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 העניניםתובןסימו
 הרמב"ם. בדברי וביאורים שבת, בדיגי שונים עניניםתרצז(

 שליט"א לצחק כגבחת בעל דורנו פוסק החסיד, הגאוןמאת
 ת"ו. ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של ראב"דסגן

 רעננה כץ מרדכי שמואל הרב וע"ז. עירובין הש"ס בגליון ביאוריםתרחצ(
 ברוקלין גאלך חיים הרב החודש. קידוש בעניו הערותתרצט(
 טעננ. מעמפיס גרינבלאט אפרים הרב סעודה. בשעת תורה דבריתש(
 ברוקלין מאטצען יצחק הרב געכו"ם. דמילה בסוגיאתשא(
 המו"ל הקודש. ארון לפני בזקנו מכבד שה" יקר ברבי יעקב רביתשב(
 ד,ל שווארץ יוסף רבי הרה"ג הפליאות. קונטרס - ישנים שפתיתשג(

 אוצ"י במערכת שנתקבלוספרים
 מקומות בהרבה ז"ל המנ"א דברי ןוביאור או"ח. עשו"ע חידושים ישעבגדי

 ז"ל ווינך ישע" רבי מהגאון להאריך[, שראוי במקום קיצראשר
 ז"ל הנוב,"י מהגאון הסכמת עם תקל"ג בשנת בפראג א' פעם רק נדמםמפראג,
 להשיגו מצומצם. במספר מחדש כעת ונדפס המציאות יקר הספר ה" ומאזועוד,

 אוצ"י. מערכתע"י
 הש"ס, מסכתות על שברש"י הכלומר כל על ביאורים כולל שיש,אבני

 שמחה יעקב שלום ר' הרב ויראה תורה מרביץמהגה"צ
 והצניעות. החיתך וגדרי חיזוק דברי הקדושה" "!צואתו לזה שסף ז"ל,ראטמאן
 עקיבה רבי וכו' הגה"צ חותנו מאת ישראל" "קדישת קונטרס אליהםונלוה

 - אוצ"י. במערכת להשיגו - ז"לפרוש
 הגה"ק של תלמידו פלאנטש, אב"ד זצ"ל אלחנןאברהם- רבי ס"ק והמפורסם המקובל מהש"צ ש"ס על זה" עה"ח אברהםברכת

 אוצ"י. במערכת להשיגו זצוק"ל, מבארדיטשוב יצחק לוי רבי מרןהאלקי



ירושלים - ס"א חלק- אוצרותתתקסב
 שגת בדיני עניניםאיזה

 א' )כוצת ידרך לו שהחורף מי בפיז הטיפ הרטטיט וטסני דברי בפייהטא.
 "ע(. וטתער

 י"ר(. )4רת רחיץ 5ס" הלכה פישר ברברי תיסא5.
 ט"ו(. אות ער י"ג )צצת כנקצה כהבט המחופריפ העשבים טלטול איחוי טענהג.

 שלעה"ק יצחק בזנחה בעל מרצ פוסק החריד, הגאוןמאת
 ת"ו ירושלים פעיה"ק החרדית הערה של ר84ט,ף5גו

 ת"ח ירושלים פעיה"ק בס"ד, תרצ"ז()סימן
 וקדש בדרך בא שה" מי בזה"ל, כתב הכ"כ( שבת מה' )פ"ו ברמב"םא(

 ולמ"ש לו, להוליכו לעכר'ם כיסו נותן מעות עמו והיו היוםעליו
 מותר, משחשיכה לו מנתבו  ואעם"י ע"ז, שכר לו נתן שלא ואעפ"י ממנו,לוקחו
 שכתב רכינו מדברי הכ"מ, וכתב - עכ"ל, וכו' ממונו על בהול שאדםמפני
 אף לנברק כיסו נותן דתנן דהא הרא"ש, כמ"ש שסובר נראה היום, עליוקדש

 מהא להוכיח, הכ"מ צריך הי' ללמה מאד ונתקשיתי - עיי"ש, קאמרמשתחשך
 לו שנתנו ואע"פ אח"כ, ברמב"ם איתא גפירוש הרי היום, עליו וקדששכתב

 דיעבד, רק הו"א מסיפא דאי לזמר, הייתי וסבור - כנ"ל, וכו' מותרמשחשיכה
 ברישא גם גודאי דהרי קשה אבל - יום, מבעוד ליחן ליזהר צריךדלכתחילה
 בקרבן ושו"ר - עדיף, יום דמבעוד מודים דהכל היום, שקדש בדיעבד רקסיירי
 רש"י על דפלם שהחשיך(, מי )בר"פ גופה הרא"ש על שהעיר הרא"ש, עלנתנאל
 רש"י גם וודאי מותר, משחשיכה דגם מהש"ס והוכיח יום, מבעוד שכתב,שם,
 דלכתחילה אלא אז, נותן שחשיכה, עד מאלו, לחד נתן לא אם דכדיעבדס"ל,
 ובביאור - עיי"ש, פלינו ולא מודה, רבינו גם ודאי ובהא יום, מבעודנותן
 דכתב בש"ע והמחבר דהרמב"ם ס"ל, דאדרבה ראיתי רס"ו( ס" )או"חהגר"א
 מבעוד ליתן צריך דע"כ יום, מבעוד מיירי דמתנר סוברים בזה, הרמב"םכלשון
 עיי"ש; שגתנו ואעפ"י ופו/ נתן לא ואפילו מהש"כ כן, והוכנת כעקצה, משוםיום
- הרמב"ם, בשיטת כהכ"מ דלא זהאנל  )סק"א(, שם שבת תוספת בספר ושו"ר 
 צריך ה" דלא בפשיטות, וכתב בזה, שהרגיש המשנה מרכבת ספר בשםדהביא
 דברי מסוף עיניו שיעלים בכד, הכ"מ את לחשוד דח"ו התו"ש, ע"ז וכתבלכד,

 הרמב"ם, לשון כל העתיק הכ"מ דהרי קשה )וביותר מקום, באותוהרמב"ם
 לו נתנו אם בדיעבד דדוקא הו"א מסיפא, ראם התו"ש, ות" שם(,בש"ע

 לכתחילה דאפילו מרישא, להוכיח צריך לכך בידו, למחות צריך איןמשחשיכה,
 ובדיעבד לכתחילה, עם מבעוד לו ליתן א' בדיעבד גווני תרי דיש )והפיגושרק
 נתן אם רק דמשחשיכה ב' והרמג"ם, להרא"ש גם וזה משחשיכתן אףליתן

 - עיי"ש, זאת( לשלול הרמב"ם ובא יתן, לא לכתחילה אבל מותר,בדיעבד
 שלא לו, נתז אם או לכתחילה, לו ליתן בין לחלק חיתי דמהיכי דוחק,וב"ז

 משחשיכה, אף דמיירי הש"ס, מדברי הרא"ש של ההוכחות ס"ל אם דממ"נ,למחות,
 ס"ל לא ואם לכתחילה, ליתן אף מותר שחשכה, עד נתן לא ראם ש"מא"כ

 וצע"ג. למחות צרוך  שייצבה דאף י"ל אז הרא"ש:ראיות
 בדברי ונתבארו שהחשיך(, )דמי במתנ" שנשצ הדינים חלק הרמב"ם והנהב(

 וז'(, ה"ו )פ"כ שם ב' הכ"ב(, )פ"ו שם א' מקומות, כב' שם,הרמב"ם
 דבהמה בדיני מיירי )כפ"כ( ושם דעכו"ם, בדיני מירי )גפ"ו( דשםומטעם



 תתקסגירושלים - ס"א הלק-אוצרות

 לעכו"ם, כיסו נותו כתב, )בפ"ו( דשם בלשונו, ההעב"ם דשינה ומה -עיי"ש,
 שיתן עכו"ם "עמו" הי' ולא כתב, שם, )בפ"כ( ואלו שעמו, לעכו"ם דייקולא
 שלא כדי הוא עכו"ם, "שם" הי ולא כתב ולא  "עמו", תיבת דייק כיסו,לו

 איתא ובסיפא לנכרי, כיסו נותן איתא דברישא דשם, המתני' מלשוןלשנות
 מדברי ג"כ דיקורו רס"ן(, )סי' בש"ע אמנם - עיי"ש, נכרי "עמו" איןואם

 "עמו" יש וגם וכו', היום עלי וקדש בדרך גא שהי' כן כתב, הנ"ל,הרמב"ם
 הרי ע""ש, וכו' שכר לו נתז לא ואפילו וכו', לא"י כיסי נותן אלא וכו',א"י
 )בפ"ו( לכתוב שלא שדייק מה מיוחדת, כוונה לו ה" דהרמנ"ם י"לולענ"ד - כנ"ל, א"י  ,,ותו" דמתנ" דרישא בדיבא גם וכתב ביחד, הדינים כלכלל

 גש"ע, שם דאיתא מה לפרש, דכתב שם, הגר"א דברי עפ"י והיא שעמו,עכו"ם
 כו', שרו נך'ט בגמ' מדפריך הנ"ל, הרמב"ם מדברי דמקורו גתן, לאואפילו
 שכר נתן דבלא כיון אלא בד"ק, השכ"ט עם בכולן מתירין ב"ה הא בקצץ,ואי

 כו', בסתם אבל מ"ב( רמ"ז )ס" וע"ל כו', אלא ד"ה א' י"ט תוס' כמ"שניחא,
 לדחות בזה כוון דהרמב"ם והיינו עכ"ל, וכו' מבע"י איירי רמתני הרמב"םוסובר
 שרי מ"ט בגמ' דפריך מה קשה, דאל"כ משתחשך, סיירי דמתני' הרא"ש,ראיית
 ב"ה והא מ"ט, קבעי מאי איירי יום מבעוד ואי לנכרי, כיסו למיתב רבנןלה

 הרמב"ס כתב ובנה עישש, מותר שכר קציצת וע"י השמש, עם בכולןמתירין
 הגר"א. בדברי כנ"ל בחנם דמיירי ורק מבע"פ מיירי דבאמתליישב,

 הרנב"ר, בשם הביא הפועלים(, את השוכר פ' )ב"מ יוסף בנמוקי והנהג(
 דמיירי לנכרי, כיסו ליתז היתרא לאשכוחי חכז"ל מדהוצרכושהוכיח

 אסור בשבת מלאכתו שיעשה השבת, קודם לעכו"ם לזמר שאפילו ש"מ,מבע"י,
 דלעיל, הרא"ש הוכחת נסתר דלפ"ז שם, חו"ש בספר כתב ובזה -עיי"ש,
 מייתי ושפיר בשבת, להוליך לו דמיירי לומר הכרח ראין ס"ל, דהרא"שוצ"ל
 דעתו דומיא דאסורא, דררא בראיכא איירי דמסתמא ס"ל, והר"ן מזה,ראי'

- עכת"ד, שרי ואפ"ה איסורא דעבידלחמורו  להר"ן, תקשי דאכהי צ"ב, ודבריו 
 בשכת, להוליך לו אמר דלא אף דאיסורא, דררא ואיבא משהשיכה, איירידלמא
 הרא"ש,וכדברי

- 
 נשבת, להוליד לו שאמר מיירי דלא להכע"א, פשיטא וכן

 דאיתא מהא דייק דהר"ן והנראה - עיי"ש, סק"ח( רמ"ז )ס" בדבריוכמבואר
 דרצונו ש"מ נכרי, "שם" ואין איתא ולא נכרי, "עמו" אין ואם בסיפא,במתני
 בשבת להוליך לו אמר בודאי א"כ ביחד, עמו שהולך היינו עמו, דהנכרילדייק,

 שעמו, לגכרי כתיב דלא מרישא, דייק הרא"ש אבל - ביחד, יגובהליכתו
 ואם בסיפא דאיתא ומה - במשתחשך, מיירי עכ"ח א"כ שרו, מ"ט פריךומ"מ
 בשבת, להוליכו לו ואמר שעמו, נכרי דאף לאשמעינן רבא י"ל נכרי, "עמו"אין
 הרישא, על דסובב הש"ס, מפרכת הרא"ש, הוכיח שפיי ומ"מ מחמור,עדיף

 נותן ברישא, דאיתא מה היינו לנכרי, כיס" למיתב רבנן ל" שרו מ"טדקאמר
 כנ"ל. לנכריכיסו

 וכו', נתן לא ואפילו כתב כן רעל הרמב"ם, בשיטת הגר"א מש"כ לפי ובזהד(
 א"כ כנ"ל, הש"ס פריך מה בקצץ, ואי יום, מבעוד דמיירימשום

- בקצץ, אך פריך שפיר דאל"כ בשבת, להוליכו אמר דלא מייריעכ"ח  וביותר 
 המחנה מש"כ לפי מבחנם, גרע דוקא, בשבת הולכתו על שכר לו בקצץדי"ל
 הוי לעכו"ם ואמירה לנכרי, שליחות דאין דאע"ג י"א(, ס" שלוחין )ה'אפרים
 וכ"כ בעה"ב, כיד פועל יד הוי כשבירו אבל ושכיר, פועל בשאיגו היינושבות,

הנתיבות



ירושלים - שיא חלק- אוצרותתתקסד

 מזה, כתבתי ובמק"א ע"ז, חולקים פוסקים דשאר ואף קפ"ח(, )ט"הנתיבות
 י"ל שייר וא"כ - וכף "ואפילו" ע"ז לזמר רבותא בזה ליבא מ"מאגל

 לו שצוה משמע, ה" דאז שעמו, עכו"ם לכתוב יחלא )בפ"ו(, שם דייקדמה"ט
 ולא כתב, שפיר גחן, לא דאפילו הא כתב דלא )במ"כ(, אבל  בשבת,להוליך
 וכמבוחר וכו', מחמור עדיף בכה"ג דאף להודיענו כיסו, לו שיתן עכו"ם, "עמו"ה"

 כנ"ל. רמתניבסיפא
 גחינה לענין דכתב ה"ו(, )פ"כ שם בה"ה מפורש הגר"א, כדברי והנהה(

 וא"כ היום, שקדש קודם להם נותן הוא דמע"ש וקטן, שוטהלחרש
 דאיתא דמה לפי"ז, וצ"ל עיבש, חמור לעניז שם הרא"ש וכמ"ש נכרי,עמו איי אם מיירי לנכרי, דנותן דדומיא כה"ג, מיירי לנכרי דנותן הא גםעכ"ח

 יתן היום, עליו לקדש שקרוב רואה ראם לומר רצונו היום, עליו וקדש)בפ"ו(,
 זכו/לנכרי

 אבל בכיסו, אמורים דברים במה )בפ"ו(, אה"ז שם כתב הרמב"ם דהנהו(
 בזה וכיוצא - עכ"ל, אמות מארבע פחות מוליכה אלא לנכרי, יתן לאמציאה
 אלו, מכל אחד ולא נכרי ולא בהמה עמו דויתה לא וז"ל, ה"ז(, )בפ"כ שםכתב
 פחות בה, מהלך לידו שבאה מציאה ואפילו אמות, מארבע פחות פחות בומהלך
 מחשיך, עלי להחשיר יכול אם לידו שתבוא קודם אבל אמות, מארבעפחות
 עכ"ל, אמות מארבע פחות פחות מוליכה לאוואם

- 
 לא( לד"ה שם ובה"ה

 פחות יוליכנה אבל לנכרי, מתנה אינה  שמציאה ג"כ כתב וגפ"ו בזה"ל,כתב
 פירוש - עכ"ל, על" להחשיך יכול וכשאינו לידו, כשבאה והוא מד"א,פחות

 לנכרי, ליתו אסור לידו, כשבאה שגם הרמב"ם, בשיטת ס"ל שח"הלפירושו,
 צריך אם הוא, לא, או לידו באה שבין החילוק ורק מד"א, פחות מוליכהאלא

 לידו, כשבאה או מתרתק בא' כסירי )בפ"ו(, דשם אמר, ובזה כשיכול,להתשיע
 וכש - קתגי, או או וה"ה עלי, להחשיך יכול שאינו אלא לידו באה שלאאו

 נדפס ובטעות - )פ"כ וסיח וז"ל, א'(, אות שהחשיד מי )ר"פ גבוריםבשלטי
 פחות פחות להוליכה שרי לידו אחאי אם דמציאה כתב, שבת( מה' ופ"ו -פ"ב
 בשום וחש"ו לחמור או לנכרי המציאה לתת מצי לא לעולם אבל אמות,שד'
 כלישגא דהלכתא ומסתברא שכתב שם, הר"ן כדברי דלא וזה - עיי"ש,שגין
 עשרים )בפרק ז"ל הרמב"ם דברי נראים וכן וכו', דמי( כגיסו ליד" )דבאתאיקמא

 - עכ"ד, שם לשונו לי נתחוור שלא אע"פ שגת(,מהלכות
 דמש"כ לדידי, וצ"ל

 כנ"ל, אמות מארבע פחות פחות בה מהלך לידו שבאה מציאה ואפילוהרמב"ם
 ואפילו רק צ"ל הי' דלא לשונו, נתחוור לא אבל מד"א, פסות פחות אףהיינו

 הכל. על וסובב יותר, לא לידו, שבאהמציאה
 באה בלא אבל לידו, שבאה במציאה הרמב"ם, בשיטת דפליגו אף אמנםי(

 יוליכנה אבל וכו', לנכרי נותנה שאינה מללו, ברור דבריולידו,
 מפחות עדיתי ואהריני נכרי כיסו, גבי דאלו מבכיסו, להיפוך וזה מד"א,פחות
 שם, גבורים בשלטי עי' ואחריגי, מנכרי עדיפי מד"א בפחות ובמציאהמד"א,
 כמבואר שיטתו, ליישב וכתב לוני"ל, מחכמי בעצמו הרמב"ם בזה נשאלוכבר
 וסיים תשובתו, תמצית הביא שם ה"ה וכן )פ"כ(, שם עוז כמגדול התשובהכל

 ומה"ט עיי"ש, יחלוק, זה על לחלוק והרוצה זה, בדבר דעתי זה שם,הרמב"ם
 הרמב"ם לדברי מקור שמצאו עולם, גדולי כמה שראיתי מה בעינך נפלאוביה - עיי"ש, מוכרחים דבריו שאין מורה, בעצמו הרמב"ם שאף שם, ה"הכתב



 תתקונהירושלים - ס"א חלק-אוצרות

 ?ע"ש, אמדת מר מחות  מוליכו בשבת כיס המוצא יצחק דא"ר ע"ב(, ד"ע)בע"ז
 נתיב  בהגהת  וכמבואר  מצשה, לשון וה=נו הצ', אחר יו"ד בלא "המוצא"הביתא
 בביאור  וכ"כ גנו, בשם  רס"ו( )מה ש"ע עה"ג נתנאל(  הקרבו למבילתיש
 שהחת'ש שבעוד אלא פ"ב(, ס" )או"ח בחשף יתחת"ס ז'(, )סם" שםהגר"א
 לשון והיא יו"ד, בלא "המוצא" שלפנינו, הספרים בכל שהגירסא שם,כתב

 הוצאה, לשון )ביו"ד(, המוציא שלפניגו שהגירסא שם, היים בנתיב כתבמציאה,
 הגר"א ובביאור עיי"ש, ודו"ק המוצא גרס שהרמב"ם שאפשר שכתב,אלא
 על החולקים הפוסקים, דלשיטת מדכתב יו"ד, בלא הגירסא לו שה"נראה

 מדברי בראיות חזקו שם והחת"מ הגר"א ושניהם עיי"ש, המוציא צ"להרמב"ם,
 שם, הרמב"ם על ירמ" דברי בספר וכ"כ עיי"ש, הוצאה לשון דהוי שם,הש"ס
 הרמב"ם שתק איחוי כן, דאם מאד, קשה כולם על אמנם עיי"ש, אביובשם

 שאמר עד מוכרחים, דבריו שאין בעצמו והודה מזה, לוניל לחכמיבתשובתו
- כנ"ל, ה"ה וכמ"ש יחלוק, לחלוקוהרוצה  הרא"ש על נתנאל בקרבן ושו"ר 
 דיז יסרר בנה שהרמב"ם כך כל לו שברור ג'(, אות שהחשיך מי )ר"פשם

 לחכמי שכתב מה כתג שהרמב"ם שכתב עד הנ"ל, ע"ז( )דמס' רגמ' עלמציאה,
 טלואים דברים והמה עיי"ש; מוצאו מקום מהרמב"ם שנשתכח משום הואלוניל,
 ששם חיים, בגתים לשב"כ  עצמו שסותר שם ראיתי ועוד הרמג"ם, על כןלומר
 החולקים דלהפוסקים שצ"ל אלא יו"ד, בלא המוצא שלנו, דגירסא כתב,בק"נ
 בגתיב ממש"כ לי' כלפי והש ביו"ד, המוציא שלהם נוסחא ה" הרמב"ם,על
 בשם זה הביא שם חיים ובנתיב בשמו, כ"ז הביא שבק"נ ועוד כנ"ל, שםחיים
 נ"ר כלל גנ"א שבת )ה' אדם ה" בספר ב', רא" ראיתי עוד אבל - כנ"ל,בם
 בתשובתו רא" הביא מדלא גיו"ד, המוציא גרס הרמב"ם דגם לי', דפשיטא ד'(,סי'

 אי"ה(. יבוא )המשך עיה'ש. דנפש" מסברא כן ורקשם,
 ווייס יעקביצחק

 חלקים[ ד' יצחק מנחת שו"ת היקרים בחבוריו המפורסם האדיר הגאון]הוא

 )י"ג.(. עבו"ז :(, )ע"ג עירובין הש"ס בגליוןביאורים
 יצ"ו. רעננה בס"ד, תרח"צ()סימן

 גמי התם הגמרא בתירוץ וט' במבוי משתתפיו כיצד ע"ב( )ע"גבעירובין
 תוס' דברי על הש"ס ובגליון בני ד"ה תוספת ועיילי-הדאפקי-ה

 למאי כן אם כו' הבית דבעל כולה דההבית כיון שם כר לי קשה וז"ל,זה
 כל של חצירו יקנה וחצר חצר לכל דעיילא כיון הא ובתו בנו ע"י לזכותצריך
 בתרא בבא בגמרא פסוקה הלכה למדין אנו בעהשי"ת וצע"ג, ביין חלקואהד
 א"כ וז"ל, ר'( )סימן משפט חושן שו"ע ובטור שם וברמב"ם ש"ב( פ"ה)דף
 אמר אם אפילו יונה הר' ופירש קני לא נמי לוקה ברשות ביכר שלכליו
 ע"ש הספינה בפרק הרא"ש, כתב בך ז"ל שם יוסף ובבית ע"ש, קני זיללו

 וז"ל, הרמ"א זה על וכתב ע"ש ה'(, סעיף ר' )סימן משפט חושן ערוךובשולחן
 הר"י בשם טור הדין מקור צויין קנה לא קני זיל המוכר לו אמר אפילווי"א
 אחד כל לקנות להם אפשר אי הלא הכא למעלה, שציינתי  הרא"ש בשםוב"י
 של בחצר היין עם שלו החבית מכנים הבית שבעל שבחבית בהיין חלקואחד
 כאז היינו כזוכר של כלים הם הלא שלו היין עם החבית כי ואחד אהדכל

המקנה



 - ס"א חלק- אוצרותתתקסו
ירושלים

 ~כי אחד לכל להם אמר אם ואפילו הקונה כאן היינו לוקח של ברשותוהמקנה
 בנו ע"י אחד לכל לזכות היין עם החבית בעל  שצריך ההכרח ולפיכךוקני
 מביאה והגמרא ע"ב( ע"ס )דף משתתפין כיצד במשנה למדין שאנו כמוובתו
 הש"ס. בגליון הגאון רבינו מקשה ושע"ז בהסוגיא ע"ש ע"ב( ע"ג )בדףכאן

 רבא הסוגיא כל ע"ש תיעקר הקדיש ואם הזה בזמן מקדישיו אין )י"ג.(בע"ז
 מעליא מום נראה הגמרא ופריך בקדשים מום כמטיל שנראה מפניאמר

 מום בבעל מום כמטיל ולהוי הג' פריך ועוד זה על הגמרא תירוץ ע"שהוא
 חזי לדמי דלא השתא הכא לאפוקי חזי לדכא לגופו חזי דלא מום בעלומתרץ
 הא ק"ל, וז"ל הש"ס ובגליון הסוגיא, בכל רש"י פירוש עיין חזי לגופוולא

 קרובה תמורתה ואין פדיון לו אין ובכור מתניא, בבכור וחכמים דר"מדפלוגתא
 ללמוד מצרק. )ל"ג( ובבכורות )נ"ו( במנחות וקשה וצע"ג. לדמי חזי לאוא"כ
 שאין קרא מצריד מאיר רבי היינו פדיונן לאחר המוקדשין פסולי על הקראמן

 ואסורי הואיל אמונא דעתך מלקא שם הגמרא לשון וזה מום, בהם להטילאסור
 הסוגיא כל משמעות הלא קשה לן, קמשמע ליתסרי נמי במומיו ועבודהבגיזה
 ולהוי רבא על הגמרא קושית מאיר דרבי אליבא הולך שסובב הנ"לבע"ז
 שבזמן בע"ז שם דגמרא ומסקנת מאיר דר' אליבא היינו כעם בבעל מוםכמטיל
 כי לן איכפת לא היינו בה לן לית שם הגמרא לשון לדמי חזי דלא כיוןהזה

 אליבא מום בבעל וכן תמים, אפילו בקרבן מום להטיל איסור איןמדאורייתא
 מום להטיל אסור קיים המקדש שבית שבזמן התורה מן דאוסר מאירדרבי
 שבית שבזמן האהרון התירוץ המסקנה עם הסוגיא כל ופשטות מום,בבעל

 פירוש היטב עיין לדמי,  הוא חוי מום בעל הוא הקרבן אפילו קייםהמקדש
 הקושתת כל הכל ניחא  בממקדה  בגמרא שם  זה  חילוק  שבימית  ומשמעותרש"י

 לרבי דוחק מה וא"כ מאיר דרבי אליבא הכל והיינו רבא על מקשהשהגמרא
 מום בהם להטיל מותר שנפדו רמוקדשיו שבפסולי הקרא מן ללמודימאיר
 דרבי אליבא שקאי במסקנא בע"ז הגמ' וכפשטות לדמי חזי לא כשנפדוהלא
 שבית בזמן לדמי  הזי הגמרא הללוק יסוד כי כלל מזכיר הגמרא ואיזמאיר

 למדין אנו התורה שמן לדמי חזי לא המקדש בית שאין ובזמן קייםהמקדש
 רבי מצריך למה מאד קשה הלא הסברא, מן הוא שזה הפשטות לפי וא"כזאת
 שנפדו לאחר מוט בדש להטיל אסור שאין המוקדשין פסולי על קראמאיר

 לדמי. חזי אין הםהלא
 גומא מוה כי תורה של  אמיתה להעמיד בעהש"'ת התיישבתי הקזשיאומחומר

 מום להטיל התורה מן שמותר הקרא מן ללמוד מצריך מאירשרבי

 שנפדו לאחר המוקדשין שפסולי למדין אגו שנפדו לאחר המוקדשיןבפסולי

 וקושית בע"ז, שם הגמרא כמסקנת אסור לדכת חזי אם אבל לדמי תזיןשאין
 פדיון לו שאין גופה וזה חמורה קדושתו בכור כי קשה לא מבכור רעק"ארבינו
 בו להטיל אסור הקרבנות מכל קדושתו מחומר כי לדמי חזי לא א"כומקשה
 הרמב"ם לשון עיין קבוע מום בעל הוא אפילו הבבור על חל הזה האיסורמום

 בעל על אפילו חל שהוא מפני ט'(, הלכה א' )פרק מעילה הלכות עבודהבספר
 ככור. קדושת היינו קבוע,מום

 כץ מרדכי שמואלהרב



 וזתקסזירושלים - ס"א הלק-אוצרות

 החודש קידוש בענין וחידושיםהערות
 )ארה"ב(. ברוקלין בס"ד, תרצ"ט()סימן
 כוונת איו לכם הזה החודש וענין וז"ל שכ' ראיתי בא( )פ' בחיי ברבינוהנה

 כי הלבנה ראית עס"י חדשים ולקבוע השנים לעבר אותנו להזהירהג'
 ואם כיטב תראה אם הלבזה לראית לחוש בתורה עיקר אין החדשיםגקביעות

 אנו אין יומים או ליום אח"כ או לכן קודם או אלא הקביעות ביום תראהלא
 עפ"י אם כי הלבנה ראית עפ"י החדשים לקבוע בתורה נצטוינו לא כיחוששין
 שנה ארבעים שכל וראיתו ז"ל חננאל רבינו בשם זאת מביא וכן וכה,חשבון
 ראו ולת לילה האש ועמוד ביום אותם מכסה העץ ה" במדבר ישראלשהה
 עוד הלבנה. ראית עפ"י חדשים קובעים היו ומהיכן בלילה וירח ביוםממפי
 )דה"א ישראל  יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי יששכר ומבני דכ' מביארא"
 החשבון אם כי ומועדים עתים לקבוע ובינה חכמה שצריך דבר לך ואץי"ב(
 יודעים הכל ניראת כשהלבנה כי ידוע דבר הלבנה ראית אבל העבור סודשהוא
 בט"ו וסכות ב" ויוכ"פ בתשרי בא' ור"ה בגיסו בט"ו המצות וחג ר"חשהוא
 ע"ס עושיו והם לישראל ומודיעים מחשבין לחכוים אלא אינו החשבון אבלבו
 הי, ומהיכן המלך עם אשב ישב ואנכי חדש מחר הנה כ'( )ש"א דכ' ראהעוד
 תראה לא אולי כי קובעים היו דסזשבון שעפ"י לולא חודש שמחר דודידע

 נוני קובעים שהיו מוכקח שהדבר אלא ענר ולא חודש מחר יקבעו ולאהלבנה
 הלא וכו' דוד מקום ויפקד השני החדש ממחרת ויהי להלן שם דכ' ר"חימים
 בהיות עכשיו עד כמנהגנו ר"ח של ימים שני החודש באותו שהיו מוכיחהדבר
 ומאה אלף חשבון עפ"י חדשים לקבוע ישראל כל נוהגים היו כך יוצאהחודש
 והיו - הסנהדרין וראש הגולה ראש אנטיגנוס ועד רבינו כהנה מימותשנים
 הכממשין כעבדים תהיו אל להם וכשדרש וביחוס צדוק והם שניהם תלמידיובכלל
 לתרבות ויצאו ושכר עונש שאין וחשבו בלבם ספק נכנס פרס לקבל ע"מ הרבאת
 זו למצוה בתורה עקר אין כי ואמרו הירח בקביעות בזה לעודר והתחילורעה

 והתכוון הצודק הדבר והוא צלבנה בראית כ"א החשבון עפ"י חדוריםלקבוע
 גמורות. בראיות להם ולהודיע דבריהם להכחיש הדור חכמיוהוצרנו

 העיקר הוא החשבון הלבנה לראית תחושו אל ר"ג אמר כד ז"ל אמרווכן
 יום מכ"ט פחותה לבנה של חדשה שאין אבא אבי מבית מקובלניכך
 הלבנה ראית על סומך ר"ג ה" שלא מזה מוכח - חלקים ותשצ"גומחצה
 וחקרו ישראל וכל ב"ד ראוהו שלימה ממשנה רא" ועוד חשבון עפ"יכ"א
 ראי' וזו ימסיים מעובר זה הרי שחשכה עד מקודש לומר הספיקו ולאהעדים
 היו וברא" עקר בידם היתה שאלו הלבנה ראית עקר בידם היתה שלאגדולה

 ואמרו עדים באו דתנהש רתח ועוד - אותה מעברים ראיתה אחרי איךמקדשים
 על סומך ר"ג הי ואלו ר"ג וקבלם ושינוה לא עבורו ובליל בזמנהראיגוה
 עבורו כליל נראה שלא שכיון שנתכרך בודאי דותשבון על ולא הלבגרראית

 העדים. העדאת על ולא סמך החשבון על ר"ג ודאי אלא שקר עדישהם
 על בעליתו לבנות צורת דמות לר"ג רוה" לרז"ל שתמצא ומה עודוכתב

 לתלמידי לבאר הללו צורות עשה ר"ג כי בזה הכונה וכו' שבהןהטבלא
 חודש בכל יודע הוא וכי וחודש חהרש בכל הלבגה במהלך יריעתו וביתוסצדוק
 ולאיזה בגלגל גבוה תה" וכמה קצרה אם ארוכה אם תוליד צורה באיזהוהותש



ירושלים - ס"א חלק- אוצרותהתיסח
 בזה הלבנה להם ואמר יתלמירים מבאר וחדש חדרן בכל והי' נוטה תה"צד

 להם מראה שה" צורה וכאותה וכד כך לצד ונטיתה וכך כך צורתההחודש
 שנה אחר שנה חודש אחר חודש כך שראו וכיוז מעידים העדים היו בהר"ג

 מקבלים שהיו ואע"פ החולקים דברי ובטלו החשבון אלא העקר שאין להםנתברר
 ולד"ה ר"ח ומסיים החשגון על כ"א ב"ר סמיכה היתה לא לדבר זכרהעדים
 ממגו למעלה שאיז גדול כשהוא הגדול ב"ד ביד שהרשות הלמ"מ העובר הזדת

 לקבוע בידו הרשות השנים ובקביעות תורה בחדרי ובקי חטא וביראתבחכמה
 החדש הקב"ה שצוה הדת הוא וזו העובר סוד מחקי לו שיראה מה כפיולעבר

 בחיי. רבינו עכ"ל - ו"ל ר"ח בפי' ת"כ לכםהוה
 ראשית - בדה"ק רואה ביסודם קשים דברים הרבה כי דבריו תמציתהעתקתי

 נפורש הלא רא" עפ"י חדשים לקבוע בתורה נצטוינו שלא שכ'מה
 לו ואמר באצבע לו והראה הקג"ה לו שאמר ז"ל ברש"י ומודא וב"רבמכילתא

 ובר"ח החדש אח מקדשים הלבנה ראיית שע"י מזה משמע ואש וקדש ראהכזה
 מסורה זו עדות דרשו ורבנן בכם כשרה תהב זו עדות מזה דרשו ( ע"א)כ"כ
 הרואם שעדות המצוה עיקר רזה מזה משמע א"כ עדות מדאצטריך א"כלכס
 השבון עס"י לא החודש את מקדשים זו רא" וע"י ג"ד בפני יעידו הלבנהאת
 מכסה הענן ה" במדבר ישראל שהיו שנים מ' שכל דבריו בהחלת שכ'ומה
 הכנוד לענגי מחוץ עדים שישלחו באפשרי הע לא וכי מאוד קשה וכו' ראוולא
 והלכו עמלק עם ללחום יהלכו המרגלים שלחו הלא שיצאו להם שדמן לאוכי

 עדים. שלחו הלבנה לקדש כשהצריכו כן כמו ועוד ועוד יתרוכנגד
 יאיית אבל העבור סוד שהוא וכר בינד, יודעי יששכר ומבני דכתוב שכתבומה

 צריכת היו יזה אבל העבור סוד הב"ר ידעו בודאי וכו' זרוע דברהלבנה
 החודש קדוש הלכות א' בפרק ז"ל ברמב"ם שמבואר כמו להעה- עדיםג"כ
 הירח יראה אם וידעו שהושבו הב"ד על התורה מן עשה מצות וז"ל ז'הלכה
 בהמפרש וכמבואר ההודש את שיקדשו עד העדים את ושידרשו 'יראה לאאו
 עפ"י דכ' עדות כדין והחשבון הראייה כאתר ירחיהם אלא סומכין אט שאיןשם
 אין והעידו עדים באו ולא נראה שהוא בחשבון כשידעו לפיכך וכר עדיםשנים

 מהם אחד ובסילוק כאחד שניהם בלא א"א יעכ"פ ומסיים יעיי"ש אותוקוטעים

 וכר. יששכר ומבני הפ' =מזה סתירה שוס  איו וא"ע הטביעהתפתלי
 קשה חודש שכמר דוד יודע ה" ומהיכן "ודש מחר הנה שנאמר רא" שכ'ומה

 שכ' במו החודש לעבר לב"ר רשות שיש הר"ח מודה הלא ג"כולטעמיך
 שמחר ידע מהיכן וא"כ מזידים אפילו אתם רז"ל  ודישו אותם תקראואשר
 הל רוג עפ"י פלוני שהודש שנים מרוב שידע כלל קשה לא מזה וחוץחודש
 שלוחים דייה ברש"י ע"כ כ"א )דף בר"ה מבואר ועוד שעבר מחודש ל'ביום
 החודש מחר ב"ד יקדש דודאי וכו' כ"ט ביום בעליל נראה כגון מבערב(יוצאים

 היו אם דייקא נשא דוה כ"ס בעם עוד זאת לידע ותאפשר מזה נראה א"כ-
 יודע ה" מנין תלוי ב"ד ביד רק ונצל העיקר החשבון אם אבל עדים גםצריכים
 כי צורך לאיזה ,החוותן את יעברו אפשר לעשות הנ"ד של בדעתם מאידוד

 ראש הי מלכותו שביכן וצם בסנהדרין דוד ה" יא עדייז ההוא בעתבודאי
 נסתר יבזה הסנהדרין מן נמנה ה" לא בודאי המלך שאול בימי אבלהסנהדרין

 השי להלן שם דכ' ימנם ב' קורעים שהיו שוביה דהדבר שכ' השני הרא"גם
ממחרת



 תתקסטורושלים - ס"א "לק-(צציוון

 חודש באותו שהיו מוכיח הדבר הלא וכו' יוד מקום ויפקד השני החישממחרת
 כמגהגגו. ר"ח שלשני

 פארשש 'היו אם כי קשה לשיטתו גם הלא דבה"ק להבון לירד זכיתי לאעכשיד
 ששש אגו ובי שני לעשות צריכים היו למה החשגון עפ"יהתודש

 מקומות בכמה מבואר הלא אדרבה החשבון עפ"י מקדשים שאש מחמתזאת
 ויעשו העובר סוד כח ויש גזירה המלכות יגזרו שמא משוס הוא דמנהגנובש"ס
 גר"ה ז"ל גרש"י כמבואר בפסח חמץ יאכלו לפעמים וח"ו יומס חד כמקדםג"כ
 אחר ורק זה חשש אין העובר סוד שיודעים זמן כל מזה נמצא ע"ב( ד')דף

 ימים שני יעשו למה ז"ל כדבריו אם ודוד שאול בימי אבל כך הנהיגוהחורבז
 ר"ה  ימים שגי שיהי  להזרתו יכול הי' עדים ע"י כשקדשו מסתבר ויוהרר"ה
 כשנראה ואז החודש את מעברין פקודש ליסר הספיקו ולא עדים שראוכגין
 )כ"ה בר"ה מבואר ומ"מ ר"ח העם יה"  שבודאי ישראל כל ידעו וא"כבעליל
 לזמר סברא אין קדישו החשבון עפ"י רק אם משא"כ החודש את שמעבריןע"ב(

 שטעו להם נראה ואת"כ ר"ח יהי ל' ומביום החשבון עפ"י להם נראהשמקודם
 שכ' יום, באותו ר"ח ישאר בודאי א"כ קדשו כבר אם שמע"נ שני ביום ר"חועשו
 יום א"כ ל' בעם ר"ח  געינה לא א"כ עדיין קדשו לא ואם שוגגים אפילואתם
 ז"ל רש"י שקומו על התנ"ך מפרשי בכל מבואר מזה חוץ ברור וזה ר"חל"א

 לפי אפילו לחודש שם בעם וו-שני החודש ממחרת שוום" ומצודותוהרד"ק
 שעל שני ביום ג"כ הוא הפיי תניגא ש"א עבור ההוא שפ" שם התרגוםפ'

 לחודנו. גשת חנינא ירחא הפ" וא"ב ירחא התרגום הפרש חודשמחר
 חדשים לקבוע ישראל כל נוהגים היו כד שכ' מה דבריו עיקר על נבואועתה

 והיו וכו' אנטיגטס וער מרע"ה מימות שנים ומאה אלף חשבוןעפ"י
 בזה לעורר והתחילו רעה להרגות ויצאו וכו' וביתום צדוק תלמידיובכלל

 חשבון עפ"י חדשים לקבוע זו למצוה בתורה עיקר אין כי ואמרו הירחבקביעות
 לזה המקור אדע לא בל )בטרם והמכוון הצודק הדבר והוא הלבנה בראייתכ"א
 בראיות להם ולהודיע להכחישם הדור חכמי והזצרכו ע"ז( שעוררו חז"לבדברי
 דבריו ביאור וכו' הלבנה לראית תחוקקו אל ר"ג אמר כך רז"ל אמרו וכןגמורות
 להרארת כדי עדות לקבל התחילו החשבת על שעברו המינים שע"ימשמע
 צדק שהחשבון להודות מוכרתים יהיו וע"'כ שהעידו להעדות מכווןשחשבון

 הלבנה לראית תחושו אל ר"ג אמר שכך בעצמו מסיים הוא הרי כלל הביןולא
  שתשגו א"ע שטעו או שהעדות נדע אן  החשבון עם מעוון איש העדות אםפ"

 העידו שבמזיד או קטנה  עב  כמו ללבנה רומה רק ה"  ולבסוף לגנהשרואש
 החכמים עם הצדק שהחשבון הצדוקים יודו עדות קבלת ע"י איך וא"כשקר
 יאמרו להתעקש ירצו אם וא"כ העדים על סומכים אינם החכמים שגם נזדמןאם
 העבור בסוד מודים המה אם בשלמה - שקר "עידו שהעדים פעם בכלהמה

 אשר עדות בראיית שתלוי דבר אבל החשבון עפ"י להוכיחם נוכלוהחשבון
 שמרע"ה ומצאנו לחשבונם מכוון אם רק עצמם את סומכין אין בעצמםההכמימ

 רק הוא שהטעות הגם הוא בדאי יאמרו שלא כהצות רק בתצות לומר רצהלא
 שני בראיית שתלוי בדבר להתעקש שרוצה מי כ"ש וא"כ קטנה שעהבערך

 אי"ה(. יבוא )המשך שטעו. יאמרועדים
 וארה"ב( ברוקלין גאלך חייםהרב



ירושלים - ס"א חלק- אוצרותתתקע

 באומר יוצא אם וכן בברהמ"ז. יוצאאם סעודה בשעת תורהדברי
 ברהמ"ז. אחרי תורהדברי

 )ארה"ב(. טעננ. מעיפים בס"ד, ת"ש()סימן

 יתכן השולחן סילוק ראין ולדידן לי העיר שליט"א המפלד מתת" הרבידידי
 שלא כ"ז מצא ג"כ המזון ברכת אחרי תורה דברי אומר אםדאפילו

 משרים מגיד בספר הלכאורה אף כך. לומר אפשר דלכאורה וחשבתיעמדו.
 פרק ללמוד המאכל ובסוף במשנה להרהר המאכל בעת כתב ט"ו סימןבאזהרות

 דהלא ועוד ברהמ"ז, לפני צריך שמעיקר הרי ההזון ברכת קודם כשמבנהאחד
 ובערוך יום. מרז תורה ללמוד מצווה אחד כל כי לוזירים בודאי ברהמ"ןלאחר

 בד"ת לה דמשכחת ותירץ האכילה בעת לדבר אסור הא הקשה ק"ע סימןהשולחן
 המוציא ברכת לאחר א"נ לסעודה. עצמו כשמכין נט"י קודם א"נ אכילה.לאחר
 דקורם תשמע ברהמ"ז לאחר אמר לא מדוע ולכאורה לאכול. התחיל לאדעדיין

 לדקדק יש וא"כ ברהמ"ז. לאחר לא אבל שאוכל השולחן על נקרא זהנט"י
 שאצלנו השולהן הערוך שם וסיים שמברך. קודם השולחן על תורה דברילומר
 ללמוד שיכול מי אמש המעלות שיר או בבל נהרות על שאומרים במהיוצאים
 וכמו תורה דברי מטעם המזון בברכת דיוצא חשבתי עוד טוב. מה ממשד"ת
 שמברכים המזון ובברכת וז"ל ג' משנה ג' מרק באבות מברטנורא הרע"בשכתב
  שמעתי כך תורה דברי עליו אמרו כאילו וחשוב חובתז ידי יוצאיו השולהןעל

 ליישב טרחו והרבה מברך אחד כל הלא עסקינו בישיעי אסו הערתי וכברעכ"ל.

 תמיד לסיים לו ויעזור סעודה בכל משנה ללמוד להתרגל שטוב והעיקרדבריו.
 משנה, סדריששה

 סדר בספר ע" השלחן על התורה לשוד מצות לקיים החיוב גורל בעניןא"ה.
 רי"ח--רכ"ח( )דף הטהור שלחן ובס' י"א-י"ג(, )ד למהר"ןהשלחן

 באריכות. ע"ש מקום, של שלחש ונקרא השלחן שעל התורה לימודמאמר
 )ארה"ב(. טעננ. מעמ8יס גרינבלאט אפריםהרב

 בעכו"ם דמילהבסוגיא
 )ארה"ב(. ברוקלין בס"ד תש"א()סימן

 דרו פסולה שהוא בעכו"ם למילה מגין איתמר )כ"ז.( ע"ז במסכת גרסיבןא(
 אמר יוחנן ר' תשמור בריתי את ואתה אמר דרב משם" פפאבר

 פסולה לרב ; אשה בינייהו דאיכא שם ומסקינן וכר בינייהו מאי וכו' ימולהמול
 כמאן מהולה דלא דאע"ג כשרה לריו"ח תשמור בריתי את ואתה בכללדאינה
 בתוס' יפ" וכו' ותקה ב" קרי צור, צפורה ותקח והכתיב ופריך דמיאדמהילה
 להדר מחוייבת שאינה היית כס. בקידושין אותה ולא אותו דאיצטריך האלרב

 עיי"ש. למולו אחריםעל
 בקידושין "תוס' דהנה מושכלת, קושיא שמות( )בפרשת חדש האורוהקשה

 עשה מצות דהוה לי' תיפוק אותה ולא דאותו קרא למ"ל הקשושם
 הפסק לה אין והלאה השמיני דמיום מאחר ות" פטורות ונשים גרמאשהזמו

 מילה דהא מעשה"ז הוה אעפי"כ הלא העולים ומקשין עיבש, הז"ג שלאמקרי
 המוציא בפרק עירובין במסכת אמרינן והכי ויו"ט, בשבת נוהג אינה בנמנהשלא
 א"כ עיי"ש וס"ט בשבתות נוהגת  שאינה מאחר מעשו"ג הוה דתפיליןהפיליז



 תתקעאירושלים - ס"א חלק-אוצרות

 כיום אם כי נימול אינה ימים שמונת דבל מעשהז"ג הוה מילה גביה"נ
 דאמרינן עפי"מ זו קושיא ליישב מקום ויש ויז"ט, בשבתות נימול אינו זהמאחר
 משום וש"ט שבת דוחה אינו בזמנו שלא מילה שם דיליף דמילה ר"אבפרק
 הג"א שפיר כן ובהיות ואעדלתי"ע, לתו"ע הוה ויו"ט ושבת עשה הוהדמילה
 מעשהז"ג דהוה וא"ל למול חייבות דגשים אותה ולא אותו כתיב הוה לאאי
 הפסק לה אין והלאה השמיני שמיום מאחר מעשהז"ג הוה נשים גבי להג"אז"א

 גבי הוה דיו"ט רעשה ז"א ויו"ט בשבתות נוהג דאינו ואיל בלילה גםשמלין
 ל"ת דמילה עשה דוחה ושפיר דיו"ט הלאו נשאר ולא ופטורה מעשהז"גחשון
 לפימ"ש אבל דתפילין, דומיא דיה ולא שפיר ביו"ט למול יכולה ואשהדיו"ט
 אף למולו החיוב על" שאין אותה ולא אותו למ"ל לרב הדקל"ד הכאהתוס'
 נימול אינו דבזמנו מעשהז"ג הוה וכאן פטורות נשים מעשהז"ג הלא אחריםע"י
 אמרת מאי ויו"ט בשבתות נוהג אינו מ"מ בלילה שנימול אף בזמנוושלא
 הלאו רק נשאר ולא דיו"ס הערוה לה דאזלי שלהז"ג מ"ע הוה נשיםדלגבי
 אינה א"כ למול פסולה ראשה קיימינן דהלא ,"א ביו"ט למול שפירויכולה
 לא וע"כ פסולים שהמה למול אחרים לנשים לצוות ולא למולו היארשאית
 דוחה דמילה עשה ואין ול"ת עשה יו"ט הוה ולדידי' לאיש כ"א למולתצוה

 בתימה. והניחו עכ"ק, אותה ולא אותו למ"ל והדקל"דעול"ת
 אינה שהמצוה היכא דוה )ל"ה.( בקידושין האו"ח לפימ"ש "'לובפשיטות

 דילפינן נימא דאי בהא הלוי מעשהז"ג חשוב ויו"ט כשבתותנוהגת
 דהשוב מוכח וע"ט בשבתות נוהג דאית מתפיליז פטורות נשיםדמעשהז"ג
 ממצה פטורות דמעשהז"ג ילפיגן אי אבל ויו"ט בשבת נוהג שאין מהמעשהז"ג
 וא"כ עיי"ש מעשהז"ג ל"ה ויו"ט בשבתות נוהג דאינו דמה י"ל וראי'והקהל
 שאין אתיא בפיד ה' תורת תה" דלמען דקרא קח. בשבת דס"ל לשיטתורב

 עי"ש בפיך המותר מן דדרשיגן טהורה בהמה עור ע"ג אלא תפיליןכותבין
 דפטורות ויליף האחרונים שהאריכו כמו מתפיליז מעשהז"ג למילף א"א ע"כוא"כ
 מעשהז"ג השוב לא ויו"ט כשבתוה נהג שאינו דמה אמריץ ושוב והקהלממצה
 חשוב לא הפסק לה אין והלאה דהבמיני דמיום דכיון התוס' כת" י"לושפיר

 וז"פ.מעשהז"ג
 הקשו כטוי להעיר יש דלכאורה הנ"ל, קושיא בישוב י"ל הפלפול ות"דב(

 הקשו התוס' דחנה מעשהז"ג, דהוה דתיפ"ל דאותו קרא למ"להתוס'
 דהוה תיפ"ל נשים למעוטי קרא איצטריך דאמאי הקבלות ד"ה )ל"ו(בקידושין
 שנשים מינה שמע ע"כ קרא ומדאיצטריך ביום אלא נוהגת אינה שהרימעשהז"ג
 מילתא דהא בטעמא האבודרהם שכתב עפי"מ המפרשים ותת במעשהז"ג,חייבות
 לעסוק להן וא"א לבעליהז משועבדות דהנשים משום ממעשהז"ג פטורותדנשים
 י'ל טעמא האי שייך דלא שליח ידי על לקיים שאפשר במצוה ולפי"זבמעוות
 דבשים הו"א  שפיר שליח ידי על להיות שאפשר בקדשים א"כ דחייבותבאמת
 שם. בפג"י ועיין לנכון התוס' קושית ומיושב דפטורות קרא איצטריך ע"כחייבות
 דושחטו מקרא )כך'א:( בקידושין ילפינן שליחות מהני דבקדשים האוהנה

 שוחטיו כולן הקהל כל וכי הערבים בין ישראל  עדת קהל כלאותו
 התוס' ההקשו כמותו אדם של ששלוחו מכאן אלא אחד אלא שוחט אינווחלא
 עפי"מ האו"ח ות" בגווייהו שותפות ל" דאית התם שאגי דלכטו ודלמאבד"ה
 בירך חרא ומתרז אהרן של מפרו בקדשים שליחות ותיחי החוס' עודשהקשו

חברתה
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 ממילא מכפר דמקופיא י"ל הכהנים אחיו עם דנתכפר אחרו של דמפרחברתה
 לי' דלית להיכא רפסת קרא דאיצטריך בשותפות אלא שליחות ללמודאין

 בקדשים. שליחות נשמע ושפיר עיי"ששותפות
 אהרן של דמפר ואי שותפות ל" דאית התם שאני דלמא להעיר ישאמנם

 דסד"א לו דאשר קרא דאיצטריך ז"א שותפות, לי' באית נשמעכבר
 יעשה איסור על להקל דאמשר מה כל וממילא קדשים אצל הוא דחו"דשבת
 לקולא דאורייתא דספיקא הרמב"ם לשיטת שבת יחלל שלא באופןוישחוט
 לצמצם דא"א כיון רוב הוה אם ספק יש מהדה על מחצה סימנים הציובשוחט
 בחוץ הסימנים חצי לשחוט אחד לאדם מותר וא"כ :( )כח בחולין התוס'כמ"ש
 אחר איש יגמור ותיכף לקולא דספיקא רוב דליכא דאמרינן שהיטה הויולא

 לאו ואיהו רוב שחט כבר דהראשון לקולא ספק נימא דיד" דגמיהשחיטה
 באור ועיין שגיליו בכ' כמו בהיתר ושחוט אהד כל הרי ושוב קעבדכלום
 קרא איצטריך להכי בזה שהאריך וישלח( )פ' זצ"ל מאוסטרווצע להגה"קתורה
 לא דלזה הר"ג אמנם בעצמו, אפילו לשחוט ושרי הוא בהותרה לומרמיוחד

 השמיני דביות מקרא התורה דהותרה מהא זאת ללמוד דיש קראאיצטריך
 דוחה מילה יה" למה וקשה בשבת ואפילו ביום )קל"ב(, בשבת מיג"וילפינן
 דחוי' רק דהוה נימא אי בנשים( נוהגת )דאינו בכל שוה אינו דהוה כיוןשבת
 אינה דמילה ומנ"ל אהרן, של דפר קרא ע"ז איצטריך ולא הותרה דהוהוע"כ
 למ"ל התוס' הקשו מאי וא"כ אותה, ולא אותו דכתיב משום בנשיםנוהגת
 ילפיגן הוה דאותו קרא לא דאי דז"א מצעשהז"ג, דהוה תיפ"ל אותה ולאאותו

 ע"י דאפשר התם שאני לומר ראין חייבות, נשים דכמעשהז"ג והזאותמקבלות
 נשמע כבר אהרן של דמפר מירום מהני דשליחות הטעם כל דכא דז"אשליח,
 שותפות לי' דלית להיכא דושחטו קרא אתיא כרחם ועל שותפות לו דישהיכא
 דז"א דחוי' דהוה גימא שלא הוא אהרן של בפרו התורה דגלי דהא לומרדאין

 לאו אי אבל אותה, ולא אותו דכתיב בתר יכ"ז הותרה, דהוה מוכחדממילה
 דבפר י"ל ושוב הותרה דהוה ממילה מוכח אינו שוב אותה ולא דאותוקרא
 שותפות לו דיש מיירי דושחטו י"ל ושוב בפגים לשחוט דמותר קרא גלי אהרןשל

 וא"כ חייבות נשים דמעשהו"ג מקבלות ומוכח שליחות נשמע לא ושובבגוו"
 דז"א מעשהז"ג, דהוה תיפ"ל אותה ולא דאותו קרא למ"ל התוס' הקשומאי
 מושכלת קושיא והוא חייבות נשים דמעשהז"ג אמרינן הוה דאותו קרא לאודאי

בס"ד.
 חצי אהד אדם אהרן של בפר שישחוט דה"א לומר דאיז לומר ישאמנם

 יגמור ותיכף לקולא דספיקא רוב דליכא שחיטה הוה ולא בחוץהסימגימ
 בחוליו הרמב"ם שיטת דהא לקולא, ספק נימא דיד" דגבי השחיטה אחראיש
 שישחוט קודם שבת מחלל הוא הבהמה בצואר חבורה לעשות שהמתחיל)י"ד(
 חצי מקודם אהד שישחוט עצה אין וא"כ עיי"ש והגרגרת הוושט מן דברשום

 ח"פ. שבת מחלל הוא השהיטה בתחלת דתיכףהסימנים
 הוה השחיטה שבתחלת דמה העלה י"ב( אות ל"ו )סי' ח"א יעקב בחדותוהנה

 דחזל"א משום אסור שיעור דתצי כמו זה מידי תיקן דלא אףמומר
 חצי מטעם אסור פורתא בשחיטת כולו לשחוט שחזי כיון כן שבת באיסורוגם

 מומר נעשה השחיטה בתחלת אף לכן בכה"ת אסור רה"ש הטעם וזהשיעור
 רק אסור אינו שיעור רחצי המפרשים לשיטה להקשות הם וא"ב עיי"שוכו'

באיסורי
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 נעשה אינו השחיסה דבתחלת נימא שוב איסורים בשאר ולא אכילהבאיסורי
 הרמב"ם. א"יטת יקשהמומר

 או שיעור חצי אסור שבת באיסורי אי רזה חדש בדבר להעיר נלענ"דאמנם
 בב"ח לה' בפתיחה הפמ"ג דהנה פטור, או חייב מלשאצל"ג אי תליאלא

 לאיצטרופי דתזי הכוונה דחזל"א משום מה"ת אסור ח"ש ריו"ח דאמר דהאכתב
 דחיישיגן משום שיעור חצי ואסרה סייג ההורה עשאה ומשו"ה בכא"פ,כזית
 ולפי"ז עיי"ש, פרס אכילת מכדי יותר שהוא ויסבור בכא"פ כזית יאכלדלמא
 וח"ש השבת בתחלת מלאכה ח"ש עשה אם מרובה לזמן אפיל'ו דמצטרףבשבת
 וח"ש 11 בשבת שיעור חצי ואפ" )ק"ה.( בשבת כמבואר מצטרף השבתבסוף
 ל"ב( )מצוה ומניח שבת לה' בפתיחה הסמ"ג כבה"כ במזיד מצטרף אחרבשבת
 דלמא דחיישינן משום דהוא הנ"ל הפמ"ג לסברת חזל"א שייך לא בשבתוא"ב
 מצטרף מכא"פ ביותר דאף כיזן בכא"פ יותר שהוא ויסבור בבא"פ כזיתיאכל
 צריך בשבת וא"ב הנ"ל הסייג שייך ולא אחר בשבת וח"ש זו בשבת ח"שאפי
 דהפמ"ג פירושא כאידך נימא אי משא"כ חזל"א שייך שלא מותר ח"ששיה"
 אין דכ"ש אמרינן ואי איסור להיות ישוב לא דהיתר אסור שיעור חצידלכן
 כ"ש דגם וע"כ האחרון במשהו לאיסור מצטרף הי' לא כלל איסור שםעליו
 שיעור חצי  אמור בשבת  דגם י"ל שוב סה"ת אסור משו"ה  מהאיסור הלקהוי

 פשוט.ווט
 כל אי תלוי הפמ"ג סברת דב' ל'( )מה ח"ב מהר"ש בשו"ת לפימ"שוא"כ

 שפיר חפצא הוה איסוריו דבל נימא דאי הפצא או גברא הוהאיסורין
 דבלא"ה מהאיסור חלק הוי כ"ש גם דע"כ איסור להיות ישוב לא דהיתרי"ל
 חשוב דלא נימא אי אבל האחרון, במשהו אף מתועב חפץ ג"כ השוב הילא
 באמת דהא איסור להיות ישוב לא דהיתר הסברא שייך לא א"כ גברא איסוררק
 רק נאסור דלא וי"ל נאסר דגברא רק כלל החפץ על איסור שום נקראלא

 הוא אסור שיעור דחצי טעם ע"כ גברא הוה דאיסורים נימא אי וע"כבכזית
 שנאסרה המלאכה אי דזה תרמ"ה( )סי' או"ח הישיע"ק זלפימ"ש סייג,משום
 מלשאצל"ג אי ור"ש דר"י בפלוגתא תליא חפצא או גברא איסור הוא אםנשבת
 גברא איסור רק הוא שבת דמלאכת לי' אית פטור דסובר ר"ש הייב, אופטור
 תכלית שאין חיכי תורה אסרה מחשבת דמלאכת כיון וע"כ ינוח למעןמטעם
 חפצא איסור המלאכה על דאין פטור ממילא המלאכה שנעשה אף למלאכהכוונתו
 ינוח, ושלא המלאכה לעשות במתכוון רק חייב ואינו לשבות מוזהר הוארק
 הוא התורה שאסרה שבת דמלאכת לי' אית חייב מלשאצל"ג דסובר ר"יאבל
 הלאו אבל ינוח למען הוא דהעשה אמנם ואף גברא איסור ולא חפצאאיסור
 מתכוון אינו שהוא אעפ"י וע"כ תועבה גופה דהמלאכה משום חפצא איסורהוא

 ממילא נעשה שהמלאכה כיון מקום מכל לגופה צריך ואין המלאכהלתכלית
 דמשאצל"ג נימא אי א"כ עיי"ש נעשית והרי תועבה גופה דהמלאכה משוםחייב
 שפיר ולכן בשבת אף מה"ת אסור דח"ש וי"ל חפצא הוה שבת איסוריחייב
 מלשאצל"ג נימא אי משא"כ שבת מחלל הוה השחיטה דבתחלת הרמב"םפסק
 מותר ובשבת י"ל ושוב סייג משום הוא דח"ש ומעמא גברא הוה שובפטור
 דמעשהז"ג הו"א דאל"ה אותה ולא דאותו הקרא דצריך ה'ל ושוב שיעורחצי

 פטור. מלשאצל"ג ס"ל דרב ז' כתובות הפנ"י ועיין וכנ"ל, חייבותנשים
ומעתה
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 אותו קרא למ"ל התוס' קושית תקשו דלרב האו"ח קו' מיושב שפירומעתה
 דמשאצל"ג סובר רב רהא דז"א מעשהז"ג, דהוה תיפ"ל אותהולא

 מקבלות דנשמע הו"א אותו לאו דאי דאותו, קרא צריך שפיר לדידי וא"כפטור
 שס"ל לרב שליח, ידי על יאפשר התם דשאני רא"ל חייבות, נשיםדמעשהז"ג
 דבתחלת לומד שייך לא ושוב מותר בשבת שיעור חצי שות פטורמשאצל"ג
 ומושחטו הותרה דהוה קרא אתי אהרן של דבפר י"ל ושוב מומר הוההשחיטה

 דממילה דז"א וע"כ בגוי' שותפות לי' דאית התם שאני שליחות נשמעלא
 דכתיב בתר וכ"ג דוחה, ואעפי"כ פטורות נשים דהלא הותרה דהוה מוכחכבר

 בס"ד. האו"ח קו' ומיושבאותו
 ברוקלין מאטצעןיצחק

 היה אם הקודש ארון לפני בזקנו מכבד שה" יקר ברבי יעקברכי
 ז רש"י של זקינו או רהיטי שלרבו

 תובב"א. ירושלים פעיה"ק בס"ה תש"ב()סימן
 לפני בזקנו מכבד היה יעקב רבינו כ' מק"י( במג"א קג"א )ס" או"חבשו"ע
 יעקד 5ר' מעשה קכ"ח( )בסי' המ"ח וז"ל וק"ו(, קכ"ח ס" )מ"ח הקודשהארון
 שום אין ק"ו ]ובס" הקודש, ארון לפני )ב( בזקנו מכבד שהיה )א( יקיר5ר'
 פפד"מ )דפוס במ"ח הוא וכן )ג(, שם[ במג"א הדפוס טעות והוא מזהרמז

 תתקצ"א(. ס"תרפ"ד
 הכבוד ומסוג וז"ל, כ' ט"ו( )פרץ היראה שער חכמה ראשית בספראולם

 על החסידים בספר ואמר וכו' המדרש ובית הבנסת בית לכבדהזה
 בזקנו. ס"ת שבו הארון מקום את מכבד שהי' רה"י שלזקית

 ואמרו וז"ל רי"ט( )אות ז"ל חאגיז משה מהנ"ר חכמים משנת גס'וכ"כ
 את בזקגו מכבד שהיה ז"ל רש"י של אביו א5י על ההסידיםנספר

 כיבוד עושה היה לבבו בתם חסיד ואותו והואיל . . . ס"ת שבו הארוןהמקום
 כל עיני שהאיר ז"ל רש"י 5מ בן הגדול המאור שכרו והיה .. לש"ש.זה

 אין שבס"ת ולפלא - ע"ש. אליו ערוך שאין וההלנות המקרא גבאורישראל
 רש"י. של זקיגו אצל ה" שזה רמזשום

 ובשה"ג ש'(, - )ה"א הדורות בסדר נזכר רש"י של רבו יקר ב"ר יעקב ר')א(
 רש"י כשאומר כ' ח'.( )דף הדורות קורא ובס' רכ"ח(. אות - י' )מערכת ח"אחיד"א
 קפ"ד(, )סי' התרומה בס' וכ"כ הזקן, רבו שהיה יקר גר' יעקב רבינו היינו היקןמורי
 רש"י כתב :( )מ"ג ובחולין הזקן, מורי חמר כך :( נ"ט )דף בגיטין רש"יוכ"כ
 ע"ש וכו' לאכול לי והתירה יקר בר' יעקב רבינו פי את ושאלתי לירי באמעשה

 אין ורבים בזקנו לזלול תמוה דבר שהוא כתב )שם( השלחן ערוך בס')ב(
 חכמים משנת בס' זו בתמוה קדמו שכבר ממנו נעלם ובמחכת"ה מזה, נוחהדעתם
 חיבת על שם בפירושו תקמ"ב( פולנאי )דפוס ישן ובטאח - עיי"ש. רי"ט()אות
 כן אעפ"י מזקנים יותר חכם קוהיה אעפ"י ור"ל בזקני. אחר נומה כתב, בזקנומכבד
 היה והוא הקודש, ארון לפני לפניו שילכו בזקנים מכבד והיה בהם כבוד נוהגהיה
 ופלא. הדש ריר והוא ע"ש. אחריהםהולך

 נדפס שם וגם ק"ו( )סי' בס"ח עוד לעיין ציין ק"ג( )סי' או"ח ככנה"ג וכן)ג(
 יקר בר ריי י'( )מערכת ח"א בסוף סופרים בתיקון חק"'א בשה"ג וכן הדפוס,בטעות
 לתקז לב על שם איוו וחין לנ"א וצ"ל . . . ע"ח בשם קו"ח סי המ"א ועמ"שכ'.

 כאלה.טעותים
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 חסידים ההשנת דברי שמעתיק אחרי )שם( המ"ח על חסד מקור בנגהותוהנה
 של רבו היה יקר כר רעי כי שידוע בטעות הוא זה שסעם כ'הנ"ל

 זרינה ולארעביי
 זקית על הנ"ל חכמה ראשית בספר ג"כ איתא שכן ממנו שנעלםולפלא

 זקיגו שגם שם כתוב שהיה ישן ס"ת לפניהם היה ואולי רש"י,של
 כן. נוהג ה" ז"ל רש"ישל

 אחר ע"ש בכל שושן בר ר"א נוהג היה שכן כ' ק"נ( )סי' או"חובכנה"ג
 אה"ק. לפני בזקנו לכבדחצות

 אחרי קי"ח( עמוד ה' )חלק הגדולים" "אוצר ספר המחבר על גדולהותמוה
 בשם זה הובא קנ"א( )ס" ,%במג"א כ' הנ"ל הס"ח דברישמעתיק

 חיבות שם כתב דלא יראה שם במג"א והמעיין הוא". וס"ס רש"י שלזקינו
 רבות השגות נדפסו וכבר הגדולים" "אוצר בעל על ההש והס"ס כלל,אלו

 מ' ל"ז ל"ו ל"ה ל"ד ל"ב חלק ירושלים" ב,,אוצרות שגיאותיו עלוהערות
 הערות הרבה עוד יודפסו אי"ה הבאים ובגליונות ז"ל העריס מרדכימהג"ר

 המו"ל הנ"ל. ספר על ושגיאותוהשגות

 הפליאות קונטרס - ישניםשפתי
 המפורסם הגאון הרב ואחרונים ראשונים ספרים מהרבה וליקטשאסף
 יוסף, ויצבר יוסף, גנוי שו"ת מת"ס מגרוו"ד ז"ל שווארץ יוסףרבי

 ועוד. יוסף,וילקט
 תרע"ג(. לסי' )המשד בעזהי"ת. תש"ג()סימו
 אדרבא צ"ו( ש" בשאג"א והק' פשיטא, מוקדשי' בגמ' )פ"ס.( בחוליןלח(

 קדשי' דאכילת עשה ניחי לא אמאי מוקדשה קשיאלהיפוך
 איירי זר באכילת דמתנר ד"'ל להבין זכיתי ולא ע"ש, דגיך ל"תולדחי
 בש"ט בגידין אין ס"ל לאמה מכבדו וברייתא לכהנים, ושוק וחזה עשהדליכא

 ? עשהדליכא
-  נדבה(. )שלמי 

 אבל דאמר" הא על הקשו אכ"מ הואיל גד"ה )מ"ו.( בפסחים תוס'לט(
 היבא ר"י ותה אכ"מ, הואיל נימא גבוה ושל אחרים של רואהאתה

 דאתא הטעם הגוב"י לפימ"ש וקשה עי"ש, אב"מ הואיל ל"ש גזבר לידדאתא
 פתח לך שיש מאמינך איני לואר יכול ושגזבר משים שאלה ל"ש גוברליד

 א"כ מידי דל"ש כיון כלל לגזבר נפק"מ ראין הקדש של בחמץ א"כחרטה,
 מאמינך, איבי דלש"ל שאלה בו מהני יה" לא ואמאי כלל להקדש תועלת בואין

 ע"ב(. ק"כ דף ישראל)חמדת
 מחמז הנאה דבמודר י"א( למצוה חינוך מגחת לדעת להקשות שמעתי גםמ(

 דאי מטעם לא אם ברשותו, אינו הוי דאיה"נ, משום על" עובראינו
 יש וא"ב עובר אינו משאיל מצי דלא עד"ר במודר וא"כ עלה, מיתבלבעי
 ומיצד סוג" קשה וא"כ עליי,  יעבור ולא בהנאה החלה על" לאסו'תקנה

 שכ"כ )ס" הברכ"י עפי"ר הק' ועוד כ"ג(. סי' חאו"ח השרון )חבצלתמפרישין
 אמאי א"כ הגז, בראשית כמו באחריותה חייב ונאבדה חלה הפריש ראםמק"ג(
 עובר באחריותה דחייב כאן והא על", שמוזהר" חמץ זהו לא ר"יקאמר

 , בב"יעל"

שמעתי



ירושלים - ס"א חלק- שציותתתקעו

 דזקוק כנדים כ"ע הרוח לפגי דבהניח השט"ג ע"ד להקשות שמעתימא(
 מדליק" איו דאמר דר"ה דסעמא רבא ידע מגא דא"כלוע

 דשמנים רק זק"ל אין קסבר לעולם דילמא כזק"ל דסבר משום הוא בחנוכהבהן
 מודי' כ"ע דבכה"ג הרוח בפני נ"ה כמניח הוי לכנות דעלולים הללוופתילות
 מבין פני שו"ת ועי" - ב'(. אות ס' סימן ח"ב זכרון אבני )שו"תדזק"ל,

 רכ"ב(. )ס"או"ח
 לו הסר ואם זא"ז מעובין הללו מינים ו" : סאב( תרנ"א )ס" באו"חמב(

 דין ל"ש עשה דבמצות משמע ע"ש, בעלמא לזכר נוטלן מהםא'
 בעלמא, לזכר ברכה בלא אוכל מצה כזית חצי רק בפסח לו וכשאין שיעור,חצי
 שלש בו שיש בטלית בשבת דהיוצא י"ג( )סי' באו"ח דמבואר מהאוקשה
 או"ח רננה כנף )שו"ת לזכר. שיעור חצי עכ"פ דהוי נימד חייג,ציצית
 ז/ סימן חפץ אבני שו"ת ועיי' - ע"ה(.סימן

-  חאו"ח כת"ס שו"ת ועיין 
 ג'(, אות צ"ו)סימן

 בשנת אפ" מישראל  שכינה זזה לא "מעולם הפר"ד שהביא המדרש נרדעמג(
 ניטים, של יו"ט דהוי ר"ח על דמרמז חדש פי' ושמעתי הול",של

 חיים )'שנות חול, של שבת והוי במלאכה בו אסורות ונשים חול הויובאמת

 כשר הפסח לאכליו שלא דמו לזרוק לאוכליו שחטו פסח בהל' הרמב"םמד(
 בזריקה אוכל" מחשבת שאין לפי יד"ח בו יוצא אדםואין

 בו יוצא ואדם דכשר נאמר בפירוש ע"ח( )פסחים בברייתא הלא וקשהעי"ש,
 ס"ד(. סימן שלום, יד )שו"ת פלא, והוא ?יד"ח

 תפ"ל ביוה"כ תשהמ"ט לאסור הוצרכו דלמה הירושלמי קושט נודעמה(
 דיהי' נפק"מ הוא ותמוה ק"ין, אות פענח צפנת ןעי" רחיצהמשום

 עליהם גם חה"מ מצד משא"כ עזרא, בתקנת אינן דהא בנשים חה"מאיסור
 קל"א דף ישראל )המדת 1 מוזהר אינו דהוא קטן בבעלה ומק"מ האיסו',רמיא
 ובשו"ת - לזהי. ששייך מה ר"א ס" חאו"ח מבין פני שו"ת ]ועי" מ"א(.אות

 רצ"ב(. )סימן שעריםבית
 בס' ונתבטל פסח קודם החמץ נתערב אם פסק תמ"ז( )בסי' המחברסו(

 הרמ"א וכ' חולקי', ויש במשהו, לאסור בפסת וניצור חוזראינו
 מבכורות וקשה וכו', בלח לח שהוא תערובות בכל הראשונה כהסבראונוהגין
 בהן לטבול אלא ל"ש אר"י וכו' וטהור במים משיקו מע"ה ציר הלוקחכ"ג
 חוזר בלח לה דאף משמע וניעור, מינו את מין מצא לא לקדירה אבלפיתן

 אי"ה(, יבוא )המשר ט"ו(. סימן אלי' דברי שו"תוניעור,

 :( קע"ט )דף קרח פ' בזוה"ק וע" כ"ג(. )דרוש הוא דרכים הפרשת א"ה*(
 דבג"כ טובים. וימים שבתות דשמרי לאינון דנטרא שכינתא דאשמרו

 ובמדרש - דחול. כשבתוה גאפ" ויו"ט שבתות בכל מישראל שכינה זזהלא
 אור קרני ובס' - אופנים. בכ"ז מספרים פירושים העתיק קל"א( )אותפליאה
 דמלת לפרש לרבי אפשר גם כ', העבודה ושורש יסוד מבעל הזוה"ק עלהגהות
 עוד וע" ודוחק. לארץ דחוץ בשבתות אפ" ר"ל לארץ רחוץ ר"ה הואדהול

 :( ל"ת דף אמור, )פ' לב ייטב קרח(, )פ' יעקב אהל בס' בזה ופירושיםביאורים
 הגרשוני ילקוט קמ"ג(, )ס" דעניא אפדקסתא שו"ת רי"ט(, )סי' יאיר חוותשו"ת
 ט'(, אות ע"ב )ס" קיצש"ע על שבת ובמנחת ל"ט(, ל"ד-ל"ז, )דף ח"א ש"סעל

 פירושו. על שהשיג מה עיי"ש מגדים נועם ס' בשם ג'(, )אות המנחה שיוריובקונט'



*במשי  ירושליםאוצרות
 - ס"ב חלק- רבני וקובץמאסף

 בס"ד. התלמוד מקצועות בכל וחידושים הערות, ביאוריםכולל
 ספררת ובקורת ולמעשה, להלכה ותשובות שאלות לרבותגם

 שליט"א. ומחו.ל מא"י הישיבות ובני דורינו גדולי הגדוליםמהרבנים
 זצוקללה"ה. המפורסמים הגאוה"צ מהרבנים מכתי"ק ישניםושפתי

 "ישראל "באלפי ה"צעיר בעריכת לאוריוצא
 מאשקאוויטשצבי
 תובב"א ירושליםפעיה"ק

 5126 ד.ת.

 לפ"ק תשל"אשנת

 העניניםתוכוסימז
 )המשך( הרמב"ם בדברי וביאורים שבת, בדיני שוניםעניניםתשד(

 שליט"א יצחק מנחת בעל דורנו פוסק ההסיד, הגאוןמאת
 ת"ו. ירושלם פעיה"ק החרדית העדה של ראב"דסגן

 ברוקליז גאלך חייםהרב )המשך(. החודש קידוש בעניןהערותתשה(
 ברוקליז כץמאיר ברכות, במס'הערותתשו(
 ברוקליז גרינבוים צבי מאיר :( מ"ר )פסחים כעיקר דטעםבסוגיאתשז(
 ירושלים ווייס יואלדוד תרס"א( לסי' )דרגשך דבר""העלםתשח(
 ירושלים וינפלד הלוי שלום יוסף ימין. יד בעניני ומנהגיםדיניםתשם(
 תקוה פתה דייטש טובי'פרץ סוכה. במס' ות"הערותתשי(

 אוצ"י במערכת שנתקבלוספרים
 הפלא נפלא היבור והוא או"ח, שו"ע על חידושים שבת, ועולת תמידעולת

 עיר מדייני אחד ז"ל שמואל רבי הכולל החכם מהגאוןופלא
 ארצות, ד' גאוני הסכמות עפ"י אמ"ת בשנת באמסטרדאם לראשונה נדפסקראקא,
 מצומצם, במספר מחדש נדפס המציאות. יקר הספר ה" שנה מאות כשלש זהומאז

 אוצ"י. מערכת ע"ילהשיגו

- נ"ב ומחלק הענינים מפתחות המשד אי"ה יודפסו השבעים( )חלקבאוצ"י  
 ספרים ומחברי והצדיקים הגאונים הרבנים כל משמות ומפתחותס"ט(

 מחלק החל א"ב, בסדר חיד"ת הכותבים כל וכן האוצ"י. חלקי בכלהנזכרים
 ס"ט. חלק עדא'



ירושלים - מ"ב חלק- אוצרותתתקעח

 שבת בדיני עניניאיזה
 שליטרא יצחק כננחת געל דורגו שסק ההסי, הגשומאת

 ת"ו ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של ראשניסגן
 תרצ"ז(. לסי' )המשך תובב"א. ירושלים פעיה"ק בס"ד, תש"ד()0ימן

 דכתב ה'(, אות רס"ו )ס" ב"מ רבה באל" פלא, דבר בזה ראיתי ועודח(
 מאמין אינו ראם לסמ"ג, בסה"מ דאיתא עפי"מ הרמב"ם שיטתליישב

 דבמציאה, היינו לא, מציאה אבל בש"ס, הפה י"ל דבזה עמו, כאין הוילכותי,
 פחות לילד לו התירו ולכך להחזיקו, היתר דמותה לכותי, נאמנות איןבודאי
 ליד בא כשלא והיינו עמו, בהמה שאין כיון עכן, כותי ש"ט אף אמות,מד'

 - עכ"ד, הכותי גו מחזיק ואין ככיסך, הוי ישראל, ליד כשבא דאם עדיין,ישראל
 מה אבל - כנ"ל, ברמב"ם הר"ן כשיטת זה ישראל, ליד בבאה מש"כוהנה
 זה נכרי, ע"י גם שרי מאמין אם א"כ מאמין, דאון מטעם דהוי מזה,דאתיא
 הרמב"ם, בשיטת הפוסקים ולכל לוניל, לחכמי בתשו' ברמב"ם מהמבוארלהיפוך
 ולא מד"א, פחות ע"י רק לידי: את" ולא במציאה שרי לא דלהרמב"ם,דס"ל

 כנ"ל. נכריע"י
 מלשון הרמב"פ, דברי דנראין דכתב שם, החת"מ על להעיר חט בזה דכידצאט(

 שהחשיך מי דקאמר, ע"ב(, י"ז דשבת )פ"ק דבר י"ח גביהש"ס
 וגדשו הקילו אדרבה שייך, גזרו ומאי גזרו, ביום בו לנכרי כיסו נותן בדרךלו

 שיתנו גזרו ע"כ אמות, שד' פחות לטלטל מאז ברור ה" זה היתר אע"כסאה,
 לטלטל ליראיו, ד' בסוד העמיקו אלו בכל א"א ואם וחשו"ק, חמור אולנכרי
 שאינו זה אבל לאתויי, ואתי בהול דאדם שלו, בכיס זה וכל אמות, מד'פחות
 הגזירה, קודם הדיו עיקר על הניחו אלא בהול, אינו שהרי עליו, גזרו לאשלו,

 - עכת"ד, מד"א פחותלטלטלו
 להחמיר רוצה דאם לומר, צריכים ה" דלפי"ז

 וכל וברמב"ם וכו', לבכרי ליחן במציאה גם ויכול ברכה, עליו תבוא עצמו,על
 עדיף שוב גזרו, שלא דכיון י"ל, בזה אבל - כנ"ל, להיפוך איתאהפוסקים
 הא"ר, לטעם בנוגע אבל שם, הרמב"ם בתשו' וכמבואר צנעה, דהוי מד"אפחות
 אם שוב מאמיז, דאינו משום הותר ורק במציאה, בהול גם שייך דבאמתהיינו
- תע"ב, להחמיררוצה  הרמב"ם לדברי סתירה אינן החת"ס, דברי זה וזולת 
 שם הרמב"ם בדברי לממציא א"א הא"ר, דברי אבל - כנ"ל, נאמר אםבתשו/

 וצע"ג. ודו"ק עיי"שכלל
 לידי', שבאה דבמציאה דכחב, הנ"ל, שהחשיך( מי )ר"פ הר"ן דברי והנהי(

 כנ"ל, הרמב"ם דברי נראין וכן ככיסו, דהוי קמא, כלישנאנקטינן
 אסרו ליד", באה שלא במציאה הרמב"ם, דברי אח"כ בעצמו הביא דהריצ"ב,
 כסימו, הריבו מה קולא  הוי אמתי א"כ - מד"א, פחות לו והתירו נכרי,לו

 קיל אז כמציאה, דינו אם אבל דבהול, משום על" דגזרו חומרא הוי זהאדרבה
 נכרי, לענין חומרא הוי דעכ"פ ואף מד"א, בפחות להוליכה ויכול בהול,דלא
 קיל מד"א ופחות גזירה, מלשון וכדמוכח מד"א, פחות לענין קולא הוימ"מ
 מאמין איש משום יש דבמציאה הא"ר, דברי עוד נצטרף אם וביותר -כנ"ל,
 בשיטת להן מבירא אשר הפוסקים, אותם מאד, לנו יוצדק ובזה - כנ"ל,ג"כ

 בדברי ונבואר וכן כנ"ל, לידו באה כאינה דינו לידו, שבאה מציאה דגםהרמב"ם,
 שם.החת"ס



-אוצרות
 תתקעטירושלים - מ"ב "לק

 הרמב"ם, על שהקשה הרמ"ד, בשם הביא הכ"ב( )בפ"ו שם הכ"מ והנהי"א(
 למגזר ואיכא מלטול, דקעביד מד"א, פחות להוליכה התירדאמאי

 לנכרי, אמירה מקמי דרבנן, איסורים ב' ואיכא אמות, ארבע יוליכנהשמא
 או"ה בה'גהות שהוכיח כהר"ב, ס"ל דהרמב"ם "ל, ולענ"ד - עיי"ש, עבירדלא
 בהול(, דשייך היכא )היינו פסירא דבמקום דס"ל מדברך, מ"א( ס" נ"ט)שער
 ומבסלא שם, פ"ב( )ס" או"ח בחה"מ וכ"כ עיי"קה מוקצה על כלל חכמים גזרולא

 איסורים. ב' בזהליכא
 ליטלו אסור כשבת, ארנקי נמצא ג'(, סע" רס"ו )ס" הלכה בביאור הנהי"ב(

 אפ"ה ד"א, יעביר ולא תחתיו, יעמוד אם אפילו המ"כ, וכתבוכו',
 וכתב בה, זכה לא שעדיין כיוו פסידא, מ.יום להתיר ול"ש מוקצה, משוםאסור
 להחזירו כדי ומגביהו בו, דריו ישראל שרוב מקום הוא ואס הלכה, בביאורע"ז
 אפילו רצ"ל )בודאי לכ"ע, בזה ל"ש בודאי מד"א, דפחות היתרא לבעליו,אח"כ
 אך לבעליו, להחזירו רק שהוא כיון בזה, בהול דאין הנ"ל(, דעיבוג"םלשיטת
 שם הגר"א ובביאור סכ"ב( )תקפ"ו בסימן ועייז לעיין, "2 מוקצה, איסורלעניו
 שבות דאף ופוסקים, מש"ס ונו"כ בטוש"ע שם דמבואר לומר, ורצונו -עכ"ל,

 תרנ"ה( )ובס" שם הביא הגר"א אבל דאו', מצוה במקום אפילו גזרודמוקצה
 גבי ע"א(, )מ"ח נפסחים ומקורו במצוה, מותר דמוקצה דסוכה(, )פ"גמהמרדכי
 תלוי הכא דגם המ"ב, דס"ל וכנראה עי"ש, המוקצה מן יביא לא יכולנסכים,

- בצ"ע, נשאר וע"כ זו,בפלוגתא  ספק, ליכא להלכה דהרי תימה, כ"ז אבל 
 לא המרדכי ודברי שם, הפוסקים לכל שס"ל וכמו במצוה, אסור שבותדאף
 לא הגר"א גם ובודאי הגד"א, מבדברי חוץ שם, ופוסקים בש"ע כללהובאו
 כלל הביא לא שם, המ"ב וגם ה8וסקימ, כל משמעות כנגד להלכה, כןס"ל
 להשבת בנוגע זו שאלה באמת הרי עוד - הנ"ל, הגר"א גיאור דבריאת

 מצוה, מטעם דבנוגע וכתב, שם, פ"ב( סי )או"ח חת"מ בתשו' נפתחהאבריה,
 בטעם סק"ב(, תמ"ו )ס" במג"א הנאמרים התירוצים לכל וכי להתיר, איןבודאי
 קיי"ל דלא מהר"מ, תר ,ולת הכא, ג"כ שייכים בהרץ, הותר לא טלטולדאיסור
 כהן לענין )בב"מ(, כדאיתא ממונא, מקמי איסורא דחינן דלא ומכ"שכתירוצו,
 מותר עצמו, של בממון לטלטל שהתירו כל י"ל, מסברא אלא - הקברות,בבית
 דליכא נמצא דבהול, מזעום התירו, דבשלו כיון לחבירו, אבירה בהשבתנמי

 עשה מצות בביטול לגזור התחילו ש'לא י"ל, מוקצה, טלטול גזירת הזהבמקום
 בבהול, גזרו דלא מד",ג פחות פחות בטלטול גם דבריו, לפי ול'כאורה -עיי"ש,
- בך'ע, בביטול לגזור התחילולא  שורש לי' דלית טלטול בין דגחלק לא אם 

- שם, הנ"ל או"ה הגהת מוברי וכנראה שבות, לשארקה"ת,  סי' )או"ח וע" 
 משם, הלכה בביאור הביא שלא וצ"ע מ"ט(, מ"ק שם ובמ"ב י"ב( סע"ש"ו

 עיי"ש. אבירה השבת לצורך בטלטול דאסור משם, הוכיח שם,ובחת"מ
 בעשבים בשבת. מקנחין ו'(, סע" שי"ב )ס" בש"ע דאיתא מה בדבר הנהי"ג(

 המג"א כתב וכו', יזיזם שלא ובלבד מחוברים, הם אפילולחים,
 בספר העיר בכה"ג, מוקצה דשייך של"ו(, )ברס"י הטו"ז וכ"כ מוקצה,משום
 אמרו, אילן גבי דהא תמוהים, דדבריהם י"א(, אות שי"ב יסה שם שבתתוספת
 בעשבים א"כ של"ו(, )ברס"י שכתב כמו ויחלוש, יעלה שמא בו משתמעיןדאין
 מוקצה, הוי דמחובר שכ"ה(, )בס" דאיתא והא מוקצים, יהע למה זה, שייךדלא
 בשבת, שיתלשו מינ" דעתי' דאקצי משום מוקצה, מקרי שיחלשו דלאחרהיינו

אבל



 - מ"ב חלק- אוצרותתתקפ
ירושלים

 אחרונים שאר עוד העירו וכן עיי"ש, מוקצה ל"ה מחוברים, בעודן להשתמשאבל
 דעתי' אקצי לא מחובר, בעוזץ לעשות יכול זה, דהשתמשות כתן והיינוע"ז,
 קצת, יניעם אא"כ בהו, לקנח א"א והא בהם, דמקנחין הא בזה, וא"ש -מיני/

 ש"ח )ס" כמ"ש מקצתו, אפילו לטלטל אסור דמוקצה, קיי"ל הא מוקצה, הויואי
 הפמ"ג כמ"ש כוונתו בודאי לדחות, ויש דמיים ואף שם, התו"ש כמ"שס"מ(,
 מ"ח( שי"א )כבס" שרי בגופו דטלטול בגופו, לקנח די"ל מק"ו(, )א"אשם

 הוי דכ"ז דוחק, קצת זה מ"מ קל"ח(, סי' )ח"ג יצחק מגחת ובספריעיי"ש,
- ברווחא, שפיר אתי מוקצה, כאן דאגן נאמר אם אבל לסתום, ולא לפרש,לי'  
 קצץ דאם א"ח, בשם מב"י ב'( סעי' שי"ח )סי' ברמ"א דאיתא מסה צ"עאבל
 לבריא, אסור יום, מבעוד הזלה הוי אפילו בשבת, לחולה המחובר מןפירות
 כתב, )סק"ח( ובמג"א ע"כ, מוקצה משום בו ויש בשבת, והולך שגדלמשום
 והולד, שגדל אמרינן לא בישולו, בנגמר אבל בהתולו, נגמר שלא בפיריוכתירי
 ויתלוש יעלה  שמא משום מחובר, לאיסור דביצה(, )בפ"ק איצטריד למהדאל"כ

 שוב בישולו, כשנגמר ע"כ אלא והולך, שגדל משום והול"ל מוקצה, משוםאו
 דאף הנ"ל, דעשבים בטלטול קשה וא"כ - עיי"ש, הכנה מהני וא"ב גדל,איש
 מלטלטל, מיני' דעתי' אקצור דלא משום מוקצה, ל"ה טלטול, דלגבי נאמראם
 שניתוסף, במה מוקצה, משום יש והולך, בגדל אבל גיבולו, בנגמר ניחא כ"זמ"מ

 לפרש. הו"לוע"ז
 בטל שגדל דמה הרמ"א, על שם המג"א שהקשה מה לפי בזה, והנראהר'ד(

 מע"ש, לענין שם דמבואר דס"ט(, )ב"ק מתוס' ותביאברוב,
 ש"כ )מסי' ע"ז הקשה שהמג"א אלא עכ"פ, מדרבנו דשיל"מ משום בטלדאינו
 עיי"ש, בטל דשיל"מ אף בתערובת, נולד דהאיסור דהיכא ע"ב(, דל"ז וביצהס"ב,

 מטעם רק דהוי כיון וא"כ - דשיל"מ, מטעם בטל דאינו צ"ל, ע"כולהו,מ"א
 למחר, יאכל לא היום שיאכל מה שממ"נ אכילה, לגבי שייך דכ"ז י"לדשיל"מ,

 מה וא"כ יום, בכל וגם למחר, וגם היום לטלטלו יכול הרי טלטול לעניןאבל
 כמ"ש דשיל"מ, בזה ל"ש לתקן, יוכל לא מעוות הוי לטלטל, היום אסרושאתה
 נשואי לגבי כה"ג כתב ל"ח( סי' )א"ע נוביש ובתשו' ע"ב(, )דכ"ד ביצההצל"ח
 כן על - עיי"ש, חודש כ"ד אחר אותה לישא שיכול מה דשיל"מ, דל"המינקת,
 פעם. בכל בעשבים טלטול לענין מוקצה דל"ה י"ל ושפיר להרמ"א, אףבטל
 בטלטול מוקצה משום דהם רס"ל הנ"ל, ימג"א הטו"ז דברי ובישובט"ו(

 דכ"ד )בביצה והרא"ש הרי"ף שכתבו עפי"מ י"ל, וכיב"ז,עשבים
 המחובר המין מאותו יש אם טוב, ביום לישראל דורן שהביא בנכרי שם,ע"ב(
 דלא אסור, נמי לטלטל אפילו אלא דאסור, הוא באכילה מיבעיא דלאאסור,
 מוקצה איסור תולה ללמה שם, ביש"ש והקשה עיי"ש, דמי וכמוקצה לאכילה,חזי

 למצוא וכתב בטלטול, דאסור ר"ש דמודה מוקצות דהוי ל" תיפוק אכילה,באיסור
 דאסור מטעם בטלטול, אסור מ"מ בטלטול, מוקצה דל"ה באופן דאףנפ"מ,

 בצל"ח וכן בזה, מש"כ שם נתנאל בקהבן וע" עיי"ש, דמי וכמוקצהבאכילות
 לטלטול, בנוגע נפ"מ ג"כ י"ל וא"כ - עיי"ש, בזה נפ"מ אחר שחפופושם,

 מאכילה, דאקצ" בית מ"מ מלטלטל, אקצה דלא דאף מחובר, עוד שהויבשעה
 לאכילה, חזי דלא במידי כילוי, בו שיש מהנאה או לאכילות הראויםבפירות
 שה" מחמת רק באכילה דאסור כשנתלש, אם וא"כ, מחובר, בעודו אפשרדאי

 מתוום רק מלטלטל, בעקצה הוי שלא אף בטלטול, אסור ומ"מ מעיקרא,מחובר
דכמוקצה



 תתקפאירושלים - מ"ב חלק-אוצרות

 דמה"ט לומר, דשייך בודאי מחובר, עוד שעדיין בשעה מכ"ש דמי,דכמוקצה
 ובספר הראוני שזב - בטלטול, אתקצי דלא אף בטלטול, ואסור דמי,כמוקצה
 מפורשה מגמ' הנ"ל, חו"ש ספר על להפליא הרבה ה'( אות שהב )ס"תהל"ד

 עיי"ש. הנ"ל והטו"ז כהמג"א דמוכח ע"ב(, )דקכ"הנשבת
 ווייס יעקביצחק

 חלקים[ ד' יצחק מגחת שו"ת היקרים בחבוריו המפורסם האדיר הגאון]הוא

 החודש קידוש בענין וחידושיםהערות
 תרצ"ט(. לס" )המשך )ארה"ב(. ברוקלין-נ"י בס"ד, תש"ה()סימן
 וביחוס צדוק לתלמידי לבאר הללו הצורות עשה שר"ג שם שכותב מהגם

 חודש בכל ידע וכי וכו' וכו' וחודש חודש בכל הלבנה במהלךידיעתו
 צורתה החודש בזה הלבנה להם דאומר לתלמידיו ומבאר וכו' תול"ר צורהבאיזה
 שראו וכיון מעידים העדים היו בה להם מראה שהי' הצורה וכאותו וכו' וכךכך
 - ההשבון אלא עיקר שאין להם נתברר שנה אהר שנה הודש אחר הודש'כך
 הודו הזמן שבמשך החכמים על ערערו שהצדוקים שדבר )אף הבין ולא אדעלא
 החשבון כוונו שלא פעמים הרבה נזדמן בעצמם החכמים הלא כנ"ל מזהוחוץ
 לקבוע עוה"פ שיתחדש צריך שהודו שאחרי נמצא דבריו לפי וגם העדותעם
 בש"ס( מקומות מכמה  כמשמע עדים עפ"י רק ה" ג"כ מקודם החשבוןעפ"י
 במצרים עוד למרע"ה יתברך השם ציוו ה" שזה דבריו בתחלת שהזכרתיכמו
 עדות. לזה שמוכרחים בפ" מוכח וא"ב לכם מסורה זו עדות וקדש ראהכזה
 השבת את יחללו שהעדים הצדוקים בפני דבריו להצדיק כדי יתכן איךוגם

 השבת לחלל יבואו שלא מפני חז"ל שדחו מ"ע וכמה שכמה מצאנוהלא
 מפני  השבת יתהללו הצדוקים שמפת להיפך מצאנו וכאן וכו' ולולב שופרכמו
 שכדי מוכח יהא א"כ לדבריו נשמע ואם התורה עפ"י מוכרח שאינודבר

 שלא דבר וזה שכת לחלל אפילו מותרים המינים בפני תורה דברישיתאמת
 החכמים להטעות המינים שרצו  שעיקר מבואר וגם פנים בשום להאמר'ניתן
 וספרתם שפרשו פירושם שיתקיים כדאי בשבת בניסן ט"ו שיחול כדאי בניסןרק
 עדי לפעמים שכרו ועי"ז בראשית שבת ממחרת הוא שהפ" השבת ממחרתלכם

 בר"ה. כמבואר חכמים להטעות כדאישקר
 עפ"י החדשים שיקבעו דייקא רצו הצדוקים אם דייקא שאדרבה אומר לביועוד

 שהצדק יאמרו שלא כדי קדם מימות לשגות לא צריכים דייקאעדים
 שמוכרחים חכמים מודים וכעת החשבון עפ"י שקדשו כהוגן עשו לא שע"עאתם
 השורף הכהן את שטמאו ומצאת השבת לתלל אפילו כך כדי עד עדיםעפ"י
 מצאנו וא'ע נעשו היו שמש כמערובי שאמרו דבריהם לבטל כדי הפרהאת

 לדברי מקום ליחן שלא כדאי מקבלתם לשנות רצו לא חז"ל מן יותרשהתמירו
 הודו לא והמה החשבון עפ"י שקדשו שנים מאות י"א שנהגו באן וב"שצדוקים
 להראות כדי עדות לקבל חכמים יחדשו - עדים עפ"י שמוכרחים רקבזה

 צדק. שהחשבוןלהם
 חדושה שאין אבא אבי מבית מקונלני בך שאמר מר"ג רא" שמביאומה

 הלא הלקים וע"ג שעה שלצבי ושני יום וחצי מכ"ט פחות הלבנהשל
 מקובל שכך אמר וע"ז הלבנה דמוה כ"ט ביום להם שנראה שם בש"סמפורש

שא"א



ירושלים - מ"ב חלק- אוצרותתתקפב
 שלראיית מבואר ז"ל ברמב"ם וגם וכו' וחצי יום מכ"ט בפחות לראותשא"א
 דמות שרק תוליו אנו שבלא"ה חשבון עפ"י מכווו שיה" עוד מוכרחיםעדים

 עדים. בלי סגי שיחיי רא" אין מכאן אבל ממש לבנה ולא ה"לבנה
 מקודש לזמר הספיקו ולא ישראל וכל ב"ד ראהו ממתניתין רא" שמגיא מהגם

 היתה שאילו גדולה רא" וזה ע"ז וכותב - מעובר זה הרי שחשכהעד
 נראה ולי אותו מעברין ראייתה אחרי איך עדים ע"י הלבנה ראיית עיקרבידם
 יום באותו לראות ה" שאפשר ה" שהזמן נראה דבריו לפי שגם מכאןבהיפך
 אמרינן הא וחצי יום כ"ט לפני דהיינו הזמן קודם ה" שאם החשבון עפ"יגם
 שאפילו שמשמיענו נראה וכאן הזמן קודם איתו מקדשים היו לא זה שבלאלעיל
 ביום שה" שם ומפורש מעובר החודש ג"פ מקודש לומ'ר הספיקו שלא זה מפנירק
 למה קשה וא"כ העיקר הוא והחשבון מקדשין החשבון לפי רק אם וא"בל'

 שהעיקר להיפך נראה מכאן וא"כ יוט מבעוד לקדשם להם ה" שחשכההמתיש
 שלא דעתך סלקא קא וה" שיעידו להמתין מוכרחים היו וא"כ העדיםהוא

 לומר הספיקו לא שאם קמ"ל גג"מ כדאמרינן מילתא דמפורסם דמאחרלעברוהו
 שמסיים מאי וגם - מעכב מקודש הב"ד הקריאות שגם שסוברין וכנראהמקודש
 מזידים אפילו אתם אמרינן הלא הבנתי לא אותו מעברים ראייתה אחריאיך

 ה' מועדי את משה וידבר בקרא שמבואר מטעם ורק אינם בסידים אפילוובכאן
 מקודש. אומר שהב"רמכאן

 לפי דרשינן לא בודאי וא"כ החשבון הוא שדשיקר דברני לפי קשהוביותר
 לזה מוכרח שיהא מצטוה איך חשבון 19"י שאם שבת שדוחהדברר

 משה וידבר הקרא גם בודאי וא"כ זאת להתיר צריך יהא שהתוה"ק שבתהלול
 אומר הב"ד שיהא מוכרח אינו וא"כ מועדים קביעות על דרש לא ה' מועדיאת

 דמותרים מינ" ודרשינן מועדי תורה מדכתבי אלא יעברוהו למה וא"כמקודש
 החורבן אחר ורק כולו על מחלליט וסה"ת בימנו החודש שיהא כדי מיצגןלחלל
 כמבואר בזה תלוי ר"ח קרבן הקרבת ולא המועדות תיקון שאין לפי רבנןאסרו
 מקודש לומר מוכרח שהב"ד מזה בלמוד וממילא בר"ה( ע"ב לכ"א ורש"יבתוס'

 קדוש. לא זהובלא
 את בבטלו חז"ל שעשו טובים הימים כל שם  שמובא תענית במגלתוחפשתי

 א"ע דחק הוא וגם - בזה כלל מצאתי ולא הצדוקים שלדבריהן
 שהצדוקים לזה זכר לעשות למה ע"ז וקשה לדבר זכר העדים מקבלים שה"שכ'

 ליחן שלא כדי זאת לבטל להם הי, הודו סוכ"ס אם אדרבה החשבון עלערערו
 העדות. הוא שהעיקר לדבריהן החכמים  שהודו לדבריהןמקום

 ראינוה ואמרו שנים באו מזו גדולה רא" ועוד וכותב אח"כ רא" מביאעו"ש
 הי' ואילו ר"ג וקבלם ראיגוה לא עבורו ובליל שלשים אור והוהבזמנה

 שלא שכיון הלא ר"ג קבלם איך החשבון על ולא העדים על סומךר"ג
 ולא סמך החשבוז על ת"ג ודאי אלא וסיים שקר עדי בודאי עבורו בלילנראה
 לתלמידיו מראה שהי' להלן כותב בעצמו הלא לי וקשה עכ"ל עדים העדאתעל

 אומר ר"ג ה" בודאי וא"'כ וחודש חודש בכל מעידים העדים היו בהבטבלא
 איך וא"כ חשבונו עפ"י שה" כמו שלשים ביום יבואו בודאי שהעדיםמקודם
 יותר הלא שקר עדי שבודאי עבורו בליל הלבנה ראו לא העדים ובאםיחליט
 לא גדול וכלל ראה שלא מזה שנאמין ממה רואה שאדם למה להאמיןמסתבר
 ר"ג א"ע תירץ בעצמו וב14 ראינוה לא עדים ע"י גם ואפשר רא" אינוראינו
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 ופעמים גארוכה בא פעמים אבא אבי מבית מקובלני כך שאמר שקבלןמאי
 ברש"י שמבואר כמו הוא מטעם הוא שקר עדי שאמר נורי בן ור"י בקצרהבא
 וע"ז למערב המזרח מתוך שביום שעות בי"ב לרוץ כ"כ ממהרת שמיגו לפיז"ל

 שקבלן ממת כן כמו וא"כ אפשר שלפעמים מבא"א מקובלני שכך ר"גקאמר
 במורח אותו  ראו שבשחרית שאפשר טעמא  ומהאי סמך דעליהן נראהר"ג

 חשבונו עפ"י וגם עבורו בליל לראותו אפשר ה" לא א"כ בארוכה באולפעמים
 אס אבל ג"כ העדים ועל חשבונו על א"ע סמך וע"כ הלבנה לראות צריךהי'
 לאותו כגוון ה" שהחשבון הול"ל העדים על ולא סמך חשבונו עפ"י שרקגימא
 להצדוקים להראות העדות קבלת עיקר ר"ח לדברי הלא ר"ג וקבלן שיאמר ולאיום

 בחדוש גדול עיקר והמה העדים על סמך אם ובשלמא להעדים מכווןשחשבונו
 וכאן עיקר הוא דהחשבון נימא אם אבל כדבריו העתץ שהעדים ניחאהלבנה
 עבורו מדבליל יום באותו לראותה באפשר הי' לא אחרים ישראל חכמי פיעל
 עיקר ה" החשבון שע"פ ישראל לחכמי להודות מסתבר יותר וא"כ ראינוהלא

 שלש ביום הלבנה שיהא צריכין ה" חשבונן עפ"י שגם נימא שאםדבריהן
 הוא החשבון מ"מ הלא שקר עדי הם אם בכך מאי וא"כ העיקר הואוהחשבון
 בליל לראות צריך ה" "השבון שעפ"י ודאי אלא ר"ג כמו הה והחשבוןעיקר
 ל"א ביום ר"ח שיהא רצו ע"כ שקר לעדי שהחזיקן להם היו לא ועדיםעגורן
 רצה ע"כ שלשים במם הלבנה שראהו מה העדיפ על העיקר עצמו סמךור"ג

 בל"א. ולא ל' ביום ר"חשיהא
 עיקר הם שהעדות ונראה - ל' ביום לראות שצרפי ה"  חטבונו שגםוכנראה

 להם ה" ולא שקר בעדי אותן ההויתו ישראל ולחכמי עדית החולר"ג
 עם נראה אז החשבון העיקר אם אבל - החודש את לעבר רק אחרתברירה
 להימד ואם לו המה יודו כר"ג להיות צריך ההשבון עפ"י אם כלו' הצדקמי

 לא א"כ העובר בסוד גם פלוגהא להיות אפשר אם וגם - למם ר"געדה
 הוא  דבריו לפי העיקר  הלא שמ"מ עדים ע"י להצדוקים להוכיח כלוםהרויח
 עדים  יבואו  גם אם וא"ב דעות חלוקי להיות גובל בעצבן ובחשבוןהחשבון
 ל"א ביום להיות  צריך  חשבון שעפ"י המה יאמרו מתחלה  ר"ג שההאהכמו
 הקראים חכמי רצו שהעיקר מהאברבנאל כנראה אבל בעדים  להשגית איןואו
 עדים שקבלת בקבלה לנו בא וע"ז ועדים ראייה עפ"י הלכנה גהדש היוםשגם

 לנו מוכרח סמוכין ב"ר לנו שאין וכעת סמוכין ב"ר ולפני עפ"י להטתצריכים
 הלל. ר' של השבון על רקלסמוך

 בו שנויים קצת אבל הזה ר"ח דברי ג"כ שמביא זו בפ' באברבנאלוראיתי
 ה" לא החדשים שקביעות ר"ח בשם כתב ז"ל שהוא בחיימרבינו

 הראיות כל שהביא דבריו מסוף אבל ג"כ חשבון עפ"י אם כי ראייה עפ"יכלבד
 בלילה אש ועמוד ביום אותם מכסה העגן ה" במדבר ישראל כשהיוובעיקר
 עפ"י רק ישראל קדשו שבמדבר ז"ל בחיי רבינו בשיטת ג"כ שהולך נראהא"כ

 צוה אם שהקשו הקראים דברי לסתור שרוצה נראה דבריו מתחלת וגםחשבון
 להמיר חכמים רוח על עלה איך הלבנה ראיית עפ"י החודש את שיקדשוהשם
 עפ"י רק היום לקדש ראייה עפ"י לקדש תורה שצותה מה לבטל המצהראת

 הלל. ר' שלהחשבון
 ויחי שכתב ראייה פי על גם מקדשים שהמה דבריו מסוף נראהוכן

 ואשר אהד ליום בדמשק ואשר אהד ליום מקדשים ישראל שכארץ"קראים
בקושטא
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 אחד במקום אלה ויהיו ממנו רחוק לזמן משם הרבה רחוק שהואבקושטא
 יסמכו אלו אחר המקום אנשי לדעת ביוה"כ מלאכה ועושים בפסח חמץאוכלים
 בארץ אחד במקום גוי ישראל שהיו ובמקום אחרים עדים על ואלו אהד עדעל

 תורות בידיהם התורה תעשה אחד ומשפט אחת תורה להם שתה" הגז"דוהזהיר
 עכ"ל. וכו'רבות

 ז"ל רמב"ן וכדברי סמוכין לנו שאין שכהיום לסתור רק שבאו זה מכלנראה
 הכלל בעד קדש והוא הלל ר' שקדש מה רק לנו אין שבהיום קג"ג מצוהבסה"מ
 ב"ר אין ואם סמוכין לב"ד לכם מסורה זו שעדות השישי אלף סוף עדישראל
 סמוכין לע שהיי בזמן בודאי אבל דהיום בעדות תועלת שום לנו אין לנוסמוכין
 והסוד החשבון לפי מתאים העדות שתחי מוכרח וגם העדים עפ"י המצוהעיקר
 באפשרי הי' לא החכמים החשבון שעפ"י דהיינו מכחיש העדות ואםהעובר
 מעברין אלא העדות על סמוכין אנו אין העדים שאמרו העת באותו הלבנהשיראו
 התירו מדוע שלכאורה כך לדעתי הוא והענין לחכמים נמסר שהדבר החודשאת

 לגמרי, המצוה את לדחות תעשה ואל בשב מצות( )בכמה גירם הלא השבתלחלל
 והסבר השבת פעמים הרבה חוללו ומ"מ מזידים אפילו אתם לימוד לנו ישובכאן
 במועדו כתוב ואם במועדן אותם תקראו אשר ד' מועדי אלה כתיב שבכאןהוא

 ובהיות שבת מפני אותו לדחות שא"א ותמיד פסח כמו בשנת שיה"מוכרח
 לא אם חשבונן עפ"י הוא העיקר אם ובין העדים הוא שהעיקר נאמר אם ביןכן
 נקפם תמיד לבם ה" שוגגין או מזידים אפילו אתם של שהפ" בקבלה להםה"
 השי"ת ציווי כשבא ע"כ טעו שעדים אפשר או בחשבת טעו לא אם יודעמי

 כנ"ל. דעתם נוחים יהע בזה מזידים אפילושאתם
 )ארה"ב( ברוקלין גאלך חייםהרב

 ברכות למסכתהערות
 )ארה"ב(. ברוקלין-נ"י בס"ד, חש"ו()סימן
 להתפלל שנכנסו שנים אומר בגיטין אבא תניא ה': דף סוף ברכותיא(

 לו טורפיו ויצא חברו את המתין ולא להתפלל מהם אחדוקדם
 לברכות זוכה בר"ח אר"י שכרו מה לו המתין ואם וכו' שנא' בפניותפלתו
 לעצמו רעה דבר עשה לא דאם משמע דמהיכא וצ"ע ע"כ. וכו' שנא'הללו

 תעשה ואל דכשב בש"ס( פעמים כמה כזה מציגו כי )ובאמת שכר עליושמקבל
 בזה.הוא

 כדברי לקרות והסתי בדרך בא הייתי אני טרפון א"ר במתנ" : " דף שםיב(
 בעצמך לחוב היית כדי לו אמרו הלסטים מפני בעצכם וסכנתיב"ש

 שהגירסא יראה י"א. דף כגמ' לקמן המעיין הנה עכ"ל. ב"ה, דברי עלשעברת
 יחזקאל, רב תני ד"ה בתוס' שם וכ"ח בעצמך, לחוב היית כדאי לו אמרושם

 דט"ס. נראה ובמשנה וכצ"ל, ועוץ גהרי"ף הגירסאובן
 עשה, ב"ה כדברי עשה ב"ש כדברי עשה יהזקא' רב תני י"א. דף שםיג(

 שה" מי דתנן כלום ולא עשה לא ב"ש כדברי עשה אמר יוסףרג
 ידי יצא דלא כלום ולא עשה לא הפי' אי ונסתפקתי ע"כ. וכוי ורובוראשו
 שהחמיר במה כלום ולא עשה דלא הפ" או ולקרות, לחזור וצריךחובתו
 יצא. ק"ש חובת ידי אבל דוקא, בהטי' ב"ש כדגרי לעשות עצמועל

ולכאורה
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 מתוס' גרסה רכז ולקרות, לחזור וצריך י"ח ככלל יצא דלא משמעולכאורה
 ובאמת דאמר(. )ד"ה ג. סוכה מתוס' וכן יחזקא'( רב תני )ד"המס

 יצא הב"ה לפי גם מ"מ בהט", כשקראה אפ" הלא יצא. דלא הטעם הבנתילא
 ודוחק לב"ש, י"ח גם יצא שעשה דבדרר אלא כדרכו, קורא אדם דכלדאטרי
 ע"ע להחמיר שרצה על לזה קנסוהו דחכמים משום י"ח יצא לא ע"כלומר
 הלא סוף כל דסוף יצא, לא ואעפ"כ לג"ה יוצא ה" הדין דמן ואפ"כב"ש

 לב"ה. גםעשה
 חובת ידי אבל בהטי' היינו נולם ולא עשה דלא לומר הקלושה נלענ"דוע"כ

 במתני' ט.( )דף בסוכה וב"ה ב"ש בפלוגתת לומר נראה וכן יצא,ק"ש
 קודם שעשאה ישנה סוכה וחייגו מכשירין, וב"ה פוסלין ב"ש ישנה סוכהגבי
 י"ח גם לצאת רוצה והוא ישנה סוכה לאהד ה" אם שם דגם יום, ל'לחג
 ידי יצא שלא נאמר האם חדשה, סוכה ובנה והלך ישנה, סוכה דפסלולב"ש
 נאמר אם אפ" הוא, גדול דוחק כלום, ולא עשה לא כב"ש דעשה משוםחובתו
 חדשה, סוכה שעשה במה ב"ה דברי על עבר לא מ"מ קנס, משום הואשכן
 חדשה סוכה שעשה במה היינו כלום ולא עשה דלא לומר טוב היותרוע"ב
 כנ"ל. יצא, כן גם בהישנה דאפ" בזה כלום הרויח לא כלומר כלום עשהלא
 ירח כשנים אבוקה רב אמר טוב" בר זוטרא מר ואמר גמ' : מ"ג דף שמיד(

 יחידי אדם יצא אל מר דאמר בלילה היוצא לענין פרש"יכשלשה
 יחידי אדם יצא אל לעיל דתנן הא בטלה דלפ"ז הבנתי ולא ע"כ.בלילה,
 יצא אל דאמרו דהא לומר ודוחק לעולם, עמו ויה" ירח יש דתמידבלילה

 וצ"ע. קאמר, דסתם המעונן, ביום מיירייחידי
 שליט"א כןהרא"א בלאאמו"ר כ"ץ מאירהק'

 יצ"ו. ברק בני בס"ד, תש"ז()סימן
 :( מ"ד )פסחים כעיקר דטעםבסוגיא

 דמדציותה נכרים מגיעולי ילפינן איך העולם, מקשים נכרים, מגיעולי ליףאלא
 רק בעלמא, טעם רק דאינה איסור בהם שאין כלים להגעילהתורה

 הוה דטעם ומוכח הגעלה בלא התורה אסרה הכי ואפילו הכלי שלהפליטה
 כעיקר, הוה דטעם נכרים מגיעולי מוכח אינו עדיין הא התורה, מן ואסורכעיקר
 איסור משום התורה אסרה הכי ואפילו כעיקר הוה לא דטעם לומר ישדלעולם
 שאם וחלב, מבשר כעיקר הוה דטעם למילף רוצה ה" השתא דהא וחלב,בשר
 אסרה הכי אפילו בבשר בעלמא טעם רק וליבא החלב מן לחוץ הבשרהוציא
 בחלב דמבשר בגמ' דמדחה רק דאורייתא, הוה כעיקר דטעם מוכח הריהתורה,
 אבל אסור ולבשל מותר דחי חידוש הוה בחלב דבשר כלל רא" ליכאעדיין
 יכול כן ואם - כעיקר הוה לא דטעם אמרינן לעולם שבתורה איסוריםבכל
 בשר איסור משום היינו נכרים של הכלים להגעיל התורה דציותה דהאלהיות
 אבל כעיקר הוה דטעם אמרינן באמת בחלב ובבשר הנכרי, בה שנישלבחלב

 דאסור. מוכח אינו עדיין שבתורה איסוריןבשאר
 דהשתא קשה לכאורה דהנה דעה, לאדם החונן בע"ה דעתי עניות לפיונראה

 נכרים וגיעולי נכרים, מגיעולי כעיקר הוה דטעם דיליף עקיבאלר'
 יומא בת וכלי יומא בת שהוא כלי רק תורה אסרה דלא משום חידוש הוהלא
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 ציוותה למה קשה וא"כ מותר, באמת לפגם טעם נותן אבל כלל, פגמהלא
 להכשירם נדי הנכרים המאכלים מבלועי האסורים מדין כלי להגעילתורה
 באותן כלל בהם להשתמש שלא שעות כ"ד להניחם התורה אמרה לאואמאי
 ויהא לפגם טעם נותן יה" ואח"ם שבתוכה הבליעה שיפגמו עד שעותהכ"ד

 כלל. הגעלה בלאמותר
 דזרוע בסוגיא ז"ל הר"ן שהביא ז"ל הראב"ד פויסת דלפי לתרץ נראהאבל

 לכתחילה, איסור לבטל התורה מן דאסור ז"ל, הראב"ד שפסקבשילה,
 להשתמש כדי טעמם שיפגמו עד להניחם התורה מן להם ההן אסור שפיר זהלפי
 איסור מבטל דאין )שבסוגיא דאסור לכתחילה איסור כמבטל הוה דהריבהם,

 להניחם התורה התירם לא כך ומשום באריכות( אחר במקום כתבתילכתחילה
 להגעילם. תורה אמרה ושפיר שעותכ"ד

 בחלב, בשל הנכרי בישל  שמא על היתה לא המקשים של קושייתםוהנה
 רק איסורים, לשאר הוא דומה בחלב בשר בו שבישל כען כןראם

 והישראל בלבד, גשר או בלבד חלב הנכרי בישל שמא היתה העולםקושית
 דכשהנכרי כעז זה ולפי וחלב. בשר ויהא בלבד חלב או בלבד בשר בויבשל
 בשר גה הנכרי בישל ואם לאסור, איסור שום ליכא עדיין בלבד חלב בובישל
 ציוותה למה לדוכתא, קושייתנו תיהדר כן ואם איסור, שום ליכא כן גםבלבד
 עד שעות נ"ד להניחם תורה אמרה לא למה להכשיר כדי להגעילהתורה
 איסור מבטלין ראין לומר שייך לא והכא לפגם, טעם עתן ויהא טעמםשיפגמו
 הגעלה, התורה ציוותה למה כן ואם איסור שום ליכא עדיין שהרילכתחילה

 כן ואם לה נחתינו בחלב בשר איסור מזיום דלא לאסוקי צריך כרחך עלאלא
 בע"ה. רכון על הכל ומתורץ האיסורים כל על להוכיח יששפיר

 אי"ה.( יבוא)המשך
 גרינבוים צבי מאירהק'

 י. נ. ברוקלין דסאטמאר ויראה תורה ישיבהתלמידי
 תרס"א( לס" )המשך דברהעלם

 ת"ו. ירושלים פעיה"ק בס"ד, תש"ה()סימן
 במקום מצינו לא וכו' הפסח את ויבשלו י"ג( )ל"ה ב' הימם דברי ברד"קמב(

 ט"ז )דברים הפסוק הביא שלא מאד ותמיהני צלק בישול לשוןאחר
 וגר. ואכלת ובשלתז'(

 דגשים ודאי דמשמע הדברים בתוך כ' ה"ב( יוה"כ עבודת מה' )פ"א בשעה"ממג(
 שם חשב מעשה ובבז' בבמה, זר שהותר כדרך בבמה הותורנמי

 ע"ש. בבמה כשרות אינן דגשים לומר ויש שהז"ג מ"ע הוא דהרי ע"זתמה
 זריקת ואין במזבח כהן זריקת )פ"ט( אחרי התו"כ דברי געלם הגדוליםומשני
 בתוספתא איתא וכן כשרים, העבדים אף הנשים אף הגרים אף אלא בבמהכהן

 כן/ ובתו ובגו הוא על" מקריב קטנה במה ה"ח( )פי"גזבחים

 דלענין לי פשיטא ריהטא לפום והנה כ, שפ"ר( )אות חשב מעשה בהג' שםמד(
 התנא דנקט הא ניחא ובהכי כתיב צותו דביום כיון ובזה בזה שויםלילה
 ושמואל רב מחלוקת הוא למר ל" דפשיטא מה והנה ע"ש, כףבלישגי'

 וצע"ג. א'( )ק"כבזבחים
בערוך



אוצרות
_

 תתקפיירושלימ - מ"ב חלק
 בהעלאת נסתפק אליהו, כגוז ד"ה ברש"י ב'( )צ' יבמות לנר בערוךמה(

 ומצאתי ע"ש, חייב אם סתם העלה רק האש את נתן בלאחוץ
 לעזרה חוץ מהקרבנות דבר שום להעלות שלא תל"ט( )כך בחימרמפורש

 ע"ש. שריפה עלי' וטירושכו'
 בפי' נראה מזה כו', כלאים לבוש ה" ד"ה ב'( )כ"א מכות לנר בערוךסו(

 הלובש דהא קשה ולכאורה א' אלא לוקה אינו כלאיםדהלובש
 לא ומשום שעטנז תלבש לא מכוום שתים לוקה לא ולמה כלאים עליומעלה
 הרבה על חייב דאין )פ"ב( מאכ"א הל' הרמב"ם לשיטה ובשלמא עליך,יעלה
 רס"ל הראשונים, שאר לשיטת אבל כו' אחת אלא א' איסור על שבאולאוין
 ע"ש, כו' לאוין ב' משום גמלאים גם יתחייב לא למה ולאו לאו כל עלדחייב
 הראשונים שאר שיטת על הרמב"ם קושית היא שזו זכר שלא מאדותמיהני
 שם. ובמפרשים ט' בשורש הרמב"1 ע"ז שהשיב מה ועי' קע"ט( )ל"תבסה"מ

 אשה(. יבוא)המשך
 ווייס יואלדוד

 ת"ו. עיה"ק ירושלים בס"ד, תש"ט()סימן
 )ברכות( תורה זובימינו רוממה ה'ימין

 המלוכדת פירוש פונה. עמשיפ פנות 5פל הימין חובת ומקורידיש
 הפוסקים ובספרי בגמרא עמו45ב המקשתת עטור מעכרת.ושהימין
 לתת ננסה שבה. ומנהגים היתץ, הגויבות על קדושים ספריםועוד

 פוכרן. יעלו שרשרי רצת ויוד בעזהערי דלדלןבעירות

 שהאדם פגות בכל הימיז של ההלכות ורובי הילה ורב וגדולתהרוממותה
 ולבישת ידים בנטילת החל ממיטתו אדם כשקם מיד מתחילפונה.

 על כסם שיריק כדי לשמאלו ונותנו ימינו ביד מים של כלי שנוטלהבגדים,
 ברורה( )משנה דין שהוא השמאל על חסד שהוא ימין שיתגבר כדי תחילה.ימינו
 ואחר השין וילבש ימינו ביד המלבוש צידי שני וישים הבגדים, לבישתובדין
 בשם היטב )באר לשמאל בא הימין וכע בימין נכלל הכל כי ויכוין השמאלכך

 שמאל, של נועל ואח"כ תחילה ימין של נועל מנעלע נועל וכשהואכתבים(
 דרבינא, בריה מר ומני שתיהן ידי יוצא שמים ירא יצחק בר נחמן רבאמר
 דייתנה. קטר והדר וקטר דשמאליה וסיים קטר ולא דימינה סיים עבידהיכי

 קשירה דלענין ס"ב( )שבת ימין של חולץ ואח"כ שמאל של חולץ חולץוכשהוא
 ובמנעלים יד. של תפלה עליה שקושר השמאל אל השיבות גחנה שהתורהמצינו
 באנפלאות מ,,לבוש" ראיה ארה"ח ועיין תחילה. ימין של ינעל קשירה להםשאיז

 שמאי להקדים צריך איז לבדשל
 לקשירה.

 השכיבה בעת ובפרט וז"ל יועץ" "פלא בספר  שמביא כפי השכיבה צורתלעד
 רוממה ד' ימין ויכוין למטה, השמאל שיכוף  שמאל צד על לרוכבצריך
 הדבר מן תסור לא הפסוק את פירש משה" "ישמח ובספר עתיקים.והדברים
 מה האדם יאמר ושמא ס"א( )שבת הגמרא פי על ושמאל, ימין לך יגידואשר

 שייך ומה עלי אפם יחר ולא הם שלי אברים ושמאל ימיז הלא בזה לדקדקלי
 דלעילא דוגמה שהכל לפי חכמים מדברי תסור לא הכתוב אמד שמים, יראתבזה

 עכ"ל. בלענה. דוגמה להיות ראוי עשיותיווכל
וידוע
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 תחלה בצבור מוסף יתפלל אם בך"ח בצבוך שחרית תפילת ,טאיהךמי
 שליט"א יצחק נ12הת בעל דורנו פוסק החטיה, הנאוןכשת
 ת"ו ירהטליפ פעיה"ק החרדית הערה של ר44צ"ד,סגן

 יצ"ה מנשסטר לפ"ק, תשכ"ז חקת א' יום 3"ה, תשי"א()סימן
 שרגא יחזקאל שלום מוה"ר כקש"ת וכו' המפורסם הגה"צ ידי'נ לכבודשוכט"ס

 יצ"ו.  ברוקלין בחויעשתו4  האדמו"ר שליט"ארבץ-הלברעוטאם
 ומצא הזמן, ואיחר בביהמ"ד, להתפלל ער"ה שכא מי ע"ד כמשפט,אחדשת"ה

 מוסף תפילת יקדים אם מוסף, תפילת להתפלל מתחיליז כברהצבור
 יצא, שהרית קודם מוסף מתפלל אם דבדיעבד שחריע, שמתפלל טרםבצבור,
 יעשה בצרור, תפילה חשיבות מפני אם והשאלה רפ"ו(, ס" )באו"חכמבואר

 עכת"ד. דזמרא בפסוקי נ"ב(, )בס"  שמצינו וכעין לכתחילה,מדיעבד
 כ'( סי' אוית )קאוונא, יצחק באר ובתשו' מדרשא, בבי איתמר כבר זו שאלההנה

 ז' רק מתפלל אינו כשהרית, שגם ויו"ט, דבשיות להלכה, וסיים בזה,האריך
 ואה"כ עמהם, מוסף עכשיו יתפלל בצבור, להתפלל אח"ז ימצא לא אם אזברכוה,
 דבשחרית כיון לדון, יש עדיין וחוה"מ, מר"ח כמו החול, בימות אכן  שחרית,יתפלל
 שהרית תפילת מקרי זה שמחמת אפשר ברכות, ז' רק ובמוסף שלימות, י"חיתפלל
 מס' ד~ניא ב"ב(, סי )או"ח מהרש"ג בתשו' אולם - עכ"ד, מוסף נגד מקודשבשם
 דעתו שהי אחד, חכם דברי לדחות שהאריך ג'(, אות רפ"ו סי )או"ח דודשבולי
 מסיק וכן עיי"ש, שחרית לתפילת להקדימה אף עדיף, בצבור מוסף דתפילתלומר,

 למעשה. להלכה שם המהרש"גהג'
 ואין כנ"ל, בספיקא נשאר יצחק הבאר אף הרי לר"ח, דבנוגע מהנ"ל,ודאתאן

 להלכה נראה ויו"ט בשבת אף אלא הידהו, ודאי מידי מוציא דיריספק
 בנה יצחק בבאר חתרי והמהרש"ג, דוד השבולי להגאונים שס"ל כמולמעומוע
 שחר, של תמיד קודם קרב ד3ר לך ראין דהא )דמ"ט(, ממנחות המבואר עליסודו,
 שמעכב מה רק קרבנות נגד תקנו לא בתפילה ע"כ בעלמא, למצוה אלא זהאין

 לדחות לא אבל תהילות שהרית להתפלל צריך דלכתהילה, ואף בהם,בדיעבד
 מש"ע הביא שם, המהרש"ג אבל באריכוות עיי"ש מקודש דהוי בצבור,תפילה
 פסול, שחר של תמיד קודם שהקריבו מוסף שקרבן שכתב רפ"ו(, )ס"הרב

 כ"כ, פשיטות דאין באופן שם, )במנחות( התוס' עפי"ר דבריו, ליישבוהאריך
 הבאר הרי דבלא"ה, כיון ובזה - היסוד, נפל וממילא בדיעבד, כשרדבקרבנות

 יוסף, להבית המגיד מדברי הביאו שם, בדורה ודבשנה סק"א( נ"ב )סי'היטב
 בדילוג, ולא כסדר, להתפלל בהשכמה, לביהכ"נ לבוא שהזהירו האר"י,וסידור
 מטעם כסדר להתפלל נהרגים מעשה אנשי והרבה הצינורות, מהפך כן העושהכי
 דבאיהר ס"ל, והפר"ה חכ"צ שבתשו' אלא לביהכ"נ, לבוא איחרו אם אפילוזה,
 לדלג צריכים הלנה, דעפ"י היכא וב"ז עכת"ד, דידלג משו כ"ע לביהכ"נלבוא
 לתפילת בנוגע דגם עדיף, תעשה ואל שם פסוקה, הלכה דאין כה"ג אבלבודאי,
 העולמות עליית סדר בענין הכוונות, בשער סודם מבואר הסדר, על וככסףשחרית
 )ס" החיים כף בספר שבא יעו"ש; מוסף קודם שחרית דוקא שצ"ל התפילווגע"י
 ספיקא מביום הסדר לשנען ואין הצינורות, היפוך משום ויש י"ב(, אותרפ"ו

דפלוגתא.
 בתפילת הצבור עם תיחד שחרית, תפילת שיתפלל לכוון אפשר אםובירוער

 )בס" דהמג"א דאף מתפללים, שהצבור בשעה בכלל דהוי די"למוסף,
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 בהעלאת נסתפק אליהו, כגון ד"ה ברש"י ב'( )צ' יבמות לנר בערוךמה(
 ומצאתי ע"ש, חייב אם סתם העלה רק האש את נתן בלאחוץ

 לעזרה חוק מהקרבנות דבר שום להעלות שלא תל"ט( )מ' בחינוךמפורש
 ע"ש. שריפה עלי' יפירושכו'

 בפ" נראה מזה כו', כלאים לבוש הי' ד"ה ב,( )כ"א מכות לנר בערוךמז(
 הלובש דהא קשה ולכאורה א' אלא לוקה אינו כלאיםדהלובש

 לא ומשום שעטנז תלבש לא משום שתים לוקה לא ולמה כלאים עליומעלה
 הרבה על חייב ראין )פ"ב( מאכ"א הל' הרמג"ם לשיטת ובעלמא עליך,יעלה
 רס"ל הראשונים, שאר לשיטת אבל כו' אחת אלא א' איסור על שבאולאוין
 ע"ש, כו' לאוין ב' משוס אנלאימ גם יתחייב לא למה ולאו לאו כל עלדחייב
 הראשונים שאר שיטת על הרמב"ם קושית היא שזו זכר שלא מאדותמיהני
 שם. ובמפרשים ט' בשורש הרמב"ן ע"ז שהשיב מה ועי קע"ט( )ל"תבסה"מ

 אריה(. יבוא)המשך
 ווייס יואלדוד

 ת"ו. עיה"ק ירושלים בס"ד, תשייט()סימן
 )ברכות( תורה זובימינו רוממה ה'ימין

 המקוהות פירוע פונה. עא4נץם פנות 5כל הימין חומת ומקורידיני
 המוסקים ובספרי 5גטרא שהו945 המקובות שאר מעכבת.שהצרן
 לתת ננסה שבה. ומנהגים הימין, חורבות על קדושים ספריםועגך

 בימין. יעלו שרשרי רצון שהי 5עוהעהי כלהלןמשורות

 שהאדם פנות בכל הימין של ההלכות ורובי חילה ורב וגדולתהרוממותה
 ולבישת ידים בנטילת החל ממיטתו אדם כשקם מיד מהחילפו20

 על מים שיריק כדי לשמאלו ונותנו ימינו ביד מים של כלי שנוטלהבגדים,
 ברורה( )משנה דין שהוא השמאל על חסד שהוא ימיו שיתגבר כדי תחילותימינו
 ואחר הימין וילבש ימינו ביד המלבוש צידי שני וישים הבגדים, לבישתובדין
 בשם היטב )באר לשמאל בא הימין ומן בימין נכלל הכל כי 'ויכוין השמאלכך

 שמאל, של נועל ואח"כ תחילה ימין של נועל מנעליו נועל וכשהואכתבים(
 דרבינא, בריה מר ומני שתיהן ידי יוצא שמים ירא יצחק בר נחמן רבאמר
 דימינה. קטר והדר וקטר דשמאליה וסיים קטר ולא דימינה סיים עבידהיכי

 קשירה דלעות מ"ב( ישבת ימין של הזלץ ואח"כ שמאל של חולץ חולץוכשהוא
 ובמנעלים יד. של תפלה עליה שקושר השמאל אל חשיבות נחגה שהתורהמצינו
 באנפלאות מקלבוש" ראיה ארה"ת ועיין תחילה. ימין של יגעל קשירה להםשאין

 לקשירות שמאל להקדים צריך אין לבדשל
 השכיבה בעת ובפרט וז"ל יועץ" "פלא בספר  שטביא כפי השכיבה צורתועד

 רוממה ד ימין ויכוין למטה, השמאל שיכוף שמאל צד על לשכבצריך
 הדבר מן תסור לא הפסוק את פירש משה" "ישמח ובספר עתיקים.והדברים
 מה האדם יאמר ושמא ס"א( )שבת הגמרא פי על ושמאל, ימין לך יגידואשר
 שייך ומה עלי אפם יחר ולא הם שלי אברים ושמאל ימין הלא בזה לדקדקלי
 דלעילא דוגמה שהכל לפי חכמים מדברי תסור לא הכתוב אמר שמים, יראתבזה

 עכ"ל. עליונה. דוגמה להיות ראוי עשיותיווכל
וידוע
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 הזכות והגבורה התכמה הקירוב והאור, הטוב הוא הימין של שהוראתהוידוע
 הזאה, לענין עבודה לענין משובח, הימין מקום בכל חז"ל ואסרווהחסד.

 בשמאל אלא בימין מקנחים שאין אמרו חשיבותה גודל ומתוך ברכה.לענין
 ירגילו תפלין להם שאין הנשים שגם מביא חי" איש "בן ובספר ס"ב()ברכות
 ואם בתפלה לירוק ואסרו בוש. גם דשייכי זה לדבר טעמים עוד יש כי זהבדין

 אכל לשמאלו או לאחוריו זורקו יכול אינו ואם בכסותו מבליעו לו אפשראי
 דין מן ההפרש שם ועיין צ"ז( סי' תפלה הל' )או"ח לפניו שכן וכל ליסדנולא

 פסיעות(.ג'

 מיוחדת הקפדה ישנה שם בעבודתם לכהנים להיות צריכה היתה מיוחדתזריזות
 את כבר מוצאים אנו ומתחילה פוסלת. שמאל שעבודת גם ומהלעמו,

 עוליו למזבח העוליו "כל ימיו" דרך נכנסין הבית להר הנכנסין ,גל הימיןחובת
 ,ילקח ימיז" אלא איש בוהן, אצבע, יד, כף, שנאמר: מקום "כל ימין"דרך
 בימיז". אלא נתינה תהא שלא מלמד ,ינתן בימין" אלא קנלה שלאמלמד
 טוב, לא לסימן ולהיפך טוב לסימן זה היה בימיז שם של גורל עלהואם

 ועוד. ל"ט( )יומא בימין הגורל עלה לא הבית חורבן קודם שנהוארבעים
 פוסלת. שהשמאל אנו מוצאים הזה שבזמן במצוות כןכמו

 בשתי שולט הוא אם אפילו בימינו שיכתוב צריך ותפילין, תורה ספרכתיבת
 ה'(. סעיף ל"ב סימן )או"ח פסולין. ששמאל כתת ואםידיו

 אינש עקר כדי ביאתך דרך רבא דאמר "ביתד" נאמר שם מזוזהובמצות
 את קובעים והיכן הרמב"ם פוסק וכן ברישא. עקר דימינהכרעיה

 עכ"ל. פסולה. ששמאל קבצה ואם לבית הנכנס ימין על לקבעה וצריך וכו'המזוזה
 ויציאה. בכניסה ימיל יד עליה ולשים ימין, ביד המזוזה על אותה לקבוע ישכן
 בשמאל חולץ אינו חתוכה הימנית שרגלו יבם הרמב"ם וז"ל חליצה בדיןכך

 פסולה. חליבתה  שטאלו מעל חלצהוישם
 ממצורע. שזה גוירה אוזן אוזז ולמדהו ימיז באוזן נעשית עברי עבד רציעתגם

 שבכפו הדם מן הכהן ומתז וכו' הצרוע כשיתרפא הרמב"ם ז"ל הצרועובטהרת
 ידו בהן על ונותן הימנית ידו יכניס ואח"כ הימנית, אוזנו תנךעל

 יצא. לא הששאף על נתן ואם רגלו בהן על ויתן הימנית רגלו יכניסואח"כ
 להעשות הקשירה חייבת "וקשרתם" נאמר שם יד של תפילין הנתת במצות גםכך

 להעשות צריכה עליו שהם זמן כל בהם המשמוש מצות נמי וכןבימין
 ימין.ביד

 רבנן תנו מ"ג( )ברכות בגמרא בימין, לאחוז ראוי עליו שמברכיו דבר כלותו
 הייז ואת בימינו השמן אוחז אומרים שמאי ביה ויין שמו לפניהםהביאו
 את אוחז אומרים הלל ובית היין. על ומברך וחוזר השמן על מברךבשמאלו,
 )שמן השמן. על ומברך וחוזר היין על מברך בשמאלו, דוממן ואת בימינוהיין

 רפ"י(. מברך  שעליו לפיבימעו
 ושטיפה הדחה טעון ברכה של בכוס נאמר דברים עשרה נ"א( )שםובגמרא

 מביא למהרש"א אגדה ובחידושי גיטין. ועתם ידיו בשתי עגלווכו'
נוטל
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 ידיכם שאו והיינו והרחמים הדין שהם והשמאל הימין שם על ידיו בשתינוטל
 הדין, על גוברין הרחמים שיהה לימין ושתגווכו'

 או לאכלו עליו שמברך דבר כל ד'( סעיף ר"ו )סימן או"ח בש"ע גםוכך
 שם ברורה" ובכ4,משנה מברך. כשהוא בימינו לאוחזו צריך בולהריח

 הדבר לאחוז יש מצוה איזה על שמברך ברבה בכל וכן חשיבות, משוםהטעם
 ברכה. בשעת ימינוביד

 בימינו. יטלנה הערבה בחבטת אף בימינו, האגודה נוטל לולב במצותכך
 מזוזה שתהא כדי משמאל לפתח הסמוך בטפה להניחו מצוה חנוכה בנרוכן

 ובמ,,משנה הימיי. מניחו תפתח מזוזה און ואם משמאל, חנוכה ונרמימין
 דאיכא ועוד עדיף, ימין דמצוה מידי רכל וכו' מזוזה אין ואם שםברורה"

 שבת. נר בהדלקת וכך עכ"ל. ימין, לצד שונין שהכל טפי ניסאפרסומי
 את נוטל ושוב הגפן פרי בורא ומברך בימינו היין את אוחז בהבדלהולכז

 )מרדכי לימינו היין ומחזיר ההדס על ומברך בשמאל והייז בימיןההדס
 מ"ג(,ברכות

 לאכפיי בעינן כך בגין וז"ל האש על שמברכיו בעת כ"ח( )דף ויקהלובזהר
 דמתברכא. דשרגא נהורא ההוא בגו לון ולאנהרא ריכרנא הני ידאאצבען

 בעזהש"י. ואפרסם בימין לעשיתם בהם להקפיד שחייבים יש רביםומנהגים
 המביאו למו, דת אש מימינו שנאמר ימיז בזרוע ליטול צריך תורה ספרא(

 ומקבלו בימין יתנהו לש"ץ וכשנותם בימין יעליזו לתיבה ההיכלמן
בימין.

 ימיז תשאר כך ואחר' ידיו בשתי אוחז הברכה בעת לתורה, כשעולה וכןב(
 האר"י(. )ש"ע שתקרא זמן כל תורה בספר אוחזתלבדה

 עולה שוין הדרכים שגי ואם קצרה שהיא בדרך עולה לתורה והעולהג(
 קפ"ו( )סימן סופר" "חתם ותשובות ובשאלות )לבוש( ימיזבדרך

 קצרה. מדרך עדיף דימיןכתב
 ולא לו ויושיט בימין יקחנו הספר את לי תושיט לחבירו שאומר אדםד(

 האחרת בידו ספר וגם בידו מעותיו לשאת לאדם לו יש ואםבשמאל.
 תנמשנה והביאו תרצ"ג( )ס" חסידים )סטר בשמאל, והמעות בימין הסררישא

 ספר כמין גוללן )כ"ג( ברכות בגמרא ועייז ד'( סעיף ר"ו )סימןברורה"
 בימינו(.ואוחזן

 שבו ימינו אגדל שאצל באצבע יראה תורה דברי באצבעו שמראה ואדמה(
 ס"ס(. ברכות ע"פ )שם( חסידים )ספר הלוחות. את הקב"הכתב

 נותן כורע וכשהוא לאחוריו פסיעות שלש ופוסע כורע התפלה וכשגומרו(
 ראשו מגניה ואה"כ עצמו מימין ואה"כ עצמו משמאלשלים

 שכנגד ימין הוא ששמאלו מפני תחילה לשמאלו שלום נותן ולמה הכריעה,מן
 לשמאל ואח"כ המלך לימין שלום נותן המלך לפני עומד כשהוא כלומרפניו
 מהלכות פ"ה )רמב"ם המלך מלפני שנפטרין כמו התפלה מן שיפטר וקבעוהמלך

 יע-י"א(, הלכהתפלה
 וכןז(

 עוקריי
 חולק זו דבעקירה העמידה, תפלת בסיום תחלה שמאל רגל

 סימן )ט"ז האדם שכשל שהוא השכינה לימין והיינו לשכינהכבוד
 ובתפלת סק"ו(.קכ"ג
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 ולמרוחו השמאלית ידו על הימנית ידו להניח צבר עשרה שמונה ובתפלתח(
 מהלכות ד' פרק )רמכ"ם ד'" את "ועבדתם הפסוק מןחז"ל

 ד'(. הלכהתפלה
 מן פמפם וכשמחוירין לברכם, לציבור פניהם את דרשנים כשמהזיריזט(

 מקום בכל ימין דרך אלא יחזירו לא שמברכיו אחרהציבור
 תפלה הל' )רמב"ם ימין. דרך אלא יהיו לא פוגה אדם שיהיה פנותוכל

 י"ג(. י"רהלכה
 נישא )זהר השמאלית ידם על הימנית זרם את לזקוף צריכים והכהניםי(

 הרמב"ם(. כתב וכן קמ"הדף
 של ואח"כ שמאל של דהולץ דאמרינן דהא שנסתפק אחד בספר ראיתייא(

 באיזה השמאל גם לכבד דראוי דס"ל משום הוא אם לדין ישמרם
 במקום מנעליו כשחולץ בדבר נפק"מ ויש הימין כבוד משום זה גם אודבר
 השמאל כבוד משום טעמא הוי דאי הכיפורים ביום או לדוכן כהן כמומצוה

 זה דגם מיבום טעמא "י אבל לרשות מצוה בין הבדל אין החליצהבהקדמת
 הוא ימין של הכבוד מצוה דבמקום י"ל לחלוץ שמאחרת לימין כבודהוא

 י"ח(. ס"ק ו' סעיף ב' סימן המחנות לכל )מאסף למצוה. אותהלהקדים
 פריעת זה ובכלל הישר( )אור דוקא הימנית בידו יתן צדקה כשנותןיב(

 או חמור פטר משכון, החזרת אבידה, השבת שכיר, שכרחוב,
 ומעשרות. תרומות הפרשת חלה, הפרשה העבריה, אמה או הבן, פדיוןלעורפו,

 אומד אליעזר רבי ס"ב, ברכות ע"פ )מוב"ץ( בשמאל ולא בימיו ויאכליג(
 בימינו שהרי הסבה שמה לא ימין הסבת ולכן בה, שאוכלמפני

 )רש"י(. לאכל.צריך
 בגמרא. שם תחילה ימיו של וסך רוחץ סך, וכשהוא רוחץ וכשהואיד(
 משמאלו. וקטן בימינו גדול באמצע הרב בדרר מהלבין שהיו שלשהסו(

 ל"ז(.)יומא
 שנדפסה אגרת וראיתי וז"ל, הביא תקנ"ד( )עמוד המנהגים טעמי ובספרטז(

 וז"ל, זצוק"ל בשיכתוב משדיל מנחם מוהר"ר הקדוש הצדיקמהרב
 של השמאל צד ומניחים שמהפכיו עכו"ם של חדש במנהג באו מקרובוחדשים
 *(. הוא טוב ולא בעוה"ר היכרן על הישמאל מגבירים ובזה הימין צד עלהבגדים

 הנפש )שמירת תחילה ימין של יטול צפרניו כשנוטל כגוו דברים ועודיז(
 של מכוס לטעום וכשגותן  רוציך פרוסת כשמחלק וכן רס"ו(אות

 זליהן האר"י( )ש"ע הימנית בידו עיניו יסגור שמע כשאומר יועץ( )פלאברכה
 ולברך.שלום

 ושופר. מילה הקן, שלוח הדם, כיסוי בידים, התלויות המצות ושאריח(

 כגוו: הימין צד על ז"ל חכמנו והקפידו הדגישו וגסגולות ברפואותגם
 בכל שותים שהיו לכוס באספרגוס נאמרו דברים ששה רבנן תנו נ"א(וברכות
 ומלא הי כשהוא אלא אותו שותים אין רש"י( לרפואה ריקוע אליבאבוקר

 ~ו/ בשכפול ושותהו מיכיןומקבלו

 בעניז נרולה" ואזהרה "מהסה ש"צ( סי' כ"ג )הלק ירושלים" כ,,אוצרות ועי'*(
 עיי"ש. שמאל על מימין שיהי'המלבושים
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 רצועה נוטל אביו על געגועין לו סטוי בן גוריא בר המא ר אמר ס"ו()שבת
 תפילין וסימנך יצחק בר נחמן רב אמר  בשמאלו, לו וקושר ימה שלממנעל
 ימינו שיד : תפילין בנקבות. שייכא לא זו ורפואה : )רש"י סכנתא,וחילופא
 מדאי(. יותר שמגעגע : סכנתא לשמאלו.קושרתו
 הצעיר, הדקל בסביבות הגדל סיב הלב, לפתיחת :_ כרמים ציפורת צ'()שבת
 בכיסוין ומכסחו נחושת בקנה ישים השמאלית ומחציתו הימנית, מחציתויאכל
 ויחכם. לשמאלו, כסיל ולב לימינו חכם לב וסימנר השמאלית, בידו ויתלהורבים

 דליבא חולשא ליה דאית חשו האי אם לי אמרה אביי ואמר ס"ט()עירובין
 וכן/ דדיכרא ימק"א דאטמא בישראלייתי
 וביד שמאל רגל מתחת ינדו ביד יטול : הנחיריים מן היוצא לדם ס"ט()גיטין
 וכו/ ימין רגל מתחתשמאל

 עם השמאל של שיתוף מתאים אגו שבהם מקומות שמן להעיר ישולבסוף
 ובתפילת ידים, ובנטילת המזון, ובברכת נשעזלה, תורה בספר כגוןדימין

 זה על עיין ועוד, כשמברכים, והכהנים זו, על זו ידיו כשמניח עשרהשמונה
 הזוהר פי שעל שהביא ד'( )פרק היראה שער חכמה ראשית הקדושבספר
 תו וירא זוהר שם הביא ועוד בימין, אתכלול שהשמאל צריך )י"ח(ויקרא
 לא דשמאלא פגימותא, מאי לעילא פגימותא עבדיו חיובן אלעזר רביאמר

 לרומם יש אלו בכל ואולם טוב. ביצר אתכליל לא הרע דיצר בימינא,אתכליל
 בימין. לסייםאו

 )עמוד ידים נטילת בדיני המנהגים טעמי בספר הביאו רזיא" "גליובספר
 טמש דילה כת ע"י מבטלת מסואבא שהקליפה ונמצא לשונו וזה ד'(ג'

 ראוי ולכן וזוהמתו, אותו ויבטלו באדוניהם יבעטו טגנם שכוחותיו צריךוכד
 שעבדים מזה יתר גדל צער ואין וכו' שמאלא יד עם ידיו על מיםלשפוך
 שמאלא מיד הכלי יטול ואח"ם גבירתא. תירש כי ושפחה באדוניהםובולטין
 שהימין כשרואה אתרא וסטרא שמאלו, יד על שנטהר אחר ימינו על מיםויזרוק
 מסטרא דאיהו השמאל מטהר שהימין ליה אית נייחא השמאל על מיםערפד

 יומא. ההוא כל ידיו המטהר על יקטרג ולאדיליה
 בדברי להבין גם אפשר שמתוכם מפגי רזיא" "גלי ספר של דבריםוהבאתי

 ושותהו בימין "ומקבלו ה' באות שהובאו באגדה וחירותםחכמים
 דימינא לפלגא "אכיל בשמאל" וקושר ימיו של ממנעל רצועה "נוטלבשמאל"

 קיטרוג. נגד סגולה בזה שיש וכו'" רמי דשמאליאופלגא
 על הקב"ה בו תקע שמאל בשל באמר: ל"א( )פרק אליעזר דרביובפרקי

 לעתיד בו לתקוע ועתיד השמאל מן גדול ימין של ובקרן סיני,הר
 גליות. של בקבוץלבא

 דימינה בפדקנא שלמה לגאולהונוכה
 וינפלד הלוי שאול יעקד בלאטו"ר שלוםיוסף

 תשל"א. תשרי כ"ח ימיני. תשכח ירושלים אשכחראם
 והפוסקים, הש"ס כללי כולל אע--נ'( )חלק ירושלים" ל,4ווצרותמפחתות

 והשגות הערות ובמדרשים, בחז"ל ותמיהות, פליאות, קושטתטתירוה,
 וחקירות וקורות תולדוה ואמוראים, תנאים בשמות בירורים שוגים, ספריםעל

 במערכת. להשיגו א"ב בסדר ענינים לפי מסודר הכלשונות,



ירושלים - מ"ב הלק- אוצרותתתקצב

 סוכה מסכת על והיןהעררת יצ"ו. ברק בני בס"ד, תש"י()סימן
 לולב לדיני סוכה דעי ההגא מקדים למה קשה לכאורה סוכה. במתגיתיז ב/דף

 בסוכות כתיב ואח"כ וכו' לכם ולקחתם כתיב קודם בפסוק הא מינים.וד'
 ברישא. ליה נקט דזוטרא דאיידי לותר דרצה לנר בערוך ועיין ימים. שבעתתשבו
 סוכה דיני למינקט ליה דחביבא לכאן וסברא לכאן סברא דאיכא נ"לאמנם
 להיות צריכות דפנות כמה כגון הלכה גופיה הרבה מינה דשמעינן משוםקודם
 מצלתה. מרובה וחמתה הסוכה. גובה ושיעור הסכך. להיות צריך וממהלה.
 הרבה כ"כ דליכא מינים ד' בדיני משא"כ ושולחנו. ורובו ראשו מחזקת צריךואי

 הלכה.גופיה
 בערוך ועיין קשיא. חנן לר' דודאי ול"נ בא"ד יהודא. ור' ד"ה ברש"י ג'.דף

 והיינו יתבה הוי גבה דבניה יהודא לר' ליה דפשיטא דכיון דכתבלנר
 ותשגיח אותם שתראה משום או המשרתים. עם לאכול לבנים כבוד דאין משוםאו

 הסמוכים לבד בקיטוניות אחד כל ג"כ יושבים היו דהבנים י"ל א"כעליהם.
 דקאמר הגמ' מלשון נמי משמע וכן אותם. לראות שתוכל ובאופן אמםלקיטונית
 נ"ל ולכאורה מתורץ שפיר חנן לר' גם ולכן יחיד. לשון קיטונית ולאקיטוניות
 קיטונית הוי מהבנים אחד לכל דלאו לאוקמא דאיכא משום חגן לר' קשהדאבתי
 בתוכה שישבו גדולה סוכה היה ולבנים אמם. של אחת קיטונית היה אלאמיוחד
 לסוכה סמוכה היתה אמם של שהקיטונית כגון אמם אצל סמוכים היוואעפ"כ

 בהם לישב וא"א טפחים ז' שהיה דקאמר הגמ' מלשון לך קשיא ואי הבנים.של
 רק היה טפחים דז' התוס' כדאוקים לומר דאפשר משום קשה לא זה בנים.ז'

 טפחים. מז' יותר הוי באורך משא"כברוחב.
 דאע"ג בא"ד וכו' ונילף בד"ה יהושע בפני עיין מעלה. של מפגים ונילף : הדף

 מ"מ לגג, הכפורת ביל חלל היה וא"ב הכפורת. על סומכיםדהכרובים
 השתא דס"ד למאי הכרובים כגובה הכפורת גובה היה המזרח דלצדאפשר

 את תעשה הכפורת מל דכתיב והיינו מגיעיז היו המשכו לגג עד נמידהכרובים
 המזרח דלצד לומר דדוחק משום הקדושים דבריו להבין זכיתי ולאהכרובים.

 משום ואי מהפסוקים. כן משמע לא דע"כ המשכז גג עד הכפורת גובההיה
 הכפורת של אחד רצד כן לומר דוחק נ"ל הכפורת גובה שיעור לומרדרמה
 מז דכתיב והיינו הפנ"י קאמר דמאי לי קשה ועוד וצ"ע. המשכן עד גבוההיה

 לכ4 קודם שלמדנו מסה הפסוק משמעות יותר עכשיו משמע דמאי וכו'הכפורת
 ברם פשט. למד שהוא מה כפי הפסוק מסביר דהפנ"י לתרץ אפשר זהאמנם

 להעיר. רק הדברים כתבתי ולא עיון. דצריכה נלענ"ד הראשונהקושייתי
 הלוי דייטש טוב"פרץ
 ברק. בני לובלין, חכמי ישיבתתלמיד

 ספר הנפש.שמירת
 נחוי

 ומכשול סכנה דבר כל מבואר בו בית, בכל מאוד
 הדינים כל גם מהם, וגופו נפשו את לשמור חז"ל הזהירואשר

 עפ"י ומסודר ואחרונים, ראשונים ספרים מהרבה מלוקט אלו לעניניםהשייכים
 המפורסם הגאון חברו וענין. ענין כל תיכף למצוא ומפתחות א"ב,מערכת
 נזר יו"ד, על בינה אמרי ]בעהמח"ס ז"ל אויערבאך מתתיהו ישראלרבי

 ושמירה בשם רבות והוספות הגהות עם ספרים[. ועוד שבת, הל' עלישראל
 הערות מרובה ובתוספות ז"ל. ליפשיץ שבתי רבי המפורסם מהרה"גמטליא"

 אוצ"י. במערכת להשיגו ונחוצות, חדשותוהוספות



 ירושליםאוצרות
 רבני וקובץמאסף

 - סיג חלק4
 בס"ד. התלמוד מקצועות בכל וחידושים הערות, ביאוריםכולל
 ספרים ונקורת ולמעשה, להלכה )תשובוה שאלות לרבותגם

 שליט"א. ומחו"ל מא"י הישיבות ובני דורינו גדולי הגדוליםמהרבנים
 זצוקללה"ה. המפורסמים הגאוה"צ מהרבנים מכתי"ק ישניםושפתי

 "ישראל "באלפי ה"צעיר בעריכת לאוריוצא
 מאשקאוויטשצבי
 תובב"א ירךשליםפעיה"ק

 5126 ד.ת.

 לפ"ק תשלחףשנת

 העניניםתוכןסימן
 תהלה. בציבור מוסף יתפלל אם בר"ח, בציבור שהרית תפילת שאיחר מיתשיא(

 ביחידות. אפ" כסדרןאו
 שליט"א יצחק מנחת בעל דורנו פוסק החסיד, הגאוןמאת
 ת"ו. ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של ראב"דסגן

 ירושלים עזרין ארי' יידאהרב המצות. על מעבירין אין בדיןתשיב(
 שמונה וחלוקותיו הנידון עיקרי אתיוג שנעורתשיג(

 ברק בגי זילבך אברהם יחיאלהדב דינא. לענין דברוסוף
 ירושלים א"ש ש. במחובר. כשרה אי מילה בעניןתשיר(
1ן'21ו*ל וירא. לך, בפ' הערותתשטו(
 חיו"ד. חת"מ שו"ת על הערות עצים  שפתיהשטז(

 פרעספורג ראב"ד זצ"ל ליבער בנימין נתן רבימהגה"צ

 ירושלים" "אוצרות במערכת שנתקבלוספרים
 שו"ע בחלקי בהלכה מקצועות בכמה הערות סוגיות באורי שו"ת ג"חאחיע,ר

 גראדזענסקי עלזך היים רבי המפורסם הגדול מהגאון קדשים,ובעניני
 מווילנא.1"ל

 תצלומים צבוריים, ענינים הלכה, דברי אגרית, קובץ כרכים( )ב'אחיעזר
 הנ"ל. הגאון של חייו פרקי בצירוף ומפתחות.ופקסימילות

 ומאמרי ממדרשים מלוקט נפלא מאמר יופיע אי"ה הבא בגליון ! חשובההודעה
 להר הסמוך גיהךן" "ב1י והוא השילדח" ב"מי הטבילה מעלת גודל בדברחז"ל,
 מרדכי אביהם רבי וכו' הרה"ג ע"י נסדר הזה. כבושם עוד נדפס ולאהבית.

 תובב"א. מפעיה"ק שליט"אברייטשטיין



 אוצרותתתקצד
_

ירושלים - ס"ג חלק

 תחלה בצבור מוסף יתפלל אם ברעה בצבדך שחיית תפילת שאיהרמי
 שליטינו יצחק 13נתת בעל דורנו פוהק החסיד, הנאוןמאת
 ת"ו ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של רישמ'ירסגן

 יצ"ו. מנשסטר לצ'ק, תשכ"ז חקת א' יום ב"ה, תשי"א()סימן
 שרגא יחזקאל שלום מוה"ר כקש"ת וכו' המפורסם הגה"צ ידי"נ לכבודשוכטעס

 יצ"ה ברוקלין מציעשינוב, האדמו"ר שליט"ארצין-הלמצמיאם
 ומצא הזמן, ואיחר בביהמ"ד, להתפלל בר"ח שבא מי ע"ד כמשפט,אחדשת"ה

 מוסף תפילת יקדים אם מוסף, תפילת להתפלל מתחיליו כברהצבור
 יצא, שחרית קודם מוסף מתפלל אם דבדיעבד שתרקע, שמתפלל טרםבצבור,
 יעשה בצבור, תפילה חשיבות מפני אם והשאלה רפ"ו(, ס" )באו"חכמבואר

 עכת"ד. דזמרא בפסוקי נ"ב(, )בס" שמצינו וכעין לכתחילה,מדיעבד
 כ'( סי' או"ח )קאוונא, יצחק באר ובתשו' מדרשא, בבי איתמר כבר זו שאלההנה

 ז' רק מתפלל אינו בשחרית, שגם ויו"ט, דבשבת להלכות וסיים בזה,האריך
 ואח"כ עמהם, מוסף עכשיו יתפלל בצבור, להתפלל את"ז ימצא לא אם אזברכות,
 דבשהרית כיון לדון, יש עדיין וחוה"מ, בר"ח כמו החול, בימות אכן שחרית,יתפלל
 שחרית תפילת מקרי זה שמחמת אפשר ברכות, ז' רק ובמוסף שלימות, י"חיתפלל
 - עכ"ד, מוסף נגד מקודשבשם

 מס' הביא כ"כ(, ס" )או"ח מהרש"ג בתשו' אולם
 דעתו שה" אהד, חכם דברי לדחות שהאריך ג'(, אות רפ"ו ס" )או"ח דודשבולי
 מסיק וכן עיי"ש, שחרית לתפילת להקדימה אף עדיף, בצבור מוסף דתפילתלזמר,

 למעשה. להלכה שם המהרש"גהג'
 ואין כנ"ל, בספיקא נשאר יצחק הבאר אף הרי לר"ח, דבנוגע מ"נ"ל,ודאתאן

 למלכה נראה ויו"ט בשבת אף אלא דידהו, ודאי מירי מוציא דיך"ספק
 בנה יצחק בבאר דהרי והמהרש"ג, דוד תשבולי לבטאונים שס"ל כמולמעשה
 שחר, של המיד קודם קרב דבר לך דאין דהא )דמ"ט(, במנחות המבואר עליסודו,
 שמעכב מה רק קרבנות, נגד הקנו לא בתפילה ע"כ בעלמא, למצוה אלא זהאין

 לדחות לא אבל תחילה, שחרית להתפלל צריך דלכתחילה, ואף בהם,בדיעבד
 מש"ע הביא שם, המהרש"ג אבל באריכות, עיטש מקודש דהוי בצבור,תפילה
 פסול, שחר של תמיד קודם שהקריבו מוסף שקרבן שכתב רפ"ו(, )ס"הרב

 כ"כ, פשיטות דאין באופן שם, )במנחות( התוס' עפי"ד דבריו, ליישבוהאריך
 הבאר הרי דבלא"ת כיון ובזה - היסויי, נפל וממילא בדיעבד, כשרדבקרבנות

 יוסף, להבית הכגיד מדברי הביאו שם, ברורה ודבשנה סק"א( נ"ב )סי'היטב
 בדילוג, ולא כסדר, להתפלל בהשכמה, לביהכ"נ לבוא שהזהירו האר"י,וסידור
 מטעם כסדר להתפלל נוהגים מעשה אנשי והרבה הצינורות, מהפך כן העושהכי
 דבאיחר ס"ל, והפר"ח חכ"צ שבתשו' אלא לביהכ"נ, לבוא איחרו אם אפילוזה,
 לדלג צריכים הלכה, דעפ"י היכא וכ"ז עכת"ד, דה-לג מודו ע"ע לביהכ"נ,לבוא
 לתפילת בנוגע דגם עדיף, תעשה ואל שם פסוקה, הלכה דאין כה"ג אבלבודאי,
 העולמות עליית סדר בענין הכוונוה, בשער סודם מבואר הסדר, על ומוסףשחרית
 )ס" החיים כף בספר הובא יעו"ש, מוסף קודם שחרית דוקא שצ"ל התפילותע"י
 ספיקא מקום הסדר לשנות ואין הצינורות, היפוך מעים ויש י"ב(, אותרפ"ו

דפלמתא.
 בתפילת הצבור עם ביחד שחרית, תפילת שיתפלל לכווו אפשר אםוביותר

 )בס" דהמג"א דאף מתפללים, שהצבור בשעה בכלל דהוי די"למוסף,



 - מ"ג חלק-איטרות
 תתקצהירושלים

 מקרי לא שחריות מתפלצים שהצבור בעת מוסף מתפלל דאם כתב, י"ז( ס"קצ'
 תפילת לענין מק"ג(, רל"ו )בס" כתב וכה"ג עיי"ש, מתפללים, שהצבורבישעה
 יש דעכ"פ כתב, ז'(, אות רל"ו )בסי' שם הא"ר הרי מ"מ עיי"ש, וערביתמנחה
 מתפלליו, כשהצבור בשעה דווקא לחלק, דיש ועוד הצבור, כשמתפלליו בזועמעלה
 הצבור, עם כמתפלל הוי עמהם, ממש כשמתפלליו אבל אחרת, בתפילה הוילא

 דמיירי מהג"א, על בזה דהולק והיינו עיי"ש, ק"ט( )בס"ס לקדושה קצתודמי
 )חלק בספרי שכתבתי במה וע" בביהכ"ג הצבור עם דמתפלל היכא אףבפירוש,

 בדברי כן דהעמיס ע"א(, ד"ו )ברכות הצל"ח על בזה לתמוה קל"ב(, סי'שגי
 כנ"ל, רל"ו( )בסי ממש"כ כן, ס"ל לא המנ"א דעכ"ח הנ"ל, צ'( )בסי'המנ"א
 דאין דכתב יעקב, מהישועות שם, בספרי הבאתי וכן כן, ס"ל הא"ר עכ"פאבל
 ראי' אין לשיטתו רא" המג"א דהביא ד"ד(, )בע"ז רמשם מוכרחים, המג"אדברי
 שמתפלליו הצבור עש ביחד שחרית, תפילת מתפלל אם לשיטתם, וא"כ -עיי"ש,
 בצבור, תפילה גם ואולי מתפללין, שהצבור בשעה את הפמיר לא מוסף,תפילת

 שם. בספריע"
 ברכות. תוחמי בכל והותם הימים כל דושת"ה ידידו בזהוהנני

 וגייס יעקביצחק
 חלקים[ ד' יצחק מנחת שו"ת היקרים בחבוריו המפורסם האדיר הגאון]הוא

 המצות על מעבירין איןבדין
 ח"ו. ירושלים פעיה"ק בס"ד תשובב()סלמן
 חשכות של בנרות להדליקן כדי בכותל, שעוה של נרות ומהדביק באחד :שאלה

 הנרות מן ידו ימשוך אם זית, שטן לו הביאו בכך עסוק שהואובעוד
 לא. או המובחר, מן מצוה שהוא זית, בשמן וידליק שעוהשל

 להכין התחיל שכבר כיון שעוה, של בנרות שידליק פסק יעקב השבותולונה
 עליו. השיג והת"צ שעוה, של בנרותלהדליק

 דתנו .)ק"ג(, פסחים בגט עיין בש"ס. שנו" מחלוקת כעין היא שמחלוקתןונלע"ד
 רבא עני וכו'. אומרים וב"ה והבדלות בשמים ומצן נר אומריםב-ש

 ובית שמאי בית נחלקו לא אומר יהודא ר' אבל מאיר רבי דברי זו ואמרבתרי'
 דכיון בתחילה, שהוא המזון על רש"י ופירש וכו', בתחילה שהוא המזון עלהלל
 להבין יש ות"כ המצות. על מעבירין ואיו ברישא מחייב בההוא סעודתודגמר
 הלא ומזון, ובשמים נר סברי וב"ה ומזון נר סברי שמאי רבית מאיר דרביאליבא
 ואין ברישא מחייב סעודתו דגמר דכיון רש"י, כפירוש המצות על מעביריןאין

 דוחה חשוב דדבר דטעמיהו בזה נ"ל לכן טעמייהו. ומאי המצות עלמעבירין
 להקב"ה, לברך חשוב דבר הוא דגר כיון וזה המצות. על מעבירין דאיןהדין

 נמי בשמים ולהיה הנר. על מקודם לברך צריך השכה, מתוך להאיר אורשהמציא
 שמז לו שהביאו שם לפי"ז וא"כ המזון. על ואח"כ מקודם, לברך הוא חשובדבר
 וא"כ מקודם, הוא שזה המצות על מעבירין דאין הדין דוחה חשוב דבר שהואזית

 לגמרי. שעוה של נרותמסולק
 על מעבירין אין משום המזון על שבתהילה יהודא ר' כדברי הוא להלכהאמנם

 להדליקן כדי שעוה נרות בכותל שהדביק כיון שם וא"כ כנ"ל.המצות
 השוב דבר שהוא אף זית והשמן המצות, על מעבירין איז אמרינן חנוכה,בנרות

 המצוח. על מעבירין דאין הדין דוחה אין מ"מ ההנבתר, מןומצוה
21על



ירךשליבו - מ"ג חלק- אוצרותתתקצו

 הלבנים מסודריו הודרי, והדרי ליבני שריגי ג'(, )דף ב"ב ממס' ראי' עודונול
 להו דמתרמי ומנין ומתוקנין, ומשופין בבגין, לתתז ומזומנות ין עלזו
 דבשבי משום רבה, מצוה דהוא שבוים פדיון דדוקא משמע להו, ויהבו שבויםפדיון
 המצות. על מעבירין דאין משום לא, מצות לשאר אמנם ב", איתגייהו כולהור"ל
 והאבנים העצים קנו אם ואפילו וז"ל, רנ"ב( )סימן ביו"ד להלכה נפסקוכן

 למכרם מותר אחרת, מצוה בשביל למכרם שאסור ב"ה, בנין לצורךוהקצום
 שאין הוא הטעם למכרם, אסור אחרת מצוה ובשביל שבוים, פדיון צורךבשביל
 דבשבי משום שבוים, לפדיון רק חשוב, מרר בשביל אפילו המצות, עלמעבירין

 דברי .שהביא העיר, בני פרק בסוף במגילה הרא"ש על נתנאל בקרבןיעיין ב"ב. ממס' כנ"ל בה, איתנייהו כולהור"ל
 חנוכה בשל לקרות והתחיל טעה שאם תרפ"ד(, )סימן באו"חהרמ"א

 קודם. תדיר תדיר ושאינו דתדיר טעמא והיינו ר"ח. בשל ולקרות להפסיקצריך
 דוחה המצות על מעבירין ראין דליתא, אומר ואני וז"ל, הנ"ל הק"נ ע"זוכתב
 וא"ת המבירין, אין ד"ה ל"ג(, )דף ביוצא התוס' דהקשו לזה וראי' התדיר,את
 מדריש נפקא לא אמאי מערבי יסוד על שופד הי בי"כ הדם דשירי קראל"ל
 ש"מ אלא תדיר, דרומי יסוד הא קשיא, ומאי המצות. על מעבירין דאיןלקיש
 בתוס' נ"ט בקדושין ועיין ברורה ראי' הוא ולע"ד התדיר. את דוחה מעביריןדאין
 וידוע בביתו. אחר מלמד לו שיש הבית לבעל עצמו להשכיר למלמד שאסורשם,

 מלמד שיש התוס' כתבו למה פ"י, בספר והובא יועף, עצמות בספר שהקשההקושיא
 רשע. נקרא ונטלה אחר ובא בזה מהפך שהוא משעה הלא בביתו,אחר
 בלימוד מצוין יותר הוא האחר דאם לומר יש אח"ז, מהפך שהוא משעההלע"ד

 של בביתו הוא הראשון המלמד אם אמנם להאחר, לשכור הבעה"ביכול
 אין יותר חשוב שהוא והשני המצות, על מעבירין דאין אמרינן אז הבית,בעל
 דהמפריש מהא הת"צ שהביא ומה המצות. על מעבירין אין משום אותודוחה
 מצוה אומר יוסי רבי הראשון נמצא כך ואחר תחתיו אחר והפריש ואגדפסחו

 דהראשון דכיון ראי', אין מורם לע"ד יביאנו, ממנו מובחר שגי ה" ואםבראשון
 הפרשתו מטעם הוא ,כה הלא מובחר, יותר הוא והאחר תחתיו אחר והפרישאבד
 הפרשתו דבשעת דכיון מובחר, שהוא מטעם שאבד, הראשון את לדחותויכול
 ומוכנים נמצאים דהיו שעוה, של דנרות להא זה דמי ולא הראשון, נמצא לאעדיין

 זית. שמן שהובא קודםלהדליקז
 לפניו מונחות דהתם לעיין, יש וכו', חטאות שתי לפניו מהיו הת"צ שהביאדמה

 לכתחילה. שמינה הבא לו אומרים לכן חברתה את קודמת אחת ואיןשתיהן
 לבגד, מבגד מתירין דאמר כשמואל הלכתא דאיפטק מה שהביא במה צ"עוכן

 בגד לו להחליף ומותר יכול הלא בגדים דהם דכיון משם, ראי אין דג"כדי"ל
 נאה. יותר שהואאחר

 כהלכתה שנשחטה פרה ר"ש ה" אומר משבועות, החכ"צ שהביא במה צ"עוכן
 לכתחילה יש דשם וכו' הימנה נאה אחרת מצא אם ניגודית, מערכתהע"ג

 הימנה. נאה על להחליף ע"ז, בי"דתנאי
 משום באחרונה, בא אפילו מברך דגדול הזימון מברכת עוד שהביאומה

 משם. רא" איז וא"ב מקודם, שבא כמו הוא והרי לגדול לברך נותניןדלעולם
 שבת, מוצאי עד להמתין שם יכול דהא הלבנה, מברכת שהביא במה לדין ישרכן
 קודם שירצה יום באיזה לברך יכול הכי דבלאו משום המובחר, מן מצוהמשום

סיום



 תתקצזירושלים - מ"ג הלק-ארצרות

 הוא הדין לכתחילה דחתם שאני דשם נלע"ד מאתרוג, שהביא ומה הזמז.סיום
 להחליף יכול מ"מ זה, כמו הדר שאינו בידו שנטל אף הדר, היותר אתשיטול
 שייך דלא י"ל לכן הדר, היותר על היא המצוה דחלות משום יותר, ההדרויטול

 המצות. על מעגיריז איןשם
 עזרין אר" יודאהרב

 אתרוגשיעור
 יצ"ה ברק בני בס"ד תשי"ג()סימן
  פסול  שכביצה  פחות קטן  אתרוג שיעור : כ"ב סעי תרמ"ח סימן  או"חשך"ע

 כשר. פריו נגמר לא שעדיין בוסר הוא אם אפילו כביצה הוא אםאבל
 נתקטנו שהביצים שאף שבזמנינו חשון שדי קפ"א מה סופר חתם בתשובתעיין
 גס נשתנו הביצים אם זמן לפי הכל כי פסחים ערבי בפרק הצל"ח שהעיד מהכפי
 להדר נפש לבעל נכון יעקב הביכורי דעת ולפי עיי"ש נשתנו האתרוגיםגידול

 פהות(. ד"ה הלכה בביאור שמ"ב )לשון ביצים כשגי שגדול אתרוג אחרלכתחילה
 הנידון עיקרי בס"ד ונברר הביצים, ערך לפי באתרוגים התיעור אופן לבארוראוי

 להדר נפש לבעל ושיעור השיעור עיקר חלוקת ביאור' א( : שמונהוחלוקותיו
 לרוחב. מצטרף האורך אם ג( במשקל. ולא במדה חכמים שיעורי ב(לכתחילה.

 עיניו לפי הגדולה המדה ו( הגדולה. המדה ה( בהם. שמשערים הביצים מדתד(
 הנסיון. לפי ובמיתקל במדה השיעורים יחס ח( אגוז. שיעור ז( רואה.של

 לכתחילה. להדר נפש לתעל ושיעור הציעור, עיקרא(
 ידענו, לא השיעור עיקר השיעורים דבשאר אתרוג, בשיעור מיוחדת יןחלוקה

 להקל יש אם ידענו לא הביצה שיעור לפי שידענו אגורי כזית שיעורואפילו
 בסי' ברורה המשנה וכלשון בדאורייתא, עכ"פ להחמיר ומתהיית ומגינו, ביציע"פ

 אבל וכו', ביצה, כבייעור עד מצה לאכול יתחייב בזמנינו זה לפי ונמצאתפ"ו:
 זהו בתורה, הנזכר הדר עץ פרי גמר שזהו כביצה שהוא הכייעור שנתקבלבאתרוג
 כויה וכעין לשיעור מינחו שם נתקבל ולא הביצים, ע"פ לשערו השיעורעיקר
 אגורי כזית נקרא למה השמות בביאור בגמ' והאריכו מיוחד, כזית שםשצריך
 הזה והמין א', ל"ט בברכות עיין ממרוסי או אברוטי הוא שמו שעיקרבזמן
 לו שיש הביצה ע"פ מהשיעור ב,פחות להקל ידענו ולא פיו, על לשער מצויאינו
 אלא אינו וכדומה עירוב לגבי שנזכר הביצים שיעור וכן סימן, בדרך בגמ'זכר
 לשערו וכתקבלי הקרומות המדות ידענו ולא וכדומה, והאיפה הקב  למרת סימןבדרך
 מיוחד, שם ללא כביצה, הוא השיעור עיקר באתרוג  אבל  האגורלין, מדת ע"פגם
 ולחוש מ"ו(, פי"ז כלים המשנה בפי' הר"מ )מלשון תרנגולת של בינונית ביצהאלא
 פרי וגמר נשתנה לא האתרוגים וטבע חציין עד ונתקטנו נשתנה הביציםשטבע
 ופשטות גדול, חידוש הוא תורה מתן זמן של הקדומים בביצים הוא שלהם הדרעץ

 מסגולת אחד כח ידי על ומושפעים אחד בגורל והאתרוגים שהביצים הואהדברים
 בביאור נראה זה כל כביצה, אתרוג ששיעור מסיני למשה הלכה שנתקבלהשיעור
 )בסוף סופר החתם שם כתב ולפיכך קפ"א, סי' או"ח בשו"ת סופר החתםדברי

 דף ]בפסחים בפירוש כתב הצל"ח והרי באתרוג, מודה הצל"ח דאףהתשובה(
 יתכן והאיך הכפול, בשיעור כזית מרור באכילת אף להתמיר דיש ע"ב[קט"ז

 אלא והאגודליז הקב מדות ע"פ לשערו נתקבל שלא אף בדרבנן אף בכזיתלהחמיר
 הדברים ביאור' אלא בדאורייתא, אף גופא כביצה בשיעור ולהקל הביצים,ע"פ

כמש"כ



 - מ"ג חלק- אוצרותתתקצח
ייו,טלים

 להקל מצוי שאשו במין השיעור שעיקר כיח להחמיר יש בכוית דדזקאכמש"כ,
 סופר והחתם להחמיר, בזמנינו חוששים אנו הביצה של הסימן ועל פיו,על

 - התורה מן אסור חדש - הלשון שם שמזכיר עד כך כל בהחלט להקלמחליט
 איסור סופר בהתם ושמענו באתרי, להחמיר לחדש שרצה לשואל  הערהבדרך
 עד  אימור, בכלל  הדבר צתיה ולהחמיר,  אתרוג שיעור על  לערער  מיקפאלמגרר
 הוכיר  ולא מ"ט, ס"ק ביכורים בראשית אלא במקומו, ןליתא יעקב הביבובייבא
 שהביכורי אלא באתרוג, להקל סומר החתם לסברת ג"כ ונתכוון כל'ל[ סופרלחתם
 אתרת ליקח שלא לעצמו יחוש נפש בעל ועכ"פ : וז"ל להחמיר לנו מתיריעקב
 דעת ולפי לשון: שינוי יש הלכה ובביאור עכ"ל, שלנו ביצים ב' שיעור בושאין

 הלכה בביאור שמענו ולא וכו', לכתחילה להדר נפש לבעל נכון יעקבהביכורי
 קנה אם : ס"א( תרנ"ו )סי בשו"ע נפסק בלא"ה שהרי מהודר, אתרוגאחר היפתי בדרך גדול יותר אתרוג על להקפיד יעקב הביכורי דעת לפי היתראלא
 גדול מצא ואח"כ מצומצמת כביצה שהוא כגון בצמצום בו לצאת שראויאתרוג
 גודל בגבול במיוהד להדר היתר יש זה הידור ובגדרי וכף, להוסיף מצוהממנו
 שלא עומד במקומו סופר החתם של התורה מן אסור הדש ואיסור גיצים,כב'

 תוקף על פקפוק בדרך מסיני למשה הלכה שנתקבל כביצה שיעור עיקרלערער
 ב' אדר חודש - קכ"ז ]שבס" אחרת בתשובה סופר החתם והנה בזמנינו,השיעור
 השון[ בחודש שנכתבה קפ"א בסי' לתשובה מאוחרת תשובה והיא תקפ"א,שנת
 בשיעור החמיר שהצל"ח מה על לחלוק מצדד ושם השיעורים, בענין ודןהוזר
 : וז"ל שם ומסיים וגושי, יבש לדבר הלח בדבר רביעית בין לחלק שם ומחדשכזית,

 לכל ורביעית וט' ביצה וחצי פ"ו  וכו' הלה יטול וכו' ולמעשה להלכה נ"ללכן
 נשארו הזיתים ואמנם ביצים מג' הנופלים מים המחזיק כלי הוא הנצרכיםהדברים
 וכן שלנו כביצה הוא אחרוג שיעור וכן שבזמנינו בינונית ביצה חציבשיעור
 פחות קצת שהוא שלנו מכותבות פחות הוא סכנה בו שיש לחולה יוהכ"פאכילת
 אמנם : וז"ל כתב ז'( ס"ק ג' )סימן בעוקצין איש והחזון עכ"ל, שלנומביצה
 כלל להכתב ראויין האלו דה-ברים כל אין וכו' קכ"ז ס" או"ח סופר החתםמש"כ
 החתם בדברי להקל סניף שום איו ולפיכך וכף הדבר ישתקע וכי שתמה ומהוכלל
 איש בחזון שמענו ולא עכ"ל, אתרוג בשיעור ולא דמצוה כזית בשיעורסופר
 השיעורים ביסודות שמחדש קכ"ז בסי סופר החתם חידוש על בתוקף שחולקאלא
 רוקח לשון ע"פ המפורשים הראשונים כל ודברי הגמ' סוגיית של פשוטונגד

 סופר החתם מש"כ לגבי אבל היטב, עיי"ש קל ט"מ יש שברוקח מוכחשבאמת
 למשה הלכה מבייעור יותר להחמיר שייך לא דבאתרוג מיוהדת סברא קפ"אבסימן
 בקונטרס איש והחזון כלל, נוגעיז בעוקצין איש החזון דברי אין כביצהמסיני

 להחמיר שצריך הדברים פרטי לבאר נחית ששם ל"ט( מה )שבאו"חהשיעורים
 בעוקצין איש  התזת ולשון דאורייתא, שהוא באתרוג להחמיר מזכיר אינובהם
 הגדול השיעור נתקבל שבאתרוג מתפרש אינו  באתרוג ואקל  סניף שוםשאין
 בפירוש הנ"ל קכ"ז בס" למש"כ דחיה דרך אך מתפרש  אלא גו להקל  סגריוצריך
 גם ואמנם וגהרי, יבש לדבר לה דבר בין לחלק החידוש מכח באתרוג גםלהקל

 בו, להקל קכ"ז בס" כמש"כ סניף שום שאין בזה למעשה נפק"מ ודאיבאתרוג

 לצאת שלא לכתחילה מהדרים נפש בעלי הלכה בביאור מש"כ לפי גם עכ"פשהרי
 לרבים ההוראה נקבעה וכן יעקב, הביכורי לפי זמנינו דביצי המצומצםבשיעור
 דאורייתא בשיצורין שנדפסו  ןזללה"הן שליט"א איש אחוזן ע"פ המצחתבשיעורי

י



אוצרות
_

 תתקצטירישלימ - מ"ג חלק

 אבל שלנו, ביצים כשני לכה"פ בו שיהא צריך האתרוג שיעור : צדקובאיפת
בספר

 סופר החתם דעת גם להלכה מעתיק המהדורות( )בכל הורה של שיעוריי
 שבאמת כ"ה(, )אות איש החזון ע"פ המצוות שיעורי בתוך שלגו בכביצהלהכשיר

 שנקבעו תורה של שיעוריו לכללות כלל סתירה קפ"א[ ]בסי' סופר התתם דעתאין
 קפ"א בס" סופר החתם חרעת בדאורייהא, ובפרט בהחלט הגדול השיעור ע"פשם

 )פתחי החיבורים בכל רוואת הלכת הוא הנ"ל הלכה. בביאור להלכהשנקבעה
 ס"ק עולם ופתחי א' אות א' סימן מינים ד' אסי"ד המד ושדה כ"ב סעי'תשובה
 ד"ה שם המהרש"ם והגהות כ"ט ס"ק חיים וארחות ל"ה ס"ק יעקב ובארמ"א
 הפוסקים וכן להחמיר, פקפוק איזה בזה שיביא מי ואין קכ"ח( ס"ק ובה"חאבל

 המגן, אלף לבעל אתרוג בדיגי אפרים והמטה קנ"א בכלל אדם )החייהאחרונים
 לשיעור להלכה מעתיקים חיבורים( ושאר ב', סט אתרוג בדיני שמחהוהבית
 שבכללות ואף זמנינו, בביצי ביצים ב' דשיעור לחידוש בדבריהם זכר ואיןכביצה

 הנהיגו שהגדולים סי"ב נ' כלל אדם בחיי ]עייז הכפול לשיעור הזכירוהשיעורים
 וכוונת רביעית, שליש הוא שכזית גם שם וכתב קווארט, חמישית הואשרביעית
 י"ר פרק הארץ מצוות שער צדק בשערי כתב שארי הכפול, לשיעור אדםהחיי

 קכ"ח כלל פסח הלכו' אדם ובחיי קווארט, ה' אומרים ויש קווארט ג' חלהששיעור
 והזמש ביצים מ"ג יש חלה בשיעור והרי קווארט, ו' אומרים דיש עודהוסיף
 חמישית שיעור והרי ומהצץ, ביצה שהיא רביעית שיעורי חמישיות ור כ"חשהם

 קווארט 6ד.5 - קווארט דהי-ו' הכפול השיעור לפי רק עולה לרביעיתקווארט
 בדיוק, דוקא לאו וחמישית לרגיעית, קווארט חמישית דיוק לפי חלהלשיעור
  השיעורים בעיקר אינו הכפול השיעור נגד להכריע פסה הלכר אדם בהייזמיש"כ
 בס"ק תשובה )השצרי  מהאחרונים נראה וכן  לחומראן, שהוא פסח  לגבי דוקאאלא
 ואינם עיי"ש, מצטמק ואה"ב מצומצם כביצה שהוא אתרוג לגבי שדנים ועוד(כ"ג

 השיעורים שבכללות ואף זמנינו, בביצי אחת בכביצה סגי דלא לחידושמזכירים
 באשל וכן מקומות[, ובשאר תפ"ו, ס" תשובה בשערי ]עיין הגדול לשיעורהזכירו
 כזית, בשיעור הצל"ח חומרת קיום אופן מבאר תפ"ו ס" תניינא מהדוראאברהם
 ביצת ידי על שנדחה כמו מים ממנו שנדחה כל : וז"ל כתב תרמ"ח בס"ואילו

 ביצי מב' שנדחו במים לשער לחומרא זכר ואין עכ"ל, היטב כשרתרנגולת
 ימלא המדידה : וז"ל כתב כ"ד( ס"ק תרמ"ח )ס" השדה עץ ובספרתרנגולת,

 .ישמרם מהכלי היוצאים והמים מתרנגולת גדולה ביצה לתוכה וישום מיםכלי
 עד במים וישימו בעוקצו האתרוג ויחזיק כבראשונה מים ב' פעם ימלאואח"כ
 לצאת גדולה בביצה שהחמיר והרי עכ"ל, וכו' מעוקצו מעט שהואכל

 מצאתי והנה שמיה, דכר מאן ביצים ב' אבל מבינונית. פחותמספק
 דהצל"ח סופר החתם לסברת ג"כ שנתכוון ק"ז סי' או"ח שלמה ביתבשו"ת
 אבל דרבנן מרור בבזית אפילו מחמיר בבזית חיקא באתרוגמודה

 על שחולק קכ"ז בסי סופר החתם את רק שם )מזכיר להקל, יש דאורייתאבאתרוג
 הלכה שם שמורה עד זאת סברא ההליט כך כל שלמה והבית כזית(, לגביהצל"ח
 מביצי כביצה לו שיש האתרוג קנין להעדיף תשרי( ו' מיום )בתשוגתולמעשה
 ~14 יש זה ומצד כך כל נקי שאינו הגדול האתרוג על לגמרי נקי והואזמנינו
 אבל וז"ל: כתב שכ"ד ס" מנחה בשיירי דעה יורה פתים ובמנחת פקפוק,איזה
 או"ח שלמה[ זכית ב"ש שו"ת ועיין שבזמנינו הביצים כתי הם השיעוריםשאר
 גזפא, בחזית הצל"ח על החולקים לדעות ג"כ שמביא ועיי"ש עכ"ל, בזה ק"זס"

 להלכה פוסק שג"כ ע"ו( )ס" או"ח תניינא מהדורא לאברהם הסד בשו"תומצאתי
וז"ל



 אוצרותתתר'
_

ייישלים - מ"ג חלק
 ועיי"ש עכ"ל, מצומצם כביצה המחזיק באתרוג להורו מקום כאז איז לדעתי :ת"ל

 ונתכוון באתרוג להחמיר איז להחמיר פסחים בצל"ח למש"כ דאף ג"כשמבאר
 וגמר האתרוגים גתקטגו כן נתקטנו שהביצים דכשם סופר החתם לסברת ג"כבזה
 כאנח, אלא כביצה אתרוג  שיעור שאין הפוסקים דעת גם שם ומזכיר שלהם,פרי
 על לאברהם  החסר בעל  חולק י"ח סי' או"ח שלו קמא  מהדודא בשו"תוהנה

 כהצל"ח להחמיר מסכים ואך חלה  לגבי וכן גופא בכוית  שמחמיר במההצל"ח
 הצל"ח על לחלוק אחרונים בעי וכ"ה עיי"ש, רוקא מצוה של לכוס רביעיתלגבי
 בפרי התלוי שיעור בין באחרונים חלוקות כמה בזה ויש זמנינו ע"פ לשערולהקל
 שארבעה הוא לעניינינו והנוגע בזה, ואכמ"ל וכדומה, הקב, במדת והתלוי כזיוךכגון

 בסיגנון נתנבאו לאברהם והחסד שלמה והבית יעקב והביכורי סופר החתם והםנביאים
 שמחמיר ואף דאורייתא באתרוג להקל מודה שהצל"ח אחד לדרך ונתכוונואחד
 ואם השיעורים, ביסוד פשוט דרך אלא חידוש כאן אין ובאמת דרבנן,בבזית
 להלכה בדאורייתא להקל שמורים עד כך כל זו בסברא ההליטו האחרוביםרבותינו
 האחרונים, בכל רווחת הלכה זו וסברא היא, אלימהא סברא מינה שמעולמעשה

 ושיעור השיעור עיקר חלוקת ששמענו הלכה הביאור לשון בביאור נראה זהכל
 לכללות ענין ואינו דוקא, באתרוג מיוחדת חלוקה שזה לכתחילה, להדר נפשלבעל

 בו אין בכזית ובפרט שיעורים לגבי הצל"ח דברי בכללות הפקפוק גגםהשיעורים,
 הסברא מצד ההוראה עיקר אלא כך, כל בהחלט בדאורייתא להקל להורותכדי

 בכללות למחליטים אף קיימת זו מיוחדת וסברא דוקא, באתרוג המיוחדתהאלימהא
 תורה. של בשיעורין הצל"חכהוראת
 במשקל ולא במדה חכמים שרטוריב(

 שבגדולות גדולה מביא וכר גדולה לא שאמרו כביצה : ו' משנה י"ז פרקכלים
 לא הבינונית הביצה כגוף וכו'. המים לתוך ונותן שבקטנותוקטנה

 בהרבה דעלמא סוגייז הוא וכך הי"ב(, ומצה חמץ בהלכו' הרמב"ם )לשוןכמשקלה
 בעלי בו וכיוצא במשקל, לשער הטועים על מאד יצווחו ופוסקים בגמ'מקומות
 איש החזון ע"פ אתרוג ששיעור כתבו שונים וסידורים במשניות שהדפיסוהלוחות
 שיתבאר. וכמו המדה לפי מזה פחות הוא השיעור ובאמת גרם, 100הוא

 לרוהב מצטרף ומעורך אםג(
 שיעור  עוגתקבל בכה"ג רק שייך לרוחב מצטרף האורך אם הספק באמתהנה

 כלל שייך ולא בו, וכיוצא אמות ד' על ד' בשיעורי וכגון וברוהבבאורך
 ברוחב  לחקור נצטרך כזית בשיעור ואסו התשבורת, בכללות הוא שהשיעורבאתרוג
 וכיוצא ואגוז, גרוגרת בשיעור בו וכיוצא הקדומים, ממרוסי או אברוטי אגוריכזית
 הסכימו וכך פשוט, והוא הנפח, כללות שיעור אלא כאן אין המדה, שיעורי בכלבו

 אשל : והם בכללות הוא שהשיעור לרוחב מצטרף האורך שבאתרוג אחרוניםהרבה
 סי' או"ח )ח"ב מהיש"ם ושו"ת שיעור(, ד"ה כיב )סעי' תניינא מהדוראאברהם
 המצוות  שיעורי - הורה של )שיעוריו איש ופחן כ"ד(, )ס"ק השדה ועץקכ"ט(,
 ל"ה(, )ס"ק אברהם האשל בשם בסופו יעקב באר בספר הוצתק וכן ב"ה(,אות

 החיים שבכף מצומצם במסוקל המדה לשער הספרדים הכמי ממנהג נראהוכן
 באורד לשיצור ולא  האחרוג מרת לכללות סימן  הוא  הישקל והרי להלן()שהבאנו
  רל"א( צמוד הגייגא )מהדורא תורה שיעורי  בספר כן הכריע  זה ומכחוברוחב,
 קמ"א ילל )כללים חמד הריה כ"ט( )ס"ק חיים ובארחות לרוחב, מצטרףשהאורך
 שמסתפק ד'( אות קל"ה סי ח"ב )יור"ד יצחק בית לשו"ת  הביאו ס"ו(סעיף

בזה



אוצרות
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 תתראירושלים - מ"ג חלק

 שאין כל לפסול ומסיק שבסוכה ז' על וז' ד' על ד' לשיעורי הדבר ומדמהבזה
 )הקדומים( לאחרונים הזכירו ולא הדר, זה שאין מטעם כביצה ברחבו וגם בארכוגם

 וכו', אורד שיעור כמה : ה"ח דלולב פ"ז ]וברמב"ם להקל. הדבי שהחליטוהנ"ל

 הלשון הרמב"ם של קדומים בכת"י ובאמת דוקא, לאו והלשון אתרוג, על גםוקאי
מתוקן[.

 תהם שטבלרים הביצים הדתר(
 והיתרון בבינונית, מששרין הבינוני מין ובאותו הבינוני במין דמשערין לותריש

 השוה כיתרון מתגדלות ביצים ט' יש ואם שוה מדה על לעולם שהואנראה
 בבינונית משערין אי להסתפק ויש הבינונית, היא האמצעית החמישית הביצההרי
 הארצות מצד הגודל בהפרש להסתפק יש וכן ישר'אל מארץ או העולםמכל

 עיי"ש ו' ס"ק, כ"ג סי' בכלים איש מהחזון למדנו זה )כל משערין האיךהחמות
 הביצה מדת זה ע"פ לשער הנסיון על בס"ד ועמותי ובין(, ובד"ה מ"ו בד"ההיטב

  ואחרי העולם, בכל הממשלות בפיקוח הביצים רישום )לפי זמנינו בביציהבינונית
 ומצאתי ופדיונם(, הביצים הגדלת לצד מהפיקוח המתחמק המועט ההפרשניכוי
 היא הבינונית והביצה מועט,  הפרש הם ביגונית דין בעיקר הג"ל הספיקותשבכל
 במשקל המים ממדת קטן מדתה אבל בקירוב גרם 53-59 בגבולות שמשקלהכזו
 צ"מ 50-55 בגבולות הביגונית הביצה ומדת המים, מן כבדות שהביציםנזה,

 מהלכות ח' פרק וברמב"ם א. פ"נ עירובין בגמרא והנה בקירוב,מעוקב
 סעיף תרי"ב סימן ערוך ובשולחן פוסקים ובעוד י"א הלכה הטומאהאבות
 דין נזכר הספר שבריש בכללים ש"ע ובקיצור שם ובאחרונים בהגה'ד'

 שהוא ראשונים ועוד ברש"י בל"א שם ונובואר קצת(, )גדולות שוחקותביצים
 וביצה ביצים ג'  לגבי  אלא כך בל שייך לא שזה אף והנה לביצה, מכ' אחדתוספת
 כשיעור בערך להוסיף נראה אבל באתרוג, ובפרט כביצה לגבי לא אבלומחצה
 בקירוב מעוקב צ"מ 58 במדת אתרוג ליקח שיש דאורייתא שהוא באתרוגהזה
 השיעור לפי גם הביצה מדת עולה וכך מבינרית, סחות ספק מחשש בהחלטלצאת
 ההיים בכף אתרוג לגבי גם להלכה שהובא הספרדים אצל המקובל דרהםדי"ח
 דודי קול בספר והנה רל"א(. )עמוד תניינא מהדורא תורה ובשיעורי קכ"ח()ס"ק
 הר"ד נסיונות ע"פ מינים וע' תקיעות שיעורי ובקונטרס ד' עמוד פסה הלכו'על

 במשקל ביצה הוא בזמנינו הבינונית שהביצה ג"כ מבואר שליט"אפייגשטיין
 מעוקב צ"מ 65 מדת לו ועלה בנסיון דקדק לא הביצה במדת אבל בערך,הנ"ל

 בפחות להקל שלא אתרוג של ביותר הקטן שהסיעוד למעשה כך והורהבקירוב
 מעוקב צ"מ 65 במדת אתרוג' הוא דרבנן שהם הימים הכאר דסוכות ב' ביו"טאף

 מהסוג שהביצים הדבר מוכח קל מדוקדק ובנסיון עצום, תימה והואבקירוב,
 שהביציט כל לעין הדבר נראה וגם מזה, בהרבה קטנה מדתם שם שהזכירוהמשקל
 בקירוב גרם סד במסקל שביקים כלל ספק בנה  ואין המים, לתוך ושוקעותכבדות
 ואף גדולה ביצה קצה אלא בינונית ביצה אינם בקירוב מעוקב  צ"מ 65שמדתם
 היא כזו( חלוקה של )בהנחה המתגדלות ביצים גד מתוך ביותר הגדולההביצה
 הנ"ל בגבולות היא הבינונית הביצה ודאי אלא מעוקב, צ"מ 65 ממדת קצתקטנה
 פלואיד 2 משיעור פחות )והוא מעוקב צ"מ 58 הוא להסמיר האחרוןוהקצה
 הביצים ממדות ברור וכך שם( הנזכר וחומש אנצעס פלואיד 2 ולאאנצעס,
 א/ סעי תרי"ב בס" בס"ד בזה והארכנו בזה, ואכמ"ל אחרונים בהרבהשנזכרו

המדה



 - ס"ג חלק- אוצרותתתרב
ירדוצלימ

 הגרוזיה המרהה(
 ומחצה, ליטר עשירית הלוג רביעית : הוא שבצל"ח האצבעות לפי הגדולההמדה

 מנחה בשיירי דעה יורה פתים במנחת זללה"ה אריק המהר"מוכמש"כ
 במדת בדיוק אחת למדה נתכוונו כולם איש וחזון אחרונים ושאר שכ"דסי'

 והמחמירים מעוקב, צ"מ 100 שהוא ליטר עשירית עולה זה לפי והביצההליטר,
 בפירוש, הצל"ח וכמש"כ זמנינו מביצי בקירוב כפול שהוא זו, למדה לחחמצריכים
 ובקונטרס דודי קול בספר הנזכר אנצעס( פלואיד )3 בקירוב מעוקב צ"מ 89ומדת
 ושלהם כביצה )והוא לדאורייתא אף ביוהר הגדול אתרוג שיעור שהואהנ"ל
 האמצעית, המדה אלא הצל"ח של הגדולה המדה אינו שם( הנזכר ומנינימביצי
 וכדמפורש לחוש, צריך ולזה ביצים, כג' ורביעית ביצים כב' הוא הצל"ח מדתאבל

 שצריך כ"ה אות תורה של בשיעורין ומש"כ קל"ו, ס" או"ח משה אגרותבשו"ת
 הוא שלנו בינונית שביצה כתב כ"א ובאות שלנו, ביצים כב' האתרוגשיהיה
 צריך ולהחמיר מעוקב צ"מ 41 ערך עד פחות הוא ובמדה גרם 45-50במשקל
 מדת  כפל שהוא הגדולה המדה ריוק  לענין  הטוובה איז שלנו, ביצים כב'לחשוב
 תורה של שיעורין על כלל עמדו שלא הרבה בזה שטעו וכמו מעוקב, צ"מ41-46
 מים שמפיל אתרוג והיינו מעוקב צ"מ 92 לחומרא ביותר הגדול השיעורוחשבו

 קביעת אין ובאמת כלל, מקום לו אין זה וכל אחר, באופן שטעו ויש גרם,92
 בצל"ח נתבאר ולא שבזמנינו, בינונית ביצה כפל דיוק לפי הגדולה המדהדיוק
 רחק קי יצאנו לא ובודאי בקירוב, הכל אלא בדיוק בכפל לחשב מקום בשוםולא

 מעוקב. צ"מ 100 שלם ליטר עשירית בשיעור אלא הגדולההמדה
 רואיו של עיניו לפי הגדולה המרהו(

 כל רביע בכמן מכביצה גדול וכשהוא שלנו ביצים כב' האתרוג שההיהצריך
 עיי"ש(, וכ"ה כ"א אות תורה של )ששורין ביצים כשני בו יש כברמביביו

 בשיעוריו וכדמפורש רביע שהוא מלבר חומש היינו שם שנקט חומשולשון
 שנתגדלה דכל השיעורים בקונטרס איש ההזון ומש"כ צדק, ובאיפתדאורייתא
 לביצה מאשר לכפולה יותר שקרובה היינו לכפולה, קרובה היא מששה אחדהביצה
 )0.26 מנוהו עוד וצריך שלם, רביע הוספת צריך ודאי מכהם לכפולה אבלהשוה,

 ה' כשל דו--ה' ומעוקב ס"ד הוא ד' כפל ד" כפל דק--ד' מעוקב שהריבקירוב(,
 בדיוק הוא וכך לכפול, משהו חסר ועוד רביע שנתוסף והרי קב"ה הוא ה'כפול
 למעלה שצריך ה' וגובה ג' ורוהב ד' באורך מעוקב וכגח שוה שאינו במעוקבגמור
 שמפורש וכמו למרובע שוה ביחס עומד לעולם והעיגול לכפלו, צדדו מכלמרביע
 שביארו וכמו בדיוק רביע )ואינו רביע העיגול על יתר שהמרובעבמשנה

 קצת )והוא למעוקב שוה ביחס עומד לעולם הכדור גם וממילאהראשונים(,
 וכדורי אליפסה בדמות שוה הבלחי העיגול גם וממילא כידוע(, מהציןלמעלה
 להצריך החשבון באותו עומדים כולם ביצה בדמות שוה בלתי עגולמעוקב
 למעלה משהו והיינו כפול, לעשותו סביביו משלש מרביה למעלה משהותוספת

 הצדדים. שש מכלמשמינית
 אגוז, שיעורח(

 המשנה )לשון כביצה אומר יהודה רבי כאגוז עומר מאיר רבי אתרוגשיעור
 הרי"ף פסקו וכך יהודה כרבי סתם בטוש"ע והנה ב'(, ל"דבסוכה

 כאגוז, לשיעור כלל זכר ואין יוסף, בבית וכדמבואר והרא"שוהרמב"ם



-אוצרות
 - מ"ג חלק

 תהרגייישלימ

 כמה באמת אבל יהודה, כרבי פסקו הרבה ראשונים ועוד גדולות בהלכות1כ7
 קצובות הלכות : והם בינונך כאגוז אתרוג דשיעור מאיר כרבי פסקוראשונים

 לרש"י הפרדס וספר כ"ה(, עמור א' חלק ראשונים של )תורתן גאון יהודאילרב
 צ"ח(, )ס" לרפ"י האורה וספר רל"ה(, בעמוד הוא עהרנרייך ובהוצאת קצ"ג,)סי'

 הנדמ"ח הריא"ז בפסקי הוא וכך ע"א, כ"ה דף )רי"ף הריא"ז בשם הגיבוריםושלטי
 רק כאגוז אתרוג שיעור על לסמוך פסקו ראשונים וכמה ד'(, אות ו' הלכהפ"ג

 חננאל וברבינו ל"ת, עמוד )סוף הר"ח בשם רוקח מעשי והם: הדחק,בשעת
 ר"כ(, סי' ואתרת לולב )דיני והרוקח יהודה(, כרבי בסתם פסק ב' ל"ו סוכהלפנינו
 : והם באחרונים גם כאגוז אתרוג לשיעור זכר ויש ש"ט(, סי' סוכה )ח"ב זרועואור

 )אשל ופמ"ג )הנ"ל( לאברהם הסד ושו"ת תרנ"ו( )ס" ברכה שיורי - יוסףברכי
 מ"ב( )ס"ק עולם ופתחי היטב(, עיי"ש אהרוג, דיני קצת - כ"ד ס"קאברהם
 דאתרוג הגש בסוגיית היטב ועיין ל'(, ס"ק חיים )ארחות המהרש"םוהגהות
 שם, ראשונים הפאר שם, רי"ד ותוס' ותוס' רש"י ובפירוש א', ל"ו בסוכההבוסר
 דהלכה להך סתירה זה איז למה, לבאר שמאריך שם הנדמ"ה המכתם ספרועייז

 לסוכה אחרונים ושאר חמדים בכפות ועיין כביצה, אתרוג דשיעור יהודהכרבי
 במצוה שליש עד : הלשון שנקט שליש עד ד"ה ב' ט' קמא בבא תוס' יעייןשם,
 ז', ס" שם בתה"ש וכ"ה וכו', הכמים ששיערו כמו כאגוז אתרוג מצא שאםפירוש

 וכן כביצה, כמ"ד פוסק בסוכה הרא"ש שהרי דוקא לאו שהלשון מוכרעומזה
 חסר שם פרץ רבינו בתוס' וכן וכאגוז, כביצה : איתא ל"ט אות שם תוס'בפסקו

 של בים והמהרש"ל תרנ"ו בסי' יוסף הבית בזה העירו וכבר השיעור,לגמרי
 מ"ב בשרש כמהרי"ק וולא שם אחרונים ועוד כ"ד ס" שם קמא בבאשלמה
 דהלכה לכו"ע כאגוז כשר אחר אתרוג דבדליכא שס"ל הרא"ש דעת לפרשהמצדד
 להקל מהליס שאינו בסופו היטב עיי"ש הנ"ל א' ל"ו דסוכה עקיבא דרביכרבנן
 יהודה כרבי דהלכה שם הסוגיא בביאור להיפך הביא ההשלמה בעל ובשםכן

 בברכי שהובא דרש"י האורה וספר הפרדס ספרי על והנה היטב, עיי"שלגמרי
 ומחזורים בסידורים דבאמת להקל, לסניף סמך אין ג"כ מהרש"ם והגהותיוסף
 כרבי דהלכה מפורש שע"ב( סי' ויסרי ומחזור רצ"ט ס" רש"י )סידורדרש"י
 העתק נמצא שמ"ב( סי' ויטרי )במחזור גופא דרש"י במחזורים ואעפ"כיהודה,
 בהעתקים סניף ואין בינוני, כאגוז השיעור ובכללו לולב הלכות קצובותהלכות
 ושאר אלפסי הר"י והלכות גדולות הלכות אלא לנו אין ואנו הלכות, שלסותרים
 באבנים מחלו' כך כאן כמחלר : ב' ל"ו בסוכה ועיין כביצה, דשיעורוהלכות

 אחיזה השיעור בסברת פליגי יהודה ורבי מאיר דרבי נראה ומזה וכו',מקורזלות
 למשה הלכה בקבלה מהלו' כאן ואין השיעורים בגדרי הקטן השיעורוגבולות

 חכמים קביעת אחרי מיהו אתרוג, בשיעור כביצה קבל וזה כאנח קבל שזהמסיני
 מסיני למשה שנתקבלו השיעורים תוכף בכלל זה הרי כביצהדשיעורו
 אחרונים בשם ד"ש סימן וברכה היים בספר בזה ועיין מדאורייתא,והוא

 שדגיא. באחרונים היטב עיי"ש מדאורייתא אתרוג ששיעורההעילה
 שגדול הגר"א ודעת כגרוגרת והוא מכביצה וקטן מכזית גדולוהאגח

 יו"ט ותוס' רבה באליהו עיין מכגרוגרת, שקטן יו"ט התוס' ודעתמכגרוגרת
 גרוגרת ובשיעור מקומות, ובשאר שם אחרונים ובשאר מ"ב פ"ג כליםלמשניות

 י"ה הלקי ושליש ה' הוא שבהם והקטן חלוקות, שיטות הרבה ישגופא
 )5%~45( י"א חלקי מה' יותר קצת  הוא שבהם והגדול בקליפתה מכביצה)29.68%(

מכבשה



 אוצרותתחרד
_

ירושלים - מ"ג חלק
 בכל ואכמ"ל ג', סע" שס"ת בס" בס"ד לבררו בזה והארכנו בקליפתה,מכביצה

 בשו"ת ואך הדין, ב,עיקר להקל סניף ואין דירן להלכה כביצה אתרוג ששיעורזה,
 בריווח לכו"ע כאגוז שיעור יש כבר מעוקב צ"מ 58 דבמדת שמענוהנתברר ולפי הצל"ח, של הגדולה במדה להקל לענין כסניף נקבע )הנ"ל( לאברהםחסד
 יותר קצת שהוא גרוגרת של ביותר הגדול מהשיעור כרביע גדול הואשהרי
 דכביצה, הגדולה המדה שהוא מעוקב( צ"מ )100 הליטר מעשירית ר'א חלקימה'
 ברכה בלא מבשיעור פחות ולוקח כשיעור אתרוג לו שאין מי לענין נפק"מוכן

 הנ."ל. השיעורים בגבולות כאגוז אחיזה בשיעור שיעדיףולניענועים,
 הנטית לפי וברדיקל במרת ששיעורים יחסח(

 שכנגדו המים גרם ~60 משקל עבה שקליפתו אתרוג וכו' דברים כמהשקלתי
 המים לתוך מחציו יותר שקע והאתרוג בערך גרם רביע פחותשקלו

 שכנגדו המים גרם 60.8 משקל עבה שקליפתו אתרוג מ"ה(, עמוד תורה)שיעורי
 תורה )שיעורי המים לתוך מחציו יותר שקע והאתרוג בערך גרם פחותשקלו

 הזר תמינא ובמהדורא האתרוג, אותו שהוא ונראה קנ"ו, עמוד תניינאמהדורא
 57,6 במסוקל שיצורו ס"ס(, שיש או לקבוע, שקשה הגרם בחלקי מהדקדוקבו

 כנזכר קצת פחות המים כמשקל משקלו ומצאנו אתרוג לשקול ניסינו וכןגרם,
 )שיעורי כבוצה הוי זה משקל דאתרוג כיפ"כ גרם 57.6 מישקלם מים וכביצהלעיל
 ציון וב,שיעורי ב"ו, עמוד השיעורים בקונטרס פסק וכן רל"א, עמוד שםתורה
 מקוה ובשיעור גרם, 58 וקבע החשגון לעיגול גרם 0.4 לשיעור הוסיף ע"בעמוד
 וזהו גרם, 60 וקבע ההשב.ון ולעיגול העוקץ כנגד גרם 2 עוד הוסיף קפ"בעמוד

 המים דאם כ% מובן ואינו וסידורים, במשניות הלוחות בעלי שהדפיסוהשיעור
 גרם, 57.6 באתרוג להקל אפגיר האיך מהאתרוג פחות שוקלים האתרוגשכנגד
 שכנגדו המים לומר: וצריך ותניינא, קמא תורה בשיעורי ט"מ שיש ברורונראה
 המים, לתוך שקע לא שהאתרוג מזה גם הדבר וברור גרם-גרם, רביע יותרשקלו
 גרם ברבע אלא דפרש היה לא באמת שאם מוטעה, כנראה שלו הנסיון עיקראך
 שוקע היה אלא המים לתוך ממחציהו יותר רק שוקע האתרוג היה לא בגרםאו
 ההפרש כמדת למים הגוש שקיעת חוסר שמידת וכידוע דמשהו, ממשהו חויכולו
 למדוייקים למנסה לכאורה הנראים גסיסות הרבה בו וכיוצא למים, משקלוביחס
 מובן אינו הדבר וסיקר הנסיון, מתוך שנוכחתי וכמו גדול, בשיעור מוטעיםהם
 שיצור גרס 60.8 ששקל ומקרי אחד מאתרוג נסיון ע"פ לקבוע אפשר האיךכלל
  אופנים  וכמה בכמה המדוייק הנסיון על בס"ד ועמדתי האתרוגים, בכל לרביםקבוע
 מעוקב, צ"מ 118 ומדתו גרם 83 רק שמשקלו אתרוג גם ומצאתי אתרוגים,בהרבה
 הגדולה המדה לו ויש לחצי, קרוב של בהפרש גרס 118 שקלו שכנגדו שהמיםוהיינו
 שוים, האתרוגים כל ולא תרנ"ו(, ס" בשו"ע )המבואר להידור גדולה תוספתועוד
 אף אלא עוד ולא מאד, מועט בשיעור הוא למשקל המדה בין שההפרש מהםויש

 קבועה, מדה על שבהם להמשקל המדה יחס אין אחד אילן על הגדליםבאתרוגים
 ומשתנה להמשקל, המדה בין קב,רע יחס אין גופא אהד באתרוג אף אלא עודולא
 במשקלו מאשר יותר במדתו פוחת הוא הרי והולך מצטמק הוא וכאשר לזמן,מזמן

 אינו זה שאף אלא עוד ולא מסוים, בשיעור להמשקל המדה בין היחסומשתנה
 ונתברר ביותה מדויקים בנסיונות, באתרוג ]נסיתי כנראה להיפך ולפעמיםקבוע

 וכעבור מעוקב, צ"מ 2273 ומדתו גרם 190,5 היה מהאילן קטיפתו שביוםשאתרוג
 )46.26%(, מעוקב צ"מ 105.25 ומדתו )47.51%( גרפ 90.5 משקלו היה ימיםט"ו

וכעבור



 ולתרהיררשלים - מ"ג חלק-אוצרות

 הצד )23.41%([. 53.25 ומדתו )25.19%( גרם 48 משקלו היה ימים כ"חוכעבור
 בטבע הדבר וכן המים, מן כבדים שאינם הוא הזמנים ובכל האתרוגים שבכלהישוה
 גם שמצויים הדר פרי מיני לשאר דמי ולא במשקלו, הקל הקליטה עובימצד
 להקל, לענין האהרוגים של המשקל על לסמוך אפשר כן ואם המים, מןכבדים

 המדה שיעור להם חסר אינו בודאי גרם 58-100 משקל להם שישואתרוגים
 שמשקלם אתרוגים דיש המקנים ארבעת בקונטרס וכיפ"כ מעוקב, צ"מ100-ש5
 האדיר הגאון הורה וכן מכחישו, והנסיון השערה אלא אינו בכמותם וקטניםהרבה
 בספר מפורש וכן להקלן המשקל על לסמוך שליט"א מאיר דוכרון אב"דהרב
 סמכו הספרדים צרבני קכ"ח( ס"ק תרמ"ח ועי' מ"ו ס"ק קס"ח )סי' ההייםכף
 מכשיעור פחות הוא שהאתרוג ולקבוע להחמיר אבל להקל רק והיינו המשקל,על
 איש שההזון ביותר נאמן ממקור ששמעתי אלא עוד ולא המשקל, על לסמוךאין

 לו שיש גרם 90 שמשקלו באתרוג להקל המשקל הפרש על לסמוך הורהזללה"ה
 ויש מזה, פחות הפרש גם מצוי ואמגם הליטר, כעשירית הגדולה המדהכבר

 מן ג"כ ואלו מעוקב, צ"מ 94 מדת אלא להם שאין גרם 90 במשקלאתרוגים
 אך מעוקב, צ"מ 90 למדת מתקרב שמדתם "ע הנדירים שמן נדירים, ולאהמצוי
 המפורשת מדה הליטר עשירית שאין איש, החזון הוראת לגבי הפסד בזהאין

 ששיעורו אתרוג לגבי האתרוגים רוב חזקת על לסמוך שלא האיפה כעשיריתבתורה
 דעלמא השיעורים לגגי ואף גדולה, במדה כביצה רואה של לעיניו ונראהכביצה
 הביצה הר'י בקירוב חצי פחות צ"מ 57 והאמה רבע פחות ורשק י"ג האמהאם

 נראה ולכן בקירוב, מעוקב צ"מ 94 אלא אינו וחומש מעוקבים אגודלים ז'שהיא

 צ"מ 58 של המצומצמת המדה לגבי כזה ביחס המשקל י:פדש על לסמוךדאי*
 הכגסת ובנסיון המדוייק, הנסיון ע"פ אלא גרם 58 משיעור בפחות להקל ואיןמעוקב
 המים. ודחיקת בגדותיו שוה מדה על הכלי במילוי להזהר צריך למיםהאתרוג

 גרם 41 במשקל עשה שאהד בנסיון שראיתי וכמו לטעות אפשר ובקלבזהירות,
 לא המדויק הנסיון ולפי מים, מעוקב גרם-צ"מ 60 המים דחיקת במדת לוועלה
 והבא הכשיעור. פחות ודאי שהוא מים מעוקב גר,ש-צ"מ 49 מדת אלא לוהיה

 מצטרף שאינו העוקץ כנגד מהמדה משהו יוריד משקלו ע"פ האתרוג מדתלקבוע
 משהו יוריד העוקץ גם הכניס אם למים הכנסתו ע"פ המדה בקביעת וכןלשיעור,
 מצטמק להיות האתרוג שטבע מצומצם בשיעור מאתרוג מאד להזהר וישכנגדו,
 נפחת שאם לעין, כך כל ניכר אינו ואפ"ה ניכר בשיעור ומדתו במשקלווהולך
 נפחת כבר מעשירית למעלה משהו וגבחו ורחבו ארכו צדדי ששה בכלממדתו
 כך כדי עד ביותר קצר זמן תוך להצטמק האתרוג וטמע תצי, לכדי הכלליתממדתו
 מדויק בנסיון עוד ונתברר שנתברר, וכמו הקודמת ממדתו משליש פחות רקשנשאר
 משהו שהוא מעוקב צ"מ 101 במדת סוכות ערב תשרי י"ד ביום שהיהשאתרוג
 צ"מ 54 לכדי עד ממדתו נפל כבר רבה הושענא ביום הרי הגדולה מהמדהיותר
 לכו"ע, מכשיעור פחות והיה יותר, קטן בשיעור הצטמצם שבמשקלו ואףמעוקב
 שיעור צריך אפ"ה אך מהר, כך כל מצטמק אינו סגור בכלי מחזיקנו אםואמנם
 אינו זה גם ביותר מצומצם דבשיעור סוכוה, לסוף עד השיעור שישמר כדיבריות

 במדתו. הצטמק לא אם ביותר מדויק בנסיון לבירור יום כל ונצרךמועיל
 רבעטוף

 דעיקר החלוקה יש בזה ודוקא השיעורים לשאר דמי לא אתרוג שיעור דברסוף
 ולא במדה והשיעור לכתחילה, להדר נפש לבעל ושיעורהשיעור

במשקל



ירושלים - מ"ג חלק- אוצרותתתרו
 הביצה ושיעור לרוהב, מצטרף האורך ובודאי המדה בכללות והשיעורבמשקל,
 עשירית הגדול והשיעור בקירוב, מעוקב צ"מ 58 הוא להקל בזמנינוהביפנית
 ע"פ רואה של עיניו לפי הגדולה המדה לשער ואפשר מעוקב(, צ"מ )100הליטר
 והיינו בקירוב סביבם בג' רביע שנתוסף כל בקירוב כפלם לשער זמנינוביצי

 ואחרונים הראשונים שבפוסקים אגוז ושיעור בקירוב, הצדדים שש בכלכשמינית
 מעוקב צ"מ 58 בשיעור שיש הגדולה המדה לגבי אלא הדין כעיקר להקל סניףאינו
 לכרה כסימן המשקל על לסמוך ואפשר הגדולות המדה השבון לפי עכ"פ אגוזשיעור
- 100 במשקל להקל לעניןרק  ]ובשיעור המדה שיעור בו יש שודאי גרם 58 

 שוקע אינו ואם למים להכניסו קל בנסיון הדבר להחליט אפשר בעתרמצומצם
 שהוא ולקבוע להחמיר לענין המשקל על לסמוך אין אבל כשיעור[, בו שישהוחלט
 אך לחצי, מתקרב ההפרש ולפעמים גדולה, ומדתו קל שהאתרוג מבשיעור,פחות
 אתרוג מצות לבטל מוטעה בנסיון בזה שמכשילים לרגים המים נסיון למסוראין

 מדויק, בבסיון שנתברר וכמו לפעמים ביותר מועט שההפרש ח"ו לבטלה ברכהולברך
 גופא אהד באתרוג ואף האילן, באותו ואף לאילן, מאילן משתנה למשקלהמדה
 מאשר יותר עוד מצטמק במדתו ואילו במשקלו והולך שמצטמק לזמןמזמן

 הליטר דעשירית הגדולה המדה ולגבי להיפך, ולפעמיט קגוע אינו זה וגםבמשקלו,
 ויש במדתו, ליטר עשירית להיות שחזקתו גרם 90 במשקל ולהקל לסמוךאפשר

 שאתרוג בנסיון ונתברר והולך, שמצטמק מצומצם, משיעור ביותרלהתרחק
 רבה בהושענא היה סוכות בערב בריות הליטר דעשירית הגדולה המהה לושהיה
 כך, כל הצטמצם לא שמשקלו ואף הקטן, מהשיעור פחות מעוקב צ"מ 54רק

 אינו זה גם ביותר מצומצם ובשיעור סגור, נכלי היטב ישמרנו מצומצםובשיעור
 מהשיעור. נפחת לא אם לבירור יום כל ונצרךמועיל

 זילבר אברהםיחיאל
 ספרים[. ועוד נגעים משניות, על כסף זר,)מחש

 במחובר כשירה אי מילהבענין
 לפ"ק. תשל"א השון מר ער"ה ירושלים בס"ד, תשוקד()סימן
 את ויקה דכתיב מהא בתלוש דוקא כשירה דשהיטה ילפינל ט"ז( )דףבחולין

 דהלא להקשות יצא שם הרש"ש ובהגהות בתלוש, משמע וקיהה'המאכלת
 א"כ בנה ערלת את ותכרות לכתוב סגי והיה צור צפורה ותקח ג"כ כתיבבמילה
 פסולה דמילה דוכתא בשום אישתמיט דלא וכתב במחובר פסולה דמילהנימא

 שכיר משנה בשו"ת וראיתי עכת"ד, במהובר שהיא תוכיח דפריעה ועודבמהובר,
 שהוכיח מה והנה וז"ל שכ' ס"ג( )בסי' זצ"ל[ נריכטאהל שלמה ישכר]להג"ר

 משרשת ילפותא לדחות כדאי אינו במחובר דפסול אשמעינן דלא סמה)הרש"ש(
 מפריעה שהביא ומה וכו' במק"א ועשירים אחד במקום עניים תורה דדבריבתורה
 גבי אלא ותקה כתבה לא והתורה לגמרי, אהריתא מילתא דהיא פריעה דשאניי"ל

 נאמרה לא אבינו דלאברהם והראיה אחריתא מילתא דהוא פריעה גבי אבלכריתה
 דכתיב כריתה גבי משא"כ כשר באמת ע"כ פסול דמהובר התורה גילתה לאבזה

 עכ"ל. פסול מהובר באמת קיההלשון
 נכון אי בענין שדן רמ"ט( )ס" יור"ד בתשו' החת"מ דברי ע"פ י"ל לעג"דאולם

 בתחלה שהביא הפרסנה את המעכבים ציציו על כשחוזר המילה עללברך
 ופרע כמו גילוי לשון הוא ופריעה וכריתה, היתוך לשון הוא דמילה המפרשיםדעת

את



אוצרות
_

 תתרזירישלים - מ"ג חלק

 שהאריך עי"ש הפריעה על המילה" ,~של לברך אין וא"כ האשה, ראשאת
 ואח"כ ג"כ פריעה כולל אינו מילה דשם גימא אי ויבמות שבת מש"סלהקשות
 ום' הפריעה על כרת שאין כלל לי נראה לא וכד'מ ונ' א6; קושיות לדהותרצה

 מול מדכתיב רמזה ההוטע דהרי מילה איקרי נמי דפריעה צ"ל דע"כ כתבולבסוף
 נ"ל והעמא מילה, איקרי גמי פריעה וא"ב הפריעה דהיינו שנית ישראל בגיאת
 מבשרו הערלה שיסיר הערלה הסרת אלא וכריתה חיתוך פירושו אין מילהדשם
 שהקב"ה אלא בריתות י"ג עליה נכרתו וגם הפריעה על כרת יש ובוודאיוכו'
 הסרת היא ומה כרת, עליו וחייב ערלתם את ובניו הוא שיסיר אברהם עם בריתכרת

 ששיעור ית' הוא אמר תורה ניתנה שלא ועד ית"ש התורה לנותן מסור זההערלה
 התחתון הרך עור שגם הלכה נתחדש התורה וכשנתן הכריתה היא הערלההסרת

 עכתד"ק. וכו' הערלה הסרת על כריתות י"ג כרתנו והריבכלל

 אחד ודבר פריעה ג"כ כולל מילה ושם מילה בכלל היא הפריעה זה לפירביעתה
 פסולה דבילה נימא דאי במהובר דכשר מפריעה למילף אפשר ושפירהוא,

 מלשון ילפינן דלא ע"כ אלא לאסור, די"ל גמי פריעה א"כ ותקח מטעםבמחובר
 דוודאי ותכרות לשון כתיב שם דלכאורה ואף בתלוש, דהוא מילה גבי דכתיבותקח
 ולב! כלל פריעה נאמרה ולא מ"ת קודם הוי שם דבאמת י"ל פריעה כוללאינו
 דבר ופריעה מילה א"כ פריעה נאמרה כשכבר משא"כ ותכרות בלשון שםכתוב
 הנ"ל החת"מ כדברי כריתות י"ג עליה ונכרתו כרת יש בפריעה וגם הוא,אחר
 ילפינן דלא הדבר ועיקר הרש"ש, כדברי תוכיח דפריעה לומר מצינוושפיר
 הגרי"נ )הוצאת התורה על בה"ס מצאתי בתלוש דהיינו מילה גבי דכתיבמותקת
 שכהב נדרים במס' בר'ה צור צפורה ותקה הפסוק על שמות בפ' שליט"א(שטרן
 צ"ל והנה ויכין, כתיב מדלא היינו בתלוש ויקח דדרשינן דהא התוס' שםדכתבו
 שייך בפועל המעשה דעשה דהיכי ויכין לכתוב ליה דהוי לק"מ בעלמא ויקחבכל
 שחטו ולא בנו את לשהוק שהכיש רק מעשהו גמר לא אברהם אבל ויקה,לשון

 להעיר. רק זה בכל באתי ולא עכלה"ק, ויכין, למנמרהו"ל
 א"ש ש.הק'

 תובב"א. ירושלים פעיה"ק בס"ד תשט"ו()סימן
 פרית כ' בלולה מנחה בפי' וביניכם, כיני ברית לאות והיה י"א( )י" לךפ'

 מילה ששקולה. מגאז תרי"ג, הרי מצוה עצמה והמילה תר"'ב,בגימ'
 עכ"ל, המצות כלכנגד

 המצות כל כולל מילה דמצות פ"ד( )דף זהר תיקוני על הגר'א בהגהותרכעכ
 מצות. תרטב שכולל ברת נקראולכן

 המצות כל בנגד ששקולה. מילה גדולה )ל"ב.( נדרים מגמ' העירו שלאולפלא
 ע"ש. וכו'שבתורה

 אהלי ויטע שנאמר' באהלים נטיעה לשון ומצינו ברש"י ל"ג( )כ"א ויראפ'
 תורה בחומש הנדפס וברש"י מ"ה(, )י"א בדניאל פסוק והוא'אפדנו,

 חוקקי בחוכות בטעות גדפם וכן בוי"ו, אהלו כתב דפוסים באיזה ועוד שלימה.
 ע"ש. 254( )עמוד אור יהל ובפי' ברש"ייהודה

 ופעה )א'( בדניאל הפסוק מקזר ומציין אהלו, כ' ברלין ברש"י שגםולפלא
בשתיים.

המףל



 - מ"ג חלק- אוצרותתתרת
ייישלים

 ישניםשפתי
 תובב"א. ירושלים פעיה"ק בס"ד תשט"ז()סימן
 בנימין נתן ר' מוה"ר מהגה"צ יו"ד( )חלק סאת חתם שו"ת על והארותהערות

 שו"ת בנימין נתן שארית בעהמח"ס זצ"ל ליבער וואלף נטעהמכונה

 ראב"ד בתור ושימש שנה ל"ה בפרסבורג הלכה זו ה' דבר הורה סוגיות,והידושי
 הגה"ק מרן של מובהק תלמיד סופר, ושבט סופר הכתב הגאונים בימי שנהכ"ג
 ביאור עם שלו יו"ד חלק סופר התם שו"ת בגליוני שנמצא זי"ע סופר חתםבעל

 בישיבת לומד נ"י עקשטיין אליעזר אברהם החו"ב הב' חלציו מיוצאי מאחדכוונתו
 תובב"א. ירושלים עיה"ק פה רסאטטאי לביטה

 משום נח לבני אסורה ביצה אין למה וטרי שקיל "'ט( )בתשובה סופרהחתם
 דגלי כיון לומר שאין וכו' תשיבני ואל ד"ה בסוף וכותב החי מןאבר

 שרי' דחלב וכיח ביניהם לחלק אין בב"נ ה"ה לביצה חלב בין חילוק שאיןבישראל
 עכ"ל. כזו קלה בסברא איסורא להתיר ומה"ת ועקוש דוחק נ"ל זה ביצים,ה"ה
 בסוף ת,פ( ס"ק פ"א )בסיטן הקוייך דברי לפי אמנם הנ"ל, בהערות זה על1כ1!ב

 עכ"ל. ודו"ק היטב ע"ש ועקצו דוחק זה איןדבריו
 בכלל הף לא דאפילו נראה ולי וז"ל, דבריו בסוף כותב שהש"ך במה שכונתורנ"ל

 כי אלא לחלב היתר בש"ס לאשכוחי בעי לא דע"כ לק"מ מילי לכלהלב
 קרא לן דגלי לבתר אבל החי מן בשר כמו החי מן אבר כמו דהוי נימא דלאהיכי
 לאבר אזהרה שהוא הבשר עם הנפש תאכל ולא קרא דכ' הא ש"מ א"כ מותרדחלב
 כנ"ל שרי הלב דמי כ"ש א"כ אסור חי של גופו שהוא החי מן בשר דוקא החי,מן

 מפו שהוא החי מן בשר דדוקא טעמא מהאי מותר ביצה דה"ה י"ל וא"כעכ"ל,
 ס"ה( פ"1 )בסימן כמבואר בעופו שנפרד דבר  שהוא ביצה לא אבל אסור הישל

 אע"פ וחלמון חלבון להם שיש דהיינו גמורות הם אם בעופות הנמצאיםגיצים
 אית לגמרי שהוא ש"מ בחלב לאכלה ומותר גמורה זה הרי בגידים מעורהשהיא
 הנפש האכל ולא הפסוק בכלל שאינו החי מן אבר לענין ה"ה ממילא בשרבכלל

 כנ"ל. בשר אינו לגמרי שהוא הבשרעם
 וגמיעא ומיהוי הוא משקה דביצים נכד להשיב ואיז בד"ה הנ"ל בתשובהעוד

 דוקא שתי' ולא רחמנא לחו אסור אמה"ח דאכילת שריא וממילאבעלמא
 בב"נ ולא וביצים בחלב שריותא אצטריך ורוטבן צירו לאסור ריבוי דכתיבבישראל

 עיי"ש. וכו' לב"נ אסורה אוכל שהיא ונתבשלה צלוי אבל ח" ביצה תינח מ"מוכו'
 לק"מ י"ג( ס"ק פ"א )פיטו בי"ד הכנ"ך גמ,ש לפי : הנ"ל בהערות זה עלוכתב

 עכ"ל.ודו"ק
 נאסר אינו )בדם( דהתם לחלק כראה ומ"מ ת"ל כותב שהתנ"ך במה שכונתולנעל

 חלב שמימי נאמר א"כ החי מן אבר מישום שנאסר הכא אבל שפירשעד
 החי מן שפירש יאסר האוכל עם כשהן גם א"כ אמ"ה משום אסור עצמןבפגי

 עצמו בפני חלב מימי ה"ה א"כ בו מעורב הלב שמימי אע"פ חלב תורהומדהתירה
 עכ"ל.דמותר

 מן שהותרה דכיון טעמא מהאי מותר אוכל שהיא צלוי' ביצה דה"ה י"למא"כ
 כנ"ל. אסורה שיהא צלוי' שהיא לותר סברא אין ה" כשהוא החי מןאבר

 אי"ה( יבוא)המשך
 תרמ"א בשנת נפטר כסלו, " ביום שהוא שלו הילולא יום לקראת עכשיוהופיע

 זי"ע. סוטר הכתב ע"י פרעסבורג בעיר ההדש החיים בביתמנו"כ



בס"ד
4  ירושליםאוצרות

 רבני וקובץמאסף
 - ס"ד חלק-

 בס"ד. התלמוד מקצועות בכל וחידושים הערות, ביאוריםכולל
 ספרים. ובקורת ולמעשה, להלכה ותשובות שאלות לרבותגם

 שליט"א. ומחו"ל מא"י הישיבות ובני דורינו גדולי הגדוליםמהרבנים
 זצוקללה"ה. המפורסמים הגאזה"צ מהרבנים מכתי"ק ישניםזשפתי

 "ישראל "באלפי ה"צעיר בעריכת לאוריוצא
 מאשקאוויטשצבי
 תובב"א ירושליםפעיה"ק

 5126 ד.ת.

 לפ"ק תשלעאשנת

 העניניםתובןסימו
 ויו"ט. בשבת עליהם לשכב גומי של בכרים אויר לנפח מותר אם ע"דתשיז(

 שליט"א יצחק בננחת בעל דורנו פוסק החסיד, הגאוןמאת
 ת"ו. ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של ראב"דסגן

 במעיינות, ומעלה לתשובה. סאה במ' הטהרה חובתתשיח(
 ירושלים ברייטשטיין מ. אברהם הרב השילוח במי יתירהומעלה

 ברוקלין גאלך היים הרב ג"ח:(. )נדה כתמים בדיני חי'תשיט(
 ירושלים ליברמן פנחס הרב כ"א.(. )שבת דכבתא בסוגי' חי'תשב(
 אלול. חודש גראש תענית איסור בעניז ]אן מנהגים שגגתתשכא(

 ברק בני זילבר, אברהם יחיאלהרב
 ז"ל להחיד"א הגדולים שם על והוססות הערותתשכב(

 טענסי משמפיס גרינבלאט אפרים הרב יעקב לבן הספרים אוצרולספר
 ירושלים ווייס יוחל דוד תש"ח( לס" )המשך דבי העלםתשכג(
 ברק בגי פרידמאן אהרן ב"ב. ביצה, ברכוה, למס' הערותאשכר(
 מיחה, בשעת תורה ללמוד החיוב ע"דתשסה(

 דרקיעא, במתיבתא בעוה"ב תורהולימוד
המו"ל המתים תחיית אחר לע"ל תורהולימוד

 ירושלים" שאוצרות במערכת שנתקבלוספרים
 והשגות עה"ח, פירש"י על ופירושים חידושים ובו ש"ת, מהרש"אחידושי

 אליעזך ש113אל רבינו ישראל גאון שחיבר המזרחיעל
 י"ל.אידלוש

 שליט"א ויספיש אשר יעקב מוה"ר וכו' מהרה"ג עה"ת ופ" ביאורים היםאיי
 ת"ו. ירושליםמפעיה"ק

 יפה. נייר על נדפסו חינוכיים, וציורים הים איי פ" עםהגש"פ



ירדשליבו - ס"ד חלק- אוצרותתתרי

 שליטיהן יצחק הנתת בעל רוכנו פוסק החסיר, הגאוןמאת
 תיוו ירושלים פעיה"ק החרדית הערה של ראפ"רסנן

 תובב"א. ירושלים פעיה"ק בס"ד תשי"ז()סימן
 בכרים אויר לנפח מותר אם פגייטסהעאד, הכולל מחברי מאשה נשאלתי :שאלה

 ויו"ט. בשבת עליהם, לשכב גומי,של
 בפשיטות שכתב א', בספר שדאיתי דאף ונמוקי, וטעמי לאיסור, השבתי :תשובה

 גם וכדומה, גביו על שיושבים בגלגל-גומה בשבת, לנפחלהתיר,
 ח'(, סעי' ש"מ סי' )באו"ח להמבואר וציין לכך, המיוחדתבמשאבה

-  
 אבל

 מוכין שם, הש"ע לשון זה דחנה - טעמי, מב' לאסור ראי' משם אדרבהלדעתי
 והמחבר עיי"ש, בכסת בתחילה ליתנם אסור אבל להחזירם, מותר הכסת מןשנפלו
 ואדרבוע נגע, ולא פגע לא אבל הנ"ל, דסעי' ברישא דאיתא למה נד"ד, דימההנ"ל,
 )סקל"ג(, במ"כ וכתב בכסת, בתהילה ליתנם דאסור בסיפא, דאיתא למה לדמותיש

 דמ"ח )שבת בש"ס ומקורו עיי"ש, דאו' היובא בזה ויש מגא, לי' עביךדהשתא
 ואין וכו', איתב" בשבתא, סדיא לבי איגרא לאהדורי שרט חסדא רג וז"ל,ע"א(,
 ל"ק בשבת, ואצ"ל ביו"ט, הכסת, לתוך ולא הכר, לתוך לא המוכין, אתנותנין
 מוכין להחזיר סדיא, לבי לאהדורי רש"ק ופי' עכ"ל, וכו' בעתיקי והא בחדתיהא

 עביד דהשתא אסור לתוכו מעולם הי' שלא בחדתי, וכו', לתוכן הכר מןשנפלו
 ופ" הש"ס, מדברי וש"מ עכ"ל, ממנו שגפלו זה לכר להחזירו בעתיקי, מנא,לי'

 אבל כר, אותו לתוך ודוקא ב' בתוכו, כבר המוכין בהי' דדוקא א' תרתי,רש"י,
 וז"ל, להדיא, שם הריטב"א וכ"כ בכר, כבר שהי' מוכיז אף ליתן, אסור אחר,בכר
 עמדו אבל זוף כר בתוך עמדו שלא אלא ממש, חדתי לאו בחדתך הא מפרקינןוכי
 בין חילוק דאין ופשיטא - עיי"ש, כלי עושה משום בחזרתן, יש אחר, כרבתוך
 המוכין דמחזיר משום רק ההיתר, שכל וכיון באויר, מנא עושה או במוכין, מנאעביד
 חדתי, הוי פעם ובכל זה, שייך שלא באויר ממילא בתוכו, כבר שהו, כר,לאותו

 חדא. הא כנ"ל, דאו' לחיובא להוום יש מנא, לי' עבידוהשתא
 הנ"ל, מוכין דההזרת מהא ללמוד הא(, )ד"ה שם בתוס' דאיתא מה לפידעוך

 הנקב אם הסרבל, חוטי נתקו שאם ר"י אומר וז"ל, וכ' הסרבל, חוטיעל
 יתקע שמא לחוש, יש שלא בענין ובלבד, שרי, טורה" "בלא להכניסם ויכולרחב,
 וביאור ומ"ב ומג"א בטו"ז וע" ב'(, סע" שי"ז )בסי' להלכה והובא עכ"ל,וכו'
 וביש בטורח, אסור דמוכין בהא דגם למד, ונמצא ללמד, בא זה והרי שם,הלכה
 ויקשור יתקע שמא משום וגם טורח, דהוי תרתי, משום איכא ובנד"ד, יתקע,השש
 להכניס דשרי ז'(, )ס"ק שם המג"א דברי מטעם להתיר, לדון אין ואףכנודע.
 לא תדיר, ולהוציא להכניס דעשוי התם, לי' מבטיל דלא משום במכנסים,אבנט
 ולהזציא להכניס דעשוי אף בנד"ד, דהרי עיי"ש, זה( סוס"י )ב"י מנא מתקןמקרי
 ואיך אחר, אויר הוי אח"כ, שמכניס ומה שם, מבטל שמכניס מה מ"מ תדיר,האויר

 כנ"ל. ויקשור יתקע  שמא משום ואף טורה, משום יש בודאישיה",
 לתוך מים לשפוך להתיר נ"ה(, מה )או"ח שלמה לחם בתשו' מש"כ צ"ע,האגב

 הה"ד מנא, מתקז משום דל"ה עתיקי, במוכין כמו שנתקלקל,פלומפ
 דנראה עיי"עה לתוכה מים בשפיכת מנא, מתקן מקרי לא שנתקלקל, ישןבפלומפ
 כנ"ל, המוכין על דקאי וז"א סדיא, הבי על קאי בעתיקק בש"ס, דאיתא מהדהבין
 יוצאים אלא שם, נשארים המים דאין לשם, ענין אינו אלא חדשים, הוי המיםוכן
 מנא, תיקון בכה"ג ל"ה אם לדון ויש המים, להוצאת גורמים ורק להבאר,משם

אבל



 - ס"ד חלק-אתרוח
 תתריא ירישלים .

 מבטל דאין הנ"ל, אבנט לנדת שמדמה מה וגם - זל"ז, דומים הנדונים איזאבל
 הנ"ל. אויר לענין וכנז', ולהוציא להכניס עשוי אינו דכאן לחלק, יש ג"כ כנ"ל,שם

 )או"ח בשע"ת המבואר השעון הערכת בדין שאלתנו לתלות בדעתי, עלהוהנה
 י"ס(, סע" מ"ר )כלל וחיי"א קכ"ג(, ס" )ח"ב הפמ"א בשם של"ת(,ס"
 של"ט )ס" ומ"ח ע"ה(, ס"ק א"א ש"ח )סי' שמ"ג  מ"א(, סי  )ח"א יעב"ץושאילת
 בכה"ג, כדור לענין העירו שכבר האחרונים בספרי מצאתי ושוב וש"פ,סטק"ו(,
 מה על נוסף וזה בנד"ד, גם להחמיר יש בודאי שעון, בהערכת להמחמירוממילא

 מקודם.שכתבתי
 ווייס יעקביצחק

 הלקים[ ד' יצחק מנחת שו"ת היקרים בחבוריו המפורסם האדיר הגאון)היא

 לתשובה מאה במ' הטהרהחובת
 השילוח במי יתירה רמעלה במעיינות,ומעלה

 )כת"י( המימיי על ,גרוניז טפרי שתוךפרק
 מכוים שהם על המים על ועונין ובחג ע"ד( )די"ב הזו"ה)ע"ש
 במים, שהם ובטהרות במקוואות מזלזלים שהם ועלבנט"י,

 עכ"ל(. המים. ענין על המים, על נדונין כךועל
 תובב"א. ירושלים פעיה"ק בס"ד תשוטח()סימן
 ירושלם דפעיה"ק הראב"ד שליט"א יונגרייז הלוי דוד רבי הגה"ק מרבנושמעתי

 מאיר רבי הגדול הגאון כי זצ"ל, בהר"ן דוד רבי הגה"צ לו שסיפרת"ו,
 נהג בירושלם, ימיו בערוב שהי' רב, קאלישער דער המכונה זצ"לאויערבאך
 )המכונה השילוח, במי אשר כה"ג ישמעאל דרבי במקוה הקדוש יום בערבלטבול

 הבית. להר הסמוך גיחון" ,ים" מעין והוא סאלוואן(י(
 זה. רב למעשה מקור למצואדחשבתי
 טהרה לתוספת יוכ"פ בערב טבל זו טבילה דלכאורה צל"ד, תחילהאמנם

 מהג"א בקצרה )הובא עיוכ"פ  בהל'  במהביל  וכמובא  תשובה,ולמצות
 )א(, תשובה משום הוא יוהכ"פ ערב דטבילת ג', אות משה ובדרכי סק"ה( תר"וס"

 דלהלן( מאדר"נ )והוא דריבה מעשה מירושלמי והביא תשובה. משום גרוכטבילת
 לתשובה. להטביל פשוט מנהג או דין דהוא ומבואר ז'. סי' מינץ מהר"יוכ"כ
 מיד גמור צדיק הוא הרי בתעובה שב אם אבל : וז"ל קי"ב ס" באו"ז מובאוכן

 מעבירה ליטהר טבילה שצריך אלא  דין,  שום עשה לא שעדייןאעפ"י
 ובה"א וא' נתן אליו בבוא במזמור בשוח"ט )כליו"ש מטמאה שהעבירהשטימאתו,

 מת בטמא נטמא כאילו עבירה ויעבר מי שכל למד אתה מכאן מעוני, כבסניהרב
 טבילה צריכין תשובה בעלי שכל זצ"ל שמחה רבנו הרב ממורי קיבלתי וכןכו'

 שנשבית גתת בריבה מעשה הנ"ל( ירושלמי )וודא ח' אות פ"ח דר"נ באבותדתנא
 העכו"ם בין שרוייה שהיתה הימים אותם שכל הטבילוה שפדאוה ולאחרוגו'
 אינם עכו"ם דגיעולי אע"ג שתיטהר, כדי הטבילוה ועכשיו משלהם אוכלתהיתה

 בשבלי ועי' עכ"ל. העבירה מז לטהרה כדי הטבילוה אפ"ה הגוף אתמטמאים

 השילוח. מי את מאסכם יען נאמר ועליו שבירושלים. "סלוואן" מי לשילוח הגיעו*(
 באר"י(. הישיבה אב נתן מרבינו פרה, מס' המשניות,)מפי'

 יוהכ"פ( בערב הטבילה על ברכה ע"ד ע"ס ס" רבתי בתניא ועי')א(



 אוצרותתחריב
_

ירושלים - ס"ד חלק

 הטבילוה : שפ" הנ"ל האדר"נ שעל יהושע בבנין ועי' בזה. מש"כ צ"ג סי'הלקט
 רמ"ח. ס"ס ביור"ד כדפסקינן שתטהר,כדי

 וכ"כ מדרבנן, דטובל מ"ז( )יבמות הריטב"א כ' בתשובה, ושב מומר טבילתוכן
 דכ"ע תשובה ועורה שחטא וישראל וכו' ז"ל הריטב"א וכ' : וז"ל שם,בנ"י

 ואעפ"כ לכתחילה. בי"ד בפני חברות קבלת אלא טבילה צריך אינו  הדיןשורת
 אלא  טבילתו שאין  משוחרר  עבו  דטבילת דומיא מעלה  משום  מדרבנן הואטובל

 עכ"ל. אחרונות, בתוספות וכ"כמררבגן
 טגילה, מדרבנן צריך מומר דישראל רס"ה ס"ס יור"ד ז"ל הרמ"א בהגהתיעי'

 מאדר"נ לזה המקור שכתב ז"ל הגר"א בביאור ועי' גר. כמו הואדמדרבנן
 הכיר דל"ד מאדר"נ ומשמע בקצרה( המעשה דמובאת קכ"ז שבת )וע"הנ"ל

 העבירה. מז לטהר כדי הסבילה וא"כ מאכ"א, שאכלה אלאלגמרי
 ולא במ"מ, סגי טהרה ולתוס' לתשובה דהוי כזו דלטבילה משמע זהד21כל

 קיי"ל שבגר שם שמבואר סק"ו( )שם בש"ך ועי במעיין. דווקאבעינן
 גדה. לטבילת כשרה במקוה טבילהדצריך

 דטבילת שסובר מי אבל : שכתב יוכ"פ ערב גבי יומא במסכת  הק' בשל"הועי'
 מים ומקוה ובור מעין אך קבין, בט' יוצא אינו ב(, תשובה משום יוכ"פערב

 עכ"ד. טהור,יהי'
 כ"ז( תשובה )יור"ד ב' בחלק זיע"א מלובלין רצ"ה להגה"ק צבי" ב,,תפארתועי'

 כ"א. כ' לאות בהערות זצ"ל מנאסאד מהרה"ק ישראל" ב,,מקוהועי'
 שליכה'א ווייס יצחק יעקב רבי הפוסק הגאון לרבנו יצחק" ,לגנחת בספרועי'

 אלו, בנדונים שהאריך ק' סימן ובת"ד יו"ד סימן א' בחלק הראב"ד,ס.
בטו%"ד.

 שמעתי ינאי א"ר : הל"ד סוף פ"ג ברכות בירושלמי איהא לתק"ע לטבילהאמנם
 בטובה. ימים מאריך בה המחמיר וכל בה  ומחמירים בהשמקילים

 זכרון בשו"ת )ועי' חיים. במים לטבול בה מחמיריו שאוביו, במים לרחוץבה מקיליי
 נ"ח(. ס"יהודא

 שאובים. לאפוקי אלא דווקא, לאו חיים דמים )שם( פ" החרדים בעלדהגאון
 קבין, % בנתינת או במרחצאות בה שמקילין מפרש"י כ"כ( )ברכותובבבלי

 סאה. ארבעים בהשמחמירים
 שמעיירה עיר : ה"ה( )שם הירושלמי על כ' זצ"ל עגגל להגר"י הש"סובגליוני

 ולא במעיין עזרא טבילת לטבול נוהגין דהיו לכאורה משמע כו'רחוק
 לטבול דמתמירין דאמר הקודמת ההלכה דסוף וכמחמירין גשמים מיבמקוה
 צריכה דאינה בנדה גם מצינו רחוק מעין ל' ואולם : )שם( מביא ואת"כ חיים,במים

 עיי"ש. כר ח"א פ"ד מגילה בירושלמי חיים,מים
.*

 מהרי"ד ב"ק מהגה"ק מעשה שמביא אשר תיקון ובסידור בעלזא בסידורוע")ב(
 לכל לטבילה מקור נתן זצ"ל מהרי"ד שכ"ק מביא ושם זיע"א, מבעלזארוקח

 ובדרכי תר"ו סי' יוכ"פ הל' המג"א מדברי טהרתו, על טהרה להוסיף אף במקוהיום
 דתשובה כיון במקוה לטבול צריכין יוכ"פ דערב )הנ"ל( מהרי"ל בשם ג' אותמשה
 אהד יום ושוב : אבות בפרקי איתא והנה עיי"ש. טבילה, צריך ותשובה מ"עהוא
 מותו, יום יודע אי% כי חשיבה, לעשות צריך ויום יום בכל א"כ מיתתךלפגי

 צדק(. במעגלי )וע" הק/ עכ"ד במקוה, לטבול ויום יום בכל צריךוממילא



אוצרות
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 - ס"ד חלק
 תונריגירושלים

 וזבה נינהו זיבות דספק : וז"ל הלוי רבנו שיטת שמביא ע"ב ס"ה שבת רש"יועי'
 )תוספהא דאמרינן משום שמועתו להעמיד אפשר ואי .חיים. מיםטעונה

 והזבה חיים מים טעון שהזב מבזבה בזב חומר פ"ג( דזבים ותוספתא פ"אמגילה
 שמא ד"ה ובתוס' עיי"ש. וכו', לפרשה, ובדקתי וחזרתי חיים. מים טעונהאינה
 מי מ"מ בה שיש : טובלין( היו ה"ג ד"ה י"ר )שבת רש"י ועי' הנוטפים.ירבו
 ועי' עכ"ל. חיים, מים ביה דכתיב לבדו מזב חוץ טמא לכל כשרים שהםגשמים

 הלכותי(. ד"ה פ"ז ובסנהדרין מקוה. ד"ה נ"ה בכורותרש"י
 משום מעין במי לטבול זצ"ל הנ"ל הגאון הקפיד דבפשטות אפ"להלכאורה

 כשרה מקוה בכל מאשר בעולם מעיינות מי בכל מעלהדאיכא
 דלגבי ושכש"כ חיים", מיים מהן "מעלה : ה"ח( פ"א )מקוואות המשנהוכדברי

 דלעיל. שיטות הנהו לפי חיים במים מעלה יש זיבהח,שש
 ותשובה, טהרה לענין ד( ח'שילוח כמי מטבילה כנוחדת מעלה דאיכא ששהאבל

 רבנו למני הדברים הרציתי )וכאשר כ/ פרק דר"א בפרקי בהדיאכרמוכח
 ליצהר ליאים הירוש דהר והזע שם(. ברד"ל הוא שכן לי אמר שליט"אהראב"ד

 ה(.ולמ"מ

 הב"י וז"ל ובב"ח. בב"י ר"א סי' בטור ועי רבותינו. בזה כבר האריכוובאמת)ג(
 בפ"ק פשוט וכו' לזב אלא חיים כנם שא"צ חיים מים אינם ואפי' ומ"שד"ה
 בזב. אלא מהטמאים שו"א בטבילת חיים מים כתיב דלא משום וטעמאדמקוואות

 חיים. מים ובעי זבות ספק הוי דירן דנדות גאון נטוראי רב בשם שהביא באשכולועי'-
 "טהרת בספר ועי הלוי. רבינו כדברי כתב גאון" פלטוי "רב מביא )שם(ובב"ח
 שו"ת בונם ג"כ שמביא י"ד סימן ה' כלל שליט"א טלושקין הגר"נ לידידימים"

 לכ"ק מכתבו ועיי"ש תוסיף. בל משום בו יש היים במים שהמדקדק"חנה-אריאל"
 : שאמר ב'.( )מ"ב. שלה פ' בליקו"ת המסכר ע"ד שליט"א מלידבאוויטשאדמו"ר

 שליט"א האדמו"ר כ"ק תשובת ושם עכ"ל. דווקא, חיים במיס טהרתן וזבה לגדהוכן
 במיא לה לדכאה וכר "כנדה ה'( )תיקון בסופה מתיקו"ז הליקו"ת מקורע"ד

 הלוי. כרבנו שסוברים שיטות לעוד מ"מ ועיי"ש פסקין", דלא חיים מיםדאורייתא
 מים שיהא שדיו או סאה, במ' שיטבול צריך במעיין אם השאלה עצםוע"ד)ד(

 הראשונים מחלוקת בזה ויש בס"ד. מיוהד בבירור נבוא ע"ו  גופו,לכסות
 אדם. לטבילת אפ" סאוב מ' במעין בעינן לא והראב"ד להרמב"ם ר"א(, ס")בשר
 ברשב"א ועי סאה. מ' בעי' במעין אפי' אדם דלטבילת ס"ל והרא"ש בעה"תוהר"י
 סוף ועד שמתחילה המים כל כשתצרף : וז"ל ר"א סי' ביור"ד )ובב"י המים,שער
 וסק"ב. סק"א טהרה במקוה וע" כו'(. אדם שיהא בין כו' בכ"מ טובלכן מ"סהם

 יש בוודאי ושם כה"ג, דר"י במקוה כנ"ל אויערבך הגר"מ הגה"צ טבלואמנם
 השתא הקדוש יום בערב חכיתי שם. שטובל למי כידוע באשבורן, סאה מ'שיעור

 שם.לטבול
 להלן כמובא בראשית" "ממושה שם לשנות יתחילו שלא ליזהר צריךאמנם)ה(

 המים את שם יחממו אם כי דתענית, פ"ק התוספתא בלשון הרד"ל,בהגהות
 והוא מ"ח( )פ"א במקוואות המוזכרים מוכין" "מים בכלל הם הרי וכדומה אשע"י

 בפרה וכמפורש חיים, מים בכלל ואינם במקוואות החמשית )המעלה(המדריגה
 שיש משום זצ"ל הר"ש ופ" וכו' והפושרים המלוחים המכים, הם אלו מ"ט()פיח
 מ"ב( אות  חוקת פי  לספרא  והמצוה בהחורה ז"ל מלבי"ם הגאוז אמנם לווי. שםלהם

ועל



 אוצרותתתריד
_

ירדשליבו - ס"ד חלק
 בפ"כ הפרדר"אךזעל
 ונתענה צואתי עד המים שהגיע עד העליון גיחת במי אדם נכנס בשבתבא'

 יביל הקב"ה לפני אדם אמי כביה. כמיז גופו שנעשה עד ימים שבתותשבעה
 שיש הדורות כל וילמדו תשובתי את וקבל מעלי חטאתי נא העבר העולמיםכל

 את והעביר ימינו יד פשט הקב"ה עשה מה שבים. תשובת מקבל ואתהתשובה
 לא ועוני אודיעך חטאתי ל"ב( )תהלים שנאמר תשובתו, את וקבל מעליוחטאתו

 ע"כ. העה"ב, מן וסלה העה"ז מן סלהכסיתי
 בחזקינו כתיב ל"ב( )ב' בד"ה אעליון, גיחון במימי ל'( אות )שם הרד"ל פי'וז"ל

 מעין שהוא :( )" דברכות פ"ק ופירש"י )ו(, העליון גיחון מימי מוצאסתם
 שתרגמו מלכים ריש דשלמה גיחון אל אותן והורדתם והוא שבירושלים.השילוה
 )י"א( וכריתות )י"ב( בהוריות וז"ש שם, וש"מ בטרש"י וכ"ה שוליחא שםיונתן
 ואינו הוא, מעין זה שגיחון הנהר, נקטו ולא המעין ע"ג מלכים מושחין לשוןעלה
 לירושלם. שייטי' דמאי בוש, ארץ כל את הסובב נהרות בר' וכנזכר )ז( גיחוןנהר
 ע"ש. נהרות מד הוא זה דגיחון כ' )שם( בהוריות בע"י המובא הרמ"ה בפיאבל
 )וכמו שבירושלים לשילוח דכוש מגיחון הקרקע תחת ויורד שמתגלגל לדבריווצ"ל

 מים ולא י"ס( )סי' מצורע בספרא וכמ"ש מעין מי היינו חיים מים עליו ונתן :אומר
 וכת עמש"ש פושרים מים ולא מלוחים מים ולא גם אמר ושם כו'מכזבים

 שהפרדר"א לי ומשמע שכתם לת"ד, אות שם וגרד"ל ט' פרק בפרדר"אוע")ו(
 כהאדר"נ בהא ס"ל בחמוסי, שנעשו וניסים דשגח מילי בהדי הכא להדתני

 והולקיט המקום, לדעת דעתו שהסכים בדברים גיחון מי דסתם הא דחשיבפ"ב,
 ועי' לו. הודו שלא בדברים לה דהשיב דססחים וספ"ד :( ו' )דברכות הש"סעל

 שריו עם ויוועץ )במעינות( לעיל כתיב דהא הש"ס ע"ד תמה שם ד"ה בסי'רפ"ק
 שמצא להאגדה קושייתו מפני ז"ל והסכים עמו, ישראל הכמי שריו ובכללוגבוריו
 בזה שהאריך מה ועייש"ע וכו' הנ"ל( דאדר"ן מברייתא )והוא עמו המקוםשהסכים
 הקלירי דברי את שהביא ומה בזה. והאדר"ן הש"ס פלוגתת עיקר שנ"ל מהומש"כ
 סתם מחרף בבא או כו' הרהר למען מ'( אות המים )למען להו"ר הושענותבפיוט
 להזכירו בבקשה קובעו ה" לא לו הודו לא שאם עבד, וישפיר משמע מים,עינות

 זצ"ל, חיד"א הרב בשם שמביא מה יו"ד אות בהגה"ה ועיי"ש ח"ו,לגנאי
 פ"ק רש"י וכמ"ש נהרות מד גיחח אינו הע"ה חזק" שסתם זה דגיחוןידע במהרח"ו. כ"א אות ח' מערכת הגדולים שם וטל)ז(

 הגדול הנהר גיחון זהו ולא שילוח מי גיחון מי סתם וז"ל יו"ד דףדברנית
 אותו והורדתם שנאמר לירושלם סמוך הוא קטן מעין אלא הוא בא"י לאודההוא
 מעין שהי 1"ל רש"י דכתב והגם עכ"ל. לשלוחא יהיה ותחתון ומתרגמיכן גיחוןאל
 וכשעלה חזקיה נימי שוטף נחל דהי' ל"ז ס"ק קב"ה ס" פשוט גט הרב כתבקטן,

 את סתם יחזקיהו והוא ל"ב סי' ב' בד"ה כמ"ש גיחון מי וסתם חזקיה עמדסנחריב
 למטה *( וישרם העליון גיחון מימימוצא

 מערב"
 ס; דשרש והנראה דיך. לעיר

 מראש דמימיו ואומרים הבית להר סמוך מרחץ יש היום ועד ירושלם בתוך ה"הנהל
 ישר דרך והנהיגם המים מוצא את סתם וחזקיה בירושלם. הי' אשר הזההמעין
 לדרומה ידוע זה מעין היום וכן ירושלם. של מערבית דרומית לצד לארץמתחת
 למערבה דמים שהם הכונה אין דוד לעיר מערבה הכתוב שאמר ומה ירושלם.של
 ל'. ס"ק שם וברד"ל תשיעי פרק בפרדר"א עוד וע"*(

בירדן
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 תתרטןירושלים - מ"י חלק

 שהוב"ל לה.( )בא. הזהר לעוון קצת וכ"מ בס"ד( כ' אות עמש"ש פי"א לעילבירדן
 אשר גיחון במימי נכנס לכן בירושלם המוריה בהר אדם שהי' ולפי ט', הגה"הפ"ט
 )לענין דתני פ"ב שם ובירושלמי דתעגית פ"ק התוספתא מלשון משמע וקצתשם,
 מעלה הדיכא כו' )ז( בראשית מימי ובכל בשילוח טובל אפי' בידו( ושרץטובל

 המקדש טן שמיזמז ספני היינו ואפשר ותשובה, מהרה לענין ב'טילוחבטבילה
 וגו' נפתח מקור לע"ל נא' ועליו :( )עז דיומא בחרא בפ' וכדאמרינן ירואים,הטה

 לעבור רשות לו אין מה"מ שאף שם ביומא ואמרי' נ"א, פ' לקמן ועי' וגו'.לחטאת
 )ח( לאט ההולכים השילוה מי מן נדרש טהרה למקוה סאה מ' על הרמז עיקר )גםבו

 ל"א, בס"ק מש"כ עוד ועיי"ש מ"ב( אות בהגהותי ע"ש קרח פ' בבמ"רכמ"ש
 ל"ז. ס"ק וכסוף.

 שמוע בן ר"א שאמר פעלים( רב במו"ס )הנדפס אזכרה אלה במדרשר13צאתי
 עצמה את מטהרת וצדיק צדיק כל שנשמת שרואה עק"ה שנהרגטרם

 דרשות את לשמוע מעלה של ברטיבה בטהרה היום ליכנס כדי הכצלוחפכך
 קתדראות מביא ומלאך מלאך וכל יום, של מענינו להם שידרוש יוסף בן עקיבארבי
 ואמרה ב"ק ויצאה להרגו הקיסר צוה בטהרה. עליו לישה וצדיק צדיק לכל זהבשל

 בטהרה. נשמתך ויצאה טהור שהיית שמוע בן אלעזר רביאשריד
 אף התפילה, לפני יום בכל לטבול ישראל לכל כללית התעוררות תצאכמכאן

 מבעלזא מהרי"ד כ"ק וכדבר ח"ו טומאה מחמת לטבול מחויבכשאינו
 לטהרה "כרי האדר"נ דברי על האו"ז מדברי לעיל וכמו"ש לתשובה. הנ"ל,זיע"א
 : בחז"ל וכמובא לתק"ע ומכש"כ טהרתו, על טהרה להוסיף וכן העבירה",מן

 בטובה. ימים לאריכות זוכים בההמחמירין
 לאדם המגיצה הנפש טהרת גודל רעל כך על המעוררים הספה"ק הםורבים

 בארה"ח( בהג"ה ועה ה'. )מה השמים מן בשו"ת וכמובא הטהרה. עלהשומר
 זה הי' לטבילה חיובם בעת הש"צ יתפללו שלא טהרתם על שומרים הש"צ היואם

 בוודאי טהרה, ויוסיף ע"כ, ישמור הכלל כאשר מכש"כ צדק, הגואל ביאתמקרב
 אכי"ר. כ"י ועל עלינו ממרום טהרה רוח ויערה הגאולה, לקרבנזכה

 אי"ה( יבוא)המשך
 סד"ד ברייטשטיין מרדכי אברהםהרב

 וכו'[ ושמו"ר דר"ת תפילין בענין פרשיות" ,4דר)מת"ס

 המים הנהיג ס"ק אלא היום, עומדים דוד עיר של במזרחה אדרבה כי דוד עירשל
 היום הללו מים וא"כ ירושלם דרומית במערבית שהיא דוד עיר כלפי מערבלצד
 הרב עכ."ד דוד בית מלכי קברות שם אשר ציון היא דוד עיר של במזרחההם

 ועיי"ש עכ"ד. ב"ו, ס"ק סימו באותו ועיי"ש שם. פשוט בגט חביב בןמהר"מ
 האריז"ל שדיבר ומה - שהי מעשה שם, שמספר מה שלפני"ז בפיסקאבכנה"ג

 עייש"ה. חזקיה, של ניצוץ לו שהי ז"ל למהרח"ובהלום
 שינוי, שום בלי כבתולדה הווים לישאר שצריך מכאן לדייק אפשרלכאורה)ז(

 בראשית". "מימי והיינו חיים, מים נקראים ואז מ"ח, פ"א מקוואותכמתג"
 שאחרי המים בשער תרג"ח( - גרודזענסקי )להגר"צ ישראל" "מקוה בספרעה)ח(

 את העם מאס יען ח'( )ישעיה שאמר מה וזה : וז"ל' ו' קטן באותההקדמה

 המלכים עליו שמושחיו מעיז גיחון והיינו הוא מעיז ושילוה לאט, ההולכים השילוחמי
 לאט והיינו שמנין, במה פ' המרדכי על בש"ג ר"ת בתשו' כמ"ש שימחאומתרגם
 הוי, הני בגינם לאט מ"מ, בטבילת שמאסו דרשו ובמדרש רעש. בלא בדממהשהולך

 ודו"ק. לאט, ששמו מקום מצינו ולא המקומות בכל חזרנו ר"לואמר



 אוצרותתתרטז
_

ירושלים - ס"ד חלק

 כתמיםבדיני
 )ארה"ב(. ברוקלין בס"ד תשורט()סימן
 ניתן ספק טבחיב של בשוק עברה דת"ר להא חנינא ע"ב( )נ"ח נדהבמסכת

 ולא טמאה. עכרה לא ספק  עברה  ספ, תולה,  עליה ניתז לא ספקעליה
 אדעתה. ולאו עברה' דלמאאמרינן

 טומאת הלא כי אדעתה ולאו עברה דלתא אמרינן לא דלם" יוקווהלכאוררה
 כל ארוך מזמן למידכר אפשר ואסו לכו"ע. למפרע מטמאינןכתמים

 טבחים. של בשוק עברה דלא בבירור שיודעת שנאמר עד עברה שבהןהדרכים
 עברה. בספק לתלות צריכים גם אנו ניתז בספקלהקל תוליי אצ ואם להקל.  לתלות  גחוכים ראנו  דרבנן ססיוא ככל ספק  וה הריוא"כ
 רשמא אחד ספק רק כאן אין הרי ודאי, בעברה דהרי ולומר לחלק נרצה אםואפ"

 עברה, בכלל אם אחת ספיקות, שתי כאן יש עברה בספק משא"כניתז,
 משמע הגמ' מפשטות אבל להקל. תלינן לא האי דכולי ניהז, לא שמא עברהואפי'
 אמרינן לא אדעתה ולאו עברה דלמא אלא תולין אנו אין ספיקות שתי משוםדלאו
 עברה שודאי אפשר שהה ימים כמה של ארוך בזמן כן נאמר לא באמת למהוא"כ

 אועתה. ולא עברה דלמא נימא האי כיוכל
 שהלכה הדרכים כל ארוך בזמן למידכר אפשר דאי דאה"נ לומר, בזהדהנראה

 שיכול במקום תעבור שלא משגיחה היא בודאי אחד דבר אבלבהן,
 היתה ואם בעש"ט, תעבור שלא אנפשה רם" וע"ז יודעין. בלא טומאה, להלגרום
 היתה שאם אמרינן לא עברה דספק הגמ' מבאר ע"ז ולכן זוכרת, בודאי היתהעוברת
 וא"כ לשם, עברה לא שודאי סימן ,וכרת אינה ואם זוכרת היתה בעש"טעוברת

 לתלות. במה להאין
 נמצא דרבא מימרא על ע"א( 1"ט )בדף שפירש"י מה גם יובן כאן, האמורלפי

 הדומה מדבר אחד מין עליה נמצא פירש"י מינין כמה בה תולה אחד מיןעליה
 דומה מראיתו שאין אעפ"י כתם חלוקה על מצאה ואה"ב שרף, או קילור כגוןלכתם
 עליה נמצא למינקט ליה למה ביאור צריך לכאורה ע"כ. בו. תולה המיןלאותו
 דהלא הבתמים מראוה ממיני דהם שרף או קילור כגון לכתם הדשה אחדדבר
 הכי ידעה בדלא מין האי עליה דניתן היכי כי דאמרינן הטעם מבאר אח"זרש"י
 שאר או ירקק קן עליה נמצא אפה א"כ ידעה ולא אחרינא מיגא עלה הוהנמי
 גם אלו מינין עליה דניתן היכי כי ונאמר הכתמים, למראות דומין ראינןמינין

 מעלמא. דמים מיני עליהניתן
 דבר עליה ימצא שלא או תעבור שלא מקסדת אשה דסתס שבארנו מה לפיאבל

 מקפדת לא שהיא בעליל רואים אנו ואם חששות. לידי לה להביאשיכול
 יכולים אנו שרף או לקילור הדומה מדבר כתמים עלגה מוצאים שאנודהיינו
 אחרינא. מינא עלה הוה ה"נ מין האי עליה דניתן הזכי דכי דמים מיני להקללתלות
 אמרינז לא בזה לכהמיס. דומים שאינם מינים שאר עליה שנמצא כן לאאבל
 אדעתה, ולאו עברה דלמא אומרים אנו שאין דכמו אחרינא. מינא עליהשנפל

 האי. לגבי כן זוכרת היתה עוברת היתהשאם
 של בשוק עברה אם ספק סכ"ב( ק"צ )סי יו"ד בשו"ע שמובא מה 'יבוארדעד"ז

 בד"א בהם. תולה אינה בכתמים המתעסקים בצד ישבה אם אוטבחים
 דרכם אם אבל ידוע, במקום יושבים בכתמים המתעסקים או שהטבחיםבעיר



אוצרות
_

 - ס"ד חלק
 תתריזירושלים

 הרגישה ולא שעברה במקום נתעסקו שמא מספק אפי' תוליו וכאן כאןלהתעסק
 מאי אדעתה. ולאו עברה שמא אומרים אנו אין ראם ביאור צריך והדברע"כ.
 שמא ועל עברה שמא נשאר מו"ס דהרי קבוע במקום יושבים שאינם במהמשנה

 להקל, תולין אנו איןעברה
 דאשה הוא עברה שמא אומרים אנו שאין דמה ניחא, לעיל המגיאר לפיאבל

 זוכרת. שהיתה בודאי עוברת היתה ואם שם. דרך תעבור שלאמשגחת
 ידוע, במקום השש"ט כשאין אבל שם, דרך עברה שלא סימן זוכרתוכשאינה
 כגון ועל קבוע, מקום להם שאין מכיון תעבור שלא במקום להשגיח יודעתאינה
 דהטעם אומרים היינו אם אבל אדעתה. ולאו עברה דלמא לומר נוכל בודאיזה
 דלא דאפשר להקל ספיקות שתי דהוי אדעתה ולאו עברה דלתא אומרים אגודאין

 ידוע מקום להם אין כשהטבחים גם א"כ עליה דניתז יימר מי עברה ואפ"עברה
 המבואר. כפי הטעם ע"כ אלא להקל. נתלה ולמה אלו ספיקותנשאר

 גאלד חייםהרב

 רכבתהבסוגיא
 ת"ו. ירושלים ב"ה תשעכ()סימן
 בין מדליקין דאמר רב ומיהו כתבו בא"ד ומותר בתוד"ה ע"א כ"אשבת

 אבל בחול דוקא דה"א סתם מדליקין למימר מצי הוי לא בשבת בין.בחול
 לאסור החמיר אדם ששום אומר הייתי לא דבסתמא יטה שמא מדליקין איובשבת

 לאורה.להשתמש
 הונא רב צריך הד דלהכי התוס' כתבו זה בדיבור דלעיל מהוש"אוהקשה

 סתם, מדליקין אין אמר ולא בשבת, בין בחול בין מדליקין איןלומר
 זקוק דכבתה מטעם לבד יטה שמא משום גם להדליק אסור דבשבתלאשמעיגן

 הייתי ובסתמא פשוטה לאורה להשתמש דמותר זו דסברא התוס' כדברי ואםלה,
 סתם, מדליקין אין ר"ה לימא לדוכתא ההוס' קושיית הדרא א"כ אותה,יודע

 דמותר היא פשוטה דסברא כיון יטה דשמא טעמא נמי איבא דגשבת נדעומעצמנו
 לאורה.להשתמש

 גופי' רב הא לאסור, יחמיר אדם ששום אומר הייתי לא אמאי לתמוה, ישעוד
 טעמים כמה איכא הא ועוד, כמותו. סובר הי' לא אדם שום ואמאיאסר,

 בזוי משום או רש"י, כמש"כ מצוה נר שהוא ניכר שיהא משום אי לאסור,גדולים
 בשם והר"ן הרמב"1 כמש"כ למצותו דהוקצה משום או המאוה בעל כמש"כמצוה

 שאין כמנורה עשאוה תקנוה במגורה שנעשה נס שע"י דמיון משום אוהגאונים,
 לאסור מחמיר הי לא אדם שום אמאי וא"כ הר"ג, כמש"כ כלל בהמשהמשין

 לאורה.להשתמש
 דהגה בעז"ה,ונלענ"ד

 בסוגייי
 ורמינהו לה, זקוק אין כבתה למ"ר הגב' מקשה

 כבתה דאי לאו מאי מהשוק, רגל שתכלה עד החמה משתשקעמצותה
 וכתבו לשיעורה. וא"נ מדליק, אדליק לא דאי לא, בגמ' ומתרץ לה, מדליקהדר
 הזה השיעור עד והולכת דולקת היתה אם השני התירוץ שלפי והרא"שהרי"ף
 כתב תרע"ב( בס" קב"ה )הביאו והסמ"ג אח"כ. לאורה להשתמש בידוהרשות
 כהתירוץ שהעיקר שסוברים משום הוא, השמן בשיעור להקל העם שנהגודמה

 נמצא שיעור. שום חנוכה לגר אין זה הירוץ ולפי מדליק, אדליק לא דאיהראשון
 להשתמש הגמ' של הראשון התירוץ לפי מותר הנ"ל והרא"ש הרי"ףדלדברי

לאורה



יררשלים - ס"ד חלק- לניצרותתתריח
 להשתמש דאסור לן מבירא אי גם שיעור, לה שאין כיון הדלקה אחר מידלאורה

לאורות
 לאורה, להשתמש דאסור היא הפשוטה הסברא דלעולם לומר, אפשר זהעלפי

 אסור או מותר אי והפלוגתא הנ"ל, הראשונים של טעמים הנך כלומשום
 סבירא דאי לה, זקוק לא או לה זקוק דכותה בפלוגתא תלי' לאורהלהשתמש

 שתכלה עד החמה משתשקע דמצותה הברייתא פירוש א"כ לה, זקוק דכבתהלן
 הדר כבתה דאי לאו מאי בגמ' וכומקשה לה, זקוק כבתה דאי הוא, מהשוקרגל

 מהשוק רגל שתכלה עד לאורה להשתמש ואסור שיעור, לה יש וא"כ לה,מדליק
 הברייתא פירוש א"כ לוע זקוק אין כבתה לן סבירא אי אבל השיעור. סוףשהוא
 אדליק לא דאי הוא, הגב' של הראשון התירוץ לפי מהשוק רגל שהכלהדעך

 מותר כבתה ולהכי הסמ"ג, וכמש"כ שיעור, שום חנוכה לנר אין וא"כמדליק,
 לאורה.להשתמש

 אומר הייתי לא דבסתמא שכתבו במה התוס' כוונת שזוהי לותר יש שכן,לכירן
 אין כבתה ס"ל דרב דמיון לאורה, להשתמש לאסור יחמיר אדםששום

 וא"כ הסמ"ג נמש"כ שיעור, לה אין הגמ' של הראשון לתירוץ א"כ לה,זקוק
 העיקר הוא הראשון דהתירוץ והקא והרא"ש, הרי"ף כמש"כ לאורה להשתמשמותר
 דאפ"ה לאשמעינן רב צריך שפיר להכי יטה, שמא למיחש ואיכא הסמ"ג,כמש"כ
 עיקר הוא הגמ' של השני התירוץ דגם משום וטעמא, לאורה, להשתמשאסור

 שיעור לה שיש וכיון לשיעורה, היינו מהשוק רגל שתכלה ועד הברייתאדפירוש
 לאורה. להשתמשאסור

 כבתה דס"ל לר"ה אבל לה, זקוק אין כבתה דס"ל לרב דוקא ניחא זה כלאמנם
 כדמקשה לה, מחליק הדר כבתה דאי הוא הברייתא פירוש לדידי' לה,זקוק

 שאסור אומר הייתי מסברא אדרבה שיעור לה שיש וכיון שיעור, לה יש וא"כבגמ',
 דאין לוטר ר"ה צריך שפיר ולהכי יטה, שמא חששא וליבא לאורה,להשתמש
 דמותר משום יטה לשמא חיישינן דאפ"ה לאשמעינן בשבת, בין בחול ביןמדליקיו
 שבגללם הראשונים של טעמים הנך כל לי' דלית משום וטעמא, לאורה,להשתמש

 מהרש"א. קושיית ומתורצת לאורה, להשתמשאסור
 קסבר דרב, טעמא מאי בגמ' דקאמר מה על הפנ"י קושיית גם בזה ליישבויש

 דאין דס"ל דר"ה דטעמא לעיל פירש רש"י הא והקשה, לה, זקוק איוכבתה
 ידליק, ולא יפשע שמא דהיישינן משום הוא לה, זקוק דכבתה משום בהןמדליקין
 מקדם בהן דמדליקין ס"ל ואפ"ה לה, זקוק דכבתה כר"ה ג"כ ס"ל דרב אימאוא"כ

 יפשע. לשמא תיישדלא
 ויאסור ס"ל דא"כ לה, זקוק דכבתה ס"ל דרב לומר אפשר דאי ניחא,ולהנ"ל

 התוס' קושיית הדרא וא"כ כנ"ל, תלי בהא דהא לאורה,להשתמש
 דאסור כיון הא בשבוק ביז בחול בין מדליקין לומר רב צריך אמאילדוכתא
 לה, זקוק אין דכבתה לרב ס"ל ודאי אלא יטה, שמא חשש אין לאורהלהשתמש

 יטה, עמא דחיישינן אסור דבשבת ה"א וא"כ כנ"ל, לאורה להשתמש מותרוא"כ
 דגם משום בשבוע בין בחול ביז ב,הן מדליקיז דאפ"ה לאשמעינן רב צריךולהכי
 וכיון לשיעורה, היינו מהשוק רגל שתכלה דעד עיקר, הוא הגמ' של השניהתירוץ

 יטה. שמא למיחש וליכא לאורה, להשתמש אסור שיעור להשיש
 כי"ר. יסה, אליו לבנווה'

 ליברמן י.פנחס
 טוב"[ "לב ביאור עם הלבבות חובות ס''נהמו"ל



 תתריסיררשלים - ס"ד חלק-אוצרות
 *( מנהגיםשגגת

 אלול הורש בראש תענית אזמור בעניןא[
 יצ"ו. סרק כני פס"ד תשכ*א()סימן
 חדש בראש ההגפה יום הל אם וט' חופתם ביום צמים והכלה שהחתןנוהגים

 אלול חדש בראש או גיסן חדש בראש חל אם אבל מתענים אין וכו'או
 מנחת סדורי ל"א, עמוד ראשונה מהדורא וביתו אהב )ספר להתענותנוהגים
 וכר, ישראל, בארץ תורה לתלמודי משען בסיוע השסקים, אוצר הוצאתירושלים,
 מתענים והכלה שהחתן מקום בשום זכר לזה ואין גמור טעות הוא שמות(.הוצאות
 דם" מהתעניות בלא"ה שהם אב ור"ח ניסן בר"ח רק אלא אלול, חדשבראש
 ס"ק תקע"ג סי' ברורה ומשנה אחרונים הכאר ומג"א ברמ"א שנפסק וכמותק"פ,
 אשה לישא אסור אב מר"ח דהרי הענין בעיקר הוא אב ר"ח כמש"כ והכוונהש,

 אדם ובחכמת מ"ב, תקנ"א סי בטוש"ע שנפסק וכמו א' מ"ג יבמות דגמ'מדינא
 וכנראה וכו', אב ור"ח ניסן מר"ח חוץ : וכתב קיצר מ"ב קכ"ט כלל אישותהלכו'
 דעתו על אלול ר"ח במקומו מגיה הגיה וכנראה אב, ר"ח מש"כ למעיין קשההיה

 זה ואין ואילך, אלול מר"ח בתחנונים שמרבים כיון בו להתענות להםשראוי
 בכלל, אלול ר"ה ואין אלול ר"ח אחרי ס"א תקפ"א סי' הטוש"ע שכוונ,ת כלל,נכון

 ר"ח בערב למתענים שהזהיר ועיי"ש ע"מ, סי מפאנו הרמ"ע בשו"תוכמש"כ
 מר"ח למדים שאין במש"כ ועיי"ש מעונים כשהם אליל לר"ח יכנסו שלאאלול
 היטב, עי"ש וכו' נגרע אינו מכללם אלול ור"ח להדדי אתקוש ר"ח דכולהוניסן

 תענית אבל שם, מפאנו הרמ"ע תשו' הזכירו אחרונים ושאר תקפ"א בסי'והמג"א
 איסור על עוברים בו המתענים וכלה והתן שמיה, דכר מאן גופא אלולבר"ח
 מצאתי קצת ותיקון פוסקים. כמה לדעת מדאורייתא שהוא בר"ת דתעניתגמור

 במשנה שבסידורים[ המנהג ע"פ דאורייתא איסור על לעבור שנמשכו שהי'ןבמעשה
 תענית עכ"פ יתענו בזה דגם נראה דהיה היטב, עיי"ש י"א ס"ק תר"ע סי'ברורה

 הכיפורים יום ואין רב, זמן לאחר ואפילו המשתה, ימי שבעת לאחרלתעניתם
 במשנה עיין אחרונים הרבה לדעת לאחריו לתעניתו תענית יצטרכו שלאמנפר
 שיום ובפרט בזה, מכפר החופה שיום מצינו שלא וכ"ש ב', ס"ק תר"ד ס"ברורה
  בשגגת בזה מש"כ ועיין ודו"ק. כאחד באין ותקנתו קללתו ואין באיסור, היהזה

 אי"ה(, בקרוב יודפסו וכו' ב' סימן מנהגים )שגגת ד'. סימן כסוף להלןמנהגים
 ברק בני זילבר אברהםיחיאל

 ספרים[ ועוד יגעים, משניות על כסף זרזמח"ס

 ברק, מבני שליט"א ריא"ז מאת - מנהגים" "שגגת - המאמרים סדרת*(
 שנדפסו הכהדגים בירורי : כשמם הם ירושלים", "אוצרות בגליונות אי"השנדפיס
 לפעמים נכשלים אלו במנהגים שנוהגים גפור, וטעות שגגה שהם שוגיםבחיבורים
 דרבנן עשה מצות מבטלים ולפעמים דאורייתא, באיסור ולפעמים דרבנן,באיסור

 נתבאר לעבירה תיקון איזה יש אם האסור במנהג שנכשלו ואלו דאורייתא,או
 ישראל מנהגי שהרי חמורים נראים שהדברים וכיון המאמר, בפגיםהתיקון

 אדרבה ' אלא אמיתיים מנהגים שאינם מברר שליט"א וריא"ז תורה, הםהאמיתיים
 היטב בזה לעיין שליט"א הגאונים הרבנים את מזמינים אנו תיקון, שצריךעבירה
 טהור. מקור מקורם אם ולברר הללו המנהגים על להגן מה דבר בידם יש אםולברר

המערבת
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ירושלים - ס"ד חלק
 ז"ל כהגחידייא הגדולים לשם מיספותהערות

 )ארה"ב(. הטנסי מעמפיס בס"ד תשכ"ב()סימן
 מתנאים צ"ל אולי ותנאים. מגאונים גלגול היה משנה המגיד כתב רבאות

וגאונים.
 עיין אבי. מורי כתב ס"ט ובשרש כתב קולון יוסף מה"ר כתב הוא י,במערכת

 קע"ה. קט"ו שורש כןכמו
 ט"ו; סימן ח"א התשב"ץ שו"ת ראה אלבד-גלוני. בן יצחק מהר"רבאות
 סי' ויור"ד ל"ד ס" באור"ח עי' בב"י. מרו שמביא סכנדרני מהר"י הרבבאות

רע"ו.
 ב/ דף מציעא בבא מרש"ל עיין כדי. נ'באות

 כ"א. סימן בנימין במשאת עיין עיי"ש. לבוש באות ספריםבמערכת
 נ"ג. בסימן עיין מברונא. מהר"י הזכירו כתב מתת ס'באות
 מינץ מהר"מ בשו"ת כ"כ ע" שהביא. קולון מהר"י בתשובת צייז פרנס ספרבאות

 הספרים את ציין הפרנס לספר במבוא וכן קצ"ג. סימן ווייל ומהכ"י "סימן
 שכתב קצ"ג בסימן ווייל המהר"י דברי להוסיף לי יש הפרנס ספר אתשהביאו
 נ"ר. בס" שם והוא הפרנס בס'מצאתי
 פ"ח. סימן וייל מהר"י ובשו"ת ציינתי מהרי"ל ובשו"ת כתב מרדכי קצור ס'באות
 זה. ספר הביא חרדים לספר בהקדמה ציינתי סודות. שושן בספר באותשם

 יעקב לנן הספקים איצר לשפר והושפותהעקות
 ב"ב, עירובין בממ"י כ"כ עיין ז' דף נדה בתוס' נזכר מכיר דר' ביתא אלפאבאות

 נדה. לפני עירובין ציין שלאוצ"ע
 בס" הארוכות מהר"ם בשו"ת כ"כ עיין ד"ק. מהר"ם בשו"ת כתב ברזילי ס,באות

ת"נ.
 מהש"ץ בחידושי כ"כ עייז חיות. לרצ"ה בינה אמרי ובמאמר כתב וחיי חמראבערך

 י"א. דף בסנהדריןחיות
 י"א שמיני פרשת רא"ם עיין ציינתי הספרא. על הפירושים הביא ספראבאות

 תו"כ. בפי כתב ישעי' ר'דהביא
 חלה בר"ש כ"כ ע" כחבתי בילקוט. פעמים כמה מובא זה כתב זוטא ספריבאות

 וישלח, צ"ל זוטא וישלחו שם מ"ש וכן מ"חפ"א
 שלפנינו בזה והנה הרמב"ם. ולשונות חגיגה מס' על וחי' כתב חגיגה קרבןבארין

 ודו"ק. הרמב"ם על וקצת ופלפולים חקירות רקיש
 שמעת. גר' שלמה. ר' הוא הרשב"ש. בני כתב ~בועז ינץבאות
 סימו אור"ח משה דרכי עיין והאכילה, השולחן בסדר כתב אתבע שלהןבאות

 ק"ע. סימן אברהם ומגןק"פ
 במהרי"ק נזכר חולין מס' ועל וציינתי גיטין, מס' על כתב פרץ ר' תו"סבארזן

 ל"ו.שורש
 שו"ת. ג"ז ציינתי הא/ הטור תשב"ץבאוון
 נ"ה עירובין חיות מהר"ץ עיין ציינתי תחכמוני סיבשית

 )ארה"ב( טעשי. מעמפיס גרינבלט אפריםהרב



 - ס"ד הלק-ארצרות
 תתרכאירושלים

 תש"ח( לס" )המשך דברהעלם
 ת"ח עיה"ק ירושלים בס"ד תשכ"ג()סימן
 מחוסרי ארבעה פירקין באידך רתנן חוב, ד"ה ב'( )ב' כריתות רגמ"ה בפתמז(

 דמייתי עד וקדשים בתרומה מישתרו דלא וכו' והזבה הזבכפרה
 אינו וכפרה שמש, הערב רק צריך אין לתרומה הרי להבין צריך ע"ש.כפרתן

 וצע"ג. ובכ"ד ב,( )ע"ד ביבמות כדאיתא בלבד לקדשים אלאמעכב
 ורעי אחי למען ואמר כו' שלום ואמר ד"ה יבמות סוף ח"א במהרש"אמח(

 מת לומר נאמנת עצמה האשה גם אחד עד שהאמינו לפיגו'
 יבמי ומת לאחיו שתתייבם בעלי מת לנמר אתי למען והיינו יבמי מת אובעלי

 יבמי, מת לומר נאמנת  האשה אין דהא ותמוה ע"ש. כו' לרעים לשוקשתנשא
 האשה שאין כו' הים למדיגת ובעלה היא הלכה ב'( )קי"ח יבמות במשנהכדאיתא

 וצע"ג. שתנשא יבמי מת לומרנאמנת
 כל שהרג בהורדוס 'לפי"ז וק"ק כו' שמואל ד"ה ב'( )ע"ב קידושין 'שםמט(

 ואמאי שחרור גט וא"צ רגו רשות עליו ה" לא הרי חשמונאיבית
 שלא פלא 'ע"ש. כו' הוא עבדא אנא חשמונאי מכית האומר כל שמואלקאמר
 סגנון  שגם  והעירוני ע"ש. כיוד ד"ה 1( )מ"ה ביבמות התוס' קושית שהואהזכיר
 נשאר לא חשמונאי בית כל שהרג כיון שהקשה מובן, אינו המהרש"אקושית
 יורשים לו שאין מישראל אדם לך דאין יורשים איכא מ"מ הא רבו, רשותעליו

 וצע"ג. ע"ש יאוש מטעם שפיר הקשו התוס' משא"ככו',
 דריה בס"ק דאמרען והא  כו' כדרך בד"ה בסרש"י ד"ה ב'( )ל"ג סוטה שםנ(

 אח"כ שחזר אפשר נסתלק וכשמת העגן ה" אהרן רבזכיתותעגים
 ופלא ע"ש. משה בזכות שוב והזר מרים במיתת שנסתלק הבאר כמו משהבזכות

 וצע"ג, ע"ש משה בוכות שניהן שחזרו א'( )ט' בתענית מפורשדהרי
 הביא ע"א( ס"ה )דף ב' עשה רס"ג לסה"מ פערלא הגר"י בנביאיךנא(

 של קנה ו"ל אמרו דהא  ועוד שכ' סוכה הל' הייםמהארחות
 ע"ז וכ' כו', טימאה מקבל  איזו לאו ואם טומאה מקבל בראשו קשר יש אםזיתים
 חיים האורחות- שהביא כו' זיתים של קנה רז"ל שאמרו  מימרא עיקר מםהגרי"פ,
 הביא ע"א( ס"ו )דף ושם בעיני, הוא ונפלאת מקום בשום מצאתי' לאלענ"ד

 כבר הגרי"פ, עליו וכ,' זיתים, של מקנה היים הארחות ראית שדחהמהרדב"ז
 מקום בשום מצאנוה, לא ענ"ד וכפ" מקורה ידענו לא זו מימרא דעיקרכתבתי
 דעיקר הרגיש לא מצוע משם הראי' לרתות דן שהוא דעד ז"ל הרדב"ז עלותמותני
 משנה שהוא ממנו נעלם ובמחכ"ת עכ"ל. כו' דוכתא בשום נמצאת לא זומימרא

 פלא. והוא ב'(, )קכ"ג בשבתערוכה
 יצחק בית לבעל בתשובה ט"ו( סי )ח"א מהדו"ק ומשיב שואל כשד"תנב(

 היאך למכוה דכ"ש לר"ש עוד מעל' שנסתפק מה והנה כ'נאה"ד
 לומר שייך לא ממון בשיעור דתלוי רכל לפמ"ש בב"ש הגזל על ילקה אםהדין

 על ותמיהני ע"ש. כו' השיעור בו שיהי' עד ממון נעשה דלא בכ"ש יהי'דלר"ש
 לוקיו. אין גול על דהרי הרגישו שלא יצחק והבית ומיטיבהשואל

 ברכות יהושע הפגי על תמה י"ב( אות י"ב )ס" או"ח יצחק בית בשועתנג(
 הערבים בין של תמיד כנגד שהוא מנחה דחפילת שכ' ב'()כ"ו

 יצחק הבית ע"ז ותמה הכוכבים, צאת עד זמנה ולכך התמיד נסכי כנגדהיינו
מגמ'
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 - ס"ד חלק
ירדשלינ2

 שם דתמורה בסוגיא המעיין והנה ע"ש, בצע"ג והניח א'( )י"ד תמורהמגמ'
 אלא נכונים הפנ"י שדברי מלבד יראה הפנ"ק עלי' שרכז ב'( )ל' ר"הובתוס'

 אכה(. יבוא )המשך ואכ"א דע"ג יצחק הביתשדברי
 ווייס יואליוד

 יצ"ו. ביק בני בס"ד תשתקד()סימן
 הנאה מודרין שלשתן אם אבל וכר אכל תוד"ה ע"א( ב"ה )דף בברכותא(

 דהשתא נדרם על לשאול שיכוליז אע"פ מצטרפין אין מזהזה
 וכר. דמאי אכל פיסקא, בגמ' ע"א( )ת"ז מלקמן וק"ק עכ"ל, אתשילו לאמיהא
 הא הגמ' עכ"ל , ליה וחזי עני והוי נכס" מפקיר בעי דאי כיון לה, חזי לאהא
 דשאלה י"ל ואולי איפקיר, לא מיהא דהשתא אע"ג כמופקר ל" דחשבינןקמן
 הרטה. פתה ולמצוא לחכם, לילך דצריך טירחא ויותר חשובה יותר פעולההיא

 ודו"ק. רכושה שמפקיר להכריז רק רצריך הפקר אצלמשא"כ
 אמר והתרעהו לפנינו בא סולם הטוי לו אמרו דאמרי איבא ט'( ')דף ביצהב(

 באיזה להבין יש וכו', סברי אינהו שהתרתם מה ואסרו צאולהם
 יו"ט שמהת גבי למה קאמר בגמ' דלקמן ונלענ"ד ובניו, הייא ר' פליגיסברא
 דמותלפת פירש"י השיטה מוחלפת אר"י וכו' ורמינהו לקולא וב"ה לחומראב"ש

 ר"י אמר ד"ה ותוס' לחומרא, וב"ה לקולא יו"ט שמחת גבי ב"ש א"כמשגתיגו
 כדקאי ומשנתינו דהשוחט אמתנ" קאי השיטה דמוחלפת תם רבינו בשםכתבו
 חייא ר' פליגי דבזה י"ל לקולא, וב"ה להומרא ב"ש יו"ט שמחת גבי א"כקאי
 ממילא דהכא אמתני קאי השיטה דמוחלפת רש"י כשיטת סבר הייא דר'ובניו
 ובניו שהתרתם מה ואסרו צאו להם אמר הלכך מחמיריז כוותיהן דהלכתאב"ה
 הלכך לקולא וב"ה דהשוהט אמתני קאי השיטה דמוחלפת התוס' כשיטתסברי

 בס"ד. נכון כנלענ"ד דמקילין, כב"ה דהלכה עלי' של סולם הטויהתירו
 ודכו"ע וב"ה, ב"ש ופירש"י פליגי במתוך סבר יוחנן ר' ואף י"ב.( )דףשםג(

 מלאכות בשאר דישנה ממחנה קול מויעבירו ליו"ט הוצאה איסוריש
 שהן השבתות על מזהירן ה"ירמי'

 דכתב מהרש"א ע" ישמעו. והלואי חמוריי
 לא בי"ס אין בשנת ירמי' נקט נמי דהשתא שיטתו לפי למיסר ניחא ולא :וז"ל
 הוצאה ירמי' נקט למה דא"כ וכו' במתוך הוצאה לגמרי התורה מן דהותרמשום
 התורה מן לגמרי הותרו נמי יו"ט לצורך שהוא מלאכה וגל ובישול שחיטהדהא
 ומה אהוצאה רק עוביין דהיו דכ"ש שיף המהר"מ עליו והקשה עכ"ל. במתוך,ביו"ט
 דלא ירמי במאמר רש"י דייק דמהכא ופירש מלאכות בשאר להזהירם לוהי'

 למימר ניחא ולא ישמעו והלואי המורין שהן בשבתות הזהירן דלגן וכו'הוציאו
 אבנים פירושו משא הוציאו דלא כיון בשבת הול"ל דלא לא ביו"ט איןבשבת
 הו"ל ירמי וא"ב לגזור ונכון מדרבנז מ"מ התורה מן דמותר לפירש"י דאףוכה"ג

 עכ"ל. יותר ולא מבתיכם משא תוציאו לא סתםימימר
 ובע"כ זאת רש"י דייק קא גופא מחיא דהשוהט שלגו דממשנה נראהולפענ"ד

 ביו"ט אין בשבת ירמ" מאמר נפרש אם דהנה כן לומר מוכרחאתת
 אבנים פירושו משא תוציאו דלא כיון וכה"ג אבנים הוצאת ביו"ט מותר א"כלא

 דב"ה באבנים ולפלגי הדק"ל א"כ שיף המהר"מ לעיל שפירש וכמו וכד'וקורה
 ראפ" לאשמצינן דרצה וכ"ח מתוך, להו דלית אסרי וב"ש מתוך מטעםמתירין
 עדיף דהיתרא דגחא אינו זה ב"ש אסרו בזה גם דמתנ" הני כגון קצתבצורך

4"כ



 - ס"ד חלק-אוצרות
 וותרכגירדשליבו

 קמפלג,י ומדלא ב"ה מתירין אבנים בהוצאת דפי לאשמעינל רבותא הוי טפיא"כ
 ומה כלל לצורך שלא אבנים הותרו לא מתוך אמרינן אי ראפ" ש"מבאבנים
 דהמורין משום אלא מותר דביו"ט למימר לאו השבחות על ירמי'שהזהירם

 ודו"ק. כש"י זאת דייק ושפיר ישמעוהסליאי
 ל" ותיפוק ופריך וכו' בחלון ממעט אין רקיק שמואל אמר יט:( )דף ב"בד(

 בפני חוצץ אינו טומאה שמקבל דבר וכל טומאה שמקבל דברדהוי
 )דף פסחים במס' דמבואר לפ"מ וקשה - פירות במי שנילוש ומשניהטומאה
 מכשירין אינן תלושים דמים נמי ס"ל וממילא ממש יטמא דריש דשמואלט"ז.(

 הוא המימרא דבעל בב"ב הכא א"כ ובשעת, ד"ה כ'( דף )שם בתוס'כמבואר
 מוכשר אינו במים בנילוש גס הלא פירות במי שנילוש לדחוקי צריך אמאישמואל

 וצ"ע. נינינו, -דתלושיממשום
 פרידמאןאהרן

 תובב"א ירושלים דסאטמאר לב" "יטב ישיבתתלמיד

 הבא בעולם תררה ולימוד מיתה, בשעת תורה ללמוד החיובע"ד
 תחיית אחר לבוא לעתיד תורה לימוד וע"ד דרקיעא,במתיבתא

המתים.
 תובב"א. ירושלים פעיה"ק בס"ד תשכ"ה()סימן
 כ"ב, )אות תנחומא במדרש וגו' המקום אל וילך ויקם )כ"ב-ג'( ריראפ'

 א"ל הולך, אתה לאן א"ל יצחק, של ימינו על עמד שהשטן כ'בא"ד
 או בהייך א"ל ובינה[, מוסר ללמוד הגירסא שמעוני ]ובילקוט תורהללמוד

 וכו', ? מיתה אחר שילמוד אדם יש וכי א"לבמיתתה,
 דרקיעא למתיבתא לזה מעיילין קא הוו לא יהודה )ז'.( סוטה במס' דאיתאד1עמוה -

 ליטא רבנן[, ]בהדי בשמעתא ולמטרח למשקל ידע קא הוה לא)א(...
 מכות ובמס' )צ"ב.( בב"ק גם ,ה מאמר והובא )רש"י(, חכמים שאר עםוליהז

 זמן כל חכם תלמיד זה צדיק, נפש ה' ירעיב לא ד"א )פ"י( משלירבמדרש
 פרק או אחד דבר ממנו נתעלם אם תורה דברי מתוך בהייםשמתעסק

 השרת שמלאכי עד עולמו מן נפטר אינו העולם מן פטירתו בשעת מתלמודו,אחד
 לפני לבוא לעתיד פנים בושת לו יהא שלא בשביל לפניו, אותו וסודריובאין

 מיתדו לאחר ללמוד' מציאות "ט כי הרי וכריחקב"ה
 דרך על בדבר הכמים הפליגו ועוד כ' בא"ד תי"ט( )מצוה החינוךבסי

 שנאמר תורה ללמוד חייב מיתה בשעת שאפילו ואמרו . . .המוסר
 תרי"ג על והגהות מקלס עיר בס' דבריו והביא באהל, ימות כי אדם התורהזאת

 ת"כ(. )אותמצות

 סליק א"ל דיכא, דשמואל אבוה )י"ח;( בברכות : דרקיעא מתיבתא בבלי בש"סמצינו)א(
 ושם ירקיעא, למתיבתא סלקי כי רבנן לי אחוי )פ"ה:( ובב"מ דרקיעא.למתיבתא
 וגמר לרקיע סליק יומא וכל )מ"ח.( ובגיטין דרקיעא, במתיבתא מיפלגי קא)פ"ו.(
 ובדבש ו'(, )אות שופטים פ' ז"ל חיד"א להג' קדומים בנחל ועי' דרקיעא.מתיבתא

 )מאמר אב תמוז וחודשי ב'( אות ו' )מאמר סיון חשש יששכר ובני )קי--י'(,לפי

 ייפלא י"א(. אותב'



ירדשלינפ - ס"ד הלק- אוצרותתתרכך
 בשבת הוא החינוךדברי כלמקור העירו לא החינוך ס' על המפרשים שכלולפלא

 המדרש מבית עצמו את אדם ימנע אל לעולם יונתן א"ר ע"ב(,)פ"ג
 ימות כי אדם התורה זאת י"ס( )במדבר שנאמר מיתה בשעת הופ" תורהומדברי

 בתורה. עוסק תהא מיתה בשעת אפילובאהל
 בספר פי' בידו ותלמידו לכאן שבא מי אשרי )ט'-ח'( וקה"ר )נ',(רבפסחים

 נפטר כשהצדיק תקכ"ט( )אות מרוטנבורג מהר"מ מסג' קטןתשב"ץ
 מי אשרי אמרו ות ועל לשמה, שלמד מה כל ומזניר אחד מלאך בא העולםמן

 עכ"ל. בידו ותלמודו לכאןשבא
 התשב"ץ דבר שהביא אחר א'( )אות עקב פ' ז"ל( חיד"א )מהג' קדומים נחלובס'

 בג"ע אותו מלמדין זוכה אם בחייו הבין שלא דמה רמז א"נ כ',הנ"ל
 ע"ש. וכו' שאז"לכמו
 עילאי מתיבתא יש ברקיעא שלמעלה מקומות בכמה נזכר ובתוק"זהבזוה"ק

 השם לימודי בס' ע" תדירא, באורייתא ועוסקים שם שלומדיםותתאי
 לכל שציין בו, דברי ומדי ד"ה פ"ז.( )דף לצדיק צבי ובס' ס"ו(, )עמודח"א

 חלק ירושלים ]ובאוצרות הנ"ל, דרקיעא מתיבתא מב' ובתקו"ז בזוה"קהמקורות
 תקצ"ז[. ס"מ"ז

 יש ,לכי להשטן אע"ה יצחק שהשיב על התמוה הנ"ל תנחשא שדרשודברי
 שלא כדי לדהותו זו בתשובה כיוון אולי ?, מיתה" אחר שילמתאדם
 אב. כיבוד ומצות השי"ת מצות לקיים שהלך ממצותי אותויפריע

 לברא. לעתיד תררה לימרדעוד
 אשמע, ואני מדברים הם לבוא לעתיד כ' בא"ד )פ"כ-ה"נ( שמותבמד"ר

 הוא כביכול תלמידו, ומשמיע עומד וא' א' שכל אלא מדברים הםומה
 ע"ש, וכו' עמהם ושומעיושב

 מסי ילהטו שלעתיד פ" מוריך את רואות עיניך והיו כ' )שם( משה ידיובפ"
 לעתיד שכחה יהיה לא זה ומכח השכינה של בפנים ויראו ממשהכעכעה

 ע"ש.וכו'
 1' )משלי תשיחך היא והקיצותה עה"פ משאנץ הר"ש בפר קדושים( )פ'דבתועכ

 בחצי עומד אדם שפעמים לפי וז"ל, ויכלו המדרש בשם הביאכ"ב(
 - )ב(. תסיים. ומכאן הנחת בכאן לו אומרת המתים וכסייחיו בעולמו, ונפטרמסכתא
 ואמרו וז"ל, כ' בא"ד יקר בכלי וגו' המקום מאבני- ויקח י"א( )כ"ח אצאבפ'

 הראש, תחת אבן לשום ת"ב בליל נוהגים מעשה ואנשי שהחסידיםבמדרש
 השלחן בערוך וכ"כ וכף, המקום מאבני ויקח זה פסוק מן סמך להם שישואמרו

 זה. ענין מצאתי לא שלסגינו ובמדרשים מדרש. בשם ג'( סעד תקנ"ד)ס"
 דמוע"ק מרדכי בשם תקנ"ה( )ס" או"ח ברמ"א מפורש שהוא העירו שלאולפלא

 המדקל וצ"ע.ע"ש,

 אהד מספר  העתקתי ר"ו( )אות תש"ב בשנת במארגרעטען שהו"ל לימוד שערי בספרי)ב(
 הפי' הח"י אז היה שלא אחרי לשון, ובשינוי אחר באופן הנ"ל משאנץ הר"שפי'

 ממש. הספר מגוף העתקתי וכעת ז"ל, שאנץמר"ש



*בסגד  ירושליםאוצרות
 - ס"ה חלק- רבני וקובץמאסף

 בס"ד. התלמוד מקצועות בכל והירושים הערות, ביאוריםטלל
 ספרים ובקורת ולמעשה, להלכה ותשובות שאלות לרבותגם

 שליט"א. ומחו"ל מא"י הישיבות ובני דורינו גדולי הגדוליםמהרבנים
 זצוקללה"ה. המפורסמים הגאוה"צ מהרבנים מכתי"ק ישניםושפתי

 "ישראל "באלפי ה"צעיר בעריכת לאוריוצא
 מאשקאוויטשצבי
 תובב"א ירושליםפעיה"ק

 5126 הת.

 לפ"ק תשל"אשנת

 העניניםתתוסימן
 האותיות. שנדבקו שבתפילין  בפרשהתשכו(

 שליט"א יצחק מנחת בעל דורנו פוסק החסיד, "גאוןמאת
 ק"ו. ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של אביגד ר גןט
 להוציא רשאין אם בשבת, ללידתה אותה שמסיעין ביולדתתשבז(

 שליט"א ואזנר הלוי שמדאל רבי הגאוזהרב מאכל. גםאתה
 שני. מעשר של מצה בענין הרמב"ם לדברי ישובתשכח(

 ירושלים בהיתם היים אברהםהרב
 שיעור בענין ]ג[ קבין. ט' שיעור בענין ]ב[ מנהגים שגגתתשכב(

 ואגודל. וטפח אמה שיעור בענין ]ד[ מעקה.מצות
 ברק בני זילבר אברהם יחיאלהרב

 ירושלים וינד ישראל הרב קס"ד(. סי' ז' )חלק ירושלים לאוצרות הערותתשל(
 ירושלים וינפלד הלוי שלום יךכ,ף שלום. שאילת דיניתשלא(
 המסול בש"ס. הנזכר איזו לשוו ע"ד )נקז--ל"ג( תולדות פ' ברשב"םתשלב(

 ירושלים" "אוצרות במערכת שנתקבלוספרים
 נס לזכר דסאטמאר לב" "ייטב הישיבה ובחורי מאברכי חידו"ת קובץ טוברב

 שליט"א מסאטמאך אדמך"ך רשכבה"ג מרן כ"ק של כסלך כ"אההצלה
 תובב"א. ירךשליםואב"ד

 תאחר בל בעניני גדול קונטרס לזה ונוסף שמא. עמ"ס ה" הלוימשמר
 וש"ט, בשבת בזמנה שלא מילה בענין נכבדים, ענינים בכמהוביאורים

 מרדכי נמשה רבי הגאון מהרב ועוד, בזר, כשרה ושחיטה בבג"כ, כלאיםבענין
 ברק. בני - מאיר מזכיון שליט"א הלוישולזינגר

 מרשכבה"ג כת"י מכתב לראשונה אי"ה יופיע הבא בגליון ! חשובההרדעה
 כלל. הדפוס אור ראה שטרם זללה"ה איש ההזוןמרן



ירדשלינפ - ס"ה חלק- אוצרותתתרכו

 תובב"א עיה"ק ירושלים בס"ד תשכ"ו()סימן
 "בחוזק" בתיבת החי"ת של השמאלי שהתג מתפילין, פרשה לפני הובא :שאלה

 ה" שאם היינו חי"ת, כגן נראה והי' שאצלו, הזי"ן של להחג נדבקה"
 הזי"ן עם שבהחי"ת השמאלי בזי"ן נראה הי' שבההי"ת, הימיני הזי"1מכפין
  יקוים. רמים רעך באה"ק,  יסופר  נכתב ה" הנ"ל והפרשה חי"ת, כמו ג"כשאצלו

 ב' בזה"ל: כתב י"ז( סע" ל"ב סי' )או"ח קדושים דעת בס' הנהתשך2:ה:
 ומזוזות, בתפילין תקנה אין למעלה, נוגעין הסמוכין מזל"ז וכגין סמוכים,זיגי"1
 א' שבכל השניים ותגין בכך, בקי אינו זיני"ן( )שקורא ותינוק הי"וו כמודהו"ל

 ובפרט זיני"1(, שהן ידיהן על )להוכיח מועיליו אין מהנוגעין חוץ)מהזיני"ן(
 בהו דל"ש באותיות גם בתו"מ, )הסו"ד( כותת וע" רבא, השימושא של תגיושיש
 )אפילו האות בצורת מכריע ואיבו האות, מגוף אינו תג גם )מדינא(, בעצמםתג

 הקדש וגדולי כ"ח( )אות שם מעט ובמקדש עכ"ל, תינוק( ע"י המוכרעבמקום
 ב' שהוא מכיר שהתינוק לוה, זה בדקות הדיבוק ראם לומר צדד צ'(,)אות

 התיקון שיועיל הנגיעה, בגרירת ולהתיר לסמוך יש כתיבה, אחר ונדבקואותיות,
 מכיר הר שבהחי"ת, הימיני הז"'1 מכסין היו לא אם בנד"ד והנה עיי"ש, בתו"מגם

 שאצלו, מלהזי"ן הימינך להזי"1 יותר שייך שבהתי"ת, השמאלי שהזי"ןהתינוק
 החטוטרת וגם שאצלו, הזי"ן מבעם ביותר, שבהחי"ת זיני"ן הב' סמיכתןמהמת

 כתיבה אחר רק שנדבק ספק ואין התנין, וחיבור מסמיכת ביותר, מעובהשבהחי"ת
 כדברי ולהתיר הדבק לגרור לצדד יש וא"כ הזי"1, של התגין כתיבתבשעת

 וגדה"ק.המק"מ
 רי"ב(, סי' )ח"ג מהרש"ם בתשו' ממש; כזו כשאלה כמעט שנשאל ראיתירשונ

 שבסוף התג אבל החי"וג עם שבששן התג רק שנדבק נראה שבשםורק
 הגאון אבל עי"ז, שניכר מה גם השואל, צירף וע"כ דיבוק, בלא נשארהחי"ת

 דלא )וזה שמאל בצד תגיו אין הקודמת שבתה'ת מה גם שם, דייק ז"להמהרק"ם
 שהביא מה לפי והנה עיי"ש, התפילין ולהתיר הדבק לגרור והתיר הנ"ל(,כדע"ק

 א'(, )סי משפט שער בעל להגאון נחל"א שז"ת דברי את בעצמו, שםהגמהרש"ם
 כיון שנדמה, מפני לחוש אין רי"ש, לחלל למ"ד ראש נכנסואם

 שמהגיי
 לכתוב

 שהוא הקורא יטעה לא מ"מ בדיעבד, כשר בעיגול דגם אף מאחור", מרובעה'
 מרובע, לכתוב צריך אם בקיאין הכל אין דהתם גזה, הוסיף והגמהרש"ם עיי"ש,ה'

 לפי טעמא, מהאי בנד"ד גם לצדד אפשר ה" לפי"ז וא"כ עיי"ש, לחוש איזואפ"ה
 עגול ראשו יהי החה'ת, של ימין דיגל סת"ם, כתיבת של הלכות בספרי שאיתאמה
  שהב' עי"ו, להכיר אפטיר הרי  וא"כ מרובע, דהוא השמאלי בזי"ן משא"כ ימין,לצד
 שאיתא מה ולפי והג', הב' ולא ח', הוא 'שביניהן החטוטרת עם והב' הא'זיני"ן
 עיני מאיר בס' ע" ימין, לצד עגול ראשה יחי בחית, השמאלי דהזי"ןבלבוש,
 הג' הזי"ן ע"י להכיר אפשר הרי שם, ו'( )אות סופרים ובעיצור ז'(, )סי'סופרים
 שבחי"ת, השמאלי הזי"ן זה הוי דאז שלפניו, להזי"ז שייך דאי1 מרובע,דהוי
 כיון ואולי שם, המהרש"ם בזה העיר שלא וצ"ע ימין, לצד עגול להיות צריךזה"

 עי"ז. להכיר אפשר נקרא לא ע"כ כנ"ל, בזה שונות דעותשיש
 דמים שנתן במקח, מום הוי בודאי אבל תקון, ע"י להתיר, לצדד רציתיסרפד

 לתגם בידו הרשות ע"כ בשעה"ד. רק שכשרים בתפילין רצונו ואיןיקרים,
 כנלענ"ד. להסופרבחזרה
 ווייס יעקב'יצחק

 חלקים[ ז" יצחק נגחת שו"ת היקרים בחבוריו המפורסם האדיר הגאוןנהיא
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 לק"ו ברק בני בס"ד תשכ"ז()סימן
 ללידתה לנסוע השלדת שצריך קרה אם בעניו רבים שואלים וגם שאלואשר

 הדין מה המכונית בתוך אוכל קצת גם אתה לקחת אפשר אםבשבת,
 בזה. במק"א אצלי שרשום מה אכתוב בזה. הוצאה איסורלענין

 לי, מבעיט קא לא העיר בתוך לטלטל אפשר אם מדה"י למכונית "כניסההנה
 איסור בענין החולים לבית כשמגיעים וגם לטלטל כשא"א לי מבעיא קאכי
 )סוס"י או"ח השו"ע דעת ביה"ח, של לרה"י  ומשם לכרמלית מהמכוניתסלסול
 הפרשוני עבודת בתשובת איברא אמות, מד' פחות פחות אסור בכרמלית דגםשמ"ט(
 גזירה גזרו דלא להקל נוטים שנ"ב( )ובסי שם באו"ח העוזר ובאבן ק"ד()סי

 ממכונית הוצאה איסור ומשום שייהד, לסמוך מאד אפשר מצוה ובמקוםלגזירה,
 שם בעבוה"ג הלא לרה"י מכרמלית הכנסה איסור ושוב לכרמלית רה"ישהיא
 גזירה גזרו דלא מניח זזה עוקר רזה שנים ע"י לכתחלה מתירים העוזרובאבן
 לסמוך נכון גדול צורך ולעת ע"ש. שמ"ח(, )סי' ומג"א שמ"ט כט"ז ודלאלגזירה
 בשיעורים רבוי דהוי לכרמלית מרה"י גופא המכונית בתוך הוצאת ובעניןע"1,

 ושוב דרבנה רק שיטות להרבה בשיעורים דרבוי לצדד יש כן גם הוצאה,באיסור
 להחמיר מ"ב הגאון דעת אמנם ואם ובכרמלית, שיעורים רבוי דרבנן, תרתיהוי
 ראותנים מהרבה הלכה בביאור שמ"מ( )ס" בדבריו כמבואר שלנו בר"המאד
 ראין הוצאה איסור לענין לכתחלה מחמירים אנו וכן מדאורייתא, גמורדר"ה
 אמנם אמה, ט"ז באמת רחב הוא אם לרה"ר תנאי במציאת בוקעים רבואס'

 )ס" בשו"ע דעה כאותה נקטו ספור אין במקומות והפוסקים המג"א כי ידועהיות
 תבל ברחבי מקומות איזה )מלבד הם כרמלית שלנו רה"ר דכי ש"ג( וסישמ"ה
 אבל בסברא, נכון הנ"ל כל מצוה במקום ע"כ כידוע( לכ"ע דאורייתא ר"השיש
 ברירא לא גופא הא אמנם עיני. יאיר וה' הזה לפסק עוזר אני צריךידיין
 או"ח תורה בדעת וע"ע כנ"ל, להתיר כ"כ מצוה צורך עכ"פ האוכל נקרא אםלי

 ב1ה. שהעיר מה שמ"ט()סי
 ואזנר הלוישמואל

 לובלין הכמי דישיבת ור"מ מאיר דזכרוןאב"ד
 שני. מעשר של מצה בענין הרמב"ם לדבריישוב

 ת"ו ירושלים פעיה"ק בס"ד תשכ"ח()סימן
  מעשר של במצה יוצאין וכן : כתב ח'( )ה' ומצה חמץ מהלכות בפ"והרמבעם

 הא המפרשים קושיות א. בנפלים, קשה הרמב"ם דברי והגהזחני,
 ידי בה יוצא אדם אין ר"מ לדברי מע"ש של עיסה ב'(, )ל"ו, בגמראאמרינן
 גבוה, ממון דמע"ש כר"מ הרמב"ם פסק מע"ש מהלכות פ"נ ובסוף בפסח,חובתו
 הך הרמב"ם השמיט למה הצל"ח קושית ב. מע"ש. במצת דיוצאין פסק אירוא"ב

 א'(. )ל"ת, בגמרא היא דאיבעיא מע"ש בכסף הלקוח רחלהדינא
 ב'( )מ"ו, לקמן התוס' דהנה דרכים, בשני הרמב"ם דברי את ליישבונראה

 ואי הואיל נימא לר"מ מע"ש במצת ירואין אין אמאי הקשו הואיל,בדיה
 חמץ נחשוב דאטו אמריקן לא לה קני בעי ואי דהואיל ותירצו לה, פריקבעי
 הצל"ח כתב א'( )די ברף לעיל והנה לה. קני בעי דאי שלו היא כאילו נכרישל

 מ"מ גבוה ממון מע"ש דפסקינן דאעפ"י אישות בהלכות הרמב"ם מדברילהוכיח
 הרמב"ם. דברי במקור הארכתי ובהידושי "דיוט ממון הוי מע"ש עליהן שנפתמעות

ושע"ז
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 הקשו הכי דבאמת מע"ש. במצת דיוצאין הרמב"ם שפסק מה ניחארלפי*ז
 ואי דהואיל ותירצו הואיל, נימא מע"ש במצת יוצאיי אין אמאיההוס'

 הדיוש ממון הוי מע"ש דמעות הרמב"ם דברי לפי אבל אמרינן, לא לה קניבעי
 וא"ב הדיוט ממון הוי המעות וגם הפירות גם שהרי לקנות יצטרך שלאנמצא
 וא"כ ברשותו. המע"ש להכניס שיכול צדדית פעולה אלא קונ" נקרא זהאין
 דיוצאין הרמב"ם פסק ומש"ה שלו והוי לה פריק בעי ואי הואיל אמרינןשפיר

 מע"ש.במצת
 דתיה דשמעתיז. סוגיא קצת לבאר בהקדש השני' קוש" ליישב נבאד12כשי1

 של במצה יוצאין אם ור"ע ריה"ג פליגי ל"ו.( ודף הסוגיאבתחילת
 סבר ור"ע מושבות, בכל נאכל דאינו משום בו יוצאין ראין סבר ריה"גמע"ש,
 הפסיק ואה"כ מושבות בכל ונאכל לה פריק נטמא ואי הואיל משום בודיצאין
 לדברי מע"ש של עיסה אסי רב קאמר ל"ת( )בדף ואח"כ מריקין דין ונקטהגמ'
 רבנן ולדברי בפסח חובתו ידי בה יוצא אדם אין גבוה ממון מע"ש רכלר"מ
 שיוצא מהו ר"ל בעי איתא אסי דרב מימרא ואחרי הדיוט, ממון דהוי כיוןיוצאין
 ואי דהואיל דיוצא במע"ש דאמר דר"ע אליבא בירושלים מע"ש של בחלהאדם
 היתר לה דאין מע"ש של בחלה אבל פדי, ע"י מושבות בכל היתר לה ישנטמא
 ונטמא קום עליה קרא לא ואילו הואיל אמרינן דילמא או נפיק, לא מושבותבכל

 בה. נפיק גמי השתא היתר להיש
 ורבנן דר"מ פלוגתא להד שייכות שום לה אין זו איבע" דהרי להביןדייט

 פלוגתא בתר לעיל למינקט הו"ל הכא, הגמרא נקטה ולמה אסי, רבדהביא
 אמרינן דילמא או ר"ל דבעי על לדקדק יש דהנה לענ"ד ונראה ור"ע.דריה"ג
 הלך כבר הלא הואיל, הך ר"ל נקט דלמה ונטמא, שם עליה קרא לא ואילוהואיל
 רזה החלה על מיתשיל בעי ואי הואיל הו"ל ועדיפא שם, על" קרא דהא לוונהלך

 שם. על" שקרא מה על לשאול בידו עכשיו גם הויהא
 היתר לו להיות אפשר הוי עתה דגם דהיכא לר"ל רס"ל בפשיטות, לתרץויש

 רק ר"ל נסתפק ולא בו יצא בודאי שאלה ע"י מושבות בכל נאכלשיה"
 עלי' לשאול דא"א כהן ליד ההלה הגיע שכבר וכגון בשאלה, אפשר דאיהיכא

 הא דזר כהן על רק קאי בלא"ה ע"כ דר"ל איבעיא והא )נ"ט.( בנדריםוכדאיתא
 חלה שהפריש כגון שאלה ע"י היתר לו ה" עתה דגם היכא אבל לאוכלואסור
 בה. ויוצא מיתשיל בעי ואי הואיל דאמרינן לר"ל ליה פשיט שלו מע"ש שלמעיסה

 אי"ה( יבוא)המשך
 ברי"ם הייםאברהם

 ברק בני יעקב" "אהל גיוייבתר"מ

 מנהגיםשגגת
 יצ"ו. ברק בגי בס"ד תשכ"ט()סתמן

 קפו פ' ערעור בענץכ[
 לפי הוא מקוה[ שאין ]במקום וכו' הכיפורים יום בערב מים קבין ט'שיעדר

 נאה הגר"ח לפי מהשיעור פחות ליטר, 10.8 זצ"ל איש החזוןמרן
 כריה בסידור וגם שונים וסידורים שבמשניות )לוחות ליטר 12.4 שהואז"ל

 שגגה הוא רוסיא(. בארץ סידורים אלפי והפיצו הרוסית לשפה בתרגוםשהדפיסו
 מפש"כ זה שיעור הקוהות לבעלי ועלהגדולה,

 בשיעוריי
 שהביצה תורה של

בינונית
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 לפי למדו ומזה הכיפורים, ביום חולה באכילת לחומרא גרם 30 היאבינונית
 כלל עמדו ולא ליטר, 8~1 - גרם 10.800 הוא ביצים 216 קבין שט'החשבון
 לחשב צריך שלהחמיר להיפך שמפורש תורה של שיעוריו על הלוחותבעלי
 והשיעור כלל, עטן ללא הכיפורים יום בתיבות שוה גזירה גזר וקולמוסםכפול,
 אפרים המטה שכתב וכמו קווארט, כ"ד ולכתחילה קווארט י"ח הדחק בשעתהוא

 להלכה שיעורו והובא האגודל, אצבעות ע"פ גדול שיעור לחשב צריךדלכתחילה
 ט' )הטלת אבילות ודיני הכיפורים יום דיני האחרונים ובשאר שו"עבקצור
 ולא ד', ס"ק ע"ח מה ברורה במשנה להלכה וכ"ה תפלה, ודיגי המת( עלקבין
 דבמשנה ]ואף ספק מידי יצאנו ליטר 21.6 'ובשיעור בדיוק, הקווארט מדתנתברר
 מדאורייתא עיקרו שאיז וכו' דשחרית ובקידוש כתב רע"א ס" הלכה ובאזרברזרה
 דנוהגין התם שאני דזמנעו, ומחצה בביצה לשער העולם מנהג על לסמוךיש

 שנקטו שם( הלכה וביאור ברורה המשנה )וכלשון וכו' וסמ"ג במנ"אכדמבואר
 בקליפתה ומחצה כביצה שהוא בקירוב קליפתן בתוך ביצים ב' דימלאהמדה

 הכרעתו לפי השיעור עיקר זהו הדעות, כל לצאת בטוחה דרך שאינו ואףבקירוב,
 א' חלק חיים החפץ ובספר ל"ה סימן  החי האריה פני כשו"ת עיין בו)וכיוצא
  מרויח שאינו עני יעשה מה  הוא הטענות ומן ז"ל, חיים החפץ עם מו"משמבואר

 לא קבין בט' משא"כ הדעות(, לכל בו שיוצאים כזה לקידוש יין לקנות רובלכ"מ
 אלא בזמנינו, ביצה של מדות )216( ברט"ז שישער האחרונים גפוסקיםנתבאר
 והשיעור שנתקבל הקווארט משיעור לזוז ואת הקווארט, מדת ע"פ קביןבט'

 במקום ואיה"נ במים, אלא ביין הנידון אין והרי קווארט, כיד דלכתחילההגדול
 ודאי לו( שהתירו )בכה"ג ביין יוהכ"פ בערב קבין ט' חובת לצאת ובא מיםשאין
 קווארט בי"ח לצאת לו להתיר יכולים לכתחילה אף ברורה המשנה דעתלפי

 ודביק[. יין,מלאים
 מעקה טצות שיעור בענרג[(

 וסידורים שבמשניות )לוחות צ"מ 85 זצ"ל נאה הגר"ח לפי מעקהשיעור
 ו"ל נאה הגהקה לפי הוא השיעור שבאמת גדולה, שגגה  הוא הנ"ל(,שונים

 )עמור מקוה שיעור  במפרו  וכרמבואר צ"מ, 89 הפחות ולבל  צ"מ  114.2לכתחילה
  שכייעור ע"ד עמוד ציון שיעורי בספרו שפסק ממה בו וחור  קפ"ג(, ועמורקס"א
 ז"ל גאה הגר"ח שיעור לא אינו הלוחות בעלי ושיעור צ"מ,  81.66 הואמעקה
 המדות ע"פ בעיקר נמשכו הלוחות בעלי והנה בזקנותו, שקבע השיעור ולאהקדום
 שנת בשנה שנה בספר שליט"א נאה הגר"ח של בנו שהדפיס תורהושיעורי
 העלי נזקקו ולכן מעקה, שיעור מדלג ושם הידוע[ שלמה מהיכל לספרתשכ"ב
 אחד מעריב מנחה בסידור שנדפס ממה שלהם מעקה שיעור להעתיקהלוחות

 המדויק. נאה הגר"ח שיעור שזהוחשבו
 והאגודל והטפח האמה בשיעור ז"ל נאה הגר"ת הוראות עיקררהנה

 )עמוד מקוה שיעור בספרו היטב שם ועיין ביותר,מחודשות
 בשיעור להקל אפשר מקוה דבשיעור שמבואר יקע"ה( וקנ"דס"ד
 אפשר ובזה הסאה במדת גם ניתן שהשיעור כיון מעקה מבשיעור קצתפחות
 להקל דעתו וכדומה דאורייתא סוכה ובמצות היטב, עיי"ש עוצבות לפילחשב
 ובמצות צ"מ, 2.ד5 ורוחב ואורך צ"מ 81.66 הדפנות גובה ביותר הקטןבשיעור
 מאיסורא סכנתא וחמירא בביתך דמים תשים לא משום בזה להקל איןמעקה
 עיקרן החלוקות אלו כל והנה מקוה, מבשיעור יותר ועוד להחמיר ישאלא

במה
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 בשיעורים להקל שלו היסוד שעיקר קג"ט-קס"א עמוד בספרו שם שמבארבמה
 שנאמר לשיטתיה ע"י לדחוהו ויש מוחלט אינו שברמב"ם הדרהם משקלע"פ

 דהג' שס"ל שם מדבריו לדייק שיש נבוכים מורה בספר לשיטתיהדהרמב"ם
 הראשונים לדעת להקש ויש קטן אמה שיעור ולכן הראש בלי הם אדם שלאמות

 אבל לפחות, וזה יותר, גדול שיעור ועולה הראש עם הוא אמות ג'שהשיעור
 שבערוך, מהירושלמי לדייק שאפשר גדול היותר לשיעור לחוש צריךלכתחילה

 מצות רק שהיא אע"ג דבסוכה להיפך פשיט ההוראה בדרכי ענ"ד לפיוהנה
 מחוץ ואוכל ימים ז' דהדר יותר, להחמיר יש סכנה ולא לאו בזה ואיןעשה
 איסור כמעשה ונחשב דם-בר חמור כך וכל ועשה, בקום כעובר זה הרילסוכה
 מסתפק ל"א ס"ק תרל"ט סי' ברורה  במשנה והובא עהפמ"ג עד הפוסקיםאצל

 עשה, כביטול ולא כאיסור זה דהרי לסוכה חוץ לאכול אסור אונן  שאףדאפשר
 ר"א ס" יור"ד לשו"ע בניגוד בעוצבות להקל וח"ו ביותר להחמיר ישובמקוה

 וחצי כ"ד ע"פ מעוקבים אצבעות במספר לשער שמפורש שם הספרדיםוהאחרונים
 ז"ל נאה הגר"ה של מקוה ]והשיעור ובסאה בדרהם לשער ולא לאמהאצבעות
 ג"כ שהוא ליטר 331.776 ט"ב( אות ציון ובשיעורי תורה )בשיעוריבצעירותו

 כרת[, באיסור פירצה שיעור הוא בעוצבות, מקוה שיעור לחשב שיטתוע"פ
 התורה מדין אלא סכנה זה שאין סכנה שהוא ואף יותר להקל "ם מעקהובמצות
 כאן אין ערב קטן יותר בשיעור להקל יש המצוה של ההוראה גדרי מצדואם
 ביותר זה על ומפקחים מסכנה ונזהרים תורה קבלו שלא נח בני ]והריסכנה,
 מצוות ובשאר צ"מ[, 114.2 משיעור פחות שהוא מעקה על מקפיריםאינם
 וכגון החמורים ועשה בקום דאורייתא לאו באיסורי וכ"ש וכו' לולב כגוןהתורה
 וכף מעקה, משיעור יותר להקל אין וכדומה מצואה להרחיק אמות ד'בשיעור
 נאה הגר"ח של הללו החלוקות שכל שליט"א מובהקים הוראה מורי מכמהשמעתי
 בעיקר ואכמ"ל כלל, הדעת על מתקבלים אינם השיעורים בהוראתז"ל
 המתקבל הממוצע והשיעור שבלוחות, הפשרה בשגגת אלא השיעוריםדין
 בצעירותו 1"ל נאה הגר"ח של השיעורים קצוות שני בין הדעתעל

 אחרונים ושאר "ספר(, שבריש )בכללים שו"ע הקצור שיעור הואובזקגותו,
- ז' ס"ק שג"ח ]סימן ברורהומשגה  וחזון בשבת[ הוצאה באיסור להקל לגבי 
 ומוחקות טפחים " בגובה מעקה לעשות שיש נמצא המקובל השיעור ולפיאיש,

 משהו, בפחות  להקל  אפשר 'הדחק שעת מצג ולפי בקירוב, אחד מטרבשמכר

 שנקטו המקוצר כשיעור ודלא צ"מ, 100-,98.2--912 איש: החזוןובשיעורי
 ברוך לבית הנלוה המזוזה בקונטרס  שנתבאר וכמו איש,  החזון בשםבלוחות
 דיגי איש חזון בספר מקומות בכמה וכ"מ עיפוש, י"ד ס"ק תכ"ז סי ב'כרך

 טפחים " הגדר ויור"דס"קע"טוק"פ(:גובה )זרעים זרעים כלאי ודיניכלאיהכרם
 בהרבה פצ"מ מדות ואף המילימטר, במדת לדקדק שם נחית ]ולא צ"מ()97

 בחיי המגיה לשון שם המדות וכל עצמם, וסותרים בדקדוק אינם שםמקומות
 ודאי זה אבל  המגיה, ע"י לי שנאמר וכמו איש,  התוון לשון ולא אישההזון

 בכלאים להקל לגבי בספר לקבוע שאפשר איש החזון הוראת וע"פבדקדוק
 צ"מ[. 97 הוא שקירובו קטן היתרהשיעור

 ואגודל ~פח אמה שיעור בעניןד[
 וכוי צ"מ 48 האמה צ"מ 8 הטפח צ"מ 2 האגודל ירושלים מנהגי לפיד[

 וערבה הדס צ"מ 32 לפחות וכו' טפהים מד' פחות אינו וכו'הלולב



 תתרשףיררשלינפ - ס"ה חלק -אוצרדת

 עמוד המינים ארבעת )קונטרס צ"מ 24 לפחות 'וכו' טפחים מג' פחות אינווכר
 ז"ל נאה להגר"ח בניגוד ירושלים, מנהג כך לקבוע גדולה שגגה הואנ"ר-ס'(.

 השיעורים בקונטרס בפירוש וכתב בזה המנהג אחר היטב שהקר ירושליםאיש
 1בדורי11 שלפנינו שבדור : וז"ל ו'( עמוד - תש"ג בשנת לאור )שיצאשלו

 וגם עכ"ל, קצוב שיעור בידם היה ולא והטפח האמה בשיעור מחמיריםנמצאו
 שיעורי בספרו מפורש וכן וכנ"ל, מעקה לגבי מחמיר בעצמו ז"ל נאההגר"ח
 תורה שבשיעורי לחשבון שנתכוון ז"ל בהר"ן מהר"ד שחוץ ס"ו( )עמודציון
 והאגודל והטפח האמה שיעור חשבון על עמד לא ובדורו שלפניו בדור אהדאף

 באיסור להקל סמכו דירושלים מרא הגרש"ס הוראת ע"פ ירושלים בניואלפי
 דוחק שם יוכתב צ"מ 10 שטפח הגדול השיעור ע"פ שנפרץ בעירוב בשבתהוצאה
 שעיקר ועוד הדעת, על מתקבל ואינו נפרץ, שהעירוב מזה ידע לא אחדשאף
 לעלות יתכן לא ועכ"פ ירע[, דאתרא ומרא דאתרא מרא הוראות ע"פ נקבעהמנהג
 צ"מ 10 טפת שיעור יחשבו דאתרא מרא הוראת ע"פ ירושלים  קובני הדעתעל

 והדס לולב בשיעור להקל צ"מ 8 טפת ושיעור בשבת הוצאה במלאכתלהקל
 בקול ובמכתביו 1"ל נאה הגר"ח של בספריו מפורש וכן דאורייתא,וערבה
 הרבה ירושלים רבני וכן מנהג, שום בזה היה שלא מקומות בהרבהישראל

 מקוה שיעור בספרו ובעיקר ז"ל נאה וער"ח של בספרת שנדפסובמכתביהם
 איש ז"ל סוקצינסקי הגרי"מ וכן כזה, מנהג לדבר זכר אפלו בדבריהםאין

 הנדמ"ח והמקדש הקדש עיר בספרו בפירוש כתב מנהגיה וחוקרירושלים
 ערה תשובה בדרכי דעות כמה בזה ויש כלל ידוע אינו והטפח האמהששיעור
 שמסתמך ומה שמיה, דכר מאן בזה ירושלים ומנהג להחמיר, שמסיקדעה

 זה בספר  שמפורש שגגה, הוא תורה שיעורי ספר על המינים ארבעתבקונטרס
 שלא וחשבונות ראיות ע"פ שמהדש מחודש שיעור שזהו ובתניינא קמאבמהדורא

 שהגר"ח אלא מנהג,. של צל אפילו בזה היה שלא וב"ש אדם שום דעת עלעלו
 לפי מוכיח ירושלמיות אונקיות ז' במשקל הלה על לברך שהמנהג טחדש ז"לנאה

 תוקף ילההל מעתה מנהג להרת יש ולכן והאגודל והטפת האמה שיעורהחשבון
 הרבה השיגו להנהיג שרצה המחודש הנוהג ועל וכו', אמה שיעור על גם מנהגדין

 נכון משל תורה( של )בשיעוריו בזה והמשילו דאורייתא, לגבי ובפרטבשעתו
 מנחה להתפלל כנסת ובתי קהלות באיזה למנהג דומה הדבר למה משל :ביותר
 ברכות מברכיט שב, בערב ואפילו השקיעה לאחר ברכות עשרה שמונהולברך
 שיטת על לסמוך מנהג זה מכח להחל הדעת על יעלה האם השקיעה, לאחרדחול
 בזה להוסיף ויש ח"ו, השקיעה לאחר קדש בשבת מלאכה ולעשות תםרבינו
 מלאכה לעשות לקולא דסתרי תרתי מנהג הדעת על להעלות בכלל יתכןהאם
 באים זה כעין ומנהג תם, דרבינו הזמן לפני שבת במוצאי וגם השקיעה לאחרגם

 הוצאה מלאכת ועושים לשמאלם ימינם בין ידעו שלא ירושלים בני לאלפילייחס
 והדס לולב ונוטלים צ"מ 10 טפה בשיעור שהוכשר העירוב סמך עלבשבת
 כזה חמור לעז על בשתיקה לעבור יתכן והאיך צ"מ, 8 של טפח בשיעורוערבה
 ששיעור בהחלט ברור והדבר ז"ל, ותלמידיהון חכמים אלפי בעפר ולעפרלהלעיז
 נידונים הם והאגודל והטפח האמה ושיעור וכו' ורביעית הלה של והנסחהמשקל
 נאה הגר"ח של בספריו למעיין שמתברר וכמו למנהג, שנוגע במה לגמרינפרדום
 ויור"ד או"ח על הספרדים האחרונים ספרי : ולדוגמא האחרונים, ספרי ובדוארז"ל

 האונקיות של המשקל שנסור מקומות עשרות בעשרות הזכירו וכו' שו"תוספרי
והדרהם



ירושלים - ס"ה חלק - אוצרותתתרלב
 והאגודל והטפח האמה שיעור ואילו בקירוב(, גרם 81 מים )רביעיתוהדרתם
 אחד כל למדוד בדבריהם מבואר אלא מקום בשום זכר לו אין הזה החשבוןע"פ
 במדות מסוים סיעור אבל וכף, הרחב במקום לעיז הנראה הבינוני האגודלע"פ
 )או"ח הספרדי דוד בבית כאלו שיעורים בס"ד מצאתי ואמנם שמיה, דכר מאןזמנינו
 חי איש ובבן תחומין( עירובי הלכף )לאו"ח הספרדי לאלפים ובחסד ק"ל(סי'

 שם( )שמציין שלו פעלים רב ובשו"ת י"ב( אות לד לך פרשה א' )שנההספרדי
 חלק אדרבה אלא הדרהם משקל לשיעור קשר להם אין האלווהשיעירים
 לשיעור המנוגד בקירוב צ"מ 10 הטפח לשיעור ביותר מתקרביםמהשיעורים

 אמה רבעי ג' תורה של שהאמה חי, איש הבן ]בשיעור הדרהם, חשבוןשע"פ
 המדינה לאמת כוונתו אם שליט"א תלמידי הרבנים נבוט המדינרןשל
 בזה שיש לסתירה ובשגע צ"מ[, 75 של המדינה לאמת כוונתו או צ"מ 68של
 שיעורינו על וחמורה גדולה קושיא היא וקושיתו הצל"ח לנו קדםכבר
 ואיל של(, המתחיל דבור רע"א סימז הלכה בביאור ברורה המשנה)לקצו
 ואין מתים אין ומקושיא הספרדים, שיעורי על גם הקושיא יהדן אםקפידא
 בשו"ת מצאנו  הפוכה  וקושיא בדאורייתא, להקל מקובל  שיצור  ועוקריםממיתים
 א' סעיף ב' אות ח' יד הסעודה הנהגת סדר  יעב"ץ ובמירור ע"ז מה  השגיחוט

 הוא ומחצה ביצה הביצים לפי דהרביעית ב'( רצ"ח דף א' חלק תק"ה)אלטונא
 מביצה פחות שעולה האצבעות פי שעל מהרביעית לכפול קרוב גדוליותר

 גדול דרהם השבון לפי שברמב"ם הדרהם ע"פ הרביעית היעב"ץ חישב1ולמעשה
 דף ג' שריג ב' סעיף יעב"ץ במירור עיי"ש בקירוב, גרם 120 הרביעיתועולה
  בשיעור הורי ברכות - עוז ובמגדול קס"ט, דף - הקטורת ובמעשה א',רצ"ה
 אגודל לפי אלא עולה שאינו בחשבון צע"ג ההפוכה הקושיא זאמגם הבן[,פדיון
 מצויים אינם ושניהם בקירוב מעוקב צ"מ גרם--70 75 בינונית וביצה מילימטר17

 להתאמת הצל"ח קושיית חשבון שאיז בזה להעיר אלא ,ו קושיא הבאנו ולאכלל,
 לאחר אם )והנידון ולילה יום חשבון כמו כך כל רווח והביצים האגודלשיעורי
 אתרוגים ואף שבת( בערב מלאכה ולעשיית מנחה לתפלת יום עדייןהשקיעה
 בדאורייתא להקל ציבור מנהג לקבוע דבר סוף הפוך, באופן חישבומפורסמים
 המשקל, ע"פ וכו' חלה בברכת המנהג סמך על והאגודל 'והטמח האמהבשיעור
 המנהג ע"פ ח"ו בשבת השקיעה לאתר מלאכה לעשות מנהג כקביעת רק לאהוא

 שאינם הדברים מן והוא ויותר יותר גרוע עוד אלא זו בשעה מנחהלהתפלל
 נשים הנהגת הגמ' בזמן שההן  נשמצ  בבר שוה בלל,  ולהכתב  להשמיניתנים
 להוכיח אז צריך היה ולא חשיכה עד השקיעה לאחר הכיפורים יום בעקבלאכול
 שגם ומסתבר א', ל' ביצה בגמ' וכדמבואר וכו' שוגגין שיהיו מוטב מטעם זהעל
 שעל כלל ולהכתב להשמע ניתן לא אבל זו, בשעה מנחה מלהתפלל נמנעולא
 שלא הנהגה איזה אפילו או מנהג איזה יקבע הציבור מכל ונעלם מסובך חשבוןפי

 היה שלא הוא האמת אלא וכו', שוגגין שיהיו מוטב בתוקף אלא מנהגבתוקף
 שנפרז  עירוב לגבי ואך  והחמירו ומניעור ידעו לא אלא כלל מעולם כנההנהגה

 אלא השיעורים, דין בעיקר ואכמ"ל  שנחברה  ובמו טפח  י"מ  10  לחשבהקהי
 שהעיר וכמו תש"ג, שנת עד בירושלים מעולם נשמע שלא הזה המנהגבשגגת
 נתקבל. ולא להגהיצו, נוטה היה שדעתו אלא בעצמו, ז"ל נאההגר"ח
 בנשיאת האוסר יין רביעיה שיעור ולגבי ל"ת סע" קכ"ח סי באריחרהנה

 קלעית וביישוב דהשיעורים ביסוד גדול מלפול בס"ד ביררנוכפים(



 תתרלגירושלים - ס"ה חלק -אוצרות
 על ולא כפים נשיאת בהלכות הרמב"ם על אך שהקושיא שם ונתבארהצל"ח,
 המעים ארבעת דבקונטרס לציין אך ראוי מנהגים ובשגגת והמנהג, והשו"עהגמ'

 תש"ל שנת ירושלים מנחת בסידור שצולם השיעורים יחלק שלישיתמהדורה
 ירושלים מבהני לפי : התיבות ומחק המנהג מקביעת בו חזר כבר 74ץע-775(עמוד
 הותיקות מהמשפחות שליט"א אליהו ר' הרה"ג האמת על המודה הקונטרס]ובעל

 של השניה במהדורה שליט"א הגר"י מרן עם בזה דחן לו יש וכברבירושלים,
 בראש להתענות המנהג בעל וכן המנהג[, שלילת לו שנתברר ספק ואיוקוגטרסו,
 במהדורות המנהג מקביעת בו חזר א'( סימן מנהגים ובשגגת אלולחודש

 עד קיים אלול חודש בראש להתענות הזה המנהג שגגת אך שלו,המאוחרות
 שנתבטל לאחר בשנים רבות וזה זו, בשנה הנדמ"ח האחרון הסידור ועד הזההיום
 ירושלים מנהג שגגת האחרון בסידור קיים וכן בהחלט, יוצרו ידי עלהמנהג
 524(, עמוד הלל תפלת )בתוך בדאורייתא מינים בד' להקל ואגודל טפחבשיעור

 כך כל שנתפרסם הזה המנהג בשגגת להורות גכעלים שליט"א תורהוגדולי
 חזר ז"ל נאה  'שכער"ח ואף ציון, שיעורי ושמו לסער שם נקרא המנהג פישעל
 מהחזרה, יודע ואין רווחת עדיין שבצעירותו הוראתו מעקה, לגגי מזה בזקנותובו

 הגר"ח של בנו בעריכת חב"ד בלוחות ואף בהחלט; נתברר המנהג שלילתואמנם
 והביצה הספרדי רביעית שיעור רק שם ונזכר למנהג זכר איז שליט"אגאה

 ערעור ללא המנהג הובא שלהם כנסיות שבבתי  שלמה היכל בלוחות ואךוהכזיב,
 בסוכתינו ואנן והיכלם, בסוכתם הם צ"מ, 57.2 ורוחב באורך סוכהלעשית

 המקובלים.ובמנהגינו
 ברק בני זילבר אברהםיחיאל

 ספרים[ ועוד נגעים, משניות על כסף זרנמח"ס
 נדפיס דו--ז', סימן מנהגים שגגת מ"ג. בגליון נדפס אי, סימן מנהגים)שגגת

 ס"ז( בגליוןאי"ה

 קס"ד( ס" ז' )חלק ירושלים לאוצרותהעדות
 תובג"א. דשופראי קרתא פה תשל"א תולדות פרשת ב' יום בס"ד תשעל()סימן
 שליט"א. וויינפלד שאול יעקם הר"ר וכר 'הרה"ח וכו' ההיפלג הרבלכבוד
 והברכה!, השלום מבוא דרךאחרי
 שם 'וראיתי קס"ד( סימן י )חלק ירושלים" "אוצרות בחוברתעיינתי

 )על( יומא במס' דאיתא בהא המהרש"א רבנו על חמיה תמה שכ'איך
 והק' שם, הביאום יוה"כ ומערב וברשי"זל מביתו, ספ"ת מביא כ"אואה"כ

 עירובין במס' אמרינן הא ליוהכ"פ והוצאה עירוב יש אם דאף ע"זהמהרש"א
 דאמרינן )ק"א.( שם בעירובין דא" מהא ע"ז כב' )הק' נעולות, דלתותיהירושלים

 מד"א ולחד הוי, מיהא כרמלית מ"מ געולות דדלתותיה דאף מד"א לחדשם
 מערב להביא בהכרח היה ולכן דאורייתא רה"ר הוה שרצות בה שגפרנודלאחר

 תוכ"ק. ע"כעיוכ"פ
 : וז"ל המהרש"א דברי על שכ' ביומא שם ברש'"ב יעי' דהנה בזה חלקיואענה

 ומהדרו )ק"א( שם כדמוכח כרמלימ דיז לה הזה דמ"מואישתמיטתיה
 בתת"'ה )ס"ו.( בפסחים זאת ראה עצמו המהרש"א של עינו וגם כרמלית,אינהו
 איסור שיש בגמרא שם דמשמע דהא התוש שם דאמרו להא כוונתו עכ"לתוחב
 לדעת שכוון ברוך וא"כ עיי"ש, פרצות בה שנפרצו לאחר היינו בירושליםרה"ר

 והנה הנ"ל,הגדול
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 )מ"א.( בסוטה לרש"י דמצינו משום צודק הנ"ל בקו' דמהרש"א לומר אפשרוהנה

 מביא הצבור מן כ"א וסו' ואלך מכאן בד"ה גופא ברייתא הך עלשכ'
 ומערבין נעולות דלתותיה ירושלים א"נ ליוה"כ עו"ה דאין לעזרה מביתוספ"ת
 בשמא המהרקף'א הק' שפיר וא"ב כן כתב בעצמו .דרש"י הרי עכ"ל, כולהאת
 במס' עצמו רש"י על היא  שקו' לפ"ז נמצא אך בסוטה, עצמו רש"י שיטתלפי

 את מערביו שהיו בפירוש כתב דרש"י משום קשה לא מכרמלית קר אמנםפוטה,
 בהשאלה השגתי והגה לסוטה, מטמא עצמו סותר דרש"י יקשה זאת אולםכולה,
 י"ס בסי' שם הסייגתי בארה"ב( )הנדפס ח"א מאהבה תשובה שו"תספר

 לשונו.ואעתיק
 מעיה"כ ם ביומא לסוטה מיומא עצמו סותר מדוע צל"ע רש"י דברירהבה

 אלא לשם הביאו עצמו דביוה"כ וכ' בזה רש"י מיאן ובסוטה לשם,הביאו
 מולה, ירושלים את ומערבין ליה"כ עו"ה "ס אפ" או ליה"כ עו"ה איז רס"לאו

 כולה את ומערבין עו"ה יש או ליה"כ עו"ה אין או צריכי גוונא דתלתאואמרתי
 בירושלים  פרצות  ויופרצו לאחר )ק"א( עירובין הגמ' רמשני לפי"מ אמנםירושלים,

 יש אמרינן אי א"כ הוחב, ד"ה )ס"ו.( פסחים הוס' וע" גמורה רה"ר ה"אז
 וצ"ל ביוה"כ מביתו ספ"ת מביא היה אחד 'שכל באפשר אז היה איד ליה"כעו"ה

 וצל"ש הביאונו, יוה"כ בערבדאז
 הביאום מעיוה"כ שמפרש שם רעף'י על תמה בח"א יומא במס'וו?מ'הרש"א

 אמרח הא כה'מ ליה"כ עו"ה "ב אם דגם למה ידענא לא וז"לוכ'
 במס' רש"י דברי אישתמיטתהה עכ"ל, הוה נעולות דלתותיה ירושליםבעירובין
 דלתות מהני מה רש"י לש" צל"ב שדבריו אלא עוד ולא כן, כ' דבפירושסוטה
 כמו אלא ק"א.( :, )ר עירובין במס' ברש"י כמבואר היא כרמלית עודבהגעולות
 כ', בס" עוד וכיי"ש עיי"קה עכ"ל כולה ירושלים את מערבין שהיו רש"ישפ"

 בד"ה )ל"ד.( יבמות לנר בערוך וע" כ"ג, כ"ב ובס" כ"א, סמן בסוףובעיקר
 וכו'.אם

 במקדש שבות ואין מטכס לתרץ דעתך על תעלה ולא שם בסו"ד ככו' שםדמה
 )כ"ז( מתמור ראיה והביא שבות יש עבודה לצורך לא אם במקדש גםוכו'

 בד"ת )מ"ב.( שבת במס' המהרש"א "גה )ס"ט(, בשמא ג"כ הגמרא והנהעכ"ד,
 איסורים בשאר אבל שבת באיסורי דוקא היינו במקדש שבות ראין דהא כתבוכיון
 ראיה. הביא שכב' מהא ראיה להביא האחרונים וכ' עיי"ש, במקדש שבותיש
 שדחה קט"ו( )סימן ח"א מפארבוזנא מהגאון יעקב צור כעז"ה ראיתיאמנם

 דאין חול דהיה פשיטא ישנים היו שהכהנים דבמקום משום זוראיה
 חול דבמקום וזקני ד"ה :( )כ"ח לתמיד במפרש וע" שינה, וב"ש בעזרהישיבה
 שכות )ק"ג.( בעירובין כדאמרי' במקדש שבות דאין הא  שם שייך ולא ישניםהיו

 להביא נראה לי והנה קט"ז, בסי וכן באורך יעו"ש התירו, לא במדינהדמקדש
 ברש"י דאי מהא שבות דאי אמרי נמי עבודה לצורך שלא במקדש  דאףלהיפך
 בגבולין דאסור אף ר"ה בו שחל בשבת במקדש תוקעין דלהכי :( )כ"ט בר"הז"ל

 שופר דתקיעת הרי עי"ש, במקדש שבות דאין ל"ג ובמקדש דרבה גזירהמשום
 בזה אמר" זאת ובכל עבודה ולצורך לכהנים דוקא ולא במקדש דוקא שייךדלא

 במקדש: שבותדאין
 וינדישראל
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 שלוםשאילת

 ת"ו ירושלים פעיה"ק בס"ד תשל"א()סימן

 וטקוטו. זמנה וצודתה; אופנה למרויותיה, שלום שאילתדירי
 וכאילת איסור שלום. כפילת ולנכרים. ארם לכל לרבו שלוםשאילת
 לועזית זה ובכלל שלום ברכת של שונות צורות והחרתה.שלום
 דהרי רפסי, שיהיו טה' ואשאל מלאה. שלום 'כאילת פגררשאתן

 ואמת.שלום

-א-  רגיל שהוא בחבירו שיודע כל הונא א"ר חלבו וא"ר -( דף )ברכותבגמרא
 לו נתן ואם זרדפהה שלום בקש שנאמר שלום לו יקדים שלום לוליחן

 פירש בבתיכם העבי גזלת הכרם בערתם ואתם שנאמר גזלו נקרא החזירולא
 ובספר שלומו, על להשיב שלא אלא ממנו לגזול כלוס לו פאק : העני גזלתרש"י
 בפיו מענה שאין עניה מלשון העני גזלת ממרש זצ"ל בחיי לרבינו הקמחכד

 לשלומו.להשיב
 יעסוק בדרך ההולך בידינו קבלה ת"ל כותב י"א( ומשלי נחמדים דבריםר2בספר

 תקיפה, ביד שלום לו ליתן מחויבים הדרך מן שבא מי ולכן וכו'בתורה
 הדרך מן שבא למי בקץ שלום נותן שלא מי אבל רפה. בשפה ולא חריפהובשפה
 נאמר זה ועל ירשוהו. וצדיקים מנכסיו יצא הזה הרע פלוני ברקיע, כרוזיצא
 רשע האי מנכסיו ינקה עלום, ר"ל ליד יד נותז כשלא כלומר ינקה לא לידיד

 ירשוהו. וצדיקיםרע
 להיפך עונה והאורח עליכם שלום לו ואומרים לאורח שלום שנותניםנוהגים

 בלשון לו עונה סבא צפרא להבירו אומר כשאדם וכן של'וםעליכם
 ולא לחבירו שלום הנותן 1'( )ברכות בגמרא דאיתא הטעם טובה שנהאחר
 שהוא השומע יחשוב הנותן בלשון יענה אם לכן וכו' גזלו נקרא שלום לוהחזיר
 ג"ד(. דף מטעמים )ספר כגזלן. בעיניו ויהיה משיבו אינו וחצירו עלוםהשואל
 שהרי לשלום לך אלא בשלום לך לו יאמר אל מחבירו הנפטר אביןא"ר

 לו שאמר דוד והצליח, עלה י"ח( זו )שמות לשלום לד למשה אמריתרו
 ברכות(. סוף )גמרא ונתלה הלך ט'( ט"ו )ום"ב בשלום לךלאבשלום
 היושב. בשלום שואל המהלך נאמר ו'( )פרק זוטא ארץ דרךדבמסכת
 גדול מובא י"א( )פרק הלשון שמירת בספר גם והובא המדות מעלותרבספר

 מיד משה אצל יתרו כשבא שכן מקום של לשבחו קודם שהואהשלום
 אשר הנסים כל את לחותנו משה ויספר ואח"כ לשלום לרעהו אישוישאלו

 לישראל. ה'עשה
 כהוגן עשיתי לא אמר צ"ו( דף סנהדרין )ובגמר ה' תשא פ' בתנחומאואולם

 להשיב מכסאו עמד הגדול, אלוק שלום ועירו לחזקיהו שלוםשהקדמתי
 למלוכה. נבוכדנצר זכה זה ובזכות הגדול. לאלוק שלום תחילה ב ת כ ו הספריםאת

 ויהיב דרכים אפרשת וליתב ליזיל בחלום. בנידהו ח'( דף )נדריםרב:גמרא
 עליו יגינו שלום לו שישיבו ומתוך הר"ן ופירש עשרה, לגישלסא
 היסורין,מן

שאלת
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- -
 בשם שלוםבשעלת
 רבותינו היתירו שהרי שלום נתינת גדול כמה וראה בא הקמח כד ספר לשוןזה

 לשלום שואל אדם שיהא שם רש"י ופירש השם. את בו להזכיר נ"ר( דף)ברכות
 בשביל מקום של בכבודו הזא מזלול אמרינן ילא הקב"ה של בשמו : בשםתבירו
 דברים שלשה כ"ג( )דף מכות ובגמרא עליו. שמים שם להוציא הבריותכבוד
 מגילה מקרא הם ואלו ידם על מעלה של ב"ר והסכימו מטה של בי"דעשו

 כגון, בשם חבירו לשלום לשאול לאדם דמותר רש"י ופירש 'וכו' בשם שלוםושאילת
 שאילת ל"א מרבי לבטלה. שמים שם מוציא משום בו ואין שלים עליך ה'ישים
 שיילינן כי נמי ואנו בישם הבירו בשלום לשאול אדם ב י י ה ד : בשםשלום
 שלום ה' לו ויקרא ך( )שופטים דכתיב הקב"ה של  שמו דשלום שם, מדכרינןאהדדי
 לקוצרים, אמר ובועז ~שם( שלום לשאול חייבים הרי זה לשון )ולפי ה/לשם
 וי(. )שופטים החיל גבור עמך ד' לגדעון, אמר המלאך וכן בי( )רות עמכםה'

 אכסניה בשלום לשאול אדםוצריך - ג-
 איו על נקוד למה אשתך. שרה איה לו ויאמרו פ"ז( נדף מציעא בבאבגמרא

 : באכסניה שלה באכסניה אדם שישאל ארץ דרך תורה לימדהשבאליו
 האשה על לאיש י"א( י"ח )וירא החומש ובפירוש אושפיזא. אשת רש"יפירש

 האיש. עלולאשה
- ך -

 טמנו הנייח לו ש-ט דבר בשלום לשאול ארםוצריך
 שלום ואת אחיד שלום את ראה נא לך לו ויאמר י"ג( )פ"ר סבהבבראשית

 אמרת הדא הצאן שלום ואת מאי אלא ניחא אחיך שלום אתהצאן
 ממנו. הנייה לו שיש דבר בשלום לשאול צריךשאדם

11-- 
 לרבושלום

 למרום משה שעלה בשעה לוי בן יהושע וא"ר ע"א( )פ"ט שבתבגמרא
 שלום אין משה, לו אמר לאותיות, כתרים קושר שהיה להקב"המצאו

 שלום שנותן עבד יש כלום לפניו אמר במקומך( שלום ליחן דרך )איןבעירך
 ועתה לו אמר מלאכתך( תצלח )לומר לעזרני לך היה א"ללרבו,

 יג~
 ה' כח נא

 דברת.כאשר
 תתילד. פתח לא רבו אם רבו בשלום לשאול לתלמיד נכון שלא למדוכלכאן

 שאל לא זעירא א'( הלכה ב' פרק )ברכות בירושלמי אמרינןוהכי
 זהו מפרש: משה ובפני ונחבאה נערים ראוני מקיימינן דאינון דרבה,בשלמא
 להשיבו. אותו וטריה שלא ממנו שגדול מי בשלום שואל הקטן שאין שלהםד"א
 הדברים בין לרבו שלום והמחזיר לרבו שלום הנותן את מונה א"ר יהודהורב

 כל כשאר לרבו שלום הנותן רש"י ופירש מישראל שתסתלק לשכינההגורמים
 רבי. לו אומר ולאאדם

 לו יחזיר ולא לרבו שלום יתן ולא ט"י( סעיף רמ"ב וסימן דעה יורהרב:שוע
 שלום ובכבוד ביראה לו ואומר לפניו שוחה אלא העם שאר כדרךשלום

 נוהגים )וכן ורבה מורי עליך שלום לו אומר שלום רבו לו נתן ואם רביעליך
 אולם ונחבאו נערים ראוני שנאמר כלל רבו בשלום לשאול לתלמיד דאיזוי"א

--.
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 לעיין מציין תשובה ובפתחי במלאכתך(. תצלח לרבו לומר יכול דלכ"ענראה
 מטמיר דהוי רבו, בשלום שאיל דלא ר"א דאף מובא ישם מאירות פניםבספר
 דרך הוי ובכבוד ביראה שלום לו נותן ואינו רבו לפגי שעובר מי אבלמקס",
 כאילו לזכאה שלם דאקדים ומאן כ"ג( דף )שמות בזהר מובא וכןבורות.

 לקב"ה. ליהאקדים
 רבנן עליכם שלום פעמים שני ויאמר יכפיל חכם תלמיד בשלוםרכששואל

 מלכי עליכן שלמא ע"א( מ"ב גיטין )עפ"י רבנן עליכםשלום
 מישרים(. )אורח מלכי עליכישלמא

 מריכ בשלומו ושואל הזקן מפני לעמוד אדם חייב י"ז( )ט"ו רבאר13,2דבך
 אמות.ד'

 הכמי עליכם שלום שאמר פילוסוף מעשה ה'( )סרק ארץ דרך במסכתרעיין
 בראש. גמליאל ולרבןישראל

-
 - ך

 שלוםכפילת
 דמרי צפרא אומר השואל חכמים של שלום שאלת ה'ח( )אות חסידיםבספר

 השלום. כופל והמשיב לעולם. ואריך טב דמרי צפרא אומר והמשיבסב
 בעדשים חברך קדמך אם ל"ת(, )פרק רבא בראשית לזה מציין חסדובמקור
 הוא ארץ שדרך מביא חמד ובשדי תהילה. עליך גמל שהוא למה, בבשר,קדמהו

 שאומר העולם ודרך קי"ג( )סימן מברונא מהר"י ובשו"ת שלום. כופלשהמשיב
 תזכה. טובה לשנה לו ומשיב טב, דמרי צטראלו

 אומר השואל אלו, בלשונות ולהשיב לומר נוהגים אנו שלכך נראה הכותברלי
 או יאר גוט ומשיבים שבת גוטן או7 יאר גוט עונה והמשיבטאג גוטי אומר דושואל או יאר גוט עונה והמשיב מארגיוגוס
 ומשיבים שלום שבת או וברכה שלום ומשיבים שלום אומרהשואל
 שהמשיב שלום כפילת יש הללו הלשונות שבכל ומבורך. שלוםשבת
 ה' אות לעיל הנזכרים הש"ע בדברי והמדקדק השואל. אל ברכה וטפלמרבה
 שלוס רבו לו נתן ואם רבי עליך שלום לו אומר לרבו שהשואל הוא שכךיראה
 לך שלום נאמר שבמקרא של'ום בכפילת וגם שערי. רבי עליך עלום לואומר
 לכפול צריך ואין שלום, לך אשר וכל שלום וביתך שלום ואתה לעוזריך,ושלום
 עליכם שלום שמברכים וזה שלום. שלום להשיב נוהגים יש אמנם שלום,שלום

 מפכי יוסיף כלומר יכפול שהמשיב אפשרות כל אין כאן שלום עליכםומשיבים
 לך אשר ולכל ולעוורכן ולביתך לך הכל, הכולל רבים לשוז נוקטשהמברך

 '(, הכל שיכלול כדי רבים בלשון גם משיבווהשביב
 את לבשה ורוה י"ס( י"ב א )דה"י שנאמר בשאלה גם שלום כופליוכלמלך

 לד שלום שלום שלום ישי בו ועמד דוד לד השלישים ראטעמשי
 ע"א(. ס"ב דף )גיטין בגמרא ראה לעוזריךושלום

 הביא לבאלה"ר בהשמטות זצוק"ל, ריקאנטי מנהם מהג"ר מצות טעמי בס'*(
 עליכם שלום לומר המנהג על זצוק"ל העשית ר' רבי הרה"קבשם

 שלום כי הוא התירץ עליכם, שלום כהשואל יאמר ולא שלום, עליכם אומרוהמשיב
 כל ז"ל מאמרם ע"ד קודם שלום לשר התירו להמקדים ולכו הקב"ה, שלשמו

 על כן אמרו ולא ושנותיו. ימיו לו מאריך הקב"ה לחבירו, שלום ונותןהמקדים
 הוא. נכון כי ודוק קרבן, לה' לומר שאסור לה/ קרבן אצל מאמרם כידועחמשיב,

המנ"ל
ובברייתא
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 להקדים טוב לפיכך לעולם לגוי שלום לכפול אמור נאמר ס"ג דגיטיןובברייתא
 הוה חסדא רב לו. לכפול ויצטרך הגוי יתחיל שלא כדי שלוםלו

 שם ורש"י רבו. על לבו והיה למר שלמא א"ל רגב"י שלמא. ליה יהיבמקדים
 דרכי ומשום דשרי הוא שלום דרכי מטני לעכו"ם שלום שנותנים דהאמפרש
 ולפי "( סעיף קמ"ח סימן יו"ד לועיין להן לממרא סגי זימנא באדאשלום

 איסור יש ומואב ולעמון הנכרי. בשלום לשאול כלל אסור הו-י'( )גיטיןהירושלמי
 הט"ז כתב מביא )שם( היטב ובבאר ימיך. כל וטובתם שלומם תדרוש לאמפורש
 אפילו בשלום אדם הקדימו לא שמעולם גריב"ז בש"ס שמצינו חש קשהלכאורה
 בסמ"ק ראיתי שוב הוא, כך דינא הא דריב"ז דריב"ז רבותא מאי בשוקנכרי
 אחרת ברכה אב5 מס בלשון ברכה או הקב"ה של שמו שהוא שלום 'ודוקאוז"ל
 בלקתן אפילו בשוק לנכרי שלום שהקדים דריב"ן 'האי ניחא ולפ"ז ע"כ קפידהאין

 עכ"ל. נכון זה ודבר אחרתברכה
 אמר ובירכו ישמעאל ר' את פגע אחד גוי ח'( פרק סוף )ברנותובירושלמי

 והרי ברוך. ומברכיך נאמר כבר פירוש אמורה מילתך כברלו
 נתברכת.כבר

 שלום בשאילתהאסורים - ז-
 התפלהלסני
 י'ד( )ברכות במה עשהו כאלו שיתפלל קודם לאבירו שלום הנותז ובאמר

 עד נש לבר לברכא אסור כך ובגין ק"צ( דף )בלק בזהר איתא נמיוהכי
 אמשיך הא בקדמיתא נש לבר ויברך אקדים ואי וכו' צלותיה נש בר יצלידלא

 וכו/ במה נש ברלההיא
 היינו תפלה זטן שהניע כיון ב'(. סעיף פ"ט )סימל חיים אורחערורובשלחן

 ממקום בבהכ"נ הולך אם וה"ה להקדים לאנט אסור השחרמעלות
 גם אלו כל לאסור  למעשה לחוש ויש שלום. לו ליתן תבירו למקום לוהקבוע
 מותר. מנחה או מוסף קודם אבל ערבית. של תפלה או שמע קריאת זמןמשהגיע
 אלמא גברא לאיבת לחוש יש ואם רבו, או אביו היה אם וה"ה חבירולפתח
 מקים שלום לו ליהר מותר. מדינא דבלא"ה שלום אמירת בלא ידו ליתר יכולאם

  שמכבד קודם ולכבדו האדם על שמו להזכיר ראוי ואין שלום הקופא? שלדשכן
 החנון או ירחמך הרחום אומר דאם ומסתברא לעיין, יש לע"ז ובלשוןלהקב"ה,
 הסרי צפרא לו לוטף מותר אבל הקב"ה. של בנומו דמברכו שרי וכדומהיחגנך
 אינו אם אבל עמיי איזה לרכזת ללכת כשהוצרך אלא טותו ארנו זה ואפילוסב
 לו לכרוע אסור וכן אסור הלישן זה אפילו תפלה קודם פניו להקביל אלאהולך

 ואם לפתחו בהסכים בלא אפילו אסורה דכריעה אומרים ו"צ לפתחו.כשמשכים
 משכים כשאין לכרוע מותר דאז פירוש בך כל לחוש אק הברכות לברךהתחיל
 בברכות התחיל אפילו שלום נתינת בין לכרוע בין לפתחו במשכים אבללפתחו
 -י"'א שלום לו ליבן מותר בדרך בו שפגע אלא לפתחו טשעיפ אתז ואםאסור.
 שהוא לב שיתן כדי טב דמרי צפרא אלא יאטם לא בשוק חבירו התוצאשאפילו
 ויחבירו לומד לפתוח זה וכל שיתפלל עד כלל אחרים ברירים להמעכםאטור
 שכבר דמי וב"ש ענין בכל השיב מותר בשלומו שואל כשתבירו אבלשלום
 אע"פ שלום לו ליתן יתפלל שלא חבירו של לפתחו להשכים מותרהתפלל

 להשיבהשיצטרך
ובספר



 תתרלטיררשלים - ס"ה הלק -אדצררת

 זה אין למי אמר ולא סב צפרא סתם דכשאמר כותב אבההם אשלובספר
 כלל על או עצמו על כן שמתפלל להתתפרש הוא יכול כי קפידא,בכלל

 לפתחו. למשכים קפידא בכלל זה אין רמרי תיבת פירש שלא וכלישראל,
 התפלה קודם שלום ליתן שלא דנהגו כתב ג'( סעיף )שם התניארבש"ע

 בשוק. מצאואפילו

-
 - ת

 תתפלהבאמצע
 שואל שמע( קריאת )של הפרקים בין א'( סעיף ס"ו )סימן הייםבאררה

 מי בשלום שואל ובאמצע אדם לכל שלום ומשיב נכבד אדםבשלום
 מלך שכן וכל בחכמה ממנו גדול שהוא מי או רבו או אביו כגון ממנו יראשהוא
 שמע של מפסוק חוץ הפסוק באמצע ואפילו נכבד לאדם שלום ומשיב אנס,או

 שם ועיין יהרגנו. שמה שירא לא אם כלל בהם יפסיק שלא ובשכמל"וישראל
 בבהכ"נ בשלום לשאול נוהגים אנו שאין כהיוון מנהגנו לפי שכותב ברורהבמשנה
 דזמרא בפסוקי ולא הפרקים בין לא ד"ת אפילו ולהשיב לשאול חלילה התפלהבעת

 שלום יתן ואח"כ אחריו פסיעות ג' שיפסיע צריך עשרה שמונההמתפלל
 פ"ה ורמב"ם נ"ג דף )יומא עצמו מימיו ואה"כ עצמומשמאל
 תפלה(.מהלכות

 מטונף ובמקום המרחץובית ט--
 אדם ישאל לא "( דף )שבת המרחץ בבית להבירו שלום שיתן לאדםאסור

 הוא מרחץ לו אומר שואלהו ואם הסכנה מפני המרחץ בביתויחבירו
 "(. פרק רבא ארץ קדרך כלום בכך ואין משיבו אומריםויש
 שהגאון אדם תולדות ספר בשם כתב ד' אות פ"ד סימן חיים אורחותרבספר

 כתיבת קדורות )ובענין שלום. ששמו משרת במרחץ לקבל רצה לאר"ז
 ק'( )א'ות השדה ובפאת שי"ג( אות אלף )מערכת חמד שדי במטר עייןשלום

 רבא ובויקרא זה( בענין המאריך בשדי ובבאר ברכות מסכת לחזקיהויבמכתב
 מכאן תנחום א"ר שלום נקרא הקב"ה של ששמו השלום גדול יודן א"ר)פ"ט(
 קנ"ו וסימן תשובה ובשערי מטונף, במקום הבירו בשלום לשאול לאדם לושאסור
 בדרך הולך כשהיה זצלה"ה הרב צמח מהר"י בשם בר"י וכתב מביאסק"א(
 עליכם משיב היה ונקי טהור במקום היה שאם מסתכל היה שלום לוונותנים

 טובה. ברכה משיב היה מטונף מקום היה ואםשלום

 י--
 ראשכגילוי
 יד ליתן דאסור אחד גאון בשם כתב מ'( דף אלף )מערכת חמד שדיבספר

 גם כי שלום. להם ולזמר ראיה בגילוי לישב לעצמם המתיריםלאנשים
 להתיר יש גדול צורך במקום רק מגולה, בראש להזכיר ואסור שלום, יחייבוהם

 אי"ה( יבוא )המשך השלום.למען
 הלוי שויל יעקפ בלאמו"ר שלוםיוסף

 וינפלדשליט"א
 מעמד" "אנשי ישיבתתלמיד
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 תובב"א עיה"ק ירושלים בס"ד תשלטט()סימן
 עם משמש לעצמו לשון בשהיי וגו' אפוא מי ויאמר ל"ג( )כ"ז תולדותפ'

 ציד. הצד הוא ואיפה הוא, מי פה, אי איפה, )א( דבריםכמה
 )ב( איזו לי אימא שבתלמוד איזו כמו הוא לשון תיקון איפוא מי כ'ברשכ"ם
 פ"  וכן  מלות. שתי הוא  ואנה זה מי איפוא, מי כ פראכ,,ע ')ג(. ב"לאתאור"ש

 הוא. ואיפוא הוא מיברר"9
 כן, אם במקום משמשת בסוף באל"ף כשהיא כ' בלולה מנחה פי עםרבהונ2ש

 וכן/ רועים הם איפה כמו איה, במקום משמשת בסוף בה"אוכשהיא
 וז"ל :( )צ"ב ב"מ על הנוסף עין ספר בשם הביא נ"א( )אות מלאכי ידבסי

 יש בשם שם לרש"ל מצאתי וכן וכו' אוהבו קרובו פ" איזו ליאימא
 עכ"ל. אוהבמפרשים

 איזי ידענא ולא זה על כתב ז"ל פיק טמע" ר הנודע מהגאון שםרבהג"ה
 מדנפשיה. מדעתיה ההוא המחבר שהמציא אהובי או קרובי לעניןשייכות

 מפרשים. יש בשם שם ברש"ל גם מצא שכן הביא הלאד1נ23רה
ובהפלאה

 שבערכיי
 מכמה פירושו ושאלתי כ' איזי( )אות בליקוטים בסופו

 וכולם בכה, אומר וזה בכה אומר זה וקטנים, גדולים תריסיןבעלי
 פיהם. יפצה והבל רוחישא

 איזו לך אימא לשון בפ" דנחלקו כ' קמ"ג( כלל א' )אות האוצר ביתובס'
 לישנא הוא או אהובי פירושו אם בגמ' הרגיל הוי היכי דעובדאגופא
 ' ע"ש.בעלמא

 כאן. שכתבתי דברים כמה על העיר ולא בזה ג"כ שהאריךתצ"ט( תצ"ב- )עמוד % בחלק הש"ס כללי על הנדמ"ח אהרן בית בסי מצאתישוב
 שיבות ב' כאן שחסר כתב ז"ל מרגייות זימן אפרים מהנ"ר רפ"י על אפוים שם בס'9ק

 ע"ש. וכו' איפה אחר ובר וצ"עברש"י
 בשבת הוה". היכי דעוביא גופא איזי לי "אימא זה מאמר פעמים כמה נמצא בבלי בש"ס)ג(

 :( )צ"ח ע'.( )כ"מ 0 ל"ט )גיטין )ק"ר:( )ע"ס.( )ס"ט.( כתובות :( )ל, ישא :()קל"ח
 ביו"ד. איזי ולפעמים בב"ו איזו איחא לפעמים :( מ"ב גיה :( פל' סנהדרין :( ע"ב)ב"ב

 כתב שבערכיז בהפלאה שבחיבתו כתב נ"א( קאות מלאכי יד הס' על רהב הגאוזבהגהות
 שנעלם זיפיא בש-ס. פעמים ה' ~עוד כחובות ישא בשבת נוכר איייחמלת

 שם. הביא שלא :( )ל' בסנהדרין עוד שנזכר הש"ס בכל משוטטות ומעיניו רהבמהגאון
 שהובא כמו לע"ז בלשון תיבות הם ואולי אלה, תיבות ב' שיפענח מי מצאתילא)ג(

המו"ל כמ"פ.בוש"י
 מרנינהבשורה

 יעקב קהלת הקדוש הסמר לאורהוצא
 האריז"ל וקבלת רשלתי ההנ"א בתורת וכנויים פעלים שמותאוצר

 זי"ע ותלמידיו הבעש"ט מתורת ח"ן באבנימשובץ
 זי"ע יהרועים סילוא בעל האלקי המקובל הנשגב, מהגאון שמיםמלאכת

 זי"ע הלובלין ההרזהתלמיד
 הכזא"ז מהמקובל הוסטת וקצת מ"מ דאדרייתא רזיא. א( רבות: הוספותעם

 תלמידי שמות ג( בקדש. ופעליו המחבר תולדות יעקב תדלדות ב( ז"ל.מרגליות
 בספר. המופיעים ז"להבעש"ט



'בסגד

*  ירושליםאוצרות
 - סעי חלק- רבני וקובץמאסף

 בס"ד. התלמוד מקצועות בכל וחידושים הערווה ביאוריםפלל
 ספרים ובקורת ולמעשה, להלכה ותשובות שאלות לרבותגם

 שליט"א. ומחו"ל מא"י הישיבות ובני דורינו גדולי הגדוליםמהרבנים
 זצוקללה"ה. המפורסמים הגאוה"צ מהרבנים מכתי"ק ישניםושפתי

 "ישראל "באלפי ה"צעיר בעריכת לאוריוצא
 מאשקאוויטשצבי
 ,, תובב"א ירושליםפעיה"ק

 5126 ד.ש

 לה"ק תשל"אשנת

 העניניםתוכן0שו
 החזרן מרן עולם גאון מרשכבה"ג כת"י מכתב ישנים ששהיתשלג(

 ע"ב(. רס"ב יומא הגמ' בעגיל זללה"האיש
 פסח. בקרבן הנשה גיד ניקור בעניןתסלד(

 שליט"א יצחק הנתת בעל דורנו פסק ההסיד, הגאוןמאת
 ח"ה ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של ראכ"רסנן

 ג'(, אות ס"א )סי הלוי שבט בספרו כמש"כ ביאורתשלה(
 מאיר זכרון אב"ד שליט"א ראזנר הלדי שמדאל רבי הגאוןהרב

 רעננה כץ מרדכי שמואל הרב תוריות. בריש ההוס' בדברי ביאורתשלו(
 מוכין". "מי מ"ח( )פ"א במקוואות ביאורהשלז(

 יושלים ברייטשטיין מרדכי אברהםהרב-
 וההוראה דגמ' מדינא השיעור עיקר עוטות 8דז שתיה שיעורתשלח(

 ברק בני זילבר אברהם יחיאל הרב ז"ל. ההוראה גדולי ע"פלחולה
 ירושלים וינפלד הלוי שלום ירופף )המשך(. שלום שאילת דיניתשלט(
 המדול דן. בן חושים בענין ה"ז( )פצ"ג ויגש במד"רתשם(

 נכרית". ,4אה של הנוראה הפרצה ע"ד אש" להבות חוצב*קול

 ירושלים' ואוצרות במערכת שנתקבלוספרים
 מרבינו והסמ"ג הרמב"ם, עה"ח, רש"י פ" על המהרי"ק ופירושיתידושי

 ותלמידיו. קולוןיוסף
 והערות. מקומות מראה עם כת"י כמה ע"פ לראשונה לאזריוצא

 שעדלין, אב"ד ולבסוף ברוסיא גדולות בקהילות אב"ד שה" ז"ללינ:שיץ מרדכי בררך רבי המפורסם מהגאון וחו"מ יו"ד או"ח על יעקב בריתשוקת
 ירושלים, פעיה"ק מחדש נדפס וכעת תרל"ן,  בווארשא  לראשונהנדפס

 ירושלים.  5126 71 ת. ירושלים"  "אוצריה  במצרכתלתשיכם



 יררשלים - ס"ו "לק- אוצרותתתרמב

 *( ישניםשפתי

 זללה"ה איש החזון מהי עולם גאתמישכ5ה"ג
 ע"ב( מ"ב )דף יוכשו הנכיככירכר

 תשל"ג()סימן
 שליט"א. מהר"ח ובנם שליט"א מהר"מ ,הגאוןידי"נ
 ולתורתם. לכלמו,ןלו'

 כבר בטח שלחתי כבר ספרי ואת ימים. זה הגיעני מכתבם יש"עאחדשה"ט
הגיעם.

 במכתבם. שכתבו א' נ"ג יומא דת"י בהא בזה להשתעשע חפץוהנני

 הלקיחה על לא אבל כו' חוקה משום אי פרש"י מנ"ל עיכובא ב' ס"בירנאא
 ושילוח הפנימי שעיר הקרבת בדבר, עיכוב הוי דאי שלשום. מתמולשהיא

 שיהיו תורה אמרה ואם הקרבתן בשביל הוא הקיהה דמצות פסול, המשתלחשל
 מקריב כשהוא ביוה"כ געשה והשינוי שוין שיוקרבו התורה שרצון היעןשוין
 שבפרשה העבודה סדר על אלא חוקה נאמר דלא רש"י דבונת ונראה שהן,בלתי
 קרא מ"מ הקרבן בעצם שינוי הוא ששינוין אף הגקרבין של הנושא על לאאבל

 הקטורת של בנושא דשינוי א' נ"ג ת"י כוונת גם וזה קאי, עליהן לאדחוקה
 אבל ישנה שלא ביה"כ כהן עשיית על אלא חוקה נאמר שלא מחוקה ללמודא"א
 מעלה בלא בקטרת גם מתקיים אראה דבענן ]וקרא הקטרת של גופו על נאמרלא.
 ואם דקרא[ דיתורא דרשה אלא ואינו עשן הוא המערכה עשן וגם בפשוטועשן
 ג' ס"ה וכ"מ ביוה"ג גם כשר השגה בכל כשר עשן מעלה בלא קטורתנקרא
 שא"ה ומיהו מחוקה, פסלינו ולא כשר הישן מן יוה"כ קרבנות הביא ראםדאמר
 ברכה כופל והנני להאריך כעת ק"ל אבל דברים עוד ויש פרכא, בהאי כתובדלא

 איחלט. "דועה'תזשלו'
 הרצ"ב. למב"י מ"א ד'יום

 בני ]למנין למב"י מ"א ד' ביום ז"ל ראזין משה ר' להגאון נכתב זה מכתב*(
 ישראל, לארץ איש החוון עליית לפני כשנה תרצ"ב, שנת אייר[ כ"ו -ישראל

 בספרו שם, התגורר איש שהחזון בתקופה בכווידאז אב"ד היה ז"ל ראזין משהר'
 בספרו איש, החזון מדברי הביא תרע"ב בשנת לאור שיצא סופרים דבריהראשון

 מהחזון הערות ורובצו תר"צ בשנת בוילנא לאור שיצא זבחים על הקדשנזר
 המשפחה ע"י )שנמסר צילום מתוך נדפס המכתב מרובעים. בסוגריים בפניםאיש

 דבענן וקרא : מרובעים שבסוגריים ]ההערה שינוי ללא בשלימות הברית(בארצות
 והכגסתיי בפנים, סימון עם לקו מתחת כהערה בסופו המכתב בגוף הואוכו'

 בתזת ועיין הכתיבה[. בעת שהושמט העניז מהמשך שהוא שסומן, במקוםבפנים
 לגמרי חדשים דברים לשמוע וזכינו קכ"ו-קכ"ח, סימן עמא מסכ' או"חאיש

 שכתבו א' נ"ג יומא דת"י "בהא כהערה שנכתבו כאן, א"ת החזוןבמכתב
 ומסוחחים. מאירים והדבריםבמכתבם",

 5רק 5ני זיל5ר א5רה5עמיאל



 תתרמגיררשליבו - ס"ו הלק-אוצרות

 שלשווא יצחק הנתת געל דוינו פוסק החסיד, הגאוןמאת
 ת"ו וכושלים פעי-ק החרדית העדה של יאשרכגז

 פסת בקרבן הנשה גיד ניקורבענין
 תובב"א עיה"ק ירושלים בס"ד תשלוך()סימן

 חותך הפסח, את אוכל כשאדם וז"ל, כתב, ה"'א( פ"י פסח קרבן )ה'ברמב'ם
 וכשעיע רצה, אם ומפרקן, הפרק מז העצמות וחותך ואוכל,הבשר

 בשעת ש?צאין והקרומים והעצמות הגידים שאר עם ומניחו מוציאו הנשה,לגיד
 שלם אותו צולין אלא אוהו, מחתכן ואין הבשר, כשאר אותו מנקין שאיןאכלה,
 שיצלה מזה גדול איסור אין ראשה בחיי א"א ע"ז, כתב והראב"ד עכ"ל,וכו'
 שבראש, קרומית ועם מתנא רתות" תרבא ועם  שמנו ועם הנשה גיד עםהפסח
 וכתב עכ"ל, לפניו בקרקע חובטו הייתי כזה לפני ויביא מסח ואוכל אזכהואם

 מק"ת האסור חלב עם לצלותו מתיר שיה" רבינו, ע"ד עלה ועלא י"להכ"מ,
 שהאראל אלא איסור בו שאין ושמנו בנו"ע בגידיו שאין הנשה, גיד עםאלא

 צי"'טן. וכו' אבר בו לחתך יבא שלא כדי נהגו, לא ובפסח איסור, בו נהגזקדושים
 ותמה הביאם, י"ב( דרוש ד' מאמר ניסן חודש )מאמרי יששכר בגי בס'דהנה

 דצולהו כן, לגמר לרבינו הכריחו מי עכ"פ אבל ז"ל, מרן כדברי יה"דלו
 לכתחילה אסור בודאי אבל בנו"ט, בגידין אין רס"ל מאן דאפילו הגשה, הגידעם

 והבני צלייתו, קשש הגיד שמסיר נאמר לא למה וא"כ הגה"נ, עם ביחדלצלות
 הוכחה, לו ה" דהרמב"ם דמש"כ הבנתי, לא אבל חריף, באופן שם ת"יששכר
 דבפסח דורות, לפסח מצרים פסח שבין הדברים בין במתנ" זה חשב דלאממה

 עקשה, עדיין דא"כ עיפוש, עוד נאסר ה" לא דאז הגה"נ, עם נצלה בודאימצרע
 אז, נאסרו לא עעדיין כעוג, האסורים ההלגימ כל עם נצלה מצרים פסתדבררי
 למה יקווה וא"ב כנ"ל,  הכ"מ כדברי צלי' קודם להסירם צרפי בודאי דורותופסה

 דורות. לפסח מצרים פסח שבין בדברים אלו חשבלא
 סע" ס"ה ס" )יו"ד ברמ"א דאיתא עפי"מ בפשוט, הרמב"ם בשיטתוהנלענ*ד

 )של הקנוקנות וראלף : וז"ל אשר"י, הגהות בשם מהב"י והיאח'(,
 כדי העצמות ראשי לשבור צריך המנקר ע"כ העצמות, כראשי נכנסיםהגה"נ(
 )ח"א יעקב שבות בתשו' הדברים אותן וחיזק עכ"ל, מעיקרן הקנוקנותלהסיר
 ואחריו שם, בטויו"ד ומובא העיטור, לבעל הניקור מסדר כן שם שהביא נ"ז(,ס"

 ואותו הצדדים, משני יפה וגררו וז"ל עליהם, וקבלו וקימו המנקרים, כלנמשכו
 פשוט זה ע"י, הב"י וכתב וכו', ההגבהות כל ומסיר מחתכו בנחים, הנהוןעצם
 מש"כ וכעין ההוא, בעצם קשור המתנים שתחת חלב של ששורש מטעםשהוא
 תו עכ"ל, בה קשור הנשא גה- ששורש בעצמות אשר"י הגהות בשם  והבס"
 מתותך אמצעי עצם ונמצא וכו', והנקבות הזכרות וחותך הניקור, בסדרכתב
 ששרשי מפני הוא צדדים משני ולחתך ומ"ש וז"ל, ע"ז, הב"י וכתב צדדים,משגי
 פעם עוד וכתב וכו/ לקט שיבולי בשם  הג"י צוד וכתב וכף, בהם קשוריםגה"נ
 מפני אותו ואסר הירך כף הנקרא עצם שבראש קטן עצם בקערה רבימצא

 שלא הרמב"ם, של הטעם י"ל ובזה השבו"י, עכ"ל וא' העצם לחתוךשצריך דפסקי ראשונים, וגדולים נפלאים המה שלשה הרי וכו', עכ"ל בו צומתיןשהגידין
 אחרי ורק העצם, שבירת איסור משום צלי' קודם הגה"נ אחרי לחטטאפשר

הצל"
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 מסד"כ שם, הכ"מ כוונת ג"כ רזה וטל האכילה, בשעת ליסול אפשר ה"הצלי'
 ג"כ, הנ"ל, מהרמב"ם ראי' יש ולפי"ז כנ"ל, אבר בו לחתכו יבא שלא לחושש"ט
 הספר מדפי )בדרע"ד יו"ט עונג בס' וע" הנ"ל, הראשונים גדולי שכתבולמה

 עיי"ש. הנ"ל הרמב"ם דברי במקור נכון דבר ב'(, אותע"ב
 גוייס יעקביצחק

 חלקים[ ו" ישחק מנחת שו"ת היקרים בחבוריו המפורסם האדיר הגאוןנהיא

 יצ"ו ברק בני בס"ד תשל"ה()סימן
 הי"ו. רארבן וקשה ר' כש"ת ובקי הריף הה"ג היקר ידידיכבדד

 יכלתי כהיום ורק מכתבו שקבלתי סובא זמז -זה באהבה יש"תאתדשהשט
 פנאי. מעטלקהת

 להכניס להתיר ג'( אות ס"א )סי' הלוי שבט בספרי שכתבתי מה על עוררכבן
 דהוי מטעם ולחים רטובים עדין הי ובביה"ש בשבת שנתיבשובגדים

 בשם ש"י( )ס" ובט"ז בב"י מים עליהם שנתן דתמרימ דומיא אדם בידיכגמרו
 עפ"י כלל טלטול איסור כאן ראין הוספתי ועוד הק"ן. בימי ובפרט בו,הכל

 לחלק שכ' ע"א( )מ"ג שבת מדהתוס' ע"ז העיר וכ"ח - ש"א( )סוס"המבואר
 כיון אדם בידי גמרו נקרא ולא היום כל דאסור בביה"ש אפרוחים עליו היובין

 בידי גמרו נקרא ועדשים דפולים ב"ו ביצה סוגית המבואר לבין להפריחםרבידו
 שום בלי שיתבשלו רצונו ועדשים דפולים דה"ט וכ' ממילא דתגמר כיוןאדם
 וגם כפאן, שלכך השמשות בין כל עכ"פ הסל על שיהיו רצונו הכא אבל -דחוי
 עליהם שנתן דתמרימ נמי וה"ט - שכ"כ "( ס"ק שכ"ט )ס" מג"א מדבריהעיר
 וע"כ נר כעין הוי דלכאורה אע"ג בביה"ש דאתקצי מיגו אמריגן דלאמים

 רוצה דאינו מדברעו דמשמע להכניסם דרוצים שכתבתי עלי השע ומזהכנ"ל,
 כזה באופן ללבשום ואינם לגהצם צריך פעמים הרבה וכן עכ"פ, ללבשםעכשיו
 אידהי ולא בימ"ש שעת דהקצה חיכי אדם בידי גמרו מהני ולא נתיבשו,אפ"
- וכו' ביה"ש דאיתקצי מגודין  אין מכ"מ בכ"ז כב' כ' שיפה אעפ"י הנה 
 בהם ולהשתמש ללבשם שרוצה לבגדים כוונתי הי' אני דגם חדא עלי השגהמזה

 לתשמיש מיד אוחם ולוקחים לרוב אותם שצריכים לחנוקות חתולים כעיןבשבת
 דכיון ש"י( )בסי' והט"ז בו הכל נדון לבין ג"ד בין חילוק שום בזה רואהואיני
 שיתיבש רוצה ה"נ דחוי שום בלי שיתבשל כרוצה הו"ל המים שיקלטודרוצה
 גהדחוי דרוצה ביה"ש סל כופין וכן בה"ש לנר לגמרי דומה ואינו דחוי, יבוםבלי

 משהמשים לפעמים אם גהוץ הצריכים בדברים גם להתיר נוטה ודעתיביה"ש;
 כלל. רוצה אינו שעכשיו בדבר לא אבל להם, צריך עכשיו אם כרגיל גהוץ בליבהם
 לומר שם נטיתי מיהו שיתיבש עד מוקצה איסור עכ"פ דיש לפמש"כ כ"זבניהו

 אינו אבל יסחוט דילמא משום הוא ש"א( )סוס" המוזכר טלטולדאיסור
 ממ"כ הביא וכן מקום, ל'ו קובע יסחוט שמא שירא דע"י ר"ל וכ"ת בעצם,מוקצה
 מגו דין שייך בביה"ש לגמרי נתיבש לא דאם מפורש שכ' ס"א( ס"ק 'ש"חשי'

 מוקצה, הם להים דהבגדים ל" פשיטא א"כ יומא, לכולא איתקצי לביה"שדאתקצי
 י"א( ס"ק ש"ה )סי' והג"א דברי ראה לא המ"ב של שבמחכתה"ג אעשה מהאבל

 והביא מוקצים אינם ממש למים נפלו אפילו לחים דבגדים מדבריו'שמפורש
 הא"ר מדברי וגם יע"2ן כן דמוכח ש"ב( )ס" ומריש הנ"ל, עף'א דסוס"ימהם

שם



 תתרמזויררשליבו - ס"ו חלק-אוצרות
 בס"ד ומשש המג"א על מוקצה, דאינו הסברה ביסוד שחולק משמע אינושם
 לדוד תהלה בס' ומצאתי חפשתי ושוב בביה"ש. לחות קצת רק בודאין

 כן גם והביא לטלטל דמותר כדברינו ממורש כתב מ"ז( ס"ק ש"א)סוס"י
 אות עד'א )ס" הציון בשער המ"ב מש"כ וכן - הנ"ל ש"ה( )ס" מג"אמדברי

 הנ"ל. מג"א נגד הואר"ג(
 גמור מוקצה עיד"ו נעשה יסחוט' שמא חשש יש דאם להוכיח כב' דרצהרמה

 גזירה דנר טלטול איסור דטעם ע"ב( )מ"ו שבת יוסף ר' מדסברוהוא
 ואף לביה"ש, איתקצי דמגו ע"ב( )מ"ה שם פסק ואפ"ה הלוכו, דרך יכבהשמא
 שתי הגה - גמור מוקצה עושה סחיטה גזירת וה"נ גזירה, מצד רק נאסרדלא

 בודאי שלמה ממשנה שם ב"ה יוסף לר' אתקיף דרבא דכיון חרא בדברתשובות
 לדבר בסיס ביה"ש דנעונה משום דגר מוקצה דטעם ג"כ ופי' בו חזר יוסףר'

 אינו אפילו מתכוון שאינו דדבר להש"ס ס"ל התם דהא פשוט והוא ועודהאסור,
 נעשה ובודאי בנר טלטול היתר צד שום אין וא"ב לגמרי מדרבנן אס'ורפס"ר
 סחיטה בדרך שלא ללבוש שיכול וכיון אסור, פס"ר דרק לדידן כן לא אבלמוקצה,

 לעולם. טלטולו גדתה לאא"כ
 דברי עפ"י ע"ב( רמ"ד שבת בדו"ח הגרעק"א קושית לישב כ"ת שכ'דמה

 הדברים אין אכתי מכ"מ נכונים דבריו נ"א( טוס"ק ש"ח )ס"הטג"א
 ההיתר שעושה בסיס של האמיתי המציאות זה מ"מ זוטרי דשליפי דבהאיברורים
 לטיבותא תרתי דאיכא משום רק ההיתר וע"כ דמוקצה לזכוכית ותשמישבסיס
 מג"א )ועיין להגרעק"א לי' דקשיא והיינו ליטלו דעתו וגם ביה"ש הניחדלא
 האמיתי בסיס עשה לא דלעולם התצ"א לדברי דומה ואינו "'ד( ס"ק רס"וס"

 דגרעינים. למוקצהבככר
 במש"כ מג"א בדברי שם שרד לבושי הגאון מש"כ כי כב' אעורר אורח"ראגב

 והגיה הקשה  והלבו"ש וכו' בסיס והסל הריפתא להוי וא"תהמג"א
 נוטל סו"פ ער"ן דברי סוף שהם ממנו נעלמו במחכ"ת המג"אבדברי

 המג"ששהביא
 ואזנר הלוישמואל

 לובליז חכמי דה2יבת ור"מ מאיר דזכרוןאב"ד
 הוריות בריש המוסי בדבריביאור

 יצ"ו. רעננה בס"ד תשל"ר()סימן
 בבירור ידוע הלא פטור שהוא לס"ד דין בית בהוראת שעשה יחידבדין

 כי זה דין יתכן לא כי הגדול דין בית בהוראת שעשה מיירי שזהגמור
 העלם פרשת בתורה שכתוב מה וזהו הגדול בי"ד הוראת ע"פ שעשה דוקאאם
 שעפץ רובו או הקהל כל הצבור וכל צבור של דבר העלם פר וזהו צבור שלדבר
 כל ולא שעשה יחיד אפילו כי דאמר מן יש הדיז זה ועל פטוריז, כולם פיהםעל

 הורית במסכת ומבואר סטור, הגדול בי"ד  הוראת ע"פ ועשה רובו  אוהצבור
 בהוראה שם היה אם דוקא זה, יתכן שלא באריכות הרמב"ם כתב וכןבמשנה

 או גר שהיה להוראה ראוי היה שלא או אחד אפילו חסר היה ואם הבשדכל
 חטאת מביא שאכל מי וכל פטורין בי"ד הרי פיהם על העם ועשו ע"ש ועודזקן

 ואם שנאמר הגדול דין בבית אלא מדבר הכתוב שאין ומנין שגגתו עלקבועה
 י"ג )פרק באריכות ע"ש שגגות בהלכות הרמב"ם לשון ישגו ישראל עדתכל

הלכה



 ירךשליבו - ס"ו חלק - ארצררי2תתרמו
 אופן בשוס אפשר שאי מאד היטב באר לנו מגואר הלא ע"ש, ועוד א'(,הלכה
 שיאמר פטור שהוא הגדול בי"ד הוראת ע"פ שעשה שיחיד למ"ר כילאמר
 פטור שהוא שלשה של בי"ד הוראת ע"פ עשה אם אפילו שייך הדיןשזה

 בזה. בנו לטעות והםחלילה
 ברוד לה הורו המתחיל בדבור כתב ע"א הראשון בדף בהוריות התוספתוהנה

 עומדים ואנו להעתיק, להאריך שאין התוספת, דברי כל ע"שלהנשא
 בראש שדה מרומי בספר הובא מחוקק החלקת כי מאד, גדולה במבוכהכאן
 אי כי הגדול בבי"ד מיירי ביבמות המשנה היינו שכאן שכתב הוריותמסכת
 עי,פ שהיה אם כי הקרבן מן שיפטר הגדול בשד בהוראת 41עהסה שיחידאפטר
 בשד הוראת ע"פ לפטור אפשר שאי שאמר במה מאד וצדק הגדול בי"דהוראת
 בספרו והגאון כן אופן בשום אפשר שאי לעיל כאן שמבואר כמו שלשהשל

 ביבמות שהמשנה הנ"ל תוספת דברי והביא מאד, עליו הקשה שם שדהמרומי
 הגאון מאד עליו והשיג הקרבן, מן פטורה זאת ובכל שלשה של בבי"דתיירי
 המרומי בעל וסתתת התוס' שכתב ומה מחוקק, החלקת על היינו שדה,במרומי
 היאך וא"כ וצדק אמת זה הנה מיירי, שלשה, של בבי"ד ביבמות שהמשנהשדה
 זה בשביל הגאון הלא וצדק אמת מחוקק 'החלקת ודברי וצדק אמת שזהיתכן

 ההוספת. מן סיעתא ומביא מאד עליוהשיג
 הלא כי תורה של אמיתה להעמיד וזיכני עיני השי"ת האיר בעהי"תהנה,
 אהד, עד עדות ע"פ להנשא עגונה אשה היתר עיקר שיסוד מאד הואפשוט
 היתר אלא אינה הזה וההיתר תומו לפי במסיח לגמרי לעדות הפסוליןאפילו
 שלשה של בי"ד שכל הדעת על להעלות לנו חלילה כי הגדול, דין ביתשל

 כל גדולה. סנהדרי של דין בית פי על הוא הכל אלא עצמן מדעת לעשותיכולים
 אינם והשלשה הזה ההיתר יצא פיהם על שבדור התורה מדולי ישראלחכמי
 פי על שמתאים רואים ואם בעלה עם היה היאך ומבררין בדינא מעייניןאלא

 אבל שלשה מפי יצא כי אם הזאת וההוראה אותה, מתירין הגדול הביתהוראת
 החלקת דברי מאד וצדקו הגדול הבית של הוראה הוא הזאת ההוראה וכחעיקר
 בי"ד ע"פ נקראת אשה כל כי התוספת דברי וצדקו אחרת אטשר אי כימחוקק
 דין כאן יש ולפיכך ברור וזה הגדול בי"ד הוראת הוא הוראתם אבל שלשהשל

 כ4 לו שמבירא למ"ד פטור הגדול דין בית ע"פ שעשהיחיד
 'כץ מך4כי שמדאלהרב

 כוכיומי
 ת"ו עיה"ק ירושלים בס"ד תשל"ז()סתמן

 ז"ל ר5ותתו למ"ד מוכין" ":וי מ"ח( פ"א )מקוואות במתג"ביאור
 ר5רי טעל טהרה( מקוה )בטפחו ז"ל הבושם הערוגת קושיית"8ו5
 )5פ"ט ז"ל הרשרש צברי "טו8 רפא( יו"ד )טור ז"להב"ח

 הלזיז(.המקוואות
 סאה ארבעים בו שיש מקוה במי שתטבול צריכה ר"א( )יור"ד הסורז"ל

 וזבה. לנדה ולא לזב אלא חיים מים שא"צ חיים, מים אינןואפילו
 לגנתיה להן עביד דשמואל אצוה ס'יה( לדף אשה במה בפ' : שם הב"חרז"ל

 זרות דספק הלוי מרבנו קיבלתי ואני רשיי, לשם וכתב וכו'מקוואות
נינהו



 תתרמזירלשלינפ - ס"ו "לק-אוצרות

 ספק כל ואין וכו' שמועתו להעמיד וא"א )א( חיים מים טעונה וזבהנינינו
 וט'. מרבותיו כך שקיבל השמועה מפי אלא מדעתו כך דירה לא הלוישהרב
 דמדאורייתא דאע"ג שמעינן דשמואל דאבוה עובדא דמהך לרבוותא דס"לונראה

 ונשכי וכו' וב כמו מ"ח טעוגה,  מדרבנו מ"מ חיים מים טעונה  ובהאיו
 לפי בע"כ אלא וכו' מ"ח מוצא מקום בארות שחפר פי )ב( מקוואות להועביר
 עבוד גיסן וביומי מ"ח בנהרות אלא השנה כל טובליו היו לא מ"ח טעוגהדבזבה
 הלוי הרב של שמועהו על קושיא ליכא מש"כ ילפי וכף חיים מים מקוואותלדן

 חיים מים בעינן מדרבנן אלא מ"ח בזבה בעינן לא דדית דפשיטא דתו"כמההוא
 דרבנו שמועה להך דליתא אחד פה הנביאים כל אכן בהם, לטבול שבעיםהיים מים- מקוה לנשים שיכינו )ג( הקהילות בכל נהגו זו שמועה דמעני ואפשרוכו'

 עכ"ל. גקטינן והכי מדרבנן אפי' כלל חיים מים צריכה אינה וזבההלוי
 )ע"ד הב"ח דברי על שכתב ז"ל( ערוגוך'ב )לבעל טהרוו' ,קוקוה כספרלראיתי

 דאי וצ"ע סק"א( ר"א )בסי' וז"ל חיים( במים הקהילות למנהגמקור
 כבר דבזה ציגתן להפיג אפי חמין מים לתוכן לשמוך לבלתי להיזהר הו"למה"ט
  נובעין מים של מקוה על דמהדרין דה"ט נ"ל אבל היים. מים תורת מהןבטלו

 הראב"ד ואמנם הלוק כרבנו ג"כ שסובר מדבריו שמשמע בח"ג לעייןלא(
 בספר אבל בכה"ג. ס"ס דהוא כתב הטבילה שער ברישבבעה"נ

 מדרבגז שרק הלוי רבנו דברי מתרץ שהב"ח שכמו רוצ"ל )2אסאד( ישראלמקוה
 באוצר )עי' גהשון רבי 'דעת וכן בה"ג. דברי לפרש יש כמו"כ מ"ח, זבהצריכה
 חסורים ובספר נדה, הל' המנהיג בס' וע" מ"ח צריכה דזבה מ"ב( לשבתהגאונים

 סק"ב( נחל ר"א )ס" ובגידו"ט פ"ח. סי' ח"א יעב"ץ בשאילת וע" תקיט,ס"
 מהגר"ש ברושים  עצי ובשו"ת ר'ט( לס"  ז"ל קולאק להגר"ש משמעוןובשם
 לתשובה" במ"ע הטהרה "תובת בפרקיה ועי' א. סי' מים ובמקוה ך. סי'מווילנא

 כן. הסוברים שיטות של מ"מ עוד שם שהבאנו ג'בהערה
 ס"ה )דף בהמה דבמה, בגמ' דייק ר"ב( סי יור"ד )תשו' ז"ל החת"מ אבל)ב(

 אדבר רגע עוד : שם וז"ל "לאשתו". ולא "לבגתיה" להו עבידהנ"ל(
 ונדהה היים מ"מ משום הש"ס טעם לפרש ז"ל הלוי רבו בשם רש"י מ"שוכו'
 רס"ל לודר הוא רסיקה לא נ"ל מ"מ זבה. ולא היים מים בעי זב דקיי"למשום
 לאשתי, ולא לרנתיה עביד דשמואל דאבוה ניחא ובזה זב. אסו זבה גזרומדרבנן
 וכו' לחוד לטהרות דטביל בזב מיחלף ולא לבעליהן סובלות נשים דסתםה"ט
 וא"כ מ"ח, והוצרך בזב ומיחלף לטהרות סכילתן ניכר היו פנויות בנחיהשא"כ
 ללמד לאיצטרופי חזי מ"מ דבריו וינדחו ואע"ג כלל, למיחש ליכא זולשיטה
 כעין בנהר, לטובלות וזכות מקור החת"ס ומוצא ע"כ בנהר, הטובלות עלזכות
 אשכול בנחל ועי' חיים. מים לנשים שהכינו לקהילות מקור שמוצא הב"חדברי

 נ/ ס" מקוואותהל'
 "מקוה במאמר ז"ל ראטה אהרן רבי ב"ק להרה"ק הקודש טהרת במן)ג(

 מקוואות שיש שבמקום שאמרו הצדיקים מן ומקובל : כתבישראל"
 הרי"ם בחידושי נמצא וכעי"ז גבוהות. נשמות משם יוצאים חיים מים שלכשרות
 בשו"ת וע" גבוהוה. נשמות הביאו בצונן טהרה 'שמרו שבמסירות שבנו"יעה"ח
 במעלות זיע"א 'הד"ח בשם שהביא בחיור"ד, ז"ל ממישקולץ להגה"צ יעקביגל

 מ"ח. שלמקחאות
משום



ירושלים - ס"1 "לק- אוצרותתתרמח
 דס"ל והראב"ד הרמב"ם שיטת י"א לצאת א"א גשמים מי של דבמקוהמשום
 ובמעין וכו/ במים אפי מיירי רובו, עד כ"א מיכשר לא סאה ונטל סאה דנתןהא
 ונכון הראוי מן ע"כ עצמן מחמת מתגבר דהמעיין שאובין מים לתוכן לשפודא"צ
 ע"ש. דוקא. נובעין מים של מקוה אחר מהדרין להיות קדושות קהילותלכל
 ליישבה. שמצוה קושיא זו לכאורהוהנה
 דמים מדבריו ונראה : ע"ז שרצ"ל )נאסאד( ישראל" "מקוה בספררראיתי

 דאיתא מהא ואולי חיים. מים תורת מעיה בטיל חמים אופושרים
 וכן חיים מים שצריכים לדברים פסולים המוכים דמים דמקוואות פ"אבמשנה
 חטים. או פושרים או מלוחים הרמב"ם וכן הר"ב מפרש ומוכים דפרה,בפ"ח
 חיש. טש נקראות אינן בתולדה פושרים שהם אלו דרק אפ"ל לכאורהאמנם
 לווי. שם להם יש והמים מלוחים דמים מנגעים בפי"ד טר"ש שכתב מטעםאמגם

 עייש"ה. וכו' חילוק. ראיןנראה
 ז"ל רבותינו פירושי את כאן אציע הענין. לעצם להיכנס אתחיל בטרםדהנה

 נסכין. מי של המשגהעל
 )משנה וכו' מזה למעלה זו במקוואות מעלית שש דמקוואות( )פ"א המשנהרז"ל

 שמימיו מעין מהן למעלה כו' סאה מ' בו שיש מקוה מהן למעלה :(ז'
 מהן למעלה בזוחליו, מטהריז  שהן מכין מים מהן למעלה :( ח' למשנה וכו'מעטין
 חטאת. מי מהן לקדש וכשרים למצורעים והזיה לזבים טבילה שבהן חייםמים

 מוכים שהם אך נובעכן מים הם מוכין מי פי שם, בסיהמ"ש ז"להרמב"ם
 זולת או המים או מרים רצ"ל הכף( בדגות שכיו ויהיו : שם)ובתוע"ט

 - בתולדה הוה דהכי )משמע "מימות בקצת הנמצאים הרעים הטעמים מןזה
 שהוא הקודמיו על נוספין המים ואלה בפרה, בשמיני שיתבאר כמוהמעתיק(.
 הוא ששית ומעלה וכו' )זי(, דבר יערבם ולא מעין שהוא מצד במחליומטהר

 וכו'. ערכים נובעים מיםשיהיה
 בפרה פ" )ור"ב מזיקיו ולא ברהבים מיס הכוונה חיים .שמים מדבריומשמע

 שם ובתויו"ט כי ופושריו מלוחיו כגוו המזיקין המוכין, מימ מ"ט:פ"ח
 )ה( לשתותן שא"א כזה חום או מרירות ע"י כן(. העתיק הרמב"ם מפ" כי :אמר

 מהר"י הצדיק הגאון למחותני מקוואות על יוסף" "דעת בספר רעיו)ד(
 הרמב"ם דברי לבאר שהאריך מה ח'( מערכה )בפ"א שליט"אדינקלס

 המעיין בלשונו, פ"ט במקוואות וכן דבר" וערבם "ולא לשוגו בדיוק כאןז"ל
 התורה. יגיעת כח ותראה במערכותיו ועיפוש מיס" בו נתערב"שלא

 מעיין כמי וגו' חיים מים עליו ונתן וז: פיסקא חקת בספרי רכדאיתא)ה(
 הגאון ופ" וכו' לעולם חיים שהם במים וכו' מדברהכתוב

 מן חיין הבריות שכל לעולם היים ונותנין לשתיה ראויין : שם הנצריבעמק
 ומתוקים טובים מים כו' היים מים באר וכר. מלוחין או מרוחין מים לאפוקיהמים.
 חיים מקורן שיהא אמתיים משמעות ושני כו' ויפים. מתוקים היינו חיים ומיםכו'

 מ"ט פ"ז פרה בש' ז"ל הרמב"ס בפי' מבואר וכן לעולם. חיים נותניםושיהיו
 כף חיים מים : הלקט שבלי בכת"י מטראני הר"י בפ" וכ"ה עכ"ד. כו'.ע"ש

 מלוחיך ולא לשתייה ראויין שהן בהן תידיין בנ"א שחיי נמיומשמע
 לשתיה. ראוייןשאין ופושריי

וגם



 תתרמטירושלים - מ"י חלק-אוצרות

 ופ" והפושרין. וכו' המוכים מי גבי : ז"ל הרמב"ם פ" מ"ט דפרה במ"חלגם
 חייה, מים שנקראים אותם הם ערבים נגמעים מים ורקחמים(.

 פוסקים ולא נובעים שלעולם חיים מים מ"א( דנגעים י"ד )בפ' ז"ל הר"שרז*ל
 דהיים וכו' פושרים מים ולא מלוחים מים ולא היים מים ביה"כותניא

 להם שאין מים שמואל דבי תנא )ח"ב.( דזבחים יבפ"ב כולהו למעוטימשמע
 היכא ידענא לא בקונטרס שם ופי לווי שם להם שיש כיור מי יצאו לווישם

 וכר. מיפסלי לווי שם מטעם גמי ומושרין ומלוחין מתניא אהד ונטמאמתניא,
 וצריך שמם מוכין וה"ושרין והמלוחין מ"ט( דפרה )בפ"ח 1"ל הר"ש פ"וכן

 כו7 לווי שם להן דיש משום ושמא מיפסלי, וסושרין דמלוחין דמשום מגלןלדקדק

 ממים, להן דאימעוט אלא היים, מים בכלל הם הרי מוכין מי ז"ל הר"שרלדברי
 חוקת לספרי הנצי"ב עמק הגאון וכדברי לווי. שם להם שםמכיון

 מלוחים ממים בתו"כ נתמעט ז"ל הר"ש( )לדעת ולדעתו : שאמר ו'(פיסקא
 ומנטפים. מכזבים - ומחייםופושרים,

 )פ' התו"כ על גפ" ז"ל( חיים אבן אהרן )מרבי אהרן" "קרנן הגאוןדז*ל
 שם להם שיש מפני דטעמא פ" הר"ש מלוחים. מים ולא ד'( אותמצורע

 לווי שם מטעם נמי ופושריו ומלוחין מתנהל אהד דשמא הוא וכתב וכו'לווי,
 חיים מדכתיב ליה דהריש זו בברייתא זה לפרש יכולין אנו ואין וסר,מיפסלי
 נ"ל ולזה חיים. מאומר' לווי שם ממעט והיכי מלוחיו מי ולא חיים אמרשכן

 והפושרין המלוחין המוכין המים הם ואלו כף מוכין מים לאלו קרי דהרהדבפ"ח
 שנעשו החמימות מצד או להם שקרה מה במאורע שהוכו יה כפי מוכיןופ"

 הוכו שלא בריאים שיהיו ברואות מלשון חיים מלת דפי' נאמר וכפחזפושרין
 וכוס דבר.בקים

 משם הוא דפסולייהו הר"ש ומ"ש : ז"ל מ"ט( ר"ה )פרה אחרונהדבמשנה
 תני והדר המוכין מים דקתני כן משמע לא דמקוואות בספ"קלווי,

 שאינם כאן הרא"ש וכ"כ נינהו. חיים לאו דמוכין משמע היים מים מהןלמעלה
 חיות מצורע בצפרי כדאמרינן ובריאים טובים משמע דתיים ומשמע חייםמים

 לטרפות.פרט
 שהו משום וכי מים אבל ואמר: בזה האריר ה'( אות בבועז )שם בתפא"ירגם

 בארץ מדנזלו מלח, חלקי בטבע בהן שמעורביז ומפני פושרין אומלוחיו
 יהיו אש, תוקד במקום ארץ מתחתיות מדנזלו נתחממו או שנפשרו אומלוחה,
 להדחת כשרים ולהכי לות שם מקרו 'ולא הז מים מין כולדו אלא אתר,מין

 עימקה וכו' חטאת למי למיכשריגהו הו"ל וה"נ בקרבנות.הקרביים
 מים עליו ונתן מ"ב( אות בהתוה"מ חוקת( )בספרי ז"ל מלבתם הגאוןדז*ל

 מכזבים מים ולא העם )ס" מצורע בספרא וכמ"ש מעין, מי היינוחיימ
 )פ"ת כהר"ש ולא המש"ש: פושרים מים ולא מלוחים מים ולא גם אמר ושםוכו'

 ע"כ. וכר לווה שם להם שיש מפני שכתב מ"ט(דפרה
 כתוב זה חיים מים על י'ט[ אות 'והמצוה ]בחתורה פ" מצורע פ'רבספרא

 עד כמו בריאות מורה שהחי בריאים מים על מורה א( פעמים.שגי
 בהם נעשא אם לאפוקי ל"ה( )ישע" ויחי השחין על וימרחו ה'( )יהושעחיותם
 שנובעים על מודה הב'( )פושרים(. האש ע"י אם )מלוחים( מלח ע"י אםשינוי

 וכוי. מתנועתו פזמק שאינו החי כמו פוסקים ואינםתמיד
וז"ל



 ירושלים - מ"י חלק - אוצרותתתרנ
 הנד הר"ש דברי ובעיקר ד'( אות כ"ב תשובה נדה )הל' תפא"צ הגאוןרז"ל

 קשה א"כ וכו' להן ממעטיכן לבד דממים דלפ"ד לי תמוהים דבר"ובאמת
 )פ"ד בחולין וכמ"ש מים נמי דבעינן למקוה ופושרין מלוחים מ"מ נמינפסלו
 מהן למעלה במקוואות וכמ"ש נינינו היים לאו מוכין ומי וכר חיים מיםדכתיב היכי לה, דממעטינן הוא תייג ממים דדווקא וע"כ וכו' ע"א כתיבי מים ג'א'(
 וס"ה וכו' חיים. מים בכלל לא אבל הם מים בכלל מוכין דמי הרי כו, חייםמים
 ביין וכמו ושלימים, בריאים היינו חיים זפ" וכו' שם בפרה והרא"ש הר"מבפי
 כולם לפי"ד וא"כ וכו'. חיותן נתקלקלו אלו ה"נ שנשתנה מגוג לאפוקיחי

 עי"מ"ה. וכר. לווי שם אינו ופושרין ודמלוחין כהר"ר דלאנלמד
 דמלוחים ז"ל הר"ש דגרי לפ" קשה ומיוד וז"ל: )שם( הנצהב"ו"העמק

 שיש מים בתו"כ מיעט דהא זרעים, ליכשרי לא לווי, שם הואופושרים
 דלאו מעים אלא דמימעט, הוא לווי שם משים לאו דהני נראה לכן לווי, שםלהם

 ע"ש. מ"ט פ"ז פרה במ' ז"ל הרמב"ם בפה מבואר וכן וכו' נינההחיים
 אי"ה( יבוא הביאור)המשך
 סד"ד ברייטשטיין מרדכיאברהם

 וכו'[ ושמו"ר דר"ח תפילין בענין פרשיות" "סדרומת"ס

 כוסות בדי שתיהשיעור
 יצ"ו ברק בני בס"ד תשל"ח()סימן
 וישתה וכר רביעית הכוס שיעור : ט' סעיף תע"ב סל פסח "לכות או"חשו"ע

 אדם בני כך כל ממנו שותין רביעיות הרבה בו יש ואם רובו אוכולו
 כמה מתייק אפילו הכוס רוב לשתות שצריך אומרים ויש שבו רביעיותכמנין

 ולדינא : וז"ל ומסיים הדעות ב' בביאור שמאריך ברורה  במשנה עייןרביעיות.
 לשתות הנדמ"ח[ התיקון לוח - ]שלא בדעתו אם ומ"מ הראשונה כדעהקיי"ל
 )אחרונים זו לדעה לחוש כדי רביעית שמחזיק כוס רק גדול כוס יקח לאהרבה
 לא כוסות ד' ידי וכו' חי שתאן בז: ק"ח פסחים בגמ' מקורו עכ"ל. שעה"צ(-
 דאשתי והוא. יצחק בר נחמן רב אמר יצא ביתו ילבני לבניו מהן השקהיצא
 "ובא דכסא רובא השותה אלא כוסות ד' ידי יצא דלא הגמ' ולשון דכסא,רובא
 ויהיה( לד"ה מהרא"ש בקצרה פסח ובהלכו' כ"א(, )פ" שם וברא"ש שםברציף
 תפ"ו בסי' ולהלן כאן הטור כן סתם זה וע"פ כ"א(, )ס" הרא"ש פסקיובקיצור
 ואס : הגמ' כלשון סתם ה"ט( פ"ז ומצה חמץ )בהלכו' הרמב"ם וכן הפסח,בסדר
 בו לכל הביא יוסף והבית פוסקים, בעוד וכ"מ יצא, רובו מהן כוס מכלשתה

 רביעיות ב' בו יש אם אלא הכוס רוב לשתות צריר אין גדול דבכוסשמבואר
 ש"ט ומהר"ר "רמב"ן דעת לבסוף הביא חיים בארחות אבל שנים בושותים

 חיים בארחות והנה הכוס, רוב לשתות צריך רגוליות כמה בכוס "עדאפילי
 יהודה והר' והרא"ה הרמב"ן בשם בן מביא ו,( אות המסח ליל )סדרשלפנינו

 זה ולעומת גדזל, בכוס אפילו דוקא הכוס רוב לשתות דצריר ז"ל מארי אבאבן
 אלא הכוס רוב צריך ראין בפירוש שפסק וערבי( )ד"ה פסחים בראב"ןמצאתי
 אבל כהרמב"ן משמע דמהמרדכי כתב ה' ס"ק משה בדרכי והרמ"א רביעית,רוב
 הפסח-- ובסדר ס"י ק"ל בכלל אדם חיי וע" הראשונים, בשאר  וצרו בזה, מיקלהר"ן
 אלא אינו גדול בכוס אפילו הכוס ברוב שמחמיר דמה שנראה היסב עיי"וןקדש

לכתחילה



 תתרבאירושליכ! - ס"ו חלק-ארצררון

 ג"כ שנראה היטב עיי"ש ט' אות כוסות ד' דיגי החיים בדרך ועייןלכתחילה,
 שישתה השיעור עיקר אבל אומרים ליש לחוש לכתחילה אלא אינו שמחמירדמה

 : מ"ב קמט ס" שמע בקצור מש"כ וכן רביעית, רוב והיינו רובו רביעיתמהסוס
 אלא זה אין אחת, בפעם הרוב את הפחות לכל כוס מכל שישתו ביתו לבניויזהיר
 סתימת כאן אין אבל מצומצמת, ושתייתם מצומצם שכוסם בית לבני אזהרהדרך
 ועייז רביעיות ברוב סגי ולא הכוס רוב דוקא שצריך גדול כוס לגבי הדיןעיקר
 ועיין להתמיר, יש לכתחילה ואך להקל דהעיקר בפירוש כן שפסק הגר"זבשר'ע
 במשנה כן פסק ושפיר אחרונים, בשאר ועיין כן, מתבאר שג"כ " ס"קבמנ"א
 בכל שמובא כוסות ד' לגבי מפורש דגמ' דינא ושמענו אחרונים, בשםברורה

 גם כן צריך אם הוא הנידון וכל הכוס רוב שצריר ואחרונים ראשוניםהפוסקים
 גדול.בכוס

 רובא ששיעור לומר דיש חידוש, נתבאר "וישתה" ד"ה הלכה בבשוררהבה
 אלא גדול בכוס צריך שאין הראשונים לדעת ]וכוונתו כוסות בד'נתאמר

 א' ק"ז ופסחים ב' ע"ס עירובין בגמ' הנאמר לוגמיו מלא ושיעור רביעית[רוב
 שרוב וצא, אחד שיעור המזון ברכת של וכוס הבדלה לגבי וכרה קידושלגבי

 שתן במי להחמיר אלא זה דאין ומבאר בינוני, באדם לוגמיו מלא הוארביעית
 אזלינן לוגמיו מלא שיעור דלגבי רביעית מרוב יותר שישתה גדול לוגמיו מלאלו
 שישתה י"ג בבן וכגון קטן לוגמיו מלא לו שיש במי להקל אין אבל דיריה,בתר
 המעיין והנה שם, בפסחים חלאווה ומהר"מ לר"ן בזה ומצחן רביעית מרובפחות
 לוגמיו מלא דשיעור בפירוש שכתב יראה טעם( אם ד"ה לעיל הרי"ף %לבר"ן

 צריך כוסות ובד' נפרדים שיעורים הם כוסות בד' שמצינו דכסא רובאושיעור
 ראשון בכוס ואך יוהר שהוא ובין דידיה לוגמיו ממלא פותת שהוא בין הכוסרוב

 מתר הוא אם דידיה לוגמיו מלא קידוש שבכל השיעור גם צריך עליושמקדש
 שנקט אלא הר"ז כדעת מבזאר ג"כ השקה( לד"ה חלאנה ובמהר"ם כוס,מרוב
 לוגמיו מלא ברכה של כוס וכל שבקידוש  השיעור גם צרכי הכוסות ז"דבכל
 כוס דרוב כוסות בד' המיוחד השיעור גם וצריך כוס מרוב יותר הוא אםדידיה
 השיעורים שגי שצריך לחומרא ותרווייהו דידיה לוגמיו ממלא יותר הואאם

 ושיעור הכוס רוב שתיעור לחידוש המקור והנה המיוחד, התשיעור הכלליהשיעור
 רע"א וס" מ"ג ק"צ ס" וש"ע בטור שפסק מה הוא אחד שיעור הוא לוגמיומלא
 פ"י בפסתכם הרא"ש ע"פ והוא רביעית, רוב הוא לוגמיו מלא דשיעורסיג
 א' פ' וטמא ב' ע"ט ועירובין ב' ע"ו שבת בתוס' גם הוא כך והנה י"ח,סי

 שהביא צמח ורב כר"ע ודלא וסזסקים ושם שם ראשונים ובשאר א', ק"זופסחים
 לצד שלסלקנו כדי לוגמיו כמלא רק צריך אין אלא רביעית לטעום  שצריךהרא"ש
 )ומש"כ סי"ג רע"א סי הלכה בביאור שרמז וש"פ התוס' והיינו וכה,אחד

 פסחים בתוס' ואמנם רע"א(, : וצ"ל ס"ס הוא רע"ב ס" - כאן הלכהבביאור
 אם ד"ה א' ק"ז בדף והוא שם התוס' שציין לעיל ובתוס' רובא ד"ה ב'ק"ח
 אלא כלל מיוחד שיעור אינו כוסות שבד הכוס רוב ששיעור נקט שהתוס'מבואר
 וכגון בגדול אבל בינוני משום כוס רוב ונקט לוגמיו דמלא השיעור ממשהיינו
 פחות הוא שלו לוגמיו שמלא בקטן להשך ה"ה ובודאי טפי צריך הבשן מלךעוג
 הנעין דבל ונמצא היטב, עיטש כלל הכוס דרוב שיעור לנו שאת פחותצריך
 על לסמוך יש אם הוא רביעית מרוב קטז דידיה לוגמיו במלא להקל ישאם

 על ט"ו ס"ק השיעורים קונטרס איש בחזון כן העיר וכבר להקל, התוס'שיטת
הביאור



יררשלים - ס"ו חלק- אוצרותתתרנד
 אש להבות הוצבקול

 הפרצה אודות שליט"א דארה"ב הרבניט מגדולימאחד
 ת"ח נשי גם בעוה"ר אשר נכרית" "פאה שלהנוראה
 בלשון דבריו את נותנים אנו בזה. נכשלותוחשידים

 תוכנו. את יבינו שהנשים כדי באידישהמדוברת
 שייטלעןוועגען

 ציים צו צייט פון ליידעי איז שייטלען טואגעז פץ פירצה נתשע יי וויאזוי
 אייער קרייזען חסי5"טע די אין אויך געכאפט אריין געווארעןציביסלאך

 עם אז דגנרט ליירעי שוין האלט עם און מלחמה וועדן צווישע רי נאד זייןהויכח
 פאריונדען איז עם אז עולם צן בעווארען פארגעסען אונגאנצשן כמעט שויואיז
 מאדעיענע היינטוע די איבעיהויסט אין עבירות גרוימע זען איסורים הארבעמים

 שנזער פה דין רעם למט היתר שום קייק דא נישט איז זיי אטף וואםשייטלען
 צו ארוים איבערהויפם אח אנטוען דאר זאל פרוי איד"ןע א אז תורההייליגע
 זען איר קענען מענש פרעמדע ווי פלאץ א אזיף גאס די אויף מש דעיסיין

 שליט"א מסאטמאר מרן רשכבהשג אדמו"ר כיק ווי אתי איזדערמיט
 עהיינט לשול דעת מש תשכ"ה( ושפטים פ' )שבת רר%2ה ח איו געזאגטהאט

 שטארק גשר שוין איז זיגד( פיל שגזעוע )מיט הרביםבעוונותינו
 'מתיר עס האט ווער אבער שייטלען טראגען צופארשפרייט

 אויסזעהן זאלען וואס שייטלען אזעלכע טראגעו צוגעוועו
 וואס גג על גג מאדע לעצטע די לויס האר אייגענע וויאינגאנצען
 היתרי. שום קיין דא נישט אוודאי אין אוודאי איזדערויף
 אסר,ן וואס פוסקים די פון מייל א אויסרעכעצען דא מיר וודוען דעםוועגען

 הגדולה כנסת י"ח( )סל  שבע באר שו"ת שייפעל, א מיט גייןצו
 יעקב ישועות סק"ב( ש"ג ס" )או"ח חיד"א פון יוסף ברכי סק"א( כ"א סי')אה"ע
 גמג"א ע"ה )סי' או"ח אויף הגהות די און סופר חתם סק"ג( ע"ה ס"לאו"ח
 גבראל תפארת צוואה( זיין )אין רוקח שמן צוואה זיין אין אויך אוןסק"ה(
 שס"ו( ס" )יו"ד אסאד מהרי"א צוואה( זיין )אין א"ש מהר"מ ס"ה( פ"ו)שבת
 דור"ט מ' ייט"פ )אין לב ייטב נ"ט( ס" ח"ב אין ל' ס" ח"א )יו"ד הייהדברי
 יצחק בית כ"ת( אות תוכ"מ ובמ' י"ס אות ליצ"מ זכר ובמ' וכ"ג וי"ב ד'אות

 ד"ח( מה דרבה )הכנה הבשם ערוגת ד'( בע' )אסי"ד המד שדי ט"ו( ס")או"ח
 מברעואן מהרש"ם י'( אות ט' )סי העזר שלחן תק"ע( סי' )מהדו"ק ש"יתשורת

 מ"ב(. ע"ה סי' או"חקע"ת
 דער פאטער ויין אז ד,( )דף תודה לחכר ספר אין געברענגט חערטאויך

 פרוי די אויף חרם א בת"ד צוויי נאך מיט געמאכט האח זצ"להפלאה
 שייטעל. א אנטוען וועדוועלכע

 טים השבועות( לחג )בסוף יחזקאל דברי איו ,אנט זצ"ל רב שיתעוור דעראיו
 א דא איז עס אז זאגען צו געצ'ווינגען בין "איך לשוודעי
 פריצות'דיגע מיט גיין צו טעבטער אידישע פאר איסורגרויסער
 פיז מאן אידישער יעדער א און שייטעל א מיט אוןקליידער
 גאנצען זיין מיט דעם אויף שטוב אין זיך ביי שסערן צומחויב
 זאל ער און אונו אויף זיין מרחם זלך ואל באשעפער דער איןכח

 אונו". פון שטרויכלינג די נעמעןאוועק



בס"ד
*  ירושליםאוצרות

 - ס"ז חלק- רבני וקובץמאסף
 בס"ד. התלמוד מקצועות בכל וחידושים הערות, ביאוריםטלל
 ספרים ובקורת ולמעשה, להלכה ותשובות שאלות לרבותגם

 שליט"א. ומחו"ל מא"י הישיבות ובני דורינו גדולי הגדוליםמהרבנים
 זצוקללה"ה. המפורסמים הגאוה"צ מהרבנים מכתי"ק ישניםושפתי

 מאשקאוויטשצבי- "ישראל "באלפי ה"צעיר בעריכת לאוריוצא
 תובב"א ירושליםפעיה"ק

 5126 ד.ת.

 לפ"ק תשל"אשנת

 העניניםתצנןסימן
 התורה, שר האדיר מהגא71 כת"י תשובת ישנים" ,יספתיתשמא(

 בירושלים, החרדית העדה ראב"ד ז"ל עסשטיין פנחסרבי
 קפה או תה ושותיז בחבורה יחד כשלומדיז לנהוג האידתשמב(

 וכוס. כוס כל על ואחרונה ראשונה ברכה לברךאם
 שליט"א יצחק מנחת בעל דורנו פוסק החסידו הגאוןמאת
 ת"ו. ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של ראב"ד ןסג

 ירושלים עזרין ארי' ידדאהרב המצות. על מעבירין אין בדיןתשמג(
 ברוקלין ראזענבערג דול הרב ת"ו(. )סי' או"ח בשו"ע ביאורתשמד(
 מקוה. שיעור עיקר בענין ]ה[ מנהגים שגגתתשמה(

 כזית. שיעור בענין ]זן לכתחילה. מקוה שהנור בענין]'ו[
 ברק בגי זילבר אברהם יחיאלהרב

 ירושלים שטינמץ שלפה מרדכי הרב כ"א(. )גדה דשפופרת בסוגיא ח"תשמו(

 ירושלים* "אוצרות במערכת שנתקבלוספרים
 קדושת ביסוד התחזקות ודברי מכתבים אהבה. רצוף תוכו ח"א. )אלף( א'תורת

 ישראל של לבבות לקרב אמיתית, ובגאולה אמיתית, באמונהישראל,
 זצ"ל פאוען ישראל שליערן רבי המפורסם הצה"ק חברו וכו' שבשמיםלאביהן

 שאפראן. בק"ק ור"מאב"ד
 לכל וזמנו במועדו האדם והתנהגות התפלה סדר על ג"כ, מהרי"חלקרסי

 וכו' החסיד הגאון הרב ידי על מלוקט וגשואיז, מילה וסדרהשנה,
 ראתרב. אב"ד ז"ל פרידמאן חיים ישראלרבי

 ירושלים. 5126 ד. ת. ירושלים" "אוצרות במערכתלהשיגם



י41ןשליב! - ס"ז חלק- אדצרךוצתתרנה
 יאש זרי עפשטיין פנתס חבי האדיר מהגאח השופותהערות
 ישב הספר על שכתת בירושלים החרדית העדה דיןבית

 1"ל, מרגלירין הרימוז הרב הטקובל ממהדיר שטים מלאכתררוזך,
 ז"'ע שרעבי שלרב( רבי האלקי להמקובל אלמנה" התיקון עלמיוסר
 הרש"ש. חיי בפפר מחרש והו"ל התצ"א בשנת לראשונהנדפס
 תרצ"א. שנת שבט לחודש ה' ועש"ק ב"ה תשמ"א()סימן

 ובשאר בהשכל חיברו אשר רוחו", "ישב היקר קונטרסו על בהודהאהדשה"ט
 כולו ומצאתי חפצתי רצונו לעשות כי כולו פני על עברתירוח.

 שאף זה, לענין שצריך מה בכל חזי שפיר ועינה ודעת בהשכל קדושאומר
 לפני התעסקתי הזה בענין מ"מ הנסתר חכמת זו מפוארה בחכמה אני אדוןשלא
 מע"כ, הזכירם ולא מזה, המדברים ספרים באיזה עוד ראיתי העת ובמשך שנים,ז'
 קאי וכי ת"ל ועמוקים  יענים ענינים מכמה הנטרד ומוחי מלבי אזדת היוםאד

 תרדין. בחבלי מוקף כמוני הלסיד ומכש"כ וכו' מסכת כהאירבי
 ציונים 'לו להציב הנני שקט, ברוח ורוחו, פניו על עברתנו כי האות לדוזה

 הן. יומו ובני הגליון על שציינתימה
 תלמיד רבי האיך צע"ק דבזה נתעוררתי )קי"ב(, דפסחים הגב' הביא א/בדף

 באשתו לדבר שלח דרכו רבו ר"ע בעצת ושמע הלך שבוודאיהרשב"י
 בזה. כבר  שהעירו זץ( )דף לקמן שו"ר ע"ב(, פ"ר )ב"מ לושתנשא

 הש"ס בגליון ג"כ הובא הלא נ"ב תתשי"ט, ס' הסירים הס' נשם עקב ב,דף
 ע"ב( )פ"ד ב"מ ברשב"י דר"א מעשה בהאי נמי י"ל ובזה שם,דרע"א

 וכו' חייב אתה פלוני איש וכו' אבבא קיימא הווי לדינא תרי בי אתי הוויכי
 את שפיטר רבי וכמו ממש כחי דהוי משום גמי דהיינו וצ"ל פלא, והואעי"ש
 והרי ד"מ לדון מותר וכי בזה שעמד ז"ל רצ"ח בהג' שם ומצאתי יד"ח,הרבים

 א"ש. הנ"ל ולפי ע"ש, היא בשמים לאכתיב
 זאת ומדחה זה א' לו הביא ח"ג מהד"ת בשו"מ כבר נ"ב בהג"ה, ע"א הידף

 שהביא ז'( )דף לקמן כת"ר שמציין מהרש"ם בשו"ת ושו"ר ידים,בשתי
  שמחה מהשו"ת הבאתי ובכת"י בזה, עייש"ה שאל יהחיים והשו"מ מהחו"יכ"ז
  ובתשובה ועוד החדש יראים לס' רא"ם תועפות והקדמת י"ד( י"ג )סי'לאיש

 ואכמ"ל. בקטלנית להתיר לסניף זה צרפתי מ"מא'
 מש"כ עם מתאים איני לכאורה גם נ"ב ז"ל, הר"י כתבי בשם עשק ר'דף

 ב"ב(, )ס" חאה"ע נובי"ק ועייז מב"ר מתעברות דהמיעוטהפוסקים
 דפליגי לד( לך )פ' מהמד"ר הביא ושם ע"ג( )סל ציון שיבת הרב בנוובשו"ת
 מתעברת אשה אין לעולם ר"א אמר נתעברה מב"ר אמר חייתא בר לוי ר'בזה
 כלל במציאות לליטא דר"א אליבי אזלה ז"ל הר"י דטעם וי"ל עיפושמב"ר

 מבואר דהא יל"ע 1כ1 חייתא, בר ר"ל דברי על שהשיב וכמו מב"רשתתעבר
 מיעכה באצבע תמר א"ל וכו' בב"ר תמר והא דפריך ע"ב( )ל"ד שםביבמות
 ואור דבעלה רוחא האי בלא אפילו מב"ר מתעברות דאז הזינן דהריעי"ש

 כן(. משני דלא הגר גבי הנ"ל במד"ר )וצ"עהנפש
 באתרוגים. שם עייז הגדולה לאחותו ה"ה וכן נ"ב בהג"ה, ע"א ז'דף
 בענין ל"ד( ל"ג )דף איש ישא בשו"ת מזה עיין כורת, הגט ני ע"א חןדף

 יוסף שכן שם פעלים ברב עיין וכן פעמים, ב' שנתגרשה אשה רש"ידעת
 שרצה פעם באותו דרק דמשמע וצע"ק ע"ב( )ל"ו דף בסוטה כמבוארוכ"א

 שם עבירה.לעשות



 תתרנטירושלים - ס"ז הלק-אוצרות

 הנשיא ר"י גבי מה"ד 1'עייז )י"ג( בעירובין וכו', הקדוש רבינו התפלל ~כןשם
 א'(. הל' )פ"ט דנדריםובירושלמי

 דהיו ס"ד( והע"ח )סי' יור"ד הש"מ דין להסביר יש זה ומתוך נ"ב ע"א י'דף
 שם הדברים מקור ועיין עכ"ל, החכמים מיתת ביום להתענותנוהגים

 שם, היים תורת מז  והייו ע"א(, לכ'  משבועות עוד ז"ל הגר"א ובביאורבכה"ג
 י"ב( סעיף ת"ב )סי' ווילנא( )דפוס שם ליור"ד בחדושים הגרעק"א עלותמיהני
 אביו( בו שמת ביום להתענות )שמצוה לזה רמז שכתב מהתו"ח שהביאבהג"ה
 יום להתענות מצוה ג"כ יהא ולפ"ז הגרעק"א ומסיים הנ"ל, דשבועותמסוגיא
 שע"ח( )סי' הנ"ל בש"ע מפורש דין ממנו שנעלם לפלא ונ"ב עכ"ל רבושמת

 התו"ח. מדברי לדייק צריך ומאי כנ"ל, ברוךומקורו
 שלא זיוווג אות יועץ פלא בעל החסיד שכתב מה להעתיק הו"ל פה ע"ב,שם,

 עש"ה. וכו' אלמנהישא
 שעובדא הנ"ל המהרש"ם שכתב מה להעתיק הו"ל דמסייע, תניא ולהביא י"אדף

 מזלי איתרע שאיבעית כיון הזה והרב הן חלומות דברי שאלשבחגם
 והסיד. גאון לשון עייש"הוכו'

 הנ"ל מטעם י"ל ? אלמגה איריא מאי לו4 נסבה הוו דלא אלמנה איכאשם
 ובזוה"ק.בבבלי

 עגונה שמתיר דמי הפוסקים בסמרי מפורסם וכן נ"ב העיגון, להתיר ע"בשם
 חכן"ל. בדברי לזה מקור וא"י ירושלם מחרבות א' בונה כאילו זה הריאחת

 ז"ל להש"ך צדק פועל ועיין ו'( )סי' אהע"ז בטור וכ"ז דמים, שופד וכאילושם
 בעדיות, וכתב ע"א( )י"ב דף כת"ר, שכ' כמו )י'( מברכות מקורווכתבתי

 מ"ח(. )פ"ד בגיטין הוא אלא משנתו להרחיק ליה הוילא
 כ"ז אמנם הנ"ל, יועץ בפלא דידן לענין וכ"כ וכו', דעסיק במצוה 1ב11דאישם

 באופו וצ"ל בזה, החמירו ומ"מ הזוהר חכמי חכז"ל לפני הוי וידועגלוי
 של בזכותם להפוך דמצוה אלא הנ"ל, בפי שכ' וכמו אלמנה רק נמצאשלא

 ז"ל. הרש"ש תיקון ע"י ובפרט ד"ז, יתפשט שלאישראל
 ואל"מ אפרים ובמטה ר"ה בהל' אחרונים עיין ונפש, בגוף שום בע"מ ע"בשם

ועוד.
 ודף הוא בע"ז תוס' אלא מהראב"ן להביא לו היה לא נ"ב הראב"ן, וז"לשם

 י"ג. לנדה הרא"ש סי' ועיין וכו' רוח כי וד"ה וכו' אין ד"ה ע"א(ה'
 דעת לצרף יש יתומים, טובת דאיכא במקום נ"ב, ליתומים, ומרהמ ע"ב י"גדף

 מבכורות ומקורו היתומים, לטובת מינקת לגבי אפילו דמיקלהשבו"י
 סכנתא, דחמירא י"ל אבל חאהע"ז 1'( )ס" ה"ש שו"ת ועיין מע"ב גבי)ל"א(
 להתיר יש הקהלות חרם דגם ל"ת( )סי חיור"ד ת"ר יצחק עין שו"תועיין
 יצחק בבאר מש"כ עצמו קצת דסותר וצע"ק עייש"ה יתומים טובתמשום

 ואכמ"ל. עי"ש מינקת גבי א'( )סי'חאהע"ז
 דגם כתובות ריש בהפלאה למש"כ מתאים וזה נ"ב יששכר. בני בשםשם

 נשואין לענין כבתולה דינה נבעלה ולא לחופה שנכנסה הנשואין מןאלמנה
 שלא טובה בעצה יחזקנו וד' דכתובוח. פ"ב ריש הירושלמי בשם ועי"שעי"ש

 ותלמידיהון. ורבנן ישראל על ושלום לתיקוניםנצטרך
 עפשטיין פנתם עוז ידידו הכבוד רגשיבכל



 - ס"ז "לק-אוצרותתתרס
ירושלים.

 שלשזפו יצחק נונה21 כעל דורנו פוסק ההסיר, הגאוןבשת
 ת"ו ירושלים פעיוויזק ההררית העדה של ראב"דסגן

 ארוך(, זמך )גמשך וקפה תת פושות 3מה ושותין בחבורה יחדכשלימדין
 לכולן אחת ברכה די או 131ש, פוש כל על ואחרונה ראשונה ברכה לברךאם

 ת"ו. עיה"ק ירושלים לפ"ק, תישל"א וארא ועש"ק ליום אור ב"ה תשמ"ב()סימן
 החשוב תקובץ עורר שליט"א מאשקאוויטש צבי מוה"ר וכו' הרה"גא"כ

 ירושלים". "ארצררי2 לו הנאה בשם,הנקרא
 לו, כנודע תובב"א קדישא דקרתא בעניני הרבה דטרידנא הגם הנהאחד"ש

 אותי הזכיר כאשר כף'מ נת"צ שאלת על להשיב באוחרי הייתיומה"ט
 רכשתי למעשה, בהלכה להתנהג האיך לידע הוא נחוץ דבר וכי ע"ז, פעמיםהרבה

 בס"ד. העני חוו"ד ולכתוב בזה לעייז רגעים איזהלי
 אדמו"ר כ"ק הוד של רחל אהל בביהמ"ד שאלה נשאלה בשנים רבות זה :רז"ל

 אשר ש"ק של בלילות בעמרינו שליט"א, מסאטמאר מרןרשכבה"ג
 לומד זה הפרשה, מעביר זה שונים, בשיעורים ולומדים אסופות אסופותיושבים
 שזפותים וישגם יקפה, תה שותה שהקהל ונהוג וכו', גמ' וזה הקדוש,אוה"ח
 לברך יש אם מסופקים שהם ויש בלמודם, יושבים שהם הזמן במשך כוסותמספר
 בס' וראיתי כולן, על אחת ברכה שדי או כוס, כל על ואחרונה ראשונהברכה

 בשם שכתב כ"א( שי, זצ"ל מרגליות הריא"ז ההסיד המקובל למו"ר רוניקומי
 והגו וכן וכוס כוס כל על לברך דצריך ז"ל, גאנין להגרא"ה חיים חוקיספר
 בהסכמת אמנם אחת, בברכה דדי )ס"ת( שלו' בנוה כמ"ש ודלא וכו', מדרשינובבית
 אמנם אחת, ברכה רק לברך שאין כותב שם זי"ע אליפנדרי הגרש"אהס"ק
 חיים חוקי הרב נגד בתשובה האריך כי ומסיים טעמו, מסביר שאינוכמעט

 עכ"ל.הנ"ל
 דמי נ"ל וז"ל, מק"ט(, קפ"ד )ס" במנ"א היא זו, הלכה מקור הנה אנן,דנחזי

 כדי בנחים ושהה אחת בברכה שתיות שני או אכילות שני לפטורשרוצה
 דכיון דעתו הסיח שלא אף 4פר ראשונה, ברכה ולברך לחזור צריךשיתעכל
 ק"ץ ס" ומ"ש קע"ת סי' ע" לעו"ש(, וברכתה, ראשונה אכילה אזלאשנתעכל

 לשתות כשדעתו ודוקא וז"ל, המג"א, כתב מק"ג(, ק"צ )בסי ושם עכ"ל, ב'סער
 עכ"ל, מ"ב קע"ח ועם" ס"ה קש'ד סי' כמ"ש יתעכל שמא לחוש יש דאל"המיד,
 משום אף הכוונה אם בזה, מבואר ולא עמהש"ק, מיד, לברך צריך דע"כרצ"ל
 לתקן, יוכל עלא מעוזת דיהוי משום רק או אה"ז, שישתה מה על ראשונההברכה
 שם שציין סמה אולם ה'(, סעי' קפ"ה )ס" שם בלבוש ע" קודם, ששתה מהעל

 בס' "בין וכן חדא, מטעמא דהכל משמע ס"ב(, ק"צ )בסי' למש"כ קפ"ד()בסי'
 לפטור רוצה אם ק"צ(, וס" קפ"ד )סי' המג"א כתב וז"ל, שכתב, שם, העוזראבן
 ולברך לחזור צריך שיתעכל כדי בנתים ושהה אחת בברכה שתיות או 'אכילותב'

 מהתא. כהדא הנ"ל בהמג"א מקומות הב'  דהישוה הרי עכ"ל, ראשונהכרכה
 נביאות, דברי אלו ודבריו וז"ל, הג"ל, המג"א על הישיג שם העוזר באבןאכן

 לאכול שלא בלבו גמר וז"ל, ח"ז( ברכות מה' )פ"ד הרמב"ם כתבולהדיא
 ולשתות לאכול לחזור דעתו אלא בלבו גמר לא ואם ומברך, חוזר לשתותאו

 לפני יין להם דכא ממתג" מוכח וכן עכ"ל, לברך א"צ כולו היום כל פסקאפילו
 שיעוד וה שצמא עד נשתהה אם והרי כו',  המזון שלאהל היין את פוטרהאזן



 תתרפא ירר.שליב! - ס"ז חלק-חדצררון

 'וצמא שחזר אף משקין בשתיות קע"ד( )סי' בטור וכ"מ זה, בס" כמבוארעינול
 )בסיי שם השלחן ערך בס' יכ"כ עכ"ל, פשוט וזה ראשונה בברכה נפטראפי"ה
 לברכה אלא ל"מ דעיכול אלמא וכו', הרמב"ם מש"כ ואשתמיטתה וז"ל,קפ"ד(,
 א"צ נתעכל אפילו דעת" אסח דלא כל א', ברכה צירוף לענין אבלאחרונה,
 דוקא דלאו ונראה וז"ל, כ'(, סי' ג' )כלל וזרדים גנת בס' וכ"כ עכ"ל, ולברךלחזור
 סימן בא פ' )בנדה דתנן הוי הכי הנהנין ברכת גהי אפילו אלא וכו/קידוש
 בגמ' ומוקי לאחריו, ברכה טעון ואין לפניו ברכה שטעון דיש ע"ב(, דנ"אהתחתון
 והנאה לפי ופרש"י לאחריהן, עליהם ממרכין ואין לפגיהם עליהן מברכיןדריחני
 כעיכול דהוי לפי לבסוף עליהן מברכין דאין דריחני דטעמא ונראה וכו', היאמועטת
 שנכש,  פעם כל צל  שמברך  בסס, של לחגותי הנכבס  ברין  ואיכחו  וכו',המזון
 אם אבל לחזור, דעתו ה" כשלא דוקא דהיינו ר"'ז(, )רס"י והטור המרדכיכתבו
 כדכתיבנא שפיר אתי וטעמייהו דעתו, הסיח לא דהא יברך, לא לחזור דעתוה"
 צירוף לענין אבל בלבד, אחרונה ברכה לענין רק המזון יתעכל אשלא קפדינןדלא
 שמשתהה אעפ"י להריח או לשתות או לאכול שדעתו כיון ראשונים ברכהעם

 שהמס'וביז למד אתה עולם של וממנהגו דמי, שפיר ויותר עיכול בכדיהרבה
 בסעודה ומאריכין הרבה ושוהין בלבד סעודתו בתחילת ראשון כוס ושותהבסעודה
 ראשון דכוס הנאה כלתה שכבר אעפ"י שני, כוס שותה סעודה של גמרהולאחר
 הסעודה, בתחילת ששתה כוס אותו על שבירך ברכה על שסומך עליו מברדואינו

 מקים. בשינוי או הדעת, בהיסח רק קפידה שם ואין בזה, אדם פקפק לאומעולם
 שאמרו ומה וז"ל, הדם( כיסוי )בפ' שכתב הכא"ש מדברי רא" להביא ישלכן

 למפרע ברכה טעוגין יוצאיז כשהן חולה או זקן שם הניחו כשלא ע"פ()בה'
 אחרונה לברכה זוקק הדעת שהיסח בשביל לא בתחילה, ברכה טעוגין חוזריווכשהן
 לו יעלה ולא הסעודה מחמת רעב שיה" כך כל ישהא שמא קמ"ל, טובה עצהאלא

 בהדיא מוכח הא שם, התוס' מן  לקוחים לדבריו עכ"ל,  וכו' שאכל מה עלבהמ"1
 מ"מ גדול, השיהוי שיהי' ואפילו לשיעורין דבריהן נתנו לא וחולה זקן הניחושאם
 חלוק שם הל ואם לאכול, שרוצין המזון לפני ברכה טעונים אינם חתריןכשהן
 בין אחרונה ברכה לענין שפירשו כשם לפרושי להו הוי ראשונה, ברכהלענין
 שאין הרמב"ם בדברי בהדיא מפורש זה דין וכבר הניחו, ללא חולה או זקןהניחו
 דבריו שבירר הרי )כנ"ל(, וכו' ז'( דין ברכות מה' )בפ"ה שכתב תשובהעליו
 ולשתות, לאכול לחזור דעתו דיהית כיון ש"ד, היום כל בהפסיק שאפילוהרבה
 ובשת" לאכילה, שת" בדבריו שצירף כ"ש שבמיעיו, דנתעכל דפשיטאאעפ"י
 כיילינהו ואעפ"כ וכו', הנאתה הולכת זמן ובמעט מאכילה, שיעורם דבצירנראה
 דה"ה בס' וכ"פ עכ"ל, ע"ד ולשתות לאכול לחזור דעתו שאם מאחא,באדא
 עיי"ש, כהמג"א פסק ג'( סע" קפ"ד )סי" שם הרב בש"ע אבל ד'(, אות רה'א)סי'
 והגוו"ר העוזר כהאבן פוסק מזון(, ערך ב' אות )ח"א לאברהם זכור בס'אכן
 על שהקשה רב, מלך קרית ס' בשם פוטר(, בערך הנ"ל )אות שם הביא ובזהנ"ל,
 עימותה מי וז"ל ב'-כ'(, אות או"ח )בח"ג הנ"ל הדברים על  חזר  וכן הנ"ל,המנ"א
 ומניח מהם ב' ישותה ילגאניש פ' ד' או ג' כמו ועושה באשמורת בקומוקאבי
 צריך אי בלימודו, עוסק וביני דביני ומאי יותר או שעה לאחר לשתותהשאר
 יוצא זה וממחלוקת וכו/ וק"צ קפ"ד ס" במ"א ע" לא, או שנית ולברךלחזור
 הסיח ולא מקומו שיגה שלא וגם הכל, לפטור מתחילה כשכוון וב"ז לנד"ד,נמי

 המג"א. על כהחולקים להלכה דדעתו וכנראה עכ"ל, וכו'דעתו
אמנם



- ס"1 חלק- אוצררתתתרסב ירדשליבו 
 הביא קפ"ד( )בס" דשם הב"ח, על גם אלא תלונתם, המנ"א על רק לאאמנם

 יצא בדין ב'(, וסעי שם בש"ע גם כן ונפסק פרץ, רבינו בשםהטור
 ויברך מעט השני במקום יאכל עוד פת לו יש דאב בהמ"ז, קודם וימק"אממקומו
 הוא אם שם, הע"א והמ"ב המג"א ופירשו ראשונה", מאכילה רעב יהא שלא"רק
 עיי"ש, ראשונה אכילה של הבהמ"ז הפסיד דכבר עתה שיאכל מה מהני לארעב
 בתחילה לברך צריך השני במקום ויאכל יחזור דאם לזמר עוד הוסיף הב"חאבל
 הסיח דלא אף בתחילה, ברכה גם צריך העיכול דאחרי דס"ל הרי עישש,ובסוף
 והביא י"א(, אות קפ"ד )ס"  שם )פעסט( חיים תורת בס' בזה והעיר בנחים,דעתו
 ולא המג"א על שהשיגו הנ"ל הפוסקים על ותמה כהב"ח, כתב ע"ת בס' שגםשם

 להם ד"א ממתני האה"ע של ההערות שם ומיישב והע"ח, מהב"ח כללהזכירו
 וצמא שחזר אף משקין בשתיית קע"ד( )סי' הטור ומדברי וכו', המזון לפגייין

 מדברי שהביאו ומה לשתי', שת" בין שאכל ממה צמא דנעשא די"לכנ"ל,
 כל ולשתות לאכול בדעתו הב שבירך בשעה אם דבודאי לכאן, מנין איןהרמב"ם,
 גס מיד בירך דהא עיכול, כשיעור הפסק בנתים יש אפילו לברך א"צ אזהיום,
 נמשך רק זו, אכילה עד מתחילה דעתו ה" בלא משא"כ זו, ואכילה שתאעל

 הדעת היסח מקרי לא ראשונה מאכילה רעב אינו אם בודאי אז לאכילה,מאכילה
 גדול הדעת היסח לך אין רעב, הוא כבר אם אבל לאכילה, מאכילה נמשךדהא
 דנפטר מודה המג"א גם מתחילה דעתו דהי' היכא דבריו, לפי וא"ב עכ"ד,מזה

 שרוצה מי "נ"ל בזה"ל שכתב המג"א, בדברי כן לגמר הוא דוחק אבל הא',בברכה
 הברכה, אמירת בתחילת כן כוונתו שהי' דמשמע כנ"ל, וכו'" אכילות ב'לפטור
 מה ליישב בזה נרויח אבל כנ"ל. ולברך לחזור צריך שיתעכל עד שהה אםומ"מ

 המג"א דברי שהביא אחרי סקי"1(, קפ"ד )בס" דשם המ"פ, בדברי לידהוקשה
 כל הפסיד לא ראשונה דברכה וסברי עלי' פליתי אחרונים הרבה אבל כתב,הנ"ל,
 שלא רק הנ"ל, )דס"ב( הא על י(, )ס"ק שם ואלו עכ"ל, בינתים דעתו הסיחשלא
 ולא עיי"ש, המוציא ברכת גם לברך וצריך כתב, ראשונה, מאכילה רעביהא
 דעל א"ש, חיים התורה של חילוקו ולפי הנ"ל, האחרונים מפלוגתת כללהזכיר
 )ודלא זו, ושתי' אכילה על גם בתחילה דעתו דה" מדבריו דמוכח המג"אדברי
 כהמג"א, דלא ת"ל האחרונים פליתו שפיר כנ"ל(, המג"א בדברי התו"חנדברי
 הי דלא ג'ל שפיר הנ"ל, והע"ח הב"ח כדברי שהמה הנ"ל, )דה"ב( בנדוןאגל

 כנ"ל. א' ברכה גם דצריך מודים דהכל י"ל לאכילה, מאכילה נמשך רק ע"זבדעתו
 אי"ה( יבוא)המשך
 אייס יעקביצחק

 חלקים[ ד' יצחק מנחת שו"ת היקרים בחבוריו המפורסם האדיר הגאוןזהיא

 המצות על 'מעבירין איןבדין
 תובב"א. עיה"ק ירושלים בס"ד תשמ"ג()סימן
 שבהוצאת שכתבתי מה על המעוררים נר"ו מרבנים מכתבים חביליתקבלתי

 מ"מ הרבה, לגלול שיוצרך בענין אלא פני, נגד ממש הס"ת ה"הס"ת
 מקושית ראי' והבאתי המצות, על מעבירין אין משום נגדי שהע הס"תהוצאתי
 שהלא והעירו מדאורייתא הוא המצות על מעבירין שאין )נ"א( בזבחיםהתוס'
 שתי כש"ב רק אלא המצות על מעבירין אין שייך דלא כתבו בתירוצםהתוס'

 עיי"ש. וכו' לפניומצות



 תתרסגירושלים - ס"ז חלק-אוצררת

 בזבחים התוס' שסברת מוכח, ושם מגילה ימס' עיין אמנם העירו, יפהלכאורה
 נתעברה גני שם שאמרו מחמתה, סתירה יש וגם מאוד מוקשההנ"ל

 הוא דטעמו שם ואמרו הראשון באדר דקורין סובר יוסי בר' אליעזר שרביהשנה
 הטעם מפרש הכי ואפילו היא אחת מצוה הלא ושם המצות, על מעבירין איןמשום
 טעמא, מסתבר ד"ה בתוס' )ו'( מגילה שם עיין המצות, על מעבירין איזמשום
 מגילה ומגמ' הנ"ל., הגמ' מדברי זה דחו והתוס' מפרשין יש בשם הביאושהתוס'
 ומתור המצות, על מעבירין אין אמרינן נמי זמן לענין שאפילו אנו רואיןהנ"ל
 זמן עד למולו שאסור אמרו שהרופאים חלוש בתינוק שהי' במעשה פסקתיזה

 פטר בכור שה" הבן פדיון לעשות וצריך ללידתו יום הל"א בא כך ובתוךמרובה,
 המצות, על מעבירין שאין הוא הדין ללידתו, ל"א יום שבא כיון ואמרתירחם,
 מילתו, ביום לפדותו שצריר שפסק ההוא והמורה מהול, שאינו אף לפדותווצריך

 בזה. דק ולא בטעות הוראההורה
 דלא מדבריו נראה י"א(, הל' ה' )בפרק הקרגנוח מעשה בהלכותדמהרמב"ם

 ב"ה )בסימז במג"א ועיין )נ"א(, בזבחים הנ"ל התוס' סברתסובר
 משהינן, לא מצוה שיהדי כל ל"ט(, )דף ביבמות וכ"ה וז"ל, שכתב ב'( קטןסעיף
 גדולה וראם עיי"עה וכו' המובחר מן יותר המצוה אח"כ שיעשה לומר שישאע"פ
 של תמיד של ופדרים דאיברים דאע"ג במג"א, שהובא ע"ב( )דף ממנחותהוא
 של ופדרים איבריה בשבת להקטיר רשאי ואפ"ה הלילה, כל מצותן הערבייםבין
 מותר ואפ"ה שבת מוצאי בליל להקטירן דאפשר ואע"ג שבת, של הערבייםבין

 המצוה. להקדים בשעתה, מצוה דחביבה שבת,לחלל
 על ממתיניו ואין בשעתו, המצוה להקדים "נ"ל הבן בפריון ג"כ "וא "דקרא"כ

 מעבירין אין בדין עוד מעף'כ ]וע" בשעתה. מצוה דחביבה "מילה,יום
 תשי"ב([.. סימן מ"ג )חלק ירושלים" ב,,אוצרות חנוכה לענין המצותעל

 עזרין אר" ידדאהרב
 א'( סעיף מ"ו )סימז באו"חביאור

 )ארה"ב(. ברוקלין תשל"א, שמות ב' ליל בס"ד משכ"ד()סילון
 כשיעור השחר ברכות סדר המחבר כתב א'( סעיף מ"ו )ס" או"חבשו"ע

 ויורים פוקח יברך עיניו על ידיו כשיגיח ואזיל ותשיב יכו' יברךמשנתו
 על א'( )ס"ק ומג"א א'( )ס"ק בטו"ז והקשה ידים, נטילת על ידיו כשיטולוכו'
 ידיו משי כי אח"כ מדחשיב הלא יברך עיניו על ידיו כשיניח המחבר דכתבהא

 בעיניו, ליגע אסור ידים נטילת קודם והלא ידיו נטל לא עדיין דכאןמשמע
 הערות כנע והב הסדר, על נקט דלא עוד ת" והטו"ז מלבוש, ע"י דמייריותירצו

 לאחת. ושסררםרבות
 מבואר הלא וקשה גבר, מצעדי המכיו מברד כשהולד ג"כ כאן כתב הלא)א(

 יעקב תולעת בשם שמביא הב"ח בשם א'( ס"ק במג"א ד' )ס"לעיל
 משמע איו שלכאורה וצ"ע לשמים, מיתה חייב שחרית גט"י בלי ד"א ההולךכל
 שזה נראה הלא מ"מ מהגמרא כן נראה שלא שם העיר שבמג"א הגם מהגמראכן

 וב"ב. להיפך מהיפך מהלוקההוי
 נאמרה, הסדר על שלא הנ"ל קושיא על ת" א'( )בס"ק הטו"ז שכתב במה)ב(

 מתער כי ע"ב( ס' )דף בברכות הגמרא אחר נמשך המחבר הלאצ"ב
אומר-
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 כי וכו' מסאני' סיים כי וכו' עינ" פתח כי וכו' תרנגול קול שמע כי וכו'אומר
 קדשנו אשר ברוך לימא ידי' משי כי וכו'- תפילין מנח כי וכו' בציציתמעטיף
 הסדר שעל בגמרא בפירוש מבואר הלא ועי"'ש ידים נטילת על וצונובמצותיו

 וצ"ב.נאמרה
 כמו לתרץ נוכל לובש שהאדם הלבושים כל רעל וקציעה מור בספר הקשה)ג(

 עדייז אין משו"ה מלבוש ע"י שלובשים ומג"א הטו"זשמתרצים
 אחר בגמרא מבואר ואעפ"כ כז לזמר א"א חפיליז על אולם ידים, בנטילתמחוייב

 ומג"א. הטו"ז קצבייות קשה לא שם ולמה ענט"י מברד ידי משי כי תפיליז, מנחכי

 דבוודאי כברזל קשה קושיא עוד שהקשה מהרי"ח ליקוטי בספר ר41איתי)ד(
 וע"כ נקי גוף צריכין תפילין כי צרכיו עשה תפילין הנחתקודם

 בלי אמות ד' לילך אסור והלא בשדה הי' שלהם דביהכ"ס אמות מד' יותרהלכו
 ובמה נאמרו, הסדר על לא דהברכות מ"ו( סי' )ריש הטו"ז שכתב כמו ותינטילה

 דברי אביא עוד נאמרה הסדר על שבוודאי שנראה מהגמרא לעילשהערותי
 מ"ז )בס" לעייז וציין 'הטו"ז דברי על א'( ס"ק מ"ו )ס" והב במשבצותהפרמ"ג

 הנ"ל. לקושיות הדרן. וא"כ נאמרה הסרר שעל בפירוש שכתב ברמ"א י"ג(סי

 יד תקצץ, לעיין יד אומר הי' הוא ע"ב( ק"ת )דף שבת בגמרא דאיתא)ה(
 הנ"ל ברכות הגמרא וצ"ב ואזיל והשיב וכו' לאוזן יד וכו'לפה

 הדברים כל לעשות הטבע בדרך א"א והלא באחרונה ידים נטילת שםדחשיב
 ואמאי שבגוף, המקומות בשאר או בק-יו או שיגע מבלי הגמרא שםדחשיב

 מכשול. ער'ז בקל להיות יכול הלא באחרונה נט"י תקנובאמת
 שעשה דמברך ממאג" דמסיים הד על שהקשה או"ח נמוקי בספר רראיתי)ו(

 אז, יברך ואיך במנעליו כשנוגע נט"י צריכין והרי צרכי, כללי

 קימתו קודם שינתו אחר ידיו נטל שכבר דמיירי וקציעה מור ספר בשם תי'ומביא
 לשיט'תו איירי אי הלא ע"ז וצ"ב ע"כ, ידים בבתי לומר ההכרח מסאני' סייםוגם
 הברכה עם ממתין ואמאי ידיו כשנטל מתחילה לברך לו הי א"כ ידיו משידכבר
 "סדר שעל משמע לעיל שצבאתי הפרמ"ג שמדברי צ"ב גם הברכות, כל אחרעד

 על שלא כתב הנ"ל וקציעה מור בספר וגם הסדר, על אינו ולפי"ד בדיוק,נאמרה
 נאמרה. הסדר על שבוודאי משמע הרמ"א מדברי אולם נאמרההסדר
 הקדמות איזה בהקדם הנ"ל כל לתרץ דעת לאדם החונן בעזררנלפענ"ד

 נטילת על טעמים שלשה דיש הנ"ל וקציעה מור בספר דכתבקצרות,
 ק"ח( )דף שבת במס' כמבואר הידים על השורה רעה רוח משום א'( שחרית,ידים

 במקומות נגע שינה בשעת ומסתמא "ם עסקניות דידים הרא"ש טעם ב'(הנ"ל,
 לא כ"ג( סעיף ד' )סי' המחבר כהכתב ג'( ידיו, את ליטול צריך ולזההמכוסים
 יכול דשחרית ברכות אבל המחבר שם עוד וכתב ותפלה, לק"ש אלא נט"יתקנו
 עד השם את להזכיר אסור שאז ערום מיטתו על ישו אא"כ נטילה קודםלברך
 וקציעה מור ובמפר  צוה, עזך לתפל" נט"י בענין צ"ב( )בסי" יעיין אותםשינקה
 ישן אם או כלל, ישן לא אם  דלעיל  טעמים הני בין  הגפק"מ  ואויל  יחשיבהנ"ל
 צריך אין ברכות דשאר הא על כתב כ"ו( )ס"ק אברהם ובמגן עיש"ה, ידיםבבתי
 נט"י ואי"צ הפירות על מברכיו דהרי לברכה פסולות איז היים דסתםנט"י

 כאן, משא"כ רו"ר עליו אין שם הרי הפירות מברכת ראי' מאי צ"בולכאורה
 אפילו ליגע שאסור סק"א ד'( )סי המנ"א שמביא הדה"י דברי ג"כונקדים

בלבושיו
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 אפדני הלא כן, משמע לא שמגמרא המג"א כתב כי ואם נט"י, קויםבלבושיו
 מפשינן. לאפלוגתא

 צריך ממיטתו שקם דבשעה הש"ס לחכמי לי' פשיטא וודאי דזה לפרשרנו~אה
 אין רו"ר דעל מברכין אין וע"ז הידים, על השורה רו"ר משוםגט"י

 מים על מברכין ראין הטעם ברכות מהל' )בפ"ח( הרמב"ם וכדכתבמברכין,
 צריך דהלא וקציעה המור שהקשה הקושיא ועל סכנה, משום אלא דאינואחרונים
 מלבוש ע"י או בעלמא בנקיון שדי לתרץ נוכל לזה ממאגי דמסיים בשעהנט"י
 אז כראוי להתפלל שמוכן בשעה המלבושים כל שלבש אחר אח"כ הטר'זכמ"ש
 כמין הנ"ל הקושיות כל יתיישב ומעתה נטם על מברך וע"ז מר"כ ידיונוטל
 משא"כ נט"י בלי לילך מותר היאך ומג"א הסו"ז לדברי ה" א' הקושיאחומר
 על שלא שכתב הטו"ז על הי 5' קושיא כאמור, מויו נטל כבר דאמרינןלמאי
 שלבש בשעה שאנה"נ ג' וקושיא נאמרה, הסדר על וודאי ולדברינו נאמרוהסדר

 הי וקופסא ידיו, נטל שכבר בזה מתורצת ג"כ ד' וקושיא ידיו, נטל כברהתפילין
 אין ולדברינו נט"י. בלי מקום בשום בידו נוגע שלא מיירי ברכות במס'דגם

 ברכות. גמרא על חולק הסה"ידברי

 ידיו נטל דכבר ומג"א הטו"ז תירצו לא סוכ"ס דהרי לנגדי שעומד מהארלם
 יונה ברבינו מצאתי אך הנ"ל, וגדולינו מאורינו נגד לחדש נוכלוהאיד

 כסדר מיטתו על אותו שמברך כתב 1"ל ורמב"ם וז"ל שכתב ע"ב( ס' )דףברכות
 דמה אותם יברך היאך נקיות ידיו שאין שמאחר תימה וזה בתלמוד כתוביםשהם
 ורוחצים נזהרין ה" כך ומתוך קדושים הי שהם מפני כר בתלמוד אותםשסדרו
 לכאורה אולם עכ"ל. כנקיות הברכות עומר יפלימ שהי בענין ועומדיםידיהם
 דנטילת בפירוש משמע הגמרא ומדברי הגמרא דברי הרב"י כאן מפרש דהריצ"ב
 דנט"י מזה ומשמע ועומדים, ידיהם ורוחצים דקאמר האי ומאי באחרונה הי'ידים
 ידיו שנוטל לעיל שכתבתי כמו זה שמתרץ נראה אך ממיטתו, הקומה קודםהי
 נוגע אח"כ הלא כשקם תיכף ידיו נוטל אי אפילו 'ורק ממיטתו כשקםתיכף

 במקומות נגע הלא אח"כ דמברך האי ומאי בגוף המכוסים מקומות ובשארבמנעליו
 וצ"ל מקום, בשום ליגע שלא מקפידיז והע קדושים ה" שהם מתרץ לזההמכוסים,
 עצמן, את מלבושיו הי' ידים בתי שע"י הנ"ל וקציעה מור בספר כמ"ש אושעשאו

 דברי על שסובב בעליל נראה זה אבל בגד, ידי שעל הטו"ז שכתב כמואו
 ממיטתם. כשקמו תיכף ידם שנטלו בפירוש וכתבהגמרא

 היי להם קישה שהי יעל מדבריו והמג"א הטו"ב נטו הכי דמשום נ"לואולם
 תיכף לברך הצורך מן ה" א"כ כשקם תיכף ידיו נטל שכברתיירי

 דתיכף נכון על יצדק לדברינו אולם הברכות כל אחר עד הברכה עם המתינוולמה
 להתפלל כשהולך משא"כ האמור מטעם מברך אין ואז רו"ר משום נוטלכשקם

 כראוי. ומברך ידיו נוטלאז
 מנח וכי ע'( )ס"ק הרואה בפרק יו"ט המעדני דברי ראיתי הנ"ל כל כתביאחרי

 הכי ואילו תקצץ ליד יד שרצים שמונה דבפרק תמיהני מברד, לעיניויד"
 לובש כי קאמרינן ידי דמניח קודם דהא ונ"ל ידי, משי כי הני כל אחרקאמרי
 ממש וזה עכ"ל, הלבוש החלוק ע"י אלא שהן כמו ידי מנח דלא למיתרואיבא
 ליקוטי בספר מצאתי שוב בזה, העירותי כבר אולם הנ"ל ומג"א הטו"זכת"

 שם מיירי לא דהגמרא הי"א כדברי או וז"ל שכתב שחרית נט"י בסדרמהרי"ח
מנטילת
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 אד מהמטה כשקם כבר ידח נטל בוודאי כי הרו"ר להעביר שהוא ידיםמנטילת
 הנ"ל כל ביאר לא אולם עכ"ל, התפלה לצורך שהוא נטילה על רק לברךאיז

 הזימת. אל לכוון שזכיתי הה כל כעל וששחתי כדברינו, ממש והוא בזהההכרח
 יצ"ו ברוקלין חופק"ק ראזענבערג 'הקטן הוארדד

 מנהגיםשגגת
 יצ"ו. ברק בני בס"ד תשמ"ה()סימן

 מקוה שיעור עיקר כעניןה[
 סאה מ' שהוא המקוה ושיעור וכי האמה צ"מ 48 היא מקובלת היותרוהשיטה

 וששים מאות שבע אלפים חמשת הכל בסך ביצים קמ"ר סאהובכל
 שהוא השוחקות שיעור עם ליטר 341 חשון יעלה האמה צ"מ מ"ח לחשבוןביצים,
 להגאון הכנסת, בית ומנהגי דינים עיקרי קונטרס )לשון 334.080 על יותר מ"ח מןאחד
 נועד דהקונטרס בהקדמה שם וכתב שליט"א, הענקין אליהו יוסף רביהצדיק
 קמא עמוד לישראל עדות - עוברת והשעה לשאול ממי כשאין הדחקלשעת
 לכו"ע שכשיעור פחות היא ליטר 341 ומקוה מאד, וחמורה גדולה שגגה זוקצ"ד(.
 מקוואות הלכות דעה יורה השו"ע לשון וזה האמה, צ"מ 48 חשבון לפיאפילו
 עליה עלו ואפילו במרחץ ברחיצה מטומאתה עולה האשה אין : א' סעי' ר"אסימן
 גופה כל שתטבול עד כרת עליה וחייבים בטומאתה היא עדייז שבעולם מימותכל
 רום על אמה על אמה ושיעורם סאה מ' בהם שיש מעיין או מקוה במי אחתבבת
 גבוה ואינו יותר רחב הוא ואם אצבע וחצי ספחים ו' בת באמה במרובע אמותג'
 בתצבורת שיעלה וצריך אחת בבת בהן גופה כל להתכסות יכולה אם כשר כךכל
 הלכה לגו והרי השו"ע, עכ"ל אצבע חצי ועוד בגודל אצבעות וקי"ח אלףמ"ר

 אצבעות אלף ומ"ר גמור, בדקדוק מעיקבים באצבעות מקוה שיעור בשו"עפסוקה
 עלו אפילו מזה ובסחות אצבע, חצי ועוד אצבעות קי"ח עוד צריך אלא סגי,לא
 כרת, עליה וחייבים בטומאתה היא שעדיין לחוש יש שבעולם מימות כלעליה
 כל עולה צ"מ, 2 והאגודל צ"מ 48 שהאמה ביותר הקטן השיעור לפי אפילוזהרי
 אם ליטר, 341.000 דבשיעור ונמצא מים, גרם 8 - מעוקב צ"מ 8 מעוקבאגודל
 מ"ב והיינו 42625, : רק לנו יהיה ביותר, הקטן האגודל שהוא 8 במספרכחלקם
 אצבעות וקי"ח אלף מ"ד השו"ע משיעור הרבה פחות והוא ועוד, אלףומחצה
 העולים הביצים ע"פ הוא הנ"ל הקונטרס של החשבון ויסוד אצבע, חציועוד
 גתם, 58 לחומרא וחשב גרש 6.ן5 ביצה כל שעולה צ"מ 48  האמה מדתמתוך
 ועלה ביצים 5160  וס"ה ביצים קמ"ד סאה כל סאה מ' לפי הביצים במספרוכפלו
 ועלה לחומרא ועיגל הוסיף ואח"כ 48, חלק הוסיף זה ועל 0וט.34ג השיעורלו
 משיעור הרבה פחות הוא בחשבת החומרות כל אף ועל ליטר, 341 השיעורלו

 דאת בחשבון, יסודי טעות כאז ייש ביותר, הקטן האגודל לפי המפורשהשו"ע
 ואם והגובה, והרוחב האורך מדת בתחילת להוסיף צריך שוחקות 48 חלקהתוספת
 לחומרא בקירוב 15 חלק להוסיף צריך במעוקב אח"כ זה אתמוסיפים

 ממ"א להוסיף שצריך ו' ס"ק שם בש"ד שמפורש וכמו בקירוב[,]6.38111258%
 האחרונים בכל וכ"מ אצבעות, ומחצה וקי"ח אלף מ"ד עד אצבעות ותע"באלף
 צריך שאין החשבון של הגמור הדקדוק ע"פ מחדש א' ס"ק שם יוסף ובברכישם,
 מאצבע, שמינעת ג' ועוד אצבעות וקי"ח אלף במ"ד סגי אלא שלם אצבעחצי

אבל
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 מוסכם ודאי הנ"ל בקונטרס שנקט ועוד אצבעות ומחצה אלף מ"ב בשיעוראבל
 כרת. עליה וחייבים בטומאתה היא שעדיין והאחרונים השו"עפסק
 אצל המקובל הביצה חשבון ע"פ שהוא הנ"ל הקונטרס של השיעורדעיקר

 עמוד שם בקונטרס )וכמש"כ תורה שיעורי בספר שהובאהספרדים
 זה ששיעור ב' ס"ק שם יוסף בברכי מפורש שהרי גדולה, שגגה הואקצ"ג(,
 הנ"ל האצבעית חשבון דוקא אלא במקוה לחשב אין והאוקאש הדרהם ע"פשהוא
 השיעורי בעל בו חזר וכבר אצבע, שמיניות ג' ועוד אצבעות וקשח אלףמ"ד
 השיעור לחשב שיש מקוה שיעור בספרו וקבע בזקנותו ז"ל נאה הגר"ח.תורה
 לשיטתיה הרמב"ם ע"פ שחידש המחודש השיעור שם וכתב גדולים, אצבעותע"פ

 השיעור גם והעתיק ועוד, צןמ 53 לחומרא האמה זה לפי שעולה נבוכיםבמורה
 גדולה אריכות בזה ויש ליטר[, 680.943 זה לפי ]שעולה לאמה צ"מ 61הנהוג
 זללה"ה איש שהחזון לציין ראוי ואך ואכמ"ל, אחרונים, ובשאר שם תשובהבדרכי
 של בשיעורין וכמש"כ לאמה, צ"מ 60 ע"פ מקוה שיעור בעיקר להקלהכריע
 ליזהר וצריך : השיעורים בקונטרס איש החזך וז"ל ט', אות המצוות שיעוריתורה
 לדעת ואשר ז"ל האחרונים משיעור בפחות מקוה בשיעור להקל שלא מאדמאד

 0),648.0 מרתם לפי והשיעור כרת באיסור ועומדת טבלה לא כאילו ז"לרבותינו
 לכתחילה אבל הדחק בשעת וזה וכו'[ צ"מ 60 אמה ]חשבנו מעוקביםצ"מ

 עכ"ל.וכו'
 לכתחילה מקוה שיעור כעניןו[

 גרם קי"ב הביצה תעלה צ"מ ס"א היא שאמה להסוברים וכו' המקוהכשיערר
 שיעור תוספת עם והיינו גרם 645.120 זה לפי מקוה ושיעורוכו'

 רק אבל מזו יותר ואף זו בשיטה מחמירים ולכתחילה ליטר 660 בערךהשוחקות
 שגגה זו הנ"ל(. הכנסה בית ומנהגי דינים עיקרי קונטרס )לשון מקוהלעניו
 חלק לשוחקות להוסיף הנ"ל הטעות על חזרה כאן שיש ממח וחוץ וחמורה,גדולה
 והגובה והרוחב האורך על 48 חלק פעמים ג' להוסיף שצריך בזמן המעוקב על48

 זבש"ך בשו"ע  שמפורש וכמו לחומרא בקירוב 15 הלק תוספת במעוקב ס"הועולה
 הוא שלו שהחשבון החשבון, בעיקר גדול טעות כאז יש וכנ"ל, אחרוניםובשאר
 ביצים 5760 מקוה ושיעור גרם קי"ב הביצה תעלה צ"מ ס"א הוא האמהשאם
 קי"ה הביצה עולה צ"מ ס"א הוא האמה אם החשבון לפי ובאמת 645.120,עולה
 שוחקות, בלא וזה 680.943, זה לפי עולה מקוה ושיעור בקירוב, ורביע מיםגרם
 כפילתם לפני והגובה והרוחב האורד על 48 חלק פעמים ג' זה על להוסיףוצריך
 צ"מ ס"א לפי : הוא והחשבון והאחרונים, השו"ע לשון לפי לחשב וראוי בזה,זה

 בקירוב, מעוקב צ"מ 16.41 ומעוקבו בקירוב, צ"מ 2.54.2 האגודל עולהלאמה
 שבשו"ע אצבע שמיניות וג' אצבעות וקי"ח אלף מ"ר במספר להכפילווצריך

 ליטר 660 ולא ליטר, 724 והיינו בקירוב, מעוקב צ"מ אלף 724 ועולהואחרונים,
 כלל. מקום לו ואין בחשבון ומכופל כפול טעות שהואשנקט

 ועוד לאמה צ"מ ס"א לפי לכתחילה שיעורו דמקוה שמענו "שקורובעיקר
 ובשיעורין בקירוב, מעוקב( )מסר קוב רבעי ג' עולה שוחקותתוספת

 יש המקוה שיעור : בדיוק זה שיעור נקט ט' אות המצוות שיעורי תורהשל
 שהובא רעק"א בשו"ת ומקורו ליטר, 750 מן פחות לא מים בו שיהדמחמירים
 בזה יש והנה ז"ל, הרעק"א בזמן הצאל מדת ע"פ צדק ואיפת דאורייתאולשיעורין

 באחרונים ,.~
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 ויש מזה, גדול בשיעור ומהם מזה קטן בשיעור מהם חשבונות הרבהבאחרונים
 אפרים למטה המטה בקצה עיין בקירוב, ליטר 918 למדת עד המגיעיםשיעורים
 להגדיל מקוה שיעור בספרו קבע ז"ל נאה והגר"ח אחרונים, ובשאר תר"ו סיאו"ח

 : וז"ל כתב השיעורים בקונטרס איש והחזון עיי"ש, לכתחילה יותר עודהשיעור
 עכ"ל. בריגה מקוה שיעור ולעשות יפה עין לנהוג ראוי לכתחילהאנל

 כזית שיעור בעניןז[
 מקום אין פחות וכוית כסלע הוא שהגרוגרת מבואר שבגמ' כיון כזית,שיעור

 וארבע עשרים היותר ולכל גרם מעשרים יותר כזית בשיעורלהחמיר
 הצדיק להגאון הכנסוק בית ומנהגי דיגים עיקרי קונטרס )לשוז ודו"קגרם
 תמוה חידוש ,ה קצ"ה(. עמוד לישראל עדות - שליט"א העגקין אליהו יוסףרבי

 בית במנהגי להקבע ענין ואינו הבן לפדיון סלע משקל ע"פ כזית שיעורלקבוע
 ביצה, כשליש שכזית תפ"ו( )ס" והשו"ע האחרונים ע"פ המנהג אלאהכנסת,

 חמישים או בקירוב גרם שלושים רביעית כשליש והיינו לחומרא ביצה כחציאו
 הדומים משקים ושאר במים דוקא והיינו מסייעתו, הצל"ח שיעור לפי בקירובגרם
 לשתות שלא ליזהר דטוב א. סע" ר"י ס" בשו"ע המבואר לגבי וכגוןלמים,
 ומשקים שבמים אלא במשקל, ולא במדה חכמים ששיעורי וכו', מכזהת פחותאלא

 מים גרם ששלושים אחה למספר שלנו והמשקלות המדות נתכוונו למיםהדומים
 הכבדים פירות וכגון המים מן הכבדים בדברים אבל מעוקב, צ"מ שלושיםהם

 הקלים בדברים ולהימד גרם, משלושים-חמישים יותר הוא כזית שיעור בווכיוצא
 שיעורים יש שלנו ובמצה בלחם וכן בקמח, וכגון פחות, הוא השיעור המיםמן

 שליט"א והגה"צ ולהחמיר. להקל, דאורייתא, ולגבי דרבנן, לגבי המדה, ע"פשונים
 ואמנם בזה, מאד וקצר הסלע, משקל ע"פ במשקל קבוע חדש שיעור לחדשבא

 סלעים ה' משקל ששיעור קצ"ד( עמוד שם )בקונטכס מש"כ ע"פ מתפרשתכוונתו
 יותר להחמיר ואין גרם 125 היותר ולכל בקירוב גרם 100 הוא הבןלפדיון

 כסלע, הוא 'וכגרוגרת ט'[, סימן מנהגים בשגגת להלן אי"ה ויתבאר בזה,1ואבמ"ל
 של הקטן בשיעור ולכן מכגרוגרת, כזית פחות בכמה ידענו ולא מזה, מהותוכזית
 אבל 'הזה, מהשיעור בפחות בכוית להקל אין גרם 20 סלע כל שעולה הבןפדיון

 בלא"ה שהוא גרם 25 סלע כל שעולה שחידש הבן פדיון של הגדולבשיעור
 בשבת לגמ' כוונתו כסלע הוא שהגרוגרת מבואר שבגמ' ומש/'כ גרם, 24משיעור שתי להחמיר מקום אין בכזית ולכן פחות, במשהו בכזית להקל ישחומרא
 במשקל, הגמ' דכוונת לפרש קצ"ב( עמוד שם )בקונטרס מש"כ וע"פ ב'ע"ח
 של השטח דהמשך הכוונה נפרש דפם הסלע כמשקל הוא הגרוגרת שמשקל :וז"ל
 קטן הגרוגרת שיעור יהיה ]הסלע[ )השקל( אורך כהמשך הוא כגרוגרתעוגה

 בזה. כוונתו על עמדתי ולא זה, ע"פ שמפלפל מה עוד ועיי"ש עכ"ל,ביותר
 שם טריפות לגבי מ"ב ל' סי' ביור"ד האחרונים דברי ממגו נעלםר23:2הכ"ת

 שכתבו ג' ס"ק שור והתבואות ו' ס"ק הפר"ח והם כסלע,ששיעורו
 ומאריכים במדה היינו שם שבת בגמ' הנאמר וכגרוגרת כסלע דשהוורמפורש
 יכול ואם ושליש אגודל שקוטרו הסלע לפי עולה האיך הגרוגרת מדתבחשבון
 ובאחרונים שליש, וב' אגודליו ב' הוא סלע שקוטר השיטה לפי החשבוןלעלות
 בפי"ה והרמב"ם שם בשבת הגב' של פשוטו הוא ובאמת בזה, מפקפק איןשם

 למשוח כדי הוא בשבת להוצאה וכו'( )שומן רבב ששיעור ה"י שבתמהלכות
תחת
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 הנמשח הדבר משקל שאין במשקל ולא במדה המשיחה והרי כסלע, רקיקתחת
 בגמ' האמור סלע כשיעור ממש והוא למשיחה, הרבב בכמות מוריד ולא מעלהלא

 ס"ך, מ"ח ובסימן שם ובטוש"ע הפוסקים ובכל וכרמב"ם ב' ונ"ר ב נ'חולין
 השטח במדת שיעורו ואחרונים ר(נשונימ שם והפוסקים המפרשים בכלומפורש
 טריפות לגבי שם שיערו וכן שמיה, דכר מאז הסלע משקל אבל האגודל,לפי
 נקטו שבת לגבי בו וכיוצא עיי"ש, תמרה גרעיני ג' של השטח במדת והואבפרי
 כלל, שמיה דכר לא וראי הכו פדיון של וסלע כגרוגרות השטח מדת שיעורג"כ
 סלע ההנו אם שם שבת בגמ' המבואר הסלע בעיקר חקר שם שור בתבואותוהרי

 מדיגה. סלע אוצורי
 זה קרובים והגרוגרת הסלע של ובמשקל כמדה השיעורים יחס היה אילורהנה

 עוד היה לזה זה קרובים והגרוגרה הסלע של המדה צורת היה וכןלזה
 למשיחת הנצרכת רבב של המדה את במשקל גם לשער לחידושו מקוםאיזה
 שיחס רחוקים, שלהם ובמשקל במדה השיעורים יחס הרי אבל וכגרוגרת,כסלע
 קטן בשיעור אך המים מן כבד וזה למים, קרוב הגרוגרת של והמשקלהמדה
 המים מן כבד וזה התאנה, של היבוש בשיעור ותלויגם קבוע, יחס לזה]אין

 הסלע של והמשקל המדה יחס ואילו בנסיון[, שנתברר וכמו בקירוב, ברביעבממוצע
 ומתצה עשר 5י המים מז כבד הוא הכסף, מתכת כמשקל משקלו בכבדותשהוא
 יותר קצת גרוגרת מעוקב צ"מ וכן אחד, גרם משקלו מים מעוקב ]ע"מכידוע
 המדה צורת וכן וחצי[, גרם עשרה משקלו כסף מעוקב צ"מ ואילו הנ"ל,בקירוב
 והקוטר בקירוב,  ומציגו  כממבעות צורתו שהסלע רחוקים, והגרוגרת הסלעשל
 בקירוב, ושל"ת אגודל המקובל בשיעור קבוע עכ"פ[ דטריפות סלע ]לגבישלו

 סלע ]לגבי שלו והמשקל משקלו, של ההשבון לפי ידועה במדה שלווהעובי
 בקירוב[, קילר ]ששירית ועוד לוט ה'  המקובל בשיעור  קבוע עכ"מ[ הבןדפדיון
 אך בהחלט, האילן מן כתאנה קבוע צורתה אין יבשה תאנה שהיא גרוגרתואילו
  במשגה שהרי כסלע, הנראות הנדרסות יבשות כתאנים קבוע צורתה איזגם

 היינו דדבילה שם רש,יי ולירש דבלה מנה או גרוגרות  קב : שניע ב' מ"יכתובות
 ששה. תאנה היינו  וגרוגרת דרוסותתאנים

 סי' ושו"ע והפוסקים בעירובין הגמ' ]ע"פ ידוע הגרוגרת של הנפחכללות
 הרווח והשיעור דעות, הרבה בזה ויש  טסן, ואחרונת ג' מעהאמ"ה

 לגבי א' ק"מ פסחים בגמ' ]המבואר בחשבון דקיי"ל וכיון גיצה, שליש הואביותר
 גרוגרת הרי וחומש, מעוקבים אגודלים ד היא שהביצה ומחצה[ ביצהרביעית
 עשיריות, זד' מעוקבים אגודלים ב' ההשבון לפי עולה ביצה כשלישהבינונית
 קוטר כמדת וגובהה ורחבה אורכה מדת והיה השוה מרובע הגרוגרת היתהואילו
 כפל ושליש אגודל כפל ושליש ]אגודל המעוקב מדת היה ושליש, אגודלהסלע
 אגודלים ]2.37 בקירוב עשיריות וד' מעוקבים אגודלים ב' ג"כ עולה ושליש[אגודל

 המקובל, התאנה של הנפח כללות כשיעור ממש והיינו דיוק[ ביתרמעוקבים
 לכדור מאשר השוה למרובע עתר קרובה אבל השוה מרובע אינהוהגרוגרת
 הנצרך הרבב במדת והיינו יותר בדיוק נחשב ואם בקירוב, עכ"מ מתאיםוהחשבון
 המפורש החשבון ע"פ ידוע מדתו הרי כסלע, הוא אם הרקיק שטתלמשיחת
 שבארו וכמו בדיוק מרובע ]ואינו רביע העיגול על יתר דמרובעבמשנה

 מרובע אגודל 1,39.6 שטחו עולה ושליש אגודל בקוטר  והסלע"ראשונים[,
 שלה הנפח כללות והבינונית השוה מרובע שאינה כצורתה והגרוגרתבקירוב,
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 כדרך הממוצעת הזו הגרוגרת את נניח אם עשיריות, וד' מעוקבים אגודליםב'
 הרקיק, משיחת כדרך בתחתיתו השטח במשיחת לשער ונבא בתנור הרקיקהנחת
 וד' מרובע אגודל שסח למשיחת הנצרך הרבב במדת השיעור לאוהו ג"כנגיע

 ואידי אידי וכגרוגהת כסלע  שפיר והרי בנסיון[, שנתברר ןוכמו בקירובעשיריות
 שטח של מדה למשיחת הרבב במדת שם, בשבת הגמ' וכלשון הוא, שליוראחד

 ובחולין ובפסחים בעירובין הגמ' ע"פ אצלנו המקובל והגרוגרת הסלעכשטח
 שיעורי של הכלל מן יוצא ואינו שם, בשבת הגמ' של פשוטו ביאור זההנ"ל,
 והיה מקרי והקירוב מאד רחוק המשקל יחס ואדרבה במשקל, ולא במדהחכמים
 אילו אפילו במדה, שטח של המשיחה במדת בשבת להוצאה הרבב מדתמשתער
 אוכליו להוצאת כגרוגרת שיעור היה אילו ואפילו במשקל חכמים שיעורי כלהיו

 במשקל, ולא במדה חכמים ששיעורי וב"ש במדה, ולא במשקל משתערבשבת
 צ"א שבת בגמ' ןוכדמפורש במשקל ולא במדה בשבת אוולין להוצאתוכגרוגרת

 בשבת הוצאה להתיר לעירוב כגרוגרת בו וכיוצא וכו'[, ותפחה וחזרה צמקה :א'
 פחות כזית בו וכיוצא וכו', הסאה מדות מיסודי שהם הביצים ע"פשמשתער
 ומפורש במדה, שהוא שם מפורש הרי א' ע"א שבת בגמ' המבוארמכגרוגרת

 ונותו איגורי כזית ומביא יין מלא כוס מביא : ד' פרק נזיר בתוספתאהדבר
 ובו/לתוכו

 מסרה ומשה במשקל ולא במדה נתקבל מסיני למשה הלכה כזית שיעוררהרי
 כנסת לאנשי ממרוה ונביאים לנביאים וזקנים לזקנים ויהושעליהושע

 המנהג )וכך ואחרונים, לשו"ע ומגמ' לגמ', ומתוספתא וכו', וכן,,הגדולה,
 המקובלת המדה השערת ע"פ באכילתו בביתו איש כל לשער הזה היום עדמקובל
 המדוע את עה'ז לשער אפילו כלל במשקל ולא דוקא, במדה רואה של עיניולפי
 בבית מצוי המשקל ואין המצוי ע"פ המנהג ועכ"פ ואכמ"ל, הראשונים שכתבוכמו
 בדוי שיעור וקביעת כאן, יש דור מדור המקובל כזית שיעור עקירת ושגגתכלל(,
 מן רחוק שיעור הוראת ומכשול כאן, יש הגמ' של פשוטו נגד הגמ' ע'שבמשקל

 הכנסת. בית ממנהגי מנהג ולא כאן, יש המדה ע"פ המקובלהאמת
 ברק בני זילבר אברהםיחיאל

 ספרים[ ועוד נגעים, משניות על כסף ור]מה"ס
 אשה( בקרוב יודפסו וכו' ח' סימן מנהגים)שגגת

- ע"ב כ"א )דף נדה דמס' ברפשג דשפופרתבסוגיא  ע"א( ע"ב 

 ת"ו. עיה"ק ירושלים לפ"ק תשכ"ט כסליו ז' בעזהשי"ת תשמ"ו()סלמן
 רחמנא אמר בבשרה מהו, בשפופרת דם הרואה מר"ז ירמי' רבי מינ" בעיא.

 כבחוץ, מבסנים שמטמאה לי מיבעל בבשרה האי או"ד בשפופרת,ולא
 המפלת רשב"י משום והאר"י ובו/ בשפוסרת ולא רחמנא אמר בבשרהא"ל

 שנא ]ומאי טהורה לאו ואם טמאה אגור דם בה יש אם קורעה,חתיכה
 דרכה אין הכא בחתיכה דם לראות אשה של דרכה התם השתא הכי 1[,משפופרת

 בחתיכה דם לראות אשה של דרכה ז"ל ופירש"י בשפופרת. דם לראות אשהשל
 מין אינו שפופרת משא"כ עכ"ל, חייץ לא במינו דמין ב" קרינא בבשרההלכך
 דהחילוק ז"ל לפירש"י צ"ע ולכאורה חייץ, ולהכי מינו בשאינו מיז והויהבשר
 הוא, שהחילוק רשג"י משום ר"י אמר אמאי א"כ חוצץ, אינו וזה חוצץ שזההוא

שבחתיכה
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 דם, בה לראות דרכה אין ובשפוסרת בחתיכה דם לראות אשה של דרכהשבחתיכה
 שאינה ושפופרת חוצצת, אינה מינה שהוא חתיכה בפשיטות, לחלקהו"ל

 חוצצת.מינה
 בעזהשי"ת נבאר ואח"כ זו בסוגיא עוד צ"ע שלכאורה מה לבאר נקדיםכלזאת

 דתניא היא, תנאי שפופרת לימא : הסוגיא תוכז וזהו מכונו. עלהכל
 שר"א טהורה, לאו ואס טמאה דם עמה יש אם דם שמלאה אע"פ חתיכההמפלת
 חתיכה דם אלא גדה דם זה איז וחכ"א בחתיכה, ולא בשפיר ולא בבשרהא'ומר
 מ"מ בחתיכה, פליגי כי דטהורה, פליגי לא כו"ע בשצטרת אביי אמר וכו'וכו'
 דם לראות אשה של דרכה אין ומ"מ בחתיכה, דם לראות אשה שלדרכה

 למעוטי בבשרה סבר דת"ק פלויי ודפלי בחתיכה פליגי כי ופירש"יבחתיכה,
 לבשר דם בין הציצה שאין פלויי בפלי אבל שפופרות וה"ה החתיכהתוך

 מפני טהורה, בחתיכה פלויי בפלי ראפ" סברי רבנן משא"כ טמאה,ביהר"ח
 חתיכה דם אלא בכלל נדה דם זה ואין בחתיכה לראית אשה של  דרכהשאין

 עיי"ש.ע"כ
 לראות אסוה דרך ראין דהשתא פירש"י על הקשו פליגי כי ד"ה רבתרג4'ב.

 כההוא הוי לא חתיכה, דם אלא נדות דם זה שאין פ" בחתיכה,דם
 דרכה שאין אלא המקור מן נדות דם הוא דהתם בשפופרת, לראות דרכהדאיו
 על להקשות הוסיף סק"א( ק"ט )סר חיו"ד תורש ובס' ע"ש.  זה, בעניןלראות
 טהורה דבשפופרת לר"א רבנן מודי  אביי  למסקנת ו"ל דלפירש"י 1"ל,פירש"י
 דם הוי דלא מטעם לטהר טעם עוד יש דבחתיכה ומהוסיפו אלא חציצה,מטעם
 הנמצא דם דמטמי רשב"י בשם ור"י אחא ור' סומכוס א"כ ריקום, דם אלאנדות

 וא"כ טמאה, נמי בשפופרת דאפילו דסברי ע"כ פלויי פלי באינו אפ"בחתינה
 ]והסבר אביי. של תירוצו לה מהנו ומאי בשפופרת הרואה בדין תנאי עודפליגי

 כמו - לאו או חוצצת אי לבד בחתיכה דפליגי לומר א"א דודאי הואקושייתו
 חוצצת דחתיכה ורבנן ר"א סברי דלאביי דכיון - העל"ג בזה קצתשהסביר
 לפלוגי שייך דמאי כן, סובר רשב"י גם לסברתו א"כ במינו מין שהואאע"פ
 תנאי[. ליטא אביי על קשה תו וא"כ עצמה בשפופרת דפליגי וע"כבזה,
 דרכה דאין פליגי לא דכו"ע שאמר רבא דלמסקנת זצ"ל החזוי,א שם הקשהערד

 טהור, או טמא מקומו במקור אלא פליגי ולא בחתיכה, דם לראות אשהשל
 יליף איך וא"כ ריקום, דם אלא נדות דם זה דאין כרבנן ג"כ דר"א טעמאא.כ
 נדות דם הוי שלא מטעם רק הוא הטעם שכל כיון בחתיכה, ולא מבבשרהל"

 חתיכה[. דם ולא נדות דם צבה, יהי' דם מהפסוק ולמעט לדייק]והו"ל
 פירש"י על שהקשו אחר פליגי, כי ד"ה ע"א( כ"ב כדף הנ"ל בתוס' דהתהג.

 'העשויה בחתיכה  דפליגי וי"ל  וו"ל: אביי, מסקנת לפרש כתבוהנ"ל
 זה, בענין לצאת דדרכה מטמא דת"ק לבשר, דם בין חציצה  והוי  שפופרתכמין
 נדות דם זה ואין זה, בענין לראות דרכה אין הוא נדות דדם אע"ג סבריורבנן

 מטמאין רבנן גם פלויי בטלי אבל הכ', שטימא נדות דם זה אין ש"פ רבנןדקאמרו
 דמה הוא, הק' בדבריהם הפשוט והסבר עכ"ל. בבשרה, ונוגע הוא נדות דדםכיון

 חציצה מטעם הוא וחתיכה בשפיר ולא בבשרה רבנן ובין ר"א בין חז"לשדרשו
 סתומה 'ובחתיכה דטהורה, פליגי לא כו"ע קנה של בשפופרת ולכןוהפסקה,
 נוגע החתיכה ודם מבוקעת היא ואם קנה, של כשפופרת טהורה ג"5ואטומה

גבירה
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 ירדשלינם '

 אלא פליגי ולא נדות, דם הוא בחתיכה הנמצא דדם משום טמאה, -בבשרה
 בחתיכה דם לראות אשה של דדרכה סובר דת"ק שפופרת, כמין חלולהבחתיכה
 והוי חלולה בחתיכה לראות אשה של דרכה ראין סברי ורבנן טמאה,ולהכי
 על פליגי דרבנן ז"ל המהרש"א וכ"כ שפופרת", כמין העשויה "חתיכהשכתבו: התום" לשון מדוייק ושפיר דטהורה. קנה של ושפופרת סתומה חתיכהכמו
 חתיכה לא אבל סתומה וחתיכה שפופרת אלא מבבשרה אימעיט דלא שסוברר"א

 עיי"ש. מבבשרה, אימעיט ג"כ חלולה חתיכה דאפ" סברי והםחלולה,
 רבא מסקנת לפי שהרי ג"כ, פירושם על  שהקשה )סק"ב( הנ"ל 3חזו"ארעיי

 לראות אשה של דרכה שאיז שפופרת כמין בחתיכה פליגי לאדכו"ע
 דינה הלולה וחתיכה לא, או טמא מקומו במקור אלא פליגי ולא חלולה,בחתיכה
 דאמרי רשב"י בשם ור"י אחא ור' סומכוס א"כ דטהורה, סתומהכחתיכה
 שוב א"כ טמאה, ג"כ כשפוטרת דאפי' שסברי טמאה-משום דם מלאהדחתיכה
 הת"ק, בסברת לפירושם הללו התוס' בדברי לי תם" יותר ועוד תנאי. לימאיקשה
 אע"פ שטמאה חלולה חתיכה ובין וטהורה שחוצצת סתומה חתיכה שנאדמאי
 שדרכה מה לי אהנו ומה ביה"ח, בבשר יגע שלא הדם בפני היא חוצצתשג"כ

 בזה. צע"ג ולכאורה חוצצת, שהיא כיון חלולה בחתיכהלראות
 זצ"ל הנצ"מ שחידש מה לסי הנ"ל הקושיות כל ליישב גלעד"ה לכןד.

 לנו יש כלל אבל חוצץ, אינו במינו דמין שקיי'ל דאע"פבחידושיו,
 מקפיד כשאינו רק חוצץ אינו במינו מין דאפ" וסייגו ג"כ, בקפידה זה דיןדתלוי
 רגל גבי על עומד הי דאפי" א'( )1"ח ביומא שאמרו מהא וראייתו זו, החציצהעל

 לבין בינו חיצץ דבר יהא שלא שצריך העבודה העובד כהן ]פי', פסולתבירו
 ואינו במינו מין הוא והרי שם בגמ' והקשו חוצץ[, ג"כ חבירו רגל אפ"הרצפה,
 מבטל אינו דחבירו ז"ל ופירש"י ל", מבטל מצי דלא רגל שאני ותירצוחוצז,
 שהוא מע"פ ע"ז מקפיד ההבירו דכיון וההסבר עיי"ש. העבורה שיגמור עדרגלו
 זה דאין לפירש"י רבנן שאמרו דמה להקדים, נראה ועוד חוצץ. ה"ה במינומין
 דם שאינו הנ"ל והחזותם האחרונים וכל התוס' שהבינו כמו הפ" אין נדות,דם
 הכוונה אלא כן, מעיד החוש אין השפיר, ריקום או חתיכה ריקום דם אלאנדות
 ובמקור המקור, מן באו, אחד ממקום והחתיכה השפיר ודם הנדה שדם דודאיהוא
 מעיינות, שתי או הוא אחד מעין אי ולוי רב פלוגתת שמצאנו ]אע"פ נדה. דםיש
 אחר במצב הוא הרי טוהר הדם שזב דבזמן טמא, ודם טוהר דם לגביהיינו
 ודם נדה בדם הוא כן לא הטמא, ונסתם הטהור שנפתח הלידה אחרילגמרי
 גמור הולד בדם דכמו הוא הפ" אלא הוא[. דם של אחד שאיכות ושפירחתיכה
 שהתחיל ושפיר חתיכה בדם כמ"כ נדה, דם שם ממנו ונאבד נדה, דם דין בואין

 כדרכה שלא דם ברואה הכוונה וכמ"כ נדה, דם שם מהם נאבד ג"כלהתרקם
 המובא שטר"ש וכמו נדה, דם ג"כ הוא שבאיכות אע"פ נדה, דם שם ממנו נאבדג"כ

 מפני טהורה נדה דם שהוא אע"פ בהתיכה הנמצא שדם סובר ב'( )ס"ברא"ש
 שם לגמרי ממנו בטל 'כדרכו שלא הזב דדם י"ל וכמ"כ כדרכו, שלא זבשהוא

 נדה. דם זה אין שאמרו רבנן סברת וזהו נדה,דם
 אי"הז יבוא)המשך

 שטינמץ שלמה מרדכיהרב
 הגולה" בני ,,כנסת ישיבתמאברכי
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 לפ"ק תשל"אשנת

 העניניםתרנןסימן
 לנהיג האיותשמו(

 כשלומדיי
 קפה או תה ושותין בחבורה יהד

 )המשך( וכוס. כוס כל על ואחרונה ראשונה ברכה לברדאם
 שליט"א יצחק כזנחך בעל דורנו טוסק החסיד, הגאוןמאת
 ת"ו. ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של ר יי ג א ר 1 גס
 וכו'. חכמים דברי על העובר כל בענין )ד(, ברכות במס' ביאורתשמח(

 גמזו אב"ד רדזנברגר בררך אברהםהרב
 )המשך(. שני מעשר של מצה כענין הרמב"ם לדברי ישובתשמט(

 ירושלים ברי"מ היים אברהםהרב
 )המשך(. מוכין" "מי מ"ח( )פ"א במקוואות ביאורתשם

 ירושלים ברייטשטיין מרדכי אברהםהרב
 זכו/ ועשרת המן בני עשרת )ט"ז( במגילה ביאורתשנא(

 )ארה"ב( מעמפיס גרינבלאט אפריםהרב
 ברוקלין מאטצעד יצחק הרב במקצה. דמודה בשגיאתשנס(
 שטינמץ שלמה מרדכי הרב )המשד(. כ"א( )נדה דשפופרת בסוגיא חי'תשנג(

 ירושלים" "אוצרות במערבת שנתקבלוספרים
 היאשמה גמעם לאזר יוצא הראשונים, מקדמוני מקמאי לחד לב"ב, קדמוןפי'

 וציונים. מקורות עם בעולם יחידי יד כתבמתוך
 הראשונים רבותינו של ופסקים פירושים אוסף ברכות, עמ"ס ראשוניםגנזי

 ומסודרים מכונסים עתיקים כתבי-יד מתוך הראשונה בפעם לאורהיוצאים
 שיפה ההשלמה, ספר ריבב"ן, פירושי המכתם, ספר כולל המסכתות, סדרעל

 אלשבילי. אברהםלר'
 ירושלים. 5126 ד. ת. ירושלים" "אוצרות במערכתלהשיגם
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 שליפ"א יצחק מנחת בעל דורנו פוסק החסיר, הגמוזמאת
 ת"ו ירושלים פעיז"יק החרדית העדה של ראב"דטגן

 ארוך(, זמן )במשך וקפת תה כוסות כמה ושוריין בחבורה יחדכשלומדין
 לכולן אחת ברכה די או וכוס, כוס כל על ואחרונה ראשונת ברכה לברךאם

 תשמ"ב(. לסי )המשד תובב"א עיה"ק ירושלים בס"ד תשמ"ז()סי12ן
 כוס כל על לברו דא"צ ז"ל, אלפנדרי מהרש"א הרה"ג כתב שפירוביה

 בינתים ששהה אף שישתה, מה כל לפטור בברכתו שכוון היכאוכוס,
 קאוי המי שעושיו בענין ח"י(, אות קס"ט )סי' החיים כף בס' וכ"כ עיכול,שיעור
 וכמו להת"ח, ונותנין ממנה נוטלין שעה ובכל האש על מונח ונשאר הלילהלכל

 מה כל והרוקעת הקאוי מבערב שמבשל"ו שית בליל בירושתנו עכשיושעשוין
 שיבוא מי לכל הברזא מן שופכים ואח"כ שרימזרת, ללפיד הכאים להת"חנוצריך
 )לאפוקי בע"ה, אצל מזוטן הרי וא"כ האש, מעל הכלי יזיזו שלא כריללכוד
 הכל לפמיר ופולין וע"כ אחת(, בפעם מפשלים היו שלא בחול שה"מהמנהג

 הטיחו לא אם א'בברכה
 דעת"

 עכ"ל. וכף מקובץ שינו ולא
 המג"א גם "רי עיכול, פ8ק רק הה ראם בנחים, עיכול בודאי הל אם אףדמ"ז

 בדבריו כמפורש אח"ז, שוהה או שאוכל מה על א' ברכה דא"צמודה
 לשער בקיאים אנו דאין ממנו, שבע ולא מעט אכל אם גבי מק"ט(, קפ"ד )ס"שם
 ואם ב"ה, קודם מעט יאכל אכילתו, אחר ששהה אירע ואם עיכול, השיעורבזה
 אף לברך, א"צ הדעת היסח בלא אבל עישש, תחילה המוציא יברך דעתוהסיח
 שם. שרד בלבושי ע" להקל, המוציא בברכת סטק מ"מ עיכול, ספקדהוי
 כן, שנהגו המנהג על אני תמה לכתחילה, למעשה הלכה לדבר בהגיעאמנם

 כן אירע דאה דאף עיכול, בודאי ומכ"ש עיכול, ספק רק יהי' אםאפילו
 מתחילה דעתו וה" בכתים, דעתו הסיח לא אם אח"כ, שישתה מה על לברךא"צ
 מה על אחרונה הברכה את הפסיד עכ"פ אבל כנ"ל, מקומו שינה ולאע"ז,
 )פ"ד הרמב"ם ובדברי כנ"ל, לתקז יוכל לא מעוות והוי מקודם, שתה אושאכל
 אינו היום כל פסק אפילו דאו בדיעבד, לענין דמיירי מ'ל הנ"ל, ברכות(מה'
 המבואר בושם של דחנותו מהא וורדים נגנת שהביא ממה וכן שנית, לברךצריך
 רט"ז( )ברס"י כמבואר אחרונה ברכה א"צ דהרי ראי', אין רי"ז(, )רס"יבש"ע
 הסעודה בתחילת ראשון כוס ושותה בסעודה, כשמסובין שהוכיח מה וכןכנ"ל,

ומאריכיי
 גזה אדם פקפק לא ומעולם שני, כוס שותה של גמרה ולאחר בסעודה,

 ד' דישבים הא על סק"ט(, )קפ"ד שם במג"א בזה בכיוצא עמד כברכנ"ל,
 מרובה באכילה דאף רש"י, לשיטת שמברכין, קודם גדולוה בסעודות שעות ה'או

 כלא ובפרפראות בשתי שעוסקין כיון די"ל וכתב מיליז, ד' רק עיכולהשיעור
 כדי פת אכלו בתחילה דרק דאף לה, אסברא שם ובפמ"ג עיי"ש, דמינתעכל
שביעה,

 וממשיכיי
 מלחם, כבר רעב הי' אכל לא שאלו אף מינים, בשאר אח"כ

 העיכול, מתחיל לא עדיין נח, האצטמוכא שאין כ"ז אפשר או הוא, שבע עתהמ"מ
 גם כן י"ל באחרונ", שכתב מה לפי ל"מ וא"כ עכ"ל, מה עד יודע אתנוואיז

 האצטמוכא שאין כיון מ"מ כלל, לשני הא' הכוס בין שתה לא אם דאףבשת",
 לחוד אכילה וי"ל קודם, שכתב מה לפי גם אלא השתה, גם נתעכל לא מאכילה,נח

 מ"מ המין, מאותו לא יה" לו בנתים, שותין פעמים שברוב כיון מ"מ לחוד,ושת"
 י"ח( )ס"ק שם ובמ"ב בדיעבה הוי בגתים, כלל שתה דלא אירע ואם עיכול,ל"ה

אסבר



 תתרעהיררשליבו - ס"ת חלק-אוצרות
 הכל ושותין וכיסנין פראות פ אוכליז הזה הזמן משך דבהור דכיון לה,אסבר
 דבאמת דאף ורצ"ל עיי"ש, דמי הראשון מזון נתעכל וכלא היא אחתסעודה
 כן, י"ל בשתי וא"כ אחת, בסעודו דהוי כיון נתעכל, כלא נחשב מ"מנתעכל,
 להפסיד שלא לחוש דיש בהדכא ראי' כנ"ל, הגוו"ד שהביא והרא"ש התוס'ומדברי

 עיפש. ע"ב( דפ"ו )בחולין בדבריהם כמבואר אחרונה,הברכה
 על אחרונה ברכה מברבין אין פסח, דבליל דקיי"ל מה על צ"ע, הנ"ל לפירהנה

 שם, בגוו"ר מש"כ ולפי ותע"ד(, תע"ג )סי' בש"ע כדאיתא וב', א'כוס
 הקידוש בין עיכול כשיעור דמפסיק דאף סעודה, במקום קידוש לעניןלראי

 בליל יין לו שאין שמי ז"ל, והרמב"ם הרעף ממש"כ ורא" לחוש, איןלסעודה
 ומשלים ואוכל ומרור מצה כורך ואח"כ הסדר, כל ועושה הפת, על מקדשפסח

 שעושין הכזיהוי כל עליו ונשתהה פת כזית אכל שאם סובא, מוכח והדברסעודתו,
 מזון אוהו במעיו נתעכל שכבר אחריו, לברך יכול שאינו דפשיטא פסח,בליל
 לספר המרבה שכל תלים תלי ודבר דבר כל על שדורש ת"ח הוא אם וכ"ששאכל,
 כוס בשתיית גם בודאי שייך כ"ז וא"כ שיי"ש, וכו' משובח ה"ז מצריםביציאת
 להברכה חיישינן לא ומ"מ כנ"ל, היא מועטת בשהי' עיכול דשיעורראשוז
 תע"ד(, )ס" שם )בוטשאטש( אברהם אשל בס' ומצאתי בספרים וחזיתיאחרונה,
 הוי היין על אחרונה ברכה אם גם א', דבכוס דכיון לשב וכתב בזה,שרתיר
 ברכה לברך שם בזה חכז"ל תקנו לא שביעה, כדי בזה אין מ"מדאו',

 עי"ש.אחרונה
 לכך, רעתו דה" דהיכא י"ל ראשונה, לברכה דבנוגע דאף מהנ"ל, דאתאןדמה

 א"צ בגתים, עיכול שיעור הל אם אף מקום, שינוי ובלא דעתו, הסיחולא
 הברכה את להפסיד שלא כדי לכתחילה כן לנהוג אין מ"מ כג"ל, ראשונהלברכה
 ב'(, סע" ק"צ )סי' הלכה בביאור כן מצאתי ושוב קודם, ששתה מה עלאחרונה
 על דפליג העוזר אבז לדברי הסכימו אחרונים  דהרבה דאף דשם, בנדוןדכתב
 ברכה נתבטלה לא הרבה שהה דאם דנהי בזה, מגמגם לבו אכן הנ"ל,המג"א
 עכ"פ דהרי כן, לעשות דרשאי לן יאמר מאן מ"מ דעתו, הסיח שלא כיוןראשונה,
 אכילה לאחר לבסוף שיברך ומה זו, ושתי אכילה של אחרונה ברכהמפסיד
 גם ומה שאינו, כמי והוי נתעכל, שכבר כיון לזה, כלל מהני לא שנ"ושתי'
 אוכל ואינו דבר, מאיזה מטריד או רצונו, נשתנה הזמן שבהמשך . כ"פשמצוי

 עכ"ד. לגמרי ברכתו יפטיר ביראי וא"ב קוך,ושותה
 ברכה לברך מהנכון לכוס, כוס ביז עיכול חשש דיש דהיכא לדינא, תבנארנ:זה

 מעשה ואנשי חסידים אותן של וכמנהג וכוס, כוס כל על ושנ"ראשונה
 כנ"ל. סעודה בקביעות לא אם כנ"ל, שם רוני קומי בס'שהובא

 דושה"טידידו
 גוייס יעקביצחק

 חלקים[ ד יצחק מנחת שו"ת היקרים בחבוריו המפורסם האדיר הגאון]הוא

 והפוסקים, הש"ס כללי כולל אע--נ'( )חלק יררשלים" ל"אוצרותמשתחרת
  והשגות הערות  וגמדרשים,  בחז"ל ותמיהות, פליאות, קושיותסתירות,

 וחקירות וקורות תולדות ואמוראים, תנאים בשמות בירורים שונים, ספריםעל
 במערכת. להשיגו א"ב בסדר ענינים לפי מסודר הכלשונות,



ירושלים - ס"ח חלק- אוצרותתתרעו
 וכו' חכמים דברי על העובך כל בענין )ד'( ברכות במס'ביאור
 ח"ה גמזו תש"ל, מנ"א ב' ב"ה תשמיח()סימן
 חכמים דברי על העובר כל שם דאיהא ד'( )דף ברכות מס' בלמדישאלה

 במהרש"א שם עיינתי כ"א דף בעירובין זו מימרא איבא וכן מיתהחייב
 דאורייתא על שהעובר היכא דרק לחלק שכתב בהן, יש שר"ת ד"ה באגדותז"ל
 דאורייתא דהאיסור היכא אבל מיתה חייב דרבנן הגדר על העובר שם מיתהחייב
 נסתר החילוק ולכאור' דרבנן, הגדר על מיתה חייב אינו ולאו עשה רקאינו

 רק דאינו בק"ש חכמים דברי על העובר על מיתה החיוב נאמר דשםמברכות
 מצאתי מיתה חייב בכלל ח'( )במערכת בכללים חמד בשדי עיינתי אח"כעשה,

 עכ"ל. ליישב ומצוה המהרש"א על המפורשים הקשו שכברשכהב
 המוסמך האברך נאה, לו דרבנן האיצטלא אשר היקר בננו לכבודתשובה

 הרהחו"ב ה"ה ושאגן, שקט עהתו"ע לישב שיזכה רענן, זיתלהוראה,
 שליגו"א רוזנגרבר דור נתן מוה"ר וכו' ירא"צ נופסו"י, אוצ"ב צנמ"ססובא,

 י. נ. ויליאטסגורג לאוי"ט, שיהיועכב"ב
 כלשוח 'המקורות את ולהעתיק לצטט דרכי בוריין על הדברים את להביןכדי

 וקצרה ארוכה דרך זהו לעינים לנו יהב עצמן בעד מדברים הדבריםואז
 כדתניא וכו' חצות עד אומרים וחכמים המשנה על ב' ד' ברכות הגמ' לשוןזהו

 העובר כל וכו' בערב השדה מן בא אדם יהא שלא כדי לדבריהם סייג עשוחכמים
 דוכתא בכל שנא מאי הגמ' ופריך הברייתא, עכ"ל מיתה חיים חכמים דבריעל
 ואיבע"א שינה אונס דאיכא איבע"א ח~מ דקתני הכא ומ"ש מיתה חייב קתנידלא

 שינה אונס משום ופרש"י רחובה קמ"ל רשות ערבית תפילת ממ"דלאפוקי
 בברכות הגמ' עכ"ל יותר להזהירו הזקקו חכמים דברי על לעבורהתוקפתו

 שם.ורש"י
 תורה מדברי יותר שפרים בדברי הזהר בני וגו' הרבה ספריםי עשות הזהר בני מהמה ויותר דכתיב מאי רבא דרש איתא ב'( )כ"ארבעירך2:ין

 חייב סופרים דברי על העובר כל סופרים ודברי ול"ת עשה בהן יש תורהשדברי
 ספרים עשות קרא אמר נכתבו לא מה מפני ממש בהן יש אם תאמר שמאמיתה
 גדר לגדור דור בכל שנתחדשו הדשים סופרים דברי פרש"י וגו' קץ איןהרבה
 אלו כדרבנות חכמים דברי כתיב מיני' לעיל רש"י כ' מהמה ויותר ובד"הוסייג
 הלב שנתמעט לאחר ישראל חכמי בהן שנחלקו ע"פ למשה שנמסרו תורהדברי
 מהמה ויותר בתר" וכתיב משה זה אחד מרועה נתנו דקרא בסיפ" כדכתיבושכחו
 שגם פה שבעל באלו הזהר בני עיקר שהוא בכתב בסיני שניתן מתה הזהרבני
 ובד"ה אלה בכל הרבה ספרים לעשות קץ שאין נכתבו לא לכך אלא עיקרהם
 חייבין סופרים דברי אבל מיתה חיוב בהן שאין בהן יש רש"י כ' ול"תעשה

 ופרש"י. הגמ' עכ"ל נחש, ישכנו גדר ופורץ כדכתיב כולן עלמיתה
 וכף בהן יש דלי"ת ד"ה בהיא"ג )כ"א( בעירובין שם ז"ל המהרש"א זק'רז"ל

 חיוב בגופה שיש עבירה דבר על גדר לעשות שגזרו בדבר דהיינוונראה
 חייב שיהא גדרם על כעובר דומה אינו ול"ת עשה בו ש"ע בדבר גזרו אבלמיתה
 אבל ול"ת מעשה טפי בהן הזהר נקט ולכך העיקר מן חמור טפל יהא דלאמיתה
 זהר קאמר לא מיתה חשב התורה מן העכירה בגוף שיש מדבר טפי בהןלהיזהר
 והוא וק"ל, מיתה חיוב בה שיש בה נגעו תרומה סרך משום בסמוך דמייתידר"ע

מבואר



 תתרעזירדשליב! - מ"ח חלק -אקציות
 לה יש הדמיון לפי שבכתב שתורה אלא ניתנה מסיני שבע"פ תורה שגםמבואר

 בדבה"ק. עיר'ש וכו' תרי"גקצבה
 ולכאור' דזה"ק, להבין בסי"ד, נעיין כשמלה לפנינו פרושיו שהדבריםדעוכת

- ז"ל המהרש"א זק' סברת עלקשה  יהא שלא הגיונית סברתו כי אם 
 לא מ"ע רק דאינה מק"ש הנ"ל ברכות מגמ' ק' מ"מ - העיקר מן חמורטפל
 מן האדם את להרחיק כדי חצות עד חז"ל של גדרם ועל מה"ת מיתהחיוב

 1 העיקר מן חמור הטפל א"כ ח"מ עד"ח העובר כל אמרוהעבירה

 בני בא"ד שכ' וכו' מהמה ויותר בד"ה הנ"ל בעירובין ז"ל רש"י מדברירכן
 ודברי ול"ת עשה בהו יש תורה שדברי וכו' יותר סופרים בדבריהזהר

 יותר ועוד כנ"ל, לכאור' ג"כ משמע ע"כ מיתה חייב וכו' העובר כלסופרים
 סופרים דברי אבל מיתה חיוב בהן שאין בהן יש שכ' ול"ת עשה בד"המפורש
 ברש"י מפורש לכאור' הרי נחש, ישכנו גדר ופורץ כדכתיב כולן על כזיתהחייבין
 כמש"כ ולסייג לגדר רק כשבאים אפי בכולז מיתה עליהן העובר חייבשבד"ס
 כשבאים ואפ" וסייג גדר לגדור דור בכל שנתחדשו חדשים סופרים דבריבד"ה
 סברת היפך ולכאור' הנ"ל ול"ת עשה כבד"ה מיתה בהן שאין יל"ת מ"עעל

 ז"ל. המהרש"אזק'
 נאמר איך כי מחייב שהשכל דבר נכונה ז"ל המהרש"א זק' סברת כירוקבן

 והל"ת המ"ע והעיקר מיתה חייב עליו העובר מד"ס שהוא הגדרשהטפל
 אתמהה. מזה, בפחות או במלקות עונשו עליהן העובר מיתה בהשאין

 בשער העומד הפשוט שהשומר שבעולם בנוהג דוגמא מציגו כ"כ תימא זהחין
 המלך של לסלטין הקרב כל את ולהמית לירות  ופקודה רשות לו ישהמלך

 שלא גדול הכי והשר וגדול, שר אפי' שיה" מי יהי' רשות בלי ליכנס  מרהיבאם
 כאן וכמו"כ ברצח, ישפט רשותו בלא שנכנס מי את וימית יורה אם לזהנתמנה
 ויהרגהו מישהו יבוא אם מיתה בה שאין ל"ת יעל מ"ע על יעבור מישהואם
 והעובר מיביד"ש, עונש אפי אין העובר ועל מיתה וחייב כרוצח נדון זההרי
 למשמרתי משמרת עשו משמרתי את ושמרתם משום וסייג כגדר שעשו ד"סעל

 נחש, ישכנו גדר מ-ופורץ הנ"ל כברש"י מיביד"ש חייב כ"א יבמות היכבמו"ק
 דהט"י קר"ש שקרא ב'( י' )ברכות במשנה טרפון ר' וענין יוכיח ממרא זקןוענין
 שעברת בעצמך לחוב היית כדאי לו ואמרו הליסטים מן שנסתכן יוכיחכב"ש
 העובר כל בד"ה כ"א עירובין חיות צבי ר' בהגהות מזה עיין ב"ה, דבריעל

 ט"ז-י"ח( א' )יהושע ליהושע ישראל שאמרו ממה רא" גם בזה מעה'כעיי"ש
 אשר לכל דבריך את ישמע ולא פיך את ימרה אשר איש כל וגו' יהושע אתויענו

 כנ"ל. קשה לכאור' הנ"ל מכל וא"כ וגו' יומתתבונו
 ז"ל המהרש"א זקננו שדברי נראה הנ"ל וברש"י בגמ' היטב העיון בתראבל

 שם בברייתא הג"ל ברכות דגמ' בלה2נא לדייק יש מקודם וקיימיז,שריריו
 על העובר כל רבא אמר  וגעירובין מיתה חייב חכמים דברי על  העובר כלאיתא
 בכל שנתחדשו חדשים סופרים רברי  כתב רש"י כי  ואם שיתה  חייב סופריםדברי
 בדבר נעיין אם הד, היינו וד"ס ד"ח דלשון לכאור' משמע א"כ גדר, לגדורדור
 מדות מי"ג הנלמד דבר רכל הרמב"ם לדעת ל"מ ביניהם חילוק דישנראה

 סופרים. דברימיקרי
 אי"ה( יבוא)המשך

 גמזו "אב"ר רוזנברגר ברוראברהם



יררשלים - ס"ה חלק - ארצרותתתרעח
 שני מעשר של מצה בענין הרמב"ם לדבריישוב

 תשכ"ח(. לס" )המשך ת"ו ירושלים פעיה"ק בס"ד תשמ"ט()סימן
 פ"ה.( )דף נדרים בר"ן הובא הרשב"א מדברי להוכיח הארכתי בחידושירהנה

 הוא שאלה מהני לא שוב כהן ליד דאתי כיון בתרומה דאמרינןדהא
 משום אותה לו הקנו והם לכהן בעצמם נתנו דהבעלים דכיון תרומה גבידוקא
 פירותיו הנאת באוסר משא"כ כלום קנין אחר דאין עליה לישאל יכול איניהכי
 דעיקר כיון להזוכים אותם הקנה לא והבעלים מעצמם בהם זוכים ואחריםעליו
 ההפקר בטל נדרו על מחשיל כי ממילא נדרו ע"י רק הוי הפקר שנעשומה

 שקדמו ובמה להם הקנה לא דהוא כיון זכיותי לבטל בידו ויכולת ביהדוהזכיה
 ספגי )אילו נדרו על לישאל יכול יהי שלא זה בשביל נפגע לא מעצמםיזכו

 ה' ובעזר ההוכחה את לכתוב אוכל לא מצומצם הניר ושיעור גדולשאריכות
 אכתבנו(. השניבמכתב

 כהן ליד שהגיע דתרומה בנדרים דאמריגן דאע"ג חדש דבר לומר נראהרלפעז
 גבוה ממון מע"ש למ"ר מע"ש של מעיסה בחלה מ"מ שאלה מהגילא

 לדברי נ'( )דף בקידושין אמרינן דהנה כהן ליד דאתי היבא אף שאלה ליהמהגי
 חברו קנה לא המע"ש את לחברו במתנה נתן אם גבוה ממון מע"ש דאמרר"מ
 שכן וכיון המע"ש את שהוא למי להקנות כח בו אין גבוה ממון דהוידכיון
 דהא שאלה ליה מהני כהן ליד כמהגיע גם מע"ש, של חלה דלדידיהפשיטא
 מהחולין עדיפא לא דהא הבעלים הקנית מכח בה יכו לא הכהנים בהכשזכי
 אינה בהחלה הכהנים של והזכיה להקנותן כח בהן להבעלים דאין מע"ששל
 גם שאלה מהני פירותיו דבאזסר דס"ל ולרשב"א עצמן מהמת רק הבעליםמכח
 דלא משום הכהנים בה דזכו אע"ג שאלה מהגי כאן ה"ה אחרים בה שזכואחר

 הקנאתו. מכחהוי
 הישא דלר"ל דברינו, בתחלת שכתבנו מה נסתר הרי אלה דברינו לפיוהנה

 כהו ליד דהגיע היכא גם ה"ה הואיל אמרינו לישאל עכשיו גם בידודיש
 אסי כר' ס"ל דר"ל צ"ל וע"כ לר"ל, ליה מספקא מאי א"כ כמבואר לישאליכול

 אינו דאל"ה הוי הדיוט ממון דמע"ש דס"ל ע"כ במע"ש דיוצאין רס"לדלר"ע
 מהני לא באמת הדיוט ממון דהוי כיון ליה מספקא שפיר וא"ב מע"ש במצתיוצא

 הקנאתו. מכח דהוי כיון כהן ליד כשהגיעשאלה
 הכי איבעיא חך ר"ל נקיט אמאי דברינו בהחלת שהקשינו מה מיושברמעתה

 דברי דבלא ניחא הא דברינו לסי אבל הסוגיא בתהלת הוא מקומווהרי
 שאלה עתה גם ליה דמהני כיון בו יוצאיז דוודאי לומר יכולים הרינו אסירב
 יוצאיו אין בלא"ה גבוה ממון שגי מעשר דסבר דלמ"ד אסי ר' דאמר כאז)רק

 הדיוט ממון דהוי ס"ל מע"ש במצת יוצאין דאמר דר"ע מוכרח וא"כ מע"שבמצת
 שם עליה קרא לא ואילו הואיל אמרינן אי לר"ל ומבעי שאלה מהגי לאושוב
 דיוצאין אבעיא[ הד ]הביא שלא טה הרמב"ם דברי מיושב הרי ומעתה לא.או

 אף שאלה לדידיה מהני ה" גבוה ממון מע"ש פסק דהרמב"ם דכיח מע"שבחלת
 האיבעיא בכלל ואינה דיוצאין הוא פשוט לדידיה וא"כ כמבואר כהן לידכשהגיע
 ולא דיוצא הוא פשוט דדבר שלו מע"ש מעיסת חלה שהפריש כהן כמווהוי

 אטב. ותורתו אמת ומשה בגמרא. אבעיא שום זה עלהוי
 ברי"ם חייםאברהם

 ברק בני יעקב" ,ננהל בקריבתר"מ



 תתרעטירושלים - ס"ת חלק-אוצרות

 מוכיןמי
 1"ל ימותתו לפייר מוכת" יכף כהית( פ"א )מקוואות במתג"בתיר
 דברי מעל טהרה( טרה )נטפיו דייל תבושם הערוגת קושייתהפות
 )בג'נט ז"ל הרמב"8 דברי "314 ח"א( יו"ר לטור ז"להשיח

 הליז(.דמקוואות
 תשל"ז( לס" )המשד ת"ו ירושלים בס"ד תש"נ()סימן

 נ"ל ששרין. ולא : פ" שם( מצורע ש )תו"כ הספרא על בפ" ז"לוהראב"ד
 כבר ואלו בחיותן שיהיו דבעינן משום גמורים חיים שהןאעפ"י
 )ו(. חי אם כי מבושל בשר ממך יקח ולא מדכתיבנתבשלו,

 הנ"ל המקוה-טהרה קושיית לתרץ לענ"ד אפשר הנ"ל, ביאורים שהבאנוראהרי
 הוחמו שלא חיים במיס טובלין היו ז"ל, הב"ח דבימי דאפ"לכדלהלן.

 נהגו לא הקדמונים שבשן וידוע : פ"ט( יו"ד )ח"ב ז"ל הד"ת וכדבריכלל.
 עיי"ש. כו' בחמיןלטבול

 משאנץ שמשון רבנו השיב אשר וזאת תש"נ( סי' מקוואות )הל' המרדכירז"ל
 חמים מים מקוה למלא להתיר רוצה שהיית לי אמרו וז"ל אחיו,לר"י

 גזירת משום יותר לאסור ראוי זה ודבר הנוד, בשמופרת הנהר אלולהברו
 מלאה יורה הנשים מחממות שהיו אחד מקוה שהי' וכו' שמעתי ואני וכו'מרחצאוה

 תשיבנו ואל וכו' תם רבנו להן ואסר החורף בימות לחממו למקוה ומשליכותמים
 בחמין אלמלא במאי אמרינז נמי דתעגיות וספ"ק )ז(. הפרש שיש טבריאמחמי

 וכו'. תשיבי דכשאובין פי' נינהו שאוביז והא איבא,מי
 בחמין. לטבול שאסור וכו' ר"ת ובשם שמשון רבנו בשם המרדכי דדעתהרי

 הרא"ל שעל חמודות בדברי ועי' כשאובין, הם הרי המרדכיולדעת
 ט"ו. ס"ק מקוואותהל'

 מליאה יורה להטיל שאוסר מי יש וז"ל ע"ה( סעיף )ר"א יור"ד שו"עדעי'
 ומתירץ מקילין ויש שם, ובהג"ה וכר לחממו המקוה לתוך חמיזמים

 לא אם להחמיר יש וס"ט כו'( מרדכי )הגהות לחממו כדי למקוה חמיןלהטיל
 עיי"ש. וכו' זאב( )בנימין בידן למחות אין אז להקל שנהגובמקום

 כ"ק כי ב', אית ח"ג קע"ו סי' זצ"ל( מליובאוויטש אדמו"ר )לב"ק כצ"צרעיי
 ושמע לחממן, שיכולים מקוואות שתיקן במה התפאר נ"ע הגרש"זאדיו"ר

 ואינן המכונסיז נמים לכנוף פרט חיים מים )חוקת( יוטא בספרי רעיי)ו(
 רותחין )מים האולט ולמבוענובעים(

 שחולטיי
 בהם(.

 למקוה, חמין להשים שמותר שכ' שבועות בסוף מרדכי בהגהת רעיי)ז(
 מקומ"ח ובהגהות וכו' חמין במי שטבל או שפשף מהתוספתאוראייתו

 לדהות יש שמא כי אומר סק"א( ט"ו )בענף )להרצ"ג( ישראל מקוהשבס'
 ק"כ( ס"ק )ר"א ושמלה בלחם ועה בזה. שהאריך עייש"ה טבריא. בחמיילאוקמי

 חסרת את וכי ופר"ח חסרת, עבדי חסרת, דודי  דנדה, מפ"ב הראיה שהביאמה
 חמיו  להמיל  שמותר משמע  וא"ע  הבתגים  לתוך ולהטיל  חמין  להחםיורות

  ולטבול.לצוגן
 בשו"ת ועי במעיין. חמין ע"ד י"א( ס" )חיור"ד עילאה רבי ארל בשו"תועי'

 ובקו"א ע"ה סי' מהדו"ק למהרש"ק נדה ובמי ק"מ(. )סי' ח"גטהרש"ם
 ז"ל. הנצהיב להגאון ט"ו( בסי' שאלה בהעמק ועישם,

מאיש



ירדשליבז - ס"ת חלק- אדצררתחתרפ
 מן אחד שזה שהדגיש הסתלקותו לפני בדרך בנסיעתו ממנו ששמע מהימןמאהד
 לחממה שעכל כדי היתה התיבה בתיקון מגמתו "ועיקר בחייו. שהתקיןהדברים
 במדינות בעתר "קרים המים שיקו שלא כדי המקוה, לתוך המים מים שיטילע"י

 קע"ב(. סימן )סוף בצ"צ ועיי"ע החורף". בימות ובפרטאלו,
 של במקוה לטבול שקשה ולהלן, מתקופתם לעולם שירדה החולשה בגללרוה

 בפרט. החורף ובימות קרים,מי
 להחם המקומות בכל נהגו כבר כ'( סעיף קכ"ב כלל נדה )הל' אדם החכמתרז"ל

 כיון מרחצאות גזירות משום אוסרין דיש אע"ג למקוה ולהטיל חמיןמים
 ירדה שהחולשה בדורותינו ומכש"כ לגזור, אין כשרה במקוה טובלתשעכ"פ
 שבת בליל כו' ומ"מ ברכה, עליו תבוא והמחמיר הצינה אצל חולים והכללעולם
 מ"ו(. ס"ק ר"א )סי" בפ"ת ועי' ע"כ. פושרין. אלא יהה שלא לדקדק צרירוכו'
 ובערוגה"ב רי"ד(, גסה בחת"מ ועי ב"ו(. וסי כ"ח )ס" חאו"ח בבו"ברעיין

 במים לטבול גוהגיז היו הקודמים שבזמנים נראה הנ"ל ומכל קצ"ב(.)סי'
 שחמין. ולאקרים
 הנ"ל. הב"ח על טהרה המקוה לקושיית מקום שום אין דלכאורה אש"לדלפי"ז

 היו ולא חיים במים טובל'ות שהיו כמקדם נהגו הר"ח שבזמן נאכיוןא(
 המקוואות.מחמסין

 המים שאין זמן כל א"כ מבושלין. היינו מוכין מי שמפרש הראב"ד לפ"ב(
 מבושלים. ולא "חיים" הינם עדיין "בישול" של גדולבחום

 לחממן. שיוכלו למקוואות התיקון ע"ד )שם( הצ"צ שמביא למהרב:התאם
 ומבוהלת דחופה תהא ולא קצת במתינות לטבול שתוכל וגם :וז"ל

 קמטיה, תפשוט לא בהילותה שמחמת לחוש שיש ביותר, המים קרירותמחמת
 וכו'". דבעיתא משום כ"ח ע"ג תטבל לא ,"שה : בש"ס שמצינווע"ד
 בבהילות תטבול שלא כדי ג"כ מדאי, יותר מחממין לא לסי"זד23מילא

 פעם. שום בישול של לחום המים חום מגיע לא ובוודאיובעיתותא.
 יעשו מטרה לאיזה כי אח"כ, ולצננם בישול, עד מקודם המים מרתיתים לאלגם
 שנפשר לבישול לחוש אין וע"כ והעצים, הדלק הוצאות על חבל כי לחינם,זאת

 הנו/ ז"ל, הראב"ד לדעת חיים מים המה נשארים המים וא"באח"כ(.
 קרים, מים ונשארו חיים מים הוי ומקורו בעצמו שהמעיין דמכיון אפ"לגם

 מהיות נפסלת כזו מקוה אין והנוספין, המכונסיו המים את שמחממיואלא
 חיים. מים הוי שפיר שהמקור אחרימ"ח,

 דעיקרו במקוואות להקל שדעתו שבת( לגבי מק"ט, קצ"ז )סי' בס"טרעי'
 שלפעמים אעפ"י צינתן להפיג חמין לתוכן ששופכין צונן נובעממעין

 בעצמה המקוה כי ויען - עליהם: חמין שם אין מ"מ חמין. געשו צונניןהמים
 אין ע"כ בחמימותן רב זמן עומדין אין לתוכה שמניחין והחמין הנובע מעיןהיא
 )על ז"ל אריק הר"מ מהגאון "שערי-טהרה" בפי' ועי' עיי"יג עליהם. חמיןשם

 ל"ו(. סי )או"ח מהרשד"ה ובשו"ת מוכין( במי מ"ח דמקוואות דפ"קמתנ"
 שא"א עד חמים שהם והיינו מזיקיי, הוי דמוכין ז"ל הרמב"ם לפ" גםג(

 לדייק גם שאפשר וכמו פושרין, הם כאשר כן לא מחמימותן.לשתות
 אינם שאו וכנ"ל, מ"ט( דפרה קופ"ח "חמין" "פושרין" שמפרש הרמב"םמפי'

 מ"ח. הוו שפיר פושרין הינם כאשר אבל חיים,מים
ולפתו



4 מ"ח הלק-אוצרות  תתרפאירדשלים 

 מהמקור ויתרחקד חחליז יהיו כאשר מוכין מים של המעין שמי יוצאולפרוז
 והוו לשתות, ונוחים ערבים והוי פושריו, והוי המה מצטננים הריהחם,

 מעיינות, שע"ג במקזה גדול( לא )בחום 'המחוממים המים וא"ב חיים. מיםשפיר
 חיים. מים הוושפיר

 דמקוזאות ס"ט ברמב"ם בצ"ע שהשאיר המגיה קושיית לתרץ לענ"ד אפשרדנ:זז;
 הפושרים, ז"ל( )הרמב"ם העתיק פ"ו פרה בהל' : התויו"ט קושייתוכ"מ

 כתב דהכא ובפירושו חמים, במקום מרים העתיק ה"ה מקוואות מהל'ובפ"ט
 כתב לא בפרה ושם וכר. חמים או מרים או מלוחים ר"ל מוכים פ"א()במקוואות

 : שתירץ מרכבת-המשנה בעל ז"ל להגאון וראיתי ע"כ. חמין. או מלוחיורק
 מרים אשפעינן ובמקוואות מרים וכש"כ )פושריו( המין כתב פרה "ל'שברמב"ם

 זאת. שהסביר ועיפש חמין.וכש"כ
 והמעלה החידוש ועיקר היות מקוואות שבהל' לומר יתכן הנ"ל לפי"דאמנם

 הוא מעוטיו, שמימיו מעין של הז" מהמעלה יותר המוכין מי שלהה'
 כי "מלוחים-ומרים", רק "חמין" הרמב"ם שם מזכיר לא ע"כ בזוהלין,שמטהריו

 שבעחלין "חמין" כן לא והמרירות, המליחות בהם נשאר ונמשכין בזוהלילאף
 שפיר והוו לשתותם ונוח ואפשר "חמין", מהיותם חומן, ומפיג נפשריםונמשכין
 ובו" חטאת ימי קידוש לגבי בפרה כן לאמ"ח,

 "אשבורן בין הבדל אין בזה

לזוחליי
 שפיר ע"כ וחטאת, פרה למי שפסולין אלא טבילה, לגבי הדיז שם שאין

 )ח( חמין(. ע"ז במשנה )שמפ' פושריו הרמב"םמזכיר

 חמיו בין הבדל שיהא שפיר, לתרץ אפשר ז"ל הר"ש לפי גם ואמנםד(
 חיים. מים הוו דשפיר אדם, בידי אח"כ שנעשו חמין לביןשבתולדה

 חמיז בין הבדל ויש ז"ל הרמב"ם כפ" חמין. היינו פושרין ג"כ שלדעתו אפ"לכי
 )ט( לפושריו חמין ביז שבת לגבי חילוק שיש וכמו צינה. הפגת או פושריןלביז

 כ"ד(. ס" )חאו"ח תניינא ובנו"ב שכ"י( סי' )או"ח במ"בכמובא
 צינתו מיד להמיר שתפיג, : ז"ל ופרש"י צינתן שתפיג דקאמר %"א( ביומארעיי
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 ומה "חמין", מזכיר כן במקוואות שבפיהמ"ש הוא צ"ע שכן מה )אמנם)ח(
 המוכין מי במקור טבל בין הבדל השמיענו לא מקוואותשבהל'
 כנ"ל(. שנצטננו. בזוחליו טבל לבין חמין()שהם

 מטהריו מעין שמי על טעם שמביא ל"ב( סי' יו"ד )קמא יואב בחלקתרעיי
.

  באשבורן. דווקא מקוה זמי בזוחליי
 שליט"א יונגרייז הגר"ד מהגהיק מכתב )חיו"ד( מהר,~ד"ה שו"ת בשלהי רעיי)ט(

 ומביא ל"ו( בס" שם ע"ד )ומוסב בזה, לבאר שהאריך מההראב"ד,
 בטהרת ועי' לך. ויונעם עיי"ש קשים, דברים כמה שם ומתרץ שבנד"ז, השיטותכל
 הר"מ מהגה"צ בנד"ז הלכה של במו"מ ארוך מאמר שם שמביא י"ס, חלקיו"ט

 דברעצין. אב"ד שליט"אשטרן
 שכתבו י"ב( )תמורה המסכת שבסוף בהשמטות מקובצת בשיטה עי' אמנם)י(

 משום י"ג( )תענית וכר בחמין אילימא במאי הגמ' ע"דלתרץ
 )להגרצ"ג( במקוה-ישראל 'ועי תענוג. משום בחמין לטבול אסור וט"בדיוה"כ
 ולא נינהו" "שאוביו בתענית הגמ' אמרה למה א"כ לדייק שאפשר מהשמתרץ

 עיי"עה בט"ב. ואסור הוא" ד"תענוגקאמר
שתפיג
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 )י"א(. עיי"ש( וכר במקצתן צינתןשתפיג
 קצת יותר מחממין שהיו משמע משום( ד"ה ע"ב י"ח )סנהדרין התוס'רמלשון

 ולא מלך לא בגמ' דאמרינן הא גבי שאמרו, במקצת( צינהשהפגת
 משום ופ"ה )יב(. צינה משום כה"ג אפסניא משום מלך השנה, בעיבורכה"ג
 מחממין שהיו )ל"א( ביומא דמשמע כהירא ולא התוס' ומקשו טבילה. טעוןשכה"ג

 היום שכל הריצפה קרירות משום לפרש נראה לכז ביוה"כ. חמין של קומקימיןלו
 ע"ה(. ס"ק ר"א )סי הרז"ה חי' )וע" ע"כ. יחף.עומד

 לא לווי, שם למים להם יש ממש בחמין דווקא דלהר"ש, לחלק אפשררלפי"ז
 )ע(. לווי שם להם אין ב-להפיג-צינתן, ומכש"כ בפושרין,כן

 הה ול"מ : שאמר מ"ט( פיח פרה במס' ה' אות )בועז התפא"י פ" לפיואף

 בידי נתחממו או שנמלחו היינו במשנתינו, דפסולים ופושרין דמלוחיזנ"ל
 אפ"ל - עכ"ל. בטבע, שהן כפי דהיינו חיים מים מדאינן ופסולין במחובראדם

 קר, בטבעו נשאר כשהמעין כן לא המעין, של המקור מי מחממין אםדהכוונה
 מתחממים. הנוספים המיםורק

 ז"ל הב"ח רעו  ודברי הג"ל, טהרה" ה,,מקוה קושיית סרה זה כלדלאור
 יספהיקממאירים

 שלדעתו )שם( הטו"ב אומר בכ"ז מיומא, רא" אין הנז' הנו"ב שלרעת ראף)יא(
 עיהט"ה. לחמין. פושריז בין ההבדלברור

 : וז"ל טבילה, בהל' ז"ל פרנקפורט( דק"ק )מהגאב"ד מהרי"ל בס' רעיי)יב(
 בימות לפשרו מקוה בתוך חמין מים לשפוך שאסור אמר סג"למהר"י

 בתר המלקט ואני שאוביה במים טובלת כאיל'ו דנראה הטבילה בשעתהגשמים
 איסטניס או זקן כה"ג הי' אם : ו'( )סי' טמא במס' אגודה בספר ראיתיליקוטי'
 לנשים מכאן ראיה מביאין יש צינתן. להפיג הצונן לתוך ומטיליו חמין לומחמין
 מהאגדיה וגם זה, ג"כ שמביא הנז', רי"ד בחת"מ וע" עכ"ל. כן. לעשותבחורף

 יעו"ש. נדה,שלהי
 ועמק-הנצי"בו הקרבן-אהרן, )לדברי לעיל הבאנו הרי ז"ל, הר"ש דלשיטת רעוד)יג(

 מ-,,חיים". ולא מ-,,מים" חמין מים-מוכיז ממעט דלהר"ש שנראה(ותפא"צ
 בהן סולדת היד אם : נט"י לגבי סולדת( ד"ה ע"ב ק"ה )חולין ז"ל ברש"ירעיי

 כזו חמישית משיעור דבפחות ומשמע עכ"ל. מים. מתורת ונשתנובטלו
 לווי, שם להם יש בהם סולדת שיד בגדר גמורים חמיז וא"כ מים. בכלל הוושפיר
 להם אין בוודאי צינתן( הפגת )וכש"כ ופושרין מזה. פחות אבל מים, בכללואינם

 חיים. מים הוו ושפיר לווי,שם
 אור בחמי דמחמיר למאן אף ומהגו : שכ' סק"ח( ק"מ נסה בא"א בפמ"גרעיי

 כמ"ש דירהו בישול דהוי יס"ב ע"י מים מתורת נשתנו דחשיב הטעםי"ל
 שפיר במנא משקל שיס"ב אף נובעין חמין מעיינות אבל כף :( )ק"ה חוליןרש"י
 משמע :( )ק"ה חולין לרש"י אור, לחמי ציננו ואם וכו' מברייתן נשתנו דלאדמי.

 )אף ביוטל על לחשוש שאין כתבנו ,וממילא" בד"ה לעיל אמנם עכ"ד.דאסור.
 טבילה. לדין נט"י בין ט'ל גם אח"כ. שנפשר יס"ב(בכדי

 סד"ד ברייטשטייו מרדכיאברהם
 וכו'[ ושמו"ר דר"ח תפילין בעניו פרשיות" "סדר]מת"ס
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 המן בני עשרתקריאת
 יצ"ו )ארה"ב(  מעמפיס בס"ד תשנ"א()סימן
 וכתב אחת. בנשימה למימרינהו צריר ועשרת המו בני עשרת )ט"י(מגילה

 כאחד. נפלו כשמתז כלומר אחריהן הסמוכה ותיבה שמותל הזכרתרש"י'
 הגמ' כדברי פסק והרי"ף יצא. בדיעבד אבל לכתחילה דהיינו נראה כתבוובתוס'
 המן בני לקרות הקורא צריך אבא אר' ד' דרבנן במ"ע "סמ"ג ולשון הרא"עגוכז

 הגירסא ובג' כאחד ונהרגו נתלו שכולן לעם להודיע כדי אחת בנשימהועשרת
 וכו' וקימל הריטב"א כתב וכן הסמ"ג, כדברי אבא ר' ולא יפו דמן אדאא"ר

 וכלשון וכו' וצריך הלי"ב( ממגילה )בפ"ב הרמב"ם פסק וכן וכו' אחתבנשימה
 מימוני ובהגהות הרמב"ם. לשון מעתיק הסמ"ג רוב שעפ"י שכחגגוהסמ"ג
 וכן התום/ וכדברי הפסיד לא כן עשה לא כ"כ כתב ובמאירי יודן. א"רהגירסא
 מהרי"ל דברי הביא מק"ג( תר"ץ )סימן משה ובדרכי אסא. א"ר הגירסאברי"ף

 וכו/ איש מאות חמש לומרשנוהגים
 ולכתחילה אחה נשימה בלא ג"כ יצא דבדיעבד בסט"ו בשו"ע הרמ"א הביארכן

 וצ"ל עשרת. עד וכו' איש מאות חמש מתחילת אחת בנשימה לומרנמגין
 לא ובלבוש השאר. עם אחת בנשימה אומרים עשרת כן דגם בכללדעך
 וכן )סק"ד(. זוטא באליהו עיי"ש וטעמו וכו' מאות חמש כן גם שי"להביא
 למטה זה א' בעץ רש"י וכתב בזקיפא למימתחיה צריך דויזתא וטו בג'אמרינן
 אבל פלא. זה ביחד נשמתן דיצאה העגין עצם וכ"כ בזה, הכונה מה ולכאורהמזה
 פלא ג"כ וזה אחד ובחבל אחת בבת ניחלו שכולם כתב ובמאירי הנס. גודלזהוא
 חבל ועל א' עץ על וא"ב אמה נ' גבוה א' בעץ הכונה בזקיפה וממ"ש אחד.בחבל
 למגילה יסף בראש ועיק כיון. נראה אין א"כ זקוף ארוך ו' אמרינן ואיא'.

 בשם ר"ז בקריאתה וי"א כתב )ס"ד( וברמ"א סקי"ד( תרצ"א )ס" הציוןובשער
 בשם ער"ן סתם כתב הלא ועוד לרא"ש כמהע שהר"ו מצתו היכן אמנםהרא"ש.
 בזה. דהעיר במ"מ ועיין ואמאי לזקוף שצריך הגמ' הביא לא והרמב"םמפרשים
 ספק ריש הרי לעכב או  למשוה אי דמסתפק הראבי"ה דברי הביא שםובהג"מ
 )ס" השולחן ובערוך תקס"ד(. )סי בראבי"ה ועי' וצ"ע, בראשונים זהבדין
 השגחה עפ"י מ"מ זא"ז דתלאום אע"ג אחת בנשימה צ"ל כת4 סקכ"א(תר"ץ
 בדיעבד אבל לכתחילה דוקא דזהוא הוא ופשוט וכו' אחד ברגע כולם רוחםנסחה
 שם בתוס' מבואר כך הלא ופשוט מ"ש לי מובן ולא יצא, ביניהם הפסיקאם

ובראשונים.
 לבאר יש וא"כ ועשרת, אחת בנפיחה לאמרן צריך הל"ז( )פ"גכבירושלמי

 והב"ח בבבלי. מבואר כך הא הירושלמי דברי הביא שם הטורמדוע
 ביאר משה וכמגי הירושלמי. הביא ומשו"כ ועשרת בבבלי גרס לא דהטורכתב
 הביא כזאת שיטה, ובאמת אחת. בנשימה הבנים לפגי שכתוב איש צ"לרג"כ

 אחת בנשימה וכו' המן בני עשרת עם שצ"ל וי"א מגילה בהל' חייםהארחות
 הגר"א בביאורי ועישש הרוקח, בשם ברמ"א ועישש בקצור הב"יורמזה

 וכן ממנהגא רק רזה ומשמע איש מאות מחמש מתחיל דאמאי דהעיר)בסקל"ג(
 אליעזר. בדמשק כ"כ זעיי"ש מ"ט אוה הציון בשער המ"ב מדברימשמע
 שכתב מה דכל מהירושלמי נלמד אחת בנשימה איש שצ"ל מה בזהרהנראה

 כך שנכתם איש ג"כ נכלל ובזה אחת בנשימה נאמר לבינה ע"גאריח
ואתי
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 בהגהות הגדולה כנסת וע" הבבלי את רק ולא הירושלמי הביא דהטור  שפירואתי
 דהמחלוקת י"ל או הירושלמי מדקדוק דינו הוציא שהא"ח וכתב ד( )אותהטור
 הנ"ל הראשונים דעת וכך לעיכובא דהוא סובר דהירושלמי והירושלמי הבבליבין

 כתב דג"כ הרמב"ם על בקובץ ועי' התוס' שיטת וזה מעכב זה דאין סוברוהבבלי
 לעיכובא. דזה משמעדמהירושלמי

 יאמר לבד שהקורא סקנ"ב( תר"ץ )בסי במ"ב כ"כ שהובא אדם "חייכתב
 ובכ"מ כד. נוהגיז לא מדוע צ"ע ולפי"ז ישמעו. והשומעין המן בניעשרת

 צריך דהלא דהסביר זצ"ל רוזין יוסף ר' הגאון בשם וראיתי קורין כןהקהל
 וזה כעונה שומע מטעם מוציא והחזן המן בני עשרת את אחת בנשימהלקרוא
 יועיל זה לפי"ז אבל ומפליא. חידוד דבר וזה להוציא א"א בנשימה אבלאפשר
 לדחות ויש חומש מתוך שקורא מי לא אבל כשירה מגילה מתוך שקורא למירק
 אולי וא"ב בקול אומרים כן שהצבור כתב )סקכ"ג( השולחן ובערוך נפ"מ.ואין
 לומר טוב וביותר כתב השולחן זה בס' ואדרבה הפסוקים שקורא במי למחותאין
 תקנה רק זה ולדעתי בעצמו יאמר שכ"א נתקן וע"כ תיבות בולע קורא הבעלכי

 כקורא מהו"ל יוצא ג"כ לן שפיז למי אפ" יאולי כשירה מגילה לולמי-שיש
 הרמב"ם על זצ"ל מבריסק הלוי מרן חידושי קבלתי וכעת ודו"ק. פה בעלמיעוט
 ועיין המן בני עשרת כתיבת באופן הג' דברי הרמב"ם השמיט מדוע שםוביאר

 קע"ת. סימן וזמנים במועדיםג"כ
 ארה"ב מעמפיס גרינבלט אפריםהרב

 במקצת דמודהבסוגיא
 יצ"ו. )ארה"ב( ברוקלין בס"ד תשנ*ב()סימן

 טענת טוען התובע כשאין אף מהייב.שבועה דע"א ז"ל הרי"ף דעת נרדעא(
 מיגאש והר"י פליי הר"י ודעת עד, עפ"י בספק טוענו רקברי

 והרא"ש התובע, של ברי בטענת רק שבועה מחוייב אינו עד עפ"י ספקדבטענת
 כסף שתי לענין שם דאמר" מהא מיגאש הר"י לשיטת ראי הביא מ'בשבועות
 והודאת מלוה בטענת אבל לוה והודאת מלוה בטענת אלא שנו לא שמואלדקאמר
 לוה להודאת מלוה טענת אבל ומדקאמר חייב, פרוטה אלא טענו לא אפלע"א

 עכ"ק. עד, עפ"י ספק ולא ברי שיטעון בעינן מלוה טענת דוקאמשמע
 דבשבועות שבועה מחייב עד עפ"י ספק דטענת להוכיח יש דלכאורהרנ2:ט"ד

 ולא שניהם בין תה" ה' משבועת דדריש שאיל"מ מתוך אמריגןמ'
 ידענא נ' אלא אבוהון לי מה הוא לי מה לי"ל ונ' לך אית דנ' אי היורשיםבין
 למידע לי' דל"ה פטור ובנו משאיל"מ לשלם מחוייב כה"ג ואבוה ידעגא לאונ'

 יודע אינו אומר והלה בידך לי מכה דאמר לר"ה : יב כתובות בתוס' והקשה.ע"כ,
 במאי וא"כ חייב ג"כ יודע אינו אמר דאפילו שבועה כאן אין וא"כ לשלםחייב
 תה" ה'  שבוצת למידרש איכא דחייב לת"ד מאפילו והו' קרא לתאי להמוקי
 חייב שאחד מעיד אחד שעד אלא ידעו לא דשניהם היורשים בין ולא שניהםבין

 עפ"י ספק דטעגו שמעינן ע"כ הרי ולפחז עכ"ד. משאל"מ דבאבוה מנהלחצירו
 הד"נ באמת אך דרב, מהד דדייקי פוסקים הנך על קשה וא"כ שבועה מחייבע"א
 לדבר להקרא וכמקמינן מתוך כלל להו דלית ושמואל דרב אליבא אזלינןדהכא
 עפ"י ספק דטענו מהד כלל שמעינן לא לדידי וא"כ בשכועווע שם כמבואראחר



 תתרפה יררשליבו - מ"ח חלק-אוצרות

 מכת דמהני דסברו פוסקים הנך על הרא"ש קף מתו' ושפיר שבועה, מהגיע"א
 ודו"ק. לשיטתו דרב ניחא ולהנ"ל דאב, מימראהד

 פטור ע"א עפ"י ספק דטענו מהפא דהוכיח מיגאש הר"י על יקשה לפי"דאמנם
 ומ"כ מתוך דקיי"ל לדידן אבל מתוך דלי"ל לטעם" רב רק הכאהרי

 הד"נ העיון ולאחר חייב, ע"א עפ"י ספק דטענו התוס' מקו' שמעינן ע"כהרי
 דילפינן הך על הקשה חכמים בעטרת דהנה התוס' קו' ל"ק בלאפה מיגאשדלהר"י

 פריך בגמרא הרי אבוחן לי מה הוא לי מה לי"ל ונ' לך אית דבנ'משאל"'מ
 האדם נגד דהיינו מעיז אדם דאין ותי' דכ"ה, במגו נאמן יה" במקצתדמודה
 בנו הרי וא"ע עיי"עה התוס' דברי בביאור סק"ד צ"ג הש"ך כמ"ש לושהלוה
 ותי' מתוך, מנ"ל וא"כ עמו, עסק ל"מלוה הי" לא דהא המלוה כנגד להעיזיכול

 מיגאש הר"י דסובר כמו ל"א משבועה לאפסורי מגו דהא לק"מ מיגאשדלהר"י
 בעט"ח והקשה שבועה, לאפטורי מגו דהוה פטור במקצת מודה כל דמשו"הבאמת
 דחל כיון הא מתוך מטעם בחשוד מדאורייתא מחוייב אמאי מיגאש הר"ילשיטת
 וצ"ל ממון לאפסור מגו הוה חשוד דלגבי דכ"ה מגו מכח דמהימן נימא ממוןעליו
 כשכופר אף חשוד דהוא היכא ביורש וא"כ דהעזה ל"א מממון לאפטורידאף
 ליכא וגם ממון על דנין דהרי לאפמ"ש דל"ה דכ"ה מגו משום פטור הואבברי
 והוא דבאב היורשים בין ולא ה' שבועת התורה כוונת דוה י"ל וא"כ העזהגבה
 העזה דהוה לפטרו ליכא ובמגו מתוך מכח לשלם אותו מהייבין חשוד והואמב"מ
 הר"י לשיטת וכ"ז עכ"ד, התוס' קו' ומתו' מגו מכח פוסד שפיר דל"ה ביורשאבל

 ל"ק בלא"ה מיגאש הר"י לשיטת וא"כ הכא, כי לת, ליכא לדידן אבלמיגאש
 ודו"ק. פטור, עד עפ"י ספק דטעגת לאמת כתבו ושפיר התוס'קו'

 וא"ל פטור דכ"ה משל שהקשו תוס' על המש קו' לתרץ נטן מה ולפי"דב(
 שהעד רק יודע אינו שהוא להיכא איצטריך דהא מע"אדילפינן

 עפ"י ספק דטענו ס"ל הפוסקים דרוב המפ' ומקשים לו, הלוה או גנב שאביומעיד
 ואיך ע"ה, ובטושו"ע מ' בשבועות והנמ"י הרא"ש וכמ"ש שבועה מחייב אינוע"א

 להפוסקים דס"ל דהא נראה ולהנ"ל שבועה, דמחוייב בפשטוה זאת התוס'ההליט
 לפימ"ש אבל פטור דכ"ה במסקנא היינו משבועה פטור עד עפ"י ספקויטענו
 עפ"י ספק בטענו אפ" שבועה דמחייב ע"כ מוכח יה" חייב יה" דכ"ההתוס'
 ברי למ"ד וכו' ה' דשבועת קרא דוקים דמה התוס' קו' מכח הוכחתי דכברע"א,
 ע"י גם דמחוייב ושמעינן עפיע"א ספק לטענו דנפ"מ צ"ל וע"כ עדיף בריושמא
 הוה האב לגבי וא"כ חשוד דהוא במסוק דפי התוס' קו' ת" בעט"ח אמנםע"א,
 מגו הוה ע"כ העזה דל"ה ובבנו דכ"ה מגו ל"ה ע"ב ממון לאפטורי דהעזהמגו
 פטור דכ"ה דידעינן במסקנא וכ"ז פטור עפיע"א דטענו אמרינן ולעולםדכ"ה
 כמ"ש ועכצ"ל העט"ח כמ"ש לתרץ ליכא וא"כ חייב דכ"ה ס"ד דתוס' הכאאבל
 עפיע"א ספק דטענו שמעינן וע"כ ע"א עפ"י ספק בטענו דמייריהתוס'

 ודו"ק. שבועה,מחייב
 דע"א והקרא חייב כ"ה לעולם דילמא החידוד בדרך התוס' בקו' עו"לג(

 כ"ה דבהס"ד כך הוא זהסגנו7 עכ"ק, עפיע"א ספק לטענואיצטריך
 דטענו להוכיח הבאתי דכבר סטור ע"א עפ"י ספק דטענו מודים תו"ע אזחייב
 ומחייב עדיף דברי למ"ר י"ב בכתובות התוס' קו' מכח מחייב עד ,עפ"יספק
 לך אית דבנ' שניהם בין תה" ה' דשבועת קרא הך מוקים היאה א"כ ממוןהשמא
 בכה"ג האב הרי ידענא לא ובג' ידענא ובה אבוהן לי מה הוא לי מה לי"לונ'

מחוייב



ירושלים - ס"ת חלק- אוצרותתתרפו
 עפ"י ספק בטענו קרא דאיצטריך ותי' שבועה, כלל הוי ולא ממון לשלםמחוייב
 משום ורק שמא פוען הוא גם כי מחייב ה" לא עדיף ברי ושמא ברי דמכחעד

 ע"כ זאת מתוס' היי וא"ב בכה"ג, הקרא ומוקמינן מחייב שפירמשאיל"מ
 פטור בספק דטענו להיפך הי' הסברא דמצד אף שבועה מחייב ספק דטענושמעינן
 אמנם מהני, לא ספק דטענו דסוברים פוסקים הנך על קשה לכאורה וא"עמשבועה
 כתיב וכו' ה' דשבועת הקרא עיקר דהא התוס' קו' תה ההפלאה דהנההד"נ

 שהם ס" בהם שאין מטלטלין אבוהן אצל שהפקיד משכחת א"כ פקדון,בפרשת
 שלך שמא טוען והיורש שלו הם המטלטלין שאלו בברי ואומר פקדונו ותובעשלו
 ע' בב"ב כדאמרינן פטור היורש הרי וא"כ הם אבינו של מטלטלין ואלונאנסו
 חייב נאנס אם יודע אינו טוען אם כה"ג ואכוה היתומים על היוצא כוסכשטר
 התורתי אם יודע אינו ל" דהוי קרא איצטריך לא דע"ז וא"ל אבא מדר'לשלם
 שלא בברי כשתובע אלא חייב אינו החזרתי אם יודע אינו דאף ז"א חייב,דלכו"ע
 לא ושמא ברי ומחמת נאנס שלא ברי טוען התובע שאין בגאנסו משא"כהחזיר
 ה' משבועת לה משכחת ושפיר וכו', אדם רביד מה כל דחזקה מחייב אבוהןהי

 בחו"מ דקיי"ל ההפלאה דברי דהה שם בכתובות הרי"ם אולם ההפלאה.עכ"ד
 חפץ לו מודה והוא שלו זה חפץ שטען כגון דוקא לא והודה דוקא דתבע)פ"ח(
 אף דפטור בשעוריו לו והודה בחטין טענו דהוה לו שהוד' ממה אף פטוראחר

 שלו הם אלו מטלטלים טוען שהוא כיון פטור ה" אבוהן אף ממילא וא"כשעוריו,
 רוב לדעת ובפרט וכו', שנאנסו אחרים או שלך הם אלו אם יודע אינו אומרוהוא

 בידו בעין הוא דשמא ברשותו שאינו שבועה גלגול חייב אינו דנאנסוהפוסקים
 בידו בעין הוא שמא למיחש דליכא ברשותו דאינו ישבע אצל הכא וא"כע"ש;
 הודאה או האחר חפץ לו שמודה אף פטור' ג"כ ה" בידו בעין ה" אי דגםדז"א
 דבא"י הרמב"ם לדעת ואף חייב, אינו הגלגול גם וממילא שם, הפוסקיםכמ"ש
 ורק פטור ה" ברי טוען הי' שאם ל"ש משאיל"מ דמ"מ תייב שעורים אוחטים
 אינם אלו שמטלטלין ברי טוען הי' אם הכא גם וא"כ תייב, הוא השמאמהמת
 וכנ"ל, חטים טענו דהו"ל בעין שהי אף פטור ה" ודאי ונאנסו אחרים רקשלו
 בכה"ג. מחוייב ג"כ עפיע"א כספק הטוען רעד וצ"ל והדק"ל, לאוקמי ליבאוא"כ
 מדחזינן משעורים אף פטור בשעורים בהודה דאמאי כתבו בב"ק ותוס' רש"יוהנה
 הא שמחל זו הוא סברא מה הרא"ש והקשה ליל דמתל ע"כ שעורים תבעדלא

 עיי"ש. כאחת תובעם ואינו תביעות כמה לאדם לו שיש פעמיםכמה
 לעניו כלל נפ"מ הל לא אם דבשלמא נפלא דבר כתב )מ"ב( בשבועותדהריום

 שמא תביעה עוד לו שיש דאף הנ"ל סברא שייך הי' החטיםתביעת
 שאם ג"כ החטין נגד שבועה לעניו נצ"מ דיש כיוז אבל עתה לתבעו רוצהאינו
 דמודה מכח שבועה מחייב הי בשעורים לו מודה יהלה ג"כ שעורין תובעהי

 דהא שעורין  כשמודה משבועה דפטור חטין רק תובע כשאינו משא"כבמקצת
 השעורין לו שמחל רא" עצמו זה שוב וא"כ הטענה, מין בעי ודאי שבועהלענין
 ממילא הי"ל לתבוע ריצה שהטיז ניון מ"מ שעורין עתה לתבעו רוצה זאינודנהי

 עכ"ד. לי' דמחל וע"כ החטין על שבועה לחייבו כדי שעוריםלטעון
 מאי דהרי סברא האי כלל ל"ש א"כ דחייב א"נ אבל פטור דכ"ה במסקנארכוז

 כההפלא"ה ועכצ"ל כהרי"ם, למימר וליכא כלל לו מהל לא אםנפ"מ
 ודו"ק. פטור, ע"א עפ"י טענו ושוב פקדון לעניןדנפמ"נ

 מאטצען יצחקהדב



 תתרפוירושלים - ס"ה חלק-אוצרות

 ע"א( ט"ב - ע"ב כ"א )דף נדה דמס' ברפ"ג דשפופרתבסוגיא

 תשמ"ו( לס" )המשך תובב"א. עיה"ק ירושלים בס"ד וכשנ"ט)סימן
 דר"י הנ"ל, הקושיות כל וליישב הגמ' פי' לפרש נתחיל אלו הקדמות שניולפי

 דטהורה, שפופרת ובין שטמאה, חתיכה המפלת בין הילק כשב"ימשום
 ואינו במינו מין שהוא סטעם ז"ל רש"י וכתב בחתיכה דם לראות אשה שלדדרכה
 עצא דמה אם מקפדת שאינה הכוונה "דרכה" רשב"י משום ר"י שאמר ומהחייץ,

 לראות אשה של ,ירכה שאמר בזה רשב"י משמיענו עצמו וזהבחתיכה,
 בכך שדרכו מפגי חוצצת אינו במינו מין שהוא דאע"פ שכוונתובחתיכה",
 דרכה שאין זה לטעם צריך ה" לא שפופרת דלגבי אה"נ ולפי"ז מקפדת,ואינה
 אלא מינו, בשאינו מין שהוא מטעם אלא ומקפדת, בשפופרת לראות אשהשל

 בחתיכה", דם לראות אשה של "דרכה זה לשון אמר חתיכה לגבי דברישאשמכיון
 בשפופרת, לראות אשה של דרכה דאין זה לשון ג"כ בשפופרת בסיפאנקט

 והבק זה, לטעם צריך שאינואע"פ

 בגמי סברי דמתחילה ז"ל, פירש"י לפי הסוגיא מהלך להלן נבאר רעכ,2י1ה.
 דהיינו הוא, תגאי בשפופרתדרואה

 דר"~
 בשפיר ולא בבשרה סובר

 פלויי וכפלי טהורה ובחתיכה בשפופרת רואה ולהכי חציצה, מטעם בחתיכהולא
 בכלל דרשי ולא ר"א על פליגי רבנן משא"כ בבשרה, נוגע שהדם כיוןטמאה
 הרגשה ע"י רק או כבחוץ מבפנים שמטמאה בבשרה אלא בשפיר, ולאבבשרה
 מפני מהורה בחתיכה אבל טמאה, בשפופרת הרואה ולהכי ע"ב(, )ס"וכדלקמן
 שם ממנו בטל בשפיר או בחתיכה ונברא שנמצא דדם פירש"י נדות, דם זהשאין
 סתומה בשפופרת פליגי לא דכו"ע אביי, ע"ז ואמר ד,, )באות כנ"ל נדהדם

 אשה של דרכה סובר דר"א בחתיכה, אלא טליגי ולא טמאה, פלויי ובחלידטהורה
 ג"כ, בחתיכה נדות דם של נשים ראיית דרך שהוא דהיינו בחתיכה דםלראות
 שאע"פ שחוצצת, מיני טהורה בסתומה ולזה נדה, דם שם ממנו בטיל לאולהכי
 בשר של היא שהחתיכה אע"פ ולזה בכך, היא מקפדת אעפ"כ נדות, דם דרךשהוא
 טמאה, פלויי עפלי טעמא ומהאי שמקפדת, מפני היא חוצץ אפ"ה במינו, מיןוהוא

 רק לא פירוש בחתיכה, דם לראות אשה של דרכה שאין סברי רבבןמשא"כ
 יותר עוד אלא חציצה, הוי ועי"ז הדם עם החתיכות נפילת לה נח ואיןשמקפדת
 ג"כ שזהו ונ"ל נדה, דם שם מינ" בטיל ולזה נדות, דם ראיית דרך זהשאין
 אשה של דרכה דאין נדה דם זה דאין . . וכו' פליגי כי בד"ה ז"ל רש"יכוונת
 בחתיכה. לראות אשהשל- דרכה שאין מפני נדה, דם שם ממנו בטל  יצברחו מהאי פח עכ"ל. בהתיכה דםלראות
 דרכה דאין שהקשו ב" )אות בריש הנ"ל _התוס' קושיית ג"כ יתורץרלפי"ז

 בשפופרת, לראות דרכה שאין דלעיל להא דומה בחתיכה לראות אשהשל
 זה שאין הפ" וכאן זה, באופן לגוב דרכו שאין אלא נדות דם דהוי הפ"ששם
 דרכה אין של דהפי' קושייתם יתורץ שפיר הנ"ל ולפי ע"ש, בכלל, נדותדם
 הוא הפי' בשפופרת שכמו דהיינו אחרת, היא שהתוצאה אלא לגמרי, שוההוא
 שאין הוא הפ" ג"'כ כאן כמ"כ נדות, דם שהוא אע"פ זה באופן רא" דרךשאין
 נולד זה פ" שמכח אלא נדה, דם ג"כ הוא שבאיכות אע"פ בחתיכה, רא"דרך

 נדה. דם שם ממנו שבטל חדשהתוצאה
וגם



יררשליבו - מ"ח חלק- אוצרותתתרפח

 תנאי שכולי דאע"פ בהא, שפיר יתיישב ב'( )באות הנ"ל החזו"א קהטייתוגם
 בנפילה מקפדת אענה אם אלא פליגי לא אפ"ה חוצץ, אינו במינו דמיןסברי
 בחתיכה, לראות אשה של דדרכה סובר דרשב"י לא, או דם מלאותהחתיכות

 סברי וכן טמאה ולזה חייץ לא ולהכי בזה, שרגילה מפני בזה מקפדת אינהפ"
 ממנה ערפלו בזה מקפדת שאשה סברי ורבנן ר"א משא"כ - אחא, ור'סומכוס
 רשב"י בין כו"ע בשפופרת אבל סתומה, כשהחתיכה חוצץ ולהכי בשר,חתיכות

 דטהורה. סברי ורבנן ר"אובין
 כו"ע רבא מסקנת דלפי שהקשה החזויוא, של השגי' קושיא הנ"ל לפי יתווץוכן

 שגם דכען סובר דרבא פי בחתיכיך לראות אשה של דרכה ראיןסברי
 מין שהוא אע"פ חייץ ולהכי בשר חתיכות ממנה שיופלו מקפדת אשהלר"א
 הוי דאי בחתיכה, נדותה דמי ראיית דרך שאין בכלל נכנס זה הרי א"כבמינו,
 שמקפדת כיון וע"כ ורבא[, אביי פליגי זו ]ובסברא מקפדת היתה לא רא"דרך
 גדה, דם שם מינ" שבטל מזה התוצאה וממילא נחשב, לא רא" דרך גםלר"א

 דאיך החזו"א קושיית בזה ויתיישב לר"א, אפ" טהורה ג"כ פלויי שפליואפ"
 שכתוב כיון זה, באופן הוא הלימוד דפי" ב', אות סוף כנ"ל. מבבשרה זה ר"איליף

 במינו, מין הוא הרי חוצץ ולמה שחוצץ, מפני בחתיכה ולא בשפיר ולאבבשרה
 הוי דלא וכיון וחוצץ, מקפדת ולהכי בחתיכה, דם ראיית דרך זה דאיו ע"כאלא
 בזה. היטע ודו"ק נדת, דם שם ממנו שבטל מזה התוצאה ממילא הרי רא"דרך
 בפ" הבינו שהם מפני פירש"י, על שהקשו התוס' שיטת גם יתבאר דב:זה1.

 אחר ודם חתיכה ריקום דם שהוא מפני נדה, רם זה דאין רש"ידברי
 בשפופרת הרואה דבוודאי וכתבו פירש"י על הקשו ולהכי הנדה, מדם ג"כבאיכותו

 סומם ושפיר בחתיכה וכן חציצה, מטעם לרבנן ובין לר"א בין טהורה קנהשל
 ר"א פליגי ולא  עיי"ש. במהרש"א כן שמפורש וכמו חציצה מטעם טהורהג"כ
 מן סתומה אבל חלולה, דהיינו שפופרת בצורת בשר של בחתיכה רקורבנן
 בחתיכה דם לראות אשה של דדרכה סובר דר"א בבשרה, נוגע הדם שאיןהצדדין
 וממילא בכך, דרנה שאין ממגי טהורה סתומה שבחתיכה אע"פ שפופרת,כמין

 דרכה, דזהו ר"א סובר שפופרת כמין בחתיכה משא"כ חוצצת, ולנהמקפדת
 רבנן' משא"כ חוצץ, אינו במינו מין דהוי כיון ולזה בזה, מקפדתואינה

 סברי
 וגם סתומכן בחתיכה כמו שפופרת כמין בחתיכה דם לראות אשה של דרכהדאיז
 כזה באופן שגם מפני בחתיכה, ולא בשפיר ולא בבשרה מהפסוק נתמעטזה

 ג'( אות )בסוף הנ"ל קושייתנו יתורץ וממילא חוצץ, ג"כ במינו מין ואפי'מקפדת
 אינו הרי שדרכה שכיון לומר כוונתו בכה"ג, לראות שדרכה מפני מטמאדר"א

 והבן.חוצץ,
 דרשב"י לפירש"י ה'ז )באות לעיל שכתבנו כמו יתיישב החזה,א קושייתתגם

 שאינה דהיינו בחתיכה, לראית אשה של דרכה סתומה בחתיכהסובר
 בשפופרה משא"כ טמאה, ולזה במינו מין שהוי כיון חוצץ, אינו ולזהמקפדת
 איו בחתיכה סברי 'ורבנן ור"א מיש, בשאינו מין דהוי כיון חציצה, משוםטהורה
 כמיז מוסבר הכל ב"ה כי והבן חוצץ. במינו מין אפ" וממילא. מקפדת, פ"דרכה,

 בשמים. שלחומר
 שטינמץ שלמה 23רדכיהרב

 הגולה" בני "כגסת ישיבתמאברכי



בס"ד
*  ירושליםאוצרות

יי רבני וקובץמאסף  - ס"ט חלק-
 בס"ד. התלמוד מקצועות בכל וחידושים הערות, ביאוריםטלל
 ספרים ובקורת ולמעשה, להלכה ותשובות שאלות לרכותגם

 שליט"א. ומחו"ל מא"י הישיבות ובני דורינו גדולי הגדוליםמהרבנים
 זצוקללה"ה. המפורסמים הגאוה"צ מהרבנים מכתי"ק ישניםושפתי

 "ישראל "באלפי ה"צעיר בעריכת לאוריוצא
 מאשקאוויטשצבי
 תובב"א ירושליםפעיה"ק

 5%26 ד.ת.

 לפ"ק תשל"אשנת

 הענינים,תוכןסימז
 ]שוט[ והשיעורינג הזמנים קביעותתשנד(
 חמץ ובישל בדיקהתשנ"(

 שליט"א יצחק 23נהת בעל דורנו פוסק החסיד, הגאוןמאת
 ת"ו. ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של ד ראת" ןסנ

 ע"ב(. ט"ו בב"ק הגמ' בדברי ביאורתשגו(
 ירושלים לאבל ציון בןהרב )ד/(. ביצה רש"ש על והשגההערה

 לדורות. כתבוני )ז'(. מגילה וגמ' דברי ביאורתשנו(
 )ארה"ב( מעמפיס גרינבלאט אפריםהרב

 ברוקלין ראזענבערג דך(4 הרב אגדה. ודברי פליאה מדרשתשנת(
 ברוקלין מאטצען יצהק הרב בעירובין. ספק בעניןתשגט(
 )ארה"ב( מאנסי ךך(טגשאהל אך" "רב ה"ב(. )פ"ו דמאי בירושלמי חי'תשם(
 ירושלש"  ב,,אוצרות  המאטרים  על  ההשגות העוות בסופה. ךהב ותתטסב, .הניל"י ו המן של הגורל נעשה אופן  באיזהתשסא(

 בצדם.ותשובה

 ירושלים" "אוצרות במערכת  שנתקבלוספרים
 האגדר אוצר והוא תורה חומשי חמשה על כרכים( )י"א לועז מעםילקוט

 יעקב רני והחסיד השלם החכם ויסדו חיברו וההלכה.הפירושים
 בדפס דברים-ד' חלק בסוף למלך[ המשנה של והמסדר ]המגיה זצ"לכרלי
 ואמוראים ותגאש האישים ושמות דינים הענינים כל הכרכים, לי"א כללימפתח

 א"ב. בסדר בהספרהנזכרים
 יו"כ פליחה. ומדרשי תורה, חומשי חמשה על עונים ביאורים התורהעסק

 א"י. יסודות שליט"א קאהן אר" היים ר' הרבע"י
 ירושלים. 26ג5 זע ת. ירושלים" "אוצרות במערכתלהשיגם



 '( והשיעורים הומניםקביעות
שבט תשרד(אימן

 שבט על ישראל כל נתקבצו בו בכ"ג יהושע בימי שהיו הזקנים מתו בשבטבי
 תק"פ, סימן או"ח )שו"ע בהם להתענות וראוי בגבעה פלגש ענין עלבנימין

 זכרון לחזק וראוי התעניות, קביעות - מ"ז חלק ירושלים באוצרותועיין
 תוקף בכל מחאה ל"ד הלק ירושלים באוצרות עיין אייר, ב"ה ובכללם הללוהתעניות

 ולהלל(. ולשמחה לששון הזה היום קביעת נגד הרבנים גדולי עשרה מחמשועוז
** * 

 הי"ג ונשנת שבט, ל' שהוא אדר דר"ח בא' פשוטה בשנה שנולד מי : שבטל'
 בשנת יהזה שלהם מצוה והבר השבה הנולדים אלו וכגון מעוברת,השנה

 בא' ב' באדר מצוה בר ונעשה באדר כנולד דינו אין מעוברת, שהיאתשמ"ד
 וה"ה בו, בע' בשבט קודם חודש מצוה בר ונעשה בשבט כנולד דינו אלאדר"ח
 טעות נפל יצחק יד שו"ת ובספר האחרונים, רבותינו שקבעו וכמו יאצ"ט,לגבי
 בשאר וכן קיימת לגיטין ועדוהם קדושין קדושיהם  תשמ"ד שבט ל' ומיוםבזה,
 כלל וחומרא פקפוק מקום ללא גמורה קביעות רבותינו קביעות התורהדיני

 עיי"ש(. נ' חלק ירושלים)אוצרות
** * 

 קילוגרם כל כעת הוא הכסף מתכת מחיר : וכו' הבן ופדיון שני משצרפדיון
 עולה מגרם( 40 )חלק אחת תורה של פרוטה ולכז ל"י,275--249
 ולכן תורה, של פרוטה 1.4545-%ל1.6 אחת ויש'באגורה אגורה,5ווא.ש-0.6225

 להמחמירים אפילו אחת אגורה על להללו אפשר שני מעשר של המטבעכשנתמלא
 ס"ק ט' ס" זרעים וחו"ב איש חזון )עיין דוקא ורביע פרוטה על לחללוכדעה

 ורביע מפרוטה יותר עכ"פ בו שיש כיון י"ד( ס"ק י"א סימן ב' וזרעיםי"ג-י"ד
 ועל פעמים, 14 לחלל אפשר אגורות עשר שגי מעשר של מטבע ועל גדול,בריות
 ששיעורו הבן ופדיון פעמים, 140 לחלל אפשר אחד ל"י - כאלו מטבעותעשרה
 לפדות אפשר טהור, כסף במתכת פודה אינו אם בקירוב טהור כסף קילועשירית
 אי"ה(, בקרוב לאור שיצא פ"44-צ' חלקים ירושלים )אוצרות בקירוב ל"י 28בסך

 אי"הבגליונות"אוצךות שנדפיס והשיעורים", הזמנים ,!לביעות - המאמרים סדרת*(
 לחויש השייחים הזמנים כל קגיעות : כשמם הם בחושו, חדיש מיי כסורן תמידיןירושלים"

 בחווש - לפסח השיעורים עיקר וכגון הקבועים השיעמים הן השיעורים, וכלזה,
 התלועם הבן ומדיון שני מעשר פדען וכגון המתחלפים השיעורים והן בו, וכיוצאניסן,
 אוצרוה גליונוה מתוך ליקום זה וכל בו, וכיוצא קצרה, תקופה כל המתחלף הכסףבמחיר

 ופוסקים ש"ס ע"פ ירושלים באדצרדת נתברר מקומו איה שיעור בל כציוןיהושלים,
 וכגון ושיעורים, זמנים עדו ונכלול המסגרה נרחיב הזמן במשך אי"ה שליט"א. ההוראהוגוזלי
 בכל הבן ופריון שני מעשר סדיוז ושיעורי האמיתי, לבנה קידוש זמן וסוף חמולדזמן

 תועלת ומצמו בו. וכיצא שלה, הכסף מתכת ומחירי ומטבעותיה תפוצה כל ישראלתפוצות
 וצריך שבתורות הקשים המקצועות מן הם והשיעורים הזמנים ענייני כי זוע בפרסוםרבה
 שמעזו וכאזנינו שליט"א, הוראה גדולי אצל אפילו הטעותים ורבו ויסודית, נאמנה ידיעהבזה

 פעמים 200 אחו ל"י על שני מעשר לפרוה שאפשר שהויה שליט"א ניול הוראהממורה
 טעות בזה וטעה פרוטה, חצאי 200 על פעמים 200 לפדות ואפשר בקירוב שרוטהשמשגורה
 ומורה פויון, ערעור הוא פרוטה שחצי ולא פרוטה הוא שעורה שחצי שאמוו ביותרחמור
 אחד ל"י על שני מעשר לפוגת שאפשר כדת שלא להחמיר להימך הטעה שליט"א אחרהוראה

 אחד שגרם שאמרו גזה וטעה טהור, כסף אחד גרם על פעמים 20 הוא שהשיעור מעמים,0ש
 פרוסה, וכהוא שעורה חצאי 40 על פעמים 40 למדות אנשי אבל שעורות 20 הוא טהורכסף

 היה שפעם פעמים 180 אחד ל"י על לפרוה שאפשר מורים הרשמית ברבבת הוראהומורי
 עד מסיני ממשה מקובל שיעור שזה חושבים והם בשעתו הכסף מחיר ע"פ בך השיעורעולה
 טעותים אחרים וזמנים בשיעורים בו וכיוצא ח"י, פעמים י' לפדות שצפשד הזההיום

- בג"צ יוק גועל ביאת עד הרבים לזיכוי יזכנו ד'ומכשולים.  ע. צ. 



 תתרצאירושלים - ס"ט הלק-אושרות

 שליט"א יצחק מנחת בעל דורנו פוסק החפיף, הגאהמאת
 ת"ו ירושלים פעיו"'ק החרדית העדה של מממירסגו

 חמץ וביטולבדיקה
 ת"ו ירושלים פעיה"ק בס"ד תשנ*ה()סימן

 הפוסקים, פלוגתת הביא א'(, אות וביטול בדיקה )דיגי חיים מקור בס' הנהא(
 הוי שעמו והפוסקים הטור לשיטת דאור', ביטול בלא בדיקהאם

 במחובר, להתליע שדרכן דפירות פ"ד(, ס" )ביו"ד להמבואר רדמי ומשוםדאור',
 דדבר כיוו חמץ, בדיקת לענין וה"נ המצוי, דבר שהוא כיון מדאור,, בדיקהצריך
 המץ דכשיש ג"כ וסוגרים השנה, כל בו שמשתמשין בבית חמץ להיות הוא,המצוי
 ס"ק תל"ד )ס" במג"א כמ"ש בשוגג, חלב לאוכל דומיא בו, ידע שלא אףבבית
 ו'(, )פסחים הרא"ש כמ"ש לראות, הראוי במקו' יהי' לא משמע יראה דלאה'(,
 )ומש"כ בשוגג, איסור יעשה שלא כדי בדיקה, בא איסורא, עביר המץ דישוכיון
 רק במתעסק, גם אי' דאיסורא ח'(, )ס" רע"א בתשו' עי' מתעסק, מעניןשם

 ואי(, ד"ה שעה כל ש )בריש התוס' לעיסת אבל עי"ש(. מקרבן פטרההתורה
 הש"ס ובדברי כלל, עובר אינו הוא, היכא יודע כשאינו בביתו, חמץ כשישואף
 משום דרק מוכח ל", סגי בעלמא בביטול דמדאור' דרבנן, חמץ בדיקתדאמר
 הטור לשיטת ורא" דאור', הוי ביטול דבלא משמע מדרבנן, הוי בביטולדסגי

 תשביתו ה" דאב דבשלמא כך, מפרשים דהם ונראה התוס', לשיטת וקשהודעימי',
 לחזור שמחויב עשה, המצות לקיים כדי חיוב הבדיקה הי' דווקא, שריפהדקרא
 יחזור יכול ע"ב(, דקל"ט הקן שלוח פ' )בחולין כדאמריגן עשה, מצות קיוםאחר
 לחזור מחויב מ"ע, דבסתם מוכח יקרא, כי ת"ל קן שימצא כדי וגבעותבהרים
 הר"ן כמ"ש והיינו ביטול, אלא אינו דתשביתו כיון אבל לקיימה, כדיאחריהם
 ברשות" רחמנא דאוקמי' במאי ל" ניחא דלא דעת בגילוי דסגי מסתירם(,)ריש
 עדע דבאינו וכיון ימצא, דבל תיקון רק הוא דביעור מונח הרי ימצא, בללענין
 ולא בדאור', עליו חיוב ליבא ממילא וב"ק יראה בל על עובר אינו החמץהיכו

 עכת"ד. ביטול בלא אפילו מדרבנן רק בדיקההוי
 מבואר דהתם עליו, העירו כבר הנ"ל, )חולין( הש"ס בדברי מש"כ להנהב(

 מש"ב ועי' תשלח, שלח בפסוק דכתיב משום כן ס"ד דהויברש"י,
 משה ויואל בס' בזה העיר יותר עוד אבל מזה, ע"ה( ס" )ח"ב מנח"יבספרי
 דאור'. חיוב דהוי דס"ל מדבריו שמוכח מה על ולהלן(, ע' אות א"י ישובומאמר
 מקומות, בכמה המשמעות כנגד וזה הש"ס, דברי כלל בזה מתורץ הוי לאדאל"כ
 להביא מצוה דיש מקומות(, ובכמה דמ"א )במנחות להמבואר לדמות יש זהדהרי
 ישנים ותוס' ואין( ד"ה ע"ב דקי"ג )פסחים ובתוס' ציצית, טוב לידיעצמו
 ליכגס משה שנתאוה דר'ד(, סוטה )במס' להמבואר זה דימו ע"ב(, דל"ב)שבת
 דאור' חיוב בזה הוי דלא שם מוכח אבל בארץ, התלוים מצות לקייםלארץ
 בראיות ע"ח( )אות שם זעכיח ועוד המצות, אחר לחזור לצדיקים דראויאלא

 וא"ש חיוב, מידי להפקיע דמי שפיר תקלה, לידי לבוא דאפשר דהיכאגמורות,
 עי"ש. לארץ עלה לענין ז"ל חיים רבינו שיטתבזה

 לידי לבוא דאפשר דהיכא לזה, מוכחת רא" להביא להוסיף יש עוד הנהג(
 המנחת מדברי מוכח רכן חיוב, מידי עצמו להפקיע דמי שפירתקלה,

 בשב או ועשה, בקום הוא דתשביתו עשה המצות אם שם דכתב ט'(, למצוהחנוך
ואל
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 על העיר ובזה הפותקים, בפלוגתת תלוי חמץ, לו יהד שלא היינו תעשה,ואל

 היכא וכל להממה, זמן קבעה דהתורה כיון א"כ ועשה, בקום דחוי דס"להפוסקים
 המצוה, קיים לא זמנו ולפני זו, בשעה לעשות דווקא צריכים ומן, קבעהדהתורה
 בשעה דווקא הוא המצוה י"ר, בהצות המץ להשבית זמן קבעה דהתורה כיוןא"כ
 ויבערו חמץ לו שיה" מצוה דא"כ ועשה, בקום דהוי השיטת על קשה וא"כזו,

 לשרוף ז"ל חכמינו תקנו והאיך ד', בת טלית לו לקעת מצוה שאדם כמובחצות,
 בשסקים וכמ"ש וגדר, סיע משום וכל מכל התורה מן מצדה לעקור שש,בתחילת
 כלי יתקז שמא משום שופר, תקיעת של התורה מן מצות עקרו לא טעמאדמדהאי
 יכולים ז"ל חכמינו אין המחוובת, מצוה דדווקא לומר דאפשר כתב ושובשיר,
 סייג איזה מצאן אם כה"ג דציצית, דוגמא כגון אבל שופר, כגון וכל מכללעקרן
 מה והנה עכת"ד, תשיך לנכרי במצוה בשל"ה זו סברא מצא ושוב לעקור,יכוליז
 פיורדא( דפוס מדה"ס ע"ב רס"ו )בדף המצות בבגין הוא השל"ה בשםשכתב
 דהא נאמר אם חנור, והמנחת השל"ה כדברי לומר נכון ומה טוב מה והגהעשש,
 עקירת רק הוי דאז כנ"ל, מדרבנן רק הוי ציצית, כמצות מצוה אחר לחזורדמחויב
 דלא מהנ"ל, עה'מ שיה" ואיך אמרו, הן אמרו הן בזה ושייך דרבנן,חיוב
 תקלה, ליפי לבוא שלא כדי מותר, שעה דהוראת כהאי דאור' מצוה להפקיערק
 ושו"ר דמה שפיר תקלה לידך לבוא שלא בשביל המצוה לגמרי לעקור אףאלא
 בישוב שכתב תנ"ך(, סי )יו"ד נזר אבני בתשו' לא"י על" מצות לעניןכה"ג
 וקשה בעשה, עובר דהעולה חז"ל דאמרו יבואו בבלה עה"פ אסתר המגילתקוש"

 עיי"ש. דבר לחדש רשאי הנביא איןדהא
 ליובאוויטש 'הנ"צ מתשו' הביא ע"א(, )אות משה ויואל בס' שם רהנהד(

 איסורא אלא הוי דלא דהוכיח ממצות הפקעה בענין צ"ב(, סי")יהוד
 להו"ל או לעכר'ם עבדו המוכר ע"ב(, דמ"ג )גיטין במתני' דאל מהאמדרבנן,
 ורמ"ד שם בש"ס ואמר המצות, מן דהפקיעו קנסא משום והיינו חורין, בןיצא

 דכ"ה )מסוכה לזה סתירה יש לכאורה והנה דרבנן, איסורא רק הוי דלאע"א(,
 שהגיע קודם אף ממצוה, עצמו להפקיע התורה מן איסור דיש שם דמוכחע"ב(,
 מהתם נפקא, מהכא המצוה, מן פטור במצוה והעוסק שם, דפריך המצוה,זמן

 ה11 מ4 אנשים אותם וגו', אדם לנפש טמאים היו אשר אנשים ויהי דתניאנפקא,
 וכו', פסח בערב להיות שלהם שביעי שחל היו מצוה במה עוסקים אלאוכו',
 ופ" עכ"ל, וכו' דפסת חעבא זמן מטי דלא משום התם אשמעינן דאיצריכא
 פסחיהם, אכילת ידם על תעכב % שטומאה ואע"פ הפסח, לפני ימים שבעהבמתיהן נטמאי שהרי המצוה, מן פטור במצוה דעוסק מיניי שמעינן שחל(, )ד"הרש"י
 לבוא העתידה חמורא מפני לדחותה צריך איסד לידך, הבא קלה מצוהאלמא
 לא מצוה, לדבר לטמאות צריכין הי' הא, דזולת ש"מ אקרא, מדקאי והנהעכ"ל,
 התורה, מן אף תיובא, זמן דמטי קודם אף פסח, ממצות עצמן להפקיע רשאיםהיו
 בבדיקת אך עי"ש, שם כספרי ומובא צ'ט(, ס" ס"ה )כלל אדם החיי נתכווןולזה
 ר"ל ובודאי שם, אדם החיי כמ"ש מדרבנן, חיוב רק הוי יום ל' בתוך דאףחמץ,
 של הזמן קודם מ"מ וכנ"ל, דאוגי הוי ביטול דבלא למ"ד ואף ביטול, בלאאף
 ליכא ש"מ ט"ז(, סי' קשט )כלל אום בחיי וע" דרבנן, רק הוי עשר לארבעהאור

 של חמור מאיסור הזמן, בא קודם עצמו להפקיע ואף מדרבנן, חיוב רקבכה"ג
 דבירו חמץ, בגדיקת דדווקא די"ל שם, אדם ההיי כתב מדרבנן, ואף יראה,בל

 שצריך רק בידיו, שאינו היבא לא אבל המצוה, לקיים חכמים חייבוהולבודק,
לחזור
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 דאפשר שאני דהתם י"ל אך עי"ש, מדרבנן אפילו חייב דאינו "'ל אחרי,לחזור
 בנוגע אמנם עיש"ה, י"ג( ס" קי"ט )ס" שם בעצמו אדם ההיי כמ"שבביטול,
 שז"ר אבל עשש. שם צ"צ בת'~ו' כמ"ש שאני שעבד ג'ל ואולי צ"ע,לעבד
 להפקיע גמור  היתר דהוי בקרא דנפ"מ ליישב דכ' קט"ז(, )אות שם משה ויואלבס'

 עי"שש במצוה דעוסק היכא ממצוהעצמו
 לשר דא"א כיון התוס', שיטת על הש"ס מדברי המק"ה להערת נחוור ך2:זהה(

 בפשיטות, בזה לומר והנראה הנ"ל, קושייתו חוזר שובכתירוצו,
 המצוות על לחזור ענין אינו חכמים, שקבעו בזמן המץ אחרי לבדוק זהדענין
 המצף דדבר כיון אלא כנז', זמנם שהגיע קודם ממצות להפקעה לא וגםכנ"ל,
 א"כ כנ"ל, שם חייט המקור כמ"ש השנה, כל בו שמשתמשין בבית המץלהיות
 שהיא במצוה כן לעשות מחויב דבודאי קצת, טורח ע"י המצוה לקיום נוגע זההרי
 הלאו, תיקון רק דהוי עד'מ ל", סגי בעלמא שבביטול כיון אבל ועשה,בקום

 נתכות שלכך וכנראה התוס', לשיטת גם הש"ס דברי וא"ש חיוב, ליכאוממילא
 על רק מוסב טעמים, מכמה דוחק דהוי ומש"כ ע"א(, )אות משה 'ויואל בס'שם

 עייש"ה. הקןשלוח
 ווייס יעקביצדק

 חלקים( ד' יצחק מנחת שו"ת היקרים בחבוריו המפורסם האדיר הגאוןיהוא

 ע"ב( )9"1 ב"ק הגמי בדבריביאור
 ת"ו ירושלים פעיה"ק בס"ד תשנעו()סימן
 יכה בישת יי איז סומא אומי פ"י דתניא ככ"י דלא מתניתין ע"ב( )פ"1בב"ק

 גמר דר"י מ"ט ב"ד מיתת ומחייבי מלקות ומחייבי מח"ג  תוטי ר"יה"
 הגת, מביא ואח"כ לא סומיז הכא אף לא סומיז התם מה מע"ז, מעיניךעיניך
 על רש"י ומפרש ב"ד, ומיתת ומלקות גלות מחייבי פטור דסומא לר"יכתובים
 בסומין אפשר אי עדים משום לא מומיו והתם מע"ז עיניר עיניר דגמר דר"יטעם
 יקשה והנה יעיד, היאך הבירו של ידו שקטע ראה לא דאם ראי' דבעינןמשום
 הש"ס בגליון הקשה וכן אח"כ, ומעיד שנתעור קודם שראה להעיד יכול דהאמאד

 בצ"ע.והנית
 תחוס ולא כתוב דבע"ז משום הוא דהלימוד .לומר יכולים רש"י דברי1ל1לא

 אינם דסומין סומין אינם כשהעדים דוקא וזה נפש תחת נפשעיניך
 גליות מחייבי רוצח רוצח דאתיא משום להלן הגמ' כדקאמר לר"י מיתהמחויבים

 ודו"ק. סומיז ר"י ממעט בבושת דכתוב עיניך ה"נעי"ש
 ע"א( )ו" ביצה רש"ש על והשגההערה

 רש"י על מקשה מדרבנן. אפילו בד"ה ע"א( )ד"ד ביצה "יש,שבחידושי
 כן כמו בטל לא בדרבנו אפילו מתיריו לו שיש שדבר דכמודמפרש

 דלטעם ועוד הספר, מן חסר עיקר הא ומקשה אסור ג"כ בדשיל'"מ דרבנןספק
 לספק, עניז אינו במשו מין כמו דהוי מטעם הוא בטל לא שיל"מ דדבר "אהר"ן
 בדרבנן אפילו בטיל דלא בדשיל"מ דמחמריגן כיון הוא דהפירוש הרש"שומפרש
 חיא כל מ"מ בטלה דאינה נהי דאל"כ אסור בדשיל"מ דרבנן ספק דגם מוכחמזה

 עכ"ל. שנתערבה היא וו לא דילמא מספיקא תשתריוחדא
 בטיל לא דדשיל"מ דהא לומר דיכולים חדא דברים מכמה מאד תמוהיםלדבריך

 בודאי ואוכל יחד שנתנשל כגון ביחד אוכל אם דוקא היינוואסור
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 איסור אינו כאמת לבד ואוגל ואהד אהד כל נוטל אם אבל כטיל שלא כיוןהאיסור
 בטיל שלא דכיון דמוכח פירושו לפי דאפילו ועוד לקולא, דרבנן ספקמטעם
 למה געי טעמא הר"ן טעם לפי באמת אבל אסור בדשיל"מ דרבנן ספק אפילואז

 הר"ן טעם לפי א"כ בטל לא במינו דמין טעם שייך לא כאן דהא אסרובאמת
 לרש"י הר"ן מודה אשי דרב אוקימתא דלפי לומר מוכרח וע"כ כלל, מתורץלא

 באיסור שתאכלנה דעך מטעם בספק ובין בביטול בין לחומרא אזלינןדבדשיל"מ
 ספק. ע"י ושלא ביטול ע"י שלא בהתיר תאכלנה ספק ע"י או ביטול ע"יאו
 לפי הוא במינו מין מטעם בטל דלא דשיל"מ על טעם  שנתן בנדריםרו:ר"ן

 בטיל דלא והטעם מרפה ספק על קאי דספיקא שם פפא דרבהאוקמתא
 הר"ז אשי דרב אוקימתא לפי אבל בגמ' עי"ש בטיל לא שבמנין דברמשום

 דרקה'י. לטעםמודה
 בחול או ביו"ט נולדה ספק ענין דמה מאד תמוה דבריו העיקר והואועוד

 איסור וודאי שם הא בטיל דלא באחרות ונתערבה ביו"ט שנולדהלביצה
 חרא כל נאמר והיאך איסורא איקבע הוי בטיל לא שדשיל"מ וכיוןשנתערב
 ספק דרבנן באיסור גם איסורא באיקבע הא לקולא מד"ר מטעם תשתריוחדא
 איסור בעצמך הגע מותר. באמת כלל איסורא איקבע שלא בספק אבלאסור
 עיין רוב כאן דמין בטלה ואינה ויאסור יבש התיר בחד שנתערב יבשדרבנן
 לאכול שנוטל אחד כל הרש"ש לדברי א"כ ברמ"א אש סעיף ק"ט )סימןביך'ד
 ה"נ א"כ איסורא איקבע הוי בטל שאינו כיון ע"כ אלא להקל דרבנן ספקנאמר

 איקבע הוי בטלה דאינו כשן באלף אפילו בדרבנן אפילו שנתערבבדשיל"מ
 לומר יכולים איסורא איקבע הוי דלא בחול או ביו"ט נולדה ספק אבלאיסורא

 אי"ה( יבוא )המשך ודוק. זה על מזה הוכחה ואיןדמותר
 מעמד אנשי ישיבת מלומדי לאבל ציון בןהרב

 לדורותכתבוני
 יצ"ו )ארה"ב( מעמפיס בס"ד תשנ"ז()סימן
 טוב לטם רש"י וכתב לדורות. קבעוני לחכמים אסתר שלחה ז'( )דףמגילה

 כבוד, וביקשה יתפרסם ששמה רצתה ולכאורה לשם. לי לשותולקרייה
 תשא כי בפ' דמבואר ונראה בזה. נ"י קיבל נחמיה מהתלמידים אחד ליוהעיר
 כדאי הייתי שלא עלי יאמרו שלא רש"י וכתב וכו' מחני טעז רמשה ל"ב()ל"ב
 ביקש דלכאורה יזכר לא דשמו ביקש לא זה בלי ומדוע רחמים. עליהםלבקש
 שכן מה אבל לו מגיע שלא מה שמבקש מה נקרא זה דכבוד נראה אלאכבוד.
 יהיה שח"ח ד'( ודף בתענית מבואר ולכן לו, שיהנו לדרוש צריך דשא לומגיע
 הכל שעשה משה ולכן לו, המגיע הכבוד ולדעת להרגיש צריך כי כברזלקשה
 ועלינו מוזכר תמיד יהיה ששמו הכבוד לו ונכון גאוה זה אין ח"ו בנ"ילמען
 וכן לה מגיע אין א"כ עליהם לבקש יכול שלא כשראה אבל טובה, לולהכיר
 לה מגיע וזה יפורסם, בדוקא ששמה לה מגיע א"כ בנדי את שהצילהבאסתר
 גאוה. זה ואץ מצוה עושה ידי מפרסמיו דאמרינז וכמו יפורסם, ששמהשתדרוש
 סוטה בסוף יוסף ר' אמר ולכן לו, שיתנו לו שמגיע מה לראות צריך גדולולכן
 ועלינו לו לתת צריך לו שמגיע שמה הודיע כי אנא, דאיכא ענוה בטלה תתניאל

 במאמר כת"י דרוש על אפרים רבבות )ובספרי זה את ביקשה אסתר וג"כלכבדו
 בזה(. הארכתיענוה

 )ארה"ב( מעמפיס גרינבלט אפריםהרב
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 תתרצה ירושלים .

 אגדה ודברי פליאהמדרש
 יצ"ו. )ארה"ב( ברוקלין בס"ד תשנ"ח()סימן
 וישם שאול(, דברי בס' )מובא תוארו וזה בראשית בש ונשגבה פליאהמדרש

 הקב"ה לו שנתן אמר חד מוצאו, כל אותו הכות לבלתי אות לקיןד'
 אליהו ברכוכן בגמרא דאיתא לפרש ונראה ע"ז, נשתברו קולמסין וכמהכלב,
 שבת בגמרא איבא ועוד צועקים, כלבים בעיר המות מלאך שמחים, כלביםבעיר
 לקרב יכול ה" ולא כולו היום כל ולמד שישב המלך רדוד במעשה ע"ב ל"אדף
 המלך דוד יצא ואז דשם האילנות מנענע וה" הגן אצל יצא המות המלאךאליו

 לו, יכול ה" ובזה תורה מלימוד נתבטל ועי"ז געשה מה לראות בהגןהחוצה
 וכדומה תחבולה ע"י פתאום המות המלאך יבוא אם סימן לקיז גתן השי"תוהנה
 הוא אימת שידע וע"ז לו, יכול יהי' לא ועי"ז אז במעשש לפשפש שצריךשידע
 הנ"ל חכמז"ל כמאמר כלב סימן הקב"ה לו נתן פתאום המות המלאך שבאהזמן

 ודו"ק. מתחבולותיו עי"זשינצל
 שדחפהתו עד מאמין ואינו מאמין הי, אמנה מקטני נח אף בפירש"י נח2:פ'

 ההאיד תמים, צדיק איש התוה"ק כתב נח דעל צ"ב ולכאורההמים,
 תשובה עושין ואם וחנון רחום הוא כי הטוב דרכו שיודע להקב"ה שאמרהנביא דיונ" במעשה בקרא שכתב כמו לפרש אפשר רק בהמבול, מאמין הי שלאיפלא
 אחרי ישובו אולי סבר כי ג"כ נח חשש וע"ז נתבטל, דין גזר אפילו אזבאמת
 אל נח ביאת של האחרונה ברגע ישובו אם ואפילו התיבה את שבוניםשיראו
 שישובו סבר כי המבול שיבזא מאמין הה לא לזה מבזל, יבוא לא ג"כ אזיהתיבה
 לו שאמר ד' דברי בעצם מסתפק שהי' לא אבל להתיכה נצרך יה" לאוממילא

 ודו"ק. מבולשיביא
 ממעשיו למדתי ולא שמרתי מצות ותרי"ג ופירש"י גרתי לבן עם וישלחבפי

 התלויות מצות כגון מצות התרי"ג כל לקיים א"א הלא א' וק'הרעים,
 בפסוק שמרומז רש"י שכתב כיון כ' יכדומה, וסוטה וגיטין וחליצה וקרבנותבארץ

 ממעשיו למדתי ולא לכתוב עוה"פ צריך למה א"כ שמרתי מצות תרי"גגרתי
 גם הרשע, לבן של ממעשה למד שלא מצות התרי"ג שמר אם פשיטאהרעים,
 מוסיף זה ומאי ממעשיו, למדתי ולא יומר די והי' הרעים מעשיו לשוןצ"ב

 אס אפילו להיות יכול כי גדול, דבר בזה משמיענו רש"י כי י"ל אךהרעים,
 שאל כמו הרשע לבו של ממעשה ללמוד יכולים ג"כ מצות התרי"גשומרים
 וששים הרשעים להציונים ומגובחים שמהללים תו"מ שומרי היום בעווה"ררואים
 דהגה לשונו, במתק רקר,י כתב לזה ניסים, להם עושה שהשי"ת ואומריםושמחים
 אלקים דברי להפוך עוד רוצים אם אבל לבן, של מעשיו זהו שהוא כמולבן
 שמניחים רעים מעשים זהו הציונים של במעשים רוצה שהשיית ולומרחיים,

 ללמוד שאסור לזמנינו רמז הרעים ממעשיו למדתי ולא כתב ולזהבתוה"ק
 הלומד דכל א' קושיא על ת" התוה"ק מפורשי כתבו כבר והנה אלו, שלממעשש
 ע"י ר"ל מצות התרי"ג כל שקיים יוצדק ולזה עולה הקריב כאילו עולהתורת
 התרי"ג שומרים אשר אדם בגי כמה יש כי עמוק דבר עוד יש בזה אולםלימוד,
 לזה איסור, דעתם לפי זהו והרשעים הציונים לקלל שאסור המצוה זה ואךמצות
 ופשע עון כל על זכות ללמוד רזה הרעים ממעשיו למדתי ולא רש"ימדייק
 על זכות ללמוד הרשע לבן של הרעים מעשיו זהו בישראל הגרועין ע"יהנעשה

 בספה"ק וד"ל. פשעים מיניכל
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 לדברו יכלו ולא אוחו וישנאו הפסוק על החת"מ לזקני משה תורתבספה"ק

 מה לפי אמרו כי לשלזם עמהם דברו לסבול יכלו שלא פי'לשלום
 בפ' כדאיתא אותנו לשנוא עליך מצוה א"כ הסאים לאנשים אותנו חושבשאתה
 אנו וא"ב לשלזם עמנו מדבר אתה האיך לשנאותיו מצוה שרשעים מסחיםערבי
 אותר לשנוא מצוה א"כ בעיגד החוטאים עם משלים שאתה עבירה דבר בךרואין
 שע"פ בשלום עמהם מדבר ה" איך הצדיק יוסף על יפלא באמת ולכאורהעכל"ק,
 על הרמב"ם על המלך האוצר הקשה דהגה י"ל אך אותם, לשנוא צריך הי'הלכה
 מצוה בחבירו עבירה דבר הרואה הלא והקשה דיין נעשה רעד דפסקהא

 רכל ותיגנז  להעיד, פסול שונא הלא שלו הדיין להיות יכול היאך וא"כלשנאותו
 המעשה על ונתחרט ששב זכות עליו ללמד מצוה בחבירו  עבירה  דברהרואה
 אדם בדיני אבל שב, דכבר כיון אותו לשנוא עוד צריך אין לפי"ז וא"כשעשה,
 ואסר שב שכבר יצעוק עבירה על העובר כל דאלת"ה בזה מיפטר לאאכתי

 סה או"ח מהדו"ק הנו"ב כתב יכע"'ז עכתו"ד, שב שכבר בבדד אותולהעניש
 וא"כ ע"כ אדם מדיני לא אבל ששב ע"י שיפטר להיות יכול שמים שדיניל"ה
 עליהם הי' ולא בשלום עמהם לדבר יכול ה" שמשו"ה הצדיק ביוסף כאןאה"נ
 אדם בדיני אך שבו, שכבר זכות עליהם למד כי עבירה דבר מכח שנאהשום

 ודו"ק' ליעקב מעשיהם סיפר להכי בזה מפטרי לאעדיין
 על משה ישמח בספה"ק ע"ז וכתב הפסים כתונת את וישלחו וישבבפ'

 מכיר שהי' מטעם לשאלה חיישינן ולא דאורייתא דסימניםהתורה
 שו"ת בספה"ק ועייז ע"ז, תמהו ורביד לשאלה חייטיכן לא ואז עין, בטביעתאותו
 לשאלה דחיישינן בגמרא שם איתמר בפ" הלא זו קושיא ג"כ שמביא חייםעצי
 בשם מביא חיים מים באר בספה"ק דהנה י"ל אך דאורייתא סימנים אמרינןאי

 לא הוא אלא ללבוש מקוס אותו מנהג אין שאם ע"ה( )ס" ח"א הראנ"חשו"ת
 . משה. הלרומח על תמיהתם סרה ובזה עכ"ל עליו ומעידין לשאלהחיישינן

 אותו ויבך שאולה אבל בני אל ארד כי ויאמר להתנחם וימם וישבבפי
 לא שאם בידו מסור ה" ס" זה פ' המדרש הביא וברש"יאביו,

 הרגיש לא אם וקשה גיהנם פגי רואה שאין מובטח בחייו מבניו אחדימות
 הלב מן שישתכח המת על גזירה הלא צ"ע עוד פחד, מדוע חטא שוםבעצמו
 את יעקב ששלח האוח"ק כתב לעיל דהנה ונ"ל חי, שיוסף לידע לו ה"וא"כ
 אחר למקום כי ברוה"ק שצפה המקום לו שיחד במה נתכוין ויעקב לשכםיוסף

 למקום ולא לשכם הלך שבוודאי יודע ה" שיעקב ע"י וא"כ עכתו"ד אסוןיקראנו
 של היגון הה וא"כ שם אותו שלח אשר למקום אסון קרהו שבשכם ונמצאאחר
 הקע"ת דברי חיים מים באר גספה"ק שמביא כמו השליחות עצם עליעקב

 תשובה לקבל המשלח שצריך בדרך ונהרג לצורכו שליח ששלח בא'מהרי"א
 שאמר כמו יוסף נהרג שע"י לגיהנם שירד הפחד שה" לומר אפשר ע"כעכתו"ד
 ידע הי' שיצחק יצחק( )זה אביו אותו ויבך ולזה אכלתהו, רעה ח" אבינויעקב
 ילך וע"י יוסף נהרג שע"י עצמו מצער שיעאע"ה שהצער ונמצא חישיוסף
 אמר אבינו יעקב הלא אותו בכה למה פשוטו דלפי אביו אותו בכה ע"זלגיהנם
 הקושיא גם יתורץ ומעתה כנגדם ללקות יסופי הן עלי שנה עשרים לי זהבעצמו
 ה" לדכרימ אך הלב, מן שישתכח המת על גוירה משום שחי לידע יכול הי'הלא
 ה" שהבכ" תנחומיו קבל מדלא שחי הוכחה אין  ולזה ידו על שנהרג עלהבט"
 ים בספר כיי"ו ראיתי  שוב מהרריו. שו"ת כדברי המיתה לו  שגרם הגרמהעל

התלמוד
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 שיוסף יעקב הבין לא אמאי דהקשה כ"ח( )אות קמא בבא למס' בפתיחההתלמוד
 דאיתא ותי' הלב, מל שישתכח המת על גזירה והלא להתנחם יכול שלאהי

 המשלח צריך ונהרג בדרך לילך שליח ששכח מי "( )סל צדק צמחבשו"ת
 יעייש"ה, ע"ז ויענש תשובה דצריך סובר יעקב ה" כאן וגם וכו' תשובהלקבל

ונהניתי.
 יעקב, לו שהשתחוה במה יוסף של ימיו נתקצרו יונתן בתרגום ריחיבפי

 הוא דהא הי' דמחויב קשה שלכאורה תלפיות מדרש בס'והקשה
 ליוסף לבנו ויקרא הפסוק על ויחי( )פ' האוחה"ק דברי בהקדם ונל"פ מלך,הי'

 ישראל מלך דוקא מהזל כבודו אין כבזדו על שמהל שמלך והגם זזל"קבסופו
 כבודו על למחול יכול כזה במציאות כזה מלך אבל ישראל על ומלךשנמשך
 על למחול לו מותר ה" דיוסף הנ"ל התרגום דברי יצדק שפיר ולזהעכדה"ק,

 ודו"ק. ימיו נתקצרו ולזה לו להשתחוה אביו יצטרך ולאכבודו
 חדודין בשרו שנעשה אמר חד יתרו ויחד תוארו, וזה יתרו בפ' פליאהמדרש

 תמוה. והוא ששמח, אמר וחד שמע קריאת שקרא אמרזחך
 להתגייר הרוצה גר א'( )פרק גרים במס' דאיתא מה בהקדם לפרשונלפענשד

 להיות באמת רוצה אם לראות כדי הקשות המצות לואומרים
 כאמור, הקשות המצות לו לומר צריך והי" להתגייר בא יתרו כאן והנהיהודי,
 במסרקות בשרו את סורקין ה" לשריפה עקיבא ר' דכשהוציאו בגמראואיתא
 ימי כל מתפלל הי' זה עלעל להם והשיבו כמה עד תלמידיו לו אמרו ברזלשל
 למסור עומד שהוא לכוון צריך שמע קריאת שאומר דמי ונמצא עיי"ש,חייו
 דברי ואלו דאלו לומר יש זו הצעה פי ועל בשו"ע, כדאיתא להקב"חנפשו
 להתגייר יתרו בא דכאן פליגו, ולא חדא אמר ומר חדש אמר ומר חייםאלקים
 שאמרו ומכיון קר"ק4 שקרא אמר וחד מ"ש וזה קר"ש לקרות לו אשריםוה"
 נפשו מוסר שממש שהרגיש עד גדולה יראה עליו קבל וממש קר"ש לקרותלו
 כדי עד שנתכוין היינו חדודין חדודין בשרו שנעשה אמר ומר וזש"ה זה,על
 הכל וקבל יהודי להיות רצה ואעפ"כ נפשו מסר וממש בנסיון שעמד ומכיוןכך,

 ידו"ק. ששמח, אמר ומר וזש"ה שמח זה משוםעליו
 ילמדנו : הירדן את היום עוברים אתם ישראל שמע : רבה במדרש עקבבפ'

 מברך חכמים שנו כך מברך, מאי לצמאון מים השותהרבינו
 ונל"פ לכאן, הזה המדרש שייכות וצ"ב רבות, נפשות בורא אמר ור"טשהנ"ב
 ועל יחנו ז" פי על כתוב אהד מקרא בהעלותך בפ' כבר שפירשתי מהבהקדם
 בפסוק למה וצ"ב יחנו ד' פי ועל יסעו ד' פי על כתוב אחד ומקרא יסעו, ד'פי
 וארא בפ' רשיז"ל דברי בהקדם ונל"פ יסעו מקדים אחר ובפסוק יחנו מקדיםאחד
 ואהרן משה הוא כתב אחר בפסוק הא רש"י והקשה ומשה אהרן הוא הפסוקעל

 קודם כתב קרא ובחד משה קודם כתב קרא בחד לפיכך הן, ששקולין רש"יוכתב
 הגדול במדבר הי' ישראל בני דחנה הנ"ל קודש מקראי לפרש יש ובזהאהרן,
 שנכנסים ראשית גדול וחשק ברצון ה" למקום ממקום נסעו שאם ובוודאיוהנורא

 לכאורה לגריעותא תרתי זהו חנו אם אבל הזה, שהולכיממהמדברלא"יושנית
 לא"י, עדיין נכנסים אינם כי העיקר היא וזה ב' הנורא במדבר הנם כיא'

 יען לבבם בכל ה" לא לחנות הקב"ה צוה שאם דעתינו על יעלהולכאורה
 קודם כתב אחד שבמקזם בזה הפסוק העיד העד ע"ז לא"י נכנסים אינםשעדיין
 ואם ואופן אופן בכל ב"ה הבורא רצון קיימו כי יסעו, קודם אחד ובפסוקיחנו

השי"ת



יררשליבו - ס"ט חלק- אוצררתתתרצה

 להלאה צוהעכנס ה" אילו כמו בהינה באותו הוגים ה" שיחנו להם אמרהשיית
 בנה אזי לחנות אמר השי"ת ואם ב"ה רצוז לקיים רוצים סי' הכל כילא"י,
 שאומר ומה לא"י לכנס השי"ת אמר ה" אילו כמו ממש הבורא מצותמקיים
 ומינים כופרים עם וממשלה חירות ליקח )ועאכו"כ גדול, הכי המצוה זהוהשי"ת
 שמע כתב במסוק דהנה הנ"ל המדרש לפרש יש ועסי"ז צוה( לא שהשי"תבעת
 לצמאון מים השותה המדרש ע"ז וכתב הירדן את היום עוברים אתםישראל
 כל צריכין כן כמו יסתכן לאו ואם המים לשתות צריך לצמאון מים השותהדכמו
 מהיכן ר"ל מברך מאי המדרש שאל וע"ז הקודש, בארץ בא"י להיות ישראלאיש
 אסור דהלא לעשי"ת ע"ז לברך ומותר ב"ה הבורא רצון הוא שזה יודעיואנו

 נה" שהכל חכמים שנו כך המדרש מתרץ לזה ברכה, בלא דבר משוםליהדות
 מותר אזי הקב"ה דברי ע"י היא לא"י הכניסה שעצם יודעין כשאנו רקבדברו,
 כשבאים ח"ו ולא הקב"ה, של דבריו ע"י היא בא"י ההתישבות ואופן לא"ילכנס
 שאין פשיטא לא"י לבוא ישראל הכלל כל שצריכין ומכריזין ואפיקורסיםמינים
 ור"ט ואופן, אופן בכל עמהם להשתתף שאסור מוזהרין ואנו הקב"ה דבריזה
 מותר מצליחים שהציונים רואים שאנו יען תימא שלא רבות נפשות בוראאמר
 גדולות שעושים רואים שאנו וזה כן לזמר אסור ח"ו עמהם, להשתתףח"ו

 רבות, נפשות ברא שהשי"ת ע"י זהו וכו', שלהם והשמד הכפירה עבורונצורות
 ואתי יומת, מות וגו' חלום חולם או נביא בקרבך יקום כי הכתובוכמאמר

 בעזה"י.שפיר
 לרשעים. ד' אמר שלו' אין שנאמר הרשעים את אוהב שהקב"ה מניןבמדרש

 דתנינן מה בהקדם בעזהי"ת לפרש ונראה זה. על נשתפך דיווכמה
 העושה וכל לו מריעין אחת מצוה העושה כל ע"ב( ל"א )דף קידושיןבמס'
 הדברים כל כן על מצות הרבה שעושה דמשום ופרש"י לו מטיבין אחתעבירה
 ישר ילך הבא לעולם כשיבוא בכדי הזה, בעולם הקב"ה משלם עשה אשרהרעים
 הקב"ה מצוה עשה אחת ופעם עבירות ימיו כל שעושה מי להיפך וכן עדןלגן

 לגיהוץ. ישר ילך הבא לעולם כשיבוא ג"כ הזה, בעולם ע"ז לומשלם
 רק עבירות ימיהם כל שעושים הרשעים באותן המדובר אין שכאן בוודאירזה

 וא"כ שעה, לפי רשע נעשה ועי"ז עבירה שעשה כן לו נזדמן אחתפעם
 לישב יעקב ביקש וישב בפ' רש"י ועיין כאמור, העולם ביה לו משלםהקב"ה
 אז לאתר לשלם רוצה הקב"ה שאם רא" ומזה יוסף, של רגזו עליו קפץבשלוה
 והיינו הרשעים את אוהב שהקב"ה מנין וזש"ה בשלו' לחיות אותו מניחאין
 בעולם לו לשלם הקב"ה ה" לא ואילו לרשעים ד' אמר שלו' אין שנאמרכנ"ל
 עתה אבל הזה, בעולם בשלוה לחיות צריך ה" בג"ש הבא בעולם שיהא כדיהזה
 אוהב שהקב"ה רא" וזה הזה בעולם לו משלם הקב"ה ע"כ א"כ שלו' לושאין

 ודו"ק. הזה. בעולם להם משלם הקב"ה ה" לא הכי לאו דאיאותם
 התפילהבנוסח

 שמו ושמת כשדים מאור והוצאתו באברם בחרת אשר האלקים ד' "יאאתה
 בעשה עובר אברם לאברהם הקורא חכמז"ל שאמרו אחרי וצ"באברהם,

 הזה, התפילה ע"י לגו שיצא תועלת צ"ב עכ"ז בעשה עובר אינו שכאןהגם
 אבריו רמ"ח בגימטריא זהו אברהם דשם התוה"ק מפורשי כתבו כבר דהגהולע"פ
 היא הקדושים לאבות שאירע מה כל כי וסופרים ספרים מפי ידוע והנה אדם,של

 נצחנית ,.
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 מתפללים שאנו וזה הזה בגלות וקיימים חיים אנו קדושתם כח וע"ינצחיות,
 אבריו רמ"ח כל האירו בזה ר"ל אברהם  שמו ושמת וכו' באברם בחרתאשר

 עם הבוב"ה עובד הי' שאאע"ה כמו מתפללים אנו ולזה תוה"ק, שלבהמצוות
 שאירע מה דכל מבקשים אנו כן כמו אברהם  שמו ששמת ע"י אבריו הרמ"חכל

 יעבדו שלנו אברים הרמ"ח שכל השפע יאירו לנו וגם נצחיות היאלהגנבות
 שיקובל ויה"ר ג"כ עמנו שיעשה הזה הגדול החסד מזכירין אנו ולזההבוב"ה

 אכה'ר.תפילותינו
 יצ"ו. ברוקליז חופק"ק ראזענבערג הקטן הואדרך

 בעירובין ספקבענין
 יצ"ה )ארה"ב( ברוקלין בס"ד תשנ'ט()סימן
 עירוב ספק סובר דבמתמ' אדר"י יוסי לר' פריך ע"א( )ל"ה עירוביןבגמי

 טמא העמיד התם ומשני טמא, סוגר דרבנן טומאה ובספק לקולא,דרבנן
 במקוה ומשני חסר לא ואימא חזקתו על מקוה העמיד אדרבה ופריך חזקתהעל
 דאמרינן מודה ר"מ דאפי' פליגא לא גברא לענין והא בתוס' והקשו נמדד,שלא
 שנגע טהרות בענין פלוגתתם ועיקר ברה"ר טומאה בספק כמו בנהרא סבילזיל

 הכא כי דרבנו דבספיקא די"ל ות" חזקתן, על טהרות אוקי נימא וא"כהטמא
 לא ולר"מ בעי דלר"י טבילה בעי אי אגברא ופליגא לר"מ טביל זיל אמרינןלא
 עיטש. המשנה מלשון ראי והביאו מטמאינן טלא ר"י מודה טהרות אבלבעי,

 דהא אדר"י דר"י יגמ' פריך מאי דא"כ קצ"ט( סי' )סוף טהרה בסדריוהקשה
 לתקן ואפשר טבול זיל אמרינן גברא דעל רק טהורים, דלטהרות ר"י מודהבאמת

 עכ"ק. בטהרות, כמו מטהר שפיר דיעבד דהוה לתקן דליכא בעירוב אבלמתקנים,
 ז"ל דרש"י לפיע"ד להעיר יש לכאורה דהנה לתקן, דאיכאמעים דר"י טעמא יהי' אם אפ" דפליגא לומר מוכרח דע"כ בפשטותונלפענ*ד

 לקולא, ולא לחומרא חזקה דאיכא חזקתו על טמא העמיד הגמ' דקאמר בהאפ"
 חזקת וכנגדה לחומרא ביתו תרום חזקת ולחומרא, לקולא חזקה יש בעירובאבל

 הב"ס עפי"ר להעיר יש ולכאורה לקולא, אזלינן בדרבנן ושוב להקלהתרומה
 דיליף הרמב"ם על שהעיר הב"ש קו' לתרץ שכתב ירט( )סי' לאבהע"זבהגהות
 דאזלינן ילפינן )ט'( בחולין הא והעיר ואמו, אביו ממכה חזקה בתרדאזלינן
 שאגו שהחזקה כ"ז( )ס" התה"ד שהביא האו"ז עפי"ר ותי מנגע, חזקהבתר

 אלא חותמים שאין העדים על חזקה כמו הוא כך דמסתמא ידה עלאומרים
 בעילת בעילתו עושה אדם ראין וחזקה זמנו בתוך פורע א"א וחזקהבגדולים
 בדיני אפ" זה בעניו אלא עושין אין בנ"א דרוב רוב מכח בא שזה וכד'זנות
 בדיני ידה על לחוב אלימא אינה הפוסקת וחזקה בכה"ג אחזקה סמכינןנפשות
 מדבריו נראה הרי עומדת, א"א בחזקת או פנוי בחזקת זו אשה כגוןנפשות
 דהיינו כאז המבואר חזקה כמו בר"ג ידה על לחייב אלימא אינו הפוסקתדחזקה
 דאין הא ולכאורה זה, של קרובתו משזאת זה של אביו שזה לנו מוחזקשכבר
 כודאי מחזיקים שלא כ"ז היינו צ"ל א"א והזקת פנו" חזקת מכח אפ"ממיתיז
 שנתגרשה טוענת שהיא אף זנותה על שממיתין א"א סתם בכל כמו על"ודניז
 גט ~שיש משא"כ א"א, חזקת למפרע לזורע ספק המצמיח דבר לנו שאיןכ"ז
 בשאר אבל אותה, ממיתין אין לה קרוב ספק או לו קרוב ספק או זמן נליבידה

איסורים
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 הפוסקכן חזקה הוא הרי ושם מנגע ילפיגז וזאת זו חזקה בתר גם אזלינואיסורים
 אחזקה דמוקמינן אך הנגע נשתנה כבר דכעת דמיירי בחולין התוס'וכמ"ש

 חזקה דאיכא בזה הראשונה חזקה בתר אזלינן והיתר לאיסור רק וע"כדמעיקרא
 ע"ד להעיר יש לפי"ז ולכאורה עכ"ד. נשתנה מתי יודעים אנו ואיןדהשתא,

 חזקה איכא מ"מ ביתו דתרום חזקה דאיכא אף טעמא היינו דהכא שכתבורש"י
 מ"מ לקולא, דאזלינן בעירוב דאף 'דסובר ז"ל מרש"י ונראה דתרומה,כנגדה
 דבעירוב שכתב ראש הבשמים כשיטת ולא לקולא אזלינן לא חזקה נגדבספק
 יעיין חזקה, נגד אף לקולא אזלינן בעירוב המיקל כדברי הלכה דאמרינןהואיל
 בכל כמו דרבנן ספק דבעינו מרש"י נראה עכ"פ ע'(. )ס" ח"א מהר"שבשו"ת
 דתרומה דחזקה כיון אלים יותר היא ביתו דתרום זו חזקה הרי וא"כאיסורים
 בהר לה מחזקים דאבו רק נטמאת או נשרפת דיבר דהשתא חזקה בה איכאהרי
 דתרום חזקה נגדוד איכא וא"כ בירור, הוה לא זו חזקה הרי וא"כ דמעיקרא,חזקה
 והכא דטומאה חזקה בתר הכא אזלינן אמאי קשה שוב וא"כ סובא, חזקהדהיא

 נכונה. הערה והוא חזקה, בתר אזלינן לא שובבתרום
 דרבנן דספק בטעמא האחרונים בפלוגתת תלוי זה דדבר לפע"ד נראהאמנם

 גזרו לא דרבנן או לקולא, תוליז דרבנן דספק משום הטעם אילקולא,
 בכל אי והרמב"ן הרמב"ם בפלוגתת דתליא ונראה ספק, על ולא הודאי עלרק

 א"כ הקשה והרמב"ן לאו, דאיכא סובר דהרמב"ם תסור דלא לאו איכאדרבנן
 )פ"א בלה"מ הובא ספר קרית בספר ותי' לקולא, דרבנו ספק קיי"לאמאי
 בספק גזרו לא הדבר ואסרו כשתקנו בעצמם הם הראשונים שהחכמיםממרים(
 המפרשים שביעז לדרבנן, דאורייתא בין להבחין כדי מעיקרא הותנו ורקאיסור
 אלא תורה אסרה לא שם ואמרינן דמותר רגלים מי ספק גבי ב"ה מברכותראי
 רבנן בהו גזרו וכי בהד דגזרו הוא ורבנן שרי לארעא נפל הא בלבד עמודכנכד
 לא מעיקרא דבספק הגמ' מלשון מבואר הרי עיי"ש, גזרו לא בספק אבלבודאי
 בירור עכ"פ עדיף יותר הוא ביתו דתרום דהחזקה אף הכא ה"ה י"ל וא"כגזרו,
 ג"כ כנגדה החזקה ממילא בירור דל"ה אף דתרומה חזקה נגדה דאיכא כיוןל"ה
 זל"ה מותר ספק שפיר גזרו לא ספק דעל ואמרינן בירור דל"ה וכיון בירור,ל"ה
 כתב טבל, זיל ל"א דרבנן דבטומאה התוס' דכתבו בהא והנה חזקה,כנגד

 לקולא דאזלינן משום לקולא דרבנן ספק אי הנ"ל בסברא ג"כ דתלויהמהר"ש
 י"ל שפיר א"כ לניקל דתזלין הטעם אמרינן דאי גזרו לא ספק רעל משוםאו
 לא דרבנן א"א אבל לקולא, אמרינן ולא ליטבל צריך שפיר למיטפל רמציכיון
 וא"כ עכ"ד. ל"ה בירור דעכ"פ לקולא אזלינן בכה"ג דגם י"ל שסיר אספקגזרו
 לקולא דתלינן הטעם דסובר ע"כ א"כ למיטבל דצריך משום ר"י דסברת סימאאי
 ספיקא אמרינן אמאי וא"כ ביתו תרום חזקת בתר למיזל דצריכים ממילאא"כ

 לחומרא בטומאה הלא דאזלינן דהטעם א"נ אפי' וא"כ דפליגא, ע"כ וא"כלקולא,
 לקולא, עירוב בספק אזיל אמאי וא"כ דתולין, דהטעם וע"כ למיטבל דמצימשום
 שרי, ובספק ודאי על רק גזרו דלא דהטעם משום לקולא אזלינן דהכאאע"כ

 ודו"ק. בירור, הוה דחזקה הפוסקים בשיטת ואזיל חזקה דאיכא טעמא היינוובטומאה
 פריך דמאי )ל"ז( בברכות המל"ח קושית ליהוב נראה הנ"ל ךב:דב:רינךב(

 דקיי'ל דאף ע"א( )י"ר בביצה התוס' לפימ"ש כב"שוליעבד
 דאי צד בחד וחומרא צד מחד קולא דהוה במילתא מ"מ לקולא דרבגןספיקא

נימא
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 אף בתרווייהו לחומרא אפיינן אהדדי דסתרי קולא לי' הוי לקולא בתרווייהוגימא
 ערלה לענין קולא הו"ל הא לקולא כב"ש וניעבד פריך מאי א"כ דרבנןבמילתא
 משא"כ בשניהם, להחמיר וצריך בדרבנן ג"כ דאסור בחו"ל הכרם לכלאיוחומרא

 עכ"ק. הכרם, כלאי לענין ולא ערלה לעגיו רק דתליאבקפריסין
 משום לקולא דרבנן דספיקא הטעם אי המפרשים דברי דהבאתי א"שולה2"ל

 נראה ומעתה ספק, על גזרו לא דהחכמים משום או לקולאדתלינן
 כיון לומר שייך להקל דתלינן משום הטעם גם דוקא הוא בביצה התוס'דסברת
 ממנ"פ דהא לקולא למתל א"א צדדים שני ובכל לחומרא למיזל צריכין צדדבחד
 לטעם משא"כ צדדים, בשני לחומרא אזלינן לכן השני' כצד או צד כחד דהואאו

 השני צד דלעגין נפ"מ מאי א"כ ספק יל ולא ודאי על רק גזרו לאדהחכמים
 הוה דכה"ג אף לקולא אזלינן שפיר ואז ודאי אינו עכ"פ דהא להיפךאיכא

 ספק דלל משום לקולא דאזלינן הטעם דאי בזה דתליא לומר יש בערלהיריעתה וז"ב.סתרי,
 משא"כ לחומרא, אזלינן כה"ג בספק לכן דתוליז לומר ויש הםדבריהם

 לקולא, אזלינן בכה"ג אף בספק ולא בודאי רק נאמר ל"א דהלל"מ אמרינןאי
 ב"ה .נגד ב"ש אף ולכן ודאי, בכל הוא דהלל"מ סבר דהמקשן רוקח השמןולפי"ד
 משא"כ אהדדי, דסתרי בתרתי אפ" לקולא אזלינן בכה"ג וא"ב ודאית,ע"ה

 לקולא אולינן ספק דבכל הטעם העיקר משגה אינו ב"ה במקום דב"שלטסקנא
 ומתורץ לחומרא, אזליגן שפיר אהדדי בסתרי וא"כ השקול, ספק לכה"פובעינן

 ודו"ק. נכון, על הנ"לקו'
 מאטצען יצחקהדב

 דמאי מס' בירושלמיח"
 )ארה"ב(. נ"י מאנסי בס"ד תש"ס()סממן

 שלה המעשרות מכהנת שדה קיבל שגינו ה"ב( )פ"ו דמאי מס'בירושלמי
 חזרה נתגרשה או נתארמלה במעשרות חולקין לישראלנישאת

 חוכר, או ארוס בדין לישראל עודיי מוסרת כשכהנת דמסתמא ופ"לתחילתה,
 וכדאמרינן לה רק המעשרות יתן שהמקבל כדי בשבילה המעשרות מקום.משיירת
 מעשרות כאן ששנינו מה דכל שפי' שם בפ"מ ועי' שיירי', דשיורי :( )מ"גבב"ב
 אלא מעשרות דוקא דלאו והיינו ע"כ מיתפרשא התרומה על כהן בעליםגבי

 דהא להקשות ויש המעשרות. בתוך נכללת שכ"כ תרומה על היא הכונהבעיקר
  מעשר נותנים הכהנים דאין - בפ"מ לעיל והובא קרח פרשת בספריתניא

 הכהן דאז ליישב ונראה ממש מעשרות לפרש יכולין היינו וא"כ ללויםמשדותיהם
 שיבטל בתורה, שכתוב מה על שמתנה נמצא המעשרות גם לו שיתן מתנהה"

 ונמצא וכנ"ל שייר" דשיורי אמרינן דכאן ואע"פ הישראל, מן ללוי נתינהמצות
 בתוס' וכמבואר  עמש"ב  להתנות יכול הרן וכשאומר מגה חוץ הישדה כל לושמוכר
 דמתנה ה"ט בטל תנאו שלי שהמתנות ע"מ דכשאמר מפרשים שהם )קל"ד.(חוליז
 הדבר וטעם - התם כדאמרינן קיימים דבריו חוץ בלשון כשאמר ואעפ"כעמש"ב
 בני לתנאי דומה דאינו מעמש"ב בטעם )נ"ו( כתובות בתום, המבואר ע"פהיל
 שמענו לא דומה שאינו_ דבמקום התנאי בלי המעשה הל ומה"ט ראובן ובניגד

 מבני ילפינן דלא הוץ בלשון כשמשייר ולפ"ז עכת"ד תנאי שיועיל התורההידוש
 , וז"פ. עמש"ב להתנות יכול פשוטה מסברא אלא ראובן ובניגד

מ"מ
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 דכשאמר מתנות גבי שפסק הרמב"ם על האחרונים שהקשו מה לפי י"למ"מ

 שייר" ושיורי דקייך אמרינן במעשרות וכאן בטל תנאו שלי שהמתנותע"מ
 הר"י כרבו סובר דהרמב"ם הפנים המראה ותירץ תנאי בלשון שאמראע"פ
 המעשר לשיור המקום לו מקסה גופי הלוקח לעולם בא שלא בדבר ז"למיגאש
 לשייר מעצמו מסכים דהלוקה י"ל זה ולפי במה"פ ע"ש ע"מ בלשון כשאמרואפה
 להמוכר רק התרומה ליחו שיוכרח דהיינו שלו הנאה טובת על לוותר רק מקוםלו
 ע"מ המוכר הכהן כשיאמר וא"כ ללוי נתינה מצות כל על לזמר רוצה אינואבל
 מתנות גבי הרמב"ם שפסק כמו בטל ותנאו לתנאי יחשב שוב שלו המעשרותשגם
 ע"מ בלשון דאיירי כיון מיתפרשא התרומה על דרק כאן הפ"מ מ"שוהיינו

 לעצמו. המעשרות מקום גם לשייר יוכל חוץ בלשון אמר אםואה"נ
 עכב שהמוכר שיירי שיורי ענין וקביאר )מ"ג( בב"ב התוס' שכתבוואע"פ

 המקום מן שיפריש רשות להלוקח שנתן רק המעשרות מקוםלעצמו
 כמו כן צ"ל וע"כ לו המעשרות שיתן תנאי ועל השדה שאר על לעצמוששייר
 ע"ש, כאן יוסף אמונת בספרו שליט"א דינקלס יוסף ר' הגאון הרבשביאר

 המוכר משדה באין המעשרות דהא הלוקה על נתינה חיוב אין לכאו' זהולפי
 לשיטת אים זה אמנם - המעשר גם לו שיתנו להתנות הכהן שיוכל יוקשהושוב

 תורם חצירו של על משלו דהתורם )פ"ד( נדרים בירושלמי כמבוארהירושלמי
 נתינה שמצות והיינו - תמורה ריש הבבלי כשיטת ולא - הכרי לבעלהנאה
 מעצמו מקום לו לשייר יסכים לא והלוקח הלוקח, על גתתה מצות כאן וה"נעליו

 ריש הבבלי לשיטת זה לפי ונמצא וכנ"ל. מצותו להסקיע שלא כדי ע"מכשאומר
 ולא לו רק המעשרות גם שיתנו להתמת הכהן יוכל ע"מ כשאמר דגם הנ"לתמורה

 בזה. דעתם חוות הלומדים מקהל לשמוע ואקוהללוי
 וואגשאהלאר"

 יארק ניו מאנסי עליון מדרש שיתפלל

 המן של הגורל נעשה אופןבאיזה
 ת"ו ירושלים פעיה"ק בס"ד תשס"א()סימן

 באיזה המפרשים  פירשו לא וכר הגורל הוא פור הפיל )גע--ז'( אסתרכלמגילת
 מקודם ה" שהגורל ביאור הי"א( )פ"ז מג"א ובמד"ר הגורל, ה"אופן

 ע"ש. מזלות י"ב סדר על ואח"כ חדשים י"ב סדר על ואח"כ השבוע, ימי ו' סדרעל
 המו לפגי גורלות להפיל הסופר שמער והחל איך ג"כ כתב כאן שגירבתרגום

 ע"ש. בחדשים ויחל הימים עזב ואח"כ לעם,מיום
 מעשה הי' איך הביא הק' האלשיך לפ" בהג"ה פירושים( מ"ה )עםר2:הוכ~,2

 ימים שכ"ד כנגד פתקאות שנ"ר ה" באחד קלפי, בשני המן של.הגורל
 וכו' החודש מחדשי אחד שם אחד כל על פתקאות י"ב ה" השני ובקלפישבשנה,

 הזה. חשבון לקח מאין מקור שום הביא ולאע"ש,
 ראשונים ימים בי"ב ה" שהגורל ביאר י( )אות למנ"א בפתיחה מבצר עירר2:ס'

 ע"ש. וכו' השנה חדשי י"ב נגד שהם ניסן, חודששל
 רש"י דברי ביאר פור, הפיל ד"ה ברש"י :( י"ג )דף מגילה עמ"ס יצחק ביתובסי

 הגורל ובין הימים של  הגורל 'בין אחד, ביום הטיל כולן שהערלותשם
 הממל ע"ש. החדשיםשל



 תתשגירושלים - סייט חלק-אוצרות
 '( בסופה והבאת

 ותלסיהו הרב ובנו האבאפילו
 שעוסקי

 זח אויבים נעשים אחד כשסר בתורה
 בסופה והב את שנאמר זה את זה אוהבים שנעשים ער משם זזים חתנם זהאת

-
 ע"ב(. ל' )קדושין בסופה אלא בסופה תקריאל

"ערה תשס"ב()סימן
 תשל"א(. בא )פרשת וגו'" לאזרח יהיה אחת "תורה לסדר ה' יום ירושלים.ב"ה

 שליט"א. הנכבר העופךלכבוד
 ינהניתי האחרונים, שבגליונות החשובים המאמרים רבה בהתעניינותקראתי

 מהרבנים אינני מנהגים. שגגת החריפה המאמרים מסדרת ובעיקרמאד,
 ששי דור ותיק ירושלמי פשוט כולל בן הנני ולהגיב, לעייז שנתבקשוהגאונים
 שנטפל שליט"א מבני-ברק ריא"ז על ופלא הפלא מתפלא והנניבירושלים,
 מנחת- הסידור מעולם. אדם שמעם שלא גמור, טעות שהם הבל שללמנהגים
 המנהג היה שם אולי לארץ, בחוץ שנתחבר ספר אחר נמשך כנראהירושלים
 וכעין מיוחדה, צרה איזה משום אלול חודש בראש להתענות )?( עיירהבאיזה
 השיעורים הגה שיעורים, של למנהגים ובנוגע )1(. בהונגריה סיון בכ'שהתענו

 מנהגים ומשגגת השיעורים ועיקר יסוד, להן שאין גמור טעות ומעקה קביןדט'
 . . . בספק תמיד שמחמירים בירושלים ובפרט כזה מנהג שייך לא וודאי ד'(-סימן
 להגאון יצחק מנחת בשו"ת ומפורש אחרונים, נחלקו אס להקל שיבואו פתאוםומה

 שליט"א בריהם הרב האדיר להגאון יעקב חלקת ובשו"ת שליט"א החסידהאדיר
 יודעים שאין ספרים, ובעוד שליט"א פיינשטיין הרב האדיר להגא' משה אגרותובשו"ת
 סוכה לגבי לאגודל צ"מ וחצי 2 לחשב ומפורש מחמירים, וממילא בדיוקהשיעורים
 מבני-ברק. שליט"א ריא"ז חידש מה מבין ואיני אברכים, מכמה שמעתי כךוכדומה,
 בטעמי הנזכרים מפורסמים מנהגים על לבאר בא מנהגים ששגגתהשבתי

 יעלה בטלים מנהגים עוד איזה מעניין שגגה. הם זאת ובכלהמנהגים,
 שגגת של המאמרים בסוף לציין כדאי )?!(, מבני-ברק שליט"א ריא"ז הפרקעל

 ! הבא בגליון יטפלו בדיוק מנהג באיזהמנהגים
 מנהגים ולא אגבית אגיודות ולא בתוככם, הגר ולגר לאזרח יהיה אחתחררה

 אמת. שאינםמנהגים
 גמערכת[ שמור ]השם ירושלים ג. צח הכבודבכל

 המחברתשובת
 ויתיישב ס"ד(, )בגליון מנהגים לשגגת המערכת בהקדמת היטב נאיעיין

 המקורות עיקר להשיב, מה לי אין שיעורים, לגבי דבריו עיקר עלפליאתו.
 מבין היה אחד וכל והלואי קצרתי, מנהגים שבשגגת אלא לי ידועים היושצייז
 נעשה מה אבל ג., ש. הרב אותה שמביע כמו כזו נכונה בצורה השיעוריםבעיית

 תורה גדולי אחריהם ונמשכים מסיני כתורה נעשו והסידוריםשהקונטרסים
 קדוש דבר בסדרורים לראות מילדותינו שהורגלנו טבעי טעות והואשליט"א,
 הדור גדולי ע"פ בדוקות הוראות אלא שם מכניסים ואין לערעור ניתןוכלתי
 להעיר הוא  הקדוש הסידור של וכבודו וכו',  הגר"ז  וסידור החיים דרך סידור1כג11

- - - -
 ג 4ג ה המדפיסים. של  שגגותיהם על

 וברפיו תורה הרביי ול והירות, הארות השגות, הגובות : כפרסן זה מדו,ר במסגרת*(
  רעם חריק  בלשון לכתוב בנייה אין בצרם. הבחבריפ תשובת עם ירושלים",ב"יוגרות

 המערבבם זה. את זה אוהבים שנעשים והב", "את בסופו וניקויים ובלבדיסופה,
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תגובה

 לא ברק מבני שליט"א לריא"ז מנהגים בשגגת שליט"א. מהצטבטלההם
 כל ובמחכ"ת אפילו להסתכלרציתי

 המזלזלי
 במנהגי...

 ברק בני ה.ד.
 במערכתן שמור]השם

 רגושםתערבת
 הטענה, ממין אינה אפילו להסתכל רציתי לא וטענת ביותר, מצערת עתגובה

 שצריך אלא אמרו לא האמיתיים ישראל מנהגי על במפקפק אףוהרי
 להסתכל רציתי לא וטענת בו, וכיוצא הנר לאור אלא הבדיקה ואין אחריו,בדיקה
 גא ויעיין יסתכל ואדרבה אדרבה העינים, וחשכות סתימת של טענה היאאפילו,
 ומנהגי המירורים קדושת לא אם עצמו, המחבר אחר ויבדוק יצא העיוןולאור
 להעיר מגדרו אותו הוציא המחבר, בעיני הקדושים המנהגים 'ושאר הכנסתבית

 ז. יב י. ישראל. מנהגי שאינם המדפיסים של המנהגיםעל
** * 

הארה
 ברק. בני בשבט ט"ובס"ד
 שליט"א. שכשקודש צבי ר' הרה"גלכבוד
 לאוריתא. וחילו כחו ויצבר האחרונות ירושלים אוצרות חוברות לידינזדמן
 : עניינים כמה להעירובאתי

 ! העפרית בשפה להדפיס צריו היה גג על גג נכרית פאה בענין המודעהא(

 קצרה אך נפלאות שליט"א וואזנר שמואל ר' הגאון הדב של התשובהב(
 ו 1 כסדרן ותמיד 1 ארוכות תשובות ממנו מדפיס אינו ולמהביותר,

 מדי, עמוק בלשון נכתב ברק, מבני שליט"א לריא"ז מנהגים" "שגגותג(
 בראש להתענות המנהג משוה שליט"א שריא"ז מה לו. להעירוכדאי

 48 אמה דבשיעורים הרבת לחלק יש באמת בשיעורים, למנהג אלולחודש

 אף ומסתמא  תשובה מדרכי שמביא וכמו להחמיר וחוששיו טעות אינוסנטימטר
 אך גדול, טעות סתם הוא אלול חודש בראש להתענות אבל בזה, יודה אישהחזון
 בהם חזרו כבר המנהגים כותבי שגי שהרי המנהגים, שני בין נפק"מ איןלמעשה

  שניה במהדורה בו שחוזר שמחבר לעורר כדאי שלהם. האחרונותבמהדורות
 והשגגות הטעויות למנוע תורני, עת בכתב הדבריפרסם

 ברק בגי ש. ב. הרבבברכה
 במערכתן שמור והכתובת]השם

 הטערמתתשותת
 הדבר. יתוקז בקרוב ואי"ה בעברית, גם להדפיס צריך שהיה הדבר נכוןא(
 טרוד הוא ובאמת שליט"א, הגאון הרב על אלא המערכת על הטענה איןב(

 גדול חיבור לו ויש הגדולה, והישיבה ברק בני העיר בצרכיביותר
 סיפוקו. די בו ויהנה יקנהו הלוי, שבט שו"ת בעצמושהדפיס

 המחברתשובת
 על שיודיע מספיק ולענ"ד כזה, רב בפרסום בו שחוזר מחבר להטריח איןג(

 להחליף שיסכימו המחברים לעורר וכדאי השניה. המהדורההופעת
 יבזבז. מוגבל. שנים מספר תוך נוסף תשלום ללא בחדשה הייבנההמהדורה



בם'ד
*  ירושליםאוצרות

 - ע' חלק- רבני וקובץמאסף
 בס"ד. התלמוד מקצועות בכל וחידושים הערות, ביאוריםכולל
 ספרים ובקורת ולמעשה, להלכה ותשובות שאלות לרבותגם

 שליט"א, ומחו"ל מא"י הישיבות ובני דורינו גדולי הגדוליםמהרבנים
 זצוקללה"ה. המפורסמים הגאוה"צ מהרבנים מכתי"ק ישניםושפתי

 "ישראל "באלפי ה"צעיר בעריכת לאוריוצא
 מאשקאוויטשצבי
 תובב"א ירושליבזפעיה"ק

 5126 ד.ת.

 לפ"ק תשל"אשנת

 העניניםתוכןסימן
 ניסו[ ]איי, והשיעורים. הזמנים קביערתהשסג(
 מ"א(. )ת"ז בסוטה ביאור נענים שעתיתשמד(

 מברלין זצ"ל פיק ישע" רבי המפורסםמהגאון
 דפסח. בעניני גרגרים איזהתשסה(

 שליט"א יצחק מנחת בעל דורנו פוסק ההסיד, הגאוןמאת
 ת"ו. ירושלים פעיה"ק החרדית העדה של ראב"ד ןסג

 )המנשך(. וכו' חכמים דגרי על העובר כל בענין )ד'.( בברכות ביאורתשסו(
 גמזו אב"ד רוזנברגך ברוך אברהםהרב

 חלום שיעור בענין 1ח[ מנהגים מתגתתשסו(
 ברק בני זילבר אברהם יחיאלהרב הבו. פדיון שיעור בעניז]ט[
 תרפ"ח(. )ס" באו"ח זצ"ל הגר"א רבינו לדברי באורתשמח(

 ירושלים שטינמץ שלמה מרדכיהרב
 ברוקלין ראזענבערג דרךהרב שלח. לפ' אגדה דבריתשמט(
 ירושלים ליברמן ההרשע שונים. בענינים הערותתשע(
המך"ל המן. את עליו שתלו אמה חמישים של הקורה לקחו מאיןתשעא(

 ירושלים' באוצרות במערפת שנתקבלוספרים
 רב הערב "שורש על נפלא ומאמר העתיד" באור ישראל "ארץ על אוריקומי

 ז"ל מרגליות הריאת הרב המקובל החסיד של מכת"י נדפסבדורנו"
 הימים. באחרית ביותר נחוץהספר
 המפורסם הבאוז הרב מאת שמות חלק עה"ח אגדה ודרושי חמושי ספרקריאת

 חלק באוצ"י מודעה נדפס בראשית חלק ]על ז"ל קליין דוד רביוכו'
 ת"ו. מפעיה"ק קליין אלעזר היים הרב המחבר בן ע"י יו"למ'[.



 והשיעורים הזמניםקביעות
איר תש'ס*ג()סימן
 בהם להתענות וראוי וב"ש ב"ש נחלקו בו בט' ע"ה, רבינו משה מת באדרבז'

 אייר כ"ח ובכללם התענשת זכרון לחזק וראוי תק"פ(. סימן או"ח)שו"ע
 ירושלים באוצרות )עיין והלל ושמחה ששון ליום קביעתו נגד ועוז בתוקףולמחות

 נ"ו(. מ"ט, ל"ד, :חלקים
** * 

 והות האהרון, בזמן ירד הכסף מתכת מחיר : וכף הפז ופדית שני מעשרהריוו
 פרוטה 1.4814 עכ"פ אחת באגורה וחם ל"י,  245-270 קילוגרם כלכעת

 שני מעשר :  שבט בחודש שנקבעו מהשיעורים להוריד אין אעפ"כ ]אך חורהשל
 140 אחד ל"י - כאלו מטבעות עשר ועל פעמים, 14 אגורות עשר מטבעעל

 כעת ובפרט עתר, השיעור לצמצם ואיו בקירוב, ל"י 28 הבו ופדיוןפעמים,
 האחרונות השנים ארבע של השפל למחיר מתקרב וכו' בלונדון בבורסהשהמחיר
 ישראל, בארן הצורפים של הכסף בשוק הנמוך המהיר מושפע שם הבורסהומכח
 שפל של זמן היה ג"כ השגיה העולם מלחמת לפני שבהונגריה כעת נזכרוהנני

 ירושליפ .)אוצרות ע.[ צ. - ספורים. ימים אלא מעמד ההזיק ולאבבורסות
 אי"ה(. בקרוב לאור שיצא פ"א-צ'חלקים

נשו
 עצשע מת בו בכ"ו הבאר, ונסתלק מרים מתה בו בי' אהרן, בני מתו בניסןבא'

 באוצרות ועיין תק"פ, סימן או"ח )שו"ע בהם להתענות וראוי נוןבן
 הוסתם, ביום מתענים וכלה חתן התעניות(. קביעות - ונ"ה נ"ר חלקירושלים
 תענית אפילו להתענות שלא נוהגים יש ניסן ימי שבשאר ואף ניסן, וכ"ו "בימים
 לא ניסן לב' אור בלילה החופה אם ר"ח שהוא ניסן א' ביום אבל וכלה,חתן
 התענית משלימים שאינם כיון להתענות יבולים ביום החופה ואם כלל,יתענו

 עיי"ש(. ונ"ה נ"ד חלק ירושלים)אוצרות
** * 

 18. פתו קדה שכת ים יפסחז9
 מדאורייתא שעיקרו דשבת קידוש הוא הסדר דליל כוסות מד' ראשון כוס :]הערה

 ע.[ צ. - הוראות. לכמה ונפק"מ יותרוחמור
 חצי של[ המצה ערד לפי לשמה, בידים הגעשית מצה ]יקח מצה: כזיתערעור

 מצה(. )טרלין מכתיתמצה
 מכונית מצות ויש שוות המצות כל לא : השנה של במצות טפה כזיתשיעור

 והמצות בקירוב, גרם 14 רק שוקל מהם שחצי מאד קטמת מצה()מאשין
 במשקל משער ואם והרוחב, האורך לפי לשערם ואין מאד דקות בידיםהנעשות

 לדאורייתא. אפילו גדול בריווח שיעור יש כבר גרם23
 תשנית(. למצה אפילו מספיק )שיעור גרם 29 : הספרדי כזיתוניעור
 כים(. גרם 150 למכיל ומחצה ליטר עשירית לכחזע: 13 שימשית הכיעיהשיעור
 ליטר עשירית רבעי מג' למעלה - רביעית רוב : לכורע בו שיוצאים שתיהשיעור

 גרם(.)75
 ס"ו(. חלק ירושלים באוצרות )ועיין תיראה למורה ישאל לחולה שתיההסעור
 גרם. וש הספרדי: רביעיתשיעור

 מנהגים(. ובשגגת בשפצורים, חיטב, עיי"ש מ"ג-ס"ז, חלקים ירושליםלאוצרות
 הגליון[ בסוף - האחרונים המחירים לפי וכו' הבן ופרין קמי מעשרלפדחן



 - ע' חלק-אוצרות
 תתשעיררשלים

 ישנים פתיש
 השטחה, שמר בעמה"ס המדלין פיק ישע" רבי הבאורסם הנאון מנהרייהעתק

 ועוד. *(, למשנה סרר 5ט תרנוטג טיני הש"ס, ח" מיושב,קשות
 ב"ה תשס'ד(גסימן
 לשונות שאר דכ"ש להר"ב ומשמע וכו' ותפלה ד"ה תוי"ט מ"א( ש"זסוטה

 ס"ד( ק"א )ס" או"ח בטוש"ע הוא, הקודש ללשון קרוב ארמי דהאדלא
 אלא יתפלל ל" ביחיד אבל בצבור וה"מ שירצה לשוז בכל להתפלל יכולכתב

 לשאול יכול צרכיו כששואל יחיד דאף וי"א וכו' אלפס( רב דעת חוזהובלה"ק
 )ס" דברכות בע"ב הרא"ש דעת וזהו ע"כ, ארמי מלשון חוץ שירצה לשוןבכל
 הוא ללה"ק קווב ולשון שזה המעי"ט ומפרש בעיניהם, מגונה ארמי שלשוןב'(

 וז"ל ע"ש, וכו' שנשתבש לשון כמו שהוא לפי געיגיהם מגונה הוא כךמשום
 להתפלל יכולין  שהציבור ]ומה בלה"ק אלא יתפלל לא יחיד אבל סק"ז רבההאלי'
 סק"דן ובט"ז במ"א וכן מק"ו ע"ש מליץ צריכים אינם שהצבור  לשוןבכל

 הגאל אל בש"ס דאמר" הא ולפ"ן לבוש, לשועיך שאר מבינים אינםשהמלאכים
 לשון אפ" ר"ל ארמי בלשון מכיריו מה"ש שאין לפי ארמי בלשון צרכיואדם
 לבבל לישראל הקב"ה הגלה מפ"ם בפסחים כדאמרי' ללה"ק קרוב שהואארמי
 תראה מעתה עכ"ל, לשונות בשאר מכיריז שאיז וכ"ש ללה"ק לשוגם שקרובמפני

 וסייעתן. הלבוש כדעת הר"ח דעתכי
 מהנה אחת ולכתוב להופיע נמי הותרה לצורד קלה הוצעה שהותרהרמתרך

 השואל כל יוחנן ר' דאמר ]אהא :( )י"ב שבת בס"ד בחידושישכתבתי
 מכיריו מה"ש שאין ד"ה תוס' כתבו לו[ נזקקיז מה"ש אין ארמי בלשוןצרכיו
 מר דאמר ול"ג.( נאמרין אלו בריש בסוטה כדאמר מגבריאל לבד ארמיבלשון
 אדם כל שבלב מחשבה דאפי ותימה לעסף לשונות  שבעים ולמדו גבריאלבא

 גורעים דבריהם הוספת הלא לדקדק ויש ע"כ. יודעים אין אריגי ולשוןיודעים
 שבלב מחשבה דאפי' חזקך, יותר התם" יודע, אינו נמי גבריאל גם אידהלא
 דאמר מימרא על זה הופיע נפקותא לאיזה ליוסף מלת אדרוש זאת עודוכו',
 הוא תוס' שכתבו מר דאמר מלת וגם ליוסף, מלת ליתא דשם )לג.( סוטההש"ס
 ולמדו גבריאל בא בסוטה כדאמר הנק"ל ובקיצור תועלת ללא לגמרימיותר

 . לשונוה.שבעים

 אחד יפחתו ואם הדברים כל לכתיב תוס' הוכרחו רצוי' לטנה כי אודיעדלכן
  שמגונה רק ארמי לקקן דמכירין למימר דמצעו התם" להתקיים א"אמהם
 והלבוש, הר"ב כדעת מוכח )לג.( דסוטה מסוגיא אכן הרא"ש, וכמ"שבעיניהם

 יוחנו והתניא ארמי בלשון מכירין מה"ש 'ואין יוחנן[ ר' על ]להקשות תארודזה
 לאגחא דאזלו טליא נצחו אומר שהוא הקדשים קדש מבית קול בת  שמעכה"ג
 דאמר הוה גבריאל ואיב"א וכו' אימא איבעית אומר ה" ארמי ובלשון וכףקרבא
 ולימדו גבריאל בא ]רש"י[ לשונות, שבעים ליוסף ולמדו :( לו דף ]לקמןמר

 יאהא יפה, הסוגיא עולה ודאי והלבוש הר"ב הרי"ף לפי הנה ע"כ לשוןשבעים
 שאינם לשונות, שאר ומכ"ש ארמי לשון אפי כלומר מכירין מה"ש איןדאר"י
 נמצא אומר הי' ארמי ובלשון וכו' כה"ג יוחנן והתגיא שפיר הש"ס מקשהמכירים,
 וכ"ח ומבין, מכיר והוא הדה גבריאל ונפיר תירץ וע"ז ומכירים שמביניםחזיזן

מנ"ל הגליון. בסוף תמצא לבאן מעוה*(



ירושלים - ע' חלק- אוצרותתחשה
 בא מר דאמר הש"ס סיים ע"ז מה"ש משאר חלוק דגבריאל ולומר לחלקמנ"ל
 לשיטת אמנם הלשוגות, כל גבריאל דמכיר חזינן הרי לשון ע' ולימדוגבריאל
 ומכינין דמכירין אלא ממש מבירין שאין ליתא יוחנן ר' דכונת וסייעהןהרא"ש

 שתניא הש"ס קושית ולפ"ז בעיניהם, שמגונה ארמי ללשוז מודקקין שאיןרק
 שאיגה וע"כ ארמי בלשון דדיבר הרי אומר ה" ארמי ובלשון וכו' כה"גיוחנן
 עולה אינו המתרץ תירוץ אמנם אחרכן בלשון לאמרו הו"ל דאל"ה בעיניהםמגונה
 הש"ס ומסיים מגונה ל"א אין דלגבריאל כלומר דוה גבריאל רמשני במאייפה
 לאחויי רצונו וכו' מר דאמר מקום כל ]כדרך וכו' גגריאל בא מר דאמרע"1
 בזה נשתנה דגבריאל ראי שום ליבא מטם הלא וכו'[ מר מדאמר לדבריורא"
 ה" לא לשון ע' ליוסף שלימדו דלולא :( )לו לקמן יוסף גבי שהרי מה"שמשאר
 ונודע שם כמבואר פרעה איצטגנוני עליו שטענו ]כמו למלכות כלל ראוייוסף
 לגבריאל ההכרח ה" וא"כ דהתם[ הסוגיא כל להעתיק מהצורך ואין רב בי ברלכל

 חלוק גבריאל אין לעולם אבל יגונה, לא ההכרח ובמקום ארמי ללשוןלהזדקק
 המתרז, מצא ראי מה וא"כ  מגונה, בעיניו גם ברירה דיט  במקום מה"שמשאר
 דה"א לתא"  מקום  ה" לא  ההקדמה רלולא עיניך  שים המשכיל הקוראומעתה
 בא מר  ראפר בסוטה  בדאמר  מגברשל  לבר תוס' הקדקד להכי הרא"שניעת
 הר"ף כפי' ע"כ וא"כ מהכרח "י' יוסף ]וגבי ליוסף לשון ע' ולימדוגבריאל
 ועתה וכו', שבלב מהשבה ראפ" ותימא כלל[ ומכיריו מביניו ראין והלבושוהר"ב
 יכולם בדוקא לכותבן הם צריכין ומלה תיבה כל כי תבין בין משכילקורא

 דדינא. אליבא והלבוש והר"ב 'הרי"ף לפ" גדולה רא" מזה והיוצאלתועלת,'
 מישאל לחננ" נבוכדנצר שהפיל בשעה :( )צב דסנהדריז סוגיא יתבארדבתה

 וכתב וגו', רברבין כמה אתוהי ואמר פתח וכו' האש לכבשוועזרי
 ארמי בלשון שהיא נ"נ של זו שירה הבין שהמלאך משמע מהכא בה"אהמהרש"א
  בלשון קדיש אומרים שע"כ ארמי בלשון מבינים המלאכים שאין בעלמאולאמר"
 מבינים אינם  שהמלאכים רא" רמייתי תמוהין המהרש"א דברי ]ולכאורה וכו'ארמי
 ברכות בתוס' אם כי בגמ' נזכר לא וזה ארמי בלשון קדיש אומרים שאנוממה
 עדיפא ידים, בשתי זו לסברא דדחוהו שם תמצא וגם ע"ש, וכו' ועונין ז"'ה)ג.(
 דעת לכוון ונכון )לג.(, וסוטה :( )יב בשבת להדי' סוגי לאתויי להמהרש"אהו"ל
 מבינים והם הרא"ש כפ" דה"א להקשות מצי לא הש"ס דמסוגי' מהרש"אהגאון
 כדי ברכות תוס' ]וכתבו תרגום בלשון קדיש אומרים שאנו ממה אכן ארמי,לשון
 שלא תרגום בלשון נתקן ע"כ הוא גדול ושבח נאה שתפלה בנו יתקנאושלא
 דמוכח מזה מקשה שפיר לפיכך כלל, מבינים שאינם דע"כ הרי המלאכים[,יבינו

 דלפי"מ המהרש"א קושית מיושב האמור ע"פ ברם והלבוש[, והר"ב הרי"ףכפ"
 האש כבשן לתוך ועזר" מישאל חננ" נ"נ שהפיל בשעה )קיח.( פסחיםדאיתמר
 אני אלא בכך הקב"ה של גבורתו אין גבריאל א"ל וכו' הברד שר יורקמועמד
 שהציל מלאד להדיא דמבואר והשתא וכו', רר לגבריאל הקב"ה א"ל וכו'ארד

 תוס' כמ"ש ארמי בלשון 'ואפ" לשון בע' יודע וגבריאל גבריאל, הואחמישו"ע
 במה טובים דברים בכמה בס"ד הארכתי ובחידושי נ"נ. שאמר שירה הביןולפיכך

 הט"ז שהעתיקו מה וגם בשבת יעקב בעין הכותב שכ' ובמה המהרש"אשתי
 ודעת יונה ור' בטור וגם נמצא, כן לא כי בדפוס נפל דטעות תוס' בשםוהא"ר

 אמורים. שכבר במה "דברים, לכפול רצוני ואין קדיש בעניןהלבוש



 ע, חלק-אוצרות
 תתשטירושלים -

 שלהשנא יצחק לגנוזת כעל דורנו פוסק החסיר, הגאוןמאת
 ת"ו ירושלים סעיוייק החשית העמה של ראב"דסגן

 דפסת בעניני גרגריםאיזה
 תובב"א עיה"ק ירושלים בס"ד תשתפה()סיטן

 מצה ואכל כפאן דשמואל לאבוה לי' שלחו איבא, ע"א( דכ"ח )בר"ה הנהא(
 התוקע אומרת זאת רבא אמר פרטיים, שכפאו אר"א וכו', מאן כפאויצא,

 אכל, והא רחמנא אמר מצה אכול התם דתימא מהו הד, היינו פשיטא יצא,לשיר
 עכ"ל, קמ"ל הוא בעלמא מתעסק והאי כ"ג(, עיקרא כתיב תרועה זכרון הכאאבל

 תרועה זכרון הכא אבל הגירסא, להם הי דלא מוכח שם ותוס' ברש"י והנה-
 הגירסא לו ה" דלהרמב"ם דכתב ג'(, אות נ"א )סי' הלוי בית בספר )ועיכתיב,
 טעמינו וצ"ב עיי"ש(, שופר לה' מצה בה' בהרמב"ם הסתירה מיטיב ובזהכנ"ל,

 הנ"ל. בגירסא דמיאנו והתוס', רש"ישל
 כל(, ד"ה בח"א ע"א דקט"ז )פסחים במהרש"א דאיתא עפי,מ בזה,דהנראה

 יצא לא בפסח אלו דברים ג' אמר שלא דכל ר"ג של בטעמו שםדכתב
 בתוס' וע" מהו, מעמא ומרור במצה אבל וגו', ואמרתם כתיב בפסח דבשלמאי"ה,

 ימים ז' כתיב, מצה דבאכילת משום כתב, ובמהרש"א עיי"ש, היקש מטעםשכתבו
 במה נכלל מרור וכן וגוי, צאתך יום את תזכור למען וגו' מצות עליותאכל
 ודאתאז עיטוש, בפה הוי וזכירה וגו', ד' ויפרך וגח היית עבד כי וזכרתדכתיב,
 מטעם לשופר, מצה בין לחלק א"א זא"כ וכרזן, כתיב זמרור במצה דגםמיני'

 אמר שלא כל שם דאמרינן ומה - זכרון, כתיב במצה דגם זכרון, כתיבדבשופר
 דשם כונה, א"צ מצות דס"ל למאן אף אתי' חובתו, ידי יצא לא אלו דבריםג'

 סתם אמר ולא חובתו, ידי יצא לא דייק ובזה אמירה, י"ח יצא דלא רקהפירוש
 )ר"ה( אבז הטורי קוש" ג"כ ליישב יש ובזה שם, )דפסחים( בר"ן וכמ"ש יצא,לא
 צריכות דמעות מרור, גבי דקי"ד( )כפסעים דס"ל ר"ל, על מר"ל דהקשהשם,
 דלא נהי אמר, גסה, אכילה לשם שאכלו פסח, גבי דכ"ב(, )בנזיר ואלוכונה,
 - עישש, קעביד מיהו מצוה המיבחר, מן מצוהעשה

 ישי דהרי ניחא, ולהנ"ל
- בפסח, משא"כ כנ"ל, זכרון כתיב דבמרור לפסח, מרור ביןלחלק  ולמאן 
 דשאני צ"ל זכרון, כתיב דבשופר משום לשופר, מצה ביז לחלק )בר"ה(דגרם
 המצוה, לטעם רק דנכתב ומרור, במצה משא"כ במצוה, בגוף זכרון דכתיבשופר,

 )בעיריבין לעיין וצריך עיניך, בין ולזכרון בה, דכתוב מתפילין דקשה ומה-
- שם, הלוי בברית בזה העיר כברדצ"ה(,  הב"ש מדברי העיר שלא וחידוש 
 ובתפילין וכו', ידעו למען ,דכתיב ובסוכה וגף, תזכרו למען דכתיב ציציתלעניו
 ה' סל )או"ח במחהש"ק והובא כונה, צריכים וגו', ד' תורת תהיה למעןדכתיב
 הב"ח וכמ"ש כתיקונה המצוה קיים דלא רק הכוונה שם גם אבל עיי"ש,מק"י(

 מבואר וכבר עי"ש, המציה חובת יצא אבל שם, במחהש"ק הובא תרכ"ה()בס"
 בפוסקים.מזה

 אמר שלא כל אומר הי' גמליאל רבן וע"ב(, ע"א דקט"ז )פסחים בטתנ"ב(
 אדם חייב ודור דור בכל וכו', חובתו ידי יצא לא בפסח אלודברים

 לאמר ההוא ביום לבנך והגדת שנאמר ממצרים יצא הוא כאלו עצמו אתלראות
 וכו', לראות אדם חייב של ההמשך וצ"ב - עכ"ל, וגו' לי ד' עשה זהבעבור

לדברי



- ע' חלק- אוצרותתתשי ירושלים 

- ר"ג,לדברי  הקרא ע"ז הביא ה"ו(, חו"מ מה' )פ"ז דהרמב"ם מה לפי והנה 
 ונסדית לחירות ויצאת עבד היית בעצמך אתה כאלו כלומר היית, עבד כידוזכרת
 הביא שלא וחידוש וגו', משם הוציא דואותנו הקרא הביא ומקודם -עיי"ש,
 שכתב לפי"מ זא"כ - כנ"ל, זה על במתנ" דאיהא לבנך, דוהגדתהקרא

 כי דוזכרת מקרא למידים וכו', מרור בפה להזכיר דצריכים דהא שם,המהרש"א
 להדדי. הענינים לכ' שייכות יש א"כ היית,עבד

 כר וגו' פסח זבח דואמרתם הכתוב דשיעור שם, הצל"ח עפי"ד לזמר ישרעךז4
 העבודים את ושמרתם וגו' הארץ אל תבואו כי וה" מקודם, דכתובהוא,

 כי והם אמר, וע"ז דל"ז(, )קידזשין וע" לארץ, ביאתם שדם לאסקיומשמע
 ערשן אתם בהיותכם דייקא, לכם לכם, הזאת העבודה מה בניכם אליכםיאמרו

 ישראל בגי בתי על פסח אשר וגו' פסח זבח ואמרתם התשובה הוי וע"זבמצרים,
 פסח דם לנו ונתן זכיונך בידינו הי שלא וער", ערום היותינו בעבור היינווגו',
 טעם רק המצוה, טעם הוי דלא כלומר נגאלו, המצות אלו ובזכוה מילה,ודם

 דהרי ענינים, קייטתיהב' שפיר יש ובזה - עכת"ד, המציה עשייתם בעבורההצלה,
 לפי הרי וגי, פסח זבח ואמרתם בפה, להזכיר דצריך מקודם, שהזכיר מהלפי

 על לדורות, שייכות להם ומה דוקם, מצרים בפסח שייכים הנ"ל, הדבריםהנ"ל,
 שייכות יש וממילא וכו', ממצרים יצא כאלו עצמו לראות אדם חייב ע"ז, מסייםכן

 בעזה"י. וא"ש הזה כהיות גם זילאמירה
 וגייס יעקביצחק

 חלקימן ד' ירחק תנחת שו"ת היקרים בחבוריו המפורסם האריר הגאון]הוא

 וכו' חכמים דברי על הערבר כל בענין )ד'( ברכות במשביאור
 תשכ"א( לסי והמשך ת"ו. גמזו תש"ל, מנ"א ב' ב"ה תשס"ו()סימן
 שמסיק וכו' להפר"ח ראיתי והנה בדיה טריפות להלכות בפתיחה בפרמ"געיין

 מהכ"מ שהביא מה עיי"ש ד"ס, מיקרי הללמ"מ גם הרמב"ם שלדעתשם
 הנ"ל ממרא זקז מענין גם שם שהביא בהכ"מ עיי"ש א'( הל' אישות מהל')בפ"א
 כה"ת שעיקרו דבר שכל שם שכ' שם ומתוספתא מ"ז( דמקוואות )פ"ווממשנה
 הללמ"מ שיעורין עירובין בריי מש"א ע"ז ויקשה טמא מפיקו מד"סושיעורו
 שאיתו אע"פ בתורה מפורש שאינו דבר כל מיקרי סופרים שדברי לומי ע"כהלכך
 מטעם ד"ס מיקרי עליו ועונשין  ומשיתין תורה דבר והוא בסיני מקופלפ"י

 דבשניות בפ" הרמב"ט לשון מביא הנ"ל ובפרמ"ג בכ"מ, עיי"ש וכו'שכתבתי
 דבר שכל מפגי הללמ"מ שיעוריז מאמרם זה יחסר דאל בא"ד שכ' הנ"למקואות
 דהללמ"מ בפ" הרי הפרמ"ג ע"ז ומסיים מקרי סופרים דברי בפסוק מפורששאינו
 לחוד חכמים דברי ולשון לחוד סופרים דברי לקין לפי"ז א"כ ד"ס נקראג"כ

 הנ"ל. ד'ל הרמב"םלשיטת
 כאן כיון ע"כ שהוא נראה בדבריו נעייז אם ז"ל רש"י לדברי אפ"אלא

 זמז שבמשך דגרם שישנם אלא מסיני, משה שקיבל לתושבע"פבעירוביז
 הרבה נשתכחו רבם בתורת דייקו שלא תלמידים ע"י כן לסני אפ" אוהגלות
 שקבלו הכללים חץ על קבלתם וע"י בפלפולם אותם והוציאו מ"ז כבסוטההלכות
 עייז לדור מדור להכמיה שנמסרו בהם נדרשת שבע"פ שהתורה מדות הי"גוע"י
 ובשו"ת קצ"ב ס" חתי ובשו"ת נכתבו לא מה מפני ד"ה ב'( )כ"א עירוביזבתוס'

 ואף נ"ג(. )סי השניהוט



 ע, הלק-אוצרות
- 

 תתשיאירושלים

 ובר'ה - ד"ת ישנים גם ד"ס חדשים י"ה בעירובין שם כתב שרש"יואף
 עיקום עכ"ח וסייג גדר לגדור ודור דור בכל שנתחדשו חדשים כ'ד"ס

 כתיב מינה לעיל רש"י שם שב מהמה ויותר בד"ה כמש"כ תושבע"פ עלקאי
 ישראל חכמי בהן שנחלקו פה על למשה שנמסרו ד"ת אלו כדרבנות חכמיםדברי
 וכף דכתיב משה זה אחד מרועה נתנו וכו' כדכתיב ושכחו הלב שנתמעטלאחר
 באלו הזהר בני עיקר שהוא בכתב בסיני שניתן סמה "והר בני מהמהויותר
 וכו' הרבה ספרים לעשות קץ שאין נכתבו לא לכך אלא עיקר הם  שגםשבע"פ
 שע"י חדשים שנקראו שפ" אלא תושבע"פ על סופרים דברי פ" רש"י שגםהרי

 כנ"ל וכיו"ב מדות בי"ג קבלתם וע"י בפלשלם הסופרים ע"י נתחדשושנשתכחו
 מדות הי"ג נמסרו למה ההסבר וזהו לטתכם, קץ ואין הם רבים כי נכתבוולא

 בע"פ. התורה ורובהללמ"מ
 ע"פ כי שנאמר בכתב ומיעוט ע"פ רוב טחנן ר' אמר איתא ב'( )ס'דבגיטין

 איהי אלמא ברית נכרת שבע"פ על כ' שם דברש"י וגו' האלה"דברים
 דברים בשביל אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת לא יוחנז ר' ואמר רובא,חואי

 עיקר וא"כ ישראל, ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים ע"פ בי שנאמרשבע"פ
 מה וכל הללמ"מ זה ובכלל תושבע"פ בו לפיז הי והערבות הבריתכריתת
 שלמה הזהיר ומשו"ה כנ"ל סופרים דברי נקרא וזה מדות השג ע"ישנדרש
 הזהר בני מהמה דיותר הנ"ל כ"א בעירובין שלמה 'דברי רבא ופח ע"ז,בקוהלת
 ע"ז והעובר כנ"ל תושבע"פ על והכונה הנ"ל ול"ת עשה בד"ה רש"יוכמוש"פ
 ולשון הברית כריתת ומשום הנ"ל כברש"י נחש ישכנו גדר ד1רץ משוםיענש
 אמר משו"ב לשון על נופל לשון מיתביד"ש או כרת לשון משמע כרית אתךכרתי

 סופרים. דברי לשון בעירובין שםרבא
 שם מיתה חייב חכמים דברי על העובר וכל תנא הנ"ל בברייתא בברכותאבל

 כמו מעבירה האדם את להרחיק כדי שגזרו חכמים גזירת , עלהפוגה
  עמוה"ש שיעלה עד הלילה כל מותר הורה שמדיו ערבית של קר"ש בזמןההרחקה
 וכל ואמרו יענש ע"ז שיעבור שמי והזהירו ללה חצות עד רק אמרווחכמים
 כבעירובים סופרים דברי על כאן אמרו ולא מיתה חייב חכמים דברי עלהעובר
 מלשון כדמוכח שיהי' טעם מאיזה בפ" החכמים שהזהירו היכא רק הכונהועכ"ח
 רשוא ערבית תפילת ממ"ד לאפוקי ואיבע"א עתר להזהירו הוזקקו חכמיםדברי עי לעבור התוקפתו פרש"י שינה אונס משום איבע"א טת" ז" בברכות שםהגמי
 שים עליו ואיימו במיוחד הזהירו לפיכך רשות כמ"ר אדם יקל ולא רחובהקמ"ל
 יתפלל ולא ק"ש יקרא ולא ויישן וכו' קימעא אוכל ויאמר עייף והוא השדה מןבא
 הוי ט"ו מ' פ"ב כבאבות דרבנן חיוו" נחש נשכנו גדר ופורץ כמש"כ יענשכלל
 נפרוד בכל עומ"ש וקבלת דאור' שהוא בקרי"ש ובסרט תיכוה, שלא בגחלתןזהיר
 חומר בו שיש וכדבר מסינ"פ כעין הוי וס"א, נ"ד כבברכות נפשך את נוטלאפי'
 בברייתא אמרו שפיר משי"ה שם טרפוז לר חבייו לו שאמרו וכמו מיתהחיוב
 ז"ק וכסברת ח"מ בקר"ש חכמים שעשו ההרחקה גדר על העובר שכלשם

 1"ל.המהרש"א
 גמזו האב"ד רוזנברגר ברוךאברהם

 זישערג עיים רבי הגאון בהסכמת האמונה, למבקש השוב ספר ולאמיןאני
 עה"ח. הים איי מח"ס שליט"א, ווייספ"1 אשי יעקם הרה"ג מאתשליט"א,



 ע, חלק- אוצרותתחשיב
- ירושלים 

 מנהגיםשגגת
 יצ"ו. ברק בני בס"ד תשס"ז()סימן

 חלה שיעור פטנ"1ח[
 וכו' הקמח במשקל דרהם תק"כ שהוא וחומש ביצים מ"ג שהוא חלהשעיר

 והוא וכו' טראי בגראן לשער להחמיר ראוי ברכה שלענין בארנווכבר
 הביצה תעלה צ"מ ס"א היא שאמה ולהסוברים וכו' אמעריקה פונט מארבעהיותר
 לחמשה קרוב גרם 4.739 זה לפי יעלה הקמח במשקל הלה ושיעור גרםקי"ב

 )לשון ברכה לענין אפילו כן נהגו ולא אמעריקה פונט לי"ב קרוב שהואקילוגרם
 אליהו יוסף רבי הצדיק להגאון הכנסת, בית ומנהגי דיגים עיקריקונטרס
 דברי הם הללו הדברים כל קצ"ד(. עמוד לישראל עדות - שליט"אהענקין
 לחוש ברכה לענין אפילו נהגו שלא שקובע המנהג ושלילת במחכ"ת,שגגה
 להחמיר ראוי ברכה שלענין ההוראה וקביעת שלילה, בזה אין הגדול,לשיעור
 שלגו, הכנסת בית ממנהגי מנהג בזה אין אמעריקה, פוגם מארבעה יותרבשיעור
 שהאמה דלהסוברים מש"כ דהנה הברית. בארצות מרקחת הבתי ממנהגיאלא
 הביצה תעלה ובאמת בהשבון, טעות הוא גרם קהב הביצה תעלה צ"מ ס"אהיא
 של השיעור לפי אך גרם קי"ב תעלה והביצה בקירוב, ]מים[ ורביע גרםקי"ח
 טעות ג"כ הוא גרם 4.739 זה לפי יעלה חלה דשיעור ומש"כ לאמה, צ"מס'

 כפילת של פשוט חשבון שהוא גרם 4.838.4 חלה שיעור יעלה ובאמתבחשבון,
 אלא בקירוב אפילו עולה אינו וחשבונו 112, במספר חלה שיעור ביצים43.2

 לשיעור 48 חלק מכפילתו הוריד ואם  הטעות, מקום ידעתי ולא 110,במספר
 היה  432 במקום חלה לשיעור ביצים 413 שחישב יהיינו  וו[ בחלהעוצבות
 קרוב והיינו הקמח במשקל יעלה דהשיעור ומש"כ בקירוב(, מתאיםהחשבון
 שעה לפי ממנו נעלם במחכ"ת קמח, אמעריקה פונט לי"ב קרוב קילוגרםלחמשה
 קצ"ג( בעמוד גם ועיטש ז"ל, גאה הגר"ח משיעורי בעצמו שם לעיל שהביא)מה

 סונט, י"ב קמח משקל של כזה גדול בשיעור הבהיל ובחינם המים, מן קלשהקמה
 ביותר מחשבים ויש לכה"פ, בשליש המים מן קל ומשקלו גדולה מדתו הקמחאלא

 לחשב צריך איז חלה לגבי והאגודל האמה את וגם לחצי, קרוב עדמשליש
 בפחות לחשב אפשר אלא לאגודל, צ"מ וחצי 2 לאמה צ"מ 60 של השלםבשיעור
 שיעורי תורה של )בשיעורין ההוראה גדולי שהנהיגו השיעור שיעלה באופןקצת

 קילו שגי קמח משקל ביתו( לבני בעצמו איש החזון הורה וכך כ' אותהמצוות
 פונט לי"ב קהוב קילוגרם להמשה קרוב ולא בערך, פונט חמשה והיינוורביע,
 ראוי ברכה לענין הקמח במשקל דרהם תק"כ חלה ששיעור שפסק ומה שחשב,כמו

 ברכה שיעור זה אין במחכ"ת פונט, מארבעה יותר והוא טראי בגראן לשערלהחמיר
 בבתי הנהוג המשקל הוא השיעור שמקור נח, בני משיעורי אלא ישראל עםשל

 בלשונם הוא )טראי( וגראן )טראי(, גראן 60 דרהם 1 : הברית בארצותמרקחת
 הוראת והוא במחבר, מפורש דרהם תק"כ בברכה חלה ושיעור ומעורה,גרעין

 הספרדים, המורים כל אצל מוסכם שיעור זה איז ]ובאמת ז"ל הספרדיםהאחרונים
 בפירוש הרמב"ם שכתב והדינרים הדרהם בשיעור קדש, בהררי ויסודוואכמ"ל[,
 יסודו זה ושיעור פ"ו, ביכורים יהלכו' פ"א עירובין הלכו' החזקה ובידהמשגיות
 ההורה, דיגי ושאר שני מעשר ופדיון הבן פדיון לגבי המקובל השעורהבשיעור
 גרעין ע"פ לחשב צריך זה כל ולדעתו וכו', שעורה גרעין הצי הואשהפרוטה

השעורה



 תתשיגירלשלים - ע' "לק-אוצרות

 "שעורה משקל יסודות ע"פ הברית, בארצות מרקחת בבתי המקובלהשעורה
 ביותר, תמוהים והדברים הבריום ארצות במדינת העולם אומות חכמי אצלהמקובל

 הכנסת. בית ממנהגי מנהג כאן איןובודאי
 הפז פדיון שיעור בעשןט[

 הצרפתי השאן השבון לטי ואם דרהם, שלשים בשו"ע נפסק הבן פדיוןשיעור
 גרם כמאה בס"ה בקירוב גרם כעשרים סלע של השיעור יעלהנתכוין

 שהם השקל( גראז )אב יותר בחומש יעלה טראי של בגראן ואם הפדיון,שיעור
 כמובא והוא וכו' רש"י ושטת וכו' זו משטה יותר להחמיר ואין בקירוב גרםכ"ה

 למאה הפדיון שיעור וכף טראי של גראן %30 משקלו צורי שסלעבאנציקלופדיה
 הדעות לכל הרוקחים של גראן משפ"ד יותר הסלע לחשוב מקום אין ועכ"פגרם
 עיקרי קונטרס )לשון להמחמירים כסף גרם קכ"ה בערך הבן פרען שיעורויעלה
 - שליט"א הענקין אליהו יוסף רבי הצדיק להגאון הכנסת, בית ומנהגידינים
 גרם קכ"ה של זה מהורש דשיעור נראה קצ"ד-קצ"ה(. עמוד שם לישראלעדות
 הכנסת, בית במנזעי להנהיגו ראוי אין בדאורייתא חומרא שהוא אף הבן,לפדיון
 המשקל שיעור ע"פ שלנו ומנהג הברית, בארצות מרקחת הבתי ממנהגישיסודו
 שביררו הללו בדורות האחרונים וכל ועוד, לוט ה' האחרונים כל שנקטוהמקובל
 בקונטרס ובאו"ח משפס )בחושן ז"ל איש החזון ובכללם זמנינו, במשקלותהשיעור
 ספריו(, ובשאר תורה )בשיעורי ז"ל נאה והגר"ח תורה(, של ובשיעוריוהשיעורים
 כסף קילוגרם עשירית והוא זמנינו, במשקלות מוסכם אחד לשיעורנתכוונו
 בשיעור מזה הנוטים אחרונים וקצת צמצום, הפרשי אלא כיניהמ ואיןבקירוב,
 מוסכם ודאי בקירוב קילו עשירית אבל מזה, קטן בשיעור להקל לקולא הואניכר
 בקירוב כפול בשיעור להחמיר שנטו באחרונים יש ואמנם כשיעור, בו שישלכו"ע
 בזה, 1ואכמ"ל המקובל השיעור על לערער שאין רב בהזקף דבריהם נדחווכבר

 מקורו גרם קכ"ה המחודש והשיעור א'[, סעי' ע"ה סי' ביור"ד בס"דונתבאר
 הוא וגראן )טראי(, גראן 60 דרהם 1 הברית: בארצות מרקחת בבתי הנהוגבמשקל
 ולא במחכ"ת מאד תמוהים דבריו וכל בפנים, היטב עיי"ש שעורה, גרעיןבלשונם
 השעורה גרעין משקל ע"פ נקבעים שלנו התורה ששיעורי כלל .להכתבניתן

 המשקלות ששיעורי כלל הדעת על להעלות גיתן ולא העולם, אומות שלוהגראן
 גראן אם הוא והנידון הרוקחים ובספרי באנציקלופדיות מש"כ ע"פ נקבעיםשלנו
 "תורה של שעורה גרעין )גראן( אלא זה ולא זה לא ובודאי צרמתי, גראן אוטראי
 איש שלהם בשיעורים חשבות עיקר ובאמת באחרונים, המקובל המסורתע"פ

 בספר רשום נמצא באמת הנה גראן, 15.642 יש גרם שבכל שם שנקט דמהמוסמך,
 גרם, 0.06480 גראן 1 - גראן 15.432 גרם 1 : הברית( ארצות )במדינתשלהם
 בשיעור שלהם הדרהם בתר ונלך בדרהם, גראן 60 שיש מקובל אצלם הייוגם
 ולפי בקירוב, גרם  115.075 : שלו החשבון לפי יעלה זה ולפי שבשו"ע,דרהם

 גראו ע"פ לחשב לעיקר נקט הוא ואמנם גרם, 116.64 : הנ"ל הרשוםהחשבון
 חשבונו אין ועדייז לסלע, גראן שפ"ד לפי אלא שלהם דרהם ע"פ ולאשלהם
 סותר חשבונו והרי בקירוב, גרם 175נ12 : רק שלז החשבון לפי דעולהמתאים
 124.61 שעולה הנ"ל הרשום החשבון לפי אלא מתאים שיעורו ואין וביה,מיניה
 שיעורים נעשה אם אלא עולה שיעורו שאיז ושמענו בקירוב, גרם קכ"הוהיינו
 עיקר ולפי לחומרא שלהם נקיעורים לחשב ונחמיר ח"ו, שלנו שלמה כתורהשלהם
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 מנוע שלהם, לחומרא בגראן הוא שלנו שעורה גרעין עפ"ד שמשקל השיעוריסוד

 כאן. אין הכנסת בית ממנהגי מנהג כאן, יש מרקחת ביתממנהגי
 אי"ה( בקרוב יודפסו וכו' י סימז מנהגים)שגגת

 ברק בני זילבר אברהםיחיאל

-
 ספרים[ ועוד נגעים, משגיות על כסף זר]מת"ס

 סקט"ו( תרפ"ח )ס" באו"ח זצ"ל הגר*א רבינו לדבריביאור

 תובב"א עיה"ק ירושלים בס"ד תשלפח()סימן
 איו בשבת להיות שחל עשר חמשה "יום ס"1( תרפ"ח )בס" המחבר כתבא.

 וכו'...עכ"ל. שבת בערב לקרותה מקדימין אלא בשבת המגילהקורין
 מסכת בריש המשנה שהוא נ', באות הגולה" "באר בעל ציין זו להלכהוהמקור
 ולא פחות לא בט"ו בי"ד בי"ג בי"ב בתא נקראת מגילה : וז"ל בה, דתנןמגילה
 ועיירות כפרים בט"ו, קורין גוו בן יהושע מימות חומה המוקפין כרכיזיותר,
 ]י"ד חל . .. וכו' כיצד הכניסה, ליום מקדימין שהכפרים אלא בי"ד קוריןגדולות
 ועיירות אדר[ י"ג ]דהיינו הכניסה ליום מקדימין כפרים שבת, ערב להיותאדר[
 עכ"ל . . . וכו' י"ד[ שהוא ע"ש ]דהיינו ביום בו קורין חומה ומוקפותגדולות
 להיות חל ט"ו יום שאם במשנתנו כאן המובא זה מציור ממילא ומשמעהמשנה.
 בי"ד לקרוא מקדימין - ט"ו ביום לקרוא שדינם - חומה המוקפים כרכיםבשבת
 )בס" המחבר ומרן הי"ד, מגילה מה' בפ"א .הרמב"ם שפסק וכמו שבת, ערבשהוא

 כנ"ל. ס"ו(תרפ"ת
 "וולא : וז"ל המחבר, לפסק אחר מקור כתב )בסקט"ו( זצ"ל הגר"א רבינומיהד

 א'( )ה' במגילה דאתמר למה וכוונתו עכ"ל. כרב" א' ה* כמחה"ממקדימין,
 ]דבעינן בעשרה בזמנ" שלא ביחיד, אפ" אותה קורין בזמנה מגילה רב"אמר
 בר שמואל דרב ברה יהודה רב והאמר הכי רב אמר ..ומי וכו'. ניסא[פרסום
 זמו שהוא ]משמע זמנם שבת ערב בשבת להיות שחל פורים דרב משמהשילת
 קשיא להכי לע"ש, מקדימין קאמר מדלא הגדולה כנסת אנשי מימי להןהקבוע
 לאו אלא לפרזיט[, הוקבע י"ד ]שהרי הוא, זמנם שבת והא זמנם שבת ערבלי'[
 ביחיד, אפילו כזמנם שלא אף ביחיד אפי' זמנם מה כזמנם, בזמנם שלא קאמרהכי
 דאמר מדרבי לאפוקי זמנם שבת ערב מאי אלא בעשרה, מגילה מקרא לעניןלא

 עיירות קורין בשבת י"ד ]דכשחל הכגיסה לקם ידחו ממקומן עיירות ונדהוהואיל
 שבת דערב קמ"ל אדרן, י"ב והוא הכניסה יום שהוא ה' ביום הכפרים עםביחד
 אדר[ י"ג שהוא בע"ש הפרזות והעיירות הכניסה ביום הכפרים ]וקורין הואזמנם

 הש"ס.עכ"ל
 קוום אין שהרי צע"ג, לכאורה הנ"ל זצ"ל החסיד הגאה רבינו דברירלפי*ז

 בשבת להטת שחל שט"ו כאן המחגר לדין הנ"ל בש"ס רב מדברירא"
 שמקדימיו בשבת להיות שחל י"ד יום מדיז רק מיירי לא שרב כיון לע"ש,ירחה
 שמסתימת נאמר אם ואף הנ"ל, הש"ס במסקנת כמ"ש מדרבי לאפוקי בע"שוקורין
 עכ"פ  משמע זמנם" שבת ערג בשבת להיות שחל "פורים שאמר רב שללשנו

 לע"ש שמקדימין אמר וע"ז בשבת שחל בט"ו אף מיירי דרב הש"ס שלבהסד"א
 מינה דמשמע מגילה דרים במתניתין ז"ל הגאון רבינו חזא גריעותא מאיעכ"פ
 בעל וכמ"ש לע"ש מקדימין חומה מוקפות בשבת להיות שחל ט"ו דיוחבהדיא

 ובאמת וצ"ע. דינא, האי מקור שזהו "נ"ל הגולה""באר
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 לאו"ח ז"ל הגר"א ביאור מפרש - אליעזר" "דמשק בעל שהגאון רבשמתב.

 ואחרי ליישבם, ורצה הגאון רבינו דברי הבנת בכובד הרגיש כבר-
 ; וז"ל בסוגריים שם כתב הגאון, רבינו שציינם א' ה' במגילה רב דברישהביא

 במוקסין מיירי כאן והשו"ע בשבת שחל בעיירות י"ד שחל בפורים מיירי דרבואף
 רבינו מציין מ"מ במתניתין, כמ"ש בע"ש קורין לר' אף ובזה בשבת ט"ושחל
 מלהימין וכפרין מוקפין בע"ש י"ד בחל ב' ד' שם דאמר יוסי מר' לאפוקי כרכרב
 כש"כ זמנו דע"ש בשבת שחל בעיירות דמדס"ל כרב מצית ע"ז הכניסה,ליום

 עכ"ל. עיירות, בהדי דאיכאבמוקפין
 הנ"ל,  ברברי  תיטב דק לא חורפה שאגב נואה  שכת"ב דגוחלה בקשתואחרי

 ד' ידף במגילה הסוגיא תוכן בקצרה כאן נעתיק כך על שנעמודוכדי
 אי מני מתז" : במתני'[ לעיל ]המובא . . . כו' בע"ש להיות חל : פסקא : וז"לב'(,
 בו קורין חומה ומוקפות עיירות ע"ש להיות חל דקתני ]מתני' טסי רבי אירבי
 כפרים בע"ש להיות חל דתניא רבי מאי יוסי[, כרבי או כרבי או אתיאביום

 אומר רבי ביום, בו קורין חומה ומוקפין הכניסה ליום מקדימיו גדילותועיירות
 עיירות ]דהיינו ביום בו קורין )אלו אלו אלא ממקומן עיירות ידחו לא אניאומר
 וכר, מ"ט ורבי וכו', דת"ק טעמא מאי י"ד[, שהוא בע"ש חשה ומוקפותגדולות

 הכניסה ליום מקדימין וכפרים מוקפיז בע"ש להיות חל דתניא יוסי רבימאי
 אלא לעיירות קודמיו מוקפיז אין אומר יוסי רבי ביום, בו קורין גדולותועיירות
 מ"ט וכוס דת"ק טעמא מאי י"ד[, שהוא בע"ש ]דהיינו בעם בו קורין ואלואלו
 בשמו שאתמר ]כמו הכניסה ליום דחינו לא עיירות רבי וכר'...וסבר יוסידר'

 ועיירות הכניסה ליום מקדימין כפרים בשבת להיות חל ושתניא הנ"ל[,בברייתא
 אומר רבי ט"ו[, שהוא א' ביום ]דהיינו למחר חומה ומוקמות בע"ש קוריןגדולות
 מה על מכאן ]וקשה הכניסה ליום ידחו ממקומז עיירות ונדחו הואיל אגיאומר
 ליום שידחו אמר וכאן ממקומן, עיירות ידחו דלא הראשונה בברייתאשאמר

 ברייתא ]היינו ידחו דנדחו והואיל הוא שבת זמנם התם השתא הכיהכניסה[,
 ידחו כבר דרבה גזירה משום נדחו וכבר והואיל בשבת להיות י"ד שחלאחרונה
 ערב ~מנם ההכא הקבוע[, זמנם ע"ש אין דממילא ביחד כולם לקרות הכניסהליום
 שהוא ממקומו ידחו לא ולהכי הסוגיא בריש הנ"ל ראשונה ברייתא ]היינושבת

 כאן. לענינינו הנצרך הסוגיא עכ"לע"ש[,
 דק לא חורפי אגב הנ"ל אליעזר" "דמשק בעל שהגאון יראה הרואה כלרהנה

 יוסי דר פלוגתי' בר הח"ק ורק יוסי בר' אתיא מתני באמת שהריבדבריו,
 נאמר אפ" וא"כ הכניסה, ליום מקדימין בשבת זמנם שחל חומה דמוקפיןס"ל

 ממדס"ל לאפוקי המחבר של דינו לציין רוצה הי' 1"ל הגאון שרבינוכסברתו
 שבכלל - רב לדברי לציין הו"ל לא ג"כ הכניסה, ליום מקדימיז חומהשמוקפין

 אתיא דמתני' רבי או יוסי ר' לדברי רק - בשבת שתל ט"ו מיום מדבראיני
 הו"ל הכי ולדבריו הנ"ל, ב'( ד' )דף דמגילה בש"ס בפירוש שאמרו וכמוכוותייהו,

 מידי. לא ותו ב'" ד' יוסי ור' "כרבילומן
 הבין זמגס דע"ש בשבת זמנם שחל שעיירות לרב דמדס"ל הנ"ל הג' עודרמ"ש

 לע"ג שנידחים בשבת זמגם שחל במוקפיז" ,;רכש"כ זצ"ל הגאוןרבינו
 בבחינת זו אין דבאמת צ"ע זה גם עיפוש. העיירות, גם בו שקורין. רוד[]שהוא

 בשבת זמנם שחל הומה דמוקפין ס"ל יוסי דרי דת"ק מצאט שהרי,וכש"כ",
 הטעם ]ומן י"ד שהוא בע"ש העיירות עם ביחד קורין ואין הכניסה ליוםמקדימין

שביאר
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 ומוקפות במד עיירות ושנה שנה כל מה בקרא, כתוב ושנה שנה דבכל שם,שביאר
 נידחים ממילא חומה שהמוקפות בכה"ג אף כמו"כ העיירות, בזמן קורין איזחומה

 אין ג"כממקומן
 יכוליי

 ס"ל שרב אף וא"כ עיפוש[, 'העיירות עם ביחד לקרוא
 לקרוא מקדימיז ואין י"ג שהוא בע"ש לקרוא העיירות מקדימין בשבת שהלדי"ד
 סייעתא שום לנו אין מ"מ הכפרים, בגי עם ביחד י"ב[ ]שהוא הכניסהביום

 העיירות, בני עם ביחד לקרוא לע"ש ידחו חומה המוקפות שגם "כש"כ"בבחינת
 וכמו הכפרים בני עם ביחד רק לבדם יקראו לא הכניסה 'ליום ידחו אם גםשהרי
 אין חומה שהמוקפות כוותי' ס"ל לא שרב מפיס ומי כנ"ל, יוסי דר' הח"קשס"ל

 וצ"ע. "עיירות, בני עם ביחד פעם אףקורין
 מתניתין בסוף דהנה אחרת. בררך זצ"ל הגאון רבינו דברי לפרש נלעד"ה לכןג.

 א'( )אות בריש לעיל המובא ; א : ציורים שני בה תנן מכילתיןדריש
 ומוקפות גדולות ועיירות 'הכניסה ליום מקדימים כפרים בע"ש להיות י"דדכישחל
 גדולות ועיירות כפרים בשבת להיות י"ד דכישחל ; וב' ביום, בו קוריזחומה

 ד, )דף דמגילה זבסזגייז - ע"ש. למחר חומה ומוקפות הכניסה ליגבמקדושין

 בע"ש שחל י"ד בדין בין הציורים, בשני כמתניתין לגמרי ס"ל שרבי מצאנוב'(
 בברייתא ]והוא "'ד עם שהוא בע"ש קורין חומה ומוקפות גדילותשעיירות

 הכניסה ליום מקדימין גדולות שעיירות בשבה שאל י"ד בדין וביןהראשונה[,
 דינא ולעניו ב'. באות לעיל כמבואר השני'[ שבברייתא רבי ]והוא.כמתניתין

 - בע"ש י"ד כשחל - הראשון בדין מגילה( דה' )פ"א בסוף ז"ל הרמב"םפסק
 כרבי דאתיא י"ד שהוא בע"ש קורין חומה ומוקפות גדולות שעיירותכמתניתין,

 שנ" בברייתא דרבי כת"ק פסק בשבת י"ד כשחל השני ובדין יוסקוכר'
 ליום דמקדימין שס"ל כמתניתין ]ולא י"ג שהוא בע"ש קורין גדולותשעיירות

 א/ באות כנ"ל א'( ה' )בדף הסוגיא במסקנת לרב שס"ל וכמוהכניסה[

 הרבה, לעייז לנו יש שני' בברייתא דרבי כת"ק פסק שרב טעמא בהאידהינה

 כהברו רב כאן פסק ואיך מהכרו כרבי דהלכה דוכת" בכל קימלשהרי
 עם בפלוגתתו יחיד אינו סתם בלשון שנשנה דהת"ק לומר שיש אלא רבי,של
 )קכ"ד בב"ב אמוראים פלוגתת מצאנו רבים עם פליג וכשרבי רבים, אלארבי
 אביהם מיתת לאחר נכסים ששבחו בשבח שנים פי נוטל דבכור בדינא -ב'(

 וכמו מחביריו כרבי הלכה ראין שם ס"ל דרב - ע"ש ורבנן רבי בהדפליגי
 שמואל וגם מחביריו, אפי' כרבי דהלכה וס"ל עליו זליג נהמן ורב שםשפירשו
 וע' שם, המצויינים ובמקומות א' כ"א ובכתובות א'( )כ"ז בפסחים ע' כרבס"ל
 ולא מחבירו כרבי שהלכה כרב דקיי"ל שכתבו ומהבא ד"ה א'( )מ"ג נזירבתוס'

 הכללים ובספרי ע"ש דברכות פ"ב בריש והרא"ש הרי"ף וכ"כמחביריו,
 השני' בברייתא דרבי כח"ק ס"ל שרב הטעם זהו דאבי לומר יש וא"כבאריכות.
 מתנ". כסתם דאתיא אע"פ דינא בהאי עליו חולקים רבים שהוי יודע שה"משום
 בע"ש להיות י"ד כשחל הראשון בדין גם דאולי לחשוב לכאורה ישרלפי"ז

 הם, רבים שם רבי על דפליג הח"ק גם דאולי כרבי, קיי"ל לאג"כ
 מלאכי היד כתבו וכבר הם, רבים ג"כ יוסי ר' על דפליג הת"ק גם אוליוכן

 דהלכה להו מבירא הראשונים שרוב קט"ז כלל ה' במערכת והשד"ח ר"לבכלל
 וא"כ ע"ש, מחביריו, ולא מהבירו יוסיכר'

 מנלי
 דכשחל מתניתין כסתם דקיי"ל

 הלכה דלמא "'ד, שהוא בע"ש חומה והמוקפות גדולות העיירות קורין בע"שי"ד,
כצ'ק
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 דע"כ זצ"ל החפיר הגאון רבינו צי"ו יה ועל יוסי, דר' כת"ק או דרביכת"ק
 כרבי קיי"ל בע"ש י"ר כשחל הראשון דבדין בפירוש נשמע עצמו רבמדברי
 באמרו רב כוונת היתה א'( )ה' במגילה הש"ס מסקנת לפי שהרי יוסי,וכר'
 כרבי קיי"ל ללא מדרבי, לאפוקי - זמנם ע"ש בשבת להיות שחלפזרים

 מקדימיו בשבת י"ד[ ]דהיינו זמנם שחל גדולות שעיירות השני בדיןוכמתניתין
 מקדימין גדוללות שעיירות דילי' כתיק אלא הכפרים עם ביהד הכניסה ביוםוקוריו
 בע"ש[ שחל בשד ]דהיינו הראשון בדין שגם לרב ס"ל הוי ואי בע"ש,וקורין
 או הכניסה ביום וקורין מקדימין שעיירות דילי' כת"ק אלא כרבי, קיי"ל לאג"כ

 רב שהי' בודאי - הכניסה, ליום מקדימין חומה שמוקפות יוסי דר'כת"ק
 ע"כ משמע כזאת אמר ומדלא דינא, כהאי גם כרבי קיי"ל דלא זאת גםמשמיענו
 אבל וכמתניתין, כרבי קיי"ל לא השני בדין דרק לאשמעיגן, רב בא דבריםששני
 קורין חומה ומוקפות גדולות שעיירות וכמתניתין כוותייהו קיי"ל הראשוןבדין
 נמצא דברינו ולפי דברינו. בראש הנ"ל המחבר רבינו וכפסק י"ד, יום שהואבע"ש
 הגולה", "באר בעל כדרך ההלכה מקור לציין רק כאן כיון לא זצ"ל הגאוןשרבינו
 בעז"ה. שביארנו וכמו דינא בהאי כמתניתין ההלכה פסק טעם ג"כ לנו שביאראלא

 שטינמץ שלמה מרדכיהרב
 הגולה" בגי "כנסת ישיבתמאברכי

 שלח פ' בתרגוםביאור
 יצ"ו. )ארה"ב( ברוקלין בס"ד תשס"ט()סימן
 להושע משה קרא יהושע של ענותנותו משה חמא כד כתיב, בתרגום שלחבפ'

 זו. קושיא על נשתפך דע יכמה קולמסין וכמה יהושע, גוןבן
 אדוני ומידד אלדד על למשה יהושע שאמר בהעלותך בפ' מ"ש בהקדםונלפענ"ד

 הלכה שהורה על מיתה יהושע נתחייב שעה דבאותה המש ופירשו כלאם,משה
 דהיינו יהושע של ענותנותו משה חזי כד המדרש לפרש יש ובזה משה, רבובפגי
 שמו קרא לכך מכניס יהושע מת משה יאמרו שלא בכדי אותו ליהרג מניחשה"
 לקדמותו, וחוזר מחליו ניצל אז שמו משנים אם חולה שעל שידוע לפייהושע
 שהורה על נגזר הושע על ודק הושע יותר אינו הוא כן אם שמו שיכוולפיכך

 ודו"ק. התושע. על ולאהלכה,
 צפנת ליוסף פרעה שקרא דכמו הכשב"כ שפירש מה בהקדם לפרש נראהעדך

 שיהושע יען הכא כן כמו כינוי. בשם בלטשצר לגלשצר שקרא וכמופענח
 כינוי. בש6 קראו רבינו משהשימש

 לשמש ראוי שהוא ראה ענותנותו משה חזא דכד הנ"ל התרגום לפרש ישרבקה
 כמך מאוד גדול עניו ג"כ הי ומשה גדול, עניו שהוא לו דומה שהוא יעןאנתו
 שהוא שרצה לו הראה דבזה יהושע שמו קרא ולפיכך הכתוב, עליושהעיד

 אותו.ישמש
 כתב כן מכניס יהושע מת משה התנבאו ומידד דאלדד יען לפרש נראהעדד

 אבל אותו ירשו שבניו ביקש שמשה דברים ס' בסוף ועיין לעיל,רש"י
 וכאמור לירשו ראוי שהוא ראה ענותנותו משה חזא כד ולפיכך רצה, לאהקב"ה
 משה חזא .כד יזש"ה האהל, מתוך ימיש לא נער נון בן ויהושע תשא כיבפ'

 ה" דאלו יהושע, שמו קרא ולכך לירשו ראוי שהוא ראה יהושע שלענותנותו
שמו
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 מכניס יהושע מת משה התנבאו ומידד דאלדד יען לירשו יכול ה" לא הושעשמו
 ודו"ק. יהושע. שמו קרא לכך לירשו יכול ה" לא הושע שמו סי'ואלו
 העם מכל מאוד עניו משה והאיצן כתיב בהעלותך בפ' לעיל לפרש נראהעוד

 על לככוב רצה לא שמשה יען יוד הסד ענו זכתיב האדמה, פני עלאשר
 דלהכי ויקרא בפי לעיל רש"י שכתב כמו בזה המשרשים כתבו כן שבח דברעצמו
 דמשה ונמצא שבח, דבר עצמו על לכתוב רצה שלא יען זעירא באלף  משהכתב
 באמת, עניו שהוא איש אותו לקבל צריך דהיוד ונמצא חסר ה" היוד רק עעכתב

 לו הוסקו לכך הזד ויאה נאה עלו ראה יהושע של ענוהנותו משה הזא כדולפיכך
 התיבת שמו על שהוסיף היינו יהזשע נון בן להושע נגשה קרא ונשטה היודאות

 ודו"ק. כאמור.יוד
 מעולם מופשט שהוא וראה  יהושע של ענותנותו משה חזא דכד לפרש נראהעדך

 תמים שאיש יען מרגלים, בעצת יפול שלא וחרד תמים, איש והואהזה
 שהככוב המרגלים ומכ"ש זכות לכף אחד כל ידון תמימותו דלפי להיותיכול
 המה אשר האמת יראה ולא נאנס יהא ואה"ב צדיקים, ופרש"י אנשיםקראו
 יוד שהוסיף יהיינו יהושע נון בן להושע משה קרא וזש"ה הקב"ה. רבוימהיפך

 מרגלים. מעצת יושיעך יה רש"י שכתובכמו
 יצ"ו, ברוקלין חופק"ק ראזענבערג הקטן הואדוד

 שונים בעניניםהערות
 ת"ו עיה"ק ירושלים בס"ד תש"ע(לסימן

 תרומותי דמשמרת דהעשה כתב ומ"מ( ד"ה י"ז סי )ח"ו שו"ת סיפך התםא(
 מן מותר דח"ש התורה בכל דאמר לר"ל אפי' ולכן מכ"ש, אפ"שייך

 דמן נ"ג. נדף בב"מ דהתוס' צ"ע ברם ע"ש. אסור תרובה לגבי מ"מהתורה,

 או דאורייתא או שיעור חצי אפ" לזרים דאסורים הירושלמי בשם הביאוואסורים(
 רלר"ל  מבואר  הרי עכ"ל. עד.( )דף דיכוא כפ",ב ור"ל יוחנן ר' דפליגידרבנן,
 נ"ב( )כלל לתורה בצוננים ראיתי ובאמת מדרבנן. אלא אסור אינו בתרמהח"ש
 שלא ולפלא הירושלמי, משום דבריו דחה ולבסוף חידושא האי לחדש ג"כשרצה

 זי"ע. סופר החתם מרן כק"ז בזההרגיש
 הגורם דבר סקל אליעזר דר' כתב ט"ו( )אות בקנס הודאה ע' הרועים שולאב(

 ה"ג( )ט"ב דשבועות בתוספהא דאיתא וצ"ע ע"ש, דמי, כממוןלממון

 דמאז דמבואר לב.( )דף בשבועות ועיין פטור. אחד בעד משביע אזמר אליעזררבי
 דמי. כממון לאו לממון הגורם דבר רס"ל משום פטור, אחד עד משביעדס"ל

 דמי. כממון דלאו אליעזר ר' סבר ע"כוא"כ
 או חיים מים לבאר אלא מהני לא פסיל פסק, ש"מ( )אות שבת תוס' בפסקיג(

 היחיד דבאר מש"כ והנה עכ"ל. מחיצה, צריך היחיד ובאר הרבים.בור
 דהנה היחיד. "באר" ולא היחיד, "ובור" דצ"ל נלענ"ד פסיל, מהני ולא מחיצה,צריד

 מהני לא דפסיז סובר דר"ע בבא, בן יהודה ור' ר"ע פליגי :( כ"כ 3דףבעירוביו
 פסיו. מהני לא היחיד לבור אבל היחיד, ובאר הרבים ובאר הרבים לבוראלא
 כיוו וא"כ ע"ש. בלבד הרבים לבאר אלא פסין עושיו ראין סובר בבא בן יהודאור'

 לבאר דמהני נמי ס"ל ע"כ הרבים, ולבור חיים מים לבאר מהני דפסין כר"עדפסק
 שם פסקיהן בג.( לרף דבערובין צ"ע אמנם - היחרה ,ןבור" צ"ל וע"כהיחיד,

הליוחא
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 פס; ואיד הרבים, לבאר אלא מהני לא דפסיז בבא, בן יהודא כר'הלכתא
 כר"ע.דהילכתא

 להוציא יכול שאינו בשבת מיירי דהתם ומל המביא. ת1ד"ה :( 3ט )דף ביצהד(
 תיקשי א"כ הקשה, יהושע וגפני מותר. וע"כ אותו, רואיו ואיןלחוץ,

 בחדרי אפי' העין מראית משום חכמים שאסרו מקום כל :( סד )שבת דאמרלרב
 דהא קושייתו את הבעותי ולא ובחת"ס. בצל"ה ועיין עכ"ק. אסור, נמיחדרים
 בחדרי אפי וכו' מקום כל דאמרינן דהא ממעכן( ד"ה ס. )דף כתובות בתוס'מבואר
 וכו', בחמה שוטחן כמו דאירייתא מלאכה באיסור דווקא היינו אסור, נמיחדרים
 דהויא יד כלאחר מלאכה אלא יראו לא הכא אבל בשבוק שכבסן יסברו יראושאם
 שהוא יסברו יראו אם ה"נ וא"כ עכ"ל. חדרים. בחדרי לאסור רבנן גזרי ולאדרבנן,

 דרבנן. איסור אלא ליבא זבזה דחול, עובדאעושה
 שם דהרמב"ם זלישגא וז"ל, כתב ואחרי( ד"ה כ"ה )ס" רעק"א שך*וצה(

 שם לכאורה דהא מביז איני שבועות(, הל' )בסוף המיוחדיםמשמות
 עכו"ם הל' ברמב"ם דמבואר וצ"ע עכ"ל. לחוד. ב"ה הוי' שם רק הוי לאהמעהד
 שניהם על מגדף הוא ואם שי', ושם וכו' דל"ת אל"ף הוא המיוחד דשם ה"ז()פ"ב
 ע"ז בתוס' וע"ע המיוחד. שם נמי הזי וכו' דל"ת דאל"ף מבואר הרי נסקל.הוא
 לה.( )דף שביעות בחוס' ועיין ע"ש. המתהד שם הוא די"ה הוגה. ד"ה יח.(ידף
 להרמב"ם בפיהמ"ש פלא זה וראה המיוחד. שם הוא דל"ת אל"ף דשם באלף.ד"ה

 ובחנון לבך בכנויין ור"מ חכמים בין והמחלוקת וז"ל, שכתב לה.( )דףבשבועות
 צריר אין וצבאות דל"וק ושי"ז ה"א, ויו"ד דל"ת, אל"ף אבל אחריהם, שזכרורחום
 הרבה דיש מהרמב"ם מבואר עכ"ל. אלקים כן וכמו מיוחדים שמות הם כילומר

 המיוחדים. משמות שם שבועות, בהל' שפיר נקט ולכן מיוחדים,שמות
 בידו וזה זה בבעיא למה וז"ל, הקשה ה"ח( )פ"נ שבועות הל' משנה כסףו(

 לא אלא לפרושי להו עדיף הוה טפי פטור, פירשו ל"ש, אלאדאסיקנא
 שיקא לומר שייך  דמאי וצ"ע עכ"ל. ולחומרא. הוא דאורייתא דספיקא וחייב,שנא,

 והכס"מ בעזרה, חולין שמבהו קולא, לידי דאתי חומרא הוה הא לחומרא,דאורייתא
 ]ודלא דאורייתא, בעזרה שנשחפו דחוליז ה"נ( )ט"ב שחיטה בהל' פסקבעצמו
 מאי א"כ דרגנו[, דהוא שפסק הט"ו( )פ"ח אסורות מאכלות בהל' משנהכהלחם
 חזינו. ד"ה :( ע )דף שבת במהרש"א ועיין לחומרא. דאורייתא ספיקא לומרשייך

 ליברמד שליט"א יוסף הג"ר כלאאמו"ריהושע
 ברק בני לובלין, חכמי ישיבתתלמיד

 ז המו את עליו שתלו אמה חמישים של הקורה לקחוטאין
 תובב"א. עיה"ק ירושלים בס"ד תשע"א()סימן

 )ז/--ט'( שני בתרגום אמה. חמשים גבוה עץ יעשו )הע--"'ד( אסתרכמגילת
 המן. את לתלות עץ מהם שיעשו רצו ולא האילנות שהתווכחו איךכ'

 את תלו : ואמר הארז הסכים שבסוף עד וכו', אמרו והזית התאנה וכו', אמרההגפן
 הארז. נלקחו מאין שם נתבאר ולא על., בניו עשרת ואת הרשעהמן
 שה" ל תתרנה( )רמז ובמג"א רכ"1( )רמז בשלה ש שמעוני בלקוטאולם

 בביתו, שהיתה קורה אלא מצאה ולא אמה, המישים של קורה מבקשהמן
 ארכו שה" נח של מתיכתו א' נסר ונטל בקדרוניא, הגמון פרשנדתא בנו שה"לפי

של



יררשליבש - ע' חלק- אוצרותתתשכ
  שהביא העולם דורות שידעו לעולם זכרון הקב"ה שעשה אמה, חמשים נסרשל
 פנים ובמדרש מג"א על גוריון אבא במדרש הוא וכן ע"ש. וכו' לעולםמבול

 ב'(. )נוסחאחרים
 שלו, אכסדרה הרס נטלו, שמביתו אומרים יש עוד הביא טוב לקחדבמדרש

 אומרים ויש אותו. רואים המדינה בני שכל כדי אמה, נ' גבוהותקנו
 אמות. "'ב ורחבו אמה נ' ארכו הכיתן מגתת ארז וקיצץשהלך

 א' כחרבונה לסלד נדמה ז"ל שאליהו כתב נ'( )פרק דר"א שבפרקיולפלא
 גבוה הקדשים קדשי ממית המן של בביתו עץ יש א"ל המלך,מסריסי

 אמה חמשים עשה העמודים אולם ואת ז'-ו'( א' למלכים שנאמר אמה,חמשים
 ע"ש. וכו' עליו לתלותו המלך צוה מידארכו,

המך"ל

 והשיעורים הז'מניםקביעות
 תשס"ג( לסי,)המשר

]נקשן
-  

 האחרתים[ המחירים
 והוא האחרון, בזמן עלה הכסף מתכת מחיר : וכף הבל ופדיון שני מעשרפריץ

 פרוטה 14134 עכ"פ אחת באגורה ויש ל"י, 083--256 קילוגרם כלכעת
 ועל פעמים 14 אגורות עשר מטבע על לפדות אפשר עדיין ואמנם חורה,של
 ל"י, 3~2 הבן ופדיון פעמים, 140 לפדות אפשר אחד ל"י - כאלו מטבעותעשר
 פעמים 13 אה שגי מעשר ולפדות בקירוב, ל"י 29 ולקחת לצמצם שלא ראויאך
 ]לא השיעור ישתנה קטן בשיעור אפילו יעלה המחיר שאם אגורות, עשר כלעל

 כשנה לפני  שהיה למהיר עד שיעלה וכגון גדול, בשיעור פתאום שיעלהמסתבר
 נעשו שלא לפנים בהונגריה מהבורסות זוכר שאגי ל"י, 375 עד שהגיעוחצי

 פ"א-צ' חלקים ירושלים )אוצרות ע.[ צ. פתאום. לפתע כאלו קיצונייםשינויים
 אי"ה(. בקרוב לאורשיצא

 ס"ט( גגליון נדפס לזה, והקדמה שבט, חודש - והשיעורים הזמנים)קביעות
** * 

 - תתש"ז עמוד הקונטרס לראש שייך זו הערה-
 סור יש מס' קטע לפנינו  ומועד, ורעים עי רק נדפס ז"ל שזגרחפ למשיה סור "מ ספר*(

 וע' ז"ל, רבו מסת"י שהשתיקו תלמידו מסת"י באות אות העתקהיו סוטה, עמ"סלמשנה
 ע"ז. שרמז שם סוטה להגרי"פ לציון האשוןבהג'
 שהעיר ק"א( )ס" או"ח 15יח ע, א'( ול"ג רסוסה ממוגש כרויא"ש ילא יום וחהכיאלצה

 הא ובעוקר ע"ש. הרא"ש שרטת על כן הקשה שכבר שם סוטה שאנץ בחוס' ומצאתיבן,
 שאין שמתוך שכ' ב,( )הב שבה במאירי חדש פי, ראיתי ארמי בלעוז כוכיו אדפ ישאליאל
 על וגם ע"כ, מקובלת חולתו שתהא עד עוביין מצוי' הכונה אין הבריות כפי שערהישון
 הבריות, במי שגור הלשון שאין מש"כ הבזתי לא זה ומלבד הנ"ל, דסוטה מסוגיא קשה זהפ"

 בבבל התלמוד כסבו לכן תשפ"ה( לסר אסירים ספר ע' שגורים, היו אחמי בלשון הריאדרבא
 ה11 וע' כו', טתרגמין היו 'ולכך הארץ עמי אפ" המצית את שיועו ביי ארמי בלשוןובא"י

 ומכ"מ. לסורקי, ד"ה ב'( )צ'ב"ב

 ווייס יואלדוד


