ירחון•

תלמודי

מוקדש לתורה ועבודה ולכל עניני יהדות כהתאםןש ראשי עפ ,גאוני וגדולי
הדור שלימ׳יא

• מופיע בעיר הבירה פאריש ע״י

הרב משהמונד

,,

כהשתתפות גאוני וגדולי דודינו שליט *
מכיל בתוכו הידושים בכל מקצועות התורה ,שאלות ותשובות בהלכה ,פלפול,
אגדה ,דבר יום ביומו ,היכי תמצא ,שיחת חולין .של  -תלמידי הכמים ,הדשות
בעולם התורה ודת וספרות ,ברכות והודאות .מודעות בעניני ה ד ת
וכשרות ,גם מקום מיוחד למדור ת פ א ר ת בחורים ,מוקדש לבחורי חמד
י המופלגים בתו״י.

קנאת סופרים תרבה חכמה.
מ ט ר ת ותועלת העולת חודש כבר ראו הקוראים בהקדמה שלי החוברות
הקודמות ,למותר עוה״פ להציע לפני הקוראים א ת רוב ה ת ו ע ל ת המגיע
'מהמפעל הנשגב הזה .כבר  .העידו והגידו גאוני וגדולי הדור שליט״א בתעודו
תיהם •המרובים .א ת המעלות הטובות ורום ה ת כ ל י ת מהמפעל הנשגב הזה
וכולם בפה' אהד יתרועעו אף ישירו כבוד תהילתו של העולת חודש ,ואומרים
ברוך .התעודות הן ב א מ ת ה ת המכתבים בלשכת המערכת.
:
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תוכן ה עני נים
חסר
ל״ג( תשובה בענין עירובין
ל״ד( תשובה בענין הפלגת ספינה בשבת
ל״ה( תשובה בענין תפלה.בצבור
ל״ו( תשובה בענין לא תתגודדו

חידוד
ל״ז( סימנין דאורייתא
ל״ח( דבר שאינו מתכוין
ל״ט( תקיעת שופר
מ׳( חידוד במשנה יש חורש תלם אחד
מ״א( אין עושין מצות חבילות חבילות
מ״ב( ישוב קי׳ הש״ש על השב יעקב
מ״ג( בענין חיוב שמירה ,ש״ח ,וש״ש
מ״ר( בסוגיא דטעם כעיקר
מ״ה( בדין בועה בשיפולי הריאה
מ״ו( בענין בחמח בחי׳ לאברים עומדת

דובב

ש

מ״ז( חידוד במשנח \ש חורש תלם אחד

מ ד ו ר
מ״ח( להפטורה שבת תשובה
מ״ט( מסורה ג׳ פעמים וראח
נ׳( ישוב ד׳ רש״י יומא מ״ז

הלכה
הרב ר׳ דוד הורוויץ ,שטראסבורג.
הרב ר׳ יעקב ברייש ,ציריך• .
בעמ״ה חקרי הלכות ,ר׳ יהיאל
שוויממער? ,ונדן.
הרב ר׳ יעקב וויינבערג ,מונטרוי.

ופלפול
הרב ר׳ יוטו* הירש ,פאריש.
הרב ר׳ יונתן שטייף ,ברוקלין.
הרב ר׳ בנציון ראזינטאל ,שיקאגא.
הרב ר׳ בנציון פיהרער ,רמת־נן.
הרב ר׳ נפתלי ברוינפעלד ,מינכען.
ההו״ב ר׳ שלו׳ בראנדער ,אנטוורפן.
הרב בריטל.
חחו״ב ר׳ שלו׳ זילבער ,פאריש.
החו״ב ר׳ א .מ .םאצנער ,פעריגע.
חחו״ב ר׳ ישראל קוקושקי ,פאריש.

תי

ישנים

הרב הגאון ר׳ שמואל פיחרער זצ״ל,
קראסנא.

אנדה
הרב ר׳ ישעי׳ גאלד ,ליאן.
חרב ר׳ נפתלי ברוינפעלד ,מינכען.
ההו״ב ר׳ שלו׳ בראנרער ,אנטוורפן.

פתרונים להיכי תמצא מקורם ,שיחת חולין של ת״ח ,שערי תשובה ,הוצאת הספר
תולדות הרבנים — שאלון ,כוס של ברכה ,ספרים חנשלחים להמערכת״ ספרים הנש־
להים למכירה ,מודעות שונות.
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ה ל כ ה

יןונטרס עירובין דק״ס שטראםבורג

הרב ר׳ אברהם דוד הורוויץ

אב״ד רעדת ישראל ורב דקחלות שטראסבורג יצ״ו.

)המשך(.
ו

ו( עוד יש לעיין בעירנו בענין הגנות
ופרדסים כמו הגן הגדול הנקרא אראנזשערי,
קונטאדע ,ובאטאנישער גארטען ,ששם גם
מקום זרעים ,וכן מקומות הפרחים שבפלאץ
רעפובליק ועוד—. .
 .והנה בש״ס עירובין כ״ג ע״ב איתא דקר־
פח שהוא יותר מבית םאתים שהוקף לדירה
נזרע רובו ה״ה כגינה ואסור נטע רובו ה״ה
,בחצר ומותר ,עכ״פ הדין דזרעים .מבטלים
דידה מובא בש״ס רק לענין קרפח ,וברא״ש
שם דכ״ד נסתפק אי גם בחצר אמרינן כן,
והטור בסי׳ שנ״ח סיים ויש להחמיר,
ובשו״ע שם םעיח יו״ד איתא בסתם לאסור
גם בחצר רק דהמג״א םקי״ב העיר דזה רק
מ ח מ ת ספק ,ועי׳ מחחש״ק ,אמנם אי זרעים
אסרי לעיר ,בזה דעת החכ״צ לחקל עכ״פ
בשעת חדחק )ונרמז בבאה״ט( כדעת הדב״ש
שהיקל וכן דעת בנו חגאון יעב״ץ במו״ק
ועוד אחרונים להקל.
והנח חחכ״צ כ׳ שם הטעם דמקום הזר־
עים לא־ מבטלי להעיר וז״ל דהמיעוט בטל
לגבי הרוב בין במקום אהד בן בשני מקו
מות דרוביא דאורייתא בכל מילי באיזה אופן
שיהי׳ עכ״ל .וראיתי בתשו׳ הגאון מראווא
זצ״ל הנדפס בס׳ ברכת שלו׳ )אנטורפין(
שהקשה דהאיך שייך כאן לומר ביטול ברוב
כיון רמקום הזרעים ניכר ובניכר האיסור
ל״ש ביטול ברוב יע״ש תירוצו הנפלא,
ולפיענ״ד יותר הי׳ להקשות על חחכ״צ דאיך
:שייך כאן ביטול.ברוב כיון דמקום הזרעים
חו״ל קבוע וכמהצת על מחצה דמי ,אולם
י״ל י כמ״ש השעה״מ םוח ה׳ מגילה ע״ד
זזרי״ן פ״ק דמגילה דעיירות המסופקות אם
ת ם מוקפות חומה מימות יב״נ דהורו הגאו־

נים.שהולכים בהם אחר רוב עיירות שאין
מוקפות חומה מימות יב״נ ,והקשה ע״ז
דהו״ל קבוע וכל קבוע כמעמ״ד וכ׳ בשם
לשון לימודים דלא אמרינן קבוע כמעמ״ד
אלא היכא דשקיל או פירש לפנינו ממקום
הקבוע אבל היכא דלא יצא מתוך הקבוע
מ ו ן עיירות דבאפי נפשייהו קיימו אזלינן
בתר רובא כמו בשר הנמצא דאמרינן כל
דפרש מר״פ ,וזה יהי׳ ג״כ דעת חחכ״צ
דאנו דנין על העיר והיא רובה בלא זרעים
ומיעוט מקום הזרעים בטל ונמאן דליתא
א *1שהוא קבוע וניכר ,וכלשונו הק׳ דרובא
דאורייתא בכל מילי באיזה אופן שיהי׳ ,רק
שבשעה״מ שם העיר בעצמו דמר׳ הר״ש
מקינון שהקשה דיאםור.זריעה בכל העולם
משום נחל.איתן דכל קבוע כמע״מ דמי מש
הנ״ל ,ועי׳ בפ־רמ״ג
מע דלית לי׳ ,םברא
שפ״ד ם י ׳  .ק ״ י סקי״ד בד״ה הלק .ה ב — /
וכן ראיתי לדייק מר׳ השו״ת ד״ח ח״ב םי׳
ל״ג מרעבר בשתיקה על" ענין הזרעים שם
דנראה ,דעתו דבעיר יש להקל דלא מבטלי,
למרות שבםי׳ כ״ה החמיר לענין הצר אח
בנטיעת פרחים יעושה״ט ,ובהגהות או״ח
לחגאון מבערזאן זצ״ל סי׳ שנ״ח אות י״א
הביא בשם כמה גדולים שהסכימו להקל
בחצר ג״כ דזרעים לא מבטלין .הדירה ,ומה
גם בעיר רבו המקילין דמיעוט שבעיר לא
מבטלי מחיצות חעיר כמבואר בשו״ת שו״מ
מהד״ק ח״ב סי׳ פ״ח המובא בם׳ נזר יש
ראל, ,ובב״ש הנ״ל מביא ,תשובת הגה״ק
מסאכטשיב ז״ל בזה״ל ודבר השדות הנה
בעיך ווארשא יש שדות גדולות' בלי הפסק
שאדמו״ר
ושמעתי
ומטלטלים
מחיצה
זצללה״ה מגור בעל חידושי הרי״ם ידע מזה
והתיר ומעשה רב עכ״? — .והנה בענין
הפרחים ודשאים .לנוי שברעפובליק פלאטץ

4

תשרי

עגלת זזגדש

הגם שלדעת הד״ח סי׳ נ ״ ח הנ״ל נמצא דא־
סור לטלטל שם משום דבגמרא לא התירו
רק באילנות שדרך לטייל ביניהם ובזרעים
לא חלקו יעו׳׳ש ,אולם באורחות חיים הביא
בשם ם׳ נזירות שמשון דגינה שעושין הח־
שובים לנוי ולטיול אין מבטלים הדירה דזיל
בתר טעמא גני אלנות משום דעבדי לטיול
תחתיו ה״נ בגינות החשובים ענ״ד ,ונן
בשו״ת מהרי״א הלוי ח׳׳א סי׳ ר״ב דדשאים
אינן מנטלין הדירה דדמי לאילנות וקרא
כתינ ננאות דשא ירבצני ו נ ״ נ עוד בח״ב
סי׳ נ׳ ע״ש .ומלנד זאת הרי הפרחים נשם
הם עשוין ערוגות ערוגות וניניהם עשוי
מקום לטיול נאופן שאולי נמקום אחד לא
תמצא בית םאתים ,ונמ״ש נזאת בשו״ת
מחזה אנרהם סי׳ ס״ד .ונן גן הקאנטארע
שהוא רונו אילנות ובלי מחיצות שפיר יש
לסמוך על האחרונים הנ״ל להתיר שם הטל־
טל ,אמנם לא נן הכאטאנישער גארטין
שהוא מוקף מחיצות נפ״ע ,ונן הגן הגדול
אראנזשערי שנו גם מקום גדודי• חיות הנק
רא טיערגארטן שהן נחשנים לנטל נמו זר
עים כמבואר ב נ ו נ ״ ת נ״ז וחלק גדול ממנו
מוקף* ג״כ מחיצות אין להתיר הטלטול שם
בתוך המחיצות וכמו שהניא בנזר ישראל
נשם שו״מ קמא ח״ג קל״א שחולק על הפרי
ת נ ו א ה שמתיר וכן נשו״ת נ י ת שלמה ח״א
סי׳ נ״א ,וע״ע נמשנה נרורה נ נ י א ו ר הלכה
שנ׳ ג״נ דנתוך הגינה המוקפת אין להתיר
הטלטול.
ז( ונשאר לנו לבאר עוד בדין הגשרים,
הנה הפמ״ג סי׳ שס״ג במ״ז סק״כ כ׳ דאם
־ ־״  - -׳ י
יש גשר יותר מי׳ אמות ר ו ח נ צריך צורת
פתח דוקא ,ומזה משמע דאם אינו ר ח נ
יותר מי׳ אמות א״צ תקון ,ובמשנה בדודה
בשעה״צ אות צ״ה כ׳ להחמור אפי׳ בפחות
מי׳ אמות וכותב דכן משמע מהנוב״י סי׳
מ״ב ,ואני בעניי איני מ א ה לזר .שום משמ־
עות בנוב״י ,דאדרבה שם איתא בפירוש
בהשאלה דהגשר הי׳ יותר טי״א ,וכן משמע
ע״כ דהא לטעם השואל בכוונת התום״ש
דגשר אוסר מטעם בקעו בה רבים י״ל
 1״

נ״מ לרהבו ומכיון שרבים בקעו בו אוסר
וכמ״ש הרמ״א סי׳ שס״ה ם״ב ובאבן העוזר
שס״ה ,משא״כ לטעם הנוב״י ולפירושו דאו־
סר מטעם פירצה ,ועיירות שלנו נדונות כמו
חצר ובחצר אינו אוסר פרצה רק ביותר מי׳
אמות ובפחות א״צ שום תיקון ,וכן העתיס
השע״ת לד׳ הנוב״י ואפי׳ לספיקו של המג״א
נשס׳׳ה סק״ד במבואות שלנו ונעיר המג־
קפת חומה אי יש לו דין חצר או מבוי אפי׳
נימא דיש לו דין מנוי סגי ענ״פ בפס או ב׳
פסי! וא״צ שום צוה״פ ,ומשום פסין יש
לסמוך נ נ ל גשר על שניי העמודים שבראש
הגשר שנהם מואחזין דפנות הגשר העשוי!
לשמירת ננ״א ההולכין עליו אמנם צריבי!
אנו לדין על אותן גשרים שהן ר ח נ י ם יותר
הרנה מי׳ אמות נאשר כן נמצאים בעירנו
וא״א נשום אופן לע<*ות שם צוה״פ כמובן.
וצריכין למשכוני נפשין נהיתרא רחאי
טילתא.
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•אמנם הגאון אמרי יושר ז״ל מטארנא המחיצות ,ועיין ברש״י רח פ״ט הנ״ל ד״ה
בתשובתו בס׳ הנ״ל השיג ע״ד י ההת״ם במהיצה הניכרת וז״ל שאין הבתיים מהוב־
מש״ס עירובי! פ״ט ,דשם יש פלוגתא דרב רים ויש אויר ביניהם ומחיצות־ הבתים 'נר־
ושמואל ולרב בעינן מחיצות הניכרות ,ולד׳ אין לעומרי! על הגג ״כשמםתכלין ת ה ת רג
התום׳ שם אם גג חבית בולט חוץ 'למחיצות ליהם״ עכ״ל ,וממילא •לפי״ז י דבנ״ד הויין
דאסור לטלטל.על הגג'מטעם מהיצות שאינן שפיר מחיצות ניכרות שוב לא שיירי החשש
ניכרות אינן ׳מתירות ,וא״כ ממילא בגשר דפרצה עשרה' ,דאדרבה אין זה פירצה רק
השוה לקרקע עולם הוי מהיצות שאינן ניכ מהיצה לבני העיר שבצד הגשר מזה ,והיינו
רות •ואין סמך ל ה ת י ר  /ו כ ן פסקינן בסוסי׳ דהוי כמו אם הי׳ שם פתח גמור ,וממילא
שע״ד ובמג״א שם םק״ה .י — אמנם המעיין לא מזיק לנו מה רעוברים בו בנ״א כיון
היטב יראה דלרעת המהרש״א בתום׳ הנ״ל דעובריםידרך הפתח כמש״כ ההת״ס הינ״ל.
המובא במחהש״ק יעל המג״א שם .אין אי ואפי׳ נאמר כרעת השואל בנוב״י סי׳ מ״ב
סור בגג הבולט רק אם יש מן'הבליטה הוץ הנ״ל בטעם התוס״ש דאיסור גשר מטעם
למחיצות הבית ד׳ אמות דאז הוי מה שהוץ דאתי רבים ומבטל ,מחיציתא ,מ״מ בגשריפ
למחיצה כרמלית ומה שלפנים ממנו נפרץ שלנו שתהת הגשר יש בנין חזק בצר דופן
במילואו לכרמלית ומשו״ה אסור ,אבל מ״מ הקרקע הנעשה בידי ארם ,ובדבר הנעשה
שאר הגג עד המהיצות הוי רה״י אח י שאינן ביר״א לא אתי רבים "ומבטלי מחיצתא,
מחיצות ניכרות ,ולרעת המהרש״א יש קולא וכמש״כל באות א — /
גדולה גם בגשרים דידן דלפי״ז אין מזיק
וידוע דהלכה כר׳ המיקל בעירוב ,חגם
מחיצות שאינן ניכרות ,רק דעכ״ז יש לעיין דדעת הריב״ש בםי׳ ת״ה דהא דהלכה כר׳
עוד דהא בעבר י השני של הגשר הוא פתוה המיקל בעירוב הוא רק בעירוב ולא במחי
ונפרץ לרה״ר איו לכרמלית וא״כ הוי כמו צות ,והראש פ״ב דעירובין מסתפק בזה ,עי׳
שם ולא יועילו המהיצות שתהת הגשר.
בתשו׳ מהזה אברהם סי׳ ס״ד דהביא מירד
ולענ״ד׳ י״ל דהדמיון של הגשרים'להא שלמי פ״ג דעירובין הלכה'כדברי המיקל בעי־
דגג הבולט אינו מכוון ,כיון דמרן התת״ס רובין' והביא בשם המרדכי בשם מהר״ם
מסר ^נו דהגשר נידון כמו רה״י גמור והזו מרט״ב דגם במהיצות הלכה' כר׳ המיקל
רק עליו מרה״ר הייב יהי׳ מחמת גבהו שמת־ יעו״ש ,יידוע דכימה מגדולי'•האחרונים םמכו
לקט ד׳ מתוך י׳ ,אוי כמש״כ אה״כ מ ח מ ת עצמים 'ע״ד המג״א' בסוס״י שס״ג דל״א בק
ההריץ 'שלמטה ודינו" כמו פתח לגבי בני עו'בה רבים רק אם יש ס״ר אנשים וכמ״׳3
העיר שמצד זה •,אין לומר כלל בזה דהוי בשו״ת בית שלמה 'סי׳ מ״ג בזה״ל ואני יודע
מחיצות שאינן ניכרות ךהחוש מעיד לנו שכמה מגדולי הדור סמכו עצמם ע״ד המג״א
דנרגש •וניכר לכל עובר שחוא על גשיר ,חעו־ שלא מקרי בזה רבים פחות מן ס״ר עכ״ר,
בר ברגלו אוחזי בכובעו שלא יפול במים ועי׳ בערוך השלהן סי׳ שס״ג סעי׳ נ׳ שכ׳
וכדומח ,וחעובר בכלי רכב • מוזהר מטעם נלע״ד דרק במפולש לרהי׳ר אימרינן אתי
החוק למעט במהירות ,באופן שכלי עובר על רבים ומבטלי מחיצתא ולאי במפולש לכרמ־
גשר מכיר היטב ויודע שאיננו ביבשח ,וע״ד לית ,וכיון שאנו תופםין'בזמה״ז דאין אצ־
הכז״ל )תמיר ל״ב ע״א( כל נהותי ימא לא לינו רה״ר לכן אין השש אצלינו מאתי רבים
טיתבא
דעתיהו עד דמטו ליבשתא ,וא״כ ומבטלי מהיצתא 'עכ״ד ,ובסעי׳ מ״ט דב־
למח נאמר כזאת דחוי מחיצות שאינן ניכרות מהיצה א ח ת ל״א אתי רבים ומבטלי מהיצ־
משא^׳כ-העומד למעלח על גג רחב שא״א לו תא ,וכ״ה בש״ע הרב םום״י שם״ג',ולפי״ז
להתבונן כלל •למחיצה שתהת הגג עד היכן בעירנו דהגשרים הם זה שלא כנגד זה ,וב
באות שאה״ז ררוב
מגעת ,לא כן בגשר אם מסתכל למטה רואה פרט לפ״מ שאכתוב
:

:
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העיר מוקפת מן הבאהן דאמם והו״ל הגש
רים רק במחיצה א ח ת ולא מזיק לן מה דבק־
עו בו רבים.
וכבוד ידידי חגאבד״ק טארנא שליט״א,
)כעת בפאריש( כ׳ לי דיש קצת סניף לחתיר
דהנה דעת השואל בשו״ת בי״ש סי׳ מ״ב
דבכרמלית מהני ב׳ פםין הגם דבפירצה יותר
מי׳ אמות לא מהני ב׳ פםין רק צריך צוה״פ
הוא דוקא ברה״ר ורה״ר שלנו כרמלית הוא,
הגם דהב״ש דתה דבריו ומסיק דלא מהני
ב׳ פסין אפי׳ בכרמלית עב״פ סניף להתיר
מיהו איכא דנודע דעת הרמ״א דרה״ר שלנו
דין חצר יש לו אם היא מעורבת וסגי בב׳
פםין וסתם גשרים שלנו בולטים בשני חצ־
דדים בליטה כ״ש והמה במקום ב׳ פסין דמ־
תיר בחצר הגם דבפרצה יותר מי׳ לא מהני
אמנם כאן דיש בלא״ה כמה צדדים להתיר
כמש״כ בכה״ג י״ל דאפי׳ לד׳ הב״ש שדחה
דברי השואל דאפי׳ ברה״ר שלנו לא מהני
ב׳ פםין אבל .,בנ״ד מהני ב׳ פסי! כיון
רבלא״ה יש כמה צדדים דיש לו דין רה״י.
עכ״ד והבן.
ט( ועתה אבאר אופן העירובין בעירנו פה
שטראםבורג ,דהנה הרוב מן העיר מוקף,
חוץ מזה שהנהר מקיפה מכ? צד ,מוקף גם
מן תל שעליו מסילת הברזל הנקרא באהן
— ראמם שגובהו יותר ויותר מי׳ טפחים
המקיף חלק חשוב ורוב היותר גדול מן .העיר,
וזח הוי מחיצה גמורה אליבא דכ״ע,
ואף שנם שם עוברים ת ח ת התל שהוא כעין
טונעללען וגם הטראמווי הולך דרך שם ,מ ״ מ
זה פשיטא דאינו מעכב כיון דשם יש צה״פ
גמור במשקוף ומזוזות ,ועל מיעוט העיר
שאין שם באהן־דאמם יש מן הגשרים שהם
מכוסים )גידעקט( עם גיוועלבונג ממילא
באותן יש צוה״פ ומבואר באהל יעקב המו
בא בשע״ת םום״י שס״ג דבאם יש צוה״פ
באמצע הגשר שוב א״צ כלום ,ובשני גשרים
אחרים נמצאים צוה״פ סמוך לגשר ע״י עמו
המחזיקים חוטי העלעקטער ,ואף
דים
שבמק״א היא מן הצד ,הנה חוץ ממה שהר
בה אחרונים כתבו לסמוך על הטעלעגראף

תשי״א

אף שהוא מן הצד וכמו שביאר בקונט׳ ה ת 
שובות שבםו״ס טהרת ישראל על ה״נ ו ע י
ו ב נ ד אפשר ב״ע
בשו״ת מחזה אברהם,
יודו יען דחעמודים חם כפולים ושנים ע ו מ 
דים בשיפוע נשענים זע״ז באופן ש ה ח ו ט
העליון הוא כנגר שיפוע שלמטה ממנו מ ו ח ־
ברגל והוא נמצא כנגדו ממש,
גר בחשק
ובהלק העיר קארטיר דע קענז נמצא גשר
א׳ שאצלו באמת אין דבר לצוה״פ א מ נ ם
הגשר הוא של עץ ומשפע ועולה משני ה צ 
דדים ,ולדעה החה״ס הנ״ל עכ״פ ב מ ק ו ם
הגבו׳ דינו כרה״י ,ולרווהא דמילהא צ ו י ת י
לעשות עוד איזהו היקון בגשר זה.
7
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וכבוד ירידי הגאבר״ק ס א מ ב א ט ה ע ל י
שליט״א )כעה באנטווערפן( כ׳ לי ורכירנא
שבעיר וויען אשר בימי בחרוהי הי׳ דר כ׳׳ק
אאמו״ר זצלה״ה בק״ק צעחלים ס מ ו ך לשם
והי׳ בוויען ב׳ בעצירקען שהיו מוקפין ב נ ה ר
דאנוי והיו המון עם נוהגין היהר לישא ול
טלטל על סמך זה והמרקדקין היו נזהרים
שלא לסמוך ע״ז מהמת פירצת הגשרים א ב ל
לא היו מוחין בהמון עם והרבנים דשם היו
יודעין מזה ולא מיהו אבל לא ידעתי תוכן
הדברים על מה היו םומכין ,עכ״ד.
ושכרתי הרשות מן פאליציאנט כ מ ב ו א ר
בחיי אדם וחחזיק אחריו במשנה ברורה םי׳
שפ״ב על משך זמן של עשרים שנח כ מ ב ו א ר
בתשו׳ בית שלמח ח״א סי׳ נ״ט.
א ת כל זאת אמרתי בעניי לבאר ת ק נ ת
הרבנים ה ג ׳ ' נ ״ ע שקדמוני והתקינו היתר
הטלטול בעירנו ובדאיתא בעירובין דף! ס ״ ח
א״ל רבב״ח לאביי מבואה דאית בה תרי
גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב
ולא שיתוף וכו׳ וכן בדף כ״א ע״ב בשעה
שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצאה
ב״ק ואמרה אם חכם בני .ישמח לבי גם אני,
ועי׳ בחת״ס סי׳ צ״ט מה שביאר בזה לתרץ
קושית התוס׳ שם ד״ה בשעה ,הא גם שניות
תיקן ,דהיינו דשמחתו הי׳ רק בשעה שתיקן
היתר ועצה שלא יקלקלו בו רבים ,וכן תיקון
לטומאה ע״י נט״י .והשי״ת יאיר עינינו במ
אור תורתו ויראינו בה נפלאות.
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ל״ד( אם מותר ליכנם בספינה בשעת הדחה!
בלי קניית שביתה מע״ש
מאה הרב ר׳ מרדכי יעקב ברייש אב״ד ציריך יצ״ו
נשאלתי מרב אהד אודות הפליטים שצרי והשב יעקב בראש המתירין משום דגזירר
כים לנסוע למדינת הים על הוצאות ממוס שט שייך רק על האנשים המנהיגים להםפי•
דות של הדזיאנט וכדומה ,וכמה פעמים נה ׳ונמצא• דהם •עושים איסור שייטא עבוו
שהספינות הגדולות שצריכים ־לנסוע עליהם׳ ישראל בשבת וא״כ כשרוב הנוסעים עכו״ב
למדה״י באות להנמל ביום השבת באופן מותר — ולפיענ״ד נראה לדייק כן נמי מל
שא״א לקנות שביתה ׳בע״ש ,יאם יש איזו שון רש״י ור״ן בשבת קל״ט ע״ב ד״ה וסייר
חיתר בשעת חדחק כזה להפליג על הספינות פירי .ונמצא שהעכו״ם מעבירו במים בשבת
ביום השבת בלי קניית רשות מע״ש ,יען כי דמשמעידהאיםור משום דהעכו״ם עושה המ
הם .תלוים בדעת אהרים וכמה פעמים כמ לאכה ולא משום דהישראל בעצמו שייט ־—
עט א״א מלהשמיט א״ע שלא לנסוע ,אם ואחידמדברי שאר ראשונים נראה דהאדב
מהללים שבת בזה ,והנה מצוה גדולה ׳להפש הנכנס לספינה רומה לשט וא״כ לא שייך
איזו היתר בזה ,שלא לדונם בכלל מהללי היתרא דרוב עכו״ם עכ״ז י״ל כיון דבםי'
תרי״ג בשם בה״ג המבואר דאח לצורך מצור
שבת:
״ספינה קטנה״ וכ
א( וחנח בסי׳ רמ״ח כל השיטות בהפלגת דאםור הלשון בשם
םפינח מתירין רק ע׳יי ׳קניית שביתה ,וה בשבת קל״ט דמקורו משם לאסור בםפינר
טעם' שצריך לקנות שביתח ,א( מטעם שלא משום שט ג״כ הלשון ״מברא״ ובזה •י״י
יהי׳ כשט וכחשיטות דגם בספינח שייך אי דרומה לשט אבל בפינות גדולות שבזמנינ!
סור וגזירה דשט שלא יעשה הביית של שיי־ בתוכן ממש כמו בבית ולא נראה בשם שוכ
טין׳ וכמבואר בשבת קל״ט' ,ב( כמבואר בר״ן שייטא אינו׳ נראה כשט — וכמו שהסביר
דשבית שיהי׳ שובת בביה״ש המג״א בסי׳ רמ״ה דמשוה״כ בקניית שבי
םוח פ״א
בתוך אויר מהיצות הספינה כרי שיהי׳ מותר תה׳ מע״ש מותר דנראה כביתו ובםפינוח
לו להלך בכל הספינה ראם לא שבת בביה״ש גדולות שלנו ׳הנוסעות למדנה״י בכל אופן
בספינה אסור לו לילך גם בהספינה חוץ נראה כבית ואינו נראה כשט — וגם לפי
טעם האו״ז הגדול פ״ד מעירובין סוף אוח
לד״א כשהספינה .חוץ לתהום.
ולכאורה לטעם ר״י דאיםור הפלגת ספי קמ״ו וז״ל אבל היכי דקנה שביתה אי:0
נה ג׳ ימים קודם שבת היא מטעם שט כמ היכרא טובא וליכא למיהש כולי האי לשט
בואר בשבת י״ט בתוס׳ ובראשונים ואפי״ח נמי משמע דאם יש עילה כל דהו.לא שייך
לצורך מצוח לא חיישינן לגזירה דשט — גזירה דשט לגבי ספינה — י והסברה-י״ל'כיון
אכן בש״ע סי׳ תרי״ג לענין יו״כ מבואר בשם דכל האיסור דאין• שטין מבואר בסוף! ביצר
בה״ג בםפינח קטנח דאסור אח לצורך מצוח יחד עם הא דאין מטפהין משום שמא יתקן
ודלא כהטור שם ההולק על בה״ג — וכן כלי שיר ומבואר ברמ״א סי׳ של״ט.סעיח ג'
במג״א רמ״ה סק״י וסקי״א ובקניית רשות דבזה״ז דאין אנו בקיאין בעשיית כלי שיו
הוי כביתו ובלא קניית רשות אסור מטעם וליכא •למגזר מקילינן וה״נ בזמן הזה דאי:
שט ומשמע להדיא דקאי גם כשהולו לדבר עושין הבית •של שייטין גוה הגזירה קיל קצו
וכש״כ לנסוע על ספינה דאסור רק משונ
מצוה .־
דרומה לשט ודאי בעילה כל דהו .יש לומו
ב( והנה כבר האריכו האחרונים בסוסי׳
דאין •דומה לשט כמו.בני״ד וכאמור —-'.ועי
של״ט האשל •אברהם ובת׳ שב י ע ק ב ל ע נ י ן
בח״א כלל מ״ד אות כ׳ מובא במ״ב של״צ
לנסוע ע״י גשר חפורחת •בשבת למנין —
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במעבר למצוה עוברת
דאם צריך לעבור
וא״א בענין אחר וכן מי שיש לו הוב אצל
עכו״ם וברי הזיקח אפשר יש לסמוך להתיר,
וכן בת׳ מהר״ם שיק או״ח סי׳ ק״י וז״ל
אם כבר הורה מורה הוראה להם לא הייתי
מוהה ואף בלא קנה שביתה ראם קנה שבי
תה מתיר לכתחילה וכן בקיצש״ע סי׳ ע״ר
ד׳ וז״ל ללכת בספינה לחתפלל במנין וכו׳
בשבתי יש להתיר ומ״מ יש לחישראל לכנוס
בע״ש וכו׳ מבואר ג״כ דהיכי דא״א דיש
להתיר א״כ בני״ד בשעה״ד גדול כזה ג״כ
יש להתיר גזירה דשט ולסמוך על המקילין'
כיון רכל האיסור רק משום מ״ע דאיסור
רבנן אפי׳ להמחמירין ובפרט בספינות גדו
לות שבזמנינו ההולכות ע״י קיטור — המצ־
אה חדשה שבשנים האחרונים — י״ל לא
נכנסו כלל בכלל הגזירה והחומרא לאסרם
מטעם דרומה לשט כיון רספינה ממין כזה
לא הי׳ כלל בימיהם — וגם בעצמיותו ג״כ
יש הילוק לומר דאינו דומה לשט כיון שאין
משיטות אותן בידים רק ע״י מכונות הקי
טור ודאי בשעה״ד כזה די״ל דאין שייך
לאוסרו משום דדומה לשט כיון די״ל דגם
—
המהמירין אין אוסרין בספינות כאלו
ועי׳ חו״י סי׳ קט״ו מבואר ג״כ סברה הנ״ל
דגזירח זו דשמא יעשר .חבית של שייטין
רחוקה מאוד בזמנינו דאפשר בזמניחם חי׳
מלאכח זו עשיית חביות קל רגיל ומצוי
משא״כ בזמנינו.
ג( והעיקר דיש להתבונן כיון דחםפינח
חולך חוץ לתחום אסור לו לילך בהספינה
חוץ לד״א וכטעם הר״ן שבת הנ״ל — וראי
תי תשובה מהרב הגאון ר״מ אריק אב״ד
טארנא נדפסת בספר ברכת שלום להרה״ג
מאנטוורפן ומביא דברי הרב הגאון בית
מאיר או״ח רמ״ח שהאריך להתיר דמשום
שהאיסור רק על מנהיגי הספינה וברוב נוס
עים עכו״ם לא שייך זה וכדעת השב יעקב
הנ״ל ואי משום דאין לו רק ד״א וכטעם
הר״ן הנ״ל ג״כ י״ל כיון דספינות הגדולות
הולכות למעלה מי׳ ואין תהומין למעלה מי׳
כבסי׳ ת״ד א״כ ממילא רשאי לילך בכל

תש י " א

הספינה אף בלי קניין שביתה וראי׳ מ ע י ר ו 
בי! מ״ג דפריך במעשה דר״ג שהפליגה ס פ י 
נתן בים שרצו ר״י ור״ע להחמיר ע״ע ו צ א
וזו מד״א ואי אין תחומין למעלה מי׳ מאי רצ־ר
ומוכח דלמעלה מי׳ מותר לילך יותר מ ר ״ א
והגאון ר״מ אריק חנ״ל כתב עליו ש א י נ ו
מוכרח ומביא דברי ש״ע הרב סי׳ ת״ה ס ״ ז
שאם היתה הםפינח פעם א ח ת למטה מ י ׳
כבר קנה שביתה בשם ואף שאח״כ ה י א
למעלה .מי׳ הוץ לתהומין אין לו ב ס פ י נ ה
רק ד״א שלא אמרו אין החומין למעלה מ י
אלא בהילוך הספינה ע״פ המים אבל ה י ל ו ך
הארם בספינה הוי הילוך גמור ובו׳ ,ו כ ו נ ת ו
כיון שהוא עתר! חוץ לתהומו אסור לו ל י ל ך
בספינה יותר מד״א ואין ראי׳ מהאי ד ע י ר ו -
בין מ״ג דשם הרי היו בספינה מע״ש ו א ם
הספינה היתר .למעלה מי׳ לא קנו ש ב י ת ה
כלל ואינם מחוץ לתחום לכך כל ה ס פ י נ ה
בר״א אבל אם נוסעים בספינה בשבת ש ק נ ו
שביתר! בביתם או שפעם אחת היתה ה ס פ י 
נה למטה מי׳ שקנו בשם שביתה שפיר י ״ ל
כיון דעתח חוא חוץ לתחום הילוך ד י ר י ׳
בחספינח יותר מד״א אסור אף שחיא ל מ ע 
לה מי׳ — ולפלא שחביא ממרחק לחמו ולא
הביא דברי חמג״א בסי׳ רמ״ח ם״ק י ״ א
וז״ל ועכ״פ כשמגיע ליבשה אסור לזוז מ ר ״ א
אבל אם לא יצא מותר )משום רלא ק נ ה
שביתה בשום מקום כיון דםפינה למעלה
מי׳ עי׳ מחה״ש( ובספינה מהלך כולה ו א ם
לא שבת בר .לא כיון דנכנם לרעת — הרי
להדי׳ דאף בספינה למעלה מי׳ אם לא ש ב ת
בה אסור לזוז מד״א וכדעת ש״ע הרב ה נ ״ ל
— אכן בריטב״א עירובי! מ״ג מבואר ראי
אין תחומין למעלה מי׳ מותר אף כ ש ש ב ת
יבמה״ש למטח מי׳ וכן לפי פירוש ר׳ יהו־
נתן במתני׳ בספינה דר״ג שהפליגה ב י ם
וז״ל היו עומדין ביה״ש בנמל מקום שהס
פינה גוששת והי׳ בדעתן לצאת ונמצא שקנו
שביתה ביבשה ובא רוח והפליגה באמצעית
הים וכו׳ ואפי״ה מקשה הגמ׳ א ח ״ כ אי
אין תחומי ן למעלה מי׳ מאי רצו וזה ע כ ״ ה
כדעת הריטב״א דאף בשבת ביבשה מ ו ת ר
7
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תשרי׳

אח״כ למעלה מי׳ — אבל מר״ן סוף פ״ק
דשבת משמע ודאי דאם לא קנה שביתה בס
פינה אסור לזוז מר״א ואף אם הספינה
למעלה מי׳ דהא קאי שם• על הרי״ף דפי׳
האי דאין מפליגין פחות מג׳ ימים מיירי
למעלה מי׳ דאין תחומין והאיסור רק משום
צערא דלמטה מי׳ אף מקודם ג׳ ימים אסור
ו ע ״ ז ק א מ ר הר״ן בלא קנה שביתה אין לו
רק ד״א )והא דמייתי בהג׳ ש״ע הרב בשם
ראי׳ מדסתמו הפוסקים לאסור אף דגמירא
דאין ספינה מהלכת פחות מי׳ יש לדחות

ל״ה(

תשי״א
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דאפשר כתי׳ היראים מובא במג״א רמ״ח
ם״ק ז ׳ ד ה מ י ם עמוקים אך הספינה שוקעת
במים והולכת למטה מי׳( הרי לן מהלוקת׳
בשבת למטה מי׳ אם מותר אה״כ כשהיא
למעלה מי׳ לזוז מד״א ,והיתירו של בי״מ
הנ״ל עדיין אינו ברור )ולפלא• על המ״ב
בםי׳ ת״ה ם״ז ם״ק כ״ח ,ל״א ,דלמעלה מי׳
אין תחומין ואף כששבת ביה״ש למטה מי׳,
ולא העיר שזה תלוי במחלוקת —(.
)המשך יבא(

בענין'תפלה בצבור אם הששי מתעלל ביחד עם הש״ץ
מאת הבעמ״ה חקרי הלכות

ר יחיאל נתןשווימערלונדן,
,

בענין תפילה בצבור דבעינן
ש א ל ה :
עשרה ואי איכא רוב מתפללים דהינו ששה
אנשים אע״פ שהנשארים אינם מתפללים
עמהם הוי תפילה בצבור ויכול הש״ץ לחזור
השמ״ע בקו״ר — ,האיך הדין אם הששי לא
הי׳ מתפלל בלהש עדיין והש״ץ רוצה להת
חיל  .השמ״ע בקו״ר אם מותר להצ
טרף הששי המתהיל להתפלל השמ״ע
זאת
אם
הש״ץ
חזרת
בעת
בלחש
שהוא
מה
בצבור
תפילה
נקראת
מתפלל עם הש״ץ .ואת״ל דזאת לא הוי תפי
לה בצבור האיך הרין אם הששי לא התהיל
להתפלל עם הקהל בלחש.רק באמצע תפילת
הצבור בלחש התהיל להתפלל אם זאת נקרא
תפילה בצבור ואם יכול הש״ץ להתפלל
בקו״ר השמ״ע.
הנה בש״ס ברכות כ״א
ת ש ו ב ה :
אמר רב הונא .הנכנס לבית הכנסתי ומצא
צבור מתפללין אם יכול להתהיל ולגמור עד
שלא יגיע .ש״ץ למודים יתפלל ואם לאו אל
יתפלל .ריב״ל אומר אם יכול להתחיל• ולגמור
עד שלא יגיע ש״ץ לקדושה יתפלל ואם לאו
אל יתפלל .והנח קיי״ל בש״ע או״ח סי׳ ק״ט
בין לקדושה ובין למודים אם יכול לחתחיל

יצ״ו

ולגמור עד שלא ׳יגיע הש״ץ לקדושה או למו
דים יתפלל ואם לאו אל יתפלל וחמחבר הו
סיף קודם שיגיע לקדיש ,וחרמ״א חוסיף.
עוד וה״ה אמן דהקאל חקדוש ושומע תפילח
דינו.כקדיש וקדושה. .
׳ והנה לכאורה יש להעיר לפימ״ש המג״א
שם ם״ק ב׳ דאם בא סמוך לקדיש דמנחה
ואם ימתין עד אחר קדיש לא יובל להתפלל
ערבית עם חצבור נ״ל דתפילת צבור עדיפא.
פירוש לכן מוטב שיבטל מלומר אמן יהש״ר
כדי שיתפלל עם הצבור עיי״ש .וקשה על
מה דאמרינן בש״ם אם יכול לגמור קודם שמ
גיע ש״ץ לקדושה וכו׳ למה לא אמרינן שית־
היל להתפלל אע״פ שלא יגמור ,ראם המתין
בתפילתו אינו מתפלל עם הצבור ותפילת
צבור עדיף מן קדושה דהרי איש״ר המיר מן
קדושה כמ״ש המג״א דבש״ם מםתפקי אם
מותר להפסיק ולענות .איש״ר בתוך התפילה
אעפ״י דקדושה אסור להפסיק בתוך התפילה
לפי״ז כיון דתפילה בצבור עדיף מיש״ר
מכש״כ מן •קדושה א״ב למה לא נימא דית־
פלל עם הצבור ויבטל מן קדושה .אמנם
הדבר ניחא דאם יתפלל אחר.קדושה בחזרת
\זש"ז י ״ ל ד ז א ת הוי ג״כ תפילה בצבור א״כ
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אפשר לקיים שניהם .אבל עדיין קשה לפי
שיטת חמחבר אם יכול לחתחיל ולגמור קודם
שמגיע הש״ץ לקדיש אחר התפילה יתפלל
ואם לאו אל יתפלל עד אחר שיגמור חש״ץ
תפילתו ויאמר קריש ,וקשה הרי תפילה בצ
בור עדיף א״כ נימא דיתפלל בתוך תפילת
הש״ץ ויבטל מלענות איש״ר.
שבתי וראיתי בפרמ״ג בא״א םק״ח אשד
הקשה קושיא זו וז״ל ולכאורה קשה חא כאן
מבואר דאין יש״ר עדיף מתפילת צבור וצ״ל
דבאן לא הוי ממש תפילת הצבור דבא באמ
צע משא״כ כשמכוין עמהם וכו׳ עיי״ש ,וכ
וונתו כיון דבלא״ה לא מקיים מצות תפילה
בצבור דבא באמצע לכן ימתין על יש״ר.
והנה נפשט מבאן ראם יתפלל בתוך תפילת
הש״ץ לא הוי תפילה בצבור.
אמנם לכאורה יש לומר דוקא היכי המת
פלל בתוך תפילת חזרת חש״ז היא דלא הוי
תפילה בצבור אבל חמתפלל בתוך תפילת
הצבור בלחש ולא חתחיל ביהד עם הצבור רק
באמצע תפילת לחש של הצבור התחיל תפי
לתו שוב מקיים מצות תפילה עם הצבור כיון
דמתפלל ביחד עם הצבור במקצת .אמנם זה
אינו דא״כ חאיך אמר ריב״ל אם יכול לחת־
היל ולגמור עד שלא יגיע ש״ץ לקדושה יתפ
לל ואם לאו אל יתפלל ועי׳ ברמ״א דלכת־
חילה לא יתחיל להתפלל אפי׳ עם הש״ץ
בשוה שמו״ע רק ימתין בשירה חדשה עיי״ש
והרי התם איירי דהי׳ בא בעוד שהצבור הי׳
מתפללין בלהש וא״א לגמור צריך להמתין
בשירה חדשה א״כ למה ימתין יתפלל עם
הצבור ,דהרי תפילה בצבור עדיף מן קדושה
ואם ימתין בשירה הדשה ויאמר קדושה וית
פלל אח״כ בתוך ת פ י ^ י חזרת הש״ץ הרי
אמרינן כנ״ל שבתוך תפילת הזרת הש״ץ לא
הוי תפילת בצבור כמש״כ הפרמ״ג .א״כ
תפילת בצבור עדיף ,א״ב קשה למה ימתין,
מוטב שיתפלל ולא יאמר קרושה אלא וראי
כיון רהתחיל להתפלל בתוך תפילת הצבור
בלחש ולא התהיל עמהם ביחד בשוה לא
חשוב תפילה בצבור ,דדוקא כשמכויןעמהם
בשוה כמ״ש הפרמ״ג בל׳ משא״כ כשמכוין

עמהם דהיינו דוקא דהתחיל להתפלל עמדזגש;
בשוה השמ״ע אז נהשב תפילה בצבור ו א " ב נ | ן
כיון דבלא״ה לא יהי׳ מקיים מצות תפי״^דן |
בצבור לכן ראוי שימתין על קדושה .ו ל פ י ׳ ד
מובן ממילא דבכה״ג אם ליכא רק ח מ י ע ד ז ־
העומדים בשור! השמו״ע והששי ה ת ת י א
להתפלל באמצע לא מצטרף עמהם ג״כ ש י ת 
פלל חש"ץ השמ״ע בקול רם וזו ראי׳ נ פ צ א ד ז .
ן
לדין הנ״ל בעזרת השי״ת.
והנה בירושלמי פרק תפילת השחר ה ^ כ ר ז !
ו׳ איתא ר׳ אחאי ר׳ יונה בשם רבי זעיר•**
נתפלל של שחרית ובא ומצאן מתפלל ע מ ה ן |
לא נתפלל של שחרית ובא ומצאן מתפל׳לין |
של מוםף אם יודיע הוא שהוא מתחיל וגומר־ 1
עד שלא יתהיל ש״ץ כרי לענות אהריו א מ ן ן
יתפלל ואם לא אל יתפלל באיזה אמן א מ ר ו ]
הרין אמוראין חד אמר באמן של הקאל הק
דוש וכו׳ עיי״ש ,ועי׳ בפני משח ה פ י ר ו ק
בירושלמי היכי דחי׳ מתפלל שחרית ועכ׳עיר
בא לצבור שיתפללו מוסף לכן יתפלל ע מ ה ן
וליכא חילוק בין אם יכוין לגמור או לא ק ו 
מתפלל
דם עניית אמן אמנם אם לא חי׳
עדיין שחרית ובא ומצאם מתפללין מוםף א ם •
יודיע חוא שחוא מתחיל וגומר עד שלא י ת 
חיל ש״ץ כרי לענות אחריו אמן יתפלל ו א ם
לאו אל יתפלל .הנה צריך לחבין כונת ה י ר ו 
שלמי מה חילוק יש בין התפלל שחרית א ו
לא דחרי צריך לקיים מצות עניית אמן ל א ח ר
הקאל חקרוש ואם יודיע שאינו גומר ק ו ד ם
שיתהיל הש״ץ הרי אינו מקיים מצוה זו,
והנה יש ליישב דהירושלמי ם״ל דתפילה
בצבור עדיף מן עניית אמן דהקאל הקדוש א ו
קדושה לכן היכי דהי׳ מתפלל שהרית ועכ
שיו בא להתפלל מוסף עם הצבור לא ימתין
כלל אפי׳ לא יוכל לגמור כי תפילה בצבור
עדיף ,אמנם היכא דלא התפלל שחרית ו ב א
באמצע תפילת מוסף וכבר כתב המג״א בסי׳
צ׳ דתפילת שחרית ומוסף ליכא שום צירוח
ואם התפלל מוסף בשעה שהצבור מתפללין
שחרית לא מיקרי אפי׳ בשעה שהצבור מ ת -
פללין וממילא ה״ה להיפך אם התפלל ש ח 
רית בשעה שהצבור מתפללין מוסף ליכא
,

עולת \זגרטז
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שום צירוף וביון דבלא״ה אינו מקיים תפילה
בצבור לכן מוכרח להמתין• לקיים מצות
עניית אמן דחקאל חקדוש .אמנם עדיין קשה
למח חיכי דחי׳ מתפלל שחרית אינו צריך
להמתין עד שיגיע חש״ץ לקדוש מטעם דת־
•פילה בצבור עדיף האי -אפשר לקיים שניהם
דהרי אפשר לו ?המתין על עניית אמן
ואח״כ יתפלל השמ״ע בעוד שהש״ץ מתפלל
ומקיים תפילה בצבור בשעה שחש״ץ מתפלל,
והנה לפיענ״ר נראה ׳דהירושלמי ם״ל דאם
יתפלל בשעת חזרת הש״ץ לא מיקרי תפילה
בצבור כיון דאין כל חקחל מתפללין אז ,רק
חירושלמי ס״ל ראם מתפלל בעוד שהצבור
מתפללין .אפי׳ בא באמצע תפילתו מקרי
שפיר תפילה בצבור כיון דבל הקהל מתפללין
יחד ולכן שפיר קאמר הירושלמי ראם הי׳
מתפלל תפילת שחרית ועכשיו בא בשעח
שהי׳ הצבור מתפללין ואם יתפלל עמהם יחא
מקיים מצות תפילה בצבור אז לא צריך להמ
תין על עניית אמן דהקאל הקדוש דתפילה
בצבור עדיף .והנה דעת הירושלמי אם בא
באמצע תפילת צבור בלחש הוי תפילה ׳בצ
בור אם יתפלל עמחם ,וחש״ם שלנו ם״ל
דלא הוי תפילה בצבור כח״ג ,וידוע דהלכה

ל״0

תשי׳׳א
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כשיים בבלי נגד ש״ם  .ירושלמי לכן לפסק
הלכה נראה דאינו מקיים מצות תפילה בצ
בור רק באופן שיכול להתפלל השמ״ע בת
חילה עם הצבור ,וממילא אם ליכא רק חמשה
אנשים ואם בא ששי באמצע אין לו צירוף
ואסור הש״ץ להתפלל בקול רם.
וחפשתי בספרים ומצאת בם׳ חבצלת הש
רון אשר שאל אותו אחד אם חתפלל בעת
חזרת הש״ץ אם נקרא תפילה בצבור והשיב
לו שזאת לא מיקרי תפילה בצבור וחביא
דברי פרמ״ג הנ״ל.
ושמעתי מן ת״ח אחד אשר הי׳ אצל צדיק
אחד מצדיקי דורותינו ז״ל אשר הצטרף אחד
שחי׳ מתפלל בחזרת חש״ץ עם הש״ץ ,הנה
ידוע דאין למדין מן חני צדיקים שדבריחם
כגחלי אש מסתמא הי׳ לחם טעם בדבר בהו
ראת שעח וכבר כ׳ הכני יששכר בספריו חק־
דושים אם תראה באדם גדול צדיק מפורסים
אשר נטה קצת מן הדין אל תלמד ממנו כי
מסתמא הי׳ לו איזה טעם ׳להורות הוראת
שעה ובמקום גדולים אל תעמוד.
ומעשים בכל יום במדינתנו כשהיינו בפו
לין המתינו ההמשה אנשים על הששי שיכוין
עמהם להתפלל השמו״ע.

בדבר הדין של .לא תתגודדו

מאת הרב ר׳ יחיאל וויינבערג

ראש בהמ״ד לרבנים בברלין כעת מונטרוי יצ״ו

לכבוד הרב הגאון וכו׳ וכו׳ שליט״א
א( כת״ח בקשני לחוות דעתי גם אני בדבר
אנשי קהלתו שהם ממקומות שנהגו בנפיחת
כל ריאה כדעת הבה״ג אם הם מהויבים לנ
הוג עפ״י הומרת המקום שיצאו .משם או
הם מותרים להתנהג •כאנשי המקום ההדש
שאינם נוהגים בנפיהת הריאה .וכת״ר הביא
דעת הפר״ה בסי׳ תצ״ו דבאם הם נעשו
קחלח לעצמם דאז חם מחויבים במנהגיהם
חקודמים וכל קחל יש לחם דין עיר .וכמו״כ
הביא כת״ר בשם המ״ב סי׳ תס״ח דקהלה

שיש להם ביהכ״נ ומקוה ומו״ץ יש להם דין
עיר.
ולכאורה יש לפקפק בזה דהרי בלשונו של
הריב״ל חמובא בפר״ח הנ״ל כ׳ מפורש
דהיינו.שבאו גרושים מארצות אדום עם רב
קהלות קהלות וכגון דא לא אמרינן קמא
קמא בטל• דמרובים הם הבאים בכל פעם
עכ״ל .וחפר״ח הוסיף דאין דבריהם קיימים
אלא כשבאו ונעשו קהלה אחרת דחשתא
אכתי חם מחויבים בתקנותיהם הקודמות
וכו׳ .ומשמע דזה רק במגרשי ספרד שבאו
לקושטנדונא עם רב ונעשו מיד קהלה אח־
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רת .משא״כ בנ״ר שלא באו בהמון רב אלא • הרמב״ם בפי״ב מהל׳ עכו״ם שכ׳ וז״ל ו כ כ 
באו יחידים יחידים דאז אמרינן קמא קמא ל? אזהרה זו שלא יהא שני בתי דינין ב ע י ק
בטל וכמו שכ׳ מפורש כנ״ל .ועוד דגוף דינם אחת זה נוהג כמנהג זה וזה נוהג כ מ נ ד ץ ק
של מהריב״ל והפר״ח הנ״ל במחלוקת עומ אחר שדבר זח גורם למחלוקת גדולות ש נ א ^
דת ,דבתשובת מהר״ם אלשיך ס׳ נ״ט כ׳ מר לא תתגודדו לא תעשו — אגודות א כ ו -
לחלוק על המהריב״ל והביא ראיות רבות דות עכ״ל .והנה המהר״ם אלשיך ת פ ם  .ב ס ~ !
דאפי׳ יש כמה קחלות בעיר אחת נגרר המי־ שיטות דהרמב״ם פסק כאביי נגד רבא ו א ע ״ ג
עוט אהר הרוב ולא אמרינן דבל קהל חשוב דהלכה כרבא חוץ מיע״ל קג״ם מ ״ מ פ ס ק
כעיר בפ״ע ,והביא ראי׳ ממגילה דאמרינן הרמב״ם כאביי דםתמא רגמרא סברה כ ו ת י
דברך וכל הסמוך לה נידון ככרך אף שהוא מדפריך שם מהא דבמקום של ר א ל י ע ז ר -
חוץ לעיר והוא ישוב בפ״ע עיי״ש בדבריו היו •כורתי! עצים וכו׳ וכן מהא דר׳ א ב ו ה ו
וכן יש להביא מר״ה דף כ״ט ע״ב במשנה דמטלטל שרגא והגמרא אומרת מאי ת י ל כ -
ועוד זאת היתה ירושלים על יבנה שכל תא מקומות מקומות שאני וכו׳ עיי״ש ו ז ה ר
עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה רק לאביי שיש לו הילוק מקומות ד ל ר ב א
לבוא תוקעין וכו׳ רהם בטלין לגבי ירושלים .קושיא מעיקרא ליתא דהוא סובר ד ת ^ א
ויש לדהות דהתם יכול לצאת בלא״ה מכיון בחילוק בי״ד וע״ב דסתמא דגמרא ס ו ב ר ת
ששומעים ולהכי מותרים לתקוע בפנ״ע אלא .כאביי ולהכי פסק הרמב״ם כאביי .ומעי! ז ה
דמלשון הגמרא דאמרה ויכולה לבוא פרט גם בכ״מ דהרמב״ם סובר רהלכה כ א ב י י
למפםיק לה נהרא משמע דמרין ביטול נגעו משום דלא פליגו אליבא דנפשיהו עיי׳"צ6״
בה ,ואולי זו דוקא בירושלים וכעין מ״ש וכן כתב בלה״מ דפלוגתא אביי ורבא ה י א
בפםהים נ״א אבל מא״י לבבל לא כיון דאנן רק למ״ד דעשו בדבריהם והרמב״ם ס ו ב ר
כייפינן להו עבדינן כותיהו ,ומשום קדושת כרב דלא עשו כדבריהם וא״כ אין כאן ק ו 
ירושלים בטל כל עיר הסמוכה ונראת לה ,שיא מרבא לאביי״ והנה הלח״מ הרגייע
ברוהק דבריו דהרי בגמ׳ מסקינן דב״ש ע׳צ6ו
משא״כ בערים אחרות,
ואמנם גם על גוף ראית המהר״ם אלשיך כדבריהם ע״ש ,ועוד דמנין לו ל ה ר מ ב ״ ם
יש לפקפק דאטו נאמר רכל עיר הסמוכה לאהוז בסברת אביי דתלוי בהילוק מ ק ו מ ו ת
לעיר גדולה יש בה משום לא תתגודדו אם ולא בחילוק בי״ד כסברת רבא..
ובאמת מצינו בחוריות דף ז׳ ע״ב ד א מ ד
היא משנית מעיר הגדולה ובגמרא יבמות
רף י״ר ע״א לא משמע כן .ובע״כ רזה רק שם סבר אביי למימר חטא בפני עצמו ועיעה
לדין כרך לענין קריאת מגילה דכל הסמוך בפנ״ע ח״ד דיתבי בשני מקומות וקא מ ו ר י
לכרך הרי היא ככרך ממש משא״כ בלאו בתרי איסורי אמר רבא אטו שני מ ק ו מ ו ת
דלא תתגודדו תלוי במקום אחר אבל בשני גורמי! אלא אפילו יתבי בחד מקום ו כ ו ׳
מקומות ליכא לאו דל״ת ,ועיר חסמוכח ג״כ עיי״ש ועי׳ באו״ש שנגע בזח ,וחזינ! ד א ב י י
בכלל שני מקומות וזה פשוט ,דהרי לרבא ורבא פליגו אי שני מקומות גורמי! 'או ש נ י
גם בשני בתי דינין בעיר אחת ליכא ל״ת בי״ד גורמי! וחרמב״ם פסק כרבא .ואן?
מכוין שהם נפרדים זמ״ז וא״כ אפי׳ לאביי שאין זה דומה לנידן דיר! דהתם תלוי א י
דאוםר בשני בתי דיני! בעיר אחת זה דוקא הוראה דירי׳ הוי הוראה ואין זה נוגע כליל
למחלוקת אביי ורבא אי מותר לחלוק בשני
בעיר אחת אבל לא בשתי ערים.
כללא דמלתא דבמגילה תלוי באיכות חעיר בי״ר אבל עכ״פ חזינן דרבא סובר ד א י ן
אס היא עיר או כרך משא״כ בלאו דל״ת שני מקומות גורמין ומנ״ל לרמב״ם לפסוק
כאביי.
תלוי בצבור אם הס אחד או לא.
)חמשך יבוא(
ב( והנה המהר״ם אלשיך תמך יסודו בדברי
,

,
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חידוד ופלפול
ל״ 0בישוב דברי רש״י בחולין ע״ט ,םימנין דאורייתא
מאת הרב ר יוסן £הירש אבד״ק טארנא ,כעת חבר ויעד הרבנים החרדים בצרפת.
,

)המשך מהעולת חודש סי׳ י״ח מדור
חקר הלכה• ,אשר הגאון בעת כתבו תשובה'
: .חנ״ל להעו״ח נפל• ברעתו ליישב דברי
רש״י — (
בחולין ח*. .ע״ט ,אמר לי׳ רבי אבא
לשמעי׳ אי מעילת לייבודנייתא בריספק עיין
להנך דדמין להדדי ועיל לי וקםבר םימנין
דאורייתא וכ׳ רש״י וז״ל מרסמך :על סימן
שאינו מובהק סימנין דאורייתא והתם בא
לו מציאות מיבעיא יםי׳ דאוריי׳.או דרבנן
ע״כ והנה הנוב״י סי׳ ל״א הקשה מה מם־
פקא לי׳ בב״מ אי סי׳ דאוריי׳ הרי יכול לפ
שוט סי׳ דאוריי׳ ממעשה דר״א רהיא מעשה
רב עיי״ש ,והנה הקצוה״ח הו״מ סי׳ רג״ט
מביא בשם הגאון מוה״ר עוזר להוכיח מגמ׳
זו רב׳ םימנין הוי כמו סימן מובהק ובעוב־
דא דר״א הי׳ ב׳ סימנים לפיכך' מהני -אפי׳
אי סימנין דרבנן עיי״ש אבל מר׳ רש״י הנז
כר משמע ד ל א ' ס ״ ל כן ,לכן עלה בדעתי
ליישב ד׳ רש״י באופן נאה דהנה רש״י כ׳
וז״ל דדמיין להדדי באזניים׳ ובזנב ובג׳ פריך
מקודם ולבדק בסימנים דאמר אביי עבי• קלי׳
בר המרא וכי׳ ואמר ר״פ רברבן-אורני׳
וזוטרא גנובתי׳ בר חמרא וכו׳ והקשיה הנו־

ב״י דהרי הגמ׳ חשב ג׳ סימנין ואצל ר״א
לא'הזכיר רש״י רק ב׳ םימנין ותי׳ דלשון
דמיין לא שייך בקול ע״כ ,אמנם יש לדקדק
על ר״א בעצמו למה לא צוהילשמעי׳ שיב
דוק נ״כ בסי׳ הנ׳ דקול וי״ל ת ח ז י אנן אם
יזדמן בכודנייתא דיש להם ב׳ סימנים :המת
עדים דהיינו רברבין אודנ׳ דהוא סי׳ המרא
ורבה גנובתי׳ דהוא סי׳ םוסיא אז אמרינן
דאסור דאיכא הד נגד חד וכמאן דליתא דמי
כדאמרינן בב״מ סימנין וסימנין יניח ואם
יתנגד סי׳ אהד ב׳ םימנין דהיינו רברבין
אוני׳ וזוטרא גנובתי׳דהם יב׳ סימנים חמרא
רק שהתנגד לנגדם סי׳ אהד דצנין* קלי׳
דחיא סי׳ םוסיא אז אמרינן אוקי חד נגד
חד" וכמאן דליתא דמי ונשאר סי׳ אחד שמ
עיר דהוא המרא ותלוי בזה אי סי׳ דאו׳
או דרבנן וזה כוונת רש״י וםימנין דאו׳
דמרקאמר לשון דדמיין להדדי ע״כ שכוונת
ר״א הי׳ שידייק דוקא בב׳ סימנים ראזנים
וזנב ולא על קול וע״כ אפי׳ אי הקול מעיד
להיפך מהב׳ הסימנים אזלינן בתר הב׳ סי
מנים ומטעם דעכ״פ נשאר סי׳ אהד שמעיך
דהוא אותו המין וע״כ דסימנין דאו׳ וכד
תורץ הכל בעזהי״ת.

ל״ח( דבר שאינו מתכוין

מאת הרב ר יונתן שטייח
,

אב״יד דקהל

יראים בודאפעסט כעת ברוקלין ,נ .י .יצ״ו

במשנה כלאים פרק ט׳ משנה ה׳ תנ!
מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא ית
כוונו בחמה מפני חחמה ובגשמים מפני הג־

שמים והצנועין מפשילין במקל. .וכן במשנה
ו׳ תופרי כסות תופרין כדרכן ובלבד שלא
יתכוונו וכו׳ והצנועין תופרין בארץ ,וכ׳
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הר״ש דמהכי דייקינן בשלהי כירה דדבר
שאינו מתכוין מותר ופליגי אסתמא דלעיל
דתנן במשנה ב׳ לא ילבש כלאים אפילו לפ
טור מן המכס .וכ״כ הרע״ב דמשנה דלעיל
ם״ל דשא״מ אסור אבל ההלכה כמשנה ה׳,
ו'־ ,דדשא״מ מותר.
אמנם הרמב״ם בחיבורו וכן בש״ע יו״ד
סי׳ ש״א פפקי כמשנה ב׳ ובמשנה ו׳ והיא
תרתי דםתרי ,ובאמת הרמ״א שם סעיף ו׳
פסק שמותר ללבוש כלאים לפטור מן המכס
לא במשנה ב׳.
ונראה ליישב דברי הרמב״ם וש״ע בם״ד,
דלכאורה משמע בכולא תלמודא• דקיי״ל כרבי
שמעון דדבר שאין מתכוין מותר בכל עניני
דאורייתא ולא רק במילי דשבת אלא אפילו
בשאר איסורים כדתנן נזיר תופף ומפספס,
וכן פסק הרא״ש שבת פרק שמונה שרצים
סי׳ ט׳ רלא בשאילתות שם ,א״כ צריך ליתן
טעם להני צנועין שהחמירו כאן להפשיל
במקל ולתפור בארץ למה החמירו בזה ולא
מצעו בעלמא .שיחמירו בדבר שמותר מטעם
דשא״מ ,ואפשר דאםור להחמיר מאחר דנפ־
םק הלכה דדשא״מ מותר וחמחמיר על עצמו
הוי הדיוט בדאמרינן בירושלמי סוכה הפ־
טור מדבר ועושהו מקרי הדיוט ועי׳ במג״א
סי׳ ל״ב ם״ק ה׳ גבי אם אינו יודע ליישר
השטה בלא שרטוט ישרטט כל השירה מש״כ
בזה ומש״כ בשם ספר באר שבע ויש בזה
אריכת דברים ואכ״מ .עכ״פ צריך טעם למה
החמירו הצנועין בזה ,וגם למה נקראו כאן
בשם צנועין ואיזה צנועות יש בזה.
י״ל עפ״י מש״כ הטו״ז יו״ד סי׳ ש״א
ם״ק ב׳ על הא דפסקינן שם )סעיף י״ב(
אסור לאחוז ביצח חם במלבוש של שעטנז
כרי להציל עצמו מהחום של הביצה דמיקרי
לבישה של כלאים וכ׳ הטעם דכיון דאי אפ
שר להציל עצמו מחחום של הביצה אלא
כשיאחז ע״י בגד שעטנז חשוב נהגה משל
שעטנז אבל אם חי׳ אפשר לו לחציל עצמו
באופן אחר שוב לא מיקרי נהנה משעטנז.
וא״כ יש ליישב חני ב׳ משניות דסתרי

תשי״א

אהדדי דם״ל דדשא״מ מותר אצא מ ש ו ם
דלכאורה יש כאן פסיק רישא כשלובש הכל-
ומציגו דיש ב ז ה
אים להראות להקונה,
פלוגתא בין הר״ן להתום׳ דהר״ן בםוגיא
דריחא מלהא ם״ל דבדבר של איםור ה נ א ה
כל שאינו מתכוין לא איכפה לן אפילו א ם
היא פסיק רישא שרי והתום׳ פסחים כ׳׳ה
ד״ה לא אפשר כ׳ צרייך שלא יהי׳ פ״ר ועיין
בשלטי הגבורים פרק האורג שב׳ דאם י ש
אופן לעשות המלאכה בלא פ״ר אפי׳ א ם
עושהו באותו אופן דיש בו פ״ר ג״כ שרי,
ונ׳ דהיא כעין םברת הטו״ז שהזכרתי,
— ולפי״ז י״ל דאין כאן סתירה בין המש
ניות הנזכרות ,דללבוש כלאים לפטור מן
המכס ודאי אסור אע״ג דאינו מתכוין לל
בישה מ ״ מ הא הו״ל פ״ר כיון שאי אפשר
לו להציל עצמו להיות פטור מן המכס כ ״ א
ע״י שלובש הבגד ע״כ חשוב שפיר נהנה
מלבישת כלאים ,משא״כ בהני מוכרי כסות
דכיון דאפשר לעשות כצנועין להראות ללו
קח מדת ארכו ורחבו של הבגד ע״י שיפשול
הבגד במקל וכן הני תופרי כסות דאפשר
לתפור בארץ שוב אפילו אם לובש הכלאים
ומראה אותן ללוקח או תופר הכלאים כדרכן
מ״מ כיון שאינו מתכוין ללבישה שרי ולא
השיב פ״ר דהא אפשר לעשות באופן אחר
בלא לבישה ולדברי הטו״ז והש״ג .הנ״ל אין
זה בכלל פסיק רישא וע״כ שרי דדשא״מ
מותר.
והנה בב״ק ס״ט אמרינן הצנועין היו נו־
הנין שהיו פודין כרם רבעי ואמרו כל הנלקט
מזה יהי׳ נפדה ,ונהגו כן כדי להציל בני
אדם מהטא שלא יאכלו כרם רבעי בלא פד
יון .ומוכח מזה שמי שמשתדל להציל אח
רים מחטא נקרא בשם צנוע .ולפי״ז י״ל דגם
דהפשילו במקל או
אותן הצנועין דכאן
שתפרו בארץ המה רצו להציל את אחרים
מהטא לבישת כלאים ועי״ז נהגו המה כן
שהיו מפשילין במקל ותפרו בארץ להראות
שאפשר למכור הבגד וכן לתופרו גם בלא
•לבישה ממש ,ושוב גם אותם שלבשו כדרכו
להראות להלוקח ותפרו כדרכן לא עשו חטא

עגלת גזגדט1
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כיון שאפשר להשיג המבוקש גם בדרך היתר
כדרך הצנועים .ויובן י בזה למה נקרא בשם
צנועין דמי שמשתדל להציל אהרים מחטא
נקרא בשם זה .גם יובן למה נהגו הצנועין
כן להחמיר בדשא״מ ובעלמא לא החמירו
דרק כאן בלבישת בגדי כלאים הוצרכו לנהוג
כן כדי להציל אותם שלובשים כדרכן מהטא
של לבישת כלאים אבל בעלמא בכל דיני
תורה לא החמירו כלל כיון דהלכה כן היא,
רדשא״מ מותר בכל התורה ואין נכון להח
מיר לכתחילה.
וא״כ מיושב פסקי הרמב״ם וש״ע ,דשפיר

תשי״א

5ו

פסקו כבי משניוה ואין כאן םתירה ׳דללבוש
כדי לפטור ממכם אסור י מטעם דה״ל פסיק
רישא ,ולא מהני כאן מה שהיא רשא״מיכיון
דא״א בענין אהר כ״א ע״י לבישת שעטנז
אבל בהך רמוכרי כסות כיון דאפשר למכור
או לתפור ע״י הפישול במקל או תפירה
בארץ מותר אע״ג דלובש או תופרי כדרכו
מטעם דשא״מ ואין כאן משום פ״ר כיון
דאפשר להשיג המבוקש בדרך היתר .ויהי׳
מכאן ראי׳ להש״ג שהזכרתי .ואולי מכאן
למד הש״ג הדין הנ״ל .וא״ש בס״ד.

ל׳׳ט( יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת

הרב ד בן ציון ראזינטהאל

רב דביהכ״נ בני אברהם לאנשי ווארשא בעיר שיקאגא

במם׳ ר״ה דף כ״ט בתוס׳ ד״ה שמא
יטלנו וכו׳ הקשו.אמאי לא נקיט שמא יו
ציאנו מרה״י לרה״ר עיי״ש מה שתי׳ .ונר
אה לי לתרץ דהנה המזרהי הק׳ ביו״ט עצמו
נמי איכא איםורא בתקיעה משום שמא יתקן
כלי שיר והי׳ להםילהכמים לבטל ד״ת בשב
ואל תעשה .ועיין באו״ה סי׳ תקפ״ה בטו״ז
מה שתירץ ובמג״א שם .והנה הפר״ח תירץ
דעיקר קושיא על יו״ט ר״ה אינו שהרי לא
מצעו :שהבי״ד י יעקרו מצור! אהת מה״ת
ושיאמרו שלא יתקעו לעולם בשביל הגזירה.
וכ״ת מטעמא דשמא יתקן נגזור בך״ה שהל
להיות בשבת דלא הוי עקירה לגמרי דמקיי־
מין מצות שופר בשאר השנים ,דא״כ מהזי
כהוכא ואיטלולא דביו״ט לא גזרו ובשבת
גזרו הגם דהטעם דשייך בשבת שייך ביו״ט
עיי״ש.
והקשה השעה״מ הל׳ שופר על הפר״ח
דא״כ לב״ש .דאית להו במס׳ ביצה דף י״ב
דאין מוציאי! לא את הקטן ולא את הלולב
ליה״ר ביו״ט משום דם״ל דלא אמרינן
מתוך וכן לר״ע בפסחים דף ה׳ א״כ היכי
גזרו בשבת משום גזירה שמא יעבירנו הא
ביו״ט נמי איכא ה ך גזירה דשמא יעבירנו
ואם״ה בשבת גזרו ולא ביו״ט משום דהוי

נעקר המצור! לגמרי .ודוחק גדול לומר דל־
מאן רלא ס״ל מתוך ה״נ דלא גזרו שמא
יעבירנו משום דמחזי כהוא״ט דסתמא ךמת־
ני׳ ר״ה כ״ט משמע דהלכה פםיקא היא,
דאם היו חולקים לא הוי משתמט בגמ׳ לומר
מתני׳ דלא כב״ש ור״ע דלית .להו מתוך.
ובהגהת• מעשה הושב על שעה״מ מוסיף עור
דטפי הו״ל להקשות דהא מרא דהאי שמע־
תתא שמא יעבירנו הוא רבה ורבה בעצמו
לית לי׳ מתוך )ביצה י״ב עיי״ש( .וכ׳ הש־
עה״מ דנראה לו ראפי׳ לב״ש גזרו דוקא
בשבת אבל לא ביו״ט כדאיתא ביבמות דף
קי״ד שבת דאיסור סקילה גזרו..רבנן יו״ט
דאיםור לאו לא גזרו ולא הוי כהוא״ט) .ועי׳
עוד שם דף קי״ט אמר דבא מה לי איסור,
לאו.מה לי איסור כרת ,עי׳ סוטה כ״ט אמר
רב גידל אמר רב דבר שיש בו דעת לישאל
ואבד״ל וכו׳ משמע משם ג״כ דאין חילוק
בין איסור חמור לאיסור קל .עי׳ ב״מ צ׳
בענין אמירה לנכרי שבת דאיםור סקילה
גזרו וכו׳ .ועי׳ סנהדרין פ ״ ד ר ב  .לא שביה
לבךי׳ למשקל לי׳ סילוא וכוי( ומתרץ שם
קושית המזרחי דאמאי לא גזרו בשבת משום
שמא יתקן כלי שיר באופן אחר עיי״ש.
.ונראה ליישב קושית השעה״מ על הפר״ח
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ובזה יהי׳ מתורץ ג״כ קושית התום׳ הנ״ל
דהנה המנהת חינוך מצוה רצ״ח רוצה לומד
דאין איסור העברת ד״א ברה״ר ביו״ט כש
לא לצורך כלל ,משום דהגמ׳ בהזורק מסיק
ד״א ברה״ר גמרא גמיר להו דהוי הלמ״מ
א״כ אפשר לומר דביו״ט לאו הלכה עיי״ש.
א״ב לפי הנהה זו יכולין לתרץ כמו הפר״ח
דבשביל זה לא גזרו בשבת משום שמא יתקן
דא״כ מחזי כהוא״ט ומה שהקשה והלא
אין אנו חוששין אליבא דב״ש ור״ע ורבח
דלית להו מתוך וגזרו דוקא בשבת ולא
ביו״ט אף! שביו״ט שייך נמי הטעם שמא
יעבירנו ומ״מ גזרו רק בשבת ולא ביו״ט
ולא חיישי להוא״ט כדי שלא לעקור המצוה
לגמרי ,זה אינו דבאמת אין שום איסור בה
עברת ד״א ברה״ר ביו״ט כיון דד״א ביו״ט
הלכה היא י ולא שייך ביו״ט כמ״ש המנ״ח,
ושפיר אמר רבה שמא יעבירנו שהיא אליבא
דכ״ע אפי׳ לב״ש ור״ע דל״ל מתוך משום
דיו״ט ליכא בכלל איסור ד״א רק בשבת ומה
רם״ל דל״א מתוך היא רק להוציא מרה״י
לרה״ר ביו״ט עיי״ש ביצה י״ב וע״כ לפ״ז
מיושב קושית התום׳ דדוקא נקיט משום
שמא יעבירנו ראם הי׳ הגזירה משום שמא
יוציאנו מרה״י לרה״ר לא הי׳ יכולין לגזור
בשבת משום ראיםור זה שייך נמי ביו״ט
אליבא דמאן דל״ל מתוך וביו״ט אין יכולין
לגזור דיהי׳ נעקר המצוה לגמרי א״כ ג״כ
בשבת אין יכולין למגזר דהוי כהוא״ט.
ובדרך זה יכולין לתרץ קושית הגאון
רעק״א בשם חכם א׳ בחידושים על ר״ה לפי
תום׳ שבת דח ה׳ בד״ה בשלמא דב׳ בשם
הירושלמי דלבן עזאי דמהלך כעומד דמי לא
משכחת ד״א דחייב ומתרץ בקופץ ,וא״כ לבן
עזאי יחי׳ תק״ש דוחח שבת דודאי לית לן
למיגזר שמא יעבירנו בקפיצה ראם ישכח
בודאי לא יקפוץ את הד׳ אמות ולפ״מ שכ
תבתי ניחא דהנה .התום׳ מסיק שם והש״ס
דידן לא חשיב לה פירכא כמבואר בהזורק
דד״א ברה״ר הלכתא גמירא לה .והחםבר
בזה דהלכה כך נאמרה,דלא אמרינן דד״א
מהלך כעומד ולהכי לא מקשה עלה .וא״כ

תשי׳׳א

משמע מדברי התום׳ דהירושלמי לא ס ׳ ׳ א
דהעברת ד״א היא מצד הלמ׳׳מ ובשביל ז ה
מסשה על בן עזאי ,ויכולים לומר ד ה י ר ו ש ל ם י
יסבור דד״א דהייב היא מצד מוציא מ ר ה ״ י
לרה״ר והיא תולדה דהוצאה .כמש״כ ה מ נ ״ ת
במצוה הנ״ל משום דד״א של אדם ק ו נ ו ת
לו והוי ברשות שלו וכשמעביר יותר מ ד ״ א
הוי מרה״י לרה״ר .ועי׳ בבעל המאור פ ר ק
הזורק .ואפשר לומר אי העברת ד״א ד ח י י ם
הוי מצר הללמ״מ או מצד תולדה ה ה ו צ א ה
פליגו בזה הגמ׳ דידן עם הירושלמי ו י ה י
בזה נפקותא לדינא לפ״ד המנ״ח הנ״ל .א י
אמרינן דד״א חייב היא מצד הלמ״מ א ז
יכולין לומר דביו״ט לאו הלמ״מ היא ו א י
דהוצאה א״כ נ ו ה ג
אמרינן מצד תולדה
ביו״ט ג׳׳כ בשלא לצורך כמו שמסיק ש ם
המנ״ח.
,

והשתא ניהא מה שהק׳ הגאון רעק״א ל פ י
תירוץ הירושלמי דהייב דוקא בקופץ א ״ כ
למה נגזור שמא יעבירנו דודאי לא י ק פ ד ז ,
דלפי דעת הירושלמי שפיר יכולים לומר ד ד ־
גזירה אינה משום העברת ד״א רק מ ש ו ם
שמא יוציאנו מרה״י לרה״ר ,רבשלמא ל ד י ד ן
דאנו סוברים דד״א היא הללמ״מ א״כ ב י ו ״ ט
דליכא הלכה אינו הייב אנו גוזרים מ ש ו ם
שמא יעבירנו ולא יקשה קושית ה ש ע ה ״ מ
על הפר״ח דהגזירה שייך רק על שבת ו ל א
על יו״ט אבל אם נגזור משום הוצאה ד ש י י ך
ג״כ ביו״ט אליבא דב״ש ור״ע ורבה י ה י ׳
חוא״ט אם נגזור רק על שבה וצא עא י ו ״ ט
א״כ דוקא גזרו רק משום שמא יעבירנו.
אבל לפ״ד הירושלמי שחוא סובר ד ד ״ א
אינו משום הלכה רק מצד הולדה ד ה ו צ א ה
וא״כ שייך ג״כ ביו״ט שלא לצורך ,ו א ״ כ
אפילו נגזור משום .יעבירנו יהי׳ ג״כ ק ש ה
קושיה השעה״מ על הפר״ח מב״ש ו א פ ״ ה
גזרינן בשבת דוקא משום שמא.יעבירנו הגם
דשייך גזירה זו ג״כ ביו״ט ולא חיישינן
לחוא״ט ,א״כ מוכרחים לחלק כמו ש ת י ׳
השעה״מ בין איסור סקילה לאיסור לאו
ומש״ה לא גזרו ביו״ט ,א״כ שפיר יכולין
לומר ג״כ שהזירה היא משום ש מ א  .יוצי־

:
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עגלת וזגדש

תשרי

אנו מרה״י לרה״ר ולחלק ג״כ בין איסור
המור לאיסור קל ,משום דאין הילוק לפי
הירושלמי בין איסור העברת ד״א ובין אי
סור הוצאה לענין יו״ט ,וא״כ מיושב שפיר
דלפי תי׳ הירושלמי דד״א דהייב ברה״ר
היא רק בקופץ אליבא דב״ע תהי׳ הגזירה לא
משום העברה רק משום הוצאה מרה״י
ליה״ר.
אך נראה מהרמב״ם פי״ב מהל׳ שבת
דהוי תולדה דהוצאה .ובזה יהי׳ מתורץ גם
קושית המפורשים שמקשים על הרמב״ם ז״ל
בפ״ב מהל׳ שופר הלכה ו׳ דכתב ולמה אין
תוקעים בשבת גזירה שמא יטלנו בידו ויו
ליכנו ד״א ברה״ר או יוציאנו מרשות לר
שות .והקשו דהיא נגד הש״ם דאמר רבה
שמא יעבירנו בלבד ובתום׳ הקשו דלמה לא
אמר רבה משום שמא יוציאנו מרה״י
לרה״ר .ולפי״ז מיושב שפיר דמהרמב״ם
פי״ב מהל׳ שבת נראה דמעביר ד״א הוי
תולדה דהוצאה ולא מהלכה למ״מ א״כ לפי
שיטתו יהי׳ שייך גם ביו״ט בשלא לצורך
כלל א״כ אינו צריך דוקא לומר הטעם משוס

מ(
,

תשי״א
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שמא יעבירנו ראם אפילו אנו אומרים משום
שמא יעבירנו י ה סשה קושית השעה״מ
משום דנוהג ביו״ט ג״כ ,א״כ יכול ג״כ לומר
משום הוצאה דשוה זה כמו זה.
ועוד יכולים לומר ליישב קושית הגאון
•רעק״א לפ״ד התום׳ הרשים על משניות במם׳
סוכה לתרץ קושית התום׳ הנ״ל דלמה לא
גזרינן משום שמא יוציאנו בשביל דד״א היא
רק מהלכה יכול לבוא לידי טעות דיםבור
שמותר במקום מצוה אבל הוצאה היא מפו
רש בתורה אין אנו חוששין שמא יוציאנו
עיי״ש .א״כ .בסגנון הנ״ל יכולים לתרץ ג״כ
זה הוא דוקא לדידן שאנו סוברים דד״א
היא הלמ״מ יש להלק בין ד״א להוצאה אבל
לשיטת הירושלמי דד״א הוי תולדה •דהוצאה
א״כ שוה זה כמו זה ושפיר יכולים לגזור
משום שמא יוציאנו כמו שגוזרין משום שמא
יעבירנו שהיא ג״כ מפורש דהוי בכלל הוצ
אה ואפילו לב״ע דס״ל מהלך כעומד דמי
תק״ש אין דוחה שבת הגם דאין אנו יכולים
לגזור משום שמא יעבירנו אבל משום־ שמא•
יוציאנו אנו גוזרים כנ״ל.
י/

חידוד במתניתן דיש חורש ,במס׳ מכות כ״א

מאת הרב ר׳ בן ציון פיהרער
מסכת מכות דף כ״א ב׳ מתניתין יש
חורש תלם אחד וחייב עליו שמונה לאוין,
חחורש בשור וחמור וחן.מוקדשין וכלאים
בכרם ובשביעית.ויום טוב וכחן ונזיר בבית
חטומאח .ופריך בגמרא בסוף חסוגיא דאמאי
לא תני נמי כגון דאמר שבועח שלא אחרוש,
ומשני האי תנא איסור כולל לית ליח .עיי״ש.
וידוע קושיית שעה״מ סוף חלכות מ״א פ״ח
ה״ו אם־־כן דהאי תנא ל״ל איסור כולל אמאי
חייב משום יו״ט ,הא אין יו״ט חל על שבי
עית ,ותירץ • דמיירי ביום־טוב של ראש־
חשנח דחלין בבת־אחת .אולם חקשח אחר
כך דאבתי שביעית חל שלשים יום קודם
ךאש־חשנח ,עיין מסכת מו״ק דף ג  /ומח

ר״מ ב־אולם ,כעת רמת־גן ,א״י
שרצה שם לתרץ דעישר נטיעות ילרות ימו־
תרין עד ראש־השנה רכך הלכה למשה מסי
ני כבמו״ק ג׳ דהה בהגהות ״טעם המלך״
דלר״ע דיליף מקראי שם לאםור׳ ל״ יום
קודם ראש־השנה גם עשר נטיעות ילדות
אסורות עיי״ש בגמרא מו״ק דף ג /
ואמרתי לתרץ בדרך חחידוד דחנה במ־
סכתא ראש־חשנח דף ט׳ נדרים ט״א וערכין
ל״ג ,יש פלוגתא בין רבנן ורבי יחודח דר
בנן ס״ל דשנת חחמשים אינח עולח לכאן
ולכאן ,רק דחשנח ראשונח אחר היובל חיא
חראשונה למנין חשמיטות וחיובלות הבאות,
ורבי יהודח ס״ל דשנת חחמישים עולח לכאן
ולכאן .והנה ממקומות אלו מוכח ,דלר״י
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בין לענין שמיטות ובין לענין יובלות ,שנת
ההמישים עולה לכאן ולכאן .,דלרבנן יהי׳
במשך מאה שנה שני יובלות ויי״ד שמיטות
ולרבי יהודה נשאר מכל מאה שתי שנים,
עיין במס׳ ע״ז דף ט׳ .אמנם בירושלמי קדו
שין פ״ק ה״ב איתא דלרבי יהודה שנת הח
מישים עולה לכאן ולכאן רק לענין שמיטות
ולא לענין יובלות .לפי־זה נמצא ראם ביובל
הראשון חל שמיטה בשנת המ״ט ותיכף
בשנת ההמישים היא יובל ,אז ביובל השני
כבר יהי׳ הפסק של שנה אחת בין שמיטה
ובין יובל היינו דבשנת מ״ח של מחזור היו
בל השני יהי׳ שמיטה כיון דלהשבון שמי
טות• כבר היא שנת ט ״ ט דהתחלנו למנות
שנה ראשונה עוד את שנת היובל שעבר,
ושנת מ״ט של היובל השני תהי׳ שנה פשו
טה ושנת החמישים יהי׳ יובל וכן בכל מה־
זור של יובל שנים תתרהק השמיטה מן היו
בל עם עוד שנה אחת ,כמובן ,עיי״ש.
והנה אמרתי להקשות דלפי דברי הירו
שלמי הנ״ל נמצא גם דבכל שבעה יובלות
חלין שמיטה ויובל בשנה אחת ,היינו אם
השמיטה הראשונה של שבעה שמיטות שיש
ביובל חל בשנה א׳ למנין יובל זה ,היינו
רתיכף אהר היובל שעבר היתה שנת הש
מיטה נמצא דביובל הבא יהול יובל וש
מיטה בשנת .אהת — א״כ קשה אמאי לא
תני נמי במתניתין .דיש חורש תלם אהד,
ט׳ לאוין לר״י ,בשנה שהל בה יובל י ושמי
טה בבת אחת ,ואז עובר משום חרישה ביו
בל כמו שעובר לענין שביעית.
אמנם יש לומר דחדא קושיח מתורצת
בירך הברתה ,וחיינו דממ״נ אין יותר מש־

המאחרים לצאת ידי
אל

תש י ״ א

מנה לאוין וגם אין פהות מהן לפי ח ש ב ו ן
המשנה ,דהמשנה מיירי ביובל שחל ש מ י ט ת
שנה אהת אחר יובל וכיון רתנא דידן ם ׳ ׳ צ
דאין איסור הל על איםור גם בכולל ,כנ׳׳יל,
ממילא נמצא דבפעם הזאת לא יהול איסור־
שביעית שלשים יום לפני ראש־השנה ,כ י ו ן
דאין שביעית חל על יובל ,וממילא אם חריע
בר״ה הלין שני האיסורים בבת אחת ,וי׳ע
שמנה לאוין במתניתין ,ומתורץ ק ו ש י י ת
שעה״מ הנ״ל .ומיושב גם קושייתנו ד א י ך
המשנה תמנה ט׳ לאוין באופן שחלו ש מ י ט ה
ויובל בשנה אחת ועובר משום חרישה ב ש 
ביעית וביובל ,ז״א כיון דאז שוב נ ח ם ר
הלאו של יו״ט כמו שהקשה בשער ה מ ל ך
הנ׳׳ל ,כיון דאז כבר חל שביעית שלשים י ו ם
לפני ר״ה ואין איסור חל על איסור ,ו ש ו ב
נשארו רק שטנה לאוין ולא• יותר .ו ב ח ר ה
המשנה למנות את הלאו של יו״ט כיון ד ש -
כיה טפי.
ועיין כתומים סימן ם״ז אורים ם״ק ב ׳
דכתב וז״ל והא דלא תקנו ג״כ ליובל ש י ה א
נוהג כתבו התוספות בגיטין דף ל״ו ד א ״ פ
בשנת מ״ט ושנת ההמישים לא היו יכולין
לעבור כו׳ ותירוץ זה אינו מספיק לר״י דם׳׳יל
שנת המישים עולה לכאן ולכאן א״כ ל א
קרה שיהא יובל ושמיטה זא״ז תכופים ור
צופים כו׳ צא והשוב ,ע״כ .וכל העובר עצ
דברים אלה ישתומם דאיזה הילוק יש ב ז ה
בין ר״י לרבנן ,הלא כל החילוק הוא רק
דלר״י יהי׳ שמיטה ויובל שנה אחת ק ו ד פ
לרבנן ותו לא מידי .אמנם בטה כיון לדברי
הירושלמי הנ״ל ,דלשיטתה יהי׳ לר״י ש מ י 
טה ויובל סמוכים זה לזה רק פעם א ח ת
במשך שבעה יובלות כנ״ל.

חובתם להעולת חודש

יתמהמו

עוד

צורת ^ודש
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מ״ב( אין עושין מצות חבילות חבילות
מאת הרב ד נפתלי ברונפעלד מינכן
בהעו״ח םי׳ כ״ה הביא הכותב קושית
הכתב סופר האיך אמרינן באם שלה שתי
מנות לעני אהד עולה נמי משום משלוה
מנות הא אין עושין מצות הבילות חבילות.
לפענ״ד י״ל לפמ״ש הרמ׳׳א או״ה םי׳ תר־
צ״ה סעיף ד׳ ראם שלה משלוה מנות לרע
הו והוא אינו רוצה לקבלם או מוהל לו יצא,
)ובהידושי הארכתי מזה( ולפי״ז נמצא דמיר
כששולה המ״מ יוצא וקיים המצוה של מ״מ
משום רמשעה ששלה כבר נגמרה המצוה
עברה וחלפה לה ,אבל המצור! של מתנת
אביונים אינו מקיים ער שיגיעו המתנות
לידי העניים וכל זמן שלא קבלום לא קיים
המשלח המצוה וא״כ אין שתי המצות גומ
רות כאחת ובכה״ג ל״ש לומר אין עושין
'מח״ח ,כמ״ש בםפר קהלת יעקב אלגזי ח״א
מע׳ א׳ או״א יע״ש.
ובאופן אחד י״ל לפ״מ שנסתפק חכותב

מ״ב(

שם אם צריך כוונה במצות מתנת -עניים
ומשלוה מנות ,וכבר כ׳ האהרונים דרוקא
במצור! שבין ארם •למקום אמרינן מצ״כ
דעיקר הוא שמקיים רצון הבוית״ש וכשאין
מתכוין להמצוה א״כ איזה תועלת יש בה־
מעשה אבל במצות שבין אדם להבירו דאז
עיקר התועלת הוא רק המעשה א״כ אף כש
אינו מתכוין לשם מצוה ג״כ יצא דהרי
סו״ס נעשה המעשה ,והביאו ראי׳ לזה
ממ״ש בשו״ת הרדב״ז ה״ג םי׳ תתפ״ב
דה״ט דהאומר סלע זה לצדקה בשביל שיהי׳
בני ה״ז צדיק גמור משום דלא הקפידה
התורה על הכוונה כשיש תקנת עמים יע״ש,
וא״כ כיון רבמתנת העניים ל״צ כוונה א״כ
שוב ל״ש אין עושין מה״ה דהרי ל״ש לומר
הטעם שכתבו התום׳ כדיי שיהי׳ לבו פנוי
כיון דלגמרי א׳׳צ שום כוונת הלב וא״ש.

בישוב סושית ישב שמעתתא על שב יעקב

־ מאת החו״ב מוה״ר שלף הכהן בראנדער,

בהעולת הורש סי׳ י״ח מביא הכותב שי
טת המבי׳יט סי׳ קל״ה שהעלה אם נאבד
יהודי בדרך שהלך ממקום,פלוני למקום אהר
ואה״כ באותו הדרך נמצא הרוג רמה״ת
תלינן שזה הוא שנאבד ועדיף יותר ממים
שאל״ס.
בתשובת שב יעקב הביא ראי׳ לתשובת
המבי״ט מפלוגתת רבי ורשב״ג מפסתים דף
י׳ בשדה •שנאבד בה קבר .ונמצא בה קבר
דכ״ל לרבי שאני אומר קבר שאבד הוא
קבר שנמצא ה״נ אמרינן דהך שנאבד הוא
שנמצא .ובש״ש שמעתתא ז׳ פרק י״ז הקשה
דהתם בקבר כיון
משם
דמה ד א
דאם לא ידעינן בודאי שנאבד קבר בשדה
זו ודאי לא היינו מהזיקין מספק שום טומאה
בשדה זו וכיון שלא הוחזק טומאה אלא מה־
י/

אנטוורפן

מת קבר שאבד ונמצא קבר תו י לא מחזיקינן
שמא הי׳ שם עוד קבר אחר כמו ד ל א ח י י ־
שינן בכל השדות שלא הוהזקו בטומאה אבל
הבא למה לא ניהוש בזה שנמצא הרוג הוא
איש אהר והאיש שהלך דרך זה כבר הלך
לדרכו ,וראיתי בתב״ש סי׳ ס״ג שהעיר ג״כ
בזה.
וי״ל בזה עפי״ד המקו״ח סי׳ תל״ג שכ׳
בפשט ד׳ המשנה פסהים ט׳ דהא דקיי״ל
בכל מקום שאין מכניםין בו חמץ אין צריך
בדיקח ומח״ט בחורי בית העליונים ותח
תונים א״צ בריקח משום שאין אדם משתמש
שם ולא הכניס שם חמץ והרי עכ״ם חולדה
ברדלס ועכברים מצוין שם ואוכלין שם כל
השנה ומה לי אם נשתמש ע״י אדם או נש
תמש ע״י עכבר מ״מ נשתמש שם חמץ ,וכ׳
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דהוא מטעם דלא נתקן בדיקה לספק גרירת
עכבר רק בספק הבא ע״י ארם דאל״כ אין
לדבר סוף ראף לאחר שבדק ניהוש שמא
גיררה חולדה ,ומה״ט הירש שם דהיכא רבו־
דק מחמת גרירת עכבר לפנינו צריך לברוק
כל אותן המקומות שאינו משתמש שם כל
השנה כגון חורין חעליונים ותחתונים וכ״כ
בסי׳ תמ״ג .ולפי״ז אותן המקומות אינן
מוחזקין בודאי שאין שם חמץ דהרי הא
דחיישינן שמא ימצא גלוסקא יפה היינו רימ־

מ״ג(

תשי״א

צא באותן המקומות שלא בדק כ מ ו ש ״ כ
במקו״ח שפ רעל מקום שברק לא ח י י ש י נ ן
שימצא גלוםקא יפה כמבואר שם ,ולפי׳׳ז ב ע ל
ובדק ואשכח באותן המקומות שאין מ כ נ י ־
סין בו חמץ דאינו מוהזק שלא הי׳ שם ח מ ץ
מקודם ואפי״ה אמר בגמרא ראינו צ ר י ך
בריקה יותר לרבי וע״כ מוכח דזה הוי ח ז ק ה
גמירה לומר דהיינו האי שאבד היינו ה א י
שנמצא ושפיר למד השב יעקב דינו של
המבי״ט מכאן ,וז״נ לפיע״ד.

ביאור גדרי חיובי שמירה דשומר הנם ושומר שכיר
מאת הרב בריטל

)המשך מקודם(.
ו( ואף אם נניה כסברתו מ ״ מ טעמא
בעי מ״ש דפשיעה שגם ש״ח הייב עלי׳
מהויב אף באונס הבא ממנה בדרך רחוק
ואילו במה שנקרא פשיעה אצל ש״ש מהל־
קינן כנ״ל הלא אם נקרא אצלו פשיעה ע״י
קבלתו לשמור שמירה מעילה ולא שמר גם
לענין זה תהא נקראת פשיעה להייבו על
אונס רחוק.
ז( אמנם לא על המהבר והרמב״ם קו־
שיותנו כי הם השוו מרותם וקראו לכל הדי
נים .הנ״ל ״פשיעה״ אצל ש״ש גבי הי׳ לו
לקרם ,ובהעבירה ודהפה חדא לחברתה ובעל
תה לראשי צוקין ונפלה וכן בעל בדעיילי
אינשי ובבל אלו אם בא האונס ע״י פשיעה
הייב ורק ברעל בדעיילי אינשי לא מקרי
אונם הבא מחמת פשיעה ואבי׳ דמקשי בסו־
גיין שגם בזה יהא חייב לשיטתי׳ אזיל כמ״ש
הרי״ף פ׳ המפקיד )ועי׳ ביאור הגר״א ש״ג
סק״ט( ובטעמם נראה לע״ר שכל חיובי
שמירה שקבל על עצמו אם לא עשה כן הוי
פשיעה ,ונוכל לומר כן גם לשיטת הרמב״ם
דפשיעה מטעם מזיק לפי״מ שהביא הגרב״ד
זצ״ל בספרו ברכת שמואל ב״ק סי׳ ל״ב
בשם הגר״ח מבריםק זצ״ל דהיוב תשלומין
•של פשיעה הוא מפרשת ״מכה בהמה ישל־
מנה״ ודוקא בשומר ע״ש היטב ,אמנם זה

דוקא בפשיעת ש״ח אשר אין חיובי תשלו־
מין כתובים בפרשת ״כי יתן איש אל רעהו
כסף״ וגו׳ משא״כ בחיובי גנו״א חרי מפורש
חיובו בפ־שת שומרים וזהו הביאור מ ה
ולא גנו״א
שדוקא פשיעח היא
אך עכ״פ בדיני שמידה נקרא פושע דמח לי
אפ ש״ח לא מילא חיובו או ש״ש ,וזה ד^א
כהדיטב״א בהי׳ סוף הפועלים שכתב בפשי
טות דלהרמב״ם דפשיעה מזיק בידים הוא
גנו״א לגבי ש״ש לאו פשיעח חיא לגבי ר י ד
ן ^!־אל באוני־
וכן נמי כל חיובי שומרים
כין לאו פשיעה ממש לגבי דירי׳ אע״ג דהוא
בעי למנטרי׳ מגנו״א כולי האי בשומר ח
מפשיעה מ״מ פשיעה מזיק בידים הוא
משא״כ בחני עכ״ל וגם חוכחתו שם מקושית
אביי בםוגיין אינח מוכרחת כל כך ד א ב
לשיטתו מוכרח לומר רעל בדעיילי אינשי
הוי רק כגנו״א דאי פשיעה הוי גם בשלא בא
האונס מחמתח חייב משא״כ לדידן.
והא דפסק המהבר בסי׳ רצ״א סעיף י״א
רעלתה לראשי צוקין פטור בש״ח רדומה לג
ניבה ה י א ד ו ק א בש״ח ולא לגבי ש״ש כנ״ל.
אמנם על הרמ״א שס״ל דאף בש״ש הוי על
בעדנא בדעיילי גנבה ופטור צ״ב מ״ש מדי
נים האחרים הנקראים פשיעה אף שש״ח
פטור עליהן.
)המשך יבוא(
מ ט ע ם

מ ז ו ק

י/

כ ג ו

נ ם

י/
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מ״ד( בסוגיא דטעם .כעיסר
מאת האברך החו״ב ר׳ שלום זילבער ,פאריש
במם׳ פםחום דף מ״ד ע״ב יליף רבי עקי אל ארץ נושבת ,את המן אכלו-עד בואם אל
בא מגיעולי מדין לאסור טעם כעיקר ,מרצ־ קצה ארץ כנען הא כיצד בשבעה באדר מת
וותה התורה להגעיל כלי מרין שלא יצא משה ופסק מן מלירד והיו מסתפקין ממן
בליעתם לתוך תבשיל ישראל ,אף דלא הי׳ שבכליהם עד ששה עשר בניסן ו כ ו  /אלמא
רק טעמא בעלמא מן האיםורין ואפי״ה אס דלכ״ע איסור הדש לא התירה התורה אפי׳
במלהמת א״י ,וע״ז הקשה הישיעת יעקוב
רה התורה ש״מ דטעם כעיקר.
מרוע לא התירה התורה איסור חדש במל
וידוע קושית העולם ,הא לעיל מסקינן
חמת א״י כמו שאר איסורין מקרא ובתים
דאפילו אם נאמר בכל איסורין טעם כעיקר
מלאים כל טוב ,ומתרץ דלא התירה התורה
לאו דאורייתא ,אבל בבשר בהלב טעם כעי
אלא איסור הבא ממילא אבל איםור חדש
קר מדאורייתא ,רכ״א של היתר נותן רק
שישראל גרמו אותו לא התירה התורה ,והרי
טעם בהשני) ,עיי״ש ברש״י ז״ל ר״ה בב״ח(
קודם שבאו ישראל לא״י לא הי׳ נוהג אי
ומבב״ה לא גמרינן לשאר איםורין ,רבב״ח
סור חדש ,ולשון הקרא ובתים מלאים כ״ט
הירוש הוא דאי תרו לי׳ כולי יומא בהלבא
משמע חאיסור שמצאו שם אבל חאיםור
שרי ,ומהידוש לא גמרינן ,ומקשים העולם
שישראל גרמו אותו בבואם אינו בכלל זח.
דילמא מה שהוצרכה התורה הגעלה בכלי
ע״כ לפי״ז יחי׳ מיושב קושיא חנ״ל ,דלפי
מדין הוא משום בב״ח אבל משום שאר אי־
סורין אפשר דלא אסרה התורה ,והאיך נוכל חקושיא דטעם כעיקר לאו דאורייתא והא
למילף טע״כ מגעולי מרין לכל איםורין דהוצרכה התורה חגעלח בכלי מדין אין חח־
שש מהטעם של שאר איסורין רק מאיסור
שבתורה.
בשר בחלב ,וחחשש דבב״ח ע״כ צריכין לו
ואפשר לתרץ ,ע״פ מה שידוע קי׳ הרמב״ן
מר שאנו חוששין שחעכו״ם בישל בשר
ז״ל ,מפני מה הוצרכה התורה הגעלה בכלי
וישראל יבשל אח״כ בקדירח זו חלב או
מדין דווקא ולא הוצרכה הגעלה להכלים
איפכא ,דאין לומר דחוששין שמא העבו״ם
ששבו במלחמת םיחון ועוג ,ותי׳ דאצל מל־
בישל בשר וחלב יחד ,א״כ הוייכשאר אי־
חמת םיחון ועוג התירה התורח כל האיםו־
סורי! כמבואר בפוסקים ,וא״כ חחלות של
דין ,כדאיתא במס׳ חולין רף י״ז ע״א ,וב
האיסור בב״ח יהי׳ ביד ישראל והוא יגרום
תים מלאים כל טוב ודרשו חכז״ל דאפי׳
האיסור שיבוא וזה לא הותר אפילו במל
קדלי דחזירי חותרח לחם ,משא״כ מלחמת
חמת א״י כנ״ל ,א״כ תחזור קי׳ הרמב״ן׳
מדין דלא חוי מלחמת א״י.
הנ״ל למקומח למר ,לא נצטוו לחגעיל הכלים
והנח בקידושין דף ל״ז ע״ב פריך חגמ׳ של מלחמת סיחון ועוג ,מה תאמר דשם
בשלמא למאן דאמר מושב כל מקום שאתם הותר חכתוב כל חאיסורים ,ז״א דאיסור
יושבים משמע ,היינו רכתיב ויאכלו מעבור בב״ח דחכתוב חשש לו במלתמת מדין לא
הארץ ממחרת חפסח ,ממחרת חפסח הותר גם כאן כיון שנעשח ונגמר ע״י יש
הוא דאכל מעיקרא לא אכל אלמא איקרב עומר ראל ,וע״כ צריכין לומר דגיעולי מדין לא
והדר אכיא ,אצא למ״ד מושב לאחר ירושה חי׳ משום בב״ח .רק משום שאר איםורין
וישיבה משמע ניכל לאלתר ,ומשני לא הוי דטכ״ע דאורייתא ושפיר מיושב קושית.
:צריכירכתיב ובנ״י אכלו את המן ער בואם חעולם.
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מ״ה( בדין בועה בשיפולי הריאה
מאת המופלג בתו״י ר אברהם מרדכי מאצנער שו״ב בק״ק פ ע י
,

חרמ״א ביו״ד סי׳ ל״ז סעיף ד׳ בדין בו־
עה בשיפולי הריאה כתב יש אומרים דבכל
מקום שיש שם הירוד מקרי שיפולי ריאה,
ולכן יש להטריף אפי׳ למעלה בריאה אם
חוא נגד חיתוך האונות שעדיין הריאה שם
חדה ובו׳ עכ״ל — .והנה בטעם חאיסור של
בועה בשיפולי הריאה כתבו הפוסקים ז״ל
ב׳ טעמים ,הא׳ דמיהזי כשתי בועות דס־
טיכו וזה הטעם מופרך בתום׳ )הולין מז
ע״א ד״ה אי( דהא אף דמיחזי כתרי מכ־
שרינן היבא דשפכי אהדדי ,ולכן כ׳ התום׳
טעם הב׳ משום דסופו ליפםק ולינקב אם
אין הוט בשר מקיף.
לכאורה לטעם הב׳ קשה על הרמ״א איך
שייך סופו ליפרק ע״ג הריאה אפי׳ היכא
שיש שם הוד ,הלא פיצול שמקמא אסור
מהמת שסופו להתפרק אעפ״כ היכא שהיא
מגבה מותר כיון ששם לא שייך פירק כיון
שהוא נה בגומא רק היכא שיש בפיצול מגבא
תרי.ריעותות של חשש פירוק היינו שהפי־
צול גבוה או רהבה מהגומא אז אסורה מח
שש פירוק בצלעות כמ״ש השמ״ה ,א״כ בו
עה מגבה אפי׳ בהוד הערוגות היכי שייך
חשש פירוק הלא הבועה יותר דבוקה בחרי־
אה מחפיצול.
והנה הפוסקים ז״ל הביאו שיש ג׳ מיני
פירוק ,א( כמו שפי׳ המהרי״ט ז״ל בכונת
התוס׳ שמהמת שבועה בשיפולי אין לה חי־
זוק והמוגלא מכבידה וסופה ליפסק ולהת
פרק ,ב( פירוק בצלעות מהמת היכוך וזה
לא שייך אלא ביותרת מגבה או בבועה שאין
ממנה ׳כלל בתוך הריאה או בפיצול מגבה
שיש בו תרי ריעותות לפ״ד השמ״ה כדל־
עיל ,ג( כמו שפירש הת״ש )בסי׳ ל״ז סעיף
ט״ו( את בונת התוס׳ בדין בועה על קמט
והריץ שסופה להתפרק ראם הבועה עומדת
על שטה הריאה יש לה מקום להתרהב ול
התפשט משא״כ אם עומדת בשיפולי אין

ר

ג ע

_ <5

ימאש

לה מקום להתרחב ולהתפשט ונקרע העור,
והנה פירוק א ׳  :ו ב ׳  :אינם שייכים בנידון
דידן שאל״כ הי׳ לנו לאםור בועה גם על
שטה הריאה ובולטת הרבה וגם יש לה חידוד
ובפירוש כתבו השפ״ר וב״א ועו״פ בזה
להתיר ,אך המין ג׳ של פירוק של הת״ש
הנ״ל י״ל ששייך בזה שמחמת שאין ^
להבועה העומדת על חוד מקום להתרחב
ולהתפשט וסופה להתפרק.
ה

איברא דהשמ״ח בסעיף י״ט גבי
בשיפולי הריאה כתב בפירוש טעם האיסור
רמהמת שאין לה חיזוק והמוגלא מכבידה
סופה להתפרק גם הלב״ש בם״ק פי׳ז כתב כן
גבי בועה בשיפולי פהותה מט״ר שגם היא
אסורה מחמת שאיכא קצת כובד ותתפרק
וחולק שם על הב״ה שמתיר בזה ,ולכאורה
שני הפירושים הנ״ל סותרים זה את זה ,ראם
נפרש טעם האיסור מהמת שאין לה מקום
להתרהב ולהתפשט כמ״ש הת״ש בסעיף ט״ו
אז שפיר נאסור גם בחוד הערוגה מ ג ד האו
נות וגם בחוד של חחיתוכים אבל אם נפרש
כמ״ש חשמ״ח בסעיף י״ט דמחמת כובר
חמוגלא אין לח חיזוק ותפסק אז נתיר בין
החיתוכים וגם בהוד האונה למעלה ששם
אין כובד המוגלא )עיין מקדש מעט אות
ם״א( ואפשר לומר שב׳ הפירושים הנ״ל
קרובים בטעמם זה לזה והיכא שכתב הש־
מ״ח טעם של כובך המוגלא היינו הך שאין
לה מקום להתפשט ובמקום שהמוגלא מכבי
דה רוצה הבועה להתפשט למטה ואם אין לה
מקום להתפשט סופה להתפרק וצל״ע .כל
אלה היא לטעם הראשון אבל לטעם הב׳
דמתהזו כתרי בועות אתי שפיר ואנן מחמי־
רין גם לטעם הב׳.

כ ו ע ה

אמנם לכאורה גם לפי טעם זה דמ״ע,
הלא היא תרי רואין ,רואין כאילו היא בועה
דמתחזי כב׳ ,ורואין ג״כ כאילו הבועות בב׳

עגלת וגגדט1

השרי

כיסין ,ואנו תרי רואין לא אמרינן ,ולא תי־
מא שהיא רק רואה אחר כאלו היא בועה בב׳
כיםין ,זה אינו רכל אהד ריעותא בפני עצמו
היא ,לא שפכי אהדדי טריפה בפ״ע וב׳ כי־
סין טריפה בפ״ע אפילו שפכי אהדדי ,גם
בב׳ טינרות הדבוקות למעלה שהלב״ש מט
ריף משום שאהר שיתרפאו יתקמטו ואח״כ
יתפרקו ,דחו הפוסקים דבריו מטעם זה
משום דהוי תרי רואין ,רואין כאלו התרפאו
וקמטו ורואין כאלו התפרקו ,והוץ מזה איך
אנו רואין שהיא ג״כ בב׳ ביםין והא אה־
זוקי ריעותא לא מחזיקינן ,והא ראי׳ ראם

מ״ו(

תשי״א
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בדקו בועה דמתחזי כב׳ אם שפכו אהדדי
)שהיא דינא דגמרא( ולא בדקו לב׳ כיסים
כשר כמ״ש השמ״ח שם אלמא דלא מחזי־
קינן ריעותא דב׳ כיסים ,וחוץ מזה במקו
מות המקילים בםמיכי במים זבים חי׳ צרי
כים לראות ג״כ כאילו היא בועה במוגלא,
ובכלל דין בועה בשיפולי אין לו שורש בג
מרא כלל ,רק הוא נובע מבה״ג והרבה פוס
קים חולקים עליו בזה ולכן עפי״ז יובן היטב
המנהגים שמקילין בזח ואוםרין רק בתחתית
האומא והאונות ממש ובהפ״מ רוב פוסקים
מקילין בזה,

בדין בהמה בחי לאברים עומדת
,

מאת חחו״ב ד ישראל יוסה קוקושסי נ״י
שהקב״ה אמר זח לנביאים שלפניו כגון זח
שאין אנו אוכלין אבר מן ההי אינו מפני
שהקב״ח אסרו לנח אלא לפי שמשה אסר
עלינו אבמה״ה במה שצוה בסיני שיתקיים
איסור אבמח״ח וכי׳ א״כ נמצא דאיםור
שאסר לנו ואיסור שאסר לב״נ לא קרב זה
אל זה דאה״נ דאםר לב״נ אבל מטעם זה
לא נאסר לנו וממילא לא שייך לומר מוסיף
בכגון זה .והתום׳ בד׳ ק״ב שהכריהו דמיגי
דנאםר לב״נ הוי מוסיף זה דוקא אליבא
רר״י ור׳ יהודה לטעמי׳ דס״ל דעדיין לבני
יעקב נאסר ועדיין אנו מצוין בשביל זה
וה״ה בכל המצות והרמב״ם פסק להלכתא
כרבנן,

הרמב״ם פסק בפ״ה מהל׳ מאכלות אסו־
רות הל׳ ה׳ תלש חלב מן החיה ונטרפה
בנטילתו ואכלו חייב שתים משום אבר מן
ההי ומשום טריפה שהרי שני האיםורין
באין כאהת וכן התולש חלב מן ההי ואכלו
לוקה שתים משום אבמה״ה ומשום הלב
תלש חלב מן הטריפה ואבלו לוקה שלש.
ודברי הרמב״ם תמוהים במה שפסק בתלש
אבמה״ח ונטרפה בנטילתו רהייב שתים
שהרי שני חאיםורין באין כאחת והא איסור
אבמה״ח אסור לבני נח והוי איסור מוסיף
והרמב״ם הא פסק בפי״ז מהל׳ איסורי
ביאה ראיסור חל על איסור באיסור מוסיף
ואמאי כ׳ הרמב״ם דהייב שתים רוקא משום
דבאין כאהת והתום׳ חולין ד׳ ק״ג מקשים
ובמנחת הינוך הנ״ל הוםיף עור לתמוה
קושיא זו ותירצו דר״י לית לי׳ איסור כוו־ בהלכה זו כיון דם״ל לחרמב״ם דלאו לאב
סיף אבל על הדמב״ם ישאר קושיא זו ועיי׳ רים עומדת האיך הל עתה בשעת התלישה
מנ״ה מצוה תנ״ב .וי״ל דאמרינן בחולין איסור אבמח״ח על איסור הלב וכן אח״ז
ד ק׳ גיד הנשה נוהג בטהורה ואינו נוהג ב׳ רחתולש חלב מן הטריפה חייב שלש
בטמאה ר׳ יהודה אומר נוהג אף בטמאה והוא ג״כ תמי׳ לשיטתו האיך חל עתח
שהלא לבני יעקב נאסר אמרו לו בסיני • אבמה״ה על הלב וטריפה עי׳ לחם משנה.
נאמר אלא שנבתב במקומו וכ׳ עלה הרמב״ם שיטת רש״י ד׳ ק״ב בר״ה רבי פוטר דאפי׳
בפיה״מ בא״ד ז״ל שבל מה שאנו טרחי -למ״ד בהמה בהי׳ לאו לאברים עומדת אבל
קים או עושים היום אין אנו עושים אלא לכ״ע לבשר עומדת ובתום׳ שם בד״ה שאין
במצות הקב״ה ע״י משה רבינו ע״ה לא בו כזית הרבו להקשות עליו עיי״ש אבל
,
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בלא״ה ר׳ רש״י טעמא בעי מ״ש בשר מא־ שיחשב אבר מן החי ושפיר לאו לאברים
ברים .ונראח דשאני פרישת אבמח״ח לפרי־ עומדת אבל בבשר האיך שיפרוש הוי בשר
שת בשר מן חחי דאבמה״ח כיון דצריכין מן חחי שפיר אמרינן רלבשר עומדת ו מ 
לוהו /פרישת כל חאבר יחד כמו שפסק יושבים היטב דברי חרמב״ם ז״ל רחלב הוי
הרמב״ם בפרק זה הל׳ ד׳ א״כ אם יפרש אבר של בשר והרמב״ם לטעמו דאבר של
מקצת אבר אין לו דין אבמה״ח ואף לא בשר דינו כבשר ולכ״ע לאברים ע ו מ ד ת .
דינא רחצי שיעור דח״ש לא שייך אלא היכא ועדיין נשאר לנו לתרץ מהא דאמרינן ב ג מ ׳
דאיכא איסור ולא כן היכא דליכא שום אי־ ד׳ ק״ג אמר רחב״א אמר ר׳ יוחנן א כ ל
סור ולא שיצטרף אח״כ אבל לא כן בבשר חלב מן ההי מן הטריפה הייב שתים א מ ר
דליכא דינים מיוחדים בפרישח וחאיך שיפ־ לי׳ ר׳ אמי ולימא מר שלוש שאני א ו מ ר
רוש הוי בשר מח״ח א״כ אף שצריכין לכזית שלוש וכי׳ במאי קמפלגי כגון שנטרפה ע ם
אבל אם .הפריש חצי זית הוי ח״ש ומצ־ יציאת רובה מ״ד שלש קסבר בהמה ב ח י ׳
טרף אח״כ לכזית ,וראי׳ לזח ממ״ש חפר״ח לאברים עומדת דאיסור חלב ואיסור א כ ר
״ך
ראי׳ לרעת הרמב״ם בפרק זה הל׳ ב׳ רבאבר ואיסור טריפה בהדי הדיי קאתי
של בשר אף דמחיוב מטעם אבמה״ה א״צ שתים קםבר בהמה בחי׳ צאו לאברים ו א י -
לפרישת כל האבר יחד ממה דאמרינן בב־ סור חלב ואיסור טריפה איכא איסור
י׳יא כ ש א ר
"
כורות ו׳ ע ״ י דחלב השיב אבמה״ח והא איכא ע ״
התם ההלב אינו פורש כל ההלב בב״א וע״כ אבר של בשר גידין ועצמות וי״ל
דאבר של ישר א״צ לפרישת כל האבר התוס׳ הקשו בר׳ ק״ג ר״ה ראיסור ב / /
עיי״ש וא״כ מוכח מדבריו דבאמה״ח ל״ש וא״ת לרבא דאמר לעיל כגון שתאש ט
חצי שיעור דאי איכא ח״ש אינו מוכרח אבר וטרפה בו ולאו לאברים עומרת רה׳ע־
דא״צ לפרישת כל האבר ועור מוכה רבמ־ תא בהדי הדרי קאתי משמע ראם נטרפה
קום שצריכין לכזית אבמה״ח אף בפריש קודם שנתלש האבר צא אתי איסור אבר
פהות מזה נמי הייל איסורו דהא בחלב וחייל על איסור טריפה א״כ היכי מ ש כ ח ת
לה שלש •לר״י כיון רלאו לאברים עומדת
אינו פורש כזית בב״א.
ובחתם סופר בחידושיו לחולין כתב דמח־ ואין איסור אבר הל על איסור טריפה וי״א
לוקת לאברים עומדת הטעם דמאן דם״ל לאו כגון שתלש ממנה אבר ונטרפה בו רמינו
לאברים אין כוונתו דמשו״ה אינו עומד דאתי איסור טריפה וחייל אאיסור חלב חייל
לאברים משום איסור דרכיב עלה אלא דהכ־ נמי איסור אבר עליו אבל להרמב״ם דלא
וונה חיא אם דרך לחתוך אברים בחי׳ ולא־ מוקי לה בגוונא רנטרפה בנטילתו ישאר קו׳
כול וא״כ נוכל לומר דזה ההילוק בין בשר התוס׳ במקומה וע״כ רלרבא בחלב דהוי
לאברים דאבר כיון דצריכין פרישת כל האבר אבר רבשר אמרינן רלאברים עומדת וכנ״ל.
א״כ מי יימר לן שיפרוש כל האבר באופן
ו מ
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ברכת כתיבה
ברכת גמר
ושמחת
להסוראים היסרים

וחתימה טובה
חתימה טובה
יום טוב
והנחמדים שליט״א
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דובב שפתי ישנים
מי׳ז( חידוד במשגה דיש חורש תלם אחד
מאה הגאון המפורסם מוה״ר שמואל פיהרער

אבד״ס קדוםנה הי״ר

)נמסר על ירי נכדו הרב בן ציון פירר(
מכות רף כ״א מתניתין יש הורש תלם
אהד וחייב עליו שמנה לאוין ,ההורש בשור
וחמור כו׳ וכלאים בכרם ,בשביעית וביו״ט
כו׳ ובגמרא אמר ר׳ ינאי החופה בכלאים
לוקה ,אמר רבי יוחנן לאו משנתנו היא זו
יש הורש כו׳ וכלאים בכרם לאו רמיכםי
בהרי ראזיל ,א״ל אי לאו דדלאי לך הםפא
מי משכחת מרגניתא תותא כו׳ א״ל
עולא לר״נ ולילקי נמי משום זורע ביום־טוב
אמר רבא יש חילוק מלאכות בשבת ואין
חילוק מלאכות ביו״ט .איתבי׳ אביי וחתנן
המבשל גיר בחלב ביו״ט ואכלו לוקה חמש
כו׳ משום מבשל ביו״ט כו׳ ומשום הבערה.
אלמא יש תילוק מלאכות ביו״ט ,ומשני
אפיק הבערה כו׳ עיי״ש כל הסוגיא.
והקשה בספר ברוך טעם דע״כ לר׳ יוהנן
דם״ל הכלאים חייב משום מחפה ,והיינו
זורע ,קשה ג״כ קושיית עולא דאמאי לא
הייב ג״כ משום זורע ביו״ט וע״כ כמג׳
דמשני רבא דאין חילוק מלאכות ביו״ט ומ
מילא צריך לשבש הברייתא דלוקה חמש
ולאפיק הבערה כדמשני בגמרא כנ״ל .וקשה
רבגמרא ביצה דף י״ב משמע דלר׳ יוחנן
אי לאו רם״ל מתוך הוי המהניתא דהמבשל
כב״ה ,וכן לב״ש דל״ל מתוך א״ש המת־
ניתא בלי שצריכים לשבש עיי״ש וקשה הא
ע״כ צריכים לשבש המתניתא מכח קו׳ עולא
וכדטתרץ רבא כנ״ל עיי״ש בברוך טעם דין
ח״מ ביו״ט.
ויש לתרץ דהנה ידוע שיטת הרמב״ם
פט״ז ה״י מה׳ טומאת אוכלין שכל ישר־

אל מוזהרין להיות טהורים ברגל ואם נטמא
אינו לוקה ,וכתב הכ״מ שם דנפקא לו לה־
רמב״ם ז״ל ראינו לוקה מהא דאמרינן בת״כ
ובנבלתם לא תגעו ברגל אחרים אומרים
יכול אם נגע בנבילח לוקח ת״ל כ ו  /ומשמע
לרבנו דלת״ק נמי אינו לוקח עיי״ש בה״
כ״מ .אמנם באמת קשח מנ״ל להרמב״ם
רלת״ק נמי אינו לוקח ברגל ,וכתב בם׳ ערוך
לנר מכות ,דרמב״ם נפקא לי׳ ממתני׳ דיש
חורש כו׳ דאיירי ביו״ט וקשר .דאמאי לא
חשיב נמי חלאו דובנבלתם לא תגעו ,אלא
ע״כ דאין לוקין על לאו זה ,עיי״ש— .
והנה הגאון הרבי ר׳ יונתן .הקשה דאמאי
חייב במתני׳ ריש חורש משום יו״ט והא
הוי מקלקל כיון דמיירי בכלאים דנאםר הת
בואה ,ותירץ כיון דמתני׳ מיירי ג״כ בש
ביעית דהוי הפקר ואין התבואה שלו ומ
מילא לא נאסר משום זורע כלאים כיון דאין
ארם אוסר דבר שאינו שלו.
אמנם זה ניחא לרב נחמן ולר׳ יצהק דס״ל
בהולין דף? מ׳ דאין אדם אוסר דבר שאינו
שלו מש״ח חייב במתני׳ משום יו״ט דלא
הוי מקלקל כיון דהוי כמםכך כלאים ע״ג
תבואתו של חבירו דלא קידש ,וה״ה כאן
רמיירי בשביעית ואין התבואה שלו ואינן
נאםרין על ידו דאין אדם אוסר דבר שאינו
שלו .אבל לעולא ולר׳ יוהנן דם״ל באמת
דע״י מעשה אדם אוסר דבר שאינו שלו,
הדרא קושית הגאון לדוכתא דאמיאי חייב
משום יו״ט כיון דהוי מקלקל מחמת כלאים
כיון דבאמת התבואה נאסרת כאן ע״י מע־
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שה .וי״ל דר׳ יוחנן יסבור כת״ק דת״כ הנ״ל נחמן ,היינו ר׳ נחמן לשיטתו דס״א אין אדם
דלא ממעט מקרא דאין לוקין על לאו דוב־ אוסר דבר שאינו שלו וע״כ רחייב ביו׳׳ט
נבלתם לא תגעו ומסתמא לוקין ,וממילא משום הורש כיון דלא הוי מקלקל א״כ לחייב
י״ל דחא המחייב המתניתין משום יו״ט נמי משום זורע ,אבל עולא לעצמו לא הקשה
לאו משום חורש רק משום טומאח כנ״ל קושיא זו כיון דלדידי׳ באמת אינו חייב
בשם מוחר״ר יונתן — .ולפי״ז שפיר מתורץ גם משום הורש כיון דהוי מקלקל .דע״י
קושיית הברוך טעם הנ״ל דבאמת ר׳ יוחנן מעשה אוסר דבר שאינו שלו ונם בשביעית
מצי סבר יש חילוק מלאכות ביו״ט ,ומ״מ אוםר וע״ב ביו״ט חייב רק משום טומאה.
לא קשה לדידי׳ קו׳ עולא אמאי לא מחייב וממילא הרמב״ם לשיטתו רפסק כר״י ור״ש
נמי משום זורע ביו׳׳ט ,כיון דהוי מקלקל בכלאים פ״ה דמסכך גפנו ע״ג תבואתו של
ובאמת גם משום חורש אינו חייב רק משום חבירו לא קידש ,הי׳ לו ראי׳ ממתניתין דאין
לוקין משום טומאה בנ״ל בשם הס׳ ערוך
טומאה כנ״ל,
ולפי״ז מדויק לשון הגמרא א״ל עולא לר׳ לנר.

מדור אגדה
מ׳׳ח( להפטורה של שבת תשובה
מאת הרב ד ישעי׳ סג״ל גאלי

אב״ר ״דקהל עדת ישורין״ ליאון

שכינהו של הקב״ה ובכל מחיצה יש מלא
— שובה ישראל עד ד׳ אלק׳ כי כשלת
כים ובאשר יחטא בפעם הראשון בא לט׳
בעוניך —
ידוע שכל המפורשים יצאו לפרש תיבת חיצה ראשונה הן מעכבין אותו ואין מגי׳
עד ,ואפשר לומר עפי״מ דאמרינן בגמ׳ חין אותו לעבור ונמחל וכן שני וכן השלי
יומא פ״ו ר׳ יוסי בר״י אומר אדם עובר שי נמחל במחיצה שלישית וכשאדם חוטא
עבירה פעם ראשונה מוחלין לו שני׳ ומוח־ רביעית ח״ו שבא לפני הקב״ה ער מחיצתו
לין לו שלישית ומוהלין לו רביעית אין מוח־ אינו נמחל וזה שאמר הנביא שובה ישראל
לין לו שנאמר כה אמר ר׳ על שלשה פשעי ער ד״א עד שלא עברתם רביעית וצא בא
ישראל ועל ארבעה.לא אשיבנו ומובא מב עוד יפני ד״א עד מחיצתו שאז שוב איגו
עלי תוס׳ לפי שיש שלש מהיצות לפני נמחל כי כשלת בעונך כי כבר נכ׳^לת ב׳
הקב״ה ראשונה רעש ואהר הרעש אש ואחר או ג׳ פעמים וצריך אתה לשוב כל זמן ועוד
האש רוח ואחר הרוה קול דממה דקה ששם שלא הגיע פעם רביעית עד ד״א ויהי׳ נמחל.

בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לך
וכשאדם כותב בםפר איזה חידוש ,לומד בספר איזה חידוש  -ומחזיק
הגאון אזולאי ז״ל.
לאחרים ללמוד _ עולה לו במקום קרבן.

נטלךןןזגדש
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מסורה ג׳ פעמים וראה
מאת הרב ר נפתלי ברונפעלד מינכן
,

במסורה ג״פ וראה  :וראה אם דרך עוצב
ב י  :וראה ועשה  :וראה בטוב ירושלים :
אמרתי לקשר ולשלב עפימ״ש הבינה לע
תים בדרוש ל״ט לפרש המשנה איזה עשיר
השמח בחלקו כי אין עושר מכוון למלא
האדם אוצרותיו ולקבוץ על יד עצמו כי
עושר זה יוסיף עצב עמו דמרבה נכסים מר
בה דאגה ויש עושר שמור לבעליו לרעתו,
אלא העיקר בו להוציא ממנו לצרכי שמים
ולתועלת העניים האומללים ובהוצאה כזו

יש לו חלק קיים ובטוח בו ישמח ויגיל ואין
דרך עוצב בו ,וזהו כוונת חמםורח ,וראח
אם דרך עוצב בי שיש לו הון ועושר בביתו
ומורא יעלה על ראשו פן ואולי הוא עושר
שמור לבעליו לרעתו ,אז וראה ועשה שיעשה
ממנו צרכי שמים וצדקתו עומדת לעד ותחת
דאגה ועצב על מקומו יבוא גיל ושמחח רעל
זה מרמז וראה בטוב ירושלים משוש כל
חארץ וכמו שאמרו חז״ל שאף חשבונות היו
אםור לעשות בירושלים דאולי יתעצב ,וא״ש.

כ׳( בישוב ד רש״י יומא מ״ז שהמעשה הי׳ ביום הכיפורים
מאת החו״ב מוה״ר ר׳ שלום הכהן בךאנדער
בגמרא יומא מ״ז ,אמרו עליו על רבי יש־
מעאל בן קמחית פעם אתת סיפר דברים עם
ערבי אחר בשוק ונתזח צינורא מפיו על בג
דיו ונכנס ישבב אחיו ושימש תחתיו ורא
תה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד ,וב
רש״ שם ד״ה פעם אחת כ׳ שהמעשה הי׳
ביום הכיפורים אבל במהרש״א כ׳ והביא
מירושלמי רהמעשה הי׳ בערב יוה״כ וכ׳
עור רכן נראה כי לא יתכן לומר דביום הכי
פורים יצא הבה״ג לשוק לדבר עם ערבי.
והנה לפי״ז קשה על רש״י שכ׳ רהמעשה
הי׳ ביום הכיפורים ,היפך מהמבואר בירד
שלמי ,גם הלא יותר יתכן לומר דבערב
יוה״כ הי׳ המעשה כמ״ש המהרש״א דלא
יתכן דביום הכיפורים יצא הכהן גדול לשוק
לדבר עם ערבי.
ונראה לומר בזה ,דהנה ביומא דף ו׳ מבי
תו למה פירש וברש״י שם תבא אשתו עמו
,

אנטווערפן

שם שהרי ע״כ לשכת פרהדרין ל״ה קדושה,
אבל בתום׳ ישנים פי׳ דהקושיא הוא שילך
לביתו וישמש מטתו דלא הי׳ צריך להיות
כל שעה במקדש כמבואר בירושלמי ,אמנם
רש״י סובר בשי׳ הש״ס דילן דמצות פרישה
הוא שיהי׳ כל שעה במקדש ולכך פי׳ שתבא
אשתו שם וכ״כ הפנ״י ,ולפי״ז א״ש דכ״א
לשיטתו ,הירושלמי דםובר שהכה״ג א״צ
להיות כל שעה בהמקרש ויכול לצאת לחוץ
שפיר פי׳ רהמעשח של ר״י בן קמחית היתה
בערב יוה״כ דיותר יתכן לומר כן מלומר
דביוה״כ הלך לשוק וכמ״ש המהרשא בה״א,
אבל רש״י ז״ל לא הי׳ לפרש דבעיו״כ יצא
לשוק דהרי עיוה״כ הוא מן ז׳ ימי פרישה,
ורש״י סובר בשי׳ הש״ם דילן דמצות פרי
שה הוא שלא לצאת מהמקדש בכל ז׳ ימי
פרישה א״כ ע״כ פי׳ דביוה״כ הי׳ המעשה,
והוא דבר נכון לענ״ר בס״ר.

חיכי תמצא  -חידוד התלמידים
הפתרונים להיכי תמצא מסודם

היבי תמצא א ׳  :לפי סברת חפרי מגרים
בפתיחתו להלבות טריפות ,נמצא באם הי׳

לפנינו ב׳ קרירות ,אחת של איסור ואחת
של היתר ובקדירה של היתר הי׳ נ״ט זתים
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היתר ,ונפל איסור דרבנן לתוך אחת מחן
ואין אנו יודעין לאיזה קדירה נפל ,תלינן
דהאיםור לתוך איסור נפל) ,כמבואר ביו״ר
סי׳ קי״א סעיף א׳( מהמת• דברבנן תלינן
לקולא ,והקרירה של היתר כשר ,ואם אה״כ
נפל עוד איסור דרבנן וירעינן שנפל לתוך
הקדירה של היתר ,והאיסור השני אינו
ממין הראשון ונשפך ,הגם שלא הי׳ בפעם
הראשון רק נ״ט זתים של היתר ועכשיו אם
נאמר דהאיסור הראשון ג״כ נפל לתוך
היתר ,אזי יש כאן ביחד ם״א זתיים ,נ״ט
של היתר וב׳ של איסור ואחר מבטל חבירו,
ובזה אמרינן דגם האיסור הראשון נפל
לההיתר ,דכל בדרבנן תלינן לקולא ואמרינן
)עתה שנשפך( בודאי הי׳ ם׳ נגד כל אחד
מהאיסור ,א״כ תמצא שפיר באם שתלינן

ת׳טי״א

שהאיסור לא נפל לקדירה של היתר יהי׳
הקדירה אסורה ,ובאם שתלינן שהאיסור
נפל לקדירה של היתר ,אזי יהי׳ הקרירה
של היתר שריא באכילה.
היכי תמצא ב ׳  :בספק אם נפל דם בעין
לקרירה ולא הי׳ ששים בקדירה לבטל את
הדם ,בזה תמצא שכלי שני המור יותר מכלי
ראשון ,דאלו בכלי ראשון ספק נפל דם שרי
משום דדם שבשלו דרבנן אבל בכלי שני
ספק דאורייתא ולחומרא ,ושפיר תמצא בזה
שכלי שני חמור מכלי ראשון.
היכי תמצא ג׳ :כפירות האילן בעציץ
שאינו נקוב שמברכין על הפרות בורא פרי
הארמח )עי׳ ״חיי אדם כל 5נ״א ,״ארחות
חיים סי׳ קס״ח םעיף ט׳ אות י״א.

שיחת חולין של ת״ח
ויכוח של הגאון משפיטיווסי עם גאון א מתנגד לבעל התולדות זצ״ל
,

)הקיצור מקודם( הגאון ר׳ שמשון
משפיטיווקי זצ״ל נתודע לו שרב אחד
גאון נתן למרמס תחת רגליו את הספר
הקדוש תולדות יעקב יוסף מרבו הק׳,
לכן קיבל עלי׳ ללהום עם הגאון המתנגד
ולהתוכה עמו להראות לו הדרך ישכון
אור ,והתלבש את עצמו כעני ונסע אליו
להתוכה עמו— .
אהר כמה ויכוהים נפלאים שנצה אותו
הרבה ובעיקר בעסק הכנסת אורחים )כי
עשה עצמו כעני( הבין הגאון המ6נגד
שהעני הוא מכת החסידים.
)המשך(
אמר לו הרב ,כפי שאני מבין מדברי
כ״ת ,הוא מההםידים ,אבל ידע כ״ת שאני
חולק על כת החסידים — השיב העני ,אם
כ׳ הרב פליג על החסידים ,אז אין מחויבים
לעמוד מפניו — ,הרב שאל אותו מרוע והי
כן כבוד דתורה — ,השיב העני ,יש לזה
דאי׳ ממשנה מפורשת ומגמרא.
במשנה אבות פרק ג  /הוא הי׳ אומר ,כל

ך*/

שרוח הבריות נוחה הימנו דוה המקום נו
חה הימנו ,וכל שאין רוח הבריות נוהה הימנו
אין רוח חמקום נוחה הימנו ,אבל בירושלמי.
מצינו להיפך ,כל שרוה המקום נוהה הימנו
רוח הבריות נוחח חימנו וכל שאין רוח המ
קום נוחה חימנו אין רוח הבריות נוחה הי
מנו ,וקשה על משנתינו למה תלתה דוה
ה׳
המקום ברוח הבריות ,ולכאורה
כל שהוא צדיק
לומר,
צריך
המקום נוחה הימנו ,וכל מי שהוא רשע אין
דוה המקום נוהה הימנו ואא לתלות רוח
המקום ברוח הבריות — ,אלא כך הוא הפי
רוש ,כל שרוח הבריות נוחה הימנו ,היינו
שמתנהג במרת החסידות ,צדקה ,הכ
שאינו
אעפ״י
אורחים וכו׳,
נסת
צדיק גמור רוח המקום נוחה הימנו ,וכל מי
שאין רוח הבריות נוהה הימנו ,היינו שאינו
הכנסת
במרת הסירות ,צדקה,
נוהג
אורחים וכו׳ ,אף על פי שהוא צדיק
גמור כמו הרב ,אף עפי״כ אין רוח חמקום
נוחה הימנו ,ושא 5אותו הרב ואיך נשמע
י

ר ו ח
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מכאן שאין מחויבים לעמוד מפני הגם שזה
כבור התורה — ,השיב העני זאת נשמע
מהגמרא גיטי! )רף ל״א( דאיתא שם :רב
הונא ורב חסדא הוו יתבו ,חליף ואזיל גניבא
עלייתו אמר חד לחברי׳ ,ניקום מקמי׳ ,דבר
אוריין הוא ,אמר לי׳ אידך ,מקמי פלגאה
ניקום ,אדהבי אחא איהו לנבייהו ,אמר להו,
במאי עסקיתו ,אמרו לי׳ ,בדוחות ,אמר להו,
הכי אמר רבי חנן בר רבא אמר רב ,ד׳ רו
חות מנשבות בכל יום ורוח צפונית מנשבת
עם כולן ,וקשה הדבר לכאורה ,הלא הם היו
עוסקין בדבר הלכה ,אם מחויבים הם לעמוד
מפני גניבא שהוא פלנאה )בעל מריבה( או
לא ,וכאשר בא אצלם גניבא ושאל אותם
במה עוסקים ,השיבו לו שהם עוסקים ברו
חות ,ומדוע לא אמרו לו האמת ,ואם שהיו
יראים לומר לו האמת מחמת שהי׳ גבר
אלים ,מדוע אמרו לו רוקא שהם עוסקים
ברוחות ,הלא יכולים היו לומר שבאיזה הל
כה אחרח הם עוסקים ,אבל הדבר כך הוא,
הם אמרו האמת) ,וגניבא לא הבין דבריחם(

תש י״א
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כי רב הונא ורב הסדא היו מהולקים בפ־
לוגתא של המשנה שבמס׳ אבות עם הירו
שלמי ,דהמאן דאמר ניקום מקמי׳ ,דבר או
ריין הוא ,םבירא לי׳ כהירושלמי שאמר אם
רוה המקום נוחה הימנו גם רוה הבריות נוהה
הימנו ,ע״כ אנחנו צריכים לקום ממנו ,אבל
אידך םבר כמתניתן דאבות שכל שרוח הב
ריות נוחח חימנו רוח חמקום נוחח חימנו,
וא״כ ,גניבא מחמת דאין רוח הבריות נוחח
הימנו אין רוח המקום נוחר .חימנו וא״כ אין
אנו צריכים לעמוד מפניו ,וזהו שהשיבו ברו
חות ,מהמת שמהלוקתם הי׳ במשנה דרוחות,
וגניבא שלא הבין פלפולם השיב להם מענין
רוחות בפשטות ,ד׳ דוחות מנשבות בכל
יום ,וחנח לעולם חלכח כמשנתינו דאבות,
שאין אנו צריכים לעמוד מפני איש שאין
ריח חבריות נוחה חימנו ,דחיינו שאינו מת־
נחג במידת חסידות ,אף שחוא צורבא מרבנן
אין חייבים לעמוד לפניו— .
)המשך יבוא(

שאלה ראשונה
רב אחד ישב על כסא הרבנות בעיר אחת
בשנה תמימה ,ומחמת שבמשך העת
ראה שאין איש מאנשי העיר מתענין
ואינם באים
וחינוך,
הדת
בעניני
אליו לשאול שום שאלה ,ע״כ נחלט הרב
בדעתו לעזוב אותם ולקבל משרת הרבנות
בעיר אחרת שנמצאו בשם יראים ושלימים
אשר ביקשו אותו אליהם בכבוד גדול.
כשנתודע זאת להראש הקהל ולהמטיבי־
העיר ,הלכו להרב בשאלת היתבן ושאלו אותו

מדוע יעשה להם בושה גדולה כזאת לעזוב
אותם ,והשיב להם הרב כי שאלה הזאת תס־
פיק לכם לתירוץ ,כי זה שנה תמימה שנת
קבלתי לרב בעירכם ,להורות לכם הדרך
אשר ילכו בה ולהשיב לכם על כל השאלות
בעניני הדת אשר צריכים לפנות בזה אל
הרב שבעיר - ,לדאבוני במשך כל השנה
שהייתי בעירכם ,אתם באים אלי כעת בה־
״שאלה ראשונה״.

עוברים ושבים
שאלו ל־ב אהד שנתעכב דרך נסיעתו
ובאו אליו
גדולה מפורסמת
בעיר
לקבל פניו
הקהה ופני־העיר
הראש
בכבוד רב ,והוציעו והפצירו בו מאוד לקבל
אצלם משרת הרבנות ,והבטיחו לו שיהי׳
שבע רצון מהעיר הזאת ,מחמת שהעיר גדולה
ומלבד שיתנו שברו הרבה מאוד ,יהי׳
מ עוד הכנסה יתירה וגדולה ,מהעיר הזאת

של טוריםטין ,עיר של עוברים ושבים ,והר־
בה מן אחינו בני ישראל העוברים ושבים,
באים גם כן לקבל פני הרב עם צררות כס
פיהם.
השיב להם הרב האיך יובל להיות אמת
הדבר ,הלא אני התמהמהתי אצליכם חרש
ימים ,וראיתי רק עוברים) ,עוברים על דת
תוה״ק( אבל מן השבים לא ראיתי כלום.

30

עולת זזודש

תשרי

תשי״א

שערי ת ש ו נ ה
לרבים :כבוד והדר וברכת כתיבה וחתימה טובה*,הקוראים הנכבדים,

כולם אהובים כולם ברורים ,אשר השתתפו בדמי־חתימה ותמיכתם בעין יפה להמולת
חודש — .האנשים שלא קבלו עוד הקבלה יקבלו .בפעם הזאת גם על הסכום אשר שלחו ער
עתה.
הרוצים

בתשובה :

מחמת רוב העבודה לא נוכל להשיב לכל אהד על אתר.

בכל אופן מוכנים אנחנו למלאות משאלותיחם עצחי״וט ,רק כתיר לנו זעיר ,לכל זמן ועת
לכל חפץ.
תמהים ושואלים ,מדוע לא השיגו העולת חודש בפעם האחרון •,יבינו מאליהם
שמחמת שלא שלחו מעות חתימה ולא בולים לתשובה ,לכן לא ראינו שום תועלת לשלוח
להם יותר ,אמנם אם ישתתפו מהיום יקבלו תמידין כסדרן — .אלו שלא קבלו כלום ,הסיגה
שלא ידוע לנו כתובותיהם ,ויאבו נא בטובם לשלוח לנו כתובותיהם וכתובות חבריהם,
השואלים בדבר השאלון :למלא השאלון בכל השירות ובשלוח תמונות ,אין
הכרח כל כך ,וכל אחד יוכל לכתוב כפי רצונו ,אבל אלו שיבואו באיחור אל יבואו
במשפט עמנו.
הרב וו .בעיר מ .אמת שכה״ג הי׳ זה בהראשי־תיבות בהשערי תשובה ,וטוב עשר,
בזה :חידושיו נדפסים בזו חחוברת ,והחמשך יבוא בחוברת הבאה ברצו״ה.
* ש .וו .א .מכתבו קארטע דשופריא קבלנו אבל את הזוזים בהם לא מצאנו.
הרב נ .ב .ש ,.חידושיו יכילו בדפוס ז׳ עמודים ולא נוכל להדפיסם שצא להשיג
גבול יתר חכותבים.
זאב פ מ יוכל לשלוח רמי חתימח כפי יכולתו ורצון לבו חטוב ,םפרים יקובל ג״כ.
..הרב י '.ג .ל ,.שלחנו להאנשים העולת הורש ,אבל לא יצאו ירי חובתם ,כיכדו

את העולת חודש מגרונם

מ ה ו נ ם

יוסח ,סוחר אריגי־צמר :

י

דברים

^״״*^
כ א

ל ו אין לחם מקום בהעורת חודש,
ו ד ת

•
מתקבלות מודעות בענינים חנוגעים לעניני תוריי
הרב פ .ג .אין שום חשש בזה .באם חתשובח נכתבח על שם חנעלם לא ירע שום
קורא משמו ,כי אך זאת מגמתינו לחפיץ תורח ולחורות חלכח לרבים.
יעל!ב מאיר מ .חספרים חנררשים ישיג אצל מוכר ספרים רזיאלאווסקי בעיר
לונדן.
הרב ז .ר .ג .עדא תהא.

שם הנעלם ב .מ ",.במכתבו יכתוב איזה א״ב אשר רוצה לבהור מהז׳ פעמים
א״ב ,באותיות המתחלפות למשל באת־בש ,א׳ מתחלף בת׳ ,ובאל־בם א׳ מתח^ף עם ל׳
ויכתוב ת׳ או ל׳ במקום א׳ וכדומה ,ואז יוכל לכתוב שמו ושום איש לא ירע מי זה השואל.
ב .מ .י .כל דבריו בספר נכתבים ,ולא נוכל להדפיסם .התשובה תסוב גם על איזה
מתחילים ,ומה נעשה ביום שידובר בו ,כי איך נוכל לחפש כל ספרי האחרונים אשר באמ
ת ח ת הכותבים וד״ל.
יניק וחכים —  :שאלה קדוש החדש ,איםתפקתא היא במנחת
שמואל דוד
חינוך מצוה ד׳ בענין קדוש חחודש ,עיי״ש ,וכל העולם חלמדני יודע מזח ולא יתכן שהרבי
שלך לא ראה המנחת חיבובה יתר הדברים אינם בגדר ההדפסה .חעולת חודש נשלח לך חנם
אין כסף .חיכי תמצא תוכל לשלוח עם התשובה ,ואז נדע מה י5עשות.
—

ך*/

נטל\ז וזורש

תשרי

תשי״א
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ב"ה

ערב

׳

ראש

יעלה נא

ברכת

0

״

כ ^04קס ןס ^/\3ח3

השנה

ברכתי

הרצון

כתיבה

ברכת

תשי״א,
?פני

פאריש
אדון

והתימה
חתימה

גמר

ושמחת

יצ״ו

כל :

טובה
טובה

החג

להקודא היקר והנכבד

העורך הרב משה מוגר ורעיתו ובגיו.
££.אא* $£ן£1מ]£ £ 1 11£1אא80

המערכת

והכותבים

הע ו ל ת

מברכים

בברכת

לכל

חיים הוא

חודש,

הקוראים היקרים

כתיבה
ויקוים

עץ

וכל

המסייעים בהוצאת והפצת

והנחמדים

וחתימה

טובה

בהם מקרא שכתוב

למחזיקים

בה ותומכי׳ מאושר.
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תשרי

הננו מברכים בברכת מז״ט לידידנו היקר
הרב הגאון הגדול סוע״ח וו״ח ובו׳ כש״ת

מוה״ר אברהם דוד הורוויץ
שטראסבורג,

האב״ד

חמחוללח מרת העניא

שליט״א,

גיסתו
לנשיאת
תחי׳ ,עם בח״ל

הבחור המופלג והנעלה מ׳ אפרים פישל

סאכאטשעווסקי נ״י.

יה״ר שיראה וירוה מהם רוב נחת ,תורה
וגדולה יהד מצומדים.
גם מז״ט להמהו׳ הנכבד והנעלה העםקן

המפואר מוה״ר נטע םאכאטשעווסקי

בברכת גרא טבא הננו מברכים לידידנו
העסקן המפואר המופלג בתו״י כליל המעלות
ובו׳ מוה״ר משה האסם שליט״א
בפאריש לנשואי בתו המהוללה מרת יוטא
תהי׳ עם הבחור המופלג והנעלה מ׳
נפתלי לא0ט נ״י בלונדן.
׳

יה״ר שיראה וירוה מהם רוב נחת וגדולה,
ושיכנו ביתם על מבוע התורה וחחסירות
בדרך ישראל סבא.

גם מז״ט להמהו׳ מר חיים לאסט

ולהאברך מר דוב לאכ|ס

חנזעיכת

נ״י..

בברכה מז״ט אנחנו מברכים לידידנו
ההשוב והמפואר המופלג בתו״י ,עושה צדקה

וחסד

נ״י.

ובו׳

מוה״ר שלמה ליכטיג,

בפאריש לנשואי בתו המהוללה מרת יולה

תהי׳ עם ההתן המופלג ספרא רבה מר

שלף קלינגר נ״י.

הננו מברכים בברכת גרא טבא לידידנו
המופלג הנכבד מוה״ר משה לןורמאן נ״י
במאמאראגסי ,לנשואי בת גיסו המהוללה
מרת פריידא תחי׳ עם בח״ל חבחור המופ

לג והנעלה מ׳ יחזקאל לעווינטאוו נ״י.

יה״ר שיראה וירוה מהם רוב נהת,
שיתאחרו על שלחנם תורה וגדולה במק״א.
גם מז״ט לגיסו חחו״ב חו״פ מוה״ר
דוד ליכטיג מלונדן.

יזכה לראות מהם רוב נהת ,תורה ווגדולה
במק״א.

גזגזעדכת

תנזעיכת

ספרים הנשלהים להמערכת למכירה
)במקח השוה(

״ישיב משה״ על ד׳ חלקי ש״ע — — — — — — מחירו  150פר .פרנצ.

״ידי משה״ על מס׳ פסחים —
״ויאמר בועז״

על יו״ד הלכות תערובות

_ — — —

״שערי ציון״ הידושי הלכות ואגרות על ש״ס — — —

״ברכת ד׳״ על מס׳ ברבות ביצה סוכה — — — —

״זרע השלום״

תירושים עה״ת

״  300״

״

 260״

״

״  200״

׳׳

״

 260״

״

״

 250״

״

״

״מאמר אסתר״ דרושים ע״ד מעלתן של נשי ישראל הכשרות ״  300״

״ציון במשפט תפדה״ ח״ב על תנ״ך

״  160״

״ציון במשפט תפדה״ ח״ג על פרקי אבות — — —

״  160״

_

 400״

זוהר

מנוקד ,בראשית ,נח .אותיות גדולות —

_

_

״

,׳׳

תשרי

השי״א
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ספרים ,ועתונים דתיים ,הנשלחים להמערכת
״שרית מהר״״ם״ על ד׳ חקקי הש״ע ,מאת הגאון המפורסם מוח״ר שמואל ענגיל
האבר״ק ראדאמישלא זצ״ל .קבלנו מאת נכדו הרב הגאון ר יורא הלפערן אובדן .העורך
,

״יגדיל תורה״.
ספר שס משמואל,

תרומות מדותיו ופעולותיו של הגאון מהר״ש ענגיל זצ״ל,

מאת נכרו הנ״ל.
ש ד ת ״הקרי הלבות׳ /מאת הגאון המפורסם מוה״ר ר׳ יחיאל נתן שווימער
שליט״א .תשובות במקצועות שונות מר׳ חלקי הש״ע.
״מאסה קול תורה״ לענין הלכה ואגדה מאת עורך הגאון הרב ר׳ חיים
שמואל לאפיאן ,גייטסהעד )בריטניא(.
״דער מאמענט״ ,די איינציקע יירישע רעליגיעזע וו^כנצייטונג אין דרום־
אסעריקע ,דערשיינט אין מ*נטעווירעי<< )אורוגוויי( ,אונטער דער לייטונג פון רעדאקט^ר
דב מרגליות ,געווידטעט אלע אקטועלע יירישע רעליגיעזע פר^בלעמען.

״כתב

עת

לחקירת

תולדות

הרפואה

העברית״ ,מיוסר עפ״י

התלמוד ורפואות הז״ל ,מאת הרופא המשכיל המפואר מר דר .י .םימאן בפאריש )בשפת
צרפת(.

ב ״ה
מיר זענען מודיע ,ר!$ס

די רשימה נומער 6
וועלכע ענטהאלט מפרשי הש״ס ,ספרי הלכה ,שאלות ותשובות ,זייער א
גרויסע ציל.ל בון וויכטיגע ספרים יקרי המציאות ,ספרים פון אלע שיכטן
גדולי־ראשונים ואהדונים ,פיל ספרים גו^ם זענען ממש נישט בנמצא.

אויך

רשימה

נומער ,7

וועלכע ענטהאלט מפרשי תנ״ך ,דרשות,מוסד ,חסידות וקבלה,
דברי הימים ו כ ד  /קרוב לאלף מיני ספרים שונים,

איז שוין דערשינען.
די  2רשימות ווערן צו יערן ,והיןס וועט פארלאנגען ,צוגעשיקט בהנם.
יערער וו^ם וועט מיט אונז איינמ^ל קומען אין קאנטאקט ,וועט שוין
תמיד מיט אונז האנדלען ,ווייל מיר ה*<,בן א גרויםן אויםוואל צו צו־
גענגלעבע פרייזן ,און די ספרים זענען אין גוטן צושטאנד.
םיר טוישן אץיך אלערליי ספרים — .זיך צו ווענדן אויף פאלגנריקן אררעם:

ש .דזיאלאווסקי
בית מסחר
עתיקים והדשים

ספרים

2^!.0^ .ס5.
א

*80011

*6זל*0

. 16א ,א0סא13, 5*01**016 1-1111, 10
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תשרי

המערכת והוצאת ״תולדות הרבנים״

מתכבדים להודיע כי מסדרים כעת הספר תולדות הרבנים שיכיל את שמותיהם,
תולדותיהם וכתיבותיהם של כל הרבנים) ,בני הרבנים ,או מגזע הרבנים ,נסמכים להוראה,
ומהברי־ספרים( של כל עיר ועיר ,ומרינה ומדינה בכל ארצות תבל.
ומבקשים מאלו אשר לא שלחו עוד אינפורמאציע הנהוצה שיאבו נא בטובם לכתוב
במוקדם תשובה נכונה ומפורטת על כל השאלות הנזכרות ב־שאלון הנדפס פה.
גם מבקשים לשלוח תמונתו ותמונת אבותיו ורבותיו הנמצאות ברשותו ,ולצרף
בולים )תוי דואר(.
מחברי־םפרים או משפחתם יאבו בטובם לשלוה לנו ספר א׳ מהנדפסים ויהי׳ נדפס
שם הספרים במהלקה מערכת הספרים.
הכתובת :

00

/

?  1 X 5 ^ 0ח  9ו  0׳ < 6 0 . - 0 0ע־ו

0 37.א *4111 ^.חו<£01<1

יש א ל ו ן :
א( שמו ,ושם אבותיו
ב( שנת ומקום מולדתו
ג( אצל מי ,או באיזה ישיבה למד
ד( ממי ,ומתי נסמך להוראה
ה( מ ת י נ ת ק ב ל :
א( לרב אב״ד ,ב( לראב״ד ,ג( לדומ״ץ,
ד( לחבר ועד או אגודת הרבנים ,ה(
ראש ישיבח
ו( ממי נתמנח לרב
א( קחלח .ב( בית חכנסת .ג( חבורח
ז( שם חמוסד ואפיו .מחות חמוםד:
ח( אם שמש כבר בתור רב באיזה עיר
ט( ידיעותיו בלימודים ובלשונות אחרים
י( אם חיבר ספר ,שלו או של חוריו
א( נדפס בשנת
ב( עדיין בכתב יד
ג( עדיין תחת מכבש חדפוס
יא( אם פרסם איזח חידושי תודח או מאמ
רים' בעתונים ומאםפים :יציין חענינים
והמקומות שנדפסו שמה
יב( פעולותיו השונות . . . :
יג( כתיבתו המרויקה בשפת המדינה בכתב
נקי וברור
הכתובת:

. .

,
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ב״ה

מודעה
ווידערדערעפנונג פון רעם באקאנטן ,שטרענג כשרו

רעםטאראן  -זא64ע*ז6£$
אונטערן אויפזיכט פון ועד הרבנים החרדים בצרפת
^־5ו1ו^ק — א1£״0א£יס 29, 60£
)*6116ו01א0-חח$ 6* 80וח0ס-־!ח$01-9ז011ג0$1ז־* 0 : 5ז * ( ^ 6

עיינע ,ייבטיקע ז8לן פער  :בר־מצוה ,תנאים,
חתונות ,פ  8ח ט י ד ע נ ע ע ם ה ו ת און פנישות.
אונטער דער קייטונג פון 18*108א!1£1*857 .1 1

ב״ה

די עלטספע בוכהאנדלונג אין פאריז
ריבערמאז
)001ק־*חונ>0 : $ז*46א(

קויפט און פארקויפט

די בעפטע הצמודישע און פארשידענע ספרים,

פפרי־תורה ,גומע וואקענע און זיירענע טקיתיפ ,אויר מציתים קטנים ,ציצית,
תפילין ,סידורים ,מחזורים ובא דברים שבקדושה

—

ב מ ק ח

השוה.

בייוז

כשר• למהדרין מן המהדרין
בלי-שום חשש ופספוס כלל

!

ביי:

אהרן

זאמער

 ,31רי דע .ראזיע

 -פאריז
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 .י באקומט איר אין געשעפט אלע כשרע פראדוסטן,'.. :־

וואןךטזנו * ו \ \2א01יערווךפלייש

אי\ בי5גז\ א .ו .וו.

 ,תחת .השגחת ..איחוד •הרבנים הפליטים .בצרפת
או י ך :אלע שפייז־פראתקטן .ווי. :געטריקנטע פרוכטן; מאנדלען ,קאפע,
קאקוי; שאקאלאד ,טיי ,ריין ,םארדינען ,צוקער ,פוטעראיז ביקםן א .א .וו,

עם ווערן,אוי.ך עקםפעדירט,קיין אדדישראל די אלע ארטיקלען ,די פיינסטע
און; זיכערםטע •פאדפאקוע און גאראנטיע קעגן באשעדיקוע פון די פרא־
דוקטן און פינקטלעך אנקומען צום אפנעמער.
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מיט שיף  15טענ
טיט לופט  4טעג-
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