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ז תורהיגדיל

 לראשונים זכרוןמדור

 אסימן
מבוא

 לעווין דובער שלום ר' חרת"ת*

 אדמו"ר ב"ק שבספריית 1183 מכת"י נעתקו שלפנינוהחידושים
 הגאון מאדמ"ו ביצה מס' על "הסברות העמודים: שבראשי ',שליט"א
 דק"ק ור"מ ,אב"ד או המבורג". אב"ד נר"ו יונתן ר' מהור"רהגדול

 וכיו"ב.המבורג"

 השנים בין מתלמידיו, א' ע"י בחייו, זה כת"י שנכתב נראהמזה
 אה"צ. קהלות ג' כראב"ד כיהן שבהןתקי"א-תקכ"ד

 מרובעות. באותיות הקטעים וראקר רהוטה, אשכנזית כסיכה ס"מ, 34%20 מלו1(
 חסרים אך ביצה. למס' החידושים הם ואילך קלח דפים דף. קנ על יותר בתחלה כללכתה"י

 קנא-ב[. דפים שני עוד בו היו ]כנראה ואילך קנא קמג-ח. קלח-ט. הדפיםבו
 ובאחדים אהבשיץ, מהר"י ככולם רובם החורה, לפריכיות דרשות הם הראשונים דפיםקא
נושם:
 פ"פ דק"ק כ"ץ יעקב מהור"ר הגאת "מאדמ"ו דמיץ"; פ"פ דק"ק אב"ד מהר"י "מהגאוןא(
 נר"ו הלבר,טטט שמואל מהור"ר הגאון מאדמו"ר ב( ?-ת"ק[. יעקב. שב ]מח"טדמיץ"

 282ן. ע' יהונתן גדולת - אודותיו ?-חקי"ג. האגניא. אב"ק אהבשיץ.הר"י ]מתלמת-
 שמואל מהור"ר מאדמ"ו דחנוכה מסוגי' שבח במס' אחבקךץ; מהר"י דר-מות קט-קכז:דפים

 אב"ד נר"ו כ"ץ מהר"י המסוסם הגדול הנאק מאדמ"ו דב"ק[ ]בגט' הלכות חדורת ני"ו:ה"ש
 שדרש דרש נר"ו: הלברוטטט שמואל מהור"ר הגאל מאדמ"ו רטבת סיומא פפ"ד: דק"קור"מ
 בשבת פראג לק"ק ונתמנה ממשלתו כסא על כשבא ז"ל ברופא אברהם מהור"ר הנאקמ"ו

 ת"י-תע"ז[. אכרהס. א17ל ]מח"סההגובה
 חסרים. או חלקים קכח-קלזדפים

** * 

 התורה על אהבשיץ הר"י מדרשות כתבי-יד שני שליט"א אדמו"ר כ"ק בספריית ישעוד
 בו ונכללו פטירתו, לאחרי נכתב והב' שם, רבנו בהיות עוד בפראג, נכתב הא' 1164(. 1184:)מס.
 איש הלף יצחק מהור"ר המאה"ג מאח; ליקונרםגם

 הורודי
 תס"ה- יצחק. מטעמי ]מח"ס ז"ל

 מפראג ז"ל שפירא אלי' מו"ה הגאו' ז"ל; ברורא אברהם מ"ת אב"ד המפורסם הגאלתקכ"ז[;
 ?-תק"ו[; ]רפופורט. פיורדא דק"ק אב"ד ז"ל ברוך מ"ה מהנאק ת"כ-תע"ב(; רכה. אלי]מח"ס

 ועוד. תכ"ח-תק"ט[ יחזקאל. כנסת ]מח"ס ז"ל אה"ו דג"ק אב"ד יחזקאל מו"המהנאת
 דק"ק ור"מ "אב"ד רק כאן שכתב הטעם צ"ע וע"כ וואמ,בעק. המבורג אלטונא2(



ט תורהיגדיל

 "והקשה אדמ"ו[; ]=ואמר ,יאאדמ"ו" אלו בחידושים נכתבבכ"מ
 מזה, נראה וכיו"ב. "ותי"' סתם נכתב ובכ"מ אדמ"ו"; "ותי'אדמ"ו";

 א' ע"י שנרשמו אלא בעצמו, רבנו שכתב חידושים אלושאין

 תובן גם וזהו רבנוי. מאת בגמ' השיעור את ששמע בעתהתלמידים,
 הסביר אייבשיץ שהר"י ר"ל - ביצה" מס' על "הסברותהכותרת
 רשם4.והתלמיד

 ספר בסוף נדפסו כבר אייבשיץ מהר"י ביצה מס' חידושיקצת
 מרשימת הם שם הנדפסים חידושים וגם תקנ"ז(, )ווין לעתיםבינה

 אינם ומ"מ וכיו"ב(, דלק"מ" אדמ"ו "וא' נזכר שם )שגםתלמיד
 שלפנינו.'. שבכת"יהחידושים

 כתר שיטול המלך אצל לפעזל שרצו רבנו מטדי ע"ד 63 ע' יהונתן גדולת ס' וראההמבורג".
 הגדרה. שנתבטלה ואיך אב"ד. יהי' לבדה המבורג על ורק וואנדזבעק, אלטונא ערי מן ממנורבנות

וצ"ע.
 שבחלק נראה ובכ"מ בהאמבורג. משכנו מקום בהיות נכהבו אלו ומחידושים נראה אופןובכל

 חידושים כתיבת זמן את יותר לצמצם אפשר הי ועפי"ז כאלטונא. הק' משכנו הי הנ"למזמן
 61 ע' שם וראה להמבורג. מאלטונא רבנו עבר זמן ובאיזה אם, נכת, אל נתברר לא על-ין אךאלו.

 נכתב זה שכת"י נראה אומן ובכל צ"ע. ועריק המבורג. בעיר )קלרה( ביהמ"ד יסד תקי"גשבשנת
 בתואר כאן הנזכר 282(, ע' יהונתן גדולת ;ראה הלברשטט הר"ש נפטר שבה חקי"ג, שנתלפד
 1. הערה כנ"ל -נר"ו

 לפרש אלא לתרץ ולא להקשות בא לא אלו שבחידושים רבים שכקטעים מה יובן ובזה3(
 והתלמיד דבר. בזה לחד-ס מבלי - בזה והפוסקים המפרשים דברי את להזכיר או מזמרא. דבריאת
 מרבו. אותם ששמע כפי הדבריםרשם

 על וחידושים "ביאורים מכת"י נדפסו ואילך( כז ע' חשמ"ג ניסן קלג-ו )גלילן כמוו-ה4(
 אדמ"ו" ,"מר אחדים במקומות נזכר שם וגם א-בעף,, יהונתן רבי מהגאל טוב" יוםהלכות

 הר"י מכת"י העתק הם שם הנדפסים החידושים שכל ה12ערה מעלה שם ליהמן ובהקדמתוכיו"ב.
 התלמיד. מרשימת נעתקו אלו קטעים ורקא-בהפיץ,

 אייבערץ. הר"י מגוכת"י העתק הם החידושים שכל לומר מספקת הוכחה שם בדבריו איןאך
 וכהערה כד. ע' שם ]ראה טוב" יום הלכות על "הסברות ככותרת נכתב שלפניו בכת"י שגם גםטה

 אדמ"ו" אצל שלמדתי שבועות מסכת על ההסברות ,כשלמתי שבועות לסס' מהחר גם מבי"2

 שם במוריה הנדפסת ובכותרת בעצמו[; התלמיד ע"י נושמו שהחידושים נראה זה מלשתשגם
 טוב". יום הלכות על וחידושים "ביאורים וכתב כתה"י מלשקע-גה

 טוב יום להל' אייבשיץ הר"י חידושי של הנוספים כתה"י בשני גם לברר יש זאתוכל
 כד[. ע' שם העורך בהערת כנזכר בוקסבוים, ובאוסף ירחסליס]שבספרית

 אחד במקום בת הסוגיות: באותן אינם בזה המתפרסמים והחי' שם שנדפסו החי בד"כ,*4(

 וכמקוס אחר. באופן הוא וההירוץ קושיא, אותה בשניהם מקשה 47( הערה לקמן וראה ב.)כז,
 בשניהם. סברא אותה מצינו *38( הערה וראה והב'. הא' בקטע - א )י,אחד

 בהערות. וצוינו הרמב"ם, על רבנו לחי' שלפנינו החידושים בץ השוואות כמה ישקגם



יא תרדהיגדיל

 מועטים במקומות רק אך להבין, קשה התלמיד של לשונוסגנון
 מראי הן ההערות ועיקר דלקמן. שבשוה"ג בהערות הכוונהנתפרשה
 בדבריו. למובא וציוניםמקומות

 שהוא נראה ובכ"מ מדוייק, אינו בכ"מ התיבות של הכתיבגם
 וכיו"ב, התיבה בחסרון התיבה, בהעתקת שטעה המעתיק,טעות
 רבוע. חצאי בין והושלמו תוקנו או בהערות צויינווחלקן



 תורהיגדילי

 אייבשיץ הר"י למד ובודאי תלמיד, מרשימת - ששניהםוכיון
 אפשר א"כ אחת, מפעם יותר התלמידים עם ביצה מס'את

 את אייבשיץ הר"י לימוד בעת התלמיד רשם שלפנינושהחידושים
 האחרת, בפעם ביצהמס'

 רבינו "וכפירוש כד( ע' תשמ"ג, )ניסן במורי' הוכיחוכבר
 כותב: יו"ט הל' שו"ע על בחיבורו שהרי ארוך, יותר היהלמסכתין

 בחידושים נמצא ולא הגמרא", על בחידושים כתבנו כבר,אבל
 שלפנינו. בבת"י לא וגם לעתים", ,בינהשבסוף

 ברשימת ביצה מס' על אייבשיץ הר"י חידושי נזכרים עודאך
 ס5. מס' 173 ע' יהונתן גדולת שבס' וכת"יהספרים

 קאי הנ"ל אך שלפנינו; שבכת"י לחידושים שהכוונה גםואפשר
 גם ובהם דפים, כמה חסרים שלפנינו ובכת"י שבגמרא, כד דףעל

 שבגמרא, זה לדףהחידושים

 ס' בסוף שנדפסו החידושים לאותם היא שהכוונה גםואפשר

 החידושים מתוך אחדים קטעים אלא שם נדפסו שלא לעתים,בינה
 הנדפסים שבחידושים הגמ' דפי מציוני כדמוכח המדפיס, לפנישהיו
שם:

 בגמ' "לצם שם: ונסמן ע"ב, ד' לדף שייך שם הראשוןקטע
 העתיק שממנו שבכת"י הרי כו"', עדות מקבלין הי'בראשונה
 המדפיס. העתיק שלא ע"ב, ד' לדף נוסף קטע לפנ"ז הי'המדפיס

 טעמא מ"ד ,בגמ' שם: ונסמן ע"ב, י"א לדף שייך שם השניקטע
 קטע לפנ"ז הי' שבבת"י מוכח בגמ'( )רק: הדף נסמן שלא וממהמאי".
 המדפיס. העתיק שלא עמוד, שבאותו המשנה עלנוסף

 בעוד ועד"ז ע"א". ב"ג ,וף לראשונה נסמן השלישי בקטעורק
 חידושים. שבאותם קטעיםכמה

 ביצה מס' חידושי כת"י מתוך המדפיס העתיק שלא מוכחומב"ז
 וצירפם לו, הידוע לטעם בדפוס[, ע' ]4 קטעים מספר אלא -שלפניו

 יו"ט". מהלכות הרמב"ם "על לעתים בינהלס'

 רשומים היו המדפיס לפני שהי' שבכת"י לשער, מקום ישוא"כ
 כנ"ל. טוב יום להל' בחידושים מציין שלשם כ"ד, לדף החידושיםגם



יג תורהיגדיל

 האמדו ב"ה יננה שמא טעמא והחנו וצ"ל כמעיקרא עקר דלא רש"י ותי'היום
 השתא ראשון יום רק קודש נוהג אינו ולמעלה המנחה מן עדים באו אםאשתקד
 יסברו דהם בי"כ תקלה לידי יביא א"כ וא"ל כמעיקרא עקרו לא ולכךנמי

 וצ"ל בתשיעי י"כ ויעשו שני מיום אלא מונין אין ובאמת ראשכן מיוםשמונין
 ר"ה של בי"ס אבל תקלה לידי אתי ולא דבר אותו הב"ר יפרסם כךשבתוך
 מע"ש12 תוס' קושיית ניחא והשתא תקלה לידי ואתו לפרסמא יכולים לאשעדין

 3י באר' תוס' של תירוצו ולפי ע"ש וכו' עדים באו לא ואם דה"פ תי' תוס'אבל
 צריך נמי בשהם אפילו דלעיל תירוצו לפי אבל יסים ב' לעשות צריךאק

 ודו"ק. כנ"ל ר"ה של שני ביום מלאכה יעשה שמא דחיישינן ימים ב'לשנסות

 לס"ד מבעי לא עממין יתעסקו רמשת בהט מת רבא אמר ע"א רדף
 מלאכה הוי ניחא דלא דבר דכל פטורי! ה"נ פטור לגופא צריכי שאקמלאכה
 הקילו. מת גבי אבל חייב למ"ד אפי' אלא לגופא צריכאשאץ

 לא וכו' ויאמרו ב"ה יבנה מהרה טעמא דהאי וצ"ל וכר אמריוכהרבעי
 בשאר דישראל משום מעובר אלול מצינו לא ואילך עזרא מימות והא הכאשייך
 דאפי' עזרא תיקן לכך תקלה לידי יבאו הם עלו שלא הבית בזמן אפי'ארצות

 לידי יבואו לא טעמא ומהאי עזרא עם מעובר אלול יעשו לא נמי ב"הלכשיבנה
תקלה.

 דוקא אי דעות בי' אית ראשון16 י"ס גבי אבל וכר ותשתהי אלא שנולא
 לא. או מודו וכ"ע אישתהיבעינן

 המדבריות7! את שוחטין אק למה וקשה וכר בשחיטה  עצמו ומתירהואיל

 לגדל העומדת בפרה אי דבוודאי וצ"ל בשחיטה עצמו ומתיר הואיל נמילימא
 באפרוח הכא אבל כמדבריות נמי והוא עצמו לא היא מוקצה פרה א"כוולדות6!
 איירי, לשחיטה העומדת בפרה והכמרה ומצפהעומד

 פריך לא למה המהרש"ל20 והקשה הטריפה מן שנולד לעגל זה ביןומה

 וע"ש. ואוצ"ל: בכת"י, כ"ג12(
 בא"י. ובדצ"ל: בעה"י, כ"ה13(
 המקדש[. בבית ]- בב"ה ואוצ"ל: בכח"י, כ"ה14(
 רע"א. ח, לקמן ראה15(
 תקכו. רס"י טוש"ע ראה16(
 א. מ, לקמן17(
 מוקצה. ליה דאית למאן לאסור שלסנינו בסוגיא ברא"ש למבואר18(
 והכא. ואוצ"ל: בכת"י, כ"ה19(
 מהרש"א. וצ"ל: בכת"י, כ"ה20(



 תורהיגדילע

 בסימן
 ביצה מס' עלהסברות

 א"בשיץ יהונתן רבךי

 ... בלא מקדסרן מומחה ... ההא זה הרמב"ם6 ות" ... ע"ב'[ ד']דף

 אס אץ ולכך חסנה ,סנה כל וקידש עולם סוף עד ומחשב יתעב ה" הזקןל]הלל
 וק"ל. לקזוזןצריכץ

 נמי זכע אחר אפ" ' רש"י פ" וכר מתקנת אף אמר אסף רב ע"א ךדף
 מנק צרץ' לא נמי זמן אמר אם פר תוס' כפול תנאי אסר אא"כ אחר מנץצרך
 ימים לשלושת נכונים היו משה אמר והכי ר"ל להתיר צריך והקב"האחר

 אשלשח קאי לא תגשו לא דכאי סתם אשה אל תגשו אל התורה אתותקבלו
 בחכמה דגדול אחר מנץ דצריך כתבי ורמב"ם הקב"ה להם התיר ולכךימים
 דהיכי וכר  בעינן דלא כתב ורמב"ן היא דמשנה ובמנין בחכמה דגדולובמנין
 וכו'. נתקלקלו שייך לא בטל ממילא והכא לגמרי שיתבטל היכי מהם גדולבעינן

 הפקיר דכי דפסקיק וצ"ל וכו' וא"ת בד"ה תוס' לענים להפקירו ובקשע"ב
 להפקרא. בעי הוא ולכך רבעי כרם בהם שייךלא

 קטן ר"י הא קשה הנ"ל הרמב"ם לפי' ק' אבל ובר יכאי בן ר"י חבריךמאן
 הוי ור"י במניןיי או בחכמה מהם גדול או פסק דרמב"ם וצ"ל הי'0ישבכולם
 לא ב"ה יבנה דכי שעה לפי אלא בטלו לא דהם שאני הכא או מהם טפימנין

נתבטל.

 אביצה, נמי אמנו ובוודאי אעדות מנין לו הי' ע"כ דהא וכר אמנו כיוכ"ת

 כל עדות ומקבל קודש שהיום ר"י אמנו הא רש"י והקשה וכר אמררבא

 קצות רק ונשארו בכתה"י, חסרים ביצה למס' ההסברות של הכאשורם הדפים שני5(
 ההגלישי. דף בתחלת שסיומו - האחרק מהקטע הנשארות התיבות רק מהן נעתקו ולאהדפים,
 פי על קובעק סנהדרין שם שאין שיתזמן הל"מ זה שדבר שכ' ה"ב פ"ה קדוה"ח הל'6(
 .החשבת"

 א. לו, גיטין הרמב"ן תר שלפנינו. בסוגיא ה' מלחמת השולח. פ' להרמב"ן הזכות ס'7(
 "יש בשם זו דיעה הביא דבר כל בתוד"ה וגם בפרהס"י, הדבר נתפרש לא שלנו בסוגיא8(
 לדבר. זמן שקבעו אע"פ כר שבמנץ דבר לכל ד"ה פרש"י כ נט. בסנהדרין אולם רוצים".שהיו
 שם. תוס' גםוראה

 ה"ב. מסריס מהל' פ"ב9(
 א. קלד, ב"כ10(
 וצ"ע. שם רמב"ם עיין11(



טו תורהיגדיל

 הקשה דכך וצ"ל וכו' בכותחא בעיתא אפ" בעירובץ דאמרינן וק' וכו' י"לוכר
 וק' איירי מעורת לא אלא אפי' מאי בגרץ דמעורת התם איירי אי מם"נתוס'
 עוף דבשר צ"ל אלא דב"ה מ"ט ק' התורה מן דאסור סבר אי מבירא הזכיממ"נ
 דמותר היא ברייתא הא רבי' כמקום לישרי לא למה ק' מדרבנן אסורבחלב
 ומדאוריית' איירי מעורת אינו דסבר לעולם וי"ל רב" במקום לישרי מותרוא"כ
 הקשה כך א"נ דגזרו משום דב"ה וטעמא אפי' וזה מותר וביצה בחלב עוףבשר
 בחלב עוף בשר מדאוריית' סבר ר"י פליגי אי ורבנן ר"י פליגי במאי מם"נתוס'
 ק' מדרבנן סבר ות"ק אסורת בגידץ מעורת הי' אם יעקב ר' אמר להכיאסור

 אלא ב"ה על ק' מדאוריית' סברי תרותהו אלא הכא פלוגתא הך שייךהאיך
 תוס' ות" אפי' מאי וקשה ר"י פליג אפ"ה היא מדרבנן סברי דתרךיהועכצ"ל
 וכו'. דגזרו דב"ה וטעמ' מדאוריית'לעולם

 פי' והכי וצ"ל במתניתין אשמיעינן סלא מאי בברייתא לן משמע קאוס"ת
 דב"ה דטעמא משמע במתניתין אלא שבישתא לאו הבריית' בוודאירן1",29
 דטעמא בברייתא וקמ"ל דמאתמול הכנה משום אסור אמו ובמעי הכנהמשום
 שריין ד"ה אמו במעי אבל וכו' והתני' ק' מותר אמו ובמעי שזבו משקץמשום
 כחו להודיעך נולדה דקתני והאי וכו' אפי' ב"ה וכ"ת במתניתין ליתנידאל"כ
 מוקצה לי' דאי' מוקצה משום אסור ב"ש ה"א נולדה אשמיעינן לא דאידב"ש
 אפי' אשמיעיק להכי תרנגולת אגב דחזי מוקצה שחך דלא אמו במעיאבל

 האסור הוא נולדה גבי ה"א נולדה אשמיעינן אי להקשות ואץ מתיר ב"שבנוקרה
 אמו מעי אשמיעיק ולכך מתיר ב"ה אמו במעי אבל שזבו משקין משוםב"ה
 אלא ב"ה ולא ב"ש לא מני וכו' התניא קשה ב"ה אסור נמי אמו במעידאפי'
 לא זה אבל כנ"ל ראשונה קושיא ק' וא"כ שזבו משקין סיכום טעמא מ"ללא
 כב"ה אתיא השולחן39 מעל מגביהן הא מוקצה משום דב"ה דטעמא למיסרמצי

 אומר הייתי מתניתין אי ע"ש פי' תוס' אבל מוקצה אמרינן דלאדמשמע
 מדעתו דמקצי משום דאסור מודה אמו במעי אבל כשנולדה דווקא ב"ששמתירין

 אבל וכו' חמורה דנולדה אדרבא חנינא נמי הא מותר ומצפה דיח1ב בנולדאבל
 ליתנה וקשה מתירץ וב"ה אוסרין ב"ש הוי דאל"כ שריץ ד"ה אמןבמעי

 אלא אסור לא דב"ש פלוגתייהו וליתני נמי ק' אוסרין דתרוריהו וא"לפלוגתייהו
 שייך דלא מותר לאכילה העומדת בתרנגולת אבל ביצים לגדל העומדתבתרנגולת
 שרען ד"ה א"ו הכנה ומשום לאכילה העומדת בתרנגולת אפי' אסר וב"המוקצה
 אבלי. וכו' ים הא ואלא ק' הכל שרי דשרי ומאן הכל אסור דאסורומאן

 עליו. חיטא וכי תוד"ה קושית לתרץ29(
 א. ב, בגמ' כנ"ל30(
 מיותרת. זו תיבה אולי31(



 תורהיגדיליד

 לא מאתמול וא"כ הף בי"ס שמיני רום חדשיו כלו שלא לעגל זה בק ומההגמ'
 חדשיו כלו שלא עגל רגבי וא"ל בשחיטה עצמו ומתיר הואיל מותר אפ"ההףא
 ק' לב"ה מוקצה הף ולא מותר יהי' דלמחר השמשות בבין למפרע מילתאאיגלי

 בנסעת התם דתני דיתבו דווקא עמו ומומו הוא שנולד בכור גבי איצטריךלמה
 עובר מום שהוא החכם יראה דאם למפרע מילתא איגלאי נמי גימא י2לידה
 הואיל אסריק ולא חדשיו כלו לא גבי אסור באמת צ"ל אלא מותר ה"נמותר
 שפיר. הקשה הבריית' מןאבל

 ולא לכם סבר הוא דילמא רב שתיק מ"ט הק' מאי וק' וכר רב שתיקמ"ט
 מן שנולד דעגל וברייתא אסור לימא שתיק מ"ט הקשה דכך ול]"נ[לכלבימ2נ
 לכלבים. אפי לכם כמ"ד אתרהטריפה

 ראף' לא הא וא"ת בד"ה23 תוס' אסורה מע"ש נבילה היתה לא אםע"ב

 ליחן דחזי קטנים בעופות איירי נמי ר"י והא קבסי אינו זה אבל ע"ש וי"לב"ה
 חזי דדה לכלבים מוכן הוי לא לאדם מוכן ש"מ הגם' אמר והכי חי' כשהןלכלב
 הוי דאי לכלבים מוכן הוי לא חה"מ לאכילה לצדם חזיא בחול ישחוט דכילאדם
 אלא חי' כשהיא לכלב ליתן לב"ה חזיא הא בשבת אסור למה ק' לכלבליםמוכן
 וק"ל. לך עומדת אינו ב"ה דכא אסור ולהכי לכלבים מוכן הף לאש"מ

 עגל גבי אמרינן לא למה וק' בשחיטה עצמו מתיר תה אמו אגב מוכןזה
 מוקצה משום אסור כאמת ולדות לגדל העומדת פרה דכי וצ"ל ומתיר הואילנמי
 הוה לי' תיפוק התוס"2 הקשה מה ק' אבל איירי לשחיטה העומדת בפרהוהכא
 נולד. הף הא ק' שזבו משקק דאמר15 הקשה לר"י וצ"ל מוקצה לאו דהאנגלד

 לחצי מוקצה ראין מיני' דייקין ופוסקי' וכף אסור בחול אף אוסרר"א
 שנתפתחו דאייתי בתוס'77 ואי מותר כי"ט שנולד אפרוח לעיל דמדאמרשכתף
 לחצי מוקצה אין ע"כ אלא נתפתחא לא עדיה שנולדה שבשעה אע"ג היוםעיניו
שבת.

  בעדיות הא וקשה בד"ה28 תוס' בחלב לשכלן מותרת וכר שסוחטוהתניא

 ב. כי, לקמן21ן
 כ. כא. לקמן22(
 לאדם מוכן השתא23(
 שנולד. עגל ד-ה24(
 א ג, לעיל25(
 כגמי לי' איבעיא ב כו. דלקמן26(
 בי"ס. שנולד אפרוח ד"ה27(
 כר. גמורות ביצים28(



יז תורהיגדיל

 משום לטלטל אסור אינו דמוקצה ר"י ואמר בד"ה תוס' וכר שנו ל8אר"י
 אדמ"ו והקשה מעי"ט בהוסק ר"י אוסר למה א"כ המהרש"א והקשה נפשאוכל

 מותר היכי ל"ח דף לקמן אמר גופא המהרש"א דהא מידי מקשה לאדמהרש"א
 בדבר להשתמש אבל התנור גריפת כגק מוקצה האיסור את לסלק היינולטלטל
 ניתנו ליהנות לאו דמצוה וצ"ל מוקצה בדבר השתמש הרי וה"נ אסורמוקצה
 אינו טילטול דהא המהרש"א ות" מהרש"א קוש" וק' בו השתמש לאוהרי
 כיסף. משום אלא נפש אוכלמשום

 לעקור שלא מותר בשחט אבל שחוט כשלא דפתרי מפרש בידהטלמיתוס'
 ותי' שחוט אם לב"ה נעוץ דקר ל"ל א"כ המהרש"א והקשה ביסףמצות

 בעיק ולכך איסורין תרי ולא איסור חרא אלא דוחה אינו כיסוי מצותהמהרש"א
 ש"י משום מותר נמי שחט דלא היכי אפי יאסר לב"ש צ"ל ממילא נעוץדקר
 דחי לא וגומא מוקצה אבל גומא או מוקצה או איסור חד דוחה ש"י נמיצ"ל
 אפר דכא גומא שייך לא דהתם וכו' שהוסק אלא ל"ש האמר דר"י צ"לוא"כ
 מותר נמי במט הוסק אפי הא מעי"ט דהוסק ל"ל וקשה מוקצה אלא הואכירה
 דלקמן'3 צ"ל וא"כ כלום דוחה אינו דש"י צ"ל ע"כ אלא מוקצה דוחהדש"י

 דהילכתא אליב' שלא ר"י אזל א"כ כב"ש סבר וב"ה והעיטה מוחלפתאמרינן
 דוחה דלם"י ב"ש אמר היכי ודווקא כב"ש אפ" סבר דר"י לעולם מ"לוה"ה
 ור"י ש"י מבטל אינו דחמיר מוקצה אבל גומא כגת קל איסור דווקאאיסור
 נמי רש"י לעויטות וה"ה מוקצה דוחה אינו דןט"י לב"ש אפי אזל ל"שדאמר
 נדחה ש"י מפני ומוקצה חפירה רמז משום נעוץ דקר דצריך פ" דרש"י הכימ"ל
 מוקצה משום לשחוט אסור לכתחילה מש"ה מוקצה ש"י דחי דלא סברוב"ה

 נמי מ"ל וה"ה כנ"ל אזל מצי לא לב"ש אבל דב"ה אליבא אלא אהל לאור"י
 רש"י נקט ומש"ה נעוץ דקר בעינן דווקא אלא מוקצה דחי לא ש"י סברדרש"י
 ערוה הא נעוץ דקר ל"ל חטחט עבר אם קשה הי' מוקצה נקט דאי חפירהרמז

 נקט להכי הוא דוחק וזה המהרש"א כתי' צ"ל אינו וע"כ מוקצה דוחהדכיסף

 לב"ש אפי אזל ור"י מוקצה דחי לא ש"י לעולם אבל חפירה רמז משוםרש"י
 על לי חמיה ר"ת אמר ע"ב ט' דף דלקמן בזה מחולקים ור"י ר"נ'3ולפ"ז

 לשחוט דמותר סבר וב"ה השיטה מוחלפת קק"ל הא מעי"ט הכנהשהצריככן
 וטחולקי' בזה וצ"ל לב"ה אפי' נעוץ דקר בעינן הא עכ"פ ר"י והקשהכב"ש
 ב' דחי לא דש"י משום בעינן נעוין דקר רק מוקצה דוחה ש"י סברדר"ח

 וש"י מוקצה איסור רק גומא שחך לא והכא גומי משום נעוץ דקר ובעיאיסורך
 דחמיר מוקצה דוחה אינו ש"י לשק כאידך סבר ר"י אבל נעוץ דקר ולאדוחה

 ב. ט.*3(



 ה תוריגדיל

 וצ"ל לעצמו מוק י"ס הא אבל הכת משם רש"י פ" אסור אמובמעי
 הכתדתקא

 בת-
 אבל אדם

 בס-
 נץ"ט. ירד לא דמן תךק32 דהא אסור שמים

 פותרת וזארה מעי"ם רובה ערצאח ביצה יוחנן ר' אמר ע"א דדף
 בשבת רובה יצתה דילסא שבת לאחר י"ט אסו דעלמא י"ס ליגזור וקשהש"ט לאס*

 כנ"ל לנום מיום גזירה דהר וצ"ל דבובת הכנה משום דאסור בי"ט ונולדהוחזרה
 וא"כ הכנה משום ולא שזבו משקין משום דאסור לטעמי' דר"י א"נ גזרינןולא

 בי"ט.מותרת

 האוכל כל הא וקשה י"ס משמחת לאמנתי דעתי עדיפא הא אדרבהע"ב
 היתר לו ערש כל דווקא וצ"ל סימלך שמא חיישינן ולא בי"ט מותרנפש

 התירו. לא ש"י משום להתיר אבל י"ט שסחת משום התירו זהמדאורייתא

 דלא תיחוח בעמר מחרי אי מם"נ קווסי' וזה גומא קעביד והא ע"א ה'דף
 בעי ומש"ה חפירה בו דשייך בעפר דאיירי א"ו נעוץ דקר ל"ל חפירה בי'שחך
 דדקר לקמן פי' דרש"י דאורהת' איסור והף גומא קעביד וצא קשה נעוץדקר
 חפירה. רמז משום בעינןנעוץ

 ולא לרופא צריכה שאץ מלאכה דהף על" פטור לעפרה אלא צריךואק
 א"כ ול"ק ימות ולא רישי' פסיק דהוי וצ"ל מחכוין שאק דבר דהוי משוםקאסר
 צריך שאין היכי דווקא וצ"ל לגופא צריכא שאץ מלאכה הוי רישי' פסיקכל

 צריך רואין אע"פ לו דצריך היכי אבל לגופא צריכא שאין מלאכה הוילעולם
 לא אבל כר"ש דאתי' לומר צריך ממילא לגופא צ' שאין מלאכה הוי לאעבשיו
 פטורים. המקלקלים כל משום פי' ר,ם"י אבלכר"י

 אליבא אבל דב"ש אליבא אלא אינו קושיא וזה וכר ותימא בד"ה3'תוס'
 בין קושי' וזה וכו' א"כ וא"ת כדלקמן ל"ת דוחה דכיסוי דעשה י"ל ל"קדב"ה
 דוחה שעה הא ולב"ה נעוץ דקר ול"ל דוחה י"ט שמחות הא ק' לב"ה וביןלב"ש
 משום ף"ל וממים במתניתק אסר האיך דאל"כ נעוץ דקר רבעי צ"ל נמיולב"ש
 כיסף מצות בירושלמי לקמן דאמרינן לעיל הגמ' פריך דכך צ"ל והשתאמוקצה
 שייך דלא בעפר מחרי אי כך הגמ' והקשה איסוררן שני ולא אחד איסורדוחה
 דקר ל"ל וא"כ אותה דוחה ועשה מוקצה איסור אלא כאן אץ וא"כ חפירהבי'
 בין הפרש ומה גומא קעבד והא ק' חפירה דקרייך בעפר דאיירי צ"ל א"ונעוץ
 ולא אפי' נעוץ דקר מהני חפירה רמז משום דפי' רש"י לפ" ל"ל לתוס'רקם"י
 מתכוין. בעינן תוס' לשיטת אבל י"ט משום לדקרמתכוץ

 ההוקר. ביום והיה סד"ה תוס' ב ב. לעיל32(
 צריך. ואינו33(



 תורהיגדיל

 זלמא וקשה ע"ש שפי עמ' נעץ זקר דחקא דבי' אמרק השתא אבלחזי
 אבל  ל11י מחדם קא לאו מעקר דקא בעחץ עבהי כדי נעץ דקר בעעןמ"ת
 זצעען רבה אמר דלעיל וצ"ל מסף קחי חתר הם הרי  נעץ דקר הי לאאם
 וק"ל לאו מעקר דקא בעחץ המ לא ויאי תה שחיטה קים תה למטהעפר

 לציך שלא נדרחא מ2ש סבר ףרא דר רש"י פר וכר מרא ר'שי
 וק"ל דלעיל מעמא ממרא נמי ףרא רר כתבוהפוסק"

 עף"ט ע אימנ ומשום וכר דמו את מכסץ אץ רש"י פ" תר רבאאמר
 מוקצה דוחה איש דבעף"ט סבר וב"ה מבירא כב"ה רבא הא חיפה וכרליכא
 וק"ל. מעי"ט לכסות לו דהי' אלא מוקצה משום טעמא לאו דהכאוצ"ל

 אסור צידה משום תימא לד"ה תוס' מוליכץ אין אומר ב"ש ע"א ט'דף
 סבר הרמב"ם37 אבל דאוריית'36 צידה סביר' דתוס' וצ"ל בקטנים דמייריוי"ל
 בגדולים38. דמיירי א"ל הכא להכי דרבנןצידה

 אמי בר ר"ח אמר האיך קשי דהכי וצ"ל וכר רב אמר א"י והאמראינו
 דאמת אליבא אבל היא תנאי הגמ' ותי' כוותי' בריית' אין אם דרב אליבאשלא
 לחלון מחלת מטיהו אבל במתניתין דמתני משום כרב אטר לא למה קשי'לא

 מותר. בר"הש"מ

 דאמרינן ותימא תוס' דוסא ר' קאסר ת"ק קשרי מאי היא ולאע"ב
 אפ"ה שובך משל קטן סולם לנו דאין ר"ל בקטנים התם דמיירי וי"לבעידובין
 דהלכה א"ל תוס' של שני תי' לפי אבל כר"ד הלכה דמין וצ"ל דוסא ר'קאסר
 כר"ד. הלכה דוגמא שלנו סולם אסור ולפ"ז תוס' פי' ולכךכר"ד

 תוס' וקשה השוחט דמוחלפת הכא רש"י פי' השיטה מוחלפת ע"יאמר
 מוחלפת אמרינן לא דאי וכו' דהתם בי"ס שנולדה מביצה הגמ' פריך לאלמה

 ולפלגי לעיל הגמ' הקשה מה וקשה שמחה שטך לא ביצה דגבי ור"להשיטה
 לא בוודאי וצ"ל תוס' לשיטות ש"י משום ב"ה שרי' בתרנגולת דילמאבתרנגולת
 באפר מוקצה האי דמי דלא אצ"ל ר"ת לפי' אפי' מוקצה י"ס שמחתמבטל
 אבל המהרש"א כתי' לטלטל מוקצה הוה באפר בשלמא בתרנגולת מוקצהלהאי
 ב"ש הגב' קאמר מאי א"כ קשה ולא מוקצה לי' לית דילמא מוקצה כל אולהכא
 כמכן דהוי ר"ש מודה כה"ג במוקצה וצ"ל השיטה מוחלפת אמרינן האכר"ש
 .בעלמא

 יס"ט. ס"א א שעא הקדש עבודת גם זנאה גזרה. תוד"ה א ג, לעיל ראה36(
 א. יא, לדף בחר לקמן גם יראה ה"ה. ת"ב37(
 שם. לעתים בינה שם. ס"מ ראה38(



 ה תוריגדיל

 לשיטות וכן תוץ דקר בעיף להכי דחי לא דחמיר מוקצה אבל קל איסוראלא
 משום אלא בעינן לא נעוץ ודקר מוקצה רוחה ש"י דאמר לר"ת ק' אבלרש"י
 נעוץ דקר דאיכא היכי אלא ב"ש קאמר לא ע"כ דילמא הגמ' הקשה מהגומא
 דכך וצ"ל מבטל ש"י מוקצה אבל גומא לבטל אלא בעינן לא נעוץ דקרהא

 בריש תוס' כתי' טפי תמיר ומוקצה איירי ב"ח והתם קשה בל"ז הא הגמ'הקשה
 זה וא"כ חמוש: מוקצה והוי היא ב"ח דהתם הגם' הקשה דכך צ"ל אלאביצה

 איסורץ ב' מבטל י"ס שצמחת היכי וכי איסורים ב' כנגד שקול יהי'המוקצה
 על ק' אבל וכו' קאמר לא ע"כ שפיר הגמ' ופ' דב"ח חמורה מוקצה מבטלה"נ
 וכדרבנו למעלה עפר משום הכנה צריכק מש"ה דילמא או המיה קאמר מאיר"ת
 הרי שחט אי ממ"נ ז"א א"כ מעי"ט מוכן בעיף להכי שחיט ולא סימלךדילמא
 וק"ל. מוקצה איסור כמסלק זה הרי שחיט לא אימותר

 מותר דווקא אמרינן לק"מ הברייתא על בשלמא ר"ל וכר לכפיף אית'ואם
 פ' צרכיו כל בו ועתה ר"י אמר השתא אבל אסור ספק אבל אוויתילכסותו

 וק"ל.שפיר

 בעדיות לוחני גמ' דה"פ ואאדמ"ו באח"י עיין וכר כירה באפרלמסייה
 מותר ממילא מוקצה דוחה י"ט שמחת דאמר דלב"ש ב"ה ומחומרי ב"שמקולי
 אסור לשחוט לכתחילה דאסור לאמר ולב"ה י"ט שמחת משום כוי לכסותנמי
 וק"ל. כוי לשחוטנמי

 מינה דמוכח ואאדמ"ו בתוס' עשן ונ"ל נמי וודאי אפילו ספק איגראמאי
 למה תוס' קושי' קשה דאל"כ מוקצה דוחה אינה י"ט דשמחת ר"מכשיטת
 משום אסור ספק אבל לכסות מותר וודאי ורווקא איירי בעפר וא"א בל"זהקשה
 וק"ל. ר"י כשיטת או הנ"ל ר"ת לשיטות מוקצה דוחה ש"י האמוקצה

 בדאית אפי' ונ"ל שחטו ואם איירי דסיפא ור"ל ונ"ל מבעי לא חגמ'ותיו
 בדלית מדרישא הגמ' ופ' מבסין דאץ פשיטא לאשמיעינן אתי מאי דאל"כלי'
 וק"ל אסרי דין בחד מסתמא וסיפא דרישא איירי ל" בדלית ע"כ נמי סיפאלי'
 קושית. כמה מיושבובזה

 מצות דוחה ואץ איסורים ב' והוה ר"ל גומא עביר דקא לא מ"ט ספק1"ב
 והוה בי"ס דהוסקה באפר מכסה דפעמים ונ"ל נמי וודאי הנ"ל כירושלמיכיסוי
 גזירה והוה מדרבנן והוה אבא כדרבי ע"כ אלא איסורים ב' נמי והוימוקצה
 נמי וודאי מדאוריית' איסור והוה כתישה דקעביד אלא אבא כדרבי ה"נ~זירה
 ל.וק"

 והא לעיל הש"י הקשה מה וקשה טכסה קא הכח"ה בהדי קש" לאהא
 דכיסוי עשה דאתי אמריץ לק"מ בל"ז בשלמא רש"י פי' ונ"ל כתישהקעביד
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 וכו' שחשיבי ב"ח מתחילה תוס' כתבו להכי אסור אחד בי"ס והכאדשל"מ
 בטל ולא אחר בי"ט אסור לא דוודאי דשל"מ הוה בשוחטיך דאייתיואנת["ל
וק"ל.

 אמריק ס"ה הכא דלמא מהרש"א והקשה וכר חולץ הכל אומריםוחכמים
 וכ"ל בגוזלת להפרידן שוין הכא אבל להפרידן דרך דאק משום חולין הכלרבנן
 חזקה הך ומכח מעשר וודאי הוה להפרידן דרך הוה אם לומר נוכל אץ וודאירזה
 ומכח ספק הוה להפרידן דרך הוה אם אלא לומר סברא אין זה חולין וודאיהוה
 לו ערש דבר וה"נ בגוזלת להפרידן דדרך והכא חולין וודאי נעשה חזקההך

 דרך אי החכמים על קשה להפרידן דרך אין אי ממ"ג הגמ' ופ' הואמתירץ
 דמותר במתניתק אמר ולמה אסור וספיקא מאל"מ ספק הוה קשהלהפרידן
וק"ל.

 לעיל אבייא אמר לא למה ישנים תוס' והקשה בדף אבח אמר ע"א י"אדף
 לעיל בשלמא אדמ"ו ותי' אביי' כדאמר הגמ' אמר למה עזחורים בזימןבריבוא
 ולא הרוב אחר דהולכין פסקינן דאמת אליבא משום לתירוצי אביי מצילא

 שם אין ואם בסיפא מתני למה דאל"כ בדף דאירי צ"ל בסיפא אבל בדףאיירי
 הוי לא ורוב קרוב דהוי משום מותרץ אפ"ה שובך שם יש רעוד ליתני הםאלא
 ספיקא והוי קרוב נמי הוי מוכנים הי' דלא אפי' ממילא בדף דאחרי א"וומותר
 דאמר דרשב"א אליבי' אבל מותרין מש"ה הם אלא שם שאין קתני להכיואסור
 רבא מחולקים הף כזה וצ"ל הם אלא שם אץ ואם קתני למה ק' מותרספיקא
 אבל הם אלא שם אין אם במתנית' קתני להכי אסור ספיקי סבר שאבח'ואביי
 רבא תי' להכי מותר דספיקי למימר אתי ורבא כנ"ל אסור שובך שם ישאם
 אחרי נמי וסיפא וכו' שם אין אם במתני' קתני ולהכי וכו' מחלוקת קיניןבשני
 דאחד רוב הוא הרי שובך שם יש דאם ]הם[ אלא שם דאין צ"ל להכי קיניןבהנני
 מוכנים דאין רוב הוא הרי שובך עוד שם יש ואם מוכנים דאין למעלהשובך
 אבל מותרין הם אלא שם אין ואם קתני להכי הרוב אחר דהולכץ משוםואסור
 כנ"ל. אסור שובך עוד שם "םאם

 וחג' חייב צח-ה משום ה"ל המהרש"א והקשה וכר במפורהיןאיוימא

 הנ"ל1' הרמב"ם לצ'יטת אבל צידה בהם שייך דלא קטנים באפרוחיםדאחרי
 דרבנן. דצידהניחא

 הכא שייך האיך קשה אבל לא לקדירה אבל לצלי אלא שנו לא אבי"אמר
 מנוקב ככלי הוי דעור וצ"ל עור גבי על מולחין והאיך מליחה צריך האלקדירה

 37-58. העתות לעיל ראה41(



 תורהיגדילכ

 המשניות כל רש"י לשיטות וצ"ל וכר השסכה מחלפת פ"י אמר ע"א ייף
 וב"ה מיקל ב"ש דבתריסין אהדדי משניות קשה דאל"כ דמחלפת צ"לדיכא
 הגמ' הקהוה מה קשה אבל המשניות כל דמחלפת צ"ל אלא איפכא והכאמחסיר
 דלעיל וצ"ל כב"ה*38 וסבר דמחלפת אמרינן הא כב"ש דאמר רב לימאלעיל

 בגם' כדאמר עין במראית אלא בי"ס לאו דפלוגתא אמריץ אי וצ"לאמרינן
 וב"ה בשי"ט מחמיר ב"ש א"א הוא קושי' דעיקר דמחלפת לומר צריך ולאלעיל
 שובך של סולם לטלטל דמותר לעיל חייא ר' בני אמרי האיך קשה אבלמנקל
 רש"י דפי' וצ"ל דדינא אליבא שלא פסק והאיך דאסור ב"ה סבר' דטחלפתא"א
 והם מותר וודאי הלכה במחלפת אפי' בהלכה ומודים וכו' דת"ק מכלללעיל
 וק"ל. להוליך דמותרפסקו

 רבנן שגזרו הטומאה דזה רש"י ופי' וכו' לא למפרע אק ולהבאמכאן
 מחולקין דזה וצ"ל מדאוריית' הטומאה דזה שע"י פי' בפי' משילקק בפ'ולקמן

 סבר רבא אבל ברירה אע אמרינן להכי דאורית' הטומאה דזה סבר אושיעאר
 והא מהרש"א הקווה אבל ברירה*38 יש אמרינן להכי היא מדרבנן הטומאהדזה
 וצ"ל מכאן לימא וכו' ומזה מזה דצ"ל ב"ה אמר ולמה היא מדרבנן נמיהכא
 משום ברירה יש מדרבנן אמרינן מ"ט א"נ דרבא כתירו' סבר אחמעיא רבאמת
 ערש דבר וספק היא מתירין לו שיש דבר והכא לקולא דרבנן וספיקא היאדספק
 ברירה אק דלמא ספיקא על תקנה מתחילה עשו לא דרבנן א"נ אסור מתיריןלו

וק"ל.

 דאסור צ"ל נמי ר"ח בלא אפי' וקשה וכר חנינא לר' לף מסייע לימאע"ב
 בוודאי אסור מוכן וספק עדיף קרוב או עדיף רוב אי היא דספק וודאידהא

 קשה שאסור כתב הרמב"ם0' אבל מותר מוכן ספק דפסק לק"מ הכמב"אלשיטת
 מנכרי ז-למא ועוד מוכנים הוה דילמא חדא ססיקא ספק דהוה פ' דהגמ'וצ"ל
 בארץ דנמצא צ"ל הרשב"א שיטת ולפי בדף אבה ותי' הכנה צריך לא ובגףבאו
 וספיקא ספק והוי מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע הוי הא דאל"כ בדף לאאבל
 וק"ל.מותר

 אינו דזה ור"ל תירוצים כ' תוס' ותי' וכו' וא"ת בהו דמערב חד איכאתוס'
 ב' ולתירוץ מותר שוחטין אם משמע תשיבי דב"ח ראשון דלתירוץ אחד חיאלא

 לומר שייך לא אח"כ איסור עועייך דבר כל פסקינן הא קשה דשל"םמשום

 א(. )לד. א ס, לדף לעתים בינה שבסוף ביצה ע-מ חי' כזה ראה*138
 ב. לז.39(
 בינה וראה ה(, שער הקדש )עבודת הכמב"א דעת הביא שם משנה ובמגיד ה"ו, פ"ב40(
 שם.לעתים
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 גמ' פ' מאי קויה אבל .44 . . כר[ אדם באי גמרו אלא ע"א כ"ז]דף

 דגמור רכל ז"א חכם ל" דמזדקק יסר מי נימא בי"ס נדרים מפירץבשבת"
 ע"י אבל הכא כגת עצמו ע"י לגמור רמצי כל דווקא וצ"ל מותר אדםבידי

 וק"ל. אדם בידי גמרו הף לאאחרים

 דחזיק אע"ג מחיים בכור ראיית וכר דתנן אמרוד ר"מ בערסותאלא
 ר"ש דאמר הא נמצא למפרע מילתא איגלי לא קבוע מום לי' דהףהשתא

 דקאמר ור"ש וכו' פליגי בקנס וכר לי' מבירא כר"מ המוכן מן זה אץבמתניתץ
 הא קנס משום אסור נמי ובדעבד לכתחילה איירי המוכן מן זה איןבמתניתין
 דר"ש כיון שרי46 בדעבד הראב"ד דפסק הראב"ד מיונדב לפ"ז כר"מדאמר
 וק"ל. כקנסות כר"מ דלא וקמ"ל כר"ם אסורכדעבד

 לתת דראוי אע"ג פ"ה וכו' שנטמאו תחלה ועל וכו' שמתה בהמהע"ב
 ובפסחים7' תשרף באש דכתיב להבערתן אחשבה דרחמנא אסור אפ"הלכלבים

 מתוך לי' דלית חדא לצורך שלא הבערה דהף משום בי"ט לבער אוסר ר"עא"
 הכא כי אחשבה דרחמנא כי"ט אסור אמאי ואת"ל מתוך ל" דאית לעולםאימא
 פ"ה והכא קדשים8' משום גזירה להבערה אסור תרומה גבי פ"ה התםועוד

 באש דכתיב בקדשים אלא אינה איסור עיקר באמת מ"מ אחשבידרחמנא
 וא"א לצורך שלא הוי גבוה צורך דהוי כיק קדשים אסו תרומה גזרו רקתשרף
 מתוך. לי' לית לר"ע ע"כ אלא שרי הא מ"ממתוך

 שמתה בב"ח אפי ר"ש הי חולק דאמר וכר יוסף דר' בר" למראלא
 גבי כמו אדרבה שרי יהא אמאי תמר מי חד הוי ב"ח גבי הא ק' מש"לשמותרך
 גבי משא"כ לבהמה דדעתי' לאדם דחזי שרי הכי בשלמא ותי' אסור יהאבכור
 וק"ל. לאדם חזי דלאבכור

 מתיר ר"י וכר כר"י דלא אסור הסכץ דבמשחזת תנא מאן ע"א כ"חרף
 לכם כתיב כדלקמן אסור מעי"ט לעשות דאפשר אע"ג נפש אוכל מכשיריאף

 וק"ל. נפגם שסכין כיק מעי"ט לעשות אפשר אי הכא אבל לבדו הואוכתיב

 מרתא בר אבא מני בעי' לעיל דאמר הא קשה כן מורץ ואין הלכהע"ב
 הא לרבנן אנא קאמינא ר"י ההוא א"ל וכו' אחר דבר מפת הנר לכבותמהו

 חסי. שלסנינו הקטע התחלת וגם יג-כי, לדפים החידתיים בכתה"י חסר44(
 ב. מו,45(
 כארוכה בזה וראה ה"נ. יו"ט מהל' פ"ב הראב"ד בדברי המשנה המרכבת פר כן6*(
 שם. לעתיםבבינה

 אחר. באופן ותירץ לעתים. בינה שבסוף ביצה ע"מ בחי' הקשה וכן ורע"ב. א ה,7*(
 החלה. ועל סד"ה כאן תוס' ראה48(



 תורהיגדילמ

  ומיץ אותו יטסיחץ לאחר וצ"ל יי-רה כמץ %1י אפ" מעעפ' ח קמנ אובנקמם
 אותו.מולחץ

 מוכחא דלא הכא דווקא אברהטג' מגן ואמר מילתא מאחא לא ההםע"ב
 מ"ט משום מפורשים ויש אסור מילתא דמוכחא יתידות גבי על אבלמילתא
 לפ" ק' אבל וכו' תחלתן משום סופן התירו קמ"ל יתש-ות גבי על אפי'התירו

 וק"ל. מ"ט הכא שייך האיך שי"ט משום התירו מש"ה דאמררשב"א"

 וב"ה השיטה מחלפת לעיל אמרינן הא וק' משנה אעם ב"ה במקוםב"ש
 תחילתן משום סופן התירו אי קמפלגי אי וצ"ל וליחי עולא על וק' כב"שסבר
 לעיל הא קבם" דעיקר השיטה מחלפת צ"ל לא פליגי לא בשי"ט אבל לאאו
 התירו או אלא בעש"ט פליגי לא הכא אבל אסור וב"ה ברב"ט מותר ב"שהכא
 לא. או תחילתן משוםסופן

 א"כ ק' אבל ושבמם ליפיפו מעתה אלא יוסף לר' לי מתקיף ע"א י"בדף

 וודאי וצ"ל לטלטל מותר אבנים אפי' אמרינן אי מוקצה לי' משכחתהיכי
 א"א גבי אבל הכנה משום דאסור מודי כ"ע באכילה האסור מוקצהבכה"ג
 אינו ברה"י אפי לסלסל שאסור ואבנים בי"ס מדרבנן אלא אינו לר"הוהוצאה
 לגזירה גזירה והוי מדרבנן אלא אינו גופ' והוצאה מוצאה גזירה משוםאלא
 משום א"א נ"מ מאי וק' פליגי לצורך שלא בהוצאה ש"מ איפלגי מדלאאלא
 מצי לא ממילא בי"ט לאכול שלא נדר אחד ראם וצ"ל מותר נמי מלטולמתוך
 אחד פעם ומשכחת אסור נמי לצורך אפי' הא וכו' וכהותרה מתוךלמימר
 והוצאה עירוב משום א"א אבל לטלטל אבנים אסור להכי דאוריית'שאיסור
 לימא לוקה לחול מי"ט האופה אמרינן למה תוס' והקשה מותר מלטוללי"ט
 בעינן לא דפי' רש"י לשיטת וצ"ל לוקה למה ק' לכם דכתיב משום וא"למוטך
 יהי' שלא יהי' אם דווקא מתוך אמרינן דהיכי בעינן שעה צורך עכ"פ קצתצורך
 לאחר דהא כלל לזה נצרך הי' לא לחול מי"ט אבל לזה הצטרך לאכול עכשיולו

 השתא אבל מתוך נימא דק' רק משבת דלוקה גמרינן דמהיכי א"נ אופהסעודה
 פי' תי' תוס' אבל לוקה מש"ה משבת וגמרינן קמא לכללא הדרא לכםדכתיב
 בתוס'. עין קצת צורך איכא נמי במתני' ולעיל קצת צורךדבעינן

 דבעינן לשיטתו אזיל דתוס' הכא איכא צורך מה בד"ה תוס' מתוך ה"נע"ב
 הכנה משום לוקה נמי לשבת מי"ט בישל אם ק' אבל וכו' וי"ל קצת צורךדווקא
 משום וצ"ל יאכלו לא אורחים דבוודאי בזה שייך הואיל מה הואיל משוםוא"ל
 היא. ב"ש ברייתא וזה הכנה לי לית ב"ש הא הכנה משום לוקהמאי

 כזה. הב"ח בת וחולק מק"ג. תצט סי2*(
 מ"ב. ש"ב הקיצם עבודת א. כה, לקמן בשמו ר-ן45(



כה תורהיגדיל

 לא לפ"ז שרי עצמו מקום באותו אבל לשוק כמוליך ]ש[נראה מפני אסורלמקום
 תוס'מקנסה

 מם-
 ליכא סבר תוס' אבל מקום באותו אחרי וכר דמפנץ דהאי

 מקום ובאותו היא איסור דעיקר משום למקום ממקום במתנ" דקתני והאחילוק
 בשבת איירי דהתם מידי תוס' מקשי' לא ולפ"ז גזירה משום אלא אסוראץ

 משום בלא"ה הא למקום ממקום להביא אתי דילמא למינזר ליכאובשבת
 וק"ל. למקום ממקום אסורתחומץ

 גבי הערוך53 שיטת ולפי בתוס' עין מייל בהו דטהטמהט זמנץ לד"התוס'
 מחולקים'5 והפוסקים תוס' של ראשת כתי' צ"ל מותר לי' ניחא ולא רישאפסיק

 עשאו' לא חכמים מתירין המם תקלה משום אוסרין "ם לאו או מותר השתאאם
 יבא שמא תקנהמתחילה

 לס-
 וק"ל. מותר השתא אבל תקלה

 בשלמא תוס' קושי' לתרץ ומצי בתוס' עשן רבה בהצבא דמלי בתונילעיל
 גבי אבל אחר מביא היץ זה שתה ואם זוטא בחצבא למלאות מותר לא יןגבי
 יבא דילמא למיחש איכאמיים

 לה-
 וק"ל. היא בישול לצורך רהא בעלים היזק

 אבל מדרשא דאתי מילי כגון דווקא וצ"ל דאוריית' יה"כ תוספתכהא
 מכאן להוכיח רוותם יש אותם להוכיח צריך באורייתא מפורים דכהבבמילי

 קויה רעוד ז"א אבל מלאכה שעושץ קאמר מדלא יה"כ בתוספת שרידמלאכה
 נזהרץ במלאכה צ"ל אלא מידי ולא אמרינן ולא מלאכה ענשין בשבת קאמרל"ל
 וק"ל. דאוריית' מלאכה לעולםאבל

 סתם י"ס גבי  לעיל'ג ר"נ אמר הא וקשה מ"ש מני התבן בערטתמתשחץ

 דמתה כאיכא סבר דר"נ וצ"ל כר"ש תנא לל סתם דהכא חזינן הא כר"י תנא*
 וק"ל. וכרלה

 הי' חלוק לעיל" דאמרינן אע"ג סוכתו תפול איטתי ומצפה ההשב אדםע"ב
 שהמשות בין לאדם חזי בהמה גבי בשלמא ות" שמותרין שמתו בב"ח אףר"ש

 וק"ל. הכא שייך לא סוכה גבי אבל לבהמה נמיוחזי

 חמרז5 מי בתלתא אלא טוקצה ר"ש אסור רלא דקאמר תוס' לדעתול"ק

 שכיח לא ההכא עליו ודעתי' שכיח בבכור דהתם וצ"ל היא -סר מי חדוהכא
וק"ל.

 א. קג, שבת צריכא לא תוד"ה סבר. ערך53(
 סקט"ז. תק"י סי מ"א ראה54(
 ב. ב,55(
 ב. כז,56(
 בסיגן. תלתא דווקא דלאו התם קאמר -מר מי ובתוד"ה ב. מו, בשבת המבוארים57(



 תורהיגדילכד

 גמורה מלאכה הוי דלא דשרי מודי רבנן אפי' דהכא ותי' הלכה הכאאמרינן
וק"ל.

 משום פ"ה וכו' אסרי רבנן וכר ביו"ט לחכם סכין להראות מה להואיבע"
 לתחום מחוץ יבוא שמא משום פי' והראב"ד9' באטלז למכור כמוליךדמחזי
 תחומץ וש"מ וכו' בהמה ע"ג רוכבץ ואין ע"ב ל"ו דף לקמן אמרינן האקשה

 ותי' אסור אינו תחומץ משום אבל זמורה יחתוך שמא גזירה אלאדאורייתא
 לתחום מחוץ יבוא שמא גזירה משום אסור שכיח דלא מילתא הוי התםבשלמא
וק"ל.

 נפש אוכל משום הותר מוקצה טלטול וכר וכירים תנור גריפת בד"התוס'
 להאי אבל הדקלם מן שנשרו מעצים קשה דאלת"ה אסור להניח אבל לסלקה"מ
 נפש אוכל מכשירי דהוי תנור גריפת לענק דווקא ה"מ להניח אפי' דמחיריןדעה
 ריבה ע"י אלא להניח אסור להנאתו אלא הוי לא בי"ס שנשרו עצים גביאבל

 וק"ל.לעצים

 קיסם דווקא ששונץ קיסם או צרור לתוכה נפל שא' חסוףן ע"ב כ"טדף
 שבתוכה מינים דוסאר משום לברור אסור חרדל גבי אבל כלל לאכילה חזידאינו
 במצות דפסק מהרי"לי' מיחשב לפ"ז בכך רוצה אינו כהוא רק לאכילה חזינמי
 שהוא רק אוכלים תרווייהו דהוי משום קטנים מתוך גדולים פרורים לברוראסור
 וק"ל. בגדולים רוצהאינו

 נמי מוכר אפי לוקח גבי אריא מאי ק' מדה סכום לו אכיר טילאובלבד
 ק' בכך מקפיד מוכר אק א"נ גוי במוכר דאיירי צ"ל ע"כ אלא לי' למיתבאסור
 מחול ביצים דרוב רוב בתר דאזלינן ואת"ל היום נתילדה שמא לחושא"כנ5
 דאזל וצ"ל ע"מ כמחצה קבוע וכל קבוע נכרי אצל הוי לגבי לאזל וכיוןנינהו
 וק"ל. בשני מותר ראשון ביום יולדת אם אפי' ממילא שני בליל עילגבי

 שלעסי פרקסליק

 רביעיפרק
 ממקום דווקא משמע למקום ממקום יץ כדי המביא מתני ע"א *דף

 לעתים בבינה בזה שהאריך מה וראה ההלכות. בעל בשם כן הבי" ה"ט פ"ר הה-מ9*(
שם.

 ב. ד, לעיל50(
 סק"ט. שם מ-א סק"ד. תקד סר בד-מ הובא יו-ט. בהל'51(
 גר. במוכר דאירי הראשת בתי מסתפק אינו דמה"ט ר-ל52(



בז תורהיגדיל

 מוקצה ב"ה דאיתקצאי מיגו והוי אהל סתירות משום אסור לכתחילהאסור
 סתירות הוי לא לר"מ וכו' באווירא וכו' הגמ' ומשני אהל סתירות איסורמחמת
 טבל כמו דרבנן איסור מחמת במוקצה דאיתקצאי מיגו אמינן לא ולח"קאהל
 וק"ל. במתנד רש"י פי'הפין

 מוכני גלגול גבי וכן וכו' שבת גבי אאמר נהירא ולא וכר ונפחת לד"התהד
 בסיס הוי מוכני לאו סל גבי התם בוודאי י"ל רש"י לדעת וכו' מעות עליוש"ש
 פירות גבי אבל גופי המוקצה כאילו והוי מוקצה לגבי הסל ובטל אסורלדבר
 וק"ל. מותר ביטול קריך לאחשיבא

 בטבל ולסל למוכני טבל בין יש דחילוק י"ל נהירא ולא ונפחת בדינהבתופי
 והכל מוקצה משום עליהם כלל גזרו לא מתוקן ותקנו עבר אם אומריםחכמים
 משום לכתחילה אסרינן לא מותרין פירות הוי ופיחת הואיל כיון א"וא"ל

 וק"ל. ומוכני סל גבי משא"כמוקצה

 אף ס"ל והא סתמא זה ראין ר"ל וכר מכילתן בריש לעיל קצני מאיוא"ת
 ותי' לכתחילה פוחת סבר דר"ש תוס' מוכח סהיכא קשה ונוטל לכתחילהפוחת

 לכתחילה הכא מתיר ר"ש דע"כ אדמ"ו וחי וכו' קסבר דילמא דגרסינןמהרש"א
 בסוכה לעיל למימר לי' הוי לא א"כ אהל סתירות כהוום הכא דאסורדאל"כ
 והכא בדעבד מתיר אפ"ה דאורהת' אהל סתירות מחמת מוקצה דהוירעועה
 מוקצה דהוי משום דאסרי טעמא דעקר עי"ל מותר נמי לכתחילה אפילודרבנן
 מקום דאון עי"ל לכתחילה אפ"ה לדעתו שרי מוקצה סבר לא ור"שלבנין
 דווקא כר"י תנא לן סתם י"ס גבי לעיל ר"נ דקאמר הא בוודאי כלל תוס'לקושי
 איסור מחמת מוקצה שהוא הכא כמו דרבנן במוקצה אבל דאורייתאבמוקצה
 וק"ל. כר"ש סתם באמת לומר יכולדרבנן

 אוכל בשביל לטלטל מוקצה התירו בי"ט פ" בשבת לא אבל אמריש"ט
 משום התירו אם לסלק במוקצה מחולקים הף והתרצן דהמקעע תוס' ופינפנם
 אלא בי"ט שרי' לטלטל דמוקצה ידע דהמקשן ואאדמ"ו דוחק הף זהא"נ

 בי"ט הנ"ל תוס' קושית קשה דאל"כ בשבת נמי איירי מתנ" ע"כ מוכחדהמקשה
 ה סתם ומש"ה בנסבת סיירי נמי מתני' ע"כ נר"ש והכא כר"ש תנא לןסתם
 עי"ל הנ"ל תוס' תי' הגמ' ותי' שפיר הגמ' ופ' מודה ר"י אפ" ובי"ס כר"שתנא
 איכא הכא אבל לחודא מוקצה איסור דווקא היינו לסלק מוקצה דמתיריןדהא
 א"נ משום לסלק מוקצה דשרינן הא עי"ל שרינכן לא אהל סתירות קצתג"כ
 חומרא מחמירין בי"ט אלא מותר דמוקצה כר"ש דפסק דירן תנא אליביהתנו

 אסור דמוקצה כר"י סבר ר"מ אבל בי לזילזולא ראתי משום חדא תנאבעלמא
 וק"ל. אמרו בי"ט דווקא ים ותי' לטלטול אף אסור וא"כ התורהמן



 תורהיגדילבו

 מחמת מוקצה דהף לי' דסבירא למאי קשה וכר מבערף רב אמר בד"תתהד
 דווקא דאיתקצאי מיגו ר"י דקאמר צ"ל תנאי בי שמהני אשכחנא לאאיסור
 מהני דרבנן מוקצה אלא הף דלא בסוכה הכא אבל דאורייתא מוקצה הףהזכי
 דטעמא אר"ש קאי התנה דמם ועי"ל דאיתקצאי מיגו אמרינן ולא תנאיבי'

 ומצפה יושב והתנה היכי אבל ומצפה יושב דאינו משום עומדת כסוכהדאסרי
 וק"ל. התנה למהדאל"כ

 להקדיש בעי אי אלא מקדיש דלא דהתנה היכי ר"ל וכר מהם בודלאתו
 דצריך עצמו סוכה עצי גבי אבל סוכה הנף על קדושה תל לא וא"כ הקדשוהא
 מוקצה דמין איבעי' למיפשט מצי לא וא"כ להקדש צריך ע"כ בסוכהלישב
 וק"ל. שבת לחצי מוקצה דאין איבעיי' איפשיט רש"י לדעת אבל שבת58לחצי

 כיק אסור ביום בו פ"ה למחר אכלה בה יוצא אחת בל אומר אסירב
 משום אסור יהא נמי למחר קשה יומא לכולי איתקצאי לב"הדאיתקצאי
 סוכה נוי גבי לעיל הא אמרינן לא דאיחקצאי מיגו תרי וא"ל לב"הדאיתקצאי
אמרינן.

 יום שמא משום תורה בשמחת אפ" אסור רב קסבר המא בס"התוס'9'
 גבי בשלמא ת"ל דאיתקצי מיגו מכח אלא אסור אינו השמיני וביום ההשהשמיני
 אסור אינו אתרוג גבי אבל שמית בליל גם אסור ב"ה וכמביעי ביום עכ"פסוכה
 מותר מכאן לאחר אבל עליו שבירך בשעה בשחרית דהיינו מצותו לאחר עדאלא
 וק"ל. וכו' מיגו לומר שייך לא לכך ב"ה אסור אינוונמצא

 בי"ט  לעילה דמוקי לר"ג י"ל בהט שנשברה הקורה מן היא ע"ב ל"אדף
 מתנה אתיא וא"כ מודה ר"ש אפי' שמתו ב"ח למ"ד56 והכא מתני' מכחכר"י

 מותר בי"ט שנשברה רעועה בקורה משמע סתמא מדקתני צ"ל כר"שדהכא
 אבל כר"י ואתי' מבקעין אק קתני ומש"ה ברעועה איירי דמתנה צ"לאע"כ
 דר"ש רש"י לדעת ניחא וזה בבריאה דהכא מתני אחרי מותר שמתה ב"חלמ"ר
 ר"ש אסור חמר מי בחד אפי' תוס' לדעת אבל תמר57 מי בתלתא אלא אסורלא
 יחבב עריך ולא חכם לה דמהדקק יימר מי אחרים בדעת תולה התם בשלמאצ"ל

 וק"ל. ומצפה יושב שייך עצמו בדעת תולה הכא אבלומצפה

 ולח"ק בפשיטות לר"מ דכ"ע אליב' קאי הגמ' קושי אהלה סתרי קאאמאי

 כ. כו, דלעיל58(
 התיגח דקאמר: מוצאי עד תוד"ה על וקאי שלפנ"ז, לקטע ונמשך ס"ס, שהוא נראה59(

 ואתקצחי הואיל עליו מוקצה שם תעתעי ביום וגם שכיעי ספק דהף משום הוא מוקצה שמינייו"ט
 יומא. לכולי נטי אחקצאילבה"ש



כט תורהיגדיל

 מפני לי' ואמרי משי"ט לאמנועי אתי נמצא דאוכלץ לה דחייש אוסר הכאוכו'
 להנ"ל קושי' ק' דהוי משום לבודקן בצריך לי' ניחא דלא והא לחוסמןקוצריך
 יבנקע(ה שמא ספק אלא אינו לבודקן דצריך א"א א"נ מתוך מכוח להתירדיש
 בחדשים אלא שייך אינו לבודקן צריך א"נ וודאי הף בחיסום אבל במטמותר

 וק"ל. בישינים אף שייך חיסוםמשא"כ

 מתניכן לחוסמן שצריך מפני אננ[ן א"ל וכר דרסה התם תנן ע"א ל"דדף
 כתב שלמה של וים מותר בהמה בדיקת גבי אבל מאנא לה משוי דורראי פ"הלה
 ואיבעי' לבודקן צריך נמי דסבירא להיות יכול לחוסמן כיצריך מפני הגמ' ת"לפי
 גרשך רבינו והקשה לא או ריעותא מחזקינן אי בהמה גבי הוא איפשט'דלא
 מ"ה וא"ל לבודקן צריך נמי מוקי לא אמאי לחוסמן צריך לתרץ הוכרח מיא"כ
 מעי"ט לעשות שא"א מלאכה הוי הא ז"א ישנים פשום לתוססן צריךתנא

 אבל מאתמול לעשות אפשר ובחדשים ושינים אסו חדשיים דגזרינן וצ"לומותרת
 מתיר אי גזירה שייך האיך לבודקן דצריך משום בלא"ה חדשים אי קשהמ"מ
 צריך לא ובישינים בדיקה מכח אסור חדשים הא חדשים נמי מתירץישינים
 פקעה דלמא ספק הוי לבודקן דצריך שני י"ס משום לחוסמן צריך תי' מהוצ"ל
 וק"ל. אסור נמי שני בי"ס ואפי' לחוסמן צריך אמר להכי מותר ס"ס הףובי"ס

 גבי לעיל פשיט לא אמאי א"כ ק' תפחת שמא חזרנה בפורני אופץואין
 ניחא הרמב"ם63 סברת ולפי תפחת שמא דחיישינן מהכא דאסור נבילהבהמה
 פוסקים ולשאר דאוכלים פסידא והוי תפתח שמא משום דאסור טעמא היינוהכא
 וק"ל. רוב הוי בהמה דגבי משום מהכא לסיפשט מצי לאצ"ל

 הי"א. פ"נ לעהים בינה ראה62(
 שם. לעתים נינה וראה ה"י. פ"נ63(



 תורהיגדילמ

 מהפך האיך בשבת הגמ' ופ' ונר בכלים מסיקץ חרא והתני ע"א ל"צדף
 וכ"ל מוכנים עצים עליהם מרבה גמ' ותי' כלי שברי הוי שרף כי הא האוראת
 דאתא וצ"ל לכתחילה מבטלץ מדרבנן והא עליהן מרבה נמי כלים בגזבריא"כ

 וק"ל. מותר לר"ש אבל דאוריית' כ]ע[ין מוקצה הוי דלדידי' כר"יהבכפתא

 יוצר של הגולמי' מן אחד ליטול רה"י פי' הנר את פוחתין אץ לד"התוס'
 משיגמרו טומאה מקבליך מאמתי הגם' קאמר מאי וק' בתוכו אגרופוולתחוב
 ס"ל טומאה מקבלך ולא אדמה כלי הוי בתנור הל דאפה כיון דהא וכו'מלאכתן
 לי' מחא דלא הכא דווקא טומאה מקבל לא אדמה כלי דאמריק האבוודאי
 ולא לי' ניחא אם אבל בתנור עור לאפות שרוצה אלא עכשיו שהוא כמותשהניח
 וק"ל. טומאה ומקבל מלאכתו שנגמרה כלי הוי יותר תקוןצריך

 גורפץ באין במתני' פי' רש"י וצ"ע כר"י מותר לאפות א"א ואםהש"י
 וא"כ כן מורין ואין כר"י הלכה פסקינן דלעיל60 י"ל וכר דאסרי כרבנןאתיא
 מותר א"א אם אבל מעי"ט לעשות דאפשר היכי לאסרי כרבנן דפסקינןמתני'

 בא"א מתירין היא דאורייתא מלאכה ולאו הואיל זה בנדת עי"ל כר"יוסמכיק
 והוי הטיט מן בתוכו יש ועדיץ חדרם בתנור שמיירי דאוריית' מלאכה הויולעיל
 וק"ל, ואסריק מלאכהגמר

 חטאת חיוב ]לי[ קשיא קא ]אסור[ אבל פטור השתא א"ל נם' ע"ב ל"גדף
 זה דעל אדמ"ו ותי' בקשין האי תניא כי כקיצור מתרץ לא אמאי קשהמבעיט
 הכי א"ש לפ"ז וכו' מחסרא חסורי צ"ל וע"כ נינהו מלולה בני קשין הגמ'קושית
 הדרגא אסור אבל מפטור קשיא אי בשלמא פי' אסור אבל פטור השתאהקשה
 השתא אבל מחסרא חסורי לרחוקי לצורך שלא כדי כסברתך אומר והייתיבי'

 חסורי לשנף' צריך לכך בהמה באוכלי לומר סברא אין חטאת מחיוב לי'דמקשי'
 וק"ל. וכו'מחסרא

 לעשות ]יתכוין[ שלא ובלבד דתנן מהא מ"ש קשה וכר אחא רב להמתקיף
 פסיק זיווי היכי דאמר ניחא הערוךנ' לשיטות רישא פס]י[ק דהף אע"גכלי
 דבר גבי אמריץ ה"מ וצ"ל קשה פוסקים לשאר אבל מותר לי ניחא ולארישי'
 התורה מן כאן אבל דאורייתא איסור דהוי היכי אסור רישי' פסיק מתכועשאין
 וק"ל. רישי' פסיק אמרינן לא אסור מדרבנן רק א"נ דהוימותר

 לא בי"ס הולכך פ"ה לבדקן ובצריך וכר ח"י אמי חנה ]בר[ בר רביאמר
 עשהותר' מתוך בישול גבי פסקם ורמב"ם מתוך לעיל דאמרינן אע"ג פקעדילמא

 ב. כח,60,
 שם. לעתים בינה ה"ד. פ"א רמב"ם ראה61(



לא תורהיגדיל

 הראשונים חפיריםמדור
- * -
 גסימן

 בהיתר בנישואין  הילדים מיתת  שאולין העיראנשי
 מתומיל64 עפשטיין הלוי אייויע ירחי מוהרייר*

 זו שבוע ג' יום עפ"פ66 הגיעני דנא אבנ6 מנחם ז' ה' יום מן כ"תמכתב
 כ"כ. נשתהה איךא"י

 ע"פ ממחניכם א' לאיש שנשאת מהארקי יצחק בת טעמא האשהע"ד
 ונמוקו בטעמו אמ"ד67 כ"ק ובהסכם ערעור מכל ומנוקה מזוכה ברור היתרהסכם
 העדות כח מגרעת אינה לפעטראוויטץ פאוולאוויטץ בין העדים שהכחשתעמו
 ברור. היתר בהסכם האשה נשאת וכבד בזה. יודה שלא מי יש אם אני ותמהכלל
 האשה בהיות הילדים מיתת גרם סבת לתלות העיר אנשי עתה שמתעורריםומה

 ומה רוה"ק לבעלי כ"א אלי כלל שייך אינו זה וכדבר הדבר אמת בעירם,ובעלה
 בעת הנהוג חטאים חפוש סמך אשר מזקנים ששמעתי כפי אך הבר. אתלוהבן
 שלא מיתות על לעולם בא דבר דאבות68 מהמשנה הוא ר"ל טוב לאמקרה

 ז"ל. מהאמי' אייזיק יצחק מ' המפורסם הנאק ..מהרב בכותית 1332. מכת"י נעתקה64(

 פ-ג". סי' צ"צ כת' הנדפסה לתשו' הפיך כתיב.אלי
 תשובותיו להעתיק הרוה ,שליקט הבוך בעל בכת"י והכותרת מעתיק, בכת"י היאהתשובה

 דנעזק. מ"ץ דוד אלי מוהר"ר ועוד( אליו שנכתבוותשובות
 האשה בהחרת פ"נ, סי' הנז' דהצ"צ השאלה ע-ד "עוד בכותרת - שלאח"ז בסי גםעד"ז

 הגב"ע". על שערערוהעמא

 של בעירו אחד לאיש הנ"ל הצ"צ תשובת ע"פ נישאה העמא שהאשה נראה הדבריםמתוכן
 הנ"ל נישואים בעון זאת לתלות העיר אנשי ורצו במחנם, ילדים אחה מתו לאח"ז הנ"ל.מוהרא"ד

 ערעור. איזה עליהם שרש-
 הארקע דק"ק מ"צ יהושע מ' המנוח הרב של הקצר ה"פסק את גם מביא הנ"ל צ"צבתשו'

 וגם הנ"ל הש"צ תשז' שגם לשער ניתן להענונה-. שמתיר תר"ב נינך כחדדם עיה"ק ר כיוםהנכתב

 מוהרא-ד הי' לערך השנים שבאותן לתר"ב, הסמוכות בשנים נכתבו בזה, הנדפסות החשובותשתי

 בתשובות סיירי זו שבעיר אפשר וא"ב 5(, הערה חנ"ב לעיל )ראה בדוברומיסל מ"ץדירן

שלפנינו.
 מתאימה זו וקביעות לתר"ב, הסמוכות בשנים זה הי' שכנראה שלפנ"ז כהערה ראה65(
 תר-ו. תר-ג: תר"כ:לשנים

 בהעתקה. ע"ה66(
 פג. סי חאה"ע בתשובתו67(
 מ"ח. פ"ה68(



 תורהיגדיל

 דסימן
 הנ"לבענין

 " משטיסלאב אבד"ק שמחה אברהם מותר"ר*

 עעי עד ושמתי מעט הפני והעם מאד חעטרדי לפה באתי העבר רעם
 שמה ומבקשני שואלני ומעל' במחנם בהיותי בחפזי לי שמסר מעל' שלהנייר

 ודעת הדין צדדי לברר גם האחרונים העדי הגדת ע"ד ההלכה בעומקשאפלפל
 דרישות בשבע  העדות שהוגבה בעת דהארקי הב"ר דרשו לא אס יהי' איךנוטה
 מעל'. עכ"ל בב"ר עדותן נחקרה לא בכלל הוא ואם רז"לשמנו

 בזה שייך ואין לענ"ד כאן רואה אני פשוטים שדברים אחרי ע"ז אשיבומה
 ערוכה ברייתא מביא יבמותיי שלהי בש"ס שהרי בהלכה להעמיק ולאפלפול
 אותם בדוקין ראין ר"ע וסובר בדו"ח נשים עדי בודקין אם ור"ט דר"עפלוגתא
 משום פשוט נ' והטעם כר"ע ז"ל ואחרונים ראשונים הפוסקי' כל ופסקובדו"ח
 משיאין להיות והוחזקו במשנתינו שנינו דהרי דו"ח בעי דלא מוכחא סוגייןדנולי
 מפי ואשה עד ספי ועד ב'( )פ"ז ושם שפחה מפי אשה מפי עבד מפי עד מפיעד

 התינוקות מן שמע ואפי' מסל"ת עכו"ם וגם שפחה ומפי עבד מפי ואשהאשה
 מתנאי התם עובדי מכמה וכן פ' איש את ולקבור לספוד הולככן אנוהרי

 וגם נעוים. בעדי כלל דו"ח בעינן דלא בהדיא מוכח הלין מכל שהשיאוואמוראי
 כר"ע והלכה רבו ולא הוה דר"ע תבירו דר"ט ב' פ"ד הכותב בפ' מ"דאיכא

 בדר"ט בסוגיין דהכא ותו מרבו אפי' כר"ע דהלכה התם מ"ד איכא וגםמחבירו
 והה"מ הנמ"י לגירסת וגם כר"ע בהא סבר ר"ט גם מ"ד ולחד היא תנאיגופי'
 גירסת היתה שכך התוס' מד' מ' וכן בדו"ח ע"1 בודקין ורט"א ר"ע דגרסיוהב"י
 הנ"ל והעובדות הנ"ל הדינים מכל עכ"פ מוכח הא והתוספתא המש"א וכ"כר"ח

 דא"צ פסקו ז"ל ואחרונים הראשונים כל עכ"פ בדו"ח. ע"נ לבדוק דא"צדהלכה
 ת' בשם שם הרמ"א שכ' אלא עוד ולא רווחת להלכה בש"ע73 כןוהוקבע

 לחוש שיש במקום לא אם נשים בעדי הרבה ולתקור לדרוש שאסורהרמב"ם
 העדים בדברי גמגום שכשיש הלשון בשמו הביא ובד"מ מהרי"ו[ ]מת'לערמה
 חבירו לד' האחד מדברי מכוונת העדות הי לא בנ"ד חמם מהרעו בת'ועיינתי
 א' בר"פ שאמרו וכעין היתר ולא איסור לא בהא אמר לא לכן סותריםוכמעט

 סעיף .[ . ]. סי' חו"מ בטור ]ועי' דו"חך בעי בר"מ גם מרומה דבדין ממונותדים

 64. הערה לעיל ראה71(

 ב. קבב,72(
 מכ"א. סי"ז73(
 ס"ב. ל וסי' ס"ג סו סי טהש"ע ראה74(



 תורהיגדיל%

 אלא אשכחן ולא דמתא69 בם"י מעתמץ מענק זה אק -חוי ) לב"דנמסת
 בפממ נמלה בא וא' אם ואף במתה משאת זו אשה מנה כף. נ2ו ולאבתעמתא
 שום ובבעלה בה נחשתם ואיך במשנה, כמפורות מהקרבן אפ" פטורההיתה
 אינני וח-ין חבורת הב']([ בעלה תחת עלי' חשד שיש לא )אם ח"ו מב"דחיובי'
 אותה לאסור ואחרומם ראשונים בפוסקים ולא בגמרא סמך ולא כלל מקוםמוצא
 אוחה. המתירים דנ"ד וזילותא לעז משום בזה יש וגםלבעלה

 מיתת מקרה לתלות מלתא לסמנא העיר אנשי בדעת הוקבע שכן מאחראך
 אפשרות יש גופא זה שמחמת אולי שמה ובעלה האשה היות מחמתהילדים
 פחדתי פחד מ"ש76 ע"ד הילדים מיתת על גרסא דדץ לומר חששאומקום
 העיר אנשי ע"י להסכים יוכל סי עכ"ז כן אמנם ליודעים. ערדוע וכמוויאתימ
 ואם מחזקתה. אותה להוציא אותה המתירים הב"ד ועל האענה על לעזלהוציא
 ספי מאן בזה וכיוצא אלה בכמו העיר בני של דעתם את להסח באפשראק
 ואולי ר"ל. כזאת בחלאה ראש להרים לי אק כערכי אנוש ובפרט ידם עללעכב
 כ"א כן עושין נשואי היתר חשש מחמת שלא נכון כרוז לעשות אז מהראוייהי'

 ליודעים. הידוע כמוס אחר טעםמאתה
 דו"ש ידידו ונפש היקרה כנפשו לעד ישנא כ"תתצלום

 עפעיטיק הלס איידסיצחק
 ב. יב, תענית69(
י/ כה. נ. אייב70(
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לה תורהיגדיל

 אם אפילו מעתה ב"ד ברשות ונשאת בהיתר הדבר אצא להנשא בבירורמותרת
 חי עדיין האשה זאת של שבעלה קדשו ברוח הוא שצופה לנו תאמר אליהויבא
 היא. בשמים ולא מבעלה עי"ז להוציאה בזה לו שומעכןאק

 אנשי את ולא מחנם אנשי את לכוף בתינו אין וגם אפשר אי זה גםאך
 אתה להם שיבקשו וההכרח ישוב. חזקת בלא אצלם לדור דוקא שיניחוםהארקי
 לעשות לו מה ומעל'  עליהם. ירחמו  השמים ומז בהשקט שמה לשבת אחרתעיר
 אנשי שמעכבי' העכוב ע"י ח"ו תקלה אתה מזה יוצא אולי אם גם בזהעוד
 לזה דגורם גורם גם כלל מהקרא ומנוקה פטור מעל' אצלם מדור עליהםמחנם
 יעזקהו כרמו פרצות יגדור ית"ש הכרם בעל יבא למחות בידו שאיןאחר

ויסקלהו.

 מסטיסלאב אבד"ק שמחה אברהם היו"שהכ"ד

 הסימן
 ידו וכתב הקהלה תקנת נגד ששחטשו"ב

 וויטעבשק78 אבד"ק בהר"ר אייזיק יצחק מיהר"ר.

 שו"ב בעסק לעסוק ידו שהרים משה בר' חיים יעקב ר' האישע"ד
 הנה אלי השלוח העתקות כפי שלו הכ"י ונגד הקהילה תקנות נגדבקהילתם

 חשות בחודש נכתב הא' הקהילה מתקנות כאחד הבאים כתבים שניראיתי
 ידו את שירים מי ומעתה בזה"ל מבואר בהראשת תקצ"ז. תמוז והשניתקצ"ז
 ממש וכנבילה טריפה שחיטתו הנ"ל הנקובים זולת שו"ב הטעק דבר שוםלשחוט
 באתה שנעבור מי שכל ידם על הסכימו והב"ד עכ"ל כלל היתר הוראת שוםבלי
 בהכתב גם אחת ושפה בעולם. היתר בלי טריפה שחיטתו בעולם ותחבולהאופן
 וגם כלל. היתר בלי הכלים ושריפת בשבירת לפרים שהוסיפו אלא עוד ולאהשני

 הב"ד וע"ד המקום ע"ד באוש"ח79 כ"י חיים יעקב ר' שקיבל מה העתקראיתי
 ימי כל בקהילתם בשו"ב לעסוק רשאי שאין ובנדר חמור ובחרם דהצוחטקוע"ד
חשו,

 וויטעפסק". אבד"ק ז"ל איציק יצחק מהר"ר "מהרה"ג בכותרת 1331, מכת"י נעתקה78(

 שלאח"ז, בסי' בנעזק, כזה בנידת מבנזק מוהרא"ד הבוך בעל לתשובת בקשר שם נעתקההתשובה

 הרי"א". "הביא שלפנינו התשובה על כותבשם
 ב. מב, צ"צ שבפס"ד העובדא על נכתבה שלפנינו שהתשובה נראה הפרטים דמיתע"פ

 קפ. סי' חיו"ד צ"צ שו"ת גם ראה זה עניןלכללות
 חמורה. ושבועה באלה79(



 תורהיגדיללד

 ולא ערמה בהעדות אין הא דידן נידון אבל ס"ה[ הכא"ש ת' בשם כ"כ כ"אכ'
 כלל. סתירה אתה ע"יגמגום

 מל' עיגונא בעסק הרבה ולחקור לדרוש שאסור זה לדיו סמך לענ"דונראה
 אק שא' עצמההברייתא

 בודקי
 ע"נ לבדוק צריכין אין א' ולא בדו"ח ע"נ

 מ"ז75. ס" סוף הריין בת' וע' דו"ח להרבות בזה להחמיר רשאין דאין מ'בדו"ח

 בתו"ע בב"ד הגיד שכבר אחר כלום אינם האחרונים בר"י76 שלמה דבריוגם
 והי' תחילה אמר אמת שלא בפירוש ואומר צווח הלז שלמה הי' אם ואפיכד"ת
 ומתירין בו להשגיח אין כן אמר למה הראשונים דבריו על אמתלא איזהנותן
 מן דוקא דרישות שבע שצריך נפשות בדיני אפילו שהרי להנשא לכתחילהאותה
 ומחזירק העדה והצילו כדכתיב דוקא זכות אחר לחפש מה"ת חיוב וגםהתורה
 עמר ס"פ אמרו לקטלא הדין שנגמר אחרי עכ"ז לחובה מחזירק ואיןלזכות
 של למילתייהו טעמא יהבי וגם העדים בהו והדרי דאע"ג סע"ב( )מ"דהדין

 תלוי קולר ויהא בידים לקטלא לי' ומפקינן בהן משגחינן לא הראשונהעדותם
 ע"ש, מיכסא דבעי' מעשה וכההיא העדיםבצואר

 באמרם תב"ע גוף על דברים ופטפוטי סריקי בוקי ומי מי שתולה מהוגם
 כלום אינו דבריו בכל רוח לנאמן אצלם מוחזק אינו הנ"ל בר"י שלמהשהאיש

 פסול הוא הלז ששלמה דוקא ובפניו כהלכה שלשה של בבי"ד שיתברר לאאם
 לעדות כשרים עבירה מחסת אפי' מדרבנן  לעדות הפסולי' כי מדאורי"לעדות
 להלכה ק והוקבע ינויות, שלהי הרי"ף והביאו דר"ה, בסמ"ק כמפורשאוכה
 חולק. שום בלא ג' בסעי בש"עברורה

 הוצאת על מזה ויותר גדולה לגערה הם ראוים בזה שהמפטפטים ש"דקצרו
 לא שלכתחילה שארז"ל באותן ואפילו המתירים הב"ר ועל האשה על כזהש"ר
 זו כ"ש כזה לפטפט אדם לשוס אסור נשאת אם תצא לא נשאת באםתנשא

 במכ"ש נכלל זה ודבר נשאת. וכבר לכתחילה להנשא התורה ע"פ ב"רשהתירה
 ספר על לעז להוציא שלא דעמי' ז"ל הקדושי' והרבנים ר"תו7 שלבחרמו
 לא אם שנשאת קודם אפי' האשה ליד כהלכה בהכשר נמסר שכבר אחריכריתות
 גם כלל שייך אינו ההיתר של הדין וגוף וגו'. ולשונו פיו כעומר גמורבפסול
 היא הדורות לחכמי המסורה שבע"פ התורה דרכי שעפ"י שכיון רוה"קלבעלי

 רז"ל ובהקלו מה שכל ודרישות חקירות הרבה ירבה לעצמו ערחח2 מחמל הבעל על75(
 של אמיתחם על שתעמוד עד וחקירות בדרישות תרבה עצמה שהאשה סמך על הוא הללובדברים
 לכומתתו. שיתראוהו כדי כענק ולתור לדרוש העיר גדולי על הזאת המצוד וכןדברים

 בן שלמה בשם יהודה בן שלמה שהעיד מה שהוגבה "בהגב"ע שם צ"צ תשובת ראה76(
 .קאפיל"

 סכ"ב. קוד סי טחן"ע77(



לז תורהיגדיל

 השוחטים וע"ד הב"ד וע"ד המקום ע"ד שלמדו להשוחט הנ"ל חיים ר"ישנתן
 אם ידעתי חייו. ימי כל בקהילתם בשו"ב לעסוק רפואי שאין כו' חמורובתרם
 בשפתים לבטא כי שבועה אינו שבכתב או"ש כי לו יגיד מקלו כי שמעתילא

 שבועה שהוא שסוברים גדולים יש כי שנוי'86 במחלוקת היא באמת כי אךכתיב.
 בש"ע שפסק ממה לדברי' וראי' ח"י87 בתשו' כמבו' בשפתים ביטוי כמוממש
 תורה דבדכרי אע"ג ע"ש. לברך צריך קורא שאינו אע"פ בד"ת הכותבא"ח85
 אלמא לברך חייב הכותב אעפ"כ פטור89 בד"ת המהרהר וע"כ כתיב בםודברת
 ולא מפיהם עדות גבי דקח"ל מהא הט"ז96 שהקשה ומה כדיבור. הוידהכתב
 בתשו' דחה כבר ד"ת, לגבי ה"ה כדיבור לאו דכתיבה קרא לנו דגלי וכיוןמכתבם

 דהא ממש כדיבור הוי דכתיבה מוכח משם דאדרבה טעם בטוב ע"ו סי' ארי'פני
 כתבם מפי ולא מפיהם עדות גבי ע"א ד ובגיטין דל"א יבמות בש"סדאמרינן
 ולא דרשו עדים שנים עפ"י מדכתב אלא כלל בתורה נאמר לא מפיהםדתיבת

 אלא למכתב הוי דלא כלומר הכי דרשי דפי דקרא מיתורא לא וע"כ כתבםמפי
 עדים ויל גופן על וכי כלל הבנה זה ללשון אין שהרי דבר יקום עדים שניםעל
 על או עדים שנים דברי על למכתב לי' מדהוי דרשינן דרכי ודאי אלא הדבריקום
 ולא פי על דווקא לומר פי על וכתיב דבר יקום עדים שני הגדת על אומאמר
 דיבור היינו דכתב בכתב ממעטינן הוי לא דברי על כתוב הוי דאי אלמאבכתב
 יגיד לא אם הגדה לשון עדות גבי התורה דכתבה סדחזינן ע"ז מוסיף ואניע"ש.
 מל' כי ע"פ וכתב שינה כתב למעוטי ש"מ ע"פ לכתוב כאן שינה ולמהוכו'

 ואק בזה להאריך עוד דש כדבור, היינו דכתב כתב ממעטינן הוי לא ודיבורהגדה
 דתמנן וממילא בדאורייתא פלוגת' ספק אלא יהי' לא ועכ"פ מסכים.הזמן

 לחומרא. דאוריי' ספק כדיןלחומרא

 בדיני להתחייב היינו מהני לא בכתב שצבועה הסוברים לדעת אפי' עודולא
 הבה"ג ומביאו ד' סי' בתשו' הרשד"ם שפסק כמו לשמים מסור דינו אבלאדם
 מוכסא דבעי בעובדא שטח בן משמעון ולמד וצא ע"ש רל"ב סי'ביו"ד

 האיש וכמו"כ בשפתיו. הוציא דלא אע"ג אותו לענוש רוצים דהיובסנהדרקי9
 שלא הס לרבים ומומחה שוחט להיות יקובל שמים מעונש לבו פחד לאאשר

 דספיקא ידוע וכבר בדאוריי' פלוגתא ספק דהוא נתבאר שכבר יבפרטלהזכיר.

 עיי"ש. קפד-ה וסי' ס"ג קעז סי חיו"ד צ"צ בשו"ת כלקטו86(
 קצר. סי יאיר חות87(
 ס"ג. מז סי'88(
 ובכ"מ. ס"ד שם89(
 שם. אדה"ז ושו"ע מ"א גם וראה סק"ב. שם90(
 כ. טד,91(



 תורהיגדיללו

 בטרם וכהטילו ציבור על וז"ל נתשו'80 הרא"ש שפסק מה זאת מודעתוהנה
 יראה חםחט החרם על ועבר אחד והלך הקהל של הטבח זולת ארם אלחוטשלא

 כל יקפוץ שלא בשביל הכל שחיטת פסלו הקהל שהרי משחיטתו לאכולשאסור
 מגדר משום המותר לאסור הציבור ורשאים מומחה שאינו אפי' לשחוטאדם

 על כנעבר כיק דבר לאותו למוסר לדמותו ראוי החרם על אועבר זה וכ"שמלתא,
 כל והסכימו בש"ע!8 פסוקה הלכה המה ודבריו ע"ש. וכו' לשחוט כדיהחרם

 פרנסו שלא דהרא"ש בנידת היינו בהפ"מ התיר דהפר"ח82 ואף ע"ז.אחרונים
 כטריפה אסורה הבשר שיהי' הטבח זולת ששחוט אחד ושעבור באםדבריהם
 ות"ש כשמ"ח מבואר וכן מודה הפר"ח גם כנ"ד בפירחם פרנסו אם אבלונבילה
 תשו'3' וע' קיימין דבריהן אסור שהבשר בפירוש פירשו קותם כ"נ סעיף ב'סי
 אחרי נ"ע84 הקדחם הגאון אדמו"ר וכן מודה הפר"ח אף שבזה שמשמעשם

 בפירוש פסלו הקהל ואם הקדחם וז"ל כתב בהפ"מ להתיר הפר"ח דברישהעתיק
 בהפ"מ הסיקל הפר"ח לדעת אפי' הידועת הטבח זולתי השוחטי' כלשחיטת
 בהפ"מ המר"ח התיר לא ע"כ מ"ד ובר מ"ד ובר לאסור. פירנסו דלא שכאהיינו
 זה דבר לכתחילה לשחוט לא אבל ה"מ שייך ושחט עבר שכבר הבשר לעניןאלא
 הבשר. לאסור פירנסו לא אפי להתיר עה"ד יעלהלא

 הנקובים מהקהל הממונים שהשוחטים כ"ש אומר שאני אלא עודולא
 וחרמי דנדרים אע"ג כי הקהל כל בהסכם כי אף להתיר א"א הנ"לבהכתב
 שלא היינו כ"ה סעי' רכ"ח בסי' כמבואר חרטה פתח ע"י התרה להם ישהציבור
 לסייג  שנעשה הכא אבל מצוה לדבר וגדר מאיסורא לאפרושי סייג בדברנעקפה
 מעוסה בהכתב והרי כ"ח סעיף כמבואר להתיר א"א מאיסורא לאפרפריוגדר
 בענין גדר לגדור תוה"ק דת עפ"י ונכון ראוי כן כי בזה"ל מבואר הנ"לב"ר
 לב לוקום לדהסוחטים וא"א עד כו' פרץ יפרוץ לבל מסורה לכל אשרשו"ב

 וא"כ מצוה לדבר מלתא למגדר שנעשה מבואר הרי והריאה הסכיןבבדיקות
 בהכהב להחמיר שהוסיפו אחר להתיר שא"א הרבה לדון יש וגם להתיר.א"א
 וע"ש. הכלים בטריפותהשני

 או"ש הכהב מצד הנה זה ולבד כמבואר, הקהל של והכתב התקנה מצדוב"ז

 ז. בלל דש180

 מי"א. א סר!8(
 סקל"ח. קום82(
 דברי וכהביא שלאחר ל"ט ס"ק שם שור[ ]=תבואות .,ת-ש" והדצ"ל: בכת-י. ע"ה83(
 כפגים". כמ"ש לסתמא בפי אסרו אם בץ לחלק ראיתי _רצס"ז כתבהפר"ח

 סקנ"ג.84(
 אפי'. והיינו מדינא, לכ"ע אסור וד"ל: בהעתקה, תיבות כמה חסרות כנראה85(



לט תורהיגדיל

 )ע' כו' שטר עליו כתב שכ"ו סי' בתה"ד כמ"ש כו' לקיים אותו יכופושהבי"ד

 בד"ת הכותב מ"ג מ"ז סי' בא"ח מ"ש ראי' ועוד שם( י"ג ססעי' רל"בסי'
 הט"ז שהקשה ומה כו' כדיבור הוי והכתב אלמא לברך צריך קורא שאינואע"ג
 תשו' בשם הרי"א95 הביא כו' כתבם מפי ולא מפיהם בעי'  עדות דגבי מהאשם

 אלא למכתב הו"ל דלא שאני דהתם משום ראי' משם דאדרבה ע"ו סי' ארי'פני
 מפיהם דוקא בעי' פי על עדים גבי ומדגלי כו' פי על ולא עדים שנים דבריעל
 האחרונים גדולי דברו וכבר כו' כדיבור הוי כתב גם בעלמא אבל כתבם מפיולא
 נ"ע לאדמו"ר צ"צ בתשו' וע' כנ"ל ארי' פני מתשו' הביאו לא וכולם מזהז"ל
 כו'. בכתב בשבועה להחמיר קפ"הסי'

 באו"ש96 עליו מקבל שהוא כתב אם בהכתב נכתב איך ולדקדק לעייןג.

 י"ד אות ל' סי' ובח"מ ס"ו סי' יו"ד חלק קמא הנו"ב כמ"ש בח"ח97 שכתבאו
 כו' לקיים דמחוייב הפוסקים כל יודו בזה בח"ח כתב שבאם ודעתו בהכילחלק

 כו'. חמור בחרם להדיא נכתב אם או בח"ח בר"ת רק כתב אם לעינן יש בזהוגם

 ק"פ סי' צ"צ בתשו' כמ"ש לסניף לצרף לצדד יום באו"ש רק נכתב אםוהנה

 צע"ג. להדיא בח"ח כתב ואם בזה בכיוצאלהקל

 ר"פ או חתימתו כלות עד מהחל ר"ב כתב הוא אם הכתב בגוף לדקדקד.

 שגם והגם בהכי. לחלק רכ"ז סי' סופר חתם בת' ע' עצמו חתם ור"ב הכתבכתב
 כו'. קולות לשארי להקל לסניף לצרף נראה אעפ"כ להחמיר ז"ל הוא כ'בזה

 או כניעזין לשחוט ע"ע שאוסר איסור בלשון אם נכתב איך לדקדקה.

 או נדר בלשון או שבועה בלשון כתב אם גדול דקדוק יש ובזה לשונותשארי

 ג' הל' נדרים מהל' ג' פרק המלך בשער מ"ש כידוע בזה כיוצא וכל כו'קונם

 מקרי אם שישחוט מה שחיטתו שאסר בשוחט לפלפל אלפאנדרי הר"אבשם
 והוא ישחוט שלא גופו דאוסר לעולם שבא דבר שמקרי או לעולם בא שלאדבר

 פ"ט פ"ח פ"ז פ"ו ס"ק ובש"ך ע"א סעיף רל"ד ובסי' עח"ש כו' לעולםבא

 דבכה"ג נימא אפי' דהנה קונם בלשון או נדר בלשון כתב אם גדולה נפ"מבכה"ג

 שחיטתו הנאת אוסר אם לחלק כמש"ש עוד וגימא לעולם בא שלא דברהוי
 בנד"ד וא"כ כו' גופו על דחל הנאתו כל אוסר אם או פרטית הנאה דהףגרידא

 רעל אשרי הגהת בשם ט' ס"ק ר"ד סד הש"ך כתב שחיטתו כ"א אסרדלא
 כתב הרי מ"מ כו' לעולם בא שלא דבר קונם ע"י אפי' לאסור יכול אינותבירו

 דבר חבירו על אוסר אדם אין דקיי"ל דאע"ג ד' ס"ק רכ"ז בסי' להדיאהש"ך

 מורטעבסק. בהר"ד למוהרי"א שלפרז התשובה היא95(

 וציבועה. באלה96(
 חמור. בחרם97(



 תווהיגדיללח

 ובר הפוסקים. כל הסכימו וכן הרשב"א92 כמ"ש מדאורי' הוא לחומראדאורי'
 ס"ו סי' ביו"ד ג"כ כתב וכבר ג"כ בחרם קיבל הנ"ל בהכתב הלא מ"ד וברמ"ד

 הוי בכתב חרם אבל מהני לא בכתב שבועה דסבר למאן דאפי' חו"מ93וחלק
 דבר לאותו כמומר ממש דינו הוי עליו דעבר החרם איסור וא"כ ע"ש לכ"עחרם

 וודאי בקהילתם מבעי לא אסורה ששחיטתו לעיל כמבואר הרא"ש דתשו'כההוא
 אלא אסורה. ושחיטתו וחרם באו"ש ע"ע שקיבל הימים כל לשחוט לואסור
 עד משחיטתו לאכול להתיר שאין אחר במקום שוחט להיות להכשירואפי'

 האו"ש קבלת איסור ספק ועל ודאי החרם על בנעבר על כראוי תשובהשיקבל
 מדאורי'. אסורשספיקו

 וסימן
 שלו כת"י נגד ששחטשו"ב

 דנעזין'9 מ"צ דוד אלי' מוהר"ר*

 בהכתב: נכתב איך ר"ב של ההיתר בדבר לדקדק שישמה

 קבלתי דלשון כו' עלי מקבל הריני או כר עלי קבלתי בזה"ל כתב אםא.
 מעצמו יודע ואם וכיוצא האו"ש עליו קיבל שכבר שמודה הודאה ענקהוא

 הזה באופן כ"א הכתב ר"פ לו נתן שלא מחמת כ"א כתב ולא קיבל לאשמעולם
 סי' שבבאה"ג פ' סי' הרוןד"ם לד' גם שמים בדיני אפילו חייב דאינו לדתאפוטר

 קצ"ד סי' יאיר החות וגם מ"ט סי' יעקב שב בתשו' וע' עיי"ש י"ב ססעי'רל"ב

 מדיר אף דפטור בכה"ג יודה אפשר בזה להחמיר מיגש הרי"ן בשםשהביא
 כו'. שכנגדו רצק להפיק רק כן שכתב אסתלא נותן אםשמים

 כעת עליו שמקבל דמשמע כו' עלי מקבל אני בזה"ל כתב אם אבלב.
 היינו אדם בדים לקיים דמחוייב הפוסקים לגדולי ס"ל בזה לו שכותבבמה

 ד, כיח תה"א92ן
 הוא ד-ת לחומרא דאוריתא ספיקא דכשאמרו לי .,ומסתברא א: שעי

 לחומרא דאורייתא דספיקא שכתב ז"ל לרמב"ם ראיתי אבל סה"ת, כודאי דאורייתאדספיקא

 שר"ח עא. סי' חיו"ד צ"צ בשו"ת בזה הפוסקים דיעות וראה כמפיקן". שהחמירו הואמדרבנן

 ,ביאורים נדה להל' מהדוב"ת - אדה"ז ובדעת 71 ע' ח"ז שיהוה לקהוי יו-ד כלל ס מע'כזלים
 קצה(. ע' לשםוהערוה

 יו"ד אות ל' סי'93(
 78. הערה לעיל וראה 1331. מכת"י נעתקה94(

 דוד, אלי מוהר-ר הבוך בעל של עירו נעזץ. בעיר הוא שהמדובר ס"ה( )לקמן שנכתבממה

 זה. שבכוך רכות במשובות כמו עבורו, להעתיקה למעתיק וציוה זו. תשובה נכתבה ידו עלעלנראה



מא תורהיגדיל

 העין מן שנתעלס בשר כמו בשא"ד וכן בניקורה, הן כשר בשר במכירתדעירנו
 ועומדים שמחוייבים הלכה, ונשכרנו מעשה ראינו יכפר, ה' רבות כתמהועוד
 תקנות לזה ותקננו ופרט פרט כל על שישגיח הקצבים על  משגיח להעמידאנחנו
 לבלתי בזדון יעבור אשר טבח שכל ובאופן פה המוסגר ההעתקה כפיהקהל
 חומר בכל עלינו וקבלנו מאומנתו, יסולק הקהל ולתקנות המשגיח אלשמוע
 בצרכי לפקח מחדש התאספנו העברה ובשנה הנ"ל, התקנו' כל ולקייםלאשר
 ונתוספו הנ"ל, התקנות בדקי את ולחזק דאיסורא מילתא מיגדר למען כאלורבים
 עם התקשרות כתב עשינו זאת כל ולאחר הנ"ל, התקנות על מהדברים אתהעוד

 בהתקנות הכתובים העתיקי' והדברי' אחרים, ענינים על בעצמםהקצבים
 כל כמעט אשר הנ"ל התקשרות בהכתב גם הוא משולש בשניים, ושנויהראשוני
 על הן שלהם מהקצבות הבשר שיאסור עליהם וקבלו עליו עה"ח באוהקצבים
 א' על שיעברו באם דאיסורא כחתיכא גמור באיסור אחרים על והןעצמם

 נכתב ולבסוף הנ"ל, התקשרות כתב של מהפונקטין א' על או הנ"למהתקנות
 לו יהי' ולא עד"ר155 הקהל תקנות ובכל חומר בכל עלינו מקבלים וכ"זבזה"ל,
 מהנ"ל. א' על שיעכור מי הקצבות בעסק לעסוק עולמיתהתרה

 טאקסע, לשלם שלא התקנות, כל נפש כשאט בטלו חוק הפרו הקצביםועתה
 אהרן ליב מ"ו ניהו הוא שלהם המורה לדעת כי אותו, גרביו גרים כלהוהמשגיח

 לשום צריך ולא קיימים, ולא שרירין לא ומבוטלים בטלים המה התקנותכל
 הסרים ולכל להם התיר ולכן הניקור, על נאמנים בעצמן הקצבים כימשגיח

 וגם בשר מאכילת פרשו מצידנו רבים וממילא זה, תאוה הבשר לאכוללמשמעתו
 בו לעמוד יכולים שאינם דבר שהוא מצד רק הוא ואוכלים נזהרים שאיןאותם
 ימים, חודש ולא אחד יום לא זה כי ממש, אנוסים בזה והמה בשר אכילתבלא

 אשר כ"ק מאת ולחלות לבקש באנו ע"כ גדולות, ומריבות קטטות מזהונסתעף
 הנ"ל כל לבטל ביכולתו אם זה בדיננו לעמן ענותנותם תהי' שם גדוליםבמקום
 הנ"ל. מהקצבים הבשר לאכול מותר ואם לא,אם

 ולאפרושי לסייג נעשו שהמה מה זאת מלבד הנ"ל התקנות כל לבטלכי
 כי לבטלם רצונינו אין לבטלם, מותר אם נוטה להיכן הדק יודע ואינימאיסורא

 לדבר בא אני אחרון אחר ועתה בטל, לא עדיין נתקנו מחמתם אשר הטעםכי
 מהקצבים. ההתקשרות כתב נידן כ"קלפי

 הוא שלו מהקצבות הבשר שיאסור שלשון שכיון לומר אפשר לכאורההנה

 הר"ן בשם שם הב"ח ולדעת נדר דין עיקר זהו ר"ד סי' הרב"י שלדעת נדרלשון
 שם שסיים וכיון בה, שעו נדר מדק שיהי' ואיך נדרים, ידות יד משוםאיסורו

 רבים. דעת על100(



 תורהיגדילמ

 לקנות וכעתיד פירות או דקל פירות כגון כשלב"ל בפירחח כשאוסר ה"מוכלב"ל
 איתא הא ואיהו תל" בדידי הנאה האיסור כית חבירו על הנאתו באוסר אבלכו'

 כו'. בהכתב נכתב איך  עצום דקדוק צריך ע"כ עיי"ש אסור הלכך כו'בעולם

 גבול השגת מטעם א' ענינים ב' כולל כו' להתירו  נוצריך ההיתר גוףו.
 אם גבול השגת מטעם והנה ניעזץ בעיר לשחוט ע"ע שאסר מה לו להתירשנית
 ס"ה דף בנדרים ז"ל והרא"ש התוס' הראשונים גדולי מחלוקת ידוע להתיריש

 וכ"כ בפניו שיהי' רק מבורר( טעם יהי' )אם כרחו בעל אפילו דמתיךןע"א

 כפשוטה בפניו אלא לו מתיריך אין הברייתא דמפרשים ז"ל המבב"אבחידושי
 דעת שהוא הלח"מ וכ"כ ברצונו הוא אם לן איכפת ולא בפניו רקשיהי'

 דבעי' הרא"מ בשם הביא הרא"ש אבל ז' דין שבועות מהל' פ"ו ז"להרמב"ם
 מדעתו דהיינו בפניו אלא לאדם תבין דאין דומיא המדיר של ורצונו מדעתודוקא
 לסמף לצרף יש אעפ"כ י"ב סעיף רל"ב בסי' כמ"ש ז"ל הפוסקים רובוכ"כ
 קע"ט. סי' בצ"צ וע' כו' היתיריםלשארי

 אסר ה' סעי' רכ"ח בסי מ"ש היינו א"כ בניעזין לשחוט ע"ע שאסרומצד
 אותה מבני לחכם ע"ז להוואל שאסור שם מפורום והדין כו' העיר בני הנייחע"ע
 הסיב לדקדק מההכרח וב"ז כו' נדרו לו שמתיר במה מהנהו שהוא מפניהעיר
 כו'. בפוערה התלוים מהררים שזהו כידוע בהכתב נכתבאיך

 מאיסור סחזק' דאק  מסעם ר"פ את להצדיק מקאנאטאפ חיים ר' הרבמ"ש
 מאכל. מץ הכל כי לאיסור מאיסור מקרי לא זה כי אצלו טעותלאיסור

 הובא התוס' דברי נ"ר דף מנחות מתוס' מבראווארי ניסן ר' הרבמ"ש
 בכתובים98. כ"ק בתשו' עי' אך ד' ס"ק תס"ג סי'במ"א

 זסימן
 התקשרות וכתב הקהלה תקנות נגד ששחטושו"ב

 מבארזנאע* חאייטיו משה מוהר"ר*
 מגדים נועםמח"ס

 הקצבים מת"י התצאו מה שיצאו מכשולים מהרבה לנו נודע תרמ"גבשנת

 לראשונה )שנדפס ט"ו נז סי' או"ח צ-צ בשו-ת מובא שם מנחות תוס' בשם המ"א98(
 ולפום תרל"א-תרמ"ו(; השנים בין נכתבו אלו שתשובות 5 הערה חנ-ב לעיל וראה תרם-ד:כשנח
 שלפנ"ז. התשובה תוכן לכללות האחרונות אלו הערות שחי בץ קשר נראה לאריהסא

 1331. מבת"י נוהקה99(



מג ה ר ו ת ל די גי

 בשטר מ"מ רואים וךעעים רק הדבות שזהו הכתיבה בשעת רואים ולאמפיו
 בפת מעיד 'ןאימ אף ב"ד בפני העדות כותב העד אם אבל בפגיהם, '2לאהנכתב
 בכתב שבועה כותב אם בשבועה וא"ב לבילה, דראוי אלם אינו אם דבורמיקרי
 דברי לקיים השתדל ר"כ סי' יו"ד בחלק והחת"מ עכ"ל, דמי כדבור שפירידו

 מבע"פ וחמידא עדיפא בכתב משבועה לי' דפשיטא קצ"ד סי' בתשו'החו"י
 לחבירו אדם שבין דבר כל דודאי נ"ל והסברא וז"ל וכ' שם, שכתבמהראיות

 כוונת תוכן שומע אדם כי מכתבו פיו דבור טפי עדיף ב"ד לפני עדות הגדתכגון
 ע"פ דכתיב בעדים ע"כ במכתבו כוונתו תוכן ששומע ממה יותר פא"פתבירו

 טפי איכא דבר כל לקיים לעצמו אדם משא"כ מכתבם, ממעטי' עדיםשניס
 שיקוים ממה הכתב מעשה ועביך הדבר לקיים ההטבועה כשכותב וקיוםחיזוק
 הוי בשפתים לזאת ואי בשפתים לבטא דכתיב בשבועה וע"כ פיו, הבלע"י

 דאיצטריך שרבועות בפ"ג כמבואר לקיימה חייב השבועה מהרהר אפי'אמינא
 הרהור אלא אימעוט לא בשפתים דכתיב נמי והשתא הרהור, למעוטישפתים
 כתיבה גריעא עדות הגדת לענין נמצא שפתיו מעקימת בק"ו אתיא כתיבהאבל

 דחה יעקב השב וסברת עכ"ל הוא נהפוך עצמו על שבועה קיום ולעניןמדבור
 שבועה בכת"י כתב אם וז"ל, כ' פ' סס"י מהרו2ד"ם ובשו"ת וכל, מכלבשם
 מפיו שבועה שם הוציא שלא אעפ"י שנשבע מה לקיים הוא חייב כת"י לוונותן
 שם הוציא ולא הואיל אדם בדיני דבר לחייבו אין אבל מסור, דינו קיים לאואם

 עכ"ל. מפיושבועה

 קבלת דל"ל דהיכי להכריע כתב ל' תשובה יוסף תפארת שו"תובספר
 לא כתב אז בכתב השבועה ע"ע שקבל רבים לימים לראי' עומד שיהי'השבועה

 בשפתו להוציא רוצה שאינו גופא מזה דאל"כ דוקא בפה הגדה ובעי' כדבורהוי
 משא"כ שלם בלב ההרבועה ע"ע קבל דלא מוכח הכתיבה טירחת לי'ולמה
 ימים יעמדו למען ע"ע השבועה שמקבל הכתב על לכתוב צריך כך דביןבמקום
 הכתיבה אז הכתיבה ענין שייך זו שבועה דבקבלת כית אז לראי' זאת ךהי'רבים
 אדם של בגופו מעשה הוא דהדבור השכל מצד אף ברור וזה הוא, דבורבמקום

 אדם של בגופו מעשה ג"כ הוא והכתב בלבבו, אשר מגלה שפתיו עקימתדע"י
 לו, ההרייך דבר בכל תלוי הענין ע"כ ידיו מעשה ע"י לבבו תעלומותדמגלה

 ובמקום הוא, דבור במקום הכתב אז הכתב, ע"י רק דבר הגדת ששייךבמקום
 שם ומביא דבור, דוקא בעי אז כתב, ע"י ולא דבור ע"י רק דבר הגדתהשייך
 ימים על ולראי' לאות שיהי' להכתב צריך הוא ובנד"ד יעו"ש לדבריוראיות
 דמי. כדבור הוא ובודאיהבאים

 עצמו הבע"ד אם דוקא בכתב, בשבועה המחמירי' לדעת אפי' הוא כ"זאך

 גם עה"ח רק בא והבע"ד אחר, סופר חץ כתב הוא אם אבל השבועה,כתב
 של שפתים לביטוי נחשב לא ודאי הסופר ידי שכתב מח-ם והחו"יהסהרשד"ם



 ה ר ו ת ל די גימב

 דאיסורא חתיכא בנ"א וכלשק בנ"א, לפק אחר הלך ומדרי דאיסוראכחתיכא
 ולא האסור בדבר מתפיסים דהו"ל נמצא ונבילה כטרפה עצמו איסורמשמע
 דהו"ל ובפרט ר"ה, סי' יו"ד בשו"ע כ"ז כמבואר כלל נדר הוה ולא הנדורבדבר
 בתשו' כמ"ש מהי ולא מהני דלא האומרים רבו בכתב ובנדר בכתבנדר

 צריך בלבו גסך דשבועות ומהגמ' מהרמב"ם כן והוכיח מ"ז סס"י ח"אמהריב"ל
 גיטין במס' כתבם מפי ולא מפיהם אמרינן עדי' גבי כמו וגם בשפתושיוציא
 מכ"ז מוכח ונמצא גמור כחרש נדק הכתב מתוך לדבר שיכול אעפ"י חרזםדלכן

 שב בשו"ת האריך וכן דברו, יחל לא כתיב ונדר שבועה וגבי כדבור, אינודכתיבה
 סד התה"ד ומכללן כן שכתבו פוסקי' הרבה והביא מ"ט סי' יו"ד חלקיעקב

 חו"י תשו' על וחלק ע"ג סי' הרא"ם ותשו' סק"ח ע"ג סי' בסמ"ע הובאשכיו
 אפשר בכתב רק כן אמרו דלא וכיון קע"זי0י סי' יו"ד חלק בצ"צ כ"זכמבואר
 כלל. לזה לחושראין

 נדרים מהל' בפ"א במל"מ דבריו שהובאו מוהרלב"ח בשו"ת הנהאך
 דחל כאימא עלי אסורה את הרי לאשתו לאומר בההוא א' ס"ק ר"ה סי'ובפ"ת
 דאמרי' הוא כאימא את הרי באומר דדוקא האסור, בדבר שהתפיסו אףהנדר
 בדבר שהתפיס וכל התפס' משום זה של נדרו דעיקר משום כלום אמרדלא

 שלם נדר נגמר כבר הרי עלי אסורה את הרי באומר אבל כלום אמר לאהאסור
 הלשק מגרע זה אק באיסור התפסה עליו שהוסיף במה תו לן איכפתומאי
 הבשר שיאסור עלינו מקבלים דבלשק כית בנד"ד גם וא"כ עכ"ל,הקדום

 בי' מיגרע ולא נדר ל' הוא דאיסור האיסור עמר הרי גמור באיסורמהקצבות
 כמו דבור ע"י שנאסר חד"א שיש מה זאת מלבד דאיסורא, כחחיכאשהוסיפו

 קדושיו. דבור ידי על שנאסרה א"א איסור היינו חד"א אנפשי' שויא והאבגמ'

 ור"ת, דהרמב"ם בפלוגתא רברבא באשלי תלוי זה בכתב רק שהואומה

 דלהרמב"ם כו' פי על כתיב וכן יגיד, לא אם הגדה לשון כתיב בעדות גםדהרי
 כתבם מפי ולא דמפיהם עדות מהל' בפ"ג בדבריו כמבואר בשטר עדות מהנילא
 נק' תה מדאורייתא כשר בשטר רעדות דסובר ולר"ת כדבור, הוי לא כתבא"כ

 סי' ח"ם בטור פלוגתתן כמבואר כר לבילה הראוי דכל אלם שאינו כיקמפיהם
 בנוב"י נו"ב בעל והגאל ידו, כתב מועיל שבועה לענק גם א"כ ט"ו אותכ"ח
 כדיבור כתיבה להרמב"ם דגם די"ל וז"ל כתב י"א אות ל' סי' ח"מ חלקקמא
 פשוט דזה משום מדאורייתא ולא כשר מדרבנן הוא שטר דוקט ולהרמב"םדמי,

 עדים בפני אפי' ב"ד בפני שלא שהעיד מה וכל ב"ר בפני צ"ל העדותדבהגדת
 בדבור נק' הכתיבה מעשה הכתיבה, והנה מהני. ולא מיקרי עד מפי עדאחרים
 שוסעים הנ"ד שאין מפיהם מיקרי לא זה ב"ד לפני הכתב ובא שכתב אחריאבל

 קפד-ה. סי' שם גם וראה מ"ג.!0!(



מה תורהיגדיל

 כפי כו', וד"ר הקהל תקנות ובכל חומר בכל עלינו קבלנו וכ"ז לעולם, ג"כאחר
 שקבלו, איסור הלשון מגרע אינו האחרק שהלשון אפשר פה המוסגרתההעתקה

 ולכאורה התרה, ע"י רק אדמו"ר התיר לא מצ"צ קע"ז סי' הנ"ל בהתשרואף
 וגם  עד"ר ויהוא בהכתב שכתוב וכיון התרה, בלא להתיר אין דבנד"דפשיטא
 שכ' כמו עד"ר ג"כ הוא כתוב, הי' לא אם אף הנודרי המה שרבים כיוןבלא"ה
 כתב ועיקר עד"ר, מיקרי א' דבר מעשות יחד שנשבעו ד' בהגה"הרמ"א

 להעלים יוכלו שלא בכדי תעשה מהטאקסע, החוכרים עם נשוסהההתקשרות
 דלדעת ומריבות קטטות יסתעפו שלא כדי היא שההתרה אף הטאקסע,מעות
 ס"ק רכ"ח בסי' הש"ך פסק זה ובכגון מצוה דבר הוא פוסקי' הרבה בשםכנה"ג
 לטובת שנעשה כיון לענ"ד כלל דמיא לא דעתם בלא אפי שמתיריןס"א

 לא ודאי העיר בני לכל השתך דאיסורא מילתא מיגדר ולמען הנ"להחוכרים
 הנ"ל רכ"ח בסי' והרמ"א דעתם, בלי בעצמם להתיר שיוכלו דעת על א"עחתמו
 אין מצוה לצורך אפי' לו להתיר שלא אומרים הרבים אותן בואם כתבסכ"א
 לו.מתירין

 הקהל תקנות על היא שאלתי יסוד עיקר אך דמילתא, לרווחא כתבתיוכ"ז
 גאון בשם רל"ח סי' הסמ"ג לדעת אשר מאיסורא לאפרושי ולגדר לסייגשנשה~י'
 ותשובות רש"י תשובת בשם והמרדכי עלם טוב ר"י בתשו' ראה חצכןשהורה,
 המצוה את לבטל נשבע מיקרי כתה"ק לכנוס שלא שהנשבע ר"פ ס"להרמב"ן

 דאורייתא, הוא הקהל שתקנת מזה נראה הרי וכדומה סוכה כמו מצות שאריכמו
 מילתא למיגדר הוא הקהל תקנת אם בזה חילק מ"ב ס"ק רכ"ח בסי'והט"ו
 הצבור ביד התורה מן והממשלה הכח כי כלל חלה השבועה אין אזדעבירה
 עשו ודרשינן חקותם את ושמרתם כתיב שהרי לעבירות וסייגים גדריםלעשות
 לתועלת עושים הקהל אם אבל כ% חלה שבועתו אע ע"כ למשמרתימשמרת
 מהתקנות וב' א' באות והנה התרה. בלי לעקרה הקהל בתקנת כח איןממק

 רשאים אינם והקצבים הקצבים, על משגיח להעמיד ומצריך מבוארהראשונים
 כראוי, מנוקר הוא אם הבשר את המשגיח יבדוק עדי כשר בשר שוםלמכור
 מן שנתעלם בשר למכור יבאו שלא הנעשה וגדר הסייג לענק מבואר ה'ובאות
 מכשולים הרבה כי כו' הלכה דבר על עומד אדם אין מארז"ל נתקיים ובזההעין
 רשאים אינם והקצבים הבשר על חותם להניח שצריך בזה תקננו ע"כ מזה,יצאו
 אות בהתקנה מבואר הנ"ל כל ועל חותמו, המשגיח ויכיר יראה עדי הבשרלמכור

 מאומנתו, הקצב יעבירו כו' אלה מתקנתנו א' על יסרב טבח איזה שאםח'
 ענין מעט נרפה דעירנו המ"צ הסתלקות שאחרי ראינו כאשר הכבידוהאחרון
 ולא התקנות על חומר עוד להוסיף מחדש התאספנו ואיצא מה יצא ומזהההשגחה
 איזה אם והעיקר בהמה, רבים דברים עוד עליהם ונתוספו הקודמיםלבטל

 עלינו אוסרים אנו טאקסע מדמי להעלים כדי הבשר במשקל יעליםמהקצבים



 תורהיגדילמד

 בנוב"י כ"ז כמבואר אמן כאומר הוי לא דחתימתו שבועה לקבלת ולאהבע"ד
 ע"י נכתב הכתב ובנד"ד פ"ז, סי' משה דבר ובתשו' ס"ת סי' יו"ד חלקקמא
 נדר. ולא שבועה קבלת שום כאן אין נמצא עה"ח באו רק המה והקצביםאחר

 להחמיר חוכך ואני וז"ל כ' יו"ד מחלק קפ"ד סי' נ"ע מאדמו"ר בצ"צהנה
 שמשביעו אחר אמן העונה דוקא דלאו שבועות מהל' רפ"ב הרמב"םלפמ"ש
 לשון בכל אמן כמו שענינו שא"ד ה"ה אלא דמיא מפיו שבועה כמוציאחבירו
 כמו הוי זו חתימה ע"ז חותם והוא השבועה ענין לפניו קורץ אם אפ"ל א"ככו'

 שקרוב כיק אבל וז"ל, ז"ל הוא כתב ג' אות סוף ק"פ ובסי' עכ"ל, שבועהקבלת
 להתמיר יש א"כ מצף הדבר כן כאשר שחתמו טרם בפיהם ג"כ שקראומאד
 כזהם ונאמר הקולות כל להם יותן אם אף ובנד"ד דאורייתא, יחל בל ספקדה"ל
 פעמים כמה הכתב לפניהם שקראו ודאי זה הכתב, בפיהם קראו לאבעצמם
 הענק כל היטב שהבינו עד ותיבה תיבה כל שמדברים בלשון לפניהםותרגמו
 הדבר כי הנ"ל כל על מסכימים שהם ואמרו לזה מסכימים אם מאתםושאלו
 גדולה דברים קבלת לך ואין עה"ח באו הסכמתם ואחרי אנשים, כמה בפנינגמר
 עדי עה"ח באו לא הסכימו לא ובתחלה בראשונה אשר מאתם איזה כימזו

 לדונו ויש עה"ח באו ולאח"ז שמסכימים שפתים ובביטוי מלא בפה ואמרונתרצו
 אנכי כותב פיהם ועל וכך כך שישבע לפניו מדברים אחרים שאם כמולענ"ד
 שבועות מהל' דרפ"ב הרמב"ם לדעת מפיו שבועה כמוציא דהם כו', עלימקבל
 נ"ע אדמו"ר כמ"ש נפקו לא דאורייתא שבועה ספק דמיז-י מהא ופשוטהנ"ל
 וז"ל כתב ג' אות התשו' בסוף רכ"ז סי' חת"ס ובתשו' קפ"ה, סי' הנ"לבצ"צ
 אפי חבירו ליד מידו ומסרו בחרם מקבל או נשבע הריני הווה בלשון נכתבאם
 ואפי' דברים, קבלת שום ולא הן אמר ולא לפניו נקרא לא וגם בפיו קראלא

 ליד מסרו והוא בציויו חתמו עדים או חתם והוא הסופר כתב אלא ידו כתבאיננו
 אותו כופין ב"ר גם א"כ יעו"ש כו' בעקבו כרוך השבועה עונש הריחבירו
 עכ"ל. השבועה ע"י שמתחייב מה לחבירולפרוע

 חומר בכל הנ"ל כל עליהם שקבלו הנ"ל התקשרות בהכתב כתוב כיואס
 הקצבות בעסק לעסוק עולמית התרה לו יהי' ולא עד"ר הקהל תקנותובכל

 מה כפי נדר מדק לא אבל הדבר שאוסרים רק משמע שלא יותר י"לדלכאורה
 שם והובא לההיא כלל דמיא דלא אפ"ל קע"ז, סי' בצ"צ אדמו"ר מזהשכ'
 בחדא וכללם הקהל תקנת על וכעובר כחד"א דיהי' הלשון כתב דמעם הנ"לבצ"צ
 לו אוסרים בזהם איסור משמע הקהל תקנת על וכעובר ג"כ דאמר וכיוןמחתא
 בנד"ד אבל לתה"ק, שייך זה ופה לאסור יכול יחיד אפי' נדר דאיסור נדרמדין

 שיאסור האופן בזה עלינו מקבלים ח"מ מאתנו א' כל הנה בזה"ל כתבומתחלה
 ולבסוף כחד"א, גמור באיסור אחרים על והן עצמו על הן שלו מהקצבותהבשר
 של הבשר יאסר אחר עם שותפות הנ"ל הקצב יעשה אולי ואם בפ"ע עניןכתוב



מז תורהיגדיל

 חלק בהתת"ס מ"ש לפי ונמצא הנ"ל התקנות על הסכים לא ז"ל המנוחהרב
 ברואה  שגה לפענ"ד הנ"ל, בהתקנות מיחוש בית שום אץ לדעתי ה', סייו"ד

 אשר בעת העיר בני כל אצל ההסכם שנגמר א' אמתלאתו, לו עלתה ולאבשתים
 בש"ק כי מאתו, עצה נטלו לא מעשה בעת וממילא בביתו הי לא המנוחאביו
 העיר אנשי כל לפני התקנו' כל וקרא הבימה על השמש עמד קה"ת  שגמרואחר
 כל יבינו הפשוטים עם ההמון שאפה בכדי המורגל בלשון להם ותרגם רםבקול
 משום בשבת שיהי' צבור חרמי התרת לענץ שמ"א סי' או"ח בשו"עכמ"ש
 ע"ז, כאחד כולם והסכימו בביתו, הנ"ל המנוח הרב אביו הד לא ואזכנופיא,

 שכולם אחר עליו, השגיחו לא בזה ומיחה מנסיעתו בא שבת לאחר אףואם
 דאיסורא מלתא למיגדר הי' שזה ומאחר כולם, והסכימו לזה ההכרח ראוכאחד
 לו ושני הנ"ל, החת"ס לדברי מאתו עצה נטלו שלא אחרי כלום מחאתואין

 בכתב כולם את רשמתי לעצמי כשאני הללו התקנות לתקן בדעתיכשנגמר
 אותם לתקן בעיניו יישרו אם אותם שיראה הנ"ל המנוח המ"ץ אצלוגילחתי
 נכתב זה ומפאת מלא בסה עליהם שמסכים ואמר לאחת אחת אותםוקרא

 אתו נהיתה אחרת שרוח זה ומה גב"ע, לי י,ט וע"ז המורה" ,וכהסכםבהתקנות
 אינו לענ"ד לבסוף מחאתו שיהי ואיך מאתי, נעלם מדבריו שחזר מכאןלאחר
 אביו הסתלקות אחרי שהיתה האחרונות התקנות התיסדות בעת דץ מן וברכלום,
 ובהתקנות עה"ח, בא וגם ע"ז הסכים ההוא ובזמן בעת שהי עיר החברז"ל,

 ובקשתי תחינתי אפיל ע"כ מכבר, לעשות החלו אשר את וקבלו קתמוהאחרונות
 להטיבני. תרביני ענותם אשר לרצון אמרי נא שיהיו קדרים כבודלפני

 מהקצבים בשר לקנות מותר אם ב כאלו, הקהל תקנות לבטל אפשר אםא
 מצד וגם שלהם מהקצבות הבשר נאסר וממילא הנ"ל בהכתב נדרם עליועברו
 על וגם הנ"ל, הקצבים להתיר להבא על הדבר לתקן אפשר איך ג הקהל,תקנת
 מאיסורם להצילם בכדי למפרע האיסור לעקור עצה איזה כ"ק ימצא אתיהעבר
 צבור נדרי כ"ו סעי' רכ"ח סי' בשו"ע המבואר הדין שע"פ כאשרהקדום,
 לא ששי בחלק מ"ד סי' בחת"ס המבוארת והתקנה כו', ולהבא מכאןניתרים
 משגיח בלתי בשר לקנות מותר יהי' אם ד לכנד"ד, שייכת היא אם להביןזכיתי
 מצד רק איסורי, משארי שיש החששות לבד גם כי משגיח, שיהי' ההכרחאו

 שלנו המנקרי' שרוב וראיתי שמעתי הגבר ואני וז"ל הבש"ל כתב לבדהניקור

 ובקנוקנות בחלב מקיליך פעמים כמה מ"מ ההיתר את לחתוך שמחמיריןאעפ"י
 שיראה עדי המנוקר בשר לאכול שלא בעצמי נהגתי ע"כ מהירות מחמת גידשל

 ראו  שעינינו בנד"ד ופשיטא עכ"ל כראוי מנוקר הוא אם ויבדוק אחרלמנקר

 שאבדו ונמצא חלב אף ולפעמים גידי' נקורם אחר מוצאים פעם שבכל ורולא
 שכ' כפי כשרות חזקת כן הם, מומחי' נקור אצל מצוים שרוב מה חזקתםבזה

 אמורה דדא ולאמר לחלוק לבעה"ד מקום טרש ואף י"ג, סעי' ס"ה בסי'הרמ"א
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 עול איזה מרעשה קצב וכל מאומנתו, תיכףיסולק הנ"ל, הקצב שימכורהבשר
 וצריך כשר בשר מאתו לקנות אץ בשו"ע המבואר כפי עמרם בשארי הד"תנבר

 וכל, מכל הנ"ל התקנות תורת הפרו חוק עביו והקצבים מאומנתו,לסלקו
 העמדנו אשר ואחרי עליהם, הועמד אשר  המשגיח את גרפנו ובתחלהבראשונה
 מאתם קבל ורצונם מדעתם גם הי זה אשר דעירנו, השו"ב אחר  משגיחעליהם
 ערם בלי בשר ומוכרים השגחתו לעזוב הוכרח עדי ובזיונות גדוליםיסורים
 מביאים מהטבח הבשר שלוקחים ותאחרי מהמהדרים איזה "ם כי ואםהשגחה,
 מוצא ומהשו"ב מה לבד כראף, הוא אם מניקורו אותו לבדוק השו"ב לביתאותו
 בכלל נדבוב זה אין לענ"ד חלב אף ולפעמים גמי' מקורם אחרי פעם בכלכמעט
 בזה לצאתוכמגחה

 מ-
 על כי כלום, ואינו בהתקנות, המבואר כפי המשגיח חובת

 מה מלבד טאקסע תשלומי ונזרן משגיח. בלי בשר למכור נאסרהקצבי'
 ריבוי וע"י בעש"ג כפי' ע"י כעת פעלו זה כר כרצונם הבשר שוקליםשהקצבים

 במסירות הרבו וגם כלום, שלמו לא חדשים שני ומשך והוצאות,טורח
 הרן~ב=א תשר דעת ע"פ והוא הב"י פסק כ"ג סעי' קי"ט דבסי ואףובמלשינות,
 הגה' בשם בהגה"ה ט' סעי' מיו"ד ב' בסד האיסורים, על ונאמן כשרהששחיטתו

 התורה, לכל כמומר כ"ה בס"ק הש"ך שכ' וכפי כמומר וזינו הרמ"א כ'אלפסי

 כו' הד"ת נגד עול ושעשה קצב שכל השנח' בהתקנות שנכתב מה זאת מלבדאך

 רביעא הקהל דתקנת איסור עצמות שמצד האיסור לבד ע"כ ע"ז, היתההכוונה
 כאלו, מהקצבים בשר לקנות היתר שום למצוא מאד קשה לענ"ד לזאהעלי',

 ראשונים בדברי יצא מפורש זה כי בפלפולים להאררך למותר שאךואחשוב
 אינם מצוה ולדבר לתורה סייג או לרבים גדר ההסכמה היתה שאםואחרונים
 נניח אפי' ואם כ"ח, סעי' רכ"ח סי' יו"ד בש"ע זה שמבואר וכמו להתירויכולים
 כמתנין ה"ל להתיר הצבור שנהגו המנהג מצד אבל הדץ שורת מצד סההולומר
 נ"ע אדמו"ר ע"ז כ' רכ"ח, סס"י הב"י זה שכ' כמו שירצו זמן עד קייםשו7"
 מתירים שאנו הוא לבד המנהג שמצד וכיון ת"ל יו"ד מחלק קצ"ב סי'בצ"צ
 היתר שיהי' בפוסקי' ונשמע נראה לא ומעולם מנהגו אלא בו לך איןא"כ

 עכ"פ רובם או הקהל כל ובהסכמת דוקא בפה התרה ע"י לא אם צבוראיסורי
 בשם ע"א דקצ"ו בב"י כ"כ עכ"פ כולם במעמד הי' א"כ אלא רוב נק'ואין

 פשיטא וא"כ בשו"ע, כמ"ש דעתם בטלה מוחים שמיעוטם אעפ"י ואזהרשב"א
 דרוב רוב נק' לא ח"ו רובם שיהי' אפי' בפ"ע האיסור על עובר אחד שכלמה

 ומהשמש רק א' במעמד כולם היו לא דצם שכתב סי וראיתי בעינן, כולומתוך
 רבים אחרי למימר רוב תערב דלא הוא דפשיטא מילתא בפ"ע לכאו"אהולך
 לבטל לחבא על גם ברצוננו ואין היתד, שום נעדפה לא ובנד"ד עכ"ל, כוילהטות
התקנות.

 כואביו מפני התירו, על לדבריו אמתלא נותן הנ"ל אהרן ליב שמו' אףואם
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 בביהכ"נ. עלי' להכריז ומכ"ש גה"נ פ' הראב"ד בשם בר"ן עיין במזיד,להאכיל
 דבטבח גימא אם אפי' שיהי' איך אמנם דברים. אריכות בזה המם .[ . בן.ועיין

 שיעבור מי שכללו דמה י"ל הכנרזה[ קודם אפי' נאמן אינו חלב אחרי'שנמצא
 כמופסל אבל בביהכ"נ. הכרזה לענין היינו חלב. אחרי' שנמצא מי עם התקנהעל

 שום אין התקנה, על שעבר מה על אותו שמעבירין בב"ה הכרזה קודםמאומנתו
 איזה יסרב אולי אם לבסוף כתבו ט' שבאות ו]אף[ זה, על התקנה לשתמשמעות

 י]הי'[ לא ואזי מהקצב, השגחתו המשגיח תיכף מסיר אזי להמשגיח לשלםקצב
 נפסל דהטבח נכלל אין הלשון בזה גם כשירה, בשר ממנו ליקח אדם שוםרשאי

 ממנו, ליקח אדם שום רשאי יהי' שלא מזה יוצמ]ח[ ממילא שבזה אלאמאומנתו

 כמבואר המשגיח ע"י מקודם שיובדק בלא בשר למכור רשאי אינו הואדהרי
 מאומנתו, להעבירו עליו שיכריזו ח' באות מבואר הרי ע"ז יעבור ואם ב',באות
 האחר נאמר דאם קיצור, או סתירה זה כלשנון[ איכא הרי כן נאמר לאדאם
 מזהינרים[ הם וע"ז המשגיח, ההגחת בלא בשר ימכור השגחתו המשגיחכניסור
 ח', לאות סתירה זה הרי הכרזה, וא"צ ממנו, ליקח רוסאק יהי שלא עצמןעל

 על המשגיח עין הי' אפי' בשר ממנו ליקח רשאי יהי' .[ . ]. מזירי דזה נאמרואם
 דבזה ח', אות שבכלל מה הוא דזה ודאי נראה אלא קיצור איכא א"כ זה,בוסר
 הרי המשגיח, השגחת בלא בשר למכור ירצה הוא אם השגחתו המשגיחשיסור
 יהי' שלא זה לכלל יבא וא"כ הכרזה, ע"י אותו ומעבירין התקנה על עוברהוא
 לאות סתירה הוי דכאן נאמר אם ואפי' כשירה, בשר ממנו ליקח אדם שוםרשאי
 אזליכן הסותרין אומדות כ' שיש דכתקנה ס"ת סי שע"א בתשו' מוכחהקודם
 ומעתה סתירה. דליכא די"ל כאן ומכ"ש ע"ש, בהתקנה חרם שם אק אםלקולא
 אמת אם אפי' משגיח, בלא בשר מוכרים שעתה במה הראשונה התקנהמצד
 אין מ"מ לו, לשלם רצו ולא המשגיח את שגרשו מהקצבים נצמח שזההדבר
 המ"ץ ע"י מאומנתם להעבירן עליהן הכריז שלא זמן בל עדיין מאומנתןנפסלין
 שלא סבה איזה מצד הוא עליהן משגיח עתה שליכא מה אם מכ"ש קהל,וחשובי
 או טרחתו, על שכירתן סיפוק הי' שלא מצד או לקהל, נשכר להיות המשגיחרצה
 התקנה דאין כלל, התקנה על עוברי' דאינן בזה, עוד לטרוח הכשנגיח רצהשלא
 קהל העמידו אם אלא המשגיח, השגחת בלא בשר למכור רשאין יהי'שלא

 התקנה. כלשון וכמבואר עליהן.משגיח

 דלא ק"פ סי' מהרי"ק מתשו' מוכח הנה תרמ"ה, דשנת התקנהלענין
 הדור שאין בדבר אבל בכך, פרוון שהדור בדבר אלא מלתא, למיגרר תקנהמיקרי

 סי' ומע"א בתשו' ועי' משמיא, במילי אפי' מילתא, למיגדר תקנה זה איןפרוון
 כדי הבשר במשקל שיגנוב מי ימצא דאם ג' באות שכתבו מה ומעתהע"ב,

 דהדור במידי הוי דזה י"ל זה הנה הבשר, עלינו אוסרי' אנו טאקסע, דמילהעלים

 איזה שישניה קצב דכל ד' באות שכתב מה אבל קצבים, של דדכן דזה בכך,פרוץ
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 כר אלמר יד במששת הסשה, מד דאיסי דאיתתא דהחו האחתים וחלקבקור
 וה"ה י"ג, סעי' ס"ה בס" מרמ"א בהגה"ה שמבואר מה על יצא מפורשק"י
 וכן יהי' כן כ"ק אומר יגזור שכאשר חזק ובטחוני הפנים חלק ניקור לענקממש
 אלה ארבעה ואל ומריבות, הקטטות כל יבטלו ומצפצף פה פוצה יהי' %איקום

 מאתי ואצא, קירה אחוי ובזה ומצפות, תלויות עינינו הרמה כ"קתשובת
 רגלם בעפרהמתאבק

 מבאריכא חאייסין זללה"ה זאב במו"המוצה

 חסימן
 הנ"לבענין

 מחורנוסטייפלשש טווערסקי דוב מרדכי הרה"ק*
 ועוד לטהרה חיבורמת"ס

 מילתא למיגדר ודאי הוא תרמ"ג, בשנת הראשונה, תקה"ק בענקהנה
 לדת צריכים אשר דברים בהם יש כלהוסיפו[ מה דתרם"ה ויהרני סובאדאלימא

 על מוסיפין דאק דב]רי[ ראשונים הרבה דעת נודע והנה תק"ה. כח בהו ישאם
 להוסיף, רוצין שאנו זה על גם דכיוונו אומדנא דאיכא היכי אפר התקנהלשון
 ליבא הרי ע"ז כיוונו אם אפי' וכאן ולבו, פיו דבעינן דנדרים ]דינא[ דהוימשום
 ובמהריב"ל רד"ך. על ה]חולקים[ שהביא רפ"ח סי' חו"מ בר,2ד"ם ועיין לב,רק
 התקנה. לשון על מוסיפין דאק מתי כ"ע אומדנא בליכא ומכ"ש פ'. סי'ח"ב
 על יסרב טבח איזה אולי הלשק מבואר ח' באות תרמ"ג דשנת בהיתקנות[וא"כ
 שימרה או חלב או גהקם ]ניקור[ אחרי הטבח אצל שימצא או אלה, מתקנותא'
 ועוד להמ"ץ מזה להח-ע המשגיח מחויב לזה, הנוגעים בדברים המשגיח פיאת

 וכל בביהכ"נ, הכרזה ע"י מאומנתו הטבח את יעברו והם העירלחשו]בי[
 כמה דכל נראה זה לשק לפי הנה .[ . שן. לפי התקנה עכ"ל הראו ישמעוהקצבים
 הד]בר[ ועשו מאומנתו הטבח נפסל אין עדיין בביהכ"נ הטבח על הכריזושלא
 יש ז'בל"ה מעדות נפסל אין עלי' הכריזו דלא דכ"כ דרבנן, עדות פסוליכמו

 דלמיגדר להסוברים אם ואפי' דרבנן. אניסור[ כח רק להם יש דתק"הדיעות
 ]כח[ בזה עשו דלא מהלשון נראה כאן מ"מ סה"ת, כח להם יש כעבירהמילתא
 כן וכמו הכרזה, קודם מעדות נפסל אין עליהן שהעובר דרבנן, איסור מפואריותר
 ואף הבשר, על בעדותו נאמן הטבח עדיין הט]בח[ על הכריזו שלא כלכאן

 ה]דברר[ מן דזה חלב, או גתים אחרי' נמצא אם התקנה בלועתוכהכניסו
 מעבירין אם אף ראשונה בפעם מ"מ וקי"ט, ב' סי בש"ע עיין אותודמעבירץ

 בחושד לא במלאכתו ופח"ע בסיקול אתתו[ דתלינן קנס, מצד אלא אינואותו
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 ונודע עד"ר, בתק"ה אמרו הרי עד"ר שאמרו ואף נדרם על לשאולהיתר
 דדעת נדרם, על עברו שכבר כאן ומכ"ש היתר, להם יש דע"ר על אפי'שבתק"ה
 הם דמסתמא מצוה משום גם איבא וכאן היתר, להם יש עד"ר דאפי'הראב"ד
 במחלוקת למעט כדי וגם ב"ב, נפש ואת נפשם את נושאים זו מלאכה ואלעניים,
 דכה"ג סברו הפוסקי' דרוב החתום על רק באו לא והם כתב, ע"י שהואובפרט
 אך היתר, להם רש להיתר דצריכין נראה נדר, חומר מצד אך כלל, נדר הו"ללא
 זה באופן להם יתירו לדעתי ע"כ מצוה לצורך תקנה שהוא מה להם יתירואיך
 יעמידו ואם בקצבות, לעסוק יכולים משגיח להם מעמתים הקהל שאץ זמןרכל
 לא ובאם המשגיח, דברי לציית עליהם לקבל הם מוכרחים משגיח, קהללהם

 את ברוב תלוי המשגיח ומינף התקנה, מצד בקצבות לעסוק יוכלו לא אזישמעו
 כ"ז מהקצבים. הוא שהתשלומין כיון ממון, לרוב שייך זה ואין הרוב. שיבחרומי

 מופנה אינני כי למעשה, ולא ההשקפה, בראשית להלכה בקצרה לדעתינראה
 רבים. ענינים לזה יש אשר הללו, בדבריםלהאריך

 זצ"ל הרמ"ש באמו"ר דוב מרדכי שמיחתמתי

 טסימן
 האלבענין

 מבארזנא~~ חאייטין משה מוהר"ר*
 מגדים נועםסח"ס

 דבריו להבין זכיתי לא עדתן אשר על כ"ק סליחת אור יעיר דבריפתח
 אשר נאמר תשובתו בסוף אשר החיתום אחר הולך הכל אשר ובפרטהקדושים

 אף בשאלתי כוונתי ואנכי למעשה, ולא השהקפה בראשית להלכה בקצרהזה
 רק באתי לא עכ"ז לחכי ומתוק לפי כדבש ויהיו כ"ק דברי לי יקרו מאודשמה
 או למעשה, עליו לסמוך הכלל מן א"ע מוקרא כ"ק ואם למעשה, הלכהלשאול
 אמאן דיתמי יתמי אנן רבים, ענינים לזה יש אשר מפני או הנהמא, חומרמפני
 כאשר כ"ק על להטריח הלום עד הביאני ההכרח ע"כ עצמינו. את ונסמוךניקום
 ידו להוסיף עמדי נא חשב תורתו מאור עלי ולהופיע להכירני עמדי חסדוגדלה
 מהכילם קטן עויין שכלי יד אשר אותם הקדושים, דבריו ביאור להביננישנית

 החלי. תהו למעשה.ללמדת

 דשנת הראשונה תקנה בענין הטהור וז"ל נאמר כ"ק תשובתבהתחלת
 יש שהוסיפו מה דתרמ"ה והשנ" סובא דאלימא מלתא למיגדר ודאי הואתרמ"ג
 הרבה רעת נודע והנה תק"ה. כח בהן יש אס לדת צריכי' אשר דבריםבהן

 דכיוונו אומדנא דאיכא היכי אפי' התקנה לשת על מוסיפ" דאין דסבריראשונים
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 זה מיקרי לא בשר, ממנו לקנות אק בש"ע המבואר ענינים בשארי הד"ת נגדעול
 וחזר בכך, פרוץ הדור שאין עול, איזה מי שיעשה במה מילתא, למיגדרתקנה
 באות הלשון שפרטו במה והנה אחר. לדבר חשוד אינו ע"ז דחשוד לד"תהדבר

 שאינו מה דעל להדיא מוכח הטאקסע להעלים העולה שיעשה במי דווקאג'
 הבשר לאסור כלל התקנה הי' לא ע"ז להחוכד ערדוע מה סאקסע דמימשלם
 משום לתקנה הצריכו לא דע"ז משום והיינו טאקסע, דמי משלם סופינועבור
 וא"כ פשוט. תה לתקנה. ע"ז וא"צ דמלכותא, מדינא הורמנא לחוכר ישדהרי
 ע"ז, העומד לנאמן או להחוכר, כוידוע מה טאקסע דמי חדורים ב' שלמו שלאמה

 הטאקסע להעלים כדי במשקל גנבו ואם כלל. התקנה ע"ז שייך אין ודאיבזה
 אפוכר( בלתי לדעתי )חה ויראו שידעו עדים צריך ע"ז בגנבי אנשי להחזיקהנה
 טאקסע, דמי מזה שגובין מה על במשקל חלוקין מקומות הרבה שיש נודעוגם
 בשארי טאקסע מזה מקבלק שאין מה מהחוכר להעלים במשקל גנבו אפשרואם

 ביד לגדלה זה חושבין דהם עצמו, את מציל אלא גניבה מיקרי לא זהמקומות,
 זה שוקליך אק טאקסע, בדמי המלך חק שם שגם מקומות שבשאר כיוןהחוכר,
 בזה טועה שהוא ניל מ"מ הזין, מן זה אין אם ואף טאקסע דמי מהםלקבל
 ע"כ התקנה, על עובר לדעתי בזה מיקרי לא עצמו להציל בזה שמותרוחושש
 אחרי שמוצאין שכותב במה לא אם הקצבים לפסול במה מצאתי לא התקנהמצד

 התקנה. מצד לא בשו"ע מבואר די-ן ע"ז הנה וחלב, גידיםניקורם

 יעבור שאם ח' באות שנכתב מה עלי' וחתמו בעצמן הקצבים ריעשוובסתם
 גמור באיסור אחרים על והן  עצמו על הן שלו מהקצבות הבשר יאסורוכו'

 או כנבילה יותר שמשמע דאיסורא, כחתיכא הלשק שסיימו מלבדכחד"א,
 די ערש דביק רלב"ח בשם מעל' שכתב ומה קע"ז. סי' בצ"צ וכמ"שטריפה,
 בדבר לתלות אח"כ שמסייס בסה לן איכפת לא עלי אסר הלשק שחומריםכמה

 אחרונים וכ"כ הב"ח, על חולק דהריטב"א שם הביא עצמו המל"מ הנההאסור,
 במה זה בלא אך כרלב"ח, סובר שאץ ר"ה בסי' שהובא הרא"ש מדברילהוכיח
 יכול אדם דפין כלום, זה אק אחרים על בעולם אינו שעדיין הבשרשאוסרין
 שסיימו מה ומכ"ש ד', בנדרים כמבואר חבירו על לעולם בא שלא דברלאסור
 דודאי לעולם, ג"כ האחר של הבשר יאסור אחר עם שותפות הקצב יעשהדאם
 הנדר בטל ע"ע דגם לומר יש וא"כ חבירו, על חבירו פירות לאסור להם א"אזה

 דהוה לומר שיש זה בענק עכ"פ זה, בענק להאריך ויש מקצתו, שבטל נדרמדין
 שום דאין נראה כתב ע"י וגם חבירו, על כשלב"ל והוה אסור. בדברמתפיס
 תקה"ק ובכל הומר ככל עלינו קבלנו וב"ז שסיימו כמה אלא כזה, לחשושמקום
 להם דאסר חשש יש בזה הקצבות, בעסק לעסוק עולמית התר' לו יהר ולאעד"ר
 כמו נאמנותם על עוד לדק "ם זה ומטעם עליהם, שקבלו כמו בקצבותלעסוק
 להם מם לזה מ"מ אך ובאחרוני', הרא"ש בתשו' בזה ועיק המבועה, עלשעובר
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 ליב מ"ו בצואר הקולר תלוי יותר שבזה ופשיטא נשכר. חוטא ונמצאלכשרותו
 עוד כו' וראוי תה"ק על עבר הוא שגם נמצא בביהכ"נ הכריז לא מדועאהרן
 הטבח עריק עלי' הכריזו שלא כ"ז שכמו"כ ב"ק שסיים ומה מהקצביםיותר
 תק"ה דין מצד אלא עלה אחינן עדות מדין לא הרי הבשר, על בעדותונאמן
 וגם המותר, את אף לאסור ויכולתם בכחם כי שא"ד, על נאמן אם ואףנאסר
 יהא לו ועוד פסול. הכרזה בלא אפי' בשבילו שנפסל עדות דלאותו כתבהנ"י
 להבא על אבל העבר, על רק היתר הוא עלי' שיכריזו עד נאסר שלא כ"קכדברי
 הכרזה, אלא חסר וכלום עליו להכריז שמחויבי' ונמצא האיסור עשה שהואכיק
 שאין הנ"ל בהתקנה נאמרו ככתבן דברים הרי ע"ז, מעכב מי ויופסל עלי'יכריזו
 עומדין הם הרי האלו, מהקצבים בשר לקנות אנן ניתרו ובמה עליו ולחפותלכסות
 כהיתר. להם נעשה כי כמעשיהם לעשות יום בכל ומעגמיםבמרדן

 גה-' אחריו נמצא אם התקנה בלשת שהכניסו מה על כ"ק שכ' במהב.

 מעבירין אם אף ראשונה בפעם מניד[ כו' אותו מעבירץ הדין מן רזה חלבאו
 אינו חלב אחריו שנמצא דבטבח גימא אם ואפי' כו' קנס מצד אלא אינואותו
 שנמצא מי עם התקנה על שיעבור מי שכללו דמה י"ל הכרזה קודם אפי'נאמן
 הכרזה קודם מאומנתו שיופסל אבל בביהכ"נ הכרזה לענין היינו חלבאחריו

 עכ"ל. ע"ז התקנה לשון משמעות שום אין התקנה על שעבר מה עלבביהכ"נ

 חלב אחריו שנמצא טבח הקהל תקנת שבלא קולו, חומרו נמצאלפי"ז
 וכענין אותו שמעבירין כ"א סעי' ס"ד סי' יו"ד בשו"ע הב"י פסקכשעורה
 עיני ראות לפי דהכל ג"ה פ' הג"א בשם הרמ"א כ' ותשובתו לכשרותוחזרתו
 גם זה והכניסו חומר עוד עליו שהוסיפו וכאן במזיד, או בשוגג עבר אםהדיין

 יאף תשובתו. וזהו לכשרותו, חוזר הוא לבד בזה עלד, הכריזו לא רק אםבתק"ה,
 לומר לנו ע"כ אותו דמלמדין רק הדין הוא שבזה גידים אחריו נמצאו אםגם

 אין ההכרזה בו שניתוסף ומה אותו. שמעבירין תה"ק מצד חומר עליושניתוסף
 של עונשו להגדיל בכדי רק יופסל, לא יכרתו לא שאם לקולו שנתתקן נותןהדץ
 בחמדת ע"ז )וכדכתב רשע שנק' דארז"ל בכ"מ וכמו ברבים. שיתביישזה

 דין בו דאין ואחרוני' ראשונים ושאר' והמ"כ המהרש"ל שפסקו אעפ"ישלמה(
 שמכריזכן ר' סי' שלמה בחמדת ע"ז וכדכתב רשע שנק' לבד זה רק כלל,חזרה
 כדי נתתקן בנד"ד גם כן כזאת, יעשה שלא להכלימו כדי רשע מעשהרועשה
 להקל לו הועילו שתה"ק כלל לומר א"א זה אבל ויראו, ישמעו והנותריםלביישם
 אותו. מלמדין מכלל גם יצא עליו הכריזו לא שבאם ולאמרעליו

 זה גם ט' אות תקנת ומשמעות בהבנת לדבר כ"ק הרחיב שהעמיק ומהג.
 יסיר להמשגיח ישלם שלא אחרי כי פשוט דבר הוא הלא להבין, דכיתילא

 יהא לא ואזי עליו, משגיח שאיננו זאת ויודיע הנ"ל מהקצב השגחתוהמהגיח
 השגחה, מעין שנעלמה אחרי ממילא, כשר בשר מאתו ליקח אדם שוםרשאי
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 וכאן ולבו, פיו דבעינן דנדרים דמיק דהוי משום להוסיף רוצים שאנו ע"זגם
 רכ"ח, סי' ה"מ ברומד"ם לזה מקום והראה לב, רק ליכא הרי ע"ז כוונו אםאפי'

 פ'. סי' ח"בובמהריב"ל

 יש אם בענין מדבר לשם מקום הראה כ"ק אשר במהרוסד"ם שםהנה
 ע"ז אשד ההסכמה, בלשק נתברר שלא דבר אומדנא מכח הסכמות עללהו?ין'
 שלא מה על להוסיף המסכימים דעת דאמרינן שני חדר י"ב בבית הרד"ךדעת
 נדרים דין הצבור שעושין וחרמות שהסכמות מהרי"ט ודעת בפירחח,בא

 לא כי האריכות כל ועו"ש בעינן, שוק ולבו פיו ושבועות ונדרים להםושבועות
 ההסכמות על להוסיף אם דעת באומדן רק הוא שפלוגחתן נמצא לעניננו.שייך
 מפורש כי עלה אחינן דעת אומדן מצד לא הנד"ד אבל לא, אם אומדנאמכח
 וכו' הנ"ל התקנות על להוסיף בדעתינו עלה בזה"ל תרמ"ה דשנת בהתקנותנאמר

 ולבסוף גדר איזה לצורך מהקהל תקנה איזה נעשה אם וכי הקודמים, לבטלולא
 בכחם אץ האם רעוע כותל פדיכן והוא כלום גדרו לא הוא זה שבאומן להםנראה

 ענין על במהרי"ט דשאלוניקי מעשה הרי מגדר, לפנים גדד להוסיףמנולתם
 שמקודם מקומה הראה שכ"ק תשו' באותה במהרשד"ם הובאההמוקט"ע
 שום יוכל לא החזיק או בה ודר ונכנס מגוי יהודי שם ששכר קרקע שכלהסכימו

יהוז-
 שהיו הקיק ראו הזמן ובהמשך קרקע, או בית באותו ולבא להכנס אחר

 קונה שכל הסכימו המחזיקים, חזקת מעקרים והיו הגוי מן חצירות קוניםרבים
 למחזיק הקונה שיפרע עד ממנו להנות או להשתמש יוכל שלא בית אוחצר
 ונמצא הראשונה ההסכמה לפי שכירות בכלל נכנס לא שקני' הרי כו'חזקתו
 ועולה כמסתפק שכ"ק זה מה וא"כ קני', גם והוסיפו חזרו כלום גדרו שלאשראו
 ח' התקנה דמלשון כ"ק שהעיר מה ולס"ז תקנה. כח השניים בהתקנות ישאם

 מאומנתו הטבח נפסל אין עדיין בביהכ"נ הטבח על הכריזו דלא דכ"כנראה
 הלא מעדות נפסל אינו עליו הכרשו דלא כמה דכל דרבנן עדות לפסולי זהודימה
 כמו נותנת ההעברה חיוב מחמתן אשר האחרונות בהתקנות שנתוספו דבריםיש

 נאסרו. מעצמם רק הכרזה לשת גם נזכר לא ובשם למטהשאבאר

 יסה עולה אינו דרבנן עדות לפסולי זה דימה אשר דכ"ק דמיונו דץ מןובר
 נפסלו לא דרבנן שכעדות מה כי . לראי' דומה הנדק אק הצנ"ד הכנתי מיעוטלפי
 זכות לאבד שלר כדי עדות מהל' בפי"א ז"ל הרמב"ם כתב הטעם הכרזהבלא
 צריך דשם ונמצא מדרבנן. אלא פסולו ואץ פסול שהוא הרעו לא שהריהעם

 ממון יאבדו ולא מעדותן הפרשו ויזהרו שידעו לטובתם לרבים להודיעהכרזה
 העיר אנשי כל במעמד נתקנו התה"ק בנד"ד אבל מפסולו. יודע מי כי עדותןע"י

 וההכרזה אומנתו יעובר כו' ע"ז שיסרב טבח שכל ידעין עמא פואר וכלוהקצבים
 יראו. ישמעו הקצבים שכל הנ"ל התקנה וכסיום ברבים קלונו לפרסם רקהוא
 הוחזר זה בשביל האם ההכרזה נחסר ורק הנ"ל כל על ויעברו כיוןוא"כ
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 גדול, והפסד גדולים יסורים מאתם החוכר וקבל מהנמנע. זהו מהקיר"הפקנו[דה
 לזה והעד הנ"ל, התקנה נתקנה ע"כ לכ"ק כידוע העיר לצרכי הנוגע דברוזהו
 אות פה אסגיר אשר ההעתקה כפי שלהם מההתקשרות הכתב ריעו עליויגיד
 התקנות אחד, בזמן נעשו כמעט כי מקודם ששלחתי כפי בקיצור ולא מאתובאות
 לעשות הוסכמו התקנות מצד וממילא תמוז ז' נעשה וההתקשרות סיון ז"ךנתקנו

 אהרן ליב מ"ו בתחבולות עדי חומסים. איזה זמן משך כך והתנהגההתקשרות.
 ב' שלמו ולא שהי' לכמות הדבר נחזר רבות כהמה ועוד המשגיח אתשגרודו

 וכיון לזה. היתה התקנה דעיקר מובן ממילא ונמצא כנ"ל טאקסעחדשים
 שכל א' סעי' רי"ח סי' יו"ד בשו"ע פסק ובנדרי' דנדרים דום" הוידתקה"ק
 נתכוון לאיזה מהם ולומדי' נדר או נשבע שבגללן דבריו רואין נשבע אוהנודר

 עצמו לבין בינו בנודר דווקא וכ"ז הרמ"א ע"ז וכתב וכו', הענין אחרוהולכים
 דמוכח באומדנא לא אם אחריו, הולכין כולל הנדר שלשון כל לחבירו בנודראבל

 שאינו לזה היתה התקנות כוונת עיקר כל שבודאי נמצא בשם. הט"ז שפי'וכפי
 שע"ז כ"ק כדברי אם לזה נותנת הסברא וגם לחוכר, הידועים טאקסע דמימשלם

 ממונו שגוזלים שיראה זה הוא מי דמלכא, הורמנא לו שיש מצד התקנה נתקןלא
 כל  יעדנה לא איך א"ע, להציל דמלכא הורמנא מצד וביכולתו ובכחובפניו
 א"ע. להציל ידו לקל שאין זאת מובן ממילא אלא ממונו להציל לי' דאיתטצדקי
 עדיף ית' ובמה וכו'. הטאקסע ישלם לא שבאם הנ"ל התקנה נתקנה זהומצד
 כ"ק דעת עדי' עפ"י זאת מתברר והי' טאקסע ממון גונב הי' שאם מגז,גנב
 דבל לבירורי' לזה א"צ שגם כרבים, גזל ואם מהקצבות, נאסר שהי' ג"כנוטה
 מ"ו בבית בעדים ונתברר נמצא אחד קצב על וגם לגמרי. מותר ית' ידעין,עלמא

 אהרן ליב והעבירו הטאקסע, והעלים אחת מבהמה הפנים חלק שגנב אהרןליב
 לא כזה והעבר' התירו, בבוקר ולמחרתו בשר[ מוכרין אין שבלילה ]לפיבלילה
 מקום. בשום ראיתי ולאמצאתי

 בדעת ונימוקים בטעמים בארוכה בא כ"ק אשר התקשרות הכתב בדברז
 על להטריח שלא בזה אאריך לא אך להבינם, זכיתי לא עדיין כי אם להקל,נוטה
 שיתירו כ"ק שכ' מה הבנתה. שרשי על בה להתחקק שרצוני היא אחת רקכ"ק.
 בקצבות, לעסוק יכולי' משגיח להם מעמיזץ' הקהל שאין זמן שכל זה באופןלהם

 שאין הטעם כתב בעצמו כ"ק שגם א להבינם. יותר עלי הכביד האחרוןזה
 אבל עליהם הכריזו שלא מחמת הוא תקה"ק על שעברו מצד הקצבים אתלאסור
 אסורים הם לכתחלה להבא שעל וממילא נאסרין, היו עליהם מכריזין היואם

 עליהם יכריזו שאם בזה, הוא החילוק אלא התקנה. מצד משגיח בלא בוסרלמכור
 אם יאסרו לא יכריזו לא ואם משגיח, יהי' אם אף הקצבות בעסק לעסוקיאסרו
 רק מהני לא הא נדרם, את יתירו אם בזה מינה נפקא מאי וא"כ משגיח.יהי'

 ונמצא נדרם. מצד גם מוסיף איסור בהם יש נדרם את יתירו שלא שעד זה,לענין



 תורהיגדילנד

 כי להמשגיח מרשלם במה לכשרותו חוזר הוא דא שבכנת רק דא, אמורהוכנר
 ולא לזה, השחפים אחרים בענינים המשגיח עד התריס לא עול, שום עשהלא

 מהצורך אין ע"כ לבד, התשלומק העדר כ"א חלב, או חוכרם אחריונמצא
 מאלה א' על שעבר שתיכף סובא מוכח גופא מזה נמצא ולביישו. עליולהכריז
 כנ"ל. עונשו להגדיל הוא וההכרזה כשר, בשר מאתו לקנותנאסר

 גרשו שהמה דברי כרם אם בזה שמסתפק כ"ק דברי מתוך שנראה ומהד.
 בתכלית חלילה שקר מדברי אנכי מרוחק שב"ה למימר לי שרי המשגיח,את

 ישר איש הי'  המשגיח לגלאי, דעבידי במילתי ובפרט האחרת, קצה עדהריחוק
 מבקשי' בי' תליץ וטפלי ואביק עני והוא ידם מטה אשר מבע"ב וי"שהולך
 אותו בסלחו בודאי, בו יש ריקן ביתו בש"ץ חכמי' שמנו מהמעלות , ואקללחם
 ג' או ב' וכמו העקור מלאכת שילמוד אחרת לעיר כולם בהסכם העירבני

 אותו גורסו כביר לא זמן במשך כ"ז ואחרי למד, שנמצא עד בשם נתעכבחדשים
 שצריך ועניותו דחקו גודל מצד הי' אצלם פה שנתעכב הזמן גם ואף וכל,מכל
 האמת בכלל, ועד הכאה עד ובזיונות גדולים יסורי' מאתם סבל כי דברלאותו
 כזה רצח מעשה אהרן. ליב מ"ו של השתדלות בצירוף הי' נהה אכחד לאאגיד
 השומע וכל בלבם ומושרש נטוע הרחמים מדת אשר אחב"י בתוך נמצאלא

 בפניו כ"ז אברר משולחם בפה יהי' כאשר למועד חזק עוד אי"ה אזניו.תצלינה
 ונשנית נאמרה כבר עליהם הכרחו שלא ההכרזה ובדבר וכהלכה. כדת גב"עע"י

 לכשרותם. יחזרו שבזה מספיק זה שאיןלמעלה

 קצב דכל תרמ"ה דשנת מתקנות ד' באות שכתוב מה על כ"ק שכ' מהה.
 תקנה מקרי לא כשר, בשר ממנו לקנות אין כו' הד"ת מד עול )איזה(ערעשה
 תקנה מיקרי דלא מהרי"ק מתשו' שמוכח מה כפי דאיסורא מילתאלמיגרר
 דתקנה מבואר לס"ק בשאלתי הנה בכך, פרוון שהדור בדבר אלא מילתאלמיגדר

 הוא ג"כ ואמסור אלך והאומר א"ע התפארו שהקצבי' מלשינות על נתיסדהזו
 הוא הנ"ל בהתקנה מפורש זאת נכתב ולא כדבורם, עשו שגם וכפרטפריצות.
 יעבירו שאם מזה, גדול כו' מילתא מיגדר לך ואין כו' מובן וגם הכמוס,מטנעם[
 עצה כ"ק ידמה ואל תראו. ישמנעו[ הנשארים הקצבים מלשינות, מחמת א'קצב
 הלשק לתיקק הד"ת, נגד עול סתם וכתבו כזאת, נדבר בפי במחשבה, רקהי'

וכנ"ל.

 חדשים ב' שיקסע דמי כלל שלמו שלא מה שזה כ"ק שכתב מה ועלת"ו.
 והינו טאקסע דמי משלם שאינו עבור הבשר לאסור כלל התקנה שייך לאע"ז
 אשמתי אנכי אך להבין זכיתי לא ג"ז דמלכא, הורמנא להחוכר יש דהרימשום
 תקנה כל אשר לבאר, באתי ועתה בשאלתי, ביאור חובת ידי יצאתי שלאבזה

 שאינם שוא עלילות לעולל התחילו הקצבים באו מעשה ע"י שתקננוותקנה
 ע"י יום בכל ולכופם הבשר, לשקול גם רוצים ואינם טאקסע לנעלםרהבם
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 יו"דסימן

 בשבת במצער הזקן אדמו"רשיטת

 סילבערבערג הכהן יוסף אלימלך ר, חיח,ית*

 פי להרחיב כדי בשבת שחין המפיס כ"ח: סעיף שכ"ח סי' או"חשו"ע
 זה הרי המכה פי להרחיב ברפואה מכוונים שהם עושים שהרופאים כדרךהמכה
 ממנה להוציא כדי הפיסה ואם הרופא מלאכת היא שזו בפטיש מכה משוםתחב
 ע"כ. מותר זה הרי שבההליחה

 מגדים מהפרי שהביא המכה פי להרחיב כדי ד"ה הלכה בביאורועיץ
 כדרכו, שבות שריק הוה לא צערא דמשום משמע ז ס"ק ש"ז סי'שמהמנ"א

 ע"כ. בכלי ולא ביד רק הוא ליחה להוציא כשהוא כאן מתירין שאנו מהוא"כ

 אפילו כדרכה שלא "ושבות הוא ז' ס"ק ש"ז בסי' המ"א לשתוהנה
 מל"ג". שכ"ח( )סי' שם כמ"ש שריבמצטער

 מצטער אינו וגם למשכב נפל לא ואם כותב: כ' סעיף כאן רבינו גםוהנה
 ישראל ע"י לעיפות מותר גדול( צער לו יש עכ"פ )אבל גופו כל שנחלש עדכ"כ
 אינו גדול צער במקום דאפילו סובר רבינו גם וא"כ כו' בשינוי הנעורה שבותכל

 שינוי. ע"י כ"אמותר

 כותב ואינו ה,12"ע לשק רבינו מביא מורסא מפיס דבדבן קשהולכאורה
 הוה דלא בכלי דאפילו משמע מדבריו וא"כ הפמ"ג. כדברי ביד כ"א מותרדאינו

 כ' בסעיף כותב שרבינו מה עם מתאים אינו זה ודבר צער. במקום מותרכזינוי

וכנ"ל.

 השו"ע מלשת משנה שרבינו נראה רבינו בדברי כשתעיין לומר,והנראה
 אם בשבת מורסא "המפיס ל"ב סעיף רבינו וז"ל השו"ע(. של מקורו)והרמב"ם,

 הפיסה ואם כו' חייב ה"ז לרפואה האויר בה שיכנס בשביל פה לה לעזרותכדי
 לרפואה אויר בו להכניס כדי ולא בלבד המצערתו הליחה ממנה להוציאכדי
 כו'".מותר

 שהרופאים כדרך כו' שחין "המפיס הוא הרמב"ם( )וכן השו"ע לשתוהנה



 תורהיגדילנו

 הם ]כי נדרם על עוברים הם משגיח בלא בשר ימכרו אשר קצעה ובכל יוםשבכל
 הארי' אבל יעברו לא נדרם להם יתירו ואם להם[ שהעמידו השהגיח אתגרשו
 לאחר אף משגיח. בלא בשר למכור שנאסרו מה תה"ק מצד עלייהודרביע'
 הלא ובי התקנות. לא אבל יותר הבדר רק כי מזה. הותרו במה נדרם אתשיתירו

 רשאי' הקצבים שאין כמו כי מונח. מאתנו אחד רכל אקרקפתא גם תה"קכל
 כי כהגיח בלתי הבשר לקנות רשאי' אינם כולנו אנחנו כן כהגיח בלאלמכור
 כמעט כך א"ע והנהגנו ולקיימם, לאשרם הנ"ל התקנות כל עלינו קבלנוכבר

 נתקן משגיח, יזיי' לא אם לבד נדרים מהיתר לנו יהי' תועלת ואפה שנים,שלופה
 ואת מהתקנות, ולא מהנדר איסורם למיקלש זאת גם ואף הקצבים. אתרק

 החששות כל פד זה יועל ומה נפרנס במה זה ומלבד כלום. נתקן לאעצמינו
 בלא בשר מהם נקנה אם התקנות כל תקננו מחמתן אשר והמכשוליםמהאיסורים
משגיח.
 וטעמו בנין, ברוב ולא מנץ ברוב חלף המשגיח שמינף כ' שכ"ק ומהח.
 רק הוא שהתשלומין ראשית מהקצבים. הוא שהתשלומץ מפאת הואונימוקו
 מה זאת גם ואף הקהל, על הוא השני' והמחצה הקצבים, על מוטל מהסךמחצה

 הבשר על מטילים ההוצאות כל כי משלנו, משלמים ג"כ הם משלמים,שהקצבים
 מן ולבר כשר, אוכלי - מאתנו הם התשלומין שכל נמצא הונער ומיקרי'כשר
 שהביא האו"ח מחלק ל"ז סי המהרשד"ם תשובת כ"ק מאת נעלם לא הלאדץ
 ולא בנין רוב אחר הולכים העיר צרכי ובכל המינוים שבכל הכא"ש תשובתלשון
 הולכי' בשם בשוק דוקא הוא להטות רבים אחרי שכתוב ומה מנין. רובאחרי
 של הדעת להיכן רואה שכ"ק בנד"ד ובפרט דברים. האריכות יעו"ש רבי'אחרי
 הוא וחפצם שרצונם נוטה, למשמעתו הסרים וכל מרעהו ואחוזת אהרן ליבמ"ו
 כל הסיעשה התקנות, כל ושיבטלו משגיח יהי' שלא הענץ את להרוס בדוקארק
 משגיח לבחור והיכולת הכח להם יותן ואם מנין. הרוב והמה חפץ שלבו מהאחד
 לא וממילא צריך. ידי ערבא וערביך עליו לסמוך נותן הדעת שאין במיינחרו
 עוד שיתרבה זה אף לבלום תקוה פתח שיהי' זה לא ויסתעף בזה,נתרצה

 לבקש אהרן ליב מ"ו אלי ששלח אף זה מפאת ע"כ נופח. לא באשהמחלוקת
 הכתב סתשגן לו להראות רציתי לא הנ"ל מטעמים אך כ"ק, תשובת לושנראה
 סר להיות מוכן אהי' ובודאי הקדושים. דבריהם ביאור באור לאור אזכהעדי

 לא מצדו רק אם ומאדי, לבבי בכל השלום בענין מצייץ להשתדל כ"קלמשמעת
 איש עשרים פרנסת לקפח ח"ו ורצוני דעתי שאץ לכ"ק אגיד זאת מניעה.יהי'

 לעשות עוד יזידת לא למען השוה דבר שיהי' אך עולם, איסור שיאסרומהקצבים
 כ"ק יאמר כאשר והעיקר שעברו, התקנות נגד גם היתר איזה ולמצוא אלה,כמו
 ומצפה רגלם כעפר המתאבק מאתי ולקיים.  לעשות נשמור אותו למעשההלכה
 הרמה. לתשובתם עיניםבכליון

 תאחטין זללה"ה זאב במתהמשה
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 יאסימן
 הצ"צ מאדמו"ר יחידות והנהגה. בלימודסדר

 קוגל'ס' הענדיל חנוך מוהר"ר המשפיע.

 תרנ"ט שרה חיי עיה"ק ו' יוםב"ה

 .[ . ]. נ"א ולזוגתו נ"י מ"מאי מ' הנכבד המופלג לבנ"א05י שילוםחיים
 ונחת וכבוד בעושר כמנותיכם ימיכם יאריך השי"ת תי', באדאנאמארייאשא

 והישר הטוב דרך דער את כו'. בעיני והישר הטוב בדרך לילך לבבכם אתויחזק
 מען מוז דעררוף אף און התורה בדרך גיין זאל מען אז זיק ניט אנדערשקען

 תלמוד מ-ול וגמרו נמנו דעראיבער און לתורה, עתים קביעות א טאג אלעהאבין
 את איו, געהעריק ומא איד א זיין ניט מען קען דעם אן אק מעשה לידישמביא

 משנה ג' פרק אבות מסכת אין שסייט עש וואש ידוע דאך איז אזיי ניט חלילהאז
 משנה, גאנצע דיא היטב שם עיין קמח אק תורה אק אם על הרב שפי' מהי"ג
 זיא. פארגעסן ניט אק הרב, פי' עם זיא לערנען אפ עסק כעל א פאר נייטעגאת

 את אפט. חזרן אק אבות מסכת גאנץ אפס לערנען צו נחטיג את אמתצום
 וואש תניא אין חי"ת ]פרק[ אק דאוונען פארין אפרק לערנען צו טאג אלעתניא
 א]רוכה[ דרך א נאר דאך איז עם אסורות, במאכלות זאת ועוד אן, ערהיבט
 זאל אז צדדיך טראגק צו זאל מען נאר לערנען טאג אלע אים זאל מעןרעהט
 לעשות. מנת על ללמודזיין

 צמח דער איז דאש נ"ע, הזקן אדמו"ר דער וואש חסידים וחישק דבשנאר
 מען און ]מען[ לערינט דאווענט מען אז יחידות בשעת גיזאגט אינעם האטצדק,

 וושט וויא דאוונען ]צום[ דזעך טראגק צו דזעך מען דארף מען. דאוךנטלערינט

 את דאוונען מיטען גאר דאך לערנען לשט יונגע איצטיקע ומא ניט איזמעגליך.
 עש ווארום קאפ אפען לייגען ארוף משא א אים איז טלית דעם .[ . ]. איזעש

 איז דאוונען גאנצער דעך וויא ביוואייז אשטארקער איז דאס ניט. דאךפאשט

 לב"ק במתנה תתנוה סרברנסקי משפחת אצל שנשמרה האגרה מגוף נעתקה104(

 שליט"א. אדמו"ר ב"ק שבספריית המכהבים באוסף עתה והיא שליט"א,אדמו"ר

 אחי. נכדם לבעל105(
 פחזערפאס[. שי' הרם"ם זאבי מעורל מנחם106(



 תזרהיגדילנח

 ורבינו ברפואת כלשון משתמש השו"ע ברפואה", מתכוונים שהםעהשיט
 לרפואה. בלשתמשתמש

 אופנים שני שיש לומר מקום יש "ברפואה" שבהלשון לומרוהנראה
 להכמס המכה פי להרחיב מתכוונים שהם ברפואה הרופאים של דרך א(ברפואה:
 הצער. להקל ליחה להוציא כדי והוא ברפואה, אדם כל שאר דרך ב(ולהוציא,

 לרפואה מתכוונים שהרופאים הוא השו"ע שפירחי לבאר רבינו באוע"ז
 נכנס לא זה ודבר הצער להקל אלא כ% לרפואה מתכוונים אין אנשים סתםאבל
 כלל02י. רפואהבגדר

 ראיית )ומשם שינף03י בדרך שבות שהוא משום להניק שמותר בגונחוהנה
 לשון עיין כדרכו( שלא שבות אלא מותר הוה לא צער דבמקום ש"ז בסי'המ"א
 כותב דהטור הרי הבהמה" מן חלב לינק שרפואתו הלב מכאב ,גונחהטור

 של בגדר נכנס הוא כן ועל רפואה של ענין הוא החלב ששתיית ז.א."שרפואתו",
 כשכות אלא מותר אינו וע"כ סממנים. שחיקת משון אסורה רפואה שכלרפואה
 שיגף.במקום

 עשיית משום אלא אסור אינו רפואה הוה דלא מורסא במפיס כאןאבל
 צער. במקום גזרו לא ובזהפתח

 לפתח יתכוון שמא לגזור שיש "אלא כאן כותב שרבינו מה שפיר אתיוע"כ
 שחיקת משום ג"כ אסור אינו מדוע ולכאורה רבנן" גזרו לא צערוכתוום
 רפואה. כאן שייך שלא הוא הטעם אלאסממנים,

 מותר אינו בשבת רפואה של איסור שיש במקום רבינו דברי לפיוא"ב
 לא הצער להקל רק פעולה עושה והוא צער כשיש אבל בשינוי אלא צערבמקום
 כדרכו. שבות מותר וע"כ רפואהנקרא

 סממנים שחיקת משום רפואה על גזרו כשחז"ל בזה, הטעם לוסרוהנראה
 מותר אינו וע"כ צער עם מקתטר חולי כל שבכלל אע"פ חולי בכל גזרוהם

 צער. במקום שבות על רבנן גזרו לא רפואה במקום שלא אבל כדרכו,שבות

 לתיקת כשא"צ א"כ המכה תיקת משם שחיובו .כיק רבנו הוסיף דמה"ט י"ל ובלא"ה (102
 כלום". ולא עשה לא כאילו וה-ז כלל תיקל חשוב זה אין מאליו שנעשה אף לו מתכוון ואינוזה

 יונק. גונח ומדין ש"ז בסי המ"א מדברי הוכחה שום אקוא":
 בזה אין ומ"ט סכנה, שאינה במקום בשבת, בנה להניק לאקות שמותר הטעם צ"ע אבל (105
 מה"ת איסור אין בזה דגם נראה וסמ"א ס"מ שם אדד"ז ומשרע מפרק. משום מה"צאיסור

 איך ברם ולשתות". כלי לתוך לחלב אלא כפיו לינק ררך שאין הוא יד מלאחר .שמפרקמטעם
 כפית? אלא לינק דרכו שאין - מאמו היונק כבינוק זה טעם לומדשייך
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 תורהיגדילס

 א הן וועלט איצטיקער מיס אושגלייכץ דזעך וויל וואש לער אק למשא,אים
 שקצים אלע פאר און מת כלב רעם פאר ערגער מיר בא איז אשה אואיש

 מאיינע. ניט ראך זאג איך תני', אין דאך שטורט יאש אוןורמשים,

 פארגעסין גיך אזרי האב וצא מיר שרייבסט דוא וואש מאריאשא דיראת
 מאין און געזונט מאיץ נאר פארגעסין, ניט גאר האב איך אז מיר גליב דיר,אף
 אז שרייבסט דוא וואש נאר האנט, אין פען די נעמען צו אחם ניט קומטצייט
 ניט נאך דזעך האשט דוא אז אוב גיווארץ, קאליע ניט דערוואהלע ביססדוא

 שטייט עש וואש דאך והשט דוא ערגער. פאר ערגער דאש דאך איזאפגישארין
 פק אפילו חן דער תתהלל, היא ה' יראת אשה לען וואש היופי. והבל החןשקר
 ניט דארף מען נקמט גאר דאש אח נוטען צו ניט אים פארניצט מען אזשכל

 ניט דארף וועלט דער אף איז מען וואש צייט ביסעל דער אזפארגעסין
 וועלט. אויביגע די גרייטע אן דארף מען אזפארגעסין

 באריכות בריף א גאר שרייבין צו דיר גיוועזק איז געדאנקען מאדןאע
 דוא או ניט אריכות קין גאר מען דארף דיר נאר ניט, טראגט צייט מאיץנאר

 אין אק שבת אין ספרים היליגע אין געפינען וועשטו אמת א מיט וועלץוועשט
 גיפינען. אלץ אלץ וועשטו ציים רוייעקערא

 פריינטלעך. גאר שורגער דיץ מיט גיריסין איך לאז והנעם שווערדעם

 אמת צום נאר לכ"ק, גיוועזין מוסר איך האב טאחטער זיין וועגק פ"נדעם
 של אדרעש דעם אף גלייך פ"נ אזא שיקין זאל מען אז גיוועזין גלייחערוואלס
 ווארום פאצט אף דווקא שיקרן און צדקה07ן על רו"כ א לייגץ אריק אקכ"ק
 א איז דאש זאגט ער ווארוס ענטפער. קץ מאל קין ניטא אקז[ פ"נ אאף

 מען דארף פ"נ שטארקין אזא און פאצט, אף ברכות שיקין מארעפולעווע
 כידוע. מאלהי אתן ניטשיקין

 גליק פיל אייך גינט וואשדודכם

 קוגלהבנדל

 תהב: האגרת בראש107(
 תמה גדול בסתר מחן של הצדקה .[ . ]. גדול מרז"ל כידוע פ"נ על שנותנץ צדקה .[ .ן.

 אף. יכפה כסתר סחן אבל ]גרן מפני יגרתי כי שם כי במוזהשנא'
 אתפלל- יחזורן ]נענה ולא אדם שהתפלל אעפ"י .,מארז"ל וכה"ג:08)1

 לב. ברכות )ראה
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