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מוקדשת זו חוברת
 סוע״ה הגדול הגאון הרב גשמת ולעלוי לזכר

תרשישים מגזע הומר כאנשים מופלא

זצ״ל סופר זלמן יבי

 תשובה. התעוררות בעל ערלויא, אבדק״ק זצוק״ל סופר שמעון רבינו מרן בן

זצוק״ל. סופר כתב בעל הגדול רבינו בן

לפ״ה תשכ״ו כסלו כ׳ ביום חי לכל חיים שבק

תובב״א. ירושלים עיה״ק המנוחות בהר בבוד ומנוחתו

ר בתרה גשםתו תהא ת החיים מ

מערלויא שמעון״ ״אהל ישיבת הנהלת ידי על הוקדש

הי״ו הדגול המנוח ומשפחת אלמנת ובהשתתפות



ל ה א ה
(ל״א־ל״ב) א־ב חוברת י״ג שגה — ת״ו ירושלים סעיה״ק — לס״ק תשכ״ז כסלו ב״ה.

י שער ת פ ״ ״ש ם י נ ש י

ן מ י א. ס

 זצ״ל סופר כתב בעל ממרן

*) תר״א חורף תחלת הישיבה לבני פתיחה

 למה כן אם ותאמר בקרבה הבנים ויתרוצצו
ה/ את לדרוש ותלך אנכי זה

 למה כו׳ ולאום כר גוים שגי לה ה׳ ויאמר
 פירש כב].—כ״ה [בראשית כר אגכי זה

 ושני קשה וגם התפללתי, זה למה רש״י
 גוים. שני אמר כבר הלא לאומים
את יצחק ברך הנה אקדים נ״ל ולפרש

 אחיך ואת תחי׳ חרבך ועל עשיו
זה כי המשך לו ואין מ׳]—כ״ז [שם תעבוד
 מאמר אח״כ דכתיב ונ״ל כר. אחיך ואת קללה
 קשה כר ואהרגה אבי אבל ימי יקרבו עשיו
 וישטום קשה גם יצחק. במיתת זה תלה אמאי
 על גם הלא וגר הברכה על יעקב את עשיו

שנאו. הבכורה
 הריב״ש בתשובת הנה נראה, זה כל וליישב

שמע כי השואל שאל שכ״ח] [סי׳
דבר מקנה אדם דאין דהגם דרא״ש משמי׳

 המכירה, קיים נשבע אם מ״מ לעולם בא שלא
 האיר ליעקב, דעשיו הבכורה ממכירת וגלמוד

 מאבא, שאירש מה הוד• הלא יעקב קנה
 קיים לי״ ״השבעה שאמר כיון ודאי אלא

להיות דכול דאינו, השיב וד!ריב״ש הדבר.

 ע״כ. לעולם, בא שלא דבר מוכרין הי׳ אז כי
 בעד עשיו מכר איך הרמב״ן גיתקשד. ובאמת
 כי עשיו חשב כי י״ל ולזה בכורתו. עדשים

 מד• דד.וד• משום מכירתו תועיל לא וודאי
̂י׳ אף וכר, מאבא שאירש ג אז שד  כן, המנ̂ד

 אם אבל הבן ליד בא אח״כ אם דווקא זה
 ועשיו המכירד•, מועיל אינו אב בחיי הבן מת

 במקום היינו למות״ הולך אנכי ״ד.נד• אמר
 וממילא לאביו קודם ימות ובודאי וליסטים, חיות
̂י׳  פ״ח (ב״ק כמבואר אחריו לבנו הבכורה יד

 בחיי הבן ומת אב בחיי הבן במכר ע׳׳ב)
̂גי לא אב  פליגי ור״ל ר״י רק מכירה, מד
 פירות קגין אי הפירות לבן האב הקנד• אם

 המכירד• בטל כלל קגין בלא אבל כקה״ג,
 דלא כיון דשלב״ל מקגד• אדם אם אף לכ״ע

̂גד. עשיו• כוונת הי׳ חד• בסוף, וTל בא  לא וד
 כשצווח לבסוף עד זאת ממכירד• ליצחק נודע
 גר, בכורתי את פעמים זה ויעקביני עשיו

 לכ״ז ראוי קבr כי הבין כך, חקr כששמע
 ועל [לעשיו) ברכו לכן וTב שתתקיים ורצד•
̂ו שלא היינו תחי׳, חרבך  וימות חיות יזיקוד
מיתת לאחר בודאי ימות וא״כ טבעית מיתד•

 להוצאת ״הסכת *־r על בס״ד, בקרוב להופיע העומד דרשות פנקס מתור •)
u ע״י לנו הומצא ז״ל״. סופר החתם ע״ש יד כתבי וחקר ספרים tt ד.לוי משד• שלו׳ הג״ם הדגול 

ארה״ב. נייסרא, אבדק״ק שליס״א אונגאר



ל ה א ה

 בא יבלא כיח המכירה תועיל וממילא אביו
 שלא היינו תהי/ חרבך ועל והיינו בן, של לידו

 יהי׳ הוא כי תעבוד, אחיך ואת וממילא תמות
 עשיו, מת שלא כיון המכירה הועילה כי הבכור

 וא״ש. אהדדי תרתי הני שפיר ושייכא
 על אביו שברכו זאת ברכה עשיו וכשמוע

 כי שנאה מוסיף הי׳ וגו׳ חרבך
 וישטום והיינו כהנ״ל, המכירה תועיל עכשיו
 היינו ברכו, אשר הברכה על יעקב את עשיו
 המכירה תועיל וממילא חרבך, ועל שברכו אותו

 על לא הברכח על שנאה דוקא Tשי ושפיר
 אין והנה עשיו, על הולך זה כי הבכורה,

 רק המכירה תועיל שלא אחרת תקוה לעשיו
 אבל ימי יקרבו והיינו יעקב, את יהרוג אם

 הוא כי־ [היה] סבור עתה עד היינו אבי,
 ואהרגה קודם ימות שאביו עתה אבל קודם ימות

 הכל. וא״ש המכירה, תועיל שלא יעקב את
 ברכות מיני בכל מיצהק יעקב נתברך והנה

 שכתבנו כמו הי׳ לקללה עשיו וברכת
 וכבר עולו, ופרקת תריר כאשר והי׳ התנה אבל

 תורה עול עליו המקבל כל בפ״א [נשנה]
 ממנו הפורק וכל מלכות עול ממנו פורק

מלכות. עול עליו נותנים
 אב ואם אדוניו ועבד אב יכבד בן בהפטרה

 אני אדונים ואם כבודי איה אני
 בוזי הכהנים לכם צבאות ה׳ אמר מוראי איה

 כמו הול״ל ״אדון״ אדונים לשון י״ל שמי.
 מאהבה עבודה שיש ידוע כי ונ״ל ״אב״. שאמר

 [נקראים] שאנו שעה יש וגם מיראה ועבודה
 למקום, עבדים [ימנקראים] ויש למקום בנים

 לשמה בתורה ועוסק מאהבה העובד והיינו
 רק לאב כבן עובד זה פרס, לקבל ע״מ בלתי

 העונש מיראת העובד אבל רצונו, לעשות
 עבד בבחינת הוא זה שכר, לתשלום ומקוה
 ישראל אם והנה שכרו. לו להרבות לרבו העובד
 בלבם אין ישראל כל אזי מאהבה ה׳ עובדי׳
 לכולנו, אחד ואב הבורא רצון לעשות היינו
 כי בלב שווים אינם מיראה עובדים אם אבל

 עבור וזה פרנסה ד׳ לו שיתן עבור עובד זה
 אדון אהד לכל בנים עבור וזה גופו בריאת
 בבחינת שאני היינו אני, אב אם והיינו לעצמו.
לשון אני ״אדונים״ ואם כבודי, איה ״אב״,

 כוונה על לעצמו אדון אחד שכל היינו רבים,
 מורה וכאן כבוד כאן מוראי״, ״איה אחרת

וא״ש.
 מזבחי על מגישים וגו׳ הכהנים לכם ואמר

 גאלנוך במה ואמרתם מגואל לחם
 מובן, אין הוא, נבזה ה׳ שולחן באמרכם

 מגואל לחם בהקרבת מבזים כי אמר תחילה
 והנה אאריך. ולא גאלנוך, במה אמר ושוב
 קבוע. הוא מה וצ״ע קבע, תורתך עשה בפ״א
 ויהי׳ יתן ומי שלישית עבודה יש כי ונ״ל
 עובד שהוא אף כי אותו, ליראה לבם כולם

 לה׳ רוח נחת לעשות עובד הוא מ״מ מיראה
 אחרת עוד יש אבל גמול, לתשלום מצפה וע״ז
 בתורה קרדום לעשות הלומדים אילו מזה רעה
 רק והגית, עליו כמצווה כלל לומד אינו הוא

 ולהיות בה, להתפרנס אמונה או חכמה כשאר
 זו, מדה על שלומד מי] להבחין [יודע הוא מי

 יראה ואדם מחשבות, יודע הוא כי ה׳ הוא
 כי בלימודים חילוק יש עכ״פ אבל לעינים,

 מיראה שלומדים אף זו כוונה על שלא הלומדים
 יראה ולא מה׳ גמול מצפים מ״מ פרס לקבל ע״מ

 בוררים אינם העולם רוב אם גם הזמן משינוי
 ה׳, אצל ששכרם מפני לומדים הם מ״מ בתורה
 אילו אבל [שלמדו] למודם על מתחרטים ואינם

 הם מלאכה שאר כמו להתפרנס רק הלומדים
 רוצים העולם רוב מה הזמן, פגעי לפי משתנים

 שרוצה אדם יזדמן ואם תפלה, ואם תורה אם
 כיון למודם על יתהרטו בתורה ולא בתפלה

 והיינו אחרת במלאכה להתפרנס יכולים שהי׳
 שלא היינו קבע, תורתך עשה מזהיר דהתנא
 תלמוד רק הזמן פגעי כפי תורתך ישתנה
 בה להתפרנס ח״ו ולא מיראה עכ״פ או מאהבה

וא״ש.
 מני הני ברכות בש״ס מוסר ע״ד ואמרתי

 הני דדהו מחובייהו דבלי דרבנן
 דנקט דבלי הני וצ״ע מנייהו, דמקפן כרעי

 יותר בלה ת״ח דבגד יום בכל דמעשה משמע
 מלבושים בלו מזה נ״ל, אבל אחר. אינש מבגד
 שדחקו הדחק גודל מפני מאחרים יותר שלהם

 שומר אמרו רק המדרש, בבית זה על זה
 אלא בגדיהם, יקרעו ולמה כר ידע לא מצוד.
בממון נזקו לכן לש״ש כוונתם הי׳ שלא וודאי
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 מפני דמוקפן כרעי הני וגם הגוף, ובריאת
 הלא אבל שעות ושלש שתים השיעור שעמדו

 שאיז וודאי אלא כה, יחליפו ד׳ וקוה כתיב
 שאין אלו מינייהו, והיינו לש״ש, כוונתם

לש״ש. כוונתם
 ואמרתם שמי בזו הכהנים הפסוק סי׳ נ״ל וזה

 לאחר היינו גר, מזבחי על מגישים גו׳
בתורה להגות כימים לילות ושם מזבחי שבנה
לפיגול דעתו תשתנה זמן שינוי לפי ועתה
 כזב, דסטי רהבים אחרים לדברים דעתו ופונה
 מזבח, ותורה לחם בשם מכונה דחכמה וידוע
 לחם תורתי דהיינו מזבחי, על מקריבי׳ והיינו

 רמיות אין כי טוענים האנשים אלו רק מגואל,
 התורה כי הם אנוסים אבל ה׳ אל רק בלבם

אם אליהם סונה מי ואין זוית בקרן מונחת
 במה ואמרתם והיינו אחרות, חכמת ילמדו לא

 מוכרחים אנו רק בה׳ מואסים אנו אין כי גאלנוך
 ה׳ היד וקצף בזיון כדאי דזה אלא כהנ״ל,
שאינו ומי אתכם, ויושיע בה׳ בטחו תקצר
 שולחן באמרכם והיינו ד׳, בוזה הוא בו בוטח

 חכמת תלמדו לכן עם המון אצל הוא נבזה ד׳
 בטוחים אתם יותר כי גדול בזיון וזה אחרות

מה׳. באדם

 ותאמר גו׳ הבנים ויתרוצצו המכוון אל ונבוא
 ז ע״ בית על כשעבר פירש״י גר, א״כ

 כי ואומר גר, יעקב בהמ״ד על וכשעבר וכר
 מהותו ויהי׳ אחד רק שנים יהי׳ לא כי סברה

 ללמוד אחרות למקומות ילך גם אבל בבהמ״ד
 הלומד כל חז״ל אמרו כבר והנה אחרות, חכמת
 לכן נברא, שלא לו נוח לשמה שלא תורה
 שלא לו טוב הלא אנכי זה למה א״כ אמרה
 אין ודאי וזה לשמה עושה שאין כיון נברא
 ואינו אחרות חכמות שלומד כיון לשמה עושה
 והשיבה ד׳, את לדרוש ותלך לכן בה׳, בוטה

 גו׳ גוים שני רק הוא, שאחד דמית כאשר לא
 עשיו, כולו ואחד יעקב כולו הוא שאהד היינו
 ילמד אולי אחים המה יען לחוש עוד יש אבל
 ע״ם כי עשיו, מן יעקב ומסתם מחבירו אחד
 יראה ומזה בברוך, מדבק ארור כי כך הוא רוב

 עשיר הי׳ כי תקום היא ד׳ עצת אבל רבקה,
 ויעקב תמיד בשדה היום כל והי׳ ציד איש

 חסדי וזה תמיד זא״ז קרבו ולא בבית תמיד
 לה שבשרו והיינו מעשיו, יעקב ילמוד שלא ד׳

 פרודים יהי׳ כי היינו גר ממעיך לאומים ושני
 ילמוד ולא לדרכו וזה לדרכו זה מבטן מיד

הכל. וא״ש מדרכיו יעקב

ן מ י ב. ס

*) סופר יד שו״ת בעמח״ס ערלויא, ראבדק״ק הי״ד, זצ״ל, סופר משה רבינו ממרן

איסור על חל איסור בענין

 וכר אוכל שלא שבועה ע״ב) (כ״ג בשבועות
 דאמרי יוחנן ורבי ושמואל רב

 האסורים דברים עם המותרים דברים בכולל
 במפרש אי אלא מוצא אתה אי אמר לקיש וריש
 אליבא בסתם אי דרבנן ואליבא שיעור חצי

 לה דמוקים כר״ל אמר לא ר״י בשלמא וכר דר״ע
 אמר לא מ״ט ר״ל אלא הכל כדברי למתניתין

 הא מפורסמת, העולם וקושית וכר. יוחנן כר׳
 וא״כ בכולל למתניתין מוקמי נמי ושמואל רב

עליהם גם הקושיא הש״ס העמיד לא אמאי

ילדותו משל *)

 יוחנן. ר׳ על דווקא הקושיא נקט ולמה
 חולין תוס׳ מימ״כ פי על לייימב ולפענ״ד

בסוה״ד, סבר, מר ד״ה ע״א) (ק״ג
 דהתם מתניתין יוחנן ר׳ שפירש אע״ג ח״ל

 זד. ולפי עכ״ל• הכי, ס״ל לא לדידי׳ בכולל
 לד,ו סבירא ושמואל דרב ל די״ שפיר, אתי

 ולדידהו בכולל, איסור על חל איסור להלכתא
 דד,וי בכולל מתניתין לאוקמי ניחא שפיר

 יוחנן לר׳ כן שאין מה הכל, וכדברי כהלכתא
 גופא הוא אבל בכולל מתניתין מוקי רק דהוא

 י׳Tלד הוי א״כ התוס׳, כמש״כ הכי ס״ל לא
מקשד, כך ומשום כהלכתא דלא זו משגה
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 כר״ל מתני׳ אוקי לא אמאי שסיר הש״ם
 לי׳ ניחא דמ״מ הש״ס מתרץ וע״ז וכהלכתא,

נכין. שסיר ואתי הכל, כדברי לאוקמי

nyiT סי׳ מהרי״א שר׳ת (עיין העולם קושית 
 ע״ה רביגו משה הביא דהאיך צ״ב)

 קיימ״ל הא הכסורים ביום האחרונות הלוחות
 ע״א) י״ד כריתות (עיץ בש״ס דוכתי בכמה

 בדותא דרסרם והא ביו״כ והוצאה עירוב יש
 מעביר ע״ה רבינו משה הוה איך וא״כ הוא

ביו״ב. בר״ה אמות ד׳
 :)(ר שבת רש״י לשטת רק קשה לא זה והנה

 במדבר שרייץ שישראל שבזמן שס״ל
 הרמב״ם לשיטת אבל הרבים רשות המדבר הוה
 דבזמן להיסך שס״ל א׳) הל׳ י״ד סרק שבת (ה׳

 רשות המדבר הי׳ לא במדבר שריית שישראל
הניח כבר אבל זו, לקושיא מקום אין הרבים

 תירץ הנ׳׳ל (והגאח בצ״ע. הרמב״ם דברי ה״ה
שאני)• הדיבור פי׳ דעל

 ילקוט במדרש מבואר דהנה נראה ולענ׳׳ד
 ע׳׳ה רבינו דמשה תשא) כי (פרשת

 סרחו שהאותיות רק וTמ הלוחות השליך לא
 הלוחות וגסלו ע״ה רבינו למשה כבדים והיו

 נשא לבדו ע״ה רבינו משה לא וא״כ ו,Tמ
 דהא האותיות נשאו העיקר אדרבא הלוחות,

 רביגו משה של מידו נפלו Tמ פרחו כאשר
 יכול חד• מלאכה שעשו שניים היו וא״כ ע״ה
 ע׳׳א) (צ״ג שבת בש״ס ומבואר יכול אינו חה
 סטור הוא יכול שאינו חה חייב שיכול ^ה
 וא״׳כ ממש בו אין ומסייע מסייע רק הוד• דלא
 ״יכול״ היו וד!ם האותיות העיקר נשאו כאן

 שאינו חה יכול״ ״אינו הי׳ ע״ה רבינו ומשה
 וא״ש הלוחות, הביא ושפיר פטור הוא יכול

וק״ל.
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תשובד• התעוררות רבינו־בעל מרן בן זצ״ל סופר זלמן מד׳ה מהגאון

בשבת ואפי׳ עתי בענין

 למאי בשבת, ואפילו עתי ע״ב) (ס״ו ביומא
 שאם לומר ששת רב אמר הלכתא

 כר׳ דלא כמאן, כתיפו, על מרכיבו חולד• היה
 עצמו, את נושא חי האמר נתן כד דאי נתן

 רפרם אמר שאני. חולה נתן ד תימא אסילו
 עירוב ואין לשבת והוצאד• עירוב אומרת זאת

 טרידrמדא רש״י, וכתב הכיפורים. ליום והוצאה
 דאין למשמע איכא בשבת אפילו עתי למיתני
 הכפורים יום דאי הכפורים, ליום וד.וצאד• עירוב
 משאו לד!תיר קרא לי למד• להוצאה, כשבת
 וקאמר דמי כשבת נמי בחול כשחל הרי בשבת

ישלחנו• רחמנא
 איתא, ע״ב) (קי״ד בשבת דהנד• לעיין ויש

 יוחנן ד אמר אבא בר חייא ד אמר
 ירק, בקניבת מותר בשבת לדחיות שחל יוה״כ
 שאסור בשבת להיות שחל ליוה״כ מנץ מיתבי

p בקניבת r אילימא למאי, שבות שבתת, ת״ל

 אלא מלאכו־ו כל תעשה לא כתיב וד!א למלאכה,
 לקניבת לאו אלא ופרש״י ירק, לקניבת לאו
 קאי מלאכד• דלאו יTדמ בתלוש, בעלמא ירק,
 דמדאורייתא וכיח שבות דשבתון בעשה עליד•
 ליה שרינן לא הכא השנה שבתות בכל אסור
 דאורייתא, איסור חיTלמ נפש עגמת משום

̂כ״ס ובשאר  דכתיב ואע״ג נפש לעגמת שרי יוד
 אלא הוא, למלאכד• לאו שבות שבתון, גמי •Tב

 מפורעו הרי וכר. מלהתענות המעכב דבר מכל
 בתורה דכתיב שבתון דשבת רש״י דשיטת יוצא

 מיידי קא אמלאכד. לאו ביוד^כ״ס, ט״ז) (ויקרא
 ביודג״ס מלאכות דכל ומיני׳ העינויים, על אלא
̂ן יש  רש״י לדעת עשה בה אץ אבל ל״ת בד

 על ביומא רש״י שפירש מד• על ק״ל וא״כ
̂וצאה דעירוב רפרם,  ביוהכ״ס, ולא לשבת וד

̂כ״ס דאי ̂וצאה, כשבת יוד  קרא לי למה לד
̂תיר כשבת גפי בחול כשחל הרי בשבת משאו לד
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 בשבת, רש״י ולפי לשלחנו, התורה והתירה דמי,
 דהא ליוהכ״ס שבת בין גדול חילוק איכא

 מלאכה בכל תעשה ולא עשה יש בשבת
 שפיר א״כ א,Tגר תעשה לא אלא אין וביוהכ״פ

 ומיוהכ״פ ביוהכ״פ והוצאה עירוב יש לעולם י״ל
 שביוהכ״פ לשבת, היתר ילפינן היו לא עצמו

 ולא עשה הד בשבת משא״כ אTגר ת ל״ הוי
תעשה.

 יש שביוהכ״פ שמאחר אחד, לי ותירץ
 עשה ובעלמא כרת, איסור במלאכה

 כדאיתא כרת, איסור בו שיש ל״ת דוחה אינו
 ביוהכ״פ וכאן שם, ובתוס׳ ע״ב) (ג׳ ביבמות

 דנדחה הפסוק וגילה כרת בו שיש ת ל״ יש
 בשבת, אפי׳ לעתי פסוק עוד צריך לא א״כ

ע״כ.
 דהגה ומגמרא, מסברא להשיב יש זה רעל

 סבר שמשח לרביגו כריתות בספר
 שיש ל״ת אפילו דוחה עשה נמי דבעלמא

 רש״י דאפשר מוכרח, דלא אלא כרת, בו
 שאפילו לי ברור זה אבל כן, ליה סבירא לא

 בו שיש של״ת שסבר אע״פ שמשון לרבינו
דוחה שאינו ברור מ״מ מעשה, נדחה כרת
ל״ת דוחה שעשה במה וא״כ ועשה, ל״ת
 אפשר אי עדיץ ביוהכ״פ, היינו כרת בו שיש

שיש בשבת להיות שחל יוהכ״פ על למילף
 שמותר לרבות צריכנא ושפיר ועשה, ל״ת בי

שחל ביוהכ״פ אפי׳ המשתלח השעיר לשלוח
 והוצאה עירוב דיש אפשר ולעולם בשבת, להיות

ליוהכ״ס• אפילו
 (ג׳ ביבמות דהתוס׳ לדחות, אפשר ומגמרא

 מי כרת בו שיש ל״ת ד״ה ע״ב)
 דלחזזי ילפינן לא ואמאי וא״ת הקשו דחי,

 אח דאשת דכרת ל״ת דדחי דייבום מעשה
 למילף מצי לא אח דמאשת ר׳׳י ואומר וכר,

 כרת, בו שיש ל״ת עשה חיTדל בעלמא
 אפשר ואי בכך דמצותו אח אשת דשאני
 בטלה דאל״ב ייבום, מצות לקיים אחר בענץ
 כריתות בגם׳ עיי״ש.הנה וכר ייבום מצות
 רפרם של סברתו את הגמ׳ דחה ע״א) (י״ז*
 שעיר דשאני ליוהכ״ס, והוצאה עירוב שאין

 דלמא פירש׳׳י בכך, ביוהכ״ם דהכשירו המשתלח
שאני דיוהכ״ס לשבת, שמעינן לא מיוהכ׳׳ס

 בעצמו רפרם אבל ע״כ, בכך, מצותו דהכשר
 לרפרם י״ל א״כ בכך, דמצוותו הסברא ס״ל לא

 ת ל״ דוחה דעשה אח מאשת ילפינן שפיר
 דמצוותו הסברא לומר שאין לפי כרת בו שיש
דוחה דעשה הוא חידוש לאו ולפי״ז בכך,

 למילף א״א ושוב כרת, בו שיש תעשה לא
 להיות שחל מיוהכ״פ השעיר שילוח היתר
 וצ״ע בשבת, להיות שחל יוהכ״פ על בחול

רש״י. שיטת לפי רפרם הוכחת מאי
¥

החמץ על הפסח את השוחט בענין

 הפסח את השוחט ע״א) (ס״ג פסחים במשנה
ר׳ תעשה, בלא עובר החמץ על

אומר שמעון ר׳ ,Tהתמ אף אומר יהודא
פטור לשמו ושלא חייב לשמו בי״ד הפסח
 לשמן שלא ובין לשמן בין הזבחים כל ושאר
 חייב לשמו שלא סטור לשמו ובמועד פטור
 לשמן שלא בין לשמן בין הזבחים כל ושאר
 לשמה. שלא ששחטו החטאת מן חח חייב
והדא קאי, דלהכי חייב, בד״ה רש״י וכתב

 תשחט לא משום וחייב ראויה, שחיטה לה
 מלקות ואיכא ימצא, ולא יראה דלא לאו בהדי

עכ״ל. דשחיטה. נמי
 מדוע זה, רש״י בפירוש נלאו חכמינו גדולי

 אבל נמי שעובר כאן דוקא רש״י פי׳
 דבשלמא ח״ל, שכ׳ בצל״ח עי׳ ימצא, ובל יראה

 בי״ד הפסח שאמר שמעון ר׳ דברי בתחלת
 דבל לאו בהדי רש״י כתב לא חייב לשמו
 יראה בל ליכא ודאי דלר״ש משום יראה,
 בנודע שביארתי כמו הלילה עד פסח בערב

 שלא המשנה ובריש כ׳), (סי׳ חאו״ח ביהודא
 דאכתי אלא וכר ליישב יש ג״כ רש״י נקט
 ,Tהתמ אף שאמר יהודא ר׳ בדברי קשה
 מחצות יראה בבל עובר ודאי יהודא ולר׳

 לי׳ והוד, שם, בנוב״י שביארתי כמו ולמעלד,
 עכ״ל, יראה, דבל לאו בד,די לפרש לרש״י

בצ״ע. וד,ניח עיי׳׳ש
 (פ״ה שם ירושלמי עפ״י לפרש נראה ולענ״ד

דר׳ טעמא יוחנן ר׳ אמר ה״ד)
חמץ על תשחט לא אומר אחד כתוב שמעץ,
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 חמץ על תזבח לא אומר אחד וכתוב זבחי דם
 שאר אחד עשר, בארבעה הפסח אחד זבחי, דם
 לרבותן ראית מה מעוד, של בחולו הזבחים כל

עשר, ארבעה מן ולהוציאן מועד של בחולו
אותן אני מרבה ומיעט, הכתוב שריבה אחר

ימצא, ובל יראה בל שהוא מועד של בחולו
 ובבל יראה בבל שאינן עשר מארבעה ומוציאן

 ומפרש בלשונו דייק רש״י לפי״ז ע״ב. ימצא,
 ש״מ בחולו הזבחים בכל חייב שמעון שלר׳
 כמו ימצא ובל יראה בבל חייב שהוא משום

 לא למה קשה לא א״ב בירושלמי, שפירש
 בתורה מפורש שהתם כך, יהודא ר׳ אצל פירש

 ־בן1בק דמיירי זבחי דם חמץ על תשחט לא
הירושלמי קושית קשה היה כאן אבל תמיד,

 אבל עובר שהוא משום ופי׳ וכר ראית מה
 בתחלת רש״י פי׳ שפיר ע״ב ימצא, ובל יראה

שמעון. ר׳ דברי
 מוכרח טעמו ונתינת הירושלמי שקושית ונ״ל

ע״א) (ס״ד בגמ׳ דהנה לבבלי, גם לומר
 תרי זבחי זבחי דכתיב שמון, דר׳ טעמא מאי

הלכתא למאי זבחיי, זבח ביה קרי זימני,

 למימר זבחיי, כתב ולא מהדדי רחמנא פלגינהו
 דליכא בזמן אזבחיי מחייב לא זבח דאיכא בזמן
 ואמאי בד״ה רש״י ופירש אזבחיי. מחייב זבח

 קרא בחד זבחיי כתב ולא רחמנא, פלגינהו
 זבחים. בשאר בין בפסח בין במשמע והכל

 דאיכא דבזמן ד.גמ׳ דרש למה להקשות ואיכא
 זבח דליכא ובזמן אזבחיי מחייב לא זבח

 דאיכא בזמן להיפך נדרוש אזבחיי, מחייב
 ליכא זבח דליכא בזמן זבחיי איכא זבח

 די א״ב וא״ת פשוט, יותר זה הא זבחיי,
 דאיכא דבזמן יודעים ואנו זבחיי שיכתוב

 הי׳ אם לומר נוכל ובו׳ זבחיי איכא זבח
 במשמע הזבחים שכל אומר הייתי זבחיי כתוב

 פלגינהו משו״ה בפסח, בין פסח בערב בין
 פסח, לערב פסח בין חילוק שיש רחמנא

 איכא זבח דאיכא בזמן למימר איכא מ״מ
 זמן אני שמרבה הירושלמי לטעם אבל זבחיי,
 זבחיי על חייב ימצא ובן יראה בל דאיכא
 ימצא ובל יראה בל על עובר דאינו ובזמן
 חמץ, על תשחט לא זבחים, על עובר אינו

ודו״ק. שפיר, אתי
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סופר יד בעל רבינו בן זצ״ל סופר בנימין שמואל אברהם מו״ה העלם מהרה״ג

ונוטפיז זוחלין בענין

V1T מסכת על בחידושייו ז״ל החת״ס קר 
 דשמואל דמנ״ל ע״א), (מ׳ דף נדרים

 מבריך דמכיפי׳ אע״ג דלמא י׳Tאד י׳Tד פליגא
 מ״מ נגדו טפחיים עולה וגשמים ספח וכל
 מב״מ בעלמא ס״ל ושמואל ל״ב במינו מין
 אזלינן אי תליא בזה נימא ואפי׳ בטיל לא

 דלמא מנ״ל מ״מ מבטל בתר או בטל בתר
 לזוחלין ואפשר מבטל בתר אזיל שמואל
 דליכא ולהנ״ל מב״מ וה״ל כנוספין להיות

 בטיל מב״מ קיימ״ל ובדרבנן דרבנן איסור רק
עכ״ל. לכו״ע,

 מב״מ בדרבנן דגם דס״ל שי׳ להני והנה
וכן כלום ז״ל החת״ס תירץ לא ל״ב

 צ״ב. ולכאורה ע״א), (ס״ב בע״ז הריטב״א ס״ל
 ז״ל, הריטב״א לשי׳ אף לתרץ לענ״ד ונראה

 דאמאי סי׳ מ׳ דף בנדרים הריטב״א כי
 עין מראית משום במעיץ הנוטפין הוכשרו לא

 איכא הזוחלין על רבו הנוטפין אם וע״כ יע״ש
 הנוטפין על רבו הזוחלין ואם עין מראית משום
 ול״ש בו לטבול ומותר עין מראית ליכא
 כמובן. לק״מ ותו ומב״מ ביטול ענין כלל כאן

קושיווב כמה יתיישבו זה בדרך ובלכתי
 מטהר במקוה דמ״ש התה״ד קר א)

 שאובין מים עליו שרבו ומעיק שאובין מים
 (סי׳ יר׳ד בסו״ז עיק בזוחלין מטהר אינו
גם מדינא באמת כי ל״ק לפמ״ש אבל ר״א)
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 משום איכא הכא רק במעין הוכשרו בנוטסין
 הישועות קושי׳ מיושב וגם ב) וז״ם. עין מראית

 על הזוחלין רבו דאם אמרינן דאיך יעקב
 הוד. אחד כל הלא בו לטבול דמותר הנוטסין

 לא בהיתר וד.יתר מותר באשבורן כי היתר
 ענין כאן שייך דלא לסמ״ש אבל ע״כ, בטיל

 וליכא במעיין הנוטסין דד.וכשרו כיון ביטול
 ובשלישי מידי, ל״ק עין מראית משום רק איסור

 ע״ב) (ס״ה דף שבת התום׳ קר מיושב בקודש
 כי ל״ק להנ״ל אבל בטיל קמא קמא דנימא

 משום אבל בטיל קמא קמא גימא אם אף
 מתום׳ אחריתי קו׳ ד) איכא, עכ״ם עין מראית

 זב נוטסין, ירבו שמא דחייש דלשמואל שם
 לפי אבל יע״ש, יטבול איך חיים מים דבעי

 לטבול יכול דאינו זה כי ל״ק שכתבנו מה
 גשמים ליכא ואי עין מראית משום רק הוא

 ליכא הנוטפין על רבו הזוחלין אם דהיינו
 כזוחלין המים כל דין לה ויש עין מראית משום
וק״ל. הזב אף בו לטבול ומותר

 דאף ז״ל החת״ם קו׳ לתרץ שמעתי הנה
 יש ולענ״ד חוצץ, אינו מב״מ אבל מב״מ שהי׳

 ה״ב דיומא פ״ה בירושלמי דעיץ בזה לפלפל
 חול כלי לתוך קודש מכלי נתן שם דאיתא

לא קודש כלי לתוך קודש מכלי הא פסול

 דבשניד.ם עדד. בקרבן שם עיץ פסול
 משא״כ חוצץ ואינו במינו מין הו״ל קדושים

 חזינן ומעתד. ע״כ, חול ואחד קודש באחד
שוי׳ אינו דבאכות כיון שוים שבעצם דאף
דזה שוים דבעצם אף ה״נ וכן חציצר. הוד.
 זה כי שוים אינו באכות אבל מים וזה מים
 שפיר, וחוצץ מעיץ הוה חד. גשמים מי הוד.

ע״א) (ל״ז דף בסוכד. תוס׳ כתב דכבר ועוד
זה לדמות ואין חוצף אינו מב״מ בכל דלא

לזה•
 ליישב אמרתי הנ״ל הירושלמי דברי ולפי

 טד.רו דמש״ה כתב דד.ר״ן האחרונים קו׳
 דמה״ת משום למקוד. שאובים מים ספק חכמים
 רש״י ע״ד לפי״ד האחרונים וד.קשו בטל ברובא

 בג׳ נפסלת שמקוה דמד. שב׳ (ס״ו) דף ב״ק
 כוונתו ובע״כ הוא מדרבנן שאובין מים לוגין

 נפסל לא דאל״כ כשרים סאה מ׳ שם כשאין
 אמאי סאד. מ׳ דליכא דמיירי וכיון בשאובים

 ל״ב דמב״מ כר׳׳י פוסק רש״י הא דרבנן הוי
 ושמלה לחם בספר עיק הוא מדאורייתא א״כ

 לפמ׳׳ש אבל מ׳׳ב, סימן ארי׳ קול ובשו״ת
 אינו הכא וגם שווין באכות גם שיד.א דצריך

 מים הוד. חה שאובין מים הוד. זה כי שוי׳
וק״ל. בטל ושפיר מב״מ הוד. לא וע׳׳כ כשרים

ובקשה קריאה
 זצ״ל, סופר זלמן רבי הגאון חידושי בעזה״י לאור להוציא וברצוננו היות
 וכד/ חידו״ת מכתבים, ידו תחת שנמצא מי מכל אנו מבקשים לזאת

השמים מן כפול ושכרו — העתקתו או בהקדם, לנו להמציאם או להודיענו

: ת ב ו ת כ תירושלים. S36 ד. ת כ ר ע מ ה
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 ערלויא, אבדק״ק שליט״א, סופר יוחנן מו״ה הרה״ג אדמו״ר מכ׳׳ק
ישיבתנו וראש נשיא

דפרחבול בסוגיא

 סרחבול התם, תנן איתא, ע״א) (ל״ו בגיטין
 מידי איכא ומי וכר, משמט אינו

 דלא הלל והתקין שביעית משמטא דמדאורייתא
 ורבי הזה בזמן בשביעית אביי, אמר משמטא,

 שמוט, השמיטה דבר זה אומר, רבי דתניא היא,
 שמיטת אחת מדבר, הכתוב שמיטות בשתי
 משמט שאתה בזמן כספים, שמיטת ואחת קרקע
 אתה שאי בזמן כספים משמט אתה קרקע

ותקינו כספים, משמט אתה אי קרקע משמט
 שנמנעו הלל ראה לשביעית, זכר דתשמט רבנן
 סרחבול. והתקין עמד זה, את זה מלהלוות העם
 שביעית משמטא לא דמדאורייתא מידי איכא ומי

ואל שב אביי, אמר דתשמט, רבנן ותקינו
 הפקר, בי״ד הפקר אמר, רבא הוא, תעשה
 הפקר, הי׳ בי״ד שהפקר מנין יצחק, ר׳ דאמר

הימים לשלשת יבוא לא אשר וכל שנאמר
וגר. רכושו כל יחרם והזקנים השרים כעצת

 אשר הנחלות אלה מהכא אמר, אלעזר ר׳
 מה האבות, וראשי דב״נ הכהן אלעזר נחלו
 אבות מה לך לומר אבות, אצל ראשים ענין

 ראשים אף שירצו מה כל בניהם את מנחילין
 שירצו. מה בל העם מנחילין

 הפקר רבא דמשני בהא נחלקו הראשונים
 Tדפר אמאי קאי אי הפקר בי״ד

 משמטא לא דמדאורייתא מידי איכא מי בסיפא
 מי ברישא דאקשי למאי גם דקאי או וכד,

י איכא  (ל״ו רש״י וכר. משמט דמדאורייתא ^
 מוסרני ד״ה ע״א) (ל״ו וכן אמר רבא ד״ה ע״ב)
 ברישא, דאקשי מאי על גם דקאי מפרש לכם,
 ועיק לר״ת, בזמן ד״ה סוף בתוס׳ מבואר וכן

 שמיטה ה׳ הראב״ד דעת וכן שם, במהרש״א
ד״ה בשמעתין התוס׳ אך הט״ז). (פ״ס רובל

 הקושיא אלא משני לא דרבא ס״ל. איכא מי
 הכ״מ כתב וכן המאירי, פירש וכן בתרייתא,

 דאין דפסק, הרמב״ם בדעת שם שמיטה ה׳
 בזמן כספים בשמיטת אלא מועיל פרוזבול

 לשמעתין מפרש דהוא סופרים, מדברי שהיא הזה
 אלא בתירוצו קאי לא רבא דגם כהתוס׳
 קמייתא קושיא אבל בתרייתא, קושיא ליישב

 לא וכר משמטא דמדאורייתא מידי איכא דמי
עיי״ש. כדאביי, אלא מיתרצא

 לפרש להרמב״ם ניחא לא למה להתבונן ויש
והראב״ד. כרש״י רבא של תירוצו

 הרמב״ם, של כפירושו הוכיח המאירי הנה
 אלא בא לא רבא של דתירוצו כיון

 קושי׳ אלא לתרץ בא דלא משמע, לבסוף,
 בא לא אמאי והראב״ד כפירש״י ואי השני׳,
 מוכרח אינו זה אבל אביי. של תירוצו תיכף
 לתירוצו השייך כל לגמרי מסיק דמקודם די״ל
 מקומות. בהרבה זה כעין ומציגו אביי, של
 והראב״ד רש״י של פירושם לכאורה גיסא ךTולא

 ע״ב) (ב׳ קטן במועד גם דהרי יותר מסתבר
 דשם למתגי׳ מוקי אביי ורבא, אביי נחלקו
 חולק ורבא הזה, בזמן נוהג שביעית דאין ברבי
 דגם מסתבר וא״כ כרבנן, למתגי׳ ומוקי עליו
 לא ולרבא קטן, דמועד בסוגיא כמו הד כאן

 אלא אתי׳ לא פרוזבול דתקנת לומר ניחא
לרבנן. גם לה מתרץ ולכן לרבי,

 מתרץ דרבא לפרש צריך הי׳ דהרמב״ם ועוד
 פרוזבול תקנת ולאוקמי קמייתא קושי׳ גם

 ה״י) (פ״א שמיטה בה׳ שפסק כמו לרבנן גם
 דאוקמי ע״ב), (ב׳ קטן במועד דרבא כאוקימתא

 למתני׳ דמוקי כאביי ולא דרבי, כרבנן למתגי׳
בזה״ז יתrדשב דרבי כרבנן פסק וגם כרבי,
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 (ס״ד ושם ה״א) (ס״ג שמיטה ה׳ עיין מה״ת,
 בתמיד. (ם״ד) שם הכ״מ עמד וכבד הכ״ה)
 סדוזבול, לתקנת פסקה הדמב״ם דד.רי גדולה

 וד.וא לרבי, אלא זו לתקנה ליתא ולפירושו
 מה״ת. הזה בזמן דשביעית רבי, כחכמים פסק

 הא מפרש דר.רמב״ם ליישב, רוצה והכ״מ
 הכתוב שמיטות בשתי רבי דאמר

 אשמיטת לא וכו׳, קרקעות שמיטת אחת מדבר
 נד.גד. לעולם דההיא קאמר, בשביעית קרקעות

 שמיטת קרי ליובל אלא הבית, בפני שלא אף
 קטן ממועד קשה זה תי׳ גם אולם קרקעות,

 אשמיטת דרבי אביי מדברי דמבואר ע״ב) (ב׳
 בזה״ז שביעית ולדידי׳ קאי, בשביעית קרקעות
 כרבי, פסק לא דד.רמב״ם מוכרח הרי דרבנן,

 דתקנת לתרץ בא דרבא לפרש לו הי׳ א״כ
 דד.ילכתא דרבי לרבנן גם שפיר אתי׳ פרוזבול

 ששמיטת בזמן גם מועיל ופרוזבול .ו,Tכוותי
מה״ת. נוהג כספים

 והרמב״ם, רש״י שיטת לבאר נבוא וטרם
 רבא של דתירוצו ראיות ב׳ עוד נביא

 קמייתא, קושיא על גם קאי הפקר בי״ד דד.פקר
 פי׳ על וקושי׳ לסירש״י סייעתא מכאן ייהי׳

הרמב״ם.
 רבא ד״ה בשמעתין הרשב״א בחי׳ הנה א)

 דכח שמעינן דמינד. ח״ל, כתב אמר,
 אפי׳ לזה ולזכותו זה ממון לד.פקיר יפר. בי״ד
 דאלד. מקרא מוכח וכן לידו, שבאו קודם

 מה כל לבניהם מנחילין אבות דמד. וכו׳ הנחלות
 Tמ לו וזכה לפלוני, פלונית שדד. ואומרין שירצו

 העם מנחילין ראשים אף לידו, שבא קודם יאף
 לשמעון יד.א ראובן ממון ואומרין שירצו, מד. כל

 בים עוד ועיין עכ״ל, שמעון מעתד. בו וזוכה
 ח״ל, שכתב י״ט) סי׳ (פ״ט יבמות שלמד. של

 שיוכלו מיני׳ דילפינן עדיף דר״א דד.א ונראה
 ולא לחבירו, ולהחליטו אחר של ממון לד.סקיע

 להחרימו או אותו להפקיר שיכולים דוקא תימא
 סופר החתם מרן ק״ז בחי׳ עוד ועיין עכ״ל.
 השמטת דאי שכתב, מנין, ד״ה בשמעתין זצ״ל

 הפקר מטעם הוא וכר, דרבנן בזה״ז כספים
 רכועזו כל דיחרם בפסוק סגי ולזה הפקר בי״ד
 בזה״ז כספים והשמטת כרבנן ס״ל אי אבל

ועיין הנחילו, דביום קרא צריך לזה דאורייתא

 ד״ה רצ״ה) (סי׳ היו״ד סופר חתם בשו״ת עוד
ופר״מ.

 דרשא גם להביא הש״ס מדד״וצרו ומעתד.
 מביום הפקר בי״ד הפקר דיליף אלעזר ר׳ של

יצחק, דר׳ דרשד. להביא סגי ולא הנחילו
ע״א), (ט״ז קטן מועד בגמ׳ שמצינו כעין

הפקר בי״ד הפקר דיליף ע״א), (ג׳ ושקלים
 קטן במועד ופירש״י לבד, יצחק דר׳ מדרשד.

 בי״ד דד.פקר דוכתי בכל לן נפקי דמד.כא שם
 ד״ה ע״ב) (כ״ב ר״ד. רש״י עוד ועיין הפקר,

 שבט, ד״ה ע״א) (ה׳ סנהדרין ורש״י מאתיים,
 קושי׳ על גם קאי רבא של דתירוצו מינה שמע

 לרבנן גם פרוזבול לתקנת דמשבחת קמייתא
 צריך ולזה דאורייתא כספים השמטת דס״ל

 רבותינו, בדברי וכנ״ל אלעזר דר׳ דרשה גם
 זאת רק מתרץ לא רבא דאי להרמב״ם וקשה

למד, א״כ שביעית דישמט רבנן תקנו דד.איך
דר״א. דרשד, גם להביא הש״ס הוצרך

 שם דמייתי ע״ב) (פ״ט ביבמות עוד [ועיץ
 סגי דלא משום י״ל נמי ושם דר״א, דרשד. גם

יצחק). דר׳ בדרשד.
 שמואל דאמר הא הש״ס מייתי בשמעתין ב)

 חיל איישר ואי הוא, דדייני עולבנא דפרחבול
 ד״ד, ופירש״י חוצפד., לשח ומסיק אבטליני׳,

 ואם בחזקה, כדין שלא ממון שנוטלים עולבנא,
 קמייתא אקושיא קאי לא דרבא כהרמב״ם, נאמר

 דשמיטת לרבי אלא נתקן לא פרוזבול ותקנת
 משמט לא התורה דמן דרבנן, בזה״ז כספים

 תקנד, לשמואל ניחא הי׳ לא אמאי א״כ כלל,
 תקנו וד.ם דישמט, אמרו הם הלא דפררזבול, זו

 אדין ואוקמוד.ו ישמט, לא פרוזבול עתוד, דאם
 דרבא אליבא בפירש״י צ״ל ע״ב אלא תורה,

 כספים שמיטת דס״ל לרבנן אף מועיל דפרוזבול
 הי׳ לא ולכן ס״ל הכי נמי ושמואל מד.״ת בזה״ז
 דהפקר להלל דס״ל נד.י תקנד,, בהאי לי׳ ניחא
 וליתנו אחד של ממונו להפקיע הפקר, בי״ד
 הד מ״מ כפירש״י, וגדר, סייג במקום לאחר

 חה כזו, קבועה תקנה לד,גד.יג דדייני עולבנא
 חיל איישר אי ואמר לשמואל, ניחא לא

אבטליני׳.
 ויתיישבו הרמב״ם שיטת לבאר וד,גלעג״ד

ה׳ הרמב״ם דהנה — הנ׳׳ל הקושיות כל בס׳׳ד
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 לדיין יש וכן כתב, ה״ו) (פכ״ד סנהדרין
 הוא והרי וכר, בעלים לו שיש ממון להפקיר

 מכאן וכר, יבא לא אשר וכל בעזרא אומר
 לעיקר דתפס הרי עכ״ל, הפקר בי״ד שהפקר
 כמש״כ י״ל הרמב״ם של וטעמו יצחק. ר׳ דרשת

 חיו״ד זצ״ל, סופר החתם מרן ק״ז בשו״ת
 כר׳ דקיימ״ל הנ״ל, ופר״מ, ד״ה רצ״ה) (סי׳

 מועד לרבא דמצינו כיון כר״א, ולא יצחק
 מפיק כוותי׳, דקיימ״ל הנ״ל, ע״א) (ט״ז קטן
עיי״ש. דעזרא, מקרא לי׳

 הרמב״ם ופסק יצחק כר׳ ס״ל דרבא לפי״ז
 להרמב״ם מוכרח א״כ כוותי׳, הנ״ל סנהדרין ה׳

 קושי׳ אלא משני לא דשמעתין מרא דרבא
 ישמט, דשביעית רבנן תקינו דהאיך בתרייתא

 כוותי׳, רבא דס״ל יצחק דר׳ בטעמא סגי ולזה
 בזמן מועיל לא דפרוזבול הרמב״ם פסק ולכן

 יועיל לא דאז דאורייתא, הוי כספים ששמיטת
 מביום הפקר, בי״ד הפקר דיליף לר״א רק

 סופר, חתם חי׳ בשם וכנ״ל בניו, את הנחילו
ודו״ק. כוותי׳, ס״ל לא והרמב״ם
 נ״ל ר״א, דרשת כאן הש״ס דמייתי והא

 לתרץ נתכוון לא דרבא נהי הרמב״ם, בדעת
 לא קמייתא דקושי׳ וס״ל בתרייתא קושי׳ רק

 תירוצו בא לא ומשו״ה כדאביי, אלא מיתרצא
 אחרי תיכף בא ולא לבסוף, אלא רבא של

 מ״מ הנ״ל, המאירי וכדברי אביי, של תירוצו
 לתרץ יש רבא של דבתירוצו ידע הש״ס מסדר

 לה מייתי ומשו״ה כר״א, קמייתא קושי׳ גם
 עולבנא דהוי דאמר שמואל וגם דר״א. להא

 וגם אביי, של כתירוצו ס״ל לא הוא גם דדייני
 כספים דשמיטת דרבי כרבנן ס״ל מצי הלל י׳Tלד

 לי ניחא לא דלשמואל אלא דאורייתא, בזה״ז
 אמר וסייג, גדר משום דנתקן ואף זו בתקנה

אבטליני׳. חיל איישר אי
 אית דלעולם רבא, בשיטת ל ס״ ורש״י

 הנחילו מביום הפקר, בי״ד הפקר דיליף כר״א לי
 קושיא על גם תירוצו קאי שפיר ולכן בניו, את

 ע״א) (ט״ז קטן במועד רבא דיליף והא קמייתא,
 לא אשר כל יצחק, דר׳ מקרא נכסי׳ דמפקריגן

 כיון רכושו, כל מזרם וגו׳ השרים כעצת יבוא
 דדומה בא, ולא לבי״ד מהוזמן יTמי דרבא
ועוד וגר, יבוא לא אשר רכל קרא להאי ממש

 ודרך ומוכחת, פשוטה יותר דרשה דהוה משום
 הפשוטה דרשה להביא מקומות בהרבה הש״ס

 א״ר ד״ה ע״א) (ס״ז ע״ז תוס׳ ועיין ביותר,
 כל על ד״ה ע״ב) (מ״ב שבועות ותוס׳ יוחנן,
 ד״ה ע״ב) (ג׳ קידושין הרא״ש ותוס׳ דבר,
 ע״א) (מ״ג בקידושין עוד ועיין כורתה, ספר
 עבירה לדבר שליח יליף הזקן דשמאי בהא

 כדמסיק עיקר זה ואין וגר הרגת דאותו מקרא
 יותר דרשה דהוי משום לה דמייתי וצ״ל שם

וכנ״ל. פשוטה
 רבא, בשיטת לרש״י דס״ל להוכיח ויש

 להפקיע לחכמים כח דיש כר׳׳א ס״ל דרבא
 שבא קודם אף לאחר, ולהחליטו זה של ממונו
 חסדא, א״ר ע״א) (כ׳ בגיטין דאיתא מהא לידו,

 א״ל דעלמא, גיטא לכולי למיפסלינהו יכלנא
 וכתב, דכתיב, משום אלימא טעמא, מאי רבא

 אקנו אקנויי ודלמא לי׳, כתבא קא איהו והכא
 כמאן והוי מדידה, זוזא ההוא ופרש״י רבנן, לי׳

 הרי ־- הפקר, בי״ד דהפקר איהו ליה דיהיב
 להפקיר חכמים ביד כח דיש לרבא דס״ל מוכח
 צ״ל קטן דמועד הא וא״כ לזה, ולהחליטו מזה
 קרא רבא מייתי דמשו״ה לעיל, שאמרנו כמו
 יצחק, דר׳ בדרשה גם דסגי כיון יצחק, דר׳
 לנידון דדומה יצחק מדר׳ להביא לי׳ עדיפא לכן

ביותר. הפשוטה דרשה הוי וגם שלו,
 מסתבר דלא דס״ל י״ל, הרמב״ם ובסברת

 ויש בזה, אמוראים שנחלקו היות הכי, לומר
 דס״ל לאו אי בכה״ג ביניהו, גדולה נפקותא

 שלא כדי דידי׳ דרשה נקט הוי לא יצחק כר׳
 התוס׳ כתבו זה וכעין כוותי׳, דס״ל לומר נטעי

 לדקדק התנא דרך דאין דהא טובא, בדוכתי
 תוס׳ עיין למיטעי, דליכא היכי דוקא בלשונו

 (נ״ב ב״מ ותוס׳ ר״ע, ד׳׳ה ע״ב) (נ״ו ע״ז
 כתובות תוס׳ עוד וכ״כ קתני, ולא ד״ה ע״א)
 ע״א) (י״ח ובנדרים וכר, והוא ד״ה ע״א) (י״ב
קתגי. מדלא ד״ה

 נ״ל שמואל סברת בביאור הג״ל ובדברינו
 ד״ה ע״ב) (ס״ד גיטין הר״ן קושית ליישב
 תמה, ואני וז״ל שם, התוס׳ על וזורקו צרור

 למה לי׳ אית מדרבנן דזכיה שמואל מודה אי
 אפי דרבנן, מבואות שתופי שאגי לפירוקי לן

דרבנן כיח מהני, לא אמאי מדאורייתא הוא



ל ה א יגה

 הפקר בי״ד הפקר וקיימ״ל זכי׳ לי׳ תיקון
 דלא בפשיטות מפריקינן היכי הכא אבל וכר

 של דבריו לי נראין ולפיכך בדאורייתא, להני
עיי״ש. עיקר, ז״ל רש״י

 ד״ה ב׳) (סי׳ מכירה ה׳ אפרים והמחנה
 בי״ד דהפקר להתוס׳ דס״ל ליישב כתב איברא,

 מרשותא ממונא להפקיע אלא סגי לא הפקר
 כזוכה, זוכה שאינו מי לעשות אבל דבעלים,

 דרבנן וקנין אמרינן, לא ממש לידו הגיע כאילו
 לתרץ הוצרך ומשו״ה לדאורייתא, מהני לא

 לא דאורייתא הוי דאי לרבנן, מבואות שתופי
עיי״ש. דרבנן, קנין לה מועיל הוי

 בעלמא להתוס׳ ס״ל אי גם א״ש ובהנ״ל
 למי לעשות אפילו הפקר הוי בי״ד דהפקר
 לשמואל, קאי דהגמ׳ כיון מ״מ כזוכה זוכה שאינו

 חילי איישר אי הלל תקנת על אמר ושמואל
 משאר שונה זו דתקנה דס״ל הרי אבטליני׳,

 הפקר, בי״ד הפקר מכח שתקנו חכמים, תקנות
 אבל כזוכה, זוכה שאינו עשו הלל דבתקנת

 דלא ס״ל הפקר, בי״ד הפקר סתם דאמרן היכא
 ממון להפקיע אלא כזוכה, זוכה שאינו את עשו

 הר״ן, קושית מיושב א״כ — בעלים, מרשות
 מבואות שתופי לשנויי, ד.גמ׳ דהוצרך הא דניחא
 מהני הוי לא דאורייתא הוי דאי דרבנן,

 מהני לא דרבנן קנין בודאי דלדידי׳ לשמואל,
לדאורייתא.

 ב׳) רס״י מכירה (ה׳ אפרים המחנה והנה
 מוכיחים קי״א) (דף סוגיות בחי׳ סופר והכתב
 ממה ה״י) (פ״ח לולב ה׳ הרמב״ם מדברי
 א׳ ביום להקטן הלולב נותנים דאין דכתב

 הרי התורה, מן לאחרים מקנה אינו שהקטן
 שיוכל לקטן קנין רבנן שתיקנו אע״פ שס׳׳ל

 ממנו הקונה קנה לא אפ״ה לאחרים להקנות
עיי״ש. לדאורייתא מהני ולא דרבנן קנין אלא

 דלמאן הנ״ל, אפרים המחנה דברי ולפי
 אלא נאמר לא הפקר בי״ד דהפקר דס״ל

 לעשות ולא הבעלים מרשות ממונא להפקיע
 מהני לא דרבנן קנין י׳Tלד כזוכה, זוכה שאינו

 סנהדרין בה׳ דס״ל הרמב״ם א״כ לדאורייתא,
 רכושו כל מיחרם ילפינן בי״ד דהפקר הנ״ל
 בעלים מרשות להוציא אלא מהני דלא יס״ל
לשמעון ראובן של ממון להחליט לא אבל

 בהא אזיל לשיטתו א״כ לידו, שבא קודם חבירו
ודו״ק. לדאורייתא, מהני לא דרבנן דקנין דס״ל

 הנ״ל, כל רחמיו ברוב ה׳ הודיענו ואחרי
 דהוא כיון הרמב״ם, פסקי גם שפיר יתיישבו

 לא דהלל פרוזבול דתקנת ס״ל דרבא מפרש
 נוהג כספים שמיטת שאין בזמן אלא נתקן

 הרמב״ם הוצרך למה לעיל [וביארנו מה״ת
 דאין כרבי דהילכתא מוכח ולפי״ז כן], לפרש

 הלל דתקנת כיון בזמה״ז, נוהג כספים שמיטת
 והוא חולק שום בלי מתניתין בכמה נשנית
 (פ״ט שמיטה ה׳ הרמב״ם של וכפירושו כרבי,
 ובזמה״ז ליובל כספים שמיטת דאיתקש ה״ב)
 נוהג, אינו כספים שמיטת גם נוהג יובל שאין
 שביעית של קרקע עבודת איסור לענין אבל
 פסק ולא ת מה״ בזמה״ז דנוהג הרמב״ם פסק

 דרבא דהזינן כיון ליובל, זאת גם דמקיש כרבי
 מתניתין סתם לאוקמי מהדר כוותי׳ דקימ״ל

 נוהג דשביעית דרבי כרבנן קטן מועד דריש
 כרבנן, בזה דהילכתא מוכח הרי מה״ת בזמה״ז
 עם כשחולק נאמר לא כרבי הלכה דהכלל
 ועיין ע״א) (כ״א בכתובות וכדאמרינן חביריו

 בתוס׳ ע״ב) (קכ״ד ב״ב לובלין מהר״מ בחי׳
 דיותר רבא בסברת וצ״ל לי׳, מספקא ד״ה

 יובל לשמיטת כספים שמיטת להקיש מסתבר
 ליובל, דשביעית קרקע עבודת איסור מלהקיש

 פסקי וא״ש הרמב״ם כן פסק שפיר ולכן
ודו״ק. הרמב״ם

ערלה של אתרוג בענין

 בשם כתב סעק״כ) תרמ״ט (סי׳ המג״א
 כשר חו״ל ערלת של דאתרוג גבורים, השלטי
 שאינו לחבירו להאכילו לכתחילה יכול שהרי
 דפשטא כיון כוותי׳ הוא ופסק ערלה, שהיא יודע

 עיי״ש, לחבירו להאכילו דיכול היא דתלמודא
 לוי דאמר ע״א) (ל״ס ושיןTק לש״ס וכוונתו

 אויא רב וכן איכול, ואנא לי ספיק לשמואל
עיי״ש. להדדי ספוקי מספקי חנן רב בר ורבה

 מג״א מיני׳ שהוכיח דא דשמעתתא איברא
 א׳ (שמעתתא שמעתתא השב מניח זו הלכה
גם ערלה דודאי כיון קשה דהלא בצ״ע, פ״ב)
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 ליתן מותר איך א״כ בהנאה אסור בחול
 במתנת דאסילו בהנאה, דאסור מידי לחבירו

 יחזיק מתנה דהמקבל יען למיתבי׳ אסור חנם
 ע״ב) (כ״ב פסחים בתוס׳ כמבואר טובה לו

החי. מן ואבר ד׳׳ה
 חיו״ד זצ״ל סופר החתם מרן בשו״ת גם

 דלא ותי׳ בזה עמד ונעתיק ד״ה רפ״ו) (סי׳
 שאיקבע ערלה בספק אלא ערלה בודאי מיירי

 מה״ת בכה״ג איסורים בשאר דספיקו איסורא
 אסור, מדרבנן אבל מותר ובערלה לחומרא

 חבירו אצל דהי׳ לחבירו לספק התירו ובזאת
 זה פירוש דלפי ופשוט עיי״ש. ספיקא ספק

 ודאי שהוא אתרוג להתיר ראי׳ שום אין בגמ׳,
 סופר חתם בשו״ת אולם בחו״ל. אף ערלה

 דברי מבאר אמנם, ד״ה קע״ט) (סי׳ חאו׳׳ח
 מכאן שמוכיח המג״א להבנת גם הנ״ל הש״ס
 ושלא לחבירו, לספק דמותר משום בו דיוצא
שהוא מה לחבירו לספק מותר האיד יקשה
 מתנה שהמקבל בזה נהנה דהלא בהנאה אסור

 לספק דאסור בזה״ל, כתב טובה, לו מחזיק
 שאסור יודע שהוא כיח לחבירי וליתנו שלו את

 לא אהדדי דמספקי התם ומ״ש לו, בהנאה
הי׳ דא״כ לחבירו ונותנו שלו מספק שהי׳

חבירו של את מספק הי׳ ערלה, מודאי נהנה
 עצמו של את לו מספק חבירו וכן והאכילו,
עכ״ל. והאכילו
 האיר בזה קדשו דעת להבין זכיתי ולא

ערלה של באתרוג דיוצא לפי׳׳ז לומר אפשר
 החת״ס לפירוש דהלא אכילה, היתר לו דיש
 ליתן אסור ערלה ודאי שהוא אתרוג לו יש אם

 אכילה היתר זה באתרוג אין א״כ לחבירו
 הי׳ וTל שבא דקודם כיץ ואת״ל אדם, לשום
 איכפת מה מותר הי׳ ואז לו לספק חבירו יכול

 ובהנאה באכילה אסור עכ׳׳ס עתה דהלא בזה לן
 באתרוג דיוצא לומר אפשר ואיד העולם לכל

ג1וצע״ אכילה, היתר בו דיש משום זה
 מה״ד סוכה רי״ד בתום׳ דראיתי איברא

 שם התום׳ קושית שהקשה ע״א) (ל״ה תבינא
 דהאי לתרץ וג׳׳ל ח׳׳ל, לתרץ שכתב לפי ד׳׳ה

 שאינה לארץ בחוצה ואפי׳ קתני סתם ערלה
 ס׳׳ק כדאמרינן כהנאה ולא באכילה אלא אסורה

וכר הוא מסיגי למשה שהלכה וש^Tדק

 שהרי וכר איכול ואנא לי ספק התם וכדאמרינן
 ומותר ערלה שהוא מודיעו ואינו לחבירו מוכר

 היתר בה שאין לפי טעמא מפרש להכי בו,
עיי״ש. אכילה

 (סי׳ חאו״ח נזר אבני בשו״ת ראיתי שוב
 הנ״ל, רי״ד תוס׳ לדברי ג״כ דמייתי תפ״ט)
ס״ל אלא כן אינו הפוסקים כל דדעת וכתב

 ס״ל מהריא״ז דגם ומסיק בהנא׳. אסור חו״ל דערלת
 לכן בהנאה מותר הו״ל דערלת רי״ד כהתוס׳

 ידע לא והמג״א ערלה של באתרוג דיוצא ס״ל
 והיות זה, יסוד על בנוים המריא״ז דדברי

של בין חילוק שום הזכירו לא הפוסקים כל
לכן ספק לענין רק חו״ל לשל ישראל ארץ

 ואע״פ בהנאה, דאסור להלכה פשוט בהנאה
 יודע שאינו לחבירו ליתן מותר דאפ״ה די״ל

מתכוין הנותן אין אם ערלה ודאי שהוא
 טובה להחזקת כשמתכוין ודוקא טובה להחזקת

 מ״מ כנהנה, דהוי במתנה ליתן דאסור הוא
 היתר בו שיש אע״פ ממון דין בו דאין כיון

 יT בה יוצא ואינו לכם הוי לא אכילה
— בקיצור זת״ד — חובתו

 רי״ד להתוס׳ חבר מצא לא נזר האבני הנה
 אני אבל בהנאה, מותר חו״ל דערלת והריא״ז

 הרשב״א בשו״ת כן בהדיא מצאתי בעניי
 שכתבת מה ח״ל, שכתב תת״ד) סי׳ (ח״א

 דאי גוי בשל דמיירי וכו׳ ולוקט יורד בחו״ל
 אסור כר לאכול שאסור כשם ישראל בשל

 לי׳ דאמר הוא כר והלכה כר, ואינו למכור,
 לא לההיא איכול, ואנא לי ספק לאריוד רב

 צריכין להוו לא בגוי דאי בישראל אלא מיירי
 ומותר לאכלה דאסורה הוא כר הלכה אלא לזה,

עכ״ל. לחלפו
 ושיןTק במאירי גם לענ״ד מבואר וכן

 כלומר לי ספק ופירש וז״ל, שכתב ע״א) (ל״ט
 אצלי יהיו יTל שכשיגיעו וכר לי שתלקוט

 אלא הוא הלכה זה ולפירוש אוכל. ואני ספק
 שהממציא שמכיח כן לעשות למוכר נאה שאין
 מאכיל להיותו לו ראוי אין בודאי האיסור יודע

 אין הדין דמצד מבואר הרי עכ״ל, איסור
 דאץ אלא ערלה מדמי ולהנות למכור איסור

 שעפ״י ואע״פ חבירו לישראל למכור גאה
וק״ל. מותר, הלכה
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 לומר אפשר האיד בדבריו להתבונן וראוי
 דהממציא כיון חבירו לישראל למכור נאה דאין
 הלא איסור למאכיל קצת ודומה האיסור יודע

 ורב כן, לעשות לשמואל שאמר בלוי מצינו
וצ״ב. כן, עובדא עבדי חנן רב בר ורבה אויא

 להחמיר דנאה דאע״ם המאירי בדעת וי״ל
 הלכה להורות כדי כן עשו הם מ״מ בזה

 ע״ב) (ק׳ פסחים רעית יהם,Tלתלמ למעשה
 ר״י כדברי ולהחמיר להפסיק רצה דרשב״ג

 יראו שלא נפסיק שלא ואמר חזר ושוב
 י״ל וכן לדורות, הלכה ויקבעו התלמידים

 אוכל דהי׳ ע״ב) (כ״ו בסוכה צדוק דר׳ בהא
 דאמרינן ואע״פ ה,rמכב פחות אוכל לסוכה חח
 בשו״ע וקיימ״ל מחמיר להחמיר בא דאם שם

 שלא דמחמיר דמי ב׳) סעיף תרל״ט (סי׳ או״ח
 משובח, זה הרי לסוכה חח מים אפי׳ לשתות

 יםTהתלמ עוTש כדי להחמיר רצה לא מ״מ
 רק זה התנאים שאר עליהם שהחמירו שמה

וק״ל. הלכה מעיקר ולא ותTחס ממידת
 דמסתימת נזר האבני דהוכיח מה והנה
 ערלת בין הנאה לענין חילקו דלא הפוסקים

 כן, ס״ל דלא ש״מ א״י, ערלת לבין חו״ל
 ירוחם ברבינו בהדיא כתוב מצאתי בעניי אני

 דערלת ח״ב) ריש כ״א (נתיב וחוה אדם בספר
בהנאה. אסור חו״ל

 (ל״ו ושיןTק התוס׳ גם לפענ״ד זאת מלבד
 לפרש דכתבו ס״ל הכי מצוה, כל ד״ה ע״ב)
 ובלבד ולוקח יורד חו״ל בערלת דאמרינן דהא
 דעכו״ם בערלה דמיירי לוקט, יראנו שלא

 ערלה דדמי למכור, אסור ישראל של דבערלה
 אסורין חו״ל ערלת דמי דגם דס״ל הרי אסורין,
הנ״ל. ירוחם וכרבינו

 חו״ל ערלת אי זה שדין שנתברר ואחרי
 הוא הראשונים מחלוקת לא או בהנאה מותר

 מצוה חובת לצאת אפשר אי לדון יש
לא. או כזה באתרוג

בה, יוצא דאינו ס׳׳ל נזר האבני הנה
 אסור חו״ל ערלת אי דגם לי׳ דאית אע״ס

 אינו באם לחבירו ליתן מותר אפ״ה כהנאה,
 מ״מ עבורו, טובה חבירו לו שיחזיק מתכדן

יוצא. אינו ממון דין בה דאין כיח
אינו באם לחבירו ליתן דמותר מש׳׳ב הנה

 נכונה, סברתו לענ״ד עצמו, להנאת מתכוון
 ע״א) (ל״ה סוכה הריטב״א לשיטת מיבעיא לא

 הנשה גיד פרק חולין ולהר״ן נוסחי, איכא ד״ה
 דפסיק אמר, אביי ד״ה מילתא דריחא בסוגי׳
 התוס׳ לשיטת גם אלא מותר, בהנאה רישי׳

 וריטב״א אפשר, לא ד״ה ע״ב) (כ״ה פסחים
 מ״מ דאסור, רבא, אמר סד״ה ע״א) (כ״ח ר״ה

 דיחזיק ברור דאינו רישא פסיק כאן אין בנ״ד
זו. מנתינה ויהנה טובה חבירו לו

 בה יוצא דאינו בפשיטות שהחליט מה אד
 כיון לענ״ד נהירא לא ממון, דין בה דאין כיון

 בעינן דלא אבא בר חייא כרב פסק דהרמב״ם
 אכילה, היתר בו שיהא רק ממון דין בו שיהא
 ובה׳ ה״ח) (פ״ו ומצה חמץ ה׳ בכ״מ ועיין

 (פ״ה אישות ה׳ ובלח״מ ה״ד) (פ״ו ביכורים
 מצאתי ולא ע״א), (ל״ח פסחים ובצל״ח ה״ד)
 דין באתרוג שיהא דבעינן שיפסוק מי בהדי׳
 משמע תרמ״ט) (סי׳ השו״ע מסתימת וגם ממון
ממון. דין בעינן דלא

 דיש ואילך ב׳ מיום נלענ״ד, לדינא ותבנא
 המאירי, הריב״ב, המאור, בעל דעת עוד לצרף
 דמתירים רבוותא הרבה ועוד ההשלמה, בעל

 ערלה של דפסול דס״ל ישראל ארץ בערלת גם
 לא ואילך שני ומיום לכם הוי דלא משום הוא

 להתיר. דיש בודאי חו״ל בערלת א״כ לכם, בעינן
 שני מיום אף דפסול וס״ל עליהם החולקים וגם

 בערלת יודו שיעורי׳ מכתת כתותי משום ואילך
דברינו. בהמשך בס״ד נבאר כאשר חו״ל,

 האמנם כ״כ. פשוט אינו א׳ ביום אולם
 דין בעינן דלא הנ״ל הרמב״ם כפסק העיקר
 כספיקא רק הוי דלא את״ל ואפילו ממח,
 י״ל מ״מ לא, או ממון דין בעינן אי דדינא
 מאירי דהרשב״א כיון לקולא ספיקא ספק דהוי
 איכא. ממח דין דגם פסקו והריא״ז רי״ד תוס׳

 דמה דסברי, רבוותא ישנם גיסא לאידך אך
 הוי לא לאחרים, רק לו באכילה מותר דאינו
 והמאירי הר״ן דעת הוא וכן אכילה, היתר

 בה יוצא אינו תרומה של דבאתרוג והרא״ה
 דדוקא לחלק דיש [ונהי לו. דמותר כהן רק

 ישראל לרוב אכילה היתר בו דאין בתרומה
 בו, יוצא ישראל ליה סבירא הכי משום

ולמי לו רק אסור דאינו בזה כן שאין מה
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 מותר ישראל לרוב אבל ערלה שהוא שיודע
 אבל אכילה, היתר בו דיש מודים הם גם

 מותר דיהא בעינן רבוותא דלהני יותר מסתבר
 ועיין בו לצאת שרוצה לזה דוקא באכילה

 כדעת אלא הכי קיימ״ל דלא ואעפ״י במאירי].
 תרומה של דבאתרוג וסיעתם והתוס׳ רש״י

 דלא היכא כהתוס׳ דהלכה יוצא, ישראל גם
 עליהו, והמרדכי כהרא״ש בתראי פוסקים פליגי
 חו״מ ובסמ״ע כ״ה) (סי׳ רמ״א בשו״ת יעיק
 המרדכי בשם מש״כ י״ט) סע״ק כ״ה (סי׳

 סעק״ד), תמ״ז (סי׳ ובמג״א דכתובות) (פ״ד
 לא ראשונ־ם מקצת דלדעת דמה נ״ל זאת בכל

 הספק וגורע מחליש זה אכילה היתר מקרי
 הדחק דבשעת נהי משו״ה הנ״ל, לקולא ספיקא

לברן. שלא טוב בהיות מ״מ ליטלו, יכול
של אתרוג שיביאו יזדמן דאי נ״ל ועוד

 הרמב״ם דלדעת אף ת״ו, לירושלים חו״ל ערלת
(פ״ג וסוכה מ״ג) (פ״ד ר״ה המשניות בפי׳

 מ״מ מקדש, בכלל נכלל כולו דירושלם מי״ב)
 במלחמות הרמב״ן היות ליטלו יכול שפיר

 (ריש והמאירי דסוכה) פ״ג (ריש והריטב״א
 לכם, בעינן לא במקדש דגם כתבו שם, פ״ד
ד״ה קל״ג) (סי׳ א״ח נובי״ת שבשו״ת הגם
 סוכה משניות על רעק״א ובתוס׳ בריש, והנה

(כ״ט סוכה התוס׳ דמשמעות כתבו (רפ״ג),

 לכם בעינן ז׳ כל דבמקדש בעינן, ד״ה ע״ב)
 נכון אי ואפי׳ לענ״ד, מוכרח זה דיוק אין
 Tלהקפ להחמיר נוהגין אין דבלא״ה כיון הוא
 משום או לומר וצריך ב׳ מיום בירולים לכם על

 המשניות בפי׳ הרמב״ם לדעת חיישינן דלא
 משום או מקדש, דין לו יש כולו דירושלם
 במקדש דגם הנ״ל רבוותא חני כדעת דנקטינן

 בירושלם גם ה״ד. א״כ לכם, ב׳ מיום בעינן לא
 הני דעת עוד לד.תיר לצרף יש חו״ל בערלת
 ביום א״י בערלת אפילו דמתירים רבוותא

חו״ל• בערלת וכש״כ שני
 אסור א״י דבערלת הסוברים דגם נ״ל ועוד

 שיעורי׳ מכתת דכתותי משום שני ביום גם
 ע׳׳א) (ל״ה סוכר. הריטב״א סברת לחו דלית

 דאין משום לשריפד. עומד אינו דערלה וסיעתו
 אינו בוודאי חו״ל ערלת אבל לשורפו, חייב
 וכמו כלל לשורפו נוהגין דלא לשריפה עומד

 רפ״ו) (סי׳ יו״ד סופר חתם ביסו״ת שהעיד
 על דסומכין משום אי ק״פ), (סי׳ ואו״ח

 המתירים על דסומכין משום או וסיעתו הריטב״א
 דאין כיון אופן בכל תרוויד.ו, על או בהנאה
 טעות מחמת הוא המנד.ג אפילו לשורפו נוד.גין

 לומר Tשי ולא לשריפה עומד אינו שוב מ״מ
 בו יוצאין ושפיר — שיעורי׳ מיכתת כתותי
כנלע״ד. שני, ביום מקום בכל לכ״ע

ן מ י ו. ס

 בודאפעסט ראבדק״ק שליט״א וועלץ ישראל מו״ה הרד.״ג מכ״ק

תמרים מוציאין שאין מדקלים הלולבים כשרות על

 האמיתי לד.גאון ישראל״ ״שארית בשו״ת
 (סי׳ חאו״ח זצ״ל מינצברג זאב ישראל רבי
 ״קול בירחון שהועלתה השאלה ע״ד דן ל׳)

 ישראל הח׳ ע״י תשט׳׳ז) (אב־אלול תורד.״
 ״קנארי״ הנקרא מדקל לולב אודות יוטקובסקי

 מציאות ואין הואיל לולב, למצוות כשר אם
 — למאכל פריו הזה הדקל שיוציא בעולם
מאחר ג״כ פשוט נ׳׳ל :בזה״ל ז״ל הגאה וד.עלד.

 תמרים כפת מובהק סימן לנו נתנה שהותרה
עיי״ש. וכד, מינו בשאינו לצאת נוכל היאך

 פסקו ראה שלא ז״ל הגאון פסק על ופלא
 ושיTבח שכתב ז״ל סופר החתם רבינו של

 ישמעאל. n ד״ה ע״א) (ל״ד הגזול לולב פרק
 ליקח פקפוק כלי להדיא נוד.גים נ״ל וז׳׳ל:

 לא לעולם אשר במדינתנו הגדלים לולבים
כי תמרים כפות מקרי מ״מ תמרים יוציאו
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 אם שאף להדיא הרי עכ״ל. כן, נקרא המין
 פקפוק״, ״בלי כשרים מ״מ תמרים״ יוציאו ״לא
הנ״ל. בלולבים וה״ב

״המעין״ חוברת לאור יצא עתה זה והנה
 א׳, גליון ז׳ כרך ברייער) יצחק מוסד (ע״י
 מוציאים שאינם לולבים ענין בארוכה נידון ושם

 כשרותו לגבי ספק קיים כי ומסיק, תמרים,
 דעת כלל הזכיר לא איך ופלא זה. לולב של

 לפניו היה שכבר אחרי ז״ל, החת״ס רבינו
 תלמידי התאחדות ע״י (שי״ל ״המעיין ירחון

 וראה תשי״ח, חשון־טבת פרשבורג) ישיבת
 הנ״ל, ז״ל מרן מדברי ומדובר שמוזכר שם

 זקן אותו של מפסקו עין להעלים והיתכן
 — פתחו על השכימו כולו העולם כל אשר
 דרשות ספר בהקדמת המובאת העובדא דדוע

 עגונה בענין חמורה שאלה אודות חת״ס,
 והחת״ס דגקלשבורג, רבא דינא מבי שנשלחה

 שישלח סופר הכתב בנו על וצוה Tמ השיב
 שהיא בחושבו והוא התשובה, ומיד תיכף

 עוד התשובה שישהה חשב חמורה שאלה
 פעם, עוד רבינו עליו יעבור אולי כי מה זמן

 שעדיץ קטנה שעה אחרי רבינו ראה וכאשר
 והשיבו השלחו, אי לסיבת שאל נשלחה, לא

 התשובה, על עוה״פ יעבור שבודאי שחשב :הכ״ס
 יהודי להקב״ה לו יש דור בכל רביגו: ויען

הוא אני זה בדור תלי״ת שאלותיו, שפוסק

 שכל בשעה בהקב״ה לחשוד שתוכל היתכן זה
עכל״ק. יתברך רצונו לעשות רק כוונתי

 מביא כ״ב סי׳ ציון בני שו״ת בס׳ וע״ע
 ח״ו אלעזר מנחת בעל הגה״ק מכת״י חעתק

 ובסוף ד״ז, בביאור ג״כ שהאריך כ״ג סי׳
 ומסיים הח״ס מרן דברי ג״כ מביא התשובה

 דקמסהיד רבה גברא מאן חזי ופוק :וז״ל
 ברכת בשו׳׳ת וע״ע עיי״ש. וכר סהדותא ביקר
שכ״כ. ח׳, סי׳ חיים

 ראיה לי נראה שכלי קוצר לפי אולם
 אנשי לנו שתיקנו ממה ז״ל מרן לדברי נאמנה
 תיקנו ולא לולב״ נטילת ״על לברך כנה״ג
 הכתוב, כלשון תמרים״ כפות נטילת ״על לברך
 בן בחלק אור מאורי בס׳ כן הקשה וכבר
 שכתב אמת עיי״ש. ע״א, קס״ט דף נו״ן

 כי מ״ב אות ב׳ סי׳ חאו״ח נזר אבני בשו״ת
 לנו שסדרו הברכות לנוסח טעם ליתן לנו לא

 בסוד לעמוד יוכל ומי הגדולה כנסת אנשי
 הרשב״א בתשר ראיתי ברם יעו״ש קדושים

 טעמים שכתבו אור ומאורי קנ׳׳ג) סי׳ (ח״א
 נטילת ועל לולב לקיחת על מברכין אין למה

 י״ל סופר החתם מרן ולפ״ד •— תמרים כפות
 תמרים כפות נטילת על לברך תקנו לא דלכן

 אפילו לולבים על לברך מותר כי בזה להורות
תמרים. יוציאו לא שלעולם

ן מ י ז. ס

 אשקלון אבדק״ק ולנר דוב משה מו״ה מהרה״ג

דפורים ומגילה דחנוכה הלל

 דת״ר חנוכה מאי ע״ב כ״א שבת במסכ׳
 שכשנכנסו וכר דחנוכה יומי בכסליו בכ״ה
 חשמנאי בית מלכות וכשגברו וכר להיכל יוונים

 ימים ח׳ ממנו והדליקו נס ונעשה וכר ונצחום
 בהלל טובים ימים ועשום קבעום אחרת לשנה

והודאה.
 הש״ס מביא ולא חנוכה מאי דקבעיא הא

קאמר דהרי י״ל וכר ת״ר הברייתא את סתם

 בזה הוסיפו הלא חנוכה תקנו איך חנוכה, מאי
 הברייתא את ומביא בתורה, שכתוב מה על

 דהיינו והודאה, בהלל טובים ימים ועשו דקבעו
 ואמרינן והודאה, בהלל אלא אינו היו״ט דכל

 הנביאים אמר מי זה הלל קי״ז בפסחים
 אומרים שיהיו לישראל להם תקנו שביניהם

 וצרה צרה כל ועל ופרק סרק כל על אותו
אותו אומרים ולכשנגאלין עליהם תבא שלא
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 עמשכב״ת, מוסיף משום בזה ואין גאולתן, על
לקמן. ועיק

 נרות מהדלקות בכלל מזכיר לא הברייתא
 יש בחנוכה נרות הדלקות על באמת דחנוכה,
 בתורה, שכתוב מה על הוסיפו איך להקשות

 בהא האחרונים שהקשו מה לפי בזה וי״ל
 ומהדרין וביתו איש נר חנוכה מצות דת״ר

 וכר, המהדרין מן ומהדרין ואחד אחד לכל נר
 שימסרו כזה דבר לנו אין מצוד. בשום הלא
 אמנם כרצונו, לעשות ואחד אחד כל ביד
 חנוכח נרות בחדלקת .י׳T שלא דכדי שפיר אתי
 מצוד. ז״ל חכמנו תקנו לא תוסיף, בל של ענין

 שד.ברייתא ומאחר חנוכד., נר בהדלקת קבועה
 בל על חשו ולא חנוכה תקנו איך לפרש בא

 עגיץ בכלל אין הנרות הדלקת ולגבי תוסיף,
 רק מזכיר לא ע״כ כנ״ל, תוסיף בל של
הלל. את

בזה״ל, כתב רל״ג סי׳ בחיו״ד הח״ס מרן
 עשיית ביום מועד יום דקביעת לעיל מ״ש
 יום לפי״ז לפע״ד דאורייתא, ק״ו הוא הגס

 לעשות מה אך הם, דאורייתא חנוכה וימי סורים
 או גרות להדליק או מנות לשלוח אם בד.ם

 ואינו וד״עובר דרבנן, זהו אחר זכר לעשות
 על עובר ופורים, חנוכה לימי זכר שום עושד.
 .יהT זכר שום העושד. אך דאורייתא, מ״ע
 אפילו חנוכה מימי אחד יום עכ״פ .י׳Tש מה
 וכדומה, בפורים מנות שלח ולא נרות הדליק לא

 הלל קריאת ואפשר דרבנן. עבריץ אלא אינו
 בפה שירד. לומר דאורייתא ק״ו הד ומגילד.
 שהאריכו בה״ג דברי קצת יוצדק וא״כ דוקא,

 המצות, בס׳ בשערים והרמב״ן הרמב״ם בו
 כיון בפ״ע מ״ע למנות לו הי׳ לא עכ״ם אלא

 בח״ס עוד וע׳ עכ״ל, יצ״מ סיפור בכלל שהוא
ר״ח. וסי׳ קצ״ב וסי׳ קצ״א וסי׳ קס״ג, האו״ח

הח״ס. מרן שדעת הרי
 ביום מועד יום לקבוע יש שמדאורייתא א.
גס. בו שגעשה
 זכר שעושה דבר בכל אr מדאורייתא ,ב

וחגוכז^ בסורים אף להגם
בסד. שירד. לומר הוא המצוד. עיקר

בססח. בי״מ סיסור כמו הגס, של מועד ביום
בשאילתות שאלה בד.עמק גצי״׳ב הגאה דעת

 דמחייבין בהא שם דאיתא כן, אינו וישלח פרשת
 בעידגא שמיא קמי ולשמחי לאדד ישראל דבית

 בזה״ל הע״ש זה על וכתב ניסא, להו דמתרחש
 ההוא ביום ולא הנס, שאירע בשעה פירוש

 אלא מה״ת עיקר לו אין דזה שנד., בכל
 י״ד במגילה רש״י דמפרש וד״ייגו מדרבנן,

 פרש״י שירה אמרינן לחירות מעבדות ומה
 שירת לומר מצוד. אין וד.לא הים, על שירד.

 הק״ו אלא שנה, בכל פסח של בשביעי הים
 באותה שירה אמרו וישראל שמשד. כשם הכי

 למדו לחיים ממות שיצאו בשעה ד.״נ שעה,
 א״כ וכ״ת וכו׳, שעה באותה שירד. לומר מק״ו
 קריאת על שם במגילה הש״ס משני מאי

 ל״ק הא ק״ו, בזה אין הרי לדורות המגילה
 שאמרה ז׳ דף שם דאיתא הא מובן בד.א ואדרבה

 שמצאו עד רצו ולא לדורות קבעוגי אסתר
 ודאי אלא מק״ו, נזכרו לא ואמאי מד.״ת, רמז
 באותד. היינו לקרות ברד.״ק שנאמר מה כל

 לקרות מק״ו שביניהם נביאים ע״י ונתחדש שנד.,
 מדרבנן, אלא אינו לדורות אבל ישראל, בכל

 שכבר כיון מ״ע שד.וסיפו מקרי לא מכ״מ
 חנוכה דמצות ומובן וכר, מד.״ת עיקר יש

 דרבנן, הוא וד.שתא מה״ת הי׳ שעה באותד. ג״כ
 רל״ג סי׳ ביו״ד ח״ס וצדיק הגאון כמש״כ ולא

 מק״ו מד.״ת לעולם הנס על מועד דקביעת
 כמו מד.״ת דחנוכד. הלל וגם מצרים, מגאולת

 בטלו היכא דא״כ כלל .נראה ולא דפסח, הגדד.
 ממנו, הימים אותן ונשכחו תענית מגילת

ועי״ש. מדרבנן בזה״ז חנוכד. דעיקר אלא
 דאם הח״ס מרן על דהקשד. מד. הנד.

 שנעלמו תימא תענית, מגילת ביטלו איך כדבריו
 סי׳ באו״ח הח״ס דברי ז״ל נציב הגאון מן

 בזה״ל שכתב בעצמו, זאת שמתרץ קצ״א,
 שם דמייתא הברייתא כלשח קי״ל למסקנא

 לאבל להם הי׳ דשמחה דמשום דמסיק בר״ה
 תענית שבמגילת יו״ם אותם כל וד.ייגו ותוגד.,

 דשטרא אדכרתא כגח לבד.מ״ק זכר להם שד.י׳
 הכל בטלו ע״כ לאבל גד.סך הגי דכל וכר
 ופורים מצותד. דמסורסם משום מחנוכד. חח

כלל. לבהמ״ק שייכות לו דאין משום
 שאמרה איתא ז׳ דבמגילה דד.קשד. וד.א

שמצאו עד רצו ולא לדורות קבעוני אסתר
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 נלע״ד מק״ו, נזכרו לא דאמאי מה״ת, רמז
 הא לה השיבו לא דאמאי להקשות ז27די בזה

 בהא השיבו כאשר שלישים לך כתבתי דהלא
 בר שמואל דרב הא בין מה ועוד ור״ח דרב

 מה דזה וי״ל ור״י. חגינא דרב הא בין יהודה
 קבעוני בר״י שמואל רב דאמר בהא שמפרש״י

 דהיינו לשם, לי להיות ולקרייה ליו״ט לדורות,
 שיקראו וגם כיו״ט, במלאכה אסור שיהי׳ ליו״ם

 יו״ט והנה שמה, על אסתר לחג היו״ט את
 לא דמלאכה ה׳ במגילה כדאמרינן קבלו לא

 ומשתה שמחה כתיב דמעיקרא עליהו, קבלו
 משתה ימי אותם לעשות כתוב ולבסוף דו״ט

 שלא והטעם כתיב, לא יו״ט ואילו ושמחה
 בדברים הרמב״ן דכתב מה פי על יו״ט קבלו

 לעשות בדא אפילו דעתי ולפי ח״ל ב׳, ד׳
 שבדא בחודש חג שעשה כגון עצמה, בפגי מצוד!
 אמרו וכך תוסיף, דלא לאו עובר כירבעם, מלבו
 זקנים, פ״ה ובירושלמי, וכר מגילה מקרא לעגין
 הדבר על מצטערים היו נביאים, כמה מהם
 ד׳ ציוה אשר המצוות אלה כתיב אמרו הזה,
 לכם לחדש עתיד אחר נביא אין וכר משה את

 דבר, לנו לחדש רוצים ואסתר ומרדכי דבר,
 הרי עי״ש. עיניד,ם הקב״ה שד,איר עד וכר זזו לא

 דרשה דמצאו משום קבלו מגילה שמקרא
 מצאו דלא משום קבלו לא יו״ם אבל לכד,
 תוסיף, בל איסור בזה וד,וי מקרא שום לכד
 אסתר שם על שיקרא להסכים רצו לא יכן

 עלינו מעוררת את קנאה שאמרו אסתר כחג
 היתד, ד׳ מאת שלא בגויים יאמרו אז דהיינו

 דעורר באסתר הכל תולים אנו שהרי לגו זאת
 שמואל לרב גם אבל מחדש, ושנאה קנאה זאת

 לנס זכרון לעשות שיש פשיטא להם הי׳ בר״י
 מעבדות דמד, מק״ו הלל Tלהג אפילו אי

לכש״כ. לחיים ממות שירד, אמרו לחירות
 כתבוני אסתר שלחה אומרים ור׳׳ח רב
 זה דד,י׳ בספר הכל שיכתבו דהיינו לדורות

 לנס זכרון איזה שיעשו אבל הכתובים, בין
 מבקשת אסתר היתד, לא הלל Tלדוג אפילו אי

 מעבדות דמד, מק״ו דחייבים מודד, כ״ע דבזה
 בקשת מילאו אמנם וכר, שירד, אומרים לחירות
 דדרשו משום בכתובים וכתבו ג״כ אסתר
בספר. זאת כתוב

 מ״ח דת״ר י״ד במגילה דאמרינן והא
 בתורד, שכתוב מד, על הותירו ולא וכר נביאים

 מאחר קשה וכר מק״ו מגילה ממקרא חח
 חיוב הרי לחירות דמעבדות ק״ו כאן שיש

 שתקנו היינו צ״ל הוספה כאן ואין דאורייתא
 בהלל לא יוצא ואיננו דוקא, מגילד. לקרא

לגס. זכר בשאר ולא
 דמאי הג״ל כ״א בשבת דאמרינן מד,א

 ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה וכר חנוכד,
 להגאון ,Tרא יש לכאורר, וד,ודאד,, בד,לל טובים
 מד,״ת מק״ו וד,לל שירד, דחובת הנ״ל גצי״ב

 לדורות אח״כ אבל הנס שאירע בשעה רק אינו
 לשנה הצריכו וע״כ דאורייתא חייוב כאן אין

ולהודאד,. להלל לקבוע הבא
 שמונה בחנוכה דקבעו גופא בהא ברם

 משם שלומדים בפסח וד,לא קשו־,, להלל, ימים
 ד״ל אחד, יום רק הוי נס על שירד, שאומרים

 דקבעו חנוכה, מאי ששאלו מד. חד. באמת
 דת״ר ומשני אחד, ביום די ואין להלל, ימים ח׳

 בד,א כתב לשבת בחדושיו חת״ס ומרן וכר,
 הותרד, מת טומאת דודאי שמן, של פח דמצאו

 כזבים, להיות הגויים על גזרו הם אך בציבור,
 הדור ודייו בציבור, הותרד, לא זב וטומאת
 במקום .םTדבר Tלד.עמ אם לעשות, מד, נבוכים
 ודלק נס הקב״ה ועשד, לא, או הדלקה עבודת
 הדלקת לבטל שיצטרכו בלי ימים, שמונד,
 הסכמד, השמים מן לדים הראד, ומזה נרות,

 שבע״ם ותורה הדת ונתחזק ז״ל, חכמנו גדרי על
 חשמנאים שגברו מד. דעל י״ל לפי״ז עכ״ל,
 לקבוע מדאורייתא מחוייבים היו מק״ו ונצחו

 זה ואת הלל, לומר ואף הנס לזכרון אחד יום
ה הבא, לשגד, לקבוע צריכים היו לא  קבועה ח

 דולק שדיי׳ שמן של נס אלא מק״ו, וקיימא
 הי׳ לא דבזה ודת תורה לחזק כדי ימים ח׳

 קבעו ק״ו לנו ואין לחיים ממות הצלה של ענין
 דילפינן כ׳׳א בברכות וכדאמרינן הבא, לשנה
 כאן, וד.״ה בק״ו המזח מברכת התורד. ברכת

 שאין היינו למפרך דאיכא שם דאמרינן אף
 שאומרים דכמו ילפינן שפיר אבל ק׳׳ו כאן

 על שירד, נמי י׳׳ל הגוף הצלת על שירד,
התוח- הצלת

לתרץ כתב סק׳׳א תר׳׳ע סי׳ באו׳׳ח הסר׳׳ח
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כדי בו הי׳ שבפך דשמן כיון הב״י קושיית
 אלא נס נעשה לא א״כ אחת לילה להדליק

 הפר״ח ותי׳ ימים ח׳ קבעו ולמה ימים ז׳
אויביהם נגד הנצחון בשביל הי׳ קמא דיומא
 ועיקר ואילך מכ״ו ימים ז׳ שיקבעו סברא דאין
 לדורות, יקבעו לא כ״ה שהוא הנצחון יום

יום לדורות קובעים היו הנרות נס ואילולי
נס שבשביל אלא והודאה בהלל ליו״ט אחד
 ועי״ש לדורות ימים ח׳ קבעו השמן פך של

 הפך נס הלא להקשות יש פר״ח דברי על והנה
 ואיך ק״ו לנו אין וא״ב לחיים ממיתה הי׳ לא

 את כ״כ החשיבו מה ועוד בזה, הלל תקנו
 לפי אמנם והודאה, הלל ע״כ לקבוע הפך נס

 התורה הצלת עניין בזה דהוי שפיר אתי הנ״ל
והדת.

 נביאים דהלל קי״ז דפסחים הא י״ל בזה
 אומרים פרש״י, שת״ע צרה כל על תקנו שביניהם

 לתרץ בא דרש״י חנוכה, כגון גאולתן על אותו
 ק״ו הלא תקנו, שבינהם שנביאים דקאמר מה
 שתקנו דקאמר מאחר אבל דאורייתא, והוא הוא
 ממות דאינו אף משמע וצרה, צרה כל על

 הצלת דהוי חנוכה בכגון תקנו מ״מ לחיים,
ע״ב. כ״ח בתענית ברש״י הוא וכן התורה,

 הבא לשנה שתקנו מה דכל הנ״ל לפי
 הצלת ומשום דנרות, נס על הוי והודאה בהלל

 מספיק הי׳ ונצחו דגברו ומשום ודת, התורה
 מאחר רק אחד, יום בהדלקה לנס זכר לעשות

 לכל, ושווה קבועה מצוד. הגרות הדלקות שאין
 דש״ח הא שפיר אתי תוסיף, בל כאן אין

 פ״ג דמד.רמב״ם הקשד. ט׳ אות חנוכה מערכת
 אשה אין דחנוכה בהלל דגם משמע דחנוכה

 דאמרינן כמו ואמאי האיש, את להוציא יכולה
 היו דאף משום חנוכה, בנר חייבות דנשים
 מהאי דחנוכה בד.לל חייבות ה״ה הנס, באותו
 אשה דאין ל״ח בסוכה דתנן ומה טעמא,

 בהלל מיירי בהלל, הגדול את מוציאים וקטן
 גרמא שד,זמן מ״ע דד.וי משום דפטורים דסוכות
 לפי לכך, מספיק תירוץ מצא דלא ועי״ש
משום הוי הנרות דהדלקת שסיר אתי הנ״ל

 באותו היו הם אף אמרינן ובזה ונצחו דגברו
 קבועד. מצוד. כאן אין הימים (ובשאר נם

 דנרות נס על תקנו ור,ודאה הלל אבל כנ״ל)
 תקנו וזה וד,דת התורה הצלת עניין דד.יינו

לנשים. ולא לאנשים
 יום בכל כתב דחנוכה ה״ה בפ״ג הרמב״ם

 ומברך ההלל את גומרים הימים משמונת ויום
 סופרים מדברי מצוד. ההלל שקריאת אע״פ וכו׳

 הוא בלבד חנוכה של הלל ולא וכר עליו מברך
 לעולם הלל קריאת אלא סופרים שמדברי

 כ׳ שם וד.ראב״ד הימים, בכל סופרים מדברי
 עשה בהם ויש א״א סופרים מדברי לעולם
 החג התקדש כליל לכם יד,י׳ השיר קבלה מדברי
 דברי הרי שד,קשד, משנד, בכסף עי״ש עכ״ל,
סופרים. כדברי קבלה

 בד.א לתלות יש הנ״ל וד.נצי״ב הח״ס דעת
 סובר דד,רמב״ם הנ״ל, וד.ראב״ד הרמב״ם דפליגו

 בשעה היינו והלל בשירה חייבים התורה שמן
 אינו ושנה שנה בכל אח״כ אבל הנס שאירע

 ומפרש הנצי״ב, דעת וד.יינו סופרים מדברי אלא
 חג התקדש כליל לכם יהי׳ השיר הפסוק את

 דד.יינו שיר, לכם יהי׳ סנחרב מחנד. יפלו בעת
 פסח בליל שר,י׳ השיר כמו הנס, שנעשד. בעת

ל׳. בישעי׳ המצודת מפרש וכן במצרים,
 שירה לומר יש הנס דבזמן סובר הראב״ד
 שנעשה ביום מועד יום לקבוע ויש מדאורייתא,

 הנס לזכר שעושר. דבר בכל אמנם הנס, בו
 שיאמר קבעו קבלה מדברי רק מדאורייתא, יצא
 המצוד. שעיקר מאחר שנד., בכל דוקא הלל
 בד,ם ויש שכתב מה חד. בפד., שירה לומר הוא

 שמדאורייתא שאף דהיינו קבלה, מדברי עשר.
 להנס, זכר איזה כשעשה הלל, בלי אף יוצא

 בד.לל, דוקא עשד. ז2ח קבלה מדברי אמנם
 החג, התקדש כליל לכם .י׳T השיר דכתיב
 מספיק ואיננו הלל דוקא צריך בפסח כמו דד.יינו
 בהלל. דוקא .י׳T הזה לנס כך דברים בשאר

 הח״ס מרן דעת וכן קבלד. מדברי רק זה אבל
זי״ע.



ל ה א ה

ן מ י ח. ס

 בישיבתנו ר״מ שליט״א דייטש צבי שמעון מו״ה מהרה״ג

להיפד או לחר׳ל שיצאו א״י פירות

כא

 פ״ב חלה במם׳ זו הלכה של מקורה
 חייבים לארץ שנכנסו לארץ חוצה סירות מ״א,

 ור׳ מחייב אליעזר ר׳ לשם מכאן יצאו בחלה
 בירושלמי מבואר סברתם טעם סוטר. עקיבא

 י״ח—ט״ו שם דכתיב שלח ס׳ ובססרי שם
 שמה ודרשינן שמה, אתכם מביא אני אשר
 בסירות בין הארץ בסירות בין בחלה חייבין אתם

 אליעזר ר׳ גם דרישא הדין בזה לארץ• חוצה
 שם דכתיב לשם, מכאן ביצא רק וסליגו מודה,
 הארץ ולחם הואיל הארץ, מלחם באכלכם והיה
 סוטר ור״ע בחו״ל, אכלו אסילו חייב הוא

 מלחם אסי׳ בחו״ל חייבין שאין מיעוטא דשמה
 זו דמשנה והספרי, הירושלמי ומסיק הארץ.

 דר״א ס״ל יהודה ר׳ אבל שנאו מאיר ר׳
 לארץ שנכנסו חו״ל דפירות ברישא גם חולק

 לחם ולא כתיב הארץ דלחם בחלה, פטורים
 בכורים בה׳ הרמב״ם ופסק היטיב. עיי״ש חי״ל
 חייבין לארץ שנכנסו חח סירות ה״ו, ס״ה

 פטורין, חו״ל שיצאו הארץ וסירות בחלה,
 שמה שמה, אתכם מביא אני אשר שנאמר

 סירות על בין הארץ סירות על בין חייבין אתם
א׳ חוברת תשט״ז שנת ״האהל״ עיק —

בזה. דינים ליקוטי ח׳ סי׳
 כתבו חלה בדין שנויה המשנה אמנם ואם
 שייכי ומעשרות בתרומות דה״ה הפוסקים
 שמעון משה רבי אדמו״ר הנ״ל. סלוגתתם

 ישמח בעל סרונקירכן אבדק״ק זצוק״ל הלוי
 *) ע״ב, ג׳ חגיגה למס׳ בכתי״ק ושיוTבח לב

 סס״ק מהירושלמי זו להנחה ברורה ראיה מביא
 חח המשנה, על שם דחדש. בסוגיא לקידושין

 אף אומר אליעזר ר׳ הכלאים מן הערלה מן
 אליעזר, דר׳ טעמא מאי הירושלמי מביא החדש,

לארץ, בחוצה בין בארץ בין מושבותיכם בכל

חי׳ החדש ספרו בעהשית״ב יופיע בקרוב *)
 ע״י ומסודר ערוך המחבר, תולתת עם הש״ס על

שליט״א. זינגר יוסף יעקב הרב נכדו

 בחדש מושבותיכם, בכל רבנן מקיימין מה
 הת״ק גם דהיינו לארץ. לחוצה שיצא ישבו
 יושבים שאתם מקום כל מושבותיכם כל ס״ל

 ויצאה בארץ שגדלה בתבואה רק אבל משמע,
 דין בה ישנוהג העומר הקרבת קודם לחו״ל
 בתבואה אף נוהג שחדש ס״ל ור״א דחדש,
 למדרש לר״א מנ״ל לכאורה בחו״ל. שגדלה

 והסביר כת״ק, ג״כ ליה מוקים ולא האי כולי
 בכת״י שמצא מה בשם ז׳׳ל הגאון אדמו״ר

 ר״ע דהיינו ות״ק דר״א הקדושים, מן אחד
 תפ״ט] סי׳ סוף מג״א [עיין ע״ב ל״ז בקידושין

 דס״ל ר״א לעיל. חלה גבי לשיטתם הולכים
 מקום, בכל חייבים הארץ דפירות הארץ מלחם

 כן נימא לא חדש דלענין תיתי מהיכי א״כ
 לענין לאסור אע״כ מושבותיכם, בכל לי ולמה
 ס״ל ר״ע אבל בחו״ל, חו״ל תבואת אף חדש
 שיצאה דפירות שמה כתיב חלה גבי כיון

 לחייב חדש גבי קרא איצטריך פטורים, לחו״ל
 מהיכי חו״ל תבואת אבל לחו״ל, שיצאה תבואה

הח״ס מרן למ״ש בזה [כוונו לחייבם. תיתי
 ־־ תרנ״א ירושלם — סוגיות בחי׳ להדיא ז״ל
 הירושלמי, ז״ל והנה ד״ה דחדש בסוגיא ה׳ סי׳

 חדש מערכת דינים באסיפת חמד שדי ועיין
נשמע, כן אם לב]. נשים מעתה ד״ה
 מילף דשמה קרא דהד ז״ל, הגאון אדמו״ר כתב
 ואפילו ומעשרות בתרומות אחר למקום גם הוא

דמושבותיכם. קרא לולי בחדש
 מה ע״ס ראי׳ להביא עוד אפשר לפענ״ד

 ליישב ונראה ד״ה שם חמד השדי שמביא
 לחו״ל שיצאה א״י דתבואת לר״ע היא דסברא

 חלה גבי כמו דחדש חיוב בה נוהג אין
 לקצור דאסור ילפינן ע״ב ע׳ דף דבמנחות

אורז ולא המינים חמשת רק הפסח לפני
אין וקיי״ל מחלה, ראשית שוד, מגזירה ודוחן
 א״י סירות דלענין ס״ד ולכן למחצד., ג״ש

 לפטור, מחלה חדש נילוף נמי לחו״ל שיצאה
גבי לחייב דמושבותיכם קרא צריך משו״ה
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 אדרבה חלה גבי דמחייב ר״א משא״ב חדש,
 חדש גבי לחייב ראשית דראשית מג״ש יליף

 חו״ל תבואת דאפילו דמושבותיכם קרא ואייתר
 לס״ז — עיי״ש. חדש איסור בה נוהג בחו״ל
 דגנך ראשית בה דכתיב בתרומה אנן נחזיק
 סירות מחלה ראשית ראשית לר״ע ילסינן

 שנכנסו חו״ל סירות ולחייב לחו״ל שיצאה א״י
 ראשית ראשית ג״ש שנתקבלה דכיון לא״י
 תרומה, ילסינן כ״כ מחלה חדש שילסינן כמו
 ע״א קל״ב דף שבת במסכת שמצינו כעין

 אות, דאות מג״ש שבת דדוחה מילה דאתיא
 בהן דכתיב תסלין מעתה אלא הש״ס דמקשה

 ג״ש הך אי ז״ל סירש״י שבת לדחי אות
 לידרש, בסיני נאמרה בשבת האמורה דאות

 נמי מינה לגמר נאמרה, לדרשה זו שתיבה
 ד״ה ע״א י״ג דף סוכה תוס׳ ועיץ לתסילין

 קריה תרומה חלה יותר ועוד זאת מצות
 סעמים ארבעה תרומה, תרמו חלה רחמנא
 דיניה וברוב חלה, בסרשת תרומה החכרה

 וחומש Tבמז מיתה חייב לתרומה, חלה שוד.
 שם. ורע״ב בר״ש מ״ט ס״א חלד. עיץ בשוגג

 לכזית מצטרסין מעשר ותרומות תרומד. חלד.
 יכול מי כ״כ וטומאד. אכילה בדיני שוין

 ברמב״ם כמבואר לתרום יכול אינו ומי לתרום
 קל״ה חולין יעיץ ד״ד• הי״ג ס״ה בכורים ה׳

 ראשית ראשית חלה דנילף להדיא דמבואר ע״ב
 דד.וא למדים נמצאו איסכא. וד.״ד. מתרומה,

 דשמד., ילסותא לענין לחלה תרומד. שוד. הדין
 בדינינו לד.שוות אם מעשרות לעגין צ״ע אבל

 בחילוקים ביניהם לחלק יש כי ולתרומד. לחלד.
כמובן. רבים

 תרומות בה׳ הרמב״ם ססקי בזה לנו ונהירין
 ח״ל עליו. לתמוד. הרבו שכד. הכ״ב ס״א

 מן פטורים חו״ל שיצאו א״י סירות הרמב״ם,
 שנאמר המעשרות ומן התרומות ומן החלה
 חייבים אתם שמד. שמד., אתכם מביא אני אשר
 חח סירות וכן וכר סטורים לארץ בחח
 שנאמר בחלה חייבים לא״י שנכנסו לארץ
 ובין הארץ סיתת בץ חייבים אתם שמד. שמד.,
 ישראל Tב למעשר נקבעו ואם חו״ל סירות

 .ם.Tמדבר במעשרות חייבין לארץ שנכנסו אחר
הרמב״ם מדבת נראד. דלכאורה הכ״מ ומתמה

 שנכנסו בסירות למעשרות חלה בין מחלק שד.וא
 ובמעשרות מדאורייתא חייבים שבחלה לארץ
 ברישא למד. א״כ מדבריד.ם, אלא חייבים אינם

 הרמב״ם יליף לחו״ל שיצאו ישראל ארץ בסירות
 ומעשרות מתרומות גם לסטור דשמה מקרא
 עיי׳׳ש לחיוב. למילף בסיפא גם דצריך כש״כ
 כמו להולמם וקשד. דחוקים תירוציו ששני

 הראשח דלתירוצו ז״ל, הגאון אדמו״ר שמעיר
 הרמב״ם הלא קשד. אחלה, גם מוסב ד״מדבריהם״

 מן דחלד. דחיוב דשמה מפורש קרא מביא
 את עלינו עקם השני תירוצו לסי וגם התורה,

 ז״ל הגאון אדמו׳׳ר הרמב״ם. בפשט הדרך
 נקים דברישא הרמב״ם בלשון עוד מדקדק

 שביק ובסופו המעשרות ומן התרומות מין
 לדקדק יש כ״כ מעשרות. רק ונקיט תרומות

 בה׳ הרמב׳׳ם ססק חלה של שדינו כיון קצת
 כאן מסרטו למד. מקומו ששם הנ״ל בכורים

 חר׳ל סירות וכן בסיפא במיוחד תרומות בה׳
 חלד. רק שמזכיר בחלה חייבים לארץ שנכנסו

שם. תרומות ה׳ הלוי חיים ר׳ חדושי עיץ
 ברורים, הרמב׳׳ם דברי לעיל דברינו לסי

 ראשית מג׳׳ש או מחלד. ילסינן תרומה דודאי
 לרוב הוא חדא ותרומד. דחלה או ראשית
 שביארנו כמו איקרי תרומד. וחלה דיניהם
 במד. סתם ללמוד אין מעשרות משא״כ לעיל,
 דאיגד.ו דאורייתא לחיוב ותרומה מחלה מצינו
 ממעשר לרוב חלוקים .םTודינ טובא חמירי
 א׳׳י סירות הרמב״ם ססק משר׳ה טסי. דקיל

 המעשרות ומן החלד. מן פטורים חו״ל שחאו
 מחלד. כש״כ מכח דקילי מעשרות דלמדים
 חו״ל סירות אבל וסטורין דחמירי ותרומה
 שנאמר מדאורייתא בחלה חייבים לארץ שנכנסו

 נקים ולא כחלה דדינו תרומה וד.״ה שמה
 דתרומד. טעמא נתן לד.ורות תרומד. להדיא
 מסיק במעשר רק בחלד. נכללת הוא כי חייבת

 שנכנסו אחר למעשר קביעות דצריד הרמב״ם
 רק במעשרות חייבים ואז לארץ הסירות

 ׳אnהג של הצ״ע ומיושב כנ״ל, .םTמדבר
 כ״ם ס׳׳ק של״א סי׳ יו״ד ש״ע על בבאורו

 ובמעעזרות מדאורייתא דמחייב בחלה מ״ש
 נסקי קרא מחד דד.א הרמב׳׳ם לסי מדרבנן
עיי״ש.
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דסירות מחדש שם תרומות ה׳ המל״מ
 הרמב״ם דססק לר״ע דסטורין לחו׳׳ל שיצאו א״י

 ומירח העיסה שגלגל כגון דוקא היינו כמותו
 ומירח העיסה גלגל אם אבל בחו״ל הכרי
 חייבין דר״ע אליבא דאסילו סשיטא בא״י הכרי
 שנתחייבו דהחיוב התורה, מן ובתרו״מ בחלה

 אדמו״ר והקשה מגייהו. פקע לא בארץ בהיותם
דסס״ק מהירושלמי המל״מ על ז״ל הגאון

 דכל קרא מצריך ר״ע דהא הנ״ל, דקדושין
 לחו״ל, שיצאה א״י תבואת לחייב מושבותיכם

 Tמ הוי חדש איסור והרי דחדש באיסור
 קרא, לי למה וא״כ ולמירוח, לגלגול וא״צ

יהTלד אפילו בחו״ל דלישתרי תתי מהיכי
 בכהאי מ׳׳מ ותרו״מ מחלה לחו״ל ביצאו דפוטר

 ודאי אלא חיובא פקע לא שנתחייב כונא
 ר״ע פוטר תרו״מ חלה דגבי מהירושלמי משמע

 — בצ״ע. והניחו בארץ נתחייבו כבר אפי׳
 גדול בשם זו קושיא מובא מצאנו אח״ז
 ל״ט. סי׳ ריש יו״ד ח״ב אחיעזר בשו״ת אחד

 הירושלמי דברי דלכאר להקשות עוד שם ומוסיף
 ור״ע כמל״מ דלא נימא אי דגם צ״ב נל״ז
 הכרי ומירח העיסה גלגול אם אפי׳ פוטר
 דשמה הכתוב מגזרת דהיא צ״ל ע״כ בא׳׳י
 כמו בארץ התלויים דברים בשאר בודאי אבל

פשיטא בא״י שנתגדלו הכרם וכלאי ערלה
 מהיכי א״כ לחו״ל ביציאתן פקע לא חזיובן

 לחו״ל ביציאתן שהותרו חדש גבי נאמר תיתי
 עיי״ש לר״ע, דמושבותיכם קרא לי ולמה

בזה. שי׳אריד
 הנ״ל, קושיות נתיישבו לעיל סברנו לפי

 בא״י ונאסרו שגדלו כרם וכלאי ערלה דודאי
 סובא דחמירי לחו״ל כשיצאו איסורן פקע לא

 היתר ואין הנאה איסור דאיסורן ותרו״מ מחלה
 חדש משא״כ ע״א, ל״ח בקדושין לאיסורן

 ג״ש ילפינן הוי מ״מ Tמ בא״י שנתחייב אף
 חדש איסור נוהג דאינו מחלה ראשית ראשית

האמת לפי כי אם לחר׳ל, התבואה כשיצאה

 בא״י העיסה כשגלגל גוונא בכהאי עצמה בחלה
 ג״ש דאין כיון אפ״ה פטורי לא דנתחייב
 דנתחייב רק אחר בענין א״א ובחדש למחצה

 פטור זאת דבכל מחלה דנילף סד״א בא״י ביד
 אפילו פטור בחלה וה״ה דשמה כמשמעות
 דמושבותיכם קרא אתיא משו״ה בא״י, בשנתחייב

 חלה ג״כ ילפינן מימלא חייב דבחדש ללמד
 דכבר בא״י העיסה דכשגלגל בגז״ש מחדש

 לסטור דשמה ומיעוטא חיובא פקע לא נתחייב
 גלגל כשלא היינו לחו״ל שיצאו א״י פירות
 דערלה י״ל לפ״ז — כמל״מ בכרי ומירח
 דילפינן איסורן פקע לא בלא״ה הכרם וכלאי
 דהתם אף ע״א ל״ח ושיןTכק מחדש בק״ו
 התורה מן אסור דחדש ס״ל דברייתא תנא
 שאתם מ״מ דמושבותיכם בחו״ל בין בארץ בין

 ערלה דה״ה מק״ו וילפינן משמע יושבים
 הירושלמי לפי מ״מ כן בדין הכרם וכלאי
 שאתם מקום בכל דמושבותיכם ס״ל ג״כ דר״ע

 לחו״ל, שיצאו א״י בסירות רק אבל משמע יושבים
 הכרם וכלאי לערלה ק״ו ונעשה ניקום אנן

פקע לא לחו״ל יצאו דאם גוונא בכהאי
איסורן.

קשה לא בלא״ה להכא דאתינא וכיון
 מאכלות בה׳ לשיטתו דהרמב״ם למל״מ יTמ

 התורה מן אסור דחדש פסק ה״ב פ״י אסורות
 ערלה מס׳ דסוף משנה כסתם מקום בכל

מן אסור דחדש כר״א לגמרי דס״ל וכר״ע
 יושבים שאתם מקום בכל דמושבותיכם התורה
ס״ל ולא ע״א, ל״ז דף קידושין עיץ משמע

 דיצאה א״י בתבואות רק דר״ע כהירושלמי
 היעו דר״א ות״ק חדש באיסור מחייב לחו״ל

 ישמעאל ר׳ היינו דת״ק דילן כש״ם אלא ר״ע
 לא ממילא משמע וישיבה ירושה אחר דמושב

 בחלה, דסבר במאי דחדש ילפותא לר״ע תליא
 אוrו בא״י נתחייבו אם לר״ע ותרו״מ ובחלה

 מאוד שדבריו כמל״מ חיובן פקע לא ל לחו״
הרמב״ם. שיטת לפי נכונים
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המדרש תבי מחידושי
הי״ו) הישיבה מתלמידי לחידושים (מדור

א.

בסומא מצות חיוב

רס״ט) (סי׳ חאו״ח שיק מהר״ם בשו״ת
 במרדכי שהובא טוביה רבינו לסברת טעמא יהיב
 לר׳ סומא דע״כ תשצ״ח) (סי׳ דמגילה ס״ב

 ובני בניו להוציא יכול ממצות שפוטר יהודא
 שעכ״ם דכיון מה״ת, שחייבים ושTבק ביתו

 ומפיק דרבנן אתי יהודא לר׳ גם חייב מדרבנן
 בברכות קידוש גבי דכוותי׳ ואשכחן דאורייתא

 שבת בערב שבת של אדם דמתפלל ע״ב) (כ״ז
 פסקינן דלהלכה ואעפ״י הכוס, על קדושה ואומר
 עצמו מוציא מ״מ מדרבנן רק שבת שתוס׳

 שתחשך, לאחר שיתחייב דאורייתא קידוש יTל
 דרבינו שיק המהר״ם וכתב שהאריך, עיי״ש
 ממרים, הל׳ בריש הרמב״ם כסברת יסבור טובי׳
 ואם תסור, לא בכלל הם דרבנן עניני דכל
 דאורייתא, ל״ת על עובר דרבנן, מצוה על עבר

 להוציא יכול שפיר ע״כ תסור, לא משום
 דרבנן שחיובא דאורייתא חיובא דרבנן חיובא

עיי״ש. הוא, דאורייתא כחיובא
מהר״ם דלדברי זו, סברא צ״ע ולענ״ד

 טובי׳ לרבינו שס״ל לומר ע״כ צריך שיק
 ובל״ת יהודא ר׳ סוטר עשה ממצות דדוקא

 דלא מלאו אפי׳ א״כ דאלת״ה חייב, סומא גם
 בשו״ת זו סברא וע׳ פטור, הי׳ ג״כ תסור

 ולפי״ז אמנם, ד״ה קנ״ג) (סי׳ מהד״ת רעק״א
 עשה במצות גם מדאורייתא הסומא חייב הי׳
 זכור ע״ב) (כ׳ בברכות דרשינן דהרי וש,Tדק

 וכמו בזכירה, ישנו בשמירה שישנו כל ושמור
 עשה מצות בכל טעמא מהאי חייבות דגשים
 מהתורה חייב יהא ג״כ סומא ה״ה דשבת,

 הוא, פשוט זו וסברא דשבת, המצות בכל
ואמאי לסומא, נשים בין בזה הבדל דאין
בני להוציא יכול דע״כ סובי׳ רביגו כתב
יכול דרבנן דמצוה משום ושTק במצות ביתו

 מהתורה מחוייב הא דאורייתא, מצרה להוציא
 אלא דאורייתא, חיובא מוציא ושפיר הוא,
 יהודא דר׳ אליבא ס״ל טובי׳ דרבינו צ״ל ע״כ

 ומציגו — ל״ת, ממצות אפילו פטור דסומא
 יוצא ומפורש זו, לסברא ראיות וגם זו סברא

 בעם ע׳ הכי, מקומות כמה מירושלמי לנו
 סוטה מירושלמי כן שהביא ט״ו) (כלל סופר
 שאין לסומא פרט אשה מעיני ונעלם ה״ה) (פ״ב

 דר׳ מתניתא סומא, היא סומא הוא עינים, לו
 בתורד^ האמורות מצות מכל פוטרו יודן

 ל״ת ממצות אפילו פירוש כתב, העדה ובקרבן
 (פ׳׳ב מכות בירועזלמי וע״ע שותה, אינה לכך

— לר״י. פטור מל״ת דאפי׳ מפורש דג״כ ה״ה)
 לסי שהביא שם סופר בעט ראיתי עוד

 מחייב, בל״ת אבל ר״י פוטר ממ״ע דרק הסברא
 לראב״י לי׳ דלמה טובי׳ רבינו קושית ליישב כ׳

 לסטור ד״זה״ שוה גזירה ע״ב) (קט״ז בפסחים
 המצות, מכל דפטור לי׳ תיפוק מהגדה סומא

 מיושב הנ״ל ולפי י״ב) (סי׳ שמואל דבר ע׳
 בה חייבת אשה דאורייתא הגדה אם דהא
 דאיתקש מצה כמו עליה הן לילה חיובי שכל

 הוא מוזהר בלאו, לסומא דישנו וכיון לחמץ,
 הלילה, מצות ובכל במצה וחייב חמץ, באכילת

 — עכ״ל, מהגדה, בפירוש קרא דמעטי׳ לאו אי
 גם סטור סומא טובי׳ דלרבינו מש״כ לפי אמנם

 גז׳׳ש לי למה לשיטתו, מקשה שפיר ממל״ת,
 סיוע מכאן ואדרבה פטור, בלא״ה הא למעט

 סטור דסומא טובי׳ לרבינו שס״ל לדברינו
תעשה. לא ממצות גם

 סברא בהדי׳ שמפורש מכאן ראינו ועוד
 חייב סומא אי לאשה, סומא לדמות שכתבנו

 דשבת, ושTבק וכן במצה בעשה גם אזי בל״ת
עיי״ש. בעיניו הוא ופשוט



ל ה א כהה

 מילתא, שדמיתי במה חבר עוד לי ומצאתי
 ס״ט) א׳ (סי׳ יו״ד לשו״ע בהגהותיו הגרעק״א

 דר״י ס״ל רעק״א ברם בזה, שהאריך עיי״ש
 לר״י חייב בל״ת אבל ממ״ע רק סומא סוטר לא

 (סי׳ בח״א וע״ע הנ״ל, בתשובתו וכ״ב ג״כ,
 לאו״ח בפתיחתו לפרמ״ג לי׳ סבירא וכן קס״ט)

 סופר החתם מרן ק״ז וכ״ב כ״ט), אות (ח״ג
בסוגי׳ תש״ז) (ירושלים סוגיות בחי׳ זצ״ל

וע״ע שלהי, ד״ה הספר שבסוף אכל, דספק
 הכי. ס״ל דג״כ א׳) (סי׳ ליואי בר בשו״ת
 ע״ח) (סי׳ הזקן לר״י המכריע בספר אמנם
 מה״ת בנוב״י איתא וכן מל״ת גם דפטור איתא

 (ל״א בקידושין המקנה וכ״ב קי״ב) (סי׳ חאו״ח
— ע״א).

רבינו שיטת דגם לצרף יש הנ״ל ולפי
וצ״ע ממל״ת, גם פטור סומא דלר״י טובי׳

שיק. המהר״ם דברי לענ״ד
תוכב״>< ירושלים — פדר,ש משה

ב.

ועוד מחדש, מצה אכילת

 אקרוב ד״ה ע״א) (ל״ח ושיןTבק התום׳
 מצה אכלו לא למה מקשה בירושלמי ז׳׳ל,

 ויחחה מצות תאכלו דבערב עשה ויבא מחדש
 הדבור דלפני עשה דאין ומתרץ דחדש ל״ת

עכ״ל. הדבור דלאחר ל״ת דוחה
 זצ״ל מהמבורג מהר״י הגאח קושית ונודע

 דהא קפ״א) (סי׳ או״ח חת״ס ק״ז בשו״ת מיבא
 כדאיתא משה של אבלו בימי שיעורין נשתכחו

 ידעו לא שעה באותה א״כ ע״א), (פי׳ ביימא
 דוחה עשה כאן לומר Tשי לא יא״כ השיעור

 ויעשו מכשיעור יותר יאכלו דדילמא ל״ת
 פחות יאכלו או מצוד, במקום שלא איסור

 איסור דעשו המצוה מקיימים ואינם מכשיעור
ע״כ. מה״ת דאסור שיעור חצי

 יסודי הל׳ המל״מ הנד, ליישב, ונראה
 דכל דקיימ״ל מד, לפי חקר ה״ח) (פ״ה התורה

כדרך שלא עליהם לוקין אין שבתורה איסודין

 וקרבן מצד, כגון במ״ע כן גם נאמר אם הנאתן.
 ידי יצא אם הנאתן כדרך שלא אכלן אם פסח

עי״ש. לא או חובתו
 מתלתא הנ״ל ספיקא פשיט שם ובשעה״מ

 במה הנ״ל מהתוס׳ הוא מהם ואחד ראיות
 וכר, מצה אכלו לא דלמא הירושלמי דמקשד,
 מצוד, חובת ידי יוצא כדד.״נ דשלא אי׳ אם וד,שתא

 וידחה דמצה עשה דליתי לד,ירושלמי ק״ל מאי
 שיאכלו שניד,ם לקיים אפשר הא דחדש, ל״ת
 דמצה מ״ע מקיימי דד,א כדד,״נ שלא אותו

 משמע ודאי אלא ליכא דחדש ל״ת ומשום
זת״ד. חובתו ידי יוצא דאינו

סי׳ תרנ״ג) (ירושלים סוגיות חת״ס ובחי׳
 דכיון מזה, הכרח דאין השעה״מ ראית דחה ל׳

 אחשבי׳ רחמנא דמצה מ״ע יוצא זו דבאכילה
 דחדש לאו משום גם עלי׳ וחייב דא לאכילד,

 בכה״ג, פטור ובעלמא כדד,״ג שלא דד.וה אע״ג
 עיי״ש^ אחשבי׳ רחמנא מ״ע בי׳ דאית השתא

 לדדפוך ראיות כמד, עוד שם מביא וד,חת״ס
 באיסורי דנהי בברור וד,עלד, השעה״מ ממסקנת
 מ״מ הנאתן, כדרך אלא לוקים אין מאכלים

עיי״ש. כדה״נ שלא אף חובתו יT יוצא במ״ע
 שד,קשו הירושלמי דכוונת לומר יש ולפי״ז

 דוחה דעשד, כיון מחח:ז מצד, אכלו לא למה
 וכדברי כזד,״נ שלא אכלו לא למד, היינו ל״ת,

 באכילה אף חובתו יT יוצא דבמ״ע החת״ס
 לצאת יכולים היו שפיר וא״כ כדד,״נ, שלא

 הקשה שפיר ומ״מ כדד.״נ, שלא באכילה
 ולא ל״ת דוחה עשד, מדין שיאכלו הירושלמי

 כדד,״נ שלא דבאכילה שכתב השעה״מ כדברי
 מ״ע שמקיים דבמקום אינו דזה ל״ת, כלל אין
 וא״כ וכנ״ל, כדד,״נ בשלא אף איכא ל״ת גם

 ל״ת דוחה עשה מדין הירושלמי הקשה שפיר
וק״ל.

 מד,מבורג ר״י קושית ליישב נבוא ועתה
 שיאכלו הי׳ הירושלמי דקושית דלדברינו ז״ל

 שמקיים ע״י רק הוא האיסור וכל כדד,״נ שלא
 א״כ ללאו, גם רחמנא אחשבי׳ ולכן מצוד, בה
 חד, מכשתור, יותר יאכלו שמא להקשות אין

 שיאכל מד• ושוב המצוד, שנגמר דברגע אינו
שד,וא כיון באכילתו איסור עושד, אינו יותר
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את מחשיב הי׳ המצוד, דרק כדה״: שלא
 מצרה שאין במקום א״כ לאו, לגבי גם האכילה

 הירושלמי הקשר, שפיר וא״ב ליכא, איסור גם
 יאכלו שמא לנו איכפת ולא אכלו לא למד,
וק״ל. מכשיעור יותר

 בשו״ת שד,קשד, מה עוד ליישב יש ולפמ״ש
 ק״ז ובשו״ת קכ״ז) (סי׳ או״ח חת״ס ק״ז

 הנ״ל הירושלמי על צ״ו) (סימן סופר כתב
 ל״ת חהTו מצה דאכילת עשה דיבוא שהקשה
 דבאיסור בעידנא שלא הוי הא וד,קשו דחדש,
מקיים לא וד,מצוה גרונו בד,נאת כבר עובר
 עשה אמרינן לא ובכה״ג מעיו בהנאת אלא

לא ללאו דמיעקר דבעידנא כיון ל״ת דוחה
עיי״ש. העשד, מקיים

 דכל דכיון היטב מיושב לעיל ובדברינו
 גרונו בהנאת א״כ המצוד, ע״י רק בא העבירה

 שום עוד אין ממילא המצוד, עוד קיים דלא
 ורק כדד,״נ שלא הי׳ דד,אכילד, כיון איסור
 רק האיסור בא כאן ולכן מחשיבו המצדה
 ולא המצוה קיים שכבר אחרי מעיו בד,נאת

לא ללאו דמיעקר נאTבע לומר כאן Tשי
 שיהי׳ מציאות אין דידן ןTדבנ לעשה מקיים

וק״ל. המצוד, שיקיים קודם האיסור

 ואמר שליט״א לאאמו״ר זה כל והגדתי
 שד,קשד, מד, עוד ליישב יש הנ״ל שלפי לי

 בשמים הרי בשו״ת מובא חדש אור בספר
 הרי הירושלמי על שד,ק׳ דחדש סוגיא ח״ג
 אכילת מצות חובת יT לצאת יכולים היו

 מה לפי ביחד ומרור מצה כריכת ע״י מצה
 דלד,לל בהא ע״א) (קט״ו בפסחים דאמרינן

 לרבנן וגם כריכה ע״י לכתחילה המצוה הוי
 ומבטיל מרור דאתי אמרינן ולא כרכן אם יצא

 זו את זו מבטלות אין דמצות משום למצד, לי
 הוה לא כריכה ע״י אוכלים היו כי וא״כ

 האיסור דלגבי משום דחדש איסור בהמצה
קושיתו, תורף זה לי׳ מבטל מרור הא

 ליישב יש שבד,ג״ל שליט״א אאמר׳ר ואמר
 אכילת מצות «־t יוצא זו דבאכילה דכיון
 א״כ שאכל המצה דגתבטל אמריגן ולא מצה
כמו מצה אכילת מצות לענק בסל דלא כמו

 שאמר וכעין חדש אכילת לענין ג״כ חשוב כן
 דיוצא דכיון כדד.״נ שלא אכילה לגבי החת״ס

 אחשבי׳ רחמנא מצד, אכילת מצות ידי בה
וק״ל. דחדש לאו משום גם וחייב להאכילה

חינוך המנחת על והארות הערות

 בהגדיל מסתפק המנ״ח כ׳. אות ב׳ מצוה
 מצוד, עוד יש אי עצמו למול ומחויב הבן
 רק האב על דר.מצוד, דילמא או האב על גם

 האב על חיוב עוד אין וכשד,גדיל בקטנותו
 (כ״ט קידושין מהתוס׳ ראי׳ ומביא עליו, רק

 מ״ע הוד, דמילה שכתבו אותו ד״ה ע״א)
 אין השמיני דמיום כיון שגרמא הזמן שלא

 חיוב אין דבגדלותו אמרת ואי הפסק, לה
 דמצות דנד,י זמ״ג הו״ל אכתי א״כ האב על

 שד,וטל מה אך עולם עד Tתמ הוא המילה
 זמן משך להמצוד, שיש גורם הזמן האב על

 זמן לו שיש לולב לי ומד, הגדלות עד שנים
 לו שיש כיון שנים י״ג ארוך זמן או ימים ז׳

 דעל הפסק לה דאין אע״כ זמ״ג הו״ל זמן
זת״ד. לעולם מוטל האב

 המנ״ח של ספיקו על להעיר יש לענ״ד
 דמילת שכתב, לך סר׳ חמדד,״ ה״כלי דברי ע״פ
 מצות אלא האב מצות אינד, האב שעל קטן
 עצמו את למול יכול שאינו מפני רק הבן

 המצוד. כל אבל האב על החיוב תוד,״ק הטילד,
 כן שמבואר אח״כ ומצאתי ז״ד, הוא הבן מצד

לשבת בחי׳ המאירי רד,וא הראשונים בתורת
שמשמע הגרים את המל ד״ה ע״ב) (קל״ז

עיי״ש. כן מדבריו
המנ״ח לספיקת כלל מקום אין זה ולפי

 שאין מפני רק הוא האב של החיוב כל דד,א
 שאז כשנתגדל וא״כ עצמו למול יכול הבן
 חיוב עוד אין ממילא אז עצמו למול יכול כבר
וכנ״ל. הוא הבן של המצוד, כל דד,א האב על

 ראית גם לדחות יש חמדד, הכלי ובדברי
 דד,חיוב ס״ל הי׳ שהתוס׳ לד,וכיח שרצד, המנ״ח

 לדברי אבל בגדלותו גם נמשכת האב של
שפיר וד,תוס׳ ראי׳ שום אין חמדד, הכלי
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 על חיוב עוד עין דבגדלותו לסבור יכולים
 אברהם בדבר (עיין להרמב״ם שס״ל וכמו האב
 זמ״ג לאו מילה הוה ואעס״ב א׳) סי׳ ח״ב
 דבקטנותו אלא הוא הבן של המצוד. כל דד.א

 וכשנתגדל הבן של המצוד, את האב עושד.
 חדשד. מצוד, ולא המצוד, אותו עושה עצמו הוא
 וא״כ שלו הוא המצוד, בקטנותו דגם כיון הוא
 התום׳ כתבו ושפיר לעולם המצוד, נתבטל לא

 גרמא הזמן שלא מ״ע וד,וי הפסק לה דאין
וק״ל.

 מחלוקת מביא המנ״ח ג׳. אות סוף שם
 מן פטור סומא דס״ל יד,ודא לר׳ האחרונים

 בל״ת אבל פטור הוא ממ״ע רק אי המצות
 מחדש וד.מנ״ח פטור, בל״ת דאפילו או חייב
 מ״מ מל״ת גם פטור דסומא להסוברים דאף
 סומא גם עליד,ם מוזהר נח שבני המצות אותן
עיי״ש. מב״נ גרוע שיהי׳ סברא דאין חייב

 נכון על לי נתישב האלו המנ״ח בדברי
 ט״ו) כלל סופר עט (עיין האחרונים שד.קשו מד,

 באשתו, מותר סומא האיר ע״א) (כ״ג גיטין מגמ׳
 מקשה מד, מל״ת גם פטור דסומא ולד,סוברים

לו מותר הלא הא מותר, סומא האיך הגמ׳
 משמע אלא שבתורד, העבירות כל על לעבור
ע״כ. חייב סומא דבל״ת מד,גמ׳

 ב״נ דד,א שפיר מיושב המנ״ח בדברי אבל
 ושיןTק תום׳ עיין איש, באשת מוזהר

 מלכים הלכות רמב״ם ועיין ע״ב) (י״ג
 גם מצווה שב״ג בדבר וא״כ ה״ה) (פ״ט
לד,סוברים גם ד,גמ׳ מקשה ושפיר חייב סומא

וק״ל. מל״ת גם דפטור

 מדברי להעיר יש המנ״ח דברי גוף יעל
 ח״ל ע״א) (פ״ז ב״ק בשימ״ק מובא ר״ת
 בדברים דוקא ר״ת מפרש ועושד. המצווד. גדול
 מצות ז׳ כגון ליכתב ראויץ נכתבו לא שאם
 שסומא ר״ת מדברי משמע הרי עכ״ל דב״ב
 אמר מד, דאל״ב דב״נ מצות מז׳ גם פטור

 נאTעב כר״י הלכה אין לי דאמר מאן יוסף ר׳
ועושה המצווד, דגדול כיון לרבנן טבא יומא
 ומד, חייב סומא גם דב״נ מצות בז׳ הא וכי
הלכה הי׳ דאי משמע אלא יוסף ר׳ חש הי׳

ז׳ על ועושד, מצווד. אינו סומא הוד, כר״י
וצ״ע. כהמג״ח ולא דב״נ, מצות

 אי סומא בענין מפלפל המנ״ח כ׳. מנוה
 משנד, בכסף הב״י לדעת יראד, בל על עובר

 באינו בסומא ה״ה וא״כ לוקה אינו דבטמון
דאפשר המנ״ח ומסיק רואה, אינו דד,א טמון
לוקה אינו בטמון דס״ל הב״י לדעת דאף לומר
אבל אדם לשום נראה דלא משום שם דוקא
 מודה מ״מ רואה אינו דד.וא אף טמון באינו
עיי״ש. דלוקה הב״י

 זה דבחילוק דבריו על להעיר יש לענ״ד
 ע״ד סק״ב) ע״ה (סי׳ באו׳׳ח הטו״ז חולק

 ערוד, היתד. וז״ל שפסק ר) (סעיף שם השו״ע
 מותר סומא שד,וא או וכד פניו וד,חזיר כנגדו

 לה חזי לא וד,א רחמנא תלד, דבראי׳ לקרות
 בעיני תמוד. ח״ל עליו ומתמד, חולק וד,טו״ז

 דאיתא הכי משמע לא דתלמודד, דלישנא כיח
 ערות בד יראה ולא דכתיב מאי טעמא שם
 ש״מ חזי קא וד,א קאמר ולא קמתחזי וד,א דבר
 אסור חזי לא ,וTדא אע״ג נגדו דמתחזי כיון

 על זו בסברד, חולק דד״טו״ז הרי עיי״ש,
 וקשד, כן, ס״ל לא לעצמו יוסף וד,בית הב״י

 אליבא זו סברד. להעמיס דרוצד, המנ״ח על
 זו, לסברה נחית לא דד.ב״י חזינן וד.א דב״י

וצ׳׳ע.

 ר״ה בחי׳ הרשב״א את מביא תנ״ד. מנוה
 על שם התוס׳ קושית שמתרץ ע״א) (ט״ז
 וד.קשו וכר עומדין כשד,ן ומרתין תוקעין הגכד

 ותירצו תוסיף בל משום קעבר והא בתוס׳
 מצוה בעשיית תוסיף בל Tשי דלא בתוס׳
 תירץ זב״א2וד,וה עיי״ש וכד פעמים ב׳ אחת
 מוסיף שד,וא במה אלא תוסיף בל Tשי דלא

 לא חכמים שתקנו במה אבל עצמו מדעת
 על תעלה וכי המנ״ח ותמה תוסיף, בל Tשי

 להניח או לולב ליטול אסור דלד,רשב״א הדעת
 המנ״ח כתב ועזוב וכר, ביום פעמים כמד, תפילין
 דבכפילות התום׳ לסברת הרשב״א מודד, דבאמת

 מחדעז הוא אד תוסיף בל מעזום אין מצוד,
עיי׳׳ש. עכ״ל וכר

 התוס׳ לסברת יחדד, דד,רעזב״א המנ״ח מש״כ
לענ״ד תוסיף, בל מעזום אין מצוד, דבכפילות
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 ק״ז) (סי׳ או״ח הב״י ממש״ב ע״ז להעיר יש
 הלואי דאמר יוחנן דר׳ הרשב״א וכתב וז״ל,

אלעזר אדרבי כולו היום כל אדם שיתפלל
 רשאי אינו כלומר ומתפלל חוזר אינו דאמר קאי

ואיכא התפלל כבר דדילמא ולהתפלל לחזור
להדיא משמע הרי עכ״ל תוסיף בל משום
 מצוד. דבכפילות הב״י שהביא הרשב״א מדברי
 חינוך כד.מנחת ולא תוסיף בל משום איכא
וצ״ע.

 בסנד,דרין דס״ל ר״א על הקשה תפ״ד. מציה
 נעשית אין מזוזה בה שיש עיר ע״א) (ע״א

 שללה כל ואת קרא אמר מ״ט הנדחת עיר
 דאי וכיון באש ושרפת רחבה תוך אל תקבוץ

 כן תעשון לא דכתיב אפשר לא מזחה איכא
 אין למה המנ״ח וד.קשד. ע״כ, אלקיכם לד׳

באש דושרפת עשד. יבוא הנדחת עיר נעשית
 הנה בצ״ע, וד.ניח תעשון דלא ל״ת חהTו

 ז״ל חיים תורת הגאון קדמו כבר זו בקושי׳
 ק״ז הקשד. וכן בצ״ע הניחו וגם שם סנד.דרין

 ע״א) (קי״ג סנהדרין על בהגהותיו זצ״ל רע״א
בצ״ע. נשאר הוא וגם

 ור״י ר״ע דנחלקו לפי״מ לישב ונלע״ד
 לאוין, שני דוחה עשד. אי ע״ב) (מ״ח בנזיר
 ולא לאוין שני דוחה עשד, שאין סבר דר״ע

 לאוין, תרי] לי מה לאו חד לי מד. אמרינן
 (סי או״ח זצ״ל סופר כתב ק״ז בשו״ת ועיין
 בש״ס הוא דכלל ההלכה הוא שכן שכתב קי״ד)
 לעיל בעצמו המנ״ח וגם מחבירו, כר״ע הלכה

 דוחה עשד. דאין בפשיטות כתב רס״ח) (מצוד.
לאוין. שני

 דהא המנ״ח קושית שפיר מיושב ולמש״כ
לומר Tשי ולא אזכרות כמד. יש במזחה

דוחה עשד. שאין כיון ת ל״ דוחה עשד. בזה
מזוזה כ״ש וא״ב המנ״ח דכמש״כ לאוין שגי

 אזכרות, הרבה בו דיש הרבה לאוין בו שיש
שפיר. ומיושב

 של תלמידו הי׳ ר״ע דד.א לד.מתיק עוד ויש
 עשה דאין י׳Tדתלמ כשיטתי׳ קיים וד.וא ר״א
(מ״ט:) גיטין ע׳ זה וכעין לאוין שני דוחה
וק״ל. שמעח ורבי ד׳׳ה ותזז״י

תו״ב. ירמזלים סופר משה

ג.

איסור ואכילת טבל מצת

 שאדם דברים אלו (ל״ה.) פסחים במשנה
Tובמעשר בטבל לא אבל וכו׳ בפסח ״ח 

 יד״ח אדם אין ת״ר שם בע״ב וכר ראשון
 מי חמץ עליו תאכל לא דכתיב בטבל במצה

 שאיסורו זה יצא חמץ תאכל בל משום שאיסורו
 להיכן דחמץ ואיסורא שם והקשה טבל משום
 אין דאמר היא ר״ש ד.״מ ששת רב אמר אזלה

 תימא אפילו אמר רבינא איסור על חל איסור
 זה יצא בלבד חמץ משום שאיסרו מי רבנן

 מידי ד.גמ׳ וד.קשד. טבל משום אף שאיסורו
כר״ש. מחוורתא אלא כתיב בלבד

 אדם אין וז״ל ה״ז) דמצה (פ״ו הרמב״ם
 או טבל כגון לו האסורד. במצה ״חT יוצא

 בהמ״ז עליו שמברכין כל הכלל זה וכר, גזולה
 לא בהמ״ז עליו מברכין שאין וכל ״חT יצא

 לד,ר״מ לו למה ד.מ״מ בו הרגיש וכבר יד״ח
בזה. הוסיף ומה ברד.מ״ז ענין כאן להזכיר

 משמע בגמ׳ דד.א הלח״מ הקשר. ועוד
 דאין ומטעמא כדר״ש יד״ח לא דבטבל דטעמא

 נדחה רבינא של תירוצו דהא איסור על חל
 אינו בטבל דפסק הר״מ מוכרח בע״כ וא״כ

Tבה׳ פסק דהר״מ וצ״ע כר״ש לסבור ״ח 
דר״ש. וכרבנן איסור על חל איסור (מאכאסו״ר)

 (בפ״ב הק״נ קושית והוא קשה ועוד
 מצה דין שהוציא הרא״ש על י״ח) סי׳ דפסחים

 דאתי׳ ע״א) (ל״ח פסחים מגמ׳ יד״ח לא גזולה
 עריסותיכם בי׳ דכתיב מחלד. לחם־לחם גז״ש

 לי׳ דאית לר״מ מע״ש לד.וציא לכם דבעינן
 דד,״ה להרא״ש לו יצא ומכאן גבוד. ממון מע״ש

 ל״ל וקשד. גז״ש ומטעם יד״ח לא גזולד. מצד.
 הוא פסק דכן מצד.ב״ע מטעם לי׳ תיפוק גז״ש

מדאורייתא. דפסול דסוכד. (בפ״ג) בעצמו
 במשנה (ל״ה.) פסחים רש״י על קשד. ועוד

 מי לקמן וילפינן ח״ל וכו׳ והכהגים ד׳׳ה
 אתה חמץ משום אלא חימוצו על מחהר שאינו
 שפי׳ מלשונו האחרונים ודייקו מצה, ׳׳חT יוצא
דמצה בסבל n׳׳T דאינו דסעם רביגא של כתי׳
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 ואנן חמץ, משום אלא אסורה תהא שלא צריכה
כדר״ש. וטעמא ששת רב של כתי׳ קיי״ל

 (ס״ק בירושלמי איתי׳ דהנה ליישב ויש
 אוכלים שהרועים בזמן כלבים עיסת ה״ה) דחלה
 ומזמנין ומברכין וכו׳ בחלה חייבת ממנה
 אוכליז אין ואם בפסח יד״ח יוצא ואדם עלי׳

 יד״ח ואין עלי׳ ומזמנין מברכין אין ממנה
 לברך אסור גזולה מצה עלי׳ ותני׳ בה בפסח
 וגר. נאץ וברך בוצע ע״ש אושיעא א״ר עלי׳
 ראשונה] ברכה [פי׳ בתחילה ת הד״ יונה א״ר
 ודמים הואיל מברך ברהמ״ז] [פי׳ בסוף אבל
 דין ושוב קנאו שאכלו ע״י פי׳ לו שחייב הוא

 בדעת וכ״ז מידי לא ותו בגווי׳ לי׳ אית ממון
 אין אמר דידי׳ יונה רבי אבל אושיעא ר׳ של

 הילא א״ר מצווה עבירה ואין עבירה מצווה
 מצוות הן כמצוותן עשיתן אם המצוות אלא
 דמשו״ה פי׳ והרידב״ז ע״כ. מצוות אינן לאו ואם
 דמצה ענין דשם כלבים דעיסת דמתני׳ עלי׳ תני׳

 אין תני דמתני׳ הוא הענין ושייכות גזולה
 מצינן בפסח יד״ח ואין מזמנין ואין מברכין

 גם חשוב אוכל ברכה לגבי שחשוב מה דכל
 ברכה לגבי חשוב שאינו וכל אוכל מצה לגבי
 הרא״ש וכתבו אוכל. מצה לגבי חשוב אינו
 (ל״ה) סוכה וריטב״א י״ח) (סי׳ דפסחים ס״ב

 דלר״א אמוראי ושאר אושהנא דר׳ בפלוגתא
 בוצע מטעם גזולה מצה על מברך דאינו הטעם
ולפיכך ״חT דיעבד אכלה אם לפיכך יביד

 נחשבת אכילתו דהא ברהמ״ז עלי׳ מברכין
 דאכילת אמוראי שאר של וטעמם מעלי׳ לאכילה

ס״ל ולפיכך לאכילה כלל נחשבת לא איסור
עלי׳ יברך לא וגם יד״ח לא דיעבד יאף

י.Tמ אכל לא דהא ברהמ״ז
 כל וז״ל הי״ט) דברכות (פ״א הרמב״ם

 בשגגה בין בזדח בין איסור דבר האוכל
 איסור בין בסוף ולא תחילה לא מברך אינו

 דמנין עליו הסיג והראב״ד דרבנן בין תורה
ריש ממשנה ויצאו זו הלכה הר״מ לקח
 לענין ולא זימ^ לענין איירי ושם דברכות מ״ז

 סעודה קובעים דאין שם דמתני׳ וטעמא ברכה
 כתב אלא סירות כאכילת והד איסור דבר על

 שם ברכות הרא״ש וכן יברך. אחרונה דברכה
הוסיף ועוד ברהמ״ז דיברך כהראב״ד ס״ל

 דטעמא (צ״ד) ב״ק מגמ׳ הר״מ על להקשות
 וא״ב וברך בוצע משום איסור על יברך דלא
 התפלא (קצ״ו) או״ח והב״י סוף, יברך לא למה
 הנ״ל מגמ׳ הר״מ דברי דחה למה הרא״ש על

 אמוראי לשאר משמע חלה מירושלמי והא
 להר״מ ס״ל והכי אכילה שמי׳ לא איסור אכילת

 לא דהא יברך לא סוף דאף פסק יפה וא״כ
מידי. אכל

 והראב״ד הר״מ דבפלוגתת זה מכל חזינן
 בפלוגתא תלי׳ איסור על ברהמ״ז יברך אי

 דאכילת ס״ל אמוראי כשאר דהר״מ בירושלמי
 כר״א והראב״ד כלל אכילה נחשבת לא איסור
 משום דשם וטעמא אכילה דשמי׳ ס״ל דשם
 (פ״י תרומות ה׳ בר״מ ע׳ וכן הוא. וברך בוצע

 יו״ד ובסמ״ע, ד׳) (רל״ד חו״מ כ״מ, עי׳ הי״א)
 מצה להר״מ יצא ולפי״ז ובש״ך ג׳) (קי״ט
 והרא״ש ולהראב״ד יד״ח לא דיעבד אף גזולה
יד״ח.

 הק״ג קושית א׳ הקושיות כל א״ש וכמש״כ
 טעמא גזולה במצה נקט לא אמאי הרא״ש על

 דמטעמא לשיטתו דהרא״ש לק״מ מצהב״ע משום
 יד״ח דדיעבד ל המל״ תאיסור ואכיל דמצהב״ע

דיעבד אף גזולה במצה לפסוק רצה והוא
 טעמא לחדש הרא״ש צריך הי׳ לפיכך יד״ח לא

גז״ש. משום אחרינא
 הרמב״ם על לח״מ שהקשה הב׳ והקושי׳

 ובמקו״א יד״ח לא דבטבל ומצה חמץ בה׳ שפסק
 נמי איסור על חל דאיסור כר״ש, דלא פסק
 משום ״חT דלא בטבל הר״מ של דטעמא א״ש
 וכאילו אכילה מיקרי ולא איסור אכילת דהוי

תאכלו בערב מצות בזה קיים ולא אכל לא
 מטעמי׳ ולא בת״ב בגמ׳ כמש״כ ולא מצות,
הלכות שני הביא דהר״מ לזה [וראי׳ דת״ר
 להו אית טעמא דחד משמע כאחד וגזל טבל

 תאכל בל משום דאיסורי דת״ר לטעמא ואילו
ואכלה מצה דבגזל בגזל Tשי לא זה חמץ

 דלא דנימא נוסף איסור באכילתה עבר לא
Tדהא חמץ איסור חח נוסף איסור דאיכא ״ח 

 תגזול] דלא לאו על עבר כבר לרשותו כשבאה
 לא בטבל לפסוק הר״מ יוכל שפיר וכוש״כ

 דטעמא כר״ש לפסוק מוכרח אינו ואפי״ה יד״ח
כתב. דלא לי׳ אית אחרינא



ל ה א ה

 הר״מ לשון גם שפיר יתיישב ולפ״ז
 של עגיז זו בהלכה שנקט על הכ״מ משהקשה
 ׳’T1 טעמא להוכיח מקרא דשפיר ברהמ״ז.

 איסור איכלת בכלל דהוי n״T דלא בטבל
 וטעם ברהמ״ז לענין שפסק מה דקמי׳ וכג״ל
 דטעמא תימא דלא לזה מוכרח והי׳ להם אחד

 שלא וכדי דת״ר הא כי חמץ תאכל בל משום
הלח׳׳מ. קושית יקשה

 רש״י על הד׳ קושי׳ גם יתיישב ובזה
 ברכות דרש״י כרבינא, שפי׳ (ל״ה.) פסחים

 ברהמ״ז על אף דקאי המשנה פי׳ פ״ז ריש
 כהראב״ד ודלא כהר״מ יברך לא טבל דעל

 על בפי׳ עח במגדול הוכיח ומזה והרא״ש
 ס״ל כהר״מ רש״י שגם שם ברכות ה׳ הר״מ

 משום דמתני׳ טעמא לרש״י דגם י״ל וכמ״ש
 לפרש מוטב וא״כ כת״ר ודלא איסור אכילת
 כר״ש מלפרשה ככו״ע דאתיי׳ כרבינא מתני׳
 ששת כר׳ קיי״ל והא ואת״ל אהTכיח דהוי

 לא דהא בזה נפקותא אין לרש״י דהא לק״מ
 היינו דקאמר ומחוורתא לי׳, אית כמר ולא כמר
 מוטב כת״ר אית דלא לרש״י אבל דת״ר להא

 אין ממילא אם אהTכיח ולא ככו״ע לפרש לו
וא״ש. נפקותא

 דבתוס׳ ההפלא״ה קושית ליישב יש ובזה
 והצר עומד אקרוב ד״ה (ל״ח.) דף ושיןTק

 אכלו לא למה מקשה בירושלמי ח״ל אכול,
 דחדש ל״ת וידחה דמצה עשה יבא מחדש מצה
 דכל חזינן הנ״ל מדת״ר דהא והקשה ע״כ.
 ״חT אינו מחמץ חח נוסף איסור בו שיש
 דמצה עשה שיבא לנו יועיל מה וא״כ מצה

 במצה ״חT לא מ״מ הא דחדש הל״ת חהTו
 ולפי הותרה לא עדיץ חדש איסור דהא זו

 דרוב וכטעם לשיטתו דירושלמי א״ש הנ״ל
 אכילה הד דלא איסור אכילת מטעם אמוראי
 באיסור דאף י״ל ושפיר דת״ר הא ל׳׳ל וכוש״ב

 דמצה עשה בא הקשו ושפיר מצה, ״חT נוסף
 כאכילת תחשב לא ושוב דחדש להל״ת דדחה
 בשיטת גם כ״ה ובאמת מצה ״חTו איסור
 שמי׳ לא איסור דאכילת (ל׳:) כתובות התוס״
וא״ש. אזיל לשיטתו תוס׳ גם וא״כ אכילה

כדק כני — כנדיקט גרשון יעקב

ד.

עבירה. לדבר שליחות

 בזה״ל כתב ממעילה) ה״ב (ס״ז הרמב״ם
 עבירה לדבר שליח אין כולה התורה ובכל
לבדה. במעילה אלא

 הובא ושיןTק על מהרי״ט בחי׳ והקשה
 (מ״ב;) קידושין דבגמ׳ רצ״ב) (סי׳ בקצוה״ח

 ג״כ ומכירה וטביחה יד דבשליחות מבואר
 גם הקשה וכן עבירה לדבר שליח אמרינן

 בגמ׳ דאמר דהא תי׳ ובמהרי״ט יוסף, בעצמות
 מטעם אינו t בשליחות חייב נמי שליח דע״י

 פשע איד לי ומה פשיעה משום אלא שליחות
 בפקדון שמעל כיון שליח ע״י או עצמו ע״י

שהאריך. עי״ש טביחה, גבי וכמ״כ
 דלפי״ז כן לומר דוחק קצת ולפענ״ד

 הוא אלא לי אין יכול בגמ׳ למילף צריך מה
 דבר כל על ת״ל מנין ולשלוחו לעבדו אמר
 למילף בעי שליחות בתורת אם דבשלמא פשע

 חייב פשיעה בתורת דרק נאמר אם אבל שפיר
 באיזה נפק״מ מאי בפקדון פשע שאם וודאי
למילף. בעי ולאמאי בפקדון t שלח אופן

 שנקדים מה ע״פ הרמב״ם דברי לישב ונראה
 מעל, אמאי ד״ה שם בקידושין התוס׳ דהנה
 אמאי מעילה גבי ד.גמ׳ מקשה מאי הקשו

 עבירה, לדבר שליח אין הא מעל בעה״ב אמרינן
 טעם שייך ולא מיירי בשוגג במעילה הלא

 שומעין מי דברי התלמיד ודברי הרב דדברי
 התום׳ ותי׳ עבירה לדבר שליח יש וודאי וא״כ

 דברי Tדשי Tבמז אפי׳ דמיירי הש״ס עTד
בגמ׳. הקשו שפיר ע״כ וכר הרב

 התום׳ בקושי׳ לומר הי׳ אפשר ולכאורה
 בשוגג רק דאי ג״כ Tבמז דמיירי ל צ״ דע״כ

 גז״ש למילף לזה צריד למאי התום׳ וכקושי׳
 שליחות וקדשים מגרושין ילפינן הלא מתרומה

 חדא קשה זה שאין אלא כולה התורה לכל
 חטא דמעילה מג״ש עT לא עוד ד.גמ׳ דבקושי׳

 בשאר למילף צריך דהג״ש ועוד מתרומה חטא
 ילפינן באמת ושליחות מתרומה מעילה ענינים

לא Tובמז בשוגג, ורק וקדשים מגירושין רק



ל ה א לאה

 דמיירי הש״ס yrn לומר תוס׳ הוצרך ולכך נדע
 באמת להקשות יש שלסי״ז אלא במזיד אסי׳
 רק דלמא במזיד אפי׳ דמיירי הש״ס ידע מנא

 לא בשיטה הקשה וכמו״כ ובקושי׳ בשוגג
למי. נודע

 יש התר דכקושי׳ הקשה במהרש״א והנה
 דילפינן דהא מנ״ל יד בשליחות גם להקשות

 ששולח השליח שיודע במזיד, מיירי שליח
 הביא וכן בשוגג, מיירי דילמא בסקדון יד

 גבי נתנו, ד״ה (עט.) בב״ק התום׳ קושי׳
 לא שהשליח מיירי דילמא ומכירה טביחה

 כמו לישב ונראה עי״ש. גנובה שהבהמה ידע
 למה בשוגג דמיירי נאמר דאם לעיל שכתבתי

 שליחות ילפינן הא שליח ע״י שחייב לימוד צריך
 כיון וע״כ וקדשים מגירושין התורה בכל

 קמיירי מזיד כשהשליח וודאי לימוד דמצרכינן
 שליח שיש משום וע״כ בעה״ב חייב ואפ״ה
כנ״ל. עבירה לדבר

 המהרש״א שהקשה מה לישב אפשר ועפ״ז
 כתובים למ״ד הניחא בגמ׳ דאמר (מג.) לקמן

 מלמדים למ״ד אבל מלמדים אין כאחד הבאים
 וטביחה ממעילה דנילף פי׳ למימר איכא מאי

 לדבר שליח דיש כולה התורה לכל ומכירה
 חח בשחוטי רחמנא דגלי בגמ׳ ותי׳ עבירה

 שלוחו ולא הוא ההוא לאיש יחשב דם
 המהרש״א והקשה עבירה לדבר שליח יאין
שני דאמר למאן הגמרא מקשה דמאי

 ממעילה נילף מלמדים כאחד הבאים כתובים
 לימוד צריך למה יקשה דא״כ ומכירה וטביחה

 וקדשים מגירושין כולה התורה בכל לשליחות
 שבדבר דכיח ומכירה וטביחה ממעילה נילח

 חח בשחוטי רחמנא דגלי בגמ׳ ותי׳ עבירה
שתי׳. מה שם ועי׳ כמותו, שליחי

 מעילה רק נכתוב דאם מיושב לפימ״ש אך
 מכ״ש לשליחות נדע לא ומכירה וטביחה
 ולכך שוגג בשליח ומכירה טביחה דנוקים

 הרב דברי אמרינן דלא כיון שליחות שייר
 Tבמז אבל שומעין מי דברי Tהתלמ ח־ברי

 נלמוד לבדה דממעילה לומר דאין נחג א
 מוקמינן הוי דבסתם כיח דמעילה לומר דאפשר

 יTמי במזח שאפי׳ חע שהגמ׳ אלא בשוגג יק
למילף מסתבר לא חעינן בבירור דלא יכייז

 עבירה לדבר שליחות כולה התורה לכל מיני׳
 דהוי התי׳ דידע מיני׳ נילף ד.גמ׳ דמקשה והא
 בלא אבל ומכירה טביחה עם כתובים שני

 למימר אפשר לבדה ממעילה ומכירה טביחה
 וקדשים גירושין צריך ולכך ילפינן דלא

 ומכירה טביחה מוקמינן כך ומשום לשליחות
שמלמדים. כתובים שני הוי ושפיר במזיד בשליח

 על המהרי״ט קושי׳ לישב נבוא ולפי״ז
 שלומד הרמב״ם שיטת ידוע דהנה הרמב״ם
 משאר ולאפוקי מתרומה התורה בכל שליחות

 וקדשים מגירושין דילפינן שסוברים ראשונים
 דילפינן (עא:) בב״מ דאמרינן דהא ומפרשים
 שאין היינו מתרומה כולה התורה בכל שליחות
 מה אתם גם מאתם דילפינן לעכו״ם שליחות

 אבל ברית בני שלוחכם אף ברית בני אתם
 לשליחות דילפינן בב״מ כגמ׳ לומד הרמב״ם

 לומר שפיר שיח לפי״ז וא״כ מתרומה גופה
 ידעינן לא ומכירה וטביחה יד דבשליחות

 המהרש״א וכקושי׳ עבירה לדבר שליח במזח
 גירושין שצריך דמכיון לומר ואין בב״ק ותום׳

 דהא במזיד הנך מיירי ע״כ לשליחות וקדשים
 לא לומר ואין מתרומה שליחות יליף הרמב״ם
 עכ״פ מיני׳ למילף דצריך כיון תרומה ליכתוב
 דניליף כיון למילף ליכא וממעילה מעילה

 לדבר שליחות אין דאמרינן חוץ משחוטי
 ולכך בגמ׳ כדאמרינן התורה בכל עמירה

 התורה דבכל כתב שפיר לשיטתו הרמב״ם
 במעילה אלא עבירה לדבר שליח אין כולה

לבדה.
נתני׳ — טסלר ארי׳ צבי

ה.

בעכו״ם חליפין קנין
 הקשו ואשה, ד״ה ע״א) (ג׳ קחושין בתוס׳

 עפרון משדה דנילף ס״ד היכי וא״ת וז״ל,
 גופא עפרון שדה והא בחליפץ אשה שתקנה

 לעובד חליפין מצינו דלא בחליפין מיקני לא
 ע״א) (י״ג בבכורות אמרינן דהא כוכבים

 וי״ל בחדא נמי כוכבים עובד בחדא מדישראל
לקמן משמע וכן וכר בחליפין לבר דהיעו



ללב ה א ה

 מקנתו מכסף לעובד נמכר גבי ע״א) (ח׳
 תבואה בתורת נקנה ואין נקנה הוא בכסף
 דברים דשאר ש״מ חליפין ניהו ומאי וכלים
 רגיל הי׳ וכן כוכבים לעובד בחליפין נקנין
 והי׳ כוכבים עובד ביד הרשאה לשלוח ר״ת

התוס׳. עכ״ל בחליפין מקנה
 ל׳) ס״ק קכ״ז (סי׳ חו״מ בש״ר עיץ

 שהביא והראי׳ ח״ל, התוס׳ דברי לדחות שכתב
 על להשיב כדאי שאיני אף מקנתו מכסף ר״ת
 שלפי חלקי ואענה היא תורה מ״מ ת ר״ דברי
 חל־פין לך אימא דלעולם הוא ראיה לאו ענ״ד
 מכסף דממעטינן והא בעכו״ם מועיל אינו

 לישראל דאפילו היינו בחליפין נקנה דלא מקנתו
 אע״ג דודאי בחליפין עברי עבד נקנה אין

 מ״מ כתיב בעכו״ם מקנתו דמכסף קרא דהאי
 הא דאל״כ ותדע קרא משתעי נמי בישראל
 בחליפין נקנה ע״ע דאין הפוסקים מכל דמשמע

 והקצוה״ח עכ״ל, כדפירשתי ודאי אלא הא מנ״ל
 לומר Tשי דלא הש״ך דברי דחה קצ״ה) (סי׳

 חליפין קנין למעט בא מקנתו דמכסף דהקרא
 קונה דאינו לן פשיטא בעכו״ם אבל בישראל
 מקנתו דמכסף מיעוטא ענין מה דא״כ בחליפין

 המיעוט דעיקר כיח עכו״ם גבי חליפין למעט
עיי׳׳ש. לישראל אלא אינו

 דאפשר הקצוה״ח, דברי על קצת להעיר ויש
 לומר אפשר מ״מ בעכו״ם יTמי דהקרא דאע״ג
 בחליפין נקנה אינו דע״ע המיעוט דעיקר

 וכמו לעכו״ם ענין אינו באם בא לישראל
ואכמ״ל. בש״ס פעמים כמה כזה שמצינו

 בדרך ר״ת דברי ליישב נראה ולפענ״ד
 לן דלמה עוד, הקשו הנ״ל בתום׳ דהנה פלפול

 דפשיטא מכיון בע״ע חליפין קנין למעט קרא
 הוקש וע״ע בחליפין נקנית אשה דאין לן

 לקמן כדילפינן לאשה הוקשה ועבריה לעבריה
 אינה דאשה היכא וכי לו יקח אחרת מואם
 וע״ע, העבריה אמה נמי ה״ה בחליפין נקנית

 מהקישא גמרינן קנינין דרבוי ח״ל, ותירצו
 כל בפרק אמרינן דכה״ג קנינץ מיעוט ולא

 כתיבי קראי תלתא קי״ז:) דף (חולץ הבשר
 ממעילה למעוטי וחד מנותר לאפוקי חד בדם
 יליף מ״ה.) דף (זבחים ב״ש ובס׳ מטומאה חזד

צריכי אמאי וא״כ מטומאה חילול חילול נותר

 ודאי אלא לטומאה וחד לנותר חד קראי תרי
להקל דחילול שוה גזירה נאמר דלא משום
 קי״ז (דף בחולין ותוס׳ עכ״ל להחמיר אלא
תימה ח״ל הקשו למעוטי חד בד״ה ע״ב)

 דילפינן מיעוטא בחד סגי וטומאה דלנותר
 בסוף כדמוכח לקולא אף חילול חילול מהדדי

עכ״ל ע״א) (מ״ה בזבחים שמאי בית פרק
 דחילול בג״ש דילפינן התם פשוט וכוונתם

נותר איסור דאין לענין לקולא אף חילול
 הכא התוס׳ דברי ולפי״ז עיי״ש, עכו״ם בקדשי
 להיפר ראיה גופא מזבחים שהרי ביאור צריכים

 ילפינן למעט שאף מהתם דמשמע מדבריהם
 בחולח הש״ס במסורת ראיתי ואח״כ מג״ש
כן. שהקש׳ (שם)

 דודאי התוס׳ דברי את לתרץ ונלפענ״ד
 מיעוט רק דבר שום מהג״ש למילף דליכא היכא

 דאל״ב לקולא אף דילפינן מודים התוס׳ אף
 דאיכא דהיכא דכוונתם אלא אתא למאי הג״ש
 ואחד לקולא אחד מהג״ש לימודים שני למילף

 למילף אתי דג״ש אמרינן ודאי אז לחומרא
 התום׳ דברי צדקו ולפי״ז לקולא ולא להומרא

 מהג״ש ילפותא שום דליכא (שם) דבזבחים
 דלקולא אע״ג למדין ושפיר מיעוטא הך אלא
 תרי םרידrא שפיר (שם) בחולין אבל הוי

 מהדדי ילפינן ולא ולטומאה לנותר מיעוטי
 בא שכבר מיותר אינו שהג״ש דמאחר בג״ש
 אץ נמי והכי עכו״ם בקדשי נותר דאין ללמד
 נקנית תהא שלא מאשה העבריה אמה ללמוד

 ט״ז (בדף ההיקש בא כבר שהרי בחליפין
 עוד ללמוד אין ושוב שטר על ללמד ע״א)

ודו״ק. מיעוט
 על תירצו לא (שם) בחולין שתוס׳ ומה
 מ׳׳מ בג״ש למילף דאיכא דאע״ג קושייתם

 ג) נדרים הר״ן שב׳ וכפי קרא לה וכתב טרח
 (ם״א מב״מ ראיה והביא נדר לנדור ד״ה ע״א)
 קרא לה וכתב טרח אמרינן בג״ש דאף ע״א)
 בד״די (שם) בב״מ אזלו לשיטתם דהתוס׳ צ״ל

 ראיה שום אץ דלסי״ז צריך לא שוה גזירה
עיי״ש. הר״ן לשיטת

 דאף שכתבו (שם) חולין תוס׳ לפי והנה
 ו1יתר Tדא עיץ צריו מג״ש ילפינן לקולא

דאע״ג שיסברו לומר ואין כאן תוס׳ קושיית



ל ה א לגה

 וכתב קרא טרח מ״מ בהקישא למילף דאסשר
 אומר (שם) נדרים שהר״ן וכסי מקנתו מכסף

 הנ״ל לפי שהרי בהיקישא הוא שכן דאסשר
בהיקישא. ה״ה מסתמא וא״כ בג״ש כן ס״ל לא

 ד״ה ע״ב) (י״ד לקמן תום׳ דהנה וגלעג״ד
 של ההיקש שייך לא עכו״ם שגבי כתבו הואיל

 דאנה״נ לומר יש ולסי״ז לו יקח אחרת ואם
 בחליפין נקנה שאינו לישראל הנמכר דע״ע

 הנמכר לע״ע אתי קרא מ״מ מהקישא ילפיגן
 יש ולפי״ז מהקישא ללמוד אפשר דאי לעכו״ם

 צ״ל ולשיטתם חולין כתום׳ ס״ל דר״ת לומר
 נקנה דאינו לישראל הנמכר דע״ע כמוש״כ
 אתי לא והקרא מהקיש׳ שפיר ידעינן בחליפין

 מהקישא ידעינן דלא לעכו״ם הנמכר לזנ״ע אלא
 מקנתו מכסף הראיה לר״ת ניחא שסיר ולסי״ז

 כמו לדחות ואין בעכו״ם חליפין קנין Tישי
 הקרא דדלמא ל׳) ס״ק קכ״ג (סי׳ הש״ר שדחה

 נקנה ע״ע אין לישראל דאף למימר אתי
 מהקישא ידעינן לישראל בנמכר שהרי בחליפין

וכנ״ל. לצכו״ם אתי ע״כ וקרא
כני־כרק — לוי מנחם

ו.

להקל אף ב״נ מכלל יצאו אי אבות
 וז״ל: כתב סופר חתם לדרשות בהקדמה

 כל קיים אאע״ה קידושין מס׳ בסוף איתא
 דוקא דמדייק והא תבשילין, עירובי אפי׳ התורה
 דמרמז זצ״ל אדלר נתן רבינו סי׳ תבשילין עירובי

 הפרשת דהנה להקל אף ב״נ מכלל דיצאו בזה
 ב״נ מכלל האבות שיצאו להוכיח רצה דרכים

 וקיי״ל השבת את דשמרו מדמצינו להקל *וי
 ואמר א׳) (דרוש עיי״ש מיתה חייב ששבת גוי

 ראיה מזה דאין זצ״ל הפלא״ה בעל י׳גאח
 אבל הלילה אחר הולך דהיום קיי״ל דלדידן

 לילי וא״כ היום אחר הולך הלילה ב״נ גבי
 בו ומותר שבת לערב שייך ב״נ לגבי שבתות
 שובת שבת ויום ר ביום שעבד כייז לשבוח

 לגבי השייכת מש״ק בליל לעבוד Tשעת ביח
כב״ג ועבד כישראל שבת וא״כ לשבת ב״ג
דעדית אמר אדלר ר״ג אבל י,Tמ מוכהולא

 הסמוכים ושבת יו״ט שמר דאיך להוכיח. יש
 אוכל במלאכת דמותר ואף ו׳ ביום ג״כ ששבת

 מועד שקבע גוי כ׳, הרמב״ם הלא מ״מ נפש
 כנ״ל, שפיר מוכח וא״כ מיתה חייב לעצמו

עירובי אפי׳ אאע״ה שקיים רבא שאמר וזהו
 שיצאו ומוכח בע״ש ביו״ט שהוא תבשילין

ודו״ק. להקל אף
 ח״ס לדרשות בהקדמה המובא הח״ס מיהו

 התורה על תוס׳ באו. מקרוב חדשים דמעתה כ׳
 למרום משה דכשעלה במדרש דאיתא שם. וכ׳

 והשיב השמים על הודך תנה השרת מלאכי אמרו
 ע״ז וכ׳ אאע״ה, אצל בב״ח אכלתם אתם להם
אאע״ה שקיים דידן אש״ס פליג מדרש דהך
 מעורבים תבשילין פי׳ תבשילין עירובי אפי׳
והיינו חלב עם בשר של תבשיל עירב שלא
שבתחילה הבקר ובן והדר וחלב חמאה דכ׳

 דברי תוכן ע״כ דמי שפיר בשר ואח״כ חלב
 יתכן לא הנ״ל לפי עכ״פ התורה, על התום׳

 להקל, תבשילין בעירובי הנ״ל אדלר ר״נ פי׳
 דאיתא להקל דיצאו מוכח מזה דגם הח״ס וכ׳

 בכלל ואינו שרי דחלב מנ״ל ע״ב) (ר בבכורות
 בב״ח למיסר מדאיצטריך ומשני החי, מן אבר
 לכאורה ב״נ לגבי וא״כ שרי, לבד חלב ש״מ
 אבר על מצווין הם גם דהרי חלב אסור יהי׳

 אברהם האכיל האיך דא״כ אה״נ וא״ל מה״ח,
 טמאה חלב שהי׳ לומר ואין חלב המלאכים

 חמאה, כ׳ שהרי ז״א אמה״ח, בו נוהג שאינו
להקל שיצא אע״כ Tמעמ אינו טמאה וחלב
 לאחר שיצא מתה חלב הי׳ דלמא שי״ל אלא

 למה דא״כ שז״א אלא החי, מן שאינו מיתה
 רבםr אם גם הלא התבשילין מלערב Tהקפ
תורה אסרה בישול דדרך דרבנן רק הוי לא
 שמותר, דרבנן תרי הוי מתה חלב גם הוי ואי

 אברהם אכל ואפ״ה מתה חלב הי׳ שלא אע״כ
עכ״ל. להקל, אף ב״נ מכלל שיצאו ש״מ

כ׳ דבתחילה מובן אינו הח״ס לכאורה
 להמלאכים, אאע״ה דהאכיל ממה היא דהראי׳
 היכן ובאמת בעצמו, דאכל ממה כ׳ ובסוף
 ס״ס שם דיש אע״כ חלב אכל דא״א מצינו
 מכלל אrד הראי׳ מה וא״כ מדהאכיל וצ״ל
רק אכל לא בעצמו הוא הא להקל אף ב״נ

הח״ס דכוונת לומר ואפשר להמלאכים האכיל
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 חלב לו והותר נ ב״ מכלל יצא אי דבשלמא
 משום עובר ואינו להמלאכים גם להאכיל יכול
 מותר, דלו כיון מכשול תתן לא עור לפני
 אסור לו וגם להקל ב״נ מכלל יצא לא אי אבל

 דעובר חלב למלאכים להאכיל יכול אינו החלב
 ובכדי להקל. גם דיצא אע״כ לפ״ע, משום
 בע״ז, הדיבור את ארחיב הענין את להבין
 החי מן דאבר כ׳ ס״ב) (סי׳ ביו״ד הטור דהנה
 בטמאים, לא אבל בטהורים אלא נוהג אינו
 ןTדלד כיון זה דבר הטור כ׳ למה הב״י והק׳
 הב״ח ותי׳ אסור, סוף דסוף בזה נפקותא אין

 לב״נ להושיט אסור אמה״ח דאיכא דבטהורים
 מותר ובטמאים מכשול, ל״ת לפ״ע משום

 דהוא בזה עליו תפסו הפוסקים וכל להושיט,
 דב״נ ע״א) (ק״ב בחולין ערוכה גמ׳ נגד

 אמה״ח, משום הטמאים על מוזהר דכו״ע אליבא
ג׳. ס״ק בש״ך עיי״ש

 החזיק י״ד) (סי׳ שמואל אמונת בתשר אמנם
 על מוזהר דב״נ אמת דהן הב״ח בשיטת
 ליכא גופי׳ דלישראל כאן מ״מ בטמאים אמה״ח
 לפ״ע על עובר אינו בטמאים אמה״ח איסור
 בחולין הא האחרונים והקשו עיי״ש, כה״ג
 מדר״ל ש״מ יעקב בר אחא א״ר ע״א) (ל״ג

 עכו״ם מזמנין ואין מעים בני על ישראל מזמנין
 תליא דבשחיטה ישראל מ״ש מעיים, בני על

 אישתרי מעלייתא שחיטה דאיכא כיון מילתא
 תליא ובמיתה להו סגי דבנחירה עכו״ם להו,

 יתיבנא הוד, פפא א״ר דמי, כאמה׳׳ח הני מילתא
 לי׳ דאימא ובעאי׳ יעקב בר אחא דרב קמי׳

י איכא מי  ולא אסור ולנכרים שרי דלישראל ^
 ע״כ. קאמר, טעמא הא דאמינא יTמ לי׳ אמרי

 לו אסור עכ״ז שרי דלישראל דאע״ג הרי
 מו־ורי״א ובתשר ב״נ, עליו ולזמן לב״נ לד,ושיטו

 טעמא דכל דכיון תי׳ קס״ט) (סי׳ חיו״ד אסאד
 איכא דמי משום הוא בדינא שמואל דאמונת

 להקשות אין אסור, ולעכו״ם שרי דלישראל יTמ
 סברד, האי לי׳ סבירא לא דהוא כיון בראב״י
 ס״ל אלא וכר אחד ד״ה שם בתוס׳ כמבואר

 ג׳) אות רל״ב (מצוד• המנ׳׳ח הק׳ עוד כר״ם.
 ע״א) (י״ג חגיגה מתום׳ שמואל האמונת על

 לפ׳׳ע משום עובר תורד, לגוי דד,מלמד שכ׳
מתום׳ סי׳׳א) (ח״א בדיסק המד,ר׳׳ם הקשד, וכן

 קדש לישראל שאמר כד,ן ד״ה ע״ב) (י׳ ב״מ
 עובר דהישראל להדיא שב׳ גרושד, אשר• לי

 בישראל זה איסור שייך דלא דאע״ג הרי בלפ״ע,
עיי״ש. בלפ״ע עובר עכ״ז כלל,

 של תירוצו עפ״י י״ל זו שקושי׳ אלא
 הא״ש של טעמו דכל הנ״ל אסאד המהרי״א

 דוקא שייך וזה וכר מידי איכא מי משום הוא
 בתשר וע״ע ודו״ק, בישראל ולא בעכו״ם
 הא׳׳ש לשי׳ ראי׳ שמביא הנ״ל, אסאד מד.רי״א

 עפ״י קידושין למס׳ בפתיחה חדש אור ס׳ בשם
 דאיתא ע״ב) (כ״ב בפסחים העולם קושיית

 הבשר עם הנפש תאכל לא דכ׳ אמה׳׳ח וד,רי שם
 כוס אדם יושיט שלא מנין אומר ר״נ ותניא

 ל״ת ולפנ״ע ת׳׳ל לב״נ ואמד,״ח לנזיר יין
 העולם וד,ק׳ ע״כ, שרי, לכלבים הא מכשול
 ואסור לישראל דמותר במפרכסת מיירי דילמא
 אין דבכה״ג לק״מ הא״ש לפי אכן לב׳׳נ

 ראי׳ הביא ועוד לפ׳׳ע, על מוזהר הישראל
 יו״ד ח״ס בתשר גם המובא העולם קושי׳ עפ״י
 (ף בבכורות הש״ס יליף לא למד, י׳׳ט) (סי׳

 להמלאכים אאע״ה מדד,אכיל חלב היתר ע״ב)
 ב״נ היו ערביים שלדעתו אף וחלב חמאה

 דהאכלים הא״ש ע״ם די״ל אמה׳׳ח על המצווים
פקועה בן גם שלב״נ ואף פקועה, מבת חלב

גם התורה כל שמר דאאע״ה כיון מ״מ אסור
פקועה בן לו וד,ותר ב״נ מכלל יצא להקל
ודו׳׳ק. לפ׳׳ע על עבר לא ושוב

 ראי׳ מביא הייתי לא כשלעצמי אני אכן
 (פ״ג בשעה״מ דד,נד• העולם, מקר להא״ש

 דמותר לי׳ פשיטא הי״א) סוף מזבח דאיסורי
 דד,ו״ל מד,״ת בשר עם פקועד, בת חלב לבשל

 חיו״ד בתשר הח״ס מסיק וכן שחוטד, חלב
של החלב דמוקמינן הא״ש ולפי י״ד) (סי׳

 מלערב נזהר אמאי פקועה בת בחלב אאע״ה
 הא הנ״ל התורה על התוס׳ לפי׳ התבשילין

 בשר עם לבשל מותר פקועה בת דחלב אמרינן
 ואין פקועה בת בחלב יTמי לא אע״כ מד,״ת

 (כ״ב מפסחים ראשונה ראי׳ וכן לד,א״ש ראי׳
 (פ״ט הרמב״ם דהנה לדחות לי נראד, ע״ב)

 אבל לב״נ אסור דמפרכסת כ׳ הי״ב) ממלכים
 דמותר ס״ל שם בכ״מ מובא בתוד.״ב הרשב״א

(ל״ג חולין דד,גמ׳ אליבא וסלוגתתם לב״ב,



ל ה א להה

 כר״ם והרשב״א כראב״י פוסק דהרמב״ם ע״א)
 הש״ס דנוקמא העולם קושי׳ א״כ בכ״מ, עיי״ש,

 אליבא אלא אינו לב״נ דאסור במפרכסת
 כ׳ כבר הא״ש משא״ב כראב״י דס״ל דהרמב״ם
 מפרכסת ולדידי׳ כר״פ, ס״ל אסאד המהרי״א

 וממילא העולם, לקושי׳ מקום ואין לב״נ, מותר
משם. ראי׳ להביא אין

ראי׳ להבין אפשר הא״ש סברת לפי עכ״פ
 להקל אף ב״נ מכלל יצאו דאבות הנ״ל הח״ס

 להכשיל לו מותר החלב לו הותר אי דבשלמא
 בלס״ע עובר א״כ אסור לו גם אי אבל המלאכים

 להקל אף ב״נ מכלל דיצא אע״כ מכשול, ל״ת
וק״ל.

ברק כני — ברגר מנחם יצחק

ז.

ועוד. מה״ד, עונשין אין בענין

 (דף קידושין למס׳ בחידושיו יהושע הפני
 וז״ל כתב אומרים, ב״ש ד״ה תוס׳ על בי)

 ככסף כסף דשוה בסמוך התוס׳ דלמש״כ יאע״ג
 דהיינו מצינו במה ונזיקין עברי מעבד ילפינן
 מן עונשין אין קיימ״ל ד,א א״כ אב בבנין
 בבנין וכ״ש בק״ו דאתי׳ במאי אפילו הדין

 סתמא דקרא כיון מ״מ בפשיטות כמבואר אב
 מות רעהו אשת את ינאף אשר ואיש כתיב
 דאתי׳ מאי אפי׳ בכלל אישות מיני כל יומת,
ל. עב״ אב כבנין

 בפשיטות שב׳ הפ״י בביאור ראשית
 בבנין וכ״ש בק״ו מה״ד עונשין אין דקיימ״ל

 אי ותוס/ רש״י איפליגו כבר בזה הבה אב,
 לשיטת מציגו, במה מה״ד עונשין אין אמרינן

 משום הוא מה״ד עונשין דאין שהטעם הסוברים
 בסברא לטעות ויכול מעצמו רשTל שניתן

 (דף סוכה רש״י לשיטת וא״כ עונשין, אין ילכז
 מעצמו לידרש ניתנו לא מדות הי״ג דבל ל״א.)

 דעונשין ס״ל דרש״י ברור זה לפי מק״ו,
 ולא מעצמו רשTל ניתן דלא כיון מצינו כמה

 חולקים שם התוס׳ משא״כ הנ״ל, טעם Tשי
א׳׳ב מעצמו רשTל ניתן מצינו דמה וסוברים

 עונשין, אין מצינו במה דגם להתוס׳ ס״ל
 בכללי מובא אלי׳ הליכות בעל הגאון פשט כן

 מס׳ בסוף ז״ל בנבנשתי חיים ר׳ להגאון הק״ו
 להתוס׳ הפני׳ כתב שפיר ולפי״ז עיי״ש, ברכות

 וכנ״ל, מה״ד עונשין אין נמי מצינו דמה
 כל שייך לא הפני׳ שכ׳ ״כ״ש״ מילת מ״מ אך
ודו״ק. כך

 ס״ד.) (דף סנהדרין המהרש״א לדברי אך
 דכיון משום הוא מה״ד עונשין שאין דהטעם

חמור יותר עונש לו מגיע אולי, חמור שזה
לפי״ז עיי״ש, מהקל חמור דן שאתה משום

 מה״ד עונשין אין מצינו במה לומר שייך לא
וק״ל. כהפני׳ ולא להתוס׳ גם

אין דאמריגן הפנ״י של דבריו ובגוף
 למדין שאין אופן בכזה אפי׳ מה״ד עונשין
 שמהני למדין אלא מצינו, במה עצמו העונש

 וממילא מצינו, במה בקידושין כסף שוה קנין
 אצלה נוהג כסף בשוה אשה שהמקדש יוצא

 לכאורה — עונשין, לגבי גם איש אשת דיני כל
:)ל״ז (דף ושיןTק מגמ׳ ע״ז להעיר יש

 לארץ בחח גם דשבת מק״ו שם שילפינן
 הפנ״י ולדברי עיי״ש, מושבותיכם דכתיב אע״ג

 והאיך מה״ד עונשין אין לומר שייך כאן גם הא
 כיח בחו״ל שבת שמחלל לזה מיתה נענוש
 עונשין ואין מק״ו רק הוא בחו״ל שנוהג דשבת
 מיתה חיוב שאין לומר כלל נראה ואין מה״ד,
בחו״ל. שבת למחלל

 דבכזה לומר אפשר הי׳ הפנ״י דברי ולולא
 ורק מה״ד, עונשין אין כלל אמרינן לא אופן

 Tשי מצינו במה עצמו העונש שלמדין באופן
 מגם׳ לק״מ ולפי״ז מה״ד, עונשין אין לומר

ופשוט. שם ושיןTק
 מהעובדא הפנ׳׳י, את ליישב אמרתי ושוב
 שחילל מפני שהרגוהו שלח בסר׳ עצים דמקושש

 התורה שגילתה כיון וא״כ בחו״ל, במדבר שבת
 מיתה, חייב בחו״ל שבת שהמחלל במקושש

 מה״ד עונשין אין בזה לומר Tשי לא שוב לכן
 וזה העונש, את להדי׳ גילתה התורה דהא

 כיון כסף שוד. לגבי הפנ״י שכתב למד, דומד,
 ומיועזב וכר, ינאף אשר איש אמרד, דד״תורד,

״ד. בס שפיר
דד.םנ״י לעיל שביארנו מד, לסי וד.נד,



ללו אה ה

 משום מה״ד, עונשין דאין הטעם כהסוברים ס״ל
 בסברא, לטעות ויכול מעצמו לידרש שניתן

 דגם הפנ״י שהעלה מה היטב יובן זה לפי
 מצינו במה עצמו העונש למדין שאין באופן

 וממילא הקידושין קנין גוף שמהני למדין אלא
 אין אומרים בזה וגם לעונשין א״א דין בזה יש

 יפה, עולה הוא הנזכר לטעם הנה מה״ד, עונשין
 לא כסף כששוה א״ב לטעות שאפשר דכיון
 עונש שום גם אין ממילא בקידושין יהני

 משא״ב מה״ד, עונשין אין בזה גם שייך ושפיר
 כשלמדין דוקא אלא שייך לא המהרש״א לטעם

ודו״ק. מצינו במה העונש גוף

רע״א לקושית ישוב

יג:) (דף גיטין לתוס׳ בביאוריו המהרש״א
 להוכיח התוס׳ דכתבו אהא כתב גופא ד״ה

 או לוה של ברחו על קונה שלשתן שמעמד
 בפקדון דוקא דאמר למאן לא דאי נפקד של

 יאמר לתקן הוצרכו למה שלשתן, מעמד תקנו
 למקום לתקן דהוצרכו לומר נראה דאין זכו לו

 כשאין דאף ועוד וכו׳ אצלו הפקדון שאין
 כתב ואהא באודיתא, יקנה הנפקד ביד הפקדון

 בע״כ אי נמי ה״ה דלכאורה להקשות המהרש״א
 הי׳ הא מעמ״ג לתקן הוצרכו אמאי נפקד של

 ומשני בע״כ, מהני וזה באודיתא להקנות יכול
 קנין ויעשה יטריח שלא כדי במעמ״ג לי׳ דניחא
 שכיחא דלא במלתא משא״כ עדים, בעי וקנין

 בזה התוס׳ שפי׳ כמו אחרים ביד שהפקדון פי׳
 באודתא, להקנות יכול דהי׳ להקשות שפיר שייך
המהרש״א. של זת״ד

 דלפי׳ (שם) רעק״א בחדושי עליו והקשה
 התוס׳ הא עדים, בעי אודיתא שקנין משמע
 לא אמאי הקשו וניקניהו, ד״ה מ״ו.) (דף בב״מ
 דבעי נימא ואי בצ״ע, והשאירו באודיתא הקנה
 אלא עדים הי׳ דלא לתרץ יכולים היו עדים

 והשאיר שניים בעי לא אודיתא שקנין משמע
בצ״ע. המהרש״א את

 דהנה המהרש״א, דברי לתרץ לענ״ד ונראה
 זו, קושיא לתרץ כתב בחידושיו שם הריטב״א

עדים, שם היו שלא ומיירי עדים בעי דבאמת

 משום לומר נ״ל התוס׳ כן תרצו דלא והא
 צריכה, ד״ה ו:) (דף בסנהדרין אזלי דלשיטתם

 לא דקנין שסובר ר״ת דעת לדחות שכתבו
 ודחו וכו׳, בגורן עומד דהי׳ מהא עדים בעי

 דמיירי תי׳ לא ולכן אדם בני שם יש גורן דסתם
בתורת התוס׳ שדחו והגם עדים, שם שאין
 דלא שסברי משמע לעולם אבל בעלמא דחי׳
קנינים בשאר דוקא לומר נוכל שניים בעי

 להתוס׳, גם שניים יצטרך אודיתא קנין משא״כ
 להסוברים דאפי׳ כתב בעצמו בגיטין והרעק״א

 דצריך יודו באודיתא אבל עדים בעי לא דקנין
 ודו״ק ובי׳ מיני׳ קשה ולכאורה עיי״ש, עדים

 — וקימין. שרירין המהרש״א דברי עכ״פ אך
 ומזה גמור בבירור זה את הוכיח ורעק״א

 עדים היו שלא דמיירי התוס׳ תי׳ לתרץ רצה
התוס׳ דחיית את ראה דלא אלא עיי״ש,

 תוס׳ עיי׳ הריטב״א ובענין וצ״ע, שם סנהדרין
 שם יש גורן דסתם זו סברא שדוחה הרא״ש

אזלי לשיטתם התוס׳ אכתי אך עיי״ש בנ״א
וק״ל.

כרק בני — אסטרייכר חיים אליעזר

ח.

כסף קנין בענין

 נכסים איתא ע״א) (כ״ו ושיןTק במתני׳
 ובחזקה, בשטר בכסף נקנין אחריות להם שיש

 קרא אמר חזקי׳ אמר מנלן, בכסף מקשה ובגמ׳
יקנו. בכסף שדות

 במטלטלין קונה דכסף לר״י הפנ״י והקשה
 תורה, דבר ד״ה בסמוך רש״י וכדפי׳ מה״ת

 ונתן דכתיב בכסף דנקנה מהקדש בק״ו דילפינן
 בק״ו דילפינן הרי״ף כפירוש או לו, וקם הכסף
 וא״כ כ״ש, לא ממונו קונה דגופו עברי מעבד
 דכסף נמי למילף לן אית גופי׳ טעמא מהאי
 בכסף ד.גמ׳ מקשה מאי וא״כ בקרקעות קונה
מנלן.

 ב״מ חת״ס בחי׳ דהנה ליישב, ונראה
 משיכה הלשון דנקט מאי מפרש ע״ב) (מ״ז

תורה דבר לומר, לו והי׳ התורה מן מפורשת



ל אה לזה

 מעות תורה דבר דאמר ר״י כמו קונה משיכה
 כתיב הי׳ אי אה״נ ר״ל, קאמר דהכי קונות,

 דסמוך מודינא הוינא קנה, או בקרא, קנין סתם
 היינו אחרים במקומות המפורש קנין אסתם
 דכתיב מה״ת מפורשת משיכה באמת אבל כסף,

 מדבר קנין מאיזה דמפורש וכיון מיד, קנה או
כסף. נמי לחדש מנ״ל

 הפנ״י קושית ז״ל החת״ס מיישב ובזה
 נקנה עברי עבד שם, דאיתא ע״ב) (יד קידושין

 לשיטת בפנ״י והקשה מנלן, ד.גמ׳ ומקשה בכסף,
 דהיינו דבר, ד״ה ע״ב) (פ״א עירובין תוס׳

 דסתם משום תורה דבר קונות דמעות טעמא
 בכסף הגמ׳ מקשה מאי וא״כ בכסף, דקרא קנין

 דהא א״ש, הנ״ל דלפי החת״ס ותירץ מנלן,
 עברי דילפינן שטר קנין איכא עברי בעבד

 כי הוי לא ותו ע״ש, מאחרת ועברי׳ מעברי׳
 למקני דמנלן שפיר פריד וא׳׳כ קנין סתם תקנה

בכסף. נמי
 הפנ״י קושית ליישב גם יש ההת״ס ובדברי

 בקרקע דהלא מנלן, בכסף ד.גמ׳ מקשה מאי הנ״ל
 כדאיתא מקרא כדילפינן חזקה קנין נמי איכא
 את ׳ואקח מקרא נקנה בשטר וגם שם, בגמ׳
בכסף ד.גמ׳ מקשה שפיר וא״כ המקנה, ספר
 ולא ושטר בחזקה גם נקנה דקרקע כיון מנלן
וק״ל. דעלמא, מכסף כסף קנין יודעים היינו

 ונקדים הפנ״י, קושית י״ל אחר ובאופן
 קרא אמר ד״ה בשמעתין תוס׳ שהקשו מה לתרץ
 מקרא אייתי דלא הא וז״ל יקנו בכסף שדות

מנכרי ה״מ דדלמא משום עפרון, גבי דכתיב
לעיל המאירי והנה עכ״ל, בכסף קנינו שכל

 נתנה שלא דעד כתב ויש, ד״ה סוף ע״א) (ג׳
שוות היו והקניות הדינין דרכי כל התורה
 והקושיא התום׳ תירוץ שייך לא ולדידי׳ לכולם,

 (ב׳ לעיל בתוס׳ עוד ועיץ עומדת. במקומה
ודו״ק. א״נ, ד״ה ע״ב)

קונה דכסף בהא הפוסקים דנחלקו וי״ל
 אפי׳ או פירעון לשם כשנותן דוקא אי בקרקע,

 בחו״מ הסמ״ע דעת קנין. לשם אלא נתנו לא
פרעון לשם כשנותן דדוקא סק״א) ק״צ (סי׳
עליו זוקף והשאר פרוטה לו שנותן כגון

 קנין, לשם בנותן דגם לומר אין אבל במלוה,
וכסף עפרון משדה נלמד כסף דקנין כיון

 השדה. שיווי דמי הי׳ עפרון בשדה הנזכר
 לשס הכסף נותן אם גם דקונה ס״ל והב״ח

 דשדות מקרא ילפינן כסף דקנין כיון קנין,
 קנין כסף הנקרא הוא זה וכסף יקנו, בכסף
 כסף אלא השדה דמי שהוא השדה, כסף ואינו

 בכסף שדות דקרא כלישנא בו נקנית שהקרקע
 שם ונתיבות (סעק״א) שם טו״ז ועיין יקנו,

 באבני עוד ועיין כהב״ח, ג״כ שס״ל (סעק״ב)
 בה שנחלקו ודבר סעק״ב). כ״ט (סי׳ מילואים

 הראשונים בתורת יוצא מפורש האחרונים,
 המשנה ד״ה המאירי חי׳ עיין בשמעתין,
 לו שנתן ר״ל בכסף נקנין וז״ל, החמישית,

 על לא בכך שיקנהו דעת על שקנאו הדמים
 שם מאירי ובהגהות עכ״ל, לבד פרעון דעת

 בחי׳ שגם נ״י, סופר הגר״א המו״ל מציין
כדבריו. מבואר הרשב״א

 ליישב יש הנ״ל הראשונים שיטת ולפי
 דשדות קרא ד.גמ׳ נקט דמכוון התוס׳ קושית
עפרון דגבי קרא נקט הוי דאי יקנו בכסף

 דשדה דומי׳ דבעינן למיטעי מקום היה
 הסמ״ע וכמש״כ פרעון לשם הכסף דנותן עפרון
יקנו בכסף דשדות קרא נקט לכן כנ״ל,

קנין בדרך גם בכסף דקונה לאשמועינן
ולכן הב״ח. שדייק וכמו הקרא וכמשמעות

 לשיטתו כנ״ל התוס׳ תירח ליה דלית המאירי,
וק״ל. מיושב שפיר

 שבפתח הפנ״י קושיות גם שפיר י״ל ובזה
 בכסף נקנה דקרקע קאמר התנא דהנה דברינו
 גם היינו הכסף, של ופירושו ובחזקה, בשטר
דכייל וחזקה דשטר דומי׳ קנין, בדרך בנותן

 בהדי׳ שכתבו וכמו כסף בהדי דמתני׳ תנא להו
קנין, בדרך בנותן דגם והרשב״א המאירי

 בין קונה כסף דמה״ת יוחנן לר׳ דס״ל ומה
 בין לו, וקם הכסף מונתן דיליף לפרש״י

דרוב משום ע״ב) (פ״א עירובין התום׳ לפי׳
 (מ״ז ב״מ הרי״ף לפי ובין בכסף, הוי הקנינים

ממונו קנוי דגופו עברי מעבד דיליף ע״ב),
 לשם הכסף בנותן מיידי ולכולהו כ״ש, לא

 כעין קנין לשם בנותן ולא פדיון או פרעון
 מגלן, כסף שפיר הש״ס פריך לכן וחזקה שטר
דשדות מקרא ילפינן שפיר זאת דגם משני וע״ז



ללח אה ה

 קונה דכסף שפיר משמע זו דמקרא יקנו, בכסף
וק״ל. הנ״ל, הב״ח וכמש״ב קנין בדרך גם

ת״ו ירושלים — ם. ב.

ט.

כסף קידושי בענין

 וז״ל ה״ב אישות מה׳ פ״א הרמב״ם כתב
 ובאחד הן תורה של עשה מצות אלו לקוחין

 או בכסף נקנית אשה אלו דברים משלושה
 ובכסף מהתורה ובשטר בביאה ביאה או בשטר
 היא דבכסף המ״מ וכתב עכ״ל סופרים מדברי
 שהניח השני השרש מן היא סופרים מדברי

 הנדרשים הדברים שאין המצות בספר הרמב״ם
 דברי אלא תורה דבר נקראים מידות בי״ג

 דקיחה בג״ש נלמד כסף דקידושי ומכיון סופרים
 אותו קרא ג״ש דהוד. עפרון משדה קיחה

 המצות בספר והרמב״ן סופרים דברי הרמב״ם
 דויצאה מהקישא כן גם נלמד שטר ושיTדק הק׳

ע״ש. תורה דבר הוד• ולמד• ודויתד•
 יונתן מרבינו אד.ובד. בני בספר ראיתי
 דמש״ה הרמב״ם תשובת שד.ביא ז״ל אייבעשת

 שנלמד אע״פ דאורייתא שטר קידושי קרא
 ודויתד• דיוצאה הקרא דלולא וכנ״ל בהקישא

 אמרי׳ הוד• הסברא מן בשטר מתקדשת דאשד•
 דתהא למימר דליכא בשטר נקנית דאשד•
 היכא המאורסה נערה דא״כ בביאד. נקנית

 שטר ושיTק על מסתבר ויותר לה משכחת
 שתהא מד!דין ומוציא שגומר כיון כסף ושיTמק

 משא״כ מהתורה שטר הוה ומש״ה ומכניס גומר
 דברי נקרא ג״ש לימוד דצריד כסף, קידושי
ע״ש. סופרים

 איתא ע״ב ט׳ ד׳ ושיןTק בגמ׳ הנד•
 בעולת קרא אמר אבהו א״ר לן מנא בביאד•

 ר׳ א״ל בעילה ע״י בעל לה שנעשד• מלמד בעל
 ובעלה רבי ששנד. זו כעורה אבהו לר׳ זירא

 עד ה״א מהתם אי א״ל בביאה שנקנית מלמד
 ר׳ לה מתקיף קמ״ל בעיל וו־ודר דמקדש

 היכא המאורסה נערד• א״כ ממל בר אבא
היא, בעולה בעיל והדר דאקדיש אי לה משכחת

 וד!שתא — היא כלום לאו בעיל ולא דאקדיש אי
 כתיב לא אי דאפי׳ הרמב״ם לפמש״כ קשד.
 הוד• הסברא מן בשטר נתקדשת דאשה קרא

 הו״ל בפשיטות א״כ בשטר נקנית דאשה אמרי׳
 לה משכחת המאורסה דנערה לומר לד!גמ׳

 ד.גמ׳, ידע דשפיר צ״ל אע״כ שטר קידושי ע״י
 שטר קידושי ע״י נתקדשת דאשה מהסברא

 לגמ׳ לי׳ ניחה דלא אלא הרמב״ם שכתב וכמו
 היינו בתורד. האמור המאורסה דנערה לומר

 דסוקלין מכיון שטר קידושי ע״י שנתקדשה
 מכיון נסקלת דתהא לומר מסתבר ולא אותר.

 מסברא רק שהוא שטר קידושי ע״י שנתקדשה
 למה ע״א כ״ב ד׳ כתובות בגמ׳ דאמרי׳ ד.גם—
 דסברא מד.גמ׳ ומשמע היא סברא קרא לי

 לחייב להגמ׳ לי׳ מסתבר לא מ״מ דאורייתא
 קידושין ע״י שנתקדשה מכיון סקילה אותד.
 בסוגי׳ בקידושין בפנ״י וע׳ מסברא רק שד,יא

 דשמאי טעמא מאי ד״ה ע״א מ״ג ד׳ דשליהות
ודו״ק. הנ״ל כסברא שכתב הזקן

 המל״מ קושית לתר׳ נלפענ״ד ולפמש״כ
 מסקינן דד.נד., ט״ו ה׳ ביאה איסורי מה׳ י״ז פ׳

 קונה ביאה דסוף ע״א י׳ ד׳ קידושין בגמ׳
 ד׳ יבמות דבגמ׳ הבועל כל ד״ה בתוס׳ והק׳
 ותר בהעראד• נקנית דאשד• ילפינן ע״ב נ״ה

 לאחר איירי דיבמות דההיא גאון ניסים ר׳ בשם
 כנשואה הוי העראה אותה ידי דעל קידושין

 בתחילת ביאה אבל קידושין דלאחר חופד• כמו
 וז־וק׳ דילן וכסוגי׳ בסוף אלא קונד. אינו קנין

 אמרי׳ ע״ב ט׳ ד׳ בגמ׳ דהנה הנ״ל המל״מ
 ופריך בעיל והדר דמקדש עד דד.״א ובעלה

 משכחת היכא בסקילה המאורסה נערה א״כ ד!גמ׳
 ואי היא בעולה בעיל והדר דאקדיש אי לה

 המל״מ והק׳ היא כלום לאו בעיל ולא דאקדיש
 להקשות לגמ׳ הו״ל גאון הר״ן פי׳ דלפי הנ״ל

 היכא יקח בעמיו דבתולה קרא א״כ בפשיטות
 וביאה ביאה בעינן לעולם דאי לד. משכחת

 גדול כהן א״כ ביאה בגמר אלא קונד. אינה
 אבל ע״ש לעולם אשה לישא יכול אינו

 שום בתורה כתוב לא אי דאפי׳ י״ל לפמש״כ
 דנקנית אמרי׳ הוד. הסברא מן באשה קנין

 ידע ושפיר ומכניס גומר ומוציא דגומר בשטר
בעינן מדאורייתא אנן אלא בשטר דנקנית ד.גמ׳



ל ה א לטה

 דסוקלין לומר מסתבר דלא דנקנית למימר
 והרה בשטר דנתקדשה מכירן המאורסה נערה

 יכול שפיר לקדש אבל וכמש״ב מסברא רק
מסברא. רק הוה שהקידושין אע״ם

 תשובת על להק׳ אפשר היה ולכאורה
 ידעיגן הוה שטר ושיTדק שפירוש הרמב״ם
 דויצאה קרא לן למה א״כ קרא בלא מסברא
 בשטר יציאה מה ליציאה הויה להקיש והיתה

 מסברא ידעינן שטר ושיTק הא בשטר הויה אף
 הר״ן מש״כ ולפי הרמב״ם מש״כ לפי קרא בלא
 דילפינן בקרקע לקדש דא״א דקידושין פ״ק

 צריך דשפיר לק״מ, והיתה מויצאה מגירושין
 מתוס׳ אבל בקרקע מקודשת דאינה לומר קרא

 משמע פודין שכן ד״ה ע״א ה׳ דף קידושין
 וא״ת :ח״ל דהקשי בקרקע לקדש דאפשר

 אפ״ה מוציאות שאינן מקרקעות ק״ו ונימא
 בקרקע אשה לקדש יכול דאדם פ׳ מכניסות,

 בפירוש הרי עכ״ל. בקרקע מתגרשת ואינה
 משמע וכן בקרקע, מתקדשת דאשה כתבו

 חילק מדלא בקרקע לקדש דאפשר מרמב״ם
 קושיא הדרא א״כ חפצים לשאר קרקע בין

 להקיש והיתה דויצאה קרא לן למה לדוכתא
 בשטר הויה אף בשטר יציאה מה ליציאה הויה

 הרמב״ם, לשיטת מסברא ידיענן שפיר הא
 תוה״ק לנו כתב לא דאי כלל ל״ק דזה אלא

 אמרינן הוה הסברא מן אשד. לקדש האיד
 נערה דא״כ בביאה, ולא בשטר דנקנית

 על מסתבר ויותר לה משכחת היכא המאורסה
 שגומר מד.דין ומוציא שגומר מכסף שטר קדושי
 דנתקדשת קרא לן דגלי בתר אבל ומכניס

 משכחת המאורסה דנערד. י״ל שפיר בכסף גם
 דנתקדשת ידעינן היד. ולא כסף קידושי ע״י
 אף דנתקדשת קרא צריך ולהכי בשטר גם

. בשטר
 הרמב״ם על הקשד. הבני־אהובה אמנם

 קנין שום בתוד.״ק כתוב הוד. לא דאי דכתב
 בביאד. ולא בשטר דנקנית אמרינן הוד. באשד.
 ויותר לה משכחת היכא המאורסה נערה דא״כ

 מד.דין ומוציא דגומר מכסף שטר על מסתבר
 דשפיר בני־אד.ובד. מקשד. זה על ומכניס שגומר

 דד.וה יעוד ושיTק ע״י המאורסה נערה משכחת
וכמו עושד. אירוסין יעוד וקיי״ל דאורייתא

 ד׳ הלכה עבדים מד.לכות פ״ד הרמב״ם שכתב
 קידושי ע״י המאורסה נערה מצינו זה ולפי
 היכא המאורסה נערה דפריך וד.גמ׳ — יעוד

 קידושי ע״י דמשכחת תירצו ולא לד. משכחת
 וביאה כסף דבעינן הס״ד דלפי לק״מ יעוד

 וביאה כסף בעינן ביעוד ה״ד. אשד. בקידושי
 ה״ד, קונד. לחוד דכסף דמסקינן בתר אבל

 משכחת שפיר וא״כ סגי לחוד בכסף ביעוד
 כאן ואין יעוד קידושי ע״י המאורסה נערד.
 כאן עד דקרא מגופיד, כלל שטר על לימוד
דבריו. תוכן

 בכתובות דאמרינן ליישב המגיד, וכתב
 עדים לה באו בנערה מדות שלוש ע״ב מד דף

 אותד, סוקלין אביה בבית שזינתד, חמיד, בבית
 שגדלתם גידולים ראו כלומר אביד, בית פתח על

 אביד, בבית שזינתד, אביד, בבית עדים לד, באו
 הרמב״ם וד״ביאו העיר שער פתח אותר, סוקלין
 נימא ואי ט׳ ה׳ ביאה איסורי מד,ל׳ בפ״ג

 דנתקדשד, איירי בתורד, שכתוב המאורסה דנערד,
 שתזנד, לה משכחת לא א״כ יעוד קידושי ע״י
 ברשות כבר שד,יא כיון אביד, בבית יעוד אחר

 על אותה וד,וציאו בה יקוים וד,איד בעלד,
 דלא בגמ׳ שם דאמרינן אף אביה בית פתח

 לפירוש מ״מ למצוד, אלא אביר, בית נאמר
 נערה משכחת ביעוד דדוקא דס״ד בני־אד,ובד,

 מצות לקיים מקום כאן אין א״כ המאורסה
בעלה. ברשות שד.יא כיון אביה בית

 אף ד״ה ע״ב ה׳ ד׳ קידושין תוס׳ הנה
 עבריד, אמד, לייעד יכול שד,אדון כתבו אני

 מייעדה קידושין שלשם להודיעה וצריך בע״כ
 אביה מדעת לעשות צריך נישואין כן אע״פ

 מד, ע״פ (קובץ־שיעורים) האחרונים ופירשו
 השפחות פקע שייעדר, דלאחר הירושלמי שכתב

 ועכשיו אביה לרשות וחוזרת חורין בת ונעשית
 מעשה להאב מפסיד לחופד, לכונסה שרוצה

 ,Tאב מדעת להיות החופד, צריך ומשו״ה ידיה
 נערד, שתזנד, משכחת דשפיר לפי״ז נמצא

 כיון אביד. בבית יעוד קידושי ע״י המאורסה
 קושיא וד,דרא אביד, לרשות חוזרת יעוד שלאחר

לדוכתא.
 הרמב״ם דברי שביארתי מה לפי אבל

שפיר כסף קידושי תוד,״ק לנו שד,Tשח שלאחר



למ האה

 שהשטר אע״ם שטר לקידושי גם קרא צריך
 שום כתב לא אי דוקא היינו מסברא ידעינן

 בשטר שנתקדשת אמרינן הוה לקדש האיד קנין
 וכמו ומכניס שגומר מהדין ומוציא שגומר

 תוה״ק לנו שגילתה אחר אבל לעיל שהארכתי
 משכחת המאורסה דנערה י״ל שפיר כסף קידושי

 קרא צריך ומשו״ה כסף קידושי ע״י לה
 כסף כתב לא אי נמי וה״ה — שטר לקידושי

 ולא בשטר נקנית העבריה דאמה הו״א בתורה
 העבריה באמה קונה דכסף דקיי״ל והא בכסף
 נקנית דאשה תוה״ק לנו שגילתה לאחר היינו
 בכסף נקנית העבריה אמה דגם אמרינן בכסף

 תוה״ק כתב לא אי אבל יעוד קידושי דהיינו
 בשטר נקנית דאשה הו׳׳א באישות קנין שום

 וכסברת בשטר מתייעדת העבריה אמה וה״ה
הרמב״ם.
 בגמ׳ מבואר דהנה לתרץ נלפענ״ד עוד
 העבריה אמה דכשמוכרים ע״א י״ח קידושין

 התם דגרסינן משפחתה לבני זילותא איכא
 דאב כרחו בעל ומסקינן בע״כ אותה פודין
 ותוס׳ רש״י בפירוש עיי״ש משפחה פגם משום

 הנזכרת המאורסה דנערה לומר מסתבר לא א״ב
 ושיTק ע״י ורק אך אפשר שיהא בתוה״ק

 לאחריני זילותא בו שיש דבר שהוא יעוד
ודו״ק.

יע״א. ווינה — מרקוכת יצחק ישראל

מצורע בציפורי מקדש

 מצורע ציפורי איתמר (נז.) ושיןTק במס׳
 שחיטה משעת אמר יוחנן ר׳ אסורין מאימתי

 משעת אמר ר״י לקיחה, משעת אמר לקיש וריש
 משעת אמר ר״ל לה, דאסרה הוא שחיטה שחיטה
 מה נפקא, ערופה מעגלה קיחה קיחה לקיחה,

מחיים. מצורע ציפורי אף מחיים ערופה עגלה
 שחיטה משעת וז״ל ר״י דברי רש״י ומפרש

 כדלקמן מותרת והמשולחת השחוטה נאסרת
 דהמשולחת וס״ל עליו חולקים והתוס׳ עכ״ל.

שילוחה עד חבירתה שחיטת משעת אסורה גמי

 התנא מדנקט זאת והוכיחו ניתרת, ובשילוחה
 דלא ש״מ רבים לשון מצורע ציפורי במתני׳

 המשולחת, גם אלא אסורה לבד השחוטה רק
 אליבא חולקים ותוס׳ דרש״י מזה לנו היוצא
 או לגמרי מותרת המשולחת הציפור אם דר״י
 המשניות ומפי׳ אמורה שהיא זמן איזה שיש

 וז״ל דכתב כרש״י דס״ל משמע להרמב״ם
 שחיטה משעת בהנאה תיאסר מצורע וציפורי

 ומדכתב עכ״ל, בלבד השחוטה הצפור ל ר״
 מותרת דהמשולחת משמע בלבד השחוטה הצפור
רש״י. כדברי והיינו

 את סותר שהרמב״ם נראה הי׳ ולכאורה
 צרעת טומאת מה׳ ה״ז) (בפי״א דבפסקיו דבריו

 ועזני ואיזוב ארז עץ וז״ל, התוס׳ כפי׳ פסק
 מצורעים בהן מטהר זה מצורע בהן שטהר תעולת
 בה לטהר מותר המתלחת צפור וכן אחרים,

 ומותרת שנשתלחה מאחר אחרים מצורעים
 בהנאה, אסורה השחוטה צפור אבל באכילה,
 א״כ עכ״ל שחיטתה, משעת תיאסר ומאימתי

 מדכתב התוס׳ כדברי פוסק דהרמב״ם חזינן
 מצורעים בה לטהר מותר המשתלחת שצפור
 משמע באכילה, ומותרת שנשתלחה מאחר אחרים
 המשתלחת צפור ולרש״י אסורה שנשתלחה דלפני

 ה״א) (שם המל״מ הבין וכן לגמרי, מותרת
 הראשונים ומ״מ וז״ל. ומ״ש ד״ה באמצע
 נאסרת המשולחת דגם התוס׳ לדעת הסכימו
 וכמ״ש שישלח עד חבירתה שחיטת משעת

 יע//^ ישעי׳ רבינו וכ״כ ושיוTבח הרמב״ןן
לקמן״. שנבאר וכמו רבינו דעת הוא ״וכן

 בה׳ (שם) המלד השער דהנה ליישב, ונ״ל
 דהמשולחת רש״י שב׳ דמה הסיק צרעת טומאת
 אסור לאוכלה אבל בהנאה דוקא היינו מותרת
 את השדה פני על דועזלח אעשה דעבר משום

 נמי דהרמב״ם לומר אפשר וא״כ החי׳. הצפור
 יתיישבו ואז המלך השער וכהבנת כרש״י ס״ל

 בסי׳ הרמב״ם שב׳ דמה הרמב״ם, דברי שפיר
 בהנאה אסורה השחוטה הצפור דרק המשניות

 אבל בהנאד׳ דוקא היינו מותרת, והמשולחת
 שב׳ ומה אסורה, המשולחת דגם אה״נ באכילה
 לסהר מותר המעותלחת דצפור בפסקיו הרמב״ם

 ומותרת שנשתלחה מאחר אחרים מצורעים בה
אסורה היתה השילוח דלפני דמשמע באכילה,
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 היינו אחרים, מצורעים בה לטהר וגם באכילה
 דאסור בזה מודה רש״י גם דהא כרש׳׳י ג״כ

 אעשה יעבור דאז אחרים, בה ולטהר לאבלה
 המלך, השער וכמ״ש החי׳ הצפור את דושלח

כהתוס׳. ס״ל דהרמב״ם המל״מ כמ״ש ודלא
 כן דהרמב״ם לומר אפשר הי׳ ולכאורה

 אסורה, דהמשולחת התום׳ ומש״ב כהתוס׳, יסבור
 בהנאה אבל באכילה אסורה דהיינו נפרש

 בין פלוגתא יהה שלא בזה ונרויח מותרת,
 מודה רש״י גם המלך דלשער לתוס׳ רש״י

 דמהיכן אינו זה באכילה. אסורה דהמשולחת
 מדנקט אסורה, ג״ב דהמשולחת התוס׳ הוכיחו
 נפרש ואי רבים, לשון מצורע צפורי במתני׳

 בהנאה אבל באכילה רק אסורה דהמשולחת
 יכולה דהרי אשה לקדש אפשר א״כ מותרת,

 דהמקדש במתני׳ תני ואמאי מהצפור ליהנות היא
 רבים, בלשון מקודשת אינה מצורע בציפורי

 לגמרי אסורה דהמשולחת ס״ל התוס׳ ודאי אלא
 דבאכילה סוברים והרמב״ם ורש״י בהנאה, אפי׳

מותרת. בהנאה אבל אסורה
כני־כרק — קליין יודא אברהם

יא.

בעבירה הבאה מצוד,

 רב להו אמר איתא, ע״א) (ל׳ סוכה בגמ׳
 מעכו״מ אסא זבינתו כי אוונכרי להנהו הונא

 לכו. ויהבו אינהו לגזזוד, אלא אתון, תגזזו לא
 ארעתא גזלני כוכבים עובדי סתם טעמא מאי

 אינהו לגזזו הלכך נגזלת אינה וקרקע נינהו
 דידד,ו ייהוTב בעלים יאוש דליהוו היכי כי

בידייכו. הרשות ושינוי
 נגזלת אינד, וקרקע בד״ה ברש״י ועי׳

 משתנה הוא כך ואחר אצלם יאוש והד באה״ד
 לא גרידא יאוש וקסבר לרשותכם, מרשיתן

 קני נמי ואי קני, רשות ושינוי יאוש אבל קני,
 מן תחתכוד, אתה אם הוי בעירה הבאה מצרה

 מדבריו, מבואר עכ״ל. גוזלים, אתם תהיו המחובר
בעבירה. הבאד, מצוד• שיד קנין לאחר דגם דס״ל

צ״ח) (סי׳ חאו״ח סופר כתב בשו״ת והנה

 הוה שקנה לאחר דגם רש״י לשיטת הקשה
 ממעטין אין הדס גבי דאמרינן הא א״כ מהב״ע
 דאם אמרינן דאין קשה כשר, מעטן ואם ביו״ט
 דלכתחילר, כיון הוא, מהב״ע הא כשר מעטן
 הוד, ממעטין דאין דהאיסור לתרץ ואין אסור,

 רש״י דהא כשר, בדיעבד ומשו״ה מדרבנן
 דרבנן באיסור דגם ע״ב) (ל״ה בפסחים ס״ל

יצא. לא דמהב״ע אמרינן
 ברכות דבגמ׳ להקשות עוד יש ולענ״ד

 אליעזר ב״ר מעשה מיתבי איתא, ע״ב) (מ״ז
 ושיחרר עשרה מצא ולא הכנסת לבית שניכנס

 והיכי הגמ׳ ומקשה וכו׳, לעשרה ור,שלימו עבדו
 עבדו המשחרר כל יד,ודא ר׳ וד,אמר הכי עביד
 ומשני תעבודו, בהם לעולם שנאמר בעשה עובר
 מצוד, ד,גמ׳ מקשה וד,דר שאני, מצוד, לדבר
שאני. דרבים מצוד, ומשני היא, בעבירה הבאה

מה׳ (פ״ח המלך השער לשיטת ור,נד,
 ז׳) ס׳ (ח״ב מאירות ור,פנים ה׳) ה׳ סוכד,

 העבירה שעובר בשעה אם רק למהב״ע דחיישינן
 קודם עבר אם משא״כ המצוה, מקיים הוא אז

 חיישינן לא אז המצוד, קיים ואח״כ העבירה
 ד,גמ׳ קושית דמה להקשות יש א״כ למד,ב״ע,

 הוה לא הא היא, בעבירד, הבאה מצוד, וד,א
 היתה לא וד,עבירה דד.מצוד, משום מהב״ע. כלל

 העבירה היתד, אז ששיחרר דבשעה זמן באותו
אח״כ. רק קיים והמצוה

 הרמב״ן דברי נקדים הקושיות שני ולישב
 גדולות הלכות בעל דברי שד,ביא במלחמות,

 אלא להחזיר חייב ואינו שקנד, דכל דס״ל,
 וכתב בעירד,, הבאה מצוד, משום בו אין דמים
ז״ל. שלמה רבינו מדברי נראה שכן עוד

לד,די׳ כתב רש״י דד,א יפלא ולכאורה
 אם הוי בעבירר, הבאה מצוד, קנד. נמי ואי

 עכ״ל, גוזלים אתם תהיו ובר המה מן תחתכוד,
 מהב״ע מ״מ שקנה דאעפ״י דס״ל משמע הרי
 אדמו״ר כ״ק העיר וכן — כהרמב״ן, ולא הוי

 בסוגי׳ תשכ״ה שנת האהל בחוברת שליט״א
גזולה. דסוכה

 דד,רמב״ן שליט״א אדמו״ר כ״ק ע״ז ות׳
 בעבירה הבאר, מצוה שכתב דמד, ברש״י הבין
 לשונו מאריכת מוכח דכן קאמר, דוקא לאו
נמי ואי אומר היד• אם סגי׳ דהי׳ רש״י, של
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 הוסיף ולמה הוי, בעבירה הבאה מצוה קני
 תהיו המחובר מן תחתכוה אתם אם אח״ב, עוד

 לא דמשו״ה לומר דרצונו אלא גחלים, אתם
 ויהי׳ בידים בגוזלים דיהי׳ משום יחתכוהו

 הבאה מצוה של הפירש חה בידם. עבירה
 בעבירה הבאה מצוד• ולא רש״י, דמזכיר בעבירד•

 ולאו מהב״ע דנקט מציגו בש״ם וגם ממש,
 ובשו״ת ע״ב) (מ״ז ברכות ש״ס עי׳ קאמר, דוקא
 (ל״ח גיטין כ״ס ובחידושי ק״ה) (ס׳ או״ח כ״ס

ע״ב. ע״ב)

 בד״ה ק״ה) (סי׳ חאו״ח כ״ס בשו״ת וד.נה
 ש״ס לשון י״ל ועפאמ״ש וז״ל, כתב ועפמ״ש
 קשד• זה ולשון היא, הב״ע מצוה וד.א בברכות
 הוא מד,ב״ע לכאן, מהב״ע ענין מד. להולמו

 ועשד., עבר וכבר עבירה ע״י באה כשמצוד•
 כן, לכתחילה ר״א עשה אין מקשר. כאן אבל
 מד.ב״ע וד,א המקשן קושית שזה וי״ל וכר,
 שמקיים קודם תעשה הלא שעובר כיון כלומר הוא

 שלא דוחה דאינו לי׳ שרי לא חה העשה
 דעושה בעבירה, הביא כמצוה הד נאTבע

 לו באה עבירה וע״י מצוד• שעושה קודם עבירד.
 שעשה קודם עבירה עשר. הוא בזה וכן המצוד.
 בלשון דגם הרי עכ״ל. מהב״ע, כעין וד.וי מצוד.
קאמר. דוקא לאו דמד.ב״ע לומר שיד ד.גמ׳

 דמד. הקושיות, ב׳ שפיר מיושבים ולפי״ז
 לאחר דגם דסובר רש״י דברי על הכ״ס שד.קשד.

 דלפי ליתא אד.דס, וד״קשד. מד.ב״ע, שיד קנין
 רש״י דנקט הא א״כ ברש״י המלחמות הבנת

 וגם ק״מ, לא וא״כ קאמר, דוקא לאו מד.ב״ע
 מאירות וד.פנים המלד שער על שקשד. מד.
 דקושית קשד. לא נמי מהב״ע, ד.גמ׳ דנקט מה

 וא״כ הכ״ס, שכתב וכמו מד.ב״ע ממש לאו הגמ׳
ק״מ. לא

 מוכסין נטלו איתא ע״א) (קי״ד ב״ק במתני׳
 ליסטים נטלו אחר חמור לו ונתנו חמורו את
 שלו אלו הרי אחרת כסות לו ונתנו כסותו את

מהן. מתייאשין שהבעלים מפני

 דד.יכא הראב״ד דברי שד.ביא ברשב״א ועי׳
אחר גם אז החפץ בעד לשלם רוצה שהגגזל

 מהמוכסין המקבל צריד רשות ושינוי יאוש
 עליו שהקשד. ברשב״א ועיי״ש החפץ לד.חזיר
 מדוני מאי דלכאורה אוונכרי גבי דידן מד.גמ׳

 כדי וקצצי שד.נכרים הונה רב להם שאמר מה
 הראב״ד לשיטת הא רשות ושינוי יאוש שיר.י׳

 לד.חזיר צריד רשות ושינוי יאוש אחר גם
 החפץ הוד. וא״כ דמים משלם הנגזל אם החפץ

 הונא ר׳ הועיל ומד. לכם הוה לא ואז כמשכון
עכת״ק. בתקנתו

 וז״ל כתב המאור הבעל דר.נד. לת׳ ולענד״נ
 משום יוחנן כר׳ שפסקו הרבד. הגאונים מן ויש

 מיהו וכו׳ ב׳ ביום אף פסול שד.גזול רשב״י
 רשב״י משום דר״י הא על למיסמד לן חזי לא

 אוונכרי לד.נד.ו הונד. רב דקאמר וממאי וכר
 השם בשינוי וניקנידוו למימר וטרינן שקלינן
 להא דחש לית ומ״מ היא דמהב״ע ואע״ג

עכ״ל. דרשב״י
 שהשיב ומה ח״ל ע״ז שב׳ במלחמות ועי׳

 ושקלינן אוונכרי להנהו הונד. רב דקאמר ממאי
 ואע״ג השם בשינוי וניקניד״ו למימר וטריגן

 גזלי דנכרי דארעא לד.שיב יש הוא דמהב״ע
 איתמר לכם ומשום שכיחי דלא ישראל של ולא

 רשות ושינוי יאוש בעיא מינייהו דלמיקניד.ו
 מדבריו מבואר עכ״ל. ליכא מהב״ע משום ומיהו
 מיירי דר״ה ודעובדא מותר העכו״ם דגזל דסבר

מישראל. ולא מעכו״ם ארעא גזלי שד.עכו״ם
 כתב תתצ״׳ב) (סי׳ בתשובות הרשב״א וד.נד.

 עכו׳׳ם של בשדד. שד.ולכים אדם בני ראיתי ח״ל
רבה להושענה ערבה וקוצרים עכו״ם ברשות

 להגד,ו ר״ה מדאמר עושים הם כדין דשלא ונ״ל
 תגוזין לא מעכו״ם אסא זבונתו כי אווגכרי

 עכו״ם סתם מ״ט וכו׳ אינד.ו לגזזי אלא אתון
 הגזל על הוזהרו הא ובכי וכר ארעא גזלני

 מיתות ד׳ בפ׳ כדמוכח מעכו״ם עכו״ם ואפילו
עכ״ל. וכר

 די״ל הרשב״א. קושית בס״ד נישב ועתה
 דגז? במלחמות הרמב״ן כשיטת ס״ל דד.ראב״ד

 עכו״ם שגזלו מיירי דידן וד.גמ׳ מותר, עכו״ם
 וד.עכו״ם מותר עכו״ם דגזל כיון וא״כ מעכו״ם.

את הישראל דכשיקנד. י״ל לכן מעכו״ם, גזלו
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 אפילו לעכו״ם להחזיר יצטרך לא אז הושענא
 עכו״ם וגזל הואיל לשלם, ירצה הנגזל אם

 יתישב ולפי״ז כמשכון, הוה לא תו וא״כ מותר,
 לשיטתו אזיל הרשב״א משא״כ הראב״ד. שיטת
 להחזיר דצריך כיון אז וא״כ אסור, עכו״ם דגזל

 שפיר, מקשה ולכן כמשכון, הוה א״כ החפץ
לכם. הוה לא וא״כ כמשכון הוה דלשיטתו

 הלכה דאין המאור, בעל שהקשה מד. וד.נה
 .וTוליקנ ד.גמ׳ מדמקשד. רשב״י משום כר״י

 בעבירה הבאה דמצוד. ואע׳׳ג מעשה. בשינוי
 (ה׳ המלך השער לפמש״כ לישב ולענ״ד היא.
 ס׳ (ח״ב מאירות וד.פנים ה׳) ה׳ ח׳ פ׳ סוכה
 היינו בעבירה הבאה למצוד. דחיישינן דד.א י״ז)

 הוא אז שעובר שעה שבאותה היכא דוקא
 העבירה עבר אם משא״ב המצוד., את מקיים
 חיישינן לא אז המצוד. לקיים בא ואח״כ קודם

 דבגזל ואע״ג שפיר, אתי ולשיטתם למהב״ע,
 ממש אכ״ז עבירד., הוד. החזיר שלא זמן כל

 וא״כ המצוד. בשעת היתד. לא העבירה פעולת
מהב״ע. הוד. לא

 דגזלן המאור בעל כתב ע״ב) (כ״ו בב״מ
 גזילד., השבת מצות לקיים יכול יאוש לאחר

 יאוש לאחר דגזלן וס״ל עליו חלק ובמלחמות
 ולענ״ד — גזילה. השבת מצות לקיים יכול אינו

 לעיל שד.באתי מה לפי דבריד.ם לפרש נראה
 המאור דבעל וד״מלחמות, המאור בעל דברי
 מצוד. משום Tשי נמי קנין לאחר דבגזל סבר

 לאחר דבגזל סבר וד.מלחמות בעבירד., הבאד.
 י״ל ולפי״ז מד.ב״ע. משום שייך אין שקנאו

 שחלקו במד. לטעמיהו אזלו בב״מ דבמחלוקתם
 יאוש לאחר דגזלן שכתב המאור דבעל בסוכד..

 .Tלטעמ אזיל גזילד., השבת מצות לקיים יכול
 מד.ב״ע משום Tשי קנין לאחר דגם דס״ל

 גם גזילד. השבת מצות לקיים יכול ומשו״ה
 יאוש דלאחר שכתב והמלחמות יאוש, לאחר
 נמי אזיל גזילד. השבת מצות לקיים יכול אינו

 משום Tשי לא קנין דלאחר דס״ל לטעמי׳
 ‘יכוי אינו נמי ומשו״ה בעבירה, הבאה מצוד.
גזילה. השבת מצות לקיים

חיפה—דוימש הכהן יהודא דוד

יב.

דרבים במצוד. בעבירה הבאה מצוד.

בזה״ל: כתב ב׳) ס״ק תמ״ו (סי׳ המג״א
 שופר דדוקא דרבים עשה מיקרי לא דחמץ ונ״ל

 עשה מיקרי חובתם ידי רבים מוציא שד.יחיד
 עשה מיקרי לא לולב ולפי״ז עי״ש דרבים
דרבים.

 ד״ה ע״ב) מ״ז (דף ברכות רש״י ועי׳
 חובתם ידי רבים לד.וציא וז״ל: דרבים מצוד.

כמ״א. דס״ל משמע עכ״ל, בקדושה
 כתב ב׳) ס״ק תרנ״ה (סי׳ או״ח וד.טו״ז

 משמע וכן עי״ש, דרבים עשר. מצות הוי דלולב
 דמצות דקאמר ע״ב) י״ד (דף מו״ק מגמ׳

 וכ״כ דרבים עשה מצות הוד. בחגך ושמחת
והרא״ש. הרי״ף שם

 קצ״א) (סי׳ חאו״ח מהרי״א שו״ת ועי׳
 סוכה מגמ׳ הטו״ז על שמקשים קושיא שד.ביא

 רק פסול הגזול דלולב דקאמר ע״א) ל׳ (דף
 ובגמ׳ בעבירד. הבאה מצוד. משום שני ביו״ט
 דר״א עובדא מייתי ע״ב) מ״ז (דף ברכות
 הא הש״ס ופריך לעשרה לצרפו עבדו שחרר
 דרבים מצוד. ומשני הוא בעבירה הבאה מצוד.
 שירך לא דרבים דבמצוד. לד.דיא הרי שאני
 הוא סוכה דבגמ׳ ותי׳ בעבירה, הבאה מצוד.

 ר׳ על קאי ברכות ובגמ׳ רשב״י בשם ר״י
 סוכד. דבגמ׳ קרמית אגברא גברא וכי אליעזר

 ברכות ובגמ׳ יוחאי בר שמעון ר׳ בשם ר״י הוא
 גם יישב ובזה אהדדי ופליגי אליעזר א״ר קאי
 כשמואל (פ״ח) לולב בהלכות שפסק הרמב״ם את

 שפסק משום הגזול לולב שני ביו״ט דמתיר
 הבאד. למצוד. חייש ולא עובדא דעבד כר״א

עיי״ש. בעבירה
 אבל שפיר תירץ הרמב״ם לשיטת ברם

 כר״י פסק שהוא קשה עדיין הרא״ש לשיטת
 ובמו״ק הגזול בלולב יוצא אינו שני דביו״ט

 בחגך ושמחת דמצות הרא״ש כתב י״ד) (דף
 מ״ז (דף ברכות ובגמ׳ דרבים עשה מצות הוד.

 דרבים דמצוד. הש״ס תי׳ הרא״ש הביא ע״ב)
פסק אמאי לדוכתא קושיא הדרא א״ב שאני,
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 ובברכות הגזול לולב פסול שני דביו״ט הרא״ש
שאני. דרבים דמצוה הרא״ש פסק

 בסוכה גופא הרא״ש לפימש״כ לתרץ ואפשר
 דהא במלחמות הרמב״ן שם וכ״כ ל׳) (דף

 הגזול לולב פסול שני ביו״ט דאף כר״י דקיימ״ל
 שני ביו״ט דכשר דס״ל כשמואל פסק ולא

 וכדאמרי׳ ברכה עליו כשמברך הוא דמנאץ משום
 הטין של סאה שגזל הרי ע״א) צ״ד (דף בב״ק
 בירך אם חלה ממנה והפריש ואפאה .וטחנה
 עיי״ש מנאץ אלא מברך זה אין ברכה עליה

 דהוה דאע״ג בלולב הרא״ש פסק שפיר ולפי״ז
 אלא זה דאין משום פסול אפ״ה דרבים מצוה
 עשה דמשום דקאמר ברכות בגמ׳ משא״כ מנאץ

 טבר־• דאם שייך לא התם עבדו שחרר דרבים
 משוחרר כבר שהעבד כיון מנאץ דליהוי ברכה
 לשחררו היה ויכול לעשרה לצרפו אפשר ושפיר
לעשרה. לצרפו

 בגיטין הכת״ס לפימש״כ לתרץ אפשר ועוד
 הבאה מצוה דפלוגתת וז״ל: ע״ב) ל״ח (דף

 לא או יצא אם ועשה עבר אם היינו בעבירה
 בלל עבירה עשה לא ל״ת דוחה שעשה וכל

 מותר אי אזיל ברכות וש״ס לכתחילה ומותר
 מהב״ע ומקשה עשרה צירוף בשביל לשחררו

 לכתחילה כך לעשות לי׳ שרי איך היינו היא
 אשיגיא מהב״ע ולשון זה מפני זד. לדחות

 כת״ס שו״ת וע״ע עכ״ל. הוא ומושאל דלישנא
ועפמ״ש. ד״ה ק״ה) (סי׳ חאו״ח

 דד.תם ברכות מגמ׳ מידי קשד. לא ולהנ״ל
 ואהא זה מפני זה נדחה איך רק הוא הקושיא

 דסוכד. בגס׳ משא״כ שאני דרבים מצוה משני
 שני ביו״ט חובתו ידי בדיעבד יוצא אי איירי

 אפי׳ יוצא דאינו קאמר שפיר הגזול בלולב
ודו״ק. בעבירד. הבאד. מצוד. דד.וד. משום בדיעבד

ירושליפ — מרמורשטיץ יעקב אהרן

יג.

ועוד תרומה. שאכל זר

 כתב הי״ח) (פ״י תרומות בהל׳ הרמב״ם
במזיד בין בשוגג בין תרומד. האוכל כל ח״ל:

וכו׳. המתוקנים החולין מן אלא משלם אינו
 בשוגג בין שכתב מה :וז״ל במל״מ ועיי״ש

 דלפי מילתא הך לי׳ מנא ידעתי לא במזיד בין
 באוכל אלא אינו זה דין דברים של פשטן

 אינו ומשו״ה תרומד. שד.תשלומין בשוגג תרומד.
 קאמר דקרא משום מתוקנים חולין אם כי משלם

 קודש להיות הראוי דבר הקדש את לכד.ן ונתן
 חולין דד.תשלומין דקיי״ל במזיד באוכל אבל
 מעות ישלם שלא תיתי מד.יכא א״כ דבר לכל

 באוכל הקודש את לכהן ונתן דקרא מטלטלין או
עכ״ל. מיירי, בשגגד.

איתא, (נד.) גיטין בגמ׳ דהנד. לתרץ ונראד.
 טהורין. חולין משלם טמאד. תרומה אכל ת״ש
 משום סומכוס אמר מהו טמאים חולין שלם
 אין במזיד תשלומין תשלומיו בשוגג ר״מ

 זה ואחד זה אחד וחכ״א תשלומין תשלומיו
 אמאי במזיד בה והוינן וכר תשלומין תשלומיו

 חסורי רבא ואמר וכו׳ תשלומין תשלומיו אין
 משלם טמאה תרומה אכל קתני וד״כי מחסרא

 טד.ורין חולין משלם טד.ורה תרומד. אכל דד.ו כל
 משום אומר סומכוס מד.ו טמאים חולין שילם
וכר. ר״מ

היד, שלא שלם בשוגג אם בשוגג, ופרש״י
 דתשלומיו לר״מ ס״ל ואז טמאין שד,ן יודע

 תשלומיו בשוגג דאפי׳ ס״ל וחכמים תשלומין
טד,ורין. חולין ומשלם וחחר תשלומין

 בשוגג, ד״ה (צא.) דף יבמות בתוס׳ חגיק
ומזיד שוגג דד,אי ריב״ן של פירושו שהביא

 וד,קשו במזיד, הוי התשלומין אבל קאי אאכילה
 תשלומין תשלומיו אין אמאי Tבמז דא״כ עליו
 ולא לשלם יכל סובין אפי׳ Tבמז באכילה הא

 דקרא משום קודש לד,יות שראוים פירות דוקא
 דמשלם ילפינן דמיני׳ הקודש את לכד,ן דונתן
בשוגג. רק מיירי קודש להיות שראוים פירות

עוד הקשה בגיטין הכא הרא״ש ובתום׳
 אאכילד, ומזיד שוגג אי ח״ל: ריב״ן פי׳ על

קאמר אמאי במזיד לעולם אתשלומין אבל קאי
מיכון היינו מיכוין קאי לשלומי גברא בגמ׳

 אדר״מ דר״מ לי׳ מדקשי׳ ועוד כד,וגן. לשלומי
 קנים לא דבדאורייתא לטעמי׳ ר״מ אדרבה
עכ״ל. דאורייתא מזיד ואכילת

לפרש לריב״ן ניחא לא אמאי ולכאורד,
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 אתשלומין קאי ומזיד דשוגג ותוס׳ רש״י כפי׳
 תשלומיו אין במזיד פריך בגמ׳ דהנה י״ל

 ותום׳ רש״י והקשו ברכה עליו תבוא תשל!מין
 נעשים הפירות הא ברכה עליו תבוא אמאי

 משא״כ עיי״ש, לתרץ ונדחקו טמאה תרומה
 נעשים אין במזיד אכל דאם ניחא ריב״ן לפי׳

 דהא ברכה עליו תבוא פריך ושפיר קודש
 ואינם טמאים חולין ומשלם טמאה תרומה אכל

 ישנים מתום׳ משמע וכן טמאה, תרומה נעשים
שם. ביבמות

 דינו הוציא דהרמב״ם י״ל שפיר ולפי״ז
 אאכילה ומזיד דשוגג כריב״ן וס״ל דהכא מטוגיא

 וכמש״כ ברכה עליו תבוא ד.גמ׳ קושית מכח קאי
 לשלם צריך במזיד דאף פסק ושפיר לעיל

 ביבמות התום׳ קושית יוקשה שלא כדי פירות
 לי׳ קנסינן אמאי דבמזיד ריב״ן על שהקשו

 אמרינן אי משא״ב סובין אפי׳ לשלם יכול הא
 דקנסינן ושפיר לק״מ פירות דוקא לשלם דצריך

טהורין. חולין שישלם לי׳
 די״ל ביבמות תום׳ קושית מיושב ובזה
 צריך גם במזיד דאפי׳ כרמב״ם יסבור דהריב״ן

פירות. דוקא לשלם
 בתום׳ שהקשה א׳ קושיא נמי מיושב ובזה

 מיכוין לשלומי גברא בגמ׳ קאמר דאמאי הרא״ש
 כיון י״ל מ״מ טמאים, חולין במזיד משלם הא

 כהוגן לשלם מיכוין שסיר קודש נעשים דאינם
 כתרומה ושוים טמאים חולין לי׳ הוה דהא

 והא ברשב״א, זו סברא וכמבואר שאכל טהורה
 וצריך תשלומין תשלומיו דאין במזיד דקנסו
 עלי׳ קפצי דלא משום טהורין חולין לשלם
אכל. בד״ה כאן התוס׳ וכמש״כ זבינא

 לכהן ונתן בקרא דכתיב הא והסתפקתי
 דמשלם (נד.) דף ב״מ בגמ׳ ודרשינן הקודש את

 נעשה נתינתו וע״י קודש להיות הראוי דבר
 אפי׳ או דאורייתא בתרומה דוקא אי קודש

דרבנן. בתרומה
 נעשה גם דרבנן בתרומה דאפי׳ נאמר ואם

 דאורייתא כעין רבנן דתקון דכל משום קודש
 קושיא יתורץ שפיר (סד.) בגיטין כמבואר תקון

 די״ל לעיל שהבאנו הרא״ש בתוס׳ שהקשה ב׳
 דרבנן בתרומה מיירי הכא דגמ׳ יפרש דהריב״ן

דהרי בדרבנן אדר״מ דר״מ פריך שפיר א״כ

 העמיד זה [וכעין מדרבנן הוי האכילה איסור
 בתרומה מיירי דד.גמ׳ (נג.) בדף לעיל הפנ״י

דרבנן].

 בענין ה״א) אישות מהל׳ (פ״ה במל״מ עיין
 עצמך הגע וז״ל שהסתפק הנאה באיסורי המקדש
 לה דשרו מסוכנת והיתד. חולה האשד. שד.יתד.

 אמרינן מי מד.ו, בד.ם וקידש וכו׳ אלו איסורים
 מקודשת דאינד. הנאה באיסורי דד.מקדש דטעמא

 כלום לה מועיל אינו לה שנתן דמד. משום הוא
 אם ולפי״ז ממנו ליד.נות יכולה אינד. שר.רי
 או מקודשת הוי ליד.נות שיכולה חולה היתד.

 דלמקדש משום הוא מקודשת דאינד. טעמא דילמא
 פרוטה לה נתן שלא ונמצא כלום שוד. אינו

 דנד.י מקודשת אינד. חולה היתד. אם ולפי״ז
 כלום לה נתן לא המקדש מ״מ שרי דלדידד.

 המל״מ ומסיק עכ״ל בהנאד., אסור דלדידי׳ כיון
עיי״ש. ותוס׳ רש״י בפלוגתת תלוי דזה

 דמשמע (ח.) קידושין בר״ן מצאתי אמנם
 אני ומ״מ וז״ל דידד. בתר דאזלינן להדיא
 אי פרוטד. שוד. שאינו בדבר במקדש מסתפק

 דלא דכיון דאפשר שוד. לדידי אמרה מציא
 כסף תורת עליו לתת הימנד. כל לאו מידי שוד.

אזלינן. דידד. דבתר להדיא מבואר א״כ עכ״ל
ברק כני — גרינפלד דב יהודה

יד.

ומנסך מדמע מטמא

 המטמא ע״ב) נ״ב (גיטין במתני׳ איתא
 ואיתמר חייב במזיד פטור בשוגג וד.מנסך המדמע

 אמר ושמואל ממש מנסך אמר רב בגמ׳ עלד.
 לך אמר מנסך אמר לא מ״ט מערב מ״ד מערב
 ירמי׳ כדר׳ ואידך מינה בדרבי׳ לי׳ קם מנסך
 בנפשו מתחייב דקנה הוא הגבהה משעת דאמר

 מנסך בתוד״ה והקשו ניסוך. שעת עד הוי לא
 נערות אלו בריש מדאמרינן מ״ש לשמואל וז״ל

 של חלבו בגונב הקנד. בן נחוניא ר׳ ומודד.
 בגניבד. נתחייב שכבר חייב שד.וא ואכלו חברו
בסה״ד ותירצו חלב איסור לידי שבא קודם



האהלמו

 לאו דהגבהה אע״ג דשמואל דטעמא י״ל ועוד
 דאשעת כיון פטור אפ״ה הוא ניסוך צורך
 אשעת מינה בדרבה לי׳ דקם מחייב לא ניסוך

 לפניך שלך הרי לו דאמר מיפטר נמי הגבהה
 שייך לא הגבהה דבשעת כיון סבר ורב וכר

 מחמת לחייב יש מינה בדרבה לי׳ קם למימר
 אע״ג כן אחרי בידים שיעשה מה אכל הגבהה
עכ״ל. קילבד״מ שעתא דההיא

 לדברי גיטין בטיב וכן בחת״ס והקשה
 דמצי משום דפטור דשמואל דטעמא התוס׳
 מטעם נחייבו אכתי לפניך שלך הרי למימר

 של טהרות ומטמא הולך אחד כל יהא שלא
 שלא דמטעם לעיל התוס׳ דכתבו דהא חבירו

 והא ניכר מהיזק טפי לחייבו אין וכר יהא
 דבהיזק ניכר מהיזק טפי לי׳ מחייבינן לא הכא
 שלד הרי לומר יכול דאינו לשלם חייב ניכר

 הקשה ועוד ע״ב) נ״ג (לקמן כדאיתא לפניך
 דמשעת סובר דרב דכ׳ להתוס׳ גיטין בטיב

 נהי אח״כ, שיעשה מה אכל מיחייב הגבהה
 שיעשה החיובים כל על הגבהה בשעת דמתחייב

 לא באמת ניסוך דבשעת כיון הכא מ״מ אח״כ
 הגבהה לי׳ אהני מה א״כ דקלבד״מ מתחייב
 יפטור שאז כיון ניסוך אשעת לחייבו מעיקרא

קלבד״מ. מטעם לגמרי עצמו
 לשלם חייב ניכר דבהיזק דטעמא ונ״ל

 הי׳ אם הא לפניך שלך הרי לומר יכול דאינו
 ניכר שאינו בהיזק כמו עצמו אופן באותו
 פטור הוי לפניך שלך הרי לומר שיכול דהיינו

 מחייבינן הוי ניכר שאינו היזק ניחייב ואם
 אמאי לשמואל שפיר ואתי ניכר מהיזק טפי לי׳
 ס״ל רב משא״ב קנס. מטעם לי׳ מחייבינן לא

 מהיזק טפי לחייבו דאין אומרים שאנו דמה
 בהתק ואם התשלומים חיוב בשעת היינו ניכר
 לחייבו אין לשלם אותו מחייבין אנו אין ניכר

 בהיזק ואם קנם מטעם ניכר שאינו בהיזק גם
 מאיזה נפ״מ אין לשלם אותו מחייבין אנו ניכר
 ואין ניכר שאינו בהיזק לקנסו גם שייך טעם

 התשלומים שעת הוא דהעיקר טפי חיוב זה
 בהחק לשלם חייב אמאי רב סברת שפיר ואתי

וק״ל. ניכר שאינו

חלקי׳ בית — ארגפלד צבי שלום

טו.

תפילין דהמוציא בסוגיא

 מכניסן תפילין המוצא צה.) (דף עירובין גמ׳
 קאמר ובגמ׳ שנים. שנים אומר ר״ג זוג זוג

 יצחק רב בר שמואל בדרב דפליגי דגימא
 שגי בו להניח שראוי בראש יש מקום דקאמר
 אית ור״ג שמואל, דרב לי׳ לית דת״ק תפילין.

 דכו״ע למימר דאיכא וקאמר שמואל, דרב לי׳
 תפילין, זמן בשבת ופליגי שמואל דרב לי׳ אית

 סבר ור״ג הוא תפילין זמן שבת סבר דת״ק
 אלא מסיק ולבסוף הוא תפילין זמן לאו שבת

 זמן בשבת ופרש״י מעיקרא, כדשנינן מחוורתא
 פ׳ וכן מיפלגי דקא הוא תפילין זמן ולאו

הברטנורא.
 וכל הר״ב פסק דהכא שה״ק בתוי״ט ועי׳
 סבירא וא״כ מכניסן זוג דזוג כת״ק הפוסקים

 דברכות פ״ג) (ג׳ ובמשנה תפילין זמן דשבת לן
 הסכמת וכן תפילין זמן לאו דשבת הר״ב מפרש

 דסתרן פסוקות הלכות שתי ונמצאו הפוסקים כל
 ונאמר הפוסקים דברי נתרץ אם ואפילו אהדדי

 מאי לשנויי היינו בגמ׳ דקאמר מחוורתא חזך
 יש מקום דאמר שמואל בד״ר דפליגי דס״ד
 הגה וכר תפילין שני בו להניח שראוי בראש
 בתוס׳ גם במשמע זה ואין דוחק זה דכל מלבד
 מדבריהם נראה ס״ד. לא בד״ה ע״ב) צו (בדף
 שמואל, דרב לי׳ לית דת״ק כן לומר סברא דאין

 הלכה לי קשיא אכתי הכי נימא כי ואפילו
 (סי׳ או״ח בטור שהביא מהרא״ש אחרת פסוקה

 להניח שיוכל שמואל דרב להא דפסק לד)
 הכא והא דר״ת וחד דרש״י חד זוגות ב׳

עכ״ל. וצ״ע שמואל דר׳ לי׳ דלית כת״ק פסקינן
 כדשנינן דמחוורתא שכ׳ בריטב״א ועי׳
 דאמרי׳ אוקימתא דTמא בחד דפליגי מעיקרא
עיי״ש. תפילין אזמן קאי ולא מעיקרא
 שכ׳ ב) ס״ק לד (סי׳ או״ח בטר׳ז דע׳
 וכר בראש מקום ביש פליגי ור״ג ת״ק דלעולם
 תפילין זמן לאו דקזבת לת״ק ס״ל ולעולם

 דאין משום זוג זוג דמכניסן כת״ק וקיימ״ל
 דאפשר הפוסקים דכתבו ואע׳׳ג בראש מקום

משום אחת בפעם ור״ת דרש״י תפילין ללבוש



מזהאהל

 על כן אמרו דהם לק״מ בראש, יש דמקום
 אי תוסיף בל הוה לא דממנ״ם טוב היותר צד

 להניח מקום עוד יש דרש״י מתפילין למעלה
כמו שיהיו בפי׳ מתכוון דהוא אמרי׳ תפילין
דהוה כ״ש עוד מקום שם אין ואם רצועות

עיי״ש. תוסיף בל משום וליכא בעלמא כרצועות
בזה״ל, כתב המחבר דהא צ״ע תי׳ אמנם

 זוגות שתי ויעשה שניהם ידי יצא שמים ירא
באותם בהנחתם ויכוין שניהם ויניח תפילין

חובתי ידי יוצא אני דהלכתא אליבא שהם
 יש מקום ״כי בעלמא כרצועות הם והשאר
 דברירא אלמא וכו׳ תפילין״ שני להניח בראש

 כמש״כ ולא בראש, מקום דיש להמחבר לי׳
עצה״ט. כן דכתב הטו״ז

 מקום דיש שפסק הרא׳׳ש על התוי״ט וקושית
 זוג, זוג דמכגיסן כת״ק וקיימ׳׳ל וכו׳ בראש
 ס״ק שא (סי׳ המג״א לפימש״כ לתרץ אפשר

 דמכניסן דקיימ״ל התוי׳׳ט ושית ק לתרץ נד)
 ותי׳ תפילין זמן לאו דשבת וקיימ״ל זוג זוג

 כמש״ב המקום לכוין בקיאין לא דאנן כיון
 משאר יהי׳ במקומו שלא יניח ואם לד) (סי׳
 תוס׳ ועי׳ עיי״ש. אחד זוג אלא יניח לא לכן

 שכתבו מקום ד״ה ע״ב) צ״ה (דף עירובין
 שני להניח בראש יש דמקום דאמרי׳ דהא

 עיי״ש אצבעות שתי ברוחב תפילין היינו תפילין
 כת״ק דקיימ״ל דאה״נ לומר אפשר ולפי׳׳ז

 שמא דחיישינן משום היינו זוג זוג דמכניסן
 א״נ אצבעות מב׳ יותר גדולים תפילין ימצא

 המקום לכוין בקיאים אנו דאין המג״א כמש״כ
 תפילין שתי להניח דיכול הרא״ש פסק ושפיר

 לעצמו להזמין דיכול משום דר״ת וחד דרש״י חד
 לכוונם וישתדל אצבעות שתי של בגודל תפילין

הראוי. במקום וללובשם
 לפימש״כ התוי״ט קושית שתי׳ במג״א ועי׳

 תפילין זמן לאו שבת למ׳׳ד דאפי׳ המהרש״א
 שרי׳ דלא אחד מזוג יותר ללבוש אסור הוא
 וכ״כ בגמ׳ כדאיתא בחול ממלבושו יותר לי׳

 תפילין זמן שבת כמ״ד דאוקימנא והא הר״ן
 עיי״ש כן דס״ל הוא ר״מ דמתני׳ משום הוא

 מ״מ תפילין זמן לאו דשבת ס״ל אי אפי׳ וא״כ
 ממלבושו יותר לי׳ שרי׳ דלא זוג זוג מכניסן
האמת אין אבל שב׳ שם במחה״ש ועי׳ בחול,

 דאפי׳ ס״ל כו״ע ז״ת לאו שבת אי אלא כן
ע״ש. מותר, שנים שנים

 דלא המהרש״א מש״כ להקשות אפשר ועוד
 יכול בחול דהא בחול ממלבושו יותר לי׳ שרי

 וכמו דר״ת וחד דרש״י חד תפילין שני ללבוש
 עיי״ש. ב׳) סעיף לד (בסי׳ המחבר שפסק
 להניח דרך אין דרש״י תפילין דשני ואע״ג

תפילין. שני להניח אפשר מ״מ
 ומשו״ה כר׳׳מ אתיא דמתני׳ דכתב הא וע״ק
 הא הוא, זמ״ת דשבת דס׳׳ל למתני׳ אוקימנא

 דתניא הוא תנאי קאמר ע״ב) צו (דף בגמ׳
 ואחד האיש אחד זוג זוג מכניסן תפילין המוצא
 ר״מ דברי ישנות ואחד חדשות אחד האשה

 בחדשות אבל בישנות בד״א אמרי׳ ובמתני׳
 המלחמות וכ״כ כר״מ, אתיא לא מתני׳ א׳׳כ פטור

וצ״ע. כר׳׳מ אתיא לא דמתני׳ שם
♦

וכו׳ האיש יצא לא מ״ב) (פ׳׳ו שבת מס׳
 למ״ד דאפילו התוי״ט וכתב וכו׳. בתפילין ולא

 אתי דלמא דחיישינן יצא לא נמי ז״ת שבת
 בא אם מרישי׳ לי׳ דשקיל ברה׳׳ר לאתויי
 שא) (סי׳ ובטוא״ח אמות ד׳ להו וממטי׳ לפנות

 ז״ת דשבת שפוסק נראה הטעם זה ג״כ כתב
עיי״ש. לא) (בסי׳ כן כתב ולא

 למ״ד דגם שתי׳ [שם] חדשים בתום׳ ועי׳
 כיון טעמא האי ג״כ צריכין ז׳׳ת לאו שבת

 חייב אינו ולכך הם מלבוש דדרך בגמ׳ דמסיק
 דאין דביצה ספ״ק כתבו ותוס׳ מ״ד להאי אפי׳
 משה בדרכי הרמ׳׳א וכ״כ בשבת להניח אסור
 דמותרים כיון וא״כ בו הכל בשם תקי״ז) (בסי׳
 משאר מ״ש ברה״ר בהם יצא לא למה בבית

 וכר לאתוי׳ אתי׳ דלמא צ״ל ואלא מלבוש
 יב) ס״ק שא (סי׳ המג׳׳א תי׳ וכן עיי״ש.
 שם שכתב סקי״א) ש״ח (בסי׳ למש״ב שציין

 להניחם לו מותר בשבת להניחם ירצה דאם
עיי״ש,

(בסי׳ הטו״ז קושית ליישב אפשר ובזה
 אין דתפילין הרמ״א דכתב אהא ג׳) ס״ק שח

 דהיתר דכיון הטו״ז והק׳ לצורך אם כי לטלטל
 הא להנחתן איסור שאין במה תלוי הטלטול

 איסור שיש לא) (בסי׳ ושו״ע הב״י פסק כבר
שפיר וא״כ הזוהר כדברי ויו״ט בשבת בהנחתן



למח האה

 הב״י הסכימו ולמה מוקצה מטעם הטלטול אסור
עיי״ש. וצ״ע טלטול להתיר כאן ורמ״א

 ואסור ז״ת לאו דשבת דאה״ב ניחא ולהנ״ל
 לאתויי אתי דלמא דחיישינן לרה״ר בו לצאת

 וא״כ שרי בבית ללבוש מ״מ ברה״ר אמות ד
תפילין. לטלטל דמותר הרמ״א פסק שפיר

 לא) (בסי׳ להטור שפיר אתי זה תי׳ אמנם
 מניחים, אין ומשו״ה ז״ת לאו דשבת שכתב

 אסור דבשבת לא) (בסי׳ כתב המחבר אבל
 ואם אות עצמם שהם משום תפילין להניח

 שלהם לאות זלזול היה אחר אות בהם מניחים
 להניח לו אסור בבית דאף דס״ל להדיא הרי

לשבת. זלזול דהוד. משום תפילין
 דאפי׳ ס״ל דהמחבר דאה״נ לתרץ ואפשר

 זלזול דהוה משום תפילין להניח אסור בבית
 זלזול איכא אז כשמניחם דוקא היינו לשבת
 לא לצורכם בעלמא בטלטול משא״כ לשבת

 לטלטל הרמ״א התיר ומשו״ה לשבת זלזול הוזז
 שהק׳ מה נמי ליישב אפשר ובזה לצורך תפילין
 לאו דשבת לא) (בסי׳ פסק דהטור התוי״ט

 בתפילין יצא דלא הטעם כתב שא) (ובסי׳ ז״ת
 ברה״ר אמות ד׳ ויטלטלם יסירם שמא דחיישינן
 דאה״נ ניחא ולהנ״ל ז״ת שבת דס״ל דמשמע

 דלא טעמא נקט מ״מ ז״ת לאו דשבת דס״ל
 ד שיטלטלם דחיישינן משום בתפילין יצא

 מטעמא ועדיפא תורה איסור דהוה ברה״ר אמות
ודו״ק. חלזול,

בת־ים — דופלט מאיר חיים

טז.

לנזקין חזקה

 פוסק ה״ד) שכנים מה׳ (בפי״א הרמב״ם
 מוחל שאינו וחזקתו וז״ל וביה״כ, קוטרא בענין

 מחופר הראב״ד עליו והשיג קבוע, היזק שהזיקו
 לו ויש קבוע היזק ג״כ דהוי אשתו בנכסי בור

 לפימ״ש ליישב שב׳ שם בלח״מ יעימ חזקה.
 ס״ל דהרמב״ם ה״ח) (פי״ג טוען בה׳ המ״מ
עיי״ש. חזקה הוה לא אשתו בנכסי בור דחופר

לשיטת הרמב״ם, על זו השגה וליישב

 בנכסי בור בחופר חזקה דהוה דס״ל הראב״ד
 שם הרמב״ם מש״כ לבאר תחלה נקדים וכו׳

 וז״ל ורחיים, פטיש קול גבי הי״ב) (בפ״ו
 אין לו ולומר בידו למחות יכולין אינן אבל
 הרחיים מקול או הפטיש מקול לישן יכולין אנו

 הלא קשה ולכאורה כן, לעשות החזיק שהרי
 חזקה לו יש ואעפ״כ קבוע ההיזק ג״כ שם

 זה דין על הראב״ד השיג לא אמאי קשה ועוד
כאן. גם

 בנכסי בור חפירת אי לחקור יש והנה
 נמשך וההיזק חפירתו בשעת ההיזק הוה אשתו
 להשתמש כשרוצה פעם דכל דלמא או כן, לאחר

 החפירה מפני בו להשתמש יכולה ואינה בקרקע
 כאילו והוה ההיזק לה נולד עתה כאילו נחשב
פעם. בכל מתחדש ההיזק

 והראב״ד, הרמב״ם פליגי דבהא ונלענ״ד
 אינו בור חפירת גבי דההיזק ס״ל דהרמב״ם

 לאחר נמשך ההיזק רק החפירה, בשעת אלא
 חזקה, הוה אשתו בנכסי בור חופר משו״ה זמן,

 פעם בכל הוה דההיזק וביה״כ בקוטרא משא״כ
 ס״ל והראב״ד חזקה, לו דאין להרמב״ם ס״ל לכן
 פעם בכל מתחדש ההיזק בור חפירת דגם

 על השיג ומשו״ה בקרקע, להשתמש כשרוצה
הרמב״ם.

 בור, מחופר הראב״ד השגת תתיישב ולפי״ז
 וההיזק חזקה לו יש קבוע היזק דהוד. דאע״ג

 קוטרא גבי משא״כ ולהלאה מכאן מתקיים
 ס״ל משו״ה שעה בכל מתחדש ההיזק וביה״כ

 שהשיג והראב״ד חזקה, לו דאין להרמב״ם
 בדין גם השיג ולא וביה״כ קוטרא בדין עליו

צ״ע. קבוע הוא ההיזק ג״כ דשם ורחיים פטיש
 הרמב״ם בדברי שאמרנו הנ״ל ובסברא

 ב׳) (סי׳ דבפ״א הרא״ש את לתרץ ג״כ אפשר
 קנין בלא מחילה מהני ראי׳ היזק דלחזקת ס״ל
 י״ח) (סי׳ ובפ״ב לזה, זה שמחלו עדים יביא רק
 שהקנו עדים דצריך ס״ל וביה״כ קוטרא גבי
 כהר״י שס״ל מדבריו כדמשמע בקנין, לזה זה

 שגי ולכאורה הרא״ש, בפסקי ועיי״ש שמביא
 מיושב ולהנ״ל לסובלו, יכול אדם אין ההזיקות

 כמו כך כל קבוע אינו ראי׳ דהיזק שפיר
זה שמחלו בעדים סגי ומשו״ה וביה״כ, קוטרא
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 גם עדים צריך וביה״ב קוטרא משא״כ לזה,
הקבין. על

 לפימש״ב הרא״ש בדברי ליישב יש ועוד
 דרצו טעמא ד״ה ב:) (דף ב״ב יוסף בנמוקי

 מהני דחזקה דס״ל הרמב״ן את שמביא וכו׳
 לגופו כשמזיק אבל חבירו של לממונו כשמזיק

 חזקה לו אין ולכן חזקה, לו אין חבירו של
 הזיקא הוא ששם מכיון וביה״ב, קוטרא גבי

 דס״ל הרא״ש לשיטת לומר נראה ולפי״ז דגופא,
 קנין בלא אפי׳ ראי׳ היזק גבי חזקה שמהני

 שההיזק מפני לזה זה שמחלו עדים יביא רק
 למחול יכול ממון חיוב ועל דממונא הזיקא הוא
 וביה״ב קוטרא גבי משא״ב קנין, בלא אפי׳ לו

 אTגר קנין מהני לא ולזה דגופא הזיקא הוא
גמור. בקנין לזה זה שהקנו עדים צריך רק

 דהרי זה ישוב על תקשה לכאורה כי ואף
 להזיקא ראי׳ היזק מדמה ב׳) (ס׳ בפ״א הרא״ש
 לדוכתי׳, קושיא הדרא וא״כ וביה״כ, דקוטרא

 וביה״כ דקוטרא להזיקא דומה ראי׳ שהיזק וי״ל
 קנין לענין אבל ההיזק סבילות לענין רק

 ואח״כ וביה״כ דקוטרא מהזיקא ראי׳ היזק חלוק
 על איש חזון בספר מבואר זה חילוק מצאתי

ודו״ק. ה׳) ס״ק י״א (סי׳ ב״ב מס׳
ברק כני — רייד אפרים אליקים

יז.

נבילות אוכל קטן

 סוכה ע׳׳ב) (ב׳ דף סוכה בגמ׳ איתא
 ור״י פסולה אמה מעשרים למעלה גבוהה שהיא

 ר״י אמר אמה וחמישים ארבעים עד מכשיר
 גבוה סוכתה שהיתה בלוד המלכה בהליני מעשה

 בנים תאמרו כי לדיו קאמר הכי וכר. מעשרים
 דשבעה כיון מסוכד. פטורים וקטנים היו קטנים

 צריך שאינו חד בההוא הוי דלא אפשר אי הוי
 מדרבנן לאמו צריך שאינו קטן תאמר וכי לאמו
 תא משגחה לא בדרבנן ואידיי דמחייב הוא

 פי על אלא עשתה לא מעשידי כל ועוד שמע
 תום׳ על הש״ס בגליון רע״א והקשדי חכמים.
דחינוך שכתב ע״א) (פ״ב דף ביומא ישנים

 שייך לא אחר באדם אבל באב אלא שייך לא
 היא שישבד! המלכד. בהליני ומעשד. חנוך ביד.

 וחנכם אב להם היד. שמא בסוכר. בניד. ושבעה
 מחנכתם היתד. אב לד.ם היד. לא ואפילו בכך

וכי אמרינן דד.כא קשר. א״כ בעלמא למצוד.
 הוא מדרבנן לאמו צריו שאין קטן תאמר

 רק ולא חיוב יש דמדרבנן מבואר א״כ דמחייב
וצ׳׳ע. בעלמא מצוד.

 ע״א) (מח דף דבברכות לתרץ נראה ולענ״ד
 בברכת דמחויב פת כזית שאכל דמי אמרינן
כדי שאכל למי לד.וציא יכול מדרבנן המזון

 רש״י ע׳׳ז וד.קשד. מד.תורד. שמחויב שביעד.
 שד.גיע דקטן מבואר ע״ב) (כ׳ בדף לעיל דד.א

 לד״וציא יכול אינו מדרבנן לברך דחייב לחינוך
 דקטן ותירץ מהתורד.? שמחויב הגדול את

רמי דאבוד. אלא מחויב אינו מדרבנן אפילו
 בקידושין(ל׳׳א לרמב׳׳ן ס״ל וכן לחנכו חיובא עלי׳

 בר״ן וד.ובא ע״א) (כ׳ ברכות ובמלחמות ע״א)
 עד בד״ה שם ובתוס׳ ע״ב) (י״ט מגילה
 ליכא קטן דעל דאת״ל דוחק דזה כתבו שיאכל

 את לד.וציא יכול איך א׳׳כ מדרבנן אפילו חיוב
 ותירץ דרבנן שיעור אביו דאכל היכא אביו
 לברך חיוב יש קטן דעל אחר תירוץ תוס׳

 מתום׳ מבואר עכ״פ שד.אריך. ע״ש מדרבנן
ממד. חוץ מדרבנן חיוב יש בעצמו קטן דעל
לומר אפשר א״כ לחנכו אביו על חיוב שיש

 ג״כ יש הקטן דעל כתוס׳ ס״ל ישנים דד.תוס׳
 האב על רק יש השני החיוב רק מדרבנן חיוב
 חינכד. דד.ליני התו״י דכתבו וד.א האם. על ולא

חיוג אין דעליד. ר״ל בעלמא למצוד. בניד.
 שע̂י משום בעלמא למצוד. חינכה רק לחנכה
 וממילא מדרבנן. חיוב ג״כ יש כשלעצמו הקטן

 וכ״ת סוכד. בריש דאמרינן הא שפיר מיושב
 אשגחה שלא ר״ל אשגחד. לא בדרבנן איד.י
מדרבנן כשלעצמו הקטן על חיוב שיש במה
 לא מעשיד. כל ועוד חיוב. אין שעליה כיון

 אומרים היו החכמים ובודאי חכמים ע׳׳פ עשתד.
כשלעצמו. הקטן על שיש החיוב מטעם לחנכה לה

 על הקשד. ע״א) (קי״ד ביבמות הרשב״א
 מהלכות כ״ח) הלכה (בפי״ז שכתב הרמב״ם

 בי״ד. משא״כ לחנכו חייב אביו דדוקא מ״א
לילך שרגיל חבר מבן ד.גמ׳ מקשד. מה דא״כ
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 התם שאני הא הארץ עם אמו אבי אצל
 לחנכו מצוד. להכי באביו דמיירי להרמב״ם

 ע״ב) (מ״ו מנדד. הקשר. ועוד לבי״ד הראיה ומד.
 ואקשינן עליו המחהרים לאותן צריכא לא

 לד.פרישו מצווין בי״ד נבילות אוכל קטן ש״מ
 שמוזהר לאביו צריכא לא לימא איתא ואם

עליו.
 ס״ל דד.רשב״א נקדים וקודם לתרץ ונלע״ד

 מחויבים הבי״ד וגם לאביו בי״ד בין חילוק דאין
 ד״ה ע״ב) (כ״ח בנזיר וד.תוס׳ והרמב״ם לחנכו

 ח׳ בן ד״ה ע״א) (פ״ב ביומא ישנים וד.תוס׳ בנו
 לד.בין ואפשר לחנכו חייב אביו דדוקא כתבו

 לחנכו חייב אביו דדוקא שמחלקים סברתם
 דדוקא ע״ב) (כ״ח נזיר 7בגנ דאיתא מד. לפי
 וע״ש פטורד. אשד. אבל לחנך חייב איש

 פטורה אמו דאם שכתב מישור אורח בד.גד.ות
 וממילא פטורים ובי״ד אחרינא דאיניש כ״ש

 ביבמות ד.גמ׳ דד.קשד. דד.א שפיר מיושב לפי״ז
 שמחלק דנזיר הא שאסיק לפני עוד חבר מבן
 ש״מ בנדד. דמקשינן הא וכן לאביו בי״ד בין
 מיידי להפרישו מצווין בי״ד נבילות אוכל קטן
 חילוק שיש דנזיר הא דאסיק לפני עוד ג״כ
 בי״ד בין הרמב״ם דחילק וד.א לאביו בי״ד בין

בנזיר. ד.גמ׳ דאסיק מד. לפי הוא לאביו
 התוס׳ קושית לתרץ גם אפשר ולפי״ז

שהקשד. ר״י, אלא ד״ה ע״א) (קי״ד ביבמות
 להפרישו מצווין בי״ד אי מסופק ר״י דד.כי

 דר״י אליבא הש״ס מתרץ ע״ב) (מ״ו ובנדד.
 להפרישו מצווין בי״ד אין נבילות אוכל דקטן
 העד׳ס דמתרץ דד,א שפיר מיושב הנ״ל ולפי

 מצודן בי״ד דאין ע״ב) (מ״ו בנדד. דר״י אליבא
 וד.א דנזיר הא דאסיק לאחר הוי לד״פרישו
קודם הד ע״א) T(ק ביבמות ר״י דמסופק
ודו״ק. דנזיר הא דאסיק

 סופר הדעת זה בכל קדמני שכבר ושו״ר
דלא ע״ז קשה ולענ״ד מ״א) סי׳ (חאו״ח
דלא מדבריו חזר דר״י לומר כלל מסתבר
 דמלשת קשה ועוד מדבריו חזר דר״י מציגו

 בנזיר היא הלכה ע״ב) (כ״ח בנזיר ר״י שאומר
 חייבת אמו אף דבעלמא משמע פטורה שאמו

בחינוך.
קושית על אחר באופן לתרץ ונלע״ד

 לשיטתו דר״י הרמב״ם על שד.קשד. הרשב״א
 מבן ע״א) (קי״ד ביבמות הגכד פשט שפיר
 היא דהלכד. ע״ב) (כ״ח בנזיר ס״ל דר״י חבר

 דבשאר משמע א״כ מחינוך פטורד. שאמו בנזיר
 חייבים בי״ד וגם בחינוך חייבת אמו מצוות
 חבר מבן ד.גמ׳ מקשה שפיר ולפי״ז בחינוך

 בשאר לאביו בי״ד בין מחלק לא בנזיר דר״י
 דפסוק לומר אפשר הרמב״ם משא״כ מצוות
 בנו לחנך חייב דאיש ע״א) (כ״ט בנזיר כר״ל

 בין חילוק אין ולר״ל אשד. משא״כ למצוות
 הרמב״ם פסק שפיר להכי מצוות לשאר גזירות
 רבא דהא קשד. לכאורד. רק פטורד. דאמו
 בר כר״י דהלכה ע״א) (ל״ו ביבמות קאמר
 יפסוק דהרמב״ם לומר אפשר איך א״כ מתלת
 כס״א גרס דד.רמב״ם לומר אפשר רק כר״ל

 ע״ב) (כ״ח בנזיר ריב״ח אמר ור״ל שגרסו
 כתבו נתנה, ד״ה ע״א) (מ״ח בב״מ וד.תוס׳

 הוי כר״י הלכד. ור״ל שר״י דרבא כללא דד.א
 משא״כ דנפשי׳ משמי׳ ר״ל דקאמר היכא דוקא
 אפשר דאחרינה משמיד, ר״ל דקאמר היכא
 הרמב״ם פסק שפיר ולפי״ז כר״ל דד,לכה לומר
 דאחרינא משמיד, ר״ל קאמר דלס״א כר״ל

 (פ״ב יומא ישנים דתוס׳ אליבא בע״כ צ״ל וכן
 מחינוך פטורה דאמו שכתבו ח׳ בן ד״ה ע״א)
ודו״ק. כס״א וגרס כר״ל דפסיק צ״ל בע״כ א״כ

 קושית את אחר באופן לישב ונלעג״ד
 דבנדד, אלא. ד״ה ע״א) (קי״ד ביבמות התוס׳

 בת דגבי ע״א) (כ״ט בנזיר ועיץ בבת יTמי
 אין ד,גמ׳ קאמר שפיר ולד.כי חינוך Tשי לא

 מיירי ביבמות משא״כ לד,פרישו מצודן בי״ד
ר״י. מסופק ולד,כי בקטן חבר בבן

 דיש התוס׳ קושית את לישב אפשר ועוד
 כמו חדא להפרישו מצודן בי״ד מיני שני

 צריך אי נבילה חתיכה וTב שיש ביבמות
 היתומה על דדיינין בנדד, כמו וחדא להפרישו

 איסור לידי תבוא דלמא עלה לחוש צריך אם
 דיינין רק לעבור דרוצד, חזינן לא אבל נדר
 לומר אפשר ובכה״ג תעבור דלמא החשש על

 ולהכי להפרישו, מצודן בי״ד אין דלכר׳ע
 Tצר בי״ד דאין פשיטא ובנדד. מסופק ביבמות

לד,פרישו.
ע״ב) (מ״ו בגדד. התוס׳ קושית נמי ומיושב
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 כגדול דהד דלר״ה דהקשה בי״ד אין ד״ה
 מצווין בי״ד דאין הש״ם קאמר מאי נדר לעניו

 דמוסלא דאע״ג א״ש הנ״ל לפי אבל להפרישו
 צריך דודאי לר״ה מלקות חייב לאיש סמור

 יבוא דלמא לחוש אבל אוכל אם להפרישו
 צריך דאין ר״ה מודה בזה הנדר על לעבור
לחוש.

 לשיטת שמקשה הרשב״א קושית נמי ומיושב
 דבקטן ש״מ. ד״ה ע״א) (קכ״א שבת תום׳

 מש״ם להפרישו מצווין בי״ד לחינוך שהגיע
 ואפ״ה לחינוך הrשהג ביתומה דמיירי דהכא
 לפי אבל להפרישו מצווין דאין הש״ס קאמר
 אם דוקא זאת קאמרי דהתום׳ שפיר אתי הנ״ל
 בהגיע להפרישו מצווים בי״ד נבילה אוכל

 מספק ולשמרו עליו לחוש אין אבל לחינוך
 דאפילו התום׳ מודו איסור לידי יבוא דלא

לשמרו. צריך אין לחינוך בחגיע
 דמקשי הרשב״א קושית עוד נמי ומיושב

 צריכים בי״ד ש״מ ד.גמ׳ מקשה מאי התוס׳ לדעת
 הנ״ל ולפי לחינוך דחגיע הכא שאני להפרישו

 נבילות האוכל בקטן זאת קאמרי דהתוס׳ א״ש
 איסור יTל יבואו דלא עליו שמירה לעשות אבל

צריך. אינו לחינוך בהגיע גם
 דביבמות הש״ס לשון מדויק הזה הדרך ולפי

 קאמר ולא להפרישו מצווין בי״ד אין רק קאמר
 אין הש״ס קאמר בגדה והכא ״עליו״ תיבת
 ניחא הנ״ל ולפי להפרישו ״עליו״ מצווין בי״ד

 אוכל אינו אם לומר שייך ״עליו״ דתיבת
 יTל אתי דלמא חיישינן רק בודאי נבילות
 אבל שמירה עליו לעשות וצריך איסור אכילת

 להסריקזו צריך לומר Tשי לפנינו אוכל אם
ודו״ק.

 ביבמות התום׳ קושית ליישב נלע״ד ועוד
 ר״י ד״ה ע״ב) (מ״ו בנדה התוס׳ כתבו דהא
 דהתראת דס״ל הגם דר״ל אליבא דלוקין דהא
 רוב בתר אזלינן מ״מ התראה שמה לאו ספק
 שמה ספק דהתראת דלר״י לומר אפשר א״כ

 ג״כ גמור רוב לא הרוב אם אפילו התראה
 ע״א) (ט׳ כתובות בתוס׳ ועיק ולוקים מהני
 אז גמור רוב אינו הרוב דאם ואב״א. ד״ה

 אחד ספק ספיקא ספק הד א״כ לספק מצטרף
ואת״ל לאיש סמוך מופלא הוי לא אכתי דלמא

 להפרישו מצודן בי״ד דאין הלכה דלמא דהד
 בי״ד דאין בפשיטות בנדה ד.גמ׳ קאמר ולהכי
ודו״ק. להפרישו מצווין

ברק בני — אבלם יחושע

יח.

יתומים בנכסי אפוטרופוס בענין

 תורמין האפוטרופין ע״א) (נ״ב גיטין
 התבואה להניח פרש״י להניח, ולא להאכיל
 לכשיגדלו עשורי לי׳ למה שיגדלו, עד באוצר

 מביא ברשב״א עכ״ל. הם יעשרום [היתומים]
 רשאי אפוטרופוס אין דבאמת א) פירושים ב׳

 ולא דדרשינן מאתם לי׳ דאימעט כיון לתרום
 ומשום היתומים תקנת משום והכא אפוטרופוס

 האפוטרופוס לגבי הפירות בי״ד הפקירו חייהן
 דאין כיון תורה דין על השאירו להניח אבל

 דאתם דרשה דהך ב) היתומין תקנת משום בו
 יכולין ומדינא הוא אסמכתא אפוטרופוס ולא

 זלזולא לידי אתי שמא רק להניח אף לתרום
 מדרבנן. לו אסרו היתומים בנכסי ידקדק שלא

 כיון השני כפי׳ דס״ל משמע הנ״ל ומרש״י
 דמדינא משמע וכר עישורי לי׳ למה שהסביר

 היתומים. בנכסי לתרום האפוטרופסין יכולין
 מינץ מהר״י בשו״ת בהדיא כן איתא וכמעט

 להפריש אפוטרופוס דרשאי שפסק א) (סי׳
 הי׳ אם צדקה של קצוב סכום היתומים מנכסי
 העניים לקרוביו לתת רגיל היתומים של אביהם

 (שם) דבברייתא אע״ג שנה כל קצוב סכום
 מנכסי להפריש להאפוטרופוס שאסור תניא

 דכליא כיון סתם צדקה היינו צדקה היתומים
 קשיא ואי מותר, בנ״ד אבל היתומים נכסי

 תניא מ״מ הם דקצובין אע״ג תרו״מ הא לך
 כדברי י״ל לתרום להאפוטרופוס דאסור שם

 בכך צורך דאין רשאין אין דמשו״ה רש״י
 זמן אחר בעצמן חם כשיעשרו טוב דיותר

 לתרום מה״ת הם ויתחייבו היתומים כשיגדלו
 מבואר הרי עיי״ש עכת״ד ועושה המצווה וגדול

 דאל״ה לתרום יכולין מדינא דלרש״י מדבריו
אסור יהא גמי קצובין אף צדקה גם א״כ



לנב אה ה

 אסור טעם איזה מפני רק מותר מדינא אי אבל
 צדקה גבי כגון הטעם Tשי דלא היכא א״כ

מותר. אז שיגדלו עד לחכות שא״א
 הראשון כפי׳ שמפרש הרא״ש בתום׳ ועיין

לזמן אף כלל להניח יכולין דאין מוסיף רק
בב׳ רש״י על חולק וא״כ לעכשיו, רק מועט

 אף לתרום יכול מדינא דלרש״י א) דברים
 לתרום לכתחילה אף רשא״- דלרש״י ב) להניח

 לדברי שיגדלו עד הנפרש התבואה שיספיק
מינץ. הר״י

 שם אמרינן דהנה הענין לבאר ונראה
פירות בשביל כסף היתומים נתנו אם בגמ׳

 לחזור היתומים רוצים ועכשיו הוזלו והפירות
דכסף כהקדש דינם שיהא חכמים עשו והרי
 כיון מ״מ משיכה נעשה לא אם אף קונה

 משיכה, שעשה קודם לחזור מדינא יכול דהדיוט
 הקדש מכח חמור הדיוט כח יהא לא אמרינן

 והרשב״א לחזור היתומים יכולין רוצים ואם
 בכה״ג מקבלים דלא פי׳ ע״א) (כט ושיןTבק
 עושה האפוטרופוס מעשיהם דכל כיון שפרע מי

 אין האפוטרופוס גם אבל היתומים לענוש אין
 לטובת ורק נכסיו הוי דלא כיון להענישו
עיי׳׳ש. חזר היתומים

 שפרע מי יש דכה״ג מפרש המאירי אבל
 למה ביאור וצריד מקבל האפוטרופוס ומסתבר

 ונקדים — הרשב״א, וכמ״ש חזר בנכסיו לא הרי
 דהל׳ (פי״א והראב״ד הרמב״ם בין המחלוקת

 אפוטרופוס דאין הרמב״ם דפסק ה״ז) נחלות
 אפי׳ בבי״ד היתומים נכסי אודות לדון רשאי

 ימצא טענותיו לפי דאילי לזכותם טוען אם
 כלל וןT שלא טוב ע״כ להיתומים לחוב הבי״ד

 לחוב ימצא דאפי׳ חולק והראב״ד בעבורם,
 היתומים לזכות אבל לחייבם אין היתומים

 דבריו לפי אולי לחשוש ואין בבי״ד לדון רשאי
 דא״א כיון היתומים לחוב נמצא וטענותיו

 דלהרמב״ם נמצא להיתומים, לחייב אפוטרופוס
 להראב׳׳ד אבל להיתומים לחוב האפוטרופוס יכול
לא.

האפוטרופ׳ כח דלהרמב״ם מבואר הנ״ל לפי
 של כחד הוי לא להראב״ד אבל היתומים ככח

 לנכסיה׳ ירד להם להיטיב ורק ככחם האפוטרופוס
כהרמב״ם דס׳׳ל די״ל המאירי דברי מיושב וא״כ

 האפוטרופוס של כנכסיו הוי היתומים דנכסי
 י״ל ושפיר שלו בנכסיו כחזר הוי וא״כ מדינא
 כהראב״ד ס״ל הרשב״א משא״כ שפרע מי דמקבל

 האפוטרופוס להעניש דאין אמר שפיר וא״כ
חזר. בנכסיו דלאו משום

 הב׳ כן גם לפרש יש דברינו ולפי
 דס״ל הראשון דהפי׳ הרשב״א שמביא פירושים

 ס״ל לתרום האפוטרופוס יכול אינו תורה דמדין
 היתומים ככח האפוטרופוס כח הוי דלא כהראב״ד

 האפוטרופוס יכול דמדינא דס״ל השני ופי׳
 ממש האפוטרופוס דכח כהרמב״ם ס״ל לתרום

 שס״ל דאמרנו המאירי וא״כ היתומים. ככח
 ודרשה השני כפי׳ נמי ס״ל א״כ הרמב״ם כשיטת
 המאירי בדברי כן צ״ל וע״כ דוקא. לאו דאתם
 ולא דאתם דהך בהדיא אמר המשנה דבפי׳

 דרשה לאו ור״ל הוא הלכה לאו אפוטרופסין
 של השני כפי׳ דס״ל מבואר וא״כ הוא גמורה

שפרע. מי דמקבל דאמר אזיל ולשיטתו הרשב״א
 וסיעתו דלהרמב״ם דברינו לפי צ״ל וגם

 א״כ האפוטרופוס של כנכסיו הוי היתומים דנכסי
 מנכסיהם, עבדים גם לשחרר האפוטרופוס יכול

 מהל׳ (פ״ז הרמב״ם בדברי כן מבואר ובאמת
 (מ לעיל שותפין שני של בעבד ה״ח) עבדים
 שלא כדי והשני חלקו מהן אחד ששיחרר ע״א)

 (מא בדף כדתנן חלקו גם לשחרר בי״ד יכפוהו
 כפי׳ בר לאו דקטן הקטן לבנו חלקו הקנה ע״ב)
 שבי״ד זו בסוגיא פירושו לפי הרמב״ם וכ׳ הוא

^ ע  שחרור שטר וכותבין להקטן אפוטרופוס י
 חוב שטר כותב והעבד דאפוטרופוס שמי׳ על
 שייך הי׳ גופו חצי דרק להקטן דמיו חצי על
 שחרור שטר לכתוב האפוטרופוס דיכול וחזינן לו

 במה צ״ע אד לשיטתו דהרמב״ם חהו מדינא
 דמיו חצי על שט״ח לכתוב העבד שצריך שכתב

 על שנכתב שחרור השטר מועיל דלא דמשמע
האפוטרופוס. של שמי׳

 כותבין האיד דבריו על שם השיג הראב״ד
 העבד נתן אם וגם דאפוטרופוס שמי׳ על שטר

 צריכים ולמה גומר דכסף לחירות יצא כבר שט״ח
 כותבין האיר דהשיג והא שחרור. שטר לכתוב

 דאין לשיטתו דזהו י״ל דאפוטרופוס שמי׳ על
 מכסף דהשיג והא בנכסיהם היתומים ככח כחו

הנו״ב תירצו שחרור שטר ל״ל וא״כ גומר



ל ה א נגה

 דמטעם שכתבו התום׳ כפי׳ ס״ל דהרמב״ם
 נימוקים עיי״ש השחרור כותבין האפוטרופוס

 תי׳ תועיל לא כאן גומר דכסף שהשיג בזד. אבל
ע״ז.

 ע״ב) (לח דגיטין הסוגיא להביא וראיתי
 דמי לתת העבד יכול אם מחלוקת שם דאיתא
 שאחרים ע״י דוקא אי הקדש של לגזבר עצמו

 דוקא ס״ל דרבנן להשתחרר יכול כסף נותנין
 יכול עצמו ע״י דגם ס״ל ורבי אחרים ע״י

 מחלוקת אותו וד.וא לחירות להוציאו העבד
 עוד — אפוטרופוס גבי ע״א) נב (דף דאיתא

 בנתינת אי ור״ש דרבי מחלוקת ע״ב) (לט שם
 צריך עוד אי לחירות העבד יצא כבר הכסף
 לא, ולר״ש גומר לחוד כסף דלרבי שחרור שטר
 בד.ך אבל גומר. דכסף כרבי הלכה לכ״ע ושם

 ההלכד. כמי הפוסקים בין מחלוקת ישנו דגזבר
 בפירוש תלוי ופלוגתתם כרבנן אי כרבי אי

 להחכמים דאף איתא שם בתום׳ דחכמים, טעמא
 לחירות העבד להוציא הגזבר יכול מדינא

 יאמרו שלא גזרו אבל עצמו דמי בנתינת
 שמוציאו אנשים יראו אי הקדש בנכסי שמזלזל
 משא״כ בדמיו כ״כ מדקדק שלא ויחשבו לחירות

 כל שיתן ממנו ידקדק בודאי לאחר ימכור אם
 חושש לא ורבי שמזלזל אז יחשבו ולא הדמים

 אפוטרופוס גבי ע״א) נב (דף טעמם גם וזה לזה
 וגם ראשונים ושאר שם לד.רמב״ן ס״ל וכן

 יש זה ולפי כן ד.גמ׳ שיטת יסביר הרמב״ם
 אחרים בנתינת דדוקא כחכמים הד.לכד. לפסוק

 לא אבל לשחרר האפוטרופוס וכן הגזבר יכול
 החכמים בדברי וגרסי נותן. בעצמו העבד אם
יכולין. דמדינא להוציאן רשאין אין

 דד.חכמים טעמו כן יפרש לא הראב״ד אבל
 לחרות לד.וציאו יכול דאינו ס״ל דמשו״ה ויפרש

 לחכמים דס״ל משום עצמו דמי נותן הוא אם
 או הגזבר אין וגם גומר כסף דאין כר״ש

 ומשו״ה שחרור שטר לכתוב רשאי האפוטרופוס
 העבד מוציאין אחרים לאחרים מוכרן אם דוקא

 ומשו״ה גומר דכסף ס״ל ורבי מהני לחירות
 כיון כרבי לפסוק יש וא״כ עצמו ע״י גם מד.ני

 לא החכמים וא״כ גומר דכסף רווחא דההלכה
 וכן ע״ב) מ (דף לתוס׳ ס״ל וכן ס״ל כד׳לכתא
לפרש הראב״ד בשם כן שמביא ברמב״ן מצאתי

 אין בגמ׳ גרסי והם עיי״ש דהחכמים טעמא
ודו״ק. יכולין

 הנ״ל הרמב״ם פסק למר. מובן יפר. ועכשיו
 שטר כותבין מ״מ עצמו דמי העבד שנותן דאף

 דפסק אע״ג העבד נתשתחרר בזה ורק שחרור
 נותן בעצמו העבד דכאן כיון גומר שכסף
 כשאחרים גומר כסף אז דדוקא כחכמים וד.לכד.
 לטעמו כן ס״ל דלא הראב״ד משא״כ נותנין

 דר.רמב״ם הנו״כ שפירשו מד. לפי״ז רק אזיל
 דכסף מבואר שם דבתוס׳ כיון צ״ע ס״ל כתוס׳
 דס״ל אד.״נ עצמו דמי העבד בנותן אף גומר
 אבל מדינא לשחרר האפוטרופוס דיכול כתוס׳

 משמע וכדברינו שביארנו כמו ס״ל לגמרי לאו
 דד.ל׳ (פ״ו עוז במגדל הובא הרמב״ם בתשו׳
 הביאו שלא עליו צ״ע ביתר וא״כ הי״ז) ערכין

בזה. כלל דיבר ולא כאן
 (בד.ל׳ הרמב״ם דברי מובן גם ולפי״ז

 רשאין דאין כד.חכמים שפסק ה״ז) פי״א נחלות
 הלכד. הא השיג והראב״ד העבד מן דמים ליקח
 גומר כסף דלכ״ע כיון עצמו דמי שנותן כרבי
 מי יש בשם רק בחוזק כ״כ השיג לא וכאן

קצת נגע וכאן הנ״ל לשיטתם זה וכל שאומר
 בהל׳ וכן מוכרח וזהו עיי״ש כדברינו ד.כ״מ
אזל. לשיטתם הנ״ל ערכין

 של השני ד.פ׳ גם דא״כ צ״ע לפי״ז אבל
 לשחרר האפוטרופוס ביד דיש יסבור הרשב״א
 היתומים ככח דכחו דס״ל שכתבנו כיון העבדים
 כתב בעצמו וד.וא זו כפי׳ ס״ל שרש״י וכתבנו

 וכו׳ לחירות להוציאו בד״ה וז״ל ע״א) (נב דף
 לשחררן לד.ם קנוי גופן אין שד.רי רשאין אין
 ס״ל רק כהרמב״ם ס״ל דלא מבואר א״כ ע״כ
 להם. קנוי גופן אין שכתב היתומים ככח כחו דאין
 לפי הרשב״א של הראשון כפי׳ דס״ל וצ״ל

 לרש״י ס״ל וא״כ תלוי באידך דחד שכתבנו
 ואתם היתומין מן לתרום יכול אינו דמדינא

 דברי נפל וא״כ גמורה דרשד. אפוטרופסין ולא
 ראי׳ שד.ביא מינץ המהר״י קדמאי גאוני מן חד

 איזה משום ורק לתרום יכולין דבאמת מרש״י
 בצדקה משא״כ לד.ם רשות חכמים נתנו לא טעם

 ברש״י הא לעיל וכמו״ש טעם Tשי לא קצוב
 אין וא״כ לתרום רשאין אין דמדיגא מבואר
בצדקה. קצובין ללא קצובין בין לחלק



לנד ה א ה

 שכל רש״י בדברי דנדייק ליישב ונראה
 דזה וכתבנו רשאין אין שכתב ספורים דבריו

 מדרבנן רק יכולין דמדינא הרמב״ם לשיטת
 להם קנוי גופן אין דכתב והא רשאין אין

 זה שכתב בכוונתו י״ל יכולין אין דמשמע
 בנכסי שמזלזל שיאמרו החכמים תקנת לאחר

 גופן כאין הד הכחמים תקנת דלאחר היתומים
 משמע לשחררן להם קנוי אין שכתב וזהו קנוי

 אבל להם קנוי גופן כאין הוי לשחררן דוקא
 ככחם, כחו דמדינא דאמרינן מילי לשאר לא

 המהר״י דברי וגם לעיל דברינו שפיר ואתי
 כהרמב׳ ס״ל רש״י דבאמת נאמרו בצדקה מינץ

 מצאתי וגם הוי כנכסיו מדינא היתומים דנכסי
 (מב בקידושין עצמו רש״י מדברי לזה סעד

 ולערער לדון וTנעמ אנו וז״ל שב׳ ע״א)
 האפוטרופוס) (ר״ל להנאתם לזכותם בשבילם

 מבואר ע״כ עשו שעשו מה בדין יתחייבו ואם
 דמה להיתומים לחוב אף יכול דמדינא בהדיא
 הרשב״א של הראשון כפי׳ ס״ל ואי עשו שעשו

 נחלות בהל׳ הראב״ד כדברי דהיינו דכתבנו
 דהרי להם לחוב דיכול לפרש א״א א״כ

 בדין להיתומים שיחוב במציאות אין להראב״ד
ודר׳ק.

 קושיות סר ברש״י מינץ המהר״י ולהסבר
 על סעק״יא) שה (סי׳ ביו״ד הכסף הנקודת

 בקצוה״ח ועיין הנ״ל דגיטין מגנל שם הטר׳ז
 ולפי׳ הג״ל הנקה״כ שדוחה סעק״ז) רמג (סי׳

 לצדקה תרומה לדינא שמדמה מינץ המהר״י
 הקצוה״ח כדברי לומר א״א אפוטרופוס גבי

כתבנו. והעיקר דברים אריכות בזה דש ועיי״ש
שדוארץ שמואל אדזרן

יק״א קנדה מונטריאל

יט.

מעשה בה שאין לאו

 שגזר מי גבי איתא ע״א) (ד׳ דף בנדרים
 אשי רב בר מר דאמר הקברות, בבית והוא

 ור״ל) (ר״י פליגי כי אלא נזירות חיילא דלכו״ע
לקי דחיילו כיח סבר יוחנן ר׳ מלקות, לענין

 דחולקין שפי׳ בר״ן עיץ לקי. לא סבר ור״ל
 אבל בביה״ק. בעודו ענבים אכילת על לקי אי

 דאמר דלמאן כתבו שם ורש״י הרא״ש בפי׳
 מטמא משום לי׳ מלקינן נזירות עלי׳ חיילא
 דלר״י ה״ה) (פ׳׳ג נזיר בירושלמי וכ׳׳ה עצמו

עיי״ש. אטומאה אף לקי
 דהא וכר הירושלמי פי׳ על מאוד ותימא

 שאין לאו ע״ב) (ט״ו במבות ס״ל גופי׳ ר״י
 דלוקה, ס״ל האיד א״כ עליו, לוקין אין מעשה בו

 דטומאת לאו על בביה״ק, והוא שנזר זהו
 בפי׳ עיין מעשה, שום עשה לא הרי נזיר,

 לאשב״מ דמ״ד אליבא דאתי שכתב הרא״ש
 .אמנם איכא מלקות איסור א״נ עליו, לוקין

 קשה, עדיץ ה״ח גזירות מה׳ בפ״ו הרמב״ם על
 לוקה בביה״ק והוא שנזר דמי כר״י שפסק

 לוקין, אין לאשב״מ פסק סנהדרין מה׳ ובפי״ח
 קאמר מלקות איסור דהרמב״ם לומר ודוחק
 לו הי׳ לא דא״כ הרא״ש של השני כהתי׳

לסתום.
אלימא, ד״ה ע״א י״ז נזיר בתר ועיח

 ואינו בביה״ק נזירות עליו מקבל דאם דס״ל
 ולפ״ז מעשה בו שיש כלאו הוה משם יוצא

 דאיך מאוד תמוהים התר דברי אמנם מיושב.
 מעשה כעושה משם יוצא שאינו במה זה יהשב

רגשבורג. ר״ב בהגהות שם תמה וכן
 שפסק ורמב׳׳ם ר״י דברי לתרץ יש אך

 ה״ב שכירות מה׳ בפי״ג המ״מ דברי לפי כר״י
 שאפשר לאו דכל הרמב״ם בשיטת שכתב
 מעשה עשה כשלא אף מעשה ע״י לקיימו

 והוא שנזר אותו דלקי שפיר זה ולפי עליו לוקה
 ע״י הלאו על לעבור דאפשר כיח בביה״ק

 היכא אף נזירותו בימי לביה״ק שנכנס מעשה
שיב״מ. כלאו מיחשיב בביה״ק שגזר

 מתמיהת בנזיר התוס׳ דברי לישב וג״ל
 בדברי המ״מ דברי ולהעמיס רנשבורג הר״ב
 הקשה ע״ו ס׳ או״ח מה״ת הגוב״י דהגה התר

 חו״מ מה׳ פ״ג הרמב״ם מדברי המ״מ על
 ימצא ובל יראה בל על לוקין דאין דפסק ה״ג
 יםTכ שהחמת או בפסח חמץ קנה אם אלא
 ע״כ לוקה אינו מעשה עשה שלא כל אבל

 החמיץ כשלא אפי׳ לוקין הול״ל המ״מ ולפ״ד
d’t i, וכתב במעשה עליו לעבור דאפשר כיח



ל ה א נהה

 יכול אינו בביתו שהישאיר דבחמץ לחלק דיש
 Tשי ולא מעשה ע״י שלא אלא עליו לעבור

 לא והמ״מ ‘לאשב״י הוי ולכן כלל מעשה בי׳
 אפשר דא בגוונא דעתה היכא אלא קאמר
 כגון מעשה ע״י שלא ועבר במעשה לעבור
 ובזה מעשה ע״י חסמה בעי דאי בקול חסמה

עכת״ד. לאשיב״מ דחוה להמ״מ ס״ל
 שפסק הרמב״ם על הקושיא הדרא ולפ״ד

 הטומאה על לוקה בביה״ק כשהוא שנדר מי
 ודמי מעשה ע״י לעבור א״א בביה״ק כשהוא הא

 להרמב״ם דס״ל בביתו בפסח חמץ להמשהה
 באמת אבל הנוב״י כמש״כ לשיב״מ הוי דלא

 כשנדקדק חמץ להמשהה דומה זה דאין נראה
 חמץ המשהה אבל וז״ל שכתב הנוב״י בדברי

 שהרי במעשה לעבור א״א זה חמץ על הרי
 ולחזור למכרו״ או ״ולהפקירו שלו הוא כבר

 ולא למכרו לא ברשותו שאינו א״א בו ולזכות
 שלא בחמץ דאף דס״ל הרי עכ״ל להפקירו

 עתה אפשר הי׳ אם מ״מ במעשה לעבור אפשר
 ולפי״ז לשיב״מ שפיר הו״ל מעשה בה לחדש
 דהוד• בביה״ק כשהוא דבנזר שפיר ניחא

 מעשה ע״י לעבור לו דאפשר כיון מ״מ לשיב״מ
שפיר לביה״ק ולחזור לצאת לו שאפשר דהיינו

כיון מעשה עשה כשלא אף לשיב״מ דהוה
 שפיר ומתורץ במעשה עליו לעבור שאפשר

 תיכף באמת אם ולפ״ז והרמב״ם. יוחנן ר׳ על
 דנטמא אף לוקה הי׳ לא משם יוצא כשנודר

דאב״מ. כיון כבר

 בנזיר התו׳ כוונת לפרש נ״ל הנ״ל כל לפי
שאינו במה היא, שיב״מ דלאו בזה״ל שכתב
 ס״ל דהתר עכ״ל בנזיר כשנודר משם יוצא

 במעשה עליו לעבור שאפשר דכל כהמ״מ
כלאו עליו לוקין מעשה עשה שלא אע״פ

שלא אע״פ בביה״ק והוא בנזיר א״כ שיב״מ
 לצאת לו דאפשר כיון עליו לוקה מעשה עשה

 וזהו כמש״כ במעשה כעובר נחשב ולחזור
 שאינו במה היא שיב״מ דלאו התר כוונת
 תיכף יוצא הי׳ דאם ר״ל בנזיר כשנודר יוצא

 שלא ודאי כלום ולא שם נשתהה ולא מביה״ק
 עשה דלא כיון הנזירות קבלת על לוקה הי׳

 שהות והי׳ תיכף יוצא דאינו השתא אבל מעשה
 הוה ולהכנס לצאת דהיינו במעשה לעבור בידו

 מעשה ע״י אפשר דהרי המ״מ לפ״ד כמעשה
התום׳. בכוונת כנ״ל

כ״ב — ורטהיימר הלל

ם ןתיקו פרי סו
ז״ל) ויו״ח רע״א הח״ס, בדברי וביאורים להערות (מדור

א.

 ת״ל, כ׳ פ״ח) (סי׳ חיו״ד חת״ס בשו״ת
 מותר דאומר משום אחר טעם המציא ומעלתו

 סוגי׳ איברא רבנן, בי׳ גזרו ולא שכיחא לא
 כן משמע לא שם ותוס׳ ע״א כ״ג דבכורות

 שלהם כה״ג דאפילו שני בית בכהני ומכ״ש
 ומ״ש למדת, לא שמא או שכחת שמא לו אמרו
עכ״ל. בעזה״י, נכון לי נראה

 (סי׳ פסחים ה׳ באו״ז ממש״כ להעיר יש
א״ר הנזקין בם׳ דאמר ואע״ג וז״ל, רכ״ג)

 וכד מוכיח ביוהכ״ם כה״ג ביתנא בר יצחק
 שהי׳ אומר שהוא כגון למימר מצינא דלא דנהי
 כלל, נהירא לא דהא כן לעשות שמותר סבור
 משום ומפרש״י הן זריזין כהנים דאמרינן ותו

עיי״ש. ע״ב) (קי״ד שבת גמירי דמגמר
סופר) (אמרי

ב.

 (סימן ח״א אה״ע סופר חת״ם בשו״ת
הוכחתי ובחדושי כתב: ושי,Tובח ד״ה פ׳),



לנו האה

 מהתא בחדא לאו ע״כ גופי׳ בעדים דאפילו
 העדות שבועת פרק תיקשי דאל״ה מחתינהי,

 לך יודעים אנו שאין שבועה פריך ע״א ל״ב
 לי׳ משכחת עכ״ם וקשה הוה, טובא עדות

 לד יודעים אנו אין ואומרים להעיד בתובעו
 דעל אמן אחד כל וענו השביעם ואח״כ עדות

 כאן אין שבועה שקודם הראשונה הכפירה
 אמנים שני ועניית אמן ענין על ורק חייב
 אה״נ ולומר לדחוק דיש ואע״ג הוה טובא לאו

 לא דהתם מתני׳ מיהו אלא הכי לשנויי הו״מ
 אנו שאין שבועה באומר אלא בהכי מיירי

 הוה, טובא שפיר פריך וע״ז עדות לך יודעים
עכ״ל.

ע״ב) (ל״א שבועות הרשב״א חידושי עיין
 דס״ל הרמב״ן שיטת דמייתי מתני׳ ד״ה

 חייבין שתקו אפילו אחרים מפי דבמושבע
 מ״מ וא״ת בזה״ל כתב ושוב עליו ומפלפל

 קא מאי דיבור כדי בתוך לי׳ מוקמינן כי
 עדות לך יודעים אנו שאין שבועה לי׳ קשיא
 דיבורו כדי בתוך זה אמן בעונה לימא הוי טובא

 בהכי דאוקי יוחנן דר׳ ליתא נמי הא זה, של
 חבירו של דיבורו תוך אמן בעונה אמר לא

 כדי תוך שניהם שכפרו כגון אמר סתמא אלא
 שבועה ואמר ממש כופר אפילו דמשמע דיבור
 שכבר הרי עיי״ש וכר עדות לך ידעתי שלא

שפיר. ותירצו ז״ל מרן בקושית הרשב״א הרגיש
סופר) (אמריי

ג.

 ליל בסדר כ״ט) (ע׳ חת״ס מנהגי בספר
 אומר. הי׳ לא עליכם שלו׳ פיוט כ׳: שבת

 מאחר כי משמו ואמרו וז״ל: כ׳ שם ובהערה
 לפי מכובדים התכבדו לומר נוהגים אנו שאין
 שמלאכי׳ הזאת במדרגה א״ע מחזיקים אנו שאין

 לנו אין הזה לפיוט גם א״כ אותנו, מלוים
עכ״ל. שייכות,
 כברכות הכוונה התכבדו, שא״א דכתב הא

 שגי יש כי טעמו צ׳׳ע לי אמנם ע״ב, ריש ס׳
 ב׳ אדם, קדושת מצד שבא א׳ מלאכים, מיני
 קדושת שמצד זה היום, קדושת מצד שבא

מחזיקים אנו אין הללו בדורות כי נתבטל האדם

 כמבואר עלינו שורה שהשכינה במדרגה עצמינו
 אומרים שאנו מה אבל ג׳), סי׳ (ריש או״ח בב״י
 לאותן היינו עליכם שלו׳ הזמר ש״ק בליל

 קדושת מצד אלינו ובאים הנמשכים המלאכים
 נחסר ולא נפגם לא ובודאי ש״ק, של היום
 השבת כי הללו, בדורות אפילו מקדושתו כלום

 ימי מששת עצמה בפני ומקודשת לנו קדמה
 ומס׳ (י״ז.) כביצה וקיימא מקדשא בראשית
(ספי״ג). סופרים

קי״ט:) (שבת אמרו שהרי היא שכן ותדע
 בע״ש לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני

 בחול גם הרי ולכאורה וכו׳, לביתו מביהכ״נ
 ריש (ס׳ בברכות כמאמרם מלאכים עמו הולכים

 ע״כ אלא דבשבת, הרבותא ומה כנ׳׳ל, ע״ב)
 שני עוד יש דבשבת כנ״ל לאשמעינן דאתא

 של מאותם חח היום קדושת מצד מלאכים
וק״ל. החול, ימי

 קורא שהי׳ כ׳ י״ג, הערה נ״ב) (ע׳ שם
 קולו שהי׳ עד אש להבות חוצב בקול ההגדה
 כירושלמי דלא ולכאורה — למרחוק״ נשמע
 רם קול הלוים וענו על ה׳׳ב) סוף פ״ז (סוטה

 חה בינוני אלא גדול ולא קטן לא יצחק א״ר
 מלשון הוא ורם ע׳׳ש, שבקולות המעולה הוא

וחשיבות. רוממות
ירושלים) — זצ״ל סלושץ אליהו מרדכי (הג״ר

ד.

 בד״ה שמ״א) (סי׳ יו״ד חת״ס מרן בשו״ת
 דברי לפרש א״א כי והכלל וז״ל כ׳ תשיביני ואל

 וכד שהי׳ ד״ה ע״א) (צ״א בפסחים התוס׳
 דמס׳ קמייתא סוגיא נגד הוא דא״כ כפשוטן

 דכל דהא שכ׳ לעת מעת תח־״ה ע״א) (ב׳ נדה
 חומרא משום היינו מציאתן כשעת הטומאות
עכ״ל. לדינא ולא דקדשים

צ״ד) (סי׳ שם כ׳ בעצמו דהח״ס וצ״ע
 היינו מחמריגן בקדשים דרק התום׳ ד״כ דהא

 דמחזקיגן אמרינן לזמן מזמן אבל למקום ממקום
ודו״ק. בחולין אפי׳ איסורא

כני־כרק כרגר מנחם יצחק



ל ה א נזה

ה.

 ד״ה ש״י) סי׳ (יו״ד החת״ס מרן בשו״ת
 ר״ב (סי׳ בחו״מ הש״ך לדברי מפרש ומ״מ

 בציבורין אגב בקנין דמשו״ה שכתב סעק״ג)
 כשהי׳ דדוקא חצר, מטעם קונין לא החצר בתוך
 בתוכו שמונח מה חצירו לו קונה אז מכבר חצרו
 והמטלטליז החצר תרווייהו כשקונה לא אבל

 ג״כ וזה חצר קנין Tשי לא דאז אחת בפעם
 שמצינו מבאר שם והחת״ס בראשונים, מבואר

 כגון כאחד באין קנינים דשני פעמים כמה
 התם דשאני ומפרש כנעני, בעבד וידו גיטו

 מסלק רק לעצמו העבד את מקנה לא דהתם
 חורין בן נעשה ממילא וא״ב העבד מן רשותו
עכ״ד.

שהקשו ע״א) (מ״ח יבמות בתום׳ ועיין

 יצא עבדו דהמפקיר דס״ל שמואל דברי על
 זו יציאה תנא לא למה שחרור גט בלי לחירות
 יציאות שאר בהדי ע״ב) (כ״ב דקידושין במשנה
 יציאות רק תני דהתנא ותירצו שם דאיתא
 רק הוי והפקר עצמו לעבד האדון שמקנה
 לב״ח ונעשה עבדו מן האדון של רשות סילוק
 במתני׳ תנא דתני דשטר צ״ל וא״ב ע״ב ממילא

 לעבד הקנאה רק רשות סילוק של קנין הוי לא
*). החת״ס מרן דברי על וצ״ע עצמו

שווארץ שמואל אהרן

 גם עצמו לקנות יכול דהעבד דכיון י״ל *)
 לכן הקנאה שום בלי האדון רשות בסילוק
 אפילו כאחד באין וידו גיטו שפיר אמרינן
המערכת לעבד. הקנאה בדרך דהוי בשטר

האהל על הערות
א.

 ״שער תשכ״ה) אדר — (כסלו בהאהל
 דראמי עובדא מייתי ב׳ אות ה׳ סי׳ ההלכה״

 לי׳ דאיפסיקא ע״ב) (כ״ט במנחות תמרי בר
 מצרים) בארץ בכור (כל דויהרג דוי״ו כרעה

 ינוקא אייתי זיל א׳׳ל דר״ז ולקמי אתא בניקבא,
 כשר ויהרג לי׳ קרי אי טיפש ולא חכים דלא
 חכים דלא ופירש״י ופסול הוא ייהרג לא ואי
 כלפי יהרג לומר הוא שמחרף מבין חכים דאי

ויהרג. ואומר מעלה
 חירוף משום לא דאי דמשמע מזה ומדייק

 שכך שיודע משום דהרג שיאמר חיישינן לא
 דאף דסמכינן אלא באמת נכתב להיות צריד
 יקרא לא מ״מ מדעתו לקרות ויודע חכים שהוא
 דליכא דבמקום ונמצא רואות שעיניו מה אלא

 ותמה לפירש״י דחכים ינוקא גם אייתינן חירוף
 בפוסקים רש״י שיטת מוזכר לא למה לפי״ז

עיי״ש.
דאי שכתב רש״י דכוונת פשוט ולענ״ד

 הוא יהרג לומר הוא שמחרף הוא מבין חכים
 האיד לידע כ״כ חכים הוא אין דאפילו בהיפר
 יבין כאן מ״מ כתובים להיות התיבות צריכים

 חירוף הוי דבלא״ה כתוב להיות צריך דכך
 כתוב להיות שצריך מבין שהוא כמו יקרא לכן

 שליט״א הכותב הרב כהבנת כן הוא ומוכרח
 ויהרוג של אחת תיבה שקורא מי דאטו קשה
 משום בזה היש ייהרג, ויקרא ההמשך בלי

 חירוף, משום בזה אין בודאי אתמהה, חירוף,
 משום בזה יש כן הפסוק כל בקריאת היות אלא

 כתוב להיות שצריך התינוק יבין כן על חירוף
 מקום בכל וק׳׳ו וכ״ש כך ויקרא ויהרוג
 כתובים הפסוקים האיך היודע דחכים בתינוק

פשוט. וזה מייתינן דלא
ירושלים — ר. נ.

ב.

 ושיTח א־ב חוברת (תשכ״ה ב״האהל״
שהובא עדות על תמהתי ב׳) אות ביהמ״ד



לנח ה א ה

 ספר בשם מוולאז׳ין מהנצי״ב שאלה בהעמק
 לו נסתפק זצ״ל סופר משה שר׳ משה, ברכת

 מלכא רחמנא בריך ובירך הלבנה, בברכת
 החתם דהרי וכתבתי וכו׳, במאמרו אשר דעלמא

 ברכה ספק דבכל בנדרים בהדי׳ כ׳ זצ״ל סופר
 חה דעלמא, מרא רחמנא בריר לומר אסור
 העולם, מלך אלקינו כמו לבטלה ברכה נמי הוה

 ישראל רבי הגדול הגאון וכבוד — עיי״ש,
 לי אמר ב׳פעסט, ראבדק״ק שליט״א וועלץ
 להחתם כוונתו אין ז״ל סופר משה ר׳ דהאי
 וכן ז״ל. מפשעווארסק סופר מהר״ם אלא סופר
 ברכות מערכת אסי״ד חמד בשדי להגיה צריך

סעק״ז. ח״י אות א׳ סי׳
ירושליס — פרקש משה

ג.

ט״ז) ססי׳ א־ד חוברת (תשכ״ב ב״האהל״
 ומנחת המל״מ קושי׳ פשטות עפ״י ליישב כתב

 דאין שם שפ׳ החינוך על ת״ז) (במ׳ חינוך
 שיש לאו הא והקשו יחל, דבל לאו על לוקין

 החינוך כוונת דנראה וכתב הוא, מעשה בו
 דוכתי בכמה שס״ל אזיל דלשיטתו בפשטות,

 מעשה, בלי עליו לעבור שאפשר לאו דכל
 וא״כ מעשה, כשעשה אף עליו לוקין אין שוב

 לצדקה כשנדר גם כולל יחל דבל כיון בנ״ד,
 כשנדר גם ע״כ מעשה, ליכא הרי ולהקדש,

 מ׳׳מ מעשה, בו דיש ואכל אוכל אינו זו ככר
עכ״ל. פשוט, חה לוקה אינה

 פשטות, עפ״י כ״כ ליישב אפשר אי ולענ״ד
 מקשה, ושפיר אזיל שיטתו לפי ג״כ והמנ״ח

 לאו בענין המנ״ח כ׳ קי״ג) (במצוד. דד.נד.
 אפילו המחבר הרב ומ״ש וז״ל, בחלב, דבשר

 בלא שאפשר דכל לשיטתו הוא ממנו סך
א״כ מעשה עשה אפילו לוקין אין מעשדי

לד. משכחת והנאה הנאד. היא דסיכה כיון
 היאך א״כ כלל, ילקה לא ג״כ, מעשד. בלי

לספר סיוע וזה שילקה, ליה דאפשר כ׳
 הנאד. אם דדוקא כ״ם, לעיל שד״באתי שעה״מ

עושד. מקום ומכל מעשד. בלי להיות יכול
הי׳ כי דבר שום המעשד. תוסיף לא מעשד.

שעועזה הדבר אם אבל מעשד. בלי לעבור יכול

 לעבור שיכול אף מעשר. בלי לד.יות יכול אינו
 לא עתה שעובר זה בדבר מ״מ בל״מ הלאו
 וכדומה סיכה כגון מעשד. בלי לד.יות יוכל

עכ״ל. מעשה, עשד. אם שפיר לוקין
 דאעפ״י החינוך, על הקשה שפיר ולפי״ז

 ובלי עם לעבור אפשר יחל דלא הלאו שעל
 החינוך שיטת המנ״ח ידע ובוודאי מעשר־.,

 מעשה בלי עליו לעבור שאפשר לאו דכל
 וכמו לוקה, אינו במעשד, בפועל עבר אפי׳

 דכיון ס״ל מ״מ בחיבורו, פעמים כמה שד.ביא
 הרי דבר איזה נפשו על איסור אסר או שנדר

 היינו במעשד. רק נדרו על לעבור אפשר אי
 החינוך גם זו ובאופן דבר אותו שיאכל

 הלאו שגוף אעפ״י זו, בלאו מלקות דיש יודד.
 השעה״מ, וכסברת מעשד., בלי לעבור אפשר

 ס״ל המל״מ דגם ונראה למנ״ח, ס״ל וכן
דבריו. בצ״ע הניחו שפיר ע״כ זו, סברא

 וראיתו דיוקו להשיב יש דלענ״ד ואף
 כ׳ החינוך דהרי קי״ג) (ב״מ המנ״ח של
 לפי לקי דלא אפשר סיכה דעל מפורש שם

 שב׳ מטעמא ולא הנאתו״ כדרך ״שלא שד.וא
 לוקין אין מעשה בלא שאפשר דכיון המנ״ח

 מ״מ בזה, ואכמ״ל עיי״ש, מעשד. שעשה אף
 שפיר ע׳׳כ לי׳, סבירא בודאי הסברא גוף

— קושיתו. מקשד.
 (פ״א ומצה חמץ ה׳ המלך בשער וראיתי

 ברורות ראיות שד״ביא שעיקר, איברא ד״ה ה״ג)
 סתיראי לאו דאי החינוך, שיטת הוא שכן

 ע״א) (כ״א שבועות מגמ׳ הביא וכן נינד.ו,
 ואם לקי, יאכל ועבי יאכל שלא נשבע דאם

 ולא הלאו על עבר אכל ולא שיאכל נשבע
 דאעפ״י הרי מעשד., עשד. דלא משום לקי

 מעשה מבלי הזה הלאו על לעבור שאפשר
 ע״כ אלא לוקה, מעשה ע״י עליו שעבר כל

 דנשבע זה דבנתן דכיון ולומר לחלק צריך
 מבלי הלאו על לעבור אפשר אי יאכל שלא

 — עכ״ל. מעשד., בו שיש לאו חשיב מעשד.,
 וכנ״ל, לסברתו, ראי׳ מביא מעניננו דממש הרי
 ענין באותו בי׳ דעסיק נאTדבע דצ״ע אלא
 יחל דלא בלאו החינוך מסברת העיר לא

 בזה׳׳ל שם במש״כ כוון לזה גם ואולי הנ״ל,
הרא״ה בשיטת דברים אריכות עוד לי דש
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 פה אל ופה עמדי כמוס הוא הלא הלזו, ז״ל
ודו״ק. עיי״ש וכד, בו אדבר

הנ״ל

ד.

 נתפרסם תשכ״ב) אלול (ניסן בהאהל
 בנדון ״פסקי־דין״ סדרת ישנים״ במדור״שפתי

 הקהלה תחת שהי׳ קדישא והחברא הרבנות
 בשנת להפרד שרצו — ״בעלעד״ המרכזית

תרי״ח.

 להג״ר הבדולח״ ״עין בשו״ת ראיתי
 אשר כ/ סי׳ זצ״ל, מנהיימער צבי חיים

 — תרל״ד בשנת שנה, עשרה שש אחרי —
 היא גם אשר ״קאפאוואר״ קהל אודות נשאל
 גליל כל בצירוף בעלעד לק״ק שייכת היתד.
 מקהלד. להפרד רצו שד.ם במה שם ודן רבוי,

 בכוחא ומסיק לעצמם. מיוחדת חברד. ולד,קים זו
 בעלעד, אנשי עם שיתפשרו בתנאי דדדתירא

בתשובה. עיי״ש

vת׳ ירושלים — מ ש.

ת ו ר ע ת ה ו נ ו ש

 הכי רב א״ל אי׳: ב׳ ג׳, מכות במס׳ א)
 תרגום — חביבי ח״ל; רש״י ופי׳ חביבי אמר
 נ״ל עכ״ל. היה אביו אחי חייא רבי דודי של

 כי היה״, אביר ״אחי לכתוב: תוסיף שרש״י
 אביו אחי .Tה חייא שר׳ אי׳ א׳ ה׳, בסנהדרין

 כ׳ י״ב ל״ב .Tבירמ ורש״י רב, של אמו ואחי
 קרוי האם אח המקרא בכל מצינו שלא ח״ל:

 גם כ׳ וכן שם רד״ק גם (וראה עכ״ל דוד
 וברד״ק י׳ ר, עמוס ידוודד. ר׳ בשם עזרא האבן
אביו. אחי :רש״י תוסיף לכן שם),

 וכותי עבד בשלמא אי׳: ב׳ ח׳, שם ב)
 וכר, כותי ע״י ולוקד. גולה ישראל אלא וכר
 לא בעמך ונשיא .Tדלטי אמאי לוקה אלא

 גבי דכוותי׳ וכר, עמד מעשה בעושה תאור
 וד.נה ע״כ. הוא, עדות בר עבד וכר עבד

 דלגד. כותי קללת על לוקה שאמאי בקושייא,
 בברייתא פעמים ב׳ שאי׳ ״עבד״, המלה את ד.גמ׳
 המלד. את דלגה השנייה ובקושיא כותי, בהדי

 בקללד. שברישא ונלענ״ד מאירי). (ראד. ״כותי״
 הוא הכרח כי לבד ״כותי״ רק ד.גמ׳ נקטה
 כאשה, במצוות חייב עבד שהרי ׳עבד״, לדלג
 שאם ופשיטא עמך מעשה עושה הוא הרי א״כ
 נקטה ובסיפא עליו, חייב שד.וא כשר עבד קלל
חייב שד.וא עבד אם כי לבד, שכד רק הגם׳

 אינו שכותי מכש״כ עדות בר אינו במצוות
הפשוט. הפירוש נלענ״ד כן הוא. עדות בר

 ופי׳ תושב, מגר חוץ אי׳: א׳ ט׳, שם ג)
 וכר. .Tל ממעט .וTדמתרווי ומשמע רש״י:

 שפירש ממה פירושו את רש״י שינד. הנה
 לפרש רש״י מוכרח בגמ׳ כאן ולענ״ד במשנד..

 כמו ס״ל המקשן אם כי קאי, .וTשאתרווי
 את אלא ממעט שאינו במשנד., רש״י שפירש
 לד.מקשן לו ,Tה לא ע״י, גולה שאינו ישראל

 מיניד. מרישא אלא דמשנד., מסיפא לד.קשות
 הכל לומר, הו״ל וכן לד.קשות, לו היד, ,Tוב

 כגד אינו תושב גר אלמא ישראל, ע״י גולין
 תושב, גר ע״י גולד, אינו וישראל גלות, וחייב
 מסיפא ומדמקשד, הוא, גוי תושב גר אלמא

 מגר ש״חח ליד, סבירא שד.מקשן ע״כ דמשנד,
 רש״י פי׳ ובמשנד, ,ו.Tאתרווי קאי תושב״

 מציגו פעמים והרבה המשנד,, לשון פשטות לפי
 יוצא במקזנד, וכפירושו כן. לפרש דרכו שרש״י,

 קאי תושב״ מגר ״חח דאם המשנד, מסוף
 תושב וגר אח״ז: במשנד, מ״ש אז .וTאתרווי

נלענ״ד. כן ביאור, יתר רק הוא וכר, אינו
 הרי ד״ה רש״י ב׳, פ״ג, קמא בבבא ד)

 בעי ולקמן רש״י: סי׳ וע״ז כר, אומר הוא
 המלים: והנה עכ״ל. לאקשויי, ,Tל הוי מאי

המלים את כלל מפרשים אינם וכר, בעי ולקמן



ל אה ה

 הוא הרי שהמלים: ברור, נ״ל ולכז וכר, הרי
 בעי ולקמן והמלים להמחק, צריכות כר, אומר

ודוק. הקודם, לדבור שייכות הן וכר
 ומאי וכר ביד יד בגמ׳; א׳ פ״ד, שם ה)

 נ״ל הוא. הכי נמי ברגל רגל ממון, ניהו
 ״יד לפני הכתובים בשן״ שן בעין שמ״עין

 ביד״ ש״יד מפני להקשות אפשר אי ביד״
 שבכולם לפרש קאי עליהם אחריהם הכתוב
 שכתוב ברגל״, מ״רגל ורק לממון, הכוונה

להקשות. אפשר ביד״ אחרי
 דממונא באדם אדם בגמ׳: ב׳ פ״ד, שם ו)

 הב״ח וכר. דשכיח ופגם בושת הרי וכר, הוא
 את מוסיף ״באדם״ מלת אחרי בהגהותיו,

 בושת והרי הגמ׳ בקר ולהלן ״ופגם״, המלה
 מה שפיר אתי דלפ״ז (ונ׳ ״ופגם״ מלת מחק

 והנה ),rm בלשון ״דשכיח״ אמרה שהגמ׳
 הגהות את ראה (שלא בסוגיין חיים התורת
 בגמ׳ שהיא וכמו ״ופגם״ מלת גם גרים הב״ח),

 וכן מתרווייהו דפריך משמע וז״ל: וכ׳ שלנו
 ובני שהאריך. ועיי״ש עכ״ל, ז״ל, רש״י פי׳
 רש״י שדברי אמר, נ״י ציון בן דוד משה הב׳
 אדם שבגמ׳: ראשונה קר על קאי ופגם ד״ה

 קאי וע״ז כב״ח), גרס (ורש״י ופגם באדם
 קר על ולא ופגם, ד״ה רש״י של פירושו
 ע״ז והראייה חיים, התורת שהבין כמו השנייה
 הוא ממונא אלמא וז״ל: דבריו מסיים שרש״י
 צריך שברש״י, ״מכספא״ המלה ואחרי עכ״ל,
 מלשון היא שאח״ז ״בושת״ ומלת נקודה, לשים

 השנייה, שבקושייא ״בושת״ מלת והיא הגמרא
 בזה ומיושבים נ״י בני אמר חכמה דבר והנה
שאכמ״ל. אלא זו בסוגייא דקדוקים כמה

 ש״מ סי׳ יו״ד חלק בשו״ת סופר החתם ז)
 נקב דיר הטומאה ויעלה וז״ל: כ׳ ע״כ ד״ה

 לסוגיות בחי׳ וגם עכ״ל, המזבח, שע״ג השיתין
 הי׳ ;ח״ל כ׳ ע״ב כד, דף תרנא ירושלם,
 במזבח למעלה ויוצאת והולכת מתגלגלת הטומאה

 עכ״ל. אחר מקום או לשיתין... פתוח שחיה
 היו לא השיתין נקבי הלא להבין זכיתי ולא

 מ״ח, סוכה כדאי׳ דקין חוטמין כשני רק רחבים
 עולה הטומאה אין השיתין נקב דרך וא״כ ב׳,

שהטומאה במקום ספח פותח אין שאם אלא כלל,

 שום בלי גם ועולה בוקעת הטומאה אז מונחת
וצ״ע. כידוע, נקב,

 כ׳ ע״ז ד״ה שם זצ״ל סופר החת״ם ח)
 גלגלת עצם אינו ארונה של וגולגלתו וז״ל:
 מקברות ונתגלגלה שנמשכה הטומאה גלגל אלא
 בפירוש עכ״ל. המזבח...״ תחת עד ארונה של
 קושיות כמה זצ״ל סופר החת״ם מיישב זה

 לסוגיית בחידושיו גם וכ״כ עיי״ש, עצומות
 וז״ל: שם ומסיים ע״ב כ״ד דף תרנא ירושלם,

 משמים לי הניחו ומקום בעזה״י ברור נ״ל כן
 שהרי תמהו, וכן ראו רבים עכ״ל. בו להתגדר

 המלה את לפרש אפשר אי דקדוק ע״פ
 צורך ואין כמובן ״גלגול״, מלשון ״גולגלתו״

 ולא זו שאלה אותי שאלו חכמים הרבה לפרש.
 ואין ע״ז רבים חכמים שאלתי להשיב, ידעתי

 המו״מ ידי״נ את שאלתי מה זמן לפני תשובה.
 עיה״ק ירושלם פה יצ״ו מדן מאיר מהו״ר

 וכתב נצחת תשובה לי השיב והוא תובב״א
ז״ל: אשר תשובתו לי

 ארונה של גלגלתו בעניין החת״ס מרן דברי
 מצד מתיישבים טומאה״ ״גלגול מעניין שפירש
בדוחק. ולא יפה, הלשון דקדוק

 של בלשונם פעולה לשם הרגיל המשקל
 כגון, בחירי״ק) (פ׳׳א פעול משקל הוא חז״ל

 המרובעים: הפעלים ומן הילול, גידוף, סיפור,
 באותה ועוד. חלחול זלזול, טלטול, גלגול,

 בסופו, ה״א באות משקל גם משמש משמעות
 המקרא ובלשון חלחלה, כלכלה, פרנסה, כמו

 גם אפוא ומצאנו ״טלטלה״. ז׳ כ״ב, בישעיה
 ״טלטלה״ גם ז״ל) חכמינו (בלשון ״טלטול״
 (שניהם ״קלקלה״ גם ״קלקול״ גם וכן במקרא,
 כלכול (מה ״כלכול״ מצאנו וכן חז״ל); בלשון
 אף מדבר, הכתוב רעבון בשני להלן האמור
 מדבר הכתוב רעבון בשני כאן האמור כלכול

 גם זו מלה יד ועל עקב), פרשת ספרי —
 וכן ;״הכלכלה״) ועל המחיה (על ״כלכלה״

 ״פירנוס״ וגם ו״חלחלה״ ״חלחול״ מצאנו
ו״פרנסה״.

 מרן שהתכוון לומר יש זה בנדון ואף
בפתח, (גימ״ל גלגלתו חז״ל לשון את לפרש
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 של בקמץ), למ״ד בקמץ, גימ״ל בשוא, למ״ד
 בשוא למ״ד בפתח, (גימ״ל גלגלתו או ארונה
 זה שאף ארונה, של בקמץ) למ״ד בצירי, גימ״ל

 כל על ״גלגול״. כמו ומשמעו הוא, שם־פעולה
 דוחק, וכל פגם כל כאן אין הדקדוק מצד פנים
ע״כ. אמת, ותורתו אמת ומשה

וז״ל: נ״י הנ״ל יTיד מוסיף אגב ודרך ט)
 שירי ספר את לאור והוציא זכה נ״י כבודו הנה

 סופר החת״ם למרן תש״כ), (ניו־יורק, שירים
 כ״ה) (עמוד לחצות הקינה בסוף ושם זצ״ל,

 המנורה״ פני ממול החזק להסר ״סגל נדפס:
 הנ״ל], הספר הדפסתי שממנו בכה״י, [כ״ה

 לפרש הקושי על בהערותיו שם מעיר וכבודו
הדברים.

 בקינה החרוזים סדר מתוך לענ״ד והנה
 (סגול החדק צ״ל: ״החזק״ שבמקום ברור זו

כנגד חרוז זה שהרי ודלי״ת), חי״ת תחת

 זי״ן האותיות שלפניו. בשורה צדק״ ״מלכי
מכתב־יד״. המעתיק בטעות להחליף קל ודלי״ת

 הכתוב מלשון חדק, משוכת ר״ל ״החדק״
 מחיצה כלומר י״ט, ט״ו, ובמשלי ד׳ ז׳, מיכה

 עוונות של למחיצה ז״ל מרן כוונת קוצים, של
 כמאמר ישראל, כנסת ובין הקב״ה בין החוצצת

 היו עוונתיכם אם כי ב׳) נ״ט, (ישעיה הנביא
 שכוונתו או אלקיכם. לבין ביניכם מבדילים
 בין המקדש מחריבי הגויים שחוצצים למחיצה
 לחוחים נמשלו הגויים והרי וכנס״י, ביהמ״ק

 בסליחה נמצא וכך השושנה, את הסובבים
 שושן״. לקוט ״ומחדק בתמוז: לי״ז נאסר שעה
 לחנוכה, בפסיקתא למנורה נמשלה ישראל כנסת
 של והלשון וכר. אחפש ההוא דביום פרשה

 על נופל החדק״ ״להסר זה: בפיוט ז״ל מרן
 משוכתו הסר :הכתוב ע״ד ומשוכה מחיצה עניין

 והנה נ״י. הנ״ל ידידי עכ״ל ה׳). ה׳, (ישעיה
*) נכון. והנה אמת

 תלמיד העתקת של בכתב־יד גם נכתב כן כי מאד, נכון ״החזק״ במקום ״החדק״ התיקון *)
 הרה״ג הדגול ידידנו ע״י (הופקד ז״ל״ החת״ם ע״ש כתבי־יד וחקר ספרים להוצאת ב״מכון הנמצא

שוו^). שליט״א, רוזבוים ליטש סג״ל פנחס מו״ה
 בס׳ שנדפסו השירים על זה כתב־יד פי על מספר תיקונים עוד לציין לעצמי ארשה אגב דרך

 תיקונים מספר מרובע). במקף יבואו אלו (הערות הצעיר. מאתי הערות איזה אי בצירוף שירים״, ״שירי
 ציינתים. לא כלל בהבנה משנים לא אשר

:החלי וזה
 — נעכרה כאבה :בכת״י וכו׳, כירה אפר ד״ה ב״פירוש״ .19 עמוד

ו׳.] י״ג, צ״ל ו׳, י״ב, ח׳, הערה [שם.
 דקרא לישנא והוא החרוז, לפי יותר [ומדוקדק — מקדשינו :בכת״י — מקדשי״ ״מקום .20 עמוד

ט׳]. שבהערד.
 ״הכתוב ע״ש :ציון ליתן יש [לפענ״ד ירושלים. עליזה קריה היא מרבץ, ד״ה ב״פירוש״ שם.

ע״ש]. עליזה, קריה הומיה עיר ;ב׳ ב, כ״ ישעי׳
 ח״ו. ומשתכח :ובכת״י ח״ו״, כחה ״ותשש לפנינו ההיתה, סוד״ה ב״פירוש״ .21 ע׳
 כצ״ל. דרך על יקראו ועמים בנים, ד״ה ב״פירוש״ .22 ע׳
 כמדתכם. :בכת״י כמדכם, מדדתי ב״פנים״ .23 ע׳

המ״ם. תחת בשורוק מגרת ולארץ שוא, ד״ה שם.

— תורה אין בגוים שריה היו במדה, מדה :בכת״י יסרתי. ד״ה ב״פירוש״ שם.

״עוד״.] תיבת אחר להפסיק נראה [ולא — וכו׳. שנאתי אשר ה׳ אומר עוד :בכת״י עוד, ד״ה ׳שם.
— כרה״ ״אפר לפני מרה״ ״נפש זה בחרוז דוקא הוחלף למה יודע [איני — ג׳ שורה ב״פנים״ .24 ע׳

בכולם. כמו מהופך כתוב ג]בכת״י
כצ״ל. מניון אש הצתי מה, סוד״ה ב״פירוש״ שם.
נמחק. והשי״ן תגיע, ר״ל קורא, סוד׳ה שם.
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איך מאד, לי וקשה להבין זכיתי ולא עכ״ל ח״ל: כ׳ ואיכא ד״ה ב׳ צ׳, נדרים הר״ן י)
אוכלת שאמר ששת רב דברי את הר״ן יסרנם רבנן אפקעינהו אני טמאה לבעלה שאמרה כל

אפשר אוכלת אינה אמר ורבא לעז, תתניא שלא פנויה שנאנסה שבשעה ונמצא מעיקרא לקדושי
לקדושי רבנן אפקעינהו אם הלא חולין, דאכלה בגם׳ כדאמרי׳ בתרומה נמי ואוכלת וכר היתה

החי״ת. תחת ב״קמץ״ הניקוד תחת, .25 ע׳
 שלמעלה ל״שיר״ ה״פירוש״ בין קשר כל אין כי יבחין כאן בנדפס [המעין ־־־ אני, לדודי ד׳ה שם.

 ה״פירוש״ ואילו וכו׳, ״סלסלה״ המתחיל אחריו הבא הדיבור על הזה ה״פרוש״ כל מוסב ו]בכת״י ממנו,
 על הפירוש סיום כאן תשוקתו״. ועלי לדודי אני א] ז, [שה״ש כדכתיב אני, ״לדודי :כך צ״ל כאן

 הרבה ישנם כי להפסיק מבלי הקטע כל (ואעתיק הבא המאמר על הביאור מתחיל ועתה זה, מאמר
 ברית לך ואכרות כדכתיב בריתם, זאת ותחדש ח] ד, [משלי ותרוממך סלסלה כמו ״סלסלה :שינויים)

 וזא״ת אנ״י דביקת הוא אותם, בריתי זאת ואני כדכתיב בריתי, זאת י] יז, [בראשית ואומר חדשה,
 נאוה קודש שכינת להלן, ומפרש בענן, הקשת כמראה הברית אות וזאת כדכתיב קרא הברי״ת, עם

ממש״. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו ע״ד בלבותם
 בכת״י. כ״ה וכו׳ לד& אין כי וכו׳ לישועתך הקיווי או ב׳ שורה ב״פירוש״ .26 ע׳
 וכבהערה. ״אדם״, בכת״י ארם, יער חזירי ב״פירוש״, .27 ע׳

בכת״י. כ״ה שי, יובל ההוא ביום :בסוה״ד שם.

בכת״י. כ״ה היה, כהן אלי׳ וכמ״ד חתן, ד״ה שם.

ודו״ק. כצ״ל, וכו׳ יעורר שהוא בשמותם, קורא בשמים בהרי שם.
 ומרוה צדק מלכי את ״והראני :כך מופיע ובכת״י המעין, יראה כאשר ״יתד״ חסר זה בחרוז .28 ע׳

 כה, י״א, משלי הקרא לשון ע״פ והוא היטב, מובן [ובזה המנורה״, פני ממול החדק להסר וכו׳ יורה
 :וז״ל הג׳ פירוש ע״פ ביותר הטוב ואולי פירושים ג׳ ובא״ע שם ברש״י ועיין יורא הוא גם ומרוה
 והבן]. שררה, לו יתן האל אחרים מרוד. שד.וא החכם

 צו. וכבד.ערה בכת״י כ״ה משיח. צדק, מלכי :״פירוש״ חסר זה כע׳
וכו׳. זולתך אדונים בעלונו כדכתיב זולתך :כך בכת״י ב, שורד. גילה, ד״ד. ב״פירוש״ .2# ע׳

 קרואים לבניך פניך וד.אר וצהול עול, הסוכלת עמך בעד ופגור נעול, מהר ;כך כתוב בכת״י שם.
. וכו׳• רעים

בראוי). לפענח ידעתי שלא מלה ישנד. [כאן היפוך. גי בגלות :הוספד. ישנד. בכת״י בסוד.״ד שם.
 המפרשים. פי׳ כן ישראל מונים שאר׳ד. האונאה ע״ש

נמחק. ו׳ ותיבת ההיכל, נשרף איך, ד״ד. .30 ע׳
 בעצלתיים פסוק על כמשאחז״ל בעצלתיים מקרד. ימוך כך: צ״ל דבק, סוד״ה ב״פיתש״ שס.

המקרר., ימוך
 והרם המצנפת הסר הפסוק ע״ש ועטרת, מצנפת :כך כתוב r בכתב לנפש, ד״ד. ב״פירוש״ .31 ע׳

 יד) (בכתב תוקן זה מאמר [וב״פנים״ וכו׳. וברכד. עטרת לקראתינו שבו כי נתבשר דעתד. העטרת,
 ״לקראתינו״ ב״פירוש״ שנכתב מד. עפ״י כגראד. — ״לקראת״ — ״א״ במילוי ״לקרת״ תיבת אפשר בדרך

 הוא ולפענ״ד — לקרת״ ״שבו המלים שליט״א סופר הגר״א המו״ל ביאר לא למד. עתיT ולא —
 כאן. בשיר כמבואר ירושלים, על וד״כוונה ע״ש, ,T ט, ושם ג, ט, במשלי כדמצינו .Tוקר עיר מלשון
 ודו״ק]. לקרתנו, ...שבו :כך ולומר ב״פירוש״ להגיד. צורך יש לפ״ז אולם

להלן). (ראד. — בכת״י כ״ד. — וד.לום וירח שמש והדום, א׳ שורד. .32 ע׳
 רגליו. הדום וד.ארץ כסאו השמים וד.דום, כך; כאן נתוסף בכת״י וכו׳, בם ב״פירוש״ שס.

וכו׳. ואמונתו — מלכותו כבוד )1 כט, [איוב נרו בד.לו לשון המאירים, כככבים והלום

פג ש.
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 אוכלת ואינה כהן אשת אינה כבר הרי מעיקרא
 שלא משום ששת רב התירה ואיד התורה מן

 לפי בסוגייא רבים דקדוקים ועוד לעז, תוציא
 בתרומה שמיירי כ׳ הרשב״א ואכמ״ל. הר״ן פי׳

 לא והר״ן צ״ב, זו שיטה גם אבל דרבנן
 תורתו במאור עינינו יאיר וה׳ כלל. מזכירה
 וקדשים תרומה אוכלי כהנים תראינה ועינינו
אמן. בימינו במהרה

סופר אברהם
 כקש״ון הגה״צ כלאאמר׳ר

ערלוי אבדק״ק זצ״ל שמעון מהור״ר

דתמיהא! מילי תרי

 סי׳ או״ח חלק בשו״ת זצ״ל סופר החתם
 ,,אמרתי :ח״ל קושיא מביא בחידושי, ד״ה קפ״א
 דירושלמי אהא יונתן מהר הגאון קו׳ ליישב

 ע״א ל״ח וקידושין ע״א י״ג ר״ה תוס׳ דמייתי
 דחדש ל״ת ודחי דמצה עשה אתי׳ לא אמאי

 אבלו בימי נשתכחו שיעורים הא הנ״ל והקשה
 א״כ ע״א פ׳ ביומא החזירם ויעבץ משה של

 שיאכלו וחששו השיעור ידעו לא שעה באותה
 עכ״ל, דחדש״ לאו על ויעברו שיעורים ב׳

 זו קר לתרץ שם מאריך זצ״ל סופר והחתם
עיי״ש,

 שלמו משה של אבלו ימי י״ל לענ״ד והנה
 (שהוא שיעבץ להיות יכול וא״כ ניסן ז׳ ביום

 אחרי החזירם כלב) של אחיו קנז בן עתניאל
הפסח. עד משה של אבלו ימי

 להבין זכיתי ולא בעיני מאד תמוה אבל
 ע״א פ׳ ביומא שם שהרי כלל, הקושיא את

 שכחום עונשין של ששיעורים בפירוש אמרו
 יוצא א״כ יעבץ], של דינו [בית ויסדום וחזרום

וא״כ נשכחו, לא מצוות של ששיעורים ברור

 הן מאד ותמוה הנ״ל, לקושיא כלל מקום אין
 החתם על והן שהקשה, יונתן ר׳ הגאון על

הקושיא. ביישוב והאריך שטרח זצ״ל, סופר
 שלום שר עד אבי מהו״ר החו״ב בגי ב)

 בחידושי במכתבו: וז״ל לי כתב הי״ו שלמה
 תרנ״א), (ירושלם, זצ״ל סופר החתם למרן סוגיות

 עושין), (ד״ה ״הקהל״ בעניני הדן י״ג בסי׳
 אשר הבימה עשיית טעם את רבנו מסביר
 ;א׳) מ״א (סוטה בתורה קורא המלך היה מעליה
 באו״ח זהב״ ה״טורי דברי את שמציץ לאחר

 היתה הבימה שעשיית הכותב תרס׳׳ח, סי׳
מסיגי״. למשה ״הלכה

 הבימה כי להסביר מאריך זצ״ל סופר החתם
 ישמעו מרחוק העומדים אלה שגם כדי היתה

 היתה הבימה ולולי המלך, של קריאתו את
 בשורות העומדים אלה ע״י רק נשמעת קריאתו

הראשונות.
 ע״י מלים בשלש במפורש מוזכר זה טעם
 ״ומביאין :וז״ל ה״ד) פ״ג חגיגה (הלכות הרמב״ם

 כדי עליה ויושב עולה והמלך גדולה... בימה
עכ״ל. קריאתו, שישמעו

 רבותנו על גדולה תמיהא מעורר הדבר
 למשה שהלכה בפשטות הכותב הטו״ז על ;הג״ל
 מהרמב״ם ואילו הבימה, את לעשות היא מסיני

 שמאריך סופר, החתם ועל ;כן משמע לא
 הנ״ל הרמב״ם דברי את כלל מזכיר ואינו בדבר
 נ״י. בני עכ״ל כדבריו, ממש מבואר בהם אשר
 דבר. פשר יודע ומי כהחכם ומי

 תובב״א עיה״ק ירושלם
 דהלולא יומא תשרי כ״ה

 תשב״ז שנת זצ״ל, סופר החתם דמרן
סופר אברהם

 כקער׳ת הגה״צ כלאאמו״ר
ערלוי אבדק״ק זצ״ל שמעון מהור״ר



לסד ה א ה

ודשק מכתבי
ז״ל) מרבותינו למכתבים (מדור

א.
זצ״ל סופר״ ״כתב בעל מרן מכתב

כתר״ל דסליחות ה׳ ה׳ פ״ב שיל״ת
 בספר לחיים יוחק שופר קול כשמוע

 י״נ דיהודאי חכימא ה״ה שפר אמרי הנותן
 יס״ע צדיק המפורסם הגדול הגאון הרב חביבי

יע״א. *) ס״ה אבדק״ק נ״י יודא מו״ה כקש״ת
 ותוTTב ושמחתי כיום קבלתי מכ״ק
 ראשי עלי ברכות רב הנעימים ובשורותיו

 שאלתו הכתב ובא יב״י כמותו צדיקים מראש
 להחליף המרחצאות טבע המרחץ, פעולת ע״ד
 אצפה ובציפיתי לע״ע. עלי פעלו וכן כח

 כאשר מאוד ישגא אחריתי שיהי׳ חנם להרופא
 ותפלת המרובים לרחמיו וציפנו הרופאים הבטיחו
 ית״ש התורה לנותן בעדי יתפלל לכן צדיקים,
 ויזכור ותורתו שמו למען ויאמצני שיחזקנו

 בעניי ואני זי״ע, הקדושים אבותנו זכות לי
 ממעמקים שלם בלב להעתיר בלא״ה מוכן
 לעזרתי צריך הי׳ ולא נ״י הג׳ פר״מ עבור

 תפלתנו ויקבל שועתינו ה׳ ישמע ככה, על
עלינו יחדש הקדושים בימים רבים ברחמים

 שו״ת בעל זצ״ל אסאד יודא ר׳ הגאון הוא *)
______ מהרי״א.

 דשן טובה בשיבה ינוב ומתוקה טובה שנה
 כאוות והעבודה עה״ת ושאנן שקט יהי׳ ורענן
באהבה. דש״ת אוה״נ ונפש נפשו

 ז״ל עד׳כהגמהרמ״ס אברהם הק׳
בזכרוני. טשארנ׳ אמו שם

זצ״ל חיים״ ״דברי בעל מרן מכתב
תזריע. ה׳ יום ב״ה

 ״החריף המאה״ג הרב יTTל שלום רב
 בנימין מו׳׳ה המפורסם Tהחס ובקי
נ״י. זאב

 ולדבר לק׳... וליסע זו מצוד. לעשות נא
 הענין לגמור וחסידים הנגידים העיר אנשי עם

 ומתוקן נאה דבר כי נ״י הרב חתני של רבנות
 גבון ואיש גבור השם ירא הוא כי .םTלפנ
 בעד להטיב יכול אשר איש חז״ל שדרשו כמו
 לבריות נוח הוא בעזהשי״ת כי איש כל

 יזרז ולכן ושלוה בנחת וינהלם לכל [ומ]רוצד.
 מעכתנ״י יודע הדברים ויתר זו למצוד, מעכתנ״י

 וד,בן. קצרתי לכן עצד,יו״ט לעשות הכל
 ונ״ח באהבה דושד,״ט וTT כנפש שלום

 שטאם הלכר חיים הק׳
נ״י המופלג האברך חתני הוא יTליד ושלום

ל ז ב מ ו ט

נ״י, בתוי״ט המו״ם ישיבתינו תלמידי למע״ב לבבית טוב מזל ברכת כזה מבישים הרינו
: ה ״ ה

 גליק דוד משה מו״ה
 הלד חיים אלעזר מו״ה
 דנציגר ז. חנוד מו״ה
 שפרינצלס מאיר משה מו״ה

ם להולדת ה יחי׳ בני

 וגשל צבי יצחק מו״ה
ברנפלד שלום משה מו״ה

תחי׳ בנותיהם להולדת
ומע״ט חופה לתורה ולחנכם לגדלם יזכו

כברכת
ערלויא ישיבת תלמידי איגוד



סההאהל

דרבי אשכבתיה
ישראל ונהי קינה קול

הגולה*) «ני כל של רכן רכינו כרתת של

צדקתו, ברק ונוגה צדיק, יהי׳ עולם לזכר
 והרב הצדיק יTתלמ ובסרט תמיד, תכבה לא

 לעשות עליהם החיוב יגדול מאוד הגדול,
 שנה ובכל עולם, לזכרון נפשות ציון להם

 לקונן לבם על ישימו רבן פטירת ביום בשנה
 שבחו ולספר יולדיהם מיתת כעל ולהתאבל

 למען ותומתו, תורתו גדולת תקפו ומעשה
Tבה. וההוגים ה׳ תורת ולכבד לקדש אחרון דור עו

 דמן זעירא באלפי והדל, הצעיר אני והנה
 ללקט הקוצרים אחר ההולך בדעת עני חבריא,
 בזאת אולם ערכי, בדל מכיר ואני אמרים,
 חלקי נתן ד׳ כי עצמי את ואהלל אתפאר

 לשרת צבאות ד׳ מלאך לפני המהלכים בין
 ה״ה לאלקים ורמה גדולה בישיבה בקודש

 וההדורה המעטירה פרעסבורג בישראל ואם עיר
 מרגוע התורה מצאה שם וסופרים, ת״ח ומלאה

 וכנחלי תקרא, חח הומיות ובראש מצבה, לכל
 קדושה תורה דברי כל מפיו יזל כן נחלות מים

 הגדל הים אל הולכים הנחלים וכל דראה
 העדרים כל ישקו וממנו גדותיו כל על המלא
 ארץ קצוי ומכל המתאספים, קדשים צאן עדרי
 כבוד מפי הלכה דבר לשמוע ינהרו איליו
 החריף הגדול, הגאון הרב ה״ה ד׳ קדוש

 ראש ישראל, תפארת התורה, שר העצום,
 יהודה בית כל אשר התוך, עמוד אריאל, גולת
 ילכו אשר הדרך להם להורות נשענים עליו
 להם ולהשיב וחכמים, לנביאים אב בה,

יםTלתלמ אב ולמעשה, להלכה שאלותיהם

 שנים וחמש תשעים זו בשנה מלאת עם *)
 (י״ס זי״ע סופר׳׳ ״כתב בעל מרן של להסתלקותו

 תיאור בזה מפרסמים הרינו תשכ״ז) תרל״ב, טבת
 ישראל הג״ר ע״י נכתב אשר ביותר ונרגש נאמן
 רבינו, Tתלמ יצ״ו, מישקאלץ דק״ק דיין זצ״ל גרוס

 הג״מ ע״י לנו נמסר הכת״י ז״ל. מרן פטירת על
 מפעיה״ק באניהאד, אב״ד שליט״א מושקובח דוד
בזה. נתונה ותודתינו ת״ו,

 פ״ה פה״י קדושים של בנן רבבות, לאלפי
 שמואל אברהם מה״ו ומורינו רבינו כקש״ת
 סופר חתם מרן בן זצוק״ל סופר בנימין
 פרעסבורג דק״ק ור״מ אב״ד זי״ע זצוק״ל
 הקדושה לעדה נאמן רועה הי׳ והוא יע״א.
 ברבים דורש והי׳ שנה שלושים איזה הלזו

 בבית תלמידים מאות לכמה יום בכל שיעור
 והשיעור שטובען, שיעור כל בפי הנקרא הגדול

 בבלי בש״ס ובקיאות חריפות עתיק מלא הי׳
 התשובות וגבעי הפוסקים ובהררי וירושלמי

 הצהרים קודם וחצי שעות שני לערך דורש והי׳
ד׳. כמלאך הבימה על עומד והי׳ הפסק שום בלי

 תרכ״ח, שנת אלול חודש ראש יום ויהי
 בית מיושבי חלקי לי לתת לפרעסבורג נסעתי

 מאור ליהנות וזכיתי זצ׳׳ל רבינו של המדרש
 יתענג כאשר כי במרומים וסהדי שנים ד׳ תורתו
 עוה״ז תענוגי ובכל ושרות שרים בקול השומע

 לשמוע כשעמדתי יום בכל עונג שבעתי כן
 ובכן עייפות, שום הרגשתי לא קדשו דברי

 בילקוט ושמרתי ולקטתי כאפרכסת אזני עשיתי
 זמני על דרש אשר קדשו דברי מן מעט זכרוני
 קח וזמן זמן כל בתחלת תוספות ההלכה
 למשמרת לי אותם וכתבתי ישבותו, לא וחורף

 לו קראתי אשר הזה קונטרס על סופר בעט
 הלקט הוא כי שמועה״ ״ליקוטי ראוי בשם
 זכיתי הרוב וע״פ ממנו, שמעתי אשר שלי

 אלקים ואצבע קדשו, ידי כתב מקונטרס לכתוב
 סוגי׳ על החידושים חזי ופוק כתובה זה הוא

 שחנני במה והנה נועם, ותמצא אושא דתקנת
 כמה על ושיםTח באיזה שכלי עיני להאיר ד׳

 אותם לכתוב ג״כ עוז בנפשי הרהבתי סוגיות,
 ולא לך. וישתחוו לשחוור והדבק הספר על

 ענק גבי על ננס אדרבה כי כיוונתי ליוהרא
 השמש אור נגד קטנה אבוקה יתרון ומה

 אותם רשמתי עולם לזכרון רק לכן הגדול,
 ד׳, שברבני במה טובה כפוי להיות שלא לי

רבינו סברת לי צרפתי לרוב בי להיות וגם



לסו ה א ה

 בכמה אני גם הלכתי ובעקבותיו ז״ל הקדוש
 ביתד אותם להציג לנכון ראיתי לכן סוגיות,

הלז. בספר
ם אלו כל והנה שי  ונשאר שמעתי הגו

 אדונינו הלקח עד ההוא הזמן במשך בזכרוני
 חאת מאתנו, התורה ארון ונגנז ראשינו מעל
 על והכבדה הקשה שנה תרל״ב בשנת הי׳
 בצהרים השמש באתה פתאום כי ישראל כל

 הגדול. השבר לקול הארץ כל ותרעש
 הקשה, בשנת טבת, י״ג ויחי ג׳ ביום ויהי

 בתפלתו עמד כאשר השחר תפלת לעת בבקר
 התחיל פתאום הקדוש רבינו שבביתו בהמנין

 הביאו Tומ עליו, שבא מחולשות להתמוטט
 אנחנו אבל עליו, לשבת עצמו והרכין כסא לו

 בתי בשאר מתפללים היו אשר יםTהתלמ
 הכננו עוד ואדרבה מאומה, ענוT לא כנסיות
 צוה אתמול ביום כי השיעור קודם עצמינו

 מושלו שהי׳ דמי בענין שיעור ללמוד לנו
 נגזר אשר דבר מפומא ונפל בגיטין, בבור
 עצמו להשכיב הוכרח התפלה אחר והנה עליו,

 דרוצו החולי פתאומית עליו גברה כי בהמטה,
 חולי הוא ד׳ יד כי ואמרו וענו הרופאים אחר

 כרוזא Tמ בהצדיק, פגעה אנפאלל השלאג
 שיתקבצו הבחורים אכסנאות בכל בחילא נפיק
 בלב תילים ולומר שטובען השיעור לבית כולם

 והנה מאוד, מסוכן הקדוש רבינו כי נשבר,
 כל וגם בבחורים, כולו הבית נתמלא Tמ

 ויתקבצו נפתחו, וכנסיות מדרשות הבתי פתחי
 קול והרימו קטן, ועד למגדול העיר אנשי בהם

 וTהור המדרש בית וכותלי וצעקה, תפלה
 רועה רועינו אבינו בעד להתפלל דמעה כנחל

 מהשמועה הודיעו Tמ הטעלעגראף קוי ישראל
 הוא כי הקדושה בארץ גם ארץ קצוי בכל
 עליו, רחמים יבקשו למען א״י, נשיא הי׳

 למאוד עד החולי גברה ויום יום בכל והנד•
 התילים אמירת נפסקה לא מדרשינו ובבית

 ועשינו למשמר, עמדנו הלילה וכל היום כל
 קברי על הלכנו גם מלא בכסף נפשו פדית

 ביקשנו ושם המה, בארץ אשר הקדושים אבותיו
 גם השמי׳. שערי כל קרעו הי׳ אשר רחמים

 אמרנו וגם יםTיח תענית וגזר הש״ץ עמד
ביום מדות. עשרה ושלוש ווידוי מלבייי אבינו

 עד החולי׳ למאוד עד נתגבר כבר קודש שבת
 שום שאין אמר מוויען הפראפעססאר גם אשר

 השבת יום כל וזעק שיח שפכנו ואנו תקוה,
 הכפרות ובעשית נפש, בפדיון שלאחריו ולילה

ראשו. על
 בשעת שמות סדר טבת י״ט א׳ ביום ויהי

 עלתה כאשר הקדושה הנשמה קול נשמע חצות
 אין והנה רבינו, הדרת בנשיקה וימת למרום,
 כל נתמלא פתאום מר, וצרח הזעק גודל לשער
 לקרוע עלו כולם אשר העיר מאנשי רבי דבי השוק

 כפים אל כף ספקו התלמידים וכל בגדיהם
 ומי אדונינו איה לנו ד׳ עשד. זאת מה לאמור

 מימיו חורבן ראה לא כזה חורבן ראה שלא
 שטובן והשיעור המדרשות בתי כל נסגרו מיד

 בבכי ובכו וקוננו זעקו אשר והבחורים נתמלא
 הקודש, מארוני הפרוכת כל נוטלו Tומ מר

 מנער העיר כל נהי קול הרימו ובחוצות
 מהשבר ארץ קצוי בכל נשמע והקול זקן, ועד

 הלויה ביום יבואו למען הטעלעגראף ע״י הנורא
 לחכם כראוי כבוד לו ולעשות חסד לגמול

 תחתיו ולמנות לקבל וגם העולם, בכל המפורסם
 החריף הגאון הרב הוא למלכות הראוי בנו את

 וימלוך לנצח יהל נרו סופר בונם ר׳ מהר
 השלישי ליום •Tהלו יום ויקבעו אביו תחת
 הסביבות מכל נתקבצו כן ועדי טבת, כ״א היא

 רב ממרחק גם ורבניהם הקהלה אנשי אנשים
 נפל כי היהודים נקהלו כלם ודויטשלאנד פרייסין

 עזריאל ר׳ מה״ו הגדול החכם הרב .ם,Tעל פחד
 מקאללין הרב וגם מבערלין נ״י הילדעסהוימער

 ליגע שרוצה מי שכל ציווי השני, ביום באו
 וכן במקוה, עצמו יטבול הקדועוד• בהמטה

 גם והרחוקים הקרובים העיר אנשי וכל עשו
 בערב כמו הקיבח ותהי למקוה רד.טו הבחורים

 מלכו השלישי ביום בבקר ויהי הכיפורים יום
 להקהלה לקרוא השחר בעלות Tמ העיר שמשי

 נמוך בקול לקרות המנהג כן כי להשוהל
האב״ד. במיתת

 וTהספ •Tהלו קודם Tמ התפלה אחר
 אח״ז צורח, מר בקול בביתו עוד רבנים כמה אותו

 עשרת לערד היהודים ונקבצו הלויה התחילה
 השני, את ראה לא הא׳ וקצד• איש אלפים

זצ״ל רביגו בית אנשי גם וקרובים, רחוקים



ל ה א סזה

 הטהורה ידו בכתיבת שהם החיבורים כל אספו
 סוגיות על הלכות ושיTח של הקונטרסים גם

 חייו שגי כמבין שיעלו למספר עד כ״א וכרכו
 למקצת וחלקו שנים נ״ו או נ״ה לערך שהם

 חד להיות זכיתי אני וגם החשובים, הבחורים
 נקבצו הלדה קודם והנה חיבוריו, נושאי מן
 הכנסת לבית העיר אנשי כל גם אקרו״ט כל

מיד למנות יחדיו כולם יוועדו למען הגדולה
 אח״ז נקבע. וכן מקומו למלא אחריו בנו את

 הגדולים הרבנים אותו וישאו הלויה התחילה Tמ
 צווחו ופסיעה פסיעה ובכל מביתו והדיינים

 הרבנים גם מנהלינו רועינו איה יללה בקול
 הבחורים וכל שאלותינו לנו ישיב מי ואמרו בכו

 יהםTוב המטה אחר הלכו מאות חמש לערך
 רק העיר, חניות דלתי כל וננעלו החיבורים,

 תאניה בקול יללו מהחלונות כולם הנשים
 ולקחו החיים, לבית הגיעו אשר עד ואניה,

 המטה סביבות ז׳ הקפות ועשו עמו להתעסק
 המגיד הרב עמד הטהרה ולאחר הטהרה, אחר

 ובנועם פרעסבורג דק״ק מ״מ פיש ר׳ מהר והצדיק
ויהי בקרא לקונן פתח גדול ובקול שפתיו

 וברקים קולות ויהי הבקר בהיות השלישי ביום
אשר העם כל ויחרד ההר על כבד וענן

נלקח אשר מעת היום השלישי יום במחנה,
קולות ויהי העולם, ומכל מאתנו ישראל נר

בתדים כולם ישבו איכה ליהודים וגדול כבד אבל
באנחה ונמסו וקוננו בכו בהלכה המצוינים ציון כני

 אריאל גולת ורבן ראש ישראל גאון הקדוש רבינו
 ורביבים כטל תורה הזיל טובים יםTתלמ בעוזו העמיד
הזרומה שכלו בפלגי מלאים המה רבים ספריו מספר
מדרשינו בבית לדרוש שיעור נפשינו לשבוע להוריד שבר

 יהומו במר שלום ®ואני
 השרפה יבכו ישראל יכל

 הגורמים ואגו החייבים אנחנו
 השכינה ונוגה מזיו ליהנות

 לסדרות שמות הראשון כיום
 כאברה עפה הטהורה נשמתו
 לנו לתנות היום יייחק
 ומקוננות חכמים וקראו מהרו

 כאלמנה היתד. המפוארד, ישימד.
נשקעה טרם מורינו נר

 אחזימו פלצות ואראלים מצוקים
 זלעפד. בנפש כולם ויענו
 למרומים עלה הצדיק אשר

 ברנה תבוא פניו לקדם
 העשירית לירח עשד.ר כתשעה
 לד.צרד. בשלישי גוויתו נקברה

 עינגו דמעות כמים יתנו
 תאניות וירבו רחוr מרר

 עונה ואין ללמוד ישוטטו
זורחה אור עלינו נגה

 כל ויחרד העולם, בכל הנשמעים הנוראים
 כנתינתה התורה וסילוק הארץ, בכל אשר העם

 נמסו עדי רבינו ותד.לות בשבחו לספר וד.תחיל
 החריף בנו קם אחריו הבכי, מרוב הלבבות כל

 ופתח הבכור הוא הוא עקיבא ר׳ מהר המופלג
 בזמן הי׳ זה הקודש הארון בנסוע ויד.י בקרא

 ישרא׳ לפני נוסע הקודש הארון הי׳ המדבר
 ג״כ כמדבר יתנינו מי אוי אחריו הלכו וד.ם

 לפני הנוסע הזה הקודש הארון אחר לילך
 גיסו קם אחריו הקדוש, מעלות סיפר וג״כ ד

 והספיד מוויען שפיטצער זלמן מד.ו׳ הגאון הרב
 מבערלין הרב הספיד אחריו שפתיו בנועם ג״כ

 לילה חשכת עד וד.אריכו מקאללין וד.רב
 אח״ז שמעם, אוזן תצלינד. עדי ותוארים בשבחים

 הספד הי׳ מנחה קודם השבעה מימי ויום יום כל
 הגאון הרב שטובען בהשיעור הסביבות מרבני

 וד.רב מוויען, הנ״ל וד,רב מצעד.לים המפורסם
 יום ובכל מבאנאוויטץ, והרב מקלויזענבורג

 נכונה מנוחה לומר החיים לבית הלכו ויום
האלוקים. איש קבר על

 Tתלמ הכותב וד.דל הצעיר אני וד.נד.
 ולבי רוחי במר הכ״מ זצוק״ל הקדוש רבינו

 לקונן אותי הקינות מליצה הרוח נשא הנדכה
 זכר לו ולעשות ישראל נר אמ״ו פטירת על

החלי: וזו תשכח לא עולם לדור וציון
 שדודים נשארנו במותו אהד. גדודים רועה ר.לקח אל

 המלוכה כתר נזרם כשבוית צווחה קול הרימו כשערים
להעל נשאו קדשו רוח וממעל מעון השיב רבים
 כתוביכ המד. בתשובותיו הלא לד.בים אשדות לשואליו השיב

 השמימד. עתד. יעלה מי תד.ומה לעומקי ויורדים מבקעים
אלופינו במות אלה שבתו ולפרוק להשיב שאלותינו

קושייתינו
 ארזימו מד״לבנון נגדע מדוע ירומו וד.גה ונד.י מספד

נשפה יגיד.ו חטאם וידי ועופר. צרר. ליום וי
הרמים בצל לשבת אוה האשמים בעון החסיד אפס

 קנד. אשר זכיותיו לערוך מעונה שוכן לפני ליראות
 לשחרות נהפך השחקים כהיר והמאורות השמש בצד.רים כא

 וזהרה החכמה עדי נצלה העברה ביום הלוחות נשברו
מקדשינו כשרפת לנו ידמה לבינו וככנור כנבל יהמר.

 ר.נשארות לצאן נעשד. מה מזורות ויבקשו יחבושו מכוחיגו
וחניגד. רחמים תקוה יש הגונה תרופה המציא יה

הפרצד. לגחל בגו נבחר פרה משרשי קודש נצר



לסח ה א ה

 בחיים עודנו אביו סמכהו
 למכונה שבה הישיבה וועד

 מצאה המעטירה םרעסבורג
נחמה

 ענינו את אלוקים ראה
 לברכה וקדוש צדיק זכר

 ציון בת עורו לבשו
כבוד נעדר כו בשנת

 נקוים ולו עליו סברינו
 ליושנה חזרה התורה ועטרת

נתקוממה עתה הדרה פאר

 שברינו ומחץ נגע רפא
 כבה לא שמשו זריחת

 יגון בגבולך ישמע לא
לפ״ק: רבינו

 ממעשה יבוא לדור לספר אשיבה והנה
 עברו אחרי כי זצוק״ל הקדוש רבינו פטירת
 בא לסדר ה׳ ביום בהספד הבכי ימי שבעת

 לבהכ״ג ערב מנחת לעת העיר אנשי כל התאספו
 מנהיגם יערוד אשר ההספד לשמוע הגדולה
 בונם ר׳ מה״ו החריף הה״ג אמ״ו הוא החדש
 יום באותו כי אביו מקום למלא העומד סופר
 ועלי לתפארת העשויים הכהונה בגדי לבש ג״כ

 והנה בעצמו, הוא שהלבישם כמו אביו תואר
הקודש ארון מעלות על עלה החדש רבינו

 דשבוע מסדרא בקרא והתחיל ההספד לדרוש
 בו יאכל לא נכר בן כל הפסח חוקת זאת

 ובשמחתו נפשו מרת יודע לב הה״ד ובמדרש
 חוקת זאת מר בקול וצעק זר, יתערב לא
 ישראל עדת קהל כל פסח קרבן גזירת דא

רכב הכ״מ אבי מר הוא לד׳ קדשים קודש
 פתאום, מאתנו נלקח אשר ופרשיו ישראל

 והשבר העדר מרגישים העולם דבכל והגם
 דכ״ז ישראל, תפארת גאון נגדע כי הגדול

 הנפש, שכונת מקום שהוא יותר מרגיש הלב
 אנחמיד איך המעטירה פרעסבורג עדת הוי

 הכאב יגדל לד הלא כי מכתך ארפא ואיד
 השמש להצהיר והתחיל זרח בד כי ביותר
 ולחסות להסתופף זכית ואתה אורה, ביפעת

ותארד שמשד חשד איד ועתה הקדוש. בצל
 תשתפד ויותר וביותר נפשו, מרת יודע לב

 בנו כי לאבא קרוב יותר אני אשר נפשי עלי
 איננו אבי כי משברי אנחם איד אהה! אני,
 רעדה הקדוש, מקומו על עומד אני ועתה אתי

 אחר מקיר איזוב אחריו אבוא איד כי יאחזני
עד מר בקול וצעק בכה וכה הלבנון, ארז
לספר התחיל אח״ז דמעות. העינים כל זלגו

 ספונים אציי״י אוצריו סגולת נגלים אליו אביו סודי
 הבינה ותפרוץ הדעת תגדל לעגונה נמצא ורווח ויתור

לרוממה תעלה יקרתה סנת שממה יהיו בל פתחוה

 עמינו שבות בעני ריחם לעדרינו זזקים נאמן רועה
 הפלטה שארית ינחם זה לצדקה זרע אשר זרעו
אפריון בבנין יגל לבבינו וכיליון המות יבולע לנצח

ונשלם תם גראס. ישראל המקונן
יע״א: במישקאלטץ כעת יושב

 שם על וסדרם זצוק״ל רבינו ושבחי מעלות
 בנימי״ן, שמוא״ל אברה״ם הוא לו שהי׳ הקדוש

 נקרא אשר הצדיקים של המדות כל לו שהי׳
עליהם. שמו

 דוד ימי ויקרבו דדוד בקרא התחיל אח״ז
 באגדות וסיבב וכו׳ בנו שלמה את ויצו למות

 שבודאי אביו תחת שנתמנה הרבנות מיליאת על
 הקהלה אנשי להשלים שביכולתו מה יעשה

 הקהל כל הרעישו סיומו אחר הישיבה. ולימודי
 נשקו כולם הבחורים גם אדונינו! יחי רם בקול
כפיו.

 ללמוד החדש רבינו התחיל שלאחריו בשבוע
 ובפתיחתו זצ״ל אביו כדרד פתיחה ועשה שיעור

 והתחיל זצ״ל אביו את לספוד בבכי התעורר ג״כ
 שליחותו עושה שליח דחזקה בסוגי׳ אח״כ ללמוד
 הבחורים כל נהנו אשר וחדוד עמוק שיעור
 ואמצם הבחורים לב על דיבר כן אחר ממנו.

 הקדושים אבותיו ובזכות ד׳ שבעזר וניחמם
 ללמוד ונפשיות גופניות בכוחות ממעל יסתייע
 אחריו ענו אח״ז בתורה. חיל ולעשות וללמד

 היום זה והנה לעולם! ורבינו אדונינו יחי
 גם בארץ ברכה לנחם לנו נותר כי שקיווינו

 עומד אנוכי בו אשר זו שנה תרל״ג בשנת
 סופ״ר כת״ב ותשובות שאלות ספר לראות זכינו

 נדפס ועתה זצוק״ל הקדו״ש מרבינו גדול חיבור
 על ביפיו לראות נזכה ועוד או״ח חלק על
 וימלא מצעבונינו ינחמונו זה והנה ש״ע. הד׳ כל

 ימוש ולא בינינו חי הוא כי חסרונינו קצת
 לנחם Tתמ ד׳ יוסיף כן לעולם. מאתנו זכרו

 הגואל ולביאת וירושלים ציון בנחמת אותנו
אמן. הצדק ומבשר
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לפטירתו שנה — זצ״ל סופר זלמן רבי הגאון
 זצ״ל סופר זלמן רבי הגאון של האצילה ולדמותו הנעלה לזכרו הוקדשה זו ״האהל״ חוברת

 תמימה שנה מלאה דהשתא כסלו ב׳ ביום אשר זי״ע, תשובה התעוררות בעל רבינו מרן בן
להסתלקותו.

 קומתו שיעור את למצות כדי בו שיהא וההולם הקולע הביטוי את למצוא אמרנו אם
 הקדושה ישיבתנו למען המסונפות פעולותיו ואת בכלל, זצ״ל הגאון של והרב־גוונית הרוחנית

עצמנו. על קיבלנו קשה ומשימה גדול דבר כי נודה בפרט,
ב״המודיע״ שנתפרסמו וההודעות הידיעות, המאמרים, את זה במדור נצטט כן על אשר

 של הרם מעמדו את קצהו, אפס ולו ישקפו, אשר הדפסתם, סדר לפי פטירתו, למועד סמוך
זי״ע. סופר״ ״חתם בעל רבינו לנצר הרביעי״ ה״דור של מהמיוחדים אחד

 כלה, להכנסת סמוך כסלו ב׳ עש״ק ף ביום ז״ל הגאון פטירת על הידיעה מסירת להלן
 ב״המודיע״ שנתפרסם כפי וירושלים ברק בבני תולדות, ם׳ במוצש״ק שנערכה והלוייתו
בכותרת: ויצא, א׳ ביום למחרתו

בתל־ נפטר ברק, בבני החכמים תלמידי מחשובי (שרייבר), סופר זלמן ר׳ ״הרה״ג
 בהלויה למנוחות והובא קשה, מחלה לאחר השבת, כניסת לפני כשעה ששי, ביום אביב
ברק. בבני שבת במוצאי שנערכה משתתפים רבת

 של כרבה כיהן מהכלל, יוצאת וחריפות מפליאה בגאוניות יתע שהיה המנוח
 לעסוק ועבר תורה של בכתרה מלהשתמש להימנע החליט אך בהונגריה, פוזניש, קהילות
התפרנס. ממנו במסחר,

 משרות לו הוצעו תורנית. משרה מלקבל נמנע כאן וגם ארצה עלה ת״ש בשנת
סלובודקה, ישיבת ראשות את שיקבל עליו לחץ אף והחזון־איש גדולות בערים רבנות
במסחר. ידו לשלוח והמשיך סרב — זצ״ל המנוח אך בב״ב

התורה. מכמני בכל הרבה בקיאותו את וציינו שהוקירוהו הדור לגדולי מקורב היה
ימינו״. ״כיד שכינהו זצ״ל החזו״א ממרן לו נודעה מיותרת חיבה

 מחדושי השמיע שם מקום בירושלים, ערלוי בישיבת לפעם מפעם להופיע נוהג היה
ואחרים. הישיבה לבני תורתו,

לבוראו, נשמתו החזיר השבת כניסת לפני כשעה שבת ובערב למשכב נפל לאחרונה
.70 בגיל והוא בשנתו,

חתנים. ושלשה בן אחריו השאיר
 הכנסת בית ליד לארון שהמתין רב, קהל השתתף במו״ש, שהתקיימה בהלוייתו

 בירושלים ערלוי ישיבת ותלמידי הארץ חלקי מכל רבים הגיעו למקום לנדא. הרב של
במאורגן. שבאו

 ערלוי ישיבת ראש ואזנר, הרב מאיר זכרון אב״ד לנדא, הרב ב״ב אב״ד הספידו:
גשטטנר״. הרב ב״ב אגו״י שכון ורב אונגר, הרב חת״ס חוג רב סופר, יוחנן הג״ר

 אשר סופר, חתם ומכון הישיבה הנהלת מטעם ובכי אבל ״מודעת״ נתפרסם גליון באותו
זה: בלשון ראשיה, על נמנה היה ז״ל הגאון

 השריפה את מרה מבכים אנו ישראל בית כל עם יחד — בישראל נפל וגדול ״שר
 והעניו החסיד היוחסין שלשלת הצדיק הגדול הגאון של בהסתלקותו ה׳ שרף אשר

 בק״ק אב״ד זצוק״ל סופר שמעון מוה״ר הגה״ק מרן בן זצוק״ל סופר זלמן מוה״ר
שבתא. דמעלי פניא בהדי מעלה של לישיבה שנתבקש ערלוי

 אהל ישיבת הנהלת סופר״, ה״חתם ע״ש יד כתבי וחקר ספרים ספרים להוצאת מכון
ותלמידיה״ רמי״ה מעילוי מעון7
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 ובתום ז״ל, הגאון של vvT̂ מוקיריו לקרוביו, ההלם כמה פי וקשה הכאב היה גדול
 תמרורים״ ומספד ״בכי על הודעה כסלו) (ט׳ ויצא עש״ק ר ביום ב״המודיע״ נתפרסם ״השבעה״
בזה״ל: הישיבה, ע״י שנקראה

 על תמרורים ומספד בכי — ת״ו ירושלים בעיה״ק מערלויא, שמעון אהל ״ישיבת
 רביגו מרן בן זצ״ל סופר זלמן רבי היוחסין שלשלת ועניו חסיד סוע׳׳ה החריף הגאון

 5.30 בשעה כסלו י״א וישלח א׳ ביום יתקיים ערלוי, דק״ק אב״ד זצ״ל, סופר שמעון
 ומעריצי התורה מוקירי קהל שליט״א, תורה גדולי רבנים יספידוהו הישיבה, בהיכל

להשתתף״. מתבקשים החת״ס בית
 ביום ב״המודיע״ בקצרה נמסר שליט״א, הגאונים המספידים נהי וקול ההספד תיאור על

כדלהלן: כסלו, י״ד
זצ״ל, סופר זלמן הג״ר לפטירת שבעד. במלאות ז״ל. שרייבר זלמן ר׳ הגאון על ״הספד

 בנוכחות ירושלים בעיה״ק מערלויא שמעון אד.ל ישיבת בהיכל תמרורים מספד נערך
 מרן ניני משרידי לאחד כבוד לחלוק באו אשר הארץ ומושבות מערי רב וקהל רבנים
זצ״ל. סופר החתם

 המופלאה אישיותו על עמד בישיבה ר״מ שליט״א דויטש הגרש״צ המספידים ראשון
 הסתופפו אשר אלה בכל וד.דר הוד הפיח המרובה וצדקתו תורתו בכח אשר המנוח של

 פנה זיוה פנה מד.עיר צדיק יצא ויצא, בפרשת רעז״י דברי את הביא הוא במחיצתו.
 זיו הללו, ענינים שלשת לנו חסרו זד. צדיק שבאבידת — ואמר — הדרה פנד. הודד.

 בו לד.תד.דר יכולנו אשר וד.ד.דר וידידיו קרוביו על שהשרה ההוד הזוהרת, תורתו
המלה. מובן במלא

 כאשר המנוח של אחיו ובן הישיבד. ראש שליט״א סופר הגר״י געה תמרורים בבכי
 ״ואכחיד הפסוק את עליו וקרא אישי, באופן לו האבידד. גודל את דבריו בפתח תיאר

 שם הועריה יהדות על הכורת עלות שעם ואמר — אחד״ בירח הרועים שלשת את
 את הרי הי״ד, זצ״ל משה ר׳ הגאון ואביו זצ״ל סופר שמעון רבינו הגה״ק זקינו נספו

 כאילו עתה לו נדמה פטירתו עם ברם זצ״ל, זלמן בר׳ מצא ופטרונו אביו בית כל
כאחד. ממנו נתלשו שלשתם

הוא, משוערת. הבלתי וחריפותו בתורד. המנוח של גדלותו את ציין דבריו בהמשך
 כל ליבן בירר הלימוד, בשיטת הישרה מד.דרד סר לא בלמדנות לו המיוחדת בדרכו
 נוסף סיפוקו. ד.יה וזה בנושא קושיא שום השאיר שלא באופן בוריו על וענין סוגיא
החתם־סופר, מרן זקינו בספרי ביותר הגה התורה מכמני בכל ושקדנותו התמדתו לגודל
 יתכן שלא בהדגישו בדבריו, שד״תעוררד. קושיא לכל מספיק ישוב שמצא עד נח לא בהם
 נפל וכרע האסון קרהו אשר כעת אף לעינים. הקלורין סופר החתם בדברי מוקשה דבר

בחת״ם, החמורות התשובות אחת בישוב ממללות שסתיו שמעו במוח דם משטף כתוצאה
שיחו. בן עם לכן קודם מספר דקות ״ד.תפלםל״ עליהם

 המופלאה וחריפותו גאוניותו למרות אשר זצ״ל, זלמן בר׳ בו מצאנו מענין חידוש
 בהיות אדם, מכל קטן עצמו מצא ותמיד אלקיך׳, עם לכת ״הצנע בעצמו קיים בתורה

 הקדועוה הישיבה לתלמידי נאמן וסטרון אב היה הוא הרגיל. מגדר יוצאת ענותנותו
, מהלכיה. בכל והתעניין
 עם המלה מובן במלוא תורה אחת באכסניא שיתגלמו הוא הכלל מן יוצא דבר

דבריו. את הישיבה ראש סיים — לבנו ידוה זה ועל נדירות, ומעלות מדות
 בדברים הנוכחים את עורר אשר שסאבא ב׳ אב״ד שניצלר הגר״ש ספד אחריו

וקרא; נרגשים,
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 עולים תורה, ומרביץ ישיבה ראש או ברבנות, כיהן או המכהן שרב אנו רואים אם
 האפשרויות כל את לפניו יש הרי כי פלא, דבר זה אין התורה מכמני בכל ומשתלמים

כהמנוח, וחריף גאון למדן נמצא ומסחר ומתן במשא העוסק הבית בעל אם אולם לכד,
ביותר. המופלאים הדברים אחד הרי

 לספר מה ושאלו בידו, וספר בדרכו בנסיעה ז״ל זלמן בר׳ פגש פעם כי מסר הוא
 עם ומה :המנוח ענהו ז בטלים דברים מדברים שאנשים מקום נסיעה, באמצע חידושים
בדרך״... ״ובלכתך

♦
 ידי על נרגש מאמר ב״המודיע״ נתפרסם כסלו), (י״א ה״שבעה״, ולמלאת ההספד ביום

כדלהלן: ישיבתנו, תלמיד נ״י בלוי אברהם הר׳
 פרשת במוצש״ק אלפים קהל ליווה ומיותמים קודרים גו, וכפופי קומה שחוחי

 להכירות זכו שלא מאלה רבים האחרונה. למנוחתו זצ״ל סופר זלמן רבי הגאון את תולדות
ישיבה, ראש או משרה בעל רב לא ז פעלו היה ומה ז האיש הוא מי תמהו. אישית

? להתגדר מקום מצא ובמה גדול היה במה כן, אם ציבורי. איש או מנהיג לא
 תפס שלא משום דוקא זצ״ל. זלמן רבי של ולתהלתו לגודלו התשובות הן השאלות

 התורה עליו הכריזה ציבורית עמדה ומכל מהכבוד שהתרחק משום ודוקא שררה שום
 בקרן ופשטות צניעות של בחן מצטנף היתירה בענותנותו היה הוא ואילו חוצות בראש

 ובן חכם תלמיד עם דאורייתא בפלפולא ומתפלפל וכולל מדרש בית או ישיבה של זוית
כזקן. צעיר תורה

 אבות עץ ענף היה, מופלג גאון ותפארתו. גדולתו היתה שם ענוותנותו ובמקום
סופר״ ה״כתב בעל של ונכדו מערלוי סופר שמעון רבי הגה״ק של בנו תרשישים, מגזע

כמשמעה, פשוטה ארץ דרך עם תורה של נפלאה מזיגה הקורנת ובדמותו סופר״ וה״חתם
בחיינו לנתיבתו כאור לנו לשמש היכולה והליכות התנהגות וכמשמעה, כפיו מיגיע נהנה
היתה חייו תוכן כל לטפל. והפרקמטיה עיקר התורה את לעשות איך יומיים היום

 ובכל מקום בכל וברחוב, בבית ובמשתה, במאכל ובקומו, בשכבו הקדושה, התורה
מגירסא. פומא פסק לא הזדמנות

מועטין״ והן עליה בני ראיתי רשב״י משום ירמיה א״ר חזקיה ״אמר חז״ל: אמרו
 דורנו של עליה בני הרי קדומים, דורות לגבי אמורים הדברים ואם ע״ב), מ״ה (סוכה

 הוא בעו״ה, ומתדלדל ההולד זה, זעיר מיעוט אף דמיעוטא. ממיעוטא בודאי כבר הם
עוד. ואיננו שהיה דעה דור הקודם, לדור שייך כבר

 פטירתם עם עלינו שניתכו הכבדות מהמהלומות להתאושש הספקנו לא עדיין
 אבירי שני של הסתלקותם עם ולאחרונה הדור, וגאוני צדיקי גדולי של הפתאומיות

 מטשיבין צו״ק האדיר הגאון בדור Tיח האחד הנאמנים. וקברניטיו העם עיני הרועים
 פריחה תקופת ההוד עתירת ובדמותם באישיותם סמלו הם זצ״ל. רוזנהיים יעקב ומורנו
 הוא אף שהיה הפאר, ממחרוזת פנינה עוד לנו אבדה עתה ושגשוג. תנופה רבת רוחנית
הן תמורה, להן שאין הכבדות האבידות שלשת במינה. מיוחדת לאסכולה סמל לכעין
 מיום ישראל עם של בו״ תלויה שהנשמה ״כאבר שהם מושגים של הגדרות שלש
הבית. בעל דמות וד.שלישי: העסקן, דמות השני: הגאון, דמות האחד: לעם היותו

בימי אומה של הרוח חיי את והמפעיל הפועל והתוסס החי האורגניזם את היוו הם
 הבריא השדרה חוט ומתמיד מאז היה זה משולש חוט וזעם. עברה כבימי שמחה

השונות. ישראל לתפוצות היהודי ברחוב וטהרה קדושה ויראה, התורה רוח שהפיח
דורות. מדורי התורה יהדות של דמותה את ועיצבו צביונה קבעו אשר הם
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 באהלה עצמו והמית התורה לימוד של אחת פוסקת בלתי שלשלת היו ימיו כל
 וכגאון נפלא כבקי התפרסם זלמן רבי בה. להגות בלי אמות ד׳ הלך ולא תורה של

 ״למדן :ההזדמנויות באחת הגדירו תשובה״ ״התעוררות בעל הקדוש שאביו וכמו עצום
 ידועים שהיו בניו ששת בין העריכו שאביו הגדולה להערכה נאמן וכביטוי טוב״.

 חידושיו את להעלות לנכון מצא זצ״ל שמעון שרבי העובדא, לנו תשמש תורה, לגדולי
 ב׳. חלק תשובה״ ״התעוררות החשוב בספרו שנה, כ״ה בן אז והוא זלמן רבי של
 מזהירות ומרגליות פנינים משם והעלה ולעומק לרוחב לאורך, התלמוד לים צלל הוא

 בקיאותו מלבד ישרה. בסברא הדעת את ומרחיבות בהברקה העין את מרהיבות שהיו
 ובתראי. קמאי מגאוני שו״ת במאות בקי היה ואחרונים, ראשונים ופוסקים, בש״ס המופלגת
 היה ומשם וכת״ס החת״ס מרן הקדושים זקניו תשובות שבילי לו נהירין היו ובמיוחד

 דגירסא. עמודי ביני שהתעוררו וקושיות סתירות ומפרק נהדרים בחידושים ומשקה דולה
 וינה. לעיר אח״כ עבר ומשם לערלוי הסמוכה אבאני פיזעש בעירה רב היה חורפו בימי

לפתחו. השכימו הלומדים וגדולי בינתו וברוחב הכבירה בידענותו בולט מקום תפס בוינה
 וחותך בריא בהגיון מנתח היה הקדוש, אביו ומורו מרבו קבל שאותו מקורית בדרך

 את מתיר היה ונוקבת חודרת ובהעמקה המחשבה בבהירות ומסובכות. חמורות סוגיות
 ומבוססת ברורה מסקנה לידי מגיע היה וכך אחרת או זו סוגיא של הספקות פקעת

 כמובא החכמים אצל חז״ל שמנו הנעלות התכונות באותן נחון הוא איתן. אדני על
 טרפון ר׳ חכמים... של שבחן מונה היה יהודה בן ״איסי :ע״א) (ס״ז גיטין במסכת

 נוטל אדם אגוזים של גל מה נתן דר׳ באבות ״מפרש :רש״י מפרש אגוזים...״ של גל
 היה דבר ושואלו תלמיד בא טרפון ר׳ כך כולן זו על זו ונופלות נקבצות והן מהן אחת

יחד״. הכל ואגדה הלכה משנה מדרש מקרא ראיה לו מביא
 יודע מי כי להצטער, באמת יש כך ועל תורתו חידושי את לרשום נהג לא הוא
 נרשמו אשר אור, שראו מחידושיו ואלה ההלכה. לספרות האבידה גודל את להעריך

 להד גרמו ״האוהל״ התורני בקובץ ונדפסו שמעון״ ״אהל ישיבת מתלמידי כמה ע״י
הגדול. הרוחני מכושרו התפעלות ועוררו הלומדים בעולם גדול

שמעון״ ״אהל ישיבת בהיכל אומר שהיה המעמיקים שעוריו את לשכוח אוכל לא
 טרדותיו רוב על לפנינו מתנצל היה ענוותנותו מרוב בירושלים. הגה״ק אביו שם על

 ובזכות הדעת בצלילות נאמרו זבריו כל כי לחלוטין, מיותרת היתה זו שהתנצלות ומובן,
דבריו. את בצמא שתו הכל ומסודרת, בהירה שוטפת בצורה נאמרו דבריו הרעיון,

ואגדה, מדרש הלכה, דבר לשמוע זוכה היית זלמן, רבי של במחיצתו להיות זכית
 ר׳ עם נקלעת אם הענין. לפי הכל חדעוה, סברא או שיטה בביאור הברקה או חידוד
 ולא בהרהוריו ושקוע מחשבותיו בריכוז מבחין היית אביבית, התל בבורסה זלמן

 זה וברגע בזרועיך, לופת הוא לפתע משני, כענין בעיניו היה זה כי מו״מ, בעניני
 או זצ״ל אייגר עקיבא רבי זקנו של צ״ע על חידוש דבר במוחו הבזיק איך הבחנתי

 חידושו את להבחין כדי ועיסוקיך, טרדותיך כל שוכח היית ומיד הרמב״ם. דעת ייעזוב
 לבך את כובש היה והמקסימים המלבבים פניו במצע פיו. למוצא ודרוך זלמן ר׳ של

מהם. להתפעל שלא היה אפשר אי תנועותיו, את שאפפה העילאית ובאצילות
 שם בהיותו עוד וערג כסף שאליה ולישובה, ישראל לארץ רחש מיוחדת אהבה

 לעיר והגיע מצפרניהם להימלט הצליח לוינה הנאצי השטן בני של כניסתם עם במזרח.
 לעבור לו כדאי האם ושאלו זצ״ל שמעון רבי הגה״ק אביו אל נכנם ערלוי. מולדו

 מובא :אביו לו ענה הגדולה. היהלומים בורסת נמצאת שם כי שבבלגיה, לאגטוורפן
תחיית עם מחילות מגלגול ניצל ישראל, גארץ בן לו שיש מי כי הקדושים, בספרים
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 והמדיני הכלכלי שהמצב למרות ארצה מיד ועלה הרמז. את הבין זלמן ר׳ בב״א. המתים
 הדגולים וזקניו מאבותיו שירש הארץ חיבת את יציב. ובלתי מעורער שעה באותה היה

הנה״. ישובו רביעי ״דור בו קויים ואכן, פרותיו. לחונן ובכיסופם באהבתם מפורסמים שהיו
 מגדולי אחד לקיצוניות. עד מהספק מתרחק היה דממונא בדיגא היה, האמת איש

 הופיע מבוטל, לא בסכום זלמן ר׳ עם מסויימת עיסקא שגמר שלאחר סיפר, היהלומנים
 בפנקסיו בדק היהלומן דעתו, לפי ליבואן, המגיע החוב את לשלם כדי זלמן ר׳ אצלו
 הוא כי לשלם, חייב הוא בשלו, זלמן ר׳ אולם חובו. את סילק כבר זלמן שר׳ ומצא

ששילם. עד דעתו נחה לא שלם. לא עדיין שהוא מרגיש
 להעריך ידעו כולם גדול. כבוד לו ורחשו זלמן רבי של גדלותו את העריכו הדור גדולי

 זצ״ל אריק מאיר רבי הגאון לו רחש יתירה וחיבה מיוחדת ידידות גאונותו. את יפה
 קבל אף ופעם שונים הלכה בעניני זלמן ר׳ עם מתיעץ שהיה יושר״, ״אמרי בעל
המסובכים. עגונה לעניני בקשר דעתו חות את

 להיות שבקשו זצ״ל, איש״ ״חזון מרן על מסופר בזה. להכיר רצה לא עצמו הוא רק
האיש, היה כזה הפצרותיו. אף על להיעתר סירב הוא אולם סלבודקה ישיבת לראש
תהלתו. וזוהי וענוה פשטות של בחן שהתעטר הרוחנית בקומתו מעם מורם היה אשר

 רבי הצדיק הגאון אחיו בן שליט״א סופר יוחנן רבי הגאון ע״י נתבקש אחת לא
 נעתר לא הוא אבל שמעון״, ״אהל ישיבת ראש להיות סופר״, ״יד בעל סופר משה
הישיבה. מכספי ולהינות לעול עצמו להטיל רוצה הוא שאין באמרו ההצעה, את לקבל
 הרים האחרון בקיץ אביו. שם את שנשאה הישיבה נשענה שעליהם היסוד מעמודי הוא
 וזאת קשה כלכלי במצב נתונה שהישיבה ששמע לאחר ל״י 1000 של בסך תרומתו את

הצנועה. הכנסתו למרות
ויורדים״, עולים אלקים ״מלאכי אלקים. בבית יעקב חלום על מסופר ויצא, בפרשת

כמותם, משאירים ואינם הם עולים הם, עולים דורנו של האלקים מלאכי הגדול לדאבוננו
למאד. עד היא גדולה האבידה, היא גדולה

■4
 מעוררים, מאמרים שני טבת) ה׳ (ביום ב״המודיע״ נתפרסם שוב השלשים, מלאת עם

 של אחיו בן מפעיה״ק, נ״י, סופר שלמה הר״ר המופלאה. אישיותו אודות בדמע הכותבים
כותב: ז״ל, הגאון

;ו׳) השירים שיר שושנים״ וללקוט בגנים לרעות הבושם לערוגות לגנו ירד ״דודי
 בתי אלו בגנים לרעות ישראל אלו הבושם לערוגות העולם, זה לגנו הקב״ה, זה ״דודי

שם). (מד״ר שבישראל״ הצדיקים את לסלק שושנים וללקוט מדרשות ובתי כנסיות
 הצדיק דודי העולם מן נסתלק השבת, לכניסת סמוך כסלו, ב׳ תולדות, פ׳ בעש״ק

 אב״ד זצ״ל סופר שמעון רבי הנודע הגאון סבי של בנו ז״ל, סופר זלמן ר׳ והגאון
זצ״ל. סופר״ ה״כתב מרן בן תשובה״, ״התעוררות ובעל ערלויא

 שאביו עד הכלל, מן היוצאת ובחריפותו המופלגת בלמדנותו התפרסם נעוריו בימי כבר
למודו בדרך בעקבותיו הלך ואכן מאביו, קבל תורתו רוב את בו. השתבח הגדול

 של המפורסם רבה שלאביו כשם דעלמא. במילי והן דשמיא במילי הן ובהתנהגותו
עושה, שהיה ושעל צעד כל ולפני לגתיבותיו, אור השו״ע חלקי ד׳ שמשו ערלויא,

? הוא להלכה בהתאם מעשה אותו האם מהרהר: תמיד היה נוקף, שהיה אצבע כל לפני
הם. הלכה פי על ומחשבותיו מעשיו כל — זלמן ר׳ בנו גם כך

נדפסו הגדול לצערנו השונים. למנהגים ההלכה ע״פ טעם למצוא תמיד השתדל
של הראשונה בחוברת — שנדפסו המעטים מחדושיו באחד תורתו. מדברי מאד מעט
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 — מערלוי שמעון״ ״אהל ישיבת ע״י לאור היוצא תשט״ו), (טבת ״האהל״ התורני הקובץ
 מזכיר הוא הבדלה״. מכוס לטעום שלא הנשים ״שנהגו למנהג הלכתי טעם הוא נותן
 :לו האופיינית בדרך ומוסיף הסוד, פי על המנהג את ליישב הרוצים ספרים שם

דשו״ע...״. דינא עיקר עפ״י זה למנהג יסוד דיש לומר, יש ״ולענ״ד
 ״המשך :מצויין בסוף ;שם נדפס זה בענין הנפלא חדושו של הראשון חלקו רק
 לא כך בכתב, העלה לא חדושיו של הגדול רובם כשם הגדול, לדאבוננו אך יבוא״
 פגשתי הדוש, אותו שנדפס אחרי מה שזמן זכורני ענין. אותו של המשכו שיודפס זכינו

 אותו לי ספר בארץ הגדולות הישיבות באחת המופורסמות הישיבות מראשי אחד את
 יתפרסם מתי אותי ושאל זלמן ר׳ של הגאוניים מדבריו הוא נהגה כמה עד ישיבה ראש

בהם. ולעיין הדברים של המשכם את לראות כבר הוא מחכה כי השני, החלק
 הדור גדולי מאת לו נודעת היתד. יתירד. חבר. ימיו סוף ועד צעירותו ימי מאז
 בוינה, התיישב הראשונד. העלם מלחמת לאחר ויראה. בתורה וגדלותו טיבו על שעמדו

 מהמלחמה כתוצאה ;וסופרים חכמים מלאדי וינה היתד. תקופד. באותד. ביתו. את בנה שם
 :המפורסמים הגאונים ביניהם והסביבד., הונגריה גליציד., מגדולי רבים לשם נדדו הגדולה

 כמה ועוד בוטשאטש אב״ד אריק מאיר ר׳ אלטשטאדט אב״ד ירוחם יצחק חיים ר׳
 תורד, ולומד אלה גדולים אצל לבקר מרבד. היד, זלמן ר׳ לברכה. זכרונם הדור מגדולי
 הדור, גדולי של המיוחדת להערכתם זכה צעיר אברך עדיין היותו ולמרות מפיד,ם,

ביניהם. נרקמו הדוקים ידידות ויחסי
 שראוי למרות רבנות, עול עצמו על ולקבל תורד. של מכתרה ליד.נות תוקף בכל סרב

 מלאכתו ועשד. יהלומים, במסחר עסק בישראל. הלכה ולהורות גדולה קהלה לד,נד,יג ,Tד,
 במעלות ועולה הולך כשד,וא וינה, בעיר מגוריו ימי עליו עברו כך קבע. ותורתו ארעי

 לצאת הצליח עליו ה׳ בחסדי השניד.. העלם מלחמת ערב לעיר, הצורר בוא עד התורד.,
ישראל. לארץ ולעלות יבלח״ט, ביתו בגי עם יחד העיר את

 במסחר, לעסוק המשיך כאן וגם ברק, בבני התיישב ארצד, עלותו אחרי קצר זמן
 והתנהגותו הגדולה ענוותנותו למרות התורד.. ללמוד מקדיש הוא זמנו רוב כשאת

 ר׳ של ובגאונותו בלמדנותו התורד, גדולי מד,רד, עד הכירו רגיל, כבעל־בית ה״פשוטד,״
עם קשרים כאן גם קיים כך שבויגד,, התורה בגתלי קשור היד. שבשעתו וכמו זלמן,
אשר זצ״ל, איש החזון מצד להערכה זכה מיוחד באופן הקדושה. שבארצנו התורד, גדולי
אוצר טמון זלמן שבח ראה איש החזון למודו. ובדרך זלמן ר׳ של בשבחו מאד הפליג
עצמו על ויקבל מסחרו את שיעזוב לבו אל דבר כך ומשום לנצלו, שיש גדול תורני
ומפורסמות. גדולות ישיבות כמד, ע״י לו הוצע אשר ישיבה, ראש של Tתפק

 וידידיו מקורביו זכו כן, אע״פ אך לכך. זכינו ולא מילתא, איסתעייא לא הרב לצערנו
 ולפלפל מדרש ולבתי לישיבות להכנס ,Tד, נוד.ג מתורתו. ,נותTל רבים ישיבד, בני וגם

 וחכמים, גדולים עם תורה בדברי עוסק שהיה למרות תורד.. לומדי עם וקצרות ארוכות
 לחנכם כדי אתם לשוחח ,Tד. מעדיף ואדרבא, התלמידים. צעירי עם גם ומפלפל מדבר היד,

 הישרה ההבנה מדרך סטיה ללא ובחריפות, בעמקות למוד בדרך פרק להם ולהראות
 נמנה זלמן ר׳ כאילו התנהלה שד.שיוזד, עד לו, האופייניים ופשטות ענווד, מתוך זה וכל
 בכך אותו שראה ומי נפש, ולמשיב רוח לקורת לו היו אלו שעות התלמידים. אחד על

 נפש... משיבת תמימה ה׳ ״תורת :הכתוב בו מתקיים דrכ בחוש לראות היד, יכול
לב״. משמחי ישרים ה׳ פקודי

 קצר זמן תוך היה חדש, ספר למז בלוקחו בקורת. בחוש במיוחד היה מצטיין
בחוץ שהופיעד. תורנית חוברת לו הבאתי פעם למודו. דרך ואת המחבר את מעריך
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 ואחת ארוכד. אחת שונים, ענינים בשני להלכד. תשובות שתי ובתוכד. השואה, אחרי לארץ
 עיון לאחר מיד לי אמר התשובות, של מחבריהם את הכיר שלא זלמן ר׳ קצרה.
 מחבר של מכוחו בהרבה גדול הקצרד. התשובד. מהבר של בד.וראה ״כוחו :חטוף

 התשובות מחברי את והכירו הגולה מן שעלו חכמים תלמידי כששאלתי הארוכד.״. התשובה
זלמן. ר׳ של דבריו את מיד הללו אשרו

 ומחמיר מהדר שהיה כשם יהלומים. במסחר לעסוק בארץ גם המשיך כאמור,
 שבין בענינים רבות ובחומרות יתרר. בזהירות גם נד.ג כך למקום, אדם שבין במצוות

 שמים ששם זכה היהלומים. בורסת בחוגי דבר לשם היו ונאמנותו ישרותו לחברו. אדם
 מסחר בעניני מתנהג ומצוות תורה השומר יר.ודי כיצד בהוכיחו ידו, על יתאהב
ומתן. ומשא

 היה מבחן בימי ישראל. אגודת תנועת של הנאמנים ואוד.דיד. חבריד. על נמנה
 מעצמו מנע לא ישראל. אגודת של לרשימתה קולם את לתת ומכריו ידידיו על משפיע

 ידעו כי ידו על הושפעו הרבה ואמנם מישר.ו, על להשפיע שיצליח כשחשב טרחה כל
אישית. נגיעה שום ללא אמת, איש מפי הלב מן היוצאים דברים הם שדבריו

 כל היה רתוק כי ואם להתאושש, ב״ה הצליח אנושר,. במחלה חלה לשנה קרוב לפני
 והוא היום ירחק שלא קוינו וכולנו לאט, לאט ור.שתפר מצבו הלך חוליו, למטת הזמן

 והמשיך צלול מוחו היה הקשה המחלה למרות לאיתנו. ולשוב לגמרי להתרפא יצליח
 פטירתו שבשבוע ב׳ ביום לכך. אפשרות לו שר.יתר. כמד. עד תורה, בדברי ולעיין לעסוק

 זה ;נפלאה בקיאות לו היתד. בהן סופר, חתם שבשו״ת התשובות באחת עדיין עיין
 בערב ה׳ ביום ;ורע מצבו הלך מכן לאחר פטירתו. לפני שלו האחרון התורה למוד היה

 היו אלו — בדברו״ נהיה ״שהכל ברכת את שפתיו מלמלו לטעום משהו לו כשהוגש
מפיו. שר״וציא האחרונות המלים

 שנפטר יום אותו בכסלו, ב׳ יום זה היד. הזד.. העולם מן נפטר השבת לכניסת סמוך
 ״דעת ובעל פרסבורג אב״ד זצ״ל, סופר עקיבא ר׳ הגאון בן־דודו כן לפני שנים שש בו

בני־ בעירו לו שנערכה המונית הלויה לאחר בנפשו. קשורד. היתד. נפשו אשר סופר״,
 ונראה סמוך הרבנים, בחלקת להקבר זכה בירושלים. המנוחות בד.ר למנוהות הובא ברק,

נפרדו. לא ובמותם בחייהם והנעימים הנאהבים — פרסבורג הגאב״ד של לקברו
 לראות שזכד. שמחתו גדלה ובמיוחד אביד״ם, בדרכי ד.ד.ולכים צאצאים אחריו השאיר

— והיראה התורה במעלות ועולים בלימודיהם חיל עושים בישיבה, הלומדים נכדים
עמלו. מכל חלקו היה זה אשר

ירושלים״. בנות רעי וזה דודי ״זד.
בדמע הכותב

סופר שלמה אחיו בן
*

בזה״ל: ז״ל, ד.גאון אחי בן של בנו נ״י, סופר יעקב המופלג ד.ב׳ כותב גליון באותו
 התגלמה אשר אור ושופעת הקורנת האצילה הדמות על מוסרות אלו שורות
 זקני כ״ק הפארות רב האילן מגזע נצר זצ״ל, סופר זלמן הג״ר דו״ז של באישיותו

זי״ע. הה״ס הגה״ק
 היה הרוחנית, קומתו את עיצבו אשר העשירות בכונותיו הצטיין חורפו מימי

 החורגת במדד. לכת הצנע והעריצוהו, הוקירוהו מכריו כל חמודות, ואיש הליכות נעים
בהעמקד. הצטיינו והברקותיו חידושיו המלה, מובן במלוא גאון המקובלת, ממסגרת

ובדרך העצומד., מחריפותו הושפעה לא המוסלאד, ישרותו הגיוני, ובניתוח חודרת
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 הבהירו אשר המפוארים בניניו את ובנה ים־התלמוד ממעמקי פנינים דלה זו נפלאה
 זי״ע והח״ס הרעק״א זקניו וחידושי קושיות וביאר ישב אחת לא מסובכות. סוגיות

עברו. מדורות פליאה בגדר שהושארו
 לימודו דרך משתקף מתוכם אשר דיומא בענינא מחידושיו בודדים קטעים אצטט

המופלא.
מאחר ימים ז׳ רק היה שהנס לאחר ימים ח׳ נ״ח הדלקת על הקושי׳ ידועה א)
הר״ן על האחרונים קושיית בהקדמת ר״ז ענה ע״ז אחד. ליום הספיק שבפך שהשמן

 ח׳ לקח וחזרה הליכה וזמן ימים ד׳ במרחק שמן להם שהיה ימים ח׳ הנם שהי׳ שב׳
 שבת תחום לעבור וא״א שבת אחד יום יוצא ימים ח׳ במשך שהלא קשה וע״ז ימים
 זמן משד ימים ט׳ הדליקו שבאמת חברתה בירך מיושבת אחת שקושיה ר״ז ואמר
 ומ״ש נס שהיה ימים ח׳ רק מדליקים ואנו שבת של אחד יום בצירוף השמן הבאת
ימים. ח׳ בער הנס שע״י הבונה ימים ח׳ והדליקום נס ונעשה בגמ׳

ימים או הנכנסים ימים כנגד מדליקים אם וב״ה ב״ש של הפלוגתא מבואר בגם׳ ב)
מלא נשאר הפך אם תע״ר סי׳ הב״י תי׳ בב׳ תליא שפלוגתתם הר״ז וביאר היוצאים

 לכד מיד הנם נתרחש דלפי״ז הראשון כצד סברי דב״ה מליאה, שארה הי׳ שהמנורה או
 כלה לא שבמנורה שהשמן הב׳ כצד סוברים ב״ש משא״ב היוצאים, ימים נגד מדליקים

הנכנסים. ימים נגד מדליקים ולכד השמן כלה שלא שנתגלה הב׳ יום עד הנם הוכר ולא
 לא סוחר בתור שגם מוכיחות והן בתורה, מגדלותו בלבד בודדות הן אלו דוגמאות

הרף. ללא בה שקוע והיה תמיד יגע אלא התורה, לימוד את הזניח
ננוחם. מדרכיו לימוד וע״י נאצלה, אישיות של זו דוגמה לפנינו נציב

סופר יעקב

המנוחות: הר על מצבתו נוסח וזאת

פ״נ
 באנשים מופלא הרים ועוקר סיני הגאון הרב

ותרשישים אלים קדושים מגזע
ן רבי מ ל ר ז פ ו זצ״ל ס
 והיראה התורה שר הגה״ק בן

 זצוק״ל סיפר שמעון רבנו
 ערלויא אבדק״ק

 תשובה התעוררות בעל
זצוק״ל סופר כתב בעל הגדול רבנו בן

 ועניו חסיד צדיק איש מצבת זאת
 פניו תאיר ותורתו ההלכה, בעמק לן

 חפניו מלוא ואסף דלה התורה, מבאר
 ומדרבניו ישראל לגדולי מפואר [צר

 תשכ״ו כסלו ב׳ עש״ק של״ח
 ע״ה אסתר מלכה הרבנית אמו שם

 בוויען רב שפיצער זלמן ר׳ הגאון בת
ה. ב. צ. נ. ת.
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 הקונטריסים בשער מפורטים שאינם ל״מדורים״ ענינים תוכן
י״ג). — ו' (שנה תשכ״ז — תש״כ לשניים

תש׳׳כ) (כסלו־אדר י״ח י״ז חוברת
סופרים: תיקון

ח״י). סי׳ (ח״ב רעק״א בשו״ת א)
רכ״ט). סי׳ (יו״ד חת״ס בשו״ת ב)
רכ״ט). סי׳ (יו״ד חת״ס בשו״ת ג)

טו״ב). (סי׳ סופר יד בשו״ת ד)
קמ״ג). סי׳ (או״ח חת״ס בשו״ת ה)

ב׳). סי׳ (או״ח חת״ס בשו״ת ו)

המדרש: כית מחידושי

וינברגר ש.מ. — בערלה מקדש בעניו א)
דייטש בנימין — המבושל מן הנודר בעניו ב)
שטיינר מנחם — צעב״ח בעניו ג)

תש״ב) (סיון־אלול כ׳ י״ט חוברת

המדרש: כית מחידושי
שטיינר ענזל אשר — ע״ב כ״א ב״ק בתוס׳ א)
ט. ב. — שטרות מכירת בעניו ב)
רוזנברג ישעי׳ — ליבם זקוקה בעניו ג)
הנ״ל — דמאי על הזימון ברכת בעניו ד)
מ. ב. י. — ההיקם על נשאלין בעניו ה)
שטיינר מ. מנחם — הרמב״ם סתירת ישוב ו)
מ. ב. י. — הרדב״ז בדברי פליאה ז)
דנציגר חנוך — החת״ס לקושית ישוב ח)
 פרישמו י. ש. — דרבנן במצוה עוסק בעניו ט)
צויבל ז. א. — מילואים אבני בדברי הסבר י)

לעשור: כסא כין

חת״ס — שופר קול א)
סופר מכתב — התשובה עיקר ב)
חת״ס — והשופט המחוקק המלד ג)

חת״ס — שמו זמרו לאלקים שירו ד)
חת״ס — נדבה אוהבם ה)
חת״ס — ה׳ אהבת ה׳ יראה ו)
חת״ס — בשבת יוה״כ ז)
התעו״ת — ביוה״כ לרפואה משקין ח)
חת״ס — היום יוה״כ ט)
שליט״א אדמו״ר — ר״ה ה׳ במג״א הערות י)

שלם: סוכת

חת״ס — עונות לחשבון ראשון א)
חת״ס — מינים ד׳ ב)
כת״ס — שמח אך ג)
חת״ס — לכם תהי׳ עצרת ד)

להאהל: מכתכים

גרינבלט אפרים הרב — יחף הליכת באיסור א)
בלומנטל ש. א. הרב — הספרדי מבטא בעניו ב)
— ל״ב) סי׳ (ח״ב רע״א שו״ת ע״ד ג)

וינד ישראל
 יונגרייז א. יצחק — מהרשד״ה שו״ת

תשכ״א) (טבת־ניסן כ״ב פ״א חוברת

המדרש: כית מחידושי
הלד ח. א. — דכבתה בסוגי׳ א)
פרידמן שלמה — ידיה מעשי בעניו ב)
הלד ח. א. — הר״ן לד׳ ישוב ג)
— קנ״א) סי׳ (אה״ע חת״ס בשו״ת ד)

דנציגר ז. ח.
ובר יואל — רי״ט) (סי׳ רע״א להגהות ישוב ה)
 פרישמן י. ש. — ארי׳ שאגת על קושיא ו)

דייטש בנימין — להאהל מכתב
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 ומשיב: שואל
— אחד ביום אחיותב׳ גישואי בעניו

אמזל צבי אפרים הר׳

תשכ״א) (סיון־אלול כ״ד כ״ג חוברת

סופרים: תי?ץ
ויקרא. עה״ת בחת״ם א)
קכ״ז) סי׳ ח״א (אה״ע חת״ס בשו״ת ב)
קנ״א) סי׳ ח״ב (אה״ע חת״ס בשו״ת ג)
ט״ו) (סי׳ כץ מהר׳׳י בספר ד)

המדרש: בית מחידושי
צויבל ז. א. — ל״ו) סי׳ (חו״מ לכת״ס ראי׳ א)
הג״ל — שאלד. זמן ב)
ט. ב. —עכו״ם בתבואת תרומה הפרשת ג)
— ור״ה תמיד, במס׳ ביאורים ד)

 סופר אברהם ד.ג״מ
דייטש צבי שמעון הרה״ג — :האהל על העמת

תשכ״ב) (ניסן־אלול כ״ה־כ״ח חוברת

המדרש: בית מחידושי
מןTסר שלמה — ע״ב ס״ה ושיןTבק א)
ט. ב. — ראי׳ במצות נשים חיוב ב)
פרישמן י. ש. — ח׳) (סי׳ שערים בית בשו׳׳ת ג)
הנ״ל — מ״ה) סי׳ (ח״ה שר׳מ בשו׳׳וז ד)
פרקש משד. — מוציא דיצא בסוגיא ד.)
הנ׳׳ל — ז׳) (סי׳ רע׳׳א בשו׳׳ת ד)
הנ׳׳ל — ק״מ) סי׳ (או׳׳ח חת״ס בשו׳׳ת ז)
זינגר יוסף יעקב הר׳ — בקטן ערבות ח)
בנדיקט ג. י. — נזירות שתי בנודר ט)
מ. ב. י. — דאורייתא סימנין בענין י)

 דנציגר ח. ־- שביעית בפירות המקדש יא)
— תשובד.״ ״דרכי בס׳ ביאור יב)

מושקוביץ דת• ד.רד.״ג
לעשור: כסא כין
חת׳׳ס — אריכתא יומא א)
חת׳׳ס — ומילה ר׳׳ה שבת, ב)
— תקפ״ח) (סי׳ מג״א לקושית ישוב ג)

סופר מכתב
סופר מכתב — ומיושב דמעומד תקיעות ד)
חת״ס — ער׳׳ה תענית ה)

— סק״ב) תקצ״ו סי׳ (או״ח הטו״ז בדברי צ״ע ו)
שליט״א אדמו״ר מכ׳׳ק

מעון שיר — בנ״י עדת לכל ונסלח ז)

שלם: סוכת

חת׳׳ס — מינים ד׳ לקיחת א)
חת״ס — עונות לחשבון ראשון ב)
מעון שיר — שמח אך וד.יית ג)
חת״ס — שמ״ע רמזי ד)
— ערלה של דאתרוג בסוגיא ד.)

שליט״א אדמו״ר כ״ק

 תשכ״ה) (כסלו־אד״ב ל׳ כ״ט חוברת

המדרש: כית מחידושי
זינגר י. י. הרב — לנר מנר מדליקין בסוגי׳ א)
פרקש משה — החת׳׳ס על לק׳ ישוב ב)
בנדיקט ג. י. — המצוד. לבטל נשבע ג)
סופר משד. — קטן מציאת ד)
טסלר א. צבי — בחררר. המד.פך עני ד.)
שטיינר ש. א. — עבירה לדבר שליחות ו)
ברגר מ. יצחק — דכבתד. בסוגיא ז)
— אשתו לחרטת שליח יעשה אי בעל ח)

סופר יעקב
 אסטרייכר ח. א. — המנ׳׳ח על הערד, ט)
ט. ב. — דקציצד. בסוגי׳ י)

 קליין יודא א. — שטמ״ק לד׳ ישוב יא)
 דויטש י. דוד — כלים הכשר יב)
 ניימן צ. דוד — אלא הש׳׳ס קאמר היכי יג)
— מ״ח.) (בב״מ בראשונים ביאור יד)

גרינפלד ד. י.
^ אצלו ולד.ביאו לנתקו ויכול הואיל בענת טו)

שורץ שמאול א.
כש׳׳ס: ציונים

סופר אברהם הג״מ - קטן מועד במם׳ הערות א)
סופר אברהם הנ״מ — חגיגה במם׳ הערות ב)
סופד אברהם ד.ג״מ — חו״מ בשו׳׳ע הערות שתי ג)

תשכ״ז) (כסלו ל״ב ל׳׳א חוברת

המדרש: כיח מחידוש•
פרקש משד. — בסומא מצות חיוב א)
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— מנ״ח על הערות מחדש, מצה אכילת ב)
סופר משה

בנדיקט ג. י. — איסור ואכילת טבל מצת ג)
טסלר א. צ. — עבירה לדבר שליחות ד)
לוי מנחם — בעכו״ם חליפין קניו ה)
ברגר מ. י. — ב״נ בכלל הוי אי אבות ו)
אסטרייכר ח. א. — מה״ד עונשין אין ז)
ט. ב. — כסף קנין בענין ח)
 מרקובת י. ישראל — כסף קידושי בענין ט)
קליין י. א. — מצורע בציפורי מקדש י)

 חיטש י. ד. — בעבירה הבאה מצוה יא)
 מרמורשטיין י. א. — דרבים במצוד. מצהב״ע יב)
 גריבפלד ד. י. — תרומה שאכל זר יג)
 ארנפלד צ. ש. — ומנסך מדמע מטמע יד)
דופלט מ. ח. — תפילין דהמוצא בסוגי׳ טו)

 רייך אפרים א. — לגזקין חזקה טז)
 אבלם יושע — נבילות אוכל קטן יז)
 שורץ ש. א. — יתומים בנכסי אפוטרופוס יח)
ורטהיימר הלל — מעשה בה שאין לאו יט)

סופרים: תירןון

ס״ח) סי׳ (יו״ד חת״ם בשו״ת א)
פ׳) סי׳ ח״א (אה״ע חת״ס בשו״ת ב)
חת״ס במנד,גי ג)
שמ״א) סי׳ (יו״ד חת״ס בשו״ת ד)
ש״י) סי׳ (יו״ד חת״ס בשו״ת ה)

האהל על הערות
סופר אברהם ר.ג״מ — שונות הערות

ולבבית חמה טוב מזל ברכת
ה״ה כתוי״ט המו״ם החשובים ישיבתנו לתלמידי אנו מביעים

 לוי מנחם
 שפיצר ישעי׳

 רוזמן חיים אברהם
 ניסל מאיר אברהם
 נוימן צבי ישראל
 הרטמן ישראל
 שטיינר שלמה אליעזר

דויטש יודא דוד

יחי׳ עב״ג לאירוסיהם

 ברקוביץ שמחה שלמה
 ניימן צבי דוד

 קרייזמן אלעזר ירמי'
 בנדיקט גרשון יעקב

 רוזנברג שלמה
 קוט אלי׳ משה
 ווים יוחנן

 פולצ׳ק יהודה
גשטטנר צבי שמעון

יחי׳ עב״ג לנישואיהם

 כישראל נאמנים כתים להקים שיזכו ^וא יהא
נ״ע ורבותינו אבותינו בדיד

ת פ ד ב ט
מערלויא שמעון אהל ישיבת תלמידי איגוד



סופר חתם מכרו - והפוסתיס הש״ס ספרית
33505 טל. 836 ד. ת.ת״ו ירושלים עיה״ק

ב כעל מרן של להסתלקותו וחמש התשעים יוכל לרגל ת כ ״ ״ ר פ ו  זי>,/ןן ס
מתן על החלטנו תשכ״ז—תרל״ב טבת (י״ט

הפוסקים על או הש״ס על לנרשמים חשובים ופרסים הנחות
:כדלהלן ז. ש. מכת — כסלו חדשי במשד

. ל״י 360.— בסך יקבלוהו ל״י 380.— בסך הקבוע המחיר במקום )1 ד ב ל ב
 חלקי ד׳ — ה״ה שבשו״ת מספרי־יסוד אחד את מחיר בחצי לקבל זכאים )2

ל״י). 56( במקום ל״י 28 בסך כרכים) 4( סופר כתב שו״ת
 גיטיך׳ עמ״ס סופר ״כתב חידושי הספר את מחיר בחצי לקבל זכאים )3

ל״י).20.— (במקום ל״י 10.— בסך זו, למס׳ המפרשים ממובחרי שבהוצאתינו,
 בסידור עתה ונדפס העולה — סופר״ כתב ״דרשות ספר שי יקבלו )4

כתב־יד. מתוך ועריכה

נשכר הזריז — זכור

ל׳׳י 17.50 הכרד קכלת עם ל״י, 10.— הרעזמה דמי תנאים:

הרשמה: תחנות
:ידושלים

סופר״ ״חתם מכון משרד
1 יותם רח׳

 15 חכמה ראשית רחוב
 ספינקא] המדרש בית [מעל

 אחה״צ. 4—7.30 בשעות ג׳ א׳ בימים
כני־כדק

 סופר] t [ביהמ״ד 50 זכאי בן רח׳
אחה״צ 4—8 בשעות ה׳ ביום

ביותר בהקדם רכוש
ביותר היפה הש״ס

ביותר ללימוד נוח
ביותר הזול במחיר

ביותר הנוחים ובתשלומים
 אורגמאלי וילנא ש״ס
סופר״ חתם ׳מכון הוצאת

 מתקבלות הזמנות
 ובטלפון בדואר גם
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•) זוממץ עדים בענין
בממיז עשה כאשר ולא ומם נאשר בדין

סופר יוחנן הרב
ירוסלים

 הלכה ב׳ פרק עדים (הלכות הרמכ״ם
 הדין, מן גהרגין אין הוזמו, כך ואחר עליו, שהעידו זה נהרג וז-ל, כתכ, ב׳)

 אבל הקבלה. מפי זה דבר — עשה לא ועדיין לעשות זמם כאשר שנאמר,
 בעדותן, זה ליד זה מיד הממון יצא אם וכן לוקין. עליו שהעידו זה לקה אם

 ממת ולענין מלקות דלענין ליה, דסבירא הרי עכ״ל. לו, ומשלמין לבעליו חוזר
 P והנה אותם. מחייבינן מ״מ זוממים העדים ידי על מעשה נעשה כבר אם גם

 נאמרה, מיתה לענין דדוקא ט׳), (עמוד מטת למס׳ בחי׳ להמאירי גם לגמרי ס״ל
 במקצת, כהרמב״ם שסברי לראשונים מציגו ועוד עש̂ו כאשר ולא זמם כאשר
 דעת זדא וכן עשה. כאשר בכלל אינו ע״כ בחזרה, דאפשר יען ממת, דלגבי

 גם כן מביא שם מקובצת ובשיטה ע״ב) (ד׳ ב״ק והתום׳ תקכ״ד), (מצוה החינוך
 ממון לענין דגם וס״ל, חולקים ראשונים מקצת אמנם — ישעי׳. רביגו בשם

 תדע, ד״ה ע״ב) (ב׳ מכות בריטב״א עיין — עשה כאשר ולא זמם כאשר אמרינן
 בנימוקי גם ומובא לאורו], עתה [שזכינו ע״א) (נ״ו ב״ב למס׳ בחי׳ ס״ל ובן

 דמפרש זצ״ל הח״ם מרן ק״ז ובחי׳ שם, ומהרש״א ברשב״ם יעיץ דבריו׳ שם יוסף
 ב״ק מקובצת בשיטה ועיין הנ״ל, הריטב״א כשיטת ג״כ שס״ל הרשב״ם לדברי

 ע״ב) (ב׳ מטת יוסף להנימוקי ס״ל וכן הכי, ג״כ יוחנן ר׳ בשם שמביא ע״ב) (ד׳
 ק״ז ובשו״ת מ״ד), (פ״ג ובב״ב מ״ט), (פ״א מטת בתוי״ם עוד ועיץ — קנם ד״ה
הרמב״ם. ומ״ש ד״ה ר״ח סי׳ ובאו״ח ל״ג), סי׳ (חו״מ החת״ם מרן

 שמייתי ה״ד), פכ״א עדים (ה׳ זצ״ל למלך משנה בעל לרבינו pוחזי ט
 המחזיק של דינו דנגמר דכיון הריטב״א, בשם ע״א) (נ״ו ב״ב יוסף הנימוקי מקז״ב

 דגם דס״ל, הרי זמם. כאשר ולא עשה כאשר הר׳ל בידו, שהי׳ בקרקע והחזיקוהו
 וקשיא הלשון, בזה המל״מ והקשה — עשה. כאשר ולא זמם כאשר בעינן בממון

 לרבו, העבד דמי משלם דלמה עינו את סימא ואח״ב עבדו שן דהפיל מהא לי
 ויוצא פיהם על העבד דין ועמר ע״ז. שהעידו אחר שהחמו זוממין [העדים

 כאשר והו״ל בעצמו, תפוס הוא הרי העבד של דינו שעמר כיה הא — לחירות],
לאדון ומשלמץ שם] [הרמב״ם רבינו ומש״ב צ״ע, וכעת זמם, כאעזר ולא עשה

ס י פ ד פר ת ס ל מ ב ו י ד ה ו ב כ , הרב ל ג א נ ו א י ״ ס י ל ש
, נ ) . . י ב) זכ״ תה



 כבר מיהו ישראל בבת להתירו היינו ־- שחרור׳ גט דצריך אע״ג העבד, דמי
 של גופו הפסידוהו והם לשעבדו, יכול שאינו מעליו, רבו של שעבודו הופקע

המל״מ. של עכ״ל עבד,
 שכתב מ״ד) פ״ג (ב״ב המשניות על ישראל תפארת בפי׳ וראיתי ג.

 קי״ז), (בב״ק עומדת בעלי׳ בחזקת קרקע מדקיימ״ל די״ל שם, דב״ב סוגיא ליישב
 שהביא מה הנה — עיי״ש. עשה כאשר כאן אין בקרקע כשהחזיקוהו אפי׳ א״כ

 כן שם דמבואר נהי עומדת, בעלי׳ בחזקת קרקע דקיימ״ל קי״ז מב״ק התפא״י
 אומר הנהר את״כ בשטפד. ומשו״ה נגזלת אינו דקרקע דר״א לרבנן דס״ל במה

 נחמן לרב דס״ל ע״ב) (ק״ב ב״מ מגמ׳ להביא לו הי׳ מ״מ לפניך שלך הרי לו
 אתי לא התפא״י של תירוצו גוף אמנם — ע״א). (ק״י שם עוד ועיין כן בהדי׳
 דסופה משום דר״נ דטעמא אדעתא, ד״ה ע״ב) (ס״א ב״ב תום׳ לפימש״ב שפיר,
 המשכיר בחזקת הוא דהקרקע המוחזק, השוכר הוי לא [ע״כ לבעלים, לחזור
 שיחזור דאפשר כיון חזקה חזקתו הוי דלא קרקע בגוזל י״ל וכן אליו], לחזור דסופו

 שלא אדעתא בקרקע, המחזיק את להחזיק הדין דנגמר בנ״ד משא״ב לבעליו,
 עוד ועיין עומדת בעלים בחזקת קרקע לומר כאן שייך לא א״כ לבעלים, יחזור
ודו״ק. ארעא ואוקי ד״ה ע״א) (כ׳ כתובות תוס׳

 המל״מ שהקשה ומה הריטב״א, של תירוצו התפא״י שם מייתי ושוב ד.
 שחרור גט מדצריך ולפענ״ד הלשון, בזה התפא״י ע״ז ותי׳ ב׳) אות (הנ״ל עליו,
 מוחזק אינו עדיין א״כ ה״ד] פ״ה מעבדים [כרמב״ם ועין בשן שיוצא אע״ג

 ומ״ש ודו״ק]. ע״א) (מ״ב כתובות תום׳ [ועיין שחרור. גט שיקבל עד בעצמו
 צריך והרי העבד דמי לאדון שמשלמין הרמב״ם כתב אמאי עוד שם למלך במשנה

 לא למימר עדים מצו דהרי דר״ל, ולפענ״ד דבריו, בהבנת ונתקשו שחרור, גט
 דמצי ע״א) (מ״א בסנהדרין כדאמרינן שחרור, גט לעבדו שיתן לחייבו רק רצינו
 מפסידין שודאי חלל, שהיא בו כמעידין להוי וא״כ באנו, בעלה על לאסרוה אמרי
 גלגול, ע״י רק הוא, ממון הפסדת לאו העדות דעיקר כיון אפ״ה מתרומה, אותו
 שתירץ מה אמנם ה״ח], פ״ב שם [ברמב״ם מלקות וחייבין מממון פטורין להכי

 ממש״כ מדוייק אינו מ״ב אחר ישראל, בבת להתירו רק אינו שחרור דגט ע״ז שם
 קודם חבלתו דמי מאחרים מוציא אינו שגם הי״א) פ״ד חובל (מה׳ הרמב״ם

 שקבל שקודם הנ״ל, כדברינו להדיא מוכח ג״כ ומשם מרבו, שחרור הגט שקיבל
שם. התפא״י עכ״ל נפשו׳ קנה לא עדיין שחרור גט

 גט דמדצריך שמתרץ מה על מאוד, תמהתי דבריו, ראיתי מידי הנה ה.
 דברי הלא — בעצמו, מוחזק אינו עדיץ א״כ ועין בשן שיוצא שאע״ג שחרור

 בש״ס הוא טהור מקורו עינו, את סימא ואח״ב עבדו שן דהפיל בהא הרמב״ם
 באיש מעידני התם, דאיתא פ״א), (מכות מתוספתא שם דמייתי ע״ב), (ע״ג ב״ק

 זוממין, ונמצאו כן, אומר הרב שהרי שינו, את והפיל עבדו עין את שסימא פלוני
 כת דליכא כדקתני, אילימא דמי, היכי בגמ׳ ופריך לעבד. עין דמי משלמין
 קבעי עינו דמי לחירות, לי׳ דמפקי בתר לעבד, עין דמי משלמין אחרינא,
 ואמרו, תרי בי דאתו כגון לאו אלא לשלומי, בעי לרב עבד כולי דמי ועוד שלימו,

 את שהפיל [דאחר עינו, דמי הרב לי׳ מיתיב דבעי עינו את סימא שינו את הפיל
קאמר דבהדיא הרי היטב. עיי״ש עינו], את סימא אח״כ לחירות ויצא שינו



זוממי! עדים בענין

 וכדברי להפסידו׳ שרצה לרבו העבד דמי לשלומי בעי זוממין דהעדים בגט׳ שם
 עשה״ ״כצשר הוי לא דמשו״ה לתרוצי שייך לא דשם הגמ׳ ועל הרמב״ם.

 דבעי דלמ״ד שחרור, גט בעי דלא ס״ל דהתם סיגיא דע״ב שחרור, גט מחוסר דעדיץ
 גט שנתן קודם אי ע״ב), (מ״ב בגיטין איפשטא דלא בעיא הוה שחרור גט

 שלושים שקלים כסף בקרא דכתיב דכיון לא, או הוא רבו של הקנסא אי שחרור
 אדון שחרור גט דמחוסר כיון דילמא או הוא, אדון לאו והאי לאדוניו, יתן

 את וסימא שינו את דהפיל מהתוספתא האיבעיא לפשוט דרצה עיי״ש בי׳, קרינא
 חבלי השתא לרבו, וקנס קנס, לו יש אמרת ואי עינו, דמי ונותן בשינו יוצא עינו
 [ועיי״ש לדידי/ לי׳ יהיב גופי׳, רבי׳ בי׳ חבל לרבי׳, לי׳ יהבי׳ אחריני בי׳

 חבלה לרבו דקנסא כיון לעצמו, ידיו דמעשי נהי דכתבו, בי׳ חבלי׳ ד״ה בתוס׳
 דלמא בגמ׳ ודוחה — עיי״ש] פלגא קטלי׳ לי ומה כולו, קטלי׳ לי דמה לרבו נמי

 זו, דחוי׳ לפי בע״כ וא״כ עיי״ש. תוספתא, האי אתיא שחרור, גט צריך אינו כמ״ד
 ועבדו, עינו דמי הרב לי׳ מיתיב דבעי הכי בתר שם דקאמר הנ״ל, דב״ק סוגיא
 עומדת. בעינה המל״מ קושי׳ וא״ב — שחרור, גט צריך דאין כמ״ד אתיא בע״כ

 והביא ע״א) (מ״ב כתובות להתוס׳ ציץ עצמו שהוא התפא״י, על לי תמוה וביותר
 ממש שהתוס׳ הרגיש ולא שחרור, גט שיקבל עד בעצמו זכה דלא ראי׳, משם

 דמאן בב״ק מוכח דהא בזה״ל, בהדיא כתבו וכו׳], שיני את [הפלת דיבור באותו
 והרי ע״כ, שחרור, גט צריך דאין סבר עינו דמי לו ונותן בשינו יוצא לי׳ דאית

וצ״ע. לדבריו תברא מזה
 כיון דר״ל, המל״מ, דברי להסביר התפא״י, מש״כ על לי קשה ועוד ו.
 (מ״א בסנהדרין כדאיתא שחרור גט לחייבו רק רצינו שלא למימר מצי דר,עדים

 דחייב חלל שהוא בו שמעידין וכמו באנו, בעלה על לאסרה אמרי דמצי ע״א)
 ואינם תמוהין ודבריו — תרומה אותו מפסידין שודאי הגם מממון ופטור מלקות
 קושייתו, על כלום המל״מ תירץ לא המל״מ קשי׳ בכוונת פירושו דלפי׳ כלל מובנים

וצ״ע. זו לקושי׳ ושייכות קשר שום אין המל״מ של דלתירוצו
ע״ב) (ט׳ בסנהדרין התוס׳ כתבו בהדיא דהלא דבריו, על לי קשה ועוד

 שהוא בפלוני דמעידין [והא הכי, למימר Tשי לא זה בלא זה להיות דא״א דהיכא
 הראשונים כתבו כבר וכדומה, מתרומה להפסידו שרצו מה מלשלם דפטורים חלל
 או לעשות גרם כאשר ולא זמם, כאשר דכתיב משום או שוגים טעמים בזה

 דמשלמים בהא שייך לא וכ״ז היזיקא, לי ברי לא וגם דקיץ, מידי הוי דלא משום
 דברי בהבנת שנתקשו ומש״כ ~ מבין] לכל ופשוט ברוד וזה עבד, דמי לאדון

 התום׳ למש״ב דנתכוון בפשיטות, המל״ט מונת לפרש נראה לעג״ד ־־ המל״ט
 מעשי מ״מ לרבו, שקנסו ואפשר שתרור גט דבעי דנהי הנ״ל, ע״ב) בגיטין(מ״ב

 אינו שחרור גט ועיקר שעבודו, הופקע כבר וא״כ לעבד, שהוא פשיטא ידיו
 לו יש אי ספק יש ממילא שחרור, גט דצריך כיון [ומ״מ ישראל. בבת להתירו אלא
 לכתוב המל״ט הוצרך הוא, דפשוט והגם לא.] או אדוניו נקרא רבו עדיץ אי קנס,
 הופקע לא עדיין שחרור גט דבעי דיען התפא״י, שטעה במו לטעות שלא זאת

 כן, כתב ע״כ הריטב״א, על שהקשה קושיתו קשה יהי׳ לא וא״ב רבו, של שעבודו
 העבד, דמי לרבו הפסידו דודאי לרבו, העבד דמי דמשלמין הרמב״ם כתב דע״ב
וק״ל. לגמרי שעבודו הופקע דכבר

דגט שם במל״ט שתי׳ מה #אמנם ישראל התפארת עוד שכתב ומה ז.



 הרמב״ם ממש״ב מדויק אינו מ״ב אחר ישראל׳/ בבת להתירו רק אינו שחרור
 הגט שיקבל קודם חבלתו דמי מאחרים מוציא אינו שגם הי״א), פ״ד (מחובל
 כוונתו דהלא ומדוקדקים מדויקים המל״מ רבינו דברי לענ״ד — מרבו, שחרור
 בבת להתירו היינו מ״מ שחרור גט שמעוכב דאף שכתב, במה ובלשונו מפורש
 דלא הרי לשעבדו״ יכול שאינו מעליו הופקע כבר רבו של שעבודו מ״מ ישראל

 שכתבו וכמו שחרור גט מעוכב שהוא אף לעצמו ידיו שמעשי אלא לומר בא
 לרבו וחבלתו קנסו דילמא ספק יש שחרור גט דבעי כיון אך הנ״ל, גיטין התוס׳

שם. איפשטא דלא בעיה והוא לעצמו, ולא
 להדיא מוכח ג״כ ״ומשם התפא״י שסיים במה נתפס, אדם דבריו ובסוף ח.
 צע״ג, ודבריו עכ״ל נפשו״ קנה לא עדיין שחרור גט שקבל שקודם הנ״ל, כדברינו
 דברי לתרץ שרוצה במה — דבריו על קשה האלו הרמב״ם מדברי דאדרבא

 ועדיין לחירות שיצא עבד כל שם, הרמב״ם דז״ל — המל״מ מקושי׳ הריטב״א
 להוציא יכול א^נו בו שחבלו ואחרים קנס, לו אין לידו, שחרור גט הגיע לא

 לא שהרי מהן, להוציא יכול האדון ולא שחרורו, גמר לא שעדיין לעצמו, מהן
 ואינו בשינו, יוצא עינו את סימא ואח״ב עבדו שן המפיל לפיכך קנין׳ בו נשאר
 באריכות, ברבדיו מבואר הר' ענ״ל. מידו, מוציאין אין תפשי ואם עיני, דמי לו ניתן
 ולהכי הנ״ל, גיטין דש״ם וכאיבעיא לרבו או לעצמו חבלתו אי דדינא ספיקא דהוי
 אי דדיגא ספיקא דהוה היטב באר מבואר הרי שם. המ״מ וכמש״ב וכו׳ דאם פסק

 הנ״ל, תירוצו על קשה אכתי וא״כ — לא, או חבלתו לענין עצמו את קנה העבד
 כבר דילמא לרבו, העבד דמי לשלם זוממין, העדים לחייב יבולים אנו דהאיך

 עשה, כאשר והוי ישראל] בבת להתירו [מלבד הענינים לכל עצמו את העבד קנה
— זה. ספק מחמת זוממין העדים לפטור לנו והיו לעשות, זמם כאשר ולא

הלשון, בזה שכתב ל״ח) (סי׳ בתומים ראיתי הנ״ל כל כותבי אחרי ט.
 שאין דמיירי ותירץ וכו׳, בשמו הנ״י כמ״ש והקשה תדלק הריטב״א אמנם
 בעל הרב הקשה עכ״ל. שדהו, לתוך להורידו מעשה ומחוסר השדה בתוך יושב

 שן שהפיל במעידים קשה עדיין שלו דקושי׳ ו׳] באות [הנ״ל למלך משנה
 ב״ח, הוא והרי בעצמו תפוס העבד דין כשנגמר הא דמשלמים, והזימו עבדו
 לא עדיין וא״ב שחרור גט צריך עדיץ דד,א קושי׳ זה ואין — עשה כאשר והוי

 לקידושין בריטב״א ועיין הראב״ד, כמש״ב תפוס, דמקרי ואעפ״י המעשה נגמר
 עי״ש שנתפתתה נערה פרק ריש בכתובות התוס׳ כתבו הא מ״מ בזה, מש״כ פ״ק

 וא״כ שחרור, גט ומחוסר הואיל שינו, שהפיל עבד גבי הילך מיקרי לא דלכך
 ב״ק הגמ׳ פריך מה עכ״ם להקשות ואין — ולק״מ. עשה כאשר מקרי לא עדיין
 ברייתא הך דלמא קושי׳, ומה לשלומי, בעי לרב העבד דמי ועוד, ע״ב), (ע״ג
 הא התמי׳, להגדיל רק בגם׳ פי׳ די״ל עשר״ כאשר הוה וא״כ ג״ש, דא״צ ס״ל

 לגבי חיובא עכ״פ עשה אשר מכח לפטור דנימא ואף לרב, הכל לשלם הדין שורת
 לעבד עין דמי שמשלם ומהם -- לעבד לשלם בהיפוך, לומר ס״ד ואיך 4איט רב

 דהעבד דאיירי די׳׳ל עשה כאשר היינו הרב נפטר אם דהא ל״ק, בדאפכינא
לריטב״א ס״ל כי מידי, קשה לא הכי בלאו מיהו •) ודו״ק לקמן הלח״מ כמ״ש תפס

 אתה זה דבר מתוך : וז״ל שם ב״ק למס׳ בחי׳ המאירי להדיא כתב שכן ומצאתי •)
 הרי מידו מוציאין אין האחד תפש שאם אלא פיד.ם על נגבה שאינו בדבר שהעידו שכל למד
פיהם. על נגבה שהוא בדבר העידו כאלו זוממין עדים כדץ נידון הוא



הזוממי! עדים בענין

 אם אבל ק׳ כל ופרעו ק׳ לוה פלוני אמרו כגון העדות׳ כל שנתקיים היכא היינו
 נתקיים לא ועין שן דמי הא כאן, וכן העדות, כל נתקיים לא הרי חמישים רק פרע

לעינינו. הצריך הטהור עכ-ל נתקיים, חירות שענין בכך ומה עדיין
 כתירוץ המל״מ קושית לתרץ כמש״כ ממני, נפלאו הקדושים ודבריו י.
 ב״ק מגם׳ ע״ז שקשה מה הרגיש גאונו, דברב ונהי — (ד׳) באות הנ״ל התפא״י

 ״די״ל כנ״ל ותרצו התפא״י] על (ה׳) אות לעיל אנו גם [שהקשינו ע״ב) (ע״ג
 דנימא ואף לרב, הכל לשלם הדין שורת הא קאמר, התמי׳ להגדיל רק הגם׳

 לשלם בהיפוך לומר ס-ד ואיך איכא, רב לגבי חיובא עכ״פ עשה אשר מכת לפטרו
 ע״ב), דב״ק(ע״ג בהא אלא א״ש לא הלז, בפירושו דבריו דהלא ופלא, עכ״ל. לעבד״
 שהפיל פלוני איש את מעידנו דקתני, דברייתא מסיפא כשמייתי אח״כ משא״כ

 דמי משלמין זוממין ונמצאו כן, אומר העבד שהרי עינו, את וסימא עבדו שן את
 ואעפ״כ לעבד, ולא לרב לשלם דהחיוב בתוספתא קאמר כאן הרי — לרב עין

 כולי' «דמי כלל בחבלה בתראי לתו מודי קא דלא אי דמי, היכי בגמ׳ שם פריך
 לא דכאן דמילתא לקושטא כן דפריך חזינן, הרי — לי׳״ שלומי בעי לרב עבד
 לרב לשלם דחייב קאמר התוספתא דגם ,p קאמר התמי׳ דלהגדיל לומר שייך

 לעשות, זמם כאשר ולא ״עשה״ כאשר הוה כולו, העבד דמי דלענין נימא ואי
 דמשו״ה שחרור, גט בעי דלא למ״ד אזיל דד,גמ׳ כיון כן, להקשות ליכא א״כ
 הנ״ל. ע״ב) (מ״ב גיטין במס׳ דקאמר וכמו העין, דמי לשלם מחיוב הרב הי׳

 שני עוד בגמ׳ שם נשנה לי׳, שלומי בעי לרב עבד כולי׳ דדמי קושיא והאי
 אלא נקט, התמי׳ דלהגדיל לפרש אפשר אי הללו פעמים שלש ובכל פעמים,

 מובנים אינם התומים רבינו של ותירוצו פירושו ע״כ הקושיא, עצם הוא זאת
לענ״ד. כלל,

ב׳ באות [הנ״ל המל״מ קושי׳ בישוב כהה יד ידי שאנופף טרם והנה יא.
 שראיתי מה עצומה קושיא עוד אציע ודטותי׳, הריטב״א שיטת על ט׳] ואות
 הוכחה להרמב״ם שיש ראיתי שוב — התומים וז״ל ל״ח). (סי׳ שם בתומים עוד

 מהך עשה], כאשר ולא לעשות, זמם כאשר אמרינן לא ומלקות דבממון [דס״ל
 ג״כ, וקשה מ׳, דסופג וחלוצה גרושה בן שגעשה בפלוני דאמרינן מכות דריש
 הרי ב״ג דהוא בבי״ד הדין שעמר ולאח״כ עונש בהם אין הדין שעמר קודם
 ואין ילקה, ואיך בי״ד מפי דבר יצא כבר עוד לעדות להם דמה המעשה נעשה
 זר לאיש בבי״ד דנעשה ועכשיו בכור ופיימ מעות דנטל מעידים דהיו לומר
 — בי׳ קרינן המעשה געשה לא וא״כ החזיר, לא ועדית שלקח מד• כל להחזיר חייב

 המעות להחזיר שהוצרך לו שהזיקו מעות לשלם מחויבים העדים המה אף דא״ב
 דמכות ודאי אלא לקי, לא מילקי משלם ממון מעות דאיכא היכא וכל פדיון

 מוכרחים הרמב״ם ודברי תענה דלא לאו משום המעשה נעשה דכבר אף חייבים
עכ״ל.

 דנטל מעידים לומר ״דאין זו בקושיתו יסוד לו בנה התומים הנד• יב.
ט׳ בכור לפדיון מעות  — וכו׳״ לקי לא מילקי משלם מעות דאיכא היכא דבל ו
 (ל״ב בכתובות התום׳ מש״כ לפי א) טובא, זו דחי׳ על לפלפל יש לענ״ד אמנם
 ממון לחייבו באו זוממים דהעדים דהיכא הר״י בשם וט׳ השם שלא ד׳׳ה ע״ב)

 א״כ לעקזו̂ו זמם כאשר לו ועשיתם מדין בעזניהם שחייבים מסתבר ומלקות,
וע״כ ממון, היזק לגרום רוצים וגם לפוסלו באים גרושד. בן דעדי בנ״ד י״ל ה״ה



ו

 ס״ל דלא את״ל p משלמין, הם להזיק שרצו ועבור לוקין הם לפוסלו שבאו תחת
 בתרווייהו אותו לחייב אפשר דבנ״ד זו סברא אמרינן ולא הנ״ל כתובות בתום׳

 אפשר מהן אחת רק אלא לו, לעשות שרצו רעות ב׳ בשביל ממון וגם מלקות
 כיון אותם, לחייב אנו צריכים מלקות ע״כ אז מלקות, או ממון או אותם לחייב
 לוקין, שהוזמו גרושה בן דעידי הרשע הכות בן אם דוהי׳ מקרא ילפינן דאנן
 ואינם משלמין זוממין דבעדים [כיון דפריך ע״א) (ל״ג כתובות בגמרא ועיין

 גרושה בבן לקיומא דאפשר ומתרץ הרשע, הכות בן אם והי׳ בטלת א״כ לוקין],
 בכל חלוצה, ובן גרושה בבן דעכ״פ לגו יוצא הרי ברש״י, ועיי״ש חלוצה ובן

 דינו דכל בקושיתו התומים סברת ולפי לקי, דמילקי לומר אנו מוכרחים אופן
 לפדיון מעות דנטל ג״כ שהעידו באופן אלא משכחת לא גרושה בן עדי של

 חיוב וגם ממון חיוב איכא שהוזמו ועכשיו עדותם, לפי להחזיר חייב והוא בכור
 כאשר ולא זמם כאשר בכלל העדים דיהי׳ משכחת כזה באופן [ורק מלקות
 בן אם מוהי׳ התוה״ק לנו גילה דכן אותם נחייב דמלקות בהחלט צ״ל ע״כ עשה],
 משלם ממון לומר שייך הי׳ זה באופן דגם התומים כסברת ולא הרשע, הכות

 במאירי ראיתי ושוב הנ״ל. ע״א) (ל״ג כתובות בגמ׳ כמבואר אלא לקי לא מילקי
 ממון שישלם אומרים אין מלקות שם שיש ואחר הלשון: בזה שכתב מכות מס׳
 דעת הרי עכ״ל, מכות במקום תשלומין שאין כהונה ומתנית תרומה שהפסידו על

 לא ומילקי משלם דממון הכלל אמרינן לא גרושה בן דבעידי מללו, ברור שפתו
 התירוץ ונראה חזר וא״ב התומים, כסברת ולא למימר, שייך להיפך אלא לקי

 לא ועדיין לפדיון מעות שנטל באופן שפיר לה דמשכחת התומים, לה שדחה
ודו״ק. י״א) (באות וכנ״ל וכו׳ החזיר

 דהעדים בכה״ג דוקא מיירי דמתני׳ לומר גדול דדוחק נראה כ״ז עם אמנם
 הריטב״א דלשיטת לומר כלל לי ניחא ולא וכו׳, הבן לפדיון מעות דנטל העידו
 מבואר מעידנו ד״ה ע״א) (ב׳ מכות דבריטב״א ועוד בכה״ג, מתני׳ לפרש נצטרך
 דלא מיירי דמתני׳ מפרש הוא אדרבה אלא בכה״ג, למתגי׳ מפרש דלא בהדיא
 התורה חייבה לא ובכה״ג הזיקא ברי לא או קיץ דלא במידי אלא העדים הזיקו

 עשה כאשר דהוי לדוכתה, התומים קושית הדרה וא״כ כלל, לשלם זוממים לעדים
 כאשר אמרינן בממון דאפי׳ דס׳׳ל הריטב״א על וקשה לעשות, זמם כאשר ולא
חייבים. זוממין העדים אין המעשה נעשה שכבר והיכא עשה כאשר ולא זמם

 עדותן ע״י הדין שנגמר דבמה ז״ל, התומים קושית בישוב והנלע״ד יג.
 שנחלקו ע״א) סנהדרין(כ״ז לרבא והן לאביי הן דבודאי עשה״ ״אשר בכלל הוה לא
 אבל אחרת עדות לענין אלא נחלקו לא להבא או נפסל למפרע זומם עד אי

 כלל, עדות כאן הי׳ לא כאלו והוי נפסלים הם למפרע ובודאי גופא עדות לאותה
 מצד דין גמר האי נחשב ולא הי׳, מוטעה דדין כלום אינו דין הגמר גם וא״כ
 לא אי וא״כ שם, דרבא במימרא ע״א) (כ״ד בכריתות מבואר וכן לכלום, עצמו
 חשוב לא עליו, העידו שהעדים הדין בעל מצד או הבי״ד מצד ממשית פעולה היתה
 הממון ששילם כגון ממשית, פעולה בי״ד פסק ע״י כשנעשה ורק עשה, כאשר

 כאשר ולא עשה״ ״כאשר כאן דיש להריטב״א ס״ל אז בי״ד, פסק פי על שנתחייב
 אז הוזמו ושוב דכשנהרג נפשות דדיני להעשי׳ דומה הוא אז דרק לעשות, זמם
 האי משווינן אז במלקות, או בממון מעשה כשנעשה וה״ה חייבים, העדים אין

לאהדורי] אפשר דבממון [כיון לחלק אפשר דהי׳ הגם נפשות, דדיני לעשי׳ עשי׳,



זזוממי! עדים בעני!

 הי׳ דלא נהי כלל עשי׳ כאן דאין היכא אבל — לעשי׳ עשי׳ בין מחלקיגן לא מ״מ
 זמם כאשר לו ועשיתם בי׳ קרינן שפיר כ״ז עם דין הגמר אחר עשי׳ שום חסר

 ופעולה מעשה שום נעשה לא דבאמת כיון עשה כאשר בכלל ד^ה ולא לעשות׳
 הי׳ אם לבד דמיונית פעולה שהוא כיון בי״ד של דדינו לעין הנראה ממשית
 ממשית מעשה כנעשה בכה״ג חשוב לא זדכ זאת גליא שמיא וכלפי מוטעה
היטב*> ודו״ק

 במה עצמו הריטב״א מדברי לדבריט ראי׳ קצת להביא ונלענ״ד יד.
 לשלם שם זוממים העדים חייבים דמשו״ה הנ״ל׳ ע״א) (נ״ו לב״ב בחי׳ שתירץ

 עליו כשדן לקרקע חוץ הוא שהמחזיק דאיירי משום עשת כאשר שם חשוב ולא
 איכא שם גם ולכאורה עיי״ש. בה שהחזיק קודם עדיו הוזמו הדין שנגמר ואחר

 בעלים מרשות השדה יצא דהרי מעשה נעשה מ״מ בו החזיק לא דאפילו למימר
 חזקה לו שיש עליו שהעידו [מי בה להחזיק עתה יכול p ידי דעל הראשונים,

 בעלים של הוי דזה גליא שמיא דכלפי כלום לא זה בודאי אלא בקרקע],
 אי שהרי מעשה, חשוב זה ממשי מעשה ועשה בה כשהחזיק אבל הראשונים,

מעשה. דנעשה להכחיש אפשר
הג״ל, המל״ט קושיית גם ליישב נקל לנכון דעת הדברים כנים ואם טו.

 דהי׳ כלום, מעשה חשוב לא בי״ד דפסקו דהא הכי, למימר איכא עבד לגבי דגם
 כיון לחירות יצא לא שינו באמת הפיל [ואפי׳ עומדת ברשותו ועדיץ בטעות

 לחירות יצא ולא לזעדות יכול הוא דהלא לחירות יצא לא הם שקר עידי דהעדים
 זה בי״ד פסק עפ״י בעצמו הוא שהחזיק ומה ע״ב)], (ל׳׳ו בשבועות כדאיתא

 הוה לא ובזה דמיוני, מעשה אלא ממשי מעשה הוה לא ג״כ חד• כלום, אינו ג״כ
וק״ל. עשה כאשר

 דמיפך סוגי׳ על חידושים שברשותי בכת״י עיינתי הנ״ל כתבי אחרי טז.
 ירושלים ב״ק, סופר חתם בחי׳ נדפסה [ועתה זצ״ל סופר החתם מרן מק״ז והזמה

 תירוצו בקיצור הביא וגם הריטב״א, על המל״מ קושית שר!ביא וראיתי תשי״ט],
 דקיימ״ל למה הא תמוהים דבריו ולכאורה בזה״ל כתב ושוב התומים, של

 קנס לו יש אי איפשטא, דלא אבעי הוה שחרור גט דמעוכב ע״ב) (מ״ב בגיטין
 מה ולפי״ז ג״ש, שאי״צ כמ״ד עינו את וסימא שינו דהפיל ברייתא א״כ לא, או

 כיון בעצמו תפוס עבד הא לשלומי, בעי עבד דמי כולי בשמעתין ש׳׳ס פריך
 זצ״ל ק״ז הקשה מאי קשה ולכאורה עכ״ל. — שחרור גט א״צ ס״ל ברייתא דרוך
 דגם ויתכן הכי. נקט התמי׳ להגדיל דהגמ׳ וכתב זאת בכל הרגדזז התומים הלא

 ביאר שלא אלא יי״ד) (באות בעני׳ שהקשיתי כמו להקשות התכוון ז״ל שמרן
ט׳ פריך מה בלשונו מדנקט כן משמע מ״מ דבריו,  לשלומי בעי עבד דמי כולי ו

 א״ש דשם לשלומי בעי לרב העבד דמי דקאמר הסוגי׳ מתחילת הקשה ולא וכו׳,
ז״ל. חתומים של תירוצו

 קצת ליישב ויש :זצ״ל החת״ס וז״יל התומים דברי מתרץ שוב והנה ת.
 הם, שקרים שעדי בעצמו יודע שהרי בעצמו תפוס שעבד הכא ל״ש דודאי ולומר,

 הוא המל״מ קושית וע״כ תפילתו, יועיל ומה כנעני, עבד שהוא גליא שמיא וקמי
וכמו עבדו כמפקיר הרב הו״ל לחירות, שיצא פסקו שבי״ד כיון דעכי׳ם מטעם

עיי״ש.] עדות מהל׳ ם״כ הלוי ר״ח בחידושי למש״ב בזה [כיוזן •)
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 ברמב״ם זה דבר וצ״ע תפוס, מקרי ולא שחרור גט צריך דר,מפקיר התומים

עכ״ל. זדא) (כ״ד בכריתות והוא ספי״א ממון מנזקי
 בעצמו דתפוס בעבד לומר הכא Tשי דלא זצ״ל מרן ק״ז מש״כ והנה

 ע״א) (נ״ו דב״ב בהא הלא קשה, קצת הם, שקרים שעדי בעצמו יודע שהרי
 עשה, כאשר שפיר הוד, מ״מ הם שקר שעדי בעצמו שיודע הגם בשדד״ במחזיק

 שייך העבד דלגבי ז״ל מרן דטונת וי״ל — הכי למימר איכא בעבד גם א״כ
 להחזיק דמיוני מעשד, אלא ממש של מעשה שום כאן דאין כיון כן, לומר

ודו״ק. בעצמו
 דכל כיון דב״ק דבהא התומים דכווגת לתרץ זצ״ל פרן מש״כ אמנם

 גט דבעינן שם לש״ם ס״ל ובכה״ג רבו של הפקרו מחמו/ הוא העבד תפיסת
 אית דב״ק דסוגי׳ קאמר בעצמו התומים דהלא לל,6 להבין זכיתי לא שחרור,

 וע״כ עשד״ כאשר באמת הוד, זה ולמ״ד כלל, שחרור גט בעינן דלא שפיר לי׳
 התמי׳ להגדיל דוקא זה לשלומי, בעי לרב העבד דדמי דקאמר דד,א לתרץ הוצרך
 איברים בראשי דהיוצא למ״ד אף ז״ל מרן של לתירוצו ואי — עיי״ש קאמר

 לא בן על לחירות, יצא הפקר דמטעם דב״ק בסוגי׳ אבל שחרור, גט צריך אין
 התומים צריך הי׳ לא א״כ כשהחמו, עשה כאשר הוד, ולא בעצמו, תפוס הוי

 מרן ק״ז ואולי — וצ״ע הכי שם נקט התמי׳ להגדיל דרק ולומר עצמו לדחוק
ודו״ק. מטעמי׳ ולא התומים של תירוצו גוף אלא ליישב בא לא ז״ל

וה׳ אותיות, לטו״ב הנחלקים דברינו וסיום קולמסנו שביתת תהא ופה
 בחשיכה לד,גות נזכר, בו תורה, אלא טוב אין לטובת אות עמנו יעשה הטוב

אכיה״ר. התמימה, לעבודתו לבנו ולטהר וחדור״ בשמחה מצותי׳ ולקיים כאורה,
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נפשות בדיני דיין נעשה הרואה עד בעניו

תשלא—תשל כב)—(כא י—ט גל׳ מ״מוריה״. תדפיס



פופר יוחנן הרב
ירושלים שמעוך־ערלד. ״אהל ישיבת ראש

גפשנת בדיני דיין נעשה הרואה עד בענץ

 ור״ע יוסי ור׳ איתא: ע״א) (י״ב במכות
 מאי למשפט העדה לפני עמדו עד האי

 מגיץ לכדתגמ, לי׳, מיבעמ בי׳, דרשי
 שאין הנפש את שהרג באחד שראו לסנהדרק

 אחר דק בבית שיעמוד עד אותו ממיתין
 עד למשפט, העדה לפגי עמדו עד ת״ל

אחר. בבי״ד שיעמוד
 ד״ה ע״א) (כ״ו ר׳׳ה בתוס׳ והקשו
 ב״ב כגון, ד״ה ע״ב) (צ׳ ב׳׳ק דרחמנא,

 השגה ראש מש׳׳ס ואץ, ד׳׳ה ע׳׳א) (קי׳׳ד
 ור׳ טרפון ר׳ דפליגו ע׳׳ב), ׳1( וב׳׳ק שם,

̂ג לאחד שראו בסנהדרץ עקיבא  את שד
 עדים נעשץ מקצתן אומר סרפון דד הגפש,

 דכולן ד׳ע עלץ ופליג דייגץ, געשו ומקצתן
 לא ולמה דיץ, נעשה עד ואין עדים געשין

 מכות, דמם׳ בברייתא כפו מקרא לה גמר
 קאמר לא כאן דעד מסיק שם דבר׳׳ה ועוד,
 (שפסו אמר דרחמנא נפשות בדיני אלא ד׳ע

 דקטל דחדוהו וכיון העדה והצילו העדה
 משמע הרי זכותא, לי׳ חזו מצו לא נפשא

 Xpyn להיות ראוים דאינם הוא זה דמטעם
עמדו דעד מקרא הוא ילפותא דעיקר צוTות

 מוהצילד בד׳ה תלמודא לי׳ דנסיב והאי וגר
 מהתם למילף אפשר דאי קאמר הכי העדה,
 נפשות, דיני הוי דהתם משום דינין לשאר

 ד׳ה ע׳׳ב) (כ׳׳א כתובות ובתום׳ עיי׳׳ש,
 ובחס שם, מכות וריטב״א וברמב׳׳ן הנה,
שס. ר״ה הד׳ן
 משום טעם ר״ע דנתן הא קשה אכתי אך
 מקרא לה גמר לא ולמה דיין, געשה עד דאץ
 ד׳ה המאור בבעל מש״כ ועיין עמדו, דעד
 הרשב״א. בחי׳ עליו להשיג שהרבה ומה שם,

 טעמא דד׳ע כתב, מכות בחי׳ והריטב״א
 דכיון נתיישב, לא אכתי אך קאמר, דקרא
 קודם להביא לו הי׳ ד׳ט על לחלוק בא דד׳ע
 ר״ט, כדברי שלא משם דיליף גופא קרא

דקרא. טעמא לפרש ואח״כ
 רבותינו של דרכם עפ׳׳י ליישב וגלעג׳׳ד

 הג׳׳ל, והר״ן והריטב״א והרמב״ן התום׳ בעלי
 למשפט העדה לפני עמדו דעד דמקרא דנהי

 שיעמוד עד אותו ממיתין שאין דרשיגן
 טרפון ד עם במחלקותו מ׳׳ם אחר, בבי׳׳ד

 n דברי לדחות זה מקרא למילף מצי לא
ומקצתן עדים נעשה מקצתם דאמר טרפץ,
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 קרא TDP לא דדילמא דיינים, נעשה
 אותו לדון יכולין שאינן שראו אסנהדרין

 דייגים באותן דהיינו שהיו במתכונתן אלא
 טרפון ר׳ שאמר באופן משא״ב שראו, אלו

 דייגים נעשו ומקצתן עדים נעשו מקצתן
 שנעשו אלו במקום חדשים דייגים דמוסיפין

 דילפינן מקרא למילף אפשר אי בכה״ג עדים.
 כיון אחר, בבי״ד שיעמדו דבעינן מינה

 חדשים דיינים שגתוספו כיון למימר דאיכא
 כשמחליפין וכש״כ לכאן, באו חדשים פנים
 דליכא חדשים, בדיינים שראו הדיינים רוב

 העדה, לפני דעמדו דקרא מילפותא למעט
 דאין חדש, טעם להוסיף ר״ע הוצרך כן על
 עד אפילו נפשות ובדיני דיין נעשה עד

 אי טעמא דמהאי העדה מוהצילו הרואה
 אלו את ההורג, את לדון כלל לצרף אפשר
 כ״ג, של ב״ד דצריך דמכיון בפניהם, שהרג

 א״כ זכות צד אחרי ולחפש לדון צריך וגם
 לי׳ חזו לא דתו מכיון הורג שראוהו אלו

 זה בדין דליתנהו כמאן אלו א״כ זכותא,
לזכות. לצדד שיכולים דיינים הכרעת המחייב
 אבן הטורי קושית היטב יתיישב ובזה

 שתי׳ מה על כאן, עד ד״ה ע״ב) כ״ו (ר״ה
 ךTלד קאמר דר״ט לדבריו דר״ע הרז״ה
 דבד״נ דס״ל עמדו דעד דרשה לך דלית

 בראה וכו׳ שמיעה תהא לא אמרינן נמי
 כיון בלילה בראו מיהת לי אודו ביום,

 כיון שראו והני עדים, נעשין מקצתן דבע״כ
 והק׳ זכותא, לי׳ חזי לא תו דקטל דהזו

 משמע שהרג שראו סנהדרין דהא אבן הטורי
 מקצתן ר״ט מדאמר לבדן הן אלא ראו שלא

 הנעשים אלו במקום ובע״ב עדים געשין
 לתשלום במקומם אחרים להושיב צריך עדים
 יבדקו לא שמא למיחש ליכא א״ב כ״ג, מנין
 אבל לחוקן, יש שראו דבאותן נהי יפה

 יפה. יבדקו ובודאי להן יצייתו לא הנוספין
 מהדיינים אחד דאכל כיון א״ש מש״כ ולפי

 ובכה״ג העדה, והצילו קאי לדון היושב
 אפי׳ כלל אותם לצרף א״א כ א׳• שראו

וכדבארגו. אחרים דיינים בצירוף

 דילפינן הדרשה בגוף להקשות יש אכתי אך
 שאין למשפט העדה לפני עמדו דעד מקרא

 משמע דאיך אחר, בבי״ד אלא אותו ממיתין
 ימצריך רק כתיב לא דהא מקרא זה דבר

 וכדברי למשפט, העדה לפני להעמידו
 רוצה וז״ל: ה״ה), (ס״א רוצח ה׳ הרמב״ם

 ולא העדים אותו ממיתין אין בזדון שהרג
 למיתה, וידיגוהו לבי״ד שיבא עד י) הרואים
 לפגי עמדו עד הרוצח ימות ולא שנאמר
 שיעמוד מצריך ולא עכ״ל, למשפט, העדה
 עוד ועיין ראו, שלא אחרים דיינים לפני

 מצינן והאיך ה״ח). (פ״ה עדות ה׳ ברמב״ם
 אינן שראו דסגהדרין הא גם משם למילף
 בשמיעת ואפי׳ ראייתם ע״פ לדון יכולין
 בבי״ד למשפט שיעמוד צריך אלא עדות,

דייקא. אחר
 לא שהם וראיתי הנ״ל, בתום׳ והתבוננתי

 כהגירסא הברייתא בתחלת בגמ׳ גרסי
 וכו׳ לסנהדרין מניין כך: אלא שלפנינו,

 ולא ככי״ד, שיעמוד ער אותו ממיתין שאין
 הילפותא רעיקר משמע הרי אחר, כי״ד מוזכר

 אותו ממיתין אין שראו שסנהדרין רק הוא
 במשפט וידונוהו למשפט שיביאוהו עד

התורה.
 ל״ה) (במדבר ילקוט במדרש ראיתי וכן

 דרשי׳ מאי עמדו עד ור״ע וריה״ג דאיתא:
 לסנהדרין מנין לכדתניא לי׳ מיבעיא בי׳,
 בבית שיעמוד עד אותו ממיתין שאין וכו׳
 הרי עכ״ל, העדה לפני עמדו עד ת״ל דין

 הברייתא בסוף אף כלל מוזכר לא דשם
 דכל ונמצא אחר, דין בבית לעמוד שצריך

 דין, בבית לעמוד שצריך רק הוא הילפותא
ה״ב). (פ״ב בתוספתא עוד ועיין

 דמסתפינא., ולולי ז״ל, רבותינו דברי ראלולי
 בש״ס גרסתינו לפי גם דבאמת לי, נראה הי׳

 וריטב״א הרמב״ן גירסת גם [שהוא מכות
בבי״ד שיעמוד עד דמוזכר הא הנ״ל] והר״ן

 ולא בו, שהתרו העדים לא דר״ל נראה )1
התרו. ולא שראו אחרים
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 כיון אלא דקרא, ילסותא מעיקר זה אין אחר
 געשו דראו דכיון הכי לר״ע ס״ל דלקושסא

 בי״ד נקים כן על דיין, געשה עד ואין עדים
 במחלקותו ור״ה דב״ק בברייתא אך אחר,

 דבעינן הטעם עיקר ר״ע לי׳ גסיב ר״ט, עם
 געשה אינו הרואה עד דגם משום אחר, בי״ד
 דקטל דחזו וכיון העדה, והצלו מדכתיב דיין
 (צ׳ ב״ק מאירי ועיין זכותא, לי׳ חזו לא

משמע. הכי מדבריו דגם סנהדרין ד״ה ע״ב)
 התום׳, גירסת מאד שפיר אתי ולסי׳׳ז,
 אלא כג״ל, אחר בי״ד גרסי׳ לא דבתחילה

 הילפותא הוא לבד דזאת בבי״ד, שיעמוד עד
 עד אין לר״ע דלקושטא כיון אלא דקרא.
 שיעמוד דבעיגן כיון דיין, נעשה הרואה
 אחר, בי״ד Tצר לסברתו ממלא לבי״ד

אחר. בבי״ד מסיק ומשר׳ה
 דב״ק שמעתין חומר במק מיושב ומעתה

 כיון הג״ל, הראשונים קושית תיקשי ולא ור״ה
 בי״ד דצריך למיגמר ר״ע מצי לא דלהנ״ל

 אפשר אי דמשם וגר עמדו דעד מקרא אחר
 נעשה עד דאין משום טעמו אלא כן, למילף

 העדה והצילו דכתיב נפשות ובדיני דיין,
 דכיון דיין, געשה אינו הרואה עד אפילו
 זכותא, לי׳ חזו לא תו נפשא דקטל דחזו
 בי׳׳ד דצריך דמטת בברייתא דמסיק הא וגם

 האי ומחמת זה סמך על רק הוא אחר,
 שצריך אלא יודעין היינו לא דבלא״ה טעמא,
הקרא. משמעות כפשטות בבי׳׳ד לעמוד
 דלא הרמב״ם דברי לפי׳׳ז שפיר אתי וגם
 לפנינו, שהוא כמו במתכנתו הברייתא הביא

געשה הרואה דעד כר״ט פסק שהוא דמכיח

 אבן סורי בס׳ עיינתי הנ׳׳ל כל כתבי ואחרי )2
 שגי באופן שםש״כ וראיתי ע׳׳א). (כ״ו ר׳׳ה

 ומכות, השנה ראש דסס׳ הסוגיות סתירת בישוב
 הגדולה. לדעתו לכוון זכיתי דברים של בעיקרן
טעי. שישו ואפרתי

 דהתוס׳ הוא שכתב מה על להעיר שיש איברא
 גרסי והכי אחר, בבי״ד שיעמוד עד גרסי לא

מייתי לא אבן הסורי ה1ד — מפרשים מקצת

 שם, וכ״מ ה״ח) (פ״ה עדות ה׳ עיין דיין
 בי״ד דצריך מקרא מוכח לא י׳Tלד א״כ
 עיקר אלא מייתי לא כן על וכג״ל אחר

 גם אלא דר״ע אליבא דוקא דאינו הדרשה
תנאי*). לשאר

*
 בס״ד בזה ליישב נוכל הדברים כנים ואם

 ה׳׳ח) (פ״ה עדות ה׳ הנ״ל הרמב״ם פסק
 בדיני גם דיין געשה הרואה דעד דפסק

כר״זב ולא וכר״ט נפשות
 רבא אמר ע״א) (ע״ח בסנהדרין דהנה

 בפגי שהרג וטריפה פטור הטריפה את ההורג
 בפני פטור, בי״ד בפגי שלא חייב בי׳׳ד
 מקרבך הרע ובערת דכתיב חייב בי״ד

 הרמב״ן והקשו — רוצח ראוהו והרי ופירש״י
 דשם מברייתא ע״א) (י״ב במכות והריטב״א

 את שהרג לאחד שראו בסנהדרין דדרשינן
 שיעמוד צריך אלא אותו ממיתין דאין הנפש
 כיון שאני דרבא דהא ותירצו אחר בבי״ד

 הילכך אחרת עדה בפגי לדונו אפשר שאי
 עיי׳׳ש. הרע ובערת משום איגהו לה דיינו
 שהרג מי ד״ה שם סנהדרין מאירי בחי׳ וגם

 בזה״ל: לתרץ וכתב זו, בקושי׳ הרגיש
 עוד לו רואין אין שראו שמכיון ואעפ׳׳י

 כל חוששק אין הוא וטריפה הואיל זכות,
 צורך שזה אלא עוד ולא להצלתו*). כך

 בי׳׳ד לפני אף יהרג לא שאם עכ״ם, שעה
עכ״ל. בכד, עצמו ירגיל

 בתירוצם, והריטב״א דהרמב״ן ונלעג״ד
 דועמדו דמקרא כהתוס׳, דסברי לשיטתם אזלי
אחר, בי״ד לפני שיעמוד שצריך דרשינן וגר

 בעניי אני אך כן, כתב לכן ר״ה מתוס׳ רק
 מבואר ושם וב״ב, ב״ק מתוס׳ גם לעיל הבאתי
 הברייתא בסוף גרסי הם דגם בדבריהם להדיא

אחר. כגיי׳ד מדוrש עד
 והשתא ד״ה י׳) אות ל״ו (סי׳ והנתיבות )3

 לסופרו [בטריפה] בזה שייך לא וגם :וז׳׳ל כתב
 י״ב. במכות המבואר העדה דוהצילו קרא מכה

של לתירוצם תתכוון או כ׳יו. ר״ה צ׳ל [אולי
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 ר״ה, במס׳ לה דמסיק העדה דוהצילו וטעמא
 ולכן וכנ״ל, אTגר דקרא טעמא אלא הוי לא

 התורה שהצריך דמה שפיר תירצו לשיטתם
 אבל דאפשר, היכא היינו אחר בבי״ד לדון
 באותו ונדון ,Tקס לא אפשר דלא היכא
 שאין מה מקרבך, הרע ובערת משום בי״ד

 לא דמקרא אלא הכי ס״ל דלא המאירי כן
 כיון משום רק אחר, בי״ד דבעינן ידעיגן
 קאמר וקרא כלל זכות לו רואין אין דראו,

 ועיין אחר, בי׳׳ד בעינן לכן העדה והצילו
 צריך דרכו לפי לכן ע״ב), (צ׳ ב״ק מאירי
 דאין אחר בי״ד בעינן לא דבטריפה לתרץ

ודו״ק. להצלתו, כ״כ חוששין אנו
 להרמב״ם, לי׳ ניחא הי׳ לא דכ״ז וי״ל

 משום לתרץ, רצה לא והריטב״א דכהרמב״ן
 לפני לעמוד דצריך דרשינן מקרא דאי דסבר
 והצילו דכתיב משום והטעם אחר בי״ד
 חזי לא שוב דקטיל דחזיוהו והיכא העדה

 לא דקרא נימא האיר א״כ זכותא^), לי׳
 והיכא דאפשר היכא לכתחלה אלא קפיד
 וקטלינן אותו דנין אלא קפיד לא אפשר דאי
 דזה העדה, והצילו יתקיים דלא אע״ג לי׳

 דמשום לומר אפשר דהאיר לכאורה, קשה
 במה לן איכפת לא מקרבך הרע ובערת

 יתקיים ולא זכותא לי׳ חזי מצו לא דהבי״ד
 דכיון לדבריהם, תקשי ועוד העדה. והצילו
 דאפשר, להיכא אלא נאמר לא דועמדו דקרא

 בסנהדרין הש״ס לה מייתי לא למה כ א״
 כדכתיב קרא דבעינן בשמעתין ע״ב) (מ״ה

 התורה בהו קסיד דלא הדברים שאר בין
 קשה ועוד שם, דמייתי דאפשר היכא אלא

 במיתה להמיתו אפשר דאי היכא דלענין
לי׳ דקטלינן אמרינן לא בתורה הכתובה

 וכנ׳׳לן מועמדו הוא הדרשה דעיקר הראשונים
 עכ״ל. ע״ח בסנהדרין כמבואר טריפה שהי׳ כיון
 דר״ל או א) :אופנים בב׳ דבריו לפרש ויש
 — להצלתו כך כל חוששין אין הוא דטריפה כיון

 הראוי מן דהי׳ דאע׳׳ג דר״ל או ב) ;וכהמאירי
אפשר דאי כיון מ״מ העדה והצילו משים לפוטרו

 ברוצח ודוקא הרע, ובערת משום מיתה בכל
 אמרינז בהדיא קרא בהו דרבי הדם וגואל
 כל ד״ה ע״א) (ב׳ מכות בתום׳ [ועיין הכי,

 התוספתא דמייתי דמה שם, ומהרמ״ל הזוממין
 הוא! בעלמא אסמכתא רק הרע, מבערת
 לו בחר לא הקושיות, אלו דמחמת ונראה

 והריטב״א הרמב״ן של בפירושם הרמב״ם
הסוגיות. סתירת בישוב

 כהמאירי, לתרץ הרמב״ם נחית דלא ונראה
 דבטריפה ולומר לחלק לו נראה דלא משום

 בכל ס״ל אלא להצלתו, חוששין אנו אין
 משפטי י עם״ אותו דנין שאנו ואחד אחד

 תנאי כל בדינו שיתקיים צריך תוה״ק
 דבדיני וכיון רחמנא, לנו שחקק המשפט
 בלאו סגי לא העדה והצילו בעינן נפשות

 אצל שנא לא כשר אצל שנא לא הכי,
 הוי שזה המאירי, שתירץ מה וגם טריפה,

 הטריפה יהרג לא דאם מכיון השעה צורך
 אם להשיבו דאין נהי בכך, עצמו ירגיל
 בפני שלא בהרגו גם להרגו, חששו זה משום
 דעל יותר, שכיח זה ואדרבה יהרג, בי״ד

 ידעינן מנא הרג בי״ד לפני לא אם י״ל זה
 דהוי משום נאמנים אינם דהעדים כיון שהרג
 קשה אך להזימה, יכול אתה שאי עדות

 עצמו ירגיל שלא למיחש ליכא דבלא״ה
 י עם״ מיתה יתחייב לא אם דגם כיון בכך,

 כדתנן לכיפה, אותו יכניסו מ״מ הבי״ד,
 שלא נפש ההורג ע״ב) (פ״א בסנהדרין

שם. בגמ׳ ועיין לכיפה, אותו מכניסין בעדים
 דמס׳ שמעתין בישוב דברינו לפי איברא

 דברי משמעות על המיוסד ור״ה, מכות
 יתיישב כנ״ל ה״ה) (פ״א רוצח בה׳ הרמב״ם

סנהדרין דרבא ממימרא הקושי׳ גם שפיר

 וכהרמב״ן לי׳ פטרינז לא אחר בעגין לדונו
הנ״ל. והריטב״א

 ככיש״כ דקרא טעמא דדישינן ס״ל והרמב״ם )4
 יייה״כי ואם, ומ״ש ד״ה ט״ז) (סי׳ אה״ע הב״י

 הי רמב״ם עוד ועיין ה״א) (פ״ג ולוה מלוה ה׳
שם. ובכ״מ ה״ו) פ״י ה״ד. ופ״ד עכו״ם
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 עד יתקיים שהרג בסריסה דגם ע״א), (ע״ח
 אותו TDynV בלי יהרג דלא וגו׳ עמדו

 ויוססק התורה במשפט אותו ונוTש לבי״ד
 בי״ד ניבעי העדה והצילו משום ואי דינו,
 דלר״ע נמי הכי ואין שראו, אותו ולא אהר
 טרפון לר׳ אבל יהרג, לא וממילא הוא הכי
 דקטל דחזיוהו אעפ״י ס״ל אלא הכי לי׳ לית
 שפיר ויתקיים זכותא, לי׳ חזי מצי מ״מ

 הא לדיח־׳ קשה לא וגם העדה, והצילו
 עדות דהוי כיון יתחייב האיר שהרג בטריפה

 וגם עדות שמי׳ ולא להזימה יכול אתה שאי
 נעשו שמקצתן אלא שמענו לא טרפון לר׳

 עדים בלא אבל דיינים נעשו ומקצתן עדים
 אבל בלילה בראוהו דוקא דזה סגי, לא

הם יכולים עדים ליכא אפילו ביום כשראוהו

 ולא כר״ט הרמב׳׳ם פסק דמשו׳׳ה התי׳ וגוף )5
 את״ב מצאתי כוותי׳ ס׳׳ל דרבא משום כר״ע,

 ובדברינו עיי׳׳ש, בסופו ז׳) אות ז׳ (סי׳ בתומים
לקמן.

 דר״ע דכתב הג״ל, אבן בטורי עתה וראיתי
 הנ״ל] ע״א [ע״ח בסנהדרין דרבא הא לי׳ לית

 לדידי׳ דהא חייב, בי״ד בפני שהרג דסריסה
 אדרבה לומר דאין וכר, העדה והצילו בעינן
 הצלתו. היא זו זכותא, לי׳ ליחזי׳ מצו דלא דע׳׳י

 ע״א] [י׳׳ז ז׳ דף דסנהדרין פ׳׳ק כהנא רב כדאמר
 חה אותו, פוסרין לחובה כולם שראו סנהדרין

 חזו מצו דלא וברור ודאי דבר זה דאם אינו.
 חייב, שהוא רבא קאמר היכי וכר׳׳ע, זכותי׳, לי׳
 הא ע״כ אלא כהנא, מדר׳ למיפסרי׳ לי׳ הוי הא

ועיי״ש. דר״ע, כוותי׳ אתי׳ לא דרבא
 כתירוץ לתרץ אפשר אי דלשיטתו נהי ולעג׳׳ד
 כמש״כ למימר איכא אכתי והריטב״א, הרמב״ן
 כד כל חוששין אין דבטריפה הנ״ל, הנזאירי

 אף יהרג לא שאם שעה צורך ושזה להצלתו,
 המאירי ולדברי בכך, עצמו ירגיל בי״ד לפני
כר״ע. שפיר רבא אתיא
 לית עקיבא דר׳ אבן בטורי דהוכיח הא וגם

שראו סנהדריו דאמר כהגא, מדרב דרבא, לי׳

 ע״ב) (צ׳ ב״ק כמבואר ראייתם, עפ״י לדון
כגון. ד׳׳ה שם ותום׳

 לומר רבא הוצרך למה הנ״ל לסי צ׳׳ע [אך
 וכר, הרע ובערת דכתיב חייב בי׳׳ד בפני

 החיוב לה דגסיב יתחייב לא תיתי דמהיכי
 טריפה דבלא״ה כיון דס״ד י״ל קרא, מההוא

 בי״ד יזדקקו ולא הוא קטילא וכגברא הוא
 ע״א) (פ״א סנהדרין דש״ס ס״ד וכהאי לדונו

 לקיים דבכדי קמ״ל עיי״ש, דינו בנגמר
אותו.] ומחייבין דנין הרע ובערת מצות

 דר׳ אליבא רק אזלא דרבא מימרא ולפי״ז
 כר׳ ולא כוותי׳ הרמב״ם פסק לכן טרפון,
כוותיהי). ס״ל דרבא דחזינן כיון עקיבא
 לדברי מקור עוד לענ״ד להוסיף ויש

הוכיח מהיכן גם יבואר וממילא הרמב״ם,

 אפשר האיד א׳׳כ אותו פוטרין לחובה כולם
 דבר זה אם שיתחייב בי״ד בפגי שהרג בטריפה

 אלא זכותא לי׳ ליחזי מצו דלא וברור וודאי
 זה ולכאורה — דרבא דינא לי׳ לית לר״ע ע״כ
 והריטכ״א להרמב״ן והן המאירי לפי הן קשה

 מבואר ע׳׳א) (י״ז דבסנהדרין י׳׳ל, ולענ׳׳ד —
 משום אותו פוטרין לחובה כולם כשראו דמשר׳ה

 לי׳ למיעבד הדין הלנת לה למיעבד אפשר דאי
 (ל׳׳ד שם ילפינן הדין והלנת עיי׳׳ש, זכותא
 רגילין ופירש״י בה, ילין צדק מדכתיב ע״א)

 ועתה לצדקו כדי הדין את להלין מתחלה היו
 דהלנת ונ״ל כמרצחיו, הן הרי כן עושין כשאין

 היכא דוקא בעינן העדה מוהצילו דנילף הדין
 לפני שהרג טריפה משא׳׳כ הצלתו על דקפדיגן

 משום להמאירי הצלתו, על קפדיגן דלא Tבי׳
 והצילו עליו נאמר לא הוא. טריפה דבלא׳׳ה

 דטריפה כיון ג׳׳כ והריטב״א ולהרמב״ן העדה,
 לכי״ד להעמידו אפשר אי בי״ד לפני שהרג
 לי׳ חזו מצו דלא אע״פ לכן ולהרגו לדונו אחר

 נמצא שהרג, שראו בי׳׳ד באותו אותו דנין זכות.
 והצילו על קפדינן לא מקרבד הרע ובערת דמשום
 דאף הדין הלנת על קפדינן דלא ה״ה העדה,
 לו למיעבד אפשר דאי לחובה, רואין בכולן
חייב. מ׳׳ם הדין, הלנת
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 נגד ר״ע, נגד כר״ט לפסוק דבריו רבא
 מסנהדרין מחבירוי'), כר״ע דהלכה הכלל
 בבי שנתחייב מי התם דתנן ע״א) (פ״א

 לה ומפרש בחמורה, וןTנ דין, בית מיתות
 ונגמר קלה עבירה שעבר כגון דמיירי רבא
 האי למיתה דינו דנגמר כיון א וסד״ דינו

 שם, בתום׳ ותמהו קמ״ל. הוא, קטילא גברא
 שאי עדות לה הויא הא בחמורה נדון ואמאי

 סהדי מתזמי דאי כיון להזימה יכול אתה
 גברא על דהעידו כיון מיקטלא, לא בתראי
 ע״א), (ה׳ במכות וכדמוכח קטלא, בר שהוא

 נגמר בשבא בחד ואמרו שניים באו גבי
 דעבר דמיירי ותירצו וכו׳, פלוני של דינו

 שאי בעדות דאפילו בי״ד לפגי שני׳ עבירה
 לעיל לה מחייביגן להזימה יכול אתה

 תירצו ועוד הרע«) ובערת משום י) בטריפה
 מהגי מיתכחשי או קמאי מתזמי דאי כיון

 שאתה עדות משו״ה דבתראי סהדותייהו
עיי״ש. בי׳, קרינן הזימה ל יכול

 התוס׳, של קמא כתי׳ דהעיקר ונראה
 לתמוה הרבה ע״א) (ה׳ מכות ארי׳ ובגבורת

 העלה ולא דשם משמעתא השני התי׳ על
 דהמהרש״א האמנם לתמיהותיו, ארוכה

 קשה השני דלתי׳ ג״כ הרגיש שם בסנהדרין
 משם התום׳ שהוכיחו ע״א) (ה׳ ממכות

נהרגין אין מתזמי אי דבכה״ג בקושיתם,

 חורה למשנה הרמב״ם בהקדמת ומבואר )6
 סרסון דר׳ ע״ב) (ם״ד כתובות כמ״ד דהכריע
 עדות ה׳ כהכ״ם ולא היה, ר״ע של מחביריו

ה״ח). ה (פ״
 בפני שלא אמרינן שם דהלא כוונתם, צ״ע )7

 להזימה יכול אתה שאי עדות משום פטור בי״ד
 אתה שאי בעדות נהרג אינו טריפה דגם הרי

 כשהרג אלא הרע ובערת משום להזימה יכול
 משום נהרג ראייתן ע״פ דניז והם הבי״ד לפני

 המובא י״מ לסברת דאזלי לומר ואין הרע, ובערת
 דאין דהטעם הנה ע״ב) (כ״א כתובות בתום׳

 יכול אתה שאי עדות דהוי משום דיין נעשה עד
היינו דלא מוי*"״ הי״מ גם הרואה דבעד להזימה

 ותירץ להזימה, יכול אתה שאי עדות דהוי
 קודם בתראי אתזמי אי נמי הכי דאין

 נהרגין אינן קמאי מתכחשי או דמיתזמי
 כיון אך ע״א) (ה׳ דמכות הא שפיר ואתי
 יתזמי ואח״כ קמאי מתכחשי או מתזמי דאי
 עדות חשיב ה משו״ גהרגין הן הרי בתראי גם

 עיי״ש להזימה יכול שאתה עדות בתראי
 כוונת היטב המהרש״א שביאר אף ונראה
 דהלא גדול, דוחק הוי תירוצם מ״מ התוס׳
 קמאי הוזמו לא אכתי בתראי וTשהע בעת
 להם שהאמינה כשירה עדות קמן והי׳

 עדים ורוב מעשה מחוסר הוי והזמתם התורה
 דלא חזקתם על םTלהעמ יש וגם יתזמו לא

 קודם ד״ה א) ע׳ (ד׳ שבת תוס׳ ועיין יתזמו,
 ד״ה ע״א) (ל״ג גיטין ותוס׳ שיבוא,

 ד״ה ע״ב) (ט״ו מכות ותוס׳ אפקעינהו,
 יוחנן, ר׳ ד״ה ע״ב) (מ׳׳ו נדה ותום׳ במאי,
 דפריו ע״ב) (ל״ב שבועות עוד ועיין

 ותוס׳ שניה קיימא הא חייב אמאי ראשונה
 ממון בכופר ע״ב) ז (ל״ ושם הא, ד״ה שם

 כה״ג דמצינו האמנם עדים, עליו שיעז
 עלי׳ שהחמרת חומר משום לגבי במק״א
 התוס׳ כן כתבו ומינסבא דייקא היא בסופה,
 תוס׳ עוד ועיין אנן, ד״ה ע״ב) (כ״ו כתובות

 שם״) ומהרש״א אנן ד״ה ע״א) (ל״ב ב״ב
האשה חוששת דשם לנ״ד דמי לא אבל

 (כ״ו בר״ה בהדיא כדאמר אלא דר״ע טעמא
ע׳׳א).

 אך ד״ה לקמן ועייו צ״ע, כוונתם בזה גם )8
שם. י׳׳א והערה צ״ע,

 לתרץ מאז שאמרתי מה כאן, מעתיק והנני )9
 אמ״ו לשון :וז״ל שם, במהרש״א שהובא הקושי׳

 בר מנחם ר׳ מדברי קושיתם דעיקר משמע ז״ל,
 באו ואח״ב נשאת אם דסבר יוסי] !בר סימאי
 קשה מכ״ש מת״ק הלא וצ״ע. תצא, לא עדים
 ואח״כ עדים בבאו אף תצא לא נשאת דסבר

 מסתמא מקשים ע״ב] [כ״ו דכתובות ובפ״ב נשאת,
 בזה״ל; הגליוו, על שם וכתבתי — עכ״ל דברייתא

מיני׳ עדיפא כאן התוס׳ שמקשים מה לענ״ד
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 משא״ב העדים, יותזמו דילמא הזמן דבכרוצת
 היטב דנחקרו נפשות דיני בעדי דמיירי כאן

 ונתקבל שאפשר כמה עד וחקירה בדרישה
 הלנת ואחר פיהם על הדין ונגמר עדותן
 יום אפילו הדין את מלינין אין שוב הדין
 אלא ע״א) (ל״ה סנהדרין כדאיתא אחד

 חוששין אין כן על ליהרג, אותו יוציאו
 מתזמו ההוא קצר זמן תוך שמא בתראי
 בתראי דעדות לומר מאד דוחק כן על קמאי,

 שאתה עדות דהוי משום ונאמנים עדות הוי
 כלל חוששים הם דאין כיון )‘להזימה״ יכול

 עדות הוי קמאי הזמת ובלאו קמאי שיותזמו
 דהעיקר נראה כן על להזימה, יכול אתה שאי
ודו״ק. התום׳, של קמא כתי׳

 צריו דבכה״ג דס״ל לר״ע לפי״ז צ״ע אך
 שראו הבי׳׳ד אבל אחר בבי״ד לדון לעמוד

 דנין אין מיתה עליו שחייב עבירה כשעבר
 חייבי שאר שנא ולא רוצח [ל״ש אותו

 רוצח ה׳ ברמב״ם וכמבואר בי״ד מיתות
 רצ״ב) (ל״ת המצוות ובספר ה״ה) (פ״א
 מקומות ושאר ע״א) (כ״ו ר״ה התוס׳ וכ׳־כ

 לתרץ אפשר אי וכאן דברינו] בריש הנזכרים
דלא דהיכא והריטב״א הרמב״ן שכתבו במה

 גם תצא לא דנשאת דמהא בכתובות מקושיהם
 כאן להו קשיא לא נשאת ואח״כ עדים בבאו
 כיון כתובות בתום׳ שתירצו כמו די״ל כיון כלל

 שאמרו מה בכלל אינו זה את זד. דמכח־שין
 עדים ע״פ דנשאת דהיכא ע״ב) (פ״ז ביבמות
 נשאת אם אלא נאמר לא דזה לו לחזור מותרת

 מקשים הכא אך מוכחשים, היו שלא עדים עפי׳י
 הכחשה שום בלי עדים עם״י דגשאת מחיכא
 בכה״ג דגם תירצו וע״ז בסופו חומרא ליכא דבזה

 תעפוד לקמאי והכחישו עדים שבאו אחרי אם
 תצא הראשון בעלה יבוא אם השני בעלה תחת
שם. עכ׳׳ל ודר׳ק. גדול, חידוש וזה ומזה, מזה

 בערת מצות לקיים כדי אחר בענין אפשר
 אע״פ בי״ד באותו אותו דנין מקרבך הרע
 דכאן העדה, לפני עמדו עד יתקיים שלא
 שמכבר הרע ובערת בו יקוים הכי בלאו
 )“ראשונה עבירה על למיתה דינו עמר

 ולא דינו ויסתר העדים מיתזמי ולדילמא
 כג״ל1 למיחש ליכא הרע ובערת בו יקוים

 דלאוקימתא מסתבר לכן ונראה] ד׳׳ה בדברינו
 דפתגי׳ סתמא איTיח אוקימתא שהוא דרבא
 לן דסתם וכיון כר״ע, ולא טרפון כר׳ אתיא
 מוזכר שבברייתא אעפ״י דר״ט כוותי׳ תנא

 הוי בכה״ג מ״מ טרפון, ר׳ רק במחלקותן
כר״ע־׳). הלכה דאין וחביריו, ר״ע

 (ע״ח בסנהדרין דרבא דהאי י״ל ולפי״ז
 תליא חייב, בי״ד לפני שהרג טריפה ע״א)
 ע״א) (פ״א למתני׳ דמפרש דרבא, ךTבדא

 קלה, עבירה על למיתה דינו דנגמר דמיירי
 וכתי׳ בי״ד לפני שעבר צ״ל שני׳ ועבירה

 כר״ט מתני׳ דסתם ונמצא התוס׳, של קמא
 שהרג דטריפה קאמר לכן כמותו, והלכה

 כר׳ הרמב״ם פסק ולכן חייב, ד בי״ לפני
ודר׳ק. כר״ע, ולא טרפון

 מירתתי להזימה יכול שאתה דבעדות )10
נאמנים. ומשו״ה שקר להעיד

 :וז״ל הנ״ל, התום׳ דהביאו הראי׳ וצ׳׳ע )11
 דאסילו בי״ד בפני עבר שני׳ עבירה דד.ך כגון

 לי׳ מחייבינן להזימד. יכול אתה שאי בעדות
 הרע, ובערת משום בטריפה, ע׳׳א) (ע׳׳ח לעיל
 על אותו ידונו לא אי דשם מהתם, ראי׳ דמאי
 משא׳׳כ הרע ובערת יתקיים לא לפניהם שהרג
יתקיים. הכי בלאו הכא

 ה׳) סי׳ (פי׳׳ז שבת הרא׳׳ש כתב זה כעין )12
עיי׳׳ש. ור׳׳ר; ר״י לגבי

&0




