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אשל אברה על השו"ע )שם( שכתב וא
קנו קהל ספר תורה אי מברכי שהחיינו
יעו"ש.
 çëîåכל הלי טעמי חזר בו ממה
שכתב למעלה וכתב וכדי שלא
יפלגו אהדדי הגאו מוהר"ר ברו פרענקל
וסיעתיה ע הגאו מהר"ז מרגליות זצ"ל
)הוא הרב המחבר ספר שערי תשובה( וסיעתיה,
נראה לי איפכא ממה שכתבתי לעיל
לחלק בי יחיד לציבור ,והוא כי ודאי
קניית ספר תורה ליחיד יותר קשה ובא
לפרקי מועטי וממילא הוא דומה לדבר
הבא מזמ לזמ ומזה מיירי הגאו מוהר"ר
ברו פרענקל זצללה"ה ,משא"כ בציבור
ביותר נקל לקהל לקנות ספר תורה והוא
שכיח טפי ,לא דמי לבא מזמ לזמ ואי
מברכי שהחיינו ואי כא מחלוקת.
 é"ôòåהצעה זו מסיק ש בזה דבהיות
שג הפמ"ג ביו"ד )סי' כ"ח שפ"ד
סק"ה( הניח די זה בצ"ע ,והוא בנוגע
א לבר ברכת שהחיינו על כיסוי הד
בפע הראשו ודלא כהתבו"ש שהסכי
שכ לבר ,והברכי יוס בשיורי ברכה
)או"ח סי' רכ"ג וביו"ד סי' ע"ר הנ"ל( העיד על
המנהג ג בכותב ספר תורה שלא לבר
שהחיינו אלא דוקא בצירו ללבוש בגד
חדש כ יעשה ג פור"מ נ"י וה' עמו
וע קהלו יצ"ו.
 ã"òìðäåאיברא דמש"כ בש הגהות
אשל אברה דאי לבר,
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טעות נזדקר לפניו ,וכ צ"ל ש וא
קנו קהל ספר תורה ]אי[ ,כ צ"ל דלא
כמו שנדפס )אי( מברכי וכו' ,מכל
מקו ודאי דכ ראוי להלכה למעשה
שלא לבר רק בצירו לבישת בגד חדש.
 ïëåהוא ג"כ בספר לדוד אמת
וז"ל :הקונה ספר תורה לעצמו
כשיתנהו בהיכל יבר שהחיינו על פרי
או בגד חדש ויכוו לפטור השהחיינו
של הספר תורה א נתחייב ,ויש נוהגי
בשעה שקורי בתורה החדש ומעלי את
קונהו לספר תורה ,שלובש בגד חדש
ומבר שהחיינו ,א אי לבר שהחיינו
ולא טוב ומטיב לא יחיד ומכש"כ קהל
שקנו ספר תורה ,כיו דיש מחלוקת וספק
ברכות להקל עכ"ל .וכ מסיק בשדי חמד
ש להלכה למעשה ,וכ נלע"ד.
)סי' ו'(

 úåéäáåכ נלע"ד כדי לעשות המצוה
בשלימות שכל הקהל ישתתפו
ויקחו חלק ג בלבוש החדש שעשו
לצור זה עבור ראש ונשיא הקהילה,
וכמש"כ בשו"ת מהרי"א )שם( שיעשו
הציבור ג כ בגד עליו חדש לכבוד
הד"ג מעכ"ת נ"י והוא יבר הברכה על
הבימה ,וה' עמו וע כל הקהל הע"י.
 ã"òìðäכתבתי זהו מה שנלע"ד בנידו
זה להלכה למעשה ,יעזור
השי"ת שלא נכשל בדבר הלכה ונזכה
לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא אכי"ר.
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הרב הגאו רבי אשר יעקב וועסטהיי שליט"א
ראש ביד" איגוד הרבני

בעני הצור לשני שוחטי שיעמדו יחד בשחיטות ובדיקות
 äð÷úäלהעמיד שני שוחטי בעת
השחיטות והבדיקות כבר מזמ
הראשוני כמבואר בשו"ת מהרי"ק )סימן
ל"ז( ,וז"ל' ,הנני ממשי את ידי מבהמה
גסה דשכיחי ביה טריפות א לא בנבדקת
מאנשי' בדוקי אצלינו ושיהיו שני
בודקי ואחר ההזהרה מאתי להטרי כל
הסרכות ואפי' כסדר ג בלא חלו',
עכ"ל.
 äìîùáחדשה )סי' י"ח ס"כ( כתב בזה
הלשו' ,מדינא דגמרא היה
אסור לטבח לשחוט אפילו סכי בדוק
ויפה בידו עד שיראנו לחכ ,א מפני
כבוד החכ וא מפני זהירות יתירה
שיהא הסכי כשר בלי גמגו כו' וראיתי
במקומות החרדי לדבר ה' ממני שני
]שוחטי[ וטובי השני מ האחד כו'
ומה טוב היה בדורות אלו להחזיר הדבר
ליושנו למנות אחד מגדולי העיר שאליו
יובל הסכי לבדקו' ,עכ"ל ,הרי דיש ב'
טעמי להראות הסכי ,הא' מפני כבוד
החכ ,והב' מפני זהירות יתירה שיהא
הסכי יפה בלי גמגו ,על א שרוב
המצויי אצל שחיטה מומחי ה ,ומטע
זה החרדי ממני שני שוחטי כדי
שיראו זל"ז סכיניה ויתקיי הטע הב',
אע"ג דטע הא' ליתא האידנא שחכמי
מחלו כבוד.

 éøôáåמגדי )סי' י"ח בש"ד כ"ט( כתב,
'ואני הגבר ראה עני בעו"ה רבו
המתפרצי ביותר וודאי טוב היה להחזיר
הדבר ליושנה שלא ישחוט השוחט עד
שיראה סכינו לחכ בעיר ג שיהיו שני
אצל שחיטה כי טובי השני מאחד',
עכ"ל ,ובס' מנחת יוס )להשוחט מבריסק,
בסימן י"ח בלקוטי יוסף( הביא דברי הפרי
מגדי אלה ,והוסי דס' ב"א סקל"ג כ'
דכ"ש שצרי החכ להיות אצל מיעו
הסרכות שרבו המתפרצי ביותר בעוה"ר
עיי ש ,עכ"ל.
 'ñáמשפטי רבי עקיבא איגר
במכתב לאלופי הקהלה דעיר
פרידלאנד כ' וז"ל ,זה דרכי תמיד לחקור
להעוברי ושבי הבאי דר קהלתכ
לפה כו' וזה איזה פעמי ע"י התגלגלות
הדברי אמרו שב' השוחטי דמתא אי
הולכי יחד בקביעות ,א כי קשה עלי
להאמי אחרי שבעת נסיעתי מש בקשתי
מכבודכ שיתקיימו התקנות קבועות
וישרות שתקנתי לכ בעזה"י ויסודות
בהררי קדש ,ומלאת בפיכ לאמר ,יבטח
בנו שלא ישונה ח"ו קוצו של יו"ד כו'
ואי אאמי הנ"ל ובפרט בעני התיקו
ההוא שהוא יסוד גדול ליראת ה' כו'
אבל אחרי שנודעתי כ מרבי כמה
פעמי צרי אנכי לחוש לדבר הזה כו'
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מוכרחני לערו לכבודכ מכתב ולבקש
ממכ מאד א יקרה נפשי בעיניכ
וכמי הפני כו' וא עוד תחשבוני
לאב"ד שלכ ולשמור פקודתי ,תראו
לתק זה ולקבוע זה ליתד שלא תמוט
ששני השוחטי צריכי ליל יחד
לשחיטות גסות ודקות ועגלי )חוץ מעופות(
שיהיה בדיקת הסכי ובדיקת הריאה יוצא
מבי שניה ,פע ישחוט ויבדוק זה
והשני יעמוד על גבו ויבדוק אחריו הסכי
והריאה ,ופע ישחוט ויבדוק השני והא'
יעמוד ע"ג ויבדוק אחריו הסכי והסמני,
ובשו אופ לא יהיה נעשה ע"י אחד
בלתי א שני נועדו יחד ,ורק לפעמי
ע"י מקרה שא' יש בו מיחוש ח"ו או
כדומה ,צרי השני להודיע כ תחלה
להמורה וליקח רשות ממנו ליל לבדו
למלאכתו מלאכת השמי ,תדעו כי הוא
עני ותיקו גדול למאד למאד ,אבטח
כי דברי יעשו פרי אצלכ בעזה"י ומה
טוב א תרצו למחול עכ"ה להודיעני
שנתמלאו דברי ואשמח בזה ,ראוי ונכו
שיתחייבו כ ב' השוחטי בחתימת יד
בפנקס הקהל שיהיה זה למשמרת ולחק
קבוע ולא יעבור ,ידידכ או"נ דוש"ת
בלו"נ ,הק' עקיבא גינז מא"ש ,עכ"ל,
הרי כמה שנתלבט אותו גאו וצדיק
להעמיד עני זה שיהיו תמיד שני שוחטי
יחד ויראו סכיניה זל"ז ויבדקו זא"ז
השחיטה והבדיקה ,אלא שהוציא עופות
מכלל התקנה.
 ì"æåשו"ת חת סופר )יו"ד חלק ב סימן י"ג(,
שלו וכ"ט לי"נ הרב הגאו
המאה"ג המופלג והמפורסי ערוגת
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הבש ג הדסי בש"ת מו"ה מרדכי
בנעט ני' אב"ד ור"מ דק"ק שטאמפי
יע"א.
 úåãåàתקנות קהלתו מימי עול
להעמיד ב' שוחטי בבית
המטבחי לבדוק הסכי והריאה ע"י
שניה ופר"מ הוסי שג בכל בהמה
דקה יעמדו שני שוחטי כנ"ל וקבלו
עליה והחזיקו במנהג הזה יותר מד'
שני ועתה באו בה פריצי וחללוהו
ונפשו היפה בשאלתו א הוא מנהג יפה
וגדר וסיג לתורה או א אפשר לבטל
המנהג הזה אחר אשר החלו לעשותו
ולקיימו.
 äðäגו המנהג ודאי מנהג ותיקי הוא
הג שמעיקור ]שמעיקר[ הדי עד
אחד נאמ באיסורי ורוב המצוי אצל
המצות מוחזקי ומומחי ה הג
שבשחיטה החמירו חז"ל שצרי להראות
סכינו לחכ מ"מ כבר כ' הרא"ש פ"ק
דחולי דעכשיו שממני אנשי ידועי
על השחיטה לה מחלו חכמי כבוד
שיכול לשחוט בלי הראות סכינו לחכ
על כל שחיטה ושחיטה מ"מ כבר כתב
רבינו יונה ומביאו ב"י )סי'מן י"ח( ומהרש"ל
בי של שלמה )פ"ק דחולין( שעכ"פ צרי
השגחה גדולה על השוחטי הממוני'
האלו ועכ"פ יהי' השגחת חכ העיר
עליו ושתהי' אימתו עליו ולהסיר סכינו
לפניו זמ זמני טובא ואז ראוי הממונה
על השחיטה לשחוט בלי ראות סכינו
על כל שחיטה ושחיטה ולממוני' כאלו
מחלו חכמי על כבוד אבל זולת זה
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אי ראוי למחול וא כבוד חכמי מחול
כבוד שמי מי ימחול.
 ìëáåזאת שהממוני נוהגי כנ"ל ראיתי
בכל מקו שעברתי בקהלות גדולות
מנהגי שוני כי בק"ק פפ"דמ תיק מ"ו
הפלאה ז"ל שאפי' שו עו לא ישחוט
בלי שני בודקי הסכי לפני שחיטה
מיהת ומכ"ש בהמה בי גסה בי דקה ופה
הק"ק החמירו רק בגסות ולא בדקות ולא
בעופות חו משחיטו' כפרות שבי ר"ה
ליה"כ ומ"מ אימת חכמי העיר על
השוחטי ובודקי ורגילי אנחנו ב"ד
תלתא לבוא פתאו לבית המטבחי' בי
במקו שחיטות הבהמה בי במקו
שחיטו' העופות ולבדוק סכיניה ולחטט
אחרי כל מעשיה באופ שבכל עת יהי'
בגדיה לבני ובכל זאת בכל ערב ראש
חודש מחוייבי להראות סכיניה לחכ
ואמנ עיקר הטע שלא הנהיגו חומרא זו
של ב' שוחטי ג בדקות נעל ממני הג
דמקרה הריאה וסרכות לא שכיחי בהו מ"מ
לעני בדיקות הסכי אי חילוק בי דקות
לגסות ואני הנחתיו לה מנהג בזה.
 àìéîîåיוב מר כי אתריה שהנהיג ג
בדקות כ יאושר כחו וחילו
ואחר שתיק כ מתחילה לבני עירו
וקבלוהו ופשט מנהגו כ כמה שני שוב
אפילו ב"ד אחר אינו יכול לבטלו דה"ל
כדבר שפשט איסורו בכל ישראל כיו
שמתחילה לא התקי אלא לעירו וש
פשטה תקנה זו ,וסברא זו כתבו תוס'
בגיטי )ל"ו ע"ב סד"ה אלא וכו'( ומיהו בדבר
שלא תקנו שיתפשט וכו' עיי ש אמנ
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ב"ד גדול בחכמה ובמני יכול לבטלו
א אינו נעשות לסיג וגדר א א נעשות
לסייג וגדר ועדיי צרי לאותו סיג אפילו
ב"ד גדול אינו יכול לבטלו כמ"ש
הרמב" )פ"ב מממרים הלכה ג'( ומ"ש כ"מ
)שם הלכה ב'( מפרוזבל דפ' השולח ל"ו
ע"ב דהוה למיגדר שלא יבואו לעבור על
השמר ל פ יהי' דבר ע לבב בליעל
ואפ"ה אי לדרי עלמא תיק ב"ד הגדול
יכול לבטלו עיי שנדחק בכ"מ )שם ריש
הלכ' ב'( ולפע"ד נעלמו ממנו דברי רש"י
ש ד"ה לבטולי ולהושיב ב"ד אי אכשיר
דרי ולא נמנעו מלהלות וכו' עכ"ל הרי
דמיירי כשבטל טע הסייג ובהא הרמב"
מודה דמהני גדול לבטולי ובהא מיירי
נמי תוס' הנ"ל סד"ה אלא וכו' עיי ש
אבל כל זמ שטע הגדר והסייג קיי
צדקו דברי הרמב" שאפילו גדול אינו
יכול לבטלו.
 éøäדההפלאה תיק שיהיו שני שוחטי
בפפד"מ ג בעופות ,ובפ"ב לא
נהגו כ ולא שינה מנהג בזה ג לעני
דקות ,ומ"מ היה הבי"ד דש מבקר
במקו שחיטת העופות ג"כ פתאו,
ועכ"פ בזמ שחיטת הכפרות ג בעירו
תיקנו כ ,הרי דברבוי הנשחטי חששו
שיהיו שני ג בפ"ב ,וי"ל דהגרע"א
מיירי בעיר פרידלאנד שאינה כ"כ גדולה
ולא היתה ש שחיטה מרובה אולי ג
בשחיטת כפרות ,וא"כ במציאות דיד
ששחיטת עופות היא הרבה יותר גדולה
משחיטת בשעת הכפרות ,ודאי דכו"ע
לא פליגי דבעינ שני שוחטי ושיראו
סכיניה זל"ז.
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 ú"åùáמהר" שי"ק
לקהלה שהיתה ש תקנה
משני קדמוניות להיות שני שוחטי יחד
בבית המטבחיי ,ואח"כ תיקנו שיהיו
שני ג בבדיקת הריאה ,ועכשיו
השוחטי עוברי על זה ,והביא ש דברי
השמ"ח והפרי מגדי והחת סופר הנ"ל,
וכתב וז"ל ,וכיו שמבואר מפוסקי שצור
יש בזה ויש סיג וגדר ,א"כ בודאי מי שיש
לו כח וממשלה לאשר ולקיי ולהקי
מוסדי התורה הוא מושבע ועומד ,ועל זה
קרע אשי' את בגדיו ,ואפילו מי שהוא
צדיק גמור ואינו מאשר ומקיי התורה
ביד המבטלי הוא עובר בקרא דארור
אשר לא יקי ,וכמ"ש הרמב" ,וא"כ
בודאי אינ יוצאי י"ש א מניחי לבטל
תקנות טובות ומועילות כאלו ,עכ"ל.
)חיו"ד סי' ה' כ'(

 'ñáåדעת תורה )סי' י"ח אות ל"ח( ,כתב
ומצאתי בקונטרס ז"א ממנהגי אר
המערב )שנדפס בס' זל"א מהשו"ב מלונדון דף נ"ו אות
פ"ו( וז"ל ,תקנת קדמונינו וכו' בגזירת נח"ש
שתבדק הסכי ע עוד אד אחד בחוש
המישוש ובל"ז אי להתיר לעול וכו' וכבר
ידוע דעיקר השחיטה והטריפות הוא הסכי
ומקרא מלא הוא :גורו לכ מפני חרב וכו',
ואח"כ כ' וז"ל ,והעיד לפני רב אחד שראה
קל יש ועליו חתומי מאה רבני
ובראש הב"י ז"ל שתיקנו שיבדקו תמיד
שני שו"ב את הסכי וג הריאה ופור גדר
ישכנו נחש ,עכ"ל ,הרי דכבר בדורות
הקדומי היתה תקנה זו.
 ãåòהביא ש בדע"ת דברי הטוטו"ד
מה"ג סי' ל"ה שפסק להעביר

שעשועי
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שוחט עבור שאינו רוצה להראות סכינו
להשו"ב חבירו כי מי שהוא יר"ש אדרבא
רוצה להראות סכינו להנצל ממשגה,
ולפעמי הוא ע"י חסרו אומנותו ירא
להראותו ,ותרתי איתנהו ביה ,חסרו
אומנות וחסרו יראת שמי ,ע"כ ,וע"ע
בדע"ת סי' ל"ט סעי ע"א מש"כ בזה.
 ìëåהנ"ל הביא ג בס' בית דוד
ביסה"ב אות ז' סק"ד( ,והוסי דבמעשה
רב של הגר"א אי' דמוטב לאכול חלב
בשבת מלאכול מבהמה שנשחטה בלי
עומד על גביו ,וכ' שזה באות צ' ,וכ
הביא דבריו בס' מטה אשר )סי' י"ח אות
נ"ו( ,ולא מצאתי דברי במעשה רב שנדפס
בסידורי ,אבל מצאתיו במעשה רב
שנדפס בירושת"ו בספר בפנ"ע ,וכנראה
שהשמיטוהו מדפיסי הסידור.
)סי' א'

) ú"ëøãáåסי' א' אות רט"ו( הביא דברי
שו"ת שבות יעקב )חלק ב' סימן
נ"ח( ,וז"ל ש ,וכ נהגתי במדינת הסרי
למשמעתי שבדקתי כל השוחטי ובודקי
בהל' שו"ב ובבדיק' והרגשת והשחזת
הסכי' וזרזתי אות מאוד מאוד על זה
וכול תקעו כפ בפועל ממש להיות
זריזי בבדיקת הסכי א יהיה בישוב
שוחט אחד מומחה או מורה להראות
לפניו סכינו פע אחת בשבוע ג שלא
להכשיר שו בהמה שיש בה ריעותא עד
שיצר אליו שוחט א' מומחה או מורה
כו' ,עכ"ל .הרי דעכ"פ עיכב ע"י השוחט
לעני להכשיר היכא דיש ריעותא אא"כ
יהיה עמו עוד אחד  אע"ג שלא הטיל
כ לעני בדיקת הסכי ,נראה דמיירי
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בישובי קטני ,כדמשמע מלשונו ,שא"א
לה להחזיק שני שוחטי ,אבל עכ"פ
בבדיקה להכשיר הקפיד.
 ïééòåש שהביא משו"ת דברי חיי
שהמנהג בכל תפוצות ישראל שיש
שני שוחטי שאי אחד לבדו שוחט בלי
חבירו שרואה סכינו ,וכ מנהגנו פה א
שת"ל השוחטי מומחי ויראי הש אי
שוחטי רק בצירו שניה ,ויותר החמרנו
עליה שא אחד טרוד באיזה טירדא
צרי אחד מהב"ד ליל עמו לבית
השחיטה ,ועיי ש בסי' י' שכ' שהמנהג
בכל המקומות כ ג בבדיקת הריאה
ששני שו"ב מחפשי בכל הצור כל
אחד בפני עצמו ,ע"כ.
 ïééòåש בדרכ"ת שהביא משו"ת
טוטו"ד ומשו"ת בר אוריי
דיכולי שני השוחטי להיות קרובי
זל"ז ,או רב ותלמיד.
 éúàöîåשכ כתב הגאו רבי חיי
פאלאג'י ז"ל בשו"ת חיי ביד
סימ ב ד"ה למי יחפו ,שכ' ועשינו
תקנה כד"ת .ע חכ שהיו אצל הספרדי
איש צדיק שיהיו שני שו"ב אצל הבדיקה
כמבואר בפוסקי כו' ובד"ה הנה קול
כ' ועתה אליכ המצוה הזאת להתנהג
מכא ולהבא עפ"י התקנה ההגונה רבת
המעלות אשר נתפשטה כמעט בכל
תפוצות ישראל שיהיו שני שוחטי אצל
השחיטה והבדיקה וכמו שהיו עד עתה
כו' ,ע"כ.
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 ïëåאיתא בשו"ת יהודה יעלה חלק א
 יו"ד סימ ט שכ' ע"ד מעשה
שהי' וכו' ראוב מלמד תינוקת ולפעמי
הל לשחוט בכפרי הסמוכי וזה שלש
שני נדר בעת חליו שלא לשחוט עוד.
ועתה היו צריכי לו עפ"י מנהג ותיקו
הקהלות להיות שני שוחטי יחד בבית
המטבחיי כו' ,ע"כ.
 éøäמבואר מכל הנ"ל הצור לשני
שוחטי ובודקי לעמוד זה על
זה ולהראות סכינ זל"ז ולראות שניה
ובפרט כהיו
בבדיקת הריאה,
שהשחיטות גדולות ומרובות ,ויש
לפעמי לח ,ואי לשו"ב תמיד ישוב
הדעת כדבעי ,ודאי יש צור גדול להנהיג
כ ויתרבה טהרה בישראל עי"ז
בעזהשי"ת.
 ïééòåעוד בס' מנחת יוס להרב חיי
יוס ארי' שו"ב דק"ק בריסק )בסי'
י"ח בלקוטי יוסף סק"צ( מה שתיק אביו
בבריסק וג מה שתיק אח"כ הגאו
מהרי"ל דיסקי ,ועיי ש בסו הס"ק
שלפני זה עוד טע לזהירות זאת ,והוא
כדי ששני שוחטי ישחטו בסירוגי ,וכל
אחד לא ישחוט הרבה בבת אחת ,כי
בזה ג"כ יוחלש כוחותיו ולא יוכל לבדוק
הסכי כראוי ,וג גו מעשה השחיטה
יכול להתקלקל עי"ז ,וכ' ש דהרבה
הוא שלשי ,בי בבהמות בי בעופות,
וסיי ש וז"ל ,ועכ"פ לא ישחוט שלשי
בבת אחת ]כ' זה בש ס' תואר משה[
אשר יעקב וועסטהיים
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הרב הגאו רבי פנחס ווייס שליט"א
ראש הכולל ייטב לב דסאטמאר

בירור בעני בישול בשבת באינסטענט קאפע
çìîá ìåùéá ïéðòá
 àøîâáשבת )מ"ב ע"ב( איכא שני לשונות
לגבי מלח ,לפי לשו הראשו יש
במלח חומרא שמתבשל אפי' בכלי שני,
ולפי לשו השני יש במלח קולא שאפילו
בכ"ר אינו מתבשל )היכא דהעבירוהו מעל
האש( דצריכא מילחא בישולא כבישרא
דתורא עיי ש ,ולהלכה קיי"ל כלישנא
בתרא להקל ,אלא דכתבו ש התוס'
דהמחמיר כלישנא קמא שלא לתת מלח
אפילו בכלי שני תע"ב .ועיי במרדכי
שכתב וה"ר ד אמר לי דממלח שלנו
דמתקני אותו ע"י בישול אי לחוש
כדתניא כל שבא בחמי לפני השבת וכו'
)היינו דבדבר יבש אי בישול אחר בישול(
ומ"מ המחמיר תע"ב שלא לית מלח אפי'
בכ"ש כל זמ שהיס"ב הואיל ואיכא
איסורא דאו' בבישול ,עכ"ל ,ועיי בבגדי
ישע שמפרש שמה שמסיק המרדכי
שהמחמיר תע"ב ,קאי על סת מלח ולא
על מלח שמתקני אותו ע"י בישול ,דבזה
נשאר הסברא שהזכיר דאי בישול אחר
בישול.
äùòðù ùáé øáãã ù"äöçîä úøáñ
çì øáãë åðéã ,çì ë"çà
 ì"æåהמחבר )סי' שי"ח סעי' ט'( ,כ"ר
שהעבירוהו מעל האש מבשל וכו'

)שקורין נעסקאפע(

אבל מלח מותר לתת לתוכו כיו
שהעבירוהו מעל האש ע"כ ,וכתב הרמ"א
ויש אוסרי לתת מלח אפי' בכ"ש כל זמ
שהיס"ב והמחמיר תע"ב )תוס'( עכ"ל ,וכתב
המג"א בס"ק ל"א וז"ל :ונ"ל דמלח
שעושי ממי שמבשלי אות אי בו משו
בישול דאי בישול אחר בישול עכ"ל ,וכתב
המחצה"ש דהא דלא הביא המג"א די זה
מהמרדכי ,הוא משו דבמרדכי מסיק
דהמחמיר תע"ב אפילו במלח שלנו
דנתבשל ,והיינו טעמא משו דאע"פ
דבדבר יבש אי בא"ב ,מ"מ מסתפק
המרדכי דאולי יש להחמיר כיו דסופו
להעשות דבר לח ,ובדבר לח קיי"ל דיש
בא"ב ,וע"כ כתב המרדכי והמחמיר תע"ב,
אבל המג"א ס"ל בפשיטות דאזלינ בתר
השתא דדינו כדבר יבש ,וע"כ בא
להשמיענו דאי צריכי אפילו להחמיר
היכא שהמלח נתבשל עכ"ד ,ועכ"פ מבואר
במחצה"ש דהמרדכי דמחמיר קאי ג על
מלח שנתבשל ,ומשו דחושש דאזלינ
בתר תחילתו דהוא דבר לח ,והיינו דלא
כהבגדי ישע דמפרש שהמרדכי קאי רק על
מלח שלא נתבשל.
áøä ò"åùä úèéù øåàéá
 ïééòåבשו"ע הרב )סעי' י"ח( שכתב
שהמחמיר במלח שלנו שנתבשל
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"כמו בשאר מלח" תע"ב ,ובשאר מלח
פסק ש השו"ע הרב בסעי' י"ז שהמחמיר
שלא לתתו אפי' בכ"ש תע"ב ,ומבואר
שס"ל ג במלח שנתבשל שאי לתתו
אפילו לכ"ש ,ובפשטות סברתו הוא שכיו
שע"י הבישול נעשה דבר לח יש להחמיר
בו כמו בדבר לח ,וכמו שמסביר
המחצה"ש סברת המרדכי וכנ"ל ,וכ
מבואר להדיא בסידור הרב דדבר יבש
שנעשה דבר לח יש ליל בתר סופו )ועי'
להל שנבאר דבריו בסידור( ,אלא דקשה
דבשו"ע הרב בסעי' י"א כתב שתבשיל
יבש שנצטנ מותר לשרותו בכ"ר רותח
"כדי שיהא נימוח ש ויהיה דבר לח",
וכ להל בסעי' כ"ז כתב הרב לגבי
אינפאנדה שיש מתירי לחממו נגד האש
שלא ס"ל לאיסור נולד ,ומשו בישול אי
כא בשומ הקרוש שנימוח מפני שאי
בישול אחר בישול בדבר יבש "אע"פ
שנימוח בבישול זה השני" כמו שנתבאר
למעלה עכ"ל ,הרי שס"ל שאע"פ שנעשה
דבר לח כיו שעכשיו הוא דבר יבש אי
בישול אחר בישול .ויש ליישב שכא כתב
כ מעיקר הדי ,ובמלח כתב רק שהמחמיר
לתת לו די דבר לח תע"ב ,ולפי זה בכל
דבר יבש שנעשה לח ג"כ יש להחמיר
לדונו כדבר לח ,אלא דקצת צ"ע דמסתימת
דבריו בסעי' י"א ובסעי' כ"ז משמע שאי
אפילו עני להחמיר ,ושוב העיר אותי ת"ח
אחד שלשו הרב שכתב דהמחמיר במלח
שלנו "כמו בשאר מלח" תע"ב ,משמע
שעיקר החומרא הוא דוקא במלח ,כדי
שלא לחלק בי מלח למלח )ואולי משו
שאנשי יבאו לטעות בי מלח שנתבשל
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למלח שלא נתבשל( ע"כ יש להחמיר
בכול ,אבל בשאר אוכלי בוודאי אזלינ
בתר השתא דהוא דבר יבש ,ואי אפילו
עני להחמיר ,וא"כ א"ש הא דבשאר
אוכלי סת דבריו דדינו כדבר יבש.
áøä øåãéñä éøáã øåàéá
 àìàדכל זה בנוגע לדברי הרב בשו"ע,
אבל בפסקי הסידור מבואר להדיא
שדבר יבש שנעשה דבר לח יש לדונו
כדבר לח ,ובדבר לח היכא שנצטנ יש
בישול אחר בישול ,וכתב ש שיש אפילו
חשש איסור סקילה עיי ש) ,משמע
שס"ל דבדבר לח שנתבשל ונצטנ בישולו
הוא מה"ת  וזה חידוש ,דרוב הפוסקי
נקטו דלדיד הוא רק חומרא כמו שנביא
להל מהחזו איש והפרמ"ג( ,וצ"ל
שבסידור חזר בו הרב ממש"כ בשו"ע.
והנה הרב בסידור ש מיירי לחמ דבר
יבש כנגד האש עד שנימוח וזה דומה
להמבשל בכ"ר ,ולכאורה משמע דבכלי
שני הוא מיקל ,דכתב ש דעל כ לא
יערה מי חמי על גבי צוקער שנמחה
ונעשה לח ,ומשמע דדוקא לערות מהכ"ר
על גבי הצוקער אסור ,אבל בכלי שני
מותר ,אלא דלהל לגבי מלח שנתבשל,
כתב הרב ש דיש להחמיר ג בכלי שני
כמו במלח שלא נתבשל ,ואולי בצוקער
ג"כ מחמיר בכלי שני ,אע"פ שלא פירש
כ ,וי"ל עוד ,דדוקא במלח דמצינו בחד
לישנא בגמרא שמתבשל בכלי שני ,ע"כ
אע"פ דלא קיי"ל כה לישנא מעיקר
הדי ,כיו דעכ"פ מחמירי אנו כה
לישנא ,וכמו שכתב התוס' ,ע"כ אי לחלק
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בי כ"ר לכלי שני ,וכמו שבכ"ר אסור
במלח אפילו נתבשל כיו שנעשה אח"כ
לח לפי סברת הרב בסידור ש ,ה"ה
בכלי שני ,אבל בשאר מאכלי דלא מצינו
מפורש שמתבשלי בכלי שני ,אע"פ
דקיימא ל דקלי הבישול מתבשלי בכלי
שני ,כיו דלא ידעינ מה ה קלי הבישול,
ורק מספק מחמירי אנו בכל האוכלי
כמו"ש המג"א ,היינו בדבר שלא נתבשל,
אבל בדבר שנתבשל יש להקל אפילו הוא
דבר לח ,וכמו שנביא סברא זו להל מ
הפוסקי ,אלא דעדייי צ"ע דהרי הרב
בסידור ש ,שכתב דהמחמ דבר יבש
שנתבשל ונעשה לח יש חשש חיוב סקילה,
מוכח דס"ל דדבר לח שנצטנ בישולו
הוא מה"ת ,ומוכח דס"ל ג כ דהסברא
שהולכי בתר סופו הוא מה"ת ,וא"כ
למה ניקל בו יותר מדבר שלא נתבשל
וצ"ע ,ואולי י"ל עפ"י שיטת השו"ע הרב
)סי' שי"ח סעי' י"ב( דבכל משקי אי לחוש
בה לקלי הבישול ,וא"כ ממ"נ יש להקל
בכלי שני ,דאי אזלינ בתר השתא הרי
הוא דבר יבש ואי בא"ב ,ואי אזלינ
בתר סופו דנעשה דבר לח ,הרי במשקה
אי די קלי הבישול ,משא"כ במלח
דמפורש בגמרא בחד לישנא שמתבשל
בכלי שני ,אע"פ דבדר כלל נעשה אח"כ
דבר לח ,בע"כ לא מהני שנחשב משקה
דאל"כ הו"ל להגמרא לפרש ,ולפי זה
הרווחנו דבאינסטנט קאפע לפי הרב
בסידור יהא מותר לעשותו בכלי שני,
ורק לערות עליו מכ"ר אסור כמו שכתב
לגבי צוקער ,דדוקא לגבי מלח החמיר
בכלי שני ,וצ"ע.
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 ì"æåהמשנ"ב בסקע"א) ,לאחר שהביא
ב' הלשונות לגבי מלח ,ושהמחמיר
אפי' בכ"ש תע"ב( כתב ע"ז ,וה"מ במלח
שחופרי אבל מלח שעושי ממי
שמבשלי אות אי בו משו בישול
לכו"ע דאי בישול אחר בישול וכ
בצוקער מותר מהאי טעמא לית בכ"ר
לאחר שהעבירוהו מ האש ,ויש
שמפקפקי בזה וטוב ליזהר מכלי ראשו
לכתחילה ,וכתב בשעה"צ אות צ"ה ,כ"כ
בא"ר גבי מלח ואיסורו הוא מדרבנ
מפני שנראה כמבשל וה"ה לגבי צוקער
עכ"ל ,ובאות צ"ו כתב עיי שע"ת
וחידושי רע"א ועיי בבגדי ישע שכתב
דהמרדכי לא קאי על מלח שלנו ולכ
לא החמרתי בכלי שני עכ"ל ,וראיתי
במשנ"ב החדשי שהגיהו שהאות צ"ה
שמביא
לאחר
מקומו
במשנ"ב
המפקפקי ,ולפי זה כוונת השעה"צ במה
שמביא הא"ר ,הוא ,שבא"ר בסקכ"ד
לאחר שמביא דברי המג"א דאי להחמיר
במלח שנתבשל ,כתב דמדברי המרדכי
משמע קצת דטוב להחמיר עכ"ל ,והיינו
דהא"ר הבי דהמרדכי קאי ג על מלח
שנתבשל) ,והיינו כהבנת המחצה"ש
בהמרדכי וכנ"ל( וזהו סברת המפקפקי,
והמשנ"ב נות טע דהוא משו נראה
כמבשל ,והיינו דהטע שמחמיר המרדכי
אפילו במלח שנתבשל ,הוא משו דאי
מינכר חילוק בי מלח שנתבשל למלח
שלא נתבשל ,ואנשי יבואו להקל במלח
שלא נתבשל ג"כ ,ולפי זה )לפי
המפקפקי( אסור בכלי שני ג"כ כמו
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במלח שלא נתבשל ,אלא דהמשנ"ב
מכריע דאי להחמיר כ"כ ,ורק בכלי
ראשו  אפילו לאחר שהעבירו מעל
האש יש להחמיר ,אבל בכלי שני יש
להקל ,כמו"ש בס"ק צ"ו משו דהבגדי
ישע מפרש דהמרדכי אינו מחמיר במלח
שלנו ,ע"כ בכלי שני עכ"פ ,יש לסמו
עליו.
 éôìåהסבר המשנ"ב בטע המחמירי
במלח שנתבשל ,דהוא משו מיחזי
כמבשל וכנ"ל ,ואי הטע כמו"ש
המחצה"ש משו דאזלינ בתר סופו ,א"ש
דהרי המשנ"ב עצמו פסק דלא אזלינ
בתר סופו ,אלא בתר השתא דהוא יבש,
כמבואר בדבריו בס"ק ל"ג ,שכתב ש
על מה שכתב המחבר שדבר יבש מותר
לשרותו בחמי משו שאי בישול אחר
בישול ,וז"ל ,אפילו בכלי ראשו רותח
כדי שיהיה נימוח ש ויהיה דבר לח
דאי בישול אחר בישול עכ"ל ,וכ להל
בס"ק ק' כתב לעני אינפאנדא שמותר
לתתו כנגד האש "והטע שמותר דכיו
שהוא יבש א שנצטנ לא שיי בו
בישול עוד וכמו"ש סט"ו ואע"פ שהשומ
חוזר ונימוח מ"מ מיקרי יבש כיו שבשעה
שנותנו לחממו לא נמחה עדיי" עכ"ל,
הרי דעתו ברור דאזלינ בתר השתא,
ודוקא במלח שנתבשל מחמיר המשנ"ב
בכ"ר שהעבירו מעל האש ,משו דנראה
כמבשל וכנ"ל ,וזה שיי דוקא במלח או
בצוקער ,ומשו שלא ניכר במלח וכ
בצוקער שנתבשלו כבר ,שיש הרבה מלח
שלא נתבשל ,וכ בצוקער יש שעושי
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בלא בישול ,וכמו"ש המחצה"ש )על
המג"א סקל"א ש( ,שלפסח יש שעושי
דוקא צוקער הדק היוצא מ הקני משו
חשש חימו ,ואותו הצוקער לא נתבשל
עיי ש ,ועכ"פ מבואר שיש צוקער שלא
נתבשל ,וא"כ אפילו היכא שנתבשל ,יש
לחוש שאנשי לא ידעו שנתבשל ,אבל
היכא שניכר שנתבשל לא שיי חשש
זה ,וממילא א"ש שפסק המשנ"ב בסקל"ג
הנ"ל שדבר יבש מותר לשרותו בכ"ר
אפי' נעשה עי"ז לדבר לח ,והיינו משו
שמיי' בדבר יבש שניכר שנתבשל ,וכ
לעני האינפאנדא שכו"ע יודעי שנתבשל,
ובזה לא איכפת ל שנעשה לדבר לח
כיו שעכשיו הוא דבר יבש וקיי"ל אי
בישול אחר בישול ,כ יש לבאר שיטת
המשנ"ב.
òôà÷ èðèñðéàá ïéãä àäé äî ÷ôúñî
áøä øåãéñå á"ðùîä éôì
 éôìåזה לעני אינסטנט קאפע ,היה
אפשר לצדד לפי המשנ"ב דיש
להקל לתתו אפי' לכ"ר )שהעבירו מעל
האש( ,שאינו דומה למלח וצוקער שאינו
ניכר שנתבשל )וע"כ מחמיר המשנ"ב
לעני כ"ר עכ"פ ,והיינו אפי' העבירוהו
מעל האש( ,שאינסטנט קאפע חזותו
מוכיח עליו שנתבשל ,שאי אפשר )בבית
החרושת( לעשותו מבלי שיעבור פעולה
של בישול כידוע ,ואע"פ שנעשה דבר
לח ,הלא בזה ס"ל המשנ"ב שכיו
שבתחילה הוא דבר יבש ,יש לו די דבר
יבש ,אמנ שוב ראיתי בספר מאור השבת
דיש סוגי של אינסטנט קאפע דאינ
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עוברי פעולה של בישול ,וא"כ אולי
שיי החשש שאנשי לא ידעו שנתבשל,
וכמו במלח וצוקער וכנ"ל ,וא"כ אי
לתתו אפי' בכ"ר שהעבירו מעל האש
לפי המשנ"ב ,אבל יותר נ"ל דכיו דכמעט
כל הסוגי של נעסקאפע עוברי פעולה
של בישול ,ורק סוגי בודדי אולי האופ
שמייצרי אותו בבית חרושת אינו בכלל
בישול ,לא מסתבר שיגזרו שיחשבו שלא
נתבשל ,ולא דמי למלח ששכיח ומצוי
מאד שלא יהא נתבשל )אלא דעדיי צ"ע
דג צוקער בוודאי רובא דרובא הוא
נתבשל ,דאע"פ שהבאנו מ המחצה"ש
דלפסח יש אנשי שעושי בלא בישול,
זהו רק יוצא מ הכלל שעושי אותו
באופ אחרת משו חשש חימו ,אבל
לכל השנה מבשלי אותו ,ומ"מ חושש
המשנ"ב ג בצוקער למחזי כמבשל משו
אותו מיעוט פעמי שאי מבשלי אותו,
וא"כ אולי י"ל כ ג בנעסקאפע( .ולפי
שיטת הרב בסידור בוודאי יש להחמיר
בכ"ר ,שהרי הטע שמחמיר הרב הוא
משו שכיו שע"י הבישול נעשה דבר
לח נותני לו מעכשיו די של דבר לח,
וכתב שיש לחוש בזה לאיסור סקילה
כדי דבר לח שנצטנ ,אלא דבכלי שני
הסתפקנו לעיל מה יהא הדי לפי סידור
הרב ,די"ל שהא שמחמיר ש במלח
שנתבשל ,בכלי שני ,הוא דוקא במלח
שמפורש בגמרא שאסור בכלי שני לחד
לישנא ,אבל באינסטנט קאפע יהא מותר
בכלי שני עכ"פ ,עיי ש מה שכתבנו,
אבל בכלי ראשו או עירוי כלי ראשו
אסור כמו שכתב לגבי צוקער.
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ñôãðù åîë á"ðùîá àñøéâä áùééî
åðéðôì
 òâåðáåלמה שהבאנו שיש מגיהי
בהמשנה ברורה ,התבוננתי
שהגירסא כמו שהוא במשנ"ב לפנינו הוא
נכו ואי צור להגיה ,וכ מצאתי במכתב
של הגרי"י פישער זצ"ל הובא בפניני
המאור ,והוא דמש"כ השעה"צ באות
צ"ה ,כ"כ בא"ר וכו' ,קאי על המתירי
שמביא המשנ"ב שמלח שלנו וכ צוקער
מותר משו שנתבשל כבר ,אלא
דהמשנ"ב בא להסביר למה כתב דלפי
המתירי מותר רק בכ"ר "שהעבירוהו
מעל האש" ,לזה כתב ,ומשו שבעודו
על האש אסור מדרבנ משו מחזי
כמבשל )והיינו כמו בכל דבר שנתבשל
שאסור לתתו בכ"ר שעומד על האש
משו מיחזי כמבשל אע"פ שמה"ת אי
בא"ב( ,ומציי להא"ר שש ג"כ מבואר
דאפילו לפי המג"א דיש להקל במלח
שנתבשל ,אי להקל אלא בכ"ר לאחר
שהעבירו מעל האש עיי ש ,ולפי זה
מ"ש השעה"צ "משו מחזי כמבשל"
אינו נתינת טע להיש מפקפקי ,ורק
אח"כ באות צ"ו לאחר שהביא יש
המפקפקי ,מציי השעה"צ להשע"ת
והרע"א ,והיינו דברע"א מבואר שמפ'
בהמרדכי שיש להחמיר אפי' במלח
שנתבשל ,וג בשערי תשובה מבואר
בדבריו לגבי צוקער דיש סברא דאזלינ
בתר סופו ,ולפי זה היה סברא להחמיר
אפילו בכלי שני ,אלא דהכרעת המשנ"ב
הוא להחמיר רק בכ"ר ,והיינו מכיו
שהבגדי ישע מפ' שהמרדכי שכתב
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המחמיר תע"ב ,לא קאי על מלח
שנתבשל ,ולדבריו יש להקל אפי' בכ"ר
שהעבירוהו מעל האש ,ע"כ מיקל
המשנ"ב עכ"פ בכלי שני ,ולפי זה מה
שמחמיר המשנ"ב ,במלח שנתבשל ,בכ"ר
עכ"פ ,הוא משו שנעשה דבר לח ,דהרי
המשנ"ב מציי להשע"ת ,והשע"ת ש
מביא מ הפנמ"א הסברא דאזלינ בתר
עכשיו שהוא יבש ,וכתב עליו השע"ת
דהמחז"ב מגמג בזה עיי ש ,ומבואר
דהטע שהשע"ת נוטה להחמיר הוא
משו דלא ברור דאזלינ בתר סופו ,אלא
דא"כ שוב צ"ב דהרי הבאנו דבשאר
מקומות פסק המשנ"ב להדיא דדבר יבש
שנעשה דבר לח אזלינ בתר עכשיו,
ומשמע שמיקל אפילו בכ"ר )שהעבירוהו
מעל האש( ,וצ"ל דמעיקר הדי ס"ל
המשנ"ב דאזלינ בתר תחילתו ,אבל כיו
דבמלח בלא"ה יש סברא שלא לחלק
בי מלח למלח )וכמו שפירשנו בשו"ע
הרב דדוקא במלח מחמיר היכא שנתבשל,
כדי להשוותו לשאר מלח( ,וכ בצוקער
לא רצו לחלק דלפעמי לא נתבשל וכנ"ל,
ע"כ דוקא באלו החמיר  בכ"ר עכ"פ,
דאזלינ בתר סופו.
ïéàù é"÷ìçäå é"çðîä ìù í÷ñô àéáî
åúåùòì øúåî ìáà ,ø"ëî åéìò úåøòì
ù"ëá
 äðäåלעני הלכה ,א רוצה להשתמש
באינסטנט קאפע )נעסקאפע(
בשבת ,עיי בשו"ת מנחת יצחק )ח"א סי'
נ"ה( לזקיני ז"ל ,שדעתו ,שאע"פ
שהנעסקאפע נתבשל ,יש להחמיר בו משו
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סברת המחצה"ש )בביאור דברי המרדכי(,
שהיכא שנעשה לדבר לח יש להחמיר בו
כמו בדבר לח ,ומביא ש ג מ המהר
שי"ק שמוכיח מ הרמ"א גופיה שאינו
מחלק בי מלח שנתבשל ללא נתבשל,
אע"פ דבימיו היו מבשלי המלח ,מוכח
דס"ל דג במלח שנתבשל יש להחמיר,
ודלא כהמג"א שמיקל במלח שנתבשל
)אלא דיש להעיר דעדיי אי ראיה דטע
הרמ"א הוא משו דס"ל דיבש שנעשה לח
דינו כלח ,די"ל דמחמיר במלח שנתבשל
דוקא כדי שלא לחלק בי מלח למלח ,וכמו
שפירשנו לפי הרב בשו"ע ,ובאינסטנט
קאטפע כיו דרק מיעוטא דמיעוטא הוא
שלא נתבשל ,אולי לא שיי הסברא שלא
לחלק( ,ומסיק ש המנח"י "שיש ליזהר
מלערות עליו מכ"ר שהיס"ב" ,ומבואר
שבכלי שני מיקל ,והיינו כהכרעת המשנ"ב
שכתב רק דבכ"ר )אפילו העבירו מעל
האש( יש להחמיר ,ובאמת לפי המשנ"ב
משמע דאפילו עירוי מתו כ"ר מותר ,אבל
מצד שני בסידור הרב כתב להדיא לגבי
צוקער דאי לערות עליו מכ"ר) ,ולגבי כלי
שני הסתפקנו לעיל מה יהא הדי לפי
הסידור הרב בשאר מאכלי ,די"ל דמה
שמחמיר בכלי שני ,הוא במלח דוקא
שמפורש בגמרא לחד לישנא דאסור אפילו
בכלי שני( ועל כ הכריע כ המנחת יצחק
ג לגבי 'נעסקאפע'.
 ïééòåג בשו"ת חלקת יעקב
לזקיני ז"ל ,שכתב כעי"ז דיש
להחמיר בכ"ר ומטע דנעשה דבר לח,
וכתב ג"כ שבכ"ש אי להחמיר ,והביא
)ח"ב סי' קט"ז(
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שבשע"ת אות ה' הביא מספר מחז"ב שג"כ
מגמג להחמיר במלח וצוקער שנתבשל,
ומ"מ מבואר ש להדיא שבכ"ש מותר,
ובחלק"י ש מסביר הטע שיש להקל
משו שאפי' נדונו כדבר לח ,מ"מ היכא
שנתבשל כבר קיי"ל שאי בו בישול מה"ת
וממילא יש להקל לעני כ"ש עכת"ד ,ומ"ש
שבדבר לח אי בא"ב מה"ת ,כוונתו לדיד
דקיימא ל להקל בלא נצטנ לגמרי,
ובהכרח היינו משו שמעיקר הדי קיי"ל
כהסוברי דאי בא"ב ,שלפי השיטות שיש
בא"ב בדבר לח ,אי טע להקל א נצטנ
לפחות מיס"ב ,אפילו לא נצטנ לגמרי ,וכ
מבואר בכמה פוסקי )מחצה"ש חזו"א ופרמ"ג(,
וא"כ אע"פ שמחמירי אנו בכ"ר בדבר לח
שנצטנ לגמרי ,מ"מ בכ"ש שכל האיסור
הוא משו שאי אנו בקיאי איזה הוא קלי
הבישול יש להקל אפי' בדבר לח שאי
בישול אחר בישול ,וכדברי החלק"י מצאתי
באחרוני שמבארי דמש"כ המשנ"ב
בסקכ"ג על מה שכתב המחבר שבדבר לח
יש בישול אחר בישול ,שלערב אותו
בתבשיל רותח בכלי שני יש להקל עכ"ד,
דר"ל שאי לחוש לקלי הבישול ,שלעני
זה יש להקל שאי בישול אחר בישול,
והיינו אפי' בדבר לח ,מכ"ש בזה שהוא
יבש עכשיו אלא שנעשה ע"י הבישול לדבר
לח ,אע"פ שמחמירי אנו לתת לו די דבר
לח ,בוודאי יש להקל בכ"ש.
ãé ùùç éáâìã é"çðîä úøáñ àéáî
íãå÷î ìùáúðù éðäî àì åá úéåëð
 àìàדיש לציי ,דא עיקר הקולא בכלי
שני הוא משו שאפילו נדמהו
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לדבר לח ,כיו שנתבשל ,לא גרע מדבר
לח שנתבשל ונצטנ דיש להקל בכלי
שני ,דמבואר במנחת יצחק )ח"ה קכ"ז אות
ד'( ,דהא דמקילי בכ"ש בדבר לח
שנצטנ ,היינו רק בנוגע להחשש של
קלי הבישול ,אבל לא לגבי החשש של
יד נכוית בו ,וסברתו דדוקא לגבי קלי
הבישול ,דאיסורו הוא רק מספק ,דאנ
לא ידעינ מה בכלל קלי הבישול ,יש
להקל היכא דהוא דבר לח שנתבשל
ונצטנ ,אבל מה שנוגע להחומרא של
יד נכוית בו ,דזהו איסור וודאי בכל
המאכלי ,וג הוא מה"ת  לפי החיי"א
 אפילו בכלי שני ,והמשנ"ב )סקמ"ח(
מעתיק דבריו ,לזה לא מהני היכא דמדובר
בדבר לח שנצטנ ,כיו דסו סו אנו
מחמירי דשיי אז בא"ב ,אלא דהמנח"י
ש מיירי מדבר לח וודאי ,אבל לגבי
אינסטנט קאפע באמת הוא יבש ,ורק
מחמירי לדונו כלח דאזלינ בתר סופו
)וכהסבר המחצה"ש בהמרדכי( ,אולי אי
צרי לחוש לחומרת החיי"א ,ומ"מ בתשו'
אחרת )ח"ט סי' כ"ז( כתב המנח"י לגבי
אינסטנט קאפע ג"כ ,דיש להחמיר ביד
נכוית בו ,ורק מיקל ש בספק יד נכוית
בו  כיו דהא דדני אותו כדבר לח
הוא רק חומרא וכנ"ל) ,ומ"מ לא רצה
להקל בוודאי יד נכוית בו ,אע"פ דיש
כא שני סברות להקל ,א' דהא דדינו
כדבר לח הוא רק חומרא כמבואר בלשו
המרדכי  ולפי המג"א שמיקל לכתחילה
במלח שנתבשל ,אפילו מחומרא אי דינו
כדבר לח ,ב' דבדבר לח גופא שנתבשל
קיי"ל מעיקר הדי דאי בא"ב ,דמדברי
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הרב בסידור ,דמבואר ש שדבר יבש
שנתבשל פע אחד ,ואח"כ מבשלו פע
שנית ונעשה דבר לח ,יש חשש איסור
סקילה ,מבואר דהא דדבר יבש שנעשה
לח דינו כלח הוא מעיקר הדי ,וג שהא
דדבר לח שנצטנ יש בא"ב ,ג"כ אינו
חומרא אלא הוא מעיקר הדי  וע"כ
לא רצה המנח"י להקל בוודאי יד נכוית(
ומשמע שבדבר לח וודאי יש להחמיר
אפילו בספק יד נכוית בו והיינו אפי'
כשנתבשל ונצטנ ,לפי סברת המנח"י.
 íðîàבגו דברי המנח"י דבדבר לח
שנצטנ אי להקל היכא שהיד
נכוית בו )ואפילו בספק יד נכוית בו
מחמיר וכנ"ל( ,בספר מאור השבת מביא
דהיכא שהוא דבר לח שנתבשל ונצטנ
אי להחמיר ביד נכוית בו ,כיו דמעיקר
הדי לא קיי"ל כהחיי"א )וכמו"ש החזו
איש דהמקור של החיי"א הוא מ
הירושלמי ,והבבלי אינו סובר כ ,ורק
נהגו להחמיר כהחיי"א( וג הא דיש
בא"ב הוא רק מחומרא ,ע"כ אי להחמיר
עכ"ד )וכתב דבריו בדבר לח וודאי,
ומכ"ש שהוא מיקל בדבר יבש שנעשה
לח כמו אינסטנט קאפע דרק לחומרא
דני אותו כדבר לח וכנ"ל(.
úéåëð ãé ìù øåòéùä íéããåî êéà ïéðòá
åá
 äðäåבנוגע לשיעור החמימות שיהא
נחשב יד נכוית בו ,מצאתי בכת"י
של זקיני ז"ל שכתב שא אי אפשר
להחזיק האצבע בתו המי  15שניות
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)סעקונדע"( הוא בכלל יד נכוית  ואי
לתת לתוכו דבר לח שנצטנ ,וא אפשר
להחזיק בתוכו האצבע  15שניות הוא
בכלל יס"ב ,ולא נכוית ,ומותר לית
בתוכו דבר לח שנצטנ עכ"ד ,וא"כ
בנוגע לטעה עסענס דהוא דבר לח
שנצטנ ,יש לנו פסק ברור ,דרק א
אפשר להחזיק האצבע ,בתו המי
שבכלי שני ,כשיעור  15שניות ,יכול
לתת לתוכו העסענס )לפי המנח"י( ,אבל
בנוגע לאינסטנט קאפע ,דש מיקל
המנח"י אפילו בספק יד נכוית בו ,משמע
דהשיעור הוא פחות מ15שניות ,אבל אי
לנו בזה שיעור ברור ,אלא דראיתי בשבט
הלוי )ח"ז סי' מ"ב( דכיו דיד נכוית בו הוא
רק בגדר חומרא ,ע"כ ג המחמיר אי
צרי להחמיר רק "מיד" אחרי שעירה
לתוכו מכ"ר עכ"ד ,וא דלא הבנתי כ"כ,
דנראה מ המציאות דא המי יד נכוית
בשעה שעירה לתו הכוס ,לוקח כמה
רגעי עד שכבר אינו יד נכוית בו ,אבל
עכ"פ בוודאי נוכל להשתמש בשיעור זה
שיכנס עכ"פ בכלל ספק יד נכוית בו,
ושוב יהא מותר לתת לתוכו אינסטנט
קאפע אפילו לפי המנח"י.
åá úéåëð ãéì ùåçì ïéà éùéìù éìëá
 ìëåזה בכלי שני ,אבל בכלי שלישי
בוודאי אי צרי לחוש ליד נכוית
בו )היינו אפילו לפי המנח"י( ,וכמו
שכתב החזו איש ,שבכלי שלישי אי
להחמיר אפי' ביד נכוית בו ,דכל החומרא
של יד נכוית בו שמבשל אפילו בכלי
שני הוא מנהג בעלמא ,דהבבלי אינו
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מחלק בי יס"ב ליד נכוית ומעיקר הדי
קיי"ל כהבבלי ,וכיו דהוא רק מטע
מנהג ,ע"כ בכלי שלישי כיו שבדר
כלל כבר אינו יד נכוית בו ,אי בזה
מנהג להחמיר ,ע"כ אפילו באופ שהוא
יד נכוית בו יש להקל עכ"ד.
ïôåàá éðù éìëá òôà÷ ïéëäì äöò
åá úéåëð ãé ùùç àäé àìù
 ãåòעצה להנצל מחשש יד נכוית בו,
ואפילו בכלי שני ,הוא שישי
תחילה החלב לתו המי החמי היינו
לפני האינסטנט קאפע ,וכיו דלאחר
שמכניס חלב קר בדר כלל כבר אי
המי יד נכוית בו ,יכול להכניס אח"כ
האינסטנט קאפע ,ועל נתינת החלב גופיה
אי לחוש להחומרא של יד נכוית בו,
א ישפו אותו בבת אחת באופ שלאחר
כ לא יהיה היד נכוית בו ,כ ראיתי
מביאי בש הגר"ב זילבער ,ומדמהו
להא דקיימא ל דמותר לשפו הרבה
מי צונני לתו מי רותחי מועטי,
ולא אמרינ דהמי הראשוני מתבשלי
כיו ששופ אותו בבת אחת ,ולגבי
החומרא של קלי הבישול )היינו אפי'
הוא רק יד סולדת בו יש להחמיר בכלי
שני משו חשש קלי הבישול( אי לחוש
בנתינת החלב ,דיש לסמו על סברת
השו"ע הרב שהבאנו שכל המשקי אינ
בכלל קלי הבישול ,ובפרט דהחלב הוא
מפוסטר דלכמה דעות הוא בכלל מבושל,
ובדבר לח שנתבשל ונצטנ כבר הבאנו
שהמשנ"ב כתב דיש להקל בכלי שני
ואי לחוש לקלי הבישול.

שעשועי
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äééìö éøçà ìåùéá ùùç ïéðòá
 øôñáåמאור השבת מביא עוד פקפוק
לגבי אינסטנט קאפע ,דאולי אי
לסמו על ההיתר שהוא כבר נתבשל,
כיו דלאחר שמבשלי אותו ,מייבשי
אותו באויר ח ,ודומה לצלייה ,וקיי"ל
יש בישול אחר צלייה ,אלא דהיכא
דנתבשל ואח"כ נצלה ,יש מחלוקת בי
הפרמ"ג והבה"ל ,א מותר לבשלו אח"כ,
דהפרמ"ג ס"ל כיו דנתבשל פע אחת
שוב לא שיי בו בישול אפילו נצלה
באמצע ,אבל הבה"ל ס"ל דהצלייה מבטל
הבישול ושוב אסור לבשלו אח"כ ,וא"כ
לפי הבה"ל דינו כדבר שלא נתבשל ,וא"כ
יש לפקפק א יכול להכניסו בתו כלי
שני ,אפילו בלי החשש של יד נכוית בו,
דהיינו אפי' הוא רק יד סולדת בו ,ומשו
חשש קלי הבישול ,א נאמר דיש בישול
אחר צלייה בכה"ג ,אמנ א ישתמש
בכלי שלישי ,אי לחוש לקלי הבישול
כמו"ש המשנ"ב בסקמ"ז דהחומרא של
קלי הבישול ליכא בכלי שלישי ,וא"כ
לכאורה יותר טוב להכי הנעסקאפע בכלי
שלישי דוקא ובזה נמלט מכל החששות.
òáåö ùùç ïéðòá
 äðäåא ישי המי תחילה לתו הכלי
שלישי ,ואח"כ האינסטנט קאפע,
באנו לחשש צובע ,דאע"פ דקיימא ל
דאי צביעה באוכלי ,הרי ידוע דהיערות
דבש מחמיר בזה ,והמשנ"ב לגבי טע"ה
עסענ"ס כתב דכדי לצאת ידי חומרת
היערות דבש ,טוב להשי העסענ"ס
תחילה ולשפו עליו המי חמי )ועל
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כ כתב ש דיותר טוב שיהיה העסענס
ח דאז יכול לשפו עליו אפילו מתו
כ"ר( דכיו דהדר הוא שנותני הצבע
אח"כ ,על כ היכא דנות הצבע  ולעניננו
היינו האינסטנט קאפע  קוד ,אינו דומה
לצובע ,וא"כ לכאורה יותר טוב שישי
הנעסקאפע תחילה לתו הכלי שלישי,
ואח"כ יערה עליו מתו הכלי שני ,ובזה
היה מותר אפילו בדבר שלא נתבשל
מעול ,דהחשש של קלי הבישול ,הוא
רק בכלי שני עצמו ,ולא בעירוי מתו
כלי שני כמבואר בפרמ"ג משב"ז ט"ו
)אע"פ שבמשנ"ב מזכיר רק דבכלי שלישי
מותר וכנ"ל ,י"ל דכוונתו לאפוקי כלי
שני ,אבל עירוי מכ"ש מותר( ,וכ י"ל
כלפי החשש של יד נכוית בו ,דמה שכתב
החזו איש דאי מנהג להחמיר בכלי
שלישי ,כוונתו לאפוקי כלי שני ,אבל
עירוי מתו כלי שני י"ל דג ביד נכוית
בו אי להחמיר ,בפרט דהנעסקאפע כבר
נתבשל ,ובדבר יבש אי בא"ב ,ואפילו
לפי המאור השבת דיש לחוש לבישול
אחרי צלייה ,היינו רק לפי הבה"ל ,אבל
הפרמ"ג מיקל היכא שנתבשל ואח"כ
נצלה או נאפה וכנ"ל ,ואפילו א רק
נצלה ,אע"פ דמחמירי אנו דיש בישול
אחר אפייה או צלייה ,דבר זה ג"כ תלוי
בפלוגתא ,דיש אומרי דאי בישול אחרי
אפייה ,והמחבר מביא ב' דיעות בזה,
ואע"פ דכל זה א הוא דבר יבש ,אבל
א נדמהו לדבר לח ומשו דאזלינ בתר
סופו ,הרי בדבר לח לכו"ע יש בא"ב,
מ"מ ג זה הוא חומרא דאזלינ בתר
סופו ,וכדהבאנו מהמשנ"ב והשו"ע הרב
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דמעיקר הדי הולכי בתר תחילתו,
ואפילו בדבר לח גופא היכא דנתבשל
מכבר ,הוא רק חומרא ,דמעיקר הדי אי
בא"ב אפילו בדבר לח וכנ"ל ,וא"כ אע"פ
דמחמירי אנו ,לא רק בכ"ר ,אלא אפילו
בכלי שני ,ומשו חשש יד נכוית בו ,או
חשש בישול אחרי צלייה וכנ"ל ,די לנו
להחמיר בכלי שני עצמו ,אבל בעירוי
מתו כלי שני יש להתיר בשופי.
÷ñøî ùùç ïéðòá
 êàדא עקא דא יעשה כ ,היינו לערות
על האינסטנט קאפע מתו כלי שני,
אנו נופלי בסב ,משו חשש מרסק,
דהמחבר )סי' ש"כ סי"ד( מביא ב' דיעות א
מותר להשתי בשלג ,ומשו דהקילוח
גור להשלג שיהא נימח ,ודומה למרסק
שלג או ברד בידי דאסור משו גזירת
סחיטה ,ואפילו המתירי להשתי בשלג,
היינו רק כיו דקשה ליזהר בזה) ,כמו"ש
המשנ"ב ש סק"מ דהמתירי מדמי
אותו להא דמותר לדרוס שלג ברגליו,
וש ההיתר הוא משו דאי אפשר ליזהר
בזה כמו"ש המשנ"ב סקל"ט עיי ש(,
אבל בלא"ה אסור לכו"ע ,וא"כ כשמערה
המי החמי על הנעסקאפע כיו דהקילוח
גור שיהא נימס מיד אסור משו מרסק,
וא"כ לכאורה אי עצה אלא להשי תחילה
המי חמי ואח"כ הנעסקאפע ,ובזה
האופ ליכא משו מרסק כיו דנימוח
מאליו ולא ע"י מעשה שלו ,ומותר אפילו
לנער אח"כ ה'נעסקאפע' בתו המי
כמו"ש המשנה ברורה )סימן ש"כ ס"ק לד(
בש התוספתא עיי ש ,ואע"פ דבזה
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האופ שוב נקלע לחשש צובע ,בהכרח
צריכי אנו לסמו על ההיתר של אי
צביעה באוכלי דכ קיי"ל מעיקר הדי,
ולא לחוש לחומרת היערות דבש.
àìù ,é"çðîä ìòá ì"æ éðé÷æ âäðî
òôà÷ èðèñðéàá ììëá ùîúùäì
úáùá
 éðé÷æåזצ"ל לא היה משתמש בכלל
באינסטנט קאפע )נעסקאפע(
בשבת ,ואפילו בכלי שלישי ,וכנראה
שהיה חושש שלא תמיד יש לסמו
בוודאות שנתבשל תחילה )דיש סוגי
שלא נתבשלו וכנ"ל( וא לא נתבשל אז
יש לחוש שהוא קלי בישול ,ואולי היה
חושש להחזו איש דס"ל דקלי הבישול
אסור אפילו בכלי שלישי )א דבמשנ"ב
מבואר להדיא דבכלי שלישי מותר,
ובפרמ"ג דאפי' עירוי כלי שני מותר
וכנ"ל( והעיר אותי אחד מהבחורי שיחי'
די"ל שהיה חושש לחומרת היערת דבש,
וא"כ היה צרי להשי הנעסקאפע תחילה
ואח"כ לערות עליו המי החמי ,ובזה
האופ הרי באנו לחשש מרסק וכנ"ל,
וע"כ באיזה אופ שיעשה יש חשש,
ולגבי חששות אלו אי נפ"מ אפילו א
יעשהו בכלי שלישי ,או אפילו בכלי
רביעי ,ועל כ לא היה משתמש עמו
בכלל.
åëåúì åøéòù ñåëã ùéà ïåæçä úøáñ
ø"ëë ë"â åðéã ,ùàä ìò ãîåòä ø"ëî
 øôñáåטעמא דקרא מביא שבבית החזו
איש ז"ל היו מכיני טע"ה ע"י
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עירוי כלי שלישי )היינו שהיו נותני
התמצית של הטע"ה לתו כוס ושופכי
לתוכו מכלי שלישי( ,ומסביר ש שהחזו
איש היה חושש שהכלי ששופכי לתוכו
מי חמי מכ"ר שעומד על האש ,דינו
ככ"ר ,ולא ככלי שני ,והמקור הוא מרש"י
בשבת ד מ' )דמבואר בדבריו דאמבטי
שהחמי נמשכי לה מהמעיי דינו ככ"ר,
והחזו איש ס"ל דאפילו נפסק הקילוח
אח"כ ,כיו שלפני כ היה מחובר ע
הכ"ר ,לא גרע מכ"ר שעמד על האש
דאפילו א הסירו אח"כ נשאר בדי כ"ר(
וכיו שהיה חושש מלהשתמש בכלי שני,
והיה מיקל רק ע"י עירוי מכלי שני )אולי
משו חשש יד נכוית בו ,דבזה המנהג
הוא להחמיר רק בכלי שני ולא בעירוי
מכלי שני וכנ"ל ,דאילו חששתו היה
משו חשש קלי הבישול ,הרי החזו
איש בעצמו ס"ל דהיכא דיש לחוש לקלי
הבישול יש להחמיר בכלי שלישי ג"כ
וכנ"ל ,וא"כ ג כלי שלישי לא היה
מהני( ע"כ עשה העירוי מכלי שלישי,
שבאמת זהו רק עירוי מכלי שני ,היכא
שהכ"ר עומד על האש.
 éôìåשיטת החזו איש הנ"ל יש עוד
סברא שלא להשתמש באינסטנט
קאפע ,אפילו בכלי שלישי ,והיינו משו
שבאמת הוא רק כלי שני )וא"כ יש לחוש
ליד נכוית בו ,דלזה לא מהני שנתבשל
ונצטנ לפי המנח"י וכנ"ל ,וא"כ א
הולכי בתר סופו דהוא דבר לח יש
להחמיר ,ועוד דאפילו הוא דבר יבש יש
לחוש דהוא בכלל בישול אחר צלייה(
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אלא דהפוסקי לא נקטו כהחזו איש
בזה.
äëìäì àð÷ñî
 àöåéäמכל דברינו הנ"ל :א משתמש
באינסטנט קאפע )נעסקאפע(
מסוג שברור שנתבשל מקוד ,יכול
להשימו בתו כלי שני ,והיינו שיערה
המי החמי מהקעסי"ל לתו הכוס,
ואח"כ ית לתוכו הקאפע) ,וכמו שהכריעו
הפוסקי שהבאנו לעיל דלגבי כלי שני
יש לסמו שנתבשל מקוד אע"פ שנעשה
אח"כ לח ,ולגבי חשש בישול אחר צלייה,
יש לסמו על הפרמ"ג דאי בישולאחר
צלייהאחר בישול ,ובפרט דאפילו בישול
אחר צלייה ממש במחלוקת שנויה ,וג
הוא רק כלי שני דאיסורו הוא רק מספק
"אולי" הוא בכלל קלי הבישול( ,וא
היד "וודאי" נכוית בו אז לפי המנח"י
לא ישתמש בכלי שני ,אלא ישתמש בכלי
שלישי ,דבזה אי צרי לחוש ליד נכוית
בו כמו שהבאנו מ החזו איש ,ושאר
פוסקי מקילי דג ביד נכוית בו יש
להקל בכלי שני היכא שנתבשל מקוד,
ואפילו לפי המנחת יצחק א רוצה
להשתמש בכלי שני יש שני עצות ,א'
להמתי קצת זמ עד שנות לתוכו הקאפע,
עפ"י בעל השבה"ל שליט"א שהבאנו
לעיל ,ב' שישי החלב תחילה לתו המי
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ואח"כ הקאפע .ולערות מכלי שני על גבי
הקאפע ,אע"פ שמצד חשש בישול היה
אפשר להקל אפילו ביד נכוית בו כדביארנו
לעיל ,אבל יש בזה חשש משו מרסק,
ואפילו כשמשתמש בכלי שלישי ישי
המי תחילה ואח"כ הקאפע ,ולא ישפו
מהכלי שלישי על גבי הקאפע ,ולגבי
חשש צובע יסמו דאי צביעה באוכלי.
 íàåיעשה לפני שבת תמצית )היינו
עסענ"ס( של קאפע ,יש בזה
הידור ,דאז אי חשש בישול אחר צלייה,
וג דבכה"ג לא שיי מרסק ,וא"כ יכול
להשי העסענס תחילה ולשפו עליו
המי מתו כלי שני ,ויוצא ג חומרת
היערות דבש של צובע )וא העסענס
הוא קר יכול להכניסו בכלי שני ,ולפי
המנח"י א היד נכוית בו  דהיינו שאינו
יכול להחזיק אצבעו  15שניות ,אי לתתו
לתו כלי שני אלא יערה מכלי שני
עליו ,ושאר פוסקי מקילי אפילו לתתו
לתו כלי שני וכדבארנו לעיל( וא
העסענ"ס הוא ח ,יכול אפילו לערות
עליו מכ"ר ,ואפילו המי יד נכוית בו,
וזהו אופ הכי טוב ,וכמו"ש במשנ"ב
לגבי העסענס של הטעה ,דא הוא ח
יוצא ידי כל הדיעות ,אבל כבר נהגו
העול להשתמש בנעסקאפע עצמו כמו
שהוא ,אבל יזהר בכל הנ"ל.
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הרב הגאו רבי אברה הכה זילביגער שליט"א
רב בית המדרש החדש וראש הכוללי מאנשעסטער יצ"ו

בעני הרהור כדיבור ולאו כדיבור דמי
) 'éðúîá .àברכות כ (:בעל קרי מהרהר
בלבו ואינו מבר משו
שעזרא תיק ב' דברי בבעל קרי שבה
שונה הוא משאר בני אד .à ,שק"ש
אסור לו בדיבור כמו שאסור בשאר דברי
תורה .á ,שברכות ק"ש וכ תפלה אסור
לו ג בהרהור ולפיכ אינו מבר .עיי
פרש"י ש )ד"ה בעל קרי( ששניה ק"ש
וברכות ק"ש מתקנת עזרא ,ותפלה דייק
לה ש בגמרא כא .דאסור ,ממתני' )כב(:
דהיה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל
קרי לא יפסיק אלא יקצר טעמא דהתחיל
אבל לא התחיל לא יתחיל.
 äðäå .áבנוגע לתקנה הראשונה דבעל
קרי מהרהר ,מפרש בגמרא ש
דקאי בי לרבינא דס"ל הרהור כדיבור
דמי ובי לרב חסדא דסובר הרהור לאו
כדיבור דמי .ויש לחקור ,למ"ד הרהור
כדיבור דמי א .אי פירושו דהרהור כדיבור
ממש דמי ,או דאינו כדיבור ממש אלא
דהיכא דמצות התורה בדיבור כמו בק"ש
דכתיב ודברת ב סגי בהרהור דמספיק
הרהור בדבר הצרי דיבור ,דהג דהיכא
דהתורה ציותה לעשות מעשה כישיבת
סוכה ונטילת לולב ואכילת מצה בודאי
לא יועיל הרהור באלו דהרהור לאו
כעושה מעשה דמי ,אבל היכא דהתורה

ציותה לדבר י"ל דסגי בהרהור ,דדיבור
והרהור שוו אהדדי בזה שאינ מעשה,
והלשו 'הרהור כדיבור דמי' משמע דהוי
כדיבור ממש ,ונפקא מינה מהחקירה יהא
א יכול להוציא בשפתיו ,דלמ"ד כדיבור
ממש יכול להוציא נמי בשפתיו דמאי
שנא ,ולמ"ד דסגי ליחשב כדיבור לא
יוכל להוציא בשפתיו דזה יותר מהרהור
דשרינ כאשר נבאר להל.
 ùéå .âלחקור כמו כ למ"ד הרהור לאו
כדיבור דמי ,אי פירושו דאינו
כלו או דבאמת נחשב הוא אלא דלא
סגי ליחשב כדיבור ואנ דיבור בעינ,
והלשו לאו כדיבור דמי משמע דלא סגי
ליחשב כדיבור אבל נחשב הוא לכלו.
 äàøðå .ãלפשוט חקירתנו הראשונה
למ"ד הרהור כדיבור דמי,
 .àנחשב כדיבור ממש או דלא נחשב
כדיבור ממש אלא דסגי היכא דהתורה
הצריכה דיבור ולא מעשה ,מסוגיא
דברכות ש ,דבסוגיא ש מביא הגמרא
דברי רבינא ורב חסדא דרבינא מוכיח
ממתני' דהרהור כדיבור דמי מסוגיי ,דאי
לאו כדיבור דמי למה מהרהר ,ומקשה
הגמרא דא"כ דנחשב כדיבור יוציא
בשפתיו ,ומתר הגמרא כדאשכח בסיני
דדיבור חמור מהרהור ולא סגי בלא
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טבילה כיו שהיתה ש דיבור ,והעיר
בתוד"ה כדאשכח בסיני בסוה"ד ואע"פ
שבסיני היו שותקי ולא היתה ש דיבור
אלא הרהור שומע כעונה ונמצא דנחשב
כדיבור ,וא"כ מוכח מסיני דדיבור חמיר
מהרהור ,ואע"ג דהרהור כדיבור דמי,
שוה ממש לדיבור אינו ,דהרי ההרהור
שרינ בבעל קרי בלא טבילה כדמוכח
ממתני' דבעל קרי מהרהר בלבו ,ואילו
דיבור ממש דנכלל בה שומע כעונה לא
שרינ בסיני בלא טבילה .ורב חסדא
מוכיח ממתני' דהרהור לאו כדיבור דמי,
דאי ס"ד כהרהור דמי יוציא בשפתיו
אלא מאי הרהור לאו כדיבור דמי למה
מהרהר ,א"ר אליעזר כדי שלא יהו כל
הע עוסקי בו והוא יושב בטל .והשתא
יקשה אסוגיי ב' קושיות .à .אי יכול
להיות שרבינא מוכיח ממתני' דהרהור
כדיבור דמי ורב חסדא מוכיח מאותה
מתני' ממש דהרהור לאו כדיבור דמי.
 .áמאי קאמר רב חסדא דאי אפשר לומר
הרהור כדיבור דא"כ יוציא בשפתיו ,דהרי
כבר תיר רבינא קושיא זו היטב
כדאשכח בסיני דדיבור חמיר מהרהור,
וא נאמר דרבינא ורב חסדא פליגי
בחקירתנו הראשונה הכל מיושב היטב
וכל דבר על מקומו יבוא דרב חסדא
סובר הרהור כדיבור דמי פירושו כדיבור
ממש דמי וא"כ אי אפשר לחלק ביניה,
וא"כ אי אפשר שלא התירו להוציא
בשפתיו דיבור ממש דג בסיני היו
מתירי דיבור ממש כמו דהתירו הרהור
למ"ד הרהור כדיבור דמי בשפתי דיבור
ממש ,דלא עדי הרהור מיניה כלל ,אלא
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על כרח הרהור לאו כדיבור דמי ולפיכ
הוא דשרי הדבור בסיני ולא דיבור
דהרהור לאו כדיבור דמי ,משא"כ רבינא
סובר הרהור כדיבור דמי פירושו דהרהור
סגי במקו שהצריכה התורה דיבור אבל
אינו כדיבור ממש ולפיכ אתי שפיר הא
דבסיני התירו להוציא בשפתי ממש
משו דדיבור חמיר מהרהור אע"ג
דהרהור כדיבור דמי.
 áùåéîå .äג"כ היטב הא דהקשינו כיו
דרבינא השיב דלא קשה א"כ
יוציא ק"ש בשפתיו כיו דאשכח בסיני
דלא שרינ למה לא השיב כ רב חסדא,
דליתא כיו דהוא סובר דהרהור כדיבור
ממש לא שיי לומר דבסיני אשכח
להיפ ,אלא ע"כ מוכח מסיני דהרהור
לאו כדיבור דמי ולפיכ הוא דיש חילוק
ביניה ,ורק לרבינא דסובר דהרהור
כדיבור דמי פירושו דסגי במקו שהתורה
הצריכה דיבור שפיר קאמר הגמרא
דאשכח בסיני דאע"ג דהרהור כדיבור
דמי אינו כדיבור ממש אלא דסגי היכא
דהצריכה התורה דיבור ,ולפיכ חילקו
בי הרהור לדיבור ממש .ולפי זה יש
להוסי בביאור הגמרא לרבינא דסובר
הרהור כדיבור דמי דסגי בהרהור ,הא
דמקשה הגמרא מתחלה יוציא בשפתיו
היינו שמתחלה סבר הגמרא דרבינא סובר
ג"כ דהרהור כדיבור דמי פירושו כדיבור
ממש בפשטות הלשו דכדיבור ממש הוי,
ועל זה קאמר הגמרא דכדיבור דמי
דבהכרח פירושו אינו כ דא"כ יוציא מי
שטמא בשפתיו ממש וזה בודאי אינו
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דהלא תקנו שיהרהר ולא ידבר ,ועל זה
מתר הגמרא כדאשכח בסיני שחילקו
בי הרהור לדיבור דהרהור הג שהוא
כדיבור אינו כדיבור ממש ,ובזה אתי
שפיר הא דלא התירו שומע כעונה בסיני
דהוי כדיבור דאע"ג דהרהור כדיבור אינו
כדיבור ממש ,ולפיכ לא התירו שומע
כעונה בסיני ,ושפיר חילקו בק"ש בי
הרהור לדיבור.
 ìòå .èפי זה מוב היטב דברי התוס'
בברכות ש ד"ה יוציא וד"ה
כדאשכח ,דמתחילה קאמר כיו דשרית
ליה בהרהור לצאת ידי ק"ש דמיקרי
דיבור כמו כ מיקרי דיבור לגבי עוסק
בתורה בטומאה ,ומדשרית ליה להרהר
אע"פ שהוא טמא תתיר לו את הדיבור,
ושוב במסקנא אמרינ כדאשכח בסיני
דאע"ג דכדיבור דמי לעני שיצא ידי
קריאת שמע ,מ"מ לאו כדיבור דמי לעני
שיהא טמא אסור להרהר כדאשכח בסיני
דהיה ש דיבור והיו צריכי לטבול,
ולכאורה קשה מה שיי לחלק ולומר
דהוי כדיבור לעני ק"ש ולא לגבי איסור
הרהור בדברי תורה ,דא אינו כדיבור
לגבי איסור ד"ת בטומאה הרי אנו רואי
שאי ההרהור כדיבור ממש וא"כ למה
נחשב כדיבור ממש לגבי מצות ק"ש.
 íðîà .éלפי החקירה הנ"ל אתי שפיר
דא נסבור הצד השני של החקירה
דהרהור כדיבור אי פירושו דחשיב
כדיבור ממש ,אלא דסגי היכא דהתורה
הצריכה דיבור ופשוט הוא דיכולי לומר
דלגבי דבר אחד אמרה תורה דהרהור
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סגי להיות כדיבור ולגבי דבר שני לא,
והיינו דהרור סגי ליחשב כדיבור לגבי
לצאת יד"ח ק"ש ,אבל לא סגי ליחשב
כדיבור לגבי אמירת דברי תורה בטומאה
דעל זה יש לסמו אסיני שלא הצריכו
ש טבילה אלא אשומע כעונה דחשיב
דיבור ,הצריכו טבילה ולא אהרהור גרידא,
ורק לצד הראשו של החקירה דהרהור
כדיבור היינו שהוא כדיבור ממש בכל
עני אי שיי לחלק בי ק"ש לדברי
תורה לצאת ,וממה נפש א הרהור
כדיבור ממש דמי אי נחלק בי מצות
ק"ש לאיסור דבור בדברי תורה בטומאה
דשרינ.
 òâåðáå .àéלחקירה השניה שחקרנו למ"ד
הרהור לאו כדיבור דמי אי פירושו
דהרור אינו נחשב כלל או דפירושו
כפשטות לשונו דאינו נחשב כדיבור ,אבל
יש לו איזה חשיבות לכאורה נמי יכולי
לפשוט מסוגיי דקאמר הגמרא בי
לרבינא ובי לרב חיסדא דאי הרהור לאו
כדיבור דמי למה מהרהר ,ובשלמא א
הרהור לאו כדיבור דמי הכוונה שאי
לזה חשיבות כלל נית להבי קושיית
הגמרא 'ולמה מהרהר' שהרי אינו נחשב
לכלו ומה תועלת יש באמירתו ,שלכלו
נחשבת ,אבל א נאמר הכוונה שהרור
נחשב לדיבור א לא כדיבור דמי ,מה
ביאור קושיית הגמרא' ,ולמה מהרהר',
ודאי שיהרהר שהרי להרור יש חשיבות,
ומה בכ שאינו כדיבור דמי ,ועל כרח
הרהור לאו כדיבור דמי הכוונה שאינו
נחשב לכלו ולכ נתקשה הגמרא 'ולמה
מהרהר' .ויש לדחות ולומר דלעול
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הרהור לאו כדיבור אי הכוונה שלכלו
נחשב אלא יש לזה חשיבות ובכל זאת
שפיר הקשה הגמרא 'ולמה מהרהר' שהרי
זו ברור שאינו יוצא בזה ידי חובת קריאת
שמע ,וגרוע מקורא חצי קריאת שמע
שהרי אי קריאתו נחשבת לקריאה לגבי
לצאת ידי חובתו ולכ שפיר היקשה
הגמרא 'ולמה מהרהר' ,שבקריאה זו לא
יועל לו למטרתו לצאת ידי חובתו.
 øáë .áéהבאנו לעיל דתקנה השניה
בק"ש שתק עזרא היתה שלא
לקרות ברכות ק"ש ותפלה כלל .ועל זה
הקשה הפני יהושע קושיא אלימתא ,דכמו
שתקנו לבעל קרי שיכול לצאת ק"ש
בהרהור מאי שנא ברכות ק"ש דרבנ
שלא תקנו כ ,וכ קשה קושיא זו בנוגע
לתפלה דג כ לא תקנו כמו שהבאנו
למעלה מגמ' ,ובשלמא לדעת רב חסדא
דסבירא ליה הרהור לאו כדיבור דמי והא
דקורי ק"ש הוא כדי שלא יהיו אחרי
עוסקי בו והוא בטל ניחא ,דלא תיקנו
זה באיסור דרבנ ,אבל לרבינא דסבירא
ליה הרהור כדיבור דשפיר יוצאי יד"ח
ברכות ק"ש ותפלה מה לי שה רק
מצוות דרבנ ,ולמה גריעי ממצות מה"ת
שלפיכ לא תקנו רבנ שבעל קרי יצא
יד"ח בה.
 éúéàøå .âéבספר 'זכרו שמואל' להגאו
הגדול מו"ה ר' שמואל ראזאווסקי
זצ"ל שהביא מהדו"ח רע"א לעיל בסוגיא
דנשי בבהמ"ז ,שכתב דג למ"ד הרהור
כדיבור דמי זה רק מ התורה אבל מדרבנ
הרהור לאו כדיבור דמי ,ולפי זה מתור
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היטב קושית הפנ"י דהו"ל ליתק בבעל
קרי דג במצות דרבנ הרהור כדיבור
דמי ויצא מדרבנ ,דלפי הגרע"א דוקא
במידי דאורייתא אמרינ הרהור כדיבור
דמי כיו דרק מה"ת הוא דהרהור כדיבור
הוי ולא מדרבנ ,וא"כ במידי דרבנ לא
שיי לומר שיצא בעל קרי משו הרהור
כדיבור דמי כיו דמדרבנ לא אמרינ
כלל הרהור כדיבור דמי ,אלא דבעינ
דיבור ממש וכמו בדבר שהוא ממש
דבודאי לא יועיל הרהור ודיבור ליחשב
כמעשה והכא נמי במצוה שהוא בדיבור
ולאו הרהור לא יצא בהרור מדרבנ,
והכא נמי דיבור לא הרהור לא יצא.
 íðîà .ãéכבר הקשה עליו הגאו הנ"ל
ש דבראשוני בסוגיי מבואר
להיפ ,א .ברש"י בסוגיי כתב במתני'
דבעל קרי מהרהר בלבו דכל אד נמי
יוצא יד"ח בהרהור ב .בבעל המאור
מבואר דבדיעבד א אמר ק"ש בהרהור
יצא יד"ח .הרי מבואר בב' ראשוני אלו
להיפ מדברי רע"א ,כיו דלדידיה
מדרבנ אי יוצאי בהרהור משו
דמדרבנ הרהור לאו כדיבור דמי בודאי
חלוקי שאר בני אד מבעל קרי ,דבעל
קרי דלא יכול לצאת בדיבור שפיר אמרינ
דיקיי לכל הפחות בהרהור ויוצא מ
התורה ,אבל שאר בני אד אי יצאו
בהרהור ,הרי לדעת רע"א מדרבנ בודאי
לא יצאו בהרהור ,אלא על כרח סבירא
להו לרש"י ובעל המאור דהרהור כדיבור
דמי ג מדרבנ ,ולפיכ שפיר יוצאת ג
שאר בני אד מלבד בעל קרי כמפורש
בדבריה.
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 øåæçð .åèלחקירתינו הראשונה דלמ"ד
הרהור כדיבור דמי יש לפרש לרבינא
דלאו כדיבור ממש דמי .אלא דהיכא
דבעינ דיבור סגי בהרהור ,לפי דר זה
בביאור הרהור כדיבור דמי יש לתר
היטב קושיית הפנ"י למה לא תקנו רבנ
לבעל קרי במילי דרבנ כמו דתיקנו לק"ש
דאורייתא .די"ל דבשלמא אי כדיבור ממש
דמי קשה שפיר קושיית הפנ"י דכיו
דהרהור כדיבור ממש דמי מה סברא יש
לחלק בי מילי דאורייתא למילי דרבנ,
אבל אי מפרשינ דהרהור סגי היכא
דמצרכינ דיבור א"כ שפיר נוכל ליישב
דאע"ג דהרהור סגי ליחשב כדיבור לאו
כל אנפי שוי ליחשב ,ודוקא בדבר
שהוא מ התורה תקנו רבנ שהרהור
יחשב כדיבור ממש כיו שמ התורה
אנו רואי דסגי כמו דיבור ג מדרבנ
סגי ,אבל במילי דרבנ שעיקרה מדרבנ
כמו ברכות ק"ש ותפילה כיו שאי אנו
רואי שהתורה החשיב בה ההרהור
כדיבור ,ג מדרבנ י"ל דלא החשיבו
הרהור כדיבור ולפיכ לא תקנו שבעל
קרי יאמר ברכות ק"ש ותפילה ,וכמו
דאמרינ דרבנ עשו חיזוק לדבריה יותר
משל תורה ,י"ל דהכא שיש איסור לבעל
קרי לומר בדברי תורה ודברי שבקדושה,
לא החשיבו רבנ הרהור כדיבור כיו
שג מה"ת לא עשו כ בדברי שעיקר
מדרבנ.
 êà .æè.כל זה שיי א נתפוס שפירוש
הרהור כדיבור דמי כצד הב' דסגי
ליחשב כדיבור ,אבל א נאמר כצד
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הראשו דהרור כדיבור ממש ,פירושו
דהוי כדיבור ממש יקשה דכיו דלא
מחלקינ בזה בי דבר של תורה כק"ש
למידי דרבנ דבכולהו קריאת שמע
ותפילה כיו דשוית מידי דאורייתא ודרבנ
אהדדי.
 äðäå .æéבירושלמי אמתני ד'מהרהר
בלבו' .כתוב חידוש דתקנה זו דבעל
קרי מהרהר ,איירי דווקא באי לו מי
אבל ביש לו מי לא דאז צרי לטבול
במי ולצאת ידי ק"ש בדיבור ,ובפשטות
הבנת הדברי ה דהא דהתירו לבעל
קרי לצאת ק"ש היינו דווקא באי לבעל
קרי מי אבל כשיש לו מקוה מוכ
שיכול לטבול ולקרות ק"ש בדיבור לא
התירו בהרהור ,ובטעמא דמילתא יש ב'
דרכי .à ,דלכתחלה חייב לצאת ק"ש
בדיבור ולפיכ לא הותר כשיש לו מי
משו דסבירא ל הרהור כדיבור דמי
וא הרהר יצא יד"ח בדיעבד ע"י הרהור,
אבל לכתחילה בעינ דיבור .á ,הפני
משה וכ הגר"א בשנות אליהו פירש
דכוונת הירושלמי דיש איסור בעל קרי
ג ללמוד ולהתפלל בהרהור ,והא דיקשה
ע"ז לכאורה מהא דאמר בגמרא א"כ
יוציא בשפתיו ומתר כדאשכח בסיני,
והיינו דיש חילוק בי דבור להרהור.
בעיקר האיסור קאי אבל באמת ג
בהרהור יש איסור אלא שחומר האיסור
הוא בדיבור ,ובהרהור האיסור קל ולפיכ
כשאי לו מי שרינ ליה לבעל קרי
לומר ק"ש בהרהור דמצות ק"ש דאורייתא
דחי ליה לאיסור הרהור בק"ש בבעל
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קרי ,אבל ביש לו מי קיי האיסור
הרהור במקומו ולא התירוהו חכמי א
משו ק"ש דאורייתא.
 ùéå .çéנפק"מ משתי דרכי אלו כשעבר
והרהר ק"ש בטומאה א יצא ואי
צרי לטבול ולחזור בדיעבד ,דלדר
הראשו דלא עבר שו איסור במה שקרא
בהרהור אלא דלא עשה כמו שצרי
לעשות לכתחלה כשהוא בדיעבד הרי
בודאי יצא בדיעבד ,כמו בכל מצוה
לכתחילה שקיימה רק בדיעבד ,משא"כ
לדר הב' עבד איסורא במה שקרא ק"ש
בהרהור כיו דהיה יכול לטבול ולצאת
בדיעבד דבעל קרי בהרהור נמי איסורא
עבד ,ויכול להיות דלא יצא כיו דעבד
וקרא בהרהור בטומאה באיסור לא יצא.
ויש לדו דג מה"ת לא יצא כיו דעבר
אדרבנ עי' בתוס' סוכה ד ג' בד"ה
עשה כדברי ב"ש ובר" ש ,ותר"י
בברכות ד ט' בקרא קריאת שמע לשיטת
ב"ש ,ור" בפסחי בדברי ר"ג כל שלא
אמר ג' דברי אלו בפסח ובבה"ל סימ
תרנ"ו בזה.
 äæáå .èéאתאנו לתר קושיית הפנ"י
כמו שכתב הגאו הגדול מו"ה ר'
שמואל ריזובסקי בספר זכרו שמואל,
דכיו דלדעת פני משה והגר"א בשנות
אליהו איסורא איכא ג בהרהור בדברי
תורה וק"ש לבעל קרי כמבואר בירושלמי,
וא"כ בנוגע לברכות ק"ש ותפילה י"ל
דלפיכ מעול לא תקנו שיהיה מותר
לבעל קרי להרהר בה כיו דג בזה
עביד איסורא ,וזקוק לדחיה דאיסור
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הרהור לא רצה עזרא להתיר ברכות ק"ש
ותפילה דבעלי קרי שחיוב רק מדרבנ
דאי כח במצוה דרבנ לדחות איסור
הרהור בד"ת ותפילה שה אסורי מתקנת
עזרא ואולי מה"ת ,א לא ג מ התורה
כמו שג להרהור ק"ש כנ"ל לא התירו
לבעל קרי כשיש לו מי.
 êà .ëבעל הזכרו שמואל נשאר בקושיא
כיו דאמרינ דעזרא גזר רק אדיבור
והרהור שרי כדאשכח בסיני חילוק זה,
ושוב הביא מהשאג"א )סימן ז( שהקשה
לרבינא למה אינו מבר ברכות ק"ש
ותפילה בהרהור ,והשיב דמזה מוכח דג
בהרהור איכא איסורא לבעל קרי אלא
במקו מצוה דאורייתא כמו ק"ש
וברהמ"ז לא גזרו אלא דומיא דסיני
בדיבור ולא בהרהור ,אבל שלא במקו
מצוה דאורייתא ג בהרהור אסור ,וכ
היתה הגזירה דמצוה דאורייתא רק
בדיעבד אסור כמו דמצינו בקבלת התורה
חילוק זה ,דרק דיבור כשומע כעונה הוה
אסור דהוי כמצוה דאורייתא ובמצוה
דרבנ ג בהרהור אסור ,והיינו דאסרו
לגמרי א בהרהור וברכות וק"ש ותפילה,
וכ כתב הפרי מגדי )אשל אברהם ,או"ח
סימן ק"א ס"ק ב'( דלמ"ד הרהור כדיבור
דמי אסור לבעל קרי להרהר בתפילה
ובד"ת אלא שבק"ש שהוא מד"ת
העמידוהו על ד"ת ולא בתפלה שהוא
מדרבנ ,אע"ג דאשכחנא בסיני כדיבור
נאסר והרהור מותר ,י"ל דבא לומר דלא
רצו להתיר לגמרי אבל לפעמי ג הרהור
אסור דהרהור כדיבור דמי.
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 äàøðå .àëדלדעת הפני משה והשנות
אליהו דמצינו להדיא בירושלמי
איסור בהרהור כמו בדיבור .לק"מ קושית
הזכרו שמואל דשפיר איכא מקור נאמ
לדרבנ מהירושלמי ביש לו מי דא
ק"ש דאורייתא אסור בהרהור ,אבל בשאר
דברי שה מדרבנ לא שרינ כלל משו
איסור הרהור שכתב הירושלמי.
 éúéàøå .áëבזכרו שמואל לתר קושיית
הפנ"י על פי דברי הרש"ש שכתב
ש ליישב דברי התוס' )כא :ד"ה והרי(
שהקשו על הגמרא שמחלק בי ק"ש
ובהמ"ז לתפלה דאי צרי להרהר ,ותירצו
דק"ש ובהמ"ז מה"ת ותפלה מדרבנ,
דלמאי דלא אסיק אדעתיה לחלק בי
דאורייתא דרבנ תיקשי נמי מרבינא מאי
שנא תפלה מק"ש .ותיר הרש"ש דתפלה
באמת אינו יוצא בהרהור ודוקא בק"ש
הוי הרהור כדיבור עפ"י מה דאמרינ
לקמ לא .דילפינ מתפלת חנה דכתב
בה שפתיה נעות דיל מזה הגמרא מכא
כשמתפלל צרי לחתו בשפתיו והיינו
דלעני תפלה אינו יוצא בהרהור ,ולפי
זה כתב הזכרו שמואל דנראה ליישב
דברכות ק"ש די תפלה יש לה ואינו
יוצא בהרהור ולהכי אינו בעל קרי מבר
ברכות ק"ש בהרהור כיו דלא מהני מידי,
ואה"נ דמותר לו להרהר אבל לא מהני
מידי כמו בתפלה ,דלפ"ז קאי הילכתא
דבעינ שפתות נעות כמו בתפלה כיו
דדי תפילה יש לה ואינו יוצא בהרהור.
 ã"ðòìå .âëאי לדמות תפלה וברכות
ק"ש אהדדי לעני זה כלל ,דזה די
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מיוחד בתפלה דצריכי לחתו בשפתיו
ולא סגי בהרהור כמו שעשתה חנה
בתפלתה ,היא ומהיכא תיתי לומר דג
בברכות ק"ש הדי כ דאי יוצאי בה
בהרהור כלל וא"כ הדרא קושיא לדוכתיה
דלמה אי יוצאי ברכות ק"ש בהרהור
כמו שיוצא יד"ח ק"ש עצמה בהרהור,
וג הזכרו שמואל כתב דבתוס'
ובראשוני ש לא משמע כדבריו אלא
דלמ"ד הרהור כדיבור דמי בתפלה נמי
יוצאי ,וצ"ל דהא דילפינ משפתיה נעות
דצרי שיחתו בשפתיו אינו אלא
לכתחילה ,וע' במצפה אית ש כתב
שכ דעת התוס' דמה דילפינ מחנה
שאסור להגביה קולו בתפלתו דודאי אינו
אלא לכתחילה ,הג דילפינ מש דצרי
לכוי בתפלה וכ דשיכור אסור להתפלל
דהוי לעיכובא ,אבל צ"ע דאי לכתחילה
הרי בעינ יותר מחיתו שפתי דבעינ
שישמיע לאזניו.
 íëñìåהדברי בנוגע לקושיית הפנ"ח
למה לא תיק עזרא למ"ד הרהור
כדיבור דמי לבעל קרי לצאת ידי חובת
ברכות קריאת שמע ותפילה אית ל ב'
תירוצי .à ,על פי דברי הגרע"א דהרהור
כדיבור דמי לא אומרינ מדרבנ ולפיכ
במידי דרבנ לא שיי לתק כ ,אבל
קשה אתירו זה דמראשוני מוכח להיפ
דג מדרבנ אומרינ הרהור כדיבור דמי
ולפיכ הכל יוצאי חובת קריאת שמע
על כל פני בדיעבד .á .תירו ב' דא
נפרש הרהור כדיבור דמי דסגי בהרהור
שפיר יש לחלק בי קריאת שמע דאורייתא
דמה"ת סגי הרהור כדיבור ,א מדרבנ
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סגי למידי דרבנ שלא מצינו דמ התורה
הרהור כדיבור דמי לפיכ ג במילי
דרבנ לא סגי הרהור ליחשב כדיבור א
לפי זה לא יתור למ"ד הרהור כדיבור
ממש דא כ אי חילוק בי מידי
דאורייתא למידי דרבנ .â .לפי הירושלמי
דבהרהור יש איסור לבעל קרי אלא קריאת
שמע דאורייתא דחי לה לאיסור הרהור
משא"כ מידי דרבנ לא יכול לדחות
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איזור הרהור ,א צרי עיו לאיזה מנא
להו איסור הרהור מלבד להפנ"מ והגר"א
בשנות אליהו דיש מקור לזה מהירושלמי.
 .ãלרש"ש דרק בקריאת שמע הרהור
כדיבור דמי דבשלא בתפילה ילפנ מחנה
דבעינ שידבר ולא הרהור ,וג ע"ז יקשה
דבגמרא משמע דזה דוקא בתפילה וא"כ
יקשה אברכות קריאת שמע למה לא
תיקו עזרא די.
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הרב הגאו רבי יוס מנח מענדל ראפאפורט שליט"א
בעני הוצאת דבר שמפריע לו מרשה"י לרשה"ר ביו"ט
 úìä÷áיעקב

)להמחבר נתיבות המשפט וחוות

דעת( סי' תק"ט ס"ז כתב וז"ל
דהנה התו' בכתובות ד ז' הקשו אמאי
דאסור לכבות הנר מפני ד"א אמאי אסור
נימא מתו דהא יש בו צור קצת ותירצו
דכבוי הנר להיתר התשמיש מקרי
מכשירי ,ולפי זה נראה דה"ה להוציא
הנר לרשה"ר להתיר הד"א ג"כ אסור
דהא מקרי מכשירי עכ"ל ,והיינו דלא
הותרה אפי' מלאכת הוצאה במכשירי
צרכי היו ,עכ"פ היכא דאי נהני
מהדבר שנעשה בו המלאכה ,אלא רק
שמסלק מה שמפריע לו.
 øéòäåבני ר' ישראל נ"י מהא דמתיר
הרמ"א סי' תקי"ח ס"א להוציא
כלי שאי בו צור בה כי א שלא יגנב
בהשאירו בביתו ,ובמ"ב ש סק"ו כ'
ומטע זה מותר ג"כ להוציא מפתח של
התיבה שמונח ש מעותיו א ירא להניחו
ש בביתו דכיו דלבו דואג ומצטער ע"ז
חשוב הוצאת המפתח צור עונג יו"ט
עכ"ל ,הרי שאע"פ שאי לו שו הנאה
מהדבר שנעשה בו המלאכה מותר מפני
שהוצאה זה מונע ממנו צער ,וה"נ נימא
לגבי הוצאה לצור ד"א ,ודוחק גדול לומר
דבד"א לא נאסר א מצטער במניעתה.
 óàåלהפוסקי המובאי במ"ב ש
שאוסרי להוציא המפתח של

תיבה שמונח בה מעותיו שלא הותרה
הוצאה בשביל הפסד ממו ,מ"מ מותר
להוציא המפתח שסוגר בו האוכלי או
הכלי שצרי לאותו היו א ירא להניחו
בביתו כמבואר במ"ב ס"ק ה' ,והרי ג
בזה אינו נהנה מהדבר שעושה בו
המלאכה דהיינו המפתח ,אלא שזה גור
שלא יגנבו המאכלי.
 äøåàëìåי"ל דלפוסקי אלו שלא
התירו הוצאת המפתחות
אלא בשביל שלא יגנבו המאכלי ,דלא
קשה משיטת על דברי הק"י ,דהק"י
לא כ"כ אלא לעני מכשירי שאר צרכי
היו אבל לא לעני מכשירי או"נ ממש.
ומקור לחלק כ הוא בדברי המ"מ בש
הרשב"א שהובא בב"י סי' תקי"ד והוא
כפסק הרמ"א ש דמותר לכבות האש
שתחת התבשיל היכא דא"א להצילו בעני
אחר וז"ל המ"מ ותירצו שלא כל
המכשירי שווי ויש שהלכה בה כר"י
ומתו כ אסרו לכבות את הבקעת מפני
הדליקה ומפני תשמיש ומפני שלא
תתעש הבית אבל בשביל שלא תתעש
הקדירה ותבשילו שהוא מכשיר או"נ
ממש מותר והוא שאי לו מקו לפנותה
וזה דעת הרשב"א ז"ל עכ"ל המ"מ.
 ð"äåנימא לעני הוצאה שאינו נהנה
מהדבר שמוציא אלא שמסלק מה

ñš

תורת

משולח מלכי

שמפריע לו כגו הגנב בהוצאת המפתחות
ואור לעני ד"א ,דהוצאה כזו לא היתר
אלא לעני או"נ ממש ולא לעני שאר
צרכי היו ,ולכ הותר המפתח ואסור
הוצאת הנר.
 êàמלבד שעדיי קשה ק' הראשונה
הנ"ל שהרמ"א מתיר הוצאת
המפתחות א כדי שלא יגנב ממונו ,ג
לכאורה קשה לומר דההיתר של הוצאת
המפתח לצור שלא יגנב המאכלי הוא
רק היתר מדי מכשירי ,דא"כ א אפשר
מאתמול אסור ]כדי כל המכשירי[
והפוסקי סתמו בזה להיתר בכל אופ.
 äðäåא לשיטת הח"ס ועטרת חכמי
דכנראה ס"ל לדינא דבהוצאה א
מכשירי מותר ,וז"ל הח"ס )שו"ת חת"ס,
סי' קמ"ז( כל שהיא בעני או"נ לאפוקי
אבני וכדומה אבל כל שהוא בעני או"נ
אפי' במכשירי הוה לעני הוצאה כבאו"נ
עצמו ואמרינ ביה מתו עכ"ל ,וכנראה
כונתו ג למכשירי שאר צרכי היו ולא
דוקא מכשירי או"נ וכמש"כ במלאכת
יו"ט אות צ"ו )דאל"כ והח"ס מחלק בי
מכשירי או"נ למכשירי שאר צרכי היו
אי הוכיח הח"ס מתו' כתובות דלא
אמרינ מתו להתיר מכשירי( ,וכ"כ
בשו"ת עטרת חכמי )לבעל ברוך טעם סי'
ו' ד"ה וכעין דברי הר"ן( דלשיטת תו' בכתובות
והרא"ש דלא אמרינ מתו להתיר
מכשירי "צ"ל דשאני הוצאת דאמרינ
בהו מתו א במכשירי משו דכל
עיקר של הוצאת א באוכלי עצמ אינ
אלא מכשירי להאוכלי )א"ה ,צ"ע למה(
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וישתנו בדינייהו מכל מכשירי ושאר
מלאכות ה לר' יהודה וה לרבנ ,לר"י
אי היתר במכשירי בכל מלאכה אלא
בשא"א לעשותה מעיו"ט ובהוצאת
אוכלי ומשקי מותר בכל גוונא ,ולרבנ
כל מכשירי אסור לעשות ביו"ט ,והוצאה
דאי בה אלא מכשירי מותרי ה ביו"ט,
ג לרבנ דר"י וג א כשהיה אפשר
לעשות מעיו"ט"] .והג שהעט"ח כ"כ
רק לשיטת תו' והרא"ש דס"ל דלא אמרינ
מתו מאו"נ למכשירי  ,מ"מ הלא
לשיטת הסוברי דאמרינ מתו מאו"נ
למכשירי לשיטת פשוט דמותר דלא
גרע הוצאה משאר מכשירי דשיי ביתה
מתו[.
 î"îאינו מבואר מדבריה להתיר אלא
כשיש לו הנאה מהחפ שמוציא
אע"פ שהוא רק הנאת שימוש להכשיר
דבר אחר והוי בגדר מכשירי ,אבל כשאי
לו הנאה מהדבר שמוציא ורק שמסיר
דבר שמפריע לו ,אי לנו ראיה מדבריה
שג בזה היו מתירי .וע' מלאכת יו"ט
אות קי"ג שהזכיר חילוק זה .ולזה העירני
מח"ס נימוקי יו"ט שליט"א.
) 'éòåאב"נ ס"ס ת"ו שחולק על הח"ס
וראיתו מדברי הרמב" שבת קכ"ד
ע"ב וע' מלאכת יו"ט אות קי"ב שכתב
שדברי הח"ס מופרכי מדברי המרב",
וע' בשלח שלמה להגרשז"א ז"ל הל'
יו"ט ח"ב בסופו סי' ו' ד"ה אול )דף
רפ"ו( שכ' שיפה תמה המ"י על הח"ס
מדברי הרמב" ,וע' שש"כ פי"ט סק"ג
שהביא דברי האב"נ ומלאכת יו"ט] ,אכ
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במ"י סו אות קט"ו לא ברירא ליה עיי
ש ,וכ באות קי"ז כ' דאולי י"ל כ
בדעת הרא"ש עיי ש[(.
 ïåéëåדלא מצאתי מי שחולק להדיא על
הקהלת יעקב קשה להקל כנגדו
)א שמדברי הרמ"א ק' וכנ"ל( ולכ אי

שעשועי

êñš

להוציא אשפה שמפריע לו בביתו ,מביתו
לחצירו שהוא כרמלית מפני שאי לה
מחיצות כדינו ,דלא עדי מהוצאת הנר
שאסר הק"י .וזה דלא כס' הלכות
המועדי פ"ה הערה א' שהתיר להוציא
דבר המפריע לו ,א לא הביא דברי
הק"י.
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הרב אביגדור גראסבערגער שליט"א
ראש הכולל מחזיקי הדת מאנשעסטער

בעני מלאכה ביו"ט ליו קודש אחר
 ïçìåùáערו )סימן תק"ג ,סעיף א'( אסרינ
לעשות שו מלאכה מיו"ט
ראשו לשני.
 øàéáåהמשנה ברורה )ס"ק ג'( משו
דכיו דיו"ט שני הוא באמת
חול מדאורייתא א"כ אסור לעשות מלאכה
מיו"ט לחול.
 éôìåזה חידש בשער הציו
דמצד עצ מלאכת יו"ט אי איסור
להכי מיו"ט לצור יו"ט אחר שהוא
וודאי דאורייתא ,למשל מיו"ט א' של
סוכות לשמ"ע או אפילו לפסח ושבועות,
שהרי צרי הדבר המבושל ביו טוב,
אבל היות והיה יכול לבשלו בחול המועד,
דהיינו לפני יו טוב ,הרי ה בכלל
המחלוקות המחבר והרמ"א )סימן תצ"ה סעיף
א( א מותר לעשות ביו"ט דבר שאינו
מפיג טעמו מאתמול ,דעת המחבר להתיר,
והרמ"א הביא ש דיש מחמירי מדרבנ
אבל בדיעבד מותר ע"י שינוי.
)שם אות ד'(

 ùéåלעיי למה לא נאסר מטע הכנה כמו
שלמדנו בסימ תרס"ז) .ועיי תהלה
לדוד בסימ ש"ב ,והשו"ת שלמת חיי ס'
ע"ה ,שפליגי א מותר לקפל בגדיו באופ
דמותר לצור שבת ולא לצור חול א
מותר בשבת לצור שבת הבא(.

 äðäåלבאר העני יש לידע כי בעושה
מלאכה ביו"ט יש לחשוש מג'
דברי .א .איסור מלאכה ,שהתורה התירה
רק לצור אוכל נפש של היו ולא לשו
צור אחר.
 .áאיסור הכנה דרבה )ביצה ב (:דהיינו
דיש איסור מדאורייתא על דבר
שהוכ מיו"ט לשבת )ועיי רש"י ש
דדוקא שבת דסעודתו חשובה מיקרי הכנה
ולא מיו"ט לחול( .
 .âאיסור הכנה מדרבנ ,שאי להכי
משבת או יו"ט ליו אחר ,ואיסור זה
אינו רק באבות מלאכות אלא אסור לעשות
שו מעשה שבזה מכי ליו אחר.
 ãåòåצדי לבאר א כל הג' איסורי
האלו ה ג מיו"ט לשבת:
 .à øåñéà éáâìשרק לצור אוכל נפש
התירו .יש לציי גמרא פסחי,
'האופה מיו"ט לחול ,רב חסדא אמר לוקה
ורבה אמר אינו לוקה ,דאמרינ הואיל
ואיקלי' לי' אורחי' ,ובגמרא מוכח
דלרבה ה"ה מיו"ט לשבת מדאורייתא אי
איסור לאפות דמשו הואיל פקע איסורו
רק חכמי אסרו לעשות מלאכה בלי
עירוב תבשילי .ורב חסדא לית לי' הואיל,
והא דמותר לאפות ולבשל מיו" לשבת
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משו דמדאורייתא צרכי שבת נעשי
ביו"ט  א דהתורה אסרה לעשות מלאכה
מיו"ט לחול מ"מ מיו"ט לשבת לא אסרה
כלל) ,ורש"י פירש משו דקדושה אחת
ה ותוס' פי' משו דכיו דא"א לעשות
בשבת ממילא באופ דיו"ט לפני שבת
על כרח ג ביו"ט התירה התורה לאפות
לשבת( ומ"מ חכמי אסרו מיו"ט לשבת
ולא התירו אלא בעושה עירוב תבשילי.
 ìáàלרבה צרכי שבת אי נעשי ביו"ט
ואי נפ"מ בי לשבת או לחול,
והיתירא מדאורייתא מטע הואיל וכ
פסק המג"א ר"ס תקכ"ז ,ולכ כתב דא
עושה מלאכה קוד שבת ממש ואי שהות
להתבשל ביו"ט הלא אי כא הואיל ולוקה
מדאורייתא ,ולא מהני ע"ז עירובי
תבשילי ,דאיסורו מדאורייתא ולכ יש
להתפלל מעריב בשבת קוד זמנה שלא
לבא לאיסור דאורייתא ,אבל המשנה
ברורה ש הביא מכמה פוסקי דפסקו
כרב חסדא וממילא בדיעבד בשעה"ד
התיר א באי שהות) ,וראיתי בספר נהמת
דוב דלכאורא להשעה"צ בס' תק"ג יכול
לחדש ולומר הואיל א באי שהות ,די"ל
דמבשל ליו"ט אחר ,וא די"ל בזמני
הה לא הי' אפשר דמתקלקל המאכל
אבל היו דנתחדש המקרר האלעקטרי
יש סני להקל א לרבה מטע הואיל(.
 .á øåñéà éáâìמשו איסור הכנה דרבה.
עיי בסו דברי המג"א שהביא
מתוס' ביצה והניח דבריו בצ"ע אבל
החת סופר ביאר דהתוס' הק' מה מהני
לי' עירובי תבשילי הלא המאכל בעצמו
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יאסור בחפצא מטע הכנה כדאמר רבה
בביצה שנולדה ביו"ט ,ותי' תוס' או דהוא
ג"כ מותר מטע הואיל או דלא שיי
איסור זו אלא בכגו ביצה שנשתנה ונולדה
ונתהווה ביצה בעול ,אבל שינוי במאכל
באפיי' ובישול כיו דהיו כל הדברי
בעול לא נאסר מטע הכנה דרבה ,ונמצא
דבסת מעשה לא שיי הכנה דרבה.
 .â øåñéà éáâì ìáàדהיינו איסור דרבנ
של הכנה מיו"ט ליו אחר צל"ע,
הג דעושי עירוב תבשילי יש לעיי
א עירוב תבשילי מהני על דבר שאי
בו שייכות לאכילה עיי לקמ.
 úîàáåפליגי האחרוני בזה א יש
איסור הכנה כזו מיו"ט לשבת,
שיטת הגרעק"א דאי איסור כלל של
הכנה מיו"ט לשבת כגו קיפול בגדי
שאי בו אלא איסור הכנה עיי בהגהות
הגרעק"א על המג"א סי' ש"ב ס"ק ו',
אבל בא"ר ובשו"ע הרב סי' תק"ג
מחמירי מיו"ט לשבת ,למשל בגלילת
ספר תורה )מ"מ מתיר ש בפירוש
בהדחת כלי דמיקרי צרכי סעודה(
 ïééòåמשחת שמ )חלק ג'( שמסתפק על
דינא דהולכת מחזורי ביו"ט
לצור תפילת שבת דיש לעיי מה התירו,
הלא מובא בסי' תקכ"ח בש הר" דאי
לעשות עירוב חצירות מיו"ט לשבת א
דעשה עירובי תבשילי משו דאי עירוב
מהני רק במידי דאכילה ,ולכ' ה"ה על
הוצאת מחזורי וכדומה לא יהני,
ובשלמא בכרמלית דרק איסור דרבנ היא
יש לומר דסומכי על הגרעק"א לעיל
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דלא כהא"ר אבל ברה"ר דאיסור דאורייתא
הוא אי מותר) ,ולכל היותר קושייתו
רק דאיסור דרבנ היא דהאיסור דאורייתא
של מלאכת יו"ט כבר פקע בכל אופ
מטע הואיל או מטע צרכי שבת נעשי
ביו"ט ,אבל מ"מ כיו דאינו מצרכי סעודה
נשאר האיסור דרבנ דלא מהני עירובי
תבשילי וצרכי שבת אי נעשי מדרבנ
כמו דאסרו לעשות עירוב חצירות(.
 õøúîåש) ,ושלח זה לבעל החשב
האפד והרב בעל חשה"א
שיבחו והודה לו עיי ש( בעיקר בתרי
אנפי ,או משו דכיו דיש כמה ראיות
מהאחרוני דמהני עירובי תבשילי ג
במידי דלאו בר אכילה ע"כ דסברי דהא
דאסרי לעשות ע"ח ,לא מטע הר"
אלא משו דכיו דאי ע"ח ליו"ט ל"מ
עירובי תבשילי ע"ז ,וכ הסביר הגרעק"א
בסי' תקכ"ח ,או דסומכי על הרשב"א,
דאדרבה כל האיסור דרבנ מיו"ט לשבת
בלי עירוב הוא דוקא במידי דבר אכילה
אבל מידי דלאו בר אכילה לא אסרו
כלל )וע"ז תלוי ב' שיטות בשו"ע א
מותר להדליק הנר בלי עירובי תבשילי(.
ולכ נוהגי להקל דלא כהר" עיי ש.
 åéùëòåנחזור ונעיי בדינא דהשעה"צ
דעושה מלאכת אוכל נפש
מיו"ט ליו"ט  ,לכאורה מה סברא יש
להתיר הלא התורה אסר לרבה א לעשות
מלאכה מיו"ט לשבת ולמה נתיר מיו"ט
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ליו"ט מאוחר ,ועל כרח ההיתר בגדר
קדושה אחת כמו שפי' רש"י על דברי
ר' חסדא שצרכי שבת נעשי ביו"ט
משו דקדושה אחת היא י"ל דמיו"ט
ליו"ט לכו"ע כעי קדושה אחת היא
דהיינו התורה התירה מלאכת אוכל נפש
ביו"ט לכל היו ולכל יו דכוותי'.
 íàåההיתר מטע קדושה אחת א"כ יש
להביא ראיי' דג אי לאסור מטע
הכנה )דלא כמו שהביא בפסקי תשובות(,
עיי בשו"ע תק"ג אי אופי מיו"ט לחבירו
א בר"ה ,דב' הימי ה קדושה אחת
מ"מ היינו רק לחומרא ולא קולא ,והק'
המג"א הלא הרמב" סבר דאומרי
קדושה אחת ג לקולא ,ויהא מותר להכי
מיו א' לב' עיי ש מה שתי' .עכ"פ
רואי ,דהמג"א בקושייתו רצה להתיר
לגמרי להרמב" מכח קדושה אחת וע"כ
זה מסיר בי איסור מלאכה בי איסור
הכנה דהוי כמו ליו זה ממש  וא"כ
ה"ה הכא אי לאסור מטע הכנה] .וא
דהתהל"ד אסר משבת לשבת או י"ל דפליג
ע"ז או דבמשבת לשבת לא שיי דינא
דקדושה אחת  .ועדיי צרי עיו[
 ë"çàראיתי בספר עמק ברכה דג הוא
הביא סמוכי לדינא דהשעה"צ
מהסוגיא בפסחי אבל כתב דכל זה
לפירוש רש"י ש אבל לפירוש רבינו
חננא' ש מפורש דיש איסור דאורייתא
מיו"ט ליו"ט אחר .עיי ש ודו"ק.
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הרב אהר פאללאק
חילול שבת לצור חולה ביש עצה אחרת
) øáçîäסי' רע"ח סעיף א'( פסק שמותר
לכבות הנר בשבת לצור חולה
שיש בו סכנה וה"ה שאר מלאכות.
 ì"äáäåש הביא דעת הרמב" שזה
דווקא באי עצה אחרת אבל
ביש עצה אחרת כגו להוציא הנר או
החולה למקו אחר אז אסור לכבות,
והמכבה "חייב".
 éøéàîáåמשמע שחולק על הרמב"
וסובר שאפילו ביש עצה
אחרת ועבר וכיבה "פטור".
 äàøðåשמחל' זה תלוי א סוברי

שבת דחויה במקו חולה או
שבת הותרה .שרמב" לשיטתו אזיל
שפסק בפ"ב דשבת דחויה לכ כתב כא
שא היה יכול להוציא הנר או החולה
ולא עשה כ "חייב".
 éøéàîäåס"ל ששבת הותרה לכל
במקו פיקוח נפש ממילא
אפילו א יש עצה אחרת פטור.
] 'òåסוגיא במס' יומא במאכילי הקל
הקל תחילה .ויש לחקור א לא
הקל והאכיל א האכיל החמור הא
עשה איסור או היתר[.

Š(‰

îñš

תורת

משולח מלכי

שעשועי

הרה''ג רבי מיכאל ישראל מאיר ערלאנגער שליט''א
ראש הכולל דברי שיר-לונדו יצ''ו

בעני חצי אשה
) ïéùåãé÷áדף ז ע''ב( בעי רבא חציי
בפרוטה וחציי בפרוטה
מהו ,כיו דאמר ליה בפרוטה ופרוטה
פסקה למילתיה או דילמא כל ביומי'
מונה והול הוא וכו' ע''ש ,ובתוספות
)ד''ה חצייך( כתב בזה הלשו ,וא''ת ואמאי
לא יועיל והא לא אמר לעיל ]באומר
לאשה חציי מקודשת לי דאינה מקודשת
ואינו דומה לאומר רגלה של זו עולה
דכולה עולה ,דהת ליכא דעת אחרת
המעכב ,והכא באשה איכא רעת אחרת
דמעכב[ דלא פשטו קידושי בכולה אלא
משו דאיכא דעת אחרת ואינו מתרצה
אלא למה ששומעת ,אבל א היינו יודעי
שמתרצה בכולה פשטו קידושי בכולה,
והכי גלי דעתה שמתרצה בכולה ,וי''ל
דאי הוה מיירי דאמר לה בלשו קידושי
אה''נ דהוו פשטו קידושי בכולה ,אבל
הכא איירי דאמר ליה הרי את מאורסת
לי וכדו' עכ''ל.
 éøäנתבאר מדברי התוס' דהיכא
דמסכמת להתקדש בכולה ,ואמר
בלשו קידושי שפיר פשטה קידושי
בכולה ומקודשת.
 íðîàבחי' הרשב''א )בע''א( על הא
דתירו הגמרא הכא דעת אחרת
הקשה דהא כיו דאיהי מקבלה קידושיה,

דעתה שיפשטו הקידושי בכולה ומי
מעכב ,ותיר דכיו דאילו בעיא איהי
לעכובי מעכבת ואינה מקודשת מכח
דבריו בלבד ,השתא שרוצה שיפשטו
בכולה הוה כמקחת את עצמה .עכת''ד.
 á''öåבמה נחלקו הרשב''א ותוס' אי
איכא חסרו של כי יקח ולא כי
תקח היכא דאיכא הסכמתה על התפשטות
הקידושי.
 øàáìåההסבר נלע''ד להקדי יסוד
בקידושי אשר לכאורה נראה
שזהו כוונת הגר''ח בפ''ז מהלכות אישות,
דהנה שיטת הרמב'' )פ''ז מהל' אישות הט''ז(
דהאומר לחבירו א ילדה אשת נקיבה
הרי היא מקודשת לי ,לא אמר כלו,
אבל א הוכר עוברה שפיר מקודשת,
ובנימוק''י )יבמות דף י''ב (:והמ''מ )פ''ב מהל'
אישות ה''ט( הקשו מהסוגיא דיבמות דנתבאר
ש בט''ו נשי דפוטרות צרותיה וכו'
וכול א מיאנו או שנמצאו אילונית
צרותיה מותרות ,וא''א לומר בחמותו
שממאנת ,ומפרש לה הת טעמא משו
דבני הרי ה כסימני והו''ל גדולה
וא''א למא.
 úòãåהרמב'' )בפ''ב( דרק לידת הבני
ה''ה כסימני ,אבל כ''ז עיבורה
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קוד שילדה עדיי הוא קטנה ,וא''כ
לפי''מ דפסק דאפשר לקדש ג עובר
א''כ הרי יתכ דהוי חמותו דהיינו שקידש
עוברה ועדיי הוא קטנה דהרי לא ילדה,
ושפיר מצינו חמותו ממאנת) .ובמ''מ
הביא דעת הרבה ראשוני דלכשיבא
לעול ה''ה גדולה למפרע משעת עיבור
ע''ש(.
 åäðéàåנקטו דלא כמש''כ הר'' פרק
האומר )קידושין דף ס''ב( דג
להרמב'' הקידושי חלי רק כשיבא
העובר לעול ,והוכיח הגר''ח דל''ש לומר
דאינו חלי הקידושי רק לכשיבא לעול
דא''כ הרי איכא חסרו של דבר שלב''ל
דעד האידנא לא תפסי בה קידושי,
ובהכרח דכבר עכשיו חלו הקידושי
וקשה כנ''ל.
 áúëåהגר''ח ליישב בדר חדש ,דהנה
בקידושי ,חו ממה שחל באשה
חלות קידושי יש ג מציאות של אישות
ביניה דהיינו שהוא בעלה והיא אשתו
ועני זה לא שיי בעובר ,אבל חלות
קידושי חלו וכבר היו חלו הקידושי,
ורק המציאות ,מחמת סיבה צדדית שהיא
עובר אינה יכולה לחול ,ולא שיי לחסרו
של דבר שלא בא לעול דהרי אינה
מופקעת מחלות קידושי ,כמו שפחה
וגוי שבגיותה ובשפחותה מופקעת לגמרי
מקדושי וא''כ הוי דבר שלב''ל ,משא''כ
בעובר שנתפסי הקידושי ,רק במציאות
אינו שיי המציאות של אישות ביניה,
דלא שיי יחס של אישות לעובר ,אבל
אח''כ דנולד ,מכיו דיש כא חלות
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קידושי ,הרי קיימת ממילא ,לכשתהיה
ראויה לדי אישות ,ואיו כא חסרו של
דבר שלא בא לעול.
 óéñåäåהגר''ח דלעני איסורי קורבה
לא מספיק מה שהותפס בהעובר
חלות קידושי ,כי האיסור קורבה נודעי
מהאישות שביניה ,וממילא שפיר מיושב
שיטת הר''מ ,דהג דחלו הקידושי ,אבל
לעני שתאסר אמה מדי ערוה של חמותו
לא נאסרה בזה ,ושפיר מוב דלא משכחת
לה חמותו ממאנת.
 äðäåיש לחקור בה דאומר לאשה
חציי מקודשת לי הא החצי
הוה בהתפיסת קידושי שיתפסו קידושי
באשה זו רק בחצייה ,או''ד התפיסת
קידושי הוי בכולה ,אבל הדי אישות
רוצה שיהיה רק לחצי'.
 úö÷åיל''פ כ בל' הגמרא ''אשה אמר
רחמנא ולא חצי אשה'' דהיינו
מציאות האישות שבה אמר רחמנא שצרי
להיות בכולה ולא בחצי'.
 íàåכ יש מקו לומר דג באומר
שיתפסו הקדושי רק בחצי אשה,
אי החסרו בהתפסת קידושי ,דהיינו
בחלות הקידושי ,רק במציאות האישות
דלא שיי לחצאי) ,ולפי''ז יש מקו
לבאר דזהו קו' הגמרא ונפשטו קידושי
בכולה ,דהעירו המחברי דהרי אי מה
להתפשט דהרי אשה ולא חצי אשה,
ולהאמור י''ל דקו' הגמרא היתה היכא
דהתפיס קידושי בחצי' שהתפסת קידושי
יהיו בכולה ,וממילא תהי' מציאות של
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אישות בכולה ושפיר מוב דיש ממה
להתפשט(.
 ìòåפי זה יש להבי דברי התוס' דבאופ
דאיכא הסכמתה ,ליכא חסרו של
כי תקח ,ונבאר דכל החסרו של כי תקח
היינו היכא שצרי למעשה שלה וכגו
דנת הוא ואמרה היא דלא מהני ,ובברכת
שמואל הוכיח דדי דיבור הוא מעצ
מעשה הקידושי ,וא''כ צרי להקידושי
בדיבור ,ולכ לא מהני הדיבור שלה,
וא''כ ניחזי אנ הרי לפי''ד מצד חלות
הקידושי דהיינו התפיסת קידושי
דהאשה לא איכפת ל מה דהוי רק לחצי'
וא''כ לא איכפת ל מה שהאשה מסכמת
לזה ע''י הסכמתה להתפשטות הקידושי,
אלא דהוה אפשר לדו מצד שעוזרת
למציאות של אישות שביניה דהוי עי''ז
כמקחת עצמה ,וע''ז י''ל דבזה לא שיי
ה חסרו ,דכל המציאות של אותה
האישות הנעשה ביניה הוי ע''י רצו
שניה וזהו מהות אותה האישות ]הנעשה
כמוב ע''י הקידושי הקודמי כדי[
וממילא לא שיי החסרו של מקחת
עצמה.
 úòãáåהרשב''א דנקט דאיכא חסרו
דמקחת עצמה י''ל מכיו דא
מציאות האישות תתבטל הרי ג חלות
הקידושי לא יהי' קיי ]דאינו דומה
לעובר דהת לא הפקיע זה אלא דחסר
המציאות ,משא''כ הכא עשה הפקעה על
חצי השני[ וממילא נקרא שהאשה ע''י
הסכמתה עוזרת לקיי חלות הקידושי
ושפיר ס''ל דנקרא מקחת עצמה ודו''ק.
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 ìòåפי הנחתינו בדי כי יקח ,דעל
מציאות של אישות ליכא חסרו,
ושפיר יכולה להיות מקחת עצמה נלע''ד
בעזה''י לבאר הא דבמסירה לחופה ליכא
חסרו של כי יקח ולא כי תקח ,כגו
דמסרה האב לחופה וכדילפי' לה מקרא
דאת בתי נתתי דמוסר לה לחופה ולא
שיי חסרו של כי יקח ,דלא הוה בגדר
מעשה קני רק בגדר מציאות של נשואי
והת ליכא חסרו של מקחת עצמה
ודו''ק.
 ìòåפי מש"כ לבאר בגדר חצי אשה
נבא בעזה''י לבאר דברי התוס'
בקידושי )דף פ (.ד''ה אפי' מאה תופסי
בה על הא דאר"י דהמקדש אשה מעכשיו
ולאחר שלשי יו ובא אחר וקידשה
מעכשיו ולאחר עשרי יו דאפי' מאה
תופסי בה ,ואסברה ל בגמרא דשוו
נפשי' כי שרגא דליבני וכל חד וחד
רווחא לחברי' שביק ,והיקשו התוס' ש
דאמאי ליכא חסרו של חצי אשה ,ותירצו
דהת היינו טעמא לפי שאי אשה
מתקדשת לחצאי והוא שייר בגו האשה
אבל הכא לא שייר בגו האשה כלו
אלא גומרי בכולה עכ"ל ,וצ"ב מה
החילוק בזה.
 ì''ðäìåשפיר דכל החיסרו של חצי
אשה אינו בחלות הקידושי
רק באישות שבמציאות ,והכא מכיו
דגומרי בכולה הרי איכא לגבי כול
אישות גמורה וליכא חסרו של חצי
אשה ,משא''כ בה דחציי מקודשת הוי
רק חצי האישות וכנ''ל דזהו כל החסרו.
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 äæáåתתישב בעזה''י קוש' הגר''ש איגר,
הובא בשו''ת רעק''א )סי' ק''ע( ע''ד
הר''מ הנ''ל דמהני לקדש עובר ואמאי
חל הקידושי ,הרי לפי מה שפסק
הרמב'' )בהל' עבדים( דהאומר הרי את
שפחה וולד ב''ח דלא מהני דהוי
כמשחרר חצי עבדו ,ה''נ ליהוי כמקדש
חצי אשה ולא ליהוי קידושי ,עכ''ק
ע''ש.
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 ë''ùîéôìåהרי לא שיי לדו חסרו
מדי חצי אשה ,דהרי
אישות לא חלה עד שתליד ,ורק התפיסת
קידושי חלה ,ובזה הרי ליכא חסרו של
חצי אשה וכמשנ''ט ,ואח''כ כשנעשה
המציאות של אישות הרי כבר אי כא
חסרו של חצי אשה דכבר נולד העובר,
ומיושב היטב שיטת הרמב'' דליכא
חסרו חצי אשה ,ואש''ה.
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הרב הגאו רבי שלמה יהודה הירש שליט"א
דומ" סאטמאר ירושלי ,מחבר ספר מנחת ש"י

בעני שיעור לחיוב חלה במצות
 ïðú .àבמתניתי )חלה פ"ב מ"ו( חמשת
רבעי קמח חייבי בחלה ,וכתב
הרמב" בפ"ו מהל' ביכורי )הל' ט"ו( דהוא
ארבעי ושלש ביצי בינוניות וחומש
ביצה ,וכ"כ הטור סי' שכ"ד דשיעורו
בעיסה ה' רבעי שה מ"ג ביצי וחומש
ביצה ,וכתב הב"י דכ הוציא החשבו
הרי" בפרק ערבי פסחי והרא"ש בהל'
חלה והרמב" בפ"ו מהל' ביכורי עיי
ש .וכ"ה בשו"ע ש )ס"א( .ועיי ג"כ
מש"כ בספרי מנחת שי ]חלה[ ד רי"א
ד"ה ושיעור .ובד"ה ש" ס"ק כ' עיי
ש.
çî÷á äìç úùøôä áåéç ìù øåòéù
ì÷ùîä éôì
 äðäå .áכתב בס' שיעורי תורה )דף ע'(
וז"ל ידוע ומפורס בספרי
הפוסקי ראשוני ואחרוני שכל שיעורי
התורה כגו שיעור חלה ,רביעית ,כביצה
כזית וכו' אינ נחשבי במשקל רק ע"פ
מדת הגודל בכמות כמפורש ברמב"
בפיה"מ עדיות )פ"א מ"ב( ,ועיי ש בהע'
א' דראיות ברורות לזה כתב באהל מועד
הל' יוה"כ מדאמרי בכותבת הגסה כמוה
וכגרעינתה ,ואיתא ע"ז בירושלמי שצרי
למע החלל שבי הכותבת להגרעי,
]וכעי"ז כתב הרמ"א סי' תפ"ו[ ,וא

משערי במשקל הרי ממילא אי החלל
בכלל השיעור שאינו שוקל כלו ,ועוד
הביא ראיות לזה ,וכתב בס' שיעורי תורה
ש שכותב זה לאפוקי ממש"כ בכ החיי
סי' קס"ח דמשערי במשקל] ,ועיי ש
בכ החיי בס"ק מ"ו שהביא מכמה
אחרוני שמשערי במשקל ולא בכמות
עיי ש ,אבל חלקו ע"ז וכנ"ל ,ועיי ג"כ
בחזו"א או"ח סי' ל"ט אות ד' וח'[ והסכמת
הפוסקי דהכל תלוי במדה ,ועיי ג"כ בס'
מדות ושיעורי תורה פי"א בכל זה ,וכ'
ש דשיעורי "המשקל" שנתנו הגאוני
והראשוני לתוכ מדות הנפח ,לא נתנוהו
אלא לסימ ,היות נקלה יותר ידיעת
המשקל מידיעת המדות.
 äðäåלעני שיעור חלה עיי בטור יור"ד
סי' שכ"ד דהרמב" שיער מידת
הכלי שהוא שבע אצבעות פחות ב'
תשיעית אצבע על ז' אצבעות פחות ב'
תשיעית אצבע ברו ז' אצבעות פחות
ב' תשיעית אצבע .ועיי ג"כ בשו"ע ס"א
בדברי המחבר והרמ"א ,והיא לפי מידות
הגרא"ח נאה ז"ל בספרו שיעורי תורה
ד קנ"ח ,כלי המחזיק  2.510גר מי,
וא ממלאי בקמח בלי נענוע הכלי,
כתב בשיעורי תורה סי' ג' ד קס"ט
]עיי ש מד קנ"ח – קס"ט[ אז משקל
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הקמח  1.250גר ,והעיקר שצרי לנענע
הכלי איזה פעמי ע"י דפיקה בשולי
הכלי על איזה דבר שהוא ,שעל ידי זה
יתמעכו החללי שבתו הקמח ,ובאופ
זה חייב חלה בברכה ,והשיעור במשקל
 1.666ק"ג דהיינו כשני שליש ממשקל
המי ]ועיי ש בד קס"ח הע'  [6והוא
שיעור מ"ג ביצי וחומש ביצה כמבואר
ביו"ד סי' שכ"ד ס"א ,ועיי ג"כ בס'
מדות ושיעורי תורה פי"ז סכ"ב שכתב
הרמב" שמשקל הקמח קל מ המי
בשליש עיי ש.
úåöîá ì÷ùîä éôì äìçì øåòéùä
 ïéðòìå .âמצה כתב בס' מדות ושיעורי
תורה )פי"ז ובהערה  13שם( דלאחר
נסיונות רבי התברר דשיעור משקל
המצה היא  0.55 – 0.5למשקל המי,
ואי הבדל משמעותי בי מצה עבודת
יד או מצת מכונה שיעורה לפי"ז הוא
כ'  15 – 13.5גר לכזית] ,וקאי לפי
שיעור התוס' שכזית הוא חצי ביצה,
ועיי סי' תפ"ו ובמ"ב ס"ק א' דבמצה
שהוא דאורייתא אזלינ בתר השיעור הזה
של התוס' ולא סמכינ בדאורייתא על
הרמב" שס"ל ששיעור כזית היא רק
כשליש ביצה[ עיי ש בס"א ובס"ב.

 éôìåמש"כ בס' שיעורי תורה דשיעור
חלה במשקל המי  2.510סמ"ק
הוי משקל במצה לפי  0.55ממשקל המי
 1.380.5ק"ג ,ולפי  0.5הוי  1.255ק"ג,
ולפי מש"כ בס' מדות ושיעורי תורה
דשיעור כזית מצה הוי  15 13.5גר,
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הוי שיעור משקל כביצה מצה 30 – 27
גר ,ושיעור חלה למ"ג ביצי וחומש
ביצה  1.296 – 1.166.4ק"ג.
 éôìåשיעור הצל"ח והחת"ס עיי במ"ב
סי' תפ"ו שעה"צ ס"ק ד' ועיי
ג"כ בחזו"א או"ח בקונטרס השיעורי
סי' ל"ט דהביצי נתקטנו א"כ הוי
השיעור כפול דהיינו ששיעור ביצה היא
 100גר] .ולכאורה זהו ג"כ שיעור
הצל"ח ועיי ג"כ להל באות ז' ,אבל
לפי מש"כ להל באות ה' הוי שיעורו
רק  92גר[.
 éôìåזה שיעור חלה במשקל המי
 4.320גר ועל פי זה כתב
בשיעורי של תורה שה  2.250ק"ג
קמח להחזו איש והיינו במילוי רגיל
ולא הצרי למלא את הכלי ע"י נענוע,
אבל בחו"ב חלה סי' ה' אות ה' כתב
השיעור  2.900ק"ג קמח ,ועיי ג"כ
בההלכה במשפחה )פי"ט ס"ג( ובהערה כתב
דמדד בעצמו ויצא קרוב לשלש ק"ג
וכתב ששמע שבסו ימיו החזו איש
זצ"ל החמיר יותר בשיעור חלה עיי ש.
וכ יוצא לפי החשבו של שני שליש
 2.880גר .אבל לחומרא ג להחזו
איש חוששי לשיעור הקט עיי חזו"א
או"ח סי' ל"ט סו אות ט"ו ושיעורו
בלא ברכה  1.200גר ועוד משהו קמח
עיי מדות ושיעורי תורה פי"ז סו סכ"ב
עיי ש .ולעני מצות לפי  0.5יוצא
שיעורו  2.160ק"ג ולפי  0.55שיעורו
 2.376גר.
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ìãåâàä øåòéùá äàð ç"àøâä úèéù
úéòéáøäå
 äðäå .ãכידוע שיטת הגרא"ח נאה ז"ל
בספרו שיעורי תורה ,שהארי
להוכיח כמנהג העול כשיעור הקט,
ובח"ב ש בספרו שיעור מקוה )דף קמ"ו(
מונה ס"ט פוסקי ראשוני ואחרוני
דס"ל כ ,והארי להוכיח שהביצי לא
נתקטנו ושיעור האגודל הוא רק  2ס"מ
ולא  2.4ס"מ] ,וא"כ אי סתירה בב'
המדידות דבשניה יוצא אותו השיעור[
והרביעית קרוב ל' 27דרה שה 86
גר.

 éôìåזה הוי השיעור יותר ממחצית
מהשיעור הגדול הנ"ל.
úåçôá ãåò åøòéùù íéðåøçàä úèéù
ì"ðä øåòéùî
 ïééòå .äעוד בס' שיעור מקוה הנ"ל )דף
קמ"ו( שמנה כל השיטות בזה,
ובשיעור האגודל יש אומרי דהיא עוד
יותר קט דהיינו  18.5מ"מ ואמה 44.5
ס"מ ,וה המהרי"ו ,העט"ז ,הט"ז ,הש",
המג"א ,הבכור שור ,ס' יש נוחלי ,חוט
השני ,המחצית השקל ,הכר שלמה ,י"א
בחיי אד ,עיי ש .לפי שיעור
]ששיערו ששיעור חלה הוא פינט של
מדינת פיה[ כתב בס' מדות ושיעורי
תורה )פי"ג ס"ה( דהביצה ששיערו בו הוי
 46סמ"ק ולהט"ז הוי  46.4סמ"ק עיי
ש .והנה לפי מש"כ ש דלפי הפינט
של פראג ,ומדינת פיה ,הוי הביצה 46
סמ"ק ,א"כ לפי הצל"ח שכתב דהוי כפל
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ושיעור חלה הוי  2פינט א"כ הביצה
הוא  92סמ"ק ורביעית הוי  138סמ"ק
ומחציתו  69סמ"ק וכנ"ל ,ולפי זה הוי
ביצה ומחצה שהיא שיעור רביעית 69
סמ"ק ,ולהט"ז הוי  69.6סמ"ק .ובס'
שיעורי תורה ]ד קע"ד[ כתב דהאגודל
לכל הפחות  19מ"מ ,ולפי זה שיעור
רביעית  74גר.
ì÷ùîá äàð ç"àøâä ìù åøåòéù
íäøãä
 íðîà .åהכרעה הלכה למעשה הכריע
ש בס' שיעורי תורה ]ד
ר"נ[ מדברי הגאוני והרמב" והשו"ע
שרוחב אגודל היא 2 ,ס"מ ,עפ"י חשבו
שיעור הרביעית שלה במשקל הגרמי,
ואי בזה שו ספק עיי ש .והוא עפ"י
שכתב הרמב" דשיעור רביעית הוא קרוב
ל' 27דרה ולפי מה שאנו רואי שכל
דרה הוא  3,205גר וא"כ כפול ,27
הוא  86,535גר ,אלא היות שהרמב"
כתב "קרוב" ל' 27דרה ,ע"כ קבע
השיעור של רביעית ל' 86גר ,ועו"כ
)דף ע"ח אות ג'( דהמנהג המקובל באר"י
מזמ השו"ע ועד היו להפריש חלה
בברכה מתק" דרה קמח ,מוכח בעליל
שהדרה לא השתנה מימי הרמב" ז"ל
עד היו ,והמשקל שאנו קורי דרה,
הוא אותו הדרה המצרי של הרמב"
ז"ל ,ואי בזה שו ספק ,ועל כגו דא
נאמר שאל אבי ויגד זקינ ויאמרו
ל ,ופוק חזי מאי עמא דבר ,וליתר שאת
נוכיח זאת בראיות מדברי הפוסקי ,וכו'
והארי להוכיח כל זה.
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ç"ìöä øåòéùå ïè÷ä úéòéáø øåòéù
ò"éæ øàîèàñî ÷"äéáø ïøî éôì
 äðäå .æרביה"ק מסאטמאר זי"ע כפי
שהיה דורש ]בעיירות ששימש
בה ברבנות באירופא[ היה רגיל לומר
רביעית היא שלשה רבעי דעצי ] 75גר[
ולשיטת הצל"ח הוא כפול ]דהיינו אחד
וחצי דעצי  150גר[ כמובא במחזור
דברי יואל ]פסח[ סי' קע"ח ,וכ"ה
בזמירות דברי יואל ]שבת[ סי' ל"ב,
דהיינו שחושב כמחצית משיעור הצל"ח,
]וכנראה כ היה השיעור מקובל אצל
הרבני בזמ ההוא ,ועיי ג"כ בסידור
כתר נהורא )ברדיטשוב( במאיר נתיב )פ"ה([.
והכוס של קידוש של רבינו היה כשיעור
הצל"ח .ועיי ש בהערה דכפי הנראה
טעמו בזה לפי שקידוש הוא דאורייתא
החמיר יותר בשיעורו ,ובס' מקוה ישראל
)אות כ"ח( כתב ששמע מהגה"ק מנאסויד
זצ"ל שמר הגה"ק משינאווא זי"ע לא
החמיר לאחרי לעני כוס קידוש כשיעור
הצל"ח עכ"ד .ולכוס הבדלה היה לרבינו
זי"ע כוס ]של זכוכית[ המחזיק רביעית
של שיעור הקט עיי ש .ועיי ג"כ
בקונ' תמר יפרח ]המצור לנוע מגדי[
)אות קל"ח( דכתב ג"כ דרביה"ק זי"ע אמר
בכל שנה בדרשתו ששיעור רביעית הוא
שלשה רבעי דעצי ) 75גר( ,ושלשיטת
הצל"ח הוא כפל .ובאות )קכ"ח( כ' ש
דבמוצאי שבת ויו"ט שתה רוב הכוס
וביר על הגפ ,הג שהשיעור ששתה
לא הי' רביעית לפי שיעור הצל"ח עיי
ש .ועיי עוד בספה"ק דברי יחזקאל
בשו"ת שבסו הספר )סי' י"ג( שכתב
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בא"ד וז"ל אבל שמעתי בש צדיק גדול
שאמר שאי צרי לומר הקטינו הביצי,
וג לא דלתרנגולת אחרות שיערו חז"ל,
רק דהגדולי הנ"ל מדדו באצבע גדול
ואנ צריכי למדוד במידת אצבע בינוני
עיי ש.
äøåú éøåòéùå úåãî 'ñä úåçëåä
÷ø àåä í"áîøäì úéòéáøä øåòéùù
íøâ 75
 äðäå .çלפי מה שמדד הגרא"ח נאה
ז"ל עפ"י שיעור של הרמב"
יצא השיעור של  86גר וכנ"ל.

 ìáàכעת שיצא לאור הס' מדות ושיעורי
תורה )להרב חיים פ' בניש( ראיתי שבירר
ש באריכות דאכ המדה המדויקת של
רביעית עפ"י הרמב" והגאוני היא 75
גר ,וכתב ש )פ"ל ס"ה( דבמשקל
ה"דרה" חלו במרוצת הדורות שינויי
קטני ,החוקרי מיחסי לדרה מדות
משקל בי  2.83ל –  3.08גר ,וג
מדברי הגאוני והראשוני מוכח
שהתיחסו לדרהמי בעלי משקלי שוני.
את משקל הדרה המדוייק לו התכוו
כל אחד מהראשוני אפשר לקבוע ע"פ
יחסי המשקל בי הדרה ל"מתקאל" )דינר
הזהב הערבי( שכתב כל אחד ,היות ולדינר
הזהב היה משקל קבוע ויציב 4.25 :גר.
 :íéðåàâהגאוני כתבו שמשקל שבעה
מתקאל ה עשרה דרה ,וג
חוקרי המטבעות כותבי שכזה היה היחס
בזמ הגאוני ,א"כ דרה הוא  0.7מדינר
הזהב הערבי ומשקלו 2.97 :גר.
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 :ó"éøהרי" כתב שיחס הדרה למתקאל
הוא  ,100 : 144א"כ דרה הוא
 0.694מדינר הזהב הערבי ומשקלו2.95 :
גר.
 øåúôëופרח וי"א בדעת הרמב" :יחס
הדרה למתקאל הוא ,100 :150
דהיינו  ( 2/3) 0.666למתקאל ,וא"כ
משקלו 2.83 :גר.
íéàöîðä "íäøã"ä úåòáèî ì÷ùî
í"áîøä úôå÷úî íåéë
 19 äøòäáå .èכתב ש דעל משקלו
של הדרה שהרמב"
מכנהו "דרה מצרי" קשה לעמוד ,כיו
שכמעט כל הדרהמי של המלכי
האיוביי ששלטו במצרי בימי הרמב",
הוטבעו בסוריה .בספר:מאת פאול באלוג,
לונדו  ,1980עמ'  ,38מובאי דרהמי
בודדי שנמצאו בהטבעה במצרי )קהיר(
בימי הרמב" ,ואני מביא כא את
פרטיה :דרה אחד משנת 585
לישמאלי )ד"א תתקמ"ט( ומשקלו 2.34
גר :חמשה דרהמי משנת 586
לישמאלי ומשקל  2.95 – 2.83ג',
שלשה משנת  598ומשקל 2.93 – 2.71
ג' ושני משנת  601ומשקל – 2.78
 2.96ג' )הרמב" נפטר בשנת ד"א
תתקס"ו –  603לישמאלי( .והנה א
שאי ש נתוני על הממוצע העולה
מה ,מ"מ אפשר לומר שמשקל קרוב
למשקל שנכתוב להל לדרה המצרי.
)וצ"ע א אפשר לדייק מה לדרה
שכתב הרמב" כיו שכול מהשני
שאחרי חתימת ה"יד החזקה" – ד"א
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תתקמ"א ,אול כידוע הגיה הרמב" את
ספרו ג אחרי חתימתו( .על משקל
הדרהמי של המלכי האיוביי שנטבעו
בסוריה בימי הרמב" ראה ש עמ' 39
שהממוצע מרוב המטבעות 2.92 – 2.90
גר.
ãáë íéðåøçàä úåøåãä ìù íäøãä
í"áîøä ïîæá åéäù åìàî
 ë"åòå .éש בס"ו דהגרא"ח נאה בבואו
לקבוע במשקלי זמנינו את
משקל הנפחי שכתב הרמב" ]ועפ"ז
ג את מדות האור[ ,השתמש ב"דרה"
שיצא בימיו בא"י ,והוא הדרה הטורקי
של הדורות האחרוני ,ומשקלו3.205 :
גר .אול כנ"ל ,דרה זה כבד מדרה
שיצא בימי הרמב" ,וכבר העירו על
כ גדולי חכמי הספרדי ,שפעלו בתחומי
השלטו הטורקי ,לפני כמאה שנה.
íéðè÷ íä úåàéöîá äöéáäå äîàä
äàð ç"àøâä øåòéùî
 ë"åòå .à"éש בהקדמה )דף ט"ו( והנה
ע"פ משקל הדרה הנ"ל
תרג הרא"ח נאה את כל משקלי הנפחי
שכתב הרמב" בדרהמי לגרמי ,כגו
רביעית – כ"ז דרה ל –  86גר וכו',
ובכ הגדיל את כל מדות הנפח בכ –
 .13%והיות ומדות הנפח תלויות ג כ
במדת האור חישב ע"פ מדות אלו את
מדות האור ועלו בידו מדות הגדולות בכ
–  ,6%ובכ הגדיל את כל מערכות המדות
והרחיק מ המציאות ,שמשקל הנפחי
הנתו על ידו גדול ה ממדות הרמב"
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וה מהמציאות ,כגו בשיעור נפח הביצה
– הבסיס למדות הנפח ,שלדעתו הוא 57.6
סמ"ק בעוד שמציאות הינה כ –  50סמ"ק.
וכמו כ במדות האור ,אמה –  48ס"מ
וזרת  24ס"מ ,בעוד שבמציאות אור אמת
יד ממוצעת כ –  46ס"מ וזרת כ – 23
ס"מ .למרות כל זאת בפרקי "שיעורי
המצוות" הבאתי לשיעור הקט את משקל
הנפחי ומדות האור ע"פ דעת הרא"ח
נאה ,עד שיוכרע הדבר ע"י פוסקי ההלכה
וכנ"ל עיי ש .והנה ירא לומר למעשה
עד שיוכרע ע"י פוסקי ההלכה ,אבל כפי
הנראה כ הי' מקובל השיעור בתפוצות
ישראל וכנ"ל באותיות ט' וי"א.
éåä í"áîøä éîéá äéäù íäøãä é"ôò
Y 1.91 ìãåâàäå ,íøâ 76 Y 74 úéòéáøä
î"ñ 1.9
 ë"åòå .á"éבס' הנ"ל )בפ"ד ס"ח( דלמשקל
הדרה השתמש הרא"ח נאה
בדרה הטורקי שיצא בימיו בא"י ,ומשקלו
 3.2גר ,או ביתר דיוק  3.205גר .ע"פ
משקלו עולה דמשקל רביעית מי לדברי
הרמב" ]=  27דרה[ הוא  86.4גר ,נמצא
ע"פ חשבו מדת מעוקב רביעית )10.8
אצבעות מעוקבות( זו ,שהאצבע שמדד בה
הרמב" היתה בת  2ס"מ ,כשיעור העולה
מאור אמת היד] .וראה בסעי הבא
הוכחותיו שמשקל הדרה לא השתנה
מימות הרמב" .אמנ יש להעיר ,שאע"פ
שבעקרו צדק הראח"נ ,שכ שנויי גדולי
לא חלו במשקל הדרה ,מ"מ התברר לנו
שדרהמי הגאוני והרמב" היו קטני
מהדרה הנ"ל בכ –  12 – 7אחוזי
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ומשקל  2.97 – 2.83גר,
סעיפים ה' ,ו' ,הנ"ל ( ,א"כ הרביעית כ – – 74
 76גר והאגודל  1.91 – 1.9ס"מ.
)וכמ"ש בפרק ל'

íéðåàâä úèéùì ãàî áåø÷ í"áîøä úèéù
) ë"åòå .â"éבפי"ג ס"ד( דמדת הרביעית
לרמב" – קרוב לכ"ז
דרה ,קרוב מאד למדת רב הילאי
והגאוני שכתבו שהרביעית כ"ה דרה,
שכ הדרה הבבלי כבד היה מהדרה
המצרי בכ –  ,5%וא"כ כ"ה דרה בבליי
ה  26.25דרה מצריי) .ויתכן דלשיעור זה
התכוון הרמב"ם כשכתב – קרוב לכ"ז דרהם(.

 íäøãמצרי משקלו  2.83גר ,א"כ
רביעית  76.4 – 74.3סמ"ק ,או
בחשבו עגול  75סמ"ק ,וביצה  50סמ"ק.
éôì äöîáå çî÷á äìç áåéçì øåòéùä
ì"ðä øåòéùä
 äúòîå .ã"éלפי השיעור הנ"ל שביצה
היא  50סמ"ק א"כ שיעור
חלה שהיא מ"ג ביצי וחומש ביצה היא
 2.160סמ"ק ומשקל הקמח שהיא שני
שליש ממשקל המי )וכנ"ל באות ב'{ יוצא
לפי"ז השיעור בקמח  1.440ק"ג ,ובמצה
שהוא  0.5או  0.55ממשקל המי יוצא
 1.188 – 1.080ק"ג .וכ צרי לחשב לפי
החשבו של  0.5או  0.55לכל שיטה ושיטה.

 ìáàעדיי יש לעיי בכ"ז כדלהל דרוב
הראשוני ס"ל דמשערי לפי
הקמח שבה ולא לפי מה שתפחה
באפייתה.

îôš
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äî àìå çî÷ä éôì ÷ø àåä øåòéùä
äúééôàá äçôúù
) ù"àøä .å"èבשו"ת כלל ב' סי' י"ד( נשאל
על עיסה שנילושה מפחות
מחמשה רבעי קמח ,ובעת אפייתה גדלה
ותפחה מאד ,ושאל השואל למה לא
תתחייב בחלה א כי לא היה בה חמשה
רבעי קמח ,מ"מ הואיל ויש כא חררה
גדולה כפליי מחררה הנעשית מחמשת
רבעי קמח נל אחר שיעורה עכשיו,
שהרי חובת הפרשת חלה היא ג בפת
א לא הורמה מ העיסה והרי בפת יש
כא שיעור חלה .והשיב הרא"ש שאי
עיסה זו חייבת .והסכי אתו בשו"ת
הרשב"א )ח"א סי' תס"א( ,וז"ל :נראה לי
ברור שאי לחייב עיסה זו בחלה אע"ג
שתפחה הרבה בשעת אפייתה .דשיעור
חלה דהיינו חמשת רבעי קמח בעינ
בודאי ,וכל שאי בה שיעור זה ממש
פטור ,שבכל המקומות לא שיערו חיוב
חלה אלא בקמח ממש ,לא במילוי הכלי,
כדאיתא בפרק שני של חלה ,חמשת
רבעי "קמח" חייבי בחלה ,ובפרק כיצד
משתתפי ,ראשית עריסותיכ וכו' מכא
אמרו חמשת רבעי "קמח ועוד" חייבי
בחלה .והוסי הרשב"א" :שא אי אתה
אומר כ ביטלת שיעור חמשת רבעי
קמח וכו' ,ולעול אסור לאכול מעיסה
שאי בה חמשת רבעי עד שאפתה
ונראה א תפחה ויש בה כשיעור עיסה
שיש בה חמשת רבעי עיי ש .אבל
הרוקח )סי' שנ"ז( כתב דשיעור "העיסה"
מ"ג ביצי וחומש ביצה ,וכתב ע"ז
בשו"ת חת"ס )או"ח סי' קכ"ז( דכוונתו
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דמשערי אחר שנעשה עיסה ,אבל כתב
ע"ז דבהא לא קיי"ל כוותיה אלא בעי
שיעור חלה מקמח ולא מעיסה עיי ש.
 ïééòåג"כ בטור סוסי' שכ"ד דעיסה
שאי בה כשיעור ולאחר אפיה
תפחה ונתרבית עד שנראית כשיעור
פטורה ,וכתב ע"ז בב"י דכ"כ הרא"ש,
ומ"ש רבינו ולאחר אפייה תפחה אינו
מדוקדק שש כתב שבשעת אפייתה
תפחה וגדלה ,ומשמע דאפי' א קוד
אפייתה תפחה קאמר דאינה חייבת ,וכ
הסכי לזה הרשב"א )ח"א סי' תס"א( עיי
ש ,וכנ"ל .וכ"כ בשו"ע ש )סי"ג(.
 éôìåזה אי לצר ג"כ את המי שנילוש
בה וצרי להיות כשיעור בהקמח
לבדו.
íéøòùî íéøåòéùä øàù ïéðòì ìáà
äúééôà øçàì àåäù åîë
 ìáà .æ"èלעני ברהמ"ז וכ לעני
שיעור כזית מצה משערי
כמות שהוא תפוחה ,כדמשמע מהמשנה
בפ"ב דעוקצי מ"ח ,ורק את חלל
]האויר[ אי מצרפי עיי סי' תפ"ו במג"א
ס"ק א' ,וה"ה לעני ברהמ"ז עיי ש
במ"ב בשעה"צ ס'ק ז' ]וצ"ע במ"ב סי'
ר"י ס"ק א' שכתב היה פת סופגני
שנתפח עד שאי האוירי שבו נרגשי
האוכל כזית ממנו כמות שהוא אינו מבר
דלפי האמת לא אכל כזית ,ובס' משנה
הלכה כ' ש דכוונת המשנה ברורה
לכאורה ע"כ צ"ל דהכוונה שהאוירי
ה כ"כ גדולי ששיי להפרידו ולומר
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בה ש חלל שאינו נרגש שו דבר
בו ,אבל חללי קטני מצרפי דמשערי
כמות שהוא וכמש"כ בסי' תפ"ו .ובס'
פתחי הלכה במילואי סי' י"א ר"ל שאולי
ט"ס ש במ"ב הנ"ל ,וצ"ל "עד
שהאוירי נרגשי" עיי ש[ .ועכ"פ כ
נקטינ לעני השיעורי דא אי אויר
גדול משערי כמו שהוא תפוחה ,ופשיטא
שהמי שנילוש בה מצרפי להשיעור,
ועיי ג"כ בפסקי תשובות סי' ר"ח הערה
 .100ורק לעני א עירב בו דבש וביצי
וכדומה כמו שמערבי בלעק ]וטארט[
וכדומה בזה דנו האחרוני א מצטר
עיי במ"ב סי' ר"ח ס"ק מ"ח ובשו"ת
דברי יואל סי' י"ג ,אבל לעני מי וכ
לעני לשער כמות שהוא תפוחה ,שיעורה
כמות שהוא וכנ"ל ,ורק לעני חלה
משערינ רק לפי הקמח בלבדו כנ"ל.
äìç úùøôä ïéðòì íéøòùî êéàä
úåöîäî
 äðäå .æ"éלפי"ז יש לעיי האי נשער
השיעור לעני הפרשת חלה
מהמצות ,דבמצות בעודה עיסה לא הי'
בה כשיעור וכמש"כ בשו"ע או"ח סי'
תנ"ו )ס"א( דאי לשי לפסח עיסה גדולה
משיעור חלה שהוא מ"ג ביצי וחומש
ביצה בינונית והוא עשרו ובסי' תנ"ז
)ס"א( כתב ש מפני שצרי לדקדק בשיעור
העיסה שלא להרבות בה משו חשש
חימו ומוטב שימעיט בה לכ טוב לקרב
העיסות יחד בשעת הפרשת חלה שישקו
זו בזו דשמא יש בה שלא היה בה
בשיעור וא א"א להפריש חלה בעודה
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עיסה מפני המהירות יפרישנה אחר אפייה
מיד שית כל המצות בסל והסל מצרפ
לחלה וזהו הדר היותר נכו עיי ש.
וכ"ה בזמנינו שעושי פחות מכשיעור
ואחר האפי' מצרפי ,וא"כ יש לדו הא
אפשר לשער כפי השיעור של מ"ג ביצי
וחומש ביצה לחייב בחלה ,או שמא יש
לחוש דמה שעכשיו יש בה כשיעור היא
מפני שתפחה באפיה ,אבל בהקמח אי
כא שיעור ,ולפי מש"כ לעיל באות ט"ו
צרי להיות כשיעור חלה בהקמח עצמו.
 äàøðåדמה שהמצה היא רק – 0.55
 0.5מהמשקל המי באותו מדת
הכלי ,מסתבר דהיא משו שתפחה
באפייתה ע"כ תופסת יותר מקו ,ע"כ
נראה דצרי לשער לפי המשקל שנתנו
לעני קמח ,שהוא לפי החזו איש לפי
מדת הכלי שהוא  4.320סמ"ק ומדתו
בקמח  2.350ק"ג ולפי החו"ב 2.900
ק"ג וכנ"ל באות ג' ,ולפי השיעור הקט
שהוא שיטת רוב הפוסקי ראשוני
ואחרוני וכנ"ל באות ד' ,ולפי השיעור
של הדרה שכתב הרמב" ,אז לפי
הגרא"ח נאה הוי  1.666ק"ג .ולפי רביה"ק
זי"ע ולפי הס' מדות ושעורי תורה 1.440
ק"ג וכנ"ל באות י"ד.
 ìáàעדיי צ"ע דניהו דלפי מש"כ לעיל
שמודדי לפי המשקל של קמח,
ובזה יצאנו מידי החשש שלא נשער את
מה שתפחה באפייתה ,אבל עדיי י"ל
דמה שיש בה עכשיו שיעור המשקל
הנ"ל ,הוא משו שיש כא ג המי
שהוסיפו בשעת הלישה ,וא"כ צרי

ìôš
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להוריד מהמשקל את שיעור המי שבה
וכנ"ל בסו אות ט"ו ,וכדלהל.
íéîäî äá øàùð äéôàä øçàì íàä
åá åùìù
 äøåàëìå .é"çאפ"ל דמה שהוסיפו בה
מי ,המי הללו כבר
התאיידו ע"י האפיה ואי המצה גדולה
בנפחה יותר מחמת המי .אבל עיי
מש"כ בזה השואל ומשיב בתשובתו
שנדפס בספר נחלת צבי )לרבי צבי גוטמאכער
זצ"ל( ד כ"ו :על מעשה שהיה דקנו
מנכרי קמח חטי לצור פסח ומצאו
ש בתו החטי שנטחנו בריחיי ,חטי
מצומחי ,והיה כ חמשי נגדו ,והורה
רבי אפרי הלוי הורווי זצ"ל בעמח"ס
יבקש רצו ,דהיות שהוא הפסד מרובה
ושעת הדחק ,שיאפו המצות קוד פסח
ואמר שכ הורה אביו בעל עמק השדי,
ומטע דמי הלישה קוד פסח מצטר
שיהא ששי כנגד המצומחי.

 äáøäåיצאו כנגדו שצעקו ככרוכיא
על הוראה הלז ,מפני שבשעת
האפיה לא נשאר שו לחלוחית מי
ומה ג במצות רקיקי יבשי .והשו"מ
כתב ע"ז דהדבר ברור שע"י המי
שנילוש בו יתרבה העיסה ,ומארי ומסיק
דא ע"י האומד הדעת והמדידה נוכל
לשער שיש בה ששי ע המי לישה
נגד החטי המצומחי מצטרפות לבטל
החטי המצומחי ,וג יש לצר דעת
הלבוש דקמח בקמח מקרי יבש ביבש
וא"צ ס' א נאפה קוד פסח ,ועיי
במש"ז סי' תס"ג ס"ק ב' שהארי בזה,
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ועכ"פ אינו רק ספק דרבנ ,וא אנו
משערי באומד יפה שיש ששי ודאי
שרי .ואח"כ מביא ש מכמה רבני
שכתבו נגד היתר זה וס"ל דהאש שור
כל המי ,והשו"מ כותב דזה שגגת
החוש דאי אפשר שנשר כל המי
א כ במה ידובק הפת ,ועוד מסתייע
מכמה סוגיות בזה .ואח"כ בהסכמתו
לספר הנחלת צבי הנ"ל כתב עוד דהנה
שאלתי בדבר הזה את הבקיאי בחכמת
החעמיא ואמרו לו שבא המי היו רק
חלק חמישית מהקמח אזי כמה שחסר
מהקמח נחסר מהמי רק שליש ,והיינו
להחסרו שנחסר אחר האפיה נחסר
מהקמח שני שלישי ומ המי רק חלק
שליש ,ובא הקמח מקבל יותר מי
מחלק חמישית ,נחסר מעט יותר מ
המי ובא הקמח מקבל פחות מחלק
חמישית המי ,אזי נחסר עוד פחות
מהמי ,עכ"פ נראה מזה שנשאר הרבה
מהמי אחר האפייה ולא ישונה באי
אופ עכ"ד.
 äðäåדברי אלו שאמרו הבקיאי
בחכמת החעמיא בזמנו הוא אולי
לגבי לח ומזונות ,אבל לעני מצות
קשה מאד לומר כדבריה שנשארי בו
כ"כ הרבה מי ,והנה ג בזמנו חלקו
מאד על השו"מ בזה וכנ"ל ,וכעת ג
שאלתי כימאי מוסמ וזה מה שקבלתי
בכתב מר' משה הלר הי"ו כימאי וטכנלוג
מזו ]של העדה החרדית[ שכתב לי
כדלהל :הנני שולח בזה לפי בקשתו
נתוני על תכולת המי בכמה סוגי
של לח ומצות:
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לח לב  364 36.4%גר ל 1ק"ג.
לח מחיטה מלאה  377  37.7%גר
ל 1ק"ג.
לח שיפו  373  37.3%גר ל 1ק"ג.
מצה רגילה תעשייתית  43  4.3%גר
ל 1ק"ג.
מצה עשירה  64  6.4%גר ל 1ק"ג.
מצה מקמח מלא  48  4.8%גר ל1
ק"ג.
 éúòãìאי הבדל בכמות המי בי
מצה תעשייתית ומצה ידנית
מאחר ולא העבודה ע הבצק קובע את
כמות המי במוצר הסופי ,אלא סוג
החלבו )הגלוט( ,שתפקידו בי היתר
לקלוט את המי בזמ הלישה ,כמו כ
טרמפרטורת התנור בזמ האפיה.
 íéðåúðäה לפי מאגר המדע של משרד
החקלאות האמריקנית ע"כ.
 éôìåזה צרי להוסי לכל השיעורי
הנ"ל עוד  ,4.3%דהיינו  43גר
לכל ק"ג.
äìç úùøôäì øåòéùä àðéãì äìåòä
úåöîä ïî
 äìåòäå .è"éלדינא מכל הנ"ל הוא.

 øåòéùäשל חלה צרי להיות לפי
הקמח ולא מחשבי את מה
שתפחה באפייתה וכנ"ל באות ט"ו.
 ïëåאי מצרפי להשיעור את המי
וכנ"ל בסו אות ט"ו וי"ז.
 æ"ëåלעניי שיעור חלה ,אבל לעני
שאר השיעורי כגו כזית לאכילת
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מצה או לעני ברהמ"ז או ברכה אחרונה,
הכל מצטר בי מה שתפחה ובי המי
שנתוס בה וכנ"ל באות ט"ז.
 øåòéùäבמשקל להפריש חלה בברכה
לפי הצל"ח ]ואפשר דלהצל"ח
הוי קצת פחות מזה עיי אות ג' וה'[
והחזו איש  502.2ק"ג .ובמצות צרי
להוסי עוד ] 4.3%וכנ"ל באות ח"י[
שה  2.346.75ק"ג .ולפי מש"כ בחו"ב
הוי  2.900ק"ג ועוד  4.3%שה 3.024.7
ק"ג.
 éôìåהשיעור הרגיל שהיא הסכמת רוב
הפוסקי ]שאי מכפילי השיעור[
וכפי השיעור של הרמב" לפי הדרה
הוי לפי הגרא"ח נאה  1.666ק"ג ,וכ
היה המנהג בירושל ובא"י וכנ"ל באות
ו' ,ובמצות צרי להוסי עוד 4.3%
]וכנ"ל באות ח"י[ שה  1.737.638ק"ג.
 åðéáøìåזי"ע ,וכפי הנראה שכ היה
המנהג בהרבה מקומות בחו"ל
וכנ"ל באות ז' ,וכפי מה שבירר בראיות
ברורות בס' מדות ושיעורי תורה עפ"י
הדרה שהיה בזמ הרמב" והגאוני
וכנ"ל באות י"ב י"ג וי"ד ,הוי השיעור
 1.440ק"ג ,ובמצות צרי להוסי עוד
] 4.3%וכנ"ל באות ח"י[ שה 1.501.92
ק"ג] .ובלי ברכה יש להפריש אפי' להחזו
איש מ' 1.200ק"ג והרבה נוהגי שכל
שיש  1ק"ג כבר מפרישי תמיד ,וכמוב
בלי ברכה ,אבל בברכה השיעור כנ"ל[.
 íàåנחשוש שזה אינו מדויק ואולי
במצה של יד נשאר קצת יותר
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מי אז נוסי לכל ק"ג מהשיעורי הנ"ל
עוד  50גר ,אבל יותר מזה נראה שאי
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לחוש ,ואפשר להפריש בכה"ג חלה
בברכה.
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הרב הגאו רבי משה מנח טירנויער שליט"א
דומ" קהל יטב לב דסאטמאר מאנטריאל יצ"ו

עניני שותפות בספר תורה
 ïéðòáמצות כתיבת ספר תורה ,בדי
א יכולי לקיי מצוה זו
בשותפות ,היות שבדי זה כבר הלכו בו
נמושות והאריכו בה ,על כ אמרתי
אלקטה באמרי ולכתוב מה שתעלה
במצודתי בעזרת השי"ת ,והש"י יעזור
שנזכה לכוי לאמיתה של תורה.
 äðäהרמב" ז"ל )בהל' ספר תורה פ"ז( כתב
בזה הלשו ,מצות עשה על כל
איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה
לעצמו שנאמר ועתה כתבו לכ את
השירה .וכעי זה הוא ג כ לשו הטור
והשו"ע )סימן ע"ר( שכתבו ,מצות עשה
על כל אד מישראל שיכתוב לו ספר
תורה ,ע"כ.
 øàåáîבלשונ שהמצוה הוא על כל
יחיד שיכתוב ספר תורה לעצמו,
ויותר מזה מבואר בלשו ספר החינו
)מצוה תרי"ג ,מצות כתיבת ספר תורה( ,שכתב ש
בטע המצוה בתו דבריו ,ועל כ ציונו
ברו הוא להיות לכל אחד ואחד מבני
ישראל ספר תורה מוכ אצלו שיוכל
לקרות בו תמיד ולא יצטר ללכת אחריו

לבית חבירו וכו' עיי ש .הרי מבואר
להדיא בדבריו הקדושי דאי יוצאי
בזה א כותבי בשותפות ע אחרי.
 íðîàבספר פתחי תשובה
כתב ,שבשו"ת בית אפרי ד
בזה א יוצאי בשותפות וג בספר
פרדס דוד ,וכתב שבספר הנ"ל תמה על
מנהג העול דפשוט הוא בעיני כל
החברות שכותבי ספר תורה בשותפות,
דכל אחד יוצא בה .וכתב ש לתר
מנהג העול .והיות שאי הספר תחת
ידי אמרתי אענה ג אני חלקי בזה
בעזה"י.
)סי' ע"ר סק"א(

 éúðééòåבשו"ת בית אפרי )סי' ס"ג(,
שמדברי
שכתב
וראיתי
הרמב" ז"ל משמע דאי יוצאי
בשותפות ,אמנ מדברי התוספות במס'
סוכה )דף כ"ז בד"ה כל האזרח( יש לדייק דכל
היכא דכתיב "לכ" יוצאי בשל שותפות,
וא על פי דבאתרוג דכתיב לכ ובעי
שיהא כולו שלו ,הת טע יש בדבר
שכתב לשו רבי מדבעי למיכתב
ולקחת לכ שיהא לקיחה לכל אחד

תשובה זו נכתבה ע"י הגאו הדומ" סאטמאר מאנטריאל יצ"ו בשנת תשס"א לרגל הכנסת ספר
תורה בעיר מאנטריאל ,ונתפרס כא לראשונה ברשות המחבר ,ותודתינו נתונה לכבוד ידידינו
האבר היקר והמפואר רבי יודא אשר ראטבארט נ"י על שהמציא לנו את התשובה.
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עיי ש ,ודחה ראי' זו דאפשר דשיי
לשו רבי א על פי דלכל יחיד נאמרה,
ומלשו התוספות ש משמע דמשמעות
הלשו דלכ הוא שיהא כולו שלו ,ועיי
ש שהארי ולא כתב בזה דבר ברור.
 íðîàחזות קשה ראיתי ש בדבריו
שלא זכיתי להבינ ,שכתב דהכא
דכתב כל אחד מקצתו לא מיבעיא ליה
דלא גרע מהגיה אות אחת דאמרינ בי'
דהוי כאילו קיבלו מהר סיני ,כי קא
מיבעיא לי' א שכרו לכתוב לה ספר
תורה בשותפות א כל אחד יוצא .ודבריו
הק' אי מובני לי ,ראשית לא הבנתי
מה נפקא מינא א כתב בעצמו אות
אחת או ששכר אחד לכתוב אות
בשליחותו ,והשנית דהא דאיתא בגמרא
)מנחות דף ל"ו( דא הגיה אות אחת מעלה
עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני ,מבואר
ש בתוספות וברא"ש ז"ל הטע כיו
דעד עתה הי' אסור להשהותה ספר כזה
דאסור להשהות ספר שאינו מוגה ,ובמה
שהגיהו והכשירו מעלה עליו הכתוב
כאילו קבלו מהר סיני ,הרי דדוקא בהגהתו
שהשלי והכשיר הספר תורה יצא ,ולא
בכתיבת שאר אותיות .וא כ א כמה
בני אד כותבי אי ראי' מש שיצאו
רק האחרו שהכשירו באות האחרו
שהגיה .ועל פי הנ"ל יש להעיר על
המנהג שמי שכותב ספר תורה לעצמו
מזכה ג לרבי בכתיבת האותיות בסו
הספר תורה ,שיש לדקדק באותיות
האחרונות שהספר תורה מוכשר בה
שיכתב בעצמו או על ידי שליחו דא
לא כ אפשר דחיסר לגמרי קיו המצוה.
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 éãëåלבא על העיו בביאור מצוה היקרה
והחביבה הזו ,שכל ישראל רוצי
לקיי ולא כל אחד יש ביכולתו לקיימו
בעצמו על כ רוצי ליקח חלק במצוה
זו על כל פני בשותפות ע אחרי,
נקדי דברי הרא"ש ז"ל )בהלכות ספר תורה(
וזל"ק ,אומר אני דודאי מצוה גדולה היא
לכתוב ספר תורה וכו' וכ"כ הרמב"
ז"ל דמצות עשה היא לכל איש מישראל
לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר וכו',
וזהו בדורות הראשוני שהיו כותבי
ספר תורה ולומדי בו ,אבל האידנא
שכותבי ספר תורה ומניחי אותו בבתי
כנסיות לקרות בו ברבי ,מצות עשה
היא על כל איש מישראל אשר ידו משגת,
לכתוב חומשי ומשנה וגמרא ופירושיה
להגות בה הוא ובניו ,כי מצות כתיבת
התורה היא ללמוד בה ,כדכתיב ולמדה
את בני ישראל שימה בפיה ,ועל ידי
הגמרא והפירושי ידע פירוש המצוות
והדיני על בורי ,לכ ה ה הספרי
שאד מצווה לכתב וג לא למוכר
רק ללמוד תורה ולישא אשה ,ע"כ.
 øåèäåביורה דעה )סי' ע"ר( העתיק לשו
אביו הרא"ש ז"ל ,והבית יוס
תמה על דבריו דהאי בא הרא"ש לפטור
לאד ממצות כתיבת ספר תורה
ולהחליפה בחומשי ומשניות וגמרות
ופירושיה ,מטע דבדורות הללו אי
לומדי מה אלא מניחי אות בבית
הכנסת לקרות בה ברבי ,דאדרבה הו"ל
להרא"ש לומר שג עכשיו חייבי לכתוב
ספר תורה וילמדו בה כמו שהיו לומדי
בדורות הראשוני ,דאי אפשר לפטור
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ממצות עשה דאורייתא .על כ כתב הבית
יוס ז"ל שלא בא הרא"ש ז"ל אלא
לחדש לנו חיוב כתיבת חומשי ומשניות
וגמרא ופירושיה שג זה בכלל מצות
כתיבת ספר תורה ושזהו יותר מצוה
מלכתוב ספר תורה ולהניחו בבית הכנסת
לקרות ברבי ,אבל לכתוב ספר תורה
לקרות הוא ובניו פשיטא דג האידנא
זהו עיקר קיו מצות עשה וכו'.
 éøáãåהבית יוס צריכי קצת תבלי,
דלפי מה דמסיק דעיקר המצוה
ג האידנא הוא לכתוב ספר תורה לקרות
בה הוא ובניו א כ הדרא קושיתו
לדוכתא ,דהוי ליה להרא"ש לומר דחייב
כל אחד לכתוב לו ספר תורה לקרות בו
בביתו הוא ובניו ולא להניחו בבית
הכנסת.
 êéøöåלומר דמסקנת הבית יוס ז"ל
היא ,דיש כא שני חלקי במצוה
זו ,האחד הוא כתיבת ספר תורה אפילו
אי לומדי בו בקביעות מכל מקו יש
לו ספר תורה וקורא בה על כל פני
לפרקי בבית הכנסת ,והחלק השני ללמוד
בה בקביעות ,וזה אי יוצאי רק
בחומשי וספרי אחרי שלומדי בה
בקביעות ,וא כ האידנא שעושי שניה
מקיימי בזה המצוה בשלימות ,ועיקר
קושיתו היתה לפי מה דהוי משמע לי'
מדברי הרא"ש דפוטר מכל וכל ממצות
הכתיבה ,וזה אי אפשר לפטור לגמרי
ממצות עשה דאורייתא ,והוי לי' לומר
דכדי לקיי המצוה צרי דוקא ללמוד
בה בקביעות ,אבל לפי מה דמסיק דג
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בזה יש קיו מצות עשה אפילו אי
לומדי בה בקביעות א כ אי כא
ביטול המצוה לגמרי ,ושוב לא קשה לי'
)ולהלן יתבאר עוד בעזה"י(.
 ïééòåבב"ח שהעתיק דברי הבית יוס
בשינוי קצת וכתב בשמו דג
האידנא מקיימי עיקר המצוה במה
שכותבי ספר תורה וקורי בה בציבור,
אלא שהוסי הרא"ש דג בכתיבת
חומשי ומשניות יש ג כ קיו מצוה,
אמנ לפי משמעות לשו הבית יוס
שלפנינו לא משמע כ ,ויוצא מדבריו
חומרא דאפילו א כותבי ספר תורה
אי יוצאי בזה המצוה בשלימות רק
בצירו כתיבת ספרי אחרי שיוכל
ללמוד בה בקביעות.
) äùéøãäåבסק"ד( כתב על דברי הבית
יוס ז"ל ,דפירושו הוא דוחק
גדול בביאור לשו הרא"ש והטור ז"ל
שסתמו דבריה וכתבו שזה לא נאמר
אלא לדורות הראשוני שהיו לומדי
מתו ספר תורה אבל האידנא וכו' ,דלפי
פירוש הבית יוס הוי לי' דבדורות
הראשוני לא היו צריכי לכתוב רק ספר
תורה והאידנא מחויבי ג כ בכתיבת
ספרי אחרי ,ועוד מדסיי וה ה
הספרי שאד מצוה לכתוב ,משמע אלו
ה ולא ספר תורה ,ועוד זיל בתר טעמא
דהא הש יתבר צוה עלינו לכתוב ספר
תורה כדי ללמוד מתוכה ,נמצא שבדורות
הללו שאי לומדי בתוכה ליכא בה מצות
עשה על כל אד מישראל ,על כ חולק
על הבית יוס וסבירא לי' דכהיו שאי
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לומדי בתוכה אי כא מצות עשה כלל
בכתיבת ספר תורה .וקושית הבית יוס
דהו"ל להרא"ש למימר שג עכשיו
חייבי לכתוב ספר תורה וללמוד בה,
תיר ש באריכות )בפרישה סק"ח( ,והש"
ז"ל )שם בסק"ה( הסכי לדברי הדרישה אלא
שסיי שהלבוש והמע"מ הסכימו לדברי
הבית יוס ,וג הטו"ז )שם סק"ד( כתב
דאע"פ דמשמעות דברי הרא"ש משמע
כדברי הפרישה מכל מקו נכוני דברי
הבית יוס דהאי אפשר לבטל קיו מצות
עשה בחילו הדורות ,וג הגר"א ז"ל
בביאורו וכ בשו"ת שאגת אריה )סי' ל"ו(
הסכי לדברי הבית יוס ז"ל.
 íðîàלא ראיתי בכל אלה הפוסקי
ישוב ללשו הרא"ש ז"ל לתר
קושיות ודקדוקי שדקדק הפרישה בדברי
הרא"ש ז"ל .ולעניות דעתי יש לדקדק
עוד בלשו הרא"ש שאחר שהתחיל לומר
ואני אומר דודאי מצוה גדולה היא ,כתב
וכ"כ הרמב" דמצות עשה היא לכל
איש מישראל וכו' ,ולא ידענא למה הקדי
דברי הרמב" לחילוקו שבי דורות
הראשוני לדורות הללו ,דמדברי
הרמב" בפשטות אי שו הוכחה לדבריו
אלו ,וג בסיו דבריו יש לדקדק ,דכתב
אבל האידנא וכו' מ"ע על כל איש
מישראל וכו' להגות בה הוא ובניו,
וצ"ב למה הוצר לחזור ולומר דמצוה
על כל איש מישראל ,והול"ל דמצוה
לכתוב חומשי ומשניות וספרי אחרי,
וממילא ידענא דכמו דבספר תורה מצוה
על כל איש מישראל כמו כ בשאר
ספרי ,וג למה הארי בלשו לומר

שעשועי

להגות בה הוא ובניו ,למה לא סגי לי'
לומר שיהגה בה ,ולמה הוצר להוסי
שג בניו יהגו בה ,ומה נפקא מינא מזה.
 ãåòנקדי קושית השאגת אריה ז"ל
)בסי' ל"ו( שהקשה על הרא"ש שתלה
טע מצוות כתיבת ספר תורה שהיא כדי
ללמוד בה ,דלדבריו א יש לו ספר תורה
ללמוד בה בשו עני ,קיי מצוה זו,
א כ אמאי אמר רבא )סנהדרין דף כא(:
דאע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה,
מצוה לכתוב משלו שנאמר ועתה כתבו
לכ וגו' ,הרי יכול ללמוד מספר תורה
שהניחו לו אבותיו ,אלא ודאי עיקר המצוה
היא שיכתוב הוא בעצמו משלו ,וא כ
אי לחלק בי דורות הקודמי לאלו) .ועיין
שם שמטעם אחר נחית עלה לפטור כהיום ממ"ע זו(.
 äðäåקושיא זו יתיישב בניקל להמעיי
בספר החינו )מצוה תרי"ג( שכתב
להדיא כדברי הרא"ש ז"ל דטע המצוה
הוא ,כדי שיהיו לו ספר תורה ללמוד
ולהגות בו ולא יצטר ללכת אחריו לבית
חבירו .וכתב על זה ונצטווינו להשתדל
בזה כאו"א מישראל ,ואע"פ שהניחו לו
אבותיו ,למע ירבו הספרי בינינו ונוכל
להשאיל מה לאשר לא תשיג ידו לקנות,
וג למע יקראו בספרי חדשי עיי
ש .הרי שנחית בזה לתר קושית השאגת
אריה ז"ל דא על פי שטע המצוה הוא
משו לימוד התורה ,מכל מקו רצתה
התורה הק' שיתרבו הספרי ויהא לכל
אחד ספרי חדשי עיי ש בלשו קדשו.
 ìòåפי דבריו נתיישב לי מה דהיה קשה
לי ומצאתי קושיא זו בספרי ,על
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מה שמבואר מדברי רשיז"ל
והובא בטו"ז סי' ע"ר סק"א( דג קונה ספר
תורה מ השוק יצא ידי חובת המצוה,
אלא דא כתבה הוי מצוה טפי .וכ
משמע מדברי הנימוקי יוס שהובא ש
בטורי זהב ,וחולק הטורי זהב על הרמ"א
ז"ל דאינו יוצא בקונה ,והגר"א ז"ל
בביאורו הסכי לדברי הטורי זהב וכתב
"ודברי רש"י עיקר" ,ולכאורה קשה מאי
שנא כשקנה ספר תורה מ השוק ליורש
מאבותיו ,דא הכתיבה הוא דוקא אז
ג קנה למה יצא ידי חובתו ,וא לאו
דוקא למה לא יצא בירש מאבותיו.
)במנחות דף ל',
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ע"ר כתב דמהאי טעמא השמיטו הטור
דדבר פשוט הוא עיי ש ,ומכל מקו
צרי עיו דכיו שהוא הלכה מבוארת
בגמרא וברמב" לא הוי לי' להשמיטו.
***

 äàøðäåבעזרת השי"ת בביאור דברי
הרא"ש ז"ל ,ולתר כל
הדקדוקי שהקדמנו ,בהקד עוד מה
שיש לתמוה על מה שהחליטו הרמב"
והרא"ש והטור והחינו דהמצוה מוטלת
על כל אחד מישראל ,ומשמעות דבריה
דאי יוצאי בשותפות ,ומנ"ל זאת ,דהרי
בקרא כתיב לשו רבי כתבו לכ) ,וכמו

 ìòåפי דברי החינו הנ"ל יש ליישב,
דעיקר טע המצוה הוא ללמוד בה,
וע כל זה בירש מאבותיו לא יצא שרצו
התורה הוא שיתרבו הספרי החדשי
ויהיו לכאו"א ספרי חדשי ,אבל א
קנה מחבירו ,שחבירו מצווה ג כ במצוה
זו ,א כ א מכר לאחר צרי היא
לכתוב לעצמו ספר תורה אחרת ,וא כ
אי כא חסרו במה שקנה מחבירו שמכל
מקו יתרבו הספרי שעל ידי כ יצטר
לכתוב לעצמו ,משא"כ ביורש מאבותיו
שאי כותבי עתה ספר תורה חדשה א
כ לא נתקיי בזה כוונת התורה.

מדברי התוס' סוכה דף ל"ז( ,ואני תמה על מה
שכתוב בספר מנחת חינו מצוה תרי"ג
בתו דבריו ,שהאחרוני חקרו א יוצאי
זו בשותפות כיו דכתיב לכ הוי כלולב,
ומסיק דמהפסוק עצמו אי אנו יכולי
ללמוד כלל ,וג מטעמי המצוות ועיי
ש שהארי והניח הדי בספק ,וצע"ג
האי לא דייק מדברי ספר החינו שלפניו
וג משאר הראשוני הנ"ל שמשמעות
דבריה הוא שאי יוצאי בשותפות,
ובאמת צ"ע מנא ל הא ,כמו שכתב
המנחת חינו דמהפסוק עצמו אי ללמוד.

 íòåכל זאת יש לתמוה על הרא"ש
והטור והשו"ע שהשמיטו די זה
שפסקה הרמב" ז"ל )בפ"ז מהל' ספר תורה(
דא על פי שהניחו לו אבותיו מצוה
לכתוב משלו ,והיא מדברי רבא במסכת
סנהדרי ד כ"א ולא מצינו ש בגמרא
שו חולק על זה .והב"ח ז"ל בסימ

 øåàéáåכל הנ"ל נראה בעזה"י על פי
דברי החת סופר ז"ל
בתשובותיו )ביו"ד סי' רנ"ד( בביאור דברי
הרא"ש ז"ל במצות כתיבת ספר תורה
דדרשינ טעמא דקרא ,כיו דטע המצוה
הוא ללמוד בה כדכתיב ולמדה את בני
ישראל ע"כ דרשינ טעמא דקרא ואי

שהבאנו בתחילת דברינו משו"ת בית אפרים שדייק כן
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יוצא ידי חובתו במה שכותב ספר תורה
דהרי אי לומדי בה ,וצרי דוקא לכתוב
ספרי שלומדי בה .והנה אנ קיימא ל
כרבי יהודה דלא דריש טעמא דקרא
כמבואר במסכת בבא מציעא )דף קט"ו בלאו
דלא תחבול בגד אלמנה( .וא על גב דר' יהודה
ש סבירא לי' דהיכא דמבואר הטע
בקרא דרשינ טעמא דקרא ,מכל מקו
לא קיימא ל כוותיה במס' סנהדרי )דף
כ"א בלאו דלא ירבה לו נשים עיין שם( דקיימא ל
דאפילו אי מסירי לבו אסור בלאו דלא
ירבה ולא כר' יהודה .ומכל מקו הא
דלא דרשינ טעמא דקרא הוא דוקא להקל
לפטור על ידי זה ממצוה זו ,לא נוכל
לסמו להקל על פי הטע ולא קיימא
ל בזה כר' יהודה ,אבל להחמיר פשוט
דצרי לחוש ולהחמיר לטע המקרא,
וא כ לחייב לכתוב שאר ספרי נדרוש
הטע ואינו יוצא ידי חובתו בכתיבת ספר
תורה שאי לומדי בה ,אבל להקל
ולפטור עצמו מכתיבת ספר תורה על ידי
הטע ,זה תלוי במחלוקת ר"ש ור' יהודה
וקיימא ל כר' יהודה דלא דריש טעמא
דקרא) .ועיין שם שכתב דגם לר"ש אי אפשר לפטור
עצמו מכתיבת ספר תורה עיין שם(.
 øôñáåמלא הרועי על סוגיות

)בחלק

ב' במערכה טעמא דקרא( הארי
ביסודה ,וכתב דלהרבות על משמעות
הכתוב נוכל לדרוש טעמא דקרא ולא
להקל ואפילו במקו שנראה קצת סתירה.
וכתב ש טע הדבר דבאמת א אנו
דורשי טע המקרא אי אנו אומרי
שהתורה לא כיונה אלא לטע זה ,כי
מי עמד בסוד ה' הלא דבריו כאש וכפטיש
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יפוצ סלע מתחלק לכמה טעמי ,רק
דאנו אומרי דג טע זה הוא אחד
מהרבה טעמי של המקרא ,ולכ להחמיר
ולהוסי על משמעותיה הכתוב נוכל
לדרוש הטע ולא להקל.
 ïøîåהגה"ק ז"ל בשו"ת דברי יואל
סי' ק"ט( הביא דברי החת סופר
והמלא הרועי הנ"ל ,ובנה על זה יסוד
גדול להלכה דלהחמיר דרשינ טעמא
דקרא ,ובאמת מדברי הרא"ש הנ"ל הוא
סייעתא גדולה לדבריו שהרי הרא"ש ז"ל
חידש כא מצוה חדשה שאי מבואר כלל
בקרא ,דבפסוק מבואר להדיא כתבו לכ
את השירה הזאת דקאי על תורה שבכתב
ואי אפשר לפרש הפסוק על תורה שבעל
פה שהרי מ התורה אסור לכתוב תורה
שבעל פה רק חז"ל התירו משו עת
לעשות ,וע כל זאת כתב הרא"ש דדרשינ
טעמא דקרא להוסי על המצוה ,וא כ
כש"כ באיסור חמור דא"א בודאי יש
לדרוש טעמא דקרא להוסי ולהחמיר.
)אה"ע

 ìòåפי הקדמה זו יש לומר דהא דכתב
הרמב" מצוה על כל איש מישראל
לכתוב ספר תורה וכתבנו שהמנחת חינו
ז"ל כתב דמפסוק עצמו אי לנו לדרוש
וג לא דרשו טעמא דקרא ,ועל פי הנ"ל
יתיישב כיו דלחומרא דרשינ טעמא
דקרא לכ החליט הרמב" ז"ל להחמיר
על פי טעמא דקרא דכדי שכל אחד יוכל
ללמוד לעצמו ולא יצטר ליל ללמוד
לבית חבירו כמ"ש בספר החינו ,מסתבר
שהמצוה הוא על כל יחיד ויחיד ,ועל זה
כתב הרא"ש דכהיו שאי לומדי מתו
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הספר תורה לא שיי טע זה ,וא על
פי דלהקל לפטור ממצות עשה אי אפשר
לדרוש הטע להקל ,מכל מקו הא
דחידש הרמב" שהמצוה על כל או"א
דזה אי מבואר בקרא רק מכח טע
הקרא נקטינ להחמיר ,א"כ כהיו דהטע
אינו שיי ואי אנו מקיימי מצות כתיבת
ספר תורה רק משו דכ מבואר בתורה
בלי ידיעת הטע ,א כ אפשר דבכה"ג
אי המצוה על כל יחיד ויוצאי במה
שמניח הספר תורה בבית הכנסת ואפילו
כותבי אותו רבי בשותפות.
 äæáåמדויק יפה המש דברי הרא"ש
שהביא מקוד דברי הרמב"
שהחיוב הוא על כל אחד מישראל ,וע"כ
כתב דזה דוקא לדורות הראשוני שלמדו
מתו הספר תורה ושיי טעמא דקרא
לחייב את כל אחד ,אבל כהיו המצוה
הוא על שאר ספרי שצרי שיהא לכל
איש מישראל.
 áùåéîåדיוקו של הדרישה למה כתב
בסת שאי זה רק לדורות
הראשוני ,כיו דלפי פירוש הבית יוס
לא נשתנה הדי היו מקוד רק להחמיר,
ולשו הרא"ש משמע דקאי על מה שכתב
להקל במצות כתיבת ספר תורה וע"ז
קאי דהיו אי המצוה כ.
 åðéøáãìåאתי שפיר דקאי על מה שכתב
לעיל לחייב את כל איש
מישראל ועל זה כתב דלא שיי רק
לדורות הראשוני ,ומיושב מה שכתוב
ה ה הספרי שמצוה על כל איש
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מישראל ,ודקדקנו למה הוצר לחזור על
זה דהחיוב הוא על כל איש מישראל.
ולדברינו מיושב היטב ,דהרי זה הוא
העיקר החילוק בי כתיבת ספר תורה
לשאר ספרי ,דספר תורה ג כ יש
מצוה לכתוב רק דאי זה מצוה לכל
אחד ושאר ספרי מצוה לכל אחד לכתוב.
 äæáåיתיישב ג כ על נכו המש
לשו קדשו של הרא"ש ז"ל שכתב
שמצוה לכתוב ספרי להגות בה הוא
ובניו ,ודקדקנו שנראה כלשו מיותר
דלמה לא סגי ליה לומר שיהגה בה
הוא בעצמו .ולהנ"ל יש לומר דהוי קשיא
ליה להרא"ש קושית השאגת אריה ז"ל
הנ"ל דא הטע הוא משו לימוד התורה
למה אמר רבא שלא יצא במה שהניחו
לו אבותיו ,וצ"ל דאי דרשינ טעמא דקרא
אה"נ דהוי סגי ליה בזה ,אבל כיו דלהקל
א"א לסמו אטעמא דקרא צרי להחמיר
כפשטות הכתוב דצרי לכתוב לעצמו,
ע"ז אמר רבא דצרי לכתוב לעצמו אפילו
הניחו לו אבותיו ,משא"כ בכתיבת שאר
ספרי שלא נכתב בקרא בפירוש רק אנו
מוסיפי לחייב בזה מכח טע הקרא
משו לימוד התורה א"כ בזה יוצא הב
בספרי שהניחו לו אבותיו ולא כסברת
החינו הנ"ל ,לכ כתב הרא"ש דיכול
להגות בה הוא ובניו ואי בניו מצווי
לקנות ספרי חדשי ,וזה אחר שמתו
אבותיו ,ואפילו בחיי אבותיו י"ל דא
סמו על שולח אביו ודר ביחד ע אביו
י"ל דיוצא בזה ,דכ משמע בלשו החינו
דעיקר הקפידא שלא יצטר ליל לבית
אחרי א ירצו ללמוד ,אבל א יש לו
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ספרי בביתו ללמוד בעצמו וג ע בניו
יוצא לפי טע הקרא.
 äæáåמיושב מה שתמהנו למה השמיט
הרא"ש והטוש"ע די זה דאפילו
הניחו לו אבותיו אינו יוצא בזה ,והרמב"
ז"ל פסקו להלכה .ועל פי הנ"ל יתיישב,
דהרמב" ז"ל שהביא הדי לפי דינא
דגמרא כמו שביאר הרא"ש דבריו על כ
כתב בפ"ח דצרי לכתוב בעצמו לקיי
הפסוק כתבו לכ כמשמעות הפסוק,
משא"כ הרא"ש והטור שכללו בקיו
מצוה זו ג שאר ספרי לדורות הללו,
ובספרי האחרי כבר כתבנו שיוצא ג
במה שהניחו לו אבותיו ע"כ סתמו הדי.
 êøãáåזה אפשר להבי ג"כ דברי רש"י
הנ"ל שכתב )מנחות דף ל'( דקונה
ספר תורה הוי כחוט מצוה מ השוק
דמצוה עבד אבל אי כתב הוי מצוה
יתירה ,דהוא קצת מקושי הבנה דממ"נ
א מקיימי בזה המצוה למה צרי
לכתוב בעצמו ,והנימוק"י נדחק בביאורו
כמובא בטו"ז .ועל פי הנ"ל יש לומר
דהרי יש כא שני חלקי במצוה זו,
עצ הכתיבה אפילו לא שיי בי' הטע
משו לימוד ,ואחד במקו ששיי הטע
של לימוד ,ובקנה ספר תורה קיי חלק
מצוה זו כמו בשאר ספרי ,אבל לא
קיי בשלימות מצות התורה.
 àöåéäåלנו מכל זה א כני דברינו
לאמיתה של תורה ,דקיו מצות
כתיבת ספר תורה כהיו דאינו רק משו
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קיו מצות עשה דאורייתא ולא משו
לימוד התורה יוצאי ג בשותפות ,ועיי
מ"ש בשו"ת החת סופר הנ"ל דג כהיו
שיי הטע של לימוד התורה במקו
דצרי לידע חסרות ויתירות ותיקו
וכיו"ב ,ולכ ג לר' שמעו דדריש טעמא
דקרא לקולא מודה כא ,מכל מקו ג
לטע זה אפ"ל דלזה אי צרי שיהי'
לכל אחד ספר תורה ,דזה רק במקו
דאיכא איזה ספק נצטר לעיי בספר
תורה ,וזה סגי במה שיש בבית הכנסת
ספר תורה ,דעיקר הלימוד הוא בשאר
ספרי( אבל אינו יוצא בזה חלק המצוה
דכתיב ועתה כתבו לכ בקנה או בירושה
רק א שוכר סופר לכתוב לו ,אבל חלק
שני מהמצות עשה הוא בספרי שהיא
משו טע דתלמוד תורה ,ויש בזה
חומרא וקולא ,חומרא דצרי לכל אחד
לעצמו להיות לו ספרי ולבניו הדרי
אתו ולא סגי בשותפות ע אחרי כיו
דצרי ללמוד מה ,אבל א יש לו ספרי
אפילו בקני או בירושה יש לומר דיוצא
בזה משו דיש לו הספרי ללמוד בה.
 àöéåדברינו בלימוד זכות על בני ישראל,
שא אינ נביאי בני נביאי ה
ועושי כדת וכדי וזוכי במצוות קיו
כתיבת ספר תורה אפילו הוא בשותפות.
 øåæòéåהשי"ת שכש שנראה בגמר
הספר תורה ובשמחת הכנסתה
לביהמ"ד נזכה לקיי ג החלק השני
ממצותה ללמוד וללמד לשמור ולעשות
ולקיי את כל דברי התורה.
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מדרשא Š

הרב ליפא מאשקאוויטש
מגיד שיעור בבית מדרשינו

ספר תורה שבלה
 àøîâáמנחות )ל"ב ע"א( ישנו נדו אי
הפרשיות של מזוזה צריכות
להיות פתוחות או סתומות] ,ובפשטות,
סתומה ,היינו שבסו הפרשה מניח ריוח
כט' אותיות ואח"כ ממשי הלאה,
ופתוחה היינו שבסו הפרשה מניח פנוי
עד סו השורה והפרשה השני' מתחיל
בשורה שלאחרי זה[.
 äðäåבספר תורה הדי הוא שצרי להיות
סתומות ,והגמרא רוצה להוכיח
דא למ"ד ש דמזוזה פרשיותי' פתוחות,
היינו 'א' פתוחות ,דא"א לומר דסתומות
פסול מהא דתניא דספר תורה שבלה אינו
יכול לעשות מזה מזוזה מכיו שאי
מורידי מקדושה חמורה לקלה ,פירוש,
שרוצה לחתו פרשה השיי למזוזה מספר
תורה ,ולעשות מזה מזוזה ,אסור לעשות
את זה מפני שמוריד מקדושה חמורה
לקלה ,ומוכיח הגמרא מזה לגבי די הנ"ל,
דאי תימא דבמזוזה צרי להיות דוקא
פתוחות א"כ ג בלי הדי של הורדה
מחמורה לקלה אינו יכול לעשות מהספר
תורה מזוזה שהלא בהספר תורה הפרשה
סתומה ובמזוזה צרי להיות פתוחה,
אע"כ הוי ראי' דג במזוזה כשר סתומה.

 äçãîåהגמרא את הראי' ,דדלמא מיירי
להשלי ,פירש"י ,דדלמא מיירי
הברייתא דספר תורה שבלה ,באופ שאינו
חות פרשה שלימה מהס"ת ,אלא מיירי
בחות רק שורה אחת מהספר תורה
ומשלימה בה במזוזה שחסר בה אותה
שורה ,וממילא אינו שיי לדי פתוחות
וסתומות לפי שהפרשה בעצמה נשארת
כמו שהוא במזוזה מקוד.
) 'ñåúáåד"ה דלמא( הקשו על רש"י דהלא
בירושלמי מבואר דתפילי
ומזוזות אי נכתבי אלא על עור אחת,
וא"כ אי כשר כא ,ותירצו דהדי של
הירושלמי הוא בשלא תפר ביחד העורות,
אלא מניח כ נפרדי ,אבל א תפר
מודה הירושלמי שכשר.
 ãåòåתרצו בתוס' באופ אחר ,דלא
מיירי בכלל שרוצה לחתו מתו
הס"ת ,אלא מיירי שפרשת והי' א שמוע
נכתב בראש העמוד ויש מקו פנוי
בהגליו למעלה מהעמוד ורוצה ליכתוב
ש פרשת שמע ,או איפכא שפרשת
שמע נכתב בסו העמוד ורוצה להוסי
פרשת והי' א שמוע בסו הגליו עיי
ש.
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 äù÷äåבט"ז )יו"ד סימן ר"צ סק"א( ,על
אופ הא' של תוס' ,דלכאורה
האי אפשר להוסי פרשת שמע על
הגליו של הספר תורה הלא נקטינ
שבמזוזה צרי להיות 'כסדר' ,ומתר
הט"ז דלדעת התוס'' ,כסדר' היינו רק
בתו הפרשה גופי' שלא להקדי ליכתוב
תיבה אחת לפני השני' ,אבל להקדי
פרשת והי' א שמוע לשמע אי קפידא,
עיי ש שהארי בזה.
 í"úçáåסופר יו"ד סי' רפ"ב הקשה
על הט"ז ,דהלא כל הדי של
כסדר מקורו הוא מהמכילתא פ' בא
וש מפורש רק תפילי ,אלא שהראשוני
למדו מזה ג על מזוזה דדינא חדא
לה ,ובתפילי הלא מפורש בתוס' גופא
בהקומ רבה )דף ל"ד ע"ב ד"ה והקורא( דדי
כסדר הוא בהפרשיות לא רק בהתיבות.
 ùãçîåהחת"ס ביאור חדש ונפלא
בהדי של כסדר ,דהא
דפסלינ בהקדי והי' א שמוע לשמע,
משו דבשעה שכתב והי' א שמוע לא
תפסה קדושת מזוזה כלל ,משו שכ
הדי כל והי' א שמוע שאי לפניו שמע
אינו נתפס בקדושה ,וא אח"כ יכתוב
שמע לפניו על אותו הקל אי זה מועיל,
דכיו שבשעת כתיבה של אותו פרשה
לא נתקדשה כיו שעדיי לא נכתב שמע
לפניו ה"ה כשיכתוב שמע לא יתקדש
פ' והיה א"ש למפרע.
 éôìåזה מבאר החת"ס את דברי התוס',
דבנדו הזה שפ' והי' א שמוע
נכתבה בספר תורה ורוצה להוסי פרשת

שעשועי

שמע לפני' אי הפסול של 'שלא כסדר',
דמכיו שפ' והי' א שמוע נתקדשה
לקדושת ס"ת ,ממילא איכא עלי' ג
קדושת מזוזה דבכלל מאתיי מנה ,א"כ
א יכתוב אח"כ פ' שמע למעלה על
הגליו ,כשרה המזוזה ההוא כיו דפ'
והי' מקודשת ועומדת הוא ,לולי הדי
של הורדה מקדושה.
] íìåàלפי"ד החת"ס יש להבי ה
דינא באו"ח סימ ל"ב סע' כ"ז,
דא נמחק איזה אותיות במזוזה א"א
לתקנ מחמת הדי דכסדר ,ולכאורה א
הביאור הוא כהחת"ס ,למה נפסול ,הלא
הפרשיות נכתבו בקדושה ,ומה דנמחקו
אח"כ לכאורה לא נל לו הקדושה .אול
עי' ש בסעי כ"ג במחבר ,ש הוא
מקור די זה מהרמב" ,ובבאר הגולה
מציי לטור בש מכילתי ,וש מיירי
שמצא אות א' חסר אי לו תקנה מחמת
הדי של כסדר ,וזה מתאי ע החת"ס,
אבל מש"כ בסעי כ"ז הוא חידוש של
התרומת הדש דג בנמחק אמרינ כ,
ונוכל לומר לפי' החת"ס ,דבאמת התוס'
לא ס"ל זה.
 ùéåשהקשו עוד על החת"ס דא יסוד
די כסדר הוא מחמת דפ' והיה
א"ש לא נתקדשה בלא קדמה לה שמע,
א"כ למה בספר תורה כשהתחיל באמצע
לא יהא הדי כ ,דלא נתקדשה באופ
זה ,אול באמת כוונת החת"ס הוא
דילפינ די כסדר מפסוק והיו הדברי
האלה ,בהווית יהיו ,וחז"ל הבינו שדי
הזה ביאורו הוא מחמת הנ"ל ,ובספר
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תורה אפשר לחול קדושה אפי' לא נכתב
דבר מקוד[.
 äðäåלכאורה לפי היסוד של החת"ס
יצא לנו חומרא ,דא יש לו קל
שעליו פ' והי' א שמוע ,ורוצה להדביקה
ע קל שנכתב עליו מקוד )לפני שכ' פ'
והיא"ש( פ' שמע ,דלפי פשטות הדי של
כסדר הרי הי' צ"ל כשר ,שהרי כתב פ'
שמע מקוד ,אבל לפי החת"ס הרי הוא
פסול כיו שבשעה שכ' פ' והי' א
שמוע על הקל לא הי' לפני' פ' שמע
הרי לא נתפסה עלי' קדושת מזוזה.
 äðäåלהלכה נפסק בש"ע יו"ד רפ"ח
סעי ד' ,שא כתבה בשני עורות
אע"פ שתפר פסולה ,והוא מהרמב",
וזה דלא כהתוס' הנ"ל שמתר דברי
רש"י דבתופר מודה הירושלמי דכשר,
נמצא דעורות תפורי להרמב" פסול
ולהתוס' כשר.
 ìáàבפתחי תשובה ש סק"ד הביא
מרבינו עקיבא אייגר ז"ל ,דא
תפר מקוד ואח"כ כתב את הפרשיות
אז הוא כשר ,והנה א מעייני בפני
תשובות רעק"א נראה שנשאר בזה בספק
בדי זה ,אול ישנ כמה מהאחרוני
וכ בביה"ל בסימ ל"ב באו"ח ,שכותבי
במפורש שכשר באופ זה ,וג
מהראשוני יש שכתבו כ במפורש,
ולעומת זה יש שכתבו במפורש שג
באופ זה פסול.

äàøðå

להסביר מחלוקות דהנה
השיטות שסוברי דאפי'
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כשתפר לפני הכתיבה פסול ,אינו צרי
הסבר ,דהרי הוא מוב פשוט דכיו דיש
די של עור אחד ,התפירה אינו עושה
אותה לעור אחד בי לפני הכתיבה ובי
לאחרי,
 ìáàלהשיטות שסוברי שתפר לפני
הכתיבה כשר ,הדבר צרי ביאור,
מה נ"מ א תפר קוד כתיבה או
לאחרי' ,ויש להסביר שיטת לפי חת"ס
הנ"ל ,ונאמר שיסוד ה דינא דשני עורות
פסול אפי' כשנתפרו ,אינו מחמת די
מיוחד שפסול בשני עורות ,אלא הוא
ג"כ מחמת טע החת"ס דכשכתב והי'
א שמוע לחודי' לא חל עלי' קדושת
המזוזה וכנ"ל ,וממילא א"א לצר שני
העורות ,משא"כ א תפר לפני הכתיבה,
שפיר דמי דבשעה שכ' והי' כבר הי' פ'
שמע לפני'.
 ð"äéàåלפי"ז הי' יוצא דא נטל מספר
תורה פרשה אחת ורוצה לצר
למזוזה ,הי' צ"ל כשר אע"פ שה שני
עורות ,אלא שלמעשה הוא פסול מחמת
טע אחר לפי שאי מורידי מקדושה
חמורה לקלה.
 éìåìåדברי התוס' היו יכולי ליישב
בזה מה שהקשו על רש"י
מהירושלמי הנ"ל דבשתי עורות פסול,
והתוס' משמע להו לרש"י דבכל עני
כשר א תפרו את ב' העורות ,אבל לפי
דברינו נוכל לומר שרש"י לא כתב זה
רק כשמביא פרשה מס"ת ,שנכתבה
בקדושתה ,משא"כ א רוצה לתפור ב'
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עורות בסת ,פסול ,כיו דוהי' א שמוע
נכתבה שלא בקדושה.
] àìàשיש לעיי לפי"ז א כתב שמע על
עור אחד ואח"כ ציר לזה עור אחר
וכתב עלי' והי' א שמוע ,דלפי ביאורינו
)דכל החסרון של שני עורות הוא מטעם דלא נתקדשה
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פ' והי'( יהא צרי להיות כשר ,כיו דבשעה
שכתב והי' א שמוע כבר הי' שמע לפני',
אבל א נימא דלא כדברינו ,ונימא דחסרו
שתי עורות הוא כפשוטו ,א"כ אפי' לאלו
הסוברי דתפר לפני הכתיבה כשר ,אבל
בנדו זה שכ' פ' שמע על עור אחד ואח"כ
תפרה ,יהא פסול[.

Š(‰

תורת

מבי מדרשא

שעשועי

í½š

הרב חיי ווייס
מאנשעסטער יצ"ו

) íéçñôáדף צ"ט ע"ב( ערבי פסחי סמו
למנחה לא יאכל אד עד
שתחש ,ובגמרא מקשה מאי איריא ערבי
פסחי אפילו ערבי שבתות ויו"ט נמי,
דתניא לא יאכל אד בערבי שבתות ויו"ט
מ המנחה ולמעלה כדי שיכנס לשבת
כשהוא תאווה דברי ר' יודא ר' יוסי אומר
אוכל והול עד שתחש .ויש בגמרא ב'
תירוצי ,א .ל"צ אלא לר' יוסי דאמר
אוכל והול עד שתחש ה"מ בערבי
שבתות ויו"ט אבל בע"פ משו חיובא
דמצה מודה ,ור' פפא מתר אפילו תימא
ר' יודא הת וכו' מ המנחה ולמעלה
אסור סמו למנחה מותר אבל בע"פ אפילו
סמו למנחה נמי אסור .ובגמרא ד ק'
ע"א מקשה לרב פפא והאמר ר' ירמי'
א"ר יוחנ ואיתימא א"ר אדא אמר ר'
יוסי בר ר' חנינא הלכה כר' יודא בער"פ
והלכה כר' יוסי בע"ש .הלכה כר' יודא
בע"פ מכלל דפליג ר' יוסי בתרווייהו,
ומתרצינ לא הלכה מכלל דפליג בהפסקה
דתניא מפסיקי לשבתות דברי ר' יודא
ר' יוסי אומר אי מפסיקי ומעשה בר"ש
ב"ג ור' יודא ור' יוסי שהיו מסובי בעכו
וקידש עליה היו א"ל רשב"ג לר' יוסי
רצונ נפסיק וניחוש לדברי יהודא חברנו
וכו' ,אמרו לא זזו מש עד שקבעו הלכה
כר' יוסי ,עכ"ל הגמרא.

 øàåáîבגמרא דיש ב' מחלוקות בי
ר' יודא לר' יוסי א( א מותר
להתחיל סעודה מ המנחה ולמעלה דלר'
יודא אסור ולר' יוסי מותר ב( א התחיל
אפילו בהיתר ואח"כ קידש היו דלר'
יוסי מותר להמשי הסעודה בלילה ולר'
יודא צרי להפסיק בעקירת השלח
ובברהמ"ז .וכתבו התוס' בד"ה אי
מפסיקי ,ומורי רבינו יחיאל אומר
מדפסיק כר' יוסי בהפסקה מכלל
דלכתחלה לא קיי"ל כוותיה ,וכ הביאו
בד"ה מכלל דפליגי בהפסקה ומורי רבינו
יחיאל אומר דגריס דתניא דדייק מדקאמר
ר' יוסי אי מפסיקי דהיינו אפילו בערב
פסח דבע"ש שרי ר' יוסי להתחיל.
ומהרש"א כתב דברא"ש דחה סברא זו
דתרי מילי נינהו ,דאפשר דאע"ג דשרי
ר' יוסי להתחיל מ"מ משתחש צרי
להפסיק .והרא"ש הביא בש דבה"ג
דבע"ש ויו"ט לא יתחיל בסעודה דתניא
לא יאכל אד וכו' ,ואפי' ר' יוסי לא
אמר אלא דאי אתחיל לא יפסיק אבל
לכתחילה לא ,והר' ישעיה מטראני הביא
ראיה לדברי הבה"ג מדאיצטרי ליה לר'
יוחנ לפסוק הלכה כר' יוסי בע"ש
בהפסקה מכלל דלא סבירא ליה כוותיה
בהתחלה ,דאי סבר כוותיה השתא
להתחיל שרי כש"כ שאי צרי להפסיק
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אלא ש"מ דוקא בהפסקה פסק כוותי'
ולא בהתחלה ,והרא"ש דחה דבריו דהא
ליתא דא"כ תקשי ל לר' יוסי גופיה
מאי איצטרי לי' לאשמעינ דאי
מפסיקי השתא אתחולי מתחלינ איפסוקי
מיבעיא ,אלא ודאי כמו שפירש ר"י דתרי
מילי נינהו דאפשר דאע"ג דשרי ר' יוסי
להתחיל ולא חיש ליכנס כשהוא תאב
מ"מ לכשתחש צרי להפסיק מפני כבוד
השבת ,עכ"ד .ובאמת צ"ע להבי דבריה
של הרבינו יחיאל ור' ישעי' מטראני.
 éøáãáהרא"ש רצה מתחלה ללמוד
שהרי" ס"ל להלכה כר"פ,
ובתו דברו הקשה על דברי ר' יוחנ
דפסיק הלכה כר' יודא בע"פ ואוקימנא
מכלל דפליגי לעני הפסקה דמה טע
יש להפסיק בע"פ יותר מבע"ש ,דבשלמא
לעני להתחיל יש להחמיר בע"פ משו
תיאבו דמצה ומסתברא להחמיר יותר
בע"פ אבל לעני הפסקה דהוא משו
יקרא דשבת איזה סברא יש להחמיר
בע"פ ,ומפני זה רצה לומר דהרי" לא
פסיק כר"י עיי ש בדבריו.
 øôñáמהר"ח או"ז על הרא"ש כתב,
והיכא דאתחיל לי' מקמי' איסורא
צרי להפסיק כשיבא זמ מנחה ,ולכו"ע
דלעול ידעינ דהפסקה הוא כשיבא
קידש היו ולא קוד לכ בזמ.
 àøîâäשבת )דף ט' ע"ב ,במשנה שם איתא(,
'לא ישב אד לפני הספר סמו
למנחה עד שיתפלל וכו' וא התחיל אי
מפסיקי' ,ועיי ש בתוס' 'דאפילו
התחיל באיסור' ,וכ נפסק בשו"ע סי'
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רל"ב )סעיף ב'( ,לא ישב אד וכו' וא
התחיל באחת מכל אלו אינו מפסיק
אע"פ שהתחיל באיסור והא שיהא שהות
ביו להתפלל אחר שיגמור סעודתו ,וזה
דוקא בתפלה שהוא דרבנ אבל בדאו'
צרי להפסיק כמבואר בסי' רל"ה לעני
ק"ש בסעי ב' ,אסור להתחיל לאכול
חצי שעה סמו לזמ ק"ש של ערבית
וא התחיל לאכול אחר שהגיע זמנה
מפסיק וקורא ק"ש בלא ברכותי' וגומר
סעודתו ואח"כ קורא אותה בברכותי'
ומתפלל ,אבל א"צ להפסיק לתפלה הואיל
והתחיל לאכול אבל א לא התחיל לאכול
אע"פ שנטל ידיו צרי להפסיק )ר"ן פ"ק
דשבת( .ובמשנ"ב ס"ק כ"א אהא דא
התחיל לאכול אחר שהגיע זמנה מפסיק
הביא בש הפרי מגדי דצרי להפסיק
מיד אפילו לא הגיע זמ ק"ש ,ובשעה"צ
ס"ק כ"ז הביא דמשמעות הפוסקי הר"
והרא"ש דא"צ להפסיק מיד אלא כשמגיע
זמ ק"ש ,והביא לשו הרא"ש פ"ק
בברכות דלאותו מ"ד דבסמו למנחה
קטנה נמי מפסיק א התחיל לאכול סמו
למנחה קטנה יפסיק כשיגיע זמ המנחה.
 àöîðדבכלל הוא דהיכא דהתחיל
בהיתר אפילו בדאו' א"צ
להפסיק א יש שהות לקיי המצוה
אח"כ ,ובהתחיל באיסור אז יש חילוק
דבדאו' צרי להפסיק כשיגיע זמ המצוה
אפילו יש שהות אח"כ לקיי המצוה,
ובדרבנ אע"ג דהתחיל באיסור א"צ
להפסיק כיו דיש שהות .ולכאורה קשה
כיו דהתחיל באיסור למה התירו לו
להמשי לאכול ,וצ"ל דכ הי' תחלת
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גזירת חז"ל רק על ההתחלה אבל א
הוא כבר באמצע לא הטריחוהו להפסיק
אכילתו.
 ïéðòìåהסוגיא דערבי פסחי יש
להסתפק לחומרא דאסור
להתחיל מ סמו למנחה ,בכל ע"ש מה
הדי א התחיל באיסור ,דמפשטות
הסוגיא יש ב' מחלוקות בי ר' יודא ור'
יוסי א( א מותר להתחיל דלר' יודא
אסור להתחיל סמו למנחה ולר' יוסי
בע"ש מותר ובע"פ אסור ,וכ יש מחלוקת
כשהתחיל בהיתר קוד זמ המנחה מה
הדי כשהתחיל בהיתר דלר' יודא צרי
להפסיק בעקירת השולח ולר' יוסי אוכל
והול וממשי סעודתו ,אבל היכא
דהתחיל באיסור א צרי להפסיק מיד
לא מבואר ,והנה להלכה בכל ע"ש ויו"ט
אי נ"מ דהלכה כר' יוסי דאוכל לכתחלה
עד שתחש ,אבל בע"פ דיש איסור לר'
יוסי צ"ע מה הדי .והנה הפרי מגדי
בסי' תע"א פסק דכשהתחיל באיסור צרי
להפסיק ,וצ"ע מנ"ל הא ,הא לפי הכלל
באיסור דרבנ היכי דהתחיל באיסור א"צ
להפסיק ,ואולי יש לחלק דדוקא היכא
דהאיסור הוא שמא ימש בסעודה וישכח
להתפלל או לקרות ק"ש אז י"ל דחז"ל
לא אסרו אלא לכתחילה ,אבל היכא
דכבר התחיל לא הטריחוהו להפסיק ,אבל
היכא דהאיסור הוא כדי שיאכל מצה
לתיאבו או לר' יודא בכל ע"ש שיאכל
סעודת שבת לתיאבו ,אז י"ל אע"ג דכבר
התחיל כיו דהי' באיסור סוכ"ס צרי
להפסיק דאל"כ לא יאכל לתיאבו .רק
צרי להבי לפ"ז א היכא דהתחיל
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בהיתר קוד שעה ט' יהא צרי להפסיק,
וזה מבואר דהכא דהתחיל בהיתר א"צ
להפסיק לכו"ע רק בלילה .וכעי"ז מבואר
בפנ"י וברע"א סי' רל"ב על המג"א סק"ט,
דבהתחילו סמו למנחה קטנה מפסיקי
אפילו יש שהות ,והק' הגרעק"א דהא
קיי"ל דברבנ א התחיל באיסור דא"צ
כשיש שהות ,ותיר דהכא גרע דעיקר
זמ הוא בתחלת מנחה קטנה דבאותו
שעה היו מקריבי התמיד ברוב פעמי
עכ"ל ,וכ לעניינו כיו דסו סו צרי
לאכול הסעודה בתיאבו א א כבר
התחיל צרי להפסיק.
 ì"éåדר' יודא ור' יוסי פליגי לעני
הפסקה בתרתי ,א' כשמגיע הלילה
א צרי להפסיק א התחיל בהיתר .וב'
היכא דהתחיל באיסור א צרי להפסיק
מיד ,וזה מה שכתב מהר"ח או"ז לר'
יודא היכא דהתחיל באיסור צרי להפסיק
כשמגיע זמ מנחה ,וזהו כעי שהבאנו
לעיל מדברי המשנ"ב לעני ק"ש
כשהתחיל באיסור בחצי שעה קוד
הלילה מדברי הרא"ש דצרי להפסיק
כשמגיע הלילה ,וכ פסק לר' יודא
שהאיסור אכילה מתחיל חצי שעה קוד
זמ מנחה היכא דהתחיל באיסור צרי
להפסיק מיד כשמגיע זמ מנחה קטנה,
וע"ז פליג ר' יוסי וס"ל כמו כל דיני
דרבנ דא בהתחיל באיסור א"צ להפסיק
ובזה פליג ר' יודא .
 äæáåיש ליישב קושית הרא"ש על הר"י
מטראני שהביא ראי' לבה"ג,
דאפשר דאע"ג דשרי ר' יוסי להתחיל
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ולא חייש ליכנס כשהוא תאב מ"מ
לכשתחש צרי להפסיק משו כבוד
השבת הלכ אע"ג דר' יוחנ סבר כר'
יוסי בהתחלה הוצר לפסוק כמותו
בהפסקה .ויש לומר בדעת הר"י מטראני,
דר' יוסי לא מיירי רק בהפסקה אלא ג
היכא דהתחיל באיסור דא"צ להפסיק
מיד כשמגיע זמ מנחה כמו לר' יודא
אלא מותר להמשי ,וע"ז כתב הר"י
מטראני א מותר להתחיל באותו זמ
כש"כ דא"צ להפסיק ,וזה ג דעת רבינו
יחיאל שהביאו התוס' דע"כ ר' יוסי מיירי
בע"פ כשאומר שא"צ להפסיק דהא בע"ש
שרי א להתחיל ,והקשה המהרש"א
כקושית הרא"ש דאיזה שייכות יש בהפסק
דהיינו בלילה ,ולפי הנ"ל י"ל דרבינו
יחיאל מפרש הפסקה בזמ מנחה היכא
דהתחיל באיסור ,ובזה ע"כ צ"ל דמירי
בע"פ.
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 áùåéîåמה שהק' הגרעק"א בגליו הש"ס
אדברי ר' יחיאל הא ר' יוסי אומר
דאי מפסיקי אפי' אחר שתחש
דלכתחילה אסור קוד קידוש דמ"מ אי
מפסיקי ,וצ"ע .ולהנ"ל בדברי ר' יוסי דאי
מפסיקי הוא בזמ מנחה כשהתחיל
באיסור ,ומזה דייק ר' יחיאל דע"כ מיירי
בע"פ דבע"ש שרי א להתחיל.
 äæáåיש לתר ומיושב בזה מה שהקש'
הרא"ש דאיזה סברא יש להחמיר
בע"פ יותר משאר יו"ט וע"ש לעני
הפסקה בלילה שהוא משו יקרא דשבת.
וע"פ הנ"ל דמיירי לעני הפסקה בזמ
מנחה כשהתחיל באיסור ,דכמו דחמיר
ע"פ משאר ע"ש ויו"ט לעני התחלה
משו חיובא דמצה ,ה"ה היכא דכבר
התחיל לעני להפסיק כשמגיע זמ
המנחה.
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הרב מרדכי יהודה פרידמא
מאנשעסטער יצ"ו

בעני המקדש במלוה
 'îâáקידושי )מז (.אמר רב המקדש
במלוה אינה מקודשת מלוה
להוצאה ניתנה ,נימא כתנאי ,המקדש
במלוה אינה מקודשת וי"א מקודשת,
מאי לאו בהא קמיפלגי ,דמר סבר מלוה
להוצאה ניתנה ומר סבר מלוה לאו
להוצאה ניתנה ,ותסברא אימא סיפא
ושוי במכר שזה קנה ,אי אמרת מלוה
להוצאה ניתנה במאי קני.
 äðäåהרמב" בפ"ה מהלכות אישות
)הי"ג( כתב דהמקדש במלוה אינה
מקודשת ,ובפ"ז מהלכות מכירה )ה"ד( כתב
דקרקע נקנה במלוה .ולכאורה קשה עליו
מדברי הגמ' הנ"ל דמשמע דקידושי ומכר
כי הדדי נינהו ,ואי פסק הרמב" דמכר
קנה ובקידושי אינה מקודשת ,ותי' הרב
המגיד דסמ לו על הסוגיא בפרק הזהב
)וכן בקידושין כח (:דמבואר ש גבי דמי שור
בפרה דאוקמה אדאורייתא דאמר ר' יוחנ
ד"ת מעות קונות והת מלוה הוי ע"ש.
 íìåàאכתי צרי טעמא דסו"ס מ"ש
קידושי ממכר ,דממ"נ ,אי נימא
דמלוה חשיב כס א"כ בקידושי נמי
אמאי לא מהני מלוה ,ואי לא מקרי כס
ומשו דלא יהיב מידי דכבר ה ברשותה
דידה א"כ מאי שנא מכר דמהני.

 éðáàäåמילואי )סימן כ"ח ס"ק ט"ז( כתב,
דהרמב" אזיל לטעמיה שכתב
בפ"ה מאישות )הכ"ד( דמתנה ע"מ להחזיר
דאינה מקודשת ה"ט משו דא לא תחזיר
אינה שלה וא תחזיר הרי לא נהנית ע"ש,
והוא מפרש דהא דאמרינ בפ"ק דקידושי
)דף ו (:בכולהו קני )במתנה ע"מ להחזיר(
לבר מאשה לפי שאי אשה נקנית בחליפי,
ר"ל דהוי ממש כמו חליפי כיו דלא
נהנית ,וכיו דאמרינ בכולהו קני דהיינו
במכר ובאינ ש ,א"כ מוכח דאע"ג
דהו"ל כס אפילו במתנה ע"מ להחזיר,
אבל בקידושי אשה דבעינ נהנית,
וכשאינה נהנית בשוה פרוטה גנאי היא
לה לקדש נפשה בחנ .וז"ל הרמב"
ש ,המקדש במלוה אינה מקודשת מלוה
להוצאה ניתנה ואי כא שו דבר קיי
ליהנות בו מעתה שכבר הוציאה אותו
דינר ועבר הנאתו עכ"ל ,ומשו"ה בקידושי
דבעינ הנאה דווקא ומלוה לא הוי הנאה
אצלה שכבר עבר הנאתה ,אבל במכר דלא
בעינ הנאה דהא במתנה ע"מ להחזיר
מהני בתורת כס ה"ה מלוה נמי קונה
בתורת כס ואע"ג דליכא הנאה דכבר
עברה הנאתו ,עכת"ד האבני מילואי ש.
 êàבשערי יושר
הקשה על

)שער ז' פרק י"ב ד"ה ועפי"ד(

האבנ"מ,

דטעמא
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דהרמב" דס"ל במתנה ע"מ להחזיר
דאינו מועיל בקידושי הוא משו
דכשאד מקנה לחבירו חפ בעד כס
של תורה שאי למקנה בו תועלת
מורגשת ,בע"כ הוא מוזיל בנפשו את
החפ שהוא מוכר או שהוא מכוו לית
במתנה ולא בעד הכס ומשו"ה בקידושי
שהיא מוכרת את עצמה בעד הכס קשה
לה להרגיש הרגש זה לזלזל את עצמה
להמכר בעד כס זה .א לא שתכוי
בעצמה להקנות את עצמה בלי כס ,וזה
לא מהני דבעינ שתקנה את עצמה בעד
הכס ,וכ מפרש הרמב" דמה"ט אמרינ
בגמ' דכס במתנה ע"מ להחזיר לא מהני
בקידושי מה"ת ,א דבמכירה מהני,
משו דכס כזה הוא רק כס של תורה
ולא כס מדינה ,וא אד מקנה חפ
בכס כזה הוא מוזיל את החפ למכור
בעד כס שלא יהיה לו שו תועלת
בפועל  .ולדעתי יש לדו דג בעבד
עברי לא יועיל כס כזה לשיטת הרמב"
 ,וטע זה אינו עני כלל למקדש במלוה,
דש הוא להיפ ,דמצד הרגש האנושי
שעבוד של חוב הוא כס ורק מדי
תורה אינו ככס ,עכ"ד השערי יושר
עי"ש.
 ì"æåהחזו"א סו חו"מ :כלל גדול יהי'
ל בקניני ,דעיקר הקני הוא
שיגמור בלבו להקנות הדבר לחבירו
וחבירו יסמו דעתו עליו ,ויש דברי
שקי להו לחז"ל שבדבור בעלמא גומר
בלבו להקנות לחבירו ויש שאינו גומר
בלבו רק ע"י הקניני המפורשי מ
התורה או מחז"ל ,ודוק היטב בזה והפו
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בה דכולה בה ,דוק בש"ס ופוסקי ותמצא
כ ,וזכורני שכדברי האלה כתב הגאו
ר' אלעזר משה מפינסק )שיחי'( ]ז"ל[
בהסכמתו להשסי" דווילנא הנדפס
במסכת ב"ב ,ודוק בדבריו כי נכוני ה
מאד .עכ"ל החזו"א ש.
 'òåבקוב שיעורי סימ מ"א שכתב
לפרש הצריכותא שעושה הגמרא
בד ז .שדי ערב ועבד כנעני נוהג בי
בקידושי בי בממו ,לפי מ"ש התוס'
)כתובות ק"ב( דבמקו דגמר ומקני נקני
באמירה ,והדבר פשוט דזה אינו אלא
בממו ולא בקידושי אשה ואפי' א ידוע
דגמר ומקדש ,וכ היא מ"מ אינה
מתקדשת בדיבור גרידא ,והכא בת מנה
לפלוני היה אפשר לומר דאינו כס הראוי
לקני רק דמזה מוכח דגמר ומקני בלב
של ומשו"ה הו"א דמהני בשדה ולא
בקידושי ,עכ"ל הצרי לנו.
 øàåáîמכל זה שיש חילוק גדול בי
מכר לקידושי ,דבמכר העיקר
הוא הגמירות דעת וכנ"ל מחזו"א ,משא"כ
בקידושי שצריכי ג"כ לכס ממש
לעשות הקידושי ולא סגי בגמירת דעת
וכנ"ל מהקוב שיעורי .והסברא לחלק
הוא פשוטה ,דבמכר צריכי להעביר
הבעלות מהמוכר להלוקח וזה נעשה ע"י
גמירת דעת המוכר והלוקח ,משא"כ
קידושי אשה שאי האשה מוכרת א"ע
לבעלה אלא שיש חלות קידושי ,וזה
צריכי לעשות ע"י מעשה קידושי ,וא'
מדרכי הקידושי הוא כס ולכ צריכי
לתת כס במציאות .ופשוט.
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 æ"éôòåיתכ להסביר ג"כ חילוקו של
הרמב" שפסק דמלוה לא מהני
בקידושי ובמכר מהני ,וע"פ הנ"ל אפ"ל
דהנה מצד הרגש האנושי שעבוד של
חוב הוא כס רק מצד הדי אי עליו
ש כס ,לכ במכר דלא בעינ אלא
גמירת דעת המקנה )וכדברי הקו"ש הנ"ל(
מהני במלוה הואיל והוא נהנה גמר ומוכר,
אבל בקידושי שצריכי כס שיהא עליו
תורת כס מדי תורה ולא מהני מה
שהיא גומרת בדעתה להתקדש לו ,לכ
לא מהני מלוה ,שאי עליו תורת כס
מדי תורה ,ובקידושי בעני כס מדי
תורה ,משא"כ במכר דלא בעינ רק גמירת
דעת המוכר ,לכ מהני במכר ובקידושי
לא מהני.
 ì"æåהרמב" ש בפ"ז מהל' מכירה
ה"ד :מי שהיה לו חוב אצל חבירו
ואמר לו מכור לי חבית של יי בחוב
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שיש לי אצל ורצה המוכר וכו' עיי"ש.
ולכאורה יפלא מה שכ' הרמב" ורצה
המוכר ,הלא זהו תנאי ראשו בכל מכירה
שירצה המוכר למכור ,ולמה הדגיש
הרמב" את זה כא בקני ע"י מלוה.
אלא כא נרמז ברמב" החילוק שבי
קידושי למכר ,דמכר תלוי בעיקר ברצו
המוכר ובגמירת דעתו וכמו שכתבתי ,ולכ
כ' הרמב" "ורצה המוכר" ,פי' כיו
שההרגש של ההנאה הוא בשלימות ע"י
מחילת המלוה כמו ע"י נתינת הכס בעי,
רק החסרו שאי כא מציאות של נתינת
המעות ,ממילא נתהוה רצו המוכר )פי'
גמירת דעת( למכור ,וזהו העיקר שצריכי
אצל קניני ,ומשו"ה מהני) ,וזהו שהדגיש
הרמב" 'ורצה המוכר' כדי להסביר חילוק
זה( ,לאפוקי קידושי שש צריכי נתינת
מעות במציאות וזה ליתא במלוה כיו
דלהוצאה נתנה וכנ"ל וא"כ אי כא כס
במציאות לקדשה ומשו"ה לא מהני.

Š(‰
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הרב בערל ווייס שליט"א
מגי"ש בבית מדרשינו

בסוגיא דעמד במקומו וקיבל ועקר ממקומו וקיבל
 'îâáשבת )ה ,א( א"ר אבי א"ר אילעאי
אמר ר' יוחנ זרק חפ ונח בתו
ידו של חבירו חייב ,מאי קמ"ל ידו של
אד חשובה לו כד' על ד' והא אמר
ר"י חדא זימנא ,מהו דתימא הני מילי
היכא דאחשבה הוא לידיה אבל היכא
דלא אחשבה הוא לידיה אימא לא קמ"ל.
 ø"àאבי א"ר אילעאי אמר ר' יוחנ
עמד במקומו וקיבל חייב עקר
ממקומו וקיבל פטור וכו' ,בעי ר' יוחנ
זרק חפ ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו
מהו ,מאי קמבעיא ליה ,א"ר אדא בר
אהבה שני כוחות באד א' קמבעיא ליה,
שני כוחות באד אחד כאד אחד דמי
וחייב או דילמא כשני בני אד דמי
ופטור ,תיקו.
 é"ùøôåעמד ,המקבל במקומו וקיבל.
חייב ,הזורק דאיהו עבד עקירה
והנחה .פטור ,הזורק דלא עביד הנחה.
 äðäå .àיש לפרש בב' אופני טע
הדי והחילוק שבי עמד
המקבל השני וקיבל לעקר ממקומו וקיבל,
א( י"ל דטע הפטור כשקבל השני דהוי
כשני שעשאוהו דהזורק עשה רק עקירה
והמקבל עשה הנחה וכשעמד במקומו
וקיבל לא עשה המקבל שו פעולת

הנחה דממילא נח החפ בידו ועל כ
חייב הזורק שהוא עשה העקירה וההנחה,
אבל כשעקר ממקומו וקיבל היינו שהוא
עשה פעולת ההנחה ,וכגו שקפ ידו
על החפ וע"י כ אי החפ יכול ליל
הלאה וא"כ עשה המקבל פעולת ההנחה,
]ובעמד במקומו כיו שבלא"ה הי' נח
כא לא הוצר המקבל לעשות שו
פעולה ,וה"ה א העמיד החפ באמצע
הילוכו באופ שנח בלא שו הוספת
פעולה מהמקבל ,ג כ הזורק חייב
שהוא עשה הכל[ ,א"נ שעקר ממקומו
וקיבל היינו שתפס החפ מאחוריו דאז
בודאי צרי לקמו ידו לעכב הילו
החפ ,ועמד ממקומו וקיבל היינו
שהעמיד ידו נגד החפ בעת הילוכו
וממילא בא לתו ידו ונתעכב ונח בלא
הוספת פעולה משלו ,וא"כ עשה הזורק
כל המלאכה ,העקירה וההנחה ולכ חייב.
 øåàéáìåזה מוב היטב ספיקא דגמ'
בנעקר הוא עצמו ממקומו
לקבל החפ ,דכיו שהעמידו ולא הניח
החפ ללכת עד המקו שנזרק לש ,לא
הוי הנחה דלא נח מכח הזורק ,כמ"ש
תוס' והרשב"א ,והיינו דבזורק כיו שכל
פעולתו נגמר בשעת הזריקה צרי שיהיו
כל חלקי המלאכה נעשי בשעת הזריקה
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)ולא דמי למעביר דכל חלק נעשה
בשעתו ,וכ לא קשה מה שהקשה הרש"ש
מכתב אות ו' שחרית וא' בי הערביי
דמצטרפי( ,או דילמא דכיו דסו כל
סו נעשה כל המלאכה ע"י אד אחד
די בזה וחייב.
 øàåáîåבתוס' והרשב"א הנ"ל דסבירא
להו כביאור זה בדי הגמ' ,וכ
משמע ברש"י הנ"ל ד"ה פטור ,דכתב
דלא עביד הנחה ,וכ"כ בד"ה כשני בני
אד דמיא ופטור ,דהוה ליה שני
שעשאוהו וכו' ,הו"ל עקירה קמייתא בלא
הנחה ,וכ"כ בריטב"א ושי' להר".
 íðîà .áיש לפרש באופ אחר ,דהטע
בעקר ממקומו וקבל דפטור,
הוא כיו שלא נח החפ במקו שהי'
בדעתו שינוח ש בשעת הזריקה,
ובמלאכת הוצאה יש די דבעינ שיונח
החפ במקו שהי' דעת הזורק שיונח
וא לא אינו מלאכת מחשבת וכמבואר
בסוגיא צז ,ב במסקנא ,דבי בנתכוו
לזרוק ד' וזרק ח' ,ובי שנתכוו לזרוק
ח' וזרק ד' פטור ,כיו דלא נתקיימה
מחשבת הזורק ,ולכ פטור ג כא ,אבל
בעמד במקומו וקיבל חייב כיו שזהו
המקו שהי' מחשבת הזורק מתחלה
שינוח ש ,וכפירוש זה משמע ברבינו
חננאל כא )וכן בדף צז ,ב( וכ משמע לשו
הרמב" )פי"ג הט"ו( וז"ל ,הזורק ונחה
בתו ידו של חבירו ,א עמד חבירו
במקומו וקבלה ,הזורק חייב ,שהרי עקר
והניח ,וא נעקר חבירו ממקומו וקבלה
פטור ,זרק ור הזורק עצמו אחר החפ
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וקבלו בידו וכו' פטור כאילו נעקר אחר
ממקומו וקבלו ,שאי ההנחה גמורה עד
שינוח החפ במקו שהי' לו לנוח בשעת
עקירה ,ע"כ .וכ כתב ש בהי"ג ,הזורק
חפ וכו' קלטה אחר בידו וכו' פטור,
מפני שאי זו הנחה שנתכוי לה ,לפיכ
א נתכוו בשעת זריקה לכ חייב עכ"ל.
וכתב בלח משנה דמה שקלטה אחר
הוא באופ שנעקר ממקומו וקיבל
דמבואר בסוגיי דדוקא בכה"ג פטור,
א"כ מבואר ברמב" דא בכה"ג מהני
א נתכוו לזה הזורק מעיקרא ,וע"כ
משו שכל החסרו בעקר ממקומו וקיבל,
שלא הונח החפ במקו שהי' מחשבת
הזורק מעיקרא שינוח ש אבל א נתכוו
לזה מהני ,וכ"כ במאירי בסוגיי דא
נתכוו בשעת זריקה שיקלטו ,תלוי בשני
הפי' בטע הפטור דקלטו אחר ,דאי
הטע משו דהוי כשני שעשאוהו ,אזי
בכיוו מתחלה לכ פטור ,דעדיי עשאוה
שניי ,אבל להטע דהואיל ולא נח
במקו שהי' דעתו לכ מתחלה ,אזי א
כיוו מתחילה לכ חייב.
 àìà .âשלפי הביאור שהטע הוא כיוו
שלא היתה ההנחה במקו
שנתכוי ,צרי ביאור האיבעי' של הגמ'
בעקר הוא עצמו וקיבל ,דמהו הצד
שיתחייב הלא כיו שעקר ממקומו וקיבל,
לא היתה ההנחה במקו שהי' דעתו לכ
מעיקרא ,א"כ לא נתקיימה מחשבתו
]ומ"ש הרמב" בה' זו ,פטור ,א דבגמ'
אסיק בתיקו .כ"ה דרכו של הרמב".
מגיד משנה[ ,ועל רבינו חננאל לא קשה
דיש לו גירסא אחרת בבעי' הגמ' עי'
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בזה בתוס' ,אבל להרמב" שהביא את
האבעי' של הגמ' כגירסת רש"י קשה,
ודוחק לומר דבאד אחד אמרינ שהוכיח
סו דעתו שקלטה ,שלזה הי' דעתו
מעיקרא בשעת זריקה ,דלא חילקו כ
בגמרא.
 øùôàåלחדש ולבאר דהרמב" מפרש
איבעית הגמ' כמ"ש בתוס'
הרא"ש ,דבהא גופא מספקא ליה להגמרא
אי הטע לפטור בשני בני אד הוא
משו שני שעשאוהו וזה לא שיי
בעקר הוא עצמו וקיבל) ,דס"ל דכיו
דסו כל סו אד א' עשה העקירה
והנחה חייב( ,א"ד הטע משו שלא
הי' ההנחה במקו שהי' מחשבתו לכ
מעיקרא וזה שיי לפטור ג באד א',
וכיו שהרמב" הביא להלכה דפטור ג
באד אחד לכ הביא הטע שלא הוה
ההנחה במקו שכוו לכ מעיקרא.
 ãåò .ãצ"ב בדעת הרמב" ,דהנה
הריטב"א ושי' להר" )ובתוס'
הרא"ש( דס"ל כפי' הראשו בטע הפטור
בעקר וקיבל משו שני שעשאוהו ,כתבו
דאי אפשר לפרש כפי' השני משו
דבסוגיא לקמ צז ,ב מבואר דנתכוו
לזרוק ח' וזרק ד' חייב ,והיינו דזה תלוי
בהגירסאות ש ,דבחי' הר" רשב"א
וריטב"א לקמ מבואר דלגי' רה"ג מחלק
הגמ' ש דבנתכוו לזרוק ד' אמות וזרק
ח' פטור ,כיו שלא רצה אותו שיעור
ומקו כלל ,אבל בנתכוו לזרוק ח' והל
רק ד' חייב ,דהוא הי' רוצה ד' אלא
שהי' רוצה עוד יותר ,אבל עכ"פ עשה
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חלק ממחשבתו וזה כבר נמצא בשיעור
שחייבי עליו ,ולכ אי אפשר לפרש
כא דפטור בחט אחר החפ באמצע
הילוכו משו שלא הי' ההנחה במקו
שכוו לכ ,דהא מבואר ש דא שלא
הל החפ כל השיעור שנתכוו חייב
כיו שעכ"פ הל חלק ממנו .ולפי"ז
קשה דהא הרמב" )פי"ג הכ"א( פסק כגי'
הראשוני הנ"ל דבנתכוו לזרוק ח' וזרק
ד' חייב ,שהרי נעשה כשיעור המלאכה
ונעשית מחשבתו ,שהדבר ידוע שאי
החפ מגיע לסו ח' עד שיעבור כל
מקו ומקו מהח' וכו' עכ"ל ,וא"כ למה
כ' בהלכה ט"ו דבעקר וקיבל פטור משו
שאי ההנחה גמורה במקו שהי' לו
לנוח מעיקרא ,שזה מתאי לפי' השני
בסוגיי וכנ"ל.
 äðäå .äעל שיטת רש"י בסוגיי שפירש
שהטע שפטור הוא משו
שני שעשאוהו ,לכאורה קשה למה
הוצר לזה ,והא ס"ל בד צז ,ב כגי'
בגמ' דיד )ולא כגי' רה"ג( דבי נתכוו
לזרוק ד' וזרק ח' ,ובי נתכוו לזרוק ח'
וזרק ד' פטור עיי"ש ברש"י ותוס' ,וא"כ
הו"ל לפטור ג כא בעקר וקבל ,כיו
שלא הוי ההנחה במקו שנתכוו לכ.
 ùéåלתר דבסוגיי מיירי כשאמר הזורק
דאינו מקפיד על מקו ההנחה ובכל
מקו שתרצה תנוח ,ואדרבה מדויק כ
כא דהוי המש מימרא שלפניה ,אמר ר'
אבי אר"א בש ר"י בזרק חפ ונח בתו
ידו של חבירו דחייב ,ומוקי הגמ' דמיירי
בלא אחשביה לידיה דהיינו שלא נתכוו
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הזורק שינוח ביד חבירו והלכה מעצמה
ונחה ש כמו שפירש רש"י ,וצ"ל דמיירי
באופ שאמר הזורק בכל מקו שתרצה
תנוח וכמ"ש בבעה"מ בסוגיי] ,וג לפי'
רה"ג בד צ"ז י"ל דצרי לאוקימתא זה
דלכאורה מיירי בכל אופ שזרק ונח וא
בנתכוו לזרוק לצד צפו וזרק לצד דרו
דלכו"ע פטור ,דהוי כנתכוו לזרוק ד'
וזרק ח'[ ועל זה בא המימרא השניה דר'
אבי דמה שאמרנו דזרק לתו ידו של
חבירו חייב היינו דוקא בעמד במקומו,
אבל בעקר ממקומו פטור משו שני
שעשאוהו ,אבל משו טעמא דנחה במקו
אחר מכוונתו ליכא למפטריה ,דהא מיירי
באומר כ"מ שתרצה תנוח.
 ãåò .åיל"ע בלשו הרמב"
הנ"ל בטע עקר ממקומו וקיבל,
שאי ההנחה גמורה עד שינוח החפ
במקו שהי' לו לנוח בו בשעת עקירה,
דאי כוונתו לפטור רק מטע שלא הי'
הנחה במקו שנתכוו לכ היה לו לומר
שאינו חייב על ההנחה עד שינוח במקו
שנתכוו לכ בשעת עקירה ,ומלשו שאי
ההנחה גמורה משמע שאי פעולת ההנחה
נגמרת ,ולא רק די בכוונת ההנחה.
)בהלכה ט"ו(

 ïëì .æיראה לומר בשי' הרמב" דפוטר
ג כ מטע שני שעשאוהו,
אבל סובר דא עמד במקומו וקיבל ,א
שהי' ההנחה בכח המקבל ,כגו שסגר
ידו ועכב החפ וכדו' ,מ"מ כיו שבלא"ה
הי' עומד לנוח במקו זה מכח זריקת
הזורק ,לא איכפת ל א עכשיו עשה
השני את פעולת הקבלה ,ואינו דומה
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לאחד שעשה עקירה ושני קיבלו
מהמושיט דהוי שני שעשאוהו ,דש
לא הי' מונח במעשה העקירה פעולת
ההנחה דעדיי חסר עצ פעולת ההנחה,
אבל בזורק הרי במעשה הזריקה יש ג
הנחה )דהחפ הי' נח ממילא בלא קבלת
המקבל( ,ולכ כיו שנח במקו שהי'
עומד לנוח ,מתייחס ההנחה להזורק א
שאחר קיבלו ,ורק א המקבל שינה את
מקו ההנחה שהי' עומד לנוח בו מכח
פעולת הזורק אז מתייחס ההנחה
להמקבל ,והוי שני שעשאוהו ,שהנחה
במקו זו אינה חלק ממעשה הזורק,
וזהו כוונת הרמב" שאי ההנחה גמורה
)היינו מעשה ההנחה מכח הזורק( עד
שיונח במקו שהי' לו לנוח בשעת
עקירה.
 æ"éôìåמוב האבעי' דגמ' בעקר הוא
עצמו וקיבל ,א שיי לפטור
משו שני שעשאוהו באד אחד ,כיו
שסו סו עשה איש אחד העקירה והנחה
וכנ"ל לשי' רש"י.
 íâåאינו סתירה למ"ש בהלכה כ"א
דנתכוו לזרוק ח' וזרק ד' חייב,
דש מיירי בפעולה אחת ובשעת זריקה
כבר זרק בכח שמונח בסו ד' ,אבל כא
בשעת זריקה הי' עומד לנוח במקו אחר
ואח"כ נשתנה בכח שני.
 ìáà .çעדיי צרי ביאור מ"ש הרמב"
בהלכה י"ג ,וז"ל הזורק חפ
מרשות לרשות או מתחלת ד' לסו ד'
ברשות הרבי ,וקוד שתנוח קלטו אחר
בידו וכו' פטור ,מפני שאי זו הנחה
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שנתכוו לה ,לפיכ א נתכוי לכ בשעת
זריקה חייב ,וכ' בלח"מ דהיינו עקר
ממקומו ,וכמו שפי' רש"י המשנה בד
ק"ב א' ,שממנו מקור הלכה זו של
הרמב" ,ולפי מ"ש לבאר דעת הר"מ
דפטור משו שני שעשאוהו קשה דא"כ
לא מצי נתכוי לכ מעיקרא כיו דהנחה
זו אינה פעולת הזורק] ,וכמ"ש לעיל
מהמאירי[ ומה מהני שלא שינה המקבל
מכוונת הזורק מ"מ שינה הקבלה של
הזורק ,וא כ הזורק לא עשה פעולת
הנחה .וג לשו הרמב" שכ' כא שפטור
משו שאי זו הנחה שנתכוו לה ,לא
משמע משו ב' שעשאוהו ,והי' אפשר
לומר דלהרמב" המשנה בד ק"ב א'
דקלטה אחר ,אינה אותו די דר"י בד
ה' דעקר ממקומו וקיבל ,די"ל דסובר
דטע המשנה הפוטרת הוא משו שלא
הי' ההנחה במקו שנתכוו לכ מעיקרא,
וא דלעיל ביארנו דלהרמב" שפסק
נתכוו לזרוק ח' וזרק ד' חייב לא שיי
לומר כ שהרי ש לא היתה ההנחה
במקו שנתכוו מתחילה ובכ"ז חייב,
י"ל דקלטה אחר גרע מזרק ד' ,דקלטה
הוי כנתכוי לד' וזרק ח' או לדרו וזרק
לצפו דכיו שבא החפ ביד אחר אינו
ברשות הזורק והוי כמקו שלא כוו לה
כלל ,והא דר"י בד ה' וכ הרמב"
בהלכה ט"ו פטרו רק בעקר ממקומו
וקבל ומטע שני שעשאוהו ,ש מיירי
באומר כ"מ שתרצה תנוח ולא הקפיד
הזורק א ינוח בידו של חבירו .וכ
מדוייק בלשונו שבהלכה י"ג כ' הזורק
חפ וכו' מתחלת ארבע לסו ארבע,
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היינו שנתכוו על מקו ההנחה אבל
בהלכה ט"ו כ' סת הזורק ונחה בתו
ידו של חבירו.
 ùéåלהעיר על הרמב" דבגמ' לקמ
ק"ב א' על המשנה דהזורק וקלטה
אחר או כלב או שנשרפה פטור ,איתא
אמר רבה זרק ונחה בפי הכלב או הכבש
חייב והאנ תנ פטור הת דלא קמכוי
הכא דקמכוי ,והרמב" בהלכה י"ג
העתיק דבנתכוו לכ מעיקרא חייב ג
בקלטה אחר ,ובגמ' איתא רק על כלב
ואש ,ולהנ"ל י"ל משו דבאחר ל"מ
נתכוו לכ מעיקרא דסוכ"ס הו"ל שני
שעשאוהו ,ויש לדחות דרבה אמר רק
על קלטה כלב ואש דש יש עוד חידוש
דמחשבתו משויא ליה מקו ד' עיי"ש
בסוגיא ומ"מ הדי אמת ג בקלטה אחר.
 'ìîå .èרש"י ותוס' בסוגיי שכ' דהו"ל
שני שעשאוהו מכיו שלא הניח
החפ ללכת עד מקו הילוכו ,משמע
דהיינו כמ"ש בדעת המרב" דרק בכה"ג
הו"ל ב' שעשאוהו ,אבל אינו מוכרח דלפי
מ"ש לעי' באות א' לפרש דר הראשו
דעקר וקיבל היינו שתפסו מאחוריו דאז
לעול הוא עושה מעשה ההנחה אבל
כשמקבל החפ מכנגד יתכ דנח בידו
בלי שו הוספת פעולה משלו ]ולכ חילקו
הגמ' באופ הרגיל והמצוי[ ,יתכ שזהו
כונת רש"י וכמ"ש בהמש דבריו שר
אחריו ועכבו ,היינו שבא מאחוריו.
) ïî÷ì äðäå .éק ,א( תניא זרק חו לד'
אמות ואחזתו הרוח )ואפי'
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באויר ,רש"י( משהו ,אע"פ שחזרה
והכניסתו חייב ,ולכאורה ש שהרוח
אחז החפ באויר א"כ לא עשה הזורק
הנחה ההוא ,ובשלמא לפי' רבינו חננאל
בסוגיי דפטור בעקר וקיבל דלא כוו
למקו הנחה ההיא ,י"ל דש מיירי
דאמר כ"מ שתרצה תנוח וכמ"ש הרשב"א
ש בפי' המשנה והגמ' ,וכ לשי' רש"י
דפטור משו שני שעשאוהו י"ל דש
באחזו הרוח לא הוי שני שעשאוהו עי'
ביה"ל סו סימ שי"ט ד"ה מפזר מס'
אלפי מנשה עפ"י ירושלמי דמעביר ד"א
בסיוע הרוח חייב כמו זורה שהרוח
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מסייעתו] ,ויל"ע בזה ממ"ש הרא"ש
בב"ק פ"ו סי"א ועי"ש ובתו"ד כיו
ומלאכה זו עיקר עשייתה ע"י רוח ועי'
חת"ס בג' מג"א סי' רנ"ב סק"כ ,ושו"ר
דיש שר"ל דלאו כו"ע ס"ל כהרא"ש
ש[ צ"ל בלאו כו"ע ס"ל ,ולפי"ז י"ל
דה"ה בעשה הרוח ההנחה .אבל לשי'
הרמב" קשה דהא לא נח במקו שהי'
לו לנוח בשעת עקירה .ומי עדי הרוח
מעקר הוא עצמו וקיבל ,וצ"ל דאחזתו
הרוח באויר היינו באותו מקו שהי'
עומד לנוח בו על הקרקע ,וא"כ הוי
כעמד במקומו וקיבל.
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הר"ר בעריש קרויס
מאנשעסטער

ביאור עני עובר על תקנת חכמי במצוה ,אי יצא ג מה"ת
 à"âîäהביא מרבינו ירוח בסימ
שמ"ג ,דבדבר של מצוה ספינ
לי' לקט איסור בידי ,כגו שמחנכי
אות לתקוע בשבת ,והביא המג"א ראי'
מתוס' בפסחי ד פ"ח דמותר להאכיל
לקט קרב פסח אע"פ שלא נמנה עליו
כיו שהוא חינו מצוה ,ורבי עקיבא
אייגר זצ"ל חולק עליו בפשט דברי התוס'
וכתב בזה"ל ,בשופר איכא חינו מצוה
דבתקיעתו מקיי מצוה דשופר ,דג גדול
שתוקע בשבת קיי מצוה דשופר דזמנו
ג בשבת ,אלא עבר על שבות דשבת,
אבל אכילה שלא למנויי ליכא מצוה
כלל ,עכ"ל.
 ú÷ìçáיואב בקונטרס קבא דקשייתא,
הביא דברי רע"א אלו ,וכתב
דה תמוהי מאד ,לא מבעי' לפי דעת
התוס' סוכה ג' בדי יושב וראשו ורובו
בסוכה ושלחנו בתו הבית דאי יוצאי
א מדאורייתא ,אלא א לדעת הר"
דחולק על התוס' ,זה דוקא הת שלא
בטלו את המצוה לגמרי אלא הוסיפו
דיני באופ קיומה ,אבל בשופר בשבת
שבטלו את כל המצוה ,בודאי שנעקר
לגמרי ,ומסיי שדברי רע"א תמוהי
מאד ,ועי' בספר מגדנות אלי' סימ כ"ז
שהארי לתר קושיא זו על פי דרכו.

) úåèùôáåהי' נראה לחלק דהנה מה
שחכמי עקרו מצוה מ
התורה בשוא"ת ,הוא משו סייג להמצוה,
וכמפורש ברבינו יונה ריש ברכות ,וא"כ
תינח בסוכה בשלחנו בתו הבית גזרו
שא עבר על תקנת לא יצא יד"ח א
מדאורייתא דאל"כ יבוא לעבור על תקנת
א לא יפסיד את המצוה דאורייתא ,ולכ
בהכרח גזרו שאי לו המצוה אפי מה"ת,
וכ בק"ש אחרי חצות א לא היו עוקרי
את המצוה לגמרי יבואו לקרות ק"ש
אחרי חצות ,משא"כ בשופר בשבת שגזרו
שלא לתקוע כל עיקר ,אי שו חשש
שיבוא לתקוע ולעבור על תקנת ,ובכגו
דא לא הי' סבה לעקור את המצוה לגמרי(.
 äðäåיש לבאר מקוד את דברי התוס'
בעצמ ,כי לכאורה נראה )וכ
מובא מח"א( שמה שכתבו שאינו יוצא
אפי' מדאורייתא תלוי בחקירה של הדברי
סופרי )סימן ג'( אי כשעקרו חכמי מצוה
מ התורה לגמרי עקרו אותו ואי כא
מצוה בכלל ,או שהמצוה מ התורה
במקומה עומדת אלא שהתורה נתנה רשות
לחכמי לצוות לנו שלא לקיי המצוה
במקו שיש לה טע על זה.
 íìåàיש לומר דדברי התוס' אינו עני
להחקירה הנ"ל .דהנה בקונטרס
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דברי סופרי ש הביא מחלוקת שהובא
בספר האשכול לגבי סדי בציצית ,שגזרו
חכמי שלא להניח עלי' ציצית ,א עבר
והניח ציצית ,א חייב עלי' מלקות משו
שעטנז או רק מכות מרדות ,והגרא"ו
רצה לתלות את זה בחקירה הנ"ל ,דהיינו
דאי נימא שע"י עקירת חכמי נעקרה
המצוה מ התורה ונעשית טלית פטורה,
וא ילבש הסדי בציצית לא יקיי מצוה
כלל א"כ ודאי לוקה מלקות ,דהוי כלאי
שלא במקו מצוה ,אול א נאמר דמצות
ציצית דאורייתא במקומה עומדת אלא
שצרי לשמוע לדברי חכמי שאסרו
להטיל ציצית בסדי אבל א ילבש הסדי
בציצית תתקיי בזה מצות ציצית
דאורייתא אי כא מלקות אלא מכות
מרדות שעבר על דברי חכמי ,וכשהצעתי
דבר זה לפני מורי ורבי הגאו רבי חיי
הלוי זצ"ל מבריסק ,אמר לי שי"ל
דתרווייהו ס"ל ,שהמצוה של תורה לא
נעקרה ,ומ"מ אפשר לומר דבכה"ג אי
עשה דוחה לא תעשה ,כיו שבפועל אי
עליו חיוב לקיי המצוה .עכ"ד.
 éðáàáåנזר ג"כ )יו"ד סימן קמ"א( ד
בחקירה של הדברי סופרי,
ומסיק דמה שחכמי עקרו את המצוה
לא עקרו את עצ המצוה ,ומביא ראי'
מגמרא יבמות דא יב חייבי לאוי א
בעלו קנו ,וא נימא דעקרו חכמי לגמרי
את המצוה למה קנו הלא אי כא מצוה
בכלל ,ע"ש ,אבל אינו מביא דברי תוס'
אלו ,אשר לכאורה ה סתירה למסקנתו,
ג מה שהפמ"ג מסיק להלכתא בכמה
עניני עפ"י דברי תוס' הללו ,ונראה
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מזה שהבי שחקירתו אינו עני להתוס'.
ג בדברי סופרי לא הביאו] ,האמנ
בקוב הערות הובא ,ומביא ג דעת
הר" החולק על תוס' ,אבל אינו תולה
חקירתו במחלוקת[ אלא תולה חקירתו
בשני הצדדי בספר האשכול המובא
לעיל ,וכנראה מזה הי' דעתו שיש לחלק
בי חקירתו לדברי התוס'.
 äàøðåלהסביר צד החקירה של הדברי
סופרי דלא נעקר עצ המצוה,
דלכאורה הלא א יש כח בידי חכמי
לעקור המצוה בשב ואל תעשה ,הרי ה
מבטלי במציאות את הדאורייתא ,ולמה
נימא שהמצוה בעצמותה נשארת.
 äðäãלפי צד השני של הדברי סופרי,
דהמצוה בעצמה נעקרה ,לכאורה
רואי בזה דבר חדש דכח החכמי נכנסת
ג להדאורייתא בעצמה ,לא רק למעשה
שלא לעשות המצוה ,אלא ג בנוגע
לדברי אחרי ,מה שבדר כלל אינו כ,
דהלא ידוע בדר כלל דדי דרבנ לגבי
דאורייתא לא נחשב ,ה לגבי מצוות ,כגו
לגבי הדי דמצוות מבטלות זו את זו,
דנקטינ דמצוה דרבנ לעני זה כדבר
הרשות ,וכ להוציא את אחרי ,א
מחוייב באותו הדבר מדרבנ אמרינ שאינו
יכול להוציא את המחוייב מדאורייתא,
וכ כיו"ב ,וג לגבי מה שהאריכו
בפוסקי אי קני דרבנ מועיל לדאורייתא,
נראה מדבריה שצרי להיות סבה
מיוחדת שיועיל ,דהיינו לא עצ דהרבנ
נחשב לגבי הדאורייתא ,אלא מחמת הפקר
בית די הפקר שזהו די מיוחד מ התורה,

õš

תורת

מבי מדרשא

או שאר סבות המבוארי בפוסקי ,אבל
לגבי עצ הדבר ,תקנה דרבנ לא נחשב
כלפי עניני דאורייתא.
 ïëåמה שדנו בחקירה אי דבר שאינו
ראוי מדרבנ אי הוי אינו ראוי מ
התורה ,ומצינו בזה במסכת סוכה פרק
שני מחלוקת ר"מ ור"י בעשה סוכה על
איל אי הוי ראוי לשבעה כיו שאינו
עולה עליו בשבת ויו"ט ,רבי יודא ס"ל
דאינו ראוי לשבעה ,ור"מ ס"ל דהוי ראוי
דמדאורייתא חזיא חזי ,ע"ש ,וביאר ש
הריטב"א ז"ל שיטת ר"י ,וזה לשונו,
ובודאי לר"י איסורא דבהמה דרבנ הוא
אלא שהוא סובר שכ די תורה לפסול
כל סוכה שאינה ראויה לשבעה מאיזה
צד ועני שיהי' עכ"ל ,רואי מדבריו
שלא רצה לפרש אפי' בדעת ר"י שמחמת
שיש איסור דרבנ יהא בעצ נקרא דבר
שאינו ראוי לגבי די תורה ,וכ"ז אפי'
לר"י ,אבל אנ פסקינ כר"מ דהוי סוכה
הראוי' לשבעה כיו דמה שלא ראוי אינה
אלא מדרבנ ,ועי' עוד בזה בשער המל
בהלכות לולב ,שד בעני זה באריכות,
אבל היוצא מכל דבריו שזהו דבר פשוט
שדבר מדרבנ אינו נחשב לגבי דאורייתא.
) íìåàעי' בברכת אברה על סוגיא זו
שרוצה לחדש שלפי דעת התוס'
בד ג' שבשלחנו בתו הבית לא יצא
א מה"ת ,נוכל לפרש שדבר שאינו ראוי
מדרבנ בעצ אינו ראוי מ התורה ע"ש(.
 'éòåבמשנה למל הלכות תרומות פרק
ז' ,בהא דאי' דכה טמא שאכל
תרומה טמאה אינו חייב מיתה בידי
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שמי דכתיב ומתו בו כי יחללוהו,
לאפוקי זה שמחוללת ועומדת ,ונסתפק
המל"מ א אכל תרומה שהיא טמאה
מדרבנ ,אי חייב מיתה בידי שמי כיו
דמ התורה הרי היא תרומה טהורה ,או
דלמא כיו דמדרבנ טמאה היא נימא
ג בזה דמחוללת ועומדת היא.
 ùéåלעיי בכוונת חקירתו ,דלכאורה
הכא א"א לומר כמו גבי סוכה
שאינה ראוי לשבעה ,כסברת הריטב"א
דכיו שלמעשה בפועל א"א לעלות באיל
א"כ הוי אינה ראוי ,דהלא הנדו הכא
הוא לגבי א נקרא מחוללת בעצ ,וזה
דבר שאינו תלוי בפועל למעשה ,ואולי
אפשר לומר דכוונתו דכיו למעשה הוא
מחוללת לבני אד מטע די דרבנ,
א"כ ג מ התורה הוא מחוללת ועומדת
דהרי למעשה הוא מחוללת ,וצרי עיו
בזה ,ובכל אופ זה רק הו"א של המל"מ,
אבל מסקנתו נראה דכיו דמה"ת טהורה
אינה נקרא מחוללת ועומדת.
 ô"ëòזה ברור שבדר כלל עניני של
דרבנ אינ נחשבי בעצ לגבי
דאורייתא .והנה בהא דיש כח ביד חכמי
לעקור דבר מ התורה בשוא"ת ,חזינ
שחז"ל יש לה כח א לגבי דאורייתא,
וזהו הכח שהתורה נתנה לה ,אבל י"ל
שזהו רק במה שנוגע למעשה ,ובמה שנוגע
למעשה לא נחשב שהדבר נעקר בעצ,
וכעי שמצינו ג עני של אונס שנפטר
למעשה ,שאי הפשט שבעצ נתבטל
המצוה ,והנפק"מ בי בעצ לבי למעשה
הוא כשנוגע לדבר צדדי ,שא אנו אומרי
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שחז"ל עקרו בעצ את המצוה אז ג א
נוגע לדבר צדדי ננקוט שאי כא מצוה,
וא נאמר שלא עקרו בעצ אז לגבי דבר
צדדי נחשב שיש כא מצוה.
 äðäåבשלחנו בתו הבית ,י"ל לפי דעת
התוס' ,שהי' תקנת לכתחילה שלא
לצאת המצוה ,ולא שזה פועל יוצא
מתקנת ,וממילא כשאנו דני א יצא
המצוה מדאורייתא אי זה דיו על דבר
צדדי ,אלא זהו חלק הלמעשה של התקנה
שלא לצאת המצוה מכל וכל כדי שלא
יבואו לעבור על תקנת ,וכ הדיני
הנוגעי לקיו המצוה עצמה ,כגו אי
לבר עוה"פ ברכת שהחיינו וכיו"ב ,לגבי
כל זה אמרינ שלא יצא א מה"ת ,כי כל
זה נוגע לקבוע שאי כא מצוה למעשה,
ובקיצור כמו שאנו מביני שיש כח ביד
חכמי לומר שלא לקיי מצוה דאורייתא,
כ יש כח ביד לומר שלא יצא יד"ח
מדאורייתא ,אבל ג זה אינה רק מדרבנ.
 ìáàאי כוונת התוס' לומר שבעצ אי
כא מצוה ,וממילא לא יהא נחשבת
מצוה א כשיהי' נוגע לדברי צדדיי
לגמרי) ,כגו לגבי סדי בציצית א עבר
על דבריה והניח ציצית שיתחייב מלקות
על הכלאי ,כי בזה יתחייב מלקות רק
א עצ המצוה נתבטל לגמרי( וזהו כבר
חקירת הדברי סופרי ואבנ"ז ,דיש צד
לומר שבעצ נתבטל המצוה לגמרי ,אבל
אי זה עני לדברי התוס'.
 äúòîåנוכל לומר דג רע"א מודה
לדברי התוס' ,אלא שלגבי
חינו קט ,כיו שיש כא קיו מצוה
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בעצ) ,ואי אנו דני על חיוב או פטור
הנוגע לקיו המצוה ,אלא בדבר צדדי(
ודי בזה שמותר לקט לעבור על איסור
מחמת חינו ,כי בלא"ה צריכי לומר
פשט בדברי הרבינו ירוח דמשו שיש
כא עני של מצוה הקילו ,כי הלא
למעשה אי כא מצוה.
 é"ôòåדברי אלו יתבאר ג סתירת
התוס' שכתבו בסוכה ד ב'
בתוד"ה כי עביד ליה ,וזה לשונ ,וא"ת
וכיו דלא חיישינ אלא שתהא ראוי'
לעשותה ארעי אע"פ שעושה אותה קבע
א"כ אמאי קאמר גשמי סימ קללה
בחג והלא יכול לקבוע הנסרי במסמרי
שלא ירדו גשמי בתוכה ואפילו א
תימצי לומר דאסור משו גזירת תקרה
וכו' מ"מ כיו דלא אסור אלא מדרבנ
לא שייכא למימר שהגשמי סימ קללה,
וע"ש בתוס' שמכח קושיא זו חדשו
שבסכ איכא די מ התורה שלא יהא
קבע ע"ש.
 äøåàëìåמשמע מדברי התוס' אלו ,דס"ל
בסוכה
יוצאי
דמה"ת
המסוככת בסכ המסומר ,וזה סתירה
לדברי התוס' הנ"ל דאי יוצאי אפי'
מה"ת.
 éôìåהנ"ל יונח ,דבזה שאינו נוגע למעשה,
בודאי אנו אומרי שבעצ יש כא
קיו מצוה כלפי שמיא ,אלא שלמעשה
לא יד"ח ,לפי שגשמי סימ קללה בחג
תלוי במה שהמצוה הוא בעצ ולא במה
שיכולי לקיי למעשה או לא.
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הרב משה יהושע ערלאנגער הי"ו
בעני סוכה ואח"כ זמ
) 'îâá .àסוכה נ"ו ע"א( איתמר רב אמר
סוכה ואח"כ זמ רבב"ח אמר
זמ ואח"כ סוכה ופירש"י מי שלא בר
שהחיינו בעשייתה שהייתה עשוי' ועומדת
ותניא )לעיל מו ,א( כשנכנס לישב מבר
שתי סוכה וזמ ואמר רב סוכה לימא
ברישא והדר זמ ,עכ"ל ,ומפרש לה בגמ'
טעמא דרב דס"ל חיובא דיומא עדי
וטעמא דרבב"ח דתדיר ושאינו תדיר תדיר
קוד ופרש"י זמ תדיר שנוהג בכל
הרגלי.
 êùîäáåהסוגיא מקשינ עליה דרב
מהא דתנ בעצרת )פי'
כשאירע בשבת ויש בו חילוק חמ דשתי
הלח וחילוק לחה"פ שהוא מצה( אומר
לו היל מצה היל חמ ,והא הכא
דחמ עיקר שהיא חובה ליו ומצה טפל
שהיא של שבת שעברה וקתני דפליגא
מצה ברישא אלמא תדיר עדי ותיובתא
דרב ,ומשני דאיכא פלוגתא בברייתא
ואבא שאול ס"ל דחמ קוד והיינו כרב
דחובת היו קודמת לתדיר ומסיק והלכתא
סוכה ואח"כ זמ ,ע"כ הסוגיא.
 äøåàëìå .áיפלא דהא מסקינ דסת
משנה דלח הפני קודמת
לשתי הלח והיינו דלא כרב ואמאי
פסקינ דלא כסת משנה .ובתוס' ד"ה

והלכתא כתבו וז"ל ולא חיישינ לסת
משנה א"נ חשיב נמי לחה"פ חובת היו
אעפ"י שה משבת שעברה ע"כ ,אבל
במהרש"א הקשה ע"ז דא"כ צ"ע מאי
דוחקי' דתלמודא לאוקמי רב כתנאי נימא
דרב ככו"ע )והמח' בברייתא הוא בסברא
זו אי חשיב חובת היו או לא( וע"ש
בפני.
 åáúëåהאחרוני לתר בכמה אופני
בהקד דיוק בלשו הגמ' דמסיק
"והלכתא סוכה ואח"כ זמ" ואמאי לא
קאמר והלכתא כוותי' דרב ומוכח מזה
דקיימא ל כרב ולא מטעמי' כמשי"ת.
 ñ"úçá .âעמד בדברי רש"י דזמ תדיר
שנוהג בכל הרגלי דדייקא
פי' כ דמה שזמ מצוי במש כל השנה
על פרי חדש וכדומה לא מקרי תדיר
כמסקנת הגמ' )זבחים צ"א (.דמצוי ל"ה
תדיר ולכ הוצר לפרש תדיר דחובה.
 ìòåפי זה קשה דברכת סוכה תדיר
מברכת זמ דזמ אינו אלא ג'
רגלי וסוכה קיי"ל דבכל יו מבר
והו"ל לכה"פ ז' פעמי.
 ìáàבאמת ה דמבר כל יו על סוכה
זהו רק מצוה ולא חובה ,דהא אי
לא יצא מסוכתו כל שבעה אינו מבר
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רק פע אחת .אמנ זהו מח' מג"א
ושל"ה )סי' תרל"ט סקי"ז( ולדעת הפוסקי
דחייב לבר כל שבעה אפי' בלא היסח
הדעת קשה כנ"ל .ועל כ צ"ל דסוגיי
כמ"ד בזבחי ש דמצוי נמי מקרי תדיר
ובזה כל הנידו אי חובת היו עדיפא
מתדיר או תדיר עדיפא מחובת היו 
דזמ הו"ל מצוי במש כל השנה יותר
מסוכה דהו"ל רק ז' פעמי .ולפי זה
לדיד דקיימא ל דמצוי לא מקרי תדיר
א"כ סוכה נחשב כתדיר לגבי זמ ולכו"ע
אית ל להקדי סוכה לזמ דהא הו"ל
תדיר וקוד ולק"מ ממתני' דהקדי מצה
לחמ דשפיר מקדימי תדיר לשאיננו
תדיר ומדויק הל' והלכתא סוכה ואח"כ
זמ ,עכ"ד.
 êà .ãיש להעיר על זה מפרש"י דמפרש
זמ תדיר שנוהג בכל הרגלי הרי
מוכח דמפרש דתדירות דזמ הוא מזמ
הרגלי וע"כ צרי לומר דס"ל כשיטת
המג"א דחובת ברכת סוכה אינה רק יו
אחד וכמ"ש הח"ס בפי' בתו דבריו
דפשטות הסוגיא מוכח כדעת המג"א.
 ãåòå .äיש להעיר דמה דנקט החת"ס
בפשטות דמצוי לא מקרי תדיר
הוא לכאורה פלוגתא דתנאי במנחות ד
ס' ע"ב דר"ש ס"ל דמנחת חטא ומנחת
סוטה מצויי אפי' מאה פעמי בשנה
א אירע הדבר אבל מנחת העומר הוא
פע אחת בשנה ותו לא ,ולכ אי ללמד
מנחת העומר מהנ ור"י ס"ל דאדרבה
מנחת העומר מצוי' טפי דבכל שנה היא,
וכאשר העיר ש בקר"א וברש"ש דנחלקו
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בזה וכ' בקר"א ש להעיר על הא דקי"ל
באו"ח )סי' תקפ"ד ס"ד( דק"ש ומילה ,מילה
קודמת ,דהא מילה היא רק מצוי ולא
תדיר דחובה ,וכ' דמילה עדיפא ממנחת
חוטא וסוטה ,וכ"מ בסוגיא דזבחי דאי
דלבתר דמסיק דמצוי דשלמי לא מקרי
תדיר לגבי חטאת ואש מסיק בחד תי'
דמצוי דמילה מקרי תדיר לגבי פסח
וצרי לחלק בי מצוי למצוי.
 ø÷éòáå] .åבחשבו כמ"פ אומרי זמ
דחובה  הנה בג' רגלי
ושמע"צ אומרי ד"פ וא נצר ר"ה
ויוהכ"פ הרי לנו ששה פעמי ,אכ
בחת"ס כ' דאליבא רב ושמואל אזלי'
דס"ל עירובי מ' דאי חובה לומר זמ
כ"א בג' רגלי .א להלכה קיי"ל דאומר
זמ בר"ה ויוהכ"פ ,ועי' ערו לנר שהעיר
ג"כ דאכתי הוי רק ששה פעמי ,א
ל"י אמאי שביק זמ דחנוכה ופורי 
ודוחק לומר דדרבנ לא חשיב  דהא
כל הברכות ה רק מדרבנ ,א ז"פ דלא
חשיב יו"ט שני דהא הוי רק מספיקא
ויש לדו בזה ,ובערו לנר כ' דלא דני
רק מזמ דרגלי ולא מזמ דמצוות דזהו
ברכה אחרת  וכידוע השאלה לעני
עושה מעשה בראשית של ברכת החמה
וברכת האילנות הי מינייהו קדי ואכמ"ל.
א בחנוכה יש לדו דהזמ קאי ג על
היו וכמ"ש בשעה"צ סימ תרע"ו ס"ק
ג' ,ועוד יש להעיר דסוכה אע"ג דהוה
ז' פעמי מ"מ הו"ל בזמ א' וזמ הוה
בזמני נפרדי ולכ מקרי תדיר טפי,
ובחת"ס כתב על זה דהוא סברה חדשה
שלא ראיתי  אכ בערו לנר הוכיח כ
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מגמ' שבועות )ט (.דחשיב שעיר ר"ח
תדיר נגד שעירי רגלי א דיש ט"ז
שעירי רגלי ורק י"ב שעירי ר"ח אע"כ
דתדיר נק' מה שבא בזמני הרבה וכ
מבו' במטה אפרי )סי' תקפ"א ס"ו(
דמקדימי מזמור ברכי נפשי למזמור לדוד
ד' אורי ,ועש"ב[.
 ú"åùáå .æנודע ביהודה
ל"ט( כתב לתר באו"א והוא
בהקד דברי הרא"ש )סוכה פ"ד סי' ד'( בש
יש מ הגדולי שאומרי דבליל שני
אומר זמ תחילה  לכו"ע  דזמ לא
קאי אסוכה ,דאפילו א הי' ליל יו"ט
ראשו חול יצא בזמ דסוכה .וה"'ר
שמואל מאיידרא ס"ל דלא יצא בזמ
דסוכה ביו חול דדוקא בשעת עשי' או
בשעת קיו המצוה ולדבריו לא שאני
בי ליל א' לליל ב' דבשני הלילות קאי
הזמ על סוכה ,והראבי"ה פליג וס"ל
דאפי' אי זמ לא קאי אסוכה אומר זמ
באחרונה ומוכח לה מיקנה"ז וע"ש
בהרא"ש .וכ' הנודע ביהודה דיש לבר
זמ באחרונה מטע חדש דבשלמא בליל
ראשו דהזמ ודאי כמו הסוכה )ואפי' את"ל
)קמא או"ח סי'

דאכתי אינו יו"ט דלא בקיאין בקביעא דירחא הלא

זמן יכול לברך אף קודם החג וכנ"ל( שפיר יש
לדו איזה מה קדי ,אבל בליל שני
הזמ רק דרבנ והסוכה הוא דאורייתא
כל שבעה ,א"כ יש לסוכה מעלת מקודש
ומעלת חובת היו וג דהוי ודאי .ולכו"ע
מקדימי לה לזמ דהוי רק ספק.
 ìòåפי זה מישב דלהכי קיימא ל
דהלכתא סוכה ואח"כ זמ .דכיו
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דבליל שני מוכרח לבר סוכה ואח"כ
זמ ,א"כ א הי' מבר בליל ראשו זמ
ואח"כ סוכה ,הי' בליל שני זלזול לקדושת
יו שני ולכ עבדינ ג בראשו סוכה
ואח"כ זמ )והא דבסוגיין פליגי בזה פי' עפ"י
גירסת הרא"ש דגריס רב יהודה ,ואיהו דס"ל דסוכה
רק יום אחד עש"ב  -ולפי גירסתו מיושב גם קו'
החת"ס דלפי"ז א"ש דזמן תדיר

מסוכה(.

 ùéå .çלהעיר ע"ד הנו"ב במה שבנה
פסקו דכיו דבליל שני צרי
לומר סוכה ואח"כ זמ לכ ג בליל
ראשו אומר כ כדי דלא לחלק בי יו"ט
ראשו ליו"ט שני ,דלכאורה בכל דוכתא
אזלינ בתר איפכא דכי היכי דלא ליתי
לזלזולי ביו"ט שני התקינו לדמות יו"ט
שני ליו"ט ראשו בכל מה שאפשר )ודוגמא
אחד  -סוכה נה .וברש"י ד"ה אנן דאית לן תרי יומי
היכי עבדינן ע"ש וכ"ה בשו"ע סי' תרס"ג ס"א ומשנ"ב

סק"ג( אבל לשנות ביו"ט ראשו כדי
להשוותו ליו"ט שני זו לא מצינו )וע'
כעי"ז במשנ"ב סי' תקכ"ט(

 ãåòåיש לעיי בעיקר מש"כ דבליל
שני לכו"ע מקדימי סוכה לזמ
מטע דסוכה ודאי וזמ ספק דתמוה
טובא דא"כ יקדימו סוכה ג לקידוש
וזה פשוט דלא אמרינ הכי .וע"כ טעמא
דמילתא דכל מה דקבעינ סוכה על כוס
יי הוא מצד המנהג לקובעו בשעת
אכילה ,וממילא רק לאחר קידוש היו
הוא דמבר לה ,וא"כ אדרבה זמ השיי
לקידוש היו בדי הוא שתקדי) .שו"ר
הערה זו מובא בלקוטי הערות הנדמ"ח על ס' הנו"ב
בשם שו"ת גור ארי' יהודה או"ח סי' נ"ט
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 ïáø÷áå .èנתנאל )פ"ד סי' ד' אות צ'( יישב
הקושיא באופ אחר עפ"י
שיטת יש מ הגדולי המובא ברא"ש
)הנ"ל אות ה'( דבליל שני אומר זמ ואח"כ
סוכה .דבפשטות מפרשי דשיטה זו
סוברת דכל המח' רב ורבב"ח הוא באופ
דהזמ קאי ה על הסוכה וה על היו"ט
ובזה נחלקו א זמ קוד או סוכה קוד
אבל בליל שני דהזמ קאי רק על היו"ט
ולא על הסוכה כו"ע מודו דאי מקו
להקדימו לסוכה קוד זמ אבל הק"נ
מפרש דבוודאי המח' אי סוכה קוד
לזמ או זמ קוד לסוכה ,הוא דווקא
באופ דהזמ לא קאי אסוכה ,אבל באופ
דהזמ קאי ג אסוכה לכו"ע סוכה ואח"כ
זמ כדי שהזמ יעלה נמי אסוכה .וה"ט
דפסקי' הלכתא הכי ,ולא דפסקינ כרב,
)וי"ל ג באו"א קצת דהמח' הוא בי
באופ דזמ קאי אתרוויהו ובי באופ
דקאי רק איו"ט ואנ עבדינ כעי הכרעה
לחלק בי יו"ט ראשו ליו"ט שני מטע
המבו' ,אבל זה ק"ק דא"כ אנ דלא כחד
מה( ומיושב דלא שבקי' לסת מתני'
דתדיר קוד לחובת היו ,א באופ
שהזמ קאי אסוכה שאני והב.
 éøáãîå .éרש"י בסוגיי מבו' דמפרש
המח' באופ דלא ביר
אסוכה מקוד יו"ט ,ויל"ע בטעמי',
דיל"פ דס"ל כשי' הגדולי הנ"ל ברא"ש
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דאי כבר ביר אסוכה א"כ לכו"ע זמ
ואח"כ סוכה )ויהי' מזה ראי' דלא כהק"נ(
או יל"פ דס"ל כשי' התוס' )מ"ו ע"א( דא
ביר בחול פטור לגמרי מברכת זמ ולכ
הוצר לצייר באופ דלא ביר בחול וע'
בזה.
 íåéñìå .àéאעיר לשי' הפוסקי דס"ל
דבליל שני מבר ג"כ סוכה
ואח"כ זמ )והוא ד' הנו"ב והב"ח ועוד( דלכאורה
פשוט דטעמ אינ כשי' בני איברא
דס"ל דזמ קאי נמי אסוכה ,ג בליל
ב' ,דהא מדקיימא ל )סי' תרס"ב ס"ב( דאינו
מבר על לולב ביו שני זמ .הרי דס"ל
דיצא על הזמ ביו ראשו ממה נפש
ולא מחלקי' בי שעת עשי' לשעת נטילה.
וע"כ דס"ל כשי' הראבי"ה וכמ"ש בט"ז.
ולכאורה יקשה דא"כ מה נענה על קו'
התוס' סוכה מ"ו ע"א דבשלמא לשי'
בני איידרא יש לומר דמודי לשי' התוס'
דכל שביר זמ אסוכה יצא על זמ
דיו"ט ומה שאנו מברכי זמ בליל ב'
היינו משו דלא יצא כלל בליל א'
מספק .אבל לפי מש"כ להוכיח דע"כ
קי"ל דיצא בליל א' על סוכה ומ"מ
מבר בליל ב' הרי דמבר רק על יו"ט
וא היינו סוברי לחלק בי ליל א'
לליל ב' היינו מישבי קו' התוס' כמ"ש
הק"נ ש אבל לשי' הראבי"ה דלא מחלק
צ"ב.
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הר"ר משה חיי פאללאק
הערות במסכת סוכה
äúìöî äáåøî äúîç ïéãá
 àúéà .àבגמרא )סוכה דף כ"ב( היינו
דאמרי אינשי כזוזי מלעיל
כאיסתרא מלתחת עי' פירש"י .והק'
הרש"ש דאי אזלינ בתר מטה מאי פסקה
למתני' לומר ושצילתה מרובה מחמתה
כשרה וקאי אלמעלה כדאיתא בגמרא
הלא אפשר שיהא רוב סכ למעלה
ואעפ"כ למטה יתפשט החמה עד שיהא
רוב חמה והיינו באופ שיש קצת יותר
סכ מאויר ועדיי יפסל הסוכה.

 øùôàåלומר בזה בהקד דברי הר"
)וכ"כ הריטב"א( שהק' לדעת ר"י
דמכשיר למעלה מכ' למה פסול סוכה
שחמתה מרובה מצלתה הלא לא בעי
צל לדידיה )וכן ק' לאינך אמוראי דפליגי אר' זירא
בגמ'( ותי' דאה"נ לא בעי שיהא מיצל
תחתיו אבל צרי שיהא מיצל ,ויוצא
מזה דלר' זירא צרי הסכ להיות מיצל
על האד שיושב בסוכה ושאר מ"ד ס"ל
דלא צרי שיהא מיצל על האד אלא
שיהא מיצל על איזה מקו.
 êéøöåעיו דהא אמרינ בגמרא
דף כ"ב( כזוזא מלעיל כאיסתרא
מלתחת ,ולפי פירש"י ש וכ כתב הר"
הפי' הוא שמשערי שיעור הצל במה
שמיצל מלמטה וא"כ רואי ששיעור
)לקמן

הצל תלוי לפי צלו למטה ובודאי האי
סוגיא אזלא לכו"ע ולא רק אליבא ר"ז.
 ìòåכרחי צ"ל דמה דאמרינ דמשערינ
למטה אי הפי' למטה על האר
אלא דמשערינ קצת למטה מהסכ ולפי
התפשטות החמה בשיעור הזה למטה
לפי"ז משערינ אי הוה צילתה מרובה
מחמתה או חמתה מרובה מצלתה ,וא"כ
שפיר י"ל דקי להו לחז"ל דבשיעור
הזה לעול יהא צילתה מרובה מחמתה
א יש אפי' קצת סכ יותר מאויר ובאמת
מוכרח לומר כ דאל"ה נמצא שסוכה
שגבוה י' אמות צרי יותר סכ להכשירה
מסוכה שגבוה ה' אמות כיו שיש יותר
מקו להחמה להתפשט עד למטה אע"כ
דרק לר"ז משערינ למטה ממש ולדידי'
יוצא שלסוכה גבוה צרי יותר סכ
מסוכה נמו אבל לכל אינ אמוראי
משערינ הצל מעט תחת הסכ ודו"ק.
 äðäåהקשו האחרוני על מש"כ רש"י
)בדף ב' ע"ב בד"ה לימות המשיח( דסוכת
מצוה אינה לצל ,והא אמרינ להדיא
לקמ )דף ח' ע"ב( והוא שעשויה לצל סוכה
עיי ש ,ולפי הנ"ל אפשר לומר דהא
שכתב רש"י ז"ל דסוכת מצוה אינה לצל
היינו דאינו צרי ליהיות לצל על היושב
למטה כשיטת ר' זירא אלא סגי שיהיה
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מיצל עכ"פ מעט תחת הסכ ולקמ
אמרינ דסוכת גנב" ורקב"ש צרי
ליהיות ניכר מתו אופ שהסוכה נעשה
שכוונת עושהו היה לש צל ואה"נ היה
די א כיוו לש צל מעט תחת הסכ.
 'éò .áפרי מגדי מ"ז סי' תרכ"ט סו
ס"ק ב' שנסתפק א מותר לסכ
בזכוכית הנעשה מאפר ועיקר ספיקתו
ש הוא שנשתנה צורתו ממה שהיה
הא כשר לסכ בו .ומקשי העול
הלא א יסכ בזכוכית יהא הסוכה חמתה
מרובה מצלתה ומתאמרא משמי' דהגרי"ז
ז"ל מבריסק דאפילו זכוכית שקו עושה
משהו צל שאינו דומה היושב בחו תחת
כיפת השמי ליושב תחת זכוכית וא"כ
אינו חמתה מרובה מצלתה אלא כולו
צל שאינו שיעור לאיכות של הצל הנצר
לכשרות הסוכה עכת"ד.
 úîàáåמסתבר לומר כ ,דהר" בסוגיא
דהמקרה סוכתו בשפודי )דף
ט"ו( כתב דמחצה סכ כשר ומחצה סכ
פסול למ"ד פרו כעומד כשר כי סוכ"ס
אי כא חמה לבטל הצל וכ א הסכ
מרובה למעלה אפי' א למטה החמה
שוה כמו הצל הסוכה כשרה לכו"ע אפי'
למ"ד פרו כעומד אסור וביאור דבריו
הוא שהסוכה צרי סכ העושה צל ,וא
יש חמתה מרובה מצלתה הצל בטל
בחמה כדברי רש"י והרי הוא כמי שאינו,
וא"כ אי כא סכ העושה צל ,אבל א
הצל והחמה שוי למטה או שאי חמה
בכלל אעפ"י שזה משו הסכ"פ מ"מ
אי כא ביטול ושוב מהני מה שיש סכ
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למעלה .ורואי מזה שהטע שחמתה
מרובה מצלתה פסול הוא משו ביטול
הצל בהחמה וא אי כא ביטול משערינ
רק בהכיסוי שלמעלה כמו שאר דיני
מחיצה התלוי בפלוגתא דר"ה בריה דרבי
יהושע ור"פ במחצה על מחצה וא"כ
ביש כיסוי של זכוכית למעלה על כל
הסוכה א"א לומר שהצל בטל בהחמה
וא"כ מה"ת לפסול.
 íðîàבסוגיא דעירובי )דף ג'( מדמינ
מקצת קורה למעלה מכ' ומקצת
קורה למטה מכ' למקצת סכת בתו כ'
ומקצת למעלה מכ' ואמרינ ש דבקורה
ע"כ נעשית כשפודי של מתכת והיינו
דע"י החלק שלמעלה נעשה כובד הקורה
שאי ניטלת ברוח וכמו"כ בסוכה ע"כ
נעשית החלק שלמטה צילתה מרובה
מחמתה .והמפרשי ש נתקשו בזה דאי
שיי לדמות סוכה לקורה הלא בקורה
אפשר שפיר לומר דכיו שעכשיו אי
ניטלת ברוח כשרה משא"כ בסוכה הלא
בעינ שיעור של סכ כשר של צילתה
מרובה מחמתה למטה מכ' ואי אפשר
לומר ע"כ נעשית צילתה מרובה מחמתה
בצירו מה שלמעלה מכ'.
 'ëåהחזו איש דזה מה שהוקשה להתוס'
ש ומשו כ פירשו התוס' בפי'
א' שהגמרא איירי באופ שלמטה מכ'
יש שפיר מספיק סכ לעשות צילתה
מרובה מחמתה אלא שהוא תלוי בסכ
שלמעלה וא נוטלי הסכ מלמעלה
יתפזר הסכ מלמטה ושפיר הוי דומה
לקורה ועוד פי' בתוס' בפי' ב' וז"ל
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ועוד נוכל לומר הכא דאי קלשת ליה
הוי חמתה מרובה ע"י קלישה לחוד
ומצטר לסכ דלמעלה מכ' עכ"ל ויש
שפירשו דברי התוס' לומר דסכ למעלה
מכ' לא נקרא סכ פסול כדעת ר"ת
בתוס' סוכה ט' ע"ב וכ"כ התוס' להדיא
ש אבל החזו איש לא ניחא ליה לפרש
כ דלפי"ז אי טע קורה וסוכה שוי
ומדברי הגמרא נראה דהיינו ה וע"כ
מפרש החזו איש שדעת התוס' הוא
דכמו שצריכי צילתה מרובה מחמתה
בכמות ה"נ צריכי צילתה מרובה מחמתה
באיכות והגמרא איירי באופ שחלק הסכ
למטה מכ' הוא קלוש באיכותו עד שהוא
חמתה מרובה מצלתה באיכות וע"ז שפיר
מדמינ לקורה שיש מספיק שיעור אלא
שהוא קלוש באיכותו וע"י החלק
שלמעלה ע"כ נעשית כשפודי של מתכות
בקורה וצילתה מרובה מחמתה בסכ
כיו דכל חלק וחלק של סכ במש כל
אור הסוכה עושה מספיק צל וא"א
לחלק ולראות שאיכות הצל בא מחלק
שלמעלה מכ' עכת"ד החזו איש וזה
חידוש גדול לומר שיש שיעור לאיכות
הסכ וכמו שנתבאר.
 ìåëéåלצאת מזה ג קולא דא נאמר
שמה שנשתנה צורת הע לאפר
ומאפר לזכוכית פוסלו ,או בימינו אלה
שהזכוכית לא נעשה כלל מגידו"ק מה
יהא הדי א נותני זכוכית ע"ג סכ
כשר )או תחתיו לדעת הראשונים שלא נפסל הסוכה
בסכך פסול הניתן למעלה מסכ"כ עי' ר"ן דף ט'(

א נאמר שאי שיעור לאיכות הצל אז
נפסל הסוכה כי יש סכ פסול המיצל
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אבל א נאמר ששיעור צילתה מרובה
מחמתה הוא באיכות א"כ הזכוכית אינו
עושה מספיק צל והוי כמו שיש לו
מספיק סכ כשר וסכ"פ של חמתה מרובה
מצלתה וכשר.
ãåáìå äîå÷ò ïôåã ïéãá
 áúëהר" )בסוגיא דאיצטבא( דלא אמרינ
דופ עקומה כשאי הדפנות
מגיעות לסכ ,והגרע"א מבאר דטעמא
דמילתא הוא משו דלא אמרינ ב'
הילכתות כשאחד תלוי בהשני וכיו דא"א
לומר דופ עקומה כשאי הדפנות מגיעות
לסכ אלא א"כ נימא בתחלה גוד אסיק
לכ א"א לומר דופ עקומה עכת"ד עיי
ש באור.

 äðäåבד ד' כתב הר" וז"ל ולפי דעת
הרי" ז"ל כי אמרינ בגמרא כי
איצטרי הלכתא לגוד וללבוד ולדופ
עקומה מא דמני גוד אסיק בהדייהו
לעני שבת אתמר דלגבי סוכה ליכא
גווני דנימא בה גוד אסיק דהא מסקינ
דאפי' על שפת הגג פסולה .עכ"ל.
 '÷äåהפנ"י דאכתי איצטרי גוד אסיק
באופ שאי הדפנות מגיעות לסכ
)והיינו משום דס"ל להפנ"י דבעינן שיהא הדפנות
מגיעות לסכך ואם אין נוגעות בסכך היה הסוכה
פסולה אי לאו האי דינא דגוד אסיק וכ"כ הריטב"א
לקמן בדף ט"ז

ע"א(.

 'éúåהערו לנר )דף ו' ע"ב( דדעת הר"
הוא דלא בעינ שיהא הדפנות
מגיעות לסכ בכלל וסגי במחיצות
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גבוהות י"ט והסוכה כשר ג בלי שנצטר
לומר גוד אסיק.
 äøåàëìåדברי הערל"נ אינ עולי
בקנה אחד ע הביאור של
הגרע"א ,שהלא לפי דבריו ס"ל להר"
דבסוכה לא בעינ דפנות מגיעות לסכ
ולכ לא בעינ גוד אסיק בכלל ואי
לומר דהר" כתב כ בדעת הרי" והוא
בעצמו לא ס"ל הכי חדא דזה דוחק
ועוד הלא ג הא דכתב הר" דל"א דופ
עקומה באי הדפנות מגיעות לסכ הוא
בדעת הרי" שפסק כרבא ולא כרבה
עיי ש היטב.
 äàøðåדלק"מ דכוונת הגרע"א
דכשאי הדפנות מגיעות
א"א לומר דופ עקומה משו
דדופ עקומה פירושו הוא שרואי

לומר
לסכ
דכיו
הסכ
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כאילו הוא המש מהדופ א"א לומר כ
א הדופ אינו נוגע בהסכ דא"א ליהיות
המש לדופ שכבר נפסק הרבה לפני
כ אלא דהוקשה להגרע"א דעכ"פ הלא
אפשר להשתמש הכא בדינא דגוד אסיק
לומר שהדופ לא נפסק ואז נימא דופ
עקומה ועל זה כתב ביאורו דא"א לומר
תרי הלכתות.
 àìéîîåצדקו דברי הר" דבסוכה לא
אמרינ גוד אסיק משו דלא
צרי לה כיו דכשר אפי' באי הדפנות
מגיעות לסכ וא אי הדפנות מגיעות
לסכ וג יש סכ פסול מ הצד וצריכי
להכשירה ע"י דופ עקומה רק שיש
עיכוב מצד שאי הדופ נוגע בסכ אז
א"א להשתמש בדינא דגוד אסיק דלא
אמרינ תרי הילכתות וכדברי רע"א.

Š(‰

®š

תורת

מבי מדרשא

שעשועי

הר"ר אלימל יוס רודזינסקי ני''ו
מנכ''ל בית רחל מאנטשעסטער

ביאור בעני חלה כשעשאו לעצמו פטור
 äìçáפ''א מ''ו חלות תודה ורקיקי
נזיר עשא לעצמו פטור למכור
בשוק חייב ,ועי' בר''ש דסיבת הפטור
כשעשא לעצמו הוא דכתיב עריסותיכ
ולא עיסת קודש ,ועי''ש בר''ש דהקשה
דסוכ''ס לא נעשה קדוש אלא בשחיטת
הזבח וא''כ זה אינו קדוש ולמה פטור,
ומתר או דזה דלא קדשי אלא בשחיטת
הזבח זה אינו אלא בקדושת הגו אבל
קדוש בקדושת דמי קדוש מיד ,אי נמי
אפי' לא קדוש כלל פטורי כיו דגלגל
לקדש עי''ש.
 äøåàëìåצ''ע איזה די הוא זה דאפי'
עדיי אינו קדוש כלל ,משו
דבמחשבתו לקדש פטור.
 äéäåאפשר לומר שזהו כדי
בירושלמי חלה פ''א( העושה עיסה על
מנת לחלקה בצק דפטור ,אפילו מדי
יש ביה שיעור שמחויב ,פטור ,משו
שעושה ע''מ ,הוא הדי כא.
)המובא

 ìáàלכאורה אי אפשר לדמות להעושה
עיסה על מנת לחלקה ,דש מחלקה
כשהיא בצק משא''כ ע''מ לחלקה כשהיא
אפיה מהיכי תיתי שיועיל ,וכא לא יקדש
הלח אלא בשחיטת הזבח דהיינו לאחר

אפייה ומהיכי תיתי לפטור ,וכ הקשה
באבני נזר בי''ד סי' תי''ט.
 äéäåנראה לומר דכל הדי דחלות תודה
הוא מדי עיסת הכלבי )חלה פ''א
מ''ח( דעיסת כלבי א אי הרועי אוכלי
ממנה פטור מחלה ,וש הוה לכלבי
אחר האפייה ואפילו הכי פטור ,א''כ
כמו כ בחלות תודה דפטור משו שיהיה
אח''כ )אפילו הוה לאחר אפייה( להקדש.
 úîàáåיש מחלוקת בירושלמי כא
)ה''ה( אי עיסת הכלבי הוא
עיסה שאי אפשר להאכילה לבני אד
דמשונה במינו מסת עיסה וא''כ פטורה
דהוי כעי עיסת הקדש או הפקר ה''ה
עיסת הכלבי ,או אפשר לומר וכ מבואר
ברמב'' ורמב'' ושיטת מבואר בחי'
הגר''ח על הרמב'' בהלכות חמ ומצה
דבאמת עיסת כלבי לא שנא מכל עיסה
ואי זה חפצא של עיסת כלבי ,וז''ל
הגר''ח ש :הרי דכל יסוד הדי של
עיסת כלבי והפקעת די חיוב שלה הוא
רק משו מחשבתו שחשב עליה שלא
להאכילה לאד עכ''ל,
 úîàáåבדבריו ש רוצה לומר דאפילו
למ''ד דעיסת כלבי משונה היא
מסת עיסה ג''כ מודה דאינו פטור משו
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חפצא דעיסה דהא חזינ דראוי הוא
לאכילת אד דמטמאה טומאת אוכלי,
אלא מודי דפטורו הוא משו שחישב
עליה שלא להאכילה לאד ,ורק דסבירא
ליה דא''כ צריכי מעשיה מוכיחי עליה,
ובזה שמשנה עיסה זו מכל סת עיסה
הוה מעשיה מוכיחי.

 ë''àåכ''ז הוא דווקא שיי א מחלקה
כשהוא בצק אבל בחשב לחלק
לאחר אפייה שכבר נגמר חובתה וכל
די לח שבה לפני שנאפה ,לא איכפת
לי עוד מה שעשה בה אח''כ ואי
מחשבתו דלאחר אפייה יכול לפטרו,
משא''כ עיסת הכלבי אי אפשר לומר
כנ''ל דהא לעול לא יהיה עיסת כלב
בחפצא ,א''כ רק מחשבתו של ע''מ
להאכילו זהו מה שפוטרו וזה פוטרו
מהיו דמחשבתו שית לכלב אז ,פוטרו
היו אפילו לא נעשה לעול עיסת כלב
בחפצא.

 ìáàלכאורה קשה דכתוב בירושלמי
דעושה עיסה ע''מ לחלקה בצק
פטור ,ולהנ''ל למה דווקא א מחלקה
כשהוא בצק.

 ìáàלכאורה צ''ע דלכאורה בי הפטור
דהעושה עיסה ע''מ לחלקה ובי
ההלכה דעיסת כלבי שניה נלמדי
מילפותא דעריסותיכ ,וא''כ מהיכי תיתי
לחלק ,דכא הוא הפטור משו מחשבתו
וזה שיי לאחר אפייה ,וזה פטורו משו
שאי בה די לח ושיי רק כשהיא
בצק.

 àöîðדאפילו למ''ד דמשונה הוא הוה
משו מחשבתו שלאחר אפייה
וא''כ הוא הדי בהקדש בדי דחלות
תודה דג ש הוא מחשבתו על לאחר
אפייה ופטור.

 ìáàבאמת לא קשה כלל דשני פטורי
חלוקי מיסוד ה ,דאה''נ אי
הפטור בעושה עיסה לחלקה בצק הוה
דמחשבת חלוקה משוי לה כחלוקה
מהשתא אז וודאי היה צרי להיות דג
בחשב לחלקה לאחר אפייה דתיפטר ,וזה
אינו כדביארנו מזה שנאמר שצרי דווקא
לחלקה בצק ,אלא וודאי דיסוד הפטור
הוא כדביאר הגר''ח בהלכות בכורי
דהוא די מסוי בחלה דכתיב ביה לח
האר דדי לח הוא יסוד די המחייב
בחלה וע''כ חיוב חלה שמשעת עיסה
מיתלא תלוי בדי לח העתיד להיות בה
אח''כ וא''כ עושה עיסה ע''מ לחלקה
פטורה משו שאי לה שיעור לח
המחיוב.

 øùôàåדפשט הוא בסברא הוא דבדבר
שעושה שבמחשבתו לא יהיה
לו ש לח זה שיי רק לפני אפייה,
משא''כ בדבר שיהיה לו אח''כ ג''כ ש
לח ורק יש סיבה שפוטרו זה שיי ג''כ
לאחר אפייה דלאו ש לח הוא המכריע.
 éôìåכל הנ''ל אפשר לישב בזה מה
שקשה על הרמב'' בהלכות חלה
דש יש מחלוקת רמב'' ור''ת על המתני'
פ''א מ''ה דחלה ,וש :עיסה שתחילתה
עיסה וסופה ספגני וכו' חייבי בחלה
ע''כ ,ר''ת פירש דלא מיבעיא א
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מתחילתו לא היה דעתו לסופגני אלא
שנמל פשיטא דחיובא רמי עליה משעת
גלגול ולא פקע מיניה ,אלא אפי' דעתו
היה מתחילה לעשותה סופגני בסו לא
פטרא מחשבתו כיו שנעשית עיסה ,אבל
הרמב'' והר''ש חולקי וסוברי דהכל
תלוי במחשבתו ,ומתני' דווקא בנמל
שמתחלה עשעה עיסה בסת ונמל אח''כ
לסופגני והלכ חייבת ,אבל א מתחילה
ג''כ הי' דעתו לעשותה סופגני בסו
ועשאה כ פטורה.
 ï''áîøäåמקשה על שיטת ר''ת מדי
דעיסת כלבי דחזינ ש
דהכל בתר מחשבתו אזיל ע''ש,
 ò''öåעל הרמב'' דרק הקשה מעיסת
כלבי ולא הוקשה מדי דעושה
עיסה לחלקה בצק דג''כ אזלינ בתר
מחשבתו )וכזה מקשה הר''ש למעלה(.
 ìáàלפי דברינו הנ''ל מוב ,דהר''ת
סובר דילפינ מעריסותיכ דהש
עיסה דהיו מחייבו בחלה )מיד בשעת
גלגול ולא דווקא בשעת אפייה( וזה
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דעושה עיסה לחלקה בצק ,צ''ל כצד
הראשו שמובא בחי' הגר''ח לעיל דהוה
כעי עיסה מחולק מעכשיו ,וכ למעשה
נקט הרשב''א בפסקיו )והגר''ח היקשא
ע''ז א''כ למה דווקא בצק ע''ש(.
 ë''àåאי אפשר להקשות על הר''ת
מעושה עיסה ע''מ לחלקה בצק,
דע''ז שפיר סובר ר''ת דמעריסותיכ
ילפינ ,דהש עיסה דהיו מחייבו בחלה,
וע''כ מקשה הרמב'' מעיסת כלבי,
דרואי דיש בעצ פטור כשעושה ע''מ,
 íàåעיסת סופגני אינו בכלל עיסה אז
ג ע''מ לעשות סופגני פוטר
מהיו בעצ פטור ,ואי חילוק בי עיסה
שהוא בעצ סופגני ועיסה שעושה ע''מ
לעשותה סופגני ,ועל די זה וודאי דא''א
לומר עריסותיכ דעיסה דהיו מחייבו,
דא''כ עיסת הכלבי למה פוטרו ,וזה
מה שהוקשה להרמב'' דווקא מעיסת
כלבי ,ולא הוקשה מע''מ לחלקה ,דאי
משו ע''מ לחלקה לא הוקשה ליה דש
שאני כדביארנו והוא מחייבו מדי
דעריסותיכ.
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הר"ר יהושע ליברעכט
כולל יטב לב

בעני ברכה על הנאת החי והנאת מעיו ברכה בדבר המזיק
 áúëהמחבר באו"ח ס' ר"ב סעי' ב'
בשמ זית א שתאו כמות שהוא
אינו מבר עליו כלל ,משו דאזוקי מזיק,
ומקורו בגמ' ברכות )ל"ה (:אזוקי מזיק,
ועי' ברש"י ש וכ הביא המחבר בסימ
ר"ב סעי' ב' דעל החומ לבדו אינו
מבר כלו מפני שהוא מזיק.
 éúéàøåמקשי מהא דכ' המח' בהל'
פסח סי' תע"ב סעי י' ,וז"ל
'מי שאינו שותה יי מפני שמזיקו או
שונאו צרי לדחוק עצמו ולשתות לקיי
מצות ד' כוסות' .ואי לומר דאה"נ דאינו
מבר עליו דא"כ לכאורה אי עליו ש
שתי' כלל וכדכ' רש"י בברכות )ל"ה(:
ובודאי לא היו יוצאי בזה מצות ד'
כוסות.
 äàøðäåבזה דבכל אכילה יש ב' הנאות
א' עצ האכילה שמשביע את
האד היינו שהי' רעב ונהנה בהאכילה
בזה שנעשה שבע )וכלשו הגמ' לה.
כשהוא שבע מבר כשהוא רעב לא כ"ש(
ובאופ זה שמשביע אע"ג שאינו נהנה
מטע המאכל ודאי הוה אכילה ב' כל
שנהנה מטע המאכל ואע"ג שאינו רוצה
האכילה כגו שהוא שבע ואי כוונתו
רק ליהנות מטע המאכל ודאי דמיקרי
הנאה ונראה לומר דחיוב הברכה הוא

על כל אחד לבדו והיינו דחז"ל תקנו
ברכת האכילה באופ שיש לו הנאה
מדבר הנכנס בתו הגו בדר אכילה
)לאפוקי שלא כדר הנאתו וכדו'( ובי
שיש לו הנאת החי דהיינו שנהנה מטע
המאכל ובי שיש לו הנאת מעיו היינו
שהי' רעב ונעשה שבע מגו האכילה
חייב לבר עליו.
 äðäåעי' ברש"י ברכות לה :וז"ל אזוקי
מזיק לגופי' ואי זו אכילה
שטעונה ברכה דגבי ברכה ואכלת כתיב
)ואע"ג דקרא מיירי בבהמ"ז ורש"י מיירי
מברכה ראשונה דשמ זית מוכח מזה
דחיוב ברכה ראשונה שתקנוה רבנ אהאי
קרא אסמכוה עיי בסוגי' ד לה ע"א,
ואע"ג דבמסקנא אמרינ סברא היא עכ"פ
אסמכוה אקרא עי' פנ"י ש(.
 æ"éôìåי"ל דהא דאינו מבר על מאכל
המזיק היינו דוקא באופ שאי
לו שו הנאת חי מ המאכל ובצירו
שהמאכל מזיק  ומזיק אי לו ש אכילה
ממילא לא שיי לבר ,אבל אה"נ באופ
שיש לו הנאת חי אע"ג דאי לו ש
אכילה חייב לבר.
 àúùäåא"ש הא דאינו מבר בשמ
זית משו דחו מזה דאי לו
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ש אכילה שהרי מזיקו ג אי לו ממנו
הנאת החי וכלשו הרמב" בפ"ח ה"ב
שהרי לא נהנה בטע השמ ,ונראה
מדבריו דה"ה בחומ דכ' המחבר דאי
מברכי עליו הוה נמי מטע זה שהרי
אי לו שו הנאה ממנו וכדכ' המג"א
ש דמיירי בחומ חזק שמבעבע אבל
יי בפסח אע"ג דמזיקו אבל הרי נהנה
ממנו בשעת השתי' ]ובשונאו י"ל דנהנה
ממנו עכ"פ הנאת מעיו ואה"נ א מזיקו
ושונאו דאז לכאורה אי לו שו הנאה
י"ל דאינו יכול לבר וצ"ע[.
 äàøðëåשזהו דעת המג"א.
 'éàøåלזה מהא דכ' המחבר בסי' ר"ד
סעי' ה' בשמרי יי דמבר עליו
בפה"ג ועיי"ש במג"א ט"ו שהק' דהא
אזוקי מזיק לי' ותי' דאפשר דראוי לשתי'
ועיי"ש במחה"ש וז"ל ואפשר דראוי
לשתי' וא"כ אע"ג דמזיקו מבר עליו
משא"כ שמ זית דאינו ראוי לשתי' לבד
בלי אניגרי.
 éøäמוכח דאע"ג דמזיק כיו שנהנה
ממנו צרי לבר ולכ' אינו דומה
לשמ זית דאינו ראוי כלל לשתי' בפנ"ע.
 éôìåהנ"ל יל"פ הא דאי' בגמ' לו.
בקמחא דשערי דמבר עליו שהכל
והק' בגמ' פשיטא ומת' דמהו דתימא
כיו דקשה לקוקואני אינו מבר עליו
קמ"ל דכיו דנהנה ממנו צרי לבר.
והנה בהס"ד ס"ל להגמ' כיו דקשה
עבורו הרי הוא כמזיק דאי לו ש אכילה
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ואינו יכול לבר קמ"ל דכיו דנהנה ממנו
הנאת חי אע"ג דהוה קשה עכ"פ צרי
לבר על הנאת החי )ואי צריכי לחלק
בי קשה למזיק( ,ועי' בשו"ע הרב סי'
ר"ב סו ס"ג .וז"ל וכל זה בשמ שהוא
מזיק ואי הנאה כלל בשתייתו כמות
שהוא אבל אוכלי ומשקי שהחי נהנה
מה אע"פ שה "מזיקי וקשי" לגו
צרי לבר עליה ברכה המיוחדת לכ
)ומה שסיי ש וא אי החי נהנה
מה אע"פ שה יפי ומועילי לגו
אי מברכי עליה כמו שיתבאר בסי'
ר"ד נראה דאי כוונתו רק למעט היכא
דאוכלו לרפואה וכמבו' ש סי' ר"ד אבל
לכאורה ודאי היכא דאוכלו לרעבונו אע"ג
דאד זה אינו נהנה ממנו בהחי צרי
לבר( .וע' במג"א סי' ר"ד סק"ח בקימחא
דשערי דהעתיק ש סוגית הגמ' ואינו
מבואר כוונתו בזה ונראה דהנה הב"י
הביא בש הרשב"א על הא דמברכי
על קמחא דשערי שהכל משו דקשה
לקוקואני ולא שכיח למיכל ועל קמחא
דחיטי ס"ל להרשב"א דמברכי בופה"א
וכרב יהודה בגמ' לו .וע"ז כ' המג"א
דאנ דקיי"ל דעל קמחא דשערי מברכי
שהכל לא הוה מטע דקשה לקוקאני
אלא מטע דאישתני ,וזהו שסיי המג"א
מה"ד כיו דקשה לא לברי קמ"ל כיו
דאית לי' הנאה מיני' בעי ברוכי ,וכוונתו
בזה דהא דהוה "קשה" אינו משנה כלל
מטבע הברכה כיו דעכ"פ נהנה ממנו
צרי לבר עליו ברכה הראוי' לו וכדכתיב
בשו"ע הרב דצרי לבר ברכה המיוחדת
לה והא דקמחא דשערי שהכל הוא
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משו דאישתני ,וקיי"ל כרב נחמ וה"ה
בקמחא דחיטי.
äàåôøì ìëàî ìëåàá äëøá
 ïééòבגמ' ברכות )לו (.בסוגי' דשמ זית
מהו דתימא כיו דלרפואה קא מכוי
לא לברי עלי' כלל קמ"ל כיו דאית
לי' הנאה מיני' בעי ברוכי) ,וכ אי' כזה
בגמ' לח .בשתיתא רכה( ועי' ש בתוס'
בד"ה כיו ונראי הדברי דא אד
שותה משקי א המשקי רעי לשתות
דלית לי' הנאה מינ' לא בעי ברוכי ואי
אית לי' הנאה מיני' בלא הרפואה בעי
ברוכי .וצריכי להבי דברי התוס' .חדא
דקא' הלשו ונראי הדברי משמע שאינו
דומה לגמרי למש"כ בגמ' ,ולכאורה מה
הוסי הא בגמ' נמי קאמ' דכיו דאית
לי' הנאה מיני' ,ואי נימא דהוסי הדי
דא ה רעי לשתות א"צ לבר הא
לכאו' זהו פשיטא ומאי צרי למימר
והא אי' בסו פרקי בחנקתי' אומצא
ושתה מי א"צ לבר מטע משו דלא
נהנה מיני' מידי וא"כ במשקי הרעי
ודאי לא נהנה מיני'] ,והי' מקו לתר
ע"פ מה שחילק בתהלה לדוד בסי' ר"י
דבחנקתי' אומצא אי הרפואה בגו המי
רק שמעבירי האומצא משא"כ כא דהוה
הרפואה בהמשקה הי' מקו לומר
שצריכי לבר וע"ז קמ"ל בתוס' דא"צ
לבר בכה"ג[.

 äàøðäåלומר בזה דהנה הא דאי
מברכי על המי רק בשותה
לצמאו היינו דבמי אי בה שביעה
כלל וכל הנאתו הוה רק לרוות צמאונו
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משא"כ שאר משקי יש בזה נמי משו
שביעה ]והא ראי' מהני ראשוני דס"ל
דז' מיני ברכה לאחריו מה"ת ושמ זית
נכלל בהאי קרא ד'שבעת'[ )אבל ודאי
אי להביא ראי' מהא דר"מ דאמר
'ושבעת' זו שתי' דש קאי על מי
באמצע הסעודה ,דהיינו לשרות האכילה
במעיו ובזה נגמר השביעה באכילה(.
 äðäåבגמ' איתא דמהו דתימא כיו
דלרפואה קא מכוי לא לבר
עלי' כלל קמ"ל כיו דאית לי' הנאה
מיני' בעי ברוכי ,וי"ל דתוס' בא
להשמיענו דבמשקי הרעי אינו מבר
עליה אע"ג דיש בזה מעט שביעה כיו
דלרפואה קא מכוי וממילא אי ש
אכילה על הא שביעה דליברי עלי'
והנאת החי נמי אי כא כיו דהוה
משקי הרעי ,וזהו שסיי התוס' ואי
אית לי' הנאה מיני' בלא הרפואה היינו
או הנאת החי או שכוו בזה לשבוע
את עצמו בעי ברוכי .ולפי"ז פי' הגמ'
הוא כ מהו דתימא כיו דלרפואה קא
מכוי לא לברי דאי עלי' ש אכילה
קמ"ל כיו דאית לי' הנאה מיני' וכו',
היינו הנאת החי או שכוו להשביע את
עצמו .ועי' במג"א סי' ר"ד ס"ק י"ט
אהא דכ' המחבר סעי' ט' כל האוכלי
ומשקי שאד אוכל ושותה לרפואה א
טעמ טוב והחי נהנה מה מבר עליו
תחלה וסו ,ובמג"א ש דא ה רעי
לשתות דלית לי' הנאה מיני' א"צ לבר,
ע"כ .דצ"ע בדבריו הק' דמאי בעי בזה.
ועי' בשעה"צ ס"ק ל"ז שכ' דא א
טעמ אינו טוב כ"כ כיו שעכ"פ אינ
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רעי והחי נהנה מה ,משמע ממ"א
ס"ק כ"ד דאעפ"כ מבר ומה דנקט
המחבר א טעמ טוב הוא לאו דוקא
אלא לאפוקי א ה רעי ,וזה רמז
המג"א בסקי"ט דבתוספתא לא נזכר כלל
טעמ טוב.
 äìäúáåלדוד סי' ר"ד סק"ז הק' על
המג"א סקכ"ב דס"ל דא
אינ רעי ולא טובי צרי לבר דמאי
שנא ממי שג"כ אינ רעי ולא טובי
ובחנקתי' אמצא אינו מבר .ותי' כנ"ל
דבחנקתי' אומצא אי המי גו הרפואה
משא"כ בהא דמג"א שגו הרפואה הוא
מ המאכל ,ולפי"ז רוצה לחדש דבשותה
מי מינעראל לרפואה שגו המי הוא
לרפואה צרי לבר על המי ,ולכאו'
קשי' זו שיי נמי על השעה"צ שכ' דכיו
דאינ רעי החי נהנה מה ולכאו'
איזה הנאה יש בו ומאי שנא ממי וכנ"ל.
 íìåàלפי הנ"ל נראה בפשיטות דודאי
אי מברכי על מי מינעראל
ששותי לרפואה וכדאי' בהדיא בלשו
התוס' דדוקא כשיש לו הנאה בלא
הרפואה ,והחילוק היינו דדוקא במי
שאי בו שו שביעה וכל הנאתו רק מה
שמרווה בזה צמאונו אינו מבר רק
לצמאו משא"כ בשאר דברי שיש בה
נמי קצת שביעה ע"ז כ' המג"א שא
אינ טובי ולא רעי צרי לבר.
 åäæåמה שרמז במג"א סקי"ט דהנה
במחבר כתב דא טעמ טוב
והחי נהנה מה מבר עליה בכל אופ
אפי' אינו רוצה השביעה דעל הנאת החי
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נמי צרי לבר וע"ז כ' המג"א דעל
רעי דלית לי' הנאה מיני' אי מברכי
דבכה"ג ליכא שו הנאה והשביעה נמי
לא נחשב בכה"ג כיו דכוונתו לרפואה
וטעמ רע אבל לא רעי ולא טובי
ורוצה ליהנות בלא הרפואה ,דהיינו שתלוי
בדידי' דא יש לו הנאה מהשביעה יכול
לבר אבל אה"נ במאכל שאינו רע ולא
טוב ולא היה אוכלו כלל בלא הרפואה
דכבר שבע מאכילתו אינו יכול לבר.
 àöåéäמכל הנ"ל לדעת המג"א דבדבר
המזיק אינו יכול לבר רק על
הנאת החי משא"כ באוכל לרפואה תלוי
בדידי' דא רוצה ליהנות מהשביעה מבר
עליו.
 'éòåבמ"ב בסי' ר"ב סעי' ה' בדי דשמרי
יי דמברכי עליה בפה"ג שכ' וא
דשמרי אזוקי מזיק אפשר דמיירי שמצ
רק הלחלוחית מה ועיי"ש בשעה"צ שכ'
דאפשר דזהו כוונת המג"א .ולפי מה
שבררנו לעי' ולפי השו"ע הרב נראה ודאי
דאי זה כוונת המג"א ,אול נ' דס"ל
להמ"ב דעל דבר המזיק אי יכולי לבר
ואע"ג דהחי נהנה מה.
éøáãî åéøáãì ïéëåîñ àéáäì ùé éìåàå
) é"ùøלה (:בד"ה אזוקי מזיק
לגופי' ,ואי זו אכילה שטעונה ברכה
דגבי ברכה ואכלת כתיב ,ועי' בראש
יוס שדקדק בלשו רש"י ,דמיירי ב'ברכה
ראשונה' והביא מ'ברכה אחרונה' ,והו"ל
למימר דלא נהנה ,ועיי"ש מה שהביא
ראי' מרש"י זו .ולדברינו אולי י"ל דס"ל
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לרש"י דעיקר הברכה הוא על הנאת מעיו
ולא על הנאת החי ומשו"ה לא כתב
הלשו דלא נהנה דאז הי' משמע דרק
משו דליכא הנאת החי אבל אה"נ
היכא דאיכא הנאת החי אע"ג דהוה
מזיק צרי לבר משו"ה כתב רש"י דלגבי
ברכה ואכלת כתי' להשמיעני דהיכא
דליכא הנאת מעיו וכגו הכא דמזיק דאי
לו ש אכילה ]ובודאי ש אכילה קאי
על הנאת מעיו  וכדכתי' ואכלת ושבעת[
לא שיי ברכה ]ועל עיקר קשיות של
הראש יוס עיי מש"כ לעיל[.
 ùéåלהביא סמוכי לזה ממש"כ רש"י
לו .בשמ זית לרפואה דבמסקנת
הגמ' ס"ל דכיו דאית לי' הנאה מיני'
בעי ברוכי וכ' רש"י וז"ל דכיו דאית
לי' הנאה מיני' לבד הרפואה יש לו הנאת
אכילה .וע"ע ברש"י לח .בשתיתה רכה
כיו דאית לי' הנאה מיני' דמאכל הוא
בעי ברוכי .ומשמע מלשונו דהס"ד דגמ'
היא דכיו דכוונתו לרפואה אי עלי' ש
אכילה ולא שיי לבר קמ"ל כיו דאית
לי' הנאת אכילה שהרי מאכל הוא והיינו
דנעשה שבע מזה ויש לו הנאה מזו
השביעה צרי לבר והיינו כנ"ל דעיקר
הברכה הוא על הנאת מעיו.
 ïééòåברא"ש בסוגי' דמטעמת יד,
דטעימת רביעית אסור בתענית
אע"ג דאינו בולע כיו דמיקרי הנאה
אבל לעני ברכה א"צ לבר דלעני ברכה
בעינ הנאת מעיו.
 ò"åùáהרב בסדר ברכת הנהני שלו
בסו פרק ח' פסק כר"ח דלעני
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ברכה נמי צרי לבר בטוע ופולט יותר
מרביעית והוה כשיטתו הנ"ל דעיקר
הברכה הוא על הנאת החי.
 ìáàשי' המג"א )על פי משמעות דבריו
בסימ ר"י( דבטוע ופולט אינו
מבר ,נראה דאזיל לשיטת הרא"ש,
ואע"ג שכתבנו לעיל דס"ל להמג"א
דשיי לבר בי על הנאת החי בי על
הנאת מעיו והיינו השביעה הנ"מ היכא
דהי' דר אכילה והיינו שאכל כדר
אכילה דהיינו מ החי למעיו ואז אע"ג
דבחד מינייהו אי לו הנאה מבר על
האיד אבל באופ דלא הוה דר אכילה
והיינו שטוע ופולט ודאי אינו מבר
והוה כמו ברכו בסיב ובלע דאינו מבר
כיו דלא הוה דר אכילה אע"ג דאיכא
הנאת מעיו ורק באופ שהי' צורת אכילה
אע"ג דאי לו הנאה אלא בחד מינייהו
מבר על אותו הנאה.
 åäæåנמי שי' המג"א בר"י דמטעמת
ובולע ליכא מ"ד דאינו מבר כיו
דעל כל פני נהנה במעיו וזה אי לו
שייכות בהטעימה.
 ïééòåבמשנה ברורה ש בר"י בדעה
ראשונה המחבר בפסק המח'
דאע"ג דבולע א"צ לבר דכתב המ"ב
דא דעתו נמי להנאה צרי לבר ועיי"ש
בשעה"צ שהביא ראי' מסי' ר"ד ס"ח
היינו בשותה לרפואה ולבסו מסיק דיש
לדחות דהת צרי לבר היכא בנהנה
אע"ג דלא נתכוו כלל להנאה .וכ"ז הוא
לשי' דס"ל דבהנאת החי לחוד א"צ
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לבר וממילא ע"כ הא דצרי לבר
באוכל לרפואה עכצ"ל דאינה דומה
למטעמת דהת אע"ג דאינו מכווי צרי
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לבר על הנאת החי משא"כ לשי'
המג"א הא דצרי לבר הת היינו אה"נ
משו דנהנה הנאת החי.
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הר"ר שלמה שטערנבו
מאנשעסטער יצ"ו

בסוגיא דנשאל לחכ
) àøîâáע"ז דף ז( "ת"ר הנשאל לחכ
וטימא לא ישאל לחכ ויטהר,
לחכ ואסר לא ישאל לחכ ויתיר .היו
שני אחד מטמא ואחד מטהר אחד אוסר
ואחד מתיר א הי' אחד מה גדול
מחבירו בחכמה ומני הל אחריו וא
לאו הל אחר המחמיר ,רבי יהושע ב
קרחה אומר בשל תורה הל אחר המחמיר
בשל סופרי הל אחר המיקל .א"ר יוס
הלכתא כרבי יהושע ב קרחה".
 ùéלעיי מהו הטע א נשאל לחכ
וטימא לא ישאל לחכ ויטהר.
הרשב"א בע"ז )דף ז'( מביא ראב"ד וז"ל
"אינו רשאי אי לו היתר קאמר ,דכיו
דאסרו אסורא רביעא עלי' ונעשית חתיכא
דאיסורא ,דהרי תניא בפרק אלו טרפות
חכ שטימא אי חבירו רשאי לטהר אסר
אי חבירו רשאי להתיר ,מדקאמר אינו
רשאי משמע דא התירו אינו מותר,
ועוד מדקתני וא היו שני אחד מתיר
ואחד אוסר ,א הי' אחד מה גדול
בחכמה ובמני הל אחריו אלמא היכא
דלא היו שני בבת אחת ,אלא שהאחד
אסר בפני עצמו ,אי חבירו רשאי להתיר
אפי' גדול בחכמה ומני .ומביא הרשב"א
דרש"י בנדה )דף כ'( פליג על הראב"ד
וסובר דהאיסור הוי מפני כבודו של

הראשו .ובאמת הרא"ש בע"ז אומר כמו
הראב"ד דאמר "ופר"י דה"ק לא ישאל
לחכ אחר בסת כדי שיתיר לו ויסמו
על הוראתו דכיו דכבר אסרו הראשו
ושויא חתיכא דאיסורא אי לו לסמו
על אחר שיתירנו לו" .וראיתי שהתורת
חיי בעבודה זרה ד ז' אומר טע אחר
כנ"ל וז"ל "טעמא נראה משו דספיקא
דדינא הוי דמאי חזית דאזלת בתר ה
זיל בתר איד ,ואשמעינ דאע"ג דאותו
חכ שטיהר גדול מאיד בחכמה ומני
אפי"ה הוי ספיקא דדינא ,דלא אמר אחרי
רבי להטות אלא היכא דשקלי וטרי
בהדי הדדי אבל היכא דלא שקלי וטרי
בהדי הדדי לא ,דקי"ל שלשה דייני
שאמרו שני מה זכאי או חייב ואחד
אומר איני יודע יוסיפו דייני ,דכיו דלא
אמר דעתו כמא דליכא דמי ,דאיכא
למימר אלו הוה ידע דטמא הי' מחזיר,
והכא נמי כיו דלא שקלי וטרי בהדדי
לא אזלינ בתר רובא ואיכא למימר אילו
הוי שקיל טרי בהדי' דלמא הוי מודי
לי' דטמא הוא".
 ùéåלברר מה הדי א החכ הראשו
התיר ,הא החכ השני יכול לאסור,
עיי תוס' בע"ז )דף ז' בד"ה הנשאל לחכם(,
שכתב "ודוקא אסר אי חבירו רשאי
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להתיר אבל א התיר חבירו רשאי
לאסור" .אבל עיי ברמ"א יו"ד סימ
רמ"ב סעי ל"א דאומר "ואפי' א התיר
הראשו וכבר חלה הוראתו ,אי לשני
לאסור מכוח שיקול הדעת" .ולכאורה
מחלוקת הזה תלוי' במחלוקת דלעיל מה
טע האיסור של נשאל לחכ וטמא לא
ישאל לחכ ויטהר ,דא הטע הוא מפני
כבודו של הראשו ,א"כ הוא הדי א
הראשו התיר אי חבירו רשאי לאסור,
אבל לפי טע הראב"ד דנחשב חתיכא
דאיסורא א"כ א הראשו התיר ,חבירו
הוי יכול לאסור .ועיי בביאור הגר"א
שהקשה מגמ' בסו ברכות סג ע"ב דאיתא:
"בשלמא הוא מטהר וה מטמאי לחומרא
אלא הוא מטמא וה מטהרי היכי הוי,
והא תניא חכ שטימא אי חבירו רשאי
לטהר אסר אי חבירו רשאי להתיר ,קסבר
ר' היכי דלא נגררו בתרי'" מבואר בגמ'
דא הראשו מטהר ,השני יכול לטמא.
 úîàáåהאחרוני אומרי שיש עוד כמה
נפק"מ בי טע הר" והראב"ד
הנ"ל שנחלקו א טע הדי דנשאל לחכ
וטימא שלא ישאל לחכ ויטהר ,א הוא
מפני כבודו של הראשו או מפני דשויא
אנפשי' חתיכא דאיסורא ,וכדלהל.
 íà .àהראשו אסר ואח"כ חכ השני
התיר ,א חל פסק השני בדיעבד
להיות מותר או לאו ,דא הטע הוא מפני
כבודו של הראשו ,א"כ בדיעבד מותר,
אבל א טע האיסור הוא מפני שוי'
אנפשי' ,א"כ אפי' בדיעבד אסור ,וכ
מפורש בר" בש הראב"ד בע"ז ד ז'.
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 íà .áהראשו אסר והשני הוא גדול
ממנו בחכמה ומני א השני
הוי יכול להתיר דלטע הראב"ד דשוי'
אנפשי' ,אסור לשני להתיר כדמפורש
בראב"ד מוכח בר" עבודה זרה ד ז.
אבל לפי טע של כבוד הראשוני מותר
לשני להתיר א הוא גדול מחבירו בחכמה
ומני ,וכ ס"ל הר" בע"ז ד ז'.
 íà .âהראשו פסק איסור מכוח סברא
ושיקול הדעת ,ויש להשני סברא
להתיר והראשו מסכי לסברתו של
השני ,דלפי טע הראב"ד דהוי מפני
שויא אנפשי' אע"פ שהראשו מסכי
לסברתו של השני ,אפילו הכי אסור לשני
לפסוק מפני דהראשו שויא אנפשי'
חתיכא דאיסורא ,ואסור לשני לפסוק
היתר ,משא"כ לטע הר" דהוי מפני
כבוד הראשוני ,א כ א הראשו
פסק איסור מכוח סברא ושיקול הדעת
והראשו חוזר מסברתו ומסכי לדבריו,
השני יכול להתיר .ובאמת עיי בר"
בע"ז שהקשה על הראב"ד מגמ'
בסנהדרי ד ל"ג .דמשמע שחכ שטעה
בשיקול הדעת מחזירי הוראתו .וגדר
טעות בשיקול הדעת מבואר בגמ' ש
כגו דפליגי תרי תנאי או תרי אמוראי
וסוגיי דעלמא כחד מינייהו ופסק כאיד
זהו טעות בשיקול הדעת .ואיתא דהיכ
הוי מה שעשה עשוי דאי מחזירי
בשנשא ונת ביד ,והקשה הר" על
הראב"ד דלפי טעותו דשויא הראשו
חתיכא דאיסורא ,לא הוה צרי רב חסדא
לאוקמי בדאגע בהו שר דבלאו הכי
מה שעשה עשוי.
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 åðàáä .ãלעיל עוד נפק"מ ,א הראשו
התיר אי השני יכול לאסור,
דא הטע מפני שויא אנפשי' ,השני
יכול לאסור מה שהתיר הראשו דלא
שיי כא טע זה דהא לא שווייה חתיכא
דאיסורא ,אבל א הטע הוא מפני כבודו
של ראשוני ,השני אינו יכול לאסור.
 ãåò .äנפק"מ יוצא בי הטעמי הנ"ל,
א האיסור הוא על השואל או
על החכ ,דא הטע הוא מפני שויא
אנפשי' ופסקו של החכ עושה החפ
לחתיכה דאיסורא ,כמו שכתב הנמוקי
יוס שכיו ששאל ממנו תחלה גמר בלבו
לעשות ככול אשר יורה אותו והוא שויא
אנפשיה חתיכה דאיסורא ,א"כ רק
להשואל אסור כיו שגמר בלבו לעשות
כ ,ולאד אחר אי איסור .דהאיסור הוא
על השואל .משא"כ לפי טע של כבוד
הראשוני ,הוי קפידא על החכ.
 à"îøäאומר ביו"ד
"ואפי' א התיר הראשו וכבר
חלה הוראתו ,אי לשני לאסור מכח
שיקול הדעת" עכ"ל .ועיי בש" ס"ק
נ"ט שכתב" :ד"מ מהרא"ש שכתב ש
כ בש הירושלמי אבל לא ש לבו
דהתוס' ש והסמ"ג עשי קי"א והגמ'
ספ"א מהל' ממרי חולקי ,וסוברי
דדוקא להתיר מה שכבר אסר אינו יכול
אבל יכול לאסור מה שהתיר א שכבר
חלה הוראתו ,ופירשו כ הירושלמי וכ"כ
מהרש"ל )פרק אלו טריפות סימן י"ח( בש
מהר" ופסק ש "וכ נראה מהראב"ד
והרשב"א והר" דלעיל שכתבו דלא
)סימן רמ"ב סעיף ל"א(

שעשועי

משו כבודו
משו דשוי'
דיכול לאסור
בריב"ש

êþ

של חכ נגעו בה אלא
חתיכה דאיסורא ,משמע
מה שהתיר חבירו וכ
סימ שע"ט" עכ"ל.

 ïééòåבחידושי רעק"א ש בשו"ע דמביא
תורת השלמי ח"ב הנקרא לחמי
תודה ,שהעלה בכוונה דכתחילה כתב
חכ שאסר אי חבירו רשאי להתיר היינו
דאי בכחו להתיר וא דיעבד לא מהני
דכבר נעשה חתיכה דאיסורא ,אבל כא
אפי' א התיר וכבר חלה הוראתו אי
לשני לאסור" ,ולא כתב דאינו רשאי אלא
דאי מהראוי לעשות כ מפני כבודו של
הראשו .נמצא לפי"ז דהרעק"א לומד
פשט ברמ"א ,דהרמ"א ס"ל ב' הטעמי
ה הטע דהראב"ד דשויא אנפשי' חתיכא
דאיסורא ונעשה הדבר חפצא של איסור,
ובי הטע של כבוד הראשוני ,ובאופ
שהראשו פסק להיתר דשיי רק טע
של כבוד הראשוני ולא שיי הטע
דשויא אנפשי' חתיכא דאיסורא ,א השני
בא ואסר חל הפסק שלו בדיעבד.
 ìáàצ"ע קצת על הרמ"א ,דהא הרמ"א
אמר אח"כ "וכל זה באותה הוראה
עצמה אבל במעשה אחר פשיטא שיכול
להורות מה שנראה עליו" ,דדי זה אתי
שפיר א הטע דאסור לשאול לחכ
שני הוא משו דשויא אנפשי' ,ולכ
במעשה אחר מותר דהא לא שויא אנפשי'
וכו' במעשה אחר ,מה שאי כ א ס"ל
להרמ"א ג הטע של כבוד הראשוני,
א"כ אפי' במעשה אחר אסור מפני כבוד
של הראשוני .ועיי במגי' על חי' הר"
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בע"ז )דף ז (.דאמר א אתי עובדא אחרינא
קמי' דשני ולא אתי קמי' הראשו דיכול
להתיר כיו דעל זה לא שוי' חתיכא
דאיסורא ,ואמר המגי' דלפי הטע של
הר" דהוי מפני כבודו של הראשו ,אפי'
בעובדא אחריתי אי להתיר מפני כבודו
של הראשו וא"כ קשה על הרמ"א דא
סבירא ליה ג הטע של כבוד הראשוני,
אי אמר במעשה אחר הוי יכול להתיר,
ואולי י"ל כמו שכתב הפתחי תשובה
ס"ק כ"א וז"ל "עיי בשו"ת שיבת ציו
סימ כ"ה שכתב בזה דדוקא א נשאל
החכ השני עליו אז רשאי לפסוק מה
שנראה אליו המעשה אחר ,וכמעשה
דמהרי"ק ש ,אבל להיות קופ להתיר
מאליו מה שאסר חכ אחר לא שמענו
ע"ש" .ואולי כוונתו דכבוד הראשוני
ששיי במעשה אחרינא היינו דוקא א
קופ מאליו ובזה אסור ,משא"כ א
נשאל החכ השני עליו ס"ל לרמ"א דלא
שיי כבוד הראשוני במעשה אחרינא.
 äîשהבאנו לעיל קושיית הגאו על
הרמ"א מגמ' ברכות )סג ,ב( דאמר
"בשלמא הוא מטהר וה מטמאי
לחומרא אלא הוא מטמא וה מטהרי
היכי הוי ,והא תניא חכ שטימא אי
חברו רשאי להתיר ,דמבואר בגמ' דא
הראשו מטהר ,השני יכול לטמא ,וי"ל
דהפשט הוא דלעיל בארנו דיש מחלוקת
בי הראב"ד והר" א טע האיסור
לשאול החכ השני הוא מפני שויא
אנפשי' חתיכה דאיסורא או מפני כבוד
של הראשוני ,ובארנו דא טע האיסור

שעשועי

הוא מפני שויא אנפשי' ,א"כ הפסק של
השני אינו חל אפי' בדיעבד ,משא"כ א
טע האיסור הוא מפני כבוד של
הראשוני הפסק של השני חל בדיעבד,
אלא דלכתחלה אי לשאול חכ שני.
ועוד אמרנו נפק"מ בי השני טעמי
כגו דחכ הראשו פסק להיתר ,א
השני יכול לפסוק לאיסור ,דא טע
האיסור הוי מפני שויא אנפשי' ,א"כ
החכ השני יכול לפסוק איסור ,אבל א
טע האיסור הוא מפני כבוד של
הראשוני ,אסור לחכ השני לפסוק
איסור ,ואמרנו ג"כ דרעק"א מבאר
דהרמ"א ס"ל שני הטעמי ה הטע
של שויא אנפשי' ,וה הטע של כבוד
הראשוני ,ולכאורה לפי"ז י"ל דזהו
הפשט בגמ' ברכות לפי הרמ"א ,בשלמא
הוא מטהר וה מטמאי לחומרא ,דכיו
דהראשו פסק היתר ,ולכ אינו שיי
טע של שויא אנפשי' חתיכה דאיסורא,
רק טע של כבוד הראשוני ,ולכ
בדיעבד חל פסק של השני ,אבל הוא
מטמא וה מטהרי ,דכיו דהראשו
מטמא א"כ עדיי שיי טע של שויא
אנפשי' ,ולכ שואלת הגמ' אי חל פסק
של השני דיעבד הרי כיו דהראשו פסק
איסור הוי שויא אנפשי' ,וא"כ אפי'
בדיעבד אינו חל פסק השני ,וזהו גופא
קושית הגמ' דפסק של השני אינו חל
אפי' בדיעבד .ולכ אינו קשה עוד מגמ'
ש על הרמ"א דהגמ' ש אומרת דא
פסק להשני להחמיר יותר מהראשו חל
הפסק שלו ,אבל לא אמרה שמותר לעשות
כ לכתחלה ,ושוב לא קשה על הרמ"א.
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שעשועי
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שמואל שוואר
מאנשעסטער יצ"ו

בעני חצי שיעור במצות עשה
 éîשאי לו אלא חצי כזית מצה וא"א
לו לסדר שיהיה לו יותר לע"ע כמו
במדבר או בספינה וכדו' ,יש לחקור אי
אמרי' כיו שאי לו יותר וממילא לא
יקיי המצוה בשלימות א"כ פטור ,או
דלמא כיו שיש לו רק חצי זית ,לכה"פ
יעשה מה שיש לו ויאכל עכ"פ חצי
הזית .ואת"ל אמרי' דחייב לאכול האי
פחות מכזית ,מה דינו לעני הברכה.
 ãåòåיש לחקור ,א היו ב' אנשי
בספינה ולאחד כזית מצה ולשני
אי לו כלו ,אי אמרינ לזה שיש לו
כזית מצה לחלק הכזית בי שניה או
דלמא זה שיש לו הכזית יקיי מצוה
מ המובחר ועדי ממה שיתחלקו בי
שניה.
 äðäåאיפסקא הלכתא בשו"ע
סעיף ו'( גבי אתרוג ,דבשעת הדחק
עשאי נמצא אתרוג כשר בעיר ,כל
הפסולי ניטלי ואי מברכי ,ומכלל
הפסולי כשה חסרי השיעור ,ומקורו
בש"ס )סוכה ל"א (.דאמר "מי שאי לו
אתרוג לא יביא לא פריש ולא רמו"
וכו' .וכתבו התוס' והרא"ש ש ,דיש
לדקדק מכא דא לא מצא אתרוג כשר
יכול לבר על פסול )דדווקא דבר שאינו
)סי' תרמ"ט

מי אתרוג לא יביא ,הא אתרוג פסול
מביא וא מבר עליו( ,וע"ש ברא"ש
עוד ובב"י ש .עכ"פ חזינ מהכא ראיה
לומר דא מי שאי לו רק חצי שיעור
יש מצוה ליקח מה שבידו לקיי א
מקצת מהמצוה.
 íìåàכדי לעמוד על שורש העני יש
לעיי בדי חצי שיעור באיסורי,
דהנה מבואר בגמרא )יומא עד (:דהיינו
טעמא דחצי שיעור אסור מ התורה
משו דחזי לאצטרופי ,וא"כ י"ל דה"נ
בנידו דיד ג"כ חזי לאצטרופי .דאפשר
שיביאו לו תו כדי אכילת פרס עוד חצי
כזית וישלי לכזית ,ובשאג"א )סי' ק'(
חיזק סברא זו בראי' חזקה ,דאמרינ
בגמרא )פסחים קי"ד( גבי טיבול ראשו
בליל הסדר" ,פשיטא היכא דאיכא שאר
ירקות )דמבר עליה הברכה של בו"פ
האדמה( ,היכא דליכא אלא חסא מאי,
אמר רב הונא מבר מעיקרא בו"פ האדמה
והדר על אכילת מרור ,מתקי לה רב
חסדא ,לאחר שמילא כריסו הימנו חוזר
ומבר עליה ,אלא אמר רב חסדא מעיקרא
מבר עליו בו"פ האדמה ועל אכילת
מרור ואכיל ולבסו אכיל חסא בלא
ברכה ,ורב אחא בריה דרבא מהדר אשאר
ירקות לאפוקי נפשיה מפלוגתא" ,ע"כ
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דברי הגמ' .והקשה השאג"א ,כיו דקי"ל
דטיבול ראשו פחות מכזית א"כ מאי
כולי האי שהוקשה לרב חסדא "אחר
שמילא" כו' ,הרי יש לומר שיאכל קוד
פחות מכזית ואז אינו יוצא חובת המצוה,
ואח"כ לאכול ולבר כיו שעדיי לא
יצא יד"ח המצוה.
 àìàעל כרח צ"ל כסברא הנ"ל ,דכיו
דחזי לאצטרופי להשלי השיעור
א"כ יש בו מקצת מצוה וא"כ היה צרי
לבר עליה .ולבר עליה כשלא יאכל
השיעור ג"כ אינו נכו לאכול בלתי ברכת
המצוות .וא"כ לפי"ז בנידו דיד גבי
מצה שפיר נאמר דיש בו מצוה לאכול
לכה"פ אותו חצי שאי בו כזית כיו
דיש בו מקצת מצוה.
 ìáàגבי אתרוג ודאי לא שיי ביה חזי
לאצטרופי ,דאי אפשר להשלי על
אתרוג זה ,וא"כ אי בו המצוה ,אלא
ודאי מה דאמרי' בסי' תרמ"ט ס"ו ליטלו
א שהוא פסול ופחות מכשיעור ,צ"ל
דהיינו כדי לעשות זכר למצוה שלא
תשתכח המצוה בשעת הדחק כמבואר
בראשוני )עיין ב"י( ,וא"כ בזה יהיה לו
שכר כעושה זכר למצות התורה ,כיו
דלא נקראת מקצת גו המצוה כדי חצי
שיעור במצות כיו דלא חזי לאצטרופי.
וא"כ בזה אי בו חיוב לטלו אלא החרד
על דבר ה' ורוצה לעשות זכר למצוה
הוא יעשנה ברצונו הטוב .משא"כ במצה
שזכרנו לעיל דא שאי לו רק חצי
המצה יש בו חיוב כיו שהוא מקצת
מגו המצוה.
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 äðäåהוי קשה ל ממאי דפסיק המחבר
ביו"ד )סי' רל"ח סט"ו( בהיה ככר
לפניו ואמר שבועה שאוכלנה לא יצא
ידי חובתו עד שיאכל את כולה לפיכ
נשר מקצתה אי צרי לאכול המותר
שלא יצא בו ידי חובתו ע"כ .וק' אמאי
לא צרי לאכול המותר נהי דלא יצא
ידי שבועתו לגמרי עכ"ז איכא קצת קיו
שבועה בזה .אלא ע"כ לומר דמה שורש
הדבר בקיו מקצת מצות כיו דדומיא
דחצי שיעור דחזי לאצטרופי הכ"נ
בשבועה כיו דנשר מקצתה הרי כבר
שוב אינו חזי לאצטרופי ע"כ אי צרי
לאכול המותר.
 äðäåבטו"ז ש בס"ק י"א כתב ומזה
נ"ל ללמוד הא שנשבע לחבירו
לפרוע לו מנה ביו פלוני ואירע לו
אונס שלא היה לו כל המנה לא כס
ולא שוה כס באותו יו שהגביל לו
שפטור מ השבועה כיו שלא יכול לקיי
כמו שנשבע ע"כ ,ואשתומ כשעה חדא.
דלפי דברינו דטעמא דמילתא שבשבועה
ונשר אי"צ לאכול המותר כיו דלא חזי
לאצטרופי א"כ אי הנידו דומה לראיה
דבשבועה לפרוע כו' הת וודאי חזי
לאצטרופי א"כ וודאי נימא דחייב לפרוע
מה שבידו .אול הדר מצאתי ראיתי
בחי' רע"א שציי לת' הרדב"ז )סימן ס'(
)בדפוס שלנו הוא בסי' אלף קל"ד( שהעלה שצרי
לית לו מה שבידו ע"כ וכ הביאו
המל"מ )פ"ה משבועות ה"כ( ועי' ברדב"ז
גופא שהארי בדיני שבועה .ולדברינו
יכו פסקו מאוד דבאופ שאינו חזי
לאצטרופי אינו חייב א באותו מקצת
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וכשחזי לאצטרופי וודאי חייב ג במקצת
המצוה.
 äðäåכי כ דעת רוב האחרוני בקיו
המצוות דקצת מצוה איכא
וכדמבואר עוד להל .איברא דעת הגאו
שבות יעקב )ח"ב סי"ח( ודגל מחנה ראוב
)הו"ד בשו"ת חיים שאל סי' ג'( דליתא מצוה
בחצי זית .והביא ראיה מסי' תפ"ה ,ודחאו
הרה"ק חיד"א ש בשו"ת חיי שאל
)סי' ד'( ובמחזיק ברכה סי' תע"ה וכ"פ
בברכ"י בסי' תפ"ב להלכה .וכ"נ השאג"א
כנזכר לעיל )סי' ק'( וע"ע שו"ת כת"ס סי'
צ"ו בסופו .ובזה יוב מה שנסתפקו
הפוסקי בא היו שני אנשי במקו
הדחק זו הלח כגו במדבר או בספינה
ואי ביניה אלא כזית אחד מצה אי
אמרינ יחלוקו ביניה כיו דאמרינ דא
מקצת המצוה יש בו מצוה וע"כ יחלקו
ביניה או נימי דישאר הכזית כולו ביד
אחד מה .ובהא תליא האי שאילתא
דאי סבירא ל דמצוה איכא במקצת מצוה
נימא דעדי שיתחלקו ביניה ולכ"א
יהיה חצי מצוה ממה שישאר אחד בלא
המצוה לגמרי ,דהא ג בזה קיי עכ"פ
מקצתה א אי ס"ל דא מקצת מצוה
ליכא וודאי דישאר המצה ביד אחד.
דהיינו מוטב שיצא אחד בהמצה כולה
ממה שיתחלקו וא אחד לא יקיי
המצוה .וכ למד הרב עיקרי הד"ט )סי"ט
ס"ק י"ג( ,וכ צידד השע"ת )בסי' תפ"ב ס"ק
ב'( דתלוי הא בהא ,א השדי חמד )במערכת
אכילה אות כ"ד( דחה זה דלא תלוי הא
בהא ,וכתב דנלפענ"ד דא אי נימא
דאיכא קצת מצוה בחצי זית אעפ"כ לא
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נסלק הכזית הזה ואדרבה מוטב שאד
אחד יקיי המצוה כתיקונה ממה
שישאירו שניה מחצי מצוה .פי' דא
א כשיש לו רק חצי זית אמרינ דיש
בזה קצת מצוה וחייב לאכול ,אבל כא
שיש כזית של אדרבה מוטב שאחד
יקיי המצוה כתיקונה בשלימות ממה
שיחלקו המצוה.
 ú"òùáåש )בסי' תפ"ב ס"ק ב'( כתב יותר
מזה ,דא לאות הסוברי
דבח"ש מצוה איכא הכא יודו באופ
דאפשר ששניה יקיימו המצוה כתיקונה
וודאי עדי והיינו כשיטילו גורל וא
שיזכה האחד לקיי המצוה בשלימות
יהיה חלקו עמו בשכר מצוה שעל ידו
נגמרה ולולי הוא לא היתה המצוה נעשית
בשלימות ודמי ליששכר וזבולו דחולק
עמו בשכר העוה"ב כיו דע"י הזבולו
היה האפשרות ליששכר לעסוק בתורה.
והוסי עוד ש )בשע"ת( וז"ל ופשיטא
דשכר מצוה בשלימותה היא יותר גדול
מאוד מהשכר דקצת מצוה שיקיי בעצמו
וע"ש עוד.
 äàøðåלהביא ראיה דמצוה כתיקונה
עדי מלחלק המצוה שיקיימו
שניה מקצת )פי' דמצוה באיכות המלאה עדיף
מיותר בכמות ופחות באיכות( והוא מדברי המג"א
בסו"ס תע"ב )ס"ק י"ד( במי שאי לו אלא
ד' כוסות מצומצמות אחרי המזיגה לא
יקח ב' בלילה ראשונה וב' בלילה השניה
מפני הטעמי שביאר ש ע"ש .ומ"מ
צ"ב דהלא אפשר לקיי כל ד' הכוסות
בב' הלילות והיינו כשיעשה כוסות קטנות
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פחות מרביעית ועכ"פ יהיה לו ח"ש
במצות עשה כזה יש מקצת מצוה .ומ"מ
יהיה לו כל הד' כוסות בב' הלילות
ואמאי בעינ שיהיו באופ שיקח כוסות
שלימות א כשאי לו יותר אלא מאי
דעיקרא דמלתא דמצוה אחת כתיקונה
עדי מלחלקו לכמה מצות שאינ
כתיקונ .ועל ראיה זו הקשה לי הבה"ח
המופלג פחימה ני"ו דמקו יש בראש
לחלק בי הא ושאילתא דיד הנזכר ביש
לו כזית אחד ושני בנ"א ,דהת הוא
לליל הראשו א לשני בנ"א אבל בד'
כוסות ולחלק בשיעורי לב' הלילות
י"ל דליל הראשו עיקר וליל השני רק
משו ספיקא דיומא .ומו"ח הרה"ח
ראי"צ קליי שליט"א תי' ע"ז עפ"י דברי
השאגת אריה )בסי' צ"ה( לעני מצה גזולה
שאינו יוצא א בליל שני )כמבו' בסי' תנ"ד
סק"ד( אפי' לפי מש"כ הרמב" בהלכות
לולב )פ"ח ה"ט( דכל אלו שאמרנו שה
פסולי מפני מומי שבארנו או מפני גזל
וגניבה ביו"ט ראשו בלבד אבל ביו"ט
שני ע שאר הימי הכל כשר ע"כ )עיי"ש
בכ"מ ובשו"ע סי' תרמ"ט ס"א ובמ"ב ס"ק ח'( שאני
הכא דלולב נהי דאינו נוהג מה"ת אלא
ביו"ט ראשו מדרבנ מיהא נוהג כל
שבעה לפיכ אע"פ דא"א ליטול פסולי
אלו ביו"ט שני מחמת ספיקא דיומא
ספק יו"ט ראשו מ"מ ניטל מתורת שאר
ימי החג .אבל גבי מצה דאינו נוהג אלא
בליל יו"ט ראשו בלבד ומכא ואיל
רשות והא דאנו אוכלי מצה בליל יו"ט
שני אינו אלא משו דשויוהו רבנ כאילו
אי אנו בקיאי בקביעא דירחא וספיקא
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הוי וא"כ ע"כ במה דפסול בראשו פסול
בשני כיו דאי חיוב אכילת מצה בו
אלא משו ספיקא דראשו וזה ברור,
עכת"ד השאגת אריה .וא"כ הוא ה"נ י"ל
לגבי ד' כוסות דאי לחלק בעניני ליל
הסדר בי ראשו ושני ושפיר קאמרינ
ראיה מהכא דמצוה כתיקונה עדי מהא
דלא אמרי' לסלק הכוסות בשיעורי
קטני .בר בדברי המג"א לכאו' א"א
לומר כ דכ' ש )בסי' תע"ב ס"ק י"ד( דהטע
דלא אמרי' לחלק ב' כוסות בראשו וב'
בשני לפי דיומא קמא עיקר .וכ' עוד
תירוצי ,ונראה דאה"נ לא ברירא ליה
הא מילתא אי יומא קמא עיקר לגבי ליל
הסדר כהא דשאג"א ודו"ק.
 äúòîåהדר לדיד ח"ש במצות עשה
דדעת גדולי האחרוני דוודאי
מצוה איכא הלא המה הגאו החיד"א
בכמה מקומות )מח"ב סי' תע"ב אות ד' ,ובברכ"י
תפ"ב אות ג' ע"ע ביעיר אוזן מערכ' ה' אות ל"ח

ובשו"ת חיים שאל סי' ג"ד( השאג"א
ובשו"ת מהרי"א )או"ח סי' קל"ז( שו"ת תורה
לשמה מהב איש חי )סי' קל"ו( ,ובשדי
חמד )ח"ה מערכי אכילה אות ד'( כתב על שו"ת
דברי מרדכי בסי' נ' אחושבנייהו בברית
התורה והעלה הלכה ברורה דלגבי מצה
ומרור כל משהו ומשהו נחשב לו מקצת
ממצות ה' ,ועל כ מי שא"א לו לאכול
כזית של חייב לאכול כל מה שביכלתו
והנה שכרו אתו כי כ שורת הדי ניתנת
זאת חקת התורה .וקוד שנבוא לדבר
בעוד מ המצות בהאי דינא דח"ש המקו
לעיי בדי הברכה כיו דאמרי דאיכא
)בסי' ק'(
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קצת מצוה בח"ש וחייב לאכול כל מה
דאפשר י"ל דג יעשה עליו הברכה ,א
ק' דהא קיי"ל דאי אכילה פחות מכזית
)עי' יומא ע"ט (:והאמת יורה דבספר שדי
חמד )שם( הביא מספר דברי מרדכי הנ"ל
ג לעשות ברכה ואותו ברכה של המצוה
כי הא דאמר ש בתוס' פסחי )דף ז(.
לעני להכניסו בבריתו של אברה אבינו
אחר המילה ולהכניסו להבא משמע וכבר
הכניס אלא דהברכה הוא עני של שבח
שאומרו באותו פרק שעושה המצוה א
לאחר מעשה המצוה וז"ל דלא על זאת
הנעשה עכשיו מבר אלא משבח ומודה
להקב"ה שצונו על המילה כשתבא לידו,
ותיקנוה כא לגלות ולהודיע שזו המילה
לש יוצרינו ולא לש כו' ולפי"ז כ'
דה"נ י"ל באוכל אפי' ח"ש יכול לומר
ברכת על אכילת מצה ,דקאי על עצ
המצוה שצונו לאכול מצה ,ועושה זאת
בעת קיומו מצוה זו א שאי לו רק
ח"ש ,ודו"ק ,ע"כ תו"ד .ומ"מ מסיק
דא יש עמו אחר שיבקש מאתו להוציאו
בברכתו וזו"ז נתקיימה בידו .וכ' ש
השד"ח דקיי כ"ז מסברא דנפשיה קוד
שראה בשו"ת דברי מרדכי שראה דברי
המרדכי בעת שלא היה יכול לאכול
הכזית מרור ביקש מחתנו להוציאו
בברכתו ואכל כפי מה שהיה יכול.
 ïéðòìåהברכה במרור עי' בשו"ת אמרי
נוע ס"ג )שם ס"ב( .וע' במהרי"ט
אלגאזי בכורות לעני חצי שיעור במצות
חלה ,וע' ספר פסקי תשובה סי' רצ"ה
בהגה"ח ד"ה וראיתי דדי זה לגבי אכילת
מצה דהשיעור שיוכל לאכל כזית מצה,
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מ"מ א אינו יכול לאכול מצה רק חצי
שיעור פטור אפי' לדעת האומרי ח"ש
במצוה ג"כ מצוה מ"מ כיו דלא שיי
חזי לאצטרופי פטור וחייב אול אפשר
דג א יכול לאכול ע"י טחינה או
שרויה כיו דנראי בכ) .ודבריו בנויים ע"ד
האב"ז באו"ח סי' ל"ט ,ע"ש(.
 ïéðòìåא יש בזה משו בל תגרע עי'
שו"ת שבט הקהתי ה"ג סי' קס"ז.
 úîìùäìåהעני דכמה גדול וכמה
ישר לקיי א חצי מצות
עשה שבידו א שלא יוכל בשו פע
גר חצי השני ,ראה נא בפי' המשניות
להרמב" אבות פ"ד מ"ב וברבינו בחיי
ואתחנ ד' מ"ה וש שמזה נתעשר משה
ועלה להשגה גדולה כו' וע"ש .וע' בספר
ייטב פני )לסוכות ליל א' אות יו"ד( דג
אברה התנהג כ .ודו"ק.
 ãåòבחצי שיעור במצות עשה ,עי'
שו"ת בית יצחק חיו"ד סי' צ"ד
)ח"א( ס"ק י"ב ,ובשו"ת דברי חיי סי'
כ"ה )ח"א( )דאי מצוה בחצי שיעור אמנ
משו זכר איכא( וע"ע משל"מ ה' חמ
ומצה פ"א ה"ז ,ועי' חידושי מהרי"
חיות יומא ל"ט.
 éîáåשיש לו ב' מצות ולחבירו אי
כלו ,אי עדי שיהיה הוא מקיי
מצות מצה בב' הלילות או שיקיימו
שניה בליל הראשו .ראה שו"ת מנחת
אלעזר ח"ב סי' ל"ה.
 'òåויגד משה סי' כ"ח אות כ"ד )וקצת
לעיל מיניה( דבמצות עכ"פ שאי
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די לית לכל המסובי כזית .וזה מצוי
שיי לבעה"ב יש מאות המצות .ית
עכ"פ חתיכה קטנה מה שיהיה לו חצי
שיעור במ"ע ,וזה יקיי המצוה עכ"פ.
וכנראה נקט דיש מצוה בח"ש .ודו"ק.
 ùéåלהביא ראיה לזה דחשיב מצוה מהא
דתי' הב"י בס' תרע"א דלמה קבעו
חנוכה ח' ימי והלא נס היה רק ז' ימי
דהלא הפ שמ שמצאו היה בו כשיעור
ליל אחד ויו .ותי' דלכתחילה חלקו הפ
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לשמונה חלקי ונעשה נס א הלולב
הראשונה דלק כל הלילה .ולכאורה קשה
דהאי חלקו הפ לח' חלקי וא"כ נמצא
דלא היתה לה שיעור של שמ א
ללילה אחד ולא יקיימו המצוה שיש מצוה
לתת בו שמ כשיעור מדת לילה .אלא
כיו דא בח"ש של מצות עשה יש בו
המצוה סברי כי לקיי ח' ימי המצוה
יותר טוב משקימו המצוה בשיעורה
והידורה יו אחד ואח"כ לא יהיה לה
להדליק עוד עד שיביאו שמ טהור.
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הר"ר נפתלי פדווא
כולל ישיבת מאנשעסטער

איסור בל תוסי
) ïéøãäðñáפח (:בסוגיא דזק ממרא,
אמר ר' אלעזר אמר ר'
אושעיא אינו חייב אלא על דבר שעיקרו
מדברי תורה ופירושו מדברי סופרי ויש
בו להוסי וא הוסי גורע ואי לנו
אלא תפילי וכו' ,והיינו דזק ממרא אינו
חייב אלא כשיאמר להוסי בתפילי עוד
בית דתפילי עיקר מד"ת ופירושו מדברי
סופרי שה ד' בתי וכשמוסי עוד
בית על הד' בתי נמצא דעובר על איסור
בל תוסי וגורע הוא בזה דאינו יוצא
המצוה כלל בכהאי גוונא.
 ,ïðéù÷îåוהאיכא לולב שג כ עיקרו
מ התורה ופי' מדברי
סופרי ,ומתרצינ בלולב מאי סבירא ל
למ"ד לולב צרי אגד גרוע ועומד הוא
ולמ"ד לולב אי צרי אגד האי לחודיה
קאי והאי לחודיה קאי ,וכ מקשינ
מציצית ומתרצינ דאי סבירא ליה קשר
העליו לאוו דאורייתא האי לחודיה קאי
והאי לחודיה קאי ,ופרש"י 'ואי זה גורע'
ומבואר דעת רש"י ,דלא אמרי' האי
לחודיה קאי וכו' אלא לעני שאי
ההוספה שמוסי גורע עיקר המצוה דכיו
דלחודיה קאי א"כ המצוה לחודיה קאי
וההוספה לחודיה קאי ושפיר יצא המצוה,
ואה"נ דעובר האי לחודיה קאי בהאי

הוספה שהוסי אבל אינו גורע בזה עיקר
המצוה כיו דלחודיה קאי ומש"ה אי
חייב זק ממרא ע"ז ,ומשו דסבירא
ליה לר"א דכדי לחייב זק ממרא צרי
שיהיה פוסל המצוה בהוראתו וכיו
דלמ"ד לולב אי צרי אגד האי לחודיה
קאי וכו' ונמצא דאינו פוסל המצוה בזה
אינו חייב.
 'ñåúáåוכ הריטב"א והרא"ה בסוכה
ושאר ראשוני פירשו דלפי מה
דאמרי' האי לחודיה קאי וכו' אינו עובר
על איסור בל תוסי כלל ,ולדבריה כלל
גדול נאמר כא בלאוו דבל תוסי והוא
דכדי לעבור באיסור בל תוסי צרי
שיהיה ההוספה שמוסי אגידי ע המצוה
עצמה ,וא לא הוי אגידי אמרי' האי
לחודיה קאי וכו' ולא מיקרי מוסי ואינו
עובר ,ולפי זה כתבו הראשוני דמה
דמקשינ בר"ה )כח (:ובעירובי )צו (.היש
בשמיני בסוכה ילקה ומשו בל תוסי,
קושיית הגמרא הוי דוקא א יש בשמיני
דרצופי הוי ע שאר הימי ואי הפסק
בינתיי ובזה הוי אגידי ע המצוה ולא
קאי לחודיה ושפיר עובר באיסור בל
תוסי וילקה .והא דמביא בר"ה ש
מתני' דהניתני מתנה אחת שנתערבו וכו'
דלר"י עובר באיסור בל תוסי כשנות
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ד' ולא אמרי' דההזאות שמוסי קאי
לחודיה כתבו האחרוני דהיינו טעמא
משו דהוי אגידי במזבח ,וכ מה דמביא
ש הגמרא ברייתא דכה שמוסי ברכה
בברכת כהני עובר באיסור בל תוסי
ולא אמרי' דברכה שמוסי קאי לחודיה,
כ' הריטב"א בסוכה משו דכיו דבר"כ
צרי פרישת כפי והברכה שהוסי עשה
ג"כ ע פרישת כפי א"כ בזה הוי אגידי
ע שאר הברכה דהפרישת כפי היא
האגד ומש"ה עובר.
 éôìåשיטה זו דאמרי' האי לחודיה קאי
וכו' ג לעני הלאוו עצמה .ומשו
דסבירא להו דלא שיי לעבור באיסור
בל תוסי אלא כשמוסי במעשה המצוה
דהיינו דהמצוה נעשית ע ההוספה ובכגו
זה נאמר הלאו והאי כיו דלחודיה קאי
לא מיקרי מוסי במצוה ואינו עובר.
נמצא דלמ"ד לולב אי צרי אגד ל"ש
לעבור אב"ת בלולב ,והנה הא וודאי
דלכו"ע מיירי הגמרא ג"כ כשעשה אגד
דהא בסוכה )דף ל"ג ע"א( אמרי' דלכו"ע
לכתחלה מצוה לאוגד ומשו זה אלי
ואנוהו וע כל זה למ"ד אי צרי אגד
אמרי' בגמרא דהאי לחודיה קאי וכו'
וא"ע באיסור בל תוסי כלל ,והשתא
מאי איכפת ל דמ הדי אי צרי אגד
והא במציאות הוי אגידי ע המצוה כיו
דנאגד ביחד המצוה וההוספה ולמה א"ע
באיסור בל תוסי ולכ' לא גרע ממאי
דאמרי' דהיש בשמיני בסוכה שיי ב"ת
כיו דרצופי הוי ע שאר הימי ובזה
נקרא אגידי ע המצוה .ועוד יותר למה
לא יחשב אגידי בהא דאוחזי בידו כאחד.
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 àîìùáåלפי' רש"י לא אמרי' האי
לחודיה קאי וכו' אלא לעני
שאינו גורע בזה עיקר המצוה ,והיינו
טעמא דכדי שיהיה גורע עיקר המצוה
בתוספתו צריכי אנו שההוספה יהיה חד
ע המצוה דכה"ג נמצא דהמצוה מעיקרא
הוי של ה' מיני ובכגו זה שיי לומר
דלא קיי עיקר המצוה כיו דהמצוה הוי
נטילת ד' מיני וזה הרי הוי איזה מצוה
עשה של ה' מיני ומעול לא קיי
מצות 'נטילת לולב' דהוי 'מצוה של ד'
מיני' ,וזה לא יצויר רק למ"ד לולב
צרי אגד דחיוב אגד פירושו שהאגד
עושה אות לחטיבה אחת וכשהוסי עוד
מי בתו האגד ניהוי צורה אחרת של
ה' מיני ,אבל למ"ד אי צרי אגד האגד
לא מעלה ולא מוריד ומש"ה אמרי'
בגמרא דהאי לחודיה קאי וכו' וכיו
דההוספה לחודיה קאי ל"ש לומר שפוסל
המצוה בזה אבל לעני הלאוו עצמה
בוודאי עובר כיו דלמעשה הוסי עוד
מי על הד'.
 íéðåùàøáåהקושו ממה דאמרי' בסוכה
)לא (:אמר מר כש שאי
פוחתי מה כ אי מוסיפי עליה ודי
זה הוי לכו"ע בי למ"ד לולב צרי אגד
ובי למ"ד לולב אי צרי אגד ,ולשיטת
הרי מבואר בגמרא סנהדרי דלמ"ד אי
צרי אגד אמרי' האי לחודיה קאי וכו'
ואינו עובר אב"ת והכא אמרי' דיש איסור
להוסי אפי' למ"ד אי צרי אגד ובתוס'
סנהדרי ש ד"ה אי וכו' כתבו לתר
דהכא לא הוי אלא מדרבנ ומדאורייתא
אה"נ דא"ע ומותר להוסי ומשו דהאי
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לחודיה קאי וכו' ע"כ ,וצ"ע דהא מקשי'
ש בגמרא על הא דאי מוסיפי וכו'
פשיטא ומתרצי' מהו דתימא הואיל ואומר
ר"י לולב אי צרי אגד האי לחודיה
קאי וכו' קמ"ל ,ולפמש"כ התוס' דכל
האיסור לא הוי אלא מדרבנ מאי זה
דאקשי' פשיטא דמהיכא הוי ידע ליה
האי דינא דהא רק הכא נתחדש די זה
דיש איסור להוסי.
 úîàáåדמהכא הוי ראיה דאמרי' האי
לחודיה קאי וכו' לעני הלאוו
עצמה שאי עוברי כלל ,דהא מתר
הגמרא על מה דאקשי' פשיטא מהו דתימא
הואיל ואמר ר"י לולב אי צרי אגד האי
לחודיה קאי וכו' קמ"ל ,והכא הרי הנידו
הוי א יש איסור להוסי וע"ז קאמר
הגמרא דא האי לחודיה קאי וכו' אי
איסור להוסי ,ובסנהדרי ג"כ אמרי' כהאי
לישנא דלמ"ד לולב אי צרי אגד האי
לחודיה קאי וכו' וממילא בפשטות ג
הכא לעני שאי איסור כלל אמרי' הכי.
 'ñåúáר"ה )כח (:ד"ה ומנא תימרא הקשה
על מה דאמרי' ש ד ט"ז ע"ב
למה תוקעי ומריעי כשה יושבי וכו'
כדי לערבב את השט והא עבר משו
בל תוסי ועוד הקשה ממאי דאמרי' )שם
דף ל"ד ע"א( שלש תרועות נאמרו שני
מד"ת ואחת מדברי סופרי וכו' ובהא
ג"כ קשה דעבר משו בל תוסי ,ותירצו
דלא שיי בל תוסי בעשיית המצוה
שתי פעמי וכ כל מצוה כגו ברכת
כהני אפי' מברכי כמה פעמי ביו
אי זה בל תוסי ,וכ א נטל לולב
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כמ"פ ביו ואוכל בפסח כמה זיתי של
מצה ,ומסקי התוס' דג בהדס וערבה
שבלולב אפי' נות כמה הדסי וכמה
ערבות אינו עובר באיסור בל תוסי
ואפי' למ"ד לולב צרי אגד ,ולכ' קשה
בדברי התוס' דמאי הדמיו בי כופל
המצוה אחר שכבר נתקיי המצוה לבי
עושה מתחילה מצוה בהוספה ,דסברת
התוס' לכ' הוי משו דב"ת לא הוי רק
כשעושה מצוה ע הוספה וההוספה הוי
במעשה המצוה אבל כשכופל מצוה אינו
מוסי במעשה המצוה ,וכ"ז שפיר
כשכופל המצוה כמ"פ בזאח"ז אבל
כשמוסי בהדס וערבה הרי הוי הוספה
במעשה המצוה ומאי נפק"מ א ההוספה
הוי עוד מי או דהוי הוספה באותו מי.
 éìåìåדברי התוס' הי' נראה לומר דבכמה
הדסי וכו' הוי ככופל מצוה רק
למ"ד לולב אי צרי אגד ומשו דלדידיה
הא אמרי' בגמרא דהאי לחודיה קאי וכו'
וא"כ לא הוי הוספה במעשה המצוה,
דהמצוה קאי לחודיה ואינו אלא כלוקח
עוד הדסי בפ"ע וא"כ לא הוי אלא
כופל מצוה ולפי זה אפשר לומר דרק
בכה"ג אמרי' בגמרא ש האי לחודיה
וכו' ואינו עובר באיסור בל תוסי ,דרק
לזה מהני האי לחודיה קאי דמיחשב
ככופל מצוה אבל כשמוסי עוד מי
אה"נ דאפי' למ"ד אי צרי אגד עובר
באיסור בל תוסי ,ומשו דלמעשה הא
עשה מצוה ע הוספה.
 éúàöîåבפרי מגדי בפתיחה כוללת
חלק א' אות ל"ד שהביא בש
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הרא" כעי"ז ,ולפי זה הגמרא בסנהדרי
מיירי דווקא כשמוסי באותו המי כגו
כמה הדסי וכו' ב' לולבי אתרוגי
דרק בכה"ג שיי לומר האי לחודיה וכו'
בכל סברת הגמרא הוא משו דמיחשב
ככופל מצוה וזה ל"ש רק במינו אבל
במי אחר שפיר עובר בד"ת ואפי' למ"ד
אי צרי אגד וכנ"ל ,וצרי לעי' דא"כ
שיי חיוב זק ממרא כשצוה להוסי
מי אחר.
 øùàåנראה לומר דל"ש חיוב זק ממרא
במי אחר ,דיעוי' במתני' ש
חומר בדברי סופרי וכו' האומר אי
תפילי כדי לעבור על ד"ת פטור ,וברש"י
ד"ה האומר כ' וז"ל ואי זו הוראה דזיל
קרי ביה רב הוא עכ"ל ,וכ הוא הלשו
בגמרא הוריות ד ד' ע"א ,והשתא ניחזי
אנ א הורה הזק להוסי עוד מי אשר
לא נאמר כלל בתורה הרי אי זו הוראה
דזיל קרי בה רב דלא הוי פרי ע הדר
ולא כפות תמרי ולא ענ ע עבות
ולא ערבי נחל וא א יאמר שזה המי
הוי חד מהנ דכתיב בקרא דבגמרא סוכה
ד ל"ד מבואר דבכול יש לטעות דמקשי'
ש ואימא חרותא ואימא פלפלי ,וכ
בהדס וערבה ואתרוג מקשי' כה"ג ,אבל
כיו דכדי לחייב זק ממרא צריכי אנו
שיהיה מוסי על המצוה א"כ כשיאמר
להוסי א א יאמר שזה הוי המי
דכתיב בקרא אבל מ"מ ממ"נ חד מהנ
לא כתיבי דלא מצינו רק ד' מיני בקרא
)ועי' חי' הר"ן שם וצ"ב( ואלא ע"כ דהגמרא
איירי כשיאמר להוסי במני המיני
דהיינו כמה לולבי או הדסי וכו' דמני
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לולב אחד ואתרוג אחד וג' הדסי וב'
ערבות לא הוי בהדיא בקרא ומדברי
סופרי פירושו ושפיר שיי ביה חיוב
בזק ממרא.
 äðäåמאי דאמרינ בסוכה ש כש
שאי פוחתי כ אי מוסיפי כ'
הריטב"א ש דמייר כשמוסי עוד מי,
ומדייק לישנא דגמרא כש שאי פוחתי
שיהו שלשה כ אי מוסיפי שיהו חמשה,
ולפי זה יתיישב מה שהוקשו הראשוני
דבסנהדרי אמרי' דלמ"ד אי צרי אגד
האי לחודיה קאי וכו' ולשיטת לעני
שאי עוברי כלל אמרי' הכי ובסוכה
אמרי' דלכו"ע אי מוסיפי דבסוכה מיירי
הגמרא כשהוסי עוד מי על הד' ובזה
א אי נימא דלחודיה קאי עובר באיסור
בל תוסי כיו דלמעשה הוסי עוד מי
על הד' ,משא"כ בסנהדרי מיירי
כשמוסי באות המי עצמו וע"ז שפיר
קאמרי' דקאי לחודיה ואינו עובר דהוי
ככופל המצוה וכסברת התוס' כנ"ל.
 íåëéñהדברי כשמוסי באותו מי
כגו כמה לולבי או הדסי
וכ בכולהו כפי שהוכחתי לעיל סוגיא
ערוכה הוא בסנהדרי דתלי במחלוקת אי
לולב צרי אגד ,דלמ"ד צרי אגד האגד
עושה אות לחטיבה אחת ונמצא דהמצוה
נעשית ע הוספה ועובר באיסור בל
תוסי ,ולמ"ד אי צרי אגד האגד לא
מעלה ולא מוריד ואמרי' דלחודיה קאי
ולא ניהווי חלק מהמצוה וכיו דהמצוה
לחודיה קאי וההוספה לחודיה קאי הוי
ככופל המצות ואינו עובר כלל וכפשטא
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דהגמרא בסוכה ,וכשמוסי עוד מי על
הד' מיני בכגו זה מיירי הגמרא בסוכה,
ואמרי' דאסור להוסי לכו"ע ומשו דא
א לחודיה קאי אבל מ"מ במציאות
עשה המצוה ע הוספה ,ולפי זה יוב
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היטב השקלא וטריא בגמרא דמהו דתימא
דאמרי' האי לחודיה קאי וכו' כמו דאמרי'
בסנהדרי ומסיק דל"א הכי אלא במוסי
באות המיני ולא כשמוסי עוד מי על
הד' וכנ"ל.

Š(‰

ð−þ

תורת

מבי מדרשא

שעשועי

הר"ר דוד רוח
בעני מצוה דאורייתא שקיימו באופ שהוא פסול מדרבנ
 â"îøôáבפתיחה אות ז' ד בשאלה
זו ,דמי שקיי מצות עשה
באופ שקיימו מ התורה ופסול הוא
מדבריה ,כמו שסיכ סוכתו בדבר
המקבל טמאה מדרבנ ,או שקרא ק"ש
של ערבית אחר חצות ,וכדומה ,אי קיי
עכ"פ המצוה מ התורה ורק עבר על
דרבנ או שלא קיי המצוה כלל ,וכ
לדברי התוס' בסוכה ג' .על הא דאמרי'
"א"כ לא קיימת מצות סוכה מימי"
ואע"פ שלא היה אלא פסול דרבנ ומ"מ
לא קיי אפי' מ התורה מזה כתבו
התוס' דמי שלא קיי מדרבנ לא קיי
ג מ התורה ,וכ"כ בתלמידי רבינו יונה
בברכות לעני ק"ש של ערבית לאחר
חצות שלא קיי כלל מצות ק"ש ,וכ
נקט הפרמ"ג להלכה) ,והוסי שכ הוא
דוקא במזיד אבל באונס שלא היה ביכלתו
לקיי המצוה רק כדי תורה קיי עכ"פ
מ התורה וכ מוכח ממ"ש המ"א בסימ
תרכ"ב לעני מסכ בנסרי בשעת הדחק
עיי"ש( ,וש חידש הפרמ"ג חידוש בדי
זה די"ל דדווקא בדבר שאסור מדרבנ
בדי איסור כמו דבר המקבל טומאה
מדרבנ שכ הדי בכל התורה שמדרבנ
הוי מקבל טומאה וא"כ לא יצא בזה
אפי' מ התורה )עכ"פ במזיד כנ"ל( אבל

דבר שאינו אלא גזירה כמו נסרי רחב
ד' שאסור שמא יבוא לישב תחת קורת
בית בכהאי גוונא י"ל דעכ"פ מ התורה
יצא אפי' במזיד ובדי ד"א ליתא להאי
כללא המבואר בתוס' הנ"ל ,ובאמת א
כי נית להבי סברא בדבריו מ"מ קשה
מאוד מה מקור הדבר ולמה היה פשיט
להפרמ"ג החילוק ,ה ובאמת הר" ש
חולק על דברי התוס' וסבירא ליה
דבוודאי יצא מ התורה ורק לא קיי
המצוה כרצו חכמי ,וצ"ע להבי שורש
המחלוקת למה הבינו בתוס' כדבר פשוט
שלא יצא ,והר" הבי בוודאי יצא ,עוד
קשה דמבואר בתוס' פסחי ד קכ.
לעני הקטר החלבי אחר חצות דאע"פ
שאמרו חכמי עד חצות ,מ"מ בדיעבד
לאחר חצות יצא מדי תורה עכ"ל
ולכאורה הוי נגד התוס' בסוכה .וכמ"ש
בתלמיד ר"י לעני ק"ש אחר חצות דלא
יצא ג מ התורה.
 ùéåלחקור במי שעבר על הגזירה דרבה
ותקע שופר בר"ה שחל להיות
בשבת ,א קיי מצות תרועה מ התורה
ועבר על איסור דרבנ או לא קיי כלל
שו מצוה ,ובדרוש וחידוש )מס' חגיגה
דרוש ח'( כתב רעק"א כדבר פשוט שבוודאי
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קיי מצוה של תקיעה ולא עבר אלא
לשבות בשבת עכ"ל ,והאחרוני הקשו
על דבריו מדברי התוס' הנ"ל דהואיל
ומדרבנ אי כא מצוה ממילא לא קיי
ג מ התורה ,וא כי י"ל דסבירא ליה
כדעת הר" א"כ הוי ליה לציי לדבריו
ולמה סת ל במילתא דתלוי באשלי
רברבי.
 õøúìכל זה יש להקדי עני מה
שכתב בספר חדושי ר' שלמה
)מהר"ר שלמה היימאן ר"מ דתורה ודעת( עמ"ס
יבמות ,דמבואר בריש מסכת יבמות
דחמש עשרה נשי שה עריות שנפלו
ליבו כגו שנשא אחיו אחות אשתו
ומת בלא בני שאינו נופל ליבו ואפי'
באופ שלאחר המיתה פקע האיסור ערוה
אינו נופל שוב ליבו משו "דנאסרה
עליו שעה אחת" )וילפינ כל זה מפסוקי
כמבואר בגמרא( ובתוס' )דף ב (.דנו דאשה
נדה שנפלה ליבו ואע"פ שטבלה י"ל
דהוי נאסרה עליו דהואיל וטומאה כתיב
בה כעריות ,ומסיק דאי לה די נאסרה
וג בשעת נדתה א עבר וכנסה קיי
עכ"פ מצות יבו אע"פ שעבר על
האיסור ,ולא נתבאר בתוס' סברת הדבר
למה באמת לא הוי כדי ערוה ,וביאור
ש בהקד קושית רבו הר"ר ברו בער
זצ"ל שהקשה על הא דאמרו ש בגמרא
דילפינ מקרא דערוה אינו נופל ליבו
והקשה הגמרא על זה למה ל קרא הא
דאי עשה דוחה לא תעשה )ותירצו
בגמרא דאי לאו קרא הוה ילפינ מדרשת
אשת אח( והקשה דהלא הכלל הוא דבכל
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מקו אי עשה דוחה לא תעשה )כמו
בלא תעשה ועשה( דוודאי אי עבר וקיי
העשה ועבר על הלא תעשה בוודאי קיי
העשה עכ"פ )עיין תוס' חולין קי"ד (.וא"כ אי
לא הוי אסור מיבו רק מטע דאי
עשה דוחה ,א היה עובר היה עכ"פ
מקיי העשה של היבו ועכשיו שיש
לו ילפותא נפק"מ טובא לדינא שאי
כא יבו כלל .ועל זה תיר דדווקא
באופ דאי עשה דוחה כמו למשל במי
שאי לו מצה בפסח אלא מצה טבל
שאי העשה דמצה דוחה האיסור טבל
שיש בו מיתה בידי שמי ,ומ"מ יש לו
חיוב לאכול מצה כ ,וממילא א עבר
ואכל מצה של טבל עשה ב' דברי
בבת אחת ,שאכל מצה ואכל טבל ,ומצד
המצה יצא ידי שמי ומצד הטבל לבד
עבר איסור ואי אחד סותר השני )רק
שיש לדו מטע מצוה הבאה בעבירה
ואי כא מקומו( ,משא"כ בפרשת יבו
שונה לגמרי שהרי בפרשת אחרי כתוב
איסור לישא את העריות ואח"כ יש
פרשה של יבו שיש מצוה עכשיו לישא,
ואי המצוה דוחה האסור דיש כא מצוה
ועבירה על מעשה אחד ,ולא שיי לומר
שאה"נ שהוא חייב לישא אותה ערוה
מדי יבו רק אסור מדי ערוה ,שא
אסור אינו מצוה וא מצוה אינו אסור,
ודווקא אצל מצה דג כשאי לו מצה
וא לו אלא טבל מ"מ י"ל מצוה עדיי
לאכול מצה וממילא י"ל שקיי מצותו
כשאכל באיסור ,משא"כ א נאמר כא
שיש עבירה לנישואי הנה היא שיי
לומר שעדיי יש לו מצוה הא אי כא
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מצוה כלל ולא נאמרה כלל מצות יבו
באשה זו ,וממילא בנדה אע"פ שאיסור
נדה חמור כדי עריות מ"מ הוי כאיסור
צדדי ,למשל דא היה זמ בשנה שהיה
אסור מ התורה בנישואי והיה לאחר
חיוב ליבו ,וכנסה בזמ האסור היעלה
על הדעת לומר שלא קיי המצוה בוודאי
אי זה אלא איסור צדדי ולא שיי לומר
שמשו זה פקעה המצוה ,וכמו כ בנדה
שבוודאי עדיי יש לו חיוב לכנסה רק
לו "בזמ זה" וא"כ אי ספק דוודאי
קיי כמו בכל איסור דאי עשה דוחה
כנ"ל ,עכת"ד בתוספת ביאור קצת.

וישב בסוכה פסולה ומ"מ שיי המצוה,
משא"כ בשופר עבר על איסור "שבת"
וקיי מצות "שופר" וכמו לעני נדה ויבו
המבואר לעיל ,ועל פי זה מוב לשו
רעק"א שכתב ולא עבר אלא על שבות
"דשבת" ,וא כוונתו כדעת הר" לא הוי
ליה למימר שבות דשבת אלא "שבות"
דכ הבי בכל שבות ,ולהנ"ל ניחא דאי
סברת רעק"א דגזירה דרבה הוי די של
שבת ,ולא די של שופר) ,שוב התבוננתי
שי"ל כפשוטו כוונת רעק"א שבות דשבת
אי הכוונה לגזירה דרבה אלא מדי דשמא
יתק כלי שיר וצ"ע(.

 äðäåלפ"ז נתבאר שאפי' באיסור תורה
א הוא איסור צדדי אפי' כשעבר
האיסור לא אמרינ שלא קיי המצוה אלא
קיי ועבר ,ומעתה יש לדו בזמ הבית
קוד גזירה דרבה א הל אחד אצל בקי
בשבת ואח"כ תקע בוודאי נאמר שיצא
ידי תקיעה מ התורה ועבר על איסור
העברת ד' אמות ,וא"כ ג לאחר החידוש
בגזירה דרבה הוי כאילו נאמר דראו חכמי
דע"י תקיעת שופר בשבת יעבור בוודאי
על איסור הוצאה ,וממילא הואיל ואי
איסור הוצאה נדחה מפני תקיעת שופר
ממילא אסרו התקיעה ,אבל בוודאי לא
גרע ממעביר בפועל קוד הגזירה ,שאי
הגזירה משו "די שופר" שמצד בי שופר
בוודאי ג לרבה שיי בשבת כמו בחול
רק מדי הוצאה וא"כ פשוט דא עבר
קיי המצוה ,ודווקא באופ שישב בסוכה
ושלחנו בתו הבית שזה פסלו חכמי
מדי "סוכה" וא"כ ליכא למימר שעבר

 åéùëòåנבאר את סברת הפרמ"ג שחילק
בי גזירה של "שמא יבוא"
כמו גזירת תקרה ,או די דרבנ כמו
מקבל טומאה מדרבנ ,דסבירא ליה
להפרמ"ג דדווקא בסוכה דהוי די סוכה
ממש אמרינ שלא יצא מ התורה משא"כ
באופ שגזרו שמא יבוא לסכ בנסרי,
אפי' א נאמר דהוי וודאי שיבוא עי"ז
לסכ בנסרי בשנה אחרת מ"מ לא
מיפסלה עי"ז הסוכה של שנה הזו ,ואי
זה די באד עצמו כ שחשו חכמי
שג במש הזמ לא יבוא למכשול ומ
התורה א"צ לחוש לזה אפי' א היה
וודאי ,וממילא לא נקרא פסול בסוכה
אמר שלא קיי ג החכמי לא ראו
חיסרו בו "מצד עצמו" רק שלא יבוא
ואי זה אלא כאיסור צדדי .ולפ"ז מתור
ג"כ סתירת התוס' דסבירא ליה להתוס'
דמה שחשו חז"ל שלא יתאחר אחר עלות
השחר אי זה רק גדר של להסיר מכשול
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באופ אחר ואי זה די בעצ המצב
של הקטרה אחר חצות )מה שסבירא
ליה לתלמידי ר"י לזמ ק"ש צ"ע ואולי
יש לחלק דסבירא ליה הואיל ויש חשש
על עצ הק"ש הזה שלא יבוא לקרות
אחר חצות הוי ליה פסול בזה ממש,
ומ"מ אי זה סתירה לפרמ"ג בנסרי
שש אי הגזירה על נסרי אלו כלל
שנסרי אי יכול להיות בית אלא שבאופ
אחר יבוא וכו' ,ודו"ק(.
 ïéáäìåשורש מח' תוס' ור" י"ל דבעצ
ביסוד לא פליגי כלל דלכ"ע
הדבר תלוי ביסודות הנ"ל א הדי הוא
מצד דבר זה ודי זה אז לא יצא ג
מדי תורה כמו באיסור תורה כנ"ל ,ומה
שחולקי על התוס' ג בסוכה יש להקדי
מה שכתבו בספר דברי סופרי מהגאו
ר' אלחנ זצ"ל לבאר שיטת הרמב"
והרמב" בדי לא תסור שהרמב" כתב
דכל דיני דרבנ אסורי משו לא תסור
ומה שיש קולות בדברי סופרי ה אמרו
וה אמרו ,והרמב" הקשה על זה וחולק
על הרמב" ,אבל בדברי הרמב" במקו
אחר נראה דמודה שאסורי דרבנ אסור
משו דכ קבלנו בסיני לשמוע לדברי
חכמי וא"כ ג לדעת הרמב" קשה מה
שהקשה על הרמב" שנמצא יש לדבריה
חומר כדי תורה שכיו נתנו בסיני,
והביא על זה מרבו הגר"ח בריסק'ר דנהי
נמי שג לדעת הרמב" נצטווינו מסיני
על דיני דרבנ מ"מ אי בה איסור
"מצד עצמ" וכדוגמא שבות של שבת
אי לו שייכות לשבת מ התורה כלל
רק שיש עליו די לשמוע דברי חכמי,
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משא"כ לדעת הרמב" יש לו "ש"
האיסור ממש ,ומהאי טעמא חידש
הרמב" לומר דאע"פ שאי די זק
ממרא אלא כשחלק על די שיש בו כרת
מ"מ מי שחלק על די חמ לאחר שש
שעות )דאסור בהנאה רק מדרבנ( והל
אחד וקידש בו ופסק על זה הזק ממרא
דהוי קידושי הוי כחולק על דבר שיש
בו כרת שהרי חמ יש בו חיוב כרת,
והג כי מ התורה אי עליו די כרת
הואיל ואסרו רבנ משו "חמ" יש לו
עכשיו מדי תורה חיוב לשמוע לדבריה
שעשו אותו די חמ וממילא חמ נקרא
מ התורה עיי"ש באריכות )דברי סופרים
אות ל"ב ואילך(.
] ãåòåיותר מזה מבואר בספר שערי
יושר ,שד במי שהזיק ממו
חבירו ועשה אות אסורי מדרבנ או
אסורי משו ספק והביא חידוש גדול
מהגאו רעק"א ביו"ד )חלק י"ח(  שכתב
בשחיטה שיש עליו ספק מ התורה וספק
דאורייתא להחמיר )מ התורה לדיד( ואי
ראוי לאכילה ,והכלל הוא דאשר יאכל
כתוב וכל שאינו מותר באכילה פטור
מכסוי הד ,ומ"מ בספק כתב רעק"א
שחייב ,וביאר ש שכמו שיש לומר
באיסור דרבנ )כמו שנתבאר עכ"פ לדעת
הרמב"( שאינו איסור בעצ רק איסור
צדדי הוא כמו שיש גבור אחד שאינו
מניח לו להגיע לחפ הזה אבל אי זה
מציאות בעצ החפ ,כמו כ באיסור
ספק אפי' שאסור מ התורה  בוודאי 
הואיל והוי ספק אי זה די "נבילה"
שדי נבילה הוא הגדרה בעצ החפ
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שיש לו מציאות שהוא נבילה ,משא"כ
ספק איסור האיסור אינו מטע החפ
עצמו ,באמת שרופי גליא נבילה שמ"מ
פטור אי אלא מטע צדדי שאינו ידיעה
לנו איזה ידיעה ואי זה די נבילה אלא
די ספק ,שהוא סוג איסור אחר לגמרי,
ונמצא אפי' בד"ת הואיל ואינו אסור
אלא משו מצב של ספק לא נקרא די
בעצ החפ ,אבל הפרמ"ג ש חלק
וכתב דפירש דפטור מכסוי הד דאינו
ראוי לאכילה שיטתו הוא שחולק על
רעק"א וסבירא ליה דהואיל ואיסור הספק
איסורו איסור וודאי ואסור סוכ"ס משו
הצד איסור "נבילה שבו" א"כ הוי כאסור
מדי נבילה) ,עיי"ש בשער הספירת פרק י'([.

לעני ספק איסור וי"ל דסבירא ליה דאע"פ
שנאמר שבכלליות דיני דרבנ יש לה ש
של האיסור בדעת הרמב" הנ"ל ,מ"מ י"ל
דלא אלימא מספק די תורה שעל דיני
ספקו הוי בגדר של ספק וא"כ מוב ממילא
סברתו לעני שופר שאפי' א היה די
בשופר אינו אלא גדר של ספק וממילא
כשופר יצא עכ"פ מ התורה אמנ לפ"ז
צ"ע באופ של תוס' א נאמר ג"כ דלא
כהתוס' וצ"ע בזה ואולי יש לחלק שלא
נאמר סברא זה אלא לעני ראוי לאכילה
דווקא ,אבל עכ"פ זה ברור שהפרמ"ג חולק
ג על דבר זה ולכ סבירא ליה דהיכא
דאסור עכ"פ בדי ממש כמו במקבל טמאה
לא יצא ג מדי תורה ,והב[.

 ô"ëòåמוב מזה שיש מחלוקת ביסוד
גזירת חכמי א זה גור ש
של האיסור או שאינו די של לשמוע
דברי חכמי בכלל ,דאי עליו ש איסור
בעצ מצד עצמו ולכ י"ל דהר" סבירא
ליה כדעת הרמב" וכמו שאי על איסור
חמ ש איסור מ התורה כמו כ של
איסור דרבנ אי זה די דעצ החפ
וממילא ג בסוכה מצות סוכה קיי מ
התורה שמה שאסור מדרבנ לישב בסוכה
בשולחנו בתו הבית אי זה די סוכה
כלל ,משא"כ התוס' סבירא ליה כדעת
הרמב" דג יש לו די בעצ של סוכה
והואיל והוא די סוכה א"כ לא הוי סוכה
כלל ,שלא שיי לומר שאי זה סוכה
כשירה ,ומ"מ הוי סוכה כנ"ל באריכות.

 ìòåפי כל הנ"ל מתור ג"כ מה שיש
להקשות סתירה בדברי הפרמ"ג
שכתב בסימ קפ"ו )ס"ק ד'( דלאחר שראה
דברי הט"ז במי שעבר על דברי חכמי
וביר במקומו ברכת המזו באופ שהיה
צרי לחזור יצא עכ"פ מ התורה )הג
שספק ברכת המזו להחמיר( וכתב
הפרמ"ג שאחר שראה זאת חזר מלפסוק
כדברי התוס' דלא יצא אפי' מ התורה
וקשה דבסימ תרכ"ב פסק ג"כ כדעת
התוס' ולפי' הנ"ל מוב מאד שש בסימ
קפ"ד אי זה אלא גזירה משו אופ
אחר מכהאי גוונא י"ל ג התוס' מודי
דליכא כלל סברא לומר שלא יצא שהרי
ג באיסור תורה א אינו איסור זה
אמרינ דיצא כנ"ל וכמ"ש הפרמ"ג בעצמו
בסימ תרכ"ב לחלק די די נסרי לדי
מקבל טמאה ודו"ק ,ומש"כ בפרמ"ג
שהדי הוא רק במזיד ולא באונס י"ל

] ïéðòìåשיטת רעק"א לעני שופר י"ל
דרעק"א לשיטתו ביו"ד הנ"ל
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דהואיל וסו כל סו אפי' לדעת הרמב"
ילפינ כל דיני דרבנ מלא תסור נמצא
דיני דרבנ יסוד הוא הצווי של חכמי
ורק עי"ז יש לו ש האיסור ג"כ כנ"ל
וממילא באונס שלא שיי לצוות כלל
על אונס ממילא אי שיי לומר בו די
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דרבנ כנ"ל משא"כ די תורה הוא עצ
גלוי מציאות של התורה של המצוה
ואפי' א אינו מצוה על זה בפועל דהוי
אונס דרחמנא פטריה ,אי זה אלא י"ל
צווי בפועל אבל ש הדבר נשאר ג
כשאי לו צווי ודו"ק.
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יצחק מלול
כולל ייטב לב דסאטמאר

בעני מטבילי גר קט על דעת בית די
 'îâáכתובות ד יא .אמר רב הונא גר
קט מטבילי אותו על דעת ב"ד
פרש"י א אי לו אב ואמו הביאתו
להתגייר ע"ד ב"ד וכו' וה נעשי לו
לאב דמגעו ביי כשר .ומקשה הגמ' מאי
קמ"ל דזכות הוא לו וזכי לאד שלא
בפניו תנינא זכי לאד שלא בפניו ואי
חבי שלא בפניו מהו דתימא דעבדא
בהפקירא ניחא להו וכו' הני מילי בגדול
דטע טע דאיסורא אבל קט זכות היא
לו ,עוד ש אמר רב יוס הגדילו יכולי
למחות עכ"ד הגמ'.
 'àëìיש לבאר בדעת רש"י למה כתב
ואמו הביאתו וה נעשי לו לאב
דכיו דנעשה ע"י זכי לאד שלא בפניו
מה לי בא מעצמו או אמו הביאתו ועי'
בהגהות יעב" שכתב דרש"י לאו דוקא
אמר דה"ה בא מעצמו ,אבל איתא בב"י
סי' רס"ח על הא דאיתא בטור בש הלכות
גדולות דחרש שוטה וקט שבאו להתגייר
אי מקבלי אות והקשה הטור וז"ל איני
יודע למה פסק דלא כרב הונא דאמר קט
מטבילי אותו ע"ד ב"ד ותי' הב"י דהבה''ג
ס"ל כרש"י דרב לא מיירי אלא בהביאתו
אמו .ולכאו' צרי לדעת הטע בה.
 'éòåבפנ''י שהקשה על לשו רש''י
דכתב דמגעו ביי כשר דזהו רק

די דרבנ משמע דדוקא מצינו דמרבנ
נעשה גר ולכאו' בגמ' משמע דאפשר
לגירות לישא בי ישרא' דשיי בקנס
דמפתה.
 äàøðåלבאר ובהקד ביאור שיטת
התוס' בד"ה גר קט דהקשה
דאי אפשר לגיירו מטע זכי לאד
הא זכיה מטע שליחות ואי שליחות
לקט כמבואר בגמ' בבא מציעא ד
ע"ב .ותי' דקט יש לו זכיה מדרבנ
כמבואר בגמ' ש ואה''נ שא''א גר
מדרבנ ומדאור' הוי גוי ולפ"ז הקשו
אי מתירי אותו בבת ישרא' דהא מה"ת
עדיי עכו" הוא ותיר רב הונא ס"ל
כמ"ד יש כח ביד חכמי לעקור דבר
מ התורה בקו ועשה ואה"נ עדיי גר
מדרבנ וכתב דלפי הספרי גרסו ש
בב"מ דיש לה זכיה מה"ת א"ש דנמצא
דהוי גר מה"ת ושפיר מותר בבת ישרא'.
 'éòåברשב"א שהקשה ג"כ כנ"ל דאי
מתירי במילי דאור' ע"פ כשחיטה
ושליחות בגירושי וכו' הא זכיה מטע
שליחות ואי רב הונא רק במילי דרבנ
מיירי הל"ל וממתניתי נמי מבואר דמותר
בד"ת ותי' וז"ל דהכא שאני דכיו דהוא
עצמו נוהג בגירות כישרא' )דהיינו
בקטנתו( "חזקה כמנהגו'' נוהג ושוב לא
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ימחה ומבואר בדבריו דאה"נ א"א גר
מדרבנ מכח זכיה שהוא דרבנ אלא כיו
דיש לנו חזקה דלא ימחה החזקה מועיל
לסמו באיסורי תורה דשלא ימחה נעשה
גר מה''ת
 ò"òåבדבריו דמחתו אינו כשיגדיל ממש
ב י"ג שני אלא שיהא בדעת
להבחי אפי' אינו גדול בשני.
 äæáåמחלקי דברי תוס' להרשב"א דלפי
דעת התוס' דהא דמותר בבת ישרא'
הוא דכיו דרב הונא ס''ל יש כח ביד
חכמ' לעקור דבר מה"ת בקו"ע מש"ה
נעשה גר רק מדרבנ לעול משא''כ
הרשב"א ס"ל דיש לו חזקה שלא ימחה
מועיל באיסורי תורה וכשלא ימחה נעשה
גר מה''ת
 ãåòיש להקדי דברי המחבר הלכות
גרי סי' רסח סעי ג' אפי' לא
טבל לש גירות אלא איש שטבל לקריו
ואשה שטבלה לנדתה הוי גר ומותר
בישראלית ופי' הט"ז ס"ק ד' דלא שלא
כיו בכלל לש לגירות אלא שטבל לש
קרי ואנ יעדינ )הב"ד( שטבל נמי לש
גרות עלתה לו הטבילה משא"כ בלי שו
כוונה לא יועיל כלו.
 ãåòיש לעיי אי נעשה קט גר עפ''י
ב''ד הא קי''ל שצרי קבלת מצות
קוד מילה וקוד טבילה .ותי' בריטב"א
דאינו לעיכובא א"כ בקט אפי' קיבל
עליו המצות נעשה גר.
 äæáåאפשר לבאר התוס' ועפ''י דברי
הברכת שמוא' קידושי סימ ט"ו
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דתוס' ס"ל הכוונה מעכב ואפי' קיבל
עליו המצות נעשה גר והגירות חל ע"י
טבילה ומילה לשו יהדות ומעכב הכוונה
כנ"ל בלי הכוונה לא נעשה גר .ובקט
הב"ד מכווני לש ישראל ע"י דעת
אחרת מקנה לה ומכח זכי לאד שלא
בפניו וע''י המילה וטבילה וכוונה שב''ד
מכווני לש יהדות מצטרפי ונעשה גר
ואה"נ דא"א מדרבנ וזהו גירותו דנעשה
גר מדרבנ ויש כח ביד חכמ' לעקור
דבר מה"ת בקו"ע ולהתירו בבת ישרא'.
 íìåàצ"ע דא נעשה גר מכח זכי
לאד שב"פ למה אפשר לו
למחות הא אמרו התוס' ש דהוי זכות
גמור לו.
 'éòåמחנה אפרי זכיה ומתנה סימ א',
דאה"נ דבשעת קטנות הגרות זכות
לו אבל לאחר שהגדיל נעשה חוב וממילא
אפשר לו למחות .
 ùéåלתר עפ"י שיטת הט"ז יו"ד סי'
ש"ה על הרמ"א שכתב לבאר דעת
הרמ"א בש הריב"ש דאי ב"ד יכולי
לפדות קט )יתו( עפ"י תוס' דיד דכתב
דזכיה אי שיי בקט אא"כ הוא זכות
גמור משא"כ א יש קצת חוב א''א
לזכות לה ועפ"ז כתב הט"ז הא דאי'
דב"ד דתר תרומה מגדול תרומת
תרומה משא"כ בקט דאי תרומת
תרומה דכיו דאינו זכות גמור דאמר
ניחא לי' לתינוק לתרו כשיגדיל אפי'
הוא זכות אלא יש בו קצת חוב כתוס'
דזכיה אי שיי בקט אא"כ הוא זכות
גמור א"כ בפדיו הב נמי אמרינ ניחא

ë×þ

תורת

מבי מדרשא

שעשועי

לי' טפי למעביד כשיגדיל וע"כ אי לבד
לעדותו כשיטת הרמ"א.

אלא כח האב וא''כ דקשה דמבואר בגמ'
דנעשה ע"י זכי לאד וכו'.

 æ"òåהקשה הש" בנה"כ אדרבא מהא
נימא דלא אמרינ ניחא לי' טפי
למעבד כשיגדיל דא"כ נימא בגירות נמי
ניחא לי' כשיגדיל מעצמו וממילא יצא
לחלוק על הרמ"א והט"ז ופסק דיש כח
לב"ד לפדות קט עיי"ש.

 øàáìåובהקדי דברי התוס' סנהדרי
סח ע"ב ד"ה קט לתר קושיות
הרשב"א הנ"ל וז"ל ונראה דזכית דגירות
לא דמי לשאר זכיות דמה שב"ד מבטלי
אותו אינ זוכי בעבורו אלא הוא זוכה
בעצמו בגופו שנעשה גר וכו' והא דפרי
תנינא זכי לאד שלא בפניו ]משמע
דהוי מכח זכיה[ והיינו משו דא היתה
חובתו לא הי' ב"ד יוכל להתמצע להכניס
גופו בדבר שיש לו חובה וכו' אע"ג
דהגדילו יכולי למחות ומתו שגדלו
ולא מיחו היינו קבלה.

 áúëåבחת"ס לתר קושית הש'' מהא
דאמרינ דעבדא בהפקירא ניחא
להו שיי רק בגדול א"כ בקט אי לא
דגיירו הב"ד אפשר יטעו טע איסור
ושוב לא ירצה להתגייר מעצמו ובלאו
האי סברא נמי אפ''ל ניחא לי' להתגייר
מעצמו כשיגדיל דימחה שעה אחת ושוב
יתגייר ]דדעת התוס' שצרי שימחה
משיגדל ממש דלא כהרשב"א לעיל
דיגדיל היינו בדעת כמבואר בתוס' ד"ה
לכי גדלה[ ומבאר מהכי דהכח דיש לב"ד
לזכות הגירות בשביל הקט א"א דאפשר
למחות לו כשיגדיל] ,והא דאפשר לו
למחות אפי' רוצה בגירות כתב החת"ס
ע"פ הר"מ זכיה ומתנה דאפשר למחות
על מתנה אפי' רוצה בה אבל איני רוצה
שיזכה בה מכח פלוני[.
 ìáàברש"י א"א לומר כ דאיתא בשיטה
מקובצת לפרש מה דכתב רש"י
דהב"ד נעשי לו לאב דרש"י ס"ל דאינו
בגדר זכיה מטע שליחות אלא דצרי
כח האב כדאמרינ בגמ' דניחא במאי
דעביד אבוהו ואינו בגדר שליחות כלל

 øàéáåהברכת שמוא' קידושי סימ יא
אות ו בש הגר''ח דתוס' ס"ל
דגירות צרי מילה וטבילה ואחר שמל
וטבל נעשה גר וא''צ כוונה ]כקונה חפ
נות כס ומשל נעשה שלו ה"ה הכי[
וזהו דכתב תוס' דזוכה בגופו ובעצמו
דכיו דמל וטבל נעשה ישראל אלא
דבקט אי כח לב"ד לעשות מילה
וטבילה בגופו אלא מכח זכי לאד
והיינו דכתב דא"א לב"ד להתמצע להכניס
גופו בהמילה וטבילה א הוא חובה לו
וע"ז הקשו תוס' דאי נעשה גר ממילא
אחר שטבל ומל וא"צ קבלת המצות אי
ימחה כשיגדיל ואי יש לו כח למחות
משמע דמעכב אי נעשה גר א''כ ממנ"פ
אי מעכב לא נעשה גר ואי אינו מעכב
מאי מהני למחות וע"ז תירצו דאה"נ
קבלת המצות אינו מעכב בקטנותו ונעשה
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גר בקטונתו והא דיש לו כח למחות
היינו דצרי עכשיו קבלת המצות ואי
קיבל עליו המצוות נעשה גר ואי קיבל
היינו מחאתו ,דקבלת המצות אינו אלא
דתלי וקאי.
 äæáåאפ"ל ג בדעת רש"י ובה"ג כ
דס"ל ג"כ דממילא נעשה גר ע''י
מילה וטבילה ואלא צרי כח לעשות
המעשי בגופו של הקט ולזה לא מהני
סת זכיה כדעת תוס' אלא צרי קצת
כח האב או מכח האב עצמו או הא
הביאו לב''ד והב"ד נעשי לו לאב וניחא
לי' במאי דעביד אבוהו מ"מ מבואר
דברי הש''מ בדעת רש"י דצרי בעלות
ואינו בזכיה גרידא ומבואר נמי קושית
הפנ"י דהקשה למה כתב רש"י מגעו
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ביי דאינו מילי דרבנ והקשה דמשמע
דאינו גר רק למילי דרבנ ולא לדאור'
אלא לעול ס"ל רש"י דנעשה גר אפי'
מילי דאור' והא דמהני מחמאתו
שכשיגדיל דצרי עכשיו קבלת המצות
ואי קיבל עליו המצוות נעשה גר ואי
קיבל היינו מחאתו ,דקבלת המצות אינו
אלא דתלי וקאי.
 àäåדכתב רש''י מגעו ביי כשר אפ''ל
עפ''י מה דדנו הפוסקי כשימחה
שכשיגדיל אי נעשה גוי למפרע ונ''מ
ביי שנגע כשהי' קט ועי' תשובות חת"ס
סי' קנג דכתב בפשטות דנעשה סת יינ
ואסור אבל עיי בהמאירי דכתב דלא
אמרינ דנעשה גר למפרע ויי שנגע
מותר ואפשר דרש''י נמי ס''ל הכי .
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הר"ר יואל גרינהוט
כולל יטב לב מאנשעסטער

בדי עיסת חו"ל
 'ñîáביצה )ח -.ט (:אמר רבה שחט
ציפור מערב יו"ט אי מכסי
אותו ביו"ט גלגל עיסה מערב יו"ט מפריש
ממנה חלתה ביו"ט אבוה דשמואל אמר
אפי' גלגל עיסה מערב יו"ט אי מפריש
ממנה חלתה ביו"ט לימא פליגא דשמואל
אדאבוה דאמר שמואל חלת חוצה לאר
אוכל והול ואח"כ מפריש אמר רבה מי
לא מודה שמואל שא קרא עלי' ש
שאסורה לזרי.
 é"ùøéôåבד"ה אוכל והול כל הפת
ומשייר ממנה "כדי חלה"
ומפרישה באחרונה אלמא הפרשתה שלא
לצור היא ולא הויא הפרשה והמפריש
ביו"ט אינו כמתק דליתסר כשאר הגבהת
תרומה דגזיר בי' רבנ מפני שנראה
כמתק.
 áúëåהרא"ש )סימן י"ג( פירש"י אוכל
כל הפת ומשייר "כדי חלה" ולא
נהירא דא"כ הול"ל ומשייר כדי חלה
אלא משמע שצרי לשייר יותר מכדי
חלה כדי להפריש עליו חלה משו דבעינ
"ראשית" ששירי' ניכרי כדתנ בפ"ק
דחלה האומר כל גורני תרומה כל עיסתי
חלה לא אמר כלו עד שישייר מקצת
ומיהו מוק וודאי לא בעינ מדשריא
אוכל והול ואח"כ מפריש.

 'éùëåהרא"ש דבעינ שישייר יותר מכדי
חלה כתבו ג"כ התוס' ד ט' ע"א
ד"ה גלגל בא"ד וצרי שתהא גדולה
כדי שיהיה לה היכרא אחר הפרשה דכתי'
ראשית דבעינ שיהיו שירי' ניכרי.
 äðäåפליגי הראשוני בדי דאוכל
והול ואח"כ מפריש אי יש על
עיסת חו"ל די טבל או לא דבשו"ת
מהר"י וייל ס' מ"ח כתב דיש על חלת
חו"ל די טבל דרבנ ובדרבנ אמרי' יש
ברירה וא"כ כשמפריש אחר אכילתו
אמרי' דהוברר הדבר למפרע לפני אכילתו
דזה הוה חלה וכ מדברי הרא"ש מבו'
דיש עלייהו די טבל שכתב בס"ס י"ג
וא יבואו אח"כ לידי צירו נתחייב
בחלה "ואוכל טבל" יעו"ש וכ"מ
ברשב"א ברכות מ"ה בש הראב"ד
שכתב דאלו שאי מפרישי חלת האור
אע"פ שאינה אלא מדרבנ אי זימו
ביניה וטעמא דמילתא דאי מזמני על
מי שאכל דברי האסורי וכו'.
 ïééòåבשו"ת חכ צבי
הספר ס"ק ג'( דהק' על פי' זה דאי
אפ"ל הוברר למפרע וכאילו הופרשה
חלה שעה מקוד והלוא הפרשת חלה
בדעת בעלי תלי' וכיו שאי דעת בעלי
להפריש אלא בשעה זו אי תחול למפרע
)בהוספות שבסוף
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נגד דעת בעלי בשלמא כשהוא אומר
ב' לוגי שאני עתיד להפריש וכו' ועל
סמ הפרשה זו רוצה לאכול מעתה שיי
לומר יש ברירה משא"כ במפריש חלתו
לתק עיסתו מכא ולהלאה ואי רצונו
כלל שתהא חלה למפרע אי לו עני
ברירה יעו"ש.
 ïééòåבמנחת יצחק
שכתב ליישב קו' דמי יאמר דאי
רצונו לתק למפרע כדי להנצל מאיסור
טבל )ואולי י"ל דקו' החכ"צ דאפשר דאינו יודע
)חלק ד' ס' נ"ט אות ה'(

בכלל דצריך לתקן את טבלו למפרע וא"כ באופן כזו
אין כאן דעת בעלים שיחול למפרע אלא דרוצה להפריש

מכאן ולהלאה( וכתב המנח"י ש דעדיי
קשה הוא מה מהני מה שמפריש כעת
כיו דבתחילה לא אמר מה שאני עתיד
להפריש.
 à"åæçáåדמאי )סימן י"ג ס"ק י"ד( כתב
ליישב דהוה תנאי בי"ד
דתיכ לחיוב העיסה בחלה תוקדש החלה
אותה שעתיד להפריש וכיו שקבעו חז"ל
תקנה קבועה לכל ישראל וכל ישראל
עושה ע"ד חז"ל הוי כהתנה כ"א על
עיסתו בשעה שמגלגלה שמפרישה יעו"ש.
 ìáàשאר ראשוני פליגי וס"ל דלא
הוה טבל אלא דאיכא די הפרשה
כ"מ בבעה"מ בסו' )דפי הרי"ף ד' ע"ב( שכתב
דחלת חו"ל מאחר דקיימא ל כשמואל
דאוכל והול ואח"כ מפריש "הא לא
טבולא כל עיקר" יעו"ש וכ"כ הר"ש
משאנ בפ"ד מחלה בא"ד דנהי "דאינה
טובלת" כדאמר שמואל וכו' וכ"כ הטור
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ביו"ד ס' שכ"ג "דלא הוה טבל" דמותר
לאכול מהפת ולהפרישה אח"כ יעו"ש.
 ë"ëåהרי"ט אלגזי בפ"ד מבכורות
מ"ז אות ב'( דלא תקנו תרומה בחו"ל
כ"א לעני הפרשה בלבד כדי שלא
תשתכח תורת תרומה אבל לא תקנו דכל
עוד שלא הפריש אסור משו טבל וכתב
דלפי"ז י"ל דמה שתקנו להפריש הוא
משו כל דתקו רבנ כעי דאורייתא
תקו ובעינ דלהוי הפרשה כעי של
תורה ובעינ מוק ודלא כהרא"ש הנ"ל.
)ס"ק

 éôìåזה בחלת חו"ל א א לא יפריש
לבסו כלל לא עבר אאיסור טבל
דרבנ רק ביטל מצות הפרשה שתיקנו
כ"כ בבית מאיר יו"ד ס' שכ"ג ובחלקת
יואב )או"ח ס' י"ד בהגהות בד"ה ודע( אבל לפי
שי' המהר"י וייל והרשב"א וכו' בוודאי
דעבר אאיסור דרבנ דהרי הוה טבל
דרבנ אלא דיכול לאכול ואח"כ להפריש.
 ãåòנפקא מיני' יש לומר בדברי התהלה
לדוד )ח"ג ס' קכ"ח( שכתב דלפמש"כ
המג"א בריש ס' ח' דהא דמותר לבר
ברכת חלה מיושב כיו דאינו אלא לתק
מאכלו משא"כ בחלת חו"ל דאוכל והול
ואח"כ מפריש כתב התהל"ד דנראה
דצרי לבר מעומד )דהרי אינו מתקן מאכלו
דהא מותר לאכול ואח"כ להפריש( ולכאורה זה
דוקא להשי' דאינו טבל רק דאיכא די
הפרשה שיי שפיר למימר דבכה"ג צרי
לבר מעומד ככל ברכת המצות משא"כ
לפי השי' דס"ל דאיכא עלייהו ש טבל
גמור א"כ אע"פ דיכול לאכול ואח"כ

î×þ

תורת

להפריש מ"מ מתק מאכלו
וכנ"ל(.

מבי מדרשא
)ע"י ברירה

 äðäåבפשטות סו' הגמרא בביצה
ט' ע"א( משמע דלא הוה טבל רק
דאיכא די הפרשה ולכ בעי הגמרא
למימר דמותר להפריש חלת חו"ל ביו"ט
דאי כא תיקו וכפירש"י בד"ה אוכל
והול "אלמא הפרשתה שלא לצור הוא
ולא הוה הפרשה וכו'" יעו"ש ,אבל אי
נימא דאיכא עלייהו די טבל רק דסמכינ
אברירה א"כ לכאורה הוי מתק דהרי
איכא על העיסה די טבל וע"י הפרשתו
תיק את הטבל ,ותי' החז"א )ס' י"ג ס"ק
י"ד( די"ל אי חייל בתנאי בי"ד א"כ י"ל
דפרי דלא הוה שבות כיו דכבר חייל
בתנאי בי"ד ומשני הגמרא מי לא מודה
שא קרא עלי' ש וכו' וא"כ ע"י
הפרשתו חייל השתא ,מיהו סיי החז"א
דלשו הגמרא ל"מ כפירוש זה דהול"ל
מי לא מודה שמואל שאינה אסורה לזרי
עד שיפריש.
)דף

 é"ìä÷áåהק' עוד דלפי השי' דצרי
שישתייר יותר מכדי חלה א"כ
מדוע בעי הגמרא למימר דכשמפריש
אינו מתק והא בזה שמפריש מתק
המקצת שצרי לשייר לבסו ותי' הקהל"י
דכיו דע"י הפרשתו אמרי' דחל החלה
למפרע עוד לפני אכילתו א"כ לא מקרי
מתק ,דמתק לא הוה אלא כשמחדש
דבר משא"כ הכא שמברר איסור מ היתר
וא"כ אע"פ שמפריש חלה מ"מ כיו
דתיקנו חז"ל דיש כא חלה אינו אלא
מברר איסור מ היתר וניתק עיסתו עיי
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ש שמביא ראי' לדבר ולפי זה י"ל דתי'
הגמרא דאעפ"כ כיו דיש עלי' ש חלה
א"כ מחזי כמתק.
 äøåàëìåפלוגתא דרש"יתוס' והרא"ש
אי בעינ שישתייר מקצת
בשעת הפרשה דבעינ ראשית דשירי'
ניכרי תלוי בהנ"ל דרש"י י"ל דס"ל כשי'
הטור והבעה"מ ודעמי' דלא הוה טבל
אלא כדי שלא תשתכח מצות חלה חייבי
חז"ל להפריש לכ לא בעינ שישתייר
מקצת בשעת הפרשה וסגי בזה דמשייר
כדי חלה )והגם דהמהרי"ט אלגזי כתב דאע"ג דהוה
רק דין הפרשה מ"מ י"ל דכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא
תיקון ובעינן מוקף מ"מ בשי' רש"י צ"ל דלא ס"ל הכי
דהרי ס"ל דאי"צ לשייר כ"א כדי חלה ולא שייך כלל

דין מוקף( אבל הרא"ש והתוס' ס"ל כשי'
הראשוני דשפיר חל עלייהו די טבל
)וכמפורש בלשון הרא"ש( ולכ שפיר כתבו
דבעינ שישתייר מקצת כדי שיהא שירי'
ניכרי ככל דיני חלה דבעינ שירי' ניכרי
ואע"ג דכתב הרא"ש דלא בעינ מוק
מ"מ כיו דסוכ"ס יכול לאכול קוד
שמפריש בפועל )ואף דכתב החז"א דיש כאן תנאי
בי"ד מ"מ י"ל דהפרשה בפועל הוי לבסוף( א"כ
בע"כ דאי כא די מוק ולא מסתבר
לי' למימר דאיכא די מוק על מקצת
שישתייר ,משא"כ בדי שירי' ניכרי שפיר
י"ל דאיתנהו כדי טבל גמור )ועיין רש"י
בכורות כ"ז ע"א ד"ה אוכל והולך שכתב לגבי תרומת

חו"ל דהוה טבל ואפשר דשאני חלה מתרומה וצ"ע(.
 éôìåזה שפיר יתבאר מח' רש"יתוס'
בביאור תי' הגמרא אמר רבא מי
לא מודה שמואל שא קרא עלי' ש
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שאסורה לזרי דרש"י פי' בד"ה מי לא
דאע"פ שאינו צרי להפרישה ,שא קרא
עלי' ש שחל עלי' ש חלה ואסורה
לזרי "ואיתא בכלל דאי מגביהי
תרומות ומעשרות ביו"ט" ובתוס' פי' מי
לא מודה וכו' א"כ כיו דש חלה עלי'
"מחזי כמתק" )עיין בקרבן נתנא-ל ס"ק א'
דהביא ב' פירושים האלו יעו"ש(.
 äøåàëìåי"ל דקאזלי לטעמייהו דרש"י
ס"ל דאי כא די טבל אלא
דאיכא מצות הפרשה א"כ אי אפשר
לומר הטע דמחזי כמתק דהרי אינו
טבל דנימא דמחזי כמתק אלא דסוכ"ס
כיו דאיכא עלי' ש חלה הוה בכלל
אי מגביהי תרו"מ ביו"ט ותוס' ס"ל
דהוה טבל אלא דיכול לאכול ואח"כ
להפריש א"כ איה"נ דלא הוה מתק ממש
מ"מ מחזי כמתק דהא איכא על העיסה
ש טבל וע"י הפרשתו מתק וא"כ שפיר
כתבו התוס' הטע משו דמחזי כמתק.
 éôìåזה שפיר מוב מה שהביא הרא"ש
בס' י"ב בש רבינו חיי שפסק
בש רש"י )והובא בטור ס' תק"ו( דאפ' מה
שאוכל ומשייר החלה הוה בכלל דינא
דאי מגביהי תרומות ומעשרות ביו"ט
פי' דאע"פ שאינו מפריש מידי מ"מ כיו
דס"ל לרש"י דאי"צ לשייר מידי וטע
האיסור בזה דאיכא עלי' ש חלה הוה
בכלל אי מגביהי וכו' א"כ ה"ה היכא
דלא מפריש מידי רק משייר "כדי חלה",
הוא הדי בכלל דאי מגביהי וכו'.
 ìáàעיי במשנה ברורה
כ"ב( שכתב בא"ד ועוד דא לא
)ס' תק"ו ס"ק
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יניח רק כשיעור חלה דמי כמא דמפריש
ביו"ט מבואר דלא כהנ"ל רק דג לרש"י
בעינ הפרשה בפועל ,אבל צ"ע דהרי
לפירש"י הטע דאסור להפריש ביו"ט
הוא משו דחל עלי' ש חלה והוי
בכלל אי וכו' א"כ י"ל בגוונא דלא
מפריש אי כא איסור וצ"ע )עיין בחלת
לחם ס' ב' ס"ק כ"ב שהק' לפי השי' הנ"ל דאסור
להיות אוכל והולך ולשייר כדי חלה ביו"ט א"כ מה
מקשי' בביצה דף ט' ע"א לימא פליגא דשמואל אדאבוה
מדיכול להיות אוכל והולך וכו' והלוא בשבת ויו"ט
אסור להיות אוכל והולך א"כ שפיר יש כאן תיקון
יעו"ש ולכאורה יש ליישב דרק למס' הגמרא דמתרצינן
מי לא מודה שמואל שאם קרא עלי' וכו' אמרי' דבשבת
ויו"ט אסור לשייר כדי חלה כיון דאיכא עלי' שם חלה
ה"ה בכלל אין מגביהין וכו'

ודו"ק(.

 ë"àùîלשי' התוס' והרא"ש דצרי
לשייר מקצת כדי שיהא שירי'
ניכרי והטע דאסור להפריש ביו"ט הוה
משו דמחזי כמתק א"כ היכא דמשייר
יותר מכדי חלה כדי להפריש במוצאי
יו"ט תו לא הוה מחזי כמתק דלא עביד
מידי )עיין בב"י וב"ח ס' תק"ו שכתבו חילוק זה אם
משייר יותר מכדי חלה או דמשייר אלא כדי חלה(.
 äøåàëìåנפק"מ נמי לעני ברכה דלשי'
התוס' והרא"ש דמשייר יותר
מכדי חלה ועושה הפרשה על מקצת
שיריי שפיר אפשר למיבר )ואע"ג דהפרשתו
חל למפרע מ"מ כיון שעושה הפרשה בפועל לכאורה

שייך לברך( וכ"כ במקדש מעט הל' חלה
ס' שכ"ג ס"ק ח"י דמבר ,ומפקפק דאולי
צ"ל בהדיא שיהא חלה זו ג על הנאכל
אבל לפירש"י דמשייר רק כדי חלה א"כ
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לכאורה א"א לבר דהרי אי כא הפרשה
רק בזה שמשייר כדי חלה נקרא עלי'
ש חלה ממילא וכ"כ בפתחא זוטא כלל
ח' ס"ק ז' להסתפק לפירש"י א"א לבר
דכבר נעשה מצות הפרשה ונשאר בצ"ע.
 áúëåש להסתפק א צרי דעת קוד
אכילה שיהיה משייר חתיכה
בשביל החלה או דאי"צ שו מחשבה
וכתב דאי נימא דאי"צ שו מחשבה א"כ
צ"ע אי משכחת לה בחלת חו"ל שיאכל
טבל דהרי אינו אוכל כל החמשת רבעי
בלעיסה אחת א"כ בשעת אכילה אינו
עושה שו איסור דא ישייר מעט הרי
נתק אכילתו וא יאכל כולה ג מה
שצרי לשייר ג"כ אינו אוכל טבל רק
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שאוכל חלה ולפי דברינו הנ"ל איה"נ
דלשי' רש"י ודעמי' אינו די טבל וכמו
שנתבאר.
 ïééòåבמעדני אר
אות ה'( שכתב דבשני לוגי שאני
עתיד להפריש מסתבר דאינו רשאי לבר
דבשעת שאומר שני לוגי וכו' א"א לבר
כיו שעדיי הוא צרי להפריש וכ בשעת
שמפרישה א"א לבר כיו דהוא רק
מברר עכשיו מה שכבר נעשה תרומה
למפרע )ועיין שם שמביא בשם משנת חכמים בצפנת
)פ"ד מהל' תרומות הט"ז

פענח דיני ברירה אות ל"ב שכתב שמברך בשעת

הפרשה( ולפי שי' א"א לבר אחר שכבר
אכל העיסה כיו דחלות החלה חל למפרע
ואינו רק מברר וצ"ע.
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שעשועי
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הר"ר בנימי אללע
כולל יטב לב מאנשעסטער

אפשר לקיי שניה
) í"áîøáספ"י מהל' כלאים( כתב' ,כהני
שלבשו בגדי כהונה שלא
בשעת העבודה אפי' במקדש לוקי מפני
האבנט שהוא כלאי ולא הותרו בו אלא
בשעת העבודה שהוא מצות עשה
כציצית'.
 ë"ëåהרמב"
וי"ב( דבגדי כהונה מותר ליהנות
לפיכ לובש ביו עבודתו ואפי' שלא
בשעת עבודתו חו מ האבנט מפני
שהוא שעטנז אסור לכה הדיוט ללובשו
אלא בשעת עבודה ובראב"ד ש פליג
וס"ל דאפי' האבנט מותר שלא בשעת
העבודה.
)בפ"ח מהל' כלי המקדש הי"א

 äðäåעיי בשאגת ארי' )סי' כ"ט( דהקשה
מהא דפליגי אמוראי בפ"ק דיומא
)דף ה :ו (.אי אבנטו של כה"ג זהו אבנטו
של כה הדיוט דתרווייהו הוה של
"כלאי" או דרק של כה גדול הוה של
"כלאי" אבל של כה הדיוט הוה של
"בו" ,וא"כ לשיטת הרמב" דבגד
כהונה יש בה משו איסור כלאי בע"כ
צ"ל דבשעת עבודה אשתרי משו עשה
דוחה ל"ת א"כ למ"ד דשל כה הדיוט
הוה של בו לא היה הכה גדול רשאי
לעבוד שו עבודה כל ימות השנה אלא

ביוה"כ בלבד דאינ כשרי אלא בו אבל
בשאר ימות השנה כיו דאפשר בכה
הדיוט בלתי דחיית הל"ת דכלאי אי
לנו לקיי עשה דעבודה בכה גדול ע"י
דחיית הל"ת וכה"ג אמרי' בשבת בפרק
ר"א דמילה )דף קל"ג ע"א( גבי בשר דמרבינ
אפי' במקו בהרת יקו ופרי לאביי
אליבא דר"ש דס"ל דדבר שאינו מתכוו
מותר אפי' במקו דהוה פסיק רישא ואי
איכא אחר דלא קמכווי לקו הבהרת
ליעבד אחר כדר"ש ב לקיש דאמר "כ"מ
שאתה מוצא עשה ול"ת א אתה יכול
לקיי שניה מוטב וא"ל יבוא עשה
וידחה הל"ת" הרי דאפי' גבי מילה דעיקר
המצוה מוטלת על אבי הב מ"מ היכא
דאיכא אחר עביד לי' ע"י אחר שלא
לדחות הל"ת כ"ש מצות עבודה שאינה
מוטלת על הכה"ג יותר מכה הדיוט כיו
דאפשר בכה הדיוט בלתי דחיית הל"ת
דכלאי אי לעשות ע"י הכה"ג כיו
דאפשר לקיי שניה ובגמרא אמרי'
דכה"ג א רוצה לעבוד העבודה הרשות
בידו.
 ãåòהק' השאגת ארי' אפי' למ"ד אבנטו
של כה הדיוט הוי נמי של כלאי
מ"מ בשל כה הדיוט ליכא משו כלאי
אלא באבנט לחוד ואילו בשל כה גדול

ñþ
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היה עוד בגדי של כלאי והלובש כלאי
לדבר הרשות עובר בכל בגד ובגד בפנ"ע.

כיו דסוכ"ס יכולה להתקיי ע"י אד
אחר.

 àìàע"כ כתב השאג"א דהא דהותרה
כלאי בבגדי כהונה הותרה לגמרי
אפי' שלא בשעת עבודה ולא משו די
עשה דוחה ל"ת ולכ רשאי הכה"ג לעבוד
כל ימות השנה אפי' למ"ד אבנטו של
כה הדיוט הוה של בו מ"מ כלאי
הותרה לגמרי.

 úéááåהלוי ש תי' דבע"כ צ"ל דהאחר
יקיי המצוה וימול בשליחותו
של אב נמצא דהוא בעצמו )האב( מקיי
המצוה וא"כ שפיר מקרי אפשר לקיי
שניה ג לגבי אותו אד עצמו דהל"ת
אי עובר כיו דהוא בעצמו אינו המוהל
ולגבי דינא דמצוה בו יותר מבשלוחו
בוודאי דאי הל"ת נדחה כיו דלא הוה
אלא הידור מצוה ע"כ דבריו.

 'éòåבבית הלוי )ח"א סי' י'( שתי' קו'
השאג"א דהא דאמרי' כ"מ שאתה
מוצא עשה ול"ת ואתה יכול לקיי שניה
מוטב ,לא הוה אלא באותו אד עצמו
דיכול לקיי בלא הדחיי' של הל"ת ,אבל
א הוא אינו יכול לקיי בלא דחיי'
אע"ג דה עשה יכול להתקיי ע"י אחר
בלא דחי' לא מקרי דאפשר לקיי שניה,
ולפי זה מיושב קו' השאג"א דלא מקרי
יכול לקיי שניה הא דהכה הדיוט
יכול לעבוד העבודה בלא דחיי' הל"ת
דהרי הכה"ג לגביא"א לקיי שניה בלא
דחיית הל"ת.
 ë"ëåבאפיקי י )ח"ב סי' ל"ד( ,דל"א
כללא דכ"מ שאתה מוצא עשה
ול"ת א אתה יכול לקיי שניה וכו'
אלא א האיש בעצמו יכול לקיי שניה
וכנ"ל.
 àìàדלפי"ז קשה מסוגית הגמרא בשבת
בפרק ר' אליעזר דמילה דמוכח
הת מהא דמקשינ וליעבד אחר ,דאע"פ
דאי העשה יכולה להתקיי באותו אד
עצמו מ"מ מקרי אפשר לקיי שניה

 àìàדקשה ממש"כ רש"י ש בד"ה
ואי איכא אחר שאינו חושש
לטהרו ליעבד אחר "ולא ליקו אב להת"
ועי' בפרי מגדי )יו"ד סי' כ"ח שפתי דעת ס"ק
י"ד( שכתב דנראה מדברי רש"י דא האב
היה עומד ש הוה המוהל השליח של
האב והאב היה עובר על קציצת הבהרת
א דאי שליח לדבר עבירה מ"מ "היכא
דהשליח לאו בר חיובא המשלח חייב".
 àéáäåדברי המש"ל
ה"א( שכתב דכיו דהמצוה מוטלת
על האב א"כ כשהאב עומד ש המוהל
שליחותי' דאב קא עביד וכיו שכוונת
האב לטהרו ה"ה עובר בלאו יעו"ש.
)פ"י מהל' טומאת צרעת

 '÷äåהפרי מגדי על המש"ל דמשמע
מדבריו דכל זמ שאי האב עומד
ש א דבשליחותי' דאב קעביד אינו
עובר והא לכאורה מה לי עומד ש ומה
לי א אינו עומד ש א ממנה שליח
יש כא שליחות ,ושמעתי מכ"ק אדמו"ר
מפשעווארסק שליט"א )פר' תזריע תש"ס(
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ליישב ,די"ל דאע"פ דהאב אינו ממנה
המוהל לשליח מ"מ א האב היה עומד
ש יש כא ממילא חלות שליחות ד"עומד
על גביו" וכמש"כ הרשב"א )חולין י"ב ע"ב(
דא בכה"ג דליכא שליחות מ"מ ע"י
שעומד על גביו יש כא חלות שליחות
)והדברים ארוכים ואכמ"ל( וא"כ שפיר מבואר
דברי רש"י דאע"ג דלא מינהו שליח א
יעמוד ע"ג יש כא חלות שליחות.
 äðäåהמש"ל לא כתב הטע דהוה שליח
לדבר עבירה כיו דהמוהל לאו בר
חיובא כמש"כ הפרי מגדי והיה אפ"ל
דס"ל דג השליח מקרי "בר חיובא" דהרי
ג הוא בכלל לאו ד"לא תקו בהרתו"
ודוקא בכה"ג דהשליח אינו בכלל הלאו
כגו כה שאמר לשליח ישראל לקדש
לו אשה גרושה דהישראל לא הוה בכלל
הלאו אבל הכא ג השליח בכלל הלאו
דלא תקו בהרתו אלא השתא אי כא
עבירה כיו שאינו מכוי לקו בהרתו,
אלא דעי' במש"ל פ"ה מהל' מלוה ולוה
הי"ד שכתב דא בכה"ג דעל מעשה זו
שעושה עכשיו לא הוה בר חיובא אמרי'
יש שליח לדבר עבירה )דלא כמש"כ רעק"א
בתשו' סי' קצ"ד( וא"כ א"א לומר הנ"ל ודו"ק.
 àìàי"ל דכונתו כמש"כ האפיקי י
)ח"ב סי ל"ד( דאי לחלק מעשה
אחת ,וכיוו דלעני המצווה אמרינ
שלוחו של אד כמותו ה"ה לגבי העבירה
ולכ אמרינ דלא ליקו האב להת כדי
שלא יהיה שליחות.
 íìåàהק' העונג יו"ט
דלכאורה א דאמרי' שלוחו של
)חלק יו"ד סי' קי"ג(
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אד כמותו מ"מ א יש במעשה שהוא
עושה בשליחותו מידי דלא מצינ למירמי
על המשלח ומידי דמצינ למירמי על
המשלח אמרי' מה דלא מצינו למירמי לא
רמינ עליו ומה דמצינ למירמי רמינ עליו,
וא"כ מאי איכפת ל מה שהאב מכוי לקו
בהרת בנו והמוהל עושה בשליחותו ,מ"מ
נימא דמה שמל הוא בשליחות האב ומה
שמכוי לקו הבהרת אי המוהל עושה
בשליחותו אלא אדעתא דנפשי' שאיו רוצה
בקציצת הבהרת עיי ש דנשאר בצ"ע.
 àöîðמכל האמור דעבדינ כל מה
דאפשר דלא להוי שליחות כדי
שלא נעבור על איסור קציצת בהרת ,או
כמש"כ הפרי מגדי דישלדב"ע כיו
דהשליח אינו בר חיובא ,או כמש"כ
האפיקי י דלא מחלקינ במעשה אחת
בי השליחות להמצוה להשליחות לדבר
עבירה ,וא"כ צ"ב בדברי הבית הלוי
שכתב ליישב סוגית הגמרא דכיו דהאב
מקיי המצוה א"כ שפיר אפשר לקיי
שניה ג באותו אד עצמו דלפי הנראה
אי כא שליחות אפי' לחלק קיו המצוה.
 äðäåעי' בש" בחו"מ
דמי שהוא מוהל אינו רשאי לית
את בנו לאחר למוהלו וכו' וכתבתי זה
לפי שראיתי כמה אנשי מכבדי לאחרי
למול את בניה א שה בעצמ יכולי
למול ולדעתי ה מבטלי מצות עשה
ומצוה גדולה של מילה ויש לבי"ד לבטל
הדבר עכ"ל.
)סי' שפ"ב ס"ק ד'(

 áúëåבתבואות שור
להוכיח מסוגיא דיד

)סי' כ"ח ס"ק י"ד(
)בפרק ר'

ëñþ
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אליעזר דמילה( דלא כהש" ,דאמרי' בגמרא
"ואי איכא אחר ליעבד אחר" ואע"ג
דהאב יכול למול אמרי' שהאחר ימול,
ואי נימא דע"י שאחר ימול יבטל מצות
האב א"כ אי כא אפשר לקיי שניה
אע"כ דשפיר יכול האב לכבד לאחר
בשליחותו ומקיי מצותו.
 àöîðמתבאר מדבריו דאיה"נ דהמוהל
שליחותי' דאב קעביד ,ושפיר
יתבאר דברי הבית הלוי שכתב דהכא
מתקיי אפשר לקיי שניה ג באותו
אד עצמו כיו שהאב ממנה את המוהל
לשליח ,אלא דמדברי רש"י הנ"ל מוכח
לכאורה דאי כא שליחות.
 äðäåעי' בבית הלוי )שם( ובאפיקי י
)ח"ב סי' ל"ד( שכתבו ליישב קו'
התבו"ש עפמש"כ התוס' בשבת )קל"ב ע"ב
ד"ה האי עשה( דהק' בהא דקיימא ל דאי
עשה דוחה לא תעשה ועשה ניל ממילה
בצרעת דדחי ,ותי' התוס' די"ל מה למילה
שכ נכרתו עלי' י"ג בריתות.
 äðäåבמצות מילה איכא תרי דיני
במצות מילה ,א' מצות מילה
בעצמותה ונכרתו עלי' י"ג בריתות ,ב'
מצוה מיוחדת על האב למול את בנו,
ובמצוה המיוחדת על האב אי יתרו
בי"ג בריתות ,וא"כ שפיר מיושב קו'
התבואות שור ,דאיה"נ דמיעקרא המצוה
מיוחדת של האב מ"מ אי לנו לדחות
עשה ולא תעשה דבהרת משו מצוה
דאב דהרי במצוה זו לא נכרתו י"ג
בריתות וא"כ אמרי' אי עשה דוחה לא
תעשה ועשה דגילה הקרא דמילה בצרעת
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אינו אלא לגו מצות מילה ולא לגבי
המצוה המיוחדת של האב.
 éôìåזה כתב באפיקי י דמיושב נמי
הקו' מפרק ר' אליעזר דמילה
דמשמע דדינא דאפשר לקיי שניה הוא
לאו דוקא באותו אד עצמו אלא א
א נתקיי ע"י אחר מקרי אפשר לקיי
שניה ,דלפי הנ"ל אי כא ראי' דהרי
על המצוה המיוחדת של האב אי כא
יתרו די"ג בריתות דנימא עשה דוחה
לא תעשה ועשה ושפיר מקרי אפשר
לקיי שניה לגבי עצ מצות מילה.
 äðäåחזינ פלוגתא בי השאגת ארי'
להבית הלוי בכללא דכל מקו
דאפשר לקיי שניה אי הוה דוקא באותו
אד עצמו או דאפי' א יתקיי העשה
ע"י אד אחר מקרי אפשר לקיי שניה,
וצ"ב במאי נחלקו.
 áúëהב"י בהל' ציצית )סי' י"א( בש
רבינו ירוח בהא דחוטי פשת
פוטרי בבגד של צמר וכ חוטי צמר
פוטרי בבגד של פשת ,דכלאי בציצית
מותר ,דעשה דוחה לא תעשה היינו דוקא
כשאינו מוצא ממינו אבל א מוצא ממינו
פי' חוטי צמר שיפטרו לבגד של צמר
לא יטיל בו כלאי ,כדאמר ריש לקיש
כ"מ שאתה מוצא עשה ולא תעשה א
אתה יכול מוטב וכו' .והב"י חולק עליו
וכתב דנראה לי דאע"פ שאינו מצוי לו
ממי אחר מאחר שאפשר לקיי שניה
אילו הי' מצוי לו לא דחינ את הלא
תעשה.
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 éúòîùåמהגר"א אריאלי שליט"א
שאמר לבאר פלוגתת,
דבאמת יש לפרש בתרי אנפי טעמא
דאמרי' דבאפשר לקיי שניה אי עשה
דוחה הלא תעשה ,אופ א' ,דעשה דוחה
לא תעשה בקושי ובדוחק התירו ע"ד
מש"כ רש"י במס' יומא )דף ו' ע"ב( ד"ה
דחוי' דטומאה דחויה בציבור בקושי
הותרה ולא היתר גמור וכל כמה דמצינ
להדורי מהדרינ שיעשה בטהרה.
 ïééòåברמב"
שכתב וז"ל מפני שהטומאה לא
הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת
ודחוי' היא עתה מפני הדחק "ואי דוחי
כל דבר הנדחה אלא במקו שאי אפשר",
נמצא לפי"ז דכיו דכל הדחיית הלא
תעשה אינו אלא במקו שאי אפשר ולכ
כשאפשר לקיי שניה לא דחינ.
)פ"ד מהל' ביאת מקדש הט"ו(

 ïôåàåב' ,דאי הטע דעשה דוחה לא
תעשה כיו דא"א בעני אחר,
אלא דבכה"ג דאי"צ שהעשה ידחה הלאו
אמרי' דאי לו כח לדחות.
 ë"àåאי נימא כהצד א' מהדרינ בכל
מאי דאפשר דלא לידחי הלא
תעשה דהרי בקושי הותרה וכיו שמצוי
במקו אחר טלית של צמר וחוטי צמר
א"כ אי לנו רשות לדחות הלא תעשה
"א במקו שאינו מצוי" ,וכמש"כ הב"י,
דהרי כל הדחיי' אינו אלא בקושי .והרבינו
ירוח ס"ל כצד ב' ,דכיו דאי"צ שהעשה
ידחהו אמרי' אפשר לקיי שניה ,א"כ
במקו שאינו מצוי טלית של צמר וחוטי
צמר שפיר אמרי' עשה דוחה לא תעשה
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דהרי בכה"ג בעינ שהעשה ידחה הלא
תעשה.
 éôìåזה יש לבאר נמי מח' השאגת
ארי' והבית הלוי ,דהשאגת ארי'
ס"ל כצד א' ,דכיו דלמעשה יכול
להתקיי העשה ע"י אחר אמרי' "אפשר
לקיי שניה" כמו בטומאה דחוי' בציבור
דמהדרינ לטהורי ה"ה הכא מהדרינ
בכל מאי דאפשר דלא לידחי הלא תעשה.
 úéáäåהלוי ס"ל כצד ב' ,דכיו דאי"צ
שעשה ידחהו לא אמרי' עשה
דוחה לא תעשה ,א"כ שפיר י"ל דהנ"מ
א באותו אד עצמו יכול להתקיי
העשה והלא תעשה אמרי' אפשר לקיי
שניה אבל א באותו אד עצמו א"א
לקיי שניה א"כ אי אפשר לומר דאי"צ
שהעשה ידחהו דהרי לגבי אותו אד
עצמו בעינ שהעשה ידחה ללאו.
 äðäåעיי בשאג"א )סי' צ"ו( שכתב לגבי
מי שאי לו מצה של מצוה של
היתר אלא של חדש או של איסור אחר,
א אמרי' עשה דמצה דוחה לא תעשה
דחדש וכדו' וכתב באמצע התשו' בד"ה
עוד עלה בדעתי "די"ל דכי אמרי' עשה
דוחה לא תעשה הנ"מ בכה"ג שא"א
לקיי המצות עשה בשו עני אבל הכא
דאפשר במצה דהיתרא אלא דלא נזדמ
לו של היתר אלא של איסור אינו דוחה
הלא תעשה דבאמת איכא היתרא בעלמא
ולא אומרינ עשה דוחה לא תעשה אלא
בכה"ג שא"א בשו עני להתקיי בלתי
דחיית הל"ת אבל היכא דאפשר לעשה
להתקיי בשו עני בלתי דחיית הל"ת
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אלא שלא נזדמ לזה היתרא ל"א עשה
דוחה ל"ת" ,והיינו ממש כסברת הב"י
בהל' ציצית הנ"ל.
 î"îכתב השאג"א )בד"ה מ"מ( דא"א לומר
סברא הנ"ל דהרי מצינו בגמרא
בפרק ר' אליעזר דמילה הנ"ל דאע"ג
דבדאיכא אחר אפשר לקיי מ"ע בלי
דחיית הל"ת מ"מ היכא דליכא אחר אמרי'
עשה דוחה ל"ת א"כ ה"ה הכא אע"ג
דא נזדמ לו היתרא הי' אפשר לקיי
בלתי דחיית הל"ת מ"מ א לא נזדמ
לו אלא של איסור שפיר דחי הל"ת.

שעשועי

 éôìåמה שנתבאר דברי השאג"א דס"ל
כצד א' דכל מאי דאפשר להדורי
דלא לידחי לא דחינ א"כ הכא נמי נימא
דכשלא נזדמ לו אלא של איסור לא
לידחי הל"ת וכמו שנתבאר בשי' הב"י,
דכיו דכל הדחוי' אינו אלא בקושי אי
לנו רשות לדחות א במקו שאינו מצוי.
 êéøöåליישב בשי' השאגת ארי' ,דשפיר
יש לומר דאע"ג דבקושי התירה
מ"מ בכה"ג שאי לו מצה של איסור
שפיר י"ל דס"ל דהוה בקושי ונדחה
הל"ת.
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הר"ר רפאל הכה קאה
כולל יטב לב מאנשעסטער

העובר ואינו פודה בנו בזמנו
 øáçîäביו"ד בהלכות פדיו בכור
שה סעיף יא( כתב" ,אי הבכור
ראוי לפדיו עד שיעברו עליו שלושי
יו ,ואחר שלושי יו יפדנו מיד שלא
ישהה המצווה" ,וכתב הרא"ש משו
מצוה הבאה ליד אל תחמיצנה ,דכתיב
"ושמרת את המצוות" אל תקרי מצות
אלא מצוות ,מצוה הבאה ליד על
תחמיצנה ,משמע משיטת הרא"ש שאי
עוברי על עשה א פודה את בנו אחר
ל' רק משו מצוה הבאה ליד וכו'.
)סימן

 è"éøäîäאלגזי מביא ראיה לשיטת
הרא"ש מגמרא )שבת קלב(:
בסוגיא דמילה דוחה שבת" ,רב אחא
בר יעקב אמר ,אמר קרא וביו השמיני
ימל בשר ערלתו אפי' בשבת" ,מקשה
הגמרא "האי שמיני מיבעי ליה למעוטי
שביעי" )שהמצוה הוא רק מיום השמיני( ומתר
הגמרא "מב שמונת ימי ימול לכ כל
זכר נפקה לאפוקי שביעי" מקשה הגמרא
"ואכתי מיבעי ליה חד למעוטי שביעי
וחד למעוטי תשיעי ,דאי מחד הוה אמינא
שביעי הוא דלא מטא זמניה אבל משמיני
ואיל זמניה הוא" וכו' .א"כ בפדיו הב
שיש רק פסוק אחד" ,ופדויו מב חודש
תפדה" ,הוא רק לאפוקי לפני יו
שלושי ,אבל אחר שלושי יו זמניה

היא דמ התורה אפשר לפדות לאחר
שלשי ,רק משו מצוה הבאה ליד אל
תחמצינה צרי לפדות ביו שלשי.
 ù"àøäבמנחות )סו (.מביא ראיה מגמרא
גבי ספירת העומר" ,מיו
הביאכ את עומר התנופה וכו' תספרו
חמשי יו ,יכול יקצור ויביא ואימתי
שירצה יספור ת"ל מהחל חרמש בקמה
תחל לספור" ,ראינו שיש פסוק מיותר
לומר שצרי לספור מיד .א"כ בפדיו
הב שיש רק פסוק אחד הוא למעוטי
לפני שלשי ,אבל אחר שלושי מכא
ואיל זמניה ,אי לאו משו ושמרת את
המצוות מצוה הבאה ליד אל תחמיצנה.
 ïâîäאברה מביא שיטת תוס' במס'
מועד קט שעוברי בשעה אחר
ל' ,וכ הוא שיטת רש"י בגמרא בכורות
)דף יג( דעני הסוגיא ש הוא אימתי
מתחיל המצווה ,ומסיק הגמרא ש "רב
ששת אמר שאינו עובר עליו עד שלושי
יו" ,ולשו רש"י ד"ה רב ששת" :מכא
ואיל עובר" וכ כמה ד"ה ברש"י אחרי
זה ד"ה מצוה לפדותו דמאלתר וכו'
"ומכא ואיל עובר" ואפילו דבעצ
הגמרא מיירי מפדיו פטר חמור אבל
הברייתא ש מיירי ג מפדיו הב.
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 úèéùהלבוש בהלכות בי המצרי
)סימן תקמא( שבבי המצרי אי
אומרי שהחיינו על בגד חדש או על
פרי חדש אבל בפדיו הב צרי לומר
שהחיינו ,ומסיק ש וא מעכב הפדיו
הב משו השהחיינו עובר עשה בכל
יו שעובר מיו ל' ,וכ כתב רבינו
יחיאל ב הרא"ש בספר תניא רבתי שכל
יו עובר בעשה ,וזהו יותר משיטת רש"י,
דלרש"י הוא עובר רק עשה אחד אחר
ל' ,אבל לפי הלבוש והתניא רבתי עובר
כל יו ויו עשה ,וצרי להבי מהיכ
ילי הלבוש לומר שעובר בכל יו ויו.
 í"øäîäשיק מקשה על הלבוש מגמרא
קידושי ,דאיתא ש באד
שצרי לפדות את בנו ולעלות לרגל ואי
לו כס לשניה מה עדי ,ומביא הגמרא
מחלוקת ת"ק ור' יהודה ,ת"ק סבר פודה
בנו ואח"כ עולה לרגל ,ר' יהודא אומר
עולה לרגל ואח"כ פודה את בנו ,שזו
מצוה עוברת וזו מצוה שאינו עוברת,
ומקשה המהר" שיק ,לפי שיטת לבוש
שעובר בפדיו הב על כל יו ויו א"כ
עשה של פדיו הב יותר חמור מעלייה
לרגל שעובר רק עשה אחד משא"כ פדיו
הב כל יו עובר עשה ,א"כ אפילו עלייה
לרגל הוא מצוה עוברת ויש די קדימה
לפדיו הב ולמה אמר ר' יהודא שעלייה
לרגל קוד .ועוד קשה דלרבנ שחולקי
על ר' יהודא שפדיו הב קוד ,מקשה
הגמרה בשלמא ר' יהודא משו מצוה
עוברת אלא חכמי מאי טעמייהו ,ומתר
דאמר קרא כל בכור בני תפדה והדר
לא יראה פני ריק שהוא גזירת הכתוב
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שקוד כל בכור בני תפדה ואח"כ עלייה
לרגל ,אבל בלי גזירת הכתוב מצוה של
עליה לרגל קוד ,וא"כ קשה לשיטת
הלבוש שהוא עשה בכל יו ויו דא"כ
בשביל זה לבד הוא קוד.
 úîàáåיתכ שהמקור של הלבוש הוא
מהגמרא בקידושי דלעיל,
דלהלכה למעשה פסק הרמב" )הלכות
ביכורים פרק י"א הלכה ד'( וז"ל" :היה בנו
לפדות והגיע עת לעלות לרגל ואי לו
כדי לזה ולזה פודה את בנו ואח"כ עולה
לרגל ,שנאמר כל בכור בני תפדה ואח"כ
לא יראו פני ריק" עכ"ל .חזינ
שהרמב" פוסק כשיטת ת"ק ,ולמה
באמת הוא קוד ,הא קשה הב' קשיות
שהקשינו ,א"כ הקושיא שמש מקשי
על הלבוש ש הוא המקור ,שהפסוק
אומר לנו "כל בכור בני תפדה" לפני
"ולא יראו פני ריק" ,בשביל שפדיו
הב עוברי בכל יו ועלייה לרגל הוא
רק עשה אחד בשביל זה הקדי התורה
פדיו הב כשיטת הלבוש.
 ìáàלכאורה א"כ לפי שיטת הלבוש
ה"ה בכל המצוות פדיו הב קוד,
והמג אברה בהל' לולב )סימן תרנו( כתב
וז"ל" :א אי בידו אלא ה' סלעי וצרי
לפדות בנו ולקנות אתרוג יקנה אתרוג,
שזה מצוה עוברת וזו מצוה שאי עוברת"
עכ"ל ,והביכורי יעקב מסביר ששיטת
רבנ הוא רק גזירת הכתוב גבי לעלות
לרגל ולפדות בנו אבל לא בכל המצוות.
 ìáàהבית מאיר חולק ואומר שהוא
לימוד לכל התורה כולה ,א"כ
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מהכא ילי הלבוש שיטתו ,אבל קשה על
הלבוש למה הדי שלו שעובר בכל יו
ויו עשה מביא רק בהלכות בי המצרי
בדי פדיו הב בבי המצרי לומר
שהחיינו באורח חיי ,ובהלכות פדיו הב
סימ שה בכלל לא מביא שיטתו שעובר
בכל יו ויו ,אלא מביא שיטת הרא"ש
ממצוה הבאה ליד אל תחמיצנה ,וזה
לכאורה ממש איפכא מסברתו ,וצ"ע.
 ú"åùáåר' יהודה אסאד השואל מקשה
ש גבי פדיו הב שחל במוצאי
שבת מתי יעשה הפדיו ,במוצאי שבת
מיד או יו ראשו שיש יותר ברוב ע
הדרת מל וכו' שיש יותר בני אד ממוצאי
שבת ,ובתשובה ש אומר דלכאורה לפי
שיטת הלבוש שבפדיו עובר בכל יו
ויו לכאורה מותר להשהות הפדיו הב
עד יו ראשו ואינו עובר עוד עשה שלא
עשה הפדיו במוצאי שבת ומביא ראיה
מתוס' פסחי בגמרא "המשהה חמ ע"מ
לבערו במוצאי יו"ט אינו עובר בבל יראה
ובל ימצא" א"כ ג הכא בפדיו הב שזה
שאינו עושה הפדיו הב עד יו ראשו
ולא מוצאי שבת הוא בשביל ברוב ע
הדרת מל שיש יותר אנשי ממוצאי שבת
אינו עובר בעשה ,ומסיק ש בתשובה
אבל משו מצוה הבאה ליד אל תחמיצנה
יעשה מיד מוצאי שבת.
 ë"àא בשביל העשה יעשה רק ביו
ראשו אבל משו ושמרת את
המצות מצוה הבאה ליד אל תחמיצנה
יעשה במוצאי שבת ,א"כ לפי זה אפשר
לומר דג הכא לא קשה הקושיא למה

שעשועי

ïñþ

בהלכות פדיו בכור אומר הלבוש איפכא
משיטתו ,אלא אומר מצוה הבאה ליד
וכו' ,משו דהכא במחבר בסעי יא מיד
אחר שהמחבר אמר הלכה זו שצרי
לפדות מיד ,אומר המחבר וז"ל" :וא
חל יו ל"א להיות בשבת אי פודי
אותו בשבת אלא ימתי עד יו א'" ,על
זה אומר הלבוש שיעשה במוצאי שבת
משו מצוה באה ליד אל תחמיצנה
ולא יחכה עד יו א' כמו שהמחבר אומר
דכא אי בכלל חשש שעובר בעשה,
שא בשביל עשה מותר לחכות עד יו
א' משו ברוב ע הדרת המל.
 ë"àùîבהלכות בי המצרי שש
מיירי שאינו רוצה לעשות
שהחיינו בפדיו הב משו שהוא בבי
המצרי ובשביל זה רוצה לדחות את
הפדיו הב לאחר בי המצרי ,על זה
אמר הלבוש שאסור להשהות הפדיו הב
לאחר בי המצרי אלא יעשה בבי
המצרי ומותר לומר שהחיינו וא שוהה
ואינו עושה פדיו עובר כל יו ויו בעשה.
 ë"àיש לנו ג' שיטות ,שיטת הרא"ש
וכ כתב התרומת הדש שאחר ל'
יו אינו עובר בעשה רק משו ושמרת
את המצות מצוה הבאה ליד אל
תחמיצנה.
 úèéùרש"י וכ משמע מתוס' מסכת
מועד קט שאחר ל' יו עובר
רק עשה אחד.
 úèéùהלבוש ורבינו יחיאל שעוברי
כל יו שמעכבי בעשה.

Š(‰

ìñþ

תורת

מבי מדרשא

שעשועי

הר"ר יואל קרויס
לונדו יצ"ו

בדי קידוש על יי לב המצוי בזמנינו
) ò"åùáאו"ח סי' רע"ב ס"ד( פסק המחבר
"מקדשי על יי לב ,והרמב"
פוסלו לקידוש אפילו בדיעבד וכו' ומנהג
העול כסברא הראשונה" .וכמוב כיו
שהמחבר מביא דברי הרמב" שפוסלו
אפילו בדיעבד ,הרי שיש הידור שלא
לקדש על יי לב ,ונתעוררתי ]ע"י הרר"מ
וויינבערגער ני"ו[ לבאר מה הדי בעני
יי לב שבזמנינו ,דיש שרצו לומר דיי
לב שפוסל הרמב" הוא דוקא אי יש
גריעות בהיי עצמו ,וכ עוד כמה צדדי
בזה וכיבואר בס"ד.

וממילא לעני קידוש כשר לכתחלה ]דכל
לעני נסכי כשר בדיעבד כשר לקידוש
אפילו לכתחלה[ ,ויי בורק פירש
הרשב" "לב ורע הוא" .הרי מבואר
לכאורה בגמרא דיי לב כשר אפילו
לכתחלה ,וא"כ קשה על הראשוני
הסוברי דיי חיוריי כשר רק בדיעבד,
וכש"כ דצ"ע על שיטת הרמב" דס"ל
שיי לב פסול אפילו בדיעבד.
 åðéöîåבראשוני ב' תירוצי עקריי
בזה ,ובזה נבא בס"ד אל
הביאור.

 äðäמקור הדברי הוא בב"ב צ"ז ע"ב
"בעי מיניה רב כהנא מרבא חמר
חיוריי מהו ,א"ל אל תרא יי כי יתאד",
וכמה ראשוני פירשו שאלת רב כהנא
לעני קידוש ]או עכ"פ ג לעני קידוש
ולא רק לעני נסכי[ ,ומבואר בגמרא
דע"ז השיב לו רבא אל תרא יי כי
יתאד ,אבל לא מבואר להדיא אי פסול
בדיעבד או לא .וס"ל להרמב" דתשובת
רבא היה "כלומר אינו נקרא יי אלא
האדו" )לשון הנמוק"י( .ויש ראשוני
הסוברי דלא השיב ליה רבא כ"א
דלכתחלה אינו כשר.

éðéî éðùá íéðåùàøä ìù í÷åìéç øåàéá
ïáì
 åäéîבתוס' כתבו חילוק אחר וז"ל:
"דחיוריי לב יותר מדאי ,אבל
בורק אינו אלא מבהיק ומתלב קצת
ודומה קצת לאדמומית".

 äðäåלעיל מבואר בגמרא ש דבורק
לעני נסכי כשר בדיעבד,

 øåàéááåחילוקו של תוס' יש להוסי
ביאור ,דיש בזה ב' סגנונות

 úòãהרמב" בזה הוא וכלשו הנמוק"י
בד' הרמב" "והא דתניא בברייתא
יי בורק לא יביא וא הביא כשר ,לא
גרסי' לפי דבריה אלא בודק ,דבורק
ר"ל לב ובודק ר"ל שקשה" ,וכ מבואר
בדברי הרמב" עצמו ועוד ראשוני.
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בראשוני ,דהנה לשו התוס' הוא לחלק
בי "חיוריי ]שהוא[ לב יותר מדאי",
לבורק ש"אינו אלא מבהיק ומתלב קצת
ודומה קצת לאדמומית" ,ולכאורה ממה
שכתבו בסו דבריה דבורק דומה קצת
לאדמומית ,משמע דרק א נוטה
לאדמומית כשר לכתחלה ,אבל א אינו
נוטה לאדמומית אינו כשר לכתחלה ,וא"כ
למה כתבו מקוד דחיוריי פסול ]או
אינו כשר לכתחלה[ משו שהוא ïáì
 ,éàãî øúåéהלא ג א אינו לב יותר
מדאי מ"מ א אינו נוטה לאדמומית,
הוא כבר פסול .וע"כ דכוונת התוס' במה
שכתבו לב יותר מדאי ,דהיינו שאינו
נוטה לאדמומית כלל ,שהאדמומית נעשה
יותר מדאי לב .וכ הוא לשו ספר תורת
שבת בהעתיקו לשו התוס' )בשם הא"ר(
"לא יקדש על יי åðéàù éàãî øúåé ïáì
 ,"úéîåîãàì ììë äèåðודו"ק .עכ"פ
כנראה שיטת תוס' הוא דתשובת רבא
היה על כל יי שאינו נוטה כלל
לאדמומית.
 äðäåבריטב"א כתב ג"כ לחלק בזה"ל
)ד"ה חמר חוורין(" :ומ"מ אי זה
]ששאל רב כהנא[ היי הלב שלנו ,דהאי
חוורי הוא לב כשלג .תדע דהא לעיל
אמרי' יי בורק א הביא כשר ,ופירשו
בו יי לב ,אלא ודאי כדאמר ,ויי לב
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שלנו דיו א שיהא כיי בורק שאמרו למעלה
שמקדשי עליו ואומר עליו בפה"ג".
 åðåùìîåמשמע לכאורה דס"ל שדוקא
לב כשלג שאל רב כהנא,
וכל עוד שאינו כשלג ממש ,אע"פ שאינו
נוטה לאדמומית ,הרי הוא בכלל בורק
וכשר לכתחלה .דבשלמא בלשו התוס'
שכתבו לב יותר מדאי ביארנו דהכוונה
שהאדמומית נעשה לב יותר מדאי,
ובאמת אינו לב הרבה ,אבל בלשו
הריטב"א לכאורה לא משמע כ.
 ô"ëòמצינו לכאורה ב' דעות בראשוני
איזה מי יי לב לפסול לגמרי ]או
עכ"פ לכתחלה[ לקידוש ,או כשאינו נוטה
כלל לאדמומית ,או שהוא לב כשלג ב.
íéðåùàøä ìù í÷åìéçá ï"áîøä úòãá
ì"ðä
 äðäåכמבואר לעיל הרמב" ס"ל דיי
לב פסול אפילו בדיעבד ,ומעתה
ננסה בס"ד לבאר באיזה יי לב מיירי
הרמב" ,שהרי כמבואר יש לכאורה ג'
דרגות ביי לב ,נוטה לאדמומית ,לב
שאינו נוטה לאדמומית ,ולב כשלג.

 äðäåבנמוק"י ש כתב מתחילה
דהקדמוני פירשו דברי הגמרא
לעני נסכי ,ואח"כ כתב" :ומיהו גדולי

 .àלא מוב כ"כ מה שהוצר הריטב"א לזה ,שהרי מקוד כתב דכל שאלת הגמרא של יי חיוריי
הוא רק לעני נסכי ולא לעני קידוש כלל ,דלעני קידוש כשר ,וא"כ ג אי יי שלנו היה
בכלל חיוריי מ"מ היה כשר לכתחלה.
 .áוהנה בריטב"א מבואר להדיא דכל הפסול לעני קידוש אינו אלא לכתחלה ,ובתוס' אינו מבואר
כלל אי מיירי לעני קידוש או לעני נסכי.
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האחרוני כתבו דבי לקדוש בי לנסכי
קא מבעיא ליה דאל"כ הו"ל לפרושי
להדיא לנסכי מהו ,וא"ל אל תרא יי
כי יתאד ,כלומר אינו נקרא יי אלא
האדו וכר"י דאמר בפרק ער"פ דחזותא
בעי' ,ולפי דבריה אי מקדשי ביי לב
וג לנסכי פסול .והא דתניא בברייתא
יי בורק לא יביא וא הביא כשר ,לא
גרסי' לפי דבריה אלא בודק ,דבורק
ר"ל לב ובודק ר"ל שקשה".
 ÷éñîåהנמוק"י" :ומ"מ לעני פסקא
דמילתא מסתברא דלא לקדש
על יי לב אלא בשעה"ד שאי לה
אדו וכדאמרי' בעלמא כדאי הוא לסמו
עליו בשעת הדחק .חיווריי .הוא לב
כשלג ויי בורק כיי לב שלנו ולפיכ
א הביא כשר הריטב"א ז"ל ג.".
 éøáãåהרמב" הובא בנוסח זה ג בחי'
הר"נ על ב"ב ש ,ובר"נ על
הרי" בערבי פסחי )כ"ב :ד"ה גרסי'(,
ומדשו אחד מ הראשוני לא חילק
בשיטת הרמב" בי יי לב הרבה ללב
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פחות ד ,.משמע לכאורה דס"ל דלהרמב"
אי לחלק בזה ,ואדרבה משמע קצת
בנמוק"י שכתב להחמיר ביי לב כשיטת
הרמב" ,וא שיינות שלו לא היה כשלג,
וכמבואר בריטב"א שהביא אח"כ ,ואפ"ה
כתב לעיל מיניה להחמיר בזה ,משמע
לכאורה דס"ל שלהרמב" לית ליה
לחילוק הנ"ל של הראשוני .וא שיש
לדחות דש לא מיירי ביינות שבזמנו
רק כתב לדינא דיי לב ממש פסול,
מ"מ מצינו ג בשו"ת תשב" שכתב
כעי דברי הנמוק"י להחמיר ביינות
שבזמנו ,עפ"י דברי הרמב" עיי ש.
) é"ááåסי' ער"ב ד"ה גרסי' בגמרא( משמע
עוד יותר ,דלהרמב" ג אי נוטה
לאדמומית הוא פסול ממש ,שלאחר
שהביא דברי הרמב" כתבäàøð äéäå" :
 éìדהרמב" סובר דהא דמכשרי בגמרא
בורק היינו שמבהיק ומתלב קצת ודומה
קצת לאדמומית ,וכמו שפירשו התוס'
וכו'  éúàöîù àìàלהר"נ בפרק המוכר
פירות על מה שכתב דחמר חיוריי פסול
לקידוש ולפי זה בודק גרסי' וכו' וכ

] .âוהרואה יראה בדברי הנמוק"י שהמש דבריו לא מוב כ"כ ,שהרי מתחילה הביא דברי הרמב"
ועוד ]גדולי האחרוני[ לפסול יי לב ,והביא שקשה עליה ממה שכתבו לעיל בברייתא דבורק
כשר ,וכתב שה תי' דגרסי' בודק ,וכתב עוד תי' דברייתא לא שמיע ליה עיי ש ,ואח"כ מתחיל
כאילו קטע חדשה על דברי הגמרא ומחלק בי ב' מיני לבנות ,והלא לכאורה זה המש דבריו
לההוא דלעיל ,והוה ליה לכתוב והריטב"א כתב וכו' ,ולכאורה צרי להגיה ש בדבריו ,וצ"ע[.
 .ãואדרבה הרי הר"נ כבר הזכיר תי' הריטב"א לחלק בי סוגי הלבנות ,ואפ"ה לא רמז כלל
דלרמב" ג"כ יש לתר כ ,משמע דס"ל דלהרמב" ל"ל חילוק זה ,וכ הוא באמת פשטות
הדברי ,שהרי יי אדו לכאורה מיקרי רק א הוא אדו ממש ,וכל עוד שלא מצינו ברמב"
לחדש דא נוטה לאדמומית כשר ,מהיכ"ת לחדש כ.
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פירש הרמב" עצמו" .משמע דס"ל
שלהרמב" פסול ג אי נוטה לאדמומית
)ושו"ר ראיה זו בספר "קידוש כהלכתו"(.
 ø"åùåבספר פקודת אלעזר )נדפס בסו
השו"ע "אוצרות ספרד" מגדול
אחד שנפטר שנת תרמ"ז( בעני זה וז"ל:
"מספקא ל בהא דפוסל הרמב" ז"ל יי
לב א הוא בלב ביותר דוקא או פוסל
יי לב בכל עני כל שאינו אדו גמור "...
ומעתיק דברי הב"י הנ"ל ומסיי" :נראה
מזה שהרמב" פסול ביי לב בכל עני",
ואח"כ מביא דבכנסה"ג בש האגור חולק
כנראה על הב"י בהבנת שיטת הרמב".
 éøäשבדברי הראשוני ראינו ]א[ י"א
שיי לב כשר בדיעבד ]ב[ וי"א
שפסול אפילו בדיעבד .ובגדר לב ]א[
י"א א א נוטה לאדמומית מ"מ פסול
]ב[ י"א דלב מיקרי רק א אינו נוטה
לאדמומית] ,ג[ ויש שמשמע מדבריה
דלב מיקרי רק א הוא לב כשלג.
 äðäåא נאמר כנ"ל ]כמשמעות הב"י[
בשיטת הרמב" דלא ס"ל כלל
לחלק בי סוגי הלבנות אלא כל שאינו
אדו ממש ,וא א נוטה לאדמומית מ"מ
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פסול הוא א בדיעבד ,א"כ ע"כ הא שכתב
הנמוק"י להחמיר כדברי הרמב" הוא בכל
אופ ,ג א נוטה קצת לאדמומית.
äæá íé÷ñåôä éøáãá
 äðäåבא"ר כתב על דברי הלבוש שכתב
דאי מדקדקי במראה היי
"ולענ"ד יש לירא שמי לעשות כמ"ש
הר"נ )וכוונתו להנמוק"י הנ"ל( שלא לקדש על
היי לב אלא בשעה"ד שאי לו אדו
עיי שøúåé ïáìá à÷åã äæ åäéî ,
 'ñåúá ù"îë éàãîה.":æ"öã á"á .

 éøäמשמע לכאורה מדבריו דא לדעת
הרמב" ]שהנמוק"י הנ"ל חושש
לדבריו[ מ"מ א אינו לב יותר מדאי הוא
כשר א לכתחלה ,וכתוס' הנ"ל ,ולדבריו
הרמב" לא החמיר רק א הוא לב יותר
מדאי ,והיינו שאינו נוטה לאדמומית כלל,
וכמו שנתבאר לעיל בס"ד דזהו כוונת
התוס' .וכ במשנה ברורה )סקי"ב( הביא
דברי הא"ר "ובא"ר משמע דביי שהוא
לב יותר מדאי נכו לחוש לד' הרמב"
שלא לקדש עליו אלא בשעה"ד שאי לו
אדו" .וכ"ז הוא דלא כמשמעות הב"י
דלהרמב" פסול א בנוטה לאדמומית.

 .äממה שציי הא"ר לדברי התוס' ולא כתב מדברי הנמוק"י עצמו ש שהביא דברי הריטב"א
שחילק בי לב כשלג לפחות מזה ,משמע ג"כ כמו שנתבאר לעיל בס"ד דחילוקו של הריטב"א
הוא חילוק אחר ממה שחילקו התוס' ,ולכ לא רצה להביא מדברי הריטב"א שהרי לפי דבריו
יוצא דכל שאינו לב כשלג נית להקל ,ובדיוק הביא דברי התוס' דמש אינו מבואר להקל
רק בנוטה לאדמימות ,ומ"מ הדבר צ"ע לפי דברינו ,שלא העתיק כל דברי התוס' ,שמלשו זה
שהעתיק נית לטעות ,וכמו שיתבאר למעלה בס"ד.
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 úîàáåיש לדחות ולומר דאי מחלוקת
בי הא"ר להב"י ,אלא ג הא"ר
י"ל דמודה דלהרמב" עצמו א בנוטה
לאדמומית פסול ,רק ס"ל דכיו שרוב
ראשוני חולקי על הרמב" ,לכ
בשלמא א אינו נוטה לאדמימות כלל
דבזה ג בדברי התוס' יש משמעות
להחמיר ]א שאינו מבואר בדבריה אי
פסול בדיעבד[ ,אבל א נוטה לאדמומית
דבזה התוס' מכשירי ,א"צ להחמיר.
מ"מ פשטות הדברי לא משמע כ ]וכ
בערוה"ש מבואר דג להרמב" א נוטה
לאדמומית כשר[.
 ùéåלהדגיש עוד הפע דלפי המבואר
יוצא שמה שכתב המשנ"ב בש
הא"ר "דביי שהוא לב יותר מדאי
נכו לחוש לדעת הרמב"" וכו' ,אי
הכוונה ליי לב יותר מדאי כמו שלג
וכדומה ,אלא הכוונה שאינו נוטה
לאדמומית כלל ,ויש ו .שטעו בזה כיו
דלפו ריהטא משמעות המשנ"ב הוא
דרק בלב יותר מדאי יש להחמיר ,ולב
יותר מדאי יש לפרשו רק על לב כשלג
וכה"ג ,אבל זה אינו אלא כנ"ל )וכבר
כתבתי לעיל שבספר תורת שבת לפוסק
קדמו העתיק דברי הא"ר בנוסח מבורר
שכוונתו דאינו דומה כלל לאדמומית(.
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ïáì ïéé ïéá ÷åìéç ïéà ï"áîøä úòãì
äãìåú úîçî ïáìì úåòéøâ úîçî
 ïéðòìåמה שיש שטענו לומר דכל הנדו
בדברי הראשוני הוא רק ביי
לב שהוא לב מחמת גריעות ,באמת הוא
סברת התשב" כמובא בב"י ,וכ מבואר
בדברי הרשב" שכתב על ההוא דבורק:
"יי לב ורע הוא" ]וכבר דייק התשב"
מדברי הרשב" כ[ ,אבל דעת הרמב"
עצמו מבואר להדיא מדבריו שא ביי
חשוב הוא בכלל לב ופסול ,שכתב לתר
הא דאי' בירושלמי" :אמר ר' ירמי' מצוה
לצאת ביי אדו שנאמר אל תרא יי כי
יתאד" ,דלכאורה מלשו זה משמע דאינו
אלא לכתחלה ,וכתב ע"ז הרמב" )הלשון
להלן הוא מדברי הר"נ שהביא הב"י וכתב אח"כ שכ"כ

גם הרמב"ן עצמו( "דליכא למימר דלכתחלה
בלחוד קאמר דמנא תיתי אי בעי קרא
כדכתיב אפילו דיעבד נמי ,ואי לא בעי
קרא כדכתיב אפילו לכתחלה יהא כשר
שהרי חשוב הוא ועולה על שלח מלכי",
הרי מבואר להדיא בדברי הרמב"
שהפסול אינו משו דיי גרוע הוא ,אלא
פשוט משו דלא מיקרי יי אלא אדו ז..
 íåëéñäלדינא לדעת המשנה ברורה,
בתוס' דברי המתבאר בס"ד
]והוא מובא בסוגריי[.

 .åעיי בספר שמירת שבת כהלכתה פמ"ז הערה פ"ט שכתב בזה"ל" :ועיי במ"ב ס"ק י"ב דיי
לב יותר מדאי נכו להחמיר ,ומשמע דכל שאינו לב יותר מדאי נקטינ כסברא ראשונה להקל",
ולפי המבואר לשונו אינו מדויק ,ודו"ק.
 .æובספר "מבואו עד צאתו" הביא בש מורה אחד דביינות שלנו אי להחמיר כיו דמשובחי
ה ,ולענ"ד זה אינו.
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] [àלכתחלה מצוה לכו"ע לחזר אחר
יי אדו ,א הוא משובח כמו
הלב )מ"ב סק"י(.
] [áא אינו משובח כמו הלב ,אלא הלב
משובח ח .ממנו ,אבל ג האדו הוא
יי טוב ,אז יש נפק"מ בסוג הלב ,א
הוא נוטה לאדמומית יקדש על הלב ,אבל
א הוא לב יותר מדאי דהיינו שאינו נוטה
כלל לאדמומית ,לא יקדש עליו אלא על
האדו] .ויש אומרי דלדעת הרמב" ג
א נוטה לאדמומית פסול ,ולכ יש מקו
להחמיר בכה"ג ולא ליקח כ"א יי אדו[.
] [âא האדו אינו יי טוב כ"כ ]דהיינו
לא רק שהלב טוב ממנו ,אלא הוא
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בעצמו אינו יי טוב כ"כ[ ,אז א באינו
נוטה לאדמימות כלל ,מ"מ יקדש על
הלב כיו שהאדו אינו טוב ט..
] [ãאגב רוב הפוסקי סבירא להו דלא
מהני מה שמערב יי אדו בתו
היי לב להאדימו ,דבעי' יי מתולדה[.
 àìביררנו עד כה טיב של היינות
המצוי בזמנינו ,אי הוה בכלל לב
שאינו נוטה לאדמומית י] .שבזה יש
להחמיר לכתחלה לדעת המשנה ברורה
והא"ר ותורת שבת[ ,או שהוא בכלל
נוטה לאדמומית ]שבזה לדעת המשנה
ברורה אי חיוב להחמיר ,ולדברינו הנ"ל

 .çמקור דבר זה הוא ממה שכתב הטור בסו"ס תע"ב ,ויל"ע מה הפירוש שמשובח ממנו ,אי מי
היי משובח ממנו ,או שאד השותהו ערב לו יותר לחיכו .ואולי תרווייהו בכלל ה.
 .èמוכרח אני להרחיב קצת בזה ,כיו שאינו מפורש להדיא במשנ"ב ,ואדרבה משמע קצת דלא
כדברינו .דהנה במ"ב סק"י כתב דלכו"ע מצוה לכתחלה לחזור אחר יי אדו" ,אלא דא אי
לו אדו ,או שאינו משובח ס"ל לדעה זו דמותר לכתחלה לקדש על לב" ,הרי שכתב ב'
דיני א' א האדו משובח או בשוה ע הלב לכו"ע יקדש על האדו ב' וא הלב טוב
יותר או שאי לו אדו יקדש על הלב לכתחלה.
ושוב כתב אח"כ בסקי"ב דא הוא לב יותר מדאי נכו לחוש לד' הרמב" ,שלא לקדש עליו
אלא בשעה"ד שאי לו אדו ,ובשעה"צ הוסי "או שהיי האדו טוב ממנו כנ"ל" ,ובפשטות
כוונתו במה שכתב "כנ"ל" דהיינו כמו שכתב לעיל בסק"י דא הלב טוב יותר מהאדו יקדש
על הלב ,וא"כ נמצא דדברי המשנה ברורה צ"ב ,שהרי בסק"י ביאר דעת שאר הראשוני
החולקי על הרמב" וש כתב דג לדבריה א האדו טוב כמו הלב וכש"כ א הוא טוב
יותר ,יקדש על האדו ,ורק אי אי לו אדו או שהלב טוב יותר יקדש על הלב ,ולאחר מכ
הביא המחבר דברי הרמב" ,וכתב המשנה ברורה דיש להחמיר כדברי הרמב" ולכ א הוא
לב יותר מדאי לא יקדש על הלב אא"כ האדו הוא אינו משובח כ"כ ,או שאי לו אדו,
והלא זה הוא בלא"ה לכו"ע דבכה"ג יקדש על האדו.
ומכח קושיא זה ]כנראה[ כתב בספר משנה הלכה על המשנ"ב ,דמוכרח דיש כא ג' דרגות,
א' א שוי יקדש על האדו ,ב' א הלב משובח יותר אבל האדו ג"כ טוב ,אז תלוי א
נוטה לאדמומית יקדש על הלב ,וא לאו לאו ,ג' א האדו אינו יי טוב כ"כ ג בכה"ג
שאינו נוטה כלל לאדמומית ,יקדש על הלב.
ומ"מ צ"ע מה שכתב המשנ"ב "כנ"ל" דמה כתב לעיל מזה.
 .éוע' שו"ע יו"ד סי' קפ"ח ס"א ופת"ש סק"ב לעני מראות.
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יש להחמיר ג בזה[ ,ואציי עכשיו קצת
בס"ד לדברי הפוסקי הדני בזה.
 ì"æהקצות השלח )בדה"ש סי' פ' הערה א'(:
"ואי הכוונה בלב כמו שהעול
קורי לב ליי שאינו אדו כ"כ ונוטה
קצת ללב ,שזה בכלל אדו הוא ,אלא
הכוונה בלב ביותר ,וע"ז הוא מחלוקת
הפוסקי בב"י הנ"ל יא.".

שעשועי

 øàåáîשבזמנו היה מי יי אדו שהיה
נוטה ללבנות וזה היה העול
קוראי יי לב ,ובזה כתב דלכו"ע יש
להקל .אבל ביינות הלבני המצוי
בזמנינו ,לכאורה נראה דג אי אינו לב
ממש אלא הוא נוטה ל'געל' מ"מ עדיי
אינו בכלל נוטה לאדו ויש להחמיר
ביה ,עפ"י התנאי הנ"ל.

] .àéוהנה א יכולי לדייק מדברי הקצות השלח משמע קצת דלא ס"ל כ]משמעות[ דברי המשנ"ב
דא נוטה לאדמומית ואינו לב יותר מדאי ,בזה הרמב" מודה להקל ,אלא ג בזה הרמב"
חולק ,ודוקא א הוא אדו ונוטה קצת ללב ,בזה מודה הרמב"[.
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הר"ר אשר אלטר גראס
כולל יטב לב מאנשעסטער

בעני נשי במצות כתיבת ספר תורה
 ú"åùáשאגת ארי' ס' ל"ה נסתפק אי
נשי חייבות במצות כתיבת
ספר תורה די"ל דאע"ג דנשי פטורות
מת"ת מ"מ מצות כתיבת ספר תורה לאו
בתלמוד תורה תליא ותרי מילי נינהו
דלא שייכי הדדי אלא שמביא מרמב"
בסה"מ דחשיב מצות כתיבת ספר תורה
מצוה שאי הנשי מחויבות בה ,ותמה
מני לו זאת.
 áúëåדאפי' לפי מה דמשמע לכאורה
מדברי הרא"ש בהל' ספר תורה
ס' א' דעיקר מצות כתיבת ספר תורה
הוא כדי ללמוד בה מ"מ הא כתבו
רבוותא דנשי מברכות ברכת התורה
הואיל וחייבות ללמוד מצות הנוהגת בה
וכמש"כ הב"י בס"ס מ"ז בש הסמ"ג
ואי משו שאינ חייבות בהרבה מצות
)מ"ע שהז"ג וכיו"ב( א"כ יכולנו לפטור את
כל העול מדי מצות כתיבת ספר תורה
שהרי הרבה מצות שאינו נוהג בישראל
נוהג בכה וכו' וכו' ואלא ע"כ הא לאו
מילתא היא א"כ הכי נמי אי לנו טע
לפטור את הנשי ממצוה זו ע"כ.
 åäîúåהאחרוני

)עיין בבית הלוי ח"א ס' ו'

ובשו"ת אבני נזר יו"ד ס' שנ"ב( בדברי
השאג"א במה שדימה אנשי לנשי דהרי
אנשי מחויבי בלימוד כל התורה כולה

וא במצות שאי נוהגי בה מחויבות
ללמוד משו מ"ע דתלמיד תורה משא"כ
בנשי אי בלימוד שו מצוה רק
דהסמ"ג כתב דמ"מ מחויבי ללמוד
המצות שה צריכות לקיימ ולכ יכולת
לבר ברכת התורה אבל אי בזה שו
מצוה דלימוד.
 äðäåכד נעיי היטב בדברי הרא"ש נראה
לכאורה יישוב היטב בדברי
השאג"א דכתב הרא"ש בס' א' דהמצוה
בדורות הראשוני שהיו כותבי ספר תורה
ולומדי בה ,אבל האידנא שכותבי ספר
תורה ומניחי אותה בבתי כנסיות לקרות
בה ברבי ,מצות עשה ע"כ אד מישראל
אשר ידו משגת לכתוב חומשי התורה
והמשנה והגמרא ופירושיה להגות בה
וכו' ומצוות כתיבת התורה היא כדאי
ללמוד בה דכתיב 'ולמדה את בני ישראל
שימה בפיה' .ועל ידי הגמרא ופירושיה
ידע פירוש המצוות "והדיני על בוריי".
 éøäמבו' מדבריו דהמצוה הוא כדי
שידע שידע המצות והדיני על
בוריי ,ובפשטות הביאור הוא לידע
המצות כדי שידעו המעשה אשר יעשו
וא"כ מיושב שפיר דברי השאג"א דבוודאי
דחיוב האנשי הוא ללמוד ג במצות
שאי נוהגי בה מ"מ מצות כתיבת ספר
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תורה הוא כדי לידע את המצות והדיני
על בוריי וכלשונו של הרא"ש וא"כ
א אנשי מחויבי אע"פ דאינ מחויבי
בכל המצות )כהן ,כה"ג ,מלך וכדו'( ה"ה דנשי
מחויבי לכתוב ספר תורה אע"ג דפטורי
במצות עשה שהז"ג וכיו"ב מ"מ מצד
המצות והדיני שה מחויבי בה שפיר
איתנהי בכלל מ"ע דכתיבת ספר תורה.
 ïééòåש בשאג"א דכתב דבאמת היה
אפשר להביא ראי' לדברי הרמב"
דנשי פטורות ממ"ע דכתיבת ספר תורה
מהא דאמרי' בפרק השולח )גיטין מ"ה ע"ב(
ספר תורה תפילי ומזוזות שכתב מי,
עכו" ,ועבד ,ואשה ,קט ,וכותי ,וישראל
מומר פסולי שנא' וקשרת לאות וכו'
וכתבת על וכו' כל שישנו בקשירה ישנו
בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה
והשתא הא דתפילי שכתב נשי דפסולי
מוב שפיר דכיו דליתנהי במ"ע דתפילי
ה"ה נמי דליתנהי בכתיבת אבל בספר
תורה אי נימא דמחויבי במ"ע דכתיבת
ספר תורה א"כ מדוע פסולי לכתוב ספר
תורה אלא ע"כ דמוכרח מזה דנשי
פטורות ממ"ע דכתיבת ספר תורה ולכ
שפיר ליתנהי בכתיבת.
 áúëåהשאג"א דאי זו ראי' כלל דהא
נשי פסולי לכתיבת מזוזה אע"ג
דחייבי במצותה כדתנ בברכות כ' ע"ב
משו דגברי בעי חיי נשי לא בעי חיי
וע"כ היינו טעמא דפסולי לכתיבת מזוזה
משו דהני קראי דוכתבת גבי מזוזה
כתיבי ודרשינ כל שאינו בוקשרת
דתפילי אינו נמי בוכתבת דמזוזה
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דסמיכי הדדי וא"כ ילפינ לספר תורה
ממזוזה דאע"ג דחייבי במזוזה פסל
קרא לכתוב מהיקשא ה"ה נמי דפסולי
לכתיבת ספר תורה אע"ג דאיתנהי במצות
כתיבת ספר תורה ע"כ.
 àäáåנמי תמהו האחרוני

)עיין במנ"ח

מצוה תרי"ג אות ט' ובבית הלוי ח"א ס'

ו' אות ג' ועוד( במה שדימה למזוזה דהרי
במזוזה אי המצוה הכתיבה רק המצוה
שיהיה בביתו מזוזה על פתחו א"כ שפיר
י"ל דאע"פ דפסולי בכתיבת מ"מ
מחויבות בקביעת משא"כ בספר תורה
דעצ הכתיבה הוא המעשה המצוה א"כ
אי אפשר לומר דמחויבות בה א ה
פסולי לכותב.
 áåùééáåדבריו נראה בהקד מה דקשה
בילפותא דוקשרת וכתבת
דילפינ דספר תורה שכתבה אשה פסולה
והא קרא דוקשרת בתפילי מיירי ,וקרא
דוכתבת במזוזה מיירי ,אבל ספר תורה
מנל ועיי בריטב"א גיטי מ"ה שכתב
ליישב דתפילי ומזוזה ילי לה מהכא
גופי' דקאי בתפילי ומזוזה )ואפי' אשה
דחייבת במזוזה אינה ראוי' בכתיבתה( ומדאינה
בכתיבת תפילי ומזוזה משו דקדישי
ה"ה בספר תורה דקדישי טפי מינייהו,
ובחי' הריטב"א )כת"י( כתב בא"א דכל
התורה הוקשה לתפילי כדאי' בפ"ק
דקידושי )ל"ה ע"ב(.
 éôìåזה שפיר יתיישב דברי השאג"א
דאי נימא דדרשי' דכל שישנו
במצותה ישנו בכתיבתה וכל שאינו
במצותה אינו בכתיבתה א"כ שפיר אפשר
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להוכיח דאשה פטורה ממ"ע דכתיבת
ספר תורה אבל כתב השאג"א דאי אפשר
לומר כ בפי' הדרש דוקשרת וכתבת
דהרי אשה מחויבת לקבוע מזוזה ואעפ"כ
פסולה בכתיבתה ובע"כ צ"ל דמי שאינו
בוקשרת דתפילי אשה וכדו' אינו
בוכתבת ובזה נכלל תפילי ומזוזה וספר
תורה וכמש"כ הריטב"א.
 ë"àשפיר מיושב קו' האחרוני דאע"פ
דבמזוזה אי המצוה הכתיבה
משא"כ ספר תורה המצוה הוא עצ
הכתיבה מ"מ שפיר מוכיח השאג"א דאי
אפשר לומר דהלימוד הוא דכל שישנו
במצותה ישנו בכתיבתה דהא מזוזה ישנו
במצותה ואעפ"כ פסולה בכתיבתה ואי
להק' דבספר תורה הכתיבה עצמה המצוה
הוא דמ"מ חזינ ממזוזה דא"א לומר כל
שישנו במצותה ישנו בכתיבתה ובע"כ
צ"ל דמי שאינו בוקשרת דתפילי פסול
בכתיבת סת" ואיה"נ דלפי"ז אי שייכת
עצ הכתיבה למצותה די"ל דבכתיבתה
ליתנהי ואעפ"כ שפיר איתנהי במצותה.
 ïééãòåצרי לבאר דלא תקשי דא
אשה פסולה לכתוב ספר תורה
אי אפ"ל דחייבת בגו המצוה והא כל
מילתא דאיהי לא מצי למיעבד שליח
נמי לא מצי שווי' ועיי בשערי יושר
שער ז' פ"ז שכתב דהאי כללא לא שיי
רק במקו דלולי השליחות לא היו מעשי
השליח מועילי ,וכגו בכהני אי אמרינ
דשלוחי דיד נינהו ,הוה כח הכשרת
קרב רק ביד בעליה ובלעדיה אי
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הקרב מתכשר ממילא אי כא מעשה
שליחות ,משא"כ במקו שמעשה
השליחות ראוי מצד עצמו כגו בספר
תורה שהשליח יכול לכתוב ספר תורה
לעצמו והשליחות הוא רק להחשיב את
המעשה כאילו נעשה ע"י המשלח בזה
לא שיי האי כללא ולכ שפיר מוב
דיכולה אשה לכתוב ספר תורה ע"י שליח
אע"פ דפסולה לכתוב בעצמה.
 éôìåהאי כללא יתיישב נמי מה שהק'
הבית הלוי בס' ו' אות ג' על הא
דאמרי' במס' ע"ז ד כ"ז מני למילה
בעכו" שהוא פסולה דרו בר פפא משמי'
דרב אמר דכתי' ואתנה את בריתי תשמור
ור"י אמר המול ימול ומסיק דאיכא
בינייהו אשה דלרב אשה פסולה למול
ולר"י כשרה וכתבו התוס' דלרב הא
דמצרכינ בקדושי ד כ"ט קרא דאותו
ולא אותה דאשה אינה מצווה למול את
בנה היינו לבקש מוהל והק' הבית הלוי
דלכאורה כיו דא תמול בעצמה פסולה
א"כ פשיטא דאי עלי' חיוב דג א
תבקש למוהל שימהלנו לא תקיי היא
המצוה דאי האחר נעשה שלוחה דליכא
מידי דאיהו לא מצי עביד ושלוחא מצי
עביד.
 éôìåדברי השערי יושר שפיר מיושב
דהרי עצ מעשה השליח ראוי
מצד עצמו למול את הב והשליחות הוא
רק להחשיב את המעשה כאילו נעשה
ע"י המשלח אז שפיר אמרי' דחל
השליחות.
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הר"ר בצלאל שלמה זלמ לונצער
כולל יטב לב מאנשעסטער

בעני קידוש במקו סעודה
 'éðúîáפסחי ד ק' ע"ב אות בנ"א
שקידשו בביהכ"נ אמר רב ידי
יי לא יצאו ידי קידוש יצאו ושמואל
אמר א ידי קידוש לא יצאו וכו' ואזדא
שמואל לטעמי' דאמר שמואל אי קידוש
אלא במקו סעודה וכו' וא רבה סבר
אי קידוש אלא במקו סעודה דאמר
אביי כי הוינא בי מר כי הוה מקדש
אמר ל טעימו מידי דילמא אדאזליתו
לאושפיזא מתעקרא לכו שרגא ולא מקדש
לכו בבית אכילה ובקידושא דהכא לא
נפקיתו דאי קידוש אלא במקו סעודה.
 'ñåúáåד"ה טעימו מידי כתבו נראה
דהיינו טעימת לח כדאמרי'
בפ"ג דשבועות וכו' וא מועיל מיני
תרגימא להשלי ג' סעודות שבת כמו
בסוכה היינו וכו' ע"כ ובתוס' ד"ה
ובקידושא דהכא לא נפקיתו כתבו ומה
שלא היה מקפיד על סעודת שבת שלא
לאכול בלא נר כדפי' בקו' היינו משו
וכו' ע"כ.
 äðäåלכאורה נראה להוכיח מדברי
התוס' דאי קידוש אלא במקו
סעודה היינו "פת" דהרי כתבו נראה
דהיינו טעימת לח אבל עיי בב"י ס'
רע"ג שכתב דאי להוכיח מדברי התוס'

דהיינו פת די"ל דכוונת התוס' כדי לצאת
יד"ח סעודת שבת וכ משמע מסו לשונ
שכתבו וא מועיל מיני תרגומא להשלי
ג' סעודות לשבת מבו' דהתוס' מיירי
לגבי סעודת שבת אבל יל"ע דהא התוס'
כתבו בד"ה ובקידושא דעל סעודת שבת
לא היה מקפיד וא"כ אי אפשר למימר
דמש"כ התוס' "טעימת לח" כוונת
משו סעודת שבת ולא משו קידוש
במקו סעודה וי"ל דבוודאי עצ חששתו
היה רק על קידוש במקו סעודה ולא
על סעודת שבת אבל כיו דאמר להו
לאכול כבר אמר שיאכלו לח כדי לצאת
יד"ח סעודת שבת שו"ר שכ"כ בספר
תוס' שבת ס' רע"ג ס"ק י"א.
 äðäåבתוס' שבת ש ס"ק י"א מקשה
על הא דאי' במסכת במס' מגילה
כ"ז ע"ב שאלו תלמידיו את רבי זכאי
במה הארכת ימי אמר לה וכו' ולא
בטלתי קידוש היו והק' המהרש"א לשי'
הפוסקי דמקדשי על הפת ק"ק מאי
רבותי' דלא ביטל קידוש היו דהא
מסתמא היה לו פת דאי קידוש אלא
במקו סעודה ותי' המהרש"א דהפי' הוא
לא בטלתי קידוש היו "על יי" עיי
ש והק' דאשתמיטתיה להמהרש"א שי'
הגאוני דס"ל דביי ומיני דג לחוד
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אפשר לצאת יד"ח קידוש במקו סעודה
וא"כ לא בעינ למימר דאיכא פת וכקו'
המהרש"א דג ביי ומיני דג סגי.
 äðäåשיטת הגאוני הובא בטור ס'
רע"ג שכתבו הא דאמרי' אי
קידוש אלא במקו סעודה "אי"צ שיגמר
ש כל סעודתו" אלא אפי' אכל דבר
מועט או שתה כוס יי "שחייב עליו
ברכה" יצא ידי קידוש "וגומר סעודתו
במקו אחר" ודוקא שאכל לח או שתה
יי אבל פירות לא ע"כ ויל"ע בדבריו
חדא מש"כ "וגומר סעודתו במקו אחר"
דמשמע דלא סגי בשתיית יי לחוד ועוד
יל"ע במש"כ "שחייב עליו ברכה".
 áúëåהפרישה ס' רס"ט באריכות לבאר
)וכ"מ בשו"ת בית שערים או"ח ס' צ"ו(

דבוודאי ג לשי' הגאוני דיכול לצאת
יד"ח קידוש במקו סעודה ע יי מ"מ
הסעודה שיאכל אח"כ מיש שייכא למה
שאכל מקוד ובעינ שיאכל או ישתה
דבר חשוב הטעו ברכה במקומו שמתו
חשיבתו עשה למקו קידוש זה קבע
והתחלת הסעודה ,וא שאח"כ יל
למקו אחר לא יחשב הפסק והכל סעודה
אחת מקרי עיי ש ויל"ע דלפי"ז יצטר
לאכול הסעודה תו שיעור כדי עיכול
דלאחר שיעור עיכול אי כא שייכת ע
מה שקבע מקוד על הקידוש ובחי'
רעק"א ס' רע"ג סעי' ה' הביא דברי
הפרישה מש"כ דבעינ שיקבע דבר שחייב
ברכה במקומו וכתב דדוקא לשי' הרשב"
והרמב" דכל ז' מיני טעוני ברכה
לאחריה במקומ ,הוי מקו סעודה ויכול
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לקדש על היי דהוי קביעות אבל לשי'
הרא"ש וסייעתו דאי טעו ברכה
לאחריה במקומ אלא פת ומיני דג
משא"כ יי לא מהני למיחשבי' למקו
סעודה ובעינ פת או מיני דג א"כ נמצא
דהגאוני דס"ל דאפשר לצאת ידי קידוש
במקו סעודה ע יי ה"ה נמי בכל ז'
מיני כיו דטעוני ברכה לאחריה
במקומ מבו' מדבריו קולא וחומרא קולא
דל"ד "יי" מקרי קביעות סעודה רק כל
הז' מיני דטעוני ברכה לאחריה
במקומ ומ"ש הגאוני אבל פירות לא
היינו חו מז' המיני ,דאפשר לצאת
בהו יד"ח קידוש במקו סעודה ואיכא
נמי חומרא דלידד דס"ל דדוקא פת
ומיני דג טעוני ברכה לאחריה במקומ
א"א לצאת ע יי יד"ח קידוש במקו
סעודה ,וכמבואר בפרישה ומביא הכרח
לזה מקושיית הגמרא ריש נזיר עיי ש.
 ì"éåע"פ דבריו דבס' קע"ח ס"ה הביא
הרמ"א שי' הרשב"א והגה"מ פ"ד
דס"ל דדוקא פת בעינ ברכה לאחריה
במקומ אבל מיני דג וכ"ש ז' מיני
אי טעוני ברכה במקומ ולפי זה שפיר
מוב מש"כ בהגהות מיימוניות פכ"ט
משבת אות פ' דכוס של מילה נותני
לתינוקת והיינו משו דס"ל דא"א לצאת
ע יי וה"ה מיני דג יד"ח קידוש במקו
סעודה כיו דיי ומיני דג אי טעוני
ברכה לאחריה במקומ.
 ä"äåבפרישה הנ"ל דהגה" לשי' אזלי
דמקשי על הא דמביא ב"י בסי'
רע"ג מהגה" דכוס מילה שהיא בשבת
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יתננה לתינוק עכ"ל ומסיי ולפי דברי
הגאוני א שתה שיעור שחייב עליו
ברכה אי צרי לתינוק דשפיר דמי
שישתהו המוהל עצמו ,והקשה עליו
הפרישה הא זהו רק לשיטת רשב"
ודעימיה כדלעיל משא"כ לדיד דנקטינ
כר"י והרא"ש דיי אינו טעי ברכה מקומו
צרי פת לקידוש במקו סעודה ולאו
ממנהגא נותני לתינוק אלא מדינא דודאי
לא נעל מעיניו דברי הגאוני אלא
שסבירא ליהו כהר"י.
 ïëåהרשב"א אזיל לשי' דברשב"א
בברכות קאמר על הא דאי' בגמרא
דהיי גור לקידוש כתב הרשב"א ל"ד
יי אלא או פת או יי דאי קידוש אלא
במקו סעודה וכתב התוס' שבת ס'
רע"ג דמוכח מדבריו דס"ל דבעינ פת
לקידוש במקו סעודה ושפיר מוב דאזיל
לטעמי' דס"ל דדוקא פת טעוני ברכה
לאחריה במקומ )הובא ברמ"א ס' קע"ח סעי'
ה' ( ולכ א"א לצאת ע יי ומיני דג
אבל בדברי הרמב" קשה דפכ"ט מהל'
שבת ה"ז כתב מקדש ואח"כ נוטל ידיו
ומבר המוציא משמע דבעינ דוקא פת
ובהל' ברכות ס"ל דג ז' מיני טעוני
ברכה לאחריה במקומ )ועיין בערוך השלחן
ס' קע"ח סעי' ט' שכתב בשי' הרמב"ם דוקא פת
וצ"ע דהרי מפורש בלשונו דכל הז' מינים(

וא"כ
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יל"ע מדוע אי אפשר לצאת יד"ח קידוש
במקו סעודה ע הז' מיני הא טעוני
ברכה לאחריה במקומ ולפי הטור שכ'
בשי' הגאוני דבעינ שיגמור סעודתו
במקו אחר מוב שפיר דהרי הרמב"
]פרק ח' מהלכות מאכלות האסורות הלכה
טו[ פסק כר' ששת )פסחים ק"א (:דג
בדברי הטעוני ברכה לאחריה במקומ
אמרי' דשינוי מקו מחייב ברכה דל"א
לקיבעא קמא הדר א"כ לא שיי למימר
שיגמור סעודתו במקו אחר דהרי אי
כא שייכת ע מה שאכל מקוד דנעקר
הקביעות לכ בעינ לאכול פת לקבוע
סעודתו.
 éôìåמש"כ מדברי הפרישה בשי'
הגאוני דאע"פ דאפשר לצאת
ביי קידוש במקו סעודה זה דוקא אי
ממשי סעודתו במקו אחר אבל בלא"ה
אינו יוצא יד"ח קידוש במקו סעודה
יש ליישב קו' התוס' שבת ס' רע"ג ס"ק
י"א ,הנ"ל דג לשי' הגאוני בעינ
למיכל סעודת פת משו קידוש במקו
סעודה רק דע"י שתיית יי ואכילת מיני
דג יש כא קביעות והסעודה אע"פ
שאוכלו במקו אחר מיש שייכא
לקביעתו ולכ הקשה המהרש"א
דמסתמא יש לו פת ויכול לקדש על
הפת ודו"ק.
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הר"ר יעקב מרדכי פרידמא
כולל יטב לב מאנשעסטער

בעני גר כיבוי
 'ñîáביצה ד כ"ב ע"א ק שמעי'
זק לה לשרגא איתבי' רב יהודה
לעולא הנות שמ בנר חייב משו מבעיר
והמסתפק ממנו חייב משו מכבה א"ל
לאו אדעתאי ,ע"כ .וכתבו התוס' ד"ה
והמסתפק אינו ר"ל מפני שממהר כיבוי
דלא הוה אלא גר כיבוי וגר כיבוי
מותר ביו"ט אע"פ שממהר כיבוי' ובשבת
נמי אינו חייב אלא היינו טעמא הואיל
דבאותה שעה שהוא מסתפק ממנה מכבה
קצת ומכסה אורו דלא יכול לאנהורי
כולי האי כי איכא שמ מועט בנר ולכ
נראה ככיבוי ,ע"כ.
 äðäåמש"כ התוס' ובשבת נמי אינו
חייב עיי במס' שבת ד ק"כ
ע"א דפליגי רבנ ור' יוסי אי מותר
לעשות מחיצת כלי מלאי וריקני
בשביל שלא תעבור הדליקה דר' יוסי
אוסר במלאי מי דהמי מכבי את
הדליקה בשביל שכלי חרס חדשי אי
יכולי לקבל את האור וה מתבקעי
ורבנ מתירי בכל גווני דהוה גר כיבוי
בעלמא ,וא"כ מש"כ התוס' "ובשבת נמי
אינו חייב" אי כר' יוסי שפיר מוב דאינו
חייב ואי כרבנ הול"ל דמותר לגמרי,
ועיי בשפ"א שכתב דתוס ס"ל כשי'
המרדכי ורבינו יואל )וכפסק הרמ"א ס"ס של"ד(

דלא התירו חכמי כ"א במקו פסידא
והכא אסור מדרבנ )ועיי ש שתי'
באופ אחר( .והנה הרא"ש העתיק שי'
התוס' וכתב ואי לפרש משו שממהר
כביית הנר כשיכלה השמ דהיינו גר
כיבוי שנחלקו ר"י ורבנ וקיי"ל כחכמי
דגר כיבוי מותר ,וכתב הקרב נתנאל
אות ס' דמכא משמע דלא ס"ל להתוס'
והרא"ש כשי' המרדכי דלא התירו גר
כיבוי אלא במקו פסידא דהא הכא ליכא
פסידא וכתב שכ"כ המג"א בס' תקי"ד
ס"ק ז' ,וכפי הנראה מלשו התוס' דיד
מבו' דס"ל כשי' המרדכי דאל"ה מה
הפשט במש"כ ובשבת נמי אינו חייב
וכמש"כ השפת אמת וכנ"ל.
 ïééòåבקרב נתנאל ש שכתב ואי לומר
דבאמת ס"ל להרא"ש כשי המרדכי
דאינו מותר אלא במקו פסידא וכוונת
הרא"ש "וקיי"ל כרבנ דגר כיבוי מותר"
כשיש פסידא וא"כ במקו דלכא פסידא
אינו אסור אלא מדרבנ וא"כ אמאי קתני
בברייתא והמסתפק ממנו חייב דע"כ צ"ל
א לדברי הרא"ש הא דקתני חייב היינו
מכת מרדות וכמש"כ התוס' "דנראה
ככיבוי" דאלת"ה למה הק' מהא דקיימא
ל כרבנ אפי' לר' יוסי נמי אינו אלא איסור
דרבנ וכמש"כ בפרק כל כתבי יעו"ש.
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 äðäåמש"כ התוס' הטע הואיל ובאותה
שעה שהוא מסתפק ממנה וכו'
ולכ נראה ככיבוי נראה מדבריה דאינו
אלא מדרבנ וכמש"כ הקרב נתנאל
וכנ"ל וכ"כ הפנ"י דאינו אלא מדרבנ
וא"כ מש"כ התוס' המסתפק שמ שבנר
חייב לאו דוקא קאמר אלא היינו מכת
מרדות אבל ממש"כ התוס' בקו' ובשבת
נמי אינו חייב משמע דס"ל דחייב דוקא
קאמר ולכ הק' דאפי' לרבנ דמותר
היינו דוקא במקו פסידא והכא לא הוי
לי' לאסור אלא מדרבנ וכמש"כ השפת
אמת ,ולפי זה צ"ל הא דתי' התוס'
דמכבה קצת ומכסה אורו היינו
מדאורייתא.
 ë"ùîåהתוס' ונראה ככיבוי צ"ל דל"ד
קאמר כ"כ החז"א ס' ל"ח ס"ק
ו' ,ובשפ"א כתב דכוונת כיו דבשעת
מעשה נראה ככיבוי א"כ שפיר מתייחס
גר כזה להעושה אבל באמת החיוב
הוא לבסו כשיכבה לגמרי ועיי בפסקי
תוס' אות ע"ח דכתב והמסתפק שמ
שבנר אסור משו מכבה משמע לכאורה
הפעולה שנתנה על גבי האש מ"מ חיובא
מיתלי תלי לכשיתבשל לבסו ובלא"ה
אינו מחייב.
 äðäåמש"כ הרא"ש דאי ליטול פתילה
דולקת מנר זה ולית לנר אחר
דמיד שסילקה מ הנר הו"ל מכבה ומה
הואיל א חזר והדליק עיי בקרב נתנאל
שכתב דלפי תוס' דכשממעט השמ הוי
מכבה פשיטא דאי ליטול פתילה דולקת
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דהוי מכבה אלא א לשי' הרא"ש דלא
הוה אלא גר כיבוי מ"מ אסור ליטול
פתילה דולקת ,ולכאורה יל"ע דהא לפי
פשטות דברי הרא"ש נראה דאי הוא
חולק על תוס' דס"ל דכשמכחיש אור
הנר הוה כיבוי אלא דמוסי דג בגוונא
דשפופרת דאי מכחיש מאור הנר מידי
מ"מ הוה גר כיבוי וחייב ,ולפי זה לא
הו"ל להרא"ש להוסי חידוש זה דאי
ליטול פתילה דולקת וכו' דהא בזה ממעט
מאור הנר ופשיטא דאיכא משו מכבה,
וכ מהא דכתב הרא"ש הלכ נראה לי
טעמא "דמסתפק מ הנר" משו שממהר
הכיבוי ולא כתב טעמא דשפופרת ע"פ
הנר משמע נמי דפליג על שי' התוס' ג
בהא דס"ל דכשמכחיש מאור הנר הו"ל
מכבה )דלא מסתבר למימר דפליגי תוס'
והרא"ש בפלוגתא דמציאות א מכחיש
מאור הנר במסתפק( .ולפי מה שנתבאר
ביישוב קו' הרא"ש על רש"י משפופרת
דכיו שהקצהו לנר שפיר הוה מכבה
וכמש"כ הפנ"י והיינו לפי' השפת אמת
דבאמת החיוב הוא כשנכבה לבסו אלא
כיו דבשעת מעשה נראה ככיבוי שפיר
מתייחס גר זה להעושה ולכ ה"ה הכא
כיו שהקצהו לנר מתייחס גר זה
להעושה אע"פ שאינו מכחיש מאור הנר,
אבל י"ל דהרא"ש למד בשי' התוס'
כפשוטו דעצ הדבר שמכחיש האור דלא
יכול לאנהורי כולי האי הוה כיבוי ולכ
שפיר הק' משפופרת ע"פ הנר דאי אפשר
לומר דהקצהו לנר וכפירש"י דסוכ"ס אי
כא כיבוי דלא הכחיש מאור הנר וס"ל
דלא מקרי מכבה במכחיש האור דלא
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הוה כיבוי אלא כשכבה לגמרי או ע"י
שממהר הכיבוי ונכבה לבסו ,ולפי זה
צ"ל דהרא"ש ס"ל כצד השני דבממהר
הכיבוי אינו חייב אלא לבסו דאי נימא
כצד א' דמקרי עכשיו כיבוי בזה שסילק
שמ מהנר וכנ"ל א"כ כ"ש דכשמכחיש
מאור הנר הוה מכבה ולפי זה שפיר
מוב מה שהרא"ש צרי להוסי דאי
ליטול הפתילה וכו' כיו דלא ס"ל כשי'
התוס' דכשמכחיש מאור הנר מקרי כיבוי
וכמו שנתבאר.
 íìåàיש לעיי בהא גופא אי נימא
כצד השני דאינו עושה הכיבוי
עכשיו אלא דגור וממהר הכיבוי א"כ
מדוע אינו מועיל א חוזר ומכניס
הפתילה לתו השמ והא סוכ"ס לא הוה
כיבוי ולא גר ולא מידי ומ"ש מהנות
פת לתנור בשבת ומסלקה מיד דלא עבר
אאופה כיו דסוכ"ס סילקה מהתנור ולא
אפה וא"כ ה"ה הכא כיו שהחזיר הפתילה
ונתנה לתו השמ לא גר מידי וא"כ
מדוע יתחייב על כיבוי.
 ùéåליישב בפשיטות דלא דמי הדדי
דבמבשל ואופה אמרי דע"י
שסילקה מהתנור עקר פעולתו הראשונה
מה שהניחה בתנור משא"כ בשמ מה
שחוזר ונות הפתילה לתו השמ לא
עקר פעולתו הראשונה אלא דעשה מעשה
חדש ולא שיי מידי למה שסילק מקוד
ולכ שפיר הוה כיבוי ואע"פ דסוכ"ס לא
גר כיבוי דהרי חזר ונת הפתילה לתו
השמ מ"מ חשבינ דמה שנת הפתילה
בחזרה לתו השמ הוה מעשה חדש ולא
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שיי למה שסילק מקוד הפתילה ונחשב
לנו כאילו כבה בזמ שהיה צרי לכבות
ושפיר הוה גר כיבוי .והנפק"מ בי השני
הצדדי אי מקרי כיבוי עכשיו או דרק
חייב על הא דממהר הכיבוי א( היכא
שכבה מעצמו ע"י הרוח וכדו' נמצא
דלמעשה דמה שהסתפק מ השמ לא
גר מידי דאי נימא כצד א' הוה כיבוי
דבשעת דהיינו רק מדרבנ ולפי זה צ"ל
דהא דכתבו בקו' ובשבת נמי אינו חייב
אי כוונת דהכא מדאורייתא קאמר אלא
כיו דבשבת נמי אינו חייב א"כ ביו"ט
וודאי שרי ודו"ק .וברא"ש הק' מהא
דקתני בשפופרת ע"פ הנר )שבת כ"ט( דאסור
דילמא אתי לאיסתפוקי מיני' הרי דע"כ
מפני שממהר כיבוי שאינו מכחיש מאור
הנר כלל שהרי הנר לעול מלא שמ כ
מ השפופרת מטפט תמיד לאור הנר
א"כ א א יסתפק מעט משמ שבתו
השפופרת אינו מכחיש מאור הנר ואפ"ה
קתני דאסור.
 áåùééáåשי' התוס' עיי פירש"י שבת
כ"ט ע"ב ד"ה שתהא מנטפת
שפי' וטעמא משו גזירה שמא יסתפק
הימנו וכיו שהקצהו לנר חייב משו
מכבה ואפי' אותה שפופרת של חרס
דמאיסא לי' גזרי' עכ"ל.
 ïééòåבפנ"י דהק' דרש"י התחיל בטעמא
ד"הוקצה לנר" והיינו כטעמא
דהרמב" בפ"ה הי"ב דכתב לא ית אד
כלי מנוקב וכו' גזירה שמא יקח מ
השמ שבכלי שהרי לא נמאס בנר ואסור
ליהנות מ השמ שהודלק בו ואפי' כבתה
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נר וכו' מפני שהוקצה מחמת איסור ע"כ
וסיי דחייב משו מכבה ותי' הפנ"י
דכוונת רש"י דאפי' אי ס"ל כשי' התוס'
דהא דמחייבינ משו גר כיבוי היינו
דוקא משו מכחיש האור אבל בגוונא
דשפופורת ע"פ הנר לא מכחיש מידי
וכמש"כ הרא"ש לכ שפיר כתב רש"י
הטע דכיו שהקצהו לנר הוי השמ
שבשפופרת כמו שמ שבנר דשיי בי'
טעמא דמכבה )ואע"פ דבאמת לא מכחיש
מידי מ"מ כיו שהקצהו לשמ שבתו
השפופרת לנר א"כ הו"ל מכבה ואי נימא
כפי' השפת אמת דבאמת החיוב הוא
לבסו כשנכבה לגמרי אלא דכיו דבשעת
מעשה נראה ככיבוי מתייחס גר זה
להעושה אע"פ שאינו מכחיש מאור הנר
מידי אבל אי נימא כפשוטו דעצ הדבר
שמכחיש האור הוה הכיבוי א"כ מה
מועיל בזה שהקצהו לנר וכ הק' הראש
יוס ש על דברי הפנ"י ולפמש"כ השפת
אמת שפיר מתיישב.
 íéáåשל שלמה ס' כ"ח
נתנא-ל אות עיין( תי' קו' הרא"ש
בא"א דחיישינ שמא יקח כל השפופרת
ע השמ ויסתפק ממנו ויפסיק הטי
טי מיד והוי מכבה או יערה למקו
ואפי' את"ל דלא חיישינ לכתחי' שמא
יקח השפופרת כולה מ"מ איכא למיגזר
שמא יקח מעט ואח"כ יסתפק כולה והוי
כחדא גזירה יעו"ש.
)הובא בקרבן

 áúëåהרא"ש הלכ נראה לי דטעמא
דמסתפק מ השמ שבנר הוי
משו שממהר הכיבוי דעד כא לא פליגי
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רבנ ור"י בגר כיבוי אינו אלא א אינו
נוגע בדבר הדלוק )לעשות מחיצת כלי
מלאי מי סביב הדליקה( אלא עושה
דבר חוצה לה הגור את הכיבוי כשתגיע
שמה הדליקה אבל הכא השמ והפתילה
שתיה גורמי את הדליקה והממעט אחד
מה וממהר את הכיבוי חייב ,והיינו
טעמא דנות שמ בנר משו דמארי
בהבערתו וכו' וכ לעני כיבוי נמי ממהר
הכיבוי ע"י שנסתפק מ הנר הוי כאילו
כבה הוא וסיי הרא"ש ואי ליטול פתילה
דולקת מנר זה ולית בנר אחר דמיד
שסלקה מ הנר הו"ל מכבה ומה הואיל
א חזר והדליק ע"כ.
 äðäåבביאור דברי הרא"ש י"ל בתרי
אנפי ואיכא נמי נפקותא בדבר
די"ל דע"י שמסתפק בשמ וממהר הכיבוי
מקרי עכשיו "מכבה" והיינו כיו דמונח
עכשיו בנר שיעור שמ שידלק עד גמר
הכיבוי והוא סילק אותו השמ עשה
עכשיו כיבוי בזה או י"ל דהכיבוי אינו
עושה עכשיו אלא בזה שמסלק שמ
מהנר וגור וממהר הכיבוי כשיכבה הנר
מתחייב על הכיבוי כמו בנות קדירה
ע"ג האש דאע"ג דעושה עכשיו שסילק
השמ כבר נתחייב ואע"פ שאח"כ כבה
מעצמו ע"י רוח וכדו' אבל לפי צד השני
דהחיוב הוא מה שממהר הכיבוי א"כ
בוודאי היכא דכבה ע"י רוח וכדו' פטור
דסוכ"ס לא מיהר את הכיבוי ב( היכא
שעדיי היה מונח שמ הרבה ויכבה רק
במוצ"ש דלפי צד א' בוודאי דחייב
דהחיוב הכיבוי הוא עכשיו וכנ"ל משא"כ
לפי צד ב' י"ל כמש"כ המנ"ח בס' רח"
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דבנות קדירה ע"ג על האש סמו
למוצ"ש פטור כיו דהבישול בפועל לא
יהיה אלא במוצ"ש א"כ א"א לחייבו על
מעשה העמדת הקדירה ע"ג האש וא"כ
ה"ה בגמר כיבוי כיו דלא יכבה אלא
במוצ"ש א"א לחייבו ע"מ שהסתפק מ
השמ אבל עיי בחלקת יואב מהו"ק ס'
י' ומהו"ת ס' י"ג שכתב לחלוק על המנ"ח
והביא ראי' מדברי הרא"ש שכתב
דהמסתפק מ השמ שבנר חייב משו
מכבה והיינו א בכה"ג שיש בנר שמ
שידלק עד אחד בשבת ובמהו"ת ס' י"ג
כתב ההכרח לכ דבאמת יל"ע במש"כ
הרא"ש והיינו טעמא בנות שמ בנר דחייב
משו דמארי הבערתו דאילו לא נת שמ
היה כבה כשיכלה השמ שבנר ומה שדולק
מכא ואיל הוה כאילו הדליקו ותמוה
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טובא מה עני מבעיר למכבה והלוא
במבעיר את השמ תיכ כשהוסי שמ
אי אפשר שלא יהיה מעט שמ ממה
שהוסי נדלק תיכ ומיד דלח בלח יש
בילה אלא דכתב החלקת יואב דכיו
דהגמרא מביא ברייתא זו במס' ביצה וודאי
דהברייתא נשנית ג ביו"ט וא דהמסתפק
היינו אוכל את השמ מ"מ אי זה בכלל
היתר כיבוי לצור אוכל נפש כיו שאינו
נהנה מהכיבוי וכ בנות שמ בנר מיירי
נמי לעני יו"ט אע"ג דהבערה שרי ביו"ט
מ"מ עכצ"ל דמיירי במוסי שמ ביו"ט
סמו לחשיכה במוצ"ש שיהיה דולק
במוצאי יו"ט וע"ז שפיר חייב מלקות
משו דמבעיר מיו"ט לחול וא"כ שפיר
מוכח דחייב אפ' ההבערה שנעשה במוצאי
יו"ט יעו"ש.
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כתבי
הקודש
כתבי ידות
מגדולי הדורות זצ"ל

כתב יד מאת הגאו הקדוש רבי מיכאל בכר זצ"ל

כתב יד מהגאו הקדוש מהר" שיק זצ"ל

כתבי יד מאת הגאו הקדוש רבי אלעזר קאליר זצ"ל אב"ד קעלי בעמח"ס אור חדש

כתב יד מאת הגאו הקדוש רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי זצ"ל

כתב יד מאת הגאו הקדוש רבי אשר זצ"ל בנו של הגאו השאג"א זצ"ל

כתב יד מאת הגאו הקדוש רבי אברה אבוש זצ"ל מפראנקפורט

כתב יד מאת הגאו הקדוש רבי אשר זצ"ל בנו של הגאו השאג"א זצ"ל
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הקודש Š

דרוש לשבת תשובה מאת הגאו רבי אלעזר קאליר זצ"ל אב"ד
קעלי בעל מחבר ספר אור חדש
oilrw w"tl zih'nwz daeyz zayl d"a
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‡‡ˆÂÈ‰ ¯Ó˘ÓÂ ,È˙Ú˘ ÏÎ· Ï„ Ï‡ ÌÈÏÈÎ˘Ó ,Ï‡¯˘È· ÌÂÊ¯Ù ˙˜„ˆ ,‰˜„ˆ È‡·‚ ÈÙÂÏ
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הוא בעל מחבר ספר "אור חדש" על פסחי ועוד מסכתות ,נולד בשנת תק"א בעיר רעכני .אביו
הי' שמו ג"כ רבי אלעזר ,ונקרא על שמו כי אביו נפטר לפני הולדתו .הגאו רבי אלעזר נתגדל
אצל אבי אמו הגאו הנודע רבי מאיר אייזנשטאט זצ"ל בעל "פני מאירות" .בצעירותו נתקבל
לאב"ד בעיר זבלודאווא ,ואח"כ נתקבל לעיר מולדתו רעכני ,אח"כ רצו בו ג' קהלות :ווישני,
באסקאווי וקעלי ,והוא בחר בעיר קעלי.
הוא הוציא לאור את ספר "כתנות אור" מזקינו הגאו רבי מאיר א"ש הנ"ל ,והדפיסו ביחד ע
דרשותיו ספריו ה על דר הפלפול ,עוקר הרי וטוחנ זה בזה בסברא ,הגאו זצ"ל נפטר בעיר
קעלי בשנת תקס"ב ביו ט"ו חשו ,זי"ע.
העתק מעצ כתב יד קדשו ,והגיע לידינו מאוצר ידידינו מו"ה דוד שמעו בערגער ני"ו.
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‡ÏÂ ,˙Â„Á‡ Î"Î ˙È·‰ ˜ÈÊÁÓ‰ ÁÈ¯·Ï ˙Â„Á‡ ÂÓÈ„ ÌÈ˘¯ÙÓ‰˘ ,ÔÂÓ¯‡ ÁÈ¯· ÂÓÎ Ï¯Â‚
‰ˆ˜Ó ÁÈ¯·Ó Ï·‡ ,ÔÂÎÈ˙‰ ÁÈ¯·‰Â ·Â˙Î˘ ‰ÊÂ ,ÌÁ ˙‡˘ ÏÈ·˘· ‡Ï‡ ÌÈÏ˘Â¯È ‰·¯Á
‰·Â˘˙‰ Í¯„ÓÂ :'ÂÎÂ ÁÈ¯· ÂÓÎ Ï¯Â‚ ˙È·˘È ÌÈ„Ó ˘"ÊÂ ,ÌÈÈÂ‚‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÂÊÙ‰ ,‰ˆ˜ Ï‡
.'ÂÎÂ ˙Ï˘Î ÈÎ ,ÚˆÂÓÓ Í¯„· ‡ÏÂ ,‰ÏÂÎ '‰ „Ú ‰·Â˘ ˘"ÊÂ ,¯Á‡‰ ‰ˆ˜· ÊÂÁ‡Ï
,˙Ó‰ ˙ÓÂÈ ‰˘Ï˘ Â‡ ÌÈ„Ú ÌÈ˘ È"ÙÚ Â¯Ó‡˘ „"Ú Ï"Â ,¯Â‡È· ÍÈ¯ˆÂ .ÍÈ˜Ï‡ '‰ עד
„Ú 'ÂÎÂ ‰·Â˘ ˘"ÊÂ ,'ÂÎÂ ‰‡Â·ÏÂ ‰ÓÎÁÏ ÂÏ‡˘ Í¯„ ,„Á‡ „Ú ÈÙ ÏÚ ˙ÓÂÈ ‡Ï
.‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ ¯ÓÂ‡‰ ‡Â‰ ,ÍÈ˜Ï‡ '‰
ÌÈ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ·Â ,È‰Ó „ÈÓ˙ ¯Â·ÈˆÏ Ï·‡ ,‰·Â˘˙‰ ÈÓÈ ˙¯˘Ú ‰Ê Â‡ˆÓ‰· '‰ Â˘¯„ אמרו
ÔÈÈ„ ‡Â‰ 'È‰È˘ ,Î"È ‡Â‰˘ ÍÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯˘È ‰·Â˘ ‡"ÊÂ ,Ô„ ÂÓˆÚ· ‰"·˜‰
.ÔÓÊ ÏÎ· ,ÔÂÚ ‡˘˙ ÏÎ ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡Â '‰ Ï‡ Â·Â˘Â ÌÈ¯·„ ÌÎÓÚ ÂÁ˜ Ï·‡ ,ÍÏ˘
‡Ï‰ ,Â˘˜‰ Í‡ ,·Â˘È ‡Ï ·È˙Î„ ,‰¯Â˙·˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ‰ÁÂ„˘ ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚ אמרו
„"Ú ‰‡¯Â ,˙"Ï ‰ÁÂ„ ‰˘Ú ÔÈ‡ ‰ÚÈ˘Ù È"Ú„ ÔÈ·Â¯ÈÚ· ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÌÈ˘¯ÙÓ
ÌÈÚ˘¯Ï ÌÏ˘ ˙¯Ó‡ ÔÈ„‰ ˙„Ó ÔÈ„‰ ‡ÒÎ ÏÚ „¯ÂÈÂ ‰ÏÂÚ ‰"·˜‰˘ ‰Ú˘· ,˘¯„Ó‰
Ï"È ‰¯Â‡ÎÏÂ ,„ÂÓÚÈ ÈÓ '„‡ ‰˜ ¯ÂÓ˘˙ ˙ÂÂÂÚ Ì‡ ˙¯ÓÂ‡ ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÓÂ ,ÌÏÚÙÎ
Â¯Ó‡˘ „"Ú ,„ÂÚ Ï"È ˜¯ .Â˙Ú˘¯Î Ú¯ Ú˘¯Ï Ô˙È ÂÏÚÙÓÎ „ÈÒÁ ˘È‡Ï ÏÓÂ‚ „"Ú
‰¯Â‡ÎÏÂ ,È˙ÂÚ¯‰ ¯˘‡ ·È˙Î„ ¯"‰ˆÈ „Á ,ÂÓˆÚ· ‰"·˜‰ Ì‰ÈÏÚ Ë¯Á˙Ó ‰˘Ï˘ ,‰ÎÂÒ·
,Ì‡ÈËÁÓ‰ ¯"‰ˆÈ È˙‡¯· ¯˘‡ ·˙Î È"˘¯Â ,˘ÂÚÂ ¯Î˘ ¯ÈÈÂˆÈ ‡Ï Â„ÚÏ· ‡Ï‰ ,‰˘˜
·ÂË 'È˘Ú· ÌÈÈ˜Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ Î"‡ ,ÔÂ„È ÌÏÂÚ‰ ·ÂË·Â ,ÌÈ¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú· „"Ú Ï"ÈÂ
¯"‰„ÓÂ ,Ú¯‰ ÌÏÚÙÎ ÌÏ˘ ˙¯ÓÂ‡ „"‰„Ó 'ÈÙ ‰ÊÂ ,Ì‡ÈËÁÓ‰ È"˘¯ ˘"ÊÂ Â˙Ú˘¯ÓÂ
,ÂÈÏÚ Ë¯Á˙Ó ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ‡Ï‰ Â¯·„· „ÂÓÚÈ ÈÓ '„‡ ‰˜ ¯ÂÓ˘˙ ˙ÂÂÂÚ Ì‡ ·È˘Ó
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‰ÊÂ ,Ì˘ ÔÈÈÚÈ ÏÂ˘ÎÓ Â‡¯˜ ‰Ê ¯Â·Ú·ÏÂ ,Ë¯Á˙Ó ÂÓˆÚ· ‡Â‰˘ ¯"‰ˆÈ· ...˘È Ù"ÎÚ È¯‰
.˙Ï˘Î ÈÎ ¯ÓÂ‡ ,‰ÚÈ˘Ù È"Ú ‰Â‰ ‡‰ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ ,˙"Ï ‰ÁÂ„ ‰˘Ú„ ‰·Â˘ 'ÈÙ
‡"ÈÂ ,Â· ÌÈ„ÈÚÓ Ì„‡Ï ÂÏ ÌÈÂÏÓ‰ ÌÈÎ‡ÏÓ È˘ ,È· „ÈÚÓ ÈÓ ¯Ó‡˙ Ì‡Â Â¯Ó‡˘ ע"ד
˙Ó‰ ˙ÓÂÈ ÌÈ„Ú ÌÈ˘ ÈÙ ÏÚ ˘"ÊÂ ,ÂÈ·‡Â Â˙È· ˙Â¯Â˜ ‡"ÈÂ ,‡"˘ Â˙Ó˘ Û‡
‡Ï ˘"Ê ,„Ú‰ ‡Â‰ ÔÈÈ„‰ ‡Â‰ ‡Ï‰ ÌÈ„Ú ÂÏ ‰ÓÏ ‰˘˜Â ,ÌÈÎ‡ÏÓ È˘ Ô‰ ‡¯˜ÈÚÓ„
ÌÈ„Ú Â‡·˘ Ò˜· ‰„ÂÓ ‰È‰È ‡Ï˘ ,Ï˜‰ „ÒÁ‰Ó ‰ÊÂ ,„ÁÂÈÓ ,„Á‡ „Ú ÈÙ ÏÚ ˙ÓÂÈ
,ÍÈ˜Ï‡ '‰ „Ú ‡Ï‰ ‡"Ê ,Ï"Ó ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ ,Ò˜· ‰„ÂÓ ÌÚËÓ Ï‡¯˘È ‰·Â˘ ˘"ÊÂ ,Ì„Â˜Ó
.·Â˘Ï„ ‡ÎÈ‰ ÈÎ ÍÁ¯Î ÏÚ ‡Ï‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÂÏ ‰ÓÏÂ
‰·‰‡Ó„ ,ÏÂ˘ÎÓ ÂÓÏ ÔÈ‡Â ÍÈ˙¯Â˙ È·‰Â‡Ï ·¯ ÌÂÏ˘ ˜ÂÒÙ‰ „"Ú ,Ï‡¯˘È ‰·Â˘ אומר
ÊÚ È·ÈÂ‡Ó ÈÏÈˆ‰ ÌÈÏÈ‰˙· 'ÈÙ ‰ÊÂ ,˙Â‚‚˘ ‰‡¯ÈÓ Ï·‡ ˙ÂÈÎÊ ÌÈ˘Ú ˙ÂÂ„Ê
˙‡ ‰·‰‡Ï ·È˙Î ‰‰Â ,ÈÏ ÔÚ˘ÓÏ '‰ È‰ÈÂ È„È‡ ÌÂÈ· ÈÂÓ„˜È ,ÈÓÓ ÂˆÓ‡ ÈÎ È‡Â˘ÓÂ
,ÌÈÂ˜È˙· '˙Î˘ „"Ú ,„ÚÏ ˙„ÓÂÚ ‰¯Â‰Ë '‰ ˙‡¯È ¯Ó‡ Ì‚ ,Â· ‰˜·„ÏÂ ÍÈ˜Ï‡ '‰
È‰Â· ˙˙ÈÓÓ ˘ ¯· ÏÈÁ„„ ‰‡¯È ˙È‡ ,ÔÈÂ˘ ‰‡¯È ‡ÏÂÎ Â‡Ï ,‰‡¯È ˙È‡Â ‰‡¯È ˙È‡
,ÏÈÁ„ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈ„Î Â‡Ï È‡„ ,‡¯˜ÈÚ Â‡ÏÂ ,‰Ú¯ ‰‡¯È ‡È‰ ‡„ ,‡¯ÒÈÂ ‡ÙÎÂ ‡ÈÚÓÂ
‡˘¯˘Â ‡¯˜ÈÚÂ ËÈÏ˘Â ·¯ Â‰È‡„ ,È¯‡Ó„ ‡˙ÓÈÁ¯ Â‚Ó ÏÁ„ÈÓÏ ‡˙ÓÈÏ˘ ‰‡¯È ‡Ï‡
˙‡¯È ‡"ÊÂ ,‰ÓÊ ‡ÓÂÈ ÏÎ Â‡Ï ‰Â˙Á˙ ‰‡¯È ‰‰Â .Ì˘ ÔÈÈÚ ,‡„ÒÁ ·¯Â ÔÈÓÏÚ ÈÏÂÎ„
ÌÈ˜ÂÏ‡Ï ÈÏ '‰ ‰È‰Â 'ÈÙ ¯‰ÂÊ·Â ,Â· ‰·‰‡ ˙„Ó ,‰˜·„ÏÂ ˘"ÊÂ ,„ÚÏ ˙„ÓÂÚ ‰¯Â‰Ë '‰
Ï‡¯˘È ‰·Â˘ ˘"ÊÂ .‰·‰‡ ÁÎÓ ˙ÂÓÓÂ¯ ˙‡¯È ˙„Ó ÂÊÂ ‰"· ‰"ÈÂ‰ Ì˘‰ ÔÓ ‡¯È‡˘
.˙ÂÈÎÊ ÍÏ 'È‰È ‰·‰‡Ó ·Â˘˙ Ì‡ ÔÎÏ ,ÏÂ˘ÎÓ ‰ÊÂ ,ÍÈÂÚ· ˙Ï˘Î ÈÎ ÍÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Î"Î
˙ÂÈ˙Â‡ ·"Î ,·"Î ‡È¯ËÓÈ‚ '‰ '„ '„ 'Ë Ì˘‰ ÈÙÏ˘ ˙ÂÈ˙Â‡ ,'‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ
,'‰ ˘Â„È˜ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ÏÚ˘ 'È‡ :·"‡ Í¯„ ÔÈ„Â˙Ó ÈÎ‰ ÌÂ˘ÓÂ ,‰¯Â˙·˘
,‰"·˜‰Ï ˙Â„‚˙‰ ÌÂ˘ 'È‰È ‡Ï˘ ˜˘ÂÁ ‡Â‰ ,‰·‰‡Ï ˙ÙÂÓ ‰ÊÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÁÈÎÂ‰Ï ÂÈÈ‰Â
Î"‡˘Ó ,ÏÂ˘ÎÓ ¯‡˘ ,˙Ï˘Î ÈÎ ‰·Â˘ „·Ï ‰˙‡ Ì‡ ,‰·Â˘ ˘"ÊÂ ,‰‡¯ÈÓ Î"‡˘Ó
.È¯Ó‚Ï ÔÂÚ ‡˘˙ ÏÎ ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ Ê‡ ,ÌÈ·¯ ,Â·Â˘Â ,ÌÈ¯Á‡ ÁÈÎÂ‰Ï ,ÌÈ¯·„ ÌÎÓÚ ÂÁ˜
Ô· ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ÓÎÂ ,ÌÎÈÓˆÚÏ ÌÈÚ‚Â ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‡Î ÌÈ¯·„ ÌÎÓÚ ÂÁ˜ 'ÈÙ‰„ Ï"È Ì‚Â
.Ì„Â ¯˘· ‡¯ÂÓÎ ÌÈÓ˘ ‡¯ÂÓ 'È‰È˘ È‡ÂÏÂ È‡ÎÊ
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þ¼

דרוש לפ' נצבי מהגאו המפורס מוהר"ר יהונת אייבשי זצ"ל
¯ÂÊÁÈ˘ Â‰Ó ÏÏÙ˙‰Ï ÁÎ˘˘ Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡ ‰ÎÏ‰ ,'ÂÎÂ ÌÂÈ‰ ÌÈ·ˆ Ì˙‡ ‰·¯ במדרש
'È˘Â˜ ÌÈ„˜‰Ï Ï"Â 'ÂÎÂ ˙ÂˆÁ „Ú ¯Á˘‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÈÓÎÁ Â˘ ÍÎ ,ÏÏÙ˙ÈÂ
¯·Î ‡Ï‰ ·‡ÂÓ ˙Â·¯Ú· Â˙ÂÓ Ì„Â˜ Ï‡¯˘È ÌÚ ˙È¯· ˙¯ÂÎ ‰˘Ó 'È‰ ‰ÓÏ 'È˘¯ÙÓ‰
Â·ˆÈ˙‰ ˙·˘ 'ÒÓ· ‡˙È‡„Î 'ÈÒÂ‡ 'È‰ ·¯ÂÁ ¯‰·„ Âˆ¯È˙Â ·¯ÂÁ ¯‰· ˙È¯· ˙¯Î
'ÂÎÂ Â‡Ï Ì‡Â ·ËÂÓ ‰¯Â˙‰ ÔÈÏ·˜Ó Ì‡ ˙È‚È‚Î ¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‰ÙÎ˘ „ÓÏÓ ¯‰‰ ˙È˙Á˙·
Í¯ˆÂ‰ ‰"˘ÓÂ ÂÈÈ‰ ÌÈÒÂ‡ ÔÂÚËÏ ÔÈÏÂÎÈ˘ ‡˙ÈÈ¯Â‡Ï ‰·¯ ‰Ú„ÂÓ Ô‡ÎÓ ‡·¯ ¯Ó‡
.ÂÈÈ‰ ÌÈÒÂ‡ ¯ÓÂÏ ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï˘ È„Î ·‡ÂÓ ˙Â·¯Ú· ˙È¯· ÌÓÚ ˙Â¯ÎÏ
Á˜Ó È·‚ ÔÈ¯Ó‡„ ‡‰ ¯·Ò ¯È‡Ó ÂÈ·¯„ ÌÈËÙ˘Ó ˙ÂÎÏ‰ ÈÂÓÈÈÓ ˙·Â˘˙· ‡˙È‡ והנה
ÌÈÈ˜Ï Ú·˘ Ì‡ Ï·‡ ‰ÚÂ·˘ ‡Ï· ‡˜Â„ ÂÈÈ‰ ÏË· Á˜Ó‰ ÒÂ‡· 'È‰ Ì‡ ¯ÎÓÓÂ
‡‰ ÏÚ ıÈÓÓ ¯ÊÚÈÏ‡ ¯"¯‰ ‰˘˜‰Â ‰˜ÓÂ ¯Ó‚ ‰ÚÂ·˘‰ ·‚‡„ ÌÈÈ˜ Á˜Ó‰ Á˜Ó‰
ÌÈ‡ ‰ÚÂ·˘· ‡‰ ÂÈÈ‰ ÌÈÒÂ‡ ÔÂÚËÏ ÌÈÏÂÎÈ˘ ‡˙ÈÈ¯Â‡Ï ‰·¯ ‰Ú„ÂÓ Ô‡ÎÓ ÔÈ¯Ó‡„
˙Â·¯Ú· ÍÈ¯ˆ ‰È‰ È‡Ó‡ ·‡ÂÓ ˙Â·¯Ú· 'È˘¯ÙÓ‰ 'È˘Â˜ Î"‡Â ÂÈÈ‰ ÌÈÒÂ‡ ÔÂÚËÏ ÌÈÏÂÎÈ
.ÂÈÈ‰ ÌÈÒÂ‡ ˙ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰"‡Ï· ‡‰„ ·‡ÂÓ
˘ÂÚ‰ ÌÂ˘Ó È˙ÈÈ‰ ÒÂ‡ ÔÂÚËÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‰ÚÂ·˘· ¯Ó‡„ Ó"¯ ˙¯·Ò ¯˜ÈÚ„ ונ"ל
,Ï"Î Ï"È Î"‡Â ,‡˘˙ ‡Ï ÏÚ ÂÈÂÂËˆ ¯·Î„ Ô„È„Ï ‰ÊÂ ‰˜ÓÂ ¯Ó‚ ‰ÚÂ·˘„
ÈÓ ‡˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï‰ Î"‡ ‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜ ÏÚ ÂÈÈ‰ ÌÈÒÂ‡ ÌÈÚÂË Ï‡¯˘È Ì‡ Î"‡˘Ó
Ï·‡ .·‡ÂÓ ˙Â·¯Ú· ˙È¯· ˙Â¯ÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰"˘ÓÂ ‰ÚÂ·˘‰ ÏÚ ÏÏÎ ÔÈÂÂˆÓ ÔÈ‡Â ÒÂ‡· 'È‰
ÈÓ "·‰ È‡„Â ‡Ï‡ ÈÈÒ ¯‰· ‡Ï‡ ‰ÚÂ·˘‰ ÏÚ ÔÈÂÂˆÓ ÔÈ‡ "·„ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ È‡
ÂÈÈ‰ ÌÈÒÂ‡ ¯ÓÂÏ ÔÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ ‰ÚÂ·˘‰ ÏÚ„ ÔÂÈÎ Î"‡ ,˙"Ó Ì„Â˜ ‰ÚÂ·˘‰ ÏÚ ÔÈÂÂˆÓ
.Ï"Î ‰˘˜ Î"‡ ,'ÂÎÂ ‰ÚÂ·˘‰ ·‚‡„ ÒÂ‡ ˙ÚË ÈÂ‰ ‡Ï ‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜ ÏÚ "‰
Î"‡ ÍÏÓÈ·‡Ï Ú·˘ Ì‰¯·‡ ‡‰„ "·„ ‰ÚÂ·˘ ˙ÂÂˆÓ„ ÔÂÈÎ ,Â˘˜‰ ÌÈ˘¯ÙÓ‰„ ונ"ל
."·„ ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÏÎ· ·˘Á ‡Ï È‡Ó‡Â ‰ÚÂ·˘‰ ÏÚ ÌÈÂÂˆÓ Á È·„ Î"Ú
¯Â„‚Ï ‡Ï‡ ÂÈ‡ Ì‰¯·‡ Ú·˘„ ‡‰Â ,‰ÚÂ·˘‰ ÏÚ ÔÈÂÂˆÓ ÌÈ‡ "· ˙Ó‡·„ ותיר
"·„ ·˙Î„ Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘Ï ‰˘˜ Í‡ ,‡"¯‰ 'È˘Â˜ Ó"˜Ï „"ÙÏ Î"‡Â ‡˙ÏÓ
 ולפי צורת הכתב ברור שזה,נעתק מכתב יד הנמצא באוצר ידידינו מו"ה דוד שמעו בערגער ני"ו
אותו הכתב יד של הדרוש מהגאו רבי אביש'ל פראנקפורטער זצ"ל )הכותב חי בזמנו של רבי
( שכ הוא כותב עליו נר"ו,אביש'ל
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ÏÚ ÌÈÂÂˆÓ "·„ Î"Ú Î"‡ ,˙"Ó· Ï‡¯˘È ‰ÂËˆ˘ ‰Ó ‰ÂˆÓ ÌÂ˘ Û ÈÒÂ‰Ï È‡˘¯ ÂÈ‡
,˙„ÓÂÚ ‰ÓÂ˜Ó· ‡"¯ ‡È˘Â˜ Î"‡Â Ú·˘ÈÏ Ì‰¯·‡Ï È‡˘¯ ÂÈ‰ ÍÈ‡‰ Î"Ï‡„ ‰ÚÂ·˘‰
,Ô·¯„ ‰ÏÙ˙„ ¯·Ò „"·‡¯‰„ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙˜ÂÏÁÓ ‡˙È‡„ ,ÂÊ ‰Ú„ ¯˙Ò ‰¯Â‡ÎÏ ˜¯
„Ú ˙·˘Â 'ÂÎÂ ÍÏ ¯ˆ· ·˙Î„ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‡È‰ ‰¯ˆ ˙Ú· ÏÏÙ˙Ó Ì„‡˘ ‰ÏÙ˙‰ ˜¯Â
‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÏÈÙ˙„ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï Î"‡Â ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÏÈÙ˙‰„ ¯·Ò Ì"·Ó¯‰Â ,'ÂÎÂ '„
Û ÈÒÂ‰Ï È‡˘¯ ÔÈ‡ ‡‰Â 'ÂÎÂ ¯˜Â·· Ì‰¯·‡ ÌÎ˘ÈÂ ·È˙Î„Î ˙Â·‡‰ ÂÏÏÙ˙‰ ÍÈ‡‰ ‰˘˜
"·„ Ï"È Î"‡Â ,˙ÂˆÓ 'Ê ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï ÔÈ‡˘¯ "·„ Î"Ú‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˙ÂˆÓÓ ‰ÂˆÓ ÌÂ˘
‡"¯‰ ‡È˘Â˜ ¯ÈÙ˘ ·˘ÂÈÓ Î"‡ ,‰ÚÂ·˘‰ ÂÈÏÚ Ï·˜ Ì‰¯·‡Â ‰ÚÂ·˘‰ ÏÚ ÌÈÂÂˆÓ ÌÈ‡
.ıÈÓÓ
Ô·¯„ ‰ÏÈÙ˙„ Ï"È ‰¯Â‡ÎÏ„ ,ÏÏÙ˙È˘ ‰Ó ÏÏÙ˙‰Ï ÁÎ˘˘ ÈÓ ˘¯„Ó‰ ·˘ÂÈÓ ועפ"ד
‰˘˜ Î"‡„ ‡"Ê ,Ô·¯„ ‰ÏÈÙ˙„ Ï"Ó Ï"‡Â ,ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˆ"‡„ ËÂ˘Ù Î"‡Â
‡˙˘‰ Î"‡Â ,‡Â‰ Ô·¯„ Î"Ú‡ ˙ÂˆÓ‰ ÏÚ Û ÈÒÂ‰Ï ¯ÂÒ‡ ‡‰ Ì‰¯·‡ ÏÏÙ˙‰ ÍÈ‡‰„
˙¯Î ¯·Î ‡‰ 'È˘¯ÙÓ‰ 'È˘Â˜ ‰˘˜Â Ï‡¯˘È ÌÚ ˙È¯· ˙¯ÎÂ 'ÂÎÂ ÌÈ·ˆ Ì˙‡ ·È˙Î„Ó
ıÈÓÓ ‡"¯‰ 'È˘Â˜ ‰˘˜Â 'ÈÒÂ‡ ÔÂÚËÏ ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï˘ È„Î Ï"ˆÂ ÈÈÒ ¯‰· '‡¯˘È ÌÚ ˙È¯·
,‰ÚÂ·˘ ÍÈÈ˘ ‡Ï ÌÈÒÂ‡ ÂÈ‰ Ì‡„ Ï"Î Ï"ˆÂ ÂÈÈ‰ ÌÈÒÂ‡ ÍÈÈ˘ ‡Ï ÈÂ‰ ‰ÚÂ·˘·„
Ú·˘ Ì‰¯·‡„ Ï"ˆÂ Ì‰¯·‡ Ú·˘„Ó ÁÎÂÓ Î"ÚÂ ‰ÚÂ·˘‰ ÏÚ ÂÂËˆ "· ‡ÓÏ„ ‰˘˜Â
‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÏÈÙ˙„ Ï"È Î"‡Â ˙ÂˆÓ‰ ÏÚ Û ÈÒÂ‰Ï ÌÈ‡˘¯ "·„ ÁÎÂÓ Î"‡Â ‡˙ÏÓ ¯Â„‚Ï
·ËÈ‰ ˜Â„Â 'ÂÎÂ ÏÏÙ˙‰Ï ÁÎ˘˘ ÈÓ ¯Ó‡˜ ¯ÈÙ˘ Î"‡Â ÏÏÙ˙‰Ï ˙Â·‡Ï ¯˙ÂÓ ‰"Ù‡Â
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שעשועי

מהרב הגאו הגדול רבי אברה אבוש זצ"ל מפראנקפורט
לפ' וירא מהגאון הגדול מה"ו אברהם נר"ו אב"ד דק"ק פ"פ

פלוגתא ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ ,Â‡Ï Ì‡ Ï˜‰Ï ‡ÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï Á È· ÏÏÎÓ Â‡ˆÈ ˙Â·‡‰ È‡ ‡È‰
ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Âˆ¯È˙Â ,˙ÂÈÁ‡ È˙˘ ·˜ÚÈ ‡˘ ‰ÓÏ Ï˜‰Ï ‡ÏÂ Â‡ˆÈ ¯ÈÓÁ‰Ï „"ÓÏ
‰˘˜ ‡‰ ,ÌˆÂ¯È˙Ï ,ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù‰ ‰˘˜‰Â .Ï"ÂÁ· ‡Ï Ï·‡ È"‡· ‡Ï‡ ‚‰Â ÂÈ‡ ˙ÂˆÓ‰
˜ÏÎ· Ì‰¯·‡ ˙‡ Í¯È· '‰Â ¯Ó‡„ ‰Ó ÈÙÏ ‰˘˜Ó Ì˙‰„ ,ÔÈ¯„‰Ò„ ‡¯Ó‚· 'ÒÂ˙ ÏÚ 'È˘Â
ÈÙÏÂ ,Â˙ÂÁ‡· ¯˙ÂÓ Á Ô· „"ÓÏ ˜ÁˆÈÏ Â‡È˘‰ ‡Ï ‰ÓÏ ,‰Ó˘ ÏÎ·Â ÂÏ 'È‰ ˙· ‡"È
˙‡‰ ˜ÁˆÈÏ Â‡È˘‰ ‡Ï ‰ÓÏ 'ÒÂ˙ ‰˘˜Ó È‡Ó È"‡· ‡Ï‡ ‚‰Â ÂÈ‡ ˙ÂÂˆÓ„ ÈÎ‰„ ‡ˆÂ¯È
‡ˆÂÈ· ÏÂÒÙ ‰ÓÈÓ˙ ‰ÏÂÚ ‰Ó ‰ÓÈÓ˙ ‰ÏÂÚ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó Ï"ÂÁÏ ˙‡ˆÏ ÏÂÎÈ 'È‰ ‡Ï ˜ÁˆÈ
‡Î"‚ ı¯˙ÈÂ ˙¯Á‡ 'È˘Â˜ Ì„Â˜ ı¯˙Â ,ÂÏ ‡˘ÈÏ ÏÂÎÈ ‡Ï ‰Ê ÈÙÏÂ ‡ˆÂÈ· ÏÂÒÙ ˜ÁˆÈ Û
"‡ '˙È‰ ‰Ë˜ ‡ÓÏ„ È˘ÓÂ ˜ÁˆÈÏ ‡È˘‰ ‡Ï ‰ÓÏ ÂÊ 'È˘Â˜ ÏÚ Ì˙‰ È˘Ó 'ÒÂ˙„ ÂÊ
¯˙ÂÈ· ‰Ë˜ ‰˜·¯ ‡‰ ‰˘˜ 'È‰ ‰Ë˜ ‡ÓÏ„ ÔÂ˘‡¯ ıÂ¯È˙ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ˘È ,'È‰ ¯‚‰Ó
„‰˜·¯ 'È‰ ‡‰ ‡· ‰¯˘Ó ˙¯Ó‡ È‡Â ‰˜·¯ ‰„ÏÂ˘ Ì‰¯·‡ ¯˘·˙ ‰¯˘ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï
˜‡È˘‰ ‡Ï ‰ÓÏ Â·Ï· ¯Â‰¯‰ ‰„È˜Ú‰ ÔÓ Ì‰¯·‡ ¯˘·˙˘Î 'È‡„ ı¯˙Ï Ï"ÈÂ ¯˙ÂÈ· ‰Ë
‡˘‰„ÏÂ ¯·Î ¯Ó‡Â ÏÂ˜ ˙· ‡ˆÈ „ÈÓ ,˙ÂÎ¯· ÌÈÂ˜È ÍÈ‡‰ ÂËÁ˘ Ì‡ Ì„Â˜Ó Â·Ï ‰
¯·˜¯ÈÙ˘Â ‰„È˜Ú Ì„Â˜ ÂÏ ‡È˘‰ ‡Ï˘ ÏÚ È‡˜ 'È˘Â˜„ ı¯˙Ï Ï"È ‰Ê ÈÙÏÂ Â˙‚ÂÊ ˙· ‰
'È˘Â˜ ‰Ê ÈÙÏÂ ÂÈ˘ÎÚ ‰˜·¯ ‡˘È˘ ¯˙ÂÈÓ ‰Ë˜ 'È‰ ÁÒÙ ‰˙Â‡·˘ 'È‰ ‰Ë˜ 'ÒÂ˙ È˘Ó
ÏÂÎÈÂ ‰ÓÈÓ˙ ‰ÏÂÚ 'È‰ ‡Ï Ê‡Â ‰„È˜Ú Ì„Â˜ È‡˜ 'È˘Â˜‰˘ ‡ÏÈÓÓ ¯‡·˙È ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù‰
.·ËÈ‰ ˜"Â„Â Ï"Î ‡Â‰ 'È˘Â˜ Â‡Ï 'ÒÂ˙ ÏÚ Ì‚Â 'ÒÂ˙ ‰˘˜Ó ¯ÈÙ˘Â Ï"ÂÁÏ ÍÏÈÏ

Š(‰
הרב מורנו אברה אבוש הוא הגאו האמיתי ,חסיד ועניו וכו' ,אב"ד ליסא וק"ק פראנקפורט
ד'מיי ,ב הגאו המפורס רבי צבי הירש .עמד לימי צדקו של הגאו מורנו הרב יונת אייבשיט
זצ"ל ,בעת המחלוקה הידועה ,ובמקו גדולתו ש שכנה ענותנותו ,ונפלאות מדובר בו מתמימתו,
ונח נפשי' דרב בשנת תקכ"ט )מספר ש הגדולי החדש(.
כתב יד זה הוא מזמנו של הגאו זצ"ל עוד בחיי חיותו ,כאשר הוא כותב אחרי שמו :נר"ו ,כנראה
שהי' א' מ שומעי לקחו ,ולא נודע לנו לעת עתה ש הכותב .הכת"י הגיע לידינו מאוצר הרה"ח
ר' דוד שמעו בערגער הי"ו ,והוכ להיות ראוי לדפוס בהשתדלות הר"ר בצלא' לונצער ני"ו.
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כתב יד של הרב הגאו רבי אשר
'בנו של הגאו הגדול השאגת ארי
È¯‰˘ Ê"Ú ÔÈ˜ÏÂÁ 'ÒÂ˙ ÏÚ· ·˙ÎÂ ‰‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ Ï·‡ Â‰·‡ '¯Î ˜ÒÙ "הרמב
ÂÊÈ‡ ¯Â‡È· ÍÈ¯ˆÂ 'ÂÎÂ ıÓÁ ˙‡‰ ÏÚ ˙¯Î ÈÂ‰ÈÏÂ [È‡Ó ‰"„ :‚Î ÌÈÁÒÙ] Â˘˜‰
.Ì¯Î‰ Ï‡ ‰˘È˜‰ Ï"ÊÂ [Á"‰ ‰"Ù] ˙"‰ÒÈ ˙ÂÎÏ‰ ˘È¯· ‰˘È˜‰ ‰˘˜ ‰‰„ Ê"Ú ‰ÁÎÂ‰
'Ë„ ˘"¯‰ Ì˘· [‚"È ˜"Ò È"˜ ÔÓÈÒ] „"È· Á"¯Ù ·¯‰ Ì˘ ÔÈÈÚ ÈÊÎ˘‡ ‰„Â‰È 'והר
Ú„ÂÈ ÂÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡Ó Á˜Ï ‰ÏÈ· ¯˘· ˙¯ÎÂÓ ˙Á‡Â ‰ËÂÁ˘ ¯˘· ˙¯ÎÂÓ ˙ÂÈÁ
ÔÓ„ Á"¯Ù ·¯‰ ·˙ÎÂ ,'ÂÎÂ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓÎ ÚÂ·˜ ÏÎ˘ ¯ÂÒ‡ ‰Ê È¯‰ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡Ó
'Ë„ ‡ÈÓÂ„ ÂÓˆÚÏ ¯ÎÈ ¯˙È‰‰Â ÂÓˆÚÏ ¯ÎÈ ¯ÂÒÈ‡‰˘Î ‡Ï‡ ÚÂ·˜ ‡¯˜ ‡Ï ‰¯Â˙
‰¯Â˙‰ ÔÓ Á˜ÈÏ ¯˙ÂÓ ˙ÂÁ„ ‡˜ÈÙÒ ÔÂ‚Î ÂÓˆÚÏ ¯ÎÈ ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÈ‡˘ ÏÎ Ï·‡ ˙ÂÈÂÁ
ÏÎ ¯Ò‡È ÌÏÂÚ‰ ÌÈ˘˜Ó˘ ‰Ó ‡ÁÈ ÈÎ‰·„ ÔÂÚÓ˘ ÂÈ·¯ ·˙ÎÂ ,‡·Â¯ ¯˙· ÔÈÏÊ‡„
‡Ï„ ÔÂÈÎ ‡ÁÈ ˙È˘È¯Ù„ È‡ÓÏÂ ,ÚÂ·˜ ‡Â‰˘ Ô˙È‡ ÏÁ ÌÚËÓ ‰ÚÈ¯ÊÂ ‰˘È¯Á· ÌÏÂÚ‰
ÔÈ¯Ó‡ ÂÓÂ˜Ó ÔÈÚ„È È‡ Ï·‡ 'ÂÎÂ ÚÂ·˜ ÏÎ ¯ÓÈÓÏ ÍÈÈ˘ ‡Ï Ô˙È‡ ÏÁ ‡ÎÈ‰ ÔÈÚ„È
.Ï"ÎÚ ¯ÂÒ‡ ÂÎÂ˙· Ú¯Ê‰ ÈÎ
‡Â‰ È¯‰ 'ÂÎÂ ‰·ÚÂ˙ ÏÎ ˙ÏÈÓ ‰ÈÏ ˜ÙÒÓ„ ‰‡¯ ¯ÂÒ‡ ÂÎÂ˙· Ú¯Ê‰ Ï"Ê ·¯‰ ומ"ש
¯ÂÒ‡ Ô˙È‡ ÏÁ· Ú¯ÂÊ‰ ‰‰„ ,ÏÎ Â‰·‡ '¯Ï Ï"ˆ Î"Ú Î"‡„ ‰˘˜Â .ÏÎ‡˙ Ï··
¨ ¤ ‡Ï ‡˜Â„„ Â‰È˜ÊÁÏÂ ,‰‡‰·Â ‰ÏÈÎ‡·
¯˙ÂÓ Ô˙È‡ ÏÁ· Ú¯ÂÊ ÚÓ˘Ó ‰‡‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÎ‡È
ÁÈ‰Â Ô˙È‡ ÏÁ· Ú¯ÂÊ‰ Â‰·‡ '¯Ï ‰È˜ÊÁ ÔÈ· ‡ÎÈ‡ ‡‰„ ‡ÓÈÏ ‡È˘˜ ‡˙˘‰Â ,‰‡‰·
ÔÂÈÎ„ Â‰È˜ÊÁÏ Û‡ Ï"È„ Â‰ÈÈ· ‡ÎÈ‡ ‡‰„ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙‰ ÏÂÎÈ ‡Ï„ Ó"˜Ï„ ‰‡¯Â .Ú"ˆ·
È¯ÂÒÈ‡Ï ÛÏÈÓÏ ‡ÏÈÓÓ ·Â˘ ‰·ÚÂ˙ ÏÎ ÏÎ‡˙ ‡ÏÓ ‰ÈÏ ‡˜Ù ‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ Ù"ÎÚ„
‡ÙÂ‚ ‡È˘Â˜ È‡‰Ó ·ÏÁ· ¯˘·Ï È"· ÈÒÈ‡ ‰Ï ÛÈÏÈ„ ÂÓÎ ‰Ï¯Ú„ ¯ÓÂÁÂ Ï˜Ó ‰‡‰
ıÓÁÂ ‰Ï¯Ú ÌÈ„ÈÓÏ Â‡· ‡‰„ 'ÂÎÂ Ì¯Î‰ È‡ÏÎÏ ‰Ó ¯ÓÂÏ ÔÈ‡Â ,‡"Ú ‰"Î Û„ ÌÈÁÒÙ
·"Ú Â"Ë˜ Û„ ÔÈÏÂÁ· ‡¯Ó‚‰ 'ÈÙÏ ÂÈ‡ ÈÓ ¯ÙÚ· ‡È˘Â˜Â ,ÔÈ„‰ ¯ÊÂÁ· „ÂÁÏ ÁÒÙ·
 כשהי' ב ס"א,' נולד לעת זקנתו של אביו הגאו בעל השאגת ארי,הגאו רבי אשר אב"ד קארלסרוה
 ובשו"ת, ובימי חורפו הללו אותו גדולי ישרא' שהכירו אותו, הגאו רבי אשר הי' גאו עול.שנה
 הוא נפטר בשנת,"החדשות שאגת ארי' יש ממנו זר זהב לקונטרס חבת קרקע בש "הגהות אשר
.( ואותו היו הוא ג היא"צ של אביו השאגת ארי' )לרוב דעות כותבי הדורות, ביו כ"ה תמוז,תקצ"ז
.נעתק מכתב יד מתלמיד השאגת הארי' זצ"ל

.תודתינו נתונה להר"ר יצחק מלול ני"ו שחזר וכתב את הכתב כדי להיותו מוכ לבוא בדפוס
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þð¼

Ú˜¯˜ ÈÏÂ„‚ ÔÎ˘ ˙Ï˙Ï ‰Ó ‡È‰„ ÏÎ ‡Î¯ÈÙ ÔÈÎ¯Ù ˙Ï˙Ó „Á· 'ÈÙ‡ ÔÈ„‰ ¯ÊÁ Ì‡„
Â"˜‰ È¯‰ Ú˜¯˜ ÈÏÂ„È‚ Î"‚ ‡Â‰˘ Ô˙È‡ ÏÁ· Ú¯ÂÊ‰ Ï·‡ Á"·· ˜¯ ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰Ê Î"‡Â
‰¯È·Ú Â· ‰„·Ú˘ ÁÈÎÂÈ Á"·· ˘"¯„ ‡È·ÈÏ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ ‡‰ ˙Â˘˜‰Ï ÔÈ‡Â .‡ÁÈ
Ï"È ‡¯Ó‚‰ Ï·‡ ,ÈÎ‰ Ï"Ò ˘"¯Ï ˙Ó‡·„ ‰ÙÈ¯ËÓ ˘„Â˜ ˘„Â˜„ ˘"Ê‚Ó ‰‡‰· ¯˙ÂÓÂ
Ì‰· ‰„·Ú˘ ÔÈÏÂÁ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ‰ ‰"˘ÓÂ ,‰‡‰· ¯ÂÒ‡ Á"··„ ‡˙ÎÏ‰„ ‡·ÈÏ‡ ÈÏ Î"‡
‰‡‰ ¯ÂÒÈ‡· ÈÓ Â‰È˜ÊÁÏ ¯ÂÒ‡„ 'ÈÙ‡ Ô˙È‡ ÏÁ· Ú¯ÂÊ‰ Ï·‡ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ ‰¯È·Ú
.‰Ï¯Ú„ Â"˜Ó
Â"˜Ó 'ÈÏ ‡˜Ù„ Â‰È˜ÊÁÏ„ Ô˙È‡ ÏÁ· ÚÂ¯Ê ˙‡‰ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ ‡ÓÈÏ ‰˘˜ È˙Î‡ א
ÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎ· ‰‡‰„ Â‰·‡ '¯Ï Ï·‡ ÔÈ„‰ ÔÓ ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈ‡ ‡‰„ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ ‰Ï¯Ú„
ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡„ ÂÓˆÚÏ ÔÈ„‰ Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ ÁÈ¯Î‰ ‰"˘ÓÂ ,‰ÏÈÎ‡ ÂÓÎ ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ‰·ÚÂ˙ ÏÎ
ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ‡¯È·ÒÂ Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ÔÈ˜ÏÂÁ„ ˙ÂÙÒÂ˙ ˙Ú„Ï ÌÓ‡ .˜"Â„Â ‰‡‰ ÏÚ ÏÏÎ
.‰‡‰ ÏÚ ˙Â˜ÏÓ ÔÈÚÏÂ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ Ô˙È‡ ÏÁ· Ú¯ÂÊ„ ‡ÓÈÏ ·Â˘ÈÈ ÍÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú ‰‡‰
'· „ÂÓÚ ˙ÏÈÁ˙ ‰Ó Û„· ÌÈÁÒÙ ÏÚ [˘„Á ¯Â‡·] Á"‡· ‰‰„ ‰Ê Ì‚ ·˘ÈÈÏ Ï"Â
Û ÈÏÈ ‡Ï È‡Ó‡ ‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡ Á"··„ ÈÒÈ‡Ï ˘"‚ Â‡ ‡¯˜ ‡È˘Â˜ ‚"‰Î Ì˘· ‡È·Ó
ÌÓ‡ .'ÂÎÂ ‡¯˜ ÍÈ¯ËˆÈ‡ Î"‰˘ÓÂ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡Â ˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï ÈÂ‰„ 'È˙Â ,˙"Î ÏÎ‡˙ ‡ÏÓ
.‰˘˜ ˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï ÈÂ‰ ‡Ï„ ‰"‡¯‰ ˘"ÓÙÏ
ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÂÏ È‡ ˙"Î ÏÎ‡˙ ‡ÏÓ Â¯ÒÈ‡ ÔÈÙÏÈ ¯·„· ˙ÂËÈ˘ È˙˘ ÂÏ ˘È„ ‰ÊÓ היוצא
˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï ÈÂ‰ ˙"Î ˙"Ï„ ‰ËÈ˘ Í‰Î Â‰Ï ‡¯È·Ò ˙ÂÙÒÂ˙‰„ ‰˙ÚÓÂ ,Â‡Ï Â‡
‰‡‰ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈÚÏ„ È„ÈÓ ‰ÈÏ ‡˜ÈÙÒ ‡ÎÈÏ„ Ô˙È‡ ÏÁ· ÚÂ¯Ê„ ·"‡ ,¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏ Â˙Â
˙"Ï„ ÌÂ˘Ó ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ Â‰·‡ '¯Ï 'ÈÙ‡ ˙Â˜ÏÓ ÔÈÚÏÂ ‰Ï¯Ú„ Â"˜Ó ¯ÂÒÈ‡ Â‰È˜ÊÁÏ Û‡
‡Ï Ì"·Ó¯‰„ ‡·ÈÏ‡ Ï·‡ 'ÒÂ˙‰„ ‡·ÈÏ‡ Ï"È ¯ÈÙ˘ ‰Ê ÏÎÂ ,˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï ÈÂ‰ ˙"Î
'‚ ‰ÎÏ‰ ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰Ó È"Á ˜¯Ù· 'È„‰Ï ˜ÒÙ„ Â˙ËÈ˘Ï ÏÈÊ‡ Ì"·Ó¯‰„
Â· Ú¯È‡˘ ÔÈ· ‰˘ÚÓ· ÔÈ· ‰·˘ÁÓ· ÏÒÙ˘ ÔÈ· ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ ¯Ó‡˘ Ô·¯˜ ÏÎ ,Ï"ÊÂ
È¯‰ ,Ï"ÎÚ ˙"Î ÏÎ‡˙ ‡Ï ¯Ó‡˘ ‰˜ÂÏ „ÈÊÓ· ˙ÈÊÎ ÂÓÓ ÏÎÂ‡‰ ÏÎ ÂÏÒÙ˘ ¯·„
'È„È„Ï Î"‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÂÏÂ ˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï ÈÂ‰ ‡Ï ˙"Î ˙"Ï„ ‡¯˜„ Ï"Ò Ì"·Ó¯‰„ ‡È„‰Ï
‰‡‰ ÔÈ˜ÂÏ Â‰·‡ '¯Ï„ Ô˙È‡ ÏÁ· Ú¯ÂÊ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ ‡ÓÈÏ È˙Î‡ ‰˘˜ ÈÂ‰ ¯ÈÙ˘
ÏÏÎ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡„ Â˙ËÈ˘Ï Ì"·Ó¯‰ ÁÈÎÂ‰ ‰"˘Ó ,ÔÈ„‰ ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈ‡ ‰Ï¯Ú„ Â"˜Ó Â‰È˜ÊÁÏÂ
Ì"·Ó¯‰Î ÁÈÎÂ‰Ï ˘È ‰¯Â‡ÎÏÂ .˜"Â„Â Â˙ËÈ˘Ï Ì"·Ó¯‰ ÏÈÊ‡Â Â‰·‡ '¯Ï Û‡ ‰‡‰ ÏÚ
Û„ ÔÈÏÂÁ· ‡¯Ó‚‰ ˙È˘Â˜ ‰˘˜ Î"Ï‡„ ,˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï ‡¯˜Ó ‡Ï ˙"Î ˙"Ï„ ‰"‡¯‰‡
È˘Ó„ 'È˙‰Â ˙„ÓÂÚ ‰ÓÂ˜Ó· ÍÏ È˙Ú·È˙ ‡‰„ ¯Ò˙ÈÏ ÌÈÚ¯Ê È‡ÏÎ Ì˘ ÍÈ¯Ù„ ‡"Ú ÂË˜
‰ËÈ˘ Â‰Ï ¯˙Ò ‰Ê ÌÈÚ¯Ê È‡ÏÎ„ ÏÏÎÓ ˘„˜˙ Î"‰ÏÎ È·‚ ‡ÓÁ¯ ÈÏ‚„Ó ‡¯Ó‚‰ Ì˘
.ÂÓˆÚÓ Ô·ÂÓ ‡Â‰Â ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡Â ˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï ÈÂ‰ ˙"Î ˙"Ï„ ÂÊ
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[]לפסח
˘È ‰¯Â‡ÎÏ ‰‰„ ,¯Á‡ ÔÙÂ‡Â Í¯„· ‰Ê· „ÂÚ ·˘ÈÏ ÈÏ ‡ÈÓ‡Â ,Ï"‰ ÔÂ‡‚‰Ó ‰Ê ג
'ÂÎÂ ˙"Ï ¯Ó‡˘ Ó"Î ¯Ó‡„ Â‰·‡ '¯Ï ‰‡‰· ¯ÂÒ‡ ‰È‰È Ï˘·˙˘ ÁÒÙ ¯Â˜ÁÏ
,Ï‡ ˙ÏÈÓÏ ‡Ï ˙ÏÈÓ ÔÈ· ÏÏÎ ˜ÏÁÏ ÔÈ‡ È‡„ÂÂ ‡‰Â 'Â‚Â ÂÓÓ ÂÏÎ‡˙ Ï‡ ·È˙Î ‡‰„
È‡„ ,‰Ï ˙Á¯ÎÂÓ ‰È‡¯ „ÂÚ ‡È·‰Ï ˘È Ó"Ó ,ÈÎ‰· ˜ÏÁÏ ÔÈ‡„ ‰È‡¯ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡„ Û‡Â
ÍÈ‡ ÏÎ ¯‡˘Â ˘„ÁÂ ‰ÓÂ¯˙ ÔÎÂ ¯ÈÊ È·‚ ‡ÓÁ¯ ‰·È˙Î„ ÈÏ ‰ÓÏ ÈÎ‰ ‡ÓÈ˙ ‡Ï
·Â˙ÎÏ ‰ÈÏ ‰È‰ ‰ÏÂÎ· ÔÎÂ ÌÈˆ¯˘ È·‚ ÌÎÏÂ ÌÎ˙ÓÂ¯˙Â ÌÎ¯Èˆ˜ ÂÓÎ ‰‡‰· Ô¯È˙‰Ï
ÔÈ‡„ Â"‡ ,‰‡‰· ¯È˙‰Ï ‡¯È˙È ÂÈ˙ ·Â˙ÎÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÎ‡˙ Ï‡ ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÂ˜Ó·
Ï‡ ·È˙Î„ ‰‡‰· ¯ÂÒ‡ ‰È‰È Ï˘·˙˘ ÁÒÙ Â‰·‡ '¯Ï Î"‡Â ,Ï‡Ï ‡Ï ÔÈ· ÏÏÎ ˜ÂÏÈÁ
ÔÈ· Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ ÂÈ¯·„ ÈÙÏ ‰˘˜„ ,‡Â‰ ÔÎ ˙Ó‡· ‡ÓÏÈ„ ¯ÓÂÏ ÔÈ‡Â .'Â‚Â ÂÓÓ ÂÏÎ‡˙
Â"Ë˜ Û„ ÔÈÏÂÁ ÔÈÈÚ È„ÈÓ ‰˘˜ ‡Ï ˙Ó‡· Í‡ ,Ï˘·˙˘ ÁÒÙ ‰Â·‡ '¯Ï ÔÈ·Â ‰È˜ÊÁ
‰‡‰·Â ‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡ Ï˘Â·Ó ÁÒÙ ‰Ó 'ÂÎÂ Ï"ÈÈ˜ ‡Ï ‰‡‰· Ï·‡ ‰"„ [È"˘¯]· ·"Ú
·"‡ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏ Â˙ Î"‡ ,·ÈË‰ Ì˘ ÔÈÈÚ 'ÂÎÂ ‰ÙÈ¯˘‰ ˙È·Ï ‡ˆÈÂ 'ÂÎÂ ÌÈ˘„˜ ÏÎ„
ÂÏÒÙ˘ ÌÈ˘„˜ ÏÎ„ ‰‡‰· ¯ÂÒ‡ Ï˘·˙˘ ÁÒÙ Î"Ú ÈÓ 'È˜ÊÁÏ 'ÈÙ‡ È¯‰˘ ‡Â‰
‡Â‰ ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜· ÔÈ·Â ˜"˜· ÔÈ· ‰ÙÈ¯˘· ÂÏÒÙ˘ ÌÈ˘„˜ ÏÎ„ ‡‰ ÌÓ‡ .‰ÙÈ¯˘·
‰Ó ÚÂ„ÈÂ ,Ì˘ ÔÈÈÚ ·"Ú ·"Ù Û„ ÌÈÁÒÙ· ‡¯Ó‚‰ [˙˜ÒÓÎ] ˙˜ÈÓÎ ‰Ï È¯ÈÓ‚ ‰ÎÏ‰Ó
È˙È‡¯ ‰‡Â¯‰ È‡Â ‰ÎÏ‰‰ ÏÚ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡„ ÏÂ„‚ ÏÏÎ ˜¯Ù· ˙ÂËÈ˘Ù· Ô"¯‰ ·Â˙Î˘
‡‰„ ‡ÎÈÏ Â‡Ï ‡ÎÈ‡ ‡¯ÂÒÈ‡ ‡"‰ ‡˙ÎÏÈ‰Ó È‡Â ‡"Ú Â"È Û„ ˙Â¯ÂÎ· ‡¯Ó‚· È˙‡ˆÓ
'È˜ÊÁÏ„ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ Ô‡Î ˘È È˙Î‡ ‡˙˘‰Â ,‰ÎÏ‰‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡Â ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ È‡„Â·
Ï‡Ó ‡˜Ù„ ‰Â·‡ '¯Ï ˙Â˜ÏÓ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ ‰ÎÏ‰ ÏÚ ‡Ï‡ ¯·ÂÚ ‡Ï„ Ï˘·˙˘ ‰‰ È‡
‡Ï‡ ,Ï˘·˙˘ ÁÒÙÓ ‰‰ Ì‡ ‰˜ÂÏÂ ‡È‰ ‡ÈÏÚÓ Â‡Ï Ï˘Â·Ó Ï˘· ÂÓÓ ÂÏÎ‡˙
¯ÂÒÈ‡Ï Â‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ· Ó" ‡ÎÈÏ ·Â˘Â ‰‡‰ ÏÚ ÏÏÎ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡„ ‰ÊÓ Ì"·Ó¯‰ ÁÈ¯Î‰
˜ÒÙ„ Â˙ËÈ˘Ï Ì"·Ó¯‰ ÌÓ‡ Û‡Â Ú"ÂÎÏ ˙ÓÈÈ˜ ÂÊ ‰ÁÎÂ‰ ‰‰Â .˜Â„Â ‰ÎÏ‰ ÁÎÓ ‡·‰
‰˘ÚÓ· ÔÈ· ‰·˘ÁÓ· ÔÈ· ÂÏÒÙ˘ ÌÈ˘„˜‰ ÔÓ ˙ÈÊÎ ÏÎÂ‡‰ ÏÎ„ ÏÈÚÏ Â¯ÎÊ ¯·Î ¯˘‡Î
‡ÎÈ‡ ¯ÓÈÓÏ ÏÂÎÈ ‰¯Â‡ÎÏ ‰È‰ Ï˘·˙˘ ÁÒÙ ˙ÏÂÊ Ì‚ ‡‰ ‡˙˘‰Â ,˙"Î ˙"ÏÓ ‰˜ÂÏ
‰È˜ÊÁÏ Ï·‡ ˙"Î ˙"ÏÓ ‰˜ÂÏ Ì‰Ó ‰‰ Ì‡ Â‰·‡ '¯Ï„ ÂÏÒÙ˘ ÌÈ˘„˜‰ ÏÎ Â‰ÈÈÈ·
‰‡‰· ÌÈ¯ÂÒ‡ ‰ÙÈ¯˘ ÈÚ·„ È¯ÈÓ‚ ‡˙ÎÏ‰„ ÔÂÈÎ ÂÏÒÙ˘ ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ 'ÈÙ‡ È‡„Â· Û‡
Â‰·‡ '¯Ï Û‡„ Ô‡ÎÓ ÁÎÂÓ Î"‚ 'È‰ ,‰ÎÏ‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡„ Ô‡Î ÔÈ‡ ˙Â˜ÏÓ È˙Î‡ Ó"Ó
˙"Î ˙"Ï„ Ï"Ò„ Â˙ËÈ˘Ï Ì"·Ó¯‰Ï ˙Ó‡· ‡Â‰ ÔÎ È‡„Â·Â ,‰‡‰· ‡ÎÈÏ ‡‰ÈÓ ˙Â˜ÏÓ
‡Ï‡ ,‰‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡˘ ÂÏÒÙ˘ ÌÈ˘„˜Ó Ì‚ ‰ÁÎÂ‰ ÂÏ ˘È ˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï ÈÂ‰ ‡Ï
ÈÂ‰ ˙"Î ˙"Ï„ 'ÒÂ˙Ï Ï"Ò„ Ï"È„ ,‰‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ„ Ï"Ò„ 'ÒÂ˙‰ ÏÚ Ô‡Î ÔÈ‡ ‡È˘Â˜„
‡ÎÈÏ ÂÏÒÙ˘ ÌÈ˘„˜ ¯‡˘· Ì‡Â ¯ÎÊÎ ‰"‡¯‰ Ì˘· ‚"‰Î· ·˙Î˘ ÂÓÎ ˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï

שעשועי

בכתבי הקודש

תורת

î¼þ

„ˆÓ ‡ÎÈ‡ ¯ÂÒÈ‡Â ˙"Î ˙"Ï„ Â‡Ï‡ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ Â‰·‡ '¯Ï Û‡„ ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‡"¯Â 'È˜ÊÁ ÔÈ·
,Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ ÂÏÒÙ˘ ÌÈ˘„˜ ¯‡˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ 'È‰ ‡Ï ¯ÈÙ˘Â ‰ÙÈ¯˘ ÈÚ·„Ó ‰ÎÏ‰
Â‰ÈÈ· ‡ÎÈ‡ Ï˘·˙˘ ÁÒÙ Ó"Ó Ô¯Ó‡„Î 'ÒÂ˙‰ ÏÚ ‰˘˜ È‡„Â Ï˘·˙˘ ÁÒÙÓ Ï·‡
‡¯˜· 'È· È·˙Î„ Ï˘Â·Ó ‡ ‡‰„ ‡Ï 'È˜ÊÁÏÂ Ï˘·˙˘ ÁÒÙ ˙‡‰ ÏÚ ‰˜ÂÏ ‰Â·‡ '¯Ï
.‡"Ó Û„ ÌÈÁÒÙÂ Ó"·· 'È‡„Î ˙ÂÏÏÎ·˘· Â‡Ï ÈÂ‰ ‡Ï Ú"ÎÏ
[]גם זה לפסח מהגאון הנ"ל

ÏÎ‡È ‡ÏÓ ‰‡‰ ¯ÂÒÈ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ 'ÈÏ ‡˜Ù„ ‡˙˘‰Â ·"Ú ‡"Ó Û„ ‡Ó˜ בבבא
‡È˘Â˜ ÍÈ¯Ù ‡Ï ÚÂ„Ó ˜„˜„Ï ˘ÈÂ .‡¯Ó‚‰ ÔÂ˘Ï Î"Ú ,ÈÏ ‰ÓÏ È˜ ¯Â˘‰ ÏÚ·
„ÂÓÚ· Ì˘] ‡¯Ó‚‰ È˘Ó ‰Ó ‡È˘˜ ‰"‡Ï· ‰‰„ ı¯˙Ï ˘ÈÂ .'ÂÎÂ ‡˙ÈÈ¯·‰ ÏÚ ÛÎÈ˙ ÂÊ
‡ÏÂ ÏÎ‡È ‡Ï ¯Ó‡˘ Ó"Î„ Â‰·‡ '¯Î ˜ÒÙ„ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï ‰‰È ‡Ï ·Â˙ÎÏ Î"‡ [‡
È‡„Â ‰‰È ‡Ï ‡ÓÁ¯ ·Â˙Î ‰È‰ È‡ Î"‡ ‰‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ ÂÈ¯·„ ÈÙÏ„ 'ÂÎÂ ÏÎ‡˙
ÔÈ‡ ·Â˘ ‡¯˜ „Á· ‰ÏÈÎ‡Â ‰‡‰ ÏÂÏÎÏ ÏÎ‡È ‡Ï ·Â˙Î ‡Î‰Â ‰‡‰ ÏÚ ˙Â˜ÏÓ ‰È‰
‡¯Ó‚‰ ÍÈ¯Ù ‰Ó „ÂÚ ‰˘˜ ‰¯Â‡ÎÏ„ ı¯˙Ï Ï"Ê ...¯‰ ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ
‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ ˙Â¯Â‰Ï È˜ ¯Â˘‰ ÏÚ· ·˙Î ÈÎ‰Ï ‡ÓÏÈ„ ÈÏ ‰ÓÏ È˜ ¯Â˘‰ ÏÚ· ‡˙˘‰Â
ÏÚ·Â Â‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ÂÈÈ‰ ‡˜ÂÂ„ Ô˙ÏÈÎ‡ Í¯„ ÚÓ˘Ó„ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰‡‰ Í¯„Î ‡Ï˘ ‰‡‰Â
¯ÂÒÈ‡ 'ÈÙ‡ ÔÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘· ‡‰„ ,‰ÏÈÎ‡ Í¯„Î ‡Ï˘ ‰˘Ú· ¯ÂÒ‡Ï ‡˙‡ È˜ ¯Â˘‰
·"Î Û„ ˙ÂÚÂ·˘· ‡È„‰Ï 'ÒÂ˙‰ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ ‰ÏÈÎ‡ Í¯„Î ‡ÏÏ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡ÎÈÏ ‰˘Ú
¯Â˘‰ ÏÚ· ‡ÓÁ¯ ·˙Î ‡Î‰ÏÂ ,Ì‰È¯·„ ÛÂÒ· Ì˘ ÔÈÈÚ Ú·˙˘Ó˜ ‡¯È˙‰‡ ‰"„· ·"Ú
Í¯„Î ‡Ï˘ 'ÈÙ‡ ¯ÂÒ‡Ï ‰ÏÈÎ‡ ÔÂ˘Ï· Â‡ ‰˘Ú ¯ÂÒÈ‡ ·˙Î ‡ÏÂ Ï˜Ò‰ ¯Â˘· È˜
'‰ ÔÂ‡‚‰Ï ‰‡¯Â .‰ÏÈÎ‡ Í¯„Î ‡Ï˘ 'ÈÙ‡ ‰˜ÂÏ˘ ·"Ú „"Î Û„ ÈÈ·‡ ¯Ó‡„ÎÂ ‰ÏÈÎ‡
[·˙Î] È˜ÂÓ„ ‰"„· 'ÒÂ˙ ·"Ú ‚"Î Û„ ˙ÂÚÂ·˘· Ï"˘¯‰Ó‰„ ,ÂÏ‡ ˙ÂÈ˘Â˜ È˙˘ ı¯˙Ï
‡Ï˘ Û‡ ÔÈ¯ÂÒÈ‡ ÏÎ· ·ÈÈÁ„ ÈÓ Ï"Ò ˙Â˜ÏÓÏ ‡Â‰˘ ÏÎ ÔÈ¯ÂÒÈ‡ ÏÎ· ¯Ó‡„ ˘"¯Ï„
ÔÈÈÚ ‡"· ÔÎÂ ÂÊ ‡¯·Ò ÏÚ ˜ÏÂÁ Ì˘ ‡"˘¯‰Ó‰Â ,‡Â‰˘ ÏÎÓ Ú¯‚ ‡Ï„ Ô˙ÏÈÎ‡ Í¯„Î
‡˙‡ „ÁÂ ˘"¯Ï ‡˙‡ „Á„ Ï"Â ,ÌÈÈÂÈ˘ È¯˙ ÍÈ¯ËˆÈ‡ ÚÂ„Ó ˜„˜„Ï ˘È ‰‰Â .Ì˘
‰‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡„ Ì"·Ó¯‰Ï ÌÚË‰ ·˙Î ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰· ˘"‰Ú ...„ ,Ô„È„Ï
Ï·‡ ÏÎÂ‡˘Î ‡Ï‡ ‰‡‰ Í¯„Â Ô˙ÏÈÎ‡ Í¯„Î È¯˜Ó ‡Ï ‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯‰ ¯·„ ÏÎ„ ÌÂ˘Ó
˙ËÈ˘Ï Ï"È „"ÙÏÂ ,‰‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ ‡Î‰ÏÂ ‰‡‰ Í¯„Î ‡Ï˘ ÔÈ„‰ ˙Â‡‰ ¯‡˘ ÏÎ
'ÈÙ‡ ÔÈ˜ÂÏ„ ÈÓ ÈÎ‰ ÔÈ¯ÂÒÈ‡ ÏÎ· Ô˙‡‰ Í¯„Î ‡Ï˘ ‰·È¯˘ ˘"¯„ ‡·ÈÏ‡ Ï"˘¯‰Ó
,ÂÓˆÚÓ Ô·ÂÓ ‡Â‰Â ‰‡‰ ÏÚ ÈÓ ˙Â˜ÏÏ ˘"¯Ï ÈÂ‡¯‰Ó Î"‡ ˘"¯Ï Ô˙‡‰ Í¯„Î ‡Ï
˙ËÈ˘ÏÂ ˘"¯„ ‡·ÈÏ‡ ÏÈÊ‡ ‰‰È ‡Ï ‡ÓÁ¯ ·Â˙ÎÏ Î"‡ È˘Ó„ ı¯È˙ È‡‰„ Ï"È ‡˙˘‰Â
È˘ ‡È˘Â˜ ÈÓ ı¯Â˙Ó ‡ÏÈÓÓ ‡˙˘‰Â ,‰"˘· ˙È˘Â˜ ‰˘˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ Â˙Â Ï"˘¯‰Ó

ï¼þ

שעשועי

בכתבי הקודש

תורת

˘"¯„ ‡·ÈÏ‡ ÈÓ ÏÈÊ‡ ÈÏ ‰ÓÏ È˜ ¯Â˘‰ ÏÚ· ‡˙˘‰Â ÍÈ¯Ù„ ‡¯Ó‚‰ ˙È˘Â˜„ Ï"È„
ıÂ¯È˙ ‡Ï·Â ÈÎ‰ Â‡Ï·„ ˘"‡‰Â ,‡"˘¯‰ÓÎ ‡ÏÂ Ï"˘¯‰Ó ˙ËÈ˘Î ‡ÓÈ È‡ ‰Ê ÏÎÂ
‰È‰ ÈÏ ‰ÓÏ È˜ ¯Â˘‰ ÏÚ· 'ÂÎÂ ‡ÓÁ¯ ·˙Î„ ‡˙˘‰Â ˙Â˘˜‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì„Â˜‰
È˙Î‡„ ¯ÓÂÏ ÔÈ‡Â ,‰‡‰ Í¯„Î ‡Ï˘ ‰˘Ú· ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÈ„ È˘ 'È˘Â˜Î ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡
·Â˙ÎÏ Î"‡ È˘Ó„ ¯˙·Ï Ï·‡ ,Ï"˘¯‰ÓÎ ‡ÏÂ ‡"˘¯‰ÓÎ ˙Ó‡‰ Ï"È„ ˘"¯Ï ‰˘˜
‡ÏÈÓÓÂ ˘"¯„ ‡·ÈÏ‡ ‡˙‡ ‰Ê ı¯È˙„ Ï"ˆÂ ,‰"˘· ˙È˘Â˜ Ê"Ú ‰˘˜Â ‰‰È ‡Ï ‡ÓÁ¯
.'ÂÎÂ ·˙Î„ ‡˙˘‰ ¯ÈÙ˘ ÍÈ¯Ù ÍÎÏ ÏÈÚÏ È˙·˙Î˘ ÂÓÎÂ Ï"˘¯‰ÓÎ Á¯ÎÂÓ
[]מהגאון הנ"ל

Ï"ÎÚ ‰¯ÈÎÓ· È¯ÎÏÂ ‰È˙· ¯‚Ï 'ÂÎÂ ÏÎ‡È ‡Ï ¯Ó‡˘ Ó"Î Â‰·‡ '¯Î ˜ÒÂÙ "הרמב
¯Ó‡ ·"Ú „"Î Û„ ÌÈÁÒÙ· ‡‰ ‰˘˜Â ,‰‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ Î"‚ ˜ÒÙ .‡¯Ó‚‰
ÌÂ˘Ó ‡ÓÚË È‡Ó ‰‡‰ Í¯„Î ‡Ï˘ 'ÈÙ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÂÏ˘ Ì¯Î‰ È‡ÏÎ· ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ ÈÈ·‡
,‰‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ„ ‡ˆÓÂ 'ÂÎÂ ‰‡ÏÓ‰ ˘„˜Â˙ ÔÙÓ ÔÈ„ÓÏ Â‡„ ‰ÏÈÎ‡ Â‰· ·È˙Î ‡Ï„
‰ÏÈÎ‡ ˙‡‰ ˜¯ ‰¯Ò‡ ‡Ï ‰¯Â˙„ Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ÌÚË‰ ¯Ó‡ Ó"Ó‰ ‰‰„ ı¯˙Ï ˘ÈÂ
Í¯„Î ‡Ï ÈÂ‰ ˙Â‡‰ ¯‡˘ ÏÎ‡ ‰‡‰ Í¯„Î È¯˜Ó ‡Â‰Â ÂÓÓ ‰‰ Î"‚ ÏÎÂ‡ Ì‡„
˙‡Ê‰ ‡È˘Â˜‰ ı¯Â˙Ó Ê"ÙÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ Â‰· ·È˙Î„ ÌÂ˘Ó ‰‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ ÈÎ‰ÏÂ ‰‡‰
‰¯Â˙Â ‰ÏÈÎ‡ Â‰· ·È˙Î ‡Ï„ ÌÂ˘Ó ‰‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ ‰ÓÏ ‰˘˜ ‡Ï ÈÈ·‡ ÏÚ„
Ï·‡ 'ÂÎÂ ‰‡ÏÓ‰ ˘„˜Â˙ ÔÙÓ ÔÈ„ÓÏ Â‡„ ‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎ· ÔÈ‡˘ ˙Â‡‰ ¯‡˘ 'ÈÙ‡ Â¯Ò‡
.˜"Â„Â ‰ÏÈÎ‡ Â‰· ·È˙Î„ ÌÂ˘Ó Ó"Ó‰ ¯Ó‡„Î ¯ÈÙ˘ ˜ÒÙ Ì"·Ó¯‰
[]לפרשת משפטים ופ' קדושים וגם לפ' כי תשא מהגאון הנ"ל

˙‡ ‰Ê·Ó‰ ÏÎ ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ÌÂ˘Ó ˙˘˘ ·¯ ¯Ó‡Â ‡"Ú Á"È˜ Û„ בפסחי
‡Â˘ ÚÓ˘ ‡˘˙ ‡Ï ‰È¯˙· ·È˙ÎÂ Â˙Â‡ ÔÂÎÈÏ˘˙ ·ÏÎÏ ¯Ó‡˘ 'ÂÎÂ „ÚÂÓ‰
˘ÈÂ .È„„‰Ï ˙Â¯ÓÈÓ È¯˙ Í‰ ˙ÂÎÈÈ˘ È‡Ó ˜„˜„Ï ˘ÈÂ .‡¯Ó‚‰ Ï"ÎÚ ,‡È˘˙ ‡Ï È· È¯˜Â
ÌÈ·¯ ÌÈ¯·„ Â¯È·Á ÌÚ ¯·„Ï ÈÂÙ ÂÈ‡ Â˙Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ Ì„‡˘ ÚÂ·˘ ÏÎ· ‰‰„ ı¯˙Ï
È‡ ÏÂÓ˙‡ Â¯È·ÁÏ „Á‡ ¯ÙÒÓÂ È„„‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡· Â˙Î‡ÏÓÓ ÈÂÙ Ì„‡˘ ˙·˘· Ï·‡
ÌÂˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌÂˆ ¯Ó‡ ‡È·‰Â ,˙ÂÏÈÎ¯Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï È„ÈÏ ÌÈ‡· ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ ˙‡Ê È˙È˘Ú
ÂÈÈ‰Â ,Ú¯‰ ÔÂ˘Ï È„ÈÏ ÌÈ‡·˘ ˜ÙÂÒÓ ÂÈ‡ ‡Â‰ ÍÎ Ì‡Â ‰ÁÓ˘ÏÂ ÔÂ˘˘Ï ‰È‰È È˘ÈÓÁ‰
˙‡ ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰ ‡Ï‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ „·Ú ÂÏÈ‡Î ˙Â„ÚÂÓ‰ ˙‡ ‰Ê·Ó‰ ˙˘˘ ·¯ ¯Ó‡˘
ÏÎ ¯Ó‡Â ˘˘Á‰ ÏÚ ¯È‰ÊÓ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï È„ÈÏ ˙˘˘ ·¯ ˘˘ÂÁÂ ÌÈËÙ˘ÓÎ ˙Â„ÚÂÓ‰
.Ï"ÎÂ Â˙Â‡ ÔÂÎÈÏ˘˙ ·ÏÎÏ ÈÂ‡¯ Ú¯‰ Ô˘Ï ¯ÙÒÓ‰

שעשועי

בכתבי הקודש

תורת

ì¼þ

[]מהגאון הנ"ל

‡ÈÚ·È‡ ,‰Â˜ ‰‡È· ÛÂÒ Â‡ ‰Â˜ ‰‡È· ˙ÏÈÁ˙ Â‰Ï 'ÈÚ·‡ ‡"Ú „"ÂÈ Û„ בקידושי
˘È˘ ‰Ó „"ÏÈÂ .‡¯Ó‚‰ Ï"ÎÚ ,‰˘ÂÚ ÔÈÒÂ¯È‡ Â‡ ‰˘ÂÚ ÔÈ‡Â˘È ‰‡È· Â‰Ï
ÌÈÈ˜‰„ ¯„ÒÓ ‰ÓÏ Â˘˜‰ ÌÈÂ‡‚‰„ ı¯˙Ï ˘ÈÂ .È„„‰Ï ˙ÈÚ·È‡ È¯˙Ï ˘È Ì‡ ‰·ÈÒ
‰‡ˆÈÂÓ ¯Ë˘Â ‰ÏÚ·ÂÓ ‰‡È·Â Á˜È ÈÎÓ ÛÒÎ ÔÈÙÏÈ ‡¯Ó‚·Â ,‰‡È· Ì„Â˜ ¯Ë˘ ÔÈ˙È˙Ó·
.‡Ï ‰‡È·· Ï·‡ Ô‰Î 'ÈÙ‡ ˘„˜Ï ÏÂÎÈ ¯Ë˘·Â ÛÒÎ· ‡ÓÏ˘· ‡"·˘¯‰ ı¯È˙Â ‰˙È‰Â
ÔÈÒÂ¯È‡ ‡Ï‡ ‰˘ÂÚ ÂÈ‡ ¯Ë˘Â ÛÒÎ ‡ÓÏ˘·„ ÈÎ‰ ÌÈÂ‡‚‰ ˙È˘Â˜ ı¯˙Ï ˘È ‰¯Â‡ÎÏÂ
‡ÈÚ·È‡ Í‰ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‰"‡Ï·„ ‡ÁÈ ‡˙˘‰Â ,‰˘ÂÚ ÔÈ‡Â˘È ÂÏÈÙ‡ ‰‡È· Ï·‡
Î"Ï‡„ ‰˘ÂÚ ÔÈ‡Â˘ ‰‡È·„ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ„ ÂÈ‡ ‰Ê„ ‰˘ÂÚ ÔÈÒÂ¯È‡ Â‡ ÔÈ‡Â˘È ‰‡È·„
‰‡È· ˙ÏÈÁ˙ ‡ÈÚ·È‡ Í‰ ÔÎÏ Ì„Â˜ ¯Ó‡„ ‡˙˘‰ Ï·‡ ,Ï"‰ ÌÈÂ‡‚‰ ˙È˘Â˜ ‰˘˜È
‰Ë˘ÙÂ È‡Ó ‰‡È·· ‰ÏÂ˙· È˜ ‡˜„ ÏÂ„‚ Ô‰ÎÏ ‰ÈÓ ‡˜ÙÂ ‰Â˜ ‰‡È· ÛÂÒ Â‡ ‰Â˜
‡ÓÈ„ Ï"‰ ÌÈÂ‡‚‰ ˙È˘Â˜ ‰˘˜ ÂÈ‡ ÍÏÈ‡Â ‰‡È· ¯Ó‚ ÏÚ Â˙Ú„ ÏÚÂ·‰ ÏÎ„ ‡¯Ó‚‰
Â‡ ‰˘ÂÚ ÔÈ‡Â˘È ‰‡È·„ 'ÈÚ·‡ Í‰ ¯ÈÙ˘ ÈÎ‰ ¯˙· ¯Ó‡ ‡˙˘‰Â ,‡"·˘¯‰ ıÂ¯È˙Î
.˜"Â„Â ÏÏÎ ‰˘˜ ÂÈ‡ Ï"‰ ÌÈÂ‡‚‰ ˙È˘Â˜„ ‰˘ÂÚ ÔÈÒÂ¯È‡
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תורת

מחידו"ת של הגאו השאגת ארי' זצ"ל
ÔÈ˘˜Ó ,'ÂÎÂ Û È„Ú Â‰ÈÈÈÓ È‰ ‰ÂˆÓ ˙ÓÂ ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó ‡·¯ ÈÚ· ·"Ú '‚ ‰ÏÈ‚Ó„ בגמרא
ÁÎÂÓ Î"Ú ÛÈ„Ú Â‰ÈÈÈÓ È‰ ‰ÂˆÓ ˙ÓÂ ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó ‡·¯ ÈÚ· È‡Ó ÌÏÂÚ‰
‡¯Ó‚‰ ‡È·‰„ ‰ÁÙ˘ÓÂ ‰ÁÙ˘Ó Ï"Ï Î"‡ ÛÈ„Ú ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó È‡„ Û È„Ú ‰ÂˆÓ ˙Ó„
‰ÁÙ˘ÓÂ ‰ÁÙ˘Ó ‰˘¯„Ï ¯ÈÚÂ ¯ÈÚÂ ‰È„ÓÂ ‰È„Ó ˙¯Ó‡„ ‡˙˘‰Â ‡"Ú '‚ Û„ ÏÈÚÏ
Ô˙„Â·Ú ÔÈÏË·Ó˘ ‰ÈÂÏÂ ‰Â‰Î ˙ÂÁÙ˘Ó ‡È·‰Ï ‡ÈÁ ¯· ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡ ‡˙‡ È‡ÓÏ
‰„Â·Ú ˙‡ ‰ÁÂ„ ‡Â‰˘ Â‰ÈÈÈÓ ¯ÂÓÁ ‰ÂˆÓ ˙Ó‰˘ ÈÙÏ ,'ÂÎÂ ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó ÚÂÓ˘Ï ÔÈ‡·Â
‡¯˜ÓÂ ‰ÂˆÓ ˙Ó ÌÏÂÚÏ ı¯˙ÏÂ ‰„Â·Ú ÔÎ˘ ÏÎÓ Â‰ÈÈÈÓ Û È„Ú ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡
¯Ó‡˘ ÂÓÎ ‡˙‡„ ‡Â‰ È‡‰Ï ‡ÓÏ„ ‰ÁÙ˘ÓÂ ‰ÁÙ˘Ó Ï"ÏÂ Û È„Ú ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó ‰ÏÈ‚Ó
ÔÈÏË·Ó È‡Ó‡ ‰˘˜Â ‡¯˜Ó ÚÂÓ˘Ï Ô˙„Â·ÚÓ ÌÈ‰Î ÔÈÏË·Ó ‰"„ ‡"Ú ÏÈÚÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰
‰„Â·Ú ÔÓÊ ÈÂ‰ ÌÂÈ‰ ¯È‡‰˘Ó„ ÔÂÈÎ„ Ï"ÈÂ ‰„Â·ÚÏ ˙Â‰˘ ‰·¯‰ ˘È ‰‡È¯˜‰ ¯Á‡ ‡Ï‰Â
Ô˙„Â·Ú Â˘ÚÈ ¯Ó‡˙ Ì‡Â ÏÂËÈ· ‰ÈÏ È¯˜ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‰‡È¯˜‰ ÏÈ·˘· ‰˙Â‡ ÔÈÁÈÓ Ì‰Â
ÈÙË ÈÂ‰„ ÌÂ˘Ó ¯Â·Èˆ ÌÚ ˙Â¯˜Ï ·ÂË„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ Ì„·Ï ‰ÏÈ‚Ó‰ Â‡¯˜È ÍÎ ¯Á‡Â „ÈÓ
.˜"Â„Â Ì„·Ï ‰ÏÈ‚Ó‰ Â‡¯˜È ÍÎ ¯Á‡Â „ÈÓ Ô˙„Â·Ú Â˘ÚÈ ‰È‡˘ ‡ÒÈ ÈÓÂÒ¯Ù

Š(‰

 שחזר וכתב את הכתב כדי להיותו,תודתינו נתונה להרה"ח רבי מרדכי צבי פויגל ני"ו
.מוכ לבוא בדפוס

õþ

תורת

בכתבי הקודש

שעשועי

דרוש לפרשת ויצא מכתב יד ספר ראש

משביר *

äìéìä íåìçá åì ùãçúðù ì''öæ * åâåãøá äùî 'øä ÷''äøäì
(dxrd 'ir) mipya zeax mlrpe xinh 'id k"g`e ,l"vf `"cigd oxn icia 'id ci azkd

ויפגע ·¯ÚËˆ˘ ¯„‰ÓÏ ‰È˙Ú„ ·‰È Ô¯ÁÏ ‡ËÓ ÈÎ Ï''ÊÓ· Ô·ÂÈ 'ÂÎÂ ÔÏÈÂ 'ÂÎÂ ÌÂ˜Ó
„ÂÚ ‰"·· ·Î˘ÈÂ ı¯‡‰ ÂÏ ‰ˆÙ˜ Â˙¯ÊÁ·Â Ì˘ ÏÏÙ˙‰ ‡ÏÂ ‰''· ÏÚ ¯·Ú˘ ÏÚ
‡ÌÚ‰ ÂÂÏÈÂ ÔÂ˘ÏÓ ˘Ó˘‰ ‡· ÈÎ Ì˘ ÔÏÈÂ ˘''Ê ‰˙ÂÚ· ‡Ï˘ ‰ÓÁ ÂÏ ‰Ú˜˘˘ Ï''Ê
‡·˘ ÏÚ ÌÚ¯˙ ÔÎÏÂ ‰ÓÁ ÂÏ ‰Ú˜˘ ¯ÊÁ˘Î ÈÎ ‰ˆ¯È Ï''Ê¯ Â‰Â˘¯„ ÔÎÂ ‰˘Ó ÏÚ
* דרוש זו לקחנו מכתב יד שיש בה דרושי על י"ב פרשיות מסדר בראשית .הכתב יד הי' טמיר
ונעל ג מנכדי הגאו זצ"ל ,אבל כנראה היתה בידי מר החיד"א זצ"ל ,וזה לשונו במערכת
ספרי מערכת משביר :אח"כ בא לידי חלק מספר זה "כתב יד" וזה שמו "ראש משביר" והוא
על ספר בראשית דרושי ובסופו לקוטי ויש ש דרוש שדרש על רבו החכ השל החסיד וענו
כמוה"ר יוס בהתית זצוק"ל ,בי"ג ניס שנת תע"א ,והרב משבי"ר הי' אב"ד ור"מ של ק"ק
מכנאס ,עכ"ל החיד"א זצ"ל.
כאמור לא הי' ידוע מהכתב יד הרבה שני ,עד שבהשגחת הש"י אינה אותה ד' לידי הרה"ח
מו"ה יוס הכה ראזענבערג ז"ל ,ונמצא כעת בידי בנו ידידינו החשוב הרה"ח מו"ה משה הכה
ראזענבערג שליט"א מלונדו ,ותודתינו נתונה לו ולבנו החשוב האבר המופלג מו"ה אביגדור יודא
הכה ראזענבערג ני"ו גבאי נאמ דבית מדרשינו ,וכ נודה לידידינו הרב יוס משה כ" שליט"א,
שהודות להשתדלותו הגיע הכת"י לידינו ,זכרה לה אלקי לטובה.
** הגאו הקדוש רבי משה ברדוגו זצ''ל אשר הי' אב"ד בעיר גדולה לאלקי מכנאסה יע"א באר
מאראקא ,בער בשנות ת"נ – ת"פ ,שהי' מצודתו פרוסה על כל המערב מפיו תצא תורה לכל
תלמיד ורב )לשו הגאו רבי משה ב האוחה"ק זי"ע(.
וראה נא מה שכותב עליו רבינו האור החיי הק' זי"ע בפרשת דברי עה"פ ושפטת משפט
צדק ,וזל"ק ,ושמעתי מפי חכ גדול חסיד וגדול בישרא' חביב עלי כרוחי הרב רבי משה בירדוגו
זלל"ה שהי' מדקדק בשעת הדי שיהיו עיניו למטה ,ולא הי' נושא עיניו כל עיקר ,ושהי' מרגיש
שא הי' נושא עיניו לצד ההכרח באיזה אחד מבעלי הדי הי' מתבלבל שכנגדו וכו' עיי ש.
ועי' בש הגדולי מערכת משביר ,כותב בזה"ל ,חיברו הגדול מורינו משה בירדוג ,על שמו כי
משביר נוטריקו משה בירדוגו .והי' הרב במערב הפנימי ,ושמעתי מהרב המופלא הקדוש כמוהר"ר
חיי ' עטר זלה"ה שהי' מספר בשבחו ביושר עיונו בעומק העיו ,וכתב הרב מוהר"ר חיי ב
עטר הנזכר בספרו חפ ד' בשיטתו לשבת) ,ד ז' ע"ב( מהספר וז"ל ,רוח הקודש הופיעה ונתכוונו
לו בהיסח הדעת בבית הכנסת ואני ואחי הגדול גדול החכמי הרב רבי משה בירדוגו אשר נפשי
קשורה בנפשו עכ"ל )של האוחה"ק( וכמדומה שיש תשובה להרב משביר בספר סמא דחיי ואיננו
פה עמנו הספר הנזכר וכו' עכ"ל ש הגדולי להחיד"א זצ"ל.
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שעשועי

בכתבי הקודש

תורת

˘''Ê ı¯‡‰ ÂÏ ‰ˆÙ˜˘ Ú„È ‡Ï ‡Â‰Â ˘„˜Ó‰ ˙È· „Ú ÚÈ‚‰Ï Â˙Ú„ ‰È‰ ÈÎ ˘Ó˘‰
ı˜ÈÂ ‡''ÊÏÂ ·Î˘ Ì˘ ·ÂÎ˘Ï Â˙Ú„ ‰È‰˘ ÂÓˆÚ ÌÂ˜Ó· ˙Ó‡‰ ÈÙÎ Ï''¯ ÌÂ˜Ó· ·Î˘ÈÂ
˜„˜„Â ·Î˘ ˘„˜Ó‰ ˙È··˘ Ú„È Ê‡ ÈÎ ÌÈ˜Ï‡ ˙È· Ì‡ ÈÎ ‰Ê ÔÈ‡ ¯Ó‡ÈÂ Â˙˘Ó ·˜ÚÈ
È„È ÏÚ ÌÂÏÁ· ¯ÚˆÂ „ÁÙ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÈÎ ÌÏÂÚ‰ Í¯„Ó ÈÎ ‰ˆ¯È ‰¯È˙È Â˙˘Ó 'Â‡
˜È„ˆ‰ „Â·ÎÏ ‰''·˜‰ ÒÁ ·˜ÚÈ· Ô‡Î Ï·‡ Â˙ÂÚ· ‡Ï˘ ıÈ˜‰Ï ÂÏ Ì¯Â‚ ¯Úˆ‰ Â˙Â‡
‰È˘‰ ÌÈÏ˘‰˘ „Ú ‡Ï‡ ÌÂÏÁ‰ ÍÂ˙Ó ıÈ˜‰ ‡Ï ÔÎÏÂ Ï''ÊÓÎ ‰˘ „''È ‰Ê ·Î˘ ‡Ï˘
.ÂÓÂÏÁÓ ‡ÏÂ Ï''¯ Â˙˘Ó ˘''ÊÂ
˜È„ˆ ÈÂ‰ Â˙Â‡ ÔÈÚÈ·˘Ó ÂÓ‡ ÈÚÓ· „ÏÂÂ‰ ˙ÂÈ‰· Ï''ÊÓ Ù''Ú ·˜ÚÈ ‡ˆÈÂ ÊÂÓ¯È ולדרכינו
˜ÚÂˆÂ ı·Â¯ ˙‡ËÁ Á˙ÙÏ ¯''‰ˆÈ· Ú‚ÂÙ „ÏÂÂ‰ ˙‡ˆ· „ÈÓÂ Ú˘¯ È‰˙ Ï‡Â
Ì˘˘ ‰‡ÈÏÓ‰ ÔË· ‡Â‰ Ú·˘ ¯‡·Ó ‡ˆÈ˘Î Ì„‡Ï ÊÓ¯ ‡Â‰˘ ·˜ÚÈ ‡ˆÈÂ ˘''Ê ¯Ó ÏÂ˜·
ÌÏÂÚ‰ ‰ÊÏ ‡ˆÂÈ˘ ‰¯Á ÍÏÈÂ ‡˙ÚÂ·˘„ ‡¯‡· Ú·˘ ¯‡· ‡¯˜ ÔÎÏÂ Â˙Â‡ ÔÈÚÈ·˘Ó
Ú‚ÙÂ Â˙‡ˆ· „ÈÓ Ï''¯ ÂÂÏÈÂ ÔÂ˘ÏÓ Ì˘ ÔÏÈÂ ÌÂ˜Ó· Ú‚ÙÈÂ ÔÂ¯Á ‡ÏÓ ¯ÚÂÒ ÌÈ ‡Â‰˘
.È‡È‰Â ÌÂÏÁ· È˙˘¯ÈÙ Î''Ú Â˙‡È· ÏÚ ÌÚ¯˙ÓÂ ˜ÚÂˆ ÏÂÂÓ·
¯ ÂÓ‡ ÈÚÓ· Â˙ÂÈ‰·˘ Ï''ÊÓ· ‡Â‰Â ˘Ó˘‰ ‡· ÈÎ Ì˘ ÔÏÈÂ 'Â‡ Ê''ÙÚ ÍÈ˘Ó‰Ï ויש
˙ÁÎ˘ÓÂ ÂÈÙ ÏÚ Â¯ËÂÒÂ Í‡ÏÓ ‡· Â˙‡ˆ·Â ‰¯Â˙‰ ÏÎ Ú„ÂÈ ‡Â‰Â Â˘‡¯ ÏÚ ˜ÂÏ„
¯· Ì˘ ÂÏ ‰˙È‰˘ ‰¯‡‰ ‰˙Â‡ ‰Ú˜˘˘ ÌÚ¯˙Ó˘ ˘Ó˘‰ ‡· ÈÎ Ì˘ ÔÏÈÂ ˘''Ê ÂÓÓ
‰¯Â˙‰ ‡È‰ ÌÂ˜Ó‰ È·‡Ó Á˜ÈÂ ˘''Ê ‰„ÓÂÏÏ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ÁÂ¯ËÏ ÍÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ‰¯Â˙ ¯Â‡Â
‰ÏÂ„‚ ‰‚¯„ÓÏ ‰ÎÂÊ ÔÎ ‰˘ÂÚ Ì‡Â ‰Ú˘ÓÂ ÔÚ˘Ó ÂÈ˙Â˘‡¯Ó Ì˘ÈÂ Ô·‡ ˙ÂÁÂÏ ˙‡¯˜‰
‰‡Â¯ ‰È‰ ‰ÏÈÏ·˘ ‰''‰ÏÊ È''¯‡‰ ÏÚ ˘''ÓÎ ‰¯Â˙ ÈÊ¯ ˙ÂÏ‚ÏÂ ‰ÈÎ˘· ˜·„ÈÏ ‰ÎÊÈ˘
‰ˆ¯‡ ·ˆÂÓ ÌÏÂÒ ‰‰Â ÌÂÏÁÈÂ ˘''Ê ‰¯Â˙ ÈÊ¯ ÂÏ ÌÈÏ‚ÓÂ ÌÈ˘Â„˜ ÌÂ˜Ó· ‰ÏÂÚ Â˙Ó˘˘
„ÂÚ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏÓ ‰Î¯·Â ·ÂË ·¯ „È¯Â‰Ï ¯ÂˆÂ ¯Â˜Ó ‰˘Ú˘ ‰ÓÈÓ˘‰ ÚÈ‚Ó Â˘‡¯Â
Â¯Ó˘È ‡Â‰ ÈÎ ‰''·˜‰ ÂÁÈË·ÓÂ ÂÈÏÚ ·ˆ '‰ ‰‰Â ˘''Ê ‰ÈÎ˘Ï ‰·Î¯Ó ‰˘Ú˘ ‡Ï‡
.¯ÂÓ˘È ÂÈ„ÈÒÁ ÈÏ‚¯ ‰''˘ÓÎ ÌÈÓ˙ ÍÏÂ‰ ‰È‰È Ì‡ ‡ËÁ‰ ÔÓ
‡Ï ÂÈ˘Â„˜· Ô‰˘ ÈÙÓ ˜ÙÒ ÔÂ˘Ï Ì‡ ¯Ó‡ 'ÂÎÂ Í·ÊÚ‡ ‡Ï ÈÎ 'ÂÎÂ ÍÈ˙¯Ó˘Â ז''ש
¯Ó‡˜ ‡Ï Ú˘¯Â ˜È„ˆ Ï''ÊÓÎ ‰ˆ¯È˘ Í¯„Ï ˙ÂËÏ Ì„‡‰ „È· ‰¯ÈÁ·‰Â ÔÈÓ‡È
·ÂË‰Â Ú¯‰ Â‡ ˙Â·ÂË‰Â Ï''ÏÂ‰ '˜„ ·ÂË‰Â ˙ÂÚ¯‰ ‡ˆ˙ ‡Ï ÔÂÈÏÚ ÈÙÓ ‰ÈÓ¯È ˘''Ó ‡Â‰Â
‰ÏÚÓÏÓ „¯ÂÈ Ú¯ ÔÈ‡ Ï''Ê‡ Ì‚ ¯Ó‡˜ ‡Ï Ú˘¯Â ˜È„ˆ ˘''Ó· ‡Â‰ ÔÈÚ‰˘ È˙ÚÓ˘Â
ÈÙÓ ¯Ê‚ ‡Â‰ ˘ÙÈË Â‡ ÌÎÁ ¯È˘Ú Â‡ ÈÚ ‰ÈÏÚ ‡‰˙ ‰Ó ‰ÙÈË‰ ÏÚ ¯ÊÂ‚˘Î Ê''ÙÏÂ
¯È˘Ú Â‡ ÈÚ ¯ÓÂ‡ ‰ÂÓÓ‰ Í‡ÏÓ‰ ‡Ï‡ Í¯·˙È ÂÈÙÓ ‡ˆÂÈ ÂÈ‡ Ú¯‰ Ï·‡ ‰''·˜‰
‡ˆ˙ ‡Ï ÔÂÈÏÚ ÈÙÓ ˘''Ê ‰‡¯Â‰ Â˙ÓÎÁ· ‰''·˜‰ ÂÈÙ· Ì˘ ¯˘‡Î ˘ÙÈË Â‡ ÌÎÁ
‚''Ú‡„ ¯Ó‡˜ ‡Ï ˜È„ˆ ÂÈÈ‰„ '‡‰ ·ÂË‰ Ì‚ ÂÈÙÓ ‡ˆÈ˘ „Á‡ Ì‚ ÔÈ‡ ÌÏÂÎ ˙ÂÚ¯‰
.ÂÈÙÓ ‡ˆÈ ‡Ï ˜È„ˆ ÂÈÈ‰„ Ì‰Ó '‡‰ Ï·‡ ÔÂÈÏÚ ÈÙÓ ÔÈ‡ˆÂÈ ˙Â·ÂË‰ ÏÎ˘
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ëõþ

˙Á· 'ÂÎÂ È˙È¯ ‰·È˘˜‰ ˜„ˆ '‰ ‰ÚÓ˘ „Â„Ï ‰ÏÙ˙ ‰''Ú ¯¯Â˘Ó‰ ˘''Ó ÔÈ· ובזה
‰ÏÁ˙ ‰Ú ‡Â‰ Â¯È·Á ÏÚ ÏÏÙ˙Ó‰ Ï''ÊÓ· Ô·ÂÈ 'ÂÎÂ Ì„‡ ˙ÂÏÂÚÙÏ 'ÂÎÂ È·Ï
‰ÈÎ˘‰˘ ÚÂ„È Ì‚ ÏÏÙ˙È Î"Á‡Â ‰ÏÁ˙ ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ Ì„‡ ¯„ÒÈ ÌÏÂÚÏ Ï''Ê‡ „ÂÚ
·Â˘Ï ‰ÈÎ˘‰ ÏÚ ‰ÏÁ˙ ¯˘ ¯¯Â˘Ó‰ ‰ÊÏ ˜„ˆ '˜ ‡È‰Â ˙ÂÏ‚· Ï‡¯˘È ÌÚ ‡È‰ È''Î
ÔÓ ‰‡ÈˆÂ‰Ï ‰ÈÎ˘‰ ‡È‰˘ ˜„ˆ '‰ ‰ÚÓ˘ ˘''Ê ‰˘ÂÈÏ ‰¯ËÚ ¯ÈÊÁ‰ÏÂ ‰˙Â·˘ ˙‡
ÌÈÁ·˘ Ì‰˘ È˙È¯ ‰·È˘˜‰ ¯Ó‡Â ÂÓˆÚ ÏÚ ÏÂ‡˘Ï ¯ÊÁ ‰ÈÏÚ ÏÏÙ˙‰˘ ¯Á‡Â ˙ÂÏ‚‰
.Ì˜È¯ ·Â˘˙ ‡ÏÂ È˙Ï‡˘ Ï·˜Ï È˙ÏÈÙ˙ ‰ÈÊ‡‰ Á·˘‰Â ‰È¯‰ ¯Á‡Â ÍÈÙÏ ¯„Ò‡˘
‰˙‡˘Î Ú''˘·¯ ‰''Ú‰„ ¯Ó‡ Ï''ÊÓ Ù''Ú È˙ÚÓ˘ 'ÂÎÂ ‡ˆÈ ÈËÙ˘Ó ÍÈÙÏÓ ¯Ó‡Â והתחיל
Í„·Ú ˙‡ ËÙ˘Ó· ‡·˙ Ï‡ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙‡ Ô„ ‰˙‡˘ÎÂ ÈËÙ˘ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡ Ô„
ÌÂÏÎÏ ·˘Á ‰È‰‡ ‡Ï ‡Ó˘ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÌÚ ÈÈ„˙ Ï‡ 'ÈÙ 'ÂÎÂ ‡ˆÈ ÈËÙ˘Ó ÍÈÙÏÓ ˘''Ê
ÌÈ¯˘È‰ ˙‡ ÔÂ„Ï ÌÈ¯˘ÈÓ ‰ÈÊÁ˙ ÍÈÈÚ Ê‡ ÍÈÙÏÓ ÈËÙ˘ÓÂ ÈÈ„ ‡ˆÈ˘ ¯Á‡ ‡Ï‡ ÌÎ¯Ú·
.ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙‡Â
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* זצ"ל

בכתבי הקודש

תורת

תשובה מאת הגאו הגדול רבי מיכאל בכר
אשר יוצא לאור כעת לראשונה

* ספרא ודיינא רבא בבית דינו של הנודע ביהודה בפראג כמובא בפני
lra lecbd xypd `xedpc `pivea dxi`nd 'ixlwtq` dxeagay ix` dxezd xy
.e"xp epizlidwc c"ax xi`n x"xden oe`bd e"nc` b"d`nd axd d"d mitpk

˜ÏÒÏÂ 'È˜Â„˜„‰Â ÔÂ·˘Á‰ Ï˜‰Ï È„Î„ 'Î˘ ÈÏ ÌÈ·ÂÓ ÌÈ‡ ‡Ë‰È¯ ÌÂÙÏ ı"·˘˙‰ דברי
Ì‚„ ÚÓ˘Ó Î"Ú ˜„ ‡ÏÂ ÚÈ·¯Â ÌÂÈ ‰"Ò˘ ‰ÓÁ‰ ˙Â˘ Ï‡ÂÓ˘ Ì˘ ˙ÂÈÚË‰
˜"Ù Ï‡ÂÓ˘ '‡„ ‡‰Ó ÈÏ '˜„ ‡„‡ ·¯ ÔÂ·˘ÁÎ ‡Â‰ ˙ÈÈ˙ÈÓ‡ ‰ÙÂ˜˙„ ‰„ÂÓ Ï‡ÂÓ˘
,˘„ÂÁ Ï˘ Â·Â¯ ‰¯ÒÁ ‰ÙÂ˜˙‰ Î"‡‡ ‰˘‰ ˙‡ ÔÈ¯·ÚÓ ÔÈ‡ ·"Ú ÛÂÒ ·"È„ ÔÈ¯„‰Ò„
‡Ï„ ÔÂÈÎ ı"·˘˙‰ ˙Ú„Ï ÂÏ ‰„ÂÓ ‡Â‰˘ Û‡ ‡„‡ ·¯ ˙ÙÂ˜˙‡ È‡˜„ ¯ÓÂÏ ÔÎ˙È ‡ÏÂ
‰ÙÂ˜˙ ÔÈ· ÔÈ‡˘ Ï‡ÂÓ˘ '‡ ‡"Ú Â" '„ ÔÈ·Â¯ÈÚ„ ‰"Ù· ‡·¯„‡Â 'È„‰· ÔÎ ÂÏ ÂÈˆÓ
˜"Ù· ¯Ó‡˘ ‰Ó ‡Ó˙ÒÓ„ ‡"¯Î ‡Ï„ ‡Â‰Â ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÚ˘ 'Ê ÌÂÈ '‡Â ÌÈÚ˘˙ ˜¯ ‰ÙÂ˜˙Ï
ÏÎÓ ÔÂ¯˙È‰ ı·˜˙È Ì‡ 'È„È„Ï„ '˜Â ,È‡˜ ¯Á‡ '˜Ó· ÂÏ ˙˘¯ÂÙÓ‰ ‰ÙÂ˜˙‡ ÔÈ¯¯‰Ò„
È¯Á‡ ˘„Á Ï˘ Â·Â¯ ¯ÒÁ 'È‰ ¯·Î ,Â¯·Ú˘ ÌÈ˘‰ ÔÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰"Ù˙Â '‡ ‰Ú˘ ¯ÂÊÁÓ
‡Â‰˘ ÌÈ¯ÂÊÁÓ ‡"ˆ¯ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· ˙‡Ó ‰·Ï‰ ˙Â˘Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÎÈ¯‡Ó ‰ÓÁ‰ ˙Â˘˘
ÂÈ¯·„ Ì˙Ò ÍÈ‡ Î"‡ ‡"¯Î ‡È‰ ˙ÈÈ˙ÈÓ‡ ‰ÙÂ˜˙„ ‰„ÂÓ ‡Â‰„ ÔÂÈÎÂ ,·Â¯È˜· ÌÈÓÈ 'ÁÈ
ÂÏ‡ 'È¯ÂÊÁÓ ¯Á‡ ÂÚËÈ˘ ˙ÂÚËÏ Â˘Á ‡Ï ÍÈ‡ ,ÔÈ¯·ÚÓ„ ˘„Á Ï˘ Â·Â¯ Â¯ÒÁ Ì‡˘ ¯ÓÂÏ
¯˙ÈÂ ,ÂÈ¯·„Î ÚÓ˘Ó ‡Ï ‰"˜ 'Ï‰Ó Á"Ù Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ˘¯ÙÓ· Ì‚Â ,ÂÂ·˘Á ÈÙÏ ¯·ÚÏ
‰"„ ‡"Ú Á"„ ‰"¯„ ˜"Ù 'ÒÂ˙· ÌÈ·Â˙Î· ‰Ó‰Â ·ËÈ‰ Ì˘ ÌÈ˘¯ÂÙÓ ı"·˘˙‰ È¯·„
.‡"¯ÎÂ ˙ÂÙÂ˜˙Ï
˙ÙÂ˜˙„ ¯Â·ÈÚ‰ „ÂÒ ÈÏÚ· ÏÎ ‰· ‰˘˜˙˘ ‰Ó 'È˘Â˜‰ ·˘ÈÈÏ ‰‡¯ È˙Ú„ ולעניות
˙È¯‡˘ÓÂ ‰"Ù˙ '‡ ¯ÂÊÁÓ ÏÎ· ‰·Ï‰ ˙Â˘ ÏÚ ‰ÓÁ‰ ˙Â˘ ‰¯È˙È„ Ï‡ÂÓ˘
, בימי הגאו מר בעל נודע ביהודה זצ"ל,* רב גדול בתורה ודיי מצויי בקהלה קדושה פראג
.(ומזכירו בתשובותיו אב העזר מהדורא תנינא סימ קל"ב )מספר ש הגדולי החדש
 ששימש כראש בית די של פראג עוד,** אל רבו הרב הגאו רבי מאיר פישלס בומסלא זצ"ל
 נכתב בשנתו האחרו של הג"ר מאיר, ומתלמידיו של הגאו רבי ר' יונת,מלפני הנודע ביהודה
 הגאו ר' מיכאל בכר,בשנת תקכ"ט ור' מאיר בומסלא נפטר בפראג ביו י"ז כסליו שנת תק"ל
.זצ"ל נפטר בפראג ביו ב' שבט שנת תקס"א

שעשועי

בכתבי הקודש

תורת

ðõþ

ÌÂÈ 'ÁÓ ·"ÏÓÂ ¯ ‚"Î 'ÁÓ Ê"ËÓÂ 'È˜ÏÁ Ó"¯˙ ˙ÂÚ˘ '‡È ÌÈ¯ÂÊÁÓ 'ÁÓ Âˆ·˜˙È ˙‡Ê‰
,'Î˜˙ ÊÈ ÌÈÓÈ 'Ê 'ÁÓ Á"Î˜ 'È˜ÏÁ ˙"˙Â ˙ÂÚ˘ 'Î ÌÈÓÈ '‚ 'È¯ÂÊÁÓ „"ÒÓÂ ˙ ·"Î ‡
,¯˙ÂÈ ‰·Ï‰ ˙Â˘ ÏÚ ‰ÓÁ‰ ˙Â˘ ÍÈ¯‡È˘ ÌÏÂÚ „Ú ÔÎÂ Ó"¯˙˙ È 'ÂË 'ÂÊÁÓ Â"¯
[˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜] ‰"˜ '‰Ó Ë"Ù· ˘¯ÙÓ‰Â ,·È·‡ ˘„Á ¯Á‡ ÁÒÙ‰ ‚Á Ú¯‡È ÌÚÙ Î"‡Â
È¯·„Ó ÔÎÂ ,Ï"ÎÚ ¯ÁÂ‡Ó‰ ÔÓÊ· ÔÈ„‰ 'È‰È ‰Ó ÂÚÈ„ÂÈ ˜„ˆ ‰¯ÂÓ ‡·È „Ú 'Î Ì"·Ó¯‰Ï
‡"¯Î ‡Â‰ Ï‡ÂÓ˘Ï Ì‚ ˙ÈÈ˙ÈÓ‡ ‰ÙÂ˜˙˘ ÂÊ 'È˘Â˜ ı¯˙Ï ‡·˘ ‰‡¯È ÏÈÚÏ„ ı"·˘˙‰
„ÏÂÓ Â‡¯˜ '‡ „ÏÂÓ‰ ÈÙÂ‡ È˘ ˘È˘ ‰‡¯ ÌÓ‡ ,‰Ê· È˙·˙Î ¯·ÎÂ ‡Â‰ ˜ÁÂ„Â
ıÂ·È˜ ÔÙÂ‡Â ,ıÂ·È˜ „ÏÂÓÏ Â‡¯˜ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÈÏÚ·Â ÈÈÚˆÓ‡ „ÏÂÓ Â‡¯˜ '‡Â ,ÈÈ˙ÈÓ‡
ÂÈ‡ ‰·Ï‰Â ‰ÓÁ‰ ÊÎ¯Ó˘ ı"·˘˙·Â ÂÈ˘¯ÙÓ·Â Ì"·Ó¯· ¯‡Â·Ó ÈÈÚˆÓ‡ Â‡ ÈÈ˙ÈÓ‡‰
Ì˘· Â‡¯˜ ‰ÓÁ‰Â Á¯È‰ Ï‚Ï‚ ÊÎ¯ÓÂ (' )עמוד ב,ÌÏÂÚ‰ ÊÎ¯Ó ‡Â‰˘ ˙ÂÏÊÓ‰ Ï‚Ï‚ ÊÎ¯Ó
ÌÂ¯ ‰·Â‚· ‰ÓÁ Ï‚Ï‚ 'È‰È ÌÈÓÚÙÏ ‰‰Â ÌÏÂÚ‰ ÊÎ¯ÓÓ ‡ˆÂÈ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ,‡ˆÂÈ‰ ÊÎ¯Ó
‰ÊÎ¯ÓÂ ı¯‡‰ ÔÓ ˙Á˙ ˜ÓÂÚ· Á¯È‰ Ï‚Ï‚Â ı¯‡‰ ÊÎ¯ÓÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÊÎ¯Ó 'È‰ÈÂ ı¯‡‰ ÔÓ
È¯Á‡ ˙Â¯È‰Ó· ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ˜ÏÁ· Á¯È‰ Ï‚Ï‚ ÍÏ‰Ó 'È‰ÈÂ ı¯‡‰ ÊÎ¯ÓÓ ‰ËÓÏ
˜ÏÁ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ˜ÏÁ· ‰ÎÂÏÈ‰· ¯Á‡˙È ‰ÓÁ‰Â ÔË˜‰ ˜ÏÁ ‡Â‰˘
„ÂÚ ˘È ‰‰Â ,‰¯ˆ˜· ‡·˘ ÌÈÓÚÙ 'ÎÂ¯‡· ‡·˘ ÌÈÓÚÙ ‡¯Ó‚‰ 'ÈÙ Â‰ÊÂ ‰ÓÓ ÏÂ„‚
Ï‚Ï‚‰Â ,‰ÙÈ˜Ó ‰·Ï‰˘ ÈÙÏ Û˜È‰‰ Ï‚Ï‚ ÌÈÈÎÂ˙‰ Â‡¯˜Â Â· ‰ÚÂ·˜ Á¯È‰˘ ÔË˜ Ï‚Ï‚
ÈÚˆÓ‡ ıÂ·È˜ Â‰Ê ‰ÓÁ‰ ÌÚ Û˜È‰‰ Ï‚Ï‚ ıÂ·È˜· ‰‰Â ,ÏÂ„‚ Ï‚Ï‚ È·ÂÚ· ÚÂ·˜ ‡Â‰
È˙ÈÓ‡ ıÂ·È˜ Ê‡ 'È‰Â 'ÈÙÏ ‡È‰ Û˜È‰‰ Ï‚Ï‚· ‰ÚÂ·˜‰ ‰·Ï‰ ÔÈÈ„Ú ÌÈÓÚÙÏ˘ ÈÙÏ
,„ÂÓÚ˙ Â˙Á˙ ÔÈÈ„Ú Û˜È‰‰ Ï‚Ï‚‰Â ,‰ÓÁ‰ ÈÙ ¯·ÚÏÓ ‰¯·Ú ¯·ÎÂ ÈÚˆÓ‡‰ Ì„Â˜
˜¯ ‰ÓÁ‰ ÌÚ Á¯È‰ ÛÂ‚ ıÂ·È˜ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ 'ÂÏÎ 'È¯Á‡ÏÓ ‡È‰ ‰·Ï‰ ÌÈÓÚÙÏÂ
'‡Î Ì‰È˘ Û˜È‰‰ Ï‚Ï‚Â Á¯È‰ Âˆ·˜˙È Ì‡ ÌÓ‡ ÈÚˆÓ‡ ıÂ·È˜ Â‰Ê Û˜È‰‰ Ï‚Ï‚ ıÂ·È˜
ÔÂ·˘Á‰Â ,ÍÈ¯ˆ ¯ˆ˜Ï ÈÎ‡Â ¯˙ÂÈ ¯‡Â·Ó 'È˘¯ÙÓ·Â ,ÈÈ˙ÈÓ‡ ıÂ·È˜ Â‰Ê ‰ÓÁ‰ ÌÚ ˘ÓÓ
Ì"·Ó¯‰ ˘"ÓÎ È˙ÈÓ‡‰ ıÂ·È˜ Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ ‡Â‰ ‚ˆ˘˙ ·È ËÎ ˘„Á ÏÎ ÔÈ·˘ÁÓ Â‡˘
ÌÚÙÂ Ì„˜ÂÈ ÌÚÙ ÈÎ ÈÚˆÓ‡‰Ó È˙ÈÓ‡‰ ıÂ·È˜‰ Ì„˜ÂÈ˘ ˙ÂÈ‰Ï ¯˘Ù‡ ¯·ÎÂ ()פ"ז מה' ק"ה
‡Â‰ „"È ‡"Î 'È ‰ÓÁ‰ ˙Â˘ ‰¯È˙È˘ ‰Ó„ Ï"È ‰˙ÚÓÂ ,ÚÂ„È ÔÂ·˘Á ‰ÊÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÂ‡È
˘„˜Ï ÔÈ¯Á‡Ó Â‡ ÌÈÓÚÙÏ˘ ÂÏ˘ ÔÂ·˘Á· ÌÓ‡ È˙ÈÓ‡ ıÂ·È˜ È"ÙÚ ‰·Ï‰ ˙Â˘ ÈÙÏ
'È‰ ‡Ï È˙ÈÓ‡ ıÂ·È˜· ÔÈ·˘ÁÓ ÂÈÈ‰ Ì‡Â ,*˙ÂÈÁ„ „ È"ÙÚ ˘ÓÓ „ÏÂÓ‰ ÌÂÈ· ˘„Á‰
¯Á‡ Ë"Ù˜˙ 'ÂË · Â‡ Ô˜Ê „ÏÂÓ ‡Â‰˘ ,˙ÂÚ˘ 'ÁÈ '· ÌÂÈ· „ÏÂÓ 'È‰ Ì‡ ÔÂ‚Î ‰Á„
˜ÏÁ „ÏÂÓ‰ 'È‰ È˙ÈÓ‡‰ ¯ÏÂÓ‰ È"ÙÚ˘ ¯˘Ù‡Â ,‰„ÏÂÓ ÌÂÈÓ ‰Ï ÔÈÁ„ ¯Â·ÈÚ‰ ˙˘
ÔÎÂ Â„ÏÂÓ ÌÂÈ· ‰"¯ ÚÂ·˜Ï ÔÈÏÂÎÈ ÂÈÈ‰ ÁÙ˜˙ ÂË · Â‡ ËÚ¯˙˙Â „È · ÔÂ‚Î ˙ÂÁÙ '‡
.ומטע זה כ' הרמב" ש דנדחה אד"ו מקביעות עיי' ש

íõþ

שעשועי

בכתבי הקודש

תורת

ÚÂ„È 'È‰* Ï‡ÂÓ˘Ï ÈÎ ÌÂÏÎ ¯‡˘ ‡Ï ¯ÂÊÁÓ‰ ˙ÂÏÎ ¯Á‡˘ Ï"È Î"‡Â ,ÍÙÈ‰Ï ‡Â‰ ÌÈÓÚÙÏ
¯Á‡˙Ó˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ‰"Ù˙ '‡ ‡Â‰ ÌÈ˘ Ë"È· ÈÈÚˆÓ‡‰Ó È˙ÈÓ‡‰ ıÂ·È˜‰ ÌÈ„˜Ó˘ ‰Ó˘ ÂÏ
Ê‡Â È˙ÈÓ‡‰ ıÂ·È˜ÏÓ ¯˙ÂÈ ‰·Ï‰ ˙Â˘ ‰"Ù˙ '‡ ¯ÂÊÁÓ ÏÎ· ÍÈ¯‡È ÂÏ˘ ÔÂ·˘ÁÏ Î"‡
˜"ÙÏ ËÍ˜˙ ˙˘ ‡Â‰ ÌÂÈ‰ Â· ÌÈ„ÓÂÚ Â‡˘ ‰˘‰˘ ‰ÊÏ ‰ÁÎÂ‰ ˙ˆ˜Â Ì‰È˘ ÂÓÏ˙˘È
„ÏÂÓÂ '‰ ÏÈÏ ˙ÏÁ˙· ¯"‡ Á"Î· ÔÒÈ ˙ÙÂ˜˙ 'È‰Â ‡"ˆ¯ '˜ÓÏ Ë"È ˙˘ ('‡ )עמוד גÂ‰˘
,‡È˜ Ê"È ‰ÙÈ˜˙Ó ‰·Ï „ÏÂÓ ¯ÁÈ‡˘ È¯‰ 'È˜ÏÁ ‡È˜ ˙ÂÚ˘ ÊÈ ,¯"‡ Á"Í '‰ ÌÂÈ· 'È‰ ÔÒÈ
Âˆ·˜˙˘ ‰Ù˙ '‡Ó 'È˜ÏÁÂ ˙ÂÚ˘Â ÌÈÓÈ ‰ÊÈ‡ ‰ÙÂ˜˙‰ ¯Á‡˙È˘ ÈÂ‡¯ 'È‰ Ï‡ÂÓ˘ ˙ÙÂ˜˙ÏÂ
Â‡ ÔÈÈ„Ú˘ ˙"‡Â ,„ÏÂÓÏ ÌÈ„˜‰ Ì‚˘ ‡Ï‡ ¯Á‡˙‰ ‡Ï˘ È„ ‡Ï ‰‰Â Â¯·Ú˘ ÌÈ¯ÂÊÁÓ‰Ó
ÌÂÏ˘˙· ˜¯ ‰Ù˙ '‡ Â¯‡˘„ '‡ ‡Ï Ï‡ÂÓ˘Â ÔÂ¯Á‡‰ ÈˆÁ ˙ÏÁ˙· ‰˘‰ ÍÂ˙· 'È„ÓÂÚ
‰ÙÂ˜˙‰ ÔÈÓ ÏÈÁ˙‰ ÔÒÈ·Â È"¯Î ÔÈÓ ÔÒÈÓ ‰ÙÂ˜˙Ï Â‡ ‡‰„ ‡"Ê ,ÏÂÏ‡ ÛÂÒ· ‡Â‰˘ ‰˘‰
ÔÈÈ„Ú˘ Ë"È ˙˘ ÍÂ˙·˘ ÔÒÈ·„ Ï"Ó ¯ÓÂÏ ÔÈ‡Â ,¯ÂÊÁÓ‰ ÔÈÈÓÂ ÔÂ·˘Á‰ ÔÈ¯ÓÂ‚ Â‡ ÔÒÈ·Â
Ï‡ÂÓ˘Ï ‡‰„ ·È˘‰Ï ˘È„ ,¯ÂÊÁÓ‰ ÛÂÒ ‡Â‰ 'Í ˙˘ Ï˘ ÔÒÈ· ‡ÓÏ„ ÈˆÁÂ Á"È ˜¯ ‰È‡
¯·ÂÒ˘ ÈÙÏ ÔÒÈ „ÏÂÓÏ Ì„Â˜ ·Ó¯˙ Ë „ Ì„‡ ˙¯ÈˆÈ Ì„Â˜˘ ‰Â˘‡¯ ‰ÙÂ˜˙ ÌÈ„˜‰„
Ì„Â˜ Ï˘ ÔÒÈ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ·˘ÁÏ Í¯ˆÂ‰Â ÔÒÈÓ ÔÈÓ ‰ÙÂ˜˙Ï ÌÓ‡ ÌÏÂÚ‰ ‡¯· È¯˘˙·
ÂÎÓÒ ‡Ï „ÏÂÓ ÔÈÚÏ Ó"Ó „"¯‰· ‡Â‰˘ Â‰˙ Ï˘ È¯˘˙ „ÏÂÓ ÈÓ Â·˘Á„ ‚"Ú‡ ‰¯ÈˆÈ‰
Ì˘ÓÂ ÔÂ·˘Á‰ ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘ ˙ÂÚ˘ „"È 'Â ÌÂÈ 'È‰˘ ‰¯ÈˆÈ‰ ˙˘ Ï˘ „ÏÂÓ ÁÎÓ ˜¯ Ê"Ú
˙¯ÈˆÈ Ï˘ È¯˘˙ Ì„Â˜ Ï˘ ÔÒÈÓ ·˘ÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Î"Ú ‰ÙÂ˜˙‰ ÔÈÚÏ ÌÓ‡ ÔÈÈÓ‰ ÏÈÁ˙‰
È¯˘˙Ó˘ ‰˘ ÈˆÁ ‰˙Â‡ ˙È¯‡˘· ‰˘Ú ‰ÓÂ ‰˘‰ ÈˆÁ „ÈÒÙ Î"‡˘ ‡"‡ ¯Á‡Ï„ ,¯"‰‡
Á¯Î‰· ,Á¯È‰ „ÏÂÓ Ì„Â˜ ÌÈ˘„Á 'Â ‰ÙÂ˜˙‰ ˙ÂÓÏ ÌÈ„˜ ÂÈÁ¯Î ÏÚ„ ÔÂÈÎÂ ÔÒÈ „Ú
ÔÂ¯Á‡‰ ‰˘ ÈˆÁ ˙È¯‡˘Â ,ÈˆÁÂ ‰˘ Á"È· ÔÂ˘‡¯ ¯ÂÊÁÓ· ‰ÙÂ˜˙‰ Ï˘ ¯ÂÊÁÓ‰ ÌÈÏ˘È˘
„"ÚÂ È˙ÈÓ‡‰ ıÂ·È˜ ÌÈ„˜È ÌÈÓÚÙÏ˘ È"Ú ˜¯ ˘ÓÓ Ê‡ Ì‰È˘ ˙ÓÏ˘‰ 'È‰ ‡ÏÂ ,¯‡˘
ÔÈÎÈ¯ˆ ÂÈÈ‰ ‡Ï Î"‡˘ „ÂÚÂ ,ÌÈ˘ Ë"È ÏÎ· „ÈÓ˙ ÔÎÂ Ì‰È˘ ÂÂ˙˘ ÌÈÓÈ‰ ˙Â·¯·Â Â·˙Î˘
‰˘ Î"Ú‡ ,'Í ˙˘ Ï˘ ÔÒÈ „Ú ÚÈ‚Ó ˜"Ó‰˘ È¯Á‡ 'Í ˙˘· ˜¯ ˜"ÓÏ Ë"È ˙˘ ¯·ÚÏ
‡·¯„‡Â ˜"Ó· ÏÏÎ ÔÂ¯˙È ‡ÎÈÏ ÔÈ·˘ÁÓ Â‡˘ ÔÂ·˘Á‰ ÈÙÏ˘ ˘"ÓÎ ‡Â‰˘ ¯ÂÓ‚ ˙ÙÂÓ ‡È‰ ÂÊ
˙ÙÂ˜˙Ï Ï‡ÂÓ˘ ˙ÙÂ˜˙ ÔÈ·˘ Â‰ÊÂ ,‰ÓÁ‰ ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˘ ‰ÊÈ‡ ‰·Ï‰ ˙Â˘ ÍÈ¯‡È ÌÈÓÚÙÏ
ÌÚÙ Ï‡ÂÓ˘ÏÂ ,‰¯ÈˆÈ‰ ÔÓÊ· 'È‰˘ ÂÓÎ '‡ ÔÓÊ· ˜"Ó ˙ÏÁ˙ ÏÎ· ‰ÙÂ˜˙‰ 'È‰È ‡"¯Ï„ ‡"¯
ÌÈ„˜È˘ ‰Ó ÈÙÎ ‰·Ï‰ ˙Â˘ ÍÈ¯‡È ÌÚÙÂ ,'‡ ÌÂÈ 'ÈÙ‡ Â‡ ˙ÂÚ˘ ‰ÊÈ‡ ‰ÓÁ‰ ˙Â˘ ÍÈ¯‡È
‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ¯Á‡˙È Â‡ ¯Á‡˙È˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ¯ÂÊÁÓ‰ È˘· ÈÚˆÓ‡‰ ıÂ·È˜Ï È˙ÈÓ‡‰ ıÂ·È˜
,Â˙ÁË·‰ ÌÈÈ˜È ÌÈÓÈ ·¯˜·Â ,Â˙¯Â˙Ó ˙Â‡ÏÙ Â‡¯È '˙È Ì˘‰Â ÈÈÚ· (" )כן נראהÎ ,ÌÈ„˜È˘
.("· )מיכאל בכרךÓ ¯ÈÚˆ‰ Â„ÈÓÏ˙ „"Î‰ ,Â˙ÈÎ˘ ÔÎ˘Ó ÌÂ˜Ó ÔÂÎÏ ,Â˙ÏÁ È¯ÂÊÙ ‰˘ ı·˜Ï
.שהתפאר בעצמו יכולני לתקוני כל הגולה ועו' א' נהירי לי שבילי דרקיע כשבילי דנהרדעא

îõþ

תורת

בכתבי הקודש

שעשועי

מכתב מכתב יד מהגאו הקדוש האי סבא קדישא רבי שלמה
אליעזר אלפאנדרי

זצוק"ל *

äëøáì íé÷éãö øëæ ïé÷ñéã íçåøé ÷çöé éáøå ãìòôðòðàæ íééç óñåé éáø íéùåã÷ä íéðåàâä ìà
oeygxn ycegl c" i 'b mei

המאורות ‡È„Â ‰·¯ ‡È„ Â‰ÈÈÓ˘ ÈÚÈ˜Ù„ ÈÙÈ˜˙ Ô·¯ ÌÈÏÂÏÈ‰ ˘„Â˜ ÈÙ¯˘ ÌÈÏÂ„‚‰
¯"¯‰ÂÓ ÔÂ‡‚‰ ·¯‰ Ì˘ È˘‡ ÌÏÂÚÓ ¯˘‡ ÌÈ¯Â·‚‰ Ì‰ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ ‡ËÂÊ
„ÁÈ ‰·¯ ‡È„ È·Â ‡"ËÈÏ˘ „ÏÙ‡Ê ÌÈÈÁ ¯"¯‰ÂÓ ÔÂ‡‚‰ ·¯‰Â ‡"ËÈÏ˘ ÌÁÂ¯È ˜ÁˆÈ
.ÌÏÂÚÏ ÌÓ˘ È‰ÈÂ ÌÏÈ‰· ÌÈ··ÎÂÎÂ ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÎ Â¯È‰ÊÈ ÌÈÓÏÂÚ ˙Â˘ ÌÈÓÈ ÂÎÈ¯‡È ÌÏÂÎ
מאחר Ì˙˘È¯„ ˙Â„Â‡ ÚÈ„Â‰Ï ˙Â‡‰ ‡·Â ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ˙„Î ·¯ ÌÂÏ˘‰ ÏÂ„‚ ˙ÂÏÚ
È˙ÈÏ‚ ÔÓÊ ‰ÊÓ˘ ˙Ó‡ Ô‰ ‰‡¯È Ï·Ï ÚÂ„È‰ ** ˙¯·ÂÁ‰ ¯ÂÒ‡Ï ˙ÂÈ¯‡Ï Û ÈÒ ˙ÂÈ‰Ï
* הגאו הקדוש רבי שלמה אליעזר אליעזר אלפאנדרי זצ"ל ,הי' מזקני הרבני הספרדי ,והי' איש
קדוש וגדול מאד ,והי' נקרא בפי כל "סבא קדישא" ,הוא הארי ימי עד למאד ,והי' מהמקנאי
קנאות ד' נגד המהרסי הרשעי למיניה .בסו ימיו נעשה ידידות גדול בינו לבי הרה"ק המנחת
אלעזר ממונקאטש זי"ע ,אע"פ שהמנח"א לא הכירו פני אל פני אלא מפי השמועה ,והידידות
היתה ע"י מכתבי ,באייר שנת תר"צ הגיע הרה"ק ממונקאטש לירושלי ,והמתיק סוד הרבה ע
הסבא קדישא ,ואז הגיע היו בו נסתלק לחיי עוה"ב במעמד המנח"א ,והי' לפלא שהמנח"א הגיע
מכוו להיות אצל פטירתו.
הסבא קדישא נולד בשנת תקע"ג ,והי' בנעוריו דיי בקאנסטאנטינאפל )טערקיי( ואח"כ הי' חמישי
שנה רב בעיר דמשק ,ואח"כ הי' ראש הרבני בעיה"ק צפת ,ולער בשנת תרפ"ד עלה לירושלי
עיה"ק וישב ש עד לפטירתו .נשארו ממנו הרבה חידושי תורה.
** המכתב הזה הוא אודות השערוריא ע הרב הראשי הידוע ,שהוציא לאור בתקופה ההוא את
החוברת "אורות מאופל" שהיתה מלאה מינות וכפירה ,וגדולי ישראל אסרוהו ודנוהו כספרי מינות,
ובעת ההוא יצאה קונטרס בירושלי בש "קול השופר" נגד בעל החוברת ,והרשעי החרימו את
בעל המחבר וסייעתו ונתנו אות במאסר ,ועל זה סובב דברי רבינו במכתבו.
יש לציי שרבינו הי' מגדולי הלוחמי בעני זה ,וג במכתב זה כותב שרק מתחילה חשב שיוכלו
לתק את הדבר בנחת אבל כעת כבר רואה שהוא מעוות לא יוכל לתקו .וראוי להעתיק איזה
מאמרי ממכתבי רבינו בעני זה:
..בראותי עתה החוברת בש "אורות" מה שכתב על אות האנשי דבזה"ז נושאי דגל ההפקרות
ביד רמה ושה רשעי ופושעי ,שע"י אלו ביותר יתגלה המשיח ונת לה השבח ,עמדתי מרעיד
ונבהלתי מראות שגעו כזה ,ונשתוממתי על המראה ,ולא ידעתי מאי אידו ביה ,אי ש אור
לחוש וחוש לאור ,ולא ירא נפשו מעלבו התורה וכל הנביאי צועקי עליו במרה וכו'.

ïõþ

שעשועי

בכתבי הקודש

תורת

¯·„ ¯˙Ò‰ ÌÈ˜Ï‡ „Â·Î ·ÂË ¯˙ÂÈ˘ ‡"ËÈÏ˘ ¯"˙Î ÌÂ¯ ˙ÏÚÓÏ ÚÈ„Â‰Ï ·˙ÎÓ· È˙Ú„
‰‚‚˘ ÈÎ ˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË· ¯Â˘ÈÓ· ÁÈÎÂ‰ÏÂ ˙¯·ÂÁ‰ ÏÚ· ·¯‰Ï ·˙ÎÂ ˙Â˘ÁÏ ‡ÏÂ
‰Ï˘ÎÓ‰Â ÔÂÏ˘ÎÈ ÏÂ˘Î ÌÈ¯ÂÁ·Â ÌÈÚ˘ÂÙÏ „È Ô˙ÈÏ Ï˜Ï˜ ‡Â‰Â Ô˜˙Ï ·˘Á„ ÂÈÙÏÓ ‰‡ˆÈ
ÈÂÈ˘· ÂÈ¯·„ ı¯˙È Ì‡ Û‡Â Â· ¯ÂÊÁÈ ÈÏÂ‡Â Ï‡¯˘È· ˙‡ÊÎ 'È‰˙ ‡ÏÂ Â„È ˙Á˙ ˙‡Ê‰
ÂÓÈÎÒÈ Ì‡ ˙‡Ê· Í‡ ÌÈÚÓ˘ ˙Á· ÌÈÓÎÁ È¯·„Â ËÚÓ Ô˜˙È˘ ·ÂË Ù"ÎÚ ‡˜ÈÁ¯Â È˜ÂÁ„
ÌÏÂ‡Â ¯ÈÚ· ‰ÁÂÂˆ ÏÂ˜Â 'È¯Â¯Ú˘‰ È˙Ú„È ‡ÏÂ ÔÈ˙ÓÓ È˙ÈÈ‰ ‰˙Ó¯‰ Ì˙·Â˘˙ÏÂ ¯"˙ÎÚÓ
Á"˙· ‡È¯Â‚Ë˜ ‰Ê È„È ÏÚÂ ÌÂÒ¯ÈÙ· ¯ÙÂ˘‰ ÏÂ˜ „‚ ‰ÏÚ ÏÂ˜ ˙ÂÏ‚ ˙ÂÏ‚‰· ÌÂÈ‰Î Ô‰
‰·È¯Á‰˘ ˙‡ÊÂ ..Â ..Â ‰Â „·Î· ‰Ï˜‰Â Ô˜Ê· ¯Ú‰ Â·‰¯È ‡Ó¯‚ Ô„Â ˜"‰Â˙ ÔÂ·ÏÚ ‰·¯Â
Â ÔÂ˜˙Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ˙ÂÂÚÓ ¯·„ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈ ‡Ï Î"Ú ‰Ù¯ÁÏ ÍÓÚÂ ÌÈÏ˘Â¯È ÂÈ˙· ˙‡
ı¯‡· ÌÂÏ˘ ˙ÂÙ˘ÈÂ ˜"‰Â˙ Ï‚„ ÌÈ¯ÈÂ ‡·‰ÏÂ ¯·Ú˘ ÏÚ ‰˘ÚÈ ÂÈÈÚ· ·ÂË‰ ˘"˙È
ÌÈÎÏÂ‰Ï ·ÂË ÚÓÈ ‡Ï È"˘‰Â ÂˆÓ‡Â Â˜ÊÁ Ì˙‡Â ÌÏ˘ ··Ï· Â„·ÚÏÂ ÂÂˆ¯ ˙Â˘ÚÏ
.‡"·· Ï‡Â‚‰ ˙‡È·Ï ‰ÎÊÂ ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·ÚÈ ‰‡ÓÂË‰ ÁÂ¯Â ÁÏˆÈ Ì„È· È"‰ ıÙÁÂ ÌÈÓ˙·

Š(‰

בראותי דברי אלו עמדתי מרעיד ונבהלתי מראות אי יתכ שיצא המכשלה הזאת וחוצפה....
.' וכו, שהוא חילול ד' וחילול התוה"ק,יתירה מתחת חרט אנוש
,ושוב אמר כי כבר בטל ביטול גמור כל מה שכתב בקונטרס והרי הוא בידי האדמו"ר מגור...
 ועוד יש הרבה מכתבי...' כמי שאינו וכו, כיו שלא פירס,וג ע"ז אמרתי דא א הוא אמת
.ומאמרי חריפי בעני זה מאת רבינו

ìõþ

תורת

בכתבי הקודש

שעשועי

מכתב מהגה"צ רבי יחזקא' שרגא לעזער זצ"ל מלעמבערג ,ובה
מאמר מזקינו מר הרה"ק משיניאווע זי"ע
aeyhrcif dt fenz `"i wla 't 'c mei d"a
'ek mixwid epicici ceakl q"hkey

הנה ,Ï"ˆÊ ·Â˘ËÚ„ÈÊ ‚"‰·Î˘¯ ˜"‰‚‰ Ê"‡‡ ˜"Î Ï˘ ˆ"‡ÈÂ ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ ‡Â‰ ÌÂÈ‰
˜"Î Ï˘ Ï˘ Â˘„˜ ‰ÙÓ ‡"ËÈÏ˘ ˆ"‰‰ ¯"ÂÓ‡‡ ÚÓ˘˘ ˘È‡ ÈÙÓ ˘È‡ ÚÂ„ÈÂ
‡‡"‡˙‰ Ï˘ ÔÂÈˆ‰ ÏÚ ÔÂ¯ÈÓ· ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ ÈÓ ,Ï"‰Ê· ,‰"ÏˆÊ ÚÂÂ‡ÈÈ˘Ó ˜"‰‚‰ Ê
‡ÔÎ ÏÚ ,·Â˘ËÚ„ÈÊ· '˜‰ ÔÂ‡‚‰ Ï˘ '˜‰ ÔÂÈˆ‰ ÏÚ 'È‰È ,È‡ÁÂÈ ¯· ÔÂÚÓ˘ Ô·¯ 'ÂÎ È˜Ï
....‰·ÂËÏ 'ÈÈÚ ÏÎ· ‰ÚÂ˘ÈÏ 'ÂÎ È˙¯ÎÊ‰Â ˘Â„˜‰ ÔÂÈˆ‰ ÏÚ È˙ÈÈ‰

Š(‰

הה"צ רבי יחזקא' שרגא לעזער זצ"ל ,הי' בנו של הגה"צ רבי שמוא' שמחה לעזער זצ"ל מלעמבערג,
שהי' חתנו של הגה"צ המפורס רבי פנחס תאומי פרענקעל זצ"ל ,שהי' חתנו של מר הרה"ק
משיניעווע זצוק"ל ,והוא הי' החת הראשו של מר הה"ק משיניעווע ,שנשא את בתו הרבנית
הצדיקית דרעזיל שנולדה מהרבנית הראשונה בתה של הרה"ק הארי' דבי עילאי זי"ע.
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מכתב קודש מאת כ"ק אדמו"ר מסקולע זי"ע
dkx'a mel'y dxe'z xz'k zpy mixet zgny d"a

.ò"ò çøæéå é"ð ñòìãðòä áàæ ïéîéðá ø"øäåî ,äìòðå ãáëð ,àìôåîä áøä éáåäà éãéãé 'ë

.„·Î‰ Â¯ÙÒ ˙¯ÂÓ˙ '„ 10 ‰¯˘Ú ÍÒ ‰Ê· ‡ Ï·˜È .'ÂÏ˘Â ‰Î¯· חיי
.˙Â·¯ ,‰Ïˆ‰ ÔÈÚ· È˘Ù È¯ÂÒÈÂ È˙Â„¯Ë ¯"‰ÂÚ· ÈÎ ,¯ÂÁÈ‡‰ ÏÚ ‰ÁÈÏÒ ˘˜·‡ מאד
‰„ÓÎ ˙ÂÎÊ ÛÎÏ ‡ ÈÈ„È .ÂÏ ÔÈ‡ Î"‚ ÌÈÏˆÚ ÌÈÏÚÂÙ ÂÏÈÙ‡Â ,‰·Â¯Ó ‰Î‡ÏÓ‰
.˙È¯Â˙‰
¯‡Â·Ó‰ ¯Â¯È·‰ ˙„Â·Ú· Â˜ÏÁ Ì˘Â Ú‚ÈÂ ÏÓÚ È" 'Î˘ È˙È‡¯Â Â¯ÙÒ· ËÚÓ עינתי
Ô‰ ‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ ‡È‰ ˙‡ÊÂ ,Ú¯‰Ó ·ÂË‰ ¯Â¯È·· 'ÈÂÏ˙ ‰ÏÂ‡‚‰˘ ˜"‰ÙÒ·
·ÂË‰ ·¯ÂÚÓ 'È‰È ‡Ï˘ ÂÓˆÚ ÏÚ ÂÈÈÚ ÁÂ˜ÙÏ ÍÈ¯ˆ ,Ë¯Ù· '‡ ÏÎÏ Ô‰Â ÏÏÎ ÈÈÚ·
˜ÚÂˆ 'ÈÚ˘È ‡È·‰Â ,Í˘ÂÁÏ ¯Â‡Â ¯Â‡Ï Í˘ÂÁ ÌÈÓ˘˘ ÂÓÊ· ¯"‰ÂÚ· Ë¯Ù·Â ,Ú¯‰ ÌÚ
'Â‚Â Í˘ÂÁÏ ¯Â‡Â ¯Â‡Ï Í˘ÂÁ ÌÈÓ˘ Ú¯ ·ÂËÏÂ ·ÂË Ú¯Ï ÌÈ¯ÓÂ‡‰ ÈÂ‰ ‰ÊÎ ¯Â„ ÏÚ
.(')ישעי' ח
"‡˙ÈÈ¯Â‡Ï ÍÏÈÁ" Â˘ÙÏ ¯Ó‡È˘ ¯È‰Ó ¯ÙÂÒ ËÚ· '‰ Â‰Á˘ ÈÓ ÏÚ ˘Â„˜ ·ÂÁ ע"כ
ÌÈ‚È‰Ó‰ ¯Á‡ ÏÏÂ˘ ÂÎÏÈ ‡Ï˘ ˙Â¯ÂÚ ÌÈÈÚ ÁÂ˜ÙÏ ,¯Â¯È·‰ ˙Î¯ÚÓ· Â˜ÏÁ ÌÈ˘ÈÂ
.ÌÈÚ˙Ó ÍÈ¯˘‡Ó ÈÓÚ 'ÈÚ˘È ‡È·‰ ÔÂ‡˙‰˘ ÂÓÎ ,ÌÚ‰ ˙‡ ÌÈÚ˙Ó‰
Ï‚„· ÌÈÏ‚Â„‰ È˘‡ Ï˘ „Â˜„˜ ÏÚ ‰Î‰ ÂÈ¯Ó‡ÓÓ ‰·¯‰·˘ ,È" ˙"Î Ï˘ ÂÁÎ ויישר
.ÒÁÈÙÎ ¯Î˘ ÌÈ˘˜·ÓÂ È¯ÓÊ È˘ÚÓ ÌÈ˘ÂÚ ,˙Ó‡ Ï˘
.ÂÓÊ· „‡Ó ıÂÁ ‰Ê בדור
,˙Ó‡‰ Ô¯˜ ˙Ó¯‰· ·Â¯˜· ˙Â‡¯Ï ‰ÎÊÂ ,‡˙ÈÈ¯Â‡Ï ÂÏÈÁÂ ÂÁÎ ˙‡ ıÓ‡ÈÂ ˜ÊÁÈ השי"ת
.‡"·· '‰ ˙ÚÂ˘È· '‰ ÌÚ Ô¯˜Â ˙Ó‡ ˙¯Â˙Â „ÒÁ ˙¯Â˙ Ô¯˜
. אוהבו וידידו עוז,בברכת התורה הנצחית והגאולה האמיתית ע"י הגוא"צ האמיתי בב"א
הק' אליעזר זוסיא בהרהגה"ח רי"א ז"ל פרטיגול
 אחרי שהוציא לאור ספר להאיר עיני,מכתב זה כתב הה"ק מסקולע זי"ע להעסק החשוב הנ"ל
 אבל הי' רגיל לבוא, ויש לציי שהעסק הרב הנ"ל א שהי' יותר שיי לאגודה,בעניני השקפה
 תודתינו נתונה להרב שלמה יצחק אייזיק.' וקיבל ממנו השקפותיו הק,הרבה אל רבינו הק' זי"ע
. שהמציא לנו את המכתב, מו"ל ספרי הרב הק' מסקולע זצ"ל,ווייס שליט"א
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שיעור מהגאו הקדוש מהר" שיק זצ"ל
בשמעתי דעד נעשה דיי
מה ˘˙ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï„ ¯·Ò„ [·È˙È ‰"„ ¯"‰Ù„Ó :Á ˙Â·Â˙Î] ¯Â‡Ó‰ ÏÚ· ˙ËÈ˘ Â"Ó‡ 'È
‰˘˜‰Â ÔÈÈ„ ‰˘Ú „Ú ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï „ÈÚÓ‰ „Ú Ï·‡ ‰‡Â¯‰ „Ú ‡Ï‡ ÔÈÈ„ ‰˘Ú „Ú
['ÂÎÂ] ‰Ï ÔÈ˙Â ‰ÓÎ ÈÙ· ÔÈÒ¯‚ ÔÈËÈ‚ ˙ÏÈÁ˙· [ÔÏÈ„] (ÔÈÏÈ„) ‡¯Ó‚·Â ¯Â‡Ó‰ ÏÚ·‰
‡‰„ ÔÈÈ„ ‰˘Ú ÂÓˆÚ È„Èˆ· 'ÈÙ‡ ‡ÓÏ‡ Ô·¯„· ÔÈÈ„ ‰˘Ú „Ú„ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜ ‡‰Â „Ú
È¯·„Ï ¯ÓÂÏ ˘È ‡Ï‡ ÔÈÈ„ ‰˘ÚÂ „Ú ‰˘ÚÂ Ì˙Á ÈÙ·Â ·˙Î ÈÙ· ¯Ó‡ ÁÈÏ˘‰
˙ÂÓÎ [‰Â‡˘Ú] (‰Ú˘Ú) „Á‡ „Ú· ˙ÓÈÈ˜˙Ó‰ ‰„‚‰ ‡È‰˘ ÔÂÈÎ Ì˙‰ È‡˘ ÂÏ˘ „ÂÓÏ
˘‡„Ú ˘¯ÂÙÓ ÔÈˆÓ ‡Ï ÌÈ„Ú È˘ [ÌÈ˙Â] (ÔÈ˙Â) ÍÈ¯ˆ˘ [ÌÂ˜Ó] (ÌÈÂ˜Ó) Ï·‡ ÂÈ
Á¯ÂË‰ ÏÎ ¯Â‡Ó‰ ÏÚ·‰ Á¯Ë ‰ÓÏ [Ì˘] Ô"·Ó¯‰ ÂÈÏÚ ‰˘˜‰Â ÂÓˆÚ ˙„‚‰· ÔÈÈ„ ‰˘Ú
·˙Î ÈÙ· „ÈÚ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÔÈÈ„ ‰˘Ú „Ú„ ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ· ˘¯ÂÙÓ ‰‡¯˘ ¯Á‡Ó ‰Ê‰
˙ËÈ˘ Â"Ó‡ 'È˙Â ÔÈÈ„ ‰˘Ú „ÈÚÓ‰ „Ú 'ÈÙ‡„ ‡ÓÏ‡ ˙Â¯Ë˘ ÌÂÈ˜ ÂÈÈ‰„ Ì˙Á ÈÙ·Â
·‡Î‰ ‡‰„ ÔÈÈ„ ‰˘Ú ÂÈ‡ „ÈÚÓ‰ „Ú Ï·‡ ÔÈÈ„ ‰˘Ú ‰‡Â¯‰ „Ú ‡˜ÂÂ„„ ¯Â‡Ó‰ ÏÚ
‡‰˘Ú „Ú„ ¯Ó‡˜Â ‡·‡ '¯ ·˙È [:‡Î ˙Â·Â˙Î] ¯Ó‡˜ ‡‰„ ÔÈÓÈÈ˜ ‡·‡ '¯„ ‡·ÈÏ
„„ÈÚÓ‰ „Ú ‡Ï Ï·‡ ÔÈÈ„ ‰˘Ú ‰‡Â¯‰ „Ú ‡˜ÂÂ„„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò Â˙ËÈ˘Ï ‡·‡ '¯Â ÔÈÈ
„ÏÎ‰ ¯ÙÂÎ„ ÔÏÓ [„"‡· ‰Ó ÈÙÓ ‰"„ ‡"Ú] Á"È Û„ ÔÈ˜¯Ù· Ô‡Î ‰˘˜‰ 'ÒÂ˙‰ ‡‰
¯ÙÂÎ„ ÏÏÎÓ „Á‡ „Ú· ‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁÏ ‡¯˜ Í¯ËˆÈ‡„Ó ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏÂ ‰ÚÂ·˘Ó ¯ÂËÙ
¯ÓÂÏ ˘È ‡Ï‡ Ú„ÂÈ ÂÈ‡ ‡Â‰Â ÂÏ ·‚˘ ÔÈ„ÈÚÓ[˘] ‡ÎÈ‰Ï Í¯ËˆÈ‡ ‡‰„ ¯ÂËÙ ÏÎ‰
„‚ÍÏÓ‰ ¯Ú˘‰ ‰˘˜‰Â ‰‡„Â‰Â ‰¯ÈÙÎ· ÔÈÚ·„ ÚÓ˘Ó ‰Ê ‡Â‰ ÈÎ„ ‡È‰ ·Â˙Î‰ ˙¯[È]Ê
השיעור הזה הוא מתו חוברת של שיעורי שנכתב ע"י הגאו רבי דוד נייאוויטש זצ"ל ,שהי'
מחשובי התלמידי של רבינו ,ונזכר כמה וכמה בפעמי בתשובותיו הק' .הגאו רבי דוד נייאוויטש
זצ"ל )כנראה שהי' יתו עוד כשהי' בחור ,עיי סו השיעור (.הי' חת הגאו רבי שמוא' גינצלער
זצ"ל שהי' אב"ד אויבערווישוויע וחיבר ספר משיב נפש שנדפס מחדש ע"י נכדי המחבר בירושלי
תש"ס .הגאו רבי דוד וזוגתו חי' רייזל נפטרו מבלי להשאיר אחריה דורות ,ונתפרס כא השיעור
הזה לעילוי נשמת רבי דוד ב רבי יקתואל זיסא מבערעזיב וזוג' חי' רייזל בת רבי שמוא' בג
עד תהא מנוחת.
תודתינו נתונה להר"ר בצלא' לונצער נ"י שיגע להכי את הכתב להיות ראוי לבוא בדפוס.
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È„È„ ¯ÓÈÓÏ ÔÓÈ‰Ó ÈÂ‰ „Ú Â‡Ï È‡„ ‡·‡ '¯„ ‚"‰Î· „Á‡ „Ú ˙ÂÚÂ·˘ Í¯ËˆÈ‡ ‡ÓÏ„
˙"‡Â ÌÏ˘Ó Ú·˘ÈÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡Â ‰ÚÂ·˘ ·ÂÈÁÓ „Ú ÏÈ·˘·Â È˙ÙËÁ ‡Ï„ Â‚ÈÓ· È˙ÙËÁ
ÔÈ¯Ó‡„Î Ì‰È˘ ÔÈ· ‰È‰˙ '‰ ˙ÚÂ·˘Ó ÔÈÙÏÈ ÌÏ˘Ó Ú·˘ÈÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ÍÂ˙Ó ‡‰
'ÒÂ˙‰ Â·˙Î˘ ÂÓÎ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ ‡‰Ï „Á‡ „Ú ˙ÂÚÂ·˘ Í¯ËˆÈ‡ ‡ÏÂ ˙ÂÚÂ·˘ 'ÒÓ·
ÌÏ˘Ó Ú·˘ÈÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ÍÂ˙Ó ÔÈÙÏÈ„ ‡Â‰ Ì‰È˘ ÔÈ· ‰È‰˙ '‰ ˙ÂÚÂ·˘Ó„ ·"··
Í‰ Ï˘ Â‚ÈÓ 'ÈÏ ˙ÈÏ ‡Ú„È ‡Ï ÔÈ˘ÓÁÂ ‡Ú„È ÔÈ˘ÓÁ È·‚ ÔÂ‚Î Â‚ÈÓ 'ÈÏ ˙ÈÏ„ ÈÎÈ‰
ÍÂ˙Ó ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï„ Â‚ÈÓ 'ÈÏ ˙È‡„ ‡·‡ '¯„ ‡ÎÒ È·‚ Ï·‡ ‡Ú„È ‡Ï ¯Ó‡˜„ ÔÈ˘ÓÁ
ÍÂ˙Ó ÔÈ¯Ó‡ ‚"‰Î· 'ÈÙ‡ „Á‡ „Ú ˙ÂÚÂ·˘ Í¯ËˆÈ‡ ÍÎÏÂ ÌÏ˘Ó Ú·˘ÈÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘
‰ÚÂ·˘ ·ÂÈÁ ÏÎ‰ ¯ÙÂÎ ÌÏÂÚÏ Ï·‡ Â‚ÈÓ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰ 'ÈÙ‡ ÌÏ˘Ó Ú·˘ÈÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘
¯ÂËÙ ÈÂ‰ „Ú Â‡Ï·Â ‡·‡ '¯„ ‡ÎÒ· ÔÂ‚Î Â‚ÈÓ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰ Í¯ËˆÈ‡ „Á‡ „Ú ˙ÚÂ·˘Â
Â"Ó‡ ‰˘˜‰Â ¯ÂËÙ ÏÎ‰ ¯ÙÂÎ„ ‰Ê ‡Â‰ ÈÎ Í¯ËˆÈ‡ ÈÎ‰ ÌÂ˘ÓÂ ·ÈÈÁ„ Í¯ËˆÈ‡ ÍÎÏ
‰˙·Â˙Î ˙ÂÓ‚ÂÙ‰ ÔÈ˙È˙Ó· ‡˙È‡ [.ÊÙ] ˙Â·Â˙Î·„ ‚"‰ÎÏ „Á‡ „Ú ˙ÚÂ·˘ È˙‡ ‡ÓÏ„
‡ÏÂ ÔÈ¯ËÙÂ ÔÈÚ·˘ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‡‰ ‰˘˜Â ˙ÂÏËÂÂ ˙Ú·˘Â ‰ÚÂ·˘· ‡Ï‡ Ú¯Ù˙ ‡Ï
˙È‡„ ÍÈ‡‰„ ÌÚËÓ ¯ËÙÂ Ú·˘ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ÔÈ¯Ó‡ ‡ÓÚË È‡Ó„ Ô"¯‰ ·˙ÎÂ ÔÈÏËÂ
¯Ë˘‰ ˙˜ÊÁ„ ÈÎ‰ ÔÈ¯Ó‡ ÈÓ ¯Ë˘‰ 'ÈÏ ˙È‡„ ÍÈ‡‰Â ¯ËÙÂ Ú·˘ ‡Â‰ ÔÂÓÓ ˙˜ÊÁ 'ÈÏ
È˙‡ ÈÎ‰Ï ‡ÓÏ„ Î"‡Â .¯Ë˘ 'ÈÏ ˙È‡„ ÍÈ‡‰ ¯ËÙÂ Ú·˘ ÍÎÏ ÔÂÓÓ ˙˜ÊÁ ÂÓÎ ÈÂ‰
ÔÂÚÓ˘ ÔÚËÂ Ô·Â‡¯Ï ¯Ë˘ 'ÈÏ ˙È‡Â ‰Ó ÔÂÚÓ˘Ó Ú·˙ Ô·Â‡¯ ÔÂ‚Î „Á‡ „Ú ˙ÂÚÂ·˘
‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡ „Ú„ ÔÈ¯Ó‡ ÈÂ‰ È‡Â Ú¯Ù˘ ÔÚÂË Î"‚„ „Ú 'ÈÏ ˙È‡Â È˙Ú¯Ù
„Ú„ ÔÈ¯Ó‡ È‡ Ï·‡ ÈÚ· È‡Ó È„È· Í¯Ë˘ Ú¯Ù˘ ‡˙È‡„‡ 'ÈÏ ¯Ó‡„ ÔÓÈ‰Ó Ô·Â‡¯ Î"‡
˙"‡Â ÏÂËÈÏÂ Ú¯Ù ‡Ï˘ „Ú‰ ˙‡ Â· ˘ÈÁÎ‰Ï Ú·˘ÈÏ Ô·Â‡¯ ÍÈ¯ˆ Î"‡ ‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁÓ
˙ÂÚÂ·˘ È˙‡ ‡Î‰ÏÂ ¯Ë˘‰ ˙˜ÊÁ 'ÈÏ ˙È‡ ‡‰ ÏÂËÈÏ ‡ÏÂ ¯ËÙÂ Ú·˘ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡‰
Á"ÎÚ ‡Ï‡ ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï ÌÏ˘Ó Ú·˘ÈÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ÍÂ˙Ó Ï·‡ Ô"¯‰ ˙¯·ÒÎ „Á‡ „Ú
ÌÂ˘Ó ‚"‰Î Í¯ËˆÈ‡ „Á‡ „Ú ˙ÂÚÂ·˘„ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏ„ Ó"˘ ‡Î‰ ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï„ ÔÂÈÎ
ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡˘ ˙Â„Ú ÈÂ‰„ ÌÂ˘Ó Ô·¯„ ˙Â¯Ë˘ ÔÈ¯Ó‡ ‡ÓÚË È‡ÓÂ Ô·¯„ ˙Â¯Ë˘„
Â‰È¯Á‡ ¯ÓÈÓÏ ÂÏÎÈ ¯Ë˘‰ ÏÚ ÌÈÓÂ˙Á‰ ÌÈ„Ú‰„ ¯Â‡Ó‰ ÏÚ·Â È"Ù‰ ·˙Î˘ ÂÓÎ ‰ÓÈÊ‰Ï
È‡˘ ˙Â„Ú ÈÂ‰„ Í¯ËˆÈ‡ ÈÓ ÔÂÓÓ È·‚„ ˙ËÈ˘ Í‰ÎÂ ¯˘Î ¯ÁÂ‡Ó ¯Ë˘ ‡‰„ ÔÓÊ‰
'ÈÙ‡ ÌÏ˘Ó Ú·˘ÈÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ÍÂ˙Ó Ï"Ò„ Â˙ËÈ˘Ï ‡·‡ '¯ Î"‡ ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡
Û ÈÏÈÓÏ ÈˆÓ ‡Ï '„ ˙ÂÚÂ·˘Ó ‡‰ ‡‰ ÔÏÓÂ ‡·‡ '¯„ ‡ÎÒ È·‚ ÔÂ‚Î Â‚ÈÓ ‡ÎÈ‡„ ÈÎÈ‰
„Ú ˙ÂÚÂ·˘Ó ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ Á"ÎÚ ‡Ï‡ ·"·· 'ÒÂ˙‰ ‰˘˜‰˘ ÂÓÎ Â‚ÈÓ ‡ÎÈÏ„ ÈÎÈ‰ ‡Ï‡
¯Ë˘‰ ˙˜ÊÁ ˙È‡„ ÈÎÈ‰ Ô"¯‰ ˙¯·ÒÎ ÔÈÚÈÓ˘‡Ï È˙‡ ‡ÓÏ„ Ï"‰ 'Â˜ ‰˘˜Â „Á‡
È·‚Â ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡˘ ˙Â„Ú ÔÈÚ·„ ÌÂ˘Ó Ô·¯„ ˙Â¯Ë˘ Á"ÎÚ ‡Ï‡ ÏËÂÂ Ú·˘
ÍÈ¯ˆ ÔÂÓÓ È·‚ 'ÈÙ‡„ Ï"Ò ‡·‡ '¯ ‡ÓÏ‡ ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡˘ ˙Â„Ú ÈÂ‰ ˙Â¯Ë˘
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˙Â„Ú ÈÂ‰„ ,ÔÈÈ„ ‰˘Ú ÂÈ‡ „ÈÚÓ‰ „Ú„ Ï"Ò ‡·‡ '¯ Î"ÚÂ ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡˘ ÌÈ„Ú
˙Â„Ú ÈÂ‰ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó„ 'ÒÂ˙‰ Â·˙Î˘ ÂÓÎ ‰ÓÊ‰ ÂÏ·˜È ‡Ï„ ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡˘
˙ÚÂ·˘ÓÂ ÌÏ˘Ó Ú·˘ÈÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ÍÂ˙Ó Ï"Ò„ ‡·‡ '¯ Î"‡ ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡˘
‡˜ÂÂ„ ‡·‡ '¯„ ‡·ÈÏ‡ Î"‡Â Ï"‰ ÌÚËÓ Ô·¯„ ˙Â¯Ë˘„ Ï"Ò Á"ÎÚ ‰Ï 'ÈÙÏÈ „Á‡ „Ú
Î"‡Â ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡˘ ˙Â„Ú ÈÂ‰„ „ÈÚÓ‰ „Ú ‡Ï Ï·‡ ÔÈÈ„ ‰˘Ú ‰‡Â¯‰ „Ú
„ÈÚÓ‰ „Ú ‡Ï Ï·‡ ÔÈÈ„ ‰˘Ú ‰‡Â¯‰ „Ú ‡˜Â„„ ¯Â‡Ó‰ ÏÚ· ˙ËÈ˘ ı¯Â˙Ó ¯ÈÙ˘
‚"‰ÎÏ È˙‡ „Á‡ „Ú ˙ÚÂ·˘„ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ Î"‡ ‡È‰ ‡·‡ '¯„ ‡·ÈÏ‡ Â‡Ï ÔÈËÈ‚· Ï·‡
Î"‡ ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡˘ ˙Â„Ú ÍÈ¯ˆ ‡Ï ÔÂÓÓ È·‚„ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˙Â¯Ë˘ È·‚Â ˙ÂÓ‚ÂÙ È·‚
ÏÂÎÈ ‰˙‡˘ ˙Â„Ú ÍÈ¯ˆ ‡Ï ÔÂÓÓ È·‚„ ÔÈÈ„ ‰˘Ú „ÈÚÓ‰ „Ú 'ÈÙ‡„ ÔÈ¯Ó‡ ¯ÈÙ˘
·Â˙ÎÏ È˙¯Ó‚ ‰Ê ¯Ú˘Ï ÔÈ‡ „Ú Á¯ÙÂ ¯˙ÙÎ ˘¯ÈÙÂ ‡Â‰ ÔÂÎ ÈÎ ·ËÈ‰ ˜"Â„Â ‰ÓÈÊ‰Ï
È˙ÏÁ˙‰ '„ ÌÂÈ ÚÈÂÂ˘ÈÂÂ ¯Ú·ÈÂ‡· ‰Ù È˙·˙Î Ì„˜ÂÓ‰ Û„ Ï˘ ÂÈÈ‰„ ÏÈË˘Ù‰ ˙‡
·Â˘È· '˙˘ ÈÁ‡ Ïˆ‡ ˙È·· È˙·˙Î Ì„Â˜ÓÂ '‰ ÌÂÈ· ¯Ó‚Â ‰˘Ú '‰ ÌÂÈ·Â ·Â˙ÎÏ
È˙‡˘˘ ‰˙Á‰ ¯Á‡ ˙ÂÚÂ·˘ '· ˜"ÙÏ Ï"¯˙ ÁÏ˘ 'Ù '‰ ÌÂÈ· ·˙Î ·˙Î‰ ‰Ê ·ÈÊÚ¯·
Ô· „Â„ '˜‰ „"Î ÌÂÏ˘Â ÌÈÈÁ ˜¯ ˘„ÁÏ ÔÈ‡ ¯˙ÂÈ '˙ ÏÈÊÈÈ¯ 'ÈÁ ˙¯Ó '˙˘ È˙˘‡ ˙‡
.·ÈÊÚ¯Ú·Ó Ï"Ê ‡ÈÒÈÊ Ï‡˙Â˜È ‰ÂÁ
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מכתב קודש מהרה"ק רבי איציקל מפשעווארסק זי"ע
ובה עצות והדרכות
˜Ò¯‡ÂÂÚ˘ÙÓ Ô‡Óˆ¯ÈÂÂÚ‚ ˜ÁˆÈ
ÔÚÙ¯ÚÂÂË‡· ˙ÚÎ
˜"˘Ú ‰"·
bltend jxa`d xwid icici ceakl mkezae l`xyi zia lkl ax ryie 'ely
`"hily ... d"en aicpe xiab i"dfra zeidl oken ciqgd

˙Î¯·· ÍÎ¯·‡ Ì„Â˜Â ˙ÂÚÓ‰ ÌÚ ÛÂ¯Èˆ· Í·˙ÎÓ È˙Ï·˜ Ë"‰˘„Á א˙"ÊÂ ˜"˘Ê· Ô„È„ ‰¯‰Ó· ÂÚ˘ÂÂ˙Â ˙"Ê ÌÚ ˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙Â‡È¯·· 'È‰˙˘ ¯"‰È˘ ËÂÈ„ ה‰ÂÈ¯‰ ‡ÏÓ˙˙
ÍÂ˙Ó ˜"‰Â˙· ˜ÂÒÚÏ ‰ÎÊ˙Â ˜"˘Ê Ï˜È· „Ï˙Â Ï˜È בÏ‡¯˘È ÏÏÎ· ÍÈÎ¯„ ÏÎ· ÁÈÏˆ˙Â ˙Ú„‰ ˙·Á¯ ה‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÂÏÈÙ‡Â *‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ „ÓÂÏ ÈÈ‡ ¯"‰ÂÚ· ‰ˆÚ· Í˙Â‡ ˙Â‰Ï ואודות
Â˙Â‡ ˜Â¯ÊÏ ÍÈ¯ˆ ÍÈ‡ ˙Â„ÓÂÏÓ‰Ó ‰Ò¯Ù ˘È Ì‡ „"ÚÙÏ ‰Ê ÏÎ ÌÚÂ ˙ˆ˜Ó
.˙Â„È˙Ú‰ ÏÚ ¯Â˜Á˙ ‡ÏÂ ÁÂÈ¯·Â Ï˜È· ¯ÂÎÓ˙Â ‰˜˙ ÌÈ˙·‰ ÔÈÚ·Â
ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÁÂÂ¯·Â ¯„Ò· ‚‰˙˙ ÌÈ˙·‰ Ï˘ ¯ÁÒÓ‰ ¯˘‡ ÌÈ·¯‰ ˙ÂÎÊ· È"˘‰ וירח
.Â"Á Â"Á Â"Á Â"Á ÚÂÓ ÌÂ˘ ÈÏ· ‡"·· ÂÈ˜„ˆ ÁÈ˘Ó ˙‡È· „Ú
Ì‚ ¯¯ÂÚ˙Â ‡"ËÈÏ˘ ·Â˘ËÈ„ÈÊÓ È·¯ ˆ"‰¯‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ‰‡¯˙Â ˙ÂÁÏ˘ È˙˘Ï ותזכה
.ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÂÈÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó ˙ÂÈ¯·‰ ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ ÏÎÂ Â˜ÈÊÁ‰Ï ÌÈ¯Á‡
הק' משה יצחק נכד רבן של כל ישראל ר"ר אלימלך זצוקללה"ה
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
.' ונהני ממנו עצה ותושי.. על פי המשנה בפרקי אבות כל הלומד תורה,נראה כוונתו
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עוד מכתב קודש מהרה"ק רבי איציקל מפשעווארסק זי"ע
ובה עצות והדרכות
˜Ò¯‡ÂÂÚ˘ÙÓ Ô‡Óˆ¯ÈÂÂÚ‚ ˜ÁˆÈ
ÔÚÙ¯ÚÂÂË‡· ˙ÚÎ
'idi jexa mb xcql 'b mei d"a

„ÈÒÁ‰ ‚ÏÙÂÓ‰ Í¯·‡‰ ¯˜È‰ È„È„È „Â·ÎÏ ÌÎÂ˙·Â Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎÏ ‰Î¯Â·ÓÂ ‰·ÂË *שנה
.È" ..‰"ÂÓ ·Ï ·È„Â ¯È·‚ È"‰ÊÚ· ˙ÂÈ‰Ï ÔÎÂÓ
˙Î¯·· ÍÎ¯·‡ Ì„Â˜Â ˙ÂÚÓ‰ ÌÚ ÛÂ¯Èˆ· Í·˙ÎÓ È˙Ï·˜ Ë"‰˘„Á אÂÎÊ˙Â ˜"˘Ê Ï˜È· „Ï˙Â Ï˜È· ‰ÂÈ¯‰ ‡ÏÓ˙˙ ˙"Ê ¯˘‡ ¯"‰È˘ ËÂÈ„ ה˙Â·Á¯· Í˜ÒÚ· ÁÈÏˆ˙Â ˘"¯ÈÂ Á"˙ ˙Â¯Â„ È¯Â„ „ÈÓÚ‰Ï „ÁÈ בÏ‡¯˘È ÏÏÎ· ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÓÈÏ˘· ÂÈ‰˙Â ‰˘Â„˜„ ˙Ú„ הÍ˙¯È„ ÚÂ·˜Ï ÍÈ¯ˆ ‰˙‡ ¯˘‡ ˜ÙÒ ÌÂ˘ ÔÈ‡ „"ÚÙÏ Í˙¯È„ ˙ÚÈ·˜· ‰Ï‡˘‰ ואודות
Ì˘Â ˘Ù‰ ¯ÂÊÈÙÓ ÂÈÏÈˆÈ ˙"È˘‰ ÌÎÁ‰ ¯Ó‡Ó ‡˙Â‡ÈÂ ¯ÁÒÓ‰ ÌÂ˜Ó· ....·
.ÁÈÏˆÈ Í„È· '„ ıÙÁÂ ˘"¯ÈÂ ÌÈ„ÈÒÁ Î"‚ ˘È
.Â"Á Â"Á Â"Á Â"Á ¯"‰ÈÚ ÌÂ˘ ÈÏ· ‰¯Â˘Î ÏÎ‰ ‚‰˙È˘ È"˘‰ ויעזור
.Ï‡¯˘È ÏÏÎ· ÍÈÎ¯„ ÏÎ· ותצליח
¯"‰ÈÎÂ ÔÂˆ¯ ˙Ú˘· ˙ÈÚÈ·¯ ‰Ú˘· ‰ÏÈÏ· ·˙ÎÓ‰ ·˙ÂÎ‰ È‡Â
הק' משה יצחק נכד רבן של כל ישראל ר"ר אלימלך זצוקללה"ה
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
 ויתכ שרבינו מברכו בשנה טובה עפ"י המבואר בספה"ק שישנו בחינה,המכתב נכתב בפ' תולדות
.של גמר חתימה עד חנוכה
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מילי דחסידותא
שכתב הגאון ר' חיים גרשון אורינטליך זצ"ל אב"ד בק"ק מעזע טעלעגעד
מה ששמע מאביו הגאון רבי מרדכי זצ"ל שהי' תלמיד מובהק להגאון
רבי שמעלקע מסעליש זי"ע וכן מה ששמע מגיסו הגאון הצדיק רבי
שאול בראך אב"ד קאשוי זצ"ל ,ומעוד צדיקים נעתק מגליוני ספר
צרור החיים שחיבר הגאון הקדוש רבי שמעלקע סעלישער זצ"ל
)`.(okezd z` oiadl ick zvw iepiyl jxvp 'id ik xagnd oeyl ynn epi

רבותיו של אבי אדוני רבי מרדכי זצ"ל
אבי ‡„˙Ú· ,Ï"ˆÊ ˘ÈÏÚÒÓ Ú˜ÏÚÓ˘ È·¯ ˜"‰‚‰ Ïˆ‡ Ì„Â˜Ó „ÓÏ ,Ï"ˆÊ ÈÎ„¯Ó È·¯ ÈÂ
˘Ï"ˆÊ ÈÊÎ˘‡ „Â„ ‰˘Ó È·¯ ˜"‰‚‰ Ïˆ‡ „ÂÓÏÏ ÍÏ‰ Î"Á‡Â ,Ô‡˜Ï‡· ¯ÈÚ· ·¯ 'È‰
Ú˘ÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Ïˆ‡ „ÓÏ Ì‚Â ,Ï"ˆÊ ·Ï ·ËÈÈ ÏÚ· ˜"‰‚‰ Ï˘ ÂÈÓÁ ,ÚÂÂÚ˘ËÏ‡ËÓ
.ıÎ È"¯‰Ó È˘Â„ÈÁ ¯ÙÒ ¯·ÈÁÂ ,Ï"ˆÊ ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ È„ÈÓÏ˙ ÈÏÂ„‚Ó 'È‰˘ Ï"ˆÊ ¯ÚËÚÏÙ¯ÚÂÂ
בכל È·‡ 'È‰ ,Ï"ˆÊ ÈÊÎ˘‡ „Â„ ‰˘Ó È·¯ ÔÂ‡‚‰ ÂÈÓÁÏ ‡· ·Ï ·ËÈÈ‰ 'È‰˘ ÌÚÙ
.ÌÈËÂ˘Ù È"Á ÂÏ Ô˙ÂÂ ,ÏÈË¯‡‚‰ ÂÏ Í¯ÂÎ ÂÈÈ‰„ Â„·ÎÓ
ג ÒÎ 'È‰ ,Ú˜ÒÈÏ Í¯„ ÍÏ‰Â ,¯‡Â„ È·‰Ó ˙ÂÚÓ ˙Â˜Ï ¯Â·Ú ÍÏ‰˘Î ÈÏ ¯ÙÈÒ
'È‰ Ú˜ÒÈÏÓ ˜È„ˆ‰Â ,Ï"ˆÊ Ú˜ÒÈÏÓ ˘¯Ú‰ È·¯ ˜È„ˆ‰ ˙È·· ÚÙ‡‡˜‰ ÏÚ ·ÎÂ˘Â
·.‡¯Ó‚ ÌÈ„ÓÂÏ ÂÈ‰˘ ÌÈ„ÏÈ ÌÚ „ÓÏÓ ‡Â‰‰ ˙Ú
]לנוח[

סיפר Â·Ï ÏÚ ‰ÏÚÂ ,„‡ÓÏ „Ú ‡˙Ú˘ ‡˜ÈÁ„ ÂÏ 'È‰ ˙Á‡ ÌÚÙ˘ ,Ï"Ê ÈÂ„‡ È·‡ ÈÏ
·Â˙ÎÈ˘ ·˘ÁÂ ,·¯Ï Ì˘ Ï·˜˙Â ,˙Ùˆ ˜"‰ÈÚÏ ÚÒ ÚÂÂÈ˘ËÏ‡ËÓ Ï"‰ Â·¯˘ ˙ÂÈ‰
הגאו רבי חיי גרשו ארינטלי נולד בתר"י לאביו הרב מרדכי ז"ל ,שהי' תלמיד מובהק להגה"ק
רבי שמוא' שמעלקע קליי זצ"ל ,המכונה רבי שמעלקע סעלישער ,מח"ס צרור החיי.
הגרח"ג הי' חתנו של רבי אלעזר ברא זצ"ל מנייטרא ,אביו של הגאו רבי שאול ברא זצ"ל
אב"ד קאשוי ,הגרח"ג עלה לירושלי לפני מלחמת העול הראשונה ,ונפטר ש בשנת תר" ,יהא
זכרו ברו.
הגאו רבי חיי גרשו הי' תלמידו של החת סופר זצ"ל ,ונזכר כמה פעמי בתשובותיו של רבו.
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˙‡ ÚÂÂÈ˘ËÏ‡ËÓ ˜"‰‚‰ Ï·È˜˘ ÌÂÈ·˘ Î"Á‡ ÚÓ˘Â ,‰˘Ú ÔÎÂ ,Â„Ú· ÏÏÙ˙È˘ ·˙ÎÓ ÂÏ
¯‡˘Â ,Ï·˜˙ ‡Ï ‰ÏÙ˙‰ ÂÊ˘ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÂÏ Â‡¯‰˘ ÂÈÈ‰„ ,ÔÂÈÏÚ ÈÈÁÏ ˜Ï˙Ò ,·˙ÎÓ‰
.ÌÂÏÎ ÂÏ ¯ÒÁ ‡Ï ÂÏÈ‡Î ‰ÁÓ˘·Â ˙ÂÓÈÓ˙· ÂÂ˜ ˙‡ „·ÚÂ ,ÂÈÓÈ ÏÎ ÈÚ
.˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï· ˜¯ ˙·˘· ¯·„Ó 'È‰ ÚÂÂÈ˘ËÏ‡ËÓ ˜"‰‚‰˘ ,¯ÈÎÊ‡ ·‚‡ ובדר
ÌÈÂ‡‚ Ì˘ ÂÈ‰Â ,˘Â„˜‰ Â‡ÒÎ Ïˆ‡ „ÓÚÂ ,Ú"ÈÊ ‰˘Ó ÁÓ˘È‰ Ïˆ‡ Ì‚ 'È‰ Ï"Ê אבי
.Ú"ÈÊ ÌÈ˘Â„˜

בעני מלבושי עפ"י דר החסידות
„"·‡ ˘Ó˘Ó 'È‰˘ ˙Ú· ,Ï"ˆÊ ˘ÈÏÚÒÓ Ú˜ÏÚÓ˘ È·¯ '˜‰ ˜È„ˆ‰˘ ÈÈ˜ÊÓ שמעתי
ÏÚ Ú"ÈÊ ÌÈÂ·ÏËÈÈË ‰˘Ó ÂÈ·¯Ï ,Â"ˆ˜˙ ˙˘ ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ· ÚÒ ,Ô‡˜Ï‡·
˘ÂÏÁÂ Ô˜Ê 'È‰ ¯·Î ÌÈÂ·ÏËÈÈË ‰˘Ó ÂÈ·¯Â ,Û¯ÂÁ Ï˘ ÚÓ˘ËÂ˜· ÂÈÙÏ ‡·Â ,˘„Â˜ ˙·˘
[ ]הייטב לב‰"ÏÏÊ ·ÈÈÏ ÔÓÏÊ ‰"ÂÓ ˙"˘˜Î ˜‰·ÂÓ‰ ÔÂ‡‚‰ Â„ÎÏ ‰ÂˆÂ ,‰ËÓ· ·Î˘Â
.‰˘Ú ÔÎÂ ,˘ÈÏÚÒÓ Ú˜ÏÚÓ˘ È·¯Ï ÏÓÈÈ¯Ë˘ ˘Â·ÏÈ˘
ÌÂ˜ÓÏ ÌÚÙ ÚÒ˘ [ ]החתן סופרÏ"ˆÊ „ÏÚÙ¯‰Ú '‡ÂÓ˘ È·¯ ˜"‰‚‰ È¯ÂÓ· ‰˘ÚÓ 'È‰ וכ
[· ]הייטב לבÈÈÏ ÔÓÏÊ ÂÈ·¯ Ì˘ 'È‰Â ,Ô‚¯È·Ú·ÈÊ ˙È„Ó· ‚¯‡˘„ÈÏË ·Â˘È· ‰ˆÁ¯‰
.ÏÓÈÈ¯Ë˘ Ï"‰ È¯ÂÓÏ ˘È·Ï‰Â ,Ú"ÈÊ
˘È·Ï‡ Ì‡ [ ]החתן סופרÏ"‰ È¯ÂÓÏ È˙Ï‡˘ ,·¯Ï È˙Ï·˜˙˘„ ,ÈÏˆ‡ 'È‰ ÔÎ וכמו
Î"ÙÚ‡ ,ÏÚÓÈÈ¯ÂË˘ ÌÚ ÍÏÈÏ ÌÈ·¯‰ Â‚‰ ‡Ï ÌÂ˜Ó Â˙Â‡·˘ ÔÂÈÎÓ ÏÚÓÈÈ¯Ë˘
.˘·Ï‡˘ ÈÏ ·È˘‰
'È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙Ó ¯„ 'È‰˘ ÌÂ˜Ó·˘ ÈÙÏ ,˘„Â˜‰ ı¯‡Ï ÍÏÈÏ ˜˜Â˙˘Ó 'È‰ ‰"ÏÏÊ ואבי
˙Â˙·˘· Ë¯Ù· ˜"‰‡· „‡Ó ÁÓ˘ 'È‰Â ,ÏÚÓÈÈ¯Ë˘ ÌÚ ÂÎÏÈ ÌÈ˙· ÈÏÚ·˘ ‚Â‰
.Ì˘ ‚‰Ó‰˘ ÂÓÎ ,ÌÈ·Ï Ë"ÂÈÂ ˙·˘ È˘Â·ÏÓ· ÛËÚ˙ ¯˘‡Î ,Ë"ÂÈÂ

מהגה"ק רבי שמעלקע מסעליש זצ"ל
„Ú ,ÂÓÎ˘ ÏÚ ˙Â·¯ Ï˘ ‰¯˘Ó Ï·˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ú"ÈÊ ˘ÈÏÚÒÓ Ú˜ÏÚÓ˘ È·¯ הרה"ק
ÂÈ·¯ ‰‰Â 'ÂÎÂ ÂÏ˘ ‡¯Ó‚‰ ˙‡ ¯‚ÒÂ [ ]רבי שלמה הכהן מאלמאשÂÈÓÁ ‡·˘
ÔÂ‚Ò· Â‡· Ì‰È˘ ,Ï"ˆÊ ¯ÚÈÈÓÏ‡˜ ÏÏ‰ È·¯ ÂÈ·¯Â [ ]החתן סופר זצ"לÛ¯‡„Ò¯ÚË‡ÓÓ
.·¯ ˙ÂÈ‰Ï ÔÂ‚‰ ÂÈ‡˘ Ì„‡ ‰ÊÈ‡ ‡Â·È ‡Ï˘ È„Î ,·¯ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÂˆÓ ˘È˘ Â¯Ó‡Â „Á‡
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˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï ˙Â„Ó ‚"È ÌÂÈ· ˘Â¯„Ï ÏÈ‚¯ 'È‰ [ ]רבי שמעלקע סעלישער זי"ע‰Ê‰ הצדיק
˙‡ ¯¯ÂÚÓ 'È‰Â ,ÌÈÓÈÚ‰ ÂÈ˙Â˘¯„ ÚÂÓ˘Ï ˜Á¯ÓÓ ÌÈ˘‡ ÌÈ‡· ÂÈ‰Â ,‰ÏÈÏ‰
,ÌÈ˜È„ˆ‰ ÌÚ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ ÏÎ· ÏÂÎÈ·Î ÍÏÂ‰ ‰"·˜‰˘ ˜"‰ÂÊ‰ È¯·„ ÌÚ ¯Â·Èˆ‰
.‰¯Â˙ È¯·„· ‰ËÓÏ Ô‡Î ÔÈ¯Â˜ Â‡˘ ‰Ó ÌÈÚÓÂ˘Â
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ג' הגהות על גליוני ספרי מאת כ"ק אדמו"ר מוהר"י מפשעווארסק זי"ע
בעני אל תקרי
' בד"ה אל תקרי וכו, כללים סימן ג"ן,בספר שדי חמד מערכת האל"ף
מביא שם דהיכא דהגמרא אומר אל תקרי אין הפשט שמהפכים
.הפסוק או התיבה אלא הפשט הוא לסימן ולזכרון עיין שם

ועל זה כתב אדמו"ר מוהר"י זי"ע
.ortxreehp` d"kyz elqk 'k ayie iriax mei d"a

,˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ‡¯ È˙˘ ‡È·‰˘ ("‚ )ע"אÈ ‰"¯ 'ÒÓ ˙ÂÈÁ ı"¯‰Ó ˙Â‰‚‰· 'ÈÚ ,·˜ÚÈ אמר
È¯‰Â ,ÔÂ¯ÎÊÏ ‡ÓÏÚ· ‡ÓÈÒÏ ˜¯ ‡Â‰ È¯˜˙ Ï‡ ÔÈÚ· Ï"ÊÁ ˙ÂÂÎ˘ ˙ÂÁ„Ï
‡‰Â Ò"˘‰ ÍÈ¯Ù ,˘ÈÏ˘Ï ‡Ï‡ ˘ÂÏ˘Ï È¯˜˙ Ï‡ Ò"˘‰ ¯Ó‡˜„ ,‚"È ‰"¯ ‡˙ÎÒÓ·
˙¯„‰· È¯˜˙ Ï‡ ,ÈÂÏ Ô· Ú˘ÂÈ È·¯ ¯Ó‡˜„ ,ÔÈ„ÓÂÚ ÔÈ‡ ˜¯Ù ˘È¯· ÔÎÂ ,'ÈÙÂ‚Ï ‰ÈÏ 'ÈÚ·Ó
,‰Ê· Ì"·Ó¯‰ È¯·„Î ¯Ó‡ Ì‡Â ,Ì˘ ÔÈÈÚ ,È‡ÓÓ Ì˘ Ò"˘‰ ÍÈ¯Ù ,˙„¯Á· ‡Ï‡ ˘„Â˜
.„"ÎÚ ,Ò"˘‰ È˘˜Ó È‡Ó
ÌÈ„È È˙˘· ‰ÁÂ„˘ ,Ê"Ë ‰"¯ ‡˙ÎÒÓ· ,Ï"Ê ‡"·ËÈ¯‰ ÏÂ„‚‰ ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰Ó ועיי
.·˙Î˘ ‰Ó Ì˘ ÔÈÈÚ ,ÔÂ¯ÎÊÏ ÔÓÈÒÏ ˜¯ ‡Â‰ ‡˙ÎÓÒ‡ ÔÈÚ˘ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘È˘ ‰Ó
Â˘¯ÈÙ˘ ˘Â¯ÈÙ‰ ,·È·Á ‡¯Â˜ ÍÚÈ„Â‡ ,È¯˜˙ Ï‡ Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó Ô„ÈÏ È˙‡„ ÏÈ‡Â‰ והנה
ÌÈÓÚÙÏ ÌÈÎÙ‰ÓÂ È¯˜˙ Ï‡ [ ]בענין... „ÂÚÂ ÌÈÓÎÁ ˙ÎÈÓÒ ¯ÙÒ ,‰Ê· ÌÈ˘¯ÙÓ‰
Ï"ÊÁ ˙ÂÂÎ ,˙„¯Á· ‡Ï‡ ˙¯„‰· È¯˜˙ Ï‡ Ï"Ê Â¯Ó‡˘ ‰Ó ‰‰Â ,‰·È˙‰ Â‡ ˙ÂÈ˙Â‡‰
‰ÊÏ ,¯Â„È‰· 'ÈÂÁ˙˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÈ‡ [ ]דלכאורה,˙¯„‰· Ì˘‰Ï ÂÂÁ˙˘‰ ˜ÂÒÙ‰ ˘¯ÙÏ
Ì˘‰Ï 'ÈÂÁ˙˘‰˘ ÂÈÈ‰ ,˙¯„‰· ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡ [ÂÈÈ‰„] ,˙¯„‰· È¯˜˙ Ï‡ Â¯Ó‡
.ÌÈÓ˘ ˙‡¯È· 'È‰ 'ÈÂÁ˙˘‰‰ Ì‡ ,˙„¯Á· 'È‰ Ì‡ ‡Ï‡ ,¯Â„È‰· 'È‰
·Ú¯‰ È¯‰ ,Ò"˘‰Ï ‰˘˜ 'È‰„ ,ÍÈ‡‚ ‡Ï‡ ÍÈÂ‚ È¯˜˙ Ï‡ ,(' )ע"בÈ ˙ÂÎ¯· ‡˙ÎÒÓ· וכ
È˙Â‡Â È¯˜˙ Ï‡ ,Ò"˘‰ ˘¯ÙÓ ‰ÊÏ ,˙È¯Á˘ ˙ÏÙ˙ Ì„Â˜ ÏÂÎ‡Ï ÌÈ¯˙ÂÓ ‡Óˆ‰Â
,˙"È˘‰ ˙ÏÙ˙ Î"Á‡Â Ì„Â˜ ÂÙÂ‚ ÈÎ¯ˆ Ì„‡‰ ‰˘Ú˘ ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ ÍÈÂ‚ È¯Á‡ È˙ÎÏ˘‰
,¯˙ÂÓ Y Á¯Î‰ ‡Â‰ ‰ÏÈÎ‡‰ Ì‡ ÌÓ‡ ,ÛÂ‚‰ ˙Â‡È‚ ‡Ï‡ ,Á¯Î‰ ÂÈ‡ ÏÎ‡˘ ‰Ó Ì‡
.'ÈÏÚ ¯‚˙ ‡¯Â˜ ˜ÂÒÙ‰ ÔÈ‡Â
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 ועל זה סובבי דברי,בהקדמה לעי יעקב מביא ג"כ הפי' הנ"ל
אדמו"ר מוהר"י זי"ע
,ÁÈ¯Â ÌÚË ÂÏ ÔÈ‡ ‰„·˘ 'ÈÙ‰Â ,Ï"Ê ÂÈ˙Â·¯ ˘Â¯ÈÙ „‚ ‡Â‰ ‰Ê‰ ˘¯ÙÓ‰ È¯·„˘ דע
˘¯ÙÏ Á˜Ï Û ÈÒÂÈÂ ÌÎÁ ÚÓ˘ÈÂ ,È¯˜˙ Ï‡ È¯Ó‡Ó ÏÚ ÌÈ˘Â¯ÈÙ ˙ˆ˜ ¯ÈÎÊ‰Ï È‰Â
.Ï"ÊÁ È¯·„ ÏÎ ¯‡·ÏÂ
¯ÓÂÏ ‰ÂÂÎ‰˘ ,Ï"Ê ‡"·˘¯‰ ˘¯ÙÓ ,ÍÈ‡‚ ‡Ï‡ ÍÈÂ‚ È¯˜˙ Ï‡ ·"Ú 'È Û„ ברכות
ÏÏÙ˙È Â‡ ,ÏÏÎ ÏÏÙ˙È ‡Ï˘ ,ÛÂ‚‰ È¯Á‡ ‰ÏÙ˙‰ ÍÈÏ˘‰Ï ˙Ó¯Â‚ ‰ÏÈÎ‡‰˘
‰‰„ ˘¯ÙÓ Ì˘ Û È¯‰Â ,ÍÈÂ‚ ˙ÏÓ ˘¯ÙÏ ‡Ï‡ ÂÈ‡ ÍÈ‡‚ ‡Ï‡ Ì¯Ó‡ÓÂ ,‰ÂÂÎ ÈÏ·
‰ÏÈÎ‡‰ Ì‡ ‡˜Â„ ‰Ê„ ,ÍÈ‡‚ ‡Ï‡ ¯Ó‡˜ ‰ÊÏ ,‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ ‰‡ÂÙ¯Ï
.ÍÈÂ‚ È¯Á‡ ˙ÎÏ˘‰ È˙Â‡Â 'ÈÏÚ ¯ÓÂ‡ ·Â˙Î‰ Ê‡ ,ÍÈ‡‚ ‡Ï‡ ,˙ÈÁ¯Î‰ ‰È‡
ÚÂ„È ‰‰„ ,˘¯ÙÓ ÒÙÏ‡ ‰˘ÚÓ ¯Â„ÈÒ· ,ÍÈÂ· ‡Ï‡ ÍÈ· ˙"‡ ,˙ÂÎ¯· 'ÎÒÓ סו
ÔÈ‡Â ,˘ÂÚÂ ¯Î˘ ÌÂ˘Ó ‰¯Â˙‰ ÌÈÈ˜Ó˘ „·Ú ˙‚È¯„Ó„ ,Ô·Ï „·Ú ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰
‰¯Â˙ È¯ÓÂ˘Ï ‡Â¯˜Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï [ ]דהיינו,ÍÈ· ˙"‡ Ï"ÊÁ ˙ÂÂÎ ‰ÊÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÁÈ‚˘Ó
,ÌÈ·¯· ‰¯Â˙ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ,ÌÏÂÚ‰ ÌÈÂ· ,ÍÈÂ· ‰Ó‰ Ì‡ ‡˜Â„ ‡Ï‡ ,ÌÈ·
‡Ï‡ ‰Ó È¯˜˙ Ï‡ ,( )ד"ה שואל מעמךÌ˘ 'ÒÂ˙· ,·"Ú ‚"Ó ˙ÂÁÓ· ‡˙È‡„ ‡‰ 'ÈÙ ÔÎÂ
,‰Ó ˙"‡ ı¯˙Ó ‰Ê ÏÚ ,‡È‰ ‡˙¯ËÂÊ ‡˙Ï˙Ó ‰‡¯È ÈÎÂ ‰˘˜Ó ‡¯Ó‚‰ ‰‰„ ,‰‡Ó
Ê‡ ,‰ÂÂÎ· ÌÂÈ ÏÎ· ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ¯ÓÂ‡ È‡ ‡Ï‡ ,‰Ó ‰‡¯È ÏÚ ¯ÓÂÏ ÏÎÂ˙ ‡Ï []היינו
.‰Ó ‰‡¯È ÏÚ ¯ÓÂÏ ÏÎÂ
ÌÈ˘Â˘ ˙"‡ ,¯·ÂÚ ¯Ó ‡Ï‡ ¯·ÂÚ ¯ÂÓ ˙"‡ ,(' )ע"בÏ ˙·˘ 'ÒÓ· ˘¯ÙÏ „"ÚÏ וכ
'È‰ÈÂ ÌÈÂ˘˘Î 'È‰È˘ Ì„‡ Ï˘ ÂÈ˙Ù˘ ÏÚ ¯ÓÂÏ ÏÎÂ ‡Ï„ ‰ÂÂÎ‰„ ,ÌÈÂ˘˘ ‡Ï‡
.˙"È˘‰ ÈÙÏ ‰ÓÈ‡· ·˘ÂÈÂ ˙ÂÎÏ‰ ‰Â˘ Ì‡ ‡˜Â„ ‡Ï‡ ,¯ÂÓ ˙ÂÙËÂ
ÏÚ Û"È¯‰·Â È"˘¯· Ì˘ ÔÈÈÚ ,Ì˙˘Ï˘Â ‡Ï‡ Ì˙˘Â È¯˜˙ Ï‡ ,(' )ע"אÏ ÔÈ˘Â„È˜ 'במס
·˙Î„ ‰Ó ıÂÁ ,ÌÈÓÚÙ '· ‰ÂÂÎ‰ ÍÁ¯Î ÏÚ ,Ì˙È˘Â ·È˙Î ‡Ï„Ó ,·˜ÚÈ ÔÈÚ
ÂÈÎ¯„Î ˘¯ÙÏ Î"‚ ÌÈÏÂÎÈ ‰Ê ÈÙÏÂ ,Ì˘ ÔÈÈÚ ,'Â‚Â ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰Â ‡¯˜Ó‰ ˙ÏÈÁ˙·
·È˙Î„ È‡Ó ı¯Â˙Ó Ê‡ ,ÌÈÓÚÙ ‰˘Ï˘ Ì˙˘Ï˘Â ¯Ó‡˙ È‡ ‡Ï‡ ÔÈÂ È˘· Ì˙˘Â ˙"‡
.Ì˙˘Â
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Ì˘· 'ÈÙ˘ ‰Ó ÛÒÂÈ ÛÚ· 'ÈÚ ,˙··¯˘ ‡Ï‡ ˙¯·˘ ÌÈÚ˘¯ È˘ ˙"‡
È¯˜˙ Ï‡ ,'Ï ˙ÂÎ¯·· È˙‡ˆÓÂ ÈÈÚ ˙"È˘‰ ¯È‡‰ ‰‰Â ,ÌÈÓÎÁ ˙ÎÈÓÒ
ÔÈÈˆÓ ‡„ÂÈ ·¯„ ‡‰ ÈÎ ˘ÓÓ ˙¯„‰ ‡ÓÏ„ È‡ÓÓ ,'Ó‚‰ È˘˜ÓÂ ,˙„¯Á·
,Ò"˘‰ È˘˜Ó È‡Ó ,‡ÓÏÚ· ‡ÓÈÒÏ ˜¯ ‰Ê˘ ÌÎÁ‰ ˘¯ÙÓ‰ È¯·„Î È‡Â
.[Ï"Î] ˘Â¯ÈÙ‰ Î"Ú ‡Ï‡

¾

,„" ברכות
¯ÙÒ
‡Ï‡ ˙¯„‰·
,ÈÏˆÓÂ 'È˘Ù

'È‡¯‰ ‡È·Ó ˙ÂÈÁ ı"¯‰Ó ÔÂ‡‚‰˘ ,Ú„Â ‰"„ ‚"Î „ÂÓÚ ÏÈÚÏ È˙‡ˆÓ È·˙ÂÎ אחר
,˘ÈÏ˘Ï ‡Ï‡ ˘ÂÏ˘Ï ˙"‡ ,·"Ú ‚"È ‰"¯ 'ÒÓÓ 'È‡¯ ‡È·Ó „ÂÚÂ ,'Ï ˙ÂÎ¯·Ó
.‰˘¯„ ‡Â‰ È¯˜˙ Ï‡ Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘ ‰Ó˘ ˘Â¯ÈÙ· ÚÓ˘Ó ,‰Ê ÏÚ Ò"˘‰ È˘˜ÓÂ

בעני רש"י פ' בלק

לחטו המצוות
'ÂÎÂ ÔÈ¯·‚˙ Ô‰ ˙È¯Á˘ Ì˙˘Ó ÌÈ„ÓÂÚ Ô‰˘Î È"˘¯ÈÙ ,'Â‚Â ‡È·ÏÎ ÌÚ Ô‰ ˜ÂÒÙ‰ על
ËÂ˜ÏÈ 'Ò· ‰˘˜‰Â ,ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ‰ÏÂ ˘"˜ ‡Â¯˜ÏÂ ˙ÈÏË ˘Â·ÏÏ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ ÛÂËÁÏ
.˘"˜ ‡Â¯˜Ï Î"Á‡Â ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ‰Ï Ï"ÏÂ‰ Ì„Â˜„ ¯„Ò‰ ˙‡ È"˘¯ ÍÙ‰ ‰ÓÏ ,ÈÂ˘‚¯‰

ועל זה כתב אדמו"ר מוהר"י זי"ע
ÏÂËÈÂ ÂÈ·˜Ï ‰ÙÈ˘ ¯„Ò‰ ÈÙÏ ‰˘ÚÈ Ì‡·Â ,¯ˆ˜ ÔÓÊ‰ Ì‡ ,Ï"Ê È"˘¯ ÔÂÂÈÎ לענ"ד
ÔÈÏÈÙ˙· ˜¯ ,‰Â˘‡¯· ˘"˜ ‡¯˜È Ê‡ ,ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÔÓÊ‰ ¯Â·ÚÈ ,ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈÈÂ ÂÈ„È
,˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ "ÛÂËÁÏ" Ï"Ê È"˘¯ ˙ÂÂÎ Â‰ÊÂ 'ÂÎÂ ‰ÙÈ˘ „Ú ÔÈ˙ÓÈ È˜ ÛÂ‚ ÌÈÎÈ¯ˆ˘
.˘"˜ ˙Â¯˜Ï ÌÈÙËÂÁ Ê‡ ,˘"˜ ÔÓÊ‰ ¯Â·ÚÈ˘ ÈÙÓ ,¯Á‡ ÔÈÚ· ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡ Ì‡

Š(‰

תורת

בכתבי הקודש

שעשועי

¾ê

הגהות דעת שלו על שו"ת חת סופר
ò"éæ ïåãðåì - õàùî ù"øäî ø"åîãà ÷"ë úàî

אורח חיי
סימן א' בד"ה והנה שורה ד' "אריק" :צ"ל אריג.
סימן ה' שורה ג' :עיין אהע"ז ק"ל בא"א ס"ז.
שם בד"ה הנ"ל השורה המתח' וכתב .דבגנו :צ"ל דבגט.
סימן ט"ו שורה ג' בגדי צמר :ע' ת' השיב משה ת' ז' ומ"ש שם.
סימן כ"ט בד"ה והנה עמד שורה רקיע תיבת ממקומם :ע' ירושלמי תענית פ"ד
ה"ב כ :שמואל ואילן דבית שילא וכו' אנן תניינין אנן וקביל עלוי שמואל
מיתב תליתאי וכוון רבינו מרן ז"ל להירושלמי.
סימן נ"א בד"ה נחזור שורה ה' "אינו חייב בקרבן" :קשה ע"ז מרש"י זבחים ז.
ד"ה לאו דידי' וכן מרש"י כת"י מנחות ע"ט :לאחר כפרה .וכן הקשה הגר"י
ענגיל ז"ל בגליוני הש"ס ברכות נ"ד :אבל עיין ברבינו גרשום שם במנחות
ע"ט :ד"ה אילימא שמוסיף "אם נדר" ובזה מוסלקת הקושיא על רבינו ז"ל
דו"ק  -יעקב )הערה זו הוא מב רבינו הגה"צ רבי יעקב מאשקאוויטש זצ"ל(.
סימן ע"ד שורה בכך "אוסרי'" :צ"ל מתירים.
שם שורה לשפוך "מעש"ק" :אחרי המחילה הגדולה מרבינו ז"ל לדידי בעניי הוא
חיוב גמור מדאורייתא לכל הפוסקים כי כן דרך מלאכתו ועשייתו לכל העולם
בחול ומלאכ' מחשבת הוא בישול גמור דאורייתא ממש לא שנאמר שהו'
רק ע"י עירוי מחלוק' הר"ת והרשב"ם ז"ל כי כן טבע בישולוו ולא גרע
מקולייס האספנין בשבת דף קמ"ה דהוא חיוב חטאת ע"י ריכוכו וכן הקאפפעי.
סימן פ' שורה מיל "כ"ב מינוטין" :ע' בהגהת הח"ס או"ח סי' צ'.
סימן פ"ג שורה ג' :ע' כעין זה בהגהת ח"ש על או"ח סי' שכ"ח.
סימן קי"ד שורה ג' :ע' נו"ב תנינא סי' ס"ג מזה.
הערות אלו נלקטו מגליוני תשובות חת"ס שהיו שייכי לאדמו"ר זצ"ל ,ותודתנו נתונה לנכדו
הרה"ג ר' אברה צבי אייזיקאוויטש שליט"א ,המו"ל הקוב החשוב "כר ביבנה ,שהמציא לנו
את ההגהות.
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סימן ק"כ שורה יש :ע' ת' בית יצחק חאו"ח סי' תס"ד.
סימן קכ"ז שורה א' :ע' ת' קפ"א באו"ח ות' קנ"ג וע' ת' ב"ש או"ח ת' ק"ז.
סימן קכ"ח שורה מים "למקח" :צ"ל לקמח.
סימן קל"ה שורה כל "שוה" :צ"ל שום.
סימן קמ"א שורה ה' "בפשיעות" :צ"ל בפשיטות.
סימן קנ"א שורה ג' "גצגיר" :צ"ל גרגיר.
סימן קנ"ג :ע' ת' קכ"ז באו"ח.
סימן קנ"ז :עיין ת' רעק"א סי' כ"ד וש"נ.
סימן קס"ג :ע' ד"מ אהע"ז סי' קכ"ו ס"ק י"ב מפורש יוצא דהולכים בזו אחר
המנהג ונ' שהח"ס לא ראה דברי הד"מ.
סימן קס"ו שורה ד' :יש להעיר מש"ס שבת י"ב :והאמר רב יהודה
סימן קפ"א :ע' ת' קכ"ז באו"ח.
סימן קצ"ח שורה המשענת "שנהנה" :ע"ש בירושלמי בהגהת עמודי ירושלי' הנדפס
נשמט קודם מס' ר"ה בסוף ע"ב מזה.
סימן ר"ה שורה הלצה* :
סימן ר"ח דף ע"ז טור ב' שורה ושם "לשבט" :ע' ספרי שופטים סי' קנ"ג וז"ל
ואל השופט ,אע"פ שאין בו כהנים ולוים כשר עכ"ל .ומה גם שמצאתי
כתוב מפורש בד"ה ב' י"ט ח' שהעמיד יהושפט שופטים מראשי האבות
לכל דבר משפט וע' ברמב"ם סנהדרין פ"ג ה"ג פסק הספרי דלעיל להלכה.
וע' בהקדמת הרמב"ם ז"ל לזרעים באמצע ד"ה הפרק השליש' ומהם כהנים
וכו' לקיים מה שנאמר .וע' מג"ע סוף פ' בהעלותך וע' בשאילתות בהקדמת
קדמת העמק מעמק שאלה מהנציב ז"ל אות מזה.
שם דף ע"ח טור א' שורה הי' בידו "הירושלמי" :ע' ירושלמי פסחים פ"ט ה"א
סג :ופ"מ שם
שם טור ב' שורה בו "טעמים"* :

יורה דעה
סימן י' בד"ה ואבאר שורה סכנה "אין"* :
סימן נ"ד :ע' ת' יהודה יעלה ת' ע"ח
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שם שורה ד' "האש" :עי' בשפתי דעת סי' נ"ב סוף אות ה' בשם הרקח.
סימן נ"ו :ע' ת' נוב"ת סי' ק"צ יו"ד.
סימן ס"א שורה שישחט "דביר" :ע' מ"א או"ח תרי"ב ס"ק ו' מבואר להיפך
ולפענ"ד יש להקשות ]כתב על גבי כתב[ דברי הח"ס מגמרא מפורשת יומא
ס"ו .מפסח וע"ש צריך לשחוט ולתקן.
סימן ס"ט שורה ה' "בסמ"ג" :עי' בסוף הספר.
סימן פ"א בד"ה ולבאר שורה אמרי' "חנ"נ" :ע' פ' שם סי' ק"ה ס"ק ז' וע' פלתי
שם בשם הפר"ח ג"כ כן.
שם בד"ה אך שורה לא נגע :ע' פ"מ ק"ה מ"ז ס"ק ו' מחלק בין נפסק הקילוח
ללא נפסק.
סימן פ"ב בד"ה מ"ש במכתבו שורה בחלב "דלא שייך" :ע' רבינו גרשום חולין
ק"ח :וש"נ.
סימן צ"ב דף ל :בד"ה אמנם שורה אין "ביטול" :צ"ל בישול.
סימן צ"ד בד"ה והנה שורה לקולפו "מפקפק" :עי' שו"ת נוב"י מהד"ק סי' כ'
בזה.
שם בד"ה אומר שורה "דעה יחידאה" :וכן בת"ה בית ד' שער א' דף ס"א ע"ד
כתב ומקצת מרבותי
שם בסוף הד"ה הנ"ל :ע' ש"ך סי' צ"ב ס"ק ט"ז.
סימן צ"ו בד"ה נחזור שורה אבל "מסופק" :עי' לקמן סי' ר"נ סוף ד"ה אך.
סימן קל"א :ע' שו"ת דברי חיים או"ח ח"ב ת' כ"ה.
סימן קל"ד בד"ה יקרת שורה "באנקנאטא" :עיין ת' ב"ש חו"מ ל"ד.
סימו קנ"ה בד"ה ומה שורה ב' "בש"ס" :לענ"ד תמהני כי הלא ש"ס מפורש שבת
פ"ט :אמר יצחק להקב"ה דל עשרין דלא ענשית וכו' וע' רש"י מביא ממתי
מדבר דהי' ? וע' פ"ת יו"ד ]ש"מ ס"ק ה'[ ועי' בשו"ת נוב"י קס"ד יו"ד שמביא
קושיא זו ,ואומר שעם החיים.
סימן קנ"ו בסוף "דשיל"מ" :ע' נו"ב ת' אה"ע ת' ל"ח וש"נ וכ"כ בצל"ח פסחים
ט' בד"ה וע"פ
סימן קס"א בד"ה היוצא שורה ג' "דוקא" :עי' בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' פ"א
שחולק בזה  -משה
סימן קע"ב :ע' ת' רעק"א ת' ע"א ע"ב .אבל עי' ת' תורת חסד סי' מ"ב.
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סימן קצ"ה בד"ה "ע"ד" :דבר זה מבואר בס' התרומה ה' נדה סי' ק"ד באריכות.
סימו קצ"ח אות י"ג שורה עם הקרקע :ע' במשנה אחרונה במשניות מקואות פ'
ד' מ"ג ד"ה החוטט.
סימן קצ"ט שורה ב' "אף" :נ' שצריך להיות "אך" והסילון הקטן הוא של מתכות.
כן נראה.
שם אות ד' שורה ג' "ססמ"ח" :צ"ל ססמ"ט.
שם אות ה' שורה א' "הרא"ש" :צ"ל הר"ש.
שם שורה משמע "הר"ש" :וצ"ל הרא"ש.
סימן ר' שורה ד' "אין להתיר" :ע' בסי' רי"ג בסופו ג"כ.
שם שורה "מלובן" :ע' ת' יהודה יעלה רע"ד דרך אחר נכון.
שם בד"ה אך שורה "להרא"ש" :בעניי לא מצאתי ברא"ש שיאמר כן .ואולי יש
לומר שכוונתו שמשלים השלג שיעור מ' סאה אע"פ שלא נימוח  -יואל.
מפורש ברא"ש ה' מקואות סי' י"ח  -ישכר.
סימן ר"ג שורה לשפוך "וכן עושים" :עי' לקמן סי' רי"ב.
סימן ר"ו בד"ה הנה שורה בחבית "הקאוע" :צ"ל הקבוע.
שם דף פ"א טור ב' שורה ג' "שהחשיקים" :ע' ת' ב"ש ת' ס"ד מזה וע' בסוף
הספר הגה מבן המחבר ותמצא נחת.
שם שורה "כמו" "קל"ז" :ע' מה שכתבנו שם.
סימן ר"ח שורה אלא "שהם זוחלים" :ע' ת' ב"ש יו"ד ח"ב סי' פ"ו דף מ"ז רע"ג.
כ' כי נראה ברור בעיני שכשם שאין מי המקוה היינו מי גשמים ,עי' תוס'
חולין ק"ז .ד"ה ואמר וסי' קנ"ט ס"ז ה' נטילת ידים ,מטהרים אדם וכלים
כשהן זוחלין כמו כן אין מטהרים השאובין כשהן זוחלין
שם שורה דלא "במעיין" :ע' דברי חיים מקואות סנ"ז.
סימן רי"ב בד"ה הנה שורה ב' "כשפ"ה" :ע' ת' יהודה יעלה ת' ר"ט בד"ה ומ"ש
זל"ז כשפ"ה ]אלא דכאשה הם הנה[.
שם שורה שאוב "הרא"ה" :הובא בב"י ר"א סעיף ז' בבד"ה ב' וע' ת' מהרש"ם
ח"א ת' קל"ד השני' דבר חידוש לזה וע' כאן ריש ת' ר"ט וע' ת' מהרש"ם
ח"ב ת' נ"ט
שם שורה מטהר "מקוה" :ע' ת' אבני נזר סוף ת' ע"ר ח"ב מיו"ד
סימן רי"ג טור ב' שורה טומאה אין "סברא" :ע' ת' ב"ש יו"ד ת' ע'

תורת

בכתבי הקודש

שעשועי

¾í

שם בד"ה אמנם שורה מטומאת "משלים וראוי" :ע' ריש סימן ר'
סימן רי"ד בד"ה וזאת שורה "בחמין" :ע' ת' יהודה יעלה ר"ו
סימן רל"ג בד"ה עונין במוסגר בשם מורו :ע' בת' או"ח סי' ר"ח ומש"כ שם -
ישכר
שם דף צ"ג .שורה וכורש "כשבו" :צ"ל כבשו
סימן רל"ו בד"ה יקרת "ליתן" :ע' ת' ב"ש יו"ד קכ"ה
סימן רל"ט :ע' ת' בית יצחק או"ח כ"א
סימן רס"ד בד"ה "הנה הרא"ש" :ע' ג"כ לקמן סי' ער"ב  -ישכר
סימן רע"ב שורה פסק "רא"ש" :ע' ג"כ לעיל סי' רס"ד  -ישכר
סימן ש"י בד"ה יקרת שורה ד' "דבמציאה" :עיין לקמן שי"ב
שם בד"ה ואפשר שורה ב' "אגב" :ע' קצוה"ח סי' קכ"ג ס"ק ו' וש"נ.
שם בד"ה וראיתי שורה למיקנא "ולברור" :ע' ת' בית יצחק אה"ע ח"ב ת' א'
סימן שי"א בד"ה ועוד שורה דמתרצין "יעקב" :ועיין קצוה"ח סי' של"ח ס"ק ו'
סימן שי"ג בד"ה אנן שורה "במכר" :עיין קצוה"ח סי' רל"ה ס"ק ד' וסי' קצ"ה
ב' וסי' רע"ה ס"ק ד' וע' נתה"מ סי' ר"י ס"ק י"ד
סימן שי"ד בד"ה היוצא שורה לקיים "כדאוריי'" :יש להעיר ע"ז מגמ' ב"מ כ"ז:
כי עביד רבנן תקנתא בממונא אבל באיסורא וכו' ולדבריו ז"ל תקנתא
דדבריהם יהי' לאיסו' ג"כ וצ"ע
סימן שט"ו בד"ה ולא שורה להלכה "נכונה" :וכ"כ הריט"א בכורות פ"ב ס"ק י"ד
]ד"ה ואי[ וע' ס' יוסף דעת מהג' מהרי"ש ז"ל ת' ל"א
סימן שט"ז בד"ה ומה "מתנ'" :ע' ריט"א בכורות פ"ב ]מ"ו[ ס"ק י"ד.
שם שורה שקונה "תמוה" :עיין בקצוה"ח סי' קצ"ח ס"ק א'.
שם בד"ה אבל שורה שייך "יד" :עיין נה"מ סי' ר'.
סימן שי"ז בד"ה הנה שורה לכל "שיעורים" :ע' ת' ב"ש ח"ב או"ח ת' ס"ו דחולק
עליו בראיות ברורות.
סימן שי"ט בד"ה עד שורה ק"א נמי "דלית" :אנא לא נגר ואפרקיני' הוא גזל
הכהן ועוד האיך אפשר לבטל של חבירו בשלו ויש עוד לדבר בזה הרבה
 שלום .וע' ת' חבצלת השרון או"ח סי' מ"ב  -לא הבנתי ומה בכך שהואגזל הכהן גזלה יכולים להשיב  -ישכר.
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של"ג :ע' מזה ת' ח"ס אהע"ז ח"ב קל"ב.
של"ו בד"ה נתעורר "ר"י" :ע"ש מה שכתבתי שם.
של"ח ריש טור ב' "המורה" :ע"ש בפי' אברבנאל.
שנ"ו בד"ה ויש שורה מנחילים "לבניהם" :ע' ראב"ע על תהלים ק"ה פ' ב'
וז"ל והמספרים היו אבותינו שהיו צדיקים והם נאמנים ועוד טעם אבותינו
שכל אב אוהב את בנו ולא יורנו רק דרך האמת לבדו.

אב העזר ח"א
סימן ג' שורה  - 8וממוצא :עי' שו"מ תליתאה ת' ט' וציין בד"ח סי' א' ע"ש
סימן ד' דף ב ::שורה  - 7רבי'* :
סימן י' בד"ה וחזקת  -פירש"י :עי' ת' קל"א ח"ב וכאן ת' מ"ח וע' ת' מהרש"ם
ח"ד ת' רנ"ב מזה
סימן מ"ו דף כ"ו  .:בד"ה אבל "שורה אחרונה"  -להקל :ע' ת' תורת חסד אהע"ז
ת' ב' אות א' ב'
סימן מ"ח בד"ה ובאמת "שורה דעכ"פ"  -שנשתנו :ע' ת' י' וח"ב ת' קל"א
שם דף כ"ז  .:שורה  - 4צ"א :צ"ב וע' כזה בת' ב"ח החדשות ת' ע"ג בסוף הת'
שם דף כ"ח :בד"ה ואומר שורה  - 2פ"ה :פ"ו
סימן נ"ח בד"ה והנה שורה  - 6מודיע :ע' ת"ה פסקים וכתבים סי' קל"ט.
סימן פ"ה בד"ה גם "שורה  1מלמטה"  -ידעא :וכ"כ החק יעקב סי' תמ"ח ס"ק ט"ו
סימן צ' דף ס"ב .בד"ה ולהתלמד שורה  - 3ב' מיעוטי' :ע' שו"ת אגודת אזוב
שאלה י"ב סוף ד"ה ולפי האמור
אבן העזר ח"ב
סימן ד' דף ג' בד"ה כל "שורה גיטין"  -אקידוש :ע' בירושלמי תרומות פ"א ה"א
א :בהגהות שם וכן זכה לזה הגאון בת' ב"ש חו"מ סי' ס"ז.
סימן י"א בד"ה שוב תמהתי "שורה שבשו"  -דפוס :ובדפוס ווילנא ט' ע"ב
סימן ק"ב בד"ה יום שורה  - 4הרמב"ם :ע"ש מ"ש שם.
סימן קל"א דף ס"ג .:בד"ה והדרך שורה  - 4לא יוגרע :ע' ת' ח"צ סי' ב' וג'
וכאן ת' י' ח"א
סימן קל"ב דף ס"ד :בד"ה תשובה שורה  - 6הוראתי :ע' מזה ח"ס יו"ד של"ג
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ליקוטי תשובות
בתחילתו העתיק מכתב החת"ס הידוע "חנוני חנוני" וכתב וז"ל :ב"ה כ"ח בעומר
תרצ"ה לונדון .העתק מדפוס העלה משנת תקצ"ה ועליו ב' חותמות
שהי' אז הנימוס לשלם מכס ממכתבי עתים ונמצא כאן בארכיוו והעתקתי
לזכרון כי בעו"ה נעתק עתה ש"ס על לשון אנגליא .וע' במ"א סי' של"ד
ס"ק י"ז ובא וראה הקדושה והענוה ממרן הח"ס ז"ל זכותו יעמוד מפירצת
הדור ונזכה לגאולה שלמה בקרוב אכי"ר החותם המעתיק שלום
מאסקאוויטש משאץ אח"ז בא העתק המכתב הנדפס באגרות סופרים
סי' ?"?.
סימן י"ג בד"ה "ע"ד הט"ז באו"ח" :ע' ת' רעק"א ת' ט"ו
סימן ט"ז בד"ה ע"כ שורה להפסיק "ט' מינוטין" :וע' ת' כ"ג
סימן י"ט בד"ה אני שורה ג' "ששכח" :ע' ת' רעק"א ת' ל'
שם בד"ה "וענין הרהור כדבור" :ע' שאגת ארי' ת' ו'.
שם בד"ה ומ"ש שורה חו"י "רכ"ז" :ע"ש וש"נ
סימן כ' בד"ה ואיידי שורה "בזר" :ע' שיטה מקובצת שם חילוק בין לכתחלה
לדיעבד ויש להערות מש"ס יבמות ל"ד :זר ששימש בשבת במאי אי בשחיטה
וכו'  -ובעיקר הדין אם הוא רק לכתחילה או אפילו לעכב ופסול ע' במנ"ח
מצוה קי"ט שהקשה דברי רבינו הרמז"ל אהדדי  -לק"מ שנפסלו בה' ביאת
מקדש קאי על הזרים ולא על הקרבן
סימן כ"ד בד"ה ועיי' "אמירה" :וע' באה"ט ש"ז.
סימן כ"ה בד"ה וממילא שורה יעקב" :ע' נ' סי' שמ"ח וש"נ
סימן ל"ז :ע' ת' אמרי יושר קנ"ט בסופו
שם בד"ה "אך" :מה שרבינו כ' כאן היפך דבריו הקודמים יש דברים בגו  -ישכר
סימו נ"ט בד"ה וע"ד "מטה" :ע' תשב"ץ ח"ש ת' מ"א מזה וסיים להלכה כהח"ס
סימן ס"א בד"ה כעת שורה הנוצות "אאמין" :צע"ג מד"מ ססס"ח דהתיר למלוח
על הנוצות וממילא גם הדחה ראשונה  -יואל  -ע' בדרכי תשובה שם ס"ק
ל"א שהאריך בזה והביא מהג' רש"ק בהגהותיו על הפרמ"ג לחלק בין הנוצות
הגדולות להקטנות  -ישכר
סימן ס"ט בד"ה ודאתאן שורה ויסכימו "להתיר" :ע' ט"ז קי"ב ד' וש"נ.
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חוש משפט
סימן ב' בד"ה ברם שורה קול "קול" :ע' ישועות יעקב אהע"ז סי' ק"כ ס"ק ז'
וע' דהע"ה חולין צ"א אלא טביעת עין דקלא וע' ת' ב"ש יו"ד צ"ח.
סימן כ"ט שורה דלכ"ע "שנלע"ד" :הה"ג הר' רחמיאל מעט שליט"א מלונדון
הראה בגמ' כריתות יח .הראשון במזיד וכו' נראה להיפך ומצוה ליישב
סימן צ' בסוף "למומי" :ע' זוה"ק ויצא קסה.
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מהגאו המפורס רבי חיי שאול קויפמא זצ"ל
מכתב בעני אי אונס אינו בר חיובא כלל ואי מותר להכניס א"ע
למצב של אונס
()העתקנו ג את המכתב שאלה
`"hily o`ntiew le`y miig 'x g"dbd iaxe ixen ceakl

‰ÊÈ‡ ÌÈÈ˜Ï ÒÂ‡ ‡Â‰˘ ÈÓ Ì‡ ˜ÙÒ‰ ÏÚ Î"ÚÓ ¯·È„ ‰·È˘È· È˙ÈÈ‰˘Î˘ נזכרתי
È·‚Ï ÏÏÎ ‡·ÂÈÁ ¯· ÂÈ‡˘ È¯Ó‚Ï ¯ÂËÙ ‡Â‰ Ì‡ 'È¯ËÙ ‡ÓÁ¯ ÒÂ‡Â ‰ÂˆÓ
‰ÏÚÂ .‰Ê· Ó"˜Ù ‰ÓÎ ˘ÈÂ ÂÈÏÚ ˘Ú ÂÈ‡˘ ‡Ï‡ ‡·ÂÈÁ ¯· ‡¯˜ ÔÈÈ„Ú˘ Â‡ ÂÊ ‰ÂˆÓ
‰ÂˆÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙ ‰ÂˆÓ· ˜ÒÂÚ‰„ ‰"Î Û„ ‰ÎÂÒ„ ‡È‚ÂÒÓ 'È‡¯ ‡È·‰Ï ¯˘Ù‡˘ ÈÂÈÚ¯·
˙‡ÓÂË ˙ÓÁÓ ÁÒÙ‰ ˙Â˘ÚÏ Ì‰Ï ‡"‡ ‰È‰˘ ÌÈ˘‡ ÂÈ‰˘ ‡‰Ó 'È‡¯ ‡È·Ó ‡¯Ó‚‰˘
ÔÓ ¯ÂËÙ ‰ÂˆÓ· ˜ÒÂÚ„ 'È‡¯‰ ‰Ó ‰¯Â‡ÎÏÂ Ù"Ú· Ì‰Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÏÁ˘ ÛÒÂÈ Ï˘ ÂÂ¯‡
ÌÈÒÂ‡ ÂÈ‰˘ È"ÙÚ‡ Î"Ú‡ ,ÌÈÒÂ‡ Ì‰˘ ÌÂ˘Ó Ì¯ËÂÙ ÌÈ‡ÓË ÂÈ‰˘ ‰Ê ‡Ï‰ ‰ÂˆÓ‰
ÌÈ¯ÂËÙ˘ ‰ÂˆÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙ ‰ÂˆÓ· ˜ÒÂÚ„ ‡ÓÚËÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ¯ÈÙ˘Â ‡·ÂÈÁ ¯· ÌÈ‡¯˜ ÔÈÈ„Ú
.ÏÏÎ ‡·ÂÈÁ ¯· ÌÈ‡Â È¯Ó‚Ï
·È¯˜Ó ÌÈ¯ÂÙÈÎ ¯ÒÂÁÓ„ ÔÈ¯Ó‡„ Ë" Û„ ÌÈÁÒÙ„ ‡È‚ÂÒÓ ‡È·‰Ï ¯˘Ù‡ 'È‡¯ עוד
,·¯ÚÏ ÂÁÒÙ ÏÂÎ‡Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ÁÒÙ ·¯Ú· ÌÈÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙ ¯Á‡ Â·¯˜
Ì‡ ‡ÓÏ˘·Â ,ÒÂ‡ ÂÈ˘ÎÚ ‡Â‰ È¯‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,˙Â·¯˜‰ ÏÎ ÌÏ˘‰„ ‰˘Ú‰ ÏÚ ¯·ÂÚÂ
ÌÈ¯ÂÙÈÎ ¯ÒÂÁÓ Ì‡ Ï·‡ ,¯ÈÙ˘ ˘Ú ÂÈ‡ ÒÂ‡ ÌÂ˘Ó˘ ‡Ï‡ ‡·ÂÈÁ ¯· ‡Â‰˘ ÔÈ¯Ó‡
ÏÂÎ‡Ï ÏÂÎÈ˘ È„Î ‰˘Ú ˙ÂÁ„Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰ÓÏ ÒÂ‡ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó ÏÏÎ ‡·ÂÈÁ ¯· ÂÈ‡
.‡·ÂÈÁ ¯· ‡¯˜ ÔÈÈ„Ú˘ Î"Ú‡ ,ÏÏÎ ·ÈÈÂÁÓ ÂÈ‡˘ È¯Á‡ ·¯Ú· ÂÁÒÙ
˘¯ÙÓ È"¯Â Ï"ÊÂ È"¯‰ Ì˘· ‚"È Û„ ·"· 'ÒÂ˙‰ È¯·„Ó ÍÙÈ‰Ï ‡È·‰Ï ¯˘Ù‡ 'È‡¯ עוד
ÒÂ‡ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ‰ÂˆÓ ‰˙Â‡Ó ‡Â‰ ¯ÂËÙ„ ÌÂ˘Ó Â·¯Â Â¯Ù„ ‡¯˜ Ë˜ ‡Ï ÍÎÏ„
Ì·¯ ÛÂÎ ÌÈ„·Ú‰ ÏÎ· Î"‡„ ÔÈ¯ÂÁ Ô· Â˙Â˘ÚÏ Â·¯Ï ÔÈÙÎ ‡Ï ‰· ·ÈÈÁ˙È˘ È„ÎÂ
Ï·‡ ,ÏÏÎ ‡·ÂÈÁ ¯· ÂÈ‡˘ ‡È„‰Ï È¯‰ Ï"ÎÚ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ· Â·ÈÈÁ˙È˘ È„Î Ì¯¯Á˘Ï
¯· ÂÈ‡˘ È‡„Â· Î"‡Â ˙ÂÂˆÓ· ·ÈÈÁ˙ ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ „·Ú È‡˘„ ¯ÓÂÏÂ ˜ÏÁÏ ¯˘Ù‡
Ï˘ ·ˆÓ ‰˘Ú ÂÈ˘ÎÚ˘ ‡Ï‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ· ·ÈÈÁ˘ Ì„‡ Ì˙Ò· Î"‡˘Ó ÏÏÎ ‡·ÂÈÁ
.‡·ÂÈÁ ¯· ‡Â‰˘ ¯ÓÂÏ ÌÂ˜Ó ˘È ‰Ê· ÒÂ‡
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ÏÎÂÈ ‡ÏÂ ÒÂ‡ ‰È‰È Î"Á‡˘ ·ˆÓ· ÂÓˆÚ ÒÈÎ‰Ï Ì„‡Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ Ì‡ ונסתפקתי
.‰Ê· ÌÂ˜Ó ‰‡¯Ó ‰ÊÈ‡ Î"ÚÓÏ ˘È ÈÏÂ‡ ,‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡ ˙Â˘ÚÏ
ואסיים בכל חותמי ברכות
תלמידו

:תשובה
oqip `"i d"a
h"i`l ...x"xd aeygde xwid icici ceakl q"hkey

‰¯Â˙ Ï˘ ‰˜ÓÂÚ· ÔÏ ‰˙‡˘ ˙Â‡¯Ï È˙ÁÓ˘Â ÂÓÊ· ¯˜È‰ Í·˙ÎÓ È˙Ï·˜ .אחדשה"ט
˙Ú„‰ ˙·Á¯‰Â ˘Ù‰ ˙ÁÂÓ ÍÏ Ô˙È È"˘‰˘ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ ˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË·
.‰ÁÏˆ‰· ‰„Â·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ÍÈ˘Ó‰Ï
ı·Â˜· ÔÈÈÚ ,ÒÂ‡ Ï˘ ·ˆÓÏ ÂÓˆÚ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï ¯˙ÂÓ È‡ ·˙ÎÓ‰ ÛÂÒ· ˙˜Ù˙Ò˘ במה
¯ÂÚÈ˘ È˙¯Ó‡˘ ˙ÂÈ‰ÏÂ ,‚"Î ÔÓÈÒ ˙Â¯Ú‰ ı·Â˜·Â ·"È ˙Â‡ ˙Â·Â˙Î ˘È¯ ÌÈ¯ÂÚÈ˘
 )ובעזרת השם יהי' מזה בחלק השלישי‰ÈÙÒ‰ ÏÚ ÔÈ‚ÈÏÙÓ ÔÈ‡ Ï˘ ÂÊ ‡È‚ÂÒ· ÂÈ˙·È˘È· ˙·˘·
.‰ÊÓ ˜˙Ú‰ ÍÏ ÁÏÂ˘ È‡ ÔÎÏ (של הספר משחת שמן
Í˙ÈÈ‡¯ ‰Á„ ¯·Î ÒÂ‡ Ï˘ ·ˆÓÏ ÂÓˆÚ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï ¯ÂÒ‡„ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎ Ì‡Â .א
'È‰ "‰ÂˆÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙ ‰ÂˆÓ· ˜ÒÂÚ‰" Â‡Ï È‡„ ,·"Ú ‰"Î Û„ ‰ÎÂÒÓ ‰Â˘‡¯‰
.ÒÂ‡ Ï˘ ·ˆÓÏ ÌÓˆÚ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï ¯ÂÒ‡
‡Ï‡ ,‰˘Ú˙ ‡Ï ‰ÁÂ„ ‰˘Ú ÔÈ„ ÏÎ ÏË· ÔÎ Ì‡„ ÏÏÎ È˙·‰ ‡Ï 'È˘‰ Í˙ÈÈ‡¯ .ב
‰¯È¯· ÂÏ ˘È ÈÎ ÒÂ‡ Ï˘ ·ˆÓ· ÂÈ‡ Î"‡ ,‰ÁÂ„˘ [ ]שאנו רואיםÔÂÈÎÓ ÍÁ¯Î ÏÚ
‰˘Ú ÈÂ‰„ Ë" ÌÈÁÒÙ· Â"˜Â [ ]שידחה העשה את האונס של הלא תעשה‰¯Â˙‰ ÈÈ„ ÈÙ ÏÚ
ÌÈÏ‡ ˙¯Î Â· ˘È˘ ‰˘Ú˘ ÔÂÈÎÓ ÔÎ Ì‡ ,‰˘Ú È‡‰Ó ‰˘Ú È‡‰ ‡ÓÏÂ‡ È‡ÓÂ ‰˘ÚÂ
.ËÂ˘ÙÂ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÂÁÓ ‡ÏÈÓÓ ÈÙË
.˙ÂÎÈ¯‡· ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÂ˙‡‰ ‡È·‰ ¯·Î ,‚"È Û„ ‡¯˙· ‡··Ó ˙È˘ÈÏ˘‰ Í˙ÈÈ‡¯ .ג
חג כשר ושמח ודרישת שלו' לאביך הנכבד שליט"א
ממנו דורש שלומו חיים שאול קויפמאן
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