שהתפילין משום התפילין את לבדוק האפשרות להםהיה

 שהמחל' לזמר יש ולפיז האחרונות. הפרשיות על אלא נפל לא והסמק בלבד,פרשיות
 שייכת הותה לא ורש-י ר"ת בין המחל' המדבר שברור משה, אבילות בזמן נולדהככר
 מיד תפילין זוגות ב' שהניחו דצ"ל ונראה פרשיות. ב' של תפילין אלא להם היושלא

 כשנפל שמיר י.ל א.נ אחד. רק והניחו זוגות ב' מלהניח פסקו ואח,כ הספקכשנולד
 לגמרי 11 סברא דחה אומר והיביע הפרשיות. את לסרר איך מנהגים ב' היוהמחל'
 במדבר. שנה מ' כל פרשיות ר' של תפילין הניחו שלא אפשר שאי שסברמשום

 יהודה אריה גור ספר בסוף הובא מצוה לבר )דרשה זעמבא מנחס רבוהגאון
 ב' של תפילין או פרשיות ר' של תפילין הניחו אם שהשאלה כתב א'(דרוש

 פרשיות ד' של המקור לגבי עקיבא ורבי ישמעאל רבי בין המחל' על תלויהפרשיות
 תפילין.,ישל

 שאין דצ"ל תירץ ולבן פרשיתו ד' של תפילין הניחו שלא אפשר שאי בחב הרשב.א11.
 פרשיות ב' של תפילין הניחו שלא לומר מוכרח שאינו סבר הנרמ.1 אבל בתורה. ומאוחרמוקדם
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 )שהם פעמים ג' בתורה שכתובה ממה פרשיות לד' המקור דרש ישמעאלרבי
 כן, לררוש אפשר אי שמוע, אם והיה שמע של הפרשיות בלי אך טטפת.ארבע(

 תפילין שהניחו י.ל ישמעאל לרבי א"כ ג.כ. אלו בפרשיות הוזכרו אלו מיליםשהרי
 הסובר לר,ע אבל שמוע. אם ווהיה שמע פרשת להם שניתן עד בלבד פרשיות ב'של

 כי והיה בפרשת 11 מלה הוזכר שכבר כיון א"כ ד', משמע בעצם טטפתשהמלה
 פרשיות להם ניתן וע.כ פרשיות, ד' של תפילין להניס חייבים היו מיד א"כיביאך,
 ג,כ.ר;אלו

 לא עולם שגאוני האפשרות על שהקשה ו-ט( )לד: השלחן הערוך בדברינסיים
 מעולם: תפילין מצותקיימו

 פסול ר.ת ושל לר"ת פסול רשיי של שתפילין דכיון בעיניך יפלאואל
 זמנים בכמה ישראל וכלל הדורות וחסידי עולם שגאוני אפשר איך וא,כלרש.י
 בעיניך יפלא שלא ח,ו...כרי לבטלה היתה וברכתן תפילין מצות יקיימולא

 והיודע כתבן... עוז מגדול דבעל רע בס.ד. הבנתינו כפי מהרבה מעטנבאר
 חיים אלקים דברי ואלו ואלו וענף שורש הדיעות לכל שיש ישכיל וכו'סוד
 לשגות והוכרחנו ונעלם נסתר מדרש ומצאנו ממרום רוד עלינו העיר וכברובו'
 כלומר עכ.ל... וכו' האחרונים רבותינו נהגו וכן בכסררן והחזקנו שהורגלנומה

 ולהניח לשנות הוכרחו הנעלם המדרש המצאו ואחרי בר"ת עשושמתחלה
 בזוהר הוא הזה הנעלם המדרש ולענ,ד ז.ל. והרמב,ם רש.י כדעתכסדרן
 יביאך כי והיה לי קרש ראיהו הוי כסרר דיליה תפילין שם הזוהר 11.לפנחס...
 וכו' ה' ה' דאינון באמצע הויות ראתי בעלמא אבל שמע אם והיהשמע

 יאמרו לבא שלעתיד חז.ל אמרו דפסחים דספ,ג דהנה בביאורו ולענ.דעכ.ל...
 שאז מפני אחד ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום דכתיב וזהו כבתיבתו הוי'שם
 יכלו שהצרות שגם וממילא ישדיתו ולא ירעו לא כדכתיב היצה"ר ביטוליהיה
 יפתה פן לכם השמרו כתיב דבה האחרונה שמע אם והיה עתה ולכןכידוע
 שבה האחרונה שמע תהיה לבא לעתיד משאש וגו' מהרה ואברתם וגו'לבבכם
 ששני כלומר להדדי הויות לבא רלעתיד עונש... בה ואין ה' אהבת אךכתיב
 זה יהיו לבא ולעתיד הוי' שם כל יש והיה דבאותיות משום זל"ז סמוכיןוהיה
 רלפ,ז ונמצא נקרא... כך שנכתב דכמו הוי' הוי' כלומר ה' ה' דאיגון זהאצל

 הטעמים מפני כרשיי נכון יותר דבזמה.ז אלא התורה כוונת לפי אמתשניהם
שאמרנו.

 של שתפילין אלא אמת, בהם יש תפילין הנחת סדר מנהגי ששני מדבריוומבואר
 לעולם מסוגלים יותר הם ר.ת של ותפילין הזה, לעולם מסוגלים יותר הםרה"י
הבא.

 הקרבן לגבי למשל. הוה. בזמן דנודגות ממצוות שונת דיו שבמדבר שהמצוות דוגמאות במהשמציגו
 לדם. בלא כבשים דביאו במדבר לד-ע ואילי הכבשים. את מעכב דלחם שהשתי קייםבשבועות.
 מרמזת טטפת חמלה לרע שאפילו סובר שהיד כהן דוד חרב דברי נגד הוא זד הסבר20.
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סיכום
 על תלויה ר"ת של תפילין הניח רבינו משה אם שהשאלה לומר יש הנ"ל פיועל
 ב' רק להם היו שאם כלומר בבלל. תפילין הניד הוא האם הא' שאלות.כמה

 כלל. תפילין להניח יכול היה לא פרשיות ב' של תפילין להניח אפשר ואיפרשיות,
 הניח אם פרשיות. ד' או פרשיות ב' של תפילין הניח האם תפילין, הניח אםהב'

 זו מחל' האם הג' שייכת. היתה לא ור.ת  רשיי בין המחל' פרשיות ב' שלתפילין
 שמשה יאמר ר"ת המחל', הסבר ~הו אם הנכון. הוא מהם איזה ספק מטעםנולדה

 לא אם אבל שלו. התפילין הניח רבינו שמשה יאמר ורשיי שלו תפילין הניחרבינו

 הניח רבינו משה גם א"ב חיים, אלקים דברי שניהם אלא ספק מטעם המדל'נולדה
 ידועים שהיו השיטות שתי האם הד' המובחר, מן למצוה או מדינא ר.ת שלתפילין
 רק דוא אם לבוא. לעתיד רק היא ר"ת שיטת שמא או הזה, לזמן מיוחדים היולמשה
 של לזמן שנגיע רצון ידי דר.ת. תפילין הניח לא רבינו שמשה אפשר לבואלעתיד
 בב.א. ר"ת של התפילין נניח וכלנו צרות, שום ואין יצה-ר שום כשאין ההואביום

 -9,י,1 ייויי"י,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 רעי "4,.י 4"4י י4"" ""4,י, ,יי-י ימייפ"י" ",4 י," יין ,יי "",ץת, "", ,"י, ,ידי, ""י, י4,""היזייןי*",ו

 ח אסע ים ושוו והוינו מהצרם, "תורח "ת קקייי ד,שהאןבשיקי,ש )יעי"" י"4,,י,

 ישהאי; והזא,4ן,ו,ת וגו, וצא קידכןקון
 י,חוד_יי

 אודיוו,קולה, קנתה
- : --,:- : --,, י" יצה "יי""", ריי 1,-ך -קיק, ,יקד יקדי" ,יי""" 43 דץ קייאק התזיחשקבול -  --, 





 ישראלאוררלד

 לכ לע"ירמלש,
 חיזוק הצריגים הלעה געניניהערות

 ליטוואק דוד הללהרב
 משרים אורח מוסדמנהל

 פסה בערב עשירה מצהבענין
 פסח בערב שבת חל תשס"ה זו בשנההנה
 י-ג ליל -בודקים חמ"ד: סי' בשו-עומבואר
 ב' מזון ומשיירין השבת לפני הכלומבערין
 אחר זמנה ג' דכעודה השבת לצורךסעודות
 במצה לא לעשותה יכולים אינם ואוהמנחה
 לעשותה וצריך עשירה במצה אלא בחמץולא
 שאין אלו ובמדינות הגה: עשירית. שעהקודם
 תס"ב סי' כדלקמן עשירה מצה לאכולנוהגין
 %ו פירות במיני ג' סעודה 'ק"מ בהגהת"ד
 כהגה.. ט"ו רצ"א סי' כדלעיל ודגיםבשר

 ג"כ רטוב שכתבו באחרוניפ "ועיין שם:ובמ"כ
 י"א רהא לשנים פת של שחרית סעודתשיחלק
 הגר"א כביאור וכ"כ ג' סעודה ידי בזהדיוצא
 שהות לו יש אם כ"ז אך כן לעשותדנכון
 שלא כדי שהות איזה ולהפסיק בינתייפלברך
 צריכה". שאינה ברכה ככלליהי'

 החמץ כל לבער להנהיג רוצים ישהנה
 מצה עם הסעודות כל ולעשות שנתלפני

 בלי לבד פירות במי שנילושה )היינועשירה
 קם-ח בסי' כמפורש ואע-ג פת, במקוםמים(
 זה בכיסנין הבאה פת על המוציא מברכיןדאין
 כשאוכל אבל רשות בסעודת כשאוכלדוקא

 יותר הוא זה ומנהג כפת, דינו חיוביתבסעודה
 שלא דנוהגים אע"ג נשירה רמצה משוםקל

 לשהות מותר מ"מ הדחק בשעת אלאלאכול
 תס"ב. בסי' כמבואר נמי פסחבתוך

 .נזר בעל זצ"ל ראזין הגר"מ זקניהנה
 הקודש נור שו"ת כספרו תשובה כתבהקודש"
 הטעמיפ. היטב עיי"ש 1ד למנהג מסכיםדאין

 רעל סוכרים פוסקים דהרבה לפרסםוכוונתי
 בסעודה אפילו מזונות מברכים עשירהמצה

 במצה שבת סעודת לצאת רוצה ואםחיובית
 הבאה פת בשאר כמו לנהוג צריךעשירה

 ו', סעיף קס"ח בסי' כמבואר בחולבכיסנין
עיי"ש.

 מ-ח סי' )מהחיד-א( אום, יוסדבספר
 11-ל: ץס-ח סי' מהב"י מפורשת ואיהמביא
 בסי' יוסף בבית מרן מדברי להוכיח ישוכן

 מברך דטרוקנין שכתב הטור על רהקשהקס-ח
 אב דרוקא כתב ולא בפסח י"ח ויוצאהמוציא
 על קבע לא ראפילו ומשמע סעודתוקבע

 על הטור דסמך וצידד המוציא מברךטרוקנין
 הי' אם ואפילו וז"ל כתב 1ד ועלדידושלמי
 דגמרא ממקנא שבקינן לא בירושלמימפורש
 הי' ררבינו אפשר ומיהו הירושלמי מפנידירן
 י"ח יוצא אדם דאמר אש' רב בר דמרמפרש
 זה אין וכו' דאמרינן %מאי אחא לאפלוגיבפסח
 לאפלוגי לאו אשי רב בר דמר הגמראפשט
 אכילת דחיוב סבר מרן אי והשתא עכ-ל.וכו'
 דמר ס-ד איך בכוית אפי' קבע לי' משוימצה
 קבע בעינן דלא אחא לאנלוגי אשי רבבר
 ליה משוי רמצה זדיזבא פסח ליל ושאניוגו'
 מוכח מדבריו ואדרבה וכו' בכוית אפילוקכע
 עכ"ל. וכו' לעלמא פסחדשוה

 כמו דדינו מפורש מהב"ח שם מביאוכן
 בימן הב-י מרן מ"ש "ומעתה כתב ואח-כחול
 מלפני הכל יבער להקשות ואין וז"ל:תם-ד
 מצה יאכל ובשבת כלום ישייר ולאשבת
 לעשות אדם כל ביד ספק דאין דכיוןעשירה
 רבנן אטרחוהו לא הסעודות לכל עשירהמצה
 בשבח עשירה מצה ריאכל דכתב האעכ"ל,
 קובעים שאחרים שיעור שיאכלהיינו

עכ"ל. סעודה-
 קטן סעיף תע"א סי' במג-א מפורשוכן

 והיינו עשירה מצה לאכול מותר "דביוםה':
 שמן בה דביש ודבש שמן מעט בד שישע"כ
 לפ' איירי ושם וכו"' ב"ה מברכין איןהרבה



רלה לבלעורר

 הוא ביו"ט פת סעודת דחיוב הר"ןשיטת
 כתב שם רע"א והגהות היטב, עיי-שדאורייתא
 סעודה קביעת שיעור באכל דאיירילתרץ
 קובעת סעודה חיוב ראין נמי דסוברורואין
 י' קטן סעיף קפ"ח סי' הרב בשו"עוכן

 מפורש ט' קטן מעיך בא"א שםובפרמ"ג
 חיובית. בסעודה אפילו מזונותדכרכתו

 פת כתב ד' קטן סעיד קט-ח סי'בשע"ת
 סי' ב' כלל ורדים בגינת אך בכיסנין,הבאה
 לחול שבת בין חילוק שאין בפשיטות כ'י"א

 ומה דבר. עמא שכן וכתב בבר"י עמווהסכים
 דהשע-ת קנ"ה י' ח"א משה כאגרותשכהב
 מביא השע"ת דהלא צ-ע רשות בסעודתאיירי
 דאיירי ד' סעיף כע"ד בסי' הגו"רדברי

 מעין במ"ב שם מפורש וכן חיובית,בסעודה
 הבאה בפת משנה בלחם יוצא "ואם א'קטן

 ולחפ וכו' לס-ח בסימן לעיל עייןבכיסנין
 סי' ובמ"כ חיובית", בסעורה אוכלמשנה

 "שאופין מד"מ מביא ל"ד קטן סעיףקס"ח
 אכל ותבלין., שמן מעט עם פת משנהללחם
 סעיף שם ובט.1 פת, דין לה אין שמןבהרבה
 בשכת שאופין עושין 'פד "וע-כ ז':קטן

 מעט רק שם אין כי משנה ללחם וכןשמל"ץ
 פת. דין לה אין שמן דבהרבה ומשמעשומן"

 מברכי מביא חמ"ד סי' מרדכיבמאמר
 וחולק דוקא ער"פ כשכת המוציא דברכתיוסף
 כתב קנ-ה סי' א' חלק משה ובאגרותעליו,

 עיי"ש המוציא מברכין חיוביתרבסעודה
היטב.

 ראין סוברים פוסקים דדרבה מפורשהנה

חילו-

 בכיסנין דבאה פח לגבי לחול שבת בין
 רע"א, ט"ו, מנ"א, משה, דרכי ב"ח, ב"י,והם
 ברורה, והמשנה שע"ח פרמ"ג, הרב,שו-ע

 במצה בער"פ שיח לעשות אפשר איולשיטתם
 סעודה -ביעת כדרך אוכל אם אלאעשירד
 1'. סעיך קס"ח סי' בשו.תכמבואר

 לצידנו ?פוי,שלא,יהוס-1
 הוציאי. שהש"י לודע אני פסה עליי ב,חירות אף,'שהמ,צוה' לחם,,'עוני,'

 מכי כו' חכמים כלנו ואפולו 3ו' הוציא יא ואלו הו,)1 עבדיםומצידנו
 כי מצרים יציאת תמיד ?~נור מחויבים זיכך שהוציאנו ידי טל הכלמ17ם
 שנקראו הארות שכל כלומר כו' המשיח לימות בו. ולזלות יקים חיקךימי
 שחרית ויציב אמת שאמרו כמו באתונה לאתון שי]ולזן הליווח 1כוימית
 טל הכל כן גם כ,' במהרה לגאולה שננכה מה 131 כו' שרבית ואתנהאמת

 שאמרו כתו והחמדים הגאויות לכל 91תח נאויה שהי' מצרים .ציאתידי
 ביד שכתוב כס, 11כותי)1 מצידינו שאינו שנדת מווי לחם ולכךחו"ל,
 עשירה מצה ]ו' אש1שה ]גמ' שאמרו ונהו יגאויה ראוים היו שלאת71ה
 ]חוב מאח נקי' 10לת אבל מצזדנו יפוי להוסיף שלא הוא יוצאיואזן
 בשנם, שם עיזן מצדינו עשורות יהום,ף שיא והיינו שיוצאיובגת,

 מ( 1,צ, פסח עניני - ייקוטים איתישפת



דלו

זץער

 ברורה  במשנה שתותהמיהות
 כתב נ'( ס"ק תע"ב )סימן ברורה במשנהא(
 אחר עד יישנו שלא לעוררת וצריךוז"ל,
 מצרים יציאת ענין שירעו וכו' היינועברים
 בנו שאלת על התשובה הוא המצוהדעיקר
 לאמר ההוא ביום לבנך והגדת שנאמרוכמו
 המון איזה שעושין כמו ולא וגו', זהבעכור
 ל.לך לילדים מניחיפ נשתנה מה אמירתשאחר
 שאלתפ, על תשובה שופ יודעים ואינםולישן
 רעי,ר ומשמע ג'(, ס"ק לעיל )וכ"כעכ"ל.
 וה.'נו בנו, שאלת על התשובה הואהמצוה
 וכו'. היינועבדים

 המשנה כותב ס"ד( )ס"ק תע"ג בסימןואילו
 המשרתת על גם החיוב ולכן זז-ל,ברורה
 ואם ההגדה כל ותשמע השולחן אצלשתשב
 מחויבת עכ"פ לבשל לחו, לצאתצריכות
 שלא כל אומר לר"ג וכשיגיע הקידושלשמוע
 כוס שתיית לאחר עד ותשמע תכנוס וכו',אמר
 לא הללו דברים ג' אמר שלא מי שהריב'

 עכ.ל.יצא,
 היה ר"ג לשמוע המצוה שעיקרומשמע

 עבדים אמירת ולא וכו', אמר שלא כלאומר
היינו?

 דוד יעקב אלחנן רבי הנה"חואאמו-ר
 ומצוה עיקר האב רעל לי תירץשליט"א,
 ומשא-כ וכו', היינו עבדים והיינו לבנךוהגדת

 לבנך, והגדת חיוב לה אין לעצמההמשרתת
 אומר היה ר"ג אמיות אצלה המצוה עיקרולכך
 ויל"ע. עכ-ד וכו', אמר שלאכל

 ט"ו( סעיף ש"ת )סימן או"ח כשו"עכ(
 עדיין הפנימית רצועה שנפסקה סנדלכתב,
 נפסקה לטלטלו, ומותר עליו כליהורת

 ואם לטלטלו, ואסור כלי מתורת כטלהחיצונה
 וכו' גמי עליו לכרוך מותר בכרמליתהוא

עכ.ל.
 וז"ל, ג"ח( )ס"ק שם ברורה במשנהוכתב

 לתקנו שוב הגון אין החיצונה כשנפסקאבל
 )ס( וכס-ק עכ"ל. וכו' לאשפה לזורקוודרך
 כרי לכרוך לו התירו וכו' בכרמלית וז"ל,כתב
 עכ"ל. 'אבד,שלא

 ישראלאור

 1~ז231י11י 23ילי~]4'
 זכימעתתא גחלנה והארותות

 והלא שיאבד, ליה איכפת מה וכיוקשה
 וצ"ע. וכנ"ל, לאשפה לזורקוהדרך
 י"א( סעיף ש"ח )סימן או"ח בשו"עג(
 בה ליטול לטלטלה מותר שלימה מחטכתב,
 אסור, שלה חור או חודה ניטל הקוץ,את

 עכ"ל. מותר עדיין ניקבה שלאוחדשה
 מ"ח( )ס-ק שפ ברורה במשנהוכתב
 נוקבה ואינה עלה דנמלך דזימנין וכו',וחדשה
 הקוץ, לנטילת שהיא כמות מנא להומשוי
עכ"ל.

 אם נסתפקתי 11"ל. כתב שם הלכהובביאור
 מותר ג-כ הוא חידושה בעת חוד לה באיןה"ה
 לנטילת אד חזיא לא דעדיין אפשר אובזה,
 עכ"ל. וצ"ע, וכו', בזהקוץ

 הלכה, הביאור ספיקת בכלל מהווצ"כ
 כיון הקוץ, את בה ליסול ראוי שלא כיוןוהלא
 הצד ומהו מוקצה, שזה פשיטא חוד, להשאין
 וצ"ע. מוקצה, יהיה לאשזה

  שלזפ רבי סו-ה החסיד הרה"ג]וידידי
 ספיקת גופא רוה לי תירץ שליט-א,ענגלענדער
 הקוץ את בה ליטול ראוי דאולי הלכההביאור

 ויל"ע.[ ודו"-, החוד, בליגם

 הת~ם' בדעתצ'ט
 הדין נגבו איתא, )1:( סנהדרין בגמראד(
 ורש"י פשרה[, )לעשות לבצוע רשאי אתהאי

 וכא' אתה פלוני איש שאמרו הדין, נגמרפירש
 שפ פירשו והתוספות ח"ב, אתה פלוניאיש

 איש עריין אמרו שלא הדין, נגמר נגמר()בד"ה
 יעו.ש. הדין, להם שנתברר אלא וכו',פלונ'

 בסוד שהרי התוס' על קשה~לכא~דה
 דין גמר דמי היכי בגמרא, איתא שם,העמוד

 - לבצוע רשאי אתה אין שוכ לעיל]ראמרינן
 אתה פלוני איש רב אמר יהודי רב אמררש"י[,
 ממש והיינו ע"כ. זכאי, אתה פלוני אישבייב
 וצ"ב. כתוספות, ולאכרש"י

 השלדן בערוךתמ'ה
 סעיך תקע"ט סי' )או-ח השלחן בערוךה(

 אלא משה נזכר לא דכמשנה ניע וו-ל, כתבז'(
 אנחנו וכן סוך, ים על לאבותינו שענהמי



רלז דתמיהימילי

 גם הועכר וטור ברמב"ם אבל בסליחות,אומרים
 לא רבינו משה הלא וצ-עמשה,

 צע-

 ואדרבה
 תחרישון ואתם לכן 'לחם ה' להם אמרמשה
עכ"ל.

 ר. י. אלחנן רבי הגה"ח אאמו"ר ליוהעיר
 דהרי השלחן, הערוך דברי שצע"גשליט"א,
 אל ה' ויאמר טו( יד, )שמות כתיב מלאמקרא
 מה 11"ל: ופרש"י וגו', אל' תצעק מהמשה
 ומתפלל עומד משה שהיה למדנו אלי,תצעק
 צעק כ, רכינו שמשה מכאן רואים עכ"ל.וכו'
 השלחן, הערוך שכתב מה מובן ולאלה'.

 ליישב. ומצוה צעק, לא רבינושמשה
 נו, גן יוזו, ,ן ש """ רבינוביץ, הכהןגמליאל

 שיעול בשש אך. שאנת נשרתתמ'ה
 אצי"

 מדוך
שנחררך

 שכתכ ק'( )ס" ארי' שאגת בשו"תעי'
 סי' פסחים )בערכי הרא-ש שכתב מהדלפי
 מרור כמצות כנית לאכול שצריכין הטעםס"ה(
 אכילת על שמברכין הברכה נוסח משוםרזה
 לפי-ז ע"כ, מכנית בפחות אכילה ואיןמרור
 אין זה "שעל כורך שבאכילת דבמרוריוצא

 מהמרור, כזית שיהי' צריך דלא אה"נמברכין.
 רמעיקר ומבאר הרא"ש על חולק 1.לוהוא
 אכילה דאין כזית צריך מרור אכילתמצות
 מרוו דבאכילת הדין הוא וא-כ מבזית,בפחות
 בשערי דבריו והובא כזית, צריך ג"כשככורך
 ובאחרונים. קע"ה( )סי'תשובה
 קולא צר כן גפ יוצא דבריו לפיוהנה
 במרור כזית אי-צ הרא"ש דעת לפידעכ"פ

 עמוד )ח"ז חמד בשדי מצאת' וכןשבכורך,
 )שכתב משה מנחת מס' כן הביא שאכן413(

 להקל אין ודאי רלהלכה דאע"פ השג"א(עפי"ר
 כל לאכול לו שקשר מי מ-מ הפו' כלנגד

 רבינו דעת על לסמוך, ע"מ לו 'שהכזיתים
 כזית צריך אין שבכריכה רמרורהרא"ש
עיי.ש.

 כן שהעלה מה סובא לי תמוהולכאורה
 על מברצין דאין היסור סי על הרא"ש,בדעת
 על גם מברכין "שפיר דלכאורה כורך,אכילת

 כמוהכריכה"
 שמברכיי

 בגמ' דעי' המרור. על
 כ"1( סי' )שם ברא"ש פסקו וכן קטו.()פסחים
 נפסק שלא )שם( ובשו"ע קע"ה( )סי'ובטור
 עושיך וע"כ כהלל או כרבנן קיימ"ל אילהלכה
 שתיהן על הברכה קאי שפיר וא"בבשתיהן.

 שו"ע עי' בפוסקיפ להדיא מבואר וכןבשוה
 )סיח הרב שו-ע )סק-ז( והב וטורי)שם(
 השלחן וערוך )סקכ-ד( ברורה ומשנהוסי"ח(
 הרא"ש שכתכ מה ולפי"ז עיי"ש. ועוד)ס"ת(
 קאי שפיר הברכה בשביל מרור כזיתדצריכין

 וצ"ע. שככורך, המרור עלגפ
 גם כחכו הפוסקים כל דהרי עוד מוכחו1ה

 ]עי' שבכורך במרור -כזית" שצריכיןכן
 קיצור ובח"א. הנ-ל, ברורה ומשנהבשועד"ר,
 שכן ),כ' מדעכי, מאמר יעקב, ישועתשז.ע,
 מרוב 1ה לבאר ואי"צ ראשוניפ, בכמהמבואר

 העיטור, בעל בראב-ן, מפורש וכןפשיטותו(,
 ברוקח וכ"א מהרי"ל, הל-ס, שבלי ובתי,תניא
 ג'[ אות כ"1 סי' משה ויגד בס' זה כלעיין

 הרא"ש, דברי על לחלוק כתבו שלאואע"פ
 לכל מסכמת הרא"ש דעת דגם מבוארועכ"ח
 וכמו שבכריכה במרור גם כוית שצריךהפו'
 בעל מלשון מדייק דבב"ח )שו"רשנ"ל,
 הילל לדעת רגם רס"ל שבטור,המנהיג
 מרור כאכילת הדין מעיקר יוצאיןב1מה"ז
 ולפי"ז )הנ"ל(, כערוה"ש ועי"ע עיי.ש.גרידא,
 אולם ארי', השאגת דברי שפיר אתילכאורה
 הפוסקים(. רעת כן שאין כתבנוכבר

 נו:נ' ניישלאס, יוסף .עקבהק'

 להנף.ו המנהג וכטעם השלחן, ערך בדבתתמ,הא
 המשת באסית מ'נ~ט ה"'על
 כתב 1'( )סעיף תנ"ט באימן השלחןהערוך

 עשיית כענין ולמהר להחמיר .וישזז-ל:
 לשהות שאסור שסובר מי יש 'שהריהמצות
 כלומר האפיה' עד הלישה מתחלת מילכשיעור

 מה גם הזה בהזמן וחשבינן כתנור הנחהעד
 אין כי ועפ ריא"ז(, בשם )כ"ח בהעיסהשעסקו
 עכ"ל. להחמיר", ראוי כמצה מ-מ כןהלכה

 צריכים מה מפני טעמים עור שםומבואר
 השהיות דמצטרפין משום או עצמו, אתלזרז
 בידים. דנתחמם משום וגם סינוט,לח"י

 טעות לכאורה הוי הראשון טעפולכאורה
 .דארבעה ריא"ז בשם הביא רהב"תרמוכח,
 נמצא ולא שיהוי, שום בלי אפילו אסורמילין"
 במיל. רמחמיו פוסקכשום

 ערוך דברי שהביאו זמנינו במלקטיוראיתי
 שלא להמחמירין למקור הב"ח בשפהשלחן
 וצע-ג, מיל, שיעורלשהות



 ישראלאוררלח

 ענין שופ אין מצטרפות דשהיותולהטעם
 דנתחמם להטעם וכן סינוט, ח"י עללה-פיד
 צריכין אלא שיעור, שום בזה מצינו לאהעיסה
להזדרז.
 שמחמירין על המנהג ליישם מצוה כןואפ

 וצע"גי. מינוט, ח-יעל
 יעי סי'" שטיז,יואל

 של ע,ה.נ שכר בענן הא,הה.ק בדעת שאוסתירה
 ובית עם כשמשהקו.ששבו

 כתב ויששכר ובולון שותפותבענין
 עוד ד-ה י.ג ל' )שמות תשא בפ' הק'האוה"ח
 ונמצא הלומד מחלק שיתנכה "לא וו-ל:ירצה(
 כן לא שכר, מחצית אלא בידו אין אחדשכל
 אחד גל ונמצא היה, כפול הקודש שקל כידוא
 שלפ-. שקלבידו

 חפץ בספרו רבנו שכתם ממה להעירויש
 גדול )שם( מאחז"ל לבאר ע-א( ח' )הרכותה'

 דהכוונד שמים מיוא יותר כפו מיגיעהנהנה
 הוא שמים הירא רק בתורה, עוסקיםששניהם

 של במאמרו באר,כה ראה זה בכל הטערכח: הערתנ.
 יזמנים. חגים גמדור לעיל פרידמאן, יגהק משההרב

 לו הנוגע מחלק המפרנסו לזולת לתתצריך
 רכסך, בצל החכמה כצל ע"ד הבאבעולם
 לו הצפון הטוב כל טיגיעו דנהנהמשא-כ
 בחת"0 עוד )וראה לבדו לו גנוזלעוה"ם
 מכון )הוצ' תעשר עשר עד"פ ראד פ'ליקוטיפ
 האוה"ח כדעת דממואר טו"ב( רט"ז עמ'חת"מ
 ה'1.בחפץ

 ולד זולוי, "זן' .ו גולל לייפער, דודיצחק

 ת-
 המוכן מהלומד ילד עה"ז האוה"ח המערכת:הערת2.

 :ב::::::::י:ך::י:::::::
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 במועדו הפסח את כו' וימשו לאמה הראשון בתודת כו' ה'וידבר
 בני .י משה 717בר גו, חוקתיו בבל כו' הטרגים בין בו, ענדבארבטה
 סוכה 9סח כגוו (תני,ת מצות דכי הוא העניו אך ההמח,., לעשותישראל
 בשמעה געולה בבחינה הזאת התצוה לעשות האדם צונך וייצבשופר

 כד, העליותובדבוקות
 שעי
 ש01 בג, בקדושה ,תקשר ~ה .ד,

 הפס"
 לכל

 שיעשה 3ן בם להנ"ל לומן בזמנו אחד ולא במרעדו מלת רת, ויזה~מן
 7וומ ותו ל~7ן פשטית שני טובל ומועדו כנ"ל ודביקות בשמחההמצוה
 ב19ע) הוא זמניות המצוה עשיית תמצא זדביק7ת שמתה דהיינוטוב
 ריוו ולנה בו שתשאך קמושה קטרת דקיינו זמו לאחה ובכח ההואב(מ1
 קשיות עליו רבן)1תשה

 שאמי
 שנתקשר קדותה בכח זמן ,לאחה ]19ע, גזמנו דהרנו הפסח תמנןשיעשו הנ-י גרמן הפסח געיות ישך"ל יבני סחם

 במועדו בו: ייעשו )אמה בעשיה 11כ1 יתגרד יעבודתו תמיד ,מעובדןבה
 עשו בן כפל ולוה העל,11 וגדביקות בשמחה קנ-י באופו שמשו7היינ7
 והבן, ,מן לאתר לאחיד וברח בנמנו בפועי כיויה עשיה שהיהלהורות

 בהעיוחו, פרשת 4 אלזמיד,נומן



רלטתגובות

 נדק המכה בהדלקת בפוחזה  במשתתףבעץ
 ממש נען חיוב לשףכשותף

 ר' הרה-ג והמפואר הנעלה האברדכבוד
 רבינובי, ד. י. אלחנן רבי הגאון בןגמליאל
 ועור. אודך אני גם ספר מחבר בעלשליט"א,

 זעירות הערות כמה לכתוב בזההנני
 בעניני המפואר כקונטרס שהובא מהאודות
 ליה דפסיקא מאי בנידון לח(, )גליוןחנוכה
 נעותד נדון 3פרוטד דמשתתד הגרח"קלרבינו
 לפי לשלם עליו ויהא ממונו, נזקי חיובלענין
 לו: רף דכ"ק מההיא היא וראיתו בשמן,חלקו
 עיי.ש. בו, שותפים כששנים המזיק שורגבי

 שהשמן דברור כיון הפעוטהלמענ-ד
 דשמירתו נמצא הרי הבית כעל ברשותנשאר
 כגדר האכסנאי לגבי והוי רמיא דידיהעליה
 כשמירתה. נתחייב לא דמעולם כיוןאנוס

 מתייחסים והנזק דהשריפה מזו,ויתירה
 השמן או שהעצים למי ולא האש אתלמדליק
 חבירו של שמן שהעליק מי עצמך, והגעשלו,
 על ולא המדליק על חל המזיק דדיןבודאי
 יוצא השמן שבעל אד שכן וכיון השמן,בעל
 אבל דולק, שלו ששמן כיון הדלקהחובת
 במי תלי מתלי אש, דמז'ק חיובאלענין

שהדלי-

 כן בפתילה, או בשמן ולא האש את
 עיון טעונים הדברים ועדיין לכאורהנראה

וכדיקה.
 מדעתו שלא אחרים של שמן שנטלמי
 בעניי אני הנה חובתו, ירי בכך יוצאהאם

 דאין ופשוט ברור ולענ"ר סובא בזההארכתי
 למיעבד לאיניש ליה ם דינא בכה-גשייך
 אלא וללא לראי אשכחן דלא בממוניה,מצוה
 בגוונא אבל לבעליו, בעיניה דרדרכמידי
 להאי ליתא חכירו ממון את לגמריהמכלה
 בו והדליק שמן כגזל דינו שכן וכיוןכללא,
 בעבירה. הבאה מצוה דהוי משום יצאדלא

 כל שנ-ח סי' חו"מ הש-ך דלדעתונהי
 כאילו הוי ליה ניחא ריהא דבודאי דידעהיבא
 על חלקו האחרונים רוב הנה לוה, הסכיםכבר
 דף בב-מ הסוגיא מסתימת וכדמשמעדעתו
 נראה שכן וכיון איסק בר מרי גביכב.

 קנות]י
 גמערעת יגתקגלומהתגים

 נוספת פעם ולהדליק להחמיר לו ראוידבודאי
 שאינו עליו להקל אף ואפשר ברכה,בלא
 נר כהדלקת סגי אלא הימים כמנין להדרצריך
 בלבד.אחד

 איבא אי מאז לי מספקא ספוקיואגב,
 לאיניש ליה דניחא דינא נמי המצוהבמכשירי
 כוס נטילת וכגון בממוניה מצוהלמיעבד
 מנורה נטילת או בעליו מדעת שלאלקידוש
 וצ"ע. חנוכה. נרות או שבת נרוחלהרליק

 של דבר הוי נמי לכאורה גפרוריםונטילת
 בעל שאין מועט דבר כגדר הוי ואוליבילוי
 תאניכ דסופי וכההיא עליו מקפידהבית
 וכדומה, ב-מ רשילהי ובההיא ו: דףפסחיפ
 זה. בכל טובאוצ"ע

 נו,, נן' י~ונ יי שטרן, אל.עזרשמואל
 נונו מג ,11 'שעו 1וש יין,. 1,ו:ו תות ויו, מוץו1נ,

הורג
 ע-

 רצפתו משים חיב אם שם
 שליט"א וייס יוסד ח"ם הרב שרןמה
 ע-י הדורג בענין חשם-ה, טבח לח,בגליון
 דבשו"ת והביא רציחה, משום חייב אפשם

 דההורג כתב צ-ח סימן ח"ב קטנותהלכות
 עביד דברבורו כיון אפשר שם, ע-ינפש

 ע"ב ג' תמורה רמימר דומיא הו"למעשה,
 שחוט חץ נאמר ועליהם להרגו, חץוכברץ
 ז'. ט' ירמיהלשונם
 סימן אר"ח מהרי"א דכשו.ת להעיר:יש
 הדבר דטעם וכותב דחייב, נמי כתביצ"ט
 רכינו ובמשה יומת, אדם מכה דכתיבכיון
 ר"ה י"ר ב' ברש.' כמבואר בפיו שהכהמצינו

 בשם שהרגו מכאן אמר, אתההלהרגני
 שמסביר שפ חכמים בשפתי עייןהמפורש
 ביה וכתיב אמירה, לשון מדאמרדהכונה
 במשמע כה-ג גם א"כ המצרי. את ויךלשון
 עכיד דבריבוריה כיון יומח, אדם מכהובכלל
 כ"ג ס"ק ר' אוח בשמים בראשי וכןמעשה,
 הויא -ללה או שם ע-י דהורג ראיההביא
 ע"כ ד' ע"1 התוס' דכתבו מהא ממשכהורג
 להרוג שרצה לוי בן יהושע צרבי ש"מד-ה
 ע-א ז' ברכות כמבואר קללה ע"י העכו"םאת



 ישראלאוררם

 ולא מעלין לא דעכו"פ רצה להרגולא
 רהויא הזינן נתכוין, להזיקו אלאמורידין,
 ממש.כרציחה
 כתב ג' ס-ק א' כלל האוצר בכיתאבל
 כתב וכן רוצח מקרי אינו שם ע"ייהורג
 בשו"ת וכן ל"ד מערכה שמואל תולדותבספר
 ס-ק י-ח סימן פענח צפנת להגאון יוסףשמלת

 ע"י דהורג לשיטות להקשות: ישוהנה
 את להרוג למשה דהותר הא רוצח, הוישם

 משום הוא כרש"י כמבואר שם ע"יהמצרי,
 כמבואר מיתה וחייב ישראל אתדרכה

 כוכביפ עובר חנינא א"ר ע"כ ג"חכסנהרין
 כד ויפן שנאמר מיתה העב ישראל אתשהכה
 שם הר"ן ושיטת המצרי, את ויך וגו'וכה

 גזל בכלל דהוי משום אדפ. בידי מיתהדחייב
 בגופו, חבל לי ומה בממוניה חבל לידמה
 גזל. בכלל דהוי מצוות בז' חשיב לאולכך

 מלכים מהלכות פ"ו הרמב"פ לשיטותאבל
 אע"פ ישראל את שהכה נח כן שכתב ז'הלבה
 שאף שם וככ"מ נהרג, אינו מיתהשחייב
 ליה דסבירא נהרג, אינו לשמים מיתהשטייב
 בידי אלא מיתה חייב אינו חבירו אתדהמכה
 למצרי, משה הרגו איך קשה א"כשמיפ,
 רהורג הנ"ל כשיטות יסבור דהרמב-םונראה
 יכול היה לכן רוצח, משום חייב אינו שםע"י

 שמים, בידי מיתה דהוי  שם ע"ילהרגו,
 מ"ת שאול כדברי לדברי ראיהומצאתי
 מלבוב שאול 'וסף ר' להגאון שמותבפרשת
 חבירו את דהמכה הרמב-מ של רהכרחרכתב
 מדהרנו שמיפ, ביד' אלא מיתה חייבאינו
 בידיד, הרגו לא ומרוע שם ע"י למצרימשה
 ע"י אלא אדם, בידי להרגו דאסור ש"מאלא
 סובר דכוא חזינן שמים, בידי דהוישם

 מיחשב לא שם ע-י הורג הרמב"סדלשיטת
רוצח.

 שבי ע" בשבת מלאכר,שנת
 בשבת מלאכה בעושה שם שדן מהוהנה

 שו"ת בשם והביא חייב: אם רוחני כוחע"י
 השליה בשם מביא כ"ט סימן ח"וחת"ס
 פכחים ערבי בפרק הרא-ש קושיתליישב
 ביום תורה ספרי ייג כתב משה איךרה,שה
 מת והלא ע"א ת"ו ב"כ כמבוארסיחתו

 ולכך שם ע"י דכתבו השל"ה ומתרץבשבת,
 ח"א יצחק. יד בשו"ת" עיין מלאכה, חשיבלא
 ובשו"ת באריכות, בדבריו דן קל"ו,סימן
 ט', ס"ק פ' סימן חפץ."אבני

 חלק סופר בעט מצינו זה דכעין לציין:יש
 כחז"ל דמצנו הא דנסתפק ד' פרט פ' כללג'

 מותר זד אם גברא ברא דרבא ס"הסנהדרין
 ס-ק ט"ו סימן יוסך גנזי בשו-ת וכןבשבת

 אם אפילו לחלק סברות ב' לומר:ונראה
 בשבת מ-מ רציחה, משום חייב שם ע-'ההורג
 חייב.אינו

 לכך כדרכה, מלאכה בעינן רבשבתא.
 לענין משא"כ יד, מכלאחר עדיך דלאפטור

רציחה.
 כתב ק-ה סימן אר-ח יציב דברי בשו"תב.
 מה ע-פ לכ"ע בשבת לפטוו אחר סבראדיש

 אין דבשת ה' סימן אה"ע מאיר ככיחשכתב
 ובמציאות יניח למען דכתיב כיוןשליחות
 גופו שם ע"י כשהורג הכא ה"ה א-כ נח,גופו
 אשר מעדני בחבווי שכתבתי מה )עייןנח

 תשס"ד(. שמותפרשת

 1צ11תו1 הוקצה קמן שהדקק חנוכה נרהאס
 הכהן גמליאל הרב בשם שכתכתםמה
 חיים רבי הגאון של משמו שליט-ארבנוביץ
 חנוכה בנר להשתמש ראסור שליט-אקנייכסקי
 א"כ חינוך מדין דחייה כיון קטן,שהדליק
 ע-ב מ-ו בסוכה דרש"י וכותב מדרבנן,הוקצה
 קטנים של באתרוגים להשתמש דמותרדכתב
 שלא ב-טניפ מיירי למצווה, דו-צה שלאכיון
 לא לכך כלום במעשה ראין לחינוך,דגיעו
 למצותו.הוקצה
 ח"ב תשובה התעוררות רבשו.ת להעיריש
 קדושת חל אם דנסתפק עליו חולק תכ"נסימן
 רש-י דלשיטת ומסיק קטן, סוכת עלסוכה
 קטניפ דאתרוגי תינוקות ד-ה ע-כ מ-וסוכה
 א"כ גמורה, למצוה הוקצו שלא מטעםמותר
 לפי ממנו, ליהנות מותר קטנה בסוכתה"ה
 חנוכה של בשמןהנ"ל

 שהדל'-

 מותר נמי קטן
 ומסיך למצותו, הו-צה דלא משוםלהשתמש
 האב על מוטל חינוך דמצות לשיטתודרש"י
 למצוותו, הוקצה לא לכך הקטן עלולא

 על מוטל חינוך דמצות יתוס' לשיטתמשא-כ



רמאתגוכות

 בנר ה"ה א"כ קטן, סוכת נאסר א"כהקטן
 לא להלכה אבל ממנו, ליהנות אסורחנוכה
 ליבא א"כ תוס' או רש"י כשיטתהוכרע
 סוכר דהוא חזינן עכ"פ אסור, אםלמיפשט
 כיון רק לחינוך שהגיע כקטנים מיידידרש-י
 על מז-צה ליבא האב על מוטל חינוךדחובת

 וישב פרשת אשר מעדני בחבור' )עייןזה,
 תשם-ה(חנוכה

 שנס לקרוח כד' תורה מפר ~וצת מתרתאם
 תרני מחדמקרא

 ראזענפעלד אליה ירוחם הרב שדןבמה
 בבית או בכית הסדרא להעביר אםשליט"א
 שנשאלתי מה הכתב על לעלות ראיתיהכנסת,

 הקודש מארון תורה ספר להוציא מותראם
 זדנד תדגומ: ואחד מקרא  שנים קריאתלצורך
 אומר אני ועוד כתב -פ"א סימן באר"חהט"ו
 עצמה בפני לקרות שיראה שמים יראעל

 זאח"כ אתת פעם לפחות דסדרה תורהבספר
 בלבד בחומש דהקריאה שנייה, פעם החזןעם
 שבכתב דברים דכעינן שפיר בה יוצאאין

 שם היטב ובבאר שלימה, תורה ספרדהיינו
 דמי תקכ"ט סימן ח"ג הרדב"ז בשםכתב
 לקרש מצוה בע"פ ונ-ודות בטעמיםשבקי
 לפניו היה אחד תלמיד והאר"י תורה,בספר
 לא חזינן הטעמים, לפניו וקראהחומש

 ר-

 שכיר משנה ובשו"ת חיוב, דהויא אלאדמותר,
 אם ראיות הני מכח נשאלך ס"א סימןאר"ח
 שניים לצורך תורה ספר להוציא לנומותר
 שכתב מה לפי ומסיק תרגום, ואחדמקרא

 ע-ר סימן ביור"דיכתב

 ס"-

 דעכשיו ח'
 בימיהם דדוקא תורה ספר לכתוב מצוהאין

 צריכם ~היה בגליל רק לכתוב היהשאסור
 לנו שהותר בזמננו אבל תורה, מהסרללמוד
 למה א"כ בפ"ע אחד כל דפין ספריםלכתוב
 ללמוד בחנם תורד ספר ככבוד לזלזללנו

 לכתוב לנו אין כן על לצורך, שלאמחוכו
 דישן בנידון נמי דכא א"כ ספרים, שאראלא
 לנו למד חומש ע.. לקיים שאפשרכיון

 דוד שבילי כסמר בחב וכן תורה, ספרלהוציא
 שרוצה רמי כתב ה' ס-ק של-ד סימןאר-ח

 בעי חורה בספד מ-רא שנים הסדראלהעביר
 כתב וכן חורה, הספר כחיבת בשעתלהתנות
 נ-ג אות ה' סימן אמת לדוד בסרוהחיד"א
 ובפרט חודה, בספר הפרגוד לקרותמצוה

 דווקא משמע יבדקהו, טעות יהיה שאםהש-צ
 ישן תורה בספר אבל מותר גוונאבכהאי
 תורה ספר לצורך דדוקא אסור הוגהשככר
מותר.

 ממשכף .6ען  בשבת אמות ר מעביוהאם
 בשם שווערד משה הרב שכתבמה
 לא בשכת ברה"ר אמות ד' רבמעבירהמהרי-א
 רק ממשכן ילפינן דלא כיון ריבוא ס'בעינן
 ריסוד להעיר: יש מסיני, למשה הלכהדהויא
 בכפות וכן ויצא פרשת חיים כדברי כתבהנ"ל
 רש"י שיטת להסביר ע"א מ"ג סוכהתמרים
  שלא דעקרו אף אמות ד' דמעכירדכתב

 משא"כ חייב, להוציאו ונמלךלהוציאו,
 דעקירה דהיכא הדבר דטעם משוםבהוצאה,
 איסור ליבא הוצאה לשם היד לאראשונה
 מחשבת מלאכת בעינן ושבת משוםלהוציאו,
 במעביר א"כ ממשכן, דילפינן לכךשיתכוון

 ולא מסיני, למעד מהלכה דילפ.נן אמותד'
 ובציונים מחשבת, מלאכת בעינן לאמהמשכן
 שיטת הנ-ל יסוד ע"פ יישב י"ס כלללתורה
 גדול כלל פרק הרי-ף על בהגהותיוהחו"י
 אפילו ברה-ר אמות ד' שבמעביר ע"בל-ב

 רבעי מדוצאה מ"ש וצ-ב חייב, כ"שהוציא
 ע"ב נ"ה ב-ב רברשכ"ם ונתב חשיבות,שיעור
 בהוצאה שיעור דבעינן הדבר כטעםכתב

 דלא אמות כד' א"כ מחשבת, מלאכתדבע.נן
 שיעור. בעינן לא מחשכת מלאכתבעינן

 קמ"ב סימן אר"ח יציב דברי בשו-תאכל
 ד' המעביר ע"א ה' שבת דאמרינן מהאהקשה
 רמי שלא לפי פטור מקורה ברה.ראמות
 ילפינן אמות ד' דאף חזינן מדברלרגלי
 לזמר בא מסיני למשה דהלכה ותירץממשכן,
 לידע ובעינן חייב ברה"ר אמות ד'שמעביר

 שאר משא-כ ממשבן ילפינן זה רה-ר מקרימה
 המהרי"א על וקשה ממשכן, ילפינן לאפרטים
 וכן ז' סימן פורת בן בשו-ת ועיין הנ-למגמ'

 י"ג סימן החייפ דרך קונטרס ישראלבחמדת
 אשר מעדני בחוברי )ועין בזה,שהאריכו
 תשב"ר(. בשלחפרשת

 כסיכה, ח"כ סימאהאם
 שפירא הכהן ציון בן הרב שכתבמה
 פטור אותו הוא מסוכר סומא דפסודשליט"א



 ישראלאוררמב

 דהרסנא כסא רבשו"ת להעיר: יש נשים,כמו
 משום בסוכה, חייב סומא אם מסופק ע-גסימן
 ביה שייך לא רואה שאינו כיון אחרטעם
 שלמעלה סוכה דאפילו דורותיכם, 'דעולמען

 ביה שלטא שלא כיד, פסול אמהמעשרים
 בית כשו.ת ע-אאבל ב' סוכה כמבוארעינא
 את מדחה ט"ו ס.7 ה' סימן אר-חיצחץ
 כיון ועוד לקולא, טעמא דרשינן רלאדבריו
 ועיין בציצית, כמו מהני רואיםדאחרים
 מחדש הנדפס תשובות בלקוטי סלתבמנחת
 מהא דהרסנא, הכסא על שהקשה כ"חסימן
 בסוכתו ויקא שנשב ע"א כ"ט כסוכהראיתא
 מן לצאת רוצה שהוא אמר יוסף, רבשל

 היה ממילא דהרסנא כסא שיטת ולפיהסוכה,
 זה דשמא ומתרץ סומא, שהיה מפניפטור

 סימא יוסף רב שנסתמא, קודם היההמעשה
 שלא ליזהר יכול היה שלא מפני עינואת

 בר"ן מבואר כך שלו אמות מד' חוץלהסתכל
 מ-מ או הירושלמי בשם ע-א ל"אקדושין
 ר"ה תוס' כמבואר במצות חייב סומאמדרבנן
 )ובחבורי פ-ז ב-ק ע"א, כ-ד מג'לה ע-א,ל"ג

 כזה(. הראכתי אמור פרשת אשרמעדני

 תשם-ד כסליו לר, בגליון שהבאתםבמה בנדי'~ שלחות או תש' מהנ'האם
 איך שהקשה מייזליש הירש צבי רביבשם
 וכל בשליחות, ליתא הא בנדר תנאימהני
 להעיר יש בתנאי, ליתא בשליחותרליתא
 ינדר וידר בתורה פסוק על קדומה זוי7ושיא

 וגו',  עמד' אלקים 'היה אם לאמר.נדר
 בלשון אמרו יעקב אם הראשוניםונחלקו
 ע"ן תלוה כסף אב כמו ודאי בלשון אותנאי
 אור חת"מ. רמב-ן, התורה, על תוס'רש-י,
 התורה. חכמתהחייפ,
 אמרו תנאי דבלשון לשיטות לה-שות:יש
 )כתובות קים-ל הא התנאי, מהני איךקשה,
 ליתא בשליחות דליתא מילתא ע-א(ע-ד

 מטעמים שליח, ע-י מהני לא ונדרבתנאי,
 יור"ר שלמה לך האלף שו"ת עייןרלהלן
 קושיא דהקשו כאן דוד כבנין וכן רמ.1,סימן
הנ-ל:

 כנדר: שליחות מהני דלאוהטעם

 מימסרי לא ומילי מילי, הויא רנדרא(
 הא שבניס מעת ראשון, בשליח אפילולשליח

 ט'ס, אר-ח זיקך -מדן-ם כשרת כשבז צח טעם קב,.סימן
 ס.ק דרבנ!  תרם נמערכת אלפוף יעקב כנקהלת וכןקפוד,
 סופד. ,ם[ב ובשרת כיד, סימן אתהד במכשרי וכןקיד,

 שהמנחת קך'ז, סימן חיא הקריעני ובשרת ק"ג, סימןיזר-ד

 כשרת עצ, נדרים ורוויך שודרי ררה, סימן יורידשהונו

 ע-א, לצ גיטין עזאי ב,. אבל צ-א. סימן חנא חים.מיהבה

 (ה. טעם דחו ציה סימן צ'וך -שיכת בשרתוכן

 כדכתיב שבגופו, מצוה דהויא משוםב(
 אדות מאיד' 'כביה כחב ק תשמור, שפתיךמוצא
 מ"ו סימן ח"א מ"א "שו"מ" ובשו"ת קצ,סיע;
 השכל זך על מאד נפלאתי וז"ל: עליותמה
 סגי לא דודאי שבגופו. למצוה ענין מהכמוהו
 זה דבר יאכל לא או יאכל שהואכשקבל
 שבגוסו, מצוה נקרא רזה שליח ע"ילקיים
 לא למה שליח ע"י נדר הוא קבל אםאכל
 קול .נשרת עליז, המה וב; שליה, ע"י אףיועיל
 כ.נ. סים,אריוף

 נדייס כמבואר עבירה הויא דנדר משוםג(
 ובדבר בטה, כנה כאילו הנודר רכל ע-אנדו,

 השליחות שיטות ולהרבה שליחות, איןעבירה
 סימן ערי יצוזק' ,באר  בשרת בהם ק לגמרי,כטילה

 מבנו, זו סברא קצ סימן חע(ז מייר- צכית הביא וכןכ-ח.

 .שלמי יב  מיי, סימן יוויר אריר ישם בשהע מתכוט
 כשרת שמז, סימן מויפמי  ונ"שערי ע.ב ע(ב  רף עלנדריס'
זכית

 יצתי
 דוב שלע" במן וכשרת יא. ס.ק 0' מייק ארח

 מטעם שהוא הפקר מיזע א-כ "כל כעס וגדמה כוטסימן
 עכירה, לרז הפקר הא שליחות מדג' לאשר

 אנפין. בכמה לתרץונראה
 על במתנה ה"מ תנאים דיני דבנינן האא.
 לבטל דיבור ביד כת אין א"כ להתבטלמעשה
 ולכך ע"א נ"ו כתובות תוס' כדכתכומעשה
 בבני שהיה מתנאי תנאי דמהני למילףבעינן
 דיבור על במתנה אבל ראובן, ובניגד

 ראובן, ומבני גד מבני למילף א"צלהתבטל
 דבור ומבטל דבור ראתי דמסתכרארמילתא
 כד תנאים דיני א"צ משם ילפינן דלאוכיון
 ע.א, ר, 0!ובות נופלאה.  וק ד", יה ג'טע נפליכהבז
 מקזנצחי -שיטה "ק , גרא ע.דזג,

 נשרת זבן גרא, לא נזיר

  וכן ר'כ סימן 'וריד תם שרת ;ךך, סיס; אה-ע ש,לך-מהר.ם

 וכן ל'א, יהמ גימץ ,זרי0י  חדושי צ', סימן ח,נבאהיע

  ;דכ יוריד יצוק- (בית  ערת 0', ס'מן  ז"א ,מהרש-ם-בשהה
 ליישב  מ-א. שם, ייר.ד ארהט -שם שדה י צ'ק רבסיס,
 ע"ס בנדרים כמבואר בנדרים תנאי מהניאיך
 ליתא נדרים הא ארחץ אם קונםע"ב



ר"גתגובות

 ליתא כשליחות רליתא ומילתאבשליחות,
 תנאי עליהם עשה אם דבנדר ומתרציםבתנאי,
 , תנאיפ, עיני עיני וכל כפול תנאי מעינןלא

 ליעקב. תנאי דמהני שפיר אתי ~הלפי
 גמ' איבא אחרוניפ הני כל עלוהנה
 עיני בעינן כדבור שאפילו דמשמעמפורשת
 במשנה אמרינן ע"ב י' רד כבנדריםתנאים
 י"א דף ובגמ' נדר הויא לך שאוכללחולין
 תנאי בעינן דלרמ' כרמ' דלא דמתניתיןע"א
 כפול, תנאי בעינן בגרר ראפילו חזינןכפול
 4ה"4 ק בעלמא, ריבורא אלא הויא דלאאע"ג

 י'נ. .אק'ע,1. נשית וק כךע ~ממץ, יא מ"י משל:וכאי
 ע"א נ' קדושין בריטון-א דכתב מה לפ'ב.
 דמילתא דהא ע-א ע"ד כתובות כפנ"יוכן

 שכיון משום בתנאי ליתא בשליחותרליתא
 שליח, ביד למסרו ככחו ואין אליםרהמעשה

 שמחמת בדבר אבל תנאי לעשות בכוחואין
 לעשות יכול אין השליחות עצם שלקלישותו
 יכול אינו לכך מילי דהויא נדר כגוןשליח,
 תנאי ע"י להכטל ריכול כ-ש לשלית,למסור
 מהגי רלא  ראע-ג דכתכ להן גיטין הךם  בחדושיזמצאחי
 בהקדש שליחדת מהגי דלא דהא תנא' מרעי בר1קדששליחות

  כ'ש הלש הדטר א-כ לשעה מימסרי  ולא מילי דהךאמשום

 כתכ ובן תצא, כי פרשת חמדה. ב.כלי וכן לבטלו יכולדתנאי
 על ארעכרי -בבגי וכן כ'1, סימן גדרים הלכות כינה-כ.אמרי
 לעשות יכול הפעוטות לעונת שהגיע ישעה ר סימןהרמבט
 ב-ש חיכ קלישתו דמחת ביון בשליהות דליתא אע.גחנאי.

 שפיר אתי זה לפי תנאי, 'די על  לרוקבטל 'כולדמעשי
 ביעקב, תנאידמהכי
 מהני כנדר שליחות מהני דלא ראע"גג.
 כמו התנאי הויא כחזרה דאפשר דכיוןתנאי,
 כשרת יג, ק תנאים דיני משום ולאחזרה
 שמן הנ .ון.ז ,צפך .טה וטרדת יז. ס.ק וחג'מ(ט0
 שרת ונספרו רל, סימן יור-ד  שאול וכיד י, ס.קנ.ב

 סימן דדב ציוך 'בנין ובשרה ע'ב, סימן מא, זדא..שרמ.
 -רדב-ד ובעירת לשו. ל,, גיטע יע נזיר היות- .מהרלץמ,ו,
 זה לפי וא, קנוחן 4לן  -נטך יקרב, סוס,רז
 ליעקב. תנאי רמסני שפיראחי

 מהני דלא הטעם לפי לתרץ לי נראהד.
 א"כ עבירד. דהויא משום בנדרשליחות
 הויא דלא ע"ב ב' חולין התוכ' דכתבוביעקב
 לנדור, מצוה צרה רבעת משום עבירההנדר
 .ירוד בן'1 נשקזג,

 ס' עדרים כר'טב'י מג 1ק ר.1 שמי

 חואי. מהוי  לכך  שליחית מהוי 1"כע'א

 לא התורה, ניתנה שלא תורה מתן לשיה.
 רכשניתנה שליחות, דיני וכן תנאים דיניבעינן
ך .ובמת י-1 הלכה. נתחדשהתורה ע  תרשת  
 תר-ד. ע-מויצא

 שהוא בתנאי ה"מ תנאי דיני רבעינן האו.
 אבל וראובן גד בני דומיא לחבירו אדפבין

 דיני בעינן לא עצמו לבין ארם שביןבתנאי
 כשרת עק ינ 7ך1 כב ברמב"ן כתב כךתנחי
 בינו נדר אבינו דיע-ב שפיר אתי זהלפי י-" שמו 'פיז גי' ה"מ ~יעז כרה קדת שט,4ן'כש
 לדיני צריך היה לא ומימלא עצמולבין

 ויצא פרשת אשר מעדני )ובחבוריתנאים,
 כזה(.הארכתי

 עשאה ולא תאנס מצוה ,שות חישבהאס
  ממעי עשאה באיליהדא

 שלמה חייפ הקשה בתגובות הנ"לובגליון
 אמרינן ברכות דבגמ' סתירה שליט"אאבראהפ
 עליו מעלה עשאה ולא מצוה לעשותחישב
 כ-א סימן תו-מ וכש"ך עשאה. כאילוהכתוב
 אמרינן. לא דעביר כמאן אונסאפסיק
 סימן חו-מ סופר חתכ דבשו"ת להעיריש
 בטוב וכן זו, קושיא הקשה ולפענ"ד, ד"הא'.
 מאמר טריפות להלכות בה-דמה ודעתטעם
 עשאה כאילו הויא שמים דבריני ותירץא',
 ח-ה מהרש"ם בשו"ת וכן ארפ, בדיניולא
 רהיא מזה והוכיח זו, קושיא הקשה מ"ויימן
 חמדה בכלי וין ממש, ולא עשאה כאילורק

 כשו"ה זנן 11, קושיא הקשה פקודימרשת
 אדרן ובברכת ק"ו, סימן ח"ב השרהפרי

 תיר, ו', צו פרשת בפרד-י ומובא כ-זמאמר
 דלא במאן אונסא יחכירו אדם שביןדמצוה
 לחבירו, טוב לעשות המצוה דעיקר כיוןעביר
 אכל לחבירו, ליחן שהתחייב מדוברושפ

 דעכיד, כמא, אונסא למקום אדם שכיןכמצוד
 תיר, ו', סימן אר-ח שעריפ ביתובשו"ת
 באונס ולא עשאה כאילו אמרינן גמורדבאונס
 גמור.שאינו

  במן-ו עב, סע, ב היההאפ
 היה אם כתגובות הנ-ל בגליון שדנומה

 דרנה לזה ראיה להביא נראה כבוד, ענניב'
 בשו"ת ועיין תע"ג, סימן מרוטנברגבמהר"ם
 דגשים דהא כתבו קפ"ה. סימן אר"חחת"מ



 ישראלאוררמד

 באותו היו הן שאף משום בסוכה חייבותאינם
 כאותו היו הן שאף משום כבוד. ענני שלהנס
 אבל וניצלו, כסכנה כשהיו דווקא אמרינןהנס
 לא נס שנעשה אד סכנה היה דלאהיכא

 לכך מסכנה הגינו לא כבוד ועננימחייבינן,
 לנר ובערוך סברא האי משום מחייביכןלא

 ע"ב -.ח פסחים שהתוס' כתב ע"ב כ"חסוכה
 הכבוד שענני דסוברים משום כן, תרצושלא
 כל דשרף משום מסכנה, מנס הצלה היהנמי
 מזה. גדולה סכנה לך ואין ועקרבנחש

 רצ2 עשו כ 0.מ, הא עובדיה חזוןובשו"ת

 ע"י נהרגו שהנחשים לנר הערוך עלהעיר
 שסבבו העגנים ע"י ולא לפניהם שהלןהעג,
 בהכרח הזינן עכ"פ ענניפ מיני ב' והיהאותם,
 עננים. מיני ב'שהיה

 כקו  שעשנ' מביך אע, נקמדוע
 מהו רפאל חיים הרב דן הנ-לבגליון

 פירוש ולחד אשה עשאני שלא בברכתהכונה
 יש משלהם, מצוות יותר לנו דישמשום

 מברך אינו כהן מדוע נפלאה, -ושיאלהקשות
 דאגו מהא מ"ש כהן, עשנ' התורהבברכת
 מ-ג מנחות וברש"י אשה, עשני שלאמברכים

 מצוות יותר 'ש שלאיש משום דהטעםע"ב
 שהומן עשה במצוות חייבת שאינהמאשה,
 'תירות מצוות לו דיש כהן א"כגרסא,

 כהן. שעשני מברך אינו מדוע א"כמישראל,
 ברכה, לתקן דא"א משופ שמתר,:יש
 לו נח הא ירס, שעשני יברך אם יכרך,דאיך
 הב"ח שכתב וכמו משנברא, נברא שלאלאדם
 עשני שלא מברכים דלכך מ-ו סימןבאר"ח
 יברך ואם ישראל, שעשני מברכים ואיןגוי,
 רכהן משום יכול, אינו נמי ישראל, עשנישלא
 כמתכבד דהויא ועוד 'שראל. בכללהגיא
 עכורה היה העגל חטא רעד תכירוכקלון

 בשו"ת תיר, כך תיקנו לא הילכךבישראל,
 שור, יוסף בויצכר ועיין ד' סימן שאולמגן
 ה'. ס"ק נ'סימן

 וקוורץ אנשילאשר

 111 נוון נונו 'ווזינ, 11. ויו, נ.ר.נגו"

 נשך בי'1 תמנח אמירת א'מנהו
 "ט.1 במאמרו: כותב נויבירט, שלמהר'
 1 ישראל, אור ובמנהג", בהלכהבשבט

 המנהגים "בספרי קיד-קטו: עמ')תשנ"ז(,
 הלקט, שבלי המנהיג, )ספרהספרדיים
 שאין כיופ בשבט ט-ו הוזכר לאאבודרה"ם(
 מוזכר הדבר אין כטור ואך תתנון בואומרים
 "נהגו שכן קל"א( סי' )או-ח כותב הכ"יאבל

 שהזכיר הראשון בשו"ע. שם פסק וכןהעולם"
 המהרי"ל הוא כן שנוהגים מקומותשיש

 הוא "שבט וז"ל: ההפטורות( חלוקי)בהלכות
 ראש הוא בו עשר שבהמישה משוסמלך
 תחינה...". בו אומרים אין לאילנות...השנה
 בכתב לסרספ מותר "אפ 11: הערהושם,
 שההימנעות כאן נציין כפשוטםדברים
 בגין אינה כנראה זה, ביום תחנוןמאמירת
 01ג1לותיה, מעלותיה על היום שלעיצומה
 אשכנז בארצות הוה היופ היות תוצאהתאלא
 סוף כעין ולתלמידיפ למלמדים דפגראיומא
 בימינו..,..זמן

 שבודקים לפני הדעת על מתץכליפדבריו
 )כי כך כתב נויבירט כי נדמה המקורות.את

 בעקבות לכך(, הראשון המקיר הואמהרי"ל
 ראש-השנה .תולדות 'ערי, א' של:דבריו
 "זכר 17: עמ' )תש"ך(, מב מחניים,לאילן",
 אף נשתמר, בשבט ט"ו של לחגיגיותואחר
 ביופ תחנון לומר שלא בלבד, באשכנזהוא
 במהרי.ל...". הראשונה בפעם נזכר המנהגזה.

 זה, נוהג הזכיר כבר גאוןן!( נסים רבהרי
 חמשה גאון: נסיפ רב אברמסון, ש'ראה:

 .בכ"י 552: עמ' תשכ"ה, ירושליפספרים,
 חלק 2787, סי' )קטלוג .,זג .""ן " נ4אוקספורד

 אברהפ בן משה מאת לוח בענייני ספרמן
 עסקא מובאת מהרוי, עטרי, 'עקב בןהחזן
 .ולדלך זז-ל: המנהגות, על נסיפ רבמרכר'
 אסתסנת וכמא זצ"ל נסים רבנו קולמתל

 טו ויוכ )=שבט( שבע מן סו יום אןאלאמה
 פיהם סקסו אן אב מן טו חום ראשון אדרמן

 ולכך, = והספר" אסתר ותענית אפיפנפילת
 שנהנה וכמו וצ-ל: נסיפ רבנו דבריכגון

 ואשון באדר טו ויום בשבט טו שיוםהאומה
 ותענית אפים נטילת בהם בטלו באב טוויום

והספד".

 ר' רש-י, של תלמידו זה, נוהג הזכירוכן

 צרפת חכמי גרוסמן, א' ראה:שמעיה.
 "39: עמ' תשס"א, ירושליםהראשוניפ,
 תפילה הלכות נזכרות 792 מוסקבה.בכתב-יד



רמהתגובות

 מקורן הן שאף וסביר שמעיה, ר' שלבשמו
 י"ה בערב ז-ל: שמעיה 'ר' שלו:במחזור
 לא פניהם על נופלין אין הכיפורים()='ום

 אומרים ואין ביוצר ולא הבוקרבאשמורת
 סניהם.,. על כוזלין אין בשבט ובט"ויענך.
 פניהם..."'. על נופלין אין המילה ביוםוכן
 דף 702, מוסקבה "כ"י 161: הערהושם,

 אשכנזייפ חכמים בידי גם הוזכר זהמנת
 הר"ר -מנהגי שניצר, ש' ראה: הביניים,כימי

 מהר-ם של דורו )בן חילדיקאברהם
 עמ' )תש-מ(, ט יד, על קבץמרוטנבורג(",

 מונין שאנו לאילנות ר-ה בשבט "כט"ו179:
 נופלין שאין ויש ולשביעית,למעשר

 ספר )מהדיר(, שנהב-אלפנביין י'נתחנון....;
 מרוטנבורג, ברוך ב"ר מהר"מ דבימנהגים
 תחינ' ]אומ'[ "ואין 4; עמ' תרצ-ו,ניו-יורץ
 ככיח לן דקיימא בבקר בשבט )בש...(בט"ו
 לאילנות ]ר-ה( בשבט בט"ו דאומ'הלל

 "קיצור שפיצר, ש' ולשביעית";ולמעשר
 וינה כת-י על-פי מרוטנבורג: מהר-םמנהגי
 עמ' )תשמ"ח(, ב אסופות, ושכסר.,מרצבך
 ל-ג בשחרית אומרים... אין "תחינה.פד-פה:
 אכן ושבט. דאב עשר חמשה בשחריתבעומר.
 בשלשן.. תחינה אומרים ובוורמיישאבמגנצא
ועוד.

 הוניג מנחםמרדכי

 תשע בריה הלמש כחפלת שיפר היעזתבענין
 תזרה בשמחת בעמאמנהג

 חרב של הנפלא למאמרו בהמשךא(
 בענין האחרון בגליון אבערלאנדערגדל"

 הציבור של הלחש בתפילת שופרתקיעות
 איסר רבי הגאון שכתב מה לדכיאברצוני
 עמ' החיים עץ ם בספר ז"ל מלצרזלמן
 פס-ג גבריאל, בנטעי )הובא לבנו במכתבסננ
 פי' ע"ד ששאלת מה והנה 11-ל: 10(הערה

 כן לנהוג "ואין המנ"א שכתבהדברים
 הי' שלא במקום דוקא הכונה אםלכתחלה"
 בשו"ע להדיא כן שמבואר מצאתימנהג.
 שזה טרחה ואל הרב, שו"ע הנקרא 1-להגר-ז
 כתפלה תוקעים שהחסידים בשביל ראי'אין

 שהגר"ז כלל, ליאמר ניתן לא זה אבלבלחש,
 לשו"ע בפירושו ונאמן ערול דייקן הואז-ל

 שלא במץום שרק כן הוא הדברים פשטותוגם
 הנני הדברים ובעיקר כן. לנהוג אין מנהגהי'

 המתנגדים, משל יותר החסידים טענותמחזיק
 שיסוד שמכיון החסידים מן אינני שאנכיאף

 הערוך כן כתב וכבר בראשונים נשנההדבריפ
 בב"י, כמובא פעמים ג' תוקעיםשהמחמירים

 להם חסר כן הורגלו שככר החסידיםא"כ
 התפלה, בעת וההתעוררות וההרגשההמצוה

 וכל יתר, כגדר הוא הורגלו שלאוהמתנגדים
 לפי"מ הנה התפלה בלבול שהואהטענה
 טענה 1ה אין הסידור מתוך מתפלליםשאנו
 יוכל המתנגדים גם אחד שכל בפרטכלל,

 זכרונות ממלכיות ברכה כל אחר קצתלהמתין
 לא רגעים איזה או רגע ינוחו ואםושופרות,
 כח יוסיפו ואדרבא בתפילתםיתבלבלו
 שהאשכנזיפ לדעתי ע"כ יותר. בחוזקלהתפלל
 עד בתחלה כמו המנהג ושישאר לוותרצריכיפ
 הכל ינהגו וא בב-א המשיח בעז"השיבוא
 עכ.ד. אחר,במנהג
 רמט עמ' כ"ג כגליון שכתב למה בקשרב(
 תורה, בשמחת לביהמ"ד נשים כניסתבענין
 האדמו-ר שסיפר מה לצייןברצוני

 מסקווירא להאדמו"ר שליט-אמסערט-וויזניץ
 הקודש" "בחצר בגליון שנדפס כפישליט"א,

 די וויסן נישט מען קען .מנהגים" "יא, לך:פר'
 צדיקים. די ביי איבערהויפט אלעמאל,טעמים

 זצ-ל ברוך( )המקור טאטע דער אזכ'געדענק
  שמחח און פורים אז דערציילט, אלי"ןהאט
 די ביי עטיין נשיפ די פלעגט כעמא איןתורה
 אריינשטופן זיך פלעגן זיי אוןסיר,

 שרייען: אלעמאל פלעגן גבאים דיאינעווייניג.
 ארויס! ואלן נשיפ די ארויס! ואלן נשיםרי

 און ארויסג'ין. געוואלט נישט האבן זייאבער
 דער ביז שטופן... ווייטער זיך פלעגן1יי

 גארטל, רעם גענומען האט זצ"ל רבבעלזער
 צו אנגעהויבן און צוגעלאפן איו עראון

 ארויס, ארויס, גארטל; מיט'ן נשים דיטרייבן
 יארך אלע "מנהג" א געווען איו דאסארויס...

 ס'געווען אז געזאגט, האט זצ"ל טאטערער
 און העזה, די געהאט האבן וואט נשיםא1עלכע

 אונטערן ארונטערגעשטעלט זיך האבןזיי
 ציפ א עפעס כאפן כאטש זאלן זיי אזגארטל,

 א1עלכע נאך דא ס'זענען - גארטל... רעםפון
 איז דאס אבער דאס?.. טוען וואסצדיקים
 דאס משאט קבוע.! "מנהג אגעווען



 ישראלאוררמו

 רעם האלטן מייעל כריאונטערגעשטעלט
 ווייל ארויכגיין, וועלן נישט פלעגן זיימנהג:
 דער און נאך... ס'קומט וואט וויסן פלעגןזיי
 ארויס! ארויס, געזאגט: און צוגעלאפן איזרב
 אליין דאס כ'האכ גארטל..! מיט'ן לנאקןאון

 געווען איו ער וואט 1.ל, סאטן פוגעםגעהערט
 בעלזא". אין רארטנוכח

 ספעקטעראהרן

 ש" מאור - לשאת ככנה ב4 כעינה שמעבענץ
 הרבתשרע

 אבערלאנרער ח"ם ר' הגאוןלכבוד
שליט-א
 ארשום ולתורתו למר שלמא דכפילנאכתר

 אור בקובץ הנפלא במאמרו להעיר שי-למה
 תפ-ט, סי, שועה"ר כדברי כ"ד -וכץישראל
 כדת בטוטו.ד הגדולה 'רו הרחיבומע"כ
 הנהנין. ברכת עליו וכרכתיוכדין

 גימא לא דמדוע העיר סח-סט בעמ'הנה
 וע"ז כעונה, בשומע לצאת שלא דעתודסתמא
 יראה שועה"ר כדברי היטב שהמעייןכתב

 ולכן תנאי על רסופר דפתח במהדמיירי
 במי קיימינן וממילא בשמיעה, יוצאהברכה
 כעונה. כשומע הכרכה[ ]עכ"פ לצאתשרוצה

 לא אבל בחשבון נכונים דברתואמנם
 לא הוא שהר' כך הרב דברי ליישביכולתי
 בשומע הברכה כשיוצא דמיירי כללהנכיר
 החשבון לפי צ"ל דכך את"ל ואפי'כעונה,
 באמת אך להזכירו, הו.ל הוא דעי-ר כיוןאבל
 ענה לא וגם עכשיו בירך שלא אף להדיאכ'
 דבריו כל ועכ"פ הציבור, ברכת אחראמן

 אלא כלל ברכה יוצא שאינו במיסובכין
 התנאי, עלשסופר

 דו-

 ותשכח.
 סתמא דבר בכל דאאפ"ל עכצ"ל שכןוכיון
 קידוש גבי החת"מ ור, לצאת, שלאדעתו
 אלא דיינינן מקרה כדרך לאו דהתםשאני,
 הקידוש שזכירת תיקנו שחכמים קבעכדרך
 ב"ה, תקנ"ח וממילא הכוס על נאמרידי'

 שחובת יודע ככר שכ"א דנים אנושבעקכותי'
 הכוס על בבית יוצאים עיקרו וקידושזכירת
 כתפילה להזכרתו ומכוונים שיודעים אףוזהו
 משא-כ הדאו', חיוב בו לצאת שניתןוידעי'
 דנים ואנו כלל עכשיו מכוין באינו תייריהכא
 ע"ד שומע או שאו' וכיון כוונה א-צדבה

 היפוך לדון א"א הרי כלום חשב ולאמקרה
 ואי-כ דעתיה", "סתמא שופ אי"כ שהריכוונה
 שקבעו והבדלה בקידוש כמו ומהלךסדר

 כוונה וי"ל אכסא, והדר כצלותאמתחילה
 ודוק. אח"כ. רק שיוצאחיובית
 שסופר דמי כ' הבה"ל הריוא"ת

 רק שלל-צ רעתו סתמא אמרי'בביהשמ"ש
 אינו שעדיין יודע הרגיל דע"ד ג"פ הןבלילה
 שלכן יום ספק הוא שעכשיו ומבידלילה,
 דכסכור להא דומה וממילא עוד, סופראיננו
 ולא חמץ שהוא וכסבור פסח ולא חולשהוא
 או מזמן מופקע שהוא כיון רבכה"גמצה,
 רברעתו המצוה. לו לייחס אלא רמצוהחפצא
 וכזה פ', סברא וזו כוונה, היפוך כמוהוי

 סו עמ' בריש במוסגר קצת שדחק מהיתבאר
ור-ל.

 מי דעכ"פ נ' לכאו' קידוש, לעניןולדינא
 כהיפוך הוי בודאי בעצמו לקדש תמידשרגיל
 כמה השואל ]וכמו מבעה"ב כששומעכוונה
 שביום ובקידוש שועה"ר[ כמ"ש הספירה,ימי
 בעצמן מברכין דידן דאינשי רובא בלא"ההרי

 יד-ח שיוצאין אחרי גם יין כששותיןבפה"ג
 אינו קידוש יד"ח יצא אם אף וא"ב-ידוש
 רכל אדם, כל משאר טפי לבטלהמברך

 בפה"ג. רק אינוהקידוש
 ס בעמ' דבריו, בתחילת שדן במה]ואגב
 והמשה"ב רם-אבדברי

 בס"-

 על רשמתי ט"ו,
 דבסתם מע"א כמש"כ נרחק כך: מע"כדברי
 על מתחילה בדיון מיירי המחכר דהרי'צא
 ייד"ח לא כלילה נזכר אפ ע"כ וא-כתנאי

 בהיפר מיירי מנ"א דד' צ"ל ולכןמעיקרא,
 דהרי גדול, יותר דוחק זה אך ולעצמו,סתם
 דעתו גי' "אם שכותב רמ"א אד'קאי

 ודל כמשמעו, פשוטו כמשנ"כ וכ"השלל"ג",
 וזה דרמ"א, ש-מ ממילא הלא המג-א ד'מהגא
 והאמת דמחבר, אגוונא קאי לא דרם-אאאפ"ל

 שלא ר-ל יצא דבסתם מג-א מפרש דכדפ'
 אמרי' דאו כסתם, סיפר רק תנאי שופעשה

 לצאת נתכוין סתמא דודאי אמןדכשענה
 בעצמו סופר דהספירה ואמנם הש"ץ,בברכת
 ור-ד ביתם כעונה כשומע שיוצא חזי'אבל

 לכד. עשו שזה אלא לצאת יכול הי'בספירה
 הברכה[. לענין רק נפ"מואיכ"ז

 רב,בכבוד
 זילבערנטע



רמזתגובות

 ע.דט יט, בכל - תונגן חסד מקראשנים
 ישראל"1 "אור המערכתלכבור
 "מנהגי במאמר ל"ח בגל'במש-כ
 תרגום, ואחד מ-רא שנים במנהגישראל",
 הנני כוה, האריז"ל מנהגי להביא שםוהוסיף
 "ככר בספרו וצוק-ל הרחיד"א תשובתלציין
 וז"ל: בא-ר, ז' תשובה כליקוטיםלאדן"

 קריאת תקון כי אגלה אמרתיועתה
 וכאר"י מרבינו הוא 'ום בכל שמר"תהפסוקית
 היו אשר מופלגים ממקובלים ושמעתיזצ"ל,
 לא זו קריאה כי ז"ל תו' ירושלםבעה-ק
 כתב ז"ל שהרמ.'ע גם ומה טוב, ביוםתכון
 נהגנו אלו ומטעמים בי-ט, תרגום קוריןשאין
 ואחר וכו', טוב ביום הנז' הסדר לקרותשלא
 תלמיד גדול לאדם כונות סדר לידי באזמן

 נכותו מהר-ם מרבו שקבל שכתב ז"לדרמ"1
 כהר"ר וקדיש עיר מרכז מרבו, שקבלז-ל

בנימי
 שמז"ת פסוקים לקדות שלא ז"ל הלזי

 בזה, קצת והאריך אח"ך, ולהשלימם טובביום
 מדר-ר ז"ל הרמ-ז של דרבו דידוע לביעלץ
 ז-ל, מהרח-ו מתלמידי קבל 1"ל הלויבנימין
עכ"ל.

 בברכה,האוחס
 ;'" נו11י'1 גרינפעלד, ציוןבן

 תובה במנבח דוקא במעלית תעלת לאבשין
וערורה

 )ונדפס ל"ח בגליון שבתבת' למהבהמשך
 להעיר 'ש קלו'1נר( '.ד. של שם תחתבטעות
 נקורות:כמה

 וויליגער פנחס הר' כתב הנ"ל בגליוןא(
 היא מנבחי על במעלות תעלה לא שלשהלאו
 שיטת שנהו והביא דעכודה, בשעתדוקא
 קטע ט"ב דך 'ומא במס' ישניםהחוס'

 לשיטת ביאור צריך עדיין הנההראשון,
 ישנים התוס' על שחולק מ"א( )מצוההחינוך
 ה"ה מ-מ העבורה שעת אי"ה אם שאדוסובר
עובר.
 הג' באופן רנ"א בעמוד הנ"ל בגליוןב(
 שאפילו בדוחק( )עכ"פ אפ"ל .ועודכתבתי
 את להטיב אפשר וסייעתו הרמב-ןלשיטת

 לגובה שוה הארם גובה אם אףהמנורה
 לזה לצרף יש הקשה", דבר שזהו אףהמנורה

 בהעלותך ר-פ ראובני בילקוט שמצאתימה
 פסוק נגד טפחים ח-י מנורה של"גובה
 לא י"א שטפח ולפי תיבות ח-י בו ישבמדבר

 אר-י(", )כוונת א' תיבה חסר לכן שלםהי'
 "בחמשה קע"ב סי' דפרקא כאגרא הואוכן

 ספר המנורה מעשה נרמזין תורהחומשי
 של גובהה נגד תיבות י"1 במדברבראשית...

 )ואעפ"י ומשהו טפחים י-ז שהיאמנורה
 שטפח כיון טבחים י"ח חשיכשבמנחות
 עכ"ל. נגרו(" תיבה נכתבה לא חסרהאחרון
 מעלות בלי שאפי' שכתכתי למה סייעתאוזהו
 שהרי המנורה אח להטיב אפשר המנורהלפני

 האדם, לגובה שוה כגובה אפי' אינההמגורד
 נמוך. יותר קצתכ"א

 ויוד 1מ1, ליבליך, .צחקמשה

 להגרש המירס גחלבשק
 שלומכון שליט"א, פליגמאן אהרןלהרב

 לעולם!יסגא
 המופיע המקיך מכתבכם אתקראתי
 מההיקד ונהניתי )לח( ישראל. -אורכחוכרת
 גורל אודות שכתבתפ הידיעות שלהגדול
הגר"א.

 אחר להתם-ות אני גפ נסית.בזמנו
 ולא להגר"א והתייחסותו הגורלמקורות
 מדייקת, ומסורת להגר"א ברור קשרמצאתי
 אציין קרובים, מקורות מספר נמצאו כיאם

לדוגמא:
 וביניהם לוין, אריה רבי של משפחתובני
 שהוא בבירור יודעים שמחה, שלמה רכיבנו
 מרבי הגורל עשיית על המסורת אתקיבל
 ולמעלה הנצי.ב מאביו שץיבל ברליןחיים

 מוולוו"ן, במסורת מדובר וא"עבקודש,
 להגר"א.הקרובה

 משפחת בני שכתבו התולדותבספרי
 של ימיהפ דברי על לדורותיהםריבלין
 את משייכים הם לאר"י שעלו הגר"אתלמיד'
 טעונות אלו מסורות כי ואם להגר"א,הגורל
 ספר )כגון מאוחרות בשניפ נכתבו וגםבדיקה
 משקל להם שיש יתכן מ"מ היסור(,מוסד

מסויים.



 ישראלאוררמח

 שמואל רבי בכתבי שעיינתי עודאציין
 )ספר מקומות במספר המופיעים סירורושאול
 דרוש וכמיה, פאס כספרי הימים,דברי

 דוד רכי המו"ל כהקדמת סירורו.המהרש-ש
 בנוי שהוא - רבנן מלכי בספר וכןעובריה,
 מאוד שהאריך להחיד"א, הגדולים שםכספר
 שאין היא והמסקנא סירורו(, שאול רביבערך
 שם חסרים כי המדוייק הגר"א הגורלמדובר

 ומעשה כותב: סירורו ]המהרש"ש דילוגיםב'
 שנראה כך ומגרעת, תוספת בלי היה כךשהיה
 כהגורל הדילוגים, בתיאור קיצר לאשהוא
 מה בדיוץ שהוא כתבתם )כי הידועהגר"א
 אנא כן אם הגר"א(. גורל קוראיםשאנחנו
 נוספים מקורות לי 'ש כאמור, בי עמ'דברו
 וכגורל שכע פעמים כשבע ואינו זהו,בענין
 בספר גפ ל"יודל", נחשכת שהחשוכההגר-א,
 ז' רק שמוזכר דומנו למהרח"ו קודש""גורל
 שהדברים כך כדיוץ, מה מפורט ולא ז'פעמים
 ובדיקה. בירור המשך טעוניםעדיין

 4117נ נרעולד,זאב

 צ.ריבעמן
 לממן תיש ששר  שחונן .הוד,

 הנכבדה המערכתכבוד
 אהרן הרה"ג של ממאמרו נהניתימאוד

 מומר של גדרו בדין בסאפרין, רב גאנץדור
 בזמננה מעשי מאוד דבר שנה למעשה,הלכה
 צאנו, כגליון שראיתי מה להוסיףוברצוני

 מרן ד"ק בין שיח דו תשם-ג, תמוזלח'
 לבין זי"ע מצאנואדמו"ו

 כ"י
 אדמו.ר מרן

 תשי"ז, תמוז בב-ו זי"ע מבעלזאמהר"א
 מכעלזא מרן הסתלקות לפני שבועותכשלשה
 כאניה "כשבאתי אמר: יבועו האדמו-ר~י-ע.
 כי אם מאוד. יסה תורה ספר בה,קראתי

 להתמלל אפשר אם לנוסעים בנוגעהסתפקתי
 הוא הרי להתפלל כשבא יחורי אכלעמהם,
 לו והשיב חשבתי.. אני כן כשרות,כחוקת
 קימט איד א אוודאי, "אוודאי. מבעלזא:מרן

 כשוות". חזקת א ער האטראווענען
 גאנץ הרב לדברי גדולה סייעתאוזה
 הכנסת לכיח שבא מי כל לצרךדמותר
 לתורה. עלייה לו וליחן למניןלהתפלל

 מרובה, הצלחהבברכת
 נצ לבל,חיים

 מבלת א'שסמר.ם !ח'קת סח-יד של ח"חץ דיקם להיזחחהשלמות
 מאמר פרסמתי רז-רלו( )ע' ל"תכגליון

 סידור של היחודי דיוקם להוכחתמפורט
 מענה ולמתן - הנ-ל מצליח אישותק"ם
 רוד הרב של קושיותיו עשרות עלמפורט
 איש כפרי על ל'( כ"מ )גליונותיצחקי
מצליח.
 טעויות ותיקוני השלמות כמהלהלן
 של חצובתו על תגובתי וכן הנ"ל,למאמרי
 שחור - ולח( ע' )שפ יצחקי דודהרב

 הנ"ל. מאמרי על גפוהקשה
 למאמרי והשלמות טעויות תיקוני א;חלק
הנ-ל:
 ל-ח(: ישראל, )לאור טעויות תיקוני1.
 רז-רלז(: ע' )שם למאמרי כללית הערהא.
 כ-ש, בטעות נדפסה ימנית ש' כלכמעט

שמאלית.
 י"ל: ע"ה. כתוב; 41. הערה ריר ע'ב.
ה-ה.
 ג'. שורה דהכי, תרע ר"ה ריו, ע'ג.
 והעיקר. צ"ל: ווהעיקר.כתוב:
 כתוב: ה'. שורה לענ"ד, ר-ה רכה, ע'ר.
 19. משנד צ"ל: "1.משנה

 איפכא או כתוב: 110. הערה שםה.
 צ"ל: לשבח. עלינו תפלת לפי כתבדישעיה
 ;זן בן דיהושע ט-ז( )סי' הכלבו שכתבוכפי
 הנוסח. את התקין וריב"ז זו תפלהיסד

 ישעיה. נבואת לפי דתיקנו ליומסתברא
 כתוב: ר'. שורה לענ"ר, ר-ה רכו, ע'ו.
 בנבואת. כתוב צ"ל:כתב.
 1'. שורה יש, ולענ"ד ד"ה רכס, ע'ז.
 אלו. צ"ל: או.כתוב:
 עליו. צ-ל: עלי. כתוב: ח'. שורה שםח.
 צ-ל: ק"ב. נחוב: "16. הערה ולו ע'ט.
 ע"א.ק"כ
 ל"ח(: ישראל, )לאור השלמות2.

 נ"ב; וכו". וצאצאי צאצאינו "וצאצא'א.
 יג, ט )פלגי( החיים כף ב; גם הנוסחהכך
 חסד בג, הלכה סג-ל( )קאשמן יוסף כצאןנוהג



רמסתגובות

 מצליח איש סידור של התשס"ה שנת כהוצאת מ"ז, או"ח )שפירא(וזוטא נ"ב: המבדיל. בפיוט בכ"א ע' שם1. רבא אליהו ג, אות מ"ז או-ח )פאתו(לאלפים
תב."ועתהבעוונותינוחרבבהזהמקרש"-

 נוסחת את דחה י'עב"ץ גם כ' ריהע
 תבטיני" נאם-ן והרב בתכלאל; גם כך נ"ב: בפת"ח.ר'

 )ס'ן
 וע"ע סע"א. ע"ז דף שמוש

 לתלמיד המיוחס - האון לוחות שבירת בטפך כי התשס"ה( טבת )מחודש במכתב ליהודיע
 אגב וכדרך מע"ב(. נ"ט דף - , עבר יהודה מרבינו זה לניקוד ברורה הוכחהמצא
 הוא המבדיל פיוט מחבר לענ"ר כ:אעירא-נא ע' ח"ה, זמורה, )הוצאת כשיריו שחרזהלוי
 מכך היא לזה וראייתי התוספות, מבעלי ם בר חרב. שלישי בית ורב, נשיא .למפקד16(:

 ראשי אותיות זה כפיוט - גיסאשמחד חרוז מצאתי אני וגם ערב"; יום בעודושמש
 - גיסא ומאידך הקטן", "יצחק הן:הבמם בשנת לראשונה )נרפס רומא כמחזורגה"ג
 )ישנה עורכים. תחינה עמך 'שראלבסליחת - י"ח בתפלת גדליה. צופ בסדר ת-ב,עי"ז(,
 תענית סרר כתחילת והיא ספרר, ניסחבסיייר דהכי - לנו" .סלח ברכת פתיחת אחרימייד
 שלישי ליום הסליחות יבתחילת קמא פיו כיום נפל חרב, אשר הבית "ואחרי התם:איתא
ם הן: הבתים ראשי אותיות ה( ר שלפג: וערב, לפניך שיחי השביעי בצופ רב, הרגזה "  

 ריב"ם. הוא השערתי ולפי מאירת ברב'הק שמואל כי מצאתי ועור רב". כי לעווניוסלחת
נס משוגתי. תלין אתי - שייתייאם תלמיד השלישי שמואל )הוא הושענאבר'

 ך, בחירי-ץ, ל - לרסן" "בשעתי. )"י .ש

 כך בי( להוסיר יש 107 )בהערה ב: נ א.כשי מקרשנו זמן רעב, חיצי בנו .שולחו'הלזפ(:
 ח-ב עולם חוקת בסידור גם הניסחה %ה הוטלנו חוצות כל בראש מתעטפיםחרב,
 התרנ"ג(. ם יישל) לשמוע הורעבנו מנה וקשה ינשתרב,יזלף

 ארבעח על נ"ב: ידידותך". לו "תערב ח. ים ים עד מים נןיי אימיליי יד מייבג

 בלשון להיאמר הראויה התפלה אלהמקרא ט,(. שורהסוף לשון מסתימות ללמוד אין ואולם, דוד"ןנפש ו', עמ' )התשל"ט, יקר בר יהודה רביבסידור מ"ותכל קיצור דהוי - דוד" -ותכלהפסוק: גם היא עמו" "כפי גרסת להוסיף(: יש47 את מהתנ.ך הביא ח( דד )במכלולוהרר"ק )בהערה פ. %ות סוף כ מאמר הכוזרי בספרגס ל"ד(, פרף חרדים כספר מדבריו)כדמוכח הוב% - בסגול( סופה הנפרכת )%ם השסופה ידידותך" ]שיר[ "יערב אל: והתכוון.יערב" נסמכת בתיבה כלל-הציר"י להומיך(: יש46 כתב המחבר אמנם כי: טעמים, כמהעוד )בהערה נ-ב: בצירי. פ' - עמו" "כפהג.

 תלת "יכ% יהכא יבעיט סחים,/מלשי, : ליב ,~:ח :"יי ג_1 ב סעיפים י:יכה י4י,.ל4.יוי,ן[,י,ן,.

 שם(.כמאמרי מרמה".מרכר )כמבואר ההחרונים של חריגותתפילה ושפתי מרע לשוני נצור אלוקי]האמורא[: נוסחות דוחה לה"ק דדקדוק הפוסקיםשכתבו )התנא( שביקש "וזה יט: סעיד רהלכה ובפרט שם(, במאמרי )כמבואר המחברשל כלים הכשר הלכות )יו"ר( הלכותבליקוטי הסופי הנוסח היה מה לן איבריר לאדאכתי מברסלב נתן ר' גפ כתב כך כי(להוסיף לה% זה כל לצרף שיש ובפרט ודו"ק.וכיו.כ. יש 9" )בהערה וכן )שי"ז(; רומא במחוורגם חוליך" "בית לזמר שאין כמו ידידותיך",-שיר הנוסחה נך נ"ב; מרמה". מדבר "ושפתיה.



 ישראלאוררנ

 ממחברת גם כי להוסיף יש 50; בהערהט,
 ויש( ד-ד ה פרק תחילת )התרמ"ג,התיג'אן
 נע. שו-א אין - ימצ~נני דבתבתמוכח

 דוד הרב של תגובתו על תגובתי ב:חל7
 כלח(: ע' ל"ח, ישראל )אוריצה7י

 פיסקה )שם יצחקי דוד הרבכתב
ראשונה(;

 להשיב צריך היה לא כעצם הכותב,אמר
 ברור כי כהן, אליהו הרב תגובת עלכלל
 בין ראשו להגנים שיכול מי אין שלנוהעני

 מסברא...ולא ביניהם ולהכריעהראשונים
 הפרצה, נגד הדור גדולי הרעישולהינט

 בקובץ לאחרונה שנתפרסמובמכתביהם
 פרץ.לגדור

 להשיב צריך היה לא כעצפ הכותב,אמר
 כנגד יצח-י דוד הרב של מאמריו עלכלל
 העני כדור כי שליט"א, הפוסקים מגדוליאחד
 פוסקי בין ראשו להכניס שיכול מי איןשלנו
 שבמאמר אלא ממבראן דבריהם ולדחותהדור
 הדור גדולי מדברי גפ להסתייע בי-שהנ"ל

 נרעשו לחינם ולא פרץ", "לגדורבחוברת
 שטיינמן הרב הגאון כגון הדור, גדוליאותם

 שליט-א, ואונד הרב והגאוןשליט-א,
 )על רעת חוות מהם הוצקה כי להםמשנתברר

 החוברת מפיץ ע-י מצליח( איש ותק"םסרור
 שהוגד מבלי - שם( )בעילום פרץ".לגדור
 ע"פ הם מצליח איש ותק"ס מירור כילהם

 שליט"א; נאמ"ן הרב הגאון שלהכרעותיו
 של הצודקים נימוקיו אח-כ להםומשנתבררו

 שליט"א נאמ"ןהרב

 )חל-

 אלו מנימו-יפ
 יימוק ל"ח( ישראל, בקובץ אח"כפרסמתי
 על עערפ את שליט"א נאם-ן הרב הגאוןבפני

 כתבו וגם יריו את לחזק וחזרו הנ-להחוכרת
 תשס"ה מהדורת בתחילת )שפורסם כמכתבלו
 לדעת שמחו כי מצליח( איש סירורשל

 סטייה שום אין מצליח איששבמירור-ותק"ס
 סבא. ישראלממסורת

 פיסקה )שם 'צחקי דוד הרבכתב
ראשונה(;

 שיכול...לשבש מי אין שלנו העניכדור
 מאות זה שלמות עדות של מקובלותנוסחאות
כשנים.

 למיכר דמילתא אורחא לאולענ"ד
 "שיבוש הן נוסחאות" כיןש-הכרעות
 לך אית מאי א"כ - דאלת.הנוסחאות",
 ערות נוסחאות )בין ההכרעות עללמימר
 דור שבכל ישראל גדולי עשו אשרישראל(
 והגר"א והשל"ה וריעב"ץ מהרשש )כגוןודור

 זה ובה"ח(; והגרי"ח ומהרח"ףומהרש-ך
 הוא נאמ-ן שהרב ובפרט בדורו. וזהבדורו
 בענין רק לא המכריע הפוסקים מגדוליאהד
 בכל גם אלא התפלה נוסחאות שלהקל

 ובפרט השו"ע. חלקי שככל החמוריםהעניניפ
 - נקיים ז' אחרי נעשית שמכריע הכרעהשכל
 מרמותינו לנו המסורים היסודות פיעל

 באורך שביארתי כפי - כאחרוניםראשונים
 כל של היסוד את מאמרי( של)בח"א

 האלה.ההכרעות
 ראשונה פיסקה )שפ יצחק' דוד הרבכתב

ושלישית(י
 על להשיב צריכים היינו שלאוכ"ש
 הגהת סמך על ה-דושה בתורההמשנים

 כוחו ש"כווב בראותי אשתולסברא...ואיך
 ]כאילו מסברא המקרא מגיה ליבו"ורוחב
 מלהגיה ס"א( רע"ט )יו"ר הקדמוניםחרם

 עליו[. נאמר לאממביא
 ניסיון ח"ו תמצא לא כמאמרי מקוםכשום
 לא מקום וכשום ה-דושה, התורה אתלשנות
 שם תמצא להפך: מסברא. מקרא הגהתתמצא
 ת-.ם שנוסח רלג( רלא ע' ל"ח, ישראל,)אור
 דוד הרב ודוקא מסורת, ע"פ הוא מצליחאיש
 זה הוא ר"1( ע' ל', 'שראל, )אוריצחקי

 תרצתי ואני 11, מסורת על מסבראשהקשה
 כי רלב(. ע' ל"ח, ישראל, )אור זוקושייה
 תירוצי גם אז מסברא היתה שה-ושיהמאחר
 מסברא.היה

 פיסקה )שפ יצח-י דוד הרככתב
ראשונה(:
 מליבו המציא אף הנ"ל במאסיאלא

 אלפיים בת עתיקה מסורת הםששינוייהם
שנה,

 ערכו כי כתכתי לא כמאמרי מקוםכשום
 "שינוייהם" ע"פ מצליח איש ותק-ס סידוראת

 באורך דחיתי להפך: יצחק'(; דוד הרב)כלשון
 ד"ה ריא ע' ל"ח, 'שראל, )אור הזו הטענהאח

שנית(.



רבאתגובות

 -בת שכתבתי תמצא לא מץוםובשום
 על רלג( ע' )שם כתבתי אלא שנה",אלפיים
 החאג' מסורת )ועל מצליח איש חק-סמסורת
 שנה" מאלפיים יותר "בת היא כיהתימני(
 יותר לפני הן ותימן מרכא גלויות)שכן

 ברברים שם וכשתעיין שנה(;מאלפיים
 לא כי תמצא 153 בהערה המפורטיםהארוכים
 מצליח איש תק-ס שנוסח מליבי""המצאתי

 מאלפייפ יותר בת עתיקה מסורת לפיהוא
 מצליח איש תק"ם את פוסל שח"ו מישנה.
 מאלפים יותר כת מסורת לפי שהוא)אע"פ
 התאג' את פוסל שח-ו כמי כמוהו -שנה(
 שנה(. מאלפים יותר )מלפני העתיקהתימני
וההי"ב.
 שניה פיסקה )שם יצחקי דור הרבכתב

ושלישית(;

 ועולה בהן, אליהו הרב תגובת עלעברתי
 ותלמידיו מאווז הרב ברור: מסרממנה
 אינם דבריו התומכים ג( שמואל ויען)ב-ובץ
 הטענות לכל "תשובות" יש -טועים

 להתייחס צריכים היינו לאעליהם...כאמור
 את ליטול הרוצה כל לא כי זה, לכלכלל
 ואכמ"ל. ויטול, יבואהשם

 - ושעל צעד כל על "טענות" ישכאשר
 "טענה.. כל על תשובה יש גםאז

 מציג היה לא יצחקי דוד הרב אפמאירך,
 מלהכניס נמנע "לא בלשון: )כגון"טענות.
 לדבר עצמו ותקע הגרוליפ ההרים ביןראשו
 בלשון: וכגון רכה, ע' כ-ה גליון -הלכה"
 - ויטול" יבוא השם את ליטול הרוצה כל"לא
 נגד רלח( ע' ל-ח וגליון רכו, ית כ"הגליון
 שליט"א נאמ"ן הרב )הגאון הדור מפוסקיאחד
 מיוזמתם אליו פונים הדור מגדולי שרבים-

 חמורים בענינים לפסוק איך עמוונועצים
 מנסה היה אלא - השו"ע( חלקישבכל
 בלשון שליט"א נאמ"ן הרב הגאון אתלהבין
 להבין זכיתי "לא בלשון )כגון ח"ח ביןהיאה
 דמסתפינא לאו "ואי אפילו: או קודשו",דברי

 על "תשובה" היתה לא אז וכדומה(אמינא",
 היתה אלא - יצחקי דוד הרב של טענהכל

 כמים שלו. הערה כל על מפורטתהתיחסות
 לאדם. האדם לב כן לפניםהפנים

 שניה(: פיסקה )שם יצחקי דוד הרבכתב

 ועולה כהן, אליהו הרב תגובת עלעכרתי
 מדקדקים ועור ...הרד"ק ברור: מסרממנה

 לאמור" -כדבר בניקודקדמונים...טועים
 י-א(. )אותבסגול

 לומר שיש הרד"ק כתב לא מקוםבשום
 על רק כן כתב )הרד"ק בסגול האמור""כדבר

הפסו-

 שום אין מכאן אך יעץב". בית .האמור
 וכפי הקדושה, נוסח על לדעתוראיה

 ב(. סעיף יא אות שםשנימקתי
 שניה(; פיס-ה )שפ יצחקי דוד הרבכתב

 ועולה כהן. אליהו הרב תגובת עלעברתי
 רש"י ... טעה .,.היסב-ם ברור: מסרממנה
 הרד"ק ג(... ...)אות טועים וכו' בחייורבינו
 סובר שכתי קדמונים...ורבי מדקדקיםועוד
 י"א(... )אות טועים...עצמו

 המסר ח"ו עולה לא בדברי מקוםבשום
 בחיי ורבינו שרש-י ולא טעה,שהרמב"ב
 ורבי קדמוניפ ומדקדקים שהרד"ק ולאטועיה,
 טועים. סופרשבתי

 הרב קושיית את )בקש( דחיתי מאי?אלא
 שמואל" -ויען כקובץ המחבר על 'צחקידור
 נמשיך "האם רצא(: ע' )ח"ג ששאל-

 כך ועל לטעות?", עורבטעות?...הנמשיך
 ע' כ-ה  ישראל )אור יצחקי דוד הרבהקשה
 לבוא אפשר אי ומקובל נפוץ כה "בנוסחריס(;

 טועה., עליהפ הסידורים...לקרות עלבטרוניה
 ג אות סוף ל"ח, ישראל )אור עניתי כךועל
 רהא קשיא, לא מהא דאי - יא( אותוסוך
 "כל כי אפשר ראף באורייתא להדיאכתיב
 הקהל.. מעינ' דבר ונעלם ישגו 'שראלעדת
 השאלה לגוף כלל החם נחיתנא לא אנןמיהו
 והרר"ק ורש"י הרמב-ם טעו שח-1 אפשרהאם

 סופר. שבתי והרב קדמוניפומדקרקיפ
 שניה(: פיסקה )שם יצחק' דוד הרככתב
 עדת או רוכם או ישראל כללכל

 טועים הטעות( על )תלוי בכללההספרדים
 תקון שצריכים ראה מאווז שהרבבם-ומות
 כביבול הראשון(. החלק )סוףבסדורו
 והאמיתיות הקדומות הן מאזוז הרבנוסחאות
 ואילו - ברורות בראיותוהמוכחות
 מחודשות הם "לתקן" שכאהנוסחאות
 )שם(. ברורות בראיותושגויות



 ישראלאוררגב

 שהרב כתבתי לא במאמרי מקוםבשום
 - יצחקי דוד הרב )כלשון "לת-ן" באמאווז
 באורך דחיתי להפך: במרכאות(; שפשאותה

 ד"ה ריא ע' ל"ת, 'שראל )אור הזו הטענהאת
שנית(.

 אשר והאמיתיות הקדמוניותוהנוסחאות
 "נוסחאות אינן - מאזוז הרב מכריעכמותן
 הן אלא 'צחקי( דוד הרב )כלשון מאזוז"הרב

 כאחרונים, ראשונים - רכותינו שלהנוסחאות
 שביארתי כפי - בישראל שלמות עדותושל

 שם.באורך
 בעפ שיש שכתב זה הוא מאזוז הרבולא
 אלא - התפלה בנוסחאות טעויותישראל
 מ-ומות ככמה כן שכתב זה הואהשו"ע
 ז(. תקצ"א ג, -פ"ח ג, נ"ו ז, )מ"וכאו"ח

 הכללית: שאלתו בדבר - גומא האולגבי
 כלפי "טועה" בלשון להשתמש אפשרהאם
 כתב כבו - שמו( להזכיר )מבליהאחר
 עדת כל "ואם קדישתא: באורייתארחמנא
 וכבר הקהל., מעיני דבר ונעלם ישגוישראל
 "כשגגה ה(; י )קהלת ע"ה המלך שלמהכתב
 הקדמוניפ כתבו וכבר השליט", מלפני,4י?א
 ובספר צב, סי' א' מאמר הכוזרי בספר)כגון
 מי "אשרי ועוד(: תקע"ג, מצוה סוףהחינוך

 מלת כי למדת הא ספורות".ששגגותיו
 - בכבודו פוגעת אינה האחר על"טעות"
 ככבוד יהיה האחר על שהדיבורוהעיקר
 מגדולי אחד על דיבורים לאפו-יובנחת,
 "לא )כגון: חריפה בלשון שליט"אהפוסקים

 הגדוליפ ההריפ בין ראשו מלהכניסנמנע
 כל .לא וכגון: יכבו", לדבר עצמוותקע
 וההי-ב ויטול"(. יבוא השפ את ליטולהרוצה

 שלישית פיסקה )שפ יצחקי דוד הרבכתב
 אחרונה(:ופסקה

 הראשונים משפילים הרי גיסאומאידך
 הלכה שינו פיו וקדושים...ועלכמלאכים
 וחומשים סדורים קוואים בתיקונילמעשה
 שנמשכו וסדורים חומשים ועור -שלהם

 וכתבי הדפוסים לכל בניגוד זה וכלאחריהם.
 לא מהם אחד מבואו עד שמש ממורחיד

 גדולי של מפורשת לערות ובניגור -נערר
 להראות הם-ום כאן ואחרונים...איןראשונים
 כל להם שאין בדברים מאריך כהןשהיב
יסוד".

 ישראל באור האחרון במאמריהמעיין
 דוד הרב כי יראה רז-רלז( ע' ל',)גליון
 כל להם שאין בדברים כאן האריךיצחקי
 וההי"ב.יסוד.
 האדם לב כן לפניפ הפנים כמים הבלל:זה
 ואל ,ה כלל זכור יט(. כז )משלילאדם

 הענין. לכל וראש תחילה הוא כ'תשכחהו,
 גי' כהן, מגוץ-יוסף( )בןאליהו

 שסק כללישבץ ני-
 )גליון לאחרונה שהו"ל בקובץ עיונ'שד'

 הרב מש"כ מחודשים דבריפ שם מצאתילח(
 שם והעלה הי-ה ארץ הכהן יצחקאהרן

 שנמצא פכקיפ על לסמוך שאיןבפשיטות
 לרב תמיד לשאול צריכים רק המלקטיםבספרי
 שמאין מוכן ואינו בזה, שם והאריךמובהק
 בשו"ע הלכה נפסק הרי ואדרבה כך לויצא
 לנפשיה דינא איניש דעביד ד' ב"חו"ב
 מרבנן צורבא הוי דלא רעלמא אינישאפילו
 כשיודע דינא קמי ולמיזל לטרוח צריךואינו
 הרמכ"ם. כלשון וכהלכה כדת עושהשהוא

 שמביא ספר באיזה שרואה לאחרובפרט
 הוראה בעל פסק שכן או הפוסקים מספריכן

 אחזקתיה גברא אוקים )ומסתמאמובהק
 שרשאי ודאי כהוגן(, הפסקים העתיקשהמחבר
 עריפות שום בזה ואין למעשה ע"זלסמוך
 אחר, לרב או הנ-ל להרב ולשאוללילך

 שלומדיפ שבזמנינו הפוסקים דברי)וידועים
 המובהקים רבותינו דין להם יש הספריםמתוך
 כ"א סי' ת"ח הלכות חייפ ארחות בספריעויין
 ופמ"ג ס"ד סי, ח"כ יעקב שבותושו.ת

 ואף ואכמ"ל(. השלישי או"ה כהוראתכהקרמה
 יו"ד בשו-ע כמבואר לאחרים כן להורותרשאי
 מלתא מדמה שאינו באופן ס"ט רמ"בסי'

 שיש מובהק לרב לשאול יש שבזהלמלתא
 שם הש"ך כמש"כ נושא באותו מומחיותלו
 האחרונים כתבו )וכבר הד"מ, בשם ב"בס"ק
 ספרי ע"פ לדון הוראה לבעל ראוישאינו

המלקטים

 ור-

 לדברי כמפתחות שימשו
 מחלוקת בזה שיש שיודע ובאופןהפוסקים(,
 אם ואפילו בדאורייתא להחמיר צריךהפוסיקם
 או רבו הוא אא"כ שמקיל הרב מאותושומע
 הוא שבד-כ או רכותיו חורת ע-פשמורד
 טוכא. וגביר דדייק שמועותיו עלסומך



תגובות

 ז' דך בע-ז הריטב"א מדברי שהביאומה
 כ"א רשאי חתיכה על היתר שהורה שרבע"א

 וכתב בדאורייתא אפי' ולהקל עליולסמוך
 לרב לשאול נ"א שברשות משמע דבריושע"פ
 בספיקא לו שיקל מראש שיודע אףהמקיל

 דריטב"א נתב דבהדיא מחוור, אינודאורייתא,
 להחמיר צריך אחרת דבתתיכהשם

 חתיכה אותה שבין והחילוקבדאורייתא,
 שחתיכה שם בריטב-א מבואר אחרתלחתיכה
 מהם ויש בזה ונחלקו כביהמ"ד עליהשנשאל
 איתרע לא מעולם אז להיתר עליהשהורו
 לסמוך ורשאי שחוטה דבשר כשרותחזקת
 אם אבל נ"ב. ס"ק שם כשרך כמבוארלהקל
 צריך אז בספק מוטלת שהשאלה מכבריורע

 שישאל מה מועיל ואינו כדאורייתאלהחמיר
 המדרש. בביתעליו

 משיקול ואסר לחכם שאל כבר אםוכן
 דגרה בסופ"כ הריטב"א בדברי מבוארהדעת
 על סומך אם אף להתירו יכול אחר חכפראין

 נ"ה. ס"ק שם הש"ך וכ"כ להקלשמועותיו

 רשויה החפצא על הוא כשהשאלה דוקאוהיינו
 שם ש-ך עי' הראשון בהוראת דאיסוראחתיכה
 שבת כהלכות כגון סתפ בשאלה אבל נ-טס-ק
 לו מותר לאיסור לו הורה אחד רכםאם

 בתוס' כדמשמע שירצה חכמים לכמהלשאול
 עיי"ש. דנדהסום"ב

 וז"ל: אח"כ כתב שם בע"ז הריטב"אוהנה
 אי הדעת בשיקול דפליגי דכיון דבריםונראין
 אחריו שהולכין אגמריה סמיך מינייהוחד

 לסתור לאו ע"כ אחרת, כחתיכהאפילו
 רבותא להשמיע ם קאי מיניהאדלעיל
 על שסומך פי' אגמריה דסמיךשהרב

 להקל לסמוך יכול מרבותיו שקיבלשמועותיו
 מפני לאיסור, אחר חכם בה הורה לאאם

 אחריפ וכן כלל, ספק כגדר זה איןשאצלו
 להקל לסמוך יכולים שמועותיו עלשסומכים

 על סומכיפ משום או תלמידיו שהם מפניאו
 לעיל. כדביארנושמועותיו

 שם 'ן,ן רו.נברג,יחיאל
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 ישראלאוררגד

 ששח פ(י'פפשעי
 'וו" ולא כעז מגויםנשאין

 יהורה רב ראמר ושם( )בג: כב"מ איתאא(
 רבנן עבידי מילי תלת כהני שמואלאמר

 ובאושפיזא, ובפוריא בתסכת כמלייהורמשני
 וכתב פורים, מלשון פוריא פירשובמהרש"א

 לזמר יכול כך. כל מבוסם אינו אםשגם
 לרייק יש ושמא ירע.. דלא .ער לירישהגיע
 רק קצת ומבוסם יין שתה אם ררוקאמדבריו,
 יין שתה לא אפ אכל כך., "כל מבוסםאינו
 לשנות לו אסור שמא כלל, מבוסם ואינוכלל,

 אלא נקט, דוקא דלאו לדחות וישבדיבורו.
 אך אדם כני שרוב שבעולם בהוהדיבר

 ירע דלא לעד מגיעים אין בפורים ייןששותים
 וק"ל.בפשוטו,

 ימן )תוהיו .עג."' כיסןגיאו
 א"ר סימן( )עב"פ איתא סח: בפסחיםב(
 לכפ נמר דבעינן בעצרת מודים הכלאלעזר
 נמי דבעינן בשבת מודים הכל רבה אמרכו'
 בפורים מודים הכל יוסך רב אמר כו'לכם

 מה ביאור וצריך כאן. עד לכפ, נמידבעינן
 היו שאילו וי"ל 'עב"ס', הסימן שלפירושו
 היה פ'ורים( שיבת )עיצרת עש"ף סימןנותנים
 עצרת בש'מיני לכם נמי דבעינן לטעותמ7ופ
 אות נקטו ולכן בפיסח, או השיגה בראשאו

 ליכא דבה הבי"ח, דהיינו שבת, שלהשני'
 דע'צרת ראשונה אות שנקטו וכיון כלל,למטעי
 לאמצע דשכ'ת אמצעית ואות הסימן,לראש
 לסוף יחרונה. ממש אחרונה אות נקטוהסימן,
 אותיות לבחירת נאה סדר יש דעתההסימן,
 במלוא מש"כ כעין )שו"ר וק.ל. עב"פ,הסימן

 באות שבחרו זה דרך ועלהרועים,עיי-ש(.
 סו. בב"ב מש"ב יבואר לטעות, כדי בהשאין
 ד'ניאל עשר ושניים יחזץ'אל סימן()קנד"ג
 דיחזקאל, היו-ד נקטו דאילו אסתר,ומג'ילת

 - י'שעי' - י'הושע עם לטעות אפשרהי'
 השי"ן נקטו ואילו הקו.ך, נקטו ולכןי'רמי',
 - ש'ופטים עם טועיפ היו עשר שיניםשל

 המ"מ נקטו ואילו השירים, שייר -שמואל
 - כמ'לכים טועים היו אסתר מ'גילתשל

 כלומר אל"ך נוקטים היו ואילומ'שלי,

 זחיךיי
 שזגגת שארזתהערות

 נתנו ולכן איוב, - בא"כה טועם היואיסרי,
 נךטו לא מדוע שואל הבן וכאן קנד"ג.הסימן
 בחיגי טועים שהיו לומר ראין דיח'זקאל,חי"ת
 והתייוץ עשר, בשנים כלולים דהם ח'בקוק,-

 טובה ואכיר סימן, חנד"ג צ"ל דבאמתדיתכן
 דאף וא"ת בזה. גירסאות שינוי שימצאלמי
 י-ל בנחמיה, לטעות יש עשר שחים שלב11.ן
 בשם ונחמי' עזרא נקראים היו הגמראדבזמן
 התימניבג של בתנ"ך הוא )וכן בלבדעזרא

 של דל"ת אף וא-ת יש"ו. הנוצרים ע"יונתחלק
 על הימים, דברי עב בה לטעות אפשרד'ניאל

 נמצא דדנ"אל נו.ן נקטו דאילו התירוץזה
 עשר שג'יפ בין להבדיל ורצו חננ"ג,הסימן
 היו דדניאל אל"ף או יו"ד נקטו ואילווד'ניאל,
 להזכיר רצו לא שמא גם הנ"ל, בספריםטועים
 אות או התיכה של הראשונה אות אואלא

 ינקטו דאל"כ יוחד, נכון תירוץ והואהשג",
 איזה להיות דצריך ע"כ אלא דדניאל,למ"ר
 עצם סימן, בעב-ם לעיל משא"כ 71.ל.סדר,
 ואל כנ"ל. האותיות מקום על מורההסימן
 הוא ט"מ דשמא לעיל, דיח~ק'אל מקו"ףתקשה
 מדוע צע"ג ט-ס אינו ראם ועוד, זאתכנ-ל,
 כמקום בק'הלת, למטעי דאיכא בקו"ףבחרו
 אדרבא, אלא בלל, בה למטעי דליכאחי"ת

 בחי"ת, חנד"ג וצ"ל הוא, סופר טעותלכאורה
 שני' או ראשונה באות כתרו דתמיד נמצאואז

 ונאה הגונה סיבה יש ששם מעב"פ )חוץכלבד
 שם כ"כ בגמרא לעיל מדוע א-כ וא"תכנ"ל(.
 שיר מ'שלי י'שעי' סימן( )ימש"קכתוב

 אחרת באות כחרג ולא קיהלת,השירים
 ע"ז כנ"ל, למטעי איכא ביו"ד דהאד'שעי,,
 נמי דיש'עי' דבשי-ן ומבואר, פשוטהתירוץ
 שהגמוא את-ל ואפילו כנ-ל, למטעיאיבא
 - חיכה של ד' או ג' אות אך בוחרתהיתה
 בצדה, תשובתה מ"מ - הנ-ל כדעתיודלא
 ואד )ע'זרא(, למטע' איכא ד'שע'" כעי-ןדאד
 וי"1 או ה"א אות לנקוט ואילו השני',בת"ד

 על יעלה דלא חז.ל רצו דלא נראה)ישעיה'ו'(
 ]ומש-כ וק.ל. נתכוונו, למה הלומדדעת

 צ-ל דאולי ט' אות מא. כ-ב סופריםכרקדוק'
 עג-כ - ענכ"ד או ענ"ב )ולא סימןענכ-ד
 כהניא ענן ר"ת שהוא ארטסקרול בגמ'כתבו

 לסימן צריך מה מפני שצ.ב ואףכ"דקא,



רנהזוטות

 התיבה של ג' שאות ממש-כ מ"משכוה,
 ]ויותר הנ"ל לחידושי סתירה בסימן]כהניאן
 ע""ש[( סופרים הדקדוקי כדברימסתבר
 רביעית אות ]דהיינו יהורה רב עבורוהדל"ח
 שב"ל לא אם הנ"ל, לחידושי סתירהבחיבה[,
 לב"ב לציין נכון האלו הפוריפ ובימיענכ"י[.

 ל'וקח מילוה )עירב -עמלק. סימן שם שישמז:
 את תמחה עליו שכחוב וזה סלאי, והואק'כלן(
 להציל סימ"ן נעשה גופא הוא עמלק,זכר

 שהוא המסכת, בסוף יעב"ץ ועייןמשכח-ה,
 טעם. בזה ונתן בזה, עמד כברז"ל

 ושות לוס תוחלת ניציות.ות
 ביצי לרחוץ במשפחתי ישן מנהגג(

 נדבקו שמא החג, לצורך הפסח לפניתרנגולת
 והכלי התרנגולים, ממאכל חמץ פירוריבהן
 משתמשים אין הביצים, את רוחצים בואשר
 ואף החג, ימי כל אחרת הצטרכות לשוםבו

 שלא חמ"ז סי' או"ח אברהם באשלשכתב
 לבישול רק אלא בפסח כצים בסירלהשתמש

 ביאור חיפשתי עדיין מ"מ )עכ"ל(, בלבדבצים
 כחומרא דנראה גרידא, לרחיצה כליליחור
 לפני והוא צוננים, הרחיצה דמי כיוןיתירה
 או-ח החיים ככף מצאתי ות"ל וכו', ביעורומן

 שירחצו בנה-ל שכתב הדף בשוליתס"ד
 כפני אחד כלי בתוך צוננים במיםתחלה
 הביצים לרחו, ענין שיש הרי ע"כ.עצמו,
 תורה. ישראל ומנהג בפנ"ע-, אחדב"כלי

 נפי" ;ס נתל"להשתמש
 בפסח להשתמש משפחות הרבה מנהגד(
 שפ על ם מלח הנקרא דוקא, גסבמלח

 זה מלח ליתרון ורמו האדמה, מןשמוצאו
 ס"ז תס"ב פסח הל' ברורה במשנהמצאתי
 אפילו )שטיינזאלץ( הקרקע מן חפורשמלח
 חשוב, פירות דכמי מותר, תטיס בונמצאו
 ומכאן ע"כ. דמי, דגמים ים של מלחמשא-כ
 הבירה, בלונרון אוכלים למוכריהערה

 כמו זה, מלח להשיג הם אךשישתדלו
 ארצות. בשאר לקנותושאפשר

 עמו1יס יץשתיית
 ע"ה דעמכיצער אליעזר מרדכי ר' זקניה(
 אמיתי, יין לשתות פסח ליל בכל משתדלהיה
 בלית תמיד היה היין, לו שהזיק כיוןאך

 טעימה אחר השתדלותו מפסיקברירה
 לו שהכינה צימוקים ביין ומשתמשראשונה,
 יין לשתות היתר ומצאתי ע"ה,זקנתי

 וכן וז"ל כ'. קכ"ז אדם כחיי בפסחצימוקים
 יבשים תאניכ לאכול שלא אבותינומנהג

 שעושיפ המשקין מקום ומכל כו'וצמוקים
 ועיי"ש ע"כ. לשתותן, היתר נוהגיםמצמוקים

 אפילו מותר פסח קורם הצימוקיפ השרהשאפ
 פסח. קודם המשרה מן הצימוקים הסיר לאאם

 ת1ז"יס מישתיית
 זצוק"ל מבאבוב ב"צ ב-ר שלמה הרבו(
 המי ואת בפסח, תפוחים מי לשתות נוהגהיה

 כד ודכירנא המהיכתא, בחורי הכינותפוחים
 הפסח, בימי שולחנו אצל שהייתי טליאהוינא
 והפטיר שבכוסו, תפוחים המי מן מעטושתה
 .או בזה-ל ואמר מאוד טוב שהמשקהבשפתו
 זיי טויגן רכה, כהתמרה תורה לערנעןכחורים

 לקחתי ומכאן אלעס-. צו זיי טויגן אלעסןצו
מוסר

 שהעוס-

 ולא מצליחים, מעשיו בתורה
 כתורה העוסקים את מאנים שהלציםכמו

 "מצומצמים" והפ יוצלחימ. .לא שהםבאמרם
 להבין.ודי

 נ'11וה' "'שנא' של ואשלשי"

 להניח וכבעלזא בכאבוב שנוהגים מהז(
 בשביל הסדר בקערת )חריין( תמכא שלראש

 העלים, משאירים התמכא  ראש ועל-מרור",
 חלק פסח הלכות גבריאל בנטעי ]ומש"כצ"ב.
 מדוייק, אינו ובעלזא באבוב על תער"ב רףב'
 באופן ,ע"ז( )ע' צדיקים בית בהגשי'פ עייןגב
 עמור ושיי"ש )אגב שכתבתי סמה קצתאחר
 נחמדים בעניניפ נפלא כיאור ע"ה אוחקצ-א
 כיומו יופ דבר לוח עיין גב ע-ט(,אוח

 'עם החריי"ן ראש ענין הזכיר שלא)תשכ"ה(
 שכיון נראה ראשונה ובהשקפה דייקא[.עלין'
 חוץ כולו ונטחן ככלי החריין כלשגררו
 נראה אך בקערה, הראש שמים לכןמהראש,
 ראש אכלו ואבותינו ריחכן כוונה, עוד כאןשיש
 שמו ולכן מרור, חובת ידי לצאת ועליוהחריין
 האכילה, מנהג שנשתכח והיום בקערה,הראש
 דכתב בקערה. השימה מנהג נשתכח לאמ"מ

 טור ג', דך פסחים, מס' א', )חלק הק'השל"ה
 כו' יוסף הבית וכחב מרור(, כד"ה למטה,א',

 בשורש ולא יוצאין שבקלח דיקדק תםשרבינו
 שהוא מה כתב... מהרי"ו... כו', הסם-גוכ"כ

 אבל לו" וסמוך העלין "כגון הקרקע מןלמעלה
 דהוי הקרקע, מן למטה שהוא מה יקחלא

 שמעתי כי בזה לנהוג ראוי וכן כו',"שורש"
 כן, שהורה שכנא מהר"ר הגאון בשםאומרים



 ישראלאוררגו

 ולא שורש, נקרא הקרקע תחח שהוא מהרכל
 מה-רקע למעלה שיוצא "מה אלא קלחנקרא
 יקח מקרי"ן בזית כשיקח בן על לעלין",סמוך
 בו", נתחבו שהעלין הקרי"ן ראש עם"העלין
 לואיס שמעון ר' מחותני ושמעתי כקיצור.עכ"ל

 ה-פיר ע"ה שזקנו שזוכר שיהי')יאקאכאוויטש(
 דו-א העל'ן עם חריי"ן ראש יאכל אחדשכל
 ר' אביו אצל כן שראה כרחך ועל הסדר.בליל
 סת"ם סומר ע"ה )'אקאבאוויטש( לואיסישראל
 המנהג קבל ומסתמא מרכים, שמים 'ראשהי'

 לנהוג. יש שכך השל"ה וכמש"כמאבותיו,
 לאכול בזמנינו נוהגיפ אין מדוע וצ"בח(
 שכיון וי"ל עליו, על חריי-ן שלראש

 ש-שה ירק לאכול שלא לנהוגשהתחילו
 לאכול הפסיקו לכן קליפה. לו שאין אולקלפו
 וכיון כמובן, לקלפם שא"א החריי-ןעלי

 ראש סגולת נשתכחה העלין לאבולשהפסיקו
 ואוכלים כשלה"ק(, )כנ-ל התריי-ןקלח

 אוכלים דמדוע ץשה, אך החריי"ן. שלתחתיתו
 אותם דאף שאלאט'"ן, הנקרא )הזרת( חטאעלי
 דבאמת העולם ומתרצים כמובן, לקלךא"א

נוהגים

 לזרו-

 החזרת של החיצונים עלים
 הפנימייפ, העלים את רק ואוכליםלאשפה,
 החזרת, של ה.קליפה" משליכים כאילווהרי"ז
 לאכול דהנוהג'ם להעיר 'ש זה תירוץ עלאך
 כרפס, כשביל צעלער"י או פיעטרושק"אעלי
 שופ להם אין אלה דעלים להם, יש היתרמה

 צ"ל וע"כ כידוע, חיצוניפ. .עליפ או"קליפה"
ה יש ולכן הץ'לו,דלצורך י  לאכול 
 לכרפס הסדר בליל רק )כנ"ל( חזרת אוכרפס
 מצוה דבדבר החג, ימי בשאר ולאומרור,
 אך בירק חמץ יהי' שלא השי"ת אותנוישמור
 הדרא וממילא לנו, ערב מי רשותבאכילת
 עלי אוכלים אין דמדוע לדוכתי',קושיא
 לשר יש ושמא כרפס, עלי ואוכליםחרי'"ן,
 לא ולכן מאוד, מתולעים היו החריי-ןדעל'
 וק"ל. לאוכלם,יכלו

 תל"שליוי
 בבארא ההתום ראיתי - חלה שליטלט(
 הפסח שאתר לשכת חלה שמוכר יע"אפארק
 אמנם מפתח. בצורת בצק חתיכת החלהועל
 מפתחות די לנחתום שאין אלא המנהג, כןלא

 הוא המנהג ואדרבא, כמובן. חלותלמאות
 חייב המפתח )ואין החלה לתוך מפתתלדחוק
 המפתח ולהסיר כך, החלה ולאפותטבילה(
 מ' להדביק שלא צריך ,וכמובן האפ'"אחר

 המפתח יסור לא אז כי המפתח, עלביצים
 של רושם בחלה ונשאר החלה(, מן לחסרבלי

 בליטת ולא מפתח, בצורת נקב דהיינומפתח,

כצ-

 החלות, לב' עושיפ וכן מפתח, כצורת
 עפ"י ודייקא שב-ק, יופ ושל שב"ץ לילשל
 הנ"ל, המחודש המנהג עפ"י ולא זה,מנהג
 ישראל אוהב ספה"ק לשון היטבמובן

 ד"ת )אחר פסח אחר לשבת חדשיםבליקוטים
 המנהגיפ, הטעמי לשון וכן שמני(,לפרשת
 ניקורים או ניקוב מין שעושים כותביםשכולם
 171.-. עיי"ש מפתח, ע"יבחלה

 ;ל. נוולן, דעמב.צער, צבינפתלי

 וכר פישתבענץ
 עשה מצות הוא ~כור שפרשם ידועהנה
 שנה הוי שכחה ששיעור ומפנידאורייתא
 בשנה. אחת פעפ אותה קוראין ע"כתמימה,
 שייכות לו יש עמלק שמחיית שכיוןאלא
 לפני בשבת אותה קוראים ע-כ הפוריםלימי
 שמע לא ואם דיומא, מעניינא שהואפוריפ
 זוכר )איני מהפוסקים יש זה בשכתהקריאה
 קיום לכוון רנכון שכתבו פוס-'ם( איזהעכשיו
 תצא בי פ' בשכת עכ"פהמצוה

 השבוע. בפרשתאותה כשקוראיי
 נקראים שתיהם וניסן שתשרי לכלוידוע

 ראש ניסן נקרא דבריפ דלבמה השנהראש
 ראש תשרי נ-רא דברים ולכמהחדשים
 אלול עד מניסן החדשים וששתחדשים,
 אדר, עד מתשרי החדשים ששת נגדמכוונים
 השני חודש כענין בגמ' מחלוקת שנמצאוכגון

 או חשון הוא אם נח אצל בתורהשכחוב
 חודש עשר ששנים ונמצא ואכמ"ל, וכדו'אייר,
 חודש עשר שנים כנגד מכוון אדר חודשהוא
 אלול. חודשהוא

 זכור שפרשת שכמו נפלא, דבר זהוראה
 לפני בשכת תמיד לחול חז"ל ע"ינקבע
 בשבת תצא כי פרשת תמיד חל כןפורים,
 יום כנגד מכוון שהוא באלול י"ד יופלפני

 שגם אלא עוד ולא אדר, בחודשהפורים
 שלשה שהוא כיון למפטיר אותהקוראין
 פרשת שקורין כמו בפרשה האחרוניםפסוקים
 פורים. לפני בשכת למפטירוכור

 פרשיות -ריאת שאפי' להראות בא זהודבר
 לכל מדויק חשבון יש הקבוע בזמנםהחורה
 בכך. מה של דבר שהוא נראה אס אפי'דבר

 "וו 1'1 נווטן, לינדנער,יהושע


