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 השערבפתח
 תורה שוחרי ציבור לשני אנו טגישים כל לאדון רב והודאה שבחטתוך

 החידו"ת טטיטב יחדיו באו נקבצו בו אשר יעקב" "זרע הקובץאת
 דשיכון הכוללים "טרכז שבמסגרת הכוללים כותלי ביןשנתחדרנו
 כלפארה המתנוססים הכותקם רשת המה הלא כלמחלקות", עםסקווירא"

 חו"מ כוי הוראה, כוי הפלה, כוי עיון, כוי ש"ס, כויאברכים, כוי ה"ה עליו, פקיחא ועינו של(ט"א" אדמו"ר מרן "כ"ק דגלתחת
 וכוי בקטעות כויואהע"ז,

 יותר כהיום בהם לומדים אשר ח"ב, יור"ד
 וילות. יסים התורה דרוזי על השוקדים אברכים מאותמשלש

 זכו שלאחרונה רבים בת לשער ולהודיע שבחים של מקומן זהוהא
 ושו"ע, שבש'ש ניכרות מקצועות ולסיים המוגמר על לברך כופלינואברכי
 גודל את הפליאו אשר שליט"א, הרבנים גדולי אצל המבהן כור עלועמדו
 נודעת יתירו; חיבה ברורה. בשפה בוריה על הכל הקשיב שידעובקיאתם
 ולמדי המפוגעים7"אברכים

 "כו~
 ברוב תלטודם על ששקדו הוראה"

 סבא ויומא בהפלה, הטצויינים בשערים מדתם טכדי יותר וטצאותושי'
 ח"ב יו"ד על המבחן בכור עמדם עת עוזם זרוע את בחשפם מיבנןעבידי
 ורוחב בקטנותם גודל את והפלאו שהשתוממו הדור, פוסקי גדוףישני
 4'יורה חכמים בסמיכת ידיהם את וסטכו אלו בהלכות ושלטתםבינתם
 התורה. כדתיורה"

 מנופת יתענגו תורה הקודמים כל כמו - זו שקובץ תאמצינו,חקותינו
 רב. בעיון ונתפלנו נתבררו איצר ודעת, טעם טוב של דברים אטר",צוף

 לסרבנים הטוב והכרת תודתנו רגשי להביע ב4 השער לצאת נוכללא
 לשען ויוטם 441, טנגד נפשם המשליכים שליט"א הכולתם ראשיהגאונים
 יאות ב4 שעוסקים והחשובים הדגולים ולהעסקנים הלמודים,הצלחת
 החזקת 7שן העם נדבת ולקבץ הקודש טלאכת על כלצח נפשובמסירת
 שליט"א, קארן זלקא שלטה מוהר"ר המפואר הרה"ח ה"ה הכוליךשטדי
 עטהם אפקיהם ה' יהי שליט"א, חיים ישראל טוה"ר דרכו טמשיךובנו

 טובים. ימים שיורך בשנים רבות עוד בקודש בעבודתם מרטשיךשיצלחו
 בכל שכינה ושתשרה ולתה7", ולתפארת לשם יצליח בידינו ה' שחפץויה"ר
 אמן. בראשינו, ומלכינו צדקינו משיח פני 7"בל ב"ב נזכה עדי ידינו,טעשי
 מננ/רמ 99רעו2 תש"סאיל
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בעזהשי"ת

 % הענינים תוכן%

 4 גנניךש
 והמסתעף הכנסת, בבית מקומות בענין ותשובהשאלה

 זצוק"ל סופר החתם הגה"קשהשיב
 יא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . זצוק"ל וואהל עוזר ישראל ר'להגה"ק

 סוכה בהלכותחידו"ת
 .........................כה קלוגערזצוק"ל שלמה רבימהגה"ק

 1( [2ן(ל.)_1[ 1ינם(נ21ו1,נכ4

 ביוכ"פ לחולה )אינטערווינער'ס( אינפוזיא תיקוןבנידון
 שליט"א וואזנעד הלוי שמואל ובי האדיו מהגאוןתשובה

 הלוי שבט שו"ת ומת"ס ב"ב מאיר זכרון ואב"דרב
 שליט"א פלדמן הלוי זאב ר' להרה"גשהשיב

 לג . . . . . . . . . . . יצ"ו לונדון חיים, עץ תורה דק"ק הישיבה וראשרב

 מדרבנן או מדאורייתא הוא אם הזה בזמן שביעיתבענין
 שליט"א פאללאק שלום ר'הרה"ג

 לו ...............................' הק' דקהלתימחברהבד"ץ

 העחציטה זמןבענץ
 שליט"א פאללאק שלום ר'הרה"ג
 .................................גג הק' דקהלתינו הבד"ץחבר

 בקרח כבוש ודין כבוש, ספקבענין
 שליט"א אייזנבערגער ישראל יוסף ר'הרה"ג

 ................................סג הק' דקהלתימחברהבד"ץ



 יעלגזרע
 לאורחים המיוחד בחדר מזוזה חיובבענין
 המעל"ע כל הפתוח בחנות מזוזהוחיוב

 שליט"א שפיטצער אברהם ר'הוה"ג
 יצ"ו בלעיקוואד הק' דקהלתינודומ"ץ

 מתולעים וארבע"ס פולין בדיקתבענין
 . . . . . . . . . . . שליט"א שפיטצער יצחקהרב

 והליכווז הלכורזש
 בהלכה וו4"[( )45יב[ אשראיכרטיסי

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הי"ו ווידער אהרןמו"ה
 קודש לשבת הכנה ומנהגידיני

 פעחסי?פיטצערהי"ו....................מו"ה

 שט 11_יו-וו-ינץ נ:י(פוו-י4011
 ביוה"כ עינויים חמשהבענין

קמז  שליט"א דזילאווסקי מרדכי אברהםהרב
 טוב בדבר ולסיים להתחילבענין

קנג  הי"ו שפיטצער דודמו"ה
 מדברת ראוהבענין

קעת  ................. הי"ו גארדאןמו"היעקביצחק

 עשה, באשר ולא זמם באשרבענין
 הדין מן עונשין איןובענין

קפג  . . . . . . . . . . הי"ו שאנפעלד צבי אברהםמו"ה
 בלאו עובר ממשנתו אחד דבר השוכחבענין

 . . . . . . הי"ו פעלדמאן ישראל שמעוןמו"ה
 שכירות דמי פריעת בהקדמת להוזילבענין

רינן  . . . . . . . . . הי"ו גארדאן אבאמו"ה

 דינים ובבעלי בעדים מתורגמןבדין
רכו  הי"ו............... שפוטץ הענדיל חנוךמו"ה

 כבונד מחזי האיסור להסיר התיקון אופניבחילוק
רלא  הי" גינצבורג הענדיל חנוךמו"ה



 ישגירע
 פסול או קרוב מעדים אחד נמצאבדין

 אייוענבערגערהי"ו............................קלזמו"היעקב

 ותפילין ציצית זבל בעניןבירור
 מו?הזאבנערהי"ו.............................רמבמו"היצחק

 שם *שג[-וו י-1~1-יע4
 ב4מצירוק הסגי רדפנים ,טל מדות י"ג בענץדרורה

 רסה .........................מו"היהודהיודלדאנציגערהי"ו

 ,ם )1(רבינ[ ננניבינזכ4
 והתרותהערות

  וטבת שמירת בענין הערה / ברוץ חיים שלמה 4 רבית בדיםהערות
 יצחק יעקב 4 בתובות ומס' שבת במס' הערה / '?פיטצער דוד יבמרה

 צבי אברהם חיים 4 סעודה במקום קידוש געש הערה /גארדאן
 בתוס' הערה / ווידער אהרן ו. קדח בני מיתת בענין הערה '/שטיינער

 ב"ק ובגמ' כתובות, בומ' ביאור / שאנפעלד יודא שלמה .4 כתובותמס'
 יעקב 4 השקל במחצית לאחדות נאה רמז / קויפמאן נפתלי4

 ציצית חיוב בענין והארה רומי, של שרו עעות בענין הענה /.רייצנשטיין
 רעז . . . . . . . . . . . . . . . . . דאנציגער יודל יהודה 4 ג"ח הדלקתכשעת
 רגז למערכת,.........................................מבתכים

י



 הערות תורה חידושי לקבל מונןרמערכת
 דברים על והערות תגובות וכן וכדו',אדות

 אל בזה לפנות ונא הקודמים. בקובצינו היפיעו "שע
 הנ"ל. כתובת עפ"יהמערכת

 הבא קובץ עבור דברים לנגלע האחרץ-תאריך
 דינער לקראת בעזהוצי"ת לאור שיצא טז גליון-

 - הבעל"ט טבת בחודש בעזהשי"ת שתתקייםהשנתי
 לפאן תשט"א כסאו ר"חהוא

 רבבכבוד
מאביכת
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יעש"

 הכנסת בבית מקומות בענין ותשובהשאלה
והמסתעף

 זצוק"ל מופר החתם הגה"קשהשיב
 זצוק"ל וואהל עוזר ישראל ר'להגה"ק

 יצ"וא[ והגליל מארע אבדק"ק זצוק"ל וואהל עוור 'שראל ר' הגה"ק ע"י נשאלה 11שאלה

 השיב. שפר .החתם תקע"ט, בשנת זי"ע זצוק"ל שפר החתם רבינו רשכבה"גלהגה"ק
 ועי"ש כ"ר, סימן שביעיכ( כחלק חת"מ בשו"ת נדפסה לו והיא פרט", לכל שלימהכתשובה
 העתיק שהחתים במקנם התשובה באמצע ונם השאלהג[, כאופן קרש רבר, בהבנת שנסתבכובמילואים

 רק הכחי"ק, עצם להמדפיסים ה'1 לא הנראה ,כפי הדפ1סד[ טעית כמה בו נפלה השאלה מלשןחלק
 הפוסקים מנרגלי הנה"? של הטוב כאוצרו למצא דס.יען רחמנא ובריך הש"ל( של במבוא ע,'העתקות,

 .עי"ז במילואו, השאלה העתקת .בה פנקסה( הק' דקהילתנו ~אב"ד וצק-ל ני,שלאס משה רבישבדורני
 מעולם נרפסה לא עדיין יריעתינ1 ,לפ, במילואה השאלה להרפיס נאמרנו ביתר, ויתלבנו הדבריםיתויורו

 בידינו. שלימה תירה תהי' למען בשלימ1תה התשובה עם כעת(עד

 סופר החתם מרן רשככה"ג של ידידו הי, זצוק"ל וואהל עוזר ישראל ר' הגה"קא[
 והחת"מ סופר, חתם כשו"ת חשוכות ככמה מזכירו סופר והחתם זי"ע,זצוק"ל
 מארע בק"ק לאב"ד בקודש ושימש הגדול" "המאור כתואר מקום בכלמזכירו
 )כך תק"פ שנת שבט בר"ח כ', ביום פטירתו יום עד תקס"ט משנת יצ"ו,והגליל
 משה ישמח בעל להגה"ק קי"ב סי' משה השית בשו"ת גם ונזכר מציבתו( עלנרשם
 החת"מ. בתשו' אישים בס' וע"ע ו', סי' יחזקאל מראה וכשו"ת זי"עזצוק"ל

 לפ"ק. תשל"כ ירושלים סופר, חתם מכון ע"י נדפסהב[
 ענינים בכמה הדבר הוברר השואל, מכת"י שלימה ולהעתקה לאורה שזכינו כעתג[

 וויינבערגער משולם שלו, מו"ה וכו' הרה"ג ה"ה חת"ס תשו' המהדיר שלשהשערתו
 בהמילואים דבר של לאמיתה לכוון זכה יע"א וואשארהעלי דק"ק האב"דזצ"ל

 הספר. בסוףשנדפסה
 המעתיק שטעה שנראה ובמקום מקודם, שנדפסה כמו התשובה הדפסנוד[

 כמו הדטסנו מרובע וכחצאי מקודם, שנדפס כמו עיגול בחצאי הנחנובהעתקתו,
 לפנינו. אשר מהכת"י מדויקת העתקה ע"פ להיותשצריך

 בק"ק בקודש ששמשו הרבנים מגדולי שו"ת כמה בתוכה כולל הנ"ל הטנקסה[
 ותודתנו זי"ע, זצוק"ל החת"ס מרן רשכבה"ג הגה"ק עם וטרי ששקלו יצ"ו,מאדע
 לנו למסור עין טובת בנו שנהגו שיחיו החשו' ניישלאס משפחת לבני בזהנתונה
 הק' דקהילתנו הגאב"ד הגדול אביהם נשמת ולזכות הרבים, את לזכות הלזכחי"ק
 כל לעין יוושעו זי"ע זצוק"ל החת"ס צדיק אותו של מקחו בירור ובזכותזצוק"ל,
 בתורה. הכתובים הברכותבכל



 ישגיתע

 שאדע ק"ק פה לפ"ק תקע"מ למב"י ר'יום
 אריאל, בבנין לראות מהרה יזכה אל, כהררי צדקתו מקבציאל, פעלים רב חיאיש

 וביראה בתורה המפורמם ובקי החריף הגדול השר הגאון הרב ה"ה אמ"וכבוד
 לעומקא ויורד עולה איגרא מרפסין שמעתתא וזקיפא ריקלא רמא ישראל,תפארת
 ויופיע נ"י משה מוהר"ר תפארתו כ"ש פ"ה ע"ה וכו' הגולה בני כל של רבןדרינא

 יע"א, פ"ב דק"ק ור"מהאב"ד

 אמ"ו כבוד של המהורים בעיניו ירע שאל ונא קרשו, הדרת למול אשתחוהמרחוק
 מי אל כ' בפעם, בפעם כי"ב הצדיק את ממריח שאני יקדושו ישראלגאון
 ולפניו לי', אניס לא רז כל אשר והנשאה הרמה לכנורו לא אם אפנהמקרושים

 ולמרנו יורנו קדשו מפי אבקש תורה לזאת צבאות ד' למלאך ורומה בא, לאחנף
 ובפרם הקדושה, חורתינו של לאמיתו אמת ברין השעה בצורך למעשה הלכהרבינו
 נ"י אמ"ו פי את לשאול שלנו הקאמדאמ שרי אדונינו מפי אג' ועומד שמציוהכעת
 משה מהו' המנוח יורשי עם דפה קרויים אלופי לכבוד שיש דו"ד משפס דברבנידון
 דברי כנידון ונוכחת כל את נ"י אמ"ו לפני ואדבר אציע כאשר מפה, ז"ללעווי
 הנ"ל הקהל וזיכו הוה במשפט א' ב"ד ישבו וכבר הומבעו ארניהם מה עלריבותם
 מב"ר הפס"ר והוצ' אחר ב"ר ישבו וויציגשפאן הגרול הארון פקודת ע"פואח"כ
 היטב באר הכל לקמן יבואר כאשר הימת שבועת לישבע הקהל שמחוייביםהשני
 לאלופי תתוודע דקאמראם האדונים לפני ובא הדבר שנתגלגל כביר לא ימיםוזה

 הגאון אמ"ו לכבור שלהם פם"ר הנ"ל השג. ב"ר שלחו ראשתקד שבשנה שםהקהל
 הפקודה ויצא אחד, לצד להשיב רוצה שאינו להם השיב והנשאה הרמה וכבודונ"י

 אמא לכבוד הנ"ל הצרד'ם משנ' מענות דברי כל את אני שאכתוב הנ"למאדונינו
 'שתנה זבל יקום כן דתוה"ק ע"פ הרמה פ"מ רום הוד מכבוד יצא וכאשר נ"יהגאון
 לכבוד אכתוב שאני עלי פניהם ושמו הנ"ל בפקודה הנ"ל צררים השני אלי באווכן
 הואיל הימיב באר מפורש הכל סוף ועד מתחילה המעשה כל את נ"' הגאוןאמ"ו
 הנ"ל המשפם בדבר דיין להיות להזרקק מתחילה תיכף רציתי לא כי מבתוקשאני

 עמרי, הכמוםלמעם

 לבנות דפה הקהל אלופי התחילו לפ"ק תקנ"ח בשנת היות הנ"ל המשפט דברוזה
 הנ"ל, בנין לצורך שה" הקהל מקופת הכסף תם תקנ"ם וכשנת הכנסת,לבית
 ואיש לאיש אוחם ולמכור בבהכ"נ מקומות לחלק מגולה ויחידי קהל במזמנםועלה
 הן מקומו, ואבהו הקונה האיש שם הקהל בפנקם ולרשום לקנות שירצה מיולכל
 כל ג"כ נרשם ויהי' שנותן, המעות וסך נשים, בעזרת והן האנשים ישראלבעזרת
 המכירה, רמי סך תשלום עד המקומות על לאחרים הקהל לקופת וישלם שיתןמה

 ער שלו מקומות רמי סך כל שישלם ואחר אחר לכל יותן הבהכ"נ שיוגמרואחר



יגשים
 ובזה קרו"ם אלופי 'ד' ובחתימה אב"ד הרב יד בחתימת קנין כתב אחרונה,פרוטה
 וגמרו ונמנו עולם, עד אחריו ולזרעו לו לזכרון הנ"ל קנין הכתב לו ויהיו מקומו,יקנה
 ואיזהו האיש שם נרשם ורף רף ובכל גדול פנקם ונעשה סגולה, ויחידי קרו"םכן

 כל שלו הדף על בפרוטרום ג"כ ונרשם לשלם, שמחוש המעות ומך שלומקומות
 כנ"ל. שלו מקומות על הקהל לקופת שנתןמה

 הנ"ל, לעווי כ"ץ משה ר' של גיסו ה" מאיר, ר' בן אהרן ר' א' איש פה דרוהי'
 בצד הקודש מארון הרביע' מקום המזרחי בספמל בבהכ"נ מקוס לעצמוולקה
 על הנ"ל בפנקס כן ונרשם כסף, מעות רייניש זהובים ארבעים בער לצפוןהפונה
 ת"י חייב[ ]=ונשאר וג"ח רייניש זהובים ועשרים שנים סך ושילם לו מיותרדף

 אותם הן תמקומות על ועמדו הנ"ל בהכ"נ נתחנך תק"ם שובה ובשבתזהובים,
 עדיין שילמו שלא אותם והן אחרונה, פרומה ער מקומוחם דמי סך כל כברששילמו
 מקומות הרבה או ה" כי בבהכ"נ, מקום כלל עריין להם ה" שלא אותם והןהכל,

 תקם"ב שנת עד כן הדבר ונמשך לוקח.ם עליהם עדיין הי' שלא לקהלהשייכים
 בהכ"נ בנין לצורך שלוו מה לשלם חייבים שהיו חובות לשלם קהל הוצרכו]שא,[
 כטכואר הכל מקומו, על ואיש איש לכל קנין נכתב ביכל ובכל ב'כלי"ך ונעשההנ"ל,
 כל על החתומים על באו קרו"ט ואלופי והרב כנ"ל, ורף דף בכל ]הקהלןבפנקם
 שה" הקהל לראש וא' א' כל שיבואו הקהל בפקודת בבהכ"נ והוכרז וביבל,ביכל
 יביא חייב עריין שהוא ומי שלו, הביכל ליקח זצ"ל טישש בצלאל מהו' המנוחאז
 עד ולזרעו לו ולראי' לקנין לו להיות קנין ביכל לו ויותן מקומו דמי תשלוםער

 בכפר דירתו וקבע תקם"ב חדשה בשנה מפה דירתו עקר הנ"ל אהרן ור'עולם,
 להם ליחן לכאן שיבוא הקהל אלופי אותו והזמינו מכאן, פרסה חציקישפאליכע

 מסתת לערל ליתן בהכ"נ בנין בשעת אצלם שלקה רייניש זהובים מחמשיםתשכון
 הנ"ל אהרן ר' ובא כנ"ל, מקומו סך על חייב שנשאר זהובים הח"י ולשלםאבנים,
 לא הקהל אלופי אכל זהובים, ל"ד הבנין לצורך שהוציא חשבון ונתן תקם"בבשנת
 על החשבון בפי עצמו לצורך הוציא המותר כי זהובים, ב"ה רק בחשבוןקבלו

 וגם הנ"ל זהובים הכ"ה שישלם הקהל אלופי בו והתרו הקהל, מד שעדייןהצעמיל
 ומענות מענות שום עוד לו שאי, ל" להוי ידוע לאו ובאם כנ"ל, הנ"ל ~הזביםהח"י
 חובות על אחת פרוסה אף כלל שילם לא הנ"ל אהרן ור' הכנמת, שכבית מקומועל

 טענה שום עוד הנ"ל אהרן לר' שאק טובים ול הקהל מראש רין פסק ויצאהנ"ל,
 ממנו: העתק פה ורצוף הקהל, אלופי ביד עדיין הנ"ל והפס"ד מקומו, עלומענה

 הקהל מפסקהעתק
 קהל האכען סעפמעמבער 12 מאדע פה לפ"ק תקם"כ תבוא כי פ' א'יום
 פאן ,,. ואל ער החשבון אורת מוקישפאליבע אהרן ר' התו' פארקומעןגעלאזמ



 אט ער וואט וגם געגעבען, איהם האט קהל וואס רייניש זהובים חמשיםרטן
 כ"ה פאן געגעבען חשבון האמ אהרן ר' רז אוימגעוויזען זן האס שולדיג...נאך

 דש געואגט ער האמ חמשים די פאן רייניש ~הוב' כ"ה והמותר רייניש,זהוכים
 בעוךיל קהל אצל מוסכם גענליכען איז לאת גענומען, האמ שילרד[ ]זאניםרעד
 חמשים די פאן זהוב' כ"ה אויך און אויסגעצאהלמ, נישם שמאם די האמ אהרןר'

 נישם איו שטאט די ביז שמאס דער צו ניט פאדרונג קיין אהרן ר' האמזהוב',
 בכן ארס, בן שום קיין נים אהרן ר' ברארף פרקויפען צו אוץ- איןאיסגעצאהלמ
 פערדינגען, צי אויך אונד בעפעהלען די שמאס דער מיס קהלהאט

 מארע דק"ק הקהל בפקודת נעשה זהכל

 ממארע טייטש בצלאלנאום
 ממארע נוים מיימל אברהםנאום
 ממארע פאללאק גרשון משהנאום

 של הסך השלום הקהל לקופת חייבים אנשים כמה עוד נשארו תקס"גובשנת
 ובהסכמות אב"ד הרב בהסכמת תקנה הקהל עשו בפנקם, כמבוארמקומם

 מקהו דמי תשלום מטנו המגיע סך 'סלק שלא מי שכל סגולה, ויחידי הקהלאלופי
 ורשות לחלוטין הקהל ביד מקומו ומותלמ בבהכ"נ טקום לו אין תקם"ג אלול ר"חעד
 התקנה על ובאו הקהל בפנקם נכתב זו ותקנה לאחר, מקומו למכור קהל בירוכח
 על בא ג"כ הנ"ל כ"ל לעווי משה ר' וגם הקהל, ואלופי אב"ד הרב חתומיםהנ"ל
 כל ע"ש הנ"ל התקנה מפנקם והעתק הנ"ל, בפנקם הנ"ל התקנה עלהחתום

 פה: ג"כ רצוף שינוי באין באות אותהחתימות

 הקהל מפנקסהעתק
 וקצינים נגידים מנהיגים ראשים אלותי כבוד אצל כמוסכם עלה דלממההיום
 וכמה שלנו, בה"כ בנין שנגמר מעת שנים כמה שזה היות ת"ו, מאדע קיקדפה
 לשלם, שמחוייבים הסך כל שילמו לא היום וער כבבה"כ טקומות שקנואנשים
 פנו ולא ערפם בקשה עומרים ].הם[ חובתם ירי שיצאו בהם התרו פעמיםוכמה
 להם ניתן שעוד קדו"מ אלופי וגמרו נמנו לזאת חוב, לשלם התראה לזהכלל
 טמנו המגיע החוב לשלם בירם הרשות הבע"ל אלול ר"ח ער דלמטה מהיוםומן
 שקנה שהמקום ואות לרא" כירו שיה" הקהל אלופי מכבור קנין ביכ"לליקח
 הנ"ל אלול ר"ח עד ממנו המגיע החוב ישלם שלא מי וכל שלו, לחלוטיןהוא
 ולאחר מקומו, על לעמוד יכול חייו ימי כל רק לחלוטין כבה"כ טקום לו איןאזי
 במוסכם נעשה הנ"ל כל ברשותם, ועומד הקהל לאלוצו המקום הררימותו



סוגטים

 מארע ק"ק פה לפ"ק תקס"ג שנת תמוז טו"ב ה' יום היוםהקהל,

 והגליל מארע בק"ק חונה וואהל עתר ישראלהק'

 מטארע טייטש בצלאלנאום
 טמארע טייטלבום אברהםהק'
 כץ לעווי משהנאום

 ישלם שלא מי של המקום לקנות שירצה א' איש שיזדמן באם טלעיל,נשטם
 אף מקומו את למכור הקהל אלופי ביד הרשות אז הבע"ל אלול ר"ח ערחובו
 הנ"ל יום ועוז, תוקף ]ככל[ .קוים הנ"ל כל הסקוס, לקנות שירצה מ לכלבחייו

 וואחל עוזר ישראלהק'
 ממארע טייטש בצלאלנאום

 וידעו העם כל ישמעו למען כרוז גביני כקול בביהכ"נ ברבים הוכרז הנ"לוהתקנה
 ולכל לן חרם ושבק לעולמו ונפמר למנוחות נסע הנ"ל אהרן ור'להזהר,

 בת אם כי ממנו נשאר ולא שם, דר שה" ישפאליבע בכפר תקם"ר בשנת'שראל
 כ"ץ לעווי משה ר' התחיל הנ"ל אהרן ר' מות ואחר שנים, עשר בת קמנהאחת
 שלו, הוא הנ"ל אהרן ר' של מתחילה שהי' בבהכ"ס שהמקום לאסר הנ"לג.מו

 "אין- הלשון: זה שם ונאמר קמן, נייר על הנ"ל אהרן ר' בחתימת .ר כתיבתוהראה
 והוכים תשעים די פר כ"ץ לעווי משה מהו' לגיס. נכהכ"ם שמאס מיין ניבאיבער
 זיין דירה קובע קומין אי"ה וועל איך או הנ"ל, לגיסי שולדיג בין איך וואשרייניש
 אב איהם וועל איך אז שמאם, דיא געבין צוריק סיר הנ"ל גיסי מוז מארע,קיין
 מאיר כה' בן אהרן לגיסי, שולריג בין איך וואש ריינש והזכים תשעים ריאגעבין

 קיום, שום עליו אין הנ"ל יד כתיבת ועלז"ל",

 ואלופי עליו, חתנו את והעמיד הנ"ל, במקנם הנ"ל משה ר' החוק הזה כ"יובכח
 מקום לו אין הנ"ל ר"א כי הנ"ל במקום יחזיק שלא הנ"ל בר"מ מיחוהקהל

 הנ"ל, משה ר' וכין הקהל אלופי כין וקטמה מריבה והתחיל לעיל, כמבוארבהכ"נ
 והקהל, אב"ד הרב לפנ' למשפט שירדו וציוה העיר שר לפני שבא עד הדברונתגלגל
 בא ולא שותפי רבי כקדירה זמן אל מזמן הדבר ונמשך הזה, ברין לישב רציתיולא
 עמם לרון רוצה הוא אם הנ"ל לר"מ אמרו הקהל אנשי כי וסוף, גמר ליריהרכר

 אחר, ממקום ב"ר הוא'ביא

 גרולים, יורשים והניח חיים, לן ושבק הנ"ל משה ר' נפמר חקע"ו חנוכהובערב
 התראה הנ"ל משה ר' ליורשי הקהל אלופי שלחו אבלו ימי כליתואחר

 של הוא כי עזבון בכלל הנ"ל המקום יהי' לא הנ"ל אביהם עזבון לחלוקכשיבואו



 יעלגזרעטז
 הקהל אלופי עם לרין הנ"ל היורשים נרול וירד בדין ונתעצמו כנ"ל, הנ"להקהל
 שלהם הוא הנ"ל שהטקום הנ"ל יורש ומען ב"ר לפני דמלכא רכרגא האסיפהבעת
 כנ"ל הנ"ל ר"א 'ד כתיבת והראה הנ"ל, אהרן מר' בו זכה ואביהם אביהם,שירשו
 א' צעטיל הנ"ל הב"ר לפנ' הנ"ל יורש הוציא ועוד כנ"ל, ~הזבים תשעים חובעל
 שמגיע חשבון הקהל על לו שהי' הזה הצעמיל הנ"ל לאביהם מסר הנ"ל שר"אוטען
 לתשלום חייב שה.' זהובים ח"י אותן נפרעו ממילא וא"כ זהובים, ל"ד סך מהםלו
 הנ"ל היורש טען כנ"ל, הקהל תביעת זהובים החמשים ועל כנ"ל, הנ"ל מקומורמי

 משום חתימה שום בו שאין כתבו מי ידוע אינו הזה והצעמל כלל, יודעיםשאינם
 זהובים ה"' אותן הנ"ל אהרן ר' פרע שמא הנ"ל היורש טען וע"ז חשבון, אם כיאדם
 א' השיב האלו טענות ועל לקהל, מקומו רמי לתשלום ממנו מגיע שהי'רייניש

 זהובים, ח"י אותן הנ"ל רייא פרע שלא ואמת ברור שזה מורשה, שה" הקהלמאלופי
 שפרע בפנקם שכתוב כמו שפרע, הנ"ל בפנקם נכתב ה" בוודאי פורע הי' אםכי

 הי בודאי זהובים הח"י גם פורע הי' אם ועור, מתחילה, שפרע זהוביםהנ"ב
 שה" השיב, הנ"ל הצעטיל ועל בנ"ל, מקומו על קנין ביבל ליקח ומשתדלמתאמץ
 זהובים עשר ששה לקהל חייב נשאר חשבונו לפי גם הנ"ל, ר"א עם חשבוןלקהל
 הקהל מפנקם התקנה וגם כנ"ל מקהל הפסק הב"ר לפני והציע זהובים נ'מאותן
 ר"ח ליורשי ואין הקהל, בחזקת הוא הנ"ל שהמקום הנ"ל סב"ד הפס"ד ויצאכנ"ל,

 הנ"ל, המקום על וטו"מ זכות שוםהנ"ל

 ר.ן בית שישב אצלו והשתדל וויצ'גשפאן הגדול לאדו, הנ"ל היורש הלך זהאחר
 'צא ובכן שלהם: בפס"ד לשונם וזה הפסק, מהם ויצא הנ"ל, משפס לדוןאחר
 הימת, שבועת הקהל על יש הנ"ל המענות פי על דתוה"ק ע"פ הפס"דמאתנו
 אותן להם חייב נשאר ור"א הנ"ל, ר"א עם השבון להם שה" מהם אחדשישבע
 שלא מי שכל הנ"ל התקנה אחר ולא התקנה קורם לא אותם סילק ולא זהוביםח"י
 המקום אזי כנ"ל וכשישבעו בהכ"נ, ממקום כחו אבד תקם"ג אלול ר"ח ערימלק

 רק עליהם, ותביעות טענות שום עוד הנ"ל ר"מ ליורשי ואין הקהל בחזקתבבהכ"נ
 בשבועתם 'כללו הקהל ובאם זהובים, ב"ב סך ר"מ ליורשי לשלם מחוייביםשהקהל
 גם מלשלם פטורים אוי הנ"ל הכתב כפי זהובים ב"ה עוד להם חייב נשארשר"א

 זה. ב"ד של רין בפסק כלל שינוי באין באות אות עכ"ל זהומם, ב"באותן

 הקהל לקופת ליחן שרוצה מפה אחד לאיש הנ"ל המקום למכור הקהל רצווכעת
 האדונים לפני ובא הקטטה ונתעורר הנ"ל, המקום בער שיין זהובים אלףסך
 שיבוא וכפי נ"י הגאון לאמ"ו הנ"ל כל את ח"מ אני שאכתוב מהם ויצארקאמדאט,

 להודיע אמרתי כזאת אפילאציאן, שום בלי יקום כן והנשאה, הרמה מכבורוהפסק
 הרמה כבורו על וימחול היסב באר הכל הנ"ל, ונוכחת כל את לאמ"וולכתוב



יזשים

 ע."מ תוה"ק ריי ע"פ שלו מפס"ד התשובה לי ולהשיב למהר פעמים לאלףוהנשאה
 ח"ו. ש"ש ויתחלל פלילים אויבינו יה" שלא ח"ו, השם חילול לירי הדבר יבואשלא

 עת. בכל ה"י תורתו ושלום הר"ש ת"ח רגלי בעפר המתאבקהכ"ד
 וואהל עוזר ישראלהק'
 והגליל מארע ק"קחונה

תשובה
 זי"ע החת"מ מרן משה השיב אשרוזאת

 לפ"ק תקע"ט תליתאי ירחי ריש ג' יוםשיל"ת,

 כש"ת ע"ה נ"י ומפורמם המופלג המאה"ג הרב ידידי ניהו רבא, לגברא רבאשלם
 'ע"א: והגליל מאדע אבדק"ק נ"' עתרמו"ה

 מעם שום ]אין[ הקאמידאטז[ שרי פי על כי והיות ראיתי, זהי[ לרף מעברמכ"ק
 תשובתי שתהי' הדבר טוב אמרתי כן על הנ"ל, המשפם ברברשאשיב

 הרב פר"מ שאלת עפ"י הומבעו תשובתי אדני מה על יראה שמתוכו כדיבצידה,
 מאור הקצרתי וגם ח"ו, מוכורתי החליף כי לומר לבע"ד מקום ליחן שלא י"ג,נ"י
 כך כ' והשרם העמים להראות רק שהוא כל פלפלת בלי דין פסק רק אכתונולא

 הדברים יגיעו אלי אם להשיב, ירצו תורה מאלופי מי או פר"מ אולי ואםנלע"ד,
 הטובה. ד' כיד בעז"ה להשבוןינתן

 שום אחריו ויורשיו כחו ובאי משה לר' אין פנים כל על כ' אומר, דברראשית
 אהרן ר' יזכו אם אפילו וכי מעלד"ו, הנ"ל הכנסת בית במקום ומענהמענה

 דברים בעל ולאו זכות שום אין ויורשיו משה לר' מקום מכל הנ"ל במקוםויורשיו
 על משה לר' ומכרו אהרן לר' לחלוטין המקום היה אם אפילו כי כלל, הםדקהל
 ירו כתב הוא שזה דין בית בקיום מקוים הנתב נס. ויה" מעלד"ז, הנוכר כתב'די
 ר' של לידו אהרן ר' של מידו השסר במסירת קונה כזה שסר ונאמר אהרן, ר'של

 וכמ"ש הלואה, המעות שהי' כיון שטרא הא קנ" בכמפא דקני באתרא ואפילומשה,

 חת"מ[. ]בהשו' מילואים עייןו[



 יעלגזרעיח
 בלי מכירה השמר הוי אי היינו מקום מכל מק"ה, קצ"א סי' וממ"ע שבב"ירשב"א
 תשעים חובו לו יפרע הנ"ל בתוך לדור אהרן ר' יחזור שאם בו כתב ה.וח אךתנאי,
 רבית הוה ולהרב"י נכיתא, בלא משכנתא אלא איננו המקומו, לו יחזיר והואזהובים
 מק"מ, קע"ב מ" י"ר ש"ך ועיין המקום, על עמידתו שכירות דמי לשלם וצריךקצוצה

 דבחייו וא.לך, ממיתתו אהרן ר' ליורשי שכירות לשלם צריך פנים כל עלולרמ"א
 ומבואר פשומ זה וכל במעות, מחילה הוה מיתה אחר כן שאין מה מחילההוה

 היסב ויעחן יו"ד, סעיף ר"ז סי' וכהו"מ קמ"ר, וססי' א', סע" קע"ד סי' י"רכטוש"ע
 האי אי סיירי כו' לכשיהיו ר"ה ע"ב ס"ה רב"מ תוס' ודברי מקי"א, שםבסמ"ע

 להאריך. מקום כאן אין אחר במקום הארכתי קני',אסמכתא

 והמשפם הנ"ל, ודברים דין מכל לגמרי מסולקים ויורשיו משה ר' פנים כל עלנמצא
 לה יש לכאורה הנ"ל הבת הנה אקרו"מת[, ובין ז"ל אהרן ר' של בתובק
 שלפעמים פי על ואף שנים, כמה מכחו והבאים אביה שהחזיק חזקה מצדמעמה
 למקומו חוקה ויש שנים, ג' כל סוף שמיחו עדים כאן אין מקום מכל קהל,מיחו
 והמענה חדא, הא ח', מע" מוף ק"מ סי' ]חו"מ[ ברמ"א כמבואר הכנסתבבית
 המוכר דאפילו להם, שילם שהאב אקרו"מ שמודים זהובים י"ח כסף ממעםהשניה
 סע" ק"ק סי' כמבואר מעותיו כנגר פנים בל על לו קנה מקום מכל אזוזי ונפיקעייל
 שוהט[ אז שהי' המקוס, לחצי קרוב על תביעה לה יש פנים כל על כן ואםיו"ד,

 הקהל תקנות ממעם ואי במענותיהם. כמבואר זהובים אלף שוה ועכשיו זהוביםמ'
 שר' פי על אף הנה זכותו, איבר פרעון חובת 'די יצא שלא מי כל תקם"בשבשנת

 בענין דברים בעל משה ר' שאין כתבנו כבר התקנה, אותה על התם בעצמומשה
 חבר בהסכטת שנעשה כסף קצתן על להסיע הקהל שיכולים ממעם ורק כלל,זה
 ראיכא היבא בזה מעשה לעשות קשה מ"מ כ"ז[, ]סע" רל"א סי' כמבוארעיר

 הם אלו פנים כל ועל אי"ה, ממנו גרבר לוה יצמרך ואם להאי, ורוחא להאיפסידא
 הנ"ל. היורשת בת בער למעון שנוכלמענות

 מטעם א. ]ד[ל'תא, שנים ג' חוקה משום אי הנ"ל, במקום וכי' שום לה איןולפע"ד
 קמ"מ מי ש"ך כהסכמת שותפי רבי קידרא משום קהל בשל מחזיקיםאין

 קהל של רחזקתם אלא קאמרי לא נמי ]מקמ"מ[ וממ"ע ורמ"א רהרב"י ול"ב,מקל"א

 לא בדידיהו אנן אבל גלותא, ריש דבי לאלמות הקהל אלמות דמי הלאמהני
 דאנשים דהיכא ראע"ג י"ב, סעיף הב"ח ומסיים שותפי, דבי קידרא משוםטחויקים
 אבל פרמי, דבר על כשממונים היינו שותפי, רבי קידרא הוה לא ירועיםממונים

 וט'ובי'. ר'אשי' ק'הלה צלופי ר"תח[

 המקום. כל ר"לט[



יטשיט

 מחזקים אין ענינים, בכמה דמר.די דידן פרנסי כהני הקהלה צרכי כל עלכשממונים
 עוברים והללו הדרים, כלל שנה בכל שהמתחרשים במרינתינו כש"כ ולע"דבהו,
 מיחו אולי מברו והביריו קהל ראש רכל בהו, מחזיקים רלא פשיטא מתמנים,והללו
 שהמובים הוה בזמן רא"ש בתשובות שכתב פ' על אף נ"ל, זה ומפני העבר,בשנה
 בחומים וגם קהל, בשל מחזיקים עשייתם, על משגיחים העיר בני וא.ן כרצונםעושים
 מסור ה"גי( אם נ"ל דין, לבית מסור והדבר זה בדין מסיים '"ח מס"ק קמ"מסי'

 המור אפילו דהרי ועור, הנ"ל. ממעם חזקה הוה לא רהכא יראה הרואה עיןלב"ר,
 קלא רזבין איתא ראם מעמא לולי רבים בשל מחזיקים רס"ל )ד(משמע סל"מ[]שם
 ידיעת בלי מוכרים העיר מוכי רז' כיון בזמנינו שייך לא קלא נהי וה"נ למילתא,ה"ל
 שייכתב להזהר לי' דהוה הכא, איבא מפי גדולה אומדנא הכא מ"מ כלל, העיראנשי
 פס"ד יצא שכבר אתר בשגם שם, כתובים המקוטות כל אשר מקום הקהלבפנקס

 חובו שישלים ער המקום על תביעה שום לו ושאין הזה המקום אודותמאקרו"מ
 שתק הוה לא אח"כ רפרע איתא אם לתקנתם, מוקדם שהי' שלהם בפסקכמבואר
 רשרת השתא עד ע"א[ ןו' רב"מ לדבפ"ק קצת דומה אנפרו, מעותיו עושה היהולא
 דאפילו מקט"1, קל"ח ס" ממ"ע ומבואר מהרי, בלא לי יהב והשתא בגזלנותאל"

 הקהל מפנקם חובו למחוק להשתרל לו הי' מ"מ ואבד, ביבל"[ לו שנתנונאמר
 ושיהי' בחוב לקהל מוכתב להיות רוצה אדם שום אין כי שמו, על המקוםולכתוב
 מאומדנתא גדולה יותר היא זו ואומרנא הקהל, בפנקס הלוח על חרות שלופם"ר
 אחר שפרע כלל שכיחי דלא סידי הוה הפחות לכל וא"כ קלא, ל" דאיתדהטור

 ליתמי, יטעון'ט ולאהפס"ד

 קנו שהם למעון יכולים אינם וגם מענו לא והלוקחים שהיורשים כיון נ"ל,ותו
 הנ"ל, אהרן ר' של הזקתו בכה אלא באו לא עצמם וכל אופן, בשוםמהקהל

 מפורסמת מחאה בו מיחו הפס"ד ביום שהרי מעולם זו בקרקע החזיק לאוהוא
 ובשנה המחאה, אותה אחרי שנים ג' בה מוחזק שיה" צריך והי' הימנו, למעלהשאין
 פרעון חובת ידי יצא שלא מי שאפילו נאמר ושם התקנה, נעשתה הפס"דשאחר
 ההוא, להמקום קונים קהל ימצאו שלא זמן כל מ"מ במקום, אחיזה לו יהיולא
 ראי' שום המקום על העמדתו אין לפ"ז נמצא חייו, ימי כל מקומו על הואיעמור
 חזקה שום לו הי' לא הזה והמוכר שהמוריש וכיון שם, עמר הקהל ברשות שהרילו,

 גוונא. האי ר"תי[
 קנין. פנקסיא[
 נטעון. צ"ל אולייב[



 יעקגזרעכ
 באופן ח', סע" קמ"ו ס" בש"ע עיין חוקה, להם אין אחריו כחו באי גם א"כומענה
 עומדת. הקהל בחזקת והקרקע כלל חזקה הלו החזקה אין עינינו ראותשלפי
 שה מעותיו, נגד עכ"פ וקונה קנין מעות זהובים ח"י פרע שעכ"פ השג" אלונבוא

 הזה שהחוב במלה, מענה זו - זהובים ב"ה להם חייב הוא זה שנגדשמענו
 פשומ, וזה זה, נשביל במל אינו קנינו אבל מנכסיו, חובם ויגבו קנעו, מבמלאינו

 מי שכל ואזהרתם תקנתם ממעם הקהל לזכות באנו שאם לעיל רמזתי כברוהנה
 ברין לרון צריכים היינו וכותו, אבר פלוני יום ער פרעון חובת ירי יצאשלא
 ריש במרדכי רב וצ"ע להאי, ורוחא להאי פמידא דאיכא היכא קצתן על]ל[הסיע

 דקירושין פ"ק בשש ומבואר פשומ דהרי לכך, צריכים לא והכא חפ"א[, ]סי'ב"ב
 אלא בכספא קנה לא שמר שכותבים במקום ז' מעיף ק"ץ סי' ובש"ע ע"א[]כ"ו

 ואם הקני[, בשמר אלא קנה לא קנין בשמר נהגו אם בפוסקים ומבוארבשמרא,
 שמר שיגיע אחר עד בכמף לו נקנה לא מ"מ בכסף הקנין ועיקר ראי' בשמרנהגו

 למפרע. בכספא יקנה אז בידוהרא"
 דפה הקהל אלופי התחילו לפ"ק תקנ"ח בשנת היות הנ"ל'ג[: המשפם דברוהעלה

 )צורך( שה" הקהל מקופת הכסף תם תקנ"מ ובשנת הכנסת, מתלבנות
 מקומות לחלק סגולה[ ]ויחירי )ויחידים( קהל במוסכם ועלה הנ"ל, בנין]לצורך[
 הקהל בפנקם ולרשום לקנות שירצה מי ולכל ואיש לאיש אותם ולמכורבבהכ"נ
 נשים, בעזרת ןוהן[י[ האנשים ישראל בעזרת הן מקומו, ואיזהו הקונה האיששם
 הקהל לקופת ]וישלם[ )וישלים( שיתן מה כל ג"כ נרשם ויה" שנותן, המעותוסך

 שיוגמר ]ואחר[טי[ )]ו[אחר( המכירה, דמי סך תשלום עד המקומות עללאחדים
 עד שלו מקומות ]דחי[ סך כל ]שישלם[ )שהשלים( ואחד אחד לכל יותןהבהכ"נ
 ובזה קרו"מ אלופי ירי ובחתימה אב"ד הרב יד בחתימת קנין כתב אחרונה,פרומה
 עולם, עד אחריו ולזרעו לו לזכרון הנ"ל קנין הכתב לו ויה" מקומו, ]'קנה[)קנה(
 שם נרשם ורף דף ובכל גדול פנקם ונעשה מגולה, ויחידי קרו"מ כן וגמרותמנו
 ג"כ ונרשם לשלם, שמחויב המעות וסך שלו מקומות ]ואיזהו[ )שזהו(האיש,

 כנ"ל. שלו מקומות על הקהל לקופת שנתן מה כל שלו הדף עלבפרומרומ
 ]הנ"ל[, לעווי כ"ץ משה ר' של גיסו ה" מאיר, ר' בן אהרן ]ר'ן א' איש פה דרוהי'

 )הנ"ל( מארון הרביעי מקום המזרחי במפסל בבהכ"נ מקום לעצמוולקח

 פרטיה. על השאלה תיאור הוא השואל, הרב חתימת אחר עד מכאןיג[
 כאן לפנינו אשר בהכת"י כי שהוסיף, בזה לנכון כוון חת"מ תשו' המהדיר בעליד[
 הי/ וכאןנמצא
 הקודם. הערה עייןסו[



כתשים
 כן ונרשם כסף, מעות רייניש זהובים ארבעים בעד לצפון הפונה בצד]הקודש[
 חייב( )ונעשה רייניש זהובים ועשרים שנים סך ושילם לו מיוחד דף על הנ"לבפנקם
 על ועמדו ]הנ"ל[ בהכ"נ נתחנך תק"ם שובה ובשבת ,הזבים, ח"י תייכ[]ונשאר
 והן אחרונה, פרומה עד מקומותם דמי סך כל כבר ששילמו אותם הןהמקומות
 בבהכ"נ, מקום כלל עדיין להם הי' שלא אותם והן הכל, עריין שילמו שלאאותם
 ונמשך לוקחים עליהם עדרן הי' שלא לקהל השייכים מקומות הרבה אז הי']כי[
 לשלם חייבים שהיו חובות לשלם קהל הוצרכו ]שאז[ תקם"ב שנת עד כןהדבר
 קנין נכתב ביכל ובכל ביכלי"ך ונעשה הנ"ל, בהכ"נ בנין לצורך שלוו[ ]מה)שלא(
 והרב כנ"ל, ורף דף בכל ]הקהל[ בפנקס כמבואר הכל מקומו, על ואיש אישלכל

 הקהל בפקורכן בבהכ"נ והוכרז וב.כל, ביכל כל על החתומים על באו קרו"מואלופי
 הביבל ליקח ז"ל מיימש בצלאל מהו' המנוח אז שהי' הקהל לראש וא' א' כלשיבוא
 להיות קנין ביכל לו ויותן מקומו רמי תשלום עד יביא חייב עדיין שהוא ומישלו,
 )דשנת( בשנה מפה דירתו עקר הנ"ל אהרן ור' עולם, עד ולזרעו לו ולרא" לקניןלו

 אותו והזמינו מכאן, פרמה חצי קישפאליבע בכפר דירתו וקבע תקסעב]חדשה[
 אצלם שלקח רייניש זהובים מחמשים חשבון להם ליחן לכאן שיבוא הקהלאלופי
 על חייב שנשאר זהובים הח"י ולשלם אבנים, ממתת לערל ליתן בהכ"נ בניןבשעת
 הבנין לצורך שהוציא חשבון ונתן תקסזב בשנת הנ"ל אהרן ר' ובא כנ"ל, מקומוסך
 הוציא המותר כי זהובים, כ"ח רק בחשבון קבלו לא הקהל אלופי אבל זהובים,ל"ד

 הקהל אלופי נו והתרו הקהל, ביד שעדיין הצעטיל על החשבון כפי עצמולצורך
 ל" להו' יריע לאו ובאם כנ"ל, הנ"ל זהובים הח"י וגם הנ"ל זהובים הכ"השישלם
 לא הנ"ל אהרן ור' הכנסת, שבבית מקומו על ומענות טענות שום עור לושאין
 טובים וב' הקהל מראש רין פסק ויצא הנ"ל, חובות על אחת פרומה אף כללשילם
 ביד עדיין הנ"ל והפם"ר מקומו, על ומענה טענה שום עור הנ"ל אהרן לר'שאין

 ממנוע[: העתק פה ורצוף הקהל,אלופי

 של הסך תשלום הקהל לקופת חייבים אנשים כמה עוד נשארו תקס"גובשנת
 )ובהסכמת( אב"ד הרב בהסכמת תקנה הקהל עשו בפנקם, כמבוארמקומם
 המגיע סך ]יסלק[ )מסלק( שלא מי שכל סגולה, ויהירי הקהל אלופי]ובהסכמות[

 )ומוחל( בבהכ"נ מקום לו אין תקם"ג אלול ר"ח ער מקחו דמי תשלוםממנו
 לאחר, מקומו למכור קהל ביד וכח ורשות לחלוטין הקהל ביד מקומו]ומוחלמן
 ואלופי אב"ד הרב חתומים הנ"ל התקנה על ובאו הקהל בפנקס נכתב זוותקנה
 הנ"ל התקנה על החתום על בא ג"כ הנ"ל כ"ץ ]לעווי[ )לאווי( משה ר' וגםהקהל,

 בהשאלה. לעי' שנדפסה בההעתק לאורה זכינו כעתטז[



 ישגתכג
 שינוי באין באות אות החתימות כל ע"ש הנ"ל התקנה מפנקם והעתק הנ"ל,בפנקם

 פה"[: ג"כרצוף

 וירעו העם כל ישמעו למען כרוז גביני בקול בביהכ"נ ברבים הוכרז הנ"לוהתקנה
 לן ושבק לעולמו ונפתר למנוחות גמע הנ"ל ]אהרן[ )אהר"ן( ור'להזהר,

 ממנו נשאר ולא שם, רר שהי' ישפאליבע בכפר תקם"ד בשנת ישראל ולכלח.ים
 )לאווי( משה ר' התתיל אהרן ר' מות ואחר שנים, עשר בת קמנה אחת בת אםכי

 הנ"ל אהרן ר' של מתחילה שה" בבהכ"ם שהמקום לאמר הנ"ל גיסו כ"ץ]לעווי[
 שם ונאמר קמן, נייר על הנ"ל אהרן ר' )יד( בחתימת יד כתיבת והראה שלו,הוא
 לעווי משה מהו' לנימי בבהכ"ם שמאס מיין ניב ]איבער[ )איבר( "איך הלשון:זה
 וועל איך אז הנ"ל, לגיסי שולדיג בין איך וואש רייניש זהובים תשעים די פרכ"ץ
 שמאס, ד"א געבין צוריק סיר הנ"ל גיסי מוז מאדע, קיין זיין דירה קובע קומיןאי"ה
 לגימי, שולדיג בין איך וואש ריינש זהובים תשעים ריא געבין אב איהם וועל איךאו

 קיום. שום עליו אין הנ"ל יר כתיבת ועל 1"ל", מאיר כה' בןאהרן
 עליו, ]חתנו[ )חותנו( את והעמיד הנ"ל, במקום הנ"ל משה ר' החזיק הוה כ"יובכח

 לו אין הנ"ל ר"א כי הנ"ל במקום יחזיק שלא הנ"ל כר"מ סיחו הקהלואלופי
 סשה ר' ובין הקהל אלופי בין וקסמה מריבה והתחיל לעיל, כמבואר בהכ"נמקום
 אב"ד הרב לפני למשפם שיררו וציוה העיר שר לפני שבא עד הדבר ונתגלגלהנ"ל,
 שותפי רבי כקדירה זמן אל מזמן הדבר ונמשך הזה, ברין לישב רציתי ולאוהקהל,
 לדון רוצה הוא אם הנ"ל לר"מ אמרו הקהל אנשי כי וסוף, גמר לירי הדבר באולא

 אחר. ממקום ב"ר הוא יביאעטם
 יורשים והניח חיים, לן ]ושבק[ )שבק( הנ"ל משה ר' נפמר תקע"ו חנוכהובערב

 הנ"ל משה ר' ליורשי הקהל אלופי שלחו אבלו ימי כלות ואחרגרולים,
 כי עזבון בכלל הנ"ל המקום יהי' לא הנ"ל אביהם עזבון לחלוק כשיבואוהתראה
 אלופי עם לריו הנ"ל היורשים גרול וירר ברין ונתעצמו כנ"ל, הנ"ל הקהל שלהוא
 הוא הנ"ל שהמקום הנ"ל יורש ומען ב"ד לפני דמלכא דכרגא האסיפה בעתהקהל
 הנ"ל ר"א יד כתשת והראה הנ"ל, אהרן מר' בו זכה ואביהם אביהם, שירשושלהם
 צעמיל הנ"ל הביד לפני הנ"ל יורש הוציא ועוד כנ"ל, זהובים תשעים חוב עלכנ"ל
 חשבון הקהל על לו שהי' הזה הצעמיל הנ"ל לאביהם מסר הנ"ל שר"א ומעןא'

 חייב שהי' זהובים ח"י אותן נפרעו ממילא וא"כ זהובים, ל"ד מך מהם לושמגיע
 מען כנ"ל, הקהל תביעת זהובים החמשים ועל כנ"ל, הנ"ל מקומו רמילתשלום
 ]שום[ בו שאין כתבי מי ידוע אינו הזה והצעמל כלל, יורעים שאינם הנ"להיורש

 כהשאלה. לעיל שנדפסה בההעתק לאורה זכינו כעתיז[



בגשים
 ר' פרע שמא הנ"ל היורש מען ]וע"ז[ )ועוד( חשבון, אם כי אדם משוםחתימה
 לקהל, מקומו דמי לתשלום ממנו מגיע שהי' רייניש זהובים ח"י אותן הנ"לאהרן
 פרע שלא ואמת ברור שזה מורשה, שהי' הקהל מאלופי א' השיב האלו מענותועל
 שפרע, הנ"ל בפנקם נכתב הי' בוודאי פורע הי אם כי זהובים, ח"י אותן הנ"לר"א
 גם פורע הי' אם ועוד, מתחילה, שפרע זהובים הב"ב שפרע בפנקם שכתובכמו
 ועל כנ"ל, מקומו על קנין ביבל ליקח ומשחדל מתאמץ הי' בוראי זהוביםהח"י

 חייב נשאר חשבונו לפי גם הנ"ל, ר"א עם חשבון לקהל שהי' השיב, הנ"להצעמיל
 מקהל הפסק הב"ר לפני והציע וכנ"ל זהובים נ' מאותן זהובים עשר ששהלקהל
 הוא הנ"ל שהמקום הנ"ל מב"ר הפם"ד .'צא כנ"ל, הקהל מפנקם התקנה וגםכנ"ל

 הנ"ל, המקום על וטו"מ זכות שום הנ"ל ר"מ ליורשי ואין הקהל,בחזקת
 בית שישב אצלו והשתדל וויציגשפאןז[ הגדול לארין הנ"ל היורש הלך זהאחר

 ובכן שלהם: בפם"ר לשונם וזה הפסק, מהם ויצא הנ"ל, משפם לרון אחרדין
 היסח, שבועת הקהל על יש הנ"ל הטענות פי על דתוה"ק ע"פ הפס"ד מאתנויצא

 אותן להם חייב נשאר ור"א הנ"ל, ר"א עם חשבון להם שהי' מהם ארדשישבע
 שלא מי שכל הנ"ל התקנה אחר ולא התקנה קודם לא אותם סילק ולא זהוביםח"י
 המקום אז' כנ"ל וכשישבעו בהכ"נ, ממקום כחו אבד תקס"ג אלול ר"ח עריסלק

 רק עליהם, ותביעות טענות שום עוד הנ"ל ר"מ ליורשי ואין הקהל כחזקתבבהכ"נ
 בשבועתם 'כללו הקהל ובאם זהובים, ב"ב סך ר"מ ליורשי לשלם מחוייביםשהקהל
 גם מלשלם פמורים אוי הנ"ל הכתב כפי זהובים ב"ה עור להם ח"ב נשארשר"א

 זה, ב"ר של רק כפסק כלל שינוי כאין באות אות עכ"ל זהובים. כ"באותן

 הקהל לקופת ליחן שרוצה מפה אחר לאיש הנ"ל המקום למכור הקהל רצווכעת
 ובא הקטטה ]ונתעורר[ )נתעירר( הנ"ל, הטקום בער שיין ~הובים אלףסך

 לאמ"ו הנ"ל כל אח ב"מ אני שאכתוב זמהם,[ )מה( ויצא דקאמראמ, האדוניםלפני
 שום בלי יקום כן והנשאה, הרמה מכבודו הפסק שיבוא וכפי נ"יהנאון

 באר הכל הנ"ל, ונוכחת כל את לאמ"ו ולכתוב להודיע אמרתי כזאתאפילאציאן'ט[,
 זלי[ )לו( ולהשיב למהר פעמים לאלף ווהנשאה[ הרמה כבורו על וימחולהיטב

 השם הילול לידי )עוד( הדבר יבוא שלא עי"מ תוה"ק ריי ע"פ שלו מפם"רהחשובה
 ח"ו. ש"ש ויתחלל פלילים אויבינו יהי' שלאח"ו,

 עת. בכל ה"י תורתו ושלום הר"ש ת"ח רגלי בעפר המתאבקהב"ר
 עוור ישראלה"ק

 והגליל[. שאדע ל"ק חונה ןוואהל והגלל( מאר,)כס"ק

 המחוז. מושל סגןיח[
 ערעור.יט[



 ישגזרעמ
 סק"ד[. ק"צ סי' זחו"מ הש"ך עלי' דרמז '"ח ס" אשכנזי בצלאל ר' בתשו'והנה

 שיוגמר ואחר זוכו'[ ביניהם התנו כך שמעיקרא השואל הרב בלשון באוהנה
 קנין כתב אחרונה פרומה עד שלו מקומו רמי מך כל שישלם אחד לכל יותןבהכ"נ
 הנ"ל קנין כתב לו ויהי' מקומו, יקנה ובזה אקרו"מ ובחתימת אב"ד הרבבחתימת
 הביבל שיה" בתחלה ביניהם שהתנו מבואר לענינינו, עכ"ל אחריו, ולזרעו לולזכרון
 לומר תימצי אם ואפי יקנה, ובזה כתבו שהרי בכספא כלל קנה ולא ממש קניןשמר
 כו', לזכרון הנ"ל קנין כתב לו ויהי' אח"כ שכתבו כמו רא" שמר אלא יהי'שלא
 לידו שמר הגיע לא הרי והכא לידו, שמר כשיגיע היינו בכספא רקנה נהימ"מ

 שלא וגם ואבד, לי' הי' ביכל למימען מצ' ולא חוקה, שקתו שאין לעילכמבואר
 ר' לבת ואין עומדת הקהל בחזקת והקרקע כלל קנה לא ע"כ הקהל, בפנקםנכתב

 ומענה, מענה שוםאהרן

 ולעומת מקומו, בעד אביה שנתן זהובים ח"י סך לה להחזיר צריכים אקרו"מאך
 חייב שנשאר ובפס"ר הקהל בפנקם שנמצא זהובים כ"ה ממנו הקהל תובעיםזה
 הקרושה, הכנמת בית בנין אבני להוציא לו שמסרו זהובים חמשים אותן השבוןעל

 לטעון 'כולים רהקהל הנ"ל ~הזבים '"ח מלפרוע עצמם לפתור נאמנים שהקהלפשוט
 בתשו' כמבואר הארכינ[ מפנקס גרע ולא גמור כשטר והוה שלהם, פנקם עלברי

 הקהל, פנקם על כתוב נמצא הי' כן ראם דין הפמק אחר פרע לא ובודאירשב"א,
 זהובים, ח"י מלשלם פמורים שהקהל פשום עכ"פ פרעון, ספק אלא יהי'ולא

 הקדושה, בהכ"נ בנין על הוצאות הוציא ז"ל שהוא היורשים ביד שנמצאוהחשבון
 הקהל ולפי זהובים, חמשים מאותן החשבון הוא רזה בעלמא, חספא שהואפשומ
 ולפי הנ"ל, זהובים כנה לתשלום זהובים זי"ן אהרן ר מנכסי לקהל עוד מגיעהנ"ל

 מגיע אדרבא נמצא זהובים, י"ו אם כי חיייב נשאר לא ז"ל אהרן ר' שלחשבונו
 הקהל עם ר"א בטענות תליא בזה הדין לברר הנה - זהובים ב' מקהללהיורשים
 ואיננו חשבונו, ממנו קבלו לא אז לנפשי' דינא עבד' דהוה שלהם, בפם"דהמבואר
 בפנים שהוא מי מועם, סך יהוא מענותיהם, מבין ואיני מבחוץ ואני זה ברברארון
 מוחזקים נקראים שהקהל ממעם לא למיתת כעינא לא אבל הריב, .בצע זהכענין
 ובסמ"ע ד' סי' 'עיין מסים, מעניני ולא בנין מצורכי נא שהחוב וכיוןנא[ היחידנגד

 להאריך. ואין שם,מק"ו
 ברכות, חותמי בכל שמי וחתמתי למעשה, נ"ל הנ"לכל

 דמיין מפ"ם סופרמשח"ק

 סי' חו"מ ברמ"א והו"ר תתקפ"ה סי' ח"א הרשב"א תשו' עי' הערכי, צ"ל אוליכ[
 סוס"ב.מ"ח
 וכו'. כיון וגם ר"לכא[



משיח

 תרכ"ט( סי' )או"ח סוכה בהלכותחידו"ת4

 זצוק"ל קלוגער שלמה ר'מהכה"ק

 מ"ש כאן אעתיק הנה וכו'. בנמרים לסכך אסרו וכן ח"י( )סעיף תרכ"מ סיאו"ח
 כשרה ד"ט רחב שהוא נסר עליו נתן תנן זה, דין מקור 11 לסוגיאבחדושי

 פוסל ר"מ נקם לא במשנה הרי חרא פריך מהו לי קשה תחתיו יישן שלאובלבר
 בנסרים מסככין קאמר דר"י לכתחלה רק פליגי לא דהם י"ל וא"כ אוסר ר"מרק

 שהוא נסר עליו ונתן עבר ראם קאמר ואח"כ לכתחלה אוסר ור"מ לכתחלהאפילו
 הטור שהביא עזרי האבי שימת לפי יותר וע"ק בדיעבד, כשרה לר"מ אף ד"מרחב

 מה ינמל ואם דליתא כמאן חשבינן הפסול שכנגד מה רכל דם"ל תרכ"ו סי'ובש"ע
 דר"מ לתרץ להש"ם דחקו מי קשה וא"כ פסולה מרובה חמתה הוי האילןשכנגד
 עליו נתן דאם בסיפא וקמ"ל בנסרים מסככין רס"ל היא דר"' לומר לי' והויהיא
 הוי אז פסול פכך הנסר הוי ואם כשרה ר"מ נסר נתן הסכך שעל היינו ר"טנסר
 לכך ופסולה מרובה חמתה הוי זה ובלא רליתא כמאן שכנגדו שלמטה גםנחשב
 אבל מרובה צלתה והוי שלתמה הסכך כל כשר ולכך הוא כשר נמי רהנמרקמ"ל
 זה נשכיל ומ"מ סככים ב' דהוי הסוכה שתחת סוכה דהוי מכח תחתיו ישניםאין
 ישנים אין ולכך הוא עשר מכך עצמו דהוא כיון דליתא כמאן התחתון נחשבלא

 דלר"י דנהי ט"ד דהוי תחתיו ישנים דאק דסיפא לרבותא כן התנא וקמ"לתחתיו
 בכוונה נותנו אינו אם אבל בפירוש סכך לשם נותנו אם היינו כשרה סכך הנסרהוי
 דם"ל סככים שני מכח יופסל ולא עליו סכך שם ראין מודה הוא אף מכךלשם
 ישנים ראין קמ"ל לכך סוכה שתחת סוכה משום פסול במכך ראין הפוסקיםכדעת
 דהוי הרישא בשביל כן דנקמ או סככים, ב' והוי כשר כסכך בזה אף דהויתחתיו
 א, סכך לשם נתנו לא באם אבל מכך לשם נתנו באם היינו מכשיר רר"י נהיס"ד
 נתנו אם ודוקא נימל, כאילו שלמטה אף ויחשב פסול סכך זהו. חשוב רברהוי
 לשם שלא נתנו אם אבל דכשרה לר"י או מחשיבותי במל" במול' אז סכךלשם
 דבחשיבות בש"מ לעיל וכדמוכח פמול סכך והוי בחשיבות" נשאר בטל" רלאמכך
 סכך הוי רלא כשרה סכך לשם שלא למעלה כנתן דאף קמ"ל לכך מלתאתליא

 חכמת מכון נשיא שליט"א ליפשיץ שכתי ר' הרה"ג ע"י לנו נמסר זה כחי"ק*
 ויתמלא ה' מאת ברכה ישא לו, תשוח"ח הנ"ל, מהגה"ק חידו"ת להוצאתשלמה
 לטוסה. לבו משאלותכל



 יעקבזרעס
 עיין יודפס לא )זה יותר זה לפרש לקמן ועיימ"ש הוא רר"י גימא וא"כ לגמריפסול

 רכ"ה(.דף

 אזלינן חזקה דאיכא היכי אף לחומרא דאורייתא מפקא דקי'"ל מה לפי לי קשהועוד
 בחזקת זו אשה רבה שם רמשני ל"ג דף ביבמות ועיין רמעיקרא חנקהבתר

 או כר"מ אם ל" מפפקא דהתנא גימא פריך מהו ה"נ וא"כ וכ' עומדת לשוקהיתר
 המכך רהניח בהכשר תחלה שעשה הסוכה שאר רלענין כך לרינא מסיק ולכךכר"י
 אתה הנסר וע"י כשרה היתה הנמר שהניח רקודם כיון א"כ הנסר נתן ואח"כתחלה
 תפסלנה אל בזה מחזקתה להוציאה לפומלה כא אתה ממפק לכך לפוסלהבא

 תחלה ולכך מכפק תכשירנה אל בזה להכשירו רוצה אתה הנסר וע"י אוירהו. דהרי שם לישן אסור הוי וראי לזה רקורם תחתיו ישנים להיות לענין אבלממפק,
 דספקא כיון לרינא היוצא קמ"ל ואח"כ אומר ור"מ מכשיר דר"י הפלוגתא גוףקמ"ל
 היא לכך שם ה.' כבר הסכך וגוף ר"מ רחב שהוא נסר עליו נתן אם לכךהוא
 שמיישב רכ"ה דף )עיין לדעתי, נפלאה קושיא והוא תחתיו 'שנים ואין מספקכשרה
 ספקא דהוי דלשנ" שטפא הוא דאורייתא מפקא דהוי דמ"ש אמת והן וו(.קושיא
 לחומרא קיי"ל איסורא באיתחזק דרבנן בספק גם מ"מ תורה גזרת רק דהוידרבנן
 לכאן. עור השייך רכ"ה רף ועיין כנ"ל. וקשה לקולא ק""ל א.סורא איתחוקובלא

 לבור מתורת להו רנפקי כיון ומ"מ גורינן לא מקום שיעור דליכא כיון מ"מגמרא
 שפרש"י הטעם לי סני ומי מעמא לחך להש"ם רחקו מי לי קשהגזרינן.

 ראולינן מ"ל ור"י מהם גם תקרה עושין הם דמיעוט למיעומא תייש דר"מתחלה
 הרגיש שהוא להסוך אך בזה שהרגיש בפ"י ראיתי שוב גזרינן, לא ולכך רובאבתר
 אך ייע"ש, אחר מעם אח"כ מפרש בש"מ הרי אחר מעם לעיל קירש למה רש"יעל
 להש"ם הכריחו מי לו קשה דהוי רש"י ודברי הש"מ דברי דא"ש נראה דייקינןכד

 לי' ניחא הוי תחלה הרי וכ' מקום שיעור דליכא כיון מ"מ טעמא הך לסייםבסוף
 בעלמא קנים הרי מג' פחות אפילו פוסל אם רק פריך ולא פלוגתתם למעם זהבלא
 פלוגתתן הטעם וגוף ד' ועד מג' רק פליגי לא משלשה דפחות לתרץ רק והו"להוא
 ולכך כפרש"י ובע"כ זה מעם עתה לחרש ולמ"ל עתה יה" כן מעיקרא רהויכמו
 משלשה בפחות אף מכמין 'ש כן ד' בהם באין דמכטין מיעומ שיש כמו דהנהא"ש
 דר"מ דמעמא כפרש"י ניחא הוי פליגי משלשה בפחות ראף ס"ל רהוי להם"ךולכך
 בעלמא קנים משלשה פחות דפריך כיק אך למיעומא חייש לא ור"י למיעומאדחי'ש
 דוכתא בכמה ג"כ כן ומוכח בהם שמכמין יום בכל מעשה ובקנים כלומרנינהו

 רהמעם לזמר אפשר אי ושוב פלצי לא מג' רבפחות לתרץ ומוכרח כקנים,שמכסין
 בהם שמכסין מיעומ יש בהם רגם מג' פחות קשה דא"כ למיעוסא דחיישדר"מ
 פוסל למה וא"ב בזה למיעוטא חייש לא ר"מ דאף בע"כ בקנים מכמין באמתולמה
 רליכא כזן מ"ל ור"' לבוד, מתורת דיצא כיון אחר ממעם בע"כ ר' ער ג' בהםביש



טעתם
 הש"ס מוכרח ר"מ של הטעם ת.נח מיהו כדרש"י וא"ש גזרינן לא מקוםשקור
 קשה לעיל פרש"י לולי ואף לכך, מכריחו מי ירעתי לא ר"י של הטעם אבללחרש
 של ביתו אמו גזר לכך תקרה בהם עושין ר' בהם דביש בפשיטות א"ש לר"יהרי
 ס"ל ור"מ גזרינן לא לכך בהם להקרות ררך ראין ניון ר' בהם באין אבל השנהכל

 וצ"ע. גזרינן לבוד בו ראיןכיון

 באין ואי וכו' בהם באין אבל מחלוקת ארבעה בהם ביש דאמר לרב אלאגמרא
 הקדושים דברים להבין זכיתי לא בעניי הנה נינהו. בעלמא קנים ארבעהבהם

 בהם באין רמיירי קאמר פליגי ארבעה בהם באין דאמר לשמואל לעיל דהריבכאן
 פסול אחד אפילו הר' צירוף למ"ל נמי וקשה לר' מצמרפין מצטרפין ומהוארבעה
 לאצמרופי למ"ל נמי קשה א"כ גזרינן לבוד בהו למיסר רליכא כיון לעילכרקאמר

 צירוף מכח רק רר"מ טעמא באמת דוה לי' ניחא דהוי ובע"כ פסול, אחד אפילוהרי
 ריצא מכח דהוי דלעיל ממעמא בו וחוזר הוא אף מכשיר אחר רק הוי אםאבל

 רא"כ תקשה שלא כדי טעמא להך דנצרך או הצירוף, מכח מ"ל רק לבידמתורת
 ע"י אף לבור בהו רשייך כיון מג' דבפחות מחדש לכך צירוף, גימא מג' בפחותגם

 ראף בע"כ וא"ב צירוף אמרינן לבור מתורת דיצא כיון בג' אבל פסול אינוצירוף
 בהם ביש דם"ל לרב אף א"כ מכשיר באחד אבל צירוף ע"י רק היינו דפוסלר"מ

 באחד רק הוי דזה כך נמי גימא כשרה ר"ה ארבעה בהם באין אבל פליגיארבעה
 רהד כיון ס"ל ואם רמצטרפק, ס"ל הרבה הוי באם אבל כשרה ר"ה קאמרדבאהר
 חד גם לר"מ אם ממ"נ קשה לשמואל גם א"כ לפסול דמצטרף לזמר שייך לאכשר
 בתר ואם ד' בהם ביש רפריך כמו לאצטרופי למ"ל לדוכתא קושיא הדראפסול
 לזמר ואין נינהו, בעלמא קנים הרי נמי קשה א"כ פוסל צירוף ע"י רק מכשירר"מ

 כשרה בהרבה ראף משמע כשרה ד"ה ר' בהם באין אבל דקאמר דרברמלשני'
 או פריוי מסברא דמשמע נינהו בעלמא קנים דפריך קושייתו לשון שייך לאדא"כ

 ריק קשה לא מזה ובע"כ כשרה ד"ה והאמרת להקשות והו"ל יום בכלממעשים
 נינהו בעלמא דקנים טסברא רק פריך ולכך מצטרפק בהרבה אבל כשרה בהדדוקא
 רר"מ ל" נ.חא רלשמואל חזינן הרי קשה דא"כ לפמול דמצטרף לומר ראויואין

 מכשיר דבחד י"ל לרב כן כמו א"כ נינהו בעלמא קנים ס"ל ולא צירוף מכחמפסיל
 הוי הלעולם רי"ל הא"ש וראיתי שבתי כעת בזה. הסוגיא להב.ן וצ"ע פוסלובצ.רוף
 ניחא דלר"מ ומהו לפסול שיצמרף סברא אין כשרה בפ"ע חר כל דאם הש"מסברת
 שאר לפסול הוי לד' דסצטרף ומה פסול עצמו הוא מד' בפחות אף דלר"מהיינו

 ודו"ק. בזה רש"י לשון מדויק וכ, ד' בעינן דלזה ירו עלהסוכה

 שני בזה יש עקומה רופן ברין הנה הצד. מן לד"א מצטרפין מצמרפין מהונברא
 הוי והשני מהדופן חלק הוא כאלו אנו רואים עצמו דהסכך אחדפירושים

 כדעה מכאן להוכיח יש ולכאורה הסכך תחת למעלה ונעקם הרופן נמשךרכאלו



 ישגזרעמ
 מן לד"א דמצטרפין כאן משני מה קשה לכאורה דהנה הדופן, מן עצמו רהסכךזו

 שהוא נמר בחר א"כ עקומה דופן אמריץ לא ד"א רעד ביון צירוף למ"ל וקשההצד
 אמרינן לא ד"א רעד קמ"ל גופא דוה לומר ואין צירוף, ולמ"ל מפסיל ארבעהרהב
 לאשמע'נן ומצמרפ.ן הפמולין בנסרים והכל בה אשמעינן למה רא"כ עקומהרופן

 עליו נתן הד"א ובסוף ד"א בתוך לרופן סמוך כשר סכך ה" אם דאפילו טפירבותא
 נמרים דכולו מ"ד דהוי ובע"כ דנקט מצמרפין ולמ"ל פסולה נמי ר"מ רחבנמר

 אפשר אי די רחב הוי נמר חד אם בעלמא א"כ ר"ע, אמרינן ד"א רעד כיוןעדיפא
 דיה" מ"ר הוי נסרים שני הוי אם אבל ד"ע אמרינן לא ד"א רעד מכחלהכשירו

 עקומה רופן בי' אמרינן מר"א פחות שהוא אחד בנסר וא"ב בפ"ע תר כלגרון
 כאלו דהוי גימא ושוב רופן הנסר הוי שוב וא"כ רופן הוי הזה נסר כאלוונחשב
 מד"א בפחות לו סמוך השני נמר הוי כאן כלה מתש הרופן הוי ואם ממשהדופן
 הוי כאלו והוי יחר דמצטרפין קמ"ל לכך ג"כ, עקומה רופן בשני שוב נימאוא"כ
 והוי צירוף שייך שפיר וא"כ עקומה רופן שייך לא ר"א בו שיש ובחר ר"אחר

 בי' שייך דלא לדופן סמוך כשר מכך הוי ראם פמולין כולם היו באם טפירבותא
 אמרגנן לא רבד"א כיון ד"א בכוף פסול נמר יש באם פסול וראי אז עקומהדופן
 שייך לא רבכשר כלל שייך לא עקומה לרופן בפ"ע הכשר נדון ולהיות עקומהדופן
 בפ"ע כ"א נרץ להיות ס"ד הוי רבזה נמרים כולו הוי אם טפי רבותא הוי ולכךר"ע
 עצמו דהסכך הוי רד"ע נימא אם תיגת וא"כ דמצטרפין, קמ"ל לכך ד"ע בהווגימא
 א"כ הסכך תחת למשה הדופן נמשך כאלו רגחשב נימא אם אבל הרופן מןהוי
 ואם צירוף למ"ל א"כ ר"ע אמרינן לא ד"א דעד כיון צירוף למ"ל שפיר הקשהבזה
 כשר סכך הי' באם אף לאשמעינן א"כ ד"ע אמרינן לא ד"א דעד קמ"ל גופוזה

 הסכך תחת נמשך ההדופן מעמא לחך דגם ואפשר רפמול הנסר ואח"ם לדופןסמוך
 לממה נמשך הרופן כאלו והוי עקומה רופן נאמר א"כ פמול נסר ריש כיון מ"רהוי
 תמת אח"כ נאמר ושוב כאן עד מסש הדופן הוי כאלו רהוי נאמר ושוב כהער

 וא"ש. ד"ע אסרינן ולא יחר ד"א והוי יחד דמצמרפין קמ"ל לכך ד"ע השניהנסר

 וכ' היא ר"י כולה משני לא רמ"מ הקשיתי לעיל הנה וכוי, נמר עליו נתן תנןגמרא
 מתרץ לכך באחרונה נשנה ר"מ דדברי כיון רי"ל ליישב אפשר הו' זהוהנה

 מוכה פסול שייך נמ' פסול רבמכך להסוברים קשה וה אך ר"מ דברי דהואטפי
 באמצע אף דמיירי נימא הצד ומן הוא דר"מ לתרץ למ"ל קשה א"כ הסוכהשתחת
 בענין ומיירי הפכך על למעלה הנסר עליו הדלה ואח"כ כהוגן תחלה שסיכךוסיירי
 ולכך מחמתה מרובה צלתה הוי נמי הנמר שכנגר הסכך ובלא הנמר בלאראף
 סוכה מכת פסול דב,ה תחתיו ישנים אין אך מרובה צלתה הוי רבלא"ה כיוןכשרה
 מוכה, שתחת מוכה מכח פסול בסכך ראין ודאי אלא .פריך, ומהו הסוכהשתחת
 דברי לפרש שרצה במה מאד תמוהק הט"ו דברי ואדרבא זו רא" לדחות ישמיהו



שטיס
 דהרי תמוה והוא הסוכה שתחת מוכה מכה הר"י דכוונת כזה הרב על והשיגהר"י
 כשרה מ" בפחות אבל טפחים י' גבוה אם רק הוי לא הסוכה תחת דסוכהקיי"ל
 על ז' יה" רברוחב מכ"ש נמי בעינן ולפ"ז פסולה כך כהכשרה כמ"ר דקיי"לוהיינו

 לא מזע"ז בפחות א"כ סוכה הכשר הוי לא מזה ובפחות סוכה הכשר כשיעורז'
 סוכה. שתחת סוכהנחשב

 סוכה דהוי בסוכה המטה תחת הישן בטעם והרא"ש הרי"ף למ"ש דומהואינו
 כיון בזה ז' על מז' פחות הוי לסמה התחתון אם דבשלמא ]הסוכהןשתחת

 ואם בסיכה ישן אינו א"כ עליו מונה תורת אין אם ממ"ג א"כ תחתיו ישןרהוא
 הסוכה שתחת מוכה הוי שוב סוכה תורת לו דנותן ביון א"כ סוכה לשםמחששו
 סוכה שם עליו ראין שפיר ."ל מ~' פחות הוי שלמעלה אם אבל ממ"ג, יצא לאלכך
 רוחב הוי באמת אם רק סוכה כשיעור נקרא לא בזה לכך כ,ש.עור בו דאין כיוןכלל
 גבוהה אינו ראם היינו " בעינן במטה גם דבגובה ואף סוכה שיעור ממילא דהויזע"ז
 כיון אבל הנ"ל ממ"נ חך שייך לא שוב דליתא כמאן והוי מוכה לגבי ל" במיל אז"

 שייך דלא למעלה אבל הנ"ל ממ"נ שייך לכך לי' בטל לא א"כ ז' ורחב י'רגבוהה
 שייך לא ,ע"ז דליכא רכל תרכ"ו בסי המ"ז רברי ונדחו זע"ז רוחב בעינן הנ"לממ"נ
 הסוכה שתחת סוכה משום דלאו באילן הנקט ורש"י הסוכה שתחת סוכהחשש
 אפשר אי ר"ט רחב רק בנסר דליכא כאן וא"כ וי רוחב באילן בהי' סייריאיבא

 המוכה, שתחת סוכה מכחלפרש

 פסול בסכך דאין להמוברים אף דבלא"ה כן לזמר מוכרהין דרברינו וראיתיושכתי
 הנמרים כשרים התורה מן כאן דהרי כאן קשה הסוכה שתחת דסוכהפסול

 התורה דמן לדאורייתא לתוש לנו ראוי לחומרא וראי בזה וא"כ פסולים מדרבנןרק
 ולכך הסכך על למעלה נסר עליו רנתן רמיירי לתרץ והו"ל הסוכה שתחת מוכההוי

 תחת סוכה רהוי מכח תחתי' ישנים ואין הנמר בלא מרובה צלתה רהוי כיוןכשרה
 הסוכה. שתחת סוכה פסול ליכא ז' רוחב הו. דלא דכל כדברינו ובע"כהסוכה,

 הסכך אם אף י"ל כן בד"מ פוסל פסול דטכך דכמו די"ל בזה אחר דרך י"לאך
 נחשב שלמטה הסכך עכ"פ א"כ ר"ט פסול מכך הוי למעלה אם נשרכולו
 הוי ואם פסול סכך נחשב שלמטה גם א"כ הפסול כנגר דהוי מה כל דליתאכמאן
 הר"י שיטת יתיישב ובזה המונה, כל פוסל א"כ הפסול שכנגד מפחים ד' למסהבו

 שלסמה בסכך אם מחמירין היש עם הטור מחולק יהי' שבזה תרכ"ו סי המ"זשהביא
 פסול. שם הוי אם העליוןשכנגד

%
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ג יימ~יטב

 שיביא כלדמן היי ,אג יהרהב
 יעי, שיגדון חייג, עץ תורה דקיק הישיגה וראשרג

 ביוכ"פ לחולה )אישערווינע"ם( א'נפוויא תיקוןבנירגז

 לו הותר אשר שיב"ס חולהבנידון
 מחמת אבל ביוכ"פלאכול

 וביקש לאכול רוצה אינו ה'יראת
 מערב אינפוזי' לו שיעשהמהרופא
 לו, שדרוש מה כל יהי' שבתוכהיוכ"פ
 לו יעשה כי לו ואמר הרופאוהסכים
 ותקלקל גופא ביוכ"פ כן,ועשו

 האם בשאלתו בא והחולההאינפוזיא
 האינפוזיא לסדר לעכו"ם לומר לושרי

 הוא התיקון )ועצם שבות, עלויעבור
 או מהשאלה( הנראה כפידאורייתא
 לו הותר לא לאכול לו שהותרשכיון
 שליט"א א' וחכם לצורך, שלאשבות
 לומר שעדיף בפשיטות לוהורה

 ממה דרבנן איסור ויעבורלעכו"ם
 איסור שהוא מבשיעור פחות אףשיאכל
 ומאכילין יותר, קל הדרבנן והואתורה
 שליט"א וחכ"א תחילה, הקלאותו
 לאכול לו שהותר כיון דאדרבההורה
 היא שהאמירה הרי מכשיעזרפחות

 לצורך. שלא דרבנןאיסור

 בזה דנו האחרונים גדוליובאסת
 חולה לכל גימאשלכאורה

 מעיו"כ אינפוזיא שיעשהשיכ"ס
 סי' )ח"ג זצ"ל מישרים בדובבוהגאון
 יכול כי שם וכ' בזה, נתלבטפ"ח(

 עיי"ש, האינפוזיא מעשייתלהסתכן
 ואין הכלים נשתנו היום כי כידועאולם
 אגרות בעל הגאון אבל בזה, חשששום

 לאסור כתב צ'( סי' )ח"ג ז"למשה
 משום מזה והדא טעמים כמהמחמת
 לצורך שלא בעצמו לחבולאיסור
 ענין שום אין כי דנקיט הרייעו"ש,
 לצום שיוכל מיוחדת תחבולהלעשות
 ביוכ"פ. לאכול לו התירה התורהכאשר

 נוהגין אין כי דבר, עמא מה חזיופוק
 אף אינפוזיא, חולה לכללעשות

 אכילה איסור על יעבור לאשעי"ז
 אינפוזיא לעשות אמרינן ולאדיוכ"פ
 לכאורה א"כ הקל, הקל מאכיליןמשום
 לעכו"ם לומר היתר אין עשה אםאף

 נימא אם כי האינפוזיא, לתקןביוכ"פ
 להתיר הקל מאכילין של ענין בהדיש

 מדינא זה חיוב היה הרי לתקןלעכו"ם
 בעיוכ"פ.לעשותו

 שכ"ח )או"ח בפמ"ג ראיתיאמנם
 קו' שהביא מק"ט(בא"א

 רנו דמאכילין דבסוגיא מהאהפר"ד
 נימא הקל מי ותרומה טבלבאיסור
 ויעבור שיפריש היינו התורה אתשיערב
 איסור והא מערבין אין של איסורעל
 לחולה אבל אסור דלאחרים שם וכ'קל

 שיבטל כן לעשות לו וראוי מותרעצמו
 דלא חזינן חמור, איסור על יעבורולא

 לא לאכול לו דשרי כיון לאחריםאמרינן
 של קל איסור על לעבור להםנתיר

 שיעבור ראוי עצמו לחולה אבלביטול,
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 אבל והרגילה, הראויה אכילה בדרך לעבור ולא לבטל הצדדי הקל איסורעל
 במקום שהם מתחבולות מיירי הכא הכא, ה"ה לכאורה א"כ קל, איסורעל

 וצ"ע. אכילה אוכל הוא דסוכ"ס לחלק ישאמנם

 השראה עמוד המובהק הגאון אתושאלתי
 תשובתו רלהלן שליט"א הלוי שבטבעל

 הרב ומכובד האהוב ידידיכבוד
 כש"ת ויראה תורה של פלג מלאהגאון

 ור"מ רב שליט"א פלדמן הלוי זאבר'
 יצ"ו לונדון חיים עץ תורהקהל

 מאשר הריני באה"ר וש"תאחדשה"ט
 אשר שניות לוחותמכתבו

 שע"פ חולה בענין בחכמהמסתפק
 הלה אבל ביוה"כ, לאכול מותרהלכה
 לאכול רצה לא הקודמה יראתומחמת
 אינפוזי' לו שיעשה מהרופאוביקש
 הנצרך כל יהי' כתוכו אשר יוה"כמערב
 האינפוזי' נתקלקל גופא ביוה"כלו,

 שיתקנה לגוי לומד נסתפקוהחולה
 רילמא או דאמירה, שבות עלויעבור
 לו הותר לא לאכול לו שהותרכיון

 אם בה חכמים ב' ונתוכחו לגוי,אמירה
 או כה"ג, גם דאמירה שבות לונתיר
 אפי' או שיעור חצי שיאכל עדיףדלמא

 לכך. נצרך אסכשיעור

 יש כי בעניי אומר זה דברו111ן,טובווז
 באמת מדוע ע"זלעמוד

 חוששין ראין וההלכה דעלמאסוגיא
 ביוהכ"פ אכילה להתיר שלאלהורות
 שפשוט הנ"ל אינפוזיא נתיר זהובמקום
 דהו"ל דאכילה תורה איסור בזהשאין
 ועיינתי לגימה, כדרך שלא זהלענין

 שציין צ'( סי' )ח"ג משה אגרתבתשובת
 לי נתישבו ולא תורתו[ ]כבודכ"ת

 ויראה טעם, צריך עדיין כידבריו,
 בשיעור יוה"כ באכילת דישדהטעס
 דעתא ויתובי אכילה דברים שניכותבת
 לרבנן להו דקים ע"ב( )פ' יומאעיין

 לא מזה פחות דעתא מיתבידבהכי
 שביעת בה שיש אכילה והיינומיתבי
 בחולה נא נתבונן והכה ורצון,דעת

 לפי בודאי לו מזקת שאכילהביוה"כ
 דעתו מישבת מו"ס אבל הרופאים,דעת

 והנאת גרונו בהנאת הרוצה הואכי
 שאכל. בכמותמיעיו

 בשם ג'( ס"ק תרי"ח )סי' במג"אוהנה
 אומר הרופא דאפילוהרדב"ז

 להתולה לו יזיק שהמאכלבודאי
 ועיקר נפשו, מרת יודע דלבשומעים
 והרדב"ז דעתא היתוכי אלהבענינים
 ס"ו קל"ח( אלף )סי' שםבתשובה
 בשביל שבת שמחללים כמה זהמדמה
 )קכ"ח דשבת כהאי כלכד דעתאיתובי
 )או"ח ובשו"ע סומא יולדות לעניןע"ב(
 דעתא דיתובי לחז"ל דקי"ל ש"ל(סי'

 הוא, לחולה דנוגע מילתאדחולה
 אכילה בין ההבדל בולטוהשתא
 איכא באכילה כי האינפוזיא,ופעולת
 יתובי וגם וסיעודו, הגוף זיוןתרתי
 וע"כ ומעיים גרון הנאת ע"ידעתא
 אבל לו, מזיק כשאוכל גם הרדב"זהותר
 דחינן זה ובשביל איכא דעתאיתובי
 בתשובה הרדב"ז כהיקש ויוה"כשבת
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 )סי' השלחן ערוך שבעל ואע"פשם,
 דחיתי כבר ומנ"א ארדב"ז פליגתרי"ח(
 סי' )ח"א הלוי בשבט בעניישיטתו

קס"ד(.

 תחליף הוא אינפהיא כי ידועוכבר
 חומרים, ולחסרון הגוףלסיעוד

 הבטן דרך לאכילה תחליף אינואבל
 קים וע"כ מעיים, הבני ופעולתוהקיבה
 ביוה"כ לחולה להתיר ג"כ לחז"ללהו

 דעתא היתובי גם בה דאית ממשאכילה
 שלא בחולה דאפילו ויראהדאכילה,
 ]מכל מכ"מ שיעור, חצי רקהתרנו
 ]חצי ח"ש לו מתירים דאגו כיוןמקומן
 אכילת בהפסק פעמים כמהשיעור[
 מצטרף אינו כרת שיעור לעניןפרס,
 כן מעיים ובני קיבה הנאת לע~יןאבל

 שיעור שס"ל לאלו ובפרטמצטרף,

 בכתינו אין ולהנ"ל בזמן, קטןצירוף
 אינפוזיא לכתחילה לחולהלהורות
 דוקא דצו חז"ל כי אכילה,במקום
 דהאונפוזיא בנ"ר וא"כבאכילה,
 שכל שבות להתיר וצריכיםנתקלקלה,
 אותו מחייבת דההלכה נוטההתורה
 אכילה וקולת באונפוזיא, לאבאכילה

 ואל פקו"נ, לענין התורה חומרתהוא
 וכמובן חז"ל, הוראת נגד להתחכםלנו
 החולה את לשכנע אופן._א"א בשוםאם
 אכילה לידי להביאו כח בידינוואין
 שוב אונפוזיא רק דבר שום מקבלואינו
 גוי ע"י לתקנו ואפשר פקו"נ ספקהו"ל
 גוי ע"' א"א אם ישראל ע"י אפילו)או

 בזה. הנלענ"ד זה פקו"נ( לספקונוגע

 ה, לרחמי מצפה באהבה, דוש"תוהרינו

 ואזנר הלוישמואל

ז
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 שהג"א פאללאק שגיס רהרה"ג
 חי רקהואעו הגוהץחגר

 מדאורייתא הוא אם הזה בזמן שביעיתבענין
 מדרבנןאו

 גדולי מאד האריכו זה בענין "גהא[
 הלוי בית בספר ובפרטהפוסקים

 בריסק אב"ד הלוי הרי"ד האדירלהגאון
 יוסף אוצרות וכספר א', סי' ח"גזצ"ל

 זצ"ל ענגיל מהר"י האדירלהגאון
 האדיר להגאון דבר משיבובשו"ת
 המר שמן ובספר נ"ו סי' זצ"להנצי"ב
 ר' חברון אב"ד הספרדים מגדולילאחד
 פוסקים הרבה ועוד זצ"ל, לוביאמרדכי
 רק רציתי העני ואני בזה מאורהאריכו
 היוצאים הדברים עיקרי את קצתללקט

 ווה הערות קצת עם הקדושיםמדבריהם
 בעזהשי"ת.החלי

 קרקעות דשמיטת הפוסקים סברתהנה
 ה' בזה יש מדרבנן הוא הזהבזמן
 פוסקים ולכמה הואיל א[סברות,
 לבוא לעתיד קדשה לא שניהקדושה
 הגר"א ולרעת הארץ קדושתובטלה
 לא עזרא בימי גם סק"ו של"אבסי'

 קבלו מאליהם אלא מדאורייתאנתקדש
 ליובל שביעית והוקש הואיל ב[עליהם.
 נוהג אין ויובל ל"ו דף בגיטיןלרבי
 סברת ג[ עליה. יושביה כל ראיןכזה"ז

 דתרומה תרומות מהל, בפ"אהרמב"ם
 תבאו כי דכתיכ מדרבנן הואבזה"ז
 באו לא עזרא וכימי כולכם ביאתרבעי
 בי כתיב ג"כ ובשביעת מקצתםרק

 שיטת ג' לסברא קצת דומה ד[תבואו.

 מטעם דלא הגר"ח כנו בשם הלויהכית
 מטעם אלא כולכם ביאת דבעיגויה"כ
 היו לא עזרא ובימי וחילוק כיבושדבעי
 לא ישראל דרוב חילוק לעשותיכולים
 שיטמ"ק הביא הביה"ל ה[ שם.היו

 מעשר תלתה דהתורהבכתובות
 וממילא השלישי שנתבשביעית
 למעשר שביעית להיפך ג"כמקישים
 לפסק מדרבנן הוא דתו"מוכמו

 שביעית. כמו"כהרמב"ם

 הוא דאורייתא דהוי הפוסקיםוסברת
 שני' קדושה דקיי"למטעם

 דשביעית כרבי קיי"ל ולא לע"לקדשה
 רבים דהם כרכנן אלא ליובלהוקש
 תבאו דכי ודרש כרבים, הלכהויחיד
 על חלקו פוסקים הרבה הרמב"ם,דכתב

 לגבי רק הדרש מבואר דבגמ'הרמב"ם
 להרמב"ם ואפי' תרומה לגבי ולאחלה
 כאשר כשביעית ולא בתרומה רקהוא

 בעזה"י. להלןיבואר

 להסוסקים אפי' כספים שמיטתויגבי
 מדאורייתא הוא דשמ"קדלעיל

 דהוא שמ"כ לגבי ס"ל ככולםרובם
 לגבי שביעית דהיקש דס"למדרבנן
 ליובל רדומה כספים לגבי רק הואיוכל

 כאן וה"ה לבעליו חוזר אינודהקרקע
 לבעליו. חוזר אינוהכסף
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 הרמב"ן ה"ה הפוכה סברא ג"כ1"מ
 וכן ל"ו דף בגיטין הזכותבספר

 ח"א מ"ה שער בסה"ת דבריוהביאו
 מדרבנן הוא דשמ"ק נאמר אסדאפי'

 הוא שמ"כ אבל בטלה שני'דקדוקיה
 ויבואר הגוף, חובת דהוימדאורייתא

 מסיק גופיה והרמב"ן אי"ה, להלןעוד

דהי
 שהוא יותר נראה שמ"כ והן שמ"ק
 החומים מאוד החמיר ועפ"זמדאורייתא

 הוא ולהרמב"ן הואיל פרוזבוללעשות
 בדברים שם האריך ועודמדאורייתא
 יכר לעשות אש להכותחוצבים

לשמיטה.

 פרטי קצת נכתושרעכשיו
 בעזהשי"תהדברים

 דף בגיטין הוא הסוגיא מקור הנהב[
 איכא ומי שם, איתא והכי ע"אל"ו
 שביעית משמטא דמדאורייתאמידי

 הי' האיך פי' משמטא דלא הללוהתקין
 דין לעקור פרוזבול לתקן הלל שלבכח

 ורבי בזה"ז בשביעית אביי אמרהתורה,
 השמיטה דבר דה אומר רבי התניאהיא

 מדבר הכתוב שמיטות בשתישמוט
 שמיטת ואחת קרקע שמיטתאחת

 אתה קרקע משמט שאתה בזמןכספים,
 משמט אתה שאי בזמן כספיםמשמט
 וחקינו כספים משמט אתה איקרקע
 הלל ראה לשביעית זכר דתשמטרבנן

 עמד זא"ז מלהלוות העםשנמנעו
 בגמרא הקשה ואח"כ פרתביל,והתקין
 לא דמדאורייתא מידי איכא ומילהימך,
 דתשמט, רבנן ותקינו שביעיתמשטמא
 רבא הוא, תעשה ואל שב אבייאמר
 עכת"ד הפקר, הפקר ב"ר הפקראמר

 דקאי רש"י פי' רבא דברי ועלהגמרא,
 הלל תיקן האיך ראשונה קושיא עלגם

 ותי' דאורייתא, שמיטה עלפרוזבול
 בע"א התוס' אבל הפקר בי"דהפקר
 דרבא ופי' רש"י על חלק איכא מיד"ה
 רמכח לרבי, רק דקאי ראשון לתי'מודה
 מצוה לעקור להם הי' לא בי"דהפקר

דאורייתא.

 פרש"י הזה, בזמן ד"ה איובעמוד
 דאמר ס"ל כרביוהלל

 הזה בזמן מלוה להשמטתשביעית
 הוה שני בבית דהלל ואע"ג הואדרבנן
 הי' ולא הואיל שני דבבית לאבייס"ל
 מדאורייתא, שמיטין נהגו לא נוהגיובל

 לקדש יובלות מנו בערכיןוכדאמרינן
 ומצאתי קאמר, מדרבנןשמיטין
 שכתב הלוי יצחק רבינובתלמידי
 שאין מנין בירושלמי גיטיןבמסכת
 נוהג שיובל בזמן אלא נוהגתהשמיטה
 אחת שמוט, השמיטה דבר וזהשנאמר
 שביעית, שמיטת ואחת יוכלשמיטת
 כזמן נוהג דשביעית ראיתי בתו"כאבל
 שהוא אני ואומר נוהג, יובלשאין

 אתה שאי בזמן בד"ה ואח"כמחלוקת
 עכשיו כגון רש"י כתב קרקעמשמט

 הארץ. קדושתשבטלה

 פי' רש"י שלשיטת מזה לנוהיוצא
 אחת כך, הוא רבידברי

 קרקע עבודת איסור פי' קרקעשמיטת
 נוהג, עכשיו שאין ומזלןבשביעית,
 של להיקש צריך רש"י לדבריובפשטות
 ליובל, הוקש ששביעית ג"כהירושלמי

 מייתי לא אמאי א"כ התוס' הקשהוע"י
 הספר מן חסר ועיקר ג"כהירושלמי

 שמיטות דב' הרשב"א הקשהועוד
 צריך רבי ולדברי שלש ולא כאןנאמרו

 ליובל. וקרקע לקרקע כמסיםלהקיש
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 תי' שרש"י הלוי בית הגאון כתבע"ז
 שכעצם הקושיות, לשונובמתק

 אלא ליובל קרקע להקיש א"צ רבידברי
 קרקע משמט אתה שאין כזמןמדקאמר
 והיינו משמט שאין זמנים דישמשמע
 שניה דקדושה לרבי וס"ל חורבןלאחר
 להקיש לרבי וא"צ חורבן, לאחרבטלה
 זמן על שתקן להלל ורק ליובל,שביעית
 ולהדחיק להוסיף צריכים שניבית

 מיני שכל וצ"ל היקש עודשס"ל
 הכתוב. רמזשמיטות

 מתורץ שלפ"ז הלוי הבית עודוכתב
 במו"ק שהקשו התגס,קושיית

 בית להשקות התירו למהמקשה
 דשביעית אביי שם ותי'השלחין
 היקש שייך לא ושם ורבי,בזמה"ז
 בזמן דמדקאמר מתורץ ולפי"זרהכא,
 דס"ל משמע קרקע משמט אתהשאין

 איסור וממילא בטלה שני'דקדושה
 הוא. מדבנן קרקעעבודת

 שם דקאמר הא הלוי בית לדבריוצי"ע
 תיבא אפילו אמר רבאבמו"ק

 תולדות, ולא רחמנא אסר אבותרבנן
 ולא ארבי דפליגי רבנן דהם לומרראין
 דמאי לקרקע כספים להיקשס"ל

 דס"ל לרבנן אלא להתם,שייכות
 לבא לעתיד קדשה שנייהדקדושה
 דף דביבמות גדול, דוחק זהוובאמת
 קדשה שני' דקדושה לר"י ס"לפ"ב
 לע"ל, דקדשה ס"ל לא ורבנןלע"ל,
 שהקשה המר שמן בספר ג"כועיין
 דס"ל דרבי אדרבנן רר"י רבנןכעי"ז
 דר"י לרבנן סתרי דאורייתאדשמ"ק
 כ"כ מבין ואיני לע"ל קדשהדל"ל

 כתנאים מיירי כאן דדילמאהקושיא

 איירי וכאן ר"י של חביריםשהיו
 לדרברי אבל רבי, של חביריםבתנאים
 בכלל דרבי כרבנן רואה איני הלויבית
 להו לית אלא דאורייתא שמ"קדס"ל
 מודו דילמא אכל לקרקע כספיםלהיקש
 דאורייתא, וכספים מדרבנןדקרקע
 לתרץ יש ואולי הגוף, חובת דהוימשום
 פליגי דאם הלוי, בית לפי לרש"ידס"ל
 וקרקע דאורייתא וכמסים ההיקשרל"ל
 לזמר דא"א הסברא נגד זהומדרבנן
 דכספים חוה"ג דמ"מ הגוף, חוכתדהוי
 על אין בטיל הקדושה ואם בקרקעתלוי
 ואין הואיל השביעית שנת שםהשנה

 ס"ל רבנן ואם תרומה ואיןמעשרות
 ג"כ ס"ל בע"כ דאורייתאדשמ"כ
 סתירה יש אבל דאורייתא, ג"כדשמ"ק
 ס"ל דרש"י ע"ב ל"ת מקידושיןלזה
 כספים שמיטת נהגו המדבר בדורדגם

 י"ל ואולי הגוף חובת דהוימשום
 רבנן פי' רבנן תימא אפי' הזאתלשיטה
 לא לע"ל קדשה דס"ל בש"סדעלמא
 וצ"ע. דר"י רבנן ולא דרבירבנן

 רש"י דלשיטת הלוי בית בספרוטסיק
 דילן בש"ס תנא שוםאין
 רק ליובל הוקש דשביעית בפי'שיאמר
 דבלל, אליבא הכי דקאמר הואאביי
 הלכה ורבא ואביי ע"ז חולקורבא
 דרבי הביא דבירושלמי והגםכרבא,
 ש"ס לרש"י אבל ליובל שביעיתמקיש
 כש"ס והלכתא אירושלמי פליגדילן

דילן.

 כ"ו רף רסנהררין הגמרא עידוהביא
 וזרעו פוקו ינאי ר' מכריזע"א
 שם ופירש"י ארנונא, משוםבשביעית
 קדושת דבטלה דרבנן בזה"זדשביעית
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 כרוב דקיי"ל לדידן וא"בהארץ,
 לע"ל קדשה שניה דקדושהראשונים

 הוא. דאורייתא בזה"זשביעית

 דמדייק ראיתי יוסף אוצרות בספראבל
 בזה"י דשביעת רש"ילשיטת

 רב מעשה עשה ינאי ור' הואילדרבנן
 לשיטת ינאי ר' של טעמו וכלכזה,
 דרבנן בזה"ז דשביעית משום הוארש"י
 עיקר אם ואסי' לפסוק צריך כךא"כ
 שני' דקדושה משום רש"י שלטעמו
 שני דקדושה לפסוק צריך א"כבטלה
 בפרט ינאי כר' קיי"ל דבוודאיבטלה

 רב. מעשהדעביד

 אליבא רש"י דלשיטת מזה לנוהיוצא
 לפסוק צריך הלוי ביתדהגאון

 ואליבא דאורייתא בזה"זדשביעית
 דהוא לפסוק צריך ענגיל ר"ידהגאון

דרבנן.

 תם רבינושיטת
 בפי' ראשונים ורוב תם רבינו ושיטתג[

 ליובל קרי קרקע דשמיטת רבידברי
 שביעית דיני לכל קרי כספיםושמיטת
 כספים דהוקש ס"ל דלא לרבנןוממילא
 הוא בזה"י שמיטה דיני כל א"כלקרקע

מדאורייתא.

 וקרקע דכספים דמנ"ל הלוי בביתועיין
 כספים רק דילמא ליובלהוקשו

 מגמ' הוקשו דשניהם ובע"כ קרקעאו
 דאביי דצ"ל וכתב דמו"ק ומגמ'דגיטין
 דין שניהם וקרקע דכסף מסבראס"ל
 בירושלמי יוסי כר' הלא וזה להםאחר
 דומה דכספים ע"ז גם קרא רבעירס"ל
 אמרין רתמן כברייתא הוא אלאלקרקע
 שביעית רק דמקשינן בירושלמישהובא

 דשמוט בפשיטות ס"ל דאכיי אוליובל,
 ולסברא שמיטות, מיני לכלמרבה

 סברא שהוא הלוי הבית שכתבראשונה
 רבנן דגם י"ל דרש לשום צריךולא
 משמע לקמן המובא וברמכ"ן לזהמודו
 תלוי אין ולרבנן שניה כסבראדסבר
 לקמן ועיין קרקע עבודת כאיסורשמ"כ

באריכות.

 להסתפק דיש הלוי הבית כתבולשלכה
 הלכה או כרבי הלכהאם

 על פליג רבא אם דתלוי וכתבכרבנן
 ולשיטת הפקר ב"ד הסקר כתי'אביי
 יש בודאי א"כ פליג לא ררבאהתוס'
 הרמב"ם דעת וכ"ה כרכילפסוק

 שמיטה על מהני לאדפרוזבול
 תוס' על דפליג לרש"י אבלדאורייתא

 ראשונה קושיא על גם תי' דרבאוס"ל
 הלכה יהי' בהשגות הראב"ד דעתוכ"ה
 כפרש"י ס"ל והרשב"א עכת"ד,כרבא
 ראשונה קושיא על קאי רבא שלדתי'

ג"כ.

 דמלכא אפקעתאבספרוראיתי
 אלפנדרי מהרש"אמהגה"ק

 מודה דרבא התוס' דמש"כזצרק"ל
 מזה חזר התוס' ראשונה כקושיאלאביי
 דברי בסוף עיי"ש בזמן ד"הבתוס'
 לדריה הלל דבעי הא שהקשוהתוס'
 שביעית הי' בדורו הלאתיקון

 בעיא ההיא א"נ שם תי'דאורייתא,
 הפקר ב"ד הפקר רמשני דרבאאליבא
 בית ובספר ע"ז במהרש"א וע"עעכ"ל,
 הסמ"ג על והקשה ע"ז ג"כ עמדהלוי
 ואח"כ פרוזבול תיקון מכח כרבידפסק
 הלוי הבית ע"ז ותי' דתוס', כא"נכתב
 דאורייתא שמיטה הדורות ככל הי'דאם
 אחר רק פרוזבול מתקן הי' לא הללאו



 ,עקגזרעט
 הי' דאו חורבן שאחר ומן עלשתיקן
 הפקר מכח דורו על גם תקןמדרבנן
 ראי' אין ולפי"ז עיי"ש הפקרב"ד

 דרבי. כרבנן לפסוקמהתוס'

 הרמב"םשיטת
 גדולי נחלקו הרמב"ם בדעת והנהד[

 מקומות כהי כתב הכס"מהפוסקים
 רק דאורייתא דהוא הרמב"םבדעת
 וז"ל מדרבנן דהוא כתב הכ"טכפ"ד

 הל' ויובל שמיטה מהל' בפ"דהרמב"ם
 כארז אלא נוהגת שביעית איןב"ה

 הארץ אל תבאו כי שנא' בלכדישראל
 וכין הבית בפני בין לכם נותן אניאשר

 עכ"ל. הבית בפנישלא

 הרמב"ס שמלשוןככס"מועיי"ש
 בסני שלא דנוהגשכתב

 אבל מואורייתא רהוא משמעהבית
 דרבי לדרש שהביא ה"ג מפ"טהקשה
 ותי' נוהג שהיובל בזמן רק נוהגדשמ"כ
 קאי דשמ"ק וס"ל ס"ל כרכיהלעולם
 דוקא הוקש כספים ושמיטתאיובל
 דהוא שהקשה במל"מ ועיי"שליובל
 שאתה דבזמן דס"ל לפיר"ת וגםפיר"ת
 ס"ל אבל יוכל רק נקרא קרקעמשמט
 הוא כספים משמט שאתה דכזמןג"כ
 שיטה למרן דס"ל ותי' שביעית, דיניכל
 ליובל הוקשו שמ"כ דרק רכי בפי'ג'
 מהבעלים נפקעו דשניהם לזה דמירזה

 דמי לא זה קרקע עבודת איסורמשא"כ
 מהבעלים. הפקעהלדין

 כשיטת לא ברכי חדשה שיטהוזהו
 אבל ר"ת כשיטת ולארש"י

 איסור דלרבי מבואר דבמו"ק שםהקשה
 וראיתי מדרבנן רק הוא קרקעעכורת

 תי' א[ אחרונים, כגדולי תי' ג'ע"ז
 כן הראב"ד על כתב הוא הלוי,הבית
 רק הוא דשמ"ק בהרמב"ם סברדהוא
 תירוצו אכל להלן, כיבוארמדרבן
 יסבור דהרמב"ם להרמב"ם גםמתאים
 והוקש שביעית נקרא רשמ"קכפרש"י
 הוא דרבנן דקרקע והא לקרקעכספים
 מטעם או לע"ל קדשה לא דק"שמטעם

 תלה דהתורה למעשר הוקשדשביעית
 וממילא השלישי שנת בשמיטהמעשר
 דמעשר וס"ל ג"כ להיפךמקישים
 כתוב שמיטות דב' וס"ל מדרבנן,בוה"ז
 פ"י ריש וכירושלמי ג', ולאכאן

 ר' ההיקש באופן מחלוקת ישדשכיעית
 וזהו לקרקע כטף דמקישים ס"ליוסי

 ברייתא הביא ואח"כ בגיטיןכפרש"י
 ליובל שמיטה דמקישים אמריםרתמן
 מה ופליגי ליובל כסף דמקישיםופ"
 כסף יותר רומה יוסי לר' דומה,יותר

 הם דשניהם בשביעת קרקעלאיסור
 יותר אמרין דתכן ולברייתאבשביעית

 המל"מ, כסכרת ליובל כסףדומה
 אמרין כתמן יסבורוהרמב"ם
 יוסי ר' כשיטת אזיל והבבלידירושלמי,
 דשמ"ק י"ל אמרין רתמןולברייתא
 המשיב חי, 3[ דאורייתא. הואבזה"ז
 במו"ק כאביי קיי"ל דלא מהנצי"בדבר
 ליובל שמ"ק גם דהוקש לרבירס"ל
 שביעית כתוס' דמו"ק ומסוגיאהואיל
 הוא בזה"ז דשביעית להדיאמשמע

 תוס' גזרו דלא שם דאיתאמדאורייתא
 דניסוך דומיא החורבן אחרשביעית
 וכך החורבן אחר נוהג הי' דלאהמים
 דעצם להדיא משמע הללמ"מהי'

 דלא ובע"כ מדאורייתא הואשביעית
 שניהם דהוקשו לרבי דס"ל כאבייקיי"ל
 ג[ ליובל. הוקש כסף דוקא אלאליובל



טע גהלכ"השוטת

 דהרמב"ם שתי' אחרונים מגדולייש
 שניהם הוקש לרבי דלעולם פשרהעשה
 ולגבי כרבי, בכספים פסק הרמב"םרק

 של הראי' מכת חכמים פסקקרקעות
 בש"ס. ראיות כמה ועוד דברהמשיב

 זו דלשיטה הלוי הבית הגאוןוכתב
 לקרקע כספים ביןדמחלק

 ראיית רעיקר קושיות כמהיתורץ
 מדרבנן הוא בזה"ז דשביעיתהראשונים

 בפרוזבול קולות הרבה מדהקילוהוא
 אהדדי. מילי ומסרו חשוב כ"דדל"ב

 הוא דשביעית הפוסקים ראיתועיקר
 נ"נ דף מגיטין הואמדאורייתא

 בשביעת הנוטע דמ"ש דמקשיע"כ
 ואם יאכל בשוגג ובשבת יעקרבשוגג
 מאי דרבנן הוא בזה"ז דשביעתנאמר
 מדאורייתא, דאסור אע"כקושיא,
 או דהכס"מ אליבא הרמב"םולדעת
 יתורץ הלוי דכית אליבא הראב"דלדעת
 הוא דכספים אמת הם דשניהםהכל

 מדאורייתא. הוא וקרקעמדרבנן

 כתב ענגיל להגר"י ייסףובאוצרות
 חמורה קושיאדעוד

 בזה"ז אם הקשה דבגמ' עי"זמיתרצת
 רבנן תקנו היכי מה"ת שביעיתאין

 הוא, תעשה אל דשב אביי ותי'דישמט
 על דהתינח דברזל חזקה קושיאוהקשה
 ליקח תקנו האיך אבל כספיםשמיטת
 ועשה קוס רזה אחרים משדותפירות
 ליובל הוקש לא דשמ"ק אע"כהוא

ודפח"ח.

 להב"י רק הוא דכ"ז ע"ז להעירויש
 נפקרים הם הפירותדבשביעית

 אבל דמלכא, אסקעתא והואממילא
 הוא המצוה דעיקר המבי"סלשיטת

 א"כ ממילא, הפקר נעשה ולאלהפקיר
 הוא רעיקר ענגיל הגר"י קושיתל"ק

 זה ואין להפקיר הבעלים עלהחיוב
 להם יש דחכמים דאורייתא לדיןמנגר
 וניחא פירותיו להפקר לאדם לצוותכח

הכל.

 הבית כתבו הרמב"ם דבריובעיקר
 ראין יוסף והאוצרותהלוי

 רק כתב דהרמב"ם מה"ת דנוהגראי'
 אפי' ונוהג ביהמ"ק לשביעיתדא"צ
 רכל כאופן דוקא י"ל אבל חורבןלאחר

 עליה.יושביה

 דאין האחרונים מן אחד כתבין3פי"ז
 ביטלו וב"ר דר"ג מהאראי'

 רק הי' דהללמ"מ בזה"ו שביעיתתוס'
 דקיי"ל ראי' אין קיים ביהמ"קכזמן
 תוס' דאין הי' ההלכה דילמאכרבנן
 באופן אבל חורבן לאחרשביעית
 מה"ת שביעית נוהג ואי עליהדיושכיה

 שביעית. תוס' לאאבל

 הרמב"ם ברעת בירוריםעוד

 כתב י' הל' בפ"ט הרמב"ם יהנהה[
 דין נוהג נוהג, שהיובל ובומןוז"ל

 שדה ודין חומה ערי בתי ודיןע"ע
 גר ומקבלים אחוזה שדה ודיןחרמים
 והשמטת בארץ, שביעית ונוהגתתושב,
 שאין ובזמן מה"ת, מקוס בכלכמפיס
 ע"ח בתי ולא ע"ע נוהג אין נוהגהיובל
 ואין חרמים שדה ולא אחוזה שדהולא

 שביעית ונוהגת תושב גרמקבלים
 כספים השמטת וכן מדבריהם,באר,

 ועפ"י עכ"ל, שביארנו כמומדבריהם
 נוהג דשכיעית להדיא מפורש זוגירסא
 המהד"י לעיקר נקט וכן מדרבנןרק

קורקוס.



 יצגת%
 וז"ל ברמב"ם אחרת גירסא ישאבל

 נוהג אינו נוהג היובל שאיןובזמן
 בארץ, משביעית חוץ אלו מכלאחד

 מדבריהם מקום בכל כספיםושמיטת
 מרן כתב זו גירסא ועל שביארנו,כמו
 השמטת על רק קאי דמדבריהםבכ"מ
 מדאורייתא, הוא שמ"ק אכלכספים
 יוסף והאוצרות הלוי בית הגאוןאבל
 לפרש גדול דוחק זו לגירסא דגםכתבו

 ברישא דא"כ מדאורייתא הואדשמ"ק
 נוהג כשיובל נוהג דשמ"ק נקטלמה
 כאן דנקט מ"ש ביובל תלוי איןראם
 תפילין מצות נקט לא ולמהשמ"ק

 ביובל. תלוי שמ"ק צגםאע"כ

 דהרמב"ם ראי' עוד הביא הלויוהבית
 מפי"ב מדרבנן רק דהואסובר

 לעתיד וכן הרמב"ם דכתב ט"זהל'
 שיכנסו בעת שלישית בביאהלבוא
 ויובלות שמיטין למנות יתחילולארץ
 רק הוא שמ"ק דעכשיו משמעוכו'

 הא למנות יתחילו מאי דאל"כמדרבנן
 לדחות ויש עכת"ד מונים ג"כעכשיו
 חדש מנין למנות דיתחילו די"להראי'
 ויהי' הואיל יתבטל ענשיו שלדהמנין
 התוס' כשמ"כיובלות

 בערכיי
 י"ב דף

 אחר ראשון בבית דגם והנך ד"הע"ב
 עיי"ש. לר"י מחדש מנין התחילושחזרו

 דהוא שלחן הפאת הביא ראי'ועוד
 בית מהל' הרמב"ם מל'מדרבנן

 דכ"מ ולפיכך וז"ל פ"והבחירה
 בקדושת ונתקדש בבל עולישהחזיקו
 ואע"פ היום מקודש הוא השניםעזרא

 בשביעית וחייב ממנו, הארץשנלקחה
 בהל' שביארנו הדרך עלובמעשרות
 כתרומה דדינו משמע הריתרומות
 מדרבנן, דהוא הרמב"ם דעתובתרומה

 על רק דכוונתו הראי' שדחוויש
 רשם שם שביארנו כמו מדכתבמעשרות
 על קאי ולא מדרבנן הוא דמעשרביאר

 משביעית. כלום דיבר לא דשםשביעית

 דהוא כתב מקומות בה' הכ"מולמעשה
 הכ"ה בפ"רמדאורייתא

 ובפ"א וה"ט ה"א בפ"י ה"בבפ"ט
 הכ"ט בפ"ד אבל הב"ו, תרומותמהל'

 דברי על של"א בסי' ובב"יובתשובותיו
 דהוא הרמב"ם בדעת כתבהטור

מדרבנן.

 הם עיקר דבריו דאיזה דנווכלאחרונים
 הי' דהכ"מ כתבווהרבה

 בספר עיין ימיו בסוף הי' רזהבאחרונה
 המר בשמן וכן זה, בענין לנבוכיםאגרת
 למה דאל"כ באחרונה הי' דזהכתב
 דסבר ופרח הכפתור על כ"כתמה

 גופיה דהוא מדאורייתא הואדשמ"ק
 והרדכ"ז המל"מ דעת וכן כן. קודםסבר

 והח"א, והרידב"ז והנצי"בוהפר"ח
 ה' חפץ את עוד הביא לנבוכיםובאגרת

 והעץ כסף והסירת והש"א אליהווהידי
 ובית השלחן והערך ספר והמגילתחיים

 והמרכבת וחת"מ הספרדיאברהם
 אלגזי ומהר"י רוקח מעשההמשנה
 השלחן והערוך לנר והערוך אורהוהקרן
 מקאצק ישראל והרי שלמהוהחשק
 דהוא הרמב"ם בדעת סכרוכולם

מדאורייתא.

 והרלב"ח קורקוס המהר"י זהושעימת
 והרש"ס והרשב"שוהר"ן
 והב"ח ומהרי"ט והמבי"טוהמהרשד"ם

 והנחסה והפנ"י וכנה"ג תרומהוהגי,
 ומעשה יצחק והורע והצל"חבכסף
 יוסף והאוצרות השלתן והמאתניסים



טג גהקכםהשוטת

 כולם ז' ס"ק ג' בסי' החזו"א דעתוכן
 וכן מדרבנן דהוא הרמכ"ם כדעתסכרו
 הפוסקים מחלוקת הביא הארץבתורת
 לדעת יותר ונטה הרמב"ם,בדעת

 מדרבנן. דהוא להרמב"םהאומרים

 דהוא להרמכ"סהאומריםומעט
 דפסק מטעם או הואמדרבנן

 דכתיב מטעם או שמ"ק, לגבי גםכרבי
 כמו כולכם ביאת דבעי תבואוכי

 דף ח"ב הארץ בתורת בזה עייןבתרומה
 הכית האדיר והגאון בזה, שהאריךט"ו
 דפטר הרמב"ם דעת הסבירהלוי

 מטעם מדאורייתא כזה"זמתרומות
 הגמ' דלכאורה כולכם ביאתדבעי

 שם דאיתא לוה מנגד פ"בבכתובות
 כולכם ביאת מטעם פטור בחלהדוקא
 בנו בשם שתי' עיי"ש בתרומהולא

 טהור מקורו רהרמב"םהגר"ח
 ריבר"ח שם דנחלקו פ"ובירושלמי

 מדאורייתא חייב שני' בביאה אםור"א
 הואיל דמאליהם סבר ור"א מאליהםאו
 בבית וכמו וחילוק כיבוש הויולא

 לר"א כן וחילוק כיבוש כעיהראשון
 וכאן וחילוק כיבוש שני בביתבעי'
 הוי לא באו לא ישראל ורובהואיל
 ביאת כמו פי' ואין וחילוקכיבוש
 אכל גזיה"כ הוא דשם בחלהכולכם
 ההכוונה אלא בבואכם כתיב לאכאן

 חסרון וזהו וחילוק כיבושמטעם
 בשביעית גם ולפי"ז הארץ,בקדושת
 המצות בכל כמו וחילוק כיבושדבעי

 שנים בי"ד נהגו דלא בארץהתלוים
 חוץ וחילוק הכיבוש לפניראשונות
 שני, בכית מדרבנן הוי נהגמחלה
 הארץ בתורת אבל בקיצור,עכת"ד
 כפשוטו ברמב"ם למדו ממרשיםושאר

 ביאת בבואכם דרשינן כחלהדכמו
 תבאו כי כתיב בשביעית ה"נכולכם
 ה' לנו יהי' ולפי"ז כולם, כיאתדרשינן
 דרבנן, שיהי' בזה"ז לשביעיתטעמים

 לע"ל. קדשה לא שניה קרושה למ"דא[
 לשמ"ק גם ליובל דהוקש מטעםב[

 תבאי כי דכתיב ג[ כרכי.והלכה
 ד[ בחלה. כמו כולכם ביאתודרשינן
 בעי בארץ התלויות מצות דכלמטעם
 כיבוש הי' לא שני ובבית וחילוקכיבוש
 שם. היו לא ישראל שרוב מטעםוחילוק

 בשם הלוי הכית שהביא טעםה[
 לשביעית הוקש מעשר דכמוהשטמ"ק
 הוקש להיפך ה"ה השלישי שנהדכתיכ
 הרמב"ם פסק ובמעשר למעשרשביעת

 מדרבנן. רק דחייבלהדיא

 והרז"ה הראב"ד דעתבירור
 וכן הרי"ף על בהשגתו הראב"ד הנה1[

 הביא מ"ה שער התרומותבמסר
 מן לא נוהג אינו בזה"ז ששביעיתבשמו
 ליובל והוקש הואיל מדרבנן ולאהתורה
 שביעית הי' סה"ת נוהג יובלדכשהי'
 מדרבנן נוהג יובל היה ואם מה"תנוהג
 שאין ועכשיו מדרבנן נוהג שביעיתהי'
 שביעית אין מדרבנן אפי' יובלנוהג
 שנהגו והאמוראים מדרבנן,נוהג

 דעת וכן הוא, חסידות מידתפרוזבול
 שכזמן אחר כאופן קצת כתב רקהרז"ה
 יובל וקידשו מומחים בי"ד היוהגמרא
 מדרבנן, שביעית נוהג הי' ואזמדרבנן
 עליהם תמהו ראשונים ועודוהרמב"ן
 דבריהם שהביא התרומה בספרועיין

 בזה חסידות מידת שייך דמהבאריכות,
 מן הפטור וכל המלוה ממוןלהשמיט
 הרבה ועוד הדיוט נקרא ועושהוהדבר
 וגם החורבן אחר שביעית שנהגראיות



 יעקץזרעסר
 אחר יובל נהג שלא הקשה הרז"העל

 בי"ד לזה וצריך מדרבנן גםהחורבן
 כ"ז עיין ולתקוע ולקדש למנותהגדול

 וברמב"ן ב"ה שער בסה"תכאריכות
 הרמב"ן ומסיק ובחידושיו, הזכותבספר

 אע"פ שמ"כ ושנוהג בו חזרשהראב"ד
 כרבי וא"נ כרבנן שמ"ק נוהגשאין

 עכת"ד. מדרבנן נוהגושמ"ק

 השיג ט"ז הל' פ"ט בהשגותוהראב"ד
 שכתב הרמב"םעל

 דרבנן שמיטה על רק מהנישפרוזבול
 דאורייתא שמיטה על גם מהניאלא

 שהביא י"א הל' ובפ"אוכרבא,
 שם הראב"ד כתב ארנונא דיןהרמב"ם
 כבשו שלא במקומות אלא מהגישלא
 עולי שכבשו במקומות אבל כבלעולי
 מהני לא מדאורייתא שביעית ששםבבל

 ארנונא.היתר

 מעיקרא בהראב"ד הלוי הביתודעת
 חסידות ממדת רק שמיטהדאין

 אסור הוא שמ"ק אכל שמ"כ על רקהוא
 בהשגות הראב"ד כדכתבמדאורייתא

 על לעיל שכתבנו כמו וס"לבפ"א
 שמ"כ רק הקיש דרבי רס"להרמב"ם
 דהם זל"ז דומים דשניהםליובל

 בתשובתו והנצי"ב מהבעלים,מופקעים
 השמיטה דבר וזה הפסוק דלשוןהוסיף
 אלא עבודה איסור על מצינו לאשמוט
 כפ' וכן מהבעלים, ממון השמטתעל

 תשמטנה והשביעית רכתיבמשפטים
 להפקיר שצריך רק דקאי להרמב"םס"ל
 כפרש"י, עבודה איסור על ולאפירות
 דאסור שהראב"ד משמע כפ"אוממילא
 בבל עולי שכבשו במקומותמה"ת
 מה"ת, אסור קרקע עבודת דאיסוררס"ל
 כלל ס"ל לא מעיקרא כסמיםאבל

 שמ"כ גם לאסור חזר ואח"כלאסור
 על השיג לא דבפ"ט דרבנן רקאבל

 רק מדאורייתא אסור דשמ"כהרמב"ם
 דאורייתא, על גס מהני דפרוזבולס"ל

 גם לגמרי ס"ל לא הדז"המשא"כ
 דהרמ"א שם וכתב קרקעותלשמיטת
 דא"צ הסוברים שיטת דהביאבחו"מ
 דעת על דממך פרוובוללעשות

 סי' ביו"ד שמ"ק על אבלהראב"ד,
 דהראכ"ד משום סברתו הביא לאשל"א
 הרז"ה דגם וכתב לשמ"ק ס"לגופיה
 רק להקל סברתו על סמך לאגומיה
 עיי"ש בחו"ל, רק וג"כבשמ"כ
 וכ"כ הנעימים כדבריובאריכות
 סמך לא רהרז"ה יואל דבריבתשובות

 שם ומסיק שמ"כ, לגני רק סברתועל
 קרקע בעבודת להקל לסניף לצרףדח"ו
 סמך לא עצמו דהוא הרז"ה שיטתאת

 יחידאי. שיטה הוא וגם סברתועל

 דמלשון ס"ל אחרונים הרבהאבל
 מעיקרא דס"ל משמעהראב"ד

 הלוי כבית דלא נוהג אינו שמ"קדגם
 הראב"ד על הרמב"ן מקושיותוגם

 האחרונים להרבה ס"ל וגם הכי,משמע
 דס"ל מוכרח אינו כפ"אדהראב"ד
 דאיירי די"ל מדאורייתא, אסוררשמ"ק
 הי' דאז כר"ת וס"ל שני ביהמ"קבזמן
 חילוק הי' שני ובבית מדאורייתאיובל

 הי' בבל עולי שכבשובמקומות
 המקומות בכל ביה"ו אבלמדאורייתא,

 קורקוס למהר"י ס"ל וכןררכנן
 זה אבל יוסף באוצרות וכןבהראב"ד

 ר' דהא הכי הראב"ד דברי לפרשצע"ק

 בסנהדרין דינא דהאי מרא דהואינאי
 ומשמע שני בית חורבן אחר הי' כ"ודף

 בוה"ז.דאי'רי



מה ההיכו:ששיסע

 דתזר הראב"ד בשמ הביאובהרמב"ן
 אי ונסתפק הראב"דגו

 כרבנן או מדרבנן ואסור כרביס"ל
 הראב"ד דמש"כ לבאר עודוצריך
 כלא אפי' נוהג שמ"כ דילמאכמזרתו
 בלא נוהג אינו שמ"כ או כרבנןשמ"ק
 ליובל ליה קרי דשמ"ק וכרבי,שמ"ק
 ר"ת וכשי' לשביעית ליה קריושמ"כ

 רוב פי, וכן ראשונים רוב סברודכן
 צ"ל לביה"ל רק להראב"ד,המפרשים

 כספים שמיטת על רק הוא הדיןרכל
 בין הוא הדיוק המפרשים ולשארגופי'
 קרקע, ענודת איסור על ובין שמ"כעל

 דהראב"ד כתב דמלכא אפקעתאובספר
 על שהשיג הראב"ר אינו השגותבעל

 חמיו. כ"אהרי"ף

 מזה: לנוהיוצא
 כך: הוא הלוי בית לשימת הראב"דדדעת
 בזה"ז. מדאורייתא אטור קוקעות שמיטתא[
 אסור. חסידות ממידת רק חזרה לפני כספים שמיטתב[
 מדרבנן. הוא חזרה לאחר כספים שמיטתג[
 שמיטת דילמא חזרה לאחר דנסתפק צ"ל ברמב"ן דמבואר מאי ולפיד[

 מדאורייתא. ג"כ הואכספים

 כך: הוא אחרונים שארולרעת
 חסידות. ממידת הוא חזרה לפני וכספים קרקעות שמיטתא[
 כרבנן. מדאורייתא או כרבי מדרבנן או אסור שניהם תזרה ולאחרג[

 הוא: הרז"הולדעת
 הלוי בית ולדעת בזה"ז נוהג אינו כספים שמטת ובין קרקעות שמיטתבין

 בשמ"ב. כ"א סברתו על סמך לא גופיההרז"ה

 אכרצלוני הר"ידעת
 נוהג אין דשמ"כ ס"ל אברצלוניהר"י

 דהא ע"ז הפוסקים ותמהובחו"ל
 בחו"ל רנוהג מבואר ל"חבקידושין
 וא"ל מ"מ, לה' שמיטה קרא דכ'מקרא
 בא"י, רק תקנו דרבנן דשמיטהדבוה"ז
 דבל דאורייתא כעין יתקנו לאדלתה
 תיקון, דאורייתא כעין רבנןדתיקון
 תלוי דשמ"כ דס"ל תי' הלוי ביתוהגאון

 בטיל יובל דבטיל ובזה"וכיובל
 דאסור ס"ל שמ"ק אבלשמי"כ,

 שלא שמ"כ בא"י רק ותקנומדאורייתא
 ודפח"ה. לחצאין שמיטהיהי'

 הרמב"ו שישתבירור
 בוראי הוא דשמ"כ הרמב"ן ושיטתס

 לדברי הגוף חובת דהואדאורייתא
 פי' הארץ בקדושת תלוי דלאחכמים



 יעלגזרעסו

 בטלה שני' דקדושה נאמר אםאפי'
 לדברי בזה תלוי אינו שמ"כ אבלבזה"ז
 במדבר דאפי' הגוף חובת והואחכמים

נהגא.

 דגם משמע דבירושלמי שםוכתב
 הארץ בקדושת תלוילחכמים

 מקשה פ"י שביעית מס' דבירושלמיפי'
 תקנו האיך מד"ת מעשרותדלמ"ד

 אפי' דקשה עוד מקשה ואח"כפרוזבול,

 שמ"כ מ"מ א"י קדושת שבטלבימן

 אפי' מדאורייתא ונוהג הוא הגוףהגבת

 דבר וזה יוסי ר' שם ותי'בח"ל
 תלוי כספים דשמיטת שמוטהשמיטה
 אפי' דזה ברמב"ן ומשמעבקרקע
 ביובל תלוי דלרבי פי' דרבילחכמים
 אבל ביובל, תלוי דלא סליגיוחכמים
 של קרקע בקדושת דתלוי מודוחכמים
 דפי' לשיטתו אויל והוא גומיה,שמיטה
 הירושלמי תי' ואח"כ כרש"י, ולאכר"ת
 כרבי.- ביובל תלוי דשמ"כ אמריןתמן

 דלא דילן דלש"ס הרמב"ן כתבןע"ן
 י"ל יוסי דר' דרשההובא
 בכלל תלוי שמ"כ איןדלחכמים
 בקידושין דמשמע כמו הארץבקדושת

 לדעת במדבר אפי' דנוהג ע"ב ל"תדף
 לירושלמי דאפי' כתב ואח"כחכמים
 אבל לס"ד רק זה הארץ בקדושתדתלה
 אתיא המתניתין בירושלמי דאסיקאח"כ

 דילן לש"ס מודה דהירושלמי י"לכרבי
 נלע"ד בן הגוף, חובת הואדשמ"כ
 בסה"ת המובא הרמב"ן דברילפרש

 א'. חלק מ"השער

 דהדברם הרמב"ןכתבובמסקנא
 הוא דשמ"כמראים

 שאמר מריו"ח עוד וראי'מדאורייתא

 נעשה מדמים שאנו מפני ל"זבגיטין
 דאילו מדאורייתא דהוא משמעמעשה
 כדין וכן מעשה, ועושה מדמיםבדרבנן
 כוותיה, הלכתה ולית הוא יחידאהדרבי

 קדושה קיי"ל נמי הארץ קדושתולענין
 אין שלישיית להם יש ושנייהראשונה
 היא תורה חורבן בזמן אפי' הלכךלהם

 הארץ בקדושת שתולה למיואפילו
עכת"ד.

 בין הרמב"ן דדעת מזה לנוהיוצא
 הוא שמ"כ וכיןשמ"ק
 בודאות החליט לא אךמדאורייתא

 ופסק מראים דהדברים כתב אלאגמורה

 פ' התורה על והרמב"ן דרבי,כרבנן

 מעשה על קודם ג"כ כתב ז' פסוקבהר
 סה"ת, הוא שביעית שאיסורדירושלמי,

 הוא הביעור אחר אכילה איסוררק
 אותו שמא או כתב ואח"כמדרבנן,

 ועיין דרבנן, דשביעית כרכי סבררשע
 שכתבו מפרשים שיש לנבוכיםבאיגרת

 רוב אבל בזה, נסתפקשהרמב"ן
 שדבריו הרמב"ן בדברי סברומפרשים
 כתב שאח"כ וראי' עיקר הואהראשונים

 דאינו משמע סבר רשע אותו שמאאו
 רשע אותו רק כרבנן, פסקינן דאגןאמת

 כן.סבר

 הרמב"ן על הקשה השלחןורופאת
 כרבנן ס"ל דריו"חדכתב

 מדאורייתא הוא בזה"1 שמיטהדאיסור

 וירושלמי ה"א פ"ב פאהמירושלמי
 קל ריו"ח דקאמר ה"ד פ"חשביעית
 מדרבנן, שהוא בשביעת שהקילוהוא

 כתב זצ"ל אלפנדרי מהרש"ןוהגה"ק
 נקטינן דלא דמלכא אפקעתאבספרו

 כבבלי. אלאכירושלמי



טז מיןשטר

 כסף משנה בספר נפלא תי' ע"זוראיתי
 הסאה"ש קושית על ל"תדף
 דוקא לומר אפשר הרמב"ןדלשיטת
 כרבנן דס"ל מדאורייתא הוישמ"כ
 דמררבנן לומר אפשר שמ"ק אבלדרבי
 מסיק דהרמב"ן והגם בטלה, דק"שהיא

 ריו"ת אבל לע"ל קדשה דק"שלהלכה
 דף בפסחים ס"ל ריו"ח דהא כזהיחלק
 מדרבנן, הוא בזה"ז דתרומהמ"ר

 אחרת קושיא שם 'הביא אךודפח"ח.
 ג' דף למכות בחידושיו הרמב"ןדהא
 את דהמלוה כל"ב דהלכה כתבע"ב
 משמטתו, שביעית אין שנים לי'הבירו
 שם וכתב דרבנן, בזה"ז דשכיעיתמשום
 הוא ושם בו חזר שהרמב"ןשנראה
 הביאו שהראשונים כיון אחרונהמשנה

 כן.בשמו

 שמ"כ בדיןבילוף
 הגוף חובת הויאם

 להדיא נראה רמב"ן מדברי עכ"פח[
 נוהג דשמ"כ לומרששייך
 נוהג אינו ששמ"ק אע"פמדאורייתא
 הגוף חובת דהוי מטעםמדאורייתא

 אליבא הכ"מ מסברת הפוכה סבראוזהו
 דהוקש מדרבנן הוא ששמ"כדהרמכ"ס
 הוא ליובל הוקש דלא ושמ"קליובל

 וכאן לרבי אזיל שם אךמדאורייתא
 הרמב"ן עוד והביא ולק"מ, לרבנןאזיל
 שם דאיתא ל"ח דף מקידושיןראי'

 כמדבר. נהגדשמ"כ

 שייך דמה הענין כל הבנתי לאאך
 או במדבר בשביעית שמ"כלעשות

 מנינן ולמאי בטלה שק"ש בזמןבא"י
 הוא השכיעית שנת הלא השפיעיתשנת
 כמקדש לא"י שנכנסו מעת הי'תמיד

 וחלוקה כיבוש שני י"ד אחרראשון
 בב"ש וכן מעשרות, לנהוגשהתחיל
 במדבר אבל א"י את עזרא שקידשמעת
 אם בא"י וכן השביעית שנת שייךמאי
 בקידושין ובאמת א"י, קדושתבטלה
 והא הגמ' קושיית על כן פרש"י ל"חדף

 דינהג פי' הוא חוה"ג כספיםהשמטת
 דלרבנן משמע כרבי שם ותי'במדבר
 רש"י על שם הקשה ותוט' במדבר,נהג
 דין והלא במדבר שינהג שייךדמאי

 ירושה לאחר אלא אינושמיטות
 התוס' הקשה מה ולכאורהוישיבה,
 לשמ"ק שמ"כ בין חילוק ישדילמא
 בשנת תליא דשמ"כ כמ"ש כוונתאלא

 אלא השביעית שנת שייך ולאהשביעית
 אולי דברינו ]ולפי וישיבה ירושהלאחר
 עיי"ש[ שם המהרש"א קושייתיתיישב
 ליישבו צריך והרמכ"ן רש"י שיטתאבל

 בזה כרז"ה ס"ל אולי לומרורציתי
 כשם הרז"ה בשם דכתב בבעה"תעיי"ש
 שנת כך לקרשו, צריך היובלששנת

 ויכול לקדשו, ב"ר צריךהשמיטה
 אז שמ"כ נהג אם המדבר כדורלהיות
 לקידוש שביעית והי' השנה קידשוב"ר
 כך לאמרו קשה ברמ"בן אךבי"ד,

 בזה"ז אפ" זאת אמר דהואדמשמע
 ובאמת אותו מקרשים בי"דשאין

 הכי משמע ג"כ ירושלמיבקושיית
 עד כארץ, תלוי ואין חוה"ג הואדשמ"כ
 דברינו ולפי היקש מכח יוסי ר'שתי'
 לגבי שביעית אין אם אלא היקשא"צ

 לגבי השביעית שנת שייך איןשמ"ק,
 דהב"ר כירושלמי לומר ורוחקשמ"כ,
 כל רהא השביעית לשנתקדשו

 ואיך הרז"ה על חלקוהראשונים
 דמקשה הירושלמי קושיתיתיישב

 חוה"ג.דשמ"כ



 יעלגזרעמח

 שייך דלא דברינו כניםאםאבי
 מדאורייתא שמ"כלהרמב"ן

 מקדשין ב"ר אם אלא מדרבנןושמ"ק
 על כסף המשנה תי' יתיישב לאהשנה
 הרמב"ן על הפאה"שקושיית

 נהגו דכ"ד נאמר אם אלאמהירושלמי
 וצע"ג גדול דוחק זה אבל השנה,לקדש
 על שעמי מי עוד ראיתי ולא העניןבכל
 במומים ועיין רבה, צריך וה ודברזה
 נוהג רשמ"כ הרמב"ן בשם הביאס"ז

 בא"י שמ"ק כשנוהג רקבחו"ל
 כזה תלוי דלא משמע ברמ"בןולכאורה

 שכמסקנה כתב והרמב"ן לירושלמירק
 בזה, תלוי דלא לבבלי יודההירושלמי

 כן החומים כתב קושייתנו מכחואולי
 אליעזר ר' הרה"ג וירידי בכ"ז,וצ"ע

 שלדעת לי אמר שליט"אאסטרייכער
 שהמנין לומר מוכרחיםהרמכ"ן
 כספים, שמיטת לגבי נמשךהראשון
 משעת שמנו לומר צריכיםובמובר

מ"ת.

 בעה"עשיטת

 בגיטין מדגרסינן דרבי כרבנןדקיי"ל
 יקיים בשוגג בשבתהנוטע

 שניהם הא משביעית מ"שומקשה
 ע"ב ג' דף ממו"ק ראי' ועודדאורייתא

 ]וצ"ע שביעית תוס' על ילקהיכול
 הברייתא איירי דילמא השניההראי'
 צריך ישמעאל לר' ובפרט ביהמ"קבזמן
 מחבירו כרבי הלכה וקיי"ל כן[לומר
 דנהוג כתב לבסוף  אבל  מתביריייולא

 קא בירושלמי יוסי ר דהא כרביעלמא
 בקידושין שמעון ב"ר אלעיר ור'כוותיה
 מיניה ומשמע כוותיה. לה נסיבל"ת

 ביובל שביעית תלוי אין דרבידלרבנן
 כדברי וזהו בשמ"ק שמ"ב תלוי איןוגם

 הגמ'. כפי'הרמב"ן

 לו בגיטין המאירישיטת
 דהלכה ודעתו מחורשת שיטההוא

 ראשון ביהמ"ק שה" וכזמןכרבי
 וביהמ"ק מדאורייתא הכל הי'קיים
 ובין יובל בין מדרבנן הכל הי'השני

 ויש הכל בטל חורבן ולאחרשביעית
 אפי' קרקעות ולא שמ"כ דנוהגסוברים
 שמ"ק דאף זו שיטה לפי וי"אמדרבנן,
 לא אלא שלה ובסביכות כארץנוהג
 חכמי שקבעו זמן כל אלא הארוךלזמן
 ואח"כ מקומות לאותן ישיבהישראל
 הן נהגו חסידות שממדת שםמסיק
 גיטין במס' עכת"ד שמ"כ הןשמ"ק
 כסף ובמשנה לנבוכים באגרתועיין

 לזה סותר ובסנהדרין במו"קדהמאירי
 בזה"ז. דנוהג שם מדבריוומשמע
 לפני והראב"ד כהרז"ה סכרוביסודו
 וכבר כוה"ז נוהג שמיטה שאיןתזרה
 כרוב אלא הכי קיי"ל דלא לעילנתבאר
 נוהג שמ"כ והן שמ"ק דהןראשונים
 ולמר מדרבנן למר רקהיום,

מדאורייתא.

 למעשה להלכההממקנא
 הראשונים גדולי שרוב נראהפ[

 בזה"ז דשכיעית פסקווהאחרונים
 שרוב נראה הרמב"ם בדעת וכןדרבנן,

 הרבה אך דרבנן דהוא סובריםהסוסקיס
 הרמכ"ם ברעת סברו הפוסקיםמגדולי
 בפנים כמבואר דאורייתאדהוא

 ג"כ של"א בסי, הטור ודעתבארוכה,
 כתב ג"ג הלוי והבית מדרבנן,דהוא



טט גוחכהעשור

 כתב אך מדרבנן דהוא ס"לדרוה"פ
 דהוא סכרו ראשוניםדהרבה

 בגיטין רש"י אן הם: ואלומדאורייתא
 לא ק"ש למ"ד דרק בו. וסנהדריןלו.

 הרמכ"ן ב[ דרבנן. הוא לע"לקדשה
 י"א אך התורה, על ובפי' הזכותבספר

 ג[ מכות. כמס' כו חורשהרמכ"ן
 המקילין דעת הביא כי הגםהבעה"ע

 ד[ מדאורייתא. דהוא פסק בעצמוהוא
 עודרין אין ד"ה מ"ב דף כגיטיןהתוס'
 בתי' רק דאורייתא דהוא פסק תי'בב'

 תוס' כפסקי ה[ דרבנן. דהוא כתבאחרון
 תוס' של ב' תי' רק הביא כובסנהדרין

 פסק מגדול באו"ז ו[ דאורייתא.דהוא
 כערלה אוסור שביעית דספקבפשיטות
 דהוא להדיא משמע הכרםוככלאי

 יש להלכה הלוי הבית וכתבדאורייתא
 וכן הטור פסק דכן מדרבנן דהואלפסוק
 הרבה אבל מדרבנן, דהוא פסקהחזו"א
 דהוא פסקו הקדמונים הפוסקיםמגדולי

 וכן כ"ט, הל' בפ"ר הרדכ"זדאורייתא,
 וכן ט"ו. סי' החדשות ש"אבשו"ת
 הרמב"ם בדעת לעיל שהובאוהפוסקים
 סי' הרלב"ח ובשו"ת מדאורייתא,שהוא
 הוא בזה"ז ששביעית ג"כ כתבקמ"ג
 שהוא שיאמר פוסק שום ואיןמדרבנן

 דהכית פלא לכאורה והואמדאורייתא
 בפי' רס"ל ראשונים כמה הביאהלוי

 מראורייתא.שהוא

 נ"ו סי' הלכה משיב בשו"ת~הנצי"ב
 דאיטור מחודשת שיטהיש

 מדאורייתא, אסור קרקעעבודת
 הפירות להפקיר וכן כספיםושמיטת

 דקאי משמע שמוט דלשון מדרבנןהוא
 מלשון פירות על וכן שמ"כעל

 רכתב ונטשתה תשמטנהוהשביעית

 הפסוק דפי' המצוות בספרהרמב"ם
 בערוך וכן הפירות. להפקיר דמצוההוא

 מדאורייתא, שהוא פסקהשלחן
 ג' סי' רידב"ז כיח בספרוהרידב"ז
 ובספר מדאורייתא. דהוא מסיקמק"ט

 דברי שו"ת במסר וגם דמלכאאפקעחא
 סי' זצוק"ל ט"ב מהר"י מהגה"קיואל
 ס"ל שרוה"פ כתבו שנ"ד דףצ"ז

 ומסיק דאורייתא, הוא בזה"ןדשביעית
 נפקא, לא ספיקא מידי דעכ"פשם

 באוצרות כתב שלעומ"ן הואוחידוש
 ככל מצא שלא ענגיל מהגר"ייוסף

 שהוא שיסבור מיהראשונים
 בספר וגם מהרמב"ן, חוץמדאורייתא

 שלעזינגער מהגרע"י ב' סי' שבתוןשנת
 הוא בזה"ז דשביעית מסקזצוק"ל

 להכריע מאד שקשה ונראהמדאורייתא,
 ורוב דעלמא שסוגיא נראה אבלבזה

 החזו"א כפסק הולכים זמנינומחברי
 מדרבנן. שהואופאה"ש

 בזה"ז בשביעית הקיל החזו"אוהנה
 שביעית מטעם דדינאבספיקא

 אבל לקולא, וסד"ר דרבנן הויבזה"ז
 בספיקא התמיר דמלכא אפקעתאכספר
 ועיקרו הואיל לקולא מד"ר למ"דאפי'

מדאורייתא.

 כהטור דפסק הגם הלוי בית בספרוכן
 חידש דרבנן, הוא בזה"זדשביעית

 באלה שני בית בזמן וקיבלוהואיל
 לא וק"ש שביעית לשמורובשבועה
 ודינו בזמנינו נשתנה לא א"כבטלה
 אבל מדאורייתא, שהוא שבועהכספק

 דלא עליו השיג סק"צ י"ח סי'בחזו"א
 על אלא היחידים על שהטילונזכר
 אלה כל' מצינו דלא ועוד קיבלו,עצמם
 שבועה להטיל וא"א שבועה אלאחרם



 שלגיןנ
 שהחמיר מהדר"ג ושאני הנולדיםעל

 צ"ה סי' ח"ח ובמנח"י עכת"ד,הנוב"י
 שם חשש וגס הלוי, בית כשיטתהחמיר
 הוא בזה"י דשביעית האומריםלדעת

דאורייתא.

 האומרים סברת לעיל ולהאמורט[
 הוא מדרבנן הוא בזה"זשביעית

 לא דק"ש מטעם או טעמים,מכמה
 כן, סוברים ראשונים דכמה לע"לקרשה
 קדושה מק"ו של"א בסי' הגר"אולדעת
 מאליהם כמ"ר מדרבנן רק הי'עזרא
 ביאת דוקא בבואכם מטעם אוקבלו,
 בכיבוש דחסר הגר"ח מטעם אוכולכם,
 ראשונים שרוב הטעם ועיקרוחילוק,
 ראין ליובל דהוקש רבי מטעםהקילו
 דהוקש טעם עוד ויש עליה,יושביה
 מעשר תלתה דהתורה למעשרבשביעית

בשביעית.

 הטעמים בין נפק"מ הלוי הביתוכתב
 פסק ניחא כטלה ק"שדלטעם

 דיש כטוריא דינו רביה"ז רפסקסה"ת
 מעשר מידי להפקיע בא"י לעכו"םקנין
 בא"י עכשיו קדושה דאין לטעם רקזהו
 אבל עליה יושביה דאין לטעםאבל

 קנין אין בודאי בטלה לא שני'קדושה
 דאסור קיי"ל ודאי ולהלכהלהפקיע
 עכו"ם עם עודרים אין פסקדהרמב"ם

 דרוה"פ ובפרט נסתפק רק הסה"תוגם
 לע"ל. קדשה דק"שס"ל

 על מאד תמהני בהא דאיירינןואגב
 לאור שיצא הארץ מנחתספר

 ירושלים מנהג ליישב תשנ"ד שנתבסוף
 כתב נכרים בפירות איסור נהגושלא
 ריש כסה"ת ס"ל שרוה"פ לבררשם
 עכו"ם, בשדה לעבוד ומותר בזה"זקנין

 ודאי בזה"ז דשביעית שהכריע שםעין
 ברור אין מדאורייתא כשהי' וגםדרבנן,
 קנין יש ודאי ובזה"ז קנין איןרקיי"ל

כסה"ת.

 ביחד קולות הרבה כ"כ לגבבוצע"ג
 של"א סי' דבשו"עובפרט

 קנין דאין להדיא כתב סק"הבש"ך
 ממילא מעשרות מידי להטקיעלעכו"ם
 ראשון בבית דאיירי לומר רצהברמב"ם
 כן לומר א"א בודאי בשו"עאבל

 למ"ר אפי' זאת קאמר דהש"ךומשמע
 פסק דהכי דרבנן בזה"זדתרומה
 וגם כסה"ת קיי"ל דלא אע"כהמחבר
 דלא ועוד בזה, הסתפק גופיהבסה"ת
 בזה"ז דשביעית כ"כ להקילברור

 המבי"ס משם הביא הוא וגםמדרבנן
 וגם טעמא מהאי לסמוך רצהדלא

 ההבית יסודו, כל נפל הלוי ביתלדברי
 למ"ד דוקא סה"ת היתר רכל כתבהלוי
 מעיקרא נתקדשה לא או בטלהדק"ש
 ואת כתב לא כרבי להסובריםאבל
 שם הארץ מנחת בספר ועייןסה"ת
 סה"ת לשון מכח הלוי בית דברישדחה

 ואכ"מ. דבריו לדחות ישובקל

 כלום הביא שלאתמהניכביושר
 שהביא יואל דברימשו"ת

 ישראל עבד אם לאסור ברורותראיות
 ואין עודרין, דאין מהא עכו"םבשדה

 וכתב בשביעית עכו"ם ידימחזיקים
 סותר סה"ת על שסמך הגר"אשגם
 דהביא במשניות אליהו לשנותעצמו

 בשדה לעבוד לישראל לאסורבפשיטות
 הארץ מנחת המחבר ולדבריעכו"ם,
 והוא ראשון בבית מיירי דהכלצ"ל
 דברי בשו"ת וגם כמובן מאד גדולדוחק
 בתי' רק בגיטין שהתוס' שם כתביואל



נח גהוקההיוטע
 א' בתי' אבל כסה"ת להקל כתבאמצעי

 כתי' קייל לא ובוודאי בזה החמירוג'
 תי' בכלל אביא לא סנהדרין ובתוס'ב',
 קיי"ל דלא פשיטא ובוודאיזאת

 מן הנ"ל בספר יצא ובודאיכסה"ת,
 את עי"ז שמחזק ובפרטהשורה
 מקאוונא הגרי"א וגם לעכו"םהסכירה
 המכירה שהתירו מלכו ישועותוהגאון
 שהוא אותם שהטעו ע"י דנאמקדמת
 עבודה ישראל יעבוד שלא התנוסכ"נ

 הי' כסה"ת דקיי"ל ולדבריודאורייתא
 הכי קיי"ל לא בוראי אלא להתירולהם

 הנ"ל מכל העולה תורתזאת
 דקדשה כרו"פ וקיי"ל לע"ל קדשה שניה קדושה אם בגמ' תנאי פליגיא[

 בטלה שני' דקדושה סברי והסה"ת ביבמות והריטב"א הרשב"א אבללע"ל
 מדאורייתא. הארץ נתקדש לא עזרא בימי גם הגר"אולדעת

 בזה"ז נוהג אין שיובל וכמו ליובל הוקש שמיטה אס ורבנן רבי תנאי פליגיב[
 ושביעית הוקש דלא סברי רבנן אבל רכי דברי זהו בזה"ז נוהג אין שביעיתכן

 מה"ת. בזה"זנוהג
 מודו אבל ליובל הוקש לא כספים דשמיטת בפסוקים דיעות יש לרבנן אפי'ג[

 דשמיטת יודו הקדושה בטיל בקרקע ואם קרקע עבודה לאיסורדהוקש
 באיסור לרבנן תלוי דאינו וס"ל ע"ז חלק הרמב"ן אבל מדרבנן יהי'כספים
 קרקע.עבודת

 דק אסור כספים שמיטת והן קרקעות שמיטת הן פוסקים לדוב למעשהד[
  והחוו"א. הפאה"ש להלכה מסקי וכן כרבי,מדרבנן

 מדאורייתא.  הם  דשניהם  כרבנן פסקו פוסקים  הרבה אבלה[
 אסור.  מדרבנן  דרק כרבי פסק כספים  בשמיטת  והרמב"םו[
  הם בהרמב"ם ועוד  והמלים מקומות בה' הכס"מ לדעת קרקעות ובשמיטתז[

 הם שניהם הכ"ט בפ"ד והכ"מ פוסקים הרבה ולדעת מדאורייתא,אסור
מדרבנן.

 במס' דהרמב"ן וי"א מדאורייתא אסור שמ"ק והן שמ"כ הן הרמב"ן לדעתח[
 בו. חזרמכות
 הרמב"ם סברת היפך מקרקעות כספים שמיטת יותר תמור הרמב"ן ולדעתט[

 דראוי ס"ל מוסקים שהרבהובפרט
 בספר וגם דאורייתא איסור דהוילחוש
 קיי"ל לא דבודאי כתב ירושליםמנחת
 די ירושלים מנהג בעד ולהליץכסה"ת
 תרומות מהל' בפ"א הכ"מכמש"כ
 בעד בעודו הפירות קדושתדלענין
 לא בודאי אבל הקדושה נפקעהעכו"ם
 במקום שהארכתי כמו הקרקעלגבי
 ולא לכם דספרי הדרש מטעם וגםאחר,

 הסה"ת דמצרפים לומר לו והי'לעכו"ם
 לפסוק לא אבל בעלמא לסניףרק

 כסה"ת.בודאות



 ישגזרעג
 דרבי כרבנן וס"ל הגוף תובת והויהואיל
 מדאורייתא, אסור קרקע עבודת איסור דרק מחודשת שיטה יש להנצי"בי[

 דהוקש לשמ"כ דומה דוה אסור מדרבנן רק הפירות והפקר קדושתאבל
ליובל.
 תורה של חומר לו יש דרבנן בזה"1 דשביעית למ"ד דאפי' חידש הביה"ליא[
 והמנה"י עליו, הלק וההזו"א בב"ש עליהם שקיבלו והשבועה האלהמכה
 עמו. הסכים צ"ה סי'בה"ח
 ועיקרו הואיל שביעית בספק ההמיר זצ"ל אלפנדרי המהרש"איב[

 וכן להחמיר, ג"כ המנה"י ודעת דדינא בספיקא הקיל והחזו"אמדאורייתא
 מדאורייתא דאסור כהפוסקים ההמיר י"ב אות צ"ז סי' יואל דבריבשו"ת
 נפקא. לא ספיקא מידיועכ"פ
 קדושה מידי להפקיע לעכו"ם קנין יש דבזה"ז סה"ת שיטת על לסמוך איןיג[

 עליו. חלקו דרוה"פ עכו"ם בשדהולעבוד

 בב"א המשיח לביאת ולזכות כהלכתה ויובלות שמיטות לשמור יזכנווהשי"ת

טז



 ישהשצור

 זמןבעניו

 הבעל"ט השמיטה בפרוס עכשיוהנה
 כענין לעסוק מאד גדול דברהוא
 גלינו שמיטה ביטול שבעוןשביעית,
 כמכתבו נזר האכני וכמ"שמארצינון
 לעוון התיקון יהי' השביעיתששמירת
 העברי לב בעל הגאון כתב וכברהקדום
 מיד שבתות שני ישראל שמרושאלמלי

 הימים שבת על דקאי שי"ל נגאליםהיו
 שאמר מה ידוע וגם הארץ שבתועל
 החזון בעל מרן וקדושו ישראלגאון
 בן שביעית במוצאי שמ"ש וצוק"לאיש
 אין שביעית שומרי אין שאם כא,דוד

 לרידב"ז ובהקדמה שביעיתמוצאי
 מכתבים ישראל וגאוני גדוליכתבו

 שמירת בענין אש להבותחוצבים
 ס"ס בסי' החומים הגה"ק וגםשביעית
 שמירת על נוראים דבריםכתב

 ענין שכל פרוזבולשביעיתועשיית
 ואמונה כטחון ענין על רומזשביעית

 עולם על ורומו בארץ שוה הכלויד
 כח יגיע כל ינוחו שם אשר טובשכולו
 שם וגדול קטן נפגשו ורש עשירוכו'
 שנת והיא מאדוניו חפשי ועבדהוא

 יאמר ולא לה' רצון שנתשביעית
 עייש"ב וכו' ידינו למעשיאלקינו

 המתוקים.בדבריו

 אנו שאין חו"ל בני אנחניובפרט
 שביעית מצוות לקייםיכולים

 כ"א יכול הלימוד בחלק עב"םבפועל

ע

 ש04יא עאנלאק ש4ס יהרה"ג
 הקי דקהלתיגו הגהיץחגר

השמיטה

 מהמצוה חלק ג"כ הוא והלימודלקיים
 כתבתי ע"כ בהקדמתו, טל האגליכמ"ש
 החלי וזה משמיטה ענינים קצתכאן

בעוהשי"ת.

 השמיטה זמןבענין

 שיטה ועוד הראשונים שיטות ג' ישא[
 בע"ז רש"י דעת להגר"א,מחודשת

 ת"כ עמד שני דביה שם והרא"ש : טדף
 מוצאי הי' לבניינו ת"כ ובשנתשנה,

 בשנת הי' וזה הכית, חרב ואזשביעית
 העולם, לבריאת תתכ"ח אלפיםג'

 הי' וזה הראשון, אדם ליצירתוהיינו
 הרביעי אלף סוף לסני שגהקע"ג

 ומשם באריכות, החשבון שםכמבואר
 דקיי"ל מנינן לא היובל ושנת ז' ז'מנינן
 ולכאן, לכאן עולה היובל שנת יודאכר'
 דשנת כרבנן דפסק כהרמב"ם דלאוזהו

 שבע. למנין עולה אינוהיובל

 דאיתא החשבונות שכל למודעיוזאת
 וברש"י כסוגיא שם ע"זבמס'

 כל דמחשבין עולם דסדר לתנא הואשם
 וזה הראשון אדם מיצירתהחשבונות

 חודש שמולד דהיינו וי"ד מולדנקרא
 יום תהילת אחר שעות בי"ד הי'תשרי

 תשרי. א' הי' וזהו'

 ששנה מחשבין שאנו החשבוןאבל
 תש"ס אלפים ה' שנת הואהזאת



 י"גזוי
 לסני שנה הוא תהו משנת הואליצירה
 הי' חשבון לפי ואז הראשון אדםיצירת
 דתוהו תשרי מולד דהיינו בהר"רמולד
 ור"ד שעות ה' ב ביום להיות צריךהיה

 שבין דחתתע"ו, חשבון לפי וזהחלקים
 תתע"ו שעות ח' ימים ד' יש לשנהשנה

 מסני תהו משנת דמונים והאחלקים
 תשרי א' לפני ימים ה' נבראשהעולם
 להיות צריך הי' מתי' מחשביםולפי"ז
 בשו"ת באריכות כ"כ תשרימולד
 סי' ביו"ד הכ"י וכ"כ קמ"ג סי'רלב"ח

 ס"ו. סי' בהו"מ והדרישהשל"א

 דביהמ"ק והרא"ש רש"י לשי'ויפי"ז
 הי' ואז תתכ"ח בנ"אחרב

 למולד רמונים תשבונינו ולפימוצ"ש
 חמנה ואם המכ"ט ז"א אז הי'בהר"ד
 הוא השביעית ששנת יוצא ז' ז'משם

 לפ"ק. תש"ס כשנתעכשיו

 ששנת יוצא דאיך שם כתב רש"יוהנה
 בערכין דמגואר מוצ"ש הואת"כ

 בית של הראשונות שנים רשש י"גדף
 עדיין קידש ולא בא לא עזרא עדייןשני
 ו' שנים מת"כ תפחות א"כ ישראלארץ

 מאות וד' שנים, תי"ד שהם יוצאשניס
 ק' מכל שנים ב' רק ו' ז' כולו הסשנם
 צריך אתה יובל במקום שהםשנה
 שנת כר"י דקיי"ל המנין מןלהסיר
 זאת ותוסיף ולכאן, לכאן עולההיובל
 ח' עם ותי"ר שנים ח' דהיינו חי"רעל
 לבנינו ת"כ ששנת בדיוק יוצא תכ"בהם
 הוא שנים דכ"ב שביעית מוצאיהוא
 ועיי"ש. היטב ודוק שביעית אחרשנה

 קושיא רש"י על הקשה "תוס'והנה
 שניס דו' שם דקאמר דהאחזקה

 לרבנן רק הוא מנינן לאהראשונת
 ולסי"ז בפנ"ע לשנה היובל שנתדמנינן
 ת"כ ששנת יוצא שנים ו, תפחותאם
 שנת הוא שנים מו' תי"ד שנתוהוא

 ליובלות הכל הולך שנה דת,השביעית
 בדיוק והוא שנים י"ר נשארושמיטין

 השביעית.שנת

 דמנינן הסוגיא בריש קאמי לר"יאבי
 א"כ שמיטין הבניןמתחילת

 לשמיטין שנים מאות ד' קודםתמנה
 כ"ח יהי' כ' על ותוסיף שנים ח'נשאר
 א"כ השביעית, שנת בדיוק ויהי'שנים
 שביעית הי' לבנינו ת"כ ששנתיוצא

 מוצ"ש.ולא

 לרש"י רס"ל שם ע"ז ברא"שועיין
 דאמרינן כמו הסוגיאדלמסקנת

 נתקדשו לא הראשונים שנים דו'לרבנן
 ממאי והדריגן הכי לר"י ג"כאמרינן

 אתי ולס"ז הסוגיא בתחילתדקאמרינן
 שם מטיק וכן שפיר בע"ז רש"ישיטת

 רש"י.  בשיטתהרא"ש

 בשם התוס' שיטת הוא השני'ושיטה
 ורש"ירשב"ם

 בערכיי
 והטור

 חרב שני רבית ר"י כשם ואתהביא
 מוצ"ש הי' ואז לבנינו חכ"אבשנת
 הסוגיא אבל דערכין הסוגיא יותרוניחא
 הסוגיא בכל שם דמשמע קשהדע"ז
 ולא שנים ת"כ רק עמך לא שנידכית
 שביהמ"ק יוצא התוס' דעת ולפיתכ"א,
 וי"ד למולד תתכ"ט ג"א כשנתחרב

 יוצא ולפ"ו תת"ל הוא בהר"דולמולד
 כמנהגינו לפ"ק תשס"א השמיטהששנת
 החורבן ששנת יוצא התוס' דעתולפי
 הרביעי. אלף סוף לפני שנה קע"בהי'



מ ג"יכ"עשור
 שמיכין מה' כפ"י הרמכ"מודעת

 להלכה הגאונים בשםויובלות
 הוא החשבון אבל התוס' כדעתהיא

 רק קיים הי' שב"ש דהיינו אחרבאופן
 במוצ"ש דאמרינן והא כרפ"י שנהת"כ
 שנת נקרא חכ"א ששנת היינו הביתחרב

 אב, כחודש חרב והבית הואילהחורבן
 אב חודש עד ת"כ שנת אבומחודש
 והרוב החורבן שנת נקרא תכ'יאשנת
 הי' ואז תכ"א בשנת הי' החורבןשנת

 כשיטת יוצא הוא ולהלכהמוצ"ש
 ס"ז סי' בחו"מ הגר"א וכתברשב"ם

 דאמת הסוגיות כל נתיישבושלהרמב"ם
 כדמוכח שנה ת"כ רק עמד שכיתהוא
 הי' ת"כ ששנת הוא אמת וגםבע"ז

 והא כערכין, כדמוכחבשביעית
 שנת הבית חרב במוצ"שראמרינן
 כדלעיל. שלאחריה שנה נקראהחורבן

 שם דאמרינן הרמב"ם על קצת קשהרק
 חרב ג"כ ראשון דביהכערכין
 ששנה להדיא שם ומוכהבמוצ"ש
 הי' ת"י שנת דהיינו לבניינואחרונה
 שנת נקרא שני דבבית ומ"שכמוצ"ש,
 נקרא ובב"ר שלאתריה שנההחורכן
 כן לבניינו אחרונה שנה החורבןשנת
 ולדעת בזה וצ"ע המפרשיםהקשו

 היא השמיטה ששנת יוצא ג"כהרמב"ם
 כמו להלכה קיי"ל והכי תשס"אשנת

 הפוסקים. כלשכתבו

 החשבונות שכל לעיל כתבנווכבר
 ליצירת וי"ד למולד הואהגמ'

 בהר"ד למולד הוא וחשבונינואדה"ר,
 תהו. שנתההוא

 סתירת שמיושב הכ"י כתבו5סני"ז
 מבואר דכטוחו"מהטור,

 פ"ח בשנה הוא שמיטה הר"ישלשי,
 כ"ז, בשנת ולרש"י השישילאלף

 הוא שלרשי מבואר ל"א סי'ובטוי"ד
 הזמנים והן פ"ח ולר"י פ"טבשנת

 וע"ז גברא, חילוסי כאן יש וכןסותרים,
 וי"ד למולר אזיל רבחו"מ הפוסקיםתי'

 בהר"ד. למולד הואוכיו"ד

 הגר"א, כתב גברא חילופיולגבי
 בערכין, רש"י הואשביו"ד

 לא נועדיין בע"ז רשי הואובחו"מ
 בסי' והרלב"ח הר"י[, לגבימיושב
 פי' והביא כהסוגיא מאד האריךקמ"ג
 בבעה"מ הפי' ג"כ ואיתא בסוגיאחדש
 דהתוס' אליבא חשבונינודלפי

 תמיר יוצא הגאונים בשםוהרמב"ם
 לבריאת ז' ז' תמנה אם השביעיתשגת

 עכשיו למשל בהר"ד למולדהעולם
 רע"ו והוא תשס"א הוא השביעיתשנת

 תתכ"ג ג"כ והוא ב"ש, מחורבןשמיטות
 ה' תחלק אם העולם מבריאתשמיטות
 תתכ"ג, לך יצא ז' לז, תשס"אאלפים
 מתי לידע שרוצה למי גדול כללוהוא

שמיטה.

 כמה ידע דלא מאן האי הגמ' פי'וזהו
 חד נטפי עומד, הוא בשבועישני

 ליצירת הגמ' הולך דשם פי' וכו'שתא
 שנה עוד ותוסיף וי"ד, למולדאה"ר
 בדיוק לך יצא בהר"ד למולדותמנה

 נפלא. פי' וזהו השמיטה,שנת

 הרמב"ם דעת הוא השלישית שיטהב[
 ויובל שמיטה מהל' בפ"י חזרהלפני

 תתכ"ט ג"א שבשנה שס"ל ד'הל'
 כרש"י והוא מוצ"ש הי' וי"רלמולד
 שמונים ס"ל אבל ור"י ורשב"םבערכין
 בב"ש וכמו החורכן אחר יובלותג"כ
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ס ישגזח

 לי כדאיתא שמיטין לקדש יובלותמנו
 ש יובלות נהגו דלא הגם ע"כ ל"כבערנין

 דשנת כרבנן וס"ל חורבן, לאחרכן

 הראב"ד דעת וכ"ה בסנ"ע נמניתהיובל

 החורכן, אחר בזה נשתנה דלאבהשגות

 השמיטה שנת הי' הזה חשבוןולפי

 שנת הי' החורבן דשנת תשנ"זבשנת

 י למנות דהתחילו התשיעי יובל מןט"ו
 צריך ועפ"ז ב"ש לתהילת שניס ו'אחר

 על אמונה בדרך ועיי"ש היום עדלחשב
 בסופו ס"ס שם ויש ל' באותהרמב"ם

 ה' תשנ"ה שנת הרי שם להגיהוצריך

 עיי"ש אבל זה, חשבון לפילשמיטה
 מפני דעתו שביטל ו' הל'ברמב"ם
 חורבן אחר מנינן דלא שכתבוהגאונים

 שמיטין.אלא

 ובהגר"א מחודשת שיטה ישויהגר"א
 בהגר"א רק אינו זהשלפנינו

 סקכ"ט כ"ט סי' בפאה"ש והובאכת"י

 דאין וס"ל ל"ג אות ג' סי'ובהחזו"א
 ימנו דלמה אה"ר ליצירת אלאמונים
 ה' דמשום גדול ודוחק קודםמשנה

 משנת ימנו קודם העולם שנבראימים

 בהר"ר ממולד דמונים הא אלאתוהו

 שמשו לא המבול שבשנת משוםהוא

 ושנת עולם לימות נמנה אבלהמזלות

 אם דהיינו המבול לשנת משליםתהו

 שנת על מדלגים בהו"ר ממולדמונים

 נמנים החשבונות כל ולפי"זהמבול
 הגר"א למי ויוצא אדה"רמיצירת

 והתוס' הגאונים בשם הרמב"םלשיטת

 ולדעת שמיטה שנת הוא תש"סשנת

 שנת הוא תשנ"ט שנת ורש"יהרא"ש
 זאת לדעה חשש והגר"אשמיטה,

 שהוא השישית בשנה פרוזבוללעשות

 הזאת בשנה דהיינו שביעיתלדעתו

 הוא דלדעתו בסופו פרתבוללעשות

 וכתב גדול פלא וזה העיקריתשמיטה
 כוותיה. נהגו דלאהחזו"א

 בענין יש שיטות דד' מזה לנוהיוצא
 והרא"ש רש"י דעת א[זה

 ב[ תש"ס. בשנת הוא השמיטהדשנת

 הראב"ד ודעת חזרה לפני הרמב"םדעת

 לרבנן יובלות דמונים ה"ובהשגות
 תשנ"ז, כשנת שמיטה הי' ולפי"זבזה"ז

 ועיי"ש לפ"ק, השס"ה בשנת יהי'ויובל

 ושלשים מאות תשע דבשנתהחשבון
 ושנת שמיטה, הי' החמישי לאלףושש

 ג[ הנ"ל. חשבון יצאו ולפ"ו ליובלכ"א

 ודעת הגאונים בשם הרמב"םדעת

 בערכין ורפ"י ור"ת ור"יהרשב"ם
 לס"ק תשס"א היא השמיטהדשנת

 הפוסקים כל פסק וכ"ה הבעל"ט,בשנה

 ביו"ד המחבר כמ"ש המנהגוכן
 דעתו ביטל והרמב"ם בחו"מ,והרמ"א

 הזהב בלשונו עיי"ש הגאונים דעתמפני

 מורים אנו הזה החשבון וכפישכתב

 והשמטת ושביעית מעשרותלענין

 עמודים והמעשה שהקבלהכספים
 ד[ להתלות. ראוי ובהם בהוראהגדולים

 מולד לפי הוא הנ"ל החשבונותכל
 בכ"י הגר"א אבל תהו שנתבהר"ד

 מיצירת דמונים ס"ל הפאה"ש ביא1
 ולפי"ז עולם דסדר החשבון כפי ר[
 כשנת שמיטה הוא דהגאונים ליבא1
 בשנת הי' דהרא"ש ואליבא תש"ס(

 דהמנהג החזו"א כתב כבר אכל תשנ"טי

 כל כתבו וכן בהר"ד מולד כפיהוא
 ששנת ההוראה ונתקבל וסקיםת
 לפ"ק. תשס"א בשנת הוא השמיטהת
ת
 וכן כ"א אות נ"ט סי'  והפאהי,םא

 לג אות ג'  בסי' החוו"את



ט גיחכההיו
 ל"ב אות הלכה בציון פ"י אמונהובדרך
 לעשות החמיר רהגר"א שםהביאו

 דשנת בער"ה פרוזבולכשיטתיה
 שנת לדידיה דהוא להרמב"םהשביעית
 לשיטת וכ"ה וי"ד, למולדהשביעית
 השמיטה. שנת הוא הזאת דשנההרא"ש

 להחמיר גדול מקום לנו יהי'ועפ"ז
 לעשות הרא"שכשיטת

 והת"ס השישית, שנה דסוףפרוזבול
 בזה, ג"כ החמיר ט"ו סי' באו"חבתשו'
 שיטת מטעם אחד טעמים ג'מכח

 כל נוהג יגוש דלא דלאו בגיטיןהרא"ש
 לגבות נזקיים אין וב"ר השביעיתשנה
 לגבות נזקקים ב"ר שאין וב"זחובו,
 פרוזביל, לכתוב נזקקים ב"ז איןהחוב
 בסי' הממ"ע דבריו הפוסקיםוהביאו
 מטעם השני וטעם הרב, ובשו"עס"ז

 שהיא השמיטה בחשבון הרא"ששיטת
 מטעם שלישי וטעם לפ"ק תש"סשנת
 וי"ד למנין שמונים הגר"אשיטת
 השמיטה שנת רהיא אה"רמיצירת
 בעבודת להחמר נהגו דלא הגםלגאונים
 שנים ב' להחמיר רצו דלא כוותיהקרקע
 יכולים הציבור רוב שאין גזירהוהיא
 וכן יובל, לגבי התוס' כמ"ש בולעמור
 מנין ספק לגבי זאת כתבהרלב"ח
 במסירת דדי כפרוזבול אבלהשביעית
 למה לעשות קל וזה ב"ד לפנידברים
 לשיטת ובפרט כוותיה יחמירולא

 בזה"ז כספים דשמיטת שס"להרמב"ן
 דרבי, כרבנן קיי"ל מדאורייתאהוא

 סק"א סוף ס"ז בסי' החומיםוהביאו
 וראיתי קל בדבר כוותיה נחמיר לאלמה
 כהלכתה שמיטה במסר גםכעי"ז

 שליט"א. שטערנבוך משה ר,מהגאון

 שם דן קמ"ג סי' הרלב"הובשרית
 להחמיר צריך אםבאריכות

 שני כל על קרקע עבודת איסורבענין
 הואיל להחמיר שא"צ וכתבהספק

 לקולא ומד"ר דרבנן בזה"זושמיטה
 ע"ז דפליג מאן דלית עוד שםוכתב
 בזה"ז מדרבנן רק דאסור ס"לוכו"ע
 הלכאורה כזה נאריך במקו"א]ואי"ה
 ס"ל פוסקים כמה ועוד דהרמב"ןצ"ע

 בזה"ז[. מדאורייתאדאסור

 ק"ת דף מפסחים דל"ק עי"שוכתב
 היסיבה לגבי שם דפליגיע"א

 הסיבה בעי קמאי כסי תרי להאמרי
 שם ומסיק בתראי, כסי תרי להואמרי
 מינייהו כחד הלכתא איתמר דלאהשתא
 נחמיר ה"נ א"כ הסיבה, בעיכולהו
 דדוקא הר"ן ע"פ שם כתבמספק
 טירחא הוי דלא החמירובהסיבה
 כמ"ש גדולה טירחא הוי הכימשא"כ

 יובל. לגבי בגיטיןהתוס'

 דאם החמירו דמשו"ה דהר"ן לל"בוגם
 כל ומיעקרא ניקל מינייהו בהיניקל
 טירהא דהוי דהיכי מורה הסיבהמצות
 מדברי לנו היוצא להחמיר,א"צ

 כספק הספיקות שני לגבי דדןהרלכ"ג
 הוי דלא כספים בשמיטת א"כאיסור
 דומה וזה להחמיר צריך בוודאיטירחא
 שליטת וכ"ש הסיבה, לדיןממש

 פשיטא מדאורייתא דהוי רס"להרמב"ן
 ספיקא כל כמו להחמירדצריך

דאורייתא.

 הוא קרקע עבודת דאיסור למ"דוצע"ע
 על נחמיר לא למהמדאורייתא

 והא לחומרא סד"א מכח הספק שניכל



 ישגיסע
 זה בה לעמרו יכולים הציבור רובראין
 דינא מעיקר אסור היא אם תי'אינו
 הוא לחומרא, מד"א למ"רבפרט

 לחומרא.מדאורייתא

 דזה צ"ל לחומרא סד"א דלמ"דונראה
 נתקבל דכבר ספק בכללאעו
 וכמ"ש הגאתים, מיטתבוודאות
 והמעשה שהקבלה שםהרמב"ם
 ראוי ובהם בהוראה גרוליםעמודים
 דהוי בתשובתו הנצי"ב וכ"כלתלות
 על וסוקלים ששורפים חזקהבכלל

 חכמי שכל בחרדים וכ"מהחזקות,
 וזה הגאונים לשיטת הסכימוישראל
 בכלל דזה משמע האמת אדני עלמיוסד
 בברכ"י וכ"ה מסק, בכלל ולאוודאי
 השמיטה דשנת מק"ט של"א סי'יו"ד
 כל את רווחת דהלכה לספוקיליכא

 גדולי בהסכמת הרמב"ם כדעתונוכחת
 עכ"ל חרדים וספר מהרי"ט כמ"שעולם
 הביא כ"א סי' ח"א המבי"סגם

 נכרים בפירות להקל נהגודמשו"ה
 לקולא מד"ר מטעם שביעיתבקדושת
 אינה השביעית דשנת זאת על כתבוהוא

 סומכין הרמב"ם דעת רעלמסופקת
 דבר. לכל השניםבמנין

 הטור מלשון דין יוסף אוצרותכבספר
 הדיעות ב' מדדביא ספקדהוי

 הכריע ולא פ"ט שנת או פ"ח לשנתאם
 משו"ה ונלענ"ד פט, שנת דהואבוודאי
 דשביעית לותר הוצרך לשיטתיההטור
 דאורייתא הי' דאם דרבנן הואבזה"ז
 מספק השנים ב' לשבות צריכיםהיו
 צ"ל מדאורייתא דהוא להפוסקיםאבל

 וז"ב. ספק בכללדאינו

 מהגר"י יוסף אוצרות בספרויעיט"ז
 רצה בסופו זצ"לענגיל

 הואיל המקילים על בזה"ז זכותללמוד
 ספק בכלל והוי דרבנן הואיובזה"ז
 על לקולא ומד"ר דלעיל הטורכשיטת

 באדם דסתרי תרתי דהוי והגם השניםב'
 טירחא במקום אבל מקילים, לאאחד

 כמ"ש להקל אפשר הרביםופרנסת
 רעושים ומעריב מנחה לגביהמוסקים
 טירחא דהוי וכרבנן כר"י רסתריתרתי
 הה"נ וה"ה עוה"פ הקהללקבץ

 וטירחא הדחק מקום דהויבשביעית
 בסי' מהרלב"ח כן לדייק יכוליםובאמת

 בסופו.קמ"ג

 כמה מכח בזה להקל א"א לענ"דאבל
 הוא ההלכה דפשטות א[טעמים,

 דא"כ בפסחים הר"ן כמ"ש להקלדא"א
 לדמות וא"א לגמרי תק"חמיעקרא
 עוקרים אנו אין דשם ומעריבלמנחה
 עוקר אתה הכא משא"כ לגמריתק"ח
 לומר א"א ובוודאי שביעית מצוותכל
 משאר שביעית דשאני ועוד ב[הכי.
 כמו מדאורייתא דעיקרו דרבנןאיסור
 בספק ג"כ החמירו פוסקיםשכמה
 דהוי לס"ד אפי' בשביעיתאיסור
 דמלכא אפקעתא בספר ועייןמדרבנן
 שביעית הלוי בית לרעת ועוד ג[בזה.
 עליהם וקיבלו הואיל כדאורייתאדינו

 העיקר והוא ועוד ד[ ואלה.בשבועה
 בוה"ז שביעית קיי"ל פוסקיםדלהרבה

 ההלכה דילמא ועוד ה[ דאורייתא.הוי
 ספק, בכלל הוי דלא פוסקיםכהני

 להקל ח"ו טעמא הני מכלובודאי
 בזה"ו.בשביעית

 בשם לעיל למש"כ הנ"ל לעניןנחזור
 פרוזבול לעשות להחמירהגר"א

 הואת ששנה ההלכה דילמאבע"ש
 אפי' לעשות ראוי בודאי זהשמיטה



 מכה מ"מ וודאי בכלל דהוילהסוברים
 ראוי כגיטין הרא"ש שיטתצירוף

 כן,לעשות

 הביא קצ"ב סי' מהרש"דםינשו"ת
 לשומרי רצו צפתשחכמי

 כ' סי' כסוף דבריו החזו"א ופי'שביעית

 שנים ב' שביעית שעושה מי עלדקאי
 עכ"ד זה מענין מדבר התשובהרכל
 שהחמיר מי מצינו דלא צ"ע זהאבל

 לא וכן קרקע, בעבודת שנים ב'לעשות
 ובציץ ע"י, דנידו מקום בשוםמצינו
 מי על דקאי פי' ט"ו סי'הקודש
 קדושת לנהוג נכרים בפירותשמחמיר
 שם מסיק גופיה ומהרשד"םשביעית,

 לעשות שרוצה מי לנדות להם הי'דלא
 נראה זה אכל עייש"ב, דחסידותמילי
 עבודת על רק קאי זה החזו"א לפיאפי'
 הציבור רוב שאין חומרא דזהוקרקע
 הי' לא וודאי אבל בה לעמודיכולים
 גופיה דהוא פרוזבול, עשיית עלכוונתו
 פרוזבול לעשות הגר"א שיטתמביא
 בזה המחמיר ואדרבא וז"בבע"ש

תע"כ.

 יובלות בענין בירוריםקצת
 אנו הנה לי וירווח אדבר רגע עידג[

 יובל בענין תקופות ד'רואים
 דהי' ראשון ביהמ"ק כזמן א'ושמיטין,

 כזמן כ' דבר. לכל מדאורייתאיוכל
 דלא שני ובבית השבטים עשרתשגלו
 עליה יושביה שאין מפני יובל נוהגהי'
 דרק שמיטין לקדש יובלות מנו אזאבל
 לח"ק המנין לגבי יובל נהג זהלענין
 דבר לשום יובל הי' לא ולר"ירר"י

 לשי' וזהו המנין, לגבי נ"מ איןדלדידיה
 דנהג סבר ר"ת אבל והרמב"םרש"י

 מכל שם ודהיו מדאורייתא יוכלבב"ש
 רוב אבל החזירן דירמי' שבטיםי"כ

 הרמכ"ן ולדעת ר"ת, על חלקוראשונים
 חומה ערי בתי לגבי מדרבנן יובלנהג
 אלא בשפחה להתירו לא ע"עולגבי

 משמע בבל גלות בזמן ג'לתומרא,
 דלא הנך ד"ה ע"א י"ג דף ערכיןמתוס'
 הקשו והתוס' שמיטין ולא יובל לאנהג
 כספים לגבי שגיטין מנו לא דאמאישם

 לקדש יובלות מונים היווממילא
 בשם והרמב"ם בצ"ע, ונשארושמיטין
 יובלות, ולא שמיטין רמנו סברהגאונים
 בשם סק"כ כ"ט סי' בפאה"שועיין

 דלא סבר מעיקרא דהרמכ"םהדרישה
 בזה"ז ד' התוס'. כשיטת וזהו כלום,מנו

 יובלות. ולא שמיטין רקמונים

 בית מזמן בזה"ז דמ"ש להביןוצריך
 קדשה ק"ש דס"ל לרו"פשני

 עליה יושביה אין ובשניהםלע"ל,
 לקדש יובלות עכשיו מונים איןואמאי

שמיטין.

 לגבי כתב הזכות בספר הרמכ"ןוהנה
 שער בסה"ת והובא בזה"זיובל

 מסכמת הדעת אין וזלה"ק ח"אמ"ה
 לאחר בכך שינהגו מקבל השכלואיז
 ביד ושממה חריבה הארץ שהריחורבן
 שלן כעבד אלא עליה, ישראל ואיןזרים

 ושדות בתים יחזירו ולמהבאכסנאי,
 עבדים והם בעבדים דרורוינהגו

 נהג לא מעולם בוודאי אלאלעבדים,
 זאת וכתב המשנה, חכמי בימייובל

 שבומן שכתב הרז"ה מדעתלאפוקי
 בא"י, וסמוכים גדולים ב"ר היוהתנאים
 ב"ד וקדשו החודש את מקדשיםשהיו
 הי' אז ורק ליובל זכר השנה אתג"כ

 עיי"ש. לרבי שמיטהנוהג



 יעלגזרעט
 כמו יובל ריני על קאי הרמב"ןוהנה

 אכל בב"ש, בזה שנהגו ע"חבתי
 לקדש רק יובלות דלמנות צ"עעדיין
 אלא לחירות, זכר שוס בהם איןשמיטין

 נשתנה ולמה בלבד, המנין לעניןרק
 בניינה. מטעם חורבן אחרבזה

 החזו"א בעל מרן הגדול רבינואבי
 החילוק בטו"ט לן אסבראזצ"ל

 רבעת סק"ה נ' סי' שביעית כהל'עיין
 מדאורייתא הארץ קדושת הי'בניינה
 יושביה כל יבוא אם יובל שייךוהי'
 מנין לגבי עכ"פ יובל קידש אזעליה,
 דק"ש למ"ר אפי' החורבן לאחראבל

 דברים, שאר לגבי רק זהו לע"לקידשה
 לא היובל ועיקר הואיל יובל לגביאבל
 קדושה עזרא אותה קידש לא בב"שנהג

 רבטלה מורו כו"ע יובל ולגביעולמית
 ודפח"ח. חורבן לאחרקדושתה

 בבל גלוון עלבירורים

 התוס' דברי משטות בבל גלות יבומןד[
 מוריס הנך ד"ה ע"א י"ג דףבערכין

 דהתוס' שמיטין, ולא יובלות מנורלא
 מחדש למנות התחילו דאמאי שםהקשו
 בזמן מנו לא ואמאי עזרא סליקכי

 ישראל שהיו בזמן דדוקא ותי'הגלות,
 בחרישה שמיטה נהג אדמתן עלשרוין
 אבל שמיטין, למנות יובלות קירשואו
 שביעת נוהג הי' לא בבל גלותבזמן

 צריכים היו דאבתי עוד והקשובחו"ל,
 לא ולמה כמסים שמיטת מפנילקדש
 יובלות. יקדשו וממילא שמיטיןימנו

 מנו דלא משמע התוס' דבריופשטות
 לא ראמאי הקשו רקכלום

 יובלות ג"כ ימנו ועי"ז שמיטיןמנו

 בקושיא. התוס' ונשארו שמיטיןלקדש
 לתרץ אפשר הי' דמסתפינאואלולי
 כרבי אתיא דהסוגיא התוס'קושיית
 אין קרקעות שמיטת שאין בזמןולרבי
 על גורו שחכמים והגם כספיםשמיטת
 באה"ק שדרים בזה"ז רק זהשניהם,
 בגלות אבל שמ"ק, שם ונוהגישראל
 כידוע בא"י אדם שום הי' שלאבבל
 ל"ג וממילא בא"י שמ"ק אז נהגולא
 לאוקמי אפשה לרבנן ואפי' בבל,ג"כ
 ל"ו דף בגיטין ר"ת דשיטת אליבאג"כ
 קרי ושמ"ק לשביעית קרי דשמ"כשפי'
 אהיקש רק ארבי פליגי דרבנן י"לליובל

 שמ"כ ס"ל כו"ע אבל ליובלדשמיטה
 של קרקע באיסור תלוידשביעית
 בכיה"ל ועייז ע"ז, קרא ול"כשביעית
 דבטיל בבל בגלת וממילא בזהשהאריך
 קידשה לא דק"ר קרקע עבודתאיסור
 ולא הואיל ג"כ מדרבנן גזרו ולאלע"ל,
 גלות בזמן בא"י מישראל אדם שוםהי'
 שמ"ק לגמרי שייך הי' ולאבכל

 בבבל. שמ"כ על ג"כ ל"גומשו"ה

 בתוס' פשט שלמד נראה מההזו"אאבל
 נהג לא אמאי הקשו רק ז' ז'דמנו

 הגאונים בשם הרמכ"ם וכשיטתיובל
 הכי. משמע דלא התוס' בלשוןוצ"ע

 ז' בבכל דמנו החזו"א לשיטתועע"ע
 התחיל לארץ נכנס וכשעיראז'
 לר' מחדש התחילו אמאי מחדש,למנות
 בזמן דגם ע"א ל"ג דף בערכיןיודא
 ל"ש דלדידיה יובלות מנו לאב"ש
 בשלמא שמיטין לקדש יובלותלמנות
 שום הי' לא עכשיו דעד ניחאלדידי
 וכאמת קשה, להחזו"א אבלמנין

 דלא נאמר דאם א"ש הסוגיאלמסקנת
 אז הבית לבנין הראשונים שנים ו'מנו



טע ולכהשתסע
 שנים ע' דכשתמנה מחדש מנין הי'לא

 ו' ועוד החורבן משנת חוץ בכללגלות

 שנים ע"ז החשבון הוא לב"ששנים
 הולך הכל א"כ שמיטין י"א בדיוקוזהו
 רבתחילת קשה אבל הישן, המניןעם

 בתחילת למנות דהתחילו איתאהסוגיא
 דס"ל גאונים לרוב ובפרט שניכיח

 אבל לרבנן, רק הוא הסוגיאדמסקנת
 ב"ש מתחילת מונים למסקנא גםלר"י

קשה.

ך4"י
 הארץ הי' לא בבל ובגלות הואיל

 ועכשיו בטלה דק"רבקדושתה
 אלא יובל שייך ועכשיו מהדשנתקדש
 זה ואין עליה יושביה ראין חסרון רקיש

 במצוה תנאי אלא הארץ בקדושתחסרון
 ישראל כל בחזרה שיבוא יצוירואילו
 הגלות בזמן משא"כ מהדש לקדשא"צ
 הארץ בקדושת חסרון ה"ה בטלהדק"ר
 וזה לגמרי מחדש מנין זה עכשיווא"כ

נ"ב.

 כעזהשי"ת יבוא צדקינווי1'2ב2,1יוק
 חדש חשבוןיעשו

 בטיל ויובל הואיל ויובלותלשמיטין
 בטלה קר"ש למ"ר מיבעיא לאבזה"ז
 הואיל בטלה לא רס"ל לרו"פ אפי'אלא
 מנין לעשות צריך בטלה יובלותולגבי

 פ"י ברמב"ם להדיא מפורש וזהוחדש,
 ט"ז.הל'

 ע"כ יב דף בערכין מפורש לכאורהוזה
 הרשע דכשסנחריב שםדאיתא

 י"ח עד השבטים עשרת אתהגלה
 עשו לא ולר"י היובלות בטלליאשיהו
 עשו החוירן  כשירמיהו ואח"כיובלות
 שלא לר"י דכ"ז בתוס' ועיין חדשמנין
 משא"כ למנין, אפ" יובל בכלל נהוגהי'

 הגם שמיטין לקדש יובלות דמנולרבנן
 חדש מנין עשו לא יובלות נהגרלא

 בסוגיא. עיי"ש הישן המניןונמשך

 הנך בד"ה שם התוס' שכתב מהואגב
 לא השבטים עשרת שגלוובשנים

 זה כלל יובלות ולא שמיטין מוניםהיו
 דכוודאי שמיטין מונים היו לא הל'ט"מ
 ויש שם. ברש"ש וכ"כ שמיטיןמנו

 דכתב מהרמב"ם ראי' להביאשרצו
 דרבנן שביעית דעכשיו חדש מניןדימנו
 אלא דאורייתא, הוא רלעולם ראי'וא"ז
 צריך יובלות עכשיו מונים ואיןהואיל
 בערכין הסוגיא וכמו חדש מניןלעשות

 ברור.וזה

 ולמנות המשיח לביאת יזכינווהשי"ת
 ויובלות. שמיטיןמחדש

 העניניםתוכן
 נ"י ולכאן לכאן עולה או בפנ"ע נמנה היובל שנת. אם פליני וחכמים ר"יא[
 דגמנה כחכמים פסק והרמב"ם ותוס', רש"י פסקו וכן ולכאן לכאן דעולהס"ל

בפנ"ע.
 ראשונים ורוב ולהרמב"ם תש"ס בשנת הוא ורא"ש לרש"י השמיטה זמןב[

 ת"כ בשנת לרש"י הבית חרב מתי תלוי וזה כהרמב"ם, והלכה תשס"א,בשנת
 מוצ"ש. הי' לבנינה תכ"א בשנת ולהרמב"ם שביעית, במוצאי הי' ואזלבנינה



 יעקגירעסג
 הראשון אדם יצירת לפני משנה היום השנים מונים מפרשים רוב לדעתג[

 דלעיל. החשבונות הםועפי"ז
 להקדים צריך ולפי"ז אה"ר יצירת משעת החשבונות מונים הגר"א לדעתד[

 הכי. קיי"ל לא אבל תשנ"ט לשנת ולהרא"ש תש"ס לשנת שביעיתלהרמב"ט
 הרא"ש מכח טעמים, ג' מכח ג"כ הזאת שנה בסוף פרובול לעשות ראויה[

 לכתוב נזקקים אין וב"ד השביעית שנה כל נוהג יגוש דלא דס"לבגיטין
 דהרא"ש, אליבא השעיסה חשבון ומכח ליגוש. שמותר בזמן אלאפרוזבול
 דהרמב"מ. אליבא הגר"א שיטתומכח
 וודאי ההלכה דנתקבל ספק נקרא אינו רו"פ לדעת השמטין מנין ספקו[

 בפנים, ועיין כספק דדינא שס"ל פוסקים ויש הגאונים בשם הרמב"םכשיטת
 בשם הרמב"ם כשיטת והוא כודאי דדינו שמ"ק לגבי ההוראה נתפשטוכבר

הגאונים.
 לא התוס' לשיטת בכל גלות ובזמן מדאורייתא יובל הי' ראשון בית בזמןז[
 יובלות. ולא ו' ז' וק מנו הרמב"ם ולשיטת כלוםמנו
 יובל, מדאורייתא נהג ר"ת ולדעת שמיטין לקדש יובלות מנו שני בית בזמןח[

 מנין. לשם רק נהג לא מדרבנן גם רש"י ולדעת מדרבנן הרמב"ןולדעת
 יובלות ג"כ מנו חזרה לפני ולהרמב"ם הראב"ד לדעת שני בית חורבן אחרט[

 וביטל בו חזר הרמב"ם אבל השנ"ז בשנת שמיטה הי' ולפי"ז שמיטיןלקדש
 בזה"ז. יובלות מונים ואין הגאונים מפנידעתו
 המנין ויתבטל וליובלות לשמיטין חדש מנין יעשו ב"ב יבוא כשמשיחי[

 שמיטין ולמנות ביהמ"ק בבנין במהרה לראות יזכינו הוא הרחמןהישן,
ויובלות.
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סג גהלכו'השיטת

 שיחטיא איי~וגערגער ישראל יוצף להרהט
 חקי וקהגאיגו הבד"ץחבר

 בקרח כבוש ודין כבוש מפקבנעכן

 בריחוק העופות ששוחטין דנהיגי שפות של המטבחיים בית ע"דשאלה:
 ואח"כ השחיטה בביתמקום

 מניחיי
 קרים מים עם גדול בכלי אותן

 להחזיק קרח לתוכה שמטילין בארגזים אותן מסדרין ואת"כ אותן,להקר
 ומצוי ולהכשירן, למולחן החנות למקום אותן ומוליכן יתקלקל שלאצינתן

 עד שעות לכ"ד בהקופא מונחין שנשארולפעמים
 שנוטליי

 משם, אותן
 מונחת העוף מן וחלק במקצתו הקרח נימם הזמן משך כעבור כלליובאופן

 עצות ואיזה ע"ז,מליחה
 ס"ט סי' )יו"ד בשו"ע א[תשובה:

 המלוכלך בשרמט"ו(
 יש לעת מעת במים שנשרהגדמים
 יש א"כ אלא צלי אם כי לאוכלואוסרים
 צלי אפילו אוסרים ויש כנגדו ס'במים
 מביא )סק"ס( וכש"ך ע"כ. נהוג,והכי
 בשר שבתוך רבדם האו"השיטת
 דמו כל להוציא מליחה מהנישנכבש
 רק מבשל דאינו שני מכלי עדיףדלא

 המחבר מלשון ודייק ומפליט,מבליע
 מהני לא בדמים מלוכלך כשהואדדוקא
 ע"י יוצא אינו שנבלע בעין דדםמליחה
 שערי ההגהות שיטות אבלמליחה,
 דעת וכן והאגור והמהרא"ידורא

 חטאת תורת בספרו והרמ"אהמהרש"ל
 נמי בעין בדם מלוכלך אינודאפילו

 ההלכה. וכ"האסור,

 ראסור דהא שיטתם, מבארוהגרעק"א
 כנגדו ס' בדליכאבכבישה

 כל יצא הכבישה דע"י דחיישינןהיינו
 נשארה שלא כיון וא"כ ונבלע וחזרדמו

 מהני רלא נבוש דין לגבי בה לדוןיש
 לזה. היתר אופנילהמציא

 דלא בעלמא דם כמו הו"ל דידהדם
 דם כה נשאר אם אכל מליחה,מהני
 נחשב לא למקום ממקום דפירשאע"ג
 אם ומשו"ה מליחה, ומהני בעלמאכדם
 הרי דמו שיצא אע"פ כנגדו ס'יש

 לא ונבלע שחוזר ומה בהשישיםנתבטל
 הרי בפנים הדם נשאר ואם כדם,נחשב
 ס' יש אם ולפי"ז מליחה, ע"ייוצא

 עצמה. החתיכה אותה גםמותר

 אותה לאסור שיטתו המהרש"לאבי
 עושה דכבישה וסברתוהחתיכה,

 למקום  ממקום יפרוש שכתוכהשהדם

 ע"י יוצא שאינו עד כ"כ נבלעועי"י
 לגבי ס' מהני לא ומשו"ההמליחה,
 בתוכה, נשאר שהדם החתיכהאותה
 רפירש משום האיסור איןובאמת
 ועי' בה, שנשאר הדם משום רקממל"מ
 דלעיל המהרש"ל על דטעןבש"ך
 שנתבשל דבשר המחבר כתבבסי"א
 מותר כנגדו ס' יש אם מליחהכלי

 משוס אוסרין המנהג לפי רקמדינא,



 יעניגירעסד
 מותר יהא הנ"ל וא"כ ממל"מ,פירש
 ברור החילוק לפמש"כ כאמתאבל

 א"כ כך לאכלו דרוצה דבבישולופשוט
 שיחזור היוצא לדם אם ניחושלמאי
 שנשאר ולדם בס', נתבטל הריונבלע
 מותר פירש שלא אברים דם הריבתוכה
 סק"ב( ע"ב )סי' הש"ך וכמ"שמדינא,
 אסור ממל"מ דפירש דהא הרא"שבשם
 בפורש אבל מחיים כשפורש רקזהו

 הכא משא"כ כלום, אינו שחיטהלאחר
 הבישול בעת הרי בתוכה דם נשאראס

 שיטת צודק ולזה ויאסור, הדםיפלוט
 כן ההתיכה, כל לאסורהמהרש"ל
 לדינא אבל הש"ך, על הגרעק"אהקשה
 המהרש"ל כשיטת להחמיר הש"ךמסיק

 מתיר. בצליורק

 דם ודין יסוד נברר ואשית והנהב[
 לעניננו הדרגא ואת"כשבישלו

 דנקטינן בכבוש שפירש קודםלדינא
 מנחות בגמ' כמכושל, הוא הריכבוש
 ודם שבישלו דם זעירי אמר)כא.(
 )ד"ה ופירש"י עליו, עובר אינושמלחו
 חייבה לא דהא עליו עובר דאינודם(
 ודם לכפרה הראוי דם על אלאתורה
 למילחיה חזי לא משבישלוקדשים
 כרותח, הוא הרי ומליח דם מתורהונפק
 בתורה שנכתב דהדם והיינוע"כ.

 ולא חי דם זהו המזבה ע"גלזריקה
 רש"י דכתב כהא להבין וישמבושל,
 מפקיע הבישול למה דם, מתורתונפק

 ס"ז )סי' השלחן בערוך ועי' דם,מתורת
 דרכים, בשלשה הרש"י מבארס"ה(

 ושחט כתיב דקרא דלישנאראשית,
 בני וזרקו צפונה המזבח ירך עלאותו
 שיהא צריך דהזריקה ומשמע וגו',אהרן
 השתנות, כלי השחיטה אחר שהואכמו

 )יז.( ככורות בגמ' עפמש"כשנית,
 פסול יינו תאינה ע"ג הגפןהדלה
 שלא זכת מה ונסניס זבח מ"טלנסכים
 ומינה גשתנו, שלא נסכים אףנשתנה
 ע"ג שעלה דבר רכל להדיארואין
 שינוי שום בלי שיהא הצטרךהמוכח
 וריחו, טעמו נשתנה הרי שנתבשלודבר

 לחמין נתפרד בישולו בעת דדםשלישית
 נתהוה וחלק מר געשה חלקחלקין
 הוי במים שנתערב דם הרי ולהכילמים,

 מזבח. לנכי ראויואינו

 ליישב נראה קדמאה טעמאולפי
 מהרי"א מהגאון נאהקושיא

 במשמרת הובא זצ"ל מלבובאיטינגא
 דאיתא סק"כ(, בשפ"ד ק"ה )סי'שלוס
 למשתרי ראתי דקרא )ו:( בכורותנגמ'
 חלב, ונעשה נעכר דם למ"ד והוחלב,
 והקשה דם, משום דאסורהדהי"א
 שנשתנה בדם דאם ז"ל מהרי"אהגאון
 בדם כש"כ דשרי אמרינן בישולע"י

 עדיפא שינוי רהוי חלב ונעשהשנתעכר
 הקשה וכן קרא לי ולמה דמותרטפי

 צ"ל ומש"ח סק"ד(, פ"א )סי'הפלתי
 וזהו אזעירי פליג' הלז הגמ'דסוגית
 דדם דסברי והרמב"ם הרש"ילשיטת
 לפמש"כ אבל עליו, עוכרשבישלו
 מיקרי דשינוי הערוה"ש של הא'הטעם

 הבהמה, מן יציאתו מעתכשנשתנה
 גוף בתוך דנשתנה איכרא בחלבולהכי

 נשתנה לא יציאתו בעת אבלהבהמה,
 ועי' דמותר, קרא קמ"ל ומשו"הכלל,
 צו( סימן )חיו"ד שיק מהר"משו"ת

 לג(. )סימן סופר כתבושו"ת

 וז"ל: כתב קלז( סי' )ל"תובסמ"ג
 הואיל וזה וכו'ופירש"י

 לכפרה ראוי אינו בישול ע"י הואוקרוש



טה נהלכהשייטע

 שנאמר הפנימיות מחטאותלכה"פ
 אינו הוא שקרוש ומתוך והזהוטבל
 דדם וצ"ל עכ"ל. והזאה לטבילהראוי

 ראוי שאינו עד קצת נקרש נמישמלחו
 דטבע בחינוך וכ"כ והזאה, לטבילהעוד
 בספר ועי, הדם, את להקריש מלחשל
 עו"ש ועי' הענין, בזה )סק"ז( יהודהיד

 ומליחה דבישול ע"ז טעם עודשמביא
 אינו ולכן הדם של וכוחו חיותונוטל
 כי כתוב דברם י"ל וכוונתו לכפרה,ראוי
 הרי הבישול ע"י וא"ב הנפש, הואהדם
 הרא"ה לשון גם ומביא חיותונוטל
 צורתו, עברה שמלחו דדם הביתבברק
 לנו דיש הרי הצורה, שנשתנההיינו
 דם על עובר אינו למה טעמיםששה

 ומלחו.שבישלו

 הערוה"ש של בשלישי טעם עלוהנה
 מתורת בטל ולהכי במיםדנתערב

 זבחים בגמ' דאיתא בה, לדון ישדם
 שנתעבר דם )כב.( ומנהות)ע"ז:(
 כשר, דם מראה בו יש אםבבמיה
 אע"פ שבישלו דם דהא צ"עולפי"ז
 יש עיין וס מראה אכל במיםשנתערב

 זבחים גמ' ועי' לזריקה, פסול ולמהלה,
 קמא דקמא פסול במים שנפלבדם
 כשנפל דמתחילה דכיון היינובטיל,
 היה רלא נתבטל מיד הראשונותטיפות
 שנתרבה דאח"כ ואע"ג דם, מראהבו
 אכל דם, מראה להיות חזרהדם

 ראוי אינו וכבד דיחוי דין ישבקדשים
 בדם רק היא כ"ז אבל המזבח,לגבי
 שכישלו בדם אבל המים, בתוךשנפל
 ואע"ג ביהד נתבשל הדם כלהרי

 למים מהרם חלק רק נעשהדמתילה
 קמא ול"ש ביחד נתערב הדם כלאבל
 מסתבר יותר ואדרבא בטיל,קמא

 יפסל ולמה הדם לתוך נכנסדהמים
 עובר דאינו מ"ט וא"כ מזבח,מע"ג

 וצ"ע.עליו

 רש"י עי' שכישלו, כדם ולהלכהג[
 עוכר אינו הלב דם )קט.(חולין

 שיעור חצי משום ואסור כזית ראיןעליו
 עובר שבישלו דדם משם ומוכתעיי"ש
 קבב.( )שם מרש"י מוכח וכןעליו,
 ופירש"י הדם, את הקפה בגמ'עמ"ש
 עליו עובר שבישלו דדם הרי אור,ע"י

 מביא ס"ז( )סי' ובב"ימה"ת,
 דכי

 הוא
 )פ"ט הרמב"ם דכתב הרמב"ם,שיטת
 בחלב דם בישל אסורות( מאכלותמהל'
 בשר משומ אכילת על לוקה ואינופטור
 דאינו הוא בב"ח דמשום ומשמעבחלב,
 דיש הרי לוקה, דם משום אבללוקה

 שבישלו. כדם מה"תאיסור

 קכא.( )חולין הרשב"א כחידושיומן
 דדם העיטור בעל שיטתמביא
 עובר אבל כרת מעונש פטורשבישלו

 שיעור, בחצי וכמו מה"ת איסורעל
 איסור דמקשינן דהא י"ל דבריווכביאור

 אבל כרת, בפרשת זהו קדשים לדםדם
 בח"ש, וכמו איכא עדיין דהלאוודאי
 מגמ' דל"ק י"ל כעה"ע שיטתולפי
 דרם הגמ' דכתב דהא הנ"ל,מנחות
 לגבי כונתו עליו עובר אינושבישלו
 בו, יש מה"ת איסורא אבל כרת,חיוב
 והרמכ"ם. הרש"י כן סכורין גםואולי

 עוד מביא ס"ט( סי' )ריש חדשובפרי
 המקבל ככלי חולין מגמ'ראי'

 דספק וכו' צלייתו בעת הדםאת
 דדם משם ומוכח עיי"ש,לחומרא
 למעשה אבל מה"ת, אסורשבישלו
 דסברי מהראשונים צרור הפר"חמביא



 יעלגזרעסי
 והם מדרבנן, רק אסור שבישלודרם

 והרא"ה והר"ן ורא"ש תוס'שיטות
 מסיק וכן הבית, בתורתוהרשב"א
 שי' דמיישב השלחן ערוך ועי'להלכה,
 מגמ' תיקשי דלא והרמב"םרש"י

 דרוב מסיק לבסוף אכלרמנחות,
 מקילין.הראשונים

 אהא ס"ט( )סי, בב"י מבוארוהכי
 כמליחה, תומו לפי מטיחדנאמן

 רק נאמן מסל"ת והוא הב"יההקשה
 נאמן, דרבנן דכמילי ותי' אשה,בעדות
 משום הוא דרבנן שמלחו דדם האוהרי
 משמע וכן נאמן, ולכן כרותחרמליח
 שבשלה באשה סקכ"ד( )שםמהטו"ז
 משום דמקיל מלחה, אי ושכחהבשר

רספיקא
 דרכני

 רדם הרי לקולא,
 דחולק והא מדרבנן, רק אסורשכשילו
 משום רק זהו בנקוה"כ, הש"ךעליו

 דם בעצם אבל איסורא,דאיתחזק
 ועי"ע הוא, דמדרבנן מודה נמישכישלו
 מליחה. להלכות בפתיחהפרמ"ג

 שנכבש דם דין לברר צריכין יעתהד[
 כדם כמו מדרבנן איסור גם הויאי

 דככוש בידן נקוט כללא דהאשכישלו,
 בפרמ"ג והנה כמבושל, הואהרי

 ומסיק בזה, חקר מליחה לדיניבפתיחתו
 ולא לכד ומפליט מבליע הוירכבוש
 מה"ת, איסורי רואי ולהכי ממשמבשל
 סק"ב( בשס"ד ק"ה )סי' בסרמ"גוכן

 העומדת בחבית שאלה לגבימבאר
 בתוכן כבוש כשר חתיכת ומצאבמרתף
 וכללא מעל"ע, בתוכה שהה איוספק
 אסור מדאררייתא כבוש דספקבידן

 שכבשו דם אי והנידון מותרובדרבנן
 הפרמ"ג ומסיק מדרבונן, או מהנתהוא

 שמלחו לדם דמי דלא מה"תהאיסורו

 משא"כ המליחה, ע"י הדםשנשתנה
 אסור כלל הדם נשתנה לא הריבכבישה
 דין ל' )כלל והיתר מאיסור ומביאמה"ת
 ונשתהה דם לתוך שנפל תפל דבשרא'(
 שיטת מבואר מה"ת אסור שלם יוםבה

 מה"ת. אסור כברשה דדםהפרמ"ג

 ל"ד( ס"ק ס"ט )סי, הפת"ש הביאוכן
 שעה פחות מעל"ע הנכבשבבשר

 וכן אחת בשעה טועה לאדם חיישינןאי
 דאי ע"ז וכתב שלימה למיל"ענכבש
 אמרינן מה"ת שהוא בדבר דרקגימא
 בבשר גם א"כ אחת בשעה טועהאדם

 מה"ת, דהוי להחמיר צריכיןשנכבש
 ס"ט )סי' כפרמ"ג ועי"ע הפמ"ג,וכשי'
 ע' בסי' ונשנה וחזר מק"י(בשפ"ד
 וכ"כ מה"ת דהוי סקי"ח()בשפ"ד
 וכ"ה ג'(, דין כ' )שער דוראבשערי

 וכן סק"א(, ע"ג )סי' יעקבבישועות
 או"ח( ס"ז )סי' תשובה בדרכימביא
 כל פרק ומיש"ש אש עמודי שו"תבשם

 מה"ח. דהויהבשר

 וכסי' סק"ד ע' )סי' דעת בתוותאטבם
 מהאיסור מביא סק"ה(ק"ג

 עם המעורב דדם כ'( דין ו' )כללוהיתר
 המזבת, ע"ג להקריבו ראוי איןמים

 שבישלו דם דכל מדרבנן הויולפי"ו
 ראוי דאינו משום הוא מדרבנןדהוא

 משוס ולא המזבח ע"גלהקריבו
 מעורב נמי כאן וא"כ טעמו,דנתבטל

 עיי"ש המזבח לגבי ראוי ואינו מיםעם
 כדם כבוש דספק החוו"ד פוסקועפ"י
 עם דמעורכ מררבנן ספק דהוימותר
 גשם )שם( בדרכ"ת מביא וכןמים,
 ועיי"ש סקכ"ו( צ' )סי' שמואלחגורת
 דמקיל שתי' אבן משו"ת דמביאעוד
 שיטת סמך על בהפס"מ כבושבספק



סז מלהתשור

 מביא וכן דרבנן, ספק דהויהאו"ה
 )סי' יוסף יד שו"ת כשם ס"ט()בסי'
 לסניף האו"ח שי' ג"כ שמצרףע"ד(

להקל.

 הוי במים דנתערב האו"ה בסברתוהנה
 ראוי דאינו משוםמדרבנן

 לעי' הערוה"ש ביאר )דכזהלהקרבה
 חינוך המנחת מקשה שבישלו(בדם

 שנתערב אע"פ דהא קמ"ח()מצוה
 וכשר דם מראה עוד בה יש הדיבמים

 )וכן זבחים בגמ' כדאיתאלהקרבה
 ומתרץ הערוה"ש( על לעילהקשינו
 ואמרינן המים לתוך הדם נפלדהכא
 )סי' תורה בדעת ועי' בטיל, קמאקמא
 דרוצה זצ"ל מברעזאן להגאוןס"ט(
 ב"ק התוס' עפמש"כ המכ"ח חי,לסתור
 אבל בטיל קמא דקמא דאע"פ)ק.(
 וניעור חוזר האיסור כשנתרבהאח"כ
 וניעור דתוזר י"ל כדם ה"נ וא"כעיי"ש,
 דין יש דבקדשים ומת' להקרבה,וכשר
 כשר אינו שוב דנדחה דכיוןדיחוי

להקרבה.

 קושיא שהקשה חינוך כמנעתיעיי"ש
 והרי )כב.( פסחים מהגמ'נאה

 אלו ותנן תאכל לא אמר דרחמנאדם
 ונמכרין וכו' באמה מתערביןואלו
 כיון הלא הגמ' קושית ומאי וכו',לגננין

 אמת זהו )דאמה במים הרםשנתערב
 איסור מיניה פקע כעזרה( שהיההמים
 כזה, שכתב מה עיי"ש נכרין, ולהכידם

 דמיד הוא בנכבש ההיתר דגל י"לואולי
 וא"ב בהמים היה כבר הדםכשיצא
 דנולד דם שם עליה היה לאמעולם
 בטיל, קמא דקמא אמרי' ולהכיבהיתר
 רק גמור דם דהוי בפסחיםמשא"כ
 שישים בה היה ולא במים נתערבאח"כ

 דכיון שבישלו מדם ושאני אסור,ע"כ
 כנולד נחשב ע"כ צורתה לגמרידנשתנה

 והבן.כן

 שמביא האו"ה בדבר סובאושמכהנא
 במים שנתערב רדםהחוו"ד

 נמי כבוש דם דלכן דרבנן איסורהוי
 סק"ב( ק"ה )בסי' כפמ"ג האמדרבנן,
 )כלל מהאוה"ה מביא למעלהשהבאנו

 ונשתהה דם לתוך שנמל תפל דבשרל'(
 הוכיח ומנה כה"ת, אסור שלםיום

 מה"ת, אסור כבוש דדם שיטתוהפרמ"ג
 כסתרי. מיהזי האו"ה דבריונמצא

 בחוו"ד שמביא דאו"ה לומרונראה
 במים שנתערב ברם אייריהלא

 הוא הרי ולהכי להקרבה הזידלא
 הסמ"ג שהביא בהאו"ה אבלמדרבנן
 ודאי וא"כ בדם שנפל בבשר מדברהלא
 פשוט תהו הוא ומה"ת להקרבהחזי

 על מאוד יתפלא דא ובתרוברור
 דדם מאו"ה להוכיח שרצההפרמ"ג
 כדם כלל איירי לא הא מה"תככוש
 דחזי בדם כבוש בבשר רק במיםכביש

 ומהו מה"ת הוי ולהכילהקרבה
 זו קושיא מצאתי לאל ותהלההוכחתו,
 וצ"ל הנ"ל הפרמ"ג על שלוםבמשמרת
 דינא בהאי לדון כלל נחית לאדהפרמ"ג

 רק מדרבנן הוי אי במים שמעורבדדם
 ולזה בישול עושה דככוש ליהמבירא
 ראה לא ואכן מהאו"ה הוכתרמביא
 שפיר ולפי"ז הנ"ל, ו' שבכללהאו"ה
 הוא מדרבנן כמים המעורב דדםי"ל

 הפמ"ג. מדברי מידי להוכיחוליכא

 קכ"ד( )סי' שיק מהר"מ בשו"תועף
 ראית על קושיא עודדהקשה

 איירי כאו"ה דהא מהאו"ה,הפמ"ג



 יעלגזרעסח
 לא הדם הרי וא"כ ברם שנכבשבבשר
 ונשאר נכבש לא הדם דהא כללנשתנה

 בשר אבל מה"ת אסור ולהכיבקדמותה
 אם א"כ כבשתו ע"י דם ויצאשנכבש
 הדם נשתנה הרי כמבושל כבושאמרינן
 קושיא וזהו מדרנבן, רקואיסורו

אלימתא.

 עי' כן, נראה לא האחוונימ מריבאבל
 שראה מק"ו( ס"ט )סי' יהודהביד

 מכמה מסיק ואפ"ה האו"ה דבריאת
 אסור כבוש דדם רק כדבריו דלאראיות
 דנשתנה שבישלו לדם דמי ולאמה"ת
 בכבוש משא"כ מדרבנן, הויומש"ה
 לא אבל להקרבה חזי דאינואע"פ
 שיק המהר"מ מחלק והכי כלל,נשתנה

הנ"ל.

 ניהדר הנ"ל ההקדמות כל ואחרה[
 לנו דיש שאלתינו, לבירוראנפין

 הקרת נימת אמתי שאלפינו בנידוןספק
 לא, או שלם מעל"ע היה אי למים,והיו

 דספק ק"ה מהסימן שבידינו הכללולפי
 לחומרא אזלינן בדאורייתאכבוש

 בדם בדידן א"כ לקולא,ובדרבנן
 הוי פוסקים דלרוב דביררנוכבושה
 ולא להחמיר דינו מדאורייתאאיסורו
 אלא בדם מלוכלך הוא אסמבעיא
 אסור בדם מלוכלך אינו אםאפילו

 ודלא למעלה שהבאנו הש"ךכחומרת
 כמו הבשר אוכלין ראין והגםכהאו"ה
 דם הוי דאז אותו מבשלים רקשהיא

 ספיקא הי, וא"כ מדרבנן דהוישנתבשל
 דהא אינו, זה אבל לקולא, וניוולדרבנן
 כייל יט( )אות ספיקא ספק בכלליהש"ך
 תורה ספק רכללן

 שמחמיריי
 אע"ג בה

 דרבנן לספיקא ונעשה אח"כדנתקלקל
 והש"ך תורה, באיסור כמו בומחמירין

 אחר הספק שנודעה דאע"פ שםכתב
 כן. אמרינן נמי מדרבנןשנעשה

 סקי"ט( )שם תשובה בפתחי מצינודכן
 בבישלו מהריב"ל שו"תבשם
 ונשתהה גמלים, טריפה ספקתרנגולת
 יומו בן אינו דככר מעל"ע יותרהכלים
 הוא הספק דעצם כיון אסוריןואפ"ה
 אח"כ שנתגלגל אע"ג דאורייתאספיקא

 בשר י"ג במעי ועי"ע דרבנן,לאיסורא
 לא דאז ימים ג' עברו כבר אם ספקשיש
 שלא מה דכל מותר מליחה עודמועיל
 חומרת זהו ימים ג' אחר המליחהמועיל
 במטה והקשה להקל, ומפיקוהגאונים
 דאז ולכשלו למלחו יכול הלאיונתן
 כמ"ש ולהקל, שבישלו דם ספקיהיה
 אחר ששכחה כאשה )סקכ"ד(הט"ו

 דם מכח דמותר מלחה אםבישולה
 הקולא צ"ל ולמה דרבנן,שבישלו
 ע"פ ומתרץ לבד, הגאונים חמרתמשוס
 חומרת משום לאו דאי הנ"להש"ך

 דהא להתירהו, יכולני לאהגאונים
 מדאורייתא איסורו בעת הנתהווההספק
 דם משום ואי הבישול קודםדהיינו
 רק נכנס דמליחה להתיר ל"ששמלחו
 ועבור נמלח לא ובפנים קליפהבכדי
 וכ"כ דאורייתא, ספקירא הויהכי

 בהמולת סקי"א( ס"ט )סי'הסרמ"ג
 ולא אסור קרוש הבשר היה איוספק

 להתיר. בישולומהני

 כתא בה ולמצוא לדון יש עדיין אבלן[
 למעלה הזכרנו דהאדהיתירא
 המהרש"ל פלוגתת דברינובראשית
 שאינו בבשר האיסור בהסברוהגרעק"א
 רוב כשיטות בו מחמיר שהתנ"ךמלוכלך
 דאיסור סבר דהגיעק"אהפוסקים,
 כל יוצא הכבישה שע"י הואכבישה



סט גהיצהתירת

 דאינו דע"ז לתוכה נבלע שובהדם
 להתיר מהני ומש"ה מליחה, עורמועיל
 סבר המהרש"ל אכל כנגדו, ס'כשיש
 דלא למקום ממקום נפרש כבושהרע"י
 ע"ז, שישים מהני ולא ע"ז מליחהמהני
 ורק דמותר נקטינן איכרים דםוהנה
 ממל"מ פירש ודין נאסר ממל"מבפירש
 אבל סה"ת, איסורו מחיים פירשאם

 בש"ך מצינו שחיטה לאחרכשפורש
 שמבאר הרא"ש בשם סק"ב( ע"ו)סי'
 דלא מליחה בלי שנצלה בשר שלהיתרו
 כל דנפלט כ"כ יפה נצלה אםמבליע
 יפה נצלה לא אם אפיל אלא דמותרדמי
 הרי שנפלט כ"מ דהא מותר נמיכ"כ
 הוא הרי בתוכה שנשאר ומה לחוץיצא
 והא דמותר, פירש שלא איבריםדם

 לא הבשר בעצם לזו זו מצדרהולך
 מחיים שנצרר דדם ואע"ג כפירשחשיב
 מחיים דנצרר דשא"ה דאוסר,מצינו

 שחיטה רלאחר דפירש כאןמשא"כ
 לאחר ממל"מ דסירש הרימותר,

 להתיר. הרא"ש דעתשחיטה

 וכמ"ש הרא"ש על פליג "אוה"האבי
 האו"ה בשם סקי"ג( )שםהש"ך

 צלי' משיעור פחות לאכולדאסור
 בדגול ועי' אסור, ממל"מרפירש
 לשיטתו הרא"ש דעת דמכארמרככה
 דמותר מנוקב שאינו בכלי בנמלחדסבר
 אסור לדידן אבל הציר, מן שלמעלהמה

 גם ממל"מ דפירש סוברין דאנובכולו
 לדידן דאגן הרי אסור, שחיטהלאחר
 שחיטה, לאחר גם אסור מל"מבפירש
 כאם פסק סקע"ה( ס"ט )ס" כש"ךאבל
 חד בטיל לציר חתיכה ונתערבנפל
 האיסור דכל הפרמ"ג ומבארבתרי,
 זהו לציר שחוץ מה לאסור נוהגיןשאנו

 חדש בפרי ועי' מדינא ולא לבדחומרא
 כמה והביא דהאריך מק"י( ס"ו)סי'

מהראשונים
 שמקיליי

 ממ"למ בפירש
 )שם יהורה ביד לכ"כ שחיטה,לאחר
 ספק. מכה רק אוסרים דאנו וכ'סק"ב(

 דרך למצוא בידינו עלה הנ"ל כלויאור
 שיטת ולפי כבוש בספקלהקל
 הוא כבושה איסור דכלהמהרש"ל

 דלא שחיטה לאחר ממל"מ פרישמשום
 פירש איסור וכל במליחה, לצאתיוכל
 וא"ב שביארנו, כמו לבד חומראהוא

 ואין בספיקו, להקל יכולין לשפירודאי
 וחזר לחוץ ליצא הבישול דאהרלחוש
 וספק מדרבנן ודאי הוי דאזונבלע,

 מותר. בדרבנןכבוש

 המליחה אחר הספק נולד אםוכש"כ
 עפמש"כ להקל ישדבכה"ג

 דבנולד עט( )סימן הגרעק"אבשו"ת
 הכלים ששהה אחר דאורייתאהספק
 להקל יש מדרבנן הוי דאזמעל"ע
 הספק שהתחיל ואע"פבהפס"מ

 ק"י )סי' הפרמ"ג וכ"כבדאורייתא,
 שכייל מה כידינו נקוט וכללאסקי"ט(

 בג( סימן )ח"ז ענגיל מהר"ש בשו"תלנו
 בסיקא מותר בהסס"מ שמותר דברדכל
 הספק כשנולד וא"כ הפס"מ, בליגם
 התרנו דבהפס"מ כיון המליחהאחר
 בספק גם א"כ דרבנן, שמלחו דםמכת
 בעלמא ספק נמי ובדירןמותר,

 ספק. מכח אסור דפירשוכמשנ"ת

 דמליחה יונתן המטה בשם דנתבנווהא
 אינו ומשו"ה קליפה בכדי רקנכנס
 הש"ך דכתב מאוד, תמוה זהומדרבנן,

 שאינו בכלי בנמלח סקע"ו( ס"ט)סי'
 דרבנן שמלחו דדם מותר ונתערבמנוקב



 וכן בכולו, דנכנס מזה מוכחעיי"ש
 יונתן המטה על שלמה השקבהגהות
 משה והדרכי הב"י ממש"כ עליוהקשה
 הדחה הודח אי שכח בדין)שם(

 שנמלחו דדם שם דכתבוהאחרונה,
 דמליחה יונתן המטה שטען ומהדרבנן,
 י"ל קליפה בכדי רק אוסראינו

 מליחה דאכן )שם( החוו"דדעפמש"כ
 לגגי אכן קלופה בכדי רק נכנסלא

 לה יש מפנים הדם ולהוציאלמשוך
 נמלח וא"כ עיי"ש, בכולו דנכנסטבע
 הספק בנולד להקל יש ומשו"הכולו,

 המליחה.אחר

 לפי רק זהו הדין היתרא כלאמנם
 הלא אבל המהרש"ל,שיטת

 כבושה דחשש הגרעק"א שיטתכתבנו
 ויבלע, ויחזור הרם כל יוציא ירורעל
 דאורייתא איסורא הוי החששולזה
 דביארנו וכיון ממש, דם בהדנכנס
 מה"ת היא כבושה דם אחרוניםדלכמה
 ואפילו כמפיקו להחמיר צריכןא"כ

 אסור נמי המליחה לאחר הספקכשנולד
 הפס"מ כאן אין ובנידו"ד בהפס"מ,חוץ

 לא אבל להמוכר המס"מ יש אםדאפילו
 ליכא שבדיריה לקנות להקונהמהני

 ל"א )סי' הפת"ש וכמש"כהפס"מ
 החת"מ והגאון הגרעק"א בשםסק"ב(

ז"ל.

 לא ממש שבישלו בדם גם ובאמתז[
 במפיקו להתיר האי כולי לןברירא
 שיטת למעלה הבאנו דהאבשופי,
 ובפרמ"ג עליו, עובר והרמב"םהרש"י

 ממשמרת מביא מליחה לדיניבפתיחתו
 בכל ולא וז"ל: להרשב"אהבית

 מאוד שקרוב כיון מקיליןספיקותא
 כתב ואח"כ עיי"ש, תורהלאיסור

 כ"א בספיקא להקל אין ואמנםהפמ"ג
 דברים שיש או פירוש דאיתמרהיכי
 שבישלו בדם ולפי"ז להקל,אחרים

 בספיקו. כ"כ להקלל"ש

 לדברי מציין סקנ"ז( ס"ט )סי'ובשפ"ד
 ו'( אות ב' )כלל יעקבהמנחת

 מנוקב שאינו דילי בדינא המנח"ישדן
 בידן דכללא ברוב, כטילאי

 יבוא יבשלם ואס ס' צריךדבדאורייתא
 בש"ך מצינו וכן תורה, איסורלירי

 ג' בשהה דלמה הרמ"א עלשמקשה
 יתן יכשלס אם הלא כרוב סגיימים
 הש"ך של בנו כתב הכסף ובנקודתטעם

 איסור הוי דכאן הש"ך עללהקשות
 ברוב, סגי ולהכי שבישלו בדםדרבנן
 הש"ך לפי"ד יעקב המנחת מתרץוע"ז
 דלאו הרשב"א בשם סקמ"ט( ע')סי'
 שבישלו בדם מקילין טפיקותאבכל
 ולכן תורה לאיסור מאוד שקרובכיון
 ציר כספק ואפי' שבקרקע לצירבנפל

 מפורש שכתוב רדוקא וכמ"שמחמירין
 ע"ז )סי' בשפ"ד וב"כ מקיליןאז

סקכ"ד(.

 מליחה להל' בפתיחתו תורה בדעתווגי'
 אפרים יר בשו"ת רכ"כדמציין

 דהניח ס"ט( )רסי' פלחי ועי, צב()סימן
 בדם כלל להקל יש אי בצ"עדין

 הביא תשובה ובדרכי דרבנן,שבישלו
 קל"ד( )לאוין ספר מגילת ספרכשם
 דדם שכתבו ראש בשמיםושו"ת
 לסמוך וחלילה מה"ת הוישכישלו
 וכ"כ ככרת, שהוא דם באיסורלהקל
 הרדב"ז ובשו"ת ס"ט(, )סי' יונההכנפי
 להכריע דאין מסיק קצ"ט( סימן)ח"א

 דאורייתא, ספק דהוי זוכמחלוקת
 קשה דלדינא צדק צמח בשםועיי"ש



 סכרי רבוותא דכמה מדרבנן דהוילומר
 בינת ועי' להחמיר יש וכן מה"תדהוי
 חוץ במפיקו להקל דאין בג( )אותאדם

 )סימן סופר חתם בשו"ת ומצאתיבס"ס,
 דדם סברי האחרונים רכל שכתבע'(

 דלא משום כרת דליכא אע"גשבישלו
 עיי"ש. אימא לאו אבל להקרבהחזי

 בדם להקל דאין ניאה הליןמכי
 ואין כספיקא, אפילושבישלו

 כאשה מט"ו דמקיל מהאלהוכיח
 לדמות דאין וכו' מלחה איששכחה
 עור שם יש ואולי למילתאמילתא
 נקיט סירכיה וכגון להקלצירופים
 מצאתי וכן שם, הט"ז כמ"שואחאי
 על הלכה דרכי הנדמ"ח בספראח"כ
 הט"ז. על כן שכתב והיתר איסורכללי

 תורה בדעת גדול חידוש הויגאויזויעו
 מהשלטי שמביא ס"ט()סי'
 שבת( דמס' )פ"נ המרדכי עלגיבורים
 עליו, עובר שבישלו דם למ"דדאפילו
 כו"ע בעוף אבל בהמה בדם רקזהו

 בדרכ"ת ועי' דרבנן, שבישלו דדםמודי
 יש  ולפי"ו אחרונים,  מכמה עודמ"ש
 דהוי מודי דכו"ע בעוף להקל מקוםלנו

 בבישול דכ"ז כתבנו כבר אכןמדרבנן,
 דכמה כ"כ פשוט לא בכבושאבל

 סה"ת הוא כבוש דדם סבריפוסקים
 משום בישלו קודם וכן אופן,בכל

 כ"כ, היתר אינו אח"כשיכשלם
וכמשנ"ת.

 לסמוך דקשה כה עד ביררנו הנהח[
 ההתירים הני כל על כבושבספר
 בעזהשי"ת ננסה אולם לעיל,שכזכרנו
 הבאנו דהנה אחר, היתר אופןלברר
 רק אסור דכבוש האו"ה שיטתלמעלה

 מחמיר והש"ך כדמים מלוכלךכשהוא
 דבמלוכלך הרי מלוכלכת, כשאינוגם
 מכח אסור מלוכלך ובאינו אסורודאי

 דמקיל, האו"ה שיטת לנו דישספיקא,
 חידש סק"ה( ס"ט )סי' יהורהוביד
 מכח מלוכלך כאינו מותר כפושדספק
 כהאו"ה ההלכה אם מסק ספיקא,ספק

 לא אם וספק מלוכלך כשאינודמקיל
 )שם הקצר ובפירוש ומותר,נכבש

 ומסיק בצלי רק להקל רוצהסקק"ב(
 ולפי"ז הפסיד, לא בבישולרהמקיל
 ידעינן דלא הוא כבוש דספקכנירו"ד
 כשאינו מותר הקרת נימסאמתי

 שיהא סובא שכיחא אךמלוכלך,
 עדיין עומדת כי יען מבחוץמלוכלך

 הראשונה. הדחהלפני

 שנמלך בשר )ס"ט( המחכר כתבוהנה
 צריך אחרונה הדחה בליונתבשל

 וכתב שבו המלח נגד ס' בושיהא
 ואם לס' מצטרף הקדירה רכלהרמ"א
 דכל מותר הבשר גורל כמו בקדירהיש

 ורק והמלת הדם נגד שלשימ ישחתיכה
 והיתר כטל, הבשר  גודל כמו מיםכשיש

 מים. מעט רק בו דיש לדידן סגי לאזו

 זצ"ל פיינשטיין להגר"מ ראיתיוהלום
 )חיו"ד משה אגרותבשו"ת

 הודח שלא בתרנגולת דן כד(סימן
 ומביא והדיחו,  ומלחו ראשונההדחה

 סק"ד( בשפ"ד ע"ב )סי'מהפרמ"ג
 מבחוץ בעין דם שום ליכאדבתרנגולת

 בחידושי גם והובא מבפנים,אלא
 דם דיש נמצא ולפי"ז )מ"ב(,הגרעק"א

  נגד  ואם אחדי מצר רק העוף בשרעל
 ל' בהכשר יש צדדים משני ומלחדם

 יש אחד צד של דם דנגד הריכנגדן,
 רק ומותר, כנגדן שישיםבהבשר



 ישגזחכ
 הטעם משום עוה"פ ימלחנולכתחילה
 מן אחד דזהו בדם נתמלאדמלח

 אם אבל ראשונה, הדחה שלהטעמים
 בושם קנה בשו"ת וע" מותר,נתבשל
 דהא האגר"מ על כמקשה נ'( סימן)ח"א
 יהא וא"כ קליפה בכדי מבליעמליחה
 הבליעה את להוציא למלחוחייב
 האגר"מ מדברי מבואר עכ"פעיי"ש,

 הדם נגד בהבשר ס' ישדבתרנגולת
 יתר לידי להכי אתינא ובהאומותר,
 ס' יש הלכלוך דנגד כבוש בספקברור

 היתירא הרי הפנימי רם ולגבילבטלו,
 דמבואר והא הנ"ל, יהודה הידשל

 שנכבש מלוכלך דבשר ט"ובסעי'
 דהאיסור כנגדו, ס' דיש אע"גאסור,
 וכמ"ש שבפנים הדם משוםהרא

הרעק"א.

 סתרי האו"ה דברי נמצא לפי"זאוים
 שיטת למעלה דהבאנואהדדי,

 מבחוץ שנתלכלך בשר דדוקאהאו"ה
 שכתבנו ולפי"מ מותר הפנימי ודםאסור

 הדם, נגד שלשים בבשר דישמהרמ"א
 שייך דלא נמצא מהאו"ה, נובע זודדין
 בבשר דהא מבחוץ כשנתלכלך זואיסור

 מצד רק נתלכלך דאינו כתבנותרנגולת
 וי"ל ומותר, נגדו שישים יש וא"בפנימי

 או בהמה, בבשר רק מיירידהאו"ה
 בבית דנתלכלך וכגוןבעופות

 הצדדים. מב'המטבחיים

 יש בעופות שאלהינו בנידוןויס,י"ז
 הש"ך לפמש"כ ואפילולהקל,

 אע"ס דבכבוש מהרש"ל בשם)סקכ"א(
 חתיכה אוחה להתיר מהגי לא ס'שיש
 דחומרא כתב הש"ך דהא י"לאבל

 כשיש בצלי מתיר ולהכי הואבעלמא
 נמי כבוש בספק וא"כס',

 יכוליי
 להתיר,

 כמו מים שיעור יש אם בהמה בבשרוכן
 שישים יש דהא מותר הבשרחתיכת
 דהמחבר לישנא עקא דא ברםנגדו,
 משמע נגדו, ס' במים יש אא"כשכתב
 בלי נגדו ס' בו שיהא צריך לבודבמים
 להצטרף דיכולין ואם הבשר,צירוף
 במים למיכתב הו"ל להישיםהבשר
 בזה מצינו דהרי קשה עודובבשר
 דהא האו"ה, בדברי ממורשתסתירה
 הנ"ל( ברמ"א )המובא האו"ה כתבהכא
 ובמקו"א הדם, נגד שלשים בבשרדיש
 דבשר האו"ה כתב ה'( דין ב')כלל

 ואם בעין דם מכח אסור מעל"עשנכבש
 דהיינו מהמים שליש רק בבשראין
 יש אז בשר ואחד מים חלקיםשלש
 מדבריו ומוכח נעין, דם נגד ט'בסתם
 שיהא וצריך לבד שליש הואדהבשר
 להיות סגי ולא ככה, פעמים ג'במים

 בשוה.שוה

 דמשמע המחבר לשון ליישב והנהפ[
 גם הוא וכן עצמו במים ס,שצריך

 המצריך לומר יש )סקס"א( הש"ךלשון
 של החשש משום עצמו במים ס'שיהא
 נפיק רמא כמה ידעינן דלא מבפניםדם
 אבל לבד, במים ס' צריך ומשו"המינה
 רסבר מיושב לא דעיין האו"הסתירת
 י"ל ומשו"ה מותר, שכפניםדדם

 שנתבשל כבשר ט' בסעיףדבשלמא
 מיירי דהא הבשר, כגודל במיםמהני

 לאוכלו יכולין נגדו ס' יש ואםבבישול
 הכא אבל אז שיצא הרם רנתבטלכך

 ונתבטל ס' ובבשר במים שישאע"פ
 מהבשר הדם יצא כשיבשלו אח"כאבל
 אז דיתבטל תימא וכי ויבלע יחזורושוב
 נגדו ס' בהם שיש ובבשר במיםעוה"פ
 לכתחילה איסור מבטלין איןאכל



עג גמלההשוטת
 בישולו, בעת שיתבטל סמך עללבשלם
 הרי ס' המים בעצם יש אםולהכי
 יבלע כששוב ועכשיו במיםנתבטל
 ומתורץ היתר של דבר נבלע הריבבשר
 באופן ולפי"ז ג"כ האו"הסתירת
 לא כאם הנ"ל האגר"מ שלשאלתו
 דבאו"ה והא לאסור, דינו יהאנתבשל
 דמיירי י"ל ובבשר במים ס' כשישמתיר
 אח"כ. דיצלנו מלישניה וכדמשמעבצלי

 כן, לומר קשה דמילתא לקושטאאבל
 ולא לבישולו כונתו הכאדהא
 אין של כגדרא נכנס לא וא"כלביטולו
 דומה זה והרי לכתחילה, איסורמבטלין
 דבש במבשל ת"ד( )סי' הט"זלמש"כ
 הדבורים רגלי שנתבטל אע"פמותר
 כונתו וה"נ לבטלם, כונתו ראיןכיון

 לקושיין הדרגא וא"כ לבטל ולאלבשל
 ולא לבר במים ס' האו"ה מצריךהלמה

 הכשר. בצירוף במים כס'סגי

 עי' האגר"מ, של פסקו עצםועץ
 בבשר מק"ג( )שפ"רבפרמ"ג

 בעין דם ויוצא אח"כ ונהתךשהודח
 שני דיש בהפס"מ, הפמ"גדמקיל
 דמלח או הראשונד הדחה עלטעמים
 וא"כ בעין, דם מכח או מדםמתמלא

 אחד צד הלא דכאן י"ל בעין דםלגבי
 וכמ"ש שישים בו יש הרי וא"כהודח
 דבלא בהפס"מ מותר ולהכילעיל

 ולא בדם מתמלא למלך חוששיןהפס"מ
 אי שנתבשל וכיון כלום המליחהפעל
 מדבריו רואין עיי"ש, עוד למלחואפשר
 שלשים, הבשר הוי נמי בעין דםולגבי
 וכן סקט"ו( )בשכ"ד הפמ"גוכ"כ
 )סקט"ז(, כפר"ח היטבמבואר

 ולפי"ז א'( סעי' )על יעב"ץובחידושי
 קשה אכן האגר"מ, של פסקומובן

 ומלח פליטה דלגבי הנ"ל האו"הסתירת
 כתב בעין דם ולגבי שלשים דישכתב

 מים. חלקים בג' רקדמהני

 עמד )סקי"ד( יהודה יד הנפלאובספר
 קליש פליטה דדם ומתרץבזה

 שלשים יש ולהכי ממנה נופלוהמלח
 ומדובק סמיך הוא בעין דם אבלנגדן
 צריך ולהכי נגדו שלשים וליכאיותר
 כפמ"ג דלא וב"ז נגדן, מים ג"פשיהא
 פקע ולפי"ז הנ"ל, והאגר"מופר"ח
 האו"ה, לפי ס' ליכא דלזה דנןהיתירא
 וכר"ח דלפמ"ג דכיון לומר ישאכן

 דיש הסברי משום מותר ואגר"מופלחי
 לסמוך נוכל ודאי כבוש בספק א"כס'

 להיתירא.עליהן

 יהודה ביד דעי' ע"ז להוסיףויש
 די"ל )סקק"ב( הקצרבסירושו

 כלל, בעין רם לה אין תרנגולתדסתם
 דם דסתמ יותר עוד מבארובסקל"ב

 יש א"כ היופות, כשתותכין באבעין
 בעין דם כאן דאין גדול סניף עודלנו

 בספק מותר וזה פנימי דם רקלגמרי
 יש בנידי"ד דין מן ובר וכנ"ל,כבוש
 גדול בכלי אותן שמניחין דלאחרסברא
 הדם כל הודח ככר אותן להקר מיםעם

 מעליהן.בעין

 האחרונים בדברי מנזחה לי ותרתיי[
 ודעת טעם טוב בשו"תומצאתי
 קמ"א( סימן תליתאי)מהדורא
 כזו בשאלה דנשאל זצ"ללהגרש"ק

 כהפמ"ג להורות אי מעל"ע כבושדספק
 או להחמיר, ומפיקו דאורייתאדככושה
 להקל, וספיקו מדרבנן דהויכהחוו"ד
 דמקיל מדבריו נראה כל ראשיתוהנה
 ז'( אות לעיל )עי' שבישלו דםבספק



 ישגמי
 דהא להתירו אפשר דלכאורה שםורן

 בכל כבוש בספק מתיר ק"ה( )סי'הט"ו
 רלא היתר חזקת דיש תורהאיסורי
 הט"ז על דחולק הנקוה"כ ואפילונאסר
 נכבש, דסוכ"ס בחזקה ריעותאמנח

 בעין. כמה הספק כאןאבל

 כב' ורק כהט"ז, דפוסק כפלתיועי'
 לא ואחד נכבש שאחדחתיכות

 מחמיר אז נכבש, איזהו ספק וישנכבש
 כהט"ז, מקיל אדם הבינת וכןכספק,
 המג"א מחמירים, פוסקים רובאולם
 כהרמ"א מחמיר תס"ו( )סי' פסחהל'
 וכתב עיי"ש, וחוו"ד הפרמ"גוכן

 על שחולק הנקודות דאפילוהגרש"ק
 של ריעותא שיש דסבר ומחמירהט"ז
 דדם כאן אבל בתוכו שנכבשאיסור
 אין א"כ דמותר, הוא פריש דלאאכרים
 י"ל ולפי"ז איסור חזקת של ריעותאכאן

 היתר חזקת דיש כהט"ז סברידכו"ע
 אבל סה"ת אסור שכבשו דם אםואפי'
 חולק הטוט"ד אולם מותר, כבושספק
 ההא דרבנן איסורא כאן דיש וסברע"ז
 יש וא"כ נמלח שלא עד לבשלאסור
 וא"כ ולאכלו לבשלו החתיכה עלאיסור
 תימא וכי דרבנן, איסור חוקת כריש

 כאן יש אבל לקולא דרבנןדססיקא
 ואסור חזקות כ' יש וא"כ דהשתאחזקה

 עיי"ש. נמימדרבנן

 כל שנא דמאי בדבריו לדון ישוהנה
 כבוש, כספק דמותר דרבנןספק

 כלל איסור חזקת כאן אין דבכ"מוצ"ע
 על דרבנן איסור יש בכבושהוכאן

 ואכמ"ל. וצלע"ע לבשלוהחתיכה

 דם בספק דמחמיד ממנו נתבררעכ"פ
 טפי קיל דהכא די"ל רקכבוש

 אם ואפי' בעין דם ליבא דלמא ספקדיש
 וכמ"ש ט' שיש אסשר אבל בעין דםיש

 היד מקיל מכפנים הדם ועלהאגר"מ
 עוד לצרף ויש ככוש, בספקיהודה
 מתרמי פעמים דהרבה להיתיראסניפי

 נכבשו דלא באופן מונחותדהעוסות
 בין מתחת הם דהמים וכגוןכלל

 אברהם יד ועי' העופות, שלהחללים
 בשם ק"ה( )סי' הדרכ"ת הביאוכן

 דמחמירין דהא שאול גבעתשו"ת
 רק ודאי בכבוש דוקא זהו ככושבספק

 בספק אבל בעין, היתה כמהמספקינן
 כלל ריעותא הוי לא בלל כבושאי

 עוד יש ה"נ ולפי"ו להקל ואפשרלפנינו
 להקל.צד

 הרי דבנידו"ד לרגע עוד ונתבונןיא[
 חלק רק כתוכו נכבש העוף כללאו

 פוסקים ואנו נכבש, לא העוף ורובקטן
 נארס בתוכו שנכבש מה דרקבכבוש
 שאין גדם וכפרט למעלה, מפעפעואינו
 וכמ"פ קיה( בסימן )עי' שמנוניתבה
 ידוע ולא נתערב משם נטילתןאתר
 מין ברוב נתבטל וא"כ נכבש חלקאיזה
 הגרעק"א בחידושי כעי"ז ועי'במינו,
 העוף חלק דכטל )סק"ד( הפרמ"געל

 בש"ך עי' אמנם האתרים חלקיםברוב
 המחבר דכתב אהא רהקשה)סקנ"ו(
 מליחה בלא ימים ג' ששההדבשר

 ברוב, בטלה אחרות בחתיכתונתערבה
 ששים צריך מינו כשאינו מין דהאדצ"ע
 ומסיק טעם, יתן יבשלס דאםמטעם
 להיות צריך ואכן דוקא לאו דרובדצ"ל
 שיהא צריך בנידו"ד ה"נ ולפי"זששים,
 ועי"ע ששים, ליכא כללי וכאופןשישים
 אמרינן לא למה דמבארבפרמ"ג

 ובררכנן דרבנן איסור יהי'דכשיבשלם
 רוב.מהני



שץ גוחכהקשוטת
 מה מילתא עוד לברורי גבן פש ברםיב[

 אי דאפילו בנידו"ד, לעוררשיש
 מכח כבוש בספק להקל דישנקטינן
 מונחין שהעופות ברור זהו אבלששים,
 הוא השאלה רק קרח בתוךמעל"ע
 הא אך למים, והיו הקרח נימסאמתי
 שלם למעל"ע בקרת כבישה שלגופא
 בבאר עי' בהפוסקים, הוא רבתימבוכה
 יעקב מנחת בשם סו"ח( ס"ט )סי'היטב
 המים ונקרשו במים בשר שההראם
 אסורין, ימים ג' המיס בתוך בשרושהה

 כבוש הוי כמים דינו קרח דאםדממנ"פ
 ימים ג' שהה הרי כמים דינו איןואם
 מותר לצלי, אבל ונאסר, מליחהבלא
 לא דקרת שהוכיח ועיי"ש ענין,בכל
 בשם מביא )שם( ובפת"ש כמים,חשוב
 מביא אבל כבוש, משום ואסורכמים הוי בקרח דשהיה שמואל דברשו"ת
 עיי"ש. כמים דינו דאין אחרוניםמשאר

 שו"ת בשם סק"ס( )עפ"ד בפרמ"גועי'
 בכבוש דמחמיר יהודה לחםבית
 מביא סק"נ( ס"ט )סי' ובדרכ"תבקרח,
 ובשם להתיר, הלכה עמק שו"תבשם
 בהפס"מ, רק להתירו יצחק אורשו"ת
 הפרמ"ג על חולק )סקנ"ט( יהודהוביד

 דעה ובשערי בבישול, אפילוומתירו
 ועי' כהפרמ"ג, לצלי רק מתירו)סקי"ד(
 דמתירו סק"א( )במשב"זבפרמ"ג
 בשו"ת זצ"ל קלוגער והגר"שבהפס"מ,

 מתירו ק"ב( סי' )מהדו"ק ודעת טעםטב
 זה מכל העולה כבוש, אינו דקרחלגמרי
 דינו, מהו הפוסקים להקת יש זודבנידון
 י לצדד עוד יש אולי להלכהומשו"ה
 הפרמ"ג מקיל דבהפס"מ דכיוןולומר
 ן אפשר נמי בספיקו א"כ אחרוניםושאר
 מלוכלך רק אי ספק יש ובנידו"דלהקל,

 ואפי' כלל, מלוכלך אינו ואוליאסור,ה
 אכל הלכלוך, נגד ס' יש אוליכמלוכלך,י
 בשחיטה שייך ההיתר כ"זכמובןק
 לסדר אבל כזו, שאלה כשקרהיחידיתן
 השחיטה בבית ההנגהגה סדרלכתחילה1
 די זה אין הלז המסובכת היתיראע"פ1
 היותר באופן לסררן וצריךמספיק1

נעלה.
 לתקן נוכל אם בעזהי"ת נראה ועתהיג[

 המעל"ע כתוך העופות אתשיטלו
 אח"כ, ולהחוירם הקרת מתוך מהלזמן
 שב משו"ת מביא )סקל"ג( בפת"שהנה
 במים שעות כ"ג נכבש באםיעקב

 אחרת בכלי ונתנוהו מהמיםוהוציאוהו
 )סי' בפרמ"ג ועי, כבוש, הוי לאלשעה
 ועי' כהפס"מ, ומתיר שהביאוק"ה(

 וז"ל, צדקה מעיל בשםברעק"א
 נלקחו אפילו היתר שנוהגיןוכמדומה

 עצמן מים לאותן ומחזירין מועטזמן
 סי' )יו"ד חת"מ בשו"ת אלםמותר,
 בסוף וכתב כבוש, אודות דןפ"א(

 היעוצה עצה ע"כ בזה"ל:התשובה
 משם יסירנו רב זמן לכבשו צרךשאם
 יהא שלא כדי שעה כמו יום כלסוף
 אח"כ ויחזור אחת בבת שלם יוםכבוש
 הכבישה זמן מצטרף ואין לחובויתנהו
 לסמוך יש רע"כ החת"מ ומסיקוכו'

 מרובה הפסד דהו"ל לזה מצורףאהנ"ל
 עכלה"ק, כנ"ל להתיר נ"ל ע"כועי

 רצריך החת"מ קדוש מדבריומשמע
 לחלק יש ואולי שעה, כמולהסירו
 סגי ולהכי אחרים במים דאיירידהרע"א
 בהמים מיירי החת"ס אבל מועטבזמן

 וצ"ע. שעה כמו צריך ולהכישהסירן
 בשם רנ"ו( )ס"ק תשובה בדרכיועי'

 בחוץ להשהותו דצריך יונהכנפי



 יש3זרעש
 מתחיל שהלחלוחית עד זמןכ"כ

 )מהדו"ח טוטו"ד שו"ת ועי'להתייבש,
 ומיד נטלה ויאפילו דמשמע ל"ג(סי'

 וכ"כ מותר, והחזירו המיםהחליף
 שו"ת בשם ל"ג( ס"ק ע"ג )סי'בדרכ"ת

 מועט לזמן נטלו דאפילו ארי'גור
 משמע וכן מותר, מיס לאותןוהחזירוהו

 תע"ג(, )סי' פסח בהל' הרב בשו"עגם
 סקס"ד( ס"ט )סי' יהודה בידועי'

 שהה אם חוץ בהפס"מ, רקדמקיל
 שהותן כזמן כ"כ ארוך זמן למיםמחוץ

 כבוש במערכת חמד בשדי ועי'בהמים,
 ומביא להחמיר, לב חקרי מספרדמביא
 להחקרי לחוש דיש לאברהם זכורמהרב
 הרבה דמביא ועיעו"ש עצהיו"ט,לב

 )ח"א מהרש"ם בשו"ת ועי"עמקיליי,
 זצ"ל מכרעזאן להגאון קפ"ו(סי'

 דכהוציאו צדקה מעיל בשםדמביא
 המים לאותן מיד והכניסן וחזרלרגע

 ק"י( )סי' יעקב צור שו"ת ועי'דמותר,
 דתליא זצ"ל מפרוביזנאלהגאון
 אי קל"ה( )סי' והש"ך הט"זבפלוגתת
 המורם עיי"ש. כבוש הוי בספוגכבוש
 יש ואם להחמיר במקום גם דישמהנ"ל
 שלא ליזהר יש בודאי אחרתעצה

 הגדולים ההרים בין הראשלהכניס
כאלו.

 בשאלתינו שיש מה אדבר רגע עודיד[
 דחלק כתבתי דהלא ולהתיר,לדון
 וחלק השחיטה בבית מונחתמהזמן
 ולפעמים המטבחיים בביתמהזמן
 וכרגע המטבחיים, בבית מעל"עמונחת
 כאן נכבש שלא באופן לבררנעמוד
 הספק רק שלם מעל"ע מטבחייםבבית
 הכבישה של זמן עם ביחד מצורףכבוש
 להקל לדון נוכל דאז השחיטה,בבית

 )סי' פסח בהל' מנ"א דעי' חדשבאופן
 על קדירה בישלו באם סקכ"ה(תס"ז
 חטה עליה ונמצא משם ומלקוהוהכירה
 למקום ממקום מחזקינן דלאמותר

 ועי' זו, בקדירה דהיתהואמרינן
 אי כבוש בספק מק"ג( )מש"זבפרמ"ג
 מחזקינן לא למקום ממקם הכליטלטלו
 ג"כ הראשון מקום באותו כבושדהיה

 בזה. שעמעם מה פמ"גועיי"ש

 אות וחזקה רוב )שער אדם בבינתועי'
 ועי' המנ"א את מיישבכח(
 דפסק סק"ה( )ביאוריםבחוו"ד
 מקיל כ"ט( )אות אדם ובבינתכהמג"א,

 איסורין בשאר אבל משהו באיסוררק
 שלום במשמרת ועי' בצ"ע,הניח

 בזה מש"כ קה( לסימן דינים)בחידושי
 עוד בצירוף רק להקל כ"כ אריךדלא
 המג"א גם דבנידו"ד וחשבתיסניפין
 בכבוש השאלה הוי דשם לאסור,יודה
 מקום באיזה והשאלה עליה חטהונמצא
 דבמקום י"ל וא"כ החטה, נפילתלתלות
 שנפל חיישינן ולא היה שםשנמצא
 דודאי בנידו"ד ומשא"כ אחר,ממקום
 נימס אימת השאלה רק זו במקוםדהיה
 הנפילה זמן להחזיק ל"ש וא"כהקרח
 דלגבי ומובן בזה, צל"ע ועדייןודו"ק,

 כ"ז. מהני לא בקרחכבוש

 דדם דהיות בעזהי"ת: לדינא תבנאמך[
 ולא גדולה פלוגתא יששבישלו

 להנהיג ובפרט בספיקו, להקל כ"כאריך
 סדר בהנהגת המערכה סדר אתכן

 ולא בישלו שלא דם וכש"כהשחיטה,
 דהוי צדדים עוד דיש נכבש רקמלחו
 יותר קיל דעוף והגם וכמשנ"ת,מה"ת
 להקל כ"כ ברור לא בכבישהאבל
 ימלחנו אם ואפי' מחמירין,דרבים



ש ההיכהמיידוע
 רהתהיל כיון מהני לא אח"כויבשלנו
 ואפי' והבישול, המליחה קודםהספק
 מהני לא עדיין לבד קטן חלק נכבשאם
 מהני ולא דם טעם בה יש רהארוב

 להתיר כ"כ ברור אין דין מן וברשישים
 כל נכבש דבזה בקרח כבושבשופי
 ברם, בריב, ביטול שייך לא וע"זהעוף
 כיון די"ל לצדד שיש מה אחתהיתר
 הפנימי דם מותר א"כ הוא כבושרספק
 'ש הרי הלכלוך ונגד העופותשל

 דסו"ס כ"כ ברור לא ג"ו אבלששים,
 דודאי ספק ל"ה בקרח דמונחתהא

 עצה עוד ויש שעות כ"ד בהמונח
 כדי לרגע הארגזים את להפוךאחריתא
 שנכבש העופות מקום מן יזובשהמיס
 אינו ג"כ אבל ולהפכו לחזורואח"כ
 האוסרים פוסקים יש דהא כ"כמהודרת
 את שיהפוך העצה ולהכיוכמשנ"ת

 מהופך כן ולהניחו מעל"ע תוךהארגזים
 כבר השתא עד בהמים שהיה מהוא"ב
 חלקים נכבשים ועכשיו המים מןיצא

 זמן משך ללא העופות מןאחרים
 שלא בזמן שיסהכנו יזהר רקמעל"ע,
 הנכבשים חלקים על בין בספקיכנס

 יכבש שלא השניים על וביןהראשונים
מעל"ע.

 דיש כיון בקרח כיבוש של שאלה~גבי
 טוב אסשר אם ע"כ בזהמחלוקת

 להוציא שיוכלו תכנית איזהלהמציא
 בתוך מועט לזמן הקרח מן העופותאת

 יש דבזה אח"כ, ולהחזירוהמעל"ע
 כתוכו להחזירם המתירים עללסמוך
 בקרח הכישה רכל מכיון מועט ומןאתר
 בעזהי"ת וכמשנ"ת הוא דדינאספיקא
 בעזהשי"ת. נכון נלענ"דכן

 אמן משגיאות ויצילנו שמו כבוד דבר על יעזרינו ברחמיווה'



 יעקגזרעעף

 שלשיא שפיטלער אגרתם רהרה"ג
רולו'ץ

 דקהיגא~
 גוייקוואד

 לאורחים המיותר בחרר מזווה חיובבענין

 להכנסת המיוחד אחר במקום או בביתו חדר או דירה לו שיש מישאלה:
 מגזה שם קובע ואם מזוזה שם לקבוע הטיוב עליו חל אםאורחים

 עליו. לברך יוכלאם
 )יו"ד בשו"ע מבואר הנה א[כקשובה:

 השוכר כ"ב( סעי' רפ"וסי'
 בארץ בסונדק והדר לארץ בחוצהבית

 יום שלשים ממזוזה פטורישראל
 מיד במזוזה חייב בא"י ביתוהשוכר
 שוכר שכל והיינו ע"כ, א"י ישובמשום
 כאן אין שלו הבית שאין שואלוה"ה
 יום שלושים שם כשדר רק מזוזהחיוב
 מיד חייבוהו בא"י אבל בחו"ל זהוכל

 גם בפונדק אמנם א"י, ישובמשום
 לאחר רק במזוזה נתחייב לאכא"י

 הדין מה הפוסקים ונחלקו יוםשלשים
 )פ"ב מזוזה דבמס' לארץ כחוץבפונדק
 פטור לארץ בחוץ דפונדק מבוארהי"ב(
 אות )שפ סדורה בפרשה ועי'לגמרי
 למעשה ומסיק בזה שהאריךנ"ט(

 אמנם לגמרי פטור בחו"לשהטונדק
 משמע הפוסקים שארמסתימת
 לארץ שבחוץ בפונדק שגםשסוברים

 פסק וכן יום שלושים לאחר חיוביש
 ועי' מ"ה( )סעי' השלחןבערוך

 כל שמביא ק"ד( )ס"ק המזוזהבקונטרס
 שיש למעשה ומסיק בזה שדנוהפוסקים

 בחו"ל. גםלחייב

 האורח על הוא החיוב בפשטותוהנה
 בעל על ולא הפונדקששוכר

 שמבואר שוכר מכל גרע דלאהפונדק
 היא שהחיוב ב'( סעי' רצ"א סי')בשו"ע

 דמזוזה המשכיר על ולא השוכרעל
 השאלה נשאלת ועכשיו הוא, הדרחובת
 אינו והוא חדר או דירה לו שישבמי

 אך מיוחד שהמקום כלוס בומשתמש
 דמי שזה נאמר אם אורחים להכנסתורק

 על חיוב שום כאן שאיןלפונדק
 על וגם מזוזה שם להניחהבעה"ב
 דרים שאין כל חיוב כאן איןהאורחים

 דמי שזה כן גימא ואם יום, שלושיםשם
 הבעה"ב ירצה אם אפילו אולפונדק
 לברך יוכל אם צ"ע מנוזה, שםלקבוע
 שם הדר אורח כאן שאין דכיון זהעל
 זה חדר עדיין הרי יום משלושיםיותר
 גדולה מבוכה בזה ויש ממזוזה,פטור
 באופן לכרך יכולין אם הפוסקיםבין
 י"ז( ס"ק רפ"ו )סי' בפ"ת עי'זה,

 קצ"ב(, )ס"ק המזווהובקונטרס

 סעי' רפ"ו )סי' בשו"ע מבואר והנהב[
 דירה בו יש אם הכנסת שביתג(
 ומבואר במזוזה חייב אדםלשום

 של הכנסת שבית ה"ו( )ת"וברמב"ם
 במזוזה, חייב בו דרין שהאורחיןכפרים

 בזה נתקשה י"ז( )ס"ק מעטובמקדש
 להם והולכים שלנים אורחיםדאטו



 מלשתשור
 יום משלושים דבפחות משוכרהמירי
 )בביאור ביתך מזוזת וכספרפטור,
 שמיירי לומר רוצה אס( ד"ההלכה
 שלושים שם אוכלין כשהאורחיםדוקא
 הדברים דמסתימת צ"ע זה אמנםיום,
 הדברים דמסת'מת ועוד כן, משמעלא

 הכנסת הבית על היא שהביובמשמע
 מכל שנא מאי וצ"ע האורחים עלולא
 על ולא שם הדר על הוא שהחיובשוכר

הבעה"ב.

 כתב י"ח( )סעי' השלחן בערוךאמנם
 נהי שאלה בזה וישוז"ל
 לא מסתמא מ"מ שם דריםשהאורחים

 דהדר לקמן ויתבאר יום שלושיםישהה
 כיון וי"ל יום, שלושים כל פטורבפונדק

 שמה שידורו לכך עשויהשבכמרים
 לעיר דירה כבית עכ"פ הוההאורחים

 עכ"ל, אורחיםבשביל

 )שם( ביתך מזוזת בספר ראיתיוכן
 מה על שהעיר מח"אבהג"ה

 דוקא דמיירי ביתך המזוזתשכתב
 יום, שלושים שם אוכליםכשהאורחים

 ואין נראה אינו זה וז"ל כתב זהועל
 העיר כני על אלא דאורחים עלהחיוב
 יום שלשים וא"צ דירה עי"זדמקרי
 דירה כשמשכיר שדוקא והיינועכ"ל,
 וממילא השוכר על החיוב תללאחר
 נראה דאז יום ל' לאתר רק הואהחיוב
 מושכר אינו כשהרירה אבלכשלו

 והוא שלו הוא הבית ועצםלאחרים
 החיוב בזד ביתו לתוך אורחיםמכניס
 נחשב שוה הבעה"ב עלהל

 שהוא הבעה"ב של דירהלהשתמשות
 אורחים שם להושיב בההדרמשתמש

 אינו שהוא בביתו להדר דומהוזה
 ביתו בני ורק בעצמו שםמשתמש
 חל החיוב בפשטות אעפ"כ שםישינים

 להשתמשות נחשב שזה הבעה"בעל
 באותו משתמש שהוא הבעה"בשל
 בערוך ]ועי' ביתו בני שם להושיבחדר

 אורחים. בנוגע כאן כן כמו מ"ג[השלחן

 ד' )פרק הדר חובת בסטרוראיתי

 בין לחלק שרוצה א'(הערה
 בחדר דרים בית בני או האורחיםאם

 דירה להשתמשות נחשב דאזשבדירתו
 שם משתמש אינו הוא אם אסילושלו
 דריס אם לבין לשם נכנס ואינוכלל
 כדירתו, ולא אחר במקס לו שישבחדד
 וגם החילוק להבין קשה לענ"דאמנם

 כפרים של בביהכ"נ הדבריםדסתימת
 ]ובחובת השלחן הערוך כדברימוכיח
 נדחק באמת נ'( הערה ב' )בפרקהדר
 יש שלמעשה נראה ולכן עיי"ש[כזה

 דירה או כהדר בברכה מזוזהלקבוע
 לאורחים.המיוחד

 מ"ח( )סעי' השלחן כערוך והנהג[
 שאין פונדק של ההלכהכשהביא

 יום שלושים שם כשדר רק חיובכאן
 הוא הפונדק כשבעל דזהו וז"לכתב

 לעשות הוא חייב ישראל אבלעכו"ם
 שהרי האורחים של בהחדריםמזוזות
 שנתבאר וכמו אורחים בשביל הואביתו
 סונדק שמדמה והיינו עכ"ל, י"חבסעי'
 שמיוחד כפרים של הכנסתלבית

 הבעה"ב, על הוא שהחיובלאורחים
 מכל שנא דמאי צ"ע דבריו כזהאמנם
 על ולא השוכר על הוא שהתיובשוכר

 הפונדק כעל יתחייב ולמההמשכיר
במזוזה.

 הערוך דעת להביןאפשראמנם
 שראיתי מה ע"פהשלחן

 שדן קכ"ב( סי' )ח"ב מהרש"גבשו"ת
 ושוכרין למרחצאות הנוסעיםבאותן



 ינהגזרעפ
 ומתרמי תשמיש כלי עם חדריםשם

 יום מל' יותר שם שיושביםלפעמים
 ולכאורה מזוזה, קובעין איןואעפ"כ
 מל' בית שהשוכר בשו"ע מפורשהרי

 זה ליישב וכתב במזוזה, חייבואילך
 הנ"ל בנידן אם לבאר שהאריך מהע"פ
 ומסיק חצירות, ערובי לעשות חיוביש

 השוכר שרק דמצינו משום צריכיןשאין
 אליו אוסר אינו אורח אבלאוסר

 לשוכר נחשב מתי הגדר לידעדצריכין
 לבאר וכתב כאורח רק נחשבומתי

 משכיר הבעה"ב ראפ כך הואשהחילוק
 לתוכו מכניס והשוכר לבד החדררק

 שוכרי בכל המנהג שהוא כמו שלוכלים
 השוכר אם אבל שוכר חשיכ אזבתים
 המטות עם החדר מהבעה"בשוכר

 רק חשיב אז בתוכו אשר וכלוהשלחנות
 ואכסניא אורח של דרכו שכןאורח
 והכלים החפצים בכל משתמששהוא
 הנקוי שוכר שאצל ועוד הבעה"בשל
 לכבס כמו השוכר על מוטל החדרשל
 הכלים ולקנח המטות ולהציע הביתאת
 השוכר על מוטל הכל והעפר האבקמן

 החדר את רק לו מוסר אינווהבעה"ב
 במרחץ אבל שוכר נקרא זה יותרולא
 בעליל נראה הבעה"ב על מוטלהכל
 ויסוד אורח, אלא שוכר זהשאין

 ששוכר הוא לאורח שוכר ביןהחילוק
 שירצה מה בו לעשות החדר עצםשוכר

 רק החדר עצם שוכר אינו אורחמשא"כ
 של בחדר ולישן לישב זכותשוכר

 בנוגע שגם מסיק זה וע"פבעה"ב,
 ל' שאחר שמענו לא דע"כ י"למזוזה
 על ולא שוכר על אלא במזוזה חייביום
 לענין זו סברה שמועיל וכמואורח
 שלא לענין זו סברה מועיל כךעירוב

 במזוזה. חייביהי'

 יכולין המהרש"ג דברי יסודוע"פ
 השלחן הערוך דעת גםלהבין

 הפונדק של המציאות היהשמסתמא
 סובר ולכן המהרש"ג של מציאותכעין
 רק נחשב שזה שכיון השלחןהערוך
 המזוזה חיוב נשאר לשוכר ולאלאורח
 של הכנסת בית וכמו הבעה"ב,על

 המהרש"ג נחלקו שבזה ]אלאכפרים
 המהרש"ג דלדעת השלחןוהערוך
 עכו"ם הוא הבעה"ב אם זהבמציאות

 אפי' שם הדר הישראל על חיוב חלאין
 אורח רק שהוא כיון יום ל'לאחר

 של שהמציאות לומר צריכיןולדבריו
 דפונדק זה ממציאות שונה היהפונדק
 הערוך לדעת אבל לשוכר נחשבהיה

 עכו"ם הוא הבעה"ב אםהשלחן
 להניה צריך יום ל' שם דרוהישראל
 וכן אורח[ רק הוא שבעצם אע"פמזוזה
 קצ"ד( )סי' יעקב צור בשו"תראיתי
 פרנסתו לצורך לו שיש בישראלשדן
 צריך אם לאורחים אכסניאבית

 שחייב ומסיק מזוזה לקבועהבעה"ב
 דאכסניא דידוע משום מזוזותלקבוע
 דכמה המטה רק הבית משכיראין

 וכשבא בבית אורחים כמה לניןפעמים
 עוד וכשבא מטה לו נותןהראשון
 מקום ג"כ חדר באותו להם נותןאורחים
 לכן עדיין המשכיר של דהבית הרילינה
 ]אמנפ מזוזות החיוב המשכירעל

 הית כמו רק שהחיוב משמע שםמדבריו
 דר אינו שהוא כיון התבן וביתהאוצר
 כית שפוטר להרמב"ם זה ולפישם

 מה לפי אמנם פטור, יהי' זה גםהאוצר
 ביהכ"נ הרמב"ם שחייב שמהשנתבאר

 חייבים העיר שבני היינו כפריםשל
 עדיף שכאן מוכח מזה האורחיםמכח
 משום הוא הטעם וע"כ האוצרמבית



פה גהיכ"תשור

 דירה השתמשות כאן אין האוצרדכבית
 יש הרי לאורחים המיוחד כביתאבל
 האורחים מצד דירה השתמשותכאן

 שם דר אינו בעצמו שבעה"בואע"פ

 בהחדר משתמש שהוא כיוןאעפ"כ

 שם לדור שלו להאורחים שנותןבמה

 בתשמישי בהחדר משתמש שהואנמצא
 סי' )יו"ד דוד שאילת בשו"ת ועי'דירה,

 ג'([. כהג"הה'

 אם שכזמנינו האטע"ל בנוגע וצ"עד[
 של מציאות כעין ממשהוא

 בעצם שכירות שום לו שאיןהמהרש"ג

 כן נאמר דאם השתמשות זכות רקהחדר
 לו שיש שישראל לדינא יוצאאז

 בכל מזוזות לקבוע חייבהאטע"ל
 אהלי בספר וראיתי בברכה,החדרים
 מהגר"מ ששמע שמביאישרון

 לו שיש שישראל זצ"לפיינשטיין
 ככל מזוזות לקבוע חייבהאטע"ל
 שהוא שהיות טעמו וביארהתדרים

 בכל בחדרים והנקיות הסדר עלאחראי
 אף כביתו זה הוי וממילא ויוםיום

 והאנשים לילה כל שם נשארשאינו
 עכ"ל כאורחיו הוא החדריםששוכרים

 הערוך בדעת שנתבאר כמו ממשוהוא
 ודעת המהרש"ג דברי יסוד ע"פהשלחן
 שבזמנינו האטע"ל שגם זצ"להגרמ"פ

 בביתו כאורחים רק שהם זה בגדרהם
 יש אם צ"ע עדיין ברכה בנוגעאמנם
 אם בירור וצריך בהאטע"ללברך

 לו שאין כך באמת הוא כהיוםהמציאות
 שיקבע ונראה החדר, בעצםשכירות

 ברכה. כלאמזוזה

 )הנקר* שכישיבה סנימי' כנוגעאמנם
 פשונ נראהדארמיטאר"י(

 המהרש"ו של זה מציאות ממששהוא

 החרו בעצם שכירות שום להםשאין

 המוסד למנהל ויש כאורחים רקוהם

 בשו"ת פסק וכן כברכה מזוזהלקבוע

 ולכאורה ק"פ( סי' )ח"ג משהבאר

 יש ישיבה של האוכל בחדר שגםנראה
 בברכה. מזוזהלהניח

 מבואר החולים כיח בנוגעויהנה
 ש"פ( )סי' נור אבניבשו"ת

 אפילו מזוזה לקבוע חייב החולהשאין
 שאינו מאחר יום מל' יותר שםשוהה
 מה עכור שכר נותן ורק הבית אתשוכר

 כסכרת ממש וזה עכ"ל שםשהוא
 החדר עצם שוכר שאינו רכלהמהרש"ג

 לעיין יש ועכשיו מזוזה, חיוב עליואין
 אם החולים בית לו שיש ישראלכנוגע

 בכל מזוזות לקבוע הבעה"ב עלתל
 יש שנתבאר מה לטי דלכאורהההדרים
 וכן מזוזה, לקבוע הבעה"ב עלהיוכ

 סי' )ח"ב הלוי שבט בשו"תראיתי
 הבעה"ב שאם פשוט לדבר נקטקנ"ו(

 מזוזה לקבוע חיוב עליו יש ישראלהיא

 בנוגע ישרון אהלי בספר ראיתי]וכן

 שמביא האו"ם נורסינ"ג לו שישישראל
 שחייב זצ"ל פיינשטיין הגר"מבשם

 אמנם מזוזות[ שם לקבועהבעה"ב

 יש אם לעיין יש עדיין ברכהבנוגע
 החולים כבית מזוזה קביעת עללברך
 למקום נחשב זה שאין לותר צדדיש
 הכית נעשה לא בעצם דהאדירה

 התכלית ועיקר דירה לתכליתהחולים
 בצרכי שם לעסוק הוא החולים ביתשל

 לשהות החולה שצריך כיון רקרסואה
 ממילא רפואה לצורך ובלילה ביוםשם

 אפשר וא"כ שם ולישן לאכול לונותנים
 שהוא השתמשתות עיקר אחר שהולכים;

 נחשב זה אם לעיין וישלהתרפאות,1
 ונראה למעשה וצ"ע רירהלהשתמשות:

 ברכה. בלא לקבועשיש-



 ייגזרע%
 לדינאהיוצא

 אורחים להכנסת המיוחד אחר במקום או בביתו דירה או חדר לו שיש מיא[
 בברכה. מזוזה שם לקבוע להבעה"ביש
 בלא החדרים בכל מזוזה לקבוע להבעה"ב יש האטע"ל לו שיש ישראלב[

ברכה.
 שם לקבוע המוסד למנהלי יש דארמיטאר"י( )הנקרא שבישיבה פנימי'ג[

 שבישיבה. האוכל לחדר וה"ה בברכהממזה
 ברכה. בלי חדר בכל מזוזה לקבוע לו יש החולים בית לו שיש ישראלד[

 'ק~ש14*1894ך

 המעל"ע כל הפתוח בחנות מזווה חיובבענין
 לקבוע יש אם המעל"ע כל הפתוח פעקטאר"י או חנות לו שיש מישאלה:

 בברכה. מזוזהשם

 )סי' בשו"ע מבואר הנה א[21שובה:
 החג סוכת י"א( סעי'רפ"ו

 והחנות שבספינה והביתבחג
 י'( )ס"ק ובט"ז ע"כ, פטוריםשבשווקים

 אפי' ונ"ל ניגדו דירות דלאו וז"לכתב
 דכיון פטורים יום בכל בדם יושביןאם

 ולא וכו' עראי מיקרי בלילה שםראינם
 תשמיש דשם אוצר או התבן לביתרמי

 ללילה יום בין חילוק אין לוהשייך
עכ"ל.

 היד דברי הביא י( )ס"ק בפ"תאמנם
 רכיון הט"ו על שתמההקטנה

 גרע לא א"כ תמיד סחורה שםשמונח
 שמה ודעתו במזוזה דחייב האוצרמבית
 מה היינו שבשוקים חנות בשו"עשכתב
 מפרקים ואח"כ דשוקא ביומאשעושין
 השנה כל פנוי עומדים שהם אואותם
 קבוע חנות אכל השתמשות שוםבלי

 מזוזה. חייב השנה כל שםשמשתמשים

 דברי על מידי קשה שלא נראהאמנם
 של דהחיוב משום והיינוהט"ז

 החפצים מחמת אינו האוצרבית
 לדירה נחשב לא דזה שםהמונחים
 כמו הוא האוצר בית של חיובויסוד
 דיוצאין דכיון ב'( )ס"ק הש"ךשכתב
 כיון והיינו דירה, בית תשיב בוונכנסין
 עי"ז נחשב תשמישו לצורך שםשנכנס
 שאין כיון בחנות וא"כ דירהלמקום
 חיוב שום כאן אין בלילה שםנכנסים

 ונראה שם, המונח הטהורה מצרגס
 ולא שכתב במה הט"ז כוונת שזהפשוט
 תשמיש דשם אוצר או התבן לביתדמי

 ללילה יום בין חילוק אין לוהשייך
 קבוע זמן אין האוצר בית שכלוהיינו

 גם נכנסים ולפעמים שםלההשתמשות
 שם, המונחים לדברים כשצריךבלילה



ש טלותשוטה

 להסחורה צורך לו שאין חנותמשא"כ
 לקנות ובאים פתוח החנות שאז ביוםרק

 ואינו סגור כשהחנות בלילהמשא"כ
 מחמת חיוב שום כאן אין לשםנכנס

 פסקו ולדינא סחורה, שםשמונח
 מזוזה כחנות לקבוע שישדאחרונים

 היד לדעת להוט כדי ברכהבלא
הקטנה.

 ביום רק הפתוח בחנות זה כל אמנםב[
 לעת המעת כל הפתוח בחנותאכל
 כל דהא לכו"ע במזוזה חייבלכאורה
 שם דאינה מחמת רק הוא להט"זהפטור
 למעשה אמנם עראי, מיקרי ולכןכלילה

 בשו"ע מבואר דהנה כ"כ פשוט זהאין
 17 יוצרים של סוכות שתי י"ב()סעי'

 והחיצונה חייבת הפנימית מזו,לפנים
 כך וז"ל ב"ב( )ס"ק הש"ך וכתבפטורה
 ב' להם שהיו בימיהם היוצרים דרךהיה

 דר היה וכפנימיות מזו לסנים זוסוכות
 וכחיצונה חייכת הלכך קדרותיוומצניע
 קדרותיו ומוציא מלאכתו עושההיה

 עכ"ל, פטורה הלכך שם דר ואינולמכור

 מקום שכל הש"ך מדעת מוכתהרי
 לא מלאכה שס עושה ורק שם דרשאינו

 לדירה.נחשב

 בטור שכת' מה שעל בב"ח מבוארוכן
 כתב פטורים שבשווקיםשחניות

 הוא דירה דלאו טעמו נראה וז"להב"ח
 ולמכור ולבא לצאת אלא עשויהשאינה
 שמקום דעתו הרי עכ"ל, סחורתושם

 נחשב לא סחורה למכור רקשמיוחד
 במקום דרק משום והיינולדירה

 לרירה נחשב גופו צורך לאיזהשעשויה

 ובאמת האוצר מבית שצ"ע]אלא

 זו שסברא מוכח )מק"ו( הקרשכגידולי
 בית שסוטר להרמב"ם רק שייךלא

 כית של שהחיוב שדעתם ואפשרהאוצר
 להכית כשפתוח רק הואהאוצר

 נחשבים ולכן הבית לצרכיומשמשין
 להב"ח מצאתי ואח"כ מהדירהלחלק
 מרסת תקשה רלא וז"ל שכתב ה'()ס"ק
 וחייב הטנופת במקום שהוא ולוליןכקר

 זוהמייוו נפיס שלא דכיון התםדשאנ'
 דלפעמים כבוד לדירת עשויה"ל

 דעתו הרי עכ"ל צרכיו כהס אדםמשמש
 משום רק הוא האוצר כית שלשהחיוב
 וכן דירה[ צרכי גס פעמים שסשעושה
 ה"ט( )פ"ו הרמכ"ם כלשון מדיוקנראה

 שכספינה זכית בחג חג סוכותשכתב
 עשוין שאינן לפי המזוזה מןפטורין
 מטורין שבשוקים החניות קבעלדירת
 הרי עכ"ל לדירה קבועים שאינןמפני
 שאינן מפני הוא שהפטור כתבשלא
 רק לעיל שכתב וכמו קבע לדירתעשוין
 והיינו לדירה קבועים שאינן מפניכתב

 רק קבוע השתמשות הואשבעצם
 צרכים לשאר רק לדירה אינןשהקביעות
 י"ל ]אמנם דירה השתמשותשאינם

 האוצר בית שפוטר לשיטתושהרמב"ם
 האוצר בית שמחייכים לדידןמשא"כ

 מחייב השתמשות מיני שכלי"ל
 חנות שלמעשה נראה ולכןכמזוזה[
 שם לקבוע יש המעל"ע כלהפתוח

 ברכה. בלאמזוזה

 כל הפתוח חנות לדינאהיוצא
 מזוזה בה לקבוע ישהמעל"ע

 ברכה.בלי



 יעלגזרעפר

 שיחטיא שעיטלער 'לחקהרג

 מתולעים דארבע"ס פאין בדיקתבענין

 לזרוק למעט האחרונים בשנים שהתחילו מה לפי וארבע"ס בפוליןשאלה
 בחזקת שהיו צמחים וכמה האינזעקטן, כנגד הצמחים עלסמים

 תחת תולעים בהם שיש חוששין ויש מתולעים להיות חזרו עכשיו עדנקיים
 שעות כמה במים שרויה ע"י ורקהקליפה

 יכוליי
 לתוש צריכין האם להכירם

 בתוך לשוטתן דהיינו כ"ב ס"ק פ"ד סי' בש"ך המובא בהבדיקה די אולזה,
 דנא. מקדמת נהוגים שהיו וכמו המנוקבים אחרי לבדוקקערה

 קצת אבאר מקודם הנהתשובה
 פירש בענין ראשוניםשיטת

 רחש. ולא במחובר התליע ובעניןמת
 דף טריפות אלו בסוף בחוליןדגרסינן

 הארץ על השורץ השרץ ע"בס"ו
 ואת שבעדשים הזיזין אתלהוציא
 שבתמרים ותולעת שבכליסיםהיתושים

 להוציא ד"ה רש"י ופי'ושכגרוגרות,
 על דלאו דמותרים שבעדשיםזיזין
 ותו העדשה, בתוך אלא שורציןהארץ
 מהו ומתה פרשה יוסף רב בעיגרסינן
 ולא לארץ הפרי מתוך פירשה רשייופי'

 מי מהו, בנפילתה, מיד שמתהריחשה
 על שורץ לאו הלכה דלא כיוןאמרינן
 שריצה, כעינן לא דלמא או הואהארץ
 ומסיק ומנענע, רוחש היינושורץ
 לאסור לחומרא ואזלינן כתיקו,הגמרא

 ומתה.בפירשה

 מת פירש גורסין ויש הרא"שוכתב
 ולא הפרי בתוך שמתכגון

 הרמכ"ם אבל בזה, להסתפקמסתבר
 פסק ולכן מת פירשה שגרסנראה
 ואח"כ הפרי בתוך מתה אפילולאסור

 נהב ד' סעיף פ"ד סי' והמחברפרשה,
 אבל הוה בלשון בסתם רש"יגירסת
 לארץ הגיעו לא אפילו הפרי מןפירשו
 לארץ שהגיע קודם באויר שמתאלא
 בזה הרמב"ם גירסת כתב ואח"כאסור.
 הפרי בתוך מת אפי' אוסרים וישהלשון

 ע"כ. אח"כ,ופירש

 הרבה שהביא אחר י"ב ס"קובשייך
 מסיק רש"י כגירסתפוסקים

 ולכן עיקר שכן המחבר דעת נראהוכן
 בסתם הרא"ש סברת מתחלההביא
 ויש בשם הרמב"ם סכרתואח"כ
 יעקב מנחת דעת הביא ובפר"מאוסרים,
 היינו א' כדיעה הלכה אסריכן דכירס"ל
 מה שניה מריעה להיפך מפורששהוא
 להפוך, מפורש אין כאן כןשאין

 עלמא לכולי המוסכם כתבשמתחלה
 כך ואחר אסורה מתה ואח"כדפירשה
 מתירים, ויש אוסרין יש מחלוקתהביא
 להחמיר יעקב המנחת מסיקולכן

 מתה.בפירשה

 אמר א' ס"ז בחולין גרסינןועוד
 שהתליעה קישותשמואל



פה גהקנהעשור
 על השורץ השרץ משום אסורהבאביה
 בעודה באביה, רש"י וכתבהארץ,
 ואסורה הוא, הארץ שרץמחוברת
 בתוך דמהלכת דכיון לאכולהתולעת
 הוי בקרקע, מחוברת והיאהקישות

 קרקע. גבי עלכמהלכת

 אין הכי שאפי' שם התזס'ושחבו
 שקורין פולין אותןלאסור

 שאווי"ם שקורין וחימצי בלע"זפואי"ש
 ובתחילת יבחושין, בתוכןכשנמצאין
 משחרת הקליפה יבחושין שלתולדות
 נשארים הקליפה וכמשמסיריןמבחוץ

 ולא לאוסרן אין תחתיה,היבחושין
 כל הארץ על השורץ שרץ משוםמחסרי

 ריחשה. שלאזמן

 ז"ל שרש"י כ' טריפות אלו סוףובריין
 באיביה שהתליעה דקישותסבר

 התולעת כשהלכה אלא מיתסראלא
 מוכח וה"נ  מחוורין, דבריו ואיןבפרי,
 מהו מתה פרשה לן דאיבעיממאי

 שמיתה אחר פירשה דוקאדמשמע
 לשרוץ ראויה שאינה לפי לןמיבעיא
 לא אפילו מיתה ואח"כ פירשהאבל
 רש"י לגירסת ואפי' אסורה,הלכה
 מיבעיא לא דע"כ משמע ומתהפרשה
 דשוב שהלכה קודם בשמתה אלאלן

 אע"פ מיתה לא אבל לילך ראויהאינה
 במחובר או בארץ שהוא כל הלכהשלא

 מיקרי, הארץ על השורץ שרץלקרקע
 הר"ן. לשוןע"כ

 לאסור פסק ו' בסעי' המחברוהנה
 אפי' כמחוכר הגדליםתולעים

 אסור דאין כרש"י פסק ומ"מ פירשו,לא
 צר במקום הם ואם רחשו, א"כאלא
 סתם והרמ"א מותרין, רחשוולא

 להתיר ג"כ דס"ל ומשמעכהמחבר
 מביא אבל רחש, שלא זמן כלכרש"י
 תשר בשם ו' סעיף על בהג"השם

 כמין בפרי נמצא דפעמיםהרשב"א
 שמתחיל .מקום והוא שחורהנקודה

 משם ליטלו וצריך להתרקםהתולעת
 ע"כ עצמו התולעת כמו דאסורבעומק
 והש"ך י' ס"ק שם הט"ז והקשוההג"ה,

 המחבר דכתב מהא שנא דמה כ'ס"ק
 וברשב"א רחש שלא זמן כלדמותרין
 שחורה בנקודה שאוסר הרמ"אשהביא
 רחש, לא אפי' שאוסר לשיטתוהיינו
 קיי"ל ודאי הלכה לענין הט"זומסיק

 התבשיל אוסרין אין אבללהחמיר,
 בתורת כמ"ש היבחושין טעםמשום
 שבתוך חשש שיש זמן כל אבלחטאת,
 יש ודאי עצמן היבחושין יאכלהתבשיל
 כ' ס"ק שם הש"ך כתב וכןלהחמיר,

 מה לפי כן כתב דהרב ליישיבדיש
 יש בפולין דאף חטאת בתורתשכתב
 שלא זמן כל משם ליטלולהחמיר
 היינו כהמחבר שסתם ומהנתבשל,
 אוסר שאינו מינה ונסקא דינאלענין

התבשיל.

 ד' דסעיף רש"י דשיטת נאמר אםודונה

 דהיית ביה זה תלוים ו'וסעיף
 לאסור שייך דאין ס"ל דרש"ימשום

 אפי' רחשו שלא זמן כלהרחשים
 הכא משום במחובר, בפריכשנתהוו

 מת בפירשו להסתפק שייך דאיןס"ל
 זמן וכל לפרי חוץ רוחש היה שלאכיון
 בפירש ורק מותר, הי' הפרי בתוךשהי'
  מחוץ שהי' כיון להסתפק יכוליןומת
 תכף שמת רק לרחוש יכול והי'לפרי
 ואם הארץ, על רחש ולא לארץשהגיע
 שמסיק מה דלפי צ"ע אזי בזה זהתלו



 יעקגיעש
 א"כ מותר מת בפירש דקיי"להש"ך
 ו, סעיף הרמ"א החמיראיך

 לא ד' וכסעיף רחשו ולאבמהובר בגדליי
 דיכולין וצ"ל מת, מירש כעניןהחמיר
 כרש"י נסבור אם דאפי' ביניהם,לחלוק
 הפרי בתוך ומת בתליש שהתליעדדבר
 מ"מ מותר, ודאי שזה פירשואח"כ
 דכשהתליע כהר"ן לסכוריכולין

 אסור מעולם רחש לא אפי'במחובר
 ומה רחש, לא אפ" הארץ כשרץדהוה

 לעיל שהעתקנו הר"ן מלשוןדמשמע
 פירשה גרסינן דאם היינו בזה זהדתלוין
 שרץ היה רחש לא דאפי' מוכח אזמת

 להחמיר נאמר אם להפוך אבלהארז,
 אין אז רחש, לא אפי' הארץ עלבשחי
 ומרש בתלוש כשהתליע להחמירמוכרח

 ודו"ק.מת,

 מחלוקת ב, בענין לעיין לביונוזותי
 בהתליע מת פירש דהיינואלו,

 רחש, ולא במחובר ובהתליעבתלוש,
 ורמב"ם מקילין ורא"ש רש"ישכשניהם
 כחד שניהם אם מחמירן, ור"ןורשב"א
 ביותר מהם בא'  להחמיר דיש אודרגא
 כזה. הסבר קצת וגם הפוסקים, דעתלסי

 מת ופירש בתלוש התליע בעניןהנה
 נגירסת ד' בסעיף המחברפסק

 אפי' אוטרין יש כ' ואח"כ בסתםרש"י
 דנראה הש"ך וכתב הפרי, בתוךמת

 לכן כהרא"ש דעיקר המחברדדעת
 בסתם הרא"ש סברת מתחילההביא
 ויש בשם הרמב"ס סברתואח"כ
 סתם ט"ז וסעיף ח' בסעיף וכןאוסרים
 הש"ך[, לשון ]ע"כ הרא"שכסברת
 בפירות המחבר כתב דשם הש"ךוכוונת
 תולעים שם שאין חודש י"בלאחר

 מ"מ שנתלשו מלאחר רקממחובר

 כשיתנם שמא לחוש ישכשיבשלם
 וירחשו, לחוץ יצאו הקדירה כתוךבמים
 דכל משמע וירחשו לשון הש"ךומדייק
 מ"ש וכן חיים, כשיפרשו רקהחשש
 שכתב מה היינו ט"ז מסעיףהש"ך
 שנפל בקערה הנמצאים תולעיםכמחבר

 והוא המתירים לדעת מותרים הבשרמן
 המחבר דמ"ש לש"ך וס"ל מת,שפירש
 דעת לאפוקי היינו המתיריםלדעת

 בתולעים שם שסוברהרמב"ם
 אבל שאסור, שחוטה בבשרהמתהוים
 שחוטה, לאחר בבשר המתיריםלשיטוח
 המתירים כדעת דעיקר המחכרסוכר

 מ"ה. ס"ק בש"ך ע"ש מת,בפירש

 במחובר הגדליםתולעיםובענין
 כתב רחשו ולא צרבמקום

 רש"י כשיטת ו' בסעיף בסתםהמחבר
 ס"ק והש"ך י' ס"ק הט"ז וכתבולהתיר

 ממר להחמיר ע"ז חולק רהרמ"אכ'
 הרשב"א תשובת שם הרמ"אשהביא
 מקום שחורה הנקודה ליטולדצריך

 שסתם ומה להתרקם, התולעתשמתחיל
 מינה ונפקא דינא לענין היינוכהמחבר
 בש"ך, ע"ש התכשיל אוסרשאינו
 יותר להחמיר דעתם דנראה מזהוהיוצא
 מהתליע צר במקום במחוברבהתליע

 מת. ופירשבתליש

 נאמר דאפי' בזה הסבר לומרו*יט
 הארץ על שורץ דפירושכרש"י

 היתירה כשהתורה כן ועל רוחשהיינו
 בתוך שהוא כ"ז בתליש שנהוהתולעת
 כל מריבו כשפירשה אסרה ושובהאוכל
 חי פירש דווקא היינו השורץ,השרץ
 דאפרת כאוכלה הוה מת כשפירשאבל
 אבל השרץ, כל בכלל נכלל לאוזה

 דס"ל במחובר בפרי שנתהוהתולעת



ש הללכהכשהעת
 הארץ על השורץ בכלל דהוהלשמואל

 כמו הוא דזהו לרחוש דוקא צריך איןאז
 צריך ראין הקרקע על הנתהוהתולעת
 מהר"ן משמע וכן לרחוש,דוקא

 מדבריו דנראה וע"ש לעילשהעתקתי
 אז חי לארץ נפל דאם יודה רש"ידאפי'

 רחש. לא אפי'נאסר

 להיפך, ממש אחרת דרך ישאכן
  דהמחבר ס"ל יעקבדהמנהת

 מת, כפירש כהאוסרים הכריע ד'בסעיף
 וגם ע"ש, דבריו לעיל שהעתקתיכמו
 דברי בפירוש מ"כ ס"ק הש"ך עלחלק

 המתירים, לדעת ט"ו בסעיףהמחבר
 המחבר דכוונת פירש יעקבדבמנחת
 שהתיר לרש"י היינו המתיריםלדעת
 לאסור הכריע לעצמו המחבראבל
 התליע כענין ו' בסעיף אבל מת,פירש

 רק המחבר שהביא רחש ולאבמחובר
 שהביא הרמ"א ואפי' המתירים,שיטת
 בתולעת הרשב"א התשובתשם

 יעקב להמנחת ס"ל להתרקםהמתחלת
 לרחוש יכול מאוד קטן שהתועלתדכיון
 סתמו ז"ל והרמ"א המחבר ולפי"יע"ש,
 רחש, ולא כמחובר התליע לאסורשאין
 סובר יעקב המנחת דברי שלפיהגם

 מת. פירש לאסורהמחבר

 כך המחבר סברת להסבירועריך
 פרי בתוך שרחשהדתולעת

 על הוה לא רק השורץ, שרץ בגדרהוה
 אבל הפרי, כתוך שהוא זמן כלהארץ
 הארץ על הוה מת אפי' הפרי מןפירשה
 כשרחשה נעשה כבר השורץושרץ
 מעולם רחשה כשלא אכל הפרי,בתוך

 לשמוא' והוה במחובר התליע אפי'אי
 שרץ זה אין רחשה בלא אבל הארץ,על

 ודר"ק.השורץ

 ו' סעי' המחבר השאלה, נבררועכשיו
 להתיר הרא"ש שיטת רקהביא

 רטוב הח"ח מביא והט"ו הקליסה,תחת
 שאין נתבשל, שלא זמן כללהחמיר
 אבל שרי שהפרי מאחר לתולעלחוש
 לאסור אין התולע עם נתבשלאם

 והט"ז אמתירין, לסמוך דישהתכשיל
 להשליך שיכולין בפרי דוקא דזהמוסיף
 נתבשל אפי' הת"ח היקל ואזהתולע
 כ"ז אבל התולע, לטעם לחוששלא
 בתוך התולע שיאכל לחוששיש

 הקיל. לאהתבשיל

 להחמיר מח"ה ג"כ מביא י"טזבש"ך
 שלא זמן כלבדאורייתא

 קטן הפרי אפי' נתבשל אם אבלנתבשל
 יש קטן פרי דאפי' הרעה בצירוףמותר,
 דלא שכ' כט"ז דלא משמע ע"כ,ששים
 בתוך התולע כשיאכל הת"חהקיל

 ל"א ס"ק כשיך משמע וכןהתבשיל,
 מפירות תבשיל להתיר שם שכתבבמה
 י"ב לאחר פירות הם אם נבדקו,שלא
 תולעים, ד' ג' בקדרה נמצאו אפי'חודש
 פירש או חי פירש ספק ספקא ספקע"י
 נימוח, שמה חי טירש ואת"למת

 שם דכתבתי ואע"ג הש"ךוהוסיף
 להחמיר יש מת שפירש עצמודבתולעת

 התבשיל שאר להתיר יש הכאמ"מ
 ע"ז וכתב ע"כ, ספקא ספקמטעם
 שהתולע שכתב מה גם וז"להטר"מ
 ועוד כן, כתב לא י"ב באות אסור,עצמו
 אסור עצמו שהתולע כתב איך כןדאה
 שהחזיק כיון מותר התכשילושאר

 התבשיל עם התולע אוכלכתולעים
 לא י"ב ובאות הפר"מ מ"ש והנהע"כ,
 מסיק י"ב באות דהש"ך כוונתו כןכתב

 ולא מת בפירש להקיל המחברדשיטת



 יעלגזיעפה
 עצמו, התולע על להחמיר שםהזכיר
 ממה היינו הש"ך בכונת לאמרוצריך
 תורת מלשון כ' ובאות י"ס באותשכתב
 בתולעים בפילין מקילין דאפי'חטאת
 כשיטת רחש שלא כ"ז הקליפהתחת
 כל משם ליטלו להחמיר יש מ"מרש"י
 דהוא להש"ך וס"ל נתבשל, שלאזמן
 כשמקילין דאפי' מת פירש בעניןהדין

 התולע לאכול אין מ"מ מתבפירש
עצמו.

 הפר"מ של הב' הקושיא מיושבובזה
 כיון התבשיל שאר מותרדהיאך

 עם התולע אוכל בתולעיםשהחזיק
 הש"ך דדעת שכתבנו מה ולפיהתבשיל,
 ליטול כשיכולין דדוקא תו"הבכונת
 אבל תבשיל הפמיר בלאהתולע

 על מחמירין אין אז תבשילכשמפסידין
 ל"א אות הש"ך דברי מובן אזהתולע

ודו"ק.

 זה בדרך הלך שלא הפר"מ טעםוהנה
 כתב וכ' י"ט באות שגםמשום

 היינו בהתבשיל הש"ך שהקילדמה
 דנעשה קטן בפרי שהחמירלשיטתו
 כל כנגר ששים וצריך התולע ע"ינבילה
 וכן רחש, כלא סאן היקל ע"ז ורקהפרי,
 דלרמ"א הפרמ"ג הוקשה כ'באות
 יש קטן פרי אפי' ט' סעיף לקמןשהקיל
 להקיל צריך אופן באיזה א"כששים
 אף נסק"מ דמ"מ ותירץ בנתבשל,כאן

 בפרי תולעים הרבה שיש היבאלהר"ב
 שלא כל הכי אפי' ששים שאיןאחד
 ע"כ, התבשיל לאסור איןריחש

 לא דהש"ך רס"ל מהפרמ"גומתבאר
 שלא היקל רק התולע כשיאכלהיקל
 ולזה התולע, טעם ע"י התבשיללאסור
 ל"א. אות הש"ך בדברי דרך מצאלא

 אחרונים משאר שנראה מה לפיאכן
 לאסור דאין בח"ח הש"ךדכוונת

 על שנחמיר ע"י ראם היינוהתבשיל
 אז מהתבשיל, שנפסיד יגרוםהתולע
 על אפי' כלל להחמיר צריכיןאין

 ל"א אות הש"ך בזה מיושב וכןהתולע,
כהנ"ל.

 באופןוהנה
 שבודקיי

 "הארבע"ס"
 במ"ח הרמ"א שכתבכדרך

 ע"ג דהיינו כ"כ ס"ק הש"ךוהביאו
 וגם מהם, המנוקבים ובורריןהשלחן
 תחת דכשיש התוס' בשם המחברלשון

 משוחרת הקליסה אז תולעיםהקליפה
 בהקדמונים מבואר ואיןעליהם,
 שעות הרבה הארביס לשרותלהצריך
 הקליפה, שתחת מה יתגלה ועי"1במים
 שהצמח ובפרט לסמוך מה על ישא"כ
 מה סניף עשה זה בסי' פעמים כמהצדק

 כשמואל דלא מוסקים ראשוניםשהרבה
 שלא כל במחובר התלוע אסי'ומתירים

רחש.
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עת י"ליטת"לטת

 הית ווידער אהרןסיט

 נהלכה 611פז(( )6זפ( אשראיכרטיסי

הקדמה
 כרטיס עם בחניות לקנות דהיינו אשראי כרטיסי עם להשתמש מותרהנה

 שהרי ה%((י )5ט(ח"יט~/ מזומנים לקבל או )5ט%חשיטק(אשראי
 וכיון להקונה, סנטן(( נ[3( ).0( אשראי כרטיסי מחברת הואההלואה
 ע"ז לסמוך שנוהגיןא[ עכו"ם רוב עכ"פ או עכו"ם, הם החברהשבעלי
 עקא, דא אבל מוחרב[. שזה ברכית, העכו"ם מן כלוה זו הרילהתירא,
 כגון רבית, איסור בדיני הבעיות מתחילות אזי באמצע אחר ישראלכשיד

 חבירו' ע"ש אשראי כרפים 'לעשות או לחבירו', אשראי כרטיס'להשאיל
 אין ואם מאודי נפוץ הנ"ל כרטיסים עם ששימוש והיות ועוד.ועוד

 רבית באיסור ח"ו להכשל יכולין לזה, הנוגעין רבית בהל'בקיאים
 ]קצוצה[, רבית משום בו יש זה רבציור הדעת על יעלה לאדלפעמים

 נכסיו ברבית המלוה 'שכל שאמרו'[ ער איסורו, בגודל חז"ל הפליגווכבר
 מה ]לבד מצרים' וביציאת ישראל כאלוקי כפר וכאילומתמוטטים,
 בזה באתי ע"כ לאוין[. ב' על עובר הלוה וגם לאוין, ששה עלשעוברי[

 עד והנו"כ מהשו"ע המתבאר לזה, הנוגעים רבית דיני ללקטבעזהשי"ת
 בספר מ"ש ע"פ ותשובה, שאלה כדרך וסדרתיו שליט"א, דורינופוסקי

 כ' סי' ח"א מדרש"ם ובשו"ת קנ"ח סי' חיו"ד שיק מהר"מ בשו"תכמ"שא.
 קונטר"א ח"ב יצחק בית קכד, סי' צדק שערי שו"ת ל"א, אות שםוכמפתחות

 בספרו שטערנבוך והגר"מ סט"ז, פ"ל יהודה הברית הכרעת הוא וכן ל"ב,סי'
 להתיר, ישראל גדולי כן והסכימו שנהגו כתב חכ"א סי' ח"ב והנהגותתשובות
 עכ"ל. ישראל בכל שנתפשט המנהג על לערערואין

 לא למה שתמה ב' הערה פ"ל בריי )ועיין ולוה מלוה מהל' פ"ה רישרמב"םב.
 בשו"ע(. וו הלכהמובא

 ג' ס"ק הגר"א ביאור ועי' עא. בב"מ ומקורו ט"ב, ק"מ סי' יו"ד השו"עלשוןג.
 מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' אני בהר פ' מת"כשמביא
 מצרים, ביציאת מודה רבית במצות המודה שכל רבית, מצות עליכםשתקבלו

 ע"כ. מצרים ביציאת כופר רבית במצות הכופרוכל
 שם. הרמב"ם לשון שהביא ס"א ק"ס סי' רעק"אחידושיך,



 יקגזרעכ
 מהמחברים כמה תראה הלא וו"ל: יששכר( הבני )לבעל פיקודיךד[דרך
 לאוזן הדברים יקובלו לא פן ומתייראים רחב ענין איזה לחבר ירצואשר
 לתקן אזי וכרוחב, באורך המושג ועומק המשיג קוצר מחמת ולשכלהעין
 לשכל שיקובל כדי וענין ענין בכל ומשיב שואל בדרך הענין חיברוזה

 תקלה דבר יארע שלא בעזרי יהי' והשי"ת עכלה"ק, וכו' קצריםבדברים
 הלכה. בדבר אכשל ושלא ידיעל

 חבירו, של אשראי בכרטיס להשתמש מותרין אופן באיזה א( שאלה:א
 מותר אופן באיזה אשראי כרטיס לו יש ראובן כגוןדהיינו

 לשלט או מוזמנים, לקבל או בחניות לקנות דהיינו בו להשתמששמעון
 כרטיס לעשות מותר אם ב( )יט51תנ[ז(. אחר אשראי כרטיסלחברת

 שמו. על לעשותו רוצה שאינו כגון חבירו, שם עלאשראי
 שלוה הקרן רק יפרע ששמעון באופן רק והו אבל מותרה אינותשונה:

 ישר ישלמו שלא הן זמן, לאחר יעלה אם רבית ישלםולא
 ויפרע שמעון יחזור לא ראובן ישלמו שאם והן אשראי, כרטיסלחברת

 כ'. ג' אות כ"אמצוהה.

 לי לוה לחבירו שאמר ישראל וז"ל: מבואר טי"ז ט - קס"ח סי' יו"דבשו"עו.
 על העכו"ם אחריות אם עליו, ללות משכון לו נתן אם כרבית, מעכו"םמעות

 וליחנו ברכית ליקח לשליח מותר זה הרי כלל השליח על ולא בלבדהמשכון
 מדברי הוא זה דין מקור והנה עכ"ל. אסור, משכון לו נתן לא ואםלעכו"ם,
 וז"ל נ"ו( )סי' שם והרא"ש הרי"ף( מרפי )מב. נשך איזהו פרקהנימוק"י
 על סומך שהנכרי מותר, הנכרי מן עליו ללוות לחבירו משכון שנתןישראל

 דקיז'ף איהו השליח על דאתריות "דכיון אסור משכון בלא אבלמשכונות,
 שמו על הוא שהכרטיס דירן בנידון והנה עכ"ל. לישראל" ומלוה וחוזרמנכרי
 נעשה ראובן כאילו הוא הרי ראובן על הוא החברה סמיכות וכל ראובןשל

 ראוכן רק מכיר אינו שהחברה וכיון ברבית, מעכו"ם ללות שמעון שלשליח
 יוידע שמעון ואם כרבית לשמעון ומלויהו וחוזר ברבית לוה שראובן כמוהר"ז
 ישראל הליכות ס"ס, פ"ז רביה במשנת וכ"כ קצוצה, רבית הוי הרבית גםלו
16(.)17: 

 עם מתנה ראובן כמו זה שהרי להחברה, ישר לשלם לשמעון שאסורוה"ה
 כמ"ש קצוצה רבית שזהו לעכו"ם מעות שתתן מנת על לך מלוה הרינישמעון
 שמותר, הוא פשוט הוכית לראובן יפרע לא שמעון אם והנה ק"מ. סי'בשו"ע
 רבית, בלא לישראל ומלוה וחוזר כרכית מעכו"ם לוה ראוכן כאילו הואשהרי
 לא הגבית יעלה שאם ושמעון( )ראובן שניהם ידעו שאס כאן, כתבנוועפי"ז
 מותר. זה באופן כלל שמעוןישלמו
 לא שעדיין יום ל' עד הקרן לו שישלם לראובן הבטיח שמעון אם אףוהנה



צג ו"ייטע"יטע
 אינו הכרטיסים שתכרת כיון : והטעם מכיסו, ישלמו ראובן אלאלראובן,
 ומלוה וחוזר ללוה ראובן נחשב אזי שמעון ולא ראובן, רקמכיר

 )ראובן( מישראל הלואה זה הרי הרבית שמעון ישלם ואםלשמעון,
 ישלם וראובן הקרן רק לשלם צריך לכן ואסור, ברבית )שמעון(לישראל

 כ"א. לחברתהרבית

 הכרטיס( )בעל ראובן בין עיסקא היתר לסדר יכולין האם שאלה:כ
 )השואל(.ושמעון

 זמן לאחר עסקים לעשות בדעתו או עסקים, לשמעון יש אם א(תשובה:
 שמעון דהיינו לשמעון ראובן בין עיסקא היתר לסדר יכוליזי[אז

 לשלם אסור מ"מ רבית ועלה שמעון שילם לא הזמן ובהגיע הרביתיעלה
 מק"ג ק"ע סי' הטו"ז כמ"ש יום, ל' תוך לשלם שהבטיחו אף הרכיתלראובן
 לזמן חובו לו ישלם לא באם חבירו עם התקשרות שעושה שמי נ"ל מכאןוז"ל

 בהיתר המעות אחר ממקום לוה והמלוה שלו, הזיקות כל לו שישלםהמוגבל
 גם והא לאחרים, המלוה שנותן הרווחים לו לשלם צריך הלוה שאין ריוחעל

 שערב אע"פ הרבית לו ליחן אי"צ ואפ"ה הערב בהיזיקות חייב כאןהלוה
 כן ממש ה"נ וא"כ עכ"ל. וכו' פשוט כנ"ל נותנו לעכו"ם דהא בהיתרנותנו
 נותן שהוא אע"פ כ"א לחברת רבית לשלם ראובן צריך יום ל' דלאחרהוא

 ודו"ק. משמעון זה לבקש אסור מ"מבהיתר

 להחכרה דיש דכיון יותר להתיר סברא יש ישראל בארץ אשראי כרטיסיובענין
 ולוה לך לראובן אומר שמעון כאילו הוא דהרי לומר סברא יש עיסקאהיתר
 הית"ע ואין השליח של שמו על הוא שההלואה אע"פ עיסקא, כהיתר מעותלי
 בברית מ"ש עפ"י )ראובן( והשליח אשראי( כרטיס )חברת המלוה ביןרק

 לבונה ועצי מ"ר, סי' ח"ב תליתאי טוט"ד שו"ת בשם נ"ב( הערה )פ"ויהודה
 שליח גם נעשה כהלואה שלוחו נעשה שהוא דכשס מותר דבכה"ג ק"עסי'

 כין גם הית"ע יעשו דלכתחילה הבר"י שם מסיק למעשה אבלבעיסקא,
 לעשות שיש כ"ה הערה פי"ד דינים עקרי בספרו הבר"י וכ"כ לשליח,המשלח
 הוראה. מורה רב עם להתייעץ יש ובדיעבד, ושמעון. ראובן בין גםהית"ע

 אע"פ אחרים עסקים לו יש שאם כתב ק"ח סי' ח"א יושר אמריבשו"תז.
 ההיתר שנוסח כיון מ"מ פרטי לצורך אלא העסק בשביל לא לוקחשעכשיו
 בעיני נראה שחהא טובה סחורה רכל הוא כותבין שאנו מהר"מ שלעיסקא
 אע"פ במסחר, עוד לעסוק הוא שעתיד כיון א"כ לקנות, אני מחייבלהרויח
 שמצויהו כיון מ"מ אחר, בכסף אלא זו בכסף לא הסחורה את אח"כשקונה
 להנותן הדבר נקנה הנותן של ולא שלו בכספו שקונה אף הרי עבורולקנות
 צדק צמח בשו"ת בקיצור וכ"כ סק"מ, ובנתיה"מ קס"ג, סי' חו"מ בש"ךכמ"ש
 פ"ט. סי'יו"ד



 ייןיעמ
 לבסוף קנה לא ואם זה, כסף במקום אחר כסף או זה כסף בעיסקאישקיע
 לישבע רצה לא אם וממילא סחורה, קנה שלא לישבע צריך סחורהשום
 לעשות בדעתו ואין עסקים לשמעון אין אם ב( התפשרות. דמי ליחןיכול

 אם הפוסקים נהלקוח[ אזי אברך-כולל, או מלמד שהוא כגוןעסקים,
 הוראה. מורה רב עם להתייעץ ועליו זה כאופן עיסקא היתר לסדריכולין

 הזמן הגיע וכבר שלו אשראי כרטיס לשמעון השאיל ראובן שאלה:ג
 אם רבית איסור בזה שיש שניהם ידעו ולא הרבית דמילשלם

 וצהר כ"א[ להברת ]או לראובן הרכית פרע ושמעון הרבית, שמעוןיפרע
 ]או לראובן פרע ששמעון מה רבית איסור בזה שיש להם נודעזמן

 בזה. עכשיו דינם מה כ"א[להברת

 שמעון פרע וכבר לההברא החוב פריעת כאמצע כעת עומדין אםתשובה:
 מהקרן, הלק הרבית נעשה" אז מהרבית, חלק וגם מהקרןהלק

 וכאשר הקרן, סכום רק כ"א[ להברת ]או לראובן לשלם יגמורושמעון
 לשלם יצטרך וראובן כלומי מלשלם שמעון פטור אז הקרן, סכוםיוגמר
 של סכום אשראי הכרטיס ע"י לוה שמעון למשל: להחכראהרבית

 ואם להשקיע, כלל בדעתו אין הרי עסקים לו שאין כיון להחמירהסבראה.
 זכית, בעבורו ומקבל גמורה בהלואה הכסף לו שנותן פירושו מזה יודעהמלוה

 סי' יור"ד מהרש"ג פיח סי, ח"א ש"י תשורת שם יושר אמרי שו"ת דעתוכן
 סי' מהדו"ב בשמית הרי ז' קע"ז סי' ש"י ערך כ"ה סי' ש"מ הכרמל הרד'

 ח"א ומ"ב ק"מ סי' ח"ג מ"ק ומשיה שואל בשו"ת כתב זה לעומת אבלקמ"ג,

 לו יהי' לא הרי ההלואה זה להמלמד יהי' לא שאם מטעם להתיר קל"זסי'
 א"כ מלומדת, השכר ויפסיד פרנסה ולהרויה לעבוד יוכל ולא הדעתהרהבת

 הבצלת כשו"ת וכ"כ עיסקא, לצורך שקיבל המעות כאלו לריוה נחשב ג"כזה

 סי' היו"ר יעקב הלקת שו"ת ועי' רט"ז, סי' ח"כ מהרש"ם ס"ד, סי'השרון

 להתיר סברא עוד פ"ו הערה פט"ז רכית תורת ועי' להיתרא, טעמים עודע"ד
 עיי"ש. זצ"ל אויערבאך הגרש"זבשם

 על שנתן מה מהקרן לנכות יכולין קצוצה דרבית הפוסקים בכל הואפשוטט.
 ואילך, שמכאן הרבית על עיסקא היתר לסדר יכולין והנה הרכית,תשכון
 שמכאן הרכית ועל מהקרן חלק נעשה שמעון פרע שכבר שהרביתדהיינו
 שנתן הרכית על עיסקא היתר לסדר יכולין אין אכל עיסקא, היתר יסדרוולהבא
 סכום להגדיל יכולין אין וכן למפרע מועיל עיסקא היתר ראין עכשיועד

 כ"כ קצוצה רבית שהיה כיון כן שלפני התקופה עבור שיעלה כריהתפשרות

 שכתבנו בהמשל א"כ ק"כ(, הערה )פט"ז רבית וכתורת סל"ה( )שםהבר"י
 וצריך לקרן, $25 נעשה אז לרבית, 525 כ"א להברת שילם שמעון אםבפנים
 הית"ע. לסדר יכולין 525 שאר ועל מהקרןלנכותו



עה והינועהללוע
 $550 של סכום שמעון פרע וככר 550 הוא אח"כ שיעלה והרבית51000
 הקרן, עבור הפרעון כל נעשה אז להרבית, מזה וחלק להקרן מזהחלק

 יותר, ולא 5450 עוד כ"א[ לחברת ]או לראובן לשלם חייבושמעון
 היתר עכשיו לסדר ]ובענין רבית דמי %50 להחברא לשלם יצטרךוראובן
 אז והרבית הקרן לשלם שמעון גמר כבר אם ב( ט[. בהערה עי'עיסקא
 לשמעון להחזיר ראובן'[ וחייב קצוצה רבית איסור על שניהםעברו
 יאובן חייב כ"א לחברה 51050 פרע דשמעון הנ"ל במשל כגוןהרבית,
 למחלו שמעון רוצה לשמעון להחזירו כשבא ואם 350. לשמעוןלהחזיר

 המהילה.מהני'"ן

 זמן תוך משלמין אין שאם אשראי כרטיסי חברת אצל הונהג שאלה:י
 הפרעון איחוה עבור קנס לשלם עליו אז חודש, כגוןשקבעו

 על"מ שלו אשראי כרטיס לשמעון השאיל וראובן שב[( [ת0ותופק"0ץ
 זה אם קנס, ועלה בזמן, שמעון שילם לא ולמעשה בזמן, יפרעששמעון

 משמעון. לבקש מותרהקנס

 רבית. והוי הקנס משמעון'כ[ לבקש אסורתשובה:
 פרע ושמעון שלו אשראי כרטיס לשמעון השאיל ראובן א( שאלה:ה

 עם אשראי כרטיסי לחברת פרע ושמעון טשע"ק עםלראובן
 תובעים וההברה בהבאנק, כיסוי הי' שלא הטשע"ק והוחזר הטשעק,זה

 4טח[ט,ט(1( להטשעק כיסוי הי' שלא עבור קנס שישלם מראובןעכשיו
 אותו שתובעים הסכום זה משמעון לבקש לראובן מותר אם ע"ה[)טבע
 ועי"ז הטשעק, שהוחזר הנ"ל באופן ב( הוחזר. שלו שהטשע"קמחמת
 הרבית משמעון לבקש מותר אם בזמן פרע שלא מחמת הרביתעלה

 הטשעק. שהוחזר הזמן כמשךשעלה

 ס"ה. קס"א סי'שו"עי,

 ס"ה, ק"מ פי'שו"עיא.

 ההלואה אם הפרעון איחור עבור קנס לבקש שאסור סי"ר קע"ת בסי'מבואריב.
 לאסור טעם ועוד רבית, דערמת משום בממון, הוא התשלומין וגם בממוןהיה

 אופן ככל אסור שבוע ככל עצמו שמחייב דקנס סט"ז שם דמכוארמשום
 אשראי, כרטיסי בהחברה הוא והמציאות ר"ק, דהוי כתב ל"ג ס"ק שםובש"ך
 קצוצה רבית איסור יש כן על אחת, פעם רק ולא חודש ככל עולהשהקנס
בזה.



 יערגזרעט
 משום בו ואין לבקש מותרו[ הטשעק, שהותור מחמת הקנס א(תשובה:

 בזמן פרע שלא מחמת הזמן במשך שעלה הרבית אבלרבית,
 יפרע שראובן לראובן הטשעק שנתן כשעה ידע שמעון אם תלויהדבר
 לו שגרם כיון לראובן לשלם מותר'7[ אז זה, טשעק עם כ"אלחברת

 דמדיני ראע"ג והוחזר טשעק עם להמלוה שפרע לוה לענין הפוסקיםכ"כ
 ועי' רבית משום בו ואין לו לשלם מהיושר מ"מ חייב, אם לדון ישממונות
 דהפסדות א' אוה ד' ס"ק קס"א סי' רבית הלכות שו"ע על חיים ישמחבספר

 אלא שאינו משום ממונות מדיני לשלם מחויב הלוה שאין אע"פוההוצאות
 ומחויב ההפסרות לו שישלם הלוה עם להתנות למלוה מותר אעפי"כגרמא
 רוצה אם ההפסדות, לו שישלם התנה לא אם אפי' וכן התנאי, לקייםהלוה
 עו"ש וכתב לו, לשלם מותר ההפסדות לו ולשלם המלוה לפייסהלוה

 באופן דוקא הוא וההוצאות ההפסדות לשלם ללוה שמותר דמהרמסתברא
 משום למלוה לשלם ללוה מותר ממילא לשלם הלוה צריך היושר מןשעכ"פ
 היושר מן אם אכל שהפסידו, במה המלוה לפייס אלא אג"נ משום משלסשאין
 ועיי"ש אג"נ עבור שמשלם דודאי לשלם לו אסור אז לשלם, צריך הלוהאין

 ואכ"מ. בזה יפה בירורכאריכות

 פה ממונות לעניני הבד"ץ חבר שליט"א ברוין חיים שלמה ר' מהרה"גשמעתי
 ונימוקו וטעמו נכית הל' שו"ע על חיים יסח ומח"ט יע"א סקוויראשיכון
 בע"ה. שנבארו כמו הוא ידע ללא זה טשעק עם יפרע שראובן ידע ביןלחלק

 עליו שאין זה טשעק עם יפרע שראובן ידע לא שמעון שאם נבאר תחילההנה
 דהפסידות יג הערה לעיל שביררנו דאף רכיה, הוי פורע ואם הרביתלפרוע
 משום שהוא כל אבל נטר, אגר שאינו הפסד דוקא זה מ"מ מהלוה, ליטולמותר
 הטו"ז מדברי הוא אלו לדברים ומקור הפסד, כתורת אף ליטול אסור נטראגר
 הרמ"א מדברי והוא מרבית, חוץ לשלם הלוה מותר הפסד שכל מק"ג ק"עסי'
 לו המגיע הפסד כל לשלם צריך בעדו ערב ונעשה עבר ואם שכתב מ"בשם
 הפסד בין שמחלק הרי ע"כ, בשבילו, שנותן רבית לתת צריך אינו אבלע"י

 הפסד וביןדעלמא
 שהו"

 הוי והא בכך לחלק ההסבר מהו ולכאורה נטר, אגר
 צריך שהי' ההפסד לשלם אלא מהלוה הרבית נוטל אינו דערב גמורהפסד
 בטוט"ד, זה לבאר שכתב שט חיים ישמח בספרו עי' להעכו"ם, הרביתלשלם
 נטר", אגר משום שהוא מה "כל ליקח להמלוה אסרה דהתורה הואוחו"ד

 הוא מהלוה ונוטל שחוזר מה א"כ אג"נ בשביל להעכו"ם לשלם דיוריךדכיון
 נוטל היה לא לעכו"ם ליחן הוצרך לא שאם ואע"פ נטר, אגר משוםג"כ

 ע"י או מאליו אם מהישראל האג"נ ליטול לו שגרם מי נפק"מ איןמהישראל,
 אגר הוא מהישראל עכשיו שמבקש מה סוף סוף להעכו"ם, לחת שצריךמה
 שצריך לראוכן הפסד שהוי אע"פ דירן כנידון עכ"פ עו"ש. ועי' עכת"דנטר,
 אמנם אג"נ. שהוא כיון תורה אסרה הרבית זה מ"מ כ"א לחברת רבית לולתת



ט ויטע"ללע
 יפרע שראובן ידע לא שמעון ואם רבית. לשלם הוצרך שבגרסתוהפסד,
 משום אסור פורע ואם הרבית לראובן לפרוע חייב אינו אז זה, טשעקעם

רבית.
 שלא עמו והתנה שלו אשראי כרטיס לשמעון השאיל ראובן א( שאלה:1

 שהקרעדיט מפני יותר ולא דולר אלף של סכום רק בזהישתמש
 ועי"ז דולר, וחמשים אלף מזה לוה ושמעון דולר אלף רק הואשלו

 מותר אם "עג(( (ותנן[ )ט(ץ כ"א לחברת קנס לפרוע ראובןהוצרך
 אלף כ"א לחברת פרע כבר וראובן הנ"ל באופן ב( משמעון. זאהלבקש
 דולר החמשים על רבית ועלה עדיין שילם לא דולר החמישים אבלדולר,

 דולר. החמשים על הרבית משמעון לבקש מותראם
 החמישים על שעלה הרביתה[ והן הקנס הן משמעון לבקש מותרתשובה:

דולר.
 סכום איזה מהם לוין שאם הונהג אשראי כרטיסי חברות בכמה שאלה:ז

 אבם( אחוזים כמה של מעות סכום להלוה נותנים הםאז
 ליקח לראובן מותר אם ראובן, של כרטיס עם השתמש ושמעון)ושבע
 מהם, שמעון שלוה ההלואה עבור לו שנותנים מה מהחברההמעות

 משום שאסור ואפשר הסכום זה לראובן נותן דשמעון נמצאדלכאורה
רבית.

 כלל. רבית משום בזה ואיןטי[ המעות ליקה לראובן מותרתשובה:
 בעלה. של אשראי כרטיס עם להשתמש לאשה מותר אם שאלה:ר

 גם לבקש מותר אז כ"א לחברת זה טשעק עם יפרע שראובן שמעון ידעאם
 לו הודיע ולא זה טשעק עם ליפרע הולך שראובן דידע דכיון שעלההרבית
 פשיעתו דלולי היזק, לו גרם הרי הרבית ועלה זה, לטשעק בהבאנק כיסוישאין
 לו הודיע שלא פשיעתו ע"י ורק הרבית, יעלה שלא מזה נשמר ראובןהיה
 כנודע( פושע הוי עצמו זה כיסוי, לזה שאין ידע לא אם )ואף הרבית,עלה
 משוס גם איסור בו אין הלכך כנזקין, כגרמא שמים מדיני חייב שכן,וכיון
 בו אין מד"ס ממונות מדיני חיוב יש ראם י"ג הערה לעיל ביארנו דהארבית
 רבית.איסור

 שהפסד י"ג הערה לעיל שביררנו כמו ליטול שמותר הוא פשוט דבר הקנסהנהסו.
 מ"ש עפ"י לבקש שמותר לומה מקום יש הוטית אף אלא מהלוה, ליטולמותר
 יצחק נחל קכ"ג סי' ח"ד ת' ומשיב שואל בשו"ת רבית, משום בו איןדבגזל
 גזילה, היה הרי וכאן רבית משום בו אין דבגזל או"ז, ל"ד סי' פ"א סי'חו"מ
 בזה. מש"כ ה' אות סק"ד קס"א סי' חיים ישמח בספרוע"ע

 שהם והממון החברה, כלפי ללוה נחשב ראובן דגם משום שמותרהטעםטי.



 יערגירעטץ
 להשתמש מותרת"[ עצמה בפני עסקים להאשה אין אם א(תשובה:

 ועכשיו כפנ"ע עסקים לה יש אם ב( בעלה. של אשראיבכרטיס
 ולשלם לחוור ובדעתה עסקיה לצורך אשראי הכרטיס ע"י מבעלהלותה
 תשלם ולא הקרן רק לו תשלם אם אלא מותר אינו אז שלותה, מהלבעלה
 אם אבל שם, עיין א'( לשאלה )תשובה לעיל שנתבאר כמו כללהרבית
 כזה גם לבעלה ולפרוע לחזור בדעתה ואין הבית לצרכי לותהעכשיו

 בזה. להשתמשמותרת
 להשתמש מותר הבעל אם שמה, על אשראי כרטיס לאשה יש שאלה:ם

בזה.
 לחברת ]או לאשתו הבעל יפרע שלא באופן רק אבל'ד[ מותר,תשובה:

 הרבית, ישלם לא הרבית יעלה ואם הקרן, רק אשראי[כרטיסי
 קצוצה רבית זה הרי הרבית הבעל ישלם ואם הרבית, ישלם אשתורק

 שם. עיין א' לשאלה כתשובה לעיל שנתבארכמו

 כרטיסי עוד לסנף ויכול שמו על אשראי כרטיס לו יש ראובן שאלה:י
 וכל 1"11סמן44ג( )4"( שירצה למי וליתנם שמו עלאשראי

 ליתנו מותר אם החכרה, כלפי ראובן על הוא הכרטיסים שלאחריות
 החברה. כלפי אחראי יהי' וראובן בזה שישתמשלשמעון

 אנו שהרי ללוה, שנחשב ראי' והא שמעון, משוס ולא בעבורו הואנותנים
 מהחברה לוה כראובן דנחשב משוט הרבית לראובן לשלט לשמעוןאוסרין
 ועי"ל למלוה, מלוה זה דאין ועוד לראובן, שייך מדינא א"כ לשמעוןומלויהו
 שאין מה הנאות כל ליהנות למלוה שמותר י' ס"ק קע"ב סי, הטו"ז מ"שעפ"י
 בזה. עסק הלוה אין וה"נ בהם, עסקהלוה

 בהלכה משיב בקובץ ראיתי לה, ואין כפנ"ע עסקים לה יש כין לחלק זוסבראיז.
 מלוה אינו בעלה הרי עסקים לה אין דאה משום בזה והטעם סט( דף כב)גליון
 לה יש אם אבל רבית, כה שייך ולא גמורה, במתנה לה נותן אלא כלוםלה

 גמורה הלואה זו הרי ולפרוע לחזור ובדעתה עסקיה, לצורך ולותהעסקים
 צרכי לצורך לותה ואם א( לשאלה )חשוכה לעיל שנתבאר באופן אלאואסור
 כלוה. אינה שאז מטעם שמותר הוא פשוט לבעלה לפרוע בדעתה ואיןהבית
 מרויחה, כמה יודע הבעל אין שהרי לבעיה, בינו עיסקא היתר לסדרויכולין
 התפשרות. דמי תשלם לישבע רוצה אינה ואם שהרויחה, כמה לישבעויכולה

 וחוזר העכו"ם מן כלוה הוי אשתו הרי שמה על הוא שהכרטיס כיוןפשוטיח.
 ודאי שהרי לבינה, בינו עיסקא היתר לסדר ויכולין ברכית. לבעלהומלויהו
 הבעל. מרויח כמה יודעת האשהשאין



ש והלכותהללוע
 יפרע ששמעון זה דעת על דנכנסו כאופן רק אבל"[ מותר, א(תשובה:

 לחברת ולא לראובן לא הרבית כלל ישלם ולא לראובן הקרןרק
 ורק משמעון, ויפרע יחזור ולא מכיסו, הרבית ישלם ראובן אלאכ"א
 הוי דראובן משום אסור, זה דעת על נכנסו לא ואם ב( מותר. זהבאופן
 שראובן מעשה לידי עדיין הגיע לא אם אף לשמעון, רו7נ[ שלוףערב

 באו"ק לקמן )עי' רוץ שלוף ערב של המציאות הוא קאר"ד בעדישנא"להנהיט.
 נמצא ראובן, על הוא אחריות שכל וכיון הלוה הוא הכרטיס דהמקכל רכיוןכ'(

 ערב להיות דאסור : עא בגמ' ומבואר לשמעון, דוץ שלוף ערב הואדראובן
 והנה ס"א, ק"ע סי' בשו"ע נפסק וכן מעכו"ם שלוה חבירו לישראל דוץשלוף
 מגמ' עליו דמקשה סק"א שם ט"ו ועי' רבית אבק דהוי ס"א שם הרמ"אדעת
 ר"ק. דהוי ב' ס"ק הש"ך וכ"כ קצוצה רבית איסור דהוי דמשמע)שם(

 או פרע לא עדיין אפי' הערבות קבלת עצם הוא ערכות של האיסורואם
 בעצם איסור שיש שסובר ה' וס"ק כ' ס"ק ט"ז עי' כשפרע דוקא הואהאיסור
 הלוה, בעבור לפרוע שיצטרך מעשה לידי יגיע השמא משום ערבותקבלת
 כל אלא ערבות בקבלת איסור שום שאין וסובר שחולק הכסף כנקודתועיי"ש
 ועי' הלוה, מחמת שפורע דהיינו מעשה לידי כשבא הוא ערכות שלהאיסור
 דיש אלא כהנקודה"כ דלא נקטו אחרונים דרוב שכתב ה,ז( )פל"ד יהודהברית
 שנחלקו מסביר סק"א( )שם זהב )ובתורי עיי"ש. הערבות קבלת בעצםאיסור
 הוי אז הערב כשנעשה מיד אם דוץ שלוף ערב של האיסור מהו והש"ךהטו"ז
 אז לבסוף פורע אם שרק או לישראל, ומלויננו וחוזר מהעכו"ם לוהכאילו
 שתיכף סובר שהטו"ז לישראל, והלוהו מעכו"ם הלוה היה שהואנתברר

 קבלת בעצם איסור יש ממילא מעכו"ם אז לוה כאילו הוי ערבכשנעשה
 נתברר ואז כשפורע, אלא לוה נעשה לא שעדיין סובר הש"ך אבלהערכות
 כבירור ס"א ק"ע סי' סופרים דברי )ועי' עיי"ש. הלוה, נעשה שהואלמפרע
 עיי"ש(. כאריכות זה ענין שמבאר מעכו"ם מעות שלוד ייוואל ד"ההלכה
 ויתבע יחזור לא לפרוע יצטוך שאם דוץ שלוף הערב כדעה שאםופשוט
 כרכית מעכו"ם כלוה הערם נעשה אז שהרי מותר בודאי אז הרביתמהלוה
 כאופן רק הוא ההיתר שכל כתכתי ועפי"ז רבית, בלא לשמעון ומלויהווחוזר
 כלל. ברכית וישלם יתפור לא שמעוןזה

 רבית משנת בספר עי' להלוה הערכ בין עיסקא היתר לסרר יכולין אםולענין
 הית"ע לסדר שיכולין שליט"א הפוסקים מגדולי ששמע ט'( הערה)פט"ו
 ניתן הלוה של המעות יהא למפרע אז ישלם הערב שאם תנאי עלדדיינו

 זה. להית"ע כנוגע שדן מה עו"ש ועי'כהעיסקא

 שמיכשין עשב מין שהוא דוץ כשלוף המלוה מדין הלוה את שמנקה ערבפי'כ.
 מ"ב(. ק"ע סי' לשו"ע )הגה הזוהמה להעביר הידים את בו ורוחציןאותו



 יעקגזרעק
 בעצם איסור יש מ"מ הימן לפני ששילם כגון רבית לפרוע הוצרךלא

 שמעון עבור רבית ראובן ושילם מעשה לידי הגיע ואם הערבות,קבלת
 ]רבית קצוצה רבית הוי אי הפוסקים נחלקונ"[ לראובן ופרע חזרושמעון

 שמים ידי לצאת חייב ולכו"ענב[ דרבנן[ ]רבית רכית אבק אודאורייתא[
 למחלו שמעון רוצה לשמעון להחזירו כשבא ואם לשמעון,ולחזירו
 עדיין(. שילם לא אם הדין מה הסמוך שאלה )ועי' המחילה,מהנימ[

 עדישענא"ל עם בהשתמשות רביה איסור שיש ידע לא שמעון שאלה:יא
 ואח"כ הקאר"ד, ע"י מהחברה לוה וככר ראובן, שלקאר"ד

 עם כהשתמשות רכית איסור שיש להם נודע כ"א לחברת ששילמוטרם
 גמור. איסור לידי יבואו שלא עכשיו לעשות להם יש מהזה,

 הלוה שמעון אי הפוסקים נחלקומ[ אז הרבית עלה ככר אם א(תשובה:
 להתייעץ ויש לא, או אשראי לחכרת הרבית לשלם מותרעצמו

 דהיינו הרבית, שעלה הזמן הגיע לא עדיין אם ב( הוראה. מורה רבעם
 לידי יכנסו שלא כדי כ"א לחברת תיכף ישלמו אז יום ל' תוךלמשל

 הרבית. יפרע מישאלה

 לאשתו. קאר"ד עדישנא"ל ליחן לבעל מותר אם שאלה:יב

 קצוצה רבית הוי אי והטו"ז הרמ"א מחלוקת שהבאנו מה יט בהערה לעיל עי,בא.
 אב"ר.או

 ט"ב. קס"א סי,שו"עכב.

 ס"ה. ק"ג סי' שו"עבג.

 בשם שהביא ג' ס"ק שם דיעה בשערי בשם סק"א ק"ע סי' זהב בתוריעי'כד.
 לעכו"ט תבירו ישראל בעד ערב ונעשה ישראל שגג ואם בזה"ל שכתבהראב"ן

 ולא לעכו"ם הרבית ליחן הלוה לישראל מותר בד"י לרון עליו קיבל שלאאף
 לישראל נותן כאילו להעכו"ם שנותל מה הוא ליחנו חייב דהערכ כיוןאמרינן
 לשלם להערב שמותר כן והטו"ז המחבר דעת שגס שכתב עיי"ש עכ"להערב

 ללוה דאסור דסובר רכ"ג( )סי' לרמב"ן המיוחסות מת' הביא אבללהעכו"ם,
 הפוסקים מחלוקת שהוא וכיון בזה, שהאריך מה עוד עיי"ש להעכו"ם,לשלם
 הרין. שיפסוק הוראה למורה זאתהגחתי
 לו יתן לפצותו רוצה הלוה ואם ישלם, דהערב כו"ע ידי לצאת עצה ישוהנה
 סי, הש"ך כמ"ש מאוחרת, רבית יהיא שלא כדי במתנה המעות את זמןלאחר

 לתת שלא לעצמו להחמיר שיש )ס"ז( השועה"ר כתב כוה גם אבל מק"ט,ק"מ
 רבית. כשכיל מחכוין אם מתנהשום



קע והרתהלכות

 עדישנא"ל לה ליתן מוהרכד[ כפנ"ע עסקים להאשה איל אם א(תשובה:
 עם להשתמש ורוצה בפנ"ע עסקים לה יש אם ב(קאר"ד.

 אז לבעלה ולפרוע להחזיר ובדעתה עסקיה בשביל קאר"דעדישנא"ל
 עכשיו ואם רבית, שום ולא הקרן רק תפרע לא שהיא באופן רקמותרת

 ולפרוע לחוור בדעתה ואין הבית צרכי בשביל הקאר"ד עםמשתמשת
 שם. עיין ט' לשאלה בתשובה לעיל כמ"ש מותר,לבעלה

 לבעלה. קאר"ד עדישנא"ל ליתן להאשה מותרת אם שאלה:'ג
 לעיל כמ"ש כלל רבית ישלם ולא הקרן רק ישלם הבעל אסם[ רקחשוכה:

 שם. עיין ט' לשאלהכתשובה
 חברת של האפליקעיש"ן על לחתום ושמעון ראובן מותרים אם שאלה:'ר

 ערבים נעשו ושניהם 0(( ,ות08ווק24 )יתו70 אשראיכרטיסי
 שרוצין מהם מאיזה ורבית הקרן לגבות יכולין שהחברה דהיינו לזהזה

 יכולין רבית, ועלה מהם לוה ראובן אם למשל תחילה הלוה לתבועמבלי
 מראובן. תחילה לתבוע מבלי משמעון זאתלתבוע

 שאם דעת על ונכנסו מסכימים ששניהם באופן רק מותרס[ א(תשובה:
 ויגבה יחזור שלא חבירו עבור רבית לפרוע יצטרך מהםאחד

 תבעו החברה אם הנ"ל במשל דהיינו ששילם, מה הרביתמחבירו

 לכאן. וה"ה סו הערה לעיל עי'כה.
 טז. הערה לעילעי'כו.
 מיניה שקיל דקא ניהו איחו ערכא בתר דאזיל דנכרי דדיניה וכיון עא.בגמ'כז.

 הראשונים ונחלקו ישראל, בדיני לרון עליו שקבל ששת רב אמררביתא,
 ואפ"ה קבלן ערב הוא כדיניהם ערב דסתם שם פירוש דרש"י הגמ',בפירוש
 סתם וכדינינו בדינינו לדון עליו שקיבל משני וע"ז רבית, איסור כאן דישפריך
 יהי' ולא תחילה מהלוה שיתבע עד מהערב לתבוע יכול שאינו הוא דינוערב
 הוא בדיניהם ערב דסתם סובר הרשב"א אבל מותר, בכה"ג ורק לשלם מהלו

 נמצא מותר, קבלן בערב אבל רבית, הוי בכה"ג פריק קא וע"ז דוץ שלוףערב
 חבירו ישראל בעד קבלן ערב להיות מותר אם ורשב"א רש"י מחלו' כאןשיש
 עוד הביא ק"ע סי' ובב"י מותר ולרשב"א אסור דלרש"י ברבית מעכו"םשלוה
 מסיק ולמעשה קבלן, ערב להיות רמותר כהרשכ"א דסוברים ראשוניםכמה
 לחו, שבקינן זוזי דקיימא היבא ובדיעבד רש"י כדעת מורין דלכתחילההב"י
 "יש בלשון בס"ב ודעימיה הרשב"א דעת הביא ורק ס"א שם בשו"ע נפסקוכן

 סס"ד ובשועה"ר רש"י כשי' א' ס"ק והט"ז ב' ס"ק הש"ך פוסק וכןאומרים",
 כתב קצ"ז סי' אב"נ בשו"ת זה לעומת אבל סכ"ד ס"ה סי'והקיצוש"ע
 על זכות לימד ק"ס סי' יור"ד שיק מהר"ח בשו"ת וכן הפסיד, לאשהמיקל



 יעלגזרעי
 ויתבע יחזור לא ראובן עבור הרבית לפרוע הוצרך ושמעוןמשמעון
 לחתום שניהם מותרים זה באופן כ"א, לחברת פרע שהוא הרביהמראובן

 הפוסקים"[ נחלקו אז זה דעת על נכנסו לא ואם ב( האפליקעיש"ן.על

 הגיע לא אם אף להבירו קבלן ערב הוי דאחד משום רבית אבק הויאי
 הערבותיי[ קבלת עצם אעפ"כ לראובן לפרוע הוצרך ששמעון מעשהלידי
 ראובן עבור כ"א לחברת פרע ששמעון מעשה לידי הגיע אם ג(אסור,
 ואם שמים, מדיני להחזירוי[ שמעון חייב לשמעון ראובן פרעואח"כ
 שאלה )ועיין המחילה, מהניע[ למחלו שמעון רוצה להחזירוכשבא

 עדיין(. שילמו לא אם הדין מההסמוך
 שיש ידעו ולא האפליקעיש"ן על שניהם חתמו ושמעון ראובן שאלה:פו

 להם נודע כהקאר"ד השתמשו שכבר ואחר רבית איסורכזה
 רביה לידי יבואו שלא כדי עכשיו יתנהגו איך רבית, איסור בזהשיש

גמור.
 ולא כ"א, לחברת ישר והרבית הקרן ישלם הלוה שרק ישתדלוי"תשובה:

 השני. כשביל אחדישלם
 והלך כרכית, מעכו"ם ללות מהם אחד שהוצרכו שותפים ב' שאלה:סו

 אח"כ מותר אם שלו, אשראי כרטיס עם ולוה מהםאחד
 הפרטיים. ממעותיו הרבית לשלם שחייב או השותפות מקרן הרביתלשלם

המקיליי
 סוף סוגיות חידושי בח"ס וכן ג', סי' ח"א מהרש"ג בשו"ת וכן בזה,

 להחמיר הפוסקים רוב שדעת כיון אבל כהמקילין, רעיקר כתב דערבותסוגיא
 והנה להחמיר.סתמתי

 יכוליי
 הערה לעיל כמ"ש שניהם כין עיסקא היתר לסדר

 יחזור לא תכירו, עבור לשלם יצטרך אחד שאם התנו שאם ופשוט עיי"ש.יט,
 על נכנסו שאם כתבתי לפיכך יט הערה לעיל כמ"ש מותר שזה מחבירוויגבנו
 מותר. זודעת

 ערבות דכל ב' א' ס"ק הט"ז ודעת רבית אבק דהוי כ' ס"ק שם הש"ךדעתכח.
 קצוצה, רבית דהרי קע"ד סי' ריש בשר"ע פסקינן ואנן כרבית אחד צדהוא

 בוה. הפוסקים דעת שהבאנו מה יט הערה לעיל עי'כט.
 מ"ב. קס"א סי'שו"על.

 ס"ה. ק"מ סי'שו"עלא.

 להעכו"ם לשלם מותר הלוה אם כד הערה לעיל הבאנו דוץ שלוף דבערבאףלב.
 בתורי משמע כן להעכו"ם לשלם להלוה מותר לכו"ע קבלן כערב אבלהרבית,
 שם.זהב



קג והרעהללע

 מהריוח ליקח מותרה[ אז עצמו הלואה מזה ריוח היה אם א(תשונה:
 למחצה. הריוח ביניהם לחלק ואח"כ תהילה, ורבית קרןולפרוע

 עם מהמון שרבים ד"א להזכיר ראיתי עוד וז"ל ג' ס"ק ק"ע סי' הט"זכתבלג.
 ונותן השותפות לצורך ברבית מעות אהד שנוטל שותפים כב' נידיינו בונוגעים
 מכיר אינו שהעכו"ם קצוצה רבית שזהו חולקין והריוה מהשותפותהרבית
 שותף דאם לחלק נראה שזכרתי העכו"ם מן ובנוטל ובו, ממנו שלוה אותואלא
 לעסק ומניחו רבית על מעכו"ם מעות נוטל הוא בשותפות העוסקאהד

 לעכו"ם רבית לתת שצריך במה הפרעון למלאות תחילה יוכלהשותפות
 מגיע וההפסד הריוח אלא מעולם, הלואה כאן נעשה לא כי יהלוקו,והמותר
 חלק ממעט או ההפסד בכלל הוא שנותן והרבית ההלואה של ממון סךלאותו
 וזה לחוד בשותפות מתעסק והבירו ממון למבירו מניח אתר אם אבלבריוח
 ליטול לו אין השותפות לצורך רבית על מעכו"ם ממון נטל הממוןהמניח

 לומר יוכל לא חבירו אלא מתעסק אינו שהוא כיון הרבית לפרעוןמהשותפות
 לצורך אותו סך מכיסו מניח כאילו הו"ל אלא כריות, חלק ממעטשהרבית
 הטו"ז. עכ"ל כנלע"דהשותפות

 אם תלוי הכל דעיקר מפרש הבחוו"ד הפוסקים נחלקו הטו"ז רכריובהבנת
 הלואה מזה ידע אז לוה דכשמתעסק לא או הלואה מזה יודע השניהשותף
 ואז ההלואה מזה יורע אינו השני שותף אז לוה המעות וכשנותן מותר,ואז
 עליו כתב ר"ט( סי' הו"מ )ח"א חיים דברי וכשו"ת כאריכות, עיי"שאסור
 לבונה עצי בספר וכן מעיין כל יראה כאשר זה פירוש סובל אינו הט"ושדברי
 ועיי"ש כלל, דעת על עלו שלא דברים הט"ז ברברי העמיס שהחוו"דכתב
 ומ"ג, מ"ה סי' ח"ז מהרש"ם בשו"ת וע"ע הטו"ז כוונת מפרש איך חייםבדברי
 שותפים ב' ואפילו וז"ל כפשוטו הטו"ז כוונת מפרש )סס"ד( הרב כשו"עאבל
 מן הרבית ונותן השותפות לצורך ברבית מנכרי מעות מהם אחדשלוה

 המעות כל לתבוע יכול הגוי אם חוב בשטר חתומים ב' )אפי' אסור,השותפות
 ליטול יכול אלו במעות והרויח התעסק אא"כ ערבות( מדין ממנו שלוהמזה

 הרבית כי הנשאר הריוח יהלוקו ואח"כ לגוי ליחן תהילה הריוח מןהרבית
 אבל בשותפות, מתעסקים כששניהם ארם בני לב' הריוח מן להפסדנחשבת

 מגוי מעות הנותן ולוה שכר למחצית בהן להתעסק לחרירו מעות נתן אחדאם
 וכוונת עכ"ל הריוח מן להפסד הרבית לו לחשוב רשאי אינו לו, ונחנןכרבית
 אז השותפות מזה ריוח כשהיה דדוקא הטו"ז דברי מפרש שהוא הרבדברי
 גמור, רבית הוי אז ריוח היה לא אבל והפסידות, מההוצאות חלק הויהרכיה
 לא. לוה המעות כשנותן אבל לוה, כשהמתעסקוב"ז

 ואין השני השותף קנאן לא או לוה דכשהמתעסק נראה הרב דבריובביאור
 הדיוח, עם חולקין שח"כ ההפסד נוטלין דתחילה לומר שייך כלל שלוהמעות
 לכל גרמה ההפסד זה ואדרבה בריות, חלק ממעט אלא רבית הוי לאדההפסד



 יערגזרעקד
 אסור ההלואה ממון שהפסידו כגון הממון כזה ריוח היה לא אםב(

 ישלם הוא שלוה שותף אותו אלא הרבית, עכור השותפות מקרןלשלם
 עם שלוה שהשותף אלא הממון, מזה ריוח היה אם אף ג( הרבית.מכיסו
 אסור אז בממון, שותף רק אלא המתעסק שותף אינו אשראיהכרטיס
 מכיסו לשלם צריך הוא שלוה השותף אלא השותפות מקרן הרביתלשלם

הרבית.
 על לחתום שניהם מותרים האם במסחר שותפים ושמעון ראובן שאלה:'1

 שנמצא 0[( )1תב(י1ק1 הכרטיסים חברת שלהאפליקעיש"ן
 מבלי שרוצין ממי לגבות יכולין שהחברה להבירו קבלן ערב הוא אחדכל

 יכולין אשראי הכרטיס ע"י לוה ראובן אם למשל הב', משותףשיתבעו
 מראובן. תחילה לתבוע מבלי משמעון החובלגבות

 שלא שאס דעת על ונכנסו מסכימים ששניהם באופן מותר א(תשובה:
 לא הבירו בעבור לפרוע יצטרך מהם ואחד מהלואה,ירויחו

 לא ואם ב( שלו. פרטי מכיס יגבה אלא השותפות ממעות ויפרעיחוור
 לחבירו קבלן ערב הוא דאחד משום רבית אבק הוי אז זה דעת עלנכנסו
 או ראובן, בעד לפרוע הוצרך לא ששמעון מעשה לידי הגיע לא אםאף

 הערבותיי[ קבלת עצם מ"מ השותפות, ממעות ופרעו מהמעותשהרויחו
אסור.

 זה הרויחו שלא כמו הוי וזה לעכו"ם הרבית תחילה נוטלין שכן וכיוןהריוח,
 כבר שאז לוה המעות הנותן אם משא"כ הנשאר, עם חולקין ואח"כהסכום
 לומר שייך איך שכן וכיון העכו"ם מן לוהו שהוא מטעם המעות לונקנה

 רבית נותנין סוף סוף והא הרויחו שלא כמו הוי וזה הרבית מפרישיןדתחילה
 "רבית" ליטול התיר לא דהתורה תורה, אסרה זה מ"מ "הפסד" שהואאע"פ
 שלו. המעות אין אם משא"כ שלו, הוי שהמעות כיון "הפסד", בתורתכשהוא
 כמה יודע אחד ששותף אע"פ ביניהם הית"ע לסדר יכולין שותפים כ' גםוהנה

 עיסקא כל עצמו "שמשעבד השטר בתוך כותבין שאנו כיון אבל בזההרויחו
 והרבית להשביעו, יכול אחר בעסק שהרויח שאפשר וכיון לו", שימצאטוב
 נ"א(. העגה )פט"ז רבית בתורת כ"כ התפשרות, דמייהי'

 הרויחו ובכללות השותפות הקרן לתוך ההלואית המעות שעירבו אע"פוהנה
 כגון ירויחו עצמם הלואה מהמעות שדוקא ואי"צ ריוח נקרא ג"כמהשותפות

 נקרא ג"כ השותפות מכללות להרויח יכלו ועי"ז תוכ איזה פרעו הלואהשע"י
 הבר"י לפרש כדכתב ודלא או"ב( מ"ב סי' )ח"ג הלוי חיי בשו"ת כ"כריוח
 הרב. השו"ע בדברי ע"א( הערה)פ"ו

 לכאן. וה"ה יט הערה לעילעי'לד.



קה והרטההלטת

 מחיר הוא אזי מזומן תיכף משלמין שאם הונהג חניות בהרבה שאלה:י"
 מוסיפין אז אשראי כרטיס ע"י משלמין אם אבלרגילי,

 אלא תיכף משלם שאינו כיון דהרי מותר, זה אם אחוז איזהלהמחיר
 וזהו מעותיו, ביטול בעד המחיר לו מעלה שהיא נמצא באשראימוכר

רבית.
 ע"י לו המגיע ההפסד הוא להמחיר שמוסיפין מה כל אם י"[תשובה:

 אחוז איזה מנכין כ"א שחברת מפני אשראי כרטיס עםשמוכר
 מוסיף אם אבל ב( מותר. שמוכרין מה עבור מס לשלם הוצרך שעי"זוגם
 תלוי אז במזומנים ולא באשראי שמוכר עבור הוא שמוסיף ומה מזהיותר

 מחירים שני להקונה מציג המוכר אם א( שיתבאר, כמו דלהלןבפרטים
 לי תשלם ואם רגיל המחיר אז מזומן לי תשלם אם לו שאומרדהיינו
 ב' לו אומר אינו ואם ב( אסור. זהר[ יותר המחיר אז אשראי כרטיסע"י

 במזומן, משלם שאינו רואה והמוכר לקנות הקונה כשבא אלאמחירים
 הוא חפץ באיזה תלויה[ אז הגבוה מחיר רק לו ואומר המהיו מעלהאז

 ;6(. ט01א )15 ישראל הליכות ספרלה.

 בכך. זמן לאחר ואם בכך מעכשיו אם לומר ראסור ס"א קע"ג סי'שו"עלו.

 מנת על ביוקר למכרו מותר ידוע שומתן שאין דבדבר מבואר שם בשו"עהנהלז.
 נחלקו והנה וכו' בפחות מעכשיו אם יפרש שלא ובלבד פלוני לזמןלפרוע

 מפרש )מכ"א( שהשוה"ר ידועה, שומתן אין של הגדר מהו והחוו"דהשועה"ר
 הידיעה משמתו ביותר מכר וזה שומתם ויודעים תדיר אותם קונין "שהכלוז"ל

 אע"פ לכל ידועה אינו ואם "לכל", ידוע יהא ששומתן שהוצרך הריעכ"ל"
 י"א( ס"ק )כיאורים שם החוו"ד אמנם ידועה, שומתן זה אין קציב שערשיש
 השעו כמה אדם לכל לשאול שיכול וחיטין דגן כמו הוא "אם וז"ל לפרשכתב
 וא"א לכל ידוע שומתן שאין בדבר משא"כ כלל, ההוא הדבר לראותואי"צ
 עכ"ל, העולם לכל ידועה הרבית אין או ההוא הדבר שיראה בלתי השערלידע
 שאי"צ או המחיר, לקבוע כדי לראותו צריכים אם הכל תלוי החוו"ד לדעתהרי

 או המחיר יודעים בנ"א הרבה אם תלוי ואין החמיר קביעת טרם הדברלראות
לא.

 שמחירן בזמנינו משומשות מכונית דבכגון מ"י( )פ"ח רבית תורת בספרוכתב
 והעיקר לחבירו, שאין מה פרטי מחיר לו יש מכונית וכל למצבה בהתאםנקבע

 דלהחוו"ך ידוע שומתן אין לכו"ע זה המחיר לקבוע כדי לראותהדצריכים
 שאינו דבר כל נמי וכן העולם, לכל ידוע אין הרב ולהשו"ע לראותוצריכים
 חייט אצל חליפה כגון מעי"ד קאסטע"ם שנעשה דבר כל כגון טנדרטיבייצור
 וכו' העבודה סוג עכורה טיב לפי גקכע המתיר דבזה נגר אצל ארון מידה,לפי

 ידועה. שומתן אין לכו"ע זהו המחיר, קביעת לפני לראותווצריכים



 יערגזרעקו
 שיש בחניות הנמכרים חפצים סנדרט כרוב חפץ הוא אם א( לומוכר
 להעלות אסור אז וכדו', המחיר עליו שרשום כגון קבוע מחירלכולם
 וכך כך אז במזומן לי משלם אם בפירוש לו אומר כאילו דהויהמחיר
 קבוע מחיר לו שאין חפץ הוא אם ב( אסור. וזה יותר, אז באשראיואם
 מכונית כגון ההפץ ולשום לראות צריכים המחיר שקובעים טרםאלא

 דצריכים המשומשות, חפצים שאר או וכדו' 504ט( )(8[משומשוה
 דברים או המחיר, קביעת טרם הוי מצב באיזה החפץ שויותלראות
 שכל בגדים, רהיטים, כגון תש51ס[( )ס84~ג מעי"ר קאסטע"םהנעשים
 מחיר חפץ לכל ויש עשוי ובמה איך תלוי אלא קבוע מחיר לו איןחפץ
 אלא מחירים, ב' לו יציג שלא ובלבד המחיר להעלות מותר אזאחר,

 רק יאמר ולא המחיר יעלה אשראי כרטיס ע"י לפרוע כשבאמתחילה
 הגבוה.מחיר

 יש אך קבוע מחיר להם שיש במוצגים יהא להשועה"ר החוו"ד ביןוהנפק"מ
 בייצר המיוצרים הדברים רוב כזמנינו כגון שונים יצרנים או שונים סוגיםבהם

 להשועה"ר שונים וייצרנים סוגים שיש סוודרים אפודות דליפות כגוןסנדרטי
 שאין כיון ולהחוו"ד ידועה, שומתן זה אין העולם לכל ידוע שומתן שאיןכיון

 מחלו' שיש וכין ידועה, ששומתן כדבר הוי המחיר קביעת קורם לראותוצריכם
 שהוא ובדבר ידועה, שומתן אין הוי שלכו"ע מה רק כחבתי והשועה"רהחוו"ד
 הוראה. המורה יכריעמחלוקת

י



קז והמטעהללע

 הי"ו שעיטלער פייחימע"ה

 קודש לשבת הכנה ומנהגידיני

 קודש לשבת בשבתמחי
 להזכירו ויש החול"[ ימי ששת בכל השבת יום את לזכור מה"ת מצוהא[

 כ[. בפה יוםבכל

 וביום ראשון ביום אפילו חשוב מאכל דבר לאדם נזדמן שאם י"אב[
 שכתי[. לכבוד יקנהו זה דבר לקנות שכיח אינואחר

 אימה להלביש לו ויש השבתי[ יום יבוא מתי ולצפות להמתין לאדם ישג[

 בשם מביא ח( כ, )שמות לקדשו השכת יום את זכוו עה"פהרמב"ןא.
 ולא נשכחהו שלא השבת את יום בכל תמיד שנזכור מצוה וז"להמכילתא,
 בכל בראשית מעשה יזכור תמיד אותו בזכרנו כי הימים, בשאר לנויתחלף
 כמו הזה באות אותנו ציוה והוא בורא, לעולם שיש עת ככל ונודהעת,

 וכו'. האל באמונת גדול עיקר וזה וביניכם, ביני הוא אות כישאמר
 מהא אלא מונים, שאחרים כדרך מונה תהא לא אמר יצחק ר'ובמכילתא

 שהגוים ופירושה שבת לשםמונה
 מוניי

 עצמן, הימים לשם השבוע ימי
 שמות או הנוצרים המשרתים שמות על או עצמו בפני שם יום לכלוקראו
 שני כשכת אחד שבת לשם הימים כל מוניך וישראל להם, שיקואואחרים
 פשוטו וזה יום, בכל תמיד לזכרו בו שנצטוינו המצוה מן זו כיבשבת,
 עכ"ל. מקראשל

 וכ"כ וכו,, שני יום בשבת, ראשון יום היום כתפלה כשאומר זהומקייםב.
 מקיים ובזה בשבת ב' או בשבת א' יום היום וצ"ל וז"ל, של"הבסידור
 ע"כ עכ"ל, יום ככל שבת להזכיר שצריך השבת, יום את זכורמ"ע

 יש יום ככלכשאומרו
 לכויי

 מע"ת. המצוה לקיים

 כי מאוד, חשוב הוא השבת את מבבדין ואם שם ומסיים תנחומא,במדרשג.
 תעניות". "מאלף יותר עדיף שבתכבוד

 וכו' ישראל בני ושמרו טז( לא, )שמות עה"פ תשא פ' הק' החייםבאורד.
 יבא, מתי ומצפה ממתין פי' הדבר את שמר ואביו אומרו ע"ד וז"לכ'

 מלאכת מניעת לצד טורח, כדבר השבת יהי' שלא לצוות בזהוהכוונה
 בדבר, וחפץ הרצון כשלימות בו לשמוח צריכין אלא החפץ, ומצואהרצון
 שבת של סידורו בספר וכ"כ ע"כ. יבא מתי ומצפה ממתין יהיהותמיד
 ותצפה שתמתין השכת יומ את שמור יכ( ה, )דברים עה"פ ב( ב, ד',)ח"ב



 יעלגזרעקח
 קודשה[. השבת ליום יכנס אין ולדאוג החול ימי ששת בכלופחד

 השבת, קדושת לקבל עצמו את להכין אחד לכל יש ואילך רביעי מיוםד[
 הבאהי[. משבת קדושה להתנוצץ מתחיל ואילך רביעירמיום

 בגריםכבימת
 כבוד משום חמישי ביום הבגדים מכבסין שיהו לישראל תיקן עזראה[

 מ"מ אבל לזה, לחוש אין כביסה במכונית שמכבסים ובזמנינוהשכת'[,
 אם ובדיעבד כביסהת[ מכונית לו יש אפי' חמישי ביום לכבס יותרטוב

 בער"שט[. לכבסם יוכל ה' ביום הבגדים כיבס לאעדיין

 שכת. כשמירת ה, מצות לקיים שקוינו יום יבוא מתי השבתליום

 )בד"ה ויקהל פרשת עינים כמאור בלקוטים(, )טשערנאביל, תורהלקוטיה.
 שטרח מי כי יביאו אשר את והכינו הששי ביום והיה וז"ל כתבבגמרא(
 כך החול ימי כו' שעשה וכפי וכו', בשבת ויתענג בשבת יאכל שבתכערב
 אנו אמר, זצ"ל שלום אהבת ובעל עיי"ש. השבת קדושת בעצמומרגיש
 ביום פנים אח"כ לנו יהי, איך כי לחטוא, השבוע ימי ששת כלבושים
 ע"כ.שב"ק

 בנפש שבת קרושת מתנוצץ ד' דמיום הכוונות, בשם כ' ויקהל פ'במאו"עו.
 יהירה נפש הארת לקנות יכוין ו-כיעי יום וז"ל בחיד"א וכ"כ נשמה,רוח

 יום הבאה, משבת יתירה רוח הארת לקנות יכוין חמישי 'ום הבאה,משבת
 עי"ש. וכו' הבאה משבת נשמה תוספות לקנות יכויןהששי

 עם אז מיר, ביי בזה"ל: זצוק"ל מטאלנא דוד ר' הרה"ק שאמר מהוידוע
 שבת! זאגן גיי איך וואס תורה די מיר אין שוין קאכט "מיטוואך"קומט
 עס אז זצוק"ל[ מסקווירא מהר"י ]מרן איציק'ל ר' ברודער מיין בייאון

 )ומירות חסדו[ ]צור יצוה... די איהם אין שוין קאכט "מיטוואך"קומט
 של ימיו בסוף כי ידוע וכן שליט"א(. אדמו"ר מרן כ"ק )מפילשב"ק(.
 ספר כל לגמור לפניו קשה היה כאשר זצוק"ל מטריסק המגידהרה"ק
 והמשיך ר' ביום לומר ככר התחיל התפילה לפני בבוקר כשב"קתהלים
 שליט"א(. אדמו"ר מרן כ"ק )מפי בבוקר שב"ק עד הפסק" "בלילומה

 שכת. בצרכי לעסוק בערש"ק פנוים שיהיו כדי )ע"א( פ"בבב"קז.

 ואין הואיל לזה, לחוש ראין כ' מ"ב, פרק כהלכתה שכת שמירתבספרח.
 ישראל יוסף ר' מהרה"ג שמעתי אכן כע"ש, טרודים שיהיולחשוש

 לכבס שלא חז"ל תקנת על להקפיד יש כזמנינו שאף שליט"אאייזנבערגער
 ארוך. לזמן נמשך והגיהוץ הקיפול דמ"מכע"ש,

 אלא בע"ש יכבסו שלא עזרא תיקן דלא נקטינן דבדיעבד הנ"ל,מהרה"גט.



קט והעטףה~ת

 שישיליל
 ועוסקין שישי כליל מעיניהם שינה מנדרין מעשה ואנשי הסידיםו[

 וכתשובה'[.בתורה

 השישיידם
 שבת. צרכי ולקנות להכין הששי'ב[ ביום בבוקריא[ אדם ישכים לעולםז[

 בדיעבד ע"כ חמישי, ביוםשיכבסו
 מקיליי

 ע"ז.

 חצות, ]אחר תנ"ך, שישי בליל ללמוד כתב א'( )הדרכה תורהליקוטיי.
 ר"ח זוהר, גמרא, משנה, חצות[ קודם מקרא ללמוד שלא הואדמנהגינו
 ]להמגיד אברהט מגן ובספר יור"ד. שו"ע או"ח, שו"ע יעקב, עיןתיקונים,
 ו' מיום מתחיל ש"ק של ההכנה וזתכ"ד כ' קי"ד( )עם. זצוק"ל[מטריסק
 מעיניו שינה לנרד האדם צריך לכן וכו' והכינו הששי ביום והיהכמ"ש
 כל ללמוד לו וכשקשה הלילה כל בתורה ויעסוק ו' יום של הלילהכל

 בתשובה ויהרהר וכו' דחושבנא ממארי להיות או מוסר בספרי יעייןהלילה
 בלשונו הוסיף רנ"ג( )עמ' תניינא אברהם ובמגן עיי"ש. וכו' השי"תלפני
 יוכל הלילה, כל ללמוד לו שקשה הארוכים בלילות בחורף ואפילווכת'
 עיי"ש. צריקים" של מעשיות "סיפורילדבר

 אשר את והכינו הששי ביום והיה דכתיב א', סעי' ר"נ סי' השו"עלשוןיא.
 בבוקר לאלתר היתה הלא המן והבאת דהבאה, דומיא הכנה וגו'יביאו
 בבוקר, מיד תהיה שבת על הכנה אף בבוקר, בבוקר אותו וילקטודכתיב
 ואופה. "משכמת" אשה שיהא תיקן העזרא פ"ב ב"ק מרובה מפ' משמעוכן
 ללמוד רגיל הוא ואם ותפלה קר"ש אחר דהיינו סק"א( )שם המשנ"כוכ'
 דרך ואם יבטלנו, אל רבים עם שלומד או קצוב שיעור איזה התפלהאחר

 לימודו יקבע לא לימודו אחר לקנות ימצא ולא בבוקר למכור ההואהמקום
 יקנה התפלה קודם השכם בבוקר למכור רגילין ואם הקניה, אחראלא

 אסור שאמרו מה בכלל זה ואין קר"ש, לקרות יראה אך יתפללואח"כ
 שמים. חפצי שזו שיתפלל קודם חפציולעשות

 שבת, לכבור שהוא יותר מינכר שיהא ה', ביום משיקנה יותר טובוהואיב.
 ביום יקדים שאז וכרוי, מלות בשר כמו רבה הכנה שצריך בדבר לאאם
 סק"ב(. שם )משנ"בה'

 ביום דוקא שבת מאכלי ולאפות לבשל להשתדל דצריך כתב היוםבסדר
 והוא אתמול שנתבשל לדבר ביום, בו ונתבשל שנאפה דבר דומה שאינוו',

 עי"ש ה' ביום להקדים יש וכדו' כביסה כגון הגוף צרכי ורק שבת,מכבוד
 שייך אם סרידזידע"ר לנו שיש כהיזם אי לעיין ]ויש זה. כעניןשהאריך
 ביום כשנתבשל נתקלקלים אינם דהמאכלים דאה"נ לומר ואפשר זה,ענין



 יעקגזרעוי
 ביום אותם כשקונה מוטעמים יותר שהם במאכלים דוקא דוהו וי"אח[

 אותם ויקנה למצות מקדימין זריזין אדרבה חילוק שאין בדבר אבלו'
 ה"ג[ביום

 הן השבת את לכבד המרבה וכל יכלתו כפי ומגדנות ויין בבשר ירבהט[
 'י[ משובח זה הרי ושתיה באכילה הן כבגריו הןבגופו

 מוסיפין הוסיף ואם לו פוחתין פוחת דאם שבת בהוצאת יפחות אלי[
 טל.לו

 הדיבור ידי שעל שכת" לכבוד "זהו שקונה דבר כל על לומר טוביא[
 וכן בקדושה"[, הרבה פועל והדיבור דבר אותו על שבת קדושתיחול

 שבת""[. "לכבוד זה שעושה לומר טוב שעושה מהבכל

 ביום[. בו ונתבשל כשנאפה יותר מוטעמים הם בודאי אכלה',
 הכנת להקדים טוב שיותר רואה הוא ואם כ' והיעכ"ץ השל"ה, בסידורכ"כיג.

 לשכתא, בשבא מחד כ"ש כדברי השבוע מתחילת אפי' יקדימם שבתצרכי
 ביום להקדים יש לכו"ע הקצרים דבימים כתב סק"ב( ר"ג )סי'ובמשנ"ב

ה'.

 רמ"ב. סי' הטורמל'יד.

 חוץ ר"ה ועד מר"ה לו קצובים אדם של מזונותיו כל ע"א, ט"זביצהטו.
 פחת שאם תורה, לתלמוד כניו והוצאת יו"ט, והוצאת שבתותמהוצאת
 לו. מוסיפין הוסיף ואם לופוחתין

 הן הששי ביום יעשה אשר וכל וז"ל כ' והחיד"א מ"כ, ר"נ סי'שועה"רטז.
 "לכבוד עושה שהוא בפיו יאמר וכיוצא ומלבוש ברחיצה הן שבתבצרכי
 אף אלו, בענינים והנה עכ"ל.שבת",

 דכי
 לכבס עולם של מנהגו הוא

 לכבוד שעושהו ניכר אינו הנראה ולפי וכדומה, הגוף ולרחוץהבגרים,
 למצוה, זאת נחשב שב"ק, לככוד שעושהו הוא דמחשבתו כיון מ"משכת,

 בהכנות וה"ה מחשבת, במלאכת תלוי דהכל שבת, איסורי בכלכדמצינו
 אפשר. בדרך כנ"ל פסחיהן, שצלו שנים כעין והוא לשבת,שעושין

 יחול הדיבור וע"י וז"ל כ' והמחצה"ש סק"ב, מ"כ )ס-ב(, ר-נ סי'שועה"ריז.
 ובבה"ח הוא, ריק דבר לא כאדם הדיבור כי דבר אותו על שכתקדושת
 ענין זה והרי שכת לכבוד יאמר שיקנה מה וכל וז"ל הכוונות בשםמביא
 לקנות הולך הריני בהליכתו גם לומר דיש ונ"ל עוד וכ' במעשה,הכנה
 עי"ש. וכו' והכינו השישי ביום והיה מצות לקיים כרי שבתלכבור
 אשר מעשה דבכל כ' כ'( בפרק הנה כאד"ה ויקהל )פ' ושמש מאורכס'
 וע"י שבת, עונג צרכי בריות לקנות להרויח כדי זאת שעושה יאמריעשה
 מעשהו בכל ודיבורו כוונתו זאת באם וכו', ידיו במעשי קדושה תשרהזה



קיץ והשטתהללע

 דבר שום כעצמו להכין ישתדל לשמשו עבדים כמה לו יש אפילויצן
 ביותר"[ חשוב ארם הוא ואפי' לכבדות כדי שבתמצרכי

 עכביש קורי ויפנה והעפרנ"[ מהאבק הבית ויכבד הביתה עניני כל יתקןיגן
 המטותנג[. ויציעמהביתכב[

 שהרי אליו, קדושה השפעת תגדל לשבת יכנס שבאשר לעצמו גורםהוא
 להריק שבח השפעת ג"כ תגדל זה ירי ועל השבוע, כל לשבת עצמוהכין
 עכת"ד. הכאים ימיםאל

 לקדוש עונג לשבת וקראת וכרכתיב אדם כל על מוטל שבת כבודדמצותיח.
 ג'(. ס"ק שם )משנ"ב מבשלוחו יותר בו ומצוה מכובדה'

 לתקן זריז להיות לאדם ליזהר יש מאד ומאד )קמ"ט( חסידים בספרכ'
 בביתו ונתאכסנה באה המלכה כי שמע אשר כאדם וזריז ומהיר שבתצרכי
 שמחה שמח עושה, הוא מה ביתו אל באים חבורתה בני וכל הכלהאו

 תנקו לעבדיו אומר קורתי כצל באו אשר כבוד לי עושין כמה ואמרגדולה
 אלך ואני הבאה כבוד מפני המטות ותיקנו אותו וכבדו אותו ופינוהבית
 בתיקון טורח עצמו הוא לכבודם, להציג שאוכל מה ודגים בשר להםלקנות
 כלה שהיא השבת מיום גדול לנו ומי עכדים, אלף לו היו אפילוהמאכל
 עצמו בעה"ב להיות לטרוח לו שיש עאכו"כ ענוגה קרואה והיאומלכה
 עכדים. מאה לו היו אפילומתקן

 יוסף ורב ורבה דק, דק הירק מחתך הי' חסדא ר' וז"ל א'( סי, )ר"גשו"עיט.
 ומכניס הבית, מתקן היה נחמן ורב אש, מדליק היה ור"ז עצים, מכקעיןהיו
 יאמר ולא ארם, כל ילמד ומהם החול, כלי ומפנה לשבת הצריכיםכלים
 ביותר חשוב אדם ואפי' השכת, שמככר כבודו הוא זה כי כבודי אפגוםלא

 החול, ימות בשאר שבבית במלאכה רק השוק מן דברים ליקח דרכושאין
 שבת. של כבורו שזהו כעצמו דבר איזה ולעשות להשתדלחייב

 הבית עניני לתקן דנכון כתב רס"ב סימן ריש כשע"ח מי"א(, )רס"בשו"עכ.
 ממש. בבוקר לא הנרות, להדלקת סמוך ערב לעת או צהרים,אחר

 יו"ט. לענין כן כתב נ"ר( )סי' ויסרי ובמחזור מק"ג, ר"נמשנ"בכא.

 שממית, הנקראים הקליפות לגרש כדי )טק"א(, רס"כ סי' מג"אעייןכב.
 וד"ל מהכיח הקליפות לבטל חן ליודעי נפלא סוד שהוא כתבוהשל"ה
עכ"ל.

 והצעתי ש"ק בליל בהזמירות אומרים ןוכן בק"ו, ש"ב ובסי' שםמג"אכג.
 מקרא בכלל שזה כתב יו"ט( כהל' פ"ב סי' )ח"ב מהרש"ג בשו"תמטתי[,
 והמטות השלחן ואם מאורע יום שהוא וניכר משונה היום שיהי'קודש
 אם ןוצ"ע עיי"ש, הרמכ"ן לשי' קודש דמקרא מ"ע על עובר לחולשוים
 לערש"ק[.ה"ה



 יעקלוזרעקיג
 שבתמ[. בערם הסכין להשחיז נוהגין ישיד[

 כל מוחק שבת בצרכי ומזיע מטריח שאדם והזיעהני[ הטירחהנה[סו[
העונות.

 חלותאשית
 לחמים מהם לעשות כדי בערש"ק חלה שיעור כדי ללוש נוהגיןטז[

 חלהנת[. מצות לקיים כדי וגם בשבתמ[ עליהםלבצוע

 לאכילה, עצמו שמכין השבת מכבוד דוהו וב"ש א'( סעי' רנ"א )סי'רמ"א
 השחזת .ה יביאו אשר את והכינו הפסוק על במדרש איתא השל"הכ'

 השחזת זהו אהלך שלום כי וידעת מספרי לזה סמך כתב כב"יהסכין,
 זה אין יחתוך ולא הברזל כיהה אם כי היא דהנונה כתב והט"והסכין,
 מהרי"ח ובלקוטי סוד, עפ"י לזה טעם כתב שבת קרבן וכס' כיח,שלום

 כי הטעם ושמעתי לפרנסה מסוגל חד דסכין צדיקים בשם אומרים הנהכ'
 מתברכין השבת מיום והנה לעניותא, וקשיא פירורין עושה תר שאינוסכין
 לציין וכדאי חדים. כסכינים בשבת להשתמש צריך לכן יומין שיתאכל

 זע"ג שקורין פגימות שיש בסכין להשתמש שלא הוא רבוה"קשמנהג
 כתב יהודא זכרון בספר הנ"ל. מטעם דהוא ואפשר שב"ק לסעודתמעסע"ר
 ופעם הסכין, להיותיו ער"ש בכל עצמו נוהג הי' א"ש אמרי בעלשהגה"ק

 ללמוד או"ח השו"ע ולקח הזאת, בעת ללמוד טוב שיותר בדעתו עלהאחת
 הסכין להשחיז שכתב הנ"ל הרמ"א דברי והנה השו"ע פתח וכאשרבו,

 לפניו,פתוחים

 מתכפרין בשמחה בעצמו שבת כצרכי הטורח כי ז"ל האר"י גורי כתבוכן
 עונותיו.לו

 כמו העונות כל מוחק הקב"ה שבת בצרכי מגיע שאדם הניעה כ'בכה"ח
 שבת. כבוד בשביל הרבה לטרוח צריך ולכןהדמעות,

 )כד:( תענית ממס' לזה סמך כ' סק"ד כמג"א א'(, סעי' רס"ב )סי'הרמ"א
 פת, שאפתה סבורים שיהי' התנור מסקת היתה ער"ש כל חנינא ר'דאשת
 משכמת אשה שיהא תיקן דעזרא פ"ב.( )ב"ק מרובה מפ' סמך הביאובא"ר
 הלקחו ביום חם להיות בע"ש דוקא לאפותן דצריך כתב היעכ"ץואופה.
 בע"ש לאפותן שיש הבא בהערה ועיין בע"ש שנאפין הפנים לחםדוגמת
 בעש"ק. חלה הפרשת מצות תקיים שהאשהכדי

 ה( טז, )שמות כתיב חלות[, ]לאפות רמז לזה ויש וז"ל כ' )שם(בביה"ל
 משמע וגו', אפו תאפו אשר את יביאו אשר את והכינו השישי ביוםוהיה
 כמו לזה קבוע מנהג היה הגמ' בנמן גם לשבת, להכין בע"ש לאפותריש

 ההוא המנהג להשבית נשים איזה התחילו היום ובעו"ה המג"אשהביא



קיג יוסע"לטת
 שב"קכט[. לכבוד יפה קמח אחר לחזור להדר ישיון
 האשהל[. על מוטלת הלה הפרשת מצותיחן
 ויראי צדיקים כנים ה' לה שיתן האשה תתפלל חלה הפרשת כשעתיפן

 יתברך.לא[ שמו ויודעיןהשם

 ע"כ. שבת כבוד בזה דמקטיניס עבדי שפיו ולאו האופה, מןולוקחין
 איבדה שהאשה לפי ו'( ס"ק )שם המשנ"כ וכתב א'(, סעי' רמ"ב )סי'רמ"אכח.

 זו מצוה תקיים ע"כ בע"ש שנברא עולם של חלתו שהיה אדה"ראת
 שלא כדי בעש"ק חלות לאפות שיש הטעם כ' ר'( )ס"ק והמנ"אבער"ש
 ישראל. פת אלא פלטר פתיאכל
 דעי"ז חלות להלחמין שקורין טעם כ' ר"מ( סי' )בוטשאטש אברהםבאשל
 חלה. ליטול דבירימידכא

 גרגרים איזה הכתב על להעלות אמרנו ע"כ וחביבה חלה מצות הואגדולה
 נברא דברים ג' בזכות )פ"א( כב"ר רבותינו אמרו אן האומ"ר,בקצירת
 שנאמר חלה, אלא ראשית ואין ברא, בראשית שנאמר חלה, בזכותהעולם,
 ברכה אין חלה בעזן אומך יהודא בן אליעזר ר' כ[ וכו'. עריסותיכםראשית
 שנאמר מתברכין נותנים ואם וכו', בשעריהם מונחת ומארהבממונם,
 ביתך" אל ברכה "להניח לכהן תתנו עריסותיכם וראשית מ"ר()יחזקאל
 זרה עבודה לפרשת חלה פרשת נסמכה למה יוחנן ר' אמר גן לב:(.)שכת
 רבה )ויקרא זרה עבודה ביטל כאילו חלה מצות המקיים כל לךלומר
 כמצות הזהיר שכל ללמדך חלד" מצות היא "זו כגימ' תרי"ג דןפט"ו(,
 חלה הל' )הנ"מ שבתורה מצות תרי"ג קיים כאילו כראוי ומקיימהחלה
 וגו' בבואכם שלח בפר' נמי וכן לארץ ונכנסו ישראל זכו בשבילה הןל'(,
 מצות לקיים כדי לארץ ונכנסו ישראל שזכו ללמדך לה' תרומה תרימוחלה
 חלה למצות טעם כ' שפ"ה( מצוה שלת )פ' החינוך בספר ה[ )שם(,חלה
 המקום רצה בלחם יחיו העולם ורוב במזונות אדם של שחיותו לסיזז-ל

 ונקבל המצוה ידי על בו ברכה שתניח כדי בלחמנו תמידית במצוהלזכותינו
 ע"כ. נפשנו וכותבה

 לציין )יש היעב"ץ בסידור וכ"כ היום( )סדר הלחם הוא הסעודה עיקרכיכט.
 להשתמש רצוי חלות ולאפיית קמח, סוגי כמה להשיג יש כיוס גםכי

 מינים, אתה יש זה בסוג וגם ו~11[(, )ת10ח31( גלאטן" "היי הנקראבקמח
 ביותר[. טעים שיהיו חלות לאפיית הקמח להשיג ישובמאפיות

 שגרמה החטא תתקן דעי"ז שם כתב והטעם ו'( )הלכה ב' פרקירושלמיל.
 עיי-ש. לאדה"רמיתה

 לכה תאות הקב"ה לה נתן ובכן וז"ל ל'( )אות חלה הל' בהג"מכ"כלא.
 ומקיימת בידה שמצוה בשעה האשה תתפלל ובכן מנע, בל שפתיהוארשת



 יעקגזרעקיר
 יפהיב[. נשרף יהא הנפרש שהחלה הרבה ליזהר צרירכ[
 נוהגיליג[. וכן ו' בצורות ארוכות חלות לאפות אומרים ישכא[
 ובן השבת ליום וקלועה השכת לליל פשוטה אחת חלה לאמות י"אכב[

 רכוה"קל". אצלנוהגין

 שמו ויודעין השם ויראי צדיקים בנים הרחמן לה שיתן בהלכותיהאותה
 עכ"ל.יתכרך

 לזמן וקרוב זצוק"ל מטאלנא דוד ר' הרה"ק של חסידים שני השתדכופעםלב.
 החתן ואבי דתה, המירה כלה של שאחותה רח"ל רע מקרה אירעהחתונה
 נסעה ע"כ לנו אחד רב הלא הכלה אבי לו ויאמר השידוך, את לעזוברצה
 לך אמחול אוי כן לעשות רשות לך שיש יאמר הרבי ואם לרבינוונלכה

 עם המחותנים באו כאשר לך, אחזיר הטבלונות כל ואפילו גמורה,במחילה
 מה מפני להבין צריך החתן לאבי הרה"ק אמר הרה"ק, לפניהמחותנות

 שהעולם מחמת הוא רח"ל, כזה דבר אירע אם שידוכים להפרידנוהגין
 הוא דרובא רובא אזי חלילה, יהודי אצל כזה דבר אירע שאםאומרים
 ע"כ רח"ל, עכו"ם עם להתחבר א"ע הפקירה הכלה אם שהאשהמחמת
 עליה אני מעיד הכלה אם הזאת המחותנת ועל שלה, הבנים לכליראים
 לתנור אותה וזורקת חלה מפרשת אשה שאם תדע, רק היא, כשרהשאשה
 כשדבר ואז החוצה, החלה את גם זורקין התנור וכשגורפין נשרפת,ואינה
 רח"ל, דתה ימיר מבניה שאחד לגרום יוכל הזאת החלה את אוכלטמא

 קג"ו(. עמ' אור מאורי)ילקוט

 החלה שמפרישין שאחר שנוהגין נשים דיש לעורר נכוןמצאתי
 מניחיי

 אותו
 שם שנתחמם וע"י בהנאה, אסור דהחלה נכון, ואינו שם, להתיבשכהתנור
 עם ולהניחו כסף" "כנייר לכרכו יש מקודם ע"כ בהתנור, האיסורנבלע
 התנור להסיק יש כסף נייר בלי שם הניחו אם ,ובדיעבד בהתנור,הנייר
 מו"ץ(. - שליט"א ראזענפעלד צבי ר' )מהרה"ג שעה, רבעלערך

 בפרט לבצוע שטוב קבלתי שכתב פ"א( )דף מהשל"ר הביא קס"ז סי'הא"רלג.
 הוא המוציא דבציעת וי"ו כדמות העשוי לחם על טובים וימיםבשבתות
 אז וי"ו כדמות ולחם ההי"ן שני הם אצבעות מה' ידים ושני יו"דכדמות
 זי"ע משינאווא מהרה"ק ששמע כתב מאמרות חמשה ובספר השם.נשלם
 והחשוב המיוחד אחד עכ"פ צריך עיר בכל כי זי"ע מלובלין החוזהבשם
 שאר אמנם משינאווא הרה"ק וסיים חלות, י"ס בשכת שלחנו עללהניח
 ווי"ן שני תמונת והם ארוכים לחמים ועושים משנה לחם לוקחיםהעולם
 שזהו אמר זצוק"ל חיים והדברי וכו'. י"ב לרמז היינו י"ב הוא וי"ווב"פ
 "כווי"ן" ליסטר נהמי בשית תתעטר שכינתא מהאריז"ל בפזמוןמ"ש

תתקטר.

 רע"א )סי' עדיף היום דכבוד משום הוא והטעם אהרן, כפי בספרמובאלד.



קטו והלטת"יטע

 וקטנה השכתי ליום וגדולה בינוני, חלה שכת לליל לאפות י"אכגן
 שלישיתלה[.לסעודה

 ככור משום השלחן על החלוה מניתין האפיה שאחר נוהגין יעזננד[
 י[.שבת

 בערש"ק וצרקה ותשרבנהתורה
 שיהא כדי עסקיו בשאר כש"כ בעש"ק בלימודו למעט לאדם ישנח[

 שיכין מי לו שיש או ה' ביום הכין אא"כ שבת, צרכי להכיןפנוי
לול".

 מאוד"[. עצום ושכרו בעש"ק בתורה להרבות ישתדל לו אפשר אםבו[
 לשבת ליכנס כדי כערש"ק כמעשיו ולפשסש כחשוכה לשוב מצוהכז[

 התשובה ערך וכפי עוונותיט[ מכתמי ומזוכך מטוהר כשהואקודש

 דאו היום כבוד ניכר שיהא כדי הפשוטה על כלילה בוצעין ע"כ ג'(סי'
 ישראל של מנהגם רמה"ט כ' תפלה עיון ובסידור הקליעה. עלבוצעין
 י"ב הם ביחד ושניהם קלועים ששה חלה ככל ויש קלועות חלותלעשות
 תורה(. ישראל )מנהג חלות י"ככנגד

 גדולה לשבת לאפות דיש הכוונות, כשם א-ר בשם כ' מהרי"חכלקוטילה.
 והטעם הגדולה, על וביום הבינונית על יבצע שבת ובליל ובינוניתוקטנה
 ע"ז[. הקפידו לא רבוה"ק ]ואצל ע"כ, עדיף היום דכבוד משוםנראה

 ראיתי לא ובמקומותינו כ' מהרי"ח ובלקוטי קע"ת, סי' יו"ד בט"זכ"כלו.
 טעם דיש קכ"ו הערה שלחנו" "יסדר בהלכות לקמן ועיין ע"כ, כןנוהגין

 יהא שלא כרי נרות, הדלקת קודם ערש"ק השלחן על להניחםלהנוהגים
 האטור. לדבר כסיסהשלחן

 ב'(, סעי' ר"ג )סי'שועה"רלז.

 הפרו לה' לעשות עת עה"פ פי' זצוק"ל מטשערנאביל אהרן ר'הרה"קלח.
 לעשות הכושר שעת אימתי לה', לעשות עת קכו(, קיט, )תהליםתורתך
 בטלים העולם רוב בעת תורתך, הפרו ומעיו"ט, בתורה להשי"ת רוחנחת

 כחך, בכל לה' לעבוד ואמץ חזק אתה אזי ובעיו"ט, בעש"ק והיינומתורה,
 צדיקים(. מאור )תהלים מאוד, עצוםושכרך
 מאוד נפרץ ובעו"ה וז"ל כתב ו'( פרק יו"ט ןדל' גבריאל נטעיבספר

 עפ"י ועיו"ט, בע"ש כסדרן שיעורים לומדים אינם הכולל ואברכישבחורים
 שבת פני לקבל נלכה פנים ובאיזה החג, בצרכי כלל טרודים אינםרוכ

 ע"כ, זאת לתקן יש לכן בתורה כראוי הכנה כלי החג וקדושתמלבתא,

 עלינו זורח הקב"ה שבשבת בעש"ק לשוב שצריך כ' ישראל עבודתבס'לט.



 יעקגזרעקטי
 השבתמ[. קדושת עליו שורהכל

 מעשיממאן ובתקוני בתורה יעסוק ואילך דמחצות י"אמח[

 קודשמנ[. שבת ערב ביום בצרקה להרבות ישכס[

 הקדמונים לנו יסדו הזה הבהירות שנקבל קודם בעש"ק ע"ככבהירות
 הוא באדם הנמצא שהחטא לפי י"ל ועוד ע"כ, כחשוכה אדם כלשישוב
 מיתה חייב ששבת ב"ג מטעם לשבות אסור יהיה וא"ב בקרבו, הגויחלק
 שרפי )שיח שבקרבו הגוי חלק ממנו להסיר כדי מקודם לשוב צריךלכן

קודש(.

 דברים להכין שצריכין כשם אמר זצוק"ל מטשערנאביל המגידהרה"ק
 ברוחניות עצמו להכין צריך כמו"כ ומשקאות מאכלים כגון לשב"קגשמיים
 קצ"ב(. עמ' אור מאורי)ילקוט

 זצוק"ל מליזענסק אלימלך ר' הרה"ק שאצל כ' )בהר( לשמים אורבספר
 כיפורים. יום ערב בבחינת קודש שבת ערבהי'

 כי קודש, שבת ערב בכל במעשיו ויפשפש בתשובה יהרהר הספריםכחכו
 לקבלו נאה ואין ית"ש, המלך פני מקבל וכאלו מלכתא כלה מקרישבת

 מק"ג(. ר"ג סי' )משנ"ב העונות חלאת של הטבחות כבלויי לבושכשהוא

 בעש"ק החשוכה בענין האריך ג'( ענף א' )שורש שבת של סידורובספרמ.
 העוונות על ומתחרט ששב בתשובה, עצמו שמכין ההכנה ערך דלפיוכתב
 עי"ש. השבת קרושת עליו שורה כן שלם, ובלב באמת החול ימי ששתשל

 מי רכל כ' השישי ביום והיה ה( טז, )שמות עכ"פ אלימלך נועםבספר
 כשמתחיל בתפלה הן בתורה הן השבוע ימי בכל לשמים עבודתושעובד
 יום של הבהירות בקרבו נתלהב כבוקר תיכף השישי יום אורלהתנוצץ
 החול ימי ששת של המעשה רק הכנה, שום עדיין עשה שלא אףהשבת
 מיד קודש השבת יום את להרגיש גידיו ושס"ה אבריו כרמ"ח וקדשוכרכו

 החול ימי על טוב סימן הדבר זה ונמצא כבוקר השישי ביוםכהתקרבו
 אם לבריות ונוח לשמים נוח עשייתו היתה ואם בקדושה היו אםההוא
 עכת"ד. בואו טרם שבת קדושת מרגיש בבוקרכשבא

 יהירה וקדושה החסידות ומדת וז"ל שמדת( ד"ה שבת )מסכת הק' של"המא.
 ואילך ומחצות בחצות, כבידות במלאכות שכת לצורך מוכנים להיותהוא
 תשובה בהתעוררות דהינו שבת שכולו שכת כקדושת הכל העסקיהי'

 כהתחלת כי מלאכה, כל תעשה ל"א וסימנך התורה ובלימוד מעשיםותיקוני
 על מחול להוסיף שצריך שבת כמוצאי שעה וכתוס' ואילך מחצותקדושה
 עיי"ש. שעות ל"א הריהקודש

 שבת בערב בצדקה ולהרבות וזלה"ק י"ר( ישרות )הנהגות עיניםמאורמב.
 תיקון ועל קי"ד( )עמ' אברהם במגן וכ"כ בתכליתה. שלימה וכמתנהקודש



קיז ירטת"יטע

 להרבות יש ואדרבה ומריבות ממחלוקת בערש"ק מאוד ליזהר ישל[
 ושלוהמ".בשלום

 בער"שומלאכה
 והעושה ולמעלה קטנהמ7[ מנחה מזמן בער"ש מלאכה לעשות איןלא[

 ברכהמה[. סימן רואה אינו מלאכהבו

 לעשות שלא חכמים דגזרו אסרו, קבע דרך מלאכה לעשות ודוקאלב[
 לעשות אבל שבת, בצרכי להתעסק ויוכל פנוי שיהא כדימלאכה

 לחבירו אגרת לכתוב או כבגדו כפתור לתפור כגון עראי דרךמלאכה
 היומה. כל מותר בשכראפילו

 צדקה יתן לכן שלום הצדקה מעשה והי' כמ"ש הצדקה היא ]יסוד[המעשה
 עוד וכתב ע"כ, השלום מדת היסוד מדת בסוד שהוא ועש"ק יוםבכל

 )המגיד זצוקלל"ה אדמו"ר אמר הצדקה שזה אך רכ"ט( עמ')תניינא
 צריך הצדקה שזה דורינו לצדיקי זה גילה שאליהו זצוק"ל(מטשערנאביל

 כדי קודש שבת ערב בכל שיתן בידו שסיפק ומי הגון לעני דווקאליחן
 ככל ליחן לו אפשר שאי מי אך מאוד, טוב בוודאי זה הגון לענימתנה
 בידו סיפק שאין ומי מתנה, כדי ליתן צריך הגון לעני כי קודש שכתערב
 לעני יתן כך ואחר שבתות ערבי מהרבה יקבץ קודש שבת ערב בכלליתן
 פרטית, וגאולה כללית גאולה הגאולה את שמקרבת צדקה וגדולהגון,

 עכ"ל. בב"א בקרוב רפואה ומזוני חיי בני ובגשמיותברוחניות
 בין למחלוקת מסוכן הוא הנה בערש"ק ק"מ( באצבע )מורה החיד"אכתבמג.

 והאיש ריב, לחרחר הרבה טורחת והסט"א המשרתים, וביז לאשתואיש
 שלוס יבקש ואדרבה והקפדה, מחלוקת שום יעורר שלא יצרו יכוףהירא
ע"כ.

 מאיש ששמע זצ"ל מבארניב הרב ממו"ר שמעתי כ' לצדיק זרוע אורובספר
 זצוק"ל, מליזענסק אלימלך הר"ר הרה"ק כיח במצר משרת שהי'זקן

 יום כערב ממש זה מן זה מחילה בקשו והמשרתות המשרתיםשאפילו
 של הנרות הדלקת עד נקשן לדא דא ואיבריהם ובכו פחדו כולםהכיפורים
 ואחד אחד כל על רבה שמחה נפל שכת של הנרות ומשהדליקושב"ק,
 ע"כ. נעלה, מאד גדולה בשמחה שבת שמחת טעמנווכולנו

 כשעה ובקיץ 3:30, בשעה בחורף שוויות בשעות דחשבינן לדידןדהיינומד.
30.4: 

 ג'(. ס"ק )שם מ"ב ב'(, א' סעי' רנ"א )סי'שועה"רמה.

 ד'(. )ס"ק מ"ב מ"ג(, )שם שועה"רמו.



 יעקוץזרעקיח
 האבודן[. דבר מלאכת כל כער"ש לעשות מותר וגםלב[

 לצורך היא אם היום כל בער"ש וכלים בגדים ולתפור לתקן מותרלדן
 קבע דרך ואפי' אומן מעשה היא אם אפילו השבת כניסת עדשבת

 מותר%[.ג"כ

 אף ער"ש הבירו את לספר ומותר היום כל ער"ש להסתפר מותר וכןלה[
 שבתמט[. לכבוד שהוא לכל שניכר מפניבשכר

 )עקספרע"ס( דחוף מכתב השבת לכניסת סמוך שבת כערב לשלוח איןלו[
 להקלי"[. יש מצוה לדבר או גדול ולצורך מברקי[או

 לבוא דמצוי משום לערב סמוך יסע שלא יזהר לדרך לצאת הרוצהלז[
 מכשולותנ[. לכמהעיטיו

 בעה"ש סעודהקביעת
 בימות בה רגיל שאינו גדולה סעודה לקבוע אסור היום כל בער"שלח[

 לא בער"ש ושתיה באכילה שמרבה שע"י שבת, כבוד משוםההול
 יהיה לא בסעודה שיוטרד שע"י ועוד כראוימ[, שבת סעודת לקייםיוכל

 שכתני[. צרכי להכין פנאילו

 כגון קטנה סעודה דהיינו החול בימות לעשותה שרגיל וסעודהלם[
 מצוה אבל היום, כל להתחיל הדין מן מותר וכדו' צהריםארוחת

 ואינו. וד"ה מפרשים ויש ד"ה שםביה"למז,

 לתקן. ד"ה כיה"ל מ"ג, שםשועה"רמח.

 ז'. ס"ק מ"כ ס"ד,שועה"רמט.

 רמ"ז סי' חשוכות )פסקי בזה מקילין ויש בשבת שילך כפי' לו כאומרדהוינ.
ב'(.

 כ"ד( אות ל"א )פרק כהלכתה שבתשמירתנא.

 אות ט' )סי' חי לכל מועד בס' מש"כ נציין ואגב ג', ס"ק רמ"ט סי'מ"בנב.
 עיי"ש, וכו' לכפר מעיר חוקת בו' לילך שלא הרבה נוהגין שבמקומוד'(

ורבוה"ק
 מדקדקיי

 ע"ז,

 ס"ה. רמ"ט סי'שועה"רגג.



קיט והקטע"יטע

 אם וכדיעכד ולמעלהנה( שעות מט' קטנה סעודה אפי' מלקבועלהמנע
 להפסיקני[. צריך אינו ט' שעה אחר קטנה סעודה לאכולהתחיל

 כל מותר רעבונו להשקיט כדי מעט אוכל אלא סעודה קובע אינו אםמ[
היום"[.

 סעודה אף מלקבוע להמנע מצוה קצרים שהימים החורף ובימותמא[
 יהא לא שעי"ז בנפשו משער שהוא כל שעות, ט' קודם גםקטנה

 בלילה"[. שבת סעודת לאכולתאב
 מותר וכדו' הבן פדיון או מילה כרית סעודת כגון מצוה סעודתמב[

 לכתחילה אבל גדולה, סעודה היא אפילו היום כל בער"שלעשותה
 עשיריתי[. שעה קודם לעשותה להתחילמצוה

 יחיד תענית מתענין אין וכן בער"שס[ לכתחלה תענית קובעין איןמב[
 קודם מעט טועם ואם מעונה, כשהיא לשכת יכנס שלא כפיכער"ש

 מותרתן. השבתכניסת

 לחתוך ולא בעש"ק אכלם בעת בידים הלחם את לשבר נוהגין ישמד[
 ע"ז. להקפיד שלא הוא מנהגינו אבל הסכילסנ[עם

 4:00. ובקיץ 3:00 בחורף שוויוני, בשעות דחשבינן לדידן דהיינוגה.

 ש"ז. ט"ר ס"ק מ"ב ס"ט,שועה"רכו.

 מלקבוע. ד"הכיה"לגז.
 י"ז. ס"קמ"בנח.
 י"ג. ס"ק מ"כ ס"ז,שועה"רנט.
 ת"ת בשובבי"ם להתענות נהגו ובטשערנאביל סי"ב, רמ"ט סי' הרבשו"עס.

 אין אבל דוקא ו'ביום
 משלימיי

 הלילה. עד
 וכן הלילה עד מתענין בערש"ק בטבת עשרה כשחל אבל מ"ב.שועה"רמא.

 להתענות רבוה"ק נוהגין בע"ש שחל ער"ח או בערש"ק בסיון כ'כשחל
 הטהור. שלחנם קצת הקדימו אבל הלילה,עד

 והטעם זצוק"ל, מקאריץ פינחס ר' הרה"ק בשם רמ"ו( )סי' המנהגיםטעמיסב.
 שב"ק, לכבור הסכין את להשחיז שצריך ולזכור לבו על להעלותכדי

 הס"ת ידייך א'ח דפות'ת משום הנ"ל מהרה"ק טעם כתב מהרי"חובלקוטי
 כדי לאכול אין ובעש"ק רצון, חי לכל "ומשביע" אחריו וכתיב חת"ךהוא

 בסכין. המוציא את לחתוך אין ע"כשביעה,



 יעקגירעקכ
 צפרניםנטילת

 בזה שנוהר ימי כזהת[ ליזהר ויש בעש"קסג[ הצפרנים ליטול מצוהמה[
 השבועס". בכל חמורות עבירות לידי יבוא שלאמובטח

 שכחסי[. של כבודו משום ה' ביום הידים צפרני ליטול איןמז[

 ובמג"א בע"ש, הצפרנים ולגלח הראש לחוף ומצוה וז"ל ר"ס סי'שו"עסג.
 וכעיו"ט. בעש"ק "אלא" הצפרנים לקוץ שאין הוסיף )סק"א(שם

 מסירת צריך דברים שלשה על אמר זצוק"ל מקארלין שלמה ר'הרה"ק
 הצפרנים. לקצוץ ג[ לישן, ב[ שמו"ת הסדרה לעבור א[ כעש"קנפש

 אחד בחסיד מעשה חסידים ספר בשם כתב י"ב( סעי' רמ"ח )סי'בבה"ססד.
 א"ל מוריקות, פניך למה א"ל מוריקות, ופניו מותו לאחר לחסידשראה

 מגן ובברכת אותו אומרים היו שהציבור בשעה בויכולו מדבר שהייתימפני
 בס' עוד וכתב בע"ש, הצפרנים ליטול נזהר הייתי ולא וביתגדל,אבות,
 ירוקות ופניו שנפטר צדיק בחלום שראה באחד מעשה ג"ח( )אותחסידים
 כתוכם נכנס וחלב גדלים, צפרני שהיו משום א"ל ירוקות פניך למהא"ל

 הצפרנים ליטול טוב לפיכך כו' צפרנים ניקור בל' ]בשר[ דבר אוכלוהייתי
 הבשר על שהוא דהצפרנים האריז"ל בשם כתב כע"ש ע"כ. עש"קבכל

 החיצונים יונקים משם לבשר חוץ שיוצא ומה גמורה קדושה היאהאצבע
 ס"ד(. ס"ק ע"ב סי' שבת כמנחת )הובא עכ"ל וכו' יגדלם אלולכך

 הספרים בשם ט"ו( אות )ס"ה מאיר לקוטי בספר הביא נוראיםודברים
 שיצאו ע"ב( לו )סוטה חז"ל מ"ש על להאריז"ל ווצ"ה השעריםמבוא
 היה לא כיוסף גדול שצדיק הוא שהכוונה ידיו צפרני מבין טיפיןעשרה
 ששכח ע"י אלא ג"ע של חמורה לעבירה להסיתו עליו שליטהליצה"ר
 )פרדס ע"כ כו' חמורה עכירה גררה זו קלה ועבירה ידיו צפרני ליטוליוסף

המלך(.

 הפרשה וגומר בע"ש הצפרנים שקוצץ שמי ומקובל כתב מגדים נועםבס'סח.
 נ"ל. חמורות עבירות לידי השבוע בכל יבוא שלא לו מובטחשמו"ת
 כנט"י חציצה יהיה שלא מצוה עוד גוררת זו דמצוה כ' ר"ס סי'וכשע"ח
 הקודם. בהערה ועיין ע"כ. ע"ז להזהר בשל"הכמ"ש

 מה על בדבר טעם יש צפרנים ובנטילת וז"ל המהרש"ל בשם מביאהטו"זסו.
 המגולחים והצפרנים השערות דדרך א[ והטעם ה'. ביום נוטליםשאין

 בשבת זה שיהי' לעשות אין ע"כ הנטילה שאחר ג' ביום לצמוחלהתחיל
 כדי הצפרנים דקוצצין דכיון המחצה"ש ומסביר כמג"א, מובא וכן)שם(
 ע"כ. לצמוח יתחילו יום באותו ששוב שכת מכבוד זה אין המותרותלהסיר

 שהרי שבת כבוד תיקון יה אין בשבת וגדל דחוזר דכיון הטעם כ' וא"רב[
 בשבת. חוזרהקלקול



קצה והליטךהלטת

 שמו"תכי[. הפרשה קריאת קודם הצפרנים ליטול י"אט11

 בקמיצה שמאלני[ ביד יתחיל אלא כסדרזכ"[ ליטלן שלא ליזהר ישמח[
 וכדאג"ה כשמאל, דבהג"א לזה סימן כאצבע ימין כידואח"כ

 ע[.כימין

 קציצתן""[. סדר על לחוש יש רגלים בצפרני גםמם[
 וערב כיפור ידם מערב חוץ אחדענ[ ביום ורגלים ידים צפרני לקוץ איןנ[

שכועותע".

 לא רבוה"ק ]ואצל ע"ז טעם צ"ה הערה לקמן ועי' סק"א, רפ"ה סי'מנ"אמז.
 ע"זן. כ"כהקפידו

 ופרוכיגצה צרפת חכמי כשם כתב והאכודרהם א', סעי' ר"מ סי'רמ"אסח.
 )ר"ל(, בנים וקובר )וקבור( ולשכחה לעניות קשה כסרר צפרניודהנוטל
 )שם והמג"א ע"כ, יטול לא ג"כ זו אצל זו שתים ראפי' כ' ויטריובמחזור
 בזה. ליזהר יש לכתחילה דמיהו וסיים ע"ז מלעיג היה שהאריז"ל כ'סק"א(

 מטעם הוא שמאל מצר דמתחילין כ' החכמה בצל בשו"ת שם, ברמ"אכ"כסט.
 משמאל לפנות דהיינו ימין" דרך אלא יהו לא פונה שאתה פינות"רכל
 על מעבירין מ"אין אפילו עדיף לימין דהפנייה חת"מ בשו"ת ועייןלימין,

 ע"כ.המצות"

 בענין כתוב מצאתי בזה"ל, כ' האבון-רהט בשם משה ובדרכי שם,רמ"אע.
 אטבע י'מין ש'מאל ק'מיצה פי' תירוץ" בלא "קשיא והוא אחר סדרזה

 רומז זה וסימן כו', צ'פרניך ו'הלאה ר'כיעי י'ום ת'קוץ א'תה ל'ךכ'אזהוה
 תירוץ בו אין כי למה, טעם לשאול ואין קשיא הסדר זה על נטילתםכי

ע"כ.

 ורגליו ידיו צפרני בין זה בכל חילוק ואין וז"ל רמ"א( )סי' הפרישהכ"כעא.
 סי' ובקצוה"ש לחלק, אין מסברא וגם בינייהו חילוק שום אשוחןמדלא
 קציצתן. סדר על לחוש דאין כ' סק"זע"ג

 שיקוץ והנכון וכו' אחד ביום ורגלים ירים צפרני לקוץ שאין במנ"אכ"כעב.
 חשש מפני שזהו כ' כשועה"ר ע"כ, ו' ביום הידים ומן ה' ביום הרגליםמן

 המטה בקצה אבל ע"נ, לחוש ראין האריז"ל בשם כ' בשע"ת אכןסכנה,
 לשם וכוונתו קדושתו גודל דמפני הוא לזה חשש לא דהאריז"ל שזהכ'

 וכ"כ בזה, ליזהר צריכין כודאי אנו אבל ענין שום לו מזיק היה לאשמים
 ע"כ. בדישו שור תחסום לא משום הטעם וכתב שבתי, ר'בסידור

 נוטלת שהיא לבעלה כאשה עצמו ליטהר בשבועות דצריכין הווה"קעפ"יעג.
 גבריאל נטעי עי' לעיו"כ, וה"ה מצוה טבילת דהוי אחד ביום ורגל ידצפרני
 פ"י. השבועותלחג



 יעקץזרעקכג

 והקוברן חסידה[, והשורפן הגויוהעי[ אחר הצפרנים לסלק ליזהר ישנאי
 דומה הוא לביהכ"ס אותן וכשמשליכין רשעט[, והזורקןצדיקם[,

לקבורה"ת[.
 חוץ וישליכן המקום"ט[ אותו יכבד הצפרנים נפלו הקציצה אחר אםנב[

להחררפ[.

 אותן שהעושה הן דברים חמשה רשב"י אמר ע"א( )יז נדה בגמ'איתאעד.
 ופי' ע"כ, לרה"ר וזורקן צפרניו והנוטל כו' בראשו ורמו בנפשומתחייב

 שחטא רקודם כ' ובא"ר ותפיל, אשה עליהן תעביר דשמא הטעם בגמ'שם
 במקום רק נשאר ולא ממנו נתפשט וכשחטא צפורן, מלבושו הי,אדה"ר
 האשה בו להתענוש מקום בצפרנים יש זאת גרמה שהאשה ואחרצפרנים,
 כאלו שדבקים החיצונים דכוחות כ' יח( )מו"ק יהוידע בן ובספרע"כ,

 רואין דלכך - ורכין, פרין הן שהצפרנים מפני לעוברין, מזיקיןהצפרנים
 שיפיל ורביה בפריה לעוכרה מזיקין ולכן - טוב לסימן שבת במוצאיאותן
 ע"כ. מדה כנגדמדה

 בכית או נשי שכיחי דלא המדרש בבית ולכן מק"ו( )שם המשנ"בוכתב
 בזוה"ק אכן ע"כ, לזרוק מותר לחוד אנשים לרחיצת רק שעשויהמרחץ

 לאשה דוקא לאו זו טומאה של המזיק דכת כתב ע"ס( דף אחרי)פ'
 ואפש"ל מקום, בכל לחשוש דיש משמע א"כ ע"ש, אדם לכל אלאמעוברת

 הצפרנים לסלק דצריך שכתב י"ח( )מו"ק יוסף מהנמוקי משמע נמידפן
 בנשים דוקא לאו הוא רהחשש משמע כשפים, משום או מיאוסמשום
ודו"ק.

 הבא דבר כל כמו - צפרניו דשריסת חסיד, השורפן דלכן כ'המחצה"שעה.
 כדי שורפן אלא ע"ז משגיח אינו ואעפ"כ מזקת, - כשנשרפת הארםמן

 חסיד. נקרא לכן ותפיל אשה עליהם תעבורשלא
 עליהם ותעביר אח"כ שיתגלה אפשר דכשקוברן חסיד, נקרא דלאוהטעםעו.

 הקודם. מאות הנ"ל טעם שייך דלא ועוד כששורפן, משא"כאשה

 ע"ד. הערה לעיל ועיין ותפיל, אשה עליהם תעביר שמא ר"ממנ"אעז.

 הכסא לבית או לאוו אותו דישליך כ' ג'( אות כ"ז סי' )פלאג'י החייט בכףעת.
 משום דמי דשפיר שם כתב אמנם ח"א סוף אלעזר פקודת בספרוכ"כ
 וכ"כ דייקא, לשרוף צריך חסידא למהוי רבעי מאן האי וא"כ קבורתםשזהו
 הצפרנים אח שהזורק דאף י"ב( אות קל"ג )סי' ח"ו משה בארשו"ה

 לשורפן, להדר יש מ"מ עי"ז אחרים שיווקו חשש שאין הוא כרוהלכיהכ"ס

 להו כניש אי אבל דנפילי בדוכתא רק להזיק בכחן ראין שם בגמראאיתאעט.
 מכאן רמ"א סימן בפרישה וכתב בה לן לית לאבראי להו ושדי הכאבתר
 אותו יכבד צפרניו קצת מידו ונפל נשי דשכיחי במקום בכיתו חתךראם

 סק"ו(. ר"ס )משנ"ב בה לן לית ושוב ממקומם ויזיזםהמקום



קכג והליכותהלטת

 הצפרנימפא[. עם ולשורפן מהשלחן עץ קסמי לחתוך המנהגנגן

 אלא נטל לא אפי' הידיספנ[ ליטול יש הצפרנים נטילת אחרנד[
 מ[.מקצתם

 הראש שעשתגילוח
 הראש שער לספר ומנהגינו לגלחלפי[, מצוה גדולות ראשו שערות אםנהל

 השנהפ"[ במשך מיוחדים בזמניםרק

 קודם להסתפר נכון אין כעיו"ט או כע"ש השערות כשכספריםנו[
 התפלהפי[. אחר פנאי לו אין א"כ אלאהתפלה

 )שם(, מקום שינוי הוי לחדר חוץ כשהשליכן רדוקא דאפשר כתבכא"רפ.

 גז דלא אלא אמרן ולא וכו' וזורקן צפרניו הנוטל ע"א(, )יז נרהכגמ'פא.
 שכת התוספות וכתב ע"כ, בה לן לית בתרייהו מידי גז אבל בתרייהומידי

 נוהגין והעולס כו,, נטילתן אחר דבר איזה בסכין לחתוך קצתונוהגים
 עדן עצי בספר ע"כ. לשורפן וגם דבר איזה לחתוך לטיבותא תרתילעשות
 אלא לבד וצפרנו שערו ארם ישרוף שלא כתב זי"ע מקומארנאלהרה"ק

 וע"י נועם דרכי דרכיה משום לו יזיק שלא דבר איזה בהם מערבא"כ
 והביא שריפתן לו יזיק שלא מתקן דקים עצים כגון דבר איזה בהםשמערב
 מבאר נ"ר( סי' )ח"ג החכמה כצל וכשו"ת עיי"ש, המשנה מדבריראיה
 עיי"ש. בהצפרנים המזיק כח מחליש דבר איזה אח"כ שיחתוך שע"יהענין

 קסמים שלש או ארבע לחתוך מישרים סוד מספר הביא צביוכלקוטי
 סיפור הביא ד'( אות ר"ס )סי' תורה ישראל מנהג ובספר ביתר.וישרפם
 קל מנהג אף כי זה, מנהג על לוותר שאין שאמר זי"ע מבעלזאממהר"'
 יגרום זה כי ואופן פנים כשום עליו לוותר אין ישראל, בקרבשהונהג
 עי"ש. ח"ו, תורה גופי לעקורשיבואו

 הצפרנים נטילת אחר הירים ליטול המרקרקין יש י"ח(, )סעי' ר' סי' שו"עפכ.
 שחרית. ידים כנטילת כמו סירוגין, וג"פ רצופין,ג"פ

 מקצת אלא נטל לא שאפי' תשב"ץ בשם הביא ח' ס"ק צ' סי' החייםבכףפג.
 ציפורן, חצי רק נטל ואם י"ז(. )ס"ק לדוד בתהלה וכ"כ נט"י, צריךצפרניו
 ליטול. צריך שאין החזו"א בשם הח"א, על ברוך בביתכתב

 ס"א. ר"ס סי' הרמ"אלשוןפד.

 מ"ח הפסח, לחג שקלים, ער"ש מקץ, ער"ש השנה, ראש ערב הן,ואלופה.
 הזמנים בין ולא נחמו, ער"ש ברקת[, בטור ]כמובא שבועות לכבודבעומר
 במשפחה. נשואין שמחת לרגל רקהנ"ל

 תפלה. זמן משהגיע בבוקר להסתפר דאסור ג', סעי' כ"ט סי'שו"עפו.



 יעלגזרעחכר
 פאות לשחת מניח שאינו במחשבתו יכוין ראשו שערות כשמספרנו[

 תקימו"[. דלא מה"ת המצוה בזה ומקיים והזקן,הראש

 תרגום ואחד מקראשנים
 מקרא שנים השבוע אותו פרשת שבוע בכל לעצמו לקרות אים חייבנח[

 ימיו לו מאריכין הציבור עם פרשיותיו המשלים וכל תרגוםואחד
ושנותיון[.

 הצבורש[י עם פרשיות משלים חשיכ מנחה תפלת אחר דמשבת י"אנט[
 לקרותה המובחר מן מצוה אבל ואילךן[ ראשון מיום רוקאוי"א
 שב"קצב[. בתפלת בכונה להתפלל שיוכל סגולה והוא דוקאצא[, שבתכערב

 אחר לקרותה המובחר מן דמצוה וי"א חצותני[, קודם לקרותה י"אס[
 נטילת אחר לקרותה אומרים ויש מנהגינו, הוא וכןחצותני[

 צה[.הצפרנים

 מסתפר כשהוא זה שיכון מהאריז"ל, זה מובא ב'( )בהקדמה פקודיךבדרךפז.
 ויש ע"כ היוצר בגזירת ונמנע לעשות כידו עבירה הדברשאז

 נוהגיי
 לאומרו

 הכוונה. מעורר רהקולכפה,

 ארם ישלים לעולם )ח'( ברכות הגמ' עפ"י א', סעי' רפ"ה סי'מחברפח.
 עם פרשיותיו המשלים וכל תרגום ואחד מקרא שנים הציבור עםפרשיותיו
 כדי הדשן תרומת בשו"ת כתב והטעם ושנותיו, ימיו לו מאויכיןהציבור
 בתורה. רגיל שיהא כדי כתב ובלבוש קורין, שהציבור במה רגילשיהא

 והרא"ש. התוס' בשם סק"ז, רפ"המ"בפט.

 ג'. סעי' שםשו"עצ.

 מהאריז"ל מובא וכן בע"ש, דוקא הפרשה לקרות דיש כ' מק"ו( )שםמג"אצא.
 )שמות הפסוק סוד זה כי שבת כערב שמו"ת לקרות עצמו דוחקשהיה
 יביאו. אשר את והכונו הששי" "ביום והיה ה'(ט"ו

 הדיבור אל מחשכתו לקשר שיוכל ועצה סגולה וז"ל )לקוטים( עין בתכס'צב.
 הטעם. עי"ש עש"ק ו' כיוס דוקא שמו"ת הפרשה לקרות שב"קבתפילות

 ביום שחרית תפלת אחר תיכף הסדרה מעכיר היה שהאריז"ל כ'בשע"תצג.
עש"ק.

 שחרית, תפלת אחרי שמו"ת לקרות נהג שהאריז"ל דאע"פ כ' פרע"חבס'צד.
 ומחצה, שעות ו' דהיינו ולמעלה, המנחה מן שמו"ת דיקוא החבריםכתבו
 וכ"כ חצות. אחר לקרות המובחר מן דמצוה השל"ה כשם המג"אוכ"כ

 וכ"כ חצות אחר לקרות המצוה דעיקר הכוונות ספר בשם ק"אכבה"ט
 )ט"ו(.בשועה"ר



קבה והליטההלטת

 חצות. קודם הסדרה להעביר נוהגין בערש"ק ניטייל כשחלמא[
 הוא וכן רר"ת ותפילין בטלית מעוטף הפרשה לקרות נוהגין ישסב[

 הטלית רק לוכשין כשחרית דר"ח תפילין שמניחין וכר"חמנהגינוצי[
 הסדרה.בהעברת

 חיים אלקיכם בר' הרבקים "ואתם הפסוק יאמר הפרשה שיקרא קודםמג[
 היום"צן[.כלכם

 וי"א התרגוסצח[, ואח"כ פעמים שתי הסדרה כל לקרוא נוהגין ישמר[
 מנהגינוצט[ הוא וכן התרגום, ואח"כ פעמים ב' פסוק כל לקרותדיש

 דעכת( )שער הילולים קודש פרי וכספר השלד"ק, בשה )מק"ו( דפ"המג"אצה.
 קודם ראשם ומגלחים צפרניהם שקוצצים מעשה לאנשי אני ראיתי וז"לכ'

 כשעת וכו' הזוהמא ישאר דלמה לעשות שנכון לי נראה וכן הפושה,קריאת
 זה כענין אמנם ליו"ח, כידוע קוב"ה 'חוד שרוי בו אשר דפרסיהקויאת
 ע"ז[. כ"כ הקפידו לא רבוה"ק ]ואצל עכ"ל הדברים הן הן הלב כונתאחר

 מעוטף לקרותה מעשה ואנשי חסידים דמנהג כ"ד( )אות בכה"חכ"כצו.
 מגורי מביא )מק"ט( דביר ובפתח היעב"ץ, בסידור וכ"כ והפילין,בציצית
 מנהגו. היה שכךהאריז"ל

 יזכה שלא ח,( אות כ' )סי' שמיר בצפורן החיד"א מש"כ לצייןוכדאי
 בתפילין ובמיוחד בתפילין, ילמוד כן אס אלא נר"נ חלקי לקנותהאדם
 לקרוא ונכדיו לבניו הזהיר זצוק"ל אדמו"ר דכ"ק וידוע עכ"ל.דר"ח

 היראה, פרשת ועלינו, פיטוה"ק, יום, של שיר פרשיות, הר' דר"תבתפילין
 וכשמניח צדיקים(, מאור )תהלים תהלים קפיטלך וי' המן, ופ' התשובה,ופ'

 ג"כ אומרים יום של השיר כשאומר תצות אחר כערש"ק רר"תהתפלין
 חצות אחר בערש"ק אפים ארך אל שא"א )אע"פ יעקב, ובית לדודתפלה
 הוא(. התפלה המשך כאן מ"מ תליא בהאוהא

 הריני יאמר ו' ביום שמו"ת הפרשה קריאת למני וז"ל ו'(, )שער צבילקוטיצז.
 ואות טעם וכל שרשה, אל נפשי לקשר בכדי להשיגה תוה"ק לקרותרוצה
 בעולמות תקונים לעשות בזה מכוין אני הקריאה, בזה מפי שאוציאותיבה

 ליוצרי רוח נחת בזה לתת כוונתי וכל בה, התלויים הקדושיםהעליונים
 ונקורות הטעמים שכל שלימה באמונה מאמין ואני שמו, יתברךובוראי
 עולמות תלויים בהם התורה בסיפורי ואף שבתוה"ק והאותיותוהתגין
 וכו' קבה"ו יחוד לשם ותכלית, ומספר קץ לאין ונאמנים קדושיםעליונים

 ואח"כ כוננהו ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו ה"א נועםויחי
 היום". כלכם חיים אלקיכם בד' הדבקים "ואתםיאמר

 רפ"ה(. )סי' השלחןערוךצח.

 דיש והוסיף החיד"א וכ"כ ע"א(, יכ דף הכוונות )שער האריז"ל דעת כןצט.



 יעקגזרעקט
 התרגום"[. אח"כ ורק פעמים ב' הפסוקוי"ל

 הלכה שהם הטעמים בניגון הפרשה יקרא הטעמים בניגון שבקי מימה[
 הטעמים"". עם יקרא לא התרגום אבל מסיני""[,למשה

 במצות הן שקורא במה להתבונן ועיניו לבו ישים הפרשה כשקוראסו[
 מלומדהקג[, אנשים כמצות קריאתו תהא ולא מוסר בדרכי הןהתורה

 במלה"י[. מלה בנחת, לקרותה ליזהרויש

 כשאמרו וז"ל כ"ס( )דף היום בסדר מובא וכן האמת, פי על נכוןטעם
 ומבין לזה, זה בין שיש ההפרש יודע אחד בפסוק הנה שמו"תלקרות
 ונמצא לו, סמוך תיכף שקורא התרגום כפירוש מקרא שקרא בפסוקהבנת

 כולה, פרשה כל שגומר עד אחריו קורא וכן פסוק, אותו הבנת בידושיש

 הפרשה כל כשקורא אבל התרגום, מתוך הפרשה הבנת פירוש שיודעונמצא
 וקורא כשחוזר אזי הבנה, שום כידו עלתה ולא פעמיים, או פעםכולה
 התרגום של המילות הענין פירוש לבוין יכול אינו ג' פעם התרגוםאותה
 והוא הענין, הכנת כידו עלתה שלא ונמצא הוא, מקרא של מילה איזהעל
 עכ"ל. בכך להקל אין ולכן לפשט נכוןטעם

 המגיד מרבו ששמע זי"ע, התניא בעל הרב כשם כתב השבת אורבספר
 הנביא, אליהו מפי ששמע הק', הבעש"ט מרבו ששמע זצוק"ל,הגדול
 ופסוק. פסוק כל "דוקא" הוא תרגום ואחר מקראששנים

 השלה"ק. בשם ו,( )אותכה"חק.

 עם פרשיותיו וישלים וז-ל ש"ג(, )אות היראה סי' כשע"ח יונהרכינוקא.
 זמרה בלא המקרא כי בנגינותיו, יהא והמקרא שמו"ת, שבוע בכלהציבור
 ע"כ. שק עליו חוגרתהתורה

 ר"ב[ ]אות ההכנה שער בספר האריז"ל. בשם י"ב( )אות רפ"ה סי'כה"חקב.

 קריאת כל כתם זצ"ל חכמים סמיכת בעל כ"ץ נפתלי רבי הגה"קצוואת
 כי דווקא, בטעמים כניגון לקרות צריך כתובים נביאים תורה כגוןמקרא
 ובפרט הניגון רק מקבלים ואינם הניגון על הממונים מלאכים כיתותיש

 לדבק צריך ההיא שבעת וביותר נפלאים לסודות רומזים שהםהטעמים
 ויקיים מהאותיות רוחניות הם והטעמים מהגשמיות, ברוחניות יותרעצמו
 עכל"ק. מגרונך[ אלא מהונך ]א"ת מהונך" ה' את"כבד

 וז"ל כתב ד'( )ס"ק רפ"ה החיים כף ובספר שבת(. מסכת )ח"אשלה"קקג.
 המגיד לו שאמר ט"ו סי' בישעי' ז"ל הק' למרן מישרים מגיד בספרוכתב
 ואחד מקרא שנים הפ' קורא שאתה בעיניך והטוב וז"ל, ז"ל הקדושלמרן
 לזכור לך יש והלא מעליך, עול לפרוק הגחלים על כחותה ברהיטאתרגום
 צריך אבל וכו' קבע תפלתת תעש אל ]באבות[ אלעזר בן שמעון רבימאמר
 תוכל שלא ומה אותם ולתרץ בדקדוקיה, ולהרגיש בנחת, הפרשהלקרות
 כמפרשים. עייןלתרץ



קט והייכוע"יטב

 בלה"קז[. אף באמצעי[ בדיבור להפסיק אין הפרשה משהתחילמזן

 פעם הפרשה של האחרון פסוק יקרא שמו"ת המרשה שגומר אחרסח[
 אחר פעמים ב' הפסוק לומר ומנהגינו בתורהי[ לסיים כדיג'

 9'[.הסיום

 שיש ובשבת י[ השבוע אותו פרשת של ההפטרה יאמר הקריאה אחרסט[
 אותו קורין וכדו' ר"ח פרשיות, בד' כגון מחודשת הפטרהבו

בע"ש"".
 שלאחריהק'א[. מהסדרה אחד פסוק אומרים הקריאה שאחר נוהגין ישע[

 במלה. מלה כנחת הפרשה שיקרא כ' אומץ וביוסף היום, בסדרכ"כקד.

 ואחד מקרא שנים באמצע כלל להפסיק ושלא כתב ס"ו שםבשועה"רקח.
 ובשעה"צ בזה, גדול איסור דיש כ' )סק"א( ובבה"ס בדיבור, אפילותרגום

 דמאכילין תורד מדברי כפוסק דהוי משום הוא הבאה"ט דכוונת דאפשרכ'
 משהתחיל בדיבור יפסיק ולא כ' של"ה בקיצור אכן רתמים, גחליאותו
 של"ה בקיצור כ' עוד זה", לדבר וכמוס נכון "טעם ויש שמו"תלקרוא
 רבותי, אהובי כזה"ל, קטן נייר על לכתבו נוהגין שהיו מרכותי וקבלתיוז"ל
 רען רעדן מעג כבודכם מעלת סיט ניט עתה לעת איך דאס מוחל מירזייט
 תסלחו ]בלה"ק: צווישן, ריידין נישט מען איז מעביי סדרה די מעןזוען
 הפרשה את אני מעביר שכעת משום אתכם מדבר איני עתה שלעתלי

 שלהם החומש בתוך תמיד מונח הי' הכתב זה בדיבור[, להפסיק ליואסור
 שלא וכדי להמסיק רצה ולא השמו"ת קורא שהיה בעוד אחד באואם

 היה ע"כ עמו לדבר נחשב שאינו בדעתו יסבור שלא האיש אותולבייש
 וכן לדרכו והולך בדעתו מכין האיש אותו היה ואז הזה הכתב לומראה
 ]ע"פ ע"ז הקפיד זצוק"ל שאדמו"ר ושמעתי עכ"ל. לנהוג איש לכלראוי
 שהיה[.מעשה

 בלה"ק. אף כדיבור להפסיק ראין כתב )ס"ד( כ"ז סי' פלאג'יבבה"חקו.

 ובספר האריז"ל, בשם ל"ג( )אות וכה"ח ת"ו, השלחן ערוך סק"א,מג"אקו.

 ת'סיים ת'סיים, ב'התרגום ש'לא ר"ת, שב"ח לוה רמז נתן שבתרמזי
 עכ"ל. ש'בתורהב'הפסוק

 באצבע(. )מורה החיד"אכ"כקח.

 למחר אותו יקראו דשמא הטעם כ' )סקי"ב( במנ"א ז', סעי' רפ"הרמ"אקט.
 טעם דיש משמע וכתהל"ד כה, ורגיל בקי להיות לקרוא צריך ולכןלמפטיר
 לזה.אחר

 טק"כ. משנ"ב ס"ו,שועה"רקי.

 ל"ח. דף יוסף כצאן נוהג בספרקיא.



 יעקגירעקצף
 לבש גאות מלך "ה' יום, של שיר המזמור יאמר המרשה שקרא אחרעא[

 ק'ב[.וכו'"

 רש"יק'י[. פירוש וגם תרגום יקרא שמים יראעב[

 שיאכל קודם אותו ישלים אונס מחמת בע"ש הפרשה השלים שלא מיעג[
 דאחר המנחה ער אותו ישלים ולכה"פ בשבתיים שחריתסעורת
 עד להשלים ריכול וי"א להשלימה"", יכול ואינו זמנו דעבר י"אהמנחה
 משלימין שאז תורה שמחת עד להשלים יכול שבדיעבד יירא ד'קץ[יום

 התורה""[. כלהציבור
 שמו"ת"ק[. קריאת אחר רק שב"ק לכבוד לטבול נוהגיןעד[

 השבת ליום שיר מזמור יאמר בשבח הפרשה וכשקורא לה( )אות בה"חקיכ.

 התרגום כי ע"ז, הטעם )מק"ו( המשג-ב וכתב ב'(, )סעי' רס"ר סי' שו"עקיג.
 לו יש ופרש"י ומלה, מלה כל מפרש הוא וגם בסיני, שניתן מעלה לויש

 ובאמת מהתרגום, יותר חז"ל מדרשי ע"פ הענין את מפרש שהואמעלה
 לבד פרש"י עם הסדרה שבוע בכל שילמוד אדם לכל לינהג ראוי'כן

 להבינם שא-א ויקרא בחלק ובפרט בתורה פרשיות כמה יש כיהתרגום,
 השבוע מתחילת לקרותה יוכל הנראה ]ולפי עכ"ל, לחור תרגום ע"יכלל
 דוקא[. בעש"ק לקרות צורךואין

 ישלים ד"ה ע"ב )ח' ברכות בתוס' הוא זה דין ומקור ס-ד, שם שו-עקיד.
 שנפטר, בשעה לבניו הקדוש ובינו שציוד דברים ג' יש המדרש וז"לבא"ד(

 סק-ו ובמנ"א וכו', הפרשה כל שתגמרו עד בשבת לחם תאכלו שלאא[
 בשבת, שחרית" "סעודת קורם לסיים דצריך במשלי מישרים המגיד בשםכ'
 )שם( והמג"א מותר, עראי אכילת ולאכול לקדש דם-מ השלחן בקצותועי'
 שבת. בערב גדול אונס היה אם דוקא הוא דכ"ז הכוונות בשםכתב

 פרשת לקרות הציבור מתחילין ולמעלה ממנחה דהרי הטור לשון הוא כןקטו.
 הבא.השבוע

 שייכים הראשונים ימים דג' הטעם כתב י"א( )ס"ק ובמשנ"ב ד', סעי' שו"עקטו.
 עיי-ש. הבדלה גבי כמו שעבר לשבת קצתעדיין

 ד'. סעי, שם מחברקיז.

 וכ"כ האריז"ל, בשם הכה"ח וכ"כ הכוונות, ספר בשם רפ"ה סי' ריש מג"אקיח.
 אלא לסכול שלא יזהר וז"ל זצ"ל, פאפריש למהר"ס צדיקים אורכספר
 שבת הארת לקבל כח בו אין כן לא האם שמוש הסררה שיקראלאחר
ע"כ.



קש והיטההלכות

 בערש"קשינה
 כשהוא קודש לשבת שיכנס כדי קודש שבת בערב לישן ונכון ראויעה[

 צלולהק'ט[. וכדעת רווחהבנפש

 המנעליםצחצרח
 ומשכורתו פעלו וישולם ש"ק לכבוד המנעלים לצחצח ראויעו[

 "נ[.כפולה

 מעלת בהפלגת שאמר זצוק"ל ממעזריטש המגיד הרה"ק בשם כתוב נמצאקיט.
 שצריכים שבכתב בתורה נכתב לא מדוע בעיניו תמוה כי כערש"קהשינה
 הדברות בעשרת נכתב לא מדוע בעיניו תמוה כי בשמו וי"א בערש"ק,לישן

 ע"כ. בערש"ק לישןשצריכין

 בערב לישן בראוי דמן כ' מ"ג( רנ"א )סי' קאמארנא הטהור שלחןובסהר
 מסאסוב לייב משה ר' והרה"ק הצדיקים, כל מנהג וכך בצהריםשבת

 הרה"ק ואמר שכת, בערב ישן כשירה נשמה לו שיש דמי אמרזצוק"ל
 אוכל הוא כצהרים קודש שבת בערב ישן שאינו דמי זצ"למלעכוויטש

 ר' והרה"ק שבת[,. סעודת נקרא שאינו ]דהיינו "וויעטשערי" שבתבליל

 לזה. נפש מסירת שצריך אמר מקארליןשלמה

 אמר בערש"ק שפעם זצוק"ל מקארלין אהרן ר' הרה"ק על המסופרוידוע
 ושלח כקודש, כדרכו גדול ובקול גדול בהתלהבות השירים שירבביהמ"ד

 כי השירים, שיר מלומר שיפסיק זצוק"ל ממעזריטש המגיד הרה"קאליו
 מלישן, לו שמפריע העליונים כעולמות גדול רעש עושה הואבאמירתו
 באמרו דמעות, עיניו זלגו זאת כשסיפר זצ"ל מפאריטש הלל רביוהרה"ח
 שיר שאמירת שהגם זצוק"ל המגיד מגדולת קצהו אפס להבין נוכלרמזה

 עכ"ז עולמות, מרעיש היה זצ"ל מקארלין אהרן ר' הרה"ק שלהשירים
 פרדס )מספר ע"כ יותר יקרה היתה המגיד של ש"ק[ ערב ]שלהשינה
המלך(.

 להם שאמר העבודה יסוד בעל משם כ' )קצד( רוכל אבקותבספר
 לשכוב לישן, יוכל לא אם וגם בעש"ק, צהרים שינת על להקפיד]לאברכים[

 עכ"ל. שב"ק לכבוד הראש את להרגיע שעה חצי סגורות בעיניםרק

 לפניו שבאו לאלו לומר רגיל הי' וצוק-ל אדמו"ר שכ"ק מה נצייןואגב
 חדשים כחות לשאוב שככדי בלילה, להירדם עליהם שקשה עללהתלונן
 מחשבות סוגי מכל הדעת בהיסח סגירות בעינים במטה ה"שכיבה"מספיק

 השינה. כמו מועיל שזההמפריעות,
 נקיית עבור להם המגיע השכר יודעים אינם ישראל איבא פליאהבמדרשקב.

 צבאות ה' ד' ויקרא בה"ד כנעלים פעמיך יפו מה שכת, כערבהמנעלים



 יעיקגזרעקל
 לדרך"נ"[. שיוצא קודם מנעליו יצחצח אל בערש"ק לררך יוצא אטעזן

 ע"כ. שק, ולחגר ולקרחה ולמספד לבכי ההואביום

 אחר עצום לגביר משל ע"ד טעם, בטוב זה הסביר זצוק"ל מאפטאוהרה"ק
 ומעיר לכפר מכפר הפתחים על לחזור צריך שהיה עד רח"ל מנכסיושירד
 ומצא אחד הר אצל הגיע לדרכו הולך בהיותו פ"א העם, נדבת לקבללעיר
 אבנים. כמה לתרמילו ולקט למראה נחמדים טובות אבניםשם

 מעליו להקל התחיל הללו מאבנים המשא עליו כשהכביד כהילוכואולם
 ונתאכסן גדול אחד לישוב שבא עד האבנים מן אחד פעם ככלוהשליך
 בכליו למשמש והתחיל ורעב וצמא ויגע עיף והיה עני, אחד מלמדאצל
 אבן בילקוטו ומצא לרעבונו, ולשבוע צמאונו לרוות מטבע אתו נמצאאולי
 והתנצל מצא, לא אחת פרוטה אולם גוו, אחר השליך אשר מאותםאחד
 לו אמר האכן את כידו המלמד בראות והי' הנ"ל, העני המלמד לפנימאד
 ראות לפי כי טובות, אבנים לסוחר אתי שתלך לך, וייטב לעצתי נאשמע
 אתי, תלך אם לך איכפת ומה לעינים. ונחמד היא טובה הזאת האבןעיני
 המלמד בו והפציר היה, רעב כי יען ידים בשתי דחהו הלזה הנדכהוהעני
 הסוחר לבית ובבואם טובות, אבנים לסותר עמו והלך לו שמע כי עדמאד
 האבן בעל עמד רו"כ, אלף בעדו שיתן אמר הלזה האבן את לווהראו

 כלום משיבו לא האבן שבעל שראה הסוחר דבר, השיב ולאכמשתומם
 כשמוע ויהי רב, להון עד לו והוסיף לו שקצב כהמחיר יתרצה לא כיחשב
 מר, בקול וצעק בשערותיו ומרט ארצה נפל הלז, אבן יקרת את האבןבעל
 ע"כ נוויי, אתרי אותם והשלכתי בידי היה כאלה אבנים וכמה כמההלא

המשל.
 האמת, לעולם שנה ועשרים מאה אחרי האדם בבוא דהנה הואוהנמשל
 שכת בערב מנעליו "שניקה היינו קטנה אחת מצוה אם כי כל איןובידו
 איך רואה והואקודש"

 מרביי
 שיעור בלי עד ויותר יותר זה עבור שכר לו

 וז"ש אליהם, פנה ולא הגדולים מצות כמה עזבו על נפשו תילל במרוערך,
 ישראל בגי של שכרם ורב יפו מה היינו כנעלים, פעמיך יפו מההמדרש
 ההוא ביום צבאות ה' ד' ויקרא הה"ד שבת, לכבוד מנעליהם נקייתעבור
 לקח לא למה האדם יבכה מאד מה כי שק ולחגר ולקרחה ולמספדלבכי
 ודפח"ח. כזו, מסתורה הרכהעמו

 התניא בעל והרב החסיד, יהודה רכי מצוואת והוא צדיקים, מאוו תהליםקפא.
 "כחיבור גדול חירור החיבור יהי' זה דבר של טעמו יבאר שאם ע"זאמר

 מאות "שלוש ע"ז שיש שאמר אחר כנוסח ]ושמעתי ע"כ,השל"ה"
טעמים"[.

 המויקין קנאת מפני הטעם דאפשר כתב צ( )מערכת ישראל סגולותבס'
 בכיתו שהאדם דכזמן לו, להרע האדם על קנאה תמיד להם שישוהשדים



קלע והליטתהלטת

 שלחנוימדר
 רנכון השלהזקכג[ על לבנה מפה ויפרוס בערש"קקנב[ שלחנו יסדרעת(

 זע"זקכי[. מפות ב'לפרוס

 ע"כ סכנה כחזקת הדרכים שכל בדרך נוסע כשהוא אכל כ"כ מסוכןאינו
 שום מברכין שאין במנעלים שלהם אחוזה ועיקר בו, יתקנאו פן חששיש

 עי"ש. אחוזה להם יש ע"כ אותו כשלובשין שהחיינו[ ]דהיינוברכה
 המנעלים לצחצח היה דרכים הולכי של דדרכן אחר, באופן כעי"ז]ושמעתי

 הצחצוח, מחמת המנעלים ריח היער חיות וכשהריחו לררך צאתםקודם
 ובוודאי לדרך, יציאה קודם המנעלים לצחצח שלא צוה ע"כ והיזיקו,באו
 כדלקמןן. נעלמים סודות בזהיש

 אמר זי"ע הק' שהבעש"ט בידינו ומקובל כתב י"ז( )עמ' הנר אורובספר
 בעיניו גדולה שפלא לדרך, שנוסע ביום מנעליו ימשח שלא בצוואתועמ"ש
 מלפסוק הזהיר ע"כ הזה הגדול הדבר להשיג יוכל היה אשה ילודאיך

 ע"כ, להקל צדיקים של בספרן מבואר שכבר בענינים לא אם כאלובענינים
 שאם זצ"ל, מפשעווארסק איציק'ל ר' הרה"ק כשם שראיתי מה נצייןואגב
 וילכלכנו. יחזור מנעליו ומשחשכח

 מלאכים שני קיט:( )שבת כחכי כל פ' הגמ' מדברי והוא רס"ב סי' בשו"עקכב.
 ומטה ערוך, ושלחן דלוק, נר מצא לביתו, מכיהכנ"ס בע"ש לאדםמלוין

 לציין וכדאי ע"כ. הכאה, לשכת כן שיהי' יה"ר אומר טוב מלאךמוצעת,
 של שלחן על לאכול הקפיד דהאריז"ל הסימן( ריש )שט המנ"א שכתבמה
 המקדש. שלחן דוגמת רגליםד'
 בפרמ"ג ועייז השלחן, על מפה לפרוס שיש כ' ט'( )סעי' וע"א סי' בשו"עקכג.

 שאין במקום אפי' החדרים, בכל השלחנות כל במפה לכסות דישובא"ר
 השפה יהא שלא דהיינו בהיפוך המפה להניח שלא ומדקדקין עכ"ל,אוכלין
נראה.

 שבת, של כבודו דזד דוקא לבנה במפה השלחן שיכסה כ' לדרךבצידה
 אחר לכיתו בא בש"ק פ"א כי זצ"ל משינאווא יחזקאל הדברי בשםומובא
 מאמין אינו בשב"ק השלחן על לבנה כמפה מאמין שאינו מי ואמרהתפלה
 כ' ט'( )עמ' מהרי"ח וכלקוטי ע"ז, להקפיד יראה איש כל ע"כבשבת,

 רע"א סי' לרוד בתהלה וכ"כ יפה במפה הכוונה רק דוקא לאו לבנהואולי
 ח' פרק יו"ט הל' גבריאל )נטעי ע"ז להקפיד העולם מנהג אך י"ג(,)אות
 ד'(.אות

 נמצא המפה דכשמנערין משום הטעם שם וכ' מהרש"ל, בשם רס"ב מג"אקכד.
 עושה וכשפורסה טפח, השלחן מעל תלויה דהמפה ועור מגולה,השלחן
 כשם שם אוהל, דליכא עליה והשניה תמיר, התחתונה מונח לכןאוהל,
מט"מ.



 יעקגזרעק~ג
 השבתקכה[. יום בל כלל מהשלחן קצת אפי' יתגלה שלא יזהרעט[

 לסדרן יש וכשכסדרן קבי[ בערש"ק השלחן על החלות לסדר בוהגין ישפן
 במפה לכסותו נוהגין ויש במפהקכ"[ אותן ויכסה ו'"מ[ בדמותלאורך

לבנהקי".

 המפה להסיר שלא מאור לדקדק שיש אמו זי"ע מלובלין החוזה הרה"קקכה.
 השלחן דף כלל ונראה מגולה יהיה ולא מקצתה, רק אפילו השלתןמעל
 בשבת מגולה שלחן כי ויו"ט, בשבת לגמרי מכוסה יהא אלא המפה,מתחת
 מפשעווארסק איציקל ר' הרה"צ )מפי ע"כ באשה שער כגילוי רומהויו"ט
 ע"ז דקדק זצוק-ל דאדמו"ר וידוע זצ"ל( מצעשנוב מהר"צ ששמעזצ"ל
מאוד.

 והרא"ש ק:( דף ע"פ )פ' התוס' מדברי משמע רכן כ' מהרי"ח כלקוטיקבו.
 הערה לעיל שכתבנו מה ועיין כן, נוהגין ראיתי לא ובמקומותינו שטמסיים
 ע"כ, האפיה אחר תיכף השלחן על להניחם דיש כ' קע"ת סי' דביו"דלו

 ככר ליחן נזהרות שהנשים המנהג וז"ל כ' )סקי"ח( רע"ז סי'ובמשנ"ב
 שיהא כדי הוא נכון ומנהג הנרוח, הדלקת קודם השלחן על לשבתהצריך
 שמניח ה"ה זה טעם ולפי ע"כ, לו צריך כשיהיה השלחן את לטלטלמותר
 וכדו'.ספר

 ל"ג הערה לעיל ועיין המקובלים, בשם צדיקים דברי וספר מהרי"ח לקוטיקכז.
 מה לזה, וסמך ו', בדמות לאפותן ישדגם

 שאומריי
 בשית תתעטר שכינתא

 תתקטר. בווי"ן לסטרנהמי

 שהיה למן זכר דהוא כ' ע"כ( )ק' פסחים בתוס' א[ בזה נאמרו טעמים ג'קמה.
 הטעט כ' )סק"ז( רע"א סי' במג"א ב[ למטה. וטל למעלה טל בקופסהמונח
 הובאה כאילו הפת שתראה כדי הקידוש אחר עד מכוסה יהיה שהפתכדי
 יוסף יעקב מהר' שמעתי זה טעם ]וע"פ שבת, לכבוד השלחן עלעתה

 שבת "לכבוד החלות שעל המפה על שכותבין מה על רמז הי"ובוקסבוים
 הטעם כתב י"ב ס"ק והטו"ז ג[ ודו"ק[. ש"ק לכ' החלות דמכסיןקודש"
 ע"כ ליין, הפח את להקדים צריך לעולם כי בושתו, הפת יראה שלאכרי
 קודם. היין על לקרש כדימכסן

 מהרי"ח ובלקוטי לבנה, במפה החלות לכסות כ' ט"ז( )ס"ק רע"א סי' בא"רקכט.
 משה כאר בשו-ת ועיין יפה. במפה הכונה רק דוקא, לאו לבנה ואלוכ'

 החלות תחת להניח כאחרונה שנשרש המנהג על שמתמיה קל"ד( סי')ח"ו
 וכדו' קודש" שבת "לכבוד עליו החרוט כסף, של או עץ של טסכמין

 סי' תשובות )פסקי ומעליהם החלות תחת לבנה המפה שיהיה העניןדהרי
 ד'(. סעי'רע"א



ק"ג והליכותהלטת
 מובנים שיהו ויתקנם השלחן על הנרות יעמיד שהבעל נכוןפא[

 י[.להדליקם
 שאוכל סעודה במקום שבת לכבוד ומהודר יפה נר לעשוה זהיר יהאפב[

 קי"[. חכמים תלמידי לבנים יזכה זהובשכר

 בהן ויאחז מוחרכת שתהא כדי הנרות מהבהב שהבעל נוהגים ישפג[
 רבוה"קי". אצל נוהגין וכן להבהבם"לג[ שאין וי"אהאורטוב[

 וכן ע"כ, הנרות יתקן דהאיש הארין"ל בשם כתב )סק"ז( רס"ג סי' במג"אקל.
 והוא דוקא ירך על תהי' הנר הכנת וז"ל שכתב האריז"ל מסידורמשמע
 עי"ש אשתך ע"י תהי' הדלקתה ואך המנורה על הנרות ותעמידשתערוך
 קכ"ה(. עמ' המנהגים בטעמי)מובא

 תלמידי בנים ליה הווין בנר הרגיל הונא רב אמר ע"כ בג שבת בגמ'קלא.
 וז"ל הסימן( )ריש הטור וכתב אור ותורה מצוה נר כי שנאמרחכמים,
 בו להשתדל שכת, בנר הרגיל הונא רב דאמר יפה נר לעשות זהירויהא

 בנר, שמדליק היינו יפה ונר חכמים. תלמידי בנים ליה הויין יפהלעשותו
 וז"ל הב"ח שהביא אחר סק"א( )א"א בפמ"ג כמבואר יפה, שמאירושמן
 בשו"ע כמבואר עיי"ש זית משמן דהיינו ומהודר יפה שיעשה צריךולכך
 ועי' זית, בשמן שבת נרות להדליק המובחר מן דמצוה ו'( )סעי' רס"רסי'

 טובות כמתילות שידליק ע"כ כ"ג שבת יוסף בראש וכ"ה פ"ז סעי'לקמן
 נפוצה. ובפשתן גפן בצמרכגון

 מחורכת שתהא כדי ולכבותה בפתילה להדליק דנהגו )ס"ט( רס"ד ברמ"אקלב.
 זאת יעשה דהאיש האחרונים בשם כתב סקכ"ח ובמשנ"ב האור, בהויאחז
 בהמצוה, חלק לו שיהאכדי

 )האדמו"ר החודש עולת הספר בשם כ' י"ח( )סי' ג' חלק הלוי חיי בשו"תקלג.
 שפתילתם החרושת מבית מתוקנים כהיום דהנרות שליט"א(מסוליצא
 מדליקין אם ואדרבא האזר, בהן לאחוז קלים להיות כראשיהםמפוזרים
 וממילא מתחילה, שיהו כמו ולהדליקן לחזור כ"כ קלים אינם שובומכבן
 שתהא הפתילה וליגדל המנורה לתוך תיקונן רק יהי' למצוה שהכנתןי"ל
 ע"כ. ע"י, בהדלקה חלק להבעל יש ובזה להדלקה, ומוכןנכון

 זצוק"ל אדמו"ר מרן כ"ק אצל שהי' רב מעשה מובא )שם( הלוי חיי בשו"תקלד.
 אדמו"ר לצורך ע"ה זאבנער מרדכי יוסף ר' הרה"ח הכין בערש"קשפעם
 שבת שלכבוד זצ"ל אדמו"ר לו ואמר מהובהב, כבר שהי' נרות ב'זצ"ל
 ע"ה שהרבנית דכירנא וכן שם עוד וכ' שלמים, נרות להדליק רוצההוא
 ע"כ. מהובהב הי' שככר כנר להדליק רצתהלא



 יעלגזרעקלי
 משגת שידו ומי יפותי"[ בפמוטות השלחן שעל הנרות להדליק ראויפר[

 כסףקיי[. של מנורה לויעשה
 בתק"[. או בן להם נולד כאשר נר עוד להוסיף נוהגין ישפה[
 נרות לשני היכר לעשות יש נרות עוד להוסיף שהמנהג שאף י"אפו[

 הנרות"לח[. משאר נפרדים בפמוטות ולהדליקם ושמור זכור כנגדשהם
 וצלול יפה שאורן זית בשמן שבת של נר להדליק המובחר מן מצוהפי[

 הפתילהיט[. אחר יפהונמשכין
 כשיכלה שיככו כדי שמן נרות של בכוסות מים מער"ש ליתן מותרפח[

 הכלי"מ[. יתקלקל שלא כדיהשמן

 ופסילהרחיצה
 אחד הראש"מנ[ לחוף ומצוה בעש"קקמ"[ כחמין גופו כל לרחוץ מצוהפט[

 נשיסקמג[. ואחראנשים

 ולכאורה חנוכה, לגבי היום סדר כשם סקי"ז( תרע"ג )סי' בבה"ט מבואר כןקלה.
 המצוה כבוד משום יפה, בפמוט לעשותו להדר יש שבת של בנרה"ה
 שבת(. לקראת)ספר

 כסף של מנורה יקנה משגת שידו דמי מדה"י בשם )שם( בבה"ט כ"כקלו.
 בכלי להדליק יש ואנוהו אלי זה דמשום לאברהם בחסד ועייןעיי"ש,
 עיי"ש, כסף של זה ואחר זהב, של מנורה הוא משובח והיותרמשובח,
 הנ"ל(. )ספר שבת בנר לכאורהוה"ה

 במה בפ' דאמוינן משום לדבר סמך וכתב ער"ש, מנהגי מהרי"ח לקוטיקלז.
 לכן רבנן, וחתנין בנין לי' הזויין דשבת בנרות שמרכין דכשכרמדליקין

 וחמין לבנין יוכו שעי"ו כנרות מרכין בת או בן להם שנולד פעםבכל
 ע"כ.רבנן

 מרדכי. מאמר ספרקלח.

 זית ושמן לנר, יפים כולן השמנים כל לוי בן יהושע א"ר כג:( )שבת בגמ'קלט.
 ומאיר. צלול ופרש"י טפיה, נהוריה צלול היא וכו' המובחר מזמצוה

 לכיבוי. מחכוין ד"ה ובכיה"ל ט'(, )סעי' רס"ה סי' שועה"וקם.
 ורגליו ידיו פניו רחיצה ב"ה( )שבת הגמ' ע"פ א'(, )סעי' ר"מ סי' שו"עקמא.

 ר' של מנהגו היה כך רב אמר עילאי כר יהודה ר' ראמר מצוהבחמין
 ורגליו, ידיו פניו ורוחץ חמין של עריכה לו מביאים הי' עילאה, בריהודה

 )שם המשנ"ב וכהב צבאות. ד' למלאך ודומה המצוייצין, בסדיניןומתעטף
 והמקיימה גמורה, חובה זה אין ומ"מ שכת, כבוד מפני דהוא ע"זסק"א(
 מש"כ קנה הערה לקמן ועי' עליה, נענש אינה מקיימה ושאינה שכרמקבל



קללי ועטתהרע
 סמוך שתהי' המובחר ומן ואילדשל[ מחצות הוא הרחיצה זמןצ[

 שבת חילול לידי עי"ז יבוא שלא מאור ליזהר דישלשב"קקמה[,
חקוקת[.

 בערש"ק בפרט האפשרותקמי[ בכל בדיבורו ימעט למרחץ משיכנוסצאן
 יתירה"מ"[. הנשמה לקבל לטבילהכשהולך

 מקודם גופו לרחוץ א"צ חמה במקוה עצמו טובל ראם הנר אור ספרכשם
עיי"ש.

 הלקט. כשבלי וכ"כ המרדכי, בשם יוסף ביתקמב.

 הרחיצה מצות יקיימו פנאי לנשים אין דאם )סק"ב( שם המשנ"כ וכ'קמג.
 ק"ב. סעי' לקמן ועיין ע"כ, לאנשים וה"ה בזה, ודי ורגליהם ידיהםבפניהם

 האריז"ל רמנהג אף ואילך, מחצות דומנו יונה, הכנפי בשם בשל"ה כ"כקמד.
 ע"כ. מחצות הוא דזמנו נקטינן אנן חצות קודם משעה לרחוץהיה

 שרחץ אחר מיד שבת בבגדי עצמו דילביש כתב ג'( )סי' רס"ב סי' ומ"אקמה.
 מיר, שילביש לערב סמוך אלא ירחץ לא וע"כ השבת, כבוד וזהועצמו
 היה שבת תוס' כי מוז"ל אומר והי' וז"ל מ"ב דף הכוונות בשערוכ"כ
 היה לא הגלוי עיקר אבל הטבילה, אחר תיכף האדם במצח ומתגלהניכר
 יתגלה שכת לליל קרוב שהוא מה שכל ואפשר וכו', היום חצי אחררק
 ט'(, אות ת"ז השישי יום )מסכת חסידים במשנת וכ"כ שבת, תוס'יותר
וכן

 נוהגיי
 אחר תיכף שבת בגדי לובש אם ולכן כ' ובקצוה"ש רבוה"ק.

 הרש"ל בשם אחר טעם כתב ומט"מ ע"כ, מקודם לטבול מותרהטבילה
 סמוך לרחוץ יש לכך שעה שלאחר הנאה הוי שהרחיצה הרמב"ן דבריעפ"י
 אפילו הרמכ"ן טעם לפי א"כ ע"ש, בשבת הנאה לו שיבוא כדילערב
 לשבת. סמוך שיהא לדקדק טעם יש הטבילה אחר תיכף שבת בגדילובש

 חילול איסור לידי לבוא שלא ליזהר דיש כתב )סק"א( ר"מ סי' משנ"בקמו.
 איסור מזדמן הרחיצה מעצם שחוץ הקצרים בימים החורף בימי בפרטשכת,

 עיי"ש. וכו' ראשו סורק הואשלפעמים
 אמר ימים, הארכת במה לזקן אמרו וז"ל תתקצ"ר( )סי' חסידים בספר כתבקמז.

 עמי מדברים והיו בלשוני מבינים היו ולא המרחץ בבית אורחים היוכי
 ובכית המוחץ ככיח מעולם דברתי לא ואני המרחץ( )בכית עבריתבלשון
 ותוספות גדר ועשיתי והואיל שמותר, אעפ"י חול של דברים ואפי'הכסא,
 עכ"ל. שנותי על ליהוסיפו
 שהביא הירושלמי וז"ל שכתב ס"ב( סי' )ח"ד יצחק מנחת בשו"תועי'

 בכל כמבז' המרחץ בבית בדבור דימעט ארץ( דרך )פרק חכמההראשית
 "מקוה" אותיות ה"קומה" טהרת ע"י הנעשים הגדולים ותיקוניםהדברים

 ואף האפשרות, בכל בדיבור למעט ליזהר דצריך בודאי א"כ עי"ש,וכו'



 יערגזרעק4
 יחר"מכן. מלבושים ב' להפשיט שלא יוהר מלבושיו כשפושטצב[
 ואח"כ המכנסיים יפשוט ואח"כ מנעליו מתחילה להעביר ידקדקצג[

החלוק"[.
 הרחיצהש"[ למקום סמוך המלכושים וללבוש לפשוט ונכון ראויצדן

 בספר ועי' מזה, נוחה חכמים דעת אין כודאי בזה, נזהריל העולםראין
 מאותן נוחה הי' לא בזה"ל, שנ"ז( שבת ערב )בסדר ושלום חייםדרכי

 שעה שורין והן כס"ק, בין בחול בין לטבול למקוה שהולכיםהאנשים
 ]ח"ו[ ופוליטי"ק וריק הבל בדכוי ומפטפטין המים, בתוך יותר אואחת

 לקבל אז שצריכין היקר, הזמן לבלות בבוקר התפלה קודם ובפרטוכיוצא,
 דרגא לפום איש ולכוון לטבול רק וקר"ש, התפלה בעת שמים מלכותעול

 וכן המנח"י שם ומסיים עכ"ל, הבוית"ש לעבודת לפעלו אדם ויצאדילי,,
 מחשכתם שהי' כצלם, להסתופף שזכיתי הצדיקים וכל רבותי אצלראיתי
 ורחימו, בדחילו במקוה וטבילתם ולבישה בהפשטה מעשיהם, מתוךניכרת
 עכ"ל. גדול לצורך רק כלל לדברבלא
 הנשמה מקבלים בהטבילה דבעו"ש הזוה"ק בשם קנו הערה לקמןקמח.עי'

 שום לדבר שלא מאוד יזהר וז"ל כתב פ"ו( )אבות חסד נוצר כס'יתירה.
 הדבורים כי כשב"ק, ומכש"כ בחול אף המרחץ בבית הכרחי שאינואות
 הענין, בחומר מש"כ ועיי"ש ממש, בטלים דברים והם להעלותן, א"אהאלו
 שיש זצוק"ל מקוזמיר יחזקאל ר' הרה"ק בשם מובא מזהב נחמדובספר
 כמקוד בבוקר בשכ"ק שמדברים מזה רק הוא שיניקתה ר"לקליפה

 מוטב שפ, מלדבר להתאפק יוכל שלא בעצמו שיודע ומי לטבול,כשהולכים
 אנשים שם יהיו לא כודאי אז כי קריה"ת, קודם התפילה אחר למקוהשילך
ע"כ.

 יבוא שלא כדי הוא דהטעם כתב ר"א( )סי' אומץ ויוסף הטהור,קמט.שלחן
 בעצם אבל לשכחה קשה אחת כבת דלבישה אחת, בבת ללובשםאח"כ
 חשש. אין ההפשטהעל

 ואח"ם המנעלים, מעביר דבתחילה כתב פ"ח( )סוף זוטא ארץ דרך במס'קנ.
 מהרי"ח וכלקוטי ע"כ, החלוק את מפשיט ואח"כ המכנסים, אתמעביר
 שפושטין באו מקרוב אשר מחדשים המנהג כאשר ולא וז"ל, ע"זסיים

 כתב זה למנהג והטעם ע"כ, המנעלים ואח"כ המכנסיים ואת"כהחלוק
 כמו מעלה של הגוף חלק לכבד כדי כ'( סי' )ח"ב שכיר משנהבשו"ת
 לחזק עוד הוסיף יקותיאל תורת ]ושו"ת צ"ה סעי' לקמן עיין רחיצהגבי
 הטלית ראשון מלבוש ללבוש ובאחרונים ח' סי' בטור דמכואר זהמנהג
 הציצית[. לבישת להקדים כדי החלוק מקודם ללבוש מוכרח א"כקטן

 סמוך וללבוש לפשטו לו שיש רק וז"ל כמוסגר, ב'( )סעי' כ' סי' שועה"רקנא.
 וכ"כ ע"כ. לצורך שלא הגוף כגילוי לילך שלא בכדי שאפשר מה כללנהר
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 הרחיצהזכ[. מקום עד ראשו שיכסהועכ"פ
 ימין יד ירחץ ומקודם ורגליוקיג( ידיו ואח"כ פניו לרחוץ יקדיםצחן

 ברגליוקנד[ וכן השמאלואח"כ

 עצמו להכין כדי סאה מ' של במקוה עצמו יטבול הרהיצה"זה[ אחרצו[
 השבתות[. קדושתלקבל

 בכמה ליזהר נכון אך וז"ל כ' יהושע חלקת בספר )סק"א(, ב' סי'המשנ"ב
 ולפטפט הראש ובגילוי ערום ללכת שלא בהפסדו, שכרו יצא שלאדברים
 וכו'. שונים דבריםפטפוטי

 אפילו ובמרחץ כו' הראש בגילוי וז"ל )מק"ג( ב' סי' תשובה בשערי כתבקנב.
 מדקדקים ראיתי מקום ומכל ד"א, במס' כדמשמע בו, אין חסידותמדת

 וכתב הביאו, יוסף וכברכי עיי"ש, מעודי נהגתי וכן במטפחת, ראשםמבטים
 הצניעות )מאמר הטהור שלחן ובס' עיי"ש, הרכה יתירה חומרא הואכי
 להניח במרחץ גם שנהגו בצדיקים וראיתי וזל"ק כך על העיר ה'(פרק
 וזה כן, נוהגים השם יראי הרבה ישראל בארץ ראיתי וכן ראשם, עלכיסוי
 מי אכל יתירה, חומרא שזה כתב יוסף הברכי כ' והנה בשע"ת גםמובא
 - הטהרה עיקר שזהו - הטבילה קודם קדושה בדברי לבו לעויןשרוצה
 עיי"ש. ח"ו ליוהרא נחשב ולא כן, לעשות נכוןבודאי

 יריו ואח"כ פניו תחלה לרחוץ שמנהגו האריז"ל בשם כ' ר"ס סי' בשע"תקנג.
 ואח"כ הידים רוחצין שיש כמו דלא דוקא האמור כסדר רגליו,ואח"כ
 ע"ש.הפנים

 כל סך ואם תחילה, ימין וסך, רוחץ כשהוא כ' )סק"ז( ב' סי' וכמשנ"בקנד.
 האברים. כל על מלך שהוא מפני תחלה ראשגופו

 מ"מ עצמו את שטובל מי דאף האריז"ל כתבי בשם מביא מהרי"ח בלקוטיקנה.
 הטבילה, קודם יהיה דהרחיצה כ' יונה וככנפי בחמין, גופו לרחוץצריך
 וכתב העולם, מנהג הוא רכן כתב ב"ה סי' )קאידינאוו( שלום משמרתובס'

 אוסרים דיש ר"א( סי' )בסוף ברמ"א ביו"ד שמצינו כמו הטעםדאפשר
 הטבילה כמו מטהר המרחץ יאמרו שלא גזירה משום הטבילה אתרלרחוץ
 אולם ע"כ. באנשים גם הרחקה עשו נדה, בטבילת מיירי דהתם אע"גוכו'
 היינו ורגליו ידיו פניו לרחוץ דצריך רזה כ' ו( סי' )ערש"ק הנר אורבספר
 לרחיצת צריך אין חמה הוא אם אבל צוננים, הם דהמקוה המים אםדוקא
 כחמין. ורגליו ידיופניו

 הטבילה כי בערש"ק לטבול גדולה מצוה הכוונות, בשער כתב האריז"לקנו.
 וכזוה"ק חכמה, הרבה להשגת גדול ותועלת לאדם ויפה טוב הואבערש"ק
 שבתי ר, ובסידור ע"כ. יתירה נשמה שיקבל מועיל דהטבילד מובא)ויקבל(
 ל"ב לזה ורמז עצמו, שיטבול עד באדם ניכרת השבת קדושת דאיןכתב



 יעקוץזרע*ח
 ד'קיסן לטבול וי"א ג'קנה[ לטבול וי"א טבילותיי([ ב' לכה"פ לטבול ישצו[

 ויש טבילותקסא[, עשר לטבול נוהגין ויש טבילותקס[, חמש לטבולוי"א
 הממעיט ואחד המרבה ואחד יתדאג[ לטבול וי"א טבילותקסב[, י"גלובלין

 קסי[. לשמים לבו שיכויןובלבד

 בקרבי חדש נכון ורוח עי"ז ואח"כ טכ"ל, ר"ת נא( )תהלים בר"אטהו"ר
 בערש"ק לטבול דזהיר ומאן כ' וביעכ"ץ לכו. בקרב אמיתות רציהנתחדש
 להחמיר כ' מקאריץ( פנחס ר' )מהאה"ק פינחס ובאמרי לו. יאמרקדוש

 לו שיש אמר זי"ע יחזקאל והדברי נפש. במסירת כמעט עש"קבטבילת
 קודש שבת בערב ופעמיים החול בימות אחת פעם שטבילה מרבותיוקבלה
 קדושים(. )אהל וכדו'[ חולה הוא ]אם יזיקלא

 קיין ניט דאך איו מקוה זי"ע, מקארלין אהרן ר' הרה"ק שאמר מהידוע
 גוסן צו ברענגט מקוה וואס אבער לטבילותא, בטלוהו דאך איו עםמצוה,
 צוברענגען. נישט מצוה גרעסטע די דאסקען
 נכדו עמו וליוה מקוה, לטבילת זצ"ל מסקווירא מהר"י הרה"ק הלךפעם

 הרה"ק ושאלו זצוק"ל( מסקווירא מהר"ד הרה"ק )בן זצ"ל משה ר'הרה"צ
 דא ניט מען איז איין זיך מ'טונקט ואמר: והמשך המקוה, סוד יודעהאתה
 אור(. מאורי )ילקוט מענטש. נייער א מען איז ארויס קומט מען זועןמער,

 מעליו חול בגדי לפשוט א' טבילות כ' לטבול וצריך וז"ל בפרע"ח, מהרח"וקנו.
 )ח"א שבת של סידורו בספר ע"ז וכתב שבת, תוספות עליו להמשיךואחד

 כמחשבתו ולכוין ולטבול קוף מעשה לעשות לו יועיל לא אבל וז"ל ו'(ד'
 מגרש ולא לכד, כעשיתו תועלת שאין וודאי כלום, משליך ואינולהשליך
 לבו יהיה נכון ואז באמת לבו יטהר אך עליה, קדושה שריא ולאהסט"א
 ע"כ. יתירה נשמה אור עליו שיאיר בה'כטוח

 כ' שבתי ר' וכסידור ג"פ, יטבול ר"ל קרי ראה ראם כ' האריז"ל בסידורקנח.

 טבילות. ג' יטבולדלעולם
 טבילות ד' לטבול נוהגין העולם דרוב כתב העבודה ושורש יסוד בספרקנט.

 מ"כ( כ"ח )סי' צדיקים באור כתב וכן הוא ונכון ב"ה, הוי"ה שםכנגד
 פ"ג(. השבת )שער חיים עץ בפרי משמע וכן טבילות, ד'לטבול

 ט"ו(. )אות לך פ' חי איש בןקם.

 החת"מ(. של מנהגו הי' )וכן לכוין שיש הכוונות שכ' ועי"ש החיד"א כ"כקמא.

 כמנין טבילות י"ג כער"ש לטבול שנוהגן חסידים יש ומיהו כתב בכה"חקסב.
 מש"כ. עי"שאח"ד

 י"ר יטבול בריא הוא דאם כתב בכנף( בד"ה קס"א )ע' שמח לב בסידורקסג.
 וכ"כ ע"כ, לטובה אותם ולהפוך הרעים עתים י"ד על לשלוט כדיטבילות,
בשלה"ק.



ט והליכותהלכות

 שקשה דמי הטבילהקיה[ אחר במטפחה א"ע לנגב שלא מדקדקין ישצח[
 ניגובקסי[. בלא זרועותיו עכ"ס ישאיר זה דברעליו

 חוץ לנגב שלא רבוה"ק נוהגין וכן לנגב לו יש ורגליו ראשו אבלצט[
 והרגלימקסי[מהראש

 הממעיט ואחד המרבה שאחד י"א, משנה י"ג פרק במנחות המשנה ל'קסד.
 לשמים. דעתו אדם שיכויןובלבד

 מימי כי במטפחת עצמך תנגב אל מהטבילה וכשתעלה וז"ל הכוונות שערקמה.
 זכרו ספר על המגיה הביא ביאור וביתר אותם, שישאב הגוף צריךשבת
 וז"ל, האר"ין כשם שהביא שכת, קרכן ספר בשם ]כהקדמה, משהתורת

 חכמה, הרבה להשגת לאדם ויפה טובה היא שכת כערב שטובלהטבילה
 הם כי גופו, בתוך המים שיכנסו כדי ערש-ק מטבילת עצמו ינגבולא

 שבתי. רבי בסידור וכ"כ ע"כ, עליונות וחכמות למיםרומזים

 ב' רק טובל אם דוקא דהיינו לזמר רצה סק"ח( ר"מ )סימן החייםבכף

 נרנח"י כנגד טבילות ה' אח"כ להטובלים אבל הכוונות, בשער הנז'טבילות
 הלך דכבר בזה, ליזהר צריך אין כנזכר יחידה[ חיה, נשמה, רוח,]נפש,
 דגם משום ליזהר, טוב דמ"מ סיים אבל היתירות, טבילות ע"י המיםאותו
 ס"א( סימן )ריש תורה בדעת הובא וכן שבת, לכבוד הם הטבילותאותם
 מנגב היה לא הטבילה מבית עולה כשהיה ז"ל מורי וז"ל ומצוה נגידבשם
 לשאוב להגוף וראוי שבת של מים הם כי ואמר וכיוצא, במטפחתעצמו
 ששמע זצ"ל, מקלויזנבורג אדמו"ר ב"ק שסיפר מה כאן לצטט וישאותם.

 מראפשיץ הרה"ק על שסיפר משינאווא הגה"ק בשם זצ"ל מנאסוירמהרה-ק
 וכך המקוה, ממי רטוב היה גופו בעוד מלבושיו את לובש שהיהזצוק"ל,
 נדבק גי' הקרח ומחמת גדול, וקור החורף בימות אף החוצה יוצאהיה

 פצעי גופו כל שנתמלא עד בשרו מעל קורעה והיה קודש, לבשרהכתונת
 וכמה קורעה, היה ושוב הדם, רטיבות ידי על לבשרו נדבק הי' ושובדם,

 אח"כ וכשהגביה להקרח, רגלו כף ונדבקה בחוץ יחף הולך היהפעמים
 לרגלו, הדם שנתקרח עד שותת הדם והיה בשרו מעל העור נגרר רגלואת

 ע"כ. חלילה וחוזר הקרח מעל הקרועה רגלו את הגביהושוב

 לנגכ[ ]שלא זה שדבר כיון נ"ל מיהו כתב לך( )טרשת חי איש בן בספרקמו.
 יקשה אשר אדם כל הנה הטבילה של והתיקון המצוה כעיקר מעכבאינו
 כימות מכעיא דלא בכך, להזהר צריך אינו מזגו מצד לעשותו זה הכרעליו

 הקיץ בימות אפי' אלא הקרירות, מחמת לנגכ מוכרחים המה אשרהחורף
 כל ינגב עליו קשה שד"ז מי נ"ל כן על ניגוב, בלי להשאר יכוליםשאין
 ע"כ. זרועותיו שישאיר וטוב ניגוב, בלא בגופו אחד מקום ישאיר וגקגופו

 השקל המחצית וכתב עוורון, לידי דמביא )ע"ב( קי"א בפסחים איתאקסז.
 דאפשר כ' מהרי"ח ובליקוטי ה', פתאים ושומר בזה נזהרין איןדהעולם



 יערגזרעקם
 סמוך שיהא ונכון שבת"כ[ בגדי ילבש במקוה הטבילהקסה[ אחר מידק(

 השבתק;[.לכניסת

 רבוה"ק. מנהג הוא וכן ופניו קער יריו יטול המרחץ מבית שיוצא אתרקא[

 פניו עכ"פ ירחוץ חולה שהוא כגון גופו כל לרחוץ לו שא"א מיקבן
 ורגליו"עב[.ידיו

 צרכי בתיקון אלא במלאכה יעסוק לא במקוה הטבילה שאחר י"אקג[
 השבת"על[. שיקבל ער בתורה יעסוק הטבילה שאחר והנכוןשבתקעי[

 מכל בשכת ילבש שלא וטוב לשבתק""[, נאים בגרים לו שיהי' ישתדלקר[
 וממדת בשבתק"[ שלבש מה בחול ילבש לא וכן בחולקש[, שלבשמה

 הכרוך בגד בחתיכת או שוקיים בתי בלי המנעלים נועליט שאיןדהאידנא
 )סעי' ונפש גוף שמירת בהלכות הרב בשו"ע אמנם בה, לן לית הרגלסביב
 תורה(. ישראל )מנהג עיי"ש כן כתב לאח'(

 ג' ענף א' )שורש שכת של סידורו כספר ג'(. )סעי' ר"מ סי' הרמ"א כ"כקסת.

 ורחצת רות גבי קשרים אלו בפ' חז"ל מדרשת לזה רמז מביא ו'(עלה
 בגדי ילבש הרחיצה לאחר דתיכף הרי שבת כגרי אלו שמלותיךושמת
שבת.

 לובשים הם הלא אקללם, האיך לבלק כלעם אמר פליאה, במדרש איתאקמט.
 ע"כ. דורש שהחכם כשעה יושבים והם ויו"ט, שבתבגדי

 גם א"כ לובשם השבת שכשביל ניכר שירא כדי ס"ה, רס"ב שועה"רקע.
 שנהג ושלום חיים דרכי בספר ועי' לשבת, סמוך להיות צריךהטבילה
 לעיל ועיין שבת לכניסת וסמוך הטבילה אחר פעמים, ב' מלבושולהחליף
 קמה.הערה

 אצל ראיתי י"ח(. )סעי' ר, סי' שו"עקעא.
 שנוהגיי המדקדקיי

 אחר הידים ליטול
 שחרית. ידים בנטילת כמו סירוגין וג"פ רצופיך ג"פהטבילה

 א'(. )סעי' ר"ס סי' רמ"אקעב.

 ויקהל(. )פ' הזוה"ק בשם פ"ז חכמה בראשית כ"כק"ג,

 מענדיל ר' הרה"ק שאמר הביא קצ"ב( )אות אלימלך אהל בספר שם,קער.
 אז המקוה אחר ערש"ק שביום זצ"למרימנוכ

 יכוליי
 "איין היטב להכין

 ליכנס יכול שאינו אמר זי"ע מקוזניץ המגיד והרה"ק אלימלך", נועםשסיקל
 זקנים(. )שיח אלימלך נועם בהספר שיביט טרם שבתלקדושת

 קי"ג( )שבת חז"ל ודרשו וכבדתו, גה( )ישעי' דכתיב ס"ב, רס"ב מחברקעה.
 את מכבדים נאים דכגדים כחול, כמלבושך שכת של מלבושך יהאשלא
 ע"ב.האדם



קמע והליטההלטע

 טלית לו שיהיה טוב וגם חול"עח[ של מנעליו להחליף גם נכוןחסידות
 לשבתתם[.מיוחדת

 בכיתוקפ[. כמו שבת כגדי ילבש ג"כ עכו"ם בבית או בדרך הוא אפי'קח[

 זכר חייםמדעכיה
 ע"פ לזה טעם ויש קודשני"[ לשבת שמכינין התבשילין לטעום מצוהקון

 ושנותיוקיג[. ימיו לו מאריכין בער"ש תבשילו הטועם וכלסודשב[,

 בעולם האדם את לובשים הפטירה שאחר כתב בראשית הראובניבילקוט
 ע"כ. כשב"ק הזה בעולם שלבש הבגדים כפיהעליון

 לכבוד יחליף החלוק דאפי' שם וכתב האריז"ל, בשם )סק"ב( רס"ב מג"אקעו.
 באצבע( )מורה החיד"א וכ"כ החגורה, דאפי' הוסיף של"ה ובקיצורש"ק,
 יעלה ולא ראשו, ועד רגל מכף מיוחדים בגדים לו שיש מי אשריוז"ל
 הכובע דאפי' כתב לאברהם ובחסר ע"כ, בחול שלובשו קטן בגד שוםעליו

 יחליף. בוששוכב
 בשבת, שלבש מה מכל בחול ילבש שלא האריז"ל דברי מביא )שם( במג"אקעז.

 בחול ללבוש שלא ע"ז מאוד דקדקו שרכוה"ק שהיה[ מעשה ]ע"פוידוע
 כלובש הבאה בשבת יראה שלא כדי ע"ז טעם וראיתי שב"ק, שלהטלית
 בחול. לבש שכברמה
 מהירושלמי. זה שהביא שבת כמנחת ועי' כ"ח(. )ס"ק רס"ב החיים כףקעח.
 )מ"ג(. רס"ב שועה"רקעט.

 לכבוד אלא הרואים לכבוד אינם שבת הבגרי כ"ט(, )ס"ק רס"ב סי' בה"חקפ.
 סכנה. במקום שלא ודוקאשכת,

 והטעם התבשילין, מכל לטעום וכתב הכוונות, בשם )סק"א( ר"ג סי' מג"אקפא.
 כדי הטעם כ' )בא"א( והפמ"ג כהוגן, המאכלים לתקן כרי בשועה"רכ'

 תבלין. או מלח צריך אםלראות
 התבשיל כל לטעום לאדם ראוי גם וז"ל כתב מהרח"ו שעה"כבספר

 למלך סעודה המכין האדם דוגמת הוא כי שכת לכבוד בע"ששמבשל
 או שיתקנם כדי תבלין איזה חסרין ואם טובים הם אם התבשיליןוטועם
 וז"ס יפות פנים בסבר האורח שמקבל הוראה וכ"ז אחרים תבשיליןשיבשל
 רצית שבת תכנת המתחיל דשאת מוסף כתסלת שתיקנו זכו חייםטועמיה
 עכלה"ק. עולם לחיי זוכה מע"ש שבת של תבשילין הטועם כל כיקרבנותיה

 דסומכין התבשילין מכל לטעום להקפיד צריך דאין כתב מהרי"ח בלקוטיקפכ.
 מנהג עכ"ז בכך, בקיפוין שהם לתקנם התבשילין טועמין שהם הנשיםעל

 ג"כ יש זה מטעם חוץ כי שכת, של תבשיל איזה לטעום מעשהאנשי



 יעקיףזרעק"ג
 חציררתעירובי

 כולהק!ן[ השנה כל על בשנה פעם חצירות העירובי לעשות דטוב י"אקו[

 בכל לערב רבוה"ק נוהגין וכן שכת"ס ערב בכל לערב דעדיףוי"א
 שלישיתשז[. בסעודה משנה ללחם ולהניחו בברכה שלימה חלה עלע"ש

 עשרתם, רכהקיי[ בלשון כיתו לאנשי ישאל לחשיכה סמוך כשיהיהקח[
 לומר צריך אין מעשרין שאין ובמקום החלה, את הפרשתםערבתם,

 הנרעד[ את שידליקו להם ויאמרעשרתמק!י[

 מסתמא ר"ג סי' חיים אורח נמוקי כספר וכ"כ ע"כ, סוד ע"פ טעםאיזה
 דילי' וגורי )האריז"ל המקובלים ז"ל רבותינו בדברי בגוי' גניוטוכא

 ע"כ. והטהורים(הקרושים

 הטעימה בעת דיאמר כ' שלום משמרת בספר )קצ"א(, ויסרי במחזור מובאקפג.
 זכו". חיים"טועמיה

 כל על מלערב השנה כל על לערב טוב דיותר כתב שס"ת ס"ס הרמ"אקפד.
 שאינה מצה מחלות העירוב לעשות יש רק מלערר, ישכחו שלא ושבתשבת

 להתעפש.ממהרת

 המצה פעמים דרוב שבת ערב בכל לערב טוב דיותר כתב )שם( כטו"זקפה.
 הזמן. מאורך ומתעפשותמתקלקלת

 מהרי"ח(. )לקוטי המהרי"ל נהג וכןקפו.

 בעוד להזכירם ימהר דלא )ס"ה( שם כשועה"ר וכתב מ"ב, ר"מ סי' שו"עלפז.
 רכה, בלשון אותו ויאמר שהות, יש עדיין ויאמרו יפשעו שלא גדול,היום
 מחללין הם היראה שמתוך כיתו, בתוך יתירה אימה שיטיל לאדםדאסור
 סק"ב(. שם )מנ"א עבירות כמה לידי ובאין האסור, דבר לו ומאכיליןשבת,

 לערב נוהגין כי ערבתם לומר בזה נזהרין אין דכעת כ' והכ"ח שם, רמ"אקפח.
 אברהם באשל כ' החלה, את והפרשתם השנה. כל בעד חצירוהערובי
 ליטול אינשי דכירי מדכיר זה שם וע"י חלה, בשם הלחמין קוראיןדבזה"ז
חלה.

 וז"ל כתב ט( אות ט' סי' ר"ס )סי' תורה ישראל מנהג בספר שם, שו"עקפט.
 ברור, טעם מצאתי לא הנר את הדליקו להם לומר נזהרים שאין מהאמנם
 שהלך קורם שהחת"מ הובא חת"מ במנהגי ע"כ. אברהם באשל מש"כועיין
 דבזה ואפשר שכת" "מאך יוריש[ ]בלשון להרבנית אמר הכנסתלכיח
 האיך שמע דכמ"פ כ' י"ס( ג' )חלק הלוי חיי ובס' השאלות. כלנכללים
 שב"ק. של הנרות להדליק ע"ה להרכנית זירז זצ"למרן



קטה והמטעהללע

 שבתלקראת
 יהיה שלא לחשיכה סמוך שכת בערב בבגדיו למשמש אדם חייבקמן

 עירוב שיש במקום ואפילו כשבתק![ בו לצאת שאסור דברבהם
 מוקצהקיא[. דבר בהם יש דשמא בבגדיוימשמש

 וכלהיסב[. חתן לקראת וכיוצא המלך לקראת כיוצא שבת בביאת ישמחקין

 אמן בימינו במהרה ציון בנחמת לראות נזכה השבת. .שמירתובזכות

 ס"ז. רנ"ב מחכרקצ.

 להחליף שנוהגין מה לפי דאף חיים בתורת כתב ב"ה. ס"ק מנ"א שםקצא.
 מצוה אעפ"כ האר"י, בשם רס"ב סי' המג"א וכמש"כ שבת לכ'הבגדים
 העולם רוב שנוהגין מה לפי ובפרט לחשיכה, סמוך אלו בבגדיםלמשמש
 רק כמוצ"ש מיד הבגריס פושטיןשאין

 הולכיי
 לישן שהולכין עד בהן

 החול[. בימי וכדו' משפחתיות לשמחות שבת בבגדי הולכין ]וגםעיי"ש
 דמעלי כפניא וקאי מעטף חנינא דרבי שם ומסיים ג'( )סעי' רס"ב סי' שו"עקצב.

 )נשא( אמת שפת כספר ע"כ. מלכתא שכת לקראת ונצא בואי ואמרשכתא
 שע"י שמחה לשון הוא והיה כי הששי, כיום והיה מאמו"ז שמעתיכתב

 שב"ק. הארת לעורר הכנה זה שב"ק לקבל בער"ש והשמחההחשק
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קמז וגפרוריםלאורים

 שיחטיא דזי)(ווויקי מררכ' אגרשהרג

 ביוה"כ עינויים חמשהבנעבין

 ביוה"כ בקטןלהאכיל
 דילפינן אסורים דברים לקטן להאכיל דאסור איתא ע"א( קי"ד )דף יבמותבגמ'

 על גדולים להזהיר תאכילום לא הם שקץ כי תאכלום לא דכתיבמשרצים
 שמ"ג. סי' או"ח בש"ע פסק וכןהקטנים

 באכילה מותרים וי' ט' מבן פחותים דקטנים פסק תרט"ז סי' או"חבש"ע
 שעות, לתענית אותן מחנכין שלימות שנים ט' ומכן ביוה"כושתיה

 בר"ן מבואר וכן כידים אפילו להאכילם מותר ט' מבן דפחות כתבוהרמ"א
 סובא. אפילו לאלתר ומשקין דמאכילין חולין פ' שבת מס'ורשב"א

 להתענות אותו דמחנכין ט' מבן דקטן התוס' בשם שכתב סק"ב שם במג"אועי'
 שכתבו פוסקים דיש כתב )והמ"ב האם על ולא האב על החינוךמוטל

 אף לכ"ע אסור בידים לו הלספות המ"א וכתב באם( גם חנוך חיובדעיקר
 דאין שכתב ט' ס"ק שם הציון בשער )עי' בידים. נבילות כמאכילו דהוילאחריני
 אכילת בין חילוק דיש שכתב רס"ט סי' במג"א ועי' עיי"ש( מוכרחין המ"אדברי
 וכמ"ש ביוה"כ[ בידים להאכילו ]רמותר האסור בנמן היתר לאכילתאיסור
 כיוהכ"פ, להאכילו או קידוש קודם להאכילו כמו ע"ב ק"ו דף בפסחיםהתוס'

 הוא, האסור בזמן היתר לאכילת איסור אכילת בין הסבר כתבווהאחרונים
 גברא לאיסור דמיא בזמן התלוי באיסור אבל חפצא כאיסור הוי איסורדאכילת

 גברא. איסור שייך לאובקטן

 ]דאסור תרט"ז בס' למ"ש עצמו סותר רס"ט בס' דהמ"א הקשווהאחרונים
 בס' הרב רבש"ע צדק הצמח הקשה וכן ביוה"כ[ בידיםלהאכילו

 האסור זמן שהוא לקטן ביוה"כ להאכיל דמותר זו סברא ג"כ כתב מ"גרס"ט
 דיעות ב' הביא ס"ו שמ"ג ובסי' יתענה אם סכנה חשש אין אפילובאכילה
 באחרונים ועי' מה"ת. כאיסור ולא לקטן להאכיל מותר דרבנן באיסורדדוקא

 אבל האסור בזמן להאכיל מותר לחינוך הגיע שלא בקטן דדוקאשמחלקים
 פרק לנער חנוך ובס' להאכילם, אסור האסור זמן רק דהוא אף לחינוךבהגיעו

 שעות, תענית לחינוך משהגיע ביוה"כ כידים להאכיל המנ"א שאסר דמה כתבו'
 אלא בזמן( רק שהוא )כיון זה באיסור שייך דלא הוא תאכילום לא מדיןלאו
 להאכילו שאסוד כמו הרי בתענית, חינוך מצות בהדיא חז"ל שתקנו כיוןה"ק

 בידים. חינוך מצות מהם לבטל ואסור בידיםנבילה



 יערגזרעקמת
 מעניןראין אף ח' מבן פחות דקטן מחדש מק"י שי"ג מצוה חינוךובמנחת

 ויכול היום כבר אכל אם להאכילו אסור בידים מקום מכלאותו,
 )וכתבו עכ"ל.  שמ"ג וכסי' שם ישנים כתוס' עי' ברור לי נראה כןלסבול

 דיוהכ"פ התענית מחיוב לגמרי פטור הקטן ראין הוא דבריו ביאורהאחרונים
 החיוב עליו רובץ אח"כ מיד אך חז"ל פטרוהו לאכול שצריך דבשעהאלא
 לא בזמן דתלוי דביוה"כ שם המבואר רס"ט בסי' כהמ"א לא רזה וצ"עלצום(
 לספות ראסור שכתב תרט"ז סי' להמ"א ואפילו תאכלום דלא האיסורשייך

 אבל לשעות חינוך מצות דיש ט' מבן יותר מיירי בידים אוכל לקטניםביוה"כ
 בידים אפילו להאכילם דמותר א' בסעיף בפירוש הרמ"א שם כתב קטניםקטני

 סובא. אפילו להשקותן דמותר חולין בפ' והרשב"א הר"ן כתבווכן

 כלל עינוי מצות עליו דליכא וסוברים המג"ח על חלקו האחרונים רובדננאמונ
 גמור, היתר הוי הקטנים דלהאכיל נ"ב סי' לר"ת הישר בס'וכדמשמע

 לספות איסור דליכא כהמנ"ח המנהג דאין ג"כ שכתב א' סי' יואב חלקת בס'ועי'
 יכפר הזה ביום כי דיוהכ"פ לעינוי טעם התורה שנתנה דמאחר וכתבהקטנים,
 דאכל בגמ' כמבואר דעת צריכין דלכפרה כפרה בר אינו הקטן וכיון וגו'עליכם
 רחמנא ציוותה לא לכך יוה"כ ככפרת ודאי וכן נדחה, דהקרבן ונשתטהחלב

 עכת"ד. שיתענו כלללקטנים

 לקטן לספות דאסור התורה גלי דלא להיתר סברא עוד דמוסיף י"ס בס' שםועי'
 הקטן על נשאר האיסור דזה כיון ושרצים וטומאה בדם רק בידיםאיסור
 כגון בזמן התלוי בלאו משא"כ בידים לו לספות אסור עכשיו גם לכךכשיגדיל

 דנין אנו אין כן אם קטן יהי' איסור הזמן שיעבור דגם כיון יוה"כ( )או יראהבל
 דגם להמנ"ח ראיה קצת מצאתי )אכן עיי"ש. עכת"ד לבד קטנות לגבירק

 רש"י דמציין רס"ט סי' ש"ע על במהרש"ם תאכילום דלא האיסור ישביוה"כ
 עיי"ש( כן דמבואר אינשי ד"ה ב' ע"חיומא

 )נצוצי הזוהר בהגהות ז"ל החיד"א מרבינו הידוש דבר מביא י' אות החייםבכף
 מבואר שם דמזוה"ק המאירה אספקלריא ס' בשם ר"ג דף בלק פ'אורות(

 אף היום כל לביהכ"נ להביאם בין בתענית בין ביוה"כ התינוקות לחנךשצריך
 הפוסקים, בדברי כמבואר לא )וזה עכ"ל מאסכרה ינצלו שבזה כדי ביותרקטנים

 לביהכ"נ( להניאם לענין רק ביותר קטנים אף מ"ש כוונתוואפשר

 ביוהכ"פ המנדל נעילת איסורבענין
 בזה, הראשונים שיטות כמה ויש עינוי דחשיב מקרא ילפינן הסנדלנעילת

 לא עור של שאינו דבר וכל אסור עור של דדוקא והטור הרא"ששיטת
 עוד מביא והר"ן הרי"ף, דעת גם שכן כתב והר"ן ביוהכ"פ, ומותר מנעלמיקרי

 אבל ביוה"כ בו יוצאין ואין מנעל מיקרי עץ של שגם ז"ל רש"י שיטת שיטותב'



קטט וגורורימגושרים

 אמוראים כמה ע"ח דף יומא בגמ' שמצינו כמו נינהו מנעל לאו אחרינימיני
 מידי רכל המאור בעל ושיטת עשבים, של או בדהוצי או שעם של בסנדלשיצאו
 אסור שקיטע שם יומא מהגמ' ראיה ומביא מעור שאינו אע"פ איקרי מנעלדמגין

 עכ"ד. דמגין משום שלו בקב ביוה"כלצאת

 אסור מנעל מין דכל וס"ל ז"ל מרש"י טפי מחמיו דהרז"ה כתבווז,ם,פר'טים
 דמצינו והא ולסיפק, אכרעי, סידרא למכרך אלא שריולא

 מוסיף יוסף והבית כדין. שלא דהוה להרז"ה ס"ל מינים בשאר יצאודהאמוראים
 לצאת ומותר וסנדל מנעל לנעול דאסור עשור( שביתת מה' )פ"ג כתבדהרמב"ם

 מגיע הארץ קושי שהרי בו ויוצא רגליו על בגד אדם וכורך גומא ושל שעםבשל
 כהרי"ף דנקטינן הב"י ומסיק ז"ל הרמב"ם עכ"ל יחף שהוא ומרגישלרגליו
 רק הרמב"ם סברת העתיק לא בש"ע וכן לי' ברירא לא הרמב"ם ושיטתוהרא"ש

 מותר. מינים ושאר עור של סנדל לנעול אסורכתב

 הקשים מלבדים העשויכננעלים
 לפרש הרמב"ם צריך אמאי שהקשה כ"ח( סי' )ח"ב מאירות פנים בשו"תדעי'

 האי בלא ליה תיפוק יחף, כהולך והוי הארץ קושי דמרגיש משוםטעמא
 הפנים כתב לכן יוה"כ, לגבי הוא מנעל לאו עור של הוי דלא כיון דמותרטעמא
 הוי עור של שאינו אע"פ הקיטע קב באמת למה לו הוקשה דהרמב"םמאירות
 מילתא תליא בעור דלאו כיון מנעל, דוי לא הוצא ושל שעם של וסנדלמנעל,
 דף ביבמות הגמ' דלפי מגין לא והאי מגין דהאי למימר וליכא מזה, זה שנאמאי

 מגין. נמי שעם רשל מוכחק"ב
 הרמב"ם כתב לכך הרי"ף, על המאור בעל חלק זו קושיא מחמת נראהובאמת

 )משא"כ יחף שהוא ומרגיש לרגליו מגיע הארץ קושי שהרי חדשטעם
 והרמכ"ם עינוי אלא כתיב מנעל לא וביוה"כ אסור( לכן מרגיש אינוכקיטע
 של בסנדל לצאת כשהתיר הרב בש"ע )וכן והרא"ש. הרי"ף שיטת כמויסבור
 יחף( שהוא ומרגיש עור של אלא אסרו דלא הטעמים ב' כתב בגד ושלגמי
 לצאת שלא להחמיר לו יש ה' לדברי וחרד ירא דכל מאירות הפניםומסיק

 ואינו ומגין שלנו מנעל כמדת ועשוי הקשים מלבדים העשויבמנעל
 ומובא ברכה. עליו תבא והמחמיר הוא עינוי בכלל ולא יחף הולך שהואמרגיש
 שם חת"ס וכהגהות תרי"ד סי' תשובה ובשערי תקנ"ד סי' יוסף בברכי שלומסק

 הקרקע שירגיש באופן רכים בלבדים ילך ברחוב דכשילך וכתב לדבריומסכים
 ושטרומפף. באנפלאות ילך היוםוכל

 קשה מגומי העשויןקאלאשין
 ה"ה זה דלפי ומוסיף מאירות הפנים חומרת שהעתיק שם ברורה כמשנהועי'

 אחרי המקילין ביד למתות ראין ואף גומא, של בקאלאשין להחמירדיש



 יענגזרעקנ
 ולילך להחמיר נכון לו שאפשר מי מ"מ בזה מקילין אחרונים ורובשהש"ע

 הקאלאשין או הלבדים ילבש אז החוצה לצאת צריך אם אכן בגד, שלבאנפלאות
עכ"ד.

 מאירות הפנים דמחמיר דהא בדע"ת וכ"כ ל"ז( סי' )ח"ו מהרש"ם בשו"תדעי'
 אכן הכ"י, דברי לדחות והאריך מהרמב"ם הוא מקורו עיקר לבדיםבשל

 דלא שסוברים ק"ב( דף ביבמות והרשב"א )הריטב"א ראשונים הרבהיש
 לענין המהרש"ם ומסיק באריכות עיי"ש אסור עור של דרק וסובריםכהרמב"ם
 מנעלים בלא הרגל על ללבשן שלא דמקפידים כיון )א( להקל נראהקאלאשין

 להקל יש א"כ עור מנעל ע"ג אותן לובש אינו אם הרגל לבריאת שמזיקלפי
 מפני מנעלים בלא ללבשן נעילה דרך זהשאין

 שמזיקיי
 שהרי ועוד )ב( לרגל,

 שיטות ויש מנעלים ע"ג אותן לובשין שהרי יותר וגדולים להרגל מכווניםאינם
 יש עור מין שאינו במנעל שכן וכל בכה"ג מותר עור בשל דאפילו אבילותאצל
 לכן ביוה"כ דרבנן רק הם עינוים שאר הפוסקים רוב דלשיטת )ג( בכה"ג,להקל
 אצל כי אדע וזאת ותע"ב, להחמיר לו טוב והחרד שהירא רק להחמיר איןמדינא
 חולצים לביהמ"ד ובבואם ברחוב בהילוך בזה להקל נהגו וגדולים צדיקיםקצת

 המהרש"ם. עכ"למיד

 ברה"ר, גם אופן בכל דמותר משמע בקאלאשין ביוה"כ לילך דמותרומדמתם
 גדול במנעל קטן יצא ולא ז' סעיף ש"א בסי' דמבואר מהאוצ"ע

 שליט"א פישער להגר"א השבת ברכת בס' ומצאתי לאחויי, ואתי נפלדלמא
 לילך דרך אין דבזה"ז מק"מ שם הט"ז היתר שייך לא דכאן ומוסיף כזהשעמד

 יחף. לילך ררך ביוה"כ כייחף,

 עשוי שאינו המנעלים בכל להקל שדעתו ק"י סי' ח"ב מהרש"ג בשו"תדעי'
 הדין להיות התורה לדיני טעם ליחן בא לא הרמב"ם דגם וכתבמעור,

 שהוא עור של אלא השיב לא דמנעל לומד בא אלא הטעם שינוי לפימשתנה
 האדמה את מרגישין אין דבעור משום למנעל אותו עושין אנשים שרובדבר
 הולך שהוא מרגיש כזה במנעל ההולך רוב דע"פ כיון בגד של במנעל אבלכלל,
 מאוד עב מבגד מנעל עשה אם אפילו אסור אינו וממילא מנעל, תשיב לאידוף

 אינו מינים משאר דמילתא דבסתמא וכיון יחף הולך שהוא כלל מרגיששאינו
 מצד רק כתב מאירות והפנים ענין, בכל איסור בו ואין מנעל חשיב לא א"ככן

 עיי"ש עכת"ד כלל הסידות מידת כזה ואין  להחמיר צריך אין ולדעתיחומרא,
באריכות.

 הב"חשיטת
 לאסור הוא התוספתא דשיטת משמע וסמ"ג דבסמ"ק כתב תרי"ד בסי'הב"ח

 דלא שמתיר, הירושלמי על וחולקת בבית אף בגד שלאנפילאות



קנת וקרוריםלעריס
 תוספתא ההיא ולדעתם בגד של באנפילאות לילך דמתירים והר"ןכהרא"ש
 כהתוספתא להחמיר וסמ"ג הסמ"ק מדעת דנראה הב"ח וכתב היא,משבשתא

 לגמרי, יחף שהלכו מרבותי ראיתי וכן לפע"ד העיקר הוא וכן הירושלמינגד
 בתי לנעול יכול בגופו מיחוש לו שיש דמי חליצה מצות פ' יוסף בנמוקיוכ"כ

 להקל העולם שנוהגין כמו ודלא אסור מיחוש דבלא אלמא וכו' בגד שלשוקיים
 על שחולק בט"ו ועי' הנ"ל( הרז"ה שיטת כעין הוא )והב"ח הב"ח. עכת"דבזה

 בגמ' שמצינו כיון הזאת התוספתא על אשגחו לא דהפוסקים וכתבהב"ח
 לילך ישראל כל נהגו שכן הר"ן העיד וכבר לכתחילה, כן עשודהאמוראים

 להקל. דנהגו המ"א וכ"כ הללוכמינים

 מהמגיד ישראל אור מהגהות שמעתיק ש"ע על )שאץ( שלום דעת בהגהותועי'
 גם לאסור הב"ח כדעת שם דמשמע כ"א ת' תקו"ז על זצ"ל מקאזניץהק'

 כן לנהוג כשהתחלתי הנפלא לשונו שם ]עי' יחף, אלא לילך ואין מנעליםשאר
 כדי מהם באחר הי' ולא גדולים ללומדים ושאלו העולם אצל כתמי' הי'ביוה"כ
 כן( פוסק אינו אבל בס"א מובא הב"ח שיטת )דהיינו במג"א כתוב שכןלהשיב
 ובודאי לימוד[ בדרך אלא לומדים שאין התורה גלות וזה תמי' הי' בעיניהםוגם
 בשאר האמוראים הלכו וכן עור של בנעלים אלא איסור אין ז"ל האר"יע"פ

 עילוי ולפי ביוה"כ עמידתם לפי אנשים מדריגת לפי שהוא ואפשרמנעלים
 יודעים ואין מהמון נסתרים התורה כשסודות תתראי בדרי אבל וכו'מחשבתם
 עיי"ש רבותיו בשם הב"ח כמ"ש לעשות יכולים סגולה יחידי אזיהרמזים

 הנפלא. לשונובאריכות

 אין יחף הכ"ח שמ"ש ש"ע על טעם( )כרוך ז"ל פרענקיל הר"כ בהגהותועי'
 או קש או גמי של באנפלאות הלכו שלא רק זאקין בלי שהלכוהכוונה

 תשובות פסקי בס' בזאקין.וכתב רק הלכו רק מנעל כצורת שעשומבגדים
 הוא. כן הנ"ל מקאזניץ הה"מ כוונת שגם נראהדלפי"ז

 ביוה"כ בשמים להריחבענין
 ומסכת תענית )במס' השל"ה ביוה"כ בשמים להריח בענין בפוסקים שיטותיש

 מלהריח למנוע ראוי ע"כ נפשיה לצעורי' הוא התענית רכל כתביומא(
 עכ"ל, להריח שלא להחמיר פשוט בעיני נראה וביוה"כ וכו' תענית בכלבשמים
 התורה שצותה כיום טוב ריח דלהריח במג"א( )מובא מ"ו סי' בכנה"גוכ"כ
 ז"ל קלוגער והגר"ש הריח, מן נהנה שהנשמה הדין מן אינו נפשו אדםלענות
 הפסוק הגמ' מוקי מדלא האוסרים לשיטת ראי' מביא תרי"ד סי' שלמהבחכמת

 נקיה בכסות דמנ"ל וקשה נקיה, בכסות ביוה"כ לכבדו מכובד ה' לקדוששל
 על מברכין אין רי"1 סי' כש"ע והובא כברכות אמרינן דהרי ככשמיסדלמא
 למטה נתונים אם אבל המטה מן למעלה בנתונים רק והיינו מתים שלבשמים



 יעלגזרעקגג

מברכיי
 כבוד נמי כשמים גבי דשייך מוכח א"כ נעשה, החיים לכבוד אומר שאני

 מוכח וכע"כ בבשמים, כבדהו היינו מכובד ה' דלקדוש גימא כבוד דנקראוכיון
 עכת"ד. בו להריח אסורדביוה"כ

 דיש היום סדר בשם כתב מ"ו סי' המג"א אותו, מתירים האחרונים רובאבץ
 אנו דאין שם וכתב כרכות מאה להשלים כרילהריח

 חוששיי
 שאנחנו

 לשם הדבר שעושה דכיון בהיפך נעשה ואיך עינוי דבר כל הזה ביוםמבקשים
 ולא זה הוא נשמה דתענוג ועוד התורה שאסרה מה לנו ודי לחוש איןשמים
 דמותר בהדיא מוכח רס"ה סי' מילה ה' דביו"ד המג"א ומוסיף וכו', הגוףתענוג
 המאה מנין למלאות כן לעשות דטוב תרי"ב בסי'  תמג"א וכ"כ כיוה"כלהריח
 ומזה הנשמה כח הוא הריח רחוש כתב פ"ב דף יומא במס' ובמהרש"אברכות.
 הוא יוה"כ כי גופני שהוא הטעם כח ונאסר הריח שהוא הרוחני ביוה"כהותר
 בברכ"י ז"ל החיד"א רבינו וכ"כ עכ"ל. שתיה ולא אכילה לא סו אין עוה"בכעין
 עכ"ל. נוהגים אנו וכן עינויים ה' נכלל זה ראין ביה"כ להריח דמותר תרי"בסי'

 תשיב מדלא ביוה"כ להריח דמותר ראי' מביא מ"ו סי' בדע"ת המהרש"םוכן
 מנהג מביא תרי"ב סי' אפרים מטה על המטה ובקצה ו'. ולא עינויים ה'רק
 וכן נדרי כל תפלת אחר יוה"כ ככל בשמים עמו ליקח נוהג שהי' ז"להחת"מ

 לאחרים. גם וכיבד פעמים כמה ברכה עשהביום

 אשר הבאה"ט שכתב ה' אות תרי"ב סי' היטב באר עי' טאביק להריח מותרואם
 פוסקים הרבה בשם כתבתי ל"ט ס"ק תקנ"א ובסי' דאסור, כתבלפני
 מע' בשד"ח ועי' ביוה"כ. טאבעק להריח מתיר שם הפרמ"ג וכן עכ"לדמותר

 מתירים. פוסקים דרוכ וכתב בזה שהאריך כ' אות ג' סי'יוה"כ



ק"ג וגורוריסגושרים

 הי"ו ש9'טלער דורטוית

 טוב ברבר ולסיים להתחילבענין

 טוב בדבר לקרא תמיד שיתחיל ויכוין וז"ל כ' קל"ח( סי' )או"ח בומ"אא[
 )מי"ג והרמב"ם זרוע, באור הוא הרמ"א דברי ומקור ע"כ, טוב בדברויסיים

 ה"ה(. תפילהמהלכות

 אמר וז"ל ח'( הלכה )פ"ג מגילה מס' בירושלמי הוא הדברים דמקיררס:נן4אה
 שיהא צריך כתורה לקרות עומד שהוא זה וכו' בון רכי כי יוסער'

 ובילקוט ח"א )פי"ב סופרים במס' וכ"ה ע"כ, טוב בדבר וחותם טוב בדברפותח
 בדבר תעמוד אל ג( )ח, כקהלת הפסוק על כן דרש תתקע"ח( רמז )קהלתשמעוני

 הפסוק כן דריש א( )פ"ח רכה קהלת וכמדרש טוב כדבר פותח דהפותהרע
 עיי"ש. וגו' תמאס אל בני ה' מוסר ג()משלי

 בקהלת, מפסוק לזה סמך קצת ג"כ הביא תמ"ה( )סי' לשמה תורהרכ:שך"רצ
 ולסיים להתחיל האדם שצריך התנ"ך מן ראי' מצינו היכן שםשנשאל

 רכל מזה ראי' אינו ממנה ההיפך על הטובה שהקדים שנמצא ובמקום טוב,בכי
 רוצים ואנחנו מאותר, וא' מוקדם אחד שיהי' מוכרה והסיכו דבר תופסשהוא
 זה שיהי' בטוב ויסיים שיתחיל והפיכו דבר בו שיש אחד שבענין ראי'למצוא
 עתים י"ד הכתוב מנה )ג( דבקהלת והשיב זה, על דקפיד הפסוקים מןמוכח
 וכאשר וגו' ללדת" "עת דכתיב הטובה בעת והתחיל להיפך עתים וי"דלטובה

 שלום" ועת מלחמה "עת ואמר בו הולך שהי' הסדר והפך חזר העתים לסייםבא
 לסיים דקפיד ראי' אלא מלחמה, ועת שלום עת הול"ל נקוט דהוי הסדרוכסי

 ע"כ. כקשתם כאשר ברורה ראי' זה הרי טוב בכיג"כ

 שכ' הנ"ל ברמ"א )כדמשמע בלבד התורה קריאת לענין נאמר לא זהוגיבר
 שערי בהגהות כמ"ש הדברים בכל כלל הוא אלא קריה"ת( בהל' זוהלכה

 גס אף אלא לכד כקריאה רק דלא ל"ו( אות ז' )שער אפרים שערי ס' עלרחמים
 )ולפלא טוב. בדבר הסיום שיהי' הקפידו מסכתא כשיסיימו הלכהבדבר

 כותב או תורה דהלומד הנ"ל הרמ"א בשם הביא שכ"ח אות המנהגיםשבטעמי
 התורה קריאת לענין רק כ' הנ"ל וברמ"א ע"כ, טוב בדבר לסיים תמידיזהר

וצ"ע(.

 בתנ"ך לימודו על החוזר וה"ה כ' הלכות בקיצור קל"ח( )סי' חייםובמקור
 קפדינן דקפיד מאן דמ"מ שם וסיים בזה, יזור ובכה"גובמשניות

 במאן אבל דקפיד למאן רק הוא זו דקפידא מדבריו נראה לכאורה ע"כ,בהדי'
 טוב. כדכר לסיים צריך אין קפידדלא



 יעקגזרעקי
 בין תורה הלומד אדם לכל סגולה כ' ט"ו( אות ל' )מערכת ישראל סגולותובס'

 לסיים תמיך זהיר שיהי' תורה דברי הכותב או תלמידים עם ביןלעצמו
 שם. י"ז כאות עוד ועיי"ש טוב,בדבר

 לסיים ראין ג"כ כ' ערוך, שלחן קיצור הס' בסוף הנדפס ישועות חוסן בס'וכן
 הדבר לפרסם "דמצוה וסיים זה מענין נורא מעשה שם והביא רע,בדבר

 וסופרים".למלמדים

 בסוף הוא ומקורו שבועות במס' של"ה בקיצור ג"כ הובא הזה נוראדד,מ31שה
 בר דוד אני וו"ל מהאריו"ל( יעקב קול סידור )הנקרא מהרי"קסידור

 קרות עד הספר על ועכבתי אחד ספר כתבתי אחת פעם עובדא הוה בדידייוסף
 שם" ירקדו "ושעירים יג( )ישעי' בפסוק וסיימתי מהספר עמדתי ואח"כהגבר
 הספר לכתוב למלאכתי קמתי השחר עלות קודם שעות ב' ולמחר לישן,והלכתי
 קורא והי' ספר ובידו במקומי שלי ספסל על יושב אחד איש והנה חדריופתחתי

 ועיניו כזהב מאירות ושערותיו אש, כגחלי פניו מאוד נורא מאויים הי' והאישבו
 פיו פתח אז נשמתי, פרחה וכמעט נבהלתי אותו וכשראיתי לחוץ,בולטות
 וסיימת הספר מן שעמדת עשית כדין שלא דע נכל אתה לי ויאמר בשמיוקראני
 על ממתין אני כי דפי"ן שומר ושמי אני מזיק רק שם, ירקדו ושעיריםבפסוק
 מוכן אני רע, בפסוק בספר מסיימין הסופרים או שהמלמדין עת וככלהדפין,
 אומרים שמעתי כי הזאת, בפעפ פניך אשא אכל להזיקך כאתי ועתהלהזיק,
 אפי' תכתוב שלא לי השבע אכל תשובה, ימי בי' מעלה של בפמליא טובותעליך
 שלא נדרי את וקיימתי עשיתי וכן לדרכי, אלך ובכן שבועות ועד מכאןאות

 ע"כ וכו' ואיננו לדרכו הלך ובכן שבועות עד קטן רבר או גדול דברכתבתי
 זה לפרסם ומצוה שם, ירקדו ושעירים פסוק אצל כתוב בפירש"ינמצא

 ציין סק"ד( פ"א )סי' והנפש הגוף שמירת )ובס' עכ"ל, וסופריםלמלמדים
 א' מלאך שיש האמת לחכמי וידוע וז"ל סק"א( רע"ז )סי' ביו"ד הש"ךלמש"כ
 ע"כ(. תלמודו שמשכח ויוצא פתוח ספר שמניח מי על דפין, שומר ש"דנקרא

 דבריהם ולסיים להתחיל לזה חשו עצמם שהם ז"ל לרבותינו מצינוובאמת
 פעמים כמה יש וכן ותוס', רש"י גמרא במשניות כגון טוב,בדבר

  שמסיימים לנו שכנראה וכדומה פרשיות שמצינו וכתובים, ונביאיםבתורה
 באופן מיישב אחד וכל בזה שדנו ואחרונים ראשונים כמה ויש טוב לאבדבר
 זה כענין מחודשים הלכות כמה לנו יצא ועפי"ז דבריהם נעתיק ע"כאחר,

 התורה. בפרשיות ונתחילבעזהשי"ת

נקדרה
 במדבר פרשת שמסיימים מה ליישב כ' מ"כ( סי' )ח"ד פעלים רב בשו"תב[

 טוב, לא בדבר דמסיים ומחו", הקודש את כבלע לראות יבואו "ולאבתיבות



קנה ולרוריםסקרים

 דמסיים לך לך בפרשת בזה עוד יש והלא זה על שואל אתה למה וז"ל שםוהשיב
 עם ישכב אשר "ולאיש ויקרא בספר וכן נח( ס' לסוף )כוונתו בחרן" תרח"וימת

 סיום דאחר כיון הענין ליישב נראה אך ועוד, ועוד מצורע( פ' )סוףהטמאה"
 על חיוב והוא אנכה"ג, חז"ל תקנת שהוא התורה ברכת העולה מברךהפרשה
 ואפי' הסיום, הוא התורה ברכת אלא סיום, "ומתו" סיום תשיב לאהאדם,
 אמן ולענות הברכה אל אזניו להטות דצריך כיון מברך והעולה קוראשהחזן

 כקורא. דינווהשומע

 לסוף כשיגיע קריאתו, אחר מכרך שאינו תרגום וא' מקרא שנים הלומדמיהו
 שני' מפרשה אחד פסוק יאמר אלא וישתוק, "ומתו" יסיים לאהפרשה

 וכן תרגום, וא' מקרא שנים אותו יאמר וג"כ שקרא מתה אחד פסוק אושאחרי'
 )הפטורת וימות" "וירמסוה המסיימת טהרות דפ' הפטורה כמו כהפטורותיזהר
 פסוק בסיום יאמר דג"כ וימות"(, בשער העם אותו "וירמסו שמסיימת מצורעפ'

 ההפטורה להדפיס המדפיסים נהגו כבר זה ובעבור שקרא, ההפטורהמפסוקי
 פסוק שנית פעם להדפיס הגדול( לשבת )הפטורה חרם" הארץ "כלהמסיימת

 קודם האמור וגו"' הנביא אליהו את לכם שולח אנפי"הנה
 וכופליי

 עוד אותו
 ע"כ. טוב בדבר לסיים כדיהפעם

 לומר גדול פלא באמת דוה דבריו על הקשה כח( סי' )ח"ב הלוי היי בשו"תאבי
 בימים דוקא היינו טוב כדבר ולסיים להתחיל דצריך בשו"ע דכתבדהא

 כגמרא מובא כבר דהלא הפרשה, בסוף רק אחרונה כרכה מברכין היושלא
 כבר הגמרא שבזמן דהיינו ולאחרי', לפני' מברכי כולהו דהאידנא :( )כאמגילה
 היו כשלא רק הוא הענין רכל לומר שייך האיך א"כ לאחרי', מברך אחד בלהי'
 בצ"ע(. שם ונשאר לדבריו ראי' עוד )עיי"ש התורה, על מברכין העוליןכל

 מה על גדול סמך לנו יש הנ"ל פעלים הרב דברי דלפי ג' באות שם כ'דעדד
 שבת על חשובים אנשים לפניהם שכשבאו גדולים צדיקים כמהשנהגו

 בכל כמעט וסיימו ע"ז, הקפידו שלא לתורה, בעלי' לכבדם הכבוד מן והי'קודש
 כדרך אפי' שפיר אתי הנ"ל לפי אכל רע, כדבר שנראה במקומות אפי'מקום

 שהקשה )ועיי"ש חשש, אין שוב ולאחריהם לפניהם שמברכין דכיוןפשטות
 עיי"ש(. וכו' בשו"ע כמבואר ל"ך בהזי"ו האזינו בפ' דמקסידים הא עללפי"ז

 מדברי וישנה יבוא השם את ליטול הרוצה אדם כל שלא נראה דמ"מ שםוטיילו
 שם העיר ועוד טוב, ברבר ולסיים להתחיל דיש האו"ז בשם שכ'הרמ"א

 עוד להוסיף חוששין אנו אין הסדרא בהעברת שגם שלנו ממנהג נראהדלכאורה
 כסברת לן מבירא לא ע"כ וא"ב הנ"ל, פעלים הרב כמ"ש אחרת מפרשהפסוק
 לנו נשאר עדיין וא"כ הנ"ל,הר"פ

 לתרני
 בפסוק מתחילין שאין העולם מנהג לפי

 טוב. בדבר לסיים התורה בקריאת חוששין אנו אין ולמה אחרתמפרשה



 יערגזרעקט
 ונכל הקב"ה, של שמותיו הוא הק' התורה דכל ידוע דהנה פשוט בדרך די"לינ'

 ותיבה תיבה בכל ובודאי מהשגותינו למעלה גבוהים רמוים יש ותיבהאות
 באמת וע"כ ה', מברכות מלאים הם באמת ח"ו, רע דבר לנו נראה שהואהגם
 טוב בדבר לסיים לנו יש אעפ"כ אכן שרוצה מקום בכל לסיים חשש שוםאין
 שהאדם במה היינו זה כל אולם רע, כדבר נראה לעינים לנו הנראה שלפיכיון
 ברוח נעשה ובודאי שם לסיים המסדרין לנו שסדרו כמקום אבל בעצמומסיים
 ברכות שם שמרומזים עלינו הם נאמנים בזה( מש"כ יכ באות לקמן )עי'הקודש
 כשעולים דגם י"ל ולפי"ז שם, לסיים עלינו עגומה נפשנו אין ושובגדולות
 ג"כ התורה, בדברי שמרומז הברכות להשפיע היודעין הצדיקים אצללתורה
 ולברכה לטובה עלינו יתהפכו הקללות שכל שיודע עליו עגומה נפשו איןשוב

ע"כ.

 ראיתי טוב, והכל הקב"ה של שמותיו מלא דהתורה הנ"ל הלוי החיי דבריוכעין
 בהג"ה בלע( תוד"ה : )כח קטן מועד מסכת על מהרש"ם הגהות בס'ג"כ

 במדבר פ, בסוף בהסיום נתקשה הוא דגם דבריוי כל נעתיק ואגב המחבר,מנכד
 מצורע פ' בסוף בהסיום וכן בה", "לאשמה בתיבות בהסיום ויקרא פ'ומסוף
  שלם,  חומש רק מקרי לא דסיום דוחק כדרך די"ל כ' דבריו ובתחילת וכו',כנ"ל
 מתיקון הוא הסדרות וחילוק בפנ"ע סדרא כל שבת בכל מייימין  דאנוובפרט

 כנ"ל. לומר אין ע"כ תרפ"ה בסי' הב"ח כמ"שעזרא

 ומאוחר מוקדם ראין די"ל התורה פרשיות סופי ליישב אחר תירק נ'ועיד
 באמצע באמת מקומו טוב, לא כדבר המסיים זה פסוק אולי וא"כבתורה,

 לדחוק יש הנושא ולחרמר צ"ע, שם לסיים עזרא שסידר הסדר על אךהפרשה
 היכי כי החוטא לענוש להבי"ד המצוה נכתב דשם קשה לא קדושים דמפ'ולומר
 דין אין למטה דין דכשיש רז"ל וכמ"ש רע, דבר בכלל זה ואין כפרה עלי'דתהוי
 עם באבן", ירגמוהו הארץ "עם עה"פ קדושים כס' רש"י וכמ"שלמעלה

 האלו. מצוות ע"י הארץ את לירששעתידין
 יגורך לא ה( ה, )תהילים נאמר שם אשר מהש"י אצולה דהתורה כיון י"לדעוך

 הנגלה שכפי והגס הרעות, תצא לא עליון מפי ג( )איכה אומר והכתוברע
 וכו'. בגוי' גנוז טוב באמת אבל רעה על מורה הכתוב פשטלעינינו

 בפ' ז"ל המהרש"ם )להגאון מרדכי תכלת כס' זקינו דברי עפ"י תי'דעוך
 "אנכי" אלף באות פתח תורה דכמתן הא ליישב שכ' י"ג( אותבראשית

 רבה, במדרש כמ"ש בבית התורה פתחה דמה"ט ארור לשון הוא א' דאותאף
 קדמה וכבר וגו'", אלקים "ויברך בי' דכתיב תורה ניתנה שבשבת לפידי"ל
 ברביעי(, קללו ד"ה ע. סנהדרין בתוס' )וכ"כ בו, שולטת קללה ואיןברכה
 נכלל החורה דגל כיון טוב לא בדבר לסיים כתורה ג"כ קפירא איןולפי"ז
 השכ"ק ביום בסיני ניתנה וכולה משפטים, סו"פ רש"י כמ"ש הדברותבעשרת

 ע"כ. ברכה בושנאמר



קט וקרוריםלעריס

 כמו קשה עדיין מ"מ להקפיד, יש שלם בחומש דדוקא הנ"ל שנ' מהועל
 התורד שמסיימת מה דעל הברכה וזאת סו"פ החדש יוסף בפרדסשהקשה

 לעיניהם הלוחות לשכור לבו שנשאו שם רש"י כ' ישראל" כל "לעיניבתיבות
 וכן הלוחות שבירת של כזה בענין מסיימת שהתוה"ק הדבר פלא ולכאורהוכו',
 די"ל בפרדיה"ח וכ' כ"ד(, אות שמחתינו זמן )מאמרי יששכר בשערהעיר

 זהו תורה של ביטולה דפעמים הלוחות שכירת מענין ילפינן )צט:(דבמנחות
 שאפי' זה ענין ללמד התורה בסיום להדגיש הוא חשוב זה דיסוד וי"ליסורה,

 עיי"ש. קיומה זהו שביטולה פעמים יש אך כתורה שעוסקיןבשעה

 שם דדרש )קטז.( שכת כמס' דאיתא מהא ע"ז להקשות יש עסייןולכאורה
 בתורה ספרים .' ריש דסובר מ"ד שיש שבעה עמודיה חצבההבסוק

 ויהי אחד, ספר הוי בנסוע ויהי עד ספרים, לג' נחלק במדבר ד0פר חמשה,ולא
 והטעם ג' ספר הוי הסוף עד כמתאוננים העם ויהי כפנ"ע, ספר הויכנסוע
 דהיינו ראשונה פורענית בין לחלק בא כנסוע דויהי הוא ספרים לג'שנחלק
 נמצא לפי"ז א"כ כמתאוננים, העם ויהי דהיינו שני לפורענית וגו', ה' מהרויסעו
 במדבר שבס' השלישי והספר פורענית, ברבר מסיים כמדבר שבס' הא'דהספר
 שלם ספר הוי רזה הקפידו שלס בספר דרק לומר א"א ע"כ כפורעניתמתחיל

 כזה. חז"ל הקפידו ולא הנ"ללהמ"ד

 רבינו ספר שבסוף בהיי לה' אשירה בקונטרס מצאתי זו קושיא כעיןונואמת
 מהרב כחיי הרכינו על והערות הגהות )והוא עה"חכתיי
 סיים הנה וז"ל עמי את תלוה כסף אם עה"פ משפטים בפ' שכ'מוואויריסלוב(

 )בפסוק וכאן פרשה, סיום בכל כדרכו פסוק, עם זה קודם בחיי( )הרבינורבינו
 נראה פרשה, התחלות בכל כדרכו משלי, מס' פסוק עם מתחיל וגו' כסף(אם
 השני והסדר לשנים, משפטים פרשת לחלק שנהגו מאותם הי' רכינו שגםמזה

 אות פ' )מערכת להחיד"א לפי דבש בס' כמובא תלוה, כסף אם בפסוקהתחילו
 והסדר לשנים אותה מחלקין תצא כי דפ' ס"ו( סוס"י ח"ב לקט השיבולי בשםג'

 יש משפטים פ' וגם נדר, תדור כי כפסוק מתחילהשני
 מחלקיי

 כמו לשנים אותה
 לפי הדבש על דבורים דבש כהגהות )עיי"ש וכו' החינוך מספרשנראה

 לכ' משפטים פ' לחלוקת ראיות כמה שהביא הנ"ל( בחיי לה' אשירה)מהמחבר
 היו דאיך הוא, קשה זה דבר אך עיי"ש(,פרשיות

 מסיימיי
 הלא הראשון החלק

 תלוה כסף אם שקודם דבפסוק משפטים פ' על ]כוונתו טוב בדבר לסייםצריכים
 נחשב אם טוב לא בדבר סיום דהוי וגו' בחרב אתכם והרגתי אפי וחרהכתיב

 היו ואולי כפנ"ע[לפרשה
 קוראיי

 המישי[ עד ]דהיינו עמו תעזוב עזוב עד
 יב באות לקמן מש"כ )עי' וגו' תלוה כסף באם הפעם עוד התחילו השניובחלק

 אברהם(. ואשל תורה הדבריכשם

 מ"ו(, אות ג' )שער תשובה בשערי ז"ל יונה רבינו לפימש"כ אך וז"ל שםוסיים
 פ' שסיימו נראה ע"כ, תקלל" לא "אלקים נכתב משפטים פ' ובסוףוז"ל



 יעלגזרעק"
 ולכן תקלל" לא "אלקים כתיב זה אחר דתיכף אני", חנון "כי בפסוקמשפטים
 אם התחילו תקלל לא באלקים להתחיל שלא וכדי משפטים, סו"פ לזהקורא
 מתחלק חוקת שפרשת שס"ד( )דף גאון סעדי' רב בסידור ועי' תלוה,כסף

 פ' עם קורין להלן ומשם קורח פרשת עם קוראים מקדש" "ויסעו עדלשתים,
 שחיבר משמע בחיי דמהרבינו תרומה כפ' הנ"ל בהגהות עוד ועי' עכ"ל,בלק

 אחת. לסדרא ותצוה תרומהפ'

 גם והוסיף הנ"ל אלו כל ג"כ מיישב ל"ב( סי' )ח"ו הלכות משנה ובשו"תג[
 וכ' אלף" ועשרים ארבעה במגיפה המתים "וירי המסייס בלק בסו"פהסיום

 שם במג"א מש"כ עפ"י א[ הן ואלו חידושים ג' עפ"י נכון על הכל ליישבדיש
 עד וע"כ רעה, אינו עכו"ם רעת וכן טובה קרוי' אינה עכו"ם רטובת קל"חבסי'
 או עכו"ם מרעת שמדבר מקום כל או ישראל, דין לאבותינו הי' שלא תורהמתן
 לא ליכא האבות לידת עד בראשית בס' א"כ מוריד, ולא מעלה לא עכו"םטובת
 מקום בכל וכן טוב, בדבר להתחיל כוון בלי בסתם והקריאה טובה. ולארעה

 הרי מ"מ ב"ז דין לאבותינו רהי' את"ל דאפי' להקשות ואין מהאבות,שמדבר
 דאינו כיון די"ל אינו דוה ח"ו, רע או טוב דבר בכלל והו"ל לנו שנוגע מההוא

 קפידא. בזה אין ע"כ מהם מספראלא

 בפסוק וישלח בפ' המסיימים על שם השוא, שהקשה מה גם מיושבובזה
 בכות, אלון שמו ויקרא וכו' רבקה מינקת דבורה ותמת ח( לה,)בראשית

 כזה, קפידא ליכא ע"כ נח, מכני היתה שהיא מדבורה אלא מדבר דאינודכיון
 כשהוא שהקריאה כיון מ"מ שם( רש"י )כמ"ש רבקה מיתת גם בזה שרמזוואף

 בה. יסיימו שלא שגימא זה בענין הוא רעה לאולעצמה

 טובה עצה אלא הדין מעיקר אינו טוב בדבר דיסיים זו דהלכה משוםשנית
 הוא טוב בדבר להתחיל דיש דהטעם מי"ט בשם רבה כאליהוכמ"ש

 לאחרים אלא ליחיד נאמרה שלא ענין כל וע"כ עיי"ש, לאנצויי ליחי דלאמשוס
 קדושים בסו"פ הסיום שפיר מיושב ובזה ח"ו, רע בדבר מסיים בכלל זהאין

 בדבר מסיים מקרי לא וככה"ג נסתר בלשון מדבר וגו"' אשה או "ואישדהפסוק
 סיפור בדרך ג"כ הוא וגו'" במגיפה המתים "ויהי בלק בסו"פ הסיום וכןרע,

 ישמעו העם "וכל בפסוק בשני שופטים בפ, דמסיימים הא וכן נסתרובלשון
 בן לאיש יהי' "כי בפסוק בחול שמתחילין תצא כי ובפ' עוד", יזודון ולאויראו
 האזינו בפ' וכן וגו'", עירו אנשי כל "ורגמוהו ומסיימין וגו"' ומורהסורר

 "וירא אח"כ ומתתילין מחולליך" אל ותשכח תשי ילדך "צור ברביעישמסיימין
 ולהנ"ל וגו'" עצות אובד גוי "כי בחמישי בה שמסיימין מה וכן וגו"' וינאץה'

 ונכון. שפיר אתיהכל

 כדי ואח"כ בתורה לעצמו קורא אחד כל הי' הש"ס בזמן דהנה שלישי' בודעךד
 דדוקא י"ל וא"כ לכולן, קורא שאחד תקנו בקי הי' שלא מי לבייששלא



קאי ואורוריםגושרים
 אבל כרצונו, ולסיים להתחיל לבוין הוא בידו ע"כ לעצמו, קוראכשאדם
 יש ולכן ויסיים, יתחיל מקום באיזה לו לומר בירו אין אחר, הוא קוראכשהבעל
 הציונים עפ"י עלמא נהגו כבר הרי הקרואים, על מוסיפים שאין דבמקוםלחלק
 בידו עכ"פ הרי העליות שמוכרין במקומות וכן בזה, וכיוצא ושלישי שניבתורה
 העליות, מבבדין שרק במקום אבל כרצונו, התורה קריאת ולכוין כרצונולקנות
 חיוב, ליכא קורא הבעל ועל הקריאה, לכוין בידו אין הרי קורא בעל אינווהוא
 ואע"פ בטוב, ומסיים מתחיל הוא והרי קורא הוא כולה הפרשה כל לגבי'כי

 חיובים שישנם בזה וכיוצא חתן שיש כגון הדחק דבשעת נראה מ"מ לחלושיש
 יש טוב בכי ולסייס להאהיל א' לכל לכוין וא"א רבות להוספות וצריךרכים
 שאמרו במקומות ורק הוא קדושה כולה התורה וכל טעמי הני כל עללסמוך

 ע"כ. להפסיק אין וכדומה בתוכחה כגון להפסיק שאיןלהריא

 המתים "ויהי בלק בסו"פ הסיום על יישוב עוד כ' כ'( )סי' בח"ז הנ"לובשו"ת
 ובודאי רנה, רשעים באבוד יא( )משלי שנאמר לפי וגו"'כמגיפה

 קדושים בסו"פ הסיום וכן היו, רשעים שמים, בדיני שמתו במגיפהדרמתים
 מהאדמו"ר ששמע מה שם והביא כנ"ל, טוב בדבר סיום הוי בם""דמיהם

 "תאוות קיב( )תהלים וגו' ה' את ירא איש באשרי דמסיים דהא זצ"למסאטמאר
 דיש שמעתי )ואני "הללוקה" בתיבת לסיים נוהגין מנגנים והרבה תאבד"רשעים
 דהוי משום לכ"ז צריך דלא הנ"ל ואמר צדיק( קרנות תרוממנה בתיבותמסיימין
 דרעת הנ"ל המג"א דברי הם )ובאמת ע"כ, רנה רשעים דבאבוד בטוב,סיום

 רעה(. אינועכו"ם

 סו"פ ג"כ תי' לו( אות ז' )שער אפרים שערי ס' על רחמים שערי בהגהותאבי
 על היו במגיפה והמתים מתעלה ברשעים דין עושה דכשהקב"ה כנ"לבלק

 הסיום אכל כלק מפ' הסיום רק מיישב הזד דהתי' וכ' פעור, לנעל שצמדודבר
 קדושים דבסו"פ דבריו הבנתי לא הצעיר ]ואני צ"ע ומצורע קדושיםבפ'

 בידי או בי"ד עפ"י המתים בין נפק"מ יש ואולי בחוטאים, מיירו ג"כומצורע
 וצ"ע[.שמים

 מצורע פ' הפטורת סוף על )אייבשיץ( יהונתן אהבת בס' ראיתי פלאודבר
 טוב לא בדבר  סיום דהוי כנ"ל והקשה וימות, העם  וירממוההממיימת

 שפיר אמרינן רשע שתוא אע"פ כפרתי הוא מיתתו ישראל איל רוראיותי'
 דאי רנה אצלם שייך לא כפרתן זהו לא שמיתתן בעכו"ם אבל רנה רשעיםבאבור
 דמיחתו ישראל ממיתת מיירו בהפטרה ושם בתשובה, התעורר אפשר הי'חי

 עכת"ד. טוב בדבר סיום הוי ע"ככפרתו

 הוי עכו"ם ומיתת כפרתו דמיתתו טוב דבר הוי ישראל דמיתת נמצא דבריוויפי
 דרעת שכ' הנ"ל המג"א כדברי דלא וגהו כפרתו אינו דמיתתו טוב לאדבר



 יעקגזרעקס
 המתים "ויהי דהיינו פרשיות כמה סיום לנו יקשה עוד ולפי"ז רעה, אינועכו"ם

 דבר זהו דהוא רשעים ממיתת דמיירו לתרץ דא"א וכו' בם" "דמיהפבמגיפה",
 פרשיות. הני כל צ"ע ועדיין טוב,לא

 בשני, שלח בפ' דמסיימים בהא ל"ג( )באות רחמים שערי בהגהות שם רזיאגיד
 הוא כי שם יסיימו שלא אומרים שיש ענבים" ביכורי ימי "והימיםכמסוק

 הגה"ק כמ"ש יהושע", נון בן להושע משה "ויקרא בפסוק יסיימו אלא קשהדין
 קורא לבעל להזהיר שיש הטהור( בשלחן )וכ"כ הברכה, היכל בחומשמקאמרנא

 ע"כ, וכנ"ל ס"מ על נרמז שהוא כיון ענבים בתיבת בראשון הקריאה לסייםשלא
 הקאי והימים הפסוק פי' שם יקר הבכלי וי"ל שם לסיים העולם נהגו מ"מאבל
 כאן שמסיימין העולם סמכו וע"ז וכו', ענבים שנקראו ישראל כניעל

 רע, דבר משמע לא הפסוק כפשטות ראם הלכות המשנה בשם לעיל)ולפימש"כ
 שפיר(. אתי כאן גם טוב, לא בדבר סיום מקרי לא ברמז,רק

 להתחיל שלא כדי השתרר" "גם בפסוק בשני יסיימו לא ג"כ קורח דבפ' כ'ךעןד
 במדרש דאיתא "אף", בתיבת להתחיל ראין וגו'", לא "אף בפסוקאח"כ

 ומה והנחש( האופים, שר קרח, )המן, להם, עלתה ולא באף שפתחו הןד'
 תורה בדברי כמ"ש הבנה ובלי בטעות הוא הפרשה להתחלת בחומשיםשציינו
 באות לקמן מ"ש עי' אף בתיבת להתחיל דאין דכ' הא ]ועל ע"כ. צ"ח( סי')ח"א

 בעתו[. פריו ס' בשםח'
 בפרדס כ' וגו', במגיפה המתים ויהי שמסיים בלק מסו"פ הנ"ל הקושיאועץ

 שמתו אלף דהכ"ד פנחס, פ' בזוה"ק עפימש"כ ליישב שם החדשיוסף
 דאין שפיר אתי ולפי"ז ע"כ, שמעון שבט מבנות שהולידו רב מערב היובמגיפה

 כמסיים והוי מתו רב שהערב כך על שמחה כאן יש דאדרבה רע בדבר סיוםזה
 עוד. ועיי"ש טוב,בדבר

 מ"ז( )סי' אומץ יוסף שו"ת בשם הביא ד' אות קל"ח סי' החדש הקמח לקטבסי
 עוד והוסיף כו' שלח, בלק, קדושים, סו"פ של הנ"ל בתמיהות ג"כשהעיר

 דיהא משום הנגבה", ונסוע "הלוך בתיבות לסיים שלא לך לך בפרשת א'פסוק
 דהיינו עצמו דבחזן שם וסיים טוב, לא והוי רעב", "ויהי בפסוק להתחילצריך

 טוב. בדבר ויסיים שיתחיל קפידא אין כולו שקורא כיון קוראהבעל
 לשישי וישב בפ' אחד שעלה במעשה דן כ"כ( סי' )ח"ב שבעה נחלת בשו"תד[

 ג' פסוק בסוף פסוקים ג' שקרא ואחר וגו'" האלה הדברים אחר "ויהיוקרא

 והבעל לאלקים, וחטאת כתוב והי' טעות בהס"ת שם והי' לאלקים","וחטאתי
 בדבר תעמוד אל משום לאלקים וחטאתי בעדו כמדבר שם לסיים רצה לאקורא
 אינו אם אבל וחטאתי, אעשה איך תנאי על רק ברעה מדבר אינו שבאמת אףרע,

 ויסיים א' פסוק עוד שיקריא וצויתי הוא, רע הפשוט לשון מ"מ חוטא אינועושה
 ד', פסוק אותו לאחוריו יחוור השני' בס"ת ואח"כ לאחרי' ויברך ד' פסוקכסוף

 לזה. ההסבר באריכותעי"ש
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 פותח בתורה לקרות העולה כל וז"ל כ' ה"ה( תפילה מהל' )בפי"גהרמב"ם
 מקפידים )לא וכו' האזינו פרשת אבל טוב בדבר ומסיים טובכדבר

 העם שיחזרו כדי תוכחה שהן מפני אלו, בענינים בה פוסקיך ולמה כך(על
 סק"ד(. תכ"ח סי' בטו"ז זה טעם )והובא ע"כבתשובה

 געשטעטנער נתן ר' הגאון כשם הביא ד'( )אות האזינו פ' הח' ייסףובפרדס
 להפסיק צריך הי' מדוע שתמה מאירות, פנים בקובץ מש"כשליט"א

 כל יקראו אם גם הרי כנ"ל, לתשובה העם את לעורר כדי טוב שאינובדבר
 שם והאריך התוכחות, שמיעת ע"י לתשובה יתעוררו אז גם הפסק בליהשירה
 את מביא האזינו בפ' כמו שירה באופן הבא דתוכחה הוא וחו"ד בזההרבה
 כשגגות רק ולא כזכיות אז נעשים דזדונות מאהבה תשובה עשיית לידיהאדם

 לפתוח צריך בתורה כשקורא דודאי שפיר אתי לפי"ז )פו:( ביומאכדאיתא
 בדרך תוכחות שהן דכיון האזינו בשירת מפסיקים שפיר ומ"מ טוב בדברולסיים
 בה אין ממילא כזכיות לו נעשים שהזדונות מאהבה תשובה לידי המביאשירה

 טוב. בדבר ומסיים פותח שהוא ונמצא לטובה, נהפך הכל כי כללרעה

 הביא בעז"ה( בקרוב לאור לצאת העומד שני' )מהדורא אור מאורי ילקוטבס'
 זה על קרושיפ בפ' שהעיר זצוק"ל מסקווירא מהר"י אדמו"רבשם
 רק טוב, בדבר סיום הוי לא שלכאו' בם" "דמיהם בתיבות מסיימתשהפרשה
 של שפע ישראל לבני להם שיהי' בם, דמיהם לבשר בא שהתורה הואהכוונה

 גדול. ורכוש הרבה וממוןדמים

 השר הרה"ק בשם כמדומה ששמע כ' ה'( אות כ"ח סי' )ח"ב הלוי חייובשו"ת
 עם ישכב אשר "ולאיש מצורע פ' סיום על שאמר זצ"ל מבעלזאשלום

 שבא הנחש מזוהמת בא הטומאה ענין שכל חז"ל בדברי המבואר עפ"יהטמאה"
 סופי וע"כ הטומאה, ענין כל יבוטל במהרה שיהי' התיקון לאחר אבלמהחטא
 כל יהי' לא שוב ב"ב המבשר שכשיבא "המבשר" הוא הנ"ל הפסוק שלתיבות

 הטהרה. רקזה

 רכתוביםנביאים
 אלא וכו' שיחה מתוך לא מחבירו אדם יפטר לא איתא )לא.( ברכות במס'ה[

 שסיימו הראשונים כנביאים מצינו שכן הגר"א( )גי' מצוה של שמחהמתוך
 ותחנונים. שבח בדברידבריהם

 והא וכו' מירמי' חוץ בירושלמי ומקשה וז"ל כ' מצינו( שכן )ו"ה שםובתום'
 עשר תרי דסוף קראי מהנהו מיהו מאסתנו, מאוס אם כי ה( )איכהכתיב

 מפורענית מיירו ולא תנחומין בדברי בטוב דחושבו מידי פריך לאוקהלת
 התוס'. עכ"לדישראל



 יעקלזרעקסג
 )שם הירושלמי דברי הם וכך בקיצור, הירושלמי דברי הם התוס' דבריומקור

 ר' א"ל תוכחות, בדברי שחתם מירמי' חוץ אלעזר ר' אמר ה"א(פ"ה

 לפי בבל", תשקע "ככה ואמד חתם נחמות בדברי ירמי'( אף )פי' הוא עודיוחנן
 ת"ל חתם, המקדש בית בחורבן יכול המקדש, בית על ומתנבא חוזר ירמי'שהי'
 הוא בגוים בשר", לכל דראון "והיו והכתיב וכו'", ירמיהו דברי הנה"עד

 )פי' מאסתנו מאוס תחת השיבנו מאמתנו", מאוס אם "כי והכתיבעסקינן,
 וכ"כ מאסתנו, מאוס אם כי הפסוק אחר השיבנו הפסוק הפעם עודדמסיימין

 תורה של דבר מתוך אלא מאלישע נפטר לא אליהו אף עיי"ש(, איכה סוףברש"י
 הירושלמי. עכ"לוכו'

 הירושלמי בשם התוס' דכ' דהא מקובצת השיטה בשם כ' שפ יוסף ביתד1:מ'
 אבוא "פן והוא עשר תרי הסיום על כוונתו עשר" תרי דסוף קראי"מהנהו

 אנכי "הנה הפסוק על דקאי הן דתנחומין כתבו וע"ז חרם" הארץ אתוהכהי
 קהלת וכן חרם, הארץ את להכות אבוא שלא כדי וגו"' אליהו את לכםשולח
 מצותיו ואת ירא האלקים "את הפסוק על קאי רע" ואם טוב "אם כפסוקשסיים

 ע"כ. הוא ושבח וגו'שמור"

 בתרי סיומים מכמה להקשות הוא התוס' דכוונת כ' שם חנמים נשפתיאבי
 הוא כוונתם אלא עשר, תרי סוף שהוא מלאכי מהסיום רק ולאעשר
 מיירי דלא שפיר התוס' משני זה ועל ומלאכי, נהום, יואל, הושע, מסוףלהקשות

 ישראל.בפורענית

 דלמה התוס' על הקשה יששכר( בני )לבעל שם ברכות עמ"ס תעלומהד1:כןגיד
 בפגרי וראו "ויצאו בפסוק המסיים ישעי' ספר מסוף התוס' הקשולא
 דישעי' מקובצת בשיטה ותי' בשר", לכל דראון והיו וגו' הפושעיםהאנשים
 ה' לפני להשתחוות צדיקים שיבואו הצדיקים ותנחומי רשעים של במפלתוסיים

 ע"כ. הפושעים האנשים בפגרי וראוויצאו

 לעולם שובה דבשבת כ' ו'( סעי' תכ"ח )סי' או"חוונ,צך"ע
 מפטיריי

 "שובה
 הושע שבסוף זו שהפטורה דלפי כ' שם מרבבה ובדגולישראל"

 ואין בם", יכשלו "ופושעים בתיבותמסיים
 מסיימיי

 לסיים דצריך משום בזה
 לכן טובבדבר

 מוסיפיי
 פסוקים איזה מנהגים כמה שהביא ועיי"ש פסוקים, בו
 שם. תשובה בשערי דבריו והובאולהוסיף

 ואח"כ ממיכה פסוקים ג' להוסיף נדפס שלנו בחומשיםולמעשה
 כ' קע"ד( סי' ח"א )או"ח משה אגרות בשו"ת אבל מיואל,פסוקים מוסיפיי

 צורך ואין ממיכה או מיואל או מהם בא' חותם אם דסגי בזה, המדפיסיםשטעו
 טוב. בדבר מסיימים דשניהם בשניהם,לסיים

 חתם איך גופא הושע דלכאורה הקשה הושע( ובסוף )שם הגרשוני ילקוטובש
 וצדיקים בם יכשלו פושעים בהיפך לסיים הי"ל אלו, כתיבות ספרואת
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 יכשלו דפושעים מפאנו, להרמ"ע מאמרות עשרה ספר בשם שם ותי' בם,ילכו
 פסוקים שמוסיפין ממנהגינו אמנם באריכות, עיי"ש טוב בדבר סיום הוי נמיבם

 וצ"ע. כן נראה לאהנ"ל

 מזמורי בקצת "דצ"ע שם סיים הלכות בקיצור קל"ח סי' חיים מקור בס'ו[
 בתהלים קאפיטלעך כמה מצינו באמת אבל יותר ביאר ולא ע"כ,תהלים"
 קכא, קב, קיב, קא, צה, צד, לט, לו, א', קאפי' כגון טוב לא בדברשמסיימין

 אלא קאפיטל בכל שהקפידו מצינו לא וכתובים נביאים ספרי בכל רכמווי"ל
 כאן. גם הוא וכן הספרבסוף

 קאפטילך עשרה או חמש כגון יום בכל שאומרים תהלים אמירת לעניןאבץ
 מאור ובתהלים טוב, לא בדבר המסיים בקאפיטל לסיים שלא לדייקצריך
 דכן כ' יג( אות קודש מנהגי )בחלקצדיקים

 נוהגיי
 זה שאחר בקאפיטל לסיים

 טוב. בדבר לסייםכדי

 תהלים פסוקי ג' לומר העולם מנהג נתפשט דלכן לומר אפשר, בדרך ליונראה
 וכו' נרגנה לכו דהיינו תהלים לומר שמסיימים ואחר שמתחיליןקודם

 כמזמור שסיים באופן אלו בפסוקים לסיים כרי והיינו וכו', מציון יתןומי
 נתקן טעם ומאיזה אלו פסוקים לג' המקור מצאתי דלא טוב, לא בדברהמסייס

כנלע"ד.

 הד' הפעם עוד לומר תהלים ספר כל כשגומרין הוא דמנהגינו נ"לולגיד

 קאפיטל רק הפעם עוד לומר העולם מנהג אבל הראשונים,קאפיטליך
 "ודרך בתיבות שם דמסיים משום ונ"ל הקאפיטל, כל מסיימים לא אבלא',

 ועפ"י תאבד, רשעים בתאוות )כמו טוב לא בדבר סיום דהוי תאבד",רשעים
 לומר בתהלים נדפס לכן טוב( לא בדבר סיום הוי בודאי דלהלן המהרש"אדברי

 בטוב. לסיים כדי יצליח יעשה אשר וכל הפסוק עדרק

 של בשיר כגון בזה ליזהר צריך ג"כ תהלים קאפיטל כשאומרים בתפילהוכן
 בפסוקים לסיים העולם ומנהג אלקינו, ה' יצמיתם המסיימת רביעי ליוםיום

 דאברהם צלותא בסידור כ' לזה ומקור שלאחריו, מהמזמור שהם וכו' נרגנהלכו
 ר' בסידור שסידרו כיון האריז"ל קבלת עפ"י הוא זו הוספה שיסוד דכנראהשם
 לא המזמור שעצם כיון נראה הזה להמנהג וכהסכר האריז"ל, עפ"י המיוסדאשר

 בסוף שמסיימים כמו אלו בפסוקים מסיימים לכן תנחומים בדברימסתיים
 השיבנו עוה"פ לומר חוזרים וגו' מאמתנו מאוס אם כי הסיום אחר איכהמגילת

 ע"כ. טוב בדכר לסיים כדי וכו' אליךה'

 דלכן שם והוסיף כנ"ל, הוא דהטעם בקו"א קמה באות המנהגים בטעמירס"מ
 תאבד" ושעים "תאות בתיבות המסיימת קי"ב בקאפי'מסיימים
 זה(. בענין ו' באות לעיל מש"כ )עי' כנ"ל, "הללו-יה" תיבתשמוסיפין



 יערגזרעקפו
 פנחס )ר' הרב מסיים הי' ד' שביום הביא תי"ט אות פנחס אמרי שבס'ולפלא

 כמ"ש נרגנה לכו אמר ולא אלקינו ה' יצמיתם זצוק"ל(קאריצער
 עיי"ש.בסידורים

 אות רס"ז )סי' תורה ישראל מנהג שבס' לציין יש נרגנה לכו בקאפי' דבריומדי
 שבת שבליל הוא וסטאלין קארלין ומנהג קאמארנא שמנהג הביאג'(
 נשבעתי "אשר רם בקול הש"ץ מסיים לא נרננה לכו כשאומרים שבתבקבלת
 כדי והוא שלאחריו, כמזמור רם בקול מתחיל רק מנוחתי" אל יבואון אםבאפי
 רק סיים מבוטשאטאש קדושים דעת בעל והגה"ק טוב לא בדבר לסייםשלא
 מנוחתי, אל יבואון בתיבות רק מסיים הש"ץ הי' ובזידיטשוב מנוחתי,בתיבת
 זה במזמור גם ומסיימין כן מקפידין שאין מנהגינו( הוא )וכן העולם מנהגאבל
 שמיישב מכלול לבושי בס' ועי' המזמורים, שאר כמו רם בקול פסוקיםכמה

 וחזרתי נשבעתי באפי באפי, נשבעתי אשר עה"פ חז"ל שדרשו מה עפיהמנהג
 עיי"ש. הוא טוב וא"כבי

 ותומ' רש"י גמראמשנה

 וציין רע מעשה שעשה במי לסיים שלא דה"ה כ' סק"ד קל"ח בסי' המג"אז[
 סוף להרמב"ם המשניות דבפי' וכוונתו ידים, סוף רמב"ם לזה המקורבמג"א

 קובל הי'( מגליל )פי' גלילי צדוקי אמר במשנה שם דתנן הא על כ' ידיםמס'

 שהיו הרע"ב, )פי' בגט משה עם המושל את כותבים שאתם פרושים עליכםאני
 הגט ובסוף פלוני למלך וכך בכך וכותבים המלכים לשנותמונין

 כותביי
 כדת

 גלילי צדוקי עליך אנו קובלין פרושים אומרים למשה( הדבר וגנאי וישראלמשה
 את כותבין שאתם אלא עוד ולא בדף, השם עם המושל את כותביןשאתם
 אשר ה' מי פרעה ויאמר ה'( )שמות שנאמר מלמטן השם ואת מלמעלןהמושל
 דכתיב ה' לשם פרעה שם שמקדים הרע"ב )פי' ישראל את לשלח בקולואשמע

 במשנה. כאן עד הצדיק, ה' אומר מהו וכשלקה ה'( מי פסעהויאמר

 ויאמר של )ר"ל הפסוק שזכר ולפי וז"ל זה משנה על בפירושו הרמב"םדי:'
 כופר בהכחשת המסכתות מן מסכת שיחתום מאושר אינו ה'( מיפרעה
 אומר מהו וכשלקה אמר כן על בו, באמונתו לסיים( ראוי אבל )פי' אלאלגבורה

 עכ"ל. הצדיקה'

 רע מעשה שעשה במי לסיים שלא כ' דהמג"א הקשה שם השקלובמחצית
 יש לכפירה נוגע שהוא בדבר דרוקא משמע הרמנ"םומלשון

 וצ"ע.קפידא

 בסוף דהא הקשה שם בתויו"ט אבל בברטנורא, ג"כ פי' הנ"ל הרמב"םו:פי'
 שם סיים ולמה חכמים, עיני יעור השוחד כי בפסוק מסיים פאהמסכת

 הוי אלא נתכוין לבד פסוק אותו על ולא "וגומר" תיבת שם דתני ותי' רע,בדבר



קסה וגפרוריםולאורים

 ולפי"ז עיי"ש. תרדוף צדק צדק כתיב אח"כ דהא רע בדבר תעמוד שלא עדגומר
 תיבת יכתוכ טוב לא בפסוק לכתוב שמסיים מקום דבכל גדול חידוש לןיורווח

 טוב. בדבר כסיים והוי כנ"ל"וגומר"

 קושיא דמאי התוי"ט על הקשה המשניות( כסוף )נדפס שם איתן אהבתובם'
 השוחד "כי דהפסוק רע בדבר תעמוד אל בנה שייך איך פאה, מס'מסוף

 דאינו הנ"ל הרמב"ם דברי לפי אבל ועכו"ם, רשעים של פורענית הוייעור"
 מידי. קשה לא לגבורה כופר בהכחשת שיחתוםמאושר

 "צדק הוא והסיום בהמשנה, הגירסא מהפך שם אליהו בשנות הגר"אובנאמת
 ובתוס' עי"ש, לאמיתו אמת דין הדן על לראי' שהוא תרדוף"צדק

 הוא כשהרע אלא רע בדבר מסיים מקרי דלא לדוד שושנים בשם הביא שםאנשי
 וכו' יעור שהשוחד לפי תקח לא ושוחד קאמר הכי הכא אבל דפסיקתאמילתא

 טוב. בדבר מסיים שפיר וא"כ תקח, לא אומר אניולפיכך

 ע"א. נד בדף המשנה על כ' יהוסף זכר מבעל ברכות מסכת שבסוף כהגהותזק[
 "ואומר המסיימת ברכות( שבמס' האחרונה המשנה )שהוא המשנה סיוםעל
 לה'", לעשות עת משום תורתיך הפרו אומר נתן ר' חורתיך הפרו לה' לעשותעת

 לפניו שנאמר מה על נתן ר' פה הוסיף מה ולדעת לראות תמהו כן ראוורבים
 דר' טוב בסימן לסיים כדי שהוא ויתכן לרישי' מסיפי' הכתוב את שינהולמה
 בקובץ כנ"ל שכ' מצאתי ואח"כ ע"כ, וכו' דרבי קמי' מתניתא מסדר הוינתן

 רלט(. אות ט' )שנה יוסףוילקט

 אור )בלשון בזה וכיון וז"ל כ' פסחים מס' ריש המשניות בפי'ברמב"ם
 הספר פתיחת תהי' ולא מעליא בלישנא לדבר כדי עשר(לארבעה

 לשון שתפס שם המאור בבעל וכ"כ ע"כ, לילה ר"ל ההעדרים מן העררבשם
 וכו' י"ד ליל ג.( )פסחים דאמר שמואל דבי ותנא יאיר, דבריך פתח כרכתיבאור
 הוא דבריו ומקור שם, הראב"ד בהשגות ועי' ע"כ דבריו פתיחת זה הי'לא

 הצדיקים למדו ממנו וכו', יאיר דבריך פתה עה"פ שדרשו פ"נ( )שמו"רכמדרש
 עיי"ש. באורה פותחין היו בדבר מתחיליןכשהיו

 כדי רק הוא שם שבגמרא האחרון רהמאמר כ' סוכה מסכת בסוףבמהרש"א
 בסוף שטערין הגרי"ש בהגהות ועי' טוב, בדבר המסכתאלסיים
 עיי"ש, סוכה בסוף רש"י כוונת דזהו שכ' ברכותמס'

 בדרשת יומא מסכת סיים דלכן כ' קע"ח( סי' או"ח )ח"א יעלה יהודאבשו"ת
 ועי' טוב בדבר המסכת לסיים כדי ומסגי, סגי חיי דמפיש דימירב

 עוד. ועיי"ש שם, ותוס'ברש"י

 נגילד לו קוינו ה' "זה ובפסוק אגדתא בדברי הגמ' מסיים תענית מסכתבסוף
 כן משמע ובתוס' טוב, בדבר המסכת לסיים כדי כישועתו"ונשמחה



 יעקגזרעקטו
 כתיבות סיימו הקודם דבתוס' אלא בגמרא שכ' ממה כלום הוסיפו שלאביותר
 כדי הוספה שום בלי אגדתא המאמר התוס' הביאו כן על עמיו, אל ויאסףויגוע
 ואיז בישועתו, ונשמה נגילה בתיבות סיים שם במהרש"א וכן טוב, בדברלסיים
 התוס' על אלקים מתת בס' בפי' כן שכ' מצאתי ואח"כ זה, לפני למ"ש המשךלו

 עליון" קל יזמו בציון אלקים אל "יראה בתיבות סיים שם ברש"י וכןהנ"ל,
ע"ש.

 המשנה דמסיים הא על בלע( ד"ה )כח: התוס' כתבו קטן מועד מס'ובסוף
 מעל דמעה ה"א ומחה לנצח המות בלע אומר הוא לבוא לעתיד"אבל

 הוא קטן דמועד משום טוב ברבר לסיים כדי דהיינו התוס' כ' וגו'", פניםכל
 העיר ויפה מועד, סוף הוא דחגיגה כ' דהרמב"ם ציין )במהרש"א מועד, סדרסוף

 מתרץ ומה"ט סדר(, סוף דאינו אף כתובות במס' כן כתבו דהתוס' סופריםבדברי
 נשים בט"ו יבמות( )מסכת נשים סדר דאתחיל הא מאורלייניש, יעקב רביהרב
 ותירץ קח.( )ב"ב נוחלין ביש כדאמרינן מתחילין לא בפורענותא דאתחילאע"ג

 התוס'. עכ"ל לנחמתא ונחמתא לפורענותא פורענותאדסומכין

 לנחמתא ונחמתא בתיבות התוס' דסיימו דהא התוס' על כ' שםובמהרש"א
 דב"ב בפ"ק מהגמרא הוא לישנא שיגרת אלא הכא נסבהבכדי

 בנחמה. לסיים כדי כןועשו

 הפסוק משום המסכת כן דמיים כתבו קטן מועד סוף ובכרטנורא בהר"ןוגר!
 טוב. בדבר סיים ע"כ רע, בדבר תעמוד אל ג( )ח,בקהלת

 מעניני מיירו יבמות מסכת שרוב שהיות כ' קנ"ה( סי' )ח"ב יעלה יהודאבשו"ת
 ע"כ דמיא" נפשות "כדיני בתיבות סיים המסכת ובסוף וכדומה,מיתה

 אע"ג וכו', כעולם שלום מרבים חכמים תלמידי אר"ח אר"א במאמר אחריוסיים
 האחרונה המשנה רבי סיים דלכן כ' ועוד זה, לפני למש"כ שייכות לושאין

 ד' דיש כ' ועיד כנ"ל, ג"כ והוא להיים רומז ו' דאות )כידו( ו' כאותשביבמות
 והסימן בעולם, שלום מרבים חכמים תלמידי הנ"ל במאמר המסיימיםמסכתות
 באריכות. עיי"ש כ'ריתות ייבמות נ'זיר ב'רכות "בניך" תיבת הואלזה

 שיטענו ישראל שבארץ סרק אילני כל עתידין )ד"ה כתובות מס' סוףבתוס'
 לעיל קאמרה ולא הכא לה נקט טוב בדבר לסיים שרוצה לפי כ'פירות(

 ע"כ. מילי בהנידאיירו

 מה לדוד קרן בעל הרה"ג בשם הביא שי"ד( )עמ' עירובין עמ"ס בעתו פריומס'
 פי" על "אף כתיבות כתובות דמסכת ה' פרק שמתחיל מה לתרץשאמר

 האופים, שר )נחש, באף ונאבדו באף שפתחו הן דארבעה במדרש איתאדהא
 הוא חמישי ופרק מדות הי"ג כנגד פרקים י"ג יש דבכתובות ותי' והמן(קרח,



קטז וגזרוריסגושרים

 שבה הדין את ממתיק כזה לימוד רע"י האף המתקת דהיינו אפים ארךכנגד
 בתיבות עירובין דמסכת ה' בפרק ההתחלה עפי"ז שמיישב ועיי"שלרחמים,

 עיי"ש. וזעם עברה מלשון דהוא מעברין""כיצד

 פרק כגון טוב לא בדבר שמתחילים פרקים מעוד להקשות יש הנ"ל לפיובאמת
 דעיקר לזמר דיש ואפשר ועוד, )ב"ב( שמת מי ופרק )ברכות( שמתומי
 כמרקים אבל שלימה מסכת דהיינו שלם דבר ובסוף בתחילה רק הואהקפידא

 טוב, בדבר דף בכל או משנה בכל לסיים צריך דיהא שיעור לדבר אין דאל"כלא
 טופ לא הנראה בדבר המסיימים שבתורה הפרשיות כל ג"כ לתרץ ישולפי"ז
 הרה"ק בשם סו באות לקמן )ועי' חומש כל בסוף רק הוא הקפידאהעיקר

 כעי"ז(.ממונקאטש

 מתא בך"ה רו"ל רש"י דברי  על קמא בבא מס' סוף במהרש"א כ' פלא ידבופ[
 ע"ז וכ' רש"י, עכ"ל טוב למרעה וצריכין הוא בהמות מקופמחסיא,
 ואפשר וכו', מיותר הוא "טוב" ומלת "למרעה" אלא הול"ל דלאבמהרש"א
 בהך הגמרא סיים שלא רש"י וראה וכו' טוב כדבר לסיים מ"ש ע"פשנתכוין
 וכדי דינים, שכולן הן אחת מס' כעין וב"ב ב"מ שב"ק לפי אגדה בדברימסכת
 "רעה" אחרונות אותיות "למרעה" כי טוב בדבר זו במסכת לסיים חסר יהאשלא
 סיים "דקפיד" דסיים כתר התלמוד וכן בזה, לסיים "טוב" מלת הוסיףע"כ

 "דקפיד" והול"ל הוא", "דקפידי בתיבות מסיים דהגמרא )פי' "יהוא"באותיות
 עיי"ש. וכו' הוי' שמותיו על המורה הנ"ל( באותיות לסיים כדי אלא לא,ותו

 שיסיימו האותיות על גם להקפיד דצריך דמשמע גדול פלא הם אלוודבריו
 "מרעה" נגון אחת תיבה בסוף שהם אותיות אפי' דהיינו טובבדבר

 "רעה". באותיות דיסיים משום לטובה שכוונתו אע"פ בו לסייםשאין

 הגר"י חידושי בשם הביא סק"ג( קכ"ה )סי' היראים על ראם תועפות בס'וכ"כ
 רש"י מחשבות עמקו דלמאוד שכ' הנ"ל קמא בבא מס' סוף עלפיק
 הש"ס סייס זה למה א"כ הוא, למאוד גרוע מרה דהקפדה מאחר לי'דקשיא
 הוא אשר הדבר טוב לא כי הוא( דקפיד בתיבות )דהיינו מילתא בהךהמסכת

 עיי"ש. טוב בדבר רש"י סיים ע"כעושה

 תלמיד דרך וכן וסיים הנ"ל המהרש"א כדברי כ' ב"ק סוף הישועות כוס בס'וכן
 מתותנו. בשם מש"כ עוד ועיי"ש טוב, כרכר לסייםחכם

 אם כי מסכת לסיים דש"ס אורחא דלאו דאע"ג כ' שם חיים תורת בס'אבל
 שאני הוא, מעליותא לאו וקפדנות נדה, מס' סוף התוס' כמ"ש טובבדבר
 קמא. הגוזל בפ' כדאיתא הוא, מסכת חרא נזיקין סדר דכולאהכא

 דאיתא הא עפ"י שכ' מהרשש"ך בשם הביא קצ"ד מאמר סופרים דברי בס'אבל
 ידיהן פושטים שאין מגופם יותר עליהם חביב ממונם צדיקים )יב.(כסוטה



 יעקיףזרעקפח
 ולז"א לשבח, כ"א להם יחשב לגנאי לא ה' יראי אצל דקפידא נמצאבגזל,
 שאינם ת"ח של כעיר היינו דקפדיבאתרא

 פושטיי
 מחסיא וכמתא בגזל, ידיהם

 טוב. בדבר לסיים ג"כ הש"ס כוונת א"כ יב.( הוריות )כפרש"י ת"ח הרבההיו

 משיח לראות יזכנו "והשם בתיבות התוס' סיימו המסכת בסוף מכותבמסז'
 טוב לא בדבר שם רמיירו אלא זה לפני למש"כ שייכות לו ואיןאמן",

 שם. ברש"י ועי' כך סיימוע"כ

 בלשכת מדות מס' בסוף המשנה סיים דלכן כ' קכ"ב( )עמ' כהנים עזרתבם'
 העץ, ולשכת הגולה לשכות קודם זו לשכה שהזכיר כהרמב"ם דלאהגזית

 המקום ברכת בה שנזכר הגזית בלשכת המסכת לסיים התנא שרצה לפיוהוא
 הרמב"ם משא"כ טוב, בדבר המסכת לסיים ורצה שם( במשנה)כמבואר
 למינקט לי' ניחא טפי לכן ההלכה, כאמצע אלו לשכות ג' שהזכירבחיבורו

 תורה. מקום שהוא ביותר חשובה שהוא ברישא הגזיתלשכת

 גרסי דלא ספרים אית וז"ל אליהו( דבי תנא )ד"ה התוס' כ' נדה מסכתובסוף
 דאיידי נראה וכן בספרו, הגיהו ור"ת איתא, רש"י בפירוש מיהולי'
 פרק במגילה כן נמי ואיתא טוב, כדבר לסיים לה מייתי בהלכתא לעילדאיירי

 וכו'. ע"ב( )כ"חבחרא

 התוס' דברי על הקשה סיום( כשעשיתי ד"ה ע"א )סי' שבע בארונ:שך"ין
 שבנות זו הלכה שהביא אחר מגילה במס' גם זה סיוםדמדאיתא

 נדה, להלכות שייכות לו דיש ש"מ זה, מאמר ג"כ הביא עצמן על החמירוישראל
 מסכתות ככמה לסיים שרגיל במאמר ולא זה במאמר מסיים למה הקשהועוד
 ע"ז, שתי' מה ועיי"ש וכו' בעולם שלום מרבים חכמים תלמיד אר"ח אלעזרא"ר

 עיי"ש. נ"ט( סי' ח"ג )יו"ד משה אגרות בשו"ת ג"כ העירוכן

 ויצאת בטומאה שנכנסת כלים "אשריך רבי סיים כלים מסכת סוףבמשניות
 בדיני סיים אבל הטומאה באבות מתחלת שהמסכת דהיינובטהרה"

 עוקצין מס' סוף משנה סדר הששה כל בסוף וכן הנ"ל מטעם ג"כ והואטהרה
 הנ"ל. מטעם ג"כ והוא בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' בפסוקסיים

 דלא ומצאתי הש"ס, פרקי כל בסוף וחקרתי שדרשתי אחר נראהולכוע"ז4
 סרר בכל לא ואף מסכת בכל לא ואף פרק ככל לסיים חז"לחששו

 מעניני מדבר האחרון שהמאמר במקומות ורק אך טוב, במאמר או טובבדבר
 סוכה, ברכות, מסכת סוף כגון טוב במאמר וסיימו חששו אז וכדו'מיתה

 אלא מסכת סוף דוקא ולאו ונדה, חולין, מכות, סנהדרין, קדושין, נזיר,כתובות,
 ג' סו"פ דתענית, א' סו"פ דסוכה, ב' סו"פ כגון בזה, חששו פרק בסוףאפי'

 סיים לא אם ואפי' דתמיד, ד' סו"ב דב"מ, ב' סו"פ דב"ק, א' סו"פדמגילה,



קמט ושאוריםלישרים

 לזה, חששו ג"כ וכדו' מיתה מעניני מיירו המסכת שכל רק טוב לא בדברמקירם
 נדה, חולין, מכות, כריתות, סנהדרין, יבמות, קטן, מועד תענית, מס' סוףכגון

 קצרתי. כיודו"ק

 ערוךשלחן
 תשובה בשערי וכתב תמיד משתה לב וטוב בפסוק סיים או"ח בסוף הרמ"אי[

 במילת הרמ"א סיים יו"ד בסוף גם טוב, ברבר לסיים כדי זה פסוק שהביאשם
 כדי דהיינו שם הגולה בבאר וכתב טוב במילת המחבר סיים חו"מ ובסוףטוב,

 טוב. בדברלסיים

 התדרה בקריאתהנהגות
 תמיד ולסיים להתחיל דיכוין שכתב קל"ח בסי' רמ"א דברי הבאנו כבריא[

 קרוי' אינה עכו"ם דטובת ונ"ל וז"ל )סק"ג( במג"א ע"ז וכ' טובבדבר
 דה"ה כ' ד' ובס"ק ע"כ, עכו"ם רעת וה"ה דסנהדרין( )פ"ר התוס' כמ"שטובה
 פרשת לו לקרוא אין פסח או עוג שהוא מי רע, מעשה שעשה במי לסייסשלא
 לברך יחשוב לא ברכות החזן כשקורא וכן בזה כיוצא כל וכן שבור אועורת

 ע"כ.תבירו,

 דבריו הובא יצחק פחד בס' כ' שם, לסיים שצריך טוב דבר נקרא דברושיזוף
 בכל ימצא בסימן טוב דוקא דלאו בקו"א( שכ"ח )אות המנהגיםבטעמי

 וכדומה. קללה שאינו למעוטי היינו דקאמר טוב דבר אלא העולים לכלפרשה

 בדברים מסיימים או כשקוראים להקפיד ולהעולה קורא להבעל איןוכאמת
 שכ' תשכ"ח( )אות חסידים בספר הוא הנ"ל המג"א דמקור טוביםלא

 התוכחות, לפני הכתובים הברכות קורא( הבעל )דהיינו החזן כשקורא וז"לשם
 בשעת לחשוב אין הקללות קורא וכשהוא חבירו, את לברך לחשוב לקוראאין

 "למען אוהביו על יחשוב לא שמע את כשקורא וכן רשעים, אותם עלהקריאה
 ע"כ. וכו' דבר יחשוב לא אלא מהרה" "ואבדתם אויביו על ולא ימיכם"ירבו

 התורה קריאת הלכות על חיים בספר כדאיתא ע"ז להקפיד לו אין העולהוכן
 יקפיד לא שהעולה וכ' זה בענין שהאריך כב( אות י"א סי' פלאג'י)להגר"ח

 עצות זה כל כי כבודו, שהוא שסובר מה לפי דאינו שהעלוהו הקריאה מקוםעל
 קראוהו אפי' יקפיד לא גם וכו' השי"ת מעבודת ולהטרידו להחטיאוהיצה"ר
 ומצורעים זבים פ' או ורמשים שקצים כפ' כגון פרשיות בשאר כ"שבתוכחות

 במקומות אפי' כי וכו' עיניו למראה טוב בכי מסייים שאינו הפרשיות בסיוםאו
 ולמקיימים ללומדים היים הוא הכל וכדומה וקללות וכרת מיתה כתורהשכתוב
 יעו"ש. וגו' חיים שכולה בתורה עסוק שאני מתוך וילך פ' במדרש כמ"שאותה



 יעלגזרעק
 הנדפס עפ"י העולם דנהג הא וז"ל כ' רכ"כ( )אות ושלום חיים דרכי בס'יב[

 בפוסקים מקור לו אין זה דבר וכו' ושלישי שני קרואים הז' סיוםבחומשים
 במה"ש טהור קן )בחלק אור מאורי בס' בזה שמבואר וכמו דייקא שם לסייםכלל

 המציין,  זה  על שהרעיש  ו"ל מווירמיישא  מהר"א להה"ג ע"א( קנ"ו דףלאו"ח
 בהנדפם רבים טעותים ומראה שם והאריך דרדקי, מקרי איזה שהי'ונ'

 מקובל וכן להעולה, הענין באמצע דמסיים המקרא הבנת לפיבחומשים
 בחומשים הנדפס כפי שלא לסיים לדייק מקומות בכמה זי"ע הקדושיםמאבותיו

 כראוי. טוב בכי סיים דלאמשום
 אעתיק האריכות מפני אבל כשלימות. אור המאורי דברי כל העתיק שםובהגה

 ואינן שם לסיים המצויינים מקומות דהיינו לענינינו שנוגע מה רקכאן

מסיימיי
 שהי' כנראה כראשית כפ' הן, ואלו הסיום הנ"ל ושינה כראוי טוב בכי

 תולרות ספר "יה בפסוק ה' קאפי' תהילת אצל שישי שלפניו בחומשמצויין
 משום ה'" כשם לקרוא הוחל "אז בתיבות שם לסיים טוב דלא כ' וע"זאדם",
 אצל מצוין בשביעי וגם התרגום, כפי' זרה עבודה לעבוד שהתחילודמיירו
 בשם כפירש"י טוב לא בדבר סיים ג"כ והוי אלקיפ", אותו לקח "כיתיבות
 ונסוע "הלוך לסיים לשלישי מצויין בחול לך לך בפ' זמנו, קודם שמתהמדרש
 יסיימו רק טוב, לא דהוי כארץ רעב ויהי בתיבות ללוי אח"כ ומתחילהנגבה"
 והוא נפשי", "ותהי כא( )יט, רביעי ציין וירא כפ' ז'(, )פסוק בארץ אזוהכנעני
 שלא סבר והמציין צוערה" בא "ולוט כג( )פסוק לסיים וצריך עניןבאמצע
 ידע ולא רע, דבר הוי וגו"', סדומ על המטיר "וה' דהפסוק שסבר כאןלסיים
 כבוד "והנה י( )טז, שישי לסיים שלא כ' בשלח בפ' נחשב, אינו עכו"םשרעת

 שבחומש כנראה תשא כי ובפ' בנ"י, לתלונות גנאי שהוא בענן", נראהה'
 גנאי שהוא ע"ז וכ' כס( )לב, ברכה" "היום בתיבות חמישי מצויין הי'שלפניו
 )טז, בפסוק שלישי לסיים בחול מצוין קרח בפ' מתוקן, לפנינו אבללישראל,

 והוא בשבת( לקריאה שני שם מצויין )וגם השתרר" גם עלינו תשתרר "כייד(
 תלינו כי הוא "מה י"א( )בפסוק יסיים אלא משה, על כן שדיברו גנאידבר

 חרמה", המקום שם "ויקראו ג( )כא, בפסוק חמישי לסיים מותר חקת בס'עליו",
 לכם" דיבר "כאשר יב בפסוק שני מצוין דברים ]ובפ' רעה אינו עכו"םדרעת
 שמתחיל משום הזה סיום על הקפיד ז"ל ממונקאטש שהרה"ק שם המגיהוכ'

 התחיל לא רק שם מסיים הי' הנ"ל והרה"ק לבדי", אשא "איכה בפסוקאח"כ
 שופטים בפ' המגיה שם כ' ועוד וגו', אבותיכם אלקי ה' הפסוק חזר אלאאיכה
 דקשה עוד", יזודון "ולא יג( )יז, בפסוק שני לסיים שכ' אור המאורי כדעתדלא
 שבהפ הרע לבער ויצטרכו ע"ז עובדי בה שימצא ישראל כרעת דמסייםע"ז
 ה( )כב, בפסוק בשבת שני לסיים כ' תצא כי וכפ' עיי"ש[, לישראל גנאיוהוא
 ולהתחיל ויראו", ישמעו ישראל "וכל כב( )כא, כמצויין ולא עמו" תקים"הקם
 תוריע בפ' מש"כ עור ועיי"ש וגו"', מות משפט חטא באיש יהי' "וכיאח"כ

 עיי"ש. מחוברים כשהםומצורע



קטע וגורואיםלעריס

 חלוקת כענין וכן וכו' רביעי ושלישי שני המציין של הנ"ל כענין)ובאמת
 דיש מקומו, כאן ואין גדול מבוכה בזה יש בחומשיםהקאפיטלעך

 זה ולעומת תיקנם, דעזרא סוברין ויש מסיני למשה הלכה הוא זה שדברסוברים
 עי' נוצרי, כומר ע"י דנעשה וי"א הארץ עם דרדקי מקרי ע"י דנעשה סובריןיש
 תרגום, וא' מקרא שנים ומנהגי דיני על חיים ביכורי ס' בסוף כאריכותכזה

 לסיים שלא הוא מנהגינו וגם בזה מש"כ כ' וגליון יב גליון ישראל אורובקובץ
 דוקא(. אלובמקומות

 הפסוק לכפול שנהג אלעזר המנחת בשם ושלום חיים בדרכי המגיה לעילומ"יצ
 בפסוק להתחיל שלא כדי דברים( )בפ' לבדי אשא איכד הפסוקשלפני

 ינוהגין והוסיף זה מנהג ג"כ הביא קל"ה סי' )כוטשאטש( אברהם באשלאיכה,
 נראה הי' וע"ז איכה, רמגילת כאיכה שמנגנין איכה בפסוק להתחיל שלא כדיכן

 שלא כדי לפניה פסוקים כמה להתחיל שצריך תוכחה, כעין הקוראכעיני
 שלפני הפסוק לכפול דעריף כ' תכ"ח סי' היטב בבאר ובאמת רע, ברברלהתחיל
 שלא ליזהר יש דיותר די"ל בזה לעיין יש אכל כהתוכחה, מלהתחילהתוכחה
 דעכ"פ שם וסיים ראיותיו( )עיי"ש בגמ' סמך זו לקפידא שיש פסוקלכפול
 הוא וכן איכה שלפני בפסוק לכהן לכו"ע בנקל לסיים אפשר הנ"ל איכהבפסוק

 ע"כ. טוב היותר צדעל
 לעולה קורין בחוקותי בפ' נוהגין דיש כ, סקי"ט( קל"ז )סי'ו11כ!1טנ"1

 קרא שכבר אף טוב, בדבר להתחיל כדי קודם, פסוקים ג'להתוכחה
 הפסוקים. אותןהשלישי

 שקורין כראשית שכפרשת העיר קי"כ( אות קל"ז )סי, ההדש הקמח לקטבס'
 כרי דאפשר, מה לפי הוספות הרבה שעושין מקומות יש בראשית""שבת

 אחד וגדול טוב, לא בדבר בסופו לסיים חוששין והרכה התורה, התחלתלחבב
 אב"ד שלמה מה"ר )והג' כמותם הרבד שנים כולנו נחי' ולו חשש, דאיןהשיב

 שישי ולא ה', בשם לקרוא הוחל בפסוק שתמישי, סיים ולא חששמונקאטש
 ע"כ. טובים( דברים אינם כי וגו' אלקים אותו לקח כיבאיננו

 קכ"ג )דף אברהם ויקרא ס' כשם הביא קל"ח סי' ישראל ארץ מנהגי כס'א1ל
 עולים לששה בראשית בשבת לקרות תובב"א צפת עיה"ק שמנהגע"ב(
 בריאת מהעולים אחד לכל השמים, תולדות אלא הפסוק ער הסדראמהתחלת
 טוב, כדבר סיומן אין והלאה משם אשר שהפיסקות מטעם אחד, יוםמעשה
 ככמה לסיים שלא ישראל ארץ רמנהג אמת השומר ס' בשם מש"כ עודועיי"ש

 עיי"ש. טוב בדבר סיומן שאין שם, לסיים שמצויין במקומותסדרות

 שרניםענינים
 כדבר וסיום התחלה של הנ"ל בדין נשאל שע"ו( )סי' לשמה תורה כשו"תיג[

 ולהזכיר לפרש צריך האדם לפעמים כי ונפק"מ יותר, צורך מהן איזהטוב



 יעקבזרעקער
 יקדים, מהן איזה להפר, וא' טובתו אחד שהם והפיכו דבר על בדיבור אובכתב
 כדי הטוב בחלוקת יקדים או הטוב כחלוקת שיסיים כדי הרע חלוקת יקדיםאם

 טוב. בדברלהתחיל

 הרע חלוקת ואח"כ הטוב בחלוקת להתחיל דהיינו שניהם לקיים שאפשרוע'
 וסיים שהתחיל נמצא וכזה הפעם, עוד הטוב חלוקת וישנה יחזורואח"כ

 עושה שהוא מאחר צורך, ללא דברים מרבה שנראה גנאי בזה ואין טוב,בדבר
 זה הוא חכם איש כי מרעתו יבין משכיל איש וכל בטוב ולסיים להחתיל כדיכן

 צורך. ללא דברים מרכה כסכל ואינו אלו, דבריפבתוספות

 יכול ואינו והפיכו דבר של חלוקות ב' לומר מוכרח שהוא נזדמן אםמיהו
 ההתחלה על ולחוש להקפיד צריך ודאי אז הטוב, חלוקת ולשנותלחזור

 להקדים דלא היכי כי תחילה הטוב חלוקת להקדים וצריך הסיום מןטפי
 )עיי"ש ע"ב( )ע"ה גיטין מסכת בגמרא יוצא מפורש זה ודבר לנפשי',פורענותא
 טוב, בכי ולסיים להתחיל ליזהר צריך ג"נ ס"ת דבקריאת ודע הראי'(באריכות
והעולם

 מקפידיי
 ההתחלה על להקפיד יש אדרבה אלא אינו וזה הסיום, על יותר

 ע"כ. בטוב להתחיליותר

 לדקדק צריך שיותר להיפך כ' ו'( אות קי"ב סי' )ח"ד המאיר שרגא כשו"תאבל
 להקפיד ריש כ' הנ"ל לשמה שבתורה ואע"ג טוב, בכי שיהי' הסיוםעל
 וסופן יסורים תחילתן צדיקים חז"ל בדברי דמצינו כיון אבל ההתחלה, עליותר
 ההתחלה, ולא הסיום הוא העיקר הצדיקים שאצל הרי להיפך, וברשעיםשלוה

 ע"כ. טוב בכי לסיים יותר להקפיד ישע"כ

 טוב בכי שיהי' הסיום על יותר להקפיד דיש ג"כ כי קל"ח סי' אברהם באשלדתן
 דכפסוק ועוד כשבח ומסיים בגנות מתחיל בפסחים כדמצינו ההתחלה,ולא
 הסיום על הוא הקפידא דעיקר ומשמע רע, בדבר תעמוד אל )קהלת(כתיב

עיי"ש.

 שם שכ' לשמה התורה כדעת מפורש )פכ"ה( אליעזר דר' בפרקי מצאתיושש"כ
 לו גנאי שהוא דבר הכירו עם מדבר שהוא מיש כל אמרו מכאןוז"ל

 מהקב"ה למדין אנו  מנין לו, לרצון שאינו כדבר וגומר טוב בדבר לומתחיל
 ואח"כ אשתו שרה של ההריון על מבשרו התחיל אבינו אברהם עלשכשנגלה

 מפסוקים, לוה ראיות נמה עוד הביא גם הרד"ל ובפי' ע"כ, סדום מעשה לוהגיד
 החכמה שפתיחת לשונה, על חסד ותורת בחכמה פתחה פיה כתיב ל"בדבמשלי

 שפתי מפתח ח( )שם כתיב ועוד וחסד, טוב בדבר לשונו על חסד בתורתהוא
 המאיר טוב בדבר והיינו וגו' יאיר דבריך פתח כתיב )קיט( ובתהיליםישרים,

 אדם. שלפניו



קער ופרוריםטשרימ

 שונותהנהגות
 מענדיל מנחם ר' הרה"ק בשם כ' החודש( )לפרשת ושמש מאור בס'יד[

 ויקרא פ' סיים קזרא שכשהבעל מקדם הי' שהמנהג זצוק"למרימנוב
 אשר "לאל רם בקול אחריו עונין הקהל כל היו בה, לאשמה בתיבותשמסיימת

 ע"כ, בה לאשמה הוא תיבותיהם שראשי השביעי", ביום המעשים מכלשבת
 טוב, בדבר לסיים כרי הי' דהטעם כ' ויקרא סו"פ יוסף ובפרדס הטעם, שםועי'

 ויקרא. סו"פ שלמה בתפארת כעי"זועי'

 מאפטא הרה"ק של מנהגו הי' שכן כ' ויקרא פ' ישראל אוהב בילקוטךכ:ן
 באמרי וכ"ה )קהלת( רע בדבר תעמוד אל משום הטעם שם וכ'זצוק"ל

 בשם )סלאנים( אברהם ובבית מאפטא הרה"ק בשם ויקרא פ' )גור(אמת
צדיקים.

 הפיוט של הסיום בענין שונים מנהגים הביא רט"ז( )עמ' המלך פרדסבם'
 שב"ק, בליל לאומרם העולם שנהגו האריז"ל( )שיסדו בשבחיך""אזמר
 דרחיקין מסאבין ושביקין "שכיתין ואח"כ וכו' תתעטר" "שכינתא שםשמסיים
 האחרון החרוז אומרים שאין נוהגין דיש חכושין", זיני וכל דמעיקיןהבילין
 קודם וכו' ושכיקין שביתין החרוז שאומרים ויש רע, בדבר לסיים שלא כדיכלל,

 ישועות ובסידור היעב"ץ בסידור וס"ה וכו' תתעטר שכינתא בחרוזומסיימים
 מנהג ועוד טוב, בדבר לסיים כדי כנ"ל ג"כ כ' אליק בית מנהגי ובסדרישראל,
 ועוד וכו' שביתין קודם פעם תתעטר שכינתא החרוז פעמיים שאומרים ישנוסף
 בעלזא ומנהג וסלונים, פיטסבורג מנהג וכ"ה טוב בדבר לסיים כדי לאחריופעם
 מנהגים עוד ועיי"ש בלחש, אותו אומרים אבל ושביתין בשביתין לסייםהוא
 כ' האריז"ל( תלמיד סרוג )למהר"י ישראל זמירות נעים ובס' בזה,שונים

 שכינתא החרוז האריז"ל כ' ואח"כ בראשונה, נכתב ושביקין שביתיןשהחרוז
 המתחילים חרוזים שתי שם יש ולכן ושביקין שכיתין החרוז את ומחקתתעטר
 עפי"מ מנהגינו ליישב ואפשר הנהוג, כסדר לאמרו מנהגינו אכל ש'.באות
 של דהוי"ו י"ל )כמנהגינו( רעוא ויהא אח"כ לומר הנוהגים דאותן שםשהביא

 טוב. בדבר מסיים א"כ הקודם להפיוט חיבור הוי"ויהא"

 אמירתם בעת הצדיקים נוהגים כ' נ"ט( אות ח"ז )מונקטאש תורה דברי בס'טד[
 שלהם בדרשות הגאונים הרבנים וכן וכיוצא, קודש בשבת בהשלחןתורה
 דמצינו דהא לזה, יש מקור איזה ולכאורה ובפרט, בכלל בברכותשמסיימים

 היינו עיי"ש, וכו' בנביאים מצינו רכן טוב בדבר הש"ס שסיימו נרה( )סוףבתוס'
 שם וגם פעם בכל שיאמרו מאמר בכל לא אבל הש"ס, או כולו הספר בסוףרק
 נ"ל אמנם דייקא, כברכות לא אבל וכיוצא שבח כדברי שסיימו רק ראינולא

 עליהן וקיבלו הואיל למשה הקב"ה א"ל סי"ט( פ"א )דכ"ר כמדרשהמקור
 ולמוכיחים כד-כה( )משלי מהכתוב שם וסיים וכו' לברכן אתה צריךתוכחותיך



 יערגזרעקש*
 התורות שאומרים וכיון עי"ש, טוב ברכת תבא השומעים( )על ועליהםינעם,

 הרבנים וכן והדרכות, חסידות ודברי ותוכחות מוסר דברי בשלחןומאמרים
 לעס  ללמד בהדרשה שהעיר במג"א( תכ"ט )סי' בשו"ע המבואר עפ"יבדרשתם

 ועל בכלל ישראל על טוב ברכת בדברי לסיים בע"כ צריכים כן על ה',דרכי
 שב"ק בלילי התורות בסיום רבוה"ק מנהג הוא וכן ע"כ. כנזכר בפרטהשומעים

 בברכות.לסיים

 )ח"א יהודא זכרון בשו"ת מש"כ הביא ב'( אות ל"ד סי' )ת"א הלוי חייולשו"ת
 החק של הפסוקים שכשאמר הי' ז"ל א"ש מהר"מ של שמנהגו פ"ג(סי'
 שהסדר אע"פ פסוק עוד הוסיף רע בדבר לעמוד רצה שלא יען לפעמיםלישראל,

 עיי"ש. בזה הקפיד לא מ"מ האריז"ל( )עפ"י מיוחד מכוון להם יש הפסוקיםשל

 )בחלק אור מאורי ספר בשם ההיא ג' אות רט"ו סי' )ספינקא( חיים ארחות01'
 בשעת רע לדבר ומגיע בפסוקים דעוסק דמאן שכ' ע"א( יג דף שבעבאר
 ע"כ. דשכועות ספ"ד כמ"ש כמקלל דהוי אמן מלענות פטור ברכהשמיעת

 של הדרשות דברוב כ' ג' אות סופרים( קרית )הנקרא חת"מ לדרשותבמילוא
 טוב" בדבר "לסיים או בטוב" "לסיים תיבות תמצאהחת"מ

 דכי
 הי'

 בהגהות. ועיי"ש הנ"ל השו"ע עפ"י החת"ס שלדרכו

 אשר ה' ירא א' לאיש הי' שמכיר אביו בשם הביא קנ"ו( )אות כתב אלףד1:ט'
 הי' ההוא והאיש פרעשכורג שבק"ק ההקדש בבית החולים משמשהי'

 וישעי" אורי ה' "לדוד המזמור טבלא על כתב א' ופעם ג"כ, סת"םסופר
 לאכול מרעים עלי "בקרוב בתיבות כתיבתו לסיים והוכרח אלול בימישאומרים

 רהוב לתחילת הגיע וכאשר נחוץ, דבר איזה עכור לילך לו הי' כאשר בשרי"את
 רח"ל, מת ארצה נפל חסד, דתורת ביהמ"ד שם אשר להכינו סמוךהיהודים

 סיים באשר הי' הדבר סיכת לודאי שקרוב כעיר אשר ה' ויראי הח"חואמרו
 ישמרנו השי"ת רע, בדבר תעמוד אל בקהלת המלך שלמה הזהיר והרי רע,בדבר

ע"כ.

 משינאווא להרה"ק מבעלזא מהר"י מרן כשהגיע שפעם כ' ח"ב אורות י"גיבם'
 לישב ברמיזה אותו וכיבד להפסיק רצה ולא הלימוד באמצע הי'זצ"ל,

 משינאווא הרה"ק על והתרעמו רבם כבוד פחיתות בזה שיש דנו בעלזאוחסידי
 ע"כ. בו מפסיקים שאין ענין איזה למד שמסתמא שהבין אמר זצ"ל מהר"יאבל

 ספר )שבסוף טוב זכרון בס' שכ' מה אעתיק טוב בדבר המאמר לסיים וכדיטז[
 שהרה"ק י"ר במכתב שם שכ' זצוק"ל( מנעשכיז מהר"ם להרה"ק אשרשפי
 הקדושים סיפוריו את הציבור בתוך למעריב מנחה בין מספר הי' זי"עמלובלין

 גדול" צדיק הי' מנעשכיז שהרב בטוב לסיים "מצוה בזה"ל לסיים רגילוהי'
 ]ושמעתי מנעשכיז הר"מ הרה"ק על הי' דכוונתו כ' בטוב" "סיום כמאמרושם

 צימעס מייערן אין יוד גיטע א געווען איו נעשכיזער "דער בזה"ל עודמסיימין



סץ3ה וקרוריםסקרים

 דכי )ושמעתי צימעס" גיטע אאיז
 והרה"ק זצ"ל מכעלזא הרה"ק נהגו

 השי"ת ויעזור לזה[, והמקור הדברים פי' ידעתי לא אבל זצ"ל(מפשעווארסק
 טוב ויקבל טוב יבוא )גג:( במנחות וכדאיתא תורה אלא טוב ואין טוב, אךשיהי'

 לטובים.מטוב

 דקנרשרייןפירדתן
 אמור ובאיזה לסיים מותר אופן ובאיזהמותי

 קריאת בשעת טוב בדבר תמיד ולסיים להתחיל לכוין יש הרמ"א לדעתא[
התורה.

 וגמרא הלכה בלימוד גם בזה להקפיד יש רחמים שערי הגהות לדעתב[
וכדומה.

 דלא מאן אבל דקפיד למאן אלא זו קפידא נאמר לא חיים המקור לדעתג[
 בהדי'. קפדינן לאקפיד
 דהברכה משום מקום בכל בקריה"ת לסיים מותר פעלים הרב לדעתד[

 אחריו לענות שצריך מפני חשש אין קונא להבעל וגם הסיום, הוישלאחריו
אמן.
 טוב, לא בדבר הפרשה בסיום שמו"ת הסדרא העברת בשעת הנ"ל לדעתה[

 פסוק עוד יאמר בהפטורות וכן שמו"ת, שלאחריו מפרשה פסוק עודיאמר
אחריו.

 בכל לסיים ואפשר כנ"ל הסדרא בהעברת להקפיד אין הלוי החיי לדעתו[
 נראה שאין אף ברכות וכולם הקב"ה של שמותיו הם התורה דכלמקום
לעינים.

 שלם. חומש סוף רק סיום נקרא לא המחבר( )נכד מהרש"ם הגהות לדעתז[
 בתורה, ומאוחר מוקדם ראין פרשה, סוף בשום להקפיד אין הנ"ל לדעתח[

 הפרשה. באמצע שמקומוואפשר
 לא ומאתו מהשי"ת אצולה דהתורה מקום, בכל לסיים מותר הנ"ל לדעתט[

 הרעות.תצא
 הדברות בעשרת נכלל התורה דכל מקום בכל לסיים מותר הנ"ל לדעתי[

 ברכה. בו שנאמר בשבתשניתנו
 עכו"ם. ברעת שסיים במקום לסיים מותר המג"א לדעתיא[
 הכתוב אם רע, בדבר שסיים במקום לסיים מותר הלכות המשנה לדעתיב[
 סיפור. בדרך רק הואשם
 רעה לא כשלעצמה הקריאה אם בהפסוק רע דבר שמרומז אף הנ"ל לדעתיג[



 'ערגירעקש
 שם. לסיים מותרהוא,
 לשון ולא נסתר בלשון מדבר שהפסוק במקום לסיים מותר הנ"ל לדעתיד[
 ליחיד.נוכח
 באיזה קורא להבעל לומר בידו אין קורא הבעל הוא אין אם הנ"ל לדעתטו[

 הוא אחד כולה הפרשה כל דלגבי' חשש אין הבע"ק ועל לסיים,מקום
 בטוב. ומסייםומתחיל

 עצה רק הדין מעיקר אינו טוב בדבר לסיים החיוב רבה האלי' לדעתטו[
 לאינצויי. ליחי דלאטובה,
 כפרתו, זהו דמיתתו טוב דבר הוי ישראל מיתת יהונתן האהבת לדעתטוב[
 תשובה עושה שהי' אפשר חי הי' ראם טוב לא דבר הוי רשעיםומיתת
 כפרתו. אינוומיתתו
 בפסוק טוב לא רמז לו שיש בדבר אף להקפיד יש מקומרנא הרה"ק לדעתיח[
 הפשוט. פי' שאינואף
 אח"כ להתחיל שיצטרך בפסוק לסיים אין ממונקאטש הרה"ק לדעתיט[

 "אף", בתיבת המתחילבפסוק

 בדבר מסיים שאינו במקום תורה בספר טעות נפל אם שבעה הנתלת לדעתכ[
 אותו עוה"פ יאמר השני ובס"ת אחרי' ויברך פסוק בעוד להמשיך אפשרטוב

הפסוק.
 אם אפי' לך הזי"ו בהסימן האזינו בפ' לסיים צריך הרמב"ם לדעתכא[

 תוכחה. בדברי לסיים כדי טוב לא בדברמסיימים
 בדבר שמסיים אף בהפסוק טוב רמז יש אם מבעלזא מהר"ש לדעתכב[

 מותר. טוב לאשנראה
 המסיים בקאפי' לסייס שלא ליזהר יש תהלים מזמורי כמה כשאומריםכג[

 קאפי'. עוד לומר אלא טוב לאבדבר
 אם טוב לא בדבר אף פסוק בכתיבת לסיים מותר יו"ט התוס' לדעתכד[

 "וגומר". בתיבתמסיים

 שאין אף "מגעה" בתיבת כגון באותיות אף להקפיד יש המהרש"א לדעתכה[
 בזה. לסיים ואין "רעה" באותיות דמיים משום אלא רע דבר פירושוכוונת

 במאמר לכן קודם שסיים במקום דוקא לזה, לחשוש דיש נראה לפע"דבו[
 בדבר יהי' שיסיים דבר שכל להקפיד אין אבל וכדומה, מיתה מעניני טובלא
 דוקא.טוב
 לחפש חיוב אין אבל רע בדבר לסיים שלא העיקו יצחק הפחד לדעתכז[
 טוב. סימןאחר
 טוב בדבר כשקורא אוהביו על לחשוב להבע"ק אין חסידים הספר לדעתכח[



קש וקירוריםגושרים

 טוב. לא בדבר כשקורא אויביוועל
 מיתה בדבר אצלו שסיימו על להקפיד להעולה אין החיים ספר לדעתכט[

 בה. ללומדים חיים הוא דהתורהוכדומה,
 וכו' ושלישי שני המצוין במקום לסיים אין ממונקאטש הרה"ק לדעתל[

 טוב. לא בדבר שם שמסיימיםבמקומות
 טוב. לא בדבר מלהתחיל הפעם עוד פסוק לכפול עדיף הנ"ל לדעתלא[
 עוד פסוק מלכפול טוב לא בדבר להתחיל עדיף אברהם האשל לדעתלב[

הפעם.
 ולא בטוב שיהי' ההתחלה על יותר להקפיד יש לשמה התורה לדעתלג[

 הטוב ויכתוב יחזור ואח"כ הרע ואח"כ הטוב יכתוב לכתחילה אבלהסיום,
 בטוב. ולסיים להתחילכדי
 ולא בטוב שיהי' הסיום על יותר להקפיד יש המאיר השרגא לדעתלד[

התתחלה.
 לא בדבר כשסייט לישראל חק בלימוד להקפיד יש א"ש מהר"מ לדעתלה[
 הפסוקים. בסכום כוונה שיש אף פסוק עוד שיאמרטוב
 באמצע שהוא בשעה ברכה על אמן לענות צורך אין אור המאורי לדעתלו[

 טוב. לא כדבר שנראים פסוקיםלימוד
 טוב בדבר רק לא דרשותיהם לסיים לרבנים יש ממונקאטש הגה"ק לדעתלז[
 בברכות. גםאלא
 מלובלין הרה"ק שסיים כמו לסיים יש טוב לא בדבר המסיים בשיחהלח[
 וכו'. צימעס מייערן און גדול צדיק הי' מנעשכיז שהר"מזי"ע



 יעקוץזרעקרח

 תי'י גארואן יוחק 'עקגמיה

 יג.( )כתובות מדברת ראוהננעבין

 מדברת בראוה יהושע ור' ר"ג דנחלקו ע"א( י"ג )דף כתובות במס'איתא
 לא, או לכהונה פסול היה הבועל אם יודעים אנו ואין מעוברתובראוה

 יהושע ור' דנאמנת סבר דר"ג לא, או נאמנת אם הוא, לכהונה דכשר טוענתוהיא
 מבואר בגמ' והנה יהושע, ור' דר"ג טעמייהו מאי עיון וצריך נאמנת, דאינהסבר

 בפשטות מובן כשרים רוב ולגבי פסולים, ברוב ובין כשרים ברוב ביןדפליגי

 וכן מכשיר, אמאי צ"ב פסולין כרוב אמנם הרוב, בתר דאזלינן ר"ג מכשיראמאי
 כשרותאן חזקת לה דיש משום היינו ר"ג דמכשיר דהטעם משמע דמהגמ'צ"ע

 דעיקר ראשונימב[ בכמה מבואר וכן כשרה, דאינה מ"ר איכא בתה לגביולהכי
 וגם כשרים, ברוב כשרות החזקת לי למה וצ"ע החוקה, משום הוא דר"גטעמו
 צריך דאמאי צ"ע זה וגם המיגו, מכח נאמנת דברישא ותוס' ברש"ימבואר

 כשרים. רוב לגביהמיגו

 להני כלל צריך לא כשרים רוב לגבי דאה"נ בחברתה, מתורצת דחדאדנר84ה
 דמשמע והא נאמנת, מיגו ובלא כשרות חזקת בלא דגם בגמ'טעמי

 כשרות, חזקת לה דיש משום אמה רק דמכשיר מ"ד יש דמשו"ה שם דאמרינןא.
 הרבה שם וכמש"כ לבת מהני האם החזקת משום היינו בתה דמכשיר למ"רוזפ

 ברי בעי אי באחרונים אריכות יש והנה ומאירי, מלוניל הר"י הק' וכןראשונים,
 משמע ע-"( '-י )יף לקמן בגמ' דהנה סגי, להוד כשרות בת~קת או החוקהכהדי
 ד-ה ע-ב, י"ר )יף לקמן בתוס' מבואר וכן ברי, שהיא משום רק הכשיר לאדר"ג

 דף )סוך לעיל ומהריב"ן י"ב( )אות רעק"א ותוס' ישנה שיטה כשם ושיטהכמאן(

 דכעינן הא ולכאורה מסייע(, תור-ה ד-ה הספר, בדפי ע-כ '"ג )דך אהרן ובית ע"כ(י-ב
 )ריש בסופה בוהב ועיין ביוחסין, עשו מעלה מטעם רק הוא כשרים ברובברי
 סתירה יש דלכאורה בריטב"א ועיין א'(, אות ג' )ס" כהן כאמרי וע"ע כזה, א'(סי'

 כתב זה בעמוד ולקמן ברי, בצירוף היינו רחוקה בפי' אמר בגמ' דשםבדבריו
 אריכות 36( )הערה השיטה על בהערות ועיין ברי, בלא אפי' היינו דר"גדהיתר
 נאמנת דכאן מדבריהם שמבואר שלמה של וים י"ח( )סי' לעיל ברא"ש ועייןבזה,
 אריכות שם באחרונים ועיין יעו"ש, נאמנת לחור דבברי הגוף חזקת בלאגם

 עיין כ. צ-ו(. )אוח גדליה ואמרי '"ד( )אות ישראל בבית וע"ע הרא"ש,בדברי
 יו"ט. בתוס' וכ"ה בפי', כן שכתבו סוגייו( )ריש ושיטה פלוני( איש )ר"הבריטב"א



כעט ולרוריםג"ירים

 לא כנגדה רוב דיש דכיון ג[ פסולים רוב לגבי רק היינו כשרות חוקת דבעיבגמ'
 וא"כ עדיף רובא וחזקה דרובא ואע"ג מיגוי[, או כשרות חזקת בלא מכשירהוי
 ד"ה כ', )כעמוד לקמן התוס' כתבו כבר פסולים, רוב מטעם לקסול לנוהי'

 בודקת מזנה ראשה דחזקה הרוב כנגד חזקה דאיכא הכא דשאניהשבתנו(
 ה[.ומזנה

 חזקת ג"כ לה כשיש ובפרט יהושעי[ ר' פוסל כשרים ברוב אמאי צ"עים"ם
 וי"ל בתוסס[, וכמבואר דנבעלה דמודית היכא מיגו לה אית וגם כשרות'
 ומיגו כשרות חזקת עם כשרים ברוב ואפי' ביוחסין עשו דמעלה יהושע ר'דסבר

 צריכים אין בלא"ה אבל מרב, הקושיא משום לזעירי רק ביוחסין עשויאין של לטעם צריכים ראין בגמ' משמע דהא ע"ז להקשות יש ולכאורהפסולה[,

 רק שייך ומיגו ד. כן. דמשמע אפי'( מכשיר ר"ה ב', )בעמוד לקמן ברש"י ועייןג.
 רק נאמנת אינה מעוברת לגבי אבל מודית, היא רק שנבעלה עדים דליכאהיכא
 אבל כשרות להחזקת דצריכים במעוברת רק וזה ה. כשרות. החזקתמכח

 מיגו לה דיש כיון נאמנת ומזנה דבודקת חזקה בלא גם מיגו דאיכאבמדברת
 בל"ז גם דבאמת שכתב סקי"ב( א' )ס" איש בחזון ועיין ולהכי(, בא"ד ד"ה הספר,בדפ, ע"י כ"כ )יף הטוב הדעת כעץ וע"ע כמאן(, ד"ה ע-כ, י"ר )דף לקמן התוס'וכמש"כ
 התוס' דהוצרכו והא מרוב, עדיף כשרות וחזקת דברי ר"ג, מכשיר אמאימובן
 בתוס' יהושע בפני וע"ע יעו"ש, משבויה כאן מ"ש לפרש כדי היינו חזקהלהך
 כדפ' ע"א כ"ג )דף לקח ויוסף פסולין( ברוב אפי' ד"ה כרש"י ע"ב, י-ר )דף ולקמןשם

 כזה. כין )בעמוד ועיין לנפרט רי-ד( סי' )ח"כ מהרש"ם ושו"ת ננאמת( ד-ההספר,
 בודקת אשה דאין וסכר ר"ג על דפליג למימר איבא פסולים ברוב דבשלמא1.

 וכן ז. בזה. השבתנו( )בתור-ה יעקב בבית וע"ע מזה, עדיף דרוב סבר אוומונה,
 משום עדיף ברי לאו ושמא דברי מ"ד איבא רמשו"ה אמרינן לעיל דהאצ"ע
 המגז הק' ניכל עדיף, דברי אמרינן לא אמאי הכא אבל ממון, חזקת להשמאדיש

 דברי י"ל לבזה אסי([, רב )כתוד"ה שהם באמר, ועיין אוסרין(, ואין ד"ה )בתוס'גיבוריב
 ברא"ש ועיין ברי, דין אמרינן לא איסור לגבי אבל ונתבע, תובע לגבי רקמהני
 האחררנים האריכו וכבר כרי משום הוא דר"ג דטעמא כתב שבאמת י"ח( )סי,לעיל
 ,. )סי, יעקב בקהלות עיין איסורין, לגבי ברי שייך מה הרא"ש דברי לבארשם
 יהושע הפני וכ"כ ח. אחרונים. ושאר ושמא( ברי )בענין אברהם וברכת ב'(ענף

 אוסרין(, ואין ר"ה )בתוס' גיבורים ומגן ס"ז( סי, )ח"ב רעק"א ושו"ת אוסרין( ואין)בתוד"ה
 הספר, בדפי ע-א כ-ד )רף לקח 1יוטף הספר( בדפ' ע-ב פ"ר )דף ועיון בפשט מבוארוכן
 ד-ה ע"ב, ע"ה )רף לקמן בתוס' ועיין כעי"ז, סופר בחתם ועיין לדברי(, גמראד"ה

 בלא גם אז דנבעלה דהיכא שכתב מקשים( ויש )ד-ה בריטב"א עיין אמנםספק(,
 מדבריהם דמבואר שם ראשונים ושאר פירקין( )בסוף במלחמות עיין אסורה,מעלה
 וע"ע 145(, )הערה י1זפאן ייסף נלי' השיטה על ההערות שהעיר וכמו כהריטב"אדלא

 המנ"ל הק' וגם בזה שנתקשה מסייע( שם ד-ה )בע"ב, לקמן יהושע בפניאריכות



 יערגזרעקפ
 המקשן דאה"נ וי"ל יהושע, דר' טעמא מאי ההו"א לפי תיקשי וא"ב זהלטעם
 ברוב רק פוסל אינו יהושע דר' סבר ביוחסין עשו דמעלה מהסברא ידע דלאשם

 לקמט[. לוי כן יהושע כר' ודלאפסולין

 דלית משום היינו בבתה מכשיר דאינו ר"א סבר דמשו"ה מבואר לקמןוהנה
 לית והא כשרה בבתה דגם יוחנן ר' סבר אמאי וצ"ע כשרות, חזקתלה

 ר' דסבר שכתבו אנן( ד"ה ע"ב, כ"ו )דף לקמן בתוס' ועיין כשרות, חזקתלה

 זו קושיא משום שכתבו אחרונים כמה יש אמנם לכת'[, מהני האם דחוקתיוחנן
 וכמו להחזקה צריכים אין דאז כשרים ברוב רק כבתה מכשיר לא יוחנן ר'דאה"נ
 כשרים ברוב דגם סבר דר"א צ"ל ולפי"ז ם משום דנאמנת לעילשכתבתי
 ברוב, ליסגי מ"מ כשרות חזקת לה דלית דנהי אמאי, צ"ע ולכאורה בבתה,פוסל

 היכא דבל הוא דר"א דטעמא שכתבו אגן( ד"ה ע"ב, כ"ו )דף לקמן כתוס'ועיין

 יהושע כפני מבואר וכן ט. כשרים. ברוב גם פליג יהושע דו' לוי בן יהושעלר,
 שכתב ד'( אות א' )סי, בסופה בוהב ועיין )שם(, ועיון ופשט )שם( גיבורים ומגן)שם(
 מה ב'( )בסי' וע"ש יעו"ש, מעלה מכח רק יהושע ר' פוסל פסולים ברובדגם
 דרוב יהושע ר' דסבר דמכואר כירושלמי עיין יהושע דר' ובטעמא ע"ז.שתי'
 קשה לא הירושלמי דלטעם הבבלי, על פליג ולכאורה הפטולין, אחר רצהזנות

 יהושע, דר' בטעמא מש"כ המשליוח בפי' בהרמב"ם וע"ע מרב, זעירי עלמידי
 )וף וחסדא וחינא לר-א( אלא עמ' ד-ה )באמצע יצחק הזרע בדבריו שביארו מהועיין
 ד"ה הספר כדפי ע-כ ל"ו )דף סופר וכתב לר-א( אלא ד"ה באמצע הספר, ברפי ע"בקצ-ב

 גוטמאכר אליהו ר' לחי' מרוזמ( וע"י ד"ה ע"א ל"ז ודף יהושע,ר'
 )די

 בדפי ע"ב נ-כ
 איתן ואהבת הרמ"ז בקול ע"ע ור"י דר"ג פלוגתא ובביאור הרמכ-ם(, ד"ההספר,
 בתוד"ה )בע-ב, יעקב וכיח בסוגיא( ד"ה )בע-ב, ורעק"א י"ב( )אות רעק"א ותוס')בא"ד(

 ולקוטי אסי( רב )כתוד"ה שהם ואמרי דברו( בסוף שם, )בתוס' עמוקים ומיםהשבתנו(
 לכיור תוס'( ד"ה ע-א י' ודף ואמנם, וד"ה לנתין ד"ה הספר בדפי ע"ג ט, )דף חיים בןחבר

 איגר זאבל ורבי מיתיבי( ד"ה הספר, בדפי ע"ב כ-כ )דף לקה ויוסף י-ד( )אותישראל
 ר"מ )דף אברהם )באהל פרצוכיץ נזרום לרבי הסטר([ בדפי ע-ב רל"ה )דף אברהם)באהל

 שמואל וגידולי מסייע( תוד"ה ד"ה הספר, כדפי ע"כ י"ג )רף אהרן לבית הספרןבדפי
 ד"ה הספר, בדפי ע-א ק"י )דף ראובן לבכורי ולהלן( היתה, ד"ה הספר, בדפ, ע-א ,"ז)דף

 וכ"ה י. פ"ז(. )"ות גדליה יאמרי נ-ט( ואות י"ב, )אות דוד וסוכת המכשיר(לדברי
 ריב"ש ושו"ת כאן הריטב"א וכ"כ מאי(, ד-ה ע"א, ס"1 )דף קידושין כמס'כתוס'
 שיבת בשו"ת ועיין קידושין, במס' וריטב"א ורשב"א ברמכ"ן וכ"כ מ"א(,)ס"
 דר' דטעמא שכתב י"ח( )סי' לעיל ברא"ש עיין אמנם ומגודל(, ד"ה ע"ס, )סי,ציון

 יז" שנתבתי מה )יעכז מהני כשרות חזקת בלא לחוד שלה דברי משום הואיוחנן
 ד"ה )כרש"' שיף ומהר"מ ותיפוק( )ד"ה אבירים הלחם וכ"כ יא. א'([. )הערהלעיל

 דאפשר צ"ע מכשיר(, )ד"ה מרש"י משמע שכן שכתב למה מכשיר(, ד"ה ובתוס'ותיפוץ,
 חזקת איכא וממילא לבת מהני האם דחזקת לעיל שכתבתי כמו סברדרש"י



קען3 ואורוריםגוחורים

 ולפי"ז כשרים'ב[, ברוב ואפי' לר"ג גם ביוחסין מעלה עשו כשרות חזקתדליכא
 משום הגוף חזקת בלא ר"ג מכשיר הוי לא כשרים ברוב דגם למימראיכא

 'ג[.מעלה

 בתה יוחנן דלר' נמצא לבת מהני האם דחזקת מתחלה שכתבתי מה לפיאמנם
 ר"א פליג ע"ז דרק לומר אפשר היה ולכאורה פסולין'7[, ברוב גםכשרה

 להתיקה צריכים דלא כשרים ברוב אבל לבת מהני לא האם דחזקת דסברכיון
 כשרים כרוב דגם מוכח א'( )כעמוד לעיל מהגמ' אמנם כשרט.[, דהולדמודה
 רבעי גימא הסיפא, בעי דאמאי אסי רב על הגמ' מקשה מה דאל"כ כןסבר

 ברוב מיירי דמתני' ליה דמשמע לומר ודוחק כשרים, ברוב הולדלהכשיר
 ולא וממזר נתין שם התנא נקט דמשו"ה כתבו אחרונימטי[ יבעי ועודפסולין,
 ר"א פוסל ראשון לדרך דגם נראה ולכן כשרים"[, ברוב דמיירי לך לומרעכו"ם

 ביוחסין'ל. עשו מעלה ומשום כשרים ברוב אפי'לגמרי

 דא"כ פסולה, דבתה פסולים ברוב מודה יוחנן רר' דסכרי אחרונים הני עלוצ"ע
 על והא המעוברת, על השבחנו ר"ג אמר דאיך הגמ' קושית קשהאכתי
 בתה משום מעוברת נקט בבתה דמכשיר מ"ד להך דהא מידי, קשה לאמעוברת

 מה וא"כ לריב"ל גם כשרים ברוב רק כשר וזה א'( )בעמוד לעילוכדאמרינן
 ברוב מכשיר אינו בבתה והא  פסולין, ברוב  רמכשיר לריכ"ל ליה דמסייעמשני
 ברש"י שיף במהרים ועיין לשבויה'ט[, מעוברת דומה אינו אכתי וא"כפסולין
 דליתא אחד חסרון יש דלתרוייהו לשכויה, דומה דאכתי יהושע ר' דסברשכתב
 כשרות, חזקת לה דאית מעלה יש ומ"מ פסולין רוב הוי דבשבויהבאידך,

 כשריסנ[. רוב דהוי מעלה יש ומ"מ כשרות חזקת לכתה לה ליתובמעוברת

 הוצרכו מ"מ לבת מהני האם דחזקת סברי דהתוס' ונהי יב. הבת. על גםכשרות
 לקח כיוסף וע"ע לבת, מהני האם דחיקת אמרינן לר"א דגם דסברי משוםלזה
 ושו"ת ל"ג(, )סי, פאדווא מהנ"מ בשו"ת ועיין ובה(, אמד ד"ה שסד, כדמי ע"א ע"ד)דד
 אוסרין( ואין )בתוד"ה גיבררים המגן מסיק רכן יג. ועתה(. ד"ה ה'. )סי' מאירותפנים

 אינה ברי ליכא אי כשרים ברוב גם משו"ה מעלה משום הוא דר"גדטעמא
 וכן יד. א'(. אות )' )סי, כהן האמרי וכ"כ כשרות, חזקת ליבא אם וה"הנאמנת,
 י, )יף חיים בן חבר בלקוטי וכ"ה כאן, ובר"ן לקמן במלחמות בהדיאמבואר

 אמר דר"א ו-י( אמך )ד"ה לקח היוסף הוכיח וכן 112. כווכ(. ד-ד אספר, בדפיע-א
 ואהבת רעק"א ותוס' מסייע( שם )ר-ה יהושע בפני עיין טז. פסולין. ברוב רקכן
 עיין אמנם יה. סץ,-ב(. א' )סי, איש החזון העיר וכן יז. כתוב. ומדרשציון

 והמיישב בחידושיו[ כאן ]והובא דלכאורה( אלא ד"ה צ-א, סי' )ר-ב עזריאל רביבשו"ת
 כזה. מש"כ עוד ה' באות וע"ש כשריס, ברוב דמרדה אמרינן אי גם ר"אשיטת
 דמכשיר דלמאן התוס' הוכיחו רמזה שכתב מכשיר( )כתרד-ה שיף במהר"ם ועייןיט.

 מהני לא האם דחזקת זה לשיטה רק וזהו כ. פסולין. ברוב גם מכשירבבתה



 יעקגזרעקפת
 כשרים, ברוב אלא מכשיר אינו כבתה דמכשיר דלמאן איבא ראם צע"גומ"מ

 דברי בבתה אשה רעדות דאמרינן מברייתא לקמן הגמ' מקשה מהא"כ
 דראיית כאן הגב' מסיק וכן פצולים, כרוב מיירי דרתם גימא שתוקי, הולדהכל
 מיירי דברייתא דסיפא גימא ה"נ וא"ב פסולים ברוב רק הוא משבויה יהושער'

 ברוב אפי' דמיירי משמע הברייתא דמדמתם המקשן דסבר וצ"לבהכינא[,
 רב אמר הא מקשינן וארוסתו דארוס בעובדא דלקמן צ"ע ועוד ודוחק,כשרים,
 וא"כ הולד ולענין פסולים רוב לענין מיירי והתם כר"ג הלכה שמואל אמריהודה

 פסולהנב[. לכו"ע הולד דלגבי כיון מהתם מקשהמה

 ימדמ פרדס בספרי ואי"ה לעורר, רק ובאתי זה בענין להאריך הרבה עודויש
 בזה. יותר אכתוב בקרוב בעזהשי"ת שיופיע כתובותעמ"ס

 סברי אמאי הסיבה רזהו שכתב ותיפוק( ד-ה )ברש-י שיף כמהר-ם ועיין כא.לבה.
 )בתוד"ה בהפלאה ועיין הוולד, ר"ג דמכשיר ר"י סבר פסולים ברוב דגםהתוס'

 )שם( ההפלאה הק' וכן כב. בזה. שהעירו מנשיו( )בתור-ה אהבים ואילתמכשיר(
 י'(. )אותובאור
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קפג וקרוריםלשרים

 הייו שאיעגל לגי אגריפסלליה

 עשה כאשר ולא זמם כאשרבענין
 הדין מן עונשין איןובענין

 שהרי הדין שיגמר עד נהרגין זוממין העדים אין במשנה איתא : ה מכותבמסכת
 חכמים להם אמרו נפש תחת נפש שנאמר שיהרג עד אומריןהצדוקין

 וכו', קיים אחיו והרי לאחיו לעשות זמם כאשר לו ועשיתם נאמר כברוהלא
 קל ולאו אביו אמר נהרגין, אין הרגו נהרגין הרגו לא אומר בריבי תני שםובגמ'
 לקמן ובגמ' וכו', דתניא הדין מן עונשין שאין רבינו לימרתנו לו אמר הואוחומר
 מזה ואכתוב קאי, מאי על בזה מחלוקת ויש רשע, רשע ת"ל מנין מלקותחייבי

לקמן.

 זאת למדו במשנה נהרגין אין ם לימודים שני יש דבפשטות כאןחזינן
 משום הטעם איתא ובגמ' לאחיו, לעשות זמם כאשר לו ועשיתםמהפסוק

 ועשיתס מהפסוק זאת למדו האיך לעיין צריך ולכאורה הדין, מן עונשיןראין
 הוא רהלימוד כחכו המשניות בפי' והרמב"ם כאן דרש"י זמם, כאשרלו

 הריטב"א אבל נהרגין, הרגו לא אם רק ולפיכך קיים אחיו והרי לאחיומלעשות
 משום נקט דמילתא לרווחא לאחיו והפסוק זמם מכאשר הוא דהלימודסובר

 מהפסוק לזה ראי' הביא שם והריטב"א מיתה, לאחר אפי' לפרש יוכלדלאחיו
 הפסוק וממילא מיתה לאחר דמיירי יבום גבי דכתיב בישראל אחיו שםלהקים

 ומם. מכאשר הוא לימוד ועיקר דמילתא לרווחאדלאתיו

 באחיו לחלק דיש עליו הקשו במשניות גוטמאכער בהר"א וכן יצחק שיחוי:ם'
 אפי' קרוי אה"נ לירד מחמת דאחיו במשפחתו, דלא לאחיודמשפחתו

 בכמה דמצינו חייו בשעת אלא קרוי לא לידה מחמת שלא אחיו אבל מיתהלאחר
 שאני דהכא כחב לנר והערוך בחיים, דווקא הוא כמצוות הוא דאהיומקומות
 זמם כאשר לעדים שעושה בשעה קיים שירא שצריך פירושו דהכא לאחיומכל

 ובפורת הקנס, וזהו נקמתו יראה שהוא זמם כאשר העיקר דזהו משוםלעשות
 או זמם מכאשר הוא הלימוד אם הנ"ל פירושים ב' בין נפק"מ דיש כ'יוסף

 מכאשר הוא הלימוד דאם הדין גמר אחר מת הנידון דאם מלאחיו, הואהלימוד
 מלאחיו הלימוד אם אבל זמם כאשר כך לעדים לעשות וצריך החיוב נשארזמם

 עוד. קיים דאינו העדים פטוריםא"כ

 וא' זמם מכאשר א' נהרגין אין הרגו דאם לימודים שני דיש לעיל שכ' מהךעץ

 אין רהרגו לן נפקא לא ובגמ' וז"ל ע"ז הריטב"א כ' הדין מן עונשיןמאין



 יערגזרעקפד
 כתב הרמב"ם וגם עכ"ל, הדין מן עונשין ושאין זמם כאשר מדכתיב אלאנהרגין

 דלמד מלשונו דמשמע לעשות, זמם כאשר שנאמר הדין מן נהרגין אין ון"לכך
 דמקשה לשניהם שצריך מה מיישב יט( יט )שופטים הק' החיים ובאורמשתיהן,
 מחויב וודאי כבר, עשה אם כ"ש עשה, ולא זמם כאשר אפי' הכתוב אמרדלמא
 ומפרש ק"ו, לעשות שייך אין וא"ב זמם מכאשר נהרגין אין דהרגו ידעיומנא
 ובין עשה בין משמע דהוי באחיו ענה כאשר אמר שלא מטה הוא דרשהדעיקר
 עשה, ולא זמם כאשר דוקא הוא זמם כאשר אלא כך אמר שלא וממר עשהלא

 מכריח וחומר דקל אומר הייתי מ"ה עונשין ראין הטעם דבלא כתבולפ"ז
 זמם כאשר דכתיב הקרא בדיוק כח ואין נהרגין הרגו אם דכ"ש הפסוקלדרוש
 הדין מן עונשין דאין להטעם צריך ולכך ק"ו עושין דאין להכריח נתבארכאשר

ע"כ.

 דהם המשנה על דבריבי הברייתא תנאי פליגי דלכאורה ע"ז כתב יהושעד511,ני
 רלומדין קתני ובמשנה הדין מן עונשין דאין משום הטעם דלומדיןכתבו

 הצדוקים, לדחות כן אמר רמשנה תנא רק פליגי דלא אפשר ואי זמם,מכאשר
 דיש משום אחר מטעם זה פסוק וצריך פליגי דלא נמצא העיון דלאחרוכתב

 שם סבר ואביי ורבא, אביי שם דפליגי נד. בסנהדרין ואמוראי דתנאיפלוגתא

 מן עונשין ק"ו אמרינן דלא מלתאדכגילוי
 הריי

 הוי והכא שם עליו חולק ורבא
 מן דעונשין רבא מודה אפשר ובהכא ק"ו אמרינן דלא מילתא גילוי דהויכה"ג
 על הוי והחיוב הרגו לא ובין הרגו בין משמע הקרא דמפשטות משוםהדין

 אבל הורגין שהרגו קודם דוקא זמם כאשר קרא צריך לכך הרגו, אפי'המחשבה
 אח"כ.לא

 מן עונשין דסבר מא"ד אפי' כו"ע דהכא להיפוך סברא כתב ז"לוהרי5~ב"א
 ליה דמהימנין הוא חידוש דהזמה הדין מן עונשין דאין מודההדין

 אבל הוא ק"ו ולאו קאמר דבריה לחדודי ואביו חידושו אלא בו לך איןולפיכך
 דלעיל הריטב"א עם ליישבו אפשר אם וצ"ע עונשין דאין כאן מודה כו"עבאמת

 לשתיהן. שצריךשכ'

 אבל "לאחיו", מלעשות הוא הקרא דהלימוד כאן רש"י דשיטת לעיל5י~בנך
 כאשר ולא זמם כאשר דכתיב נהרגין אין הרגו ז"ל רש"י כתבלעיל

 כתב המשניות בפי' הרמב"ם וכן כאן למש"כ סותר ולכאורה עכ"ל,עשה
 עשה. מכאשר הוא דהלימוד כתב ובחיבורו מלאחיו הוארהלימוד

 דעת לדחות הוא לאחיו דאמרו דהא לתרץ זה כתב הדברים בתוךהפנ"י
 לאחיו דכתיב החכמים אמרו נהרגין הרגו אומרים שהם דמההצדוקין

 אמרו נהרגין אין הרגו דלא הצדוקים דאמרו הא ועל קיים, שיהאדמשמע
 דעת ליישב שם עור וכתב חייב, מחשבה רק אפי' זמם כאשר דכתיבהחכמים



קפו; וגורוריםגואוריס

 ר"א כתב וכעי"ז זמם, מבאשר ולא אלאחיו סמיך דקרא ראסיפאהרמב"ם
 שיהא דצריך הצדוקים שיטת לדחות רק הוא דלאחיו המשנית בסוףגיטמאכער

קיים.

 רק זמם, שכאשר הוא הלימוד דעיקר לתרץ כתבו חיות ומהר"ץ לנרוהערוך
 זמם כאשר אפי' פי' נהרגין הרגו אפי' אומרים היינו הפסוקרמזה

 העדים, שעונשין בשעה קיים שיהא דצריך לאחיו צריך לכך עשה כאשרוכ"ש
 דאי שהרגו קודם דוקא הוא לעשות זמם דכאשר דייק דמלאחיו העל"נ תי'ועוד
 "שרצה" מה פי' לעשות דאמר ומזה לאחיו עשה כאשר לומר הי"ל שהרגואחר

 קיים. אחיו אם דוקא שייך וזה לעשות( אלוקים ברא על רש"י )ועי'לעשות
 לדון חוזרין אנו ועכשיו במיתה הדין מן עונשין אין בענין דיברנו הלום עדהנה

 מנין, מלקיות חייב מנין גליות חייבי מקשה כאן דבגמרא ממונות דיניעל
 מקשה הדין שיגמר עד נהרגין ראין אומרין שאנו מה על דקאי ותוס' רש"יופי'

מנלי
 דקושית סבר ארי הגבורת וגם פי' ר"ח אכל מלקיווי, בחייכי בוא הדין דכך

 מן עונשין אין ג"כ מלקיות דבחייבי דמנלן הדין מן עונשין אין על הואהגמ'
 על )ואח"כ הדין מן עונשין אין אמרינן אי ממונות על לברר קודם ונתחילהדין,

 ק"ו אמרינן אי העדים כשלמין שילם לא אם דרק בממון אמרינן ראםמלקות(
 סובר והריב"א דמשלמין, סבר ד: בב"ק ותוס' דמשלמין, כ"ש שילםבאם

 צריך ראין סבר ור"י בחזרה, דאפשר משום זמם כאשר שייך דלא הואדהטעם
 והריטכ"א והרמכ"ן הרמב"ם, פסק וכן הדין, מן עונשין ממון רגבי הטעםלזה

 ואין לחצאין פירוש זמם כאשר הפסוק דאין וכתבו מכות במס' כאןחולקים
 סבר וכן משלווין, אין שילם אם דלעולם למיתה )ומלקות( ממון ביןחילוק

 בהשגות.הראב"ד

 מחלוקת בזה יש לקו אם אפי' דמלקין הדין מן עונשין אמרינן אי מלקותובענין
 מן עונשין דאין חילוק דאין ממון כמו סברי והראב"ד הריטב"אגדול

 אם אבל ה"ב פ"כ עדות בהל' כתב ז"ל הרמב"ם אבל לקו אם לוקין ואיןהדין
 עכ"ל. לוקין עליו שהעידו זהלקה

 הדין מן עונשין דאין הטעם לבאר קודם צריך הרמב"ם שיטת לבארוכדי
 כמה בזה ויש לא או במלקות שייך זה אם לרון יש ולפי"ז בהזמהבמיתה

 משמע ע"כ, הקבלד מפי זה ודבר כתב שם הומב"ם אחת, אחת ונבארםטעמים
 במלקות. ולא במיתהדוקא

 וצדיק נקי שהיה ראובן של בזכותו כי וז"ל בא"ד כתב יט( )שופטים הרמב"ןא[
 כאשר דין בית מיד השם הצילו לא מות בן רשע היה אילו הלזה המעשהבא
 אשר כל אמת שהיה נחשוב ראובן נהרג אם אכל רשע, אצדיק לא כי הכתובאמר
 בידם השם יעזבנו לא צדיק היה ואילו מת, בעונו הוא כי הראשונים עליוהעידו

 ע"ש. תי' בחד משנה הכסף גם כתב וכן עכ"ל בי"ד()פי'



 יעקבזרעקש
 כי שאפרש כמו בזה חילוק קצת ויש הרמב"ן, כמו כתב תקכ"ד מצוהדהדזינוך

 במעשיו הנידון שנתחייב ולולי הדיינין )אל( בעדת ניצבאלוקים
 דינו עליו וגלגלו לכך היה ראוי וודאי אבל המשפט, מעשה עליו נגזר לאהרעים
 הוא מות בן האיש זה כי לעינינו דבר שנתגלה ואחר הרשע, זה יד על השמיםמן
 שאינו הטריפה את שהרג מי בזה והמשל עליו העדים שנהרוג התורה רצתהלא

 העדים דלהרמכ"ן בזה נפק"מ ריש כתב אהרן שערי ובספר עכ"ל. עליונהרג
 טריפה שהרג מי כמו עליו נהרגין ראין רק פסולים הם ולהחינוך כשריםאנשים

 עליו. נהרגדאינו

 אין טעמא דמאי ע"ז ומוסיף ז"ל הרמב"ן דעת מביא מקודם בחיידרוגינו
 כיון להמיתן בידנו שאין וכתב דנהרגין כ"ש הרגו באם ק"ואמרינן

 תרי דיש נמצא הרגו ראם נ"ל הר"י בשם עוד ומביא ב[ זה. מבאר הכתובשאין
 אנשים ג' כאן יש הרגו לא אם משא"כ נהרגין אין ולכך עדים כיתי שתיותרי

 ב'. דהם הגיזומים הראשון כתכנגד

 גדולה עבירה הוי דבהרגו הטעם כתבו וכס"מ המור וצרור הריב"א ודעתג[
 אחר נידונין שיהו להניחם ראוי אלא לכפרה ראוין ואינם מנשוא עונםוגדול
 לא אז נהרגין הרגו דאם אחר טעם הריב"א כתב ועוד ד[ נוראים. בעונשיםמיתה
 ולכך אותן יזימו הנהרג דקרובי העדים דיראים משום להעיד לעולם עדיםתמצא
 זוממין תמצא אם ואז ויעידו יבואו או נהרגין דאין אמרינן אם אבל יעידולא

 להדים עריס ריהא וודאי זה דאין מלהעיד ימנעו לא והם זמם כאשר דכתיביהרגו
 דקרובי סוף לדבר אין אז נהרגין הרגו דאם עה"ח הברטנורא כתב וכעי"זאותם,
 להזים עדים הנהרג העדים קרובי יביא ואח"כ העדים להזים עדים יביאונהרג
 נהרגין. הרגו לא אם רק אמרו לפיכך כך יהא לעולס וכן אותם שיגזימוהעדים

 אחר טעם וכתב טעם, לנו ואין הוא קבלה הרמב"ם כמו קודם כתב יהמאיריה[
 אין שקר ועדות כרציחה שלהם עבירה שהוכפל דמאחר ג' באותכמ"ש

 העדים יהרגו אם דינא דבי זילותא משום הטעם כתב ועוד לכפרה,ראוין
 הרגו ואם וחקירות, דרישות בכמה חקר שלא משום אירע זה יאמרודהשומעים

 כן כמו כתב ופנ"י התורה, רצה לא וזאת ב"ר שעשה המכשול יתפרסםהעדים
 כדי יהרגו שלא המקום גזר לכן העדים גם שיהרגו הרגו אם לבי"ד גנאידיש
 האברבנאל כתב וכן בעדים ליפרע למקום שלוחים והרבה לב"ר גנאי יהאשלא

 שופטים.פר'

 עדים גבי אומר דהכתוב וז"ל טעם עוד כתב שופטים פ' ארי' בגור המהר"לן[
 דבר אינו אדם של מחשבה רק שהוא דבר פי' מקרבך, הרע ובערתזוממין

 שאינם ע"ז ולפיכך ממנו, מחשבתו יסור ומיד דבר על יחשוב שהיוםקיים,
 והכתוב רע במהשכותם שחושבים מה שעשו, מה והרע בידיהם מעשהעושים
 אם אלא נהרגין אינם לכך אותו להמית שחשב בשביל כלומר זמם כאשראומר



קש וגץרוריםולחורים

 המעשה שנגמר המחשבה כלתה אם אבל להרוג, שמבקשים במחשבתועדיין
 מעשה זכי בשלמא הרע, ובערת בזה יתכן שלא שלהם המחשבה אז מהםשסר
 המעשה, שעשה מה קיום לו יש המעשה בידים שעשה כיון כידים עושהשאדם
 לאחיו, לעשות דעתם על שעלה רק מעשה שום עשו לא זוממין עדיםאבל

 אז מקיום עדיין זוממין עדים של והמחשבה הרגו לא עדיין כאשר דוקאולפיכך
 ובערת בו יתכן לא עוד אינה שהמחשבה כיון המחשבה עברה אם אבל להרגויש

 הדברים. בתוך עכ"ל נמצא שאינו בדברהרע
 ממלת להבין לך יש נפלא ענין הוא טעם עיקר וז"ל שם אחר טעם עוד וכתבז[

 וחייב עליו יהפך לאחר לעשות חשב שהוא דהמחשבה בעצמו זמםכאשר
 כבר אם ולאפוקי עליו יהפוך המחשבה אותה לאחר לעשות שרצה מה כימיתה
 הדבר טעם וזה נעשה שכבר אחר עליו להפוך יתכן לא הממשבה שאותההרגו
 ואמר כדין, שלא חשב אם רע המחשב על מתהפך המחשבה כי תמצא לעולםכי

 ותלו ראשו על היהודים על חשב אשר הרעה מחשבתו ישוב המן גביהכתוב
 שלא היהודים על רע חשב שהוא לפי דבר הכתוב תלה העץ על בניו ואתאותו
 כדין שלא והוא רע לעשות יחשוב שכאשר לפי עליו תבא המחשבה ואותהכדין,
 המחשבה נגמרה ולא זמם כאשר כאן אומר לכך וכו' בעצמם רושם עושההוא
 החושד כל חכמים שרמזו מה וזהו נותן, המדה שכן עליו שתתהפךראוי

 שלא מחשבה עליו וחושב כדין שלא חושד שהוא אחר פי' בגופו, לוקהבכשרים
 והכל וכו' מחשבה באותה נלקה להיות בגופו עליו תהפך המחשבה הנהכדין
 אותה זמם כאשר כי עשה, כאשר ולא זמם כאשר הכמים שאמרו במה זהברמז

 זה, בו שייך דלא עשה כאשר לא אכל עליו, נהפך לעשות רוצה שהיההמחשבה
 למבין. אמת זהודבר

 דאסשר משום נהרגין אין הרגו הכי דמשומ כן לתרץ כתב מל"ח והחומיםח[
 ולפטור האמת אמרו עליו שהעידו דעדים מודה היה קיים דין הכעל הידאם
 הם רשקר נמצא לעדים מודה אינו דין שהבעל רואין הרגו לא אם משא"כאותם,

 אותו. הורגים הכיומשום
 עדים ע"י שנעשו שנמצא הרגו שאם הוא הטעם כתב והקבלה הכתב ובס'ט[

 דאל"כ נאמנים דהם דעת אומד כאן יש למיתה, פיהם על שדנו גדולדבר
 ראיה אין הרגו לא אם משא"כ נאמנים מאי אלא כזו, פנים עזות להם ישהאיך

 דנאמנים.מפורש
 כיתות ב' הוי הרגו לא דאם א' בדבר, טעמים ב' כתב הגרשוני בילקוטי[

 אוקמי וא"ב הנידון זה על ותרי תרי והוי הרוצח על דנין ואנוהמכחישות
 ועדים שקר הם אותו המחייבים דעדים נמצא וא"כ ופטור, נקי שהואבחזקתו
 העדים על עכשיו הנידון הוי הרגו אם משא"כ הורגין הכי ומשום אמתהמזימים
 שהם בחזקתו ואוקים ותרי תרי אמרינן שקר או אמת היו הם אםהניזומין

פטורים.



 יעקגזרעקרה
 פטורים דהם א' אדם שהרגו מב' עדיף דלא משופ פטור דבהרגו ב' וטעםיא[

 נמצא להרגו ורוצים הרגו לא אם משא"כ דפטורים שעשאוהומשנים
 והורגים. שניהם חייבים א"כ רוציםדשניהם

 במיתה, בהזמה, הדין מן עונשין דאם הטעם דמה טעמים כמה כתבנו הנהעד
 ליישב עכשיו ננסה דלוקין ממלקות שנא דמאי הרמב"ם ליישב כדיאבל

 אם במלקות לדון אפשר והחינוך הרמב"ן לשיטת והנה שכתבנו, הטעמיםלפי
 במלקות אפשר או בדבר מחויב אינו אם ללקות הניח לא דהקב"ה כמיתההוי
 שכתבו והמאירי בחיי ורבינו הרמב"ם ולדברי וצ"ע. מיתה כמו חמור הוילא

 כלל קשה אין בזה ללקות בכתוב מבואר ואין הקבלה מפי הוא זהדדבר
 הרגו לא אם הוא דהחילוק ז"ל הר"י בשם שמביא ומה לוקיי, ולפיכךלהרמב"פ

 משום ב' נגד ג' יש לקה דאפי' כלל זה שייך אין במלקות לכאורה ב', נגד ג'יש
 לוקין. ולפיכך בחייםדנשאר

 דוקא הוי לכאורה מנשוא, עונם גדול גדולה עבירה דהוי ועוד הריב"אוידעת
 לרבר ואין עדים יבוא דלעולם שכתב אחר ולטעם במלקות, ולאבמיתה

 להו דניחא ע"ז עדים לשכור כן כמו יעשו דבמלקות מסתבר אין לכאורהסוף
 לוקין. הכי ומשוםלהתכפר

 גנאי יהא דלא לומר אפשר לכאורה לב"ר גנאי דיהא ופנ"י המאיריולשיפת
 שלא עד רעה מחשבה דיש המהר"ל ולסברת לוקין, אם כ"כלב"ד

 דתתהפך ב' ולטעם ביניהם חילוק ואין דמלקות טעמא היינו לכאורההרגו
 להרמב"ם. שפיר אתי ולא כך ג"כ המלקות לכאורה עליוהמחשבה

 דנשאר משום לחלק יש במלקות מודה דין בעל היה דאפשר החומיםךלמברת
 עז להם דיש והקבלה הכתב ולסברת לוקין הכי ומשט אח"כקיים

 לוקין. ולכך כך כל חמור דלא פנים עז לו יש כמלקות לכאורהפנים,
 לוקין קיים דנשאר במלקות בחזקתו, דאוקמי הגרשובי בילקוט שכ'רלהפעם

 במלקות כן כמו הוי אם לעיין צריך שעשאוהו ב' דהוי ב' טעםולפי
 אפשר. בדרך כתבתי זהכל

 יוסף הפורת מחקירת הטעמים בין נפק"מ לומר יש הנ"ל מכל לנו העולהוזקנה
 העדים אז הורגים אם דין גמר אחר מעצמו הנידון מת דאם לעילשכתכתי

 דרנה אפשר דרך בזה לומר אפשר והנה בזה, הסברות כל לנו שייך אם לעייןיש
 יא' ט' ה' ד' ג, א' לאותיות אבל בזה חילוק אין שכתבתי י' ח' ז' ו' ב'לאותיות

 יכפר. הטוב והשם הרגו אם דוקא הוי ובזה חילוקיש
 הרדכ"ז אחרת, בדרך הרמב"ם עוד לפרש חפץ טעם למצוא בקשווהאחרונים

 כבר נהרגו אם הורגין ראין הטעם רכל לתרץ כתב הרמב"םעל
 אין ולפיכך קיים עדיין שאחיו משמע לאחיו לעשות זמם כאשר משוםהוא

 בחיים. נשאר שלקו אחר אפי' במלקות משא"כהורגין



קעי וגורואיםלשרים
 מגמ' בזה האחרונים שיטת שמביאין קודם קצרה הקדמה כאן לכתובוכדאי

 על העידו ראם ידעינן המנא התורה מן למצוא ביקש דגמ' כ:דלעיל
 רק גרושה כן נעשה שאין וחלוצה גרושה בן שהואאחד

 לוקיי
 אנו דמסברא

 מדכתיב וקאמר כתורה מרומז דהיכן לידע הגמ' רצה עכשיו רק כבר,יודעין
 הדרש, עיי"ש הרשע הכות בן אם והיה הרשע את והרשיעו הצדיק אתוהצדיקו
 בו שאין ולאו מעשה בו שאין ילאו ומתרץ תענה מלא ליה ותיפוקומקשה

 עליו. לוקין איןמעשה

 בו שאין לאו על דלוקין זוממין בעדים הדין רחמנא דגלי הכיון נתבוהפנ"י
 כאשר המשום דלוקין בפשיטות לומר איכא הכות בן אם מוהיהמעשה

 עונשין ראין לימוד לנו יש במיתה ורק עשה לא כין עשה בין זמם אפי' פי'זמם
 אופן. בכל לוקין ולפיכך לנו אין במלקות אבל הדיןמן

 דלאו תענה מלא דלוקה ללמוד אפשר דאי כתב : ב מכילתין ברישךן,צ?"ח
 אם אפי' איירי יכול דזה כן אם מוהיה ילפינן רק הוא מעשה בושאין

 כתיב וכן נלקה, לא אם דוקא הוא זמם מבאשר ילפינן אם משא"כ כברלקה
 הרמב"ם. על כאןהחזו"א

 מעשה, קרוי הכאה ידו על דנעשה משום תענה מלא דלוקין כתב אריותיגבורת
 מעשה ,ה נקרא כאן ה"נ מעשב איתעבד דבדיכורי למיתרכדמצינו

 לוקה לקו לא אם אבל תענה לא משום ולוקין מעשה בו שיש לאו הויוא"ב
 זמם.מבאשר

 בו שאין לאו דהוי משום תענה לא משום לוקין דאין דזה כתב לנרוהערוך
 כמו ק"ז צירוף יש הכא אבל צירופים בו אין אם רק הוי זהמעשה,

 בחו"מ בתשובה החת"מ זקיני כתב לזה ודומה תענה לא משום לוקיןשנתבאר
 לוקין ומש"ה תרחק שקר מדבר עשה מכלל הבא לאו וגם ק"ו דיש דהכא ל"גסי'

 איירי זה ויפסוק משום דלוקין כאן הצדיק את מוהצדיקו לילף יכול דאיןוסבר
 אלא כתפיו בין ומכותיו צדיק קרוי האיך כבר נלקה ראם משום רצה אםדוקא

 ללקות, זמם אם רק ידעינן הפסוק מזהמאי

 יכולים אין דאם אמרינן כ: דף דלעיל כתב הרמכ"ס על המשנהוד~רכבת
 הכא וא"כ הצדיק את והצדיקו משום עליו לוקין זמם כאשרלעשות

 עוד הוי ולא כבר יעשה במקום זמם כאשר לקיים יכולים דאין שם כמוהוי
 שם. כמו הצדיק את והצדיקו משום עליו לוקין לפיכך זמםכאשר

 לוקין ולכך זמם כאשר לקיים יכול דאין מיירי דכאן כן כמו כתב יצחקוהשיח
 עליו ההעידו כגון מיירי המציאות אחר בדרך וכתב והצדיקו,משום

 דאם לעדות, פסול נעשה דהוא עדים של דבריו לפי נמצא מלקות חייבשהוא



 יעקגזיעק3
 עוד נפסל לקו כבר אפי' וא"כ לעדות דפסול עבירה עשה מסתמא מלקותמחויב

 להכותו אין זמם מכאשר אבל מעדות אותו דפסלו על לוקין וע"ז עדותמלומר
 מוהצדיקו. דילפי מאי אלא עוד לקיים יכולראין

 הלכותיו וככל ב"ר ע"פ ורק בב"ד רק הוא מלקות דדין מתרץ הלוי חייםךרבינך
 דאם נמצא בעלמא חבלה והוי מלקות דין בזה אין ב"ד בפני הוי לאואם

 היה דלא משום מלקות דין ביה הוי לא זה דמלקות נמצא העדים והזמונלקו
 לפיכך ונלקו, עשה כאשר קרוי ולא בעלמא חכלה ונמצא הלכותיוככל

 זמם. מכאשרהעדים לוקיי

 הזמה בדין בפרטות רק היה הדין מן עונשין דאין עכשיו עד שביררנו מהאולם

 בגינת בזה וראה בזה מיתה לענין טעמים כמה גם יש בכללותאבל
 רק כאן ואכתוב מיתה לענין טעמים כמה מביא האוצר ובבית א', כללוורדיכ

 לעניננו. שנוגע מהבקיצור

 ידעינן דהוי דירן בגמ' הוא הכתוב דגזירת נראה דבפשטות כתב במזרחיא[
 דרק הזינן קרא צריך ומאי בכרת הוי אמו ובת אביו בת באחותומלעצמו

 הדין. מן ולא עונשין הכתובמדגזירת

 מסיני. למשה הלכה במיתה הדין מן עונשין דאין כך בקבלה מסורה דמדהב[

 לדון יכול דאדם הק"ו על פירכא מחשש הוא דהטעם כתב אהרן יהקרבןג[
 עליו. החמיר ובמיתה ק"ו,מעצמו

 חמור התלמוד הוי הק"ו הלימוד דבעצם כתב סד: סנהדרין מהרש"אד[
 להיות צריך שבהחמור כ"ש זאת חומרא בו יש הקל מה דאמרינןמהמלמד

 דהחמור סברא דאין כתוב חייב, בהרגו דאפי' ללמוד רוצה והכא זאת,חומרא
 מזו. גדולה יותר כפרה וצריך להקל שוה בעונשיהא

 רואים דהסימה, מלאו דחייב ילפינן דמנא כללים, על חסד תורת מספר מביאה[
 בקרא מפורש לא ק"ו משא"כ בקרא שכתוב מה רק מחייב דהתורהמזה

 קושיא ע"ז להקשות ויש ע"כ, לוקין אין וממילא לחסימה דמי ולא ע"זדעונשין
 עיי"ש. ממלקות ראיה מביא והוא ממיתה סיירי דאגןחמורה

 דמצינו מפורש בתורה שנכתב מה אלא לחייב לנו דאין מעצמו טעם כתובו[
 לקולא זה פסוק לכתוב הוצרך דהתורה העדה והצילו העדה ושפטודכתיב
 מעצמו לחייב יכול אין כאן כן וכמו לקולא ללמוד מעצמו ידעי הוי ולאלהצלה

 יכול דלא מצינו דלא דעונשין י"ל במלקות אבל מפורש, בתורה נכתב לאאם
 אין לכאורה דלעיל המזרחי ולפי בזה, הרמב"ם ומיישב במיתה אלאלדרוש

 למלקות. מיתה ביןחילוק



קצא וגןרוריםלשרים

 הירש ר' משם שמביא יששכר מבני א' אופנים כמה מביא וקבלה אגדה בדרךז[
 של מידות י"ג כנגד הן בהן נדרש שהתורה מדות די"ג זי"עמזידיטשוב

 היום כל קל חסד שהוא אל מדת כנגד הוא ק"ו ראשונה דמדה נמצארחמים,
 א"כ חסד, במידת לה נא רפא נא קל מרים על משה שהתפלל וזהו החסדמידת

 עונשין. יצא החסד שממידת ראויאין
 נהי"מ חג"ת ספירות העשר כנגד הם מידות די"ג יעקב מתולעת מביא עידח[

 כלל דינים אין ושם הכל מן למעלה והם ודעת בינה חכמה הם הראשונותוג'
 ראשונות. מג' היא ק"וומידת

 ויו"כ סקילה היוכ יש דשכת משכת קיל כיפור דיוס דטעם מזוה"ק מביאמ[
 חמור לעונש צריך דלא ומטהר מקדש דיו"כ הטעם שם כתב כרת חיובהוא

 למעלה ושם עי"ש כתר בספירת ענינה ק"ו דמדת הכא ה"ה ובכרת במלקותודי
 ביו"כ. כמו דינים שם אין הכלמן

 הפסוק ע"ז שופטים פ' מספרי דמביא טעמים להאי צריך לא במלקותאוים
 רואין  עכ"ל עבשים  עונשים אם  מלקות  מלקות  אם ממון ממרן אסוז"ל

 עונשים קרוי אין דמלקות עונשים עונשין אם מלקות מלקות אם הכתבמזה
 מזה. להרמב"ם וראיה דין מן לוקיןולהכי

 ביקורת )קדושים( עה"פ בזה נפלא חידוש כתב להמהר"ל ארי' גורוכנספר
 כתב ולא ביקורת מלקות שנקרא מה לי ויראה במלקות היינו וז"לתהיה

 אוחו  שמכין הקריאה היא המלקות עיקר כי מפני מלקות בשם המלקותשם
 מלקות נקרא ולפיכך התוכחה עיקר וזהו קשים ודברים תוכחות לוואומרים
 ולא במלקות רק הקריאה היה לא ולפיכך הדיינין גדול לו שמקרין הקריאהבשם
 וגו' לעשות תשמור לא אם לו וקורין אותו מייסרין היו שבמלקות מפניבמיתה
 במיתה זה שייך ולא תוכחות לו ואומר עוד יעשה שלא בנו את שמייסרכאדם
 עונש קרוי לא דמלקות מזה נמצא עכ"ל ביקורת המלקות שם נקראוולפיכך
 עוד יעשה שלא להבא על הוא והתוכחה תוכחה הוא המלקות דעיקרמשום
 בין גדול חילוק יש ולפ"ז שעשה, מה על לשעבר על עונשה הוי במיתהמשא"כ

 למלקות.מיתה

 זוממין ונמצא גלות אותו מחייבין אס גלות בענין ענין באותו לעניןומענין
 מישמת וראיתי עי"ש ע"י לימודים ויש זמם כאשר אומרים ואיןלוקין

 כמו והטעם גדול, כהן שימות עד הוא גלות דענין דכתב ע"ז נפלא הסברמשה
 בשוגג דוקא הוא וגלות מכשול, יהא שלא להתפלל צריך היה דהוא בגמ'שכתב
 בשוגג גולין הכי משום להתפלל צריך היה וע"ז אדם של בבחירתו תלוידאין

 בבחירת רק תלוי דלא להתפלל לו אין ע"ז האדם בבחירת דתלוי במזידמשא"כ
 העדים הכי ומשוםהאדם

 זוממיי
 לילך להם אין עליו שקר דהעידו מזידים דהם

 לעשות זמם כאשר ימין, כל שם שילך וא"ת בזה, אשם אין דהכהן משוםלגלות
 כלל. גולין אין ולפיכך הכה"ג שימות עד אלא לעולם שילך רצו לא והםוליכא



 יערגזרעקצג

 הי"ו פעויטאן ישראל שמעוןמו"ה

 בלאו עובר ממשנתו אחד דבר השוכחבענין

 עובר מתלמודו א' דבר המשכח כל לקיש ריש ואמר :( )צט מנחות במס'גרמינן
 את תשכח פן מאוד נפשך ושמור לך השמר ט( ד, )דברים שנאמרבלאו

 מקום כל עילאה ר' אמר ר"א דאמר עילאה א"ר אבין וכדר' האלההדברים
 לאוין שני ופן השמר אמר רבינא תעשה, לא אלא אינו ואל פן השמרשנאמר
 נפשך ושמור לך השמר שנאמר לאוין כשלשה אמר יצחק בר נחמן רבנינהו,
 מלבבך יסורו ופן ת"ל אונסו מחמת אפי' יכול הדברים, את תשכח פןמאד

 עליו תקפה אפי' יכול אומר ינאי ב"ר דוסתאי ר' מדבר, הכתוב מלבובמסירם
 במס' הוא משנה בזה"ל, שם מציין וכו'( יכול )בד"ה ותוס' ע"כ, רק ת"למשנתו
 אומר ר"מ משום ינאי ב"ר דוסתאי ר' מ"ח( פ"ג )אבות המשנה וז"ל ע"כ,אבות
 שנאמר בנפשו  מתחייב כאילו הכתוב עליו מעלה ממשנתו א' דבר השוכחכל

 עיניך, ראו אשר הדכריפ את תשכח פן מאד נפשך ושמור לך השמר רק)שם(
 אינו הא חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן ת"ל משנתו עליו תקפה אפי'יכול

 ע"כ. מלבו, ויסירם שישב עד בנפשומתחייב

 ללאו המצות במנין נמנה זו אזהרה אי המצות מוני הראשונים נחלקו הנהא[
 ט"ו, )מצוה והסמ"ק י"ג( )לאוין והסמ"ג ק"ע( )מצוה הכה"ג לא, אוגמור

 בחיי ורבינו שנ"ט( מצוה וכדפו"א כ"ח, )מצוה והיראים ק"ה( מצוהוסוף
 וכן דלעיל גמ' או מתני' לראי' והביאו הלאוין במנין זו אזהרה מנאו)ואתחנן(

 והחינוך והרמב"ם הרס"ג אכל ה"ד(, )פ"כ ת"ת בהל' להלכה הרב השו"עפסק
 בפ' מרש"י משמע וכן כלל, אותו מנו ולא זו אזהרה השמיטו והשו"עוהטור
 בפסוק לגמרי אחרת דרך תפס הרמב"ן ואילו לאו, שאינו הנ"ל עה"פואתחנן

 חולק הפסוק בפי' אבל וסייעתו, כהסמ"ג סבר ללאו הפסוק את למנות דכהאזה,
 בהשמטות ובמ"ש סעף הר  מצמד נשכח  שלא  אותנו  מוהיר שהפסוק וסוברעליו
 ב'( )במצוה וז"ל למנותם הרמב"ם ששכח ל"ת במצות להרמכ"ם המצותלספר

 עינינו יהיה אבל מדעתנו אותו נסיר ולא סיני הר מעמד נשכח שלאשנמנענו
 וכן עכ"ל, וגו' נפשך ושמור לך השמר יתעלה אמרו והוא הימים כל שםולבנו
 אכל כלל, נכון ואינו בזה"ל, כותב רש"י לשון שהעתיק אחר עה"ח בפירושופי'

 מעמד תשכח שלא וכו' מאור בה הזהיר תעשה, לא מצות דעתי לפי הוההפסוק
 הרקיע בזוהר והרשכ"ץ עכ"ל, וכו' עיניך שם ראו אשר הדברים מכל סיניהר

 שלא לשונו, תמצית וזה יפנה, מהראשונים למי מסופק קי"ח( אות רצ"ב)מל"ח
 כעין ויש הרמב"ן מנאה וכן וכו' לך השמר ית' אמרו והוא סיני הר מעמדנשכח



קצג וגורוריסגושרים

 שכחת לענין או המעמד שכחת לענין במנין באה היא האזהרה שזאתראי'
 וכו'. במנחות ממ"שהתורה

 השמיטו למה וסייעתו הרמכ"ם על גדולה תמיהה תמהו המפרשים כלוהנה
 על וכן כנ"ל, הרמב"ן עליו תמה שכבר וכמו המצות ממנין זואזהרה

 על הפסוק ופי' מנחות במס' שלמדנו האזהרה אופן הניח למה תמהוהרמב"ן
 בספרו הכנה"ג מיישב ובפשטות מקרא, של פשוטו שהוא ואע"פ סיני הרמעמד
 זה, הקודם לפסוק תנאי הוא זה פסוק דלרש"י פירש"י, הסמ"ג( )על דהיידינא
 אשר העמים לעיני ובינתכם חכמתכם הוא כי ועשיתם ושמרתם כתובששם

 ועל וגו' הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם רק ואמרו האלה החוקים כל אתישמעון
 שבקיום לכם שאמרתי שמה כלומר נפשך, ושמור לך השמר רק זה אחר אמרזה

 תשכחו שלא כשתשמרו אלא אינו העמים לעיני ונבונים חכמים תחשבוהמצות
 וכן עה"פ, שם רש"י כדברי שוטים תחשבו שכחה מתוך אותם תעוותו אםאבל
 מדברי וכן למעלה, חוזר שהוא רק, מלשון דייק שרשיי )ואתחנן( בחיי רבינופי'

 פשטות דלרש"י משמע ל"ת מצות הוא אלא כלל נכון ואינו שכתבהרמב"ן
 ותי' ל"ת. מצות הוא אלא כן שאינו כתב וע"ז הקודם, מפסוק המשך הואהפסוק

 כפשוטו הפסוק לפרש שדרכו לרש"י דהניחא הרמב"ם על לתרץ אפשר איזה
 בהדיא אמרינן הא המצות כמנין מנאהו לא למה קשה להרמכ"ם אכלשפיר,

 כנ"ל. קשה הרמב"ן על וכן הוא, אזהרה זהשפסוק

 בספר הרמב"ם שכתב מה ע"פ הרמב"ם סברת ב( )מצוה אסתר המגילתומיישב
 הצוויים המצות במנין למנות ראוי שאין הרביעי( )בשורשהמצות

 תלכו כחקותי ואס תשמרו אליכם אמרתי אשר ובכל כמו כולה התורההכוללים
 ראו אשר הדברים את נשכח שלא רש"י כפי' הפסוק פי' שהרמב"ם וכתבוכדו',
 על זה לאו א"כ מצותי', ונקיים בדרכי' ושנלך כולה התורה ענין דהיינועינינו
 וכן כוללת, מצוה דהוה הרמב"ם מנאו לא וע"כ נאמרה כולה התורה כלקיום
 ק"א(. סי' ח"ג )יו"ד לב והחקרי הס'( אזהרה )ח"ב מצותיך כדרך המל"מתי'

 ניחא לא בסופו( יד-סו )עשה להרס"ג לסה"מ בפירושו פערלא להגרי"פאבל
 וכתב כוללת, מצוה שהוא מטעם מנאו שלא המג"א של תירוצולי'
 גמור לאו בה ואין הוא בעלמא אסמכתא דהקרא סברו והחינוךדהרמב"ם

 הרמב"ם למש"כ כלל ענין זה ואין כלל, לתירוצם מקום אין דאל"כמדאורייתא,
 נמי הכי תורה דתלמוד עשה מצות למנות דשייך וכמו הנ"ל, הרביעיבשורש
 רלא הא ע"כ אלא ממשנתו, דבר ושוכח תורה מדברי לפורש זה לאו למנותשייך
 שאינו עמש"כ טעמו פירש לא הנה ע"כ, בעלמא אסמכתא דהוה הרמב"םמנאו
 למד לא שהרמב"ם שסבר נראה דבריו מפשטות אבל הרמב"ם למש"כ כללענין
 מותיב והוא לה מפרק הוא אבל אסתר, המגילת שפי' וכמו כרש"י הכתובפשט
 פ"א ת"ת )הל' בזה"ל שכתב גמור, לאו שהוא משמע הרמב"ם דמלשוןעלה



 ישגיעקני
 ימי כל מלבבך יסורו ופן שנא' מותו יום עד תורה, ללמוד חייב אימתי עדה"י(
 הרמב"ם דלרעת מזה משמע ע"כ, שוכח הוא בלימוד יעסוק שלא זמן וכלחייך

 גמור. לאו אלא אסמכתא זהאין

 הרמב"ם דברי שהעתיק ובטור בהרמב"ם משט כן למד הפרישה גםד411יכ!ר2
 פן לך השמר כתיב דקרא ורישא ו'( אות רמ"ו סי' )ביו"ד וז"להנ"ל,

 הוא בלימוד יעסוק שלא וב"ז אח"כ הטור שאמר וזהו וכו' הדברים אתתשכח
 מלבו ומסירו לומד אינו דאס יסורו ופן רמייתי הקרא ככלל הוא ומ"משוכה,
 עליו תקפה אפי' יכול תשכח פן לך השמר אמרו על שדרז"ל וזהו שוכח,הוא

 השכחה שגורם מי על כ"א מעצמו השוכח על חייב לא יסורו, ופן ת"למשנתו
 שהרמב"ם מדבריו מבואר לך הרי עכ"ל, לומד שאינו מכח מלבו שמסירוהיינו
 פערלא להגרי"פ עכ"פ יסורו, ופן וכו' לך דהשמר בלאו עובר שהשוכחסבר

 המצות. במנין מנאו לא למה הרמב"ם על צ"עולהפרישה

 ענין על עשה ומצות תעשה לא מצות שיש מקום דבכל מתרץ הרס"ג עלא1ץ
 תורה תלמוד במצות נמי הכי ע"כ מהם, א' אלא הרס"ג מנה לאאחר

 שכבר בפ"ע ללאו תורה מדברי הפורש עוד מונה אינו ע"כ דת"ת המ"עשכתב
 כוותי' סובר הסמ"ק שגם לו שנראה הגרי"פ ומוסיף זה, שבענין המ"עכתב

 ולמדתם דכתיכ תורה ללמוד  בוה"ל  7"ה( )סי' הממ"ק דכתב א' רקשמונין
 שלמד שאע"פ תשכח דלא מלאו זו מצוה וחלקתי וכו' לעשותם ושמרתםאותם
 צריך אעפ"כ שלמד מה שוכח שאינו נזהר הוא אם וכן ישכח שלא ליזהרצריך
 למה עצמו ומתרץ שמתנצל שכיון מזה משמע עכ"ל, וכו' אחרים דבריםללמוד
 שסבר אחת במצוה לכוללן ראוי והי' חלוקות מצות כשתי והעשה הלאומנה

 כותב וע"כ אחד אלא בחשבון יבואו לא ול"ת עשה בו שיש שמצוה בזהכהרס"ג
 מצות לגבי י"ז( )בסי' גם כותב וכעי"ז לכ', מנאו לא למה עליו יקשה שלאכן

 עיי"ש )אבל כמוך, לרעך ואהבת של ומ"ע בלבבך אחיך את תשנא דלאל"ת
 ניחא(. הרס"ג על אבל בצ"ע, ונשאר דמנחות מגמ' הסמ"ק עלשמקשה

 לא למה הרמב"מ מיישב א'( אות פ"נ ת"ת )הל' אחרון בקונטרס הרבוהשוקע
 ב' דיש ואומר החזקה, ביד בפי' כתבו לא ולמה המצות במניןמנאו

 והב' שלמד, מה שוכח ועי"ז מד"ת ופורש שפוסק הא' שכחה, באיסוריסוגים
 והל"ת שלמד, מה שיזכור אופן על לימודו סדר סידר שלא מחמתששוכח
 הכל מיושב ועפי"ז נפרדים, דברים ב' הם בלאו עובר דהשוכח והגמ'דהשמר
 דהשמר לאו על עובר שכח ועי"ז מד"ת א"ע שפירש והיינו הא' רבהאופןשפיר
 עד ה"י( )פ"א ת"ת בהל' וכמ"ש מלבו התורה שמסיר מלבבך יסורו ופן וכו'לך

 זמן וכל חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן שנא' מותו יום עד ללמוד חייבאימתי
 דפן שהלאו מפרש שהרמב"ם לך הרי ע"כ, שוכח הוא בלימוד עוסקשאינו
 בלימוד עוסק שאינו ע"י ושוכת כתיקונה ת"ת מצות מקיים כשאינו הואיסורו
 לימודו על חזר שלא ע"י ממילא בשוכח אבל מלבו, שמסירם יסורו פןוהיינו



קצה וגורואיםגזחורים

 בתורה, ועוסק כהלכתה ת"ת מצות שמקיים עוד כל הלאו על עובר אינוכראוי
 ת"ת, מצות עם אחד דבר שהוא כיון בפנ"ע ללאו הרמב"ם מנאה לא זהומפני
 שלא תעשה לא ויש וכו', אותם ולמדתם מהקרא והוא עשה יש ת"ת מצותשעל
 אינו אחד ענין שהוא וכיון לך, דהשמר מהקרא והוא נשכח ועי"ז מללמודנפסוק
 תפילין שהלובש הל"ת הרמב"ם חשב שלא כמו בפנ"ע נפרדת כל"תנחשבת
 רעשה השמר שהיא כיון הי"א( )פ"ר תפילין בהל' כמש"כ בל"ת עוברבלילה
 דמנחות הגמ' עפ"י משנה הכסף שם וכמש"כ תפילין של העשה עם אחדוענין

 עיי"ש.)לו:(
 דברי כל את לזכור השמועה מפי חיוב שיש היא שכחה איסור של השניותסדק

 להשתדל אחד כל מחייב זה וחיוב שלמד, דבר אף לשכוח ולאהתורה
 מה כל לזכור לו שיתאפשר כדי כראוי לימודו על ולחזור נכון בסדרללמוד
 ע"י :( צט )מנחות בלאו עובר ממשנתו דבר השוכח שכל ר"ל קאמר וע"זשלמד,
 ומקייפ מללמוד פסק שלא אע"פ כראוי עלי' חזר ולא נכון בסדר למדשלא
 השמועה מפי שקבלו מדרבנן החיוב עוד מילא לא הרי כהלכתה ת"תמצות
 עליו ותקפה שנאנס ממי חוץ וכו', לאו על ועובר התורה דברי כל אתלזכור
 לא אם אבל עליו, שחמורה מפני כרחו בעל ששכחה )שם( רש"י כמש"כמשנתו
 עובר מללמוד פסק שלא אע"פ כראוי עלי' חזר שלא מפני אלא אונס מחמתשכח
 ללמוד שמרבה מה על רבנן שלטיוה נד:( )עירובין הרמאי בצייד שמצינוכמו
 בעלמא אסמכתא רק אינו בלאו עובר בגמ' דקאמר והא עליו, חוזרואינו

 אלא מדאורייתא שאינו ושילשתם אל ושננתם תיקרי אל ל.( )קידושיןכדמויינו
 רמ"ו(. סי' יו"ד הר"ן בשם בד"מ )וכמ"ש אקרא, ואסמכוה מדרבנןחיוב

 פ"א ת"ת )הל' באריכות בהרמב"ם מובא התורה דברי כל לזכור זהוחיוב
 מזומנים בעיתים לקרות צריך וכו' בחכמה הגדיל שכבר מי שאףהי"א(

 לחזור שצריך לימודו בתחילת שעודו למי וב"ש מלימודו, דבר ישכח שלאכדי
 במנין שמנאוהו הנ"ל ראשונים ושאר והסמ"ק והסמ"ג ישכח, שלא כדיהרבה
 ולומר לחלק שצריך והסיבה גמור, לאו אלא אסמכתא שאינו סובריםהמצות
 ששכח באופן שרק משמע עליו תקפה שמהלשון שכחה של סוגים ב'שיש
 הצייד כמו עובר אונס שאינו באופן אבל עובר, אינו לימודו לי' שקשהמחמת
 אבל עובר מלבו שמסירם באופן דרק משמע יסורו פן דקרא ומלישנאהרמאי,

 עובר. אינו נאנס שלא אע"פ מסיר אינואם
 והרא"ש הרי"ף דעת הוא שכן מוסיף שנ"ט( )סי' היראים על ראםדהר2ועפר2

 במה לכוללם ג"כ הם דכוונתם זה, לאו הזכירו שלאוהטוש"ע
 ישכח שלא כדי וכו' בתלמוד שליש שנותיו אדם ישלש דלעולם הדיןשכתבו

 הוא. בעלמא שאסמכתא הי"א( )בפ"א הרמב"ם כדעת ודעתםוכו',
 במנין הרמכ"ם מנאו שלא הטעם אסתר דלהמגילת זה מכל לנו היוצאעכ"פ

 בסה"מ הרמכ"ם כמ"ש המצות במנין בא אינו כוללת שמצוההמצות



 יעקגזרעקט
 הרב ולהשו"ע בצ"ע, נשאר לבסוף פערלא והגרי"פ כוללת, מצוה הוה זוומצוה
 אלא אינו שכחה של השני והסוג דת"ת, במ"ע ונכלל רעשה השמר דהוהמשום

אסמכתא.

 ביאור, צריך עדיין דאבות המשנה אבל דמנחות מהגמ' דיברנו כאן עד הנהב[
 עליו מעלה כמ"ש בלאו, עובר אינו ממשנתו שהשוכח מוכחדמהמתני'

 משמרתו היתה משנה שאותה לפי ברע"ב שם ופי' בנפשו, מתחייב כאילוהכתוב
 ממשנתו דהמפסיק ז( )משנה המשנה על וכן משמרתו, אינה ששכחהועכשיו
 מסתכן כלומר בזה"ל, פירש"י בנפשו מתחייב כאילו כו' זה אילן נאה מהואומר
 דברים על שפוסק וכיון להזיקו לשטן רשות אין בתורה כשעוסק כיבנפשו
 כתבה מדלא בלאו עובר אינו דלהמתני' מזה משמע ע"כ, רשות לו ניתנהבטלים

 הסמ"ג על עצומה קושיא קשה ולפי"ז בנפשו, מתחייב כאילו רק אלאכן
 דאבות המתני' הן לראי' והניאו בלאו עוכר ממשנתו שהשוכח שכתבווהיראים

 הפכיים. שיטות ב' הביאו והאיך דמנחות הגמ'והן

 על חולק שהגמ' )צט:( במנחות במהרש"א  מצינו כבר זה הנחהונ:14כ1רצ
 תוס' ציין אונסו, מחמת אפי' יכול בגמרא שכתב מה שעלהמשנה,

 לציין המתין דלמה תוס' על המהרש"א והקשה אבות, במס' הואשמשנה
 רמשנה השוכח דכל דגמ' רישא על לציינו לי' הי' הגמ', לסוף שהגיע עדהמשנה
 באבות דהמתני' לו דנראה המהרש"א וכ' באבות, הוא משנה זה גם דהאהוא.
 שעובר הלאוין על עיקרו דמנחות וגמ' בנפשו, דמתחייב הא על מבוססעיקרו
 סובר ג"כ שהמהרש"א לך הרי במתני', תמצא לא אלאו דעובר הא וא"כבשוכח

כנ"ל.

 מגאוני מא' שם שהביא )בתשובה קצ"ח( כלל הה"א, )כללי מלאכי נידאבץ
 המשנה על לחלוק לקיש ריש יכול דהאיך המהרש"א על הקשהדורו(

 מתחייב המשנה דאמר והא כהמשנה סבר שהגמ' לומר צריך ע"כ אלאדאבות,
 )על משה הברית וציין שמים, בידי מיתה מחויב שהשוכח פירושובנפשו
 ושנותיהם ימיהם ממלאים אינם והם שכ' פכ"א( )רבה אליהו דבי לתנאהסמ"ג(
 נפשך ושמור דהפסוק מזה דמשמע וגו', מאד נפשך ושמור לך השמר רקשנא'
 שהסמ"ג לומר יש ולפי"ז שמים, בידי מיתה מחיוב נפשו שישמורהיינו

 ועובר מיתה וחיוב המשנה, על חולק אינו שהגמ' מלאכי כהיד סברווהיראים
 היא. מילתא חראבלאו

 שמתחייב סברו באמת והיראים שהסמ"ג לומר דאפשר משה הברית מתרץועוד
 דר' הא לי' סבירא לא דמתני' והתנא והרע"ב, כרש"י הוא פירושובנפשו

 סברי דמנחות והגמ' תעשה, לא אלא אינו ואל מן השמר שנאמר מקום דכלאבין
 וכיון בלאו, עובר דגם הוסיפו וע"כ תעשה לא הוה השמר שנא' דכ"מכר"א

 גם ובאמת דאבות, המתני' גם הביאו שפיר אבין כר' פסקו והיראיםשהסמ"ג



קט ולאוריםגושרים

 שיכל אבל דמנמות הגמ' ובין דאבות המשנה בין הביא )ואתחנן( בחייהרבינו
 תשכח פן לך השמר רז"ל ודרשו בזה"ל, שכתב עליו תקשה שלא לשונואת

 ושלא התורה ממנו להשכיח סיבה שיהיו בדברים האדם ישתדל שלאאזהרה
 אחר במקום דרשו ועוד וכו', השוכח כל אבות במס' שאמרו והוא מלבויסירם
 כין שמהלק לפניך הרי ע"כ, לאוין כשלשה עוכר ממשנתו ד"א השוכתכל

 הגמ' הביא ואח"כ בנפשו דמתחייב המשנה מתחלה והביא להגמ'המשנה
 בלאו.שעוכר

 דהגמ' סבר דהרמב"ם הנ"ל הרמב"ם שי' משה הברית מתרץ הנ"להעפרי
 המתני' פליגי, ובזה הנ"ל מהטעם דאבות אמתני' פליג באמתדמנחות

 דלמעלה לענין דבוק אלא אזהרה אינה וכו' ושמור לך דהשמר דהפסוקסוברת
 הדינא תי' )עפ"י רש"י כמ"ש וגו', ובינכתם חכמתכם הוא כי ועשיתםושמרתם
 בנפשו מתחייב דהשוכח המתני' סוברת ע"כ אזהרה הוי דלא וכיוןדחיי(

 אינו דהפסוק סברו דמנחות ורנב"י ורבינא ר"ל אכל וגו', נפשך ושמורמדכתיב
 שעובר סברו וע"כ אזהרה הוי וא"כ עצמו, בפני ענין היא אלא אשלמעלהדבוק
 מימרא דהשוכח, המימרא אחר שם הביא שהגמ' דכיון סבר והרמב"ם לאו,על
 כל בארבעים נוצרה ונשמה בארבעים ניתנה תורה תרווייהו דאמרי ור"אדר"י

 ור"א דר"י מזה מוכח דהשמר, מהפסוק וכו' משתמרת נשמתו תורתוהמשמר
 עובר אינו דהשוכח דאבות כהמתני' וסברי ורנב"י ורבינא אדר"ל פליגיבאמת
 מצות מנה לא ומשו"ה דאבות וכהמתני' ור"א כר"י הרמב"ם פסק ע"כבלאו,
 כמו בעלמא רמז כדרך אלא החזקה ביד הביאו לא וגם המצות במנין זול"ת

 שפיר. מיושב ולפי"ז זה על כיון י'( )בהלכה שמש"כ בדוחק הפרישהשפי'

 זכירת על מל"ח שהוא הפסוק שפירש להרמב"ן ונשובה ואש נתנהועיזה
 אופן אניח למה הקשו עליו וגם אותו נשכה שלא סיני הרמעמד

 בפשטות מיישב פערלא הגרי"פ הנה דמנחות, בגמ' רז"ל שדרשוהאזהרה
 וכן הוא גמורה דרשה ולאו הוא בעלמא אסמכתא דמנחות דהגמ' סברדהרמב"ן

 מיישב משה והברית לאו, בהו לית לכו"ע ועכ"פ כזה"ר הרשב"ץ מדברינראה
 אדמתני' פליגי דמנחות שהגמ' בזה כהרמב"ם סבר הרמב"ן דגם דרכועפ"י

 ושמור לך השמר רק דהפסוק סוברת דהמתני' פליגי, דבזה סבר אלאדאבות,
 דקרא מפשטא שנראה וכמו סיני, הר מעמד נשכח שלא אלא להזהיר בא לאוגו'

 פ"א )שהע"ר ממדרש נראה וכן כחורב, אלקיך ה' לפני עמדת אשר יוםמדכתיב
 איך עיניך שראו דברים עיניך, ראו אשר הדברים את תשכח פן שם דאיתא ב(סי'
 בעלמא אסכמתא דמתני' בנפשו דמתחייב והא ע"כ, עמך מדבר הדיבורהיה
 התורה, שכחת על להזהיר אחא הקרא דעיקר סברי ורנב"י ורבינא ר"ל אבלהוא,

 ולא כהמתני' פסק ע"כ דאבות כהמתני' סברי ור"א דר"י כיון סברוהרמב"ן
 דמנחות.כהגמ'



 יערגזרעקצה
 לי' דהי' המצות, מכל לשונו כאן ששינה הסמ"ג לשון ג"כ מיישב דרכויעפ"י

 וכתב לשונו שינה וכאן מקום, בכל כמו התורה לשכוח שלאלכתוב
 כל מלבבך יסורו ופן שנא' תעשה בלא עובר מופלג זקן אפי' התורה מןהפורש

 האמיתי הפשט מהו להסתפק מקום יש דבאמת ומיישב ע"כ, וכו' חייךימי
 או כהרמב"ם או לומר מקום דיש הסמ"ג לשיטת גמורה הוכחה דליכאבהפסוק
 דמהקרא צ"ל ע"כ אלא כשיטתו, דוקא לומר להסמ"ג לי' מנא א"ככהרמבין

 מעמד זכירת על להזהיר בא דהפסוק נאמר ראם לי' קשה דהי' ראי', לו הי'גופא
 חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן אח"כ לומר הכתוב בא למה כהרמב"ן סיניהר

 בא שהפסוק דבשלמא חייו, ימי כל זאת לזכור מחויב יהא דלא חיתידמהיכי
 קרא צריך שפיר ע"ז התורה מן עצמו יפרוש שלא כוחו שתשש זקן עללומר
 ללמוד צריך לא תו כחו תשש ועכשיו הרבה עתה עד שלמד דכיון דהו"אמשום

 דכא צ"ל ע"כ אלא לי, למה חייך ימי כל דרמב"ן של לפירושו אבלולטרוח,
 איבא תו ממילא התורה, מן עצמו יפרוש לא כחו שתשש שאע"פ זקן עללהזהיר

 לשכוח שלא לאזהרה אחא ג"כ תשכח פן דהיינו דקרא דרישא לומר הכרחגם
 סיני הר מעמד זכירת על להנהיר בא דקרא דרישא לומר מסתבר דלאהתורה
 שעל הסמ"ג רובר וע"כ מה"ת א"ע יפרוש שלא כחו שתשש זקן על דקראוסיפא
 וא"כ זאת, על למד גופי' דמקרא כיון כהרמב"ן ולא להזהיר בא התורהשכחת
 שינה ע"כ חייך ימי כל שכתוב תמה הוא לשיטתו ראי' דעיקר כיון י"לממילא
 שנדע כדי חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן שנא' וכו' מה"ת הפורש וכתבלשונו
 זה דלאו שיטתו למד ומשם מה"ת א"ע יפרוש לא דזקן ילפינן חייך ימידמכל

 כהרמב"ן. ודלא התורה לשכוח שלא להזהירבא

 בתורתו בס' מיישב דשהש"ר מהמדרש הרמב"ן לשיטת הכרי"מ שהוכיחוכווץ
 עיניך ראו אשר תשיבי ד"ת דגם ב'( הערה א' סעיף )פ"י ת"ת הל' עליהגה
 לך השמר רק לישראל אמר משה וכן ג'( אות )פמ"ז שמו"ר במדרשוכדאיתא
 שאתה דברים אלו הדברים את מהו הדברים, את תשכח פן מאד נפשךושמור
 ע"כ, לך שנתתי הדברים אלו מלבבך יסורו ופן בכתב, כתובין שהן אותןרואה

 כל דהיינו בסיני ישראל כל שראו הדברים פירושו עיניך ראו דאשר לפי"זנמצא
 סיני הר מעמד אזכירת דמזהיר משמע דקרא דמפשטא מש"כ וכן כולה,התורה
 שאין חכמים וקבלו בזה"ל, ה"ה( )פ"ב ת"ת הל' הרב בשו"ע כמ"ש כןאינו

 למדו וכן כולה התורה לכל הדין הוא אלא לבדן הדברות בעשרת מדברהכתוב
 ללמד חייב ממש כך בנו את ללמד האדם שחייב שכשם זה מפסוק ג"כחכמים
 גבי זה שנכתב ומה בניך, ולבני לבניך והודעתם שנאמר התורה כל בנו בןאת

 ללמדך הוא בחורב אלהיך ה' לפני עמדת אשר יום כמ"ש הדברותעשרת
 מהר קבלה כאילו הכתוב עליו מעלה תורה בנו בן את המלמד שכל ל.()קידושין

סיני.
 שם שהביא נפלא דבר שם ומצאתי )ואתחנן( עה"ח אהרן בשערי עיניורגבם

 זכירת על בא שהפסוק סובר הרמב"ם שגם מביא ואח"כ הנ"להרמב"ן



קצי ואורוריםגושרים
 הר מעמד זכרו וכמו"כ בזה"ל, תימן באיגרת כתב שהרמב"ם סיני, הרמעמד
 צ"ע והנה ע"כ, וכו' אותו מלשכוח הזהירנו וגם תמיד לזכרו הקב"ה דצונוסיני
 אפשר אי וכאז המצות במגיז מנאו לא למה לאו הוה הרמב"ם דלדעת נכוןדאם
 בעלמא שאסמכתא לומר א"א וגם המג"א, של כתי' כוללת מצוה שהואלתרץ
 סותר לכאורה אלו דדבריו קשה וכן לאו, שהוא משמע הזהירנו שמלשוןהוא

 או מפירושיו, מאחד חזר שהרמב"ם צ"ל וע"כ ה"י(, )פ"א ת"ת בהל'למש"כ
 יש ואולי וצ"ע, גמור לאו שהוא מוכרח אינו הזהירנו שמלשון לומראפשר
 בלשון תימן האיגרת כתב הרמב"ם שהרי מהעתקה, ראי' להביא שאיןליישב

 הזהירנו. מילת בכתבו צרכו כדי דייק לא שהמעתיק ואפש"לערבי
 א', עובר לקיש לריש בגמ', נחלקו עליו עובר שהשוכח הלאוין מנין ובעניןג[

 שעובר כרבינא הסמ"ג פסק ולהלכה ג', יצחק בר נחמן לר' ב',לרבינא
 ג' שעובר כתב בחיי ורבינו א', שעובר כר"ל פסקו והסמ"ק והיראיםאשחים,
 והסמ"ק כרבינא הסמ"ג פסק ולמה האמוראים, נחלקו  במה ביאור וצריךלאוין,
 השמר רק לשונו, לך והא הפסוק לשון נכתוב הענין ולהבהרת כר"ל,והיראים

 מלבבך יסורו ופן עיניך ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושמורלך
 בפשטות תי' מלאכי ביד הנה ע"כ, בניך ולבני לבניך והודעתם חייך ימיכל

 דברי לפרושי אתו ורנב"י ורבינא למנינא נחית ולא בלאו עובר סתם אמרשר"ל
 שכ' וכמו ואיום גוזמא בדרך רק וקתני דוקא, לאו הלאוין שמנין כ' ואח"כר"ל,

 ענשו, שגדול להורות באים לפעמים יתירי לאוי כי לספה"מ בשרשיוהרמב"ם
 המפרשים. בכל שמפורש כמו כן לומר דוחקאבל

 דמס' בגמ' דהנה א( זו, גמ' על המפרשים שהקשו קושיות כמהונקדים
 לך השמר רק דכתיב בלאו עוכר עצמו דהמקלל איתא )לו:(שבועות

 אלא אינו ואל פן השמר שנאמר מקום כל דאמר אבין וכדר' מאוד נפשךושמור
 חסיד דהאי הגמ' על )לב:( ברכות במס' המהרש"א והקשה ע"כ, תעשהלא

 רק בתורתכם כתיב והלא ריקא לו ואמר וכו' אחד שר ובא בדרך מתפללשהיה
 דבר לשוכת איצטריך זה פסוק דהא המהרש"א הקשה נפשך ושמור לךהשמר

 גם ובאמת גופו, שמירת מיני' יליף והאיך בלאו שעובר עצמו ולמקללממשנתו
 לשוכח לאו זה מפסוק שלמד אחר בלאו שעובר א"ע למקלל מיני' דיליףאהא

 אחד. מפסוק דברים כמה יליף האיךצ"ע

 לקיש ריש שם דאמר )פא.( דיומא מגמ' קצ"ח( )כלל מלאכי ביד הקשהועודב(
 וכו' נכתוב דהיכי אפשר דלא משום כעינוי אזהרה נאמרה לא מהמפני
 להו דנפישי ומשני תעונה לא פן השמר רחמנא נכתוב הושעיא רב לי'מתקיף
 עובר אוכל ואם ביוה"כ להתענות שצריך לכתוב רצה לא דהתורה פי'לאוי,
 השמר דהיינו לאוין ב' על יעבור דא"כ תעונה, לא פן דהשמר זה בלשוןבלאו
 דהא בימ"ל והקשה לאוין, ב' על יעבור ביוה"כ שהאוכל רצה לא והתורהופן
 )צט:( מנחות במס' סובר גופי' ר"ל דהא לקיש לריש הקשה שפיר הושעיאר'
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 לאוין, אב' שעובר שסובר אדרבינא ופליג בלאו עובר ממשנתו דברהשוכח
 רחמנא יכתוב וא"כ לאו, חד הוה קרא בחד דכתיבי ופן דהשמר סברדר"ל

 קראי. כחד דכתיבי מאחד לאוי אחד ויעבור תעונה לא פן השמרבלשון

 והיינו לאוין ג' על שעובר שסוכר דלרנכ"י במנחות המהרש"א הקשהועודג(
 הג' והיינו לאוין ד' קחשיב לא למה תשכח, פן נפשך, ושמור לך,השמר

 שהפסוק תירץ יעקב( )שבעין הרי"ף הנה מלבבך, יסורו ופן יהי' והד'דלעיל

 כי שבע"פ כתורה שייך לא והא עיניך, ראו אשר כמ"ש שככתב בתורהמיירי
 השמר לאוין ג' אמר שבכתב תורה ועל לכתבם, רשאי אתה אי שבע"פדברים

 שהוא שבע"פ בתורה הוא מלבבך יסורו ופן עוד ומ"ש תשכח, ופן ושמורלך

 בכל ונראה ונפרסם בהגמ' מהלכים כמה מצאנו זאת כל וליישב בלב.תלוי
 לא. ומה מיושב מהמהלך

 כרבינא פסק הסמ"ג דהנה הסמ"ג על בביאורו המהרש"ל בדבריונתחיך
 דקרא זו דרך ע"פ מפרשים שהעולם המהרש"ל וכ' אשחים,שעובר

 ושמור ולשון לשוכח, ללאו בא ואינו א"ע דמקלל ללאו לי' איצטריכאדהשמר
 שעובר לאוין והב' בנפשו, מתחייב שהשוכח ללמד בא רק ללאו כלל באאינו
 על מקרעמניץ ר"י כביאורי פי' וכן פן, דכתיב פעמים הב' הוה הסמ"גשפסק
 רבינא הוא הגמ' לשון רהא  האמת ע"פ אינו זו שדרך המהרש"ל כ' אבלהסמ"ג,
 ופן הראשון השמר דריש שרבינא משמע נינהו, לאוין שני ופן השמראומר

 מלבו שיסירם עד חייב דאינו לי' דאיצטריך רבינא סובר האחרון דפןהראשון,
 והב' כרבינא פסק דהסמ"ג המהרש"ל כ' וע"כ כרנב"י, ללאו כלל באואינו

 אלא דשוכח ללאו דריש לא נפשך ושמור הראשון, ופן הראשון השמר הםלאוין
 דריש ושמור דכתיב דקרא ראי' והא בלאו, שעובר עצמו למקלל לי'איטצריך
 שלא חבלה נמי יליף לא דאמאי הקשה ושמור( )ד"ה בשבועות שהתוס'למקלל
 ושמור דמהפסוק מזה משמע וכו' לנפשותיכם מהשמרו או קרא מהאי א"עיחבל
 בג' שעובר רס"ל כרנב"י הסמ"ג פסק לא הכי ומשום עיי"ש, שם יליףנפשך

 )בלאוין עצמו הסמ"ג שפסק וכמו דשבועות כהגמ' לן דקיימא משוםלאוין,
 כדלעיל דריש לא ומפן א"ע, למקלל נפשך דושמור לאו דחשיברי"ב(

 כרבינא, לאוי תרי להו פשו א"כ מלבו, שיסירם ער חייב שאינו לי'דאיצטריך
 המהרש"א קושיית וכן בברכות המהרש"א קושיית שפיר מיושב זהולפ"ד

 המהרש"ל של פירכתו )נ.ב. צ"ב. עדיין מלאכי היד קושיית אבלבמנחות,
 זאת שהוסיפו ירושלים מכון בהוצאת בהסמ"ג אם כי נמצא לא השניופירושו

 ראו לא וכמובן הראשון הדרך אם כי ישנים בדפוסים נמצא ולאמהכת"י
 מדבריהם(. נראה וכן השני פירושו דלהלןהמפרשים

 מהשמר יליף דר"ל אחר, באופן הגמ' מיישב ק"א( סי ח"ג )יו"ד לבובחקרי

 שעובר אשוכח יליף תשכח ומפן א"ע, למקלל לאו נפשך ושמורלך
 תשכח ומפן נמשך ומשמור עצמו למקלל לאו לך מהשמר יליף ורבינאבלאו,
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 יליף שלפ"ר המהרש"ל, דרך כפי כהסמ"ג ודלא לאוין, בב' שעובר שוכהיליף
 עצמו, מקלל מנ"ל לשוכח קראי דכולהו לרנב"י אך לשוכח, ופן מהשמררבינא
 הוא בעלמא אסמכתא כשוכח לאוין וחג' במקלל, איירי קרא דעיקר לומרואין

 דקאי לומר אפשר אי תשכח דפן בשוכח איירי דקרא פשטא האדאדרבה
 דיין וקללת אב דקללת הצד במה א"ע מקלל אתיא דרנב"י כ' וע"כאמקלל,
 בתוס', שבועות ובמס' )ס"ו:( סנהדרין במס' שאמרו דרך ועל וחרשונשיא

 בשבועות. ינאי דר' דרשא דריש לא ורנכ"י כמיאורו,ועיי"ש

 דחד ופן השמר שיליף לר"ל מצינן דשפיר מלאכי היד קושיית מיישברעפי"ז
 תשכח ומפן למקלל לאו מהשמר יליף כאן דהא נפרדים לאוין לכ'קרא

 ב' על יעבור דא"כ תעונה, לא פן השמר למיכתב מצי לא תו וא"כ לשוכח,לאו

 למה ג"כ מיושב ולפי"ז וכנ"ל, אחד לאו אם כי שיעבור רצה לא והתורהלאוין
 איצטריך קראי מהני דחד בשבועות קיי"ל דהא כרנב"י ולא כרבינא הסמ"גפסק

 וכו' לך רהשמר בלאו עובר עצמו שמקלל בהדיא הסמ"ג שפסק וכמולמקלל
 ופליג לשוכח אתי קראי כולהו לרנב"י משא"כ לשוכח, לאוי תרי להו פשוא"כ

 דהשמר. בלאו עובר דמקלל בשבועות ינאיאדר'

 לומר סברא ראין החק"ל על הקשה מז-מח( )לאוין פערלא הגרי"פאבל
 קשה ועוד שהאריך, ועיי"ש משנה, כסתם שפסק ינאי אדר' פליגשרנב"י

 לאו ופן מהשמר יליף דרבינא הוא מפורשת גב' דהא המהרש"ל שהקשהמה
 וקושיית מיושב, בברכות המהרש"א קושיית אבל ופן, מושמור ולאלשוכח

 שישב עד חייב שאינו בחרא פן דדריש כנ"ל לומר אפשר נמי במנחותהמהרש"א
 מלבו.ויסירם

 סתם הוה תוס' שכוונת לומר ראין אחר, בדרך הגמ' מפרש )אבות( יצחקוהזרע
 המהרש"א קושיית לתוס' דקשה הוא תוס' כוונת אלא מקום,למראים

 קרא, בחד שהם מאחר א' ללאו שמירות הב' דחשיב א' לאו עובר לר"לדבשלמא
 לאוין ג' דחשיכ לרנב"י אכל שני, ללאו ופן א' ללאו שמירות ב' תשיבורבינא
 מלבבך יסורו ופן עוד כתיב דהא קשה א' ללאו ופן לאוין לב' שמירות ב'והיינו
 לאוין בג' עובר אונס שהוא דבשוכח לחלק צריך וע"כ לאוין, בר' יתחייבא"כ
 אי אבל בשוכח, רק מיירי לא ורנב"י לאוין בד' עוכר מלבבו כשמסיראבל

 דברי מהמשך הוא וכו' יסורו ופן ת"ל אונסו מחמת יכול הגמ' דהמשךאמרינן
 אינו שבאונס ואומר לאוין בג' שעובר אומר שרנב"י והיינו אדלעיל וקאירנב"י
 הוי דהא תקשה ג' עובר מלבבו שבמסיר היינו ג' עובר דאמר והא כלוםעובר
 רנב"י רלאו לומר צריך ע"כ אלא לאו, לעוד יסורו הופן גם דיחשב לאויןד'

 דגמרא דסתמא רק באבות הוא משנה דהא וכו' אונסו מחמת יכול להאיקאמר
 אבל לאוין אג' עובר ולכן בשוכח רק איירי לא גופי' רנב"י אבל לה,מייתי
 אמר דרנכ"י דעתין דסלקא כיון הא, לתוס' דקשיא יוכן וכזה ד', עוברכמסיר
 הוא משנה התוס' כתבו לזה לאוין, ד' קחשיב לא למה וכו', מחמת יכוללהאי
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 בשפת וכ"כ המשנה, לשון מעתיק גמ' סתם רק לה קאמר רנכ"י ולאו אבותבמס'
 לאו דאי דלעיל לאוי הנך על הוא פי' יסורו דפן וצ"ל וז"ל קצרות במיליםאמת

 מחמת שיכול אחר באופן שמיישב המים בבארות ועיין לאוין, ד' להויהכי
 דנב"י. מדברי ג"כ הוהאונסו

 במהרש"א עי' אבל המהרש"א, קושיית שמיושב נראה ראשון במושכלוהנה
 להלן ועי' רנב"י, מדברי המשך הוה אונסו מחמת שיכול בפי' שכ'ותראה

 ציין לא דלמה תוס' על מהרש"א שהקשה מד אבל ראם, התועפת שכתבמה
 שמכאן להדגיש בזה רצה שתוס' מיושב, דגמ' רישא על דאבות המשנהתוס'
 המהרש"א קושיית אבל רנב"י, מדברי ואינו המשנה לשון הגמ' מעתיקואילך
 הקשה כבר דהא למקלל לאו מפן לה ילפי ורבינא שר"ל לומר ואין צ"ע,בברכות
 וא"א התורה בשכחת איירי דקרא דפשטא מושמור לה דילפי לב החקריוהוכיח

 לתרץ א"א מלאכי היד של קושייתו וגם עצמו, מקלל יליף תשכח דמפןלומר
 א"א החק"ל לפמ"ש הא למקלל אתיא ופן לשוכח אתיא שמירות דב'דאת"ל

 מפן. מקלללילף

 בספר הרמב"ם שכתב מה ע"פ נפלא בדרך הגמ' מיישב ראםרהיזועפדי2
 דמיון המצות בטעמי יבא פעמים וז"ל חמישי( )שורשהמצות

 לא כד( )דברים כאמרו וזה ביחוד, שיימנה מה מכלל שהם בהם ויחשובלאוין
 אמרו הארץ, את תחטיא ולא וכו' לקחתה לשוב שלחה אשר הראשון בעלהיוכל
 תעשה אם אתה כי יאמר כאילו שקדם מה לאסור טעם הוא הארץ את תחטיאולא
 שעובר ר"ל דאמר דהא מיישב זה יסוד פי ועל עכ"ל, בארץ ההפסד תרבהזה
 בלאו, עובר עצמו שמקלל ללמד בא לך והשמר תשכח, דפן לאו היינו א' לאועל

 ההשוכח באבות דאמרינן להא אלא ללאו כלל בא אינו נפשך ושמור דכתיבוהא
 שישמור היינו נפשך ושמור שאמר וזהו בנפשו מתחייב כאילו זה הריממשנתו
 לא מקום בכל הוי דפן אע"ג חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן ומש"כ מזה,עצמו
 וכו' לך דהשמר שלמעלה לדברים נמשך אלא ל"ת אינו כאן מקום מכלתעשה

 יבא שפעמים בספה"מ  הרמב"ם  וכמ"ש מלבבך יסודו תשמור לא ראםוהיינו
 ורבינא הלאו, ישמור לא אם שיהי' מה אזהרה אלא לאו אינו אבל לאויןדמיון
 לתרווייהו אזהרה ילפינן לך דמהשמר סבר נינהו לאוין ב' ופן דהשמרשאמר
 יסורו ופן ומש"כ וגו', תשכח פן הוא השני והלאו עצמו, למקלל וכין לשוכחבין
 נפשך ובושמור הרמב"ם, וכמ"ש וכדר"ל שלמעלה לדברים נמשך אלא לאואינו
 שאמר ורנב"י בנפשו, שמתחייב דאבות להמשנה לי' דצריכא כר"ל ס"לנמי

 למקלל בין אזהרה מיני' דילפינן כרבינא לך דהשמר בהך ס"ל לאוין בג'עיבר
 פליג מלבבך יסורו ופן ומש"כ וגו', תשכח פן הוא השני והלאו לשוכח,ובין

 עצמו בפני לאו הוה אלא לך להשמר ותנאי טעם שאינו וסובר ורבינאאדר"ל
 צריכא נפשך ושמור כרמב"ם, ודלא מלבו התורה דברי יסיר שלא לאויןכשאר
 במתני' שם דאמרו כרנב"י, אתיא דאבות המשנה ולפי"ז דאבות, להמתני'לי'



רג ואורוריםסקרים

 וכמש"כ רנב"י דאמר אונסו מחמת ]והיינו משנתו עליו תקפה אפי'יכול
 ת"ל אחד[ רבר הם ותקפה ואונס רנב"י דברי מהמשך הוה זו דגמ'המהרש"א

 דהופן מזה נראה מלבו, ויסירם שישב עד כנפשו מתחייב אינו הא יסורוופן
 ר"ל אבל בפנ"ע, לאו שהוא וכדרנב"י לאוין כשאר לאדם אזהרה הואיסורו
 דילפי דמנחות דגמ' ינאי ב"ר דוסתאי כר' אלא דאבות כהמתני' ס"ל לאורבינא

 אלא לאו אינו יסורו דפן מפרשי שפיר ולכן מתחייב אינו דתקפה "רק" מןלה
 הרמכ"ם. וכמ"ש להקודםטעם

 דקושיית התוע"ר, ממשיך לעיל, שהבאנו הקושיות כל נתיישב מאודומה
 פעמים הב' שיחשוב במנחות קושייתו וגם נתיישב, בברכותהמהרש"א

 ללאוין, פן ותרתי השמר חד רריש רנב"י דהא מתורץ שפיר הלאוין במניןפן
 ופן דהשמר סובר ר"ל גם דבאמת ליתא ג"כ ר"ל על מלאכי היד שלוקושייתו
 דסובר משום אדרבינא ר"ל דפליג והא נפרדים, אזהרות ב' דוי קרא כחדדכתיבי
 שדקדק מה וגם עצמו, למקלל בפנ"ע ופסוק לשוכח עצמו בפני פסוקשצריך

 לפלוגתת שייכות לו אין דוסתאי ר' של "רק" דתיבת דהדרש ראםהתועפות
 אפי' יכול שאמרה דאבות כהמתני' לי' סבירא רנב"י דהא מיושבהאמוראים

 עוכר ושפיר לאו הוה יסורו דפן נלמד רמזה וגו', יסורו ופן ת"ל אונסומחמת
 אמתני' דפליג דוסתאי כר' ס"ל ורבינא ור"ל פן, ותרתי השמר חד לאויןבג'

 דהי"ל המהרש"א קושיית נמי ומיושב ללאו, יסורו ופן חשבי לא ולכןדאבות
 בלבד והוא רנב"י מדברי הוה וכו' יכול דהאי דגם, ברישא, דאבות המשנהלציין
 דיכול הגמ' שע"כ יצחק הזרע שהוכיח מה וגם כאן, ציינו וע"כ כהמתני'סובר
 דאינו דהא התוע"ר שפי' כמו די"ל מוכרת, אינו רנב"י מדברי אינו אונסומחמת
 איירי ורנב"י דאבות להמתני' לי'  מיבעי' ושמור דהפסוק לאוין ד' עלעובר

 מלבבו.במסיר

 שהמהרש"ל דהטעם הנ"ל, המהרש"ל של הראשון פירושו מיישב זו דרךויפי
 סוכר ע"כ דרבינא כרבינא, הסמ"ג שפסק מה על לו דקשה יו דרךלמד

 תופן לה דילפי דאבות כהמתני' ולא פטור דאונם "רק" מן לה דיליף דוסתאיכר'
 דאבות מהמשנה ראי' להביא כרבינא שפסק הסמ"ג יכול האיך וא"כ כנ"ל,יסורו
 המהרש"ל כ' ולכן דבריו, את סותר ונמצא כהמתני' לי' סבירא לא רבינאהא

 דבהא דרבינא, מטעמי' לא אבל לאוין ב' על שעוכר כרבינא פסקדהסמ"ג
 ללאו לי' דצריכא ר"ל דעת יותר להסמ"ג נראה ללאו לך השמר רבינאדחשיב
 ובהא עצמו, מקלל ובין שוכח בין מיני' תרווייהו למישמע וליכא עצמודמקלל
 לי' צריכא יסורו דפן כר"ד וס"ל כהרמכ"ם ללאו יסורו ופן חשיכ לאדרבינא
 הפן דדריש דאבות כהמשנה לתפוס יותר להסמ"ג נראה בזה האונס,לפטור
 בפי' אמר רבינא דהא יקשה עדיין אבל לאוין, הב' הוי פן תרתי ולפי"זללאו,
 דיליף מתוס' המהרש"ל שהוכיח מה קשה וגם נינהו, לאוין שני ופןדהשמר

 ראם. התועסות על גם יקשה וזה מושמורמקלל



 יערגירערי
 לך דהשמר סכר דר"ל אחר, כאוסן האמוראים פלוגתת מיישב משהוהברית

 ופן תשכח ופן הוא, לאו וחד עצמו למקלל לי' איצטריך נפשךושמור
 אזהרה מיני' ויליף לשון ובחד אהדדי דכתיכי כיון הוא לאו חד ג"כיסורו

 עצמו למקלל נפשך ושמור לך השמר לי' דאיצטריכא לאו אי וכודאילשוכח,
 כתיב דלא כיון אהדדי דכתיכי ואע"ג ופן השמר על לאוין כב' עובר השוכחהיה
 אהררי כתיבי  פן  והתרי  למולל, לי' איצטריכא לך דהשמר כיון אבל לשון,בחד
 קושיית נתיישב ולפי"ז לאו, חד על אלא עוכר דאינו ר"ל סוכר ע"כ לשוןובחר
 כתיבי הוה דאי משום מידי קשה לא במנחות ר"ל שפי' מה דלפי מלאכיהיד

 כיון דסמיכי אע"ג לאוין לכ' נחשב היה לר"ל גם באמת תעונה לא פןהשמר
 לאו חד הוה פן דתרי דר"ל אליבא י"ל שפיר ממילא וא"כ נכתבו, לשונותדבשני
 כב' שעובר סכר ורבינא למקלל, איצטריך ושמור והשמר כתיב לשון דבחדכיון
 מחד יליף א"ע ומקלל לאוין ב' הם נטשך ושמור לך דהשמר דסוברלאוין

 כתיבי דכשהם כר"ל ס"ל מן התרי ולענין לשוכח, ללאו השני ונשארמינייהו,
 אמת והן לאוין, אשני העובר סובר וע"כ חד, אלא הוה לא לישנא ובחדאהדרי
 לישנא ובהד דסמיכי משום הוא לאו חד ושמור ההשמר גם דלרבינא לומרדיש

 והפן לאוי, חד ושמור השמר יהי' רבינא שאמר שעובר לאוין והתריכתיבי,
 דיליף בשבועות ינאי אדר' חולק דרבינא ונאמר לאוי לאידך יסורו ופןתשכח
 י"ג בלאוין פסק הסמ"ג דהא הסמ"ג על יקשה לפי"ז אכל זה, מפסוקמקלל
 עובר עצמו דמקלל ינאי כר' פסק רי"ב ובלאוין לאוין, בב' עובר ששוכחכרבינא
 סבר ורנב"י ינאי, דר' כוותי' סבר רבינא דגם לותר עדיף כן על דהשמר,בלאו
 ג"כ כתיבי לישנא ובחד אהדדי סמיכי כשהם דאפי' דסובר לאוין בג'דעובר
 לדרשא השמר חד שדי פן ותרי השמר תרי כאן דאיכא וכיון לאוין, לתרינחשב
 דגמ' דמלישנא להקשות ואין לשוכח, פן ותרי השמר חד ונשאר עצמו,דמקלל
 הגמ' דהמשך לומר דיש ומפן, ומושמור מהשמר שוכח דריש דרנב"ימשמע
 ג"כ יסורו דפן י"ל שפיר וממילא רנב"י דברי מהמשך הוה אונסו מחמתיכול
 והג' מלבבו כשמסיר אלא חייב דאינו לאשמעינן רצה אגב אלא ללאוחשים
 זה דרך ועפ"י עצמו, אמקלל שדי השמר ואידך פן ותרי השמר חד הםלאוין
 המהרש"א וקושיית כנ"ל, הימ"ל וקושיית בברכות, המהרש"א קושייתמיושב

 רנב"י מדברי אינו הגמ' המשך דע"כ יצחק הזרע שהוכיח מה וגםבמנחות,
 שדי השמר שחד שאמר מה וגם ראם, בהתועפות  שכתביו  כמו כנ"ל לומראפשר
 המהרש"ל שהוכיח מה עם ויתאים אמקלל שדי דושמור שהלאו אפשראמקלל

 מושמור. יליף שמקלל מתוס' השניבדרך

 כולהו אהדדי דכתיבי כיון סבר דר"ל דחיי הדינא בשם דוד היד תירץוכעי"ז
 א' כל הוי אהדדי דכתיבי דאע"ג סברי ורנב"י ורבינא נחשב, לאוכחד

 א"ע למקלל לי' דצריכא י"ל ושמור השמר רבינא חשיב דלא והא בפ"ע,לאו
 דע"כ סבר שהרמב"ם די"ל דוד היר כ' מלאכי היד קושיית ועל בלאו,שהוא



רה וגורוריםגושרים

 בלשונו ר"ל דק לא וע"כ בעלמא אסמכתא אלא גמור לאו אינו בלאו עוברדהאי
 וכ' קשה, והסמ"ק והיראים הסמ"ג על אבל הוא, בעלמא שאסמכתא כיוןכאן
 פן היינו דקאמר והלאו עצמו למקלל אחא ושמור דהשמר סבר דר"ל צ"לדע"כ
 ולכן לאוי, תרי הוי למקלל ושמור השמר דאיצטריך לאו דאי ר"ל מודהאבל
 דגם לאוי להו נפישי תעונה לא פן השמר כתיב דאי ר"א הקשה שפירביומא

 לאוי. אתרי עוברלר"ל

 מהרה"ג תי' עוד שם הביאו כג-כד( עמו' קפ"ה, )קונטרס שלמה כרםובקובץ
 המהרש"א, קושיית שתירץ האמבורג[ לאב"ד ז"ל לאזי אלעזרר'

 לאוין, כב' שעובר שסובר כרבינא ר"ל סבר לא למה ביאור צריךדכאמת
 דאבות למתני' לי' צריכא נפשך דושמור סובר דר"ל סבר לא כרנב"יבשלמא
 מה עפ"י ומיישב כרבינא, סבר לא למה צ"ב אכתי אבל בנסעו,דמתחייב
 לי' דמנא וכו' אחד דבר רשוכת המשנה על )אבות( שמואל המדרששהקשה
 ומתרץ משנתו, כל שוכח דוקא אימר בנפשו מתחייב א' דבר על שגםלהתנא
 על שמירה ליחן נפשך ושמור לך השמר דמילי כפילא מן לי' דנפקא יו"טהתוס'
 מצי לא כרבינא גם כדאמרן, כרנב"י סבר מצי דלא דמה"ט נמצא ודבר, דברכל
 דפן, הלאו רק להו פש א"כ רהתנא, למילתא לי' מיבעי השמר דהתרתי כיוןסבר
 לדידהו תיקשי יו"ט, התוס' סברת להו לית מיהת אינהו ורנב"י דרבינא מעתהאך

 והיה ע"פ )בשלח, המכילתא דברי ע"פ מיישב אמנם שמואל, המדרשקושיית
 דאם לאשמעינן אתי אלקיך ה' את תשכח שכוה אם דוהיה דכפילא שמוע(אם

 ראתי מעתה אמור עקב(, בפ' רש"י )הביאו הכל לשכוח סופך לשכוחהתחלת
 ופשיעה בזדון הוא דשכח א' דבר הך דהא אחד דבר דקאמר התנא עלשפיר
 בנפשו שיזדהר הכתוב התראת עיקר דבל נמצא משנתו, כל ממילא שישכחגורם

 דבר וישכח בה יפשע ראם ממנה אחד דבר על שיזהר היינו התורה אתמלשכוח
 להיות כא הא' דבשכתת ונמצא מאליו, כולה את לאחת אחת ישכח זה הריא'

 אבל הפן מלבד ללאו לך השמר קחשיב דרבינא מעתה נמצא בנפשו,מתחייב
 לא דושמור נהי רנב"י קאמר וע"ז דהתנא למילתא לי' מיבעי נפשךושמור
 נמי אונסו מחמת ריכול תשכח בפן סגי דלא מאחר מ"מ אבל כדאמרן,קחשבת
 לך השמר קרא לימא א"כ וכו', במסירם מלבבך יסורו ופן ת"ל ולכןליחייב,
 הכתוב בא לאוי תרי רלטפויי ודאי אלא הדברים מלבבך יסורו פן נפשךושמור

 פן. מב' ילפינן דבאמת המהדש"א קושיית ונתיישב ניחאוהכל

 הש"ס דבכל כנ"ל בפשטות מלאכי היד קושיית מיישב )מנחות( שלמהוהעשת
  נפשך  רשמור לך דהשמר שאני והכא קרא, מחד לאוין כ' ר"ליליף

 ס"ל ורנב"י ורבינא אחד, לאו אלא בשוכה עובר וע"כ עצמו למקלל לי'מיבעי
 לדבריו הוכחה ומביא תשכח, לפן לי' סמיך דהא אשוכח נמי קאי ושמורדהשמר
 מוץ עליו לוקין אין מעשה בו שאין שבתורה ל"ת רכל )ג:( תמורה כמס'ממ"ש
 רלמה וקשה מעשה, שאי"ב אע"פ שלוקין בשם תבירו את ומקלל ונשבעמימר



 יעקוץזרערו
 שפיר מובן ולפמ"ש עצמו, מקלל נמי אמר ולא בשם תבירו מקלל לומרדקדק
 מקלל מיני' דילפינן שבכללות לאו דהוה עליו לוקין אין עצמו מקללדאיה"נ

 עליו. לוקין אין שבכללות ולאוושוכח

 דפסקינן אהא שהקשה )לו.( בשבועות הריטב"א דברי אישתמיטתי'אמנם
 דרשינן דהא שככללות לאו הוה הא לוקין האיך לוקין, עצמודמקלל

 ישתה ושלא יאכל ושלא סכנה במקום יעמוד שלא קרא, מהאי דרשותכמה
 ראין הוא מילתא דלאו וכ' עצמו, מקלל ילקה לא א"כ 31ו', ושוכח הרעיםדברים
 הוי ולא עצמו, את לשמור הם אחד מענין האזהרות שכל כיון שבכללות לאוזה
 כדאיתא חלוקים ענינים להרבה שנדרש הדם על תאכלו לא אלא שבכללותלאו
 נפשה שתצא קודם הבהמה מן שהאוכל מיני' שילפינן )סג.( סנהדריןבמס'
 היום אותו כל כלום טועמין שאין הנפש את שהרגו לסנהדרין וגם בל"ת,שהוא
 זו מדרשא שייכות שום ואין עצמו כפני לענין נדרש מהדרשות א' שכלוכו',

 בפסוק שיש דכיון ותי' ע"א( )מצוה חדשה כמנחה הקשה וכן זו,לדרשא
 על לאו חד דמוקמינן אפשר א"כ כמנתות כדאמרינן לאוין ג' או ב' לךרהשמר
 מקלל על ל"ת הוא נפשך  ושמור לך דהשמר שוכח, על לאו וחד עצמומקלל
 מיוחד לאו שיש וכיון מתלמודו, א' דבר שוכח על ל"ת הוא תשכח ופןעצמו,
 שמקלל להדיא מוכח הנ"ל מכל עכ"פ שבכללות. לאו הוי לא ואחד אחד כלעל

 העולת שהוכיח שמה נראה לכאורה וא"כ שבכללות, לאו ואינו לוקה בשםעצמו
 ראי'. אינו דתמורה מהגמ'שלמה

 כהעולת ממש הימ"ל קושיית ג"כ מיישב דבריו בהמשך חדשה המנחהאבץ
 לאו וחד למקלל לאו חד ואיצטריך לאוין כ' הוי ופן השמר דלר"לשלמה

 מוקמים לאוין ג' או כ' זה בפסוק דאיכא כיון סברי ורנב"י ורבינאלשוכח,
 סברי ורנב"י ובינא וגם בקרא, דמפורש מתלמודו דבר לשוכח לאויןכולהו
 דקרא מרישא רק מוזהר אינו דהמקלל ופשיטא זד מקרא מוזהר עצמודמקלל
 ונמצא עצמו, לקלל שלא נפשו שישמור והיינו מאוד, נפשך ושמור לךהשמר

 ב' על עובר ושוכח ושמור, דהשמר לאו בחד עובר לרבינא עצמודהמקלל

 כתרתי עובר מקלל ולרנב"י תשכח, פן ואידך לאו, חד ושמור השמרלאוין,
 ומן, ושמור השמר בג', עובר ושוכח שני, ללאו ושמור לאו לחד השמרלאוי,

 הפוסקים דפסקו והא שבכללות לאו דהוי לוקה אינו עצמו דמקלל י"לולדידהו
 על קאי מאד נפשך ושמור לך דהשמר כר"ל דפוסקים משום לוקה עצמודמקלל
 תנא דרך י"ל וא"כ לבד, תלמודו שוכח על קאי תשכח ופן לכד, עצמומקלל

 עצמו מקלל קאמר ולא בשם חבירו ומקלל ונשבע ממימר חוץ משמי'דאמרינן
 לאו והוה תלמודו לשוכח גם קאי ושמור דהשמר וכרנכ"י כרבינא רס"למשום

 העולת גס ולפי"7 שבכללות, לאו הוי ולא כר"ל פסקו והפוסקיםשבכללות,
 מיושב.שלמה



רז וקרוריםלעריס

 ורבינו כר"ל, והיראים והסמ"ק כרבינא, הסמ"ג פסק למה לבאר נשוב ועתהד[
 הסמ"ג פסק לא דמשו"ה המהרש"ל שתי' מה נחזור ראשית כרנב"י,בחיי
 להו פשו א"כ למקלל לאו חד דאיצטריך השבועות כהגמ' דקיי"ל משוםכרנב"י
 עד חייב שאינו לי, דאיצטריכא המהרש"ל כתב כבר יסורו ופן לשוכח, לאויתרי

 יסורו, רופן מהפ' כלל הזכיר לא הוא אלא לב בחקרי וכ"כ מלבו, ויסירםשישב
 כמכריע, דהוי כרבינא פסק דהסמ"ג לומר יש דרכו דלפי מתרץ משהוהברית
 הרכינו קצת שמיישב וע"ש כבחרא, והלכתא בתרא הוה הרבינא משוםועוד

 בצ"ע. הברי"מ נשאר והיראים הסמ"ק ועלכחיי,

 מה ע"פ מלאכי דיד מיישב לאוין, לכמה זו אזהרה מנו לא דמצזת דמוניוהא
 אתה כי ודע לשונו, תמצית וזה התזויעי( )שורש בספה"מ הרמב"םשכתב

 וכך כך על עבר הפלונית האזהרה שיעבור מי כי החכמים לשון תמצאואפי'
 שתמנה מזה יתחייב לא עשה, וכך כך על עבר פלוני דבר שיבטל מי אולאוין
 בו ואין אחד הענין כי ביחוד, עשה כל ולא ביחוד אחד כל כלם ההםהלאוין
 הצווי הכפל בעבור לאוין וכך כך או עשה וכך כך עובר שהוא אמרו ואמנםכפל,
 באמרו אבל רבים, צוויים או רבות אזהרות על עבר הוא כי ההוא האזהרהאו

 אמרס שאמרנו מה כל על והראי' ביחוד, אחד כל ימנה אז שלש או שתיםלוקה
 בו שנכפל בעבור עשה בחמשה עובר בבגדו ציצית לו שאין כל מד.()מנחות
 מצוה שהוא ציצית במצות מבואר לשון להם ומצאנו פעמים, ה' הצווילשון
 וכו', :( לח )סוטה לדוכן עולה שאינו ובכהן )שם( תפילין במצות אמרו וכןאחת,
 כל ולא בתורה שנמצא לאו כל למנות ראוי שאין שלם ביאור התבאר כברהנה
 המוזהר או בהם המצווה הענינים למנות ראוי ואמנם נכפל, שיהי' בעבורעשה
 יתעלה אמרו כמו מתחלפזת במלות נכפלת האזהרה היות ג"כ יטעך ואלכהס,
 הוא אלא לאוין, שני אלו אין כי לקחתו, תשוב לא אמרו אחר אחריך תעולללא

 יש אולי ולפי"ז עכת"ד, לשונות כב' שהוא ואע"פ וכו', אחד מענין אחתאזהרה
 לומר יש דשפיר אחד, לאו אלא שעובר כתבו והיראים הסמ"ק למהליישב
 היינו לאווין, ג' או ב' ולא בלאו עובר יכתבו והא כרנב"י או כרבינאשפסקו
 חוץ לאו, חד אלא עובר נמי לישני בתרי כשכתוב דאפי' הרמב"םכמ"ש

 בפ"ע. לאו כאו"א על עובר דאז ג' או ב' לוקהכשכתוב

 הלכהלענין
 דאורייתא איסור הוה דיעות דלרוב חמור דבר הוא התורה ששכחת ומאחרה[

 וכן ה"ד( פ"ב ת"ת )הל' להלכה בפי' הרב השו"ע פסק וכן לעיל,כמ"ש
 גורם מתלמודו דבר המשכח כל ר"א דאמר :( )לח יומא כמס' הדבר חומרמצינו
 כאן נלקט הענין לשלימות ע"כ מגדולתו, אותו מורידין אמר ר"א לבניו,:לות
 הלכות כמה נראה ומחו"ד המשנה( סדר )ע"פ המשנה על והארות הערותכמה

 נקדים כל ראשית הם, רבים כי הכל לפרט אפשר שאי וכמובן למעשה,הנוגעים



 יעלגזרערה
 דבר למדתי לא אלו ד"א השוכח יאמר ואל תו"ד וזה )ה"ה( הרב בשו"עמ"ש
 לא אילו באמת כי ושכחתי, כשלמדתי אתחייב ולמה בנפשי נתחייבתי לאזה
 היה אלא בנפשו, מתחייב "כאילו" בלבד הכתוב עליו מעלה לא זה דברלמד

 מי שכל להלן( שהבאנו עינים וכפתח יו"ט כתוס' )וע"ע "ממש" בנפשומתחייב
 כבר שלמד מה בזה ישכח שלא בענין בלימודו ולהוסיף להרבות לושאפשר
 אלא מת"ת מתבטל שאינו אע"פ מוסיף, ואינו כראוי לימודו על חזר שכברמפני
 יותר לו וקל שנוח מפני אלא שכחה חשש מפני שלא הראשונות על תמידחוזר
 כמ"ש ממש, בנפשו מתחייב הר"ז חדש, כלמוד מלטרוח הראשונות עללחזור
 וכו', שנא' זמנו בלא שיאסף דהיינו יסיף מוסיף ודלא מי"ג( )פ"א באבותחכמים
 לא מט"ז( )פ"ב באבות חכמים אמרו מה  צל  שמבאר דבריו בהמשךועיי"ש

 לגמור. המלאכהעליך

 הקשה )מנחות( המהרש"א הנה וכו'. אומר ר"מ משום ינאי ב"ר דוסתאיר'
 לה שממעט בפי' אומר ובאבות דרק ממיעוטא תקפה רדב"י ממעטדכמנחות

 דבר הם ותקפה דאונסו המהרש"א עפמ"ש רק קשה זו קושיא ובאמת יסורו,מפן
 סרנא מהגר"י שהביא יב( הערה א' סעיף )פ"י יהגה בתורתו בס' ועי'אחד,

 בכלל הוה ושכחה ועמוק קשה דבר למד ראם דהו"א איצטריך, דרקשמיעוטא
 קמ"ל ע"ז בלבו, נתפס שיהא קל היותר דבר ללמוד לו שהיה כיון מלבבומסיר

 מיישב ועפי"ז שכחתו, על עובר ואינו מלבבו מסיר בכלל דאינו דרקמיעוטא
 מפני כע"כ ששכחה היינו משנתו עליו תקפה בזה"ל במנחות פי'דרש"י

 יכול שאינו היינו דתקפה פירש"י ובאבות אונס, והיינו עכ"ל, עליושחמורה
 שמחמת כגון אלא באונס איירי לא דבאבות שפיר אתי א"כ גרסתו,להעמיד
 מה כל בע"פ שידע עד בחזרה להרבות פנאי מוצא אינו בתלמוד עיונוכובד
 ענינים ללמוד שיכול כיון מד"ת לבו מסיר נחשב זה דגם לומר צד דהיהשלמד,
 לבו מסיר נחשב אינו זה דגם רק, קמ"ל בחזרה, יותר ולהרבות קליםיותר

 שכחתו. על עובר ואינומהתורה

 בשוכח בנפשו דמתחייכ להתנא לי' מנא צ"ב לכאורה אחד. דבר השוכחכל
 מהתוי"ט מש"כ לעיל עי' משנתו, כל בשוכח דוקא אימא אחדדבר
 כל על שמירה ליתן נפשך ושמור לך השמר מרכתיב לה יליף רמילירמכפילא

 ע"פ יעקב בעיון תי' וכן ז"ל לאזי אלעזר ר' מהרה"ג לעיל מש"כ וגם ודבר,דבר
 אתי אלקיך ה' את תשכח שכוח אם דוהיה דכפילא )בשלח( המכילתאדברי

 וכעי"ז יעקם בעיון תי' ועוד הכל, לשכוח סופך לשכוח התחלת ראםלאשמעינן
 ובביאורי לתורתנו, וקץ סוף אין כי רבים דברים תלוי א' שבדבר יוסף בענףתי'
 והלא ראו והיכן עיניך, ראו אשר דמדכתיב תי' הסמ"ג( )על מקרעמניץהר"י
 עיניך, ראו אשר סוף ים קריעת כגון הנסים את תשכח פן ר"ל אלא מסיני,שמעו
 דבר דהיינו בזה, כיוצא וכל ומצה פסח קרבן דהיינו הדברים את תשכח זהואגב



רט ולרואיםלשיים

 אשר הדברים את תשכח זה אגב עיניך ראו אשר אהד נס תפכה אם ר"לאהד,
 הדרוש. ע"ד ג"כ שמתרץ :( לח )יומא יעקב שבעין ברי"ף וע"ע זה, בנסכולל

 הרמב"ם דהנה דירן, מגמ' ראם התועפות שהוכיח מה נביא לידן דאתאד84ייז4י
 בלאו עובר הארון בדי דהמסיר בהלכה הי"ג( פ"ב המקדש כלי)הל'

 דלא בלאו עוכר ג"כ מהארון א' בד מסיר דאפי' הרמב"ם פסק ממנו, יסורודלא
 הא זו, הלכה הרמב"ם הוציא מנין הרמב"ם מפרשי כל בזה ונתחבטויסורו,
 בלשון ממנו יסורו לא כמ"ש עובר שניהם במסיר דדוקא משמע דקראמפשטא
 דמנחות מהגמ' כן הוכיח דהרמב"ם שט"ז( )מצוה ראם התועפות ואומררביפ,
 לך השמר שנאמר בלאו עובר מתלמודו אחד דבר המשכח כל ר"ל דאמר)צט:(
 בלשון דכתוב דאע"ג לפניך הרי חייך, ימי כל מלבבך יסורו ופן וכו'ושמור
 כעינן ולא אחד דבר בשוכח אפי' בלאו עובר עכ"ז יסורו ופן הדברים אתרבים,
 דכאן מזה למדין ראין כ' שנ"ט( )במצוה זה אחר ואמנם שישנה, מה כלשישכח

 חדושו אלא בו לך אין ע"ד והוא אחד, דבר השוכח חומר ללמד ביחודבא
 )לח:( דיומא הגמ' הסמ"ג שהביא אחר הסמ"ג על בביאורו המהרש"לוכמ"ש

 כתב וגו' אלקיך תורת ותשכח שנא' לבניו גלות גורם מתלמודו ד"א השוכחכל
 אין וע"כ התורה, כל כנגד שקול אחד דדבר נלמוד מכאן בזה"ל,המהרש"ל

 מזה.להוכיח

 בהגמ' ביומא למה מדקדק :( לח )יומא המהרש"א ממשנתו. אחד יברהשוכח
 ובאבות "מתלמודו" השוכח הגמ' אומר לבניו גלות גורם השוכחדכל

 מרבו שקבל דברים שהם משנתו נקט דבאבות ומיישב "ממשנתו", השוכחאומר
 דברים והיינו תלמודו נקט וכיומא בנפשו, להתתייכ גדול ועונשו המשנה,כמו

 שלא לבניו גלות ועונשו ורבא דאביי כהוויית התלמוד פלפול מתוך לושבאו
 בילקוט ועי' שמעתתא, רבעי דאיסתנא כיומא צילותא דעת בגלות שם להםיהיה

 ציין לא דלמה במנחות המהרש"א שהקשה מה עפ"ז שמיישב )מנחות(הגרשוני
 דמנחות דהגמ' להמהרש"א לו נחלט זה ומכח דגמ' ארישא דאבות המשנהתוס'

 ביומא המהרש"א עפמש"כ בפשטות ליישב דיש אהדדי, פליגי דאבותוהמשנה
 תלמודו הגמ' בלשון כתוב במנחות גם דהא לתלמודו משנתו בין חילוקשיש

 תלמודו נקט ובמנחות מרבו שקבל דברים והם ממשנתו נקט דבאבותוקמ"ל
 ומסיק בלאו, עליו עובר ג"כ מרבו קיבל שלא מה א' דבר שוכח דאפי'דקמ"ל
 ביד וע"ע זו, באופן קושייתו לתרץ לי' ניחא לא מדוע המהרש"א עלבצ"ע

 בזה. שתי' מה קצח( )כללמלאכי

 בלשון דיוק שם שמביא י"ג( הערה א' סעיף )פ"י יהגה בתורתו בס'ועי'
 ליזהר שצריך מזה רמשמע התורה", "מדיני דבר ישכח שלא כדיהרמב"ם

 )סעיף להלן שם וכ"כ )אבות(, יונה ברבינו וכ"מ למעשה, הנוגע בדברביותר
 ויחזור מעט שילמוד טוב יותר הלכה דבלימוד הגר"א הורה שכן ג'( הערהב'



 יעקגזרערי
 מקובצת השיטה כיון שע"ז ואולי בהלכה, טעות לידי ויביא ישכח שלא כדיעלי'

 יו"ד )ח"ב אומר יביע בשו"ת ועי' ששכח, חכם" "תלמיד כל שגרס במהבמנחות
 ק"י(. סי' ח"ב )יו"ד משה אגדות ובשו"ת א'( אות ח'סי'

 כתב בראשית( פ' )ריש נחל בערבי בנפשו, מתחייב כאילו הכתוב עליומעלה
 דאף הכוונה הכתוב עליו מעלה שאמרז"ל מה דבכל האריז"לבשם

 להעלות רוצה כשהקב"ה מ"מ כזה, גדול לעון לו נחשב דבר אותה איןשעדיין
 מש"כ ]עי' גדול, לעון הדבר נחשב אז גדולה יותר למדריגה ממדריגהנשמתו
 בנפשו, מתחייב כאילו ובין בנפשו מתחייב בין נפק"מ שיש הרב מהשו"עלעיל
 מלאכי מהיד לעיל מש"כ וע"ע יו"ט, והתוס' כפח"ע החיד"א כתבוכעי"ז

 בנפשו[. מתחייב של פי'והברי"מ

 אונסו. מתמת אפי' יכול אמרינן ובגמ' משנתו. עליו תקפה אפי'יכול
 ממעט ב"י נחמן דרב אלא אחד דבר הפ ואונס דתקפה כתבהמהרש"א

 במתני' דהא אח"ז הקשה וע"ז מרק, לי' ממעט בר"י דוסתאי ור' יסורו מפןלי'
 הוצרך למה צ"ב לכאורה ההו"א ובעצם לעיל, ועי' יסורו, מפן רדב"י להממעט
 דאדם מטעם דהיינו מיישב יעקב בעיון פטרי', רחמנא אונס הא אונס למעטקרא
 וע"ע לזכור, יכול היה זריז היה ואם זדון עולה תלמוד דשגגת וגם לעולם,מועד
 ובפי' ו'(, הערה א' )סעיף יהגה ובבתורתו )מנחות( וטוב ישר בס' בזה  שתי'מה
 הס' בשם וראיתי ובאבות, במנחות רש"י של פירושים כ' לעיל כתבנו תקפהשל
 שהוא או אופנים בב' לה דמשכחת במנחות רש"י דהרי שמבאר האסףאחר
 הענין עומק שמפני או שוכח, הוא ולפיכך בלבו נתפש ואינו עמוק עניןלומד
 וגם שוכח, הוא ולפיכך כראוי לימודו על לחזור פנאי לו ואין בעיון הואעסוק
 כדרך בהרמב"ם לומר צד לו היה א'( אות )פ"ג אחרון בקונטרס הרבבשו"ע
 וגם הא', כדרך פירשו המפרשים רכל משום למסקנא כן נשאר שלא אלאהשני,
 ללמוד מרבה שהיה :( נד )עירובין הרמאי לצייד רבנן לטיוה אמאי יקשהלפי"ז

 חוזר. היהולא

 מקרעמניץ הר"י בביאורי עי' מלבו. ויסירם שישב עד בנפשו מתחייב אינוהא
 משום מד"ת, הפוסק כתב ולא תורה, מדברי הפורש הסמ"ג מלשוןשמדייק

 שיעור לו היה ימיו שכל כלומר השיעור, מן פורש אלא לגמרי פסק לאדאפי'
 בלאו. עוכר הכי אפי' לגמרי פסק ולא שיעור מאותו פוסק ועכשיו שלמדמה

 השכחה כי כזה"ל )אבות( יונה ברבינו כתב בלאו שעובר כ"כ שחמורוכמזעקו
 כל בה ולחשוב פעמים הרבה ההלכה לחזור לו והי' אדם בבנימצוי'

 כי בנפשו, מתחייב זה הרי עשה ולא מלבו לסור תוכל שלא עד הלילה וכלהיום
 האסור ויתיר המותר ויאסור רבי לי אמר כך ויאמר הזכרתו פי על להורותיבוא

 ע"כ, זדון עולה תלמוד ששגגת מפני פושע ונקרא ידו על באה תקלהונמצאת
 איירי באבות שהמשנה לעיל שכתבנו במהרש"א שכתוב במה מתאיםוזה



ריע וקרוריםקשרים
 שאין ק"י( סי' ח"ב )יו"ד משה אגרות בשו"ת וע' מרבו, שקבל דבריםבשוכח
 חיים בדרך וע"ע עובר. הלכה דבר בשוכח דרק יונה הרבינו מדברילהוכיח
 דברים כמה גם כותב וכחו"ד הלימוד סדר באריכות שכתב מ"ז( )פ"ולמהר"ל
 בנפשו מתחייב הר"ז ממשנתו ד"א השוכח אמרם וזה וז"ל לעניננו,הנוגעים
 הנשמה ומאבד שמפסיק כמו זה ונחשב האלקיח התורה את מאבד שהואמפני

 גמור, בזיון זה דבר תורתו דהשוכח בזה ה' דבר כי בכלל והוה שבאדםהאלקיח
 עלי' הוזר ואינו הלומד רכל )צט.( דסנהדרין הגמ' שמבאר באריכותועע"ש
 שיולדת לאשה דזמה זמשכחה תורה הלומד וכל קוצר, ואינו שזורע לאדםדומה

וקוברת.

 בנפשו מתחייב מה ועל מליפו, מסירם נקרא הבראיזה

 לבו ומפנה שיושב היים( )דרך המהר"ל בשם בתוי"ט כתב האיסורוגדרי
 מלבו יסורו כך שע"י מתכוון שאינו ואע"פ מלבו יסירם שבזהלבטלה

 הדינא כתב וכעי"ז משמע, דמאליהם יסורו ופן אלא חסורם ופן כתיב לאדהא
 מעשיו וביהול התרשלותו מצד שהוא כלומר מלבו ויסירם שישב עד ון"ל,דחיי

 יתחייב אלי' סיבה להיותו ואז השכחה, יסבב הועיל ללא מחשבותיווטרדות
 אלא תסורם פן כתיב לא דהא מלבו יסורו כך שע"י מתכוון שאינו אפי'כנפשו

 על והנה עכ"ל, בתוי"ט הו"ר חיים דרך בס' שפי' כמו משמע ומאליהם יסורופן
 בברית כתב וכו', גלות גורם אמרו כיומא דלמה המהרש"א של הנ"לקושייתו
 )יומא( שהריטב"א זו, קושיא ליישב בדבריו כיון שהריטב"א לומד שישמשה
 לשכוח במזיד שגורם פי' בזה"ל, לבניו גלות גורם וכו' המשכח כל הגמ' עלכתב
 איירי דאבות דהמתני' סובר הריטכ"א דגם לומר יש וא"כ עכ"ל, מתלמודודבר

 מתחייב וע"כ והדר"ח המהר"ל וכמ"ש מלבו יסורו כך שע"י מתכווןהשאינו
 כמ"ש במזיד איירי ביומא ר"א אבל כלום, גורם אינו לבניו אכלבנפשו

 לבניו דגלות עונש דלהריטכ"א נמצא ולפי"ז לבניו, גלות גורם ע"כהריטב"א
 בנפשו דמתחייכ המהרש"א כמ"ש ודלא בנפשו, דמתחייב מעונש קשהיותר

 לבניו. מגלות קשהיותר

 מתכוון אם א' חילוקים, בג' האיסור מגדיר )אבות( עינים בפתחוהחיד"א
 כאילו הוי אז סרו ממילא אם ב' ממש. בנפשו מתחייב אזלהסירם

 יסורו, ופן וכו' נפשך ושמור לך השמר וקאמר קרא איירי ובהכי כנפשו,מתחייב
 רק אלא ממש בנפשו מתחייב שאינו ואע"פ זו מחלוקה אף מאוד השמרכלומר
 יסורו וממ"ש השמירה, ריבוי כתב וע"כ מאד השמר עכ"ז מתחייבכאילו
 בתקפה ג' במתכוון. ויסירם שישב עד ממש בנפשו מתחייב דאינו התנאמדקדק

 כאן. אין מתחייב כאילו ואף כלום חייב שאינו משנתועליו

 להסיר שמתכוון א' חלוקה אחר, באופן הלוקות כג' מחלקו ג"כדד;רנוי"פו
 ס"ה( )פ"ג דוסא בן חנינא ר' דיבר זו ובחלוקה מלבו, תורההדברי



 ייגזרעיע
 ב' וחלוקה ארץ, דרך ועול מלכות עול עליו נותנין תורה עול ממנו הפורקדכל

 הוה ישכחם לא אילו אבל ושישכחם, מלבו ד"ת שיסיר ומבקש מתכווןשאינו
 ווהו הבטלה, על וחוזר ומבקש התורה מבעסק בבטלה יותר שרוצה רק לי',ניחא
 והחלוקה בנפשו, מתחייב לבטלה לבו המפנה )מ"ד( חכינאי בן חנינא ר'מ"ש

 דבר לידו כשבא אבל תורה, מבדברי בבטלה יותר רוצה שאינו היאהשלישית
 משנתנו דיבר זו וחלוקה לימודו, על מלחזור בזה ומתרשל בטל יושבבטלה
 כן ע"י מוסרים הדברים הנה כטל שיושב שע"י דהיינו מלבו ויסירםשישב

מלכו.

 שמוכח ב'( אות א' )סעיף יהגה בבתורתו ציין ביטול של וגדרו מהותוובענין
 מבטל ראם והיראים והסמ"ק ומהסמ"ג )ואתחנן( זוטרתימהפסיקתא

 יכול רגע של בביטול דגם מלבבו, מסיר בכלל נכלל אחת שעה אפי' גמורביטול
 שנאמר תורה אלא עוף אין )ה.( בברכות כדאמרינן תלמודו לאבדלפעמים
 משתכחת היא בתורה עיניך וסגרת תכפול אם ופירש"י ואיננו, בו עיניךהתעיף
 פכ"ו( )ח"ב הלשון שמירת בספרו חיים החפץ למש"כ מציין בהערה אבלממך,
 יסורו ופן התורה שדייקה וזהו וז"ל הכי, אמרינן שלם יום של בביטולדרק

 הרמב"ם וכ"כ לבטלה, אחד יום אף ילך שלא היינו וכו' חייך ימי כלמלבבך
 יום עד אחד יום אף ה' מתורת יבטל דלא חייך ימי כל מלבבך יסורו דפןמקרא
 כ'(. אות מצוה נר )פרק שבועות מס' הק' כשל"ה קצת משמע וכן עכ"ל,האחרון

 סיבה מחמת שוכח נקרא דבראיזה

 הראוי באופן ליסורו מירר שלא מיא[
 הרב בשו"ע מצינו ישכח, שלא באופן לימודו סדר סידר שלא מחמתהשוכח

 אינו זוכרו אינו עלי' שחזר ואע"פ משגתו, עליו דבתקפה ה"ז()פ"ב
 על שחוזר ואף עיי"ש, פעמים הרבה עוד עלי' לחזור שיכול אע"פ עלי'עובר
 ואין הואיל פרקים וכמה כמה מקצתן אפי' או ההלכות כל שגומר לאחרלימודו
 ירבה, יד על וקובץ ימעט מהבל הון ע"פ חכמים שדרשו כמו לו מועלת זוחזרה
 מעט מעט יד על יקבוץ רק ונשכחים מתמעטים חבילות חבילות תורתו עושהאם

 שיודע ודעתו ברצונו דבריהם על העובר א"כ הרמאי(, בצייד נד:)עירובין
 הר"ז יד, על ולקבוץ לחזור רוצה ואינו כראוי היטב זוכר שאינו בעצמוורואה
 עכ"ל. מלבבך יסורו ופן תשכח פן על ועובר ווכרונו מלבו תורה רבריכמסיר

 רק עובר אינו הראשונים רוב דלדעת שמשמע מציין יהגה כבתורתואב5
 )אבות( חסר בנוצר וכ"כ עוכר, אינו הנ"ל באופן אבל גמורכביטול

 מעונש יענש ענוש התמרה ומיעוט החזרה התרשלות מחמת השוכח אבלבזה"ל
 מה כל אותו מזכירין לעתיד כי להתגלגל, בנפשו מתחייב אינו אבל תורהביטול
 חבילות תורתו שלומד דמי )מנחות( הקורש טהרת בס' וכ"כ ושכח,שלמד



ריג ואורוריםסקרים
 בכלל זה ראין בלאו עובר אינו בעירובין, כדאמרינן מתמעטת שתורתוהבילות
 ועי"ז בטילה דבר לידו כשבא רק דהיינו התוי"ט כמ"ש מלבו ומסירויושב

 ימצאו לא דלפי"ז וז"ל האסף אחר בס' למש"כ ציין וכן כנ"ל, מלימודומתרשל
 ככולם רובם כי ת"ת, מצות בקיום ורגליהם ידיהם את )שבדורינו( הח"חרוב
 בלימוד מרבים אלא הלימוד, על וחזרתם זכרונם שיעור סדר לפי לא לומדיםהרי

 יותר שלומד מה כל ז"ל השועה"ר ולדברי כשרונותיו, לפי כ"א ואיכותבכמות
 מלימודם. ודבר דבר כל על דשכחה לאוין של בעבירות מרביםהם

 במבעו גדול שכחן שהוא מיב[
 נפשו לפטור יוכל לא בטבע גדול שכחן שגם )ה"י( להלכה פסק הרבבשו"ע

 סדר שמסדר )ה"ח-י"א( עיי"ש אבל ושננתם, ומצות תשכח דפןמלאו
 תשכח אפן יעבור ולא שיזכור באופן ללמוד והאיך ללמוד מה לשכחןהלימוד
 היומי(. דף לימוד בענין ק"י( סי' ח"ב )יו"ד אג"ם בשו"ת )ועי' בזהואכמ"ל

 ומצליח שלומד לאחד שמשיב קל"ה( סי' )ח"ד יציב דברי בשו"ת עי'אולם
 בשו"ע למ"ש וחושש זוכר אינו זמן שלאחר מחמת בזה נבוך שהואאלא

 באופן לזכור יכול שאינו עד השכחה במחלת שלקוי גדול דשכחן ומשיבוהרב,
 שהוא פשיטא הרב, בשו"ע שסידר סדר ע"פ שלמד מה גם פיו על שגורשיהא
 בהלכה לעיין שיוכל באופן בשטחיות יזכור שעכ"פ ויחזור וילמודאנוס

 תמיד ילמוד שאם מעיד שהחוש מחו"ד והיוצא באריכות ועיי"שהכתובה,
 לטעום יזכה ללמוד ירבה אם משא"כ מפיו, התורה טעם תפוג אחתהלכה

 טפי ועדיף ההתמדה את מכרחת והחזרה הלימוד רוב עול וגם התורהמתיקות
 ממשנתו שיפסיק באופן שילמוד ממה היטב יזכור שלא ואף זה באופןשילמוד
 משנחלשו בזה להקל צורך הדורות חכמי ראו ולפיכך הזמן, במשךלגמרי
 תמיד לבו על חרותים הדברים שיהיו באופן ללמוד שיכול מי ואיןהדורות
 הוא קלקלתינו ונמצא כתיקונה, התורה ידיעת מצות לקיים א"אדבלא"ה
 כידיעה רק שיזכור כאופן גם הרבה ללמוד רשאים שפיר דמשו"התקנתינו
 להשואל שם ומסיים ששכח(, מה לעיין מקום באיזה שיזכור )היינומקפת
 עדיין ומסתמא לימודיו על חזר פעמים כמה כתב לא הנה זוכר, שאינושמש"כ

 או ארבעים לפחות או ט:( )חגיגה פעמים ואחד מאה משנתו על לחזור ניסהלא
 בגדר שהוא יודע מאין שכן וכיון כח.( )ברכות בחז"ל שמצינו כפי פעמיםע"ד
 הרבה בחזרה ולהתמיד ללמוד ירבה אדרבה מעט, מעט ללמוד שחייבשכחן
 התורה בכל מקפת לידיעה ולהגיע להתעלות יצליח בידו ה' וחפץפעמים
 בזה"ל חסד בנוצר מש"כ וע"ע עכת"ד, וכו' דהלכתא אליבא שמעתתאלאסוקי
 בכל ילמוד אלא עליו אין עונש דאף התנא מיירי לא שכחן בטבע הוא אםאבל
 מותר מי ה"ד( )פ"ג הרב בשו"ע ועי' ששכח, מה כל אותו יזכירו ולעתידכחו

 ואכמ"ל. ע"ז חולקים שמביא הנ"ל בתשובה עי' אבל קבע, מלאכתולעשות



 יעקגזרעאיד
 המשכחים דברים אכילתגן

 בזה נחלקו מלבבו מסיר בכלל נכלל אי המשכחים דברים אכילתבענין
 שצדדו מהם ויש להקל, שצדדו מהם יש והאחרונים,הראשונים

 הגוף וכשמירת ח'( סי' יו"ד )ח"ב אומר יביע בשו"ת ועי' ואכמ"ל,להחמיר
 שמצינו רכרים לשאר הדין הוא ולכאורה נחת, ותמצא פי"ט( )כמבואוהנפש

 לשכחה. שקשיםבחז"ל

 העוה"ז בתענוגי ריבויר[
 אדם יתכוון שלא מלמד כיצד, צהרים של יין איתא א'( )מכ"א נתז דו'באבות

 מכל בטל נמצא כצהרים יין שותה שאדם זמן שכל בצהרים, ייןלשתות
 ואומר יאכלו, בבוקר ושריך נער שמלכך ארץ לך אוי שנאמר כולההתורה
 שמלכך ארץ לך אוי מוסיף יהושע ובבנין ע"כ, חורין בן שמלכך ארץאשריך
 מ"ש ע"פ מבארו )פ"ר( שעשועי תורתך ובקונטרס מלכים, בני ישראל שכלנער,

 אל שנא' שכרות דרך לשתות אסור המלך וז"ל ה"י( פ"נ מלכים )הל'הרמב"ם
 שנא' ובלילה ביום ישראל וכצרכי בתורה עוסק יהיה אלא יין שתולמלכים
 שלבו לבבו יסור ולא שנא' כו' יהי' לא וכן חייו, ימי כל בו וקרא עמווהיתה
 כל שנאמר העם משאר יותר בתורה הכ' דבקו ולפיכך ישראל קהל כל לבהוא
 משאר יותר הכי דבקו שהמלך הרמב"ם שכ' דהגם שם ומוסיף עכ"ל, חייוימי
 מיוחדת מ"ע התורה בו שרבתה דבשם הל"ת, לענין הוא זה רכל לזמר ישהעם

 שלא קבלה מדברי ל"ת הכתוב בו ריבה כן חייו ימי כל בו וקרא עמודוהיתה
 חיוב שמצד ודאי אבל נשים, לו ירכה שלא תורה מדברי ול"ת יין, בשתייתירבה
 תורה ביטול לידי המביא יין בשתיית להרבות אין להדיוט גם התורהשקידת

 מלכים. בני ישראל כל זהדלגבי

 אבל וז"ל )שם( הרמב"ם על האזל האבן של התמוהים דבריו מיישב זוובדרך
 ע"י בהכרח תורה לביטול יגרום שזה אף להתענג לו מותרהדיוט

 הוא אם שאז סיבה כל בלא תורה לבטל אלא אסור אינו ולהדיוט וכו'השכרות
 ת"ת מחיובי פסוקים הרבה ועוד וכו' יסורו ופן על עובר מהתורה לבומסיר
 תורה לבטל למעשה מותר דלהדיוט ח"ו כוונתו שאין הוא פשוט ודברעכ"ל,
 אין דבהדיוט אלא ורגע, רגע בכל עלי' רמיא חיובית מ"ע דהא תענוגיםבשביל
 הל"ת דמצד סיבה, כל בלי לבו סר א"כ אלא מהתורה לבו הסרת על מפורשל"ת
 הגה"ק לומר שצידד וכמו תענוג, לצורך תורה לבטל לו נאסר לא יסורודפן

 מלבו ויסירם ישב ובמהות וז"ל )אבות( אבות דברי בספרו זצ"למבוטשאטש
 לעניני עי"ז תועלת לו שיסובב צד בו שיש במה גם ואולי וכו', ספיקות ג"כיש

 שהוא שעשועים או שמחה איזה לו להשיב נחת איזה או ריוח איזה אועוה"ז
 זמנו שמבטל דדוקא עכ"ל, מלבו יסירם בכלל אינו זה כל אולי הלב מפקחג"כ



רפו וקרוריםלעריס

 יסורו דפן שנ"ט( )מצוה היראים כמש"כ מהתורה לבו מסיר נחשב נפשבשאט
 תענוג לצורך שמבטל דגם מלך משא"כ לעיל, וכמש"כ לבטלה לבו שמפנהפי'

 אדם לשאר המלך בין נפקותא שום אין למעשה שלענין ודאי אבל ל"ת,איבא
 הם. מלכים בני ישראל כל זה ולעניןמישראל

 זה דגל בפירוש שכתב אבות לב מס' הביא )ואתחנן( לועז מעם בילקוטאולם
 הולך שהוא כגון תחלה בכוונה הדבר שוכח אם הוא יסורו ופן עלשחייב

 אבל תענוגות, מיני ובשאר ושתי' באכילה שקוע והוא הזה העולם תענוגותאחר
 ושעל צעד דבכל ורגלינו ידינו מצינו לא לכאורה ולפי"ז וכו', חייב אינותקפה
 אבל לא, או הכרחי דבר הוא אם בדעתו לשקול מוכרח יהי' עושהשהאדם
 וכתב זה, בדבר באריכות שם דן קע"ב( וסי' ק"ע סי' )ח"ב דוד ויברךבשו"ת
 לומן עראיים דברים על ליכא תורה ביטול איסור רענין מקומות בכמהשמשמע
 לראות בארם שהוטבע מטבע וזה בריותיו עם בטרוניא בא הקב"ה דאיןמועטת

 )בסי' ועע"ש באריכות, ועיי"ש ומעונגים, מחודשים וענינים בדבריםולהתעניין
 אחר. כאופן האזל האבן דברי שמיישבק"ע(

 הפרנסה מרדותה[
 טרוד שהוא מחמת שכח דאפי' שכתב שמואל המדרש כשם הביאהתוי"ט

 )תהלים הוא מלא מקרא כי בנפשו מתחייב אפ"ה לביתו טרףלמצוא
 משנתו, עליו שתקפה מי רק נפטר ואין יכלכלך והוא יהבך ה' על השלךגה(
 השוכח, דכל המשנה על )אבות( בתענוגים אהבה בס' אזולאי מהר"א גםוכ"כ
 טרף למצוא טרדתו אונס מחמת או עצלות מחמת שוכח אפי' לרבויי אתידכל

 משנתו. עליו שתקפה מי רק נפטר דאין בנפשו, מתחייב נמילביתו

 שהשוכח בד"א וז"ל כהתוי"ט, דלא בפי' כתב ה"ו( )פ"ב הרב בשו"עאבל
 על לחזור שנתעצל עצלות מחמת כששכח בלאו, ועוכר כנפשומתחייב

 לו שקובע והעתים בפרנסתו הרבה שטרוד כגון אונסו מחמת אבל כראוילימודו
 מתחייב אינו טרוד שהי' קודם שלמד לימודיו כל על לחזור לו מספיקיםאין

 אונסו מחמת למעט רק וכו', לך השמר רק שנא' כלאו עובר אינו וגםכנפשו
 זקן של בכבודו הזהרו הגמ' על :( )ח בברכות מרש"י נמי משמע וכןעכ"ל,
 שנטרד או שחלה אונסו מחמת פירש"י וכו', אונסו מחמת תלמודוששכח
 מחמת שוכח בכלל נכלל פרנסה טרדת מחמת שהשוכח משמע מזונות,כדוחק
 ומה פרנסתו בכלל נכלל מה והנה בלאו, עובר ואינו בנפשו מתחייב ואינואונס
 שיש שבזמנינו וקע"ב( קע"א )סי' דוד ויברך בשו"ת עי' מותרות בכללנכלל
 הוא הכל ובנות בבנים הברוכות משפחות ובפרט קשים הם החיים ותנאימסים

 באריכות. ועיי"ש מופלג בעושר חוץ חייו כדיבכלל



 יעקגזרערטז
 שנכתב רירשוכה

 בזה"ז השוכח שגם )עקב( עה"ח יונה ברבינו כתוב שנכתב דבר השונחבענין
 ה"ד( )פ"ב הרב בשו"ע וכ"כ עובר, ג"כ שבע"פ התורה שנכתבאחר

 אין ששכח מה בספרים לעיין ויוכל שבע"פ תורה שנכתבה עכשיו וגםבזה"ל,
 שעובר בימיהם כמו שיעיין קודם בלאו עוכר ששכח מיד כי כלום מועילזה

 ועוד ששכח, מה וילמדנו מרכו וישאל יחזור שאח"כ אף ששוכח בשעהבלאו
 לעולמים דתו ימיר ולא יחליף ולא הדורות בשינוי תשתנה לא התורהשמצות

עכ"ל.

 וז"ל )אבות( דוד דברי בספרו זצ"ל מבוטשאטש הגה"ק מש"כ נא ראהאבי
 שיכול כיון בלב זוכר הוא כאלו דהו"ל מכתב אודות לעיל כתבתיכבר
 ראי' להביא  עליו עכ"פ כוה שיפקפק מי ימצא  אס וגם הכתב, מתוך  בנקללמצוא
 למוצאה שאפשר כל וכו', בכתב הוא התורה שכל בזה"ז ל"ש שאולי וספקוכו',
 רגע שום בו שיהי' אנושי בגדר א"א כי כלל שכחה גדר בזה אין הכתבמתוך
 בעמידתינו שראינו מסה מהכתוב קצת או לבדם הדברות העשרת גם גלויזכרון
 אבידה עי"ז שיהי' מה שבע"פ מהתורה לשכוח שלא רק והכוונה סיני הרעל

 דהשוכח מולוזין הגר"ח בשם ס"ז( )סי' ראש כתר בס' וכ"כ עכ"ל, ח"ולגמרי
 בע"ס. שלמדו הראשונים על קאי ממשנתוד"א

 דברי בספרו הנ"ל הגה"ק ג"כ כתב בעצמו, שחידש חידו"ת לכתובובענין
 בהלכות הוא שחידש מה על בזה החיוב כולל וביותר וז"לאבות

 בתוה"ק חלקו קיבל ואחד אחד שכל כידוע עיניך ראו אשר בחינת שזהוהתוה"ק
 ולשון וכו', עמדת אשר יום עיניך ראו אשר ממ"ש והיינו סיני מהר נפשובשורש
 הוא שחידש מה הכוונה בידו ותלמודו משאחז"ל וכן דייק, הכי ממשנתושוכח
 מוסר בשבט שכתב כמו כתיבה לה מהני מ"מ עכ"ל, סיני מהר ודאי חלקושזהו
 רואה שישכח זמן שכל ספר על יכתוב ישכח לא כיצד ל"ד( אות פ"כ)ח"א
 מה את אצלו ורשם כשכתב נראה וז"ל, הנ"ל אבות בדברי וכ"כויזכור,

 כלל דהוא כל פה פתחון שום עליו אין לגמרי אח"כ שכח אם גם לושנתחדש
 לבו, לוח על כתוב הוא הרי רבים ימים יעמדו למען בספר שכתוב שמהלכו"ע,
 ע"י דהו כל זכרון התעוררות ויש הכתב מתוך שכשנזכר עדות לענין לןכדקיימא
 וכנ"ל זכרון התעוררות שום ידו על שאין בכתב שגם לומר יש ויותר וכו',הכתב
 משתכחים הדברים שאין כיון מהני זה דבר לגבי מ"מ עדות, לגבי מהנידלא
 שום לו שאין )במי כזה עוד לעיין וצריך שוכח, בכלל זה אין וכו',ממנו

 עכ"ל. זכרון(התעוררות

 שלא ופירש"י ו:[ ]מגילה דשמיא סייעתא גירסא לאוקמי הגמ' במאמרדנסיים
 יבקשו וכו' ויחכם אדם יעשה מה :[ ע ]נדה אמרו וכן ממנו,תשתכח



רי! וקרוריםלסייס

 משכר הי' אם מעין, ד"ה ]ה.[ ע"ז ברש"י ועי' שלו, שהחכמה ממירתמים
 מפין ימושו לא שכתוב מקרא כגו שיתקיים ויה"ר הדעת. כחונן מאריךתלמודו

 עולם. ועד מעתה ה' אמר זרעך זרע ומפי זרעךומפי

 הנ"ל מכל היוצאתמצית
 משש כתבו לא דרש"י והא בלאו, עובר השוכח הראשונים רוב לדעתא[

 שיש דבכ"מ המצות במנין מנאו לא והרס"ג פשוטו, ע"פ הקרא מפרשדרש"י
 כתבו, לא והרמב"ם מהם, א' רק במנין מונה אינו א' ענין על וליתעשה

 כתבו לא בקונ"א השועה"ר ולדעת כוללת, מצוה דהוה משוםלהמג"א
 בעשר ונכלל רעשה השמר דהוה בפ"ע לאו דאינו משום בסה"מהרמב"ם

 הרי"ך וגם אסמכתא, דהוה משום עובר בל' כתב לא החזקה ובידדולמדתם,
 אסמכתא, אלא דאינו דוד ולהיד מה"ט, כתבי' לא והטוש"עוהרא"ש
 פסק והרמב"ם המשנה על חולק הגמ' דלהרמב"ם עובר אינוולהברי"מ
כהמשנה.

 פערלא להגרי"פ סיני, הר מעמד אזכירת להזהיר בא דהפסוק סובר הרמב"ןב[
 דגם ולהברי"מ הוא, בעלמא אסמכתא דשוכח שהדרשא שסוברמשום

 כהמשנה. ופסק המשנה על חולק דהגמ' סוברהרמב"ם
 עק חולק הגמ' להמהרש"א והימ"ל, המהרש"א מחלוקת נתבאר ב' באותג[

 המשנה. על חולק אינו הגמ' ולהימ"להמשנה,
 האמוראים. בין המחלוקת סברת אנפי בתמניא נתבאר ג' באותד[
 ג', ולהרב"ח ב', ולהסמ"ג א', עובר והיראים דלהסמ"ק נתבאר ד' באותה[

 לאוין. לכמה המצות במנין מנאום לא ולמה נחלקו,ובמה

 להלכה הנושרייפירות
 ושוכח. מלומד חמור יותר שזה אשכח, ולא אלמוד לא האדם יאמר אלא[
 אפי' ענין בכל ונוהג הוראה, במזרה רק ולא אדם בכל נוהג שכחה איסורב[
 יתירה. זהירות צריך הלכה ולענין ת"ח אלא הלכה, דבראינו
 עובר. ג"כ מאליו סרו אלא מלבו, הד"ת להסיר כוונתו אין אפי'ג[
 לחזור פנאי לו אין הענין עומק מפני או עמוק ענין שלמד מחמת שוכח אםד[

 עובר. אינוכראוי
 אבל עובר, אחת לשעה אפי' גמור ביטול המבטל ראשונים הרבה לדעתה[

 שלם. יום בביטול רק עובר דאינו משמעמרמב"ם



 יעלגזרעאיה
 אינו ראשונים ולרוב עובר, הרב להשו"ע לימודו, על חזר שלא מחמת שוכחו[

עובר.
 ישכח[ שלא כאופן הלימוד סדר שמסדר ]עיי"ש עובר, הרב להשו"ע שכתן,ז[

 יציב. דברי בשו"ת זצ"ל מקלויזנבורג הגה"ק וכ"כ עובר, אינוולהנוצ"ח
 הפוסקים, מחלוקת המשכחים, דברים עשה או שאכל מחמת שוכחח[

 נסתפק זצ"ל מבוטשאטש הגה"ק וכדו', עוה"ז בתענוגי ריבוי מחמת שוכחט[
 להקל. אפשר עראי ובדרך עובר, אבות ולהלבבזה,

 וכן עובר, אינו הרב ולהשו"ע עובר, להמד"ש הפרנסה, שרדות מחמת שוכחי[
 מרש"י.משמע
 ולהגה"ק עובר, הרב ולהשו"ע יונה לרבינו שנכתב, דבר שוכחיא[

 שכתבם בעצמו שחידש חידו"ת בשכח וכן עובר, אינו זצ"למבוטשאטש
 עובר. אינוושכחום

0



חיט ואורוריםגשורים

 הי"ו גארדאן אנאמורה

 שבירות דמי פריעת בהקדמת להוזילבענין

 השכיר כיצד המכר על מרכין ואין השכר על מרכין ע"א( )ס"ה כב"מנמשנה
 סלעים בעשר לך הוא הרי לי נותן אתה מעכשיו אם לו ואמר חצירולו

 אם לו ואמר שדהו את לו מכר מותר, לחודש סלע בחודש חודש של ואםלשנה
 גמרא אסור, במנה בי"ב לגורן אם זוז באלף שלך הוא הרי לי נותן אתהמעכשיו
 אינה שכירות תרווייהו דאמרי יוסף ורב רכה סיפא מ"ש רישא שנאמאי

 ליה נטר אגר לאו למיגבא זמניה מטא דלא כיון והאי לבסוף אלאמשתלמת
 לך הוא הרי לי נותן אתה מעכשיו אם ליה דקאמר והאי שויא, דהכי הואמשוא

 וכו'. גביה מוזיל דקא הוא אוזיל לשנה סלעיםבעשר

 ליחן מנת על מחבירו מכר דהלוקח מהתוספתא זו סוגיא על הביא הרי"ףותנדה
 חושש ואינו בפחות מיד לי תן לו שיאמר רשאי תודש י"ב ועד מכאןלו
 לוקח כיצד ומותרין, ריבית כמו שהן דברים יש תני ובירושלמי ריבית,משום
 ריבית, משום חושש ואינו בפחות חבירו של ומלותיו חבירו של שטרותיואדם

 אחר אם דבמכר שמעינן המשנה שמזה כפירוש כתבו והרשכ"אוהרמכ"ן
 כתב זה וכעין מותר, זוז באלף הוא מעכשיו אם אמר מנה לי"ב המקחשנגמר

הנמוק"י.

 הרמב"ן לי השיב אשר וזה וז"ל, כתב י"ג( אות ח"ד מ"ו )בשערוהסה"ננ
 ללוקח מותר הוא אם ששאלת בפחות חבירו של מלותוהלוקח

 זמנו הגיע שלא דאע"ג דודאי ודע זמנו, הגיע שלא אע"פ או ההזב זמןכשהגיע
 מרבין ואין השכר על מרבין גבי נשך איזהו בפרק דילן בגמרא כדמוכחמותר

 לענינינו. עכ"ל המכרעל

 הובא ל'( אות ח"ד מ"ו )שער תרומה הגדולי קושית חרא הסוגיא, זה עלוקשה
 ליתן מותר לפיכך לבסוף אלא משתלמת אינה דשכירית דאד"נבחת"ס,

 כתחילה, כשנותן כפתות ליתן מותר למה אכל בחודש, חודש של כשנותןיותר
 עכשיו מעות השוכר דנותן הא הרי לבסוף, עד לשלם מחויב דאינו כיוןהלא

 מוזיל זה ובשכר השכירות פריעת זמן עד המשכיר לגבי הלואה הוילהמשביר
 רכל משמע הגמרא דמפשטות קשה ועוד המתנה, בשכר להשוכרהמשכיר
 נטר אגר כאן ואין לכסוף אלא משתלמת שכירות ראין הוא המשנה שלהחידוש
 ושאר וברי"ף בחודש, חידש של כשמשלם למשכיר דמים השוכר דמוסיףבהא

 הקדמת בשביל להוזיל להמוכר שמותר דינם כאן שמביאים נראהראשונים



 לינקגזרערכ
 מקבל שהמלוה למציאות ראיה מכאן הביא הרמב"ן כשם הסה"ת וכןמעות

 המעות. הקדמת בשכרפחות

 שם שכתב הסה"ת על כנ"ל ג"כ הקשה כ"ז( אות ח"ד מ"ו )שעווהגדו"ת
 כאן ואין מעות כהקדמות תבירו עם שמשתכר דרך יש וכןכזה"ל:

 כל לי תפרע מעכשיו אם לשרכר המשכיר שאמר כגון וכיצד כלל ריביתמשום
 לי תתן תפרענו וחודש חודש לכל ואם במנה לך אניחנו ראשון השנהשכירות
 וכדגרסינן לה דקיץ ואע"ג ריבית משום כאן ואיז מותר זה הרי ק"כלחשבון
 והקשה עכ"ל. וכו' המכר על מרבין ואין השכירות על מרבין נשך איזהובפרק

 ט"ו  והביא  המעות  שמקרים כזה משתכר שהשוכר חידוש לומר דהתחילהגדו"ת
 כיון שלזה ובודאי המתנה בשכר יותר ליטול מותר דהשוכר ממשנתינוראי'

 עכשיו ליחן מותר בודאי ובמכר במכר אסור בשכירות שהותר מה דהאהמשנה
 כלל. ליה נטר אגר כאן אין מיד עכשיו המכר דנגמר דכיון שמוזיל אע"פבאלף

 בב"ב והשטמ"ק מיגא"ש הר"י דברי כאן נביא הראשונה קושיא ליישבוכדי
 אינה שכירות דקי"ל ואע"ג וז"ל: האומר( ת"ש ד"ה ע"ב פ"ו)דף
 ליה למיתן שוכר( )נדצ"ל משכיר בעי דלא היכא מילי הני לבסוף אלאמשתלמת
 ליה דיהיב היכא אכל לבסוף אלא לשלומי ליה מחייבינן דלא הואמתחילה
 נטר אגר כאן ואין הלואה" ולא מיקרא "שכירות מקום מכל מתחילהמדעתיה
 שגי יש בזה וההסבר הלואה, הוי דלא בדבה"ק מבואר הרי לענינינו עכ"לליה

 מסביר הקה"י ל"ה(, ס"ק קע"ו )סי' סופרים הדברי אותם והביאדרכים,
 שהשתמש ההשתמשות על לבסוף שמשלם או לשלם אופנים שני יששבשכירות

 להשתמש הזכות שקונה הקנין בעד מתחילה שמשלם או הקרקע או החפץבזה
 שכירות. בעד משלם בתחילה כשמשלם אסי' א"כ החפץבזה

 ההשתמשות עבור משלם מתחלה דאף מבאר וט"ז( י"ד )בסעי' הרבוד~מטך"ע
 אסור המתנה בשכר רק מעותיו הקדמת בשכר להשתכר מותראבל

 אין ההא עליו וקשה להשתכר, מותר חובו פריעת הקדמת בשכר אבללהשתכר
 דמיון פ"כ( ס"ק שם דבר )בעמק הנ"ל ותי' ההחפץ, שישתמש עד חובכאן

 הוא החוב רעל אמרינן המעות לשלם מקדים אם א"כ בעין כבר החוברסיבת
 וקנין המשכיר ביד בעין יש הנשכר דדבר דכיון אהרן הבית כתב וכןמקדים,

 מותר. לפיכך נגמר כברהשכירות

 דהא השוכר של להמעות בהחלט צריך אין דהמשכיר דכיון תירץ)והחרן"ס
 רואים כי"ב, בחודש חודש של ואס סלעים כי' מעכשיו אםאמר

 ואין נטר, אגר הוי ולא לוה נקרא לא א"כ כהחלט, להמעות צריך אינודהוא
 זוז באלף מעכשיו אם אמר רהא בהחלט המעות צריך אינו נמי רבמכרלהקשות

 השאלה התם דהא ס"א(, פכ"ו יהודה הברית שהקשה )כמו מנה בי"כ לגורןואם
 אם הכרירה שנתן הוא דהמוכר אלא המעות צריך והלוקח הלוקת עלהוא



רכת וכיפוריםכשפיס
 שפיר לגורן שישלם שבירר כיון הלוקח אבל ביותר לגורן ואם בפחותמעכשיו
 מעכשיו אם המוכר אמר ואח"כ לי"כ המקח נגמר כבר אם )ואה"נ לוהנקרא

 מותר((. ויהא לוה המוכר נקרא לאכפחות

 מכון )מהדורת שם הגדו"ת על בההגהות תירץ וכן השניה קושיא מיושבולפי"ז
 במכר דמותר חרא חידושים, שני לנו השמיע דהמשנהירושלים(

 להרבות דאפי' )ונראה מעכשיו, שישלם ממה ביותר בחודש חודש שללהתנות
 אין יותר שנותן זה וא"ב לכסוף הוא הפרעון זמן דהא מותר הרגילמשכירות

 )סי, סופרים הדברי כתב וכן משוויו, ביותר להשכיר שרוצה אלא המתנהכאן

 צריך למה הגמרא על שהקשה הישנים בריטב"א משמע וכן ל"ה( ס"קקע"ו
 לא אפי' הא לבסוף, שמשתלם כיון בשכירות הכי שויא דקא הוא דמשוואלומד
 אכל ליה נטר אגר כאן אין לכסוף אלא משתלם שאינה כיון מותר נמישוה

 שנית במכר, אסור וזה אסור( ששוה ממה דביותר כתב ל"א( )סי'המחנ"א
 הוא חידוש בשכירות אבל במכר מותר בעצם וזה פחות עכשיו לשלםדמותר
 עכשיו ליחן דמותר הדין הה לעיל שכתבנו כמו הוא וההסבר הגדו"ת,כקושית
 ממה סחות שנותן אע"פ חוכו לשלם להקרים דמותר הדין ממש הואפחות
 הביאו שפיר א"כ אהרן, והבית הרב השו"ע בשם לעיל שכתבנו כמושחייב

 בפחות, מעכשיו לומר המקח גמר אחר להמוכר דמותר הדין ע"זהראשונים
 שהביא זה וכן כפחות חובו לשלם דמקדימ משום הוא ההיתר טעם ג"כדשם

 ממשנתינו ראיה והביא המעות כהקדמת להשתכר להשוכר דמותר הדיןהסה"ת
 מהחידושים. אחד בעצםרזה

 אמר המאירי וז"ל חידושים שני בהמשנה שיש ג"כ רואים המאיריוכדברי
 ימתין שאם השכירות כשעת שמתנין ר"ל השכר על מרכיןהמאירי

 לו השכיר בה שפירש וכמו המתנתו בשכר מרוית ונמצא בשכירות ירבההמעות
 אתה אין ואם לשנה סלעים בי' לך הוא הרי נותן אתה מעכשיו אם לו ואמרחצר
 לשנה סלעים י"ב ונמצאו בחודש כסלע לך הוא הרי בחודש חודש אלאנותן

 אם בסוף אלא ליפרע דינה אין בסתם שהשכירות בגמרא זה היתר טעםופירשו
 אם שאמר כל רכן ואחר נערך הוא סופו רעת ועל חודש לסוף אם שנהלסוף
 אץ )א"כ הערך הוא וכך הדין הוא כך כחודש בסלע לך הוא הרי בחודשחודש
 כשמשלם דדא קשה אכל לבסוף, לשלם הדין הוא שכן כיון המתנה שלשאלה
 אלא זה ואין שיקדים כדי לו שמנכה אלא המשכיר( על ריבית ישמעכשיו
 בפחות חובו כמוכר זה והרי אהרן( והבית הרב השו"ע )כהסבר בשלוכמוזיל
 בפחות חבירו של ומלותו חבירו של שטרותיו אדם לוקח הירושלמי אמרווכבר
 מכר אם הלוקח וכן המלוה" מן בפחות ללקחה רשאי הלוה "ואף חוששואינו
 יכול חודש לי"ב לו שקצב כערך עכשיו ששוה ר"ל חודש לי"כ ליחן ע"מלו

 חידושים דשני מבואר הרי עכ"ל. חושש ואינו בפחות עכשיו לי תן לולומר
 במשנתינו.רואים



 ישגועיכג
 כריכית שהן דברים יש ירושלמי וז"ל הישנים בריטכ"א מבוארוכן

 ואינו בפחות תכירו של והלואתו תבירו של שטרותיו אדם לוקחכיצן ומותריי
 לשכירות ודמיא לגביה דאוזיל הוא )דאוזיל( ליה דאחולי ריבית משוםחושש
 יהיב וכי מרובה זמן עד כולו נפרע נמי שטר והאי לבסוף אלא משתלמתדאינה
 ממה טפי לי אית דלקמי' אע"ג לגביה דאוזיל הוא אוזילי בפחות מהשתאליה

 אמר דקורם בהגמרא חדש פירוש הנ"ל מכל רואים עכ"ל, עכשיושמוכרו
 ואה"כ יותר בסוף ליטול מותר ולפיכך לבסוף אלא משתלמת אינהדשכירות

 וכבעל בפחות חובו כמוכר והוי קודם כשנותן גביה דמוזיל הוא דאוזיליאמר
 הפרעון. זמן קודם שמשלםחוב

 ללמוד קצת קשה הקה"י לדעת אבל אהרן והבית הרב השו"ע לדעת כתבנוכ"ז
 כמוכר ממש אינה שכירות שהקדמת שאע"פ ולומר לדחוק וצריכיםכנ"ל,

 הזמן עכשיו, שכשלס שכירות הקדמת דהא בפחות עצמו ללוה אפי'חובו
 אפי' חוב משא"כ השתמשות, זכות שקתה ניון עבשיו, הוא לזההפרעון

 קצת רמי אעפ"כ עכשיו לוה הזמן אין אבל הפרעון זמן הקרים קודםכשמשלם
 משנתינו. על חובו דמוכר הדין זה הראשונים הביאו ולפיכךאהדדי

 חבירו של שטר מוכר כין השייכות דמה והכעה"ת הרי"ף על קשה עדייןאבל
 דמהמאירי בדוחק ואפ"ל בשכירות, להוזלה לאחר חבירו שלומלותו

 שפיר א"כ עצמו, ללוה למכור דמותר ג"כ נכלל הירושלמי של הדין הבזהרואין
 וכנ"ל. הגדו"ת כקושית בהיפך רבית אינו דלמה שייכותיש

 דיהא לעיין יש לאחר חובו למכור ההיתר דבעצם אחר באופן ליישבו ישאבל
 הוי להלוקח הראשון הלוה כשישלם ואח"כ להמוכר הלוקח הלודכאילו

 עצמו של ובהלואה בשכירות כמו לומר שייך ואין להלוקח המוכר שילםכאילו
 סוכרים וסיעתו דהרי"ף מכירה דהוי ליישב שייך אין וגם בקודם, חובודמשלמ
 הח"מ להש"ך ואפי' לדאורייתא, מהני לא דרבנן וקנין דרבנן שטרותדמכירת

 מקור שהוא בירושלמי הא מדאורייתא הוא שטרוח דמכירת סק"א( ס"ו)סי'
 ממלוה גס דיבר הרי חבירו, של מלותו או חכירו של שטרו המוכר כתב זהלדין
 כמו ההסבר צ"ל אלא דרבנן קנין שהוא שלשתן במעמד אלא נקנה דלא פהעל

 עליו ראין דכיון דוד נחלת שו"ת בשם כ"ז( ס"ק קע"ג )סי' הד"סשכתב
 מיקרי לא א"כ כלום חייב אינו ישלם לא הראשון הלוה ראם לשלםהתחייבות
 דעיקר יודה ג"כ מכירה משום שהולך וסובר שחולק שיק המהר"מ ואפי'הלואה
 יהא דעדיין קשה אבל הלואה, מיקרי לא אחריות עליו דאין דכיון הואהסברא

 מכירה. מועיל זה עלא"ר,

 מחויב דאינו משום הוא ההיתר ג"כ שכירות דבהקדמת דכיון אפ"לוללירז
 באחריות מחויב אינו השנה באמצע הבית יפול אם דהיינו לולשלם

 הדינים לשני שייכות יש שפיר שפיר א"כ י"ג( ס"ק שי"ג )סי' בנתיבותכמבואר



רכך ולרוריססקרים

 המשכיר דאין כיון להמשכיר כלוה שהוי אע"פ להקדים כשכירות שמותרדכמו
 אע"פ בפחות לחבירו תוכו למכור מותר נמי הכי יפול אם בית לו להעמידמחויב
 הראשון הלוה יעני אם באחריות מחויב המוכר שאין כיון להמוכר כלוהשהוי
 בית לו להעמיד חייב אפי' דמותר ודאי לדינא אכל הראשונים דברי ליישבוכ"ז

 כנ"ל. השתמשות זכות על כמשלם או מקודם חובו כמשלם דהויכיון

 דהוי השכירות להקדים דמותר דכתב המאירי על קשה עדיין הנ"ל לפי'ואפי'
 דמוזיל להיתר דנתכוון רואים בפחות חובו מכירת כמו כשלוכמוזיל

 בשלו כמוזיל דהוי בדוחק לישבו שיש ואע"פ הלואה, מיקיר דלא ולאבשלו
 קע"ג דבס' קשה הטור על גם מ"מ הבית, יפול אס לו לשלם חייב דאינוכיון
 חובו אמוכר דהוי מידי בי' מעשיו אם לומר מותר בי"ב המקח דנגמר דאחרכתב

 למכור יכול כך בפחות לאחר למכור שיכול וכמו כתב דבריו בסוף וגםבפחות,
 כין השייכות מהי ולכאורה דכריו( כסוף כן כתב ג"כ )והמאירי עצמוללוה

 וצ"ע. אלודינים

 מעכשיו אם ליה דאמר השכר על מרכין וז"ל, הרמייך בשם הביא השטמ"ץאבי
 שכר פורע אתה ואם לשנה דינרים בי' לך שכורה היא הרי שכרה נותןאתה

 והוי ליטול הרגיל שכרו הוא וכן לחודש בדינר היא הרי בחודש חודש כלשל
 בשהחזיק ודוקא לבסוף אלא משתלמת אינה ושכירות דשרי בפחות חובוכמוכר
 מחל ואח"כ בהן נתחייב שכבר לחודש, דינר דינר, י"ב ליחן מנת על ששכרבמה

 עכ"ל. דינרים שנילו

 מעכשיו אם לומר במכר אפי' מותר שהחזיק דאחר חדא הרמ"ך, עלוקשה
 )וכקושית במכר שאסור מה כשכירות להתיר כא ומשנתינובפחות

 משתלמת אינה דשכירות ההיתר הביא למה קשה ועוד הבעה"ת(, עלהגרו"ת
 בפחות חובו כמוכר דהוי לומר שייך דאינו קשה יותר נעשה בזה הא לבסוףאלא
 משתלמת אינה דשכירות כאן הגמרא שהביא זה דהא לבסוף, אלא חוב דאיןכיון
 ולא לחודש, סלע כחודש חודש של אם לומר שיכול לענין רק הוא לכסוףאלא
 הבירור עליו הקשה ועוד להקדים, דמותר בפחות חובו מוכר של ההיתר חלקעל

 מותר ראינו משמע מותר בשהחזיק דדוקא שאמר דכיון ס"ו( קע"ו )ס"סהלכה
 לוה המשכיר ירא לא דלמה הגדו"ת ששית קשה א"כ חוב, נעשה כן אםאלא

 קכ"ו )סי' חו"מ הש"ך לפי' אפי' הוכ אינו החזיק אפי' כאן דהא ברכיתומשלס
 חוב עליו נעשה טוף ועד מתחילה לשכירות ישנה דהמ"ד דאליביה ע"ו(ס"ק

 מה א"כ משהחזיק, ולא בו כשמשתמש רק נעשה לא החוב אבל לבסוףשזמנה
 והץה"י, הרב השו"ע כתי' למד לא דהרמ"ך בפחות חוכו כמוכר דדוי לומרשייך

 במה די דלא וסובר הרב כשהשו"ע למד דהרמ"ך זו קושיא ליישבואפשר
 בו שיחזיק החצר ע"ז קנין ג"כ שיהא צריך אלא המשכיר ביד יש החובשסיבת
 אהרן הבית תי' כן )ובאמת בפחות חובו כמוכר דהוי לומר שייך ואזהלוקח

לקמן(.



 יקגזרעימ
 נמי במכר דהא עליו והקשה הרמ"ך הביא קס"ג( סי" )חיו"ד שיקוהמהר"ם

 בהקדמה סלעים י, נותן דאב סכר דהרמ"ך ותי' בו, החזיק אפמותר
 השכר על דמרבין למד לפיכך הגדו"ת כקושית להמשכיר מהשוכר ריביתהוי

 אבל מכירה, אצל ולא שכירות אצל דוקא מותר דזה לחודש סלע היינודמותר
 כלל המשנה דיבר לא ומזה בשכירות, בין במכירה בין אסור מעכשיו שנותןזה
 הוסיף והרמ"ך בחודש, חודש של סלע ליחן לבסוף מההיתר דיבר המשנהרק
 דבריו לפי אכל מותר, התזיק כבר אם בפחות מעכשיו ליתן דלהתיר חדשדבר
 הא החזיק מבלא יותר בפחות חובו מוכר נקרא בהחזיק דלמה כלום תי'לא

 לבסוף. אלא משתלמת אינהשכירות

 אם לו ואמר חצירו לו השכיר כיצד אמר המשנה דהא לעיין יש דבריוו1:ע11ם
 אם המשנה דיבר אופן ובאיזה מותר, וכו' לשנה סלעים בי'מעכשיו

 לי והעיר כשכירות, אף אסור התויק כשלא אם במכר אף מותר הא בובהחזיק
 נותן הא זוז אלף מעכשיו נותן אם במכר אסור דלמה עוד שקשה רד"אידידי

 וצע"ג. יש נטר אגר ומה עכשיו המקח וגמרמיד

 ריבית יהא לא דלתה הגדו"ת קושית לו קשה היה דהרמ"ך תי' אהרןוהמייל
 החזיק אס רק אסור כשכירות דאה"נ למד לפיכך להשוכר,מהמשכיר

 הפיסוק בתחלת הוא הנפק"מ רק בו, שהחזיק אחר מותר ג"כ במכר ובאמתבו,
 לשלם שראוי המחיר שזהו אמרינן לבסוף אלא משתלמת שאינה כיוןדכשכירות

 בפחות כמוכר והוי גביה מוזיל שהחזיק אחר ועכשיו לחודש סלע שאמרמה
 שפסק הפסק עצם ובמכירה לו, ליתן ונתחייב י"כ על שכירות נגמרה דכברכיון
 אם לומר שהחזיק אחר שייך אין א"כ אלף ששוה כיון אסור לגורן י"בליתן

 מותר ליה הוקיר ולא לגורן פסק אם אבל באיסור, פסק ככר דמתחילהמעכשיו
 בשכירות, הותר במכר דאסור דהא מיושב ובזה מעכשיו, אם לומר שהחזיקאחר
 אלא משתלמת אינה דשכירות משום הוא בשכירות דמותר הטעם עיקרוגם

 חובו כמוכר והוי הרגיל שכרו הוא וכן המשנה על הרמ"ך שאמר וזהלבסוף,
 הפיסוק אם מותר נמי דבמכר ואה"נ מענשיו אם לומר מותר ולפיכךבפחות
 ולפיכך לבסוף אלא משתלמת אינה דשכירות כתב ואח"כ בהיתר היהמתחילה

 מתחילה. הפסיקה מותרהיה

 טרשא דהא קשה לכאו' כי"ב לפסוק אסור דבמכירה אהרן הבית שכתבוהזה
 כמו ר"ח כשיטת בטרשא למד הרמ"ך דהא כלל קשה לא באמת אבלשרי,

 שער באיזה הגורן של כשער ליתן פסק אם דדוקא בשמו השטמ"קשהביא
 בקרקע דהא קשה זה אבל אסור, לגורן שיתן סכום אמר אם אכל מותרשיהיה
 לאחר לפסוק דמותר דר"נ כטרשא פסקו דלא והרמב"ם הרי"ף אפי' מודיכו"ע
 והרב התרומות בעל בשם קע"ג סי' ריש הב"י שהביא כמו משויה ביותרזמן

 דאסור לומר אטשר האיך א"כ כן כתב כשסמ"ק מובא עצמו הרמ"ך וגםהמגיד
 בי"ב. לגורן לומרבקרקע



רכך וגזרוריסלתריס

 שיטת כשמפרש דבריו בסוף משמע )וכן אהרן בבית דרך וראיתי הצצתיאך
 קרקע דהוי כיון מותר בי"ב לגורן לפסוק הפסק דבאמת לוני"ל(החכמי

 למפרע מילתא איגלי כי' מעכשיו אם אמר כי"ב המקח שנגמר אחר אסאכל
 המתנה, בשכר הוא הראוי( המחיר זה )שאין בי"ב שאמר ומה לכך דעתושהיה
 אס אפי' כשכירות משא"כ באיסור, הוא לגורן י"כ של רהפיסוק למפרענמצא
 דהא הראוי' המחיר דזהו הריבית מוכח לא בי' מעכשיו אם אמר שהחזיקאחר

 לבסוף. אלא משתלמת אינהשכירות

 סוברים העזרי אבי בשם והמרדכי דהנמוק"י דבריו בסוף שכתב מהאבץ
 שהחזיק אחר דבמכר רק כתבו לא הם דהא להבין זכיתי לאכהרמ"ך

 להיות יכול שפיר בשכירות אבל בי"ב לגורן ואם בי' מעכשיו אם לומרמותר
 וצ"ע. שהחזיק קודם אפי' דמותרדמודיס

ז



 יענגזיעיט

 הי"ו שעוטף העמיל חגוךמרה

 דינים ובבעלי בערים מתורגמןננדין

 אומר יוסי ר' וכו' זה מחלון אותו רואין שנים היו )ו:( מכות דמס'שמתני'
 שנים פי על שנאמר בו מתרין עדיו שני שיהו עד נהרגין איןלעולם

 התורגמן מפי שומעת סנהדרין תהא שלא עדים שנים פי על אחר דבר וכו'עדים
 בעלי אלא בסנהדרין מושיבין אין יוחנן א"ר יז. דסנהדרין בגמ' נקטינן וכךע"כ
 ע"כ. המתורגמן מפי שומעת סנהדרין תהא שלא לשון בע' ויודעים וכו'קומה

 הר"ן י"א, בשם הריטב"א ]המאירי, הראשונים מן יש תורגמן של בפסולוהנה
 רעל הכ' גזירת מכח מה"ת שהוא הסוברים י"א[ בשם דשבועות פ"רריש

 לועזים עדי כשבאין המתורגמן מפי ד"ה יז. סנהדרין מרש"י וכ"מ עדים שניםפי
 ועד ע"כ, עד מפי עד דהו"ל ביניהפ מליצים להעמיד יצטרכו לא בפניהםלהעיד

 קמה. בשבת כדאיתא דאורייתא הוי עדמפי

 יחליף שמא א( מתורגמן של בפסול טעמים שני כ' יוסף בנימוקיאוים
 בעצמם העדים מפי הסנהדרין שכשישמעו ב( העדות. בלשוןהמתורגמן

 כתבו הטעמים שני בין הנפק"מ ובביאור יותר. אותם לחקור להםיתכן
 שפיר הראשון לטעם העדים בלשון יודעין הסנהדרין שמקצת דבאופןהאחרונים

 שכל דצריכין פסול השני לטעם ואילו דבריהם, החליף שלא יודעין ההאדמי
 באו בעצמם שהעדים באופן לבאר יש עוד העדים, את יחקירו כ"ג שלהסנהדרין

 דבריהם, החליף שמא חוששים עדיין הראשון לטעם התורגמן עם ג"כלב"ר
 ביניהם המתורגמן ע"י העדים לחקור לסנהדרין שייך אכתי השני לטעםאבל

ודו"ק.

 אינו מתורגמן של דפסול סבר דע"כ הנימוק"י סכרת על התוי"טוכתב
 )דרק דקרא לטעמי' צריכין אנו אין דאורייתא הוי דאי ממש,מדאורייתא

 חכמים הבינו זה דדבר ע"כ אלא כוותי'( אזלינן ולא דקרא טעמי' דרישר"ש
 דע"פ מקרא דריש יוסי ר' דהא ועוד עדים, שנים דע"פ אקרא ואסמכינהומסברא
 הקרא. מן דרשות ב' להוציא יכול והאיך בו מתרין עדיו שני פי שיהו עדיםשנים

 דרשות ב' להוציא ראין של"א( סי' )ח"א כתשובה הרדב"ז גם כ' זווכסברא
 גם הוא שכן הנ"ל דייק ועוד מדרבנן, רק הפסול הוי וא"ב הקראמן

 ולבדוק להשתדל וצריך וז"ל: ה"ו סנהדרין מהל' בפ"ב שכתב הרמב"םשיטת
 הלשונות ברוב יודעין ושיהיו וכו' שיבה בעלי )סנהדרין( כולן שיהיוולחפש
 לכתחילה דרק משמע ע"כ. התורגמן מפי שומעת סנהדרין תהא שלאכדי

 הי' מדאורייתא הוי ואי לעיכובא, לא אבל לשון בע' יודעין שיהיומשתדלין

נ



רט וסרוחיםסקרים

 בהל' אלא העדות הגדת בהלכות התם מיירי לא דהרמב"ם ע"ז ]וצ"עלעיכובא,
 מושיבין לשון בע' שיודעים אנשים מצאו לא אם דבדיעכד הסנהדריןהושבת
 דאורייתא[. הוי תורגמן ע"י דילמא עדות הגדת לגבי אבל לסנהדרין,אותם

 דאורייתא, הוי מתורגמן של דפסולו הסוברים הראשונים לשיטת ליישבוכדי
 י"ל עדים, שנים פי רעל הפסוק מן הדרשות ב' להוציא יוסי ר' יכולהאיך

 המתורגמן מפי שומעת סנהדרין תהא דשלא דדרשה הישועות בכוס שפי'כמו
 מתרין עדיו שני שיהו דצריך יוסי כר' דורש אינו אמאי ומפרש ת"ק לדבריחוזר
 ממש. מדאורייתא הדרש הוי שפיר ולפי"ז מתורגמן של לדרש דצריך וקאמרבו

 תהא דשלא הדרשה אין אכל יוסי, ר' מדברי שהוא דאפשר הנ"ל פי'ועוד
 בו מלירין עדיו שני פי שיהו שצריך דדריש קרא מההיא שומעתסנהדרין

 פי על ג"כ דכתיב ממונת דבדיני מקרא דריש זו דרשה אלא נפשות בדינידכתיב
 ההא בו מתרין עדיו שיהיו לומר קרא ראתי לומר אין והתם וכו' עריםשנים
 ירא שלא בזה גילתה דהתורה ע"כ אלא התראה, צריכין אין ממונותכדיני

 מינה מראקשינן זה, לדרש מודה ת"ק ]ואף התורגמן מפי שומעתהסנהדרין
 הקרא לדרשת חולק שח"ק אלא לעוזי, הני בין מתורגמן דאוקי רבא עלבגמרא
 הוכחת נדחה ג"כ ולפי"ז בריטב"א[ וכ"כ מתרין, עדיו שיהו דא"צ נפשותדדיני

 מדאורייתא. שהוא וי"להתוי"ט

 דרכים בשני תלוי יהי' לכאורה מתורגמן להעמיד מותר אי ממונות דיניולענין
 מהקרא מתורגמן של פסולו ילפינן אי ישועות הכוס בשם לעילשכתבנו

 ממונות דבדיני י"ז סי' חו"מ ב"ח ועי' נפשות, דדיני מהקרא או ממונותהדיני
 אחר דיין שאין כגון אפשר אי אם בדיעבד ולכן מדרבנן אלא אינו האיסורודאי

 קרא לן גילה נפשות בדיני דרק מתורגמן להושיב מותר העדים בלשוןשמכיר
 הישועות בכוס א' כדרך מדבריו משמע מדרבנן, רק הוי לא בר"ג אבלדאסור

 נפשות. בדיני מהפסוק הואדהלימוד

 מ"מ הא נפשות, כדיני רק לנו גילה דהתורה נאמר אם דאפי' ע"ז צ"עונתאמת
 לכם יהי' אחד דמשפט מקרא נפשות מדיני ממונות דיני כלילפינן

 הסוברים דלפי שכתב הנ"ל הרדב"ז בדברי ראיתי אכן לב. דף בסנהדריןכדאיתא
 וע"י להזימה יכול אתה שאי עדות דבעינן הוא הטעם מדאורייתאשהוא

 דבר מעולס אמרו שלא העדים שיאמנו משום להזימה יכול אתה איןמתורגמן
 בעינן לא ממונות בדיני דהא ניחא וא"כ דבריהם, החליף שהמתורגמן אלאזה

 שם. בסנהדרין עי' אחד' ממשפט ילפינן ולא להזימה יכול שא"אעדות

 השני בטעמו הנימוקיי שכ' מה בעצם שזהו לומר נראה הי' דמסתפינאדיול14
 ואין ולתקור, לדרוש יותר שייך כעצמם העדים דע"י מתורגמןבפסול

 דרישה בהלכות מדאורייתא דלכה בעצם שזהו אלא כן גזרו שהחכמיםהכוונה
 ]ואפשר וחקירה, דרישה צריכין לא ממונות דבדיני ניחא ג"כ ולפי"זוחקירה,



 יעלגזרעיכה
 מדרבנן רק הוא א' דלטעם הנימוק"י טעמי שני כין הנפק"מ ג"כ שזהולפי"ז

 מדאורייתא[. הוי הב'ולטעם

 א"כ בדבריו( לפמ"ש הנימוק"י )וכדברי הרדב"ז כדברי דאי צ"ע מ"מאבי
 לילף הי"ל עדים שנים דע"פ מקרא מתורגמן של דינו לילף צריכיןאמאי

 יכול שאתה ועדות וחקירה דרישה ילפינן שמשם וחקרת" ד"ודרשתמקרא
 וצ"ע.להזימה,

 נחלקו בב"ר, מתורגמן להושיב להם מותר אם דינים הכעלי לגביוהנה
 רמב"ם רמ"ה, י"א, בשם )ריטב"א הראשונים ורוב בדבר,הראשונים

 כמו בבע"ד נוהגת מתורגמן דאיסור ס"ל בר"ח( וכ"מ ה"ח, סנהדרין מהל'מכ"א
 דאתו לעוזי "הנהו בגמ' מדאמרי' מ"מ בעדים, מיירי דהקרא דאע"ג העדיםלגבי
 הכי עביר והיכי הגמ' ומקשה בינייהו", תורגמן רבא אוקי דרבאלקמי'

 דהוו מה ידע הוה מירע רבא ופרקינן התורגמן, מפי שומעת סנהדרין תהאשלא והתני
 לעוזי דהני משמע הגמ' לשון ומפשטות ע"כ, ידע הוי דלא היא ואהדוריאמרי
 דרבא( קמי' דאסהודי קאמר )ולא דרבא" לקמי "דאבי מדנקט היו, דיניםבעלי
 שומעת סנהדרין תהא שלא דתנן מהמשנה הגמ' ומדקמשה לדינא, דאתומשמע
 דינים, בבעלי גם נוהגת מתורגמן של דאיסור להגמ' דסבירא ש"מ התורגמן,מפי
 הדיין יהי' לא וז"ל: ה"ח סנהדרין מהל' בפכ"א להלכה הרמב"ם נקטוהכי
 טענותיהם, ושומע דינין בעלי לשון מכיר הי' כן אם אלא התורגמן מפישומע
 פסק אותם להודיע התורגמן יעמוד להם להשיב כדי בלשונם מהיר אינוואם
 עובדא רמייתי כאן מהגמ' ומקורו ע"כ. זה" וזכה זה חייב טעם ומאיזההדין
 בגמ'. כדמתרץ להם להשיב ידע שלא מפני מתורגמן אוקי ורבא לעוזידהני

 סנהדרין תהא שלא הדין רעצם להו מבירא הנ"ל דהראשונים משמער1:פשטורצ
 אסמכוהו ורק מדרבנן איסורא אלא אינו התורגמן מפישומעת

 דכין חכמים ותקנו לעיל, שכתבנו התוי"ט וכסברת עדים, שנים דע"פאקרא
 שכתבנו מהטעמים מתורגמן מפי לשמוע לסנהדרין אין דינים בבעלי וביןכעדים
 די"ל ברדב"ז כתב עוד של"א. סי' ח"א ברדב"ז וכ"כ יוסף, הנימוק( בשםלעיל

 רק הוי בבע"ד אכל עדים, שנים דע"פ מהקרא מדאורייתא הוי אכןרבעדים
 דיניי הבעלי דאף שתקנו חכמיםתקנת

 מתורגמן. יעמידו לא
 אף מדאורייתא איסור יש הנ"ל דלהראשונים משמע כאן בריטב"אאמנם,

 מינה זילף והיכי בעדים רק מיירי הקרא דהא סובא וצ"ע דינים,בבעלי
 לא וע"כ עדות" "הגדת שצריך הכתוב הקפיד העדים אצל ורק דינים, לבעליאף
 שצריך מקום בכל מצינו לא דינים בבעלי אבל כתבם, מפי או תורגמן מפימהני
 אכל טענותיהם לידע הב"ר שצריך משום אלא אינו דינים הבעלי וטענתהגדה

 המעשה. את בעצמם הם שיגידו חיוב שוםאין

 שסוכר העיטור בעל שיטת ע"פ ותי' כן שהקשה שמוא' ר' בשיעוריותוצאתי
 הריטב"א וכתב לבי"ד ככתב טענותיהם לשלוח אסור דיניםדהבעלי



רכי ולאוריםסקסים
 עדים שנים דע"פ הקרא הקפיד בעדים דרק הסוברים להראשונים דאפי'עלה
 לכתוב לבע"ד דאסור העיטור הבעל שכתב דהדין ודאי מ"מ דינים בבעליולא

 שני "ועמדו דכתיכ אחרינא מקרא דילפי, הוא אמת ודאי לכ"ד ולשלוחטענותיו
 העדים, אלו האנשים )ל.( בשבועות ודרשינן ה'" לפני הריב להם אשרהאנשים
 דהקפיד בהדיא הרי הדיינין, אלו ה' לפני דיניי, הבעלי אלו הריב להםאשר

 בכתב. טענותיהם ישלחו ואל הבי"ד אצל דינים הבעלי שיעמדוהכתוב

 דינים, ובבעלי בעדים להעמיד אסור מתורגמן דגם לדרוש אין זה מקראומ"מ
 שאין אע"פ ב"ר לפני ומעידים שטוענים דחשיב י"ל שפירדבמתורגמן

 למעט צריכין ולכן שם, שיעמדו אלא הכתוב הקפיד דלא דבריהם, מביניםהב"ר
 גדרים העמידה דהתורה כבר דחזינן כיון אך עדים, שנים רע"פ מקראמתורגמן

 ראין חזינן א"כ בכתב לטעון להם דאסור דינים, הבעלי של טענות בקבלתגם
 בקבלת הלכות יש אלא המעשה לידע כדי רק הב"ד אצל דינים הכעליטענות
 איתמעט דבהו היכי דכי מעדים ילפינן דשוב י"ל מעתה דינים, הבעליטענות
 הו"ל דינים כבעלי ה"נ מהן, העדות הכ"ד ששומעין תשיב דלא מתורגמןמפי

 הוי ושפיר דין הבית אצל טענות כקבלת חשיב ולא לב"ר, חוץכטוענין
מדאורייתא.

 כלל חסרון אין דינים דבבעלי וסוברים חולקים ראשונים יעידוי~גיאירי
 משתעי כעדים שנים דע"פ דקרא לכתחילה, ומותרבמתורגמן
 דינים. בבעלי ולא הכתוב שהקפיד הואובעדים

 זו פלוגתא לדמות שרצו ל.( בשבועות וריטב"א ר"ן )עי' מהראשוניםויש
 דהנה שליח[ ]פי' ומורשה אנטלר לענין הראשונים לפלוגתתדמתורגמן

 שני ועמדו דכתיב מעדות נשים דממעטינן ברייתא הגמ' מביא )ל.(בשבועות
 הכתוב בערים  אומר אתה הברייתא  ומקשה מדבר, הכתוב ובעדים"האנשים"

 באות אינן נשים לדין באין אנשים וכי אמרת דינים, בבעלי אלא אינו אומדבר
 אורחה לאו ראשה נקט דמילתא ואורחא מיירי דינים הבבעלי תימא וכילדין,
 שני להלן ונאמר שני כאן נאמר פנימה, מלך בת כבודה רכל משום לדיןלבוא
 פנימה, מלך בת כבודה כל תימא וכי מקשה דמאי בראשונים והקשו עיי"ש,וכו'
 אנשים קרא דנקט הא דילמא נשים ממעטינן היאך בעדים דמיירי השתא אפי'הא

 לבוא צריכין ע"כ דכעדיס שם( תוס' )עי' כראשונים ותירצו כבודה רכלמשום
 אחר". ביד טענותי' למסור יכולה לדין "אבל כשר עד מפי עדדאין

 בהו מזלזלינן לא דינא לן דאית יקרות דגשים מיגא"ש הר"י דן מכאןראכן
 יש נתבע בכל וכן ב"ד, שלוחי ע"י להו משדריכן אלא דינא לבילמיתי
 ממה ראי' והביאו שלית, משוי דמצי שסוברים ור"ח( )הערוך שםמהראשונים

 ופריך אותו, דנין גדול דכהן דתנן הא גבי יח( )דף יומא בירושלמישאמרו
 שבועה שנתחייב עצמך הגע ומתרץ שליח[ ]פי' אנטלר לי' וימנהבירושלמי



 יעלגזרערל
 שליח. למנויי מצי שבועה עסק משום לאו דאי מוכח )בתמי'( נשבע מיואנטלר
 שלא במכות כאן דאמרי' דהא הנ"ל הראשונים סוברים דע"כ ע"ז הר"ןוכתב
 אבל בעדים רק מיירי דרבא העובדא וכן המתורגמן מפי שומעת סנהדריןתהי'

 ראין שליח, למנות גם מותר שכן וכיון מתורגמן להעמיד מותר דיניםבבעלי
 לשליח. מתורגמן ביןחילוק

 מסה דינים בבעלי מתורגמן להעמיד דמותר לשיטתו ראי' מביא המאיריוכזן
 הי' )כהן דרבא לקמי' דאתו וארוסתו ארוס ההוא )כח.( בכתובותשאמרו

 לשמוע דמותר להדיא הרי בינתייהו, שלוחא רבא אוקי להחזירה( ואסורוגירשה
 עצמן. מפי שלא דינים הבעליטענות

 דחיישי' שליח למנות יכול הנתבע דאין סוברים סעדי' ורבינו הרי"ףאבץ
 הנתבע אין דפעמים ועוד שקר, של טענות התורגמן מפי הב"דשישמע

 מדרבנן שהוא )משמע מעיז השליח אבל האמת שיודע דינו בעל בפני פניומעיז
 לעוזי הנהו בגמרא דאמרו דהא הם סוברים הר"ן ולדעת בזה( לעיל מ"שעי'

 היו. דינים בעלי דרבא, לקמי'דאתו

 שליח למנות הבע"ד יכולין דבאמת דמשמע הנ"ל הירושלמי דברי ליישבוכדי
 אחר אדם אבל שבקדושה דבר לכל וקדשתו דכתיב שאני דכ"ג הר"ןכתב

 רחשו שאני דהתם י"ל דכתובות מגמ' ראי' המאירי שהביא מה וכן רשאי.אינו
 לא. אדם בסתם אבל בינתייהו שלוחי רבא אוקי ולכן איסור,לדבר

 בבעלי תורגמן להעמיד דאסור הסוברים דהראשונים האחרונים כתבוךעדך
 דאנטלר הם נפרדים דברים שני ומורשה ואנטלר דמתורגמן סובריםדינים

 גזפיידו דינים כבעלי והזי ורשותו כוחו להם מוסר שהבע"ד היינוומורשה
 הבעל של כחו לו נמסר שלא זר אדם הוי מתורגמן משא"כ בהרשאה, רבאדומיא

דין.

 מדאורייתא הוי דינים בבעלי מתורגמן האוסרים דהראשונים י"ל שפיר]דץסוי"ז
 תי' לפי' משא"כ כלל, לאנטלר דמי דלא הריטכ"א כדברי לעילכמ"ש

 אינו תורגמן של פסולו רכל ע"כ שאני בכ"ג אלא אסור באמת דאנטלרהר"ן
 באיסור אחר לאדם כ"ג בין לחלק שייך איך מדאורייתא דאי מדרבנן,אלא

 ודו"ק[.דאורייתא

 עי' דינין הבעלי בלשון שמכיר אחר דיין שאין היינו אפשר דלא היכאשדינא
 ולכן מדרבנן הוא לעולם דינין דבעלי בדבריו שהעלה הנ"לרדב"ז

 מדרבנן דהוי אפשר בדרך כתב עדים לגבי ואפי' רבנן, גזרי לא אפשר דלאהיכא
 ורשותו כחו נותן ראם לחלק שכ' י"ר ס"ק י"ז סי' סמ"ע ועי' לעיל,כמ"ש

 שנוהגין מה דבזמה"ז הממ"ע כתב ועוד בזה(, לעיל מ"ש )עי' מותרלהתורגמן
 יוסף ברכי וע"ע עיי"ש, כן לדון עליהן כקבלו דהוי משום הוא ללועזיםלדון

 ו'. ס"ק י"ז סי' חומים ח', סי' חו"מ יעב"ץ משנת י"ז,סי'



רלע וליוריםגושיים

 חימי גינלגורג העניך חנוןלותה

 כבונה מחזי העמור להמיר התיקון אופניבחילוק

 ותלוי קשור שהוא בזמן אומר ר"א החלון פקק אי' )קבה:( הכלים כל בפ'א[
 ועל בו, פוקקין כך ובין כך בין וחכ"א בו פוקקין אין לאו ואם בופוקקין

 עראי אהל עושין שאין מודים הכל יוחנן א"ר רבב"ח אמר בגמ', אי' זומשנה
 כו', מוסיפין וחכ"א כו' מוסיפין אין אומר שר"א להוסיף אלא נחלקו לאכו'
 בין קשור בין כהנא א"ר אבא א"ר כך, ובין כך בין מאי הגמ' חוקר אח"כומיד
 תלוי שאינו ובין תלוי בין מד ולימא ירמי' ד' א"ל שמתוקן, והוא קשורשאינו
 א"ל כו' בנגר מחלוקת כך כאן כמחלוקת יוחנן א"ר רבב"ח דאמר שקשורוהוא

 ע"ש. וכו', קשור שאינו אע"פ מתוקן אומר רשב"ג כו' דאמריאנא

 אא"כ בהן נועלין אין וכו' שבמוקצה הדלת תנן )קא.( תפילין המוצאבש'
 וקנקן הנגררת ומחצלת הנגררת דלת ורמינהו ובגמ' הארץ, מןגבוהים

 בשיש אביי אמר ביו"ט, ואצ"ל בשבת כהן נועלין ותלוין שקשורין בזמןהנגרר
 בד"ה התוס' וכ' בה, נועלין אין הנגררת אלמנה דלת חייא ר' תני כו' צירלהם
 איריא מאי ציר בהן אין דאי ציר להן כשיש דאיירי ר"י פי' וז"ל וכו' אלמנהדלת

 עכ"ל. נמי אחרינא דלת אפי' אלמנהדלת

 אלא מעשה שום וא"צ במתוקן סגי פקק דרגות, ג' שיש נפסק שי"ג סי'בריש
 דלת דין נפסק אח"כ קשר, בעי נגר כלי, תורת בעי קנה במחשבה,סגי
 ובתיקון תיקון, ועוד קשר בעי כזה דלת תדיר, להפתח עשוי' שאינהשבמוקצה

 לו ויש שקשר שאע"פ כ' אלמנה ובדלת גבוהין, או ציר או אפשריות, ב' ישזה
 בו. נועלין איןציר

במק"י
 אלא עראי אהל דאינו אסור רחוקות לעתים הנפתח דפקק המנ"א כ'

 שבמוקצה. דלת תיקון של הצורך בביאור הראב"ד כמ"שקבוע
 בו. חל אלמנה דין אחת, לוח הנעשה דפקק המג"א כ'ובסק"ח

 תמוה הכלים כל בפ' הגמ' א( בס"ד. הביאור אל נבוא ואז שאלות ג'ונעתיק
 חז"ל גזרו אי וחכמים ר"א דפליגי יוחנן א"ר רכב"ח קאמר הגמ'בריש

 הצריכו תיקון איזה וטרי קשקיל ואח"כ גזרו, לא או עראי אהל עללהוסיף
 עצה נדרוש והאיך כלל, חכמים גזרו שלא מפורש הלא ותמוה בפקק,חכמים
 בקישור סגי אי כבנגר בפקק דפליגי יוחנן א"ר מרבב"ח מביא הגמ' ועודלתקנו
 וצ"ע. גזירה כזה אין דלחכמים לן שגילה הוא בעצמו ואיהו ותלוי, קשור בעיאו

 דמשום רפ"י לשי' אבל עלה אחינן מוקצה דמדין ס"ל דהם לק"מ התוס')לשי'
 כנ"ל(. ק' הוא בניןגזירת



 יעקגזרער%
 קשיא ואי וז"ל מראב"ד והרא"ש הריטב"א מביא שבמוקצה דדלת בסוגיאט

 היכי מותר, עראי אהל על מוסיף דאמרי ורשב"ג כר"י דקיי"ל כיוןלך
 הארץ מן גבוהין אא"כ בהן נועלין אין שבמוקצה דדלת במתני' לעילאמרינן
 מוקצה של דדלת קשיא לא הוא, עראי אהל תוס' והלא בנין משום להוואסרי'
 לפתחו עשוי שאינו כיון קבע תוס' אלא הוא עראי תוס' לאו שבפירצהוחרקים

 עכ"ל. וכו' רחוקים לזמניםאלא

 הגבוהין על אלא לקשר, זקוק הדלת למה שאל לא כאן בדבריו, להתבונןךיימ
 פקק גם עראי אהל להוסיף מותר ראם וצ"ב ע"ש( הגר"א בביאור)כמ"ש

 ובדלת, בנגר בפקק לקשירה הצורך על להקשות הו"ל וא"כ ביאור, טעוניםונגר
 גבוהין. הדלתות שיהיו הצורך על רק שאללמה

 וז"ל קב( )בדף בריטב"א ומובא במ"א, כן שאל דככר כאן כן הק' דלאופשית
 מונח, הוא ואפי' נגר בשום לנעול לאסור אפשר והאיך הראב"דוהק'

 רכל ותירץ הוא, עראי, אהל וזה בשבת, עראי אהל תוס' דשרו כרבנן קיי"לוהא
 אלא עראי בנין אינו כלי תורת עליו ואין בדלת, לקשור שאינו[ ]אצ"ל שהואדבר

 עכ"ל. גיהת מדרבנן לאסור קבעכבנין

 מחזי של חדש איסור יש עראי אהל מאיסור שחוץ הגאב"ד שם שהודיענוהרי
 לכן הקשר, היא כבונה מחזי של הלזה האיסור להסיר והעצה קבוע,כבנין

 שמה בתירוצו כן גילה וא"כ ציר, או גבוהין של הצורך על שאל רקכאן
 כבונה מחזי איסור דמצד כבונה, מחזי מדין אינו כדלת ציר או גבוהיןשהצריכו
 ר"א אהל, תוספת הנק' אחרת בעי' שיש אלא הקשירה, הוא גדול הכיהתיקון
 שם להיות שדרכה בהוספה קיימת רק זו גזירה ולהכמיה בעראי גם 17 גוירהגזר

 רחוקים. בעתים רק ונפתח ארוכיםלעתים

 כבונה מחזי לגזירת בינה ומה מהו, כקבע או עראי אהל של זו גזירה מובןואינו
 לנגר אין ולמה גבוהים, או ציר צריך בזה ואילו קשר, ע"י ניתרתשבה

 זו.צורך

 בפקק החמיר דהמג"א מהמג"א, שהבאנו הדינים ב' על תמה אדםהחייג(
 לעתים רק הנפתח בפקק גם והחמיר אלמנה, כדלת דדינה אחת מלוחהנעשה
 ותמה שני, תיוון בלא יועיל לא קשירה דאפי' שבמוקצה כדלת דדינהרחוקות
 קנה כ"כ, כבונה נראה אינו פקק דרגות, ג' שיש בטושו"ע מפורש הלאהח"א
 בעי שבמוקצה ודלת קשר, ובעי יותר עוד ונגר כלי, תורת ובעי יותר קצתנראה
 דלת רק אולי הלא שבמוקצה, כבדלת בפקק להחמיר מנלי' וא"כ וציר,קשר

 כעתים או אחת בלוח כ"כ חמור בו רק קשר דמעי ראי' והא כ"כ, כבונהשנראה
 וצ"ע. כ"כ, נראה אינו קשר דא"צ בפקק אבלרחוקות,

 ועצת בעיות, מיני ב' והן מזו, זו נפרדות גזירות ב' שיש ברור בס"ד ונואהב[
 ביארו כבונה מחזי בגזירת דהנה להשגי. ולא מהם לאחד יועיל רקהקשירה



ג ואורוריםסקרים
 נבנה שכבר רואים הקשר דע"י הקשר, של התועלת הכלים כל בפ'הראשונים

 שבבית דלח כל כסגירת אלא בנין על הוראה כנעילתה ואין יום, מבעור זהבנין
 ומאירי. ריטב"א ברש"יעיי

 כ' יש דבכה"ג ולפתוח, לנעול העשוי בדבר רק יועיל זו שעצב פשוטוזך;
 מחזי אזי ראשונה כנתינה נראה אי נתינתו, על להביט שנוכלמבטות

 דשרי, שבבית דלת כל כסגירת נראה אז מקודם שם הי' שכבר נראה ואיכבונה,
 אזי ולסתום, לפתוח העשוי כדבר נראה שאינו עץ חתיכת שום או בלבינהאכל
 להסיר שנוכל הנ"ל מבטות ב' אין דבד"ז הקשירה, ע"י תיקון שום שאיןודאי
 קרקע ע"ג שעומדת לבינה בעצמך והגע לבית, טפל שכבר זה ע"י הבנין מבטאת

 בשבת, הכותל על לשימו מותר וכי להבית, חוט באיזה ומקושר לביתהסמוך
ופשוט.

 חז"ל וגזירת כבונה" "מחזי הנקרא להבעי' ורק אך מועיל הקשירה עצתויה"כ
 בטוש"ע כ' זה ובדין ובדלת, ובנגר, ובקנה, בפקק, הנמצאת היאהלזו
 כלי, תורת תיקון בעי קנה ממחשבה יותר א"צ פקק בזה דרגות ג' שישמהרא"ש

 קשר. כעינן ודלתונגר

 או בקשר סגי אי פליגי ורק לתיקון צורך שיש לר"א רבנן מסכימים זובגזירה
 היא הגזירה ויסוד קשירתו, לכל בולט שיהי' תלוי קשרו שיהי'שצריך

 ההוראה הוא תיקונו ויסוד בשבת, בתחילה בונה הוא כאילו נראה החפץשנתינת
 אלא בנין מעשה זה שאין לכל גלוי עי"ז ואשר לבנין, סמיכתו תחילת זהשאין
 המובאין הראב"ד מדברי נשמע וכן ע"ש, רכ"ד בסי' האבנ"ן כ"כ סגירהמעשה

 לעיל. שהבאנו בעירובין דנגר בסוגיאבריטב"א

 תיקונו ודיני זו כעי' דיני וכל לגמרי, אחרת גזירה חז"ל גזרו זה על נוסףג[
 שחששו והוא בשבת, בתהילה כבונה מחזי מגזירת לגמרי בנפרדעומדים

 לנעול העשוי דבר שזה יוכר לא בנין איזה ליד שכשיתנו מסוימים כחפציםחז"ל
 כלבינה. יוכר אלאולפתוח

 צורת מפאת חששו כאן צורתו מפאת קבוע כדבר שנראה הי' זו שני' גזירהתוכן
 אלא מתחילה, כבונה או כסגירה יותפס נתינתו מעשה אי דנו ולאהחפצא,

 שיוכר דינים קבעו ולכן ולסתום לפתוח העשוי כדבר יוכר לא שהחפצאגיששו
 חושש ר"א ורבנן ר"א פליגי זו שני' ובגזירה כנין, בר ולא עראי דבר שזהעליו
 כלל חדשו לא שרבנן אריו"ח רבב"ח שאמר וזה לזה כלל חששו לא ורבנןלזה

 כלל. החפצא עלגזירה

 שדלת היתכן א"כ כלל, כזה גזירה שיש ס"ל לא רבנן אם הראב"ד הק'וע'ץ
 על הששו לא אם הלא הקשירה, זולת תיקון לשום זקוקהשכמוקצה

 אי תששו ורק ולפתוח[, לסתום העשוי כדבר או כקבוע נראה ]אי כללההפצא



 יעלגזרערל4
 דאו מקשירה, נבחר יותר עצה אין אזי בסגירה, או בשבת לכתחילה ככונהנראה
 דלת זקוקה למה הראב"ד, תמה ולכן יום, מבעוד הבנין אל שטפל ברורכבר

 ציר. או לגבוהיןשבמוקצה

 בכ"ד אבל החלון, כפקק חששו, לא עראותה שגלוי בדבר שרק תירץויזה
 עץ לחתיכת כ"א לדלת נראה החפצא אין אזי רחוקות לעתים רקשנפתח

 לגבוהין, או ציר להיכר הזקיקו ולכן זו, שני' לבעי' חששו ודאי וכאןבעלמא,
 יש ורק בנין כאן אין ולכן הוא, דלת שאכן לכל יוכר אלו עצות מב' א'דע"י
 כבנין ולא כדלת נראה כבר החפצא ]דעצם כשבת ראשונה כנתינה שנראהחשש
 ולכן אסורן כן מפני ורק זה, עראי דבר של ראשונה כנתינה שנראה אלאקבוע,

 הקשר. ע"י לגמריניתר

 יועיל שלא חז"ל אמרו אז כלל כדלת נראית אינה החפצא שעצם אלמנהונדלת
 שום אין כלבינה כ"כ דנראית בנין, של חפצא מהוראת לאפוקיציר

 חפצא דיני שום ראין בשבת, בתחילה כבונה מחזי בהלכות אלמנה בדלתחומרא
 בדלת יותר ועור שבמוקצה בדלת כאן בשבת כבונה מחזי בהל' כללוצורות

 קבוע. כאהל נראה של שני' בעי' ישאלמנה,

 ב' א( כסדרן. השאלות ג' וניישב בס"ד. בפשטות הכל מבואר מעתהד[
 גזירה על מדבר מימרא כל כלל, סותרים אינפ ארי"ח רבב"ח שלמימרותיו

 בכל והיינו ורבנן, ר"א פליגי בזה קבוע, כאהל נראה של שני' בגזירהאחרת,
 שחפצא חששו לא ורבנן כוה, גור ר"א עראי, ובאופן תדיר ונפתח שנסתםדבר
 בשבת, כבונה מחזי בגזירת סובא וטרי קשקיל אח"כ כלל, כבנין יתראהזה

 קשירה שעצת פרש"י וכאן לרבנן, התיקון אופן מה ודנו לכו"ע חשש ישדבזה
 בתחילה. כבונה נראית ואינה יום מבעוד נכנה שעושהוהיא

 קבוע, כאהל נראה של נידון שום אין דבנגר ביותר, מובנים הראב"דדבריב(
 צורך שום אין ולכן ולפתוח לנעול העשוי כדבר אלא כלבינה נראה נגרואין
 הוא שנגר רואין דהכל אמיץ בחבל נוכ"ז בה, אלמנה דלת דיני אין וכןלציר
 דק בחבל אבל כסגירה, או בשבת כבונה נראה אי אלא הנידון ואין מנעול,כתור
 דלת כעי' ולכן השני' הכעי' שיש נ"י שסיידר הכהן אפרים נתן ר' יר"נהסטיר
 ציר כמו החפצא צורת דיני יש דק בחבל כי גלוסטרא עכ"פ או הדלת בריחולא

 להלן[. ועי, בדלתגבוהים

 כבונה במחזי רק דרגות, ג' הרא"ש הגדיר כאן רעד ברורים, המג"אדבריג(
 כלל נ"מ שום אין בוה כקבוע שנראה החפצא בגזירת אבל בשבתמתחילה

 נראה ולנעול לפתוח העשוי כדבר נראה שאינה עץ חתיכת כל אלא לדלתמפקק
 נובעת זו גזירה סבת אין כי יום, מבעור נכנה של בהתירו כלל יותר ולאכקבוע
 ולא קבוע בנין כבר נראית החפצא שעצם אלא בשבת בתחילה בניןמהוראת

 ולנעול. לפתוח העשויכדבר



רלף וקרוריםקשרים

 מפורש והגדרתן זמ"ז לגמרי נפרדים גזירות מיני ב' שיש לדברינו וראי'ה[
 ביאור. הטעונים בסוגיא שאלות ב' נציג לשונו שנעתיק לפני הרבבשו"ע

 הוא, שכלי לכל גלוי אז כי כלי בתורת לי' סגי דבקנה לנגר מקנה נ"ממהא(
 יש למה כן, להיות צריך הי' בנגר גם ולכאורה בבנין, כלי משקיע אדםואין

 הקנה. לקשירת ולא הנגר לקשירתצורך

 אין ואס דק כחבל סגי אז גלוסטרא יש אם בנגר, גס כלי הלכותמצינוב(
 בדלת ואינו גלוסטרא לא לו אין ואם עצמה כרלת שיהי' צריך אזגלוסטרא

 ולא כקנה יהא אז מועיל כלי הלכות אם מת"נ מהו זו צירוף חזק, חבל בעינןאזי
 גלוסטרא. של כלי תורת כצירוף מותר למה מקנה תמיר ואם קשר שוסנצטרך

 דבס"א בס"ד, הנ"ל כל כיאור בעליל ונראה הרב השו"ע של הק' לשונונעתיק
 מחשבה ע"י מותר ולכן טלטול, מהל' חוץ נידון שום אין שבפקקכתב

 טלטול. הל' ככלמע"ש

 להוציא שעשוי המוכיח כלי תיקון בעי ואעפ"כ קשר א"צ שקנה כ'ובס"ט
 בדלת שיקשרנו א"צ כו' בו נועל להיות שהתקינו וקנה וז"לולהכניס,

 בו אין בשבת, שם ותוחבן יום, מבעוד ותלוי קשור הי' שלא שאף יום,מבעוד
 עשוי אלא שם מבטלו ואינו הואיל בשבת בונה של[ דאו' ]=המלאכהמשום

 אף ולפיכך כו' מפקק יותר לבנין קצת הוא דומה ומ"מ תדיר, ולהכניסולהוציאו
 בו ועשה תקנו אא"כ בשבת בו לנעול אסור כו' לנעול יום מבעוד עליו השבאם

 הדבר ניכר שאז לכך, עומד שהוא עליו מוכיח שתקונו בענין לכך והכינומעשה
 לשקע דרך ואין כלי תורת עליו יש זה תיקון מעשה ע"י כו' שם מבטלושאינו
 מוכח שמעתה הוא, מעשה ע"י כלי התורת שתכליית ומפורש עכ"ל. בבניןכלי

 שרי. ולכן לשעה, כ"א שם אינו זה שקנה לכלוגלוי

 היא ולהוציא להכניס עשוי אלא לעולם שם שאינה ההוכחה אם יפלארלכ:אןרה
 וז"ל ומתרץ, הרב השו"ע כא לזה בנגר, אסור למה א"כ להיתר,סבה

 בו תיקנו אם אף כו' בו נועלין ואין כו' יותר לבנין הוא דומה כו' ונגר ג'בסעיף
 יום מבעוד שם קשרו שיהי' צריך אלא לכך, עומד שהוא עליו המוכיחמעשה
 עכ"ל. בשבת כבונה נראה אינו יום מבעוד שם ומחובר קשור והוא שהואילכו'

 שם משימו שעה דלפי לכל שגלוי בדבר גם כבונה מחזי שיש לן שגילההרי
 יש אעפ"כ ככלי נראה אלא הקבוע כלבינה נראה ראינו דאע"גוהיינו

 גזירה שיש הרי יום מבעוד שנבנה דנראה הוא זד איסור תיקון ואופןאיסור
 להכניס שעשוי דאע"פ והוא בבנין כלי משקיע אדם שאין זה ע"י ניתרתשאינה
 זה עראי חפצא שנותן הראשונה הפעם שזה דנראה אסור אעפ"כולהוציא
 וכלשונו יום מבעוד שנקשר ע"י וניתר בשכת כבונה ונקרא לבנין,ומטפילו
 עכ"ל. בשבת כבונה נראה אינו יום מבעוד שם ומחובר קשור והואשהואיל



 יעלג~רע
 תוכן אין כי בשבת כבונה נראה בשם הראשונה הגזירה את מגדיר הגבהשו"ע

 זה עראי דבר שנותן הראשונה שפעם שנראה מפני אלא זוגזירה
 מקשירה יותר נצטרך לא ולעולם הקשר, ע"י הוא התירו וכל לבניןומטפילו
 אם נ"מ שום ואין כנין כבר נראה מגדיר שני' גזירה ואילו זו גזירה מצדלהתירה

 וכדלהלן. השני או הראשונה פעםזה

 שבהן ציר שבהיכר מפני וז"ל וביאר לגעול מותר ציר לה שיש דדלת נ'בב"ח
 כבונה נראה ואינו ונעילה לפתיחה העשויות דלתות שהן הןניכרין

עכ"ל.

 היא הקשירה דתועלת וכ' קשירה בלא אסור אעפ"כ ציר להן יש דאסי' כ'בם"1
 כבונה נראה אינו יום מבעור שם ומחוברות קשורות שהן שכיוןוז"ל

 מפני וז"ל מותר נמי הארץ מן גבוהין אם צר להן שאין דאע"פ וכ' עכ"לבשבת
 רק וקשירה גזירות כ' שיש כנ"ל ומפורש עכ"ל. זו בנעילה כבונה נראהשאינו
 או ציר ע"י רק ניתרת החפצא אבל בשבת בתחילה כבונה יהי' שלאמועיל
 כ' יש בנגר דגם נ"י אפרים נתן מר' שהבאנו מה ג"כ מפורש ומלשונוגבוהין.

 : וכדלהלן הגזירות ב' הוסרה כבר אמיץ שכקשר אלא אלוגזירות

 דומה והוא הואיל כו' גלוסטרא בראשו יש אם כו' קשור יהא ניצד נ,בס"ד
 שם לבטלו בבנין כלי לשקע דרך שאין כבונה כ"כ נראה אינולכלי

 תלוי הנגר ואין ארוך הוא החבל אם ואפי' כו' אמיץ הקשר שיהא א"צולפיכך
 החבל ע"י יום מבעוד שם מחוכר והוא הואיל כלום בכך אין כו' באוירכלל

 יהי' )וזה צורתו א' האיסור, לגרום שיכולין ענינים ג' יש בנגר שגם הריעכ"ל,
 מתחילה כבונה נראה שיהא זה ב' להתיר. כלי השם מועל ולזה השני'(מגזירה

 יתיר. יום מבעוד קשר כל ולזה ראשונה( )גזירהבשבת

 וכס"ו בשבת כבונה נראה אינו שאז הוא בחוזק הנגר קשירת שתכלית כ'בס"ה
 בס"ד. הכל וא"ש עכ"ל ככונה דנראה אסור  נקמוכ'



ללז ולאוריםלעריס

 הייו איטעוגערגער 'עקגמיה

 פסול או קרוב מערים אחר ננובאברין

 שלשה אף בטלה עדותן ופסול קרוב מהן א' נמצא שנים ומה : ה מכותנמשנה
 כדי בתוך כולם שהעידו והוא רבא אמר ובגמ' בטלה, עדותןוכו'

 התם בתכ"ד בד"ה כרש"י ועי' חבירו, של בתוכ"ד וחד חד כל וכו'דיבור
 הרי האחרים העידו זמן ולאחר השנים העידו אם אכל כשנים מאה מתני'קאמרון

 וגם תכ"ד להיות דבריך המשנה כל על דמוסב משמע דבר, לכל כיתות כשתיהן
 מעשה שבכל פי' יציל הרוג מעתה הלא אח"כ הגמ' ומקשה קרו"פ, של ההל'על

 עצמו אצל קרוב והוא ראה הוא גם שהרי ממיתה ההורג את ההרוג יצילרציחה
 אינו דקרו"פ דין דלענין מזה דמשמע זו קו' לפי תוס' ומקשה לפירש"י(,)כ"ה
 תכ"ד, אחר העידו כי אף עדותן גרמה מעשה דראיית אלא בתכ"ד בהעדאהתלוי

 אף קרו"פ מהן א' נמצא לענין אבל וכו' זוממין דעדים אדין רק קאי דלאומתרץ
 החילוק שמסביר ועיי"ש ע"כ בטלה עדותן כ"ד לאחר שהעידו מהני נמצאאם

 קרו"פ. לנמצא הזמהבין

 התוס' כ' דשם שב"ש( בד"ה )לא. בסנהדרין מתוס' מקשה שם הש"סדבגזיון
 בב"א בבא אלא קרו"פ מהן א' נמצא אמרי' דלא אחר כתירוץבפירוש

 נא( סי' עדות )הל' בינה אמרי כס' ועי' ע"כ, אחת עדות תשיכי דאותכ"ד
 דבמכות סנהדרין למס' מכות מס' בין חילוק דיש קצוה"ח בשם תירוץשמביא
 בסנהדרין אבל תכ"ד אי"צ באמת ואז קרו"פ מהן א' שנמצא רגיל באופןמיירו
 סבר כאמת אכל לקרו"פ זאת מדמה דתוס' ורק מאתים וא' מנה אומר בא'מיירי
 בשעת כבר הפסול הוי קרו"פ מהן א' דבנמצא בזה חילוק איזה שיש ג"כתוס'
 הדבר לקיים ג"כ דצריך סגי לא לבד דמחשבה רק בפסול צירוף היה וא"כראי'
 דיבור כדי אחר שהי' אף הדבר לקיים אח"כ כשהגירו ולכן להגיד לב"רולבוא
 כמש"כ צריך שם תוכ"ד אי"צ דבקרו"פ אה"נ ומש"ה למפרע הביטולנתעורר

התוס'.

 א"נ הלשון כ' בסנהדרין שם בתוס' דהא ע"ז דמקשה בינה אמרי בס' עי'אבץ
 עדות תשיבי דאז תכ"ר בב"א בבאו אלא קרו"פ מהן א' נמצא אמרי'לא

 היד אי חילוק יש בעצמו )דכקרו"פ הקצוה"ח כחילוק נאמר ואם וכו'אחת
 תכ"ד צריך דאז אז הפסול הוי לא אי תכ"ד אי"צ דאז עדותן בשעתהפסול
 עדותן בשעת הפסול היה בלא דגם חידוש יותר עוד י"ל א"כ בפסול(,לצרפן
 כד"ר אחר אח"כ דהעידו אף פוסל ראי' כשעת יחד שנצטרפו כיון למעשהאכל
 הוא גופא בסנהדרין שם ורק הן( פסולין ועכשיו למפרע הצירוף נתעורר)דג"כ



 יעקגירערל"
 הוי וא"כ כמוכחשת הוי מאתים וא' מנה אומר בא' שם דמיירי כיון אחרתענין

 תכ"ד. צריך בוודאי ומש"ה וכו' הזמהכעין

 ל"ו )סי' משפט דברי שבמו"ס בחידושיו מאביו שמביא בינה באמרי שםוע"ע
 ביחד באו אם דוקא זהו תכ"ד הגדה בעינן דלא דאף הוא דדעתוסק"ה(

 הנ"ל סנהדרין מתוס' ראי' ומתיא נתבטל דלא אפשר בזאח"ז בבאו אבלעכ"פ
 בנו אבל בב"א, להיות דצריך עכ"פ משמע תכ"ד" "בב"א שיבוא דצריךשכ'

 בב"א, ולא תכ"ד לא דאיצ"ל וסובר אביו על וחולק ע"ז מקשה בינההאמרי
 לאסהודי( בד"ה )ו. מכות בתוס' עי' וכאמת בצ"ע, הניחו אחר שבב"רועי"ש
 אחינו, לאסהידו ויאמרו יבואו דהקרובים לעולם אדם יהרג לא דא"כ קשה :וז"ל

 גם יהיו האיך קצת תימה ומ"מ ע"ז ומקשה הכשרים, את ששואלים תוס'ומתרץ
 כחוזר הו"ל הא עדותן לבטל כדי אחינן לאסהודי לומר נאמנים כשריםהעדים
 עכשיו הכשרים עם לב"ד דבאו דכיון דסברא וי"ל העידו, שכבר כיוןומגיד
 ע"כ, תחילתן על סופן דהוכיח קאתו לאסהודי כולהו שמתחילה הדבריםנראין
 שיבואו להיות דצריך בינה האמרי של אביו כדברי זו מתוס' בפירוש ראינןעכ"פ

 תחילתן. על סופן הוכיח כאן אין הא נאמנין האיך דאל"כ לב"רביחד

 בזה דמחלק הנ"ל( באמ"ב שם מובא י"ג( סי' )חו"מ בחת"ס עי'ויתאמת
 באו ואפי' תכ"ד להיות צריך אין אחים ב' כגון זא"ז העדיםדבקורבת

 הדין מבעלי לא' העד קורבת בפסול אבל למפרע העדים תפסלו ימים כמהאחר
 במכות התוס' מדברי הוא החילוק והסבר ממש, בכ"א שבאו להיות צריךאז

 אתו לאסהודי או אתו למיחזי אי לשואלן ב"ד שצריך הטעם דכל דכיוןהנ"ל,
 להציל כדי אתינו לאסהודי ויאמרו להעיר הקרובים שיבואו חשש משוםהוא
 א' מצד קורבה בפסול אבל דינין להבעלי קורבה בפסול רק זהו א"כקרובן
 על סופו הוכיח לומר אי"צ וא"כ לשואלן אי"צ וא"כ זו חשש איןלחבירו

 לב"ד. לבוא ביחד אי"צ וא"כ בתו' כנ"לתחילתו

 הערים היו ה"נ( פ"ג )עדות הרמב"ם כ' זו, בנידון הרמב"ם לשי' נכשועתק
 נענשין אין מקצתן והוזמו כתכ"ד וכו' העידו אם וכו' מאה אפי'שלשה

 עדותן נחלקה וכו' מכ"ך יותר זל"ז בין הפסק היה אס אבל כולם, שיזומועד
 העדות שכטלה ואע"פ נענשין אין וכו' האחרים והשנים נענשין שהוזמווהשנים
 בראב"ד ועיי"ש כולה, נפסלה מקצתה ונפסלה הואיל אחת כת שהן מפניכולה
 הזמה לענין כיתות שתי ונחשבו תכ"ד באו שלא מאחר כי מהו יודע איניא"א
 ומתרץ הרוצח, ויהרג להיות[ דצריך ]רק האחרונה הכת עדות תבטללמה

 ליכטל אבל להזמה מהני לא כד"ד דלאחר דאה"נ סובר דהרמב"ם ע"זהכס"מ
 הכיתות כ' שבאו איירי דהרמב"ם כד"ד לאחר אף מהני קרו"פ ע"י כולוהעדות
 לענין ורק אחת עדות הן ומש"ה זו של בתנ"ד שלא העדות שאמרו רקביחד

 ממש. תוכ"ד צ"ל בוודאי  הומה דלענין התוס' וכמש"כ עדותן נחלקוהזמה



רלה וקרוריםסשייס

 מחלון אותו רואין שניס היו 1. במכות במשנה כ' עדותן ציווף של הדיןובגוף
 אלו את אלו רואין שמקצתן בזמן וכו' זה מחלון אותו רואין ושניםזה

 רצ"ה סי' )או"ח בשו"ע ועי' עדיות, שתי אלו הרי לאו ואם אחת עדות אלוהרי
 מקצתן אם בתים בשני או א' בבית שאוכלות חבורות שתי המחבר וז"ל א'(סעי'
 לברר וצריך ע"כ, מצטרפות אינן לאו ואם לזמון מצטרפות אלו את אלורואים
 רק מקצתן כ' דהא כולן יראו דכולן להיות דאי"צ ברור רזה אלו בדבריםבהפי'
 א' יראה מהשני שא' להיפוך וכן מזו א' יראה מזו דאחד להיות דצריךדי"ל

 גם להיות אי"צ אבל מזו א' את רואה מזו אחד אם דסגי י"ל אומהראשון,
 ברש"ש עי' אבל שכתבנו, הראשון כפי' משמע הלשון דבפשטות ובאמתלהיפך,
 רואהו חבירו שאין אף תבירו את רואה בא' דסגי ונ"ל דכ' מתני' על :( ו)מכות
 שם לנר הערוך אבל הנ"ל, השני כפי' מזה ראינן זימון להצטרפות התםוכן

 כ' ועוד( וכו' מתרה או תוד"ה על הישועות הכוס וכ"כ עדיות שתי)בד"ה
 לזה( הכרחים )עיי"ש להיפך וכן מזו א' רואה זו מכת דא' שם דמיירימפורש
 את אילו רואין שמקצתן בזמן חכורות בכ' בברכות דאמרי' מה גם ולפי"זומסיק
 זא"ז שרואין יש חכורות שבשתי דווקא בעינן ג"כ לזימון מצטרפין ה"זאילו
 שפליג בעליל הרי עכ"ל, מפורש זה ראיתי לא ובפוסקים לדידן גם נפקותאויש

 ולהיפוך. זא"ז רואין דצ"ל בזימון הרש"ש שי'על

 דמביא סק"א( קצ"ה )סי' או"ח השו"ע גליון על רעק"א בהגהות ראיתישוט
 אלו את אלו רואין כשמקצתן לזימון דמצטרפין דהא הרשב"ש תשו'בשם

 אבל יחד לזמן מצטרפין בזה בפנ"ע וחבורה חבורה לכל זימון כשיש דוקאזהו
 עיי"ש תכ"ד( בד"ר )ו. מכות בתוס' ועי' ע"כ, לא צירוף ע"י זימון שיעורשיהיה
 נפשיה באפי עדות חשיב חרא רכל כתות בשתי דווקא הו"א ממתני' דאיבא"ד
 שפיר מצטרפי זה[ מחלון וא' זה מחלון ]כשא' אחת בכת אבל מצטרפין[ אין]אז
 הוא אמת ואם הגרעק"א מדברי להיפוך ממש הסברא בתוס' ראינן א"כע"כ,

 ודו"ק. צע"ג א"כ לזימון דמיא הוא דכאן שכ' המפרשיםכדברי

 אחד דרק הפי' אלו את אלו רואין דמקצתן דפירש הנ"ל הרש"ש בדברידנ:4שמין
 ברמ"ד הרמב"ם מגי' ולאפוקי במוסגר: שמסיק עיי"ש חבירו אתראה

 הלכה ברמב"ם ועיי"ש ע"כ, שם הכ"מ כמש"כ אותן רואה והמתרה עדותמהל'
 זה היה וז"ל שם כ' זה מחלון וא' זה מחלון ראה שא' מיוחדת עדות בדיןא'

 זה את זה רואין שאין פי על אף אותו רואין והעדים העדים את רואה בוהמתרה
 "או" המתרה את רואין היו אם הלשון ו: מכות בגמ' ועי' ע"כ, מצרפןהמתרה
 מדברי אבל וז"ל הרמב"ם על בכס"מ ועיי"ש מצטרפין, אותן רואההמתרה
 מצטרפין, אותן רואה "והמתרה" המתרה את רואין היו גורס שהיה נראהרבינו
 אליבא הרמכ"ם כשי' דלא הוא הרש"ש שכ' זה וא"ב ע"כ, סמ"ג גירסת הואוכן

 משנה.דהכסף



 יעקגירערם
 עדים לו דמכמינין ומדיח מסית בדין )סז.( סנהדרין במס' בוש"שומצאתי

 נראה ולי וכו' סגי לא והניסח אחד רעד משמע וז"ל שכ' הגדראחורי
 לקמן דאמרי' ואף במכות נפשות בעדות שפסולה מיוחדת עדות דהוימשום

בברייתא
 מדליקיי

 מ"מ הנימת את גם יראו ומסתמא אותו רואין שיהו כדי וכו'
 במכות" שם הרמב"ס "בגי' חבירו את רואה אחד כל שיהא דבעינן מהנילא

 גדול ופלא עכ"ל, או שלפנינו כגי' ולא אותן רואה והמתרה המתרה אתרואין
 מכות. במס' כשיטתו דלא כן הגמ' שטירשהוא

 אלו את אלו שראו אמרו שהעדים כהאופן במכות שם במשנה ריטב"אועי'
 ומקשה הוזם הכת חצי דרק זוממין אלו דאין והזימום אחר כת אח"כובאו
 אמרו שהם כשר המכחישן עדים כנגדם יש כשר הנשאר הכת דא"כהריטב"א
 מקצתן נקט דלכך ומתרץ הייתם, עמנו שאמרו המזימים ועתה האחר הכתשראו
 מקשה אבל הכחשה, כאן אין וא"כ שראה אומר מהכת א' דרק אלו את אלורואין

 אם ]פי' הוזם שלא הכת ע"י נהרג ההורג דהאיך יותר קשה דא"כ ע"זהערל"נ
 מה ועיי"ש להזים, שבאו הכת ע"י נתכחש מהכח א' הא עיי"ש( עדיות ב'היו

 מהכת היה שראה דהא' י"ל א"כ א' ראה א' שרק הרש"ש לשי' אבלשמתרץ
 א"כ דהא בן לזמר מאד קשה אבל הנחשה, שום כאן ליבא וא"כ עתהשהוום
 זא"ז ראיית שום כאן היה לא דמעולם מילתא איגלאי להזימם עדים כשבאועתה

 כולם. ליפסל שייך והאיך לגמרי עדיות ב' דהן נתברר וא"כ וכללכלל

 ויש וז"ל אחרת קו' על לתרץ שכ' המהרש"א לדברי לבוא צריכיןולמאוויה
 כת אותו הכירו שלא ככה"ג איירי המתרה את רואין דכשהןליישב

 בא הוה אי מעודתן שפיר והוה בו המתרה אחר איש שם שהי' חולין ואנושני'
 אומר הא' שהעד ג"כ כאן צ"ל וכן ע"כ, אחר איש שם שהיה תולין ואנולחייבו
 נהרגין אין דאמאי קצת קשה ועדיין היה, מי בדיוק ראה ולא כת איזהשראה
 הוא מי ראה ולא אנשים איזה דימו רק הא אחת עדות הן אין אפי' שהוזםהכת
 הערל"נ בר' וע"ע בזה, וצל"ע הייתם עמנו ההא הן היה שלא בוודאיא"כ

 זו.בענין

 יש בשם ב'( סעי' )קצ"ה במחבר שם ע"ע זימון להל' הפוסקים שדימו זוובדין
 מצטרפין אינם הבתים שני בין כיניהם מפסקת רה"ר שאם שאומרמי
 שכיל ובאיזה יחיד כשכיל הוא דכמו"כ )סק"ב( בט"ז ועיי"ש ענין,בשום

 הלכות בשם )סק"ב( בכאה"ט ועיי"ש לצרפן, שלא הפסקה תשיבשמפסיק
 שרה"ר אף מצטרפין זא"ז רואין דכמקצתן דכ' דמכות מהא שמקשהקטנות
 זה, מחלון ושנים וה מחלון רואין שנים במתני' משמע רכן ביניהםמפסקת
 הטעם, כ' ולא ראי', משם שאין אהרן יד בשם ועיי"ש בצ"ע, ההלק"טוהניחו
 דמיירי רק כלל רה"ר הפסק היה לא דשם דמתרץ ו:( )מכות שם בערל"נועי'

 חלונות. מב' א' כבית אפילו או זל"ז סמוכין בתיםבב'



רמץ וקרוריםלעריס

 לא במכות שם יוסי דלר' להעיד כוונה צריכין אי בדין לברר לן פשואמיתי
 ועיי"ש מצטרפי, כוונה בלא דאפילו להעיד כוונה אפי'בעינן
 המבואר מסית מדין והקשה נרגא בה ששדא רי"א( )סי' בתשובתיובהגרעק"א

 עדים מכמין דהניסת )מז.( בסנהדרין ומבואר וגו' אמך בן אתיך יסיתך כיבתורה
 באו ועי"ז להסיתו שרוצה מה כדיוק עוה"פ לו שיאמר מהמסית ומבקשלהמסית
 ויפסל עמהן ויצטרף שמע הוא גם ההא העדים יפסל המוסת הא ולכאורהלב"ד.
 )סי' רעק"א מתשו' התי' שמביא ז'( )סי' בקה"י ועי' קרו"פ, מהן א' נמצאמדין
 צירוף, וליטא העדים את הניסח ראה שלא לי' דמשכתת שתירץ בנו מחתןרי"ב(

 )רביעאה ומשיב שואל בתשו' אבל גדולה, ראי' צריך זה עליו השיבורעק"א
 וא"כ יראום לא שהמסית בסתר עדים לו דמכמינין הוא הדין דהא תירץ נ"ו(ח"א

 המעשה. בעת כלל אותם ראה לא המוסת שגם הרבהמסתבר

 דצריך פי' מדבר הכ' דבר דבמקיימי הגמ' דלמסקנת שמסיק )שם( בקה"יוע"ע
 אבל לב"ד יבוא לא שהמסית עצה דיש כלל קשה לא א"כ לב"ד לבואג"כ
 וטוביא אילאה בדין ז'. )מכות וריטב"א ברא"ש המובא הראב"ד לשי'לכאורה
 דווקא אי"צ אבל עדים רק דינין כעלי יהי' שלא רק הפי' דבר דמקיימועיי"ש(
 ותכין. בזה דוק הרעק"א קו' קשה להמסקנה גם א"כ להעיד לב"דלבוא

 סיירי דבמסית הרעק"א קושיית על שמתרץ מכות עמ"ס שמים ברכת בס'ועי'
 קו' אודות דבריו כאמצע הריטכ"א מש"כ וכעין עדים, במייהדדווקא

 כשנותנך ורגלינו ידינו מצינו האיך קשה וז"ל שמואל( בד"א ו'. )מכותהתוס'
 )שם( לרבי וכן וכו', בטל הכשרים דעדות לומר לנו והיו קרובים כמעמדגט

 למסק' התוס' שמתרץ מה ועיי"ש להעיד, הקרובים מן א' יתכוין שפעמיםקשה
 עיי"ש וכו' עדים יחוד לעולם שתצטרך למימר וליכא ע"ז הריטב"א וכ'הגמ'.
 גם וא"כ והבטלן העדות בתוך זר יתערב שלא מהני עדים דיחוד ראינןועכ"פ

 עי"ש. הכי י"לבמסית

 דמקשה לעיל שהבאנו כמכות שם הגמ' כדברי אנן נחזי דכאמת כלל אכין1451
 ואמאי יחייב ואז עדים לייחד דצריך י"ל לכאורה הא עי"ש וכו' יצילהרוג

 הג"ר הכולל מראש שמעתי ]וכן ברור נראה קל בעיון באמת רק הגמ' כן תי'לא
 "חלות" לגבי רק זהו עדים יחוד שמהני שזה שליט"א[ ביסטאן יודאחנינא

 כלל חלות נעשה לא זה ובלא עדים ב' ע"י לדיות דצריך והגירושיןהקידושין
 האנשים גם יהנו היא איש אשת שהאשה דלהעיד ברור זהו אבל יחוד מהניולזה

 שייך לא יציל הרוג בגמ' כמו"כ וא"כ מהם אחרים שייחד אף יחדן שלאהאחנים
 תי' שלא מה שפיר אתי וא"כ ההלות לגבי רק בסתמא מהני דלא שייחדןלתרץ
 הא יחוד במסית שם מהני דמה הברכ"ש תי' גם מבין איני ולפי"ז והבן, הגמ'כן
 וזהו יחוד מהני לא ומש"ה חלות לשום ולא המעשה לידע לעדים רק צריכיןשם

 רעק"א.קו'



 יעקבזרעי%

 הי"ו זאגנער ישה יוחקמיה

 ותפילין ציצית זמן בעניןבירור
 בעת דזמנו ודייקינן וגו' אותו וראיתם בקר"ש שנאמר ציצית זמן לאוקייק

 כציצית. שפטורין לילה לכסות פרט כיום והוא הציצית לראותשיכול

 שלובש מה כל להרמב"ם והרא"ש, הרמב"ם בין פלוגתא לילה כסות הואמה
 בלילה שלובש מה וכל בציצית מחויב ללילה מיוחד זה בגד אם אפי'ביום

 לובש אפי' ליום המיוחד כסות ולהרא"ש מציצית, פטור ליום מיוחד הואאפי'
 ומנ"א מציצית, פטור ביום כשלובש אפי' ללילה והמיוחד בציצית מחויבכלילה
 גרמא שהזמן מ"ע מקרי למה דא"כ לשיטתו הק' שהרא"ש מביא סק"א( י"ח)סי'

 וצ"ע. ליום המיוחד בכסות בלילה גם וחייבהואיל

 ללילה המיוחד בכסות ציצית להטיל הרמב"ם כשי' בין להחמירונקמינן
 שלובש ככסות ציצית להטיל הרא"ש כשי' ובין ביוםכשלובשו

 ליום. מיוחד הוא אםכלילה

 לא להקל ברכות דספק כיון ברכה דלענין מיימוני הגהות בשם הרמ"אוכתג
 בין המיוחד או ליום המיוחד כסות על ודוקא )כהרמב"ם( ביום רקיכרך

 לחוד ללילה המיוחד רעל )סק"ג( כט"ז משמע וכן )כהרא"ש(, ליום וביןללילה
 וכן הלבוש, וכ"כ שפיר, עליו מברך ויום ללילה המיוחד אבל ביום יברךלא

 הוא ראם כ' סק"ג ובמשנ"ב תמיד, ועולת שכנה"ג בשם וכר"ח בבאה"ט,מבואר
 הסי'( )בסוף שכתב כהב"ח ודלא עליו, דמברך ביום ולבושו ולילה ליוםמיוחד
 שכ' מרמ"א כן דייק דהב"ח דוקא ליום המיוחד כסות על ביום אם כי יברךדלא

 דייקו לא הנ"ל השי' כל אבל מיוחד, הוא ליום רק משמע ליום" מיוחד"והוא
 שמיוחד הלילה עם ליום גם היינו ליום ג"כ מיוחד והוא ברמ"א דמ"ש אלאהכי

 כדברי להקל ברכות דספק הרמ"א דדברי זקנים בעטרת מבואר וכןלשניהם,
 ביום כשלובשו ללילה המיוחד בכסות הרמב"ם שכ' דמה בעט"ז וכ'הרמב"ם,
 הרמב"ם דמ"ש למד הט"ז אבל לברך, חייב לא אבל בציצית חייב היינודחייב
 דדברי כתב ולכך לברך חייב היינו דחייה ביום שלובשו ללילה המיוחד כסותעל

 לברך. מחויב הרמב"ם דלפי מהרמב"ם, לאפוקי להקל ברכות דספקהרמ"א

 והגר"א ומחכר הרמב"ם שי' עליו, ולברך ציצית חיוב ומן התחלתשאימתי
 כ' במשנה )וכמבואר לבן שנשאר לחלק שכציצית תכלת ביןמשיכיר

 יכול עלוה"ש מן דגם סוברין )סק"ד( ומג"א ורמ"א המרדכי אבל ברכות(,דמס'
 הטעם דמגילה( )פ"ב בהמרדכי דמבואר דכ' השקל מחצית ועי' עליו,לברך
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 וסתם מילתא תלי' ובראי' אותו וראיתם אלא בהדיא יום בציצית כתיב דלאדניון
 סה"ת דבאמת י"ל סברא ועוד העלוה"ש, מן שפיר שייך בהציצית להכירראי'

 מעלוה"ש התחיל שזמנו שהר של התמיד כמו השחר עלות מן היום זמןהתחלת
 אותו דוראיתם סוברין ודעמי' הרמב"ם אבל פ"ט(, בסי' )כמבואר התורהמן

 לראות כדי של להשיעור שוה והשיעור שבה ללבן שבה תכלת בין להכירהיינו
 ג"ח בסי' בב"י )כמבואר ויכירנו אמות ד' ברחוק קצת עמו הרגיל חבירואת

 הוא(. שיעורא רחד הרא"שבשם

 בין להשיעור מוגבל זמן למצוא נוכל דלא י"ח( אות י"ח )סי' החיים בכףוכי
 ארוך זמן יש דבקיץ והמקומות הזמנים לפי הכל כי שבה ללבן שבהתכלת
 אורך חשבון דלפי קצר זמן הוא ובחורף הארץ על השמש יציאת עדמעלוה"ש

 ירושלים קדשנו עיר דמנהג וכ' השמש, עלות עד מעלוה"ש זמן אורך יהי'היום
 ולפי משיכיר  זמן או  הארץ  על  השמש גוף צאת קודם אחת שעה לשערתוככ"א

 השחר. עלות אחר דקות י"ב הואהחשבון

 הרמ"א מל' בדיעבד. רק או לכתחילה הוא העלות מן דמברך דסובריןהשי'
 י"א השחר מעלות לבשו ואם דכ' בדיעבד רק משמע המרדכיבשם

 בשם מביא כ'( )אות החיים וכף מהמג"א, הפרמ"ג מדייק וכן עליודמברך
 וקיצור ה'( )את הא"ר וכ"כ משיכיר, אלא לכתחילה לברך שאין י"א דכ'הלבוש
 בשועה"ר מבואר וכן משיכיר, לכתחילה לברך כן ונקטי' ט'( אות ט' )סי'שו"ע

 דחוקה השעה אם דכחורף ד'( אות אברהם )באשל הפרמ"ג כ' מיהוומשנ"ב,
 במשנ"ב. מבואר וכן בו, גוערין אין מעלות ללבושהמיקל

 לובשו אם יברך אופן ובאיזה מברך אימתי עלוה"ש קודם שמתעטףבאופן
 התשכ"ץ בשם הרמ"א כ' השחר, עלות מקודם בסליחות( )כגוןביום

 על דהברכה ויכרך, בו ימשמש היום וכשיאיר לבישתו בשעת עליו יברךדלא
 בלבישתו מצוה ליבא העלות וקודם כלבישתו מקיים והמצוה הואהמצוה
 כמו דנחשב השחר עלות אחר בו למשמש צריך ולכך לברך, שייך לאממילא

 בשם כ' תפילין בהל' שהמרדכי כ' ובכה"ח עליו, ומברך עכשיו בושמתעטף
 דבריך נראה קצת ע"כ וקאי, לבוש דציצית לתפילין ציצית רמי דלאר"י

 ראוי רכן הכה"ח וכ' המרדכי, עכ"ל עליו ולברך ללובשו ולחזורלהפשיטו
 שיפשיטנו במה פסידא דאין וילבישנו ויחזור עליו ויברך שיפשיטנולעשות
 ואם ברכה, עליו תבוא והמחמיר הפשט, בלא לבד במשמש מתירין דישאע"ג
 הלכה דשמא ויברך יחזור דלא )מק"י( המשנ"ב כ' העלות מקודם בירךכבר

 ולשיטתו בלילה בלובשו אפי' בציצית מחויב ליום המיוחד דכסותכהרא"ש
 מבואר וכן ולהקל ברכות ספק והוי עלות, מקודם שבירך בהברכה יצאכבר

 שנית. יברך לא דשוב פוסקים כמה בשם כ"ב( )אותבכה"ח

 להתעטף ריכול כ' )סק"ד( במג"א וברכתן, ציצית עטיפת זמן סוףאשתי
 בשם בכנה"ג דכ"כ רעק"א בהגהות וכתב צאה"כ, עדלכתחילה



 יעקגזרערמה
 לראות דיכול דסברי לעיל כמו כן נמי ורמ"א המרדכי סברי ולכאורהמהרי"ל,

 במחה"ש )ועי' צאה"כ עד ראי' סתם שייך ה"נ מעלוה"ש בהציצית ראי'סתם
 ביה"ש משא"כ מדינא יום דהוא מעלוה"ש דשאני הרעק"א והקשה זו(,סברא
 הוא יום ספק ספיקא, ספק דהוי דאפשר ותי' מספק, יברך ואיך לילה ספקהוי

 הרא"ש(. )כשי' בלילה בציצית חייב ליום המיוחד דכסותוספק

 מקודפ, זמנו סוף הוי הכא ה"ה משיכיר מתחיל דזמנו ומחבר להרמב"םאבל
 בהדיא, הרמב"ם דכ"כ בלילה מוהר ללבוש אבל ברכה לענין רקוזה
 ג"כ לברך יכול אם ומחבר כהרמב"ם דס"ל לדידן מסופק כ"א( )אותובבה"ח
 יגמא דאבי בשחר דוקא או ללבן תכלת בין שמכיר זמן כל החמה שקיעתאחר

 בערב אבל ציצית לענין יום נמי לי' תשיב מילי לשאר משיכיר יוםוחשיכ
 יכול אינו שוב הוא לילה שמא ספק ביה"ש דומן וגם לילה דאתי החמהמשקיעת
 ז"ל האר"י בשם י"ב( )אות הכפה"ח כ' מיהו בזה, דעתם גילו דלאלברך,

 וכ"כ ברכה, בלא ואפי' ואילך משקיעה"ח בציצית להתעטף דאסורוהפוסקים
 זי"ע( להחיד"א יוסף ברכי בשם ותיקונים הגהות )לפי הר"מ כשם תשובהשערי
 בעת להסיר ויש שקיעה"ח אחר ותפילין בציצית מעוטף להיות שלא ליזהרשיש

 נוסח סוף הכוונות בשער ז"ל )מוהררח"ו הכוונת ספר בשם וכ'שקיעה"ח,
 בית וכ"כ הזה, כדבר מאוד חושש והי' בתכלית נזהר היה ז"ל שהאר"יהתפילה(

 בזה. נזהר שיהא ז"ל גיקטליא מהר"י הק' המקובל כשםדוד

 ראין מהרא"י פסקי בשם הרמ"א כ' יום. הוא ועדיין ערבית התפלל כבראם
 צריך דאין לענ"ד נראה לכאורה אבל לילה, כבר הוא דלגבי' עליולברך
 בראי' תלוי דציצית הנ"ל ז"ל להאר"י אפי' יום עדיין הוא אם הציציתלהסיר
 ע"י לילה ככר הוי דלדירי' לברך אין ברכה לענין ורק הוי, גמור יוםועדיין
 דבתענית הסי'( )כסוף הב"ח וכ' אהדדי דסתרי ב' הוי מברך ואי ערביתתפילת
 מעליו הטלית יסיר לכרכו כשמגיעים במנחה טלית )החון( כשלובשיןציבור
 זמן לילה סובר כאילו נראה ציצית מצות לקיים אלא טלית לובשין שאיןדכיון
 צריך ברבים ודוקא הב"ח, כשם )סק"א( במג"א מבואר וכן יסירנו, לא אםציצית
 כ' בכאה"ט ועי' שם(, וכלבו"ש מק"ג ל' סי' במג"א )עי' כהוראה דנראהלהסיר
 ולהניח. לחזור יכול דאח"כ משמע ערבית, לאחר עד דיסיר שכנה"גבשם

 כ' היום, כל התעטף ולא הזיד או ששכח למי ציצית בעטיפת השלמהבענין
 דנכון נ"ל ולכאורה ברכה, בלא בלילה להתעטף מהרא"י כשםבאה"ט

 כשלובשו אפי' ציצית מצות יצא הרא"ש דלשי, ליום המיוחד בציציתלהתעטף
 ליום. מיוחד הוא אםבלילה

 שכתב מדין מחדש החת"ס החשמל, ע"י יום כעין מאיר דבלילה הזהבזמן
 )דכיום תורה דין משפט לענין סק"ז( ה' סי' משפט )בחושןבסמ"ע

 כתיב דלא הוא שכן וכל ציצית, לענין ה"ה כיום, נחשב בלילה האיר ראםבעינן(



רמה ולרוריסתיאורים

 יכול בלילה ובזמנינו אותו וראיתם דכתיב מילתא תליא בראי' ורק יוםבציצית
 מ"ע מקרי למה דא"כ קשה זמנו נמי דבלילה דלפי"ז החת"ס ומדייקלראות
 הסי'( בתחילת שמביא הרא"ש קושית )כמו פטורין נשים ואמרני גרמאשזמן
 שאין היינו כיום נחשב הלילה שבזמנינו דמה לפענ"ד לתרץ ואפשרוצ"ע,
 דהזמן לנו גילה שהתורה כיום נחשב לא עליו לכרך אבל בלילה להתעטףאיסור

 גרמא. שזמן מ"ע נחשב ושפיר ביום הוא הראי' דעת ביוםהוא

 יו"כ בערב מבע"י דיתעטף התשב"ץ בשם הרמ"א כ' יו"כ, כליל טליתעמיתת
 למלאכים שדומין לפי בלילה יסירם דלא הבאה"ט וכ' עליוויברך

 יו"כ, בליל טלית שלובשין הטעם הוא רזה בהב"ח וכמבואר בלבניםמעוטפים
 דגם דנוהגין כנה"ג שיורי בשם בא"ר שמובא )סק"ב( תשובה כשעריוכ'

 ערבית. תפילת אחר עד הטלית מסירין אין יוה"כבמוצאי

 דנהגו מרוטנברג הר"מ בשם תקנ"ה( )סי' הטור כ' בת"ב טליתעטיפת
 אקרא ואסמכוה בת"ב בטלית להתעטף שלא אשכנז בכלקדמונינו

 הטלית[ )זה דילי' פורפורין בצע )איכה( במד' ואיתא אמרתו בצע יז( ב,)איכה
 ומתעטפין ציצית בלא להיות רוצין אינן וגם המנהג לשנות רוצין שאינוויש

 וכן הציצית על מברכין שאין האגור בשם הפרישה וכ' בגדיהם תחת קטןבטלית
 בלילה פשטו אס דמ"מ עולם פתחי בשם )סק"ב( המשנ"ב כ' אבל המחבר,כ'
 מנחם שו"ת בשם )סק"ב( תשובה בשערי וכ"כ בבוקר, עליו לברך שצריךי"א

 בלבד קטן בטלית באב בתשעה ציצית מצות לקיים טוב דמה קי"ז( )סי'עזריה
 דבכל וכ' היום כל כלל גדול בטלית ללבוש שלא מדבריו משמע היום,באותו
 וכ"כ ע"ש, וכו' סודו ליודע כשהרית גדול טלית ללבוש שלא הדבר נכוןאופן

 בשחרית טלית ללבוש שלא האמת לפי א"ח כנה"ג שו"ת בשם ציבורבשלמי
 ולא ובירך לבש אחד סנדק ראיתי דמ"מ וכ' למילה סנדק להיות לצורך גםבט"ב
 בדיני טפי קיל ואילך דמחצות במנחה בטלית להתעטף נוהגין אבל בידו,מחיתי

 גדול. טלית בלא אחד יום יעבור ושלאאכילות,

 ציצית לעשות דיכול מבואר זה( )בסי' שלמה בחכמת בלילה, ציציתעשיית
 הלבישת הוא והמצוה מנא חובת ולא גברא חובת דציצית בלילהגם

 בלילה לעשות יכול ממילא הוא להמצוה מכשירין רק בבגד העשי' אבלציצית
 אין ציצית ברכת לענין וכן מכשיריו, על ולא המצוה על רק קאי אותודוראיתם
 דאע"ג אדם חיי בשם סק"ב( י"ס )סי' המשנ"ב ומבאר הציצית, עשיית עלמברך
 קרא מדכתיב מ"מ בעשי' מצוה דיש בגדיהם כנפי על ציצית" להם "ועשודכתיב
 משמע בה" תכסה "אשר כסותך כנפות ארבע על לך תעשה גריליםאחרינא
 כלום יברך לא אמאי מבאר ס"א( י"ט )סי' ושועה"ר בה, כשמתכסהדווקא
 משמע הציצית, בלבישת אלא עשוי' בשעת המצוה גמר שאין לסי עשיי'בשעת

 ציצית. להם ועשו מדכתיב בהעשי' איבא כבר מצוה דחלקמלשו"ק



 יעקגזרערמו
 ועוד קשרים לעשות מה"ת הוא גמור איסור דודאי בשבת, ציצית עשהאם

 )סי' ובכה"ח )במשב"ז( בפרמ"ג כ' בשוגג עשה אם אבל בי' איתלאוין
 זפתחי פרמ"ג בשם שם כ' במזיד עשה אם אבל הם דכשרים די"ל ג'( אותי"ח

 הם. כשרים אם לעיוני איכא דבהאעולם

 כדי כנפות ד' בת טלית לקנות חייב אדם שאין אע"פ ציצית, בלבישתהזהירות
 אדם כל להיות ונכון טוב מ"מ כ"ד( )סי' הטור כתב בציציתשיתחייב

 דוגמא ומביא רגע ככל המצות שיזכור כדי היום כל קטן טלית ללבושזהיר
 ועל שיזכרנו, כרי באזורו קשר שקושר א' ענין על לחבירו המזהיר כאדםלדבר
 שיפנה צד שלכל כדי כנפות וד' תורה חומשי ה' כנגד קשרים ה' בציצית ישכן

 בהמח' מובא וכן מזוה"ק. כנפות בר' רמז שכ' בעט"ז ועי' המצות,יזכור
 שיהי' יזהר לכה"פ היום כל בציצית להתלבש יכול שאינו מי דאפי'ושועה"ר,

 בזוה"ק דאיתא כ' סק"ג( כ"ד )סי' ומשנ"ב ובאה"ט ותפלה, קר"ש בשעתלבוש
 ציצית פ' שקורא בעצמו שקר ערות מעיד ציצית בלי קר"ש דהקורא שלח()פ'

 בזה. לכה"פ יזהר ממילא מקיים,ואינו

 דף מנחות במס' ח"ו, ועונשה ציצית מצות של ושכרה החשיבות גודלבענין
 וזכרתם, אותו וראיתם תניא ציצית, בחשיבות ברייתות כמה מובאמג.

 קורין מאימתי דתנן קר"ש זו ואיזו בו התלוי' אחרת מצוה וזכור זו מצוהראה
 מצות וזכור וכו' וראיתם אידך תניא וכו'. תכלת בין משיכיר בשחריתשמע
 אידך תניא לך. תעשה גדילים וגו' שעטנז תלבש לא דכתיב לה הסמוכהכלאים
 בכל נתחייב זו במצוה שנתחייב כיון ה' מצות כל את וזכרתם אותווראיתם
 וגו' וראיתם אידך תניא המצות. כל כנגד זו מצוה שקולה אידך תניאמצות.
 מעשה. לידי מביאה וזכירה זכירה לידי מביאה ראי' וגו' ועשיתם וגו'וזכרתם

 דזוכה אומר ר"ל השכינה פני ומקבל זוכה זו במצוה הזריז כל אומררשב"י
 הזוה"ק בשם לפי דבש בס' ומובא עבדים, מאות וח' אלפים ב' לושמשמשים
 משם זז המשחית ומלאך שמח הקב"ה ביתו מפתח ויוצא בציציתדהמתעטף

 ומשחית. נזק מכלוניצל

 עול עליו ומקבל נתחייב כלאים, במצות קר"ש, במצות זוכר ציצית ע"י הכלסך
 עבדים, אלפי כמה לו ומשמשים המצות וקיום עשיית לידי מביאההמצות,
 דהמקיים ז"ל מחיד"א לפי דבש בס' מובא וכן המצות, כל כנגד ציציתושקולה
 דף במנחות ועי' השכינה, פני ומקבל וזוכה תורה, כל קיים כאילו ציציתמצות
 במנחות וכמובא חמורות מהעבירות נשמר ציצית מצות שע"י נורא המעשהמד.

 בזרועו ותפילין בראשו תפילין לו שיש כל אומר יעקב בן אליעזר ר')מג:(
 והחוט ד( )קהלת שנא' יחטא שלא בחיזוק הכל בפתחו ומזוזה כבגדווציצית

 ז"ל האר"י בשם שלח פ' ראובני בילקוט מובא כן ינתק, במהרה לאהמשולש
 וזהו הטומאה, דכוחות ביטא מעינא מציל דציצית ז"ל להחיד"א לפי דבשובס'

 המצות שיזכור כדי היום בכל קטן טלית ללבוש שיזהר הנ"ל בהטורשמובא



רמז וקרוריםקשרים

 ציצית לו שאין כל ששת א"ר שם ובגמ' ח"ו, עבירות על יעבור ולא רגע,בכל
 וראיתם, לכם, והי' ונתנו, ועשו, החמשה, ופירש"י עשה בחמשה עוברבבגדו
 ועליו ציצית מצות המבטל עונש דגדול ו'( )סעי' המח' וכ' לך, תעשהגדילים
 זוכה ציצית במצות הזהיר וכל וגו' הארץ בכנפות לאחוז יג( לח )איובנאמר

 השכינה. פניורואה

 תפילין ומןבענין
 לו: מנחות ובמס' צו. עירובין במס' מבואר זמ"ת, לאו או תפילין זמןבלילה

 ]שמות כתיב תניא הפילין, זמן לאו או תפילין זמן לילה אי תנאיםמחל'
 "ימים" תפילין( )בפרשת ימימה מימים למועדה הזאת החקה את ושמרתםיג,[
 הגלילי, ר"י דברי טובים וימים לשבתות פרט ימים כל ולא "מ"ימים לילותולא
 מימים של זו פסוק פי' בלבד, פסח לענין אלא זו חוקה נאמר לא אומרר"ע

 דגם אלא ביום רק דזמנו ילפי' ולא פסח לענין רק תפילין לגבי נאמר לאימימה
 במס' כמבואר תפילין זמן דלאו מודה נמי ר"ע ויו"ט שבת אבל תפילין זמןלילה
 וימים שבתות יצאו אות שצריכין מי וגו' ידך על לאות והיה ת"ל לו:מנחות

 אות. גופן שהןטובים

 במס' מבואר ויו"ט, בשבת או בלילה תפילין והניח עבר אם הגלילישר"י
 עשה רושמרת בעשה עובר אמר אלעזר ר' אמוראים מחלוקת שםמנחות

 השמר שנאמר מקום רכל אילעא א"ר אבין כר' בלאו עובר אמר יוחנן ר'הוא,
 תעשה. לא אלא אינו ואל פןאו

 ממשמעות עובר, נמי חלצן כשלא ה"ה או לכתחילה כשמניה דוקא עיברואם
 מבע"י הניחם אם אבל לכתחילה להניח דוקא דהאיסור משמע שםהגמ'

 נמי חלצן כשלא דה"ה מבואר מנחות( )במס' הרא"ש בפסקי אבל לחלצן,א"צ
 חוקיו לשמור מערבא בני מברכין הי' דלכך וכתב דושמרת העשה עלעוכר

 התפילין חוקת ושמרת מקנא משמע דהכי לשקיעה סמוך התפיליןכחליצת
 לזה. ראי' שמביא הרא"ש( )בפסקי וע"ש לילות, ולא ימים בראשךשיהיו

 רבינו ב"י ל'( )סי' וטור הרא"ש זמ"ת, לאו או תפילין זמן לילה נקטינןהילי
 באה"ט הגר"א כביאור מבואר וכן כר"ע, פסקו )סק"א( ומג"אפרץ
 כר"י פסק והרמב"ם תפילין, זמן דלילה כר"ע דפסקי' )סק"ד( ומשנ"בושועה"ר
 וכן התרומות בעל כשם הרא"ש בפסקי וכתב תפילין, זמן לאו דלילההגלילי
 שא"צ היינו זמ"ת לילה דקי"ל דהא לקמן( )כדאבאר ופרישה בהטורמבואר

 לכתחילה. להניח אסור ומיהו הלילה בתחילת מידלחלוץ

 מדרבנן אסור הוא, מה"ת רק או שרי נמי מדרבנן אי זמ"ת לילה דקי"ללדידן
 הוא וגנאי כשינתו, בהם יפיח שמא וחיישינן בהם וישן ישכחםדשמא
 וכן תפילין אלו ויקר טז: מגילה במס' כמבואר יקר נקראו דתפיליןלהתפילין



 יעלגזרערמח
 ממך ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארק עמי כל וראו כ"ח( )דברים אומרהוא
 התפילין, עפ כבוד לנהוג וצריך שבראש תפילין אלו אומר הגדול ר"אותניא
 הוא דרמז שכתבו מאחרונים שמביא ל'( סי' )בתחילת תשובה בשעריועי'

 בעניני החיד"א בסידור ועי' עיי"ש, וכו' ביקר אדם כא( מט, )תהליםבפסוק
 שנקרא תפילין שהוא ביקר" ד"אדם הוא הנ"ל בפסוק שהכוונה המבארתפילין
 קרי יראה או יפיח שלא נדמו" כבהמות ד"נמשל והטעם יישן לא ילין" "בליקר

 בהן.ח"ו

 תנאים מחלוקת ט: ברכות במס' מבואר ביום, תפילין להניח מותרמאיטתי
 ואחרים, ר"ע, ר"מ, ר"א, ת"ק, שי' בשחרית שמע את קוריןמאימתי

 הלכה הונא רב אמר ויכירנו אמות ד' רחוק תבירו משיראה אומריםאחרים
 הרגיל בחבר איירי חבירו את דמשיראה מירושלמי מביא שם ותוססתכאחרים
 עמו הרגיל בחבירו דהיינו והמחבר הטור, יונה, רבינו הרא"ש, וכ"כ קצת,עמו
 עמו רגיל ובאינו בו יכיר אמות מד' טפי ברחוק אפי' לגמרי עמו ברגיל דאיקצת
 שרגיל דהיינו רגיל ואינו ברגיל תפתר יכירנו לא אמות מד' בפחות אפי'כלל
 בראיית תלוי ואמאי עלוה"ש, אחר דקות ב"ב דהוא חכמים ושיערו קצת,עמו
 הארץ עמי כל "וראו" כתיב דבתפילין ר"י בשם ב"י כתב בהיום, סתם ולאחבירו

 בראי'. דתלויוגו'

 בראיה, תלוי אמאי בהם ויפיח לישן חששו ורק זמ"ת לילה דקי"לידידן
 להניח לכתחילה אסור נמי דלדידן פירשו ל'( )סי' והפרישההטור

 שיכיר עד ואסור בראי' תלוי ממילא וגו' עמי כל וראו דכתיב הר"י מטעםבלילה
 עליו המונח לחלוץ תצטרך שלא היינו בלילה תפילין מותר דמדינא והאחבירו
 המשנ"ב אמנם מבע"י, עליו המונח שיחלוף שינה משום גזרו וע"זמבע"י
 וכתב הוי שינה זמן חבירו שיראה זמן רעד ופרמ"ג הלבוש, בשפ כתב)סק"א(
 עמי כל רוראו קרא הרבנ"י שכתב הטעם הלבוש דלשיטת ועושה מצווהבספר
 אלא בהשיגה, אלא בהראי' תלוי לא דלדידן אסמכתא אלא אינו וגו'הארץ

 לשינה החשש בלא אבל חבירו, שיראה זמן עד הוא דהשינה נמצאדממילא
 בלילה. תפילין להניח לכתחילהמותר

 הכא לכאורה בתפילין, סובר מה מעלוה"ש תיכף דזמנו בציצית המרדכי~שי'
 עד הוי שינה רזמן ופרמ"ג הלבוש סברת לפי חבירו משיראה דזמנומודה

 גנאי שאינו בהם ליפית חייש הלא בשינה תלוי לא דבציצית חבירו,שיראה
 אלא בלילה נמי זמנו דבאמת בתפילין משא"כ היום מתחילת זמנו לכךלהציצית
 השינה, זמן שמסתיים עד להמתין צריך ממילא ביום להניח שינה משוםשתקנו
 וראו מהכתוב בלילה תפילין הנחת דהאיסור הנ"ל ר"י לסברת דגם לומדואפשר
 דזמנו המרדכי מודה מקום מכל יום כבר הוי בעלוה"ש תיכף המרדכי ולפיוגו'

 דהיינו וגו' וזכרתם אותו וראיתם כתיב דבציצית חבירו, משיראהבתפילין
 מן שפיר שייך גמור היכר בלא ראי' וסתם הציצית יראה עצמו שהוא כדישצריך



רמס וקרוריםלשרים

 שיראה באחרים הראי' דתלוי וגו' הארץ עמי כל וראו כתיב בתפילין אבלהעלות
 המרדכי סברת ולפי תבירו, משיראה דזמנו י"ל בעצמו הוא די ולאתפילתו
 אותו וראיתם אלא יום תיבת כתיב לא דכציצית ציצית( זמן בענין לעיל)המבואר
 דכתיב אמות ד' רחוק חבירו שיראה צריך דבתפילין שפיר בעלמא ראי'הצריך

 ממש. יום שיהא ימימה" "מימים בהדי' יוםבו

 דמצותן ל"ז( )סי' הטור כ' לא, או היום כל עליו יהיו שהתפילין היונ ישאם
 הנכנס יצחק א"ר שמתו מי בפ' מוכח דהכי הב"ח וכ' היום, כל עליולהיותן
 תפיליו אם ראשו על נושא הי' המקבל ובפ' וכו' תפילין חולץ קבעלסעודת
 הפוסקים כל וכ"כ היום, כל עליו להיותן דמצותן אלמא וכו' אסורחוצצות
 וצריך בהם יפיח שלא נקי גוף שצריכין מפני אבל היום, כל עליו להיותזדמצותן
 הדעת בהסח גדול פגם דיש ז"ל האר"י )וכמ"ש עליו בעודן מהן דעתו יסיחשלא
 היום, כל להניחם שלא נהגו כן על בהן ליזהר יוכל כ"א ואין גדול( זהירותוצריך
 הרא"ש, כ"כ ותפלה, קר"ש בשעת להניחן בהן ליזהר אדם כל צריךומ"מ

 הפוסקים. שאר וכל ומח'והטור,
 עד מניחן מתי עד לו. מנחות במס' מבואר ביום, תפילין להניח מותר מתיעד

 אומרים וחכמים השוק מן רגל שתכלה עד אומר יעקב ר' החמהשתשקע
 אלו. שי' של הזמן אימתי ואברר שינה, זמןעד

 הל' לגבי בזה שי' כמה תרע"ב בסי' מבואר החמת, שתשקע הזמןאימתי
 מרדכי ב"ח טור רא"ש שי' כן, דה"נ לכאן לדמות יש ולכאורהחנוכה

 רשב"א הר"ן שי' הכוכבים, צאת היינו החמה שתשקע סוברין ובאה"טמג"א
 שני' שקיעה תחילת דהיינו סוברין והגר"א התרומות ספר מאירי )כאן(וב"י

 קודם מיל רבעי ג' הוא שני' שקיעה דהזמן רס"א( )סי' שרד בלבושיומבואר
 )סי' ומשנ"ב צאה"כ, קורם דקות וחצי י"ג והוא השמשות בין הוי שאזצאה"כ

 חוץ בביה"ש תפילין להניח בזה מסתפק דפרמ"ג וכ' מנ"א, שי' מביא סק"ג(ל'
 ושועה"ר בביה"ש, יניתם אז תפילין מצות היום עדיין קיים כשלא שלאבאופן
 גודל קשר כס' מובא וכן השקיעה תחילת אתר תפילין להניח ראין כ'כסידורו
 שקיעה היינו )ולכאורה תיכף להסירן יש שקיעה"ח דאחר ז"ללהחיד"א
 לחלצן, צריך אין מקודם עליו הי' ואם הצאה"כ( קודם דקות ע"ב שהואראשונה
 בסוף היינו השקיעה בב"י כאן מבואר המרדכי דשי' המרדכי בשי' לדייקויש

 לעניז המרדכי שכ' כמו ולא שני'( שקיעה תחילת )דהוא לצאה"כ סמוךהשקיעה
 הלענין לחומרא בכ"מ דשיטתו לפרש ויש צאה"כ דהיינו כתב דהתםחנוכה
 ולענין צאה"כ היינו משתשקע הגמ' דכוונת סובר אז בלילה הדלקה דזמןחנוכה
 יום, ודאי שהוא זמן כל היינו שתשקע עד דגמ' כוונת כיום הנחתו דומןתפילין

 שני'. שויעה תחילתשהוא

 פי' שם( מנחות )במס, ונמוק"י וש"י השוק, מן רגל שתכלה הזמןאשתי
 שבת במס' ומבואר שחשכה, אחר מיעוט זמן דהיינו שחשכה,לאחר



 יעלגזרעינ
 ועד השוק, מן רגל שתכלה עד חנוכה נר להדליק דיכולין מדליקין( במה)בפ'
 רגלא דכליא ער יוחנן א"ר ב"ח רבה אמר זה(, זמן הוי אימתי )פי'כמה

 עד כשוק ומתעכבים דקים עצים מלקטים אומה שם פירש"ידו~רמודאי
 וראו יותר לעצים וכשצריכין אור ומבעירים משחשכה לבתיהם אנשיםשהולכים
 התרמודאי הי' ולכך עכל"ק, מהם וקונין לשוק יוצא הי' עצים מספיק להםשאין

 רגלא גם כלתה ואילך זמן ומאותו מוגבל זמן עד בלילה בשוקמתעכבין
 דבכל העולם בכל שוית קבוע זמן להתרמודאי ראין הריטב"א ופי'דתרמודאי,

 אולם השוק, עוזבים האחרונים שמוכרים מקום אותו זמן לפי זמנו נשתנהעיר
 רגלא דכלתה מקום ככל בשוה קבוע זמנו הנ"ל שהשיעור מפר' והרא"שהרי"ף,

 צאה"נ. אחר שעה חצירתרמודאי

 זמן עד התפילין עליו לשהות שמותר כתב )סק"ז( המשנ"ב שינה, הזמןאימתי
 דזמן דבלילה הפרמ"ג וכתב קבע, שינת לישן שאסור לישןשרוצה

 מדינא. אסור עראי שינת אפי' אפשר הואשינה

 הותר לא לכך תפילין זמן לאו דלילה סובר ת"ק הנ"ל, האמוראים פליגיבמאי
 זמן דלילה ומרדכי התוס' שי' לפי סוברין, וחכמים יעקב ר'בלילה.

 יעקב ר' ועביר שינה מזמן רק חששו וחכמים ישן לשמא חיישינן אלאתפילין
 דלילה סוברין הם רש"י ולפי שינה, זמן עדיין הגיע לא אפי' דחשש טפיהרחקה
 להניח אכל מבע"י, מכבר כשמונח לסלקן א"צ מתי עד ופליגי תפילין זמןלאו

 בדרך לפרש יש וחכמים, ר"י מחלוקת תלוי במאי ולפי"ו אסור, בלילהלכתחילה
 הניח שהוא ויסברו אנשים יטעו בלילה התפילין יחלוץ כשלא אי דפליגיאפשר
 אחר מיעוט בזמן לחלוץ הצריך ולכך לזה תייש יעקב דר' מבלילההתפילין
 אבל בלילה לכתחילה שהניח ויסברו שיטעו חייש לא מיעוט דלזמןשחשכה
 כל לחלוץ הוצרך לא ולכך לזה חששו לא וחכמים חיישינן יותר לזמןלנוח
 להניח רק היינו זמ"ת לאו לילה שאמרי' רזה מבע"י מונח כשכברהלילה

 דחיישי' מבע"י כשמונח אפי' לחלוץ צריך שינה ומן כשהגיע ובלבדלכתחילה,
 בהם. יפיחלשמא

 לאו דלילה רמב"ם שי' בלילה, להניח שרי אי היום תפילין הניח לא עדייןאם
 ואם תפילין זמן דלילה תוס' שי' בלילה. להניח לכתחילה ואסור תפיליןזמן

 זמן דלילה הרא"ש שי' בלילה. להניח לכתחילה מותר היום עדיין הניחלא
 שתכלה עד רמתירין ור"י דהכמים בלילה, להניח לכתחילה אסור ואפ"התפילין
 לכתחילה, להניח לא אבל איירי לחלצן שלא לגבי רק הוא שינה זמן עד אווכו'
 נקטינן וכן הרא"ש, לפי במסקנא ובדרישה ובכ"י, הרא"ש, בפסקי מובאוכן

להלכה.

 בלילה, עוה"פ ולחנית לחוור שרי אי אחת פעם היום תפילין הניח נבראם
 הכסא לבית לצאת חלצן שאם יעקב ור' חכמים ומודים שם במנחותקתני



רנת ולרואיםגושרים

 כן מקובצת ושיטה ורי"ף רש"י גירסת ומניחן חוזר אינו שוב חמה ושקעהוכו'
 )על ז"ל הרמ"א והגהות ותוס' בגילה. להניח לחזור רשאי אינווממילא
 חלצן שאם יעקב לר' הכמים ומודים בגמ' אהריני גירסא להם הי'המרדכי(
 יכול ירצה אם ומיהו ולהניחן להחזיר מחויב אינו פי' ולהניחן לחזורשא"צ

 הוא. תפילין זמן דלילהלהניחן

 כשצריך דוקא אי שרי ואם כלילה, עליו להיות שרי אי טכע"י מונה ככראם
 לשמרן אם אלעזר ר' אמר לו: במנחות גמ' לשמרן, כשלא אפי' אולשמרן

 מותר בראשו מונחים כבר אם קאמר דלקיים מקובצת השיטה שם ופי'מותר
 מותר דלשמרן ל"ק לכתחילהאבל

 שיט"מ גירסת וחשך אשי דרב קמי' יתיבנא הוי רבינא ואמו שם הגמ'והמשך
 הב"ח והגהות הרידף, גירסת וכן תפילין סילק ולא תפילין מניחוהוי

 דלאו לדעתי' וחזיתי' אין לי' ואמר מר להו קבעי לשמרן וא"ל תפילין סליקולא
 ואין לשמרן בשלא גם עליו לקיים דמותר פי' הלכה קסכר אלא הואלשמרן
 מותר דלהלכה נמצא בהגמ' זו גירסא לפי דמותר, מורין בלשמרן רק כןמורין
 בלשמרןי רק לקיים מתירין ברבים להוראה אבל לשמרן בשלא גם עליולקיים

 להניה אכל דושמרת הלאו על עבר ולא לקיים מותר דלשמרן כתבוהרמב"ם
 דאפשר מפ' ב"י אבל כלשמרן, רק הותר דלא משמע פשטות אסור,לכתחילה
 עליו לקיים מורין ואין כן, מורין לגבי מותר דוקא בלשמרן הרמב"םשכתב
 מותר לשמרן בשלא דאפי' שסובר אפשר להלכה באמת אבל לשמרןבשלא
 קודם תפילין שהניח מי דכ' כן מדויק הרמב"ם ומלשון התפילין עליולקיים

 לשמרן. שלא אפי' משמע מותר, הלילה כל עליו הן אפי'השקיעה

 עליו לקיים מותר נמי לשמרן דכשלא כן הפוסקים כל דדעת הב"י מביאוכן
 שרי מבע"י עליו מונח ראם ב'( )סעי' במחכר וכדפסק כן מורין ראיןאלא
 שרוצה זמן עד )סק"ז( המשנ"ב וכ' לשמרו, בשלא אפי' הלילה כל עליולקיים
 הוא שינה בזמן דבלילה דאפשר מפרמ"ג ומביא קבע שינת לישן שאסורלישן,
 לחלצן צריך דכרכים )מק"ג( ומג"א )מק"ו( הט"ז וכ' אסור, עראי שינתאפי'
 אין ביהמ"ד דביושבי בביהמ"ד או שרי עצמו לבין בינו ורק כן מורין ואיןדזהו
 לשמרן וכצריך ג'( )סעי' בשועה"ר מבואר וכן הט"ז שמבאר כמו שיטעולחוש
 כדי שעושה לרואים שיאמר וצריך המג"א וכתב כן, ומורין עליו לקייםמותר
 כדי מבע"י לכתחילה להניח מותר אלו ולשיטות בהגמ', כן דמשמעלשמרן
 מביא )סק"ט( המשנ"ב אבל כן, מורין אין כזה אבל לשמירה בלילה עליולקיים
 להניחן אבל מבע"י לכתחילה להניח בלשמרן דמקילין והגר"א תמיד עולתבשם

 דלא  התרומות מבעל מביא הרא"ש ופסקי לשמרן, אף אסור בלילהלכתחילה
 מיד לחלוץ שאי"צ רק בלשמרן אפי' הלילה כל לכתחילה עליו לקייםשרי

 הלילה,בתחילת



 ייגזרעי%
 מותר, לשמרן אם אלעזר ר' אמר הנ"ל בגמ' הרא"ש ופסקי רש"י פשט לפיאבל

 יתיבנא הוי רבינא באמר לגירסתם וכן שקיעה, לאחר לכתחילה להניחןפי'
 וכו', הוא לשמרן דלאו לדעתי' וחזיתי' וכו' תפילין והניח וחשך אשי דרבקמי'
 אשי רב דקסבר לשמרן כשלא גם בלילה לכתחילה להניח מותר דלהלכהנמצא
 מורין שפיר בלשמרן אבל לשמרן בשלא כן מורין ואין לשמרן כשלא כןהלכה
 להניח אפי' מותר לשמרן הפוסקים כל דרעת דאפשר מצדד וב"י לכתחילה,כן

 בדרך לילך בצריך שכתבו מה על שסמכו משום כן כתב דלא והאלכתחילה
 וה"נ לכתחילה והותר לשמירה התפילין עליו להניח שרוצה התם דאייריבבוקר
 אבל בלילה, תפילין להניח לכתחילה מותר דלשמרן בדרישה כן נמי ומבוארכן,
 כשכבר עליו לקיים רק מותר כלשמרן ולכן בגמ' ראשונה כגירסא נקטינןאנן

 לשמירה. בלילה לכתחילה להניח לא אבל מבע"יהניח

 גם או ברכה בלא רק ואי היום, קודם תפילין להניח שרי אי לדרךכשכשוכים
 מנחות במס' מבואר שרי, נמי לכתחילה או באונס רק ואיבברכה,

 ובברייתא זמנן, קודם עליהן לברך אין הנחתן זמן קודם שהניחן דתפיליןלו.
 שהניחן תפילין ופירש"י הנחתן משעת עליהן מברך מאימתי תפילין ת"ראיתא
 באיזה )פי' כיצד הברייתא וממשיך הנחתן, זמן משעת עליהן מברך זמנוקודם
 מניחן יאבדו שמא ומתיירא לדרך לצאת משכים הי' הברייתא( אייריאופן

 ]השתא[ מניחן כאלו דהוי פירש"י עליהן ומברך בהן ממשמש זמנווכשיגיע
 עכשיו. של הנחתן עלומברך

 והנפק"מ תפילין ומן לאו או תפילין ומן לילה רמ"ר אליבא אייריהברייתא
 למ"ד הברייתא מס' ומחבר טור רמב"ם רי"ף הרא"ש ברכה,לענין

 זמן לאו לילה להמ"ד ולפי"ז ברכה בלא רק התירו ואפ"ה תפילין זמןלילה
 מנחות במס' מקובצת ושיטה התירו, לא נמי ברכה בלא לבד הנחה אפי'תפילין
 עלות אחר לדרך לצאת שהשכים ואיירי זמ"ת לאו לילה למ"ד הברייתאמפ'

 ומברך ממשמש זמנו כשיגיע ולכך תפילין זמן עדיין הגיעו לא ומיהוהשחר
 דלמ"ד הנ"ל כשיטת דבריו )נמצא לחוד בהנחה גם אסור עלוה"ש קודםאבל
 ואם ד"ה בב"י )מובא פרץ ורבינו ברכה(, בלא לבד הנחה התירו זמ"תלילה
 מברך אינו ומשו"ה תפילין זמן לאו לילה כת"ד אתיא דהכרייתא סוברצריך(
 הנחה. בשעת מיד מברך זמ"ת לילה למ"ד אבל בלילה הנחתן בשעתמיד

 גם אי יאבדו, שמא שמתיירא כגון באונס דוקא איירי הנ"ל הברייתאואי
 לי"ל הגהה בשם וב"י ורי"ף, הרא"ש, בלילה, להניחן שרילכתחילה

 וכשיגיע מניחן לדרך לצאת רוצה הי' גרסי' אלא יאבדו שמא ומתייראהגירסא
 בשם ב"י וכתב אונס בלא שרי לכתחילה דגם משמע ומברך ממשמשזמנן

 דליכא לררך ויוצא בהשכים היום קודם לכתחילה שרי אמאי ההסברהגה"ה
 הרי"ף כתבה זה דמטעם דאפשר ב"י וכ' לצאת, שהשכים כיון שישןלמיחש



ר% ולרואיםלשיים

 הכא בלילה לכתחילה תפילין להניח ראין רס"ל אע"ג לכתחילה דשריהכא
 וסמ"ק ורב"פ טור הרמב"ם אבל בהם, שיישן למיחש ליכא דהשכים דכיוןשאני

 שרי. באונס דדוקא יאבדו שמא ומתיירא הגירסא להטהי'

 בלילה להניח אסור זמ"ת לאו לילה כמ"ד דסובר הרמב"ם לפי נמצא הכלסך
 תפילין. זמן לילה כמ"ד סובר באונס דמתיר דהברייתא באונס,אפי'

 לכתחילה גם להניח שרי רב"פ לשי' תפילין, זמן דלילה דקי"ל לדידןאבי
 כמ"ד סוכר כרכה וכלא כאונס רק דשרי ההברייתא מיד, ברכה עםואפי'

 זמ"ת. לאולילה

 כרירן אתיא דהברייתא באונס, ורק מיד ברכה בלא להניח שרי הטורוץ,מיבורל
 ורא"ש יאבדו(, שמא )דגרם לרש"י וכן באונס ואיירי זמ"תדלילה

 ברכה, ובלא באונס דוקא שרי וכ"ח וסמ"ק, צריך[, ואם בד"ר הב"ח דיוק]לפי
 דברייתא מיד, ברכה בלא אבל לכתחילה גם שרי והגה"ה ורי"ף לרא"שאבל
 דכתבוה כיון ב"י כתב דלכה ולענין באונס, איירי ולא זמ"ת דלילה כדידןאתיא

 כקטיכן. הכי ברייתא להאי והרא"שהרי"ף

 ברוכב או ברגליו כהולך דוקא אי היום, קודם להניח דשרי לדרךכשמשכים
 הרא"ש( )שעל חמודות דברי בספר כ' שרי, בקרון ביושב גםאו

 דוקא היינו היום קודם להניחן לכתחילה דשרי דהא דנ"ל 1"ל רמ"יבשם
 בעגלה ההולכים אבל לישן ביכולת שאינו ברגליו הולך או סוס עלכשרוכב
 )סק"ה( בט"ז מבואר וכן להניחם, אסורין בודאי בהם לישן שאפשר בהןוכיוצא
 על טפי השינה רגילה דאז יישן שמא חיישינן דשפיר אסור בעגלהשיושב
 האחרונים, בשם )סקי"ד( ודמשנ"ב הלבוש, בשם הבאור"ט וכ"כהאדם,

 היום. קודם להניח אסור בעגלה דיושכ החיים ארצות בשםוביאה"ל
 רוכב אבל להניחן שדי ברגליו שהולך דדוקא הלבוש כשם כ' )סק"ה(וכנגמא

 דאפי' אלמא בהם, יישן שמא דחיישינן להניחן אסור בקרון יושבאו
 בדברי נפל סופר רטעות אהרן יד בשם י"ב( )אות החיים בכף וכתב אוסר,ברוכב
 בשועה"ר אבל הולך, כמו דרוכב אסור, בקרון יושב אבל רוכב או וצ"להס"א
 אסור, בקרון יושב או רוכב אבל המג"א כדברי ונקט ס"ס הוי דלא מוכח)סק"ג(
 במה המג"א דכוונת נמצא דבריו ומתמצית באריכות, מש"כ שרד בלבושיועי'

 מתיירא שאינו שמירה לשם להניחן דא"צ דהיכי הוא כ"ו סימן ועמ"ששכתב
 גם שרי לשמירה להניחן כשצריך אבל ברגליו כשהולך רק שרי אז יאבדושמא
 )במשב"ז( ופרמ"ג זקנים ועטרת בדבריו(, זה מדויק )בפשטות בקרוןביושב
 ומסיים לזה הוכחות כמה כעט"ז ועי' להתיר נראה כעגלה דאף לומרמצדדים

 הפסיד. לא והמיקל יחמיר והמחמירבדבריו

 ביושב אף ושרי להחמיר אין בודאי  לשמירה שצריך דהיכי דנ"ל כתבובוי~לה"ל
 תמיד העולת דעת עטר"ז( של הוכחת )בלא דבלא"ה אחריכעגלה



 יעקוץזרעיי
 דביושב אהרן יד בשם החיים בכף  וכמב  השמירהי  בשביל  במניחן להקלוהגר"א
 ראוי לשמירה להניחן כשצריך ואפי' קבע שינת לישן לחוש דיש פשיטאבעגלה
 לשינת רק לחוש שיש כשרוכב ומשו"ה מותר עראי שינת דהישן ואה"נלהחמיר

 מותר.עראי

 אפי' לחוש שאין לשמירה שא"צ אפי' שרי ברגליו כשהולך הלכהולענין
 להקל לסמוך יש לשמירה וכשצריך בשועה"ר כמבואר עראילשינת

 ובה"ל בלבו"ש )וכמבואר הוא עראי שינת רק הוי ישן אם דאפי'כשרוכב
 ולהקל דבריהם על לסמוך יש בעגלה יושב אף ושרי מאוד הקל לשמירהדבצריך
 קבע לישן שיכול בקרון להיושכ אכל קבע( שינת בי' שייך דלא ברוכבלכה"פ

 לשמירה. כשצריך אפי'אסור

 המשנ"ב כ' ברכה בלא מיד מניחם בהשכמה לדרך דכשהולך ש"ל הדיןרעל
 לילה דקי"ל כיון הנחתן בשעת מצוה לשם שלובשם לבוין ריכול)סקי"ב(

 שמשכים כגון דבאונס י'( סי' )ח"א משה אגרות בשו"ת וב, תפילין,זמן
 לסמוך אפשר אח"כ, תפילין להניה ביכולתו יהי' ולא עלוה"ש קודםלעבודתו

 שאינו מי דדוקא וכתב עלוה"ש, קודם הנחתן בשעת עליהם לברך רב"פ שי'על
 עליו. לסמוך כרב"פ פסקי' לא דאגן מיד, עליהם לברך אין ת"ח אבל חכםתלמיד
 בשם )סקי"ג( המשנ"ב כ' הנחתן, בשעת עלוה"ש קודם מיד עליהם כירךואם

 מברך דלכתחילה פרץ רבינו דדעת כיון בבוקר שנית לברך דא"צרעק"א
 הלכתא דשמא מספק עוה"פ ומכרך חוור אינו א"כ בהשכמה כשמניהןעליהם
 דאם משה דבר בשם בבר"י דכתב הסי'( )בסוף תשובה בשערי וכ"ככרב"ט,
 זמן כשיגיע לברך א"צ לילה והי' יום שהוא שסבור או בלילה התפילין עלבירך
 משה באגרות וכמובא גודל, קשר בס' ז"ל החיד"א וכ"כ תפילין,הנחת

 ת"ח, שאינו מי עלוה"ש קודם מיד ולברך להניח יש דבאונס לעיל()שהבאתי
 לחזור שא"צ בודאי בירך כבר אם ממילא רב"פ, שי' על לסמוך דשייךאלמא

 בבוקר. עוה"פלברך

 משיכיר תפילין להניח נכון לכתחילה הנחתן זמן תחלת למעשה, הלכה הכלסך
 לדרך משכיס ואם לכן קודם ולא עלוה"ש( אחר דקות כ"כ )והואתכירו

 שסובר רב"פ( )שי' מ"ר דיש בברכה בעלוה"ש תיכף יניח עלוה"ש אחרתיכף
 מעלוה"ש. הוא לכתחילה הנחתןדזמן

 וכשיגיע ברכה בלא השחר עלות קודם יניח עלוה"ש קודם לדרך משכיםואם
 ורי"ף(, הרא"ש )כשי' מותר אונס בלא ואפי' עליו ומברך ממשמשזמנו

 שאינו מי דדוקא וכ' בברכה עלות קודם להניח יש דבאונס משה באגרותוכ'
 לשם הנחתן בשעת לכוין יש אבל עלות, קודם יברך לא ת"ח אבל חכםתלמיד
 עלות אחר שנית לברך א"צ עלות קודם בירך כבר ואם במשנ"ב כמבוארמצוה

 יש לשינה חייש דלא ברגליו כשהולך ודוקא רעק"א(, בשם במשנ"ב)כמבואר



רכן וסרוריססשייס

 לסמוך יש עראי לשינת רק לחוש דיש וכשרוכב לשמירה א"צ אפי'להניחן
 לחוש יש בקרון ביושב אבל לשמירה כשצריך עלוה"ש קודם להניחןלהקל
 בכפה"ח כ' אבל להחמיר צריך ראין ביאה"ל כ' לשמירה וכשצריך קבע,לשינת
 ותפלה, קר"ש בשעת לכה"פ עליו ולהניחן לשמירה, כשצריך גם להחמירדראוי

 שהרית. תפלת בכל עליו יהאולכתחילה

 דמשקיעה בסידורו לשועה"ר לחשוש הוא כדאי הנחתן זמן סוףולענין
 ראשונה שקיעה ועבר היום עדיין הניח לא ואם להניח איןראשונה

 ורשב"א( ר"ן )כשי' ביה"ש שהוא ב' שקיעה תחילת קודם להניח עכ"פישתדל
 הניח שלא דמי הפרמ"ג וכפסק צאה"כ עד להניח יש ב' שקיעה עבר גםואם

 צאה"כ. עד יניח היוםעדיין

 ולא החורף( בימי להיות שרגיל )כמו מעונן ביום המעונן, כיום מניחומאימתי
 אחר, ביום זה כעת קצת עמו הרגיל בחבירו מכיר הי' אם היטבניכר

 זמ"ת לילה דקיי"ל כיון להניחם דמותר י"ט( אות י"ח )סי' החיים בכףכ'
 דרבנן ספיקא הו"ל וישן, ישכחם שמא חשש משום דאסור הואומדרבנן
 בודאי יום וספק דרבנן ספק ספיקא ספק הו"ל זו באופן עכשיו )דבאמתולקולא,

לקולא(.

 בשם ב"י כ' היום, תפילין עדיין הניח ולא מבע"י ערבית תפלת התפללאם
 ועשה הואיל להניח לו דאסור ח"ב( הדשן )תרומת ישראל מה"רכתבי

 וכ' דסותרת, קולי ב' והוי יום ויעשהו יחזור תפילין יניח ואם בתפילתולילה
 ערבית שהתפלל כיון השקיעה קודם גדול היום עוד דאפי' )סקי"ז(המשנ"ב
 עוד להניח יכול לא ערבית של ותפילה בקר"ש שכיבה וזמן לילה זה לזמןעשאו
 בלילה אסור אינו ומ"ת לילה דקי"ל דלדידן דאע"ג דמבאר בבה"ל ועי'היום,
 כקר"ש שכיבה דזמן המשנ"כ כ' מ"מ הא"ר, וכדמדייק שינה חשש משוםאלא
 אנשים לאותן דלפי"ז הבה"ל ומדייק להניחן, אסור ולכך ערבית תפילתשל

 אז קוראין ואין מבע"י ערבית כשמתפללין בזמנה קר"ש עוה"פ לקרותהזהירין
 שישתנה אפשר ס"א( רל"ה סי' )וכדלקמן ר"ת מתוך בתפילה לעמוד כדיאלא
 כתב דמשו"ה ואפשר מבע"י, ערבית כשהתפלל תפילין להניח מותר ויהאהדין

 דמחויב להלכה דהסכימו ז'( אות )במש"ז ופרמ"ג ה'( )אות הא"ר בשםהמשנ"ב
 ולא שכיבה הזמן אין הלילה דעד צאה"כ קודם שהוא זמן כל ברכה וכלילהניחן

 כרכה. ובלי להניחן בשמם )ח"י( אות החיים הכף וכ"כ לשינהחייש

 המג"א כ' מבע"י, התפללו הציבור רק עדיין ערבית התפלל לא הואאם
 כיון בברכה דיניחם הסי'( )בסוף המשנ"ב וכ' תפילין להניח דמותר)סק"ז(

 הניח לא אם דדוקא הפרמ"ג בשם ומשנ"ב החיים הכף וכ' לילה, עשאו לאדהוא
 להניחם ראוי אינו עוה"פ להניח שרוצה רק כיום הניח ככר אם אכל היוםעדיין

 ז'( אות )א"א פרמ"ג בשם וכפה"ח בה"ל, וכ' ערבית, התפללו כברכשהציבור



 יעקג'יעים
 שלא כיון להניחן, מחויב בודאי היום עדיין הניח ולא השמשות בין הואדאב
 כיון כרכה בלא יניתם אבל לחומרא ספיקא ובד"ת היום תפילין מצות עדייןקיים

 מעכבות. אינן הברכות ועכ"פ לילה ספקשהוא

 הלבון לבישת לענין מק"ג( קצ"ו סי' )ביור"ד והש"ך הדשן התרומתאבל
 ועוד ערכית התפללו הציבור דאס סוברין המחרת, מיום נקיים ז'ולמנות

 מאחר ערבית התפללה לא היא שעדיין אע"פ לבדוק יכולה אינה גדולהיום
 דהחם משם ראי' ראינו תפלה( )בהל' שרד בלבושי וע' לילה, עשאו כברדהקהל
 הציבור בתפילת לילה נחשב לכך נקיים ז' לענין דאורייתא איסור לעניןאיירי

 רתלוי הסברא שפיר דרבנן איסור רק אינו בלילה תפילין להניחמשא"כ
 האוסרין. לדברי לחוש דטוכ בדבריו סיים אבל כ"כ, נמי ושועה"רבתפילתו,

 עדיין הניח לא ואם עוה"פ להניח שלא בודאי היום הניח כבר אם הלכהדלענין
 להם לחוש רטוב שועה"ר כוונת זהו ובפשטות ברכה, בלא יניחהיום

 עדיין קיים שלא דמי שפיר להניח אבל מעכבות אינו דהברכה לברך שלאהיינו
 בלילה הנחתן לענין במשנ"ב שמובא כמו מצוה לשם ולובש היום תפיליןמצות
 המצוה עכשיו לקיים לכוין יש הכא ה"ה זמ"ת לילה קי"ל דאגן עלוה"שקודם

מה"ת.

 )סי' הב"ח אסור, או תפילין להניח מותר אי תפילין זמן דלאו ויו"טשבת
 חיוב כהן שאין היינו זמ"ת דלאו שכ' דזה להניחן איסור ראין כ'ל"א(

 ודוקא כלל איסורא ליכא בצינעא אבל מדרבנן אסור בפרהסי' מיהו שרי,אכל
 מברכין אין אמאי שמבאר אפרים ביד )ועי' חיוב כהן שאין כיון ברכהבלא

 לאו אלא דאסור כ' דלא להניחן איסור ראין סוברין והטור הרמב"ם וכןבשבת(,
 א'( )סעי' המחבר אבל דביצה(, )ספ"ק ותוס' ברש"י משמע וכן הןזמ"ת

 )סק"א( וט"זופרישה
 סוכריי

 בהם מניחים ואפ אות עצמן שהם להניחן דאסור
 אבל זלזול דאיכא אסרו בפרהסי, דוקא ולפי"ז שלהם, לאות זלזול הוה אחראות
 לשם כשמניחן דוקא דאסור כ, ובאה"ט ומנ"א, אסרו, לא ולזול דליכאבבית
 מצוה לשם הניחן לא ואם תוסיף, בל משום עובר דאז הרשב"א בשם וכ'מצוה
 תפילין דכשמניח מבואר צז. דף עירוכין במס' דנגמ' תוסיף בל על עבר לאאז

 ליכא זלזול וגם למצוה, כשמחכוין אלא תוסיף בל על עבר לא בזמנושלא
 אסור בצינעא דהיינו בבית גס אלו שי' ולפי כ"ט(, בסי' במנ"א)כמבואר
 שם )במנחות כתוס' מוכח וכן תפילין( )בהל' המרדכי כ"כ מצוה, לשםכשמניח
 והמנ"א אסור, בבית גם זמ"ת לאו שבת דלמ"ד שכ' ס'( דף שבת מס'ובתוס'
 דלאו כיון בשבת, תפילין להניח אסור אמאי אחר טעם מפ' סקי"א ש"חבסי'
 כהן, הרכים לרשות יצא שמא וחיישינן בהן למשמש מחויב אינו הואזמ"ת
 לשם הניח לא ואם בהן, לרה"ר שיצא דחיישי' אסור יהי' כצינעה גםולפי"ז
 )כרכיארנו בו אין ולוול וגם תוסיף בל על עבר רלא אחר לצורך אלאמצוה
 )בסי' הגר"א בשם בביאה"ל מבואר כן כפרהסי' גם מדרבנן אפי' מותרלעיל(



רט ולרואיםכושיים

 כשמונחים דדוקא ש"א( )בסי' הט"ו כשי' פסק א'( )סעי' בשועה"ר אבלש"א(,
 לעיר ולהכניסן ללובשם מותר בשדה מונחים תפילין שמוצא כגון מותרבבזיון
 ש"ח( בסי' מג"א )כשי' להניחן אסור בצינעא דגם פסקי' ולהלכה מלבוש,דרך

 ל"א(. בסי' מג"א )כשי' מצוה לשם כשמניח דוקאאבל

 אם בו מסתפקין דיש כ' ל"א( )סי' הטור לאו, או הם תפילין זמן המועדוקול
 לו: במנחות התוספות בעלי הם דהמסתפקים הב"ח וכת' תפילין זמןהוא
 גם ולפי"ז בהם שתלוים המצות מצד ויו"ט שבת של האות אפ תלויוהספק
 ודאסור סק"ג( )מג"א מצה אכילת בפסח אות, בהם דיש להניחם איןבחוה"מ
 כרש"י או בסוכה, דחייב ובסוכות יצאו(, ד"ה לו: במנחות )תוס' חמץבאכילת
 ה"ה האות הוא יום של דעיצומו השלחן( בערוך )המובא זרוע ואורורי"ף
 אם תלוי מלאכה בעשיית דאסירי מצד דוקא האות ואם קדושה, ימי הםחוה"מ
 חוה"מ מלאכת ואם תפילין, ומניח אות בהם אין במלאכה מותרבחוה"מ
 הוי מצרים יציאת של האות ואם תפילין, להניח ואין אות בהם ישדאורייתא

 השלחן בערוך מבואר )כך בחוה"מ אות איכא ה"ה א"כ ותפילין בשבתהאות
 אות(. הוי יצי"מ של דאות כ' ל'( )סי'דהרוקח

 הרא"ש ה"ד(, כ"ג )מו"ק ירושלמי א', שיטה לאו, או הם זמ"ת אי נקטינןהזכי
 )מובא מהר"מ התוס'(, )מבעלי ר"י בשם המרדכי ט"ו(, סי' תפילין)הל'

 ורמ"א הב"חבב"י(,
 סובריי

 מבואר וכן אות, בהם ראין בברכה תפילין דמניח
בשועה"ר.

 ורמ"א, הרא"ש, וכ' הפסיד, לא שהמברך רק לברך דחייב כ' לא הוא"שאשל
 חמודות, לחם ס' בשם הבאור"ט וכ' רם, בקול עליהם מברכיןשאין
 ובשועה"ר זוטא, אליה בשם )מק"י( ומשנ"ב א"ר, בשם )במשב"ז(ופרמ"ג
 שלא וסוברים חולקים שרבים משום רם בקול מברכין שאין הטעם כ'()סעי'
 כדי בחשאי לברך נהיגי לברך הדין להעמיד שראו ואותן בחוה"מ עליהםלברך
 עוד הלבוש בשם )במשב"ז( ופרמ"ג בשועה"ר, ומבואר למחלוקת, יבואושלא
 דתמוה כתב )סק"ב( והט"ז אות, קרושת קצת בהן שיש להורות כדי לזהטעם
 לגלוי סתר בין מחלקים מי שמיא דכלפי רם, בקול מברכים שאין שכ' הרמ"אעל

 דוקא. בחשאי לברך שתקנו מה שפיר הנ"ל הטעמיםולפי

 )סקי"ב מג"א בב"י(, )מובא התרומה וספר י"ר(, קנ"ג )סי' סמ"ק ב',שיטה
 )מובא דעים תמים וכס' )סקי"ב(, ט"ז כן(, מבואר השקלובמחצית

 אות המשנ"ב על הציון בשער )מובא החיים ודרך אדם, חיי פרמ"ג,בבאה"ט(,
 אות אינו או הוא אות חוה"מ אם מסתפקים דהם ברכה בלא דמניח סובריןי"ב(
 אינן וברכות להקל ברכת דספק ברכה ובלא אות לו דאין זו לצד מניחיןלכך

 מכוין דאינו כיון כהנחתן תוסיף כבל עוכר דאינו וסוכרין הט"ז, פי' כןמעככין,
 עוד )במש"ז( ופרמ"ג והמחה"ש דמצוה, ספיקא משום עושה רק מצוהלהוסיף



 יעקגזרערנה
 ברור רזה תוסיף בבל ועובר ודאי למצוה דמתכוין נראה מברן דאי לזה,טעם

 ודאי למצוה מכוין כשמברך וע"כ לבטלה ברכה ספק דהוי הספק על מברךראין
 דמוכח דאע"ג המנ"א לפי עלמה החכמת וכ' מברך, אין משו"ה הוא תוסיףובל

 הכא שאני מ"מ תוסיף, בל שייך בספק דאף מגילה הל' לגבי המרדכימדברי
 עובר מספק ועושה מכוין באינו אף ממילא כוונה, צריכות אין דרבנןדבמצוה
 רק כשעושה א"כ כוונה דצריכות תפילין כמו דאורייתא במצוה משא"כבב"ח

 תוסיף. בבל עוכר אינו ודאי, מצוה לשם כוונה בלאמספק

 מניחן אני חיוב יש דאם ההנחה קודם בדעתו דיחשוב )סק"ח( המשנ"בדכ:'
 בבל עבר רלא יצא ובזה מצוה לשם מניחן אני אין לאו ואם מצוהלשם
 זלזול הוי ודאי מצוה לשם כשמחכוין דרק עכשיו, ליכא נמי באות וזלזולתוסיף

 וכ"כ עושים, הם יפה בתנאי( )להניח כן הנוהגין דאותן בשועה"ר וכ'בחוה"מ

 אשכנזים. מנהג וכן כן לעשות דראוי השלחןבערוך

 סי' ח"א )בתשובה הרשב"א בב"י( )מובא גאון כשם העתים ספר ג',שיטה
 ד'( )אות השלחן )ובערוך כה"ג, בשם תוס' רל"ז(, סי' ובמיוחסותתר"צ

 יצחק הר"ר ספרד(, בני )במנהגי ב"י הראב"ד, כן( נמצא לא שלפנינו דבתוס'כ'
 אות נקרא נמי דחוה"מ תפילין להניח דאסור סוברין ומחבר )בתשובה(,קארו
 ובהגהות מה"ת, אסור בחוה"מ דמלאכות הוא דהאות והראב"ד הרשב"אוכ'

 שהרשב"א שכתב ו'( אות חוה"מ )מערכת חמד משדי מביא הטור עלוהערות
 סי' )ח"ד והרדב"ז הב"ע(, ד"ה לח. )סוכה והריטב"א רט"ו(, סי' ח"ה)בתשובה

 אלו שי' לסמוך )ויש יו"ט נקרא דחוה"מ כתבו רל"א( אלפיים סי' וח"וקי"א

 הוא חוה"מ וה"ה אות הוא יום של דעיצומו דסוברין זרוע ואור ורי"ף,לרש"י
 להניח שאסור לזה המקור שמביא בב"י ועי' יו"ט(, איקרי חוה"מ ולפי"זאות

 באריכות שמביא מה ע"ש לשה"ש הנעלם במדרש מזוה"ק בחוה"מתפילין
 בסו"ד וסיים ח"ו מיתה וחייב המלך בחותם מזלזל דנקרא הוא דבריוותמצית
 בחוה"מ תפילין מניחין )אם בפירוש זה דין נתבאר לא דירן שבתלמודאומאחר

 יורי בן שמעון רכי דברי על עשה בקיום לעבור לגשת לבו יערב מי לא(או
 גם רבו דעכשיו כתב השלחן ובערוך הב"י, עכ"ל הנחתן באיסור כך כלהמפליג

 מנהגינו. וכן כלל, בחוה"מ תפילין להניח שלא האשכנזיםבין

 ומשנ"ב בא"ד(, וכא"א כא"ד )במשב"ז הפרמ"ג כתב בחוה"מ, דר"חתפילין
 פטור דחוה"מ נקטינן דשמא ספיקא, ספק מצד להניחם שאיןסק"ח

 מפליג הזוה"ק כי ועוד מסדרן, היכי פרשיות בהד' כרש"י הל' ושמאמתפילין
 והו"ל תעשה, ואל שב נהוג ומצד )כהנ"ל(, בחוה"מ תסילין המניחבעונש

 לתקוע. דאין בשבתכשופר

 )סק"ח( המשנ"ב כ' לא, או מניחין כולן או שוין הצבור כל יהיו ביהמ"דבכל
 קצתם אחת המדרש שבבית נכון דאין השלחן ובערוך החיים, ארצותבשם



רש וקרוריםומשריס

 יבואו דלא משום )פי' תתגודדו לא משום יניחו לא וקצתם תפיליןיניחו
למחלוקת(.

 בהם לילך שלא )סק"ג( המנ"א כ, בחוה"מ, כתפילין ברה"ר לילך מותראם
 ל' )סי' ט"ז לסברת וכן שם, ומניחם וחולצן בביהמ"ד יניח רקברה"ר

 ברה"ר, לא אבל בביהמ"ד דיניתם שפיר טועין, חשש ליכא שבביהמ"דמק"ו(
 ויבואו בודאי תפילין זמן דשבת ולומר לטעות יבואו שלא חוששין בשבתדכמו
 ג' אות )בבאה"ט רכה והאלי' לזה, חוששין בחוה"מ ה"ה ברכה עםלהניח
 בו ילך אם לי מה ברבים בביהמ"ד תסילין דמניח דכיון המג"א על חולקבא"ד(
 שרד בלבושי ועי' סק"ו ל' )בסי' מג"א בשי' הולך דא"ר נראה ולכאורהברד"ר,

 קשה ולכך ברה"ר ולא בביהמ"ד הוא אפי' כהוראה הוי דברבים הט"ז( עלשם
 כמו להניח שרי בביהמ"ד ראם לרה"ר ביהמ"ד בין נפק"מ דמה כאן המג"אעל

 לכל. ידוע כך ובין כך דבין ברה"ר שריכן

 )בסי' דלעיל אע"ג בחוה"מ תפילין כביהמ"ד דמתיר המג"א שי' לפר'ואפשר
 אם דמסתפקין בחוה"מ דהכא כביהמ"ד בלילה להניח הותר לאל'(

 שאדם וסוברין בזה ספיקות שיש יודעין הביהמ"ד ואנשי לא או תפילין זמןהוא
 כשמניח משא"כ בזה הוראה חשיכ ולא בחוה"מ דמניח כהשי' סובר שמניחזה

 תפילין שמניח וכשרואין מספיקות ידעו לא דע"ה הוראה חשיב ברביםבשוק
 בלילה להניחן אסור ולהלכה ספיקות הוי דלא בלילה אבל כן, לעשותיגמוד
 חשוב בביהמ"ד בלילה מניחין אנשים רואין ואי תפילין זמן לילה דקי"לאע"ג
 כן נקטינן ממילא בלילה תפילין להניח מותר דקי"ל לומד ממנו דילמדוהוראה
 נקרא ולא מותר בביהמ"ד אבל בחוה"מ בתפילין ברה"ר לילך שלאלהלכה

הוראה.

 רעים תמים בשם ה'( אות ל"א )סי' החיים בכף כ' בפורים, תפילין חיוב ישאם
 הטעמים לכל הוא פשוט ולכאורה בתפילין, חייב דפורים וכנה"ג מ'()סי'
 הוא יצ"מ של אות דכ' להרוקח ויו"ט, שבת של האות הוא מה לעילהמבוארים

 מותר פורים מלאכה עשיית באיסור האות ואם ליצ"מ, זכר לאו פוריםהאות
 בפורים וסוכה, פסח אכילת כגון בהיום שתלוי בהמצוה האות ואםבמלאכה,

 ביני בשבת דכתוב אות הוא יום של עיצומו ואם בו, התלוי מה"ת מצוהליכא
 פורים משא"כ שבתון נקרא יו"ט דגם הן אחת ויו"ט ושבת הוא אות בנ"יובין

 בתפילין. חייב דבפורים הסברות לכל שפיר שכתון, נקראלא

 ז"ל הרא"ש אביו בשם תקנ"ה( )סי' הטור כ' באב. בתשעה תפיליןהנחת
 מימי ראשון ביום אלא מיתמר לא גופי' דאבל כיון בתפיליןדחייב

 הרמב"ן ומדייק הרמב"ן כ' וכן אכילות ימי מששת ת"ב חמיר ולא לבדאבילתו
 הגר"א וביאר מתני'(, ד"ה תענית מס' )בסוף והר"ן האי רבינו מל' כןוהרשב"א
 החכמים מקצת לשונו וזה בתפילין דמותר הרמב"ם מל' כן מדייקין וה"הוהב"י



 יעלגזרערס

נוהגיי
 להניח שרשאי מדבריו נראה עכ"ל ראש של תפילין בו להניה שלא

 בשם הב"י וכ' ראש של להניח שלא נוהגין חכמים שמקצת אלא בת"בתפילין
 שתפילין מפני להרמב"ם הטעם שמפ' והר"מ והרזקח וסמ"ג מיימונותהגהות
 אפר לשום טפי דעדיף הראב"ד בשם הכלבו שכ' ועט"ז הד"מ וכ' פאר,נקראים
 לשום מא( )ישעי' שנאמר כמו "פאר" תחת "אפר" תפילין במקום בראשומקלה

 פאר, ד"ה :( ס )דף ב"ב במס' ופירש"י אפר תחת פאר להפ לתת ציוןלאבלי

 ציון אבלי שהם בזמן תפילין דהיינו הפאר במקם אפר ליחן רגילין שהיומכלל
 בעיר אשר ומנהג ב'( )אות הכפה"ח וכ' התפילין, במקום אפר בת"ב ישומוולכן

 אמירת שקודם כן שעושין כנסיות בתי איזה יש יש וגם תובב"א ירושליםקדשינו
 נוטל אחד וכל כ"א אצל אותו ומוליך אפר בו שיש כלי השמש מביאהקינות
 ומ"מ וכ' אותו, מסירין ואח"כ הקינות גמר עד שם ונשאר מצחו על ומניחמעט

 חציצה ויהי' ישכח או יפה ירחוץ לא שמא שער כמקום להניה שלא ליזהריש
 תפילין, הנחתבמקום

 יום כמו תפילין להניח ראין כ' נ"ט( ס"ס שמחות )הל' מווטנברג הר"מאבל
 וכ"כ לדורות ככי' קביעות יום ממנו יותר מר יום שאין אבל שלראשון

 שנא' בפרישה וכמבואר הרי"ף דעת שכן עוד וכתב הרמב"ם, בשם ירוחםרבינו

 השליך המד' ע"פ במשנ"ב ומבואר עליך חבוש פארך יז( כד, )יחזקאלבהן
 תפילין[. ]זו ישראל תפארת ארץמשמים

 וקורא בביתו מניחם הי' מגלאנט"י דמהר"ם קטנות הלכות בשם בבאה"טוע'
 כן שנהג ז"ל להאר"י כתוב מצא שכן וכ"כ לבה"כ הולך הי' ואח"כקר"ש

 והרמב"ן גאון האי ר' כשם שכ"כ להרשב"א שראיתי ד'( )אות בכפה"חוכ"כ
 וכ"כ לכת בהצנע בת"ב תפילין להניח בתורה רבים נוהגין וכן האדם( תורת)בס'
 דנוהגין עובד בית ובסידור חי( לכל מועד )בספרו חיים וברוח אליהובכסא
 ועי' לביהכ"נ הולכים ואח"כ קר"ש וקורין בבית בצנעה שתיהם בבוקרלהניח

 ואם קר"ש בשעת תפילין דצריך באריכות שמבואר כ"ז( אות כ"ה )סי'בכפה"ח
 בצנעה. רק אבל בקר"ש להניה נכון  ולכך ח"ו שקר ערות  כמעירלאו

 וכן ולמעלה המנחה מן תפילין מניח דהי' הגה"מ בשם ופרישה הב"י כ'אמנם
 הטעם הגר"א בשם )סק"ג( נמשנ"ב וכ' אותם מניחין דבמנחה המח'כ'

 עצים על חמתו הקב"ה ששמך במה עונך ותם במקדש אש הציתו שאזלזה
 וכ' ביום, בו באבלינו נחמה להראות כדי היום סדר בשם כ' טעם ועודואבנים,

 אבילות פסק קצת להראות )מש"ז( הפרמ"ג בשם טעם עוד ו'( )אותבכהפ"ח
 עכ"ל. קרנו, בעפר מעולל ואין ת"ב במוצאי דוד בן שנולד איבא קצתושמחה

 נוהגין, אנווכן

 ולבוש ופרמ"ג הבאה"ט כ' ר"ת של גם או רש"י של מניחין תפיליןאיזה
 וכן עתה, גם יניח דר"ח תפילין להניח דהנוהגים האחרונים בשםומשנ"ב



אסע ולרוריםלאורים

אנו
 נוהגיי

 כר"י בשם תשובה בשערי כ' בבוקר בת"ב תפילין להניח ולהנוהגין
 רש"י של רק דיניתו מפאנו הרמ"ע בשם ג'( )אות וכפה"ח הרמ"א()מתשובת
 יש בבוקר להניח דנוהג דכיון ע"ז חולק ובשכנה"ג שניהם, יניח ובמנחהבבוקר
 ואמר שרעבי, מהר"ש המקובל נהג וכן יום, בכל כמו ר"ת של גםלהניח

 בטס כא( אות לח )סי' הכפה"ח וכ"כ עיקר שכן יראה דבר של בסודושהמעמיק
 עיה"ק דפה לאברהם החסד בשם וכ' אבלים( )בענין עובד בית וסידרהרש"ש
 האר"י רבינו דברי ע"פ ה' בסוד הבאים אצל המנהג נתפשט תובב"אירושלים

 מניחיפ שחרית בת"ב וגם מהרש"ש כדברי אבלים[ ]גבי שניהם להניחז"ל
 בעיר דגם י"ב( אות שרה חיי )פ' זצ"ל חי איש בן וכ"כ חסידים בקהלשתיהן
 )אות יוסף הברכי כ' אמנם ז"ל, הרש"ש כהוראת המנהג נתפשט יע"אכגדא"ד

 בתפילין חייב דת"ב שס"ל דכיון סברתו דשפיר הפשט ע"פ שכנה"ג דדבריא'(
 קדשו דברי ז"ל מפאנו הרמ"ע אבל זוגות ב' בבוקר ג"כ יניח לא למה 'וםככל

 הסוד. ע"פהם

 קר"ש פ' לקרוא שלא דיזהר כ' )סק"ה( המנ"ב בת"ב. התפילין עם אומריםביה
 כ' אמנם היום, כל אסור ות"ת בתרוה כקורא רק הוא כעת דהלא קדשופ'
 סעי' תקנ"ד סי' לעי' )וכמבואר היום מסדר שהם כיון דאפשר ז'( )אותככפה"ח

 בת"ב הפרשה לחזור אפי' שמותר שם ולהג"ה היום סדר כל לקרות המותרד'
 מצות בהם שכ' משום אלא ת"ת משום קורא אינו וגם תורה( פסוקי ממששהב
 שאין שנוהגים דיש י"ס( אות תקנ"ד )סי' בכפה"ח וכ' קפידא איןתפילין
 עכ"ל בזה כמנהגו יעשה אחד וכל אותם שאומרים ויש בת"ב אותםאומרים
 כמובא חק של התורה פסוקי וכן יום בכל כמו היום סדר כל לומרומנהגינו

 )שם(.בכפה"ח

 המהרי"ל בשם ח'( )אות וכפה"ח בשע"ת כ' בת"ב. התפילין יחלוץאשתי
 שבות הכריע וכן למנחה קדושה אחר מיד שלו התפילין חוליןשהי'

 ברבים שכ' המנ"א דעת רכן מדייק ג'( אות ל' )סי' ובאה"ט כמהרי"ל,יעקב
 וכ"כ ערכית תפלת קודם לחלוץ כ' המידות ולחם ערבית, קודם לחלצןצריך

 ל'( )סי' הבה"ט אבל תקנ"ה( )סי' בשע"ת מבואר וכך נוהג הי' שכןכשכנה"ג
 לחלצן נוהגין שהעם ומה ערבית תפלת קודם אותם לחלוץ ראין שכנה"ג בשםכ'

 אלא תפילין זמן דלילה נקטי' )דבאמת גמירי דיני כ"ע דלאו טעמאהיינו
 עד לחלוץ שלא טוב ממנחה עליהם הם שכבר ומאחר להניחם איןשלכתחילה

 עליהם ולהניחם לחלצן שלא להורות להם אין הדור וחכם ערבית( תפלתאחר
 כן מורין אין והא בערבית לכתחילה להניחם דשרי יסברו דע"ה ערבית אחרעד

 וכן נכונים שדבריו תמיד העולת וכ' ערבית. תסילת קודם חולצין לכךלכתחילה
 ערבית. קודם לחלצן רח"צ( סי' )ח"א קטנות בהלכותפסק

 ל"ז( )סי' הטור כ' תפילין, מצות המקיים של שכרה ומתן הזהירות גודלכענין
 מאריך המניחן שכל תפילין מצות דגדולה מד. דף מנחות מס' הגמ'בשם



 יעקגזרעאסג
 ה' שם עליהם שנושאין אותם ופירש"י יחיו עליהם ה' לח( )ישעי' שנאמרימים

 קר"ש וקורא בציצית ומתעטף תפילין המניח כל רבא ואמר יחיו.בתפילין
 של אש שאין בו אני מערב אביי ואמר עוה"ב, בן שהוא לו מובטחומתפלל
 הנ"ל  שמבאר בפרישה )ועי' כמחלין, עונותיו שכל אמר פפא רב בו, שולטגיהנם
 של רתפילין כ' קדמות מדבר בס' ז"ל והחיד"א זו(, אף וו לא כדרך הדרגותבד'
 דהמניח תהלים מדרש בשפ שם וכ' מגאוה, ראש ושל דמים משפיכת מציליד

 בעניני החיד"א בסידור )ועי' התורה כל קיים כאילו עליו מעלה הקב"התפילין
 ישראל פושעי בכלל הוא הרי מניחן שאין מי וכל באריכות(, זה שמבארתפילין
 מפני נמנע אם דאף וב"י הרא"ש בשם ס"א( ל"ז )סי' בשועה"ר וכ'בגופן,

 קר"ש שבשעת בידו, הוא עבירה בקדושתו יזהר לא ושמא נקי גוףשצריכים
 במצות זכאי יהי' אם הדין דליום חכמים ושנו ליזהר, יוכל בקל עכ"פותפלה
 בכל גדולה לך שאין מכרעת, חוכה כף בהן פשע ואם מכרעת זכות כףתפילין
 לתפילין כולה התורה כל שהוקשה תפילין ממצות יותר שבתורה עשהמצות
 וזריז זהיר להיות כ"א צריך לכך בפיך ה' תורת תהי' למען ט( יג, )שמותשנא'

בהן.
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י"" "ן"ילי
 הי"ו ראנליגער יודל יהודהטירה

 באמירה רמגי רחמים של מרות י"ג בעניןדרוש

 מקרא אלמלא יוחנן איר ויקרא פניו על ה' ויעבור )יז:( ר"ה בגמ' איתאא[
 לו והראה צבור כשליח הקב"ה שנתעטף מלמד לאומרו אפשר איכתוב
 ואני הזה כסדר לפני יעשו חוטאיו שישראל זמן כל לו אמר תפלה סדרלמשה
 יששכר בני ובספה"ק רחמים. של מדות ל'ג לענין שם וקאי ע"כ. להם,מוחל
 זה לשון במשמעות שיש כתב ד'( אות ב' מאמר ואלול ו', דרוש ב' מאמר)אדר
 אף רחום הוא מה במדותיו הדבק דרך על היינו הזה כסדר לפני בני יעשואם
 אם כפשוטו זה לשון במשמעות ויש חנון, אתה אף חנון הוא מה רחוםאתה
 במו שיקראו מעטרה הוי שפתיים דעקימת היינו הוה כסדר לפני בנייעער'1
 בשם שם ומביא כו', וחנון רחום אל מדות הל'ג בעלמא בדבור בתפלתםפיהם

 הראשונה המדה מן שהוכית תשאן כי פרשת יפות פנים ]בספרוההפלא"ה
 הוא הנכון הפירוש ל'כ וכו', אתה אף אל הוא מה לומר אפשר דאי אל,שנקרא
 מדות ל"ג בהזכרת השל'ת אל ויצעקו פיהם במו ישראל כשידברוכפשוטו
 נוסת ההפלא"ה בזה ופירש ריקם חוזרות ואינן להם ימחול השל'תבדבריהם
 לנו הזרית אל במדת רומ'ל עשרה, שלש לומ"ר לנו הורית אל בסליחותהפיוט
 קולינו במרום להשמיע לנו די בעלמא באמירה עשרה שלש לומ"ר רק הואאשר

 בשלימותן. דבריו יובאו ןובהמשן הבנ"י, עכת"ד מלפניו, ריקם נשובולא

 בבא ומצינו יוחנן, ר' הוא הזה כסדר לפני יעטר'1 דאם המאמר בעל נהנהב[
 יוחנן ר' פטור אמר לקיש וריש חייב אמר יוחנן ר' בקול חסמה )צ:(מציעא

 מעשה, הוי לא קלא פטור אמר לקיש ריש מעשה הויא פיו עקימת חייבאמר
 כשיטתו הזה כסדר יעטו'ו דאם בר'ה יוחנן ר' דברי לפרש שיש ודאי וא"כי'כ.
 בעלמא. באמירה מדות ל'ג באמירת וסגי מעטריה הוי שפתיים דעקימתבו'מ

 הוי פיו דעקימת יוחנן רבי קאמר דלא מבואר יוחנן( רבי )י'ה שםובתוס'
 קעביד דלא היכא אבל מעשה קעביד דבדיבוריה היכא אלאמעשה

 אתי זה לפי וגם מעשה. הוי לא פיו דעקימת יוחנן ר' מודה בדיבוריהמעשה
 ל"ג אומר ואח"נ לשמים מיתה ונתחייב שחטא מי דהנה מדות, ל'ג בעניןשפיר

 לחיים נכנס דיבורו וי'י היה קטילא גברא מתחלה הרי הקביה, לו ומוחלמדות
 היה דמתחילה וגם מעשה, איתעביד בדיבוריה הרי מזה גדול מעשה לןואין
 בהמה מעיקרא וא"כ צדיק נעשה הקב'ה לו שמחל מדות ל"ג אמירת ו~ר'ירשע

 לשיטתו יוחנן ר' ס"ל ושפיר מעשה, איתעביד בדיבוריה הרי אחרת דעתהשתא
 בעלמא. באמירהדסגי



 ישגזחי%
 בדבר שנאמר כמעשה שהדיבור מניין אלעזר רבי אמר )קיט:( שבת ובגמראג[

 מביא אלעזר דר' שבת במסכת הקדוש בשמה ופירש ל'כ. נעשו שמיםה'
 צריך כן מלאכה כל תעושיה לא דכתיב ממלאכות לשבות שצריך דכשםראיה
 השמים את ה' עוו'ה ימים ששת כי זכר הוא שבת מצות כי מהדיבור,לשבות
 בדיבור רק במעשה עשה לא הקב"ה והנה שבת, השביעי וביום הארץואת

 מדיבור לשבות שצריך מינה שמע ת, הדיבור ומזה נעשו שמים ה' בדברשנאמר
 חידש כן כמו הגמ' דברי את השלה"ק שפירש ןוכמו השלה"קן עכ"ל ממעשהכמו

 דבורך יהא שלא וז"ל: הגמ', דברי כן פירש ולא מעצמו )קיג:( בשבתהמהרמ"א
 שמים בבריאת כמ"ש כמעשה שבת במלאכת שהדיבור וכו' בחול כדבורךבשבת
 נעשו שמים ה' בדב"ר וכתיב עטר'ה אשי מלאכתו מכל וישבות דכתיבוארץ
 יהא שלא לענין כמעשה דדיבור ר"א דברי מפרש הקדוש שהשל'ה נמצאי'כ.[
 מעשה הוי דדיבור לבעלמא ראיה ג"כ בזה ויש בחול, כדיבורך בשבתדיבורך
 ול'פ שפיר ויובן דיבור, י'י היה ובאמת עש'ה, אשר מלאכתו מכל כתיבדהרי
 עקימת אז מעשה איתעביד דבדיבוריה דהיכא דר'א[ ורביה יוחנן ר'שיטת
 איתעביד בדיבוריה הרי נעטרי שמים ה' בדבר נמי והכא מעשה הוישפתיים

מעשה.

 שבת אשר לב"ל בשבת, לומר כנה"ג אנשי שתקנו הנוסח לפרש יש זה פייעל
 יששכר הבני וכתב מלאכתו, מכל א"ל שבת שבו וכו' המעשיםמכל
 השל"ת בשביתת לומר שתקנו שנא מאי להתבונן דיש ג'ן אות ב' מאמר]שבתות
 הנכבד שם רק השביתה בענין ק"ל שם מצינו דלא ובפרט וויל שם דוקאכביכול

 וא"כ הוי' עשה ימים ששת כי וכו' השביעי ביום אלקים ויכל אלקל'ם שםאו
 יתפרש ולהנ"ל עמל. וכו', שבת אשר לחי"ל כנה"ג אנשי אמרו למה מאודקשה
 כתיב ומ"מ הדיבור מן רק המעשה מן היה לא הקב"ה שביתת דהנההיטב

 א"ל שם ומן מעשה, הוי שפתיים עקימת כי עש'ה אשר מלאכתו מכלוישבות
 אומרים ול'כ הג'ל, ההפלא"ה וכדברי מעשה, הוי שפתיים דעקימת מוכחג"כ
 לשביתה נחשב הדיבור מן ששביתתו דייקא, המעשרים מכל שבת אשרלב"ל

 א"ל. שם מן וכדמוכח המעשהמן

 ונמלך שדהו בתוך פרץ לו שנפרצה אחד בחסיד מעשה )קנ:( שבת ובגמראד[
 נס לו ונעשה גדרה ולא חסיד אותו ונמנע הוא ששבת ונזכר לגודרהעליה
 ויש הגמ'. עפ'ל ביתו, אנשי ופרנסת פרנסתו היתה וממנה צלף בוועלתה
 א"ל, שם ל"י הוא שפרנסה בראשית( )פרשת דכלה האגרא דברי עפ"ילהסביר
 מאילנות, וחומר קל ללמוד והוצרכו בדשאים למינהו נאמר לא דמשי'העי"ש
 רחמים של מדות "'ג אל מכוונים המה בהם נדרשת שהתורה מדות המגכי

 א"ל חגר'ד הגמור החסד הוא א"ל ושם הידועים, זצ'ל ממעזריטש המגידוכדברי
 שהוא הדשאים צמיחת בראשית כן על בחסיד, חיים מנלכל והשי"ת היום,כל

 באה הפרנסה כי מדבריו לנו היוצא עכת"ד. וי'ל, מדת לעורר ק"ו דרשוהפרנסה



רסז ח~הדגרי

 אכלם[ מש"ל ולבקש קז( )תהלים הפסוק ןוכלשון ק"ל שם התעוררות ידיעל
 זריז )סי' בנג'ז וכדמבואר בשבת, חול דיבורי בדין ביותר נזהר חסיד אותווהנה
 דיבור הדין פי רעל הדין משורת לפנים שעשה לפי חסיד נקרא כן שעל ליד(נריק
 שאיסור השל'ה דברי ותצרף ההרהור, מן אפילו נזהר והוא מותר הרהוראסור
 שם ומן כמעשה, שהדיבור נעדריו שמים ה' בדב"ר מטעם הוא בשבת חולדברי
 להו"ל התפילה וכנוסח הנ"ל, ההפלא"ה כדברי כמעשה שדיבור מוכח גםא"ל
 א"ל שם נתעורר בשבת חול מדיבורי כשנזהר כן על המעשל'ם, מכל שבתאשר
 וי'ל. שם מהתעוררות הוא שהפרנסה ביתו אנשי ופרסת פרנסתו מזה לוונמשך
 אמ"ר ההוא ויתנחם אדם ובן ויכזב א"ל איש לא כתיב יט( )בג, בלק ובפר'ה[

 בלשון יעשה ולא אמר ההוא פי' וברפ"י יקימנה, ולא ודיבר יעור'הולא
 הדרך, זה על הקב"ה על לפרשו ואפשר וז"ל: איתא באוהחה"ק אבלתימה,

 אמרו והוא נעשה, הוא במאמר אלא למעשה צריך אינו מעשה לעשותכשרוצה
 וגו' ויאמר כאמרו למעשה יצטרך לא פי' אמר, בסמוך, שהזכיר הא"ל פי'ההוא,

 ממש והוא עי'ל. וכו' העולם נברא מאמרות בעשרה במשנה אמרו וכן כן,ויהי
 נעמר'ו. שמים ה' בדמ"ר שנאמר כמעשה שהדיבור דמניין הג'ל אלעזר ר'כדברי
 מוכח הויל שם דמן דייקא, א"ל שם 4י'ל, איש לא הלשון עפליז מדויקומה

 "אמר הא"ל פי' "ההוא" אמר כן על הנ"ל, ההפל4ו'ה )כדברי כמעשהשהדיבור
 מעשה. הוי בעצמו הדיבור כי לעשייה צריך אינו כשאומר יעשה"ולא

 בדבר כי א"ל, כבוד מספרים השמל'ם ב( )יט בתהלים הפסוק לשון רבותבין
 כבוד שזהו כמעשה, שהדיבור מוכת שמים מבריאת א"כ נעשו שמליםה'

 כן על ההפלא"ה, וכדברי כמעשה שהדיבור ג"כ מוכח א"ל שם דמן דייקאא"ל
 א"ל. כבוד מספריםהשמל'ם

 ]עי' בספרים ומובא ברוך, תיבת פעמים ל"ג אומרים שאמר ברוך ובנוסח1[
 נגד שהם הנ"ל[ באגד"כ ועי' שאמר, ברוך על בהגחה הקדוש השל'הסידור

 ע"פ ויובן העולם, והיה שאמר ברוך הוא הראשונה והנה רחמים, של מדותל'ג
 ומן כמעשה, שהדיבור נעשו שמים ה' דבדבר מקרא הוכיח שע"א לעילהאמור
 שהוא בהראשונה כן על ההפלאה, וכדברי כמעשה שהדיבור מוכח י'כ א"לשם
 נעשה, שמים ה' בדבר היינו העולם, והיה שאמר ברוך אומרים 4י'ל שםנגד

 באמירת וסגי מעשה הוי שפתיים עקימת ומשו"ה מעשה, איתענידדבדיבוריה
 בעלמא. בדיבור מדותל'ג

 העול'ם והל'ה שאמ"ר מי לפני יידוע גלוי לקיש ריש אמר )יג:( מגילה ובגרז'ז[
 והיינו לשקליו שקליהן הקדים לפיכך ישראל על שקלים לשקול המןשעתיד

 מאמר ]אדר יששכר הבני והקשה ורכ. השקלים, על משמיעין באדר באחדדתנן
 בית היה לא כי שקלים נותנים היו לא המן גזירת בזמן דהלא ו'[ דרושב'

 ואם הצורר, הצר שקלי נגד לעמוד בפועל שקלים מצות היה לא וע"כהמקדש



 יעקגורעהסח
 כל גם א"כ להם עמדה המקדש בבית נותנים שהיו השקלים שזכותהכוונה
 תעמוד אלקינ) בית בחצרות שהיו זמן כל ישראל )סיגלו שעשו המצוותשארי
 אמרז"ל דהנה ותדע תשכיל אבל וז"ל: הבנ"י ומתרץ דשקלים. רבותא ומאילהם

 בני יעשו אם ואמר כעריץ הקב"ה שנתעטף מלמד וכו' פניו על ה' ויעבורבפסוק
 הלשון בו "שנתקבל זה לשון במשמעות יש והנה וכו', מוחל אני הזה כסדרלפני
 מה במדותיו הדבק דרך על היינו הזה כסדר לפני בני יעשו אם בסיני"בודאי
 יעשו אם כפשוטו זה לשון במשמעות ויש וכו', חנר'ן הוא מה וכו' רחו"םהוא
 אל מדות התג בעלמא בדבור בתפלתם פיהם במו שיקראו הזה כסדר לפניבני

 וכלשון מעשה הוי שפתיים עקימת ול'ד הוא יעער'ו אם ]והלשון וכו' וחנוןרחום
 יש הנה אמיתי, הוא הפירוש איזה מוכח מאן והנה זה[, בדרוש לקמיההבנ"י
 הפלשה בעל הגדול הרב שכתב כמו אל הנקרא הראשונה המדה מןלהוכיח
 כשידברו כפשוטו הוא הנכון הפירוש ~ו'כ וכו' אתה אף אל הוא מה לומרדא"א
 ימחול השלת בדבריהם מדות "'ג בהזכרת השי"ת אל )יצעקו פיהם במוישראל
 נוטת הפלאה בעל הקדוש הרב בזה ופירש ריקם, חוזרות ואינן וכו' עללהם
 לנו[ ]הזרית וג'ל במדת ר~ו'ל עשרה שלש לומ"ר לנו הורית אל בסליחותהפיוט
 קולינו במרוט להשמיע לנו די בעלמא באמירה עשרה שלש לנמר רק היאאשר

 מלפניו. ריקם נשובולא

 רחוק עובתני למה אל'י אל'י בתפלתה אסתר שאמרה מה לפרש ישובזה
 זה דוקא הזכירה דלמה להתבונן יש דלכאורה שאגתי דברימישועתי

 דהנה יונח המל ולפי שאגתי, דברי מישועתי רחוק הפירוש הוא מה וגםהשם
 פירושן היינו רופפת, זו הלכה היתה הנראה כפי בודאי הראשונים בדורותגם
 אם וכו' הזה כסדר לפני בני שיעשו בשעה מסיני המקובלים הדבריםשל

 )הלכת לקיים בעשיה היינו לפני יעשו דוקא או סגי, לחוד באמירההפירוש
 עד הוא, בשמים לא כי בשמים הלכה פוסקין אין המסופק דבר והנהבדרכיו,
 בזמן והנה סברא, ואיזה הוכחה איזה י'י מטה של בל'ד ההלכה יפסקואשר

 ל'ג הזכיר) בודאי הצום בימי ישראל כל וגם ואסתר מרדכי צעקו כאשרהגזירה

 להלכה מזה והוכיחה בתפלתה א"ל שם אסתר הזכירה והנה רחמים, שלמדות
 הוא מה בעשיה דוקא לפני יעמר'1 דהכוונה לומר דא"א בעלמא בהזכרהדדי

 מדות שבל"ג זי'ל השם מן וי'כ א"ל, הוא מה לומר אפשר איך א"כ וכו'רחום
 לישראל, תשועה ידם על תצמח בעלמא בדבור מדות ל'ג בהזכרת רק אשרמוכח
 אמרה הנה מדות, הסג בתפלתם הזכירו ישראל כל עם ואסתר מרדכיוהנה
 מן הרי שאגתי דבר"י מישועתי רחוק תהי' למה עזבתני למה אל'י אלייאסתר
 בסמוך. להלן יתבאר ועוד וכיל אוושע בעלמא דבדבור מוכח א"לשם

 עכ'ז וכו' רחום הוא מה בדרכיו והלכת בתורה מצוה שהוא היות עםולפיז
 המצוה לעשות הספיקו לא שויו הגם ישראל, על אסתר טענתהיתה

 האמירה תספיק אשר להלכה מוכח עמ'ז ירמ'ש במדותיו לילך בפועלהזאת



וסט עי"וגרי

 שקלים מצות ו'כ ית"ש לפניו אז נזכר הנה כן כי והנה המעשה במקוםוהזכירה
 את ישראל בני אז שקלו ולא המקדש הבית ונחרב גרמו שהעוונותהגם

 מה ית"ש לפניו לרצון עלתה שקלים פרשת והזכירה האמירה עכ"זשקליהם
 היו המה והן המקדש, בבית שוקלים כאלו שקלים פרשת באדר קוריןשישראל
 העליונים מדות ל'ג הרחמים מדות בהתעוררות המן שקלי לבטלהישועה
 אם אפילו הפקודים על העובר כל הרמז והוא ורב, ל"ג מספרים ואטת"רמרדכ"י
 ל"י להם יזכר השקלים ישקלו ולא חרב הביהמ"ק ותהי' הפקודים על עברוהיו

 השקלים ויתבטלו הזה בחודש פיהם במו השקלים זכרון הרחמי"ם מדותמדותיו
 וכן ואסתר, מרדכי גואלים הב' קן'י הגאולה להם ותהי' לשקול המן אמראשר
 ולזכרון לרצון המה הן הזה, בחודש השקלים זכרון גלותינו בימי ושנה שנהבכל

 יששכר. הבני עמל וכו', ה'לפני

 העול'ם, והליה שאמ"ר מ"י לפני וידוע גלוי הנ"ל הגמ' לשון מאוד מובןולפל'ז
 ונדברי מעשה הוי שפתים שעקימת מיניה דמוכח זה תואר דוקאנקט

 בזכרון דסגי נתעורר )על'ז שאמר, בברוך כויל שם נגד והוא הנ"ל אלעזרר'
 ישראל לכלל ישועה מזה ונצמח בפה מדות י"ג באמירת וסגי בפה שקליםפרשת
 יוחנן ר' על פליג לקיש וריש לקיש, ריש הוא במגילה כאן המאמר שבעל]ואול'פ
 בסנהדרין דמוכח א"ש מ"מ מעשה, הוי לא שפתים דעקימת וס"ל )שם(בב"מ
 יוחנן אר' דפליג אלא זוטא מעשה הוי שפתיו דעקימת מודה לקיש דריש)מה.(
 עקיבא ר' בעי דלא נהי לקיש וריש דקאמר בגמ' עטש רבה, מעשה דהוידצ"ל
 מעשה הוי שפתיו עקימת איכא מעשה מאי מגדף בעי זוטא מעשה רבהמעשה

ל'כ[.

 ומחר בפסוק אסתר במגילת שליט"א קניבסקי להגר"ח דקרא טעמא ובט'ת[
 ל'כ. מעשה, הוי שפתיים דעקימת ראיה מכאן כי כתב המלך, כדבראעשיה

 הבני דברי וטיפ דבריו נעמו ומה דיבור, על עשייה לשון נקטה אסתרשהרי
 כסדר בני יעער') דאם להלכה ואסתר מרדכי שחידשז י'י הי' שהנס התליששכר
 בתפילתה אסתר שאמרה וזהו מעפריה הוי שפתים דעקימת בדיבור סגיהזה
 ותפלה מעשה, הוי שפתים דעקימת א"ל שם מן דמוכח עובתני למה אל'יאל'י
 את מהרו אחשורוש ויאמר לסעודה, להזמינו לאחשורוש בכניסתה אמרהז)

 אעשה ומחר עשיה, לשון בדוקא אסתר אמרה הסעודה בשעת לאב"כ ומידהמן,
 הוי שפתיים דעקימת להלכה שחידשה כמו בפועל שהתנהגה המלך,כדברי
 הכוונה שבמגילה מל'ך דבל ]וידוע ישראל לכלל ישועה בזה )המשיכהמעשה,

 המלכים[. מלכי למלך כן אסתר אמרה וממילא המלכים, מלכילמלך

 מה וקשה וגו', עששיה אשר ואת ושתי את זכר בפסוק עוד, להוסיףויש
 בגמ' ]ובאמת עשייה העדר רק הוא לבוא רצתה שלא מה הלאעשת"ה

 הכוונה ובפשטות דרש[, דרך וזהו עליה, נגזר כך שעשתה כשם זה עלדרשו
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 עשונ"ה, אשר את נקרא זה וכו', דאבא אהוריריה בר ליה ששלחה בגמ'כדמבואר
 הדין שפסקה כמו לשיטתה אסתר מ"מ דבור אם כי עשייה זה שאיןואל'פ
 ואסתר המלך, כדבר אעוו'ה ולמחר שאמרה וכמו מעשה הוי שפתייםדעקימת

 כשיטתה. כתבה כן על המגילה, שכתבה היאהיא

 שמעי גן בתפילתו ישראל של עיניהם שהאיר בן יאיר בן )יב:( מגילה )בגמ'ט[
 ול'כ. לו, ונפתחו רחמים שערי על שהקיש קיש בן תפלתו אל ששמעבן

 מן שהוכיח י'י הישועה פעל שמרדכי הנ"ל הבנ"י דברי י'פ בזה גםותתבונן
 ושמ"ע דייקא א"ל שם תפילתו א"ל ששמ"ע וזהו בעלמא, באמירה דסגי ק"לשם

 ולא תפילתו, שומ"ע והשית בפה כשמזכיר דסגי מוכח ונ"ל שם דמןדייקא,
 רחמים שערי על שהקיש הגמ' ומוסיף מעשיו, השלית שירא"ה עשייהבעינן

 רווחת הלכה היהודים כל אל האלה הדברים את מרדכי שכתב וזהבזה"ל: לעילי שהעתקתי הקטע ןבסיום הבנ"י שמסיים מה י'פ יתבאר לו,ונפתחו
 ]במ' ל'ב פעמים יג מדות, רג על המורה שלום היינו שלר'ם דברילישראל
 בהזכירם שלום בדברי רק אפילו עונות ולמחילת הגזירות לבטל סגי הנהרבתין
 דסגי הדורות לכל למעשה הלכה כן אז פסק שמרדכי והיינו ול'כ. בעלמא,בדבור
 רק הועיל הרי לו נענה והמלך המלך מן בקשתו מבקש כשאדם והנהבדבור,
 המלך ארמון דלתות שפותח מי אבל נענו, לא עדיין אנשים שאר אבללעצמו
 שחוץ הגמ' שמוסיף וזהו אדם, בני לכל הועיל הרי ליכנס יוכל שמבקש מישכל
 שערי לו, ונפתחו רחמל'ם שערי על הקיש מזה חוץ תפילתו א"ל ששמעממה

 מאת ישועה מבקש לכל הדלתות פתח והוא רחמים של מדות ל'ג הםרחמים
 הכי בר אחד כל לאו הרי ממש עשייה דבעינן הדין היה שאם להוושע, שיוכלה'
 הדורות לכל הלכה מרדכי שפסק כיון אבל כדבעי, בדרכיו והלכת לקייםהוא

 אדם. בני לכל רחמים שערי דלתות בזה נפתחו בעלמא באמירהדסגי

 מה טיפ יתפרש בתפלתו, ישראל של עיניהם שהאיר יאיר בן הגמ'ודברי
 דסגי תורה של לאמיליה הלכה מרדכי שכשחידש ]שם[ הבנ"ישמוסיף

 פנ"י או"ר שהוא ואכרית מדת עי"ז נתעורר בעלמא, בדיבור מדות יגבאמירת
 הבמ'י כתב והנה לחיים, ממות ניצולו ע"כ חיים, מלך פני באור וכתיבמל'ך,
 אות ג' מאמר השבת מאמרי בבנ"י ]ובקצרה מ"א( פ"ד )דמאי ברכה והיהבספרו

 שישראל וכיון מל'ך, פני אור הפנים הארת כביכול בו מאיר השבת דביוםוין
 ומפרש בשבת, פניהם גם ומאיר העליונה הדוגמא בסוד הם מלכי'ם בנ"יהם
 לא אדם של פנים באור ברכו השבת יום את אלקים ויברך המדרש אתבזה
 שלמעלה דכמו בשבת, דומה שהוא כמו השבת ימות כל אדם של פניו אורדומה
 כאן ה"ה וממילא עכת"ד. אדם, של פנים אור מאיר כן כמו מלייך פני אורמאיר

 בדבור מדות "'ג באמירת דסגי תורה של לאמית"ה הלכה מרדכיכשחידש
 למטה גם דוגמתו נעשה מל'ךי פנ"י אריר שהוא ואמ"ת מדת ונתעוררבעלמא,
 ישראל של עיניהם שהאיר בגמ' דקאמר וזהו ישראל, של פניהםשהאליר



רעע אורהרגשי
 ישראל של עיניה"ם שהאיר הוא הגמ' דלפון זה על קשה קצת ןאבלבתפלתו.

 משו"ה נראה טפי אבל הך, דהיינו ליישב יש ובדוחק ישראל, של פניה"םולא
 ובגמ' הבדולח, כעין ועינו כמו "דוגמ%' מלשון "עין' דמצינו אחרת, בדרךלפרש
 ויצא זכתה ברחל בה שהיתה צניעות בשכר עיניו מצדיק יגרע לא )יג:(מגילה
 הבדולח, כעין מלשון "שעיניר' אגדות בחי' המהרמריא ופי' וכו', שאולממנה
 עמ"ס יצחק בית בספר העיר ויפה עכ"ל, וכו' מעשיו כעין שכר לצדיק יגרעשלא
 המהרער'א, כדברי וך'א( פרשה ויצא )פרשת רבה במדרש שמפורש )שם(מגילה
 דאמר כאינש דידיה דוגמא עינוהי עיניו, מצדיק יגרע לא לוי א"ר שםדאיתא
 מלשון הוא שעין זה מכל לנו היוצא עכ"ל. וכו', הפרי( דוגמת )פי' דפוריאעינוהי
 כשמאיר בז על העליונה", "דוגמא הם שישראל כתב הנ"ל הבנ"י והנהדוגמא,
 הגמ' דברי לפרש יש וא"ב ישראל, פני ג"כ מאיר מליך פיג'י אר'ר כביכוללמעלה

 שהאיר היינו ישראל, של דוגמ~'ן שהאיר ישראל של עיניה"ם שהאיר יאירבן
 כדברי בדיוק וזהו מלך, פני אור שהאיר והיינו דוגמתו הם שישראל בחינהאותו
 וכתיב מלך פני אסר נתעורר תורה של לאמית"ה הלכה מרדכי שכשחידשהבנ"י
 קל'ש, בן שמל"י בן יאל'ר בן דרשות, ג' בגמ' דרשו הכל סך חיימן, מלך פניבאור

 דסגי להלכה מרדכי שחידש ל"י היה שהנס הבנ"י דברי על מרמזיםושלשתם
 בעלמא. בדבור מדווו ל'גבאמירת

 כד, )במדבר אל משמו יחיה מי אוי ויאמר משלו וישא )קו.( סנהדרין ובגמ'י[
 ורבו ול'כ. אל בשם עצמו שמחיה מי אוי לקיש בן שמעון ר' אמרכג(

 אל, בשם עצמו שמחיה וז"ל: פשתים ב' שמפרש רעפיי עי' זו, בגמ'הפירושים
 אוי כלומר עצמו, שמחיה מי אחר לשון וחירם, פרעה כמו אלוה עצמועושה
 מעל תורה עול ופורקין בעוה"ז עצמם ומעדניו שמחיין אדם בני לאותןלהם

 גמול ומשלם לעמו פדיון הקב"ה כשמשים אל, משמו עצמן, את ומשמניןצוארם
 לומר רצה ועי"ל וז"ל פי' אגדות בחי' והמהרמריא עמ'ל. לבא לעתידלצדיקים
 עצמן ומצילין מחיין הם עונם בשביל לכלותן רעה עליהן כשתבא ממש אלבשם
 ואמר החורבן בשעת כן שעשו במדרשות וכ"ה בשמות, ופועלים ממש אלבשם
 והברי עכ"ל. וק"ל השמות בפעולת להנצן ראוין שאינן כן שעושין לאותןאוי

 אופן מקדמונים שמקובל מה פי על פירש שם( )בסנהדרין נחמדים דבריםבספרו
 קשט ולחלק וכו' פרוטות ק"ס ליקח לרחמים, הצריך עבור נפש פדיוןעשיית
 הצרין להאיש דבר איזה בהם ויקח פרוטות, ל"א ונשארים לצדקה, מהןפרוטות
 משמו יתלה מי או מפרש ר"ל והנה א"ל, חסד מבחינת אותו לחיותלרחמים
 תשובה, יעשה ולא זה על עצמו את ובוטח %'ל, בשם עצמו שמחיה מיוי'ל,

 עכוו"ד. התשובה, ייי עצמו את ויחיה תשובה שיעשהמוטב

 הקודמים, מהפשטים קצת מורכב והוא החדש, מן הבא באומ"ר לפרשונראה
 מדות "'ג באמירת דסגי וג'ל שם מן שהוכיח הנ"ל ההפלוי'ה דבריוך'פ

 זמן וכל יז:(, )ר"ה ריקם חוזרות שאינן מדות לל"ג כרותה וברית בעלמא,בדבור



 יעקגורעש*ג
 להם, מוחל והקב"ה - בפיהם שיאמרו דהיינו - הזה כסדר יעשו חוטאיושישראל

 ולפרוק עצמו ולעדן ולהחיות לבו בשרירות לילך בלבו אדם יאמר שמאוא"כ
 בדבור לו ימחול והקביה מדות, י"ג יאמר שבסוף סמך על צוארו, מעל תורהעול

 א"ל, בשם עצמו שמחי"ה למי אוי ר'ל דקאמר וזהו א"ל, שם מן כדמוכחבעלמא
 מהאומר עוד גרוע הוא כן שאומר מי ובאמת בעלמא, בדבור דסגי מיניהדמוכח
 אבל לבסוף, תשובה לעשות עכ"פ מוכן ואשוב אחטא האומר כי ואשוב,אחטא
 שאומר ורק חייו ימי כל לבו בשרירות הולך הרי א"ל שם על עצמו שסומךמי

 בדרך שילך מוטב לנשמתו, ואוי לו אוי ובודאי מדות, החג בעלמא בדבורלבסוף
 המאמר בעל ]והנה בחיים, ובחרת כדכתיב התורה ע"י עצמו את ויחיההתורה
 דעקימת בזה יוחנן לר' מודה דרליל לעיל נתבאר וכבר לקיטי ריש הואכאן

 זוטאן. מעשה עכ"פ הוישפתיים

 דברת כאשר ה' כח נא יגדל ועתה הפסוק פי' שלח פ' הבשם ובערוגתיא[
 כל הקב"ה שאמר הג'ל בר"ה הגמ' ל'פ וגו', חסד ורב אפיס ארך ה'לאמר

 הקדמונים ונחלקו להם, מוחל ואני הזה כסדר לפני יעשו חוטאין שישראלזמן
 בדבור שיעשו הנוונה או וכו' רחום הוא מה מדות התג ממש שיעשו הכוונהאי

 הי"ג הקב"ה לו ואמר למרום משה כשעלה והנה מדות, המג שיאמרוהיינו
 באמירה יש תועלת דמה ממש בפועל שיעשו הכוונה דוודאי משה חשבמדות,
 ועם לשה"ר, שדיברו בדבור רק היה שחטאם המרגלים חטא אחר אמנםלחוד,
 כ'ש א"כ גדול, דבר הוא דדיבור טר"מ מזה כך, כל להענישם הקב"ה רצה זהכל

 ועונ"ה הכתוב שאמר וזהו לחוד, באמירה דסגי בוודאי דמרובה טובהבמדה
 חטא אחר דייקא ועת"ה וגו', אפים ארך ה' לאמר דברת כאשר ה' כח נאיגדל

 ארך ה' לאמ"ר דברת כאשר ה' כח נא יגדל בפה, הדיבור חומר שראינוהמרגלים
 באלשיך ןועי' 1ג1', אפים ארך ה' באמיר"ת דסגי השל'ת שאמר כמו היינואפים,

 הערוה"בן. מדברי כקצת הפסוק את פי' שכברשם

 הגה"ק מפ"ק ששמע שליחיא דאנציגער ישראל ר' הרה"ח מזקיניושמעתי
 בפ' הפסוקים את אביו דברי דרך על שפי' זצ"ל צעהליםאבוקק

 בשמים אל מי אשר וגו' אלקים ה' לאמר ההוא בעת ה' אל ואתחנןואתחנן,
 דסגי וג'ל הראשונה מהמדה שהוכיח הנ"ל ההפלאה דברי בהקדם וגו',ובארץ
 והיינו א"ל, איש דלא בפועל לעשותה אפשר אי זו דמדה מדות, הל'גבאמירת
 טעם ונתן וגו', ה' ה' באמיר"ת די שיהיה שהתחנן לאמ"ר, ה' אל ואתחנןדקאמר
 אפשר אי אשר א"ל מדת היא אחת דמדה היינו ובארץ בשמים וויל מי אשרלזה

 הנחמדים, עמ'ד באמירה, דסגי וייכ ממש, בפועללעשותה

 הואיל בפסוק דברים )בפ' זצ"ל מצעהלים להגה"ק מרקחים מגדלות ובספריב[
 שהעניש דמדחזינן הנ"ל, הערוה"ב אביו דברי את ג"כ הביא וגו'(משה
 הדיבור, כח שגדול מזה חזינן גרידא דיבור על למרגלים גדול עונשהקביה



יע עע"ימי
 הגה"ק עלה וסיים גרידא, בדבור מהני רחמים של מדות ל"ג לענין גםוממילא
 עמ'ל. לחוד' באמירה כח יש אז הפה מקדשין דאם "'ל "דלפליז זצ"למצעהלים
 הוא שהדיבור בזה מראה הרי אסורים מדיבורים ונזהר פיו שמקדש שמידהיינו
 אצלו שמהני מדה כנגד במדה כלפיו הקב"ה מתנהג וממילא בעיניו, חמורדבר

 ל'פ מקומות כמה שביאר בפנים ןועל'ש בעלמא, בדבור מדות ל'גאמירת
 זון.הקדמה

 שמצא היו שטיינער צבי אברהם חיים ר' מידידי שמעתי אוזן לשמעוהנה
 פרקים שהסג זצוק"ל מניקלשבורג שמעלקא ר' הרה"ק בשםכתוב

 מצאתי ]ואח"כ רחמים, של מדות הל"ג נגד מכוונים המה כתובותשבמס'
 זרע בקובץ ועי' הגריס, על בלקוטים שמעלקא ר' הרבי חי' בספר דבריושנדפסו
 זרע מוהר"ש דברי שהביא מהנ"ל במכתב המכתבים במדור הנוכחי בגליוןיעקב

 נגד הוא נישאת, בתולה פרק כתובות שבמס' הראשון הפרק ולפרזבשלימות[,
 יחד גם אחלם שב"ת נעים ומה טוב מה והנה רחמים, של מדות שבדיג 4ו'לשם

 מן שהוכיח הנ"ל ההפלוו"ה אחיו דברי עם הסל זרע מוהריש דבריכשנרכיב
 דברי והבאתי וכו', א"ל הוא מה לזמר ד~'א מדות רג באמירת דסגי 4י'להמדה
 דברים מלדבר ולשונו פיו שישמור קודם תנאי בזה שיש זצ"ל מצעהליםהגה"ק
 בפרק למה תבין בין ומעתה מדות, ל"ג באמירת דסגי הדין אצלו יתכן אזאסורים
 אסורים, דיבורים ענין בחומר בגמ' אריכות יש )ח:( כתובות שבמס'ראשון
 מפיו נבלה דבר ומזציא פיו המנבל כל ובז' רב בר חנן רב אמר התםדגרסינן
 ןועי' ירכ. לרעה, עליו נהפך לטובה שנה שבעים של דינו גזר לו נחתםאפילו
 שומע כי לענינינו נוגע זה וגם הגון, שאינו דבר שמיעת מענין )ה.( שם לעילגט

 בפ' האלה הדברים את סידרו הטר'ס מסדרי שהאמוראים שכיון וכידועכעונה[,
 פרק כי מאוד, מובן ולהנ"ל לשם, שייכות בפנימיות להם יש דכתובותראשון
 דסגי מוכח א"ל שם ומן זרע, מוהר"ש כדברי א"ל שם נגד הוא דכתובותראשון
 תנאי בזה יש אבל זרע, ההפלא"ה אחיו כדברי בעלמא בדבור מדות י"גבאמירת
 כן על זצ"ל, מצעהלים הגה"ק כדגרי אסורים מדיבורים פיו שישמורשצריך
 לזמר דכתובות ראשון בפ' אסורים דיבורים של הענין חומר הטויס מסדריסידרו
 אצלו שיהיה בטוח לבו נכון ואז אסורים מדבורים ולשונו פיו שישמורלאדם

 בעלמא. בדבור מדות ל"ג באמירת דסגיהדין

 כתב שמרוכי הברי דברי לעיל הבאתי כבר להלכה אבל לפילפולא זהוכל
 ועי' בעלמא, בדיבור מדות ל"ג באמירת דסגי ישראל" כל אל רווחת"הלכה

 מרדכי ימי לאחר נשתכח זה שדין שכתב ד'( אות ב' מאמר )אלול בבנ"יגם
 דברי אשר להלכה פסק בדורו ז"ל רער'י לזה בדיבור, סגי אי ידעו ולאואסתר
 זה שיהיה כוונתם אין א"ל, ליעקב קראו שהקביה אל, לו ויקרא בפסוקרז"ל
 בהטמון הוא ז"ל ודבריהם אל, להיות לאדם דא"א משום המקרא, כוונתדוקא
 המאמר פירוש כרחך על ולפחז וכו', כפטיש התורה כי כנודע בסוד רמזאיזה



 יעלגזרעיר
 מוחל הקב"ה בעלמא באמירה הכוונה וכו', בני יעשו אם מסיניהמקובל

 מטה, של בברד להלכה שנתקבל מה למעלה ויקיימו ישראל, שללעונותיהם
 ויכפר ויסלח ימהול הרחמים אב רחמים, של מדות המג בעלמא באמירהדאפ,לן

 עכל'ק. אמן. הרחמים, למדת הדין מדת לנו ויהפוך ופשעינו וחטאינולעונותינו

 זצ"ל ראטה צבי יואל ר' הגה"צ זקיני מדודי נחמד דבר אעתיק ולסיומאיג[
 המגיד דברי שם שהביא המדות, שערי ספרו בסוף סאלקעאבדק"ק
 להמשיך ביקש רבינו שמשה לה, נא רפא נא אל בענין הידועים זי"עממעזריטש

 בפניה 'רק ירוק ואביה הקב"ה לו והשיב וי'ל, שם התעוררות ידי על רפואהלה
 מפתחות הם בהם נדרשת שהתורה מדות '"ג כי וחומר קל שידרוש היינווגו'

 דריז זה על והוסיף וו'ל. שם נגד הוא וחומר וקל רחמים, של מדות התגלעורר
 )ד"ה בתוס' )מח.( ובכתובות האשה, מן שפירש משה על דברה מרים דהנההר'ל

 כולהו ועונתה כסותה לשארה דדריש דלראב"י מבואר יעקב( בן אליעזררבי
 ארץ דרך ברייתא תוס' כדמביא מק"ו דאורייתא דעונה נרגל אפ"ה כסותלענין
 ממנה למנוע רשאי אין לכתחילה עליהם נשאת שלא דברים ומה ק"ו אמרתמנין

 נמצא ע"כ. ממנה, למנוע רשאי שאינו דין אינו לכתחילה עליהם שנשאתדברים
 מדת שדרש ע"י אדרבה ובאמת ק"ו, מדת לומד שאינו משה על דיברהשמרים

 משה עשה דברים שלשה ע"א( )פ"ז שבת במס' כמוו'כ ממנה פירש וחומרקל
 ישראל מה וחומר קל נשא האשה מן ופירש וכו' עמו הקב"ה והסכיםמדעתו
 שכל אני תגשו אל תורה אמרה וכו' אחת שעה אלא עמהם שכינה דיברהשלא
 ק"ו לומד שאינו דיברה שהיא נמצא ל'כ, וכמה כמה אחת על וכו' ושעהשעה

 אמר רפואה להמשיך וכשרצה וחומר, קל שדרש קרי היה פרישתו אדרבהובאמת
 ברשיי המובא דדך על כוונתו ולכאורה עכת"ד. וחומר, קל שידרוש הקב"הלו

 ישראל שהיו לפי בקטורת למה יג( )יז,קרח
 מליזיי

 לומר הקטורת אחר ומרננים
 איש ומאתים חמשים נשרפו ידו ועל ואביהו נדב מתו ידו על הוא המותסם
 הכא כן וכמו לינ. הממית, הוא והחטא הוא המגיפה שעוצר תראו הקב"האמר
 הרי וחומר קל דהיינו לומד אינו שהוא משה על מרים שדיברה דברבאותו

 דייקא. ק"ו 'די עלי רפואתה משה המשיךאדרבה

 היה רפואתה להמשיך משה שדרש וחומר הקל דבאמת בזה, להתבונן ישועוד
 יום, "'ד לשכינה ק"ו ימים שבעת תכלם הלא בפניה ירק אביה אםדמה

 כנדוןן, להיות הדין מן לבא דדיו ]אלא לעונש ראויה שבאמת מוכית הק"והרי
 שם נגד הוא וחומר שקל שכיון רפואתה, המשיך דייקא זו וחומר קל ע"יומ"מ
 - לעונש שראויה מורה שבעצמותו כזה ק"ו אפילו - ק"1 מדת בלמדו הריאל

 רפואתה. לה ונמשך רחמים מתעוררים ק"ו שבמדת הסגולה מצדמ"מ
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 91, והצרוע הערותצ
ש3"ש5"ש3"ש3"ו'(

 רבית בדיניהערות
 כאן שנמכרת סחורה לו שיש מי וג'ל גוע סעי' קל'ג סי' ביריד המחבר נתבא(
 למקום ואוליכנה לי תנה הזול במקום תבירו וגויל ביוקר, אחר ובמקוםבזול
 ששוה מה כפי לך ואפרענה פלוני זמן עד במעות צרכי ואעשה שם ואמכרנוהיוקר
 על טרחו שכר לו שיתן והוא מותר, המוכר על וכו' בהליכה האחריות אםשם,

 וו'כ. וכו' היוקר למקוםהולכתה

 דמעם מותר, ייה ברוריי וע"ש עג.(, )דף נשך איזהו בגמרא הוא זה דיןומקור
 בעלים של ביוקר שנמכר מה וכל שתמכר עד מלוה כאן דאין הואההיתר

 נמצא דאל'כ להלוה, טירחא שכר לשלם צריך דהמלוה אלא י'כ. הואהראשונים
 שאוו'כ. ההלואה בשביל בהליכה להמלוה עצמו מטריחדהלוה

 ל'ד ברייק שם הגויז דשיטת טירחא, השכר בשיעור הפוסקים מחלוקת ישוהנה
 לשלם דצריך הוא ל' בס"ק הטו'ך ושיטת טירחא, השכר בעד מיעוט דבר דסגיהוא
 ולא וז"ל וכתב המג'ז שיטת שם מביא ליט סעי' הרב ובשר'ע משלם. טירחאשכר

 וכו', מועט דבר לו שיתן די אלא בשלימות ומזונו עמלו שכר לו לשלם צריךשאין
 בלבד בהיכר די סופרים מדברי אלא אסורה אינה וממכר מקח שע"י שרביתשכיון
 ש.ור

 דהא וצול'ג וממכר, מקר זל" רבית הוי הנ"ל דבדין הרב השר'ע מדבריומבואר
 כתב )וכן הג'ל, רעו'י בדברי וכמבואר המכירה אחר רק נעשה לא דההלואהכיון

 מתחיל אינו ההלואה דהא הלואה, ל'י רבית דהוי נמצא שם( הרב בשריעלהדיא
 וצ'ע. מקח דרך ולא גמורה הלואה הוי ווי'כ מהלוקח המעות מקבל כשהלוהרק

 לו שיש ק' שיבטיח למי ליטרין כ' לתת ל'ט סעי' קי'ג סי' ביעד המחבר כתבב(
 מכר, כעין אלא הלואה כאן שאין בריב'ש מבואר ההיתר וטעם מותר,בספינה
 בליז שם ועי' לו, שנתן ליטרין הכ' בעד ליטרין מאה מעות אחריות עליושמקבל
 שכר רק הלואה הוי לא ליטרין הכ' דנתינת והיינו ע"ש, ל'ד קר'ק וש'ד ל'בס"ק
 הנהוג וכדומה חפצים על ביטוח חברת כעין )והוא אחריות, שמקבל מהעל

בזמנינו(.

 להמקבל ליטרין הק' לשלם לחזור צריכין הבעלים אין אם רק מותר דאיןומשמע



 יעלגזרערעה
 ליטרין הק' לשלם צריכין הבעלים אם אבל ההפסד, ששילם מה בעדאחריות
 שמקבל מה על שכר דהוא לומר שייך לא זה דבאופן אסור, אחריותלהמקבל
 אחריות קבלת נקרא זה אין ליטרין הק' לו לשלם צדיכין דהבעלים דכייןאחריות,

 הפסד יהא שאם כדי רבית בתורת ליטרין כ' לו שנותן ונמצא הלואה, סתםרק
 לו. ילוה להלואה ויצטרך דינרים ק'של

 מעות ללוות שרוצה בראובן ג' בצ'ק שם הן'ז פסק א' סעי' ק"ע בסי'וביקד
 ואע"פ לוי, נגד בעדו קבלן ערב שיהי' לשמעון שכר ליתן לראובן דמותרמלוי,
 )וכמו ללוה, מלוה הוי דהערב למפרע נמצא להמלוה לשלם יצטרך הערבדאמ

 גימא 41י'כ להלוה(, ומלוה מהמלוה לוה נעשה קבלן דערב שם ביר'דשמבואר
 הוי לכאורה וא'כ שלו מלוה יהא שהערב בשביל הוי להערב הלוה שנותןדהשכר
 הוא שיצטרך תחילה כלל הערב דעת על עלה לא דוודאי אינו זה גמור,רבית
 נותן שהלוה דהשכר וע"כ בעדו, ערב נעשה הי' לא ודאי כן חושב הי' דאםלשלם,
 המלוה שיהי' באופן המעות אחריות עליו מקבל הערב שזה משום רק אינולהערב
 למשיכ דומה דוה הכג'ז ומסיק מעות, לו ילוה שהמלוה עושה ועלז יותרבטוח
 עכתר'ד ל"ש שם שפירשתי מה כפי וכו' ליטרין מאה שהבטיח מי קי'ג סי'בסוף
 הבעלים אין אם רק מותר דאין מבואר הנ"ל קי'ג סי' דבסוף דאל'פ והיינוהמרז.
 אם אבל ההפסד, ששילם מה בעד ליטרין הק' אחריות להמקבל לשלםצריכין
 אי'פ מותר בערב אעפ"כ וכנ"ל, אסור להמקבל ליטרין הק' לשלם צריכיןהבעלים
 נוסף טעם יש דבערב משום להמלוה, ששילם מה להערב ולשלם לחזורשהלוה
 שם בחוו"ד עוד )ועי' מעות, לו ילוה שהמלוה גורם שהערב בעד הואשהשכר
 א'(. נו'ק ל"עבסי'

 חנם שומר לגבי מבואר צג:( )דף הפועלים את השוכר בפר' מציעא בבבאוהנה
 ובמקלות אחרים ברועים השבויה או הטריפה להציל לו שהי' דרועה יעכרושומר
 מחויב אינו חנם דשומר אלא לבעלים, הבהמה דמי לשלם חייב זה הרי הצילולא

 ממון להוציא דמחויב והיינו בשכר, להציל מחויב שכר ושומר בחנם רקלהציל
 המחבר פסק וכן ל"ש, הבית מבעל ההוצאה ולוקח וחוזר ההצלה, בעדמכיסו
 הוא מכיסו ממון להוציא מחויב שכר דשומר הטעם והנה ח'. סעי' שרג סי'בחר'מ
 שמחויב כמו בשכר גם להציל מחויב האחריות בעד שכר שמקבל שכיוןמשום

 צ"ע ולכאורה הבית. מבעל ההוצאה ולוקח שחוזר אלא ואבידה, גניבהבאחריות
 ולוקח וחוזר האחריות בעד מכיסו ממון להוציא מחויב שהשומר מהדהא

 ראם להשומר שכר משלמים דהבעלים נמצא בהלואה, הוי שהוציא מהמהבעלים
 להבעלים. מעות השומר ילוהיצטרך

 שמחויב וכיון החפץ, על אתריות שמקבל מה על הוי השכר דעיקר לומרוצריכין
 לצורך דהלואה האחריות, משום להבעלים להלוות גם מחויב ממילאבאחריות
 קי'ג סי' בירד המחבר שכתב הדין וכעין אחריות, קבלת נקרא כן גםהאחריות

 הוי דלא משום בספינה לו שיש ק' שיבטיח למי ליטרין כ' לתת דמותרהג'ל



יעט דהררותהערות
 זהובים. הק' על אחריות עצמו שמקבל מה על שכר רקהלואה

 בספינה לו שיש ק' שיבטיח למי ליטרין כ' לתת דההיתר לעיל מטו'כ לפיאבל
 מה בעד ליטרין הק' אחריות להמקבל לשלם צריכין הבעלים אין אם דווקאהוא

 להמקבל ליטרין הק' ולשלם לחזור צריכין הבעלים אם אבל ההפסד,ששילם
 שילוה הלואה על גמור רבית הוא רק האחריות על שכר הוי לא דזה משוםאסור,
 רק אחריות קבלת נקרא זה אין ליטרין הק' לו לשלם צריכין דהבעלים דכיוןלו,

 משלמים דהבעלים מה שכר בשומר רבית הוי לא למה צ"ע א"כ הלואה,סתם
 דהא האחריות, בעד להבעלים מעות השומר ילוה יצטרך ראם להשומרשכר

 בקצות עוד )עי' וכל'ל, הלנאה רק אתריות נקרא לא החפץ שמירת לצורךהלואה
 י'ש. ב' דויק רמ"א וסי' שיק ל"דסי'

 כרוין חייךשלמה
י=צצששש-4

 במרה שבת שמירת בעניןהערה
 לקדשו השבת יום את שמור עה"פ כ' שמור( )ד"ה ואתחנן פ' )תר'מ( סופרבחתם
 היינו דזכור וז"ל החת"ס וכ' ל'כ, במרה ציוך, כאשר שם וברוריי וגו' ציוךכאשר
 הוא ששבת כיון זו מצוה וטעם בכניסתו, השבת לקדש מ"ע דהוא היין עלזכרהו
 וכמה לי' דלית הוא מלאכה דאולי ה' לשם ששובת ניכר ואינו תעשה ואלשב

 במדבר אבל לדורות זהו אמנם בכניסתו, לקדשו צריך ל'כ בשוקא, איכאבטלני
 אלא במרה נצטוו לא ל'כ ללקוט, יצאו ולא בשבת המן ירד שלא ע"י היכרהי'
 וליכ. ציוך כאשר כתיב לא זכור גבי ון'כ הקידוש זכירת על ולא השמירהעל

 השמירה על אלא בזכור, דהיינו בקידוש נצטוו לא עדיין דבמרה מדבריוהיוצא
 במרה דהא סיע לכאורה אבל ללקוט, יצאו ולא המן ירד שלא במה והיינונצטוו
 וויו בשלח, בפ' הפסוקים מהמשך כדמוכח את'כ התחיל דהמן המן ירד לאעדיין
 וצ"ע. במרה שבת שמרו היכר ובאיזהבמה

 בהא שנסתפק יתרו פ' צדיק שפתי ס' בשם זה בענין נאה חקירה אעתיקאגב
 ונתחייבו התורה מקבלת באו כשבנ"י א'כ בבוקר בשבת הי' תורה רמתןדידוע
 דאם דאי'ג התזרה מן זה חיוב הי' אס )גו' השבת היום את זכור כדכתיבבקידוש

 באן אבל בלבד תשלומין' מדין רק זה היום כל והולך מקדש בלילה קידשלא

 מקודם השבת על היו דמצווים ואף השבת, בכניסת החיוב עליהם חל לאהרי

 כדין ממש דל'ה ל"ז סי' א"ת חת"מ שו"ת עיי המערכת: תגיבתי.
 תשלומי



 יעלגזרער3
 נימא או תורה במתן רק נצטוו בקידוש דהיינו דזכור זו מצוה אבל במרה,דהיינו
 המצוה. חיוב דחייל הוא דמהשתא כיון בכניסתו עתה נקרא זו מצוהדלענין

 שפיטלערדוד

- י ש ש ע

 כתובות ומס' שבת מס' בגמ'הערה
 טז( ט, )ישעי' דכתיב הא על איתא ח:( )דף כתובות ובמס' לג.( )דף שבתבמס'
 אמר נטויה ידו ועוד מאי נטויה, ידו ועוד אפו שב לא זאת בכל נבלה דוברוכל
 הכל רב בר חנןרב

 יודעיי
 ומוציא פיו המנבל כל אלא לחופה נכנסה למה כלה

 לרעה, עליו נהפך לטובה שנה שבעים של דינו גזר לו נחתם אפילו מפיו נבלהדבר
 של הפי' מהו למידע בעי הגמ' דהא הנבלה, מהו לומר הוצרך דאמאי לדקדקויש
 ואמאי שנה, שבעים של גזירה דהיינו בקיצור לומר ליה והוי נטויה ידוועוד
 צ"ע וגם פה, בניבול דמיירי מפורש בפסוק וגם הנבלה, מהו ולזמר לחזורהוצרך
 נתובותן. במס' במהתל ןועיין זו בנבלה דמיירי באמת להגמ'מרל

 גארדאן יצחקיעקל

4 שיקי-4ש - - 4 ש  

 סעודה במקום קידוש בעניןהערה
 לאכול נמלך ואודיכ אחד, בחדר קידש דאם כתב ד' נריק רול'ג סימן ברורהנמשנה
 לו דמותר מדבריו דמשמע קשה ולכאורה עמיל, ולקדש לחזור צריך אחר,בחדר
 השני בחדר לאכול לילך דאסור הדין להיות צריך הי' דלכאורה וקשה כן,לעשות
 מקודם ששתה הראשון שהכוס למפרע יגרום דע"'ז כיון ~ות'פ, שיקדשאי'פ
 וצ'ע. קידוש לפני שתה כאילו נחשביהא

 שטיינער לגי אברהםחייל
--4-58"ש~4-_4

 קרח בני מיתת בעניןהערה
 ובנוי וג'ל כתב מתו לא קרח ובני עי'פ יא( כו, )פנחס עוזיאל בן יונתןבתוגום
 במותנא מיחו לא נביא דמשה אולפנא בתר ואזלו דאבוהון בעיטתא הוי לאדקרת
 ירדו לא קרח דבני מזה משמע עכ"ל. ארעא בבליעת טמעו ולא ביקידתא לקוולא
 כמ"ש שאולה ירדו שבניו משמע קרח בפ' הפסוקים דמפשטות וצ'ע שאולה,כלל
 אשר האדם כל "ואת בתיהם ואת אותם ותבלע פיה את הארץ ותפתח לב()טז,



יפה והארוג"ערות
 המחלוקת דבשעת דכתב כאן פירש"י עי' מתו לא קרח ובני כאן ומ"ש וגו'לקרה"
 עמיל שם וישבו בגיהנם גבוה מקום להם נתבצר ולפיכך בלבם תשובההרהרו
ומע.

 ווידעראהרן

4 8 "

 כתובות מסכת כתוס'הערה
 במשנה דנקט האופנים לכל התוס' מצרכי בליח( וכן ד"ה )צה: בתובותבתוס'

 דהר'א לקוחות, ושני בקרח אחר חוב בעלת אשה צריך דלהכי ומסקיוברייתא,
 על שיפשרו עד הלקוחות משני ליטרוף הוא יכול דלת נעילת משום בל'חדוקא
 ודברים דין לאחד בשכתבה מלוקח תוציא לא חוב בעלת אשה אבל חלילהידי
 דלת. נעילת אצלה שייךדלא

 התוס'[ כמו להו מצריך ]ולא דנקט הני לכל צריך למה שמתמה הרשש בתוס'ועי'
 יהבינן לא לאשה דאמרינן פו. דף לעיל דמצינו במה דתלוי לזמר ירששושמא
 ואשה בבע"ח דוקא דלעת תוס' פי' לישא, מהאיש לינשא יותר רוצהדהאשה
 לא דהוה בשמת אבל דלת נעילת משום קדים דבי'ח אמרינן הבעל גחיישבאים
 דהתם הר'י בשם יחיאל ר' בשם תי' עוד ומביא קודמת, האשה הוה שפירשכית
 משם קדים הבי'ח אופן בכל הדין מן משע"כ מהדין ראינן מקבלת האשהדוקא
 איירי חוב בעלת דאשה וכיון הר'י בשיטת אזיל כאן התוס' והנה דלת,נעילת
 לאשמעינן איצטרך ולהכי מבל'ח יותר לגבות יכולה אינה אפ"ה הבעלבשמת
 לעיל הביא הרוו'ש תוס' אבל בעל. של מלקוחות כתובה נמי תגבה היאדאפי'
 לא דלת דנעילת חוב לבעל קודמת האשה מיתה דלאחר דהיינו ר'ת דברירק

 התום/ שכתב הצריכותא ללמוד שייך לא שפירשכיח

 לאחר אשה אחר בל'ח דהיינו מתו' להיפך הצריכותא שייך דהא לעיין ישאבל
 הברייתא. סדר להפך שצריך באופן צריכותא לעשות רצה לא ושמאמיתה

 שאנפעגל יודאשללה

4 ש--יי5!מממ 4 4 , ש  

 ה. כתומות בגמ'ביאור
 במעשה דאילו וארץ שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה גדולים קפרא ברדרש
 ואילו שמים טפחה וימיני ארץ יסדה יד( חדא )פרטיי ידי אף כתיב וארץשמים
 עי' ידיך, כוננו ה' מקדש ה' פעלת לשבתך מכון כתיב צדיקים של ידיהםבמעשה
 דהרמב"ם דבריו בתוך שכתב דברים פ' משה ישמח וע' שפי' מה בת"אמהרטו'א



 יעלגיער%
 האדם שיתבונן בשעה ליראתו לבוא הדרך האיך התורה יסודי מה' בפ"בכתב

 קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהן ויראה הגדולים הנפלאים ובברואיובמעשיו
 א"כ הנ"ל הגמ' דלפי משה הישמח וכתב וכו', ויפחד לאחוריו נרתע הוא מידוכו'

 להבין קשה ובפשטות יראתו, לידי שמביא כ"ש צדיקים ידי מעשה שהואמקדש
 עשית בחכמה כולם ה' מעשיך רבו מה שרואה ל"י בא דיראתו מפרש הרמותםכי

 את מראה אינו אבל וארץ שמים ממעשה וחשוב גדול שהוא אע"פ מקדשוע'כ
 באופן הלל גמ' מפרש שהוא 2ר'ל ולכאו' לכאן, יראה ענין מה וי'כ יתב'חכמתו
 חכמה יותר צדיקים ידי מעשה שהוא המקדש בית בבנין יראו שלעתידאחר

 אחד ליד הענין מהו צ'ב ווו'כ וארץ שמים בבריאת היום שרואים םנפלאה
 ועושה בעשייתן זהירות צריך גדול ודקות חכמה בו שיש דדבר ושל ידיםושתי
 אחד. ביד בקל עושה וחכמה דקות כ'כ בו שאין דבר משא"כ ידים בשתיאותו

 ממעשה יותר חשוב צדיקים ידי שמעשה לזמר דרצה הטל גמ' יל'פובפשטות
 שתי כתיב צדיקים ידי ובמעשה יד חדא כתיב וארץ שמים דבמעשה וארץשמים
 חשיבתו. להראות ידים בשתי הנוס להגביה שצריך בהניע וכמבוארידים

 וארץ שמים ממעשה יותר צדיקים ידי מעשה ומבוססים דגדולים הסל גמ'ועל'ל
 ניתן לא צדיקים ידי מעשה אבל צדיקים י'י לשנות ניתן וארץ שמיםדמעשה
 ולשון אומה כל היה לא המקדש בונה רבינו משה היה שאם דאיתא כמולשנות
 יד חדא כתיב וארץ שמים דבמעשה מהפסוקים ראיה ומביא בו לשלוטיכולים
 ומבוסס חזק ידים בשתי הנעשה דבר וידוע ידים שתי כתיב צדיקים ידיומעשה
 מגיד, מי צדיקים של ידיו ומעשה אח"כ הגמ' שאמר מה שפיר ניחא ובזהיותר,
 שהצדיקים רואים שמזה יורד ומטר הגשמים על מתפללים שהם 1פר11'יהרקיע
 הדברים. לשנותבכוחם

 הפרה את שנגח שור פרק סוף נה. ב"ק בגמ'כיאור

 לא ושיבוטא בים נחית לא דעיזא כיון מהו ושיבוטא בעיזא המנהיג רחבאבעי
 רבינא לה מתקיף מנהיג, קא מיהת השתא דילמא או עביר כלום לא ליבשהסליק
 הכי לארץ בחוצה ושעורה בארץ חטה וזרע בידו ושעורה חטה חיבר מעתהאלא
 מקום לא לארץ חוצה תיובא מקום ארץ התם השתא הכי אמרי דמחייב,נמי

 הסברא מהו א' ביאור וצריך הגמ', לשון ל'כ הוא, חיובא ואידי אידי הכיחיובא
 לזרע לדמותו רבינא דעת על עלה מה ב' וכו', ושיבוטא לים נחית לא דעיזאכיון

 תחת הספר היה ולא משה דברות הגמ' ביאור מציין המפתח )בספר בחר'לשעורה
 יחדיו וחמור בשור תתרוס לא בפסוק לרבינא ליה דמבעי לפרש יש ואוליידי(,
 ששני הוא התורה קפידת אי פי' "יחדיר', או תחרוטו' "לא התורה קפידתמהו
 כמ"ש להרבעה יבואו שלא הטעם )ויהי' לזה זה שייכות להם יהי' לאמינים
 וחמור גירה מעלה שהשור הטורים בבעל כמ"ש הטעם יהי' א"נ והרמב"םהרמסן



ר"ג והחמות"ערות
 שהם אל'פ והכא ממנו(, יותר אוכל שהשור סובר שיהיה החמור ויצטערלא

 סליק לא ושיבוטא לים נחית לא עיזא דהא כלל שייכות להם אין ביחדמנהיגים
 שלא התורה קפידת עיקר או הכא( שייכי דלא דלעיל הטעמים לפי )ובפרטליבשה
 מנהיג. קא מיהת השתא וויכ ביחד מינים משני אחת פעולהיצא
 על הוא בכלאים התורה דקפידת שתאמר מעתה אלא ואמר רבינא באוע"ז

 דקפידת נאמר ג"כ כלאים תזרע לא שדך התורה כשכתבה א"כ היוצאהפעולה
 טעמים, שני או מינים משני מעורבת פרי שיוצא היוצא הפעולה על הואהתורה
 שהתבואה שיבולת שבארץ בשדך יוצא סר'ס בחר'ל ושעורה בארץ חטה זרעיינ
 נו'מ בחז"ל זרע דשעורה כלאים בשדך נזרע שלא ואע"פ טעמים שני לה יששבה
 מקום בשום תנא אישמט ולא תורה, הקפידה היוצא שעל אמרת שהריאסור
 הוא דהקפידה משמע תזרע לא שדך שם התורה דלשון ועוד גונא, בכהאילאסור
 ללמוד צריך קפידתו לפרש האיך מוכח לא עצמו שבפסוק כאן וא"כ הזריעה,על

משם.

 קפידת עיקד לא דודאי לרחבא ליה מבעי קא לא הא ודאי הישיבה בני אמריוע"ז
 דיש כדקאמרת מינים, משני שיוצא ההנהגה על או החרישה על הואהתורה
 יוצא, הפועל על ולא המעשה על הוא התורה דקפידת תזרע לא משדךללמוד
 מקום לא דתרל איסור מעשה דאינו בתר'ל שעורה לזרע כלל דומה אינוולכן
 של דבעיתו רק הם, חיובא בעלי ואידי אידי ושיבוטא בעיזא משש"כ הואתיובא
 זל'ז שייכות מינים לשני יהיה שלא אי ביחדיו התורה כונת מהו היהרחבה

 קפידת דילמא או וכו' נחית לא דעיזא שייכות להם אין והכא כנ"ל()והטעם
 שייכות שום להם שאין אע"פ אחד בפעולה בהמות שני השתתפות עלהתורה

 כונת היה וזה השור( ככח החמור כח דאין באב"ע כמ"ש הטעם )ויהי' לזהזה
 ולא אחת בפעולה משתתפים דסר'ס מנהגי קא מיהת השתא שאמר במהרחבא

 דיק. הפעולה על הואשהקפידא
 קויפטאןנעתיק

 נ44ש44 ש-5554!5מ

 השקל במחצית לאחדות נאהרמז
 זה ד"ה שכ"ז עמ' הני'מ ובאלשיך בחיי ברבינו )מובא הקדושים מספריםבידוע
 רק הוא תבירו בלא שאחד אחדות ענין על מרמז השקל מחצית דעניןיתנו(
 אבל חברים, איחוד ל"י דוקא הוא אדם של השלימות וכל גלום, ואינומחצית
 לכלל אחדות ענין לרמז רצה הקב"ה דאם אן תמיהות ב' לתמוה יש לפי"זבאמת
 בן האחדות. ענין לשקלים שייכות מה הענין נרמז בשקלים דוקא למהישראל,
 רעפיי מפרש יג( )פסוק השקל מחצית של המצוה דמובא תשא כי דבפ' תמוהועוד
 לכאורה ע"כ, יתנו כזה לו ואמר אש של מטבע כמין לו דהראה יתנו( זה)ד"ה



 ישגותיפי
 בשלמא הוא, פשוט דבר הלא אש של מטבע לו להראות הקנויה הצריךלמה

 כאן אבל המנורה צורת לו להראות הקשה הצריך י'ז, משה דנתקשההמנורה
 בשבת דוקא האחדות ענין מרומז סיבה דמאיזה לדייק יש ועוד הוא, פשוטדבר

 דבאחד האחדות לענין אדר בין יש שייכות מה אדר, קודם שבת שהואשקלים
 שקלים. שבת עושין מקודם ושבת השקלים על משמיעיןבאדר

 בנקודה להיות צריך לזה זה חברים ואהבת אחדות ענין דבאמת נקדים ל"זולתרץ
 ויחבירו אומר אם אפי' הוא, ושקר מבחוץ רק הוא האהבה פעמים דכמההפנימית
 בזה עצמו מרמה פעמים כמה עכוז הפנים על חיוך לו נותן אם ואפי' טובבוקר

 בכבודו פוגע כשתבירו אם ונראה גמור, שקר היא האמת ולפי תבירו אתשאוהב
 או מקודם( לו שהיה עזה האהבה ל'כ לו יש אם כמובן( הפנימית)בנקודה
 בלימוד מרובה בהצלחה לו משחקת שהשעה ענין באיזה מאוד מצליחכשחבירו

 ג"כ הוא אם נראה אז שמחה עושה כשחבירו או דבר בשאר או בעשירותאו

 ליתן שצריך באופן כשנוגע או הלב, מקירות היוצא בשמחה עמומשמח
 הראויה חתיכה לו ליתן ומזומן מוכן ג"כ הוא במאודו הן בגופו הן שלומהעצמיות
 כלל הוא כמוך לרעך ואהבת של דהמ"ע מעשיו מתוך נכרת ומחשבתולהתכבד

 מקייט ג"כ הוא רק חזק "יאמר" ולאחיו רק מקיים ואינו והליכתו, בתורתוגדול
 ממש. בפועל יעזורו רעהו את איש הפסוקתחילת

 בכוסו, ניכר אדם דברים בג' אילאי א"ר מבואר י'ב( ש"ג )עירובין בגמ'והנה
 ונתגלה ניכר כאן הנזכר דברים דבג' פי' בשחקו אף ליה ואמרי ובכעסו,בכיסו,
 באמת. שהוא מה אדם של מהותופנימית

 במחצית דוקא רימז האחדות ענין לרמז רצה דכשהתורה לענינינו נחזורועתה
 ליתן האחדות פנימית ניכר יהיה ושם לממונו דנוגע בכיסו ענין דהואהשקל
 להערים שלא ובוודאי כךכ, בקל שאינו אל'פ הצורך בעת לו להלוות אולחבירו
 פי' אש של מטבע הקב"ה שהראה במה התורה רמזה בכעסו ענין וכןלחבירו,
 האחדות ניכר יהיה ג"כ אז אש מיסוד הבא כעס היינו האש בבחינת כשהואאפי'
 דחיוב פורים יריט שבו אדר בחודש דוקא התורה רמזה בכוסו ענין וכן יתנו,וכזה
 נרמז וגם שכרות ענין דוה וכו' המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומיאינש
 כבר אדר משנכנס דהרי בשחקו אף ליה ואמרו הג'ל בגמ' הנזכר הרביעידבר
 דרך על האחדות ענין לנו לרמז התורה רצה דווקא האופן ובזה בשמחהמרבין

 ובשחקו. בכעסז בכיסו בכוסו אפי' ואמתפנימי

 אבל דווקא שנה עשרים מבן השקל במחצית התורה צוה דלמה נופן להוסיףויש

 בידוע הוא דהלכה כ' מבן מתחיל זה דענין בכיסו ענין על דמרמז מיושב היללפי
 לאביו, מציאותו אביו שולחן על סמוך שהוא דנ?ז ער סי' חר'מ בשרועדנפסק
 לזון האב על דחיוב דאל'ג הממ"ע ומפרש שהרויח, מה דצ'ה שם הוסיףוהרנר'א

 הטוב לשלם לחכמים ישר נראה מ"מ יותר ולא שנים 1' עד דוקא הוא בניואת
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יפה י"ארועהערות
 ממונו רכל נמצא להאב, הוא דהרווחים ואמרו אותו שמזין טוב עמו שעושהלמי
 רבא אמר ל'ב( כס )דף בקידושין ומבואר שלחנו, על סמוך שהוא כ"ז להאבהוא
 שהגיע כיון אשה ישא מתי לאדם ומצפה יושב הקביה שנה כ' עד ריי דבי תנאוכן
 שנה איזה עד שנה מאיזה האמוראים בין פלוגתא שם ויש וכו', נשא ולא שנהכ'
 יושב הקב"ה שנה כ' דעד כרבא פוסק הלנב( )פנו'ו הרמשם אבל לינשא חיוביש

 על סמוך הוא עשרים ועד עשרים הוא לינשא ביותר המאוחר דזמן נמצאומצפה
 בכיסו, ענין על אחדות ענין לרמז רצה כשהתורה ממילא לאב וממונו אביושולחן
 המאוחר זמן שהוא ומעלה שנה עשרים מן מתחיל שהוא ממונו על לדוקאמרמז
 על אחדות שם יהיה דמ"מ לרמוז שפיר שייך ואז שלו ממונו בוודאי דאולינשא
 כעל. בכיסוענין

 ד' אני כמוך לרעך ואהבת יא( )יט קדושים בפ' פסוק ליישב אפשר הנ"ל כלולפי
 וכו' שכר לשלם שנאמן רוציי מבאר טז פסוק לעיל ד', אני כאן הפי' מהלכאו'
 ובאיזה כמוך לרעך ואהבת לפרש יכולים הנ"ל לפי אבל כלום רטר'י כתב לאוכאן
 באמת אהבה דיהיה אדם של בלבו שטמון מה דיודע ד' אני האהבה יהיהאופן

 כמוך. לרעך ואהבת מצווה אני כזה ובאופן ולחוץ השפה מן ולא הלבמקירות
 ריילושסייןיעקל
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 רומי של שרו טעות בעניןהארה
 וכו' לטעות רומי של שרו עתיד טעיות שלש לקיש ריש אמר )יב.( מנותבמס'
 על הגרליפ והגהות ורכ. וכו' לבצרה גולה והוא בצר אלא קולטת שאינהטועה
 חזא לבצרה איקלע לקיש ריש בגמ' דאמרינן )נח:( זרה עבודה למס' צייןהגליון
 איל יוחנן דרבי לקמיה אתא וכו' להו ואסר מעשרי דלא פירי דקאכליישראל

 לאו בצר להמן והתר אצלם חזור שבגדיך בעוד ןפירטי'י הדר ויל עליךאדמקטירך
 דמכות בל'ב ר'ל דאמר והא ודל בצר( )ד'ה שם התוס' וכתבו י'כ, בצרה,היינו
 לבצרה גולה והוא לבצר שגלה כסבר כו' לטעות רומי של שר עתיד טעיותג'

 גם כי הודה אז בצרה היינו לאו דבצר איהו דסבר יוחנן מר' דשמעה לבתרהיינו
 ל'כ. רומי של שר יטעה זהבטעות

 ןובהקדמה זרע מפרשיסחא בונם ר' הרה"ק בשם שידוע מה ול'פ לפרשונראה
 בגלות שהחיות שאמר זלל[ הרל'ם החי' הרה"ק גשם מביאו צבי ארץלשרית
 גאולה, תהיה והמסקנא סיד רק הוא הגלות כל כי שבנג'ס דעתך הסלקא מןהוא
 לקיש דריש אמינא ההוי מן חיוורו להציל ירצה רומי של ששרו ל'ל וכ"כל'כ,
 סבר לקיש שריש לבצרה יברח כן על אמינא, הוי מן הוא בגלות התירת כלכי

 בא בגלות דוקא שהרי טעותו תהיה זאת אבל מקלט, עיד שזהו אמינאבהוי
 הגאולה כי דוקא הממקנא מן החיות יהי' הגאולה בזמן אבל אמינא הוי מןהחיות



 יהבותיפי
 הגאולה, זמן התחלת בדיוק הוא הלא רומי של שרו הריגת וזמן ממקנא,הוא
 ושרו הממקנא, מן החיות ויהיה ההר'א מן החיות יופסק ממש זמן שבאותונמצא
 ההיא. מן החיות הופסק שכבר ידע לא רומישל

 חנוכה נר הדלקת בשעת ציצית חיוב בעניןהארה
 חנוכה ונר בימין מזוזה ל"ג( סי' וישלח )פ' גאון אחאי דרב בשאלתותאיתא
 דדבריו לפינחס שארית בספה"ק והקשה ע"כ. באמצע מצויץ הבית ובעלמשמאל
 היא חנוכה נר מצות הלא באמצע, מצויץ הגית ובעל דאמר בהאתמוהים
 עכת"ד. ציצית, זמן לאו לילה דקיל'ל ציצית זמן אינו הרי ואז החמה,משתשקע

 רמז. דרך השאילתות דברי לפרש שהאריך מהועפש

 סי' )אר'ח צבי הר שרת בספרו זצ'ל פראנק הגרצ'פ דברי בהקדם לתרץונראה
 החמה, כאור הלבנה אור ויהי צדק, גואל לנו ישלח ברחמיו והשלית וי'ל:ל'ב(

 אותו וראיתם בכלל אז יהיה לילה שגם אפשר שמים מידי הלילה לנווכשיאיר
 המנהג על טעם ושמעתי ציצית, במצותלהתחייב

 שמוציאיי
 בזמן הציצית את

 החמה" כאור הלבנה אור "ויהי אומרים אנו לבנה שבקידוש משום הלבנה,קידוש
 עכ"ל. בלילה גם בציצית חייבים יהיוואז

 אות ב' מאמר טבת כסלו )מאמרי יששכר הבני שהביא מה ומפורסם ידועוהנה
 הדלקת בשעת חנוכה "שבכל שאמר זצוק"ל מקוריץ מוהר'פ הרה"ק בשםמז(

 ענןל. המשיה" מלך של אורו והוא הגנוז האור נתגלההנרות

 עומדיי הרי חנוכה של הנרות אצל דכשעומדין לפניך שלך הריומעתה
 של במצב

 בשעת בזמנינו גם וממילא בלילה, גם בציצית מחוייבים יהיו שאז המשיחימות
 שתהא השאלתות דברי שייך ושפיר בלילה, בציצית מחוייבין חנוכה נרותהדלקת
 באמצע. מצויץ הבית ובעל משמאל חנוכה ונר בימיןמזוזה

 בספר מרשיי שמשמע מה על הולך סובב שם צבי בהר התשובה שכל לציין]ויש
 "וראיתם שייך דשפיר בציצית מחוייב הנר אור אצל בלילה הוא שאםהפרדס
 אור דאצל בפשטות שפיר אתי זה לפי ועמ'פ בזה, שהאריך מה ועיפושאותר'
 מקרה זה אין חנוכה של דנרות ובפרט בציצית, מחויבין שפיר חנוכה שלהנרות
 חנוכה נרות להדליק חכמים תקנת הוא כך אלא הנר אור אצל עומדשהוא

 אז לזמר ששייך ודאי ווו'כ בלבד' לראותם "אלא כדאמרינן דייקאולראותם
 בציצית[. מחויב ושפיר אותר'"וראיתם

 דאוליגער יודליהודה

ש



 נקיקי( ~י4 0~ ~י4 0~ ~ע4 י1~ש .צ למערכה יכתגיםצן
 לפ"ק תערס פסח חגאסרו

 יעקב זרע קובץ מערכתכבוד
 שליגו'א ליכטער לייב יודא ר' כמר הרה"ג כבוד ה"הובראשם

 באי'ראחדשה"ט
 ביסטאן שלו' שמעון ר' הרה"ג ע"י יד( )גליון שלכם הקובץ לידי נמסרהנה
 מאיר ר' הערת על דברי את שהדפסתם למערכת במכתבים שם וראיתישליטרא
 בסוגריים שם שכתבתם וראיתי הי' מתי מצרי גר מנימין על שליחיאפאכטמאן

 בדפוס טעיתם שאתם או במכתבי כן כתבתי אני אם זוכר ואיני החולץ()פרק
 יבמתו על הבא פרק על היתה דכוונתי שם להגיה רציתי וגו' תשכן אלומשום
 סב:. דףיבמות

 לאו כתיבה בענין הערה שם ראיתי הפסח חג במשך בידי הקובץ שהי'וכמו
 מט( )סי' יעקב שב השר'ת על נ"י גאלדמינצער יעקב ר' הרב מאת דמיכדיבור
 דקיי'ל מהא מח( )סי' יעקב שב לשו"ת מציין ושם כ"ט סי' רי'א בשר'תהובא
 הוא דכתיבה אעפ"י התורה ברכת לברך צריך כתיבה דעל ח"ז( )סי' אריחבשרוע

 דושננתם מקרא ילפינן ור"ת דמצות שם ומחלק לברך מ"צ ובמהרהר כהרהוררק
 לבניו ללמד שייך לא דבהרהור הרהור ממעטינן ומע"ה בניכם את ולמדתםלבניך
 מדברי המ'ל והק' עיפש. וכו' לאחרים ללמד יכול כתיבה דל'י בכתיבהמשע"כ
 וקרינן ילמדו ולמען דכתיב מהקהל מדבר ואינו שומע דממעטינן )ג.( חגיגאהגמ'
 יכול הלא הג'ל יעקב השב ולפי לאחרים ללמד ראוי זה ואין בלח( )עי"שד

 מהגה"צ חגיגה מס' על חגיגה שלמי בספר עין קושייתו קיצור זהו בכתבללמד
 בזה עמד שכבר מז( ואר'ק מו )ארק מעליץ בעיר דומ"ץ זל'ל לאנגסאם שמעוןר'

 הנחמדים. דבריוועיל'ש

 קיים בענין שליט"א גארדאן יצחק יעקב הרב מאת הערה שם ראיתיוג"כ
 אברהם נתן איך יל'ע וא'כ )כח:( יומא בגמ' כמבואר כולה התורה כלאאוחה
 עכ"ל, תחנם לא משום אסור והא כז( )כא, בבראשית כמבואר מתנותלאבימלך
 שניהם ויכרתו לאבימלך ויתן ובקר צאן אברהם ויקח שם הפסוק עלוכוונתו
 )עד מחוט אם כג( )יד, לך לך בפר' זה לפני עוד קשה זאת קושיא ולכאורהברית
 מדום למלך להחזיר לאברהם מותר הי' איך וגו' לך אשר מכל אקח ואם נעלשרוך



 יעקגורערמה
 ולכאורה יפות פנים בספר שם כן הקשה וכבר תחנם לא על עבר הא הסלכל

 ונזיד לחם לעשיו נתן ויעקב לד( )כה, תולדות בפר' להלן גס תקשה זוקושיא
 לאו על עבר והלא זה כל לו לתת ליעקב מותר הי' איך וגו' וישח ויאכלעדשים
 תחנם.דלא

 להחזיר לאאול'ה מותר הי' איך הנ"ל הקושיא שמתרץ הג'ל יפות בפניםועיין
 ושלולותו ים של מווטו המציל כדין אאל'ה בה זכה והלא הרכוש כל מדוםלמלך
 הוא חשוב באדם במתנה קידושין בריש קילל דהרי קודם שם ומתרץ נהרשל
 כיון וו'כ עיל'ש, לך אני ואקדש מנה בהילך כבקיטל המקבל מן יותר לנותןשבח
 "לפי תחנם לא בכלל זה אין ממנו מקבל אאייה הי' אם סדום למלך שבח,ןהי'

 רצה לא דמטר'ה הפנל'פ כ' ואח"כ המתוקים, דבריו עיי"ש אברהם" שלחשיבתו
 כי השלל התורה שאסרה הנדחת עיר דין להם דהי' סדום מרכוש ליהנותאאי'ה
 רעים שהיו סדום ברכוש וכן נכסיה כל על רעה רוח שורה רשעתהמחמת
 גם הנחמדים דבריו עיל'ש ומלבושיהן מנכסיהן להנות רצה לא וגו' לד'וחטאים
 הי' איך עוד בזה תירץ לא דלכאורה הק' בדבריו להוסיף וצריכין מוסהבדרך
 עיר כדין מהם ליהנות רצה לא שהוא )אה"נ סדוט למלך להחזירם לאאל'המותר

 יעקב החק דברי כפי הוא הק' כוונתו דמסתמא להוסיף צריכים אלאהנדחת(,
 אסור ממנו להנות יכול שהישראל בדבר דדוקא ל'ב( ס"ק תמ"ח )סי' פסחבהל'
 לעכר'ם ליתד מותר בפסח חמץ כגון לישראל האסור דבר משמ"כ לעכר'םליחן
 תחנם. לא איסור עליוואין

 לך לך בפר' שם זצ"ל גאטעסמאן אברהם ר' מהגה"ח מסבירות פנים בס'ועיין
 דאסור משום או סדום מרכוש להנות אאוחה רצה לא למה תירוצים שניעוד

 שנעשה ברתותא איש דאליעזר במעשה תענית בגמ' ועיין נסים ממעשהליהנות
 ואסור ד'ל ופרשיי וכו' הקדער' הן "הרי העבודה ואמר חטים של באוצר נסלו

 שם הרמב"ן ופירש ידי הרימותי אאייה שאמר וזה נסים, ממעשה ליהנותלאדם
 כיון וממילא וחרם הקדש להיות ד' אל ידי "הרימותי אמר כי בעיני והנכוןוד'ל
 ועוד תתש, לא שייך לא כזה באופן הנ"ל יעקב התק ולפי לאאע"ה אסוריםדהיו
 אמר שהקב"ה לעיל שם יפות בפנים מובא במדרש דמבואר לפז"מ שםתי'

 חלק ליטול אסורים הכהנים והנה גדול כהן אותך עושה ואני אחרי באלאאי'ה
 להשתמש נאה לא השל'ת משרתי שלכהנים הטעם תק"ה( )מ' בחינוך וכ'בביזה
 דרך הבא דבר רק ליקח להם ואין וכו' במלחמה אדם בני מיד המחוטפיםבכלים
 לפי וממילא סדום מרכוש ליהנות אאי'ה רצה לא ולכן עיל'ש, וכו' ויושרשלו'
 תחנם. לא בזה שייך הי' ולא סדום למלך להחזירם מותר הי' הבל יעקבהחק

 הרמב"ן דברי לפ' מחתא בחדא הנ"ל הקושיות כל את לתרץ שרציתי]והעיקר
 בר' מעשה שם הגמ' על לח:( )דף גיטין מס' וברשב'א בר'ן הובא גיטיןבמס'
 מצוה לעשרה והשלימו עבוד ושחרר עשרה מצא ולא הכנסת בבית שנכנסאליעזר
 גמור עשה "דלאו משמע בעשה עובר עבדו המשחרר כל וליל התן שם וכ'שאני,



רפי וערכךטכתגים
 דחינן היכי הוא גמור עשה ואי שאני מצוה ומפרקינן וכו' פרכינן דגגמ'הוא",
 אמרה שלא הרמב'( על )וכוונתו מתרצים ויש מצוה, האי משום שבתורהעשה
 שכתוב כענין חנם מתנת להם יתן שלא משום אלא תעבודו בהם לעולםתורה

 אלא עביד קא דידהו חנינה משום לאו מצוה דאיכא וכיון תחנם, לאבעכר'ם
 לא בסתמא בחידושיו הר'ן )וכ"כ עכל עצמו דמי כנותן לי' והוי עצמולצורך
 מד"א גם ועיין ניחא ר'ה לב: דף עירובין מס' הריטביא וכ"כ מתרצים ישבשם
 לשחרר האיסור כל ראם הרמסן על שהק' שם ברשב'א ועיין ל'(, ס"'ק צ' סי'אכה
 מצות ז' רק מקיים שאינו תושב לגר דאפילו חזינן והרי תחנם לא משום הואעבד
 עבד וץ'כ )כ.( ל'ז ובמס' מקומות בכמה בעריס במבואר חנם מתנת לתתמותר
 סופר חתם עיין אבל לשחררו, אסור יהא למה כאשה במצות שמחוייבכנעני
 העבד אבל ב'נ מצות ז' מרצונו קיבל תושב שגר תושב מגר גרע שעבדשתירץ
 של העשה דהאיסור הכוונה שאין שמתרץ שם סופר בכתב ועיין בי'כ,קיבלם
 הלאו את מחזק כאן שהעשה דהיינו תחנם לא משום הוא תעבודו בהםלעולם
 כך חנם מתנת לעכר'ם לתת התורה שאסרה כמו הכוונה אלא תחנם לאשל

 במאירי(. משמע )וכן לעכ' שחרור לתת התורהאסרה

 המקום כאן ולא הנ"ל הראשונים דברי על ותירוצים קושיות הרבהויש
 הוא שהשחרור דבמקום הנ"ל הראשונים בדברי היוצא הקיצור אבל בהםלהאריך
 לטובת אלא העכירם לטובת לא הוא לעכר'מ מתנה שהנתינה או האדוןלטובת
 מת' לך בפר' סופר כתב ובדרשות תחנם, לא של איסור דאין מודי כר'עעצמו
 איכא הא הרכוש כל מדום למלך להחזיר לאאע"ה הותר איך הנ"ל קושיא ג"כבזה
 לכבוד אלא סדום מלך להנאת אאי'ה נתכוין לא דהרי כיל ומתרץ תחנםלא

 מותר הי' וממילא וגו' אברם את העשרתי אני סדום מלך יאמר שלא כדיעצמו
להחזיר.

 את אאיץ שלח איך ט'ה( סי' )ח"א חסד התורת בעל קושית רב מתורץובזה
 שחרר דאאע"ה ועכור'ל לעבד שליחות אין קיל'ל הרי ליצחק אשה לקדשאליעזר

 דהרי שפיר מתורץ הג'ל לפי אבל בעשה עובר עבדו המשחרר והלא אליעזראת
 כשהיא דוקא וזהו תחנם לא מטעם רק הוא האיסור הנ"ל הראשונים דברילפי

 מותר והי' חנם מתנת נחשב זה אין עצמו להנאת כשעושה אבל העבדלהנאת
 תירוצים(. עוד )וישלשחררו

 שם שחידשו ככתבן( דברים אומר יהודה ר' )ך'ה כ. דף ייז מס' בתוס'ועיין
 חנם מתנת זה אין המכירו בגוי או שלו' דרכי דמשום חידושים שני עודבתוס'
 אברהם ועשיו מיעקב הנ"ל הקושיות כל מיושבים וממילא לו כמוכר הויאלא
 הנותן לטובת היתה הנתינה הנ"ל שבכל מכיון אבימלך עם ואברהם סדום מלךעם
 במס' התוס' דהרי אופן בעוד לתרץ חשבתי מזה ]וחוץ תחנם. דלא הלאו שייךלא

 צור מלך חירם עם ברית המלך שלמה כרת איך הקשו ההוא( ד"ה כג. )דףיבמות
 לכרות רק הוא דהאיסור א' תירוצים ג' שם ותי' ברית, להם תכרות לא כתיבוהרי



 יעלג'רעי3
 אומות בז' רק הוא דהאיסור ג' תושב, גר הי' צור מלך דחירם ב' י'ז, לשםבויית
 ואתחנן פר' יפות בפנים ועיין קרא(, דאמר זעה כ. י'ז מס' תוס' גם )ועייןעיפוש
 עם ברית ויצחק אברהם כרתו איך ווו'כ שם שהק' ברית להם תכרות לאעכ"פ

 לכרות מותר הי' ולפיכך תושב גר הי' דאבימלך ששל שכתב היטב ועילישאבימלך
 וממילא וירא, בפר' זצ"ל מלבוב מהגה"ק שאול דברי בס' תירץ וכן ברית,עמו
 תושב גר הי' דהרי לאבימלך מתנורי לתת לאאע"ה מותר הי' איך הכל מתורץכבר
 לגר בתורה הוא מפורש פסוק דהרי תחנם דלא הלאו בכלל שייך לא תושבובגר
 שם. וג'ז בגמ' וכמבואר 1ג1' תתגנה בשעריךאשר

 וראשית כחי בפסוק ויחי בפר' הק' האוי'ח דברי להדגיש רציתי מכתביולסיום

 מ"מ שניתנה לפני התורה כל האבות דקיימו דאעפ"י וכו' בעיני והנכון בי"דאוני

 שתי עמ יעקב שתאמר כמו להם ההצלחה דבר תועלת רואים שהיובמקום
 שעשו מה כל כי העל כל קשה לא ממילא הק' דבריו עיל'ש וכדומההאתיות
 כן לעשות להם אמר וד' היו נביאים האבות כי הי' הדיבור עפ"י הק'האבות
 לשכר קרוב התורה שאר אבל שם שכתב הללו הק' האוה"ח דברי ובעצםעיל'ש,
 דרכים בפרשת עיין לכאורה עיל'ש, וכו' יקיים לא אם ההפסד מן ורחוק יעשהאם
 עיי'ש יפה למהר"ש הרשם בין בזה מחלוקת שבמביא ג' דרוש האתריםדרך

אריכות.

 וממילא תושב גר הי' שאבימלך הפנל'פ דברי לברר למעלה שכתבתי מהובענין
 מחלוקת מצינו דהנה בזה יותר קצת דברי לבאר הנני תחנם. לא אצלו שייךלא

 מדברי ל"ז עובדי בכל או עממין בן' דוקא הוא תחנמ דלא הלאו איראשונים
 ומפשטות האומות בכל הלאו דשייך מבואר דאמר( ביה כ. )דף י'ז מס'התוס'
 הלאו. ישנו י'ז עובד אינו אם אפילו ממש גוי דבכל משמעדבריהם

 האומות בכל שייך הלאו דבאמת משמע נ'( )ל'ת בסה"מ הרמב'ם מדבריאבל

 דרק לכאורה משמע ה"ג( ה"א וג'ז מהל' )בפ"י מדבריו אבל וג'ז, בעובדי רקאבל

 מסיק ה"ד שבסוף שם בדבריו סתירה קצת יש ולכאורה הלאו ישנו עממיןלז'
 והנה וגו' בשעריך אשר לגר שנאמר תושב לגר הוא נותן אבל הרמב"םשם

 להם מוכרין שאין כתב וע"ז עממין בז' שמתחיל שם הרמב'ם לשוןמפשטות
 כמ"ש ודלא עממין אז' אדלעיל דקאי משמע וכו' בשבחן לספר ואסורבתים

 רק אסור גוי דבל משמע לשונו ובסוף הלאו, ישנו וג'ז העובד גוי דבכלבסהמ"צ

 מותר תושב לגר דרק ומתנה זכיה מהל' בל"ג מדבריו מבואר וכן מותר תושבבגר
 משמע דבריו דבתחילת תמו מצוה החינוך בדברי גם ישנו זו סתירהובאמת
 עיל'ש. מותר תושב לגר דרק מסיק ולבסוף ל"ז בעובד רק הואדהלאו

 עכר'ם לעובד חנם מתנת ליתן אסור שכתב רמ"ט סי' חו"מ בטור מצאתיאבל
 ומ"ש וקל שכ' בב"י ועיטש להחיותו מצוה שהרי תושב לגר ליתן מותראבל
 גר לאפוקי אלא ישמעאל לאפוקי לאו עכסם לעובד חנם מתנת ליתן אטוררבינו



יצת להערכתמכהגים
 ועיפש עכ"ל, להחיותו מצווים שאנו וזה ב"ג מצות ז' עליו שקיבל דהיינותושב
 כוונת ג"כ שזהו לומר יכולים הנ"ל הב"י דברי לפי עפ'פ אבל שהקשה מהבשח
 יונה לרבינו תשובה בשערי עיין אבל מותר תושב גר דדוקא הנ"ל הראשוניםכל

 עממין לז' חן, להם תתן לא ד'ל רבותינו פי' תחנם לא וז"ל כ' השלישיבשער
 לא של הלאו בכלל שייך לא עממין מז' חוץ אחר גוי שלכל מפורש משמעעכ"ל,
 חרימ בשו"ע עיין כמותו פסק לא ובשקיע בזה, יחידי שהוא כנראה אבלתהנם
 אעיב מתנה לו ליחן אסור תושב גר שאינו עכר'ם המחבר פסק ב' סעי' רמ"טסי'
 משע"כ ב' נו'ק הממ"ע שם וכ' שלו' דרכי משום בדבר בו יש אם או מכירוהוא

 מכור או בי' כתיב עכרים עובד שאינו אף בינ מצות ז' עליו מקבל שאינובעכו"ם
 הנו'י כ' ופל י'ח גר'ק קרא סי' ביר'ד הטר'ך וליכ בנתינה ולא במכירה דוקאלנכרי
 ופשוט דלא תושב גר לאפוקי ישמעאל אפילו במשמע עכר'ם דכל רמ"ט סי'חר'מ
 לאו שיין לא דבב'נ פשוט דבר דוהו הראשונים מכל משמע עליפ אבל עללהוא
 וגו'. תתנה בשעריך אשר לגר בתורה שמפורש וכמוהייל

 האיסור דכל ליח דף גיטין במס' הרמב'ן בשם והרשו'א הרין בשםומו"נ
 הרן על הק' ל' יריק צ' סי' ובמג"א תחנת, לא מטעם הוא תעבודו בהםדלעולם
 דרבים מצוה בגמ' ומתרץ בעבירה הבאה מצוה דהוי ברכות בגמ' הק' מהדלפליז
 סי' ביריד דהב'י המרא שם וכ' עבירה זה אין בכה"ג הנ"ל הק"ן לדברי האשאני
 שמתרץ מה שסב סי' יריד חור'ס בשר'ת ועיין הר"ן על בזה העיר כבררול'ט
 יהודי רופא ל"ד שם דנשאל קל'ד סי' חר'מ ח~'ס בשר'ת גם ועין המג"אקושית
 צריך אם עכר'ם וחולי יהודים חולי לרפאות בשבת ונוסע בשכר לרפאותהקבוע
 לגבי אבל לרפאות לו מותר שלו' דרכי דמשוס החת'ס שם ומסיק בידולמחות
 דאין נהי ממנו יהנה לא שבת שכר שהוא כיון לצדקה שיתנהו שם מסיקשכרו
 עכ"ל, שכר לקבל מצוה יש וזו"נ תחנם לא של איסור יש דהא בחנם לרפאותלו

 זה עושה היא הרי שבת שכר איסור משום שכר לקבל רוצה אינו אםולכאורה
 הר"ן לפי תחנם לא לאו על יעבור למה ווו'כ עצמו לטובת שכר מקבלשאינו
 שעושה לבד דוה הנ"ל שב"ב סי' ביריד בשר'ת במטויכ לשיטתו דהחת"סהרל,
 תחנם. לא של מהלאו מצילו אינו עצמולטובת

 ויאמר עה"פ משה בתורת לך לך בפר' בעצמו החת"מ מדברי צ'ע דקצתאלא
 על הדין מדת שקיטרג מצינו והנה בדויד שם 1ג1' הרימותי סדום מלך אלאברם
 לו ראוי הי' הפחות ולכל וכו' סדום למלך הנפשות שנתן זה דבר בעבוראברהם
 דעובר חנם מתנת לגוי ליתן דאסור תחנם לא על עובר הי' ולא טירחה שכרליתן
 של ראשון ליל שהי' מחמת לומר ואפשר )כ.( בל'ז כדאיתא תחנם דלא לאועל
 קכ. )שבת הראשונים בחסידים כדאיתא וירט שבת משכר עצמו מונע והי'פסח

 דלאו ואי'ג עבירה נדנוד בו שיש דבר בכל מוותרים שהיו חסידי ד"ה שםוברשיי
 לך פר' שם עה"ת בחת"מ ומ"כ הנחמדים דבריו עי"ש וכו'( הוא גמור שבתשכר
 רצה לא שאאל'ה שמשום בדבריו משמע ששם בדבריו סתירה יש לכאורה~'כ



 ישגזחע
 התנם לא על עבר ולא סדום למלך להחזיר לו מותר הי' שבת שכר עללעבור
 וצ'ע תחנם לא משום בו אין עצמו לטובת עושה שאם מדבריו משמעוג"כ

 בנה. עודד שכבר מים פלגי בס' ועיין בדבריו סתירה יהי' שלאבדבריו

 הכהן שמואל מר' ובירורים בביאורים שם שראיתי במה רכ אעורר אגב]בדרך
 )אריק לא או בשבת הציצית לבדוק האם בשבת קושר לגבי שלינריאגרינפעלד

 זצ'ל מווערבוי מהגה"ק ח"ב כתב אלף בס' שמצאתי מה לציין כדאי ול'ג(ל'ב
 קרח פר' ובצ'ק וכו' בהיותי לס"ק תרצ'א תמוז ט"ו יום שם ודל תקס"1()אות

 מאונגוואר ר'י ווייס קלמן ר' הרבני אלי בא שחרית תפילת קודם הציציתבדקתי
 זצ"ל מאנהיימער צבי חיים ר' והגה"ר זצ'ל סופר כתב בעל הג' שרבותיו ליוהגיד
 ערלן. בטר'ק הציצית לבדוק נהגו לא אונגוואראביד

 רגנסגור
 פינקלשטיין ל"ג(לטן

יף-השש4_4

 תטיס ה' אייר לחודש ה' למטמור'ם,כ'

 סקווירא דשיכון הכוללים מרכז ע"י שיר'ל יעקב זרע קובץ מערכתלכבוד
 יחיו. עליהםה'

 מרובה. וברכה רבשלום

 תשבז תשרי ז' בגליון שי', שפיטצער דוד מרה מוצ'כ על להעיר בזההנני

 הרב "ובשריע ומל כתב מ'ז בהע' ושם טבוח ליום בנוגע והליכות הלכותבמדור
 כיון מ"מ ביעט, להקריבם מותר ו'ה דלדברי שאע"פ תירץ ל'ט סעי' תצ'דסי'

 מישראל והרבה ירש אחר להקריבם עצממן ]כדברי כדבריהם ביש עשו זהשבדבר
 ובברכי ותענית, בהספד בו להאסר עצמו כיר'ט זה יום להם נעשה כמותם,עשו
 לא מעו'ה תעשה ואל שב מטעם כן עשו מישראל דהרבה הוסיף תצץד סי'יוסף

 יריגר'. אחר אלא עצמו ביו"טהקריבו

 קצת אחר באופן שכתב יראה הזקן אדמריר של הזהב בלשונו המעייןוהנה
 כמותם. נהגו מישראל והרבה כדבריהם ר"ה עשו זה שבדבר כיון מ"מוזלה"ק
 ב"ש. כדברי הלל בית נהגו זה שבדין אלא עצמם, כדברי עשו בוש שלאהיינו

 ביש הגיהו אליעזר הגהות בס' וכן נאה( )להרזויח השולחן שבקונטרסואף
 להגיה. גדול דוחק שתת'י הדפוסים בכל שכוה מכיון הרי ביה,במקום

 ל"ק קרי באחרונה נתבאר ב"ש כדברי נהגו שביה ול'ז אדה"ז של ומקורוטעמו

 ליל. בתשמ"1 י'י והוגה ותשל'ו, תשפ'ג, תשנו'ז, ה' בשבועות זליעאדמר'ר



רצג וערכתטכתגים

 והוא: דבריו תוכן גקצרהואנתוב

 חג במוצאי התענית באיסור תצ'ד בסי' הזקן אדמו"ר שריע דברי מביאא[
 מביא מקורו, מנין והתמיה ב"ש, כדברי עשו ויה טבוח יום שהוא לפיהשבועות

 שם. רליד ותוס' י"א יח חגיגההג'

 בשךע ההלכה פרטי על מקשה זו, שיטה על הסתמך שאדה"ז הסברא דוחהב[
אדה"ז.

 עולתו שהביא ביה מתלמידי אחד בתלמיד מעשה בביצה הג' דברי מביאג[
 שמקריב כשה הלכה שנקבעה שאול'פ כן עשה אחד תלמיד שרק ומוכיחוכו'

 עיקר ראיה שעולת לב"ה כר'ל הדין שמעיקר שאף משום כב"ש, בזה נהגועולות
 דבעינן מודים שהכל בעצרת מ"מ קצת צורך שהוא כיון עצמו ביר'ט הואזמנם
 כשש. 1'ה נהגו ובמשתה במאכל בו שישמח וכפרוריי לכם,בי'

 לדעת מתאים שאינו אף ב"ש של טעמם אדמוה"ז שהביא זה עפ"ז מדויקד[
1'ה.

 שיטת בין הנפק"מ מבאר בחגיגה, הג' מלשון הוא אדה"ז של שמקורו מבארה[
 הזקן. אדמר'ר בשרע המבואר לבין רל'דהתוס'

 ממש. ותומ'י בתורתיך חלקנו ותן ביהמ"ק )שיבנה ויאדיר תורה יגדילבברכת
 הכהן שי טעידילט)הס

 ),י. גרוקו,ן ליוגאוויטש תוית גישיגתתלמיד

 ש4__4 ש=--"

 הל'י יעקב זרע המערכתלמול'כ
 החיד'א דברי על יג( )קובץ נ"י בוקסבוים יוסף יעקב הר' שהעיר מהבענין
 נעשו ניסים עשרה המשנה על אבות( פרקי על החיליא ובסידור אבותבחסדי

 יותר עוד מוסיף והחיד'א מכות מהעשר שניצלו מפרש והרי'ב במצריםלאבותינו
 ולאבדם, להומם למצרים והולכים מסתלקת ותיכף לישראל באים היו רגעדכמו
 כן. לזמר תמיה דבר כי כן הי' בכורות במכות גם האם מי'כותמה

 נרדמים( מקיצי )דפוס רבה במדרש חד'ל מאמר היא החיר'א דברי מקורהנה
 "אשר המדרש וד'ל וגו', ידעת אשר הרעים מצרים מדוי וכל פסוק על עקבבפר'
 לכך בישראל, שפה היתה המצריים על באה שהיתה מכה שכל מוצא אתידעת"
 לילך להיכן להם יש הקביה אמר וכו' יודן א"ר בך, ישימם לא ידעת אשראמר
 "שפה" היתה ופי' זה מדרש מביא התורה על ובתויך עיל'ש, שונאיך בכלונתנם
 ג"כ ועי' הים, שפת על כמו שפה דלשון נראה ולענ"ד י'כ, ונשתפה שוטהמלשון



 יעלגזרערצו
 פסוק על )עקב( קדומים ונחל וגו', מצרים ארץ על חשד ויהי עה"פ )בא( דודבפני
 הי' המכות דבכל מבואר במדרש והנה זה, ענין מביא מקומות בכמה וכןהג'ל,
כן.

 וכמה נמה דאכן כלום קשה לא בכורות מכות על מל'כ שתמה מהאיברא
 מצרים כפרך נתתי וגו' ה' אני כי ג( מג, )ישעי' כדכתיב במצרים מתומישראל

 נצלת בכורי בני ואתה מתו שבכוריהם לפדיון לך היו והם שם פירש"י 11'לוגו'
 עליהם חמתי לשפוך ואומר ת-ט( כ, ליחזקאל שנאמר כמו כלי', חייביםוהייתם
 וחמשים כמ"ש ישראל של רובם הרשעים הם וד'ל פיר)ר'י ושם ל'כ, מצריםבארץ
 שאכן בהדיא לך הרי י'כ, מאות מחמש אחד ולא מחמשים אחד 1ג1' בנ"יעלו
 יתברך. השם והצילם ישראל על הי' בכורותמכות

 דאורייתאניקרא
 טעלגער יויףיעקג

כו~
 שגת הל

י-4-שנ,4י-4

 יעקב זרע קובץ המערכתלכבוד

 האיך שהקשיתי מה על -'ד בקובץ ר" רייצנשטיין יעקב ר' שהשיב מהבענין
 ופטורים שעשאוהו שנים דהי' לומר ראין וכתבתי ביוה"כ עצמו אל'ה אברהםמל

 מתיירא דהיה כיון יכול' "אינו דמקרי דל'ל התל וכ' איכא, דרבנן איסורדמ"מ
 בא הוי לא אי גם ודאי מ"מ מתיירא דהיה דנהי כן לומר דא"א אמינאלחתוך',
 רע, לו יאונה שלא ודאי לחתוך הקב"ה לו דצוה דכיון חותך הוי לסייעוהקב"ה
 הוי מתיירא אם דגם וודאי אבל להרגיעו היינו הקב"ה עמו סייעו דבאמתוהא
 דהקביה דכיון או1'כ שכתב מה גס "יכול", מיקרי דוה ופשיטא מחתך, סוף כלסוף
 למעשה מילה אבינו אברהם קיים דלא נמצא לאברהם, כלל מתייחס לאאוחז
 דין להם היה תורה מתן דקודם דאמר למאן ובפרט כן לומר ותמוה במחשבהרק

 למעשה מצרפה הקב"ה אין טובה דמחשבה מילה, מצות קיים לא 4י'כעכר'ם
בעכרם.

 של במדור שליט"א שפירא יוסף יעקב ר' המופלג הרה"ג כתב ליד בקובץב[
 רבו, כיד דידו אמרינן כנעני דבעבד כנעני, בעבד היה לא שם דהמעשההערות
 רשות לרבו שאין מנת על מתנה אחר לו בנתן שם דמיירי למימר איבאובאמת

 לשיטת בו רשות לרבו אין דבזה ע"ב( כג )דף קידושין במס' ששת רב דסברבו
 בו רשות לרבו דאין טפי למימר איכא סעודה לשם דנתן כיון וגםחכמים,
 נתן המלך רדוד שם דמיירי אמרינן אי ואפי' ובראשונים, שם בסוגיאוכמבואר
 כמש"כ דמהני אחר י'י דזיכה למימר איכא מ"מ שם, וכדמשמע הביצהלעבדים



י3" למערכתטכהגיס
 מיהו )ד'ה שם כהריטב'א ]ודלא אלחנן הר"ר בשם תצ'ג( )אות שםהמרדכי
צריך([.

 דאורייתאניקרא
 גארדאן יצחקיעקב

 יקווירא ושיכון עיוןכולל
4 * -

 יעקב" "זרע המערכת חברילמי'כ
 שליחיא אדמו"ר מרן ליק נשיאות תחתהעומדת

 מנמה שם והביא קטן נישואי בענין "'ג בגליון הל"ו ראזנבלום ריי שביררבמה
 באתי קטנים, כשהם בניו להשיא דמצוה דאיתא וירושלמי בבלי בסי'סמקומות
 שהשיאו "קטן מ"ט( )כ"ט כתובות במס' מפורשת משנה ג"כ הוא דבאמתלהוסיף,
 ברכה בספר י'כ מצאתי זו משנה רואי ואחרי וכו", קיימת כתובתהאביו

 זו במשנה כתובות עמ"ס זצוק"ל( יששכר בני בעל הרי'ק )שחיברמשולשת
 במשיא סב: דיבמות בגמ' רוויי, לפירוש דשמיא סייעתא יש מכאן בזה"לשכתב
 ורבים הרג, בשנת י'בניר' לפירקן סמוך דפירטריי לפירקן, סמוך ובנותיובניו
 לקטן, נשואין רבנן תקינו ולא הוא, קטן הל'ג בשנת דהרי ז"ל רבויי עלתמהו
 עכלה"ק. אביר שהשיאו קטן שלימה משנה בכאן"והנה

 באריכות אגדה( דברי )במדור הלע טויבנפעלד הל'צ ידידי האריך לידבגליון
 מפני ועד לעולם ימלוך ה' שכתב המכילתא דברי שם והביא הים, בשירתנפלא
 עי' הנה יער'ש. פירושים ב' שם והביא תמוה, והוא עכ"ל, פרעה סוס בא כימה,
 אמר אמאי הקשה רזא דהפענח האופן, בזה המכילתא כונת שפי' נבחרבכסף
 הקדים המלך ודוד ימלוך, ואת'כ ה' והקדים ועד, לעולם ימלוך ה' רבינומשה
 ה', ימלוך יעות רשעים ודרך ט( קמט, )תהלים כמ"ש ה', ואב"כ ימלוךתחילה
 וכמו"כ ה', ימלוך אמר משריה הרשעים, מן ה' לרחק רצה דדוד רזא הפענחותירץ
 רזא, הפענח ערד ימלוך ה' אמר משר'ה פרעה מסוס ה' לרחק רצה רבינומשה
 אמר לזה ה', ימלוך אמר לא למה קשה ימלוך' "ה' מאליו המכילתא מבוארולפי'ז

 סוס בא"כי
 עכתדה"ק. פרעה סוס מן השם לרחק כדי פרעהי

 הש"ס מס' לימוד בענין הרל( )במדור הל'ו שפיטצער ר'ד שקיבץבמה
 ענינים. איזה בזה להוסיף הנניוהמסתעף,

 ת"ח( של חולין שיחת מספר לי )כמדומה כתוב ראיתי כתובות מס' בעניןא[
 כתובות במס' שיש טעם שאמר זרע זצוק"ל מניקלשבורג מהריש הרה"קבשם
 ל"ג כנגד מכוונים בהן נדרשת שהתורה מדות שהל'ג שידוע מה ל'פ פרקיםל"ג

 ול'כ העריס, מכל שכלול קטן עריס הוא כתובות שמס' שידוע וכיון דרחמי,מכילין
 רבינו סידר ומשו"ה בהן, נדרשת שהתורה מדות המג כל כתובות במס'מרומז



 יעלגזרערש
 והביא אחרת, מדה כנגד מרומז פרק שכל פרקים, לתג כתובות מס'הקדוש
 קשה ולכאורה פל' על "אף בתיבת חמישי פרק שמתחיל ממה לדבריוסמוכין

 ונהרגז ב"אף' שהתחילו ארבעה חולל אמרו הלא "אף" בתיבת התחילאמאי
 שבמס' פרקים דהל'ג דכיון ניחא הג'ל ולפי המןן קרח, האופים, שר]הנחש,

 נמצא דרחמי, מכילין ל"ג כנגד וי'כ דאורייתא מדות י"ג כנגד מכווניןכתובות
 ומשר'ה "אפים" תיבת דהוא דרחמי שבמכילין הה' מדה נגד הוא חמישידפרק

 שרומז המתקה, שהוא כיון "אף" בתיבת חמישי פרק הקדוש רבינו התחילבדייקא
 עכתדה"ק. דרחמי מכילין שבל"ג "אפים"לתיבת

 שפחדו גדולים בשם שפיטצער ר"ד שם כתב אשר חולין מס' לימוד בעניןב[
 דקהלתנו אביד זצ"ל ניישלאס ר"מ שהגה"צ להוסיף יש חולין, במס' לימודםבעת
 ושלח לפ"ק תנו'ח שנת בראשית ישיבתו בני עם חולין מס' ללמוד התחילהק'

 זה ענין אודות שאל ובתוכו זרע זצוק"ל מבעלזא מהר'א להרה"ק מכתבמקודם
 תשובה מכתב זצוק"ל מבילגורייא ר"מ הגה"ק לו כתב ואז חולין, מס' לימודשל
 מס' לימוד על קפידא שום אין כי לו לכתוב שצוה זרע מהריא הרה"ק אחיובשם

 עכלה"ק. זו, מס' ילמוד -חולין

 הרה"ק אחיו בשם זצ"ל מבולגורייא הגי'ק ג"כ כתב אשר פלא ענין לציין ישג[

 בשום )היינו במס' להתחיל שלא שמקפידין הג'ל, במכתב זרע מבעלזאמהר'א
 לי אמר ומ"מ מניעות, שום בלי הלימוד להמשכת סגולה וזהו הראשון, בדףמס'(
 עכתדה"ק. לו חק זאת אין שאעפ"כ מהר'אן הרה"קןאחי

 עצירת בעת להוושע סגולה שהוא לציין יש תענית מס' גמ' לימוד אודותד[
 הרה"ק רבו שסיפר לישרים פאר בספר שכתב מהעובדא שרואין כפי רח"ל,גשמים

 ולמדו זרע מקאריץ פנחס ר' הרה"ק רבו אצל בא שפעם זרע מבערשיד רפאלר'
 ברעש הדבר יצא ופתאום גשמים, עצירת שהי' בעבור תענית, מס' גמ'הכל

 ]וזה ללמוד ופסקו תענית, מס' ללמוד שיפסיקו זל'ע מקאריץ פנחס ר'מהרתיק
 להחיטים הכונה )לכאו' שמורה המצה לו הביאו ואז אבן בחודש ימים בהט'הי'
 ר'פ הרה"ק של הבית אל שמורה המצה להכניס ומיהרו הבא(, הפסח חגשל

 גשמי מי לשפוך התחילו הבית לתוך שמורה המצה כשהוכנסו ומיד זרע,מקאריץ
 ללמוד פוסקים היינו לא שאם תדעו זל'ע מקאריץ פינחס ר' הרה"ק ואמרברכה,
 עכלה"ק. שמורה מצה לנו הי' לא תעניתן]מס'

 בשם הנ"ל לישרים פאר בספר איתא שבעריס, מסכתות ל'1 של סכום בעניןה[
 תורה מתן של הלילהן ]בלא שיום שהוכיח זל'ע זצוק"ל מקאריץ פנחס ר'הרה"ק
 ג' מחנה כאורך לאחוריהם חזרו הקב'ה של דיבור בכל כי שעות, ל"ו ארוךהי'

 בחזרה רק כי המלאכים, של סיוע בלא בעצם שהלכו הי' זו והליכהפרסאות,
 הוא בינוני אדם ומהלך פרסאות, ל' היום בכל שהלכו נמצא המלאכים,נשאום

 כנגד והם שעות, ל'1 והיינו יום מכל ג"פ ארוך היום דהי' ~ר'מ ליום, פרסאותי'



יט למערכתטכתגים
 בגריס" מסכתות ל"ו יש זה "וכנגד הראשון לאדם הגנוז אור ששימש שעותל'1

 ולעשות. לשמור וללמד ללמוד ונזכהעלכה"ק.

 נכרכההחותם
 שטיייער לגי אכרהסחיים

 יע"א טקוויראשיכון
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 הל"י. יעקב זרע החשובה מערכתכבוד

 השלחן הערוך על שליכו'א גאלדמינצער יעקב הרב העיר רלג עמ' יג בגליוןא[
 עט.'ק בלי הימים וחשבון פרוטות רנ"ו הוי הא לשנה שקל שליש נותניםדלמה
 בהם שחל הימים גם מנה לא דלמה הקשה וגם רר'ד, או רנ"ב רק הםושב"ק
 עוד שמוסיפים העיבור בשנת דהא צ'ב דלכאורה דבריו ליישב ונראה עיל'ש.יר'ט
 יותר ימים כ' או י'ח יהי' עדיין ושביק עש"ק אז תוציא אפי' ועל'ן יוםל'

 ועל'ז שנה ל'ט של המחזור שמצרפין הוא שמחשבין הדרך ייכ אלאמפרוטות,
 )שליש פרוטות ררו פעמים ל'ט דהיינו האחרונה פרוטה עד כמעט החשבוןיעלה
 בשנת שהתחיל כעת בו עומדים שאנו המחזור ולדוגמא פרוטות, 4864 הואשקל(
 4959 מנין ישאר ושי'ק עטר'ק ימי נוציא ואם 6941 הימים מספר יעלהתשנ"ח

 )דהא ושצ'ק בעש"ק חלים שאינם ויוה"כ ראשון יריט ימי כל עוד נוציא ואםיום,
 פרוטות ל' שנותן נמצא יום 4869 הימים מנין ישאר 4ו'י( לבני אף הוא חז"לתקנת
 חצי פחות שקל שליש ליתן לצמצם אפשר אי בודאי דא ובכגון לי'טיתירים
 שאנו כמחזור מדויק החשבון יהי' לא אחר דבמחזור דיתכן וובפרט לשנהפרוטה
 ודר'קן. בו,עומדים

 המצרי גר שמנימין לומר שיקיא הי"ו פאכטמאן מאיר הרב שהעיר מה שם,ב[
 דיבמות הגמ' דלשון לומר יש אולי עיל'ש, ריי עם ביחד עקיבא דר' תלמידהיה
 קיימו כוותייהו סתימתאה דרוב שרואים כמו שעה באותה תורה העמיזי הםהוא

 ל'ל 4ו'כ לי( תיתי )ר'ה ל. ובכורות סתומתאה( )י'ה ב. דף מגילה ברורייכמבואר

 התורה ממעמידי היו שלא תלמידים עוד גם לו היו אבל התורה העמידודהם
 שם. מנאם לאולכך

 יצחק יעקב הרב ובשנים בחכמה ממני הגדול אחי שהקשה במה שם,ג[
 מטויכ עי' עי"ש, התורה האבות קיימו האיך בענין קושיות כמה שליחיאגארדאן

 האבות על קושיות כמה שמיישב אתה( בכורי ראובן )עה"פ ויחי פ'באוהחה"ק
 ורחוק לשכר קרוב בבחינת רק אז הי' התורה דבל דכיון תורה דין ע"פ שלאשעשו
 או אחיות ב' שנשא אורה יעקב כגון עליו לעבור צורך ראו אם י'כ העונש,מן

 באריכות. עיל'ש בזה חששו לא ראובן פני על יוסף שדיברבמה



 ישגזרער%
 התקנננו בענין נ"י קאהן הכהן יצחק מריה ידידי העיר רל'ד, בעמ' שםד[

 רב לו לומר השי'ת הוצרך למה וגם ביו"ט, התפלל האיך משה, שהתפללתפילות
 שנה שבאותו דצ'ה שם נתב דהא ביו"ט דהתפלל דהא לומר אפשר עיפוש,לך

 יר'ט וגם אז, היה לא שני )ויר'ט בשבת חלו ושמ"ע סוכות גם א"כ היהבשבת

 אלול נמצא חסר וא' מלא א' החדשים דמחשבין שם כמיו"כ היה לא ר"ה שלשני
 צרכיו לבקש מותר שביוה"כ קשה לא יוה"כ ועל ר"ה( של ב' יום היה ולאחסר

 הא לך רב לו לומר השי'ת הוצרך דלמה דהקשה והא פוסקים, בהרבהכמבואר
 צרכיו, לבקש אסור ובשב"ק היהע)ו'ק

 ומשרייה נענה היה אתת תפלה עוד מתפלל היה שאם דכיון ליישב ישאולי
 ובכגון מת היה לא ישראל לארץ נכנס דאם פקר'נ בגדר הוי י'כ מזה ידעמסתמא

 צרכיו. לבקש ולש שבת לחלל מותרדא

 חוצה. התורה מעיינות להפיץ שתזכו טוב בברכתואסיים

 גארדאןאבא
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 הנכבדה יעקב זרע מערכת מל'כאל

 דכלה האגרא בדברי שליגו'א פינקלשטיין לייב זלמן ר' הרה"ג שהעיר מהא[
 אליעזר, ששתה המים של השיריים את רבקה שפכה דלפיכך שכתב שרה( חיי)פ'

 לו והוקשה לבהמה, יתנוה דלא כתוב חסידים ובספר עליה, בירך דאליעזרמשום

 את שפנה והרי ממנה שותים שבהמות חלולה אבן היא דשוקת ר)ר'ימדברי
 עכת"ד. השוקת, לתוך הנשאריםהמים

 לכל ותשאב אלא השוקת, מן שתו שהגמלים כתיב לא דהרי קשה, לאולערד
 שכך ר'כ לדייק יש הפסוק ומן פיהם, לתוך להשקותם בכדה עמדה ואוליגמליו,
 המתין למה דלכאורה וכו', ויקח לשתית הגמלים כלי כאשר ויהי דכתיבהיה,

 היה השוקת לתוך המים לשפוך סיימה כאשר מיד הלא לשתות, שכלו עדאליעזר
 לכן בידה וכדה עומדת היתה מסתמא אלא מאליהם, ישתו והם אליה לפנותיכול
 לשתות. שכלו עד עמה עניניו לסיים יכול היהלא

 שהי' המוסר בחכמת והתבונן ראה בזה"ל: שנתב שרה( חיי )פ' בשליהועיין
 ולא בכדה מיס ונשארו אליעזר שתה מתחלה כי הבריות, כבוד לנהוגברבקה
 כאלו נראה יהי' אז לגמלים הנותרים מים אלו תתן אם לעשות, מה רבקהידעה
 הנותרים המים תשפוך ואם אחד, מכלי להשקותם לאדם הבהמה משווההיא
 כשופכין, נידונין משתייתו הנותרים המים להיות כבוד העדר ג"כ הואלחוץ

 מאיליו הכד נפל כאילו עשתה הגדולה הריצה ומכח להשקות ותרץנתחכמה



רצי להערכתמכתגיס
 ולפי"ז עכ"ל, בכבודו, אליעזר נשאר ובזה מים בו ממלאה והיתה ונשפךמידיה
 ג"כ. קושייתו שפירמיושב

 דמי, כדיבור לאו כתיגה בענין הלו גאלדמינצער יעקב מרה בהערתב[
 לבניך בושננתם נכלל וצ'כ לאחרים ללמד יכולין דבכתיבה כתב יעקב שבדבשרת

 מהקהל מדבר ואינו שומע ממעטינן חגיגה ובגמ' כתיבה, על לברך צריךלכן
 יכול הלא יעקב השב ולפי אחרים, ללמד יכול אינו וזה ילמדו למעןדכתיבה
 עכו!"ד.לכתוב,

 בקרא ונכלל כלימוד נחשב דכתיבה יעקב השב דכתב דהא לישבנראה
 אז כתיבה, וך'י לימודו על חוזר ועכשיו למדו דכבר באופן היינו לבניךדושננתם
 בפיך מחודדים שיהא שפירמו'י כמו דושננתם פירושו דוהו כלימוד, נחשבשפיר
 שנון נעשה לימודו על היטב שחוזר ל"י והיינו תגמגם אל אדם ישאלךשאם

 נחשב שפיר לכן בלימודו, ברור להיות לו מסייע כתיבה ידי על וכן בפיו,ומחודד
 השומע וזה מחדש, וללמוד לשמוע שבאו בהקהל משא"כ לברך, וצריךכלימזד
 ילמדו. בלמען נכלל לא לכן כתיבה גר'י ללמדו שייך לא אז מחדש, ללמדויוצרך

 דאורייתאניקרא
 ראזענכ),ס העשירי יושעאגריפס
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 'עקב זרע מערכת כבודאל

 דוד הר"ר אחי שכתב יד בקובץ שראיתי במה קצת להעיר אלו בשורותבאתי
 יצא זה והנה שונים, ובזמנים שונות מסכתות לימוד בענין שליחיאשפיטצער
ראשון.

 יצחק הפחד בשם )וכמדומה הקדום מדור האדמור"'ם אחד בשם שמעתיא[
 משום לת"ב ר"ח שבין ימים בט' מכות מס' מסיים שהוא שאמר ועוב( זרעמבויאן
 והוא ניחמתנר', עקיבא ניחמתנו עקיבא לו "אמרו מסיים מכות מס' בסוףדהגמ'
 נחמה. בזהמרגיש

 כריתות מס' שלימוד שאמר המד זצ'ל מקאפאוואר הרה"ג בשם שמעתיב[
 העולם מלחמת בעת מבניו לא' צינה וכן משונה, במיתה למות שלא סגולההוא

 נפלא. באופן וניצל עשה וכןהשני',

 ללמוד יכול שאינו זצ"ל מקאריץ פנחס ר' הרה"ק בשם ע"ב באות שכתב מהג[
 )ירושלים צופים נופת בספר כי בזה, שגה דקטנות, מוחין הוא כי קטנהמס'

 קטן מספר ר"ל קטן מספר כתוב קצ'א אות הרל מהרתיק ליקוטיםוכשכ"א(



 יעקגזרעש
 קטן( )פר קטן מספר לגרוס שיש ושמעתי דקטנות, מוחין שהוא משוםבכמות
 הנ"ל*. מטעם ואפשר גימטריאות אמר לא מעולם הג'ל שהרה"קוידוע

 שרוצה כתב בהקדמתו יהושע בפני יבמות, נדה עירובין בענין שכתב מהד[
 באחרונה להביא בדעתי יבמות "ומסכת וד'ל אלו מסכתות ג' על פירושלחבר
 בחיים". עלי ה' יגזור אם יבמות נדה עירובין מס' על ערימנחת

 התורה. העולס בזה ולהנות חוצה מעינותיכם להפיץ שתזכו בברכה בזהואסיים
 שפילער ישראלידידכם:

גרוסכן
4 ש " ש ~ 5 " 5 4

 יבורך. הטוב בשמו כ'א יעקב זרע החשוב הקובץ מערכת כבודאל

 של חשבונו על הל"ו קאהן הכהן יצחק ר' האברך שהעיר ל'ג בקובץ ראיתיא[
 לשאול אסור ביריט דגם ל'ה, רבינו משה שהתפלל תפילות תקש' בעניןהפלי
 עיטש.צרכיו

 ברכה בספרו אייבשיץ יהונתן מר' ל'כ מובא יהושע הפני של חשבונוהנה
 וסוכות, ויוה"כ ר'ה היה הרי האיך ל"ז קשה אך בזה"ל שם מסיק ובסידמשולשת

 באדר ז' ואם ובשבת, באדר בז' מת רבינו ומשה צרכיו לשאול מותר ביוה"כאך
 יר'ט הי' לא זמן ובאותו בשבת, חלים עצרת ושמיני וסוכות ר"ה גם בשבתחל
 ודר'ק. תפלה שום חסר ולא גליות, שלשני

 דבתורה סוף ים בקריעת הלשון בשינוי ירא ר' האברך העיר ל'ב בגליוןב[
 קריעה. בלשון מופיע ואילך ומהמדרש בקיעה בלשוןנקרא
 יש שם וג'ל הים את לנו קרע אילו בקטע פסח של הגדה משמואל בשםעי'
 קריעת נקרא חכמים ובלשון סוף ים בקיעת נקרא הכתוב שבלשון השינוילדקדק
 להגלוי, ההעלס שבין המסך סילוק הוא "'ס קריעת ענין דהנה ונראה סוף,ים

 דלדברי האריאל, לדברי הזוה"ק דברי בין שינוי בזה שיש בסידור ג'ל הרבוביאר
 ההעלם שיצא בהפך הוא האריד'ל ולדברי בההעלם, ונכלל הגלוי נתעלההזוה"ק

 אתך הצדק אולי קטנה, מסכת על ולא קטן ספר על דכוונתו שכתבת מה הכותב: תגובת*
 גאות שם שכ' שכתבתי כמו מוכח תשל'ד בשנת הנדפס שתח"י פנחס אמרי מספראבל

 תשע"ז באות ואח"ז קטנות, א לו ואמר קטן במריע לומד איתו שראה הרב בשם יז"לתשע"ב
 הוא דספר ועוד מסתבר, לא וזה פעמים ג' הדברים חזר שכתבת מה ולפי שכתבתי, מההביא
 נקבה. לשון ג"נ שהיא מסכתא תיבת על ונופל נקבה לשון דהוי קטנה כ' ושם זכרלשין



שע ייערכםמכהגים

 למעלה התחתונים עלו המסך סילוק שעי' של"י דוי'ח ואלו אלו ובודאי גילוי,לידי
 שלשון קריעה, ובין בקיעה בין בלשון ההפרש שזהו לזמר ויש למטה,והעליונים
 שבתוכו היין של כשהאדים הנוד יבקע שמא כלשון לחוץ מבפנים הואבקיעה

מתפשטין
 מבקעיי

 האפרוח ממנה שיצא הביצה קליפת בקיעת וכן הנוד את
 האפרות ונענוע גידול מכת שנעשה בצלה, ודרגה ובקעה סו( )לד,בישעי'

 שכול כדוב אפגשם ח( )יג, בהושע ככריש מבחוץ היא קריעה לשון אךשבתוכה,
 מזה והיוצא רבות, וכהנה עיניך, בפוך תקרעו כי לו( )ד, ובירמי' לבם סגורואקרע

 הוא שהשיית הכתוב שלשון 5,ל ול'כ מושאל, לשון הוא הכלל מןדלפעמים
 העליונים גילוי לידי ההעלם שיצא לחוץ מבפנים שהוא בקיעה לשון אחזהמדבר
 קריעה לשון אחזו בלשונם המדברים הם שישראל שבל'פ בתורה אןלמטה,
 מאוד. והבן למעלה התחתונים לפניםמחוץ

 הלגאהלברכת
 איינהארן טע)דל טגחסשלטה
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 היי. יעקב זרע קובץ של מערכת כבוד מעלתאל

 נתן איך שליחיא גארדאן יצחק יעקב הרב ידידי שהעיר מה ל'ד בקובץראיתי
 לאו משום אסור והא כז כא, בבראשית כמבואר מתנות לאבימלך אבינואברהם
 ג'ל ולכאורה ייכ, כולה התורה כל אאי'ה דקיים כח:( )יומא וקיי"ל תחנםדלא

 חנם מתנת נקרא לא שלום דבדרכי יהודה( רבי )י'ה ול'ב כ' ל"ז בתוס' שכ'עפל'מ
 ימות לא כלום לו יתן לא אם אף כי מתנה באותה מחי' דכשאינו ועוד עוברואינו
 באבימלך. איתנהו ותרווייהו עובראינו

 והערלהגכגוד
 )יישטאדט יזיףיעקג

 יקוויראשיכון

י-2-:ע
-הגשו--








