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 שעריםפותח

 אאות

 איפשטי דלאאיבעיא

 ע"ב י"ט דף יומא במס' התוס'כתבו
 הנ"ל כתוס' ע"ב ל"ה דף בנדרים הר"1וכן

 מדברי למיפשט בעי דלא מידי איכא מיבד"ה
 לא וע"כ מב-ייתא או ממתני' אלאאמוראי'
 ברי ר"ה מדברי להוכיח בנדרים  הש"מרצה
 והביא דרחמנא שלוחי כהנים אי יהושיעדרב
 מציעא בבא מש"ס ראי' עוד הנ"להתוס'
 מיבע" ע"ב פ"ט דף הכותב ובפ' ע"ב י"זדף
 כתובה לי' אית האירוסין מן אלמנה אילהו
 דף נערה בפ' דוכתא מכמה לפשוט רצהולא
 כתובה לי' דאית ס"ה דף האומר ובפ'מ"ד
 למיפשט בעי' לא אלא ר"י שם שהוכיחכמו
 בסנהדרין ועיין עיי"ש ברייתא או ממשנהרק
 ודו"ק. והאמר ד"ה בתוס' ע"א פ"הדף

 הוכיח מקוסות בכמה מצינו הא ליוקשה
 תמורה במס' ומהם האמוראים מדבריופשט
 מדר' לי' תיפשוט העמוד בסתי ע"ב ב'דף

 ר"א והא וכי  יוחנן א"ר  אבהו דא"ראבהו
 מינ" פשוט ואפי"ה אמורא רק הי' לאאר"י
- כעתוצ"ע  ע"ב ב' דף בכתובות וכן 
 הלכה הוי דשם ואפשר משמואל רבאהוכיח
- ודו"ק כלל איבעיא אינו וגםלמעשה  ועיין 
 דאמר ד"ה בתוס' ע"ב כ"ג דף קידושיןבמס'
 הש"ס ובגליון שם מהרי"ב הגאון שלובציון
 שמן מבעל שמעתתא בשב ועיין ודו"קשם
 ח/ אות חמישי שעררוקח

 הנ"ל וה-"ן התוס' שכתבו במהוהנה
 מיושב אמודא מדברי לפשוט רצה לאדהש"ס

 ד"ה ע"א ל"ב דף מגילה מס' בסוף התוס'קו'
 ב"מ במס' ברש"י ועיין - ודו"קהלוחות

 ונפשוט כ' דרבנן אי בד"ה סע"ב י"חדף

 אמוראי אשי רב הלא וקשה דלקמןבעיין
 ב"מ במס' ועיין - ממנו נפשוט ואיךהיא
 ורי כו' אסי רב דאמר ת"ש ע"ב כ"דדף

 ודו"ק אמורא שהי' אסי מרב האיבעי'דפשיט
 ד"ה ע"ב קע"ד בתרא בבא בתוס' והנה-

 ולהנ"ל הונא מרב דתפשוט הקשו מרעשכיב
- ודו"קמיושב  שהקשני מה ג"כ מיושב ובזה 
 חולין בש"ס נ"י יודא הילד וחכימ היניקבני
 קיים כולו עור אם בתיקו דנשאר ע"בנ"ה
רק

 שחס-

 פרקים בראשי או טיבורו במקום
 מרב לי' פשוט לא ואמאי תיקו ונשארמהו
 - מציל העור כל שאמ-ו אח"כ יוחגןור'

 מהאמוראים לפשוט רצה דלא א"שולהנ"ל
 כי תנא לגמרי הוי לא מ"מ תנא דרבאף
- ודו"ק לתנא חשבו הי' לא יוחנןר'  שוב 

 שמעיקרא נ"י פנחס החו"ב הב' בני ליאמר
 רק הי' לא מעיקרא דהאיבע" קשה לאשם
 בתוס' ועיין - כמובן רב על ולא שמואלעל

 פ"ה דבב"ב שכ' כגון ד"ה ע"א ע"חגיטין
 - עיי"ש אמוראי מדברי לפשוט דצהע"ב
 לפשוט ש-צה ע"ב ט"ל מנחות במס' עודועיין

 רב אמ- רהבה דאמר ת"ש דקאמרמאמורא
 עיי"ש.יודא

 מהלכה וחומר קל דניןאין

 רבי אמר ע"ב נ"ו דף נזיר במס'מקומו
 עצם אם מה אליעזר רבי לפני דנתיעקיבא
 לי אמר כ"ש לא דם רביעית וכו'כשעורה

 ועיי"ש וחומר מקל כאן דנין אין עקיבא זהמה
 - מהלכה וחומר קל דנין דאין משוםבש"ס
 שם' הביא ע"א קל"ב דף שבת במס'והנה

 לו אמר הגירסא שם אבל הנ"ל גמראהש"ס



פותחד

 וראיתי - עקיבא לר' עזרי' בן אלעזרר'
 עזהי'" "בן תיבת שמוחק הש"ס למסורותשם

 ר' סתם שהוא משמע הנ"ל נזירדמש"ס
 שהי' הורקנוס בן אליעזר ר' והיינואליעזר
 ליתן דצריך ]ולענ"ד - עקיבא ר' שלרבו
 העיר הרש"ש גם והבן אלעזר בתיבת יודגם
 עיי"ש[. כןעליו

 שגרס הגירסא לפרש לע"ד נראהאמנם
 אמרינן שם בשבת דהנה עזרי' בן אלעזרד'

 הש"ס ופריך הלכה הוא שבת דותהדמילה
 ביומא עזרי' בן אלעזד ר' ילפא האיךא"כ
 וחומר מקל שבת דוחה נפש דפקוח ע"בפ"ה

 עיי"ש. מהלכה וחומר קל דנין אין האממילה
 פייש שרגא מו"ה החו"ב הב' ש"בוהקשני
 במס' מקובצת השיטה דברי לפי נ"יהכהן
 אלעזר ר' דדוקא דהעלה י"ח דף קמאבבא
 ר' אבל מהלכה וחומר קל דנין איןס"ל

 לר' הש"ס פריך מאי א"כ דדנין ס"לעקיבא
 עקיבא כר' ס"ל דילמא עזרי' בןאלעזר
 בן אלעזר שר' דגרס הנ"ל ולהגירסאעכ"ל
 דנין דאין עקיבא לר' כן לו השיבעזרי'
 מר' הש"ס פריך דשפיר א"ש מהלכהק"ו

 לשיטתו. עזרי' בןאלעזר
 קשה הנ"ל מקובצת השיטה לדעתוהנה

 הא מנא דפריך ע"א י"א דף חולין מש"סלי
 והקשו רובא בתר זיל רבנן דאמדומילתא
 מחזקה וחומר מקל למילף איכא האבתוס'
 בתר דאזלינן כ"ש עדיף רובא וחזקאדרובא
 לי' דלית פריך ב"י אחא דלרב ותירצורובא
 וחומר קל דנין ואין מהלכה אלא מקראחזקה
 פריך מאי וקשה במהרש"א עיי"שמהלכה
 כרבי יעקב בר אחא לרב ס"ל דלמאהש"ס
 מהלכה. וחומר קל דדניןעקיבא

 מלכי מאן מלכים שלחן על זה קויועלה
 רבי דאפי' לי והשיב שליט"א אאמו"ררבנן
 בחולין רק זה מהלכה וחומר קל דדןעקיבא
 וחומר קל דנין דאין מודה בקדשיםאבל

 מלמד למד ילפינן לא בקדשים דבלא"המהלכה
 הי' לא וא"כ מ"ט דף זבחים בש"סעיין

 בקדשים ב"י אחא דב לשיטת הרוב אחראזלינן
 עולה של מרישא את"י והביא קרא צריךוע"כ
 ומיושב - ילפותות שאר וכן קדשיםשהוא

שערים

 הנ"ל מקובצת השיטה על לי שקשה מהנזה
 אמר בד"ה ע"א פ"א דף פסחים במס'מתוס'
 הותרה התהום דטומאת ללמוד שם שרצהרבא

 הא הש"ס והקשה מפסה וחומר מקלבתמיד
 התוס' והקשה מהלכה וחומר קל דניןאין
 הדין מן לבוא דיו למיפריך מצי דהויהנ"ל
 אפילו פריך דעדיפי ותירוץ כנדוןלהיות
 לשיטה וקשה עכ"ל דיו לי' דלית טרפוןלר'

 זה ק"ו בין יש חילוק מאי הנ"למקובצת
 אפי' מדיו ליפרוך יכול הי' ושפיר זהלק"ו.

 מהלכה וחומר קל דנין דס"ל עקיבאלר'
 ר' וגם בקדשים אמרו רשם א"שולהנ"ל
 ומיושב - וא"ש דנין דאין מודהעקיבא
 חולין הש"ס על שמקשים קו' כמה בזהעוד
 מקומות משאר רוב יליף לא דאמאיי"א
 מדמותר רוב דנילף מגדים הפרי שמקשהוכמו
 וכדומה טריפה הבהמה ודלמא חלבלאכול
 לר"א ידעינן בלא"ה דבחולין א"שולהנ"ל
 פריך. בקדשים אלאב"י

 השיטח על הקשה שליט"א אאמו"רוהנה
 דנין ס"ל עקיבא דר' דס"ל הנ"למקובצת

 עקיבא ר' חייש האיך א"כ מהלכהק"ו
 אלו ד"ה בתוס' ע"א ו' דף במכותלמיעוטא

 לית אפ" וא"כ מהלכה קו"ח דנין י"להא
 מ"מ כראב"י מהלכה ורק מקרא חזקהלי'
 נראה והי' - מהלכה אפ" דנין ס"ל הואהא

 ליכא למיעוטא דחייש עקיבא דלר'לומר
 מיעוטא לן דקיימא לאנן דבשלמא ק"ובאמת
 מחזקה חשוב יותר רוב הוי דליתאכמאן
 חזקה עדיף א"כ למיעוטא דחייש למאןאבל
 איכא רוב וגבי מיעוט ליכא דבחזקהמרוב
 דס"ל וצ"ל - והבן קו"ח ליכא וע"כמיעוט
 דאל"כ חזקה הוי לשעת" נתבדרה שלאחזקה
 ודו"ק. אדומה בפרהקשה

 במס' אמוראים פלוגתת מצאתיוכעת
 לא או מהלכה קו"ח דנין אי ח"י דףסוכה
 סוכה גבי אמרינן אי אלף בעמוד שםדפליגו
 ולחד אמרי' מ"ד דלחד לאו או באמצעלבוד
 לא דמ"ד מ"ט הש"ס ומפרש אמדינןלא

 עיי"ש מטומאה דיליף באמצע לבודאמרינן
 הלכות שאנו ומשני ואידך הש"סופריך
 דאין מסיני ופירש"י להו גמירי דהכיטומאה



פותח

 מילתא גמרינן לא ומהלכה באמצעלבוד
 ולכאורה עכ"ל בי' דאיתמר ההוא אלאאחריתא
 מהלכה קו"ח דנין אין הא מ"ד אאידךקשה
 ק"ו דנין דס"ל וע"כ מטומאה יליףואיך

 מק"ו יליף לא דשם ואף - ודו"קמהלכה
 לומר בש"ס מצינן לא ואנן מצינו במהרק

 בלימוד אבל בק"ו רק מהלכה למידיןשאין
 במלא  ועיין  מהלכה אפ" דילפי' אפשראחר

 רוצה כ"ה אות היקש מערכת ח"בהרועים
 עיי"ש מהלכה אפי' ילפינן דבהיקשלומר
 כן כמו מק"ו ילפי' דלא דכמו נראהמ"מ
 ממה יותר עדיף דק"1 מצינו במה ילפינןלא

 קל"ב שבת ברש"י ועיין - ודו"קמצינו
 ופלא מהלכה למידין אין מידות י"ג דכלע"א
  דגרי  ממנו  שנעלם  הנ"ל הרועים המלאעל

 בי"ג היקש נזכר דלא ואף - וצ"ערש"י
 י"ג כמו נחשב ג"כ כן משום מ"ממידות
 הכריתות ספר כבעל שנאמר לא אםמידות
 מערכת ג' אות ח4ב הרועים במלאהטובא
 ר"ש הגאון דעת לשונו וזה ב' אותגז"ש
 מדות בי"ג ר"י קחשיב לא דלכךמקונין
 והוי מגז"ש עדיף היקישא דס"ל משוםהקיש
 אפשר וע"כ עכ=ל בהדי' בתורה דכתובכמו

 מדות בי"ג נכללו לא דההיקש רש"ידמודה
 - מהלכה שפיר וילפי' בקרא כמפורשוהוי
 מערכת זוכר עין היקר בספרו להחיד"אועיין
 בכלליו בצלאל דרבינו הביא נ"ו אותהה'
 בהדי בתורה מפורש כמו הוי דהקישא כ'כ"י

 ועגן - עיי"ש הרבית פרק הרא"שתוספ'
 שהעלה צ"ח סימן ח=ב מאירות פניםבשו"ת
 שהביא עיי"ש מהלכה ק"ו ילפינןדבגז"ש
 קף לעיל הבאתי הנה - ח-ו"ק לזהראיות

 רע"ק חייש אמאי שהקשה זצ"לאאמו"ר
 ראיתי כעת מהלכה ק=ו דנין ס"ל אילמיעוטא
 כן הקשה בסופו ל=ו סי סופד חתןבשו"ת

 ק"ו דנין ס"ל דרע"ק שם שהביא מה והנה-
 בש=ס כמבואר כו' ב"ק במס' כמבואר-מהלכה
 וצ"ל כלל שם מצאתי שלא וצ"ע עיי"ששם

 מקובצת בשיטה היינו שם בש"מכמבואר
 ד"ה ל"ד קידושין בפנ"י ועיין -ודתק
 כש"כ מהלכה ק14 ילפי' דלא כמו שכ'ת,ד
 ודו"ק. עיי"ש מהלכה אב בנין ילפינןדלא

השערים

 רשע עצמו משים ארםאין

 בקהלת וראיתי ע"ב ט' סנהדרין קיי"לכן
 דרבנן תוספות בחלק אלגאזי למה"ייעקב
 אדם אין אמרינן אי חקר טו"ב סימן א'אות
 לע"ד ונראה אשה גבי רשע עצמומשים
 צ' דף גיטין בסוף שמאי מדביתלהוכיח
 א"כ אלא אשתו את מגרש אדם איןדסברו
 לפנינו שבאת אשה וא"כ דבר ערות בהמצא

 אמאי נאמנת גרשתני בעלה בפניואמרה
 דגבי ועכ"ח רשע עצמו משים אדם איןנימא
 באמת  אמנם -  זאת סברא שייך לאאשה
 עבר דאם מודים ב"ש דהא כלל מוכרחאינו
 גיטין מס' בסוף שם שאיתא כמו מהניוגירש
 הפנ"י שם כמ"ש מרצונה גירשה אם וגם-
 בארוסה או הפנ"י ג"כ שכ' כמו שני בזווגוגם
 ועוד - בארוסה ב"ש דמודי המפורשיםליעת
 המנונא דרב כהא סברו דב"ש כלל מוכרחדלא

 לא אבל כן סברו ב"ש דרק אפשר ועוד-
 ודו"ק.אנן

 ממדרש הלכה למדיןאין

 זוכר עין היקר בספרו להחיד"אעיין
 אות הה' ומערכת מ"ב אות האלףמערכת

 שהביא ע"ב אות מלאכי להיד שהביאח"ן
 התלמוד נגד שהוא בדבר דה"ד בתראילרבנן
 בס' לר"ת כן כמו שהביא להחיד"אועיי"ש
 על תמהנו כן ובהיות עיי=ש שכ"כ כ"הישר
 שכ' דברכות ה' פרק סוף יו"ט תוס'הגאון
 שאינו אפ" שם דמשמע כמדרש הלכהדאין
 נגד שהוא מדבר ראי והביא הש"סנגד

 ועיין - שם ודו"ק ראי אין ולהנ"להש"ס
 כהיד שכתב ע' אות התלמוד בכללילכנה"ג
- הב"למלאכי  מו"ה להגהוק ראיתי וכעת 
 המשניות על מקמארנא זצלה"ה אייזיקיצחק
 לשונו וזה ארג במעשה דברכות בפ"השכ'

 דאין יו"ט תוס' אא"ז שאמר ומההטהור
 כי הזה הדבר ישתקע ממדרש הלכהלמידן
 שנמצא. במקום הלכה למידןאיז

 חולק נבבלי
 כפסק ליפסק ישראל קיבלו כברעליהם
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 בבבלי עליהם חולק שאין במקום אבלהתלמוד
 ומסכת וספרי וספרא כתוספתות פוסקיןהרי

 ובחסרון ולב עין בסמיות תתעקש ואםסופרים
 אבל ליפסוק כיון שמחברו ספר דוקאדעה

 הלכות ממנו למידן אין וכיוצא רבהממדרש
 ניתן לא זה אבל - בדבר דיקדק לאכי

 שכל ביאעית יוצד של עצתו אנשי עללומר
 כל ובמשקל הקודש ברוח אש כגחלידבריהם
 וחוש השמע כספר דבריהם ואין ואותאות

 אות וכל אש כגחלי דבריהם כל כיומוחש
 שהפשט וכ"ש דרזין רזין בו ויש מדוקדקואות
 תהי' שלא בני הזהר ומעתה נפתל בואין
 הנמצא וכל חכמים דברי על המלעיגבכלל

 חש ואינו עליהם החולק ובזוהרבמדרשים
 תחתית שאול לירש וסופו הוא עברייןלדבריהם
 וכן אמן הימים שבעת כאור יאירוהשומע
 עינוי הוי במחול לילך שלא נדרהפסקו
 לענות לענות מחלת דכתוב המסורה מןנפש
 דינים הרבה פסק שהרמב"ם הרבה וכיוצאנפש

 אמנם - עכ"ל מידי לא ותו כאלומספרים
 דמן כ' קס"א סי' חיו"ד נוב"תבשו"ת

 למדין סתירה בגמרא שאין היכאהתוספתא
 המדרשים משא"כ להלכות שעיקרה כיוןממנה

 הרמזים ועל המוסר על כוונתם עיקרוהאגדות
 אבל הדת עיקר והכל שבהם המשליםועל
 אין לכן הלכות פסקי על כוונתם עיקראין

 שו"ת ועיין - עיי"ש הלכה לפסק מהםלמידן
- תרמ"ז סי' ח"ברדב"ז  א' מע-' ובשד"ח 
 ועיין ק"נ ובאות צ"ט אות עד צ"המאות

 נ"ט תשו' לש"ח בהשמטות סופריםבקנאת
 ובפ"ת סק"ו קי"ט סי' אהע"ז באה"ט ועיין-
 ה-שב"א בתשו' ועיין - שם ופר"ח סק"השם
 סי' אה"ע חלק יעקב באר ובס' של"הסימן
 דברי שהביא מלאכי היד על וחידוש -קי"ט
 איירו יר'ט שהתוס' הרגיש ולא יו"טהתוס'
 ועיי' - ודו"ק התלמוד נגד הוי לאאפי/
 בשם י"ט סעי' קכ"ח סי' או"ח היטבבאר
 שו"ת בשם סק"י בילק"ג ועיין - יו"טהתוס'
 דהא כ' נ"ה תשו' עהש"ס ח"ב טהרה.שיורי
 בשל דוקא היינו מדרש מפי הלכה למידןדאין
 מדרש. מפי הלכה למדין בדרבנן אבלתורה

 רחמנאאמר

 אגרות על הגרשוני ילקוט בספרראיתי
 העלה ב' אות ד' בתשובה בסופו ח"גהש"ס
 חלקים בד' רק שייך לא רחמנא אמרדלשון
 - עיי"ש דברים בסדד לא אבל התורהשל

 לי סבירי לא כלומר לי שמיע לאולע"ד
 שלא לזה זה בין בתורה חילוק מצינודלא
 לא יודא שר' מצינו ואדרבה רחמנאנקרא
 דריש תורה ובמשנה התורה בכל סמוכיןדריש
  מקומות בהרבה יראה רואה בש"ס והמעיין-

 שכתוב בדבר רחמנא אמד דקאמרבש"ס
 ע"ב י"א דף חולין בש"ס כמו תורהבמשנה
'עיי"ש

 באות
 שם הואבאשר

 רהאדם ע"ב ט"ז השנה ראש במס'אמרינן
 בישמעאל דכתיב סופו שם על נידוןאינר
 לחטא בניו שעתידים עפ"י אף שם הואבאשר
 סורר מבן מ"ש שם בח"א המהרש"אוהקשה
 תודה דאמרה תצא כי פ' רש"י דכתבומורה
 לחלק שכ' ועיי"ש חייב ימות ועל זכאיימות
 עה"ת חכמים ובשפתי בניו ובין לעצמובין

 שהתחיל סךמ בן דשאנו מחלק תצא כיבפ'
 דשאני לחלק נראה ה" ולע"ד עבירהבאותו

 אמרינן ולא ישראל דין לו דאיןישמעאל
 קפדו דלא חייב ימות ואל זכאי ימותעליו
 בישראל איירי סו"מ בבן אבל אנשמתוכ"כ
 ואל זכאי ימות אמרו וע=כ נפשו עלוחסו
 חייב.ימות

 יצחק רב קאמר מאי לי קשה לפי"זאמנם
 לפי אלא האדם את דנין דאין הנ"לבר"ה
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 וקשה מישמעאל וראי' שעה אותו שלמעשיו
 הי' ב"נ ישמעאל הא מישמעאל ראי'מאי

 משום בב"נ איירו יצחק דר' לומרחיוחק
 בפ"ק התום' כמו"ש עכו"ם נקראשהאדם
 המהרש"א על וגם - ע"א ג' דף ע"זדמ"ס
 יצחק רב הביא ראי' מאי דא"כ קשההנ"ל

 רק חטא הוא לא בישמעאל האמישמעאל
 דאין בעצמו האדם על רא" מאי וא"כבניו
 לומר דוחק וג"ז אח"כ שיעשה מה עלדנין
 וצ"ע. יחטאו בניו אם ג"כ איירו יצחקדרב

 דישמעאל לחלק אפשר אי דע"כאיברא
 קמא בפרק בירושלמי דאיתא ב"נ דיז לוהי'

 דאמר אמתני' הקשה ג' הלכה ר"הדמס'
 ואין ופריך יוה"כ עד ועומדים תלוייםבינונים
 דנין דאין לו ומתרץ הנולד את רואההקב"ה
 כמו השתא של מעשיו לפי אלא האדםאת

 אחרות ראיות גם שהביא ועיי"שבישמעאל
 וגם כן אמרינן בישראל שגם נשמעועכ"פ
 הי' לא שם דהא הנ"ל המהרש"א נגדנשמע
 קשיא גופא הירושלמי על ובאמת -בבנים
 חטאו בניו דשם מישמעאל מייתי רא" מאילי
 שכעת בישמעאל בשלמא ועוד - הואולא
 באשר דנין וץ"כ לחסא עתיד אלא חטאלא
 בבינונים משא"כ חטא לא עוד דכעת שםהוא
 יעשו שמא הקב"ה שהמתין אלא קצתחטאו
 כלל ראי' ואין יעשו שלא שיודע אףתשובה
 וצ"ע.משם

 שא"א אלי' דבי בתנא ג"ב ראיתיוכעת
 באלי' שם דהנה ה" ב"נ דישמעאל ולחלקלומר
 בוחן שהוא הקב"ה לכן וז"ל כ' כ"ד פרקרבה
 אילו עשו[ של ]לזרעו לו אמר וכליותלבות
 אותך דן הייתי לא בבשרך מילה בריתהיתה
 מה כל ועל כמעשה ומחשבה מחשבה כלעל

 אעפ"י נעשה כבר כאלו לעשות עתידשאתה
 דבעכו"ם לך הרי עכ"ל עדיין נעשהשלא

 נימול דישמעאל לחלק וצריך להבאמענישין
 קשה אמנם - שם הוא באשר כתוב וע"כ-ה"
 עפ"י לומר ואפשר נימול שג"כ סו"ממבן
 שנשא דבשביל סנהדרין מש"ס והוא רש"ישכ'
 הרע מחלק ונולד סו"מ בן לו נולדיפ"ת

 ועדיין סופו שם על אותו דנין וע"כשבעכו"ם
צ"ע.

 שאילת חדי ספר לידי בא כעתוהנה
 אות פ"ו בסי' שם כ' דאדא מהה"גיעקב
 לבן מישמעאל הנ"ל מהרש"א קו' עלכ"ב
 מטה של בי"ד בין ומחלק וממחתרתסו"מ
 כבר זה בחילוק הנה - מעלה שללבי"ד
 שהקשה ומה תצא פ' חכמים בשפתיקדמו

 דשם מידי קשיא לא מעיקרא לע"דממחתרת
 השכם להרגיך הבא מטעם ורק להבא דניןלא

 דף בסנהדרין ועיין הוא גזה"כ וזהלהרגו
 משום בשבת אפי' להורגו דמותר ע"בע"ב
 שייצא דסופו משום לא ודאי וא"כ נפשפקוח

 ימות ואל זכאי דימות ומשום רעלתרבות
 לתרגו. השכם להרגך דהבא הטעם אלאחייב

 שאמרה מה לפרש נלע"ד אגבובדרך
 רודף של בנפשו להצילו ניתן דרודףתורה
 להצילה מותר המאורסה נערה אחר ברודףוכן
 בשאר כן אמרינן ולא המאנס של בנפשואפי'

 עבירות בכל דקיי"ל תראה -איסורין
 מע"ז חוץ המחשבה על נענש שאיןשבתורה
 וא"כ חולין בסוף ועיין קידושין בתוס'כמו"ש
 סקום בכל והנה במחשבתו גם מתחייבבע"ז
 ע"ז עם אחד דין לו יש וג"ע דש"דמצינו
 וא"כ במחשבה מתחייב ובג"ע בש"ד גםוע"כ
 נתחייב כבר א"כ לאנסה או להרגו שרודףכיון
 בנפשו. להציל מותר וע"כ מחשבתועל

 מהחיד"א לפי דבש ספר לידי באשוב
 ד"ה ח' אות ב' במערכת שם וראיתיז"ל

 קנ"א דף ח"א מזוה"ק הביא שם הואבאשר
 שעתיד במה האדם את דן הקב"ה דאיןע"ג

 לעשות שעתיד במה גם מגיני ובמצוהלחטא
 זאת מביא דרכימ שבפ*שת שכ']ועיי"ש
 הוא מפורש דש"ס וצ"ע במדרשיםמרז"ל
 ואפשר דר"ה פ"ק ובירושלמי ע"ב ט"זבר"ה
 שהוא משום בש"ס שהוא אף סדרששקרא
 הביא עוד סו"מ מבן הקו' והביא ודרש[אגדה

 סופו על ליוסף 2ידנו מהשבטיםלהקשות
 תירוצים חמשק וכ' ממנו לצאת ירבעםדעתיד

 של לבי"ד מעלה של בי"ד בין לחלקא'
 שאילת בשם לעיל הבאתי זה ]ותי'מטה
 אסורה מטיפה שבא סוומ בן דשאני ב'יעקב[
 והגר אע"ה אברהנו בן ישמעאל כן לאמיפ"ת
 ב"ה וכוונתי כ? העליתי אנכי ]גםגיירה
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 ברע התחיל לא דישמעאל ג' הגדול[לדעתו
  המהרו"% בשם לעיל הבאתי ]כבר זרעואלא
 דהשבטים ד' כן[ תי' חכמים בשפתיוגם

 ירבעם יצא שלא עושים הי' עצמםלהציל
 ממחתרת גם מיושב ]ובזה ישראל אתוידיח

 לעיל כתבתי וכבר מתכוין עצמודלהצלת
 הבריות[ את מלסטים יה' שלא סו"מ בןוכן
 מדתו ועפ"י סופם ע"ש אותם דן דיוסףה'

 לעיל לומר שרצותי למה והנה -דנוהו
 הי' בישראל ולא סופו שם על דניןדבב"נ
 להם דיש סבורים היו דשבטים לומדנראה
 אמנם סופו שם על דנוהו וע"כ ישראלדין

 זה. חילוקדחיתי
 האדם את דן הקב"ה שאין הדברובטעם

 הראב"ד שכ' עפ"י נלע"ד דלעתיד מעשיולפי
 ה' פרק תשובה ה' הרמב"ם עלבהשגותיו

 הקב"ה שמסרה ובחירה מידיע הקו'לתרץ
 כידיעת כביכול הוי הקב"ה וידיעת' האדםביד

 הקב"ה הי אם נראה ולע"ד עיי"שאצטגנינים
 חפשית בחירה יה' לא א"כ העתיד שם עלדן

 מעלה של בב"ד דוקא וזה לעתיד דן איןוע"כ
 על לדון יכולים שפיר מטה של ב"דאבל
 הנ"ל. החילוק א"ש וע"כעתיר

 וראיתי רבים בת שער ס' לידי באוכעת
 הנ"ל קו' על תירוצים כמה הביא ויחיבפ'
 ס' בשם הביא ועוד נזכרו כבר מהםואיזה

 שבין דעבירות בראשית סו"פ רר"במרגניתא
 עבירות כן לא סופו ע"ש נידון לחבירואדם
 שבין עבירות הי' ה"במעאל למקום אדםשבין
 על גזירה נגזרה דכבר כיון למקוםאדם

 עיי"ש ממנו ידו למשוך לו שהי' רקישראל
 פכ=ג ח"ב ח"ד מאמר מאמרות בעשרהועיק
 ראש תצא פ' עה"ת ש"ך בא פ' נחלועדבי
 ודו"ק. וישב פ'דור

 כבנים הם הרי בניםבני

 ויען עה"פ ויצא בפרשת רבינו.בחייכתב
 בני והבנים בנותי הבנות יעקב אל ויאמרלבן
 בנים בני דאמרו דאף לבן כיזב כתבוכו'
 עכ"ל בנות בבני אמרו לא כבנים הםהדי

 ס"ב דף יבמות מש"ס עליו תמהוורבים
 דגם הדי כבן הם הרי לבת דברא שםדאמרינן

 לאאמו"ר וראיתי כבנים נחשבים בנותבני
 רק  קאמר ל% בחיי  דרבינו לתרז בתבוצ"ל
 בנים לו אין אם אבל ג"כ בנים לו יש%ם

 וצריך כבנים הם הרי בנות דבני ג"כמודה
 הבחיי דבמ"ש וכתב עיי"ש בש"ס שםלראות
 פינחס פרשת בריש רש"י דברי היטבמיושב
 הא בכך דמה אהרן אחר ויחסו הכתובדבא

 בנים דבני א"ש ולהנ"ל יתרו בן הואאעפי"כ
 הפירוש וזה אהרן בן הוי ע"כ כבניםהוי

 בנים דבני אהרן בן הוי אלעזר בןבפסוק
 בנות דבני יתרו בן הוי לא אבל כבנים הםהרי
 הי' אם להנ"ל לראות וצריך כבניםאינם
 בנים. לו דיה' משמע לא דבקרא בניםליתדו

 שפיד מיושב זצ"ל אאמו"ר בדבריוהנה
 מש"ס הנ"ל בחיי רבינו על שהקשיתימה
 ועיי"ש מישראל בתו בני בניו ע"ב ס"ויומא

 רק בנים לו ה" שלא די"ל א"שולהנ"ל
 רבינו על שהקשה מה לתרץ יש וכן -בנות
 הבא בתך בן ע"א י"ז דף יבמות מש"סבהיי

 ואפ"ל - ועיי"ש בנך קרי כוכביםמעובד
 בנות. רק בנים לו ה" שלאדאיירו

 דבני בחיי להרבינו ראי' להביאולע"ד
 במדרש בפירש איתא דכן כבנות אינובנים
 בניו 1"ל ר פסוק צ"ד פדשה ויגש בפ'רבה
 בנות אלעאי בר יהודאי רבי אמר בניוובני
 כבנים אינם בנות ובני כבנים הם הריבגים
 .עכ"ל

 דף סוטה מס' סוף בש=ס מצאתיועוד
 עיי"ש אנא ברתיך בר רבי רבי ע"אמ"ט

 כבנים אינם בנות דבני משמע נמיברש"י
 ועיי"ש - אנא בריך לאו לי' קאמרדהא

 ס"ב יבמות מש"ס שהקשה בח"אבמהו,ן"א
 נחשוב יצרה לשבת דבעינן פו"ר דלעניןותידז
 כבן הוי לא ואמ אב כיבוד לענין אבלכן

 ודו"ק. הכל א"שוא"כ
 הקשה נ"י מפעטראזשעני הרב גיסיוהנה

 והא ע"א ד' דף מקידושין בחיי רבינועל
 קרא איצטריד לא דזרעה זרעה לזרעאפקתי'
 דלמא בחיי ולרבינו כבנים הם הרי בניםדבני

 וצ"ע. בנות לבני קראאיצטריך
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 ע"ב ס"ד דף סנהדרין מש"ס קשהולי
 הצדיק להצדיק לע"ד ונראה - וצ"עעיי"ש
 קידושין במס' רשב"א בחי' שראיתיעפ"י
 אבל ממש בן משמע דבן ת"ל שם כתבשם
 רחי' והביא זר'עו נקראו יריכו יוצא כלזרע

 בהגהות ועיין עיי"ש הנ"ל סנהדריןמש"ס
 וז"ל ג"כ כתב מהרש"ש ווילנא דפוסבש"ס

 דורות נכלל דבזרע מקראי מכמה מוכחלכאורה
 ובין זרעך בין כר אשית ואיבה כמועולם
 גם כו' הארץ כעפר זרעך את ושמתיזרעה
 קדמו כבר והנה עכ"ל וצ"ע ימנהזרעך

 על כלל קשיא אין ועכ"פ הנ"לברשב"א
 כתוב אם רק קאמר לא דהוא בחיירבינו
 בקהלת ועיין - ודוק ב,רע לא אבלבן

 בני ולשון לשון מענה הנקרא ח"גיעקב
 מעשה תשו' בשם כ' זרע ד"ה ס"ג סי'אדם
 לזרעו יהי' הבתים שאמר שמי י"ג סי'חייא
 בנים כולל שלפעמים מסופק לשוןשהוא
 מוציאין ואין לחתייה' בנים ולפעמיםובנות
 דוקא הוי דזה ונראה - עכ"ל היורשמיר

 קידושין בתוס' ועיין - ופשוט אדם בניבלשון
 יסור כי כ' מדלא כ' בנך ד"ה ע"ב ס"חדף
 ודו"ק. וכו' זרעךאת

 בחיי לרבינו ראי להביא נלע"דוכעת
 הש"ס פריך ע"ב י"ג דף מגילה מש"סהנ"ל
 הי' יעקב וכי - הוא אבי' אחי כיעה"פ
 מצינו הא אבן בטורי והקשה עיי"ש לבןאחי

 אנשים אחיו בן שהי' ללוט דאמרלאברהם
 אחיו בן ליקרות דיכול חזינן אנחנואחים
 הטו"א עוד וכ' אח אחותו בן כן וכמואח

 אחיו בן לקרות יכול משו"ה למימרוליכא
 בן גם וא"כ כבנים הם הרי בנים דבניאח

 דבני כאח הוי אחותו דבן נימא נמיאחותו
 רבינו ולדברי עיי"ש וכבנים כבנות הויבנות
 ודו"ק. א"שבחיי

 ביבמות בירושלמי מפורש ראיתישוב
 כבנים הם הרי בנים בני ו' הלכה ו,פרק
- בק"ע ועיי"ש כבנים אינם בנותובני  ובמטה 

 למטה באלף יתום קדיש בדיני בסופואפרים
 ודו"ק. באריכות ה'אות

 רש"י בין פלוגתא שהוא מצאתיוכעת
 הש"ס דיליף ע"ב ס"ח דף בקידושיןותוס'

 דל כמותה הוולד הנכריה על הבאדישראל

 שאמר דמה רש"י ומפרש בנך את יסורכי
 בפירוש לך הרי בתך בן הפירוש בנך אתהכתוב
 שם התוס' אבל בנו בתו בן קראהדהתורה

 על קאי בנך דק כן מפרשם אינם בנךד"ה
 הוי בנות דבני נשמע אינו א"כ ממשבנו

 כרבינר ס"ל לא רש"י וא"כ עיי"שכבנים
 כהתוס' לפרש יכול בחיי רבינו אבלבחיי
ודו"ק.

 דהרי קשה בלא"ה בחיי רבינו עלוהנה
 כבנים אינם ג"כ בנים בני אף אדם בניבלשון
 לא ע"ב קמ"ג דף בתרא בבא במס'כמבואר
 ברמב"ם קיי"ל וכן ברא ברא לבר אינשיקרי
 חו"מ טוש"ע א' הלכה ומתנה זכ" מה'פי"א
 נדרים מה' פ"ט ורמב"ם ג' סעי' רמ"זסי'
 עיי"ש מ"ו סעי רי"ז סי' יו"ד ש"ע כ"גהלכ'
 לא שלבן לומר בחיי לרבינו לו היוא"כ
 דאיכא כיון ואולי אדם בני כלשוןדיבר

 להו דקרי ס"ל חביבא ורב ב"ב שםפלוגתא
 לבן הי אפשר א"כ ברא ברא לבראינשי
 דאם בחיי רבינו כועת הי זה ואולי כןקרי
 חביבא רב מודה מ"מ חביבא רב היינואמרו

 וע"כ בן בתו לבני קרי לא אדם בנידבלשון
 ודו"ק. לבןכיזב

 אנך חומת בספרו להחיד"א ראיתיוכעת
 בחיי רבינו דברי ג"כ מתרז י"ד אות ויצאפ'

 לכל נחות לא אבל אדם בני בלשוןשאיירו
 ג"ב מש"ס כלל איירו ולא עיי"ש דכתבנוהני
 דקאמר יבמות הש"ס על שדקדק מה וגםהנ"ל
 הא מנא והו"ל רבנן דאמר מילתא האמנא

 זה דקדוק על שבנה עיי"ש בנים דבנימילתא
 קמ"ג בב' הש"ס עפ"י כלל דקדוק אינוובאמת
 בנים בני הוי לא אדם בני דבלשוןהנ"ל
 הא מנא הש"ס קאמר ושפיר בניםבכלל
 ודו"ק. דייקא רבנן דאמרומילתא

 המצותברכת

 מהגאון הבשם ערתת שךת בספרראיתי
 כלל. :4עלה ר"ן בסימן ז"ל עמרם בן משהר'

 ברכה חכז"ל דתיקנו אשכחן דלאגדול



 שעריםפרתח

 דלשם מוכחת בעצמה דהמעשה היכאאלא
 דאי לולב נטילת כגון דקעביד הואמצוה
 כן. עושה ה" לא ודאי המצוה מחמתלא

 הוכחה בה אין בעצם דהמעשה היכאמשא"כ
 וזה ברכה תיקנו לא בזה מצוה מחמתדעבד
 ברכה תיקנו שלא מצות לכמה לשבח טעםהוי
 דאו' מ"ע שהוא עיוה"כ באכילתכגון

 תיקנו לא למה מיושב ובזה -להרמב"ם
 לאביונים ומהנות מנות משלוח מצות עלברכה
 אין א"כ יום בכל נהוג דבר דהואכיון

 בזה קעבד מצוה דלשם מוכיח בעצםהמעשה
 - עייש"ה עליהם ברכה כלל תיקנולא

 לסימן תרע"ב שנת יוסף וילקט בגליוןוראיתי
 מברכין אין מדוע זה טעם לפי הקשהקי"ד
 מצוה לשם דרק ג"כ דמוכח ס"ת כתיבתעל

 לא אז ס=ת לשם כותב אינו אם כיכותב
 הדבר דעושה מוכח הרי א"כ כלום ולאעשה
 מכאן דאין ונלע"ד - עיי"ש מצוה לשםרק

 הי' אם דבשלמא הנ"ל סברא על כללקושי'
 מוכח אינו אפי' ברכה חכמים שתיקנומביא

 אבל קשיא הי' זה מצוה לשם הדברשעושה
 בוודאי מברכין דלא ס"ת מכתיבת סהביאמה
 הט"ת נגמר דאינו ואולי אחר טעם שםיש
 אין ובלא"ה וכדומה פסול ממנו חסרדאם
 היכא אמר דלא הנ"ל סברא על קושי'כאן

 רק ברכה תיקנו בכולם אז ובודאידמוכח
 והבן. תיקנו לא מוכח דלא היכאהעלה

 קולבת

 מיבמות ט"ז פרק בסוף יו"ט בתוס'ראיתי
 בבת משגיחין שאין דהלכה שכ' קול בתד"ה
 עיי"ש התוס' שכתבו כמו דוכתא בכלקול

 קכ"ב יבמות במס' הרש"ש בהגהותוראיתי
 כן כתבו לא דהתוס' שבמחכ"ת זה עלשכ'
 קיי"ל לא אנן אבל יהושע דר' אליבאאלא
 - עכ"ל עיי"ש ב"ק לאחר כב"ה דהלכההכי
 יו"ט התוס' על השגה שום מצאתי לאואנכי
 כב"ה הלכה דמשו"ה מתרצים התומ' דהריבזה
 ורק כתיב להטות רבים ואחרי רבים שהי'יען
 טפי מחודדין דב"ש משום הב"ק צריךשהף
 טריפות אלו פרק חולין במס' ובתוס'עיי"ש
 הלכה דאין במסקנא כן נשאד וא"כעיי"ש
 להחיד"א שראיתי אזכיר ואגב - קולכבת
 אות האלף מערכת זוכר עין היקר בספרוז"ל
 פ' בחיי ורבינו הרי"ף תשף בשם מביאא'

 קול בת אמרו מה מפני לדקדק הברכהוזאת
 שהחיד"א וחידוש בדבריהם עיי"ש קול בןולא
 להסביר שכ' הנ"ל יו"ט מתוס' מזכיראינו

 ותשש נבואה ממדריגת למטה שהיאמשו"ה
 עיי"ש. נקיבה לשון בת לשון קראו וע"ככחה

 גאות

 ג"ע ע"ז יעבור ואל ביהרג הם דבריםנ'
ווט"ד

 יוד דסוטה בפ"ק התוס' מדברי למדתיוהנה
 ואל ביהרג הוי דברים דד' לו נוח ד"הע"ב
 ביהרג דהוי פנים הלבנות עוד דאיכאיעבור
 הש"ס על התוס' שם שהקשו יעבורואל

 כבשן לתוך עצמו שיפיל לאדם לו נוחדקאמר
 לא אמאי ברבים חבירו פני ילבין ואלהאש
 ג' בהדי ע"א כ"ה פסחים בש"ס לי'חשיב

 משום ותירצו יעבור ואל ביהרג שהםדברים

 נקוט ולא בתורה מפורשת אינה פניםדהלבנת
 עכ"ל. המפורשות עבירותאלא

 התוס' קו' לי קשה לא לעצמיוכשאני
 דמים שפיכות בכלל הוי פנים דהלבנתדכיון
 נ=ט בב"מ עיי' חיורא ואתי סוקמאדאזיל
 הנ"ל. ג' בהדי לי' חשיב כברא"כ

 בכלל זה שיה' פלא הדבר בעיקראמנם
 אחד לשום ראיתי ולא יעבור ואליהרג

 הוי פנים הלבנת דעבירת לומרמפוסקים
 הביא לא הרמב"ם וגם יעבור ואל יהרגבכלל
 יעבור. ואל ביהרג שיה'להלכה
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יא שעריםפותח

 דבשאר ס"ל דהרמב"ם דכיוןואפשר
 נפשו לימסור עצמו על להחמיר אסורעבירות
 דמאי הש"ס מפרש וע"כ דמים כשופךדהוי

 מידת הוי זה עצמו שיפיל מוטבדקאמר
 - עצמו על להחמיר הותר וכאןתסידות
 להחמיר דמצוה שסברו התוס' לדעתמשא"כ

 מפרש וע"כ תיוב שאינו רק עבירות כלעל
 הג' כמו חיוב הוי פנים הלבנת גבידכאן

 בהדי חשבי לא אמאי הקשו וע"כעבירות
אינד.

 ללמוד אפשר האיך לי דקשהאיברא
 ילפי' ולא תורה מתן קודם הוי האמתמר
 בקיצור עיין אמנם - תורה מתןמקודם
 יש שפיר דמסתברא דמלתא התלמודכללי
 תורה. מתן מקודם אפי'ליליף

 אי ותוס' הרמב"ם דפליגו לומךואפשר
 או יעבור ואל יהרג בכלל פנים הלבנתהוי
 נח בן תורת בספרי הבאתי דהנה -לא

 עבירה על נפשו למסור מותר ב"נ אימלוגתא
 דדעת השם קידוש על מצווה אינודהא

 המנ"ח אבל נפשו למסור אסור דב"נהמהרי"ט
 אפ"ל ומעתה זה דבר לב"נ אסור דאיןס"ל
 על נפשו למסור אסור דב"נ התוס'דדעת
 למסור מותר פנים הלבנת דעל ורק עבירותכל
 הפרשת העלה ובש"ד ש"ד כמו דהויכית

 הרמב"ם משא"כ - נפשו למסור דחייבדרכים
 לדעת עצמו לאבד שלא לב"נ איסור דאיןס"ל
 לה שהי' משום מתמר כלל נשמע אינוע"כ
 אבל נפשו למסור מותר הי' ע"כ נח בןדין

 הרמב"ם הביא לא וע"כ בדבר חיוב איןבאמת
 ודו"ק.להלכתא
 חבירו פני ילבין ואל דאמרי' האוהנה
 ,ינים הוי דבים דמיעוט לי נראהברבים
 ובאמת - בפדהסייה לומר לו הי'דאל"כ
 שם הא מתמר נשמע האיך הבנתילא

 צריך ב' בפני דאפ" ומנ"ל הי'בפדהסייה
 וצ"ע. התוס' לדעת נפשולמסור

 ואל ביהרג שהם דברים עוד ישוהנה
 פדק עוז בידושלמי עיין מהנ"ל חוץיעבור
 את הרוג האומר דבר סוף לא מעמידיןאין
 הבירו את המוס אמד אפ" ~לא פלתיאיש
 שם משה בפני וכתב נפשו למסורהייב

 י"ט בכתובות ר"מ בשיטת אזילשהירושלמי
 ואל שקר חתמו להם שאמרו העדיםע"ב

 ועיין עיי"ש שקר יחתמו ואל יהרגותהרגו
 הראב"ד בשם הגוזל פרק ב"ק מקובצתבשיטה
 פ"ב סנהדרין בירושלמי ועיין בזה ארוךפסק
 בב"ק חיות צבי ר' בהגהות וראיתי זהמענין

 ע"ב ס' דף שם רש"י דברי בוהשמתרץ
 ודו"ק י"ט בדרוש דרכים הפרשת עליושמתמי'
 חובל. מהל' פ"ח רמב"םועיי'

 שמואל הרלב"ג דלדעת דבר עוד דישודע
 נפש פקוח במקום איסור דבר הותר כ"אא'
 עליו מתמ" וכבר עיי"ש טומאה לאאבל

 עיי"ש. י"ט דרוש דרכיםהפרשת
 גמא בתיבת מגדים להפרי ראיתישוב
 התוס' על ג"כ שמתמי' ה' בהקירהבסופו
 יעבור ואל ביהרג הוי פנים שהלבנתהנ"ל
 שער תשובה בשערי יונה מרבינווהביא
 אבק שם שמחשב ט' ח, אות קל"ז סי'השלישי

 הלבנת רציחה אבק וכתב עבירות ג'של
 או התורה מן הוי אי שתקר ועיי"שפנים
 ודו"ק. דרבנןרק

 שוהגזירה
 ולע"ד למחצה שוה גזירה איןקיי"ל
 רק בקרא הדבר מפורש אינו אםדאעפ"כ
 אידך גבי שייך לא זה וסברא מסבראילפינן
 במס' עיין מגז"ש דילפינן סברו כו"עלאו
 דלא כיון ס"ל יהודא דרבי ע"ב כ"ו דףר"ה
 מגז"ש ילפינן לא אידך גבי זה סבראשייך
 בגז=ש דילפינל אעפי"כ ס"ל לוי רביאבל

 והנה בסופו יהודה רבי ד"ה בתוס'ועיי"ש
 אות בח"ב גז"ש עדך הרועים במלאראיתי

 ישמ"ד דבעלמא הכריתות ספר מבעל הביאט'
 איה המפורשים וטרחו למחצה גז"ש דיששס"ל
 הש"ס על הי' דכוונתו ואפשר המ"דהוא
 אמנם למחצה כאן ס"ל יהודה דרבידכאן

 דרבי דטעמי' כן למימר אפשר איאעפי"כ
 רק במפורש כתוב דלא משום כאןיהודא
 וכמדומה - ודו"ק הסברא שייך ולאמסברא

 או קידושין בריש זה בענין כתב שהפנ"ילי
 - ודו"ק מקומו ממני כעת ונשכחגיטין
 התוס' קו' מתורץ כריתות ס' בעלובדבדי
 : ודו"ק. אף ד"ה לעגבפסחים



 שערימפותחיב
 ראות

 כותירין לו שישדכר

 - חדשה סברא בעזה"י העליתיהנה
 ואפי' בטיל לא מתירין לי שיש דברהנה
 שלמחר מפני מהני לא דפריש כל וגםבאלף
 אם דוקא דהיינו ונראה - גמור התיריה'

 יה' ולא וודאי מכוח גמור היתר יהי'למחר
 יה' שלא - בהתירו בעולם ספק שוםנשאר
 וכדומה חזקה או ארוב לסמוך ל~חרנצטרך
 לא שלמחר ביו"ט שנולדה בביצה וכמו-
 וכלל כלל נולד או מוקצה איסור עליויה'
 לסמוך צריך יה' למחר גם אם משא"כ -לא

 א"כ רוב מטעם רק מותר יה' ולאארוב
 רוב סמך על מותר שיה' נמתין:למחרלמה
 שנתערב היומ ג"כ לו יש זה התירהלא

 - למחר שימתין נרויח ומה בצע ומהברובא
 ליישב בזה ואמרתי - דשיל"מ שייך לאבזה
 ככרות ד"ה ג' אות ק"י בסימן הפלתיקר

 ע"א ע"ד ע"ו הש"ס נתן דלמה שםשהקשה
 שבמנין דבר דהוי בטיל דלא חמור לפטרטעם
 דיש מתירין לו שיש דבר דהוי אמר לאולמה
 לעריפה קודם פדי' ומצות בפדיון תקנהלו
 מותר יה' לא יפדה אם דגם א"ש ולהנ"ל-
 מהני ולא טריפה השה דשמא הרוב מכהרק

 נמתין למה וא"כ ארוב דסמכינן ועעכהפדיון
 וגם - ודו"ק רוב איכא היום גם האלמחר
- ודו"ק קל"ג סי' החו"י קד בזהמיושב  
 ח"ד כ"ד סימן בתשובה באריכות מש"כועיין
 סק"ו ק"ב ס" יףד תשובה בפתחי ראיתישוב
 כדז סי' איגר רע"ק שו"ת בשם כןכתב
 קכ"א ס" חיו"ד שיק מהר"ם בשו"ת וגםעיי"ש
 כן לומר רוצה דהשואל - עיי"ש כןכתב
- ודךק אותו דחהוהוא  בהגהות ועיין 

 ותנן ד"ה התוס' על ע"ב ד' דף ביצההרש"ש
 דשיל"מ הוי להוסיף מותר דאם שהעלהמה

 אם דאפי' כהנ"ל ודלא עיי"ש להוסיף,ביכול
 - ביטול מכח רק מותר יה" לאיוסיף
 העולם מן כנאבד הוי דבששים אפשראמנם
 ודו"ק. ביצה בסוף הפנ"י שכ'כמו

 ביד כח אין להתיר בתורה המפורשרכר
 לגזורחכמים

 בסימן באו"ח מקומות בכמה הטו"זכ"כ
 וכעת ב' סימן וחו"מ קי"ז שימן יו"דתקפ"ח
 בפסחים דהנה לדבריו הש"ס מן סמךמצאתי
 דס"ל חסדא לרב הש"ס פריך ע"ב ס"בדף

 שנתו שעברה הפסח אמאי לחומראהואיל
 הואיל נימא כשר לשמו בזמנו שלאושחטו
 רב אמר פוסל נמי בזמנו שלא פוסלובזמנו
 זבח ואמרתם קרא דאמר התם שאניפפא
 אחרים לשום הוא לא בהוייתו הוא הואפסח
 לשום פסול שהוא בזמנו לשמו אחריםולא

 שהוא בזמנו שלא לשמו פסולין אחריםאחרים
 ע"כ לשמו כשרים אחרים אחרים לשוםכשר
 בהוייתו הוא קרא לו שיש בכך ומה ליוקשה
 בד"ה התוס' פיר,ם ע"א ס"ב דף לעילהלא
 וא"כ הואיל ס"ל מדרבנן רק חיסדא דרבכי
 מררבגן מ"מ כשר להיות צריך הי  דמה"תאף
 כיון א"ש הנ"ל הטו"ן  ולדברי הואילנימא

 חכמים ביד כח אין להיתר בתורהדמפורש
 בד"ה שם התוס' קו' ג"כ מיושבלגזור-יבזו

 הש"ס משני לא אמאי שהקשה התםשאנו
 עיי"ש בזבהים כדאמר" ר"א לי' דרישמק"ו

 דהוי לתרץ הש=ס יכול הי' דלא א"שןלהנ"ל
 לגזור יכולים מדרבנן מ"מ בכך ומהק"ו
 הש"ס משני וע"כ בח"ב הרועים מלאועיין
 חכמים ביד כח ואין מפורש קרא ל"דאית
 מהרש"א מש"כ ועיין ודו"ק עליולגזור

 לתרץ אמרתי ועוד - ודו"ק שםומהרש"ל
 כתובות במס' התוס' קד הנול הטו"זבדברי
 היכי רחמנא דשרא אונס בד"ה ע"בנ"א

 דשמואל דאבוה אע"ג הקשה להמשכחת
 על הקשה דהכי ולדעתי וכד קאמרחיישינן
 דבר כנגד הכמים גזרו איך דשמתולאבוה

 ודו"ק. נתפשה לא והוא בקראהמפורש
 והרמב"ם רש"י דפליגי נלע"דוכעת
 אבל פירש"י ברכות מס' בריש זובסברא
 חכמים גזרו לא ואברים חלביםבהקטר

ייי,ן



פותח

 נראה לא ובזה בשאר גזרו אמאיולכאורה
 ומפורש הבוקר עד הלילה כל דכ'משומ
 בפ"ד הרמב"ם אבל - גזרו לא ע"כבקרא
 חלבים בהקטר ג"כ פסק הקרבנות מעשהמהל'

 הטו"ז סברת ס"ל דלא נראה חצות עדואברים
 הבוקר עד הלילה כל בקרא מפורשדהרי
 אליעזר מו"ה החו"ב ח"ז לי הראה שובודו"ק

 ש"י בערך בזה העיר שכבר נ"יקינסטליכעד
 בתוס' ועיין - עיי"ש בתחילתו ברכות מס'על

 יאסף מי שנהגו מקום ד"ה ע"א נ'פסחים
 בהגהות שם ועיין כטו"ז משמע אינו דגןלהם
 חבר. אייזיק יצהק לר'הש"ס

 לאומרן רשאי אתה אי שבכתכדכרים
 פהעל

 דתמורה פ"ב ובריש ע"ב ס' דףגיטין
 זו'ד א' פרק מגילה ירושלכן ע"ב י"דדף

 דף יומא ישנים תוס' מ"ט ס" אויחטוש"ע
 הכלל סן שיוצאים פדטים כמה יש והנהע'

 מותר אעפי"כ שבכתב דברים שהוישאף
 - לאחת אחת לפרטם והנני בע"פלאומרם
 תפילה ה' רמב"ם פ"ד מגילה ברי"ףעיין
- ה"חפי"ב  מ"ז. פרשה רבה שמות ועיין 

 בשאר אבל בתורה שכתוב מה דוקאא.
 התוס' כ"כ מותר וכתובים נביאים כגוןספרים
 ע' יומא ישינים ותוס' ע"ב י"דבתמורה
 יאיר חות ובשו"ת מ"ט סי' או"ח בב"יועיין
 קע"ונסימן

 חובתן ידי אחרים שמוציא בדבר דוקאב,
 הנ"ל התוס' כ"כ מילי בשאר לא אבלאסור
 מובא הרי"ף בשם הכלבו וכ"כ הנ"לותו"י
 מ"ט בסי' הב=ח לזה והסכים הנ"לבב"י
 וכ"כ הנ"ל יאיר ההות זה על מש"כועיין
- מ"ט בס" הרא"ש בשמהטור  ביפ"ת ועיין 
 מ"ז. פרשה רבהשמות_
 הוב דודו בשם מ"ט בסי' הטור כתבג.
 כל בפי ושגור שרגיל דבר כל חייסרבי
 המרדכי וכ"כ שבכתב רברים משום בואין
 מ"ט סימן משה בדרכי מש"כ ועיין ר"תבשם
 בפיו שגור דאפי' תפילין ה' א"זבשם

יג מ י ר עש
 בב"ח ועייל - לאמר אסור כל בפי שגורואינו
 מ"ט-ועי' סי' תשובה בשערי ועיין כתבלדלא
 רק מותר אינו כל בפי שגור אפי' שכ'בב"ח
 ועיי' - עיי"ש אחרים להוציא לא אבללעצמו
 קכ"ו. ס" תר"ע יוסףוילקט
 כ"כ בע"פ לומר אסור שמךת דוקאד.
 רדב"ז ובשם אומרים יש בשם וב"יהמג"א
 זאת, שדחה הנ"ל יאיר בחות ועייןוכ"ה

 רברכת  בב"י  מובא בו  הכל כתבה.
 משום בע"פ לאומדם שנהגו התמיד ופ'כהגים
 ספר להביא אדם לכל שא"א לה' לעשותעת
 כדמתרגם. ד"ה ג' ב"ק תוס' ועייןכו'

 דברכות בפ"ק כ' יונה רבינו והרבו.
 דבר שכל לקמן שאכתוב רדב"ז דבריהיפך

 בע"פ. לאמר מותרשבחובה
 שבחובה דבר קל"ח בסי' הרדב"ז כתבז.
 רשות דבר אבל בע"פ לקרות אסורדוקא
מותד.
 ירושלמי בשם הביאו וב"י והאבודרהםה.
 שהם מותר דתפילה לתפילה ס"ת ביןלחלק
 מותה וזה ותחנונים דחמים והודאהשבח

 ע"ב דשס"ב בש"ג כ"כ שרי בציבורט.
 החות וכ"כ מ"ט סי' או"ח משה בדדכימובא
 הנ"ל.יאיר
 מעיקרא שאמרו דדבר עוד לע"ד נראהי.
 התוס' קו' ומיושב ישיד אז כמו מותרע"פ

 והבן, ע"ב י"דתמורה
 לאומר מותר ש"צ שקרא בשעהיא.
 רדב"ז הביא מ"ט סי' מג"א עיין בע"פאחריו
 קל"ה סי'ח"א

 מסתפק קס"ב אות דרבנן בארעאועיין
 עין אוזן ביאיר ועיין מה"ת זה דבר הויאי

 שהביא ב' אות ד' מערכת להחיד"אזוכר
 בכוונת הקנה בספר ועיין ודו"ק בזהפלוגתא
 אסוד שבכתב דדברים הא ש"כ ובשכ"מק"ש
 בקריאה בין בלחש בין חילוק אין בע"פלומר
 ודו"קעיי"ש
 פסוקים בהרבה בדבים שדורש מייב.
 בחומש שעה כל לחפש עליו וקשהשבתורה
 מ"ב להקיל שיש אפשר הצבור כבודמפני
 סי' קש"1 על שלחל בעמודי משמו הביאכן



 שעריםפותחיד
 דמותר ז"ל לרש"י האורה בספר כתביג.
 הקרבן צורך שהוא פה על תמיד פ'לקרות
 חיישינן לא ולכך לי' חשבינן קרבןובמקום

 פ' קוראין שאנו כמו ע"פ אותם יקראאם
 עיי"ש. בע"פ ויו"ט בשבתמוסף

 אבל בע"פ לקרות אסור דברים דוקאיד.
 בשעמ בס"ת טעות שנמצא כגון תיבה אואות

 אות כי בע"פ הטעות לקרות מותרהקריאה
 לבדו כלל משמעות לו שאין א' תיבה אוא'
 ל"א כלל אדם בחיי כ"כ דברים מקרילא
 עיי"ש. ל"גסעי'

 כתב ה"ב מה"ת פי"ב ברמב"םאמנם
 ועיין בע"פ לקדות אסור אחת תיבהאפילו
 ס' אות ל"א כלל אדם החיי על חייםבתוס'
 במחבר קי"ר סימן באו"ח ועיין - בזהמש"כ
 אפ" הכתב מן שלא לקרות שאסור א'סעי'
 כ' סק"ד קמוג סי' במג'א אמנם אחתתיבה
 עיי"ש בע"פ הטעות לקרות כהב"חלינהוג
 בה השמיט אמרינן מגילה במס' והנה-

 יצא ע"פ הקורא וקראן ענין או תיבההסופר
 בתורה דדוקא אפשר וגם דיעבד דוקאואפשר
 ודו"ק. א' אות לעיל עייןאסור

 מה"ת אסור אי י"א באות לעילכתבתי
 הראב"ן ספר לידי בא כעת מדרבנן רקאו

 מ"ב בס" וראיתי שלמה אבן פירושועליו
 או מה"ת אי בראשונים גדולה פלוגתאהביא
 דבד בענין גם ועיי"ש - באריכות עיי"שלא

 מה"ת אי פלוגתא ג"כ לכתוב שאסורשבע"פ
 מצורע פ' במדרש מצינו והנה עיי"ש לאאו

 הסמוכות בעיירות מחזיר שה" רוכלבההיא
 חיי בעא מאן חיי בעיא מאן ואמרלצפורי
 חיי לן הב ואמרי עלמא כולי ליהואודקי
 מי להם והראה מחיקו תהלים ספרהוציא
 כף מרעה לשונך נצור כו' ח5ם החפץהאיש

 ה" אמאי לדקדק זצ"ל מאאמו"רושמעתי
 וכי להם להראות תהילים ספר להוציאצריך
 ונלע"ד בע"פ הפסוקים אלו לומר יכול הי'לא

 לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דבריםדמשום
 וכן - ודו"ק בתהילים להם הראה ע"כע"פ

 שהי' זמנינו משורר בשם אומריםשמעתי
 כשהתחיל במדרש דמצינו במה כןמפרש
 בע"פ אומר הי' שלא ואמר פתח כתובלדרוש
 פתח של הכוונה וזה הספר לפתוחוהוזקק
- ודו"קואמר  ודו"ק. י"ב אות לעיל ועיין 

דיעבד

 אין ז' א' אות דרבנן בארעאעיין
 בין חילוק בו אין דאר דבמידי כ'תורמין
 בעל הגדול הרב שגם וכ' ודיעבדלכתחלה
 אמרינן בקדשים דדוקא כן כתב אלי'הלכות
 התורה בכל אבל לעכב הכתוב עליושונה
 שמשון ר' בשם עייוש בדיעבד אפי' לעכבהוי
 אם שחילוק דארעא בעפרא ועיין -ז"ל
 בעניי ואנכי - לא או בתורה מפורשכתיב
 קוצרין בד"ה ע"א י"א פסחים בתוס'מצאתי
 מידי איכא מי לתמו' ואין בזה"לשכתבו

 שרי ובדיעבד אסור לכתחלהדמדאורייתא
 הכתוב עליו שונה דבעי טובא מילידאיכא
 משמע ומדבריו עכ"ל בקדשים כגוןלעכב
 לכתחלה דוקא למימר איכא בחוליןשאפ"
 שאיירו זה דבר דגם ואפשר תורהאסרה
 בתוס' ועיין - בתורה מפורש אינוהתוס'
- ג' דף סוףגיטין  אוזן ביאיר מש"כ ועיין 
 ט' אות דיעבד ד' ערך להחיד"א זוכרעין

 הה' מערכת זוכר בעין עוד ועיין -ודו"ק
 שמעתתא בשב ועיין - ודו"ק כ"טאות
 - ודו"ק י"ג אות ט' שער רוקח שמןמבעל
 קי"ח סי' חא"ע אסאד מהרי=א בשו"תועיין
-ודו"ק  ד"ה ע"א ל"ח מנחות בתוס' ועיין 
 מצינו לא תורה דיני דבשאר שכ'הקדים
 הגאון מש"כ ועיין לדיעבד תחלה ביןחילוק

 י"א סוכה לש"ס בהגהותיו חיותמהרצב"י
ע"ב.



טו שערימפותח

 האות

 למחצה היקש אין קיי"להיקש

 ע"ב כ"ח דף פסחים בצל"חוראיתי
 היינו למחצה היקש אין דאמרינן דמהשהעלה
 אבל פרטיו בכל נלמד מחבירו הנלמדשדבר
 כתב וכן מזה זה כמו מזה זה ללמדלא

 קכ"ט סי' העזר אבן חלק מהדז"תבנוב*י
 בשו"ת שגם המחבר מבן בהג"ה שםוכתב
 שבעל שם והביא כן ס"ל ר"ג סימן יאירהות
 סוף י"ח דף אהרן מידות בספר אהרןקרבן
 שניהם והגז"ש ההיקש שכ' זה על מפליגע"ב
 וזה מזה ילמוד שזה ומתהפך החלטי,מווי
 בתמורה התוס' שגמ ,ום והביא מזהילמוד
 כבעל שס"ל עיי"ש מיתיבי ד"ה ע"א ה'וף

 שבעל בהג"ה מש"כ והנה עיי"ש אהדןקרבן
 וראיתי שם עיינתי הנה כן ג"כ ס"ל יאירחות
 כן מצינו דפעמים כתב רק כן כתבשלא
 כדעת מצינו ופעמים אהרן קרבן בעלכדעת
 אהרן הקרבן על דפליג מה ועיקרנוב"י

 עיי"ש. למחצה היקש דאיןבפירושא
 פעמים כמה מצאתי בעניי אנכיוהנה

 עיין מזה וזה מזה זה היקש דדרשינןבש"ס
 ואקיש הש"ס פריך ע"א ה' דף קידושיןבמס'
 אפי' שמקשינן משמע עיי"ש להוי' יציאהנמי

 מקיש ע"ב ל"ד דף בסנהדרין וכן -להיפך
 עיי"ש לריבים נגעים ומקיש לנגעיםריבים
 או להרע ילפינן ע"א כ"ז רף בשבועות וכן-

 ברש"י ועיין - עיי"ש מזה וזה מזה זהלהיטב
 עברי' ומקיש לעברי' עברי מקיש משפטיםבפ'

 ע"א קמ"א בחולין זעיין - עיי"שלעברי
 לאפרוחים וביצים לביצים אפרוחיםלאקושי
 קימה אקיש ל"ג בקידושין ועיין -עיי"ש
 לקימה הדור נמי ואקיש הש"ס ופריךלהידור
 חגיגה הרש"ש בהגהות מש"כ ועייןעיי"ש
 מ"ז דף בכתובות ועיי' - ודו"ק ע"ב יודדף
 ראיתי וכעת ודרק להוייה יציאה איתקשע"א
 ההיקש מערכת ה' אות ח"ב הרועים במלאגם
 מקידושין הנ"ל הצל"ח על הקשה י"בסי'
 לנערה רוצח מקיש ע"ב כ"ה ומפסחיםה'

 שרוצה ועיי"ש לרוצה מאורסה ונערהמאורסה
 בש"ס הצל"ה נגד עוד מצאתי ואני -לתרצו
 לנזירות נדרים מקיש ע"א ג' דף רנדדיםפ"ק

 חסד תורת בספר ועיין וצ"ע לנדריםונזירות
 בענין מש"כ ל"ז כלל רוקח שמן בעללהגאון

 בסופו ע"א כ"ז דף סוטה במס' ועיין -זה
 ברש"י ועיי"ש לאשה ואיש לאיש אשהלהיקש
 ודו"ק. אשי רב ר"ה פליגי'דלא

 ממס' הצל"ח לדברי ראי' מצאתיוכעת
 דאין הכא והא א' עמוד סוף ל"ה דףפסחים
 הימוצו על וחייבין מצה חובת ידי יוצאאדם
 שמעתתא בכל הלא קשה ולכאורה עיי"שכרת
 רק יוצא דאינו לחמץ מצה היקש ילפינןשם

 ג"כ ילפי' לא ואמאי חמץ על שחייבבדבר
 וע"כ דיוצא במה רק חייב דאינולהיפך
 אות מלאכי ביר ועיין ורו"ק הנ"לכהצל"ח

 זה. בענין שהאריךל'

 מסיני למשההלכה

 במהרש"ל חדש דבר מצאתי זהראה
 שפרצתו ד"ה בתוס' ע"ב ה' דףבעירובין

 להו דגמירי התוס' מש"כ וז"ל כתבובד'
 הלא מתמיהין ויש נ"ב כו' דמהנומסיני
 הוא ומדרבנן שריין התורה מן וחצר'מבוי

 הלכה בכאן לומר שייך איך וא"כדאסורו
 להו גמירי דהכי לומר וצריך מסינילמשה
 המבוי ולאסור לגזור שיבאו היכאמסיני
 והחצר וקורה בלחי המבוי יתקנו אזיוהחצר
 כעין שמצאתי לי וכמדומה וכו' מרובהבעומר

 הפלתי ק' דמיושב לע"ד נראה ובזה עכ"לזה
 ע"ב צ"ו בחולין רש"י על סיק"ד צ"חבסי'
 ומה שלמה לקוטי בספ- לתרץ ראיתי]וכן

 דזבחים א' פדק יו"ט מתוס' לתרץ שםשהביא
 בפירוש כאן כתב ררש"י מיושב אינומ"ג

הללמ"ס[.
 באופן המהרשקל קו' לתרץ שישובאמת

 מקוואות בהל' נדה הרא"ש שכתב עפ"יאחר
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 מעשרין ומואב עמון דאמרי' דהא הר"יבשם
 דאמרי' כהא ממש הוא מסיני למשההלכה
 ע"א י"א דף בשבת הנר לאור יקראלא

 אמרו באמת במשנה ואמרו דבר י"ח מןדהוא
 למשה הלכה אמרו באמת כל שםובירושלמי

 ועיין זה לשון אתמד בדוקא לאו הרימסיני
 ממנו שנעלם ע"ב ג' דף חגיגה אבןבטורי
 דנפשי' מסברא זאת ' כל שכתב הנ"להדא"ש
 בהגו' חיות צבי ד' הגאון זה על העירוכבד
 פסחים מש"ס עוד והביא שם חגיגההש"ס
 הלכה קישואים ושני ביצים שני ע"בק"ו

 עיי"ש בהו דחיישי' זוגות לענין מסינילמשה
 ואעפי"כ סכנה דק דין הוי לא זוגות עניןוהנה
 ולפי"ז - עיי"ש למ"מ הלכה לשוןקורא
 למ"מ הלכה התוס' דכתבו דף כאן ג"כא"ש
 - ע"ב צ"ו בחולין רש"י וכן - דוקאלאו
 לשון ובין הש"ס לשון בין חילוק שישואולי
 מיושב מהרש"ל ובדברי - ודו"ק ותוס'רש"י
 למ"מ דהלכה אמרו באמת לענין הרא"שקו'
 יה' אעפי"כ הנד לאור יקרא שלא יגזרואם

 ודו"ק. וכו' רואה בחזןמותר
 מאי המהרש"ל לדעת מאוד לי קשהאמנם

 דידהו ע"ב ג' דף קטן מועד במס' הש"ספריך
 דלמא לי וקשה בתוס' ועיי"ש הוא הלמ"מהוא

 חכמים גזירת רק הוי דלא הוא דידהובאמת
 שאם היינו נטיעות עשד הלמ"מ דאתיוהא
 נטיעות עשר על שבועות תוס' חכמיםיגזרו
 וצ"ע. מהרש"ל וכשי' יגזרולא

הנאה

 אי הנאה באיסור נסתפק רע"אבשו"ת
 שיהנה עד הוא האיסוד או בכזית הואהאימור
 הנאה ערך הרועים בילקוט ועיין פרוטהשוה
 כ"ב פסחים אברהם של זדע דבספרשכ'

 וגם התנאים בפלוגתת ותולה בזהנסתפק
 האמודאים בפלוגתת תולה נפש משיבבפתיחה
 שיעור הוי דלא להוכיח דיש ולע"ד -עיי"ש
 פ"ד ב"מ במס' דא"כ פרוטה בשוההנאה
 קתני לא אמאי הן פרוטות חמשה דמפדטמ"ז
 הוי דלא וע"כ פרוטה בשוה הנאה איסורנמי

 דמאי תנא לומר ואין - פרוטה בשוההשיעוד
 ואת מנינא תני תנא ועוד שייד דהאישייר
 ט"ז קידושין במס' עיין ושייר תנאאמרת
 במנחות התוס' אמנם ע"ב כ"א מכותע"ב
 אפשר במנינא דאף כ' מנין ד"ה ע"בי"ח
 ושייד תנא ערך לקמן עיין ושייר תנאלומר
-ודו"ק  להוכיח יש הנ"ל דב"מ ממשנה והנה 
 הד' של בערבא שהעלה כהמנ"ח דלאג"כ
 י"ח יצא לא פרוטה שוה בו אין אםמינים
 אין פרוטה שוה בו שאין ודבר לכםדבעינן

 חשיב לא אמאי א"כ לכם הוי ולא בעליםלו
 שוה שיה' שצריך מינים ד' ג"כבמתנ"
 המנ"ח שהעיר במה מילתא ובעיקר -פרוטה
 שוה הערבא שאין מינים בד' י"ח יוצאאיך

 ד' כל דעל נראה כתוב לכם הלאפרוטה
 מינים הד' כל ביחד שוה שיה' צריךמינים
 אינו אחד שמין זאף לשיטתו פרוטהשוה
 ודו"ק. בכך טהשוה

 למשויחאהלכתא

 יש והנה ע"א י"ג יומא נ"אסנהדרין
 לפרט והנני זאת מכללא היוצאים פרטיםכמה
 בזכדוני. ונדשם שמצאתימה

 ר"ח בשם הנ"ל ביומא  התוס' כתבוא.
 הוי אפי' איסורא איתעבד דלא  דבמקוםהבהן
 הש"ס פריך ולא גמדינן למשיחאהלכתא
 אסודא דאיתעבד במקום רק למשיחאהלכתא
 שכיחא דלא ומילתא למשיחא הלכתאוהוי
 יאיר חות בשו"תועיין

 בסי~
 שהעיר מה קכ"ה

 - זה.על
 הנ"ל ס" יאיר חות בשו"ת כתבב.
 וטריא ושקלא אבעי' מצינו פעמיםדכמה

 פדיך ולא למשיחא הלכתא שהםבדברים
 ולא שכר וקבל דרוש ראמרינן משוםהש"ס
 הלכתא. אלשון רקפריך

 הנ"ל ויומא בסנהדרין התוס' כתבג.
 הלכתא ס"ל יוסף רב דדוקא הב'בתירוץ
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 ועיין עיי"ש כן ס"ל לא אנן אבללמשיחא
 הנ"ל. יאיר בחות וה על גם שהעירמה

 שמסור דבדבר הנ"ל יאיר בחות כ' עודד.
 תיכף כי למשיחא הלכתא פרכינן לאלכל
 יודעין והמה הדנין ב"ד יוקבעו משיחשיבא
 לב"ד ששייך בדבר וזה לעשות ומה ודיןכדת
 פריך. לא לכל המסור דבראבל

 אפי' לן אבעי' שפיר קרא למסבדונ
 ט"ו סנהדרין תוס' עיין נפק"מ שום הוילא
 כן דכמו יאיר החות וכ' דע"ז ובפ"קע"ב
 לסוף ולירד הש"ס חכמי קדושים דעתלהבין
 ודו"ק.דעתם

 למ"דהניחא

 קכ"ו אות התלמוד בכללי לכה"גראיתי
 א' סי' בתשובותיו ז"ל הלוי הר"יבשם

 הוא המ"ד למ"ד הניחא הגמראדכשאומר
 הוא גדולה דפלוגתא ולענ"ד - עכ"לעיקר
 קאמר ע"ב ג' ביצה בש"ס דהנה הפוסקיםבין

 למנות שדרכו כל דס"ל לר"ל הניחאהש"ס
 ועיין מאיכ"ל שדדכו את דס"ל יוחנן לר'אבל
 דבעל ק"י סי' ביו"ד והג"ה ומחבר וב"יבטור

 ר"י ולכאורה בסה"ת וגם כר"ל פסקהעיטור
 אפשר ]אמנם מתלת בר כד"י הלכהור"ל
 פליגי וכאן דנפשייהו אליבי' דפליגי היכארק

 דבש"ס משום לי נראה וע"כ דר"מ[אליבי'
 וכ"כ כר"י פסק הר"י אבל לר"ל הניחאקאמר
 וכ"כ הפוסקים רוב שהסכימו ירוחםובינו
 ועיין כר"י פסק שריצב"א קמ"א בסי'סמ"ג
 ודו"ק. שם משה בדרכיעוד

הפקר

 אות הה' מערכת זוכר בעין החיד"א כתב__
 דף בשבת מוכח בשבת להפקיר שרי איל'

 הרב כתב וכן בשבת להפקיר דשריקכ"ו
 והוי הנזכרת מסוגי' בפשיטות הגרשוניעבודת
 דאסור דכתב תל"ד סי' חדש פרי הרבהפך

 לולב ה' המלך שער והרב בשבתלהפקיר
 בחידושיו הריטב"א מדברי הביא צ"ודף
 פרי הרב כמ"ש בשבת להפקיר דאסורכ"י
 ועיין - עיי"ש דבריו לפרש ונדחקחדש

 ג'. אות קט"ו סימן פסח ה' שמואלבמעדני

 ק' אות ה' מערכת בכללים בשר'ח עייןכתב
 עכ"ל מותר אם בשבת הפקר בדין שם~'ש
 בהגהות ועיין - בו לעיין כעת בידיואין

 עיי"ש ע"א ע"א דף עירובין במס'הרש"ש
 בשבת ליתן מותר אם מתנה ולענין -ודו"ק
 ביו"ט מתנה ליתן דמותד הר"ן דעתובירט
 המרדכי שיטת אבל מצוה במקום שלאאפי'
 שמואל ר' בהגהות הביא כן מצוה במקוםדוקא

 - ע"ב מ"א סוכה בש"ס טויבששמעלקא
 נלמד כבר יו"ט או בשבת להקדישולענין
 במהדש"א עיין אמנם ע"ב ל"ו ביצהבמשנה
- ודו"ק שם ראם ובקרני ע"א ס"ופסתים  
 הפקר ד"ה לקמן זה בענין עוד שכ' מהעיין
 ט"ו ס" ת"א רוקח שמן בשו"ת ועייןבי"ד
 זה.בענין

 עונשין לכל לאיש אשה הכתובהשוה
שכתורה

 בשם מ"ז פ"ד ב"ק במס' יךט התוס'כ'
 לכל לאיש אשה הכ' דהשווה אע"גהתוס'
 נאמרה דהפרשה היכא היינו שבתורהעונשי'
 לשון תימא דלא הכתוב והשוה זכרבלשון
  ריבוי איצטריך איש רכ'  היכא אבל דוקאזכר

 שכ' הנ"ל במשנה סופר קול בס' ועייןיעיי"ש
 זה. כלל ס"ל לאדהדמב"ם
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 ואות

 כהם שימות ולא בהםוחי

 יעבור מג' חוין עב,רות כל דעלקיי"ל
 כ"ז דף ע"ז במס' התוס' וכתבו יהרגואל
 וקדוש רשאי עצמו על להחמיר רוצהדאמ
 ראיתי והנה - כהרמב"ם דלא ווה לויאמר

 לך בפ' פינחס גבעת בספרו זצ"ללאאמו"ר
 סברא אחד בספר וראיתי לשונו וזהשכ'
 נפשה למסור רשאית דאינה איש באשתנכונה
 את להפקיע ואסור לבעלה משועבדת היאכי

 ולע"ד - לזה סמוכין שהביא עיי"שזכותו
 ג' דף כתובות מס' ריש מתוס' ראי'להביא
 אמאי הקשו השני להו ולדרוש בד"הע"ב
 קשה ולכאורה וכ"ו חכמים בידם מיחולא
 עצמו על להחמיר דרשאי סברו התו0'הלא

 החכמים בידם מוחים יהי' אמאי יאמרוקדוש
 פליג דכתובות דהתוס' לתרץ שישןוהגם

 להקשות דאין דידוע ע"ז דמס' התוס'על
 כמו מסכתות בשתי הם אשר מתוס'סתירה
 זה מ"מ בח"ב הגדולים בשם החיד"אשכ'

 יכולה שאינה שאנו דאשה א"ש ולהנ"לדוחק[
 ולהפקיע נפשה ולמסור עצמה עללהחמיר
 יהי' לפ"ז והנה - להנ"ל וראי' בעלהזכות

 אפי לבעלה שאסורה כהן לאשתנפקותא
 יוצאת אונס ע"י אפי' בלא"ה א"כבנאנסה
 להחמיר יכולה שפיר וע"כ בעלה רשותמתחת
 פריצתא איכא שם הש"ס דברי וא"ש עצמהעל

 דאשה נימא אי ולכאורה כהנות נמיואיכא
 נמי איכא סשנה מאי נפשה למסור יכולהאינה
 שכהנות כיון א"ש ולהנ"ל בכך ומהכהנות
 עיה בעלה רשות אין א"כ בנאנסהאסורה
 היטב ומדויק עצמה על להחמיר שפירויכולה
 ועיין - ודו"ק ובתוס' שם רש"יברברי

 רד"ל. הגהות שםבכתובות

 זאות
 כלים במס' ירט בתוס' כתוב כןבברייתא הכללזה

 וממשנה משם רא" והביא ג' משנה ב'פרק
 ג' משנה פכ"ז כלים ומס' דמגילה פ"דב' בא שלא בעלמא לסימנא הכלל זהמצינו

 דתרומות. ז' פרק יךט בתוס' עוד ועייןודו"ק או במשנה לכן קודם שנשנו הפרטיםלכלול

 רןאורצ

חיישינן--

 קירושין תוס' עיין לקולא חיישינןמציני
 ד"ה תוס' ע"ב מ' ובגיטין ה"ג בר"ה ע"בנ'

 בגמרא ע"ב ע"ג ובגיטין שם ובהרא"שחיישינן
 ובמהרש"ש שם ובהגרי"פ זנות משוםוחוששין

 שהוי לאמתלא חוששין ע"ב פ"ט ובגיטיןשם
 מ"ר נדה במס' עיין אמנם ודו"ק לקולאג"כ
 קאמר בעלמא חוששין והא בגמראע"א

 ועיי"ש משמע לחומרא דחוששיןופירש"י
 ודו"ק. הרש"ש ובהגהותבמהרש"א



פותח

 בתריחד
 בתרי דחד בהא האחרונים חקירתידוע

 משהו או כפל רוב דוקא בעינן איבטיל
 התערובות בשער מגדים בפרי ועיין סגייותר
 כלל יעקב ממנת שהביא ח"ג פ"א א'חלק
 שמחלק ב' א' אות ל"ט וכלל ו' אותנ"א
 מצאתי בעניי ואנכי עיי"ש ליבש לחבין

 הילל שם דקאמר ה"א פ"א חלהבירושלמי
 חלוקין יוחנן א"ר ומרור מצה פסח כורךהי'
 יוחנן והא"ר ופריך הזקן הלל על חביריועליו
 רבים דברים שני ומתרץ ומרור מצהכורך
 במפורשים ועיי"ש אותו ומבטלין אחדעל

 ומרור מצה רק כורך הי' לא יוחנן ר'דהיינו
 הלל אבל אחד את לבטל אחד יבול לאוע"נ
 מבטלין דברים ב' והי' שלשתן כורךהי'
 דחד שפיר מוכח ומעתה - ועיי"שאחד
 משהו אלא דאל"כ כפל רוב הנוונהבתרי
 לדוכתא הירושלמי קו' הדרא א"כ סגיבעלמא
 קיי"ל הלא ומרור מצה יוחנן ר' כורךאיך
 כמ"ש אדם בידי אפי' לצמצם אפשראי

 פ"ט הנפש ושמירת רוצח מהל' בפ"טהרמב"ם
 למרור מצה יתבטל כן כמו וא"כ -ה"י

 ודו"ק. ממש תרי כפל תרי דבעינןועב"ח

חומרא

 ק"י סימן פסח ה' שמואל במעדניעיין
 אעתיק לידן דאתי ואגב לשונו וזה מ"בס"ק
 וקדוש גדול בשם בילדותי ששמעתימה
 הפורץ שכל חז"ל שאמרו דמה שאמראחד
 על גם שקאי לפרש יש נחש ישכנוגדר

 זה חכמים שגדרו הגדר מכפי יותרהמחמירין
 במקום כי נחש וישכנו גדר פורץ ג"כנקרא

 במקום ומחמיר התורה בדרך הולךשהאדם
 אזי מדאי יותר ולא להחמיר חכמיםשאמרו
 מן נשמר והוא חז"ל דברי כח עליומגין

 לפעמים המזדמן ח"ו מכשול מכלהשחים
 על והחמיר שלו את עשה שהוא כיוןבשגגה
 שלהם והסייגים חז"ל של גדרן עפ"יעצמו
 מכפי יותר ע"ע מחמיר שהאדם במקוםאבל
 הרי א"כ חכמים עליו שנתנו והסייגהגדר
 חכמים של הגדר על א"ע סומך אינוהוא

יט ם י ר עש
 א"כ הם שאמרו מכפי יותר ע"ע מחמירוהוא
 לשמרו לו אחראין החכמים דברי כח אילשוב

 מכשול לידי ח"ו לבוא יוכל וא"כממכשול
 סי' או"ח הש"ע לשון מתיישב ובזהיות-
 הכתלים לגרר דנהגו שם דכ' ו' סעי'תמ"ב

 מה על להם ויש חמץ בהם שנגעוהכסאות
 על זכות ללמד צריך מה דלכאורהשיסמוכו
 על להם שיש עליהם לכתוב להחמירהנוהגים

 בכמת עוד מצאנו כן וכמו שיסמוכומה
 האמור לפי אבל כן שנכתב שבש"עיקומות
 המחמירין על שנכתב מה שפיר אתילעיל

 במקום כי שיסמוכו מה על להמ שיש)ביותר(
 להחמיר להם אין שיסמוכו מה עלשאי"ל
 הרב עכ"ד חכז"ל שהחמירו מה מכפייותר

 יוסף יעקב הר"ר המנוח המפורסםהקדוש
 הקדוש של בנו בן שהי' מאוסטרהזצלה"ה
 מספר עוד והביא עכ"ל זצללה"ה ייבי רבבעל
 על שמתמה קל"ה סי' חאו"ח יהוסףזכר

 גזירות ולהמציא לחדש ראה מההשואל
 שלהם וסייגים חכז"ל בגזירות ודיינוחדשות
 צריך חדשות וגזירות נוספות מחומרותאבל

 משכרם מרובה שהפסדם מפנילהתרחק
 כ"ה סוס"י ח"ב יעב"ץ בשאילתכמבואר
 תס"א וסי' תנ"א וסי' תנ"ג סי' רישופרי"ח
-סק"ב - ה"ד חומ"צ הל, פ"ה ובמ"מ   
 גרמת אתה ד"ה ע"א מ"ר סנהדריןורש"י
 מן יותר הגדר יעשו שלא כ' ובילקוטלהם

 סע"א כ"ט בסנהדרין כיילי וכללאהעיקן
 פ"ת ועיין - עיי"ש גורע הוא המוסיףכל
 פרי ועיין - רנ"1 סס"י או"ח ברמ"אועיין - המנחה סולת בשם סק"י קט"ז סימןיתד
 בהרמב"ם ודע בד"ה פ"ב ח"ג שעה"תמגדים
 פורץ לענין שכ' מה ולע"ד - עיי"שוכו'
 יוד דף ברכות בש"ס כן יוצא מפורשגדר
 והטתי בדרך בא הייתי אני אר"ט במתנ"ע"ב

 מפני בעצמי וסכנתי ב"ש כדברילקרות
 בעצמך לחוב היית כדי לו אמרוהלסטים
 ולכאורה - עיי"ש ב"ה דברי עלשעברת
 הלע וקרא שהטה ואף מגינה מצוה קיי"להרי
 כדרכר שירצה כמו שקורא מודים ג"כב"ה
 מהלכה יותי עצמו על שהחמיר כיוןוע"כ
 ודו"ק. המצוה עליו הגין ולא מכשול לידיבא



פותחכ

 לדורותיכם עולםחקת

 חלק תניינא מהדורא נוב"י בשו"תעיין
 מקום כל בביאור שהאריך פ"ז תשובהא"ח

 כתונ למה לדורותיכם עולם חקתשכתוב
 רורות שמיעוט החזקוני דברי והביאשתיהם
 עליו ומקשה עולם חקת נמי כתוב וע"כשנים
 לחוד לדורותיכם בהם שנאמר מצותדכמה
 י"ב שמות רש"י ועיין דורות לדוריונוהג
 דהקת גדול כלל הנוב"י שם וכתב יו"דפסוק
 הזמן של עולמית על תמיד מורה אינועולם
 עולמים בית הנקרא המקדש בית על קאיאבל

שערים

 ונשאלתי עיי"ש עולם קדושת שקדושתולפי
 לדורותיכם שבת גבי תשא בפ' דכתובהא

 כתוב למה לדורותיכם דכ' כיון עולםברית
 והיינו אות הוא דשבת והשבתי עולםברית
 האומות כי ישראל לבין בינו בריתשהוא
 טובה מתנה והוא בשבת לשבות להםאסור
 הקב"ה הבטיח וע"כ לישראל הקב"השנתן
 ודו"ק עולם ברית שהוא ממנו יקחנושלא
 המכונה טוב לקח במדרש מצאתי וכעת-

 ושמדתם גבי כתב בא בפ' זוטרתאפסיקתא
 לדורותיכם הזה היום את ושמרתם המצותאת
 עיי"ש. המשיח ימות להביא עולםחקת

 מאות
טריפה

 ג' חוברות ב' שנה מציון בתורהראיתי
 זהו חי' טריפה למ"ד דאף העלה ח"יסימן
 וקרועה פסוקה או נקובה מחמת בטריפהדוקא
 שיתרפא לאמר נוכל בבהמה עדיין שהאברכיון
 או נטולה מחמת בטרפה אבל ויחי'המכה
 שאינה מודים הכל חסר שהאבר כיוןחסורה
 ומתרץ בה יברא לא חדשה שברי' לפיחי'
 אהדרי' מאי מ"ג חולין בש"ס העולם קו'בזה
 המרה ניטל גבי יהודא בר יוסי לר' חברי'לי'

עיי"ש.

 סטור מצוה עשה ולא מצוה ברברטעה

 שופר הלכות בשעה"מ המלך בטעםראיתי
 קו' לתרץ כתב עלה ודמיתאן בד"הפ"ב

 שמא גזרינן לא אמאי שהקשה הר"ן עלכנה"ג
 שמא גזרו לא הא והקשה במילהיעברנו
 בקיאין דלא משום רק ולולב בשופריעבדנו
 בבירור שהוא במילה משא"כ דירחאבקבוע
 מש"כ עפ"י המלך בטעם וכתב שמינייום

 דהא דתימא מהו ד"ה ע"א מ"ב בסוכההתוס'
 דוקא היינו פטור מצוה בדבר טעהד%מרינן

 ואין עצמו האדם על שמחוייב מצוהגבי

 מצוה אבל וכו' לולב כגון לעשותו יכולאחר
 בדבד טעה שייך לא לעשותו יכולשאחר
 שאין מילה לפי"ז המלך בטעם וכתבמצוה
 ע"כ שליח ועושה פעמים ברוב מלהאב

 אפי' וע"כ חייב מצוה בדבר טעה אםבמילה
 שמא לגזור צריך ה" דירחא בקביעידעינן
 וטעה שליח ע"י דאפשר משום במילהיעברנו
 לחמי וראיתי - עיי"ש חייב שם מצוהבדבר
 זצ"ל לייבטאג ישכר אבדהם מוה' הגאוןזקיני
 הוניאד באנד"י הידאלמאש אבד"קשהי'

 על שכתב יעוא בעטהלען פה ומנ"כודעדעם
 בשבת שלימה משנה ממנו שנעלם שםהגליון
 תינוקות שתי לו שהי' מי דמילה ד"אפרק
 את ומל וטעה בשבת ואחד בע"ש א'לימול
 אליעזר ור' פוטר יהושע ר' בשבת ע"ששל

 והנה - עכ"ל יהושע כר' וקיי"למחייב
 סוכה התוס' על זה ממשנה קשהלכאורה
 דק זאת כתבו לא דהתוס' ונראה הנ"למ"ב

 המעיין שם שיראה כמו שם שבש"סלסד"א
 שעלי' מצוה רק כתב לא דהתוס' אפשר וגם-
 אפשר ועוד - האב על רמי' מילה וגםרמי'

 שליח לעשות אפשר %י דבאמת ס"לדהתוס'
 אחר שיכבד דק כן שסבדו דעות שישבמילה
 ב' במצוה ועיין ודו"ק שליח לעשות לאאבל
 לאפרים. תרגלתי בספרי שכתבתימה



פותח

 דקראטעמא

 רנ"ד סי' רנ"ד סי' חיו"ד חת"ס בשךתכ'
 היינו דקרא טעמא דרשי דלא דקיי"לדאף

 לידי בא וכעת דרשינן לחומרא אבללקולא
 שם וראיתי ציון בנין בשם מחדש נדפסספר
 יעקב נחלת ס' בשם שהביא ג' אות כ"ובסי'
 שכתב ז"ל מליסא מהגאון שבת מס'בריש

 בית בשו"ת שכ"כ והביא דרשי'דלחומרא
 ובחלק ח' אות קמ"ד סי' ח"א יו"דיצחק

כא ם י ר עש

 ופלא עיי"ש ג' אות קמ"ד סי' ח"אאה"ע
 הבאתי וכעת הנ"ל החת"ס מדברי זכרשלא

 בהפרת ולא מ"א דיבמות יוד מפרקסימוכין
 מיפר שבעל מאי טעמא בהרע"ב ועיי"שנדרי'
 תתגנה זה אבל תתגנה שלא אשתונדרי
 בתורה וכ' דקרא טעמא דרשי' לא הלאוקשה
 שהוא הראשון ובעל אשתו נדרי מיפרשבעל
 דלחומרא א"ש ולהנ"ל מיפר אינו אמאיבעלה
 ודו"קדרשי'

אות
 יומיר'

 הלכה צ"ד בתשובה יאיר החות לשוןזה
 ועיי' ע"ב מ"ו עירובין מחביריו. יוסיכרבי
 מס' יו"ט תוס' על ותימא ע"א ס"בגיטין
 עכ"ל תרומות וסוף מ"ב פ"ה שנימעשר

 כרבי דהלכה שמה כתב יו"ט התום' הנה-
 ספרי כל ובאמת - מחביריו ולא מחבירויוסי
 דהלכה להלכה זה הביאו לא הש"סכללי
 התלמוד במב10 עיין - מחביריו יוסיכרבי
 הגדולים בשם הנדפם ואמוראים תנאיםובספר
 שם ובאמת זאת הביא לא ס' אות בסוףח"ב

 איתמר הלכה אי  בזה פלוגתא איכאבעירובין
 הביאו לא וע"כ עיי"ש נראין או מטיןאו

 בתוס' מצאתי זה וראה - להלכה כלליםבעלי
 ווילנא בדפוס בצדו הנדפס גיטין מס' עלרי"ד
 הלכה ואין לשתו וזה ע"א ס"א בדףראם
 רבי דאמרינן דאע"ג כת"ק אלא יוסיכרבי
 יחיד עם כשחולק מילי הני עמו נימוקויוסי
 עוד ראיתי והנה - עכ"ל לא רבים עםאבל
 אצל הנדפס חננאל רבינו בפירוש שניי'רא"
 ע"ב מ=ו דף בעירובין הדף בצד ווילנא,2"ס
 "מחבירו" יוסי כרבי הלכה שםוגריס

 שבאמת ואפשר "מחביריו" הגיהוהמעתיק
 שם ה" יו"ט ולתוס' רי"ד ולתוס'לר"ח

 לפי"ז יו"ט התוס' ועל - מחבירוהגירסא
 יאיר החות תלונות עליו ולא כלל קשהלא

 והנעלה היקר ספר לידי בא שוב -ודו"ק
 אות הה' במערכת שם וראיתי זוכרעין
 והביא זה בענין הדיבור הרחיב ומ"המ"ד
 ר"ל אות ידי[ תחת ]אינו מלאכי ידבשם
 דהלכה ראיות חבילות להביא שהרבהורל"א
 והחיד"א מחביריו ולא דוקא מחבירו יוסיכרבי
 ועיין - מ"ב באות עוד עיי"ש עמומפלפל
 אות הגמרא בכללי הגדולה בכנסת שכתובמה
 באריכות.ד'

יוהרא

 מה דכל שכתב זצ"ל לאממךרראיתי
 בפרהסי' בעושה רק היינו יוהרא משוםדאסור
 יוהרא משום גזרו לא בצינע' בעושהאבל
 מראית משום חכמים שאסרו מה כל דאמרוואף
 כתבו כבר אסור הדרים בחדרי אפי'עין

 דרק מ"א דף ובחולין ס' דף בכתובותהתוס'
 וחשש לא דרבנן באיסור אבל תורהבאיסור
 ולא דרבנן מאיסור עדיף דלא נראהיוהרא
 אלה דברנו כנים ואם - חדרים בחדריגזרו

 ומצאו ד"ה ל"א דף בברכות התוס' קושי'מתורץ
 עצמו בפני מתפלל דכשה" ר"ע עלשהקשה
 לקמן הא אחרת בזוית זמצאו זו בזוית הניחואדם

 מלמדין 45כה כל בסוף לשחות הבאאמרינן
 בתוס' ל"ד בדף לקמן והנה ישחה שלאאותו



 שעריםפותחכב

 ותירצו שישחה בכך מה הקשו מלמדיןד"ה
 דמחזו שם הב"ח הגה"ת פי על השניבתירוץ
 כל בסוף כורע גדול דכהן היותכיוהרא
 לכך ברכה כל וסוף בתחילה ומלךברכה
 ליכא דבצינע' להנ"ל ומעתה להדיוטאסור
 דהא התוס' קושי' קשה לא יוהראחשש
 עושה הי עצמו לבין בינו מתפללכשהי'
 כתירוץ דסברו אפשי דהקשו והתוס' -כן

 דר"ע אפשר ולהנ"ל שם לקמן שבתוס'הראשון
 ובצינע' יוהרא משום דהטעם השני כתירוץס"ל
 סברא ראיתי כעת - הזהב עכ"ל חששלא
 סק"י רמ"ו סימן ביו"ד תשובה בפתחיוה

 ג' סה בא"ח בש"ת עיין לשונו וזהבסופו
 בד"ת יהרהר שלא שינצל סגולה שכ'סק"א
 תחילה שיאמר ז"ל האר"י בשם הכסאבבית

 שם בש"ע שכתב אף כו' מכובדיםהתכבדו
 לאמרו יש מקום מכל לאמרו נהגו לאדעכשיו
 ואולי ע"ש ד"ת מהרהור שינצל כדי זהבשביל
 תורתם אשר ליחידים אלא הדברים נא'מרולא

 רוחא כ-מות דמחזי לזולתם ולאאומנתם
 כיוהרא מיחזו שייך דלא נראהעכ"ד-ולענ"ד

 בזה משא"כ רבים בפני שעושה בדבראלא
 שם בא"ח הב"י שגם ראיתי כעת עודוכ'
 כיוהרא דמחזי ג"כ כתב האבודרהםבשם
 ראמ ונלנא דפוס תשובה הפתחי עכ"לעיי"ש
 חאו"ח יהודא זכרון בשו"ת ראיתי וכעת-
 רוצה ז"ל מסאטמאר הגה"צ שכ' א'סה

 אפה רוחא כרמות מיחזו דשייך רא"להביא
 חתן דתנן ע"ב י"ז דף ברכות ממס'בצינעא

 ופריך קורא הא' בלילה ק"ש לקרות רוצהאם
 וכף ליוהרא חייש דרשב"ג למימראבגמרא
 הכא דלישני וק' אדרבנן דרבנן רמיוגם
 אע"כ כיוהרא מיחזו שייך דלא ביחידותמיירי
 כיוהרא מחזו שייך ביחידות דגם הב"יכסברת
עכ"ל.

ירושה

 נראה בזה"ל שכ' זצ"ל לאא.מו"רראיתי
 שנים להאב שיש רהיכא חרש דברלע"ד
 לא אביו את יורשים והמ בנים שלשהאו

 לפי יורש שליש או יורש חצי אחד כלהוי
 הנכסים כל את יורש אחד כל אלא הבניםערך
 הכל את יורש הי' אחים לו הי' לא אםדהא

 אינו אח עוד לו שיש לפי בזה הכיומעתה
 אע"כ אח לו שאין מי כמו להאב גמורבן
 שכל אפשר שאי רק הנכסים את יורש אחדכל
 בהכרח ע"כ מעכבו אחיו דהא הכל יטולאחד
 ברור וזה האחימ ערך לפי . ביניהםיחלקו
 ריש מקובצת בשיטה לי און ומצאתילע"ד
 שהקשו דהים התוס' על שכתב מציעאבבא
 שלי חצי אומר וזה שלי כולו אומרבזה
 והקשו רביעי נוטל וזה חלקים ג' נוטלזה

 בנכסי לחלוק שבאו ויבם דספק מהאמ"ש
 ספק ואין ספק וספק ודאי יבם דאמרינןסבא
 דהיבם התם דשאני ותירץ ודאי מידימוציא
 עיי"ש בכל ספק והספק הנכסים בכלמוחזק
 כיון היטב מובן ולהנ"ל הסבר צריךוהדבר
 הוי שפיר הבכסים כל יורש מהבנים אחדדכל
 הנכסימ כל וראי יור,ב דהוא בכל מוחזקהיבם
 לכוין ]ואפשר - ודאי מידי מוציא ספקואין
 לתרץ ואפשר - דשם[ התוס' בתירוץ גםכן
 במשנה ע"ב י"ז דף בקידושין הש"ס קוש'בזה

 שירשו ועכו"ם גר דתנן יתד משנה פ"ודדמאי
 אתה טול לו לומר יכול עכו"ם אביהםאת

 אסורי חילופי הוי הא והקשו מעות ואניעכו"ם
 יורש הגר דגמ כיון לומר יש ולהנ"להנאה
 מעכבו שהעכו"ם ורק הנכסימ כל אביואת
 ארי מבריח רק הוא הנאה איסורי חלופילאו

 לו המגיע את מליטול יעכבו שלאמעליו
 הגר דירושת הא לנגדי עומד אמנם -בד"ת
 ]ואפשר מררבנן רק מד=ת אינו אביואת

 דאעפי"כ ואפשר הש"ס[ כן תירוץ לאמשו"ה
 מהעכו"מ הירושה יפקעו כן תקנו דחכמימכיון
 ואכתי הנכסים כל ופקעו תורה כעיןעשאו
 ררבנן קנין אי דתלוי ]ואולי ארי מבריחהוי
 לנגדי עומר עריין אמנם - לד"ת[מהני
 חנן ד"ה ע"ב ל"ג דף בנדרים התוס'מש"כ
 הוי וכאן אסור ארי מבריח גם הזיקאדבברי
 אסור מררבנן דרק לומר ואפשר הזיקאברי

 כל לו שהקילו כמו הקילו הגרובירושת
 של בקיומו רוצה וגם אביו את שיורשעיקר
 עכ"ל. ע"ז סוף כדאיתאע"ז
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 מה"ת דבר לעקור חכמים בידי כהיש
 תעשה ואלבשב

 ונלע"ד וע"ב ע"א צ' ע"ב פ"ט יבמותעיין
 לגמרי המצוה נעקר דלא דבר דדוקאלחדש
 יתבטל ולא אחר בענין תורה דבריונתקיים
 הדם בנטמא שאמרו כגון מתוה"ק דברלגמרי
 והורצה מרצה הציץ דמה"ת במזידוזרקו
 דמתעקרא הורצה לא דבמזיד חכמיםואמרו
 כופר' אשר אותם ואכלו וכתיב בשראכילת
 ביד כח יש תעשה ואל שב דהוי דכיוןבהם
 ונזרק הדם שנטמא נזדמן אם לומרחז"ל
 בשאר אבל הבשר הכהנים יאכלו לאבמזיד
 קרא שם ונתקיים הכהנים אכלו שפירקדשים
 ביד כח אין אבל בהם כפר אשרדאכלו
 לגמרי תתבטל זו או זו דמצוה לומרחכמים
 מתורתנו דבר יתבטל לא ח"ו שיה' טעםמאיזה

 הנביא שאין המצות אלה כתוב הלאהקדושה
 והקב"ה נצח" והתורה מעתה דבר לחדשרשאי
 אחרית מראשית מביט שהוא התורה לנונתן

 או"ח ח"ס ועיין ח"ו דבר שום לשנותואסור
 שי"ח.סי'

 במכות אמרו ורע"ק שר"ט לדברורא"
 נהרג אדם ה" לא בסנהדרין היינו אלוז'

 שלם או הרג טריפה אם לעדים שנשאלמעולם
 ד' לסלק שצריך בחכמתם ראו אם וקשההרג

 תחבולות לבקש להם למה א"כ ב"דמיתות
 התורה מן דבר לבטל חכמים ביד כח ישהלא
 נצבת' דהתורה וודאי אלא תעשה ואלבשב
 מצות לבטל אפשר ואי ברזל שלכעמוד
 תעשה ואל בשב הוי אפי' מקרבד הרעובערת
 שייך יה" שלא המצוה כל דנתבטלכיון
 ארח במג"א עיין רא" עוד - פניםבשום
 פאדווא מהר"ם ועאון קו' שהביא תקפ"חסי'
 ותירץ שיר כלי יתקן שמא משום גזרולא אמאי יעברנו שמא בשופר גזרו דלמהז"ל
 מצות כל בטלה וא"כ ביו"ט גם שייךדזה
 חכמים ביד כח יש הלא בכך ומה וקשהשופר
 ולהנ"ל תעשה ואל בשב מה"ת דברלעקר
 כח אין זה וכל מכל המצוה כל דלבטלא"ש
  זה בענין להאריך הצדכתי ולא - לבטלבידם
 אחרת תודה תהא שלא פשוט דברשהוא

כג ם י ר עש

 החובל הרב מדעת להוציא זאתוכתבתי
 וחשב חיים אלקים דברי ומבלבלההופך
 וברשותו שבידו שלו כוזבת דעהבדעתו
 באמרו פי' על הקערה ולהפוך התורהלעקור
 ודברי וא"ת בשב לעקור חכמים ביד כחיש

 בימינו עלתה כך שבעו"ה לנו אוי הואמשג"ה
 מקומות בכמה הטרז כתב מוהוגדולה

 ביד כח אין להיתר בתורה המפורשדדבר
 כמו תעשה ואל בשב אפי' עליו לגזורחז"ל

 וביו"ד תקפ"ח סי' באו"ח מדבריושמבואר
 הטו"ז דברי הן שהן ועיי"ש ודו"ק קי"דסי'

 תקפ"ח סי' או"ח הפר"ח וכ"כ למעלהמש"כ
 לגמרי מה"ת דבר לעקור חכמים יכלו שלאשם
 שופד ה' בשעה"מ ועיין תעשה ואל בשבאפי'

 מתוס' לדבריו ראי' והביא לדבריושהסכים
 לעקוד חכמים רצו שלא שכ' ע"ב כ' דףיבמות
 אין רמשם ונלע"ד עיי=ש יבם מצותלגמרי
 חכמים סילקו היום דכעת חזינן דהא כללראה
 דהתורה דכיון צ"ל וע"כ לגמרי יבוםמצות
 חליצה יתן ידצה לא שאם להיבם רשותנתנה
 לימדו רק כלל המצוה חכמים בטלו לאוע"כ
 חשש דאיכא ועוד רוצה שאינו יאמרשהיבם
 ועיין אחר במקום בן לו שיש פרוץ בדורשמא

 ודךק. יבמות במס' חיות מה"צבהגהות

 יסודי מהלכות ט' פרק הרמב"ם לשוןוזה
 בתודה ומפורש ברור דבר א' הלכההתורה
 עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוהשהיא
 תוספת ולא גרעון ולא שינוי לא להאין

 אתכם מצוה אנכי אשר הדבר כל אתשנאמר
 ולא עליו תוסיף לא לעשות תשמרוןאותו
 עד ולבנינו לנו והנגלות ונאמר ממנותגרע
 הא הזאת התורה דברי כל את לעשותעולם
 לעשותן אנו מצווין תורה דברי שכללמדת
 לדורותיכם עולם חוקת אומר הוא וכן עולםעד
 הנביא שאין למדת הא היא בשמים לאונא'
 יעמוד אם לפיכך מעתה דבר לחדשרשאי
 אות ויעשה מישראל בין האומות מן ביןאיש
 או מצוה להוסיף שלחו שה' ויאמדומופת
 פי' המצות מן במצוה לפדש או מצוהלגרוע
 המצות שאותן שאמר או ממשה שמענושלא

 דורות' ולדורי לעולם אינן ישראל בהןשנצטוו
 שקר נביא זה הדי היו זמן לפי מצותאלא



 ח ת ופכד

 ומיתתו משה של נביאתו להכחיש באשהדי
 צוהו לא אשר ה' בשם לדבר שהויד עלבחנק
 הזאת שהמצוה למשה צוה שמו ברוךשהוא
 ויכזב אל איש ולא עולם עד ולבנינולנו

עכ"ל.

יד

 אר"ש ע"א כ"ד דף זבחים בש"סעיין
 וקשה ימין, אלא אינו יד שנאמר מקוםכל
 התורה על בפירושו עזרא האבן החכם עללי

 משה ד' בשם כ' ט' - י"ג באבפרשת
 השמאלית היד המקרא ברוב יד כיהכהן
 הנ"ל. כש"ס דלא וזה ראיות שמביאעיי"ש

 מגדלאה יצחקר'

 בבא למס' חיות מה"צ בהגהותראיתי
 אמוראים הרבה נ"ב וז"ל ע"א כ"ה דףמציעא

שערים

 בהלכה דק המדדש בבית דבריהם נזכדו לאאם
 שם בתואר בביהמד"ר שמם מכנים היואחת
 זהומאי ר' ע"ב[ נ"ג ]בברכות כמו הזאתהלכה
 לבדכה כך לעבודה פסול שמזוהם כשםאומר
 הדין שאמר שלו הלכה ע"ש נקדא ג"כהנה

 יצחק ר' בכאן וכן לברכה שפסולבמזוהם
 לכו כמגדלין שעשוין והוא באוקימתאאמר
 מצינו וכן מגדלאה בשם בבהמ"דנקרא

 באיסור מקריב ואליהו דמגילה פ"קבירושלמי
 עשיתי ובדבריך דיבורא שמלאי א"רבשות
 שהביא מפני דיבורא שמלאי ר' נקרא הריעי"ש
 בתנחומא וכן עשיתי דובדבריך מקראראיה
 וכאן הרים שבמקרא הרים כל מטות פ'ומדרש
 עיי"ש רוממת לשון רומניא אבאא"ד

 שכ' במה והנה - עכ"ל אמת וזהבמפרשים
 שלו הלכה שם על נקדא מגדלאה יצחקשר'
 ע"ב כ"ז דף נדה במס' דאיתי הנהבב"מ
 לו וטמאו מגדלאה יצחק א"ר העמודבסוף
 אותו שם על ג"כ נקרא ואולי גדוליםפתחים
 ודו"ק. טמאו גדוליםדפתחים

 כאות
כהנים

 י"ד סי' כ' מערכת קדמות במדברראיתי
 הכהנים לבא דלעתיד זצ"ל האר"י בשםשכ'
 בסודן והאריך כהנים יהיו והלויים לוייםיהיו
 צ' סנהדרין ממס' לי וקשה עיי"ש דבריםשל
 ונתתם דכ' מה"ת תחה"מ הש"ס דיליףע"ב
 אהדן וכי הכהן לאהרן ה' תרומת אתממנו
 ישראל לארץ נכנס לא והלא קייםלעולם

 לחיות שעתיד מלמד אלא תרומה לושנותנים
 לדעת וקשה עיי"ש תרומה לו נותניןוישראל
 והאיך לוי לעתיד הכהן אהין יהי' ז"להאר"י
 שאהרן שנא' לא אם - וצ"ע תרומה לויתנו
 שמות בפרשת דכ' יען כהן ג"כ ישארהכהן
 שהביא ברש"י שם ועיין הלוי אחיך אהרןהלא
 לוי להיות עתיד אהרן שהי' ק"ב זבחיםש"ס
 עיי"ש ממך לצאת אומר הי' והכהונה כהןולא
 כהן ויה' לעתיד חלקו לאהרן יגרע לאוא"כ

 שינה שלא אהרן של שבחו מגיד שכ'וזה
 קשה אבל - שהי' כמו כהן לעתידשישאר
 הכהנים אל ונתת דכ' י"ט - מ"גמיחזקאל
 אלי הקרובים צדיק מזרע הם אשרהלוים
 מזרע שכ' ברש"י ועיין לשרתני א' ד'נאם
 דאשון ששימש גדול כהן שה" לפיצדיק
 הכהנים הדי וקשה שמו על נקראו שלמהבימי
 במצודת ועיי"ש לעתיד ישדתו ואיך לוייםיהי
 גזירת אפשר לעתיד נבחרים צדיק זרע כידוד
 מותרים יה' אעפי"כ לויים יה' דהם דאףהכ'

 שאהרן שאפשר שכתבתי מה וצ"ע אזילשמש
 במדבר דאיתי כעת כהן לעתיד גם ישארהכהן
 לשונו וזה בסופו י"ג אות הק' מערכתקדמות
 ר"ת מיכא"ל יעמוד ההיא בעת לעתידאבל
 שגם הרי עיי"ש כו' לוי אהרן כהן יהי'משה
 ויצבר שו"ת ועיין - וצ"ע לוי יה'אהרן
 מ"ג. סי'יוסף
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 אנן רבינו טו~ה פסקא דלא פסוקכל
 פסקינןלא

 והנה ע"ב כ"ז תענית ע"א כ"במגילה
 פסקא דלא במקום דאף פרטים כמה בזהיש

 אחת ואפרטם להפסיק מותר אפי"ה רבינומשה
לאחת.
 ולהתלמד הואיל רבן בית של לתינוקותא.
 במס' עיין הפסוק באמצע לפסוק מותרעשויין
 שם. אמרינן הטעם והנה הנ"ל ותעניתמגילה
 למד ומשם מותר וע"כ אפשר דלאמשום
 - מותר אפור דלא מקום דבכלעמואל
 אפשר דלא מקום דבכל כן דקיי"לונלע"ד
 דשם ואף פסוק באמצע אפי' להפסיקמותר
 כרב קיי"ל ואנן דפוסק כשמואל קיי"ללא

 אפשר דלא דבמקום רב מודה מ"מדדולג
 לדלוג אפשר הוי דכאן ס"ל רק לפסוקמותר

 אסור דלתינוקת לומר פליג לאדבוודאי
 בענין אפשר דלא משום וע"כ להפסיקג"כ
 לי' לית דדולג דאפשר במקום וע"כאהר
 דפוסק מודה אפשר דלא במקום אבלפוסק
 סי' חיו"ד סופר חתם בשו"ת מצאתי וכן-
 בקידוש שהתחילו העולם מנהג מתרץיוד
 פסוק באמצע שהוא וכף ערב ויהי שבתבליל
 - אחר בענין אפשר דלא משום שםוכ'
 מובא שי"ט סי' רוקח קו' לתרץ נלע"דובזה

 הפסוק דמפסיקין ט' ס"ק נ"א סי' או"חבמג"א
 וה אל זה וקרא קדושהגבי

 ואמ-

 - עיי"ש
 אפשר לא ג"כ דהוי לענ"ד נראהולהנ"ל
 נ"א סי' המג"א קד בוה לתרץ לי נראהועוד
 שי"ט סי' הרוקח שכ' מה על שהקשה ט'ס"ק
 הס"ת את דכשמכניסין הא גבי העולםלתרץ
 פסוק וגם ה' את יהללו פסוק חולקיןלהיכל
 לחלק טעם הרוקח שם וכ' זה אל זהוקרא
 דבגמרא מאחר לחלק מנ=ל במג"אוהקשה
 עיי"ש מליבנו טעם ולמצוא לאיסורמפורש

 לעשות יפה טעם דאיכא כיון נראה ולהנ"ל-
 מותר ושפיר אחר בענין אפשר אי הויכן

 שא"א דבמקום בש"ס מפורש דהא כןלעשות
 ]על זצ"ל אאמו"ר קף ג"כ ומיושבמותר
 ויחל בקריאת שאמרו בתענית העולםמנהג
 הפסוק[ כל אמרו ולא ונקה עד מידותי"ג
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 ולא בתיבת לסיים רצו דלא משוםנראה
 ומותר. אפשר לא הוי וע"כינקה

 מותר בהענין התחיל לא דעדיין היכאב.
 ברכות למס' בחידושיו הרשב"א כ"כלפסוק
 מערבא דבני הא על שהקשה ע"ב י"דדף

 אלקיכם ה' אני משה אלא ה' ויאמרשאמרו
 משה פסקא רלא פסוק דכל  מהאוהקשה
  מותר  מהמצוה קצת התחיל  דלא כיוןותירץ
 הרשב"א בדברי התעוררו  כבר  ןאמנםלפסוק
 מערבא הבני דהא קשיא לא מעיקראשקו'

 מפורש דמקרא כלל הפסוק חלקו לאמעיקרא
 שאמרו במו ב' פסוק י"ח פרשה  בויקראהוא
 ועיין יוד סימן חיו"ד סופר חתם בשו"תעיין
 אלעזר ר' הגהת ועיין ק"ש ה/ המלךביד
 שםן. חיות צבי ר' והגהת י"ד ברכותלנדא
 קטן זקף או אתנחתא דאיכא היכאג.
 למשה הלכה הוא טעמים דפסוקי להפסיקמותר
 להרב ח"ב ובועז יכין בשו"ת כ"כמסיני

 בשו"ת מובא ב' סימן מהרשב"ש אומוז:רלב"ש
 מגן ובשו"ת יוד סימן חאךח סופרחתם

 ועיין סק"ג ס"א וסי' סק"ו נ"א סי'גבורים
 בהגהותיו הלבוש על הים מפרשי שלבהגהת

 ובזה - עיי"ש ע"ב י"ד ברכות הש"סעל
 ולע"ד - הנ"ל הרשב"א קו' הנ"למתרצים
 העולם מנהג על ששמעתי קד ג"כ  בוהלתרץ

 יהבך ה' אל השלך ברהמ"ז אחרדאומרים
 יכלכלךוהוא

 וה~
- נ"ה בתהלים פסוק חציו  

 שפיר אתנחתא דכתיב דכיון א"שולהנ"ל
- פסוק בא'מצע לפסוקמותר  קף מיושב ובזה 
 על שהקשה ט' ס"ק נ"א סי' או"חהמג"א
 המוהל שאומר המילה ביום דנהגו העולםמנהג
 א"ש ולהנ"ל - פסוקים קצת ומחלקוכרות
 קטן זקף או אתנחת בשיש רק מפסיקדאינו
 ג"כ דמיושב ואפשר - להפסיק מותדדשם
 שהקשיתי ת"צ מקריאת וצ"ל אאמךרקד
 מש"ס קשה הנ"ל סברא על והנה -לעיל
 שרוצים גבורים מגן בס' ועיין ותעניתמגילה
 הנ"ל סופר והחתם ת"י הזה הס' תויןלתרץ
 עוד עליו קשה ולע"ד - עיי"ש תירוצםמדחה
 מ"ה ס"ק ל"ב סימן אךח המג"א דהביאמהא
 אנו דאין י ע"א ל' דף פ"ק קידושיןמש"ס
 ועיין להפסיק מקומן איה בפסוקיםבקיאין



 שערימפותחכר

 פסוקי הא קשה וב"י---ולכאורה רע"ד סי'ביו"ד
 פסוקי בכלל הוי פסוק וסוף הלממ"סטעמים
 שאנו ורק הלממ"ס הם דבאמת וע"כטעמים
 וא"כ להם הראוי במקומן הם אי ידעינןלא
 כיון באתנחת ג"כ להפסיק מותרים אנואין
 אמרינן אמאי לפי"ז בבירור-אמנם ידעינןדלא
 פסקינן לא רבינו משה פסקי דלא פסוקיכל
 יודעין אנו דאין ליפסוק אסוד הפרשה כלהא
 ועיין פסוק סוף אינו שמא פסוק סוףאפי'

 דעפ"י ואפשר א' ס"ק רפ"ב סי' או"חבמג"א
 בזה. וצ"ע ידעינןהרוב

 לחצאין נאמ-ה מעיקרא שהפסוק היכאד.
 התוס' כ"כ פסוק חציו אח"כ לומרמותר
 ומובא הוא ד"ה ע"ב ל"ח דף פ"גבסוכה
 המג"א שם וכ' ח' ס"ק תכ"ב סי' או"חבמג"א
 ביום ישיר אז פסוק לחלק מותרדמה"ט
 כן אמדו ג"כ דהם פ"ז בסוטה דאיתאהמילה
עיי"ש.
 תחנונים דדך פסוק חצי שאמר היכאה.
 כ"כ אסור קריאה דרך דדוקא מותרותפילה
 ובזה עיי"ש סק"א רפ"ב סימן או"חהמג"א

 להאריך. ואין קושיות כמה ג"כמיושבים
 חצי לומר אקור ונביאים בתורה דוקאו.
 בדדך הכלבו כ"כ מותר בכתובים אבלפסוק
 ס"ק תכ"ב סימן או"ח במג"א מובאאפש-

 ומיושב הלל לענין התוס' קו' בזה ומתרץח'
 - והבן ברהמ"ז מסוף שהקשיתי מהג"כ
 בתודה דק אמרינן לא בש"ס באמתאולם
 משה פסקי' דלא פסוק כל בש"ס דכ'אסור
 בתורה דק דקאי משמע פסקינן לארבינו
 גם ואפשר שאסוד מנ"ל בנביאיםאבל

 וצ"ע. מותדבנביאים

 ביהא כדאמדינן הפסק הוי לא שתיקהז.
 הוא בעלמא מלתא אסוקי מברך רבהשמי'
 בשם נ"א סי' או"ח הגדשוני בילקוטכ"ב

 שמרי' מו"ה להמאוה"ג הפלה עיוןסידור
 ישיר מאז מג"א קו' על שם וכ"מרומלוב

 גם אומר ואחד אחד דכל כיון דכוונתו שםוכ'
 לכך בנתים ששותק אלא חבידו שלפסיק
 זצ"ל אאמו"ד קו' בזה .ומיושב - הפסקל"ה

 פסוק. באמצע הקורא ששותקבת"2

 מחבירו הנשאר פסוק חצי ששומע היכאח.
 בחי' זצ"ל הגה"צ אאמו"ר כ"כ בה לןלית
 שי' ערך בספר דאיתי וכן כב' מגילהלמס'
 ישיר. באז הקו' ג"כ ומיושב נ"א סי'או"ח

 סי' חאו"ח הגרשוני בילקוט ראיתיוהנה
 להגאון השכחה אומר ספר בשם הביאנ"א
 מזה נמצא שלא שמתמה זצ"ל פיק ישעי'ר'

 פסקא דלא פסוקא כל בענין כלל לדינאנזכר
 רמיזה ולא רמז לא וש"ע בטו,- דבינומשה
 חיות צבי מו"ה הגאון בהגהות ועיין עיי"שכלל
 צבי תפארת שו"ת הביא י"ב ברכותבמס'
 מבערלין מהד"י להגאון שהשיב מה י"דסימן
 ואין עיי"ש המזמור דבסוף ההלל דלוגעל
 וכעת - בן לעיין כעת במחיצתי הנ"להס'
 אמאי הנ"ל פיק מהר"י קו' לתרץ בדעתיעלה
 כר פסוק דכל דינא הך הפוסקים הביאולא

 אנו דאין ע"א ל' בקידושין דאמרינןדכיון
 אפשד לא הוי וא"כ עיי"ש בפסוקיםבקיאין
 הביאו לא וע"כ מקום בכל לפסוק ומותרכלל
 וז"ל הנ"ל לקידושין יעב"ץ בהגהות ועיין-

 לא ל"פ משה דל"פ פסוקא דכל כללאולפי"ז
 ודו"ק. עכ"ל המנהג לפי והכל שפידידוע

 סי' או"ח שיק מהד"ם בשו"ת ראיתיט.
 הקרא בדיוק לומר רוצה אם דדוקאקכ"ד
 לזה דצריך או דרשא או חיוב איזהמשום
 צחות בדרך רק אומד אם אבל וכדומההענין
 דאין דאע"ג רפ"ב סי' ביו"ד דקיי"ל כמוהוי

 כותב הוא אם מ"מ שרטוט בלי ד"תכותבין
 עיי"ש שרטוט בלי אפי' מותר צחות דרךרק

 על קידוש קודם שאומרים מה בזהשמתרץ
 שאומדים אהר במוש"ק ואומדים ברךכן

 עושה מציון ה' דיברכך קרא ברוךלדוד
 שנת תלפיות בתל ועיין עיי"ש ואדץשמים
 עיי"ש עליו שהקשה מה קמ"ו סי'תדע"ח

 מיושב כבד למעלה שהבאתי במה ובאמת-
 דברי בשו"ת ועיין - ודו"ק ומיבדכךמקידוש
 עיי"ש. בסופו ס' סי' חיו"ד ב' חלקחיים

 מר' אבות ברית ספד לידי בא כעתיוד.
 וזה בהגה ט' אות ו' בסי' ודאיתי ז"לשבתי
 קיי"ל לא אנן לומי דיש בדעתי ועלהלשונו
 והא ל"פ אנן משה דל"פ כ"פ דב דסברבהא



כז שערימפותח
 בהדיא משמע רב "קסבר" בגמרא דאמרוראי'
 ועיי' כן קיי"ל לא אנן אבל כן סוברדהוא
 באמצע ע"ב סי' ח"ב מה"ת שו"משו"ת

 סצאתי וכן עיי"ש אגב ודרך בד"ההתשובה
 מכ"מ כן שהביא מ' ס"ק נ"ה ס" תורה דעתבס"
 ד"ה פ"א דף פסחימ ומתוס' דתרומותסופ"א
 לא מזה זכר דאין ראי' והא עיי"שקסבר

 הגם ודאי אלא בטושו"ע ולא ו"לברמב"ם
 בהא אבל דולג דאמר שם כרב ס"לדאנן
 הלכתא לית ל"פ אנן משה רל"פ כ"פראמר
 ראוי דאפשר היכא דלכתחלה הגם וא"ככוותי'
 אפשר דלא היכא אבל דבריו לבטל שלאלנו
 ודו"ק. עכ"ל בוה כדבריו קיי"ללא

 לחכמים ועך בית בס' דראיתי ודעיא.
 שתמיד כל בערך שכ' האגדות( על)מפתח
 ויהי ערב ויהי אומרים אנו איך לו קשהה"

 אות לעיל )עיין הוא פסוק באמצע הלאבוקר
 שראיתי עד החת"ס( זה בקו' קדמו שכברא'
 ויהי ערב ויהי כי ז' הלכא פכ"א סופריםבס'
 הדבר ה" עכ"ל-יהנה הוא בפ"ע פסוקבוקר
 שם פסקינן לא אמאי אנן א"כ בעיניתמוה
 קאמר דשם שם יפה ראה לא ובאמתהפסוק
 ויהי ערב ויהי יה' ואז הפסוק שם פוסקלמ"ד
 קיי"ל אנן אבל עיי"ש לעצמו פסוקבוקר
 ודו"ק. פסוק הוי לא א"כדולג

 ואין - אמת אלקיכם ה' לענין כ'יא.
 כל לומר יכול אדם דכל פסוק אמצעזה
 מתחיל אם דוקא - אמת אלקיכם ה'היום
 כף קאמר הקרא לשון ע"כ אלקיכם ה'אני

 ד"ה יוד ס" חאו"ת סופר חתם בשו"העיי"ש
 לבי העזרא אבן של הזמר מיושב ובזהוהנה
 תהלים פסוק אמצע שהוא כד ירננוובשרי
 לומר יכול רק פסוק קאמר לא דשם -פ"ד
 קרוב וזה - ודו"ק כד ובשרי לבי היוםכל

 קב"ד ס" או"ח שיק מהר"ם בשו"תלמש"כ
 ט'. באות לעילהבאתי

 באמצע התורה בקריאת שטעה ש"ציג.
 ד,פ' להתחיל לחזור יכול ה' בו שמוזכרפסוק
 כיון למפרע פ' חצי שקרא במה פקפוקואין
 הזכרת חומר מפני אלא אינו שחוזרשמה

 דלא פסוק כל משום בו ואין לבטלה ה'שם
 ב' סי' ה' בלל אדם )חיי לפ' משהפסקא
 שער אפרים השערי על רחמים בשעריומובא

 עיי"ש(. י"ח אותג'

 מלמדה כאלו תורה בתו את המלמדכי
תפלות

 ביו"ד קיי"ל ]וכן מ"ד פ"ג סוטהמשנה
 במקום כר"א קיי"ל דלא ואף והרמ"ם ת"תה'

 כדבריו ס"ל יהושע ר' גם באן אמנםאחר
 בשם ביו"ד מביא הרמ"א והנה עיי"ש[במשנה
 כמלמדה הוי שבע"פ תורה דרק לחלקהרמב"ם
 כאלו הוי לא שבכתב תורה אבלתפלות
 לי' מנא המפרשים וחקרו תפלותמלמדה
 עפ"י נראה ולע"ד - בהכי לחלקלרמב"ם
 עליהם וכתבו ה' משנה ז' פרק בסוטההמשנה

 שכ' כמו לשון בשבעים התורה דברי כלאת
 ותוס' בהרע"ב ועיי"ש היטב בארבתורה
 וכל אומות שבעים של ולשון בכתבשכתבו
 וא"כ - עיי"ש וילמוד יבא ללמדההרוצה
 ללמוד שמותר מעכו"ם אשה גרע דלאפשיטה
 הרמב"ם כן פסק וע"כ אשה כ"ש שבכתבתורה
 פ"ז בסוטה ישראל בתפארת ראיתי והנה-
 גאון סעדי' ורבינו הרמב"ם רפליגו נ'אות

 האבנים על נכתב הי' לא גאון סעדי'דלרבינו
 בחיי ולרבינו להרמב"ם אבל המצות מניןרק
 לעיני עד מבראשית כולה התורה כל נכתבהי'
 ודו"ק. לשיטתו הרמב"ם א"ש וא"כ ישראלכל

 שיעורא מיכתתכתותי

 בדבר דדוקא חדשה סברא לע"דנראה
 או הכתוב בגזירת ההורה שהקפידהמצוה
 אנו ואין שיעור וכך כך לו שיה"הלמ"מ
 דרשינן דלא הטעם ולדרוש להביןיכולין
 מיכתת כתותי קיי"ל אז לקולא רקראטעמא
 השיעור נתנו שחז"ל בדבר אבל -שיעורא
 אותו .בלא כשה בדיעבד אז טעם בוואמרו
 שאמרו הטעם אותו יגרע שלא רקהשיעור



 ח ת ופכח

 - שיעורא מיכתת כתותי אמרינן לאבוודאי
 יוסף בוילקט שראיתי הקו' מיושבובזה
 מהרי"א ובשו"ת - תרס"ב שנת ס"גסי'

 מותר איך - עיי"ש כ"ג סי' תיו"דאסאד
 שיעור צריך סכין הלא ע"ז של בסכיןלשחוט
 שיעורא מיכתת כתותי והוי אצבעותי"ב

 חנוכה בנר שריפה בשמן וכן - א"שולהנ"ל
 ה' סי' יוסף בוילקט ועח"ש ודו"ק כןג"כ
 כל ערך הרועים במלא כתב זה וכעיןודו"ק
 עיי"ש. ף אות לזרוקהעומר

 ושהואכל

 רמצינו שכ' שמ"ה סי' מלאכי בידראיתי
 שיעור לו שיש שהוא כל מקומותבהרבה
 ובתרא ע"ב ט"ז ביצה ועיי' תע"א סי'הריב"ש

 אריג ד"ה ב' ס"ג שבת ובתוס' ע"אק"נ
 המקרש ביאת מהל' פ"א וכ"מ שםוברש"י

שערים

 אם רוקא דזה ולע"ד - עיי"ש ב' הלכהסוף
 לית אז כלום כתוב אם אבל שהוא כלכתוב
 אלו פרק בריש מוכח כן כי כלל שיעורלי/

 הימנו נשתייר ולא הכבד ניטל גביטריפות
 עיי"ש.כלום

 ח"מ חכמים דברי על העוברכל

 להמרש"אראיתי
 בח""

 כ"א בעירובין
 מה"ת מיתה חיוב באיסור רוקא רהיינושכ'
 עשה רק הוי לא מה"ת רעיקרו בדבראבל
 טפל יה' רלא מיתה בר"ס חייב אינו ל"תאו

 פ"ק ריש מש"ס בעיני ופלא העיקר מןחמור
 עשה רק הוי רלא ק"ש על ע"ב ר'רברכות

- ח"מ עד"ח העוברוכל  ברש"ש ראיתי שוב 
 ג"כ הוי שזה וכ' עליו שע'מר שםעירובין
 חלק בשר"ח ועיין - עיי"ש הש"סכוונת
 ע"ש. צ"ב כלל ה' מערכתהכללים

 לאות

 היא בשמיםלא

 או"ח לחלק בתשו' סופר להחתםראיתי
 יכול הי' ע"ה רבינו רמשה העלה רוחבסימן
 רעיקר תורה מתן אחר אפי' משמיםלהורות
 ולא מעתה לחרש רשאי הנביא דאיןהטעם
 כולה התורה כל ושורש יסור הוא היאבשמים
 הי, כבר דהרי כלל תורה כאן איןדאלת"ה
 מיומא מינא ההוא דאמר )קי"ו:( בשבתלעולמי'

 רמשה אורייתא אתנטלו מארעכון גליתכוןרא
 יעשה ואפשר עיי"ש אחריתי אוריתאואתיהב
 ונבי' וכישוף תחבולות ע"י ומופתיםאותות

 אמר תרו' צבי ושבתי כן עשההישמעאלים
 לאווין 'מעשיין ינעשה המצותשנתהפכו
 בכללות כן נאמין לא אם ואפ" עשייןומלאויין
 במתכונתה שתשאר מצוה שום אין מ"מהתורה
 אסור זה שחלב חלום חלמתי יאמר א'כל
 תורה ותפוג כך וזה כך יאמר וזה מותרוזה

 רשאי הנביא שאין הקב"ה כייל כללאע"כ
 ויתפרש ויתבאר מהישנות מצוה שוםלחרש
 צורך וזה ישראל חכמי רעת על כ"אמשמים
 מיתת אחר אלא נוהג זה אין וע"כ -גרול

 ה" לא בעצמו ע"ה רבינו משה אבלמרע"ה
 מב"ד שיצא ממגדף ורא" זה חשששייך
 הרי המצרי בן שהי' הגיר ומי חייב משהשל

 פרוצה אפי' הבעל אחר הלך בעילת רובקיי"ל
 זאת אמר ע"ה רבינו רמשה וע"כביותר
 היא בשמים לא אצלו שייך לא כיברה"ק
 שהאריך. עיי"שכמובן

 תמרים הכפות קו' לתרץ בזה לע"רונראה
 שמגיד גד שם רתניא ע"ב רף יומאבמס'
 ז' בן או לראשון ט' בן אי לישראללהם

 תימא קצת ומיה' וז"ל והקשה וכו'לאחרון
 מן עומר ע"י ספק אותו פוסקין ה"האיך

 אפי' והלא השני או הראשון בביתשנמצא
 שפ' בנבואה ירעתי אני שיאמר גמורנביא



פותח

 רמב"ם עיין לו שומעין אין הנפש אתהרג
 - שהאריך עיי"ש וכו' תורה מיסודיפ"ט

 משה רק פוסקין לא המן ע"י דגם א"שולהנ"ל
 כהנ"ל. רשאי הי' דהוא ע"הרבינו

 חיד"א ר' הגאון קוש' ג"כ מיושבובזה
 לדעת קמ"ח אות בא פ' דרדקי במקראמובא
 משעת שמירה להיות דצריך ודעמי'הרי"ף
 במצרים מצה אכלו איך א"כ לעיכובקצירה
 להיות שצריך הקציר בעת ידעו לאדעדיין
  שמירה דצריך דטעם ונלע"ד -שמירה
 וא"כ וכדומה מים עליו נפל  שמארחיישי'

 נפל דלא ברה"ק העיד ע"ה רבינו משהאם
 מצה כמו הוי א"כ נתחמץ ולא מיםעליו

 ולדעת היא בשמים לא הא דקשה ורקשמורה
 ע"ה רבינו דמשה א"ש הנ"ל סופרהחתם
 התורה וכל ה' יצוה מה ואשמע עמדודאמר
 להורות מותר הי' שפיר ידו על הקב"הנתן

 ודו"ק.מש'מים
 גבי שלח בפ' לפרש בזה לע"דונראה
 מה פורש לא כי במשמר אותו וישימומקושש
 ולא במיתה שהוא שידעו ופירש"י לויעשה
 ידעו זאת דגם נראה ולע"ד מיתה באיזהידעו
 שראה נתכוין דלש"ש ביוב"ע דאמרינןרק

  שנגזר  התורה לקיים ירצו ישראלשאין
 שמיא שכלפי אף והנה וכו' במדברשימותו
 שלמטה בי"ד מ=מ לש"ש נתכוין שהואגליא

 רוה"ק ובעלי הם נביאים אם ואףעונשין
 לש"ש שהתכוין ויעיד אל" יבא אםואף

 לדיין ואין היא בשמים דלא אותוהורגין
 נביאים בשאר זה והנה רואות שעיניו מהאלא
 כהנ"ל הסברא ה" רבע"ה משה גביאבל
 התכוין שמקושש רדע משמים להורותשיכול
 והקב"ה להקב"ה שאל ועעכ יהרג שלאלש"ש
 כוונת הי' דזה במיתה אותו שידון לומשיב

 ידונו לא דאם אותו שידונו שיראוהמקושש
 שאינם נהרג אינו שע"כ יאמרו אזאותו

 ודו"ק.  בתורהמחויבים

 עורלפני

 אי מסופק רל"ב במצוה חינוךהמנחת
 אלפני עבר אי דרבנן באיסור חבירומכשיל

כט ם י ר עש

 דעובר כתבו ע"ז במס' התוס' והגה דאו'עור
 הרגש חינוך המנחת וגם דאו' עורבלפני
 שקראו ספרו בסוף בהשמטות והביאובזה
 איפכא להוכח נראה הי' ולדעתי המנחהקומץ
 האיש ריש בקידושין מהש"ס עובידאינו
 בו מקדש בשלוחו השתא הש"ס דפריךמקדש
 מבשלוחו יותר בו מצוה יוסף ר' א'מרמבעיא
 איכא נמי איסורא בהא דאמרו איכאוכו'

 שמא שיראנה עד אשה לקדש לאדםדאסור
 לרעך ואהבת אמרה והתורה עליותתגנה
 האשה אסיפא יוסף דר' איתמר והיכיכמוך

 מתקדש בשלוחה השתא ובשלוחה בהמתקדשת
 מבשלוחה יותר בה מצוה יוסף אמר מבעיאבה
 הא ז"ל רש"י והקשה וכו' ספרא דר' האכי
 קידושין יהיב כי איסורא איכא דידהגבי

 מתני' ומיהו נמי הכי אין לה חזי ולאלשלוחה
 ובשלוחה בה מיקדשא דהיא קאמרבדידה
 אבל אשמעינן למצוה בה דתנא האהלכך
 אם והנה - עכ"ל ליכא דידה גביאיסורא
 עובר דרבנן באיסור חבירו דהמכשלנימא
 דידה גבי נמי איכא הא קשה א"כ עורבלפני
 איסורא עיקר דכל וע"כ עור דלפניאיסורא

 וצ"ע עור לפני ל"ש ולכך דרבנן אלא הוילא
 מזה. התוס'על

 שכתבו עפ"י התוס' שיטת לתרץואפשר
 שבת מס' בריש טוב יום והתוספותהר"ן
 מסיק בש"ס הר"ן וכ' פטור הבית ובעלדכ'

 ומותר פטור שבת איסור מצד היינו גמורדמותר
 דבלאו עור דלפני באיסור השתא דייקינןזלא
 דגם לומר אפשר וא"כ עכ"ל מיירי לאדידי'
 מיירי לא אלא עור לפני איכא באמתכאן
 התם דבשלמא לידחות אפשר אמנם -מזה
 לאו בשום ולא שבת באיסור דוקאמיירו
 לרעך מו~הבת דאיירו הזינן כאן אבלאהר
 לא אמאי א"כ לקידושין שייך דלא אע"גכמוך
 ודו"ק. וצ"ע עור מלפניאיירי

 מס' על חדש אור ספר לידי בא כךאחר
 המהרי"ט הקשה הנ"ל שקר שם והביאקידושין
 שייך לא דבדידה כיון תיריץ הדש ואורבחי'

 בחיבורו לעיין וציין עור לפני ל"שהאיסור
 שס.שהביא ומצאתי ויגעתי ע"ב כעבבפסחים
 מפרכסת לענין מישור אורח ס' בשם זוסברא



 שעריםפותחל

 וזה שמואל אמונת ספר בשם שמעתיואני
 ע"ב פ=ד ביבמות הרמב"ן שכתב סבראכעין
 בכל השוה באיסור רק שייך לא עורדלפני
 ופירש נוהג אינו בכל שוה שאינו בלאואבל
 ר"ב תשובה לחו"מ בתשובותיו סופךהחתם
 הקושיא דלולי בנשים רק הרמב"ןדכתנת
 עונשין לכל לאיש אשה הכתובדהשוה
 שבתורה המצות מכל פטורין הי/שבתורה
 בלפני לכך שהז"ג עשה ממצות שפטוריןכשם
 נפקדה היא שגם במצוה רק מפקדה לאעור
 התורה הטילה לא נפקדה שלא במצותאבל
 גבי דהה"ד ולדעתי זה על עונש שוםעל"
- הנ"ל סברא הי' ווה כן הדיןעכרם  אמנם 
 האור דברי להבין זכיתי לא בקידושיןבכאן
 לרעך ואהבת על מפקדו נשים גם האחדש
 כלום כאן תירץ לא וא"כ אנשים כמוכמוך
 באיסור חבירו מכשיל אם ובענין -ודו"ק
 כעת הנה דאר עור אלפני עבר אידרבנן
 חיות צבי ר' של מבנו יצחק שרה שו"תנרפס
 עור לפני על עובר דאינו ה' בתשובה שםהעלה
 והביא דרבנן באיסור חבירו מכשיל אםדאו'
 שבאיסתפקתי ראיתי וכעת עיי"ש ראיותכמה
 פ"ב דמאי במס' וחכמים יהודא ר' פליגיהנ"ל
 ואינו וכר נאמן להיות עליו המקבל ב'משנה
 המתארח אף אומר יהודא ר' ע"ה אצלמתארח
 נאמן אינו עצמו על לו א'מרו נאמן ע"האצל

 - עיי"ש אחרים של על נאמן יהאכיצר
 צל"ע באמת יהודא ר' דברי לכאורהוהנה
 לפענ"ר נראה וע"כ החכמים לי' קאמרוושפיר
 ררוב דרבנן איסור רק הוי לא בדמאידהנה
 דרבנן איסור על והחשור הן מעשריןע"ה
 הי' יהורא ור' ראו' איסור על חשודאינו
 עובר דרבנן באיסור חבירו דהמכשילס"ל
 ע"ה אצל שמתארח אף וע"כ דאו' עורבלפני
 דאף רמאי כשמוכר נאמן מ"מ דמאיואוכל
 עובר אינו מ"מ דרבנן איסור על עובר'שאוכל
 חכמים אבל - עור דלפני דאר איסורעל

 אינו דרבנן עור בלפני חבירו דהמכשילסברו
 דרבנן באיסור ורק דאר עור בלפניעובר
 חשוד דהא דרבנן איסור על נאמן אינווע"כ
- ע"ה אצל שמתארחעלי'  ראי' יש ולפי"ז 
 א"כ כחכמים דהלכה דכיון הנ"ל יצחקלשדה
 חבירו המכשיל דרבנן איסור על רק עובראינו

 חיו"ק. דרבנןבאיסור
 במתני' ע"א ק"נ שבת במס' ברש"יועיין

 משום עובר והשולחו שכ' יאמר ולאד"ה
 בשבת פועל השוכר ולכאורה - עורולפני
 רש"י כתב ואעפי"כ ררבנן איסור רקאינו

 משמע לשונו ומפשטא עור ולפני משוםדעובר
 דס"ל משמע דאר לאו על דעובררכוונתו
 באיסור חבירו במכשיל דאר עור לפנישיש

ררבנן.

 מאות
 למעשה מצרפו הקב"ה אין רעהמחשבה

 הוא דהטעם זוטא דדכים בפרשתודאיתי
 ובאושת רעה מחשבה מצרף אינודבישראל
 עבדים נקראו העולם דאומות מצרפוהעולם
 בפ"ק ואמרי' במלכות מורד נקראווהם

 והקב"ה למידיינו אי"צ במלכות מורדדמגילה
 אבל המחשבה על גם ומעניש שופטםבעצמו
 וצריך מורדים ולא למקום בנים נקראוישראל
 המחשבה יודעים אינם והם בי"ד ע"ילמידיינו
 לפי"ז וכתב המחשבה על נענשים אינםוע"כ
 רצונו עושה אין דאם בן נקרא שאינוהרשע

 על בקידושין עיין בנים נקראו לא מקוםשל
 המחשבה על גם נענש ושוב למורד נחשבכן
 בקידושין שם בזה פליגי לע"ד באמת והנה-
 של רצונו עושין אין אי ור"מ יהודארבי
 אמר דמר ולדעתי לבנים נחשבו אםמקום
 כו"ע דבע"ז פליגי ולא חדא אמר ומרחדא
 עבירות ובשאר - בנימ נקראו דלאמודים
 על בע"ז עונשין מה"ט ולדעתי בניםנקראו

 בתרא בבא בממ' ועיין - ודו"קהמחשבה
 ליתן יכולים משו"ה ס"ל דרע"ק ע"א יו"דדף

 עושין אין אפי' מוכח בנים שנקראוצדקה



לא ם י ר ע ש ח ת ופ

 האיך דאל"כ בנים נקראים מקום ,זל נורצ
 הרי2ע טרונסרופוס כקר צדקה ליתןיכולים
 חבירו בלב מה יורי  ארם  שאין ואולי-

 צדקה ליתן יכול ולכן כשרות בחזקתומוקמינן
 בנים נקראו מקום של רצונו עושין דאםכיון
 נפש פקוח ספק שהוא ליתן מותר ג"כמספק
ודו"ק.

סקרש

 השנה בראש שפירש הרמב"ם דבריידוע
 ידושלים כולל דמקדש תוקעין היו במקדשכ"ט
 דעשרה בההוא דיומא מפ"ב ומקשיםג"כ
 דפריך המקדש בבית לאבותינו נעשונסים
 ולפירוש בירושלים ומסיים במקדשפתח

 פריך מאי ירושלים גם כולל דמקדשהרמב"ם
 שמחלק ב' אות המ' מערכת ווכר בעיןועיין
 בבאד עוד ועיין המקדש בית ובין מקדשבין
 דעיקר ולע"ד - סק"ג תקפ"ח סי' או"חהיטב
 אבל כתוב בר"ה דכאן יען הי' הרמב"םדיוק
 משמע בירושלים לא אבל כ' ולא במדינהלא

 במקום אבל מקדש בכלל נכללדירושלים
דלא

 נוכ-

 דוקא דמקדש למימר יכול מדינה
 בבאר ועיין - ודו"ק ידושלים בו נכללולא
 שהקשה מה ע"ב נ"ז דף פ"א תמיד במס'שבע
 אמרו במקדש דתמיד בתרא מפרק הרמב"םעל

 ע"כ והתם ברכות שלש ובמדינה אחתברנה
 עיי"ש. מדינה בכללירושלים

 נסיםסעשה

 נהנין אין דתעניות ג' בפרקאמרינן
 מרויח אינו דאם לע"ד ונראה ניסיםממעשה
 דברכות בפ"ק דאמרינן כגון כלוםמהנס
 מאה ד' לי' דתקיפו הונא רב גבי ע"ב ה'דף
 חמרא והוי חלא הדר ולבסוף דחמראדני

 בדמי ואיזדבן חלא אייקר דאמריואיכא
 דהדר דאמר למאן דלכאורה נראה -דחמדא
 ממנו ליהנות יכול ה" האיך חמרא והויחלא
 הי' לא חמרא הי' דמעיקרא כיון דס"לוע"כ

 דאמרו דאיכא והבן--ואפשר בהנס כללמרויח
 ראעפי"כ ס"ל חמרא ברמי  ראיזרבןדס"ל
 לפי בדבש וראיתי -  ממנו  ליהנותאמור
 ישרש הרב בשם הביא כ"ה אות ה'מערנת
 דנשתנה דק בעולם ישנו המין דאםיעקב
 יאמר וידליק לשמן שאמר מי כגוןהטבע
 א"ש ולפי"ז - עיי"ש מותר וידליקלחומץ
 חלה שהי' רק  בעולם רהי'  כיון  כאןג"כ

  אמנם  ליהנות מותר הי' וע"כ חמראובעשה
 בזה גם פליגו דאמרו דאיכא נדאהאעפ"כ
 מיני' תיזבן לא ע"ב כ"ד בתעניתועיין

 סמידא והוי חלא מייתי גבי הוא נסיםדמעשה
 הוא דאם כתב הנ"ל לפי בדבש והנהעיי"ש
 שנהנו טעמי' דהיינו וכתב מותר נפשפקוח
 עיי"ש לאכלה אותו נתן ה' כי ועודמהמן
 ר"א ובנו רשב"י אכלו טעמא דמהאיונראה
 משום ע"ב( ל"ג )בשבת חרובא להודאיברי
- ודו"ק נפש פקוחדהי'  פ' ביפ"ת ועיין 
 משרוך אקח אם ידי הרימותי עה"פ לךלך
 אבינו אברהם לקח לא משו"ה א' דטעםנעל
 ממעשה ליהנות שאסוד יען סדום רכושע"ה
 שהי' א' טעם ועוד בשל"ה שם וכ"כניסים
 עה"ת יעקב נחלת בס' ועיין ע"ז שלממון
 מ' מערכת קדמות במדבד ועיי' - ויצאפ'
 ב'.סי'

 ניסיםסעעוה

 פנחס גבעת בספדו זצ"ל לאאמו"רראיתי
 ממעשה להנות דאסוד הא שהעלה מקץפ'

 חלא כהאי הנס עפ"י הוא הכל אם רקניסים
 קצת בעולם הי' באם אבל סמידאדנעשה

 - עיי"ש ממנו ליהנות מותר שנתרבהרק
 בס' ועיין - וה בענין שם הרבהשהאריך

 ליהנות דאסור דהא וירא פ' עה"ת שלררב
 שבא אלקי' שם ע"י דנס מטעם נסיםממעשה
 לזה זכות שהוי למקום ממקום המשכהע"י
 שם שע"י בנס אבל עיי"ש לאחרינאוחוב
 מגרעת שיה' וא"צ מאין יש שבא ב"ההו"י

 - ויי"ש ליהנות מותר אז מזהלאחרינא
 לי שהקשה מה מיושב וצ"ל אאמו"ר שכ'ובמה



 שערימפ1תחלב

 לנס צורך הי' למה חנוכה בנס אחדצורב
 ואמוראים התנאים כמו שמן בראו לאואמאי
 ועגלא בסנהדרין שאמרי' כמו גבראשבראו
 נהנין דאין א"ש ולהנ"ל שמן כן כמותילתא
 בנס כמו קצת כבר הי' אם רק ניסיםממעשה
 תענית במס' ארי ובגבורת - ודרקחנוכה
 לא בעבורו הנס שנעשה מי דוקא כ'כ"ה
 וכסברת - מותר אחר אבל ממנויהנה

 סי' צבי בנין בשו"ת ג"כ ראיתי ז"לאאמו"ר
- ד' אותנ"ח  מובנים שם דבריו אין אמנם 

 בהנס ז'( )ד' ב' מלכים מרד"קדמייתא
 אם לנביא ושאלה ריקים כליםדנתמלאו
 ניסא דמן וא"ל מישחא מהאי לעשרצריכה
 והקשה - התוספתא מן והיא לעשרא"צ
 הששית של שהתבואה מצינו וכי צביבבנין
 וצויתי דכ' נס ע"י שהי' כיון ממעשרמפסר
 ואינה שנתרבה שהמעט ועכצ"ל ברכתיאת
 עיי"ש נסים מעשה בכלל הוי לא חדשהבריה
 שמן קצת לה הי' בתוספתא שם גם הלאופלא

 כדרך שלא הרבה דנתרבה ואולי -ונתרבה
 נתרבה התבואה אבל תימא דבר והויהטבע
 הטבע כדרך שלא כ"כ הוי לא זה מעטמעט
 ודו"ק. יוסף מפרדס שם הביאוע"כ

 ליהנות אמור הקדושים בשמותמשכהם
 אחריםמשל

 נלע"ד יומא דמס' פ"ג בירושלמי כתבכן
 על חולין דמס' פ"ק בש"ס מצינודמה"ט

 שה" יען אחרים משל נהנה ה" שלא פבי'ר'
 הקדושים בשמות משמש והי' מקובלבעל

 הנהר שנבקע מופלאות מעשיות כמהשעשה
 משל נהנה הי' לא וע"כ ועוד עיי"שבשבילו
 את שהרג ע"ה רבינו משה כן וכמואחרים.
 שאמר אחרים משל נהנה ה" לא בשםהמצרי
 אחד את הרעותי ולא כו' אחד -חמורלא
 וע"כ נהנה הי' שלא בידו שהי' אףמכם

 ולא אשה שישא לחם מאכל קראןפירש"י
 אחרימ משל ליהנות אסור שהי' ממשלחם
 מתנות לקבל רצו לא ור"ז ר"א מצינווע"כ
 ר"ז כי הקדושים משתמשים שהי'אפשר

 שהי' הפועלים את השוכר פרק בב"ממצינו
  הנביאים  מה"ט אפשר וע"כ עיי"ש בתנוריושב
 יען בקפיצה לילך בשם משתמשים הי'לא

 בשמות לשמש רצו לא ע"כ אחרים משלשנהנו
 היעב"ץ תמיהת בזה ומיושבהקדושים
 עיי"ש ע"א מ"ג דף עירובין למס'בהגהותיו

 אבות בפרקי  שאחז"ל מה אפשר ואולי-
 משל נהנה אם רק חלף בחגאוראשתמש
 טופר חתם בשו"ת ועיין - ודו"קאחרים
 כהירושלמי קיי"ל דלא קצ"ח סימןחאו"ח
הנ"ל.

מרתא

 ע"א נ"ב דף בתרא בבא הרשב"מכתב
 כדאמרינן חייא רבי של אחיו חכם שםדמרתא

 וחנא ואייבו מרתא ע"א ה' דףבסנהדרין
 עכ"ל וכף אחא בר אבא בני חייאורבי
 הר' מערכת זוכר בעין מצאתי בענייואנכי
 טו"ב בסימן הגאונים מתשו' שהביא ז'אות

 רב וגם וז"ל שכתב ז"ל גאון האילרבינו
 של אחות הוא מרתא בר שמואל בריצהק
 ושילת ומרתא וחנה אייבו מר דאמר חייארבי
 ברסלא אחא בר אבא בני כלהו חייאורבי
 אשה אלא איש הי' לא שמרתא לך הריעכ"ל
 מרתא אשה שם נ"ו בגיטין מצינו ובאמת-
 אמנם עיי"ש החורבן בשעת שוע' בייתוס4ת
 אחך שם פעמים כמה דמצינו ראי' איןמשם
 פעמים נקיבה לשון ופעמים זכר לשוןשהוא
 כמר אשה של שמה ופעמים איש שלשמו
 ראי' להביא יש לכאורה והנה - וכדומהחנה

 מצינו נ"ה פסחים דבש"ס רשב"םלדברי
 הוא ואולי יו~שוע דרבי משמי' אמרמרתא
 ראיתי ושוב - ודו"ק חייא רבי שלאחיו
 איש שם מרתא אם מסתפק היוחסיןבספר
 ה" אם ש"ש אמד שם ובהג"ה אשה שםאו
 בסנהדרין התלמוד מזכירו הי' לא אשהשם
 ושילא וחנא אייבו דאמר חייא רב4קודם
 ניחא תולדותמ כסדר מנה ואמ וחייאומרתא
 רבי קודם מרתא דמנה משום ולע"דעכ"ל
 חנה ג"כ מנה דהא ראי' אין בלא"החייא
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 גאון האי רבינו משמ הנ"ל זוכר בעיןועיין
 בר בר רבה של אמו אשה שם שחנהז"ל
 סנהדרין מש"ס החיד"א הביא כבר אמנםחנא

 חייא רבי של אחיו איש שם חנהדמשמע
 מרינוס רב ערך הדורות בסדר ועיין -ודו"ק
 דמשמע אעפ"י פ' מירושלמי שהביאבסופו
 דהוא מרתא בר מאבא הביא ועוד אשה,2ם
 ודו"ק. בצ"ע והניח מניומא בראבא

מלאכים

 בח"א צ"ב סנהדרין במהרש"אראיתי
 מבינים אינם דמלאכים דאמרינן דהאי2העלה
 מלאכים אבל מקטריגים דוקא היינו ארמילשון
 ארמי בלשון אפי' מבינים שפיר יושרמליצי
 הגמרא דבדי יפרנס איך בעיני ופלאעיי"ש
 אל יוחנן רבי דאמר ע"ב י"ב דףבשבת
 מלאכי שאין ארמי בלשון צרכיו אדםישאל
 ארמי בלשון מבינים שאינם לו נזקקיןהשרת
 אינם ג"כ יושד מליצי מלאכים אפ"משמע
 בתוס' )ועיי"ש - וצ"ע בלה"ק רקמבינים
 אפשר ואולי אדמי( לשון מביןדגבריאל
 דברכות בפ"ב הרא"ש שכתב מה עפ"ילתרץ
 לשון להם שגנאי רק הם דמבינים ב'סף
 ובמג"א ק"א סימן סוף ובאו"ח עיי"שארמי
 למהרש"א דס"ל לומר אפשר~פי"ו

 יושר ומליצי ג"כ מבינים אינםדמקטריגים
 שגנאי ארמי ללשון נוקקין אין רקמבינים
 סף לראב"ד דעים בתמים ועיין ודו"קלהם

-קפ"ד  ב' בשאלה בסופו גמא בתיבת ועיין 
 וה. בענין מש"כ הצורה אלמהחומר

מלאכים

 דמלאכים ע"ב י"ב דף בשבת התוס'כתבו
 והנה אדם כל שבלב מחשבה אפ'יודעים
 להגר"א וראיתי לוה רא" שומ הבא לאהתוס'
 נ"ה מברכות ראי' הביא ק"א סס"יבאו"ה
 עיון הן ואלו עונותיו מוכירים דברים ג'ע"א

לג ם י ר עש

 שמביא מה גם הבנתי לא זה וראי' עיי"שתפלה
 השרת מלאכי הי' יודעין ע"א פ"ז מב"מראי'
 שמ שכתוב ומה כמובן ראי' אינו דג"כנראה

 כי וכתב ק"א סי' סק"ח או"ח רבהבאיליהו
 אדם של בלבו מה מכיר הקודש ברוחהיודע
 ומכל בלבו עשו ויאמר ברבקה שמצינוכמו
 עיי"ש הקודש מרוח גדול שהוא המלאךשכן

 שדרשו מה עוד הוסיף חיות צבי ר'ובהגהות
 דכ' נאמרה ברה"ק אסתר ע"א ו'במגילה
 דע"י מזה דהוכיחו הרי בלבו המןויאמר
 - עיי"ש שבלב מחשבה יודעים הי'רוה"ק
 אף לע"ד דנראה כלל ראי~ת זה דאיןולע"ד
 שבלב מחשבה מכיר אינו הקודש רוחבעל
 הקודש ברוח לו שנתודע דברים יש רקהאדם
 ברוח לו נאמרה זה ודבר נבואה חלקכמו

 עשו שמחשב מה דבקה ידעה וע"כהקודש
 דבר כי בלבו המן שחשב מה ומרדכיבלבו
 מחשבה כל שידעו אבל להם נאמדו דייקאזה
 הגר"א הביא ובאמת - כלל נשמע אינוזה

 יודעים דאינם ב' ק"א ח"א ווהרהנ"ל
 רבה האליהו וגם שבלב מחשבההמלאכים
 שלמה שאמר ל' ו' ב' הימים דדברי קראהביא
 ירמי' וכן העם לבב את ידעת לבדך אתהכי

 משמע לב חוקר ה' אני וגו' הלב עקובאמר
 לא אבל האדם מחשבות יודע הקב"הדרק

 יו"ט מתוס' יו"ט במעדני ראיתי שובהמלאכים
 - עיי"ש וה כל שכתב דברכות ב'בפרק
 פאדווה מהר"ם להרב לדוד משכיל בס'ועיי'
 משנת בשם וירא פ' בתורה פירש"יעל

 עיין - ודו"ק ו"ל חאגיו למהר"םחכמים
 בשו"ת עוד ועיין - ודו"ק ל"ט ח' א'מלכים
 דבי בתנא ועיין כ"ח סי' ח"ב אליעורמנחת
 י"ב דף סוכה ועיין - כ"ב פרקאל"
 ובחגיגה לך לך פרשת הקדוש בווהרועיין
 ה' תיקון תנינא תקונא ובתקונים ט"זדף
 סי תרס"ח שנת תלפיות בתל עוד ועיין-
-כ"ו  נפש משיב היקר בס' ראיתי והנה 
 בתוס' מבואר כבר אך לשונו ווה כתב באבפ'

 יודעים אינם מלאה"ש גם שבלבדהמחשבה
 לב חוקר ה' אני נאמר וע"ו לבדו השי"ת'רק

 אנה עליו ופלא: - עיי"ש כו' כליותובוהן
 בתוס' מבואר אדרבה כן שכתבו להתוס'מצא



 ח ת ופלד

 כשיטות הוי לא דהאמת רק להיפך הנ"לשבת
 דחסידותא במילי ראיתי וכעת - ודו"קהתוס'
 ע"ה חאגיז מהר"ם שהגאון כתב רכ"דאות
 מחשבה ובין שבלב מחשבה בין חילוקעשה

 בדכות יו"ט במעדני מ"ש ועיין -שבכליות
 להחיד"א ראיתי וכעת - ודו"ק ו' אותדפ"ב

 תקרא אל בפסוק רות מגילת על הרגלבשמחת
 הי' פ' בפסקיו הרא"ש דגם שכ' נעמילי

 נשמת דברי והביא התוס' דברי מביאקורא
 ופליג ללב כליות בין שמחלק צ"ב סי'חכמים
 להיפך מוכיחים דהכתובים משוםעליה

שערים
 פרק מב"מ והביא ע"ב ק"א ויראובזוה"ק
 אךקים וכליות לבות בוחן וכ' עיי"שהפועלים
 יודעים. שאינםמשמע

מלאך

 שליחוס שתי עושה אחד מלאך דאיןהא
 דאמים אחד זה היפך כשזה אלא אמרולא

 עושה שוה השליחות כששני אבל דיןוהשני
 וידא[. פ' בחיי ~רבינושניהם

 נאות
 המותר לדברנשתנה

 כיצד בפרק בברכות יתה לדבינוס"ל
 לדבש שנהפך נבילה כגון דמותדמבדכין
 קמ"ח ותשובה תע"א בתשובה הרדב"זוכתב
 לדבר דנשתנו סברתו יונה רבינו אמרדלא

 לא אבל אכילה באיסוד רק מותרהמותר
 להסביר בזה נראה ולע"ד - הנאהבאיסור
 בד"ה ע"ב כ"ו דף פסחים במס' תוס'שיטת
 הא לרבי אהרן הר' והקשה וז"ל בסופוחדש
 בשבת ואפי' יאכל בשוגג בשבת המבשלדאמד
 דגחלים בפת מוקצה שבח יש נימאואמאי
 באיסורי אלא שייך דלא ר"י ואומד הםמוקצי'
 ס"ו דף בע"ז הקונטדס פירוש וכן דוקאהנאה
 תרומה של בכמון שהסיקו תנוי גביע"ב
 חילוק מאי להבין צריך ולכאודה -עכ"ל
 יש לענין הנאה לאיסור אכילה איסודבין
 קשה דלכאורה א"ש ולהנ"ל בפת עציםשבח
 בפת עצים שבח יש משום הפת אסורהאמאי
 עצים הי' דמעיקדא המותד לדבד נשתנההלא

 א"ש מותר המותר לדבד נשתנה ס"לאכילה באיסוי דדוקא נימא אם אמנם פתועכשיו
 אסור וכדומה ערלה איסור הנאה ואיסורדכאן
 בהנאה אסור דלא דבאיסור התוס' כתבוושפיד
 לחלק יש ואולי - והבן דנשתנה מטעםמותר
 לא והטעם בפת עצים טעם כמו הוידכאן

 הדבר על האיסור אין דכאן ועודנשתנה
 ודו"ק. והבן הזמן עלרק

 אות כ"ד כלל הדא"ש בתשף מצאתיאמנם
 דלא כ' סק"ו תס"ז ס" או"ח בטו"ז ומובאו'

 לא קמח דעירוב בדבש איסור נוהגראה
 לחוש באנו ואם הפסח קודם נתבטל וגםשכיח
 די"א השנה כל אותו נאסר תערובותמשום

 לדבש ומתהפך נבילה בשר לתוכושנותנין
 משמע עכ"ל אזלינן השתא דבתרומותד
 כמר לדבש מתהפך נבילה בשד כמודכוונתו

 הרדב"ז כתשו' דלא ס"ל וא"כ עיי"ש הקמחכן
 הנאה איסור שהוי בפסח בחמץ דאפי'ינ"ל
 יעקב בחק שמ ועיין - ודו"ק דנתהפךס"ל
 יונה רבינו על שסומך דמי שכ' ט"זס"ק
 דנתהפך סולת בו שנפל הדבש להתיריכול

 לסמוך דאין נדאה הרדב"ז דברי לפיולהנ"ל
 יונה רבינו אמר לא הנאה דבאיסורכיון
-ודו"ק  דלא קנ"ה ס" הריב"ש בתוש' ועיין 
 דגמ נסך ביין המותר לדבר נשתנו לומרשייך
 מש"כ ועיין בהמץ הה"ד וא"כ אסודאפדו
- ק"ב ס" תרע"ח בת"ת נ"י דמאדהה"ג  
 שכ' ברש"י מ"ו דף ע"ז במס' ראיתיוכעת
 הנאה באיסור שינוי מהני דלא כהרדב"זג"כ

 מדדכי לבושי בשו"ת ועיין - ודו"קעיי"ש
 שמביא ומה בזה מש"כ פ"ט סי'חאו"ח

 ודו"ק. חמץ לעניןמהחת"ס
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 בתערובותנולד

 שנפסק דשבת ספ"ק המרדכי שיטתידוע
 סק"ה ש"כ סי' ומג"א ק"ב סי' יו"דברמ"א
 שיש בדבר אפ" בטל בתערובות הנולדדאיסור

 עצמו שסתר עליו שמקשי' מה וידוע מתיריןלו
 משולם רבינו בשם הזרוע פרק חוליןבמס'
- ע"ב ל"ד דף פסחים בצל"חועיין  וראיתי 
 ממס' הקשה נ"ד סי' חיו"ר מהדו"תבנוב"י
 ביומי בנהרות טובלין אין ע"ב ס"השבת
 עיי"ש הזוחלין על נוטפין ירבו שמאדניסן
 ולצ"ד עיי"ש בתערובות נולר  הלאזהקשה

לה  עריםש

 עפ"י המרדכי סברת כבר הסביתי שאנינפי
  רנימא ואירך ר"ה ע"א ל'  בתמורה התוס'קו'
 ברירה דנימא יאסר לא להיתר שנפל איסורכל

 וניכר מבורר שה" איסור דכל כללותירצו
 עיי"ש ברירה לומר אפשר אי ווב אחתפעם
 המרדכי של סברתו הוא דזה נראה מעתה-

 - ברירה אמרינן האיסור ניכר דאינודכיון
 אבל כלל ניכר ה" לא אם תינח האוא"כ

 שנפל קודם הגשם ניכר הי' שם שרבובנוטפין
 דאר איסור הוי זוחלין פסול ועוד -בנהר

 ברירה. אין ובדאו''

 םאות
 להקל מה"ת דאו'ספיקא

 אסאד מהריא בשו"ת וכ' הרמב"םס"ל
 עבר שכבר הספק דוקא דהיינו ק"ג סי'היו"ד
 איסור ספק לעשות דאסור מלתא פשיטאאבל
- דאו' איסור לס' לכתחלה א"ע להכניסדאו'  
 מיתת או כרת שי"ב דאו' איסור לס'ועכ"פ
 עיי"ש. קפ"ג ס" ביו"ד הב"י וכ"כב"ד

סומא

 בנוב"י והנה המצות מכל פטור יהודאלר'
 בפתיחתו מגדים מפרי הביא או"ח חלקמהדו"ת
 פטור לר"י דאפ" דהעלה כ"ט אות ח"גלאו"ה
 והנוב"י בל"ת חייב אבל עשה ממצותרק
 בל"ת דחייב רא" להביא ולע"ד עלי/פליג
 האיך דאלת"ה דאמרינן הנשה גיד פרקמש"ס
 דלמא רא" מאי ולכאורה באשתו מותרסומא
 וע"כ המצות מן פטור דסומא כר"יהלכה
 היקר בספר מצאתי אמנם - חייבדבל=ת
 הס' מערכת  זצ"ל החיד"א מהגאון ווכרעין
 המכריע בס' ישע" מרבינו ג"כ הביא כ'אות
 יהודא ר' פטור מלאוין דאף דס"ל ע"חסר
 עליו שהשיג קדוש לא' הג"ה יש דשםוכ'

 דדבר יהודא רבי דמודה החיד"א וכ'בזה
 מב"נ גריע יה' דלא חייב סומא גם חייבשב"נ
 המצות מכל דפטור יהודא רבי דקאמרודייק

 מתן דקודם מצות אבל משמע בתורההאמורות
 הסומא גם חייב ב"נ שחייב מצות היינותורה
 במצוה מנ"ח בעל הגאון על ]ופלאעיי"ש

 החיד"א קדמו שכבר ראה ולא ג"כ העלהב'
 מוזהר דב"נ מחולין כלל ראי' אין וא"כבזה[
 ודךק. איש באשתג"כ

 חי בעלמירס

 עה"ת דכלה אגרא היקר בספרראיתי
 ע"ד בת-א הש"ס על הקשה בראשיתבפ'

 הקב"ה הא לויתן של הזכר את סירסשהקב"ה
 מה"ת אסור וסירס כולה התורה כלמקיים
 לא זה לב"נ אפ" שכ' מה ]הנה לב"נואפ"
 כרב ס"ל לא הפוסק" דרוב דכו"ע אליב"הוי

 ס"ל דלא ממלכים פ"י ברמב"ם ועייןחדקא
 דהמצוה ותירץ הקב"ה סירסו האיךכר"ח[
  מורה שבארצכם כל תעשו לא ובארצכםהוא
 שבים בריות על ולא הארץ בריות עלרוקא
 . .עיי"ש.

 העזר אבן תשובה בפתחי הרואהואנכי



 ח ת ופלר

 אסור המחבר דכתב הא על ח' ס"ק ה'סימן
 ועוף חי' בבהמה בין באדם בין הזרעלהפסיד

 שאלת לסרס אסור דגים אפי' בר" כ' בפ"תכ'
 דכלה כהאגרא דלא עיי"ש קי"א סי'יעב"ץ
 באגרי שלא דסירסו לתרץ נלע"ד קו' ועל-

- ודו"קהזרע  במצוה להמנ"ח ראיתי שוב 
 וכ' שבים דגים לסרס אסור אי חקררצ"א
 שם מבואר דהא ד,~רי רא" אין דלויתןומהא
 וע"כ הזכר את סירס אלף בהררי בהמותדגם
 שמותר שם שמבואר כמו אלא ממש סירסדלא
 שכן שם וכ' - תרנגול של כרבלתוליטול
 עפ"י ונראה - ודו"ק ת"ח בספר שםהוא
- ע"ד בתהיליםשכ'  ראשי שברת י"ד י"ג 

 לויתן ראשי רצצת אתה המים עלתנינים
 הרג לא והלא רבים לשון דכ' הא נראהכו'
 חולין הש"ס עפ"י תראה - הנקבה אתרק
 גברא דההוא ע"ב מ"ה דף טריפות אלופרק

 דדין מוחיה נתמזמז אמר לרישי'דטרייה
 מוליד שאינו לומר אביי אמר חייא דלאלאו

 ראשו על לזכר הכה דגם ונראה -עיי"ש
 שברת תה הנ"ל הגמרא כמו סרסו כןועל
 הכל וא"ש לויתן ראשי ורצצת תניניםראשי
 קיים דהשי"ת לע"ד נראה עוד -ודו"ק
 תעשו לא בארצכם של הציווי אמנםהתורה
 ולא יצרה לשבת העולם ברא שהקב"היען

 פרו הנבראים כל ויברך אמר וע"כלתוהו

שערים
 אלף בהררי ובהמות לויתן גבי אבלורבו

 לא ועליהם שירבו הקב"ה רצה לאמעיקרא
 הלאו גבי השי"ת כוונת כי דסירוס הלאוקאי

 והבן. אלו על הי' לאדסירוס

סכנה

 - מאיסורא סכנתא חמורא קיי"להנה
 מסעמיהאלי הגאון בשם בוול"ח בהעלהנראיתי
 אבל הטבע בדרך שהוא בסכנה דוקאדזה

 כלל חמור לא סגולי" דרך שהואבסכנה
 בקודש חומר בשו"ת ראיתי וכעתמאיסור
 בשאלה ד' בסימן לוי מחנה בעלמהגאון
 שנילושה עיסה בו שגאפה בתנור ריחאבענין
 שהחמיר המת בשכונת נשפכו שלאבמים
 כלל נחתי ולא עיי"ש הקיל והמשיבהשואל
 הנ"ל.לסברא

סכנה

 דבסכנה דמוכח פ"ג יומא במס'עיין
 מש"ז מגדים הפרי על וצ"ע לס"ס גםחיישי'
 בפסחים ועיין בזה דמסתפק קע"ג סימןאךח
 דחיישי' שכ' קפא ד"ה תוס' ע"בקט"ו

למיעוטא.

 עאות
 פרהעורבא

 ביצה ע"ב קכ"ד חולין בש"ס כןמצינו
 ולע"ד - אחר לדבר השיאו ופירש"י ע"אכ"א
 לפרש ונראה זה בדבר אחר לדבר דהשיאוהא
 שנא' כ"מ אלים יונת ספר בסוף שראיתיע"פ
 רע=א צ"ז ב"מ רע"א ג' ]סוכה רבשתק
 עפ"י להשיב לו הי' קמא[ פרק רישביצה
 מבעלי לרשב"י מובהק תלמיד שהי'סוד

 בסהד"ר ומובא עיי"ש לגלות רצה ולאהסודות
 דבמקום ע"א ל"ו בסוכה לפרש אמרתיועפי"ז

 באויד הפודח עוף לומד עתיאל יונתןשהי'
 מרכבה מעשה לומד שהי' נראה נשרףמיד
 את יוליך השמים עוף וכ' שם שאיתאכמו
 ויונה דעורב ע"א מ"ה גיטין במס' ועייןהקול
 סודות לומד כשה" וע"כ ששמעו סודותאמרו
 באויר פודח העוף הי' שיתגלה רצהולא

 ג"כ לי' אמר דמשו"ה נראה ומעתה -נשרף
 עפ"י לו לומר יכול שאינו היינו פרחארבא
 ואמר לגלות רצה ולא סוד עפ"י רקפשט

 ואולי - ודו"ק הסוד ויתגלה פרחשעורבא
 ויפן שמות בפרשת הפסוק כוונת דזהאפשר



4 שעריםפותח
 הכה המ~רש בשם הרגו רבע"ה דמשההיוע עפ" המצרי את ץך איש אע מ תרא וכהכה
 אדם לכל אותו מוסרק אע המפורש ושםתכה
 וכה כה ויפן ע"כ ע"א ע"א בקידוקיןע"ן
 אין כי וירא הגון שאינו אדם ישמעשמא
 שישמע ירא הי' שלא המצרי את ויךאיש
 ודו"ק.אחר

עונש

 שהוא מי עונשין מעלה של בב"דאי
 במס' הש"ס דברי ידוע - עשרים מבןפחות
 שדה חיי בפ' עה"ת ודש"י רע"ק פרקשבת

 סי' צבי חכם ושו"ת - שם רש"יומפרשי
 אגדה דברי שהוי עליהן לסמוך שאין שכ'מ"ט
 קנ"ה ס" חיךר סופר חתם בשךת וכןעיי"ש

 בש"ס נמצא לא שזה שכ' ]ומה מהבד"ה
 ערוכה גמרא הלא פלא אגדה בדרושירק

 שלא כוונתו ואולי ע"ב פ"ט דף שבתבמס'
 בדרושי בש"ס רק הלכה גבי בש"סנמצא
 כש"ס שסברו הרבה ישנם אמנם -אגדה[
 ד' פרק המשניות בפ"י להרמב"ם עייןשבת

 הזכר על הבא המשנה על מיתות ד'דסנהדרין
 מעניש הקב"ה שאין למדנו השמועה מפיכ'
 - שנה עשרים אחר רק כרת החייבאת

 בשם שמיני פ' אנך בחומת להחיד"אוראיתי
 אינו למעלה כשהשכינה מאמרותעשרה
 כב"ד הוי למטה וכשהוא עשרים בן עדמעניש
 בזה שמתרץ עיי"ש י"ג מבן ונענש מטהשל
 יאיה חות לשו"ת גם שם וציין דבדיםכמה
 ועיין - עיי"ש שם ובהשמטות קס"וס"

 ע"א כ"ח דף מו"ק חיות מהרצב"יבהגהות
עיי"ש.

 פאות
 הש"ם שהביאפסוקים

 בשום בתנ"ך כן בנמצא אינופעמים
 והביא פסוקים שני הדכיב דהש"ס רקמקום
 תוס' ע"א ב' דף עירובין במס' עייןבקיצור

 ד"ה ע"א ס"ה עירובין ותוס' דכתיבד"ה
 - ונתן ד"ה ע"א קכ"ח שבת ותוס'בצר
 החלומות כל שנא' ע"ב נ"ה בברכותועיין
 ע"ב פ*א דף בב"ק ועיין הפה אחרהולכין
 רע. תקרי אל טוב מהיותדכ'

 צאות
 מתוך לענין צורך חשיב אי מצוהצורך

 דהוי שכ' ע"ב ה' פסחים בתוס'עיין
 עיי"4 חוץ ד"ה קף שבת בתוס' וכ"מצורך
 וגם צורך ל"ח סק"ג תרמ"ו סי' להמג"אאמנם
 צורך דל"ח דמשמע שם בטור עי" וש"פבר"ן-
 ק"נ. ס" או"ח חת"ס שו"תועיי'

 אפי' מעכב או לכתחלה הוי איצריך
בדיעבד

 ובאלי' סק"ה רע=ד סי' יו"ד בטר'זעיין

 סי' בבי' ועיין כ"ה אות ל"ו ס" או"חרבה
 ועיין נ"א סי' או"ח חת"ס בשו"ת ועייןרי"ב

 באריכות. ועיין דבכורות פ"ז ישראלבתפארת
 בשו"ת ועיין ה' כלל הצ' מערכתבשד"ה
- ס' סי' בריסקמהר"ם  בעין להחיד"א ועיין 
- ו' אות הצ' מערכתזוכר  בתוס' ועין 
 ועיין - צריך ד"ה תוס' ע"ב ט"זמגילה
 שכ' דרבי' ד"ה רש"י ע=א כ' מגילהבמס'
 י ' עיי"ש. לכתחלה משמע צריךדלשון



 שעריםפותהלח

 קאות

 דאורייתא למילי מהני אי דרבנןקנין

 הק' במערכת זוכר עיל היקר בספרעייל
 ועיי"ש דרבוותאי פלוגתא שהוא שכ' טובאות
 פלוגתא שהוא מצאתי בעניי ואנכי שהאריךמה

 ס"ד דף גיטין במס' ותוס' רש"י ביןקדומה
 דרב משמע שכ' שאני ד"ה בתוס' עיי"שע"ב
 לאחרים זוכה אי פליגי חסדא ורביהודא
 זוכה ס"ל יהודה דר' והיינו לא אימדאו'
 מדרבנן רק ס"ל חסדא ורב מדאו'לאחרים
 עיי"ש דרבנן מבואות שיתופי שאני משניוע"כ
 זוכה יהודה ר' דברי על כתב ז*ל רש=יוהנה
 באמת ולכאורה עיי"ש ומדבריהם לאחריםאף
 יכול הי' ג"כ חסדא לדרב אדמקשהקשה

 רב, פליגי במאי ועוד יהודה אדרבלהקשות
 דאליבי" לומר וצריך לרש"י חסדא ורביהודא
 לדאוריי' מהני דרבנן קנין אי פליגידרש"י
 - מהני לא חסדא ולרב מהני ס"ל יהודהדרב
 - ודו"ק מהני לא סב-ו כו"ע לתוס'אבל
 בגמרא ע"ב נ"ה גיטין במס' ראיתיוכעת
 משמע כו' ברשותו רבנן אוקמי' רבאדאמר
 וצ"ע. עיי"ש כרת דחייב דקאמר לדאו'דמהני

 קירועוין קירועויו אין שקידוםקטן

 של דאביו ברזולא בר מהר"י דבריידוע
 הקטן בנו בעד קידושין לקבל יכולהקטן
 ברש"י מצאתי ואנכי עליו חולקין הפוסקי'וכל
 כהר"י ס"ל לא גוכ ע"ב ז' דף קידוזיןבמס'
 שהם בניי לשני בד"ה שם שכ' הנ"לברזילי
 דלדעת וקשה לאביהן שליח ועשאוגדול"
 שאביהן איירו הא משכחת בקטנים אפי'הנ"ל

 ועיין מ"ג סימן העזר באבן ועיין בעדןמקדש
 מוהריק"1 בשם מש"כ תקס"ז אות דרבנןבארעא
- ודו"ק ל'שורש  במוהריק"ו שכ' ועיי"ש 
 מיושב יה' ובזה - ברזילי בר מהר"יכמו
 ושם עיי"ש ר"ב סי' חיו"ד תנינא הנוב"יקר
 שכ' מ"ג ובס" א' סי' באה"ע הב"ח דבריהביא
 יכול אביו שנים י"ב אחר דבקטן סוברדהטור
 עיי*ש מדרבנן קידהיין והוי אשה לולהשיא
 רש"י דעת הלא נראה הנוב"י קו' ובעיקר-

 קידושין דאין אף ע"ד כתובות בשטמ"קמובא
 בביאה אבל בשטר או בכסף דוקא זהלקטן
 משכחת וא"כ וי"א ט, מבן יותר קטןקונה
 להיות יכול ועוד - פוסל שקטן שפירלי'

 קטן יבם קונה מדרבנן בוודאי כי קטןביבם
 ע"א י"ט דף קידושין במס' ועיין -ודו"ק
 בפתחי ועיי' - ומד~ר ד"ה ותוס'ברש"י
- מ"ג סי' אה"עתשובה  נוב"י בשו"ת ועיין 
- סוד ס"ג סוב ס" אה"עמהדו"ק  ועיין 
 דקידושי שכ' ע"א מ"ה דנדה במתני'ברש"י
 וי"א ט' בן אפי' מהנו לא בביאה אףקטן

 הנ"ל רש"י בשם מקובצת כשיטה שלאעיי"ש
 בהגהות עיין בנדה שם דש"י דבריובגוף
 חליצה מהל' בפ"ה ועיין - וצ"ע שםהרש"ש
 ועיין - ודו"ק שם בהה"מ י"ח הל'ויבום
 שנים ט' בן ח' משנה יוד פרק יבמותבמס'
 פטורה ה"ז ומת אשה נשא כר אחדויום

- ודו"ק בהרע"בועיי"ש  מהדךק נוב"י ועיי' 
 מה ודו"ק. אבל ד"ה בסופו ס"א ס"אה"ע

 משמע לא ע"א מ"ה נדה דמרש"ישכתבתי
 בשיטה כעת עיינתי רש"י בשם מקובצתכשיטה
 רש*י בעם זאת ש"ביא וראיתימקובצת
 - אח"כ בו חזר רש"י וכנראהמהדו"ק
 י"ט קידושין מש"ס לו קשה שהי'וכנראה
 לקטן. אישותדנמצא

 ~,4"1ש



לט שעריםפותח

 ראות
 מנין התורה מןרמז

 הר' מערכת זוכר עין היקר בספרראיתי
 אלי בהליכות מהרש"א מהרב הביא ט'אות
 דאעפ"י ליאון די מהרי' משם תרפ"זאות

 והביא מדאו' אלא מדרבנן אינו רמזשאמר
 ובמה עיי"ש דמכות ופ"ק דמ"ק מפ"קראי'

 חולין מש"ס רא" עוד מצאתי ואנכישהאריך
 לטריפה רמז דקאמר טריפות אלו פרקריש
 ובשר מנלן הש"ס ופריד מנין התורהמן

 שטריפה רמז אלא תאכלו לא טריפהבשדה
 בפירוש לד הרי ע""ש מנלל מה"ת ח"אינו

 ואף רמז הש"ס קאמר מה"ת שהואדאעפ"י
 דקאמר לו קשה שה" היינו מנלן הש"סדפריך
 לו קשה הי' לא אבל מפורש הדבר הרירמו
 ודו"ק. דרבנן משמע דליהוי רמז לשוןעל

 דאגדתא'רבנן

 בהגהות חיות צבי מו"ה להגאוןראיתי
 בר שמואל רבי דשם כ' ע"א י"ז במו"קלש"ס
 בהלכות נזכר שיה' מקום בשום מצינו לאנחמני
 אשר חכמים שאר בין דאגדתא במילירק

 רק בהלכות זכר להם ואין באגדההתעסקו

 ר' הלוי אבין רבי בדכ" כמו דאגדהבמילי

 רבנן בשמ בירושלמי ומכונים וכדומהלוי
 דלמא דמעשרות פ"א ירושלמי עייןדאגדתא

 המסו אחינו ל" שמיעא דאגדתא רבנןמן
 ופליגו החולץ פ' יבמות ירושלמי ועייןלבבינו
 מתעברת אשה אין דאמרו דאגדתא רבנןעל

 היה דאגדתא רבנן ואילו ראשונהמביאה
 נחמני בר ר"ש וזה מיוחד ועד ביתלהם
 לבית עתה איתרמי דאגדתא מרבנן"ראש
 ע"ז רבנן ותמהו דהלכתא רבנן שלהמדרש
 לבית שיבא זה מקרה אירע לחנם לאואמדו
 במדרש מצאתי אנכי גם הנה עכ=למדרשמ
 בעא חלבו רבי בענן סכתה בפ' איכהרבה
 אגדה בעל שאתה מפני וא"ל ב"נ דר"שמיני'
 לי' קרי א' דט"ו פי"ב רבה בבראשיתועיין
 עיי"ש סע"ג דע"ז פא"ד וירושלמי אגדהבעל
 מקום בשום נמצא דלא שכתוב מה אמנם-

 בדבר מקומות בכמה מצאתי אני הנהבהלכה
 בר שמואל אר' ע"א כ"ג בברכות עייןהלכתא
 יתפלל אל לנקביו הנצרך יונתן א"רנחמני
 כן ופסק ישראל אלקיך לקראת הכוןשנא'

 וטוש"ע יוד הלכה תפלה מהל' פ"דהרמב"ם
 ע"א ל"ה ובברכות ג' א' סע" צ"ב ס"או"ח
 שאין מנין יהמזן א"ר נחמני בר שמואלא"ר

 ותאמר שנא' היין על אלא שירהאומרים
 מהל' פ"ג הרמב"ם כן ופסק וגף הגפןלהם

 ב'. הלכה המקדשכלי

 שאות
שחוק

 לאדם אסוד ע"א ל"א דף בברכותאמרינל
 ימלא אז שנאמר הזה בעולם פיו שחוקשימלא
 דדוקא לדייק לע"ד נראה וכו' פינושחוק

 כתוב לא דהא אסור שחוק פיו כללמלאות
 אסור בש"ס וכן פינו שחוק ימלא אזרק

 רב וכן מותר שחוק קצת אבל פיולמלאות
 דבדיחותא במילתא פתח לתלמידיו גמרכי

 סובא בדח הוי ירמי' ר' ברכות בש"סומצינו
 אנא א"ל מותר יוך עצב בכל זירא ר'א"ל

 שאסור א"ל לא ואמאי עיי"ש מנחנאתפילין
 לו השיב ומה בעוה"ז שחוק פיולמלאות
 ר' של דדרכו רק מותר שחוק דקצתועכ"ח

 במס' דאמרינן כמו עת בכל עצב שה"זירא
 ירמ" ר' הביא כאן עד ע"א כ"ג דףנדה
 משמע עיל'~2 גחך ולא גיחוך לידי זיראלר'
 מצאתי דלא ואף מותר קצת דשחוק זהמכל



 שעריםפותח

 לי יש מ"מ תק"ס סימן או"ה בטוש"עכן
 ע"א כ"ג דף נדה במס' מפירש"י גדולהראי'
 תחבולות בכל שחק וז"ל שכתב העמודסוף
 שחוק לידי זירא ר' להביא ירמי' ר'הללו
 ור' בשחוק פיו למלאות דאמור שחקולא
 ר' להגאון וראיתי עכ"ל טפי מחמירזירא

 דמה רש"י על שהקשה בהגהותיו חיותצבי
 הדין מן אסור הלא טפי מחמיר זירא ר'קאמר
 ולהנ"ל - חומרא לשון עליו נופלואינו
 שחוק למלאות רק אסור אינו דבאמתא"ש
 קצת שחוק ירמי' לר' מותר הי' וא"כפיו
 לשחוק רצה שלא טפי מחמיר הי' זירא ר'ורק

 ודו"ק רש"י דברי שפיר ומדויק קצתאפילו
 ע"ב נ"ט דף ב"מ בתוס' עיין זה וכעין-

 קשה שם התוס' ועל - ודר"ק קחייךבד"ה
 וכמו בראי לבתי גואי בתי בין קמחלקדלא

 ע"ב ה' דף בחגיגה הש"ס זה בעניןשמחלק
 על הגרצ"ח קר על נראה עוד -וצע"ק
 ישמח בהקדמת כמו"ש הי' ר,2"י דכוונתרש"י
 בשם שכ' למשה תהלה הנקרא נ"ך עלמשה
 ח"ר סנים בייטיב גם ומובא מלובליןהגה"ק
 יפה מאמר וח"ש י"א אות זכרון אבנימאמר
 בפניו צהלתו החכם מאמר ח"י אותלעינים
 ה" זירא רבי אמנם עיי"ש כר בלבוואבלו
 וזהו עצב להיות בפניו אף עצמו עלמחמיר
 ודו"ק. טפימחמיר

 ליכא עלמא בהאי מצוהשכר
 אבל בחו"ל דוקא דזה נחל בערביראיתי

 )עיין עלמא בהאי שכר משלמין ישראלבארץ

 מובן ובזה רכרכות( פ"ק הגרשוניבילקוט
 שמובטחים הגשמיים היעודים דכללדעתי
 ודו"ק. הארץ אל יביאך כי והי' בי' כ'בתורה

שיטה

 דלא ל"א ס"ק רצ"ד סי' ביו"ד הש"ךכ'
 בתלמוד רק כשיטה הלכה דאין כללאאמרינן
 מלאכי היר עמו והסכים בירושלמי לאבבלי
 מערכת זוכר עין בספרו החיד"א הגאוןאמנם
 הרשב"א היינו חולקים שרבים כ' ג' אותאלף

 ורבינו רצ"ד סי' יוסף בית מובאבתשובה
 - עיי"ש מלך ומעדני יוסף והביתירוחם
 עיי"ש. נ"ח אות מלאכי ידעיין

שלימה

 וצריך משנה לחם שצריך בשבתהנה
 לשתים נחלק אם להסתפק יש שלימהלהיות
 משנה לחם הוי אם בקיסם תפרהואח"כ
 פ"א עירובין מש"ס ללמוד שיכוליןונלע"ד
 דמערבין תיפרה ידוע ולא בקיסם תפרהע"א
 משנה לחם לענין כ"כ שלימה ונקראתבה

 בש"ס חיות מהר"צ בהגהות ועייןבשבת
 יעקב מנחת בשו"ת ועיי - ודו"ק שםווילנא
 ודו"ק. י"ב סי' חטאת תורת ספר בסוףהנדפס

 תאות
 סופריםתיקון

 ע"ג ט"ו דף שבע"פ בתורה השל"הכ'
 דאמרינן הא ז"ל הרשב"א כתב לשונווזה

 אין זה הוא סופרי' תיקון מקומותבכמה
 מ"ש על שהותירו או שהוסיפו חלילההכוונה
 סופרים תיקת ענין אבל אחת אות אפי'בתורה
 וא' א' כל ענין לפי ומצאו דקדקו שהןהוא

 היתה לא הכוונה שעיקר ההםמהכתובים
 כוונה צד אלא בספר שכתוב ממה שנראהכמו

 כמו כן אלא כן לכתוב לו הי' ולאאחרת
 הל"ל עודנו וה' ה' לפני עומד עודנוואברהם
 סופרים תיקון קראו ולא הכתוב שכנהאלא
 עכ"ל כינויים שהם ופירשו דקדקו שהםאלא
 כ' סופרים תיקון דאמיינן הא מהרי"קוז"ל
 ע"ד בתורה שנכתב ר"ל כתב בלן יודאהר"ר
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 'טיה' וזכותבים מה וטמתקנ" סופריםתיקון
 צוה המלך דוד משל דרך שעל כבודבדרך
 שיעשה לפלוני מצוה שיכתוב מהירלסופר
 הכתוב הלשון יתקן הסופר הנה - וכךכך

 - עכ"ל לפלוני מצוה דוד המלךכשיאמר
 בספרו ז"ל אלבו מהר"י החכם החוקר כתבוכן

 - כ"ב פרק שלישי במאמר עקריםהנחמד
 ז"ל רש"י לשון מאוד הדל לי קשהולפי"ז
 עודנו ואברהם משם ויפנו עה"פ ויראבפ'
 עומד עודנו וה' לכתוב לו והי' שכ'עומד
 אשר זה הוא סופרים תיקון אלא אברהםעל

 משמע והנה עכ"ל כן לכתוב רז"להפכוהו
 הלשון חז"ל שתיקנו כפשוטו ז"ל רש"ישהבין
וצ"ע.

תנן

 עולם הליכות בשם יעקב באר בס'כתב
 כשמקשה דוקא היינו שבגמרא תנןדלשון
 כ' שמהרי"ק והביא בה עומדים שאנוממשנה
 ביצה ממס' והביא אחרת ממס' תנןשנמצא
 במשנה והמו המעשר תנן דקאמר ע"בי"ז

 ת"ש דצ"ל כ' הש=ס בגליון אמנםדתרומות
 מבלאי תנן דקאמר ע"א כ"א שבת במס'ועיין
 ראיתי וכן סוכה במס' משנה והוא כרמנכסי
 בזוג שהעיר מהרז"ל אמריבס'

 ליתיתי
 ע"ג אות ואמוראים תנאים בספרראיתי

 ח"ב להחיד"א הגדולים שם ספר תוךהנדפס
 תיתי דאיכא היכא כל שם כתב ס'מערכת
 בש"ס מצאתי ואנכי עכ"ל הוא קללה לשוןלי

 שבת במס' עיין מזה היפך מקומותבכמה
 פירש"י ושם ע"א קי"ט ודף ע"ב קי"חדף

 שם יראה והרואה שכרי ישולם ליתיתי
 ע"א ל' רף  בבכורות וכן  ברכה לשוןשהוא
 ד"ה ברש"י ועיי"ש ברכה  לשון הוא ליתיתי
 כ"ח דף במגילה ועיין טוב שכר כ' ליתיתי
 והגם - ברכה לשון ג"כ לי תיתיע"א

 כמו קללה לשון ג"כ לי תיתי מצינושבאמת
 דעברי לי תיתי ע"א קל"ה דף שבתבמס'
 דעברי לי תיתי ע"ב ל"ו בביצה וכןאדרב
 ברכה לשון ג"כ מצינו מ"מ עיי"שאדמר
 שט"ס אומר הייתי דמסתפינא ולולא -כהנ"ל
 לשון לי תיתי דאיכא היכא כל וכצ"ל'שם

 ודו"ק. קללה לשון ג"כ מצינו ולפעמיםברכה

תשובה

 מאמר תשרי חדש יששכר בבניראיתי
 חלוקי דד' זצ"ל מהחיד"א שהביא ל"ט אותד'

 השב אבל מיראה להשב רק אינםכפרה
 הכל מתכפר רק כפרה חלוקי לד' א"צמאהבה
 קדמונים גדולי בשם כן וכ' לבדהבתשובה

 הש"ס וסוגיות אי מקומו להבנ"י נודעולא
 כן שפסק כיון אבל הללו במסילות נדעולא
 כן פוסקין מטה של בב"ד בדורו מובהקרב

 ראיתי וכעת עיי"ש מעלה של בב"דלהלכה
 בזה"ל שכ' שס"ד מצוה סוף חינוךלמנחת

 מועיל אינו לחוד דתשובה הא לי נראהגם
 תשובה זה דאין מיראה תשובה היינובחמור,

 לו נעשו דזדונות מאהבה תשובה אבלגמורה.
 דנעשית כיון סועיל החמור' על אף א"ככזכיות
 - עכ"ל מצות ה"ל למפרע א"ככזכיות
 בשם החיד"א כן כתב שכבר ראה לאוכנראה
 שאין הבנ"י מש"כ וגם - קדמוניםגדולי
 עפ"י מובן ולהמנ"ח בש"ס  בוה מסילותלו

 ורו"ק. זכיות נעשות רורונותהש"ס
 יתן לעמו עו ה' וסימנך ע"ן כלליםסה"כ

 בשלום. עמו את  יברךה'





 ר פס

 אפרים יד ותשובותשאלות*
 בשאלות ענינימ באיזה. השבתיאשר

 יתברך השמ בעזרת הש"סובסוגיות
 תש"ד שנת עד תרע"טמשנת

 בילליטצער הלויאפרים
 יע"א בעטלאן דק"קדומ"ץ

 - מצות תרי"ג על לאפרים -תרגלתי אפרים יד שו"תבעהמ"ח
 - הש"ס כללי על שערים פותח - הש"ס על לבוש הגהתהשלמת
 - החסיד ר"י צוואת על לקיעים - ב"ג תורת - ג"ח הלויבית

 הש"ס הגהות - אבוה מגן - הנדדף מבקש - ישדאלבחינת
 עה"ת אפרים יד - אסריםמאמר
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 תש"ל שנת - משה ישמחקרית





 אפר'םידשו"ת
 או"חחלק

 אסימן

 וינ"פ ידידי כבוד בספר טובים לחיים יוחק שופר קולנשמוע
 מריכי חיים מו"ה כקש"ת וכו' חו"ב בתורה המופלגהרבני

 נ"י.עדעלהייד

 מברך אי תפיליז להניח ומתחיל מצוה בר שנעשה בבנו שאלתובדבר
 יכולים שנים הי"ג שהשלים ביום ואם להניח יתחיל יום באיזה וגם~~החיינו
 שבקדושה. דבר לכל לצדפואותו

 ה ב ו שת

 רברבי באשלי תלוי, תפיליז הנהת תחילת על שהחיינו ברכתהנה
 ה' ס"ק כ"ח סימן יו"ד בש"ך ועייז - שם ובטו"ז כ"ב סימן דיש באו"חועיין

 דספק וכ"ש שהחיינו מברך דאינו נדאה הני מכל שם לצדיק צביובהגהות
 בענין ג' סימן דסאטמאר מהגה"צ יהודא זכרון בשו"ת ועיין - להקילבדכות

 ודו"ק.זה
 תודש להקדים שהמנהג כתוב בש"ע קנה להניה יתהיל יום באיזהוהנה

 אחר מיד מצוה בר נעשה בנו אם והנה סק"ד ל"ז סי' במג"א ג' או שתייםאו
 להכניס לו ומה לא או להניח גדולה פלוגתא איכא המועד דבחול והיותהחג
 הבעל"ט. הסוכות חג אהר להניח שיתחיל טוב לדעתי וע"כ זה בדבדעצמו

 יום אותו כשבא והיינו אחד ויום שנים בי"ג חיוב בר נעשה בנווהנה
 אהד יום נכנס כבר י"ג יום אותו כשבא לתודש בי"ג שנולד כגון בו.שנולד
 היום ומקצת מילי לכל הוא גדול וכבר י"ד שנת של אחד יום התחלתהיינו
 דבבאר הגם "'ג ס"ק שם מג"א עיין נ"ג סימן באו"ח ועיין זה לעניןככולו
 שנים י"ג דדוקא קצ"ב סי' מברונא מהר"י בשם מביא י"ג ס"ק שםהיטב
 שהביא ועיי"ש המג"א כדעת אלא כן נהגנו לא אנו אמנם חיוב בר שלםויום
- כן פוסקיםמכמה  נ"ה סי, מג"א ועיין להאריך כעת לי מסכים הזמן ואין 
 יום באיזה חסר חודש מצוה בר וכשנעשה דר"ח א' ביום שנולד לעניןסק"י
 מצוה. בדנעשה

 בילליטצער הלוי אפריםהק'



 אפרים או-חחלק דיב

 בסימן

 המו"מ הרבני וחביבי לידידי ונחמות ישועות וכ"ט והשלו'החיים
 מנח: מו"ה כבוד במצות ומדקדק מרבים ה' ויראתבתורה

 יע"א. גערלא בק"ק ויהלום ספיר יקר אבן נ"יקלערמאנן

 על בקול שבירך מאחד שומע באם שאל כביר זמן זה הןאחדש"ה
 ןענות אסור או אמן עליו לענות רשאי אי תפילין מצות על ראש שלתפילין
 קולו ומגביה דלחש שמ"ע מתפלל אחד. אם וגם - ברכה ספק דהויכיון
 אמן. אחריו עונה השומע אם הברכהבסוף

תשובה

 בהפילתו קולו יגביה שלא לו להגיד שמחוייב פשיטא האהנה
 ברכות בש"ס וקאמר בקול להתפלל שצריך שסבר חנה את עלי שהוכיחוכמו
 שצריד דקיי"ל כן וכמו להוכיהו שצריך מגונה דבר בהבירו שהרואהמכאן

 בימים המפרשים שכ' מה ועיין בו לגעור צריך קולו מגביה וזה בלחשלהתפלל
 תקפ"ב סימן אפרים במטה עיין רם בקול קצת שמתפללי' שנהגוהקדושים

 תפילת שומע אם דמר ספיקתו מסופק מ"ג ס"ק שם המגן ובאלף כ"זסעי'
 נהגו ויוה"כ דבר"ה כיון אמן דיענה והעלה אמן יענה אם חבירו שללחש

- בדבר ספק יש ימים דבשאר משמע קולו להשמיע ומותר בקוללהתפלל  
 על חיים בתוספות כתוב יענה אם תפילין מצות על ברכת שמע אםולענין
 -- עיי"ש מהפוסקים משמע כן כי אמן שיענה סק"ה י"ג כלל אדםהחיי
 עיי"ש. סק"ח יוד כלל קצש"ע של השלחן במסגרת עודועיין

 בתפילה להתנועע שאין ראה מקום באיזה כעת זוכר שאיננו ששאלומה
 הדבר הנה לדרום מצפון להתנועע שאין דד,יינו לצדדים לא אבל מלפניורק

 בתפילה מתנועע שה" מהרי"ל ,בשם ד' ס"ק במג"א מ"ה סימן באו"המבואר
 שכ' א"ר בשם א"א מגדים בפרי ועיי"ש לפניו ומלאחריו לאחריומלפניו
 פעם הופך בראש דק עמדו על עומד שהגוף משובשת תנועה מתנועעיםקצת
 ודו"ק. עיה'ש כן לעשות שאין וכתוב גאוה דרך לשמאל ופעםלימיז

 בלא ניגון לזמר שאסור הדבר של המקור מנו שנעלם הג' שאלתוועל
 שכהבחרב ג' סעי' תק"ס סימן או"ח בש"ע ומצאתי חפשתי הנה -תיבות
  שיר של קול משמיע וכל זמר מיני וכל שיר בכלי לנגן שלא גזרובהמ"ק
 זכרון והודאות ותשבחות שירות ורק אסור היין על בפה שיר ואפה בהםלשמח
 סק"י במג"א ועי"'ש וכלה חתן בבית כגון מצוה לצורך או הקב"הלחסדי

 הראשונה כסברא הסכימו והשל"ה שהב"ח שכ' שרגיל ד"ה סק"ו היטבובבאר-
 בשבתות אפי' אסור בפה אף וכלה חתן לשמח או ותשבחות שירות שאיןדכל
 במג"א זה בענין ועיין למחות יש מלאכתן בעת בפה מזמרות אשר ונשיםויו"ט
 ניגון לזמר שאסור הדבר מבואר ומעתה - היין על שלא אפי' שאסורסק"ט
- להקב"ה ושבח שירבלא  סימן חסידים בספר ועיין - כמבואר הדבר והרי 
 ודו"ק.רל"ה



ג אפרימ או"חהלק ךי

 גסימן

 מכפר נ"י ראזנטר פייבל שרגא מו"ה המו"מ הרבני מידידינשאלתי
 ערל קצת מלולי אישתקל נ"י שמשון הב' שבנו היות לפה הסמוךבעאדי
 גם יפה שומע בקול מדברים אם ואעפי"כ - משמוע כבדים אזניו גםשפתים
- הזה  בלשון ומדבר אשכנז לשון לדבר אותולמדו  למניז. לצרפו מותר האם 

תשובה

 שומע או שומע ואינו המדבר חרש ה' סעי' נ"ה סי' או"ח בש"עעייז
 הוא הרי מדבר ואינו שומע שאינו מי אבל ומצטרפין כפקחין הן מדברואינו

 וה על הגי' ולא כלל זה על חולק לית ודבה - מהרי"ל תשו' וקטן.כשוטה
 חיש מ"ב פ"א תרומות מש"ס ומקורו - כלום ומג"א הט"ז או הרמ"אלא

 עיי"ש. מדבר ואינו שומע שאינו מקום בכל חכמים בושדברו
 אבל כשוטה דהוי הוא מדבר אינו וגם שומע שאינו מי זה דכל פשוטומעתה

 איברא למנין. לצרפו יכולים שומע ואינו מדבר או מדבר אינו אפי' שומעאם
 לשונו שחוט חץ היטב מדבר או אדם כל כשאר כהוגן ששומע מי רקדאפשר

 נמוך קול שומע ואינו כבדים שאזניו כיון דידן בנדון אבל למנין מצטרףאז
 לשם. דומה אינו אולי קצת גרוע דיבורווגם

 בפרי זומובא י"ג בסי' בסופו פ"ה כלל הרא"ש בתשו' ראיתיאמנם
 אינו רם בקול עמו כשמדברים ששומע חרש לשונו וזה סק"ט[ ובאה"טחדש
 הפרי וכ' עכ"ל מדבר שאינו כמו הוא והרי משמוע אזניו  שכבדו אלאחרש
 שאינו דאף נמי ומסתברא לשונו וזה הרא"ש דברי על קכ"א סי' באה"עחדש
 מקרי דלא בו וכיוצא חצוצרות מין ע"י זולת רם בקול עמו כשמדבריםשומע
- עכ"לחרש  יצטרף בוודאי וחצוצרות שופר קול דשומע כיון בפירוש לך הרי 
 לצרפו. יכולים שבוודאי נ"י בנו בנידן וכ"שלמנין

 שנשאל ע"ב סי' אה"ע ח"ב חיים דברי מרן בשו"ת ראיתי מזהוגדולה
 כאשר אך כלל, מדברים ואינם שומעים אינם חרשים אמם מבטן שנולדיםבאלה
 שטום - טויב נקרא הספר בבית וללכזוד לשקוד הולכים הם הימיםברבות
 מדברים המה וגם המדברים דבר ומבינים כו' ולשון בכתב לומדים ושמהשוללע
 כפקחין וקדושין בגיטין נחשבים אם - לפעמים מאד עד קשה עלגיםבלשון
 המהרי"ט שכ' באופן מדבר בגדר והוי קצת מדברים שאם ומסיק שהאריךעיי"ש
 מש"כ לפי הנה שומעים שאינם משום ואי הם כפקחים לפענ"ד בכה"גז"ל

 מדברים הם אם ולכן שמוע מבלתי לדבר א"א הרפואה טבעי דעפ"יהרמב"ם
 כמובא ומדבר כשומע נחשב להיות מהני דזה עכ"פ קצת שומעיםמסתמא
 אבל וכו' בנ"מ ועיי' רל"ה ס" בח"מ ז"ל הטור מביאו ז"ל הרא"שבתשו'
 מסיים ולבסוף עיי"ש כפקחין ה"ה שומע ואינו ומדבר מדבר ואינו שומעבאמת
 הרי - עיי"ש כפקחים דהוי מגו"ק חוץ ענינים בשאר מודה הרמב"םדגם

 כפקחין הם בשוללען שלמדו לגמרי שטוממע טויב באותן דאפ" מרןשפסק
-מה"ת  לבושי ובשו"ת ע"ט סי' אה"ע חלק שיק מהר"ם שבשו"ת והגם 
 שאעו במי רק זה כל אמנם - חיים הדברי על חלקו מ"ג סי' מהדו"תמרדכי
 כצעקה רק קשה מאוד דיבורו בעלמא קוף כמעשה רק ומדבר כללשומע



 (~פרים או"חהלק ךיך

 ששומע כיון מודים הכל דידן בנידון אבל מרדכי בלבושי שם שכ' כמונשמעת
 דבריו לכל כפיקת הוי בוודאי אדם בדיבורי רק כצעקה לא מדבר וגם רםקול

 כלל. פקפוק שום בלי שבקדושה דבר לכל לצרפוויכולים
 שמי. וחתמתי כתבתיהנלע"ד

 כילויטצער הלויאפרים

 כ"ז סימן היים אורח חלק לדוד קרן ותשובות בשאלות ראיתיכעת
 מגומגם לשון לדבר למד כך ואחר שנהרש במי היינו וה בעניןשהאריד
 ובתעלזמי התורה לעליות יעלה שלא רק לעשר" לצרפו שיכולים בסופווהעלה
 וכ' לתורה לעלות יכול לדבר אח"כ שלמד דמי כ' יעב"ץ דבסידור הביאקרן
 שכ'  מה זכר לא  התשובה  שבכל פלא והנה - עיי"ש  היעב"ץ מדברי והשאין
 תשובה באותו שם הביא הנה ואגב לעיל כמוש"כ זה על חיים בדברימרן
  ונתחרש רפקת נכונה ראי' שהביא החרש צרק צמת בתשו' צור ועי'בר"ה
 כשר ונתפקח וחזר ונתחרש פקח כ"ג בגיטין מדאיתא אמו ממעי כחרשדינו
 ונתפקח חזר לא דאם להדי' משמע כשר בדעת וסופו שתחילתו כל הכללזה
 בפני שיאמר צריך דהא ראי' כלל משם דאין ולע"ד עכ"ל. דעת בר מקרילא

 יכול אינו אבל דעת לבעל שנתחרש בעת נחשב ואפי' נחתם ובפנינכתב
 ואולי ודו"ק ונתפקח להיות צריך וע"כ מדבר אינו שהרי ובפ"נ בפ"נלומר
- ודו"ק מדבר אבל שומע שאינו הרש דכוונתו קשהלא  הכוונה במתני' אמנם 
 הרמב"ם שכ' וכמו מקום בכל חכמים שדברו מדבר ואינו שומע שאינוחרש

 ודו"ק. תרומות מס' רישבפיה"מ

 דסימן

 נ"י. שו"ב וו"ב י"א מו"הלידידי

 לעיל שכתבתי במה נ"י תורתו כבוד מעלמ שהעיר במה לו להשיבהנני
 סי' חיים אורח ערוך משלחן נ"י מר והעיר למנין לצרפו שיכולים ג'בסימן
 הטו"ו וכ'  לבטלה ברכה הש"צ שברכת  הרבר קרוב עונים ט' אין דאםקכ"ד
 איך א"כ שומע אינו כי לכוין יוכל שלא הכי דינו ג"כ שומצ  ואיגו  מרברא"כ

 למנין. לצרפויכולים

 שרבהת

 הוי כזה גברא אי והולך סובב למעלה שכתבתי וטריא השקלא כלהנה
 ואינו המצוות מכל שפטור כשוטה נחשב או במצות ומחוייב דעת ברבכלל
 הוי זה איש כי למעלה ביררתי וע"כ לעשרה שבקדושה דבר לשוםמצטרף
 ענינים לכמה מיני' ונפקא המצות בכל ומתויב ישראל איש ככל דעת ברבכלל
 קדושה כגון עונים ט' צריך ואינו אנשים עשרה שצריך באופן למנין לצירוףוגם

 עיי"ש קכ"ד סי' או"ח בש"ע שם כמבואר התפלה חזרת בלא וכדומהוברכו



ה אפרים או"חחלק ךי

 שומע ואינו דמדבר נ"ה בסי' כ' בעצמו המחבר באמת הלא הדברובעיקר
 בשם הביא וכן כן שהעיר מגדים בפרי ועיין כטו"ז דלא כמבואר למניןמצטרף
 שיכוין לו ומרמזים וברכה ברכה בכל לו שמראים שאיירו ותירצו חדשהפרי
 דמצרים אלכסנדריא של גדול" הננסת בבית בסידרן מניפין שהי' כמו אמןויענה
עיי"ש.

 בסי' עיין למנין מצטרף ישן דגם עוד מבואר הדבר בעיקראמנם
 דבדיעבד מסכים אבל להקיצו צריך דלכתחלה כ' אברהם שבמגן והגםנ"ה

 דישן וס"ל המחבר על שם חולק באמת שהטו"ו והגם לישן לצרפויכולים
 אסאד מהרי"א בשו"ת האריך כבר אמנם קושי' כמה עליו והקשה מצטרףלא
 ועיי"ש מצטרף דישן באריכות המחבר דברי. לתרץ כ"ו סי' או"ח בחלקז"ל

 לעשרה לצרפו שיכולים שומע ואינו מדבר דהה"ד נראה שכ' תירוציםשמאיוה
 עיי"ש לבטלה לברכה קרזב דהזי עזנים ט' לית דאם כהרא"ש קיי"לזלא

 כתבתי.הנלע"ד
 דומ"'ן נילליטצער הלויאפרים

 הסימן

 בעין ועין השמים מאלקי חיים ושנות ימים ואורד בכפליםנחמה
 בלום אוצר הגאוה"צ הרם גיסי כבוד וירושלים ציון בבניןיראה
 ל"ש זלמן שלמה מו"ה כקש"ת וכו' רמונים עסיס אבות עץענף

 יע"א. בעטלאן פה האבדק"קשליט"א

 בבית עבודה פינחס עביד איך שהעיר היקרה הערתו על להשיבהנני
 כפיו את ישא לא שוגג אפי' הנפש את שהרג כהן קיי"ל הלא ומקדשהמשכן
 עכ"ל. עבודה לעבוד וכ"ש ל"הן סעי' קכ"ח ס" או"ח בש"ע]עיין

 בשם שכ' בנ"כ תפילה מהל' פט"ו ברמב"ם מיימוניות בהגהות עייןהנה
 שמועד ובמפורסם להרוג במפורסם הנפש את שהרג בכהן דוקא דההיאראבי"ה
 קשה לא וא"כ עיי"ש במרדו בעומד אלא איירו דלא שמחה רבינו כ' וכןלכך

מפינחס.
 דדוקא בתירוצם שהעלו שנאמר ד"ה ע"ב ל"ה סנהדרין בתוס' עייןב(
 כשר הי' שפיר מעתה - עיי"ש כשר לעבודה אבל הכהן פסול כפיםלנשיאת
 הב' בתירוץ דכתבו ועוד בעלמא חומרא רק הוי לא כפים נשיאת וגםלעבודה
 לא ווה עיי"ש סניגור נעשה קטיגור ואין בידו שהרג כפים נשיאתדשאני
 - עי"'ש סניגור רק קטיגור ה" ולא המגיפה עצר עי"ז דאדרבה בפנחסשייך
 בפירוש הלא ועוד - נפש בהרג לעבודה פסול שכהן ברמב"ם נמצא לאובאמת
 וכו' בבהמה ופסולין באדם כשרין אלו ז' משנה דבכורות ז' בפרקאיתא

 ודו"ק. יו"ט בתוס' שם ועיין ; לעבודה כשר הרי עיי"ש האדם אתושהמית
 אבל כפיו ישא לא הנפש את שהרג דכהן היא דגזיה"כ לע"ד נראהג(
 פנחס והיינו כפיו לישא מותר כהן נעשה ואח"כ הנפש את שהרגישראל
 ושפיר הנפש את הרג לא כהן שהי' בשעה א"כ לומרי שהרג עד נתכהןשלא
 כפיו. לישא אפ"מותר
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 בהריגתו מצוה שום עשה ולא הנפש את שהורג דדוקא לע"ד נראהד(
 בי"ד לפני והעיד מיתה שחייב עבירה שעשה אחד על שהעיד כהן כגון אםאבל
 שמפני נימא וכי זה הכהן העד וקיים בראשונה בו תהי' העדים שידומצוה
 כן וכמו מקרבך הרע ובערת של מצוה זה קיים והלא כפיו לישא פסולזה

 בשביל בו פוגעין קנאין של צבאות ה' קנאת בקנא רבה מצוה שעשהפינהס
- ודו"ק מותר הי' בוודאי כפיו לישא אסור יה'זה  חזקוני ספר לידי בא שוב 

 פנתס הי' דואג כ' שלום בריתי את עה"פ פינחס בפרשת בו וראיתיעה"ת
 שהבטיחו עד כפיו את ישא לא הנפש את שהרג כהן דאמרי' כהונתו יפסידפן

 עיי"ש. והולך שמפרש כמו היתה שמים לשם והרציחה הואילהקב"ה
 נשמתו שפרחה הזוהר עפ"י ליישב נ"" מפעטראזשעני גיסי שכ'ומה

 קשה אמנם חדשות פנים ה" וא"כ ואבהו נדב של נשמתו ונכנס פנחסשל
 הורג אפי' קיי"ל כאן מ"מ הנשמה דהעיקר ואף נשאר וגוף ידים אותןהא

 כפיו. לישא אסור אעפי"כ עמו בל ולבובשגגה
 עיין כהן להיות יכול ה" איך לזמרי שהרג בפינחס הדברובעיקר

 כהונתי' לי' פסול נפש דקטיל כהן כל ת"ח לשונו וזה פינחס פ'בזוה"ק
 אצטריך להקב"ה דקינא ובגין הוי לכהנא פסול דינא מן ופינחס כו'לעלמין
 בנצוצי ועיי"ש - עיי"ש דרין לדרי אבתרי' ולבנוי לי' עלמין לדריליחסא
- ודו"קאורות  עיי"ש לו קודם ג"כ כהן דה" דמשמע בזוהר עיי"ש והנה 
 פינחס בפ' עה"ת בבעה"ת וגם פלוגתא איכא ע"ב ק"א זבחים בש"סובאמת
 ודו"ק. עיי"ש חלוקות מדרשותהביא

 פינחס וע"כ מדרבנן רק הוי שלא ג' אות ט' כלל אדם בחיי ראיתישוב
- ודו"ק וא"ש לכן קודםהי'  ס" או"ח מהדו"ת מרדכי לבושי שו"ת ועיי' 
- בסופוה'ז  ל"ז. ס" תפארת צבי ובשו"ת 

 וס'מן

 ידידי כבוד טובה ושיבה זקנה וע~רים מאה עד למצותיזכה
 שו"ב נ"י הירשן הילל מושה מו"ה כקש"ת בתו"י המו"מהרבני
 יע"א. שיענטעראק בק"קומוהל

 והוא מאליען בכפר ש"ק ביום מוהל להיות שכבדוהו באחת שאלאשר
 בו לקרות ס"ת לטלטל מותר האם ס"ת להם ואין מנין שם שאין קטןכפר
 לטלטל שאסור שמע כי מנין יה' דאז מילה הברית שיה' ביום ש"קביום
 בו. יקראו פעמים ששלשה היינו שלוש קריאת בשביל רקס"ת

תשובה

 בני דר"ה פ"ק סוף ממרדכי י"ד סעיף קל"ה ס" או"ח בש"עעיין
 וכ' ויוהכ"פ בר"ה אפ" ס"ת אצלם מביאין אין האסורין בבית החבושיםאדם

 או יום ס"ת לו מכינים אם אבל לבד הקריאה בשעת דוקא והיינוהרמ"א
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 ואם פ"ח[ סי' ומהרמ"פ דברכות פ"ק אשר"י הגהות ]א"ז מותר קודםיומים
 דר"ה[. ספ"ק ומרדכי ]שם שרי ענין בכל חשוב אדםהוא

 וגך חולה בעינן דתרתי משמע א"ז בשם דבהג"א כ"ג ס"ק במג"אוכ'
 או ארון לו מכין אם המג"א כ' וגם סגי דחד משמע בא"ז אבל חשובאדם
 קבוע מקום לו מכין באם תלוי דעיקר ומשמע שרי יומיים או יום עלתיבה
 עכ"ל. אצלו ס"ת להביא מותר זכור דבפרשת כ' גם - שרילס"ת

 בכפר ששם שיצוה וכהלכה כדת לעשות נ"י מעכ"ת יכול הריומעתה
 מילה בברית וכ"ש לטלטל מותר ואז לס"ת ארון לו קודם יומים או יוםיכינו
 כמובא מילה ברית כל על בא אשר הנביא לאלי' הבא ברוך אומריםשהרי
 יומים. או יום מקום לו מכין אם וכ"ש בלא"ה מותר הי' וע"כבמדרש

 מנהג שמעתי אנכי גם פעמים ג' בתורה לקרות שצריך המנהגומש"כ
 יומים או יום מכין דאם דינא האי אבל כעת עד כלל מצאתי לא אבלזה

 כלל אדם בחיי עיין להלכה הביאו האחרונים וכל בש"ע מובא הוא לוקודם
 ל'. אות כ"ג כלל קצש"ע ט"ו סי'ל"א

 היינו יומים או דיום שכ' קצש"ע שעל זהב במסגרת ראיתיוהנה
 לחדר מחדר שרי. בלא"ה שם וכשמוכן הגרשוני בילקוט ראיתי וכןמעל"ע
 האור או השמש נגד לראות בחוץ הס"ת לטלטל מותר דהא חשש אין ביתבאותו
 ענינים כמה עוד ועיי"ש המגיה לבית לטלטל מותר וכן מופסק, האות איןאם
 בשמחת וגם מותר אדם בני עשרה עמו הולכים אם אברהם באשל ראיתיוגם
- מותר להרבות שמחה מחמתתורה  חשש שום שאין נראה זה מכל והנה 
 ולא פעמים ג' בו קורין אין אפי' יומים או ליום תיבה או ארון לו מכיןאם
 מהריא"ץ בשו"ת ועיין - רמיזא היכן המנהג יודע אני ואין כלל זאתנזכר
- ודו"ק י"אסי'  ודו"ק. ס"ת קריאת הל' אפרים בשער ועיין 

 זסימן

 רפיש דין תרשישים גזע וחכים היניק הב' ב"ג אהובי לךשלו'
 נ"י. ל"ש משה יודא כמר כו' היוחסין שלשלת מו"חמדבית

 שוקד שאתה שראיתי נפש לעונג לי והה הגיעני לנכון היקרמכתבך
 ובעניז הוריך. לשמחת תתעבד רברבא שאילנא ואקוה ומצאת ויגעת לימודךעל

 פינחפ כמר היקר בני אודות ובפרט דאגות ומלא אני שטרוד הגםהשאלה
 לטובה, לביתי יבא מתי יודע אתנו ואין הצבא עבודת לעבוד שמוכרחנ"י
 הנעימים. בדבריך אשתעשע אבותיך וחביבת חביבתך מחמתמ"מ

 הכנסת בית בז שיש בעיד דירתז מקום קבע א' שאיש השאלהבדבר
 וריקים הדעת קלי ומהם עם פשוטי הם אבל בה מתפללים אנשים והרבהגדולה
 תורה מבני ובוקר ערב קטן מנין יש ההיא בעיר ושם התורונ דת עובריומהם
 לבית לילך מחויב שאולי בלבך ספק עלה וע"כ מועטים שהם ורק ה'ויראי
- מלך הדרת עם ברוב מטעם להתפלל הגדולהכנסת  נכון יותר אולי או 
 ביוו זמנו ואין סוהר הזא ההוא שאיש הגם תורה במקזם יראים עםלהתפלל
ללמוד
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 שובהת

 הרב נגד יה' לא אומר שאני מה שכל למעשה קודם לתנאיאקדים
 צעיר לאיש ובפרט לאחר ולא במקומו להורות רשות ניתנה שלו דאתראמרא
 ישראל צרות מפני כ"כ מיושבת דעתי שאין הללו העתים בצוק כמונילימימ

 ולא לפלפולא רק הוא אומר שאני ומה במהרה ישראל בית עמו על ירחםה'
למעשה.

 או הנעאלאגען של כנסיות בבתי שאלתך הי' שלא פשיטאהנה
 נפשם ומסרו שלפנינו בדורות הצדיקימ הגאונים אסרו כבר אשרשטאטעסקוא

 שמוטב שפשיטא ע"ז כבבית להתפלל שלא לתוכם ליכנס אפי' ואסרו זהעל
 בבתי הי' ושאלתך - ביתיהם מפתן על לדרוך ושלא ביחידותלהתפלל
 עדת וקהל יראים היינו ארטאדאקסען נקרא ג"כ שהם האשכנזים שלכנסיות
ישורון.

 שהרי בתפילתו ישראל פושעי לצרף צריך דאדרבה מצינו לכאורההנה
 ע"ב( ו' כריתוה ]עיין קטרת סממני עם הכתוב ומנאה רע ריחהחלבנה
 להיותן בהרצאתן הכתוב שמצריכן יברכוך ד"ה ע"א כ"ה מגילה ברש"יועיין

 לרעך ואהבת לתורה ומקרבן הבריות את אוהב אמרו וחכז"ל אחתבאגודה
 האדם שצריך בספרים כתבו התפלה קודם ובפרט בתורה גדול כלל זהכמוך
 כשראה ולפעמימ - כידוע ישראל אהבת ע"י ישראל תפלת עם א"עלצרף
 ומקרבם מוסר להם ואומר ומדריכם התורה את יודעים שאינם פשוטיםאנשים
- נדח ממנו ידח שלא שכרו גדולה השכינה כנפיתחת  רוב ששם ובפרט 
  עמהם. להתפלל לילך נותן הסברא ה" בוודאי מלך הדרת שמ ברוב וכתובהעם

 תורתנו דת עיקרי כי אהובי לך דע אתבונן, מזקינים לע"דאמנם
 ומנהגינו חכמינו יורונו כאשר פה שבעל תורה עפ"י נתיסד והטהורההקדושה
 שעשו מנהג איזה תראה ואם ע"ה. רבינו משה עד איש מפי אישמקבלתם
 זי"ע בעש"ט וחסידי האריז"ל תלמידי בפרט מעשה ואנשי חסיויםצדיקים

 ולמעלה המזבח מן בודקין ואין תורה גופא הם הם כי אחריהם תהרהראל
- עשו כתורהובודאי  לעצמם בנו חסידים שנתרבו ועיר ע~ר בכל וידוע 
 המפרדים אצל רק ולא הגדולה הכנסת לבית להתפלל הלכו ולא מדרשותבתי

 ברוב לתלפיות בנוי גדולה הכנסת בית שנבנה גדולה עיר בכל רקוחסידים
 ומי הדעת וקלי מאוד פשוטים אנשים רק שמה התפללו לא - ויופיפאר

 בכל ראיתי כן הקטנות כנסיות בבתי להתפלל הולך בלבו חטא יראתשקצת
 י"ט ס" ח"ב חיים דברי בשו"ת ראיתי וכן ומצפצף פה פוצה ואין גדולהעיר

 עי"'ש.לאו"ח

 בית מקדושת גדולה המדרש בית קדושת כי עמם ונימוקם טעמםובוודאי
 עמודי ביני רק מצלי הוי לא כנישתא בי תליסר להו דהוי אע"ג ור"אהכנסת

 הלכה של ד"א אלא בעולמו לקב"ה לו ואין תורה במקום גרסי דהויהיכא ,,ל(
 לנכנס ומשל חידוש בלא המדרש בית אין מ"מ שם לומד שאינו מיואף

 עשרה בין הלא מלך הדרת עם ברוב ומשום - הריח קולט בושם שללחנות
 אדם לחיי שראיתי ובפרט - בתפלה חילוק כ"כ מצינו לא מעשרהליותר
 עיהיש. עם רב הוי דשלשה י"א אות ס"חכלל
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 ולעבדו מהפסוק הרמב"ם כמש"כ הלב כוונת הוי תפלה עיקר כיובפרט
 להתפלל שצדיך או"ת בש"ע וקיי"ל שבלב עבורה שהוא תפלה היינו לבבכםבכל

 בכובר מתפללים האשכנזים כנסיות רבבתי ירוע וזאת - הגשמיותבהתפשטות
 התלהבות וום ואין ישמע לא וקולם נעות שפתותיהם רק וקה דממה ובקולדאש
 בהתלהבות מתפלל החסיד אבל בקרירות נשמע בלא כגוף תפילתם וכלבתוכם
 השלה"ש שמפרש וכמו וכו' תאמרנה עצמותי כל בבחינת וברקים בקולותעצום
 כוס שצריד רברים עשרה גבי מפרש שרש"י בהם שימות ולא בהםוחי
 ולא חי בבחינת בחשק המצוה שיעשה בהם וחי היינו בלע"ז פרישק"אחי

- בהםשימות  ויעוררו יעזרו אחיו את ואיש  הכוונה מעורר דקול וידוע 
 אנשים  עם ביחד  להתפלל לילך וגכון ראוי בוראי וע"כ בכוונהלהתפלל
 שהתפלל היינו המרבה ואחר כו' חרופתא פלפולא חרא וטבא ושלמיםיראים
 לפני ' שמתפלל המנהג בוודאי ועוד שיכוין ובלבד הממעיט ואהד עםבדב

 ש"צ להיות ראוי שאינו מעלו רלא אנשים בתוכם ויש יא"צ בעלהתיבה
 שכתבתי. כמו הנכון בווראיע"כ

 שמתי וחוק והיתר לאיסוד נוגע שהדבד היות השני' השאלהובענין
 פלגא מיהו נקיט ע"כ הוראה לבעל רק לגבולי חוץ בה להשיב שלאלי

בידיכי.
 והיראה התורה במתי על מעלה שתלך כ"ט לד זמאוה דו"ש רודךהכ"ר

 רורך. ונפש גפשך כאות ומורך הוריךלשמחת

 בילליטצער הלויאפרים
 יע"א בעטלאן רק"קדומ"ץ

 חסימן

 כש"ת חכמים בהשלמת ומושלם משכיל דרכיו לכל דודויה'
 נ"י. דפה רה:ק שעכטער דודמוה"ר

 מותר האם דבר בשום מאמין שאין דעתו שגילה באחר 2ואלתובדבר
 שלו. ברכה אחר אמןלענות

תשובה

 אחריו עונין אין כו' אפיקורוס המברך הי' אם ב' סעי' רס"ו באו"חעיי1
 שם עיינתי אמנם אמן. אחריו עונין שאין פשוט הדבר לכאורה וא"כאמן

 הרבר. אברר ע"כ כ"כ פעזוט הדבר שאיןוראיתי
 אחריו עונין אין כותי או אפיקורוס המברך ה" אם שם כ' המחברהנה

 - מפיו הברכה כל שמע אם עכו"ם אחר אמן ועונין בהג"ה הרמ"א וכ'אמן
 שעונין כ' הרמ"א שהרי המחבר על פליג שהרמ"א נראה ה" לכאורהוהנה
 כותי. אחר אוסר והמח' עכו"ם אחראמן
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 משא"כ גריזים להר כוונתו דכותי לחלק שכ' ומג"א בטו"ז עיי"שאמנם

 ואף עיי"ש משתתפים רק בה' ומאמינים בידיהם אבותיהם מנהג דרקעכו"ם
 מאמין שאינו מי גרע מי ומעתה עיקר נראה זה אבל תירוצים 'שאר גםשכ'

 מאוד האדוק מין ורק - הברכה כל שמע אם אמן עליו שעונין עכו"םמסתם
 לע"ז. כוונתו אין בוודאי מאמין שאינו מי אבלבע"ז
 אחר אבל שכ' רט"ו בסי' הרב בש"ע היינו בתניא מצאתי זה וראה.
 לפי מפיו הברכה כל שמע אפי' אמן לענות אסור לע"ז האדוק דהיינומין

 לע"ז האדוק מיז דדוקא הרי עיי"ש לע"ז השם בהזכרת מין מהשבתשסתם
- אמן עוניןאין  היינו אפיקורוס בהמחבר בש"ע שכ' מה ג"כ לפרש וצריך 
 אמנם - אחריו אמן עונין בכל מאמין שאינו סתם אבל בע"ז הארוקמין

 וחתמתי כתבתי הנלע"ד עכו"ם, גבי כמו מפיו הברכה כל לשמוע זריךעכ"פ
שמי.

 בילליטצער הלויאפרים

 טסימן

 כקש"ת וכו' ומושלם המו"מ הנגיד הרבני ב"ג אהובי לךשלו'
 שליט"א. ל"ש מנחם אברהםמו"ה

 קבלן האומן עם וגמר בית לו שבונה - ידידנו חמיך מר שאלתבנידון
 לשבות רוצה ואינו הבית לבנות התחיל כבר והאומן בקבלנות שיעשהעכו"ם
 לו שומע אינו העכו"ם אבל בשב"ק יבנה שלא וצווח עומד חמיך ומרבשב"ק
 כן הדרך ובמקומו בקבלנות שנבנה משום היתר יש האם ושואל עג"נ לוויש
 ע"כ נכריים משרתיו וכל עכו"ם  שהוא קבלן אומן ע"י לבנות העירבכל
 בזה. איסור יש האםשואל

 קבלנות ע"י שאפי' רמ"ד סי' או"ח בש"ע מוסכם כי אהובי לךרע
 בני ידעו ואפי' בקבלנות שהתיר כר"ת קיי"ל ולא מ"ע משום אסורכהנ"ל
 עי4"ש. אורחים של מ"ע' משום אסור בקבלנות שנבנההעיר

 חתם בשו"ת שכ' מה כגון הרבה גדול לצורך רק הפוסקים התירוולא
 אש שיצאה ק' סי' או"ח חלק שיק מהר"ם ושו"ת ס' סי' או"ח חלקסופר

 ומדולדלים סחופים והיהודים ישראל בתי מוסדות ותלהט יצאה ללהבוהבערה
 הרבה שכיח אז שהי' הגשמים וע"י ובאים ממשמשים הקור וימי דירהמבלי
 קבלנות ע"י התירו ע"כ פק"נ ממש שהי' בדבריהם עיי"ש יהרסון החומותגם

 מאן הנ"ל כל ה" לא אם אמנם וכדומה בקבלנות שהוי שיפרסמוואופנים
 שפסק מה שכל כידוע לאסור בש"ע המוסכם דבר להתיר רקיע ומאןספין
 שהרמ"א ופרט בדורו רבנים מאות שני עמו הסכימו יוסף הבית רבינומרן

 ז"ל. רמ"א ביד יוצאים ישראל וכל כוותי'הסכים
 הכל נתן שכבר בדיעבד אבל לבנות רוצה אם לכתחלה הוא זהוכל

 בידו יש ברירה איזה א"כ לו שומע העכו"ם ואין האינטערנעמער האומןביד
- לעשות יכילומה  הדבר הנה הבית באותו לדור מותר האם ששאלתו וכנראה 

 ה" אם בדיעבד שהתירו וטו"ז במג"א ג' סעי' רמ"ד סי' או"ת בש"עמפורש
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-בקבלנות  אינו והעכו"ם יבנה שלא מעיקרא העכו"ם עם הזתנה אם ול"מ 
 הי' אם להתנות שכח אם ואף המג"א כמו"ש מותר שבוודאי הבטחתוציית

 ראשון חלק או"ח חלק מהרש"ג בשו"ת ועיין ענין בכל התניא מתירבקבלנות
 יבנה שלא בממון לעכו"ם לפייס אפשר אם וכ' זה בנידון שהאריך י"חסימן

 בו ידור לא הבית נגמר אם וגם בעיקרא התנה לא באם לפייסו צריךבשב"ק
 עיי"ש. מקודם נגמר בשבת שבנה ידי שעל השבתות כל שיעשה בכדיישראל

 לגדולי שייך זה שאלה באמת האמנם לחיבתך רק כתבתי לא זהוכל
 דברי הסכמתם לולי כי הסמוכים ורבנים דאתרי' מרא ולהרב ת"ח ולזקניהדור

 לפסוע ושלא האמת דרך יורינו אלקים וה' - הנשבר כחרס ומבוטליםבטילים
 ולשוט לילך מסילה לנו שעשו הקדושים הגאונים אחר ולילך התורה מדרךחוץ
- התלמודבים  בסופו מ"א סי' חאו"ח סופר כתב בשו"ת שכתב מה ועיין 

ודו"ק.

 יסימן

 מקור להעיר בזה באתי הנני ע"כ בדברי מפקפק שאתה במכתבךראיתי
 ב,ה. השיטות ולבררהדבר

 השבת ב7ום מלאכה תעשה לא פעמים הרבה הקדושה בתורה כתובא(
 שעונשה שבת וחמור מלאכה לעשות שלא ולאו לשבות עשה מצות הויושבת
 . . בשוגג. וחטאת בהתראה שלא וכרת בהתראה בסקילה אדםבידי

 מלאכוה אבות ט"ל והם המשכן מסמיכות ילפי' מלאכה נקרא מה והנהב(
 עיי"ש. בהם כיוצא תולדותיהם וכל גדול דכלל במשנההשנויים
 מלאכות שאר בין שנמנה "הבונה" מלאכות האבות שבין אחת והנהג(

 אבות.שהם

 למען אמרה הקדושה שהתורה מלאכות משאר חמור שבת והנהד(
- וגומר ובהמתך עבדךינוח  לו משועבד שגופו כנעני בעבד דוקא זה אמנם 
 בוודאי בשבת מלאכה לו שיעשה האדם את שויח או אדם שוכר אםאבל
- תורה איסור בואין  יעשה לא שהוא מלאכה תעשה לא אמרה דהתורה 

 ובנכרי עבירה לדבר שליח אין ובלא"ה - השליח על הזהיר לא אבלמלאכה
- לעכו"ם שליחותאין  יש דלהומרא כ' הגרשוני עבודת בעל שהגאון והגם 

 .נכמו"ש כן קיי"ל דלא ס' סי' בחאו"ח החת"ס כתב כבר לעכו"םשליחות
 עיי"ש. י"ט ס"ק ה' סוס"י אה"ע שמואל בית הרבג"כ

 לעכו"ם אמירה ואסרו בשבת גזרו חכמים אבל התורה מן זה וכלה(
 ]רמב"ם אסור ג"כ בחול לו אמר אם ואפי' בשבת לישראל מלאכהשיעשה

 ה"א[. שבת דהל'פ"ו
 ישראל בשביל עשה אם בשבת מעצמו מלאכה עשה הנכרי אם אבלו(

 עשה והנכהי ישראל בו במיחה סק"ג רע"ו סי' במג"א ועיין שיעשה בכדיאסור



 אפרים או"חחלק דייב:

 מחובר במלאכת אבל תלוש במלאכת דוקא דזה ואפשר מיד מותר רצונונגד
 חלק חאו"ח מהרש"ג בשו'~ו כ"כ שיעשה בכדי אסור רצונו נגד עושהאפי'
 עיי"ש י"ד סי' או"ח חלק א"ש מהר"ם ובשו"ת הנה ד"ה י"ח סי'ראשון

 ישראל בית שבונה שהרואה עין ומראית השם חילול איכא מזה וחוץז(
 כלל התירו לא וע"כ שאסור יום שכידי פועלים ע"י שבונה חושדבשבת
 נפשות בסכנת רק תשו' בעל הגאוני' התירו ולא קבלנות ע"י אפי'לבנות
 לכל. הפשוט בדבר להאריך ואין -וכדומה

 יאסימן
 הי' אשר השבת ביום סחורה לו הביאו פעמים שכמה שאלתובענין
 ובא נתאחר סיבה מאיזה אבל שבוע באמצע שיבא סבר והי' כבדבעשטעלט

 לא. או הסחורה יקבל האם יעשה מה שב"קביום

 ה שרבת

 תבואה המביאים יהודים אינם לשונו וזה בסופו ש"ז סימן ברמ"אעייי
 יהודי והאינו לאוצרו מפתחו לו נותן והישראל להם שחייבים לישראלבשבת
 עצמו במלאכת יהודי דאינו משום שמתיר מי יש ומונים ומודדים לשםנותנו
 אינם וכך כך. אחר עמו ויחשוב המדידה אחר עד ישראל של ואינועוסק
 מקום דמכל ממנו אותם יקנה רואה והישראל בשבת גבינות העושיםיהודים
 חדש בעדר עומד שהישראל פי על ואף קעביד דנפשי' אדעתא יהדדיהאינו
 - עכ"ל אגודה בשם בי' שרי עביד קא לישראל למכרם ואדעתא חדשיםאו

 כ' שם המג"א והנה כ' סעי' צ' סי' הקצ"ע כמו הקיצורים בספרי להלכהומובא
 אסור ישראל של תבואה לו הביאו אם אבל עכו"ם של הסחורה אםדדוקא
 לא הסחורה אם בזה תלוי ומעתה - עי"'ש לאוצרו עגלה מן לפנותולומר
 סחורה זה אין וא"כ אנשיו עם שולחו הגדול והסוחר לכן קודם כללשילם
 הסחורה אם אבל לאוצרו הסחורה שיפנה מפתחו ליתן מותר ושפיר ישראלשל
 הגדול הסוחר אצל קאוויציאן לו שיש והגם - אסור אז היא ושלו קנהכבר

 ולברר לומר בידו שהברירה כיון ישראל של כסחורה נחשוב לאאעפי"כ
 וכ"כ - כשלו ניחשוב לא וכדומה וה או זה לו שאי"צ מסחורהסחורה
 א"י ביד הם אם שמותר השקל במחצית ועיי"ש - בנבי' מובא שו"מבתשו'
 מובא - עיי"ש שירצה למקום לפנותו לו שיאמר ישראל של סחורהאפי'
 כן. משמע לא הרב דמש"ע שם והביא עיי"ש י"ט ס"ק מ"ב סימן ישראלבנזר

ע פסידא ואיכא לו חייב ושנכרי בעלמא באקראי דוקא דזה לע"דוהנה
 אמירה שבת חילול הרבה דאיכא לע"ד כלל היתר אין תדירות כן לעשותאבל

 בשבת סחורה כלל לו יביאו שלא אופן בכל יזהר ע"כ עין ומראית חולודיבור
 מש"כ ל"ד ס"ק צ' לס" בהשמטות הדשה במנחה במנ"ש ועיין - יו"טאו
 יעיי"ש. מבערזשאן הגאון בשם י"ח אות מנחה בשיורי ומש"כשם
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 יבסימן

 ערב קודם גילחם לא אם אחד ביום ורגליו ידיו צפורני נטילתבדבר
 במג"א עיין הנה כן בע"ש וגם לו מותר האם היו"ט כל כן שישאר וקשהיו"ט
 צפרני לקוץ שאין כתב במשלי דבמגי"מ סק"א קודם ס"ק ר"ס סי' שבתה'
 עיי"ש. א' ביום ורגליוידיו

 ממהר"ש הכזונת דבסדר לז" לחוש שאין כתב שם תשובה בשעריאמנם
 ז"ל האר"י שרבינו כתב ז"ל מהרח"ו אביו מר הקודש יד מטהרת שהעתיקוויטל
 עיי"ש. כו' ורגליו ידיו צפרני נוטל הי' הששייום

 לי סיפר בזה"ל השבועות חג מנהגי על ח"ג מהר"ח בלקוטיוראיתי
 אלימלך מוה"ר הקדוש הרב אצל שבועות בערב שהי' וחסיד מופלגאיש

 אין הלא ושאלו ורגליו ידיו ציפורני חותך שהי' ומצאו זצללה"המרודניק
 למדן איני אני הנ"ל הק' הרב והשיב אחד ביום ורגליו ידיו ציפרניחותכיז
 לבעלה כאשה בשבועות עצמו לטהר דצריך בזוה"ק מש"כ רק יותר יודעואיני
 משום הרגל בערב להקל כן גם שמצדד סוכה הלכות ריש אפרים במטהועיי'
 נדפס וכעת עיי"ש נדה אשה טבילת כמו והוה ברגל עצמו לטהר אדםחייב
 במדינותינו שכ' י"ג אות תרכ"ה בסימן בו וראיתי המט"א על המטה קצהספר
 לנו שאין ואפשר בדבר יש שסכנה כ' שהע"ש ובפרט זה על להקפידנוהגין
 לשמים וכוונתו קדושתו מגודל ענין שום לו הזיק שלא החי להאר"ילהדמזת
 מקפיד הי' ז"ל שהאר"י להפך שם כתב נוחלין יש שבס' גם ומה שעשה מהבכל
 א' ביום ליטלם שלא ע"ז מזהיר הי' שהמגיד שבתי ר' בסידור וכ"כ זהעל

 יה" שלא מצוה טבילת לענין מ"מ - עיי"ש בדישו שור תחסום לאמשום
 שהותכת נדה אשה טבילת כמו דהוי לזה להוש אין בוודאי הציצההשש
 וא"כ שם ובפת"ש קצ"ח סי' יו"ד ע" טבילה קודם כשרוחצת ורגלי' מידי'בפ"א
 ז"ל האר"י גם ואולי הרב וכמ"ש טבילה בשעת להקפיד אין באנשיםגם

 טובל באינו אבל הטבילה קודם צפרני' נטל ולכן ע"ש בכל שטבלשנהג
 האופן בזה ]ואפשר א' ביום משניהם ליטול דאין להם מודה האר"י גםאז

 אלף ובס' - ס"ח תר"ו ס" המטת בקצה מש"כ עוד ועיין נוחלין[ בישאיירו
 הגהות בשם שכ' כ"ג ס"ק א' כלל שבת הלכות חיים בתוס' שהביא שםהמגן
 ומ"מ עיי"ש גבר ילבש שלא חשש משום בזה דיש הישנים ברש"ישמצא
 זה. שייך לא בודאי מצוה חשש ובמקום אסמכתא אלא זהאין

 מניח אינו ואפי' אצבעותיו מכל הצפרנים נוטל אינו שאם שמעתיואני
 רז"ב ארי' ישראל ר' ידידי לי אמר וכן כלל חשש אין אחד אצבע עלרק
 אבא. בית ותלמוד אבא צוואת בעהמ"ס - ז"ל אביו בשם דפה רה"קנ"י

 יגסימן
 נ"י. כהנא מהרי"ל יפה שדעתו כהןלידידי

 בומן שרשמתי  מה הוטכעו אדני מה על לו שאפרש ממני ששאלמה
 שלפניו משבוע מאוחר אחד במינוט להרליק  ויגש פ' וה  בשבוע  שבתהדלקת



 אפרים או"חחלק ךייך

 קודם הרבה וזמן דעצעמבער עשר חמשה למספרם הי' ויגש פ' ו' יוםהלא
 יוסף יעקב תולדות הקדוש בספר כתב וכן בספרים ומבואר טבתתקופת
 להאריך היום מתחיל התקופה קודם ימים י"א לומר העולם בפי שרגיל מקץבפ'

 ימים י"א שהיא שמואל מר תקופת קודם ימים י"א זהיינו לקצרוהלילה
- שמואל[ מר לתקופת אדא רב תקופת בין חילוקשישנם  יה' זה בשנה והנה 
 ועל יאנער שבעה ולמספרם טבת כ"ו בא א' ליום אור מוש"ק טבתתקופת
 שבע ולמספרם טבת בט"ו להאריך היום להתחיל צריך ה" זה חשבוןפי

 היום האריך שכבר בטבת בששה רשמתי מה מפני א"כ דעצעמבערועשרים
 אחת.במינוט

 שובהת

 בעקבות יצאתי אשר בזה ונמוקי טעמי לו ולהגיד רצונו לעשותהנני
 ויפני להאריך הרבה ארצה שלא והיות כן כולם שכ' הנדפסים הלוחותכל

 פרקים. ראשי רק אכתוב ולא הקיצור שיספיק אחשוב נ"ימעכ"ת
 וחמשה וששים מאות שלשה שמספרו החמה שנת לשנה תקופות ד'הנה

 ושבע ימים צ"א תקופה כל הלקים לד' הלקו וע"כ - שבועות וששהימים
 - שעות וששה ימים וחמשה וששים מאות שלשה ביחד שהם שעהוחצי
 ועל שלם ליום ושנה שנה כל של שעות מהששה יתקבץ שנים ארבעה כלוהנה
 חדש על ומוסיפים יותר אחד יום  שנים ד' בכל עושין העולם האומותכן

 תחת הימים של החשבון להם אז השנה ואותו יותר אחד יום שלהםפעבר
 פעבער חדש כי וששה וששים מאות שלש וחמשה וששים מאותשלש
 יום. כ"ט נעשה יום כ"ח תחתאז

 היינו שעה לרבע קרוב שנה בכל הנ"ל מהחשבון שחסר ידועאמנם
 אינם האומות וע"כ תמים מיום יותר שנים במאה שעולה מיניטען עשרחמשה
 נעשה אינם שלנו תקופות בד' אבל כידוע, שנה מאה בכל השנה עיבורעושין
 שנה מאה בכל קדומה הולך שלנו תקופה וע"כ מהמנין אחד יום שיתחסרכן
 החשבון בין ימים י"ב של כ"כ גדול חילוק נתהוה השנים וברבות אחד יוםעם

 ע"כ הדלקה זמן ומרשימים בלוח שכותבים אנו וע"כ שלנו לחשבוןשלהם
 בכל להם ששוה היום ואריכות קוצר לפי החמה בהילוך שלהם לחשבוןכותבים
 שלהם. חשבון לפי ושנהשנה

 והולך מדוקדק אינו שלנו התקופות החשבון א"כ זה על תתמהועל
 שעושין כמו שלם יום יתחסר שנה מאה שבכל ג"כ תקנו לא אמאי כ"כקדום
 כתבנו וכבר בהונגארען אחד עתי במכתב וכתבו כן הקוסו כבר הנה - כןהם

 איגו שלהם חשבון גם ובאמת מתשובתנו ששי בחלק ק"ט( )בסימןלמעלה
 ממנו. פחות רק שנה מאה בכל שלם יום מתחסר אינו דבאמת כ"כמדוקדק

 ,,ן ,,,4,,, החשבון כי התקופה זמן מדוקדק אינו אם כ"כ נפ"מ אין לנואמנם
 - בבא"ס הגואל ביאת עד השנים וכל החדשים כל אז קדשו והםוהשנה
 בוודאי המשיח בימי לבוא ולעתיד - מזידים ואפי' שוגגים אפי' אתםוכתוב
 תקופת אחר ימים ס' שהוא השאלה יום בשביל ואם - נכון על הכליתוקן
 כי מיני' נפקא אין ולנו בבל לאנשי נאמר זה זמן באמת הנה -תשרי
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 וכמו כידוע בבל ממדינת גשמים לצרכי אחר זמן בה דרים שאנוהמקום
 מנהג אחר שנגררים בידינו אבותינו מנהג ורק תענית במס' הראשוניםשכ'
 ימים. איזה מוקדם הוי השאלה אי נפק"מ אין וע"כבבל

 זה ובשנה ה' או דעצעמבער ד' השאלה הי' כעת דעד ששאלומה
 דעצעמבער. 1'הי'

תשונה

 ה" מאן אבל שנה ארבעים לפני ה" זה דעצעמבער ה' או ד שהיזה
 אהד  יום  עם  מעובר שגה  אותו עשה ולא מאות ותשעה אלף שנתלמספרם

 שגרם והא דעצעמבער ו' או ה' השאלה זמן נעשה וע"כ למעלה שכתבתיכמו
 ולפעמים ביום לפעמים חל תשרי דתקופת משום לו' ופעם ה' ליום פעםלהשתנות
 התקופה ויום התקופה מיום יום ס' וחשבון ביום התקופה נופל אם וע"כבלילה
 צריך והי' בלילה נופל התקופה אם אבל דעצעמבער דד על נופל אזבכלל
 התקופה יה'  דלאחריו שלילה  יום  אותו  היינו  התקופה  מיום יום הששיםלחשוב
 הלילה אחר הולך היום חושבין אנו  אבל  היום  אחר  הולך  הלילה  לממפרםבי

 לדעצעמבער. בששה השאלה ונופלה אחד ביום נתאחר וע"כ ממחרתו רקוחושבין

 ידסימן
 עואול מו"ה בתו"י המו"מ הרבני המדברים לראש וכ"טגח"ט
 דפה. רה"ק נ"י רז"באר"

 ששופכין פעטרא-לוקס הנקרא לאמפען להדליק מותר האם שאלתובענין
 בבהכ"נ יוה"כ בערב אותם ומדליקין שעות מכ"ד יותר ודולק בענזיןבתוכם
 כי אויר לתוכם העראיינפונפען שצריך עקא דא אמנם יוה"כ מוצאי עדודולק
 שכהה שכשיראה יוה"כ ערב לנכרי לצוות מותר האם יפה דולק  איגו  ~הבלא
 מותר. האם דאמירה אמירה ע"י ועכ"פ האויר לתוכו שישפיעהנר

 ה נ ו שת

 ישראל בשביל הנר שהדליק נכרי קיי"ל דהרי לאסור נראה הי'לכאורה
 הנד על המוסיף כי אויר או בענזין בו ששופך לי ומה ממנו ליהנותאסור
 ישראל. לצורך עושה בוודאי הכנסת ובבית מבעיר משוםחייב

 הפיוטים אמירת לצורך ביוה"כ נרות דולק שהנכרי שנהגו בעניןאמנם
 ל"ג ס" או"ח הנב"י בשם תרכ"ג ס" או"ח בשע"ת עיין הגדולים צווחוכבר
 האחרונים והנה - עיי"ש תרכ"ג ס" בתחילת המגן באלף אפרים ובמטהבקמא
 תן12' בשם הביא כ"ח אות צ' סי' שבת במנחת עיין המנהג בעד להליץיצאו
 דרבים מצוה דלצורך יעקב וישועות שו"מ שו"ת ובשם יו"ד סי' משההשיב



 אפרים או"ח"לק דיטז

 אפשר )ובוה ע"כ דאו' מלאכה אפי' בשבת לעשות בחול לעכו"ם לומרמותר
 המרחץ בית תנור שיסיק לעכו"ם לצוות להקיל שנוהגין העולם מנהג קצתליישב
 מצוים וכן שחרית( בשבת רבים טבילת לצורך המקוה את לחמם כדיבשבת
 תהלים לומר או ללמוד כדי היום אור קודם בשבת נרות שידליקלעכו"ם
 בערב שאם נראה מכאן והנה - עיי"ש בשבת לומר שאסור ועיי"שברבים
 סופר כתב בשו"ת ועיין רבים לצורך מותר להדליק לעכו"ם מצוויםיוה"כ
 סיים ואח"כ בשבת כשחל ולא ביוה"כ רק התיר ומעיקרא קט"ו סי'או"ח
 שהדליק שעכו"ם בשביל והנה עיי"ש לנכרי לרמו מותר בשבת כשחלאפי'

 ובאמת מותר כנגדם לקיאת שיכול נרות שאר בלא"ה יש אם ישראלבשביל
 אי אם וע"כ שמן מרבה כמו הוי אי הלאמפ בתוך אויר מרבה אם אצליספק
 מלהדליק וה בלאמפ לעשות במיעוטו הרע לבחור טוב אחר בעניןאפשר
 מצוה במקום דשבות שבות רק שיה' אחר עכו"ם ע"י לו ולומר נרותהרבה
- בשבת כשחל אפי' מותר ויה'דרבים  כתבתי. הנלע"ד 

 בילליטצער הלויאפרים

 טוסימן

 נ"י. פריש נחוםלר'

 ]עיין בוה כתבתי כבר בשב"ק חנות לפתוח החדשה הגוירהאודות
 דינא בוה יאמר נאמן שישראל האמנתי לא והנה ק"כ[ בסימןלעיל

 ח"ו אבל ממונות בדיני קצת רק לוה שייכות שום לו שאין דינאדמלכותא
 ואבות לעולם יקום אלקינו ודבר האומות כל יתבטלו הקדושה התורהלהפר

 חיינו היא כי התורה על ח"ו לעבור רצו ולא לשמים נפשם מסרואבותינו
 חיים בה' הדבקים ואתם הגלות באורך ואמונתנו דתנו וקיים ימינוואורך
 היום.כולכם

 הגזירה שעת או בפרהסיא הדת על להזביר הואת הגוירה היתה אםוהנה
 זה דגזירה לעיל הוכחתי אמנם - יעבור ואל יהרג דמסאנא אערקתאאפ"
 כל ליתן צריך אעפי"כ אבל נפשו למסור מחויב ואינו עצמן להנאת רקהוי

 עיי"ש. קנ"ז סי' ביו"ד זה כל כמבואר תעשה לא על יעבור שלאממונו
 שיקחו או ממון בקנס אותו יקנסו חנותו יפתח לא אם וה בגזירהומעתה

- רעכט - האיפארממנו  ממון בשביל ובוודאי שלו מכירה - רשיון היינו 
 ש"ק. ולחלל ל"ת על לעבוראסור

- מש"ס נראה שכן דרבנן איסור רק הוי לא וממכר שאמרומה  תשובה 
 לא אולי שבת בכל א' דבר מוכר אם רק דוה כפשוטו להאמר ניתן לא והדבר
 איסור עושה בוודאי בחנות שבת יום בכל כשעומד אבל דאו' איסורהוי

 סי' בהשמטות חו"מ חלק סופר חתם בשו"ת הדבר שהסביר וכמודאורייתא
 מורה וכן תרועה וכרון שבתון בפסוק אמור פ' עה"ת מרמב"ן הביאקצ"ה
 שבת מחלל הוי ומוכר בחנות דהיושב שבת מהל' כ"א פרק הרמב"םלשון
 עיי"ש. שבתון הוידלא
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 כדרך ומוחק בפנקסו כותב אם ומכש"כ שכ' סופר בחתם שם עודועיין
 פ"א הרמב"ם כמו"ש לשון ובכל ורושם כתב מיני בכל חייב בחנותםהסוחרים
 כמדתה הסחורה כשמחתך וכן סק"ט ש"מ סי' מג"א ועיין יו"ד הלכהמשבת
 משום חייב כו' העצים מן עץ חרש שיחתוך חתיכה כל וכן מחתך משוםחייב
 הרמב"ן שכ' ממה חוץ כולו היום כל בחנות שעומד שמי וידוע עיי"שמחתך
 דמו"מ דעתו לפי ואף - גמורה מלאכה איזה יעשה שלא ימלט לאהנ"ל
- תסור בלא הוי דרבנן כל הרי דרבנן רק הוי לאבשבת  אמרו הרי ועוד 
 לא גזירה מקמי דרבנן ותקנתא דבטלא עבידא גזירה ע"ב ג' כתובותבריש
 עיי"ש.עקרינן

 ממונו כל ליתן מחויב אם דרבנן בל"ת מסתפק מגדים בפריוהנה
 דרבנן בל"ת דאפ" לי' דפשיטא קפ"ג סי' יאיר חות בשו"ת ובאמת חומשאו

 ג"כ  שהביא סק"ר קנ"ז סי' יו"ר  תשובה בפתחי ועיין ממונו כל ליתןצריך
 דרבנן ל"ת דרבנן איסור רק יה' לא אפי' וא"כ קמ"ה סי' ח"א  מררב"וכן

 עיי"ש. עליו יעבור שלא ממונו כל ליתן מחויבמ"מ
 שהזמן עשה מצות הוי דשבת דעשה דשבתון יען דעתו על שעלהומה

 ולמכור. בחנות לעמוד לנשים מותר יה' א"כ פטורות דנשיםגרמא

 שרב:הת

 עשה ממצות פטורות דנשים נימא אם אפי' נאמר ולא הדברישתקע
 מחויבים בוודאי מדרבנן אבל מה"ת מצוין שאינן היינו שבת שלדשבתון

 מותרות. נשים יה' דשבת העשין כל לומר מקום בשום ישתמטולא
 על מצוין דנשים כיון בוודאי בזכירה ישנו בשמירה 7~ישנה דכלועוד

 בהמתו שביתות וכמו שבת של עשה על מצוין הם גם בוודאי דשבתל"ת
 חינוך במנחת בזה שהאריך וכמו מוזהרות נשים אעפי"כ עשה אלא הוישלא
 השביעית שנה בלקט עוד ועיין - עיי"ש הוצאה במלאכת ט"ל אות השבתבמוסך
 עיי"ש. ס"חסימן

 יום כל בחנות בעומדת גמור שבת לחילול לבוא שלא א"א מזהוחוץ
 ומנין ומשקל מדה איסור וגם סופר החתם בשם לעיל שהבאתי וכמוהשבת
 חכז"ל. שאסרוומספר

 האומות גזרו גזירות והרבה דבטלה עבידא גזירה אמרו חכז"לוהנה
 ולא הש"'ת בעזרת וקיימים חיים ואנחנו בטלו וגזירותם והם עלינוהעולם
 הקדושה. התורהנתבטלה

  שעושים כמו היתר בדרך יעשו הגזירה ישאר ח"ו שבאם אמרתיוכבר
 עמו שטר ויעשה שבת על לעכו"ם חנותו הישראל שישכיר מזיגותבבית

 ושכירת דראנגאבע ערבון לו ויתן סכום איזה בעד ויו"ט שבת לכלשמשכירו
 במחיר בחנותו הנמצא הסחורה כל לו ימכור קרקע ואגב - בכסף נקנהקרקע
- למכור שרגיל ממה קצתבזול  חנות בעל כל שמחויב הזאת בעת והיינו 

 סחורה כל מחיר שם ונפרט לו שיש סחורה מין מכל רשימה לולעשות
 שיה' בזול מחיר בקצת הזאת להערל ויחשוב להקונים מוכר אשרוסחורה
 שומר שם לעמוד הישראל ויכול - דנפשי' אדעתא שיעשה כדי ריוחלהערל

 דבר שום ידבר שלא השומר שיזהיר רק בש"ע המבואר במכס כמו השבת כלנ



 אפרים או"ח"לק דייה

 המבוקש הסחורה מקום הערל ירע לא אולי ואם יגנוב שלא הערל על שישגיחרק
 לו. להראותיוכל

 קצר בזמן אפשר שאי הדחק שעת הזאת לעת בדעתי חשבתי זהוכל
 גדולי פי לשאול וגם לעשות מה עצה לטכס המדינה וגדולי גאונילהתאסף
 לקנות העכו"ם באים אינם ובלא"ה - לעשות מה וילבנו שיתבררו עדהדור
- מאז הורגלו כן כיבשבת  והפנימי יפתח החיצון שהמפתח להיות ויכול 
 שלא :וונים תירוצים וכדומה הסחורה אותו לו שאין לו שיאמר או -יסגור
 לקנוי!. העכו"םירצה

 .. אפי' אז הדת על להעביר העכו"ם מתכוין שאם לעיל כתבתיוהנה

- כמבואר נפשו למסור מחייב דמסאנא ערקתאעל  אינם דכעת כיון מ"מ 
 שבלתי איפאר היינו פרנסתם מהם יקחו ואולי ועונשין מכין רק זה עלהורגין

 אשתו לפרנס במה לו ואין פרנסתם ותמו חנות בעל הישראל להיות א"אזה
 הזאת בשעה כזה דעניות אפשר אולי להם יה' לא ופורש ללחם שישאלוובניו
 מחמת פניו תכסה שכלימה זאת וגם ישראל ונתדלדלו לבקש ממי לושאין
 יותר מיתות ומאה אבותיו ואבות אבותיו הורגלו ולא הורגל שלאבושה
 לחנניא נגדי אילמלי בש"ס שאמר וכמו מחויב אינו זאת אולי - מזאתיקבל

 התוס' שכ' ואף - למיתה עצמם שמסרו ואף לצלמי פלחו הוי ועזרהמישראל
 הגזירה בשעת המלכות גזירת הוי מ"מ אנדרטא רק ממש ע"ז הוי דלאשם

- הדת עללהעביר  אמנם ישראל איש כל מחויב זאת על שאפי' אפשר ואולי 
 צער דא סביל מוחי כל לאו עליון וקדושי חסידים דאפי' אנושי בגדר וא"אהיות
 אפי' מחויב בדעתו הוא אם אעפי"כ מזה ואף המצות מכל ופטור דעתו ונטרדכ"כ
- וצ"ע זהעל  

 נושע וישראל ואכזריות קשות רעות גזירות כל יבטל יתברך ה/
 בבא"ס. עולמים תשועתבה'

 טזסימן

 נ"י. זעליג שמאללר'

 הערב לעת בשב"ק בתו עם משרתו לשלוח מותר האם שאלתובנידון
 שכך שראית לביתו תביאם ומשרתו חלב לחלוב שכן ערל אצל לילך הלילהקודם
',ל לעשות.נהגו

תשובה

 נהגו וכך בדבר איסור שום אין לדעתי החליבה לראות בתו שילךהנה
ע, לאדם יש אם וכן שב"ק בכל משגיח שם שעומד זה גבינות שעושיםבאותם
 בש"ע ועיין החליבה ולילך לראות מותר ערל ע"י בשבת אותו וחולביםבהמה
 סוס"י בטו"ז עוד ועיין עיי"ש כ"ח כלל ת' סי' ישראל נזר ש"ז סי'ומג"א
 ח"ב יצחק יד בשו"ת עיין אמנם כהטו"ז נהגו דהעולם שם ופרימ"גרמ"ד
- קצ"ח סי' תרע"ד יוסף בוילקט כמו"ש לחלוק יש מתיר שאינו קנ"גסי'  



יט אפרים או"חחלק לי
 שעומד דמה ג"כ שכתב פ' סה או"חיעלה יהודא נקרא מהרי"א בשו"תועיין
 החליבה קודם ישראל שם על נקרא לא דהא כלל איסור זה אין ההליבהאצל
 עיי"ש. בע"ח צער בשביל לעשותו מוכרחונכרי

 היתר רואה אני אין הלילה קודם בשבת לביתו תביאם שמשרתואמנם
 שבות לנכרי אמירה שהוא בזה להקיל העולם נהגו מה על יודע איניבזה
 או שכר  לביא  לעכו"ם לומר לכתחילה אפי'  גהגו שעכשיו והאמת -גמור
 שבת לצורך המקילין ביד למחות ואין עירוב בלא כרמלית דרך  דבריםשאר

 סימן ישראל נזר שם ובמג"א שכ"ה סי' או"ח בש"ע וכמבואר הדחקובשעת
 יש בזה ואף לשבת הצריך דבר דוקא זה כל אמנם - עיי"ש י"ג כללי"ד

 כמו"ש יתירים תבשילים ומיני פירות כגון כך כל צורך שאינו דברשאסרו
- הרבבש"ע  בח"א כתב וכן בהכל לההמיר שמים לירא דיש כ' ובא"ר 
- כ"ט סי' הב"י למרן רוכל אבקת בשו"ת ועיין עיי"ש סכ"א ס"גכלל  ועיין 

- אע"ג ד"ה ע"ב ח' גיטיןבתוס'  מו"ש על רחוקה שבות דהוי כאן ומכ"ש 
 העכו"ם שאם ורק - להתיר אין לדעתי לחול משבת כמכין קצת ג"כדהוי
 ולהמתין החליבה ולראות לשם לילך מותר החליבה עם להמתין רוצהאינו
 מפתחות שני עליו לעשות או לביתו להביאם יכולים ואז שתחשך עדשם

 ואות ל"א אות צ' סי' שבת במנחת מש"כ ועיין - הלילה עד שםולהניח
 מש"כ ס"א ס" או"ח מהרש"ג בשו"ת ועיין - להאריך ואין אלו מעניניםל"ה
 זה.בענין

 שמיחתמתי

 בילליטצער הלויאפרים

 יזסימן

 להניח מותר האם נפט של לאמפ על שמבשלין שנתחדש מהנשאלתי
 כמו האכילה שעת הלילה עד שם שישאר השמשות בין בע"ש התבשילשם

 וא"צ צרכו כל נתבשל כבר והתבשיל התנור על התבשיל להניחשנוהגין
 האכילה. שעת עד ויתקרר יתקלקל שלא חם שם שישאר רק חם והוא כלללבישול

תשובה

 תליתאי מהדורא מרדכי לבושי בשו"ת מצאתי זה שאלה כעיןהנה
 ונותנין שמחממין וקאפ"א טה"ע להעמיד בעש"ק נוהגין שהי' ל"ז ס"או"ח
 אנכי ]וגם בבוקר לשתות כדי הלילה כל ומתחמם לאמפף - נאפטתחתיו
 מע"ש המבושל הטשולענט לאמפף נפט על משימים תורה בני שבע"בשמעתי
 יותר שידלוק השרוף שימשוך היינו יחתה שמא ששייך לאסור וכ' הם[,שישאר
 רנ"ד סי' בשע"ת המובא פ"ד סוס"י ח"א מאירות מפנים ראי' והביאבטוב



 אפרים או"חחלק דיכ

 ואוסר להאיר שעשוי' לאמפ בסתם איירו שם והנה עיי"ש ישדאל נזרונסי'
 הלאמפ לכבות אח"כ שצריך ובפרט זה חשש יש בוודאי לבשל שנעשהכש"כ
 הלאמפ נותן אם אמנם - לו לומר צריך עכו"ם ע"י ואפי' שיכבה חששיש

 שיניח ג"כ היינו להתיר יש אולי לחתות יבא שלא במפתח סגורבתיבה
 הצורך בעת שיכבה להערל בעש"ק מעיקרא שיאמר או השבת כל כךשידלוק
 ודו"ק. זה בכלוצ"ע

 בישול שצריך בדבר רק מאירות הפנים איירו לא אולי אפשר גםאמנם
 במאכל כאן אבל יפה שידלוק ימרס או יחתה שמא חשש ויש עוד נתבשלולא

 בש"ע ועיין חשש אין אולי אז שאוכלין ורוטב הבשר כדרך צרכו כלשנתבשל
 מותר לחיתוי לחוש שאין מבע"י בד' כמאכל שנתבשל שמאכל רנ"ב ס"או"ח
 שהמאכל וכיון עיי"ש גרוף אינו ואפי' בעצים שהוסק התנור בתוך אפי'ליתנו
 דחלב אסור חלב עליו לבשל רוצים אם וע"כ כלל חשש כאן אין א"כנתבשל
 כ"צ שנתבשל בלילה לאכול שרוצים המאכל ורק כידוע גמור בישולצריך
 לגמרי. נתבשל רק למחר אפ" או כמב"דאז

 העולם ודרך לגופו שאי"צ מלאכה שהוי מה"ת שאינו כיון בכיבויאמנם
 - הלאמפ לכבות היהידים ובבתי הכנסת בבית שמצוים נתפשטשכבר
 וצ"ע. כלל חשש אין מבע"י שיצוה ע"יואולי

 יחסימן

 נ"י. הילל יעקב כמר חו"ש ויראה בתורה המו"מ הב'לב"ג
 והתחיל ושכח בחוה"מ תפילין להניח שלא שנהג באחד שאלתךבנידון

 חוה"מ שהיומ מיד נזכר ואח"כ עליו ובירך יד של תפילין בחוה"מלהניח
 יהלוץ או ק"7נ ויאמר בבדכה שלא או בברכה ראש של גם יניח יעשהמה

 לבטלה. ברכה שעשה שכ"מ ברוך ויאמר מיד יד שלתפילין

 והאחרונים הפוסקים הרבה האריכו כבר בחוה"מ תפילין ענין בעיקרוהנה
 בזה מאוד מחמיר הזוה"ק כי להניח שלא האומרים הפוסקים שרבו נראהוהעיקר
 הנקרא בחלק מחשבות חושב בס' ועיין - כלל מפורש נמצא לאובש"ס
 שלא בדבר כהזוהר דהלכה וידוע באריכות הכל שמבאר עלמא דמראתפילין
 שמי והגם - בחוה"מ תפילין להניח אסור ולהזוהר בש"ס מפורשנמצא
 דזה באו"ח ל"א סי' ברמ"א עיין לסמוך מה על לו יש בחוה"מ תפיליןשמניח
- ז"ל הרא"ששיטת  ויו"ט שבת כמו אצלו בוודאי מניח שאינו מי אמנם 

 ,,,,ן.ין,),,,,
 דמ"ש בחוה"מ לע"ד נראה כן מיד שחלצו ונזכר עליו בירך אפ" ידשל
 ודו"ק. מיד לחלוץ שצריך לע"דוע"כ



כא אפרים או"חחלק די

 יטסימן

 תמים החתן הב' ב"ג כבוד בספר לחיים יוחק שופר קולכשמוע
 זך חו"ב תואר פרי יפה רענן זית מעלה ע"ג מעלהלמעלות
 ויזרח. נ"י ל"ש הילל יעקכ מה"ו כש"תונקי

 הל שאם הדבר בטעם סק"ג תקפ"א סי' ר"ה הל' במג"א שהעירמה
 ד' להתענות שיוכלו כדי שלפניו בשבוע סליחות מתחילין וג' ב' ביוםר"ה
 וקשה מתענין שאין יוה"כ וערב ושבת דר"ה ימים ב' נגד ר"ה לפניימים
 בברכות אור"י דהלא כלל צריך הי' לא יוה"כ ערב נגד ימים ד' צריך דלמהלך
 השיעי התענה כאלו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל כל ע"ב ח'דף

 עכ"ד. מתענה כאלז הזי אזכל אפי' זא"כזעישירי

תשובה

 חילוק יש אעפי"כ מתענה כאלו חכז"ל שאמרו שאף פשוט הדברלע"ד
 לדמות הבינו שבוודאי אף הדמיון בכ' חכמים אמרו מקומות בכמהשהרי
 דרשו הלא וכדומה כמבוש"ל כבו"ש כמו ביניהם יש חילוק למילתאמילתא
 וכעת ממש אלמנה ולא כאלמנה היתה ממש אויב ולא כאויב ה' הי'חכז"ל
 כ"ף וטבע בזה"ל כתב דבריו באמצע ע"ז סי' צבי חכם בשו"ת ג"כראיתי
 מבואר וזה אחר במקום אצלי שכתוב כמה ממש שוה שאינו הוא כךהדמיון
 פסוקים ועוד ארם כמראה דמזת עה"פ ובזוהר בתלמוד מקומות בכמהמאוד
 וביומא עיי"ש טובא מייתי כאלמנה היתה ע"פ רבתי באיכה וכן רביםאחרים
 חכמים לשון ח"ב לשון מענה יעקב בקהלת דבריז ומובא שהאריך עיי"של"ן
 אכול" קמ"ל כו' כוה בית גבי ק"ד ב"מ מש"ס שהקשה רפ"ג אות כ'ערך

 יו"ד יוסף בבית המובא רשב"א מתשו' הקשה וגם כזה בית אמרמילתא
 ומחלק עיי"ש ראובן שהקרש ~אוהה ס"ת שיעשה שצוה בבד"ה רנ"טסי'
 לא הדמיון כ"ף חכמים בלשון הרי - עיי"ש הדיוט ולשון חכמים לשוןבין
 ממש שיתענה טוב יותר עכ"פ מתענה כאלו הוי אפי' וע"כ כזה זה ממשהוי

 והבן. יום אותותמורת

 למרק עונות לכפרת תשובה ימי עשרת דהמתענים לע"ד נראהב(
 להצטער המשקל תשובת לו שצריך השנה כל הנפש על חטא אשרהחטאים

 שיה' ממש להתענזת צריך בוודאי וע"כ בעבירה הנאה לו שה" כמוכ"כ
 לתענית לו ונחשוב יוה"כ ערב באכילת מצוה שעושה ואף בקרבו נשברלבו
 זה באכילה הצטער שלא חטאו מכופר אין בזה אבל התענה כאלו שכר לוויש
 אפרים במטה מש"כ תראה והרי - עונותיו לכפרת להתענות לו צריךוע"כ
 אותם להתענות צריך אלו תעניתים עליו שקיבל ומי ב' אות סוף תקפ"אסי'

 מי ואפי' רצופים לילות ושלשה ימים שלשה בתענית יוצא ואינומפוזרים
 שיוצא להצטער כדי תשובה בשביל יום ארבעים לצום עבידה מחמתשנחחייב

 ושלשה ימים ושלשה חלש אדם כשהוא לילות ושני ימים שני מתענהאם



 אפרים או"חחלק דיכב

 לבו יה' עת שבכל מפוזרים שיצום טוב יותר מקום מכל בריא, באדםלילות
 וצריך נכנע לבו איל בוודאי כשאוכל ומכש"כ עיי"ש תמיד נגדו וחטאתונכנע
 כמובן. להתענותממש

 כסימן

 ש"ב ידנ"פ כבוד שמחות ברוב בדיצות תחוג הסוכות הגאת
 עזיאל בו אביאסף מו"ה כש"ת .טהורה ה' וביראת בתורההמו"מ
נ"י.

 כמובן מאוד טרוד הנני החג קודם שכעת והגם לנכון קבלתימכתבך
 הכבוד. מפני לך להשיב הנניעכ"ז

 שעביו ודל רזון אתרוג רק מובחר אתרוג לך שאין לך שנסתפקבמה
 שיעור מהו ונסתפק עב אינו כריסו מ"מ הרבה שנתארך והגם כביצה עבאינו
 של כרחבו האתרוג של עביו גם צריך אם וש"ע בש"ס האמור ביצהשל

 בכמותו. רק אוהביצה

 שרבהת

 סי' או"ח מהרש"ג בשו"ת לעיין בה ישבו כבר זה מדוכה עלהנה
 הגאון בעצמו הוא אבל להכשיר ז"ל מבערזשאן הגאון בשם והביאל"ג

 ארחות בס' ראיתי וגם לאסור ולא להכשיר לא מסיק לא זצ"למסעמיהאל
 נראה הי' לע"ד והנה להחמיר יצחק בית ספר בשם הביא תרמ"ח סי'חיים
 כביצה ורחבו ארכו אמרו ולא כביצה אתרוג שיעור סתם שאמרו כיוןלהתיר
 שאמרו איסור שיעור בכל כמו כביצה שיה' צריך ביחד בכמותו שרקמשמע
 מצוה אכילת בשיעור אוכזית

 שאמרי
 כביצה רחבו אין אפי' בוודאי כזית

 ביחד היינו כביצה סתם כאן שאמרו כיון כן כמו זה בדבר אדם יסתפקולא
 - כביצה לחוד ארכו או כביצה לחוד רחבו אין אפי' כביצה בו יה' ורחבוארכו

- ז' לחוד ורחבו ז' לחוד ארכו להיות צריך אז ז' על ז' דנקיט בסוכהמשא"כ  
 לע"ד. נראהזה

 בפרדס עיין כאגוז אתרוג שיעור סברו הראשונים מן שהרבהובפרט
 עיי"ש פסול מכאן פחות בינוני כאגוז עד שיעורו והאתרוג שפסוק ז"ללרש"י
 יהודאי לר' קצובות בהלכות וכן כאגוז. עד אתרוג שיעור צ"ח סי' בהאורהוכן
 מבערזשאן להגאון ראיתי וכן עיי"ש תרנ"ו סי' או"ח יוסף בברכי ועייןגאון

 כאגוז ששיעור פוסקים הביא תרמ"ח סי' חיים אורחות ספר עלבהגהותו
 נראה הגם להכשיר נלע"ד כאגוז רק כביצה עביו אין אפי' הדחק בשעתוא"כ
 עליו. לברך מותר כזה רק אחרת לו אין אם אעפי"כ הדר נקרא שאעולי
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 כאסימן

 בשמנים והדליק חנוכה נר להדליק טוב זית שמן לו שהי' היכאנסתפקתי
 שיעור דלק רק כבתה לא אם - לה זקזק כבתה למ"ד בשבת להדליקשאסור
 לא. או המצוה קיים אםהצריכה

 דלקה רק הרוה כבתה ולא מצוי שרוח במקום דלק אם מסתפק אנינ(
 המצוה. קיים אםכשיעורו
 הרוח הלא הברזל במסלת נוסע אם להדליק חייב אם מסתפק אנ4ג(

 הוי אי גם ידלוק והאיך בשדה .שהי' וכמו לעכב יכול שהקאנדקטארמצוי
 אי העירוב את מפסיקין עכו"ם אי עירוב לענין ח"ס ועיין - המצוהקיים
 זדז"ק. מצזי הרוח כמזהוי

 לעשות שיכול כיון לכאורה שבגופו מצוה הוי חנוכה נר מצות אםוהנה
- שבגופה מצוה הוי שלא נראה בפרוטה ג"כ ומשתתףשליח  המצוה עיקר גם 
 תדע שבגופו מצוה הוי דלא הרי הגדולים בניו אפי' היינז וביתו איש נרהזי
 דלא הרי חנוכה לנר שליח יעשה שבת של נר קודם הדליק שאם המג"אדכ'
 7:בגופו. מצוההוי

 בריש יונה ר' דעת דהנה לפשוט נראה והשני הראשון ספקוהנה
 לפעמ הרחקה משום עוד יקרא לא ק"ש קרא ולא חצות דעבר דהיכאברכות
 ק"ש התורה מצות מקיים שאינו אף תעשה ואל בשב דבריהם והעמידואחרת
 המצוה הוי שלא כאן קו"ח מעתה אחרת לפעם הרחקה משום ערביתשל
 המצוה קיים לא בהן ידלוק שלא אמרו שחכמים כיון שבוודאי מדרבנןרק
 ובק"ש מימיך סוכה מצות קיימת לא נוהג ה" כך אם י"א דף בברכות עייןכלל

 ב"ה דגם המצוה קיים דמה"ת אף כלום ולא עשה לא ב"ש כדברישהעושה
 ליקרות בבוקר דעמוד משום ורק וקורא יושב וקורא עומד כדרכו קוראסברו
 יצא. לא בלילהושכב

 שמן בשאר ידליק כשר שמן לו שאין דמי כאן הפנ"י דכתבוהגם
 כשר שמן לו הי' וגם ליקרות זמן לו שהי' הכא אבל כלל לו אין אםהיינו
 שהי' אעפ"י המצוה קיים לא מצוי הרומ שאין במקום להדליק יכולוהי'
 כשיעור.דולק

 באיוה ושכחתי אחד בספר שראיתי באיסתפקתא ותלוי עודואפשר
 מקבלו אינו והנזיר לנזיר יין כוס שמושיט אחד עור בלפני עובר אםספר
- שותה ואינו מקבלואם  אבל המצוה קיים לא כאן גם שם חייב אי א"כ 
 בין לעיל לחלק לי נראה ועוד ודו"ק המצוה קיים כאן ג"כ פטור שםאי

 ואין דרבנן רק הוי שלא לחנוכה דאו' וגם שמים מלכות עול בו שישק"ש
 ודו"ק. שמים מלכות קבלת בו שיש שמע כקדיעת הוי ולא בתורה עיקרלו

 אין דאם לעיל הבאתי הפני' משו' לפשוט נראה הג' האיסתפקתאוהנה
 אפשר אי דאם לי נראה כן וכמו לו שיש בשמן להדליק מחויב כשר שמןלו
 ודו"ק. להדליק חייב ג"כ מצוי" עוהרוח מקום בשדה רק אחר בעניןלו

 שמונה מדליק ראשון ביום או' ב"ש המהדרין מן והמהדריןבגמרא
 ואילך מכאן אחת מדליק דאשון ביום אומדים וב"ה והולך פוחת ואילךמכאן
- והולךמוסיף  וכו'. בקודש מעלין דב"ה וטעמא החג פרי כנגד דב"ש טעמא 



 מ~נ~ר~ינ[ או"חהלק דיכד

 הי, חנוכה בנס דהנה - וטעמיהם וב"ה ב"ש בפלוגתות לע"דנראה

 - בשמן נס שנעשה וא' האויבים שנצחו א' קמייתא[ בתשו' ]עיין ניסיםשתי
 כדרך שלא שנפלו לרע או"ה לגבי נס הי' האויבים שנצחו דמה נראהוהחילוק
 לישראל הנס העיקר ה" בשמן חנוכה בנס אבל מפלתם הי' הנס ועיקרהטבע
 הותרה דגם אף עצמם לטמא צריכים ה" שלא לישראל הקב"ה שהראהואהבה
 פנ"י. עיין עליהם חיבתו הראה הקב"הבציבור

 בני לפני שנפלו היונים את שנצחו לנס גם זכר עושין דלב"שונדאה
 דעיקר סברו ב"ה אבל יתמעטו שאו"ה לרמז והולך פוחת אמרו וע"כישראל
 שבאמת בקודש מעלין סברו ע"כ בשמן שנעשה הנס בשביל שעושיןמה

 בקודש מעלה שיה' אהבה להם הראה הקב"ה רק בציבור הותרהטומאה
 ודו"ק. לעיל בתשובה כמו וכו' חנוכה מאי הש"ס פריךוע"כ

 אנשים שפלכ"ד
 נילליטיבער הלויאפרים

 כבסימן

 יעברנו שמא בשבת המגילה לקרות שלא חכז"ל שגזרו ההערהבדבר
 מנות. במשלוח יעברנו שמא גזרו לא אמאי ברה"ר אמותד'

 שובהת

 ליתן צריך כשאיו המצוה בהילת הוי דתמיד נראה הי' צחותבדרך
 מחצית ליתן צוותה הק' שהתורה שאמר חחד מצדיק ששמעתי כמומעות
 שישמעו כיון כי יען נגף בהם יה' שלא לפקדיהם בנ"י ראש את תשא כיהשקל
 בפעם ירדפו המצוה בהילות מחמת אז ולמנות לפקוד מה"ת שמצוהישראל
 השקל מחצית ליתן התוה"ק צוה .ע"כ נגף ויה' אחיו איש ירמסו וח"ואחת
 שהיום שישכח כ"כ בהיל לא מנות במשלוח כאן כן וכמו כ"כ ימהרו לאואז

שבת.
 ידי ויצא השבת עד שישאר ויצוה שבת קודם לשלוח שיכול נראהב(
 גזדו וע"כ בזמנה אלא א"א המגילה לקרות אבל הפוסקים שכ' כמוחובתו
 יעברנו.שמא

 ללמוד בקי אצל וילך מגילה במקרא בקיאים הכל דאין הטעם דעיקרג(
 חיישי'. לא וע"כ כ"כ בקיאות שייך לא מנות במשלוחאבל

 אבל יעברנו שמא מיד ושייך בלילה מיד הוי המגילה דחיוב נראהד(
 קודם.דהוי ,פ ה ~1- מגילה נקיט וע"כ בלילה יצא שלא דעות ויש נהגו כן כי ביום עיקר מנותמשלוח

 דערלא להגאון ח"ב תשובה התעודרת בשו"ת כן שהקשו ואיתישוב
עיי"ש.

 דקריאת מקומות בכמה סופר החתם שמבאד עפ"י לי נראה הי'עוד
 משיעבד מפסח ע"א( י"ד )מגילה הש"ס של קו' שאיכא דאו' כעין הויהמגילה



כה אפךים או"חחלק ךי

 של שעיניהם יוסף ר' של בטעמו הפנ"י דברי וידוע לחיים ממות כש"כלגאולה
 דשמא רבה של בטעמו לי' ניחא לא אמאי מגילה במקרא נשואותעניים
 בהילות בו יש דאו' דשם וכ' ולילך שופר גבי להטעם צריך עכ"ח האיעברנו
 דאו' כעין חמור ג"כ דמגילה לרבה וצ"ל - דרבנן מגילה משא"כהמצוה
 שמא ושייך מגילה מקרא לשמוע ובאין ת"ת דמבטליז ניסא ופרסומאכהנ"ל
 שמא גזירה ל"ש דוודאי האי כולי חמור דלא מנות משלוח אבליעברנו
 ודו"ק.יעבירנו

סימן,כג

 יו"ט. הלכ' או"ח יעקב בישועותהערות

 ביו"ט נדבה עולת השוחט ע"א י"ב דף מביצה הקשה תקס"חבסי'
 ל"ת. דוחה עשה נימא - היא ב"ש מני לך דאמרלוקה

 מנחות דרש"י אליבי' דב"ש ח' בביצה הפנ"י שכ' עפ"י נראהולדעתי
- עדל"ת לי' ליתמ'  ולהנ"ל - אתי כב"ה גם הא התוס קו' בזה ומיושב 

 עדל"ת. אמרי' דלב"הניחא
 לא דוחה עשה למימר שייך דלא נלע"ד ד,ישי"ע קושיותובעיקר

 אמרי' לא דכאן למימד לגבוה ולא לכם בפירוש כתבו דהתורה היכאתעשה
 ז"ל. איגר לר"ע כנ"ל סברא שראיתי לי וכמדומה ל"ת דוחהעשה

 עשה אמרי' דלא קדשים של העשה הוי דכאן דכיון לומר אפשרעוד
 ע"ב. צ"ו דף זבחים במס' עיין ל"ת.דוחה

 עשה הוי האיסור א"כ בתוס' עיין קמא לאיסורא הדדא נימא אםועוד
 מלא ועיין ועשה תעשה לא דוחה עשה אמרינן לא וקיי"ל יו"ט של תעשהולא

 מ,2ום ועשה ל"ת דוחה עשה אמרינן ולרע"ק דלב"ש עדל"ת ערךהרועים
 יעקב הישועת קו' הקשה הח"ס שגם נזכרתי שוב עיי"ש מתוך להודלית
 עדל"ת. להו לית דב"ש ותירץהנ"ל

 הואיל נימא לוקה אמאי ביו"ט נדבה עולת השוחט גבי הקשה בישוע'שם
 להקדש שאלה יש שחיטה לאחר דאפי' הרשב"ם לשיטות עלה מיתשל בעיואי
 שאלה דאין לשיטתם דב"ש לתרץ לפע"ד ונראה - יעויי"ש בתרא בבאעיין

- לב"ה הקשה דלא התוס' קו' ומיושבלהקדש  כן כתוב דכבר ונתעוררתי 
 נלע"ד גם הוא עקיבא ר' קאמר דלא דמיושב נראה וגם - עיי"ש אבןבטור
 דהואיל בשבת הרשב"א שכ' עפ"י הואיל ג"כ ל" לית מתוך לי' ליתדב"ש
 הואיל[ לי' אית דב"ש שם דמשמע דהואיל בסוגי' פסחים כתוס' ]דלא במתוךתלי'
 מפי שמע שלא דבר אמר ולא ב"ש מתלמידי ור"א הואיל ליה אית דר"א הגם-
 רבות כמה לו דהי' ב"ש על לחלוק יכול דר"א הוכחתי כבר מ"מ מעולםרבו
 היה זכאי בן יוחנן ור' דר"א בפרקי כדמוכח רבו הי' זכאי בן יוחנן ר'וגם

- סוכה במס' כדאיתא הלל שלתלמידו  דהואיל הישו"ע קו' על נראה עוד 
 ופנדי ע"ב מ"1 דף בפסחים התוס' ע:כתבו כמו שכיח לא מיתשל בעיואי
-שם  בתשובה. לעיל ועיין 



 אפרים או"חחלק דיכד

 ב"ש הא וקשה מתוך מטעם מותר דהואיל העלה סק"א תק"ובסימן
 בפסחים הואיל ס"ל האיך וא"כ ב"ש מתלמידי ור"א י"ב ביצה מתוך לי'לית
- קשה לא דזה לעיל כתבתי כבר קשה הלא אמנם -מ"ו  הא קשיא אי אבל 
 להיות צריך התוס' לשי' ובמתוך קצת צורך להיות צריך אינו דבהואדלקשיא
 ובמתוך איסור נשאר בהואיל וגם סברתו לרש"י דאמר ואפשר קצתצורך
 ע"ב ה' בפסחים הש"ס דברי לפרש כתב ג' ס"ק תמ"ו בסי' וצ"ע. לגמרימותר
 לומר ושייך תעשה לא רק הוי לא ללאו דאי לחלק הבערה דס"לוש"מ
. ל"ת דוחהעשה -  הש"ס על בפירושו חננאל רבנו קדמו כבר זה בפירוש הנה 
 וילנא. דפוס ש"ס אצלונדפס

 א"כ חמץ הבערת היינו ול"ת עשה הוי דחמץ המג"א לשיטת הקשהשם
 דמשו"ה ולדעתי עיי"ש דיו"ט תעשה ולא עשה דוחה אינו אמאי ה'בפסהים
 דף מציעא בבא רש"י שכתב וכמו כלל ומדחה דוחה אינו דהלאו דוחהאינו
 עשה מהאי ול"ת עשה האי אילמא מאי ובאמת - עיי"ש העמוד סוף ע"אל'

-ול"ת  מו"ה המחבר מנכד בתשובה פסח הלכות בסוף ודו"ק נוב"י ועיין 
 יעקב בקהלת ועיין - כזית צריך למצוה לר"ש דגם כתב א"ש הירשצבי

4 זה בענין שהאריך שיעור חצי אות ח'מערכת  כזית אוכל דאם כי שם 
 ורק מאן כן אמרתי אני גם אחשבי' דלא דחזינן אכזית אלא חייב אינולר"ש
 כן, כתב דלא ומשיב בשואל דלבוב מהגאון אחד בתשובהראיתי

- חמץ תאכל בבל דאינו דלכד"א יוצא אינו דבמצה כתבשם  הנה 
- שלכד"א במצה דיוצא אדרבא שם העלה ק"כ בהולין חייםהתורת  ומהקישא 
- צ' דף פסחים חדש באור הקשה כברדחמץ  סוברים פוסקים כמה ובאמת 
 אסור אכילה כדרך שלא הנאה דבאיסור העלח שם ודו"ק שלכד"א אסורדחמץ
 לוקין אין אמאי א"כ הנאה על דלוקין להתוס' א"כ לי וקשה מהנאה גרעדלא
- הנאה באיסור אכילה כדרך שלאעל  - יה' דאו' איסור עכ"פ לרמב"ם וגם 

 הנאה על לוקין אין ע"כ מותר אכילה כדרך דשלא דטעמו הכ"מ כתבובאמת
 בילליטצער הלויאפרים

ודו"ק.
 הואיל שייך אי מדרבנן רק שאסור בדבר מסתפק ג' ס"ק רצ"הבסימן

 ובעה"ח. ודו"ק, עוי"ש ע"ב ה' ביצה מפורשת דרש"י לדעתי הנהעיי"ש



כז (~פרים יו"דהלק ךי

 יך"דחלק

 שי"ק המהר"ם המפורסם הגאון יד מכתב אחת תשובה להעתיקהנני
 נדפס. לא עדיין אשרזצ"ל

 אסימך

 לפ"ק. תרל"ה פורים א' ליום אורבעזה"י

 מו"ה המופלג הגדול המאור הרב חתני לאהובי וכ"ט והשלוםהחיים
 אדא. דק"ק אב"ד פראגעריעקב

 שוחט בענין שוב עליך( החולק )בשם לי שכתבת ומה קבלהימכתבך
 הכי אותה מבין אדם אין השאלה זה רתיתה שיעור ביארתי שלא מרתתיןשידיו
 זה נודע הלא הציטערן שיעור ישאל ציטערן ידיו שלראובן אדם יאמראם

 תוגה שיעור ומה השמחה השיעור מה לשאול אפשר שאי כשאם עצמומהשם
 הוא השואל כוונת ועכ"ח ריתות שיעור לישאול אין כן מהשם זה נדעשכבר
 לפעמים רק או מרתת הוא עת ובכל יום שבכל הוא מרתתים שידיו הפירושאם

 שי"ק מהר"ם ]שו"ת בתשובתי לך ביארתי כבר וע"ז מרתת הוא שעהבאיזה
 והוא היום חצות עד מרתת אם בזזדאי יזתר עוד לך זאבאר יז"ד[ סי'חיו"ד
 דהשתא כיון להשחיטה מזיק אינו דמעיקרא רתיתה בוודאי חצות לאחרשחט
 להוש שיש או שחיטה בשעת שמרתת שידוע או הכוונה ועכ"ח מרתתאינו
 כבר וא"כ מרתתים ידיו ג"כ  שחיטה בשעת אולי מרתת הוא שלפעמיםכיון

 לשחוט לו להניח אסור מרתת הוא שחיטה שבשעת לחוש שיש בכה"גכתבתי
 שאיבו לייע אנו שצריכין רהייבו ומוחזק מומחה שיה' בע"  דהשוחט קיי"לדאנן

 שע"י כתבתי שכבר ידים באימון בקי שאינו או חולשא חשש בו  ושאיןמתעלף
 ג"כ לחוש ושיש לשהיה לחוש ויש דקה הפגימה ירגיש שלא לחוש ישרתיתה
 ולא לשחוט להניחו אסור בוודאי לכתחלה וא"כ הפוסקים שכתבו כמולדרסה
 שאינו שחיטה בשעת מוחזק שאינו וכל הרתיתה שיעור הוא מה שאלה מהאדע
 אפשר רעיבר ולענין לרירן לשחוט אסור מוחוק ואינו  מוחוק אינו הרימרתת
 ברי מועיל אינו מרתתים ידיו דאם הראשון באגרת  שכתבתי  אע"ג  חולקריש
 דקה בפגימה הרגיש דלא אפשר מרתתין שידיו דכיון הנוב"י על ותמהתילי
 אבל מרתתים שידיו אע"ג כראוי ששחט יאמר אם היינו שלו ברי יועילומה
 כתבתי כבר מרתתים ידיו הי' לא שחיטה דבשעת לי ברי אומר הואאם

 אפשפ בידו דאינו אע"ג דאיתרע בחזקה נאמן דע"א הפ"י לדעתדאפשר
 להבין אדם כל יוכל וכ"ז ריתת שלא לי ברי יאמר אם בדיעבד נאמןדבכה"ג



 אפרים יו"ד"לק דיכח

 - שכתבת שאלה זו מה אדע לא וא"כ לך שכתבתי הראשונה אגרתמתוך
 ששאלת מה וכן עני שהוא מצד אשתו לזון יכול שאינו באחד ששאלת מהוגם

 אני שאין שתדע לך ראוי כבר כי לשאול צריך הייתה לא החליצהלענין
 שבעו"ה הללו בדורות בפרט ערכי מך את ירעתי כי  כאלה בדברים עצמימכניס
 ללמוד אלא עלינו ואין עליו לסמוך שנוכל מכריע לנו ואין מתמעטתהתורה
 להחמיר המסופק והדבר כהכרעתם ולעשות הראשונים הפוסקים דבריולהבין
 שירבה או לו מיעץ אני הוראה מורה היותי מעת כזה דבר אותי שואליןואם
 בדברים עליו שיאיים , או בממון שישחדנו או לבה על שידברו ריעים הבעלעל

 השמים מן מועיל אינו כ"ז ואם קל"ד סי' באע"ז כמבואר הדין פי עלשרשאין
 ובפרט כאלה בדברים אותי שואל אתה למה מבין איני גם ולזאת עליוירחמו

 עמך ויהי' המשולשת בברכה ואחתום ענינים בכמה ומוטרד חלש אדםשאני
 הדו"ש. דברי ביתך ואת אותךויברך

 מברעזאווא שיק כהטההק'

 בסימן

 רפיש דין תרשישים גזע וחכים היניק ה"ב ב"ג אהובי לדשלום
 נ"י. ל"ש מ,טה ידא )כמר כו' היוחסין שלשלת מו"חמדבית

 מתח"י להוציא ג"כ ונחשד שבתות לחלל חשוד בטבח השאלהובדבר
 ששהה ובשר ניקור בלי בשר אצלו מצאו פעמים שהרבה מתוקן שאינודבר
 ביכולת שאין והיות נאמנות מחוסר שהוא באופן והדחה מליחה בלא ימיםג'

 לא שהקצב תקנו ע"כ אותם יכשיל שלא עליו ומשגיח נאמן להעמידהקהל
 אסורה חותם עליו נמצא שלא חתיכה וכל השו"ב של חותם בלי בשרימכר

 שפרצו אנשים יש ועתה שנים שתי זה באיסור החזיקו וכן גמורבאיסור
 שלהם. הכלים משפט מה שאלת ולעת חתימה בלי בשר ממנו ולוקחיםגדר

תשובה

 חדא טעמים. מכמה הכשר צריכים ההם שהכלים וברור פשוטהדבר
 בלא הבשר גמור באיסור ואסור ונדר גדר בחינת הוי א"כ הקהל כן שתקנוכיון
 ג"י ששהה ובשר ניקור בלי בשר להאכיל שנחשד הזה הטבח שנית -חותם
 טבח יה' שלא אותו ולהעביר לקנסו וראוי נאמנות שום לו אין הדחהבלי
  שבתות לחלל נחשד שהוא ובפרט מזה מ' סי' ביו"ד ועיין מילתא מגדר משוםעוד

 מומחא משגיח עליו להעמיד צריך ועכ"פ - טבח להיות ראוי אינובוודאי
 יתנו שלא קדושות קהילות בכל נהגו וכבר ידו מתוך ידו יזיז שלאונאמן
- ה' ירא משגיח ומעמידים לקצב כללנאמנות  רק מוכרין אין הזה ובחנות 
 בשר של החנות לתוך יבא שלא באופן המשגיח ביד יה' והמפתח כשרבשר
 משגיחין ואין - סופו ועד מתהילה עליו עומד המשגיח ויה' כשר בשררק



כט אפרימ יו"ךהלק ךי

 הקהל תקנות קיים שלא ובוודאי בזה גדרו גרול גדר כי הבשר שנתיקר זהעל
 צריכים והכלים הקהל מנהלי עליו ישיתו אשר כפי יענש ענש חותם בליומכר
 ותל"מ.הכשר

 גסימן

 שליט"א. שטראהלי פינחס מוהייר וכו' ח"ב המאה"ג הרבלח"ג

 שאפו היינו ב"י חלב ]בעקעליך[ במחבת שאופה בנחתום שאלתובענין
 ]פרעצעין[ לאפות רוצה ביום ובו מים עם מעורב חלב מאפה ]קיפעל[בו

 לכתחלה מותר האם ]פארעווע[ הנקרא חלב  של ולא בשר  של לא שאינומאפה
 להתיר. מצדדומע"כ

תשובה

 ממונם על תס להיות האפשר שבמקום שדרכי אותי מכיר מעכ"תהנה
 בפרצה להכניס לי מה לכתתלה אבל בדיעבד, רק אבל להחמיר ולא ישראלשל

 והרחיקו גזידות על גזירות וגזרו התמירו חז"ל אשר בב"ח באיסורדחוקה
 שליט"א למעכ"ת לי' דפשיטא מה עוד ולא בקצהו לנגוע שלא מהםאותנו
 שאפרש. כמו להחמיר חוכך אני ב"י שאינו או בדיעבדלהתיר

 בדיעבד רק מותר ב"י בשר בקערה שבשלו שדגים פשיטא האהנה
 רק מותרין ואינם בי' חלב בקדידה נצלו הם פרעצען והנו לכתחלה לאאבל

 סי" מחו"ד נ"י מעכ"ת שהביא ומה נ"ט. בר נ"ט דהוי בבירור אפ"בדיעבד
 עיי"ש שמן הבלוע אפילו מחתיכה בליע טעם מקבל אין דכלי ט"ו. ס"קצ"ד
 עכ"ל בעיסה טעם  שנתן לחלב רק לדונו יש במים חלב מעורב שהקיפעלוכיון
 גם עיי"ש ע"ב צ"ח חולין ברשב"א כמבואר ממש הוי החלב דהלא אינווזה
 ומחבת במחבת ועיסה בעיסה החלב טעמים, ג' איכא דכאן לומר שרצהמה

 שערי בשם סק"א במשבצות צ"ה סי' מגדים הפרי עפ"י אינו זהבפרעצען
 דין לעולם באוכל הנבלע טעם אבל בכלי אלא נ"ט בר נ"ט שייך דלאדורא
 בשו"ת גם עיי"ש עליו חולק שם תשובה בפתחי אמנם - עליו הראשוןטעם
 כיון מודים דכאן נראה אמנם - עיי"ש ב' אות צ"א ס" יו"ד הבושםערוגת
 ומה והבן במחבת ראשון טעם הוי א"כ כהנ"ל טעם ולא ממש הוי בעיסהדחלב
 יקנה כאן הוי דיעבד איזה בעיני נראה לא כדיעבד הוי שא"א משוםשמצדד

 לחוד. חלב מתבתלו

 בפתחי שכ' עפ"י נ"ט בר לנ"ט כלל מיתשוב דלא נראה הדברובעיקר
 שעיקר נ"ט ג' שיש נתבשלו אם ודוקא הש"ך בשם ב' ס"ק צ"ה ס"תשובה
 שנצלה דידן ובנידון - עי"'ש אסור נצלו אבל המים אמצעית ע"י הולךהטעם
 נ"ט בר לנ"ט כלל ניחשוב לא מעיקרא א"כ הבשר אמצעית בלאהקיפעל
 , . בדיעבד. אפ" בשר עם לאכול הפרעצען להתיר מסכים דעתי איןוא"כ



 אפרים י~"דהלק דיל

 יותר להקל ילמוד הנחתום כי כזה דבר להתיר מסכים אני שאיןובפרט
ויותר.

 דו"ש ידידווהנני
 כילליטצער הלויאפרים

 דסימן

 כקש"ת בחסידות מתנהג וביראה בתורה ומופלג המופלאלהרבני
 שלו'. נ"י. שווארץ מרדכימו"ה

 נילושו שהם קיפל הנקרא אופה מעשה אחד בתנור שאופיםבשאלתו
 אותו לאכול מותר אם ופרעצען זעממעל שקורין במים הנילוש לחם עםבחלב
 בשר. עםזעממיל

תשובה

 התנור דאם שם ומבואר הענין כל באריכות ק"ח סי' יו"ד בש"עעייו
 המחבר לדעת יוצא שהעשן במקום ופתוח חלה שיעור פעמים י"ב מחזיקגדול
 שם והנה אפ" או בצלי מותר בדיעבד דוקא הרמ"א לדעת אבל לכתחלהמותר
 אפשר הי' כאן והנה בבצק רק אפי' לכתחילה מותר מכוסה הוא דאםאמרינן
 שנילוש שכיון ברור דבר זה אין אמנם בבצק מכוסה ג"כ הנילוש דהחלבלצדד
 הש"ך שכ' מטעם להקיל נראה ה" עוד - למעלה הוא החלב אוליהיטב
 חלב אי צ"ע לפי"ז והנה לכתחלה אפ" מותר כחושים כששניהם בסק"אשם

 נילוש שרק כאן אבל ממש בחלב דדוקא ואפשר - לא או שמן איסודנקרא
 בו שייך שאין סק"א והטו"ז הש"ך הפוסקים שכ' מפת עדיף לא חלבבמעט
 אפשר עוד - לכתחלה מותר כחושים בששניהם שם כ' הטו"ז וגם כללריח
 זה בקדרה בישלם דאם ב' סעי' בש"ע שם שאיתא עפ"י לע"ד היתרצד

 קיפפעל אופה שמעשה ידוע והנה קטן בתנור' אפ" מותר לעצמו ווהלעצמו
 הקדירה הפסקת משום הטעם דעיקר בש"ך ועיי"ש עצמו בפני במחבתאופין

 וע"כ חלב או חמאה עם שנילושים לחמים שאופין יום בכל מעשה והנה-
 נחשוב הפסד שהוי ובמקום מותר הכל בדיעבד בלא"ה והנה - הנ"לכטעמים
 הנ"ל. באופנים להתיר לע"ד נראה וע"ככדיעבד

 הסימן
 בתורה מו"מ וחכים היניק הב' ב"ג אהובי לכבוד וברכהשלו' ,,),;ןל,,,,

 נ"י. ל"ש כח2ה יודא כש"ת היוחסין שלשלת טהורה ה'וביראת

 עד להשיב יכולתי לא טרדות מחמת אמנם לידי הגיע לנכוןמכתבך
 התלמוד בים משוטטות ועיניך תודה ללמוד שוקד שאתה לראות ושמחתיכעת
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 שבחים של מקומן באיזה שונות והערות ופרחים ציצים להעלותוהפוסקים
 יו"ד תשובה בפתחי שהקשית בקו' להשיב באתי ועתה - הנכוחיםבדבריהם

 נ"ט לומר שייך אי ארי' ופני מגדים הפרי פלוגתת מביא סק"א צ"הסי'
 בפרק הרא"ש מדברי יוצא מפזרש הלא עליהם ותמהת 4יי"סן באוכלין נ"טבר
 הכא נתבשלו להאוסרין ואפה שכ' ט"ו ס"ק צ"ד סי' יו"ד בש"ך המובאכ"ש
 שדגים באוכל אוכל נבלע כי טעם חשוב בדגים הנבלע הבשר דהתםשרי

 אבל בשר של בקדירה נתבשלו אם בכותח לאוכלן אסור הלכך לאכילהראויים
 חשוב אין הכלי בדופני ונבלע וחזר למים הכלי מן הנפלט החמץ טעםהכא
  לאוכל מאוכל אבל הטעם נקלש הכלי אמצעות ע"י דדוקא מפורש הרי כו'טעם
- עומד בשבחו  הטעםעדיין  דבריך. כן פליגי מאי. וא"כ 

  שובהת

 לדברי ופנ"א הפרימ"ג פלוגתת לדמות בדמיונך שטעית אהובי לדדע
 הרא"ש דברי לך אפרש ותחילה לדנא כעוכלא רק דומה שאינו ובאמתהרא"ש
 הבנת לצורך באריכות קצת אבאר ואני דבריו, קיצור רק הביא לא הש"ךאשר
 הנ"ל, הגאונים על השגתך תפול נפול ובמילאהענין

 הפסח בערב חמץ כלי להגעיל שמותר העלה שעה כל בפרקהרא"ש
 החמץ היינו נ"ט בר נ"ט דהוי מטעם יומו בן כלי אפי' חמישית שעהקודם
 כדגים והוי היתר וכלהו בכלי ונבלע וחוזר - במים וכלי בכלי טעםנותן
 המפורשים לדברי ואפי' הרא"ש עוד וכ' בכותח לאכול דמותר בקערהשעלו
 נ"ט לאסור ובישול בצלייה מחמירים יש השיטות ]היינו לא נתבשלו איןעלו
 בדגים הנבלע הבשר דהתם שרי הכא ב'[ סעי' צ"ה סי' יו"ד רמ"א נ"טבר

 נבלע כי טעם חשיב דגים[ בו שנתבשלו בקדירה שהי' הבשר טעם]כוונתי
 נותן והבשר לאכילה ראויין שדגים באמצע[ מים בלא ]היינו באוכלאוכל
 אם בכותה לאוכלן אסור הלכך לשבה הכלי[ אמצעות ע"י ]כוונתו בהםטעם

 עיי"ש. וכו' בקדירהנתבשלו
 הדגים נתבשלו שאם לומר הרא"ש כוונת כלל ה" שלא פשוט הדברובוודאי

 פשיטא זה הלא - כותח עם הדגים לאכול מחמירים יש אז בשר עםממש
 לא בשר בה שבשל קדרה ע"א צ"ז חולין ארוכה גמרא הלא עלמאלכולי
- מקדירה דגים ומיגרע טעם בנותן בשל ואם חלב בהיבשל  כתב ורש"י 
 עיי"ש לכו"ע בשר עם שנתבשלו דדגים ע"ב קי"א חולין בסוגי'מפורש
 לא שדגים היינז בנתבשלו שהחמירו מפזרשים היש הרא"ש שהביא מהוע"כ
 איירו ולא שכתבנו וכמו בשר של בקערה נתבשלו אלא בשר של בקערהעלו
 ודו"ק. האוכל עם שנתבשל באונל הרא"שכלל

 ורק כן עצמו דעת לא אבל מחמירים ליש אפי' כתוב שהרא"שובפרט
 כמותם שס"ל מדבריו נראה לא אבל להגעיל מותר להמחמירים אפי'שמפרש

 התורה במתי על תעלה ועלה הלאה גם בשקידה ותלמוד דז"ש והנני-
 זי"ע. וקדושים גאונים תרשישים מגזע לנצר כיאות תתעבד רברבאואילנא

ן.דודך
 בילליטצער הלויאפרים



 אפרים יו"דהלק דילב

 וסימן

 שליט"א היילפרין צבי יוסף מו"ה וכו' הה"ג לש"בתשובה
 יע"א. שאמקוטהאבדק"ק

 קו' שמתרץ קל"ו סי' חיו"ד שי"ק מהר"ם תשו' על שהקשהבדבר
 א"כ מה"ת הוי באכילה האסור בדבר דסחורה שסברו לשיטות יו"טהתוס'
 אסור חלב אם הלא לסחורה דלמא ע"ב ו' דף דבכורות גפ"ק הש"ס משנומאי
 בלאו דהוי איסור דדוקא ז"ל שי"ק במהר"ם והעלה אסור בסחורה גםא"כ

 דקרא מריבוי או עשה באיסור רק .הוי דלא במה אבל בסחורה אסורמפורש
 לפי ג"כ וחלב בסחורה אסור אינו ורוטבן צירן לאסור הטמאים דדרשי'כמו
 ורוטבן צירן משום או זבוח דשאינו עשה משום לאסור הש"ס שרצההס"ד
 שאסרינן ומקור מקום עיקר הלא שליט"א מעכ"ת והקשה - בסחורה אסוראינו
 לאכלה דקרא מריבוי דרשי' ושם בשביעית הוא בסחורה באכילה האסורדבר
 בקרא. מפורש הוי ולא לסחורהולא

תשובה

 רק בלאו כתוב איסורו בשביעית דבשלמא כלל דומה אינו לע"דהנה
 ר2 בלאו אינו האיסור עיקר בחלב אבל מיעוט רק הוי בסחורה שאסורמה
 וכדומה. עשה מכלל הבאבלאו

 היא איסורין בשאר כמבושל כבוש שבאמת ידע כמבושל כבושובענין
 במלא ועי" עיי"ש בתחילתו ק"ה סי' משבצות יו"ד מגדים בפרי כמבוארמה"ת
- ודו"ק כבוש בערךהרועים  רק הוי לא שביעית דאיסור התבוננתי אח"כ 
 שכתוב שביעית דשאגי שכ' מ"ו ס"ק ג"ז סי' דעת בגילוי אח"כ ומצאתיבעשה
 עיי"ש. לסחורה ולא לאכלה מפורששם

 זסימן

 הרב גיסי אהובי כבוד הדר עץ לפרי אשדר שלמה אדרבחודש
 פיפיות בעל חרוץ מורג ומפואר המופלג חו"ב המאוה"גהגאון
 שליט"א מיללער יודא אנשיל אשר מוה"ר כקש"ת תלפיותתל

 תע"א. פעטראשעניאבדקה"י

 בראותי פני עבר אל והאיר בבית לי נראה כנוגה כראוי שה'אח"ד
 אגיר האמת כי הנה עד השבתי לא כי בי אפו יחר ואל הגני' גיסי שלמכתבו
 - מלכים בית אל בא אגי ואנה נ"י כהדרג"ק כנגד אני מי בעצמי אמרתיכי
 באיזה אחישה ע"כ שתיקתי על בי אפו שחרה במכתבו שראיתי מאחראבל
 קו' לפני יציע שמעכת"ה בעיני ופלא -  תמיהותיו על להשיב דאו'מילין
- דמר ענותנותו אלא זה ואין מניין ר"ח  ל"ש רבי הא תירץ שלאמה  מ"מ 
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 ואלה בונה וזה סותר זה תורה של דרכו זה וגם כבודו זה אדם של רצונוכי
 וגואלי. צורי בעזר החילי וזה לי הניחו ומקום הראשונה אתפוסל

 ב' סי' וחו"מ תקפ"ח סי' ואו"ח קי"ז סי' יו"ד הטו"ז על שהקשהמה
 מהא עליו לגוור חז"ל ביד כח אין להתיר כתורה המפורש דדברשהעלה
 אני הא פנים להם אשא לא האיך הקב"ה דאמר ע"ב כ' דף בברכותדאמרי'
 דאעפ"י הרי כביצה ועד כזית עד מדקדקימ והם וברכת ושבעת ואכלתאמרתי
 מחמירין והם ברהמ"ז לברך צריך שובע על בקרא בפירוש כתבהשהתורה

 גם ואף לגזור, חכמים ביד כח שיש ראינו וא"כ וכביצה כזית עד עצמםעל
 עכ"ל. זה עבור פנים להם נושאהקב"ה

 הטו"ז סברת להסביר דאפשר א' אופנים בכמה חידתו ליפתורונלע"ד
 משום בתורה מפורש שההיתר היכא לגזור חכמים ביד כח אין הכי דמשוםהנ"ל
 דהתורה התורה מן יותר חכמים דרבנן כמו הדבר שנראה התורה בזיוןדהוי
 היכא בזיון והוי לאוסרו בחכמתם ראוי והחכמים לאוסרו ראה ולא ידעהלא

 דבר דנולד דהיכא המפו' שכ' טעמא ]והיינו להיתר כתבה מפורשדהתורה
 דוקא דזה אומר אני מעתה כלל[ בזיון הוי דלא לאסור בידם כח שפירחדש
 מי דא כגון אבל התורה מן יותר גזרו שהחכמים כל לעין הבזיון שנראההיכא
 הח"ס מש"כ לפי וכ"ש בזיון הוי ולא שבע באמת דילמא שבע דלאיאמר

 שבע. יהי' אז א"כ במעיו מתברךדהמאכל

 משה ר' הה"ג שהעריך ראיתי אשר אחד תשובה עפ"י לתרץ נראהב(
 שליט"א אאמו"ר לפני שנים איזהו לפני נ"י קערעסטור ב' אבדק"קגינז

 הנ"ל הטו"ז על שליט"א אאמו"ר אותו הקשה אשר אחד קו' עלשהעלה
 והא אונן כשהוא יעבוד שלא גזרו גדול בכהן אף דס"ל י"ד דף יומאבותוס'
 לצאת שא"צ ודרשי' יחלל ולא יצא לא המקדש ומן בפירוש התורהכתבה

 בקרא מפורש הרי הנ"ל הטו"ז על וקשה בכך מחוללת עבודתו שאיןמקדושתו
 דלא אף המטה אחר יצא שלא הא גם הנ"ל מקרא נמי דדרשי' כיון הנ"לותי'
 קרא לאוקמי' לן סני הוי דמי מפורש מקרא תו הוי לא עכ"פ אסמכתא רקהוי
 ואכלת ר"מ דריש מ"ט ברכות במס' דלקמן אמינא ומעתה עכ"ל דרשהלהך
 שביעה בו שיש דבר ושבעת ואכלת דהש יודא ור' שתי' זה ושבעת אכילהזה

 לעיל אמרי' האיך דאל"כ אסמכתא רק הוי דלא התוס' וכתב בכביצהוהיינו
 פנים להם אשא לא האיך למלאכים הקב"ה אמר והאיך דרבנן שיעור אכלאי
 עכ"ל אסמכתא אלא הוי לא ע"כ אלא המזון ברכת לברך צריך מדינאהא
 אסמכתא אלא הוי דלא אף בקרא מפורש הוי ולא להכי הקרא לדרוש דישהרי
 ר"י. או ר"מ כדדריש להכי קרא לאוקמי' לן סני היה ומי הכי דרשי' האמ"מ

 אלא הטו"ז כתב דלא הנ"ל בטו"ז גדול כלל דאמרתי לתרץ אמרתיג(
  השבת ביום דכתוב במילה וכגון מפורש שההיתר היכא אלא מפורש דהדברהיכא
 דר' בשבת אפי' ביום דכתוב והיינו מלאכה לכל יעשה נבילה בחלב  רכתוב אוימול
 דדוקא דרשי' ומיני אחר דבר על תעשה הלא דכתוב היכא אבל ועשהבקום
 זה ועל להיתר בתורה בקרא מפורש הוי לא זה מותר אחר אבל אסור זהדבר
 עוף בשר על בחלב בבשר גזרו האיך ת"ה דא"ל לגזור חז"ל ביד כחיש

 9ל אסור והאיך "גדי" תבשל שלא בפירוש כתוב הא דאו' לאו דאמרלמאן
 הוי לא מה"ת דאסור מ"ד דאיכא דכיון כ"כ קשה לא עוף דעל ]והגםעוף



 מ~פרים יו-דחלק דילד

 צלי או כבוש החכמימ אסרו האיך וגם ב'[ בתירוץ לעיל ועיין בקראמפורש
 לא דזה וודאי אלא דוקא בבישול "תבשל" לא מפורש כתוב הא מליחהאו

 בכביצה או בכזית אכלת אם כתוב לא הכא ה"נ וא"כ מפורש היתרמיקרי
 בקרא. מפורש הוי ולא כתוב ושבעת אלא המזון ברכת לברך צריךאינך

 הגדול הנשר הסברא בזו שקדמני אשורנו שמגבעות אח"כ מצאתיוהנה
 עייש"ה. ק"ט סי' ליו"ד בתשובותיו זי"עהחת"ס

 דמקדש אמאן מנגיד רב קידושין במס' דאמרי' אחרת קו' קשה ליאמנם
 בקידושין מיני' ודרשי' ובעלה אשה איש יקח כי מפורש היתר כתוב האבביאה
 כעת. וצ;'ע גרידה בביאה ניקנית דאשה ד'דף

 שליט"א  אאמו"ר כבוד אל הגני' גיסי כבוד ערך אשר היקר מכתבוגם
 דבר הוא יחפא דשמא בסוגי' שכתב מה גם מטעמים בו וראיתי עיני נגדעמדה
 יחפא דשמא בסוגי' גיטין הטיב קו' חורפא לן שהביא בו וראיתי מאודנחמד
 הגאון והקשה יחפא בדין יחפא שאם שכתבה ע"א ל"ג דף בגיטין התוס'על

 בת על יחפא שמא משום י"ג בגיטין זמן יוחנן לר' תיקנו למה א"כהנ"ל
 ששלת ע"י לחפות כדין יכול אם כדין שלא לחפות  שוטה יה' מי האאחותו
 עכ"ל. שליח בפני שלא ויבטלנוגט

 בקידושין האומר בר"פ המרדכי דברי דידוע לתרץ לפענ"דונראה
 דעתא דגלי היכא אבל דרבנן אדעתא מקדש אם דוקא אפקעינהו אמרי'דהאיך
 דאלת"ה אפקעינהו אמרי' לא דרבנן אדעתא מקדש דלא מעיקרא קידושיןבשעת
 לא דמעיקרא וודאי אלא אפקעינהו נימא לאוין בחייבי תופסין קדושיןהאיך
 דאמרי' דהיכא אומר אני ומעתה עכ"ל אפקעינ"ו אמרי לא דרבנן אדעתאקידש
 הוי דלא שיראנה קודם אשה לקדש אסור שאמרו כגון לקדש דאסוררבנן
 לתקן יוחנן ר' הצריך דלהכי י"ל וא"כ אקפעינהו אמרי' לא דרבנן דעתאעל
 מיעוט אלא דליכא ואף אפקעינהו למימר דליכא באיסור דמקדש היכא בגט~מן

 תייש יוחנן דר' כ' דף בבכורות התוס' כתבו כבר הא מ"מ באיסורדמקדשין
 צ"י רקירש היכא  יחפא  שמא דשייך  בגיטון  זמן תיקנו שפיר ע"כלמיעוטא
 דאיכא ל"ש דזנות בצדק אמר וע"כ למיעוטא כלל חייש לא ר"ל  אבלשליה
 שייך שלא באיסור דקידוש היכא זמן דצריך לומר ואין אפקעינהולמימר
 שכיח דלא לזה חיישי' ולא מיעוטא אלא הוי לא זה הא אפקעינהולומר
ודו"ק.

 ונשים שיח' ביתו בני ולכל לו ודו"ש ברכות חותמי בכל חותםוהנני
 אך לו המאוה גיסו א"ד תח" הרבנית אחותי אשתו הוא לעצמןמבורכות

 הימים. כלטוב

ינ~ בילליטצעי הלוי אפריםהק'
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 חסימן

 דפה. רה"ק נ"י רזי/ב אריי עואול מו"ה הנגיד הרבני ידידילכבוד

 קצת בכוס וקיבל החביות של הברזא פתח אחד שנכרי שאלתובנידון
 שבחביות. היין של דינו מה הברזא וסגר מע"כ בא ומיד ותיכףיין

 החביות מן ברזא עכו"ם הוציא אם י"ד סעיף קכ"ד סי' ביו"דהנה
 עובי כל עוברת אינו אם אבל היין אסור השוליים כל עוברת הברזאאם

 ארוכה ברזא היתה אם בהג"ה וכתב בשתיה אפי' מותר שנשאר מה אזהשוליים
 אם הנקב לסתום קטנה ברזא בו ונותגין נקב ברזא אותה ובתוך החביותתוך
 - עיי"ש דמי השוליים עובי עוברת כאינו הקטנה הברזא רק הוציאלא
 קטן ואחד ארוך אחד ברזות משתי עשויים הם שלנו דצאפען ידועוהנה
 ל"ד ס"ק שם בש"ך ועיין בשתי' מותר שנשאר מה א"כ הקטן פתחונכרי
 סכ"ד כדלקמן הפסד במקום בשתייה מותר לחוץ שיצא מה אפי' הכלדלדידן
 בכאן והנה כ"ג בסעיף דינו מבואר דאז הברזא העכו"ם יסתום שלאורק
 בחביות  שנשאר מה בשתייה אפי' מותר הברזא את סתם שמעלתו כיוןנמי
 איסור דאינו דיען וכתב חיבור ניצוק דנימא י"ג ס"ק בטו"ז ש0קש0ומה
 הקשה ל"ד בס"ק שם והש"ך מכחו רק שיצא מה אסור דאינו שיצא מו;גמור
 בכח בניצוק דנאסר כ"ה בר"ס ס"ל המחבר אבל הטור לדעת רק דזה זהעל

 רק דזה שסיים ועיי"ש ניצוק מטעם כאן נאסר לא אמאי א"כ כוכביםהעובד
 כהנ"ל. מותר לדידן אבללהם

 טסימן

 בהשלמת המושלם ב"א אהובי לכבוד וכ"ט וברכה שלו' הריםישא
 מוה"ר כקש"ת וכו' תואר פרי יפ0 רענל זית טובא חו"בחכמים

 בק"ק יקר אבן ועבודה עה"ת יושב שליט"א מיללער יצחקלוי
 יצ"ו.שאמקוט

 כי הזה היום עד כתבתי שלא חטאת עלי תשת נא אל בא"ראהדש"ה
 נ"י לגיסי אמרתי שלך מ"פ שקבלתי מיד והנה ענינים בכמה הייתיטרוד
 הנעים. בהערותך כבדתני אשר תורה בדברי באתי ועתה המחזוריםשישלח

 חי' טריפה דס"ל דמ"ד שכ' כ"ט בס' הפלתי דברי על אהוביהקשית
 דרק המהרש"ל סברת עפ"י הרוב אחר הלך טא"0 ומ"ד רובא בתר אזיללא
 הולין התוס' מדברי לך וקשה וכו' הי מיעוט אבל תיות אינם טריפותרוב
 דפרה כיון דלמא אדומה מפרה רוב הש"ס יליף איך שהקשה אתי ד"ה ע"אי"א
 משמע הרי עכ"ד טא"ח למ"ד טריפה שאינה אחזקה ואוקמי' שנים שתיבת

 כלל ידעינן לא השתא דהא טא"ח אמרי' רוב של סברת בלא דאףמהתוס'
 עכ"ל. בזה זה תלוי ואינורוב

 =י לע"ד ננעלו לא תירוצים שערי מ"מ היא נכונה הערה באמתוהנה
 זה קו' הקשית ולא 0פלתי דברי על קו' שהעמדת במה הנראה כפיוהנה



 מ~פריימ יו"דחלק דילך

 המנחת בזה המהרש"ל על שהקשו וכמו התוס' נגד  שהוא בעצמו המהרש"לעל
 אחרונים כל ועוד לוריא דוד ר' וילנא לש"ס ובהגהות מגדים הפרי הפר"חיעקב
 דהוי חי מאלף שאחד רק חיות שמיעוטא המהרש"ל כתב לא באמת כייען

 לשון כן מביא מ"ח ס"ק נ"ז סי' יו"ד בש"ך היטב ועייז דמיעוטאמיעוטא
-המהרש"ל  כל על שמתמה מ"ח ס"ק ש"ד נ"ז בסי' מגדים בפרי ועיין 
 המהרש"ל הלא  הו"ל  התומ'  מדברי  המהרש"ל על  נךמקשים  במהאהרונים

 ]ופלא מהתוס' עליו קשה לא וא"כ מאלף אחד דמיעוטא מיעוטא בלשונוכתב

 תמה "'ח אות טריפות לה' בפתיחה מבערזשאן מהגאון תלרה שבדעתבעיני
 אמנם הנ"ל[ מגדים הפרי קדמו שכבר ראה ולא בזה האחרונים על קראתמה

 דהתוס' יען המהרש"ל על הנ"ל מהתוס' שהקשו האחרונים כוונת נ"לאעפי"כ

 דמיעוטא למיעוטא אפי' דחיישינן נראה ואז רוב כלל לידעינן קודםאזיל
 מיעוטא הוי זה והלא שחוט נקב במקום דלמא רוב יליף דהש"ס ראי'והא

 קשה שפיר א"כ לזה אפי' חיישי' אזי רוב וידעינן שאזל" קודם מ"מדמיעוטא
 לפלוגתת המהרש"ל דברי מדמה בעצמו הפלתי אמנם הלזו מהתוס' המהרש"לעל

 מיעוט דסתמ הי' המהרש"ל שכוונת הפלתי הבין הרוב אחר אזלי' איהתנאים

 כמובן. מהתוס' עליו הקשית יפה וע"כחי

 דברי יו"ד ס"ק נ"ז בסי' הפלתי תיריץ שכבר דרכו יורה האמתאמנם
 כתב דלא ודעת טעם בטוב הנ"ל מהתוס' האחרונים מקו' והצילוהמהרש"ל
 אחר שאזל" קודם אבל הרוב אחר דאזלי' דידעינן אחר רק סברתוהמהרש"ל

 התוס' דברי א"ש א"כ יחה לא טריפות מאלף אחד אפי' להמהרש"ל ס"להרוב

ודו"ק.

 שפסק הרמב"ם על האחרונים קו' עפ"י נראה בפלפול נפשך איותהואם
 דאזלי' למודים הני מכל הש"ס הוכיח האיך א"כ לקולא מה"ת דאו'ספ"קא
- ספק מטעם מותר דלמא הרובאחר  השעה"מ שהקשה עפ"י לתרץ ושמעתי 
 הלכה מזבח מאיסורי פ"ב הרמב"ם לדעת ע"ב סי' חיו"ד חת"ס בשו"תמובא
 דס"ל הכ"מ וכ' לפהתוך הקריבהו משום לגבוה טריפה פסול טעם שכ'יו"ד

 מ,ד פי"א המלך בשעד והקשה בעלמא אסמכתא הבקר דמן דרשאלרמב"ם
 דאו' לאו ס"ד ואי טריפה דלמא עולה של מרישא רוב הש"ס יליף איךשחיטה
 דרוסה רק ממעט אינו הבקר דמן החת"ס וכ' עיי"ש כלל הוכחה איןא"כ

 הבקר דמן מקרא נלמד לא הללמ"ס דהם טריפות שאד אבל בקראהמפורש
 הכ"מ לפי אפי' מדרוסה הי' הש"ס והוכחת לפחתוך נא דהקריבהו מקראורק

 עיי"ש. אטמא עד דמוחא מכפא לבדוק צריךובדרוסה
 דבדרוסה מספיקא הרמב"ם על האחרונים קו'. ג"כ מתורץ לפי"זוהנה

 החמיר מדרבנן דרק תשיבנו ואל וא"ש לחומרא מה"ת דספק הרמב"םמודה
 במ"ז מגדים בפרי באמת שכ' וכמו מה"ת ולא דרוסה בספק ז"להרמב"ם

 ידאה בה החמידו דכתב ז"ל הרמב"ם ומלשון לשונו וזה א' ס"ק כ"טסח
 - עיי"ש להתיר יש דרוסה בספק אף דמה"ת התורה מן לא בה דחמירודחז"ל
 חיו"ד צדק שערי בשו"ת לך והרי הרמב"ם, דברי כן פירשו כו"ע לא באמתכי
 גם דהא כלום אינו החמירו מלשון שהדיוק כ' ס"ב וסי' ס' וסי' נ"הס"ס
 טומאה ספק והתם ברה"י בס"ט החמירו לישנא האי כתב שאה"ט מהל'בפ"ו
 דבדרוסה הרמב"ם דכוונת ז"ל הוא כ' ולכן היא. מדאורייתא ודאי סוטהוספק
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 גם דכדרוסה הרמב"ם דכוונת שכ' הטו"ז ד' בזה ומסביר אסור ספיקאמה"ת
 המפורשים וכ' מדרבנן הספיקות דכל לטעמי' דהרמב"ם משום והיינו אסורס"ס

 הב' וספק מה"ת מותר א' דספק משום בס"ס הקילו דמה"ט ס"לדהרמב"ם

 אסור ס"ס גם מה"ת אסור א' דספק דרוסה בספק וא"כ ולקולא דרבנן ספקהוי
 הסימן בסוף ל"ג סי' טריפות הל' דעת ויוסף שאול דברי בס' ועיין -עיי"ש

 הגרשוני בילקוט מובא וכ"ז עיי"ש ספק מה"ת אסור בדרוסה להרמב"ם ג"ככ'
 שבילקוט הנ"ל אחותי בן לי כתב שוב - עיי"ש ה' אות כ"ט סי' טריפותה'

 הס' ואין זה באופן לתרץ ג"כ כתב חי' טרפיה אות ח"ב כלליםהגרשוני
 בו. לעייןתחי'

 להקיל מה"ת דסדאו' הרמב"ם כדעת ס"ל התוס' אי פלוגו המפו'והנה
 דדעת שכ' א' סי' ח"ב שלו בשו"ת מהרי"ט ועיין להחמיר הרשב"א כדעתאו

 ס"ל שהתוס' בראיות מבררים אחרונים הרבה זה ולעומת כהרמב"םהתוס'
 אפשר ואני דרוב בסוגי' ארי' ולב ס"ד ערך הרועים במלא ועייןכרשב"א
 עפ"י והוא כרשב"א סברו תוס' ויש כרמב"ם שסברו תוס' דיש דאמתביניהם
 דאין ]הב'[ כ' אות ת' ערך ספרים במערכת ח"ב הגדולים בשם החיד"אשכ'

 אחד דמחבר חותך מופת דאין אחרת שבמס' לתוס' זו שבמס' מתוס'להקשות
 אזי אחת מסכתא בתוס' הם מקומות כששני אמנם מקומות השני תוס'חיבר
 באיזה בתוס' מקומות דיש נ"ל מעתה - עיי"ש עכ"ל תירוץ וטעונה קושי'היא
 אחרות ממס' תוס' וישנם לקולא מה"ת דסד"א הרמב"ם כדעת שסברומס'

 להחמיר. מה"ת דסד"א הרשב"א כדעתדסברו

 דאו' דספיקא ו"ל הרמב"מ כדעת ע"כ ס"ל חזלין במס' התזס'והנה
 דשאני לומר ואין כ' אלא ד"ה תוס' ע"ב יו"ד בחולין דהנה להקילמה"ת
 בהגהות הרועים במלוא שם וכ' עכ"ל לחלק אין דמדאו' לחומרא דאזלי'הכא
 עיי"ש לקולא מהת' ס"ד ס"ל דהתוס' מכאן דמוכח ווילנא דפוס שםהש"ס
- כהרמב"ם סברו חולין במס' דהתוס' מכאן לדון זכינוא"כ  ע"כ וא"כ 

 לפי"ז ס"ל התוס' וגם מדרוסה הי' מהילקי' הרוב אחר דאולי' הש"סהוכחת
 עיי"ש. כ"ט סי' ביו"ד הטו"ז שכ' וכמו החמירו דבדרוסה כהרמב"םבדרוסה

 דמיעוט המהרש"ל שכ' דאף העלו ארי' והלב הרועים המלואוהנה
 מיעוט אפי' המהרש"ל מודה בדרוסה אבל טריפות בשאר רק זה ח"טריפות
 והפלתי המהרש"ל לדעת אפי' התוס' קו' א"ש מעתה כדבריהם, פיי"ש חיאינו

 שחי יען דלמא א"כ בהנ"ל נדרסת שאינה אדומה מפרה רוב לימודדעיקר
 ודו"ק. וא"ש חי' אינו מיעוט אפי' דבדרוסה חזקה לו יש שניםב'

 דודך בלונ"חדו"ש
 בילליטצער אפריםהק'
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 יסימן
 מאלקי תמימים עם לנאמנים שלומיםרביי יבואו מרומיםמגבה
 פרנסה שלימה בברכה מבורך יה'ויתעלה יתברך מרבבהדגול

 המו"מ המאוה"ג הרב גיסי חתן ידנ"פ אהובי כבוד רבהוהצלחה
 פינחמ מוהיר כקש"ת וכו' ופוסקים בש"ס הו"ב וביראהבתורה

 שיחי'. וכב"ב שליט"אששיראהלי

 לכם נולד שבעזה"י ואומר מבשר קול שמעתי קול בת בא"ראחדש"ה
 בניכם כל עם זו בת לגדל שתזכו הדיוט ברכת בברכתי בזה ואבוא למז"טבת

 ואבקשו נפשיכם, כאות והרחבה נחת מתוך ולמעש"ט ולחופה לתורהשיחי'
 מהשבת עלי יחשב אל כביר זה מכתבו על לו השבתי שלא בי אפו יחרשאל
 סיבות כמה מחמת אמנם היקרים דבריו בעיני חביב מאוד באמת כיפיגול

 לכתוב. בידי עתותי הי' לאועיכובים
 ביצים של שלל על אפעראציאן לה שעשו באשה שאלתו בעניןוהנה

 הקודם מזמן הרבה מופלג ה" שראתה פעם שכל קבוע וסת לה אין ומאזשלה

 תתנהג האיך וסתה זמן שאן שתאמר זמן לה להמציא כלל אפשרואי
 זו.אשה

 ה ב ו שת

 חמור בענין להורות אנכי לימים שצעיר אותו הודעתי כברהנה
 בל וראשי מאוד מצומצמת ופרנסתי ענינים בכמה טרוד אני כי נדההלכות
 ויש אחר ממקום אחריות לקבל לי ולמה פה שמזדמנין בשאלות לי ודיעמי
 חמורים, בדברים אפ" עליהם ולסמוך להשיב לו רב שידו מי במשפחהב"ה
 הכבוד. מפני להשיב הנניומ"מ

 ובחכמת קפ"ו סי' יו"ד בש"ע מבואר הדבר וסת לה שאין באשההנה
 ישראל טהרת בס' עיין האחרונ" הסכמת לך ואכתוב ושמלה, ובלחםאדם
- לשונווזה  לחדש קבוע ביום רואה שאינה היינו קבוע וסת לה שאין אשה 
 ]רמב"ן וכדומה בעיטוש או בפיהוק הדם שבא קודם בעצמה מרגשת אינהוגם
 ]רשב"א ובסדקין בחורין לבדוק צריכין הראשוני' פעמים ג' אז הרב[ ש"עור"ן
 והיא שלו בעד הוא מיד תשמיש ואחר תשמיש קודם סק"ו[ הרב וש"עור"ז
- שלהבעד  אז תשמיש מחמת דם רואה שאינה ג"פ באותן הוחזקה ואם 

 לאחר ולא תשמיש לפני בדיקה שא"צ בזה להקל שהמנהג במקוםהמיקל
 אבל ורא"ש[ כרמב"ם דלא סק"ו הרב וש"ע ]פוסקים למחות איןתשמיש
 ופלתי התניא כי ותוה"ש שמיקל כש"ך דלא להקיל אין מנהג שאיןבמקום
 ע"י תבדוק עכ"פ אלא להקיל אין ובלא"ה הש"ך, על חולקים ושמלהולחם
 כל יכול וזה בו תעייז ולמחר וסת כשיעור גופה על בעד ולהשהותקינוח
 עכ"ל. ]חו"ד[ אפרקיד שוכבת שאינה בשעה להיות צריך והקנוח לעשותאדם

 האחרונים כל הנה קפ"ו בסי' הש"ך על חולקים פוסקים שישומש"כ
 גוברי' רב הש"ך כי והגם וחכמ"א, ושמלה ולחם פלתי עיין הש"ך על"ולקים

 הש"ע בכל כמעט כוות" וקיי"ל מפיו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהןושפתי
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 הרי"ף בדעת המפו' וכל ורמ"א ערוך השלחן על שחולק ;ה בדבר מ"מיו"ד
- בזה כלל להקיל אין בוודאיזע"כ  מספר ראיתו שעיקר בש"ך שם זראיתי 
 ויש הש"ך, שהביא כמו ממש מצאתי ולא שם ועיינתי להראב"ד, הנפשבעל

 בזה. להאריך הזמן לי מספיק ואין משם ראיותולדחות

 בסופו י"ח ס"ק ק"צ סי' הטו"ז דברי לו לפרש ממני שביקשומה
 שם מפורש הלא בעיני פלא כלל, שם מזה מצא שלא קצ"א בב"ילעיין
 ונמצא צרכי' שעשו ואשה באיש יוסי ר' מטהר דלא שכ' ר"ח דבר בעניןבב"י
 מחמרינן אנו קפ"ז בסי' הלא בב"י והקשה לבעלה לא אבל לטהרות רקדם

 מחמרינן בבדיקות דדוקא ולחלק לתרץ וכ' מלבעלה בטהרות יותרבבדיקות
 איסור עניני בשאר אבל לבעלה ולא בטהרות שייך מעל"ע דענין יעןלטהרות

 יותר וחמור כרת איסור הוי לבעלה כי מלטהרות לבעלה יותר חמורנדה
 של הסברא ובזה והבן, להב"י שציין הטו"ז כוונת הי' וזה עיי"שמטהרות
 כתמים דענין לומר שרוצים מהראשונים איזה דברי שנדחו לענ"ד נראההב"י
 בקצת וע"כ לבעלה ולא לטהרות רק הכמים אמרו דלא הזה בזמן שייךלא

 הנ"ל הב"י ולדברי צ"א סי' לעיל ועיין כידוע כתמים הל' כלל נמצא לאראשונים
 לשאר ולא בטהרות החמירו בבדיקות ורק מלטהרות יותר חמור לבעלהאדרבא
 לטהרות רק מעיקרא חכמים אמרו לא דרבנן דכתמים יען לומר ודוחקדברים,
 כעין חכמים שתקנו מה כל הלא לטהרות גם אז החמירו דאמאי לבעלהולא
 ודו"ק. תיקנודאו'

 עצמו שסותר בתחילתו י"ח ס"ק תס"ז סי' או"ח בטו"ז שהעירומה
 אם כ' תס"ז דבסי' כלל סתירה שום ראיתי לא אנכי הנה בסופו, תצ"חמסי'
 למעלה נשארו המחומצים דהמים דעיבר אף שאסור בבור מחומצים מיםנפלו
 עיי"ש כו' בעין הם וכאילו וקיימו קוו הם מ"מ למעלה קצת נתערבו כיאף

 וע"כ בעין כמו למעלה ונשאר כולו לא אבל נתערבו דמקצת אףוהיינו
 תצ"ח בסי' אבל המחומצים, ממים בעין גם שואב הבור מאותו דהשואבאסור

 קצת נתערב דהא יכסה דהטפיר הטו"ו קאמר ובהמות עופות ששחטומיירי
 בעין הבהמה מדם ג"כ למעלה יה' אם ואף דם מקצת לכסות וסגי העוףמדם
 כלל לו יזיק לא הדם בכיסוי דכאן בזה וסגי שם יש העוף דם מקצתמ"מ
 מהנו לא חמץ גבי אבל קצת עוף דם בו יש עכ"פ כי כהמה דם שם ישאם
 המחומצים העליונים המים הלא דלמטה מים קצת למעלה בבור שישמה

- ודו"קאוסרים  מסי' ראי' שהביא הטו"ז על שם מגדים הפרי שהעיר ומה 
 עליו הטיפה שם ונפלה לרוטב חוץ חתיכה מקצת איירו שם הא והקשהצ"ב
 עכ"ל. כלל ניעזר צריך אין לרוטב הטיפה נפלההא

 יען כלל ניעור א"צ משו"ה צ"ב בסי' ברוטב כשנפלה פשוטולע"ד
 הקדירה בכל יפה מתערב שפיר ואז האש על הקדירה שהי' בישזל ע"ידאיירו
 ונשאר מתערב ואינו עצמו בפני ועומד קר בבור משא"כ הרתיחה חוםמחמת
 בעיני. פשוט וזה המחומצים המיםלמעלה

 פה אבדק"ק הגה"צ גיסי הנה השנית. מכתבו על להשיב אבואוכעת
 מכורכים ודו"פ בח' טורים וד' ווילנא ורי"ף ווילנא ש"ס לי ליתן צריךשליט"א

 מכורכים. ווילנא ש"ע חלקי וד' רמב"ם לו ליתן צריך ואביו-
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 - דתולב"ח בסוגי' הרא"ש קו' ממנו שנעלם ב"מ הפנ"י על שהקשהומה
 שהעיר ומה ליכרוך, מאיר שלו' לר' שנתתי ידי תחת כעת הפנ"י ספר איןהנה

 בתר אזלי' אי השקול ספק בענין שהאריך כ"ג סי' יו"ד צדק שערימשו"ת
 מע"כ והקשה העונש חומר בין ומחלק קל"ד חולין מרש"י והביא לא אוחזקה

 מגדים בפרי כן מובא כאשר ופמ"א מגדים הפרי בין פלוגתא שזהשליט"א
 צדק שערי בשו"ת שחפשתי אגיד באמת הנה טריפות, הל' עללפתיחתו

 את ראה לא אם חידוש זה דאין ועוד - כלל מזה מצאתי ולא כ"ג בסי'שם
 בחיי לאור 3בר שיצא ואף מאחרונים הוא מגדים הפרי גם הלא מגדיםהפרי

 והבן. אותו ראה שלא להקשות שיכולין גמרא זה אין מ"מהשע"צ
 דודו. ידידו "וב כל לו המאווה וש"ת דו"שוהנני

 בילליטצער הלויאפרים

 התוס' על שהק' שם ועיינתי הפנ"י בחזרה קיבלתי מכתבי היתוםאחר
 להפנ"י קשה והי' ממתני' ראי' הביא הרא"ש אבל פירש"י על הקשה לאאמאי
 על כן התוס' הקשה לא אמאי רש"י נגד ממתני' מהרא"ש ראי' שהביאכמו
 זה ואין עיי"ש רש"י נגך ממתני' ראי' דאינו ס"ל הי' שהתוס' ומתרץרש"י
- בזה הרא"ש להביא צריך הי' ולא הרא"שדברי  המפודשים דדרך ועוד 
 או בסברא רק מזכירין אין אחר במקום שנכתב אעפ"י קושי' מקשיםאם

 מגמתם הי' לא כי המקשה מביאים אין קשה בעצמו שדוא הקושי' אבלבתירוץ
 ודו"ק. שקשה לומר ולא הקושי' לתדץרק

הנ"ל

 יאסימן
 חדש קנקן החו"ב האברך הרב ידידי לכבוד וכ"ט וברכהשלו'
  העוסק פיפיות בעל חרוץ מורג ישבח טעם זקנים טעם ישןמלא
 מרגניתא בידו והעלה אדירים במים צלל ויום לילה חורבבחקי
 שטראהלי פינחמ מוה"ר גיסי חתן וכו' וכו' חריפא פלפולאטבא

 בגבורתו. השמש ויזרחשלים"א

 מה הבנתי שלא והאמת ח"ת חכם שאלת הנחמדים בדבריונתכבדתי
 אנכי לימים וצעיר מכל ריקן וביתי כזה חמור בדבר אלי לפנות ככה עלראה
 שנראה מה דבריו על להשיב באתי כבודו מפני אמנם בינה לימי הגעתיולא

 הרבנימ גדולי בזה שיסכימו עד למעשה לא אבל להלכה זה בענין דעתילעניות
 בצמא. דבריהם את ושותים חיים אנו מפיהםאשר

 סעי' קפ"ז סי' יו"ד בש"ע שמבואד במה ישאל שאל נ"י מעכ"תוהנה
 מעיתו ומסתפק לרמ"ת נחשבת ולא בזה תלינן לוסתה סמוך שמשה באםד'

 ואביאסף א"ז לשיטת לפרוש שצריכים מה עפ"י לווסת סמוך שמשהבאם
 בווסת זו תלינן האם דינה מה דם מצאה ואח"ת מקודם שעות כ"דדהיינו
 עכ"ל. ממש סמוך דוקא דייקינן מי לואו
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 מצינו פעמים שכמה רדמ"ת בענין לחקור באתי דבר כל קודםוהנה
 אמרינן ולא הזה בזמן שפופרת בדיקת שמהנו כמו הרבה שהקילובפוסקים

 מובא הב"י ותירץ לאצבע שוה שפופרת שאין מכ"ש שוות אצבעות כל איןהא
 יוסף בבית עוד ועיין - עיי"ש להקיל רק כן אמרינן לא דלחומראבטו"ז
 דהשתא ואף פעמים כמה אפ" בתולים בדם תולין דבבתולה שכ' קפ"ז ס"סוף
 מחמת דם ברואה להחזיקה שלא לענין מ"מ מצוה בעילת אלא לה איןלדידן
 ההמירז ז"ל חכמינז הלא קשה זלכאזרה - עיי"ש בתזלים בדם תלינןתשמיש
 שסמאו קפ"ג ס" ביו"ד וב"י בטור כמבואר נדה באיסור חומרא עלחומרא
- טוהר דם ואסרו לאדמימות שנוטה דםכל  אפי' בזבות דידן לנשי והחזיקו 

 חוץ נקיים ז' עליו יושבת להיות ב~תם ואפי' כחרדל דם טיפת רקברואות
- גדולה כזבה פולטות משום ימיםחמשה  חומר משום גזרו לגזירה גזירה ואפי' 
 כ"כ כאן הקילו אמאי וא"כ נב"י שם ומובא והר"1 הרשב"א כמו"שכרת

ברדמ"ת.
 הפוסקים שלרוב כיון להקיל שיכולין צדדים הרבה יש שכאן אמתהן

 ווסתות דקי"'ל כיון דרבנן רק הוי לא תשמיש מהמת דם רואה הששעיקר
 וגם שום שאכלה כמו במעשה ורק בימים תלוי לא אשר ווסת וכש"כ דאו'לאו

 הרשב"א בשם מא"ב בפ"ד המגיד הרב כמ"ש טהרה חזקת לה ישהאשה
 מחמת .דם רואות אינן נשים רוב וגם - שם יוסף בבית ומובא הרא"שוכ"כ

 שיק מהר"ם שו"ת בהקדמת מש"כ זצ"ל מאדא הגאון למחו' ]ועייןתשמיש
 שלא תלינן להתירא בה למתלי דמצינן מאי הילכך ספיקות[ עוד לצדדחיו"ד

 ועיין - עיי"ש תלינן ולכך דמיעוטא מיעוטא הוי תשמיש מחמת דםדרואת דהי הב"י כ' קפ"ו הסימן ובסזף - הב"י כ"כ נשים שאר מכלללהוציאה
 - ובראשית ד"ה מ"א וס" - עיי"ש נ"ז סי' מהדו"ק חיו"ד נוב"יבשו"ת
 שלא חשש דאיכא כיון מקלינן שאנו הקולות לכל מספיק אינו זה כלאמנם
 שאסרו והרמב"ן הראב"ד דעת שמצינו ובפרט החמור נדה באיסוריוכשל
- הזה בזמן שפופרתבדיקת  לההמיר דנכון כתבו ירוהם ורבינו והרשב"א 

 שפופרת בדיקת על סומכין אנו ואעפי"כ י"ד[ ס"ק בש"ך ]עייןכדבריהם
- ב' סעי' הרמ"אכמו"ש  הרבה פעמים מצינו טריפות הל' ביו"ד והרי 
 ביו"ד עיין מחמרינן בבדיקה בקיאין אנו דאין דלדידן הרמ"א או המחברשכ'
- ברמ"א ח' וסעי' ף סעי' ל"גסימן  שכ' ברמ"א ט"ו סעי' ל"ו ס" וביו"ד 
 שצריך דבר בכל בקיאין אנו אין כי זו בדיקה על לסמוך לנו דאיןונראה
- ל"ד ס"ק שם ובש"ך ברמ"א ט"ז סעי' ל"ו סי' עוד ועיין - עיי"שבדיקה  
 בבדיקה בקיאין אנו שאין ומאחר שכ' ברמ"א ד' סע" ל"ט סי' ביו"דועיין
- סק"ו בטו"ז ועיי"ש להטריף יש ריעותא דאיכאכ"מ  סי' ברמ"א גם ועיין 
 - עיי"ש להכשיר כלל אהקפה לסמוך בקיאין אנו אין הזה דבזמן ה' סע"ל"ו
 גוררו שהרופא בבשר בקיאין אנו שאין ה' סעי' מ"ח סי' יו"ד רמ"אועיין
 הזה דבזמן בדיקתנו על סומכין אנו שאין ח' סעי' מ"ח ס" שם עוד -עיי"ש
 שכ' ברמ"א ד' סעי' נ"ג סי' ביו"ד עיין - עיי"ש בבדיקות בקיאין אנואין
 שאין אומרים ויש ברמ"א ב' סע" נ"ה ובסימן - בבדיקה בקיאין אנודאין
 - בקיאין רבים ואין ברמ"א ה' סע" שם - נוב"י עכ"ל באי בקיאיןאנו
 עיי"ש..- גורדו שהרופא בבשר בקיאין אין ואנן ברמ"א יו"ד סעי'ושם
 של הגידין צומת בבדיקת בקיאין אין ואנן שכ' ברמ"א ט' סע" נ"וובסי'
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- ברמ"א יו"ד סעי' ושםעוף  רמ"א שהאריך י"ח ס"ק נ"ז בסי' ועיין 
 שיש דבר כל להטריף המנהג ולכן בבדיקה בקיאין אין האחרונים בדורותואנו
 ברמ"א ו' סעי' נ"ח בסי' עוד ועיין - כלל בדיקתנו על סומכין ואין ריעותאלו

 כאיסור כ"כ חמור דלא טריפות בענין שאפי' מבואר מקומות הנו מכל -עיי"ש
 באיסור וכאן כלל בדיקתנו על סומכין שאין המקומות בכל הרמ"א פסקנדה
 דלא שכ' הראב"ד כוונת הי' זה באמת ]ואולי - בדיקתנו על נסמוךחמור
 דם טיפת רואה כל על גזרו ישראל בנות שהרי שפופרת אבדיקתסמכינן
 ולהנ"ל לכאן זה שייך מה וב"י הרא"ש עליו ותמה נקיים. ז' שצריכהכחרדל
 להחמיר ראו ישראל בנות כ"כ שהחמירו שכיון ה" הראב"ד שכוונתנראה
 ד"ה קפ"א סי' חיו"ד סופר חתם בשג"ת ראיתי שוב - בדיקה על לסמוךשלא
 עיי"ש[. לזה קרוב הראב"ד דברי לפרש שכ'תו

 לשונו במתק התינוקות בפרק הרא"ש בזה דיבר אשר היטבואמנם
 אדם אם בתלמוד, מוצאים שאנו מה אלא לנו ואין שכ' הראב"ד עלשהתלונן
 מעש5 לעשות עצמו על לסמוך רוצה אינו ופרישתו ענותנותו מרובחשוב
 לדורות בו להורות בספר לכתוב ניתן לא אבל לעצמו פרישותו מדתינהוג
 מאוד והקלו עגונות לתקנת חכמים שחשו בתלמוד הרבה מצינו כיהבאין
 התלסדד מן ברורות ראיות שיביא לא אם מדעתו לההמיר אדם יורה שלאכ"ש
 ענינים בכמה הרבה שהקילו הטעם שפיר נשמע הזה הזהב ומלשוןעכ"ל
 תענוגיהם. מבית להתגרש שלא ישראל בנות לתקנות חשוכי

 ספק דמאי רמ"א על כ"ב ס"ק הש"ך שהקשה מה ג"כ מיושבובזה
 דלא אף ולע"ד זה, ספיקא ספק הביא בב"י גם והנה עיי"ש זה היאספיקא
 בס"ק הש"ך וגם גרוע ספיקא בספק הקילו כאן מ"מ גמור ספיקא ספקהוי
 עיי"ש ל"ב ס"ק בש"ך וגם מבעלה אשה להוציא שלא חז"ל דחשו כתבכ'
 עיי"ש דשם מרבבה הדגול תמיהת ומיושב שם מה"ט היקל ו' סע" ברמ"אוגם
 מ"א ובסי' - אלו ספיקות ספק לענין נ"ז סי' יו"ד קמא נוב"י ועיין-
 צ'. אותשם

 לע"ד ואביאסף א"ז בעונת לתלות יש אם שאלתו לברר אבואוכעת
 בנה"כ כ' אביאסף עונת דהנה וש"פ, הש"ך שבין בפלוגתא דתלי'נראה
 כלילה, ודינו מהלילה שלוה ניסן מימ( יותר ארוך שיום דבתמוז קפ"דסי'

 עיי"ש ליום נחשוב ניסן מלילי יותר שארוכה מהיום הלילה שלוה מהובטבת
 - עיי"ש לילה בתחילת אסור ולפעמים טבת לילי בסוף אסור לפעמיםוא"כ
 הווסת עונת שלפני בעונה שמחמיר סק"ז קפ"ד בסי' הש"ך כתב הא"1ועונות
 ביו"ד הש"ך והנה - עיי"ש שלפניו בלילה לפרוש צריך ביום לה יש אםהיינו
 הווסת עונה שלפני בעונה שאיירו הפרישה דברי הביא ט"ז ס"ק קפ"דסי'

- וא"ז אביאסף בעונת שתלינן הפרישה לבעל שס"ל והיינו בווסתהשתלינן  אבל 
 איך א"כ שתראה חייש" לא א"כ לשמש דמותר דכיון עליו הקשה שםהש"ך
 מאיר בית ובח" טהרה וסדרי השלמים בתורת והנה - עיי"ש בהתולין
 שתשמיש נדה בהל' הר"ן מלשון משמע וכן הש"ך, על וחלקו להפרישההסכימו
 התשמיש שגורם ק"ע סי' חיו"ד סופר חתם בשו"ת ועיין דם הזלת להקדיםגורם

 תלינן בעלה על לאסרה שלא כדי השלמים בתורת וכ' ווסת דמי הדםלהקדים
 פסק ושמלה בלחם וגם להפרישה הסכים הפלתי וגם - דאפשר במאילהקל
 בזה. ליתלות שיכולים הסכימו האחרונים מ"מ חולק שהש"ך אף וע"ככן
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 שסומכיז דש"ך דמודה נראה וליתלות להתיר צדדים עוד יש אםולע"ד
 לרדמ"ת, נחשוב לא תשמיש קודם בדיקה דבלא שהעלה הראב"ד שי' כגון זהעל
 סי' וח"ג כ"ב סי' ח"א שליט"א מראדימישלא להגאון מהר"ש בשו"תועיין
 ולא היתר של בביאה איתחזקה וכבר וסת לה שיש אשה דעכ"פ שכ'ל"ה
 ידמ"ת, דל"ח הראב"ד לדעת בזה מודים דכו"ע תשמיש קודם א"עבדקה
 לפני א"ע בדקה באם רק זה אח"כ נתקלקלה בין חילוק שאין הרמ"א שכ'ואף

 פוסקים[ מקצת הבנת ]לפי לצרף יש המרדכי דעת וגם - עיי"שתשמיש
 ווסת לה יש אם בש"ס ומפרש מכה בלא אפי ווסת לה שיש אשה כלדמתיר
 פוסקים דב' כ"ה ס" בחו"מ ועיין - לווסתה סמוך ה" לא אפי' בווסתהתולה
 הקדמנו וכבר להקיל, מסכימים כרבים חשיבו בדרבנן אחר טעם אומרכ"א
 בחתם ביאר וכן דרבנן איסור רק אינו הפוסקים לרוב רדמ"ת דאיסורלעיל
 עיי"ש. קע"ה סי' חיו"ד בשו"ת - כידועסופר

 לעונת הסמוך דבעונה וסייעתו הפרישה אדעת לסמוך דיכולין לע"דוע"כ
 ומרדכי דהראב"ד צדדים הנך ג"כ איכא אי ובפרט לתלות יכוליםהווסת
 לזה. מודה הש"ך שגם שאפשרהנ"ל

 ז' שער נדה הל' על טוהר שערי בחלק העולה בעצי ראיתי כעתוהנה

 מותרת דאז כיון תלינן לא הווסת שלפני בעונה אבל שכ' ד' אות דעתבשערי
 ונראה בזה דמקיל כהפרישה דלא בוסתה לתלות מקילין דאין כש"כלשמש
 לא מ"מ הוסת קודם בעונה גם לפרוש האו"ז כדעת דמחמירין לדידןדאף

 לפני פרישה מצות משום רק הוא דהתם ועוד זו חומרא ע"י בזהמקילין
 עכ"ל. שתראה חשש משום ולא דוזהרתם מקראהוסת

 כהפרישה שפסקו שהבאתי האחרונים כל את ראה שלא כמדומהוהנה
 לא שתראה חשש מפני ולא מקרא היא כהא"ז דמחמירין דמה שכ' מהוגם

 עונה רק אבל כתבתי הנלע"ד ואנכי - היא זה מפני ג"כ הקרא הלאהבנתי
 כלל. יותר לא אבל הפרישה כדעת היינו הווסת לעונת הסמוךאחת

 סופר החתם מרן שדרך שכ' במה הנה בדבריו. להעיר אבואוכעת
 משו"ת ראי' והביא הטו"ז בעל נגד כהשנך ולפסוק כהנא מסייע להיותתמיד
- נשפך בענין פ"ב סי' יו"ד סופרחתם  יו"ד על הט"ז ספר כי אהובי דע 
 תפוצות בכל מיד ונתפשט לפ"ק ת"ז שנת בלובלין המחבר בחיי עודנדפס
 וקבלו קיימו גם לקראתו ושמחו ראוהו המורים וגדולי הדור חכמי וכלישראל
 גם קם השנה באותה ההוא בזמן כי אמנם ואם ולמעשה להלכה רבריו רובאת

 בקראקא הדור גאוני בהסכמת יו"ד על ספרו לאור והוציא ז"ל הש"ךרבינו
 לפ"ק. ת"ושנת

 ממנו זקנים כולם ה" הדור חכמי ושאר בשנים רך אז היותו יעןאבל
 ס"ג וסי' 1"ב סי' נ' סי' שבעה נהלת שו"ת ]עיין לו שמוע אבו לא כןעל

 שנים, איזה רק הי' זה אמנם עיי"ש[ מ"ה וסי' כ"ג ס" שמואל אמונתשו"ת
 ולמעשה. להלכה וברצון באהבה הש"ך דברי נתקבלו לאט לאט אח"כאבל

 יגם ההם. בימים  והנה הטו"ו, בספר רק מעיינם בל עומו לוהוקורם
 בו אשר הכסף נקודות ספרו את בנתיים וחבר במעונו שקט לא הש"ךרבינו
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 בדפוס תל"ז בשנת ונדפס הט"ז רבינו של הוראותיו על השגותיו רבינתב
 קצת עם ז"ל כ"ץ משה מוה"ר הגאון הש"ך של בנו לאור ועציא אשרפפד"א
 על השגותיו חצי כל הש"ך ידה כי המורים ראו כאשר ויהי משלו,הגהות
 ישראל אלופי נבהלו ואז הצדק, מי  צם ידעו לא כי ידיהם וירפו הט"זהוראות

 מהלכה הט"ז דברי לדהות המודים לב על יעלה פן ראשם על עלה מורהכי
 אחרון. שהוא מפני הכסף הנקודות כדבדיולהורות

 אבד"ק ז"ל גד מוה"ר בהרב יואל מוה"ר הה"ג הט"ז נכד קםע"כ
 הגאון זקנו דברי ולישב להגן בא בו אשר זהב מגיני ספר וחברשעברשין

 ארצות דד' הועד גאוני לפני גם דבריו והציע הכסף הנקודות השגות מרובז"ל
 ובאזהרה חמורה בגזרה גזרו וגם לדבריו, הסכמתם תוקף נתנו והםבלובלין
 מחזקתמ. הט"ז בעל רבינו דברי להוציא שלא ישראל עדת קהל לכלגדולה

 הט"ז כבעל לפסוק גמורה בהחלטה להכריע שבאו איך שם לשונםוזה
 שלא מקומות באותן אף הכסף הנקודות בעל השגות על כלל להשגיחושלא
 בידו סיפוק הי' ולא במשנתו מאד טרוד שהי' מפני הנ"ל הרב נכדו אותםיישב
 דברי את וידונו לישבם בעצמו יעיין נפש בעל וכל אופניו על דבריו כלליישב
 שאין דבר של כללו הנ"ל, נכדו עפ"י נתישבו כאשר רובם אחר מעוטםהט"ז

 מדין הכסף נקודות בעל של השגות מחמת מחזקתם הט"ז בעל דברילהוציא
 לגדול ומוחזק בישיבה ויושב זקן שהוא האחד טעמים שני מפני אחרון,שהוא
-הדור - ההשגות רוב המיישב זהב המגיני נכדו חבור היא והשנית   והרוצה 

 שיה' כפול ובתנאי - רא" להביא עליו ההרים בין ראשו ולהכניסלהכריע
 הנראה כשמעתיה יעשה ואזי מוכרחות בראיות להכריע ויודע גוברי' רבהוא

 גאוני עליו וחתמו - עכ"ל הזקן דברי דחיטתא בגילתא לדחות ולאלדעתו
 לפ"ק. תמ"ג אדר י"ב ד' ביום גראמניץ יריד בלובלין ארצותד'

 נאבד הזמן ובמשך בכתובים ונשאר זהב מגיני הס' מיד נדפס שלאוהגם
 דברי אעפי"כ לפ"ק ת"פ שנת בפראג אח"כ נדפס מעט ורק מהכתביםהרבה

 כי בעם המורים כל בלב שורש הכו ארצות ד' בוועד אז יצאו אשרהגאונים
 הזונ היום עד בתקפם הטו"ז דברי נשארו זה ובעבור ברבים, הדבריםנתפרסמו

 ובשגם מהלכה, הטו"ז דברי ידחה סופר שהחתם להאמין קשהוע"כ
 נקרא לא אחת פעם דמשום מאי ד"ה ע"א מ"ט דף בחולין התוס' כתבושכבר
 בסי' לזה הקודם בסימן בעצמו סופר שהחתם ובפרט - עיי"ש כהנאמסייע
 פ"ז בסי' שגם ועוד יעיי"ש כסף הנקודות נגד הט"ן לרבינו לישע יצאפ"ו
 יו"ד בח"ס ועיין הש"ך, דעת נגד להקיל רצה שלא ורק הט"ז דברי אתקלס
 כדעת רשב"א דברי לפרש מקום אין וע"כ סיים תיקשי ד"ה סוף קמ"בס"

 לא אשר תודה של דרכו וזה הש"ך, על גם לחלוק שיצא הרי עי"'ש,הש"ך
 לפי המציא כאשר הש"ך על ופעם הט"ז על סעם ויפלפל יחת ולא פניםישא

 והבן.פלפולו
 בבהמה בדיקה דמהנו הא שכ' נ"ו סי' סוף ביו"ד הש"ך על שהקשהומה-

 הוי לפנינו שבור עדיין אם אבל העצם ונקשר חזר אם דוקא הגידיןבצומת
 אחיו בתשו' הט"ז שהוסיף ממה והקשה בבהמה אפי' בדקינן ולא גדולהר-עותא
 והביא דכשר קיים שהחוט מאחר נקשר ולא המפרקת בנשבר כ"ז סי'ביו"ד
 העצס נשבר לי דמה זה מתוס' הש"ך על יקשה לפי"ז ומעתה מתוס'ראי'

- עכ"ד החוט במקום המפרקת נשבר כמו צוה"גבמקום  בט"ז שם ועיינתי 



מה אפרים יו-דחלק די

 שם לעיין וימחול וליחשוב ד"ה ל"ב דף חולין מתוס' ראי' שהביאוראיתי
 בדפוס בצדו הנדפס הגרשוני עבודת בעל הגאון מזקיני הגרשוניבחידושי
- להש"ך ום קשה לא וא"כ ועיי"ש הט"ז ראיות שדחהווילנא  בלא"ה אמנם 
 אינו החוט פסוקת דבלא מהתוס' הוי הטו"ז ראי' דעיקר משם קשהלא

 כלל התחלה ואין לא או בדיקה מהני אי כלל התוס' שם איירו לא אבלטריפה,
 כידוע. לזו זו טריפות לדמות שאין ובפרט היטב, ודו"ק כמובןלקושיתו

 התורה במתי על מעלה יעלה ברכות חותמי בכל וחותם דו"שוהנני
 דודו. ונפש נפשו כאותוהיראה

 בילליצטער הלוי אפריםהק'

 יבסימו
 החו"ב האברך הרב ידידי לכבוד והצלחה ברכה ושפעשונ"ט
 חרוץ מורג לשבח טעם זקנים טעם ישן מלא חו,ם קנקןטובא
 אדירים במים צלל חורב בחקי ויום לילה העוסק פיפיותבעל

 פינחס מוה"ר כקש"ת כו' חריפא פלפולא טבא מרגניתאוהעלה
 יע"א סענטמארטאן בדיטש"א תחכמני בשבת יושב נ"ישטראהלי

- בגבורתו השמש כצאת יזרחנרו  שליט"א. גיסי חתן ה"ה 

 שלא ויסלח תשובה חצי וש"ח היקרים בדבריו נתכבדתי בא"ראחדש"ה
 לא בי זאין שבערכין הפחזת ערכי מך ידעתי באמת כי תשובה מידכתבתי
 לדון אנכי הוראה מיראי אשר כזאת חמורה בשאלה ובפרט חכמה ולאתורה
 אליך אהבתי מפני ורק הזמן וגאוני תורה גדולי בזה להכריע יאות אשרבזה

 לא אבל בשאלתך שעיינתי לך להראות פרקים ראשי איזה וארשוםאכתוב
 בדבריו לפלפל לי אפשר אי סיבות כמה ומחמת למעשה, הלכה כללכתבתי
 כדכריו. לשעשע למועד חוון ועוד השאלה בענין רק זאכתזבכעת

 נקיים בימי ובדיקות הפס"ט שעושית פעם בכל אשר אחת אשהבנדון
- עכ"ל לגמרי נקיים אינם פעם ובשום ברוין מראה הבדיקות על תמידמוצאת  
 של טעם - והמתירים האוסרים השיטות לו אסדר ברוין מראה בעניזהנה

 אסור ג"כ לשחרות נוטה ואי אסור ודאי לאדמימות נוטה אי ממ"נהאוסרים
- וסקנ"ט סקי"ד סל"ח אפרים ראש המה הם האוסריםוהשיטות  העולה עצי 
 בקו"א, נדה מי ושמלה, לחם דוד, פרדס או דעה פרי ד' שלמה ביתשו"ת
 במראה מתירים הרבה ישנם זה נגד אמנם ביו"ד, שאול יד הגהות קפ"ח.רסי'
 בלא אפי' שחור כקאפ"ע והיינו הקאוו"א וכמראה ערמונים כקליפתברוין

 אלא שחור מראה בו יש כי המשקה שבו בקנקן יסתכל ~ולא רק חלבתערובת
 לזה וידמה שחור מראה בו אין שאז לבן בגד על זו משקה מעטכשנשפך
 לאדמימות כלל נוטה אינו ברוין שמראה המקילים של וטעם עולה[נעצי
- הדיהה מן כדיהה אפי' ואינו הדוהה לשחרות קצת והיינו לשחרותאלא ,  

 מובא נ"ב סס"ק ק"צ וסי' קפ"ח סי' טהרה סדרי מ"ד, סי' יעב"ץ שו"תוהם



 אפרים 11"דתלק דימו

 יו"ד וילנא מהרש"א גליון הד"ט, עיקרי עולה. עצי חתנים. חופת כאןבפ"ת
 לענין והנה רברבי אשלי הני בין להכריע אנכי מי והנה חכ"א, קפ"חס"

  לתוות ואיכא דרבנן כתמימ כי פשוט והטעם הקילו האחרונים רובכתמים
 בוודאי ברוין במראה שהחמירו הפוסקים אותן דאפי' ולע"ד אתא,דמעלמא
 במראה דאו' איסור שאין מודים המחמירים דאפי' נראה דלע"ד בכתמים,מודים
- דנדה במשנה המפורש דמים מיני ה' מאותן הוי לא שבוודאיברוין  ורק 
 לאדמימות הנוטה מראה כל אסרו וחז"ל לשחרות או לאדמימות אושנוטה
 תרי והוי דרבנן רק גוסן שהם בכתמים וע"כ מדרבנן והיינו - אסורע"כ
- לכו"ע להקל יש שפירדרבנן  מה"ת דהם טהרה בהפסק וכ"ש בבדיקות אבל 
 בסדרי שכ' טהרה בהפסק ובפרט - לאדמימות קצת נוטה רק אפי'החמירו
 משום אי נקי להיות צריך הפס"ט דבדיקת זוטא בפתחי מובא י"ח ס"קטהרה
 אדם בחכמת ועיין בטהרה, נתחזק שצ"ל משום או לפנינו ספוריםדבעינן
 - עיי"ש מחמיר דהשל"ה כיון להחמיר יש געה"ל במראה דאף ס"ט קי"טכלל
 בזה. להקיל רקיע מאן ספון מאןוא"כ

 הרבה קיל ברוין דמראה זוטא בפתחא המובא היעב"ץ תשו' לפיוהנה
 יכולים געהל במראה המחמירים לאותן ואפי' זהב מראה היינו געהלממראה
 יחמירו לא בוודאי געהל במראה שמקילין אותן וכ"ש ברוין במראהלהקיל
 ותשו' בש"ע והב"י רבוותא רוב בשם פ"ד בתשו' הב"ח מעתה ברויןבמראה
 טהרה וסדרי ט' סס"י יו"ד ח"ב שלמה בית ותשו' נוב"י בשם ח"גמאהבה

- א' זהב מקשה ז' השלהן וערוךב'  רק מתיר הכמ"א ואפי' ד' הכמים שפתי 
 ברוין. במראה להקל יכולי' שיטות שלאלו פשוטו וא"כ בהפ0"טבלא

 ס"ק קפ"ז סי' יו"ד מש"ך להקיל שליט"א מעכ"ת שהביא מהוהנה
 טוהר דם על לבעול שלא שהחמירו דנהי היינו סמ"ב ק"צ ס" ומש"על"ב
 באופנים שמחמירין דאף כאן כן וכמו עיי"ש כו' מבעלה להוציא לאאבל
 - יחמירו לא לבעלה שתטהר כדי כאן אבל הנ"ל במראות ליבונה בימישונים
 מחמת ברואה שנחזיקנה יצטרף לא בוודאי טהור דם כי לשם דומה אינוהנה

 ואיך ממש נדה האשה א"כ הטמאות ממראוף דהוי נימא אם כאן משא"כתשמיש
 טמאה. מחזקת להוציא שצריך טהרה בהפסק וכ"ש לבעלהנתירה

 עייז לבעלה, טהורה בהזקת הי' תשמיש מהמת דם רואה גכיושם
 בוסתה ענינים בכמה לתלות הרבה מקילים שאנו ואף נז, סי' יו"ד קמאנוב"י
 לפני אחת בתשובה שהארכתי וכמו בעלה מתחת נוציאה שלא עניניםובשאר
 מחמת רק דאו' איסור הוי לא תשמיש מחמת דם רואה מ"מ שליט"אמעכ"ת
 כאן משא"כ נ"ז סי' חיו"ד מהדו"ק הנוב"י שכ' וכמו דרבנן וסתותהוסת
 שנאמר לא אמ - גמורה ראי' בלא להקיל נסמוך ואיך דאף הוי ובדיקההפס"ט
 ממראות דרבנן איסור רק הוי לא לכו"ע ברוין דמראה לעיל שביררנוכיון
 עגונה להיות דא בכגון חכמים גזרו לא שמעיקרא ונימא מה"ת הוישלא
 כל אם אבל ולשלישי לשני לינשא יכולה תשמיש מחמת דם רואה דגבילעולם

 עגונה וגבי העולם לכל אסורה תהיה אותה ונאסר ברוין מראה הםבדיקותי'
 שמעיקרא אפשר וא"כ ישראל בנות תקנות על חכמים ושקדו רבנן בהאקולי
 זה דבר אמנם - ברוין במראה להמקילים וכ"ש דא בכגון חכמים גזרולא
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 ואין בינתם ברוחב יבארו שהם הדור גדולי פתחי על לדפוק וצריך גדולצ"ע
 ומן בעלמא, לפלפולא רק כתבתי לא כי בעלמא לסניף אפי' בזה דעתילצרף
 - בעזה"י מזור לה ימצאו אולי ברופאים וידרשו האשה על ירחמוהשמים
 וקי"א ק"י סי' חיו"ד מה"ק מרדכי לבושי בשו"ת עוד יעויין ברוין מראהובענין
 וכן להחמיר שרוצה דשם מהדומ"ץ שם היריעה ובשולי להקיל נוטהשדעתו
- ק"ל סי' ח"א ש"י תשובתבשו"ת  כרך י"ח שנה המאסף עתי בכתב ועיין 

 מרש"י דמשמע מארשווא ליפשיטץ שבתי מוה"ר הרב רברי הביא ס"ד סימןא'
 מעכ"ת שגם לי וכמדומה ראיותו וצל"ע טהור ברוין דמראה ע"א ע"זשבת

 דמאדע להגאונים מרדכי בלבושי שם ועיין - זו ראי' מגר"א הביאנ"י
 שחור קאפפע או קאסטאנען כמו הרבה ששחור ברוין מראה ביןדמחלקים

 דו"ש דודו והנני עיי"ש מקיל חלב בתערובות אבל - חלב תערובותבלא
 יע"א. בעטלאן לפ"ק תרצ"א עקב א' לעד ידידווש"ת

 בילליטצער הלוי אסריםהק'

 יגסימן
 דר דלבי בתוונא אשר הדר עץ לפרי אשדר שלמא אדרבחדש
 מורה כמהו מי חו"ב בתורה ומופלג מופלא כארזים הבחורה"ה
 ה"ג הרב גיסי בן נ"י מיללער הטי עטרם מוה"ר כש"תוכו'

 יע"א. פעטראזשעניאבדק"ק

 מטהר דלכלים סק"א ר"א סימן יו"ד הטו"ז על קושיתך על להשיבהנני
- הטור כמ"ש הכל לדברי שהוא בכלמעיין  ק"כ סי' ביו"ד הלא לך וקשה 
 הרי סאה ארבעים של מעיין או במקוה טבילה שצריך המחבר כתב א'סעי'
 שהטור והגם הוא הכל דברי לאו א"כ במעיין אפי' סאה מ' בכלים גםשכתב
 הכל. דברי הטו"ז כתב אמאי אי'כ חולק בש"ע הב"י מ"מ כן כתבלא

תשונה

 ז"ל הטו"ז בעל רבינו דברי על להקשות עליך תמה תמוה אניהנה
 להסכמתי צריך ולא בקופסי' מונח ופוסקים בש"ס לי' אניס לא רז כלאשר
 הצריך המקומות בכל עיון בלי עליו להקשות שלא לך להגיד רק כתבתיולא
 ק"כ סימן ביו"ד הטור דיבר בסתר לא מראש הלא ג"כ דידן ובנידון -עיון
 מטומאה להעלות לכלים שהוא כל במעיין מהני מקום דבכל אף הסמ"קדדעת
 טומאה בענין כלל שייך ולא גזה"כ שהוא כלים טבילת גבי מ"מלטהרה
 רגם עליו חולק שהטור עיי"ש יתחטא נדה במי אך משום סז:ה מ' צריךוטהרה
 איירו ובזה להסמ"ק הסכים והב"י שהוא בכל סגי חדשים כלים טבילתגבי

- ק"כבסימן  לפי"ע בזדדאי לטהרה מטזמאה לטבזל שאיירו ר"א בסי' אבל 
 ופשוט. ברור דבר וזה לכל כמובן במעיין שהוא בכלסגי



 אפרים יו"רחלק דימח

 וגו' תשתכרין מתי עד אליה ויאמר ל"א ברכות במס' שהעירומה
 והקשה וכו' להוכיחו צריך הגון שאינו דבר בחברו לרואה מכאן אלעזרא"ר
 שייך לא לוי דלשבט שיטות וגם נשים גבי ערבות שייך דלא השיטותלדעת
 היתה חנה וגם לוי משבט כהן עלי שהי' שהוכיחה חזינן כאן הרי א"כערבות
- ערבות דשייך מוכח א"כאשה  לן יימר דמאן קושיתו הבנתי לא הנה 
 שהרואה הוכימ הש"ס ערבות כלל כאן נזכר ומי ערבות משום טעם הוידהכא
 דם על תעמוד ולא עור לפני מטעם להוכיהו שחייב הגון שאינו דברבחבירו
 כלל. קשה ולא וכדומה כמוך לרעך ואהבתריעך

 נס ומשני נס ונמעט דפריך מדליקין בקה בש"ס חורפא לן שהביאומה
 הראשונה דלילה שהקשה חנוכה בהל' הטו"ז קושי' לפי וא"כ איתא יומאבכל
 הראשון ביום רק כלל נס יאמר דלא לומר הש"ס רצה איך וא"כ נס הי'לא
 גדול בשם ע"כ הט"ז לקו' נס הי' שלא טפי גרע הראשין ביוםהלא
 דלפי פשיטא זאת הנה הקו' להבין זכיתי לא אהו' - בזמנינו אחדוצדיק
 יש קושי' לכל הלא הטו"ז שהקשה יען הש"ס על קושי' להקשות איןסד"א
 עמרם מוה"ר הצדיק הה"ג זקינו שאמר וכמו כהקו' האמת ואין תירוץלו
 גייעט עס "ווער יע"א סערענטש אבדק"ק שה" זצ"ל בילליטצער סג"לישי
 הש"ס למסקנת זאת הקשה הטו"ז הלא שיעך" קיין רייסט אמינא הוי דיאאין

 הש"ס ועל כמובן דש"ס ס"ד על הטו"ז קו' שקשה וכ"ש נס הי' לא הלאבאמת
 הטו"ז שפיר הקשה הראשון ליל אפי' לילה בכל ועכ"פ ה" יומא דכלשמסיק

 ראשון בליל גם נס והי' לאמת הטו"ז קו' ישאר לא אם באמת הי' הש"ס וקו'-
 ודו"ק. נס ונמעט פריךוע"כ

 בלעה דסכינא דוהקי' דאגב ב' ס"ק תנ"ג סי' המג"א על שהקשהומה
 סעי' צ"ד סי' מיו"ד והקשה עי"'ש צ"ו בסי' וכמו"ש חריף בדבר רק אמרינןלא
 חריף דבר הוי דלא אפי' דסכינא דוחקי' דאמרי' י"ד ס"ק שם ובטו"זז'

 השחיטה. בית גבי דחולין קמא בפרק וכןעיי"ש

תשובה

 בדבר רק דסכינא דוחקא שייך לא לגמרי צונן בדבר זאת כתבהמג"א
 ודו"ק. וא"ש חריף דבר בלא אפ" שייך חם בדבר אבלחריף

 הי' נשמת הפיוט של שמחברו הכזרי בספר שכתוב ששמע שאמרומה
 פאוילוס בלשונם הנקרא הראשון אפפיור אח"כ שנעשה האיש אותו שלתלמידו

- עכ"ל הטרסי שאול לכן מקודםאו  הזה היזם עד זאת שמעתי לא אנכי הנה 
 שי"א כתב ובאבודרהם מחברו הי' מי כתב ולא במקומו ביעב"ץוחפשתי
 קשה ובאמת - שם בחרוזים שנרמז רבקה ואשתו יצחק שמו הי'שמחברו
 כמבואר דרזין ורזא סודות בו מרומזים אשר כנשמת יפה שתפילה זאתלהאמין
 נקבל הוא קבלה ואם האיש אותו של תלמידו מחברו הי' עיי"שביעב"ץ
 אלישע  שנזכר  שתראה במו  שיגתחמז קוום  ואת  מחבר  הי' שמחברו להיותויכול
 זה. כל צ"ע ואעפי"כ דאבות במשנה אבי'בן
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והי' עג"נ לי ה" זה דבר לי דברת מאז אחותי בן ידידי לך דעוהנה
 - מעיני שנתי ונדדה לישן יכולתי הי' ולא מוחי את מנקר זה דברממש
 יהי' השי"ת את ובחג קודש  בשבת ויפארו ישבחו ישראל שכל השירהיתכן
- מאחב"י הרבה והדיח והסית ברבים תבשילו שהקדיח מי של תלמידמחברו  
 שהאיר להקב"ה והודות ידי תחת אשר הספרים במעט לחפש יצאתייע"כ
 שכתב בקיצור בהסדר פסחים מס' סוף במרדכי מבוקשתי את ומצאתי עיניאת
 הטהור עכ"ל הגדולה כנסת אנשי תקנו חי כל נשמת השיר ברכת בזה"לשם

 מאז כי אומר אני באמת כי - הון כל כעל זו מציאה על בוושמחתי
 קודש בשבת יכולתי ולא מנוחה מקום לי מצאתי לא הנ"ל לי אמרתאשר
 קודש בשבת המתפללים אחב"י ודרך כדרכי דלבא מעמקי חי כל נשמתלאמור

 זאת שמצאתי וכעת כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל בבחינותבהתלהבות
 זממקזם קזדש כזלז הזא באמת כי הזה השיר חרפת את העברתיבמרדכי
 אפי' עליו לסמוך המרדכי כדאי בוודאי כי הגדולה כנסת מאנשי באקדוש
 מה אלא לדיין ואין בהכזרי זאת ראיתי לא אנכי ובפרט הדחק בשעתשלא
- רואותשעיניו  בתעצומות האל גבי שכ' היעב"ץ בסידור ראיתי כעת והנה 

 כשרות לך ומאוה דו"ש והנני עיי"ש הקליר לשון הוא זה  שלשון לושכמדומה
 דודך. ונפש נפשך כאזת המצזת חגועמחות

 ביליטטצר הלויאפרים

 ידסימן
 המופלא הרבני ה' וידיד לידנ"פ והצלחה ברכה שפע ה'ישפות
 מו"ה כקש"ת חכמים בהשלמת מושלם וביראה בתורהומופלג
 יצ"ו. שינטיעראג בק"ק ספיר אבן נ"י מאשקאווימתע ישראלחיים

 בעשיות עמי שנתיעץ בדבר ,והנעלה היקר מכתבו לתשו'אהדש"ה,
 כמקדם מימיו יתרבו שלא ותיקונו אופן לפני שהציע בקהלתכם כשידהמקוה

 בקדקע לחפור אמות שתי בגובה הבור בכותל לעשות אחד אומןשהתחכם
 המים כמות ולבלוע לספוג בטבעה אשר בתולה לקרקע יגיע אשד עדבאלכסון

 דרך וחסור הלוך הי' והמים שלגים הפשרת בימי יתרבו כאשר לאטלאט
 צמענט. ע"י צנורות וקבע בתולה הקדקע עד ההור ומןההוד

 אמנם וכיל. כלל שאובין חשש כאן שאין בזה דיבר אשד היטבהנה
 כאשר טבילה בשעת המים נדנודי ע"י זוהלין חשש כאן שיש כיון יפה בואתגם

 והנה למקוה יחזרו ומשם החור תוך אל ירוצו אדם גוף ע"י המיםיתרבו
 סעי' ר"א סי' יו"ד ש"ע עפ"י לזה לחוש צריכין שאינו נראה הי'לכאורה

 - כשירה סאה ממ' למעלה זוחל שאם גשמים מי של דמקוה המחבר כ'נ'
 דאם ק"כ ס"ק שם הש"ך אמנם הר"ש כדעת לכתחילה מחמיר דדמ"אוהגם
 לרמ~א גם כשר סאה מ' נשאר אם לחוץ המים זוחלין הטובלין סבילת ע"ירק

 שהחור כאן וא"כ עיי"ש עצמו מחמת שזוחל דק לעיל חשש ולאלכתחלה



 אפרים יו"דחלק ךינ

 כ'2ירה הטובל האדם של נדנוד ע"י החשש ועיקר סאה ממ' הרבהלמעלה
 הש"ך.לדעת

 רק זוחל יהי' שלא לכתחלה הרמ"א שהחמיר זאת שכל לזהונוסף
 הב"י בשם נ' סעי' רמ"א שם שכ' וכמו במעין לא אבל גשמים מי שלבמקוה
 דעת כן לא אמנם - לזה לחוש צריך הי' לא לכאורה וא"כ מהרי"קבשם

 שם ז"ל שמרן תשו' בכמה חיים דברי בשו"ת ועיין זוחלין בעניןהאחרונים
 הש"ך על חולק ושמלה בלחם וגם הש"ך ראיי' ודחה הנ"ל הש"ך עלחולק
 זוחל ואינו במקוה סאה מ' נשאר אם אפי' בפירוש שכ' מתשב"ץוהביא
 צדקה מעיל  בשו"ת וגם - זוחלין מטעם פסול ג"כ אדם טבילת ע"ירק
- אדם טבילת ע"י שזוחל זוחלין מטעם פוסל ט"לסי'  לבושי בשו"ת וגם 

- קל"ו סי' יו"דמרדכי  יו"ד ח"ב צ"ט סי' תיים דבדי מרן בתשובת ויעיין 
 הדעות לכל כשר לעשותו לכתחלה צריך כשרה מקוה עשיות דתחילתשכ'
 במקום כן לעשות להסכים לבי מלאני לא וע"כ - ישראל של קדושתן הואכי

 סי' יו"ד עיין זוהלין חשש אין דבמעין שקיי"ל והגם - זותלין תשששיש
 שנמשך מה אבל הדאשון במקומו דוקא היינו בזוחלין ומטהר ב' סעי'ר"א
 באריכות זאת כל שביאר וכמו בזוחלין מטהר אינו שוב חפירה ע"ילתרץ
- וכדומה צ"ג תשו' ובכמה הנ"ל בתשו' חייםבדבדי  המהרי"ט לדעת ומכש"כ 

 מעין. דין לו אין בנ"א חפירת ע"י שנעשו שלנושמקואות

 שלא הטבילה בעת לסתום וכדומה מגופה לעשות לזה עצות שישוהגם
 שבמקום ונהידנא נ"י החו"ב הבחוד בני לו שאמר וכמו זוחל המקוהיה'

 שאבותיו יען מקוה קאליווער שנקרא כשירה מקוה יש יצ"ו בסערענטשמולדתי
 במקום הי' אשר במקוה וטבלו שם דרים הי' זצלל"ה מהרי"א הצדיקשל

 אמות שתי בגובה היינו אפלויף ע"י מקוה שם ונעשה - כעת שם שישמקוה
 תמיד והי' שם דרך לחוץ הולכין המים יתרבו אם אשר צעמעניערט חוריש

 באחת שליט"א ממאדע הגאון וגם ובמערטיטין במגופה הטבילה בעתסתום
 ישנות מקות כבר הי' שם אמנם לזה, דומות תקנות במקוה לתקן צוהמתשו'
 על לסמוך צריכין שיה' פעם בכל תיקון צריך שיה' חדשות לעשותאבל
 חמור בדבר לדון אנכי הוראה ומורא אנכי לימים וצעיר מאוד עלי קשההבלן
כזה.

- לזה יסכים אם מפורסים צדיק הוראה זקן איזה שישאל לדעתיוע"כ  לזה מסכים אינו דעתו וגם שליט"א פה אבדק"ק ההגה"צ גיסי עם דיברתיגם 
 בעצמו שיבא טוב לדעתי וע"כ המים יתרבו שלא אמצעות איזה שיודע ליואמר
 כלל. חשש שום בלי אופן איזה ימצא אולי עמו.לדבר

 ולדרוש לחקור וצריך האומן שנתן עצה אותו כלל שמעתי שלאובשגם
 הטרוד. וש"ת דו"ש ידידו הכ"ד בדברים ממש יש אם בקיאיםאצל

 בילליטגער הלויאפרים
 הנ"ל דק"קדומ"ץ
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 טוסימן

 שכהיום נ"י דאסקאל צבי אכרהם מו"ה המו"מ הרבני מידידינשאלתי
 ורק יי"ש למכור בכפרים יישראלים רשות אין המלכות גזירת מפניהזה

 ומוכר היום על שם עומד והנכרי הגוי  שם על המרזח הבית לו שישכורבאופן
 המזוזות אודות ושאל הישראל הבית מבעל היי"ש קונה שהנכרי ורקיי"ש
 אם היום כל שם ועומד העכו"ם ששכרו כיון מרזח הבית הפתח עלשתלה
 במזוזה.חייב

 ה ב ו שת

 דחובת הדר חובת מזוזה דהלא ממזוזה פטור המרזח שבית פשוטהדבר
 הבית שכר שאם מבואר ושם ב' סעי' רצ"א סי' ביו"ד כמבואר היאהשוכר
 בשם ט' ס"ק תשובה בפתחי שם ועיין ויוצא ונוטלו ממזוזה פטורלעכו"ם
 אתי דלמא ויוצא שנוטלה חיוב דרך על דכ' קכ"ב סי' ח"ב יעב"ץשאילת
 שכ' סק"ז רפ"ו סי' יו"ד בש"ך עוד זעיין - דבזיונא מידי בהלמיעבד
 עיי"ש בזיון מנהג שם שנוהגין יי"ש שמוכרין במקום מזוזות לקבועשלא

 בזיון מנהג שינהגו חשש שיש שם הישראל ואין לעכו"ם ששכר כאןוכש"כ
 שם. להניחו אסור בוודאי בעוה"ר הגלות שנתגבר הזאת בעתבפרט

 מחדש המזוזה לקבוע יש הפסח אחר אם חקר איגר רע"ק בשו"תוהנה
- החמץ עם לנכרי ונמכר בו שהחמץבהחדר  מז ולא תעשה זאת מקרי אם 
 מחדש לקבוע דא"צ לע"ד ונראת - עיי"ש נכרי ברשות דהיתה כיוןהעשוי
 וא"כ תפייין זמן לאו ויו"ט ושבת דלילה וקיי"ל וקשרתם שכ' מתפיליןוראי'
 בתוס' אלי' רבינו כדעת יום בכל לקשור צריך הי' וא"כ פטור בשעת עליויש

 כן נשאר חיוב בשעת שקשר דכיון משום כן קיי"ל לא ואנן ע"א ט'חולין
 ברבי של מדבריו ועכ"פ - נמי מזוזה כן מחדש לקשור צריך ולאבכשרות

 ודו"ק. כאן וכש"כ חמץ מחמת אפי" לנכרי בשכרו שפטור שס"לנכר

 טזסימן

 כימים לילות שם תורה של באהלו באהלים יושב תם אישויעקב
 נ"י מצליח יעקב כמר הנכבד ה"ב ה"ה ותפלה בתורהלהגות
ויורח.

 בתולות שם שלמדו חדר בעירנו שנתיסדה בענין תלמירי אהובישאלתני
 והלאה מבראשית חומש שם שלומדים ושמעת יעקב" "בית בשם ישראלבית
 תפלות. מלמדה כאלו תורה בתו את המלמד שכל איסור בזה איןהאם
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 ה ב ו שת

 היא באמת הלא תורה בתו את ללמד שאסור פסוקה הלכה זה איןהנה
 פליגו דרבנן נראה שם ובגמרא תנאים שאר ופליגו כ' סוטה במשנה ר"אדעת
 שם ועיין כר"א שפסקו הם"ע וטור הרמב"ם על הקשו כבר ובאמת ר"אעל

- רמ"ז סי' ת"ת הל' שם ביו"ד יוטף וברכי יו"טבתוס'  סעי' ביו"ד זעיי"ש 
 תפלות כמלמדה אינה שבכתב תורה אבל לומדין אין שבע"פ תורה דדוקאו'

 עיין - תורה ללמוד יכולים שהי' נשים כמה שהי' חזינן והרי -עיי"ש
 רבנית בזה"ל שכ' ה' סי' ר' ערך גדולים מערכת להחיד"א הגדוליםבשם
 לקושית תירוץ אחת רבנית משם הביא ע"ח סי' בח"ג הרשב"ץ המוריםגדול
 דינים שני מביא לפרישה כהקדמתו סמ"ע הגאון של בנו יוזפא ומהר"רהתוס'

 פו"מ ישראל מו"ה הרב בת והי' בילא נקראת ~שהי' אמו הרבניתשחידשה
 ח"ג בירך זרע ובס' שמה[ קרינדל יוסף זכרון בעל הרב ואשת לבובדק"ק
- רז"ל מאמר פירוש הרבנית לו דשאלהכתב  בדרושימ יוסף זכרון והרב 
 להגאון שראיתי ויען עוד וכ' עיי"ש הרבנית האשה מן ופיר"ש פשסיםהביא
 חולקת בברייתא נזכרת אשה מצינו ע"ג ל"ה דף כריתות בספר שמשוןרבינו
 אך מהכוונה יצאתי וכו, מציעא דבבא פ"א דכלים בתוספתא התנאיםעם

 בעקבות הלכתי אני גם עכ"ל התנאים בגבול אשה להמצא בעלמאלחידוש
- במחברים שנזכרו לחידושהגאון  באותו ז"ל הגאון שזכר דבתוספתא ודע 
 דרבי ברתי' ברוריא שהיא מוצא אתה שם אשה באותה פרק באותומקום
 היא פ"ד ב"ק דכלים בתוספתא ושם - מאיר דרבי ודביתהו תרדיון בןחנינא
 אתמר ס"ב דף ובפסחים כריתות בספר שם בהג"ה כמ"ש אביה עםחולקת
 דסיתוא ביומא רבוואתא מאה מתלת שמעתתא מאה תלת גמירא דהוותעלה

 פייגא דברכות ~ובפ"ק פסוק ודרשא תלמידא בההוא בטשא נ"ג דףובעירובין
 הי' וכבר חדש כל אין ואולם חטאים[ יתמו דקרא בפשטא ר"מ בעלהעם

 קי"ט דף בבתרא ואמרו נביאות שבע דהיו דמגילה פ"ק דאמרי'לעולמים
 אין ס"ו ביומא חכמה לאשה אליעזר ר' דאמר ומאי דרשניות צלפחדדבנות
 היינו - דסוטה פ"ג בירושלמי איתא עובדא והאי בפלך אלא לאשהחכמה
 ותו היישינן לא לר"מ אפילו דמיעוטא ולמיעוטא הוו הכי דנשי דרובאדרובא
 עביד ושפיר וכו' כאלו תורה בתו את המלמד כל דסבר לטעמ" אליעזרדרבי
 בקונטרס בעניי אני מ"ש ועיי' בפלך אלא לאשה חכמה אין אמר האשהואל
- ע"כ ד' סי' עיןטוב  בקנט"א ציון שאירית בסופו קרענגיל בשה"ג ועיין 

 כמו באמת ומצינו עיי"ש למדניות חכמניות צדקניות נשים הרבהשהביא
 עד מדן ותינוקת תינוק נמצא לא ע"ה המלך חזקי' דבימי מעלתושהעיר
 שנוכל הגם זאת למדו ובוודאי - וטהרה טומאה בה' בקי הי' שלא שבעבאר
 רמ"ו ס" ביו"ד כמבואר ללמוד להם שמותר המצטרכות הלכות שה"לומר
 תורה. לומדים שה" משמע פשטאמ"מ

 בסי' לו עין טוב ושו"ת יוסף בברכי הרבה נתקשו הלא הדברובעיקר
 בשנדקדס לי נראה הי' שמותי אליעזר כר' וש"ע ז"ל הרמב"ם פסיק אמאיד'

 וכו' כאלו תורה בתו את המלמד כל חכמים" "אמרו וש"ע ז"ל הרמב"םבלשון
 אמרו הכמים כולם שפסקו ההלכות כל הלא חכמים אמרו להזכיר להםמה
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 נראה וכן כן חכמים שאמרו כמספריםרק כן פסקו לא שהם נראה הי'וע"כ
 כן. ס"ל דלא משמע לשיטתודר"א שכ' לעיל שהבאתי החיד"אמלשון

 קונטרס והדפיס כתב ז"ל חיים חפץ בעל הצדיק שהגאון שמעתיאח"כ
 זכיתי ולא שבע"פ תורה יעקב בבית הבנות ללמוד שמותרים לבררמיוחד
 עיי"ש. זה מעניז מ"ח סי' סוף חיו"ד אסאד מהרי"א בשו"ת ועי"לקבלו

 יזסימן
 מפה. נ"י הירש אהרל יוסף למו"התשובה

 שני ציפה וגם כסף שן הרופא לו ועשה שינו שנתקלקל שאלתובדבר
 האם רותח ובשר רוטב ואח"כ רותח חלב ושותה בכסף ג"כ האחריםשיניו
 איסור. בואין

 ה ב ו שת

 דה2בת במשנה כמבואר תותבות שינים להם הי' הראשונים גםהנה
 דעשה ע"ב ס"ו דף נדרים במס' וכן זהב של ושן תותבת שן ה' משנה ו'פדק
 נזהרים ה" דהראשונים אפשר ולכאורה זהב. של שן איתתא להאי ישמעאלר'
 לחוד לבשר ושינים לחלב  שינים להם והי' השן אותו על ובשר חלב אכלוולא
 מיני ג' שה" דעש אבדק"ק זצ"ל פאנעטה כה2ה מו"ה מהגה"ק ששמעתיוכמו
- בשר רק אכל לא ואז הפסח להג מיוחד ואחד לחלב ואחד לבשר אחדשינים  
  שנעשה שיניים הני אבל לשלפם שיכולי' שיניים בהני ניחא זה כלאמנם
 יעשה מה א"כ אדם של בפיו ממש ומחובר להוציאם שא"א כ"כ שמהדקכעת
-בזה  יאכל לא בשר שאוכל שביום עצה למצוא אפשר הי' זה על וגם 
 אפי' מקלינן אין בכלי והגם לפגם טעם ונותן יומא בן אינו יה' וא"כחלב
 עצה לו שאין כאן מ"מ יומא בן אטו יומא בן אינו שגזרו לפגם טעםבנותן
- גזרו לאאחרת  עוקבא מר של אביו של הכוונה הי' שזה אפשר ואולי 
 למחר עד גבינה אכל הוי לא האידנא בישרא אכל הוי כי ק"ה דף חוליזממס'
 ופולט בולע דחי החת"ס סברת הידוע עפ"י והיינו לעת מעת פירש"י השתאכי

 בשר שאכל כיון סבר א"כ א'[ סי' ח"ו אפרים יד בשו"ת מש"כ לעיל]עיין
 זה תקנה יש למר גם וא"כ לעת מעת עד רותח גבינה לאכול אסוררותח
 סופר החתם על האחרונים רוב חלקו חי בעל האדם בגוף כי תותבתבשן

 רותח וחלב בשר לאכול אסור הי' הדין מגוף סופד החתם דברי לפיובאמת
 שבתולדה. שניו מחמת לעת מעתבתוך

 שלא לחוש להם דחש ולית העולם בכל נתפשט תותבת שן באמתאמנם
 לה חששו לא שמשו"ה לי נראה וע"כ - לעת מעת בתוך וחלב בשרלאכול
 בקדרה מבשלים הרוטב הלא ראשון בכלי אוכל אינו פעמים רוב שאדםמחמת

 אוכל ואח"כ כף ע"י אחד לכל קטנה לקערה וממנה גדולה בקערהושופכים
 הזיב וכן ושישי חמישי כלי כסף או זהב של השן הוי וע"כ כף ע"יאדם

 אוכל וממנה קטן לכלי ושופכים בקערה שנתבשל שלישי כלי ע"יאוכלים
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 מילתא הוי זה הימנה ושותין קטן בכלי החלב מחממין לפעמים ואף כףע"י
 להקפיר שמעתי ובלא"ה טוב מה בזה ליזהר יכול אם ובאמת שכיחאדלא
 בה. שמחממין מהכלי לשתותשלא

 זמן כל גוש שדבר שני כלי מהני לא זה רותח וגבינה בשרואמנם
 רבי התנא בצוואות הזהיר הכי משום ואפשר ראשון ככלי דינו הוי חםשהוא
 ההבל שמסלקת בעוד בשר יאכל שלא ס"ד סי' חיים בארחות הגדולאליעזר
 ראשון כלי הוי וזה לעיל החת"ס לחומרת חשש אולי כי מבושל בין צליבין
 בלא בחם חם כי חשש אין כלל רוטב עליו אין אם אמנם חם שהוי זמןכל

 רוטב עליו ויש הרבה כשחם ליזהר צריך. ועכ"פ ומבליע מפליט אינורוטב
 בחולין עוקבא מר של באביו נזכר וע"כ ראשון כלי שהוי ובגבינהבבשר
 ורו"ק. וגבינהבשר

 שכ' קצ"ב סי' ח"ב מהרש"ם בשו"ת זה על נשאל שכבר ראיתישונ
 אין רותח ובשר רוטב ואח"כ רותח חלב ושותה מעצם או מכסף תותבתדשן
 בינוני אדם שיר הוא יס"ב שיעור כתב ל"ד כלל דבאו"ה משום קפידאבזה
 בהחלב. נכוה הפה אין וכאן בונכוה

 וכמ"ש מבליע אינו הפה ררך החלב שעובר בעלמא שבהעברהועוד
- רכ"ג סי' ח"א הרדב"ז וכ"כ דניאל החמודי בשם ח' ס"ק ק"ה בסי'הפ"ת  
 שמואל במעדני ועיין מכ"ר רותחין עליהם לערות להחמיר יש פסח לעניןומ"מ
 עיי"ש- הגעלה לפסח שמצריך שיש חמד משדה דעות הביא ח' ס"ק קט"זסי'
 שא"א כ"כ שנדבק השינים אותן אבל להגעיל שיכול בשן דוקא דזה נראהמ"מ
 חם מאכל הפסח קודם לעת מעת יאכל שלא טוב ה" אולי להוציאםכלל

ודו"ק.

 ולהחזיר להוציא  שאפשר שן אבל מפיו להוציאו שא"א תותב בשן זהוכל
 לצדיקים שה" ששמעתי וכמו לחלב ואחד לבשר אחד תרי לו לעשות יכולא"כ

 דודי וגם זידיטשוב אבד"ק מהרי"א הגה"ק כמו הרור צדיקי הי' וגם-
 אכלו לא בשר אוכלים שהי' שביום ז"ל. אדלער מררכי חיים מו"הדגה"ק
 ודו"ק. בהולין עוקבא מר של אביו כמו חלבמאכל

 יחסימן

 שאין שידוע ישראל מארץ המובא זהב תפוח לאכול מותר האםנשאלתי
 לא או טבל חשש עליהם יש אם ומעשרות תרומה כהונה מתנת מהןלוקחין
 חנוכה לנר המובא זית בשמן וגם ישראל ארץ באתרוג להסתפק יש כןוכמו
משם.

 ה ב ו שת

 תרומות חיוב אין הזה דבזמן ב' סעי' של"א סי' ביו"ד מבוארא(
 מדרבנן. שהוא דנוהגין הרמ"א כתב וכן התורה מןומעשרות
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 פטורים לארץ לחוץ שיצאו ישראל ארץ פירות י"ב סעי' שם ועייןב(
- ומעשרותמתרומות  קאלישר צבי מו"ה להגאון לצדיק צבי בהגהות שם אמנם 

 הוא עכ"ל בח"ל מיפטרו לא שוב מרוח אחר אבל בח"ל שנתמרח פירוששכ'
 שצ"ה במצוה חינוך המנחת אבל תרומות מהל' בפ"א למלך המשנהדעת

 בצ"ע. שהניח עיי"ש זאת לי' דמנא בזהמפלפל

 מעשר ובהלכות תרומות בהל' הרמב"ם דעת א. : שיטות ג' יש והנהג(
 במעשר חייבים הארץ פרי וכל וקטניות תבואה הארץ מן שגידולו אוכלדכל
 - י"ב ר"ה התוס' דעת ב. - מדרבנן אלא דאינו ירק ממעשר חוץמה"ת
- נ"דבכורות - פ"ח ב"מ   ותירוש דגן מיני חמשת רק מה"ת חייב דאינו 
 שיטת ג. - והחינוך הראב"ד דעת .וכן דרבנן רק הוי לא מזה חוץ -ויצהר

- מה"ת ושמן יין רק דרבנן ג"כ וענבים דזיתים כ"ב. - י"ד ראה בסדרהרמב"ן  
 הראב"ד בשם ב"מ ריטב"א מה"ת המינים שבעת דפירות שיטה עודויש
 באריכות. במנ"חעיין

 הגומרן אלא מה"ת להפריש חייב אינו א' הל' פ"ב ברמב"ם ועייןד(
 שם עוד - עיי"ש מה"ת פטור למכרן פירותיו הגומר אבל בעצמןלאכלז

- מה"ת פטור הלוקח וכןברמב"ם  בתוס' ור"ת הר"ם דעת שיטות ג' בזה ויש 
 הלוקח אבל פטור, הלוקח אז המוכר ביד שנגמר אחר לוקח דוקא אם ובכורותב"מ
 דאם להיפך שם בתוס' הרמב"ם ודעת - חייב הלוקח ביד ונגמד שנגמרקודם
 ענין בכל הראב"ד ודעת - חייב גמר אחר לוקח ואם פטור גמר קודםלוקח
 גמר. לאחר בין גמר קודם בין הלוקחפטור

 לארץ לחוץ שיצאו ישראל ארץ בפירות ב' אות לעיל שכ' מה והנהה(
 מירוח אחר יצא אם דוקא לצדיק וצבי למלר הכהבנה לדעת מתו"משפטור
 נראה בח"ל מיפטרו לא שוב ישראל בארץ בחיוב נתמרח אם אבלעיי"ש
 דעתו הי' שגמרן בשעת אם אבל מה"ת בחיוב נתמרח אם דוקא דזהלע"ד
 ובפרט פטור לח"ל אח"כ הוציאו דאם נראה בחיוב הגמר הי' לא א"כלמכרן

 לא בלא"ה פירות תרומות הפוסקים ולרוב דרבנן רק הוי לא כעתשבלא"ה
 ודו"ק. דרבנן רקהוי

 רק הוי לא הזה דבזמן כיון הרבה לצדד דיש נשמע זה מכל והנהו(
 דרבנן. רק פירות שאר אבל מה"ת ויצהר תירוש דגן רק הפוסקים ולרובדרבנן
 רבנן דתרי נ"ב ס"ק כ"ח סי' לא"ה שמואל בבית ועיין דרבנן תרי הויא"כ
- התורה מן עיקר לו שאין איסור כמוהוי  בשם ש"ל סס"י יו"ד בב"י ועיין 
 דהוי דרבנן ב' על דרבנן חד מצד המחויב מדבר חלה להפריש דאיןמ"כ
 ע"א. ל"א דף דמנחות מגמ' ראי' והביא הפטור עלמחיוב

 ארץ תארוגי ליקח שלא שהעיר ל"ד דף בסוכה תמרים בכפת ועייןז(
 עיי"ש. טבל של אתרוג משום מצוה ידי לצאתישראל

 חייבים לחו"ל שיצאו א"י שפירות שכ' רפ"ד מצוה בחינוך ועייןח(
 עליו מפלפל המנ"ח אמנם ב' אות לעיל המל"מ שכ' כמו כוונתו המנ"חוכ'

 לחו"ליאף שיצאו א"י שפירות ועוז בתוקף גדול באריכות ה' באותועיי"ש
 מזחיחין אין עליו לסמוך הרוצה וע"כ עיי"ש פטורין בא"י מלאכתןשנגמרו
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- ודו"קאותו  ק"י ס" בח"ד שכ' דרבנן תרי דהוי ו' באות שכ' למה ובפרט 
 ס"ט. סי' ח"ג מהר"ש ובשו"ת עיי"ש לקולא ספק הוי חזקה נגדדגם

 יטסימן
 המו"מ הרבני היקר ידידי כבוד שמה ה' בעיר בנחמהיראה
 נ"י. הירש אהרן יוסף מוה"ר כש"תבתו"י

 וביראה בתורה המו"מ היקר הרבני המנוח לחמיו שקרה מה שאלתובדבר
 ביום ונקבר הסוכות דחג שני ביום שמת ע"ה זינגער משה בן אלעזרמוה"ר
 ולא קטן הטלית את אותו להלביש שכחו אותו שלבשו ובעת דחוה"מראשון
 כעת. לעשות מה ימים איזה אחר עדנזכרו

 ה ב ו שת
 אינו א"כ גדול בטלית שנקבר כיון כלל מיחוש בית כאן איןלע"ד

 בעת רק בשנים יום בכל לובשים אינם חיים אנשים אפי' קטן הטליתנחסר
 לובשים אנו ע"כ היום כל בט"ג הולכים אנו שאין ויען גדול בטליתהתפלה
 נחסר אינו א"כ גדול בטלית תמיד מלובשים שבלא"ה המתים אבל ט"קתמיד
- המנהג מצד רק קטן הטליתכ"כ  נקרא מחדש הנדפס בס' ראיתי ובאמת 
 אם נשאל ב' אות צ"ח סי' ב' חלק השדה פרי שבשו"ת שהביא משהויקהל
 מאיש ושמעתי תח"י הספר ואין ועיי"ש קטן בטלית המתים להלביש כללצריך
 למי רק בט"ק המתים מלבישים אינם מונקאטש שבעיר חשוב מאדםמהימן
 ט"ק. עמו נותנין אין זולת מיתתו בשעת ט"ק עליושה"

 שנסתם אחר הקבר לפתוח שאסור ו' סע" שס"ג ס" ביו"ד מבוארובאמת
 שערות שתי הביא אם לבדוק כדי לפתחו היורשים עוררים אם אפי'הגולל
 בתשו' בסופו יאיר חות שו"ת בשם הביא י' ס"ק שם תשובה ובפתחיעיי"ש
 מתים בשני הגרשוני עבודת בעל הגאון וקינו בשם אופנהיים מהר"דהגאון

 ומת מתים לתכריכי המנהג מן להלביש אחד מלבוש אחד בכל ושכחושנקברו
 מה להלבישו הקטן קבר לפתוח וצוה כ' מבן פחות וא' כ' מבן יותר ה"אחד
 מטעם קברו לפתוח אין הגדול אבל הדין חרדת ליכא דבקטן הבגדים מןשחסר
 יחיקאל כנסת ובתשו' מ"ז ס" צבי חכם בשו"ת ועי" הדין ואימתחרדת
 להלביש שכהו אם שכ' סק"א שנ"ב סי' ביו"ד היטב בבאר ועיין וכו' מ"דס"
- הארון על אותו יניחו המת מבגדי דבראיזה  שעדיין דאיירו אפשר ואולי 
 וצ"ע. הארון שנסגר רק נקברלא

 שווארטץ יוסף מוה"ר מהה"ג חי כל מועד ספר לידי בא כעתוהנה
 צוה השדה תבואות בעל הגאון שחמיו שאל ובסופו יוסף וילקט בעלשליט"א
 שיתנו הגאונים והורו מעשה בשעת ושכחו בארונו יתנו נדפס שכברשכת"י
 שיתנו לע"ד נראה דידן בנידון כן וכמו המצבה תחת ויהנו הכתבים קטןבארגז
 ובין הקבר בין היינו לו סמוך או המצבה תחת ויתנו קטן ארגז תוך קטןהטלית
-המצבה  יבקשו הט"ק להלביש ושכחו התעסקו אשר היינו הח"ק ובני 
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 שוד שום עוד ישמע ולא ישראל בית עמו פרצות יגדור והשי"ת -מחילה
- בבא"ס אפריון בבנין לראות ונזכה ישראל בגבולושבר  א"ח הבעה"ח הכ"ד 

 יע"א. בעסלאן פה לפ"ק תרצ"הדסוכות

 בילליטצער הלויאפרים
 הנ"ל דק"קדומ"ץ

 שמלבישים מה בגדים שמונה מפרט בסופו קודש הדרת בס' ראיתישוב
 עיי"ש. קטן טטלית ביניהם ואיןלמת

 כסימן

 בתו"י המו"מ בחסידות מתנהג היקר הרבני דישראל ספראמשה
 סת"ם. סופר נ"י שטעסעל ליב משה מוה"רכש"ת

 מילה למזל בנם זהביאז זאשתו איש קטן מכפר שבאז שאלתזבנידזן
 עם לילך בדבר סכנה אין האם להכפר ולילך לחזור מיד ורוצים בזמנושלא
 המילה. אחר קטןבן

 ה נ ו שת

 הי' ביו"ד לא וגם מזה לדבר מצאתי לא מילה הי' יו"ד בש"עהנה
 ברית בספר ]מובא מילה אות הנפש שמירת בספר וחפשהי קט"ז סי'סכנה
 ויצא התינוק את ימול לא לשונו וזה כ"ח[ אות ט' סי' מילה דךאברהם
 בשו"ת ועי" כ"ד פ' שמות רש"י עיין סכנה משום ימים ג' קודם לדרךעמו
 עכ"ל. ע"ש הרא" בד"ה קצ"א סי' חו"מ וב"ח ר"ח סי' חאו"חח"ס

 פירש"י ושם ע"א ול"ב ע"ב ל"א בנדדים הם אלו רש"י דברי מקורוהנה
 להתעסק לו והי' במילה ואח"כ תחילה במלון שנתעסק מפני בד"הוהר"ן
 פורתא באורחא כי סכנה הי' דלא הי' למצרים סמוך מלון ואותו תחלהבמילה
 סכנה אין קטן דבדרך מזה ונשמע - עיי"ש שם הרא"ש פירש וכן סכנהליכא
 וראיתי שיעור לדבר אין אכתי אמנם המדבר דרך למצרים מדין מן לצאתרק

 אין כוה קצר ובדרך א' יזם מהלך רק הי' לא וה דמלין שכ' חכמיםבשפתי
 הדא"ם ציין חכמים שפתי והנה סכנה הוי לא יום מהלך דאפי' נשמעסכנה

 הנפש בשמידת שציין מה ודע עיי"ש זה לשון מצאתי ולא במזרחיוחפשתי
 צ"ע. וזה מזה כלום שם מצאתי לא ובב"ח קצ"א סי' חו"מ בטורלעיין

 פסוק ל' פרשה נצבים בפרשת עה"ת בפי' הרמב"ן על שהקשהומה
 התורה שמדבר תשובה מצות על קאי כו' הזאת המצוה כי דהכתוב שכ'י"א
 זדעיך לבב ואת לבבך את אלקיך ה' ומל כו' אלקיך ה' עד  ושבת מינ"לעיל
 13' . רחוקה ולא ממך הוא נפלאת לא שכ' מה יפדש איך א"כ והקשהכו'

 שבין בעבידות הלא - לעשותו ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרובכי
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 יוליכו תבירו את והגוזל תבירו את שירצה עד מכפר יוה"כ אי7 לתבירואדם
 לעשותו. ובלבבך בפיך דוקא תלי לא וא"כ למדי אפ"אחריו

 ה נ ו שת

 פקודיך דרך היקר בספרו יששכר 3ני בעל הקדוש שהגאו7 ידידי לךדע
 הי' אפי' שלם ובלב באמת בתשובה שמהרהר שמי לברר האריךבהקדמתו

 וכמדומה וגניבה בגזילה ואפי' צדיק נקרא שבעולם עבירות בכל גמוררשע
: בראיות ומברר צדיק נקרא מיד ואעפי"כ שצריך מה יתקן במילא שאח"כרק

 ן שמא מקודשת מילי בכל גמור רשע אפי' צדיק שאני ע"מ שהמקדשברורות
 ן דלפי"ז עיי"ש וכדומה וקדושי7 גיטיל בעידי סמכינן וכ7 בלבו תשובההרהור

 ן ודו"ק. הנ"ל הקראא"ש

 כאסימן

 אם ל"א יום והגיע למולו שא"א שחלה בכור בתינוק שאלתובדבר
 ן ואח"כ מילה מצות קודם ולעשות שיבריא עד להמתין או בזמנו ויפדיוןלעשות
 הב7.פדיו7

 1. ה ב ר שת

 הבן פדיזן זמן והגיע עיכוב איזה מחמת המילה נתאחר אם אמתה7
 ן לימול קודם צריך בוודאי ל"א ביום היינו אחד ביום וליפדות לימולוצריך
 1 ע"ט סי' הראנ"ח בשם י"ב ס"ק ש"ה סי' ביו"ד הש"ך כמו"ש ליפדותדאח"כ

 אין ל"א ביום גם למולו אפשר אי אם מ"מ לפדות חיוב אין מילהשאלמלא
 כ ס"ק ש"ה סי' יו"ד תשובה בפתחי כמבואר זה עבור הפדיוןלהשהות

, תינוק על חיים בן אליה' ר' תשזבזת בשם י"ב ס"ק בש"ד זעיין לשונזוזה
 '1 בעיקר נעשית הבן פדיון דמצות אע"ג ל"א יום עד נתרפא ולא שחלהבכור

 נתרפא דדוקא כתב בא פ' חן לוית ובספר וכו/ המילה להקדים יש מ"מזמנה
 חתם ובת' יהודא לחם בית בספר וכ"כ עיי"ש ימתינו לא נתרפא לא אםאבל

,

' היטב עיי"ש נ"ד סי' ציון שיבת בתשובת כתב וכן עיי"ש ש' סימןסופר

 היעב"ץ  החסיר הגאון שכ' מה וראה עכ"ל קכ"ח סימן צדק צמחובתשובת
 תשו' בשם הש"ך כתב הטהור לשונו וזה ע"ז אות הורי בברכת עוזבמגדל
 המילה להקדים שהורה ל"א יום עד נתרפא ולא שחלה בכור תנוק עלהראנ"ח
- ל' לאחר ומברך ל' בתוך לכהן הס' ונותן לברית הכנסה אות שהיאמשום  . ,',, חיוב אין היא שאלמלא הברית בקבלת מילה דקדימת הטעם שתלה מהוהנה- 

 עוד שחלה עצמך הגע חורב', ונ"מ בעיני, מאד תמוה דבר הוא פדיוןלמצות
.1~1" 

 המתינו בזמנו להתקיים שאפשר הפדיון יעכבו זה בשביל וכי יתר או ושנ'חדש
- תחלה אותו וימולו שיתרפא עדלו  יוצא ועוד נאמר ולא הדבר נשתקע 

 על לעבור האנוסים וכל מילה, מחמת אחיו שמתו במי גדולה הריסהמד"ז
 בערלה שעומדין זמן כל עליהם והמצות התורה עול שאין שיחשבוהמילה
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 מילה שאין רב בי בר לכל הוא ידוע זה ודבר הדעת על כזאת מהעלותח"ו
 שצריך הוא להתגייר הרוצה בעכו"ם רק מצות עול מקבלת בישראלמעכבת
 לא זה ולכל למותר אך בזה והדבור שמענו לא בקדושה ובנולד וטבילהמילה
 וזמנה ודאי תדיר שהיא משום קודמת דמילה פשיטא דבלא"ה כלל, צריךהי'

 תדיר שהוא מפני חדא קודמת שמנחה ומוסף למנתה כלל ול"ד ג"כ,קודם
 מיןה לאפוקי זמנה, היום כל ובדיעבד מוסף משא"כ עכשיו זמנה שעיקרועוד
 ומן כל בכרת עומד יזם שבכל תקפן בכל עומד זמנה עיקר היזם עזדהן

 ג"כ ל' בתוך הס' נתינת להקדים ומש"כ בושש צריך דין לית הלכך מלשלא
- בזה הש"ך הרב השיגו וכבר למה האי כולי מתמיהדבר  כתב ראיתי שוב 
 חדשים שני כלות עד למולו וחששו לשבעה שנולד בכור בענין צ"צמשם
 דלא מחמת הפדיון לעכב ואין שלשים אחר מיד לפדות חייב שאביווהור'
  הדברים  בראים ע"כ נפדו ואעפי"כ נמולים ה" לא  שבמרבר  בכורות שהרינימול
 כמש"ל בפינו הדבר וקרוב מרחוק עדות להביא לכך שא"צ אע"פ שאמרןלמי
- היעב"ץעכ"ל  ל"ה סימן ח"א שאל חיים בספרו ז"ל החיד"א מרן וכ"כ 
 מהשגות הראנ"ח דברי מצדיק ורק הבן פדיון מצות משהין אין יום ל"אדאחר

 עיי"ש.היעב"ץ

 לפדות חייב דאביו י"א סעי' רס"ו סי' שאול ביד יו"ד בהגהותועיין
 אסאד מהר"א בשו"ת גם ראיתי שוב - עי"'ש נמול שלא אף ל' אחר מידבנו

 מס' גם והביא הנ"ל הפוסקים והביא ברורות בראיות כן כתב רס"ז סי'חיו"ד
 הביא פדיון דיני סוף יששכר בינת ספר ובסוף ש"ה סימן ביו"ד היללבית
 בכור בהל' ל"ג בסימן ביו"ד הד"ט בעיקרי ג"כ ועיין עיי"ש הנ"ל צ"צתשו'
 מילה ערך מ' אות יצחק בפחד היינו שב"א מלכת בשם הביא ח' אותכ"ו

  ואין  אותו  פורין ל"א  ביום נתרפא לא אם אמנם להראנ"ה דמסכיםקודמית
 לקט הרב וכ"כ ט' סי' אהרן פני ס' בשם הביא וכן שיתרפא עדממתינים
 בתשו' הרב"ח וכ"פ עיי"ש בח"א ל"א סי' שאל בחיים וכן מילה בדיניהקמח

 עיי"ש. ב' סימן ח"ב הארץ פרי הרב וכן נ' סימןהחדשות

 פדיון מצות משהין שאין ופשוט הדבר הוברר פוסקים הנד מכלוהנה
 ספר בסוף הנדפס החמו"ד יחיד דברי ונדחה - למולו יכולים אמנם אםהבן
 וימולו שיתרפא עד להמתין ח' אות ב' סימן נפש פדיון בס' ומובאזב"ל
 הפוסקים כל הבאתי כבר כי - הבל"י דברי לדחות ורוצה יפדו ואח"כאותו
 אבות ברית בספרו וגם דבריו שדחה ג"כ נפש בפדיון ועיי"ש כוות"דלא
 ודו"ק. דבריו ג"כ מדחה ט"ז אות ט'ס"

 כבסימן

 ה' וביראת בתורה המו"מ הרבני לידידי וכ"ט והשלו'החיים
 נ"י. הירש אהרז יזסף מו"ה כש"תטהורה

 הרקיבו כבר אשר הבן פדיון ספק בנידון שאלתך לברר מועד ליפניתי
 בין להכריע אנכי מי כי השיטות לברר רק באתי לא ואנכי האחרוניםהדיבור
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 ולא שבועות ח' אחר הפילה אשתך והנה עליונים, קדושי הגדוליםההרים
 הבן. בפדיון אחריו הבא חייב אי לא או מרוקם הה אי היסבנתברר

[,, 
 ה ב ו שת

 קמ"ג בשורש המהרי"ץ דברי הביא כ"ג סעי' ש"ה סי' ביו"דהרמ"א
 ואפילו אחריו הבא פטור אין מרוקמים איבריו שאין זמן כל שפירשהמפלת
 שמהמהרי"ק עוד הוסיף כ"ט ס"ק שם תשובה ובפתחי זה על סומכיןבזה"ז
 הבא פוטר אינו מרוקמים אבריו אם לראות הבחינו לא אפי' משמעדשם
 עדיין רחמה נפטר שלא הזקתה 'על האשה דמקמינן לכהן בכור והואאחריו
), צב, חכם בשו"ת אמנם - עיי"ש, אבריו נתרקמו שלא בחזקת בנפלוגם
 -,,' דאפי' והעלה החזקה נגד רוב דאיכא נדה בש"ס דמוכח זה על חולק ק"דסימן
 בקיאין אנו שאין משום מפדה"ב פטור ג"כ מרוקם הי' שלא הנשיםראו
 שפיר דכו לא מעולם אמרו הגמרא בימי גם אלא הטור מחומרת אינווזה

 מפדיון ופטור למים כנפל נשים בדיקת ה"ל וא"כ כ"ה, נדה עייןבנדהרדעא
 דברי המצדיקים יש אחריהם הבאים והנה - עיי"ש לקולא ממון דספקהבן

 ואפרטם ביניהם המכריעימ ויש צבי ההכם בדברי המחזיקים וישהמהרי"ק
לפניך.

 ח"ג יעקב שבות בשו"ת עיין הח"צ בדברי המחזיקים אביאתחילה
 דאסור אפשר וכ' פטור אברים ריקום בלא גם יום מ' דאחר שכ' פ"גסי'

 בתושבתו שסיים כהח"צ דלא גם ]וזה לברך אתי דלמא ברכה בלא גםלהחמיר
 ברכת ויא הבן פדיון ברכת לא יברך לא מהרי"ק כדברי להחמירשהרוצה
 מעכבן אינן דברכזת ברכה שומ בלא סלעים ה' לכהן יתן אלאעהחיינו

י חיים דברי בשו"ת גם ברכה[ בלא לפדות יכול רוצה דאם משמע עיי"שוכו'
, מפדיון פטור שבספק הנ"ל ושבוי' הח"צ כזקינו ס"ל קי"ג סי' יו"דח"ב
,,, . עיי"ש.הבן

 ס" יו"ד מהדו"ת נוב"י בשו"ת ז"ל לאנדא שמואל ר' הגאוןאמנם
 ל, הח"צ על וחולק מהרי"ק בדברי מחעק מ"ו ס" ציון שיבת ובשו"תקפ"ח
",,,,]' ח"א יעב"ץ בשו"ת כתב וכן - עיי"ש הבן בפדיון דחייב וכ' עיי"שושבוי'
 ,, עיי"ש. מ"טס"

 ,, וביד בצ"ע שהניח ש"ה סי' יו"ד בהגהות צבי בנחלת ראיתיוכעת

 מים בו ומצאו בדקו אם אבל בדקו כשלא רק הח"צ כ' דלא כ' שםאברהם
 בקיאין דלא שם כ' דהח"צ אינו זה ולענ"ד עיי"ש למהרי"ק מודהוכה"ג
 אי"צ יום מ' דאחר כ' הנ"ל שבוי' בשו"ת וגם - עיי"ש דגמרא מדיניכלל
 עיי"ש. אבריםריקום

 ,-,~.,,1 - עיי"ש בברכה שחייב כמהרי"ק ג"כ שכתב הגדולה בכנסתועיין
 ,',,"(.,ל,"" י ובתפל"מ בשכנה"ג לעיין עוד שציין ש"ה סי' ביו"ד ברוך אמרי בהגהותעיין
 לחייבו אין בקיאים ע"י נבדק לא שאם פעמים ב' למעשה שהורה עודוכ'

 עיי"ש. ברכה בלא יחמיר כמהרי"ק להחמיר והרוצה מספקלפדות
 עזריאל להר' שו"ת בשם שהביא ט"ז ס" ביו"ד הד"ס בעקריועיין

 וכמו ברכה בלי לכהן הס' לתת הבן לאבי יועץ שהי' כ' וצ"ג צ"ב ס"דאינה
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-היעב"ץ  ה' סי' קצבי מהר"י שו"ת בשם הד"ט בעיקרי עוד והביא 
 בברכה. הבן בפדיון שחייב שכתבו טו"ב סי' ח"ב שאל חייםושו"ת

 בו והציצו הנשים בדקו אם שכ' רצ"ט סי' יו"ד חת"ס בשו"תועיין
 לדברי לחוש ירצה ואם כמהרי"ק הבן בפדיון הדין מעיקר חייב מרוקםשאינו
 הכהן יברך שהחיינו אמנם ומלכות שם בלי יברך ברכה ספק משוםהח"צ
 שהחיינו מברך דהכהן מעיקרא ס"ל פסחים סוף הש"ס דהרי הבן אבי אתויוצא
 דמברך משום מברך הבן דאבי הש"ס דמסיק והגם לידי' הנאה דמטומשום
 ספיקא משום הבן אבי מברך דאינו היכא אבל וכו' מכהן עדיף המצוהעל
 כלום לכהן שאין פשיטא אז מעוברת הוחזקה לא אם אבל מברך הכהןאז
 יתן הספיקות כל לצאת ירצה דאם 'כ' מעוברת הוחזקה בשיעור ספק ישואם
 לידי' הנאה מטו לא שהרי שהחיינו יברך לא הכהן ואפי' להחזיר ע"מלכהן
 חכ"צ בדברי שהחזיק ד"ה ס" חיו"ד מרדכי לבושי בשו"ת כתב וכן -עיי"ש
 מהו' הגה"ק לדו"ז ועיין - עיי"ש להחזיר ע"מ במתנה כהח"ס לעשותוהעלה
 סי' יו"ד צדק שערי בשו"ת דבריו ונדפסו קאלאמיעא אבד"ק ז"ל ל"שהילל
 יברך הבן שאבי  שכ' רק להחזיר ע"מ במתנה כהח"ס לעשות ג"כ שאמרק"פ

 לברך שיש הכריע כבר הרי יברך שלא שכ' הח"ס על ותמה מספקשהחיינו
 עיי"ש. הספק עלשהחיינו

 שמואל ר' הגאון דברי שמתרץ ש"ה סי' יו"ד על דוד בית בס'ועיין
 בתשו' ועיין הח"צ בדברי שהחזיק בכורות בהל' אלגאזי ברי"ט ועייןלאנדא
 כמהרי"ק. שהורה פ"ח סי' משה מנוחת בשו"ת עוד ועיי' ל"ג סי' עשקבאר

 כגסימן

 המצאה ע"י נולדו אשר עופות אותן לאכול מותר אם שאלתובנידון
 חיים אפרוחים יולידו ימים ובמעט הביצים שמחמם מאשין איזה ע"יחדשה
 ביצים. מטילין אין וגם חדשים ד' או ג' רק ימים מאריכין שאיןרק

 מהגאון יושר אמרי בשו"ת ומצאתי זה בדבר נסתפקתי כברהנה
 גרוו' דוד אליעזר מו"ה הה"ג פי את שאלתי ואני שאסרו ז"לדיאזלעוויץ

 לידי בא וכעת - להתיר באריכות לי והשיב סאטמאר אבדק"ק שהי'ז"ל
 מבערזשאן שהגאון והביא י"א סי' חיו"ד מהדו"ת מרדכי לבושי שו"תספר

 עיי"ש. להחמיר חוכך בעצמו דמאד והרב מתירם מהרש"םבתשו'

 סדור בשם הביא תשובה שבדרכי שכ' שם מרדכי בלבושיועיי"ש
 הגדלים בר אווזות מיני שישנם צ"ב אות עופות בסימני עוז מגדל בחלקיעב"ץ
  וכשגדלין נולדים שבהם מושלין( )ונקרין המרגליות אם כעין שביםבבריה
 בר לאווזות דומין והם העופות להם ופורחים מושלין של קליפות אותונפתחים
 להם וימצאו יבדקו שאם ונראה הפרש, ביניהם ואין עמהן, ושוכניםממש
 שברור אמרו מקרוב והחוקרים נינהו, ונדמה שכן הא מותרין שהם סימניםג'

 זרע להם ויש זכרים כולן רק נקבה, במינם שאין רבים עופות שיש הדברלהם
 הזרע יוליכו הרוח עם גליו ובשיא המים ע"פ וצף בים, אותו ומטילי'רב



 אפרים יו"רחלק דיסב

 הם הקיץ בהתחלת אשר המושלין, מציאות מקום הים קצה אלוישליכוהו
 ,,;,,', ומהזיקים ונסגרים קליפותיהם תוך הזרע אותו קולטים אז האויר, בהחםנפתחים
'ל,),', ', הרבה להם )ועוזר הנקבה, בבטן כמו הללו עופות מצטיירי' שם כאםאותו

 המהוז באותו השנה כל ולילה יום האופק על שם ששוהה השמש חוםהתמדת
ן הקליפה תוך בחרטומיהן ותלוין ההם( עופות נמצאים ששם הצפוני קוטבשתחי'
 והולכי' ופורחין ומתבקעין גדולין תכלית הקליפות שישילו עד השמשנגד
- עכ"ל האוזות בני עם לשכוןלהם  שהנ"ל יען באות אות הלשון העתקתי 
; ולא עוז ומגדול בסדור חפשתי כ' דמאד הגאון והדב בק~צור רק מביאאינו

,.. עיי"ש. טהור עוף בסימנו עוז המגדל בסוף שם נמצא ובאמתמצאתי
 הולה בהם שיען כבשים להני לה ומדמה לאסור דמאד הה"ג שהעלהומה

 שבוי' בשם ט' ח' סי' צדק אבני בשו"ת שכ' זה בחולי מתים שעי"כידוע
 בהם עוד נמצא אם לריעותא לתדתי מצטרפים שעי"כ נ"א סס"י מגדיםופרי

 לריעותא בתרתי להטריף מצינו לא הלא דלכאורה דמאד הרב וכ'ריעותא
 לתרתי מצטרפים זו מחולי שמתים חמורה ריעותא בו שיש דיען וכ' בריאהרק

 מצטרף אברים בשאר מראה דשנוי כ' מ"ד ס" חיים שבדברי ויעןלרעותא
ן חיים שאינם ריעותא בו שיש יען עופות בהנו וע"כ עיי"ש לריעותאלתרתי
 חולשה או חולה איזה בו שיש וע"כ בע"ח שאר הרוב מן יצאו וכבר חודשי"ב
 ואפשר מטרפין לפי"ד שיה' אבר באיזה מראה שנוי איזה תראה אםוא"כ
 שלא להחמיר ראוי ע"כ האברים בכל לבדוק אפשר וכי אח"ז לבדוקשצריד
 ן אפשר אולי אמת הן דבריו להבין זכיתי לא ואנכי - עיי"ש עופות אותןלאכול
 מצטרפים אברי' בשאר מראה שנוי כגון ריעותא איזה ימצא דאם כדבריואמת
 מנ להטריף שא"א ויען - אחדיו ולבדוק לחפש שצריד מנ"ל אבללאסור
-זאת  אינו ואעפ"'כ וחולשה חולה יש בוודאי במסוכנת הלא עצמך הגע 
 הפרכוס לראות צריך ורק מראה שנוי איזה בו יש אם האברים לבדוקצריך
ן מראה שנוי נמצא אם מסוכנת בבהמה כלל מצינו לא וגם י"ז, ס" ביו"דעיין
ן תצ"ח סי' באו"ה עוד ועיין הוא, חדש זה ודבר טריפה, שיה' מהאבריםבאחד
 ודו"ק. כ"א ס"ק י"ז סי' תשובהודרכי

 , ,, סעי' י"ז ס" ביו"ד דמבואר נראה הי' מעתה - עיי"ש רחמנא ושריאמסוכנת
 ,,,]',,,,.. אלא איסור בו אין זה ודבר מסוכנת מבהמה אוכלים ה" לא חכמים דגדוליג'

 ]",',, ,' ראוי הי' מעתה עיי"ש כה2ובח ה"ז זה בדבר עצמו על להחמיר הרוצהכל
- מסוכנת דין לו יש להמתירין אפ" שהרי עופות הנך לאכול שלאלהחמיר  

,
 לשחוט שלא ולהנהיג לנהוג ראוי שכן ח' סעי' ובשו"ע י"ב ס"ק בתב"שועיין

 לאכול שלא זו בחסידות להתנהג שראוי ישראל לכל מורין וכן דעכו"םמסוכנת
 ודו"ק. מנכדים הללו עופות לקנות אסור ומעתהעיי"ש

;,י: בזה כתבתי כבר דרור בצפור יושר אמרי בשו"ת שהביא זהובענין

 = ' מגדלין שכעת ושמעתי - עיי"ש ג' סי' שלישי חלק מאהבה תשובהבשו"ת ,1,,'ן',]"

 חודש. מי"ב יותר יחי' וחי בהכפרים ישראל בארץ הרבהמהם



סג אפרים חו"מחלק די

 מ " ו ח ק לח

 אסימן

 הרבני רחימי ידידי אהו' לכבוד וחיים ברכה ישלח בשמיםהיושב
 כקש"ת וכו' היוחסין שלשלת )ביראה בתורה ומופלגהמופלא
 יע"א. בעטהלען ק"ק פה יקר אבן נ"י אעוכנזי יצחק יואלמו"ה

 ע"ה מררכי היים מו"ה ובין שבינו הטענות ובדבר שאלתו בנידוןהנה
 ששלמת הפשר וקבלתם קנין וקבלת ב"ר לפני ביניכם פשר שה" יעןנ"י
- הפשר ע"י לו מגיע  שהי' מהלו  חדשות הוכהות לו שיש טיען וכעת 

 לילך חייב אתה שאין או עמו הדין אם - הפשר לסתור ורוצה עמושהדין
 כלום. עליך לו ואין נתפשרתם שכבר עמו לדוןעוד

 ה ב ו שת

 עדות הפשר אחר מצא אם וט"ו י"ד סעי' י"ב סימן משפט בהושןהנה
 וכן תשובה בפתחי ועיי"ש קנין קבלת אחר אפ" בו לחזור יכול ראיהאו

- הרשב"א תשו' בשם י"ב סימן יוסף בבית ומקורו כ"ה סימן סוףבחו"מ  הרדב"ז בשם כן שהביא י"ז סעיף פ"א בכלל סיגעט ד' גאונים בדבריעיין 
 דגם שם ומשמע א' סימן חו"מ דסיגעט מהגה"צ צדק אבני ובשו"תותשב"ץ

 או הוכהה או עדות רא" מצא אם פטורים התובע ונתן ומהלו נתפשרואם
 שנית. לדון ומחויב מהפשר לחזור זכיות שטרי אוכתבים

 בפני דפשרה שליט"א הגה"צ אביו בשם לומר מע"כ שרצה במהוהבה
 י"ב סימן' ובחו"מ בטור בש"ע היטב עיין שלא לי ימחול הנה קנין א"צג'

 בורר זה פ' ובמרדכי סנהדרין הל' מיימנ' מתשו' והוא הולק שום בלי ז'סעיף
 - יו"ד ס"ק י"ב סימן חו"מ בש"ך מובא בסופו י"א סימן מהרשד"םובתשו'
 ראשונים הביא שם תשובה שבפתחי והגם בשלשה אפילו קנין צריךדפשרה
 לי קים לומר דיכול יוסף ברכי בשם ומביא פשרה קנין א"צ ג' דבפנישסברו
 להו קים בזה אמרינן דלא הורה וכן בירו דקבלה תומים בשם שהביאועיי"ש
 הזכירו ולא חולק שום בלא שכתבו ורמ"א הש"ע יוסף הבית נגד שהואיען
 עיי"ש. לי קים אמרינן לא החולקים כלל הביאוולא

 לו שהי' אף בפשרה לחזור יכול דאינו יעקב שבות בשם שהביאומה
 שו"ת בשם כן הביא י"ג ס"ק כ"ה סימן תשובה בפתחי גם באמת הנהטעות

 בדין שיזכה לו ברור אינו באמרו הטעה שדיין שטען באחד יעקבמשכנות
 הפשרה לבטל יכול ואינו בו לחזור יכול שאינו שכ' עיי"ש הפשרה קיבלוע"כ
 אמ יודע שאינו מטעם הוא עצמו שמפשר מי רכל פשרה דיני כל בטלתדא"כ



 אפרים חו"מחלק דיסד

 לנרון רומה אינו זה לע"ד הנה - עיי"ש ומקנה גמיר ומספיקא בדיןיזכה
 ' ,,' חושבים המפשרן שכל פשרה דיני כל בטלה דא"כ בעצמו שכתוב כמודירן

 '' חדשה הוכחה שמצא דירן בנירון משא"כ בדין יזכו לא שמא ויראיםוחוששים
 שבות שבשו"ת והגם והבין פשרות שאר בכל שייך לא וזה אתו שהאמתומוכח
 איכא אי דוקא מבואר כ"ה סימן סוף יוסף בית בשם כ' קמ"ד סימן ח"ביעקב
 כ"ה סימן סוף ברמ"א וגם לא טעותא לברורי ליכא אי אבל טעות"לברורי
- האופן זה על הפשרה שעשה דעתו בגילה דוקאשכ'  גאונים בדברי ועיין 
 בסופו. 4"ז סימן פ"אכלל

 האמת טעותו לברר יכול שלא 'בבי"ד יתברר דאם אפשר לע"דהנה
 שיברר ימצא דלמא לד"ת לילך מחויב מע"כ אבל יתבטל ולא הפשרשישאר
- והבןטעותו  אות ז' בסימן ז"ל ענזיל מהראי"ז בשו"ת ראיתי כעת והנה 

 וראתה הר"ת עפ"י מעמרה רועה הבי"ד דעתם שגילו נתפשרה ראם כתבז'
 מהר"ם בתשו' ועיין - עיי"ש בה לחזור יכול הבי"ד מאת הרעה אלי' כלתהכי

 ודו"ק. בו לחזור דיכול קי"א סימן מהרי"ק בשם בסופו י"ד סימןאלשיך

 בסימן

 חביבי תלמידי אהובי ה"ה ויאה נאה אילן קאמר שפירמשה
 נ"י. בוים מ12ה מו"ה כש"ת וחמודרגיג

 אחר ונזכרת חמץ מכירת בשטר זמן לכתוב ששכחת שאלתךבנידון
 החמץ לענין הדין מה מכירה השטר לתקן הערל אח"כ אפ" מצאתי ולאחצות
 הפסח.אחר

י ה ב ו שת

ל,,ן,,,.,,יי
 , ,- הלואה בשטר זמן כתב לא אם א' סעי' מ"ג סי' בחו"מ מבוארהנה

 קנין בשטר וכ"ש כמובן מלקוחות לטרוף יכול שאינו רק בו לגבותכשר
- ודו"ק פשוט וזה זמן בלא מהני בוודאי לקנות רק לגבות עשויהשאינו  'יל', ל', 
 ' ' ) ואין פסח ה' על מחיבורו והביא מש"כ שם בחו"מ שלמה חכמת בהגהותועיין
 ועד או"ח על ח"ש בהגהותיו וחפשתי בזה כיון מחיבוריו איזה על יודעאני
 בתוך חדש מלבוש ללבוש שלא שנהגו המנהג ובענין - מזה מצאתי לאכעת
 יוסף בוילקט כעת ראיתי - בשו"ע זאת נזכר שלא שנשאלתי הספירהימי

 הרבבים לו השיבו שם קנ"ג ובסי' בזה אחר שאל קל"ה בסי' תרס"במשנת
 -,]",,,ל, סעי' כ"א סי' חאו"ח הד"ט בעקרי מזה המדברים הספרים והביאו זהבענין
 11,,11 הרשב"ן שו"ת - גילוח איסור בד"ה תתמ"ה סי' אומץ יוסף ובס' -י"ז
- קצ"גסי'  ספינקא חיים אורחות בס' ועיי' עומר, ערך ע' אות יצחק פחד 
 מוער מספרו אביו בשם שהביא ח"ב יפלל ס' בשם הביא ב' ס"ק תצ"גסי'
 ב' אות קמ"ב ס" ל"ד גליון שניי' שנה במאסף ועי" י"ב, אות ו' סי' חילכל

- ודו"ק בעומר ל"ג ער רק המנהג הוי דלא נראה זה ומכלעיי"ש  זה אבל 



סה אפרימ הו"מהלק ךי

 בספרים מקום בשום מוזכר אינו בספירה ובשמים דודאים להריח ולאשנהגו
כלל.

 גסימן

 נ"י ... מו"ה ובין נ"י ... מו"ה לידידי  שה' דו"ד בענין לזכרוןאכתוב
 אצל שנים  הרבה סחורה  הרבה קנה נ"י . . . ר' הי' כך שהי'  והמעשהמדעש

  ונשאר שחורה סחורה ממנו קנה  ולבסוף עמו גרול מו"מ ועשה נ"י . . .ר'
 לפני הי' זה והנה אלפים ואחד למאה נ"י . . . ר' טענת לפי אצלו חובבעל
 חוקי שלפי היות כזה גדול סך לשלם באפשרי לו הי' לא נ"י . . . ור'שנה

 והי' קאנווערסיא הנקרא תובתם לשלם תובות בעלי הערלים נפטרוהמדינה
 והתפשרו אחרים סיכסוכים איזה לו ה" וגם אלפים מאות הרבה הפסדלו

 לעי אלף פרראטען לעי אלפים  שלשים סך רק הנ"ל חוב תחת שישלםבעצמם
 הפשר יקיים ולא נ"י . . . ר' יפשע  שבאם נ"י . . . ר' והתנה וחודש חודשלכל
 אלף וחר מאה הסך היעו הנ"ל החוב כל  חייב ישאר או שנתפשרו כמולשלם
 אמנם לעי אלף וחודש חודש כל ושילם העל"ט בחוהמ"פ הי' וה 3ל -לעי

 ענינים ושאר החג טרדות מחמת העל"ט הפסח חג קודם שהי' האחרונההחודש
 שיזכיר אחד לאיש אמר נ"י . . . ר' וגם לעי האלף הסך לשלם נ"י . . . ר'שכח
 זמן כשעבר וע"כ להזכיר שכח הזה האיש אבל מעות לשלוח נ"י . . . ר'את

 המעות כל תובע הפשר על שעבר שיען מכתב לו כתב שילם שלא שלםחודש
 ושלחם לקבלו רצה לא נ"י . . . ר' אבל לעי אלף נ"י . . . ר' שלחותומ"י
 לשלם חייב האם חו"מ ש"ע עפ"י להם להורות לד"ת לפני אח"כ ובאובחזרה
 לעי. ואחד המאהכל

 חייב שאין הח"מ מאתנו ויצא ובזבל"א בזבל"א למשפט כסאותוישבנו
 עשרים עד עתה עד לו ששילם ממה שנשאר מה הפשרה כפי המעות עדלשלם
 כפי לו שהי' התפשרו שהם ממה קצרים טערמינאן שעשינו רק לעיאלפים
 החוב כל שישלם ועשינו לעי אלף חודש כל לשלם חדשים עשרים זמןהפשר
 בכתב שנכתב מה כי אצלינו פשוט הדבר והטעם חדשים. עשר חמשה כלותעל

 בפשר שחוזר דעתו שיגלה היינו הפשר כפי ישלם ולא יפשע שבאםהפשר
 בדעתו שיש וראינו מלהזכירו ושכחו ישכח אם לא אבל לשלם ירצה שאינואו

 שיאחר בדקדק ישלם לא שבאם בהשטר כלל נכתב שלא ובפרט - ~שלםורוצה
 אנוס שהי' רק שקיים בכלל וזה יקיים ולא יפשע שלא ורק הפרעוןזמן

 לו. שלח מיד לו שכ' שמיד ראי' והא החג בטרדותוטרוד

 מקצת שפרע מי הלשון בזה שלמה בחכמת נ"ה סי' בחו"מ אח"כומצאתי
 אסמכתא בו שאין באופן שטרו השליש אם בדין הנה נ"ב השטר את והשלישחובו
 המלוה תבעו ולא הזמן ועבר יותר יתחייב אז פלוני לזמן וכך כך יפרע לאאם

 ביטול הוי דלא לי נראה - בכולו ויתחייב התנאי ביטול זה נחשוב אםבזמנו
 ביום לפרוע בנשבע דאף והש"ך בסמ"ע ס"ו ע"ג בס" מפורש והריהתנאי
 בתנאי מכש"כ כן הוי בשבועה אם וא"כ שיתבענו עד לפרוע חייב אינופלוני
 מחויב שבועה איסור דמכח בשבועה רק היינו שם חולק דהטו"ז ואף כןדהוי



 אפרים "י"מ"יק דיסו

 שבועה חיוב בלא אבל דבר איזה לעשות -הנשבע ככל תביעה בלי אפי'לקיימו
 כי לשלם תובעו הי' לא ג"כ דכאן ונלמד - שהאריך עיי"ש הטו"זמודה
 מכתב לו שיכתוב צריך והי' מלהזכירו שכח להזכיר לו שאמרהאיש

 נכתב הי' אם הכל חייב יהי' אז ישלם לא אם ואז דואר בהבירעקאמאנדיערט
 ודו"ק.' הנ"ל לשלם מחויב יה' ישלם ולא הזמן יעבור שבאם פשר בהשטרכן

 יע"א. בעטלאן לפ"ק תרצ"ו תז"מ לס' ב' יום היוםכתבתי

 בילליטצער הלויאפרים

 דסימן

 וגיסו נ"י .. . כה"ר השותפים ובין נ"י ... הב' שבין דו"דבענין
 בעד ולקחו השותפים ולקחו זמן על ויעקסיל להשותפים שנתן במה נ"י . . .ר'

 עשה הנ"ל הב' פרעו ולא לפרוע הזמן וכשהגיע הקעססא מעותהוועקסיל
 הנ"ל הב' וטען לעי אלפים לשני קרוב הוצאות שנתהוי פראצעסהקאססא

 ההוצאות לשלם ומחויבים בהקאססא כדין שלא הוועקסיל נתנושהשותפים
 אדעתא הבאנק רק הוצאות שום עשו לא שהם טענו והשותפים - לושגרמו
דנפשי'.

 ה ב ר שת

 כזה מעשה ממש קנ"א סי' מהדו"ת ש"י תשורת בשו"ת מבוארהדבר
 ורשות הקאססא שעשה ההוצאות על אחריות המלוה על שאין שםומברר
 וישראל להקאססא לעכו"ם השט"ח שמכר בהקאססא הוועקסיל ליתן להמלוההי'
 השט"ח דקנה כיון ממונו תובע דנפשי' מדעתא מהקאססא לתבוע ציווהולא

 שט"ח דמוסר כ"ו ס" בח"מ שמבואר למוד כלל דומה זה דאין שמבררועיי"ש
 ביאר שכבר וסיים - עיי"ש שציווהו יען שחייב בדיניהם שיתבענולעכו"ם
- הנ"ל הספר בידי שאין והיות כ"ו סי' חו"מ שי' בערךהדבר  בחו"מ חפשתי 
 ובנתיבת סק"ט בסמ"ע ס"א בס" עיין רברבי באשלי שתלוי ס"א בסי'וראיתי
 על שטר לכותי למכור שאסור שכתבו סק"ו וביאורים סק"ח חי'המשפט
 בתומים וגם מרבבה מדגול הביא כ' ס"ק תשובה הפתחי אמנם -ישראל
 ברוך אמרי בהגהות כתב וכן לכותי שטר למכור בדבר יש איסור מהתמהו
-עיה'ש  לע"ד וע"כ - תחנם לא לאיסור הכוונה שכ' שלמה בחכמת ועיין 
 ודו"ק. המוחזק היא מידתלוי'

 ומסיים זה בענין שהאריך כ"ח אות ט"ו כלל גאונים בדברי ראיתישוב
 זכרו שלא ס"א סי' בחו"מ הגאונים על ומתמה לכותי שט"ה למכורשאסור
 או לכותי שט"ח מוסר בין חילוק שאין שחשב כנראה כ"ו שבסי' הש"עאת
  פווגתת א".: א"כ החילוק ש"י בערך שביאר  מה כפי אבל לכיתי שט"המוכר

 ודו"ק. ש"י להערך ראי' משם ובאמת ס"א בסי'הפוסקים



מז אפרים הו"מהלק די

 כעת נקרא בעטלאן לפ"ק תר"צ וירא ב' שמי וחתמתי כתבתיהנלע"ד
 יע"א.בעקלעאן

 בילליטצער הלויאפרים

 הסימן

 קל מגזירת וינצל ואומר גוזר מאת יתברך העומר ספירתבשי
 היקר הנגיד מחו' בתו"י ומופלג המופלא הרבני ידידי ה"הוחומר
 ק"ק פה יקר אבן נ"י גראסמאנן ברוך מו"ה. כקש"ת נעלהמאד

 יע"א.בעטלאן

 שיש והיות בהצרו אברהם לר' דירה בית לשכור שרוצה שאלתובדבר
 נשים בגדי שעושית היא אשתו מלאכת אשר יצחק ר' בו שדר בחצרועוד
 לו. לשכור מותר אם זה במלאכה עוסקת אברהם ר' של אשתו שגםוהיות

 ה ב ו שת

 מבוי מבני אחד במבוי, שם הי' ה' סעיף קג"ו סימן משפט בחושןעיין
 ולומר למנעו יכול אינו בו כיצא ג"כ ועושה חבירו ובא בו מיחו ולאאומן
 הוא אם אבל מוחה, האומן בעל אינו דלכו"ע בהג"ה ועיי"ש חיי פוסקאתה

 למנעו יכולי' אינם המלך מנת נותן הי' ואם למנעו להם יש אחרתממדינה
 אומנתו בני שם שיש למבוי ליכנס רשות לו אין דאפי"ה אומרים ורביםובהג"ה
 מזה - עיי"ש אחרת מעיר והוא הואיל עליו לעכב יכול האומנותדבעל
 אינו מפה הוא אברהם דר' וכיון למנעו יכול אינו העיר מאותו הוי דאםנשמע
 לכו"ע. למנעו יצחק ר'יכול

 פתח אצל לילך צריך ע"כ יצחק לר' לילך הרוצה לי שאמר שכפיוהגם
 דכ' שם יוסף ביתה מובא אביאסף בשם להמרדכי דומה וכנראה אברהםר'

 הסתום סופר אצל ראובן ודר לו יכנסו אחד' בצד רק צדדין מג' הסתוםבמבוי
 ילך לא אם לילך יכול העכו"ם שאין הפתוח הצד כנגד לדור שמעוןובא
 מישון בהגהות וכ"כ עכ"ל עליו לעכיב דיכול נראה שמעון פתח לפניתחלה
 וא"כ דר"י ברי כר"ה דלא ס"ל דאביאסף יוסף הבית וכ' שכנים מהל'פ"ו

 תשובה בפתחי ועיין עכ"ל עליו מעכב מצי לא דר"י ברי כר"ה דקיי"ללדידן
 יען למעכב דמצי מודים כו"ע דבזה יוסף הבית על החולקים שהביאשם

 דידוע נראה מ"מ - עיי"ש לחיותו ופסק בפתחו חגותו בצד יושבדשמעון
 עוסקים רק חנות שום להם אין בזה העוסקות נשים ובפרט החייטיםדמלאכת
- פתוח אינו והפתח לחיותא פסקו כלל זה ואיןבביתם  עד שגם ובפרט 
 בפתחי עוד ועיי"ש הרחוב באמצע ממנה רחוק לא זה מלאכה לה הי'כעת

 אפרים בית ותשו' אחרון שמואל בית תשובת בשם בסופו ג' ס"קתשובה
 ואינו כלל חשש שאין נראה כ"ז כ"ו סי'חו"מ

 יכוי
 לעכב.

.י כתבתי.הנלע"ד
 בילליצטער אפריםהק'



 אפרים חו"מחלק דיסח

 וסימן

 וסיעתו נ"י .. . מו"ה ובין נ"י .. . מו"ה שבין ודברים דיןאודות
 שפיריטוספעריטייס לעצמו שעשה במה א' לחייתם ופסק לאומנתם שיורדשטענו
 ושולח בשוק קונים וצודה מהקרן יותר בזול ונותן נכרי איש שותפו עםענגרזי
 הקונים. לצודשלוח

 עליו לעכב יכולים דאינם נראה חנותם בצד חנות שפתח במההנה
 סימן בחו"מ עיין לעכב יכולה אינה מתא אבר מתא דבר הלכתאכדאיפסק

 מחנותו מס שנותן כיון חדא מתא בר שאינו שותף לו שיש והגם ה' סי'קנ"ו
 בשו"ת כדפסק לעכב יכולים אינם מתא בר שותף לו שיש כיון ועודכאן
- ד' ס"ק שם תשובה בפתחי דבריו ומובא ב' סימן שבעהנחלת  אמנם 
 מאירות פנים בשו"ת עיין טענתם צדקו לע"ד נראה בזה בזול שנותןבמה
 שהחזיקו ארענדיש מחזיקי אודות סק"ח תשובה בפתחי ומובא ע"ח סימןח"א
 ממה יותר בזול ושכר י"ש משקה למכור אחד ורוצה אחד בתחום כפריםשני

 שעי"ז היזק לו גורם הוא כי באמרו בידו מוחה והשני במדינה השערשנקבע
 בעיר דאפי' דנראה והשיב שם לשתות שלו כפר אנשי אצלו לבאמרגיל

 ויי"ש שכר מוכרי שאר יכולים אפי"ה נהנים שהלוקחים ישראלובשכינות
 זכור אמרו וחכמים השער יפחות ולא הזהב פ' דאמרי' וראי' זה עללעכב
 שהוזילו יראו פירות דאוצרי ופירש"י לתרעא מרווח דקא משום דרבנן מ"טלטוב
 שמהנו בשביל פשוט הוא הטעם והלא דרבנן מ"ט ומדפריך בזולוימכרו

 משגיחין דלא ע"כ אלא לטוב זכור ברכה לשון נקטו ולכך ישראלהלוקחים
 המדינה חק והוא השער יצא וכבר למוכרים פסידא דאיכא כיון הלוקחיםבטובת
 שעי"ז טעם ליתן הוצרך ולכך דמלכותא כדינא והוי השערים עללהתנות
 פירות אוצרי כשיראו ותבואה פירות במכירת דוקא זה וא"כ השערישתנה
 ושכר היי"ש במכירת אבל השער וישתנה למכור פירותיהן כל יביאושהוזילו
 ע"כ הם שהלוקחים דידן בנידן ופשיטא כו' התבואה בזול ימכרו לא עיי"זמ"מ

 אחד דאם הרבית בהלאת קנ"ו בסי' הרמ"א שכ' דאף וכ' לעכב יכולדוודאי
 ידוע שער דאין ריבית שאני לעכב יכול' חבירו אין לעכו"ם להוזילרצה

 דרשאי דומ" אצלו העכו"ם שירגיל כדי קצת לוותר אחד כל ורשאילרבית
 התבואה שאין ויי"ש שכר במכירת ובפרט כו' ואגוזים קליות לחלקהחנוני
 יכולים המוכרים ד,סארי ברור נראה השכר בזול מוכר שהוא מחמת בזולנמכרת
 מחלק אי וז"ל קע"ה סי' חו"מ סופר חתם בשו"ת ועיין - עיי"ש עליולעכב

 ספק אין אצלו הקונים הכפריים להמשיך להו מוזיל או ואגוזים קליותלהקונים
 עיי"ש. ורבנן יהודא רבי פליגו לא ובהא עבודדאיסורא

 בצד לקנות פעמים כמה רגילים שהי' בשוק קונים שצד מטעםוהנה
 דאנו ה' סעי' קנ"ו סי' ברמ"א בחו"מ המבואר מערופי"א דין שייךשכנגדו
 על משכים אם העכו"ם עם ולעסוק לחיותו לירד לאחרים שאסור ע"זדנין
 ידו. על לעכב בוודאי יכולים בשוק שצדם וזהפתחו

 הוי וא"כ לגמרי חיותו פסק הוי א"כ בזול שנותן דכיון לי נראהעוד
 וכשיטות לזה מודה הונא ארב דפליגו רבנן דאפי' הדג במצודת ביארוכמו



סט אפרימ חו"מחלק ךי

 הרמ"א כתב כבר מ"מ כן קיי"ל דלא כתב שהב"י והגם בב"י המובאהאביאסף
 כ"ז סי' בנימין  משאת בתשו' וכ"כ לר"ה מודו רבנן גם דבכה"ג ט' סי'בתשו'
 קי"ח סי' חו"מ סופר בחתם והאריך כתב וכן י"ז סי' יוסף שאריתובשו"ת
 שאינם היכא משמע שפירש"י וכמו בדגים כמו דהוי כר"ה קיי"ל סתםדבמבוי
 כ"ע לגמרי דמדחהו דהיכא ס"א בסי' הח"ס כתב וכן לעכב יכול כללבאים
 ודו"ק. ע"ט סי' בח"ס באריכות ועייזמודים

 מותר שכ' ראשון חלק מ"ח סי' חו"מ חיים דברי בשו"ת ראיתישוב
 המלכות חק שהוא מטעם רק איירו לא מאירות דבפנים וכתב בזולליתן
 כ"כ מוזיל אם אבל קצת בזול נותן אם דדוקא לי נראה ומ"מ עיי"ש זהשער

 למחות. דיכולין לע"ד נראה דדגים לסוארי דדמי לגמרי חיותאשפוסק

 ס"ט בס" סטריא אבד"ק מהגאון ענזיל מהרי"א בשו"ת ראיתישוב
 י"ט סי' חו"מ ח"א חיים בדברי עוד ועיין ודו"ק עיי"ש דאמרנו כמושכ'
 שמי. וחתמתי כתבתי והנלע"ד ודו"ק ט"ו סי' חו"מוח"ב

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 זסימן

 בקיצור. לי כתבתי נ"י . . . ומו"ה נ"י . . . מו"ה בין שהי' דו"דבענין
 נ"י . . . מו"ה קנה בכהטעפאן בשותפות להם יש אשר שהרחייםהיות

 ואח"כ רביעי חלק מהרחיים לו שנותן לחתנו אמר ואח"כ ביחידותבעצמו
 שום לו אין וכעת לחצאין שותפים שנעשו רביעי חלק עוד במתנה לונתן

 הגון סכום ליתן שרוצה קונה כעת איקלע כי למכרו רוצה מהרחייםהכנסת
 אם דק למכור כלל רוצה ואינו שותף שהוא באמרו עליו מעכב חתנואבל
 הדין אגוד או גוד נ"י . . . ר' לו ואמר המקח ממעות שלישי שני סך לויתנו
 ? מיעם

 ה ב ו שת

 ודוצה סתם רק לזמן נשתתפו לא שאם ט"ו סעיף קע"ו ס" בחו"מעיין
- אגוד או גוד אומר רוצה אם דהה"ד בש"ך ועיי"ש בידו הרשות למכוראחד  
 שרוצה זמן ובכל עת בכל לומר ויכול זמן בלא שותפים הי' הרחיים זהוהנה
-למכור  - מחובר רחיים הוא וכאן במטלטלין איירו בחו"מ דשם והגם 
 האבנים וגם העסק העיקר שהוא המטלטל דבר הוא דהמאטאר לומראפשר
 העיקר. בתר ונידון טפל והשאר המעות נותנין זהובעד

 נחלק שאם להיות צדיך ובחלוקת קרקע רחיים שנקרא נימא אםועוד
 אין נחלק אם הרחיים ואפשר ב' סע" קע"א סי' בחו"מ כמבואר עליושמו
 4גוד או גוד לו לומר שיכול נראה מ"מ תלוקה דין בו אין וע"כ עליושמו

 מעות לו ויש לעצמו ליקח רוצה אם דדוקא כ' שם דהרמ"א והגם שםכמבואר



 אפרים חו"מחלק דיע

 ן החציו לו וישלם לעצמו ליקח שמתרצה כאן ג"כ נראה מ"מ גא"א לומריכול
 לו.שילוה

ן,
ן כמובא שקנו בשותפים אגוד או גוד אמרינן שלא פוסקים ישוהנה

 בשם י"ד סי' בחו"מ סופר החתם כתב כבר מ"מ א' ס"ק קע"א סי' חו"מבש"ר
 שקנו. שותפים ג"כ גא"א לומר יכולים רק כן קיי"ל דלאתה"ד

 שבידו מוחזק שהוא יען השיטות כאותן לי קים לטעון דיכולוהגם
: שו"ת בשם גאונים בדברי כתב כבר מ"מ למכור המסרב שהוא ועודהרהיים
 קים לטעון יכול נשתתפו מעיקרא אם דדוקא כ"ב בכלל ביוסף ועדותפר"ח
 ן קים לטעון יכול אינו זה ממנו השני קנ4 ואח"כ לא' רק שייך הי' אם אבללי
 ו באופן במתנה לו נת7 שלא סהדי שאנן כאן וכ"ש דהכי אדעתא מכר שלאלי

 ",ן דו"ק. ענזיל מהריא"ז תשו' אף מודים וכ"עזה

 בילליטצער הלויאפרים

ן
 חסימן

 היוחסין שלשלת וביראה בתורה והמופלג המושלם ורחימילידנ"פ
 ן נ"י. ווייס אייזיק יצחק מו"ה כש"תוכו'

ן אודות הנשאל הדבר לברר נ"י מעכ"ת דצו7 לעשות הנניאחדש"ה
 לצרכי מעות כ"א שנתנו אנשים שבעה או חמשה שנשתתפו השותפותהעסק

 ן

 התעסקו לא והשאר בהעסק ונותנים והנושאים המדריכים הי' מהם ושניםהעסק
ן שונות סיבות מחמת אח"כ ביניהם נ"י מע"כ וגם מעות שנתנו יען חלק קבלורק

ן ומקום בנינים השותפות קדקעות ונשארו שנים הרבה הענין התעסקותנפסק
 השותפים שאר של חלק כל מע"כ קנה ושוב עבודה שום בלאההתעסקות

,י,,,, תובעים לבי"ד נ"י מע"כ את הזמינו וכעת - נ"י למע"כ קרקעות כלונשאר
 "1"' יען שאלתו וע"כ בהעסק נו"נ השותפים שהי' בעת ממון תביעות להםשהי'

, השותפים רק טענתם על להשיב יכול ואינו בהעסק מתעסק אז ה" לאשמע"כ

] ידעו שהם ההם השותפים את הם שיזמינו לטעון יכול אם מעיקראשהתעסקו
- לחלקו שמגיע מה ישלם נ"י מע"כ גם אז יתחייבו ואם טענתם עללהשיב  
 כפי שמגיע מה רק שותפים שאר על אחריות נ"י למע"כ שאין ג"כולברר
 בהעסק. לו שהי'חלק

 ה ב ו שת

 סי' צבי חכם שו"ת בשם סק"ג קכ"ב סי' חו"מ תשובה בפתחימבואר
 השני השותף גם שיזמין עד לילך מחויב אינו לד"ת אחד לשותף בתבעוקס"ט
 התזבעים טענזת על להשיב נ"י מע"כ זקוק אינו וא"כ - עיי"ש טעמיםמכמה
 השותפים. שאר גם שיזמינועד



עא אפרים הי"מ"יק די

 אם דוקא זה השותפים בשאר גם אתריות עליו יש האם ששאל מהא(
 מע"כ קנה ואח"כ שנים איזה זה העסק התעסקות שנתבטל כאן אם חלקולא
 מע"כ על שיתוף שום ואין השותפות נתחלק כבר א"כ מהם הקרקעות העסקכל

 לתבוע יכול שאינו ופשיטא ביחד השותפות שהי' בעת שה" חלק כפי רקנ"י
 וש"ך - י"ז ס"ק קכ"ב סי' חו"מ הסמ"ע לשון ועיין מע"כ חלק עלרק
- ל"ה ס"קשם  כעת כי חלקו אחד כל יתן כ' סעי' קע"ו סי' בחו"מ ועיין 
- אח"כ לזה זה אחראין אינם השותפות חלוקתכל  שהרבה כאן ובפרט 

- השותפות התעסקות שנתבטלשנים  סעי' ע"ז סימן המשפט בחושן ועיין 
 אינו לזה זה ערבים שניהם אחד מקח שלקחו או כאחד שלא שנים דאפי'א'
 באופן היינו קבלן ערב ולא ערב מדין רק' החלק כל על אחד את לתבועיכול

- וכדומה נכסים יה' שלאשיתברר  שלוה דשותפים ב' בסעיף שם ועיין 
 הדבר שיתברר או מודה הוא אם משעובד השני השותפות לצורך מהםאחד

 - עיי"ש כמובן חלקו על והיינו השותפות לצורך שהי' שידוע אובעדים
 ועיין - עיי"ש סק"ב שם בש"ך כמבואר לזה זה ערבים הם שותפיםוהיינו
 ב'. סעי' ע"ז סי' בטו"זשם

 טסימן

 אחת חבית ולקח אנגאבע זה על ונתן יי"ש חביות ב' שקנה בא'שאלה
 השני הבית עוד להלוקח ליתן רצה ולא המוכר וחזר היי"ש נתיקרואח"כ
 מי. עם הדין ילמדנו קונות אינן ומעות גמור בקנין ממנו קנה שלאוטוען

 ה ב ו שת

 דמעות וקיי"ל מעות רק אחר קנין ולא ממנו משך שלא טוען המוכרהנה
- קונותאינן  בעיקר אמנם - שפרע מי זה בדבר יש מ"מ דבריו לפי אף הנה 
 במס' אמרינן הנה תלמיד וצריך ברירא לא זה דבר קנין הוי לא שזהדבריו
 אמרו ולמה קונות מעות תורה דבר יוחנן א"ר ע"ב מ"ז דף מציעאבבא

 קצ"ח סי' בחו"מ קיי"ל וכן בעליי' חיטיך נשרפו לו יאמר שמא קונהמשיכה
 וכ' ע"א ע"ד דף בב"מ עיין סיטומתא בקנין דקונין קיי"ל אמנם -עיי"ש
 בזה כיוצא בכל הלכה מבטל דהמנהג מכירה מה' בפ"ז הרשב"א בשםה"ה
 התגרים שנהגו דבר בכל ב' סעח ר"א סימן וחו"מ בטור ועיין שבממוןבדבר
 קשה ולא - עיי"ש קנה למוכר פרוטה הלוקח שנותן ע"י כגון בולקנות
 אע"ג אלמא בעליי' חיטיך נשרפו לו יאמרו שמא קונות אינן מעות דאמרי'אמאי
 המנהג בוה יה' ואיך קנין יהיה שלא לגזזר חז"ל ביד כח יש קנין הוידמה"ת
- מהנו שיה' תורה מדבר יותרעדיף  כל נותן שאינו כיון קשה לא זה אמנם 
 כתוב כן מהנו וע"כ חיטיך נשרפו לו יאמרו שמא למיחוש ליכאהמעות
 לחוד אנגאבע ע"י לקנות התגרים דדרך כיון ולפי"ז ד' ס"ק ר"א סי'הסמ"ע
 בו. לחזור המוכר כלל יוכל ולא חביות השני קנה ושפיר מדינה מנהגוהוי

 בנתן דאפי' שכתכ ג' ס"ק תו"מ קצ"ח ס" חי' המשפט בנתיבתועיין
 פליג לא מ"מ חיטיך נשרפו למיחש דאיכא אף קנה סוטימתא בקנין המעותכל



 אפרים חי"מ"לק דיעב

 קנין שעשה בשאלה ד"א סי' בחו"מ שלמה החכמת מש"כ ועיין -רבנן
 שרב מתעקש שאחר ומה קונה בסוחרים הנהוג דמנהג וכ' ואדרוףהאנדשאלג

 דלא מנהג לעשות הרב ביד שאין חדא פיהו יפצה הבל להיפד פסקאחד
 מנהג לעשות אחד ביד שאין ממונות בריני ומכש"כ אחד ברב מנהגשייך
 והם הרבה שם לסחור ררך ואין מנהג שייך לא קטנות בקהלות גםלעצמו
 דמנהג של"א סי' בחו"מ ועיין סביבותיהן אשר הגדולות מקומות אחרנגררין
 ולא גמור קנין שקונה המנהג המקומות ובכל פ"א ולא ג"פ שנהג מההוי
 וכיון קונה שאינו תקנו שחז"ל רק קונה מעות תורה מדין הנה ספק דחוייה'
 הוי וא"כ תורה כשל ונעשה אדאף אוקמף הדר לקנות "סוחרים מנהגדהוי
 להוציא אפ" אדינא ואוקמיהו ספק הוי לא או תקחז"ל בזה שייך אם ספקרק

 מקצת רק רנתן אף וכ' עיי"ש הה"מ בשם שי"ב סי' בקצוה"ח כמו"שממון
 שהאריך. עיי"ש וכו' סי"א ק"צ בסי' מפורש הרי מ"ממעות

 ופליג דאו' קנין הוי סטומתא דקנין י"ב סי' חו"מ ח"ס בשו"ת עודועיין
 חכמ" שתקנו מקנינים שעדיף עוד וכ' דדבנן דק הוי דלא דס"ל נה"מעל

 הביא דאו' קנין הוי ורצונם מנהגם אבל הפקר ב"ר הפקר מטעם בי'דנגעו
 תורה דבר קנין הוי הסוחרים דמנהג רכ"ה סי' לרמב"ן המיוחסת תשו'שם
 סופר רחתם משמע שם והנה שי"ר סי' חיו"ר סופר חתם בשו"ת עודועיין
 מהנו דמלכותא מרינא שקנה ומה התורה מן הוא כזה דמלכותא דדינאס"ל
 רמלכותא רינא בזה מהנו דלא שכ' חו"מ חיים בדברי מצאתי ובאמת התורהמן

 א"כ באנגאבע קונין דמלכותא דמדינא כיון סופד חתם דבדי לפי והנהעיי"ש
 המנהג. ומצר זה מטעם גםקנה

 נלע"ד ממנו לקח אחת שחבית קצת ממנו דמשך כיון לי נדאהועוד
 בחבילי מוקף אני אמנם להאריך עוד רציתי והנה - משיכה מטעם אףדקנה
 שמי. ואחתוםטרדן

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 יסימן
 רסין ממנו שקנו ושותפו נ"י . . . מו"ה ובין . . . מו"ה שבין הטו"מבדבר

 אלפים עשדים לו ונתנו שליסצעטטעל  וקהסו משם מביא אשך המקומות כלשל
 שא"א . . . לר' נ"י . . . ר' ואמר הדקין של השער הרבה נתיקר אח"כ -לעי
 העשרים שתשתלם עד לו שיתן . . . ר' לו ואמר הזול שער בעד להם ליתןלו

 חייב והי' ביהד מסחר עשו הרבה זמן ואחר - לו מוחל והשאר לעיאלפים
 הנ"ל. השלוס בעד ותפס הרבה מעות . . . לר' לשלם . . .ר'

 ה ב ו שת

 מחילתו מהנו אי נברר ותחילה ענינים כמה מחמת לדון נאן ישהנה
 ברמ"א שם וכ' כלל קנין א"צ דמחילה ב' סעי' רמ"א סי' חו"מ בש"עעיין



עג אפרים חו"מחלק ךי

 בעלמא בדברים מחילה מחילתו הוי אפ"ה עליו משכון או שטר לו הוידאפי'
 אי דדינא ספיקא דהוי וסיים בזה פלוגתא הביא סק"ה היטב בבארועיי"ש
- שטרא דתפיס היכא מחילהמהני  דלא כ"א ס"ק י"ב ס" בסמ"ע ועיין 
 י"ו ס"ק בש"ך ועיי"ש בידו דשט"ח היכא קנין בלא בדברים מחילהמהני
- הב"ח ועל בזהמש"כ  ובה"מ בב"ש 1' סעי' ק"ה סימן העזר באבן ועיין 
- בשטרא טפוס אפי מחילה דמהנופסקו  ס"2 י"ב סי' החשן בקצות ועיין 
- בשטר מחילה דמהנו סברו הפוסקים דרוב כ'א'  ס"ק בחי' בנתיבות אמנם 

 עיי"ש. לי קים לומר הנתבע יכול הפוסקים מחלוקת דהוי כיון כ'י"ד

 בפתחי מש"כ עפ"י א( לכאן. דידן נידון בין לחלק דיש לע"דאמנם
 דדוקא ד' ענף ע"ז סי' אה"ע יצחק באר תשו" בשם ב' ס"ק רמ"א סי'תשובה
 דלא כיון שט"ח הוי ולא יד בכתב אבל מחילה מהני לא כגבוי דהויבשט"ח
 עיי"ש. מחילה מהני שפיר כגבויהוי

 כאותן נימא אם דאף ל"ב סי' חו"מ מהדו"ת הנוב"י מש"כ עפ"יב(
 נכסים או מעות ללוה ה" אם דוקא זה למחול יכול אינו שטרא דבנקיטשיטות
 שאין פשיטא נתעשר ואח"כ עני שעה באותו הי' אם אבל כגבוי דהוימטעם
 י"ד. ס"ק י"ב סי' תשובה בפתחי דבריו ומובא עיי"ש לתבועיכול

 לו למהול ה" שבלבו אמר דאם מהרש"ל דעת בפ"ת שם שהביא מהג(
 שבלב דברים דהוי כ' עלי' פליג שמהרי"ט ואף שטרי' דנקיט אף מחילתומהנו
 אחרים מסחרי' עמו שעשה כיון וא"כ עיי"ש העולם לכל שידוע בדברורק
 מסחרים עמו עשה דהא דמחל דעתו גלי שותפו ואף לי' דמחל דעתאגלי

 ברור. וזה הישן תבע ולאחדשי'

 ח"א רוקח בשמן וכ"כ בעה"ע בשם ע"ד ס"ק ס"1 סי' בש"ך ועייןד(
 מחילתו מהני בידו הי' לא או השטר לו דצריך דהיכא י"ב סי' ותומים ע'ס"
 בידו שהי המעות על לו צריך הי' וכאן בחזרה ליתנו יכול הי לאדהא

 כלל פליגי דלא רוקח השמן של לשונו וזה - לו שמהל מה שמהנופשיטא
 צריך דאין וודאי המותר לגבות להשטר דצריך השיעבוד כל מוחל דלאהיכא
 עיי"ש.קנין

 מעשה שעושה דאדם מהרי"ק בשם א' מחוד רמ"א ס" בב"י עייןה(
 ד"ה ע"ב ס" צ"ח כלל גאונים דברי ועיין כמחילה הוי לחבירו כמודהשנראה
ועיי/

 אבל מחילה שייך בחוב דדוקא ב' סעי' רמ"א בסי' הרמ"א דכתבואף
- כחפץ הוי וזה מהני לאבחפץ  יתבע בוודאי לו נתן לא אם דהא חדא 
 לא בידו שיש כיון דשם טעמא בתר דזיל ועוד כחוב מיחשוב מעותממנו
 לשון מהנו שפיר בידו הי' שלא כאן אבל מתנה לשון רק מחילה לשוןמהנו
 ועיי"ש בפקדון כמו מחילה לשון מהנו לא בעין במעות אפי' דהאמחילה
 ודו"ק. ז' ס"ק היטבבבאר

 גאונים בדבר ועיין מחל לא שותפו אבל מחל שהוא . . . ר' שטועןומה
 .יחילת מהני אי חוב לשותפים להם הי' אי בזה שפלוגתא מ"ג ס" צ"חכלל

 קנין לגבי אבל מהני לא חוב גבי דדוקא לע"ד הנה חבירו לגביהשותף



 אפרים חו"מ"לק דיעד

 אחר הלך סתם דשותף ז' סעי' קע"ו סי בחו"מ וכדקיי"ל מהנו שפירומסחר
 ושכלו. כרצונו לעשות מסחר בענין אחד לכל כח שיש המדינהמנהג

 1',,',. וקיבל השער על שהפוסק ו' סעי' ר"ט סי' משפט בחושן עיין מזהוהוץ
ן המעות כל לו נתן לא אם אבל המעות כל לו נתן אם לו ליתן ממייבדמים
 דמיו כפי רק לו ליתן דחייב י"א ס"ק תשובה בפתחי שם מובא בפמ"אפסק
 ועיין - עיי"ש לו ליתן מחייב אינו שתות הוזיל או שהוקר כגוןעיי"ש
 מחילה מהנו אם פלגגתא בסופו י"ב ס"ק קע"ו סימן תשובה בפתחימש"כ
 ,. ודו"ק. בידו שטר שישהיכא

, רשות לו יש שהשותף שכ' י"ט ס"ק בש"ך ע"ז סי' משפט בחושןועיין
" אחרינא  אינש לגבי אבל לשותפו טענה יש היותר ולכל ברשות שיורדלימהול ן מודה בנד"ד מ"מ חילוקים ברור אמרי בהגהות  ועיי"ש שמחל מה כלמהנו
 ,' והנה - כמובן האנגאבע בחזרה לו שיתן כדי מהל משו"ה דארי דמהנוכו"ע

 מודעא למסור שאי"צ לענין כמתנה הוי דמחילה ר"ה סי' בח"מ ראיתיכעת
 מרויח אינו אם דוקא לחלק נראה - לחזור יכול אונס איזה שיש כלאלא
 כדי מוחל אם אבל כלל מרויח ואינו שנותן במתנה כמו שמחל במהכלל

 ן מודעא, מסידת שצריך פשרה או מכר כמו הוי וכדומה האנגאבע בחזרהשיקבל
 ן כאל אבל כלל מקבל דאינו משום הוא אי"צ דבמתנה הטעם עיקר כלדהא

- מכר כמו ומקנה גמיר הוי בחזרה ממנושמקבל  ן ביאורים בנה"מ עוד ועיין 
 אם ורק מתנה הוי מהאונס לפטרו מתנה בעצמו ונתן אנסוהו אם שכ' ח' ס"ק ר"הסי'
- מהנו לא מודעאמסר  כלל אנסוהו שלא מ"מ מתנה כמו הוי מחילה אם וא"כ 

1 מהנו שפיר מודעא מסר לא אם א"כ האנגאבע כסף על האונס הי' רקלימחול
- והבן כדלעיל ריבת הוי שנתיקר כיון ובלא"ה - והבן שמחלמה  ובאמת 
 ן תלוי ג"כ ומחילה ויהיב תלוי הוי ומתנה וזבין תלוי הוי דמכר החילוקעיקר
 ן פשוט. וזבין תלוי הוי שמקבל היכא אבל כלום קיבל שלא והיינוויהיב,

 ן המו"מ בשעת טען לו שבורר שלו שהדיין .. . ר' טענת לעניןוהנה
 טען הד"ת גמר שעד כיון הנה הד"ת לפסוק אפשר הי' לא וא"כ יודעשאינו
ן לשתוק לו ה" דא"כ הפסק על ולערער אח"כ לומר הימנו כל לאווודאית
,, דאפי' הכל וקיבל סבר א"כ עליו ע~מו וחתם הד"ת שפסק כיון ועוד וכלמכל
 ,),ן כהסכים הוי עליו שמו שחתם כיון דין בהפסק למעלה כתוב מה הביןלא
- ודו"ק עיי"ש ג' סעיף מ"ה סימן בחו"מ וכמבואר למעלה שכתבו מה כלעל  1. 

;),),' חו"מ סופר חתם בשו"ת ועיין - עיי"ש ברמ"א ס"ב ס"ח סי' בחו"מ עודועיין
,),,,, השנק ה'ס"

 יאסימן

,(),, צכי מוה"ר כש"ת וביראה בתורה המו"מ היקר הרבנילידידי
 י",,,'י" דפה. רה"ק נ"יראטה

 החנות את ששכרו הקצבים הטבחים ובין הקהל שבין דו"דבענין
 ונכתב לעי ואלף מאות עעי סך וחודש חודש לכל לשלם מהקהל בשרשמוכרים

 שקשה הקהל מהראש הקצבים בקשו חדשים איזה אחר ואח"כ הקהל בפנקסכן
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 ונתרצה שבוע בכל לעי מאות שלשה שישלמו חודש בכל אחת בפעם ליתןלהם
 דירה שכר לעי מאות שמונה שישלמו להם הניחו שנים איזה אחר ואח"כלהם
 מאות שומה על הניחו ואח"כ לעי מאות שני שבוע בכל ושלמו חודשלכל

- שבוע בכל לעי וחמישים מאה ושלמו לחודשלעי  חייב שנשארו וכעת 
 שבועות נ"ד  שנה בכל יש שהיות הזכירו מהם ותבעו אלפים שנילהקהל
 הרבה יותר שלמו שנה בכל וע"כ העמים של המספר של חדשי' על שכרווהם

 ד"ת. לפני ובאו בחזרה זאת הקהל להם שישלמו ותבעו שבוע בכלששלמו

 ה ב ר שת

 שי"ב סי' חו"מ בש"ע עיין א' טעמים מכמה הקהל שפטורין לינראה
 נתעברה השנה ונתעברה ידוע בסכום לשנה לחבירו בית המשכיר ט"וסעי'

 שאמר בין ושנה חדשים לו השכיר למשכיר נתעברה לחדשים השכירלשוכר
 דינר לשנה דינר י"ב לו שאמר בין בשנה דינר עשר שנים לחודש דינרלו
 - עיי"ש בעליה בחזקת שהקרקע המשכיר של העיבור חדש הרי חודשלכל

 לשבועות הי' אח"כ אבל להדשים המדובר הי' שבתחלה כאן לפי"זומעתה
 הקהל. ופטור בעליה בחזקת וקרקע לשונות כשתיוהוי

 יכלו שלא אח"כ אבל ולחדשים לשנה השכירו שבתחילה הגם כיב(
 -ובטלה שבועה כל על חדש שכירות ועשו השכירות מזה חזרו א"כלשלם
- שבוע בכל לשלם שתיהם שנתרצו הראשוןהתנאי  ששלמו מה שזה ואולי 
- המעות אחת בפעם הקהל קיבל שלא מעות המתנת בשביל הי'יותר  אמנם 
 כמובן. טעם מכמה לאסור כרבית זאת ניחשובלא

 היום עד עליו ערערו ויא שנים הרבה כן ששלמו דכיון נראהג(
 יעב"ץ בשאילת ועיין מחילה בכלל הוי א"כ לשלם מעות מהם שתבעוהזה
 קרוב ונפרע חזר שוב ואם מהני בלב אלא מהל לא דאפי' קמ"ז סי'ח"א
 מחילה ערך ח"ג חו"מ לאברהם זכור בס' ועיין עיי"ש גזלן להקראבעיני
 שפסק ט"ז אות בהגה"ט י"ב סי' שאל חיים בספרו חיד"א הגאון בשםשכ'

 שו"מ בשו"ת ועיין גזל הו"ל מהלוה אח"כ תובע ואם מהני בלבדמחילה
 וכן בלב מחילה דמהני מהר"ן הוכיח הראשון בדיבור ל"ז סי' ח"אמהדו"ד

 זלא שנים כ"ה ששהתה מי גבי מ"ח בעשין הסמ"ג על בפירושזהמהרש"ל
 עיי"ש. דיבור בלא מהני בלב דמחילה רא" דמכאן כ' דמחלה כתובתהתבעה

 אמרי' כתובה גבי רק וכתבו זה על שחולקים פוסקים הרבה שישואף
 נ"ז כלל גאונים בדברי עיין מחילתה בלב דמהני הוא כתובה מקולי כיכן
 אומדנא דאיכא היכא שם כ' מ"מ זה בענין ראשונים מהרבה שהאריך ה'אות

 שגילה מחל מסתמא בש"ס אמרינן וע"כ בלב אפי' מחילה מהני שמחלדמוכח
 בשו"ת כ"כ שבלב דברים הוי לא שמחל דמוכח מעשה איזה שעשה מצדדעתו

 כמה הקצבים שה" כאן מעתה עיי"ש קי"ב זס" מ"ה סי' חו"מ חלקמהרי"ט
 לא פעמים והרבה בשבוע שבוע מידי אח"כ שלמו ואדדבה תבעו לאשנים



 אפרים חו"מחלק דיען

 מעות להם שמגיע טענו לא ואמאי חובתם שישלמו עד להם לשהוטרצו
 הקהל. על טו"מ שום להם ואין ונתרצו מחלוובוודאי

 וח"ש. כתבתיהנלע"ד
 ביללימרבער הלויאפרים ..~-י..

 יבסימך
 נ"י. מייער אייזיק יצחק כה"ר היקר הרבני לכבודשוכ"ט

 שכירות. לשלם מחויב אם חדשים ב' זה ל"ע חולה שבנו שאלתובנדון

 ה ב ו שת

 שאינו חולה הוא שאם של"ד סימן סוף חו"מ בש"ע פשוט דבר זההנה
 חולה באותו רגיל  הי' לא יחי' שבנו ידיעתי כפי  והנה דמלמד פסידא בורגיל
 ר"ל המתדבקת בחולה חולה יחי' שבנו  שמעתי אמנב - לו לשלם  חייבאיבו
 מדינה למכת נחשוב לא אם נסתפקתי ע"כ ההוא בעת בזה נחלו ילדיםוכמה
- עיה'ש בית בעל על הוא דההפסד שכ"א בסי' רמ"א,2פסק  עיין אמנם 
- הרמ"א על שחלקו זה בענין תשובה ובפתחי ובש"ך שםבסמ"ע  ובאמת 

 - ילדים איזה רק נחלה שלא ובפרט מדינה למכת נחשוב יה' שחולי מצאתילא
 שמאותו רק חולה אותו לו אין כעת שבנו נ"י ממע"כ ששמעתי כפיועוד
 בשאר נמצא שלא מדינה מכת אינו בוודאי זה וא"כ הכליות הולה לו באחולה
 פשוט. והוא לו לשלם חייב דאינו נלע"ד ע"כהילדים

 יגסימן
 שדעתו כהן ומופלג המופלא הרבני ידידי שלום את יענהאלקים
 נ"י. קאהן הכהן מרדכי מו"היפה

 לחתוך הנעשה שבידו הדימאנט את לקח אחד שקטן שאלתובדבר
 לשלם. אביו לחייב לו יש אם ושברהזכוכית

 ה ב ו שת

 שיס המקום ער בניו מעשה בער האב ערב מומרי  במובן הגםהנה
 היא אבי' את ע"א נ"ב בסנהדרין  וכמבואר  השתלשלו חגוכו שמאופןלתלות
 בו נוהג כבוד בו נוהגיז חול בו נוהגיז קידש בו נוהגין ה" שאםמחללת
 אשי א"ר מחלציו זה שיצא ארור גידל שזה ארור ילד שזה ~רור אומרבזיו7
 תנא כהאי כמאן צדיקא בר לרשיעא ואפי' רשיעא בר רשיעא קרינןכמא7
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 וכו' שגידלתם גידולים ראו אביה בית פתח על סע"ב מ"ד כתובות ועייןכו'
 וכל ועיי"ש לו גרמו שכך זה של ואמו אביו ארורין ע"ב ל"ז בסוטהועיין
- מוסר דרכי וללמדו בנו לחנך האב שמחויב מוסרי בענין הואזה  אמנם 

 או שגנבו כגון הקטנים בניו מעשה בעד כלל ערב האב אין משפטיבענין
 וקטן שוטה חרש ע"א פ"ז דף מ"ד פ"ח ב"ק בש"ס כמבואר והזיקוחבלו

 כן ונפסק עיי"ש פטורים באחרים שחבלו והם חייב בהן החובל רעהפגיעתן
 רמב"ם שם רא"ש קנ"ה סי' פ"ח ב"ק רי"ף ה"ה פ"ד ב"ק ירושלמילהלכתא
 מחויב אינו הקטן שהגדיל וגם ח' סע" תכ"ד סי' חו"מ הכ' ד' פרקחובל
 ה"ח פ"א גניבה ה' רמב"ם ועיין דעת בר הי' לא שחבל שבשעהלשלם
 ג'. סעי' שמ"ט סי'חו"מ

 לשלם חייב אם שלוה קטן לעניז ט"ו סעי' רל"ח סי' בח"מ עייןעוד
 שום האב על שאין נשמע זה מכל - שלאחריו ובסעי' ברמ"א עיי"שכשיגדל
 בנו. ולוה גנב או שהזיק מה לשלםחיוב

 כפי הקטנים להכות לב"ד ראוי ה' סעי' שמ"ט סי בחו"מ עייןאמנם
 וכן נזקים שאר הזיקו אם וכן בה רגילים יה'  שלא כדי הגניבה על הקשןכה
 המשניות פירש יו"ד הל' גניבה ה' הרמב"ם בשם שמ"ט סי' חו"מ בטורהוא

- מסברא במ"מ עיי"ש פ"ח ב"קלרמב"ם  ס" חז"מ תשזבה בפתחי ועיין 
 עוד ועיין קע"ז ס" חו"מ יעקב שבות שו"ת בשם שהביא מה סק"בשמ"ט
 שמ"ג סי' באו"ח הרמ"א מש"כ לעניז שע"ה סי' חיו"ד שיק מהר"םבשו"ת
- הנ"ל יעקב השבות דברי שדחהעיי"ש  אסאד מהר"י בשו"ת עוד ועיין 
 ס"ח. סי'חא"ע

 ס" חו"מ עיין וכו' מאיר רבינו בשם שס"ז רמז ב"מ במרדכיועיין
 עיי"ש. - בב"י בסוףקפ"ח

 הנאה לקטן שאין בדבר להקטן טענו אם ג' סע" צ"ו סימן בחו"מועיין
 ואפילו פטור לשלם ממה לו שיש ואעפ"י שמודה אעפ"י וחבלות נזקיםכגון
 עכ"ל. יו"ד סעי' צ"א וס" ס"ב פ"ט ס" טור בשם עיי"ש שהגדיללאחר

 שלא האב על התחייבות יש מוסר שבדרך יען הצדדים שיתפשרוולע"ד
 י"ש לצאת בזה צריך אביו ועכ"פ חבירו ממון להזיק שלא למדו ולאחנכו
 בו. רגיל יה' שלא להקטן להכות עכ"ש צריך שאל"כ לפשר טובוע"כ

 כתבתי.הנלע"ד
 בילליטצער הלויאפרים



 אפרים אה-עחלק דיעמ

 )ו

 אה"עחלק

: אסימן
 על שם הכותב שהקשה קצ"ח סי' עת"ר שנת יוסף בוילקטראיתי

 ממזר בן לו דבהי' הירושלמי על שהקשה דבכורות בפ"ח אלגאזיהדי"ט
ן, מצוה הוי דלא באונס דמיידו ותירץ בעבירה הבאה מצוה הוי הלא פו"דקיים
 היכר הי' ולא חדשים ג' לאהד יבמתו על שבא כגון הוי וממזר בעבירההבאה
 ול"ה ל"ה יבמות בתוס' כדאיתא אונס דהוי מעוברת נמצאת ואה"כעוברה
 עיי"ש. הוי וממזר הב"עמצוה

: וחוזרת מתעברת אשה דאיו כ"ז בנדה איתא בפירוש הא הנ"לוהקשה
 ואי ממנו שתתעבד משכח"ל האיך מעוברת נמצאת ואם -ומתעברת
 ן אעפי"כ ואם עלי' לבוא אסור קיימא בן ילדה אם ממ"נ בלא שילדהדלאחר

- אונס הוי לא תו עליבא  אותה לישא מחוייב אז ו;לא דהפילה איירו ואי 
 ומתעברת חוזרת מתעברת דאשה י"ב ביבמות רש"י לשיטות ואי עודוכ'
 לשיטות דגם אלא - סנדל נעשה הראשון דולד קיימא בן שיה' דא"ארק

 דביאת כוותי' דקיימ"ל לר"ל אפי' אז הפילה אם הלא קשה ביבמותרש"י
 ד"ה ע"ב ל"ה יבמות בתוס' ועיין הוי לא ג"כ ממזר מ"מ ביאה ל"שמעוברת
1 לשם הפעם עוד עלי' לבא דמחויב רק בכה"ג ממזר הוי דלא דמשמע -תגלי
 דזחק זה ממזר הוי ע"כ ביאתו ע"י סנדל הולד עשה דהוא כיון ולומר -יבום
 ולענ"ד - עכ"ל אינו בוודאי וזה - אח"כ ליבם אף לאסור לי' הוידא"כ
 המת לאחיו שה" שאיירו אלגאזי הרי"ט תירץ היינז הצדיק להצדיקנראה
, שהיא השניה ניכר ואח"כ חדשים ג' לאחר אחד יבם והוא ליבם נשיםשתי

 ', שכ' מה על סמך מ"מ כן בפירש הריט"א כתב דלא והגם וא"שמעוברת
, 

 הביא דמעיקרא שכ' כמו והיינו עכ"ל האופן בזה הנולד ממזר ועלבזה"ל
 שכתבתי כמו והיינו האופן בזה שפיר כתב ואח"כ אחת באשה דאיירוהתוס'
" מצות דקיי"ל בהא הנ"ל הקשה ב' באות יוסף בוילקט שם ודו"ק נשיםבשתי
 ובכל שמים מיראת הוץ שמים בידי דהכל ידוע הלא ובת בבן כב"הפו"ר
 בטוב ולבחור בדע למאוס הבחירה לנו נתן הקב"ה לנו שנתן ומצוהמצוה
 פו"ר מצות לקיים כחו בכל השתדל אשר באיש פו"ר במצות נעשהומה

 שהוג מה דהלא הבחירה נתבטל פו"ר אצל א"כ בידו עלתה לאואעפי"כ
 ;;..1;,'; ,,,, מצוה הכשר רק  הוי לא דהבעילה להמנ"ח וכ"ש בידו אינו המצוהעיקר
 יי',1,יל י" עכ"ל. קשה בודאי וא"כ המצוה הםוהבנים

 לעשות שרוצה ומצוה מצוה דבכל בזה קו' שום רואה אני איןהנה
 סוכה מצות לקיים שרוצה מי הלא צדדים וכמה דבדים מכמה עיכוב לויש

 בחירה לו שאין נאמר ח"ו וכי יעשה מה מעות לו ואין וכדומה תפיליןלולב
 ומה"ת בנים בת אחרת אשה יקח בנים אין אם פו"ר מצות ג"כ וכן זהבשביל



עט אפרים אה"ע חלק די

 לו יש בוודאי וא"כ מה"ת בע"כ אשה לגרש ויכול נשים כמה ליקחמותר
 לו יהי' לא אחרת יקח ולא יגרשנו ולא עקרה אשה נשא אם בוודאיבחירה
- זה יגרש או אשה עוד יקח לזה עצה יש הרי אבלבנים  עקר הוא ואם 
 תפילין להניח יכול ואינו ידים בלי ח"ו שנולד כמו אונס הוי זה בנים לוואין
 - דשכיח מילתא הוי לא עקר שנולד כן וכמו שכיחא דלא מילתא וזה-
 עליו מעלה עשה ולא ונאנס מצוה לעשות חישב דקיי"ל דכיון שתירץומה

 נאמר זאם אחרת אשה יקח נאנס אינו הא אינו זה לדעתי עשה כאילוהכתוב
 ודו"ק. בלא"ה שפטור פשוט דבר זה הנה עקר שנולד איש עלדכוונתו

 בילליטינער הלויאפרים

 בסימן

 וצדיקים הדור גאוני עליו ונחתם בעולם קורא קול יצא אשרבהעניז
 וקראה מהם שנתרחקו שנים מאה כמו זה אשר אחת משפחה לישעשיצאו
 ואמרו גזרו וכעת עמהם לשדך המדקדקים רצו ולא "חיטשער" גנאי שםלהם
 אני מה עליהם לעז ~הוציא ואסרו משפחתם על כלל חשש שאין הדורגאוני
 בזה.אומר

 דבר שמעתי לא אבל זה משפחה על רבים דבת שמעתי אנכי גםהנה
 נתהוו ומהם לשד נבלעה איש אשת אחת שאשה שאמרו וכמדומה בזהברור

-המשפחה  לאוסרם בזה טעם שום שאין דעתי גליתי כבר הלכה לענין והנה 
 בעלה על נאסרה לא מ"מ לשד שנבעלה הוא כן דהאמת נימא אםדאפי'
 נאסרה לא לשד שהנבעלת קטז סה מלובלין מהר"ם בשו"ת מבואר כןכי
 ומ"ש קכ"ד סי' קרי בעל הלכ' זרוע אור ועייז כהן בעלה אפי' בעלהעל
 באבן ועיין פ"א שבת בירושלמי מובא זה ומעשה אחד בחסיד מעשהשם
 שקוריז רוח של דביאתו הנ"ל לובלין מהר"ם הביא סק"ט בטו"ז ו' ס"העזר

 ועיי"ש עיי"ש סקי"ג שם היטב 4באר וכן  בעלה על אשה אוסר אינוטראכט
 שבת מירושלמי ג"כ ראי' הביא יוסף שהברכי הביא סק"ח תשובהבפתחי
 חולק ח' סר חאה"ע ראפפורט רח"כ שבשו"ת והגם - עיי"ש ג' הלכהפ"א
 רח"כ שו"ת בהג"ה אמנם ישראל אפילו לבעלה ואוסרה לובלין המהר"םעל
 ג"כ מסכים שהט"ז והיות הנ"ל יוסף מברכי ראי' והביא עליו חולקשם

 להביא יש ואולי להלכה כן קיי"ל בוודאי יוסף ברכי וגם לובליןלמהר"ם
 שם ואולי לאשמדאי שנבעלו אחרי נאסרו שלא ע"ה המלך שלמה מנשיראי'
 יו"ד סי' הרשב"א תשו' ועיין שלמה שהוא וסברו כלל ידעו שלא אנוסותהי'

 הוי דטועה ישראל לבעלה מותדת בעלה שהוא שסברה ברצון לאחרדנבעלה
 קע"ח סי' העזר באבן הוא וכן - עיי"ש צ"ז יבמות מש"ס ונסתייעכאונס
 עיי"ש. דאישות פכ"ד הרמב"ם בשם בהג"ה ג'סע"י

 כאן אין באמת אבל ערים שהי' או הדבר מבורר הי' אי זה כלוהנה
 ק~ה וזה מזה שמע זה אדם בני של ולעז קול רק ברור דבר או עדותשום
 המשפחות כל ב' סי' עזר באבן עיין חשש שום אין בוודאי לדבר מקורואין



 אפרים אה"ע חלק דיפ

 ב' שיעידו הוא ערער עלי' שנקרא משפחה ג' סעי' ועיי"ש כשרותבחזקת
 רש"י בשם כ' סק"ן שם שמואל שהבית ואף עיי"ש ממזר בהם שנתערבערים
 מ"מ עיי"ש גמור עדות העידו שלא ואף פסול שמץ שקראו בשנים רקשאף
 שידע איש כלל אין כאן אבל ענין איזה בעצמן ידעון שנים אותם אםרק
 ברור.דבר

 על גם והנה ציגיינער הנקרא לשחור שנבעלה קול שיצא שמעתיועוד
 שהאשה נימא אם ואפי' בעלמא קול ורק ברור דבר או עדות כלל איןזה

 הבעל אחר הלך בעילות רוב רקיי"ל חשש אין הבנים על אבל לבעלהאסורה
 דף נוחלין יש פ' ברא"ש והובא מילה הל' בה"ג כ"כ ביותר פרוצהואפי'
 ר"ח סי' חאו"ח סופר חתם ובשו"ת כדו ס"ק ד' סי' ב"ש ומביאו ע"בקכז

עיי"ש.

 ספק וכו' זנונים וילרי ע"א פ"ז בפסחים שלמה חכמת במהרש"לועיין
 שהי' הכא הבעל אחר הלך בעילות שרוב ואעפ"י הקשה אחרים של ספקשלך
 שה" הרי - עיי"ש זה לזקן אעשה מה שאמר מה מיושב ומשו"ה שאנוזקן
 משום רק הבעל אחר הלך בעילות רוב אמרינן ואעפי"כ ביותר פרוצהכאן
 הנ"ל. בח"ס ועיי"ש ספק הי' וע"כ זקןשהי'

 אבן בש"ע קיי"ל הלא השחיר של בנו הוי שהולד נימא אם דאפי'ועוד
- לכהונה ופגום כשר הילד איש אשת על שבא עכו"ם י"ט סעי' ד' סימןהעזר  
 קול רק הי' שלא כלל מיחוש בית כאן דלית נראה דידן בנידון זה בכלוהנה

 להוציא ואסור כשירה שהמשפחה ברור דבר ולא עדים לא כאן וליתבעלמא
 שמי. וחתמתי כתבתי הנלע"ד הדין את ליתן עתיד דיבה והמוציא עליהםדיבה

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 גסימו

 אשתו הניח אחד איש - שליט"א מפעטראזשעני הה"ג מגיסינשאלתי
- דתו שהמיר ונשתמד למרחקיםוהלך  של באשתו נתן עיניו אחד ונער 
 אשת יקת שלא אותו הזהיר אב"ד והרב לאשה לו אותה ליקת ורצההמומר
 למקום למרחקים עמה והלך זה על הגער השגיח לא אבל בעל בעולתחבירו
 כדת וקידושין בחופה וקידשה חפצה שלבם מה ועשו אותם מכיריןשאין
 החבילה ונתפרדה ביניהם מחלוקת נפלה ואח"כ זמן איזה יחדיו ודרומו"י
 יאמרו שיא אב"ד הרב וחשש פנו" אשה ליקח ורצה הנער אותהועזב

 שבעלה יען הנער של הראשונים הקידושין חלו לא אולי או נשים שתישנושא
-מומר  גיטין מסדרין אין במקומם שם אבל האשה את שיגרש להנער ואמר 

 ישלח שהנער רק לעשות עצה הי' ולא שמגרשין למקום ליסע הנער רצהולא שי4,ש
 אחד המקדש אי א' שאל וכעת ולחתום לכתוב ולעעדים לסופר שיאמרשליח
 חלו דלא נימא אי אפ" ב' גט להצריך הקדושין חלו אי מומר שלאשתו

 מהני אי ג' - נשים ב' לו  שיש יאמרו שלא מחשש גט ליתן צריך איהקידושין
 לחתום. ולעדים לכתוב להסופר שיאמר שליחשיעשה
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 ה ב ו שת

 מיעוט ידעתי אשר אנכי מי כי ואירע זחלתי אנכי לימים צעירהנה

 תשובה בפתחי שכ' כזה חמור בענין הלכה להורות שבערכין הפחותערכי
- הדור גדולי וע"י חכמים בקיבוץ רק להורוהשלא  היטב ידעתי זאת גם ואף 
 וביותר עליו לי חרה ובאמת הקדוש לשונו וזה ק"נ סי' מהדו"ת הנוב"ימש"כ
 ולקצת חמור בדבר להשיב מגיע הרבנים לגדולי זה דבר כי השואליםעל

 מבית שיצאו קט זמן וזה השנים לצעירי ומה שבערוה לדבר נהשובפוסקי'
 בלימודי זמן לבלות להם וטוב בזה ראש להכניס גדולים חרופים כי ואםרבם
 ליגע לך וטוב טורים ארבעה עדיין לך פסלת לא מח"כ אחר כי ופוסקיםש"ס
 טורים בש"ס למדת לא אשר ללמוד וגם שלמדת מה על לחזור רבהביגיע

 וחוששני ההרים בין ראשי להכניס שיח בפצותי יראתי וע"כ עכ"לואחרונים
 זה בהלכה לעיין לך שהבטחתי הקודש חיבת למען ורק מוחי את ירצצושלא
 למעשה. לא אבל להלכה העניה דעתי חוות אכתובע"כ

 בעלה בפני שלא קידושין שקיבלה איש דאשת פשוט דבר זה הנהא(
 כשמודית וכ"ש ה' סעיף י"ז ס" העזר באבן כמבואר לקידושין כלל חוששיןאין

- גרושהוטאינה  גם שמא למיחש איכא מומר נעשה שבעלה בכאן ורק 
 נראה מ"מ - הראשונים קידושין על חשש ואיכא מומר הי' שקידשהבשעה
 אפילו או שבתות לחלל מומי הי' שקידשה שבשעה ברור דבר אפ"לע"ד
 סי' אה"ע בש"ע יוצא מפודש מ"מ שמשתמד דת ועוזב זרה עבודהלעבוד
 בש"ס יוצא מפורש וכן גמורים קידושין קידושיו שקידש מומר ישראלמ"ד

 איסורי מה' בפי"ג ז"ל הרמב"ם פסק וכן חולק שום בלי ע"ב מ"זיבמות
 ומכ"ש ב' סעי' רס"ח סי' יו"ד וש"ע טור קע"ז לאוין סמ"ג י"ז הל'ביאה
 בשביל רשותו מתחת יצאה לא בוודאי מומר הי' לא קידושין בשעתאם

- מומר אח"כשנעשה  ואפי' צדיק שהוא מנת על האשה את המקדש והרי 
 דנעשה דכיון נימא דאם ועוד תנאי שום התנה כשלא וכ"ש מקודש גמוררשע
 בגט עצמה את וקונה קידושין דריש במתני' ליתני ידו מתחת יוצאמומר
 שייר[ דהאי שייר דמאי ושייר תנא למימד ]וליכא מומר הבעל כשנעשהוגם
 סימן מהדו"ת נוב"י תשו' מביא מ"ד ס" העזר אבן תשובה בפתחיועיין
 יהודי שהוא בחזקת אחד נער שבא בשאלה פ'[ סימן וצ"ל שם ]וט"סקס"ב
 ואחר וקידושין בחופה אחת אלמנה ונשא שבועות ג' שם שישב ואחדפנוי

 כמה דת עזב שהוא הדבר נודע ועתה לו וברח מידה הכל את לקחהנשואין
 רצה אחד ורב ימי' כל עגונה להשאר מוכרחת תהי' העלובה ואשהשנים
 וח"ו הדבר ישתקע לו השיב ז"ל והוא מתחילתן הקידושין לבטל קצת היתרלצדד

 אשה וקידש יהודית בדת שבועות ג' שישב דא כגון מבעי' לא האשהלהתיר
 לפנינו דת בעזב אפי' אלא תשובה הרהור שמא מודה דכו"ע יהודיתבחזקת
 וסיומא לשונו וזה וסיים קידושין קידושיו שקידש דת עזב רווחתהלכה
 עגונה תשב ממנו גט תשיג שלא זמן וכל היא איש אשת זו שהאשהדפסקא
 של קידושי' ואין איש לאשת דנחשבה זה בענין כלל ספק שאין הריעכ"ל
 קידושין. מהלכות פ"ד רמב"ם ועיין כללהנער

 אותו מזחיחין אין גט שיתן שפסק אב"ד הרב אעפי"כ לע"ד אמנםב(



 אפרים אה"עחלק דיפב

 מ"ד סי' אבה"ע בטור המובא הי"א לדעת היינו הדעות לכל לצאתשחשש
 ע"ז לעבוד או בפרהסיא שבתות לחלל שמומר עיטור בבעל שהביאםובב"י
 היטב בבאר מ"ד סי' באה"ע ועיין - קידושין קידושיו ואין גמור כגוידיני
 במומר מדרבנן רק קידושין תפסו דלא י"ב סי' מינץ מהר"ם בשם הביאסק"ז
- כנה"ג עיין מ"ד סי' חאה"ע רשד"םוכ"כ  חרש גבי קיי"ל אנן והנה 

 בא אם לפיכך קידושין להם תיקנו מדרבנן רק מה"ת קידושין שאינןוחרשת
 וכמו גמורים קידושין לשני מקודץ2ת זה הרי הפקחית חרש אשת וקידשפיקח
 רק הוי לא מומר שקידושי ומהרשד"ם מינץ המהר"י זקיני לדעת כאןכן

 שהי' ידענו שלא והגם - גמורים קידושין הוי וקידשה אחר ובאמדרבנן
  שמא לדבר רגלים וקידושין בחופה שקידש כיון ואדרבה קידושין בשעתמומר
- הנ"ל הנוב"י וכמו"ש תשובההרהר  שלא רק זאת כתב לא דהנוב"י לע"ד 
 רוצים אנו בזה כאן אבל לחומרא והיינו לעלמא להתירה זה ספק משוםלומר
 שמא ולומר להחמיר מספק צריך עכ"ח שני קידושי חל שלא שנימאלהקיל
 ואיכא דרבנן רק דאו' קידושין קידושיו הוי ולא מומר ה" כבר קידושיןבשעת
 הנ"ל. שיטות לאותן השני לקידושיחשש

 אני וגם הדיבור באמצע כ' צ' סי' אה"ע בנוב"י מצאתי זה רעיוןג(
 זה דבר להחליט אבל להחמיר היינו מ"מ נוב"י בחי' לזה חששתיבעצמי
 הדעות לכל לצאת רצה שאם נראה הלין מכל עיי"ש קשה הדבר לקולאאף
 בשעת הי' כבר שמא וחשש ומהרשד"ם מינץ ומהר"י ובעיטור בטורהי"א

 וגם - גט ליתן שצוה עשה יפה הנער קידושי שתפסו וחשש מומרקידושין
 רגמאוה"ג דתקנת כיון נשים ב' לישא שמותר יאמרו שלא חשש אותומשום
 עיין החמיר לא ספק במקום וגם כ"כ למיגזר ליכא דרבנן איסור רק הוילא

- סק"כ א' סי' אה"ע היטבבבאר  או המומר בעלה ימות שמא החשש כאן ורק 
 אסורה הנ"ל שיטות לאותן ובאמת לינשא שמותר סבורה ויה' גט להיתן

 גט. שיתן נכון הדעות כל ידי לצאת וע"כלינשא
 המשנה עפ"י גט ליתן שהצריך הגון טעם כאן דיש נראה עודד(
 בעלה שהלך האשה דאמרינן רבה האשה פרק ריש ע"ב פ"ז דףביבמות
 מזה תצא בעלה בא ואח"כ וניסת בעליך מת לה ואמרו ובאו היםלמדינת
 ומזה מזה גט וצריכה ע"ב פ"ח דף בגמרא ופריך ומזה מזה גט וצריכהומזה

 הש"ס ומסיק הוא בעלמא זנות אמאי משני אלא גט תבעי מראשוןבשלמא
 י"ז סימן טוש"ע באה"ע קיי"ל וכן עיי"ש רבנן קנסו איסורא דעבדהמשום
 חי שבעלה קידושין שקבלה איסורא שעבדה במקום הרי עיי"ש נ"וסעי'
 ודו"ק. מה"ט גט צריכה בוודאי כאן וכ"ש מקנסא גטצריכה

 הנה - אני גרושה שתאמר לאיש תינשא זה הגט שאחר לחוש והנהה(
 שאסורה לכתוב יכולין כתב ובאותו כתב רק לידה גט נותנין שאיןכעת

 עד"ר שבועה אותה להשביע ג"כ ויכולים גט לה נתנו ספק מכח ורקלינשא שס,
 תנינא בנוב"י עיין זה וכעין המומר מבעלה גט שתקבל עד לאיש תנשאשלא
 עיי"ש. עד"ר אותה שמשביעין קל"ד סהאה"ע

 לכתוב ולעדים לסופר שיאמר שליח לשלוח יכולין אי זה בדבר והנהו(
 יכתבהו הבעל כשיאמר ס"ג ק"כ סי' אב"ע בש"ע קיי"ל הנה -ולחתום



פג אפרים אה"ע חלקד

 גט תנו לב"ד אמר ואפי' ולחתום לכתוב לאחרים יאמרו ולא בעצמםהם
 כו' לסופר אמרו אמר ואפי' לחתום ולערים לכתוב לסופר יאמרו לאלאשתי

 הוי וגירשה עבר אם בהג"ה וכתוב - מפיו שישמע עד הסופר יכתובלא
- מגורשתספק  הגדול לב"ר שאפי' ע"ב ס"ז גיטין בש"ס הרבר ומקור 

 יוסי כר' דהלכה עיי"ש ויתנו ויכתבו ילמרו אלו הרי לאשתי גט תנוהאומר
 שמואל בבית עיין זה בענין המפורשים רבו והנה לשליח מימסרן לאדמילי
 סופר כשמינה הר"ן דעת יוסף בבית ועיין שכתבו מה חרס ופרי מחוקקוחלקת
 הרא"ה ודעת עיי"ש מררבנן ופסול מדאו' כשר הגט פלונים ועדיםפלוני

- בטו"ז ועיין דכשר יוסי ר' פליג לא בפניו שלאכשממנה  דלדעת ובב"ש 
 רמסקנת והגם - עיי"ש אימרו באומר להכשיר מקום איכא והר"1הרא"ה

 סק"י ק"כ ס" היטב בבאר ועיין והר"ן כהרא"ה דלא כרמב"ן הפוסקיםכל
 לסמוך יש עיגון במקום כתבו קנ"ה סי' ה"כ מטראני והר"מ כ"ג ביתשהרד"ך
 חיתמו ולעדים כתוב לסופר שיכתוב פיקח של יר בכתיבת מקיליםאדברי
 מבריסק מהרי"ם הגאון התיר עיגון דבמקום כ' י"ח ס"ק תשובה בפתחיועיי"ש
 ראשונים הרבה והביא זכו' לסזפר שיכתוב פיקח של יד כתב ע"י ל"בסי'
 שכ' תקנה המציא ועוד הלשון בזה כתב ועור המקילים. יוסף בבית הובאשלא
 הבעל שיכתוב שטרם לבוא[ רצה לא שהבעל מעשה הי' ]ששם ממעץלהרב
 ולחתום לכתוב ופ' פ' ועדיו פלוני הסופר את שממנה בע"פ יאמר ידבכתב
 היכא בגיטין האומר סו"פ והר"ן הרא"ה ע"ד לסמוך סעד לנו יש בזהעבורו
 יוסף שהבית ואף - אימרו אומר זה ואין רמועיל בפיו שלא שליחדממנה
 הנה י"ב[ ס"ק עח"מ הרד"ך ]וכ"כ למעשה ולא להלכה רק אמרו שלאכתב

 והר"1 הרא"ה ע"ד לסמוך שיש בפשיטות כ' גיטין ביש"ש הדור גרולימצאנו
 עיגון דבמקום שם הרש"ל דעת גופא אמרו אומר בענין וגם ולמעשההלכה
 אפרים בית בתשו' שהאריך כמו בזה ג"כ מקילין ראשונים וכמה להקיליש

 ג"כ שמיקל שלמה מגיני הגאון תשובת ידיו תחת שיש וכ' ק"ו סי'אבה"ע
 שלדעת בפניו שלא השליחות שממנה רידן בנדון ומכש"כ עיגוןבמקום
- אמרו כאומר הוי לא והרא"ההר"ן  שמ"מ סיים אפרים בית שהרב והגם 
 ולדעת בזה להחמיר אהרונים וגרולי הש"ע שדעת כיון להקיל לבו מלאולא
 להקיל צד עוד כאן שיש בנ"דד דאורייתא'הנה פסול כאן יש ראשוניםכמה
 יה' ופ' ופ' שלו סופר יה' פלוני דאיש ידו בכתב שציוה היכא המקיליןכדעת
 מעשה לעשות לסמוך נוכל שניהם בצירוף בוה מקילין דהרבה חתימהעידי
 תשובה. הפתחי עכ"ל עיגון במקוםלהקיל

 שו"ת בספרו שכ' קע"ג סי' ז"ל מבאניהאד מהגאון השדה בצמח ועייןז(
 לדברי סמוכין עשה שישי חלק השדה ובתבואות קט"ז ס" ח"ג השדהפרי

 אמרו אומר דבדיעבד ורמב"ם הש"ס מדברי הנ"ל אפרים בית בעלהגאון
 זצ"ל מסאנז הקדוש מהגאון חיים דברי בשו"ת ראיתי שוב - עיי"שכשר
 שהבעל היינו אמרו אומר עיגון במקום ג"כ התיר פ"ו סימן אבה"עח"ב
 לפני שיאמר לזה תקנה דיש ובפרט וכ' לכתוב לשליח אותו שממנהיכתוב
 לשמה גט שיכתוב במקומי לשליח פ' ממנה אני שהוא במקום אנשים אוב"ד
 לשמה לגרש לשליח אותו שממנה לשליח בכתב ויכתוב עדים יה' ופ'ופ'

 נלע'(ד ולכן שכ' ועיי"ש עדים או ב"ד בפני מלא בפה אותו המנהכאשר
 נוקפי לבי הי' והנה ז"ל הש"י מעשה עשה וכן הנ"ל אופן על הגטלעשות



 אפרים אה-עחלק דיפד

 כהונה כתר שו"ת לידי בא ועתה אוסרין מאחרונים שהרבה מעשהלעשות
 ולה"ה קאזניץ מק' מ"מ החסיד הגאון ע"י מעשה נעשה שכן מבוארובו

 אחריהם יהרהר ומי כהונה כתר והגאון הפלא"ה בעהמ"ס הגאון ע"יוהסכים
 עיי"ש עיגון במקום ע"ז לסמוך נלע"ד ולכן כתבתי כאשר יעשו כןולכן
 במסום או עיגון במקום או הדחק דבשעת לע"ד טעמא הלין מכל שסייםמה

 ועל הנ"ל האחרונים הגאונים על לסמוך יכולין שאת ליתר רק הואדהגט
 שממנה עדים או ב"ד בפני שיאמר ולהתיר והר"ן הרא"ה ה"ההראשונים

 ולכתוב הגט להוליך פלוני ושליח לחתום עדים ופ' ופ' לכתוב סופרפלוני
 חתימתו. הניכר שמו ולחתום בכתב היטב באר ואתכל

 אינו ואפי' כלל חשש אין א"כ הבעל יד חתימת ניכר אם והנהח(
 יכולין ולע"ד ועיי"ש ניכר להיות שאי"צ שכשר הנ"ל חיים בדברי כתבניכר

 וה שבאמת הב"ד זה על ויכתבו ב"ד בפני שמו יחתום שהבעל עצהלעשות
 לשלוח או החתימות לדמות יראו הב"ד שם הגט שכותבין ובמקוםחתימתו
 וחתימתו. ידו כתב שוהועדים

 ס"א סימן תרע"ה משנת יוסף וילקט העלה ספר לידי בא שובט(
 בענין האריך סעמיהאלי אבד"ק נ"י גרינפעלד שמעון מו"ה להה"גוראיתי
 - מלחמה במת גיטין לענין שם מ"א בסי' באניהאד אבד"ק הה"גמש"כ
 בשום אמרו אומר להתיר רוצה שאינו עיי"ש אמרו אומר בענין האריךושם
 ולעדים להסופר ולצוות הטעלעפאן ע"י לדבר חדשה המצאה וכתב כללאופן
 ו"ל. מבאניהאד הגאון לו שהשיב מה ועיי"ש אקצר וכעת טעלעפאןע"י

 לן למה כעת אבל עיגון במקום נאמרים ענינים הנך כל באמת והנהי(
- המצאות ע"י אימרו אומר ע"י ולכתוב ולהקל גט להצריךלהחמיר  וע"כ 
 ותיל"מ. הנוב"י כמו:'ש הנ"ל מטעמים גט כלל דאי"צלע"ד

 לפ"ק. תרפ"ב שנת דקייטי שילהי בעטהלען ק"ק פה כתבתיהנלע"ד

 בילליטצער הלוי אפריםהק'
 הנ"ל דס"קדומ"ץ

 בש"ע מלאדי זלה"ה זלמן שניאור מו"ה כקש"ת הקרוש להגאון ראיתישוב
 איכא אי אמרו באומר ג"כ מתיר ל"ג ל"ב סימן בשו"ת בסופו שלוהרב
 יעלה יהודא מהרי"א בשו"ת ועיי' - בדבריו עיי"ש להקיל וסמך צדעוד

 קכ"ט. סי'אה"ע

 דסימן

 הרים עוקר תורה בחדרי ובקי הריף הגאון הרב לכבודשונ"ט
 המטרה יחטא ולא השערה אל קולע ישרה בסברה בזו זווטוחנן
 אליעזר מהו"ר ש"ת כש' לתבונתו חקר אין בתורתו עיניםמאיר



פה אפרים אה"ע חלק ךי

 תבואות בעהמ"ח תע"א באניהאד בעיר אבדק"ק שליט"אדיייב
 ספרים. ושאר השדה ופריהשדה

 אבקש שליט"א הדר"ג כ"ק מול וכיאות כראוי והשתחוי' הקידהאחרי
 בחרש הדין איך אצלי וגדולה קטנה אחת שאלה כבודו לפני להציץרשות
 סי' אבה"ע תשו' בפתחי דהנה אירוסין ברכת על לברך צריך אם חרשתשנשא
 שנשא בחרש לברך צריכין דלא א' ס" מהדו"ת הנוב"י בשם הביא א' אותל"ד

 שתיקנו אלא החתן לברך צריך הי' לעולם דהא הברכה שמעו דלאחרשת
 חרש החתן אם אבל שומע והחתן קידושין המסדר שיברך ע"ה את לבייששלא
 א"כ חרשית הכלה שגם להכלה שברך למימר וליכא לברך צריכין איןאז
 ביו"ד להטו"ז ראיתי אבל זה דין הביאו לא פוסקים שאר והנה לברךא"צ
 שכ' חרשית נושא בחרש אפ" לברך דיש משם משמע שיה' י"ז ס"ק א'ס"

 הקידושין על הוי לא דהברכה החתן ולא מברך הרב הכי משום אירוסיןדברכת
 ברכה באותה שייך ישראל כל ובזה ישראל לכל שאסור עריות איסור עלאלא

 בשעת דוקא אלא זה לברכה מקום שאין אלא עריות איסור יש כולם עלשהרי
 הברכה שייך נמי חרשית שנישא בחרש אפ" משמע וא"כ עכ"לקידושין
 שימחול עוד ואבקש וצ"ע אירוסין בשעת הוי וגם הברכה ישראל לכלדהא
 דבר. ולהשיבני בדבר לעייןבטובו

 ע"ב מ"ב דף קידושין במס' בלימודי הקשיתי אשר אחד קו' אציעואגב
 ניליף כמעשה במחשבה קראי האי לי' דמוקמי לב"ש אלא לב"ה הניחאבגמרא
 ונגמרה הנך וניתי רחמנא וניכתב דשליחות בסוגי' לעיל דאמרי' לי קשהמיני'

 דאיתא דמשום בהפלא"ה ומפרש במחשבה ישנה שכן לתרומה מה ומשנהמיני
 לב"ש גם א"כ כמעשה המחשבה על דחייב לב"ש מעתה עכ"ל שליח מהניע"כ
 לב"ש גם א"כ כמעשה המחשבה על דחייב לב"ש מעתה עכ"ל שליח מהניע"כ
 וצ"ע. הש"ס פריך ומאי כאחד הבאים כתובים שניאיכא

 במהרה הרמה לתשובתו ומצפה מרחוק הטהורים ידיו המנשק עבדוהכ"ד
 ור~ננים. דשנים בשיבה ינון שעוד לזזמאוה

 כילליטיגעי הלוי אפריםהק'

 הסימן

 וחומר קל מגזירת וינצל ואומר גוזר מאת יתברד העומרבספירת
 מוה' כקש"ת בתו"י ומופלג המופלא הרבני ידידי כבודה"ה
 יע"א. בשאמקערעק שו"ב נ"י היללטהוה

 שיש לו נודע ואח"כ בתולה ששידך באחד לעיין ממני שביקשע"ד
 לא. או בהשידוך בו לחזור יכול אם ערל עם שדרה אחותלה



 אפרים אה"עחלק דיפו

 ה ב ו שת

 לשמעון בתו שידך ראובן ה' סעי' נ' סימל עזר אב7 בש"ע מבוארא(
 יכול המשודכה אחות שהמירה אירע ואח"כ שטרות והשלישו ושבועהבקנין
 השטר. ומחויבת מהשבועה וגם מהקנין ופטור בו לחזורשמעו7

 מומרת אחות לישא אונס בזק דיש הטעם סק"ח שם הטו"ז וכתבב(
 זינתה אם דהה"ד ונראה וכ' השידוך לבטל יכול שבזה תחלה פירש כאלווהוי

  לונונים והרתה פנויה היתה אפילו או גדול פגם הוי איש אשת והיתהאחותה
 שם שמואל ובית  היטב בבאר המובא הטו"ן עכ"ל גדול פגם בזה גםיש

להלכ21

 ליכא דבאחותו משמע מ"ג סעי' רכ"ח סי' ביו"ד מהרמ"א והנהג(
 באחות דדוקא י"ט סי' חיו"ד בנוב"י דבריו ביאר כבר כ"כ פגם הוי ולאקפידא
 ניחא דהו בכל דאיתתא יען לפגם ז"ל הרמ"א לדעת ניחשוב לאהמשודך

 להקפיד דרכו דאיש כיון המשודכת של באחותה אבל כו' דו טן למיתב וטבלהו
 ועוד המחבר על הרמ"א פליג לא נ' ס"ו עזר באבן וע"כ דמוכח אומדנאוהוי
 עיי"ש אינו זה באמת אבל מהר"ם בדברי הרמ"א הבנת לפי זה דכלכ'

 דדוקא הנוב"י סברת להחזיק אמרתי הצעיר ואנכי שם. תשובה בפתחימובא
 באחי' לבדוק צריך אשה הגושא דאחז"ל יען קפדא איכא המשודכתבאחות
 ]ופלא ע"א ק"י דף בתרא בבא במס' עיין האם אחי אחר הולכים בניםדרוב
 קפידא מצינו לא המשודך באהות אבל וצ"ע[. אה"ע בש"ע זאת מצאתישלא
 שלימה מטתו יעקב הי' ואעפי"כ עשו הי' ע"ה אבינו יעקכ של אחיווהרי
 והבן. המשודך אחות על קפדי לא וע"כ "'השבטי

 אין וקיי"ל לנכרי שנשאת המשודכת באהות דידן בנידון ומעתהד(
 שהרתה כיון וא"כ זונה נקראת לנכרי ונבעלת קדשה אם אפי' תופסיןקידושין
- בו לחזור ויכול גדול פגם דהוי הנ"ל הטו"ז כתב כברלזנונים  שכ' והגם 
 בפתחי שם מדייק וכן פגם כ"כ דאין משמע הרתה לא אם אבל לזנוניםהרתה
- סק"התשובה  לזנונים הרתה א"כ הערל מבעלה במם לה יש אם וכאן 
- כ"כ פגם הוי דלא לכאורה נראה הי' בנים לה אין אםאבל  ז"א אמנם 
 אומריפ וחכמים ה' משנה ששי פרק כיבמות עיין זונה עשתה ערל דכיאתחדא
 ישראל בתפארת ועיי"ש זנות בעילת ושנבעלה ומשוחררת גיורת אלא זונהאין

 או מחלל שנבעלת או בכל השוה באיסור לו להנשא שאסורה מאדםשנבעלה
 תשובה הפתחי שמדייק דמה ועוד - עיי"ש ח' סע" ו' ס" אה"עמעכו"ם
 שנשאת כאן אבל בעלמא באקראי שנבעלה היינו פגם כ"כ אין הרתה לאדאם
 מאוד. רבה פגם דאיכא ופשיטא מזה גדול זנות לך אין נכרי עם ודרהלו

 רכ"ה סי' יו"ד בה"י כ"כ טענה שום לו ואין ידע ומסתמא שבגלוי כמוםהוי א4"
 קודם לערל שנשאת דידן בנידון והנה - הענין לפי הכל נראה ומיהווכ'

 שסיים דמה איברא - ידע דמסתמא שבגלוי מום כמו ג"כ לכאורה הויהשידוך
 בא"ע ועיין פירוש צריכין בזה דבריו והנה הענין לפי הכל נראה ומיהוהב"ש
 לפרש וכתב מאיר בית ס' שבסוף שו"ת בשם שהביא באמצע סק"ה שםפ"ת



פז אפרים אה"ע חלק די

 לו שמזיק יודע הי' שלא רק ידע אפי' היינו הענין לפי דהכל מיירודב"ש
 שאחותה ידוע לו הי' לא שבבירור בענין הי' אם דכוונתו ולענ"דועיי"ש
 לחזור יכול אז וכדומה להכלה החתן ממקום רחוק שהי' כגון וכדומהזינתה
-בו  אף שם שכ' קכ"ט סי' מהדו"ת בשמים הרי בשו"ת ראיתי זה וכעין 

 מקומות אם אעפי"כ נ"ח בכתובות התוס' כמו"ש לי' אית דקלא נכפהבחולי
 עיי"ש להחתן נשמע הי' לא יוצא הקול הי' ואפי' זמ"ז רחיקים והכלההחתן
 הכלה במקום אינו ערל עם שדרה הכלה שאחות דידן בנידן כן כמווא"כ

- להחתן נשמע שאינו רחוקובמקום  שאינו סבר הי' לו אמרו שכאשר ואף 
 ממש ולא שחטא אעפ"י הוא שישדאל סבר גוי שהוא עליו שאמרו רקערל
 שום עליו ואין בו לחזור יכול לדעתי הוא' שערל לו שנתוודע וכעתערל
-קנס  מתנה הי' או כלל משתדך הי' לא מעיקרא יודע הי' דאם ופשיטא 

בדבר.

 חמור בדבר לדון אנכי מי כי למעשה ולא להלכה כתבתיהנלע"ד
 דו"ש. יעשה. פיהם ועל הדור זקני בזה עוד וישאלכזה

 לפ"ק. תרפ"ד למב"יטו"ב

 בילייפצער הלוי אפריםהק'
 יע"א בעטהלען דק"קדומ"ץ

 זה. לענין ממש דומה קע"ב סי' חיו"ד מרדכי לבושי בשו"ת ראיתישוב

 וסימן

 מוכח ב' סעי ע"ז סי' אה"ע בש"ע לכאורה הנה במורדת ההיתרבענין
 תשאר עם ב' פעם בי"ד לה שולחין הכרזה ואחר שבתות ד' הכרזהשצריך
 בענין בתשובה תבונה בדרך  נתה"ש .שבק4ר והגם הכתובה תפסידבמרדה
 דבזה"ז ר"ש בשם שכ' מה מהל"א פי"ג הגמי' בשם כתב ד' אותמורדת
 הכתיבה. בשביל רק הוי לא התראה דעיקר כתב וגם התראהאי"צ

 שבבבל כ' והרמב"ם הבבלים תשו' בשם זאת הביא מיימוני הגהותאמנם
 זה. על לסמוך אין וע"כ וצ"ע במורדת אחרים מנהגים להםיש

 ג"כ השואל כ"כ הכתובה בשביל רק הוי לא התראה שעיקר שכ'ומה
 רצה לא שאול יוסף ר' הגאון כנראה אמנם קי"ד סי' מהדו"ק שו"מבשי"ת
 וכ"ש מעכבת אינו דהכרזה רל"ח סי' ש"י תשורת בשו"ת ועיין זה עללסמוך
 אפשר אם לכתחלה לראות צריך ועכ"פ - עיי"ש טעם מאיזה שא"אבמקום
 ועכ"פ כתובה לה ליתן שלא לפוטרה שרוצים במקום וכ"ש כדינילהכריז

 את להפסידה לה אפשר אי כי כתובה ג"כ ישליש אם להכריז אפשר איאם
 שאין שכ' שנייטיך ריב"ם בשו"ת גם ועיין - להכריז שא"א בשבילכתובה
 ' ' שא"א. במקום הענין עיקר לענין מעכבתהכרזה

 באה"ע שמבואר כמו הגט השלשת אחר חודש י"ב שימתינו זאתועוד



 אפרים אה-ע "לק דיפח

 שבכל לדוד קרן בעל הגאון על בעיני ותמוה ידעתי לא וגם - שם ע"זסי'
- זה בענין שמה לידע צריך לע"ד ובוודאי האשה שם מזכיר אינודבריו  )-.ן, 
 , ', דרבנן. בצרופא אצטרף אנכי גם המדינה חוקי נגד אינוואם

 בילליסצער הלוי אפריםהק'

 זסימד

 נ"י. טייטעלבוים שלמה כה;'ר המופלג להרבנישוכ"ט

: אשה נשא כבר אשר הבכור אתים ב' כאן שיש בחליצה שאלתובנידון
 לחליצה, קודם מי אחיו שמת קודם שידוכין של בקשר נתקשר אשרוהשני
 החליצה. קודם לכונסה מותר איואם

 ה ב ו שת

 ז' סוסי"ק קכ"א סימן העזר באבן שמואל בבית מבואר הדברלכאורה
 מ"ש קס"ה סימן ב"י ועיין עדיף קטן חליצת אז אשה לגדול ואם לשונווזה

 כ' וז"ל יוסף ביתה המובא הריטב"א דברי להעתיק והנני עכ"להריטב"א
 אותו כופין אם ידוע ליום ליבמתו לחלוץ שנשבע יבם על שאלתהריטב"א
 ) למ"ד ואפ" פסולה כדין שלא מעושית דחליצה דסבר למאן ודאי הא תשובהלחלוץ.

 בא אתה השבועה שעל אעפ"י כי כופין אין לזה אף קודמת חליצהמצות
 הכי ולדידי ממילא הא מעושית החליצה חולץ הוא כפיה אותה שמחמתלכופו
 שהשוו מ"ח בפרק וכדמשמע בגט להוציא שכופין באותם אלא כופין דאיןס"ל
' מאותן אינו מ"מ ובנים אשה לו שיש שאמרת ומה זה בענין וחליצהגט

 ובו יותר המצוה בו אשה לו שאין אחר יבם שיש דכל אלא להוציאשכופין
,.),., לכופין אבל ז"ל הרא"ה מורי לדעת גדול' שאינו אע"פ ומבקשים עצהמשיאין
,',,;, עי"'ש. וכו' מצינו לאבכך

 נשא לא עדיין אשר השני את שיחלוץ פשוט הדבר נראה הי'ועפי"ז
 בח"ש אה"ע על בהגהותיו אש אמרי דבתשו' שהביא ח' סי' אב"ע חלקאסאד ,', מהרי"א בשו"ת עיין רברבי באשלי ותלוי כ"כ ברור הדבר אין לע"ד אמנםאשה
 ס" ח"ב הראנ"ח בתשו' וגם מ"ח סי' ח"ב אהרן מטה פרח בתשו' לעייןציין
 והקטן נשוי שהוא אף עדיף גדול דחליצת ופסקו שמואל הבית על חולקיןל"ב
 כתזב עמזקים במים ל"ג סי' חיים בן אל" מו"ה תשו' הביא וגם עיי"שפנוי
). שאיירו בב"י המובא הריטב"א דברי ומפרש עיי"ש עדיף נשוי דגדולג"כ

 מהגהות ראי' עוד שהביא ועיי"ש עדיף בוודאי רוצה הגדול אם אבלכופין ע"ל~י אין אז נשוי שאינו קטן אח לו ויש רוצה אינו הנשוי הגדול אם דוקאשם
 עיי"ש. רצ"א סח כתובותמרדכי

 הבית ביד החזיק קע"ו תשו' ח"ב חיים בדברי הגה"ק זה לעומתאמנם
 יוסף הנמוקי דברי והביא נשוי גדול מחליצת עדיף פנוי קטן דחליצתשמואל



פט אפרים אה"עחלק די

 עיני למראה הי' לא כנראה ]אשר עיי"ש והרמב"ן הריטב"א בשם דיבמותפ"ב
 מאחיו עדיף משודך הקטן כשאח ואפי' ח'[ תשו' כש"כ הנ"ל מהרי"אהגאון
 ובפרס מ"ק בנוב"י כמבואר כלום לאו כה"ג החתימה של דחרם דידועהנשוי
 כלל כתיב לא אבל כו' יפטור לא הקנס רק חרם כמעט כתיב שאיןבומנינו
 ובפרט חרם מטיל הרב אין שכעת החרם מטיל הרב אין וגם עליושמקבל
 מאוד קל דבר הוא הקהלות וחרם מהמנהג כידוע לוה לבו שם אינודהחתן
 ואונס השמים מן לו הקנו דאשה ובפרט היבום כח יגרע לא יבוםובמקום
 האי כי אונס ובפרט הקהלות מחרם פטור דאונס וידוע דאו' בתקנתאהוא

 משום גדול חשש שיש וכ' שהאריך עיי"ש וכו' ולגרשה ליבמה שיכולובפרט
 עיי"ש. הגדול יחלוץ אם פסולהחליצה

 הריטב"א בדברי דהפירוש שכ' ס"ט סי' ח"א ומשיב שואל שו"תועיין
 שהקטן בבעלז למעשה הלכה עשו ושכן הנ"ל מהרי"א כשו"ת דלאכפשטן
 נהרי ובשו"ת קע"ט סי' שיק מהר"ם בשו"ת העלה וכן - עיי"ש חלץפנוי

 עיי"ש. כ"ב סי'אפרסמון
 להמתין וצריך במרחקים קטן היבם אם כ' נ"ד ס" שורק נטע בתשו'ורק

 חלק מרדכי לבושי בשו"ת ועיין עיי"ש אשה הנשוי הגדול יחלוץ אזעליו
 דרוב כ' לפנינו בששניהם אבל - עיי"ש שורק להנטע שהסכים ע"ו סי'אה"ע

 והנה - עיי"ש בספק קצת ונשאר עדיף פנוי קטן שחליצת שאמרוהפוסקים
 אהרן מטה פרח תשו' ראו לא וסיעתם שהד"ח שאפשר דמאד הרבמש"כ

- ראו אם מסכימי' הי' ואוליומהראנ"ח  למראה הי' מהתשו' דאיוה לענ"ד 
 סרו ובזה הב"ש דברי על שמשינ לאחד שראיתי כמו לא שכ' יען הד"חעיני
 עיי"ש. ז"ל הב"ש על הנ"ל תלונותכל

 חליצה קודם המשודכת את לישא הפנוי האח שרוצה לברר באתיוכעת
- מותראם  דאיכא דבזה"ז שכ' ברמ"א ה' סעי' קנ"ט סה העזר באבן עיין 

 שיחלוץ עד לישא אסור יבם שומרת לו נפלה אם נשים ב' לישא שלאחדר"ג
 נפלה ואח"כ קודם נשתדך אם אבל יו"ד סי' מינסץ ממהר"י והואליבמתו

- רצ"א סי' כתובות מרדכי מהגהה והוא חליצה קודם לישא מותר יבמהלו  
 להתיר ורוצה ורמ"א מינץ המהר"י על חולק קט"ז בסי' צבי דהחכם ידועוהנה
 עצמו סותר הרמ"א כי לכן קודם נשתדך לא אפ" חליצה קודם אשהשישא
 הדבר שהסביר וכמו רמ"א סתירת תי' ארזים בעצי והנה עיי"ש א'מבסי'
 בדברי אחר פי פי' בעצמו סופר והחתם א' סי' העזר אבן חלק סופר חתםבשו"ת
 לפ"מ הוצרכנו זה וכל לשונו וזה שם סופר החתם שכ' ]ומה עיי"שרמ"א
 דזה נראה כו' בט"ז המגי"ה הבינו וכן א' בסי' הרמ"א פ"י הח"צשהבין
 נזיקין[ סדר על הלכות ח"י בעהמ"ס יואל מו"ה הגאון הטו"ז נכד ה"המגיה
 עיי"ש. הח"צ על ג"כ שחולק מ"א סי' העזר אבן חלק הרי"ם בתשו'ועיין

 לו משודכת היתה אם אבל כבר לו משודכת היתה שלא זה כלוהנה
 פליג ולא רצ"א אות כתובות מרדכי מהגהות והיא לכנסה הרמ"א מתירכבר
 תמהני כן ובהיות לזה שהסכים א' סי' אה"ע בח"ס ועיי' אדם שום זהעל

 ומן ' סבע וכבר אשה ששידך באחד שאלה כ' סי' ח"ג מהר"ש בשו"תשראיתי
 וא"א חדשים ג' בתוך והיא זקוקה לפניו נפלה וכעת פו"ר קיים ולאלנישואין



 אפרים אה"עחלק דיצ

 הרמ"א ג"כ שהביא עיי"ש שיחלוץ קודם לישא מותר אי חדשים ג' בתוךלחלוץ
-הנ"ל  ג' תוך שהרי טעמא האי לי' זלמה לי' מספקא מאי הבנתי ולא 
 אחיו. שמת קודם שידך אם מתיר הרמ"א הלאחדשים

- דאדרבה כ' הרי"ם שבשו"ת שהביא מהוגם  הלא להבין זכיתי לא 
 אבל מקודם שידך בדלא אפי' להתיר שרוצה הח"צ על לפלפל הולךהרי"ם
 דסתם פו"ר קיים כבר אפי' מרדכי הגהות בשם הרמ"א התיר מקודםבדשידך
 שמת קודם ששידך כאן יתברר אם ומעתה כמובז ואת התנה ולאהרמ"א
 אם אמנם אחיו את הוא שיחלוץ קודם לכנוס לו להתיר שיש פשיטאאחיו
 ראיתי אמנם להתיר שלא מינץ מהר"י בשם מרמ"א נראה כך אהרשידך
 ל"ד סי' השוהם אבני משו"ת הביא סקט"ו א' סימן העור אבן תשובהבפתחי
 שלא עשה דלכתחלה וכ' שנים י"ג בן שנעשה אחר שידך שעשה ל"הוסי'
 מר"א מגאון תשובה שם נדפס וגם לכנוס מותר עשה שכבד מאחר אךכהוגן
 משו"ת הביא עוד לוה הסכימו גאונים שכמה כ' וגם לכנוס להתירברוידא
 שהמהמיר וכ' ג"כ ומקיל קטן בעודו הישידוך נעשה ושם קמ"ז סי' אפריםבית
 אינו סימנים הביא שלא עד דשם נראה אמנם עיי"ש המתמיהים מן אלאאינו
 בתשו' הרש"ז התניא מ"ש ועיי' - דידן לנידון ממש דומה ואינו לחלוץראוי
 מ"א.סי'

 שהמהר"י מדבריו דמשמע ה' אות א' סי' קנ"ט סי' משה בדרכיועיין
 רעת ב' וע"כ מררכי  להגהות  נוטה רמ"א ודעת מרדכי הגהות עם חולקמינץ
- הרש"ז וכ"כ ודו"ק י"א בשם מינזר"י  יוסף מר' למורה שי בהגהות ועיין 
 שם. קנ"ט סי' באב"ע ז"ל נ"זשאול

 לקיים רוצית אינו אם אבל לדין ולעמוד עמו לפשר רוצית אם זהוכל
 וכמו"ש אשה לישא לו שמתירין בושש צריך דין לית עמו לפשר אוד"ת
 סי' אה"ע תשובה ובפתחי כ"א סי' אה"ע חלק סופר שבט ובשו"ת הנ"להח"ס
 ודו"ק. סופר החתם שכ' באופנים והכל - ט"ו ס"קא'



צא אפרים בש"ס בשורים די

 בש"סביאררים

 אסימן

 נ"י. ק"ל אליעזר מו"ה המופלג האברך גיסילחתן

 היא. דרבנן ברכה ד"ה ע"א ט"ו ברכות במס' ברש"י שהעירבמה
 עובר עליהן מברך כולן המצות כל ע"ב( ז' )בפסחים רבנן דאמר רש"יכתב

 דרבנן. דברכות מזה מוכח דמהיכא וקשיא עכ"ללעשייתן

 ה ב ו שת

 עובר ענין דמה תמוהים מאוד שדבריו זה רש"י על המפורשים עמדוכבר
 שהעיר ברכות בש"ס חיות צבי מו"ה בהגהות ועיין דרבנן לברכותלעשייתן

- בצ"ע והניח זהעל  לבו"ש הגהות על בהגהותיהם הים מפרשי בעלי וכן 
 דגושא חומר לפי לפרשו ונדחקו זה רש"י על העירו ע"ב ז' פסחיםבש"ס
עיי"ש.

 בזה שנשאל כ"א סי' או"ח חלק סופר כתב בשו"ת ג"כ ראיתישוב
 עיי"ש המצוה אחר לברך צריך הי' תחלה בירך לא אם דאו' הוי דאיומתרץ
 רש"י דברי לפרש שרצה ט"ו ברכות שלמה לקוטי בס' ראיתי וכעתשהאריך
 דהוי אמר זה על תרומה הפרשת על ברכה אמרו היאך לו קשה הי'דרש"י
 עיי"ש. לעשייתן עובר עליהן מברך כולן המצות כלבכלל

 מ"אז )איוב ואשלם הקדמני מי כתוב דהנה אפשר בדרך לפרשוולע"ד
 לו שלמתי שלא עד מצוה לי עשה מי וכי ז'( אמור ]תנחומא חכז"לודרשו
 מעקהל או בגד תחלה לו נתתי לא אם ציצית מצות לקיים יכולוכי

 איו אם
- וכו' מזוזה וכן ביתלו  הארץ לה' דפ' מברכין כיצד פרק בריש מבואר והנה 

 ברכה לאחר כאן ברכה קודם כאן אדם לבני והארץ לה' השמים וכ'ומלואה
 התורה מן הברכות הי' אם וא"כ אדם לבני הארץ שייך ברכה לאחרולפי"ז
 המצוה כשעושה וא"כ שלו הוי המצוה על שבירך מיד א"כ המצות ברכתהיינו
 עובר דמברך כיון וע"כ ואשלם הקדמני מי לומר שייך לא א"כ בשלועושה

 מדרבנן. אלא מה"ת הוי לא ברכות ע"כלעשייתן



 אפרים בש"ס בשורים דיצב

 בסימן

 נייי. בריסק יהה~ע מו"ה האברדלחתני

 דבשלמא כ' יוסי רבי אי ד"ה ע"א ט"ו ברכות התוס' על שהעירמה
 שלא ממש ותקנו לק"ש לדמותו יש מדרבנן שהן דלקמן ומגילה דלעילתרומה
 בגמרא. כמפורש בדיעבד יצא תרומה והלא והקשה וכו' בק"ש כמויצא

 ה ב ר שת

 בזה שעמד מי ראיתי ולא הש"ס בסוף הנדפס בהגהות חפשתיהנה
 דיעבד יוסי ר' אי שהקשה המקשן בדעת שהולך התוס' שכוונת נראה הי'וע"כ
 חרש התם תנן בלשון תרומה על לעיל שהקשה מה בשלמא והקשה לאנמי
 שמפרש מטעם יצא ובאמת קשה הוי לא יצא לא בדיעבד התם הוי אי ואפי'וכו'

 וכו' מילתא תלי' בברכה ולא דרבנן וברכה היא ברכה משום תרומה אבלהש"ס
 ממרוצת התוס' כוונת הוא כן א"ש הוי יצא לא נאמר הי' אי אפי' בס"דאבל
 ודו"ק.לשונו

 גסימן

 וראיתי דעווא מעיר החיים אוצר ירחון עתי מכתב עיני למראה הי'הן
 מס' בש"ס להעיד כ"א בצד שכ' מירושלים קוק כהן א"י מו"ה וכו' הרבדברי
 לפניך אני מודה המדרש. מביוז ביציאתו הקנה בן נחוני' ר' בתפילתברכות
 שהם וסיים קרנות מיושבי חלקי שמת ולא ביהמ"ד מיושבי חלקי ששמתוכו'
 תורידם ה' ואתה שנא' עלך הדרן בנוסח הש"ס ובסיום שחת. לבאררצים
 מאוד ומתמיה בך. אבטח ואני ימיהם יחצו לא ומרמה דמים אנשי שחתלבאר
 איבה של במדה קרנות ליושבי שיתיחסו מקום בשום עוד מצינו שלא זהעל
 שאין תגרין קרנות יושבי פירש"י עיא ג' ובסנהדרין לקללם. עד גדולהכ"כ

 - חנויות יושבי פירש"י קרנות יושבי ע"א פ"ב ובב"ק דינין בטובבקיאין
 "קרות" ליושבי להגיה וצריך סופר טעות כאן שיש הנ"ל הרב העלהוע"כ
 דכאן ירושלמי מנוסח לדבריו רא" והביא ותיאטראות קרקסאות של ר"תוהוא

 תרטיות בבתי חלקי שמת ולא כנסיות ובתי ביהמ"ד מיושבי חלקיששמת
 לתקן. ומצוה דבריו בסוף וסיים וכו' קרקסיותובבתי

 לקלקל. שעבירה רק לתקן מצוה שאין זה לא אומרואני

 ספרים שמגיה מי על ו;חרימ תם שרבינו רפ"ו סי או"ח בב"ח עייןא(
 דדוקא כ' שם הטו"ז על בהערתו מהרי"ף דהגאון ואף עיי"ש סברא מטעםבכדי

 משא"כ עיי"ש חזקתו על המעתיק ואוקמינן בכתב מעתיקים ה" שרובםבימיהם
 ממהרש"ל ראי' והביא עיי"ש לקלקל שכיחי הדפוס ממכבש היוצאיםבספרימ
 והנה עיי"ש צדו על התיקון להעמיד כ"א למחוק שלא וסיים ומהר"םמהרש"א

 ז"ל רש"י הלא כאן אמנם הגירסא להם ומהי' בקדמונים נמצא לא אם זהכל



צג אפרים בש"ם ביאורים די

 שיחה בדבר שעוסקים הארץ עמי או חנונים ופירש "קרנות" יושביגריס
 שמת ולא נחוניא רבי דמצלי דכאן הש"ס הביא ג' קרן בערך הערוך -עיי"ש
 והרא"ש הרי"ף גירסת וכן עיי"ש  שיחה בדברי שעמלין "קרנות" מיושביחלקי
  שם המשניות בפירוש להרמב"ם הגירסא הי' וכן עיי"ש "קרנות" יושבישם

 וכן - עיי"ש כ"ד הלכה ברכות מהל' יו"ד בפרק החזקה וביד -עיי"ש
 הרי - לברכות זוטא באלפס הוא וכן - עיי"ש ק"י סי' או"ח ובש"עבטור

 אסור וא"כ קרנות יושבי הגירסא להם ה" ג"כ הדפוס קודם שהי'דלהראשונים
 מסברא. להגיה שלא ז"ל תם רבינו וחרמות גזירת בכלל הוא כילמחקו

- וקרקיסאות תרטיאות בש"ס שמוזכר מקום בכיב(  לכן מקודם נזכר 
 לטרטיאות הולכין אין ע"ב י"ח ע"ז במס' עיין - קרקיסאות ואח"כתרטיאות

-ולקרקסאות  עסקי על לפקח ולקרקסאיות לטאטריות הולכין ע' כתובות 
 גם עיי"ש. שלהן וקרקיסאות תיאטריות אלו היבוסי ועקרון ה' מגילה -דבים

 עיי"ש תיאטריות בתי לכן קודם כתוב לעיל המובא פ"ד ברכותבירושלמי
 אומות אלו שער יושבי בי ישיחן עה"פ בתחילתו רבה איכה שבמדרשוהגם
 כל נמצא בש"ס מ"מ תיאטרות ובבתי קרקסיות בבתי יושבין שהןהעולם
 בדזב שמורגל כפי התיבה כזתב ר"ת שכותב דמי ועוד תיאטרון קודםמקום
 לקרות.העם

 הר' לי למה דא"כ ותרטיות קרקסיות קרו"ת ר"ת זה שאין נראהג(
- קו"ת לכתוב לו ה" די הק'אחר  בט' תרטיות נכתב הש"ס שבכל ועוד 

 קו"ט. או קרו"ט ד"ת לכתוב לו הי' וא"כטרטיות

 לבר אפי' דידוע כלל חותך מופת זה אין מירושלמי דאי' שמביא מהד(
 ולשונו בסגנונו בבלי מתלמוד הרבה משונה ירושלמי דתלמוד יומא דחד רבבי

 כמובן. הפוכות סוגיותוכמה

 ממנו נעלם קרנות יושבי חז"ל שגינו מצינו שלא תמיהתו ובעיקרה(
 ספן קדר גמל חמור בנו את אדם ילמד לא קידושין בסוף מפורשתמשנה
 להטיל באונאה מלומד הנוני ופידש"י לסטים אומנות שאומנותן וחנונירועה
 להם אוי פ"ו באבות שאמרו מה זוטר ומי עיי"ש צחיטין צרורות בייןמע

 עיי"ש נזיף נקרא בתורה עוסק שאינו שכל תורה של מעלבונהלבריות
 חולין שיחת השח כ' יומא עיין בשיחה שעוסק מפרש ז"ל שרש"יובפרט
 אני עתיד תתקמ"ד רמז האזינו ילקוט ועיין עיי"ש בלאו וי"א בעשהעובר

 אדם בני בכם יה' שלא גכר אל עמי ואין בעולם רוח בנחת אתכםלהושיב
 ודו"ק. עיי"ש כלום של בפרקמטיאשעוסקים

 - הולכי ודק בש"ס ותיאטריות קרקסיות על יושבי לשון מצינו לאו(
 ודו"ק. קרנות על שייך יושביזלשון



 אפרים בש"ס ביאורים דיצד

 דסימן

 בדברי שלך ההערה בדבר בדבריך אשעשע אהבה אות לדלהראות
 עשרה דאחד בבהמ"ז שם ופירש"י כרע"ק הלכה ע"א נ' דף ברכות במס'רש"י
 חזינן הלא בבהמ"ז רש"י קאמר למה לך וקשה עיי"ש רבוא עשרהואחד
 נבהמ"ז.דאיירו

 ה ב ו שת

 נראה ול5"ד לפרשו. שהאריך ועיי"ש במקומו בצל"ח גזה העירנבר
 פחות על שורה השכינה אין ע"א ס"ד ביבמות דאמרינן עפ"י בפשיטותלפרש
 לענין ליותר עשרה בין חילוק שיש הרי בישראל רבבות וב' אלפיםמב'

 חילוק. אין המזון ברכת לענין רש"י פירש וע"כ שכינההשראת

 צריך למה כי קשה לכאורה כרע"ק הלכה רבא דאמר מהובעיקר
 משום אפשר ואולי מחבירו כרע"ק הלכה קיי"ל בלא"ה הלא כרע"קלפסוק
 דהוי ז"א אמנם עקיבא כר' לפסוק צריך ע"כ הגלילי יוסי כר' תנא לןדסתם
 בעין החיד"א שכ' ועוד כרע"ק ג"כ סתם שהרי ועוד מחלוקת ואח"כסתם
 - עיי"ש סתמא שתי נגד אפי' כרע"ק דהלכה ס"ה אות הה' מערכתזוכר

 שכ' סבלונות ד"ה קמ"ו דף על בתרא בבא בחי' הרמב"ן שכ' עפ"יואפשר
 דתלמודא אורחא אלא פלוגתא בי' דאית משום לאו הלכתא בלשון דאמרההאי
 פלוגתא איכא אי הלכה לומר שיכול כש"כ וא"כ זוכר[ בעין ]מובא עכ"לבהכי
- הש"ס דרך כן כי כרע"ק דהלכה בידינו דכללאאף  פותח בספרי עיין אבל 

 שכתבתי הרמב"ן כתב הלכתא ד"ה בכת"י[ עדיין ]זה הה' מערכתשערים
 וצ"ע. אמורא לא אבל הלכתא אומר הש"ס אם רק הרמב"ן כ' דלאלחלק

 ממקור אלקים ברכו במקהלות דכ' הגלילי יוסי ר' של הלימודוהנה
 על שירה אמרו אמן שבמעי ונוברין שאפי' לה מוקים רע"ק והנהישראל
 עינים יפה בהגהות וראיתי עיי"ש מקור מתיבת זאת למד הגלילי יוסי ור'הים
 משני שר"ח ה"ג בפ"ז כו' קרא האי ורע"ק מירושלמי שהביא שם ברכותעל

 לי וקשה עיי"ש למסורת אם יש וס"ל כתיב חסר במקהלת דרע"קאליבא
 למקרא אם יש ס"ל דרע"ק בה דבבגדו בפלוגתא י"ח בקידושין מבוארהלא
 הלזה הירושלמי ממנו שנעלם בברכות כאן הרועים מלא בהגהות ועייןוצ"ע
ודו"ק.

 דהלכ' בידינו כללא הלא כרע"ק לפסוק הש"ס צריך דלמה הנ"ללענין
 ברכות שבסוף התלמוד בכללי הגדולה בכנסת כעת ראיתי מחבירוכרע"ק
 המסור הכלל לפי כמותו שהלכה כמי הלכה הגמרא פוםק דלפעמים ס"בבאות
 דהלכתא היכא וכן מילי מסתברא דלא משום לזה צורך הי' דלא אע"גבידינו
 עיי"ש. ק"ט[ ס' שמואל ]משפטי מטעמי ולאכוותי'



צה אפרימ בש"ס בש~רים די

 הסימן

 חו"ב המו"מ הב' ב"ג כבוד בספר לחיים יוחק שופר קולנשמוע
 שלשלת אוצרו ה' יראת תואר פרי יפה רענן זית תורהבחדרי
 ויזרח. נ"י לייש יודא כמר כש"תהיוחסין

 שכ' י"ח סוכה במס' המהרש"א בדברי שלך ההערה על לך להשיבהנני
 והשיג הרי"ף בשם אלפסי הרב את פעם בשום להזכיר הרא"ש דרךדאין
 מביא י"ב דף א' פרק שבת דבמס' והקשית - עיי"ש המהרש"ל על בזהשם

 מזכירו ע"ב כ"ד שבת במס' ועוד - הרי"ת בשם אלפסי רבינו אתהרא"ש
 ל' דף פסחים במס' נתנאל בקרבן וגם הקשית יפה - עיי"ש הרי"ףבשם

 עיי"ש גורס ורי"ף שכ' שם מהרא"ש הנ"ל המהרש"א על תפס חרס כליגבי
 ע"ב כ"ב שבת ממס' העיר שליט"א אליעזר מו"ה וכו' המאוה"ג הרב ח"גגם

 הרי"ף. בשם אלפסי הרב את הרא"ששהזכיר

 שמזכיר הנ"ל ממקומות חוץ מקומות הרבה רשמתי כבר אנכיהנה
 שבת במס' יו"ד. פרק ריש בפסחים - הרי"ף בשם ז"ל אלפסי הרב אתהרא"ש
 - עיי"ש הרי"ף בשם פעמים חמשה הרא"ש מזכיר ע"ב ל"ו דף ג'פרק

- ג' סי' מ"ד כלל הרא"שובשו"ת  א'. סי' ק"ג וכלל א', סי' צ"א וכלל 

 לשון שם כתב שלא וראיתי י"ח סוכה במס' במהרש"א עיינתישוב
 דהכו שאין רק פעם בשום הרי"ף בשם אלפסי הרב מזכיר אינודהרא"ש
 קרבן בעל שהעתיק כמו ולא אלפסי דרב בשם מזכירו פעמים שלרובוהיינו
 נמצא לא ובאמת פעם בשום כתב שהמהרש"א ע"ב ל' פסחים במס'נתנאל
 הרי"ף. בשם מזכירו מקומות שבמעט להיות ויכול במהרש"אכן

 שעיינתי מה כפי כ" שכוונתו ז"ל המהרש"א דברי לתרץ נראהוביותר
 יצחק רבינו הכוונה ר"י ולפירוש הרא"ש שכ' מה שכ' במהרש"ל בסוכהשם

 שפיר זה ועל עיי"ש ר"י ולפירש הגירסא למהרש"ל שהי' וכנראה -אלפסי
 ר"י פירוש בשם אלפסי הרב את להזכיר הרא"ש דרך שאין המהרש"אכתב
 וצ"ל ט"ס רי"ף לשון שם במהרש"א שכ' ומה התוס' בעל בר"י מיחלףכי

 בסוכה כ' נתנאל שקרבן יען ל' בפסחים נתנאל בקרבן שהשיג ומה -הר"י
 וא"ש כן להמהרש"ל נמצא לא והאמת - הרי"ף ולפירוש גורסשהמהרש"ל

 עינינו מאור להציל הנושא לחומר כתבתי זה כל ודו"ק המהרש"אדברי
 - הרא"ש לשוני בהרבה כ"כ ונעלם בי' כ' שלא ההשגות מחיצי ז"למהרש"א

 בהפזו דודך הכ"ד - רבה בשמחה אקבלנו יותר יפה תירוץ לומר שיכולומי
- טרדותמהמון  יע"א. בעטלאן ת"ש עקב ג' 

 בילליטצער הלוי אפייםהק'



 אפרים בש"ס בשווים דיצו

 וסימו

 שטואל אשר כמר כו' ופוסקים בש"ס החו"ב להאברךתשובה
 יע"א. דארטץ אבד"ק שליט"אכ"ין

 בדפוס יעקב בעין הש"ס אגדת מפרש בעל יוסף יד ס' על שהעירבמה
 הי' גדול חסיד הראשון אדם אומר ר"מ הי' ע"ב י"ח עירובין במס'החדשים

 מן ופירש שנה ושלשים כ.אה בתענית ישב ידו על מיתה שנקנסה שראהכיון
 שנה ושלשים מאה בשרו על תאנה זדזי והעלה שנה ושלשי' מאההאשה
 בה שנתקלקל פרי שבאותו בתאנה ה" שהחטא יען תאנה זרזי ומפר,םעיי"ש
 ברכות במס' בפלוגתא היא הלא לך וקשה - עיי"ש תאנה עלה ויתפרונתקן
 אומר יודא ר' הי' גפן אדה"ר שאכל אילן אומר ר"מ שם דאמרי' ע"אמ'

 א"א לשיטתו לד"מ וא"כ עיי"ש היתה תאנה אומר נחמ" ר' היתהחטה
 גפן ס"ל ר"מ הרי תאנה הי' שאכל שאילן משום תאנה זרזי דהעלהלפרש
 וצ"ע.היתה

 ה וב שת

 ואין בידי אין ופידושו וספדו מכיר אינני יוסף יד המהבר אתהנה
 שנעלם להיות שיכול ובפרט מחכימות ואותיות רואות שעיניו מה אלאלדיין
 בשו"ת כמבואר שעה לפי העלמות מצינו לראשונים אפ" והלא שעה לפיממנו
 באריכות. עיי"ש כ' סי' השניחוט

 נוב"י בשו"ת שראיתי עפ"י ולתרצו לפרשו נראה הי' בדוחקואולי
 בעירובין הגמ' לפרש כ' ז"ל פיק ישעי' ר' שהגאון קנ"א סי' חיו"דתנינא
 ר' אלא שמו נהוראי ר' ולא כו' שמו נהוראי ר' אלא שמו ר"מ לא ע"בי"ג

 שני של מעלות אלא זה כל אמרו ר"מ שהוא אחד אדם על לא כו' שמונחמיה
 אינו זה ששם אמרו ר"מ בשמו מפורסם שהי' זה שעל קאמר ישראלחכמי
 ר' בשם מפורסם שה" חכם ועל נהוראי ר' הי' שלו העצם ששם עצמושם

 שהרמב"ם כתב ואח"כ הנוב"י וקלסו כו' העצם שמו ה" נחמי' שר' אמרנהודאי
 ששי בפ' הקדמה בסוף שם שהביא פרקים בעשרה הכהטנה לפירושבהקדמתו

 עיי"ש. נחמי' ר' בעיקר ושמו אחד והענין נהוראי ד' הוא גם נקרא ור"מכתכ
 בסדר כן לפרש בזה האריך כבר ה" חכמים שני כי לפרשו מש"כוהנה

 הדורות בסדר עיי"ש והנה עיי"ש מפורשים ושאר היוחסין בשםהדורות
 ר"מ או נחמי' וד' ר"מ אחת בברייתא מצינו כי הרמב"ם על להקשותשהדבה

 מ"ד דחד אליבא תנאי דתרי ס"ל דהרמב"ם ולע"ד - עי"'ש נהוראיור'
- הרבה בש"ס מצינו כןכמו  ג"כ מצינו כן כי אדידי' דידי דפליג או 

-בש"ס  ודו"ק. הנ"ל יוסף היד קאמר ושפיר ר"מ הוא נחמי' ר' א"כ ומעתה 

 ר"מ אהד בברייתא שנזכרו ובפרט האמת מן מאוד רהוק זה כלאמנם
 כמובן. הוא אחד שאיש נימא איך א"כ ר"נוגם



צז אפרים בש"ס ביאורים די

 שאכל עץ ס"ל מאיר שרבי ט"ו פרק רבה בבראשית שראיתיופלא
- וצ"ע הי' גפן קאמר ובש"ס עיי"ש היתה חטהאדה"ר  היפה על ופלא 
 שיטות שמשנה במה העיר ולא הנ"ל רבה בראשית על ציין שם שבברכותעינים
 ודו"ק. מאירובי

 ד"ה בסופו ע"ב כ' סנהדרין במס' יעב"ץ בהגהות מצאתי זהוראה

 אשכחן הכא ואפילו נינהו גברא חד תימא אפי' אומר שאני עוד ולא שכ'יש"י
 ועיין ע"ב ט' דברכות פ"ק כדאי' המחולפים משמותיהז דסתרי מיליזאמרין
 עכ"ל לדבר טעם נתתי אחר ובמקום הדדי בהדי ואחרים ר"מ וש"מ שםיתוס'

עיי"ש.

 זסימן

 משנתו חו"ב הגא14 הרב גיסי אהובי לכבוד טוב וכל ושלו'החיים
 מיללער יודא אנשל אשר מו"ה כקש"ת היוחסין שלשלת ונקיזד

 יע"א. פעטראזשענ" קה"י דק"ק בי"ד אבשליט"א

 בקושיותיו בהערותיו שכבדני תודות רב בזה אתן רבה באהבהאחדש"ה
 וגואלי. צורי בעזר החלי וזה הכבוד מפני להשיב בזה באתי והנניהנחמדים

 אסור דחמץ נמי מדרע"ק ש"מ רבא לא.אמר מ"ט הגנ"י גיסי כבוד לשוןזה
 דף בפסחים וכתב בד"ה השני בתירוץ מש"כ התוס' סברת ש"מ וכןבהנאה

 למעכ"ת מנ"ל ידעתי לא לכאורה הראשונה קושי' על והנה עכ"ל, ע"אה'
 זה דבר נשמע והאיך בהנאה אסור בפסח חמץ ס"ל עקיבא דר' באמת1"י

- דכאן עקיבא ר'מדברי  ר' בד"ה שם בצל"ח לפש"כ הי' דכוונתו וע"כ 

 אפי' בהנאה מותר בפסח חמץ דס"ל הגלילי יוסי דלר' צריך אינו אומריוסי
 דר' ע"כ וא"כ עכ"ל תבשילו תחת שיסיקנו ביו"ט לבערו מותר עצמובפסח
 דעתי לעניות ונראה בהנאה אסור דחמץ ס"ל הפסח בערב דאיירועקיבא

 בהנאה אסור בפסח חמץ ס"ל עקיבא דר' לומר רבא יכול הי' לאדאעפי"כ
 עקיבא לר' כן ס"ל דע"כ היינו עקיבא מדר' ש"מ רבא דאמר מהדלדעתי
 שם בעצמו הצל"ח כתב והרי ס"ל דכן רק עקיבא לר' אחר ואופן דרךוליכא

 אינו אפי' מיירו דתשביתו דס"ל ]וכתוב[ ואומר ד"ה בתוס' הראשוןדלתירוץ
 ומעתה יעיי"ש הגלילי יוסי לר' אפי' עקיבא ר' לימוד א"ש לגחלתוצריך

 מותר בפסח דחמץ הגלילי יוסי כר' ס"ל עקיבא ר' דגם אפשר זהלתירוץ
בהנאה.

 עקיבא ר' דברי ע"כ הנ"ל שבתוס' השני דלתירץ הצל"ח שם דכ'והגם
 הגני' מעכ"ת קושי' שבתוס' השני לתירץ קשה א"כ הגלילי יוסי כר' אתי'לא
 יוסי כר' דלא בהנאה אסור בפסח חמץ ס"ל עקיבא דר' ש"מ עוד רבאנימא

הגלילי.
 כסברןז שבתוס' הראשון כתירוץ למימר דאיכא דכיון דאעפי"כונראה

 רבא יכול הי' לא לגחלתו צריך אינו אפילו ענין בכל מיירו דתשביתוהר"י



 אפרים בש"ס ניאורים דיצח

 דדלמא בהנאה אסור חמץ ס"ל עקיבא דר, התוס' של השני לתירוץ אפי'לומר
 למימר כלל הוכחה דליכא התוס' של הראשון כתירוץ עקיבא לר' ס"לבאמת
 שבתוס'. הראשון כתירוץ לי' לית עקיבאדר'

 דכיון - השני בתירוץ התוס' סבדת נשמע דיה' הב' קושיתו נמיוא"ש
 הומני כתירוץ דס"ל כלל הוכחה אין א"כ הראשון כתירוץ למימרדאיכא
 זאת. ש"מ רבא אמר לא וע"כ השני תירוץוכסברת

 ע"כ התוס' של הב' לתירוץ שהקשה חדש האור קושי' ג"כ א"שובזה
 עצים שבח אין כמ"ד אלא דאל"כ בפת עצים שבח יש ס"ל עקיבא דר'נשמע
 א"ש ולהנ"ל עיי"ש מיד ליהנות יכול הרי א"כ כנגדו כשאבוקה אפי'ומתיר
 דאפשר בפת עצים שבח יש דס"ל ש"מ לומר רבא יכול הי' לאדאפי"ה
 אפי' מיירו דתשביתו הנ"ל שבתוס' הדאשון כתירוץ ס"ל עקיבא דר'באמת
 בפת. עצים שבח אין עקיבא לר' דס"ל אפשר וא"כ לגחלתו צריךאינו

 דרבא היינו תלת עקיבא מדר' ש"מ רבא דאמר דמה לתרץ אפשרעוד
 ודלא חיצונה כסברא דלא ופלא חידוש דבר ס"ל עקיבא דר' להשמיענובא

 דשבק באמת חידוש הוי מתוך לי' לית עקיבא דר' הא כגון ס"ל עלמאככול4
- כב"ש וס"לב"ה  חידוש הוי שריפה אלא המץ ביעור אין דס"ל בהא וגם 
 עקיבא ר' דס"ל ובזה - דיחידאי יודא כר' וס"ל רבים שהם חכמיםדשבק
 גבי על בד"ה ע"א כ"ג דף בביצה התוס' דהא חידוש ג"כ הוי יוצאותלחלק
 דב"ש משם ומוכח כ"ב סי' פ"ב ביצה ברא"ש ג"כ מובא והוא ירושלמיהביא
 כבית עקיבא ר' ס"ל וא"כ ללאו הבערה וב"ה יוצאות לחלק הבערהס"ל
- א' ס"ק תקי"ח סימן ריש מג"א עייןשמאי  לא אבל חידוש הני בכל וא"כ 
 עלמא כולהו דהא בהנאה אסור בפסח חמץ ס"ל עקיבא דר' כלל רבותאהוי
 ג"כ א"ש - זאת ש"מ רבא קאמר לא וע"כ כן סברו הגלילי יוסי ר'חוץ

 השני בתירוץ הנ"ל התוס' של סברתו ש"מ רבא אמר לא אמאי הב'הערתו
 כמו גבו' לצורך דתחילתו כיון מקום מכל הדיוט אכילת דסופו אףדהיינו
 אסורה. ונדבותנדרים

 כ"כ הוי ולא זה בסברא תנאים שופלגו כלל מצינו דלא כיוןולהנ"ל
 תירוץ' סברת ג"כ דנשמע נימא דאל"כ - זאת רבא אמר לא ע"כרבותא

 מצינו דלא כיון וע"כ לגחלתו א"צ אפ" מיירו דתשביתו התוס' שלהראשון
 ש"מ רבא קאמר לא ע"כ זה סברא על שיחלוק תנא שום ולא פלוגתאבזה
-זה  תנאי בי' דאיפלגו מצינו שכבר בדבר רק ש"מ קאמר לא דרבא ואפשר 
 והבן. רבא קאמר לא פלוגתא בו מצינו דלאאבל

 פסחים הצל"ח שהעלה מה עפ"י הראשונה קף לתרץ לפענ"ד נראהעוד
 דבפסח מודה הגלילי יוסי ר' דגם חמץ יאכל לא שנא' בד"ה ע"ב כ"אדף

 דרע"ק נימא אם אף וא"כ יעוי"ש הראשון ביו"ט בהנאה אסור חמץ ה"מצרים
 דאך הוכיח שפיר אעפי"כ בהנאה מותר בפסח דהמץ הגלילי יוסי כר'ס"ל
 פסח דאי פסח ערב התורה כוונת ע"כ מצרים בפסח שנאמרה הראשוןביום
 לא מלאכה כל בא בפרשת דכ' ביו"ט במלאכה אסור הה אז גם הריעצמו
 וא"כ פסת ערב התורה כוונת וע"כ החמץ בהנאה אסור לכ"ע אז וגםיעשה
 בהנאה. אסור בפסח חמץ ס"ל דרע"ק כלל נשמעאינו



צט (~פרים בש"ם ביאירים די

 דף בפסחים חדש להאור שראיתי מה ע"פ קושיותיו לתרץ אפשראו
 מדדע"ק ש"מ שאמר במה דבא דכוונת וז"ל מיניה בעי ד"ה באמצע ע"בכ"ז
 דאמר מברייתא כ"א עקיבא ר' מדברי מקום בשום נשמע דלא מה היינותלת
 לי' שמעינן כבר והנה יעוי"ש מלאכה אב שהוא להבערה מצינו עקיבאר'
 בהנאה. אסור בפסח דחמץ ע"ב ל"ב דף בפסחים דס"ל עקיבאלר'

 שבסופו אעפ"י התחלה בתר דאזלי' מדרע"ק ש"מ רבא דנימא הב' קו'וגם
 לענ"ד נראה ביו"ט קריבן דאין ונדבות נדרים כמו אסור הדיוט אכילתהוי
 בפרק דס"ל עקיבא לר' לי' שמעינן דכבר משום רבא אמר לא משו"הדג"כ
 כבר א"כ ביו"ט קרבין אין ונדבות נדרים ע"א קי"ד דף שבת קשריםאלו

 זאת. רבא אמר .לא וע"כ עקיבא לר' זאת סברא לי'שמעינן

 דהתוס' שם הדש האור שכ' עפ"י הנ"ל קושיות ב' על לענ"ד נראהעוד
 שאי"צ בכך מה קשה הר"י דתירץ הראשון דעל הב' תירץ הביאמשו"ה
 לצורך שלא נמי הותרה גחלתו לצורך שהותרה הואיל נימא מ"מלגחלתו
 והיינו הואיל דס"ל למ"ד התוס' תירץ זה ועל לרבה והיינו הואיל דס"ללמ"ד
 לי' דלית אפשר לרבא אבל אסור להדיוט הוי לא דתחילתו כיון ס"לרבה
 ג' ש"מ רבא קאמר לא וע"כ התוס' של הראשון תירוצו א"ש א"כהואיל
 - יעוי"ש בפת עצים שבח דיש הא כגון הרבה עוד דש"מ אפשר לרבהאבל
 אינו א"כ התוס' של הראשון כתירוץ דס"ל דלרבא א"ש לדידן גםמעתה
 ודו"ק. הדבר התחלת בתר דאזלי'נשמע

 בריש כעת לומדים אנו הנה חדשות הערות באיזה ג"כ בזה באתיוכעת
- שעה כלפרק  איתקיש ותה דם והרי דפריך הש"ס קו' להבין זכיתי ולא 
 ופריך מים כרוב ותי' מזבה ע"ג המנסכין כמים ואימא הש"ס ופדיךלמים
 מים דוב ליכתוב בתורה צריך וכי להבין זכיתי ולא - כתיב מים רובמידי
- הרוב על איירו ג"כ בסתם בתורההלא  המנסכין כמים ואימא פריך מה ועוד 
 אם ובשלמ' ותל"מ תשפכנו הארץ על ניכתוב למים ההיקש למה קשהדא"כ
 כמים מיירו התורה אם אבל כמים ליכתוב צריך הנאה היתר מיניילפי'

 לא מדכ' ידעינן כבר הנאה איסור הא כלל לו למה מזבח ע"גהמנסכין
 ובאמת - בזה קצת שהתעורר במהרש"א ראיתי שוב התוס' כמו"שתאכלנו

 ודו"ק. שם צל"ח ועיין תירץ מה הבנתילא

 ע"א ה' בדף פסחים מס' על שור מהתבואות שור בבכור ראיתישוב
 עקיבא לר' לי' שמעינן דכבר לתרץ ג"כ וכתב הראשונה בקושיתו כברקדמו
 ץ4עת לילמוד לרבא צריך ולא בהנאה אסור בפסח חמץ ל"ב בפסחיםדס"ל

 ש"מ לומר שייך דלא ג"כ נראה לשונו מתוך והנה - יעוי"ש דכאןמדיוקא
 פלוגתא נמי והנאה וז"ל בהקו' שם מדכתב דתנאי פלוגתא דהוי בדבררק

 עיי"ש. כו' לחלק והבערה כו' חמץ ביעור דאין פלוגתא כמו היאדתנאי
 וש"ת. הדו"ש גיסוכ"ד

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 הוימ מה' בפ"ג המלך השער הנ"ל בקו' ג"כ שקדמו ראיתיאה"כ
 חמץ ס"ל דרע"ק ע"ב ל"ב בפסחים נשמע כבר דבלא"ה ג"כ שתירץעיי"ש



 אפרים בש"ס ביאורים דיק

 דנשמע הנ"ל חדש האור קו' ג"כ דהקשה ועיי"ש - בהנאה אסורבפסח
 )',,]',) התוס' לתירוץ הואיל דנימא הקשה וג"כ - בפת עצים שבח יש דס"למדרע"ק

 '''"" ודו"ק. לגחלתו א"צ אפי' ענין בכל מיירודקרא
,,,, 

 חסימן

 מו"ה בנש"ק חו"ב הה"ג גיסי אהובי לכבוד וכ"ט והשלו'החי~ם

אעז,-
 ( ',',' יע"א. פעטראזשעני קה"י אב"ד שליט"א מיללער אנעדל

הן
 מכתבו.

 אותו השבתי שלא הסליחה ואתו כמה זה קבלתי לי היקר
י' בעזה"י. להשיב וחשתי כבוד דרך שאין השבתי וכעת הייתי טרוד כי כהעד

 בש"ס שהערותי מה לתרץ הגנ" גיסי כבוד שכתב מה לציוןראשון
 כתיב מים רוב מידי מים רוב כמים אר"א שם דקאמר ע"א כ"ב דףפסחים
 מרוב מקום בכל התורה הלא והקשיתי וכו' הנשפכין כמים אשי רב אמראלא
 כתיב מים רוב מידי פריך ומאי איירו מים מרוב ג"כ הסתמא מן א"כאיירו
 ליישב נלע"ד בזה"ל נ"י מעכ"ת וכתב מים רוב בתורה ליכתוב א"'צהלא
 לב אבמה"ח אדם יושיט מלא הש"ס פריך מאי הקשה ז"ל הצל"חדהנה
 ולא הואיל אסור ולב"נ בח"ש איירו דלמא מה"ת מותר ח"ש דס"ללר"ל
 היות הצל"ח ותירץ פריך ומאי ס"ל כר"ל ר"א ודלמא לב"נ שיעוריןנאמרו
 עי"'ש מה"ת אסור דח"ש כרבו ס"ל בוודאי א"כ דרי"ו תלמידו הואשר"א
 כמו למיעוטא דתייש בזה רבו כריו' ס"ל אבהו דר' נמי י"ל ממילאא"כ
 מידי שפיר הש"ס פריך וע"כ עיי"ש למיעוטא חייש דיו' כ' דף בכורותהתוס'
 עכ"ל. למיעוטא וניחוש כתוב מיםרוב

 כרבו ס"ל דמסתמא הצל"ח סברת עפ"י הדברים נכונים כי אםהנה
 ומכ"ש רבו על חולק שתלמיד מצינו פעמים כמה דהא זה הבנתי לאאמנם
 .,..,..) שלמד במה רבו על אתד בדבר שחולק וע"כ הרבה רבנים אצל שלמדבמי

')','.,,'ן ר' והרי אבו' על דפליג בשמואל בש"ס מצינו והרי וכדומה השני רבואצל
- מקומות בהרבה על" ופליג הגדול אליעזר ר' של תלמירו ה"עקיבא  והגם 
 ן, ס"ל לא ואמאי דר"ש תלמידו שהי' רבי על פריך ע"ב דף מנחותדבש"ס

 ס"ל כרבו תלמיד דע"כ כללא לומר אפשר אי הש"ס בכל הרי מ"מכוות"
 ר' והנה משמע הנאה איסור יאכל לא אי פליגו אבהו ור' דחזק" עצמךוהגע
 ס"ל או ע"כ וא"כ יוחנן ר' של רבו הי' וחזקי' יוחנן דר' תלמידו ה"אבהו
 ר' פליג ואז רבו כחזק" דס"ל או רבו חזקי' על פליג א"כ כר"א יוחנןר'

 אבהו כר' ס"ל יוחנן דרן שכ' בסוגי' בצל"ח וראיתי רבו יוחנן ר' עלאבהו
 ל11'י,(ן 1;- זה. פרק אשנה ואי"ה זה וכל וצ"ע כחזקי' יוחנן דר' איתא בירושלמיובאמת

 1,1",,1,)1,,י,,
, על שאמר במה התורה דכוונת דחזינן נלע"ד שהקשיתי הקו'ובעיקר

- '  

 דהתורה סברא הי' וע"כ להחמיר ורק להקיל בא לא כמים תשפכנוהארץ
 ודו"ק. מים רוב הוי דלא ואף שבמים לחומר אותההיקש

 הא' הבנתי לא כר"ל ס"ל אבהו ר' דנימא הצל"ח קו' שהביא מהוהנה



קא אפרים בש"ס ביאורים די

 אפי' דמשמע שרי' לכלבים אבל אמרי' ובגמרא אסור דמדרבנן ר"למודה
 הנאה באיסור ר"ל דמודה הירושלמי לשיטות ועוד - עלי' פריך מותרמדרבנן
 שהקשה במה הנ"ל הצל"ח על שהקשה מה והבן. בהנאה אסור ה" בס"דוכעת
 דח"ש מודה יוחנן ר' גם החי מן באבר הא והקשה כר"ל ס"ל אבהו ר'דלמא
 לא עכ"ל הנשה גיד פרק בסוף פירש"י עפ"י מגדים הפרי כמו"שמותר
 ועוד - מגדים להפרי משועבד הצל"ח וכי רמי קא אגברא דגבראהבנחי
 משום נמי חייב בשר כזית בו שיש אבר שהאוכל תנ"ב במצוה במנ"חעיין
 שאין באבר ורק כן ס"ל דרי"ו ע"ב ק"ב בחולין כדאיתא טריפה בשדהובשר
 חייג ורק מכזית בפחות לחייב דאין טריפה בשר משום פטור בשר כזיתבו

 פטור מגדים הפרי דלשיט' החי מן אבר בח"ש ולפי"ז החי מן אברמשום
 דהרי טריפה בשר משום ח"ש איסור דשייך לי נראה ח"ש איסור שייךולא
 דא"כ להקשות יש ולכאורה - שם המנ"ח כתב וכן בשר משהו עליויש
- בסברתו מגדים הפרי הואילמאי  - עצם רק או גיד רק כשהי' היינו נראה 
 בשר מטעם ח"ש אסור וא"כ בשר משהו בו יש א"כ באבר איירו כאןאבל

 היטב. ודו"ק בעיני וז"בטריפה

 איסור עכ"פ הרי לדעתי שמואל אמונת עפ"י הב' בתי' שתירץומה
 דהרי - לו אסור דהרי עור דלפני איסור שייך ושפיר לדידי' איכאדרבנן
 וגם ע"ז דמס' סופ"ק בתוס' כמו"ש עור לפני שייך מדרבנן אסור לחבירואם

 עיי"ש. בהשמטותהמנ"ח

 מאי דלכאורה הפלתי שכתוב כמו לתרץ אפשר הצל"ח קו'ובעיקר
 ס"ד ואי המושיט נזיר אינו דהוא דאע"ג דאישמעינן וצ"ל בנזיראשמעינן
 אשמעינן למאי לנויר יק כוס א"כ לו דמותר בגוונא איירו לב"נדאבמהח'
 לנזיר. יין כוס אשמעינן למה א"כ בח"ש איירו אי וא"כעיי"ש

 בפסחים הש"ס פריך דמאי וז"ל נ"י בנו בשם להקשות שהביאומה
 איכא הלא דאו' דטע"כ לי' לית באמת דלמא מנ"ל טע"כ ורע"ק ע"במ"ד
 תנאי מצאתי לא בעניי אני הנה עכ"ל ל"ד טע"כ כמ"ד ס"ל ודלמא בזהתנאי
 ש"מ בזבחים קאמר רבא ורק ל"ד טע"כ בפירש שיאמר מ"ד שום ולאבש"ס
- דאו' ס"ל ר"ל הם דמסיק בגמ' ועיי"ש ל"ד ברוב טעם נותן ס"לדר"ל  ע"א. ל"ח דף מינים ג' פרק ריש בנזיר התוס' קדמו כבר הקו'ובעיקר 

 מבב"ח דטעכ"ד רע"ק יליף שלקמן היות בזה"ל בנו בשם לתרץומש"כ
 בלחם נבלע אשר דהיין די"ל הה"ד א"כ הבשר תוך נבלע שהחלבופירש"י

 עליו ללקות מצטרפין הלחם עם דהיין דס"ל מ"ד וא"כ טעם כמו ג"כהיא
 לומר וא"א היתר עם היתר כ"א הוי לא דאל"כ דאו' טע"כ ס"ל שע"כש"מ
- עכת"ד לאיסור מצטרףהיתר  לחולין בחי' ברשב"א לעיין ימחול הנה 
 ולא בשר טעם שקבלה נאסרה שהחלב רק מבב"ח טע"כ הש"ס דיליףשהא
 דהתם כלל טע"כ נשמע אינו נאסרה דבשר הא משא"כ טעם רק ממשהוי
- הואממש  כלל נשמע ואינו לממש ג"כ ניחשוב בפת שנבלע ביין ולפי"ז 
- טע"כ לרע"קשס"ל  טע"כ דילפו דרבנן עצמו מהש"ס ראי' להביא ולדעתי 
 שלמד בלשונו רע"ק כדנקיט נקטו ולא במים ענבים שרה שאם בלשונםנקטו
 אפשר אי טע"כ סברו דחכמים וע"כ ביין פתו ששרה לאיסור מצטרףהיתר



 אפרים בש"ם ביאורים דיקב

 לאיסור מצטרף להיתר ריליף רע"ק ורק ממש הוי דאז בייל פתו שדהלמימר
 הביא ת"מ סי' הרשב"א בתשו' ראיתי שוב - ביין פתו שרה נקיטשפיר
 טע"כ רס"ל להיות יכול לאיסור מצטרף היתר דס"ל רמאן הרמב"ןבשם
 אעפ"כ בבשר חלב טעם בלשונו נקיט ררש"י ואף - עיי"ש להיפך אול"ד
 ודו"ק. ביניהם יש דחילוקמודה

 הקודש בטהדות ג"כ נתב נזו סבדא הנה בהיתד היתד הוי דא"נמש"נ
 לאיסור מצטרף היתר שייך לא מה"ת מותר ח"ש דס"ל דר"ל אליבי' ע"דזבחים
 עליו. שפלוגו באחרונים ראיתיוהנה

 ד"ה ע"ב מ' פסחים מתוס' נ"י יצחק לוי הב' בנו בשם שהקשהומה
 של קמח והא - להחמיץ כך כל ממהרים אינם עדשים של דקמח שכ'רבא

 בזה שהרגישו והרש"ש ומהרש"ל במהרש"א יעוין כלל מחמיצין אינםעדשים
יעוי"ש.

 דאינה בשבת אשה שתמול תזדיע פ' גמא מתיבת קו' שהביאומה
 על הח"ס לקו' נ"י מעכ"ת והקשה דהותרה ות' שבת של עשה עלמצווה

 תמול א"כ הודחה רק הותרה דלא נשמע עכו"ם דימול שהקשההרמב"ם
-אשה  מגדים רהפרי מגדים הפרי על זאת שהקשה מה הבנתי לא ולכאורה 
 דלא להח"ס מגדים הפרי קו' דקשה רק רהותרה וס"ל סופר החתם עלפליג
 אשה. תמול א"כ דהותרהס"ל

 ל"ד בקידושין התוס' עפ"י הי' מגדים הפרי קו' רעיקר נראהולע"ד
 במצוה החינוך והנה בשבת וה"ה נשים גבי עשה ליכא דביו"ט מעקהד"ה
 הנ"ל כתוס' דלא בשבת וה"ה בנשים שייך ביו"ט דשביתה דעשה כ'דצ"ז
 ס"ל הרמב"ם דגם דנראה הרמב"ם על מגדים הפרי קו' כלל קשה לאוא"כ

 לשיטת ובאמת - והבן לנשים אנשים בין דיו"ט עשה גבי חילק דלאכההינוך
 דהרי קשה לא ג"כ נשים גבי שבת או דיו"ט עשה דליכא שכ' בעצמוהתוס'
- נדחה ואינו אלים הלאו באנשים שייך דהעשה דכיון שם בעצמםכתבו  
 לאנשים נשים בין חילוק אין א"כ . דוחה שאעפי"כ התורה שגילתהוע"כ
וא"ש.

 הל"ת יחקה שבכרת עשה למ"ד ה" מגדים הפדי קו' דעיקדועוד
- כן 0"ל דהרמב"ם ומנ"לשבכרת  דמילה לדעתי כן דס"ל למ"ד אפי' ועוד 
 ולא גדול אדם מת אם ורק לבד עשה מצות ורק בכרת כלל הוי לאבזמנו
 בכרת דהוי תירל ולא בריתות י"ג עליו דנכרתו שת" י"ג במגילה תוס'ועיין - השמיני ליום קטן מילת לא אבל בזמנו שלא מילה והיינו בכרת הוי עצמומל

 והא - כהנ"ל וע"כ בכדת דהוי קאמד ולא הש"ס כן תירץ דמילהובפר"א
 כרת חומר גבי דמשכחת היינו בכרת שהוא למילה מה יבמות מס' ברישדאמרי
 כרת ליכא באמת אבל פירכא דהוי המנו אחר דבר ללמוד אין ע"כבגדול
 בשמיני.במילה

 עשה ליכא שבת דגבי דמילה פר"א בשבת לובלין המר"ם לשי'והנה
- הנ"ל מר"ם כשי' ס"ל שבכרת ל"ת דוהה שבכרת עשה רס"ל דמ"דא"ש  
 ורו"ק. נשים יעשו ביו"ט קשה זהאמנם



קג אפרים בש"ס בעורים די

 כיון הא מגדים הפרי כקו' אשה דתמול להבין זכיתי לא הדברובעיקר
 לא א"כ פטורות דנשים שהז"ג עשה מצות הוי וגם אותה ולא אותודכתוב
- וצ"ע כלל עשה ליכא הא הל"ת תדחה ואיך מילה במצות כללשייכו  
 יעו"ש. בקידושין המקנה כמו"ש בי"ד מטעם נשים דחייבו אפשראמנם

 ל"ת דוחה עשה דאין יו"ט דוחה דאינו בזמנו שלא מילה חקרתיוהנה
 עשה גב" דליכא האשה תמול דמילה ר"א בפרק אשי רב כדאמרועשה
 איכא באנשים דהא - אלים דהלאו התוס' כתירוץ נראה ולכאורה -דיו"ט
-עשה - גמ"א בתיבת שכ' כמו דהותרה לתרץ אפשר גם   לומר אין והא 

 חייבים דבי"ד הא המקנה בשם המנ"ח הביא הא נשים גבי שייך לא זהדמצוה
- ב' במצוה עיי"ש נשים אפי אלא איש דוקא ולאו ישראל איש כלהיינו  
 בתוס' ועיין אלים הלאו כן לומר צריך ח' ביצה ריש עיין דם כיסוי גבי כןונמו
 בעידנא הוי לא דמילה חקרתי עוד - אלים הלאו לי' דלית חו~יןסוף
 ל' דף בב"מ והר"ן הרבנ"ח בפלוגתות ותלי' מל לא כאילו פרע ולאדמל
 משום ורק מקלקל הוי דמילה ואפשר - לבדעידנא נחשוב מצוה המשךאי

 הוי ושפיר איסור כלל אין א"כ מצוה עשה לא אם וא"כ תיקון הוימצוה
- ודו"קבעידנא - רס"ד סעי' יו"ד הגר"א בביאורי ועיין   ודו"ק. 

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 טסימן

 שליט"א. המאוה"ג הרב ידידיאהובי

 לי והי' והיקר הנעים מכתבך קבלתי מלכתא שבת כלה להכנסתסמור
 הכ3וד. מפני להשיב באתי וכעת נפש ולמשיבת שבתלעונג

 חייב טבר" בחמי שבישל פסח א"ר ע"א מ"א בפסחים הקו'ועל
 שנפסל קלים קדשים הוי ופסח בירושלים טבריא חמי איכא מי לך וקשיאעיי"ש
 זה על שהעירו מפורשים כמה ראיתי כבר זה בקו' הנה - לחומה חוץביוצא
 דוילנא מו"ץ הכהן בצלאל מו"ה מהגאון כהן מראה בהגהות ווילנא בש"סועיין
 בתו"י המופלג הרב אבא מר מפי שמעתי לשונו וזה מ"א 3פסחים שםשכ'
 אצל הפסח בחג כשנככד מעשה אירע אחת דפעם הכהן משה ישראלמו"ה
 דפ"ק ז"ל בער ב"ר ליב אר" מו"ה המפורסם הגביר הצדיק המאוה"גהרב
 עה"ק ירושלים מחכמי אחד גדול חכם ה" פניו לקבל שמה הבאיםובתוך
 שבישלו דפסח דינא הך לי' משכחת דהאיך גדולה בתימה הנ"ל החכםועמד
 כבר לטבריא הכיאוהו ואם בירושלים רק נאכל אינו הפסח דהא טבריאבחמי
 אין פסול דבפסח דנראה ]ועוד דיוצא לאו משום לקי ובלא"ה ביוצאנפסל
 בו דאין ע"ב לקמן דאמרה יום מבעוד באכלו וכמו בישול איסור משוםבו

 דכלי ועוד נצטנן כבר בירושלים טבריא חמי הביא ואם ומבושל[ נאמשום
 ייל אבא מר לי ספר כן כלום זה על תירץ ולא כלל מבשל ואינו הואשני
 קלים דקדשים הבמות היתר בשעת לה דמשכחת בפשיטות י"ל לע"ד אמנםוכ'



 אפרים בש-מ ביאורים דיקך

 אף והלכך ע"ב קי"ר רף בזבחים וכרתנ(' ישראל ערי בכל אז נאכלהי'
 מותר הי' הפסח אכילת מ"מ וגבעון בנוב צבור בבמת הי' עצמו פסחדהקרבת

 משנה וה תי' וכעין לטבריא אפי' את"כ להוליכו יכולים והי' ישראל עריבכל
 בפירש"י ועיי"ש אומרת זאת ר"ל ראמר ע"ב ל"ב רף לעיל עצמוהש"ס
-עכ"ל  אריק מאיר מו"ה הג' מהרב כ"ה בס" יושר אמרי בשו"ת וראיתי 
 הש"ס על לתרץ מספיק רזה הנ"ל הגהות על שהקשה יעזלעוויטץאבר"ק
 להביא דגיל אינו הא קשיא דינא הך ק"פ מה' בפ"ו דפסק הדמב"ם עלאבל
 הבמות נאסרו שכבר נפ"מ שום אין זה דבר אבל נפ"מ עכ"פ שיה' מהרק
 הט"ו פה"מ מה' פ"א וכ"מ הרמב"ם עפ"י לתרץ וכתב - דמגילה בפ"קעיין

 פ"ז יו"ט תוס' עפ"י כ' ועור לייושלים חוץ ביוצא נפסל אינו זריקהרקורם
- מ"גדמעילה  עפ"י מבשל מהראשון שנשאב שני דכלי לומר רוצה עוד 
- וה בעני? נויד על ראש ברכת בס' יייין - עיי"ש הטו"זדעת  לע"ד ואשד 
 וחשק כהן המראה כתירוץ בבמה לעולם ראיירו הויגב"ם דברי לתרץנראה
 מה' בפ"ט הרמב"ם שפסק מה עפ"י הוי רהוי מאי קשה ולא הנ"לשלמה

 דנביא זרעים לסרר לפיה"מ בהקרמתו באורך זה רבר מבאר וכן תורהיסורי
 או עשה מצות התורה ממצות מצוה לבטל יצוה אם ואלי' שמואל כמומוחוק
 חוץ לדבדו לשמוע עלינו חובה שעה לפי ל"ת ממצות האסוד דבד להתיריצוה

 שהקריב הכרמל בהר אלי' שעשה וכמו צ' בסנהררין ראמרינן וכמומעכו"ם
 את שואלים הי' ואם בנו" המקרש בית ובה עומרת וירושלים בחוץעולה
 הי' עולם ימי כל הזה כמעשה לעשות הנוכל לו ויאמרו הקרבתו בשעתאלה
 לפי הוא המעשה זה אבל כרת חייב בחוץ המקריב וכל מותר שאינואומר
 כמהו מוחזק אחר נביא או אלי' יבא אם לע"ד נראה ומעתה - עיי"ששעה
 לעשות ישדאל נצטוו שעה שלפי בנבואה שיאמד וךינו בבמה קרבןויקריב
 של הרין אז שייך יה' ושפיר לו לשמוע מחויבים בווראי בבמה פסחקרבן
 והבן. טבד" בחמי שבישלופסח

 עומרת וירוסלים בחוץ הקריב שאלי' שכ' הרמב"ם של לשונווהנה
 ומפורש בבמה מותר הי' בחורבנם רמשמע הלשון קשה קצת בנוי' המקרש ביתובה
 אפ" ביהמ"ק שלמה שבנה אחר 'במה כלל הותר רלא פ"ק מגילה בש"סיוצא
 אחת פעם שנבנה שכיון כוונתו ואולי שם ובתוס' היטב יעיי"ש החורבןאחר
- וצ"עאסור  טבד" בחמי שבישלו דפסח הנ"ל קו' על נדאה עוד ואכמ"ל. 
 - ווארעם ונקרא שעות כ"ד חומם שמחזיקים כלים בימינו שנתחדשעפ"י
-פלאש  שכתבו מה עפ"י ראשון כלי רין לו שיש ולדעתי פלאש טערמא או 
 דכלי מבשל אינו שני דכלי דטעמא וש"מ ד"ה ע"ב מ"ב רף בשבתהתוס'
 שהוסר אחר אפי' מרובה זמן חומו מחזיק האש אצל עומד שה" מתוךראשון
 להצטנו שממהד מבשל אינו קרים שדפנותי' מתוך שני כלי משא"כ האשמן

 דין לו דיש נראה ראשון מכלי יותר מרובה זמן חומו מחזיק הנ"ל כליוהנה
- דאשוןכלי  ויכולים כאלו כלים בנמצא ה" ג"כ הוה ומן קודם ואולי 

- וצ"ע לירושלים הללו בכלים סברי' חמילהוליך  פלאש טערמא ובענין 
 ע"ד. ס" יקותיאל תורת בשו"תעיין

 סילונית ע"י לירושלים טברי' חמי דמשכו לי' דמשכחת לע"ד נראהעוד
  דשבת  במשנה ועיין דאשון כלי דין לו יש בוודאי ווה הקרקע תחת צינורותאו



קה אפרים בש"ס בשורים די

 מכתב לאור הופיע וכעת - חכמים להם הודו ולא טברי' אנשי שעשומה
 ראשון. כלי דין לו יש אי בווארעמפלאששע חקרו ובו לחכמים וועד ביתעתי
 חמי כמו בירושלים נובעין חמין מים תמצא המצא שבאים שאיירו אפשראו

 המין מים טבר" חמי שכ' רש"י דברי מדויק ובזה חייב בה ובישלטברי'
- ודו"קעיי"ש  ודו"ק. זה בענין תרס"ו יצחק אהל עתי במכתב ועיין 

 יסימן
 נ,יי. דוב ~~כר מוה"ר וח"ג ב"גאהובי

 בן משכחת איך שליט"א גיסי חותנו בשם לי שאמר הקוש"בענין
 שיעורא מכתת וכתותי כשרוף היא והרי שריפה דצריך כיון בחמץ לעבוריראה
 שמעתי כבר זה קושי' הנה - שריפה מצות בה מקיים ואיך כזית בוואין

 - לשונו וזה ל' אות הכ' מערכת דרבנן חלוקא בספר ראיתי וכעתלהקשות
 ווהגאון יע~ראל כנסת ס' בשם הביא ל"ג סי' גברי שו"ת בס' ראיתיוהנה
 משכחת דהאיך נוב"י בעל הגאון בשם קוש" שהביא ז"ל ליפשיץ גדלי'ר'
 והרי מיכתת וכתותי כשרוף הוא והרי שריפה דצריך כיון בחמץ יראה בללה
 -דדוקא הנ"ל הגאון ותירץ - ב"י משכחת ולא בטלי ממילא כפרוריןהוא

 הנ"ל בשפר והנה לקולא לא אבל שיעורי' מכתת כתותי אמרינןלהחמיר
 משמע אוכלים טומאת מטמא כלאים אמאי שהקשה מתוס' זה תירוץ עלהקשה
 לקולא. אפי' ס"לדתוס'

 דבר בכל השבתה קיי"ל אנן דהא כלל קשה לא דבלא"ה נראהולע"ד
 מכתת כתותי ס"ל לא והוא כך ס"ל דלא הוא יהודא רבי ורק שריפה דוקאולאו

שיעורי'.
 קמ"ה סי' בתשובה איגר עקיבא ר' הגאון מש"כ עפ"י לע"ד נראהעוד

 שיעורי' מכתת כתותי דל"א כ"א בשבת טויבש שמעלקא לר' הש"ס בהגהותמובא
 של ורוחבו בעובי' שיעור דאין שהיטה גבי אבל וכדומה לולב או שופר גבירק
 שיעור .אין חמץ גבי כן וכמו עיי"ש שיעור" מכתת כתותי לומר שייך לאסימן
 ודו"ק. כמ"ש שייך לא ע"כ ורחבו אורכו אולעוב"

 דלא לאו ד"ה ע"ב כ"ה דף סוטה במס' התוס' עפ"י לע"ד נראהעוד
 א"ש בהנאה מותר דחמץ הגלילי יוסי ולר' הנאה באיסור רק כמ"שאמרינן
 עצמך על תמה ע"ב כ"ח בפסחים שאמר הגלילי יוסי ר' כוונת ה" דזהונראה
 לומר שייך א"כ בהנאה דאסור כיון הא שבעה כל בהנאה אסור חמץהאיך
 וב"י. ב"י שבעה כל עליו עובר ואיךכמ"ש

 לעשה ניתק דהוי עליו לוקין אין בל"ה דב"י דלאו לע"ד נראהועוד
 כמ"ש בה"ש שייך דלא פשוט ודבר לא או שיעור בו יש אם חילוקואין

 להאריך פנאי כעת לי ואין - כמ"ש אמרינן לא וע"כ כהמהו בו ישדעכ"פ
 למועד. חזוןועוד

 בילליפדבער הלויאפרים



 אפרים בש"ם ביאורים ליקך
 יאסימן ..
 קל מגזירת וינצל ואומר גוזר מאת יתברך העומר ספירת .בימי .).

  בהטלמת מוטלם  חו"ב  כארוים  הב' ידידי אהובי  ה"ה יהומר . ,)
 נ"י ווייס יהושע מוה"ר כש"ת, ופוסקים בש"ס לו רב ירוחכמים
 יע"א. בעטהלעןמפק"ק

 שליט"א הצדיק הגאון אדמו"ח דברי על הקשה מעלתו הנהאהדש"ה
 ר' הגאון קושית לתרץ דרש אשר הקדושים דבריו להצדיק בזו באתיע"כ
 מילתא דריחא במוגי' ע"ב ע"ו בפסחים הצל"ח שהביאו ז"ל קאסעוויטץלייב
 רב הלא כחוש נבילה בשר עם שצלאו "שמן" שחיטה בשר בדבריו רב נקטדלמה
 כהושים שניהם אפי' א"כ במשהו והוי בסיל לא במינו דמין יהודא כר')ס"ל
 דהיכא אמר רבא בך"ה ע"ב ס"ו דף ע"ז במס' התוס' מש"כ ,לפי אסוריה'

 דאיסור וחמץ מצה כגון כחושים שניהם אפי' בפסח בחמץ כגון אסורדמשהו
 אדמו"ח ותירץ שמן בשר בדבריו רב נקט למה קשה א"כ ,איכא מיהודמשהר
 דא"א היכא אלא זו סברא התוס' כתבו דלא בסברא לחלק שיצאשליט"א
 שיכול בבשר משא"כ לריה ניחשוב שפיר בחמץ כגון משהו רק ריח.חזקלהיות
 צריך ע"כ לריח. כלל' מיחשוב לא כחוש הוי אם ע"כ שמן בבשר חזק ריחלהיות
- הזהב עכ"ל שמן בשר רבלומר  הנשה גיד פרק הולין רשב"א מחי' והקשה 

 בנותן בגידין יש אי ורבנן ר"ש נחלקו האיך אותו שהקשו ושב"אומתשובות.
 ע"י למיטעם אפשר הלא גבר תיתאי אי גבר עילאה אי ושמואל .רב וגםטעם
 דטעם מודים כ"ע דבאמת הרשב"א ותירץ לא או טעם נותן אי שיבחיןכפילא
 קלוש טעם האי השבינן אי ופליגא לכ"ע איכא קלוש טעם אלא ליכאגמור
 מעלתו. עכ"ל הנ"ל כסברא דלא חזינן ולפי"ז עכ"ל לא אולטעם

 ולא הנ"ל הסברא נגד  הוכחה טום מטם  רואה אני אין לענ"דהנה
 דס"ל החכמים דהנה משם לענ"ד איכא סיעתא אדרבא אלא כנגד הוי שלאזה
 בוודאי גמור לטעם הנשה בגיד קלוש טעם האי וחשבו טעם בנותן בג'ידיןיש

 כלל קלוש טעם ניחשיב לא כדומה אר חלב חזיר כגון .איסורין בשארמודים
 דיכול משום והיינו קלוש דהטעם אע"ג מותרת שישים דלאחר איסוריןבשאר
 אסרו קלוש טעם רק להיות אפשר שאי הנשה בגיד רק גמור טעםלהיות
 כלל. משם קשה ולא מכהם הנ"ל כסבראוא"כ

 דכיון לריה טעם בין להלק לפענ"ד נראה גבר מעילאה  טהקטהומה
 ודו"ק. מריח חמור ע"כ כדקיי"ל בתורה מפורש טע"כ שלדאיסור

 והביא "'ז אות ט"ל כלל האו"ה שכ' עפ"י לתרץ נלע"ד הדברובעיקר
 באיסור אבל דאו' באיסור דוקא היא מילתא דריחא תקצ"ז אות דרבנןהארעא
 דדוקא דבר כשאסרו התנו דהחכמים והיינו עכ"ל בריח גזרו דלא לאדרב'
 מילתא דריחא כבה"ג דס"ל אפשר או - ריחא לא אבל אסרו טעמא אוממשו
 והנה מותר וע"כ דרבנן תרי הוי דרבנן באיסור ע"כ מדרבנן אלא הוילא

 ס"ל ושמואל דרב דהא הפועל את השוכר בפרק ע"ז במס' העלההריטב"א
 יודא דר' להחכמים מודים מדאו' אבל מדרבנן דוקא זה בטיל לא במינומין



קז אפרים בש"ס בקורים ד,י

 איסורא הי'- דלא מותר הי' כחוש הי' דאם שמן בשר רב נקיט שפיר א"כעכ"ל
 ס"ק 'ק"ה -יו"ד' ובש"ך ק"ח ס" פלתי ועיין מילתא 'ריחא ול"ש מדרבנןאלא
 ! י ' ודו"ק.א'

 הימים כל דו"ש ידידווהנני
 כילליטצער הלזיאפרים

 יבסימן
 המאור הרב דודי אהו' ראש על יחולו שמחות ושובע ברכותרב

 לעווינגעד מע'ה מוה"ר כקש"ת בנש"ק ונקי וד משנתו חז"בהגדול
 תע"א. והגליל פאנצעלטשעה דק"ק אב"דשליט"א

 בשבוע הי' דודי אהובי כבוד הנה עולם אהבת רבה באהבהאחדש"ה
 שיעורו שליט"א אדמו"ח למד כאשר שליט"א הגה"ק אומו"ח בביתהעל"ט
 ומעכ"ת ע"ב כ"ן דף ביצה במס' ת"ח בע"ב עם ערבית תפילת אחרכסדר

 אשר פה ואכתוב היקרים בהערותיו העם לעיני חריפותו עוצם הראהשליט"א
 קו'. לתרץ בדעתיעלה

 אסורה באכילה היום לכהן ראוי אינו שנטמאת חלה במתני'בפירש"י
 ביו"ט 'קדשים מבערין דאין אסור ביו"ט כלבו לפני 'לתתה או ובהסקהלעולם
 באכילה ומותר' עלה מיתשל בעיא ואי הואיל נימא נ"י מעכ"ת והקשהוכו'
 אזפנים. בכמה לענ"ד זנראה עכ"ל טעמא מהאי לטלטלז מזתר יה'א"כ

 עלי' יתש?ל לא בוודאי א"כ הבצק כל שאכלו שאיירו להיות דיכולא(
 למפרענ טבל אוכל אח"כ נמצא שיה' ליתשל ושוטה פתי יה'דמי

, 
- 

 נטמאה ובידו חלה לו שנתנו בידו ונטמא כהן ביד שהוי להיות שיכולב(
 אבל עלי' למיתשל יכולים בעלים דדוקא עלי' למיתשל יכול אינו מדאיוהוא
 הבעלים יגם - הואיל ד"ה ע"ב מ"ו דף בפסחים התוס' וכמו"ש הכהןלא
 ופשוט. לכהן שנתנו כיון למיתשל יכוליםאינם

 עליה יתשול , לא דוודאי שנתחמץ וחלה בפסח דאיירו לענ"ד נראהג(
 עיי"ש. הנ"ל התוס' וכמו"ש ובי' בב"י עליולחייב

 הואיל בד"ה ע"ב מ"ו דף בפסחים בתוס' שהקשה עפ"י לומר אפשרד(
 אמאי וגם הואיל מטעם יאפה ואח"כ שם לה יקרא א"כ הואיל דס"לדלר"א
 הואיל אמר" לא ע"כ שכיח לא עלה מיתשל בעי ואי דהואיל התוס' ות"עלה מיתעוי בעי ואי הואיל נימא באפיותן יו"ט דוחה אינו לחם ושתי הפניםלחם
 -שכיח דלא עלג מיתשל בעי ואי הזאיל לומר שייך לא נמי כאן ולפי"זעכ"ל
 והבן. התוס'כמ"ש

 ,!ו הדאיל אמרי' אי זה הוא דתנאי דפלוגתא בפשיטות נראה הנהה(
 - ודו"ק. הואיל לי' דלית מ"ד כהאיל מתנ" אתי' וא"כלא

. .,, 



 אפרים בש"ם ביאורים דיקח

 מתוך מטעם שנטמאת חלה לשרוף. שמותר נימא הקשה הרשב"אוהגה
 בשעת ליהנות שמותר וכ"ש-.כאן צורך הוי שמבער דמה קצת צורךואיכא
 נימא וא"כ ע"ב כ"ד בשבת התוס' כמ"ש היום צורך איכא בוודאישריפה
 אבל עץ כגון לשריפה העומד בדבר רק שייך לא דמתוך הרשב"א ותירץמתוך
 ש"מ רבא דאמר ע"ב ה' מפסחים עליו ומקשים עכ"ל ועיסה . תרומהלא

 אית דילמא מתוך לי דלית מנ"ל ולהרשב"א מתוך לי' דלית תלתמדרע"ק
 ונראה - ביו"ט לשרוף אסור מתוך שייך דלא ועיסה שהחמץ רק מתוךל"

 שריפה אלא חמץ ביעור אין דס"ל דרע"ק אליבי' אזלי' ' דשם לתרץלפענ"ד
 בעי אי מ"מ בשריפה דמצוה אף ותרומה חלה משא"כ בעלמא כעץ הויא"כ

 חייב חמץ אבל זמן לאחר להשהותו יכול וגם כעץ הוי ולא עלי'מיתשל
 לחלק. ננלפע"ד מתוך שייך שפיר והי' בעלמא כעץ הוי ע"כ מידלשרוף

 ברודי אברהם ר' הגאון בשם להקשות העולם שהביא מה מיושבובזה
 ס"ל דילמא שריפה אלא חמץ ביעור אין רע"ק דס"ל רבא הוכיח דהאיךז"ל

 ע"כ השריפה לקיים יכול אינו מ"מ בכלל שריפה וגם דבר בכלהשבתה
 ע"כ מתוך לי' דלית מהכא דנשמע כיון דנראה א"ש ולהנ"ל יו"ט בערבאיירו
 א"כ דבר בכל השבתה ס"ל דאי שריפה אלא חמץ ביעור אין דס"למשום
 ל"ש לשריפה דוקא עומד אינו דחמץ משום אלא מתוך לי' דלית נשמעאינו
 שריפה אלא חמץ ביעור אין דס"ל הוכיח האיך רבא דא"כ ז"א אמנם -מתוך
- דבר בכל השבתה וס"ל מתוך ס"ל דלמא מתוך לי'ולית  מדויס דבזה אלא 
 ואח"כ שריפה אלא חמץ ביעור אין ס"ל דרע"ק ש"מ רבא דקאמרהלשון
 שנדע אח"כ רק מתוך לי' דלית נשמע דאינו היינו מתוך לי' דלית ש"מאמר
 ודו"ק. שריפה אלא חמץ ביעור איןדס"ל

 מצות על לברך שצריך בש"ע דקיי"ל אמאי מעלתו שהקשהומה
 והוי אחת מצוה הוו דדילמא אמן ויאמר חבירו ישמע שלא בלחשתפילין
 לברך התירו אמאי לחבירו הוא בין חילוק דמאי מעלתו והק' לבטלהברכה
 עכ"ל. הספק על אמן לענות לחבירו יתירו כן כמו ספק דהויאע"ג

 חזקת עליו וישנו בספק הוי בעצמו הוא דבשלמה לחלק נראהלענ"ד
 תפילין אם אף כלל איסור עשה לא הוא בבירר וגם שיברך תקנו ע"כחיוב
 בספק הוי לא חבירו אבל בספק והוא הואיל חכמים חייבו מ"מ אחתמצוה
 כדי הברכה רם בקול שיאמר לספק יכנסנו למה ע"כ הברכה שמע לא אםכלל
 בלחש. שיברך אמרו ע"כ בספק חבירו גםשיה'

 נראה רם בקול תפילין מצות על ברכת אחד אמר אם בדיעבדוהנה
 שיאמר חכמים תיקנו דלא כיון חיוב בספק דהוי אף אמן לענות דא"צג"כ
 והבן. לבטלה הוי א"כאמז

 ס' דף בשבת לו התמוהים רש"י דברי לו שאפרש מעכ"ת שביקשומה
 יותר שהי' ניכר שאין לגמרי שנעקרו וז"ל שנעקרו ד"ה העמוד בסוףע"ב
 רש"י שאמר מה ושחל עכ"ל איפכא חבירו ולשון לוי"ה לא טפי אין ה' אוד'

 דש"י של בדורו הי' אחד דחכם דפשוט ונלע"ד איפכא חבירו ולשוןלוי"ה
 החכם של חבירו היינו חביוץ ולשון דלוי"ה ופירש לוי"ה קראו רש"ישהי'
 חיד"א הקדוש מהגאון הגדולים בשם מצאתי ואח"כ מרש"י איפכא פירשוזה



קט אפרים בש"ס בשורים די

 לוי"ה לפעמים הביא שרש"י כתב בק"א ל' אות גדולים מערכת זצ"לס"ט
 הק' המזפלא הרב משם כתב ח' אזת יז"ד מערכת א' חלק שבשדו'גוהביא

 רבינו מרבו הוא זה דפירוש ז"ל רש"י דכוונת שקיבל ז"ל עטר ז'כמהר"ח
 עכ"ל. הלוי יצחק ורבנו למורנו ר"ת לו"'ה כי שאמר מי ויש -הלוי

 ידידו. הכ"ד תורתו ושלום דו"שוהנני

 כילליטיגער הלוי אפרימהק'

 יאסימן

 חו"ב המאוה"ג הרבני מחו' אהובי כבוד שלו' את יענהאלקים
 פראגער אלי' יעקב מו"ה כקש"ת להפליא עד ופוסקיםבש"ס

 תובב"א. מירושליםשליט"א

 נ"י מעכ"ת לכבזד מיד השבתי לא טרדותי שבהמון לא"פ ליימחול
 בתולה זומא לבן שאלו ע"ב י"ד בחגיגה בתמי' תורה בדברי באתיוכעת

 הלא נ"י מעכ"ת והקשה עיי"ש לדשמואל חיישינן מי לכה"ג מאישעיברה
 ע"א. מ"ב יבמות בש"ס כמבואר חבירו מעוברת משום לכו"ע אסורבלא"ה

 אבן יוסף בברכי זה בקו' קדמו וכבר השמש תחת חדש כל איןהנה
 כגון שכיח דלא מילתא דגבי מזה להוכיח ורצה יו"ד אות י"ג סימןהעזר

 מעוברת על רבנן גזרו לא בתולה ונשארה שנתעברה או באמבטישנתעברה
 הש"ס דאיבעי' דאפשר ודחה רבנן בי' גזרו לא שכיחה דלא דמילתאחבירו
 מהר"ם לתשו' ציין שלמה בלקוטי ועיין חבירו מעוברת על שגזרו קודםהי'
 הנ"ל. ספר ידי תחת ואין כ"ז תשובה חא"עשיק

 ברמ"א המובא שיטות לאותן רא" ולהביא בפשיטות לתרץ נראהולע"ד
 עיי"ש חבירו מעוברת על גזרו לא דבמזנה י"א סעי' י"ג סימן העזראבן

 שמואל בבית שם ועיין י"א בשם החולץ פרק מרדכי הגהות בשם כןשמביא
 וא"ש. חבירו מעוברת על חששו לא וע"כ במזנה דאיירו כאן וא"כ כ"גס"ק

 סימן העזר אבן חלק מהדו"ת הנוב"י שהעלה מה עפ"י לתרץ נראהב(
 של מעוברת הי' אם דדוקא י"ג סימן העזר אבן תשובה בפתחי מובאל"ח

 א"ש ומעתה עיי"ש חכמים חששו לא נכרי של מעוברת אבל גזרוישראל
- ודו"ק נכרי של במעוברת כאן דאיירואפשר  איגר עקיבא ר' בשו"ת ועיין 
 עיידש. ל"ב סימן ח"ב אה"ע סופר ובחתם הנוב"י של סברא בענין צ"הסימן

 ורק חבירו מעוברת באיסור כלל השתא איירו דלא לע"ד נראהג(
 דשבת בפ"ק המפורשים שכ' וכמו בתולה לישא שצריך כה"ג איסורמענין
 ומותר פטור ואמאי עור לפני על דקעבר ע"א ג' דף ריש התוס' קו'על

 ודו"ק. שבת באיסור רק עור לפני באיסור כאן איירו דלא שכ'ועיי"ש
 י .



 אפרים בש"ס נ"ורים דיקי

 ע"מ דהתנה שם ביש"י עיין כנטו שכבר בדיעבד כאן דאיירו נראהעוד
 ,,ן, אפשר או - לא או טעות קידושי הוי דאם גט צריכה אם ושאל בתולהשהיא

 ' ',ן, והבן. בתולה רק נושא אינו שכה"ג לכל דפשיטא להתנות כללדאי"צ

 כתבתיהנלע"ד
.. 

 בילליטיבער הלוי אפריםהק'

- יבסימן
ן אהובי לכבוד וכ"ט וברכה שלו' אחלק אשיג ארדוף אוהבאמר
י ער חו"ב  המאוה"ג  הה"ג כבור וירידי חביבי  ה'  וידידידנ"פ
 התורה מקצועות בכל לו רב ידו בלום  אוצר  וני  צ"תלהפליא
 האבדק"ק שליט"א ל"ש יהועוע מו"ה כקש"ת וגדוש מלאוהלימוד
מאטש.

 י לפני הצעת אשר בהערותיך עיינתי עולם ואהבת רבה באהבהאהדש"ה
 : ראשון. ראשון על לך להשיבוהנני

 מת כטמא עשאוה דקאמר ע"ב כ"ג דחגיגה בגמרא שהקשה מהא(
 על קאי הש"ס דקו' וכנראה כו' ושביעי שלישי הזאה תיבעי הכי איופריך
 ומטבילה חותכה תניא אלמה אח"כ כדקאמר קנה של השפופרת החותךהאדם
 שיטות לאותן והקשה עיי"ש לא זשביעי שלישי הזאה אין טבילה טבילהטעון

: בשפופרת איירו כאן והרי מתכות בכלי אלא ל"ש כתלל ה"ה דחרבשסברו
 כחלל ה"ה חרב מטעם וז' ג' הזאה ליבעי הש"ס פריך ואעפ"כ קנהשל

עיי"ש.

',,,,,,,,,,,, ה ו'ב שת
 ), אנכי וכבר עיי"ש רט"ג במצוה זה בקו' חנוך המנחת קדמךכבר
 ' --', ה"ה חרב דעל שסברו בחולין המאור ובעל הרמב"ן על זה מגמראהערותי
 יד בתשובותי שכ' מה ועיין כאן, הש"ס נגד והוא וז' ג' הזאה אי"צכחלל
 הה"ג גיסי בשם תירוץ והבאתי בכת"י[ ]עודנו צ"ח( סה חמישי )חלקאפרים
 על ולא הכלי על קאי וז' ג' הזאה דתיבעי הש"ס דכוונת לעכניטץ אבד"קכו'

 בצדו הנדפס תננאל רבינו מפירוש ג"כ נראה שכן ראיתי וכעתהמהתכו
 ";', וטעון ומטבילה חותכה תניא אלמה גירסא לו שהי' שם בחגיגה ווילנאבש"ס

 ,.','יל( וא"ש. עיי"שטבילה
 "1'י,,,

 ואידך דקאמר בגמרא ע"א ל"ד השנה ראש מש"ס לך שקשה ומהב(
 יליף הכפורים מביום אי הכפורים מביום לי' נפקא ל" מנא בלילה ולאביום
 א"כ וקשה הכפורים מביום יליף לא דאידך מזה דכהממע וכו' מיני' נמינגמור



קיא אפרים בש"ס ניאורים די

 ביוה"כ נאמרה תרועה שופר והעברת אחד פסוק כי לי' מנא תרועותשלש
עכ"ל.

 ה נ ו שת

 שהניח במקומו עיי"ש תרועה ביום תמרים הכפות זה בקו' קדמךכבר
-בצ"ע  שופר והעברת דהקרא שהעלה בר"ה הרע"ש בהגהות ראיתי ואנכי 
 ודו"ק. זה גם מיושב ומעתה לדרכו זאת שאומר עיי"ש בר"ה איירותרועה

 הכנענית בן עה"פ ויגש פ' עה"ת הרע"ב קו' לך שאמרתי ומהג(
 הלא והקשה ברש"י עיי"ש שמעון נשא ואח"כ לכנעני שנבעלה דינה בןשהי'
- אמו בת באחותואסור  יש כי הכנענית בבן יש דעות דשני לתרץ ואמרת 

 מותר דב"נ ס"ל דינה דנשא דס"ל ומ"ד - הכנעניים מן שהי'מפרשים
- ודו"ק ע"ב נ"ח דף בסנהדרין עיין הוא פלוגתא כי האם מן אפי'באחותו  
 רש"י מ"מ מאמו באחותו אסור דב"נ דהלכה והגם שפיר מתורץ כי כוונתיפה

 ודו"ק. כהמדרש רק דהלכתא אליבא שלא מפרש פעמיםהרבה

 והגיד הבית לו אשר ובא טהרה בפרשת הקרא לפרש שאמרתומה
 הכהן יבא בטרם הבית את ופנו הכהן וצוה בבית לי נראה כנגע לאמרלכהן
 את לראות הכהן יבא כן ואחר בבית אשר כל יטמא ולא הנגע אתלראות
 נכבד עשיר אחד בעה"ב ולו קטנה בעיר רב שהי' המשל עפ"י -הבית
 העשיר נהג לא הדת בעניני אמנם ורובו, ראשו הרב את מחזיק ה" אשררה"ק
 דברי דורש הרב כשהי' פעם ובכל כו' נו"ט אכל שבת חילל כשורההזה
 בתוכחתו כיון שעליו הזה העשיר מרגיש הי' פעם בכל לעם ומוסרתורה
- בהרב בו אפוויחר  על פניו על ויוכיחו להרב העשיר ויבא היום ויהי 
 ויאמר הרב ויען אותו, שמחזיק שכרו זהו וכי ברבים פניו מלבין תמידאשר

 לערלים יי"ש מוכר שהי' בית לו שהי' כפרי לאיש למהד"ד, משל לךאמשול
 להמוכר הרבה להרויח ונתן הרבה ושתה גדול עשיר הי' אשר אחד ערלוה"
 הווירטסהויז של הקרקע על שוכב ה" משתכר כשה" רע טבע לו ה" אמנםיי"ש
 ובידו הולך הישראל שהי' פעם בכל ע"כ קטן ווערטסהויז גדול אדם הי'וגם

- ובראשו ברגלו פעם בידו הכה פעם לערליםמשקה  הזה הערל אף ויחר 
 הרבה לך נותן אני הלא אותי תכה הכה זה למה ויאמר המרזח בעלעל

 גדול ערל ואתה קטן כ"כ ביתי כי לך אעשה מה אבל ויאמר לו ויעןלהרויח
-כ"כ  אחד כל כי מוסר לומר שא"א הפסוקים פירוש וזהו מובן והנמשל 
 איזה המגיד את ללמוד רוצים הם וע"כ במוסרו המגיד כיון שלוחושב
 מבפנים העשיר היינו הבית לו אשר ובא וזה - יתביישו שלא יאמרומוסר
 דעת ישמרו כהן שפתי המגיד הכהן את שלומד היינו לאמר לכהןוהגיד
 היינו בבית לי נראה כנגע לאמור המגיד את וילמד מפיהו, יבקשוותורה
 ויעזוב תשובה יעשה לדרשה שבא שמקודם האמת אבל יתבייש שלאמוסר
 יבא בטרם תשובה שיעשה הבית ופנו הכהן וצוה וזה יתבייש לא ואזהחטא
 בבית אשר כל יטמא ולא מוסר המגיד שיאמר קודם היינו הנגע לראותהכהן
- ודו"ק הבית אל הכהן יבא כן ואחר עניניו כל על מוסר לומר יוכל לאאז  
 ז"ל. הגה"צ אדמו"ח קדוש מפה שמעתי כבר המשלהנה



 אפרים בש"ס ביאורים דיקיב

 הקל בשבת ביוצר אומרים שאנו שהקשיתי קושייתי לתרץ שרצהומה
! שברא כולו לעולם המאיר כו' רקיע חלוני ובוקע מזרח שערי דלתיהפותח
 '",',ל דבתחילה כתב בראשית בפרשת ז"ל רש"י הלא לי וקשה - הרחמיםבמדת

 מדת הקדים מתקיים העולם שאין ראה הדין במידת לבראו במחשבהעלה
 אלקים ה' ברא ביום כדכ' שותפים שני שהם והיינו הדין למדתהרחמים
 לתרץ ואמרת הדין, במדת כתוב ואיך העולם ברא שבשניהם הרי וארץ,שמים
 אבל הרחמים במדת המאורות שברא המאורות על קאי הרחמים במדתדברא
 ן יצחק מוה"ר ידידי לי תירץ כן כמו הנה בשניהם ברא ויושביוהעולם
 ן קו נכתב הסידורים בכל כי הנוונה זה אין כנראה אמנם מפה נ"יריזעל
ן בסידור וכן ברחמים ומלואו העולם שברא שהכוונה באצבע כמורה תיבת...אחר
 הרחמים במדת אמרי' ע"כ הרחמים במדת גם ששיתף כיון הכוונהיעב"ץ
 ,, המקבל מצד הם הדינים כל כי באמת רחמים המה הדינים דמקור אמרתיואנכי

י כידוע. גמורים רחמים בשורשם הכל ששם המשפיעה מצדולא
 על הקשה ת"ה בשם הביא שלמה בלקוטי שראיתי אכתובואגב
 נשים ב' טשא אינו גדול דנהז שפסק הי"ג ביאה איסורי מהל' פי"זהרמב"ם
 להכ"ג, באלמנה מוקי נשים שתי לאהב תהיינה דוכי ע"א ס"ח קידושיןמש"ס
 1 אחר זה הכה"ג שלקחם שאיירו להיות יכול דהקרא קשה דלא ולע"דעיי"ש
 1 ודו"ק.זה

 י לעיל והבאתי נ"י דפעטראזשעני הה"ג גיסי שהקשה מה כאן אכתובאגב
 שליקט מי ט' וב"מ י"א בגיטיז דס"ל ר"א על בכתובים[ ]עודנו י"טבסי'
 י לקטן זכיז ס"ל דר"א קנ"ז ב"ב מש"ס זכה עני לפלוני ה"ז ואמר הפאהאת
 ור"מ ר"מ משנה וסתם מ"ט פ"ד פאה במס' משנה סתם זה הנה - לגדולולא
 עיי"ש. לגדול זכין ס"ל דר"א קנ"ז ב"ב שםס"ל

 טרסימן

 שליט"א. צ"ח הה"ג גיסילכבוד
',1,,1;,,,,

, הבעל"ט בר"ה הגנ"י גיסי מעכ"ת שהדפיס השנים ברכת עניןבדבר
,' ' 

 ראש גמרא עפ"י  וה על ופקפקו טובה לשנה יהתם כיפור צום וביוםיכתב
 ,), בינונים גמורים צדיקים של נפתחים ספרים שלשה דבר"ה ע"ב ט"זהשנה

'., 
 ,י,
 לאלתר נו"נ רשעים של לחיים לאלתר ונחתמין נכתבים ג' צדיק" שלורשעים " '

 גמור לצדיק וא"כ עיי"ש הכפורים יום עד ועומדים תלוים בינונים ושלכו'
 זה ומטעם לצדיק אדם כל להחזיק וצריך בר"ה לטובה ונחתם נכתבכבר
 לשנה יאמר לא ר"ה של שני שביום בטו"ז וגם תקפ"ב סי' סוף המג"אכתבו
 ) ),,, יחתם. כיפור ביום שרק יאמר איך וא"כ עיי"ש יכתבטובה

 ,,,,,),,,,,,ו.,,,,
 ה ב ו שת

 דרך שאומרים זה נוסח שהדפיס עשה טוב לא לכתחילה בווראילענ"ד
 נראה שבש"ס והגם לבינונים איירו הפייטן ובעל לעצמו אתד כל ובקשהתפלה



קיג אפרים בש"ס ביאיר-ם די

 בש"ס קשה דא"כ כן לומר אפשר אי ע"כ אמנם בר"ה נכתבים אינםשבינונים
 למה א"כ בר"ה בינונים כלל יכתבו לא אם נפתחים ספרים דשלשה בר"השם

 וברשעים. גמורים צדיקים בשל די ה" כלל ספרים ג'נפתח

 קשה יחתמון כיפור צום וביום יכתבון בר"ה שאמר הפייטן לשוןוגם
 על דכוונתו וע"כ הכפורים יום עד נכתבים אינם בינונים הלא קאי מיעל

 בפני ועיין הכפורים ביום החתימה אבל בר"ה נכתבים באמת שהםהבינונים
 שם. הש"ס בפירוש שהאריד מה שםיהושע

 הרמ"ע בשם שהביא ח' ס"ק סוף תקפ"ב סי' או"ח במג"א ראיתישוב
 ביוה"כ אלא נחתמים אין צדיקי' שגם שכתב פ"י מח"ה ח"ב י"מ בס'מפאנע

 ר"ה בגמרא ובאמת בו לעיון תח"י אין כעת והנה עיי"ש בר"ה שנכתביםרק
 לחלק ואפשר לחיים לאלתר ונחתמים נכתבים גמורים רצדיקים אמרינןט"ז
- כעת וצ"ע גמורים צדיקים ובין צדיקיםבין  מהרי"ח לקוטי בס' ראיתי וכעת 

 שלומים אגרת אדם כשכותב שנוהגין תקפ"א בה"ט בשם הביא אלול ח'בסדר
 עיי"ש טובה לשנה עליו שמבקש בתחלתו לו מרמז יוה"כ עד אלולמר"ח
 שם כתיב לא אבל סק"י שם בבאה"ט חפשתי והנה - המהרי"ל מדבריוהוא
 ראינו לא ואפשר מצאתי ולא במהרי"ל חפשתי ג"כ וכן עיי"ש יוה"כעד
 ודו"ק. ראי'אינו

 בילליטצער הלויאפרים

 עוד והפשתי מהרי"ל בשם כן שהביא אפרים במטה ג"כ ראיתיאח"כ
 כמו יוה"כ עד שם כתב לא אבל נוראים ימים הלכות בתחלת ומצאתיהפעם
 ודו"ק. - מהרי"ח ולקוטי המט"אשהביא

 טזסימן

 ה"ה וטובים מרובות בברכות ממרומים יתברך העתיםבצוק
 ובמעלות במידות מושלם החו"ב הב' ורחימי וחביבי ידידישאירי
 נ"י גליק ברוך אברהמ מ' כש"ת היוחסין שלשלת ונשגבותיקרות
 בתקפו. כשמשויזרח

 מתיגע שאתה וראיתי בד"ת הנעים מכתבך שהגשתי ימים איזה זההנה
 ואילנא מעלה מעלה ותעלה אמת דבר על ורכב וצלח עמך ה' יה'בתוה"ק
- אמן ממך יתענגו ומוריך הוריך ועיני תתעבדרברבא  דברי על באתי ועתה 
 שכתב ממכילתא ומקורו משפטים פרשת רש"י דברי על להקשות שכתבתתורה
 כתוב הי' לא דאי יכה כי ואיש שנא' לפי נאמר למה ומת איש מכה עה"פרש"י
 אני שומע ומת איש מכה רק כתוב ה" לא ואי כו' יכה כי דאיש מקרארק

 קטן אפי' אדם נפש כל יכה כי ת"ל מניין הקטן את הכה איש שהכהדוקא
 ואיש ת"ל חייב יה' והרג שהכה קטן אפילו שומע איש מכה נאמר אלוועוד
 הקטן את הרג דאם קרא צריך דלמה והקשית עיי"ש שהכה קטן ולא יכהכי



 אפרים בש"ס ביאורים דיקיד

 הוי הא פטור שהרג שקטן קרא לי למה דאל"כ כן לומר צריך ע"כ האחייב
 קו' הנה - עכ"ל הקטן את להרוג רצו דהם להזימה יכול אתה שאיעדות
 שום ליכא כאן דהא כאן אין קו' ריח אפי' ובאמת בילדותי שמעתי כברזה

 אנו דהרי ועוד רש"י שכתוב וכמו לאשה צריך קרא באמת דהא קראיתור
 נלמד אדם נפש כל יכה כי ואיש דכתוב דמהתם אחד מקרא הכל זאתילפי'
 קרא יתור כאן ואין פטור הרג קטן ואם חייב הקטן את הרג דאםשניהם
 תייב. איש דדוקא פטור הקטן הרג שאם לומר הקרא צריך דממ"נכלל

 בר אינז דקטן ליה תלפוק לזה קרא צריך דלמה הדבר בעיקראמנם
  שהביא שם חכמים בשפתי ראיתי מכבר לזה קרא צריך ולמהעונשין
 צריך דקרא דעתי ולעניות שתירץ מה שם ועיין מהרא"ם כןלהקשות
 דתרנגול ואע"ג הנפש את שהרג על בירושלים נסקל תרנגול דקיי"למשום
 רוצח  מה' בי"ב ברמב"ם ועיין וקלין תקלה מחמת נהרג מ"מ עונשין בראינו
 בדבר ישראל לבני ה" הנה הן מדכתוב לה וילפי' הוא מה"ת זה דדברשכ'
 קמ"ל וקלין תקלה מדיז נהרג קטן דגם וסד"א עיי"ש מעל למעולבלעם

- ודו"ק נהרג אינודבישראל  עפ"י שהקשית הראשונה קו' על נראה עוד 
 דרך דאין בסופו שהז"ג עשה דמצות בסוגי' דקידושין בפ"ק הפנ"ישהאריך
 ואדרבה תניא בדלא תניא תלה דהוי מדאיצטריך קו' להקשות ותוס'הש"ס
 עיי"ש. כלל קו' זה ואין ויאדיר תורהיגדיל

 טרדות רוב מתוך הכותב דו"ש ידידךוהנני
 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 יוסימז
 התאזד ה' וביראת בתזרה ונזר עטרה יכתירהו אליעזר האחדושם
 מעלה ע"ג מעלה למעלות תמים החתן הב' חביבי אהוביה"ה
 בהסידות מוכתר המדות פאר הכופר אשכול וסופר חכםחו"ב
 כשמש. ויזרח נ"י פאסטערנאק אליעזר מוה"רכש"ת

 תורה בדברי עפה מגילה להתפאר ידיך ומעשה מכתבך ידי השיגהכן
 דעת למוצא ונכונים חן חכם פי ודברי דסבלונות בסוגי' כעת לומד אתהאשר

 תהילות פי ומלא שושנים שפתותיך במטמונים לחפש כיונים עיניךונבונים
 בבא"ס. ביג"ץ עד יוסיף וכה ה' יתן וכה אני גם לבי שמח בחכמתך כיורננים

 שחנני מה אהובי לך אכתוב ריקם ריקם דיליף כהאי אהי' שלאוכדי
 הנ"ל. בסוגי' גרגרים איזהו רחמיו ברובהשי"ת

 פרוטה משוה בפחות המקדש ע"א ע"ד דף כתובות במס' איתאהנה
 משוה בפחות קידושין שאין יודע דאדם מ"ט גט הימנו צריכה כ"עובעל
 איתא דקידושין פ"ב בירושלמי והנה עיי"ש קידושין לשמ ובעל וגמרפרוטה
 צריכה אינו שבעל או אח"כ סבלונות ושלח פרוטה משוה בפחותהמקדש



קטו אפרים בש"ס בשורים די

 להבחין יודע אדם דאין ובעל סבלונות שלח הראשונים קידושין דמחמתגט
 והירושלמי הבבלי שפליגו וכנראה עיי"ש פרוטה משוה לפחות פרוטהבין

 דאמרי מסוגין הקשו הראשונים כל דהנה פלוגתתם טעם  לפרש ליונראה
 דמחמת מקודשת אינו סבלונות להו ושלח פרוטה כהמוה בפחות קידשאם

 משוה ופחות פרוטה שוה בין להבחין יודע אדם דאין שלח הראשוניםקידושין
 להבחין. דיודע אמר" ובעל בקידש ע"ד ובכתובותפרוטה

 בפחות קידושין שאין יודע אדם בכתובות דאמרי' דהא במקנהותירץ
 אמרי' ולקמן ידעו דלא איכא מיעוט אבל יודע רוב היינו פרוטהמשוה
 ויש הרוב כח ומגרע מיעוט תרי הוי א"כ מסבלו והדר מקדשי ברובאדאיירו
 מיעוט אלא דל"ש בבעילה משא"כ אחזקה אוקמינן ע"כ פנוי' חזקתלה
 וע"כ בעל ואח"כ מקדש קודם כ"ע דהא ליכא השני מיעוט אבל ידעודלא
 בפחות קידושין שאין יודע דאדם רוב בתר אזלינן ושפיר מיעוט חד אלאליכא
 עכ"ל. קידושין לשם ובעל פרוטהכח~וה

 ר' ה" הירושלמי דמחבר ידוע דהנה הירושלמי לישב נלע"דועפי"ז
 כר"מ ס"ל יוחנן דר' תירוץ לחד ע"ב כ' דף בבכורות העלה והתוס'יוחנן
 סמוך אמר" למיעוטא דחיישי' דלמאן ידוע ג"כ הא והנה למיעוטאדחייש
 פנוי' חזקת לאשה איכא באמת נלע"ד ולפי"ז רובא לי' ואיתרע לחזקהמיעוט
 בירושלמי אמרי' ע"כ פרוטה משוה לפחות פרוטה בין להבחין ידעו דלאומיעוט
 מיעוט סמוך דאמר" קידושין הוי דלא ובעל פרוטה משוה בפחות בקידושאפ"

 ודו"ק. אזיל דלשיטתו רובא ל" ואיתרעלחזקה

 ששלח דחוששין בתוס' ופירש לסבלונות חוששין סברו ור"ה רבההנה
 והקשה מסבלו והדר דמקדשי באתרי' דאיידו אמר" לקמן דהא מקודםקידושין
 במעשה דתלוי רובא הוי מסבלו והדר דמקדשי רוב האי הלא במלחמותהרמב"ן
 תלוי מהני לא במעשה דתלוי דרובא דהא דלענ"ד לתרץ לפענ"דונראה

 בב"מ ושו"מ הרא"ש כש" נימא דאם ספק או וודאי הוי רוב איבפלוגתא
 הוי וא"כ כזה ספק התירה שהתורה רק ספק אלא בירור הוי לא דרוב ו'דף

 אבל גזרה במעשה תלוי דלא ברובא תורה דגזרה היכא ואמר" הכתובגזירת
- הרוב אחר אזלי לא במעשה דתלויברובא  וודאי הוי רוב דס"ל למאן אבל 
 לא. או במעשה תלוי אי חילוק איןאזי

 מר פשיט האיך לרבה עמרם ר' פריך ע"ב כ' דף ב"מ בש"סוהנה
 הולכין אין דקיי"ל מאיסור חמור ממון הא שם התוס' והקשה ממונאאיסורא
 דהנה ונראה החזקה כנגד אפי' הרוב אחר אזלי' ובאיסור הרוב אחרבממון
 בשבת אמרי' ורבה כרב וס"ל הי' דרב תלמידו ר"ה והנה ורבה ר"ה איירושם
 ושמואל רב ופלוגתת כרב ס"ל וא"כ תלת מהני לבר כרב עביד דמר מילידכל
 מיושב וא"כ הולכין אין ס"ל ושמואל הרוב אחר בממון הולכין ס"ל דרבידוע
 כרב. סברו דהם התוס'קו'

 הוי רוב אי תלוי ושמואל רב דפלוגתת כ' ס"ג בסי' הפליתיוהנה
 ולקי"ז וודאי הוי רוב ס"ל ורב ספק הוי רוב ס"ל דשמואל וודאי איספק
 הוי במעשה דתלוי דרובא נמי ס"ל וא"כ וודאי הוי דרוב ור"ה רבה נמיס"ל
 מקדשי קאמר דמאי הקשה התוס' ודו"ק לקידושין חוששין ס"ל ושפיררוב



 אפרים בש"ס בשורים ךיקטז
' למיעוטא ניחוש דאמאי והקשה למיעוטא ניחוש דתימא מהו מסבלווהדר
 ,, ', ,,,, כן. לומר הו"א ע"כ במעשה דתלוי רובא דהוי משום נראהלקולא

 במעשה דתלוי דובא הוי מ0בלו והדר מקדשי דדובא הרמב"ן שהקשהמה
 ל העשוי' חזקה הוי פנוי דחזקת בגיטין כתב בעצמו הרמב"ן דהלא לתרץנלע"ד

 במעשה התלוי רוב אפי' כנגדך מהני וא"כ אלימתא חזקה הוי ולאלהשתנות
ן מהני. לא חזקה שאד דנגדאף

ן שלח אם לקידושין חוששין ס"ל ורבא לקידושין חוששין ס"ל ר"ה גרסהרי"ף
ן במעשה דתלוי אף לרובא דחייש אזיל דלשי' רבא של דטעמו ונראהסבלונות
 ) בבכורות אזלי' במעשה דתלוי רובא בתר דאף 0"ל רבא מ"מ הרמב"ןכמו"ש

 , ,' ערד הרועים ובמלא עיי"ש ס"ל כר"מ ישמעאל ר' מחוורתא דמשני כ'דף
 במעשה. דתלוירובא

 באהבה דו"ש ידידווהנני
 טילליטצער הלוי אפריםהק'

 יחסימן
 נ"י. יורא כמר וחכים היניק הב' היקר הילד בני יחנךאלקים

 י הכותים מבין יין הלוקח ע"א כ"ה גיטין בש"ס בלימודך שהקשיתבמה
 לוגין שני בד"ה שם התוס' וכ' כו' להפריש עתיד שאני לוגין שניאומר

 לך וקשה עיי"ש עור אלפני דנחשדו לא למכור רק מפרישן לעצמןשהכותים
ן מצה לו ונותן לו ונותן בשר כזית דחותך אמרו ע"א ד' דף דחולין בפ"קשהרי

 לשתות לו שיתן תקנו לא אמאי וא"כ וכו' משחיטתו לאכול מותר אכלואם
 ,,,,,,,,"),, ,ל. " ",''. טבל. הוי לא בוודאי שותה ואםיין

, ה ב ו שת
,,.,,,,,,,, 

 ק"ל אליעזר מו"ה ח"ג ג"כ תירוץ ויפה כו' בני חכם ואם הקשיתיפה
 לו שאין בדיעבד ורק הכזתי שיאכל זה על לסמזך רצז לא דלכתחילהנ"י
 ליתן יכול הא כאן אבל אחרת מצה לו שאין מצה גבי וכן אחרת תקנהשום
 שמפרש. כמו בנפשועצה

 להבחין תקנה שום זה דאין ליתא מעיקרא דקו' לתרץ נראה הי'ולע"ד
 ,לןע, הכותי יכול דהרי לשתות יין כוס לו שיתן במה ועישר תרם אם הכותיאת

 והוא אצלו שיאכל חבירו את המזמין מ"א דדמאי בפ"ז דאיתא עפ"ילהערים
 למחר להפריש עתיד שאני מה שבת מעדב אומר המעשרות על מאמינואינו
 הכותי כן לעשות יכול יא"כ עיי"ש וכו' לו סמוך מעשר ושאר מעשרה"ז
 עתיד שאני לוגין שני שיאמר או כן שתייתו קודם שיתנה שישתה הכוסעל

 שום אין וא"כ מ"ב דדמאי פ"ז עיי"ש הכוס מן קצת שישאיר אולהפריש



קיז אפרים בש"ס בשורים די

 מן שאינו משום חייש ולא שישתה הכוס על מביתו להפריש יכול שגם לזהתקנה
 אין בשר כזית חותך גבי משא"כ להפריש ישראל צריך ע"כ וע"כהמוקף
 מצה גבי וכן לאכול מותר ממנו אכל אם ובודאי להערים להכותי תקנהשום
 ובוודאי הלילה כל אחרת מצה לאכול להכותי נותנין שאין בחולין התוס'שכ'

 לע"ד הישראל יאכל ואימתי ברש"ש שם שהקשה ומה מצה מצות לשםשמרה
 מצה שאר מלאכול אותך יניהו שלא יודע הוי להכותי דאומרין קשה לאדזה
 יכול מצה מצות לשם ששמרה אומר ואעפי"כ בדיבורו יחזיק ואם הלילהכל

 ודו"ק. וד"חלצאת

 זמן לענין שוות המקומות שאין .דידוע הרש"ש קו' לתרץ אפשראו
 דטברי' לציפורי טברי' ביז נפ"מ ויש אחד זמן האקלימים ואין ולילהיום

 למקום ממקום חילוקים הרבה יש כן כמו ההר בראש וציפורי בעמקשיושבת
 רחוקים לא מקומות שני להיות ויכול וכדומה יום אחר ובמקום לילה כברוכאן
 האחר ובמקום לבוא הלילה ממהר גדול הר שם שישנו אחד ובמקום מזהזה

 הלילה סוף כבר שם שהכותי דבמקום אפשר וע"כ גדול היום עוד שוהמקום
 אותו ומודיעים מצה לאכול ויכול לילה שעוד האחר במקום עומדוישראל
 לע"ד. נראה כן שליחע"י

 אחרת המצה יאכל אחרת מצה לו יש דאם העניז כל נפ"מ מאיולכאורה
 ממצה לאכול מוכדח_. א"כ אחרת מצה לו אין ואם כותי מצת ליקח לוולמה
 יד"ח. בו יוצא אם ספק אפ"זו

 לכותי יתנו שלא הדבד שמבחינן התוס' כתבו אמאי דלכאורהונראה
 שמרו אם לידע יכולים בלא"ה הלא אחרת מצה הלילה אותו כללאכול
 לאכול שיתנו או לא או מצה אכילת ברכת עליה מברך אם מצה מצותלשם
 ואולי ומרור הפסח את מבסל מצוה מצת הוי לא ואם ביחד ומרור ופסחמצה
 דהכותי אפשר וגם דרבנן דמרוד ביחד מרור לו ליתן שא"א הזה בזמןאיירו
 שס"ל או המצות ברכת דדבנן רק הוי שלא מצה אכילת על לברך חוששאינו
 לו נותנין שאין וע"כ לידע וא"א לאכול מצוה הפסח ימי שבעת דכלכר"ש
- זאת רק הלילה כלמצה  אם זו מצה רק לו אין אפי' נפ"מ ומפיר ומעתה 
 עליה לברך יכול מצה מצות לשם שמדה דאם מצה אכילת ברכת עליהלברך
- מעכבות אינן וברכות מברך אינו דמספק לא לאוואם  אפשר עוד והכותי 
 ודו"ק. תשא בלא עובר שאי"צ ברכה על העובר לי'דלית

 יטסימן

 ברוך שלמה מו"ה כקש"ת היוחסין שלשלת ד"ת הה"גלגיסי
 יע"א. פו"ו אבדק"ק שליט"א פראגערהלוי

 לאביך כתב אשר ז"ל אאמו"ר מכ"ק מכתב לי ששלח במתנהשמחתי
- המכתב את אעתיק כל וקודם בה אשתעשע חביבותה ואגב ז"להגה"צ  
 הקדושה תורתנו מתן החג שמחת יע"א, סערענטש תרס"ז למב"י מ"ובעזה"י
 לעורר באתי אחדש"ה - שליט"א המובהק הגאון הרב ידידי למרהבע"ל



 אפרים בש"ס ביאורים דיקיח

 קושי' לתרץ העלה קכ"ח סי' יעקב[ ]שאילת בספרו נ"י הדר"ג למרשראיתי
 להיות צריך דמצוה דפריש אכל אפי' סמכינו לא דלמצוה בנעט ר"מהגאוז
 לא בעני' ואנכי כנ"ל ג"כ שהעלה רח"ג שע"ת דברי על ונשען פקפוקבלי

 בו קורין לה ואמרו ד"ה ע"ב מ"ה דף בגיטין רש"י דברי אפר:ס איךידענא
 ס"ס סמך על בס"ת קריאה מצות ידי דיוצאין הרי ספיקא ספק משוםשכתב
 לבטלה ברכה חשש איכא וגם דאורייתא הוי זכור בשבת בס"ת קריאהוהרי

 אלא אינו וס"ס רוב משאר דעדיף דפריש אכל וכש"כ אס"ס סמכינןואפ"'ה
 הלוי פנחס הק' ידידו הבע"ל יו"ט שמחת ואומר באהבה דו"ש והנני רובכשאר

 הקדוש. עכ"לבילליטצער

 ידוע הנה - ז"ל אביו דברי לתרץ בידי יעלה אולי אנז ניחזווהנה
 דס"ל הרמב"ם דעת עפ"י חיישינן לא ספיקא דספק בטעם המפו' שכ'מה

 וספק מדרבנן רק אסור אינו הראשון ספק א"כ לקולא מה"ת דאו'שפיקא
 ספיקא דס"ל הרשב"א ולדעת מדרבנן אפ" ולהקיל דרבנן ספיקא הויהשני
 דספק כרוב דהוי מטעם רק מותר אינו ספיקא ספק א"כ לחומרא מה"תדאו'

 מותר לרש"י גם אולי וא"כ - לרוב השני וספק השקול לספק משוההראשון
 ז"א אמנם - הרמב"ם מטעם רק הרוב מטעם מותר הוי לא אפי' ספיקאמטעם
 כדעה להחמיר מה"ת דאו' דספיקא וס"ל כרמב"ם דלא רש"י דעתדידוע

 ק"י ס" ובפלתי עיי"ש ס"ב דף הארוך הבית בתורת הרשב"א כ' כןהרשב"א
 הספק.בבית

 הוי זכור בפרשת גם התורה קריאת ס"ל דרש"י לומר דוחק זהוגם
 פ' דגם דס"ל אפשר יהתוס' תרפ"ה סי' באו"ח השקל במחצית עייןמדרבנן
 ת" לרש"י ויש דאו' דהוי ס"ל לא גופ" רש"י גם ואפשר דאו' לאוזכור
 רפרשת ס"ל ררש"י לומר גרול רוחק וה מ"מ - עיהיש  התוס' לקושי'אחר
 בצ"ע רשם התוס' קו'  רישאר  ובפרט נן  שיסבור פוסק  מצינו רלא ראו' לאוובור

 וכש"כ דאו' התורה קריאת הוי השנה דבכל משמע רש"י לשון פשיטותואדרבה
 זכור.פ'

 יש דלכאורה השעה"ת ודברי ז"ל אביו דברי לתרץ אחזה אניואשר
 לפרנס יכולין איך אתמהה רוב מהני לא דלמצוה כן לומר אפשר וכילהבין
 רוב בלא פסח הקרבן כשר וכי הרוב אחר אזל" לא אי מהמצות מצוהשום
 חשש ע"י לפסול שיכולין חששות לחשש איכא  מצוה דבר ובכל הקרכנותוכל
 מטעם שהוי שלו כשרות חזקת משום ורק השם  הסופר  ביון לא  רלמאוה
- וכדומהרוב  למיעוטא דחייש ע"א י"ב חולין לר"מ הש"ס דפריך תדע 
 רק פריך דלא הרי - לאכול שמצוה פירש"י למימר איכא מאי וקדשיםפסח
- ברור וזה הרוב אחר אזלינן במצוה אפי' לאנן אבללר"מ  נראה ועכ"ח 
 שאינו רבר שנתערב למשל בתערובות היינו הרוב אחר אולינן רלא שכ'רמה
 מ"מ מה"ת שנתבטל אף לקיים שיכול דברים בשתי המצוה בה לקייםיבול
 כל מהני ולא יוצא אינו שבוודאי אחד בו שיש כיון למצוה ליקח יכולאינו
- הדבר איקבע דהוי שם שנקבע למצוה ראוי האינו בו שהי'דפריש  אבל 
- מצוה ידי שיוצא ופשיטא פשיטא קמן דליתא רובא תערובות שאינוברוב  

 או מוקצה  הי' ודלמא קשחיט נקב כמקום דלמא פסח ידי יוצא איךדאלת"ה
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- וכדומהנעבד  אחר דאזלי' משום ורק לספק יש ומצוה מצוה ענין בכל 
 ודו"ק. רש"י דברי וא"שהרובא

 והרא"ש לג' ר"ה בתוס' עיין לבטלה ברכה מחשש שכ' מהובענין
 ברכה דרך ד' את דמזכיר דהיכא ז"ל ר"ת בשם כתבו ל"א ד' דקידושיןבפ"ק
 וכן פוסקים הרבה דעת וכן כלל תורה איסור בו אין בה חייב שאינואעפ"י
 ובאשל ס"ז ססי' ובפר"ח סק"צ מ"ו סי' בט"ז עיין להלכה האחרוניםפסקו

 עומדין אין בפ' הפנ"י פסק וכן רבה אלי' בשם סק"א רט"ו סימן.אברהם
 דתלי' וכתב ד' אות א' פרט א' כלל ח"ג תורה בשערי עיינתי שובעיי"ש
 דרוב סבר הי' דרש"י לומר אפשר ומעתה ספק הוי או וודאי הוי רובאי
 ודו"ק. במצוה אפ" דוב מהני וע"כ ודאיהוי

 ביו"ד עיין מרובא עדיף ספיקא דספק פעמים כמה דמצינו לי נראהעוד
 ספיקא דספק צדין אין פ' ריש הר"ן דברי שהביא י"א ס"ק בטו"ז ק"יסי'

 דרבנן באיסוה רק כ' לא דהר"ן כ' שבטו"ז והגם מתידין לו שיש בדברמותר
 דבר ספיקא ספק מכח להתיר ס"ל דהר"1 וכ' עליו חולק שם בנה"כאבל
 מתירין לו יש דבדבר ופשיטא - עיי"ש דאו' איסור אפי' מתירין לושיש
 ספיקא. ספק מהני ואפי"ה בטול לא באלף ואפי' דובא מהנילא

 כסימן

 הב' תלמידי ידידי אהובי לכבוד והמשכה כרבי' וברכהשלו'
 אגוזים גל כארזים הב' מעלה ע"ג מעלה למעלות תמיםהחתן

 נ"י. גליק נתן מו"ה כש"ת היוחסיןשלשלת

 ובמה בענין היקרי' בדבריך לעיין עסקי מכל פניתי טרדותי שרבוהגם
 על הפנ"י קו' לתרץ שרוצה י"ב בקידושין חדש אור הגאון על לךדתמוה
 שבמס' בדינר או בפרוטה וב"ה ב"ש פלוגתת על שכ' ע"א ב' קידושיןהתוס'
 קידושין קבלה דאם אע"ג וכ' ב"ה וחומרי' ב"ש מקולי גבי לה תנהעדויות
 שקבלה רק איתשל להכי לאו מ"מ לקולא וב"ה לחומרי' ב"ש הוימאחר

 פרוטה בשוה משא"כ פרוטה גבי דתינח הפנ"י והקשה - עיי"ש מחדקידושין
 פרוטה משוה בפחות אפי' קידושין ספק הוי דלשמואל י"ב דף לקמןדאמרינן
 לחומרי' ב"ש הוי דחד בקידושין אפ" א"כ במדי פרוטה שוה שמאדחייש"
 ספק ולב"ש וודאי מקודשת לב"ה א"כ פרוטה בשוה שקידשה לקולאוב"ה
 ליכא דאל"כ מאחר קידושין שקיבלה איירי ע"כ א"כ במדי דינר שוהדשמא
 לתרצו האו"ח וכתב - לחומרי' וב"ש לקולא ב"ה יה' ואז פלוגתאשום

 ואכלה פרוטה בשוה וקידשה לישראל כהן בת שהיתה כגון בחד אפ"דנפ"מ
 לא דדלמא וחומש קרן משלמת אינה קידושין ספק דהוי כיון דלב"שתרומה
 שוה שהוא כיון לב"ה אבל כהן בת רק ישראל אשת ואינה במדי דינרשוה

 עליו והקשית - הדבר והבן זרה דהוי כיון וחומש קרן משלמת שפירפרוטה
 כהן בת שהי' ישראל דאשת דתרומות פ"ב מפורשת משנה ממנושנעלם
 ז"ל הרמב"ם פסק וכן עיי"ש מעיקרא זר הוי דלא החומש ולא קרןמשלמת



 אפרים בש"ס בטייים דיקכ

, מהברים להרבה אירע וכמה כתוב יכין מי שגיאות כי דע אהובי תשובהעכ"ל
 '' אישתמטת" אות זוכר עין היקר בספרו החיד"א מש"כ ועיין ואחרוניםראשונים
 סימן השני חוט בשו"ת היטב עיין זה בענין צמאונך לרוות תרצה ואםעיי"ש

 י להאריך. ואכ"מכ'
 באופן נפ"מ דשפיר תד,ב האור דברי לתרץ קצת דאפשר לע"דאמנם

 אכלה אם כהן ישראל דאשת בסופו רפ"ד במצוה החינוך שכ' עפ"ישהביא
 לכ"ה משא"כ לוקין אין ספק על דלכ"ש א"ש ולפ"ז ארכעים לוקהכתרומה

1 וא"ש. ולוקין וודאיהוי

 נערה בפ' נדרים במס' המשנה עפ"י הפנ"י קו' ליישב אחזה אניואשר
,, אבי' ולא בעלה לה הפר נדרי' להפר יכולין ובעלה אב" דקיי"להמאורסה

 מופר. אינו בעלה ולא אבי'או
 ולא אב" לה והפר פרוטה בשוה שקידובה כאן דאיירו נראהמעתה

 לקולא דלב"ש וא"ש לוקין שפיר ולב"ה לוקין אין ספק על לב"ש א"כבעלה
ודו"ק.

 כאסימן

 נ"י סיגעט מ"מ ל'"ם יעקב חיים מו"ה וכו' החו"ב הב' לש"בתשובה

 ן אין משו"ה שם דאמרי' ע"כ מ"ב קידושין דמס' הש"ס על לך דקשיאמה
 לא אמאי שומעיל מי דברי תלמיד ודברי הרב דדברי עבירה לדברישליח
 מצי לא דאיהו מילי כל גבי שם דהנה כלל זה אל זה קרוב לא לע"דהנה - עכ"ל משוה מצא לא שליה עביד מצי לא דאיהו מידי דכל טעם הש"סקאמר
 כמו מהני דלא אמרי' עשה דאם רק לעשות יכול שאינו הכוונה איןעביד
 ;,,,, לא עביד אי תעביד לא רתמנא דאמר מלתא כל תמורה בריש לרבאדס"ל

י,,( את קטן שקידש או ישראל שזרק כגון המצוה עשה שלא דאמרינן היינומהני
', לא בעצמו המשלח הדבר עשה דאם כיון כלום מעשיו אין אמרההאשה
 ,,'ן אם וע"כ קידושין קידושיו אין שקידש וקטן לעבודה פסול שזר כללמהני

 ,,'ך בשביל שקידש גדול או ישראל בשליהות עשה שכהן כגון שליה ע"יעשה
 עביד מצי לא דאיהו וכיון בעצמו המשלח שעשה כמו דהוי דאמר"הקטן
 את הורג הוא דאם בקידושין שם משא"כ - שליח עביד מצי לא כןכמו
 נימא כן ואם כן לעשות שאסור ורק חייב שפיר חבירו שדה הדליק אוהנפש
י כן כמו חייב בעצמו עשה דאם דהא בעצמו ג"כ יתחייב שליח ע"י עשהדאם

 הרב דדברי אחרת סכרא אמרי' וע"כ הוא כמו הוא דשלית דנימא שליתע"י

],,י~ -וכו'  י,די''" הדבר על דנין עביד מצי לא דאיהו מידי כל גבי דשם בקיצור ועוד 
 לא או המשלח חייב אם עבירה לדבר בשליח דנין וכאן לא או נעשהאם

 ואמרי' כוונה וצריך מצוה דבר הוא דשם ועוד - להדר אפשר איוהמעשה
 אם מעשיו מהני דלא נימא האיך עבירה בדבר משא"כ מעשיו, אהנידלא
 וזה מעשיו לאהדר אפשר אי הוא וכדו' תבירו שדה הדליק או הנפש אתהרג
 לפנים. כלל צריך ואינו פשוטדבר



קכא אפרים בש"ס בשורים די

 איסור מבט7ין דאין ז"ל לראב"ד דס"ל דהא מהנוב"י סברא והבאתומה
 רק הוי לא בס' נבטל אם משא"כ ברוב נבטל אם דוקא זה מה"ת הוילכתחילה

 זאת סברא והנה הנוב"י בשם כן אמר שליט"א הגה"צ דודי אביך וגםדרבנן
 בעיני חידוש הי' ורק ומתקבל נאה דבר שהוא חשבתי הראשונהבהשקפה

- כה עד זאת שמעתישלא  אפשר אי זה שדבר וראיתי התבוננתי ושוב 
 טעמים מכמה הנוב"י זאתשיאמר

 דכיון בשילה מזרוע הוכיח ז"ל דהראב"ד כ' בחולין בפג"ה הר"ן הנהא(
 ש"מ א"כ לכתחלה איסוד מבטל היתר דלכתחילה הוא דחידוש קאמרדהש"ס

 עיי"ש במאה או בס' האיסור ביטול בשילה בזרוע והנה - עיי"ש הואדאו'
 ז"ל. הראב"ד לדעת לכתחילה איסוד לבטל אסור בס' דאפי' ש"מ וא"כבש"ס

 דא"כ הוא לכתחילה איסור מבטלין דאין וסברא טעם עיקר הנהב(

 יכו7ים הא לנו שאסרה איסורין בכל התורה אהני מה א"כ לבטל מותרדהי'
- מעצמו נתערב דאם ורק לכתחילה מבטלין אין וע"כלבטל  נימא אם והנה 
 דבס' ואף בס' לבטל יכול הא אהני מה שוב א"כ מה"ת לבטל יכולשבס'

 בקל למצוא יוכל דרוב לומר ודוחק כלל אהני מה מ"מ מהעולם כנאבדהוי

 סולא

 ביו"ד תשובה בפתחי ומובא מ"ה סי' חיו"ד מהד"ת בנוב"י דראיתיג(
 דס"י דהא לכתחלה איסור מבטלין אין ערך הרועים במלוא וגם צ"טסי'

 בלח לח דוקא היינו דרבנן רק הוי לא לכתחילה איסור מבטלין דאין וסיעתםלתוס'
 לך הרי עיי"ש בס' ואפי' מה"ת לכו"ע ביבש יבש משא"כ בשילה דזרועדומי'

 הדאב"ד לדעת וכייש ביבש  יבש מה"ת בס' דאפי' מודים  התוס' דאפי'דאדרבה

ז"ל.
 דס"ל דהא באחדונים המובא הנוב"י על כוונתו דבוודאי נלע"דוע"כ

 דוקא היינו בטיל לא בתערובות שנולד דדבר דם שרקקה ביבמהלהמרדכי

 נ"ד ס" חיו"ד מהד"ת בנוב"י כן בפירוש ראיתי שוב בס' לא אבלבדוב

 עיי"ש. הנ"ל המרדכי לענין נוב"י הגאון בן יעקבקא ר'מהגאון

 ש"ב.כ"ד

 בילליטצעי הלוי אפריםהק'

 כבסימן

 בחור יד"נ לאהובי והצלחות ישועות שמחות ושובע ברכותרב
 מו"ה כקש"ת וכו' וסופר חכם ופוסקים בש"ס חו"בכארזים

 נ"י. זוייסיהזעוע

 מו7 הערכת אשר מפז יקר תודה דברי נפשי שאהבה את ראיתיהן
 :התימוד בים לשוט החזקה ידך הראת ובו שליט"א הגה"צ אדמו"חכבוד

 בהן אשעשע הטרדות עמוס שאני הגם דבריך עלי שחביבין ומתוךופוסקים



 אפרים כש"ס כיאורים דיקכב

 לציון ראשון בעזדף'י החלי וזה בתמיהתך תורה בדברי עתי הרשני אשרנפי
 ויענ"ד בד"ה שם שכתב ט"ו הלכה תרומות מהל' פ"ד שעה"מ הרב עלהקשה
 דהרמב"ם דכיון יוסף עצמות הרב הקשה אשד התמוהים הרמב"ם דביילתרץ
 בתדומה רתמנא דכ' לי למה א"כ מה"ת תרומה תרומתו אין שתרם דנכויפסק
 אריסין ולא אתם דאמר כיון דסד"א דאיצטריך למימר דליכא אתם גם.אתם
 השעה"מ ותירץ - תרומה תדומתן שתרמו דהשותפים פסק הרמב"ם שהריוכו'
 אתם גם אתם הש"ס פריך מאי שהקשה ז"ל ברודי מהר"א הגאון קו'עפ"י
 דאין ממעילה חטא תטא דניליף ה"א כתוב הי' לא דאי איצטריל הא לילמה
 שפיר וא"כ עבירה לדכר שליח יש התורה דככל דבסד"א השעה"מ יכתבשליה
 שפיר שליח אין עבירה דבדבר למסקנא אבל לי למה אתם גם אתם הש"ספריך

 ע"כ שליח דאין ממעילה ניליף דלא תרומה גבי קרא להרמב"םאיצטריך
 מפורשת משנה הא שליח יש עבירה בדבר אפי' התורה דבכל .ס"ד דאיךוהקשה
 ומפרשינן חייב פיקח ביד שילח וכו' הבעירה את השולח ע"ב נ"ט דףבב"ק
 הרב דברי דאמרינן עבירה לדבר שלית דאין ע"ב מ"ב רף בקידושיןטעמא
 שליח אין אמרי' הה"א לפי גם ע"כ הרי שומעין מי דברי התלמידודברי
 עבירה.לדבד

 שתי דיש כתבו האחרוני' דהנה השעה"מ דברי הצדיק להצדיקונראה
 עבירה. לדבר שליח אין דאמרינן בהאטעמים

 הרב דברי דאמרינן בקידושין הש"ס של טעמו המפרשים כתבוא(
 שומעין. מי דברי ה,למידודברי

 דבר הוי דלא מקראי ילפינן שליתות דילפינן רהא המפורשים העלוב(
 קרא. דליכא שליחות מהני לא עבירה רבר דהוי היכא וממילאעבירה

 מהני לא במ~יר  רוקא  הראשון דלטעם הללו טעמים ב' ביזוהנפ"מ
 שליחות מהני וכו' הרב דברי שייך דלא בשוגג אבל עבירה לדברשליחות
 מהני לא עבירה דבר דהוי דכיון בשוגג אפי' מהני לא הב' לטעםמשא"כ
 אפי' שליחות יש דלסד"א השעה"מ רקאמר דהא אפ"ל ולפי"ז - לימודדליכא
 וע"כ הראשון כטעם אמרינן רבסד"א שליח יש בשוגג היינו עבירהלדבר
 ד"ה ע"ב מ"ב קידושין התוס' שכ' כמו בשוגג רק שייך לא דמעילהכיון
 כטעם אמרינן במסקנא אבל במעילה שליח מהני הה"א לפי וע"כ מעילאמאי
 אתם. גם אתם לרמב"ם צריך ושפיר שליחות מהני לא במעילה אפי' וע"כהב'

 הא ממעילה הש"ס פריך מאי הפנ"י שהקשה עפ"י לומר אפשראו
 חייב קוף ע"י ואפילו חש"ו ביד שלחו דהא לשליחות כלל צריך אינובמעילה
 הטעם דבמעילה באמת ס"ל לסד"א רהש"ס אפ"ל מעתה שתירץ מהעיי"ש
 למה אתם גם אתם פריך שפיר וע"כ הפנ"י כקו' לשליחות כלל צריךדאינו
 צריך ושפיר שליחות  משום וטעמו הפנ"י כתירוץ ס"ל במסקנא משא"כלי

  הרמב"ם ומיושב ממעילה תרומה ניליף רלא אתם  גם ראתם קראלרמב"ם
 השעה"מ. תי'ע"ד

 צריך משו"ה דלהרמב"ם שכתב הנ"ל השעה"מ על לי שקשה מהא~נם
 מגז"ש עבירה לדבר שליח דאין ממעילה נילף דלא בתרומה אתם גםאתם
 משו"ה דמעילה פ"ו, במעילה המשניות בפירוש כתב הרמב"ם הא חטאדחטא



קכג אפרים בש"ס מאורים די

 עיי"ש בתחילה ששגג מי ההוא הנפש ואשמה קרא דגלי עבירה לדבר שליחיש
 דהא שליח דאין ממעילה ניליף דלא בתרומה קרא דצריך למימר ליכאוא"כ
 וצ"ע. קרא דגלי שליח יש עצמו מעילהגבי

 למה קרא לו למה ד;רמב"ם על דמעילה בפ"ו התויו"ט שמתמהומה
- ע"ב מ"ב דף קידושין כגמרא חטא דחטא מגז"ש הרמב"ם יליףלא  ונראה 

 בגז"ש דאתי' מילתא אמרינן בגז"ש דאף ג' דף בנדרים הר"ן עפ"ילע"ד
- הקרא והרמב"ם הגז"ש הביא והש"ס קרא לה וכתבטרח  דגז"ש הכא ומכ"ש 

 וע"כ שם בקידושין שהביא כמו במעילה דדרשינן דברים לשאראיצטריך
 ולר"ש להתוס' גם קרא לה וכתב טרח בגז"ש דאתי' מילתא אמרינןלכו"ע
 קרא לה וכתב טרח בק"ו דאתי' מילתא עדך ח"ב הרועים במלא וכ"כמקינון
- ונמוקו טעמו ועיי"ש ב'אות  ברודי מהר"א הגאון קו' לתדץ אפשר ולפי"ז 
 ורק ההוא הנפש ואשמה דכ' מעילה גבי קרא מעיקרא ידע הש"'ס דגםהנ"ל
 מאי קשה לא וא"כ לי' חביבה מדרשא דאתי' מילתא מטעם הגז"שדנקיט
 דאין ממעילה ניליף דלא איצטריך הא לו למה אתם גם מאתם הש"ספריך
 ההיא. הנפש ואשמה דכ' שליח מהני מעילה גבי גם דהאשליח

 האו"ח עפ"י השעה"מ על נ"י מעלתו קו' לתרץ לע"ד נראהעוד
 אדם של שליחו נימא חייב דפיקח הנ"ל ממשנה פריך מאי שהקשהבקידושין
 איסורא וקדשים וגירושין ילפינן לא מאיסורא דממונא הוא כללא הלאכמותו
 דלסד"א השעה"מ דברי בזה ולתרץ לומר נוכל ועכ"פ שתירץ מה עיי"שהוא

 דפיקח והא עבירה בדבר ואפי' שליח יש כולה התורה בכל באמת ס"להוי
 והבן מאיסודא ילפינן דלא שליחות אין ובממון ממונא דהוי משוםחייב
 דעכו"ם כר"ש דפסק דכיון הרמב"ם על להקשות השעה"מ שם שהביא מהוהנה
 לתרום יכולי' ושותף דאריס ופסק בדנפשי' אפי' תרומה תרומתו איןשתרם
 חדש האור קו, עפ"י נראה לענ"ד עיי"ש לי למה תרומה גבי אתם גםא"כ
 לי למה תרומה גבי אתם גס אתם הש"ס פריך מאי זוסקינד מו"ה בנובשם
 ד"ה ע"ב מ"ו דף כתובות תוס' ועיין מאיסורא ילפינן ולא ממונא הויהא

 ממונא בי' דלית מאיסורא ילפינן לא ממינא בי' דאית איסידא דאףממונא
 של טעמו הי' דזה ולע"ד עיי"ש וקדשים מגירושין תרומה למילף ליכאוא"כ

 דלא ממונא ב" דאית איסורא דהוי משום בתרומה אתם גם שצריךהרמב"ם
- ממונא בי' דלית מאיסוראילפינן  אפשר לר"ש הש"ס כן מתרץ דלא והא 
 דממון למ"ד אפי' לכו"ע לתרץ רוצה דהש"ס או שפיר משני דבלא"הלומר
 שס"ל משום הש"ס כן תירץ לא דמשו"ה אפשר ועוד - מאיסודא למילףיכול
 בלא"ה בעה"ב הך והנה מאיסורא למילף יכולין מוחזק משאינו להוציאממון

 כ' דף ב"מ תוס' עיין מאיסורא ילפינן שפיר מוחזק הי' ולא תרומה ליתןחייב

 איסורא.ד"ה

 דקענטא מהרב שלמה ליקוטי בספר שראיתי עפ"י לתרץ נראהעור
 קרא לי דלמה הש"ס פריך מאי הקשה קי"ב סי' או"ח צדק דבשערישהביא

 יכול השליח דגם להורות תרומה גבי שליחות כתוב משו"ה דלמא תרומהגבי
 כד4~תא קרא צריך וע"ז מהני לא עביד אי נימא ולא היפה על הרע מןלתרום
 דאפ"ל נראה ולדעתי עכ"ל וקדשים מגירושין ידעינן לא וזה ע"א ה'בתמורה



 אפרים בש"ס ב"ורים דיקכד

 אפשר או מהני עביד אי דס"ל לאביי אפי' או לכו"ע לתרץ אזילדהש"ס
 קרא צריך שפיר הרועים מלא עיין כרבא דפסק הרמב"ם אבל כאביי ס"לדר"ש
 מה' פ"ח ובמל"מ גזילה מה' בפ"א בהה"מ ועיין מהני לא עביד אי נימאדלא
 כרבא. פסיק דהרמב"ם שם ודו"ק א' הלכ' ולוהמלוה

 באמת דהנה אתם גם קרא לי דלמה הרמב"ם דברי לענ"ד נראהעוד
 כדיעבד אכל לכתחילה תורם אינו דאריס תרומות  מה' ד' פרק פסקהרמכ"ם
 אפי' תרומה תרומתו דמה"ת משמע דמזה השעה"מ וכתב תרומהתרומתו
 הרמב"ם על קשה וע"כ ודיעבד לכתחילה בין לחלק אין דמה"תלכתחילה

 דמצינו הרמב"ם על כלל קשה אינו ובאמת עיי"ש לי למה אתם גםאתם
 הרב שהאריך וכמו בדיעבד ומותר לכתחילה שאסור דברים ג"כבדאורייתא

 עיי"ש קפ"ז אות ד' מערכת דרבנן ארעא ספר על בהגהותיו דארעאבעפרא
 ודו"ק. אחת בתשובה זה בעניז הארכתי אניוגם

 ד"ש ידידוכ"ד

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 כגסימן

 נ"י. ט4מטקאויטש ישראל חיים מוה"רלידידי

 ע"א י"א דף ב"ק במס' בתוס' שהעיר במה חפצתי רצונו לעשותהנני
 איכא דורשין דמשמעות אחר מקרא דורש דאיסי שכתבו עדים יביאבד"ה
 בינייהו איכא דורשין משמעות לומר כזה אופן מצא שלא והקשה עיי"שבינייהו

 לומד זה אם אבל - לדינא נפ"מ ואין הכתוב בפשט קרא בחד פליגי אםרק
 זה בכעין לומר יכולים שיה' מצא לא אחר מקרא והשני אחד מקראזאת

 ואמורא מנ"ל דפריך מזה מלא .הש"ס כל הלא בינייהו איכא דורשיןמשמעות
 בינייהו איכא דורשין משמעות קאמר ולא אחר מקרא ואחר מזה למדאחד
עכ"ל.

 ה ב ו שת

 בינייהו איכא דורשין משמעות בש"ס אמרו פעמים שכמה אמתהן
- ע"א ע"ו ע"א ע"ה רף בסנהדריז וגם ע"ב פ' דף יומא במס'כמו  וכמס' 

- ע"א י"ט דףשבועות  בקרא פליגא פעם ובכל ע"א כ"ו דף ב"מ ובמס' 
- הכתוב בפשטאחד  דמר הש"ס קאמר ע"ב ז' רף מו"ק במס' מצאתי אבל 
 בינייהו איכא דורשין משמעות הש"ס וקאמר אחר מקרא ומר זה מקראיליף
- ודו"ק בב"ק התוס' דברי א"שוא"כ  המקורות בכל הש"ס פריך רלא והא 
 בכמה  המרמי כתבו וכן דייק לא ולפעמים דייק לפעמים הש"ס דרך כיכן

 ודו"ק. אחר לעניןמקומות



קכה אפרים בש"ס ביאורים די

 והתפלל השאלה ביום המנחה תפילת להתפלל ששכח במי השאלהובעניז
 ולומר. לחזור צריד אם הב' בשמ"ע טו"מ לומר ושכח שמ"ע ב'ערבית

 ה נ ו שת

 דאעפ"י הפר"ח וכ' מעל"ע מנינן ס' דאם העזרי אבי דעת ידועהנה
 נשלם המעל"ע ואין ס' ביום שאל לא שאם מדבריו שלמד יש כן נהגושלא
 עיי"ש באמת כן פסק והחיי"א ולהתפלל לחזור שאי"צ שהתפלל בעתעדיין
 בלחם ועיין ומתנה נדבה להתפלל שמחויב וכ' זה על חולק מגדים שהפריואף

 אומר ואני - עיי"ש ש"ד בזה מ"מ נדבה מתפללין שאין שאף י"ט סי'הפנים
 ומטר טל ותן לומר בתשלומין ששכח היינו אפר"ח לסמוך יכולים דאבכגון
- מתקופה מעל"ע הוי דלאכיון  אחר והוי שעות ג' אחר מתפלל אם מ"מ 
 כהן חיים רבינו אתשו' ויסמוך ולהתפלל לחזור דאי"צ ג"כ נראה מעל"עס'
 ולהתפלל לחזור אי"צ ערבית בתפילת ומטר טל שכח אם שהעלה ב'סי'

 י"ט סי' הקש"ע על הפנים לחם שבס' והגם עיי"ש בשחרית להתפללשיכול
 בכגון מ"מ ויתפלל דיחזור מלכי הר"י בשם יוסף בברכי כ' וכן עליוחולק
 אזלינן דלעולם כ"ן כלל אדם בחיי ראיתי שוב - עליו לסמוך דיכולין נראהדא

 ולהתפלל לחזור שאי"צ מדבריו שנראה ועיי"ש להקל תשלומיןבתפילת
 ודו"ק. עיי"ש לכאן משם ללמודשיכולים

 כדסימן

 דאיכא בב"ק במרובה שליט"א לעכניטץ אבדק"ק הה"ג גיסי שהקשהמה
 דמה"ת מ"ד חד שם ויליף לא או מה"ת אסור שבת מעשה אי פלוגתאשם

- אסור מדרבנן ורק קודש מעשי' ואין קודש "הוא" דכתובמותר  והקשה 
 כח אין להתיר בקרא המפורש דבדבר מקומות בכמה הטו"ז דברי ידועהא
 הוא דכתיב בתורה הוא מפורש הדבר זה והלא - עליו לגזור חז"לביד

עכ"ל.
 דדוקא ק"ט סי' ליו"ד בתשובותיו סופר החתם שהעלה עפ"י נראהולע"ד

 האיסור שכתוב ולא מלאכה לכל יעשה חלב גבי כגון מפורש כתוב ההיתרבאם
 איך דאל"כ וכ' למפורש ניחשב אינו דאז לאו הן מכלל נשמע יה'ומיני'
 עיי"ש. וכו' בב"ח וצלי בחלב עוף בשר חז"לאסרו

 העלה נ"י קערעסטיר אבדק"ק הה"ג לידידי שראיתי עפ"י נראהב(
 וכיון מ"ד כאידך לומר לן סני דמי מפורש הוי לא בדבר פלוגתא ישבאם
 ודו"ק. למפורש מיחשוב לא פלוגתא הוי ג"כדכאן

 עקיבא כר' לה סבר אי הש"ס פריך דמאי ב"ק מש"ס הקשיתיוהנה
 בכל הש"ס בכל א"כ עקיבא כר' ס"ל מקום דבתד משום וכי והקשיתיזכו'
 - כלל זב"ז תלוים אינם דברים אלו שני הא עקיבא כר' לומר צריךדבר

 מוקמי' אי וא"כ עקיבא כר' הסתמין דכל משום הש"ס פריך דמשו"ה ליוהשיב
 עכ"ל. מילי בכל נוקמי' עקיבא כר'לה

 י .



 אפרים בש"ס בואורים ףיקכו

 נחמי' ר' תוספתא סתם ר"מ משנה דסתם מצאתי התלמוד במבואהנה
 עיי"ש הי' שתלמידיו דרע"ק אליבי' וכלהז ר"ש ספרי סתם יודא ר' ספראסתם
 ,,,,',' שאמד ברייתא לא אבל וספרי ספרא תוספתא משנה סתם דוקא לפי"זהנה
ן כלל הדעת על יעלה ולא אינו דזה ובדאי הוא עקיבא כר' ע"כ אושיעאר'

ו והבן. עקיבא ר' אמרה סתם בלא אפי' בש"ס נמצא שיזל דבר שכל כןלומר

 בילליסצ:ר הלויאפרים
ן

, כהסימן

ן העברים אלקי ירום עמו וקרן לישרים אור יזרה המצריםבין

י ענותנותו ונקי זך משנתו חו"ב הגדול הג' הרב כבוד אתובתוכם
 מוכתר היוהסין שלשלת ההלל את עליו גומרים אין ימללמי

 יודא אנשיל אהטר מוה"ר כקש"ת גיסי אהו' בנימוסיןומעותר
 ן ויזרח נרו יהול תע"א פעטראזשעני אבדקה"י שליט"אמיללער
 בימינו במהרה וירושלים ציון בנחמות לראות ויזכה בצהריםכשמש
 ןא"ס.

 בני ולכל לו ונעימים ברוכים טובים וחיים וברכה שלום שיםאחרי
י כעל מאוד בו ושמהתי עיני מול והבריק מכתבו שקבלתי אודיע שיה"ביתו
 אהי' ושלא שאמרם למי ראויים אשר היקדים בדבריו אותי כיבד כי הוןכל

י אשר בעת בדעתי נפל אשר הערות קצת אכתוב ריקם ריקם דיליףכהאי
 ., בקריאתו. מדבש מתוק טעם בו וטעמתי בוהתענגתי

 ליישב וביהכ"פ בשבת דשוחט בסוגי' הגנ"י גיסי כבוד האריךהנה
 נעשה מיד א"כ במזיד דאי בשוגג איירו דע"כ שכ' בפיה"מ הרמב"םשיטות
 והעלה ור"מ במזיד ונוקמי' פדיך בש"ס הלא ומקשים אסורא ושהיטתומומר
 ,,,,,,,,,: כלישראל לעכף'ם התיקון בא אינו מידי איכא מי לד' דאית דלר"ממעלתו
(),,,',ז,, לישראל אבל מידי איכא מי מטעם מותדת כשנשחט מיד דלעכו"ם אחתבפעם
 ' ,,) דלית לרמב"ם משא"כ מקלקל חשוב וע"כ הדם על תאכלו לא דכ' משוםאסור
 ',', שפיד וע"כ אחת בפעם וישראל לעכו"ם בין התיקון זאתא מידי איכא מילהז

 ' , ," ', בקצדה. עכ"ל מומרנעשה
 דמתקן דכיון בב"א תיקונים שני שיה' הצדיך דמי הבנתי לא באמתהנה
 אח"כ או מיד לישראל אח"כ מתקן אם חילוק ואין מומר הוי מידלעכו"ם

 פסהים במס' דאמדי' כמו מומר דהוי לישראל כלל אח"כ מתקן אינו אפ"או
 הש"ס ופריך חטאות שלוש חייב לע"ז בחוץ בשבת חטאת השוחט ע"א ס"גדף
 ,1.,,',1,',ל4 אפי' וחזינן לב"נ ופירש"י החי מן אבר מידי להוציא תיקן ומשני תיקןמאי
 מומד. הוי דמיד אח"כ יה' מה נפ"מאו ,"'ל,,י חילוק ואין לעכו"ם שמתקן כאן הוה"ד חייב אפי"ה לישראל תיקון שוםליכא

 ע~ידעינן אח"כ דוקא היינו מידי איכא מי אמר" דלד"מ מש"כועוד
 דהוי משום נבילה והוי שחיטתו פסולה א"כ מומר דהוי נימא אם אבלשכשירה
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 כ"ז סי' יו"ד בש"ך וכמו"ש מידי איכא מי שייך דלא בשחיטה שאירעפסול
 ובפתיחתו מגדים בפרי ועיי"ש ע"ב סוף ל' דף בתה"א הרשב"א וכ"כסק"ב
 כן ס"ל התב"ש וגם מידי איכא מי ל"ש בשחיטה נתנבלה דאם שחיטהלה'
 מסי' יו"ד חלק אברהם ברית מתשו' והביא תשובה בפתחי שם שהביאווכמו
 בשתיטה נתנבלה אפי' שכ' מהפרי"ח חוץ כהנ"ל ג"כ שכתב כ"ז סי' עדכ"ג
 והיינו כר"ל הלכתא לית דס"ל טעמא והיינו לעכו"ם מעיים בני למכורמותר
 היכא מידי איכא מי ל"ש דוודאי מידי איכא מי מטעם לא אבל הטורכשי'

-- בח"ס כתב בטריפה ואפי' נבילה משום לישראל דאסור כיון בשחיטהדנתנבלה  ס"ק כ"ז סי' מגדים בפרי ועיין עיי"ש מידי איכא מי שייך דלא י"ט ס"יו"ד
 כ"ז. ' סי' פלתי ועיי"ש עיי"ש דעת בשפתיב'

 כתבו התוס' דהנה מידי איכא מי לי' לית ע"כ דר"מ כבר דאמרתיועוד
 הטעם והנה מידי איכא מי לי' לית ע"כ מה"ת מותר ח"ש דס"ל משוםדר"ל
 אכלו שמשו"ה לומר ואין אחשבי' מטעם למלקות כ"ש לי' אית דר"ש המפו'כ'

 דאחשבי' וע"כ מה"ת אסור בלא"ה ח"ש דהלא כזית רק מה"ת אסור דאינומשום
 על חשוד לא הקל על דהחשוד משום כר"ש קיי"ל לא אמאי דא"כ קשהולא

 איסור לעבור מוחזק אינו מ"מ ח"ש של תורה איסור על שעובר ואףהחמור
 על החשוד ל"ח בבכורות ס"ל ר"מ אבל לאנן תינח והא אחזקתו ונשארלאו
 אי א"כ כולה התורה לכל חשוד אחד דבר והחשוד.על החמור על חשודהקל
 דחזינן וכיון למלקות דכ"ש כר"ש סובר הי' ע"כ מה"ת אסור ח"ש ס"להי'

 כר"ש להו דלית ע"כ א"כ זל"ז מצטרפין איסורין דס"ל בסופו ע"זבמס'
 ע"כ א"כ כר"ש לי' דלית וע"כ צירוף לי למה כר"ש ס"ל דאם למלקותכ"ש
 על לוקה דאינו ס"ל אמאי א"כ אסור ח"ש דאי התורה מן מותר ח"שס"ל
 וכמו"ש מידי איכא מי סברת לי' לית ע"כ מוד'ת מותר דח"ש כן ואםכ"ש
- דר"ל אליבי'התוס'  - עיי"ש ע"א ל"ג חולין התוס' קו' מיושב יה' ובזה 
 לית לר"ל דתירץ הנ"ל התוס' על להקשות ששמעתי מה בזה מיושב יה'וגם
 מידי איכא מי להו אית יוחנן דר' אליבי' דא"כ והקשו מידי איכא מילהו
 וכמו"ש אסור אכילה כדרך שלא גם א"כ אסור בכ"ש דלעכו"ם כיון קשהא"כ

 מותר דלישראל מידי איכא מי נימא א"כ עיי"ש כ"ג בשבועותהמהרש"ל
 כלל לי' לית לעצמו דר"מ א"ש ולהנ"ל אסור ולעכו"ם אכילה כדרךשלא
 עיי"ש. לר"מ הי' התוס' קו' ועיקר וכהנ"ל מידי איכא מיסברת

 שפירש ז"ל רש"י על מהרש"ל קו' לתרץ הגנ"י מעכ"ת שהעלהומה
 משום דטעם אמרי' הנזיקין בפרק בגיטין הא מעבירה ליתהני דלאדקנסו
 ע"ז דגבי בגיטין דאמרי' עפ"י שליט"א מעכ"ת וכתב מזיד אטו שוגגדקנסו
 מומר הוי לד"א מומר דלר"מ התוס' קו' קשה הי' ולרש"י אינשי' מיני'בדילי
 בפרהסיא והוי ע"ג בעומד אוקמ" וע"כ כשירה שחיטתו חאיך א"כ התורהלכל
 עכ"ל. מזיד אטו שוגג למיקנס אפשר ולא אינשי' מיני ובדילי כע"זוהוי
 הוי א"כ בפרהסיא הוי אם לי תמו' כשר ע"כ ע"ג בעומד דאיירו מש"כוהנה
 ונבילה עכו"ם כשחיטת הוי דשחיטתו ע"ג עומד שום מהני ולא ע"זכעובד
 הדבר כן עכו"ם בשחיטת ע"ג עומד מהני וכי ה' סעי' ב' ס" ביו"דוכמו"ש
 שליט"גי הגאון גיסי כברד שהעלה מה וגם לע"ז מכוין דלמא דחייש' משוםהזה
 פרי כמו"ש באחד סגי ע"ג דעומד הבנתי לא בפרהסיא הוי ע"ג עומדדאם



 אפרים בש"ס בשורים דיקכח

 לענין בפרהסיא הוי לא בוודאי ואחד ועיי"ש שחיטה לה' בפתיחהמגדים
 והבן. מישראל עשרה הפחות לכל דצריך שבתחילול

 שהעלה ז"ל לידא דוד ר' מהגאון דוד העיר סברת הביא מעכ"תוהנה
 א"כ הרמ"ה מעכ"ת והקשה תעשה ללא דוחה אינו מרוב נצמח עשהדאם
 עשה ואין תעשה ולא עשה יו"ט אשי רב דקאמר' כ"ה בשבת הש"ס יפרנסאיך
 דשריפת עשה בפני נדחה אינו ג"כ ל"ת אלא יה' לא אפי' והא ועשה ל"תדוחה
 קדשים כלל הוי ולא הוא טריפה דדלמא הרוב מכח עשה אלא הוי דלאקדשים
 אותו והקריבו ששחטו דכיון בפשיטות אפ"ל ולפענ"ד עכ"ל הרוב מכחאלא
 במס' הפלא"ה העלה וכבר בכשרות אותו החזיקוהו כבר הרי קדשיםכדין

 ממון להוציא לענין אפ" כוודאי הוי שהוחזק דרוב קמא פרק סוףכתובות
ודו"ק.

 הגאון קו' לתרץ היום שאמרתי מה לו אכתוב מחדהם אומר להביאוכדי
 הכפורים יום נשתנה דמה המפורשים דעמדו הא על שלו הספק בביתפלתי
 לסכנת דחוששין הירושלמי ותירץ מספיקא ימים שני שעושין חגיםמשאר
 מה"ת מותר ח"ש דס"ל לר"ל הנ"ל והקשה רצופים ימים ב' להתענותנפשות
 א"פ כדי תוך כזית וישתה יאכל שלא דהיינו ימים ב' יתענה מספק קשהעדיין
 והא סכנה אין ומ"מ דאו' תענית קיים ושפיר שם זעיר רק לוגמיוומלא
 עכ"ל. לבו וייטב וישתהיאכל

 מודה דס"ל לשיטתו אזיל דהירושלמי לתרץ בפשיטות אמרתי כברוהנה
 וכאן להשלים בעתיד ר"ל מודה דאמר לשיטתו דאזיל או הכפורים ביוםר"ל
 אכל לא דהא השלם כאלו מיחשיב דלא לידחות יש דזה רק להשליםעתיד
 בלא"ה א"כ מעובר אלול דרוב כיון אמרתי עוד - פרס אכילת אותובעוד
 . ספק כ"כ הוילא

 י"ב דף כריתות במסכת דס"ל כר"מ ס"ל דר"ל לתרץ בדעתי עלהוהיום
 מקובצת ובשיטה ברש"י עיי"ש לחייב אכילה מצטרף היום. כל אכל דאםע"ב

 אוכל אפי' דמצטרף ח"ש לאכול אפשר אי וא"כ עיי"ש ווילנא בש"סהנדפס
 ודו"ק. שעות כמהאחר

 ודו"ש. הפנאי אפיסת מפני המקצר גיסךכ"ד

 בילליפךבער הלויאפרים

 כוסימן

 ומשכיל הנחמד הב' אחותי בן אהובי לכבוד וכ"ט והשלו'החיים
 נ"י. מיללער ישי עמרם כמר כש"ת ישן מלא חדש קנקן וחכיםיניק

 התרגום על לחכמים ועד בבית הערותך בראותי מאוד שמחתיאחדש"ה
 יתשוד דמ" דינ" מימר על בסהדין דאנשא דמא דישוד שכ' נח פרשתאונקלוס
 פ"ט ורמב"ם נח פ' ומדרש ע"ב נ"ז סנהדרין הש"ס נגד שהואוהקשית



קכט אפרים בש"ס ביאורים די

 על נח בן תורת בשם קטן היבור חברתי שנים איזה שזה היות -ממלכים
 וחפשתי התרגום על כן הערותי שכבר ונזכרתי מלכים מהל' ופ"י פ"טהרמב"ם

- זה בענין אז שכתבתי מה לך אעתיק והנני ומצאתי,2ם  ראיתי לשוני וזה 
 האדם דם שופך עה"פ נח בפ' עה"ת אונקלוס בתרגום טובא דתמוהמילתא
 יתשוד דמי' דיניא מימר על בסהדין דאנשא דמא דישוד וז"ל ישפך דמובאדם
 לגר נתינה בספר וראיתי בסהדין שכ' עדים ב' דצריד דס"ל משמעעכ"ל
 ותחילה בזה והאריך התרגום על מזה ג"כ שהקשה בון לעיין תח"י אין]כעת
 עד גיורא דכתיב ע"ד ב"נ דתי הגדיל ע"כ גר הי' שאונקלוס מפני לומררצה
 הכתובים עלינו יעוות הצדק הגר אונקלוס כי דהיתכן זאת ודחה וכו' דריעשרה
 הטבעית ובנטותו באהבתו רבותיו מפי לו המסורה מתורה אחד דיןוישנה
 דחוק תירוץ שכ' ועיי"ש ברוה"ק ונאמרה ור"י ר"א מפי התרגום הלא ב"נאת

 נאמרה ולזה לזה  ונשנית דנאמרה כיון דס"ל תירוץ עוד כ' ולבסוףמאוד
 ובקונ"א - מאז לשוני ע"כ צ"ע זה וגם לב"נ ולא לישראל הי' התרגוםוכוונת
 הנ"ל התרגום על בהשמטות ג"כ המקנה הקשה שכבר הבאתי הנ"ללחבורי
- בצ"עוהניח  מדעת לאפוקי לומר הי' התרגום דכוונת לומר בדעתי ועלה 
 עד שום בלא אפי' בהודאתו עצמו עפ"י נהרג דב"נ שכ' כו' מצוההחינוך
 סמוכין להחינוך עשיתי הנ"ל בחיבור ואנכי שם המנ"ח עליו והתפלאכלל
 להיות שצריך כתב דהא כן ס"ל לא דהרמב"ם וידוע ואכמ"ל מקומותנוכמה
 שכ' והגם בדבר עד דצריך לומר התרגום בא דזה ונראה אחד ודיין אחדעד

 וכוונתו בש"ס ומצינו דעלמא עדים דנקיט לומר אפשר בסהדין לשוןעדים
 לפרושי יכול דיניא מילת ובלא"ה לדונו שצריך בדיין כוונתו כן וכמו ע"אעל
 אחד. ודיין אחד בעד הרמב"ם וגם אחדדיין

 לחלוק יכול שלא להרמב"ם משועבד אטו אונקלוס דהתרגום נראהעוד
 דבי אגדתא בספר שמצא אחא בר' יעקב ר' על היינו הש"ס על גם אועליו
 הקודמים תנאים ור"י ר"א של תלמידו הי' אונקלוס הלא בע"א נהרג דב"נרב

 ממנו. וקבלה עדים ב' דצריך דס"ל תנא מאיזה שמע שהואואפשר

 של כמו כ"כ חמור דמו ואין בע"א  נהרג ב"נ דקיי"ל דהא לי נראהעוד
  דמו  חמור הי'  לישראל תורה  שנימנה קודם אבל תורה מתן  לאחר היינוישראל
 לו שאבד לאדם המשל מביא עה"ת ורש"י כעת ישראל של כמו עכו"םשל

 לחוץ משליכו ואח"כ המרגליות שמצא עד בכברה כובר באשפהמרגליות
 טמון שהמרגליות יען האשפה כל בעיניו חשוב המרגליות שמצא קודםאבל

  ומאיזה  המה מי נתברר לא שאז נח בימי וכ"ש תורה מתן קודם כן כמובתוכו
 אחת נפש המקיים וכל העולם נברא שבשבילם התורה שיקבלו מי יצאבטן
 ולא אדם נפש כל מאוד חמור ה" ההיא בעת אז מלא עולם קיים כאילומהם
 ויעקב יצחק אברהם שבני נתברר שאז תורה מתן עד אחד וזיין בע"א נהרגהי'
 רק הם הנבראיב שאר אבל ומלואה הארץ נברא ובשבילם חי אל בניהם

 אמנם נח בימי עוד איירו והתרגום אחד ודיין בע"א נהרגו וע"כ להםלצוות
 תורה מתן קודם שכם אנשי ולוי שמעון דהרגו בהא עיון קצת צריךלפי"ז
 עדים הי' שלא לשרוף תמר רצו כן וכמו כב"נ דדנוהו שם ברמב"םועיין
- ואכמ"ל קשה בלא"ה ושםבדבר  שהכה יען בשם למצרי הרג רבע"ה ומשה 

 לפניו נאמן לבבו מצא והקב"ה אבינו אברהם שבא שכיון לומר וצריךלישראל



 אפרים בש"ס 3קוריס דיקל

 בזרעיו ובחר בנו רצה אותו אהבתו ובשביל שמים ככוכבי זרעיו שיה'וברכו
 ,,;,,, וזרעיו אבינו שאברהם נתברר כבר ואזי צדיקים ומשפטים חקים אותםלהודיע
- נח בני הם העולם אומות והשאר ישראלהמה ,' יצאו שהאבות כמ"ד וזה 
 זגם וב' א' דרזש הנעימים בדרשזתיז דרכים בפרשת ועיין ב"נ מכלללגמרי
 זה. בענין הארכתיאנכי

 תלונותו אונקלוס התרגום על רק לא דבאמת לע"ד נראהזבפשיטות
ן חיברו עוזיאל בן שיונתן נימא ואם עיי"ש כן כתב ליונתן המיוחס תרגום גםכי
 ועיין הדבר מבורר אינו אמנם - ופלוג ע"א כ"ו בסוכה עיין תנא הואא"כ
,; עוזיאל בן שיונתן התורה על תרגום בערך. בסופו ח"ב הגדולי' בשםהיטב
 פשטות מורה וכל דמגילה בפ"ק מהרש"א שכ' כמו התורה על תרגום חיברלא

,, דם שופד בפסוק נח פ' עה"ת ברש"י גם באמת אמנם - שם דמגילההגמרא
 עיי"ש. המיתוהו עדים יש אם ג"כ כתבהאדם

 בפסוק רש"י שם שכ' מה על קאי פרשה באותו שם המעיילונראה
 שהקב"ה לידו אנה והאלקים עה"כ מכות במס' חז"ל שדרשו מה זהשלפני
 הילל שאמר וכמו שיהרג סופו נפש ההורג אדם וכל וכו' אחד לפונדקמזמין
 בפני הרג אם והיינו וכו' דאטפת על המים פני על  שצפה אחת גלגולתעל
 ן לפונדק מזמינו הקב"ה אז איש שום ראה לא אם אבל דיין עפ"י נהרג אזאדם
 אדם בני אותו רואין שהי' "באדם" האדם דם שופך התרגום כוונת וזהכו'

 אבל דיין עפ"י נהרג ואז אותו ראו עדים שהי' שכיון סהדין לשוןונקיט
 ולא האדם נפש את אדרוש כמש"א הקב"ה ע"י נהרג אז עדים הי' לאאם
 אז אותו שראו היינו עד או עדים הי' אם רק עדים שצריך לומר כללקאי
 יותר ומבואר הפשוט הוא שכן יראה ברש"י שם והמעיין דיין ע"ינהרג

 על נח פ' דכלה באגרא ראיתי שוב - היטב עיי"ש זה פשט יונתןבתרגום
 מיותר הוא דאל"כ וכפירש"י בסהדין דאינשי' דמא דישוד לשונו וזההאונקלוס

 הכוונה הי' לו שגם נראה עכ"ל האדם נפש את אדרוש למעלה נאמר כברכי
 המכונה זוטרתא בפסיקתא ועיין ודו"ק כרש"י התרגום שכוונת שפירשתיכמו
1;,,,,,,,,, דמו אז עדים עפ"י כלומר ישפך דמו באדם האדם דם שופך - טובלקח
 בך נחת יראה יח" אבותיך ועיני אמת דבר על ורכב וצלח ה' יברכךאומרים ' ,',,ן, והקוצרים להאריך ארצה לא אבל זה בענין מחשבות הרהורי אתי יש עודישפך
,,' דו"ש. דודך וכנפש נפשם כאות צאצאיהםובכל

 תורה מתן דקודם לעיל שכ' מה לפי הקרא  לפרש _נראה זה כלאחר
 שופך הקרא כוונת וזה עדים ע"י רק נהרג הי' אז התורה מקבל מי ידעושלא
 ישראל היינו "אדם" בשביל באדם "האדם" שנקרא נכרי היינו "האדם"דם

 וכר. ממנושיולד

 %ל,,ל,! ביללימיגער הלוי אטריםהק'



קלא אפרים בש"ס בשורים די

 כזסימו

 הרבני ידידי אהובי כבוד ה"ה טוב משמן שם טוב משמואלשם
 השמש. כצאת ויזרח נ"י מארקאויטש שמואל מו"ה כש"תהמו"מ

 ע"א ט"ז דף ביצה במס' בתוס' תמיהתו בדבר הנה באהבהאחדש"ה
 שעירים ל"ב שם חשיב דקא שבועות ריש מתוספתא שהביא חג איזהוד"ה
 לא'. רק מצא ולא השעירים כל חשיב ומר עיי"שבשנה

 ה ב ו שת

 ש השעירים כל בעצמו דמפרש שם ומצאתי בתוספתא שםחפשתי
 דר"ה א' דפסח ז' עשרים הרי דסוכות ח' חדשים דראשי י"ב דהיינו השנהכל
- עכ"ל הפנים לחם של ואחד מוספים של אחד דשבועות וב' דיוה"כב'  

 לחג שייכות מאי הפנים לחם של זה מה הבנתי לא הראשונה בהשקפהוהנה
 וראיתי שעיר עמו בא ולא ושבת שבת בכל הי' הפנים לחם הריהשבועות
 הכבשים שבעה יכול עזים שעיר ועשיתם י"ט כ"ג אמור פ' עה"תברש"י
 הפקודים בחומש האמורים והשעיר הכבשים שבעה הם כאן האמוריםוהשעיר
 לעצמן ואלו לעצמן אלו מעתה אמור הן אינן ואילים פדים אצל מגיעכשאתה
 ע"ב מ"ה מנחות מש"ס והוא עכ"ל למוספין ואלו הלחם בגלל קרבואלו
 בגלל אחד שעירים שני בשבועות הי' הרי ומעתה - עיי"ש במקומו בת"כוגם

 אחד בתוספתא מש"כ ומעתה - המוספים בגלל ואחד לחם שתי היינוהלחם
- הלחם לשתי אחר לומר וצריך ט"ס הוא הפניםללחם  התוספתא אתי' וא"כ 
 ודו"ק. - עלי' דפליג טרפון כר' דלאכדע"ק

 שבעת חמץ עליו תאכל לא ט"ז בפרשה ג' בפסוק ראה בפ' שהקשהומה
 מצות גבי אבל פסח קרבן על קאי הראשון עליו והנה מצות עליו תאכלימים
 עכ"ל. עליו אתאלמה

 דמצות דעליו שכ' כן אם ד"ה ע"ב כ"ח דף פסחים בתוס' עייןהנה
 אכול בקום שישנו בשעה בגמרא שם ודרשי' עיי"ש קאי פסח אאכילתע"כ
 יוצא חימוץ לידי הבאים דברים דרשי' ע"א ל"ה בפסחים ועיין עיי"שמצה
 עליו תאכל לא עה"ת בחזקוני כ' ראיתי שוב - עיי"ש מצה חובת ידיבו

-חמץ  חמץ על תשחט לא קדבו ועל כרעיו על ראשו כמו עמו לשון עליו 
 הורגנו עליך כי כמו בגללו כו' מצות עליו תאכל ימים שבעת - זבחידם
 יצי"מ לזכרון הבא הקרבן בגלל מצות תאכל פי' חרפה נשאנו עליך כי היוםכל

עכ"ל.

 וקיבל במקומו עמד יוחנן א"ר ע"א ה' דף דה2בת מפ"ק שהקשהומה
 מש"כ לפי והקשה כף אומרים אחרים תנ"ה פטור וקיבל ממקומו עקרחייב
 אדרבה הא מאחדים ראי' מאי א"כ אחרים על פליגי דחכמים לעילהתוס'
 עכ"ל. עליו פליגי דחכמים כלל רא"אינו

 כאחרים לאוקמ" ורוצה המשנה על פריך דהש"ס יען לע"דונראה



 אפרים בש"ס ניאורים דיקלב

 כאחרים מתני' ע"כ א"כ ד' על כד' לו חשובה אדם של ידו מסיקולבסוף
 ד' על כד' חשובה אינו אדם של ידו וס"ל אחרים על פליג אשר כת"קודלא
 ודו"ק. מהם ראי' מייתי שפיר וע"כ כהלכה כמתנ" אחריםא"כ

 כחסימן

 : כא ע"ז בש"ס שליט"א שעסבורג אבדק"ק הה"ג גיסי  שהקשהמה
- בחוה"מ מלאכה יעשה שמא דחיישי' לכותי מרחץ אדם ישכורדלא  אמאי 
 למדרש חיישו לא הכותים דהנה בשבועות מלאכה יעשה שמא הש"ס קאמרלא

 שבת הכוונה השבת ממחרת ואמרו החכמים על פליגי הצדוקים והנה -חכמים
 להצדוקים ולפי"ז שבת איקרו נמי דיו"ט שאמרינן כחכמים ולאבראשית
- א' ביום תמידשבועות  השבוע באמצע פעמים כמה איקלעא לאנן ובאמת 
 שיעשה ניחוש וא"כ בראשית שבת משמע דפשטא סברו כצדוקיםוהכותים
 עכ"ל. בשבועות מלאכההכותי

 שאמרו ורק מדרש לא יו"ט הכוונה שבת חכמים שאמרו דמהולע"ד
- דרש ולא פשט הוי וזה שבת איקרי נמישיו"ט  פליגי חכמים במדרש ודוקא 
 לחכמים. מודי בפשטאבל

 כ"ב דף בע"ז זענטא שלמה ליקוטי ובס' זה קו' הקשו שכבר ראיתישוב
 דכותי וידעו יחשדוהו לא בשנה אחד יום דבשביל תירץ סופר דהחתןכ'

 במלאכת דוקא שייך דחשד לע"ד נראה עוד עיי"ש קאעבד דנפשיאדעתא
 משא"כ יחשדוהו חמור כ"כ ואין נמסרה מ"מ מה"ת דהוי נימא אם שאףחוה"מ
 דישראל דאדעתא שיאמרו חייש' לא החמור דאו' איסור בשבועותמלאכה
 אדעתא עושה ועכ"ל חכמים מדרש ס"ל לא דהכותי יאמרו ואדרבה -עביד
 והעליתי וחשד העין למראית בהחילוק אחת בתשובה הארכתי וכברדנפשי
 אינו הקל על דחשוד וכדמצינו חמור מבאיסור קל באיסור יותר שייךדחשד
 איסור שיעבור לחשדו ומנ"ל כשרות חזקת יש ישראל ולכל החמור עלחשוד
- זכות לכף לדון אדם כל וצריךדאו'  אין של דטעם דרבנן באיסור ורק 
 במקום נאמן אינו וע"כ כשרות חזקת ישראל לכל שיש הטעם עצמו מישיםאדם
 - רשע עצמו לעשות יכול דרבנן דבאיסור הפוסקים כתבו ואפי"החזקה

- לחשדא חיישי' וע"כ דרבנן באיסור מהני לא דחזקתווכנראה  באיסור משא"כ 
 חייש" לא דבק"ש תרע"א סי' באו"ח יוסף הבית כתב כן וכמו ודו"קתורה
 הרמ"א על שהקשה ומה - עיי"ש שמים מלכות עול מעליו שיפרוקלחשדא
 חיישינן לא דרבנן דהוי הואיל עוף בשר עם משקידים בחלב פ"ז סי'יו"ד

 חייש" לא חמור דהוי דבדבר להיפך מוכח לעיל שהבאתי ובב"י העיןלמראית
לחשדא.

 לחלק ורוצה זה בקו' קדמו העין מראית ערך הרועים במלא עייןהנה
 סברתו לקיים ולע"ד עיי"ש ודחה דרבנן עשה לאיסור דרבנן עשה מצותבין
 עשה דמצות מדרבנן רק אפי' עשה מצות לקיים רוצה שאינו חשדינןדלא
 והבן. חשדינן שפיר תעשה לא אבלחמור



קלג אפרימ בש"ס ביאורים ךי

 דעיקר העין מראית בין לחלק אחד בתשובה הארכתי הנה הדברובעיקר
 למראית לחוש יש יותר האיסור שחמור כל וע"כ כן יעשה שהרואההחשש
- הרואה יטעה שלאהעין  וע"כ שיחשדוהו החשש דעיקר בחשדא משא"כ 

 והבן. עלי' שיעבור יחשדוהו לא חמורבאיסור

 בילויטצטר הלויאפרים

 כטסימן

 ה"ה הרים יוצר מאת שערים מאה בברכה יתברו המצריםבימי
 רב ידו טובא חו"ב הגדול המאור הגאון הרב גיסי אהוביכבוד
 אשר מוה"ר כקש"ת וכו' היוחסין שלשלת ופוסקים בש"סלו

 פעטראזשעני' דק"ק דק"י אב"ד שליט"א מיללער יודאאנשיל
 תע"א.והגליל

 יצא נ"י הג' גיסי כבוד והנה לבבי לשמחת הגיעני מכתבויקרת
 בכ"ז אמנם בקודש כדרכו ודעת בחכמה ומפלפל דברי ולדחות דבריולתרץ
 האמת אדני על שדברי לענ"ד שנראה מה דבריו על אכתוב האמתלמען

 צורי. בעזר החלי וזההוטבעו

 דס"ל דר"א בפשוט שהעלה דבריו לתרץ מעכת"ה יצא לציוןראשון
 ס" לחיו"ד בתשובותיו סופר דהחתם וכתבתי דאו' טע"כ גם אסורנזטל"פ
 נוטל"פ ס"ל דרב לומר סברא שיש הגם דאו' לאו טע"כ ס"ל דרב העלהק"ז
 התוס' כי השגה זה אין בזה"ל מעכת"ה וכ' ע"ב ס"ח בע"ז כמ"שאסור
 ש"מ ע"כ וא"כ לדיעבד לכתחילה בין רב בדברי לחלק העלו ל' דףפסחים
 לכתחילה בין לחלק ל"ש דאו' גבי כי מדרבנן אלא בשיכרא עכברא לאדרב

 אה"נ  אבל ראו' לאו רטע"כ ס"ל  ררב הח"ס  העלה שפיר וא"נ כנודעלדיעבד
 דיליף מה"ת אסור דנוטל"פ דס"ל ר"מ משא"כ - אסור מדרבנןנוטל"פ
 אסור בוודאי לשבח דנו"ט כמו"ש צ"ל בוודאי לדידי' עכו"ם מגיעולימקרא
 הי' מעכת"ה אם הנה - עכ"ל כמובן בכיתחא מביעי יותר פשוט דברוזה

 - החרשתי מדרבנן אלא אסור נוטל"פ ס"ל לא דרב דנפשא מסבראמחלק
- התוס' מדברי ברורה ראי'  הביא מעכת"האבל  היוצא כשגגה באמת שהוא 
 וקודם להלן שאבאר וכמו כלל ראף שום ליכא התוס' שמדברי השליטמלפני
 לכתחילה בין חילוק אין דמה"ת למעכת"ה ל" דפשוט במה לפלפלאבוא
 והיינו לעכב הכתוב עליו שינה שיה' קרא צריך בקדשים אנן הנהודיעבד
 שסברו לשי' - לכתהילה רק התורה מצריך לא אז קרא חד אלא כתיב לאדאם
 בוודאי ביטל אם אבל לכתחילה היינו מה"ת לכתחילה איסור מבטליןאין

 אפשר מה"ת אי דזה שהעלו בהאחרונים ראיתי כבר וגם מה"ת בדיעבדמותר
 מהני לא עביד אי ורבא אביי בפלוגתת תלוי ודיעבד לכתחילה ביןלחלק
 הביא קפ"ג סי' הד' אזת מערכת דרבנן ארעא בספר ראיתי וכעת - מהניאו

 שיבא קודם הא' בע"ד דברי לשמוע אסור דדיין דהא כו' בית הרד"ךבשם



 אפריב( בש"ס ביאורים דיקלד

 אינו בדיעבד אבל לכתחילה דוקא ח"ג מהריב"ל בשם והביא מה"ת הויחבירו
 בדאו' דהא מדרבנן אלא האיסור דאין דס"ל דנראה דרבנן הארעא וכ'פסול
 דמדברי דארעא בעפרא ע"ז וכ' עכ"ל לבדיעבד לכתחילה בין הילוקאין

 כהמחבר מדרבנן דהוי דס"ל ראי' אין פסול אינו דבדיעבד שכ'מהריב"ל
 הרבה ואעפי"כ התורה מן דאיסורי בלילה דנין אין מצינו שהרי דרבנןארעא

 דמשפט אע"ג בלילה גר טבילת גבי וכן דין דיניהם דבדיעבד סובריםמהפוסקים
 ס"7 דרב ס"ל דהתוס' למימר ואיכא כ"כ פשוט דלא חזינן וע"כ עיי"ש בי'כי

 למעלה. שהבאתי כשי ולכתחילה מה"ת אסורנוטל"פ

 במהילת ומעכ"ת כלל ראי' אין מהתוס' שהביא הראי' דבעיקראלא
 ואותיות כוזב האדם כל ובחפזו רהיטא לפום וכ' עצמו בהתוס' עיין לאכבודו

 וכוונת וז"ל זכרונו על לסמוך לא בעצמו לעיין בראשו עיניו והחכםמחכימות
 נוטלפ"ג דס"ל משמע א"כ התוס' והק' ישברו בפסח קדירות שם ס"ל דרבהתוס'
 טעם נותן ס"ל דרב נימא אי דאפי' ותי' בעי' הש"ס לי' מבעי' מאי א"כאסור
 בדיעבד אפ" אז אסור ס"ל אם אבל עכ"ל אסור דלכתחילה מודה מותרלפגם
 ודו"ק. לדבריו כלל מקום ואיןאסור

 נ"י ישי עמרם כמוה"ר החו"ב הב' אחי בשם להקשות שהביאומה
 קרקע לו ה" לא דלמא וקדשים פסח אכיל האיך לר"מ הש"ס פריךדמאי
 דלכאורה קשה לא לפענ"ד הנה ע"ב ג' בפסחים התוס' כמו"ש מפסחופטור
 ר"מ הלא וקדשים פסח אכיל האיך לר"מ באמת הש"ס פריך מאי להקשותיש
 אחר שנים שבעים שחי' עקיבא ר' תלמיד הי' כי החורבן אחר הרבה שניםחי

 ועד הי' הארץ עם שנים ומ' שנים ק"כ ה" ימיו כל עקיבא ר' והנההתורבן
 כשהי' ר"מ וא"כ תלמידים עם למד שנים מ' וא"כ לעצמו למד שניםשמונים
 פריך מאי וא"כ החורבן אחר שנים שלשים ע"כ הי' עקיבא ר' אצללמד
 בקרא המפורש דבדבר הידוע הטו"ז עפ"י ה" הש"ס דקו' ועכצ"ל לר"מהש"ס
 את ואכלו דכ' וקדשים מפסח לר"מ פריך וע"כ להחמיר חז"ל ביד כחאין

 להחמיר, שייך איך א"כ בהם כופר אשר ואכלו כ' שלמים וגביהפסח
 דלמי הי' הש"ס דקו' גר[ ]שהי' קרקע הי' לא דלר"מ כלל קשה לאמעתה
 חיישי' דלא נשמע א"כ בקרא 'מפורש שהוי להביא מותר ע"כ קרקע לושיש

 להיתר. בתורה מפורש דהוי מדרבנן אפ"למיעוטא

 ר"מ שפירש ז"ל רש"י על מעכת"ה שהקשה מה ג"כ מיושבומעתה
 ס"ל דלמא הקרבה על ולא פסח אכילת על ה" הש"ס דקו' פסח אכילהאיך
 אבל מעכבא לא דאמת א"ש ולהנ"ל עכ"ל מעכבא לא פסחים אכילתלר"מ
 המיעוט בפירוש התירה התורה הרי לאכול ומצוה בידו הרשות לאכול ירצהאם
- בקרא מפורש כנגד למיעוטא ליחוש עצמו על להחמיר ר"מ יכולואיך  

 ברובא לי' דמוקמי' לר"מ תיקשה לא להטות רבים אחרי מקראדבשלמא
 רובא נשמע מפסח אבל קי"ט ביבמות התוס' כמו"ש ר"מ דמודה קמןדאיתא
 ארי' בלב ועיין עצמו על החמיר האיך ר"מ על הש"ס פריך ע"כ קמןדליתא
 ביו"ד. ק"י סי' תשובה ובפתחי הסוגי'בתחילת

 לא פסחים אכילת ס"ל ר"מ דלמא שהקשה מה לתרץ נראהוו~-
 מעכבא לא פסחים אכילת דקיי"ל עפ"י דאף חינוך במנהת שכ' עפ"ימעכבא



קלה אפרים בש-ס בשורים די

 מפסח אכיל לא אם כרת חייב שאינו או שני פסח להביא מחויב שאינוהיינו
 הש"ס. פריך שפיר וא"כ עיי"ש עשה מצות ביטל בוודאיאבל

 מעכבא לא פסחים אכילת ס"ל דר"מ ניכלא אם דאף לפענ"ד נראהעוד
 לא דהא קצת לאכול דהייב הוא מודה אבל כזית לאכול חייב שאינוהיינו
 היינו אחד בפסח יוצאין ישראל דכל אלא פסח לאכול דא"צ יונתן ר'קאמר
 לאכול. חייב קצת אבל כזית לאכול חייבשאינו

 מעכבא פסחים דאכילת פ"ט בפסחים משנה דסתם כיון לומר אפוראו
 משנה וסתם ואחד אחד לכל כזית בו שיהא עד עליו נימנין לעולם שםדאמרי'
- לר"מ הש"ס פריך ע"כר"מ  פלתי עיין עקיבא לר' הקשה דלא מיושב ובזה 
 לא פסהים אכילת עקיבא לר' ס"ל באמת דדילמא א"ש ולהנ"ל הספקבבית

 מאיר ר' משנה וסתם דמעכבא ס"ל משנ' דסתם לר"מ אלא הקשה ולאמעכבא
 ודו"ק. ברש"י ע"א ב' מגילהועיין

 האיך הי' הש"ס קו' דעיקר למעלה שכ' במה לי נראה הנ"ל הפיתיוקו'
 דלא א"ש ולפי"ז בהנ"ל עיין הטו"ז לשי' בקרא מפורש דבר נגד ר"מהחמיר
 דר' ס"ו דף דברים אלו ר"פ בפסחים הצל"ח כתב דכבר עקיבא מר'פריך
 ודו"ק. הנ"ל דטו"ז כללא לי' ליתעקיבא

 הש"ס דקו' פירש דרש"י לרש"י שהקשה בזה"ל מעכת"ה שכ'ומה
 בא בפ' פי' ז"ל רש"י כי בזה"ל כ' הקרבה על ולא פסחים אכילת עלקאי

 אדם של ששליחו מכאן וכו' אותו שוחטין הקהל כל וכי וכו' אותוושחטו
 מעכת"ה הנה עכ"ל מעכבי לא פסחים דאכילת ז"ל דש"י ע"כ ס"ל וא"ככמותו
 מכאן דס"ל דמאן איפכא מוכת ע"ב מ"א קידושין דמהש"ס לא"פ ליימהול

 יהושע דר' שם דאמרי' מעכבי פסחים אכילת ס"ל כמותו אדם שלששלוחו
 דכל מכאן דיליף יונתן ר' על פליג כמותו אדם של ששלוחו יליף קרחאבן

 מה במילא וא"כ עיי"ש מעכבי לא פסחים דאכילת אחד בפסח יוצאיןישראל
 ושפיר מעכבי פסחים אכילת ס"ל לשיטתו דרש"י כלל קשה לא דש"י עלהקשה
 והבן. הש"ספריך

 חייש לא דר"מ העלה צ"ז סי' חיו"ד שהנובי' מעכת"ה שהביאומה
 ולא ומהדו"ת מדו"ק חיו"ד בנובי' חפשתי הנה עכ"ל עשה באיסורלמיעוטא
 בנובי' בקיאות קצת לי שיש אומר אם לי אחניף לא וגם כן שיכתובמצאתי
 נראה מ"מ ראי' אינו ראינו דלא ואף הנובי' זאת שיאמר כלום יודע אניואין
- דאו' טע"כ ל"א עשה דבאיסור העלה שהנובי' לו כוזב דזכרונולי  וכמדומה 
 באיסור למיעוטא חייש לא דר"מ כן כתב למלך משנה שהגהות ששמעתילי

עשה.
 הפי' ישבתי ובזה בעוף איירו י"ד בחולין דמתני' שכ' עלי שהקשהומה
 בעוף מתני' לאוקמי' דוחק שהוא וכ' ע"ז מעלתו והקשה להרמב"םהמשניות

 תלונתו עלי ולא בעוף מתני' ג"כ דמוקי הפלתי בעקבות הלכתי אניהנה
 זה בדרך לומר אוכל אני גם דוחק הו"ל לא להפלתי ואם הפלתי עלאלא
והבן.

 מצטרף דלהיתר ממשרת טע"כ יליף ע"כ דר"ל שכ' מה על שהקשהומה



 אפרים כש"ס בשורים דיקלך

 לשי' היתר עם היתר דהוי לצרף וליכא מה"ת מותר דח"ש אתא לאלאיסור
 מן עונשין דאין לוקה אינו משרת דעל בצל"ח ס' בשם מעכת"ה וכ'הטה"ק
 מטבול ב' בפרק דהר"ש ידענו אלא במחיצתי אין הנ"ל ספר הנה עכ"להדין
 פסחים הש"ס פריך מאי א"כ מה"ת אסור ח"ש דס"ל יוחנן לר' הקשהיום
 עונשין ואין הוא בק"ו הא לאיסור מצטרף דהיתר ממשרת מיני וליגמרמ"ג
 הוי לא דוה ותירץ הלכ מכל התורה מן דאסור אתי' לא כלא"ה ולח"שמה"ד
 טע"כ ממשרת ילפי' אי לוקין שפיר ולפי"ז - בעלמא מילתא גילוי אלאק"ו
 דלאיסור לר"ל שאמרתי מה לפי וכ"ש - בעלמא מילתא גילוי אלא הוידלא

 נוטלפ"ג ס"ל דהא היא חידוש לר"ל למימר דליכא עכו"ם מגיעולי ידעי'בלא"ה
 קרא דיש דהיכא המגיד הרב כמו"ש למלקות דמשרת קרא אתא וע"כאסור

 הדין. מן עונשיןלאיסורא

 דאל"כ טע"כ על לוקין ע"כ דהא גופא לר"ל רבא ליקשי דא"כ שכ'ומה
 בדברי שם הארכתי אני הנה עכ"ל דפטור אמר אמאי א"כ לי למהמשרת
 כאחד הבאים כתובים שני דהוי דס"ל או וכתבתי בה עיין לא דמעכ"תרק

 בחולין רש"י שכתבו וכמו מותר איסור בשאר ע"כ עכו"ם וגיעולימשרת
 ודו"ק. לגמרי מותר או דלוקין ר"ל דס"ל או בשילה דזרועבסוגי'

 טוב. אך לו המאווה גיסו הימים כל דו"ש אקצרוהני

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 לסימן

 שליט"א. דפעטראזזבעני הה"גלגיסי

 שמע"כ ה' אות ט' מחברת ראשונה שנה החיים אוצר בעלהראיתי
 ושנא השמא את אהוב בזה"ל בברייתא פ"ג ]רבתי[ כלה ממס' העירשליט"א

 המברך את ושנא השמא את אהוב אחרת בלשון אומרה חידקא ר' המברךאת
 בינייהו איכא בינייהו מאי בכך מה המברך הי' כך שמא לומר רגיל הוהגמרא.
 הברייתא. לך שיפרשו ושאלת תורהדברי

 ה ב ו שת

 ראשון פרק זוטא ארץ דרך במס' דעיין בהברייתא ט"ס כנראההנה
 בלשון אומרה ה" חדקא רבי הכמה. את ושנא השמא את אוהב הויבזה"ל
 יעקב נחלת בפירוש ועיי"ש בכך המה את ושנא השמא את אוהב הויאחרת
 עבירה לידי יצא שמא דבר מכל וידאג הנולד את רואה אדם שיהא ר"לוז"ל
 וזהו בכך מה ולומר דבר לכל נואש תאמר ואל השמא את אוהב הויוזהו
 בברייתא דגם נראה ועפי"ז עכ"ל בכך מה תאמר שאל בכך המה אתושנא
 חדקא ר' גבי ורק הכמה את ושנא השמא את אהוב כן להיות צריך כלהדמס'
 בכך מה היינו המברך מפרש בגמרא וע"כ המברך את ושנא הגירסאנשאר



קלז אפרימ בש"ס ביאורים די

 הפירוש הוא מברד לשו7 רכוונה שמפרש או ט"ס לעשות הש"ס שכוונתאו
 לעתיד לחשוב רוצה שאינו לי יהי' שלום בלבבו שמתברך היינו בכך מהשל
- בכך מה אומרורק  חדקא לר' קמא תנא בין מה הש"ס מפרש ואח"כ 

- תורה דבריוקאמר  בכך מה ללשון מברך לשון בין מה הש"ס שכוונת או 
 ודו"ק. בלבבו מתברך דכ' הקרא לשון תורה דבריהיינו

- ר"ג אות השדה דבש בס' ועיין ודו"ק. צ"ח ס" חסידים בספרועיין  
 כלה. במס' והוא נוחלין יש בשם שהביאופלא

 לאסימו

 אוצר חו"ב ומגדל מעוז הה"ג ידנ"פ לכבוד וכ"ט והשלו'החיים
 הרב שליט"א פאנעם אלימלך יעקב מו"ה כקש"ת ונשגבבלום
 יע"א. דעש דק"קהצעיר

 ותירץ העעל"ט עקב פ' בשב"ק אצלינו שדרש בדבריו חשבתי היוםהן
 אסרינן כלאים גבי שהקשה הואיל ד"ה ע"א מה' מנחות דמס' התוס'קו'

 דבשלמה לתרץ נלע"ד קרא צריך למה מליקה גבי וכאן לעיל קרא בלאהכהנים

 בהללמ"ס ]ובודאי מליקה אוכל דכהן בפירוש בתורה נכתב דלא מליקהגבי
 בזבחים[ היא מתנ" דהנה עוף על גם קאי חטאת אוכל דכהן דקרא וגליאתיא
 ויזה העוף שיקריב ורק הכהן שיאכל בכך מצותו דאין לטעות יכול ה"וא"כ
 בעליו מתכפרו ואפי"ה נאכל שאינו הספק על הבא העוף חטאת גבי כמודמה
 צריך ע"כ נבילה לו דמותר משום אוכל שהכהן ומה נאבד או נטמאוכמו

 מפורש כלאים גבי משא"כ נבילה הכהנים יאכלו דלא לאשמעינן הנביאיחזקאל
 ולא מעכבא כהונה שבגדי הכל וידעו עבודה בשעת עליו להיות שצריךבתורה
 כהונה מבגדי כלאים עליו דהוי' אף בציצית שחייב לומר כלל קראצריך
 ודו"ק. דוקשג עבודה בעידן בכך דמצותויען

 לבסימו

 ה"ה תאונה לא אליו ורעה ועובה עת בכל יענה שלו'  סבהשוכן

 יומ בתורה עוסק ומגדל מעוז המאוה"ג הגאון הרב גיסיאהובי
 שאסבורג  אברק"ק  שליט"א ל"ש  זלמן שלמה מו"ה כקש"תולילה
תע"א.

 כבוד את לבקר פה בהיותו נ"י גיסי כמעכ"ת הגה רבה באהבהאתרש"ה
 באפ שמע אשר אחד קו' לפני הציע שליט"א הגאוה"צ אביו כבודאדמו"ח
 למיעוטא חייש מה"ת שר"מ דסברו ומרדכי רשב"א הר"ן לשי' והואהדרך
 :יניחש ודבש חלב זבת ארץ התורה דכתבו מהא עליו הש"ס פריך לא אמאיא"כ
 עכ"ל. דאיסורא במידא קרא משתבח ולא לאכול מותר ואיך היא טריפהשמא



 אפרים כש"ס בשורים .דיקלח

 בכמה לישבה נראה לענ"ד אכל נכונה הערה היא רהיטה לפוםהנה
 . .אופנים:

 רק דאיסורא במידי קרא משתבח לא לומר שייך דלא לומר נלע"דא(
 גרם אחר שדבר אלא אסור בעצמו הדבר אין אם אבל אסור בעצמוכשהדבר
- זה כלל על להקשות שייך לא אסורשיה'  מגדים הפרי הקשה כבר והנה 
 שמא וניחוש חלב לאכול התוה"ק מדהתירה רוב ילפי' לא אמאי זו קו'כעין
 ונבדק שנשחט אחר החלב מותר רק הי' ההו"א דלפי ותירץ הואטריפה
 קרא משתבח וכי להקשות שייך ולא מותר בעצמו החלב שפיר ולפי"זהבהמה

 דאיסורא.במידי
 גיסי כבוד קדוש מפה להקשות ש"עתי אשר אחד קו' ג"כ מיושבובזו

 דכ' נאסר אינו דהר מ' דף חולין במס' דילפה שליט"א מלעכניטץ הגאוןהרב
 אר? תורה מדאמרה ילפי' לא אמאי אלוהיהם ההרים ולא ההרים עלאלהיהם
 שלא וגבעה הר לך אין ואמרי' נחושת תחצוב ומהררי' ברזל אבני'אשר
 מותר עצמו דהר דכיון א"ש ולהנ"ל עכ"ל נאסר אינו דהר וע"כ ע"ז בונעבדה
 במידי משתבח :הקרא שאין י סברא מכח למיליף אין א"כ דנעבדה לאואי

 והבן.דאיסורא

 הפרי שכ' כמו בטיל בתרי חד דאיסור מודי ר"מ דגם לתרץ נלע"דב(
 רבים דבאחרי יבמות במס' התוס' וכמו"ש תערובות להה בפתיחתומגדים
 להטות רבים אחרי דכ' הקרא על יפלוג לא דע"כ ר"מ מודי קמן דאיתאברובא
 מותר. וע"כ ברוב בטלה עיזים וכמה מכמה החלב זב כשה"והנה

 הש"ס פריך שיה' זו מקרא יותר קשה יה' דלמה בפשיטות נלע"דג(
 מדיוקא אלא יליף הי' לא הכא דהלא וקדשים ופסח תאוה דבשרמהקרא
- הש"ס פריך ע"כ בפירוש כתיבושם  מכאן דניליף קשיא הא קשיא אי אלא 
רוב.

 מה"ת דאו' ספיקא דס"ל הרמב"ם על מקשים דהנה לפענ"ד נראהד(
 ספיקא משום דלמא רוב למודים הני מכל הש"ס הוכיח האיך א"כלקולא
 ביו"ד דעת החות ותירץ הרוב אחר אזלי' לא לעולם אבל מה"ת דלקולאדאו'
 דכיון לקולא מה"ת דאורייתא ספיקא דס"ל הרמב"ם של דטעמו ק"יסי'

 ספק לא אבל תאכל לא נבילה וודאי אמרה תאכל לא נבילה אמרהדהתורה
 להיות צריך פסח שיאכל תפילין שיניח כ' במצוה אבל באיסור והיינונבילה
 מה"ת דאו' ספיקא מצוה גבי וע"כ תאכל פסח וודאי היינו ספק ולאוודאי

 ומשבירת עולה של מרישא רוב הש"ס הוכיח שפיר וע"כ להרמב"ם אפי'לחומרא
 רוב כלל נשמע לא לאו רק מצוה כשליכא ולפי"ז מצוה דהוי בפסחעצם
 אפי' באמת הרמב"ם דלשי' מחלב רוב לילמוד הש"6 להביא יכול לאולפי"ז
 קו' גם וא"ש לקולא מה"ת דאו' דספיקא מטעם מותר הרוב אחר אזלי' לאאי

 אבל לקולא מה"ת דאור' ספיקא דס"ל הרמב"ם לש" דוקא דזהאמנם
 דס"ל קשה הרמב"ם לשי' וגם מיושב אינו לחומרא דס"ל הרשב"אלשי'
 דבדבר קי"ז סי' ביו"ד הטו"ז כ' כבר והלא לחומרא מדרבנן דאו'ספיקא
 שחלב נימא אי וא"כ עליו לגזור חז"ל ביד כח אין להתיר בקראהמפורש
 החכמים גזרו איך א"כ להיתר בקרא מפורש הוי א"כ ספיקא מטעםמותר
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 היינו בספיקא לחומרא דמדרבנן הרמב"ם דס"ל דהא ונראה - ספיקא כלעל
 נשמע אינו ספק אבל רוב מכח מותר חלב א"כ הרוב אחר דאזלי' דידעי'אחר

 אבל לגזור חכמים יוכלו ושפיר להיתר בקרא מפורש דבר הוי ולאשמותר
 לקולא. מדרבנן אפה דאו' ספיקא באמת ס"ל הי'מקודם

 הרשב"א דס"ל דמה דנראה להרשב"א גם לתרץ אפשר הזהובדרך
 קודם אבל הרוב אחר דאזלי' דידעי' אחר היינו לחומרא מה"ת דאו'ספיקא
 הביא דלא א"ש וא"כ לקולא מה"ת דאו' דספיקא ההו"א לפי ס"ל דהי'אפשר
 ודבש. חלב זבת בארץ מהקרא רוב לילמוד.הש"ס

 לאו היינו עשה של בלאו אלא אינו טריפף של חלב דלדעתי אפ"לה(
 ממש תעשה בלא הוי לא אבל ורוטבן צירן לאסור דהטמאים עשה מכללהבא

 שלוקין בלאו אלא למיעוטא חייש לא דר"מ שהעלה למלך משנה להג'וראיתי
 מחלב שהקשה מה וא"כ למיעוטא חייש אינו עשה מכלל הבא בלאו אבלעליה
 מכלל הבא בלאו לא אבל ממש בלאו אלא חייש דלא נראה לר"מ פריךדלא
 והבן.עשה

 מרוב והמקצר ופרט בכלל שיחי' ביתד בני ושלום הדו"ש גיסךוהנני
טרדות.

 בילליטצער חלוי אפריםהק'

 לאסימן

 שבילו לו נהירין אשר לאיש וטובו ברכתו יריק רכובו עביםהשם
 פניו עבר אל יאיר ה' יראת ועניו צדיק הגאון הרב כבודה"ה
 שליט"א מיללער יודא אנשיל אשר מוה"ר כקש"ת גיסיאהובי

 תע"א. והגליל פעטראזשעניאבדק"ה

 בשבוע קבלתי היקר מכתבו רבה באהבה הטוב שלומו דרושאחרי
 טרדות עכבני כי כה עד להשיב יכולתי לא אבל נפש למשיבת לי והי'העל"ט
 השי"ת. בעזרת החילי וזה הכבוד מפני להשיב באתי ועתהשונות

 לתרץ שכתבתי מה על שליט"א גיסי כבוד עלי שפילפל מהראשון
 ע"א י"ב בחולין הש"ס פריך לא אמאי שהקשה שלו הספק בבית הפלתיקו'
 ע"א ז' דף מלקות במס' דס"ל להו דשמעינן בישרא אכיל האיך עקיבאור'

 ר"מ. של רבו שה" טובא מר"מ קשיש הוי וגם מה"ת למיעוטאדחייש
 מס' על ישי בן יד בחיבורו שליט"א אאמו"ר קו' עפ"י לתרץוכתבתי

 שמא מחשש פסח אכיל האיך לר"מ הש"ס פריך דמאי ע"א י"ב בדף שהקשהחולין
 ומרור מצה פסח כורך דהי' ע"א קט"ו בפסחים כהלל ס"ל דלמא הואטריפה
 יכול הי' ר"מ גם ולפי"ז עיי"ש זא"ז מבטלות אינן דמצות מטעם ואכלוביחד
 מבטלות אינן דמצות גטיל לא א"כ הפסח כשירה דאם ממ"נ ויאכל כןלעשות
 ומא ומרור במצה להו בטיל דמיבטל איסורא אכל לא א"כ טריפה ואיזא"ז
 דלא שם התיס' כתבה דכבר הוא טריפה דלמא פסח ידי יוצא האיך קשיאלא



 אפרים בש"ס ביאורים דיקמ

 ועיקר מה"ת בו יוצא שפיר וא"כ מדרבנן אלא מה"ת למיעוטא ר"מחייש
 פסח לאכול דמצוה רש"י וכמו"ש פסח אכול האיך אלא הי' לא הש"סקו'
 דלמא קשה וא"כ פסח אכול האיך א"כ בשר יאכל שלא עצמו על מחמירוהוא
 שליט"א. אאמו"ר עכ"ל ומרור מצה עם ביחדאכלו

 מצה פסח ביחד ליכרוך שיכול כהלל ס"ל לא ע"כ דר"מ לתרץוכתבתי
 מעשר של במצה יוצא אדם אין ל"ה דף בפסחים ר"מ ס"ל אמאי דא"כומרור
 הלא שני במעשר מצה חובת ידי יוצא אינו אמאי ליכרוך שמותר ס"ל ואישני

 ע"א קט"ו דף פסחים במס' חדש אור ועיין בטיל אינו ומצוה בטילהאיסור
- לר"מ הש"ס פריך זשפיר כהלל לי' לית דר"מוע"כ  שפיר לר"מ תינח והא 
 כהלל ס"ל באמת דדילמא כן להקשות יכול הי' לא עקיבא לר' אבלהקשה
 אלא עקיבא לר' פריך לא וע"כ ומרור במצה הפסח בטיל והי' ליכרוךדצריך
 לשיטתו.לר"מ

 הטעם עכ"פ כי יפה עולה אינו ולענ"ד בזה"ל שליט"א גיסי מע"כוכ'
 הקשה והנה עכ"ל עיי"ש ס"ז ע"ז כמ"ש טעכ"ד לר"מ כי להיבטל יכולאינו
 טע"כ ס"ל דר"מ מש"כ הנה הצדיק להצדיק חשתי ע"כ שליט"א אאמו"רעל
 לפגם טעם רנותן ר"מ שם רס"ל אלא מצאתי לא שם  הנה ס"ז ע"ז במס'דאו'
 דכ"ש דאו' דטע"כ ס"ל דע"כ כוונתו הי' וע"כ מדין  מגיעולי ויליףאסור
 טעם חמור יה' דלא וע"כ לשבח טעם ק"ו אסור לפגם טעם נותן דמההוא
 לשבח. מטעםלפגם

 ערך הרועים במלא ראיתי אבל כן נראה הי' לי גם רהיטא לפוםוהנה
- דאו' לאו טע"כ ס"ל יה' דר"מ מצדד לפגם טעם נותן וערךטע"כ  מצאתי וגם 

 דאו' לאו טע"כ ס"ל דרב שהעלה ק"ז סי' יו"ד בחלק סופר חתםבתשובת
 ק"ח דף בחזלין הש"ס פריך מא? שהקשה צ"ב בסי' הפלתי קז' בזה]ותרצתי

 אם חלב וח"ז בשר ח"ז אמאי א"כ חלב ולא תורה אסרה גדי רב וסברע"ב
 א"כ טע"כ על דלוקין ר"ת לשי' הפלתי והקשה הוא ח"ש הלא לוקהאכול
 ולהנ"ל עכ"ל טעם מכח איסור להיות נהיפך והיתר טעמו משום לוקהדלמא
 לכ"ע דבב"ח והגם הש"ס פריך שפיר דאו' לאו טע"כ ס"ל דרב כיוןנראה
 כעת אזל" אם אבל חלב ולא .תורה אסרה גדי ס"ל לא אי רק זה דאו'טע"כ
 והבן[ איסור לשאר בחלב בשר בין חילוק אין אז חלב ולא תורה אסרהדגדי

 לפגם טעם נותן רבה סובר אי לי' מספקא ע"ב ס"ח דף ע"ז במס'והש"ס
 לא. אואסור

 מדרבנן אלא אסור לפגם טעם נותן ס"ל לא דרב לידחות אפשר זהאמנם
 דטעם ס"ל ע"כ מקרא דיליף ר"מ אבל דרבנן טע"כ נמי וס"ל מה"ת לאאבל

 טעם נותן ס"ל לא דר"מ לומר אפשר אמנם - מדין מגיעולי דאו'כעיקר
 מגיעולי טע"כ ילפי' האיך הרשב"א קושיות ועפ"י בב"ח אלא אסורלפגם
 אבל לאנן תינח והא הרוב אחר דאזלי' פשוט והתירץ בב"ח מטעם דלמאמדין
 וע"כ בב"ח מטעם דלמא לדוכתא קו' הדרא א"כ למיעוטא דחיישלר"מ
 לפגם טעם נותן דס"ל וגם מומ'ת טע"כ לר"מ לי' לית משו"ה דבאמתנראה
 אמאי מנבילה לר"מ הש"ס דפריך קשיא ולא - הכל וא"ש בב"ח רקאסור
 שהוא ס"ל בב"ח דדוקא מה"ת מותר לפגם טעם דנותן מודה דשם משנילא

 דר"מ להש"ס לו ברורה לא אמנם כן לשנוי יכול ה" דבאמת אפ"למה"ת
- דאו' ס"ל אי אפי' משני וע"כ ל"ד טע"כס"ל  לא דר"מ שהקדמנו והגם 



קמא אפרים בש"ס בשורים די

 הצרכו ע"כ למיעוטא דחייש משום למימר ליכא א"כ מדרבנן רק למיעוטגחייש
 חיישי' לא אי אפי' אזל רשב"א של הקו' מ"מ בב"ח משום להגעילהתורה

 והבן. בב"ח מטעם דלמאלמיעוטא
 כעיקר דטעם בסוגי' מתדש הנדפס ח"ב אפרסמן בנהר מצאתישוב

 לאו טע"כ ללמוד דיכול לומר אפשר או דאו' טע"כ ס"ל ר"מ אי ג"כחקר
 לאו טע"כ דס"ל אפשר אעפי"כ מה"ת אסור לפגם טעם נותן דס"ל ואףדאו'
 ברוב ביטול צריך דאו' לאו טע"כ למ"ד דאף בחולין רש"י שכתבו עפ"ידאו'
 שהטעם אע"ג אסור לבטל רוב בדליכא אלא דאו' לאו טע"כ ס"ל ר"מוא"כ
-פגום  כיון היינו ל"ד שטע"כ אע"ג מדין לכלי הכשר התודה דהצרכו והא 

 אין דמה"ת לר"מ וס"ל לכתחיל;; איסגר מבטלין ואין ברוב ביטולשצריך
 עיי"ש. ע"ב נ"ד דף בגיטין עיין אזיל ולשי' לכתחילה איסורמבטלין

 דאיסורין דדגם ע"ח דף בזבחים ועיין ון"ל הגנ"י גיסי כבזד שכתבומה
 להשיב יש ע"ז הנה עכ"ל, לא במינו שלא אבל במינו דוקא היינו זא"זמבטלין
 האיסוד את מבטל היתר רוב אלא זא"ז מבטלין איסורין אינו דכאן חדאהרבה
 ואנן טעם שנשאר משום ברוב במינן שלא מבטלין דאינן טעמא דמאיועוד
 מינו. לשאינו מינו בין חילוק ואין דאו' לאו טע"כ ס"ל דר"מ הקדמנוכבר

 הלא הגנ"י מו"ח אביך קושי' אבין לא מזה וחוץ בזה"ל כתב כךואחר
 ה' דיש הטו"ז כמו"ש שרי מצוה במקום וכ"ת לכתחילה איסור לבטלאסור
 לפי בפרט קשה וא"כ כלל מצוה הוי לא טריפה הוא אם כאן כי ז"אסוכה
 תשליכון דלכלב עשה דמבטל משום לבטל אסור דטריפה חינוך המנחתמ"ש
 באות. אות עכ"ל כן להקשות א"א בוודאי א"כאותו

 כמו"ש מה"ת לבטל מותר מצוה דהוי דאמת להשיב לענ"ד שנראהומה
 והתוס' לר"מ אזלי' דכאן מצוה ליכא הוא טריפה דאם קשה ולא הנ"להטו"ז

 איסור אלא מבטל ואינו מצוה הוי בוודאי א"כ למיעוטא חייש לא דמדאו'כ'
 דכתבה כיון מ"מ למיעוטא דחייש מדאו' שהוי נימא אי ואף מצוה במקוםדרב'

 לאכלו זמצוה חיוב מתורת נפיק לא כשר דדשי ואפשר ביחד לאכזלהתזדה
ביחד.

 לר' הקשה לא דהגמרא הנ"ל הפלתי קו' לתרץ בזה לומר אפשראו
 הקשה ולא ומרור המצה עם ביחד דכורכי לתרץ יכול הי' דבאמתעקיבא
 ע"ב נ"ד בגיטין מה"ת הוי לכתחילה איסור מבטלין אין דס"ל לר"מאלא

עיי"ש.
 איסור מבטלין דאין להקשות כאן שייך דלא לתרץ נלע"ד הדברובעיקר

 להגעיל התוה"ק צותה דהאיך ע"ז מס' בסוף הר"ן שהקשה עפ"ילכתחילה
 מותד לבטל כוונתו אין דאם ותירץ לכתחילה איסור מבטל הלא מדיןכלי
 יאכלוהו. ומרורים מצות על מצות לקיים אלא לבטל כוונתו אין נמיוכאן

 לר' הש"ס מקשה לא דמשו"ה כתבתי האיך קשיא הא קשיא איאלא
 ר' הלא ומרור המצה עם ביחד וליכרוך כב"ה לעשות יכול דהי' משוםעקיבא
 - טריפה טעם ונשאר דאף דטע"כ עוברין אלו בפרק בפסחים ס"לעקיבא
 בחולין התוס' שהקשה עפ"י אחר באופן הנ"ל הפלתי קו' לתרץ אמרתיוע"כ
 לקרוע אפשר הלא בישרא אכיל האיך לר"מ הש"ס פריך מאי ע"ב כ"חדף

 החתם את אחד שואל והקשה בפסח מזה גדול מום לך דאין ות" וליבדוקהעור
 להתדפא שיכול שחיטה קודם ימים איזהו העור ליקרוע אפשר הלאסופר



 אפרים בש"ס ביאורים דיקמב

 לר"מ הש"ס פריך מאי לדוכתא קו' הדרא א"כ עובר -מום דהוי השחיטהעד
- פסה אכולהאיך  ) ,,' .),) דהק'שה הנ"ל התוס' על שם הקשה המהרש"א דהנה ונראה 

 - ' ,','" דכ"ע אליבי' מבחוץ בדיקה לו אין לדדוסה הא וליבדוק העור לקרועשיכול

ן מהרש"א קו' לתרץ שכ' איתן מצפה הנקרא ווילנא לש"ס בהגהותוראיתי
 י נדרסה שלא ברורה חזקה לבהמה שיש נ"ז ס" ביו"ד מגדים הפרי מש"כעפ"י

 דאיכא כיון ולפי"ז המדיר סו"פ בפנ"י וכ"כ דדוסה הי' לא שנולדהדבשעה
 שמספקא עפ"י זה תירוץ דחה אבל חייש לא ד"מ גם לרזב להיתר מסייעח~קה
 הדרוסה טיפת תזיק אם בתוכו הולד בעוד האם נדרסה אם ע"ט בסי' להטו"זלי'
,- כן לתרץ יכול הי' אעפי"כ לענ"ד והנה עכ"ל נ' סי' בפלתי ועיין לילדגם
 .י ואין דרוסה הי' לא שכשנולדה חזקה לו' דיש חיישי' לא דלדרוסה מהרש"אקו'

 ספיקא ספק הוי ו"א אמו במעי שהי' בעוד אמו נדרסה שמא דניחושלזמד
 לא יע"כ לולד מ~יק אינו שמא נדרסה ואת"ל כלל אמו נדרסה לאדדילמא

-

,,1 

 ספיקא. ספק מטעם והיינו לדרוסה דחיישי' התוס'תירץ
 ראיכא פמח אכול רהאיך עקיבא לר'  הש"ס פריך דלא א"שולפי"ו

 אפשר  רלא ולררוסה  וברק הפסח  שחיטת  קודם ימים איוהו העור רקרעלמימר
 כשנולדה נדרסה שלא חזקה להבהמה דיש משום חושש הי' לא מבחוץלבדוק
: אבל וכהב"ל ספיקא ספק דהוי חושש הי' לא אמה נדרסה שמא החששועל

 ספיקא של הטעם דהא אסורא ספיקא ספק דס"ל לר"מ פריך שפירהש"ס
 דרבנן ספיקא הוי השני הספק ע"כ לקולא מה"ת דאו' דספיקא מטעם אוהוי

 לר"מ ולפי"ז רוב כמו דהוי כתב הרשב"א אבל הרמב"ם של טעמו וזהולקולא
 ג"כ ספיקא ספק ס"ל וא"כ להחמיר מה"ת דאו' ספיקא וס"ל למיעוטאדחייש
 עקיבא. לר' ולא לר"מ הש"ס פריך ושפיראסורא

 מ"ע מבטל דבזה משום טריפה לבטל אסור המנ"ח דלשי' שכ'מה
 עשה מצות שיה' כתבו לא המצות מוני כל הנה עכ"ל אותו תשליכוןדלכלב
 מצות בזה דמבטל שעכו"ם הטריפה לימכור אסור וכי הטריפה להכלבליתן
ן הטריפק את שמוכרין יום בכל מעשה הלא אותו תשליכון דלכלבעשה

 )ן בשעריך אשר דלגר במצות קט"ו דף בחולין התוס' שכ' כמו ועכצ"ללעכו"ם
4ל,י',,,,,' לימכוד מותר מעות בעדו לקבל :כול אם אבל בזול הנבילה אם דדוקאתתננה
 ,1,,,),-,, ופשוט. לכלבליתן 1' עשה מצות שייך יה' לא דא בכגון וא"כ לכלב טריפה יה' כן וכמולעכו"ם

,,,,. (,,.,., 
 ,'-' ," בחיד' דמשו"ה האו"ח ממש"כ ראי' הבאתי במכתבי בדבריוהנה

, . 

 ן ', רלהילל הש"ס שם קאמר לא  משו"ה שכ' י"ל ואולי בד"ה קט"ו דףבפסחים
- דא"כ דוקא ביחד ומרוד מצה שניהם ליטול דא"ק הבא ושאני  מבטלותמצות

,' 
 במדור נתבטל הא שני מעשר של במצה חובתו ידי יוצא דאינו א"ק איךתקשה
 מעשר אבל בל"ת דהוי לטריפה דמי דלא יחי' מעכ"ת במכתבו וכתבעיי"ש
  גל,ן,ןי,,. גבד דעילעא ס"ו דף בסוגי' בפסחים התוס' כמו"ש בעשה אלא הוי לאשני
 טע"כ דל"א ס"ו ס" מהדו"ת בתשו' באו"ח הנוב"י העלה עשה איסורוגבי

י,
',"'""""' 

 עכ"ל.דאו'
 רק הוי לא להקדבה איסודו טריפה דגם להשיב אפשר בפשוטהנה

 שני מעשר בין כלל חילוק אין וא"כ ק"י בסי' החו"ד וכמו"ש עשהאיסור
 ודז"ק. עיי"ש בל"ת דהוי מבטל גם שם הביא דהאו"ח זעודלטריפה



קמג אפרים בש"ס ביאורים די

 פסיל דטריפה ההו"ד עפ"י הנ"ל הפלתי קו' לתר מעכ"ת שרצהומה
 סי' באו"ח מגדים הפרי לשי' עשה ובאיסור עשה איסור רק הוי לאלהקרבה
 מפסח לר"מ הש"ס פריך מאי א"כ לקולא דספיקא מודה הרשב"א גםשמ"ד
 הש"ס דקי' התוס' עפ"י מעכ"ת וכ' דלקולא מודים כ"ע עשה באיסורהלא
 שפיר פריך לחומרא מדרבנן עכ"פ וספיקא מדרבנן למיעיטא דחייש לד"מהי'
 דמה"ת שפיר להשיב יכול הי' מה"ת למיעוטא דחייש עקיבא לר'אבל

 עכ"ל. לקולאספיקא

 דחייש עקיבא לר' תש"ס דיקשה כלל מספיק זה תירוץ שאין מלבדוהנה
- פסח עשה האיך מדרבנן וכ"ש מה"תלמיעוטא  הקרבת דאיסור דמש"כ אלא 
 פסח קרבן הקרבת על הי' לא הש"ס קו' הנה עשה איסור אלא הוי לאטריפה
 והא תעשה לא איכא ובאכילה שם בהדי' רש"י שכ' וכמו פסח אכילת עלאלא
 דלא הקריב באמת דלמא אפ"ל פסח הקרבן הקריב האיך באמת מקשהדלא
 הקו' הדרא וא"כ תעשה לא דהוי הפסח מאכילת מקשה וע"כ עשה אלאהוי
 דגם למימר דאיכא ואף עקיבא לר' מקשה לא אמאי לדוכתא הפלתישל

 שיטות ואיכא שם ובתוס' ע"ב ל"ו דף יומא במס' עיין לוקה אינוטריפה
 אי עקיבא לר' מ"מ למיעוטא חייש" ולא לקולא ספיקא לוקה שאינודבלאו
 עיי"ש. וטריפה דנבילה לאו על דלוקין שם ביומא ס"ל דהוא כן לומראפשר

 ארי' הלב מש"כ עפ"י וז"ל הנ"ל הפלתי קו' אהר באופן לתרץומש"כ
 מילתא הא מנא דה"פ ותי' עדיף רובא וחזקה דרוב ת"ל התוס' קוש"ליישב
 חז"ל ביד כח ואין בתורה בפי, היתירו נכתב כאלו הרוב שיה' "רבנן"דאמרי'
 דאמר אשי רב וא"כ מקומות ובכמה קי"ז סי' ביו"ד הטו"ז כמו"שלהחמיר
 י"ל כי ראי' אין דמכאן פריך זירא ור' בפירוש הוי שזה כוונתו משחיטהאתי'
 למיעיטא לחוש יש באמת אחר במקום אבל אפשר דלא משום טעמו היינודהכא

 מודה הוא גם דא"א דהיכי ר"מ מדברי רא" הגמרא מביא וע"זמדרבנן
 מה"ת שחושש רע"ק ולא ר"מ דוקא דמביא א"ש ממילא א"כ הרוב עלוסומך

 בקצרה. עכ"ללמיעוטא

 תלמוד אצלי צריך ארי' הלב דברי עוקר רק נכונים נראה דבריווהנה
 רש"י כמו"ש הריאה בדקינן אנן האיך א"כ הרובא נגד להחמיר אסורדלפי"ז

 מפורש הוי הא למיעוטא ר"מ תייש והאיך הרוב אחר ליזל בתורה מפורשהא
 אמנם קו' ס" יו"ד תשובה בפתחי באמת ראיתי זה שקו' וכמדומהבתורה
 למימר ליכא מה"ת למיעוטא דחייש תנא דאיכא כיון נלע"ד הדברבעיקר
 מ"ד האי התורה על יחלוק וכי למיעוטא חיישי' דלא בקרא מפורש דברדהוי
 דאיכא דכיון מפורש הוי לא בע"כ וא"כ גתורה משמע האיך שפליגיוע"כ
 ודו"ק. עקיבא כר'לפרש

 בלונ"ח הדו"ש גיסווהנני

 ביללימצער הלויאפרים



 אפרים בש"ס בשורים דיקמד

 לדסימן

 במידות מושלם החו"ב הב' ה"ה מבקש אנכי אחי שלוםאת
 , 'י'' נ"י יעד עמרם כמר ופליג תנא ומופלא מופלא טובותובמעלות

 ן הבהיר.כאור

 הנעימים בהערותך נ"י אחי אהו' מאוד שימחתני רבה באהבהאחדש"ה
 מאהבה. תשובה לד להשיבוהנני

 ור יוסי ר' שם דפליגי י"ד בדף חולין במס' שהקשית מההנה
 דעשה לד וקשיא להפריש עתיד שאני לוגין בשני לא או ברירה אמרי'אם
 איירו לא דהש"ס בפשטות לענ"ד - טבל של תעשה לא ידחה קידוששל
 לשתות. שרוצה במי רק יין לקדש לו שאין במיכאן

 ברירה בזה לומר שייך אם ברירה לענין אמרו משל רק דהם אפ"לעוד
- ל"ת דוחה עשה בלא קודש ולעשות לשתות מותרשיה'  דיכול נראה עוד 
 לקדש יכול פת לו שאין במי ואפי' - שניהם לקיים ואפשר הפת עללקדש

 .בתפילתו
 ו עשה דאין דכמו צ"ו בסי' בשג"א שכתוב מה עפ"י לענ"ד נראהעוד

 עיי"ש בי"ד מיתה בו שיש ל"ת דוחה עשה אין כן כמו שבכרת ל"תדוחה
 י בו שיש ל"ת והוי טבל של יין דהוי כאן כן וכמו - טבל של מצהלענין
 אותה. דוחה עשה אין ע"כמיתה

 לל"ת דוחה אינו במפורש בתורה כתוב דלא האחרונים דכתבו זאתעוד
 לא ע"כ ושמור זכור אלא מפורש כתוב לא היין על לקדש דצריך האוכיון
 תעשה. ללאדחי

 גרונו בהנאות איכא איסור דהא בעידנא הוי דלא לומר אפשרעוד
 ן ולא למלקות כ"ש וס"ל ר"ש איכא דשם גם - במעיו רק קיים לאומצוה
 ן והא - שיעור ביש רק מקיים אינו דמצוה ל"ת דוחה עשה לומרשייד

 חמור שבת איסור דהא עדל"ת מטעם בשבת הטבל דיתקן קשה לאבודאי
 עשה. בפני נדחה ואינומאוד

ל,1" מרובה ומלאכה קצר הזמן אמנם עוד רציתי להאריך וחיבתי חיבתךמפני - שלום לך וישמרך ה' יברכך אומרים והקוצרים אקצרע"כ  ",, המנשק אחיך כ"ד 
 , ..,, בלונ"ח. מרחוקאותך

 1''' בילליפיבער הלוי אפריםהק'
 להסימן

 כהלכה הב' אחי אהובי לכבוד וחיים ברכה ישלח בשמיםהיושב
 ,:1, ,., רבינו בדברי ולסלסל לפלפל לו רב ידו חכמים בהשלמתמושלם
 ,"," ', נ"י. בילליטצער הלוי ישי עמרם כמר כש"ת היוחסין שלשלתוחז"ל

 ושמחה עשתונותיך כונני אשר ידיך מעשי קבלתי וו ברגע היוםהן
 לפלפל כוחך וגדול במכתבך כתבת אשר חכמתיך בראותי עלי נפלהגדולה



קמה אפרים בש"ס בשורים די

 דמי בסוגי' ז"ל הרמב"ם על המפרשים קו' לתרץ מש"כ וראיתי חז"לבדברי
 דברי לישב בדעתי שעלה מה לך אכתוב אני גם והנה בעיני וישרה מידיאיכא

הרמב"ם.
 הלא לב"נ אסורה דמפרכסת כראב"י שפסק הרמב"ם על מקשיםהנה

 - מידי איכא מי דאמרי' משום ב"י אחא כר' דלא תנא לג' חוליןבש"ס
 צריך הי' אי' עקיבא ור, ישמעאל ר' פליגו י"ז דף בחולין דהנה לפע2"דונראה
 תאוה בשר להתיר אלא הכתוב בא דלא ס"ל ישמעאל דר' במדברלשחוט
 לאסור אלא הכתוב בא דלא ס"ל עקיבא ור' אסור הי' נחורה בשראבל
 דלר' לי נראה ולפי"ז נחירה בשר מותר הי' במדבר דמעיקרא נחירהבשר
 במיתה אלא בשחיטה תלוי הי' לא א"כ נחירה בשר מותר במרבר שהי'עקיבא
 ניתרת הי' לשחוט התורה דצותה הא ולפי"ז מפרכסת בשר להם אסור אז הי'ובוודאי
-מפרכסת  תלוי דבשחיטה דנימא שהקשו התוס' דברי להבין יש ולפי"ז 
 דס"ל ישמעאל לר' אזיל דהש"ס ונראה - מידי איכא מי שייך ולאבמילתא
 מפרכסת הותר התורה דניתני' כיון א"כ לישראל מותר הי' לא נהירהבשר
 בשר מותר הי' דמדבר דס"ל עקיבא לר' אבל מידי איכא מי שייךושפיר
 הותר משו"ה דאח"כ חזינן וא"כ מפרכסת בשר אסור הי' בוודאי וא"כנחירה

 מירי איכא מי שייך ולא בשחיטה תלוי א"כ השחיטה על שנצטוומפרכסת
 הכתוב בא דלא עק' כר' פסק י"ז הלכ' שחיטה מה' פ"ד ז"ל הרמב"םוהנה
 ודו"ק. מידי איכא מי שחיטה גבי לי' לית שפיר ע"כ נחירה בשר לאסוראלא

 הנשה גיד על ס"ה ס" בכרתי שכ' פלתי הגאון על שהקשיתומה
 מבהמה נוטלין שאנו מה זה אין הנשה שגיד העולם את אחד קצבשהרעיש
 שגיד שכ' סמ"ג לו והראה בזכרים רק אינו הגיד שזה ומצא הפלתיוחקר
 ליכתוב המצות בכל דרכו הסמ"ג הלא והק' עיי"ש ובנקבות בזכרים נוהגהנשה
 ובנקבות זכרים בזו אדם בני עליו שמצווה היינו ובנקיבות בזכרים זו נוהגאי
 עכ"ל. ובנקבות בזכרים בבהמה כלל איירי לאאבל

 שכ' מה ועיי"ש ס"ט סי' יו"ד בח"ס השואל זו בקף קדמך כברהנה
 ט"ס כ' שם דבפלתי שכ' יונתן חיי הנקרא קטן אחד בספר שמצאתיואודיעך
 בספר היינו בסה"ג לו והראתי וצ"ל ט('ס הוא ב,,סמ"ג" לו והראתי שכ'במה

 ווין בדפוס ע"א בסוף צ"ה בדף טריפות בהלכות כ' דשם גדולותהלכות
 הפלתי. על קשיא לא מעיקרא ולפי"ז עיי"ש ונוקבא לזכר ומשקליוז"ל

 הגאונים דבתשובות שכ' הנשה גיד הלכות זרוע באור מצאתי אנכיוהנה.4
 שגם בפירוש לך הרי בנקבות ובכחל בזכרים שם שחושב גירים רנא'כתוב
 האור את ג"כ יו הראה שלא הפלתי על ופלא ובנקבות בזכרים שנוהג כ'שם
 ודו"ק.זרוע

 שם שכתוב נדה בהלכות בבה"ג גדולה פליאה שמצאת שהערתומה
 זרוע באור זה על העיר וכבר הוא פליאה באמת הנה מדרבנן נדהדטבילת-

 בה"ג על שם עמד הנפש בעל בספרו הראב"ד וגם ט"ס שהוא וכתב נדה בהל'4
 חיים. מיםבענין

 בשם מגלחין ואלו בפרק קטן מוער במס' הרא"ש כתב כברובאמת
 מאור הי' גדולות הלכות דבעל קנ"ז סי' העזר אבן יוסף ביתה הובא וכןר"ת
 עיי"ש. כלל דעתו על עלה שלא מה כותבים ותלמידיועינים



 אפרים בש"ס ביאורים דיקמך

 שתאפה עד בד"ה ע"א מ"ו דף בפסחים הביאו שהתוס' שהערתומה
 בבה"ג וחפשת וכו' מתיבתא ריש צדק כהן רב בשם פסח בסדר בה"גדפסק
 וגם סתם זאת כ' רק מתיבתא ריש צדק כהן רב בשם זאת שיאמר מצאתולא
 נדה שטבילת בה"ג בשם נצרכו לא בד"ה י"א דף בחגיגה התוס' שהביאמה
 בהיקש שיליף מצאת ובבה"ג ועיי"ש בכרת כ"ש לטהרות דהשתא בק"וילפה
 ברמ"ע כתב כבר הנה - ווין דפוס ס"ה דף נדה בה' בבה"ג עייןמזבה

 סימן ה' אות ח"ב הגדולים בשם חיד"א הגאון והביאו ל"ב ס"לתשובותיו
- הם בה"ג דשני נראה ולענ"ך הרבה חסרונות בו יש שלנו דבבה"גס"א  
 והתוס' ור"ת הסמ"ג הנה בה"ג של המחבר הוא מי גדולה פלוגתא מצאנודהנה
 הקבלה בספר הראב"ד אמנם גאו7 יהודאי רב שחיברו כתבו מקומותבכמה
 ואהד גדולית הלכ' שני שה" אפ"ל ולענ"ד - קיירא ר"ש הי' שמחברוכתב
 שהביא מהראב"ד כן משמע וקצת קיירא ר"ש והשני גאון יהודאי ר'חיבר
 ודו"ק. הקבלה בספר עיי"ש גאון יהודאי מרב גדולות הלכותגם

 אחיך כנפש דו"שוהנני
 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 לוסימן

 לפ"ק שלו' רב התורה חקת זאת לס' ה' ליום אורבעזה"י
 יע"א. בעטהלעןפה

 נודע חו"ב המאוה"ג הרב גיסי אהובי ראש על וכ"ט ושלו'החיים
 אנעויל אהטר מו"ה כקש"ת וכו' בנש"ק רבים בת בשערלתהלה
 יע"א. פעטראזשעני אבדק"ק שליט"א מיללעריורא

 שלא זמנים זמן זה הנה שיחי' ולנב"ב לו השלו' מבוא דרךאחרי
 אספר אשר אחד ענין עוררני וכעת תורה בדברי בינינו מכתביםנתחלפו

 בין שם וראיתי שאמקערעק הנקרא לכאן הקרוב בישוב הייתי זה בשבועכי
 הגאון אבי ז"ל חריף שלו' ר' מהרב ר"ש דברי ספר את דשם השו"בספרי
 הגנ"י גיסי כבוד ממר ששמעתי שנים כמה שזה ונזכרתי שלמה יריעתבעל
 תשבתי לביתי וכשבאתי מהשו"ב הספר את ושאלתי הנ"ל ספר על אתדקושי'

 להעלות ראיתי אשר וזה שליט"א גיסי כבוד קוש" בענין הנ"ל בהספרוחפשתי
 שהעלה במה שליט"א מעכ"ת שהקשה מה הנה בעזה"י אותו להודיע הכתבעל

 פריך מה א"כ נ"י מעכ"ת והקשה ח"ש על מוזהרין אינם דנשים ר"שבדברי
 דטעימ' כיון האשה תטעם לי' טעם מאן בב"ח אלא צ"ז דף בחוליןהש"ס
 בספר דהעלה דהא נראה ולדעתי ע"כ אשה גבי מותר וח"ש ח"ש רק הוילא

 וכמו נשים מוזהרין מדרבבן אבל מדאו' היינו בח"ש מותרות דנשיםהנ"ל
 מודה מ"מ לאנשים אפי' מה"ת מותר ח"ש כולה התורה בכל ס"לדר"ל

- הנ"ל בספר ס"ל כן כמו ע"ב ע"ג יומא כגמרא אסורדמדרבנן  אפשר או 
 משו"ה ירושלמי בשם שכ' אקרוב בד"ה ע"א ל"ח כקידישין התוס' עפ"ילומר



קמז אפרים בש"ס ביאורים די

 כאן כל כמו שני כזית אטו ראשון כזית גזירה חדש של מצה גבי ;דל"תל"א
 אכילה. אטו טעימה דגזרו אשה שיטעום רצולא

 נשים גבי ל"ש אסור דח"ש הנ"ל הספר סברת לו הי' כעת עדוהנה
 הנ"ל ספר לידי אנה שה' וכעת - נפתר לא אשר כחידה גדול פלא לוהי'

 מסוכה רא" שהביא מ"ג דף פסחים במס' מוסבר דבר בו ומצאתי בוחפשתי
 דממעטינן כיון דסד"א נשים לרבות האזרח דאיצטריך שם דאמרינן כ"חדף

 עשה מצות דהוי כיון פטורות דנשים ה"א ואזהרה מעונש יוה"כתוספות
 שהז"ג עשה מצות והוי ואזהרה בעונש הוי דלא דבר לך הרי וכו'שהז"ג
 ה" גרמא שזמן מצוה דהוי חמץ דבאכילת שם כתב ועפי"ז פטורותנשים
 הרמב"ם דברי לתרץ וכתב חמץ 'ח"ש על מוזהרות אינן שנשים לומרסברא
 בריש העולם קו' מיושב וגם לנשים דאיצטריך לח"ש בחמץ קרא לידלמה
 לנשים. דנפ"מ וכ' בצל"ח ועיין וב"ה ב"ש בין נפ"מ דמאיביצה

 דבב"ח בב"ח אשה דתטעם נ"י מעכ"ת קו' כלל קשה לא לפי"זוהנה
 לנשים. אפי' אסור ח"ש באמת גרמא הזמן שלא מצוהדהוי

 כתבה נ"י שמעכ"ת ראיתי הנ"ל שקו' לי שכמדומה נזכרתישוב
 אמנם ברשותי אשר המכתבים באמתחת חפשתי וע"כ ז"ל הגהצו"קלאאמו"ר

 לאחי הגנ"י גיסו כבוד השיב אשר אחת תשובה מצאתי רק זאת מצאתילא
 במהרה שיבא רע פגע מכל ויצילהו עליו ירחם ]הקב"ה נ"י ישי עמריםמו"ה
 ז"ל ר"ש מדברי אנא דאיירו ואגב וז"ל כתב הדברים ובתוך לשלו'[לביתו
 שמביאי' ז"ל באחרונים ראיתי אשר אלו דברי כנים האם שם לעייןתמחול
 כן כדבריו ואם גדול פלא הוא ובאמת מה"ת מותר ח"ש נשים שגביבשמו
 וקושי' ביצה ריש הצל"ח קושיות קו' הרבה מיושבים אז ה" ממילאהוא
 וכיו"ב. חו"מ מה' בפ"בהכ"מ

 בפחות לאפות מותר וכי דפריך ע"ד שבת מש"ס לענ"ד תמוהיןודבריו
 ע"ד יומא מש"ס וכן לה מותר ח"ש אשר באשה איירו דר"ח נימאמכשיעור
 באיש ה"ת לרי"ו ג"כ פריך לא אמאי מא"ל לר"ל אלא לרי"ו ה"תדפריך
 הסנדל את תנעול והחי' דקתני מאשה גם איירו מתני' כי מא"ל באשהאבל

 הבאתי כבר והגה עכ"ל שם נאמרו אשר ענינים בכל אסורה לא"ה האמשמע
 תורץ חו"מ מה' בפ"ב הכ"מ קושי' כן וכמו ביצה בריש הצל"ח שקו'לעיל
 העליתי כבר הנה ע"ד משבת עליו שהקשה ומה בעצמו ר"ש דברי בססרכן

 צריך דאמורא ועוד - נשים גבי  ח"ש אסור הנ"ל לספר גם דמדרבנןלעיל
 ואם זכר בלשון בירר ואם יברר לא כתוב בברייתא ועוד - דבריולפרש
 ביררה. ואם תברר לא לומר לו הי' בנשיםאיירו

 מאכ"ל לר"ל אלא לרי"ו ה"ת הש"ס דפריך ע"ד מיומא שהקשה מהוגם
 אסורות נשים גם דמדרבנן הנ"ל הסברא כפי הנה נשים קשה יוחנן לר' גםהא
-א"ש  חזר למה שהקשה תמרים הכפות של דקדוקו לתרץ אפשר ולפי"ז 
 קו' קשה יוחנן לר' גם דבאמת א"ש ולהנ"ל וכו' לרי"ו ה"ת הש"ס קו'ושנה
 דמדרבנן למימר איכא יוהנן דלר' מעיקרא הש"ס דידע ורק הגנ"י כמעכ"תכקו'

 קשה ג"כ שעליו הגם יוחנן לר' תינח הא הש"ס קאמר וע"כ נשיםנתחייבו
 לש64תו קשה דאל"כ מותר מדרבנן גם ס"ל ע"כ לר"ל אבל לתרץ ישמ"מ
 דלר' אפשר או ודו"ק כן אחרי הש"ס דפריך כמו שבועה קרבן על" נהייבלא



 אפרים בש-ם בשורים דיקמת
 אבל כך לומר יכולין מ"מ שדוחק והגם באנשים רק דמתני' רישא איירויוחנן
 כתבתי הנ"ל כל הנה שליט"א הה"ג גיסי אהובי ודו"ק כך למימר ליכאלר"ל
  המלהמה התהיל לשלהו מכתבי שסיימתי קודם אבל תמימה משנה יותרזה
 שהי'  הבתבים בל שלחתי אנכי  וגם  מביתו נסע שליט"א  ומעכ"ת השנןבין
 לנו הניח בע1ה"י אשר ועכשיו בגבולנו שודד  שיבא מפחר לסערענטשלי

 מיד ושלחו שלי הכתבים בחזרה שישלחו לסערענטש כתבתי מאויבינוקצת
 אשר נ"י מכמעכ"ת אחד מכתב שלי המכתבים בין שראיתי מה אכתובואגב - הגנ"י לגיסי ולשלוח לסיימו בדעתי גמרתי ע"כ הנוכח מכתב בתוכםומצאתי
 אציג ואגב לשונו וזה אחת קו' .הציע ובו תרס"ח בשנת זצ"ל לאאמו"רכתב
 לראות יכולין שהי' לאורו וכי בד"ה ע"ב כ"ב בשבת התוס' מ"ש לפיקו'
 יכול" הי' ג"כ הבהמה טריפות שאף באחרונים וכ' בתפוח שיש מה הענןע"י

 ר"מ על תאוה מבשר י"א חולין התוס' הקשה מאי לענ"ד קשה א"כלראות
 עכ"ל. וצע"ק לא או היא כשרה אם הענן ע"י לראות יכולי' ה"הלא

 אם בו שיראה ר"מ של בדורו הענן הי' וכי להבין זכיתי לאוהנה
 רק נאמר לא בשר תאכל נפשך אות בכל של דקרא נימא וכי הבהמהכשירה
 תאוה בשר אכלו והאיך בשר היום לאכול מותר האיך וא"כ המדברלדור
 אסור הי' תאוה דבשר י"1 דף חולין במס' תנא איכא ואדרבה ישראלבארץ
 מקיף הענן הי' שלא זמן אחר על נאמר תאוה דבשר קרא ע"כ וא"כבמדבר
 לא ב( - תאווה מבשר פריך לא אמאי התוס' הקשה שפיר א"כ במדברכמו

 לר"מ דפריך הש"ס על כן הקשה לא אמאי התוס' על כן הקשה אמאיהבנתי
 שאינו בו וראה בהענן דנסתכל משני לא אמאי וקדשים פסח אכולהאיד
 לראות יכולי' דה" דהה"ד כ' דאחרונים כתב נ"י מעכ"ת הנה ג( -טריפה
 ואני ידעתי לא רמ1 האחרונים איזה על הנה - הבהמה טריפות העניןע"י
 הבנתי לא אבל ראי' אינו ראינו דלא והגם כן שיכתבו להאחרונים ראיתילא

 ראו ולא המאירה באספקלריא ראו לא הנביאים דכל דהא ידוע הדברדהנה
 דאף נראה וא"כ ע"ה רבינו משה חוץ החרכים מן כמציץ ורק ברורדבר
 במקום במשהו נקב לראות שיוכלו 5"כ ראו לא אבל הדבר את הענן ע"ידראו
 וע"כ הוא בשמים לא דקיי"ל נראה עוד - לענ"ד ברור דבר ו1ה ידועשאינו
 להאריך רציתי והנה - והבן זה על לסמוך אפשר אי נבואה איזה ע"י ראהאם

 וש"ת. הדו"ש גיסו והנני תשובה לי שישיב ואקוה עכבנו טרדותיאמנם

 שאינו דבלאו אמרי ע"ב ב' דף תמורה בש"ס אחת קו' אכתובואגב
 בנות ולא אהרן בני קרא לי למה לי קשה א"כ נשים מו1הרה אינו בכלשוה
- וצע"ק בכהנים רק  נוהג שאינו בבל שוה שאינו לאו הוי  הלא אמור בפ'אהרן  

 לפ"ק. מבשר קול שנת לך לס' ב'בעטהלען

 כילליטצער הלוי אפריםהק'
 זצ"ל מהר"פ ההגה"צבלאאמו"ר(



קמט אפרים בש"ס בעירים די

 לזסימן

 שליט"א מפעטראזשעני הרב לגיסיתשובה

 בו ושמחתי מאוד לי היקר מכתבו קבלתי שיחי' כב"ב ושלו'אחדש"ה
 ז"ל ר"ש בדברי בפנים דראית כ' שנית וז"ל דברי על לפלפל ומש"כמאוד
 הכ"מ קו' מיושבי' וע"כ במעשהז"ג אלא זאת העלה לא שהואוראית
 עכת"ד בב"ח משא"כ מעשהז"ג הוי חמץ כי תו"מ מה' בפ"א הרמב"םעל

 חמץ הלא מעשהז"ג הוי שחמץ לכתוב הרהבת האיך גיסי אהובי ליתמחול
 שהזמן מצוה תיבת לכתוב וצריך הוא שט"6 ספק בלתי הנה - עכ"ל ל"תהוי

- עשה תיבת ולמחוק מעשהז"ג תיבת תחתגרמא  כמעכ"ת על תמה ואני 
 יומא דחד רב בי בר שאפי' בדבר שטעיתי עלי וחשב בזה הרגיש שלאנ"י
 מחשבת עלי חשב נ"י ומעכ"ת זאת יודעין רב דבי תינוקות ואפי' טועהאינו
- ? אתמהה ממני זאת שנעלםפיגול  שכתבתי ואפשר בקיצור כתבתי ואני 
 ובאמת - גרמא שהזמן מצוה על וכונתי דלישנא שיגרא וזה מעשהז"גבר"ת

- לו[ סימן )א( תשו' לעיל ]עיין עשה תיבת כתבתי לא הראשון מכתביבהעתיק  בעליל נראה כ"ח סוכה מש"ס הלא מזה חוץ וז"ל הגנ"י גיסי כבודומש"כ 
 מקום בכל אלא ר"ש הדברי לסברת מקום יש שהז"ג עשה במצות לבדשלא
 שליתא משום פטורות דנשים דה"א אמר אמאי דאל"כ באזהרה אינואשר
 אע"כ עיי"ש מיני' לעיל כמו מעשהז"ג דהוי משום ת"ל ובאזהרהבעונש
 הגמרא דסברת צ"ל אע"כ דיוהכ"פ לתא משום ל"ת הוי יוה"כ דתוס'צ"ל
 בח"ש וא"כ נשים לרבות מיוחד קרא איצטריך ואזהרה עונש וליכא הואילה"

 ראיתי אני הנה עכ"ל והבן מותר ח"ש באמת מיוהר קרא דליכאבנשים
 כתב לא שבאמת בו ראיתי והנה ת"י אין שכעת הגם עצמו ר"ש דבריבספר
 פטורות דנשים כיון וסברתו גורם שהזמן מצוה או איסור בענין רק מותרשח"ש
 כמבואר חייבות גרמא הזמן שאין עשה במצות אבל שהז"ג עשהממצות

 פטורות נשים הזמן גורם שהוי דבר והיינו שהז"ג עשה דמצות סוג"בקידושין
 הזמן הוי אפי' בעונש דהוי דבר ורק -ן הייבות נשים גורם הזמן שאיןודבר
 שבתורה עונשין לכל לאיש אשה הכתוב שהשוה מטעם נשים נתחייבו מ"מגורם
 בעונש הוי בין גרמא זמן דלאו דדבר לפי"ז נמצא וע"כ וכף איש אישדכ'
 ועיי' ממורא דילפ" חייבות נשים אעפי"כ בעשה ואפ" לא או באזהרהאו

בקידושין.
 איש מאיש נשים נתחייבו ואזהרה בעונש הוי אי גורם דזמןודבר

 הש"ס סברת וזהו פטורות נשים ובאזהרה בעונש הוי ולא גורם דזמן דבראבל
 ובאזהרה בעונש הוי ולא גורם שהזמן דבר דבר דהוי יוה"כ דתוס' כ"חסוכה
 דתלוי דדבר ר"ש בדברי למד ומזה קרא צריך להכי פטורות דנשיםסד"א
- פטורות נשים ואזהרה בעונש הוי ולאבזמן  הזמן אין דהוי דבר משא"כ 
 כמו ר"ש דברי כוונת הוא וכן לא או בעונש הוי בין חייבות נשים שפירגרמא

 לראי'. שמועה דומה ואינו בעצמישראיתי
 לא ר"ש דברי כן אם נ"י מעכ"ת כמו"ש ר"ש דברי נתפוס אםובאמת

 שאין'יבו איסור מכל נשים יפטרו לפי"ז והרי בביהמ"ד ורגליו ידיומצא
 מעשה בו שאין כמו עליהן לוקין שאין לאוין מכל דיפטרו עצמך הגעמלקות



 אפרים בש"ס ביאורים דיקנ

 שקדמו לאו שבכללות לאו בי"ד מיתת לאזהרת שניתן לאו לעשה הניתקלאו
- וכדומה עשה מכלל הבאה לאו שבאל לאועשה  מאיסור שיפטרו וכ"ש 
דרבנן.

 בין עונש יש בין נשים נתחייבו שפיר בזמן תלוי דלא דדברוע"כ
 יפטרו בעונש דאינו כיון סד"א הש"ס קאמר שפיר ומעתה - עונשליכא
 דכ' נשים נתחייבו גרמא שהזמן מצות דהוי אף עונש יה' אם כינשים
 לדבריו. כלל מקום ואין והבן וכו' אישאיש

 הצדיק להצדיק רק הניצוח אהבת  בשביל שבאתי עלי יחשובואל
 מכל. לי אהוב האמת ועוד -מעיקרא

 אסור מדרבנן עכ"פ ז"ל ר"ש לדברי שאף הועלת ר"ד וז"לומש"כ
 להיפך משמע ע"ד יומא מש"ס אדרבה שנית ? זאת מנ"ל לר"ל כמוח"ש
- עכ"ל כאן משא"כ וכו' הברייתא להקשות יכול הי' שלא משום מודהשר"ל  
 סברת לתרץ כדי חילוק ולעשות סברא לומר לי מותר לע"ד מר לןלישרי
 מזה היפך ימצא המצא אם ורק לזה ראי' להביא לי צריך ואין ר"שדברי
 וכמו כן לומר אני יכול שפיר היפך ימצא שלא עד אבל סברתי לסתוריכול
 ופעמים הש"ס דרך וכן סברא אומרים קו' כשמתרצים האחרונים בכל מצינזכן
 לומר יכול שפיר היפך ימצא שלא עד ימצא לא ואם ראי' הביא ימצאאם
 והבאתי בעיני זר הדבר יה' שלא ראי' כדמות רק ר"ל דבר הבאתי ולאכן
 המקומות דבכל כיון ר"ש דברי על אומר אני כן כמו ר"ל על הש"ס קאמרשכן

 נוכל שפיר נ"י מעכ"ת קו' עליו יה' ושלא - מווית איירו ר"ש דברישאיירו
 ב' אות ח' מצוה חינוך במנהת ועיין - מזה היפך ימצא דלא עדלחלק

באריכות.

 לחסימן

 בהשלמת מושלם החו"ב הרבני לכבוד לטובה החתימה ה'יגמור
 בחריפות קציעות דליטרא תנא 'ישן מלא חדש קנקןחכמים
 בילליטשער הלוי ברוך מוה"ר כש"ת יקירי אחי אהובי ה"הובקיאות
 בבא"ס. תו"ת ירושלים הקדש בעיר תחכימוני בשבת יושבשליט"א

 אודיעך שיחי' ביתך בני ולכל לך ולקרוב לרחוק השלום מבוא דרךאחרי
 והנני לידי בא אתמול אחים אהבת רצוף בתוכו אשר והנעים היקרשמכתבך
 מחידושי לי שכתבת אותך טרחת אוער על ומכופלת כפולה תודה לךאומר
 עדותיך. אל ידי ואשיבה דבריך וחשבת מאד בו ושמחתי מציון תורהתורתך

 הוכח האיך שהקשה ל"ו סי' מהדו"ת נוב"י הגאון קו' לתרץ שכתבתמה
 בב"ח לאסור התורה הצרכו למה דאל"כ שרי דחלב ע"ב ו' דף בבכורותהש"ס ו,ן...,,,ש,

 לאסור הש"ס רצה טעמא דמאי הנוב"י והקשה חלב מטעם דאסור ליהתיפוק
 משום מותר דחלב כלל ראי' אינו א"כ חלב ונעשה נעכר דדם משוםחלב

 אינו ובב"ח עליו עובר אינו שבישלה דם קיי"ל דהא בב"ח אסרהדהתורה
 דדם אסור הי' לא דם דמשום בב"ח לאסור התורה והצרכו בישול ע"יאלא

- עכ"ל אסור לחודי' חלב לעולם אבל עליו עובר אינושבישלה  לתרץ וכתבת 



קנא אפרים בש"ס ביאורים די

 מותר בלא"ה דחלב לי' סבירא עליו עובר אינו וסביוטלה דם דס"ל מ"דדהאי
 א"כ שנשתנה משום עובר אינו שבישלה דם טעמא דמאי גופא טעמאמהאי
 עכ"ל. מזה גדול השתנות אין הא מותר בוודאי חלב ונעשה נעכרדם

 חדא הרבה לפלפל עליו דיש לפענ"ד אבל חכמה דברי הםולכאורה
 אמינא סד"א היא חידש דחלב משום בבכורות שם הש"ס קאמר מאידא"כ
 שבישלה דדם ולדבריך עיי"ש מותר יה' טמא חלב גם תורה דהותרהדכיון
 גדול השתנות לך אין הא בחלב חידש מאי א"כ דאישתני מותר הכימשוס
-מזה  חלב התירה מדהתורה ילפי' מותרת שבישלה דדם גופא דהא וכ"ת 
 למ"ש דהכונה וע"כ - שבישלה דם משא"כ גדול השתנות איכא דלחלבז"א

 עליו עובר אינו שבישלה דם ימשו"ה דם בד"ה כ"א דף מנחות במס'התוס'
 ראוי אינו דבישלה וכיון לכפדה הראוי דם אלא התורה חייבי' דלאמשום
 אינו ע"כ לכפרה ראוי ואינו ינשתנה דהיינז דם מתורת לי' ונפקאלכפרה
 שהביא נוב"י הגאון לבן דומי' ממש דבריך הוא זה לפי אבל עליועובר
 עליו עובר אינו שבישלה דם למ"ד אזיל שהסוגי' לומר דא"א בהג"השם

 אינו שבישלה דם כמו הא דשדי לן מנא גופא וחלב מעיקרא פריך מאידא"כ
 לכפרה ראוי דאינו מותר הדם מן דבא חלב כן לכפרה ראוי דאינו משוםעובד
 עיי"ש.עכ"ל

 מעצמו שנשתנו ודוקא רק ומותד שנשתנו לומר שייך דלא נלע"דועוד
 לחלב כלל דמי ולא זאת עשה הוא א"כ הדם ובישל הוא שעשה מהאבל

 סי' או"ח מג"א עיין בדבש הדבורים לרגלי או למוסק או מעצמושנשתנו
 לכתחילה איסור מבטל א"כ הדם את מבשל הוא אם וגם שם יעקב ובחקרט"ז
 שמענו. לא וזה דם לבשל לפי"זואסור

 והי' דם מעיקדא שהי' חלב כגון אלא שנשתנו לומר שייך דלאועוד
 ברגלי וגם לבן ומראהו חלב טעמו וכעת אדם שהי' דם הי' ומראהו דםטעמו

 ונעשה דם שהי' המוסק או דבש הדבודים מרגלי שנעשה בדבשהדבורים
 הי' מעיקרא שבישלה דם אבל ע"א מ"ג דף ברכות ברא"ש עיין בעלמאפירש
 לא אבל גוש נעשה שנתבשל ועכשיו לח הי' מעיקרא אלא דם ועכשיודם

 השתנות הוי זה שגם נימא דאי נשתנה הוי לא וודאי וזה בעצמו הדברנשתנה
 ופריך חייב וגמעו החלב את המחה בג6' ע"א ק"כ דף בחולין דאמרי'א"כ
 נשתנו והא הש"ס פריך לא אמאי ולדבריך בי' כתובה אכילה והאהש"ס

 טהור עוף נבילת גבי שם דקאמר וכן לח דבר ועכשיו גוש דבר הי'שמעיקרא
 ליפרוך ולדבדיך בי' כתובה אכילה והא הש"ס ופריך טמא באורהמחהו
 שזה ע"כ אלא לח דבר ועכשיו גוש דבד הי' שמעיקרא נשתנו האהש"ס
 השתנות. כלל הוילא

 לכתוב במרוצה ילך אם הנוצה את אנסה חלק הנייר להוציא שלאואגב
 בנוב"י הובא חדש אוד הגאון קו' ידוע דהנה הנ"ל בסוג" השי"ת שחנני מהלך
 הוכיח האיך א"כ בב"ח רק דאו' לאו דטע"כ רש"י לשיטת מהדו"ת לו' יו"ד הנ"לסי'

 התורה הצרכו משו"ה דלמא בב"ח התורה מדאסרה מותר דחלב הנ"להש"ס
- אסור טעמו שיה'לאסור  חלב דטיפת סוג" בחולין הקשה יוסף הראש וגם 
 דיה' חלב וח"ז בשר ח"ז יהי' שאם בב"ח לאסור התורה הצריך משו"הדלמא
- ח"ש יוד ולא לכ"עאסור  אחחרנים קדמנו וכבר כבר הקשיתי הצעיר ואני 
 פסחים עיין אסור שלכד"א שיה' בב"ח לאסור התורה איצטדיך משו"הדלמא
 ע"א.כ"ה



 אפרים בש"ס בשורים דיקנב

 שחיטה לומ - בפתיהה מגדים הפרי עפ"י מחתא בהדא לתרץונלע"ד
 אכילה ב" כתוב דלא אסורה שהוא כל גם זבוח שאינו עשה דבאיסורשהעלה
 אינו דהוי מטעם חלב לאסור רצה בבכורות הש"ס והנה רשות של אלא חיובשל
 וגם יוסף הראש קושית קשה ולא אסורה שהוא כל א"כ החי מל שבאזבוח

 במהרש"ל עיין אסורא אכילה כדרך שלא גם אסור שהוא דכל דבמקוםקושיתי
 כ?ו' בב"ח לאסור התורה רצריך  לומר ואין כ"ד שבועות הל'ובמהרי"א
 עשה איסור דהוי ואף חייב יה' חלב וח"ז בשר ח"ו יה'  שאם  יומףהראס
 דבתערובות ע"ו במס' בתוס' יקר הר' כתב כבר מ"מ בכ"ש וחייב זבוחשאינו

 דאו' טע"כ דס"ל כיון בטענתו יקר הר' על פליג שמואל דרבינו שםהביא
 ע"כ דהכא דהש"ס אפ"ל וא"כ עיי"ש כבעין הוי בתערובות שהוא כלא"כ
 גם וא"ש דמשרת כרבנן או עקיבא כר' היינו דאו' טע"כ דס"ל למ"דאזיל
 דאל"כ כרע"ק דאו' טע"כ ס"ל דהכא דש"ס רש"י יודה דע"כ האו"חקו'
 ודו"ק. יוסף הראש קףקשה

 דס"ל לר"ש אלא סברתו יקר ר' קאמר דלא דאפשר אמרתיובפשיטות
 אסור דכ"ש זבוח שאינו עשה באיסור אבל אהשבי' מטעם למכותכ"ש

- לתערובות בעין בין חילוק אין התורהדאסרה  מיחשוב לא דבב"ח ועוד 
 תערובות. ע"י אלא אסור הי' לא דהבשרכתערובות

 נפשך כאות והצלחה בברכה ה' יברכך אומרים והקוצרים אקצרוהנני
 בלונ"ח. הדו"ש אחיךונפש

 בילליטיגער הלויאפרים

 לטסימן

 כ"ד משנה פ"ה אבות במס' מברטנורה ר"ע שכ' במה אהובישאלתני
 הלא עיי"ש ולביאה היער החזיר מל נולד הזה דנמר כנמר עז הוהבמאמר
 יולדות אינן שוה ועבורן תשמישן שאין כל ע"א ח' דף בכורות בש"סאמרינן

 והדוב והארי וזאב יום. לשלושים עבורו זמן דחזיר ועיי"ש מזה זהומתעברות
 מן הנמר נולד שיה' אפשר איך וא"כ שנים לשלש אחת שלהם עבורוהנמר
 עיי"ש. שוה עבורן ואין תשמישן אין הרי והאריהחזיר

 ה ב ו שת

 והךן"מ  הם מינים שני היער וחויר הבית דחויר נראה ה"לכאורה
 איירו באבות והרע"ב יום לשלושים אחת עבורו דזמל הבית בחזיראיירו
 גבירתא בהלכתא ועיין להארי ותשמישו עבורו ששוה שאפשר היערבחזיר
 מדברי עם בייהי חזיר אבל כתב למף דכלאים פ"ח בסוף ישראל תפארתלבעל
 מינים. ונני שהם בפירוש דמשמע עיי"ש כלאים והו"ל ח" וזה בהמהזה



קנג אפרים בש"ס בעורים די

 שני לשונו וזה כתב ד' הלכה כלאים מהל' פ"ט ברמב"ם ראיתיוהנה
 לזה זה ודומין מזה זה שמתעברין אעפ"י לזה זה שדומין חיה או בהמהמיני
 הכלב עם הזאב כיצד להרכיבן ואסור כלאים הם הרי מינין שני והןהואיל
 דזמן ע"א ח' בבכורות אמרי' הלא לי וקשה וכו' השועל עם הכפריוהכלב
 ואיך חדשים ששה השועל של עבור וזמן יום לחמישים היא הכלב שלעבור
 שכלב בוודאי וזה הכפרי כלב עם השועל להתעבר שיכול הרמב"םכתיב
- אחד מין הכפריוכלב  הכלב עם הזאב שם כתב הרמב"ם שהרי קשה עוד 
 שנים לשלוש הזאב ושל יום לחמישים הכלב של עבור דזמן שם אמריגןהרי
 שכ' דמה לומר ודוחק מזה. זה שיתעברו כתב והרמב"ם להתעבר אפשרואיך

- וכו' הצבאים אח"כ שכ' מה על קאי ומתעברוהרמב"ם  מס' בסוף ועיין 
 עיי"ו שוה תשמישן שאין אפי' נתעברו נס בתוך דנס הש"ס דקאמרחולין
- ודוחק בכלל זה גם ואולי ע"א קכ"זבחולין  דפליגו דיש אפשר ואולי 
 וצ"ע. הזה הכללעל

 שם וראיתי ע"ז סי' תרפ"ז שנת לחכמים ועד בית עלה לידי באוכעת
 ראי' והביא הטבע דנשתנה כתיב לתרץ וכתב הרע"ב על הנ"ל קו'שהקשה
 משנה פ"ח כלאים ישראל ומתפארת עיזי הני כל ד"ה ע"א מז' חוליןמתוס'

 עכ"ל. להוליד יכול הי' כבר הרע"ב בזמן וע"כ חי' השדה אדני בעניןה'
 קטן מועד מתוס' ג"כ להביא יכול ה" הטבע שנשתנה שכ' מההנה

- כוורא ד"ה ע"א י"אדף  הרע"ב דהלא יפה עולה לא תירוצו כאן אמנם 
 בימי כזה נמר ה" וא"כ כנמר עז היא מאי המשנה לפרש זאת כתבבאבות
המשנה

 ודו"ק_

 מסימן

 כבוד ובחדוה בשמחה יחוג לטובה עלינו הבא השבועות חגאת
 יסוד הדור צדיק המפורסם האדיר הגאון הרב המל"חקדושת
 שליס"א ל"ש יודא מוה"ר כקש"ת החזק פטיש הימני עמודעולם

 תע"א. והגליץ בעטהלעןאבדק"ק

 רציתי כבר הנה שיח' כיתו בני ולכבור למע"כ השלו' מבוא דרראחרי
 שרבו צדיק אותו להטריח שלא אמרתי אמנם בד"ת ארוך מכתבלהעריך
 שליט"א כהדר"ג דמר בשלומו לשאול נפשי כלתה כי אבל עליוהטרדות
 אשר חידושים בקצת הדיבור ארחיב לא"פ ימחול אוכל לא במיליןולעצור
 וחסדיו. רחמיו ברוב השי"תחנני

 וכו' א' ואשם חסאות ד' עליו וחייב אכילה אוכל יש י"גבכריתות
 יפירש"י חטאה שחייב ג"כ חשוב לא אמאי שהקשה אשר להמנוחת ראיתיוהנה
 והתורה הואיל מלאכה הוי ביו"ט קדשים אוכל שאם מ"ו ובפסחים כ"זבביצה
 פסולים קדשים מבער הוא ונותר פיגול אוכל שהוא כיון וא"כ למלאכהמחשבי'
 עכ"ל. הכפורים ביום מלאכה משום אחד חטאת עוד ולחייב הכפוריםביום

 זעחה דע"כ העלה י"א דף בשבת התוס' דהנה לתרץ לפענ"דונראה
 בפיו והוציאו שבת הי' אם ר"מ קאמר האיך דאל"ה הבליעה בעת שבתלענין



 אפרים בש"ס בקורים דיקנד

 חיובה אשר דדבר משמע א"כ ועיי"ש למעיו כשבא אלא לא הנחה הלאחייב
 מיד חייב עליהם כי הנך בהדי' למחשיב ליכא במעיו  כשינוח אלא הוילא

 על גם הטאת שהייב במתני' למחשיב ליכא ממילא וא"כ להוד גרונובהנאות
 דשריפה דומי' במעיו כשינוח אלא מבעיר מיקרא אינו בוודאי כיהבערתו
 מן מבוער אינו עדיין גרונו בהנאות משא"כ הי' כאשר להפך ראוישאינו
 דחייב הנו בהדי' קחשיב דלא א"ש שכן וכיון בפיו הוא לפניו עדיין כיהעולם
 רק היינו בע"א התוס' קו' שם תי' ז"ל דרש"י ואע"ג לחוד גרונובהנאות
 עירובין התוס' כפי' הבליעה בעת מיד הוצאה על דחייב מויה מ"מ ורקמהשתן

 ועיי"ש. יעמוד לא בד"ה כ"אדף

 הכפורים שביום באו"ח שהעלה הח"ס על לפי"ז לי קשהאמנם
 קשה א"כ מעיו באכילת אלא גרונו בהנאות חייב אינו דעתה יתובהשצריך
 דיום אכילה משום חטאת חייב דחשוב הנ"ל דכריתות מתני' יפרנסאיך

 הייב שעייהם זנותר פיגל עם דברים שאר עם בעידנא הוי לא הלאהכפורים
 וצ"ע. במעיו אלא חייב אינו הכפורים יום אכילת ועל בגרונומיד

 הפנ"י קו' מיושב יה' בוה וגם הנ"ל אשר המנוחת קו' לתרץ אמרתיעוד
- ע"ב ה' דף פסחים ממס' הנ"ל ז"ל רש"יבסתירת  רש"י לדברי שאף ונראה 

 ל"ת אלא הוי לא מ"מ מלאכה והוי הבערתו מצות מקיים האכילה שע"יז"ל
 ועשה ל"ת למלאכת מחשבו שהמצוה ומנ"ל עלה לוסיף דלא הבו כילחוד
 השבתה דאי ה' פסחים ז"ל רש"י קאמר הכי וא"כ ביו"ט מלאכות בשארדאיכא
 עדל"ת י"ל מ?מ למלאכה אחשבי' שהבערתו אעפ"י לכלבו ישלכנו דברבכל

 ידי על שניהם לקיים שאפשר ע"ב כ"ז וביצה ע"א מ"ו בפסחיםמשא"כ
 הוא דמתני' ופי' לכלבו להשליכו ואסור עדל"ת אמרי' לא לצונןשתטיל
 והוי דואיל עדל"ת אמרי' אי ביו"ט בטומאה חלה מפרישין כיצד עד"זבאמת
 הואיל מטעם יאפנו אומר אליעזר ר' עז"א לא או שניהם לקיים אפשרכלא
 שתטיל בתירה כבן או יראה בבל שמוזהרין חמץ זה שאין יהושע כר'או

 הכיפורים ביום כשאכלה בכריתות ולפי"ז - עדל"ת לומר ל"ש וא"כלצונן
 ופטור עדל"ת אמרי' המלאכה שעשה לאחר מ"מ בכרת הכיפורים דיוםאף

 בתשו' הנוב"י כתב כבר מ"מ ג"כ בעשה שהוי נימא אם ואף ודו"קמחטאת
 רק ליכא דל"ת כיון הריב"א לשו' ועשה עדל"ת אמרי' לא דמשו"הלחתנו
 להיפך אמרי' אז ועשה בעבר אבל אילמ" דמאי דוחה אינו משו"ה א"כעשה
 דעדל"ת כלל הטאת חייב אינו וא"כ בעבירה הבאה מצוה וליכא אילמי'מאי

ודו"ק.

 צדיק לאותו לטרחא יה' לא אם אמינא ענינא בהאי אנא דאיירוואגב
 הנ"ל. מ"ו דפסחים בסוגי' גוילי את ארחיב שליט"אהמיל"ח

 בלא לי קשה וכו' ביו"ט בטומאה הלה מפרישין כיצד במתני'הנה~-
 יבהעלו ז"ל אחרונים ושאר פ"ו סי' הח"צ לדעת מכשיעור בפחות לאפותיוכל
- התורה מן מותר דאכילה מענינא ברדח"ש  הירושלמי לדעת לתרץ ואין 
 אסור יה' ג"כ לדידן מיני א"כ אסור דח"ש ר"ל מודה להשלים דעתושאם
 השבת סוף עד השבת דמתחילת הנוב"י למ"ש וכ"ש דאכילה מידי בלאאפי'
 בתשו'. עיין במלאכה מצטרף השני לשבת א' משבתוגם



קנה אפרים בש"מ בשירים די

 מ"מ שלם לשיעור יצטרפו ח"ש ואח"כ ח"ש עכשיו יאפו אםא"נ
 הנ"ל. הח"צ לדעת בב"י ליכא השני וח"ש ח"ש יאפהקעה

 אפשר מ"מ התורה מן מותר אי אפי' הח"ש דבאמת לתרץואפשר
 בתירה לבן לצונן ותטיל לר"א הואיל ע"י שיעשה טוב א"כ - אסורמדרבנן
 למה א"כ יראה בבל עליו שעובר חמץ זה דלא יהושע ולר' אסור כללשלא
 ודו"ק. ח"ש עליעבור

 ונפש הטהורה נפשו כאות יו"ט שמחת לו ומאוה דו"ש המיל"חוהנני
 בנותיו. מלוקחי להיותהמצפה

 בילליטיגער הלוי אפריםהק'

 מאסימן

 אהובי לכבוד הימים אחרית עד מרומים מגבהי שלומיםשפעת
 ופוסקים בש"ס לו רב ידו טובי חו"ב המאוה"ג הרבהמיל"ג
 יע"א. שאסבורג אבדק"ק שליט"א ל"ש זלמן שלמד מוה"רכש"ת

 דברים בו וראיתי היקר מכתבו קבלתי נכון על רבה באהבהאחדש"ה
 הגאון על שהקשיתי קושיתי לישב מעכת"ה שהעלה וראיתי מאורנחמרים
 בהנאות חייב אינו דעתא יתיבה שצריך הכפורים דביום שהעלה סופרחתם
 אכילה אוכל יש ע"ב י"ג כריתות מש"ס והקשיתי מעיו באכילת אלאגרונו
 הכפורים כיום וטמא פיגול שאכל אחד ואשם חטאות ד' עלי' וחייביןאחת
 חייב ע"כ איסורים שאר והנה חייב בפיו והוציאו שבת הי' אם אומר מאירר'

 שאינו הכפ' יום איסור עם ביחד חשבם איך להח"ס וא"כ גרונובהנאות
 מעיו. כהנאות אח"כ רקחייב

 מקובצת בשיטה בגליון ווילנא בש"ס שכ' עפ"י לתרץ מעכת"הוכ'
 ואהוצאה גרונו בהנאות אכילה כאחת בא"ם אינם והוצאה אכילה הא וא"תוו"ל
 ואהוצאה בגרונו חל אכילה חיוב מ"מ וא"ת וכו' גופו דנייח עד חייבאינו
 ומונח כמעוכל הוא הרי הבליעה בבית דהיא כיון וי"ל במעיו דנחת עד הוילא

- עכ"ל אחרות תוס' כאחת לבאים נחשוב ושפירבמעיו  לפי"ז באמת הנה 
 כנח נחשב שיה. הוצאה לענין דבשלמא שהקשיתי מה גם מיושב אינו כןגם

 יוהכ"פ לענין אבל - משם יוציאנו שלא דאמרי' בגרונו מיד כמעוכלמיחשוב
 ווה במעיו אכל לא אעפי"כ כמעוכל ניחשוב אי נפ"מ ומה דעתא יתיבהצריך
פשוט.

 שבת לענין צ"ל דע"כ שכ' י"א שבת התוס' לשי' הקשיתי דאניועוד
 חייב בפיו והוציאו שבת הי' אם ר"מ אמר איך דאל"כ הנחה בגרונומיחשוב
 בהוצאה אפי' במעיו דוקא להיות דצריך חזינן הרי עכ"ל אחת בפעם אינוהלא
 דעתה. יתיבה דצריך הכפ' יום לעניןוכ"ש

 בגרונו אוכל ראם ה" הח"ס דסברת והעלה לתרץ מעכת"ה כ'עוד
 אז כי מכוון הוא גרונו להנאות רק מעיו להנאות אחשבי' לא שבוודאיאמרי'



 (4פרים בש"ם ביאורים דיקנו

 עינוי' ועוד לפלטה דעתו ובודאי מחזקינן לא ברשיעי אינשי ואחזוקי חייבאינו
-נקרא  שאוכל בל"ז גם חמורים איסורים על שעובר רואים אנו אם אבל 

-בטומאה  יתיבה לו ויש ג"כ מעיו להנאות כוונתו בוודאי אז וביוהכ"פ וחלב 
 אעפי"כ אבל בעיני מאוד היא ישרה שהסברא אף דגה עכ"ל בגרונודעת
 וגם בשוגג שייך לא אחשבי' עיקר כל דהרי משם הקו' בזה מיושבאינו

 בשוגג אחשבי' שייך דלא בכ"ש מקרבן פטור לר"ש דמשו"ה הביאמעכת"ה
 דבמזיד אחד ואשם חטאות ד' שם שכ' בכ"ש איירו ע"כ דכריתות מתני'והנה

 סברת כלל שייך ולא בשוגג. איירו וא"כ אפשר לא קטלה דבתרי ל"שבלא"ה
 הכיפורים יום משום חייב למה קשה וא"כ זאת יחשוב האדם שהוא היינואחשבי'
 ודו"ק. גרונובהנאות

 פיגול שאכל איידו דמתני' לומר דאפשר הת"ס דברי לתרץ נלע"דואשר
 העלה כבר הנה פטור אכילה כדרך שלא דקיי"ל ואף אכילה כדרך שלאוחלכ

 כדרך בשלא גם חייב אכילה כתוב דלא הכפורים דביום ע"ו ס"השג"א
 טעם בנותן בגידין אין דס"ל הרמב"ם לשי' העלה השעה"מ והנהאכילה
 בנותן בגידין אין דאמת שתיים נבילה של הנשה גיד אוכל אם מחייבואפי"ה
 הנבילה על נמי חייב גיד לענין אכילה דמיחשיב גיד על דחייב כיון מ"מטעם

עיי"ש.
 ביחד אכל אבל חייב לא אכילה כדרך שלא חלב אכל דאם אףמעתה

 אפי' ונותר חלב על נמי חייב הכפורים יום משום דחייב מיגו הכפוריםביום
 אכילה. כדרך שלאהוי

 וטמא נותר ועל חלב על מעיו בהנאות אלא מחייב דלא לי ברורוזה
 בהנאות אכילה כדרך שלא ה" לא אם אחר במקום עליהם שחייב אעפ"יומוקדשים

 יום ועל - הכפורים יום על דחייב משום אלא מחייב דלא כאן מ"מגרונו
- הח"ס כש" מעיו בהנאות אלא חייב אינוהכפורים  השאר על גם כן על 

 דהוי כלל איסור ליכא מעיו הנאות דעד - מעיו בהנאות אלא מחייבלא
 דהוי אף יוהכ"פ משום חייב למעיו שבא כיון אלא - אכילה כדרךשלא
- השאר על גם חייב שוב א"כ השג"א כמו"ש אכילה כדרךשלא  אינו ועכ"פ 
 שפיר ומיושב ביחד להו חשוב ושפיר מעיו בהנאות ביחד רק הכל עלחייב
הח"ס.

 והקשה במעיו הנחה הוי דבשבת שפירש רש"י דברי היטב מיושבובזו
 הנחה דהוי הוצאה לר"מ חשוב האיך דא"כ כ' ועירובין "'א בשבתהתוס'
 בשלא דאיירו דכיון א"ש ולהנ"ל עיי"ש בגרונו דהוי איסור שאר עםבמעיו
 - אינך בהדי להו חשוב שפיר א"כ כהנ"ל במעיו אלא חייב ואינו אכילהכדרך

 חייב יוהכ"פ דגם בפירוש שכ' התוס' לשיטת סברתו קאמר לא בוודאיוהחת"0
 רש"י. לשיטת אלא גרונובהנאות

 בכזית חייב איסורין שאר דעל פריך שם דבגמרא לפי"ז לי דקשהאיברא
 למעלה שפדשנו מה לפי וקשה ביחד חשבם איך א"כ בככותבת יוהכ"פועל
 פשיטא א"כ שלכד"א דהוי יוהכ"פ על דמחייב עד איסור שאר על מחייבדלא
 בכותבת. רק השאר על גם חייבדאינו

 ועיין אסור לפגם טעם נותן דס"ל לד"מ ה" הש"ס דקו' לומרואפשר
 דלשי' ס"ז דף ע"ז מם' על הרי"ם וחי' צ"ד סי' סופר וחתם פ"ז סי'פלתי
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- אסור שלכד"א ג"כ ר"מ ס"להרמב"ם  איסורין שאר על ג"כ חייב וא"כ 
- בשלכד"א גם חייב דבלא"הבכזית  בסיפא ס"ל דהוא עלי' פריך וע"כ 
 דמוסיף אלא הרישא על פליג דלא משמע חייב והוציאו שבת הי' אםדמתני'
- מינ' פריךוע"כ  ביחד מיחשוב דהאיך מר"מ הח"ס על לפי"ן קשה ולא 

 ר"מ לש" ולא לרבנן אלא סברתו קאמר לא דהח"ס איסור שאר עםיוהכ"פ
 שבת הנחת לענין גם דהא ביוהנ"פ בגרונו דחייב ס"ל באמת אפשרדר"מ
- רבנן על פליג רש"ילשי'  הוי איסור בכל ס"ל דר"מ לומר אפשר או 

במעיו.
 שבתורה איסורין כל דס"ל דר"ל אליבי' גם לתרץ הי' הש"ס דקו' נראהעוד

 מעיו בהנאות דהכל בשלכד"א 'מתני' לאוקמי' לשיטתו צריך לא א"כבמעיו
- בכותבת ביוהכ"פ הא לוסיטתו פריךוע"כ  אליבי גם לתרץ יכול הי' ולא 
 וקדשים חלב על חייב אינו וע"כ אכילה כדרך בשלא איירו דמתני'דר"ל
 דר"ל דכיון בכותבת שיעורו איסור שאר גם וא"כ יוהכ"פ על שעבר עדופיגל
 שלכד"א על דתייב נמי ס"ל א"כ אסור לפגם טעם דנותן כר"מ ע"ז בסוףס"ל

 אבל - עלי' פריך וע"כ בכזית רק איסור שאר על חייב אינו וע"ככהנ"ל
 על חייב דאינו וכמו בשלכד"א דאיירו הש"ס כן לתרץ יכול הי' באמתלאנן
 אחר מתחיל דהאיסור בכותבת רק חייב אינו כן כמו מעיו בהנאות רקהשאר
 יוהכ"פ.איסור

 על אפי' חייב דביוהכ"פ הנ"ל השג"א שהקשה מה גם מיושבובזה
 בענוי אזהרה נאמר לא מה מפני ר"ל דאמר ע"א פ"א דף יומא מש"סשלכד"א
 כתוב לא משו"ה הנ"ל להשג"א וקשה בכזית אכילה יאכל לא נכתובהיכא
 בכל ס"ל לשיטתו דר"ל א"ש ולהנ"ל אכילה כדרך שלא מותר יה' דאזאכילה
 אכילה. כדרך שלא אסוראיסורין

 ע"א ח' רא"א סוגי' ח"א אשר המנוחת דהנה לי קשה לפי"זאמנם
 לכלגו ליתן נותן דאם ע"ב כ"ז וביצה ע"א מ"ו פסחים רש"י לשי'הקשה
 להבערתן אחשבי' דרחמנא מלאכה כל תעשה לא משום עובר טמאהחלה

 קדשים שמבער הבערה על גם יתחייב ביוהכ"פ פיגול שאוכל כיון א"כלמלאכה
 ניחשוב דאינו במתני' חשבה לא דכנשו"ה לתרץ וכתבתי - ביוהכ"פפסולים

 ביחד חשבה לא ע"כ בגרונו עובר השאר ועל במעיו שבא עד כמבוארזה
 וחייב אכילה כדרך בשלא איירו דמתניי כעת שכ' מה לפי וא"כ -במתנ"
 המנוחת קו' הדרא א"כ במעיו דק חייב אינו כולם על וע"כ דיוהכ"פמיגו
 לדוכתא. הנ"לאשר

 משם שקשה מה דע"כ אשר המנותת של הנ"ל קו' כעת לתדץונראה
 דהחכמים חייב ודשציאו שבת הי' אם ג"כ דחשיב ר"מ לשיטת אלא קשהלא
 דהקו' וע"כ זה הוא השם מ? לא לר"מ דאמדו אכילה איסור אלא חשבולא
 הה אם דחשוב ר"מ מדברי דש"מ רפרם אמר שם בגמרא והנה - לר"מהוא

- ליוהכ"פ והוצאה עירוב דאין תייב בפיו והיוציא "שבת"1  האיך לפי"ז והנה 
 משום ואחת הוצאה משום אחת שתים תייב והוציא שבת ה" אם ר"מיכתוב
-הבערה  ליוהכ"פ והוצאה עירוב דאין רפרם של דינו נשמע הי' לא א"כ 
 - הכיפורים ליום מלאכות חילוק אין דס"ל שבת אלא יוהכ"פ נקט לאדמשו"ה

 לא ע"כ ביוהכ"פ חייב ואינו יצאה ללאו הבערה דס"ל שבת נקט משו"ה סד"אאו



 (~פרים בש"ס בשורים דיקנח

 אינו ע"כ יוצאה ללאו הבערה ס"ל ר"מ דבאמת לומר אפשר או - להנקט
 ודו"ק. כלל הבערה על בשוגגחייב

 בשור בד"ה התוס' באמצע ע"א פ' דף בסנהדרין כתבו שהתוס'ואף
 הנסקל שור של חלב הניח אם שכ' אכילה כדרך בשלא חייב קדשיםשעל
 כתבתי איך וא"כ במרש"א עיי"ש חייב קדשים של ובחלב פטור מכתו גביעל
 יוהכ"פ משום וחייב יוהכ"פ דהוי אלא בשלכד"א חייב הי' לא חלב דעללעיל
 בפסחים התוס' דהנה ונראה - בשלכד"א וחייב במקודשין איירו כאןהא
 אכילה כדרך בשלא פטור במעילה דגם שם וכ' זה התוס' על פליג ע"אכו'

 התוס' שרצה וא"כ אכילה כתוב ובתרומה מתרומה הטא הטא להודילפי'
 נגד הוי דמעל משום היינו שלכד"א אפי' חייב דבקדשים בסנהדריןלומר
 יסודי ה' בשעה"מ ועיין החוס' בעלי בין הוא פלוגתא וא"כ בפסחיםהחוס'
 כהתום' נקיט דהח"ס לומר אפשר א"כ מעתה ד"ה ח' הלכה פ"ההתורה
 שלכד"א במעילה דס"ל משמע ה"ג מעילה מה' פ"א מרמב"ם וגם -פסחים
 הנ"ל השעה"מ ע"ז וכ' בשעריך לאכול תוכל דלא למעילה אזהרה שכ'מותר
 ודו"ק. מותר שלכד"א דבמעילה לרמב"ם ל" דפשיטא מוכחדמכאן

 הייב אינו ביוהכ"פ שכ' הנ"ל הה"ס דברי לישב נלע"ד דין מןובר
 עפ"י בגרונו מיד דחייב אינך בהדי מתני' חשבה איך א"כ מעים בהנאותרק

 של גיד אוכל וס"ל טעם בנותן בגידין אין דס"ל הרמב"ם על הנ"להשעה"מ
 ה"נ וע"כ - עולה משום נמי חייב גיד משום דחייב דמיגו שתים חייבעזלה
 בשלא כלל אמרו ולא בגרונו יוהכ"פ על נמי חייב בגרונו חלב משום דחייבמיגו
 קשה ולא - יוהכ"פ משום נמי חייב חלב משום דחייב ומיגו אכילהכדרך
 הייב השאר ועל בכותבת השיעור הכיפורים דביום הש"ס פריך מאידא"כ
 אפ~ל - בכזית יוהכ"פ נמי חייב בכזית השאר על דחייב מיגו נימאבכזית
 עלמא כולי דלאו דמשום שפיר משני דכלא"ה אלא כן לתרץ יכול דהי'דאה"נ
 ודו"ק. אחר תירץ שפיר תירץ ע"כ זה מיגוסברו

 אזהרה לי למה למכות כ"ש דס"ל לר"ש העולם קו' הביא מעכ"תוהנה
 משום והיינו שעליו בשר משהו משום דאסור תיפק"ל אמה"ח עלבישראל
 כ"ש ס"ל דר"ש דאמת כלל קשה לא זו דקו' לפענ"ד הנה עכ"ל החי מןבשר

 למכות כ"ש של דטעם בכזית שיעור שהוי איסורין בכל ס"ל אעפי"כלמלקות
 בכזית להיות צריך מה"ת אבל אחשב" שאכלו שהאדם היינו אחשב"מטעם
 לכתוב התורה וצריך כזית באמת צריך שם אחשב" שייך דלא במקוםוהיינו
 ולא מה"ת איסורו הוי ועצמות גידין בשר משהו דביש החי מן באבראזהרה
 משום חייב אינו דלקרבן א' נפ"מ כמה למצא ויוכל לבשר אחשבי'מטעם
 כריתות במס' מ"ד יש הנה קרבן מביא אינו החי מל דבאבר ואףאהשבי'
 האזהרה נפ"מ שפיר וא"כ כן ס"ל דר"ש ואפשר קרבן מביא לאו עלדאף
 קל הקל אותו מאכילין בולמוס שאחזו במי דקיי"ל נלע"ד ב' החי מןכאבר
 בשר משום אלא חייב דלא נימא אם החי מן אבר שם הי' אם וא"כתחילה

 כל כלל מבין שאינו גבי אחשבי' שייך דלא ופטור כ"ש אלא הוי לא החימן
 לא עשה איסור יש ואם לאו איסור הוי שפיר החי מן אבר משום אבלדבר

 עשה איסור חמור אבל לאו מאיסור קל עשה דאיסור החי מן אבר לאנותנין
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 אזהרה לר"ש נפ"מ  שפיר וא"כ ע"ב כ"ד שבועות בתוס' עיין שיעורמחצי
 כי להאריך רצוני שאין אלא נפקותות הרבה למצא יש וכן החי מן אברעל
 למועד. חזון ועוד זה פרק ואשלש אשנה ואי"ה מוכשר איןהעת

 בגידין אין דס"ל ר"ש על הריטב"א קו' לתרץ ששמע מעכת"ה כ'עוד
 ותי' שתיים חייב הנסקל  שור ושל עולה של גיה"נ האוכל וס"ל טעםבנותן
 אע"ג אכלו אם ע"כ קלוש טעם ישנו  לר"ש גם דבגיד הרשב"א סברתעפ"י
 עכ"ל שתיים חייב וע"כ למלקות כ"ש ס"ל דהא אחשבי' ס"ל אסורשהוא
 סובר שר"ש מצאתי ולא הש"ס בכל דחפשתי קשיא שום רואה אני איןהנה

 ק"א דף בחולין רק שתיים חייב הנסקל שור ושל עולה של הנשה גידדאוכל

 הגלילי יוסי ר' חכמים מאן ואמרי' שתים מחייבי חכמים סתם כ' בגמ'ע"א
 ע"כ ועליו כן פסק הרמב"ם רק - כן שיסבור כלל מצאתי לא ר"שאבל

 - מחייב ואעפי"כ למלקות כ"ש ס"ל לא הרמב"ם אמנם התירוץתסובב
 הקל על החשוד מ"מ ח"ש על דעבר אף גדול איסור עשה לא דבכ"שוצ"ל
 וע"כ לאו איסור על עבר הנשה גיד אוכל אם אבל החמור על חשודאינו
 ודו"ק. הנסקל שור או עולה על לעבור גםחשוד

 הח"ס של דטעמו שהעלה תמה אני מעכת"ה שהעלה מה הדברובעיקר
 דלאחזוקי אחשבי' לא בוודאי דאמרי' גרונו בהנאת ביוהכ"פ פטורמשו"ה
 תמה אני הנה עכ"ל לפלטו דעתו בוודאי ואמרי' מחזיקן לא ברשיעיאינשי
 איסור דבשאר במעיו אלא חייב יה' לא תורה איסורי בכל דא"כ דבריועל
 ומ"ש לפלטו אלא לבלעו רצה לא ובודאי ברשעי ל" מחזיקין דלא נימאנמי

- הח"ס דכ'יוהכ"פ  שייך לא אבל דעתה ביתיבה תלוי דיוהכ"פ צ"ל וע"כ 
 דעתה. ביתיבה דתלוי אלא ברשיעי לי' מחזיקין דלא לומרכלל

 ופרט. בכלל שיחי' ביתו בני כל שלו' דו"שוהנני

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 מב .סימן

 ה"ג ברוך מקור בספר נ"י פינהס כמר המופלג הב' בני הראניהז
 כו' מעשים שני בר"צ אלעזר א"ר ע"ב כ"ב נדה בש"ס שהעיר כ"טפרק
 בשו"ת הקשו שכבר עיי"ש טמאה נמוחו אם למים תטול מעשה בכלוסיים
 סי' נדה להלכות טהרה ובסדרי קע"1 וסי' קנ"ט סי' יו"ד חלק סופרחתם
 ועשה עיי"ש וכו' פושרין למים הטלתו צריך למה להרופאים נאמין אםקפ"ח
 אר"ל אלמטה מוסב כו' למים תטיל שתיבת לומר סופר טעות הנ"להספר

 שם שנאמר הקודמת המשנה דברי לציין בא למים תטיל הלשון כיובפושרין
 פ"ד דנדה התוספתא מן לזה ראי' והביא - עיי"ש כו' קליפה כמיןהמפלת
 שמתמה עיי"ש למים תטיטל תיבת סופו מן וחסר מעשיות השני שםשמובא

 עיי"ש. אלו תיבות בהתוספתא שהוסיף הגר"אעל

 יש קושיא שכל קו' בשביל הספרים כל לשבש שאין אומר אנכיוהנה
 שלהן בגמרא זה גירסא נכתב הי' שלאחרונים בלבד לא ובאמת תירוץלה



 אפרים בש"ס ניאורים דיקס

 ווילנא דפוס נדה במס' הנדפס הרא"ש בתוס' תראה הרי להקדמוניםאפ"
 מכה לה שהי' לרופאים ברור שהי' לא שם לשונו זה כי הגמרא בצדראם
 אולי אמרו אלא כו' לעיל כדאמרי' טהורה נמוחו אפילו דא"כ מעיהבתוך
 דם נמוחו אם מים הטלת ע"י הדבר ויבדוק מעיה בתוך לה יש מכה זואשה
 שהי' הרי - עכ"ל דשומא עובדא ההיא וכן מכה מחמת בא ולא הואנדה
 הדבר הי' שלא הרופאים אמרו למים תטיל ותיבת שלפנינו כמו הגירסאלפניו
 ודו"ק. ז"ל הגר"א דברי וצדקו להםברור

 ובשו"ת להרשב"א ששאל מה י"ח סי' ב' כלל הרא"ש בתשו'ועיין
- כ"ב סי' הגרשוניעבודת  הי' שלכולם קי"א סי' לובלין מהר"ם ובשו"ת 
 עיי"ש. ווגירסה

 מגסימן

 נ"י. בריסק יהועוע מו"ה האברךלחתני

 ראב"ע אמר במתנ" ע"ב י"ב ברכות רש"י בדברי לך שקשהבמה
 כו' זומא בן שדרשה עד כו' שתאמר זכיתי ולא שנה שבעים כבן אניהרי

 שהעבירו יום שיבה עליו שבאת ממש זקן ולא זקן נראה הייתי כברופירש"י
 ע"כ זה מקרא זומא בן דרש היום ואותו נשיא ראב"ע ומינו מנשיאותור"ג
 ואהדרי ניסא איתרהש נשיא שנעשה שאותו ע"א כח לקמן מבואר הריוקשה
 שבעים כבן אני הרי ראב"ע דאמר היינו ואמרינן חיורתא דרי סרי תמנילו

 הייתי "כבר" רש"י קאמר ואיך זקן נראה יום אותו רק א"כ עיי"ששנה
 זקן.נראה

 מפרש רש"י רק - הרבה זמן הפירוש אין כבר דלשון נראה הי'ולע"ד
 שבעים. בר כמו היינו כבר שנה שבעים "כבן"לשון

 הנביא שמואל גלגול שה" ז"ל האר"י עפ"י הידוע עפ"י נראה הי'עוד
 הנ"ב עם ביחד כבר רש"י אמר וע"כ שבעים ה" וביחד שנים נ"בשח"
 ה".שכבר

 ונתלבנו כחו תש הי' למודו התמדת שמחמת שכ' הרמב"ם עפ"י נראהאו
 שאמר לש"ס זה יסתור שלא החת"ס שפירש מה וידוע לזקן כמושערותיו
 כחו תש אינו אעפי"כ התורה על שיגע אף ת"ח שבכל והיינו נס עפ"ישה"
 כבר רש"י נמי קאמר וע"כ זקן שישאר בנס ה' עשה כאן אבל כח יחליפו ה'שקוי
 לימודו. יגיעתע"י

 שש בן שהי' ירושלמי שהביא ראב"ע ערך הדורות בסדר זהונראה
 הש"ס עם חולק שאינו ואפשר עיי"ש שיבות ראשו כל ונתמלא שנהעשרה
 שלשון והגם זקן נראה הייתי כבר אמר שפיר וע"כ בזקנו איירודבש"ס
 וצ"ע. לפי"ז מדויק אינורש"י

 לנשיא כשנתמנה באמת ואולי לשונו וזה הדורות בסדר שם עודועיין
 זכה ולא ע' בן ה" בלילות מצרים יציאת לומר כשדרש אך ט"ז או י"ח בןה"



קסא אפרים בש"ס ביאורים די

 כן לישב א"א רש"י דברי אמנם עיי"ש זומא בן שדרש עד עמושיסכימו
 ודו"ק. עיי"ש דרש היום א1תו כתיבשהרי

 אליעזר ר' של שקבורתו שם הדורות בסדר שראיתי אעורר]1אגב
 אחת מצבה שניהם ועל נבוריא איש יעקב ר' עם נברתיין בכפרהמודעי
 יו"ד חלק תליתאי מרדכי לבושי בשו"ת השאלה לענין כתבתי עכ"ל)גאו'(
 עיי"ש[. קברים שני על אחת מצבה לעשות שרי אי נ"גסימן

 במס' עיין הרבה זמן במשמעות שאינו כבר לשון מצינו באמתוהנה
 מהלכין כו' ולוי בדרך מהלכין ורע"ק ישמעאל ר' הי' וכבר ע"א פ"היומא

 עיי"ש.אחריהן
 ברש"י נכתב ה" וכאילו כבר זקן 'כמו נראה שהי' דהכוונה נראהועוד

 בזה מצינו ברש"י ובפרט כן לדבר הקודש לשון ודרך כבר זקן נראההייתי
 1ד1"ק.האופן



 אפריםשונות דיקסב

 ת ו נ וש

 אסימן

 הצדיק הגאון הרב רבה גברא האי לכבוד טבא וכל טבאשבתא
 מוה"ר המיל"ח וקדשו ישראל גאון היוחסין שלשלתהמפורסם

 תע"א. והגליל בעטהלען אבדק"ק שליט"א ל"שיודא

 לשמחת וחסידות וי"ש תורה מלאים שניהם כאחד הבאים כתוביםשני
 ובנקל במ האמורים ענינים בכל לנשמע נעשה הקדמתי כי וב"ה הגיענילבבי

 ד"ה ל"א דף בקירושין התוס' שכ' כמו קצת עלי קשה מעתה אבלקיימתים
 יעזרני כי בטחתי וב"ה לו מסייעין לטהר הבא חז"ל אמרו כבר אמנםגדול
 אמן. לטובה עמנו ה' יה' כן באהבה ולעבדו בטהרה תורהללמוד

 שהתעוררתי מה על לתרץ הרמה כהדרג"ק מש"כ ד"ת על באתיועתה
 יוחנן כר' דקיי"ל אף שהעלה קי"ז או"ח סופר כתב עיין קכ"ז או"ח הח"סעל
 אלא חייב אינו הכיפורים ביום אבל גרונו בהנאות מיד חייב איסוריןדכל

 אחת אכילה אוכל יש י"ג דף דכריתות מתנ" יפרנס איך א"כ מעיובאכילת
 הכיפורים ביום וטמא ונותר פיגול שאכל א' ואשם חטאות ד' על"וחייב
 דף בשבת כתבו התוס' והנה חייב בפיו והוציא שבת הי' שאם אומרור"מ
 האיך א"כ במעיו רק  הנחה חשוב אינו דאי בגרונו הוי שבת הנחת דע"כי"א
 אלא אחת בפעם בא אינו הלא חייב בפיו והוציאו שבת הי' אם ר"מאמר
 הכפ~רים ביום שחייב נשמע ע"כ ולפי"ז עכ"ל גרונו בהנאות דחייבע"כ

 ונותר ופיגול הכפוריס יום ביחר המשנה כלל האיך א"כ חייב אינו דאיבגרונו
 סופר החתם דגם מעכת"ה וכ' כהח"ס ורלא בגרונו אף דחייב ע"כ אלאוטמא
 מהני לא גרונו הנאות בלא מעיו הנאות או מעיו בלא גרונו דהנאותיודה
 ברור אם ואף שי"ג במצוה חינוך המנחת מסופק זה בדבר הנה הזהבעכ"ל
 בהנאות חייב איסורין רבשאר עומרת במקומו מ"מ קו' שליט"א ככהרר"קהדבר
 גרונו הנאות בלא לחור מעיו בהנאות חייב דאינו אף וביוהכ"פ לבדגרונו
 איסורין. לשאר דומה אינו א"כ חייב אינו ג"כ מעיו בלא גרונו בהנאותאבל

 בפיה"מ שכ' הרמב"ם על נש"א במצוה השג"א קו' כהדרג"ק שהביאמה
 נל"ע דתמורה לאו הוי לא דמשו"ה תמורה מהל' בפ"א וגם תמורהבריש
 עליו שקיבל בחמץ הלא נל"ע חמץ אמאי א"כ מעשה יותר כוללדהלאו
 מעשה יותר כולל לאו הוי א"כ וב"י דב"י בלאו ועובר עשה ליכאאחריות
 דהוי ס"ל לא באמת הרמב"ם הלא להבין זכיתי לא השג"א קו' הנהעכ"ל
 וכבר לוקה בפסה חמץ הקונה ומצה חמץ מהל' בפ"א כתב דהא נל"עחמץ

 שוב אזיל רלשיטתו א"ש ולהנ"ל נל"ע הוי הא לוקה האיך בזוהתעוררו
 שם. לעיין ימחול ע"ח בסי' כן שכ' בעצמו בשג"אמצאתי



קסג אפריםשונוה די

 הוי הא לוקה דאמאי הנ"ל הרמב"ם לתרץ אמרתי בעניי אנכיוהגה
 הרמב"ם על נ"ו דף בקידושין במקנה הפלא"ה זקינו שהקשה עפ"ינל"ע
 מהני לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מילתא כל נימא לוקה האיךהנ"ל
 משיכה בקנין שקנה דאיירו דלקו והא מהני לא דבאמת לענ"ד ונראהעיי"ש
 מטעם חייב א"כ עליו ואחדיות היא ברשותו עכ"פ אבל מהני לא דהקניןואף

 וגם וכהנ"ל שלו אינו דהא דתשכיתו עשה ליכא ובזה אהריות עליושקיבל
 כנלע"ד. נל"ע הוי דלא לוקה שפיר וע"כ כן כתבהצל"ח

 הטהורים. יריו כפות המנשק המיל"ח רו"שוהנני

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 בסימל

 ה ל אש

 מה"ת. עשה מצות היא ואם ישראל בארץ לדור בזה"ז מצוהאם

 ה ב ו שת

 אשר הארץ לרשת שנצטוינו ד' מצוה המצות בספר ז"ל הרמב"ןז"ל
 זולתנו ביד נעזבה ולא וליעקב ליצחק לאברהם לאבותינו יתעלה האלנתן
 בה וישבתם הארץ את והורשתם להם אמרו והוא לשממה או האומותמן
 נשבעתי אשר הארץ את והתנחלתם אותה לרשת הארץ את נתתי לכםכי

 שאמר כמו ומצריה בגבוליה כולה הזו במצוה להם אותה ופרטלאבותיכם
 וגומר הים ובחוף ובנגב בשפלה בהר בערבה שכניו כל ואל האמורי הרובאו
- מקום ממנה יניחשלא  המרגלים בענין יתעלה אמרו מצוה שזו והראי' 
 אתכם ה' ובשלה עוד ואמרו תחת ואל תירא אל לך ה' דבר כאשר רשעלה
 לעלות אבו לא וכאשר לכם נתתי אשר הארץ את ורשו עלו לאמר ברנעמקדש
 שמעתם. לא וכן ה' פי את ותמרו כתוב הזהבמאמר

 אותה קורין שחכמים היא וזו והבטחה יעוד לא מצוה שהואהוראה
 מלחמת יהודא רב אמר ע"ב[ מ"ד ]דף סוטה בגמרא אמרו וכן מצותמלחמת
 ולשון רשות הכל דברי להרוחה דוד מלחמת חובה הכל דברי לכבושיהושע
 הזאת המצוה כי תשבש ואל תשב שתירש בזכות בה וישבת וירשתספרי
 הדבר אין תחרימם החרם שנא' לאבדם שנצטוו עממין ז' במלחמת המצוההיא
 נשלים להשלים רצו ואם עמנו בהלחמם ההם האומות להרוג נצטוונו שאנוכן

 מן זולתם ביד ולא בידים אותה נניח לא הארץ אבל ידועים בתנאיםונעזבם
 כמאמרם להם והלכו מפנינו ההם האומות ברחו אם וכן הדורות מן בדורהאומות
 ארץ הקב"ה להם ונתן לו והלך פנה הגרגשי שופטים( פרשת רבה)דברים
 ולהושיב מדינות ולכבוש בארץ לבוא אלו נצטוינו אפריקא זו כארצםטוכה
 ולכבוש לעזבה שבטנו רצו אם ההם העממים הכריתנו אחרי וכן שבטנובה
 שנצטוינו רשאין אינם המקומות מן וזולתם אשור ארץ או שנער ארץלהם



 אפרים.שונות דיקסד

 היא הזו המצוה כי תבין לכבוש יהושע מלחמת ומאמרם ובישיבתהבניבושה
 נתתיו לכם בו רגליכם כף תדרוך אשר המקום כל בספרי אמרו וכןהכבוש
 או שלכם הם הרי האלה המקומות מן חוץ שתכבשו המקומות כל להםאמר
 וירשתם לומר תלמוד ישראל ארץ יכבשו שלא עד חו"ל לכבוש בידםרשות
 מה מפני תאמר ואם ואמרו כף המקום כל כך ואחר ועצומים גדוליםגוים
 עשה דוד אמרו שם נוהגות מצות ואין צובה וארם נהרים ארם דודכיבש
 ח"ל לכבש רשאים תהיו ישראל ארץ משתכבשו אמרה התורה כתורהשלא
 המצוה כי אני ואומר הדורות בכל בכיבוש נצטוינו הרי כן עשה לאוהוא

 ע"ב( ק' )דף בכתובות שאמרו עד ישראל ארץ דירת והוא בה מפליגיםשחכמים
 היום גרשוני כי שנא' ע"ז כעובד בעינך יה' לארץ בחוץ ודר ממנה היוצאכל

 גדולות הפלגות זה וזולת אחרים אלהים עבוד לך לאמר ה' בנחלתמהסתפח
 בה לשבת הארץ לרשת שנצטוינו הוא עשה ממצות הוא הכל בהשאמרו
 כידוע גלות בומן ואפילו ממנו אחד כל מתחייב לדודות עשה מצות הואא"כ

 ורבי בתירא בן יהודא ברבי מעשה ספרי ולשון הרבה במקומותבתלמוד
 לארץ חוצה יוצאין שהיו נתן ור' יהושע ד' אחי בן חנניא ורבי חרש בןמתיא
 וקרעו דמעות זלגו עיניהם את וזקפו ישראל ארץ את וזכרו לפלטיאוהגיע
 ישיבת ואמרו לעשות ושמרת בה וישבת וירשת הזה המקרא וקראובגדיהם
- הזהב עכ"ל המצות כל כנגד שקולה ישראלארץ  אלו הרמב"ן ומדברי 

 בין עצמה בפני למ"ע ונמנה הוא דאורייתא ישראל ארץ דישוב יוצאמפורש
 שבתורה המצות ככל ושקולה בחורבנה אפ" המצוה ונוהג מצותהתרי"ג
 לא הדברים שכל על" פליג אסתר במגילת הרב והנה מספרי שהביאוכמו
 וירשת הזה המקרא וקראו שבכו מספרי שהביא ומה חורבן קודם אלאנאמרו
 הי' חרב הבית שה" לפי זה מקרא לקיים בידם הי' שלא שעל כ' בהוישבת
 מתאבלים היו החורבן שעל שנראה בגדיהם את שקרעו ממה והדאי'בוכים
 בגדיהם את וקרעו בכו למה החורבן לאחר גם נוהגת היתה זו מצוהשאם
 נוהגת אינו זו מצוה שבודאי נאמר לכך לקיימה יכולים היו עתה גםוהלא
 הקדוש הגאון זה על וכתב - עכ"ל בימינו במהרה שתבנה הבית חורבןאחר

 לשונו וזה ורגע ד"ה ה' אות היו"ד מערכת זוכר עין בספרו זצ"להחיד"א
 ראה פ' בספרי שהרי במקומו הספדי לשון אסתר מגילת בעל הרב ראהולא

 ארץ ישיבת אמרו למקומם ובאו וחזרו מסיים הרמב"ן שהביאו זהבמאמר
 ברבי ומעשה בספרי שם עוד ואמרו שבתורה המצות כל כנגד שקולהישראל
 יהודא רבי אצל לנציבין הולכים שהיו הסנדלר יוחנן ורבי שמוע בןאלעזר
 זקפו ישראל ארץ את וזכרו לציידן והגיעו תורה הימנו ללמוד בתירהבן

 אותם וירשתם הזה המקרא וקראו בגדיהם וקרעו דמעותיהם וזלגועיניהם
 כנגד שקולה ישראל ארץ ישיבת אמרו למקומם ובאו חזרו בארצםוישבתם

 שהביא במעשה בין בספרי דמפורש תביט בעיניך עכ"ל שבתורה המצותכל
,,,.,,,,;1
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 מדרכם שחזרו הסנדלר יוחנן ור' שמוע בן דר"א במעשה בין מהספריהרמב"ן
 עתה גם דהלא שכתב אסתר מגילת והרב - ישראל בארץ למקומםובאו
 ישראל לארץ שחזרו דמפורש בספרי עיניו מאור שלטו לא לקיימהיכולים
 דישיבת טעם ונתנו וירשת לקיים יכולים שאינם חורבנה על היינו שבכוומה
- המצות ככל שקולה ישראלארץ  תורה ללמוד שאפ" מפורש מזו וגדולה 

 ישראל ארץ שישיבת בהם חזרו הסנדלר יוחנן ור' שמוע בן אלעזר ר'שהלכו



קסה אפריםשונות די

 ועיי"ש עכ"ל הרמב"ן וכדברי בחורבנה דאפי' ומבואר המצות כל כנגדשקולה
 עיי"ש. דשרי ע"א י"ג דף דע"ז בפ"ק דמפורש מותר תורה דללמודשכ'

 ישראל ארץ דישיבת כתבו דהאחרונים החיד"א שם הביא עודוהנה
 דברי על נצטער ל"ג אות הגה"מ רל"ט סימן יו"ד והכנה"ג דרבנן. רק הוילא
 דמנאה שהוסיף במצות לרמב"ן שמצא עד רמ"ה סימן ח"א המבי'טהרב
 כנה"ג להרב יראה והרואה רצ"ז אות דרבנן ארעא הרב דבריו והביאלמ"ע
 סברת שעזב המבי"ט הרב על תימה דמ"מ וכתב בזה דעתו נתקררהשלא

 עיי"ש כלל הרמב"ם סברת הזכיר שלא גם ומה הרמב"1 בדעת ונתלההרמב"ם
 ועמ"ש בחורבנה אפי' המצות ככל שקולה ישראל ארץ דישיבת הספריוהביא

 ס' בתחלת אמארילוו' מהר"ם תשו' ועיין רפ"ח סי' ח"ג בתשובותיוהרשב"ץ
 ומשם עיי"ש כ"ח וסימן י"ך סימן בתשו' עולם כהונת בספר ועיין חסדתורת
 עכ"ל ואביזרהו זה בענין המדברים הם אחרונים ותשו' דינים חילוקיבארה
 ארעא ספר ורק הגאון שזכר הספרים ידי תחת אין והנה ז"ל החיד"אהגאון
 דרבנן דהוי דס"ל קט"ו סי' ח"ב ברדב"ז לעיין שציין שם וראיתידרבנן
 ושראל ארץ הליכות נדר בענין בסופו ידודא בני לס' ציין דארעאובעפרא
עיי"ש.

 בית ובתשו' - ורכ"ו רכ"ה סימן היו"ד שיק מהר"ם בשו"תועיין
 שינוים באיזה חיים בן חבר לקוטי בהקדמת הנדפס כ"ז סימן מדו"זהלל

עיי"ש.
 בזה כתבו אומר הוא ד"ה ע"ב ק"ו דף כתובות במס' בתוס'והנה

 דעכשיו חיים רבינו אומר והי' דרכים סכנת דאיכא הזה בזמן נוהג אינוהלשון
 עונשין וכמה בארץ התלויות מצות כמה יש כי ישראל בארץ לדור מצוהאינו
- עכ"ל עליהם ולעמוד בהם ליזהר יכולין אנודאין  בשו"ת הרואה אנכי והנה 

- הוא דסמכא ולאו לזה כתב שתלמיד הוכיח יו"ד בחלק סכ"ח ח"במהרי"ט  
 עיין וז"ל שם הביא ועוד בסופו כתובות במס' מהרש"א בגליון זה כלמובא
 גדולים הביא ואען ד"ה א' נ"ו עלה אברהם זרע ובתשו' ע"ה סס"יבב"ש
 ע"ה סימן סוף העזר אבן תשובה בפתחי ועיין - למהרי"ט שמסכימיםרבים
 להעלות בזה"ז מצוה אם לענין שכ' צדקה מעיל שו"ת בשם הביא ו'ס"ק
 המצות כל נגד שקולה היא וכי עשה למצלת מנה הרמב"ן הנה ישראללארץ
 ר"ח בשם בכתובות התוס' שכ' ומה בה הפליג פ"ח סימן בפסקיו בתה"דוגם
 כתבו טועה תלמיד דאיזה הוכיח לכתובות ובח" כ"ח סי' בתשו' הרי"טכ'
 משפט נתיבות בעל וכ"כ עמו והדין - כלל היא דסמכא ולאו התוס' שםעל

- ודו"ק עיי"ש זה מצוה לקיים שווין הזמנים כלוא"כ  חתם תשו' ועיין 
- ודו"ק רל"ד סי' חיו"דסופר  משקלאו ישראל מו"ה הצדיק להגאון ועיין 
 פאת בספרו ז"ל הגר"א תלמיד חדתין ותקלין ישראל תפארת בעהמ"סז"ל

 יעיין זה בענין צמאונו לרוות והרוצה - עיי"ש זה בענין שהאריךהשדה
 סופר חתם בשו"ת זצלה"ה סופר משה רבינו הגאון מרן שהאריך במההיטב
 ישראל ארץ קדושת ב*נין הדיבור והרחיב רל"ו רל"ה ורל"ד רל"ג סימןחיו"ד
 בזמן ישראל ארץ ערי לשאר ירושלים קדושת בין חילוק יש ואם הזהדבזמן
 ועיה'ש.הזה

 יכתב בעצמג הנה סופר החתם שם מש"כ בזה"ז קרבנות להקריבובענין
 בית נבנה שם כי ישמעאלים שרי אותנו מניחין שאין שהעיקר עיכוביםכמה



 אפריםשונות דיקסו

 מצוי' פרה אפר שאין א' העיכובים משאר שכ' מה זהנה עיי"ש שלהםעבודה
 שסומכין כ' מיוחס וכהן בציבור הותרה דטומא ע"ז כ' הנה מתים טמאיוכולנו
 העיר צ"ט סי' ח"א וביעב"ץ החזקת על ושורפין וסוקלין חזקה כהניעל

 ציבור שקלי צריך ולא להקריב יכולין פסח דקרבן וכ' ציבור שקלישצריך
 כה"ג שאין דפשוט צריך לא כהונה בגדי וגם בציבור פסח גבי הותרהוטומאה
 חאו"ח ק"ב סי' צדק שערי בשו"ת ועיין עיי"ש בלעדו להקריב ונוכלמעכב

 שהגיד שם הביא ושוב המזבח מקום מכוון לידע שצריך זה בעניןשמעורר
 לעלות וא"א בנוי' המזבח להיות שצריך מטעם להקריב כעת שא"א בהלוםלו

 גזה"ז. אפ" בכרת הוא שהרי מת טמאלשם

 בוודאי שהם כיפים ע"ג שנבנה בבתים בנים לגדל עצה הי' לזהולע"ד
 רחבים שוורים על וירכבו הישן פרק בסוכה דאיתא וכמו מתים טמאיאינם
- המזבח ולבנות ליכנוס יכולים והם דלתותוע"ג  ק"ד ק"ג בס" עוד ועיי"ש 
- זה בענין מש"כק"ו  כיפים שע"ג בבתים בנים שמגדלים זה שבענין והגם 

 חיפוש צריך זה אמנם אדומה פרה ישרפו שהם פרה אפר לעשות ג"כיכולים
 ודו"ק. תמימה אדומה פרה למצואגדול

 לשונו וזה תתל"ו רמז ג' איכה שמעוני בילקוט פלא דבר ראיתיוהנה
 ומתנחם הוא חוזר הצדיקים על כועס שהקב"ה פי על אף ר"ל אמר ישוב ביאך

 הבשר על חופה העור מה סנהדרין אלו ועורי צבור זה בשרי בלהעליהם
 דאת כמה נבוכדנצר זה ראש עלי בנה ישראל על חופה גדולה סנהדריןכך
 אספסיאנוס זה ראש אחר דבר נבוזראדן זה ותלאה דהבא די רישא הוא אנתאמר

 כתוב ארי במסתרים ארי הקב"ה זה לי הוא אורב דוב טורכינוס זהותלאה
  הקב"ה לפני ישראל כנסת  אמרה כו' עניי זכור - יירא לא מי שאג אריהכמ"ד
- בדא דא ותפיק שהשקיתני וראש לענה בך שמרדתי ומרודי עניי זכוררבש"ע  
 פעם עמו בניו ונטל גרר לחמת שהלך למלך משל חייא ר' תני תזכורזכור
 יהיון הלואי ואומר ובוכה להם נזכר והי' נוטלן שאינו ונשבע הקנטוהואחת
 אמר אורחים מלון במדבר יתנני מי הה"ד אותי שמקניטים פי על אף עמיבני

 בית ודכוותי' עלי מלינין שהיו במדבר שהי' כמו עמי בני יהיון הלואיהקב"ה
 עמי בני יהיון הלואי הקב"ה אמר אותם ויטמאו אדמתם על יושביםישראל
 עד ליקח יכולים מכאן עכ"ל כו' אותה שמטמאין פי על אף ישראלבארץ
 ישראל. ארץ ישיבת מצות גודלהיכן

 כרך הוסיף כי על למלכות עמרי זכה למה ק"ב סנהדרין בש"סועיין
 הגה"צ ממחו' עולם ברית בספר ועיין ההר את ויקן שנאמר ישראל בארץאחד
 שומרון תאשם עלי' כתוב אשר שומרון על ואם זה על שכ' ז"ל יוסף עקיבאר'
 ישראל בארץ כשרות מקומות לבנות זוכים אם גם מה כך גו' באלקי מרתהכי
 חונים אשר העתים בצוק כזאת לעת וחומר קל של בנו ובן וק"ו וכ"ש-
 שורש לעקור הם יכולים יום מידי נתרבו שהגזירות קשה במדינה כעתאנו

 מסילת על נוסע כשישראל יום ובכל עת זבכל מאדמתם ישראלופרנסת
 ומה לפאלעסטינא נוסעים אם יהודי האינו של הראשונה שאלה זאתהברזל
 לארציכם. תלכו פה עושיםאתם

 ובעד בעדו מחיה איזה שם ולבקש בנקל לילך מקום ה" אםובאמת
 אומות מפני ולברוח לנוס היעוצה עצה הי' אז שיה' אופן באיזה ביתואנשי



קסז אפריםשונות די

 ירדפו ואח"כ ישראל של וממונו הונו לגזול ועונה עת בכל שחתרוהעולם
 ושדהו ביתו ומוכר הנולד את ורואה בראשו עיניו והחכם לארצו לושילד
 אשר בארצו ביתו לבנות מוסד ליסוד שיה' סכום איזה בעדו שיקבל עתכל
 שאם ויבטיה ואומר עמנו חסד ועושה בריטאניע ממשלת תחת כעתהיא

 ואנו - לישראל למשול יתננה שאז ריבוא ששים הפחות לכל שםיתרבו
 נחלה ולמכור הס"ת על שהם כתרים ואפי עוז בכל לחזק עצמינוצריכים
 שם להרבות כדי פאבריקען לבנות בדק כל שם ולחזק ישראל בארץושדה
 ליד זאת ויתנו מכל מעשר שיתנו הגולה בני כל ולחזק - אחב"יפרנסת
 להרבות עבריים ספר לבתי ולא והיראה התורה עפ"י שם לבנות כשריםגבאים
 ואסור יועיל וללא כעת צריך אין שולעג לבנות כעת לנו מה כיכופרים
 כן העולם ודרך פאבריקען וכרם שדה והון בית להרבות רק התורהעפ"י
 קודם בונים בגולם וחילופיהם הגג ואח"כ הכותלים ואח"כ היסוד לבנותקודם
 עומד יסוד לעשות רוצים אנחנו כן לא למטה הולכים ואח"כ דעתם לפיהגג
 ומוחיכים ומלמדים שוחטים ולקבל מקואות לבנות צריכ' והיראה התורהעפ"י
 התורה. עפ"י הכל לעשות לידעכדי

 בין וחילוק ישראל ארץ בשבח המדברים ש"ס דברי כל כאן להביאורציתי
 הרבה ספרים ראיתי כעת אמנם - ישראל בארץ הדר או לארץ בחוץהדר

 ובראשם בשבחו המדובר המקומות כל ומאספים ישראל ארץ בשבחהמדברים
 להעתיקם. רציתי לא וע"כ חדתין תקלין בעל מהגאון השלחן פאת ספרבתחילת

 בילליטיבער הלויאפרים

 גסימן

 בתורה מופלג המופלא הנגיד הרבני כבוד שלומו אתאלקים
 שאול מו"ה כקש"ת המדברים ראש בחסידות מתנהג ה'וביראת
 שליט"א. בעטלאן דק"ק רה"ק נ"י ראזענבערגארי'

 בית של גג שנתקלקל היות ,הבתים בעלי שבין ריבות בדבריהנה
 שעלו לשם הנצרכים ברזל טסי ובקניות בתיקונו הוצאות הקהל ועשוהכנסת
 ורוב שעיקר הכנסת בבית מקומות להם שאין הבתים בעלי אותן וטענו רבלסכום
 הכנסת בבית המטר וירד גג יהי' לא שאם המקומות בעלי יתנו מזההוצאות
- מקומם ממילאיתבטל  שיען אמרו מקומות להם שיש בתים הבעלי אמנם 
 והממון הנפשות לפי מקום בכל גובים הכנסת בית וצרכי הקהילהשצרכי
 שיש כמו - יכלתו כפי ליתן אחד כל וצריך כללי הוצאה הוא הגגותקנת

 ההוצאות ושאר נרות וליתן בסיד לסוד הכנסת בבית הוצאותלהקהילה
 הם. כמו הוא זה ואףהתדירות

 ה ב ו שת

 נגו שנשרף כוה נדון בכעין קמ"ה סימל אפרים שער בשו"תיעייל
 הגג לבנות רשות שיתן השררה אצל להשתדל הקהל והוכרחו ביהכ"נשל



 אפריםשונות דיקסח

 איש לכל צריך שביוב"נ טוענים והעשירים הממון לפי שיגבו רצו הקהלובני
 ' ,, ', 'ך שיש מי יתנו והוצאה הבנין השתדלות שעיקר אומרת שלישית וכתבשוה
 מהמקומות הנאה שום להם יה' לא הביהכ"נ תפול אם כי בביהכ"נ מקומותלו
 בסימן מינץ מהר"י בתשו' שמבואר שאף השלישית הכת עם שהדין ופסק-
 לקנות נהגו שלא במקומות דוקא היינו הממון לפי הוא הכנסת בית דבניןז'

 שנהגו במקומות משא"כ זכה הקודם כל רק כסף במחיר בביהכ"נמקומות
 ההוצאה עיקר ליתן המקומות בעלי מחויבים מלא בכסף המקומותלקנות
 חדשה בהכ"נ אודות ל"ב סימן ששי חלק סופר חתם בשו"ת כתב וכן -עכ"ל
, להשר ומכופל כפול מס לשלם צריכים והי' הישנה שנשרפה אחרשנבנה
 בתשלומין יסייעו המקומות שבעלי ג"כ שהעלה עיי"ש דנא מקדמת ששלמוממה
) שוה שמקומו ממי יותר הרי מאה שוה שמקומו מי המקומות ושווי ערךלפי

 "' שוה נפשות לפי שישלמו מאות ג' אותן ומעתה ישלמו זה ערך ולפיחמשים

 ממון לפי הבנין תפארת יופי לפי קצת ישלמו והמותר כך עדיין יה'בשוה
 כמה להם שיש עניים יש ומ"ש בבהכ"נ מקומות שווי ערך ממון לפיוהנשאר
 וישלם במקומו אחר יעמוד לו אין אם לשלם להם ומנא בבהכ"נמקומות
 גאזנים בדברי מש"כ ]והנה עיי"ש זכו, ארעא ליכזל טסקא דיהיב דמאןעבזרו
 עליו משיג אינו באמת הנה אפרים השער על משיג דהח"ס ד' אות י"גכלל
 בנין בתחילת ממון לפי לשלם  שצריך מינץ מהר"י בשם שהביא במהרק

 כנראה ענינים בשאר אבל כן שם נמצא דלא סופר החתם כתב זה עלבהכ"נ
 או חלק בתשו' אסאד מהרי"א הגאון כתב וכן - אפרים[ שער לדבריהסכים

 לפי חציו דידן בנדון ולפי"ז שם וכתב אפרים שער עם שהסכים ל"בסה
 עיי"ש. הממון לפי וחציוהמקומות

 איירו דשם ונראה קס"ז וסימן קנ"ט ס" חו"מ ח"ס תשו' עודועיין
 פשרה. דרך זה כל שיעשו העלה ובאמת - והבן חד,2ה הכנסתבבית

 דו"ש.ידידו

 ),ל,,,,,,),,.,, ג,,,',,,,. בילליטצער הלויאפרים

 אהזבי לכבוד זטזבו ברכתז עליו זיריק שלומו את יענהאלקים
 שלשלת ופוסקים בש"ס חו"ב ומגדל מעוז הגאון הרבגיסי

ן אבדק"ק שליט"א מיללער יודא אנשיל או~ר מו"ה כקש"תהיוחסין
פעטראזשעני.

.,,,,,,,;,,,, 
,י'ח"!י' על הנהנין ברכת וברכתי פני עבר אל והאיר בבית לי נראהכנוגה

 ,יגבעת שמו בקראו זייל הגה"צ אאמו'יר של מחיבור הראשון גליון ליהנשלח
 שאבינו כידוע גאון עמרם בן פינחס תורת ר"ת רמז אמרתי ואניפינחס"
- ספרו על זצ"ל אביו שם להזכיר רצה ז'ילהגה"צ  לו תודה אסיר והנני 
 מלאכה כי המעתיקים שיח" בניו וטרחת ויגיעתו שקידתו בעבור שיח"ולבניו



קסט אפריםשונות די

 את שיכל שליט"א מעכ"ת שכבור אלא עוד ולא מרובה וטרחה הואגדולה
 על לסדר ויאה נאה לו כי נכון בסדר ולסדרם ולקרבם הנפזרות לקבץידיו
 במצוה והמתחיל ולסיים לגמור שיכול ה' יתן ממנו נהנתי ומאוד הפרשיותסדר

 גמור. לואומרים
 הגליון קבלתי בעת במחשבתי עלה אשר הערות איזה ארשוםוהנה

 ייטב למען את אחותי נא אמרי עה"פ לך לך בפ' והנה דברים איזה בווראיתי
 ואל ביהרג הוא ג"ע הלא שהקשה ראיתי בגללך נפשי וחיתה בעבורךלי

 וקיי"ל ב"נ דין לו הי' אברהם הלא להבין זכיתי לא זה קו' והנה -יעבור
 את אנסו אם השם קידוש על מצווה אינו דב"נ מלכים מהל' פיו"דרמב"ם
 אם בישראל דאפ" הרמב"ם דעת 'והנה ש"ד ג"ע ע"ז על אפי' לעבורהב"נ
 והגם עצמו על להחמיר אסור עבירות בשאר כגון נפשו למסור מצוהאינו
 בב"נ לא אבל בישראל רוקא זה מ"מ עצמו על להחמיר דמותר סיילדתוס'
 שנצטוה קודם אבינו אברהם עצמו את מל לא דמשו"ה כתב הפלא"הוהרי

 דלא וכיון קידושין סוף במקנה עיין נצטוה שלא בדבר חבלה לעשותשאסור
 כולה התורה כל שקיים אף עצמם על להחמיר אסור השם קדושת עלנצטוו
 בשם  הביא ב' דרוש דרכים בפרשת ועיין לקולא לא אבל לחומרה דוקאזה

 מצוה בשביל נפשו למסור ואפי' לדעת עצמו לאבד שלא מוזהר דב"נמהרי"ט
 אור הספר על. יששכר בני המחבר מבעל גנים מעין בס' ועיין רשאיאינו
 איזה בשביי למיתה נפשו למסור אסור דב"נ כתב כ' אות ד' פרקהחיים
 ע"כ שכ' ועיי"ש האש לכבשן אבינו אברהם נפשו מסר איך שם וחקרמצוה
 בנחלת כתוב וכן אברהם את פדה אשר יעקב דכ' יעקב של זכותו להיותצריך
 עיי"ש. שכ"כ המס' בסוף ווילנא דפוס זוטה כלה מס' על בפירושיעקב

 בשביל נפשו למסור מותר שב"נ שיטות לאותן שהקשה אפשראמנם
 מותר דב"נ י"ט סימן ט"ל פרשה נח פ' יפה מהר"ש שכ' וכמו מצוהאיזה
 וכ"כ לדעת עצמו לאבד שלא כלל מצוה ואינו מצוה בשביל נפשולמסור
 דקרא לדעת עצמו לאבד שלא מוזהר ב"נ דאין ל"ד במצוה חינוךבמנחת
 עיי"ש לב"נ ולא נאמרה ולישראל בסיני נשנית לא רבה בבראשית מיני'דיליף
- ועיה'ש ע"ב י"א סוטה ,למס' בהגהתו חיות צבי מו"ה הגאוןוכ"כ  ומכ"ש 
 דקשה א"ש נפשו למסור מצווה דב"נ שכ' בסנהדרין במלחמות הרמב"ןלדעת
- ודו"ק שרה או אבינו אברהם נפשו מסר לאאמאי  דקו' נראה וביותר 

 יצא אבינו דאברהם שסברו ודעות שיטות לאותן סובב ז"ל הגה"צאאמו"ר
 בפרשת עיין קדומה פלוגתא שהוא כידוע לקולא אפילו נח בן דינימכלל
 פרשה ויגש בפרשת כ' יפה שהמהר"ש והביא בזה שהאריך א' דרושדרכים
 אפי' ב"נ מכלל יצאו דהאבות ט' סי' ט"ז פרשה ובבראשית ה' ס"צ"ג

 רבה בבראשית משמע וכן מגדף בענין אמור פרשת הרמב"ן דעת וכןלהקיל
 יוסף שמר ד' סי' צ"ב פ' מקץ בב"ר וכן שבת יעקב ששמר ז' סי' ע"ט פ' וישלחפ'

 ח"מ. ששבת דב"נ וידועשבת

 תחילה אברהם דחגיגה ופ"ק עיי"ש חנינא ר' נ"ח דף בסנהדרין ס"לוכן
 עיי"ש ישראל דין להם שה" ויצא פרשת עה"ת יפות בפנים כ' וכןלגרים
- הלכת הלך ועתה ובפסוק - הזה הגל עדעה"פ  מהרי"ט בשו"ת כתב וכן 
 ישראל. דין להם דה" ו' סימן או"חח"ב



 אפריםשונות דיקע

 קמ"א דף בתרא בבא בש"ס בהגהתו יעב"ץמו"ה הגאו7 כתבוכ7
 קודם ואפי' שנימול אהר ישראל דין לו שהי'ספק דבלתי .בת ד"הבתוס'
 ע"ז מס' על בהגהתו היעב"ץ כתב וכן עיי"שבחרן עשו אשר מוהנפשלכן
 הקשה שפיר מ"מ זה על חולקים שיש והגם ישראל דין להם שהי' ע"א נ"בדף

 אאמו"ר שכ' הענין כל א"ש ועפי"ז והבן, ישראל דין להם שהי' שיטותלאותן
 דרחמנא חשובה לא כותי דזרע אסתר גבי סנהדרין בתזס' .כר"ת שס"לזצ"ל

 צריך הי' לא לע"ד ]הנה עיי"ש זרמתם סוסים וזרמת כמו"ש לזרעי'אפקרה
 הש"ס שמשני כמו היא עולם דקרקע דכו"ע אליבי' לתרץ יכול דהי'לזה
 אפי' לתרץ שרצה ורק  ע"ב ג' בכתובות במסקנא התוס' וכמו"ש אסתרגבי

 שייך זה והנה הוי[ אונס דשרה לאן שייך לא וזה לבעלה מותרת יהי'ברצון
 בוודאי א"כ ב"נ דין להם ה" אי אנל ישראל דין להם ה" אם לומרדוקא
 זה אבינו אברהם גירשה לא אמאי שהקשה מה וגם - והבן אוסר ב"נזרע
 גירושין כלל שייך לא ב"נ דין להם הי' אי אבל ישראל דין להם הי' אירק
 ולא גירושין נתתי בישראל לשונו וזה דקידושין פ"ק בירושלמי דאיתאוכמו

 ור"ח בר"ס יודא גירושין להם שאין מנין פי"ח רבה במדרש וכןבאומות
 וע"כ עיי"ש זא"ז מגרשין ששניהם או גירושין להם שאין אמר ר"יבשם
 שאין כתב מלכים מהל' ב"פ ברמב"ם אמנם ישראל דין לו שיש דחשבמשום
 משיוציאנה שלנו כגרושה חבירו אשת תהי' ומאימתי בכתב גירושיןלהם
 תלוי הדבר ואין ותלך רשותו מתחת היא משתצא או לעצמה וישלחנהמביתו
 נראה עכ"ל פורשין מזה זה לפרוש היא או הוא שירצה כ"ז אלא לבדבו

 שלא אפ" אלא בו ותלוי בכתב ישראל כמו היינו גירושין להם איןשמפרש
 ודו"ק. זא"ז מגרשין ששניהם וגםככתב

 לא דשם אף העיר, השמלה. את ויפת שם ויקח עה"פ נח בפ'והנה
 שמחויב בנפשו ידע כי עשה שכלו מפאת בכ"ז אב כיבוד מצות עלנצטוה
 עיי"ש. מולידיו כבוד על לחוסהאדם

 על נצטוו לא שב"נ אף ואמו אביו לכבד בדבר מחויב דהיולע"ד
 כמו כן  עשה לא אם נענש לעשות מהייכ שהשכל דכר כל נראה מ"מזה

 כ"ב או"א כיבוד קיים שלא נענש אבינו שיעקב  ראיה והא  וכרומהכאו"א
 בהם מיחה ולא אבינו עבדיך שאומרים לאחיו ששמע נענש יוסף וגםשנים
 נה בפ' עה"ת בחזקנו מצאתי ואח"כ במדרש כדאיתא שנותיו נתקצרווע"כ
 וכן עיי"ש מצווה ב"נ גם מחייב שהשכל מצוה דכל כ"א פסוק ז'פרשה

 אות האתרים דרך זוטא דרכים בפרשת כתב וכן נח פ' עה"ת יעקבבישועות
 עלה נתחייבו שלא אף לה נוטה שהדעת מחויב ב"נ גם ואם אב דבכיבודח'

 לקלל ב"נ אביו לבזות אסור דגר ט' סעי' רמ"א סימן ביו"ד זעייןבפירוש
 הלא המפרשי' ומקשים קלה לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמד שלאולהכות
 יו"ד על בחי' איגר דע"ק הגאון וכתב או"א כיבוד על נצטווה אינו-ב"נ

 אברהם אשל בספרו יוסף פורת והגאון בנימוסיהם היינו חמורה קדושהדהכוונה
 וז"ל כתב יו"ד על בחי' אברהם וביד כ' אות הספר בשעד הנדפסבאגרת
 כיבוד על מקודם מצוה דלא ב"נ גבי בן לומד שייך רלא  הקשה בה"יבס'
 שנענשו מצינו מ"מ על" נהרג שב"נ מצות ז' בהד" דל"ח דאע"ג וי"לאו"א
- נח פ' ברבה כדאיתא אביו לנח כיבדו שלא ובניו חם זהעל  ראיתי וכעת 



קעא אפריםשונות די

 אמרו הראשונים ימים האריכו מה מפני שכ' ט"ז פרק רבה אלי' דביבתנא
 יחיאל בן תוס' בפירוש ועיי"ש וכו' ומפרנסו זנו ה" אביך את עבוד לשתלו

 שלעזינגער יוסף עקיבא מו"ה בנש"ק יסו"ע צדיק המפורסם הגאון הרבלמחותני
 מצות שבע בין חשבו דלא רק או"א כיבוד על ב"נ נתחייבו דבאמת כ'זצ"ל

 והסברא גזל בכלל דהוי ועוד ועשה קום חשיב ולא ועשה בקום שהוא יעןב"נ
 נצטוו דהאבות ג"כ כתב תולדות פרשת עה"ת ברשב"ם ועיין - עיי"שמחייב
 דעשרת רביעתא פיסקא רבתי בפסיקתא אמנם - ועיי"ש שכליותבמצות
 מועד באהל שנא' משום לאם אב הקדים ואם אב כיבוד שגבי כ'הדיברות
 דלא דס"ל כנראה כו' אב לו שאין לגוי פרט לאב אב הקדים שומעין או"השאין
 ודו"ק. הב"ננצטוו

 הסימן

 בכל וצווחה ושבר שוד ישמע ולא והצלחה ברכה שפע ה'ישפות
 לכם ויריק הקדושה התורה וקרן קרניכם ה' וירים ישראלגבול
 יע"א. בעטלאן פה דק"ק אקר"'ט לאלופיברכתו

 בחדר שהתפללו מנחה תפילת בעת ש"ק אתמול קרה אשר המקרהע"ד
 הרגישו ולא בו לקרות ס"ת והוציאו פאליש הנקרא הכנסת בית לפניאשר

 לארץ נפל הספר שראהו עד ר"ל לארץ ונפל פסול קטן ס"ת עמושנסתבך
 הי'. פסול שהס"ת יען להתענות מחויבים האם בשאלהונפשכם

 לו אין לארץ ס"ת בנפל להתענות שהמנהג הדבר בעיקר הנהא(
 שהוא יען אמנם נ"ט סי' יו"ד ח"א חיים בדברי מרן שהעיד וכמו בש"סמקור
 מנהגי על נפשם מסרו הדור וגדולי הלכה אפי' מבטל פעמים כמה ומנהגמנהג
 - הלזה למנהג ורמז סמך טעם למצוא הפוסקים גדולי טרחו ע"כישראל
 סימן שמואל משפטי בשם שהביא ע"ב ע"א דף סוכה תמרים בכפותועיין
 וגם ראייתו דחה הנ"ל חיים ובדברי לדבר מקור הביא הוא וגם לזה רמזי"ב

 סוטה ירושלמי מן הזה למנהג סמך הביא ו' סי' או"ח אש אמריבשו"ת
 הנ"ל בתשובה חיים דברי למרן נראה אינו זה טעם וגם תבא פ' ברמב"ןהמובא
 הזה למנהג רמז אמרתי הצעיר ואנכי עיי"ש ע"ב ט"ז מתענית ראי'והביא
 לצום ונקבע בתמוז עשר שבעה הי' הלוחות רבינו משה ששבר יוםדאותו
 לאויר פורחות האותיות ה" לארץ כשנפל וכתבו הלוחות ששיבר יעןלדורות
 האחרונים בדורות שרק והגם אח"כ תענית וגזרו האבנים הלוחות רק נשארוולא
 יום. באותו שיתענו סיבב הסיבות כל סיבת עילות כל עילת מ"מ בתמוז י"זנגזר

 י"ב סי' שאל חיים בשו"ת כתבו כבר פסול ס"ת שהי' אודות והנהב(
 אפי' תענית לענין להקיל אין דבס"ת קל"ט ס" מהד"ת בשמים הריובשו"ת
 תו עלה קדושה שחל כיון הכתיבה לאחר נעשה שהפסול דכל פסולהבס"ת
 בילקוט דבריהם מובא עיי"ש כשרה כס"ת זה לענין ודינה בכדי פקעהלא

- סק"ה במג"א מ"ד סי' או"חהגרשוני  מונחת לוחות ושיברי לוחות ואמרו 
 ועוחיות הלוחות שנשתברו בתמוז בי"ז שהתענו שכתבתי הנ"ל ולטעםבארון
 והבן. התענו אפי"ה אבנים רק ה" ולאפרחו



 אפריםשונות דיקעב

 ) שיתענו כתב נ"ט סי' יו"ד חיים בדברי הנה התעניות במספר והנהג(

 ,;,, ,ן - הנ"ל בשמים הרי ובשו"ת הנ"ל אש אמרי בשו"ת כתב וכן ב' ה'ב'
 ה' יו"ד הד"ט בעיקרי וגם קי"ו קט"ו ס" יו"ד סיגעט צדק אבני בשו"תוכן
 עיני ראות לפי רק הוא זה דבר והנה עיי"ש כ"ה אות כ"ו סימן ה'כבוד
 וכעת התשובה הוא ועיקר עיקר התענית ואין חלוש שהדור כעת וכ"שהמורה
 גזירה גוזרין ואין אסתר תענית להתענות צריך ובלא"ה פורים קודם הואהזמן
 ער"ח אחד יום שיתענו די וע"כ בה לעמוד יכולין הציבור רוב א"כאלא
 זצ"ל הילל מו"ה הגאה"ק זקיני לדודי ראיתי שוב לטוב עלינו הבאאדר

 אחר. יום להתצנות  שגור  הילל ביתבשו"ת

, הנה שם שהי' מי רק או העיר כל להתענות מחויבים אם והנהר(
' בית אותה של והחברת הכנסת בני כל להתענות כתב  הנ"ל חיים דבדבריהגם ','

 איש שם הי' ולא לארץ הס"ת והציגו גנבים שגנבו איירו דשם נראההכנסת
 לגזור והצריך איש שם ה" לא שהרי שם שה" מנין על לגזור ה" לאוע"כ
 להתענות אין שהתפללו המנין בפני שנפל דא בכגון אבל הכנסת בני כלעל
 התשובה בתחלת חיים בדברי בעצמו כתב וכן המאורע בשעת שם שה" מירק
 כתב וכן הנפילה בשעת הכנסת בבית שה" מי כל להתענות שהמנהגשם

 וכן הכנסת בבית אז שנמצאו אותם על תענית שגזרו הנ"ל הד"טבעיקרי
 הילל בית בשו"ת וכן שם העומדים הקהל שמתענים הנ"ל א"ש אמריבשו"ת
- שם שהי' המניזהנ"ל  יו"ר קי"ז בסימן הנ"ל צרק אבני בשו"ת כתב וכן 

 הנפילה בשעת שם שהה מי רק להתענות הקהל שאר מחויבים שאינםבפירוש
עיי"ש.

 בימי תהלים שיגמרו הנ"ל צדק אבני בשו"ת כ' מהתענית וחוץה(
 העיר אנשי וכל שם שהי' אותם תהילים פעמים שני שבוע בכל הזההחורף
 ונכון ראוי עוד - הלזה החורף בכל אחת פעם שבוע בכל בציבוריאמרו
 ד' נפש כל בעד ליתן היינו בממון ביתו ונפשות א"ע מהעיר א' כללפדות
,;,.,',ן,, נפשות גם לפדות כדי ביתם פפשות מכפי יותר יתנו והבגידים נחושתצ"ל
,":;ך' השגת כפי מעות או"א כל שיתנו שכ' עיי"ש לעניים יחלקו וחמעותעניים
 בכפרות שיסבבו כתב ס"ט סי' הילל בית בשו"ת ועיין - ס"ת לקנוחידו
 ל",,, הענין. לפי והכל א"י לבני וישלחו שווין דמי ויפדו שם שהי' האנשיםאותן

, 

 לפי הגונה בנדבה  יצמם יפדו התענית עליהם שקשה האנשיםואותם
- ודו"ק שכ"כ צדק באבני עייןערכו  בתשו' בסופו ח"ב אשר במנוחת ועיין 

- קס"ה ס" ח"ב יו"ד יצחק בית ובספר-  סה ביו"ד ברכה שיורי ועיין 
 ל"ז ס" הרמ"ז אגרות מ' סי' או"ח א"ר מ"ד סי' או"ח במג"א ועייורפ"ב
)1,עיי"ש.

 ,),,,,,.,,,;,,, "ן"4~

 בילליטצער הלוי אפריםהק'



קעג אפרימשונות די

 וסימן

 בנש"ק ובחסידות וביראה בתורה המו"מ הרבני לידידישלו'
 יע"א. ק"ק דפה שו"ב ליי ווערבער מאיר מו"הכקש"ת

 אינו בוודאי דהוי הריאה לבדוק התחילו זמן מאיזה ממני ששאלאודות
 לאו. או בודקין הי' ואמוראים התנאים בשעת אםמה"ת

 ה ב ו שת

 אם טריפות שום לבדוק ואי"צ הרוב אחר דאזלינן קיי"ל מה"תהנה
 ז"ל ברש"י שכתוב וכמו מה"ת בדיקה אי"צ ריאה וגם רעותא שנולדלא

 כמו הריאה בודקין הי' ואמוראים התנאים בימי גם אמנם - ע"א י"בחולין
 וב"י דחולין פ"ק בת" ברשב"א מובא דחולין פ"ק  במלחמות הרמב"ןשכ'
 צדיז אין פ' ביצה ממס'  רא"  והביא ל"ט לסי בפתעזתו  51מ"ג ל"ט ס"ריש

 הריאה ובדיקת וניתוח הפשט קודם שאוכלין דקצביא רגליהן מקטעתנטיעה
 עפר יגלה מי פדי' בן יהודה א"ר אמרו שמיני פ' סוף תנחומא במדרשוגם

 והרי אחת שעה אפי' בנסיונך לעמוד יכלת לא שאתה הראשון אדםמעיניך
 אדם וביותר כו' מהם אחד בהם ועומדין להם שנתנו המצות כל משמריןבניך

 מונע טריפה ונמצא בריאה ובודק רוחץ ומפשיט שוחט בהמה לוקחמישראל
 ועיי"ש עיי"ש שוחטין הכל פרק בר"ן ג"כ ומובא - עיי"ש אוכל ואינוידו

 עיי"ש. צדין אין פרק ביצה הירושלמי מן ראיות ב' ג"כ שהביאברשב"א
 רק או בדק לא אם בזה דרבנן איסור שיש דגמרא מדינא איואמנם

 הוא הכי דינא רק מנהגא רק דלא שכ' ל"ט סי' א' ס"ק לבו"ש ועייןמנהגא
 ודרכי סק"ב היטב ובבאר עיי"ש בפתיחה מגדים הפרי כתב וכןמדרבנן
 מה"ש פי"א הרמב"ם הביא שם מגדים להפרי וראיתי - יז"ד ס"קתשזבה
 בהמה כששוחטין הוא כך הפשוט המנהג מגמרא נראה שכך ואע"פ כתבה"ז

 הא והקשה דגמרא מדינא לא משמע המנהג פשוט מפני ובהי"ד -בודקין
 תשובה בפתחי שגם והביא עיי"ש לתרץ ורוצה וירושלמי בבבלי שורש להיש
- מנהגא רק שהוא הרמב"ם דברי הביא ב'אות  לדברי באי להביא ולע"ד 
 ע"א מ"ט דף בחולין רהנה דינא ולא  מנהגא רק שהוא  ו"ל הרמב"םרבינו
 בריש בדרישה והנה העינים את שמאירה ריאה  שמה  נקרא  למה אר"יאמרינן
 דלמה זצ"ל אאמו"ר והקשה אותו ורואין שבודקין ריאה דנקרא כתב ל"טס"
- אותו ורואין דבודקין טעמא ג"כ יוחנן ר' אמרלא  שלא רא" דמכאן ולע"ד 
 מן הוי לאנן אבל העינים את שמאירה קאמר וע"כ הבדיקה הדין מןהי'
 הוציא ועכ"פ אותו ורואין שבודקין קאמר ע"כ קדמונימ מנהג שהי' שכיוןהדין

 לומר יוחנן לר' לו הי' דאל"כ הבדיקה הי' ממנהגא שרק מכאןהרמב"ם
- אותו ורואין שבודקין ריאה נקראשמשו"ה  התנחומי דברי פירש והרמב"ם 
 בובער החכם שכ' כמו בתנחומי גירסות כמה שיש ובפרט ממנהגאשהוא

 הי' שלא ספק ובלתי זה כתוב הי' לא יד כתבי שבאיזה שם שלובהערות
- זה הגידסאלהרמב"ם  ועיין ראי' כ"כ אין ומבבלי אי"צ פי' ומירושלמי 
 זצ"ל אאמו"ר שאמר מה לכתוב אמנע ולא - ודו"ק שם ירושליםבשלו'



 אפריםשועת דיקעד

 והתוס' למיעוטא חייש יוחנן שר' א' בתירוץ כ' דף בבכורות התוס' עפ"יבזה
 בדיקה ע"י בשר לאכול יכול למיעוטא דחייש דלר"מ כתבו ע"ב כ"חבחולין
 העוף של הצוואר שקורע יכולים שחיטה קודם הוושט לבדוק זאת גםואף
 אכול האיך ר"מ על י"ב חולין הש"ס וקו' שוחט ואח"כ ובודק הבהמהאו

 גדול מום לך דאין העור לקרוע שאסור וקדשים פסח על רק הי' לאבישרא
-מזה  ה"י כל בודק  הי' בשר לאכול רוצה הי' ר"מ דאם נראה זה מכל 

 רבותא אין ולפי"ז התוס' שכ' וכמו למיעוטא דחייש יוחנן ר' וגםטריפות
 וע"כ בדיקה להם צריכין האברים שאר גם דהא אותו שבודקין בריאהכ"כ
 הדרישה קאמר שפיר לאנן דבשלמא ריאה שמה נקרא למה יוחנן ריקאמר

 למימר א"א יוחנן לר' אבל ריאה רק בדקינן לא דהא אותו ורואיןשבודקין
 דו"ש. וש"י ודפיח"ח העינים את שמאירה קאמר וע"ככן

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 זסימן

 ידינ"פ חביבי יקירי גיסי לכבוד מרומים מגבהי שלומיםשפעת
 כקש"ת וכו' וכו' ופלא הפלא תורה בחדרי החו"ב הגאוןהרב
 דק"ק אב"ד הרב שליט"א. מיללער יודא  אנשיל אשרמו"ה

 יע"א.פעטראזשעני

 של בספרו שהראתי קשה חזות יחדיו שנדברנו מה אודותאחדש"ה
 רש"י דברי שמפרש תולדות בפ' פנחס גבעת בספרו זצ"ל הגה"צאאדמו"ך

 משחיזין אין ביצה במס' ששנינו כאותו השחזה לשון שא כ' נא שא עה"פז"ל
 הי' להאריך לרש"י לו דמה ומדקדק חברתה ע"ג משיאין אבל הסכיןאת
 שהי' רש"י כוונת לפרש וכתב משיאין אבל בביצה לשון שהוא בקיצור לומרלו

 פסת היום ואותו התורה את .שומרין הי' הקדושים דהאבות כיון לרש"יקשה
 הוא[ כשר ]שסבר לעשו לבנו אבינו יצהק צוה והאיך רש"י כמש"כה"

 אבל משחיזין שאין שאף המשנה לשון הביא וע"כ בט"ט הסכיןלהשחיז
 רק הי' פסח לא הלא והקשיתי עכ"ל כן לו צוה וע"כ חברתה ע"גמשיאין
 מש"כ לפי' לתרץ כעת בדעתי ועלה הסכין להשחיז בלא"ה ומותר פסחערב
 שמרו האיך הפר"ד בקו' קידושין מס' על המקנה ובספר עה"ת הפלא"הזקיני
 דלב"נ ותירץ מיתה חייב ששבת נכרי ב"נ מדיני הלא שבת העולםאבות
 בוקר עד שבת של מבוקר מתחילין דשבת מעל"ע וא"כ היום אחר הולךלילה
 מעל"ע שבתו לא וא"כ מוש"ק ובליל ו' ביום מלאכה עשו והאבות א' יוםשל
 והנה ט"ו בליל הוא הפסח בשר אכילת דמצות לע"ד נראה ומעתה -כלל

 שחטו וא"כ ט"ו ליום אור  היינו ט"ו שלאהר הלילה ט"ו ליל הי'להאבות
 יו"ט הי' באמת א"כ פסה של ראשון ביום היינו שלפניו ביוםצ"כהפמח

 וא"ש. פסחשל
 ביומו יום כל סגולת ימים באות וראיתי ישראל סגולת לידי באוכעת

 משמע מאביו ע"ה אבינו יעקב נתברך בחודש כ' שביום והביא ספריםמכמה



קעה אפריםשונוח די

 אמור בפ' מהימנא ברעיא ועיין עליו שהעיר בהשמטות עיי"ש בער"פשלא
 בזה דבר לומר מסתפינא אמנם הה השנה ראש יום שאותו שםשמשמע
 ודו"ק. שם אחר בדרך מתפרש ואולי בנסתרות עסק לישאין

 לחלק בהשמטות ח"ג מהרי"ח לקוטי בס' שראיתי מה להעיר הנניואגב
 לס' בהקדמה מצאתי אח"כ היעב"ץ דעת וכן ועיין לשונו וזה קכ"ז באותא'

 בפה"א ובירך כרפס על אדמה תפוחי ליקח מנהגו שהי' נ"ך על משהישמח
 האמת אולי בדעתו והתיישב שהכל מברך מראפשיץ שהרהגה"ק לו סיפרואח"כ
 ]והוא טרארטאפעל שקורין ופטריות כמהין בערך ומצא מראפשיץ הרבעם
 לכרפס לקח ומאז שהכל מברך אדמה[ תפוחי והוא קארטאפיל קורין שאנומה
 מברך הי' א"ש אמרי בעל הגוך'ק שגם יהודא זכרון בס' ג"כ שכ"כ ועיי"ש אחרירק

- עיה'ששהכל  וועלטגעשיכטע מספרי לכל ידוע הלא זה כל עיון צריך ולע"ד 
 שנתגלה עד אדמה תפוחי הזה המין עאראפא הארץ בגבול בנמצא ה"שלא
 כמהין על הש"ס כוונת אין בוודאי וא"כ לכאן הביאו ומשם אמעריקאארצות
 אמנם דוחק וזה זכרו ונשכח ה" שאז שנימא לא אם אדמה תפוחיופטריות
 ידוע לו הי' זלא אמעריקא ארצזת שהתגלה קזדם רש"י קזדם שהי'הערוך
 שנשכח וא"א רחוק זמן כ"כ הי' לא שנתגלה עד מזמנו כי אדמה מתפוחיכלל
 ודו"ק. לע"ד ברור וזה אדמה תפוחי על כוונתו אין וע"כ אז עד מזמנוזכרו

 בילליטצער הלויאפרים
דומ"ץ

 חסימו

 נ"י שלוי א"ם חיים מו"ה המו"מ הרבני לכבוד וכ"ט ושלו'החיים
 יע"א. בעטלאןפה

 בעל לך שנתן אחד מחדר שיצאת שנים שתי שזה שאלתובנידון
 אותו שעשו אדם שום בו דר הי' ולא לדור אחר חדר הדירה שלהבית
 בעל רוצה וכעת בחזרה בתוכו לדור לילך בדעתך ה" ולא עצימ שלאוצר
 ששמעת יען החדר לאותו בחזרה ולילך לדור רשאי אם שם שתדורהדירה
 השאלה. עכ"ל שנימ ז' עד לדירה יחזור שלא ריה"ה צוואתשיש

 ה ב 1 שת

 בס' ורק כלל מזה רמז מצאתי ולא ריה"ח בצוואות חפשתיאהובי
 הביא בסופו נ' באות מבוטשאטש זלה"ה מהרא"ד מהגה"ק דחסידותאמילי
 שיצא בדירה לדור לחזור חשש כ' פדוא"ה מהר"ם ובהנהגת הלשוןבזה
 ואחר בהירוס הי' הראשונה כשהדירה כן שייך לא שנים. ז' אחר עדממנה
 במקום דרים התיקון שבזמן בתיהם מתקני כל דרך וכ"ה לדור הוזרהתיקון
 מעליגתא הרי מקום ומצד חדש. בית דהו"ל לגמרי הרוס ה" אם וכ"שאחר.
 ובהנ"ל ממש אחר כבית הו"ל הלכות ובכמה ביותר מרובה זמן פנוי איננואם



 אפריםשונות ליקעך

 קבוע יתד גם ואולי בתחלה. ממטלטליו כשהניח להקל והנהוג קיל.לכ"ע
,,, קיל בשכירות דר כשהי' ואולי כך. בשביל נתנוהו אם וביותר בכךמועיל

 ,,,,,)),,, די"ל בצוותא עמו לבע"ב טפל דר כשהי' ובפרט עצמו של בבית רקוהחשש
 הוא ממש בית אודות מ"מ אשתו זו ביתו שאהז"ל שגם וכנראה ודאי.דקיל
 דירתה שפינתה אלמנה ונשא משם דירתו פינה שלא וכל לו. כבית והואהעיקר
 הטפילים בית בני שאר אודות באולי הוא וכן מילתא להא קיל אולישם.

 נ"ד סוס"ק קט"ז סי' יו"ד תשובה דרכי בס' ועיין עכ"ל עוד וצ"עלבעה"ב
 הבית מן כשהולכין בוודאי שהמנהג שכ' ט' אות חיים רוח טפר בשםהביא

 ומכוונים בכותל יתד או מסמר איזה מניחין מהרי"ח רבינו אזהרות עלוחוששין
 גילוי הוי דזה שנים ז' בתוך גם לחזור מותר שפיר אז לחזוד שדעתם לומרבו
 יתד הניח דאפ' משמע דבאמת שם וכ' לחזור שרוצה בפירוש וכמתנהדעת
 יתד דוקא דלאו שכ' עוד ועיי"ש מהנו לחזור כוונה בלא בסתם מסמראו
 משלו והוציא בנין איזה דירה באותו שם השוכר עשה אם דה"ה מסמראו
 דירתו השוכר עקר אם עוד שם וכ' לחוור דמותר בבית דבר איוה כהניחדהוי
 השוכר שעקר ולאחר ממנו שביקש הבנין לתקן רצה לא שהמשכירמשום
 לתוכו לחזור השוכר רצה כראוי שנתקן ולאחר ותקנה המשכיר בנאהדירתו
 גם לתוכו לחזור יכול שפיר בה ישב ולא בינתיים הפסיק לא אחרושום
 שהדחיב נ"ט ס" חיו"ד אש אמרי בשו"ת ועיין - עי"'ש שנים ז'בתוך
 ברצונו שלא הבית מן השוכר שיצא שאלתו בנידון וסיים זה בעניןהדיבור

 דבכה"ג וכ' חזקה הבעל עירעור נתבטל ואח"כ החזקה בעל בעירעוררק
 לחזור משתוקק הי' משם דירתו שעקר בשעה שגם כיון קפידה איןלכ"ע
 שבעה משך עד להבית מלשוב יעכב שאת ליתר אך ההיא לדירהתיכף
 או יום נחשבים שנתעכב השבעה מספר שיה' לה' ויתפלל שבועות אוימים
 עכ"ל. לשנהשבוע

 ריה"ח בצוואות הנה מריה"ח אזהרה שהוא חיים רוח בס' מש"כוהנה
 האר"י ובאמת פאדוואה מהר"ם הנהגת בשם הביאז לעיל ובמ"ד כלל כ'לא
 עוד לשונו וזה שני חלק ריש ומצוה נגיד בספר וכמו"ש זה על הזהירז"ל
 אחר במקום לדור והלך ממנה ויצא בית באיזה דר אדם שאם ז"ל מודיאמר
,',,,,')',, שלמים שנים שבע אחר אם כי מפנה יצא אשר ביתו אל עוד ישובשלא
 ווה ע"ז סי' חיו"ד צדק אבני בשו"ת אחת תשובה ראיתי שוב -עכ"ל
 ' . ', משם דירתו לעקור והוכרה עבורו טוב שהי' בבית דר שה" ששאל ע"דלשונו

 ',', אחר בבית ודר משם לצאת בעקיפי' עליו בא נכרי שבה"ב מחמתבהכדח

 ליפול ראוי א' וצד ההוא המקום לו צר כי שם לי' מיתדר לא אמנם שניםד'
 להשכירו עתה שרוצה הראשונה לדירה לחזור לו מותר אם הוא סכנהוכמעט
 כיון נ"ט ס" יו"ד אש אמרי תשו' עי" תשובה עכ"ד שיקנהו הדבדוקרוב
 לדבריו אומץ מוסיף ואני וכ' ז"ל האר"י אמר לא בזה אולי בהכרהשיצא
. שהוציאוהו לא מדעתו משמע לו והלך יצא שכ' ומצוה נגיד בלשון משמעשכן

 ,,,י(,,של%" ויבא בית באיזה אדם ידור שאם שכ' הגלגולים ס' מלשון וכן בעקיפ"אחרי'
 '" שנים שבע אחר אם כי ממנו שיצא בית באותו לגור יחזור שלא במקו"אלשכון

 שבמקום עד במקו"א לשכון מדעתו שיבא משמע בליקוטים הספר בסוףעיי"ש
 דלא כמאן אונסי' ועוד לדור רוצה ששם ביתו על בא כמו לו נחשבהשני
- ודו"ק עיי'שעביד  בנידון אבל בית מאותו שהלך זה כל לע"ד והנה 



קעז אפריםשונות די

 איל כלל דירה בית הי' לא ובינתיים הבית בתוך אחד גג תחת שהי'דידן
 מהרי"ח בצוואות דחסידותא במילי ועיין - ו"ל הקדוש האד"י למ"ש שייךזה
 שכל נראה כתב איזה שכח אם ויחוור לדרך מביתו אדם ילך דלא מג'אות

 כלל מתוך עדיין יצא שלא וכל בכך או כבית הם הבנין שבכללהחדרים
 עדיין שהי' כל וי"ל משם שליוהו לחדר גם החדרים לכל להכנס יכולהבנין
 לשם לחזור יכול כנהוג עדיין רשות ממנו נטל שלא הבנין בכלל אובהחדר
 דר שנשאר כיזן ג"כ דידן בנידזן דהה"ד נראה וא"כ עכ"ל חשש שזםבלא

 כנלע"ד. שנים ז' קודם החדרים בכל לחזור יכול בניןבאותו
 באות ודו"ק מ"ח סימן סוף חיו"ד מהדו"ת מרדכי לבושי בשו"תועיין

 שם.ז'

 טסימן

 בחסידות מתנהג בתו"י המו"מ הרבני ה"ה קאמר שפירמשה
 יע"א. בעטלאן פה נ"י שווארטץ אברהם מו"הכקש"ת

 רבבות ה' שובה יאמר ובנחה בפסוק בהעלותך פ' בפירש"י שהעיר מהבדבר
 אלפים משני פחותים בישראל שורה השכינה שאין מגיד ופירש"י ישראלאלפי
 דברי ביניהם ויש שיושבין שנים מ"ב פ"ג אבות ממס' והקשה רבבותושתי
 בתורה ועוסקין שיושבין עשרה גבי מ"ו ושם ביניהם שרויה שכינהתורה
 אין הרי וקשה עיי"ש ואחד ושנים ושלשה חמשה וגם ביניהם שרויהשכינה
 ע"כ. רבבות ושתי אלפים ב'כאן

 דף יבמות מש"ס נובעים בהעלותך בפ' רש"י דדברי לע"דונראה
 ושני אלפים משני פחות על שורה השכינה שאין מלמך הלשון ושם ע"אס"ד

 לא אבל ביניהם שכינה אבות במס' ששם גדול חילוק ולע"ד מישראלרבבות
 הונא רב על שאמרו וכמו צדיקים גבי הוא גדולה מדריגה הוא דזהעליהם
 גרמא שבבל אלא השכינה עליו שתשרה רבינו הי' ראוי ע"א כ"הבמו"ק
 פ' בסוף הפסוק לפרש רבה מבראשית שהביא בפירש"י ועיין עי"'שלי'
 לשון ופירש"י אברהם מעל אלקים ויעל אתו לדבר ויכל כ"ד י"ז פ' לךלך
 וכוונתו עכ"ל מקום של מרכבתו שהצדיקים ולמדנו שכינה כלפי הואנקיה

 אגדות בחדושי ועיין עליו שורה השינה שהל היינו אברהם מעלמדכתיב
 שכינה מחנה דוגמת אלף מכ"ב בפחות שורה שאינו ואמר ע"א ס"דיבמות
 וכן גו' אלפי רבותים אלקים רכב כמ"ש מלכים אלף כ"ב שהם מעלהשל

 שהשכינה צדיקים כולם אלף כ"ב לויה מחנה דור באותו הי' זובדוגמא
 שהם המרכבה ממש היו והם המדבר דור חטא בכלל הי' ולא עליהםשורה
 הגרסא בברכות ועיין עיי"ש כו' עליהם שורה שהשכינה הקודש כלינשאו
 שיש והיינו ועשרה ג' גבי וכן עמהם שכינה בתורה ועוסקים יושביםדב'
 לאוקמי שאמרו וכמו וכהלכה כדת ולהורות להבין ה' מאת השפעהלהם
 שיה' עליו שורה שכינה למדריגת כלל באו לא אבל דשמיא סיעתאגירסא
 שאצל והגם אלף כ"ב יה' אם ורק צדיקים כולם ואפי' לשכינה מרכבהבכלל
 א"א שגייר אלף כ"ב גרים שם הי' אולי אלף כ"ב מצינו לא אבינואברהם



 אפריםשונות דיקעח

 אלף. מכ"ב יותר והי' ישראל נשמת כל כולל הי' אבינו שאברהם אוע"ה
 ע"ה רבינו משה ששקול מצינו דהרי בפשוט לתרץ אפשר זהובדדך

 ששקולים זה  במרריגה  שהם  ועשרה ושלשה שנים וא"כ ריבוא ששיםכנגד
 שורה. שכינה עליהם גם באמת אלפיםכב"ב

 אמר פה אבדק"ק שליט"א ל"ש זלמן שלמה מו"ה הגה"צ גיסיוכבוד
 שאמרו וכמו לימודם בשעת רק שורה השכינה אין ועשרה שלשה שניםדגבי
 משא"כ ביניהם אז שדויה שכינה תורה דברי ביניהם ויש שישבו שניםשם
 ועיין - ודו"ק אצלם תמיד בתדירות שרויה שכינה אז אלפים כ"ב ישאם
 א'. אות ש' מערבת שתר עורהבס'

 יסימן
 נ"י. מראקאווימחם שמזאללר'

 בני קדוי מכל תרומה וכל בפסוק נשא פ' בפירש"י קושיתובדבר
 תרומה וכי ישמעאל רבי אמר ופידש"י יה' לו לכהן יקריבו אשרישראל
 יקריבו אשר ת"ל ומה הגרנות לבית אחר" המחזיר הוא והלא לכהןמקריבין
 יעשה מה יודע ואיני אלקיך ה' בית תביא בהם שנ' הבכורים אלולכהן
 עכ"ל לכהן נתונין שיה' הבכורים על ולמד הכתוב בא יה' לו לכהן ת"לבהם

 לה' יביאו אשר בארצם אשר כל בכור קרח בפ' כתוב בפירוש הלאוהקשה
 ושייך כהונה מתנות דהם בקרא מפורש וא"כ יאכלנו בביתך טהור כל יה'לך

- עכ"ל נשא דפרשת קרא לי ולמהלנהן  שצריך וראיתי בו עיינתי הנה 
 דאין נ"י יצחק ר' ידידינו בשם לומר וגם ליישב שרצה ומה היטב בדברעיון

 כלל הבנתי לא אחת בפעם הפרשיות נאמרה ולא בתורה ומאוחרמוקדם
- נשא אחר הוא קרח דבלא"ה ומאוחר מוקדם אין לומר צריך דלאדחדא  
 כל נאמרה כבר ואז לארץ שנכנסו אחר רק בכורים הביאו לא באמתאמנם
 קרא. חרי לו  למה וא"כ ע"ה רבינו משה ע"י נשלם שכבר כולההתורה

 עה"ת קדומים בנחל זה בקוש" קדמו שכבר ומצאתי בספריםוחפשתי
 כלומד בהן יעשה מה יודע דאינו כוונתו דהספדי לפרש ויש וכתב נשאבפ'
 איצטריך להכי האשה את בהם לקדש שיוכל לגמרי כהן ממון הם אם יודעאינו
 גליון האשה את בהם לקדש שיכול הויה לשון יה' לו לכהן להכי קראהך
- רכ"ב שנת נושן ישן בקלף הנכתב רש"יעל  שהרב ומצאתי עוד וכ' 

 ותא באריכות כן בכחו העלה שיבה זהב בסוף ז"ל אלגאזי מהר"שהגדול
 וכמדומה - עכ"ל בקצרה לראשונים כתוב כבר האחרונים חידושי דאשרחזי
 רש"י על בפירושו שראיתי מברטנורא הרע"ב כ' הגליון יד כתב שאותולי

 יביאו ואשר התם וכ' הואיל קדושה צד בהל  יהא  רסר"א  בן  כתובשממש  ש4:.י4
 לקדש ויוכל לו נותנין שיה' לכהן יקריבו אשר זה מקרא כתיב לכךלה'
 עיי"ש. האשה אתבהן

 ע"ב פ"ד מנחות בש"ס דמבואר כלל קשיא לא לע"ד הדברובעיקר
 שפיר ומעתה עיי"ש בבכורים ולא במנחות איירו קרח דפרשת קראדהאי

 ודו"ק. לכהנים הבכורים שיתן נשא בפ' כאן קרא האיאיצטריד



קעט אפריםשונות די

 ותידץ הספרי על עמד נשא פ' עה"ת בנימוקו הרמב"1 שגם דאיתישוב
 אותו כלל קרח בפ' ואה"כ לכהן שיתן קודם מפרש שכאן אחד תירוציםב'
 ועוד - ביתו בני כל לאכלו שיכול ענינים כמה ולהודיע כהונה מתנותבכל
 כתיב להכי תרומה כמו שירצה כהן לכל דיתן סד"א קרח מפרשת דאיתירץ
 ודו"ק. עיי"ש משמורה לכהני ששייך הקרוב לכהןכאן

 לוי בן הקדים דאם שכתב ע"ב י"ג ביצה במס' בפירש"י שהקשהומה
 וקשיא הכהן יפסיד לכהן גדולה תרומה הישראל שיתן קודם מעשרליקה
 ומעשר מעשר יותר הלוי מן שיקבל הכהן מרויח אדרבה הלא יפסיד למהלך
 עכ"ל. מחמישים אחד רק הניתן מתרומה יותרהוא

 ה ב ו שת

 במכירי זה מבעה"ב תרומה ליקח הרגיל כהן דאותו לומר רציתילכאורה
 - ויפסיד לזה לא אבל יתן אחר לכהן מ"מ יותר הלוי שיתן ואף יפסידכהונה
 בפשיטות רש"י דברי שצדקו ודאיתי יפה חשבון השבתי אח"כ באמתאמנם

- מעשרו הלוי יתן לו אם ואף לכהן הפסד יה'שבאמת  יפה לחשבון וימחול 
 אחד מדבר יקת אם לכהן יש שיותר הוא הסברא כי הוא כן שהאמתויראה

 שלא מתלקו אחד כל ויתן וישראל הלוי לו קודם יחלקו מאם פעמיםשני
 והבן. אחד מכל פ"א רקיקבל

 יאסימן

 נ"י. פנחס כמר וחכים היניק הילד בכורי בני יחנךאלקים

 שם י"ז ג' איוב בפסוק לך שקשה מה תמיהתך על לך להשיבהנני
 לך וקשיא יצה"ד שם להם שאין שם יהטאו שלא היינו רוגז הדלודשעים
 גיהנום של פתחו על אפילו רשעים ע"א י"ט דף בעירובין חז"ל דאמרומהא
 שם שגם משמע הרי עיי"ש לעולם והולכים שפשעים בתשובה חוזריםאינם
 עכ"ל. מרוגז יחדלולא

 ישראל פושעי בין מחלק עירובין בש"ס דשם חדא לתרץ נראהולע"ד
 העולם אומות פושעי אבל חרטות מלאי ישראל דפושעי עכו"ם פושעילבין
 שהרי ישראל בפושעי דאיוב קרא להעמיד דותק קצת אמנם ואזלופשעו
 ועוד עכו"ם מרשעי גם סתם דיבר ובוודאי הי' העולם אומות מחסידיאיוב
 של בפתתז אפי' מיני דילפי' קדא האי לה מוקי ע"א י"ז דף דר"הבפ"ק
 והאפקורס" ומסורת מינים שהם רק ישראל בפשעי אפי' חוזרים אינםגיהנום
 שם בעירובין בח"א המהרש"א שכ' וכמו עיי"ש וכו' המתים בתתיותשכפרו
 ואינם כ"כ חמורים אינם שרשעים כלל קשיא לא ממילא זה לפי באמתאמנם

 ש' שאות היינו רשעים רע נא יגמר לפרש שדאיתי וכמו כך כלפושעים

 מהשם אתת אות והיא שלהם  מצוה וקצת הקדושה מצד דוא ברשעיםשכתזב

 את מהם שיטול רשעים רע ה' נא יגמור ע"ה המלך דוד אמר וע"כשד"י



 אפריםשונות דיקפ

 ואף כו' אומר הוא מה רשע הגדה בעל אמר וע"כ לגמרי רע וישארוהש'
 רשע שהוא מי ועכ"פ שלו הש' אות שתחלוש היינו שיניו את הקההאתה
 ישראל פושעי אבל רוגז חדלו רשעים שם וע"כ בקדושה חלק קצת עוד לויש

 דשם נראה עוד והבן חוזרים אינם גיהנום של בפתחו אפ" הם וכו'המינים
 לא אבל חטאו וכבר כבר שפשעי ומסיק לה פריך הש"ס בעצמו עירוביןבמס'

 עיי"ש. ואזלושפשעו
 שאונקלוס ע"א נ"ז דף גיטין מש"ס ג"כ שהקשית מה יקשה לפחיזאמנם

 והוית עלמא בהאי אגרי זיל ל" ואמר כף בנגידא לטיטוס אסק" קלוניקוסבר
 גם הדי עיי"ש ישראל של שלומם תדרוש לא ואמר לבלעם ואסק" כו'רישא
 המינים מאוהם היו שהם שם ג"כ לומר וצריך - רוגז חדלו ולא חטאושם
 שם. גם שחטאוכו'

 רוצים הי' אם שאפף רוגז חדלו רהיעים שם בקרא הפירוש אפשרעוד
 ודו"ק. להטוא שם ביכלתם איןלחטוא

 "בטימן
 מונים העולם שאומות התמוהים חזי'ל דברי להם לבאר מידידינשאלתי

 בש"ס. זאת מימרא נמצאת ואיך הרוג" שבגוים "טוב בהםאותנו

 ה ב ו שת

 דישנם א' לפרשו שמעתי אשר פירושים איזה אכתוב תחילהדאשון
 משפט להם ואין קולטובירט המה שמלומדים עצמם על שחושבים אומותכמה
 לא רע באמת וזה למיתה יענש אינו רע כל ועושה נפש הרוצה ואףמות
 הרוג שבגוים טוב חז"ל אמרו ע"כ כמובן דמים שופכי מרבים הם כיטוב
 רוצחים יתרבו לא שעי"כ מות משפט בהם שיש בגוים היא שטובההיינו

 וטובתם רשע יצא מרשעים הקרא מאמר עפ"י לפרש שמעתי ב' ויראושישמעו
 דע מזה שיצמח טובה ממנו תקבל לא וע"כ לצדיקים הוא דע רשעיםשל
 עליו תחוש שלא היינו הרוג הגוי לך שנתן זה טובה היינו שבגוים טובוזה
 בפיו אומר שבהם הטוב ואף רשעים כולם שהגוים שמעתי ג' - תקבלוולא
 הרוג של שתרגום לכומר השיב אחד רב כי ושמעתי - ישראל אתהרוג
 ואין צחוה בדרך זה כל והנה - הקטאלוק המה שבגוים שטוב היינוקטול
 המאמר. מקור אכתוב ע"כ הזאת המימרא לבאר מספיקזה

 הטוב יוחאי בן ד"ש תני יו"ד הלכה ט"ו פרק סוף סופדים במס'א(
 זה מימרא שאין לכל מובן מעתה עיי"ש הרוג מלחמה בשעת כוכביםשבעובדי
 להרוג הזה בזמן גם העולם האומות כל דרך וכן מלחמה בשעת רקנאמר
 משובח. ה"ז הזריז וכלולאבד

 אות א' פרשה בשלח סדר במכילתא גם מובא זה מאמר אמנםב(
 הי"א פ"ד קידושין ד"ו בירושלמי וכן עכ"ל הרוג שבמצרים טוב וז"לז'

 עקד בבית ישנים יד כתבי בשני עה"ת וברש"י - הרוג שבמצריםהכשד



קפא אפריםשונות די

 כ' ט' שמות הטורים בבעל הוא וכן הישנים ובדפוסים באוקספורדהספרים

 שכנראה הגם מלחמדנ בשעת כלל נזכר לא מקומות אלו בכל והנה -עיי"ש
 כתוב לא אמנם המצריים לבין ישראל עם בין שהח מלחמה שעת עלקאי

 שכ' וכמו מלחמה בשעת דוקא המקומות בכל איירו עכ"ח מ"מ הזהבלשון

 שם דאמרי' מורידין ולא בד"ה ע"ב כ"ו דף ע"ז למס' בתוס' מובאבירושלמי
 הנ"ל סופרים ממס' בחוס' והקשה מעלין ולא מורידין לא כוכביםהעובדי
 בשעת דהיינו מפרש דקידושין דבירושלמי וכ' הרוג שבכנענים טובדאמרינן
 לפני הגירסא הי, שלא משמע מזה והנה - לזה ראי' שהביא עיי"שמלחמה
 מקשה הי' לא דא"כ לפנינו כעת שהוא כמו מלחמה" "בשעת התוס'בעלי
 אח"כ כתבוהו וע"כ ירושלמי עפ"י כן תירצו ואעפי"כ - מעיקראהתוס'
 הירושלמי. שכ' וכמו כן איירו המקומות ובכלבפנים

 המצריים על דקאי מוכח לעיל שהבאתי הנ"ל המקומות מכל והנהג(
 ה' דבר היתה ממצריים הביא המקומות ובכל במכילתא בפירוש שכ'וכמו
- כעת של האומות על כלל קאי לא וא"ככנ"ל  עכו"ם הגירסא אם וגם 
 ביחודו האמינו שלא ההם האומות על רק קאי כנענים או כוכבים עובדיאו
 זאת נאמר לא בוודאי כעת אבל ע"ז. ש"ד בג"ע מאוד והרשיעו עולםשל

 ודו"ק. לכלכמובן

 יגסימן

 שלו'. נ"י ראזענוואסער זאלקי שלמה מו"הלידידי

 ה' סוף אדם בחיי למעריב מנחה בין שלמרתי ממני ששאלאורות
 לפי אלא החנוכה ימי לפי יחשוב לא בחנוכה יארצייט לו שיש דמיחנוכה
 בטו"ז ]ומקורו ימים ב' ולפעמים א' יום טבת ר"ח לפעמים שהרי החוד,בימי
 טבת דר"ח א' כסליו ל' יארצייט לו שיש והקשה סק"ד[ תקס"ח ס"או"ח
 חסר. כסליו כלל ה" ולא שנים איזהזה

 ה ב ו שת

 חסר לפעמים אמנם מלא פעמים רוב כסליו שחודש לכל ידוע דברהלא
 קודם ישראל בתפארת החדש קביעות ענין כל ועיין יום כ"ט רק הויולא
 פשוטה בין שנה שבכל ומפרש הענין שהסביר דרקיע שבילי ונקרא מועדסדר
 ראשון שאות וכוונה פשוטה זש"ג שהוא זה בשנה כגון סימן יש מעוברתובין
 מורה הג' האחרון ואות בשבוע ז' ביום היא השנה ראש יום קביעת עלמורה
 שלימים וכסליו חשון יה' השנה אם מורה האמצעי ואות ניסן חודש ראשעל
 ח' אות נכתב ואם חסרים או מלא ואחד חסר אחד לומר רצה כסדרןאו

- פשוט וזה חסרים שניהם שיה' סימן אזבאמצע  ויראות לחשוב וימחול 
 ומר - חסרים כולם הי' תרנ"ט תרס"ח תר"ע תרע"ה תרע"ט תרפ"גדבשנת



 אפריםשונות דיקפב

 כי כסליו ל' ביום ולא יארצייט לו הי' תרפ"ג בשנת דבוודאי טעה אושכח
 -, חסר. הי'אז

 בזה האריכו כבר הנה יארצייט לו יה' אימתי שחסר בשנהוהנה
 לחזדש כ"ט ביזם דיקבע הטז"ן ודעת תקס"ח סימן באו"ח זמג"אהטו"ז
 הטו"ז על חולק פ"ג סי' ח"ב פנמ"א ובתשו' עיי"ש מחלק והמג"אכסליו
 ועיין כן כתב יו"ד סימן מרדכי במאמר וכן ר"ח ביום יה' שיאהרצייטוכ'

 המחצית כתב וכן כמג"א נהגו שעכשיו שכ' ט"ו אות שם תשובהבשערי
 שער בחכמ"א וכן עיי"ש ד' אות רכ"א סי' ש"ע בקיצור פסק וכן שםהשקל
- ודו-ק עיי"ש י"א אות קע"א כללהשמחה  בסופו אפרים במטה פסק וכן 
 עיי"ש. יתום קדישבהלכות

 ידסימן

 נ"י. שו"ב  מאיר  מו"ה בתו"י המו"מ ההסיד הרבנילידידי

 ושנן:ם  בהן לקראת ספרים שני שהוציאו טבת שבר"ח שאלתוברבר
 והשני ר"ח של הי' שבאחד היינו בהן לקרות צריד שהי' במקום מגולגליםהיו
 ר"ח של ואח"כ  חנוכה של שהי' הספר ראשון רהוציא סעו אמנם חנוכהשל
 ואיכא לגלגל צריך ויה' חנוכה בשל היעו ר"ח קורם יקרא אם יעשהמה

 לכן. קודם בו לקרות השני ליקח או ספרים בשני הרבה דציבוראטירחא

 מעבירין אין משום לראשון קודם בשני לקרות אסור אמאי לכאורההנה
 באו"ח קיי"ל יד לשל ראש של תפילין קודם לקח אם מצינו אמנם המצותעל
 עיי"ש איכא דטעמא יד של קודם ונוטל המצוה על דמעבירין ו' סעי' כ"הסי'
 אעפ"י פה על קורא דבכה"ג דציבורא טירחא דחמור מצינו כאן כןוכמו

 ,,,, ,., - התירו דציבורא טירחא משום מ"מ פה על לקרות אסור שבכתבדדברים
',',,',:,,' דהא סק"א בטו"ז עיי"ש מה"ת זאת דיליף בתפילין התם דרק אפשראמנם
 מעבירין דאין משום תפילין קודם מניח באמת לציצית קודם בתפילין פגעאם
 וצ"ע. סק"א שם ובטו"ז א' בסעי' עיי"ש המצותעל

 מעבירין ואין  וה בספר יקרו דאח"כ כיון כ"כ בזיון זה דאין נראהאמנם
 לקרות  צריך אם כמו -  רמי  שפיר  רציבורא  טירחא  ראיכא  וכיון  ראיכאהוא
 - השני ולא הראשון בחורה יקח רלשלישי קיי"ל שנים רק וליכא ספריםמג'
 מעבירין טעמא דאיכא כיון מ"מ כאן איכא וזה  המצות על  מעבירין  שאיןאף
ן בזה. עוד וצ"ע כןכמו -

 ~"..1"' לסגולה ויתנו יכבדו שהוא לנכרי במתנה ס"ת ליתן מותר איובענין
 שעיקר טעמים מכמה ואסרתי עליה נשאלתי כבר זה בדבר הנהבאוצרו
 מכל ורוממתנו בנו ורצית העמים מכל בחרתנו אתה אומרים שאנוייחוסנו
 לנכרי. זאת ישלחו וכעת אמת תזרת לנו שתתןהלשונות

 המקובל דבר דרך ואין במתנה הזאת התורה לנו נתן השי"ת כיובפרט



קפג אפריםשונות די

- לעכו"ם ר"ת מוסרין ואין ליעקב דבריו ומגיך לאחרים במתנה ליתנהבמתנה  
 פולין מחכמי בזה שנשאל רפ"ט ס" בחיו"ד אסאד מהרי"א בשו"ת ראיתישוב

 לאיסור העלה י"ג סי' או"ח לאברהם חסד בשו"ת שגם והביא לאיסורוהעלה
ותלמ'.

 בילליטצער הלויאפרים
דומ"ץ

 טוסימן.

 לסתום שלא להקפיד העולם שנהגו במה שאודיעהו ממני ששאלבמה
 זה. בדבר ממש יש אםבאר

 ה שובת

 מצאתי שלא כתבתי ושם זה בענין ס"א בתשובה לעיל נתגתיננר
 מו"ה כקש"ת הגדול הגאון הרב גיסי למחיצתי בא כעת אמנם לדברמקור
 פ"ו ברמב"ם שמקורו לי ואמר לעכניטץ האבדק"ק שליט"א ל"ששמעון
 מכות ולוקה תשהית בל משום עובר מעיין דהסותם יו"ד הלכה מלכיםמהל'
 פירות הטוענים אילנות קוצץ עם לו אחד דין ומעתה - עיי"שמרדות
 הבושם ערוגת בשו"ת ועיין - תשחית לבל ושייך הרמב"ם שםוכמ"ש
 ק"כ. סי'יו"ד

 תמצית מי הם שמא חוששין שלנו שבמקוואות ששמעת ששאלתומה
- נובע מעין הויולא  לדבריו האחרונים כל וחששו מהרי"ט דעת זהו הנה 
 פסוק כ"ו פ' תולדות בפרשת עה"ת הרמב"ן מדברי לזה רמז מצאתיואנכי
 ומימי בנחל הבאר כי המים לנו יצחק רוע; עם רבו גרר נחל דרועי סכ'י"ז

 והנה בהם יתמעט והנחל הבור ימלא ומתמציתם שם ימצו אשר הםהנחל
 הי' כי לאמור חיים מים באר שם וימצאו הכתוב הזכיר כן ועל שלנוהם

 עיי"ש מריביו אמרו כאשר הנחל מן מימיו אין חיים מים נובעמקור
 גידולי בשם שהביא ק"א סי' יו"ך חלק מהדו"ת מרדכי לבושי בתשו'ועיין
 הוא אתה בבירור ולידע להכיר שיכולים סימנים כמה ב' ס" בשו"תטהרה
 שלפעמים כתב ושם תמצית מי חשש הוא ואיזה נובע מעיין חיים מיםבאר
 בכמה כתב חיים דברי בשו"ת והנה מעצמו נובע מעיין שהוא בבירורחזינן

 החומרות כל ומחמרינן למעיין שלנו מקוואות מחזיקין שאין שמנהגינותשובות
 על לסמוך שיש כתב מקוואות הלכ' על חיים בדברי אמנם תמצית מישל

 וצ"ע. בזה לסמוך ויכולין מעיין הוא איזהסימנים



 אפריםשתות דיקפד

 טזסימן

 ויזרה. נ"י אל" חיים הב' אהובילבני

 דידעת ושייר דתנא כללא בענין אתי שיש מה נ"י בני אהובישאלתני
 זה. בענין לך שאעתיק כללים לינקוטשדרכי

 בספרי מצאתי לא אעפי"כ בש"ס פעמים כמה נמצא שזה הגםהנה
 רוכלא כי תנא דאטו משום ושייר דתני' והברייתא  המשנה דרךא, בעוה"י. זה בענין שלקסתי מה לך ואכתוב מזה לדברהכללים
 זה מכלל היוצא הרבה יש אעפי"כ אמנם ע"א( ל"ג )גיטין וליזולליחשיב
 אפרט.כאשר

 משייר לא חד אבל מחד טפי שייר אם אלא ושייר תנא אמרינן לאב(
 דהאי שייר מאי ושייר תני שאומר בכ"מ וכדפריך קתני דוקא דקתניומאי
 דשיורא חדא משייר הוי לא מילי כולהו למיתני תנא שטרח כיון והטעםשייר
 המשנה(. כללי )קיצור הוא שיורא לאו מילתאדתד

 ט"ז דף דקידושין בפ"ק כדאמרינן שייר לא אז מניינא תנא אםג(
 עיי"ש. ב' עמוד כ"א במכות וכן קתני ארבעה והא ושייר תנא וכ"ת ב'.עמוד
 שם ות" למיעוטא ד"ה ע"ב ג' יבמות בתוס' כתבווכן

- 
 שם התוס' אמנם

 דף דסוטה מפ"ב מניינא דתנא אע"ג ושייר תנא דאמרינן הוכיחו והאבד"ה
 מהן באחד ארבעה לומר יכול אתה ואי קתני דכאן ורק עיי"ש ע"בט"ז

 התוטע כתבו וכן ושייר תנא בד"ה הנ"ל בסוטה התוס' כתבו וכן -עיי"ש
 דפריך מה ג"כ לתרץ כתבו ושם מניין בד"ה ע"ב י"ת דף מנחותבמס'
 דמשמע ושייר תנא אמרת ואת שמונה תני תנא דפריך ע"ב כ"א במכותהש"ס
 הביחו וגם לאוי לטפויי דאתא דמשמע התם דשאני וכתבו שייר לאבמניינא

 ותנא ישראל לארץ סוריא שוה דברים שלשה ע"א ה' דגיטין מפ"ק רא"שם
 עיהיש. ושיירומניינא

 ע"ב צ"ה ב"ק ותוס' הכהמה ד"ה ע"א צ"ה דף ב"ק במס' התוס' כתבווכן
 מוציאין אין ד"ה ע"ב נ' דף בגיטין כן כתבו ועוד - עיי"ש שלשהד"ה
 ודר'ק. עיי"ש המשה בד"ה ע"ב נ"א דף כתובות תוס' כתבו וכ? -עי"'ש

 במרובה כדמשמע ושייר תנא לומר שייך לא בין אין דתנא היכאד(
 וכן ושייר תנא קתני מרובה בין אין קתני מי דאמרינן ע"ב ט"ב דףב"ק
- מרובה ד"ה בתוס' שםכתבו  ד"ה ע"א ח' דף דמגילה בפ"ק התוס' אמנם 
 אע"ג ושייר תנא דאמרי' ע"ב י"ג דף תענית ממס' להוכיח כתבו ביןאין

 דאין אין ד"ה ע"א ס"ג דף שבת בתוס' כתבו וכן - עיי"ש בין איןדתנא
 ד"ה ע"ב י"ג תענית מתוס' כנראה אמנם - עיי"ש ושייר ותנא דוקא לאובין
 זשייר תנא למימר וליכא דוקא בין שאין אמאי ד"ה ע"א ה' הגיגה זתוס'מאי
 ודו"ק. בדבריהםעיין

 דמס' בפ"ק כדאמרינן משייר ולא  דוקא הוי אוי אלו קתני אםה(
 איזה כתבו בש"ס מקומות בכמה התוס' אמנם ע"א. מ' ודף צ"ב ט"ז דףקידושין
 התוס' כתבו א. אפרטם. והנני משייר לפעמים אעפי"כ אלו דתנא אףחילוקים



קפ'ה אפרימשונות די

 ענינים שני התנא ששונה מקום דבכל אלא ד"ה ע"ב פ"ד דף יבמותבמס'
 וכן אלו דכתיב אף ושייר תנא אמרינן אזי להם אין ואלו להם יש אלוכמו
 כתבו עוד ב. עיי"ש. הכותית ועל ד"ה סוף ע"א כ"ט כתובות בתום' ג"ככתב
 אלא אלו נקיט דלא יען אלו דכ' אף ושייר תנא דאמרינן שם יבמותבתוס'

 עיי"ש. אסורות ויש מותרות יש ברישא הרבה ענינים דקתני האלפרושי
 אעפי"כ אלו דקתני דאע"ג הלן ד"ה ע"א פ"ד דף ובהים במס' התוס' כתבוג.
 שהם מדברים במכ"ש נשמע שהם דברים ושייר תנא אלא אלו ודוקאלא

 ד"ה ע"א ל"ט דף שבועות במס' בתוס' כתבו ד. עיי"ש. במתנימפורשים

 בהנהו גוונא שום דאיכא יען דברים כמה שייר אעפי"כ אלו דקתני אע"גואלו

 עיי"ש. אחר במקום לחודייהו להו תני להכי דשייר בהני דלית" במתני'דתני
 דברים שייר אלו דקתני אע"ג חסר ד"ה ע"ב ע"ה דף שבמ בתוס' כתבוה.

 וכ' כ"כ מבוררים שאינם במשנה ששנוים דברים כמו כ"כ חשוביםשאינם

 שאין דבר קתני קצבה לו שיש דבר ע"ב ט"ז דקידושין בפ"ק משנודכה"ג
 עיי"ש. קתני לא קצבהלו

 לא הפוסק אבל בברייתא או במשנה רק ושייר תנא אמרינן לאו(
 התלמוד בכלל כנדך'ג בשיירי מזבא רע"ז[ סי' במודפסות ]הרדב"ז מידימשייר
 ודו"ק. כ"ז ס"ק צ"ח ס" יו"ד מש"ך וצ"ע - עיי"ש ס"האות

 ע"א נ"ד סוכה ושייר תנא דקתני בש"ס מקומות לך אפרט וכעתז(
 ע"א מ"א כתובות ע"א פ"ד ע"א ע"ג ע"א כ"א יבמות ע"א י"ד ע"ב י"גתענית
 ט"ו ע"א יו"ד ב"ק ע"א ט"ז סוטה ע"ב לח נזיר ע"א מ' ע"ב ס"זקידושין

 ע"ב. כ"א מכות ע"ב ס"ב ע"ב נ"גע"א
 זה. בענין ידי את אנופף עוד ואי"ה בחפזי לך כתבתי זהכל

 בילליטצער הלוי אפרים הק'אביך

 יזסימן
 בשבת להיות ער"פ שחל תרפ"ז ה' שנת הלזו בשנה העליתיא(
 כבר והנה ה'. ביום מתענים שהבכורות ב' סעי' ת"ע סי' באו"חומבואר
 ולאכול להבכורות מסכתא סיום לעשות ישראל תפוצות בכל המנהגנתפשט
 כבר אמנם דין עפ"י הוי שלא האחרונים מזה דברו וכבר מצוה סעודתדהוי
 א' ביום פורים חל דאם ברמ"א תרפ"ו סי' או"ח בש"ע אמרי' והנה כןנהגו

 ולמחר המילה על לאכול מותר מילה ברית בו וחל שלפניו ה' ביוםשמתענין
 ואוכלין הפסח לפני ה' ביום סיום כשעושין וא"כ האוכלים יתענו ו'ביום
 ו' ביום סיום עוד לעשות לענ"ד נראה ע"כ ו' ביום למחר להתענותצריך

 ודו"ק.ג"כ

 את לכבות שלא מקפידין מעשה שאנשי -שראיתי כמה זה חקרתיב(
 ;וכעת לאומרו שאסור וכדומה פאאה ששמו מלאך שיש יען לי ואמרו בפההנר

 שלשה שער רבה אלי' בחופת חכמה ראשית ספר בסוף מבואר הטעםראיתי



 אפריםשונות דיקפו

 בפיו הנר את המכבה בראשו דמו אותם העושה דברים שלשה לשונווזה
 באזהרות. נוחלין יש ספר בסוף ועיין - עיי"ש שנכפהמפני

 האגל בבית שפיגעל הנקרא המראהאת במטפחת שמכסים המנהגג(
 כן. הוא המנהג אמנם לזה מקור כעת עד מצאתילא

 להוסיף ]טז[ )פב( בסימן לעיל יעדתי ושייר דתנא בכללא הנהד(
 איזה אכתוב אגב מ"מ להאריך כעת פנאי לי שאין והגם ענינים איזהעליו

 חדא דמשום ב' באות שם כתבתי - כעת עד לי שנתחדש מה נוספיםגרגרים
 במס' בתוס' כתבו אמנם שייר דהאי שייר מאי בכ"מ פריך וע"כ משיירלא
 הכא לחוש דאין מפרשים יש בשם קתנן מרובה ד"ה סוף ע"ב ס"ב דףב"ק
 רבוי שיש לך דגלי אלא למניינא נחית דלא כיון חדא רק משייר דאינוהא

 בב"ק שם דש"ס לישנא דתרי בתוס' שם מצאתי עוד - עיי"ש וה' מד'בכפל
 ראשון דלשון לא או ושייר תנא מרובה שכ' בלשון שייך אי פליגי ע"בס"ב
 בתרא ללישנא אבל בין באין כמו שייר לומר שייך לא מרובה דתנא כיוןס"ל
 ועוד - עיי"ש שייר שפיר מרובה בלשון אבל שייר לא בין באין דוקאס"ל
 ודו"ק. דשייר מכללא אחר במקוםאדבר

 יודע אני שמונה יודע מי שמונה פסח של בהגדה לפרש אמרתיה(
 וקאמר ש"ע של הסדר שמפרש דמגילה בפ"ב הש"ס עפ"י מילה ימישמונה
 רפואה שצריך בשמיני ניתנה דמילה משום בשמיני רפואה ניכתוב מהמפני
 רפואה ברכת נסדר מה מפני יודע מי שמונה הסדר בעל כוונת הי'וזה

 ודו"ק. כן נסדר הכי משום מילה ימי שמונה יודע אני שמונהבשמיני
 לא ורבנן הדברים מדברים דריש דרבי אמרינן פ"ב מגילה במס'ו(

 מדברים מלאכות ט"ל הזורק פרק שבת במס' דס"ל לשיטתו דרבי נראהדרשו
 ודו"ק.הדברים
  ה"  ברוב  לגופו  המהרי"ל דפרנסת חנוכה ה' מהרי"ל מנהגי בס' ראיתיז(

 ומהרי"ל שכ' סק"ב תע"ב סי' פסח הי' במג"א ראיתי וכעת עיי"עו  שרכבותשכר
 שהלוה מזה משמע עיי"ש בפסח כ"א נכרי של במשכנות משתמש ההלא

 מזה פרנסתו ה" אשתו ואולי פרנסתו ג"כ הי' וזה ברבית לנכריםמעות
- ודו"ק אשתו בבית אוכל ה"ובפסח  בסדר מהרי"ל במנהגי חפשתי שוב 
 מן ממושכנים כלים השלחן על להשם נהג סג"ל מהר"ם שאביו שכ'האגדה
 עיי"ש.הגוים

 האפייה שתהא יזהרו מאד מאד סג"ל מהר"י דרש מצות ה' במהרי"לח(
 כתבו כך כלל פנהים המצות להניח אין ולכתחילה המצות לעשייתתיכף

 אמה אלפים שהוא מיל הילוך כדי להתחמץ השהייה  שיעור ובדיעבדהגאונים
 מליחה ה' יו"ד שבש"ע בעיני ופלא עיי"ש שעה משליש יותר מעטוהוא
 פחות אינו במלח שהיה שיעור הרמב"ם בשם המחבר כתב ו' סעי' ס"טסי'
 כ"ה ס"ק בש"ך שם וכתב בקירוב שעה שלישית כדי שהוא מיל הילוךמכדי
 והיינו וכו' השעה מן ל' חל' פחות דהיינו בקירוב שעה שלישית הוידמיל
 ואולי - יותר לא אבל שעה משליש פחות דהוי וחזינן מינוט עשרשמונה
 ובמג"א ב' סע" תנ"ט סימן פסח ה' או"ח בש"ע ראיתי שוב - במהרי"לט"ס



קפ'ז אפריםשונות די

 מהרי"ל דברי והביא בזה שהאריך יו"ד. ס"ק שם יעקב ובחק ג' ס"קשם
 עיי"ש. שעה חומשי שני הוי מיל דשיעור לשיטתושס"ל

 מצאתי מצות שלשין העיסה על שאמרו מיירא  הלשון מהו נשאלתיט(
 דהיינו ממיר"א יותר ללוש שאין א"ז בשם כ' המצות ה' במהרי"לכעת
 ודו"ק. כן שקראו מדה הי' ובוודאי חלהשיעור

 כל מתיר חופתו קודם דחתן העולם שנהגו המגהג על נשאלתיי(
 ישלוט שלא סגולה הוא שזה הטעם לי דנראה ואמרתי בגדיו שעלהקשרים

 לקשרו. יוכלו שלא כישוףשום
 רפרם על הש"ס מקשה לא אמאי לי קשה דעיתי בסוגי'יא(
 אדם בידי זדונו שזה אלא ליוהכ"פ שבת בין אין דמגילה קמא פרקממתני'
 ולא לשבת והוצאה עירוב חילוק יש הלא ולרפרם שמים בידי זדונווזה

 להאריך. ואין כעת וצ"עליוהכ"פ
 לבשר והי' אמו ואת אביו את איש יעזוב ע"כ הפסוק לפרש אמרתייב(

 מחלק בא גופניות התאוות והנה ואמו אביו הקב"ה באדם שותפים ג'אחד.
 לגמרי שיעזוב תשמיש בשעת עצמו לקדש וצריך מהקב"ה ורוחניותהאבות
 יה' שלא באשתו ודבק בעת אש ואת אביו את ויעזוב האבות שלהחלק
 בשר היינו בשרו כאלו הוי שאשתו בדעתו שיחשוב כ"כ גשמי תאוה שוםלו

  לש"ש. הנ"ל שיה' היינו באשתו כן כמו בבשרו תאוה לו שאין כמואחר

 יחסימן
 ויזרח. נ"י פנחס כמר בכורי בני יחנךאלקים

 משבעה אחד זה תמים שכ' נח פ' תנחומא המדרש על הערותיךבדבר
 ויולד דכ' מהול נולד בנו ושת מהול נברא אדה"ר בעולם שנולדומהולים
 דכ' מהול נולד יעקב בדורותיו. ה" תמים דכ' מהול נולד נח כצלמובדמותו
 דומה שהיה יוסף יעקב תולדות אלה דכ' מהול נולד ויוסף תם אישויעקב
 דכ' מהול נולד ואיוב הוא. טוב כי אותו ותרא שנאמר מהול נולד משהלאביו
 וכן מהול נולד יעקב בן גד דגם מצינו הלא לך וקשה ע"כ. וישר תםאיש
 עיי"ש. מהול שנולד מ"א בשם י"א פסוק ל' ויצא בפ' רש"יכתב

 ה ב ו שת

 אבל מ"א בשם יאת הביא ררש"י רמית קא אגברא גברא בניאהובי
 לדרש אלא הזה לדרש בא לא בגד דלשון וס"ל זה על פליג תנחומאהמדרש
 ועיין אחר פירוש ג"כ שפירש יונתן בתרגום ועיין שם רש"י שהביאאחר
 ובאמת - עיי"ש מילה לשון דגד רש"י שכ' מה על ג"כ שפליג רשב"םבפ"
 נולדו דז' כתב הנ"ל דהתנחומא מהול נולדו בכמה חלוקות דרשות כברמצינו
 :ואלו מהול שנולדו י"ג חשיב ה' סי ב' פרק נתן דרבי באבות ועייןמהול
 דוד, שמואל, בלעם, איוב, משה, יוסף, יעקב, צדק, מלכי נח, שת, אדם,הן



 אפריםשונות דיקפח

 ואלו אחרים י"ג ג"כ חשב לקט שכחת ספר ראובני ובילקוט ירמי',זרובבל,
 ישעיה, דוד, שמואל, משה, יוסף, יעקב, תרח, שם, נח, חנוך, שת, אדם, :הן

 עיי"ש.ירמי',
 פירש עינים וגלוי נפל עה"פ ד' כ"ד בלק פ' עה"ת ברש"י עייןוהנה

 משמע עכ"ל לפניו זקופה בקומה עליו נגלה להיות ומאוס ערל שהי'לפי'
 מזה שהעיר תנחומא המדרש על יוסף בענף וראיתי מהול נולד לאשבלעם

 אפשר או מל לא כאילו הי' פדע שלא מחמת אפשר וכ' דר"נ האבותעל
 הן. חלוקות שדרשות פשוט ולענ"ד עכ"ל המילה לו משך זהשרשע

 מיו ששאל י"א פ' רבה מבראשית שהעיר יוסף בענף שם ראיתיעוד
 שארם משמע הראשון לארם נתנה לא מה מפני המילה  היא  תביבה אםאחד
 מהול. שנברא משמע לעיל המדרשות וכל מהול  גבראלא

 הראשון, אדם מהולים נולדו י"ג ט' מזמור טוב שוחר במדרשועיין
 והוא ירמ", ישע", דוד שמואל, משה, יוסף, יעקב, תרח, שם, נח, חנוך,שת,
- זאת הוציא מכאן וכנראה הנ"ל ראובני הילקוט שהביא כמוממש  ועיין 

 ועיי"ש מהולים נולדו אדם בני עשרה כתוב ו' סי' נח פ' באבערבתנחומא
 הביא רס"א רמז ירמי' בילקוט ועיין י"ג. וצ"ל ט"ס אולי שכ'בועהות
 שת, אדה"ר, שם, שחשיב קצת משנה אבל מהולים נולדו שי"ג דר"נמאבות
 עיי"ש. זרובבל, ירמי', דוד, שמואל, בלעם, משה, איוב יוסף, יעקב, שם,נח,

 מי שכל כתוב ז' ס" ט' מזמור טוב שוחר במדרש שם ראיתיוהנה
 פרשת בסוף אבינו אברהם גבי  כתיב הלא  וקשה מהול נולד שמושנכפל
 ויאמר השמים מן ה' מלאך אליו ויקרא י"א ס" כ"ב העקידה בפרשתוירא

 שהקב"ה מ- רק אפשר ואולי וצ"ע מהול נולד לא ואעפי"כ כו' אברהםאברהם
 ודו"ק. אותו קרא מלאך כאן אבל מהול נולד כפול בשמו קראובעצמו

 פ"ב נתן דרבי אבות מס' על בתוספתא להחיד"א רחמים בכסאעיין
 ע"ז מש"ס דמשמע העיר ועוד בלעם גבי שכתבנו ענינים בכמהשהעיר

 בי' כתיב דתמים טריפה הי' לא דנח הש"ס דלומד מהול נולד לא דנח ו'דף
 דהמקשן דמשמע עיי"ש כו' ב" כתיב צדיק בדרכיו תמים ודלמאופריך
 וכ' בדרכיו תמים או טריפה ה" שלא או תמים דפי' סוברים כולםוהתרצן
 וסברי דר"נ דאבות ברייתא על דפליגי תנאי דאיכא ידעו דהתםדאמוראי

 על דקאי דרשינן או תמים דמלשון נראה ולענ"ד - עיי"ש מהול ה"שלא
 טריפה שהוא מי דפשיטא תרוייהו נשמע א"כ תמים ה" נח של דגופוהגוף
 תמים בי' דכתיב ויען תמים אינו ג"כ מהול שאינו מי וגם תמים נקראלא
 פריך וע"ז מהול נולד והי' טריפה ה" דלא שפיר נשמע א"כ גופו עלוקאי
 כלל נשמע ואינו גופו על קאי לא תמים רלשון בררכיו תמים ודלבשוהש"ס

 וא"ש. הש"ס וכהסנו מעשיו על דקאי רק מהול נולד או טריפה הי'שלא-

 נח נח דכתוב מהול דטלד אחרינא אקרא סמיך נח דגבי נראהועוד
 מזמור שוח"ט ממדרש לעיל שהבאתי כמו מהול נולד שמו שנכפל מיוכל
 שהביא וכמו הש"ס דרך דכן מילתא לעיקר דתמים הקרא הביא ולאט'

 מי כל כתוב דשם לח פרק רבה בבראשית עיין אמנם דוכתן בכמההתוס'
 ודו"ק. וצ"ע עוה"ב עוה"ז שנוחל בטוח שמושנכפ?



קפט אפריםשונות די

 יטסימן
 היניק חביבי תלמידי אהובי לכבוד לטובה החתימה ה'יגמור
 נ"י. מצליה יטקב כמר ושלם ירא'וחכים

 ש"ץ חזרת בעת בעשי"ת נכון אם שאלתך לברר זמן מעטפניתי
 וזיבענבירגען אונגארין אנשי כדרך כמוך ומי לחיים זכרינו לומרהתפילה

 ואומר חוזר אינו שהקהל ומארמאראש פולין אנשי של המנהג טוב יותראו
 עכ"ל. המנהגים בחילוקי טעם ומה הש"ץ רק כמוך ומיזכרינו

 ה ב ו שת

 מהר"ש הגה"ק בשם המנהגים טעמי בס' ומצאתי בספריםחפשתי
 שאומרים במה ז"ל מרוטנבורג מהר"ם בשם הטור שהביא עפ"י זי"עמבעלזא
 בספר שמתפללים כמו טובים לחיים זכרינו אמרי לא ואמאי לחייםזכרינו
 דבר כל קודם מבקש מחבירו מבקש כשאדם העולם דדרך כו' טוביםחיים
 בתחילה וע"כ ממנו גדול דבר עוד מבקש ליתן מתרצה שהוא וכשרואהמיעוט
 בספר או טובים חיים בספר וכתבינו מבקשי' ואח"כ לחיים זכרינואומרים
 וכתבינו אמר כבר הלחש דבתפלת כיון הטעם ומעתה - עיי"ש טוביםחיים
  עיי"ש. לחיים זכרינו קטן דבר עוד שיאמר הגון אינו טובים חייםבספר

 ה" טובים לחיים זכרינו אומרים אין אמאי הנ"ל הטור בקו'אמנם
 בלקוטים טע"ה בשם שהביא מאיר לקוטי בס' שראיתי עפ"י לפרש לינראה
 לומר שלא לחיים לזה זה שותין אם שהקפיד סופר חתם בעל הגאוןבשם
 לחיים לומר רק ר"ל, קללה בגמטרי' תיבות שני זה כי לבד טוביםלחיים
 לומר שלא ויבא יעלה גבי מדקדקין הרבה נמי מה"ט וראיתי עיי"שולברכה
 לחיים. לונור רק טובים לחייםזכרינו

 זכרינו ורק טובים לחיים זכרינו גבי אומרים אין משו"ה נראהומעתה
 לומר רצו ולא ברחמים לחיים יצוריו זוכר הרחמים אב כמוך מי גבי וכןלחיים
 לזה חשו לא בכתוב גם כו' חיים בספרי גבי אבל הנ"ל מטעם טוביםלחיים
 דג' החיים ספר למעלה שיש החיים בספר אותו שיכתוב קאי דשםיען

 כתבינו מלכינו באבינו ג"כ מתפללים וע"כ בש"ס כדאיתא שם ישספרים
 טובים לחיים וכתוב וכן כן שנקראת ספר באותו שיכתוג טובים חייםבספר
 ומי לחיים זכרינו הפעם עוד שיאמרו קפידא אין וא"כ והבן כו' חייםובספר
כמוך.

 ישראל בני אחינו שנהגו ומנהג מנהג שכל תלמידי אהובי לךודע
 עתיד מנהג על מלעיג או המשנה וכל הוא קדשים קודש תפוצותיהםבכל
 דברי כידוע תורה בגופי שטלזל סופו ישראל במנהגי והמזלזל הדין אתליתן

 ז"ל הרמ"א עינינו למאור שאירע מה וידוע זה בענין בתשובההרשב"א
 ז"ל סופר החתם הגדול והנשר בעיניו. נראה שלא מנהג איזה לבטלשרצה
 ישראל ומנהג הלכה. מבטל שמנהג כל בפי ומורגל קל מנהג על נפשומסר
 י . הוא.תורה



 אפריםשונוה דיקצ

 הלומד שאדם עד מאוד הם רבים התורה הלכות כי הוא כןובאמת
 דיז כל לידע כדי ערוך והשלחן התורה על חייו ימי כל ויגע מנעוריותורה
 ישראל בר א"כ תלמוד לו שצריך הרבה ספיקות לו יש אעפי"כ היטבוהלכה

 שאינם הנשים כן וכמו תורתו ולשמור ה' לעבוד ידע איך מצוה ברכשנעשה
 הם גם נהגו כן מאבותיהם שראו מהתנהגות שידעו ועכ"ח תורהלומדים
 במנהג. תלוי הכל א"כ בנים ירשו אבותומעשה

 ידעו לא עם המון כי בו להקיל בעיניך קל מנהג שום תהא לאוע"כ
 בדעתו יחשוב מנהג באיזה להם נקל ואם והלכה דין ובין מנהג ביןלהבחין
 מאוד החמירו וע"כ הנראה כפי לשנות והלכה בדין להקל יכולים כןשכמו

 המנהג כי ההלכה נגד קצת שהוא שנראה אפף ומנהג מנהג כל לחזקקדמונינו
- התורה כל ה"ו נהרס המנהג נהרס ואם הלכה חיזוקועא  הילוק יש ואם 

 אנשי בני כן וכמו לשנות ואסור ופשט' נהרא נהרא חז"ל אמרו כברמנהגים
 כי להם הנה התפילה בהזרת להיים זכרינו ואמרו שהזרו נהגואונגארען
 נגד כ"כ אין באמת כי - מבינים אנו שאין אף לדבר מקור להם ישבוודאי
 ותל"מ. ערוך השלחן נגד אוהלכה

 ח"ש. לפ"ק תרפ"ח שעתא דהאי יוה"כ ערב של ליוםאור

 בילליטצער הלויאטרים

 כסימן

 לאיש סמוד מופלא שעשועים ילד לאפרים יקיר הבל לדשלף
 ביסיבה הלומד בגבורתו השמש כצאת ויזרח נ"י פנחסכמר
 יצ"ו. קראסנע דק"קהרמה

ג,נלו
 ואילנא והיראה התורה במתי על מעלה מעלה שתלד ה' יתן ויו"ד ועיוןפשוט ,ך,.

 כיה"ר. אמן משפהתנו כל ולשמתת לשמהתינו תתעבדרברבי
 כ' בסיום סוכות של ב' ליום בשחרית הפייטן שבעל ההערהובדבר

 כ"ז תולדות בפ' דרש"י וקשה בעפעפותם אין ודמעה בזה"ל המלאכיםבענין
 המזבח ע"ג כשנעקד יען מראות עיניו ותכהין יצהק זקן כי ויהי בפסוק כ'א'
 והי' השרת מלאכי וראו השמים נפתחו שעה באותה לשחטו רוצה אביווה"
 דגם הרי עיי"ש עיניו כהו לפיכד עיניו על ונפלו דמעותיהם וירדובוכים

 בעפעפיהם. דמעה ויש בוכיםהמלאכים

 ה ב ו שת ""א,,"ין"

 הללו רש"י לדברי דמקור הן חלוקות שמדרשות בעיגי נראהפשוט
 אשר מדרש בוודאי מצא הפייטן בעל וגם תולדות בפ' רבה במדרשהוא
 בפשטות. ג"כ כמובן למלאכים דמעה שאין נראהבו



קצא אפריםשונות די

 להם שיש מלאכים שיש ונראה ברקיע מלאכים מיני שכמה נראהועוד
 דמעה, להם שאין אחרים ממלאכים איירו הפייטן ובעלדמעה

 דהמלאכי' שאומר שמי אלי' דבי בתנא שכ' עפ"י לומר עודואפשר
 דבשכר הוא טועה כאכלו נראו רק אכלו לא אבינו אברהם אצל הי'אשר

 עיי"ש ממש ואכלו אברים למלאכים הקב"ה ברא זקן אותו עצמושהטריח
 שיבכו. למלאכים דמעות הקב"ה ברא בנו את שעקד דבשכר נראה כןוכמו

 ובשביל טעם להם שאין בעפעפיהם דמעה שאין דהכוונה אפשרעוד
 במדרש ועיין - ובכו לבכות טעם הי' באמת העקידה גבי כאן אבל שיבכומה
- ובזוה"ק שםרבה  אני כי ידעת בוודאי בני אהובי להזהירך אבוא וכעת 
 יה' והעת שהזמן מאוד מאוד אבקשך אביך' דברי באהבה ותקבל טובתךשוחר
 י"ב בן כעת נ"י בני אתה כי רגע אפי' הזמן תבטל שלא בעיניך מאודיקר
 במהרה לא אשר במוח נחקק לומד שאתה מה הלימוד וכעת לאוי"טשנים
 להלאה תכלית תראה בלימודך תתמיד אם וכעת דינקותא גירסא ונקראנשכח
 אז בהתמדה כעת תלמד לא אם אבל אחרים סיעת בלי בעצמך ללמודשתוכל
 לבטל הזמנים בין לביתי תבוא שלא ואבקשך בעצמך. ללמוד תוכל בנקללא
 - מחול כבודו כבודו על שמחל אב קיי"ל הנה אותי לכבד שתרצה והגםאז

 וע"כ הישר בדרך ותלך בהתמדה לומד שאתה אדע אם אצלי השמחהועיקר
 תבוא ואח"כ שנים איזה שליט"א הגה"צ דודי אצל שם שתלמד טובלדעתי
 דצדיקים דהכוונה נראה טובים מעשים צדיקים של תולדותיהם ועיקרלבית
 בקשתי תמלא כי ואקוה - טובים מעשים יעשו שתולדותיהם כוונתם עיקרכל
 אביך. ונפש נפשך כאות תצליח תפנה אשר ובכל עמך ה'ויה'

 בילליטיבער הלויאפרים

 כאסימן

 למעלות תמים חתן כארזים להב' חתן כמשוש וששוןשמחה
 כצאת ויזרח נ"י טרידמאן חיים אברהם כש"ת מעלה ע"גמעלה
 בגבורתו.השמש

 תאמיז השלישי מכתבך שזה כתבת ואשר נאמן ציר ע"נ מכתבךקבלתי
 עושה אינו דואר הבית כי הקודמים מכתבים עיני מאור ראו שלא אהובילי

 היקרים. דבריך על לך להשיב באתי וכעת כידוע כהלכתומלאכתו
 לאחר רק הלבנה מקדשין אין טעם מה לך לבאר ששאלת מהראשון

 אין ואמרו לברך צריך בחידושה לבנה הרואה פסק בדמב"ם הלא מעל"עז'
 ואמאי להמתין ומנהגינו תהמיצינה אל לידך שבא ומצוה המצות עלמעבירין

 מקדימין.אין

 ה ב ו שת
 לההויא אמנם  בנסתרות עסק לנו ואין  הסוד עפ"י הוא  וה דברהנה

 ממתינים שלמה פשוט בדרך לע"ד שנראה מה לך אכתוב וע"כ  אפשר איחלק



 אפריםשונות דיקצב

 הירח על מברכין אין א' הלכה כ' פרק סופרים במס' אמרו ולמה מעל"עלז'
 למלך משל בשמיני מילה למה במדרש דאיתא עפ"י עיי"ש שבת במוצאיאלא
 מטרונה פני קיבל שכבר מי רק לפניו לבוא שאין אומר והי' מטרונה לושהי'
 בלבנה אמרו דמה"ט נראה ומעתה מלין אין שבת עליו עבר שלא כלוע"כ
 סופרים במס' אמרו וע"כ מלכתא שבת פני קיבל שכבר מעל"ע ז' להמתיןג"כ
 הנך לפרש נראה ומה"ט שבת פני קיבל שכבר שבת במוצאי רק מבדכיןשאין

 ודו"ק. וכהנ"ל מעל"ע ז' עבר דלא אף מקדשין שבת דבמוצאי שכתבופוסקים

 צריכי' דהסנהדרין ו' דין דסנהדרין ב' פרק הרמב"ם על ששאלתומה
 דף דסנהדדין פ"ק שבש"ס אף .משנה בכסף וכתב הלשונות רובשיודעים
 התורגמן מפי שומעת סנהדרין תהא שלא לשון בע' שידע שצריך אמרוטו"ב
 לך וקשה בלח"מ גם ועיין לשון ע' בכל שידע מי להמצא הוא זר דברמ"מ
 יודעין הי' חכמיו שאר גם ובוודאי לשון בע' יודעין הי' מצרים מלכי כלהלא
 זר. דבר זהומה

 ה ב ו שת

 הרמב"ם רבינו לימי הצדיק יוסף מימי גדול שחילוק אהובי לךדע
 הי; וכן בלה"ק העולם נברא ה" העולם בדיאת בעת כי -) הלשונות בעניןז"ל
 יושבים הי' ולא ה' שהפיצם הפלגה דור עד אחדים ודברים אחת שפה העם כלשהי'
 נשתנו פרטיים דברים רק מ"מ לשונו  ואומה  אומה כל ונשתנו אהדבמקום
 ולשון לשון בכל תיבות כ"כ אז ה" לא  וגם לה"ק הי'  הלשונות כל שלוהשורש

 מתיבות נתרבה לשון כל ויום יום שבכל בעינינו ראינו שאנו וכמו אח"ככמו
 קשה כ"כ הי' לא הצדיק יוסף בימי וע"כ כידוע הי' לא כה עד אשרמדברים
 הלשונות נתרתקו כן ובמו מוה  ~ה מאוד העם שהרתיקו את"כ משא"כ -לשון לכי הי' תיבות ומיעוט ללשון לשון בין הי' קטנים ששינוים לשון ע'ללמוד
 בכסף מר"ן כתב  שבצדק עך  התיבות  נתרבו  וגם כלשונו  מדבר ה" ועםועם
 לשון. בש שידע אדם להמציא הוא זר שדברמשנה

 שידע הכוונה אין לשונות רוב שכ' הרמב"ם דכוונת לומר נראהעוד
 לשונות ע' שמכל כוונתו רק לשונות וששה שלושים היינו לשונות מע'רוב
 רק ודקדקו התיבות כל כולו הלשון כל שידע צריך אינו ולשון לשוןמכל
 התורגמן מפי שומעת סנהדרין תהא שלא אמרו בש"ס כי לשון מכלרוב
 ושפיר לשון של דקדוקו כל שידע צריך ואינו רובו הלשון שיבין דיוע"כ
 ודקדוקו כולו לשון ש בכל שידע אדם למצוא זר שדבר כהטנה בכסף מרןכתב
 והבן. לשונות מע' לשוז מכל רוב רק ידע לא באמת במצריםומלך

 אבל לשונות מע' יותר הי' לא הש"ס דבימי לומר לע"ד נראהעוד

 הלשונות רוב רק מע' רוב שידע כתב לא והרמב"ם לשונות מאות מחמשיותר
 ודו"ק. בימיושהי'

 ואי הואיל קיי"ל "לא תבשילין עידוב עושין אנו למה לך שקשהומה
 צריך זאת ולסלק דרבנן איסור איכא בהואיל כי אהובי לך דע אורחיםמיקל'



קצג אפריםשונות

 איסו1 א,כא יב;"א,ק ;טכיגב יי"א'ק בסוגי' בזגוס, ~עוון הבישוקוןעירזב איתור אירא ו-1-דוך2ירל ו1?ר'1-1- 1-י?ר12ר4י1קררר;

 ב' פרק בריש עיק תבשילע עירוב על נאמרו טעמם הרבה ועוד --דרבנן

 אמרו ועוד ליו"ט יפה ומנה לשבת יפה מנה שיברר הטעם ס"ל דרבאדביצה
 ודו"ק. זה בענין נאה פרפרת שם מש"כ בצל"ח ועיין עיי"ש טעם עודובם

 על אותו מטבילין קטן דגר י"ב דף דכתובות בפ"ק שהקשיתומה
 קיי"ל הא לך וקשה השכינה כנפי תחת שנכנס לו הוא דזכות משום ב"דדעת
 ניתנו ליהנות לאו מצוה פירש דרש"י תשובה - ניתנו ליהנות לאומצוה
 לו הוא דזכות סהדי אנן ועוד ממנו נהנה באמת אבל צואריו על. כעולאלא
 ודו"ק. והבן הוא דזכות רק דנהנה אמרוולא

 דו"ש ידידךכ"ד
 ביללימיבער הלוי אפריםהק'

 א' ס"ק תקכ"ז סימן באו"ח אברהם להמגן ראיתי מכתבי חיתוםאהר

 עלא לשבת מיו"ט לבשל אסור דמדאורייתא דפסחים פ"ג הר"ן בשםכתב
 השקל במחצית ועיי"ש שרי עירוב וע"י איסור נשאר ומ"מ הואיל ע"ידשרי
 דעירוב הוכחה זה אין ובאמת עיי"ש תבשילין עירוב צריך למה דאל"כשכ'

 ודו"ק. שיברר כדי רבא כטעם צריךתבשילין

 כבסימן

 אגוזים גל ז"ר כארזים הבחור חביבי תלמידי אהובי יחנךאלקים
 הכהן אהרן כמר כש"ת מחמדים כולו ונעים נחמד הבושםערוגת

 בצהרים. כשמש ויזרח נ"ימענטווהייט

 תעיד אשר והנכונים הטובים בדבריך מאוד שמחתי באהבה.אחד"ה
 שבכמה והגם למילתא מילתא לדמות הישד שכלך ועל לימודיך והתמדת השגתעל

 בפלפולא חדי והקב"ה ויאה נאה פלפולך אעפי"כ עמך מסכים אני איןדברים
 חג קודם כזאת לעת אמנם בדבריך להשתעשע הדאוי מן והי' -דאורייתא

 ועוד - כואת לי מסכים הומן אין ענינים בכמה מאד טרוד אני אשדהפסח
 למועד.חוון

 הדרוש על משיבין שאין הדבד מקור אותך להודיע אותי ששאלתומה
- מצאת ולא שחפשתיען  תאמיז אל מצאת ולא יגעת חז"ל אמרו כבר הנה 
 אין לשונו וזה ע"א קס"ו )ד"ז( מז"ח בתקונים היטב באד מבואר הדברכי

 ההגדה. עלמשיבין
 החורבן אחר שהי' מדבדיו שנראה יונתן התרגום על לך דקשיאומה

 כדאיתא הוקן הלל של תלמידו שהי' לכן מקודם הי' עוזיאל בן יונתןוהלא
 ע"א ט"ו בשבת כדאיתא החודבן קודם שנים ק' ה" והלל ע"א כ"חבסוכה
- העמודסוף  עד ימים האריך שיונתן דאפשר קשיא לכאורה מזה אין הנה 
 הנדפס ואמוראים תנאים בסדר מצינו שהרי וה על תתמה ואל החורבןאחד
 חי' יוחנן רבי כתב פ"ח באות ס' מערכת סוף ח"ב הגדולים ומם הספרתוך



 אפריםשוגות דיקצד

 שיונתן שנימא כ"כ חידוש אין וא"כ בהגהות ועיי"ש שנה ש' חי' רב שניםת'
- התרגום חיבר ואז החורבן אחר עד חי עוזיאלבן  כתב בש"ק גם ובאמת 

' ע"א. כ"ו בדף עיין ימיםשהאריך
, ', 

 בן יונתן לא התורה על יונתן שתרגום קאמינא דמלתא קושטאאמנם
 ח"ב הגדולים שם היקר בספרו החיד"א כבר שכתב וכמו אחר אלא חיברועוזיאל
 פ"ק בש"ס ובאמת קדמונים מכמה כן והביא באריכות צ"ו אות הת'מערכת
 של תרגום אמרו הגר אונקלוס תורה של תרגום דאמרי' כן משמעדמגילה
 המהרש"א שם שכ' וכמו אמר לא התורה דעל משמע אמרה יונתןנביאים
- הש"ס שם שאמר כמו אמרה יונתן נביאים של תרגום ורקעיי"ש  והנה 
 משמים אותו דגיחו ולא לפרשו שרצה בש"ס שם כנראה כתובים שלתרגום
 שבת התוס' אמנם יוסף רב תרגום ונקרא כתובים על תרגום אתנו ישוהנה
 יוסף רב כאומרים ודלא התנאים בימי נעשה כתובים של דתרגום ע"אקט"ו
- הנ"ל דמגילה פ"ק תוס' ועייןעשאו  יונתן כתב ע"א נ"ד דף ביוחסין והנה 
 לציון ובא לפרש כשרצה הר סתרי שגילה זה הוא מי שיצא וב"ק כתבוב"ע
 ע"ב. כ"ה דף שם מלך ה' פ'וי"א

 תרגומ יש ג"כ אסתר מגילת ועל תרגום יש המגילות על גםוהנה
 - חיברו מי נודע לא שנד תרגום עוד ויש חיברה עוזיאל בן שיונתןכנראה
 תרגום אצלינו נקרא אשר אסתר מגילת על תרגום עוד הי' דלהקדמוניםודע
 השלישי ביום ויהי הפסוק על שהתרגום שכ' פרנדא ערך מערוך כנראהשני

 שיראה להמן המלך ויאמר ובפסוק פרנדא שיראה תרגם מלכות אסתרותלבש
- פרנדן לגרוס ויש טעות שהוא וכ' פרגינןטבא  שכתב שני בתרגום ועיין 
 תרגום. סתם קראו והערוך עיי"ש פרגינן שם הגירסא אבל הפסוקים ב' עלכן

 אותו קראו קצת הנה לתורה ליונתן המיוחט תרגום מהבר הי' מיוהנה
 פסוקים באיזה יש חומשים ובכמה מירושלים שבא כנראה ירושלמיתרגום
 ירושלמי. שנקרא נוסחאותשינוי

 התנא בשי' אזיל ליונתן המיוחס שהתרגום פעמים כמה דקדקתיוהנה
 מתלמידיו אחד או חיברו עקיבא שרבי אפשר שאולי חשבתי וע"כ עקיבארבי
, עקיבא. רבי כדקת שכתב מקומן איזה לך אצייןוהנה

 והנה - טריפן סרי בתמניא יתי' ובודקין כתוב ג' פסוק חקת בפ'א(
,'= . ' 

 בסנהדרין היינו אלו דמכות קמא פרק בסוף מה"ת למיעוטא חייש דרע"קידוע
 ,,''וכו'.

 דפליג עקיבא כר' דס"ל יונתן במפרש שם עיין י"א בפסוק שםב(
 עיי"ש. ישמעאל ר'על

 מאכלות מהלכות בפ"א שלוניקי דפוס ח"ב המשנה במרכבת עייןוהנה
, שכתב אשן בערך הערוך מוסף בעל לשון שם שהעתיק ח' הלכהאסורות
ין!',,.',,ן,' המוני בלשון קוראין אנו אשר התורה של התרגום הערוך בעל דעתדלפי
 ",.,..'1,ךזל'ל' בתרגום שנאמרו והפסוקים ירושלמי תרגום הוא עוזיאל בן יונתן תרגוםבשם

 ולכן שונות בנוסחאות נמצאו אלא אחר תרגום מבעל נאמרו לאירושלמי
 כו/ ירושלמי קרא ולאחר בבלי אונקלוס לתרגום קרא הערוך ובעלהביאם

 חז אשר מלבד כי התורה תרגם לא עוזיאל בן יונתן דעתיולפי
 בן ליונתן המיוחס התורה בתרגום כי עצומה ראי' יש זה דבר הזכירולא



קצה אפריםשונות די

לפניו ועוד כתים מיד וצים בפסוק בלק בפ' קוסטנטינא עיר זכר נמצאעוזיאל
יונתן בימי עדיין היתה לא אשר מעיר שריד והאביד מיעקב וירד בפסוקשם
 הגאון כתב וע"ז המוסף בעל עכ"ד שנים כמה מותו לאחר ונבנית עוזיאלבן

 שקורין וראיתי קושטא בק"ק תקל"ט בשנת בפורים בהיותי ואני שםהמחבר
 שכתב הערוך מוסף מבעל זה לשון להם הראיתי ובט"ו בי"ד המגילהשם

 מוסבת ולא מחדש שנבנית דמשמעתו עוזיאל בן יונתן מות אחרישנבנית
 ע"כ נון בן יהושע מימות חומה מוקפת שהיא עליה להסתפק ס"ד והאידשם

 לא דמהא אומר ואני בח"א[ קמ"ד בדף בהג"ה יופי בכלילת כ"ז]מובא
 הי' שלא ורק מימיו חומה ומוקף נון בן יהושע קודם שנבנית דאפשרתברא
 קאנסטאנטינא ממלך קיבל קאסטאנטינא ושמו אחר שם רק קאסטאנטינאשמו

 מוסיף בעל הוכיח ושפיר עוזיאל בן יונתן אחר החורבן אחר הי' אשרהראשון
 אין בוודאי קאנסטאנטינא בשם העיר את מזכירו יונתן שבתרגום יעןהערוך

 בימי עתיקה עתיק שהוא בעצמו העיר על כלל הוכחה אין אבל מיונתןזה
 שכ' כנ"ל קצת משמע מלשונו והגם - והבן אחר בשם ורק נון בןיהושע
- ודו"ק והבן אח"כ נבנית זה שבשם כוונתו ולדעתי יונתן אחרשנבנית  
 וש"ת.דו"ש

 לפ"ק. בעטהלען תרפ"ג אדרי"א

 בילליטצער הלויאפרים

 כגסימן

 ומופלג המופלא הרבני לכבוד ושנים ימים אריכות והשלוםהחיים
 מרדכי מו"ה כקש"ת בחסידות מתנהג טהורה ה' וביראתבתורה
 יע"א. בעטהלען ק"ק פה טבא מרגניתא נ"יעיארץ

 שם יקוטי בספר לי שהראה נכרית פאה אודות הנה באהבה.אחדש"ה
- ע"האות  לא או"ח ל"ו סי' סופר חתם שו"ת בשם שם שהביא מה הנה 
 אצלינו הנקרא לצמתן חוץ היוצאין עצמן האשה משערות רק מזה כילאיירו
 כנגדן ק"ש לקרות דמותר ב' סעי' ע"ה ס" או"ח בהג"ה המבואר הא"רבי"א
- ורשב"א ב"יבשם  וכל הזוה"ק פי על נוהגיז דאנו החת"ס כתב זה ועל 
 נכרית מפאה אבל 3אריכות עיי"ש ערוה הוא לחוץ היוצאה באשה שערשום
 כלל. שם דיברלא

 פאה לאסור צ"א תשו' א"ע חלק סוף שלמה כרם בשם שהביאומה
 וכ' בהנאה אסור המת ושער מתות מנשים נעשות שערות דרוב מטעםנכרית
 ע"ז במס' עיין ערופה מעגלה שם דשם בגז"ש דילפ" תורה איסור זהשדבר
- ע"ב כ"טדף  מטעם בהנאה דאסור כ' אדם החיי על היים בתוספות וגם 

 מה"ת בהנאה אסור דמת שלמה בכדם להחליט שרוצה במה והנה -הנ"ל
 המובהק מהגאון דרבנן אדעא היקר בספר דעיין לי נתברד לא עדייןלע"ד
 במערכת תובב"א ירושלים בק"ק ור"מ אב"ד ז"ל אלגזי יעקב ישראלמו"ה



 אפריםשונות דיקצו

 והאיך לא או מוו'ת בהנאה אסור מת אי בדבר ונסתפק עלה ת' אותמ'
 ז"ל ראזאניש מהר"י הגאון בשם והביא ז"ל הרמב"ם רבינו דעת בזהנוטה
 ומגז"ש מדרבנן רק הוי דלא דס"ל הרמב"ם בדעת שכ' למלך משנה המחברבעל
 ד"ת עולא אמר קכ"ב רף  חולין מש"ס רא"  והביא בעלמא אסמכתא שםדשם
 אביו עורות יעשה שמא גזירה טמא אמרו ומ"ט טהור שעבדו אדםעור

 תורה לאיסוד השתא ד"ת המת איסור אמרת ואי עיי"ש שטיחין אמוועורות
 כמה חזינן דהא ראי אין משם לע"ד ןובאמת עיי"ש חיישי' דרבנן חיישי'לא

 טהרת עליהם שקשה ללמדך כ"ג דף יומא במס' עיין בישראל טהרהפרצה
 קידושין ממס' רא" הבאתי "דל ואנכי עיי"ש[ דמים משפיכות יותרכלים
 בשרו מת חשיב לא אמאי וקשה הנאה באיסורי המקדש שם דחשיב ע"בנ"ו
 וע"כ מדדבנן דק מה"ת אסור דלא ועכ"ח בהנאה אסור שג"כ וכדומהעורו
- מה"ת שאסור מה רק שם חשיב דלא במתני' חשבהלא  דתנא לדחות ויש 

 מגז"ש בהנאה מה"ת אסור מת בשר היינו דמת נניח אם ואף ואכמ"לושייר
 שמ"ט סימן חיו"ד שי"ק מהר"ם בשו"ת כמבואר שערו לא אבל בשרוו1ה

 שור ובבכור ס"ו תשו' אל" יד ספד בשם ומביא בהנאה דמותרבאריכות
 מהר"י בשו"ת וגם בהנאה המת שעד להתיר ג"כ שכתבו כ"ט דף ע"1במ0'
 בשם ג"כ והביא בהנאה להתיר להשואל הסכים שס"ו סימן חיו"דאסאד
 עיי"ש. בדגאה להתיר ומ"ח מ"1 ס" או"ח מאהבה תשובהשו"ת

 נכרית פאה לאסור האחרונים גדולי צווחו כבר הדבר בעיקראמנם
 - תלכו לא בחוקותיהם משום אוסר מאהבה תשובה בשו"ת טעמים.מכמה
 בחלק ראשון חלק זצלה"ה מסאנז הצדיק הגאון למרן חיים דבריובשו"ת
 חלק חיים ובדברי - עיי"ש בחוקותיהם משום ג"כ אוסר בסופו ל' סימןיו"ד
 ארזכים שעדות אותן נלקח הרוב שעפ"י יען אוסר הנ"ל אסאד מהר"יובשו"ת - עיי"ש נכרית בפאה לצאת ואסור יהודית דת שהוא כתב נ"ט סי' יו"דשני
- מאוס וגם סכנה חשש ויש החולים בבית מתים אשר העםמדלת  וגם 
 עד גם זה ידי על בידן עלתה מה דחזינן סופן משום תחילתן לאסורכתב
 שלא גדר לגדור שיש כ' וט"ו י"ד שימן לבוב דק"ק מהגאון יצחק ביתובשו"ת - עיי"ש שלהם עצמן בשערות הראש בפריעת הנשים מזה לילך באוהיום
- מהם ירחק נפשו שומר כי נכרית בפאהילכו  במשניות ישראל בתפארת גם 
 גבורים מגן בס' ועיין - העין מראית משום אוסר ה' כהבנה ששי פרקשבת
 עין מראית נכרית פאה גבי דשייך י"ח סימל בתשו' שבע הבאר בשםהביא
 בישועות ועיין נכרית בפאה נשים שילכו כן מנהג אין אם לדבריווהסכים
 שהאריך ז"ל אורנשטיין הירש צבי ר' מהגאון בתשובה כ"א ס" אהע"זיעקב
 עצמן שערות המה אם ניכר שאינה כיון נכרית דבפאה ומסיק בזהמאוד
 החתם הגאון שמרן וידוע עיי"ש לדינא וז"ב ואסור פריצתא הוי לאואם
 שהנשים לבניהם הזהירו בצואותיהן ז"ל א"ש מהר"ם הגאון ותלמידו ז"לסופר
- גמור באיסור עליהן ואסרו ח"ו נכרית  פאה מללבוש נפשםישמרו  והגם 

 הגבורים שלטי בשם להתיר כתבו ע"ה ס" באו"ח והמג"א מרמ"אשבהג"ה
 נכרית ובפאה שער ,בחוטי אשה יוצאת במשנה שבת ממס' ומקורו נכריתפאה
 בדרך תודה לחמי בספרו לוי מחנה בעל הגה"ק דו"ז בזה דיבר היטבןאשר
 בשערה, התלוים כהררים שבת הלכות "'א בחגיגה חז"ל שאמרו שזההלצה

 הלכות שמכל בשערה רק תלוים והם שבת הלכות שומרין איןשבעוה"ר



קצז אפריםש~נית די

 נכריות ובפאה  שער בחוטי אשה דיוצאת הזאת המשנה רק שומרין איזשבת
 חלקו זה נגד אמנם - התיר דלבוש וגם עיי"ש[ נכריות בשערוהולכין
 יעב"ץ מו"ה והגאון קאצנעלנבוגען והר"י מינץ ומהר"ם שבע באר בעלהגאון
 ק"ש לקרות אפ" החמיר פאדווא מהר"ם והגאון נכרית פאה הדין מןשאסרו
 ארזים עצי ובעל ע"ה ס" באו"ח זקנים עטרת בעל אחריהם וכןכנגדן
 ובצירוף - הדין מן אוסרים כולם מאהבה התשובה וכן העזר באבן כ"אס"
 המתירין. מן האוסרין רבו למעלה האחרונים שהבאתימה

 לא המתירים שאף ומ"ח מ"ד ס" מאהבה התשובה שכ' לזהונוסף
 אלא הראש שערות במקום שלא הפנים על דוקא נכרית בפאה אלאהתירו
 הם גם הראש שערות במקום אבל ' ]הארלאקען[ בל"א הנקרא פאהכשמו
 הי' תילה על הדת להעמיד בידינו כח הי' אם וע"כ - עיי"ש לאסורמודין
 לדרוש חוקה וכחומה ברזל כעמוד לעמוד ורין דת יודעי כל על גדולחיוב
 נעשה ומה במלואה פרוץ הדור אמנם - עבירה עוברי ביד ולמחותברבים

 בשערות ראש בגילוי לילך בהנשים נפרץ כבר הלא בה שידובר ביוםלאחותינו
- הראש בגילוי ילכו שלא והלואיעצמן  ת"ח נשי לילך נהגו שכבר ועוד 

 שוגגין שיה' מוטב וע"כ גמור כהיתר להם ונעשו נכרית בפאההחסידים
 יוצאין ישראל ובנות בקרא מפורש דלא כיון למחות בידינו כח דאיןבמקום
 עדיף. תעשה ואל ושב רמ"אביד

 שלא מאחרונים שהביא מה ע"ה סי' או"ח שלמה לקוטי בספרועיין
 שמי. וחתמתי הנלע"ד כתבתי - להעתיקרציתי

 בילליטצער הלוי אפריםהק'

 כדסימן

 אינו התמר שהעץ חז"ל בדברי מקומו מקור אותי ששאלת במהא(
 שנה ירחים מגד בהעלה ראית כן כי שנה שבעים לאחר אלא פירותעושה
 ציין ולא דקאששא אב"ד בראך שאול רבי הגאון שכ"כ יו"ד חוברתשניה
 כנודע. כתב רקמקומו

 ה ב ו שת

 קאמר ע"א כ"ג דף תענית במס' רק מקורו מצאתי לא כעת עדהנה
 פירא טעין לא שנין שבעין דעד ברש"י ועיי"ש חרוב של אילן על הש"סכן

 ראינו לא מ"מ התמר עץ לענין שם מוזכר לא אבל עיי"ש קמחתאבטעינא
 מטה ספר בסוף מצאתי וכעת מדרש. באיזה הנ"ל הגאון מצא ואולי רא"אינו

 אחרון קונטרס שם ונקרא מינים לד' בפתיחה תרכה'ה סימן המגן באלףאפרים
 וכו' עוה"ב שכר כך שנה ע' לסוף אלא פריו אין שהלולב וכשם ג"ככתב
 וצ"ע. לזה המקור ציין לא שם גם אמנםעיי"ש

 עיין.נמס' הרבה ובמררשים בש"ס מוזכר התמר ומעלות מידותוהנה
 וברש"י ע"ב מ"ה בסוכה וכן אחד לב אלא לו אין תמר מה ע"א י"ד דףמגילה



 אפריםשונות דיקצח

 צדיק עה"פ צ"ב פרשה טוב שוחר ובמדרש ע"א סוף כ"ה בתענית ועייןשם.
י:",,.,ן במדבר פרשת תנחומא במדרש וכן מתמר ענינים הרבה מפרש יפרחכתמר
 ;.):י''"':' במדרש וגם כתמר צדיק עה"פ לך פ' בתנחומא ועיין לוי בני את פקודעה"פ
 במדרש ועיין - עיי"ש מ"א פרשה רבה ובראשית פ"ג ריש במדבררבה

 אילנות משאר שנשתנה התמר מידת והולך שמחשב אילנות ענףתלפיות
 עוד ועיין התמר באילן רק ונקבה זכר בהם שיה' ובצמחין באילנותשאין
 מהרש"א ובח"א רשב"ם ובפי' ע"ב פ' ב"ב במס' ועיין - פי"ט דר"אבפרקי
-שם  במס' יו"ט בתוס ועיין - עיי"ש דיקלא וסימן קכ"ה חולין ועיין 

 ערך מהערוך שהביא ומה היום כל דקלים מרכיבין ד"ה מ"ח פ"דפסחים
 עושה אינו התמר שיה' כלל נזכר לא מקומות הלין בכל והנה ודו"קניסן
 , ', לגאון ראיתי שוב - ראיה אינו ראיני לא ומ"מ שנים ע' לאחר רקפירות
 עה"פ ח' פסוק ז' פרק השירים שיר על המור צרור בספרו החוו"ד ה"האחד
 דומה יה' לא קומתך אם אף ומבטיח הקב"ה אמר כ' לתמר דמתה קומתךזאת
 שהוא שנה ע' לסוף רק פירותיו מוציא שאין וגם אוכל כולו שאין לתמררק
- עכ"ל הזקנהעת  כמאה עלי ונאמן הדבר מקור העיר לא הוא גם והנה 

עדים.
 ע"א ח' דף בכורות במס' להיפך מפורש בש"ס מצאתי אח"כאמנם

 עיי"ש וכף דקל באילן וכנגדו חדשים עשר לשנים טמאה גסה בהמהדקאמר
 פירות ומוציא נתגדל דתמר מפורש הרי שנה לע' שהוא החרוב מזכירואח"כ
 וצ"ע. חדשיםלי"ב

 ודחקו אומן ובא בגרונו קוקוריץ שנכנס באווזא ממני ששאל ומהב(
 ואתה לאסרו נהגו שבנאסאד שמעת כי האוזא על חשש איזה יש אם לחוץבידו
 עליו. יש חשש איזה יודעאינך

 ה ב ו שת

 בקהילות יום בכל ומעשה בזה להחמיר שמעתי לא כה שעד אמתהן
:)ן"('1 שחפשתי הגם חשש איזה יש אם אמנם ומצפצף פה פוצה ואין בזו שנהגוהגר

 , ), ראינו לא חכמים אמרו אעפי"כ בזה להעיר כלל מצאתי לא כה ועדבספרים

 . .),_)) להוציא בכח בידו שדוחק בעת סימנים עיקור חשש בו יש ואולי ראי'אינו

 ,,,,, ,,),,)) ,י הרבה וכשדוחק ברובו שהשיעור הגרגרת פסוקת חשש יש וגם החיטהמגרונו
 בו שאין ורואה הסימנים היטב בדק אם לע"ד ע"כ הגרגרת נפסק אוליבכח
 - כלל חשש אין לע"ד ויפה שלם שהוא ורואה הגרגרת בדק וגם כללעיקור
 אסאד מהר"י ותשו' שבת. לענין קנ"ה סי' או"ח שי"ק מהר"ם בשו"תועיין
- ס' ס"או"ח  הנ"ל. לזה חששו לא שם וכנראה 

 נ,~ש,_;,; אעשה מגילה בהלכות ענינים איזה לך לכתוב ממני שבקשת ומהג(
 מקודם שה" מה שנתגלה אסתר מגילת נקרא וע"כ בהנס הכירו אח"כורק )ן'"'ץ,,י הטבע בדרר בהסתר הי' דהנס יעל אסתר מגילת דנקרא לע"ד הנהרצונך.
 תרפ"ז סי' מגילה הל' במג"א הערה איזה גם לך ואכתוב - והבן בסתרכל
 דרבים מת"ת עדיף מגילה דמקרא הא שכתב הב"ח לדברי ראי הביא ג'ס"ק

 וכ' ישראל דכל בת"ת קאי דבש"ס הב"ח וכ' גדול דרבים דת"ת משמעובגמרא



קצט אפריםשונות די

 מרש"י ראי' הביא לא אמאי הבנתי לא ואנכי עיי"ש מתוס' משמע דכןהמג"א
 ישראל כל דהתם דרבים ת"ת ע"ב ריש ג' דף במגילה בפירוש כןשכתב
 בית של סמכו מכאן דבוודאי כך לפרש צריך דבע"כ ולענ"ד עיי"שהוו
 ששם וע"כ דרבים ת"ת ג"כ הי' המגילה קריאת בשביל ת"ת שביטלורבי
 ישראל. כל הי'לא

 כהסימן

 ואח"כ עליה ובירך דר"ת תפילין ולקח וטעה ששכח שאלתובנידון
 ור"ת. רש"י תפילין זוג שני להניח ודרכונזכר

 ה ב ו שת

 סי' יו"ר ב' חלק זצללה"ה מסאנז הגה"ק ממרן חיים דברי בשו"תעיין
 אמת דברי ספר בעהמ"ח מרבינו מלובלין החסידים כל ביד קבלה כ'פ"ב
 כשמניח הפעם עוד לברך צריך אין בטעות דר"ת תפילין על שברךשמי

 תפילין גם תמיד להניח שדרכו שמי לחלק אמרתי אני אולם - דרש"יתפילין
 שאינו מי אבל שתיהן להניח הי' דעתו שהרי שנית לברך צריך איןדר"ת
 וראיתי עיי"ש לברך שצריך ופשוט נמלך הוי זוגות שתי מקום בשוםמניח
 החסיד הרב מורי אבי וכבוד וכ' הנ"ל שהביא בשלח בפ' זהב מנורתבס'

 פסקי לי הראה ז"ל חיים מ' בהמנוח שיחי' מקוטנא הירש צבי יודאמוה"ר
 איזה על חילוק שאין להדיא שמשמע ל"ב סי' רבה הקומץ פרק מנחותתוס'
 האחר וישים ויסירהו מהם אחד ויקח תחלה יברך שם כתבו שכך מברךמהן
 כהנ"ל. לפרש ויש ברכהבלא

 שאין מי שאפי' שדעתו ב' סי' או"ח סיגעט צדק אבני בשו"תועיין
 תפילין על תפילין להניח רק אח"כ יברך לא מ"מ דר"ת תפילין להניחדרכו
 עיי"ש. תפילין מצות על ולאדרש"י

 והביא זה בדין נשאל א' ובסימן 'יצחק ויעתר שו"ת לידי באוכעת
 דר"ת להניח שדרכו דמי לחלק שכתבו ויש וכ' שנית לברך פוסקיםמכמה
 לחלוק לבו מלאו האיך ידעתי ולא עכ"ל בזה לחלק שאין ול"נ וכ' לברך.א"צ
 ועל דבריו ראה שלא ואפשר - ראי' בלא זצ"ל חיים דברי בעל מרןעל
 בתשו' לקמן ועיין - היטב באר כבר מבואר הדבר וע"כ שכתבו ויש כ'אחר
 הסמוכה[. ]התשובה נ"ו( סי')ח"ו

 כוסימן

 ויזרח. נ"י הירש אהרו יוסף מוה"רלידידי

 וטעית . תפילין שהנחת הכנסת בבית היום לך שקרה מה אהו'שאלתני
 אמנם ר"ת של שהם נזכרת ואח"כ יד של על וברכת דר"ת תפיליןולקחת



 אפריםשונות דיר

 עליו וברכת ש"ר גם להניח אתה צריך בע"כ יד של הנחת כבר כיחשבת
 על הפעם עוד שתברך לך ואמר אחד ת"ח ושאלת ק"ש אמרת ואח"כג"כ

 עשית. יפה אם שאלתך וכעת עשית וכן דרש"יתפילין

 ה ב ו שת

 ל"ד סי' או"ח בש"ע עיין דר"ת תפילין ענין לך אבאר וקודםתחלה
 ואח"כ שמע אח"כ יביאך כי ואחריו המניח משמאל קדש סברו ורמב"םדרש"י
 שהוא הרביעי ובבית שמוע אם והי' השלישי בבית ולר"ת לימינו שמוע אםוהי'

- ל"ד מנחות ובתוס' עיי"ס ורמב"ם כרש"י העולם ומנהג שמעהחיצון  
 בכל תפילין מניח ישראל בל הלא בזה פלוגתא להיות אפשר האיךולכאורה

 התירוץ אמנם - פלוגתתם זמן שלפני התפילין בדקו לא אמאי א"כיום
 פלוגתא שה" יען ר"ת כדברי והן רש"י כדברי הן ומצאו ובדקושבדקו
 סי' באו"ח הגולה ובבאר שם מנחות תוס' בפסקי שמבואר וכמו -קודמת
 עיי"ש. שםל"ד

 ידי יוצא די"ש שם בש"ע מבואר אעפי"כ כרש"י הפוסקים רובוהנה
 הסברות ששני ז"ל האר"י בשם שהביא זקנים בעטרת ועיה'ש עיי"ששניהם
 עיי"ש מיוחדת פעולה בהנחתה פועל הזוגות משני אחד כל וע"י אמתיותהם
 שני וענין כ' ט' פרק סוף האשמורת שער העבודה ושורש יסוד בספרועיין
 בקיאין דלא ובגין לשונו וזה ע"ב ע"ז דף חדש בזוהר נזכר תפיליןזוגות
 דתרווייהו דא ברזא ידעין דלא תפילין זוגי שני שויין בתראה. דדראאלין

 אמר זצוק"ל מבוטאשטש מהגה"ק אברהם ברכת בספר ועיין - עכ"לאצטריכי
 עיי"ש ההלכה פסקי פי על כן והוכיח דר"ת תפילין להניח גדולשחיוב

 סעי' ג' סימן באצבע מורה ז"ל להחיד"א הקודש בעבודת ועיין -באריכות
 דאמרו והגם ר"ת וכסדר רש"י כסדר תפילין זוגות שתי להניח יזהר שכ'ס"ט
 בקשר ושם וכו' ללבשם הרבה נהגו עתה אבל בזמנם הי' זה יוהרא.דיש
 תפילין להניח חייב ז"ל והאר"י הזוהר דברי פי על כתב כ' סעי' ג' ס"גודל
 בלא"ה נראה ולע"ד - עיי"ש ח"ו ספ, משום ולא איתנהו ותרתי ר"תשל
 וכמדומה נוהגין שהי' כמו אחת בפעם שנים לובשין שאין יוהרא שייךלא
 הגה"ק בוה והאריך שכתב מה ועיין - שם ה' ס"ק במג"א ראיתי שכןלי

 להניח צריך הלכה שעפ"י עדן בעצי ד' פרק מנחות במס' זצ"למקאמארנא
 מודים כו"ע לאו עליהם לברך שהורה בזה והנה עיי"ש עליהם ולברךשתיהם
 וכמבואר דר"ת תפילין על מברכין שאין סברו הפוסקים כל ואדרבהבזה

 במחבר. ל"ד סי' או"חבש"ע

 שהתפילין האמת חכמי בשם סק"ז ל"ד סי' יו"ד תשובה בשעריועיין
 לאכול שנהגו צדיקים שראיתי פלא ובאמת עיי"ש מרש"י עליונה בחינהדר"ת

 להם יש רש"י של שתפילין ואמרתי - דרש"י בתפילין ולא דר"תבתפילין
 בחינת הם דר"ת תפילין אבל הכנסת בבית לאכול שאסור הכנסת ביתקדושת
 גדול המדרש בית שקדושת אעפ"י המדרש בבית לאכול שמותר המדרשבית

 מבית אבל הכנסת בית המדרש מבית לעשות אסור דהרי הכנסת ביתמקדושת
 המדרש. בית לעשות מותרהכנסת



רא אפריםשונות די

 שכ' המגילה קריאת אחר עד בפורים תפילין לחלוץ שלא המנהגוהנה
 דרש"י תפילין לחלוץ גוהג אני ואנבי - תפילין אלו ויקר ששון שמחהשם

 בש"ע בפורים קרוב"ץ שאין דידוע המגילה בקריאת דר"ת תפיליןולהניח
 ממלכות ולא בנימין משבט הי' ואסתר שמרדכי יען דוד צמח אתבברכת
- דודבית  הי' דר"ת אף וע"כ דוד בית ממלכות שרשו ז"ל דרש"י וידוע 
 ודו"ק. אמו מצד רק מ"מ רש"ינכד

 וראיתי דר"ת תפילין הניח לא מווילנא הגר"א החסיד שהגאוןופלא
 הרב חיים מוה"ר הגאון הרב קדוש מפה ושמעתי לשונו וזה אבנים ילקוטבס'

 מניח אינו למה לרבינו שאל אחת פעם כי הגר"א תלמיד זצוק"לדולאזין
 לצאת כדי א"ל שמניחם משאלתו להבין הוא. מניח ולמה השיבו דר"תתפילין
 שיטות ספקי דכ"כ תפילין זוגות ס"ד יניח א"כ השיבו הדעות ב' ספקידי
 באריכות. עיי"שיש

 להניח רצה לא א"כ היום כל בטו"ת ישב שהגר"א דידוע יעןולע"ר
- דר"ת תפילין ולהניח דרש"י תפיליןולסלק  תפילין מניחין שאין אנו אבל 
- ר"ת דעת לצאת חיוב בוודאי א"כ התפלה בשעתרק  עשה יפה לא וע"כ 
 כי הגר"א תלמיד שהי' יען דר"ת מתפילין כלל הזכיר שלא אדם חייבעל
 הניחו מוולאזין מהר"ח תלמידו גם כי להניח החיוב בוודאי אדםלשאר
 מהנ"ל. שנראהכמו

 רש"י של שהם שחשב בטעות דר"ת תפילין שהניח שטעה במהוהנה
 בשם כ' ה' דף המנהגים בטעם ראיתי דהרי כ"כ יצער אל עליהם בירךוג"כ
 ולא דר"ח תפילין להניח ימיו כל הנזהר שהאיש מקדושים קבלה יוסףברכי
 על שיברך טעות אחת פעם לו שיארע מוכרח אזי אונס בשום ימיו כליחסר
- עכ"ל בהם ומתפלל הברכות דר"תתפילין  מקאמארנא הגה"ק לדעת ובפרט 
 כוותי'. נוהגים אנשים ויש עליו לברך החיובז"ל

 והתפלל רש"י של שהם בחשבו ר"ת של תפילין שלבש מי באמתוהנה
 עליהם ויברך רש"י של תפילין יניח ר"ת של שהם ראה סלקם וכאשרבהם

 באשל כתב וכן עיי"ש כ"ד סע" ג' 'סי' גודל קשר הקודש בעבודתכמבואר
- ה' סע" ל"ד ס" מבוסשאטש ז"ל להגה"ק . תנינא מהדוראאברהם  וכ' 
 ובשמברך יום בכל תפילין זוגות שני להניח רגיל המניח אם אך עודשם
 - עכ"ל וצ"ע שנית לברך א"צ אולי ר"ת של ג"כ לפטור דעתו רש"יעל
 כל ביד קבלה לשונו וזה פ"ב סי' יו"ד ב' חלק חיים דברי בשו"תועיין

 דר"ת תפילין על שמברך שמי אמת דברי בעהמ"ס מרבינו מלובליןהחסידים
 אמרתי אני אולם דרש"י תפילין כשמניח הפעם עוד לברך צריך שאיןבסעות
 שהרי שנית לברך אי"צ דר"ת תפילין גם תמיד להניח שדרכו שמילחלק
 דשי זוגות שתי מקום בשום מניח שאינו מי אבל שתיהם להניח הי'דעתו
- ע"ב ד' דף בט"מ ועיין לברך שצריך ופשוטנמלך  בליקוסי וכן ח"א 

- ח"א כ"א דףמהרי"ח - בשלח פ' זהב מנורת בס' וכ"כ   בליקוטי ועיין 
 להניח דרכו שאין מי שאפי' דעתו ז"ל מסיגעט הגה"ק בשם שםמהרי"ח
 ולא דרשזי תפילין על תפילין להניח רק אח"כ יברך לא מקום מכל דר"תתפילין
 עכ"ל. תפילין מצותעל



 אפריםשונות דירב

 )ח"ד אפרים יד בשו"ת לעיל אחת בתשובה בזה שכתבתי מהועיין
- ודו"ק כ"ו[ ]ס" ס"ו(סי' ,, חל2 תשו' נ"י מסערענטש גיסי הדפיס וכעת 
 ,- יהושע שדה בשו"ת עוד ועיי' - זה בענין מש"כ כ"ב בסי' ועיי"ש-לוי
 ה'.סי'

 כזסימן

ץ ג"י' פנחס כמר וחכים היניק בני יחנךאלקים

) במקום בד"ה ע"א ל"ו דף פסחים במס' התוס' בדבר  אותי ששאלתמה
 ליתן דרך שאין לך וקשיא כו' מפרש הגבור אפרים בר' אפרים ורבינושכ'
 אפרים ב"ר אפרים רבינו בשם התוס' הבעלי נקרא והאיך לבנו אבשם

הגבור.

 ה ב ו שת

 שקורין נכרים לשונו וזה ת"ס סימן חסידים בספר הוא הדבר מקורהנה
 מקומות ויש כך על מקפידים והיהודים כלום בכך אין אביהם בשםלבניהם
 החיד"א וכ' עכ"ל מתו שכבר אחר אלא החיים שמות אחר קוריןשאין

 המנהגים ולכל אדמות עלי בשמותם קראו והסימן עולם ברית נקראבהגהותיו
  יהורי איש עד"מ אחד במקומ ראיתי אבל עצמו בשמ לבנו קורא אדםאין
 ופלא עכ"ל בעיני זר והי' מרדכי ג"כ בנו שם ונקרא מרדכי שמונקרא
 ניסן ג' תקל"ה שנת לשונו וזה טוב מעגל בספר כ' בעצמו שהחיד"אבעיני
 שמי על חיים יוסף וקראהו צדיק שלו' סי' לבן סנדק הייתי במדבר ה'יום

 אמנם - אחר באדם לא אבל באביו קפידא דוקא ואולי - עכ"לבס"ט
 בס' שמספר וכמו בחיים אבותם כשם בניהם שם קורין תימן דבארצותידוע
 ,,,, ח" ועיד"ז ר"ל מתים שבניו למי מסוגל זה שדבר וחושבין ח"א ספיראבן
 שהאריך מה ועיין וכו' קבלה בד"ה י"ב ס" המלואים חלק בזכ"ל וכ"כיחיו
 '' עי"'ש. ח' או"ק ח' ס" מילה הל' אבות ברית בס'בזה

 כשקראו אפשר זה ומלבד אביו בשם שנקרא כ"כ חידוש איןומעתה
 ויש ישראל תפוצות בכל מנהג דזה אביו שם על וקראו אביו מת כברלבנו
 וכמו המת אחיו שם על הראשון לבנו שם נותן יבם דגבי זה למנהגסמך

 חות בעל הגאון נקרא וכן - יוסף אחיו על לסימן בניו שם קראשבנימין
 אביו שם על נקרא דכאן אפשר וכן משה יעקב מו"ה אביו שם על יעקבדעת
- ודו"ק חי אז הי'שלא - ודו"ק דשמואל אבוה אבא בר אבא בש"ס ומצינו   ,ןן,1ל( 
 ''" דעניא אפרקסתא שו"ת ועיין - עיי"ש ע"א צ"א בתרא בבא מרי בר מריוכן
 קס"ב.סי'

 ציין אשר התורה על אהרן תולדות המחבר הי' מי שאלתךובענין
 הי'. זמן ובאיזה התנ"ך עלהש"ס



רג אפריםשוזות די

 ה ב ו שת
 סימן ביו"ד מביאו ז"ל הוא שהרי הש"ך זמן קודם הי' מחברו כידע

 רק זכרו מצאתי ולא הגדולים בשם וחפשתי עיי"ש בסופו ס"א ס"קקצ"ח

 התנ"ד על מקומות מראה מפיסארי אהרן תולדות לשונו וזה הדורותבסדר
 ועקידה בזוהר הנדרשים הפוסקים מ"מ תוס' עם עוד בש"ס נדרשיםהיכן

 עכ"ל. שנ"אועקרים

 כילליטצעי הלוי אפריםאביך
דומ"ץ

 כחסימן

 נ"י. דאוויד זעליג אהרו מו"ה לידידי וברכה שלו' ה'ישא

 במה לד להשיב עטי פרי אמנע לא מ"מ אני הטרדות שעמוסדגם
 עצמם חותמים שהלוים דבר של טעמו לך ולהודיע לך לפרש אותיששאלת
 פירושו. ומה הזה לשון מהסג"ל

 ה ב ו שת

 דבר הנראה דכפי אחרונים ימים הראשונים כימים לא כי אהובי לךדע
 איזה שנהגז שנים מאזת ד' היותר ולכל שנים מאות איזה הוא חדשזה

 ירושלמי בבלי ובש"ס בתנ"ך מצינו לא כי - כן לחתום לויים שלמשפחות
 בדוריהם אחר איש אפי' או אמורא או תנא שיקרא המדרשים וכלתוספתא
 חתמו לא בספרד וגם סבראי וברבנן בגאונים וגם סג"ל שם לוי תחתשיחתום

 איזה זה לכתוב נהגו וסג"ל כהן שהי' מי וכהן לוי שהי' מי לוי סתם רקכן
 גדולות משפחות  הרבה ישנו כי כן חזתמים הלויים כל לא ואעפי"כ שניםמ(וזת

 כן. חותמים משפחתנו וגם הלוי או לוי סתם שכתבובישראל
 סגולה לי והייתם דכ' סגולה מלשון שהוא שמעתי סג"ל שלופירש

 בפחות כדכ' ונגיד שר לשון והיינו לוי סגן ר"ת שהוא שמעתי עוד העמיםמכל
 לכהן. שני היינו לכהן סגן ר"ת שהוא שמעתי עודוהסגנים

  י"א אות שם במערכת שם וראיתי  החדש מטעמים ספר לידי באוכעת
 שני שהוא לפי לוי סגן ר"ת ועא סג"ל בלשון לוי נקראו למה טעםכתב
 שאותיותיו לפי טעם עוד - שמעתי לכהונה גדול סניף ר"ת או סגן נקראלכהן

 גדול, לכהן שלישי והוא לוי, שמעון ראובן לבטן שלישי והוא לוימשולשין

 בהם שיש ולפי - ומררי קהת גרשון משפחות ג' ושהם לוי. כה"ד,כה"ג,
 עוד עכ"ל. סגול אותו קורין נקודות שלש בו שיש סגול כמו משולשיןהרבה
 לוי. והי' לבטן שלישי הי' רבינו דמשה להוסיףיש

 גזרות ושאר ספרד גלות אחר וכ"ץ סג"ל כן לחתום דהתחילונראה
 ימדינה ממדינה למקום ממקום ונתגלגלו ונשתמדו נאנסו שהרבה יעןתתנ"ו
 צייכען סגן לשון הוא וסג"ל לסימן עשאו ידוע יחוסם להם שהי' הםוע"כ



 אפריםשונות דירד

 שהזא כ"ץ לכתוב הכהנים התחילו מאז וגם עיי"ש ובתשבי בערךנמו"ש
 בחתימתם כן מצינו לא מקודם אבל אחר פסול שום ולא חלל ולא צדקכהן

,,,, 
 שכ' מניקלסבורג טריבטש אברהם לר' העתים קורות בס' -ראיתי וכעתודו"ק
 יחזקאל מו"ה הגאון הרב ק"ח בסי' הלשון בזה הנוב"י על תקס"דבשנת
- כן ר"ת שהוא משמע עכ"ל לויה סגןלנדא  דף בתרא בבא בתוס' ועיין 
 עיי"ש. וצ"ל כ"ץ חיים ודו'ר כ, אי בד"ה ע"בצ"ב

 כטסימן

 נ"י. זאב צבי בנימין כה"ר כש"ת יקרותובמעלות ) ," במידות המו"מ הרבני ידידי לככוד ושלו' ותיים נרכה  ה'ישא

 ראשון הייט בכורים בנים ב' לו שיש בשאלתו לעיין מעיסוקינפנתי
 פסח בערב לאכול נוהג והנה הב' לאשתו והשני שמתה הראשונהלאשתו

 להתענות. דוקא צריך או בניו לב' בזה די האם שעושין סיוםעל

 ה ב ו שת

 אין מס' סיום על בער"פ לאכול הבכורים שנוהגין הענין בעיקרהנה
 החדש או"ח בס' שראיתי כמו האחרונים מן הרבה עליו ונחלקו מקורלו
 דוקא שכ' מאהבה בתשובה פלעקעלס ר"א הגאון בשם הביא ג' אות ת"טסי'

 ר"מ שלש" ]אעפ"י מסכת סיום סעודת אבל להקל יש קבוע שזמנהבמילה
 אין פסח בערב מ"מ הכושר[ שעת עד המס' בסוף מעט לשייר יכולמינץ
 נוב"י בעל הגאון רבו את ששאל וכתכ הבכורים בשביל  זאת לעשותראוי
 בכור הי' כי בער"פ מס' סיום לעשות יכול אם פישלס' מוה"ם הגאון אתוגם
 סיום סעודת שעושה ז.מי ב"ד עפ"י בחוצות נכרו גם בידו ומיחו נפלאחר

- עכ"ד חכמים הוראת עפ"י שלא הוא הבכוריםבשביל  ,,,,י,,,) מתירין שאין ובאמת 
- מס' בסיום תעניתשאר ,',)"1,',' הבכורים וצריכי' בשבת להיות שחל בער"פ ורק 

 , ',1 יען מס' בסיום לאכול לב ייטב בעל מסיגעט הגה"צ מתיר ה' ביוםלהתענות
 ' ,,,,, ,ן, מוקדם.שהוא

( 

 בסיום בער"פ לאכול הככורים כל ישראל" תפוצות בכל נוהגיםובאמת
 בשם ג"כ הביא שם רחדש באו"ח ועייל הוא תורה ישראל דמנהג וידועמס'
 מיישב ריב"א ובשו"ת סיום בסעודת להקל המנהג דנתפשט שלמה כרםהרב

 בה. לעייל כעת בידי ואיל עיי"ש בזה להקל שנוהגיןהמנהג

 י,,,%'י)1ל, באמת כי בזה כ"כ 2'הקל שנהגו הוא תורה ישראל שמנהג אומרואני
 לי1:1","1 הרא"ש שכ' מה וידוע סופדים במס' רק בש"ס מקור לו אין פסח ערב שלתענית
 מבערזשאז הגאון כ' והנה - התלמוד חתימת אחר הרבה נתחבר סופריםדמס'

 להקל התניא בשם הב"י שהב-א הישוי"ע בשם החדש או"ח ספר עלבהגועתיו
 שיקיל מצאתי ולא פסח בהלכות רבתי תניא בס' ]וחפשתי בכוריםבתענית
 הבכורים להתענות שנהגו סופרים ממס' הביא ואדרבה בכוריםבתענית



רה אפרימשונות

 בבאורי וראיתי התניא בשם להביא כלל מצאתי ולא יוסף בביתוהפשתי
 יעקב הישועות לבעל נזדקר שטעות שכ' ווארשא דפוס התניא עלמהרש"ה

 יחיאל רבינו בשם שהביא המרדכי בשם ת"ע סימן יוסף בבית שראהיען
 יחיאל רבינו בשם ע"פ פ' במרדכי הוא וכן תרגימא במיני מותריםשהבכורים

 המגיה הביא כאשר התניא המחבר יחיאל רבינו שהוא יעקב הישועותוסבר
 התניא ס' מחבר זה אין ובאמת עיי"ש קרימונא דפוס התניא לס'בהקדמתו

 ספר שמחבר נחליט גם אם התניא להמחבר הקודם יחיאל רבי ספק בליוהוא
- עכ"ל[ יחיאל ר' שמו הי'התניא  כ' בשם שם החדש באו"ח הביא עוד 

 תפדה פדה אך וסיים בכורים בתענית להקל הנוהגים על ל"מליץ אורמאורי
 זה תענית להשלים דא"צ לומר שמצדד הביא שמואל עולת בשם וגםבממון
 בריא שאינו מי ע"כ להתענות ואסור פסח קרבן זמן הוא חצות דאחרמשום
  להשלים לו אין אז עיקר נל התענית לז יויק שלא בנפשו שירגיש כ"כוהזק

 מצה באכילת התענית לאחר בלילה ח"ו שיסתכן לחוש שיש משוםהתעבית
 המתענים אותן וגם הלילה. באותו הנהוגות ממצות שיתבטל או כוסות וד'ומרור

 דמבטלין בהפסדן שכרו יצא קאפע או מרק הקידוש אחר ואוכליןומשלימים
 לו שאין בדבר להחמיר שלא בראשו עיניו דהחכם וסיים לתיאבון מצהאכילת
 התענית ע"י התורה מן שהן מצות למביעת להוש ויש שלנו בתלמודעיקר
-עכ"ל  הבכורה או הבכור דאם ללב ויפה לראש חיים ספר בשם שם הביא וכן 
 התענית את יפדו כמשפט הסדר לעשות יוכלו לא יתענו ואם כח חלושיהם

- עכ"ל לעניים לחלקובממון  המקדש כלי מהלכות ו' פרק למלך במשנה ועיין 
 חכמים דברי חלק חמד שדי בס' עיין אמנם פסח בערב התענית עלשמתמה

 עיי"ש. הרמב"ם על למלך מעשה בס' דבריו ומובא המנהג את שמתרץ מ'אות

 אמינא טעמי ותרי דחדא טעמים מאיזה להקיל עוד אחזה אנכיואשר
 ר"ה ערב להתענות דנוהגין ב' סעי' תקפ"א סימן או"ח בש"ע דאמרינןעפ"י
 דרכי משום )מהרי"ל( השחר עלות קודם ער"ה לאכול נוהגין ורבים בהג"הוכ'

 בשם הביא י"ב ס"ק שם ובמג"א חגיהם בערב להתענות נוהגין שהי'האמורי,
 ועיי"ש בהגמ"נ וכ"כ בעיו"ט להתענות שאסור בבוקר אכלו משו"ההלבוש
 ואפשר בע"פ לאכול להם הי' הבכורים גם דא"כ במג"א והקשה רמ"טסימן
 לטעם ומיהו האי כולי מלתא מיפרסמא לא נינהו דעלמא רובא דלאוכיון

- עכ"ל קשההלבוש  אפשר בדרך לה מתרץ אברהם שהמגן הגם נ"ל ומעתה 
- בצ"ע במג"א שהניח הלבוש לטעם ובפרט זאת קוש" מכח להקל נהגומ"מ  
 ס" שם הבה"ט שכ' עפ"י השחר עלות קודם לאכול הבכורים לנהוג רצוולא
 אור קודם לאכול ר"ל הגדול מהחטא ז"ל האר"י ובכתבי בזוהר והמעייןקי"ב
 עיי"ש. כן יעשה לאהיום

 הבעש"ט תלמידי עליונים קדושי הצדיקים שהסכימו מה לפי אמינאועוד
 כמשמעות בתעניתות להרבות אין כדורינו חלוש שבדור שלפנינו בדורותזי"ע
 ציבור בתעניתי לנו ודי נפשו לצער יכול אינו אם חוטא נקרא דנזירהש"ס
 כמובא תעניות בשאר לא אבל שלנו ומש"ס הכתובים מן מקור להםשיש

 וראה לשבת משבת כ"פ מתענה הי' ז"ל מקיטעב גרשון ר' שהצדיקבספרים
 ביה"ק ועל ללותו הרר"ג והלך שמת עד בכך ג"כ והתענה ממנו ולמדאחד



 אפריםשונות דירו

 מה מפני רשע  רשע כולם בפני לו ואמר במת ובעט רגלו את הרר"גהרים
 שאינם התעניתים ריבוי זאת ממני ולמדת אלי א"ע השוית ומדוע א"עהרגת
- כחךלפי  אלימלך ר' להרב ושאל מתענה ה" שבילדותו סיפר מאפטא והצדיק 
 קאשי קווארט מלכות איין לאכול התענית אחר תוכל אם לו והשיב ע"וזצ"ל
 לי יה' אלמלא בזה"ל ואמר להתענות לך מותר אז לוגין ר שהואיבישה
 שמצוה וכשם ע"כ אותם מבטל הייתי התעניתים לבטל עמי להצטרף שניםעוד

 כח רפיון מעט לו יש אם איש לכל ליזהר מצוה כן מעבירה ישראללשמור
 רוקח דוב ישכר מו"ה כקש"ת מופ"ה מהגה"ק שמענו וכן - יתענהשלא
 שהתיר שבועות איוה וה מעלה של כישיכה נתבקש אשר בעלוא האבד"קוצ"ל
 לאיש גדלי' בצום הקדושים בימים בצלו לחסות באו אשר שלומיולאנשי
 שאיזה העולם מספרים ]והנה לאכול מיד צוה חולשה איזה בעצמו הרגישאשר

 שאלפי מרומים בגנזי עצמו מצער אחיקם בן גדלי' שהצדיק אמרוצדיקים
- גדלי' בצום לאכול נהגו חסידים אותן וע"כ בשבילו יתענוישראל"  

 באמת כי צדיק בשם שנאמרה מימרא האי על חתם אשי רב בר מר לאוהנה
 צדיק" בשאר תיקנו ולא גדל" שנהרג ביום תענית שתיקנו הטעםמבואר
- שנהרגוביום  הפליטה ליתר ג"כ קיום הי' קיים ה" שגדל" שעד ורק 
- אדמתו על ישראל העם עוד נשאר וה"להעם  גדלי' שנהרג כיון אבל 
 כחורבן דהוי זה ביום להתענות צריך וע"כ הגלות ונגמר העם כל חיזוקונפלה
-ביהמ"ק  להתענות שלא שנהגו זה ומה להתענות בש"ע הוא דין הלא ועוד 

- הש"ע[נגד  הש"ע דין על לפלפל שאין הגם טעמא הלין מכל ומעתה 
 כי מסכת סיום ע"י לאכול להקיל יש מ"מ אבל בע"פ מתעניםשהבכורות
 ביה. להשען מי על ישבלא"ה

 דכתיב סופרים שבמס' אחד גדזל מאדם ששמעתי מה לכתוב אמנעולא
 שנעשה יען בע"פ מתענגים הבכורות וצ"ל ט"ס היא בע"פ מתעניםהבכורות

- ושמחה למשתה תיקנו נסלהם  כל בזה שטעו לומר רחוק דבר זה הנה 
 כן ונפסק בכורים בתענית ירושלמי בשם גם להביא ראיתי וכאמתהקדמוני'
 לא. וכלל כלל להאמר ,נותן זה דבר אין שט"ס נימא ואח"כלהלכתא

 או יתענה אם דסגי נראה להקיל יש שבלא"ה כיון שאלתו לעניןומעתה
 יעקב בחק ראיתי ושוב הבכורים בניו ב' בשביל יועיל מסכת בסיוםיאכל
 ראשונה מאשתו א' היינו בכורי' בנים ב' לו שיש דמי סק"ך ת"עכסימן
 בשביל עולה דהתענית מ לאמו בכור בן שהוא הב' מאשתו הוא והב'שמתה

 ע"כ הבכור בנה בשביל להתענות צריכה השניה אשתו ואין הבכוריםב'
 על בזה ויש יש לעיל שביארתי מה וכפי מסכת בסיום שנהגו כעתומעתה
- מצוה לסעודת נחשב שיה' מסכת בסיום כאן ג"כ סגי לסמוךמה  הכו"ח. הכ"ד 

לל
 כילליטיגער הלוי אפריםהק'

דומ"ץ



רז אפריםשונות די

 לסימן

 לתינוק ילמדו לא שאם הרמב"ם בשם אומרים ששמע שאלתובענין
 מעצמו אז לשון איזה מדברים ישמע לא וגם לשון שום לדבר ישראלבר
 הרמב"ם. כן כתוב מקום באיזה ושאל הקוד'(: לשוןידבר

 ה ב ו שת

 בן משה רבינו עינינו מאור בשם טלי' הוינא כד כן שמעתי אנכיגם
 עוז במגדל מצאתי ורק אתנו הם אשר בחיבוריו מצאתיו ולא וחפשתימימון

 הילד יגדל שאם ואמרו הלשון בזה כתוב פ"ב הלשון עליות בחלקלהיעב"ץ
 לימוד בלי מעצמו הקודש לשו7 לדבר יתהיל אז אהרים לשונות ישמעולא

 עכ"ל. בו המוטבע לשונושהוא

 במפתח הפסח לאחר שבת של החלות לעשות שנהגו המנהגובענין
 כתוב שכן ידידי דע - זה מנהג כתיב היכן מפתח צורת עליו לעשותהיינו
 לפסח בליקוטים זצ"ל מאפטא מהקדוש ישראל אוהב הקדוש בספרהמנהג
 החדש מטעמים בס' ומובא בזה סעמים כמה שכתוב עיי"ש במדבר פ'קו7ם
- שו"ב מאיש מנהגים טעמיובס'  כעת שעד יען הדבר בטעם אמרתי ואנכי 
 במפתח נפתח והיינו הותר הפסת אחר וכעת ונעול סגור והיינו אסור חמוץהי'

 ודו"ק. זה מנהג ג"כ מביא ח"ג מהרי"ח בליקוטי ראיתי כעת -ודו"ק

 כבר הנה להמלאכים דגימ אבינו אברהם הביא לא אמאי שאלתךובענין
 במצות להם לזרז דרצה וכ' וירא פ' עה"ת לוי קדושת הקדוש בס' בזההעיר
 מצוה שום אין בדגים אבל וניקור ומליחה שחיטה מצות הרבה ישובבשר
 ליתן רצה אבינו דאברהם נראה ולענ"ד עיי"ש דגים שעיקר שלמה סעודהולכך
 מיד נזדמן אם וזה לצוד צריך ה" דגים אבל ברשותו לו הי' ובשר מידלהם
 דדגים שמעתי ואנכי - דגים להם נתן לא ע"כ הדבר מיהר והוא אח"כאו
 ודו"ק. להם נתן לא וע"כ עוד הי' לא ואז צדיקים של גילגולהם

 ונשנו נאמרו כבר בשבועות חלב מאכל לאכול שנהגו הטעםובענין
 רמז כעת ונראה מזה. הרבה שם שמלקט צבי בליקוטי ועיין טעמים כמהבזה

 שאמר ומה התורה. בקבלת בהר משה הי' יום דארבעים מ' בגימטרי' חלבכי
 דרב נראה בשוקי איכא יוסף כמה גרים קא יומא האי לאו אי יוסףרב
 משה דהוסיף והא ועזשה מצווה שאינו דגדול ס"ל וה" נהור סגי ה"יוסף
 ועושה מצוה שאינו גדול כי נראה הי' מזה עליו הקב"ה והסכים מדעתו אחדיום

 דעשה מהא וגם אחד יום עוד להרחיק רבינו משה יכול הי' האיךדאל"כ
 בהגדה דאמרי' נראה עוד - יומא האי לאו אי אמר וע"כ והסכיםמדעתו
 המפרשים וכ' דיינו התורה את לנו נתן ולא סיני הר לפני קרבנו אלו פסחשל
  ורק התורה לקבלת כלל צריך הי שלא גדולה בהשגה כ"כ אז ישראלדהי'

 ה" יוסף ר'  והנה  התורה  להם  ובתו  לפניהם  חיבתו  להראות רדההקב"ה
 העולם כל א"כ יומא האי לאו אי ואמר ועושה המצווה גדול ס"ל וההפטור
 בשוקא. איכא יוסף כמה א"כ ועושה מצווהשאינו



-

-  

 אפריםשונות דירח

 לאסימן

 יהווטע כמר ומושלם ושנון החרוץ הב' תלמידי אהובי לדשלף
 בצהרים. כשמש ויזרח נ"י ארענשטייןזאכ

 העולם בפי המורגל המאמר מקור לך שאגיד ששאלתני לך להשיבהנני
 לעוה"ב. חלק לו אין לדעת עצמוהמאבד

 ה ו.ב שת

,. במס' היעב"ץ מרבינו שמים לחם בס' ומצאתי המאמר אחרחפשתי
 בתפארת ראיתי אבל דשמחות בתוספתא כן שמצא מ"ב פ"ו חלק פרקסנהדרין
 מצאתי ולא לדעת עצמו ממאבד שמדבר בפ"ב מצא שלא שכ' שםישראל

 שהפיל כובס בהאי ע"ב ק"ג דף כתובות מהרי"ט בחי' ועיין - עיי"שזה
 הוא כתב לעוה"ב שמזומן אמרה וב"ק דרבי באשכבתא ה" מדלא למותא"ע
 א"ע המאבד זה  עצמותם על עונותיהם ותהי הכתוב על אמרו שחז"לז"ל

 בטעם ועיי"ש שם, ישראל בתפארת ג"כ ומובא עיי"ש חלעה"ב שאיןלדעת
 חלק לו יש המתוודה מיתה חייבי כל ורק מיתה, חייב רוצח מדכלהדבר

 דמי התוודה לא כאלו שהתוודה אף זה והרי מ"ב( פ"ו )סנהדריןלעוה"ב
 עיי"ש. לעוה"ב חלק לו אין להכי וחטא לקיאו שב הוידוי אחרדהרי

 בשום נמצא לא לעוה"ב חלק לו אין לדעת עצמו דהמאבד אינשי דאמרודהא אבי ה' המלך יד מס' הביא שמ"ה סי' ביו"ד שלמה בליקוטיוראיתי
 באשכבתי הוי דלא כובס בההוא ק"ה בכתובות המהר"'ט על והשיגמקום
 טובעין אנו אם שאמרו לקלון שנשבו וילדות בילדים בחורבן לדבר וסמךדרבי
 עכ"ל. עוה"ב להיי באים אנובים

, יש בוודאי ספרים בכמה זכרו ונמצא כל בפי המורגל דמאמדולע"ד
,,,,",ל.),,; דהרי רא" אינו ראינו ולא חז"ל בדנרי מקום באיזה טהור מקומו מקורלו

 ל,, ,',' הי' אשר קדקוים סדר ירושלמי מתלמוד וגם מדרשות כמה מאתנונאבד

 :,,, פריערלצנדער  שלמה בשמו אהד איש עמד בימינו וזה מאתנו נאבדלהראשונים

,,',,ן,,,,,, ,, איזה על והדפיס קדהבים סדר ירושלמי שמצא שאמר ליטוואק יליד אלגאזיס"ט
 ומבקדי החכמים אמנם שלמה. חשק פירושו עם - ערכין בכורות חוליןמס'

,
, 

, מכחיש וזה מתנגד וזה הנאבד הירושלמי הם שהם כולם הסכימו לאזמננו
 המאמר נמצא בוודאי ועכ"פ הענין בבידור יודע אתנו אין ע"כ שמסכיםו"ם

ן להכהיש יכולין דאין הדא לקלון, שנשבו מהתינוקות שהקשה ומה מקום.באיזה
 פ' דבה במדרש שמצינו כמו כלל קשיא לא משם ובאמת קושיא. ע"ידבד
ע~, ת"ל כשאול אפ" יכול אדרוש לנפשותיכם דמכם את אך דנח סדראל"ד

ש,ש."שי :"",,''" גבי כן וכמו לו ה" מותר ע"כ בו יעללו שלא שירא במפדשים ועי"אך
 זקנים בדעת ועיין נפשם על לעמוד יכלו שלא שיראו יקלון שנשבותינוקות
 גיטין בתוס' ועיין - עי"'ש זה בענין נח בפרשת שכ' מה עה"ת תוס'לבעלי
 שנעלם וכנראה חיות צבי מוה"ר הגהות שם ועיין קפצו ד"ה ע"ב נ"זדף

 ודו"ק. יעב"ץ הגהות ועיי"ש מקומו התוס'ממנו



רט אפריםשונות די

 הקץ כל י"ד פרק ריש אלי' דבי בתנא מאמר מצאתי אנכיוהנה
 הביא נ"ד באות צופים רמתים במפרש וראיתי לו רע סימן טוביםבחיים
 רבו בשם לפרש והביא לעוה"ב הלק לו אין טובים בחיים הקץ כלהלשון
 שהוא עד ומואס קץ כשהוא א"כ טוב לכל לבא שיוכל טובים הם הייםשכל
 דבי תנא וציין ט"ס דשם ]ודע עכ"ל לעוה"ב חלק לו אין לדעת עצמומאבד
 "'ד[. בפרק היא ובאמת פ"ואלי'

 שעושה טובים ומעשים מצות שכר הוא הבא דהעולם אמרתיומאץ
 חי שהוא מי וזה בשבת יאכל בע"ש שטרח מי שאחכז"ל כמו הזהבעולם
 שנשבע ונשמתו נפשו כלל השלים ולא לדעת עצמו שמאבד אבל מצותועושה
 לעשות יכול שהי' המצות כל לו חסר א"כ רצה ולא מצות תרי"גשיקיים

 וע"כ זה ההשלמה לו חסר וא"כ ממנו השליכם אשר השנים באלו חי הי'08
- והבן עבד שלא מה העוה"ב היינו הפרס יקבללא  חי אשר שאדם ואף 
 דאם ולהתנצל לתרץ עצמו יכול אמנם עצמו השלים לא ג"כ ומת שניוכל
 זה אבל הכל משלים ה" אולי להיות עוד אותו והניחו בע"כ מת הי'לא

 הבא בעולם חלק לו אין וע"כ בדבר אנוס הי' לא א"כ לדעת עצמושמאבד
ודו"ק.

 לבסימן

 וביראה בתורה המו"מ הרבני ידידי לכבוד וכ"ט והשלו'החיים
 נ"י. גליק נתן מו"ה כש"ת היוחסיזשלשית

 ורוצה אביו שכעע שנה בתוך למז"ט בת לו שנולד שאלתובנידון
 בשם לבתו לקרוא ורוצה משח שמו הי' שאביו אביו שם על שם לבתוליתן
 כן. למיעבד יאות אימאשע

 ה ב ו שת

 שקורין השמות לשונו וזה י"ג אות י"ב סימן קדש חותם בס'ראיתי
 נקראים שהנקבות להיפך וכן זקנתם אם או אמם אחר הזכרים לבניהםההמון
 או נחום נעכא מן או ישראל שרה מן ומכנים זקנתם אבי או אביהםבשם
 שלום העתקת הוא פריידא כי להיות שלום, פריידא מן או צבי צביהמן

 בלה"ק הוא אשכנז בלשון פריידא כי הבנתי ]לא הקדש ללשון אשכנזמלשון
 ההמון בלשון המדוברת המבטא כפי משונים בענינים הרבה לזה וכדומהשמחה[
 בתו או בנו את לקרוא יוכל אחד כל כי רצויה כוונתו אם בזה להקפידאין
 עכ"ל. בעיניו ונראה דעתו על והעולה לו היאותבשם

 המנהג לשונו וזה כ' כ"ט אות ח' ס" מילה ה' אבות ברית בס'אמנם
 דינה  שמה  שהיתה אשה שמתה משל דרך אשה אחר לזכר שם שנותניןהוא

 ברכה שמה היתה אם וכיוצא דן שמו את קורין במשפחה זכר נולדואח"כ
 ליתן איפכא אבל דמי ושפיר טוב מנהג והוא וכיוצא ברוך הזכר אתקורין
 לקרות אין במשפחה נקבה ונולד שמחה שמו שהי' זכר אחר לנקיבהשם



 אפריםשונות דירי

 הנקבה את לקרות אין ברוך שמו שהי' או שמחה בשם שמו אחרהנקבה
 בווה"ק ועי" כ"כ חשש אין אחדיו זדע נשאד אם ]ואפשד שמו על ברכה שמואחר
 שמתה פנחס מדדש בס' ממש"כ זה ללמוד ויש ודו"ק[ ק"א דף משפטיםפ'

 דן שמו את וקדאו במשפחה זכר נולד ואח"כ דינה שמה שהיתה אחתאשה
 משם מינה דוק לפי"ז א"כ עיי"ש לנשמתה עליה שהי' ז"ל הקדוש הרבואמר
 ח"ב חאה"ע חת"ס בשו"ת ]ועיין המת לנשמת ירידה ח"ו הוי לנקבהזכר
 לתלות לחוש שאין שכ' פ"ח ס" ח"ב מאירות פנים שו"ת בשם מ"ש ל"חסי'
 מסתמא אלא לויה ונקדאה לוי משם נתהוו לביאה ששם לומד בזכר נקבהשם
 לרבי חיים נשמת בס' )ועיי' עיי"ש[ י"ז סי' ריש ביחזקאל ככ' לביאהשמה
 המקובלים מש"כ לפי ובפרט והבן( הד' הגרוש בד"ה י"ט פ' ד' מ' ב"ימנשה
 ההיא לנקבה יש וא"כ שמז הוא חי' נפש בסוד נשמתו הוא האדם שלדהשם
 נקבה אלא תלד לא תלד אם וגם בנים להוליד מסוגלת איננה ואז זכרנשמת
 ע"כ המקובלים בספרי כמו"ש זכר להוליד תוכל גדול זכות ע"י ורקאחת
 עיי"ש. בזה ליזהרצריכין

 שהי' אחת אשה על ג"כ כתב ק"ס דף ח"ב ערבים דברים בס'ועיין
 אם רק תוליד ולא נקבה ולא וכר לא הוי שלא ואמר חיים בחילוף היהשמה
- ודז"ק ש"ד שם עזד יוסיפו אם נראה וע"כ עיי"ש שם עודתוסיפו  ובענין 

 בת נולד שאם כ' ת"ט אות שלו' דובר בס' עיין מיד שם ליתן יכוליםאם
 לקרות יכול בשב"ק הוא השלישי יום ואם ימים חמשה קודם שם לה ליתןאין
 עכ"ל. בש"קלה

 לגסימן

 היוחסין שלשית וביראה בתורה המו"מ הרבני לכבודשוכ"ט
 נ"י. גליק נתן מוה"ר כש"תוכו'

 ביד כח יש אם התזרה עפ"י לו שאבהר ממני שביקש שאלתובדבר
 המו"מ הרבני המנוח אביו יורשי ומשאר ממון ממנו לבקש קל"ב דק"קהח"ק
 בבית הנ"ל בעיר ישראל ולכל חיים לן שבק אשר ז"ל משה מוה"רבתורה
 יכאן להביאו דקל"ב הח"ק הניחו ולא יע"א בעטלאן פה לקברות והובלהחולים

 השט"ח שנותן מודעא מסר נ"י ומע"כ לעי אלפי שמונה בעד שט"ה שיסלקעד
 לד"ת. יזמינם ואח"כ הכרה שהי' יען בטובתו שלאבעכ"ה

 בין ושמוע אחד לצד דעתו לגלות דין כעורך להיות שאסור הגםהנה
 רק בזה דעתי ואגלה ריקם פניו אשיב לא לפני שבא יען מ"מ כתובאחיכם
 למעשה. ולאלהלכה

 ובטענת גדולים סכומים בתביעות מעולם דרכם זה קדישא החברההנה
 פתיהת אין כי החת"ס רבינו עליהם שהמליץ וכמו הקבורה דמי הרבהדמים
 דקמאי קמאי ע"ז צווחו וכבר של"א[ סי' יו"ד ח' ]חת"ס דמים בלאהקבר
 הגה"ק בשם ע"א[ י"ח דף לבינה ]אם הס' שכ' מה חזי פוק הדורצדיקי
 שתבעו מה הח"ק מעשה עליו הי' רע מאד אשר זצ"ל מרימאניומהר"ם
 לרפות רוצה דו' לא כי אפס רוחו. למזרת שהי' מנהגיהם כמה ועזד מעזתהרבה
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 מוראה ולולא השי"ת אתר להרהר לנו שאסור "לולא עליהם אמר פ"א אלאידיהם
 שואל הי' אז מעשיהם, ומבקר השואל לכל ועונשים קונסים שמיד הח"קשל

 דח"ק הגבאים העוו אחת ופעם קדישא" החברה את ברא למהלהקב"ה

 כמבוקשם להם ליתן רצו ולא היורשים מאת שתבעו דמים טענתשבשביל
 עד ישראל לקברות יבואו  שלא קללם לרבינו הדבר וכשנודע המת אתהלינו
 עיי"ש ה" וכן ברומאניב אבותם בקברות יקברו ושלא ימים שלשהאחר

באריכוח.
 בעד מעות ליקח בראדי בעיר קדישא החברה בני שרצו המעשהוידוע

 ז"ל מרגליות זלמן מהר"א המפורסם הגאון בזמן וגאון ות"ח גדול לגבירקבר
 ואנשי לב על שם איש ואין אבד הצדיק עה"פ הנ"ל הגאון עליהםשדרש
 פ"ב[. ת"ח של חולין בשיחת ]עיין כז' נאספוחסד

 אולמאנן זלמן שלמה מוה"ר כקש"ת המדינה פאר המפואר הה"גומידידי
 בספר שראה שאמר שמעתי הרבנים דועד ונשיא ביסטריץ אבד"קשליט"א
 החברה שמקור יעז ברחמים מתנהגיז אין קדישא החברא שבעלי הטעםקדמון
 בראשית[ פ' שמעוני בילקוט ומובא כ"א פרק דר"א ]בפרקי שאיתא ממההיא
 הי' ולא שנהרג דבל על ומתאבלים ובוכים יושבים וחוה הראשון אדםשהי'
 לו שמת אחד עורב בא בקבורה נוהגים הי' שלא להבל לעשות מהיודעים
 אני כעורב אדם אמר לעיניהם וטמנה בארץ וחפר אותו לקח מחבירואחד
 אכזרי שאין וידוע עיי"ש וטמנה בארץ וחפר הבל של נבלתו לקח מידעושה
 להיות מעורב למדו ע"כ וכעורב[ ככלב ד"ה ע"א ח' ב"ב רש"י זעייןכעורב
 מאות ד' קבר, בעד הרבה שלקח החיתי מעפרון תלמידי' שהם ולע"דאכזרי
 לסוהר. עובר כסףשקל

 ונשגבים רמים דברים לעשות נתיסדה קדישא שהחברה אמת הןוהנה
 הרבה וצריכים כידוע החולים החיים ועם המתים עם אמת של חסדועושין
 ישראל פושעי על רק אכזרים הי' לא ואם הרבה הוצאות להם שישמעות
 ]בשיחת שכ' מה וידוע שלו הנשמה טובת ג"כ ה" אולי בחייהם מצוה עשושלא
 החברה אנשי רצו ולא גדול גביר מת אחק גדזלה בעיר פ"ז[ ת"ח שלחזלין
 הנסיך אל וילכו מאוד להם ויחר כסף אלפים שמונת בניו יתנו כי עדלקברו
 קשות אליהם וידבר העיר לגדולי הנסיך ויקרא כוומפט אתם שידבר לולהגיד
 את העיר חכמי ויענו אדם של אמות ד' בעד כזה גדול סך שרוצים מהעל

 תשיך ד"ה ע"ב ע' דף ב"מ ]בתוס' אמרו שלנו בתלמוד הנה לאמור.הנסיך
 כי ך[ פסוק ל"א פרק משפטי' רבה שמות ועיין ל"ג פרק דר"אובפרקי
 היתה פרנסתו כל ההוא האיש והנה המתים בתחיית יקום לא ברביתהמלוה
 אשר דבר ומכל ומזהב מכסף הרבה נשך לקח וכי ה"ע בלי ותרביתמנשך
 דמי ממנו לוקחים אנו איש ימות כאשר והנה גדול. גביר נעשה כי עדיושך
 הקרקע לנו יחזירו ואז המתים לתחיית בקרוב אנחנו מתכים כי יען מעטקבורה
 הקרקע אותם מוכרים אנו א"כ המתים בתהיית יעמוד שלא הזה באישמשא"כ
 שיתנו ויצו הנסיך בעיני הדבר וייטב כזה גדול סך הקרקע שוה לכןלצמיתות

 עיי"ש. מגרעת בליכן
 מיבה ליקח ההיתר לקחו מהיכן יורע אני אין וישר כשר באישאמנם

 כי הרבה לבקש אכזרים להיות להם אין קבר מקום נותנין הי' אםואפי'
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 ורק שלו הקרקע שיה' ליקח שנהגו ורק מחיר שום בלא אפי' ליתןמחוימם
 קי"ב י"נ פרק מש"ס ש"ל[ סי' חיו"ד חת"ס ]בשו"ת שכ' וכמו מיעוטדבר
 שלאע"א

 יד~
 בקרקע רוצים היורשים אם ורק שלו שאינו בקבר קבור צדיק

 כ"ש בעלמא לקרקעות אונאה שאין המחיר דמי לעלות הח"ק יכוליםמכובד
 שכ' מה ]והגה סופר בחתם עיי"ש מרובה בסך למיזבני' דאוריי'במידי
 דעד אמת דהן פשוט כ"כ זה אין לע"ד לקרקעות אונאה שאין סופרהחתם
 פלוגתא הוא מפלגא יותר או בפלגא אבל לקרקעות אונאה שאין לכו"עפלגא
 אבל אונאה בהם אין צד דבשום והרי"ף הרמב"ם דדעת הפוסקים ביןגדולה
 סי' בחו"מ עיין אונאה דין בו יש מפלגא' דיותר פסקו וטור ורא"שהתוס'
 דהעיקר סל"ה ס"ו -ובס" י"ז ס"ק שם שהש"ך ואף שם ובהג"ה כ"ט סע"רכ"ז
 דדינא ספיקא ו"וי  רשך"ם תשו' שם  בצצמו הש"ך הביא  מ"מ  הרי"ףכדעת
 את והוביל הולך אם אבל קבר. מקום קרקע לו נותנין אם וזה -עיי"ש[
 להחברה. וכך כך שישלם בהנפטר להם יש זכות איזה משםהנפטר

 מעירם המת את שהוליך במי קדישא להחברה תקנות שיש במהוהנה
 מבני אתד על כה להם שיש אפשר זה כו"כ להם לשלם שצריך אהרתלעיר
 לתקן העיר בני שיכולים כ"ח כ"ז סעי' רל"א סי' בחו"מ מבואר שהריעירם
 כי כח שום להם אין מעלמא הבאים אחרת עיר אנשי על אבל תקנותלהם
 מעלמא אינש אבל העיר יושבי הקהל עליהם שהסכימו הסכמה הם התקנותכל
 שצ"ו ס" חיף'ד שיק מהר"ם בשו"ת כתב וכן - לתקנתם כלל הסכיםלא

 או אהדדי השייכים לאלו רק מהני לא ותקנתם הקהל שהסכמת רח"שבענין
 הבאים האנשים על אבל שלהם מקהל להיות עמהם להתהבר אה"כ באיןשהן

 עיי"ש. התקנה כפי להם ליתן אותן לכוף להקהל איןמעלמא

 ואף שכ' מ"מ בד"ה שכ"ט ס" יו"ד חלק סופר חתם בשו"תועיין
 החבורה בני עי דוקא היינו קצותן על להסיע יכולים חבורה דבנידקיי"ל
 במרדכי זה כל וכמו"ש עמהם העיר חבר הת"ה ובהסכמת כולם וברצוןשלהם
 שהוא ממי ממון להוציא תקנה לעשות אבל רל"א סי' ובחו"מ דב"בפ"ק
 לא ואם וכך כך מת מכל שיתן העיר[ באותו דר ]אפי' שלהם לחברהחוץ
 עושים שאינם ומכ"ש כמיני' כל לאו מתו לקבור רשאי אדם שום יה' לאירצה
 בי"ד רשות תחת שאינמ אומרים קדישא החברה אדרבא עיר חבר רצוןעם
 המג"ת ומש"כ כו' מישראל ג"ח מעכבים כ"א ג"ח אינם וא"כ להם אדוןומי
 להם לשלם צריך מ"מ רשותם בלתי המת עם להתעסק שהרוצה קנ"גבסי'
 מבני שהי' להחברה שייך הי' שהמת מיירו דזה אפשר עיי"ש שנהגומה

  להחברה חוז  אבל  שנהגו  במו להטיל  יבולים  צצמם סוצל קדישאהחברה
 מעיקרא נעשה שם שדר יען המג"א כוונת אפשר או כמיני' כל לאוקדישא

 הוי אם זה וגם - שם שדר מי לח"ק חוץ בני ואפה הקהלה בני מכלכן
 וכף הקהל ברצון מסתמא נעשה זה ותיקון שוין אפי' לכל וקבוע ידועסך
 ולא הדבר ישתקע מאליו העומד וכמוכס קצבה בלי מוכס שיה' כמי לאאבל
  לבקטו  להם דלפי"זאין ופשיטא - הרע מנהגם לבטל עיי"ש וכו'יאמר
 הי' ולא הוצאות שום ולא קרקע מהם מבקש ואינו שם שמת נכרימאיש
 שום להם ואין מוכסין כמו ולהיות לעכב להם ומה אלקים ירא והי' נכסיםלו
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 להם ליתן ירצו אם ורק תורה דין עפ"י אחת פרוטה אפי' לבקש ורשותכח
 הטוב. ברצונםהבנים

 בעטלאז פה לפ"ק תרפ"ט שנת בא לס' ג' ליום אור כתבתיכ"ז
 שמי.וחתמתי

 כיללימצסר הלוי אסריםהק'

 אח"כ אמ"ש עצמו סמך לקרקעות אונאה אין הח"ס מש"כ .נראהוכעת

 שנותו דאיירו לו שמקודם ראי' והא ביוקר להזדבן דרכו בביה"ק קבר מקוםכי
 לקרקעות אונאה דאין כלל כותב אינו מכובד מובחר מקום לא קרקעסתם

 אם להח"ק ויעקסל שטח נתן ואם לעיל כמו"ש דדינא ספיקא ה" באמתכי
 בערך גאונים בדברי גדולה פלוגתא ג"כ הוי זה ידי על מוחזקים הח"קנקראו
 עיי"ש.קי"ל

 לדסימן

 ועיקר נחמדים דברים בו וראיתי דרך בים הנותן ספר לידי בא הלוםהן
 החריפות או הבקיאות התורה בלימוד ישרה דרך איזה לברר הולךהספר
 לארכו התלמוד בים אדירים במים וצלל חריפות וגם גדול בקיאותוהראה
 והמפרשים התלמוד בשדי ופרחים ציצים טבא מרגניתא בידו והעלהולרחבו
 בקשר והשיחות המאמרים מקשר ויפה נאה ובסדר חכמה במעשה הספרומסדר
 דאו'. מלאכה אב אזמן קשר קיימאשל

 המחבר בעל עם מסכים אני אין לעצמי כשאני הענין בגוףאמנם
 ושמעתי פעמים, כמה בש"ס להיפך ג"כ מצינו כי מהחריפות יותרשהבקיאות
 בימיהם הי' זה דחיטי למרי צריכין הכל הש"ס שאמר דמה זצ"למאאמו"ר

 יקר והי' בכתיבה ה" ספר וכל בעולם הדפוס מלאכת עוד נתפרסם שלאאז
 או שבכתב תורה רק כתבו שלא בעת וכ"ש לספרים וכה אדם כל ולאומאוד

 להבין גדול עיקר כעת וע"כ מקום, בכל מצוים הספרים כעת משא"כהמשנה
 מילתא לדמות ולהשכיל ולהבין בהפשט כלל לטעות שלא בורי' עלהדבר

 כי - מהבקי החריף יותר עדיף וע"כ לדין דין בין חילוק ולעשותלמילתא
 נדפסו מפתחים ספרי שהרבה כעת ובפרט בהספרים בקיאות למצוא יוכלבקל

 בנקל. דבר כללמצוא
 דשכיח מרבנן צורבא לההוא ספדי' ר"ל ע"ב כ"ח דף מגילה במס'ועיין

 משניות שונה שה" רש"י ]עיין שורתא בכ"ד הלכתא תני דהוי דישראלבארעא
 הלכתא תני דהוי ההוא רבה גברא דישראל ארעא חסרא ווי אמרולתלמידים[

 היכי אמר מר ליספדי' נחמן לרב לי' ואמרו אתו ושכיב ותוספתא וספריספרא
- דחסר סיפרי דמלי צנא הינספדי'  ספרים שמילאוהו כסל אלא אינו ופירש"י 
 עיי"ש וכו' ללמול ת"ח שימש ולא הלכות שונה אף בתוכה מה מביןואין
 והכם חריף ר"נ שה" יען החריפות הוא העיקר נחמן רב שסבד ג"כנראה
 זרב קמי" תנא תני פעמים הרבה בום"ס מצינו והנה - בדיני כוותי'והלכה
 ואומרים אותו מבזים ה" פעמים שכמה ומצינו - התנא שם כתוב ולאפלוני



 אפריםשונות דיריד

 מ"ג יומא ע"א ט' עירובין ע"א י"ב ביצה ע"א קו' שבת ]עיין לברא תני פוקלו
 משתיקין ג"כ ולפעמים ע"ב[ ל"ד ב"ק ע"א ס"ב סנהדרין ע"ב ע"ז יבמותע"ב
 כלל הבינו שלא אנשים ההם בימים שהי' נראה ע"א[ ט"ו חוליו ]עייןאותו
 ברייתות כמה לשונו על רגיל והי' יפה זכרון להם והי' דשמעתתאצורתא

 ברבים המדרש בבית אותו שיאמר שכר לו משלמיל והי' ומשניותותוספתות
 ולפעמים - בזכרונו היטב שישאר כדי בזמר ~את אומר הי' פעמיםוכמה
 חשוב. הי' לא כי - לברא תני פוק לו ואתרו ענין ושכחטעה

 אברהם אשל או"ח מגדים לפרי בהגהתו מהרש"ק להגאון ראיתיוכעת
 יראה הוראה בעל ואין מפולפל לת"ח קודם הוראה בעל ת"ח  שכ' קל"וסי'

 בימיהם דוקא דזה זה על מהרש"ק וכ' עדיף סיני הרים ועוקר סינידהיינו
 מאד ונהנתי עיי"ש החריף עדיף דפוס שיש כעת אבל מאוד יקר ספריםשהי'

 המחוכמים.בדבריו

 להסימן

 המוסמך הרב ידידי לכבוד בתורה המשולשת וברכה והשלו'החיים
 שטראהלעי פנחס מוה"ר כקש"ת וכו' וגדוש מלא בתורההמופלא

 שליט"א. דפה הגאב"ד הרב גיטי חתןנ"י

 מחמת הערתו בדבר אתר על השבתי שלא לי יסלח באהבהאחדש"ה
 ס"ק סוף ק"ג סי' יו"ד מגדים הפרי על שהקשה במה עיינתי וכעתהטרדות

 אם בחבירו נוטלפ"ג ואחד מינו באינו ביבש יבש נתערב אם שמסתפקב'
 ג' ס"ג ק"ד בסימן הש"ך הלא לך וקשיא בצ"ע שהניח עיי"ש ברובבטל
 עיי"ש. ברוב בטל מינו בשאינו אפי' דנוטלפ"ג בפירושכתב

 הפרי ספיקות והלא אזיל לשיטתו דהש"ך מידי קשיא דלא לע"דנראה
 מסתפק והוא בטל באמת דלהש"ך שם כתב שהרי הש"ך לדעת ה" לאמגדים
 עיי"ש. ומ"כ דאו"ה אליבארק

 והפרי נוטלפ"ג כבר שהאיסור מיירו דהש"ך לחלק נראה ה"ועוד
 שכ' עיי"ש לפגם שיה' גורם התערובות רק משובח שהאיסור איירומגדים
 ודו"ק. וצ"ע בחבירו פ"גנוטל

 ונמר ארי ונשר צבי למעלה שמצויר דפה הכנסת בית ציורובענין
 ושאלת או"ח הטור בזה והתחיל אבות בפרקי תימא בן יהודא שאמר מהלסימן
 הכנסת. בבית צורות מחמת בזה איסור איןהאם

 שראיתי ודע הדבר מכוער מ"מ חשדא שייך לא ברבים לכאורההנה
 כרצונם הנני לשונו וזה מ' במכתב איגר רע"ק הגאון שכ' מה סופריםבאיגרות
 לצייר מותר ביהכ"נ ציור בעסק לדין שנוגע מה שלשום מיום דברים עללהשיב
 צורת ]ולא וציצים פרחים ולצייר וכדומה ירוק אחרת במראה או לבן בסידלסייד
 הצורה יהא שלא בכדי איש מקומת למעלה הוא אם מותר ומזלות[ חייםבעלי
 לא יעשו שלא מלאכה בעלי עם להתנות ובאופן התפלה. בשעת האדםלעיני
 וערבית שחרית בזמנו תפלה ביטול במלאכתם יהא שלא וגם ביו"ט ולאבשבת



רטו אפריםשונות די

 תיבה בין ללבן  ואפשר  כמקרם להשאר ראוי מערבי כותל על בכתבהרשום
 עכ"ל.לתיבה

 בזה"ל הראשי הרב הזהיר תרפ"ו מאלול החד עתי במכתב ראיהיוכעת
 מאד נצטערתי לשונו וזה הכנסת בבתי ועופות חיות תמונת לציירשאסור
 גדולי ע"ז מחו שתמיד ועופות היות של תמונות בביהכנ"ס שמצייריםלשמוע
 קשישאי וגאוני הרבנים וגדולי מאד מכוער שהוא בראשונים ומפורשהדורות

 להסיר למע"ה בזה אצוה ע"כ - אופן בשום זה בביהכ"נ גם זה הניחולא
 לעשות ולא  בהם וכיוצא צבי ארי נשר גם בכללם בש"ח, של  תמונהכל
 וצמחים  פירות של ציורים לצשות במקומם ויכולים מולות של  תממותשום

 בע"ח ולא למקרש וכר ומר כלי כמו נאים בלים של וכן בו וכיוצאואילנות
 עכ"ל. ח"ו ע"י שמץ משום בזה שישומולות

 ציירו שכבר כיון אמנם ?את לצייר הראוי מן שאין בעליל נראההרי
 שיצטרך עד אותו יניחו ע"כ הדור גדולי הוראה כסא על ישבו וכאןמעיקרא
 הנ"ל. ב"ח את יציירו לא אז מחדש הכנסת בית אתלצייר

 דאין שכ' י"ד ס"ק זהב בטורי קמ"א ס" ביו"ד עיין הדבר מקורוהנה
 להם כמשתחוה נראה יה' שלא ועוף חיה בהמה צורת הכנסת בביתלצייר
 צורת גשם בתפילת במחזורים המציירים עושים הם יפה ו~לא כתב י"גובס"ק
- ודו"ק ח' ס"ק תשובה בפתחי ועיי"שהמזלות - ל"ז ביחזקאל ועיין   
 צ"ב סנהדרין בש"ס ועיין כו' שקץ ובהמה רמש תבנית כל והנה ואדאהואבוא
- ודו"קע"ב  ודו"ק ס"ז סימן סוף לעיל ועיין 

 להוסיף אסור רכה העיסה אם המצות דבלישת הטעם ממני ששאלובמה
- קמח הוסיפו אם בדיעבד הדיו ומהקמח  לחוש שיש מאוד פשוט הדבד הנה 
 מעט ממנו נשאר אלא בצק כולו שיהא עד יפה ונגבל נילוש כולו איןשמא
 בתוך בעין עודנו הוא הקמח האפית לאחר וגם העיסה בתוך בעיןקמח

 בפסח תבשיל לתוך אח"כ ויבא יפה הקמח נקלה לא שמא לחוום וישהעיסה
 ומבחוץ מבית יפה ניקלת והיא רקיקין שהן שלנו שבמצות ויען -ויתחמץ
 לאכלם המצות להתיר יש קמח שהוסיפו בדיעבד וע"כ כ"כ לזה לחושאין

 נשאר אפשר אם הקמח יתחמץ שלא לוו דבר לתוך יבוא שלא יזהרוואעפי"כ
 שלא גערלא הנקרא סאמאשאוייאהר בק"ק מעשה הח זה ובשנהבתוכן,
 לפררו שאסור ורק לאכול המצות שמותר והורו ג"כ קמח והוסיפו מזהידעו

 שמואל מעדני היקר בספר בזה מש"כ היטב ועיין במים יבא שלאברוטב
 ודו"ק. האחרונים בשם כ"ז אות ק"י סימן פסח הל'על

 הלא תמהתי בהנאה אפי' אסור שיה' דרבנן איסור משכחת איובענין
 אלא אסור ואינו נוקשה שהוי קורדנייתא חיטי הרי מספר אין הדבה וישיש

 שאסור לקידזשין חוששין אין ואפי"ה ע"ב ו' פסחים התוס' וכמו"שמדרבנן
-בהנאה  ועיי"ש בהנאה אסור יינם דסתם א' סעי' קכ"ג סי' ביו"ד ועיין 
 פ"ז בסי' הרמ"א שכ' אמת והן - דרבנן גזרה שהיא סק"א וטו"זבש"ך
 לא אבל בב"ח רק זה אמנם בהנאה מותר מה"ת אסור שאינו דבב"חביו"ד
 ודו"ק. איסורשאר

 בילליטצער הלויאפרים



 אפריםשונות דירטז

 לוסימן

 בישיבה הלומד נ"י פנחס כמר המופלג הב' בני אהובי לךשלו'
 יצ"ו. בטאשנאדהרמה

 העבר הסוכות בחג בקולמסו יוצא הלבלד שאין בעת קבלתימכתבך
 ידידי ממר העדות .איזה בענין כה עד אותך השבתי לא וע"כ. לסובהעלינו
 על לך להשיב כעת והנני נ"י קראפפער יצחק מוה"ד החו"ב המו"מהדבני
 ראשון.ראשון

 ל"ת שדוחה תשובה גדולה פ' יומא מש"ס הנ"ל שהקשה מהתחילה
 ' ,' ד' הלכה תשובה מהל' פ"ב הרמב"ם שכ' ממה כו' ישלח הן דכ'שבתורה

 החטא מן ומתדחק בבכי השי"ת לפני צועק השב להיות התשובה מדרכיוז"ל
 ולפי"ז כו' המעשים אזתן שעשה האיש אותו זאיני אחר אני כלומר שמוזמשנה
 אחר לאיש נחשב שוה תעשה לא ליכא הלא ל"ת שדוחה דתשובה רבותא זהמאי

 שנחשב ו"ל הרמב"ם כתב וכי כלל קוש" כאן שאין נראה ולע"ד ע"כ.לגמדי
- אחד לאיש השי"תאצל  ואומר וצועק שמו משנה שהוא רק כתב לא הלא 
 דלא הל"ת דאיכא נראה אעפי"כ אחר לאיש שנחשב נימא ואפי' אחראני
 איש באשת עצמר  הגע שחטא.  הגוף אותו  הוא שאעפי"כ לקהת, לשוביוכל

 מעשי' על ותתחרט נפשה במר ותבכה תשובה תעשה ואח"כ בעלה תחתשתוגה
 שוינתה, האשה אותה שאין יען עמה לדוד אח"כ לבעלה שמותר נימאוכי

 יעשה ואה"כ והתראה עדים בפני השבת את יחלל אחד איש או !אתמהה
 אחר. רק שחטא האיש זה שאין בסענה אותו סוקלין לא ב"ד וכיתשובה

 העילות כל ועילות פרטית השגחה לו שיש שהשי"ת אפשר אוליאמנם
 שכלפי כיון בבי"ד שיהרג כך לידי הדבד יבא שלא האופן בזה מסבבה"

 הזמה או פסול או קדוב מעדים אחד נמצא וה" תשובה. שעשה גליאשמיא
 פ סנהדרין דמס' במתני' ששנינו וכמו זכות איזה לו ימצאו או הכהשהאו
 "1, ,.',,,' עיי"ש.ופ"ו

'ל,,',ל;,', שאלת נ"י בני שאתה מה הדיקדוק מיושב ה" הדבר זה אמתואם
 , ,) את או ההוא האיש את  והוצאת כ' שופסים בפרשת שנים איזה זהממני

 , ,,,,ין' אחרים ולא אותם  הכוונה בוודאי הלא הוא ההוא  בפסוק  כחיב רלמה ההיאהאשה
 ,,,, ,1' ,,ל., תשובה שעשה שכיון א"ש ולהנ"ל - עיי"ש במקרא  ואת כפל למהוגם
, נעשה תשובה שבעל מוסר בספרי שכתבו וכמו וכהנ"ל אחר לאישנהפך
 הקדושה התורה קאמר וע"כ ק"ע[ אות אלימלד אהל בס' ]ועיין חדשהכבר"
 ולא שהי' כמו נשארו אם היינו ההיא האשה את או ההוא האיש אתוהוצאה
, שלא מסבב השי"ת הי' אז תשובה עשו דאם לאחרים נהפכו זלא תשובהעשו

, 

 ,,,.,,,;,;1' בבי"ד נהרג אם לענין לומר נוכל זה כל אמנם - שיהרגו זה לידייבואו
,ין ברור דבר וזה תשובה תעשה אם אף עמה לדור אסור בוודאי בעלהאבל

,~יש~ לענ"ה
 דמעות להם איל שהמלאכים המקור לו שאכתוב הנ"ל שביקשומה

 עקידת שבעת תולדות פרשת ברש"י המובא ממדרש הקשיתי שנים איזהשזה
 הנה - יצחק בעיני עיניהם דמעות ונשרו המלאכים בכו ע"ה אבינויצהק

 דמעה ממקור באו הדמעות כי פשוטא סברא מכח כן לי נראה ה"לכאורה



ריז אפרים"ינות די

 מחומר הנברא חי בבעל שייך וזה ג'[ פרק י"ז מאמר ח"א הברית בספר]עייז
 ט"ז שבחגיגה ראה ]וכדמות דמעות שערי יתיחס האיך רוחני למלאךאמנם
 כאדם[ שבוכים קאמר ולא לאדם מלאכים דומים דברים דבג' הש"ס קאמרע"א
 מסברא ז"ל חכמינו מדרש על להקשות הדרך מן ואין סברא רק הוא זהאמנם
 שלו' מלאכי חוצה צעקו אראלים הן ל"ג ישעי' בקרא מפורש שנמצאובפרט
- ע"ב ה' חגיגה בש"ס ועיין - יבכיוןמר  הפייטן לבעל מצאתי אנכי אמנם 
 בעפעפותמי' אין "ודמעה שכ' - כן יסד קדושה קודם בפייט סוכות של שניליום
 כ'[. סי' לעיל ]ועיין וצ"עעיי"ש

 בראשית פרשת פנחס גבעת בספרו זצ('ל אאמו"ר בדברי שהקשה מהוגם
 כבוד יהי שאמר תיבות ב' אחר היטם את העולם השר הזכיר האיךשהקשה

 והקשה תיבזת ג' לאחר רק השם את להזכיר למלאכים רשות להם אין הלאה'
 שנעלם וכ' תיבות ב' אחר להזכיר מותרים דאופנים פ' בחולין מבוארהלא
- הנ"ל הגמרא זצ"למאבי  והוא בה שאיירי בגמרא ממנו נעלם לא ח"ו הנה 
 שמותרים הקודש וחיות האופנים בכלל הוא העולם השר שאולי שם כתבגם

- מהדפסה זאת גרע פנחס גבעת ספר המסדר רק תיבות ב' אחרלהזכיר  
 הי'  העולם ששר יען זצ"ל אאמז"ר שתירץ מה הדבר בעיקר באמתאמנם
 המעשה זה הלא להבין זכיתי ולא להזכיר לו הותר ע"כ אדם מעיקרא וה"חנוך
 הלא אדם מעיקרא שהי' כ' ואיך בעולם חנוך ה" ולא אדם שנברא קודםהי'
 העולם ששר נימא איך התוס' העיר וכבר כמובן אדם כך אחר רק נעשהלא
 יעקב בקהלת עייז אמנם הנוך שהי' קודם העולם שר פתח הלא חנוךהוא
 הקדוש. דרכו עפ"י ודעת טעם בטוב זאת שמתרץ העולם שרערך

 הקב"ה של שמו להזכיר למלאכים נאסר שלא לי נראה הדברובעיקר
 קודם שירה לאמור להם שאסור כמו לאדם כבוד ליתן אדם שנברא אחררק

-האדם  שפיר בעולם אדם הי' שלא הבריאה בתחילת העולם שר אבל 
 אדם על ומושל העולם שר שהוא שכיון נראה ועוד - להזכיר לוהותר

 ודו"ק. להזכיר לו ומותר להאדם בזה כבוד לחלוק אי"צבוודאי

 אביךהדו"ש
 בילליטצער הלויאפרים

 לזסימן

 ליה דביש מאן אמרו וחז"ל פרנסה לו שאין באשר שאלתובנידון
 במדינת לפרנסה מקום ומראה שבר שיש ושמע אחריתא למתא ליזל מתאבההיא-

 המלך גרשו כי הללו בימים לאחב"י המדינה שערי שערי' פתחו אשר שפאניאן4
 את לפייס ורוצים משלו בעצמם העם וכעת עליהם מושלים מהיותוהכמרים-

 שיש ששמע באשר אמנם - רנ"ב בשנת לנו הרעו 'אשר הרעות בעבוראחב"י
 ישראל בר שום ישזב שלא הגירוש בזמן הי' אשר עולם מגדולי חמזרחרם

 לא. או זו בשמועה ממש יש אם בשאלתו נפשו וע"כ שפאניאןבמדינת



 אפריםשונות דירית

 ה ב ו שת

 יה' ואם שמע אשר החרם מובא כלל מצאתי ולא הספרים בכל חפשתי-
- ספר באיזה זכרו נמצא יה' שלא ימלט לא אזי בדברממש  ראינו שלא והגם 
 כן ולא משמ גרשו  הם כי הפרענקימ הספררים בספרי רק מובא אולי רא"אינו
 הספרד גדולי ובוודאי ספרד אדמת על רגלינו כפות דרכה שלא אשכנז בניאנו

 דאין נראה אעפי"כ מזה נמצא לא שלנו בספרים וע"כ אשכנז בני ולאהחרימו
 מחויבים אנו אין אצלינו מקובל ולא נתפשטה שלא וחרם גזירה כי להלחוש
 אצל נתקבל לא וחרמו אשכנז מבני הי' אשר מאוה"ג ר"ג חרם וכמו -לקבל

 החרם עשו אש כן כמו ומצפצף פה פוצה ואין כמותו נוהגין ואינםהספרדים
 אם נ"י מע"כ והנה לקבלו אשכנז בני זקוק אין ספרד. של וגאוניםגדולים
 לילך חשש לית לע"ר ספרד בני אינם שהם ומשפחתו מחצבתו מקורמכיר
 לשם.לדור

 עפשטיין הלוי ברוך ר' מהרב ברוך מקור בספר מצאתי זהוראה
- עה"ת תמימה תורה בעהמ"סמפינסק  עצמה שחותמת משפחה שיש שכ' 

 שהגדה וכ' לא, - טולידא בעברית כמו בספרדית שהוראתה"טולידאנו"
 זרעם ועל עליהם הזאת העיר בני קבלו מספרד הגירוש בשעת כי זהמבארת
 חותמים זה דבר ולזכרון עוד, אליה ישובו שלא ובחרם באיסורלדורותם
 שתהי' גם לטולידא. עוד לשוב שלא לא טולידא שהוראתה טולידאנועצמם

 המדינה כל על בכלל חרם הי' שלא ניכר עיניו מריסי והנה - עיי"שאפשרות,
 כלל. לאחרינא לא זרעם ועל עליהם קבלו טולידא כמו עירות איזהורק

 אלקים יראת יש אם שיראה ורק זה בשביל כלל חשש אין לדעתיוע"כ
 רצה לא קיסמא בן ור"י והיראה התורה דרכי עפ"י בניו לגדל שיוכלשם
 ודו"ק. תכ"ד אות תסידים בספר ועיין כו'. תורה במקום רקלדור

  בילליטצער הלוי  אפריםהק'

 לחסימן

 ששון ורוח והצלחה ושפע המערכה מאלקי וברכה שלר הריםישאו
 המופלא יקירי אהובי כבוד בתשבחה מהולל אשר לאישוהנחה
 ובמעלות במדות ומושלם בנימוסין מוכתר  השלם החכם פלגמלא

 וזייס יהזדא אברהט מוה"ר כקש"ת וכו' היוחסין שלשלתנשגבות

 בענין הכרעתי ולהודיע דעתי להות ממנו נשאלתי נשאל בא"ראחוש"ה
 ישראל היים מוה"ר בתו"י המו"מ הרבני ידנ"פ ובין בינו שישהויכוה

 בערבי ישראל תפוצות בכל  לומר נהגו אשר הזמר בענין נ"ימאשקאויטש
 בגדי לבשי קומי מעפר התנערי בהחלק שבת, בקבלת ברכו קודםשבתות
 לבשי קומי ואח"כ מעפר, התנערי לומר שצריך נ"י פע"כ שדעת עמיתפארתך



ריט אפריםשונות די
 התנערי יאמר אמר המזמר וע"כ למעלה, שייך שקומי נ"י ישראל חיים ר'ודעת
 עמי. תפארתך בגדי לבשי - קומימעפר

 הענייה דעתי להגיד והנבזה השפל אפרים. ואפר עפר אנכי מיוהנה
 אשר ופוסקים בש"ס ומקור שורש לו שאין בדבר ובפרט מכל ריקםוביתי
 סי' העזר אבן חלק מהדו"ת נוב"י ]שו"ת אמר הנוב"י בעל הגאוניםגאון
 בתלמוד שורש להם שאין בענינים להשיב ררכי אין אהבתך לולאמ"ט[

 הברות בעניני ובפרט עכ"ל. לגדרי חוץ הוציאני אהבתך גודל אךופוסקים
 ע"ב( כ"ח )ברכזת הגיון מן אותנו אבותינו מנעו אשר ואותיות תיבותודקדוק
 שמיעוטן מהדברים הוא הדקדוק חכמת כי מספריו בא' כתב היעב"ץורבינו
 שאני ובפרס ענינים בכמה רוב 'עפ"י מחמירין אנו לזה ומסף קשה. ורובןיפה
 לדברים דקדוק ע1יני כל חשב שהוא זי"ע לובלין מהר"ם הגאון של בניומבני
 "כת". קלות בשם להם וקורא זמנם למבלים בה העוסקים ואת בכך מהשל

 למען בזה הערתו תכלית כי אומר הוא דקדוק בענין אחת הערהובהעירו
 פ"ג[. ס" לובלין מהר"ם ]שו"ת ח"ו לטועה הכת אותו אותי תחזיקלא

 שאין דברים כמו קומי תיבת היינו היא אולי חקרתי הענין בגוףוהנה
 מדקדקים שהי' הקדושה בתורה אפי' שהרי כ"כ חידוש זה ואין הכרעלהם
 שבתורה האותיות כל סופרים שהיו סופרים ראשונים נקראו וע"כ ואות אותבכל

 ע"ב( י"ט )כתובות מוגה שאינו ס"ת בביתם השהו ולא ע"א( ל')קידושין
 ארור מחר, משוקדים, שאת, הכרע. להם שאין מקראות חמשה ישואעפי"כ

 וגמרא מזמירות פחות שלנו שלימה תורה תהא ולא ע"א( 1"ב )יומאוקם
 כמו הוא זה שגם לומר רחוק אין א"כ ע"א( כ"ד )ביצה תהא זמורתאגמור
 הכרע. לה איןכן

 התפילות כל מפרש האבודרהם שבעל ונזכרתי בספרים לחפש יצאתיוהנה
 פשוט והדבר דודי. לכה הזמר להזכיר שם מצאתי שלא חינם לחפשוויצאתי
 מביא יזסף הבית כי דודי לכה המחבר קודם הי' האבודרהם ס' בעהמ"חני

 הי' דזדי לכה בעהמ"ח אלקב"ץ הלוי והר"ש האבודרהם את פעמיםהרבה
 קצת. אחריו או יוסף הבית בזמן הקדוש האר"ימתלמידי

 כל אצל נדפס וכך קומי מעפר התנערי שאומרים נראה הי' פשוטוהנה
 מפני להיות ויכול לבשי לבין קומי בין להפסיק קומי תיבת אחר קוהסידורים
 החסיד בסידור ראיתי וכן - כן אומרים ששמעתי מקומות בכל אעפי"כהחרוז

 וכן - ביחד קומי מעפר התנערי ומפרש נסתר ע"ד שמפרש ז"ל קאפילר'
 ז"ל נטע נתן מוה"ר מהקדוש פרד"ס ע"ד תמיד עולת סידור ידי תחתיש

 הל"ו מן אחד שה" ז"ל מניקלסבורג שמעלקא ר' רבי הגאוה"ק עליו]שהעיד
 וראיתי השירים[ שיר על הבשם ערוגת ספר בתחלת כמבואר שבדורוצדיקים
 לקום עתידין עפר עד שיורדין כיון קומי. מעפר התנערי בזה"ל שמפרששם

 ואח"כ וכו' עי"'ש( ע"ב ל"א דף השנה ראש מס' על )כוונתו בגמראכדאי'
 ריסי מבין כנראה עיי"ש בקודש כדרכו עמי תפארתך בגדי לבשימפרש
 ביחד. מעפר אחר שייך קומי שתיבתעיניו

 מעפר, התנערי לי שאמר כפי החיים דרך בסידור מפרש זה כנגדאמנם
 ;קומי 'מעפר התנערי ב' נ"ב ישע" בנבואת ראיתי וגם - לבשי קומיואח"כ
 תפחא. מרכא שבי קומי ועל תביר דרגא נקוד מעפר התנערי שעל היינושבי
 קום משכימי לכם שוא כאומר עצמו בפני מעפר התנערי דשייך נראהמזה



 אפריםש~נות דירכ

 מהותו יעקב קול בס' ראיתי גם - ללבשי קומי ששייך היינו שבתמאחהי
 רוסיש מאוזביץ שרגא בן יעקב מוה"ר המחברו השנה מכל התפלותלפרש
 ז"1 ומסאטמאר וויטצען דחוסט מהגאון אונגארען מגדולי הסכמות לו ויש'פולין
ועוד.

 קומי חול ימי של מהשפלות ר"ל מעפר התנערי שמפרש שםוראיתי
 - עיי"ש וכו' שבת של היתירה הנשמה קדושת הוא עמי תפארתך בגדילבשי
 שהסכים דפה מלמד נ"י ריזל יצחק מוה"ר החסיד לו דמסייע תנא לו מצאתיגם
 נ"י. מע"כעם

,
 ואלו אלו וב"ה ב"ש פלוגתת כל אמרו בש"ס הנה זה מכל לנו היוצא

 לומר סמך להם יש ואלו אלו שביניכם בפלוגתא אומר אני כן כמו כו'דברי
 ומאן משתבש לא משילין דתני מאן ע"ב[ ל"ה ביצה ]במס' ומצינו כך אוכך
 משחירין דתני ומאן משתבש לא כהמירין דתני מאן משתבש, לא משחיליןדתני
 מעפר התנערי דאמר מאן כן וכמו משתבש, לא מנשירין דתני ומאן משתבשלא
 שיאמר והאיך משתבש לא ג"כ מעפר התנערי דאמר ומאן משתבש לאקומי
 ע"א( ז' )חולין אותו מזחיחין ולא אותו מזיחין ולא אותו מזניחין לאהאומר
 בשלו יבאוהכל

 ונפש נפשו כאות טוב כל המאוה הדו"ש אהבתו לכבוד הכותבהכ"ד
ידידו.

 בילליטצער הלוי אפריםהק'
 הנ"ל דק"קדומ"ץ

 לטסימן

 הרבני ידנ"פ כבוד ה"ה מתמיד ציבור בצרכי וחמיד רגיגצבי
 נ"י. ראטה צבי מוה"ר תפארתו שם כבהי וביראה בתורההמו"מ

 בסכין צפרניו שנוטל שמי הנהוג במנהג טעם לו להגיד ממנונשאלתי
 שלא מקפידין ויש עדות ונקראו לתוכו ונותנין קטנים עצים שני עודחותך
 קרובים. יה' שלא אחד ממקוםליקחם

 ה ב ו שת

 המנהג נתפרסם מ"מ בספרים זה מנהג מצאתי שלא הגם ידידי לךדע
,,,,,.ן,,,,,,,,, שכל ט' סימן הרשב"א שו"ת בשם מביאים האחרונים הנה ישראל כלבין  להם יש בוודאי טעמם נודעו ולא וזקנות זקנים בין אפי' בישראל שנהגמנהג
 הזה לשון מצאתי ולא בהרשב"א חפשתי אנכי והנה - לבטלם ואסורמקור
 מן לנו יקרה וככה מחקירתנו למעלה השם שחכמת לפי בזה"ל כתב שםרק
 קבלתם נסתיר ולא מעמנו והזקנות הזקנים ביד קבלה שיש דבר בכלהדין
 מן הרשב"א איירו לא וא"כ - עיי"ש וכו' באפשר שאינו הקיום אתררק



רכא אפריםשונות די

 ראיתי פעמים שכמה ובפרט כמובן ביניהם גדול והפרש הקבלה מן רקהמנהג
 מנהג פעמים שכמה זכתבז בזרות מנהג איוה על ככרזכי' שצוזחזבפוסקים
נמצא אולי מחופש חפש ולחפש לחזור אנו צריכין ואעפי"כ גיהנוםאותיות
 העתים שחלפו הימים ברבות ורק דנא מקדמת שנהגו בהמנהג יפה טעםאיזה

 לבטל שאין הקדמונים כתבו וע"כ טעמו נשכח למקום ממקום ישראלונתדלדלו
 זי"ע הרמ"א למרנא שאירע ממה כידוע טעמו מבואר שאינו אעפ"י מנהגשום
 יצאתי וע"כ בישראל מנהג כל על נפשו מוסר הי' סופר החתם שמרןזידזע
 בו. יש טעם ומה במנהג ממש יש האם זה במנהגלחקור

 הוצרך למה כי כלל מובן אינו עדות בענין העולם שאמרו מהוהנה
 בלא"ה עדים יש והלא - שעושה טובים דברים בשאד ולא עדים כאןדק
 פרק ריש ובאבות - עיי"ש העד הוא ד' פרק סוף דאבות במשנהעיין
 תרי ע"א ו' בברכות ועי" כותבת אדם כל ויד נכתבים בספר מעשיך וכלב'

 עיי"ש דחד ואפ" נכתבו לבדו דבספד חד ד"ה בתוס' ועיי"ש מילייהומכתבין
- מ"ב פ"ג אבות שמים ובלחם עיי"ש כו' מרובה טובה מדהובוודאי  ועיין 
 של ביתו וקורות ביתו אבני בי מעיד מי תאמר שמא ע"א ט"ז חגיגהבמס'
 נשמתו וחכ"א יעננה מעץ וכפיס תזעק מקיר אבן כי שנא' בו מעידין הןאדם
 הן לאדם לו המלוין השרת מלאכי שני אומר ר"ז כו' בו מעידה אדםשל

 ע"א י"א ובתענית עיי"ש בו מעידין אדם של אבריו וחכ"א כו' בומעידין
 והנביא מצוה עושה אדם הי' לשעבר ה' רות רבה במדרש ועיין -עיי"ש
 המשיח ומלך כותבה אליהו כותבה מי מצוה עושה כשאדם ועכשיוכותבה
 פ' כ"ו פרשה אמור רבה במדרש ועיין - עיי"ש ידיהם על חותםוהקב"ה

 אדם של פנקסו על נכתבין הן אשתו עם משיח שאדם קלה שיחה אפי'ו'
 ואיברה השמים האזינו  בתוה"ק ומצינו - עיי"ש מיתתו בשעת לפניזזקזראין
  שנותן דע"ו בפ"ק ועיין ברבר  ערים שיה' ברש"י עיין פי  אמרי הארץותשמע
 צריך הי' לא ובוודאי מרובה טובה ומדה עיי"ש התורה ישראל שקיימועדים
 כלל. עדות לשוםכאן

 ע"א י"ז דף נדה במס' השכל עפ"י להמנהג טעם לי נראה העניןובעיקר

 צפרניו הנוטל בראשו ודמו בנפשו מתחייב אותן שהעושה דברים ה'גבי
 ולא הש"ס וקאמר ומפלת עליהן עוברת מעוברת שהאשה מפני לרה"רוזרקן
 אבל בתרייהו מידי גז דלא אלא אמרן ולא ודכרעיה דידי' דשקול אלאאמרן
 צפרנים נטילת אחר שיתתוך מקפידין וע"כ עיי"ש בה לן ~ית בתרייהו מידיגז

 הוא ולא קאמר שהש"ס והגם בפ"א ורגליו ידיו יטול שלא וגם דבראיזה
 מדחה אפי' זה החילוק קאמר שהש"ס יען אעפי"כ חיישינן מילתאלכולה
- בוה נזהרים אעפי"כלה  הס"ד לפי אפי' בש"ס שנאמרה דבר שכל כידוע 
 ודו"ק. נפ"מ בויש

  ביללימצער הלויאפרים



 אפריםשונות דירכב

 מסימן

 ומופלג המופלא הרבני ידידי מר לכבוד רבה וברכה שלו'שלו'
 חזן נ"י בוים זלמן שלמה מוה"ר כש"ת בחסידות מתנהגבתו"י
 פה.וכהסגיח

 נדפס עבודה בסדר דיוה"כ מוסף דבתפילת אותי שאל אשרבדבר
 מקדשינו לבית נבוא שנת שהתפלל שם ונאמר בק"ק יוה"'כ שלתפילתו
 לארצנו שמתים שתעלנו שנה לארצינו קוממיות שתוליכנו שנה שםועוד
 שרויים ישראל הי' הקדשים קדשי בבית כשהתפלל כה"ג הלא לו וקשהעיי"ש
 וגם מקדשנו לבית שנבא תפלה זה ומה המקזהם בית עוד וה" אדמתםעל

 לארצנו. ותוליכנו לארצנושתעלנו

 ה נ ו שת

 נתוספו ורק הגדול כהן של בתפילתו הי' לא הללו שדברים ברורלענ"ד
 הכה"ג אבל הגולה לבני כן להתפלל לנו שיפה כדי כן והציגו אח"כשוב
 א' משנה סוף פ"ה דיומא במשנה כמבואר קצרה תפלה רק מתפלל הי'לא

 זו שנה שאם אלקי ה' מלפניך רצון יהי התפלה היא שזו בהרע"בועיי"ש
 עמך יה' ולא יהודה, מדבית שולטן עבד יעדי ולא גשומה, שתהאשחונה
 עוברי תפלת לפניך תכנס ולא אחר, מעם ולא מזה זה פרנסה צריכיםישראל
 שהאריך אתד בכה"ג מעשה ועיי"ש ע"ב נ"ג יומא מש"ס והוא עכ"לדרכים
 אבל - עיי"ש יחרב שלא המקדש בית ועל ישראל על שהתפללבתפלתו
 כלל. מוזכר לא לארצינו ותוליכנו ושתעלנו שנבאתפלת

 יהי בזה"ל כ"ג של תפלתו ב' הלכה פ"ה יומא בירושלמי עודראה
 הזאת בשנה ולא הזה ביום לא גלות עלינו תצא שלא או"א ה' מלפניךרצון
 תורה למקום גלותנו תהא הזאת בשנה או הזה ביום גלות עלינו יצאהואם
 בשנה ולא הזה ביום לא חסרון ,עלינו יצא שלא או"א ה' מלפניך רצוןיהי

 בחסרון חסרונינו יה' הזאת בשנה או הזה ביום חסרון עלינו יצאו ואםהזאת
 שובע שנת זול שנת הזאת השנה שתהא או"א ה' מלפניך רצון יהי מצותשל
 ישראל עמך יצטרכו ושלא וטלולה ושחונה גשומה שנת ומתן משאשנת
 יגבהו שלא ישראל עמך ועל - דרכים יוצא לתפלת תפנה ואל לאלואלו

 או"א ה' מלפניך רצון יהי אומר הי' השרון אנשי ועל זו גב על זושררה
 או מקדשנו לבית שנבא כלל נזכר ולא עיי"ש קבריהן בתיהן יעשושלא

 הצדיק שמעון הי' בתפילתו שהאריך כה"ג שאותו ועיי"ש לארצנושתוליכינו
עיי"ש.

 בזה"ל כ' פרשה ויקרא רבה במדרש שלישי עד עוד לך אביאוהנה
 רצון יהי הקדש מן בצאתו הכפורים ביום גדול כהן של תפלתו היתהכיצד

 שנת זול שנת ברכה שנת רצון שנת וטלולה גשומה זו שנה שתהאמלפניך
 שררה יגביהו ואל לאלו אלו ישראל עמך יצטרכו ואל מתן משא שנתשובע
 אחינו על אמרו דקסרין רבנן הדרכים. עוברי לתפלת תפנה ואל אלו עלאלו

 שלא שבשרון אחינו על אמרו דרומא רבנן שררה. יגביהו שלאשבקסרין



רכג אפריםשונות די

 או מקדשינו לבית שנבא כלל נזכר לא שם וגם עכ"ל קבריהו בתיהןיעשו
 גדול כהן של בתפלתו כלל זאת הי' שלא זה מכל לארצינו ותעלינושתוליכנו

 הבית. חורבן לאחר האחרונים שהוסיפו הוספהורק
 ובכן הלשון בזה הנ"ל תפלה קודם ראיתי ספרד נוסת במתזורובאמת

 שאין והיינו עיי"ש ותושיע תשמע כן כמו בהיכל כ"ג תפלת ששמעתכמו
- ודו"ק תפילתנו רק תפילתו ממשזה  מאהבה תשובה בשו"ת ראיתי שוב 

 ונדפס הנ"ל על העיר י"ט אות ושם הפזמונים אודות ארוכה תשובהנדפס
 בתחילתם. הישנים במחזורים גםהתשובה

 מאסימן

 נקרא עתי במכתב נ"י ל"ש מנחם אכרהם הב' ב"ג לי הראה הזההיום
 הערות. איזההיינט

 התורה חוקת סמך לשונו וזה חקת פרשת ריש הטורים בבעלא(
 ומתמיה כו' המן לאוכלי אלא תורה נתנה לא רמז ממנו חלבו אתלבהרימכם

 מסמיכות, זאת נרמזהאיך

 ה ב ו שת

 ישאר ממנו מתיבת חלבו תיבת יקחו דאם ואמרתי זה על נשאלתיכבר
 ותשכח. דו"קמן

 שכל שכ' חקת פרשת בריש התורה על ספורנו המפרש על הקשהב(
 מפורשת משנה הלא והקשה כו' טמאים ואילך שרפתה מעת בההעוסקים
 בגדים מטמאימ סופה ועד מתחלה בפרה העסוקין כל מ"ד פ"ד פרהבמסכת
-עכ"ל  עסק כי במשנה למש"כ כוונתו הספורנו גם כי כלל קשה לא לע"ד 
 הפרה בשריפת איירו הפרק אותה כל כי ואילך שרפתה מעת מתחלתהפרה
 והאמת בגדים מטמאו אינו שהשוחט משמע שמספורנו קשה זאת אמנםוא"ש

 וצ"ע. המנ"ח כמו"ש בגדיםשמטמא
 נסים עשרה מ"ד ה' פרק אבות מס' על בפירושו פירש"י על העירג(

 - לנו נתפרשו לא ז"ל רש"י כתב הים על ועשרה במצרים לאבותינונעשו
 שמפרש פ"ד בשלח פרשת מכילתא ז"ל רש"י עינינו ממאור נעלם איךוהקשה
 עיי"ש. שם נסיםהעשרה

 ה ב ו ש21

 דפירש"י העלה אבות מס' על אבות עץ בהקדמת יעב"ץ הגאון כי לדדע
 על האומר על התמדמר אבות. עץ הספר ובתוך ז"ל מרש"י אינו אבותעל

 ענק עצמו שדימה ננס אהד שחיברו שכ' עיי"ש מרש"י שהם דאבותפירש"י
 בשה"ג ז"ל להחיד"א ראיתי אמנם ז"ל רש"י על כלל קשה לא וא"כעיי"ש
 ראיות והביא יד בתוקף עליו וחולק אלו יעב"ץ דברי הביא רש"י בערךח"א

 ז"ל מרש"י נעלם איך לדוכתא קו' הדרא וא"כ עיי"ש רש"י דברי שהםחזקות



 אפריםשונות דירכד
- במקומוהמנילתא  השני חוט בשו"ת דעיין כלל קשה לא זה דגם ונראה 

 ',,,', שרגיל אשתמיטית" ד"ה י"ב 0ה א' מערכת לההיד"א זוכר ובעין כ'0י

) והיתה דידע אע"ג זה דבר ממנו נשמט שעה דלפי כבוד לשון והואבתלמוד

 עיי"ש שעה לפי מהם נעלם ישראל לגדולי דגם והביא עיי"ש בו וקראעמו
 בכת"י[ ןעדיין צ"ו( סי' שלישי )חלק אפרים יד בשו"ת לעיל שכתבתי מהועיין
 עיי"ום פירשו ואחריו פירשה לא ז"ל רש"י שרבינו הרבה מקומותוהביא
ודו"ק.

 נידון מיתות ב' שנתחייב מי ע"א פ"א סנהדרין בש"ס שהעירומה
 לדון משכחת איך א"כ בת"ר ל"א דממל"מ י"א בחולין התוס' לפימ"שבחמורה
 ' שאאילה"ז עדים והוי טריפה נעשה קלה של גמ"ד אחר דלמאבחמורה

 בת"ר. ל"אוממל"מ

 ה ב ו שת

 במקומינו ואין קכ"ט סה מהדו"ת רעק"א בשו"ת כן הקשה שכברשמעתי
 בחמורה חייב אמאי הקשה שם התוס' דהרי קשה דלא ולע"ד - בולעיין
 של גמ"ד אחר קטילא גברא  להרוג רצו הם  שהרי שאאילה"ז עדות הויהלא
 קו' נמי מיושב ומעתה עדים כלל שאי"צ בי"ד בפני דאיירו ותירצוקלה
- ודו"ק בי"ד לפני ה" דהרי נהרג נמי טריפה נעשה דאפ"הנ"ל  וגם 

 א"כ נתכחשו או הראשונים עדים יזמו שאם שכ' התוס' של השנילתירוץ
 כאן כן כמו להזימם יכול שאתה עדות דהוי שכ' עיי"ש קטילא גברא הוילא
 אזלח ושפיר למיתה מיתה בין הוי לא נתכחשו או הראשונים עדים יזמודאם
- ודו"ק הרובאחר  מה לפי כתבו דחולץ בפ"ק דהתו' לע"ד נראה עוד 

 שכשירה חזקה בהמה או אדם לכל יש א"כ חודש י"ב חי אינו טריפהדקיי"ל
 כתבו לא דהתוס' לע"ד ונראה לשעתי' נתבררה שלא חזקה דהוי שכתבוורק
 טריפה הוי דלא דחי מהא נשמע אינו א"כ הרוב אחר דאזל" קודם רקזאת
י הוי טריפות מיעוט א"כ הרוב אחר דאזלינן אחר אבל לשעתא נתבררהדלא .),,' חזקה מהני לא וע"כ יחי' חי דמיעוט המהרש"ל כתב דהלא ממיעוט הוידלמא

 ל"א  למיתה דממיתה אף וא"כ כשרות חזקת לו ויש חי רוב משום ורקכליתא
 ' '; דחי חזקה לו דהם רוב ל"צ טריפה גבי כאן אבל רוב שצריך היכא רובבתר

 ודו"ק. וא"ש כשרותחזקת

 מבסימן
 ,)גי,ל,ו,!

יןןן
 לעסוק אורתא כיום לשם אשדרתא שלמה לעצרתא דבחאביל ו,"

 בתו"י המו"מ הרבני ידידי אהובי כבוד בתדירתאבאורייתא
 מוכתר היוחסיל שלשלת לב נדיב חכמים בהשלמתומושלם
 מפז יקר אבן שליט"א ווים אייזיק ייבחק מו"ה כקש"תבנימוסין
 יע"א. שונטערעאגבכפר



רכה אפריםשונות די

 נ"י מע"כ שהעיר מההערה נזכרתי הן עולם ואהבת בא"ראחדש"ה
 שבמקרא אנשים כל פירש"י אנשים כולם עה"פ שלח בפ' עה"ת רש"יבדברי
 להיפך שמשמע בתורה מקראות מכמה מע"כ והעיר עיי"ש חשיגותלשון
- תנקר האלה אנשים עיני אם כו' הכו האלו האנשים עיני ואתכמו  יצאו 

- וכו' בליעל בניאנשים  _תחת חדש כל אין אדם מכל החכם אמד כבר והנה 
 אליו חיבתי ולהראות רש"י בדברי להעיר המפרשים קדמו שכברה~ימש
 בב' העיר עה"ת מזרחי הרא' - הענין בזה שמצאתי מה לו להעתיקהנני

 מלת שבא מקום בכל פי' הנ"ל עפרש"י שלח בפרשת לשונו וזהמקומות
 יה' כשלא אבל לאיש והיית וחזקת - אנשים כולם כמו תאר במקוםאנשים
 הבית. פתח אשר האנשים ואת 'לוט. אל האנשים ויאמרו כמו תוארבמקום
 שאחר ע"ז והראי' חשובים ולא הם ממש אנשים לשון כולם  אנשים. לךשלח.
 ואילו חשיבותי' על להורות אנשים כולם וכתב הזר אנשים לך שלחשאמר
 ועוד אנשי', כולם וכתב חזי למה חשיבות לשון עזבמקרא אנשים כלהי'
 נצבים נצים שנא' מקום כל שאמרו כמו הם רשעים נצים עברים אנשיםשני
 הם בסנודים הכו הבית פתח אשר האגשים את וכן ואבירם דתן אלאאינו
 אברהם ד' מהחכם ומהתימא מאוד לה' וחטאים רעים בהו דכ' סדוםאנשי
 וכן גבורים ידועים שהם אנשים טעם אנשים לך שלח גבי שפירש עזראבן

 והלא המרגלים היו כסילים וכי שאמרו רבה בבראשית כצאתי אך אנשים.כולם
 - וכשרים צדיקים אלא אינו אנשים שנא' מקום וכל אנשים לך שלח נאמרכבר

 אם וקשה - לי למה אנשים דאל"כ הוא לתאר זה שגם סוברים ונהםונראה
 אלא היו כשרים שעה ואותה שאמר ומה אנשים כולם ואמר חזר למהכן

 בקיצור זה כל ומובא עכ"ל עיי"ש כו' אף שהרי שעה אותה אחרלאפוקי
 אנשים עה"פ בקיצור שמות בפ' במזרחי הוא וכן - עיי"ש חכמיםבשפתי
 שם. חכמים ובשפתי עיי"ש ואבירם דתןעברים

 עברים אנשים בזה"ל שמות בפ' ז"ל מפדאג למהר"ל אריה בגודוראיתי
 ל' שבמקרא אנשים כל דהא להקשות ואין כו' בגז"ש דילפי' ואבירםדתן

 שיקרא יתכן איך וא"כ אנשים כלם אצל לך שלח בפ' רש"י שכ' כמוחשיבות
 לתאר אנשים מילת שבא במקום המזרחי הרב ותי' חשוב בשם ואבירםלדתן

 אנשים פי' אז השם לתאר בא שהכתוב אנשים כלם כמו אנשים שהי'שמותם
 דהא כן וה ואין דבר. לנו מורה אינו השם לתאר בא כשלא אבלכשרים
 אנשים כולם מן דרשו לא שלה ובפ' כשרים אנשים ג"כ דרשו אנשים לנובחר

 כולם על דסמכו לישב יש דוה אע"ג אנשים לך שלח מן אלא היושכשרים
 לשון כי בכ"מ צדיקים בודאי הוא אנשים סתם כי הוא העיקר אבל -אנשים
 כמוך ומי אתה איש הלא כמו דבר בעל שהוא על מקום בכל בא הואאיש

 ומ"מ חשוב הוא דבר בעל וכל דבר בעל שהוא איש לשון ולפיכךבישראל
 רעה אצל שהרי לרעה דבר בעל על בא הוא כאן כמו רעה אצל באכשהוא
 מופלג ואינו הכאה רק זה שאין כ"כ לרעה דבר בעל אינו דכאן אע"גנכתב
 אנשים שהם אנשים אחר במקופ שנקראים ואבירם דתן שהם רז"ל דרשולכך
 .הפלגה זה שאין אע"ג אנשים ויותירו וכן הרע בתכלית מעשיהס וכלברע
 ואבירם דתן שהן חכז"ל דרשו לכך המן שהותירו מה עצמו מצדברעה

 במחלוקת'יוהיו שנמשכו ואבירם דתן כ"א ברע אנשים ואין ברעשמופלגים
 במחלו~ת דהיינו לרע דבר בעל וזה משה על להתגבר אנשים ~היותרוצים



 אפריםשוגות דירכו

 לעדות כשר אדם דסתם וכשירים חשובים לדרוש אין אנשים שני ועמדואבל
 יצאו וכן נשים ולא אנשים דרשינן כרחך ועל ר,טע רק תורה פסלהשלא
 בא ומה בליעל בני כ' כבר שהרי נשים ולא אנשים דרשו בליעל בניאנשים
 רשעים שהם ולומר בודאי איני זה כשרים שהם לומר בא אי אנשיםלאוריי'

 כ"כ שלח בפ' וגם - עכ"ל נשים זלא אנשים ללמד אלא צריד אינזזה
בקיצור.

 מגסימו

 אליך פניו וד' תדיר תהגה ה' בתורת אתפאר בך אשרישראל
 התורה אבות עץ ענף בתו"י ומופלנ המופלא ש"ב כבודיאיר

 כש"ת ידות עשר לו במעלות מושלם משולבות אתו יחדוהיראה
 יע"א. בקלוזש אב"י שליט"א היילפרין פישל אפרים ישראלמו"ה

 להשיב אותו שהבטחתי שפתי מוצא לקיים בזה באתי בא"ראהדש"ה
 רש"י עינינו ומאור אדונינו אדון על כברזל קשה אדם שהקשה קושיתועל
 מצרים מדוה כל את בך והשיב בם' ס' - כ"ח תבוא פ עה"ת בפייושוז"ל
 ממנו יגור שהוא בדבר אלא לאדם לו מראין אין ופירש"י מפניהם יגורתאשר
- ב' בראשית בפ' א"כ מזה ידע או ראה שכברוהיינו  השי"ת שאמר י"ז 
 ראה לא הראשון אדם הלא תמות מות ממנו אכלך ביום כי קדמאהלאדם
 עכ"ל. ממנו לפחוד שידעהמיתה

 ה ב ו שת

 אחד לגדול תשובה בזה"ל כ' סי' השני חוט תשו' לד להעתיקהנני
 אחרי קראתי הקדמונים גדולי על השגת4 על האשמני אשר ומיודעיאלופי
 קטנם אשר שער אחזו הקדמונים על להשיג לבי ומלאני רוחי נשאני איךמלא
 תמה ואני והפוסקים הש"ס דברי דאשתמיטתייהו לומר גם ומה ממתניעבה
 לקוח  הוא אשתמטתיה לשון לומר רצונו בעצמו הזה הלשון הלא בזהעליך

  כבוד ודרר נקיה לשון והוא כו'  האמוראים גרולי על כך  שאמרומהש"ס
 אנושית טבע היא השכחה כי ההוא הדבר ממנו נשמט שעה דבאותולומר
 מתוך דברים שני דאשתמטתה הנביאים מבחר ע"ה רבינו ממשה גדול לנוומי
 כל אשר מרמב"ם גדול בפוסקים לנו ומי מטות. בפ' רש"י ופי' כדרז"לכעסו

 וכ' ש"ס מדברי משנה סדרי שתא על פי' ופעל הכין הגדול בספרותשב"פ.
 במס' רק במשנה נזכר לא חכינאי בן חנינא שהתנא זרעים לסדרבהקדמתו
 שנעלם מה הביא וכן עיי"ש פ"ג מכות במס' עוד שנזכר ואשתמטתי'כלאים
 מקרא שאשתמטת" ו"ל רש"י על תתמה ואל עיי"ש גדולים ושאר ז"ללרש"י
 שהאמוראים תרוייהו ד"ה ע"א ק"'ג דף ב"ב במס' התוס' כתבו הריבתורה
 רש"י מזרעי אנא כי יען אמנם - עיי"ש בפסוקימ בקיאים הי' לאלפעמים
 צריך זצ"ל[ לאאמו"ר פנהס גבעת רב דבי ספרא בהקדמת ]כמבוארקאתינא
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 שכל האמת כי ז"ל רש"י דברי לתרץ הצדיק להצדיק נפשא למשכוניאני
 תירוץ. לה ישקושי'

 שביום הראשון לאדם השי"ת שאמר אחר דבאמת לומר  אפשר כיב(
 אפשר והטעם השי"ת ציווי על שעבר לו שעלתה מה וחזינן ימות מותשיאכל
 רק להאדם לו מראין אין והלאה ומשם המיתה את ראה שלא גופא מה"טג"כ
 עיניו. ראה שכברמה

 הי' ולא ממנו לפחוד אחר ענין הי' לא הראשון שלאדם נראה הי'ג(
 עיניו. שראה ממה ממנו שיפחד דבר לומר יתברך השםיכול

 תמות" "מות אכלך ביום כפל לשון לו שנאמר מה לומר אפשרד(
 משיג שפיר הי' זה ודבר עוה"ב על הי" עונש ועיקר ובעוה"ב בעוה"זהיינו
 יין לו ומנסכין בשר לו צולין השרת ומלאכי בג"ע מיסב שהי' עיניווראה

 ע"ב[. נ"ט]סנהדרין
 עיניו שראו מה אלא לאדם לו מראין שאין רש"י שכ' מה הנהה(

 אפי' לירא יכול בחכמתו הדכר שמבין גדול בחכם אבל אדם בני בסתםהיינו
 חגיגה ]כמ"ש סופו ועד העולם מסוף מביט הי' אדה"ר הלא בעיניו ראהלא
 מתפשטים שהם התורה סודות וכל החכמות כל משיג שהי' ברקנטי וכ' ע"א[י"ב
 עיי"ש. סופו ועד העולםמסוף

 ע"א ה' דף ע"ז במס' עיין המות גם ראה דבאמת פשוט נראהו(
 של לדורו שהגיע כיון ודורשיו דור דור הראשון לאדם הקב"ה לושהראה
 הקו' וא"כ ועוד רע"ק מיתת שראה הרי במיתתו ונתעצב בתורתו שמחרע"ק

 ודו"ק. כלל קשה לאמעיקרא

 מדסימן

 מנחם מו"ה כש"ת יפה שדעתו כהן המופלג הרבנילידידי
 ויזרח. נ"ימארקאווימהם

 יקר בכלי וכן חכמים בשפתי כ' ויחי פרשת בריש בצדק שהעירבמה
 פרשה הדא ולא פסקא תחלת הוא ויחי שפ' ע"ה מעזרא בידינו קבלהשהי'
 התחלת ועיקר כ' שם עה"ת דהרשב"ם והקשה עיי"ש כו' ישראל וישב עםהיא

 יעקב ויחי יחד מחובר עליו כי וגו' מצרים בארץ ישראל וישב מן זופרשה
 בוישב וסיימת לפרעה הארץ ותהי ויגש פרשת לסיים הקהילות רצו שלאאלא

 אהדדי. סותרים זה דדבר לו וקשה עיי"ש כו'ישראל
 ופליגי מעלמא שקלה ותנאי רמי קאי אגברא גברא לכאורהוהנה
 אחרים מפרשים ועוד יקר וכלי חכמים השפתי היינו מפרשים ושארהרשב"ם

 שפרשת מעזרא מקובל שהי' שכתבו ארי' ולגור להרא"ם ג"כ שראיתיכמו
 הי' מדבריהם שנראה כפי והנה - בדבריהם עיי"ש עצמו בפני פרשהויחי
 במס' כן ומצינו מסיימא ומהיכן מתחלת מהיכן וסדרא סררא כל בידםקבלה
 הי' הנראהי וכפי עיי"ש תשא כי פרשת ויקהל פרשת קורא בסופומגילה
 הקבלה. על יחלוק איך הרשב"ם על קשה לכאורה וא"כ בידם קבלהכן



 אפריםשונות דירכח

 לתלתא פסקו מערבא דבני כ"ט דף מגילה מס' בסוף שמצינו אמתהן
,'" שלהמ שלנו זה החילוק ג"כ דהי' אפשר מ"מ שלנו כמו הי' לא וא"כשנין  ועיי' חלקים לג' סדרא כל שחלקו חילוקים עוד סדרא בכל להם שהי'רק
 כל יסיימו למען הסיום הי' ומחצה שנים דג' שכ' בהקדמתו שלמה שמעבספר
 עיי"ש. בשמיטה פעמימ שניהתורה

 ואשכח אתר לחד אזיל ר"ח דהביא ובמג"א ג' פרק רבה ויקראועיין
 לפרשו נלאו והמפרשים עיי"ש סידרא ריש המנחה מן והנותרת פסוקאהדין
 התתלה ה" שם וע"כ לג' פרשה כל שחלקו המקומות מן שהי' פשוטוהדבר
 פיתום בעיר מצרים דבארץ שהביא בנימיז רבי מסעות בס' וראיתי -להסדרא
 ישראל ארץ לאנשי אחת כנסיות בתי שני ושם יהודים אלפים כמהישבו
 נוהגי' ואינם עירחקיין אל כנסיה בבל אנשי כנסת ואחת שאמיין. אלכנסיה
 שבוע בכל לקרות נוהגים בבל אנשי כי תורה של ובסדרים בפרשיות אחדמנוע
 ארץ ואנשי התורה. את מסיימים שנה ובכל ספרד בכל שעושין כמופרשה
 את ומסיימין סדרים שלשה  פרשה מכל עושים אבל כן נוהגי' אינםישראל
 עיי"ש. שנים שלש לסוףהתורה

 לא מסיני למשה שבהלכה זרעים לסדר בהקדמתו כ' ז"ל הרמב"מוהנה
 אפשר עזרא בקבלת אבל בהללמ"ס וזה - פלוגתא שום ולא שכחה שוםנמצא
 גם פלוגתא דמצינו הנ"ל הרמב"ם על ג"כ הקשו כבר ובאמת - פלוגתאדיש

 דרבנן ארעא וס' כ"ט סי' ובפלתי קצ"ב סי' יאיר חות בשו"ת עייןבהללמ"ס
 דבר ראשית הנקרא בפתיחה דעת גילוי בס' עוד ועיין ג' סימן א'מערכת
- ג'אות  נ"ה דף שבת במס' עיין הלא פלוגתא בזה שיש נימא כל וכמו 
- כ' מעבירם ד"ה וברש"י בתוס'ע"ב  הנושא ד"ה ע"א ל"ג נדה בתוס' ועיין 

-  הש"מ עם חולק שלנו דמסורתשכתבו  דויחל תוס' ב'  ע"א  כ"ב  ובמגילה 
 הוא ויחל שלנו ובס"ת והקרבתם וכן שלפניו לפרשה סמוך פסוקים ב'הוא
 ובתוס' - שם המהרש"א וכמוש"כ ג"פ והקרבתם וכן מהפרשה פסוקיםד'

 .), ואלו פסוקים ב' מזמור שיה' יתכן שלא כ' שעומדים ד"ה ע"א קי"זפסחים

- שם מהרש"א עיין פסוקים ב' קי"ז מזמור שלנובספרים  '. " ] ,_,, ,,) ע"א ד' ובסנהדרין 
, ובדף - חסר כתיב שלנו ובס"ת מלא קרנות כ' דיהיד דבכבשה שםפירש"י

 אם וה" ובפ' חסר לטטפת כתוב יביאך כי והי' דבפרשה רש"י כ' ע"אד'
,' ובדף מלא כתיב יביאך כי והי' בפ' גם שלנו ובס"ת - מלא כתיבשמוע

 ק"ג דף שם עוד להברית הכתיב גם שלנו ובספרים להברית וקרי להכריתכ'
 ובב"ב - ויעתר כתוב שלנו ובספרים לי' מיבעיא לו יעתר לו ויחתרע"א
 במהרש שם בה"א ועיין בסי"ן כ' שלנו ובספרים בשי"ן פרוש הלא ע"אט'
 בפסוק צו בפ' ובתיקונים פסוקים של חציין והתגלח ע"א ל' דף ובקידושין-

 ו,, ;1 ,,,', בפסוקים. התורה חצי דשם ציין בו לוויאפד
,,,,],,,,,;,,,,,ל

 חסר אלקים ברכו דבמקהלות ע"ב ז' כתובות התוס' שהביאובירושלמי
 אצוה אשר כל ואת תרומה פ' בחומש וברש"י - מלא כ' שלנוובספרים

- שם ברא"ם עיין - וי"ו בלא את כתיב ולפנינו יתירה וי"והוא  ובמדרש 
 מלא קדמאה ברכי' א"ר שועלים שועלים לנו אחזו בפסוק השירים שיררבה

- חסר תרוייהו אלא כן אינו ובמסורה חסרתניינא  ע"ב ז' דף ובברכות 
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 ג' דף ובפסחים - לבלותו כתוב י"ז א' בד"ה שלנו ובספרים לכלותוכ'
- ו' חסר טהר כ' שלנו ובספרים דטהור ו'ע"א  את ע"ב ל"ז דף ובנדרים 
 הר"ן כמו"ש וכתיב קרי הוא שלנו ובספרים כתיב ולא קרי הוגדדהוגד
-שם  דסוכה פ"ה בירושלמי איתא הוצאתיך אשר אלקיך ה' אני ובפסוק 

 ושם ט' פ' רבה ויקרא ובמדרש - יו"ד מלא הוא שלנו ובספרים יו"דדחסר
 בחומש ובפירש"י - בסי"1 כתוב שלנו ובספרים כתיב ושם ינאי א"רדרך

 ובבראשית - מלא איתא הספרים ובכל כתיב חסר הפילגשם כ"דבראשית
- הנותרת כ' שלנו הספרים ובכל כתוב הנתרת אמר ר"ט ע"ז פרשהרבה  

 אשר כ"ה ויקרא דהכתיב כ' דרשי' אשר ד"ה בתוס' ע"א ל"ב דףובעירובין
 לא  הכתיב שלנו  ובמפרים לא  והקרי לו אשר  דהכתיב כתבו והם חומהלוא
 ודו"ק. שם התיו"ט כמו"ש לו והקריבאלף

 מהסימן

 תלפיות מדרש בספר פלא דבר שמצאת מה לך לפרש אהובישאלתני
 מכוערים. נראים דברים לעשות עתיד שמשיח שכ' משיחבענף

 ה ב ו שת

 כמו"ש כ"ף אות עד רק נדפס לא והנה תלפיות במדרש חפשתיהנה
 עוד חפשתי אח"כ אבל נ"ט אות הת' מערכת ח"ב הגדולים בשםהחיד"א
 בחיי רבינו ד"ה משיח בענף שם האותיות בשער וראיתי חיפוש אחרחיפוש

 נראים דברים לעשות המשיח שעתיד משמע מקומות בכמה ובזוהר בזה"לכ'
 צדיק שהוא בו אגי מעיד המשיח על הקב"ה ואומר ישעי' ילקוטמכוערים
 שאול יוסף מו"ה המפורסם הגאון הרב אדונינו של בהסכמת עיין שם וכ'עכ"ל
 עכ"ל. המאמר ע"ז מ"ש לבוב דק"ק אב"דהלוי

 לא תרל"ה ווארשא דפוס שהוא לפני אשר תלפיות במדרשוהנה
 אח"כ וראיתי רואות שעיניו מה אלא לדיין ואין דלבוב הגאון הסכמותנמצא
 בפרק ז"ל מזידיטשוב מהרי"א הגה"ק תולדות בקרבו המכיל יצחק פארבספר
 שתלו חסידים שנמצאו לרבנו ספרו פ"א בזה"ל כתב י"א אות וארבעהעשרים
 משיח ערך האותיות בשער תלפיות במדרש שנמצא במה גדול באילןעצמן
 מעשים ממנו נראים יה' שיהגלה קודם צדקינז שמשיח הוזהיק בשםשכ'

מכוערים

 שלא תלפיות המדרש את להביא וצוה זו לשמועה רבינו האמין לאח"ו
- מאוד נתרגז זה בספר כתב באמת שכן וראה וכשפתחו בביתו, ספריו ביןה"  

- באש והציתו הספר מן ההוא הדף את קרע רוחובחמת  כך וכי וצעק: 
 בהסכמתו מחדש הנ"ל הספר אח"כ כשנדפס - צדקינו משיח עלכותבים

 שחלו וכתב זה מאמר על הנ"ל הגאון העיד מלבוב זצ"ל נז' הגרי"ששל
 שהתאימו דברים ספרים כמה תוך אל בשעתם  שהכניסו ימ"ש ש"צ כת ידיבו

 הספר בתוך גם כ"א הספר בראש בהסכמתו רק לא נדפסה וה  והערהלרוחם
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 נכנס ולא רבים חשבונות בקש לא לבבו בתום רבינו אבל הנ"ל, המאמראצל
 עכ"ל. בגניזה הספר ואת בשריפה המאמר את דן כללבפשרות

 מוסימן

 קנקן כארזים הב' ב"ג אהובי לכבוד וכ"ט ברכה חיים ה'ישפות
 היוחסיז שלשלת ושלם ירא חו"ב שושן פרח ישן מלאחדש

 בגבורתו. השמש כצאת ויזרה נ"י ליטטענשטיין יורא טמרבנש"ק

 חז"ל דברי על אתה ששוקד ידיך מעשה בראותי בלבי שמחהנתתי
 , ,,, לנ"ר שיה' והיראה התורה במתי על מעלה מעלה תעלה כן ולהשכיללהבין

 ובבא. בזה המשפחה בני ולכל נ"עלהוריך

 ענינים בכמה הרבה טרוד שאני אמת הן שכתבת הקושי' דברועל
 אביך ואהבת אהבתך ולולא הללו העתים צוק הדור צער מחמת עמי בלוראשי
 הזאת בפעם רק כן ועל בכתב להשיב בידי הקולמוס נוטל הי' לא ז"להצדיק
 הטוב. כרצונךאעשה

, דרך קצת ואלמדך בא לימים צעיר עוד שאתה היות דבר כלוקודם
 קושי' אופני שכמה אהובי לך דע להקשות. הנהוג הקושי' בעניןהלימוד
 - הש"ס מפרשי וראשונים והתוס' הש"ס מסדרי מן להקשות למדו וכולםיש

 למה עצמו סותר הזה במקום המאמר שבעל הסתירה היא שבקוש"החזק
 לחלק המתרץ צריך הדבר ולתרץ - ורמינהו בש"ס ונקרא אחר במקוםשאמר
 ג"כ ותמצא הדקה. מן דקה חילוק ולפעמים חילוק באיזה למאמר מאמרבין

- הוא שכן תדע שאומר או להחילוק ראי' מביאשפעם  שמאמר שמברר או 
 ג שנקרא לאחר רק הזה מאמר לבעל יתיחס לא מאמרים שני מהניאחד
 תנאי תרי כמו רבם בסברת פליגי אמוראים תלמידים ששני או - הזהבשם
 ולי' מרבו רק מעצמו אמרה שלא מתרץ ולפעמים - וכדומה דפלוניאליבי'
~,,ן,ן,,1':,',, הזה המאמר לבעל שהי' והיינו דרבי הא דידי' הא הש"ס ובלשון ס"ללא
 ),, "),,,' שאמר השני רבו אצל למד ואח"כ כן אומר שהי' זה אצל שלמד רביםשני

 ')),,.' ,)ן - איפוך בלשון הש"ס מתרץ פעמים וקצת מהרי"ל. בליקוטי שכ' וכמולהיפך )'
 . ,' , ,.לן ,'., סע"א מ' נדרים בש"ס שמצינו כמו תירוץ שום בלא הסתירה נשארולפעמים
 דידי' ופליגא הש"ס קאמר עולא וגבי עיי"ש אד,טמואל דשמואלופליגא
- ע"א י"ג שבתאדיד"  ז"ל רש"י עינינו מאור ובראשם במפרשים ובפרט 

 המהרש"א וכמוש"כ פירושו שונה אחר ובמקום כך זה במקום לפרש דרכוכן
 ק ב"מ בה"א ומהרש"א - כלל בפירש"י ד"ה ע"א מ"ד קידושיןבהידושו

 ,ן, ,. קושי' מתורץ ובזה חרבי אריק ד"ה בשלח פ' עה"ת הרע"ב ובפירושע"א
 י"לש~נןלן, שבעה בנחלת ועיין ע"ב כ"ב בסנהדרין הרי"ב וקו' ע"א ג' ברכותהגרצ"ח
- כ"ב אות ח"ב מלאכי וביד א' ס" שלובשו"ת  ג"כ כ' המהרש"א והנה 
 דרכם שזה כן כתבו לא אחר ובמקום כן כתבו אחד שבמקום התוס' עלזאת
- בו שיה' עד ד"ה התוס' על ע"א כ"ו פסתים  במהרש"א עיין מקומותבכמה  
 שאיו תוס' ערך ח"ב בשה"ג החיד"א שכ' כמו קשה לא התוס' עלובאמת



רלא אפריםשונות די

 אחד דמחבר חותך מופת דאין אחרת במס' תוס' על זה שבמס' מתוס'להקשות
 עיי"ש. המקומות שבשני התוס'חיבור

 לפסקיו, מתשובותיו עצמו שסותר הרא"ש כמו הרבה מצינו בפוסקיםוכן
- ע"ב סי' סוף חו"מ בטור עיין כפסקיו לפסוק אז הטור שלודרכו  ועיין 
 ד"ה י"ב סי' או"ח בב"י עוד ועיין נ"ל ולכך ד"ה ר"א סי' יו"ד יוסףבבית

 שלום במשמרת וגם ליו"ד בהקדמתו מגדים ובפרי שמ"א סי' יו"ד ובב"יועלי
 רס"ד. סוס"י חו"מ על לרש"ק שלמה בחכמת ועיין - עיי"ש כ"גאות

 ואז החזקה היד לספרו שלו המשניות מפירוש עצמו סותר הרמב"םוכן
 להימב"ם המשנה פי' לוטון כי ]ובפרט כידוע אחרון שהי' כפסקיוהלכה
 לדקדק וא"א לעברי ערבי מלשון שהואתק כיון פעמים כמה ומשובשמגומגם
 חתם בשו"ת כ"כ לפרשם שא"א שורות איזה נמצא פעמים וכמה כ"כעליו
- קצ"ח[ וס" קס"ז ס" חיו"דסופר  מצינו אחרונים זשו"ת בפזסקים ואפי' 
 כ' סי' סופרים קנאת בספרו ז"ל מהרש"ק הגאון שכ' מה להעתיק והנניכן

 לסי' סותרין פלוני בסי' שבדברינו טטו"ד חבורי על שאל אשר לשונווזה
 והמה ממתני עבה קטנים אשר נ"נ מאבותי אנכי טוב דלא תימא איןפלוני

 דברים פעמים כמה סותר ז"ל הרמב"ם סותרין דבריהם ומצינו אלקי'כמלאכי
 בש"ס וגם לפסקיו. בתשובותיו סותר הרא"ש וכן לפסקיו המשניזת הפירזשמן
 וכן להיפך אמר בתרא ובמהדורא כך אמר במהדו"ק אשי שרב מצינוגופ'

 ממגידי ושמעתי - יעקב בר אחא ר' בי' הדר מההוא רבא בי' הדרחכמז"ל
 ושאלו בספרו ממ"ש היפך בפה הורה ז"ל מגדים הפרי לבוב שבק"קאמת
- בלבוב אז שהי' חכמיםאותו  נראה ועכשיו כן לו נראה הי' שאז והשיב 
 מבעל שנעלם ההעלמה נקרא הב' קושי' האופן אבתר". אנן נענה ומה להיפךלו

 - מפורש מקרא לפעמים או וברייתא משנה או מפורשת גמראהמאמר
 הרחיב וכבר אישתמטתי' בש"ס נקרא וזה הקדמונים פוסקים דבריולהאחרונים

 אתה וצריך בזה אאריך לא וע"כ כ' סי' השני חוט בשו"ת הענין בזההדיבור
 מלאכי ביד תמה שבחנם ד' אות ל' כלל זוכר עין בספרו החיד"א מש"כלדעת
 דברים הרבה מהם שנעלם כנה"ג הרב ועל ב"י מרן על שתמה שע"דבאות
 הכללים על חיבור לחבר ביחוד מלאכתם כוונו לא כי שלהם הש"סבכללי
 אקראי דרך רק והעצומים הרבים הגדולים חיבוריהם להבר עסוקים היוכי

 האחרונים כי תדע ועוד - בדבריו עיי"ש כלל איזה רושמים היו לימודםמתוך
 מהם שנעלם האחרונים המחברים דברי על קושיות להרבות זה בדרךדרכו

 מתי לדעת אתה צריך ובאמת - מינ" קצת קשיש שהי' אחר מחברדברי
 האחרון מחבר בזמן לאור יצא ולא הגיע לא שאולי הראשון של חיבורונדפס

 הענין ובעיקר - לידיו הגיע לא חירום ושעת המדינות הרחק מפניואולי

 כל אוצר הזאת בעת להיות אפשר וכי העלמה נקרא לא בפשטות זהלדעתי
 ספרים ורבבות אלפי' לאור יצאו כבר והלא ת"ח יר תחת  הנדפסיםהספרים
 ללמוד לאדם אפישר וכי במחיצתו עמו עתו רשותו תחת תמצא המצאואפילו
- אתמהה כולם אותם לזכור וגם אחרונים ספריכל  מהדו"ק בנוב"י ועיין 

 ולא זמנינו חכמי האחרונים בתשו' עיין לשום דרכי ואין שכ' נ"ה סי'יו"ד

 בדברי עיונינו בהעמיק לנו ודי דורות שני או דור לפנינו במוקדםאפ"
 :ערוך השלחן לבעל הגיענו עד להם והסמוכים ראשונים והפוסקיםהתלמוד

 שאחריהם תשו' בדברי זה זולת ולא ה' ברכת מלא שולחן לנו סדרואשר



' אפריםשתות דירלב

 זמנים נבלה למה וא"כ הכרעתינו מעל יותר הכרעתם על להשען לנושאין
,,, עכ"ל. דבריהםבאריכות

 - זה דבר הביא לא אמאי קושיותך דימו המה שבקושי' השלישיוהאופן
 באופן ובתוס' בש"ס הרבה מצינו ולא היא וחלושה קלושה זאת קושי' כידע
 להוכחה וטרי' שקלא בתוך המחברים שהביאו ובשו"ת הפוסקים בספרי ורקזה
 רוכלא כי תנא אסו וכמו בזה ונשנו נאמרו תירוצים הרבה באמת כי דבריהםעל

 במקומם עניים תורה דברי פעמים והרבה - ושייר תנא - וליזולליחשוב
- וכדומה אחר שבמקום דבר מתוך דבר מובן ופעמים - אהר במקוםועשירים  
 ב' סעי' תרי"א סר או"ח בש"ע המחבר על קוש" גם מתורץ עצמוובזה

 קס"ח בסי' כן ג"כ הביא לא אמאי א"כ עדיף דחביב הרמב"ם דברישהביא
 ,' ''. כן. הקשית הכג"א על וגם א'סעי'

 - מכאן הרמב"ם שיטות ללמוד ויכולים הדבר מובן שמעצמו יעןנראה
 גם פת גבי בהלכתו זאת הביא לא בעצמו דהרמב"ם כיון נראהובפשיטות
 לא פת גבי בש"ס מפורש מצא דלא כיון גופא והרמב"ם הביאו לאהמחכר
 הפרי בקושיתך קדמך שכבר ראיתי שוב - כידוע דרכו כן כי שםקתבה
 ותשכח. דו"ק שם עיין אברהם באשל בסופו סק"ד רי"א סי' באו"חמגדים

 ללמוד שנוכל ה' ויתן מספיק אינו הגליון כי להאריך בידי איןיותר
 ישראל כל בכלל ישועות מיני וכל טובות בשורות ונתבשר ונשמע הדעתבהרחבת
 דודך.כאות

 בילליטצער הלויאפרים

 מזסימן

 יעקב מו"ה הה"ג ממחותני יעקב שאילת שו"ת בספרהערות
 ) .,~,,;,,;י, אדא. אבדק"ק שליט"אפראגער

 ',) ישראל דנשי לומר אפשר איך דר"א פרקי תמוהת לתרץ מ ע"ובסימן

 ,','', הנ"ל וכ' בגופם ישראל בכל שלטו שהרי מהמצרים נתעברו לאבמצרים

 ' )ן בנו המקלל נשתנה מה א"כ לי וקשה עכ"ל יעוי"ש הדין על הקב"הוהינחם ,,,;''",'י,, תתעבר שלא באיסור צריך הי' דין דעפ"י ע"ב נ"ד דף ע"ז מס' הש"סעפ"י

 על הכל לשאר צדיד ה" שם הא ממצרי נולד אמאי דיברית בת שלומיתשל
 וצ"ע. הנ"ל הספר לסברתהדין

 נדה משום לוקה בעלה איך לי קשיא הוי מעולם כ' י"א אות ע"דבס"
- וכו' כתם ראתה דלמא נדה בגדישלבשה  ,, תשובת על קשה הי' ולדעתי 
4",,,1,',לל' א,? מותר הרע עין בשביל עשה שאם קפ"ה ס" יו"ד בטו"ז המובאהרמ"א
1 ודו"ק. וצ"ע הרע עין בשביל כן עשתה דלמא לוקהאמאי

 בילליטצער הלוי אפריםהק'



רלג אפריםשונות די

 מחסימו

 נ"י ווסעללא דפעטרא הרב לגיסיתשובה

 אעפ"י וזל"ק כתב הזהב את אך בד"ה מטות פ' ברש"י שהקשהמה
 הלכות על לכם להזהיר יש עוד טמאה הלכות על אלא משה לכם הזהירשלא
 אפי' בכלים מלהשתמש אתם ממעיטין כלומר הוא מיעוט לשון ואך -גיעול
 והקשה עכ"ל נבילות איסור מבליעת שיטתרו עד מת מטומאת טהרתן.לאחר
 וא"כ מותר לפגם טעם נותן וקיי"ל פגום נעשה מעל"ע לאחר דכלי קיי"להלא
 מותר יה' ובוודאי לפגם טעם נותן יה" ימים שבעת הכלים את יטהרואי

- עכ"ל הגעלה בלא אח"כלהשתמש  להפלתי שראיתי עפ"י נראה ולענ"ד 
 שנתבשלו וחלב מבשר בלוע שהוא דקדירה המחבר שכ' מה על ז' סעי' ק"גבסי'
 בת חשובה מים הוחמו אחת לילה שעבר וקודם זה אחר בזה או ביחדבה
 ראי' הפלתי והביא עכ"ל המים בה שהוחמו משעה מעל"ע שתשהה עדיומא
 אסרה לא מדין בכלי דוכתא בכל דאמרינן מהא חמין בהחמת להחמירדיש
 ביום מדין מלחמות כל שיה' במציאות דרחוק יומא בת קדירה אלאתורה
 קרוב כ"כ הי' אם כי הגעלה על נצטוו ביום ובו למחנה שבו ביום ובואחד
 על ויצבאו שנא' זה ומה אלופים י"ב שמסרו זה מה ישראל ממחנהמדין
 אחד ביום הכל שיה' עד למחנה ונראה קרוב להיות מוכרח זה לפי הלאמדין
 כמו למשה החמה אז שעמדה כ"ז דף ע"ז מס' עיין ןהגה בשכל רחוק זהודבר

 שחידשו חידוש הוא הגעלה דצריך זה אבל עיי"ש[ ארוך יום הי' וע"כליהושע
 הוראה זה שנתן טרם וא"כ פורתא פגמה דלא דא"א כמ"ש משה בשםאליעזר

 חמק ומחממיז מבשלים הי' ישראל וא"כ מדין בכלי מבשלים ישראליםהי'
 בתמידות עשו וכן יומא בת עדיין וה" לשבח חוזר וא"כ מדין של הכליבתוך
- עכ"ל ונכון ברור וזה הגעלה על צוהולכך  דבאמת הנ"ל קו' מיושב מעתה 
 ודו"ק. חמין מחמין דהי' להגעיל צריך ימים שבעה לאחראף

 מגיעולי טע"כ ללמוד יכול דהאיך התוס' שכ' עפ"י בדעתי עלהוכעת
- שבתורה איסורין מכל קיל נזיר והלא נזיר עלעכו"ם  הה שם שגם ותירץ 

 בנזיר גם טע"כ מוכח וא"כ לנזיר להגעיל התורה והצרכו מיין בלועותכליהם
-עכ"ל  נותן נעשה אינו היין דכלי ברמ"א קל"ז סי' ביו"ד איתא והנה 
 הגעלה צריך שפיר וז' ג' הזאה אחר אפ" שפיר מעתה עיי"ש לפגםטעמם
 ודו"ק. מייןלנזיר

 דברי על עמד שכבר הביא מ"ד דף בפסחים שלמה בלקוטי ראיתישוב
 ודו"ק, עיי"ש קמ"ג סה ח"ב מ"א בש"מ הנ"לרש"י

 יע"א. בעטהלען לפ"ק השמר עלרת עד עמו איש ויאבק לס'ג'

 בילליטצער הלויאפרים4






