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הקדמה

 שלחן קצור ספרי לאוה שהוצאתי בעת שנה, ועשרים חמשה לפניעוד
 ספר לאור להוציא רעיוגי על שעלה בסופו הודעתי והמצויר, המבוצרערוך

 גדולה :( ז )ברכות יוחאי בן שמעון ר' משום יוהגן ר' כדאמר תורה" של"שמושה
 להועיל הספר, על לבי תוי להתוות והתאויתי מלמודה, יותר תורה שלשמהניה
 לשמוע אזנם ולהעיר ידעו לא אשר את להורותם ה', בתורת ההולכים אדםלבני

 לב. שימת בלי לעשות ורגילים למודים שהם במה כלומרבלמודים,

 בספריהם ממגי וטובים גדולים בזה קדמוגי כבר כי וראיתישבתי
 ואם למשנתם, טדר אין אמנם המוסר, .בס5רי ההלכות בפסקי בכה וזה בכהזה

 ;ליו סדורה שאיבה משגתו בשביל כברזל. עליו קשה שלמודו תלמידראית
 ההילותי ה"ה(. 5"ג חוריות )ירו,::למי לפלפלן קודם הסדרן אמרו והמן ה.()תעגית
 וטעם דרבנן, או דאורייתא מק.רה בקיצור, ההלכה כללי בהקדם הלכות, כמהלסדר
 לתוך הקורא יהדור שבטרם מה?וקה, בה שיש או ומוסכמת הפסוקה בה,הנאמר
 שקשה וההלכה ההלכה, כל המקפת שטהיית והשקפה מושג לו יהי' ההלכהעומק

 לך להמשיל ודמיון. מע:י ידי על אי הע-ן בראייה אם כי הכתב מתוךלהבינח

ולציירח.

 לסדרם בידי עלתה ולא פתקאית, גבי ;ל וציונים רשימות ייע.2יהי
 הזקבה לימי שהגעתי עד רמיון, דידי דעלי דמתא ומלי ההו-אה עולמטרדת

 כן )לא הרופאים דעת לפי להרפא מאנה אנושה לב במהלת אליבם לאוגהליתי
 לרופא ניתנה רשות נ"ה.( קמא )ובבבא ירפא ויפא ע:אמרה הקדושך התורהד;ת

 לאות ירפא, ורפא וז"ל ;זרא האבן זה על וכתג והיספיה, בר:%"ן עי"שלרפאות
 :טהיא חלי כל רק בהוץ, :ךיראן והפצעים הן:ית ?רפא לרופאום רשות':גתן
 באסא וכתוב ויהבש. יכאיב הוא כי כתיב וכן לרפאותו. השם ביך בגוף,כפנ.2
 הקטנה יד ב:פר בזה יךאריך עכ"ך. ברופאים אט כי ה' אזע דרעו לא ](קליוי';ב
 ט'(. שער א'חלק



 תורה שלשמושהד

 לנהל ידי לאל אין כי בראותי הקודש, משמרת משמיתי אתעזבתי
 מרשימ'תי באמרים לאמוף לעשות ;ת עתה אמרתי אהריותם, בעול ולישא עדתיאת

 הזמן במשך ביגתים ואורם אימתי, עכשיו לא ואם יד', על יד על קבצתיומאשר

 בעתיקא ולמיגמר 3יירות, כמה ךמבי נאבדן למנשסתר, מלייפציג דגבריזבטיסולא
 מתרשךים בעורקי דמי אפפוני, ומצוקות עזבני וכחי כם.( )יימא מהדתאקשה

 מתגברת, החולשה תכיפות ייפעמים ככרמך. ע-י וראשי רפים הע?ביםבמרוצתם,

 שיש יסורין השורה, באמצע אפילו ולהפםיק מידי העט את להגיה נאלץוא'3י
 ותפילה. תורה ביטולבהם

 לבבי, עם היה כאשר ולמדרו יעבדו עתה קצר כהי כי בנפשיושערתי

 ספר דברי לנגדי ושויתי דפסתי, מועט ודפסתי לקטתי המקצת מן מקצת כןיעל

 שימהרני יראתי כי התמהמהתי ויא לחברו ימהרתי וז"י בהקדמתו הלבבותהובת
 הקודש משמרת צוואת על יסודותי ותמכהי עכ"ל, בו שקויתי ממה וימבעניהמות

 שמזא-. דבר ותשובות ישא-ות בהקדמתן ז"ל אבוחב שמואל ר' הקדושמהגאון

 ושמהי אברהם, במגן רבות פ;מים המובא הזכרונות ספר מספרו אחריוומלאתי
 נוספות.עליו

 שמעתי והמצויר, המבואד ערוך שלחן קצור ספרי -אור כשיצא מאזוהנה
 מה הקדושים, בםפרים צורות יצייר הנכון מן שאין אמרו מהם קצת רבים,דבת

 טרחי ולא ולפלפל -הסביר להדודי רק היומדים מן וקצת הנה, עד נעשהשךא
 המחבר, לנו יוסיף ומה יתן מה פיהם, שחוק ומיאי בו וע-עדו הביטובשמעתא,

 גם ומה ותועלתו, טיבו ומטרתו, מהותו הבינו לא ? בהם לשהק לתינדקותציורים
 בהשקפתם הגאזנים אמנם ולמעשה, להלכה לבם להמשיך ולתלמידיםלההמונים
 הוא נפרץ וחזון לעצמם, בדכה קובעים "הציורים וכתבו בשבחו הפליאוהבהירה
 ידי תחת ונמצא וכו'" הרבום את לזכות ליה זכי קא ומשמיא ההלכה,בספרות

 קונטרם אז )ונדפם הספר על בדפום באו לא  עמדי הכמוס טעם ומפניהסכמותיהם,

 ב"ה נתפשט כי ש', כקול המון וקול ההמון, כהסבמות הסכמה ואין עצמו(בפבי

 והוגום בכיסם אותו הגושאים תם ורבים מהדורות, בכמה לאלפים ונדפם העולםבבל

 בדרך. ובלכתם בביתם בשבתםבו
 עם היה כאשר יחברו בכחי היה אלמלי תורה של שמושה הנוכחיוהספר

 גוסע בהיותי עוד ממנו קטעים הצעתי וכא,2ר לכל, תועלתו נראה היה אזלבבי
 וצדיקי גאוני שם בהתאסף ומאריענבאד בקרלסבאד הישועה למעינימלייפציג
 ולסדרו לעבדו בכחי שאין אחרי אבל לאור, להיציאו המריצוני והם שונות,ארצות
 צוואת את לפני ד' הזמין לאחר, ומה להקדים מה ידעתי ולא לעיל, כנזכרךולו
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 בהם, להכשל עלוליס אדם שכני בדברים לבגיו שמזהיר ז"ל אבוהב שמואלר'

 כוונים להם ולעשות דברין על ולהוסיף להעיר גדול באילן ילקוטיותליתי
 שמיס.למלאכוו

 אז נוחה דעתם היה שלא אלו על זכות ללמד אפשר לכאורהוהנה
 העמים בספרי רק וציורים, תמונות הקדושים בספרים נמצא לא באמת כימהציורים,

 פסהים, עירובין, שבת, בכלאים, כמו מסכתות באיוה הנמצא הוא המעט מן)ומעט
 לעזרה חולין להכנים בכך הורגלו ולא עגולים( או מרובעיס ושרטוטים קויםסוכה,

 שבהם וכמתיקנים כמוהם אגחנו גם נעשה לא מדוע  ק'2יא גופא  הא אכלכקודש,
 עדיין גתפתחה לא שבימיהם עשו, לא בססריהם הראשובים לט:(, סנהדרין)עי'

 צורתו" "וזהו ציינו שהראשונים הנ"ל במסכתות מצינו וע"כ כבימיגו, הדפוםמלאכת
 וגשתבשו אהרת צורה וצר רשום, שמצא כפי להדפיס יכול הי' לאוהמדסים
 האמצעים וישנם הדפוס מלאכת שנתפתהה אלה בימיגו עתה אבל -בפירושו
 הקריב לכלתי נגרע למה הקורא, לעיני בולט חי כמו ולהעמידו דבר כללצייר
 ממש, העין בראיית הדבר לו ולברר הראויה, הצורה הלומדלפני

 השכל חידוד הסברא, היא עיקר הלא לדבריכם אשיב,ולהמפלפלים
 לפעמים תאריכו ומדוע קולע, הוא שאליה האמצעית הנקודה הענין,ותמציה
 לרבים ומוכיה הדורש וכן לשונזעים, להבינה רבים ודמיונות בהסבריםבבאורים

 המוסרי רגש להרי2 והתוכהה הדרה? מטרת עיקר הלא ךמליצווו. :שלוישא
 ולהמשיל בדברים להרבות לו ומה שבש:ים, לאביגו לקרבן הלבבותדלהלהיב
 מתורת זה דבר א:נם ן בקודש הולין לערב לכל, הידועים ההוים מדבריםמשליס
 רבים משלים חז"ל, ובדברי בכתובים ומשולש יי-יאים ושגו'י למדנו ריייו:שה

 השירים )שיר המדרש וז"ל הענין, את להסביר כדי באגדה הן בהלכה הןלאלפים
 הזה המשל ידי שעך בעיניך קל הזה המשל יהיה אל אמרין ורבנן ה'( פ"א,רבה

 טובה. מרגלית או מביהן זהוב שאבד למלך משל תורה, בדברי לעמוד יכולאדם

 בעיגיך קל יהיה לא ה;ה המשל כך 1 אזתה מוצא הוא כאיסר פתילה .די ;ללא
 המלך שלמה שחרי כן. שהוא לך תדע תורה, דברי על עומד אדם המשל ידישעל
 ;מד הזה המשל ידי על ה'שלזםעליו

 ע-

 דברים שלהבין עכ"ל. תורה של דקדוקיה
 מתוארת תמונה בולט, וציור משל לחמציא צריך נודעים, הבלתי ועמוקי2סתומי2
 יום בהיי האדם אותם יעשה מאשר לכל, והגלוים הבודעי2 :דברי2 חייםגצבעים

 הנמשל אל המתאים הבודע, המשל של הלבן;ן ודרך השומעים, לשכל הקרוביםיום

 עתחז עד ומובן גודע הביתייובן
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 הנאמר הדבר אל הציור יחס כן הנמשל, אל המשל כיחס כן אניואומר

 שהוא המשי כן לא הנאמר, הדבר ממש הוא כי המשך, עך הציור ויתר הגכתב,אן

 דמשה לו קשין היו דברים שלשה אמרו כט.( מגהות ובגמ' כמובן. מהנמשלהוץ

 מולד בשעת )פרש"י הדש. וראש מנורה הן ואלו באצבען, הקב"ה לו שהראהעד

 כזה כד.( השגה בראש כדאמרינן ניכרת, ואינה מעט אם בי נרא'ת אינגלבבה

 ויש טהור( ואיזה טמא איזה מכיר היה לא )פרש"י ושרצים ראיתם( כזה אםראיתם

 ועי"ש מוגרמת( הוא מהיכן מבין היה לא )פרש"י שהיטה הלכות אףאומרים

 מראהו היה לא אם ענין בשים ידע הוי דלא שם הדבור ובסוף שלשה ד"הבתוספות

 דמות כד.( השנה ראש ועי' ההדיוט, מן הלומד הדיוט והומר קל כן ואםעכ"ל,

 ההדיוטות את מראה שבהן בעלייתו ובכותל בטבלא גמליאל לר' לו היה לבנהצורת

 להבין למד אתה אבל לעשות תלמד לא שם ובגמ' ? כזה או ראית הכזהואומר
 שיכולים בדברים ואפילו ט'( י"ט יתרו )מכילתא לראיה שמועה דומה ואינוולהורות.
 הכתב מתוך אלא אינו כן פי על אף עינינו, לנגד חי כמו להציגם ולתאר,להסביר

 תתיצב הדבר את כשמציירין אבל ואיננו, בו עיגך דהתעיף ודמיוך שמועה בתזרתא.ו
 מזכרוננו. תמוש ולא ממש העין בראיית והוי לעינינו המצוירתהתמונה

 "קשה" יהודה לבני ללמד ב"ה בידי שעלתה השמים מן לי הניחוומקים

 להודיע אפשר שאי כתב הי"ג תפילין מה' בפ"ג ז"ל שהרמב"ם תפילין שלקשר
 דמאי מס' בסוף המשנה בפירוש רמב"ם ועי' העין, בראיית אלא בכתבצורתו
 ועי' על"ל, הרואה לעין מבואר דבר שיהיה כדי צורה בהם לך מצייר והנניוז"ל

 העין במראית שיתברר כדי צורתו וזהו וז"ל כוורת זיק גבי פ"א שבת מם'ברי"ף
 שציירתי הציורימ מתיך למדו ורבים ממש, העין ראיית הם שהציורים הריעכ"ל,
 בנ"א וכמה מובהק, מרב כמו הקשר עשיית והמצויר, המבואר ערוך שלחןבקצור

 הקצש"ע ולילא בדרך. גהיוהב לקשר ממוך הרצועה להם שנפמקה מוגה. לי(ז,קויקו
 - תפילין. להניח להם אפשר היה לא בכיסם אתםשגשאו

 שמשו שלא המורים ועל התלמידים על להקל גשתדל לא מדוע דין מןובר
 לתלמידים להסביר הרב יגע יגיעות כמה הקשה, דכר כל ךהם לצייר צורכןכל
 מכירים אינם הוראות מורי וכמה חללה, וריב עוביה רוב היקפה,- ורוב גובההרוב

 )עי' מעליו הבשר כשהוסר הק'ליות לעצם הגף עצם בין והעוף, הבהמהבאברי

 והרב נאמנים שאינם בשר מנקרי כמה י"ז(, .ם"ק תם"א סי' פסה ה' _תשובהונעהי
 נבוכים רבבים כמה כראזי, מנוקר הבשר אם אהריהם ולבדוק להבחין יכולאינו

 להתלמד. יוכלו הנכונים הציורים ידי שעל וכדומה ובקשריו הליצה שלבמנעל
 אחר אגל ח"ל ים דבריו באמצע האמת גד"ה קס"ך סי' ע"ד חג"ם שי".ת,ויי'
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 הרמב"ם עם האמת כי בזה, דבריהם צדקו לא הקדושים מרגותינו המחילהבקשת

 כמו ישראל בני מספרי לפניגו אשר הנתוח וספרי חכמי פי על הנסיון יעידכאשר
 מרופאים מדויקים ספרים עוד לפני ויש וכו'. אמונה שבילי וס' טוביהמעשה
 יגידון יעידון כולם ציורים, וכמה בכמה המה. ישראל מבני לא אהטרמומחים

 עכ"ל. ז"לכהרמב"ם
 ציורו )עי' שטירל הדג בענין כ"ט סי' תנינא מהדורא ביהודהובנודע

 רופא שחיבר אחד בספי וראיתי הטבע בספרי חפשתי ואני בא"ד וז"ללקמן(

 איך שהביא יע"ש דגים, מיבי כל מצוירין שס אשר ברלין ק"ק מתושגייהודי
 ועי' יע"ש, הטבע חכמי ספרי עפ"י יסודו ותמך לשונות, בכמה הזה הדגגקרא
 "שוב שם שסיים מאלינעס פרי על ברכה לענין קצ"ו סי' ח"א מהרש"םשו"ת

- וכו' כתוב וראיתי בלשונם הטב; בספריגדקתי  יע"ש. 
 לריאה פריש וחד לליבא פריש חד הוו קני תלתא ת', אות יצהק פהדועי'

 שם וכהב לשלשה, מתפצל לחזה נכנם שהקגה לאחר ופרש"י לכבדא, פרישוחד
 דקגה דסברי דנראה ודעמיה, פרש"י- על קשיא המחבר הצעיר ולי יצחקבפחד
 בלמוד ויד ידיעה קצת לו שיש חכם וכל ובכבד, בלב הנכנם הקנה הואהריאה
 אחרי כי הדא הותך והמו5ת היא, דלא עיון. במעט בעיניו יראה הניתוה,הכמת

 אחרי וכן הריאה, מן ותבדילגו הגדול סמפונו או ועורקו כולו הכבדשתהתוך
 תעלה הריאה זה כל עם הריאה, מן הגדול ועורקו כולו הלג ותפריששתחתוך
 לרוח לו היה הריאה, מקנה מת5צלים היו הלב וקנה הכבד קבה ואלובנפיהה,
 וכבר גדולים, נקבים נקבים שם ונשארו הריאה מן הפרדם אהרי שם, דרךלצאת
 בדחוקים שם והאריך לדבר., והודו ומובהקים גדולים לרבגים הזה הדבר אתהראיתי
 בדבר שטעה ז"ל רש"י עוגינו מאור על לומר ושים דהס ז"ל, רש"י דבריליישב
 יש כמוהו שפירשו והראשונים ז"ל רש"י והנה בנמיון. הנראה דבר נגדפשוט
 האחרונים אבל לעינים, הנראה בדבר טעו לא שבןידאי דבריהם ולתריןלדחוק
 הדברים ופירשו גדול באילן עצמם שתלו והמקצרים המאספים כמובימיגו

 ואהד ללב פורש אהד קנים שגי ממנו יוצאים לריאה שנבנ: בטרם הגדולשמהקבה
 במחכ"ת צרפו שלא מפגי וזהו ; הפוכה :ן כמו ממנו שמתפצ-י2 היי:ו לכבד5ורש

 למודו על עצמו :מך שרא מרב, גדוך לנו ומי כן. להשוב ט;ו הןימוד ;םהשימוש
 גדלת. הדשים עשר שמונה רב אמר ח:( סנהדרין ען' הראוי, שמוש בלילבד,
 עובר. מום ואיזה קבוע מום זה אי לידע בהיה. רועהאצל

 בחיים ד' יגזור ואס מלמודה. יותר תורה של שמושה גדוןח דבר ומלכללו
 בשאר וכהנה כהנה אי"ה אוסיף אז ח"י, שאר כתוך שלימה רפואה לייישלה
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 וניסיתי שראיתי ממה כשמלה הדברים ברורי ע"י והן ציורים ע"י הןההלקים
 צורך בה2 שאין כא,ה כן גם נמצאו הציורים בין והנה הדור. גדולי לפניבשימ.שי

 ;שיתי אמנם לחוד, חכתב מתוך היטב שמובן ירקות בבדיקת הציור כמו לכאורה,כדל
 על פועלת התוד; צורת וג2 האדם, במח יותר וגהקקה נרשמת שהתמונה לפיזאת

 "תולעים"(. יקמן יעו' בהפזון יבדקו שלא ת.עיל ואולי האי ובוליהדמיון.

 שמושה לספרי ובכלל ההלקים, דשאר הקדימה משפט חזח להלקונתתי

 שהקורא ימלט ולא הרבים זכות בו ראותי כי דוד, לב יבו"ת לם' קודם תורהשל

 רי יהיה אהת, מתולעה ואפילו אהת פ;ם פנים כל על ינצך שלא הציוריםורואה
 והבירורים. הציורים בשאר וכן לאוין. ששה או המשה לן יגר; ידי ש?ילזכות

 גהגיתי, לא ד"ה קד.( כתיבות בתום' הובא רבה במדרש הורונו ה;"ך כיובאשר

 גיפו, לתוך מעדנים יכנסו שלא יתפלל גופו, לתוך תורה שיכנם מתפלל שחדםעד
 מ' באות כן גם המרומז והאסורים" המו.תרים "מאכלים הספר בראשהקדמתי

 הספר. להקדמת השלמה כן גם נמצא שבו ומטעם הקודש, משמרתמתיבה

 ז"ל שמאי ר/ הרב באמו"רדוד



 הקדש משמרתצוואת
 זצ"ל אבוהב שמואלמר'

 אשר והמשפטים החקימ ואיה אלמדכם, ד' יראת לי שמעו בניםלכו
 להכשל שלא נזאד להזהר צריך ויותר נפטוכם, ובכל לבבכם בכל לעשותתשמרו
 יבא יומו סוף )ס)ף הזה, כע)יס כעקכיו דש שאדם עברוע הנה הן כיבהם,
 הקדוש המןכיס תלכי נולך לפני וחשבון דין ליתן עתיד נו אשר פקודתו,עת

 אלקיכם, ד' סצות את ועשיתם תזכ]ו למען בהם, בני הזהרו ולכן הוא.ברוך

 האדתה, על בניכם וימי ימיכם וירבו עיביכם, ואחרי לבבכם אתרי תתורוולא

 זרעכם: ומפי מייכם ייוז אל זה פמוקולסימנם

 תיבות( )ראשי ש ד הק בהשמרת אתושמרתם

 שעטנז. שחיטה, שבועות, שבת מצרת,משפטים,
 תורה, רכילות. רבית, מכבה. מקלל,מרמה,

 קדושה, תולעים, תגלחת,תפלה.

** 4

 ותשתיניי -,קדתך(, )ןנז"ננ ך' ב(ו]ה הוו]וחן נ)אכלים עךיהםוהוםפתי
 ]קדש, בתיבת הנ)רונוז ונוינןנת( )ר)ניליןקדונטך
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 והאסורים המותריםמאכלים

 גסהאכילה

 מעדנים יכנסו שלא יתפלל גופו, לתוך תורה שיכנם מתפלל שאדםעד
 אליהו דבי ובתנא המדרש(. בשם נהניתי לא בד"ה קד. כתובות )תוס' גופולתוך
 יכגסו שלא הרבה ושתיה אכילה על רהמים יבקש הלשון, בזה כתוב כן' פ'רבה
 מילוי פירוש בישי, זני כריסיה מלי ל"ב( )ברכות רז"ל וכמאמר עי"ש מעיולתוך
 המוסר מן אינו המותרים המאכלים מן ואפילו הרעים, חטאים ממיני הואהכרס

 לנפש. הן לגוף הן מרובה נזקן אדרבה תועלת, שום מביאים ואינם בהם,להרבות

 כמו אדם כל לגוף גסה אכילה כי דעות מה' ה"טו פ"ד רמב"ם ;י'לגוף,

 אלא אינם האדם על שבאים החלאים ורוב החלאים, לכל עיקר והוא המות,סם
 אפילו גסה אכילה ואוכל בטנו ממלא שהוא מפני או רעים, מאכלים מפניאו

 בעצים אותו ממלאים אם התנור את להסיק שקשה כמו כי ;כ"ל. הטוביםממאכלים
 להדליק הקטנים בעצים אפשר ואי בינתים, אויר שיגיחו בלי פה אל מפה בגחליםאו
 בהקיבה, להתעכל להם אפשר אי כולם המאכלים כן וכבים, הולכים רק הגדוליסאת
 המאכלים כי לדעת האדם ועל הראש, סיבוב וגורמים האיצטומכא על מכבידיםורק
 לתועלתו רק רמה, ולהרבות בשר להרבות הגוף את ולהשמין לענג נבראולא

 היא והאכילה הנבראים. כטבע יומ יום לו הנחסרים כחותיו את להשליםיהכרהו,
 לתלמידיו הזקן הלל וכמאמר הגוף עם שעושה הסד גמילת או חוב פריעת כמודק

 הדין עם חסד למיגמל אזיל אנא אמר, מהם שנפטר בשעה ג'( פל"ד רבה)ויקרא
 השורה הגפש עם חסד לגמול שהולך אמר לם;וד כשהלך ביתא, בגו דאיתאכסגאי
 חסד, גמילת או הוב פרי;ת שהיא וכיון וגו', נפשו לשובע אוכל וצדיק חגוף,בתוך

 שתובעים עד פורע ואיני החוב, על יתר משלם ואינו זמנו, הוך פורע אדם איןחזקה
 לסעודה, הקבוע בזמן שירעב עד יאכל לא להגוף, החוב פריעת בענין וכןאוהו,
 אכול ע'( )גיטין רן"ל וכמאמר צרכו. מכדי יוהר ולא ממנו, צרכו יהבע שהגוףועד

 שליש והנה שליש ושתהשליש
 וכו'_

 מ'( )יבמוה אכילה שמה לא גסה ואכילה

 אכול קי"ד. פסהים ו;י' שם(, )גיטין הימנה ידך משוך ממנה שהבאתךוסעודתך
 לאכול )מתאוה ;ליך רודף לבך ויהא ותרנגולין אווזין תיכול ולא בצל ושבבצל
 שהורגלת(. שעהכל
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 נדהם ארי אין ו"ל וכמאמרם להטאים גורם הךאכלים רבוי כי לנפש,ורע

 לעצלויצ כן גם וגורם לב.( )ברכות בשר של קופה מתוך אלן תבן של קופהמתוך
 פי' עלמא עליהן ויקיר ושתין אכלין ( : ל"ז )גדרים ו"ל וכמאמרם הגוףוכבדות

 בדבר לימוד יכוליז ואין עליהן כבדין אבריהס בשבת, יותר שאוכליםשמהוך

 מניהין ,היו לא חשכה עם הכפורים יום 1;רב תנוטה. יידי ומביא יע"ש, עיוןהצריך
- י"ח.( )יומא השינה את מביא שהמאכל מפגי הרבה לאכול גדוללכהן  ומאבד 

 יותר שהאוכל מוסר בספרי כמ"עו בתורה ל;סוק שעליו ומנו, וגוול ביניינהלילותיו
 בהאבילה ומן שמאבד ב( תעחית. בל על שעובר א( ;ושה רעות כמה סיפוקו,מכדי

 וימות יחלה ואם זמנים, ג' הרי טרוד ויהיה .האיצטומכא יתקלקל ואםובהיציאה

 סעודה. במקום אלא קידוש אין הצחות ודרך יועץ(. )פלא בנפשו מתחייב זההרי
 סעודתו. בוהירות אלא אינו ידו על להתקדש ראוי היותר המקוםהיינו

 איסדר מחששפרישה

 לרדוף ושלא ובמשורה, במשקל קהזהר צריך המותרים במאכייםואם
 שיעד וכמה כמה אחת על המותר, מגדר יוצאת ושתיה אכילה ומותרותאחריהם,
 ידי על הכשרם מצד או בגופם איסור ונדנוד חשש בהם שיש ממאנליםליזהר
 אחד שער מיראת המותר משערי שערים שבעים עצמו ולפרוש גנונה.בדיקה
 מעשה ואנשי חסידים וראיתי פ"ה(. התשובה שער הלבבות )חובת האיסורמשערי

..  ופלתי הכרתי דברי עליהם אני וקורא בדיקה. הצריכים דברים מלאכול זהיריםשהיו
 ימנע ד' לדבר ותרד הירא אהב כל וכן שם שכתב הריאה בדיקת לענין לי,טבסי'

 מזה ונדבר וכו' לו ויבושם ויערב הוא בנפשו כי סירכא בה שהיה מבהמהמלאכול
 לעמוד )פרש"י לך במותר עצמך קדש כ'( )יבמות אמרו דא כגון ועל אי"ה.להלן

 מן האסורות וכו' לידי תבוא שלא כדי כו' .עליהם להוסיף לך במותר אףולהזהר
ההזרה(.

 -ידיעה.חסרדן
 צדיקיס של כנוסן בשעת כשהייתי באזגי ששמעתי מה מלהביא אמנעולא

 בסעודה, מסובים שהיינו הגר(, בארץ )מלפנים מאראמאראש במהוז הרבניםבאסיפת
 הסעודה ואחר סעודה, לאותה ומזומנים קרואים היו פשוטים בתים בעליוגם
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 שהיו ואעפ"י בדוקה, הצריכים מבושלים יבשים מפירות מאכל לפרפרתנתנו
 אין מדוע מבעלי-הבתים, אחד ושאל מלאכלם. רבנים איזה נמגעו היטב_בדוקים
 מקום בשום לאכול שלא לעצמם. גדרו גדר כי והשיבו מהפירות, אוכלים.אתם

 שעוד לי "כמדומה בתמימות הבעל-הבית ותמה בדיקה. הצריכים דברים לביתם.חוץ

 רק ליצנות לשם דעתו על עלתה ולא למזונות", בודקין שאין למדתי.בבחרותי

 הפירוש זכר ולא הפשוט, פירושו שכן עתה סבור והיה זה מאמר בזכרונושנשאר

 )בבא למזונות כשצריך רמאי הוא אם צדקה המקבל אחר בודקין שאין-האמיתי

 ומתחלה וכדומה, תולעים מחשש לבדוק מחויבין שאין סבר היה רק ט.(.בתרא

 בתמימות, שאמר בו שראו ואחר רבנן, ובדהי דבויחותא מלתא שהיא סבוריםהיו
 שלמד איש לו, משתאה והייתי מזוגות. ולבדוק ליזהר מעתה שידע לוהסבירו
 מיסב שהייתי קודש בשבת אחת פעם לי אירע וכן : כך כל וטעהבבחרותו
 למצוץ העוף מעצמות עצם שובר אהד והיה תמים. הולך איש בעל-הביתבשלהן
 וניתן בשר טעם ניטלה המקדש בית שחרב מיום בא, פ' רזא פענח )עי'אותו

 ! קודש שבת רבה, בהתעוררות אותו והוכיח בישות, הבית בעל בו והזיבעצמות(

 סבר והיה פסח, בקרבן נאמר שהכתוב זכר ולא בו. תשברו לא ו;צם כתיב.הלא
 שבת. מלאכת מאיסורישהוא

 וגו'. תשכ,ח פן מאד נפשך רשמור לך השמררק

 בישיבות, בבחרותם שלמדו אנשים מזה, מוסר לקחת אלה דבריהבאתי
 ממנה, דעתם והסיחו התורה, מן שפירשו שנה ארבעים או שלשים עליהםז;ברו

 ובאמירת ובתפילה שמע בקריאת הובתם ודי ויצאו העולם, בעסקי היה מעייגםוכל
 תתמה ואל התורה, ידיעת גיקר כל מהם ונשתכח תורה, לומדי בסוד באו ולאתהלים,

 בעשרים תורה ללמוד אדם יכול כ"ד( )פ' גתן דר' באבות מפורש כן כי הדבר;ל
 נמצא לאחריו חוזר ואין הדשים ששה אדם ישב כיצד שנים, גשתי ולשכהשנה

 וזהו יע"ש וכו' ודומם שיושב סוף וכו' טמא, טהור ועל טהור טמא על.אומר

 באיש שכן כל שנים, שתי רק עליה הזר ולא שנה עשרים שלמד בתלמידג5ילו
 אין תורה דברי ז:( )ת;נית ז"י וכא:רם התורה, מן רב זמן לגמרי דעתושהסיח

 התורה ;ל דברש"י ברכות, סוף בירושימי 1"ל וכאמרם הדעת, בהיסח אדאמשתכהין
 הרבה שקד לא שבילדותו באיש שכן וכל אעזבך, יומים תעזבינו ין2 ;קב,5'
 עלמא לכולי כזו רבו בית ידיעת למד, שלא רבות שנים עליו ועברו התורה,;ל
 יייגה.. ע'מה,לא
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התנצלות

 כרחו בעל שמוש, הצדיכים בדברים וללמד להעיר הבא ;ה ספדיוהנה

 לאמר נפשי את אשלה ולא ויראה, בתורה ערכי מך וידעתי מוסר, בדברימשולב
 מאיסורא, להפרישם לרבים ומוכיה ומזהיר עומד להיות ישראל לבות גתנניצופה

 לגמרי מזה ידי את ולמשוך פסורה עבוה בלביש אתלבש לא זה לעומתאבל
 להמנע או הענין, זה על שיתעוררו עד ולחכות ממגי, גדולים לרבנים כבודללחלוק
 וטבעם ממתבי עבה קטנם אשר הגדולים שהרבנים כיון בהתנצלות, לגמרימזה
 לפיהם, ישימו וכף במלים עצרו שרים מהשים, גשמעים, ודבריהם בעולםיצא

 גדולים, במקום לעמוד בנפשי עוז ארהיב ואיך עמם, וגימוקם טעמםבודאי
 הגאונים הרבגים ראשית, לזה, מוכשר כמוני פשוט איש ורק הנותנת, היאהאמנם
 דטדידי ואגב ולילה, יומם בה הוגים שיתתם, היא היום כל שתורתםשיחיו

 דוגמת לזה, פנאי להם אין הקדושה, לתורה ופרהים ציצים לעשותבגירסייהו
 כרבנן רברבי גברי תרי לאביי חנן רב בר רבה ליה אמר סה.( )עירוביןשאמרו

 אורחיה, לאו מר נעביד, מאי ליה אמר ? שיתוף ולא עירוב לא ביה ליהוילא
 - עי"ש.. כגירסאי טרידנאאנא

 שחסים ומתוך פשוטים, בעלי-בתים בחבורת מתארחים אינם הםשנית,
 ואינם הבריות עם כך כל מעורבים אינם תורה, מתלמוד יבטלו שלא זמנםעל

 סמ"צ )עי' התורה מדעת היפוך שדעתם וטעיותיהם, דעותיהם ההמון, אתמכירים
 מהם הם רחוקים ביותד, נכשיים הם במה יודעים ואיבם י"ג( ס"ק ג' סי'חו"מ

 זצ"ל, חיים ההפץ מחבר הצדיק הגאון בדורנו היה אחד  ובתהלוכותיהם,בדעותיהם
 שאיך בדבור וזהירתו הקדושה, בתורה התמדתו וגודל גאונותו עוצם עםאשד

 תהלוכות. יודע היה כן פי על ואף אדם, בני לם  חולין שיחת  שח שלא וכמעטכמזהו,
 ארחות. כהעובר ושיחותיו במשליו משתמש והיה תבל קצוי בכל האדם בניכל
 ד' מסוד אם כי זה אין שלהם. ומתן משא בטיב ובקי רבות למדינותימים

 דרך. מורה כמוהו ומיליראיו,

 צרכן, כל שמשו שלא לאלו שיועילו רבים דברים הבאתישלישות,

 ועל שם( וברש"י  נז. חולין )עי' בתרנגולין בקי שאינד ניכר ברבי שלרמדבריו
 ורואה מהם, נעלם שהיה ענינים בהרבה הבירור על יעמדו והציורים הערותיידי
 החזולאי ובפירוש תק"ל סי' חסידים ס' וע' השמים. מן לי שניתן חלקי ;ה כיאני
 כמ"ש עליהם ידקדקו לא בהם ההרגל מרוב אמנם לכל, שידועים דברים ויששם,

 הברים, מסילת הספרבהקדמת
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 שאוכל במהלהסתכל

 וצריכיו איסור חשש בהס שיש אכילה בעגיני דברינו שתחלתובאשר
 להסתכל לאדם ראוי וז"ל כ' סעי' ל"ח כלל אדם החכמת דברי פה אזכירבדיקה,

 פעמים וכמה שכמה עלי אני ומעיד תולעים, מכמה ינצל זה ידי ועל שאוכל,במה

 בעגין במקומם דבריו והבאתי לשונו, כאן עד השם, ברוך זה ידי עלנצלתי
 בראיה רק לא שאוכל, במה שיסתכל זה ידי שעל דבריו, על אוסיף ואניתולעדם,
 שיקרבהו טרם בידו המאכל כשיאחז דהיינו ובהתבונגות במתינות גם אלאבעלמוג

 בו אין אם המאכל .על בהתבוננות ויסתכל לעשות רוצה אני מה יחשובלפיו
 שאינה ברכה ומחשש איסור מחשש ינצל עליו, יברך ברכה ואיזה איסור,חשש
 מפיך מוציא שא'תה מה לאזנך השמע רז"ל שאמרו וכמו - מאכל לאותוראויה
 לפיך. מכניס שאתה מה בעיניך ראה אומר אגי כן יג.()ברכות

דגימ

 ומקורו ופרש"י הטהור, ובין הטמא בין להבדיל כתיב שמיני פ'בסוף
 במזרהי ופירש בהן, ובקי ומכיר יודע שתהא אלא השונה בלגד לאבספרא,

 תורותיהן כל שלמד פי על שאף וסימניהם, הלכותיהם וידע שילמוד בלבדלא
 עכ"-. הטהור זהו ואי הטמא זהו אי להכירן שיטרה עד נפטראיגו

 במים, חשר מכל תאכלו זה את שמיני בפ' מפורשים דגים סימניוהנה
 הן וקשקשת בו ששט הוא וסגפיר וגו', במים וקשקשת נגפיר לו אשרכל

 שידענו רק קשקשים עליו מוצאין אגו אין ואפילו העור, על בו הקבועותהקליפות
 שיש וכל מותר. ליבשה עלותו טרם שם והשירן במים בעודו לו שהיובבירור

 מסימני יוהר בדגים מיבהק סימן לנו אין כן ועל סנפיר, לו יש קשקשיםלו
 ואפילו .5[ון,פ[[ .ח2עקם,י5 .י12לם5 :ךופפען, יי:ק;ס, הנקראן2הקשקשת
 שנתנוהו או בבגד שכרכוהו אהר רק דעין ניכרים ואינם מאד דקיםהקשקשים

 עך רק לעין ביכרים אינם אם אבל ךוקר, קשק:בים שם ובמצאו מים מלאבכלי

 קשקשים יקרי ויא מ"ו( ד;"ז פ"ב ישראל )תפארת מהני יא המגדלת זכוכיתידי
 אפשר אי אם אבל ההתין,, שלם הדג עור ונשאר במכון או ביד נקלפים הם אםאלא

 מקר! לא ההתיו שלם הדג עור נשאר לא אותם קולפים ואם הדג, מעורלקלפן

 העור תהת הקשקשים אם וכן הוא, טמא ודג הוא הדג מ;ור אלאקשקשים
 בבירור לנו ידוע שאין וכי הרא, טמא דג תהתיו ק;בקשים גמצאו העורוכשקולפים
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 הוי ונשרו במים בהיותו קשקשים לו היו א2 מסיפקין שאנו אן דקומקשים,סימן
 ואטזר. דאורייתאספק

 מן אין כלל, קשקשים להם שאין אן קשקשים, לחם שיש הדגיםזהנה
 ואי הם שרבים ועוד בהם, לטעות ואין הם שניכרים ולציירם, לפורטםהצורך
 טמאום פי' וכרש"י הם דגים מיני מאות שכ; :( ס"ג הזךין )עי' לפורט2אפשר

 בתום' ועי"ש טהורים, דגים רבתי דאיכה פתיהה בשם הגייון על נסמןושם

 עי"ש. מסיני למשה מהקכה או הראשון מאדם להכמים ךהו דקים כך, ד"ה ס"ו.דך

 עליהם ונראים קשקשים בחם שיש לאוהם ממנ' שדומים דגי2 מיבי ישואולט
 שרואים או ידיעה, הסרון מפני להכשירם טזעי2 וה;ולם קוקשים, קליפותכמין

 עליהם לסמוך ואין קשקשים, בעלי הדגים ביז אותם שהושבים העמי2בספרי
 תחתיהם שלם הדג עור ונשאר שנקלפים האמיתיים הקשקשים אינ2 כילהקל,
 הידועים מהם פה וצצייר אפרוט כן על יטהור, הטמא בין להבדיל יודעיםואינם
לי.

5ט"
 %ג1"-5טפ"ה", ן

,זז-8"
 טז,זס8ק קז5 1

 כמו תרגיש עליו היד וכשתעביר קשקשים לו אין המצויר הטערבוטדג
 פלעיס, הנקרא ממין הכשרים הדגים כמו ותוארו מראהו אבל קטגים,עצמות
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 1ט"וופף, האליביט הכשר להדג דדגוה ויותר 1פוק( - "בן, ,ח"י,ס"(5טסופ1ק

 לבן. השגי ומצד שחור נראה אחדמצד

 הציור )כמו כרסי בצד אוהזו שאתה לך תאר בידך, נקוט זהוסימן
 צד אם הבחין אי גופך, לצד וזנבו והלאה ממך ראשו מטה( לצר שכרסוכאן

 לשמאלך, השחור צד ואם הוא. טהור ודג קשקשים בו תמצא ודאי לימינך,השחור

 שנדבק אפשר קשקשת עליו תמצא ואם קשקשים, לו ו"ין הוא טמאטערבוט
 אין לבד זה סימן על כי מובן ביניהם. מונח שהיה טהורים דגים משארעליו
 כשתראה לפעמים לך יועיל אבל בדחז"ל, גמצא לא מקורו כי להכשיר,לסמוך
 אלא מרחוק להכיר אפשר ואי אלו, ממינים צבורים דגים מונהים א"י שלבחנות
 של השהור צד כשתראה אזי קשקשים, להם יש אם נכונה ובבדיקה רבבעיון
- דרכך מעליה הרחק שמאל לצדהדג  משנה פ"ג חולין ~ןראל תפארת יעי' 
 סמכו מי על יודע ואיגי אותו שאוכלים ממקומות הממעתי הוא. טמא דדגז',

 5נ,ה[5 הלשון, בזה וכתבו קשקשים, לו שאין כתבו העמים בספרי שגםלהתיר,
 .חנוום .ע" ,)חסל ,5פ1(1טלט1 'י[[5י"וו" -ק -5ד2 ה4"[8% .ק .90) 5[[55.ע[ -ק-63

 המדקדקים אפילו אותם ואוכלים נכשלים ורבים הרבה. שכיהי אלווכמדינות
 זה. על והזהרתים ונודעתי ידיעה. חסרוןמפני

 ,ךל)(1,[5/1"](ל(ן ,ן[,./[ן8-["לל(י.5,1,5וק-ק[ל(,4י
 "ן%./"ן5/1טקם[-15/"(1

4
 4.,"[ק5 _כ _4ן) ,י[[13יו,(ו .ק .י25 קשקשים לו אלן זה ר"ק:א:עןדג

 נראין שלא כיון לפנינו שלם כשהוא בו לטעות שאין עי ;7 ואף 5ושי~פ[ _ק-ן9
 דג שהיא חסרח,ם5 בין להבדיל יודעים ואינם טועים יש אבל קשקז:וים,;ליו
 מעליו העור שהופשט שאהר כיון וגם טמא; שהוא ,(סך - חסח[,פן לדגטהור
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 צריכין כן על להכירו, אפשר או בקופסאות וחבוש נ,עושן או וכבוש מחותךוהוא
 "סח[[ני עליה ע(כתוב הקופסא ליקה שלאליזהר

 תמונת עליה שמצויר אן ,(טק -

 כזה.ציור

 'ל1לל(ק' ,5,1וק י,ט-ך ,4לך(5וק5ל(1לעל'ל4,ק-

 "ק,,(4ה,( מין)והוא

 לו יש אם בו שמסופקים מלאכלו שנמגעים ויש הוא, טהור זה טונידג
 שמשירין זה ממין ויש מאד, הם קטנים אבל קשקשים לו יש ובאמתקשקשים.
 המינים מאותן הוא אם הבירור על להתודע יש א?ל במים. בעודוהקשקשים
 האיספניא וקולייס מ"ב, כ"ב פ' שבת ישראל תפארת ועי' הקשקשיס.שמשירין

 עי"ש דק שעורו דג והוא פיש" טהון ארט איינע "מאקרעל, שפירש יט'אות

 משיב מנחם בשו"ת ועי' טוגינא, שקורין דג האספנין קוייים לט.( שבתוברש"י
 כתבו העמים ובספרי קשקשים, לו יש פיש שהטהון במוזעאום, שראה ל"אס4,
 קטנים. קשקשים לו שיש כןגם

 _ק .5ן "נטן2חטן9 .חשקקט"51 ,',[15נלו, ~ט -י9) 5[551.,( -ק.חי
 ה,,ל1ן~

 ו"811חו%.5"וב(1
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 [1,-ך ,"1/קל( ,5"(1/[5[-ך-ך-1 15ק144/[.נקט1 --

 בספרי כתבו כן במים. משירן ולפעמים קטנים, קשקשים יו יש זהדג
ה;מים.

 חם,ופ, "1טפי""5
 .חחם"

 הה"וקא8 .ק , ,2] שוכ ח,קקט,51 "ח,5 ,"ש5 ח,"1, "ח,1
 1,ל _"מ 'י,[,י4'י1, .ק דל2 1ן",י ם,טחורח _1נ,פ51 5[[55.,[ _ק _5י5טכט",םלל

.5"ופם5

 ,-ד[[ק[ז5 .[חל(-ד5 ך[5ול[ק,-(1ע.ן-נ',["-ד-ק

 במים או רותהים במים נתבוהן אם איא נקלפים אי:ם קשקשיו זהדג
 מספרי שם והביא התירו כ"ה סי' הניי:א מהדורא ביהודה ה:ודע אפר. ;םהיית
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 אסרוה'. פוסקים ושאר מועד והאוהל התירן ור"ת שהרמב"7 הדג זה שאיןהטבע

 לשונות. בכמה האלו הדגים נקראו א.יך שם והביא אשטורגיאן הנקראוהוא

"כ(,כ(קלן-ך5

-ז
 פוסקים ושאר מועד והאהל אשטורגיאן דג התירו ז"ל ור"תהרמב"ן4.

 משפחה למין הוא שייך אבל השטערלעט במו ממש זהו שאין דאף ונראהאסרוהו
 הדגים מקרבי אלו שממינים וידוע "[51ח"ו, _ה .ן9 העמים בספרי 2מצא וכןזו

 ועולה רוסיא בארץ הקאוויאר עושין ,חם"(ק ,3שיק ,5ם,,ט,'ס "רויגען"שקורין
 דגים הקרבי לוקחין המובחר. מן הוא השטערלעט דג ומקרבן מלכים, שלחןעל

 אסור שהקטוויאר וידוע אותן ומייבשין אותן מולחין כך אחר בחומץ, אותןורוחצין
 ביהודה הנודע על השיגו מהאחרונים והרבה זטמאיס, הנ"ל הדגיםשמחזיקים
 ואסורים. טמאים "דגים מוהזקים והאשטורגיאן השטערלעט ובכןואסרוהו.
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 ,[[[ ,[,4 ,[[ן-1"1 5וק,1[-ע אילאאל,

 במדינה אותו אוכלים שיש מ' סי' טהרה גידולי בשו"ת עליונשאל

 קשקשים לו שיש 'ון[15"וו,( .ק , זה , העמים בספרי שראו על עצמן וסמכוההיא

 קריעת ידי על אלא, להנטל יכולין אין שמא כן, הוא אם דאף זה, על לסמוךאין
 העור ונשאר אותן נוטלים אם אלא קשקשים, מקרי לא זה דבענין דידועהעור,
 במי אותו מניהים דאם ביהודה הנודע שכתב מה על לסמוך אין וכן תחתיו,שלם
 ואותן זו הוראה על עוררין שיצאו דידוע דמי. שפיר נקלפים והקשקשיםחפר

 בר"ש המובאה התוספתח דברי עליהם אני וקורא לעצמם יהושו המקיליןהאנשים

 גם שמביא ךעי"ש ;כ"ל, הזירים, להם התירו שמא הכמים אצל ונלך בואו אהלוך:סוף
 לאסרו. יוסף הבית בשםכן

 ,"["[ז .[ן[["(5 ,["וז '5[",1[-עשלשיען,

ש
 ולהות וטיט ברפש ;צ:ו להטמין שטבעו ימפני המצוי, 2הור דגהוא

 שיק אף כרבא, דגן ביניתא :( טז במכות הריטב"א ןד;ת קצת הששוהקרקע,
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 תלם בלחות וגדל חי שהוג כיון המי2 מן תולדתו ועיקר וקשקשת סנפירלו
 רגילים מתמעטין, שהנהרות ואב תמוז בהדשו מלאכלו גמנעים ייש אסור,המהרישה

 העמים ובספרי סק"ז, פ"ג מי' תשובה בדרכי הביא כן הקרקע בלחות להטמיןאז
 וברפש. הקרק; בלהות עצמו מטמין הוא הקדים שבהדע1ים 1,55515 .ק 131כהבו

 הוא, וטהור בן איסור ונדנוד השש שום אין הדין מעיקראבל

 שבקדפסאךוזדגים

 שונות, ממדינות בקופסאות המובאים בשמן וכבושים מלוהים קטניםדגים

 קשקשים, עליהם היו אם להכיר אפשר שאי מחותכים יהם מעליהם, הוסרשעורם

 ניכר לא לט,( ע"ז ועי' פ"ג, סי' יוסף ביה עי' השדרה, )הוט ושדרה ראש סימןגם
 ושדרה ראש בהם ניכר היה אם ואפילו והעצמות, הראש מהם והוסר שנימוהובהם,
 ופירשו החמירו האחרונים רוב להיתירא, ד' סעי' פ"ג סי' ביו"ד הרמ"א זה עלשסמך
 יכירו זה ידי שעל הכ.וונה ניכר, ושדרה ראש שיהיה עד מ.( ;"ז בגמ' שאמרודמה
 בלשון הבינו וכן קשקשים, להם שיש הדגים ממין הוא אם עין בטביעת הדגאת

 ואין חד טמא דג של שראשו סימן הוי גופא שזה ז"ל כפירש"י לא ז"ל,הרמב"ם
 שגם הטבע מספרי ידוע גם בזה, שהאריך שם תואר פרי ועי/ השדדה, חוטלו

 כלל. זה סימן על לסמוך אין כן ועל השדרה, הוט להם יש טמאיםהדגים
 לאקס למכור מביחים לפעמים רואין שאבו כמו בהם שכיה הזיוףוהנה

 הקופסא על וכתוב וסקאנדינאוויען האלאנד ממדיגת בשמן וכבוש מחותךמעושן
 דג ממין הוא רק הנזכך ממין זה אין ובאמת טהוך, דג והוא חלחוונ55"51וטט5
 והוא הזעעלאקס, מקום למלאוח מזויף, וכבוש, ו1,חויזך מעושן ,בן,,מם(הנקרא

 או הטהורים דגים משאר או זע;לאקם הוא אם להכיר סימן שום וגין טמא,דג

 טהורים. דגים שהם גמור בבירור יו שיתברר עד לאכלם ואין הטמאים, דגיםממיני

 סערדעלעןסארדינען.
------- 

 בהם נתערב שמא חושש נ"ה, אות ו' משנה פ"ב ע"ז ישראלבתפארת

 גו מערבין שמא בהם הנתדן השמן על שהששו ויש להכיר, יוכלו ולא טמאדג
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 בכל להחמיר, פה פוצה באין בעולם נתפשט הסארדינעל היתר והנה טמא,שמן
 שמן או זית שמן ששם המדינות מאלו הבאים בהסארדינעל לבחור הראוי מלזאה

 שמן או זית ששמן כתוב יהיה הקופסא שעל הפחות לכל או ביותר, מצויצמחים
 בתוכו.צקהים

אנטשאוויס

 קטנים דגים ממיני עשויות בשמן וכבושות מלוחות ארוכות חתיכותוהם
 וראיתי שמעתי, אבל האמתיים, האנטשאוויס ואיגם בהם שכיח שהזיוף אףטהורים
 הטהורים )הערינג( מלוחים דגים ממיני במקומם שלוקחים הוא שהזיוף העמיםבספרי
 עדיין לי נתברר ולא היתר, בם גוהגים והעולם האנטשאוויס, כמו אותםוחותכים

 צרכו.כל

שמן

 ומלפנים מצמחים. העשוי הוא אלו, במדינות בו משתמשים. שאנושמל
 ההשש היה לא הכעמיא, חכמת ידי על וההפרדה ההרכבה מלאכת שהתפתההבטרם
 ואולם וטעמו, בריחו ונרגש גיכר היה שמיד כך, כל גדול שיגים וזיוף תערובותשל
 "~ן,"ופ"7,' ,51ן,131ע וואלפיש הנקראים הגדולים התניגים של טמא דג ששמןעתה

 דענמארק שוועדען, במדינות אותם שצדין אלו, במדינות הרבה ושכיה:צוי
 ידי על אותו ומזקקין שמגו את מוציאין השמן, חרושת לבתי הגה אותםו:ביאי2
 והוא הפגום, וטעמו בריהו ירגישו ;לא כמעט עד כ;מיים, מלאכ-הייםאמצעים

 תערובת של שמן, סתם על איסור השש יש צמהים, משמן .ותר הרבקבזול
 אם היינו אומנותיה, מרעא לא דאומד היתירא על לסמוך רוצים :אם"ם-~,נ,'לל

 תערובות בו שאין גאמנה ויבטיחו ערבה, יתנו השמן מעשה הרושתמבית
 "ושנן ,י ,ידחוח3 ,11, ח,י, 5ל,1נ[,ם,1 11י, כותבין שכן ובהמה מהיה,בוין

 ב;ל שום או טמא דג שמן תערובות בו שאין בפירוש שיפרטן מהםידי:ש

 יהצטדקי הנ"ל, טמא דג שמן בו מערביס שהיו ובחידע עובדא, הוה ובדידיהי
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 הוא ובאמת היה, או בהמה איר זה ודג ווהיה, בהמה שומן על רק ;רבה נתמשיא

 ,פ""נ" י1ל~5לה5 יתק הים, מהיההיה
 המארגאריגא. בענין מזה עודועיק

 בוטער קובסטמארגאריבא,

 )המאה בוטער קתסט האחרתים בספרי הנקראת היאמארגארנא

 מחגתי עש"תה ;יקי בשר, למאכלי או חלב למאכלי בה שמשתמשיםמלאכותית(
 אלא לאכלה ואק אהריה לבדוק יש צמחים, משאר או ס[ם[ - "לח "קאקוס3ים"הודו

 עשויה האסורה מאדגארעא כי שמים, ררא מומחה רב השגהת תהת עשךה היאאם

 וו;געטעביל המעטפה על וכתיב מצמהים עשויה אם ואפילו וטריפות, נבילותמשומן
 עשויה אינה ואם איסור, מתערובות היא שנקיה בטוחים אנו אין עדיין[,"ה"~4ם'ל

 בכלים שעשויה אן הנ"ל טמח דג שמן לתערובות לחוש יש הראויה הובגההתחת

 האסורה. המארגאדיגאשעושין

 מעשה את לראות אלינו הקרובה לעיר שגקראתי אחדות שגיםוזה
 ימות כל עושים והיו מפורסם, רב השגחת תחת העומדת הכשרההמארגארינא

 הכלים את מגעילין היו לשבועים או לשבזע חקת ורק אסורה מארגארינאהשבוע
 יחד והלכנו הרב לבית בבוקר ב' ביום ובאתי כשרה, מארגארינצ, לעשותוהמכונות

 המכונות שכל עמהם התנה כי הרב לי ומיפר ההגעלה, על להשגיח התעשיהלבית
 הקניס שכל מפני האחת, במכונה הכשרה המארגארינא שעושים בשעהישבתו

 מעת ויעמדו הכלים כל שינקו עליהם צוה וכן לזה. זה ופתוחים מחובריםוהצנורות
 בית שובת ראשון וביום השבוע בסוף זאת ;ושים והם אותם שיגעילו בטרםלעת

 התעשיה בית אל באנו כי ויהי מגעילים. בבוקר ב' וביום מעבידתה,החרושת
 תחתיה מהלך האור שאין וראיתי בה התבוננתי הגדולה היורה להרתיהוהתחילו

 התחילו בינתים להרתיחן, שביורה המים לתוך הבל מכניסים הקיטור בקנירק
 הראה והרב, רתיחה, שמעלה כמו גראה והיה גדולות אבעבועות לה;לותהמים

 והכנסתיה משרוילי ידי את הוצאתי ומבעבע", שמבשל איך רואה "הנך באצבעולי
 שעשיתי- המדאה- בהמהומם-;ל --ו:פחד, נר;ש ;מד יהרב קמבעבעים, המיםלתוך

 מרותחין היו לא ובאמת מ"ה.( )גישין בידייהו קדרייהו דבהשין נחמן דרבכבנתיה
 שנכנס מהרוח' לבצבין המיב התהילו מהקנים שבא ההבל ידי על רק עיקר,כל
 בלל. הגעלה זת ואיןבהם
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 והיו כלים איזה שם להגעיל שרצו המצות אפיית בבית לי אירע)וכל
 רבשעה צוננים, מים גדולה יורה לתוך הקיטור קני מכניסיל היו תמיד, כלנוהגין
 ועכבתי להגעילם, הכלים לתוכה זורקין היו אבעבועות להעלות התחילושהמים

 ומעלים מרותחין היו המים מהיורה הקיטור קני שהוציאו שאהר עד רב זמן ידםעל
 לתוך מלובנים אבנים נתנו וגם הכלים את להכנים הרשיתי אז מאליהן,אבעבועות
 הקיטור(. קני הוצאת אחרי תיכף יצטגגו שלא פקודתי, עפ"יהיורה,

 מארגארינא עושים הפינות באחת כי וראיתי הצדדים פניתי כךאחר
 סמך מתחלה אבל שעשה, מה ועשה העושים, על התרגז הרב כי מובןהאסורה,
 והתחקותי מזה, ידי וסלקתי אחריהם, היטב דקדק ולא עמהס שהתנה התנאי עלעצמו
 איננו אמ שמים, וירא גדול אפילו משגיח או רב סתם השגחת ;ל לסמוך איןכי

 דבר. לאותןמומחה

 בבית מבקורו שהוציא מהרושם אחד מרב מכתב הגיעני כביר לאוזה
 נעשה שם מהפרוצס וירתר אחוזים תשעים עצמה, המארגארינא לתוצרתהרושת
 מתקרר התערובו'ת יחד, מתערבים המינים ויתר שהשמגים לאהר מיד לגמרי,בצונן
 לפרקים, הנטלים מכונות או גלוים בכלים בצונן נעשה הכל גמירא עד  ומאזכמצנן,
 איסור(. שמן של בעין לשיור בהם לחוש שיש צנורות שום שם זוכר שאיני)כמעט

 בהשמנים אומרת זאת בהחומר, היא הכובד נקודת לענ"ד זהלעומת
 רובם אבל הם, צמהים של כולם כמובן אמנם המארגארינא, נוצרה שמהםהשונים
 ;ל הוא והפרוצס זיקוק, בבתי )8ח,ח""", זיקוק ,סל פרזצ: ;יבריםככולס
 מזדקקים הללו שהשמנים כשמבטיהים גם מרתיחה, יותר הרבה :אד גדול הוםידי

 ובשעת שלפעמים ערבה אין צמחים, שמן לזיקוק רק מי'הדים וכליםבמכונות
 האיסור תערובות כן גם שהוא ",ם,יע ,ום וואלפיש עומן בהם מזקקים הםהדחק
 בתנאי בפרט לג:רי, הנמנע מן הוא זה בעגיו השגהה האסורה. שבמארגאריבאהיחידי
 באמת שבמדינה. השמנים זיקוק כל על להשגיה צריך חיה כי הנוכהיים,ההספקח

 ואם הכלל, מן יוצא כלי כמעט שהוא צמהים של שמן מין כי על השש מטילזה
 איגם סהמן קפדי, אמנקיותא כמן המקדלין ודעוה חהיתר צדדי בהשבון ניקהלא
 את כן גם ולצרף דמי, כדיעבד הדהק ש;ה אומנתי', מרע יא אומן יומן,בני

 הזיקוק לאהר וגם אחר, שמן בכך יפגם טעם נותן הוא הנ"ך תגיני2 ששמןהסברא
 המשובהת גם חאסורה שהמרגארינא וכידיע שמנים, שאר קצת פוגם עדייןהגבור
 שום בהיתר ורגךינו ידינו יצינו לא כמעט ; מהכשרה וזולה גרועה היאביותר
 אלי. במכתבו הרב עכ"ל צמהיםשמן
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 שיש שמנים למכירת פרסור נאמן איש בשם שמעתי הנ"י הרבוכדליי

 דג שמן גם הצורך לעת יזקקו ככולם רובם כי הגדולים, הרושת בבתי מהלכיםלו

 חיו ממדעות הבא שמן אהך ףהדך לעצמו יהוש נפש בעל בי ועצתו הנ"ל.טמא
 הנ"ד. טמא דג שמן שם מצךשאימ

 ובליעת כלים פליטת משום רק עצמו בהשמן ההשש היה לא אםוהנה

 אפשר ואי ישראל, בתי בכל בה ומשתמשים היתרה שנתפשט כען בודאיאיסור

 ימ;2כתי כרהנו על ביתה, ןעמוד יכולין אינן כולו או הצבור ורוב מזה,למנעם
 הכ;2רה שהמארגארינא בה;2בון ייקח וגם ההיתי, צדדי אהר דחפעןנפעזק

 שבתב מה ואמגם הכשרה, המארגארעא בשאר ובטלה להגעיה נהשבתהראטתה

 שמחוץ מסיהר ושמעתי זה. על טקפי לבי צמהים, של לם כ "כמוך הךיהרב
 ולא הךל טמא מדג ולבן קפף שמן לו הראה ההרושת בית שבעללמדעתעו

 טמא דג לשל צמחים של בק בריה ולא במראה לא ודהכיר להבדיל אפשרהיה

 דנבדל ואפשר "קוקעגפאט" הנקרא דבשול שמשתמשים להשומן ממשודומה

 הדקוק. אחר רו אפבטעמא

 מונחים ;2הע המארגארינא, חרושת בית את בביקורי אז שראיהי בפיגם
 כמו בתבניתה יטעעעיה אסורה מארגארעא של תיבות כמה קטנות עגלותעל

 בכעך שהחליף שנחשדהו המחליף כךנת בלי לו אפ להתחלף מאד ועלולהכשרה,

 שנתעטפה אחר רק להכירה אפשר אי כי מהאסורה, יותר מחירה שכשרהמפני
 אלה במדינות בה הקלו זו קדלא )גם כשרה" "מארגארעא עלע שכתובבהמיר

 שעפ" האסורה, על ולהמחה להסירה בנקל שאפשר בהמעטפה רקשמסתפקין
 א/ סעי' קי"ח סי' יו"ד וב;1"ע בגמ' כמבואר חותמות ל;2תי צריכין ה"נוהדין

 בדלטות היו "כ;2ר" והאותיות ברפוס שקוע ההותם היה אשכ:ד בארץ כיחכורני
 כשר שהאותיות ההולנדית בהגבינה עתה רואין שחנו כמו עצמה,מהמארגארינא

 פקיחא בעינא להשגיח וצריך לתקן( בנקל זה ודבר עצמה, מהגבינהבולטות
 העין.- מן תתעיםשלא

 עמנו, גדיבי עליכם קובלגי וע"כ נפקא, לא ספיקא שמידי נראה ה3"למכי
 לייסד מכם המבקשים שיחי' הרבנים יקול תשמעו יא מדוע מרחוק, תעמדולמה
 מספיקות עצמנו ולהוציא והמארגאריגא, השמן לתעשדית כשר חרושתבית

 ותשגן הרבים את תזכו בזה הלא דאורייתא, באיסורי קולות ורגבבוחששות.
 ן בצדה שברה ומתן חיל,ותעשו
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שמושה.

לם תורה של

5[[קק)(זסוכריות

 טמא דג ששמן מפגי אבל טסשס[ - :ש,,וו5 קאקא משומן רוב פי עלנעשים

 טמא. בשמן בתי-תעשיה הרבה משתמשים מהקאקא-בוטער, הרבה בזול הואהג"ל

 איזה בו שמערבין דבר בכל ובכלל נעשו, ממה היטב להתחקות יש כןעל
 שאר או ",ם[ חלב מערבין אינם אם בוריה על הדבר להעמיד יששמנונית
 איסור. שלשמנונית

 כחוש לתינוק או סכנה בו שאין להולה להאכיל מותר איסאמאטאזע
 הספר. שבסוף בשו"ת עי'להבריאו

 [[ן -444[ק[ קרים -אייז

 גם סעודה, לקנוח גדולות בסעודות ליתן רגילים )גליד( מקפהמאכל
 אותה שעושין ויש וזשעלאטין, ומשומן מחלב שעשויה וידוע בשר. מאכליאחר

 מוכרים הקיץ ובימוו: נעשתה. איך לדעת וצריך הלב, בלי כשרהממארגארינא
 ובשווקים, ברחובות קטנות בעגלות מהזירים וגם משתאית, בבתי הרבהאותו

 נעשה שלא שתדע עד מהם לקבות פובה אתה אי פוגה, שאתה פיגותובכל
 האסור, האייזקרים שעושין בכלים או האסורהממארגארינא

 _5[(ו./ך( 'לן[4לכ(1-ךך(,קןלכ(ך( אדפהמעשה

 הדון, מעיקר אסורים הפלטר מן הנקהין רקיקין מיני וכל אופהמעשה

 שנמכרים אופה במעשה ואפילן והלב. הלב אסור שוין בהעיסה שנותגיםלפי
 הטסין או המהבת את מושהין שמנונית, איזה העיסה בתוך נותנים שאיןבזול

 אם ישראל מאופה אפילו יקנות אין כן ועך איסוך. בשמנוגית ;ליהם,שאופין
 שעמד מהטבח שבקש ישראל מאיפח ידעבא ועובדא בכשרות_ ומוהזק גאמןאיגו
 ששומן , ום~5, ;בקורין היב שומן לוטרא עשרים לו שימכור ה:2גהתןתהת
 שלו אופה ומ;שה ספ'גית, ורהיות מיעיות העיסה מעכי ואי.ו לאפיה שילהיב
 מ;רב שהי' לשבת הךות אופה אצל מצאו וכן כן. גם היב עם יאכול סתם ךוכרהי'
- בהכשר נעשה לא חיב ,יהאבק מזה הוץ 1""ל, יי"'יי"ק אבק-הלבבהם  חיו 

 בשר. עם ההיותאוכל.:
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 ,","ם8[1 ,1[/עם בעהחלבת

 בו ומ;ץתמשים להאופים, נהוצים היותר מהדברים אהד הוא ביצההלבון

 החלבונים מפרידים מפוגית. נע:לה העיסה ידו ;ץעל איפה, ומע,2ה רקיקים מימלכל
 שמעלה עד במגיס ומכה לכך העשויה במכעה או בקערה וטורפיםמהחלמתים,

 והסוכר, והחימומם הקמח לתעו מערב בך ואחר סק פ חו )שךם(קצף

 מעולם. דרכם היהוכך

 בחלבוד לה;ץתמ;ץ התהילו הביצים וחוסר עקר טפנן האחרונהובעת
 בבתי נעשה הזה צמהים---החומר מימ ותמצית יהדב רוב עפ"י העשוימיאכותק
 התהילו כביר לא וזה אהרת, ממדעות מכמסים הרבה עתר אבל נה, שבמדחרושת
 81_ "ם פיליק הנקרא והוא דענמארק ממדעת מלאכותי - חלבוןלהכמס

 )[)()(ן8 ,/ג,5,)[ק בהמה,דם

  ;ץאין הבירור על שיתודעו עד אופה מע;מה לקנות ;ץלא הזהירו בלונדוןוהבי"ד
 תערובות מ;ןאר כמו מזה ולתהר מלאכותק החלבון והוא בהמה דם בומערבין
 וכתבו זה, על הזהירו ההק מן ודבר בזץר )מירי '2ההעגעטאריער ראיתי וכןאיסור.

 והולך, פוחת זה ממין הכניסה כי עיקר, כל בו לה,2תמש בקרוב יחדלו הנראהשכפי

 שאר לעומת קילוגרם, אלפים מ,טמ יותר למדינה הכניסו לא האחרונהובשנה
 הרבה מהנעשים חוץ קילאגראם אלפים מאות כמה '2מכמסים מלאכותי חלבץמיף

במדעה.

 .ז,ם(8,5"(,/8"1עע7ביסקיט

 רק העשוים הפשוטים הרקיקים ואפילו הרישת בבתי הנאפיםביסקיטס
 מן ליקח אין איסור, שומן תערובות בלי ,8יהיל - י,ם(1ופ ומיםמקמח
 שכן וכל בחלב. או איסור, בשומן עליהם שאופים הטסים שמושחים מפניהנכרי
 כנזכר. שמנונית בהן שנותנים רקיקיןשאר

 שעובדים הגדולים חרושת בבתי שאופים בהרקיקים נחוצה יתירהוהשגחה
 או יום ואך האסורים רקיקים תמיד שם ואופים ולאלפים, למאות פועליםשם

 שלא ליזהר צריכים ומאד השגחה, תחת כשרים רקיקים שם אופים בחודשיומים
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 הכשרים רקיקים לאפיית המיוחדים הכלים כל ושיהיו- איסיר, תערובות לידייבא-
 ידי על בכליהם להשתמש להקל ואין המשגיח, של בחותמו ומחותמיםמסוגרים
 ואינזו האור ;"י ונבל; מרובה בליעתן תמיד עליהם שאופים הטסין כיהכשר,
 רק והמשתמש יתקלקלו, שלא מגיחים אין כראוי וללבגן הגעלה, ידי עליוצאת

 מכל הוא ומשומר מובטח בביתו, ואופה הסריקין, מן באהד ולא בייתותבסריקי
 איסור.שמין

 שומן. 16% ניתנים הנ"ל הפשוטים בהרקיקים שגם נודעתיעתה

 פ["קז["עע55ז,ק מתוקשומן

 בומשתמשיס
 האופים_

 ומשזנל דענמארק, שוועדין, ממדינת מובא

 מתערובתי_ גדול ההשש בזול. הג"ל וואלפיש טמא דג שם שמצוימדינות
 ואם

 לתלו-; דיש אפשר ובזול ביוהר שכיח צמחים ששמן אחרות ממדיגותמביאין
 זה. על להתהקות צריך פנים כל עללהקל,

 5.(ו[(ו,7פ ץ-_([קיןל(ן( ,/לן[ןלל(

 ,(חנק שקורין והמיופה המהופה אופה למעשה בזה משתמשיםהאופים

 להעיסה ובקל שטוכ איסור, שומן משאר אי מהיב נעשה רוב ועפ"י5ל,ם(
 שאומרןנ בם אמון ליתן אין כן ועל קאקא, בשומן העשוי מ(~שר ותעלהשתתפה

 היטב. שיתברר עד היתר משימן גע'בהכי

 בפסח אופהמעשה

 מ;שה על ויהשות יהתאפק אוכך רא ביח דאיירינן אופה מעישהיבענין
 השנה גכל כדרכם בפסה אפו האופיב שכל זו. במדינה שראיתי הגדויההבבןה
 - ל,נ[ קעק ספא:דזש שקורין -ספוגוה אופה .מעשהרקיקים

 מ5"כקי
 מהחופים איזה שאיתי וכאשר הרב:ים. השגהת תהת שעמדו מהם וישצוקעררעק;ך_ אן

 והוד;תי אדמה(. תפוהי מקמה או טהוגה ממצה )ויא מקמה לאפות יכ2 התיינוי
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 לאפ"ת הנטחן מהקמח קמח שלקהו בזה הצטדקו מהם קצת האיסור. חומר אתלהם

 דעתם על עלתה ולא שפים, אנו הלא פסח של ומהקמח הרבמם. בהשגחתהמצות

 ואמרו כחשו, מהם וקצת ולאפות-- פסח של מקמה עיסה לעשות בזה איסורשיש

 אדמה, תפוהי של מקמח שאוךם או הדקה, מן דקה טהתה ממצה רק אומםשהם

 לשמאלו. ימינו בין ידע לאוהמשגיח

משגיחים

 אדם כל את שמחזיקים התמימים הרבנים את לעורר מקום אתיפה

 ממנים הם כדת, שבת ושומר תפילין שמניח בו יודעים רק אם כשרות,בחזקת

 אם ודעותיו ידיעותיו אחר בודקים ואין שכמו, על המשרה ונותנים למשגיהאותו
 השם יראי שהם משגיחים ישנם ; הרמאים בפני לעמוד ויכול לכך ראולהוא

 עצמם מרחיקים תהלוכותיהם בכל ומצוינים מאד, לנפשם השומרים דרךותמימי
 הטוב בדרך דלהדריכם ביתם בני על להשגיה יודעים ואף לו, והדומה הכיעורמן

 החשוד את אפילו לחשוד דעתם על עולה אין דרכם בתמימות אמנםוהישר,

 בטיב יודעים ואינם הארץ, ועמי קלים משגיחים ויש אחריו- לבדוקומתרשלים
 ממנו, רצון שבע החבות בעל או והאופה מהאופה, יותר ומצה חמץ ובדיניכשרות

 כל את ומכשיל לרבים, חזותו להראות מגודל וזקנו כרס בעל משגיה שםשעומד
 שבודאי וחושבים ביבושו, ההדור המצוין האיש זה על שסומכין לקנותהבאים
 יכפר. הטוב והשם טוב היותר הצד עלהכל

 אופה ומעשה שהחופים מודיעים הרבנים כלומר דרא, אכשור עתהאמנם
 האופים אבל מהם, ירחק נפשו ז2וומר השגחתם תחת עומדים אינם לפסחשלהמ
 בידינו אין באמת ר"ל, כרת באיסור ומתפטמים מתענגים וההמון כדרכם,אופים
 אני ולומר ידים בחבוק לישב הצטדקות די בזה אין ואולם תלה. על הדתלהעמיד

 עושי בעד לחסום איך עצה לטכם מלחמה יעשו ובתחבולות הצלתי, נפשי--את
 לחוקי )מתאים גדולות במוד;ות לפרסם הפחות ולכל הרבים, ומכשילירשעה

 מאיסור וחמור כדת, משומר אינו אם לפסח אופה מעשה על האיסורהממשלה(
 מבעו האחריות וגודל האיסור חומר ושמפני חסור, הפסח אחר הנשאר ואפילוחזיר,
 לפסה. אופה מעשה על השגחה מליתן הבי"דעצמם
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 הפסח עליו שעברחמץ

 גדולה בעריצה קמח קצת עם שאור שגותנים האופים בדבר לעגין ומעניל-

 ומגבלים ומים קמח מוטיפים המה הפסח מימי יומיים או יום ובבל פסחבערב

 להם שיהיה כדי ועולה שמתפח השאור ידי על העריבה את שממלאים עדבביתם

 באחרון לאפות מתהילים )ורובם הפסח אחר תיכף קיבר הפת לאפות המוכןמל
 הייתי מפסח( )חוין השגחתי תחת האופה ובהיות בשבת(, כשחל ואפילו פסהשל,

 והקמה, השאור עם העריבה שם ויניח האינו-יהודי לשכנו החמץ שימכורמקפיד

 יהודי, אינו של כחמין ויהיה בביתו, הקמה ומוסיף מגבל היה האינו-יהודיושכנו

 לאחר עד ממתין הייתי החג מוצאי לעת פסח של ואחרון אינו-יהודי, שלבביתו

 מאת השמרים עם המץ עיסת המלאה העריבה שמביאים לראות הבדכבים,צאת

 עבירה, כעוברי יותר הם חשודים זה וזולת החמין, את לו שמכר יהודי האינושכנו

 בהיתרא למעבד דמצי מה )דכל מחליפין שהן מפני הפסח, אחר מיד מרתרשחמצן
 שמ.( וברש"י ד:( חולין )עי' עבידפורתא

 מזון ובתיפונדקאות

 ובעל הפונדקי אם אלא אפשר אי הכשרות בעד וערבאי אחראילהיות

 שנעשה אחר בכשרות מוהזק ג"כ הוא ואם השם, לדבר וחרדים יראים המזוןבית

 וקישויים נטיונות כמה כי לו, מועלת אינה הקודמת והזקתו כזון, ומשבירפונדקאי
 מה תולעים בבדיקת לקמן )ו;יין לאורחים הכשר מזון בהכנת לבגדועומדים
 והשגהת בגמנות על ורק בכשרות הוהזק יא בעצמו הפובדקי ואם בוה(שכתבנו

 הפוגדק בעל הלא כי ידו, מתהת יוצאים רבי2 שמכשולים 52ק בלי סומכים,השומר

 וכמה האורהים, רצ:ז להפקת שיהיו חתבשילין את המכין המלצר על מוטלתאיכתו
 וטריפות מבבלות עשוי2 התבשילין, את להט;ים בימיגו הכציאו מלאכותייםמינים
 תמידי, משגיח ביקום ואפילו לטעמא, ד;בידי באיכוה2 וגדולים בכמותסקטגים
 הסיר אל משליך המלצר אהר, לצד פוגה שדוא קטנה ברגע בו מעל למעולאפשר
 לדבר בהשב לא אצלו יהודי, אינו הוא המלצר אם ובפרט ויאכלו, לע2 צקויאיר

 ויאחז. יהבדה שמא מירתת ולא ניכר ואינו בסיררע
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משמר

 עליהם, לה,ץגיה צריך עעים בשבע -- גדולות לםעודות מזץ צרכימספיקי
 לא אבל המע21ה, אותו שקרה  ב?יר ומפורסם ידוע שבאמת רב לעשהואספר
 השגהת תחת ;ץעמד אהד משביר היה, כך ;~היה ומעשה מרהוק, יסופר כייאומן

 הקערות על מסדר והיה הקרובה, בעיר נישואין סעודת צרכי הספיקהרבנים,
 "ין,1,ק, ,~לה, פליקן" "פיקעלד שקורץ וכבוהץ מיוה ב;ץר הקרואים, לפניוהושיט
 הקרואים בין והיו כה גם ;ךמן ב;ץר התיכות איזה היו הדקות ב;ץר החתיכותובין
 התפלא יהודי האעו וטעם לאכול, שישבו ואחר לסעודה, מחמנים יהודים אינםגם
 הקרואים, בץ רעש ונעשה חדר, םץר לישראך הותר נ"2ואץ בסעדדת אם ושאל,ע"ז

 חדר-- בשר באמת הוא שכן ומצא ובדק כעמיא לבעל ;ץמן בשר זשקתיכותמתנו
 ועל הדר ב,ץר בטעם ;נמכירים יהודים אינם היו הקרואים שבץ להם נעשהעם

 -- ממ1ימרתו והוסר כך אחר הודה כרהו בעל והמ;מביר הדבר, נודעידיהם
 ואיקקרים אפיה מימ 'ץנותגים בעיהמ מרקד ה;טטן עד"ן באמתוהגה

 הרבה שגרע מתולעים וירקות חזיר, יאיסור ש;ץים איסור בשומן עעץיםגליד,
 חמור כך שכל בעץ חדר בסעודה למסובים להאכיל בפומבי אבל -- חדרמאיסור
 כמוה. שאץ הפקרות הוא ההמץ,בעימ

 לה דעועתה

 אבוהב יץמואל לר' הקדש משמרת צתאת סדר על אבואמעתה

 עזר-- אשאל ומד' הספה בהקדמת שכתבתי כמוזצ"ל-
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 בצוואתו ז"ל אבוהב שמואל ר; הגאון לשוןזה

 ומשפטיהט, חוקותיהם בערכאותיהט, לל'כת שלא ותורתמ, הגויםמשפטי

 רפניהם א( רשלוע עליו רביוו ממשה לנו המסוו- דווי ועיקר כלר לבטלושרא
 ג(. לנו אמור כדיננו ידונו ואפילו ב( גוים לפניול'א

 וביאוריםהערות

 לפניהם, תשים אשר המשפטים ואלה כא' שמותא(

 לפני ולא לפניהם אחר דבר נכרים, לפני ולא לפניהם פח:( גיטיןב(
 הלכות סוף ז"ל הרמ'ב"ם מלשון א'( סעיף כ"ו סי' משפט הושן ערוך )שלהןהדיוטות,
 השלום, עליו רבינו משה בתורת יד והרים וגדף חרף וכאלו רשע זה הריסנהדרין,

 אגוריאות מוצא שאתה מקום כל אומר טרפון ר' הוה תניא בגמרא שםג(

 להם, להיזקק רשאי אתה אי_ ישראל, כדיני שדיגיהם פי על אף נכרים של)אסיפות(

 ועיין וכו' גכרים לפני ולא לפגיהם לפניהם, תשים אשר המשפטים ואלהשגאמר
 קרא איצטרך כדיננו דנין כשאין שכן דכל כתב משפטים פ' ובמזרהי שם,במכילתא

 גזל. משום כאן ואין דיבא דמלכותא דינא אמינא דעתך דסלקאלמעוטי,

 דמלכותאדינא

 שבענין הוא פשוט ודבר ו' סי' השלישי טור ד' הלק בשו"ת התשב"'ןוז"ל
 גזלן זה הרי ב.פניהם שהדן אלא שבי, האיסור גודל מלבד כדינינו, דיניהםשאין
 מקפדת המלכות שאין דינא, דמלכותא דינא בזה בכיוצא לומר ואין לעדות,ופסול

 )היינו בערכאות העולה שטר מכשריבן הכי ומשום הערכאות עדי להכשיראלא
 השטר שיהיה מקפדת המלכ'ת אין אבל ס"ה( סי' בהו"מ המבוארים התנאום פיעל

 כל לפנוהם למשפט יג:בו שלא להשופטים להו גיהא ואדרבה עכ"ל, בדיניהםנדון
 מאהינו דינים הבעלי אה שהוכיהו הערכאות משופטי שמעתי פעמים וכמהעיקר,

 שהם ביניהם, שיפשרן י'בראל של בי"ד לפגי ולא לפניהם לדון שבאו י:מראל,בבי

 בהגה יא' סען' שס"ט סי' הו"מ ועי' ומתנם. משאם בטיב יותר ומביניםמכירים

 מסים כגון ןמיך חנאה בו שיש בדבר אלא דינא דמיכותא דינא אמריגןדיא

 שידוגו לא אבל ההורה( מן הוי פוסקים )דלכמה המדינה, בגי לתקנת :בהוא אוומכטים
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 עינינז כאשר נויקין לכמה גרמא ו~וא ד( ~אלילים נ:ן ןיקרשננזצ,!

 וביאוריםהערות

 אם דאפילו סק"כא, בסמ"ע ו;י"ש ישראל, דיני כל בטיו כן דאם נכרים,בדיני
 מכח זה לקיים ישראל דייגי על דאין ערכאות, דיני בתר לילך בהדיא גזרהמלך
 המלוכה מחוקי זה ואין דינא, דמלכותא דינא אמרו לא זה כגון דעל דמלכותא,דינא

 לקבל עלינו כרחגו ובעל המלכות, גזירת דהוי אלא עד"ש המלכים משפטיוהנהגות
 דמלכותא. דינא מטעם לפסוק מהייבים שאנו הדין מצד לא אבל המלכות, גזירתאת

 המפורש בדבר רק דינא דמלכותא דינא אמרינן דלא האהרוניםוכתבו
 הדינים אבל החוק. וביאור בפירוש ספק שום בלי המלך ומשפטי בחוקיוברור

 לדינא נחשב אין עם, ראעיי בהתאסף ושכלם דעתם לפי הערכאותשפוסקים
 שוה אינו דין והפסק בטענותדהם, שוים שהמשפטים יום בכל מעשים כידמלכו'תא,
 עיניהם. ראות לפי הדיןוהותכים

 האךכהךוזדתי

 הנ"ל בתשובה התשב"ץ זה על וכתב משפטים, בפ' ז"ל רש"י לשוןד(
 משפטי מכחישים הם הרי אלילים, עובדי שאיגם פי על אף האומות דתשכולל

 ואיסור תורתינו על לדתם עילוי עושה ושלם חם לפניהם, דין והמביאתורתינו,
 מכשריגן )ואנן הדיוטות נמי א(מעט דמלפניהם גב על ואף וכו' הוא דאורייתאזה

 דלא הנכרים אמנם עבדיגן, דמומחין דשליחותן מט;ם הוא הכשרםהדיוטות(,
 מודים ואינם עבדי, דידן דמומחין שליחות משום לאו דהא טעמא, האי בהושייך

 אפילו נינהו שליחות בגי ולאו חכמיבו, לשליחות מתכווני דלא שכן כל_באמונתינו

 קיימי דלפניהם מקרא דנפיק דאורייתא באיסורא ואכתי שליחות, דשייךבמידי
 חכמים שהזכירו פי על ואף שסיים משפטים פ' התורה על ז"ל להרמב"ן שהראהעי"ש

 הפרש יש הדיוטות, לפני ולא נכרים, לפני ילא לפניהם כאחת, האלה הכתותשתי
 הוא, מותר שבישראל ההדיוט- לפני- - לבא- הדינין בעלי שני רצו שאםביניהם,

 להם שידון לפביו לבא הם אסורים הגכרי לפני אבל דין, דיבו עלייהוובדקבלוהו
 נ"ג. דף הזכרונות בספר ועי' יע"ש. לעולםבדיגיהם

 לדון שאסור הטעם כהב חו"מ )שמעלקיס( יצחק בית שך"תובהקדמת
 ולהשקיט החיים דרכי ליהבר רק לא לנו, ניתנו הקדושה התורה משפטי כילפניהם
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 שמקדשים _תוה"ק ממצוות הלק כן גם שהם אלא בלבד, לרי;דן איש ביןהריב
 הדברות עשרת ל;מו ד' שהשמיע אחרי ומיד ארהוהם, השומריס אתומטהרים

 ואלה השלום, עליו רבינו למשה ד' גוה תוה"ק, מצדור: כל נכללו בהםאשר
 שם )רש"י מסיני תחתונים אף מסיגי עליונים ומה לפניהם, תשים אשרהמשפטים

 ניתנו, אחד מרועה כולם והמשפטים ההוקים והעדות, המצוות כי המכילתא(בשם

 רמוזים נעלמים ומודות קדושים, התוה"ק מצוות וכל בזה זה ודבוקים אחוזיםוכולם
 לקנין הישראלי האיש יגיע ידן ועל ומשפט, לחוק מצוה בין הבדל באיןבהם

 כי להם, להיזקק רשאי אתה אי ישראל כדיני דנין הנכרים אם ואפילוהשלימות,
 עמהם שכינה בדין שיושבין ושלשה אל, בעדת גצב ואלקים הוא, לאלקיםהמשפט
 לפני הריב להם אשר השנים ילכו ואיך ו" )ברכות ישפוט אלקים בקרבשנאמר
 אם בזה יועיל ומה נפשך, תכונת את ידעו ולא ידעוך לא אשר גכרי מעםשופטים

 לא ומדוע הנשפטים, עם יתאימו לא השופטים טבעי אם יהד, מתאימיםהמשפטים
 ומבין טבעך את יודע והוא ישפוט, אלקים משפטם בבית אשר השופטים אלילכו
 באריכות. עי"ש ולדעותיך לך ומתאיםדרכך

 בימיו עלתה שכך לדור לו ואוי וז"ל שופטים אות יועין פלא בס'ועי'
 דנין ואין מביביהם, תורה ונשתכהה ישראל, רבבות אלפי עם גדולות עריםשיש
 שבעונותינו ודיינו געדם, יכפר הטדב השם כהיתר, להם ונעשה בערכאות,אלא

 נכרים ידי עך לכוף יהשתמש אנו וצרוכים הדת, יהעמיד שוטרים לנו איןהרבים
 עכ"ד. פליליםואויבינו

 ישראל במדינת ישראלשופטי

 עדיין כי באמרם זה, פרק השמטתי שליט"א הגאונים ידידי עצת 2יעי
 בנו שיקויים אנהגו מצפי2 זה ואהר ישראל, נדהי מקבץ ברכת לסוף הג;גולא

 ולהרו,ן השעה את לדהוק אין כן ועל :( י"ז מגיל,'ן )עי' כ3ראשוגה שופטיגוהשיבה
 יצן3ם. מפני רצו3י ובטלתי להובה אי לזכות ה;נין בזהמשפט

 צדק דין בבית צדקמשפט

 לדין ל;ךיד ךהם א2שר שאי הרבנים, בכבוד שמזלזלו2 מההמוןשמ;תי
 של אמות ד' אךא הוא ברוד הקדוע: של בעו?מו לה2 שאין הרבני2. לפגיתורה

 בטיב בקיאים איג: והרבג-ס ב;רכא.ת. ידון ה2 מוסרהים כן ז;7 ביבד,הןבה
 בדין יזכו אם אף כי אד,רת, טענח ועוד מהם, רהוקים המסהר ודרכי ומתןמשא
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 "" הנשזא עתם גדול ברבים, נחים שס נחירול רב, כץו רבן כי זר ולאראו

 וביאוריםהערות

 ובאמת בעק לא בכדי דעא בי ואטרוחי לד"ת יצ"ת דעם שבעל להם יעיב מיהורה
 ואיגו הדץ מן עצמם לפטור יוכלו לא כאלו כוזבות ובטענית בדהים, דבריהםכל

 העוסקים הרבנים על שטוענים הראשונה טענה כי עליהב, להשיב אפילוכדאי
 ידיעה שום להם אין הלכה, של אמות ובארבע הקדושה בתורתנו רק ימיהםכל

 הששא מידי יצאו איך הערכאות, לפמ משפטם להקריב מוכרהים כן ועלבמסחר,
 נתגדלו הם גם הלא ומתה במשא עסקו הם וכי הערכאות, שופטי לפניבבואם
 עם הת;רבו ולא המשפם והוקי כללי למדו ושם ספריהם, בבתי רקתתחנכו
 מיני כל ותהלוכות וערנם, טיבם מסחר, מיני בכל י2יבין חאיש הוא ומיסוחרים,
 לעקל אם בלבם ומה הערומים ערמת החוק, בספרי למו זכר /צאץ בפרטות,מסחר
 בהם שהצ הגץ, ז"ן בית לפני טענותיו לסדר זן3א כיץ ואולם לעקלקלות,או

 האמת, אהבת ממוה שנאת יראה, ענוה, הכמה, והם, הז"ל שמנו דבריםהשבעה

 בתורה, הגדול במקצוע זצעסקו כזה דץ בית טוב, שם בעלי להם, הברתתאהבת
 למילתא מילתא לדמות היטב" לדקדק האמשי שכל את ומחדד שמשנן ממוחתבדימ
 והיתר איסור לדיני דומה ואינו ה7צערה, כחוט לפעמים ביניהם להבדילאו

 חומרא שהוא מה דהרי ממתות, בדימ כן שאין מה לההמיר, עול בדברשכשנסתפק
 נוטל ואם הדיין בצואר תלוי וקולה הוא בנפ,צו כי זיודע לזה, קולא היאלזה
 ולא נפ"ץ, ממנו מטל הדא ברוך רהקדועז לגזלן, נח:צב כדין ז2לא לזה ונזתןמזה
 ה נד סנהדרין )עי' לו אסורה ז2היא כאחותו הדבר לו 7ןברזר עד לאור מזבפםעציא
 לירטרה ד' וסוד צדק, משפט ומשפטס האמת אל יכוומ בטה אל, בעדת נצבמלקים

 דעים הבעלי את לחקור ידעו איך וטלפנינו מרבנים :2מ;נו אגדותוכמה
 הערמומים שנלכדו עד מחודדות וחקירות הכמה ובתחבולות  ומדמה, בדעתוהעדים,
 והטענה עשקה מיד העשוק הצילו ובכן האמת על להודית מוכרהים והיוברשתב,
 אם כי צודקת, טענה אינה כן גם דינא, יציית דינם בעל כי בטוחים  :יאיבןהזצניה
 על ,לכופו בערכאות לתבוע דין בית בר:ץות לו הותר אז הלא יצייה, /ןלאיקרה
  לסיועק לו יהיה דין מהבית דין והפסקידיהם,

 ואם בערכאות, לדת /בבא למי להצטדק יספיקו לא הטענות איןכל
 בורר וןה אחד, לו בורר בזה לדון יוכלן הלא בעירם, הראוי דין בית איןב(ומת
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 וביען יטן ו( נפש תפח ותקותם ותלשינים, תוטריפ התריבותונתוטפו
 ז(. נפשם גטלה ודקותיו תאסובחשפטיו

------- -- ,, 
-  -- -- - - -  --. ---- 

 יביאוריםהערית

 הבעלי שני זה על מקודם ויחתמו מהסוחרים, שליש להם בוררים ושניהם אחד,לי
 יבקשו ולא השלטון מפי היוצא כחוק דין הפסק את עליהם שמקבליםדינים

 "קאמפראמיס" הנקרא כזה ופסק אותם, דגו טעם מאיזה להם שיבררומהבוררים
 ולחלל לערכאות בתחלה לילך להם ומה לקיימו, אותו וכופין בערכאות גסמאשרים

 היצר. מצד אלא זאת אין שמים,שם

 השםחילול

 פ"ו.( )יומא רז"ל שאמרו עד שבתורה, עברות מכל חמור הוא כיה(

 תולין כולן אלא למרק, ביסורין ולא לכפר כפור ביום ולא לתלות בהשובה כחשאין
 לחילול יגרום שלא דרכיו כל בפלס לשקול צריך מאד ומאד עי"ש. ממרקתומיתה
 עי' השם, בהילול מקיפין ואין דאבות, פ"ד ה' כמשבה במזיד בין בשוגג ביןהשם

 שוגג וקללתיך, שכהתי והכתיך, שכחתי למלך אדם שיאמר יתכן ולא מ'(קידה~ין

 הקב"ה, המלכים מלכי מיך של מוראו לבו על גחקק שיהיה אדם צריך כןהייתי

 )עי' השם חילול דמי והיכי השם, חילול איזה הודע. בלא אפילו יגרום ואוליפן
 גקי, זה הוא מי כי הדווים, כל ידוו זה ועל אדם, שהוא מה לפי הכל שהוא ע"ו(יומא

 עוז בכל להשתדל האדם על פנים כל על א.בל השם" "הלול א.ות יועין פ-א;י'
 לעיל יכנזכר בפירוש, שנצטוינו יה שכן כל לו, הדומה ומן הכיעור מןלהש:ר
 ולא עשה ;ל ועובר נכרים לפני ולא לפגיהם דאורייתא, איסור ובהוא ד'באוה
 מנשוא. ;וגו גדול בודאי ישראל, בני בתוך ונקדשתי קדשי, שם את תהללן ולאתעשה

 לענ"ד להמ. יהיה נפש למפה בך, לראוה מקוים שהם מה פרש"י כ, יא, איובי(
 בערכאות, הבאים אלו רוב פי שעל לנו, להראות זה, מקרא שהביא ה:הברכוונת

 חשבון כשיעשו לבסוף דינם, מבעל תבי;והם כל ויוציאו בדיניהם שיזכוותקוהם

 שהפסידו וכמח ה;רכאות, והוצאות דין העורכי אצל גשאר הימון שכל יראךלעצמם
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 ננש, בפהי ויצאו בהערכאוה, שונים בזמנים רבות ש;ות שנתבטלו זח ידיעל

 יצ;) מאע(ר יותר וירויה תוה"ק, בדין בבי"ד חיוב שיצא "מוטב הרבה בפיכרגיל

 וליזל זמר ליזמר גלימא שקל דינא מבו ד()זל ז.( םנהדרין ועי' ב;רכאות",זכאי
 הנזכר, באופן כן גם דפרש ויש שם, -ברש"יבאורהא

 הדינימ. אלו מאםו במשפטי שם ובנפרי מג', כן, ויקראז(

 השם דחילולגזל

 ז"ל הרמב"ם וז"ל השם, והילול הגוים למשפטי השייך להוסיףוהנני

 מהיהידים וקצת האנשים המון ידמו אשר וזה מ"ז פי"ב כלים המשנהבפירוש
 השי"ת אמר אמיתי, בלתי וד;ת ט;ות הוא כוכבים עובדי עם מותרתשההסעה

 שבא כמו עצמה כוכבים לעבודת או כוכביס לעובד עצמו במיכר קנינובדין
 תלמוד ;ליו יגלום יכול :( קי"ג )ב"ק ז"ל ואמרו קונהו, עם וחשב אמרבפירוש
 כן אם ואמרו ויטעהו, עליו יערים יגלום וענין בהשבון, עמו ידקדק וחשב,לומר
 תחת שאינו כוכבים בעובד וחומר קל ידך, שתהת כוכבים בעובד תורהדברה
 ישראל, של גזלו על וחומר קל כוכבים, עובד של גזלו על תורה ההמירה אסידך,

 העובד על והעקיפים והאונאות הרמאות ומיני והתהבויה הבדוי מותר אינווכן
 עובד של דעתו ואפילו הבריות דעת יגגוב אסור צד( )הולין אמרוכובבים,
 והגעה גדול, חטא שזהו השם חילול לידי עבא שיוכל בדבר שכן 1כ7כוכבים,
 ויתעב אותם, יתעב שהוא השי"ת ביאר אשר כולן הרעות וארו רער:,. תכונותלאדם
 עכ"ל. עול עושה כל אלה עושה כל אלקיך ד' תועבת כי כה( )דברים אמרעושם,

 שראיתי לדורות זאת הכ-תב ואני ד' אות שמ"ה כי' חו"מ הגולה בארוז"ל
 נכסיהם וירדו הצליחו, ולא כוכבים העובדי שהטעו ט;ות מן והעשירו גדלורבים

 )ועי"ש תתרע"ד סי' הסידים בם' שכתוב וכמו ברכה, אחריהם הגיחו ולאלטמיון,
 העובד- טעות והחזירו ד' קדשו אשר ורבים שנ"ז( רפ"ה, רפ"ז, רי"ד, רי"ג,בסי'

 עכ"ל. לעולליהם יתרם והניחו והצליהו והעשירו גדלו השוב, בדברכוכבים

 שהרי חמס, של כח גדול כמה וראה בא אמרו קה.( בסנהדרין הז"לוהנה
 בגזל, ידיהם שפשטו עד דינם, גזר עליהם גחתם ולא הכל, על עברו המבולדור

 עונות מלאה שהיא לסאה משל הכל, נ:גד שקיל גזל פ"לג ויקרא רבהובמדרש

 לוגין כ"ד היא שהסאה לסאה, שהמשיל מהרז"וו בפן' )וען"ש גזל בה מקטרגמי
 רבות פעמים הכאות אהרי הכפדרים וביום כ"ב(. יהזקאל שסדר ליניה לכ"דרומז
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 התפלות לכל סוגר נעילה, בתפילת ולבסוף חטא, על באמירת הלב כנגד ההזהעל

 שגרוע ידינו, מעושק נחדול למען ומסיימים החטאים מכל הכל סך עושיםאנו
 מנכרי כשגוזל השם, חילול החמור חטא גזל לאיסור כשנלוה שכן כל החטאים,מכל
 מנשוא. עונו גדולבודאי

שוחד

 לשופטי שוחד ליתן לנו שאסור הגויים, משפטי בדיני אחד דברעוד
 הנותן ועובר נח, בני מצוות משבע שהוא הדינים על מצווים הם שהריהנכרים,
 להמלי.ן סופר החתם חתר גדול בקושי האמגם מכשול, תתן לא עור ולפנימשום
 שהשופט בבירדר ויודעים רואים כשאנו באופן זולת לזה היתר מצא ולאב;דם,
 שנאהו מפגי הישראל את לחייב כדי דמלכותא מדינא ולהטות דין לעוותרוצה
 דמלכותא, דינא פי על שידין בכדי לשחדו לישראל מותר אז דיניהם, מצד ולאאליו

 הובא י"ד, סי' ח"ו )חת"ס צדק משפט ישפוט זה ידי שעל עביד, קא מצוהדאדרבה
 בחו"מ(. סק"ג ט' סי'בפ"ת

 ערכאותהוצאות

 ונתחייב בדיגיהם, וזכה בי"ד רשית בלי בערכאות לשמעון תבע ראובןאם
 וחייבוהז בהשפטם, רבות הוצאות עלו וגם תביעתו, כל את לראובן לשלםש?;ון
 המשפט. ולבית דינו לעורך ראובן שהוציא הוצאותיו את גם לראדבן לשלםלשמעון

 שכן וכל התביעה עיקר על תירה רדין ע?י שיעמוד לראובן שמעון אה"3והבע
 ותבעתי כדין עוביתי לא אם טוען וראובן הערכאות, ידי ;ל שגר2 ההוצאותעל
 ההוצאות, שנתרבן קוד2 תורה לדיד תיכף אותי יהזמין דך היה הערכאוה,ע"י

 שתזכה סבור והיות בערכאות לדון בתרצית בודאי אלא כח, עד ההשיתו?דו;
 ?ו;טת. שהיא הראשונה ההוצאה על רק ט;נה לך אין ומעתהבדיביהם,

 ראובן, עם דהדין פתים, ?גחת בש2 הביא הנ"ל הו"מ יצהק ביתבהקד?ת

 את לפטור לנו ודן :נמעון, עם דהדין ביבה אויי ס' בשם והביא ;ליו הויקוהוא
 להחזיר הייב יהיה שהנתיע לא לו, שגר2 ההיצאית את לבתיע מלשל2ראוין
 זצ"ל שטייבבערג רא"ם הגאון את ושאלתי לידי מעשה ובא הוצאותיו, אתלהיב;
 נוהג הוא דא ובכגין ברורה ההכר;ה שאין לן זהשוב אברהם, מהזה 'בו"תבעל

לפשר.
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 התובע שההל אף הדין נגמר לא דאם א' סעי' כו' סי' ותומים באוריסועי'
 מנחת בס' ועי' לו, ונזקקין תורה לדין ולתבעו לחזור התוב; יכויב-לרכאות,

 ידי על חברו ממון שהמעכב ב"א סי' מפאנו הרמ"ע משו"ת שהביא שםפתים

 מים פוטר זה אין כהוגן, שלא שעשה פי על אף דיז, בית רשות בלי אךערכאות
 לדון יבאו אלא בערכאות, עמו לדון כך בשביל הבירו את שנרשה מדוןראשית
 בשו"ת עוד ועי' הדין, עיקר ועל עצמו העיכוב על ישפשו הם ישראי ודייניבדיננו,

 שם ומשמע לפרוע, במה לו יהיה דלא דמתיירא דוקא, פסידא דבמקומ שם,הרמ"ע
 לבית וישכים הנתבע אותו ידחה לא זה ידי שעל בערכאות עיכב התובע דאם כןגם
 ביניהם. לדון נזקקין בזה כיוצא וכלדין,
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 בצוואתו ז"ל ,ב ו אנו שמואל ר' הגאון לשוןזה

 ב~הייתד חתץ אימ]ר לידי יבא שלא פטח מצ]ת א( בד]תר]תלהזהר

 ,נל יראה בר לארן נ' על ועובך ב( באכילתו כרת איטור בו ט:יעותפני
 נזאד, חךץ ]בנזצ]תיו ד' דבר את הירא כן על אשר ברשות], יניחנ] אתיתצא,

 בעצטו הוא איא ביתו, ובני עבדיו ביד כזאת נזצוה יניח ךב; בקרב] יחירלבו

 ]בחפז]ן חלה כשע]ר דוקא קטנה עיטה לעש]ת לטות]ר יזקר תמש]ך, חרוציםיד

 מהר. מתנ] עובך כנט]ת] וכצל קצר, רז"ל תאת הוגבל הזתןכי

 וביאוריםהערות

 ושמרתם הכתוב כלשון בשמירות כתב ולא "בחומהות" כתב המחברא(
 ו' סי' בשו"ת התגיא בעל הרב ערוך בשלחן שכתב למה שכווד אפשר המצות,את

 שרוצה מי דברים דבשאר והכונה בפסח, החומרות כל לההמיר ז"ל האר"יבשם
 ויוצא מינות, כ:ו הוי אמוראי שהחמירו מצינו שלא בדבר איסור לגהוגלההמיר
 נדרים בירושלמי שאמרו דרך ועל סק"י(, קט"ז סי' יו"ד פ"ת )עי' בהססדושכרו
 ע"ז לתוס' שציין נ"ד סי' :וף הרמ"א שו"ת ועי' תורה, שאסרה במה לך דיפ"ה,

 עליו קבל שמואל שמן, התרה גבי הירושלמי שמביא יהגאל, לא אשר בד"הלו.(
 וכו' ממרא זקן עליך אכהוב אגא או אכול ירכ שמואל א"ל אכל, לא רכואכל,

 אלא לגו דאין הרא"ש בשם קפ"ד סי סיף יו"ד בב"ח וע"י עי"ש, ואכל עליואטרח
 על לנמוך רוצה אינו ;נותנותו מרוב ח:נוב אדם אם בתלמוד, מוצאין עאנומה

 ידורוה בו להורות ב:5ר להכהב ניהן לא אכל לעצמו, 5רישות מדת יגהגעצמו
 בה' אמנם עכ"ך. התלמוד מן ברורות ראיות שיביא לא אם מדעהו, ולההמירהבאים
 בכל התומרוה בכך ךההמיר ראוי יקמן( עי' שבת, )ובה' המץ' להשש הנוגעיםפסח
 כהב וכן פסה, מצות "בהומריה" להזהר המחבר שכתב מה וזהו כב"ל, דאפשרמה

 ;י"ש. שכ,ירהה הומרתבשבת
 לאהר עד ההטין ברירות ךשעת ליזהר, שצרוכים הפרטים כל לפרוטב(

 בפרטוה מבוארים ככר וג: לפרטם. היקום כאן ואין הם רבים המצוה,אפיית
 לכל, פשוטים שאינם הדברים על לעורר לבאר חנסח איגם האהרוגיםבם5רי

 בהם. עלולהוהשגיאה
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 יפות נעשוחטין
 יורדים הגשמים ושאין ההמות, ממדינות הבאות חטין יקנות להדרטוב

 ולעתים מרובים גשמים שם שיורדים במדיגות כן לא רחוקות, לעתים רקשם

 ולעתים וגלילותיה, מגשסתר ובפרטות שונות בגלילות בריטאני מדינת כמותכופות

 מצומהות, שם ההטין רוב ועפ"י גשמים, בלי יעבור הקציר שעת יקרהרהוקות

 מארגעגטינא או )מאנאטאבער( קאגאדא ממדינת הבאות חטין אהר להדר טוב כןועל

 מן מעט מצומחות, הטין איזה ביניהן ימצאו אם אעילו שאז וכיוצא,ואוסטראלי;

 אחריהן. ולדקדק לבררן צריך שאין הנההמעט

 ומצומחדתמבוקעות

 החטה וניפוה ריכוך ידי שעל וחימוצה, קלקולה על מורה שנתבקעהחטה

 על תסור לא דהצמיחה לצמיחה, דומה ואינה לעין, ונראה מהרגיל יותרמתבקעת

 ואינו החטין שמייבשין ידי על ולהתחבר לחזוד יכול הביקוע אבל החטה, יובשידי

 במכתב הביקוע ענין לצייר אפשר ואי סיים קל"ב סי' או"ח והת"ס כך אחרניכר

 ומצומהות מבוקעות לחטין ציורים להשיג אשתדל השי"ת, ויחלימני יהזקני)אם

 אי"ה(. הבאיםבתלקים
 להצריך המבהג כן פך על ואף ממצומחות, יותר קיל דמבוקעות מאליומובן

 כל ולבדוק לברר אפשר שאי אחר משערין, וכיצד כן, גס המבוקעות כל נגדס'
 שלש היינו אגרופים, שלשה ללקח הוא שמנהג בפוסקים מבואד עצמה, בפניחטה

 והמצומחות, המבוקעות נגד ששים יש אם ומונין השק, או מהאוצר היד מלאפעמים

 ששים. בו שיש השק או האוצר כל דאיתהזקסמכינן
 שקנה שונות מקצירות הן אם אבל אחת, מקצירה הן החטין שכלודוקא

 זמן בהפסק אך אחד ממקום אפילו או שקים, איזה אחר וממקום שקים איזהמזה
 גשמים, בה שרבו משנה והטין לכולם. אחת בדיקה מו;לת אין לקצירה, קצירהבין

 לכולן לחוש יש והמצומחות המבוקעות נגד ס' שיש אף מראיהן ונשתנה לחין שהןאו
 אין חטין וסתם שעה( כל פ' מרדכי )עי' להתבק; ראוי נקרא מהו בקיאין אנוואין

 נפילת מצד שלא גם מזה, זה מראה בשינדי להיות רגילין כי בהן, פוסל מראהשינוי
 יש_ ולכתהלה עליהן, מוכיח מראיהן שינוי כנ"ל ריעותא בדאיכא אבל עליהן,מים
 בצלים כמו או גארליק" "קגעבליך, שומים, כמו זרעונים ממיני החטיןלברר

 נגד ששים שצריך כמו כנגדן ששים שיהיה יראה פנים כל ועל שניאן","צוויבעל,
 חריף. ההע שלהם דהמיץ ששים, מהני דלא בהו מחמירין יש כיהמצומחות,
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 לכתחלה ליקח דהמנהג מבואר, בהגה א' סעי' תג"ג סי' או"ח עדוךבשלחן
 מצוה, הידור משום ואיכא ביותר לארם דחביב משום באחרונים, הטעם ומבוארחטים

 דגמרא ומדינא להחמיץ, ממהרין דשעדרים משום הוא הטעמ דעיקר לומר ישובאמת
 דשיפון סק"ט שם אברהם ובמגן טעמא, מהאי בלתיתה אסורין שעודים מ'פסתים
 בין חטים בין ללתות אסור והאידנא זה, לענין הן שעורים מין שועלושבולת
 ה'(. סעי' )שםשעורים

 החטים שבוללין פירש ז"ל הרמב"ם הלותתים, וכווגת הלהיתה היאומה
 להסיר הטחינה קודם מעט במים ששורין פירש ז"ל ודש"י מיד, אותם וטוחגיןבמים
 ידי על חימוץ לידי יבאו שלא אסרו והגאונים נקיה, סולתן שתהיה כדימורסנן
 ב.ימי שורין שהיו ממעט יותר היא כעת הלתיתה בעיני, שראיתי מה ולפיהלתיתה
 ל"ב(, סי' צדק צמח )ע" בנהר שנטבע דגן כמו במים שרוין ממש שהן רק ז"ל,רש"י

 אלא בלבד, נקיה סולתן ושיהיה מורסנן להסיר כדי רק לא היא הלתיתהוכוונת
 יבשין מהן יש כי החטים לכל בשוה תתחלק שהיהיוהית כדי היא קצת לי שגילוכפי
 בכמות לבן קמה % אחויים יותי מוציאים הלתו'תים, מההטים גם להיד, מחןויש

 זה, ידי על הקמח משקל יתרבה וג2 לתותים, שאינם מחטים מוציאי2 מאשרוב2שיכות

 לאחר עד תיכף טוחנים אינם ואח"כ לגלות, רצו שלא בדבר טעמים ישועוד
 גבוה ממקום אותם שמפילים היינו באויר החטים שמיבשים מהם יששיתיבשו,

 שמהיצותיו )אויפצוג( בהליפט הגפילה בשעת שמתפזרין וע"י ;מוק,לבור
 העשויח מכונה ע"י אותן ומעלין וחוזרין צדדיו, מכל בו בושב והרוה נקביםמלאות
 מייבשין המה נהוין הדבר ואם שמתייבשין, עד פעמים אוזה חןילה י'הוזרלכך,
 צנורות וסגירת לההמיין, שממהרים מאד קרוב כזה ובאופן עיעקטרי, או קיטורבהום
 יודע מי כי עובי2, אחיזת רק הוא הרחיים, הכשר בשעת לחרבנים שמראי2המיס
 הטהינה. בשעה הצנורות לסגירת יתרון ומה וגתיבשו, לתתו כבר לאאם

 אם ולהבהין להכיר אפשר שאי רהיים בעלי מומהים מטוהני2ושמעהי
 ההטים שאם המגדלת, זכוכית ידי על בבהינה עצמם שסמכו ייש להותיםההטים
 כן שאין מה שבחטים, "הסדקום( הצירים בתוך אבק קצת נראה אזי יתותים,אינם
 זה. על לסכוך קשה אבל לתותים,בהטים

 הקמחלבנונית
 מהקמח לבן יותר שהוא אלו במדיבות שראיתי הקמח ;ל המהתימעולם

 טהיבת בשעת כי לי ואמרן למבינים ושאלתי אהרות, במדיבות שבמובהריםהכובהר
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 ע"י בלייכען שקורין הקמה ללבן הריף סם איזה לתוכן הטוהנים זורקיםהחטים
 מכונה, ידי על לא בידיהם העיסה את שלשים וקאופים ש",,"פל,ן11ל,1לק

 מועיל הלא חריף ודבר 5,,י,פ,,,~ה צרעת במין רוב עפ"ן רקוי נעוה ידיהםעור
 גדולה רחיים בעל מטוהן ושמ;תי סק"יט, ס'ף ובמג"א ת3"ה :י' ש"ע ;י'לההמיץ

 עמחם הכמוסים מדברים והם ייותר הקמח להלבין איך שויים אופ:.ב להםשיש
 מסהרם. דטובת עכק, אותם מגקיםשאינם

 הרחייםהכשר
 ולנקות לנקר א:ך הפוסקים אהרוני ביארו כבר הרחיים הכשרבעניל

 הגדולים, ברחיים בפרט כראוי ולנקות ינקרם אפשר אי ובאמת הטהינה, כליכל
 הראשון שהקמח זה על עצמם וסומכים בזה, שוים הרהיים מיני כל לא בימובן
 הפסח קודם יום שלשים טוהנים וגם לפסה, בו משתמשים אין הגיקור אהרשנטהן

 היטב שישגיחו לעורר לנכון מצאתי זה בכל י"ב. סי' שבעה נחלת שו"תעפ"י
 כמין סובב עשוי ובו בשכינה המונה העליון בהצנור הקמח מעבר מקוםבנקיון
 הישני, לצד האחד מצד בסיביבו הקמח את שמעביר 5 ( ן יו,בורג

 במקום כן שאין מה היטב, לנקרו וקשה בצק ופרורי מוך כמו פסולת שםשמתעכבין
 בנקל. לנקותם אפשר וגם שם, מתעכב שאין הזקופים בצבורות  הקמהמעבר

 הקמחעמידת
 מה רק לא מכשולים, הרבה ראיתי האופים, בבתי הקמחבעמידת

 המבואר הזהירות מצד ליזהר שצריכים דברים ווךאר זה גב על זה השקיסשמעמידים
 מאד גדול החום ששם שאופים, בחדר הקמה ע:מ;מידים אלא ובאחרונים,בש"ע
 הקרובות עיירות ובהרבה  במנשסתר וביחוד לה שהאויר ובמדיבוה  התנור,מחום
 שראיתי עוד ולא להחמיץ, ימהר  והחום  הרטיביה ידי שעל גדול חשש יש הים,לחוף

 פתוח פתח אן חלון נגד המקום דוחק מפני זה גב על זה קמח עם שקיםשהעמידו
 התנור נגד השני ומצד וקרים, רטובים השקים היו אהד ומצד שם, שהתנורבבית
 זה. על  להשגיח ויש  הוא, גדול ומכשול חמיםהיו

 )מאשין-מצות( בכהכרנרת הבעשרוזבזצדר2
 שלפנינו, בדור מהגאונים דכמה במכונות, הגעשות המצות אפייתבענין

 התירום, גאונים והרבה אסרום, מקומות בבמה וגאליציען פולין במדינות בדורנו,וגם
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 בעמל עוזריס ידי על מצות לאפות אופן כשוס אפשר אי גדולות בעיירותובאמת
 טובות במכונות, העשויות המצות כי להם, נאסור אם לנו ישמעו לא גםידיהם,

 עסקניות בידים מהנ;שות יותר הרבה וקטנים, לזקנים אפילו בלעיסה וקליםלמאכל
- פשוטובתנור  ערעורם ידי שעל להאוסרים, טובה וגהזיק בואו כן פי עע ואף 
 כרחגו ובעל האפשרות, בכל המכונות את ותיקני היטיבו הגאונים, שלומהאיתם

 ידי על אם כי כ"י, ישראל, מבני רב המון עבור מצות להכיד אחרת דרך לנואין
 בידים. שלם ביום לאפות ייכלו מאשר כפלים כפלי קטבה בשעה שמוציאיןהמכונות

 ידידי לי שהמציא המצות ל;שיית מהמכונות ציורים איזה פהואצייר
 שליט"א. חאדראב דוד מנחם ר' הגאון הרבמנוער

 א'תמךנה

 הב-ילהכלי

 הראשוגה זו,בתמונה

 ךהיא היישה.ב:דר

 בראה הבקי-ה.כלי

 הקמח זרנ 1(פתיהה

 תוך אך 5( והמים2(

 המגי- 4( הביילהכיי

ג-

 הברילה עושה 3(
 כרי - פרוריןעוסת

 והמגלגל 4(הגלולה

 המה מטולטלים3(
 ומתהל- ב.כבתמונה

 מינוטים. ה"י בכלפים
 של הזרמיםפתיחת
 בי- נעשו והמיםהקמח
 מצת ל;::ם אדםדי

מצוה.
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 מתמתה

 1( והמגלגל ק הכלי ימע בצד ; דרכים בשיש א כבתמתה הבלילהמבתת
 בצד לנקיץ. מוכנים והמגלגל 2( קבלי /םמאל, בצד י;בודה. מוכן מקומועל

 אדם. בידי הנקיון מקום מלמעלה,שמאל



 _ך תורה שלשמושהע
מ__

ך - ץ - - - --- -  - -  - 

- - מ - - - - - - - - - - - - -  

 לתמתה

 את ומשל"ים 1( הבלילה כןי אדם בידי שיה(כי2 האיך נראהבח

 קבול יהכלי מריקץ העיסה פרורי " קבךד כלן היך אך העיכהפרורי
 ס/ בדף כמצףר לעיסה ונעשו :תדבקין ;שמ ילה מע עם שלהןעל
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 התמעה

 בפרךתהמטנה

 לפס כלומר עבה, לעיסה וגעשו הפרורים שנתדבק. אהר המגלגלים."
 דקה נעשה לגלגל מגלגל שעוברת ובדרך הזאת, המבתה אך א,הה מביאים ועב,רחב

 וחלק חד ארוך סכק כמק "מנקה" מה.דק מעה מגלגל כל אצל מצה. לל דקותהעד

 וכן מוכני, באופן בתמידות הנקיון מע;בה העו:ךה 2( המגלגל אל בחודוטגע
 ואצלו 3( המנקב לעין. נראים שאינם לחמכונה מתהת אזצר הכפוליםלהמגלגלים

 שנע עשת, של מסרק כמע " שלוהמנקה
 אע-

 תמיד ומתטעעים מה זה "הוברים
 נעשה הנק"ן מעשה זה ופן ב עבודתה בדרך המנקב את יב מ2 הם וכן מוכמ,באופן
 נראו לימין 3( הנוהר, את מ;בלימים והמ:ךגיחים הרף, בלי בתמידותבעצמו
 לארכה. העיסה אה המהתכים עגולים~כינים
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 ה'תמונה

 מק.2 אל ו:גיעח לארכה ומהותכת מגוקבת ךגולגלת, העיסה נראהבזו
 יבופלת המצה בגמרה פה מוטמנים, לרוהב ה:התכים הככיגים שיו בתמוגההמכוסה

 ההמונה(. ב'כמאל חתנור )פי התבור תוך אל המצות את המביא ברזל של הםקריןעל

 סובב שהיא הרגעי2 באותם מהקרר ואינו מהתגור, הרבה בולט 'נ'המקריןוכיון

 הסקרין עי לנפה לכך העשוי מקרר יאפילו לתגור, להובילם המצות לקכלוהוזר

 יאפות, כדן ה2 איבן אבך בהמי:ות- .שאר והסקרין ין;יל, יא לצבנו מתהתיואו

 או גאז של קנים הקנו כן גי לתנור, תגיע בטרם הךצה הה?יין שיא יהשושויש

 האור יהיה הטקרין עך הנופ?ה שהמצה מהתנור, הבייט הכקרין תחהעלעקטרי

 ההום- את בודקה הפשוטח היד וכאן הההיה,מהלך
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 פחים מריקועי או מבד ס:בב ;ל ?ובלות שהמצוה יאיתי אהיובמקן2

 הסובב הסקרין על נופלים ומשם התנור, לפי סמוך ;ד המצות את ומביאשסובב

 טם הבולט, מיעוט ובאותו מצה, של מארכה יותר מעט רק בילט שאינו התנורבתוך

 שך הסובב ובסוף ךהאפות, תוכל שם שגם כך כל גדול וההום מתהתין, עלעקטרימלובן

 נזוזין נפיחתן שמכח עד המצות ;ל שנופהים ומנוקבו2 חרויים קנים נתקבובד

 מחיצה כמו שם שעושין או התנור, סקרין ?ל וביפלין ומתפרדין ממקומןהמצות

 איזולירט, גלאזוואטע, שקורין וזכוכית מוך וביניהם ברזל, טסי משגי עשויהתלויה
 שיוכלו למקום הקר ממקום ממש נופלות והמצות לעבור החום שמונע",]ו~~ח,
להאפות.

 מתפשט והחום כנ"ל במקרר מתדקנים שאינם מכונות ראיתי אחרוב?קום

 וירדו יזיזו שהמצות להשגיה איש שם ומעמידים המצות, 3גד התנור מפיבתוקף

 ואם מסחרם( לטונת זאת )ועושים יתכפלו ושלא יתקמטו שלא התנור לתוךישר

 הקמטים, שיפשט עד כי קטן, ברגע ליישרם לו אפשר ואי והולכים, שמתקמטיםרואה

 הוא כן על זו, על זו ויתכפלו ויקמטו ויתוספו רבות, מצות להביא מוספתהמכונה

 פם לתוך חזרה אותם וזורקם התנור, מפי ממש מקומטות מצות כמה בידיםמאסף

 עון והוא העיסה, שאד עם ךתגלגלו שיתהברו כדי המכונה, דרך שעוברהעיסה
 כפולות, או מקומטות שהן כמו שיתאפו מצות איזה שיניח מוטב יעשה וכיצדפלילי,

 העיסה. לתוך ולהחזירם התנור מפי שיטלםולא

כתמים
 שגותנים משמן שנעשו העיסה, פם על שחורים כתמיס ראיתי רבזתפעמים

 מהצדדים יוצא השמן ולפעמים בנקל, שיסובבו הגלגלים למשוה המכונהבצדי

 ונתגבלה המכונה דרך הפעם עוד העיסה את ההזיר והאופה העיסה, ריקוע אתוטח
 לצד השמן יבא שלא באופן תקנו כעת כי ואף אה"כ, הכירו שלא עד השמןעם

 העיסה, על רבב אצלם שיקרה עתה גם כאלה מכונות נמצא עוד אבלהעיסה,

 זה. על להשגיחוצריך

 הגלגלים את הסובב העור לחזק-
 ארוך פס כמו עשויה גדולה עיסה שהניח אחד אופה אצל כן גםראיתי

 לתוך מהעיסה אחד קצה ותחב ומנקרת, המגלגלת המכובה לפני והביחהוקיפלה
 וירך עור של הפס זז ביגתים  לגלגל,  התחילה  והמבובה הגלגלים, ביןהמכונה
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 שתיקנה עד רב זמל ושהה המכונה, את ומסבבים המניעים הגדוליםמהגלגלים
 יותר עסק בלי מונחת היתה בה, עסקו שכבר הגדולה והעיסה להתנענע,והתחילה
 השלחן על קל עסק אפילו בה לעשות להחזירה אפשר היה ולא מיל,משיעור

 העיסה על חס היה והאופה חדשה, עיסה שם הכינו כבר כי הגיבול,שמשלימין
 ערכין )עי' תוכחה של שיעור לידי שבאתי עד לאשפה לזרקה נתנני ולאהגדולה,

 ולא יזוז שלא לאפות שמתחיל בטרם הכל, ולחזק לתקן ליזהר צייכין וע"כיז:(,
 כך. לידי יבא שלאימוט,

 ומרובעות עגולותמצות

 עגול דפום עשוי היה ובמכונה עגולוה, מצות אופים היו מתחלה כיזכורגי
 החתיכות מפגי זה על תגר קרא.ו ורבים המצות, את לחתוך ויורד עולה שהיהוחד
 מצות לעשות זה מטעם והתחילו פעמים, כמה ומתגבלות שחוזרות בינישביני

 ומן גאפת, היתה היא ואף קטנה, התיכה ובמוף בתחלה רק נשאר שלאמרובעות,
 הארוך העיסה פם את חותך היה פשוט סכין וכמו התיכה, שום נשאר לאהצדדים
- מצהלמדת  המרובעות שהמצות ידעו והכל מרוב;ות, מצות לעשות הנהיגו ומאז 
 למצות ורמז טעם יש כי אף במרובעות ובחרו הנזכר, מטעם מהעגולות יותרכשרות
 וגח"כ עגולות(, למצות טעם שהבאתי מה דוד במצודת ש"ע בקצור )עי'עגולות
 כפירוש עגולות במצות שגהגו הקדום, ממנהג לשנות שהקילו הטעם עיקרשכהו
 ישארו שלא כדי מרובעות ועשו כג.( תענית .עי' ;ךגה )עג עגולות מצות, עגותהכתוב
 העיסה מפם אותם כשחותכים בעגולות שנשאר כמו למצה, מצה בין הרבההתיכות
 - פעמים כמה ומתגבלים שהוזרים ואפשר אותם ומגבלים החתיכות ומהזיריסהארוך
 מרובעת טבלא כמו בדפום מרובעות מצות שעו'ןים אחד במקום ראיתיועתה
 ונעשה הרבה רהב העיסה ופס הארוך, העיכה פם ;ל ויורד שעולה ידי עלשחותך
 העיסה מן ההיקף כל נשאר למצה מצה ובין ומצדיהן העיסה, בפס חלוגותכמו
 ? בתקבתם הכמים הועילו מה כן ואם ומתגבל,וחוזר

 עוקצין מלאך; היא המצות את ההותכה המרוב;ת שהסבלא כזה רעויותר
 התגור אל המובלת המצה את ולנקר להתוך העיסה, פם על ויורדת עולה והיאחדין
 וקשה הבד, אל מגיעים וה;וקצים לעבר מעבי המצה את ודוקרת בד, של מפה גביעל

 ימים הבד את מחליפים ואין הבד, נקבי בין מבצבצת וה;יסה הבד, אתלנקות
 מתדבק כי הוא ברור אבל הבד, על ממש ;יסה ל;יבים גראית אין כי ואףושבו;ות,

 עיסה.שם
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 המטתמקע

 באוק המצות מנקב שהיה אהד אוךה אצלראין
  ז~

 מהטץ מלאה מעףלה
 מסודרים סביב, חריצים מלא עץ עיגו" ;י העינה פכ עוברת שתחתיהמסודרין
 זןלא כדי כן ועעךי ההריצים, לתוך המצה דרך ;וברין המחטין שפיותבאופן

 מתמלאים החריצים וממייא קעבר. מעבר מנוקבת ההיה והמצה המהטיןישתברי
 במקום ועשו המעוות, את לתקן ;ךראו ו"ך פעם, בכל ולנקיתם לנקר וק;2ה;יסה
 המצה מתחת ז~העימל הוא ומ~ה מזה טוי אבך ק;ןה, מגומי עיגוי עץ, ;ךלהעיגול
 בראעץ כך כל חדץ יה" לא הדוקר"ן והמהטע חריץ, ייום בלי מתכות פשוטי זךליהי'
 ,ךל להעעול מצומצמים ויהט מינתירים, זץאינם המורה-;זעות עיגולי כמורק

 לבץ בינם העוברת המצה על החדים בראשיהם ,ץידהקו כלומר זנתהתיה,מתכת
 והמעגילה לעבר, מעבר מנוקבת כן גם זה באופן ה"צה ותהיה מתכת ,נלהעיגול
 לרחצה להחליפה עכלו הלא כרלי, במגרדת היטב לנקותה אפשר אי אםהמנקבת

 - ללבנה,אן
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 הבלילהכלי

 ובבית 5ח4"וע הפירמא מאת המצות לעריכות תמוגות שלושהשגתי
 טוב, היוהר צד על אותה ותיקנו בה שמשתמשים ראיתי אהדחרושת

ג

 ",:,ץ "ח, "1;,(1 חנן"5ווחזלק3"15,,41,ל

 ועך ההההון. במדור כאלה בלי?ה כל. ושלשה העליון, במדוך ;ומדהקךה

 אז, ש3פתהה התקרח ארובת לתוך למעלה עויה הבלייה נכך. אהד מזכני, אופןידי

 שינ 3יכר ואי3י בירידתו. נסגרת והארובה למטה, ויורד הכךי יתיך הקמהדנוהגים
 מהצבור ברזץ מושכזן המצות. את ועורכין לשין ששם התההון בךדור קמהאבק
 כיי רהוך נופלי2 יהמי2 מצוה, מצה לשם שלנו מים ע2 הגדוךה מההביההיורד
 אדום כפתור על דוהקין צד, מכל ונסתם 3סגר בלילח .הכיי הקציבה, במדההליוךה
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 עיסת תעשה שמתגבל עד רגעים כמה ממתובב הכלי ר"וך והמויי מצוה, מצתלשם
 את מערין הסתום, ונפתח י;בודתן שובת והכלי יבן כפתור ;ל דוהקפירורץ,

 ימקום סדק שום בלי רהבים והסובב בלילה הכלי קיבוך, כלי לתדך הפירורץעיסת
 עד ולנגבן לרחצו לכך מוכן עתי ואוש ופנה, ;בר בכל מגעת אדם של ךדוצר,

 מתחיל, ו~ה גומר ~ה והשלישק השגי יירן וכן להמשגיה, ומראהו מצוהצה'שהוא

 הכרתי ולח וסדקיך יחורץ אפיין יבדיקה היפה באור בו והסתכלתי חלילה,וחתר
 בעינה מאד והוטב עיסה, פירור או קמה שםעוהיה

 גיבולכלי

ן,
 שמגבלין השלחן על אותו ומערין הפירורין עיסת עם קיבול הכלימביאין

 השלחן, קצות בשני עומדים אנשים ושני מעגילה, השלהן לרוהב ובאמצעוהפירורין,
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 העיסה וכך הסובבת, המעגילה תהת הפרורים ודוחה מקרב שבו בידו נסר אחדוכל
 ומשם וארוך, רחב עיסה פם שנעשית עד פעמים ושלש שתים המעגילה תחתעוברת

----- - -- 
 בעריכתם המצות עשיית גגמרת שבה לה, הסמוכה המכוגה אל העיסה אתמביאין

 להתגור. זזים ומשםובניקורם

 הגומרתהמכונה

 המכונה אורך כד ו;וברת 1( המכונה שיפגי הדף על העיסה פ0 אתמניהין
 נופלת ואח"כ נ"ד, בדף ד' בתמונה כנ"ל ומנוקרת דקה שנעשית עד המ;גייוהבין
 עד 3( ברזל קון על תהתיה העוברות מתוה"ם, ברזל הוטי של טביא ;ל 2(משם
 התגור, להוך שזזים4(

 זזות אינן חכצות ;ם הכבדאות אבל כזאה מכונה ראיתי אהדובמקום
 ומושיבה יתניר ומושיטה המצות עם הטבלא נוטל אהד איש רק התבור, ל"וךישר
 ברזל והקוי לוהשות, גהלים מלאה ;מוקה התנור שקרקעית הייבו הברזל, קויעל

 או לגהלים ממעל ההגור בתוך ועוברים גלגלים על הסובבים עשוים,כשלשלאות
 ומושיבה הטביא את והמושיט התנור, אורך כל דרך הטבלאות את ומוליכיםלגאז,
 קצת, התעקם אם כי כבה, על להושיבה וזריז אומן להיית צריך השלשלאות;ל

 ואם הליכתן, ומעכבת דרכה שמסרכת או האינן ;ל למטה הכצוה עם הטבלאנועלת
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 לפעמיב או ביושר,  להושיבה  התנור בפי הט2לא את מ:כהה הוה בכך ורגיל זריזאינו
 ומתהמצות התנור פי אצל הטבלא על ביושר המצות א: ומסדר הקמטים אתמפשט

 התגור. אך בואםבטרם

 המכונה אל אותן ומחיירין התנור מן היוצאות הטביאות עך להשגיה ישגם

 צוגנים ויהיו שיתקררו עד בהם .שתמשו ולצ ה:ין יהין שלא מהדש, מצותלקבל
ממש.

 אם התנור ואך המצות את הגומרת המכן2ה חל ;ין לשים המשגיהעל
 ;יסה לעשות להמגבל ירשה לא שם. ;יכוב איזה רואה ואם מצית, לקבל הםראויים
 יכול שהתגור שיראה עד ממקומה המצה יזין דא בידים הנ;שות ובמצותחדשה,
 יתחיל שלא יצוה וג"כ קל, ;סק עכ"פ בה יהעכק לקבלה יכול אינן ואםלקבלה,
 מאשר יותר מצות ומכיגים הרבה עוזרים שיש ראיתי פעמים וכמה חדשה,בעיסה
 וברגע לדבר שיעור איל ששם התנור פד אל ןתקרביב המצות ומושיטי התגור,יכיל

 זה ולכל קל, עסק בה ל;שות המצה עם הוזרים הם גם מלא ההנור ואםתההמץ,
 יתירה. השגחהצריך

 מצותפעויפארירטע

 למצה, מצה בין והריין מניקבות, רק מזו זו פרודות אינן שהמצותהייבו

 ונתעוררה החריץ במקום משתברות מהתנור !כשנופלות מהובריז בעודן לתנורוזזיז
 הוץ ומקצתו בתנור שמקצתו העיסה בפם גם אם האהרונים, בתשובותהשאלה
 משנה ללהם גם סק"ט, ק"ה ס,' ועת כבהוות כולו חם מקצתו הם אמרינןלתנור
 אליבא שלימה נקראה משנה יהם לענין לדינא מהם דהיוצא שלימה, נקראתאם

 וס' פליטה, ירושת ס' עי' בזה שהחמירו מהם יש חימו') חשש לענין אולםדכולהו
 מ"ה סי' גחום הזון משו"ת שהביא וראיתי עהה שהגיעני בהלכה המצוי:יםשערים
 בזה.שהחמיר

 טחונה מצהקמח

 שלא האעפים נהגו ראשית טחונות, ממצות הקמה ;ל יהשגיה צרירמאד
 נאפות ואין קמח, מהן לעשות העומדות המצות בשביל צרכן כל התנורלהסיק
 התכור גכי על הרכות המצות את ומניחין מהן, נמשכין שחוטין וכמעטכראוי
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 כן על ונקי, לבן יהיה שהקמח בזה וכונתם לקמח, אותם טוחנים ואח"כלהקשותן,
 הרחיים, לתוך והגפוחות הכפולוו4 נותנופ__כל שנות_המה פניהן, להקרים_ יתנולא
 השגחה בל. האפויות מהמצות הנטחן שהקמח לומר אצלי וקרוב מצה, יתן בזדוןורק

 בעיני. ראיתי וכזאת וכזאת גמור, חמץ שהואיתירה
 ברחיים שטחגו טחונה, מצה קמח להתיר, שרצה אחד מרב שמעתיגם

 מטעם להתיר רצה והוא חמץ, פירורי שם וגשארו המץ מטחינת נקיה היתהשלא
 לחלק ידע ולא וניער, חוזר ואינו הפסח קודם ובטל ביה, יח כמו הוי בקמחקמח
 שכתב כמו בפסח וניער וחוזר כך כל דק שאיגו טחונה ממצה לקמח פשוט קמחבין

 הוא. ופשוט זה על יעיד שהח,ש סק"יח( במ"ז תמ"ז )בסי'הפמ"ג

 דברסיף

 וחסרונות מעלות מצאהי אחת בכל שונות, ממכונות מכונות ראיתיהגה
 שהמקוס הגדולים, הרושת בבתי כי אומר אגי בכלל אמנם זה, כראי זה ראיולא

 רואה שאיבו הקמח לעמידה חדר שלגו, למים חדר גדולים, חדרים ויש הרבה,מרווח
 והתנור המצות לעשיית המכונות עומדים שס אשר ומקום ללישה, הדר המצה,פני

 עניות אין וגם חום, שום שם נרגש שאין עד כך כל ומאויר וגדול גב,ח ההדרהגדול,
 לתקן מהם ודורש לאשירו דבר מבין המשגיה או הרב רק ואם עשירות,במקום

 המכונה, של מנקייתיו אהר לבדוק וזריז זהיר והמשגיח מהקנים, המהדבר-מה,

 ביד מהנעשות יותר המהדרון מן ימהדרין אפייו כשרות שם הנאפותהמצות
 הקטבים בבתי-אומה ואוים ז"ל( הגאונים שהקפידו הכמן:ים, מטעמים ~זולתחרוצים
 המכינוונ כי גם ומה לאי:ור, וקרובים גדולים ההש,::ים צר, והמקום גדוליבההום
 התיקונים. כל עםאיבן
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 בתש

 בצוואתו ז"ל אבוהב שמואל ר' הגאון לשוןזה

 שקולה ב( רז"ל שאמרו עד מאד, עד היא רבה א( שנזירתה חותרתשבת
 רגליט ד( חול של כהלוכך שבת של הלוכך יחא לא ג( המצוות כל נגדשבת

 היחיד מרשות החפץ בהוצאת תורה דברי על יעבור לרעה לרוץממהרות
 סופרים דברי על לעבור ה( עצמו הרבים ברשות אמות ד' או הרביס,לרשות
 פלס כ"ו( ד' )משלי כאמור דרבנן, ברשדיות לרשות תרשות חפץבהעברת
 אפילו השבת ביום המעורבת נזחצרו איט( יצא אל יכונו, דרכיך וכן רגליךמעגל
 יודע נזי כי בע(גגה, או באונס הוצאה איםור לידי יבא שלא כדי משאבלתי

 האנום על בא ופגע עת כי שוות, ה,שעות כל ולא יקרה, איך יתמיד לאהמקרה
 יכבד ראשו מען הכובע ויסיר הרבים רשות הוא אשר העיר, רחוב דרךבעברו
 הוא אשר ועל ו( העיר כמנהג הדנזה נזפני בחמה או הארץ, מאדוניאחד
 ברשות אמות ד' הנזוציאין כדרך בידו הכובע בגקל יעביר ביבילו,טרוד
 וגמ אלקיכם, לד' חטאתם והנה הרבים, לרשות היחיד מרשות אוהרביס

 גוי ידי על תבשיל חימום להתיר שלא בתיכם דרך פגו סולו 11לובנזאכל'ות
 להם כהיתר וגעשה הארץ בעת קרבים בעונותינו הזאת הצרעת פשטהכאשר
 . . . ידעו. ולא בשבת, גוי ידי על המאכךלחנזם

 ובאוריםהערות

 גבי לעיל כמ"ש הכוונה אולי שמירתה, חומרת המחבר שכתב מהא(
 מנהת ועי' עי"ש, יותר להחמיר יש שבת ובהלכות ססח דבהלכות א', אותמצות
 ה'. אות המגהה ובשיורי שלה"ק בשם וסק"כ טז ס"ק ע"ב סי'שבה

 תואר וביפה כ"ה, פ' סוף רבה שמות ועי' פ"ג, ס:ף נדרים ירושלמיב(
 צדקה, על אמרו וכן המצוית, כך כגגד מילה שקולה שאר"זל למה סותר זה שאיןשם

 יע"ש. אר"י, ישיבת הסדים, גמילתציצית
 טהרות סדרי בעל הגה"צ דודו בשם 3"ן ליינער מהר"י מהרב שמעהיג(

 עושים אגו גציצית כמו המצווה, מל כבגד ששקולין לשבת ציצית שהשוהזצ"ל,
 בבוגה, ח' בעור, מלאכות ז' שבת במיאכת היא כן יג', יא' ח' ז' גמספרכריכות
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 יש כן ל"ט, הכריכות כל עולים בציצית כמד וממ:יא הבגד, בתפירת יג' בפת,יא'
 יהד שעולה ציצית בכל קשרים והמשה ציצית ארבע יש בציצית וכמו מלאכות,ל"ט
 מאה לסך עולים הכריכות כל בציצית וכמו שבה, במם' פרקום כ"ד יש כןיכ"ד,

 קנ"ו. עורים המסכה דפי כל כן י"ט, פעמים ד' היינו ושש,וחמשים

 ש"א. סי' או"ח וש"ע ; קי"ג שבתד(

 ן בשב, המלאכה מהותגדר

 את שמור כתוב פ"ו. שונית הלכות הזכרונות ס' בספרו המחבר ז"לה(
 כאשר השבת את לשמור שצריך מלמד אלקיך, ד' צוך כאשר לקדשו השבתיום

 שכתבו כעין מותרת, וזו אסורה מלאכה שזו בסיגי למשה ופירש אלקינו ד'צוה
 האדס יאמר ושים שחס לא וצא.ן. בקר בשחיטת האמור צויתיך כאשר אצלהז"ל

 תמיד המצוות בכל דרכו לבטח ילך אלא נקראת, אינה וזו מלאכה נקראת זומדעתו
 פירוש על מסכימים אדם בני ב' היו לא היא, שאלמלא האמיתית, הקבלה כנפיתחת
  הראשון השם  וראו, התיצבו וכז', ספר פותח  לכל פשוט הוא כאע,ר אחת,מצוה
 יוליך אם וביחוד יגיעות, כמה ויגע שטורח למי הוא, העם בפי  למלאבה,המיגח
 מרשות יוציא שלא כל בשבת כן העושה והגה וכו', למקום ממקום משאותוןביא

 וביום משום בו שיהיה שאפשר הגם מלאכה, כל תעשה לא משום בו איזלרשות,
 שבת, מהלכות כ"א פרק בריש ז"ל משנה ולחם המגיד בדברי יעי' תשבות,השביעי

 ולהביא שלחנות לערוך כגון מדבריהם, ואפילו איסור חשש בדבר יהיה שלאופעמים
 דרך אפילו לומר אפשר שאך עוד ודעו וכו'. אוורחים בפני ולשמש וכסאותספסלים
 כשתתבוננו שהרי צורתו, שמשנה דבר כל היא שבת מלאכת שגדר ומתן,משא
 להוכיח יש הכתובים ומן זה, מכלל יוצאין מהן הרבה תמצא בקל מלאכות,בל"ט
 ורבר השביעי, ביום ממקומו איש יצא אל ואמר הקב"ה צוה שהרי בפשיטות,כן

 שינוי מקרי ממקומו כלי בהוצאות ולא ארם ביציאת רשות שינוי שאין הואברור
צורה.

 תשאו ואל בנפשותיכם השמרו ד' אמר כה כ"א( )יז בירמיה נאמרועוד
 לא- ואין ההוצאה, ועל ההובאה על אלא הכתוב הקפיד שלא הרי השבת, ביוםמשא

 מלאכות ל"ט דכולהו  ז"ל רבותנו דברי אלא לנז זאין גודם, עינ~י  בוה ולאבזה
 ללמור המשכן למלאכת שבת שמירת הכתוב סמך ולפיכך להו, גמרינןממשכן
 גם ובינינו, ד' בין הוא אות שהשבת ידעתם כולכם לכוונתינו, נחזור ועתההימנו.
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----- ------- ---- ------ ---.- ---
 חייב ובשוגג נסקל והתראה עדים שם היו ואם כרת, חייב במזיד שהמחללידוע

 לשמור זרייותיכם אופן על תאמרו ומה אלו, הלכות בריש ז"ל הרמב"ם כמ"שחטאת,
 ומבעיר, במכבה ובאופה, בבורר ובפרט מלאכותיה בכל הזאת הגדולה האותאת
 שיש דקדוקים וכמה בכמה אחרים, ידי ועל ידכם על ושבותיהן ותולדותיהןהן

 שנכתבו כמו המלאכה גופי הם והנה עליהן, הש אדם שאין מלאבות ובשארבאלו,
 עכתו"ד. שבת, בהלכותבמקומן

 וביניכם ביני הואאות
 שהמחלל רז"ל צמרו לחנם שלא זצ"ל חיים החפץ הגה"צ בשםשמעת.

 התוה"ק כי יען עבירות, בשאר כן אמרו שלא מה כולה, התורה בכל ככיפר הואשבת
 מנושיו, לאהד שלם שלא לחגוני משל וביניכס, ביגי הוא אות "אוה" לשבתקראה
 אם אבל ליה, ופרענא זוזי לי דהוי עד סבר משתמיט קא אשתמוטי כי להיותיכול
 סימן הנותו, לפתח ממעל התלויה הבעלים( )שם האות שהסיר רואיןאנו

 כמו מנושיו, אחד לשום ישלם ולא הרגל את ופשט הנותו שנתרוקנה הואכובהק
 דיני בכל עוד מחזיק כי היות י,'כל התוה"ק מדוגי דין על שעובר באחד הואכן

 הקב"ה- לבין שביגו האות ומסיר שבת מהלל הוא אמ אבל תוקפו, יצרו ורקהתורה
 התורה. דיבי מכל שנתרוקן בזה מראההוא

 והחתן השידוכין בקשר שנתקשרו וכלה לחתן משל גמר, אהרתופעם
 שיתרצו אפשר אבל מזו, זו ונתרחקו גיניהם קטטה נפלה לימים לכלה, מתבותשלח

 השידוכין קשר הותר כי ה,א ברור להחתן המתנות ההזירה חכלה אמ אבלויתפייס.,
 טובה ומתנה לכלה ישראל וכנסת לחתן הקב"ה שהמשילו בדהז"ל הוא וכןי2ביניהן.

 "שמירת המתנה שמחזיר וכיון לישראל, ונתנה שמה ישבת גנזיז בביה להקב"הד,יה
 הקכ"ה. לבין ;2גינו הקשר מתיר הרי מקידךה ואי:ושבת"

 ע"ב סי' ורש"ל וב"י הטור הפי2קי2, בשיטת דקאי מזה ןה.כיה איןו,
 אלא איגו הראש דגילוי ה' :י' הגר"א ובביאדר 2ק"ג צ"א וסי' סק"ו. ב' סי'ומג"א
 שלפניו על קאי העיר" "כמגהג שכתב דמה לומר דוש הסידות, מדת ומצדמנהג,
 גילוי דדין פוסקי2 ושאר היראים כשיטת דס"ל ואפ,2ר וכו'. לכבד הכובעהסרת
 אסור דעכשיו ס"א וסי' ה' גסי' הטו"ז כסברת או זקופה, קומה יאי2ור שוההראש
 להוכיק ואין קצ"א. סי' להן"מ בהשמטית ההת"ס אהריו יההז-ק ובהקותיהס,משום
 נוטה. דעתו להיכןגכצן
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 עונרים לפענזים כי לבזתם, מ~~ניל עיניןן נזראות טח כי ינינו ולא - - ..
 ז( חולה לגני אם כי לגוי אתירה הכו]ימ ןתירו וך(י ג]ים, רשוךי באין]רגם
 ח,. רננן עיווינרו כחול אזכי

 דביאוריםהערות

 סעי' שכ"ה סי' )או"ח גוים בבשולי כן גם ומותר סכנה, בו אין ואפילוז(
 יח'(יז'

 סכנה בו שאין חולה על אבל סכנה, בו שיש הולה על קאי בודאי זהוח(
 דרק הפוסקים רוב דעת סכגה בו שיש בהולה דאפילו שווינהו, כהול לומר יתכןלא

 וצע"ק. י"ב סעי' ברמ"א דעי"ש הותרה לא אבל נפש פקוה אצל שבת היאדחויה
 שבת בהלכות השכיחים הדינים על פה להעיר במחשבתי עלה בתחלהוהנה

 רבים כי וראיתי ושכחה, העלמה או ידיעה חסרון מפאת בם זהירים אינםשהעולם
 פה המקום וחין מרובות, הלכות וכו' שבת הלכות יי הגיגה במשגה כמארז"להם

 הל"ט בכל קצת העיר ט' זכרו7 הזכהונות בם' ז"ל אבוהב הר"ש והמחברלפרטן,
 במקומו. שם ואוסיף אעיר ואי"ה רההמון, להזהיר שיש ומהמלאכות,

  שבת  הלבותללמוד

 מי ג', דרשה ח"ב דבש היערות שכתב מה לדעת יש כלל בדרךאמגם
 לו יקרה שלא להמלט יוכל לא ושלש, פעמים בוריה על שבת הלכות למדשלא
 בהלכות בקי שאינו מי ה' בדרשה ושם וכו' דרבנן הן דאורייתא הן שבתחילול
  הבני ואפילו וכו' שבת מצות שקיים להתפאר יוכל איך הפרטים כל  לדעתשנת
 )הבאתיו וכו' נפש חיי בהז שיש הלכות ומניחין ופלפולים פשטים לומדיםתורה

 ע"ב(. סי' בקצש"ע דודבמצודת

 חילול של העון מחומר שכתב אחר שבת, לה' ברורה משנהובהקדמת
 לא ושס"ה עשה מצות הרמ"ה כי סיים בסקולה, חמור, היותר בעונש שנדוןשבת
 אבריס שיש שוים, האבריס כל שלא ידוע אדם, זל וגידיו אבריו כנגד שהםהעשה
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 והלב, הראש כמו בהם' חלויה שהנשמה ויש ורגל, יד כמו בהם תלויה הנשמהשאין

 מצוות יש בהם. וחי האדם יעשה אשר כתוב שעליהן השי"ת במצוות כן גם הואוכן

 מצוות ויש מום, בעל בהסם רק הבא לעולם נקרא עוד שהוא בהם פשעעואפילי
 יסוד היא שבת שמירת וענין ובתורתו, בד' אמונה כמו והלב הראש נגדשהם

 וכו'. הקדושה מנפשו החיות עיקר בל ממנו נסתלק שבת מחלל .ואמהאמונה,

 עליה ולחזור שבת הלכות ללמוד רק אחרת עצה אין פרטיה, בבל שבתושישמור
 המוסרים הענינים כל ילמוד אפילו הכי לאו דאר והמותר, האסדר שידע כדיתמיד

 מלאכה, איסור בזה שאין חושב הוא אם לו יועיל לא כראוי, שבת לשמירתהמזרזים
 ייע"ש. לזה דוגמאות שםוהביא
 שכשם ומובן וז"ל זצ"ל, מסאכאטשוב מהגה"צ טל אגלי הספר בהקדמתועי'

 כללמוד שקול שבת בהלכות וללמד ללמוד כן המצוות, ככל שקולה שבתששמירת
 עכ"ל. המצוות בכלוללמד

 השבת מן לצאת וממהרים לבואהמאחרים

 עוד ויש וז"ל כתב תיים הפ'1 בעל מהגה"צ ל"ו פ' ישראל נדחיבם'
 השבת את לשמור שמתחילים אך כדין, שבת איסורי מכל עצמם ששומריםאנשים
 יום את ששמר כיון שלום ברכת בנפשם וחושבים היום, ששקע אחר הרבהזמן

 מינה נפקא דמאי בנפשותם, וחוטאים גדול טענת טועין אלו וגם מחר. שלהשבת
 באיזה הזה התרעלה כוס את ישתה או כולו היום כל המות סם ישתה אחדאם

 קדושת הלא הזה, הדבר כך החיים, מארץ גפשו יכרות בזה גם הלא אחדים,רגעים
 ברגע רק אפילו מלאכה וכשיעע:ה וכו' הששי יום משנגמר תיכף מתחלתשבת

 בין עושה הוא ואם התורה מן כרת נתהייב כבר השבת קדושת שגכנסהראשונה
 רק בעצמו, מלאכה עושה אינן הוא אם ואפילו תלוי. באשם חייב הואהעמשות
 היו לא שבלתו זה, עבור יענש ענש הוא גם מלאכה עועוים הי:נראליםשמשרתיו
 וגם מכשול, תתן לא עור דלפני גמור בלאו ;ובר שהוא ונמצא זי, מלאכהעושים
 עה~ה והוא וכו' פהוחה שהנותו רואה שחבירו הרבים, את וכחטיא חיטא בזההוא
 חסרון מפני היא הכל על וסיבה לעתיד, והשבון דין ליתן יצטרך הכל ו;ל כזה, כןגם

 עכ"ל. וכו' התורה עפ"י הוא כאשר שבת של האיסור יוד; :נאינו התורהודיעת
 שבת, בשמירת וזהירים ליראים הנחשבים אדם בני הרבה 3מצא כן כיהבה

 לצאק ממהרים הס חשיכה שבספק הסיגרין, עישון בתאות כך כל משוקעיםאמנם
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 לירד האחרים את גם ממהרים שהם איא בעצמם, מהירים שהם רק יא השבת,מן
 יהם וע אחור, נסץ השעץ החשיך, כבר להם ואומרים ערבית להתפלך התיבהלפמ

 לומדים הץ ואם שבה, בערב לאור והושך שבת, במוצאי להושך, אור שמיםהמלוצה
 בערב חשכה מספק חמור שבת ב?וצאי השכה ספק כי י-עים הע שבתהלכות
 זהירים. היו ;ןבמ בתוספת ואפילו החדש( ח"ם ובארהית 7ממ"ב סי' מג"א )ע"שבת

 בענימם רק לא קודש, שבת בז2מירת לטהר צריכין כמה עד וראהבא
 יבא שלא לטהר צריכץ בדרבנן אף אלא חטאת. חעב לידי אן לדאור"תאהנוגעים

 ש;2תה מי ח"ל כתב קכ"ג ס" נסך הלכות,ין בע"ד הרמ"א י?הרי שוגמ לידי בזהאף

 שבחומש גפן פעמים ה' עד ימים ה' שיתענה אומרים יש "נם( )סתם בשוגג נסךיץ
 מצעו שלא מה פעמים ה' להתענות עלע החמירו נסך ב"ן הרי עכ"ל לורתכפר
 שהרמ"א שבת, בשמירת '2ההמירו מצעו מזה ועתר איסורים. בשאר ערוךבשלחן
 שני עם, ארבעים להתעמת צריך וחילל עבר ואם נתב, ;ךל"ד סי' שבתבהלכות
 דאפלו סק"לג שם רבמג"א התענית, אחר בשר יאכל ולא יץ. ישתה ולאוחמישי,
 הדץ דרבק באיסור לו ואפ נשוגמ כשעבר ומ"רי להתענות, צריך דרבחבתהומץ

 בעצמו 21בת מחילול נקי הוא מי כלומר ז'( ד' )איוב אבד נקי הוא מי נא זכרכך
 ונחזור :-- אחרים את דלהזהיר למחות '2עליו דיך בית אב ר"ת אבד, ו?כןוכל

 ל"ט. בפ' שם הגה"צלדברי

 7?21וזמזהירי

 ומזה וכו/ הזה העון גודל על תמידקח 37כ-
 ושלא שבת, שמירת ענין על להעם לזרז בזה להתעצל שלא התורה חכמיילמדו
 ויתעסקו ילכו הם גם אלא נשמעים, אינם שדבריהם העם דלת על רק זה דברלהטיל
 "מזהירי בשם הנקראות חבור-ת אצלם שנתיסדו קדושות קהלות באי~ה וראיתיבזה,
 הנרות הדלקת ועל ההנויות, םגירת ע"ד ובשווקים ברחובות מסבבים והםשבת"
 קדושה במצוה רבים מזכים הם כי האלו האנשים זכות גדולה וכמה וכו' בזמנםשיהיו
 כזה, קדוש בעגין לעסוק שזוכים האנשים ח:ותם לשמוח צריכים וכמה וכו'כזו

 וכר מזה ידיהם ירפו שלא להתנהג אין' עצה לטכס תמיד שיתקבצו הוא-ומהנכון-
-עכתו"ד.  
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 בועותש

 בצוואתו ,"ל אבוהב שמואל ר' הגאון  לשוןזה

 בעוה"ר אשר א( כחתורות הנדונות עברות הן כי בשבועות, להקן -שלא-

 דבר כך על אשר העם, המזן ובכ לשונם שחזט חץ רע, מזקש שפתימבפש;1
 וכל נדר כל בפומייהו נזרגלא הוא, שט וגדול קטן והתור ראש, וקלותצחוק

 אלקינו ד' ברית את זכרו רא אשר יען הבא, לעולם נפשם לענות אימורשבועת

 ב( לשוא שתו את ישא אשר את ד' ינקה לא כי אתם, כרתאשר

 וביאוריםהערות
 לט. שבועות פו. יומאא(
 וגו' תשא לא כתיב שוגות, בהלכות הזכרונות בס' המחבר וז"לב(

 לשוא, ה' שם הנושא שאפילו_ למדנו הא תשא, לא אלא כאן כתיב אין תשבעלא

 בשמו הנשבע וחומר וקל וגו' ינקה לא כי בכלל הוא והרי מנשוא, עונוגדול
 שכמעט אדם בני בהרבה בשבועות כך כל הלשון הורגל וכבר ולשקר,לשוא
 כל והלא ומאוחרת, מוקדמת שבועה בלתי מפיהם דבר להוציא יכוליםאינם
 רעשה ארץ זה, פטוק בסיני הוא ברוך הקדוש שאמר בשעה גזדעזע כולוהעולם

 לא וקטנים גדולים ואתם הרדו, בראשיה בריות וכל ירופפו השמיס עמודיגם
 בשעה מלא בפה להוציא לכם שהיה ובמקום והנורא, הנכבד בשם לדבריראתם
 שקרים בפה לרגעים תוציאזהו ובזיע, ברהת ביראה באימה ולפארו לשבחראויה
 ולגדול, לקטן גלוי בכהוב מפורש העונש והנה והקפדה, מיחוש בליולבטלה

 יע"ש. וכו' אלקיגו ד' שם הזכרת ;ם לכת הצנע גם אדם, מכל גסתרואין
 וממשפחתו ממגו שגפרעין מ' ס;י' פ"ז סי' ובחו"מ לט. שבך;יתובגמרא

 אותן, מכלין ומים אש שאין ודברים לאלתר, ממגו ונפרעין כולו, העולםומכל

 ל;ולם באה רעה והיה :ז,( )עיכין עליו באים ונגעים אותן. _מכלה שקרשבועות
 משום המפרשים וכתבו יג,( שבת מ"ז. פ"ה )אבות השם. וחלול שוא שבועותעל

 אם בחבירו האדם ב:וה ביאי כי עולם, ,טל ישובו לטובת זה הוא גדולדעיקר
 המלך יבטה ובמה בשבועה, לא אם לרעהו, איש הכהוות יבורר ואיך בשבועה,לא
 חמיכות ומודי וכל ימל:ן, גאמויהן אהד -ל שבשיע ביה לא אם הילועל

 עמן טובה רק שתהיה ילארצ. ל;ין המרך וובועת חהייות. אמוגת עלבנויים
בחכירו_ ולבטוח להאמין שיכול אדב ואין עב, יפרע ,מבן;ה ובאין עיניו. לנגד תמידוארצו
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 ולא תרבות בגי לעשותם יוכלו אדם בני א;2ר חיות ישנם כירדוע
 קמא בבא )עיץ לעויס תרבות בני להעת עכלו לא אשר העת וישנם לאדם,"יקו

 שחפץ שמו יתברך והבזרא רעות, העת באמת נקראות כאלו וחתת קמא( פרקסוף

 וצלמות, ציה בארץ במדבר ;ןיהיו עליהם מר הברעת לטובת העולםבתיקון

  ונ;2בעין בהץבועה מזלזלים אדם שבני וכעלן אדם, לבני להזיק יוכלו לאלמעו
 ולגרום לזולתו ולהו2חית להרע לאדם מעצור אין ואז הטם, הלול וגורמיםל;ץוא
 לעולם, רעה חק המ וך ב הקדוש שויח מדה כמד מדה כן על אחרים, ממתהפסד

 אתה צא עלינו, יתרתך מה ןאדם אומרת וכאלו לרוחה מעצור אץ כןשגם
 עכתו"ה נפשו מצרת שומר ולשוט פע ששומר מי כן לא 5ה, אשב ואמהמדברה,

 כי חושבים ורבים ת"ל כתב וגר ת;ץא לא הפפוק על עזראובאבז
 מכל קשה היא כי להם אראה ואני גדולה, עבירה עשה לא לשוא השםהט;ןא
 עת כל יוכל לא קשות, עבירות שהם והנואף הרזצה כי אהרץ, הבאיםהיאתן
 שבועות אהד בעם ישבע לשוא להשבע עצמו הרמל ואשר יפהד, כי -נאוףלרצוח
 כיחנו ת אתה ואם שנשבע, ידע 21לא זאת בעבירה רגיל הוא כך וכל מספר,אין
 דבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע, שלא ישבע אז עהה? נשבעתלמה

 זאת רק בישראל היה לא ואלו צחות, לעתן להם והוא השבועה, יקדימושידברו
 אראה ואני מכותינו, על מכה ולהוסיף הגלות להגריך תספיק לבדה,העבירה
 שעתה לפי כן הנואף גם בנקמתה תאותו מלא אתבו רצח אם הרוצח כישגעונם,
 לשקר הנשבע והנה להתנקם, או להתרצות שקר ועד לצרכה הנאות מצאוהגתב
 לו שיש הנאה בלא בפרהסיא  ךווימ ;2ם מחלל הוא שבועה עלע שאץ עתבכל
עכ"ל.

 לבטלה. ;טמים ;טםהוצאת

 בו תש הזכרומת. ספר בשם לעיל כמכר ת;טא דלא מקרא כן גםהוא
 לכם תרחה ח" נדרים ובגמרא ד" )תמורה תירא איקיך ד' דאת עשה מצות כןגם
 הזכרת והשומע לבטלה, שמים שם להוציא יראין שהן אדם בני אלו שמקיראי
 ;2כל בנידוק יהא בעצמו הוא נדוהו, לא ואם לנדותו, צריך חבירו מפיה;טם

 חעךטו כך וכל ז" )עזם וענתה-כמ(תה- מצויה, עבעת ;2ם מצויה ה::םמקום-;ןהזכרת
 לד' אדם יאמר שלא ממן י" )שם ;ךאמרו עד לבטלה ;2מים שם להוציאשלא
 וקא קרבה אמר דלא זה לדבור גמר ולא לד' אמר דילמא )פרש"י וכףעולה
 והדר עולה למימר בעי לכתחלה אלא לבטלה. שמים שםמפיק

 לד"
 לומך תלמוד
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 הקרבן, על שמים שם להזכיר אלא נתכוין שלא זה ומה וחומר קל לד'.קרבן

 וכמה. כמה אחת על לבטלה לד', קרבן תורהאמרה
 בגוים )ויתערבו ולשון אומה כל לשון על ורגיל מאד מצוי זהודבר

 חהה קוראים שומעיס או שרואים וחידוש פלא דבר כל שעל מעשיהם(וילמדו
 צריך ה"ח, י"ב פ' שבועות הלכות הרמב"ם וז"ל לבטלה, שמים שם ומזכיריםד'

 יהיו שלא כדי שבועה, בלא אמת דברי לשובם וללמד הרבה בקטניםלהזהיר
 מלמדי ועל האבות על חובה כמו הדבר וזה כוכבים, כעובדי תמיד להשבערגילים
 עכ"ל.תינוקות

 ענין כל שעל היינו בפיו, שגור שמים שם שיהיה לגבר שטוב אמתהן
 מפיו השם שיוציא לא השם, ירצה אם או דשמיא, בסיעתא או השם, ברוךיאמר
 מעשה ואנשי וחסידים שידבר, לשון בכל ואפילו שבועה, דרך שכן וכלבחנם
 שאומרים, רק המדרברת, בלשון ד' שם פעם בשום להזכיר שלא בכללנזהרים
 פ"ו, ד' אהבת שער הלבבות בחובת ועי' השמים, העליון, הוא, ברוךהקדוש

 מוםר. בספרי בזהוהאריכו

 צריכה שאינה וברכה לבטלה,ברכה

 רז"ל כמאמר צריכה, שאינה ברכה או לבטלה ברכה מברך אם זהומעין
 משוס מדאורייתא עובר דלהרמב"ם סק"ו, ובמג"א באו"ח רט"ו ובסי' לג.()ברכות

 דלרוב שם, אדם ובנשמת ה' סימן בברכות כללים אדם בהיי ועייל תשא,לא
 צריך מאד מקום מכל ברכה, דרך ה;נם אן: שמזכיר דרבגן,כיון הויהפוסקים
 דוד ובמצודת ר"ו סי' סוף או"ח ;י' לבטלה שמים שם הוציא ואם בזה,ליזהר
 ד'. ס;יף ו' סי' ש"עבקצור

 אמתשבדעת

 היו עיירות שאלף באמת. אפייו מיהשבע שיזהר שבועה, לעביןונהזור
 מקיימיס שהיו 5י על אף שבועות. גשב;יכ שהיו ב:בביל נהרבו וכ:לם המלךליגאי
 תי"ה, סי' חסידים ספר ועי' המדר:ן( בשם קג"ו סי' או"ה הש"ע )ל:בוןאותם
 חייב, בין זכאי בין אמרה ךילתא הדא ה"ה. פ"ו שגועות ובירושלמיתי"ט,

 הגדולה הטובה ,טבועות, מהלכית הי"ב פי"ב רטב"ם ועי' היעול, לאלשבועה
 ט' מקהלת ראיה שהביא צ' סי' הו"מ הת"ס שו"ת ועי' כלל. ישבע שלא לאדםהיא
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 והיפדכה דבר והף נשבע איננו ואשר למימר ליה והף ירא, השבועה כאשרהנשבע
 כלל מלישבע עצמו שפורש ירא, השבועה ואשר הכעה, אלא ירא, ןשוןמהו
 בכל רפשר לו אפשר ואם שקר, שבועת ל~י ושלם חס יבא שלא באמת,אפילו
 ושבועת וכר כן לעשות לו יש לשוא, יתברך, שמו את לישא שלא כדי דןפשרמה
 מעל נא סורו עלי: יאמר שלא ונשמר המהר ואשרי ומר, רע הוא כן גםאמת

 להשוות לו שהיה כ'( סע" פ"ז ס" )חו"מ וכר האלה הרשעים האבשיםאהלי
 באמת. אפיןו י"נבע שלא טצדקי כל ולעשותולהפסיד

  וךרוב מה הרדב"ז בשם ס"ז ס" לקצש"ע בהגהותיו זהב במסגרתוע"
 מפסירט מהחרדים ורבים האמת, על ממון בשביל לישבע שןא נזהריםהעולם
 שטות של הםידות הוא זח ידי עלממץ

 עי"ש_
 ואפשר סופר, כההתם דלא ההו

 בחנם תובעו שהתובע או התובע, עם לפשר אפשר שאי באופן מ"רידהרדב"ז
 מת;קש כן על מפיה שבועה להוציא יאבה ולא וחרד זהיר שהנתבע שעדעבשביל
 אחד גדול ב;ץם ושמעתי בהנם. ממון ממנו להוציא כדי לישבע ומזקיקוהתובע
 לא ;ןהצדיק בידעו הרבה, ממון סך ממנו ותבע ריןע ;ליו העליל אחתעיפעם
 שום הזה הר,טע עם לו היה לא ובחמת דעלמא, הון כל בעד מפין ;נבועהעציא
 לערכאות לילך צדיק אותו עצמו ודרז בערכאות ותבעו מעולם, ומשאמגע

 לישבע, יצטרך ,ךלא כדי הסכום כל לשלם ינרצו שלומו לאנשי הסכים ולאלישבע,
 פועלי כל יציצו למחר ום, ה תשלמן שאם לישבע, מצוה דא בכגץ כי להםואמר
 הרדב"ז שאמר אפשר כזה אופן ועל טוף, לדבר ואין לערכאות ויתבעוניאון

 ~טטות. וךל חסידות הוא זה ידי על ממתשלהפסיד

 באנהוז לי;טבע הותרלנהי

 ףרמיה ובצדקה במשפט באמת ד' חי ונשבעת אמרו מטות פ'במדרש
 בשמי להשבע לכם שהותר סבורים תהיך לא יישראל, הקב"ה להם אמרד'(
 תירא. אלקיך ד' את האלה המדות כל בך יהיה כן אם אלא וכו' באמת לואפ

 כי דכתיב אברהם ועסף, אעב אברהם אלקים, יראי שנקראו כאותםשתהיה
 ו"ןר תם איש דכתיב אעב כ"ד( )בראשית אתה אלקים ירא כי ידעתיעתה
 וכתב מ"ב( )בראשית ירא אני האלקים את דכתיב יוסף א" )אעב אלקיםףרא

 יראי אך כי האלה, צדיקיס בשישה רז"ל בחרו מדוע לחו"מ יצהק ביתבהקדמת
 כי זה, במאמר לחז"ל היה נכבד ורעען יקרה כויה לישב;, יכול כמוהםאלקים
 שקר וטבועת לידי ולהביאו קוץ, מדעת האדם את להעביר יוכלו דבריםוטלווה
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 הבמל אם ים, לב האהבה א( אמת. שבועת אפילו חדל אסרו כל יעל רטלם,חס
 אמת ללא ישכע אם ויחשוב הר;בה, בפשם להשיב יכול לא והוא ללחםצועקים
 השבועה, את לבטא לו, יוכל אף יסיתגו יצרו הזה ובמצב עשקו, מיד כספו אתיוציא

 )כתובות רז"ל וכמאמר רוחו את יטו ומכאובים יסורים ב( הטף. לפי לחם לתתכדי
 שיעמדו המעט מן ומעט לצלמא, פלחו ועזריה מהבאל לחנניה נגדוהו אלמלי :(לג

 פן חז"ל לב, על יעלה ומורא השם, קדושת על נפשם למסור הזה הגדולבנסיון
 היא ג( ושלום. חס לשוא  ה' שם את לשאת כנפשו והטא בנסיון האיש יעמודלא

 חטאו לכסות לשקר ישבע אשר ויש בלשוגו לחטוא האדם את תסית היא גםהתאוה,
 חרפתו. תגלה לאלמען

 דברים ושלשה בנסיונם, שעמדו על לתהיה נודעו האלה הצדיקיםושלשה
 לבנו שאהבתו אברהם הוא האחד האמת. הדרך מן להתעותם הועילו לאהאלה
 מאת הוכה אשר אירב הוא והשני לעדלה. ויעלהו ד' בקול משמו; הטתו לאיחידו
 והשלישי מאד, כאבו גדל כי אף בשפתיו, חטא ולא קדקדו, עד רגלו מכףהשטן
 לאלקים, יחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה איך ואמר בנסיון עמד אשר יוסףהוא
 בטוח גכון לבו אז האלה, הצדיקים כשלשת וביראתו לד' באהבתו איש גדמהואם
 שמים שם לקדש ויוכל ושלם, חס לשוא ה' שם ישא ולא באמונתו ישקר לאכי

 עכתו"ד, האמתבשבועת

 חדל בלשון ואפילו דאורייתא שבועהכל

 שבזעת כגון דאורייתא, שבועה היא אם השבועה בעיקר הילוק שאיןודע
 שבועת או שבו;ה, המהייבו אהד העד את להכהיש הנשבע או במקצת,כודה

 של הוא שהפירוש דרבנן, שבועה אן המשנה שבן;ת שבועות. לשארהשומרים,
 שחז"ל דרבנן, ושבועה השבן;ה, הייב עליו הטילה שהתוה"ק דאורייתא,שבו;ה
 על אף נשבע. אנן אמר רק אב כ;צמה השבועה אבל השבו;ה, היוב ;ליוהטילו
 העדות, שבועת פ' ר"ן )ועי' גמורה שבועה זה הרי כינןי ולא שם יא הזכיר :ביאפי

 למדגו קבלה שמדברי ואפשר שסיים שבועות מהלכות ה"ג פ"ב משנה הכסףהביאו
 הכהוב שאמר וזה דאורייתא, הוי שנשבע לשון ובבל רך"ן, סי' ין"ד יע"ש(וכו'
 "וחל?ת" אנילו היינו יט( )ייקרא אלקיך ד' שם את .הללת לשקר כש:י תשבעןולא

 הר"ן(. )דרשות ד' אגי כן גם הול.. בישוןשתאמר
 כמו לומר, הטפשים שגהגי מה על י"ז, מי' א' הךק הרדב"זובשו"ה

 לגע.ר וראוי לכפירה, וקרוב הוא פליל. עון זה, דבר אךת הוא כן אמתש'הקב"ה
 יאמיתה יהברך, מציאותו אמיתת לה,נווה שאין לפי וכו' עין שהוא ולימדו זהבאוןך
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 לעונש ראוי הוא הכי אפילו ברור, אמת ההוא שהדבר ואפילו מהנבראים, נמצאשום
 אשר ההוא בדבר אם שכן ובל  ככה, על לנפשד לד ואדי לקדנד, עבד  משוהכאילל

 הלק לו ואין הוא, לא ואומר כקונו כופר ודאי שזה שקר, או ספק הוא לאמתרוצה

 על אוצאל אם ואמר דבר על נשבע אם כתב, התשובה בסוף ושם וכו'. הבאלעולם
 למשכן ראוי שאין כפירה, חשש יש בזה וגם וכו', לו מתירין אין יהודי אהיה לאזה

 עכתו"ד. נפשו את נוטלין אגילו בעולס דבר שום עלהדת

 ואם וז"ד, כתב מ"ה אות השלישי שער יונה לרבינו תשובהובשערי
 לקבל אסור שוא, דבר פיו ד,ניר יודע והוא שב-עה להשבע האדם את דין ביתהייבו

 בלבבו שאין פי על אף הבירו, את הפהיד למ;ן אשבע, אנכי לאמר השבועהעליו
 אמרו וכן לשוא, להשבע תקבל לא ממשמ;ו בכלל ויש תשא, לא שנאמרלהשבע

 יודע שהוא ומי וכו'. תקבל לא ש.א שמע תשא לא כג( )שמות ותרגום במכילתין,ז"ל
 השבועה מן נפשו ולחשוך להמנע לו יש שבועתו, על אדם בני יחשדוהו ישבעשאם
 עכתו"ד. אתו האמת כי גם שמיםלכבוד

 חרם וקבלת בשסשבועה

 המשנה שבועת וכל דאורייתא, שבועה לח:( שבועות דגמר'מדינא

 הראשונים בטלו ובדורותיגו וז"ל כתב שם וברש"י בכינוי. או בשםמשביעיל
 אמרן והא בעשרה, בארור עליו לגזור ותקנו גדול, שעוגשה לפי דאורייתאשבועה
 דמוריא המתחיל דבור שם ובתוס' לה.( גיטין רש"י ועי' עכ"ל. שבועה בוארור
 חמור דלא בהדרה, אלא מרובה שבועה שעונש מלהשביעה, נמגעו ולכךוז"ל
 העונש יהא שלא שבועה, במקום חרם לקבל תקנו הזה בזמן והשתא האי,כולי
 שתהיה כתבו טעמא מהאי דאפשר ע"א סי' חת"ם ועי' עכ"ל. כך כלגדול

 השם. שהזכיר כמו קצת והוי שריא שכיגתא עשרה ביה דכלבעשרה,
 במשפטי ז"ל הרמב"ן שהאריך כמו שבועה כעין היא ' בחרם קבלהוהנה

 עקיבא רבי דאמר ילמדנו מהמדרש הביא ושם הכלבו, ספר בסוף נדפסהחרם
 סוף התורה על רמב"ן ועי' השבועה, היא והחרם החרם היא שהשבועהללמדך

 החרם עקיבא רבי אמר ז"טב פ' בתגהומא לפגינו נמצא זה ומאמר בהקותי,פ'
 דקבלת סקט"ו כ"ח סי' חו"מ בסמ"ע ו;י' כחרם, והשבועה כשבועה חמודהוא

 בחרם, קבלה היא וכן וכך, כך ובשבועה באלה עלי מקבל אני שיאמר היא,שבועה
 גיטין התום' בשם לעיל הבאתי הרי ומ"מ עיי"ש. הן אחד ענין וחרםדשבועה
 שבועה. מעונש טפי קיל בחרם קבלהדעונש
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 בחרם. קבלה כתיבתנוסח

 "בדבר המדוברת ברורה בשפה הלשון בתה היא בחרם קבלה כתיבתנזסח

 עלי מקבל אגי התביעה( )ויפרש וכך כך פלוני בן פלוני ממני שתובעהתביעה
 זה, על לקבל שצריך טענתו ענין כפי אחר לשון או כלום, לו תייב אני שאיןבחרם

 לקבל שצריך לו אומר כשהדיין דלהיות שכתב ע"ט סי' מיגץ מהר"ם בשו"תומצאתי

 צריך לו להזכיר נוהג היה לזה בעלמא, דברים רק היא כאלו המון בעיני חשוב זהעל
 רוצה היה והאחד לפני, דינין הבעלי כשבאו נוהג הייתי ומאן עיי"ש. לישבעאתה
 חשוב ולזאת בחרם, בקבלה לישבע צריך שאתה דע לו אומר הייתי בחרםלקבל

 השיב ואם בפשרה, שתתרצה לפניך יותר וטוב ברורים, בדברים לישבעבדעתך
 אחר אומר והוא לפניו. שקורין הקבלה בכתב לו מוסר אגי בפשרה חפץשאינו
 מבין. שהוא בשפה במלה, מלההקזרא

 ן שבועה בעסקי עכשיו ישראל דיני בתימנהג

 ו,"ל. סוגיות על סופר התן חספדהעתקתי

)א(

 הדין, עיקר ע5"י שהוא כמו בארוכה שבועה דיני ביאדנו שו2ראחרי
 בספריהם, המורים גדולי שכתבו מה עפ"י שבועה, בעסק לנהוג ראוי איךאבאר

 מדריגת אסדר ומתחלה ערוך, בשלחן שכתוב ממה קצת בשינוי עכשיושנוהגים
 : למטה ממעלה השבועהחומר

 דאורייתא לשבועה תכסוס שהיא חפין, בנקיטת בכיגוי או בשם שבועהא(
 : המשנהושבועת

 היסת לשבועת תכסיס שהיא חפץ נקיטת בלי בכיגוי או בשם שבועהב(
 : ז"ל לרמב"םדרבגן

 סק"נה: 5"ז בסן' הסן"ע שכתב ךה כפי בשס ארור ידי על שבועהג(

 ההת"ס בעל אאז"ק שכהב מה כפי שם בלי ארור ידי על  שבועהד(
 : לעיל שהבאתי ע"ג סי' בתו"מז"ל

 נשבע הריגי איא הפין נקיטת ובלי וכינוי שם בלי סתם שבועהה(
 : נוהגין שבן מ"ד בס"ק הש"ך שכתכ כמו פוסקים לאינך היסת שבועת תכסיסשהיא

 כ::ביעה הוי כף דתקיעת פ' בס"ק הש"ך שכתב מה כפי כף תקיעתס
 : חפץ נקיטתבלא
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 : כלום הבירו משל לו יש אם חרם עלץ שמקבל נוכהי הרסק

 למכח. ולא הבירו משל לו ;ןיש מי מחרימץ דץ שבית סתם הרםה(

 ; כיום לך ה"ב שןיך ראשי בה" לו ,2אומר ראש הדרתט(

)ב(

 היה הדין ;ץמעיקר פי על אף דיך בבית דאןרייתא שבועההמתה"ב

 פ"ז בסי' הסמ"ע וכתב באלה, אותו מ;ךבעיגן ב11ם, ב;צבועה להז2ביעוראוי

 חמירא דהרי תמה ע"ג סי' .בחו"מ ז"ל ההת"ס בעל ואאז"ק ב;%ס. אלהס"קנג

 והראב"ד רש"י הגאתים שכדאי ז2ם, בלי באלה דמ;ןביעין ודעתו טובא, נשהע

 שיהיה אלה ב;ךבועת רק ומשבעיק עליהם לסמוך בשם, שבועה שבטלו שכתבוז"ל
 כלום. אצלו לחברו יש אםארור

)ג(

 הבאנו כבר אבל דאור"תא. ,2בועה מהפכין אין הדין עיקר פי עלהנה
 שבועה ,צמהפכין פראג בק"ק ז2ראה התומים ז2כתב מה זצבועה בהיפך ט"ובחלק

 ש"ןלם '2אחר לן דק"מא מה עפ"י וה:א היסת, הוא זן"2בע התובע עלדאור"תא
 כאלו והוי דיק בית )ביד המעות זן"צלייש לו אומרין היסת, לה;ךביעו יכולהנתבע

 : נין ד בתי מנהג ;ןכן המז2פט בנתיבות הביא וכן התובע" את ומ,2בעיק שילםכבי

)ך(

 דהף המישרים ב;ןם בסק"נ הסמ"ע כתב היסת שבועת המתח"בוהנה
  ב;2בועה עכעךו דנוהגע העיד ההא אבל גוכחק חרם דכונתו ה,ן"ך וכו~ב חרםקבלת
 : כלום אצלי לפלתי ;ךאין נעזבע הריני ,2אומרסתם

 ))ה(-

 דהאידנא שכתב להש"ך דאף צ"ה סי' יחזקאל כנסת בתשובותוכתב
 אבל ליים, כדי דארעא עמא בשאר דוקא ה"נו בשבועה, היסת להעביענוהמם
 חכם- לתלמיד פסקתי לא שמימי לי ותיתי עליה לא"ם. ושלום חם חכםבתלמיד
 ועשב ברב פוין מדינות בכל המנהג וכן הרם. קבלת אם כי שבועה הכלבכופר
 וכן גא, ד דבי 'ךלוהא לפני בצנעה חרם קבלת היסת בזצבועת לפסוקבישיבה
 ורוצים ארץ, ורבמ לת"ח רחימי גפישי לא העם ובפרט המערב, ארץ בכלמהגץ
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 שלא כרחך ובעל עצמן, את יזלזלו לא שהת"ח ויודעים מגהון, גלימאלמשלפי
 עשה לקיים דין בית כל על מוטל זרוע לשבור כן על לפשר. בהכרחםבטובתן
 תירא. אלקיך ד' את התורהדכבוד

)ן(

 נקיטת בלא כשבועה הוי כף דתקיעת בסק"פ הש"ך שכתב מה לפיוהנה
 גקיטת בעי דלא כף תקיעת מהגי בודאי היסת, שבועת דבמקום גמצאחפץ,
 כף דתקועת ליה וסבירא חולק בסק"כט שם החושן דהקצות גב על אףחפץ,
 דלעבר במידי כן שאין מה ברית, ככריתות דהוי דלהבא בדבר רק כשבועההוי
 היסת. שבועת במקום והוי בלשעבר גם כף בתקיעת נהגו כבראבל

)ז(
 מעליו, להקל לפביו דרכים ב' היסת, שבועת לו שנפסק הגתבעוהנה
 כמבואר בחנם, מהמשביעו סתם חרם קבלו: לבקש יכול לישבע כ,~רוצהא(

 דבכל התומים העיד וכבר כן, הדין דאורייתא בשבועה דאפילו כ"ב סימןבש"ע
 כן ואם סתם, חרם ולא נוכחי חרם עליו שמקבל נוהגין סתם, חרם שנזכרמקום
 לקבל וכשימנע בחנם, משביעו שאיגו חרם עליו לקבל מתחילה התוכעצריך
 משבועונ יפטרחרם

 ח()

 התובע גם דאז אלא מהפכינן דבדרבנן התוב;, על השבועה שיהפוךמ(
 בסק"ה הסמ"ע כדעה מחרימין שבועה בהן5וך דגם ממגו, חרם קבלת לבקשיכול
 דבהיפוך משמע המשפט בבהיבות אבל התומים. כתב כן זהב, כטוריודלא
 לישבע רוצה איגו אם אבל ההיפוך, לקבך רוצה אם זה כל אבל מחרימין.לא
 בסק"לז הש"ך כתב כן כדין, שלא ימובן יוקה אי3ו אם הנתבע על להחריםיכול
 3וכחק הרם דאיכא עכשיו והגה בנוכהי. הרם כל דעכשיו גוכהי בהרם כן גםוזה

 דהא ראשך, בחיי לי דור יומר הנהבע .כול נוכחי. מהרם קיל ראש הדרתודאי
 דור לתיכע לומר הנתבע יכול סתם דבהר2 אומרים יש בשם הביא בסקל"זהש"ך
 אבל סתם בהרם זה כל והנה סתם. מהרם קיל דזה יימר דמי חולק והש"ךלי,
 מצי בוכחי הרם לו פוסקין דעכשיו וכו-ן ראש הדרת קיל ודאי נוכהי הרםנגד
 : כנ"ל ראשך בהיי לי דור לולומר
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 ט(ן

 כף מתקיעת כף, לתקיעת משבועה כך, הוא המדריגות השתישיותנמצא
 : צדק הן ראש מהדרת עושין ויש ראש. להדרת הרם ומקבלת חרם,לקבלת

)י(
 שיהא לי שתיקנו במה אפשי אי לומר דמצי כן הדין ונוטך בנשבעואפילו

 י"ב בסי' המחבר שכתב כמו מהנשבע, היסת שבועת רק ומבקש ונוטל,נשבע
 ; כנ"ל לעשות ויכול הרמב"םבשם

 על היסת שבועת להשביע שלא ארצות דתקנות צבי עטרת בספרוכתב
 וסביבותיה הוראדנא ובק"ק עכ"ל. חרם קבלת רק פוליש זהוב.ם משלשהכחות
 פויליש.: זהובים מעשרה פחות על היסת שבועת להשביע שלאהמנהג

 בבית עצמן על חרם קבלת ועכשיו סתם חרם מטילין דברים בכמהאסדר
 ' - : דבךים בששה המה ונתבע תובע בעגיני והנה התומים. שכתבדין

 בחנם משביעו שאינו בחרם לקבל המשביע צריך לחבירו משביע בכלא(
 סכ"ב. פ"ז סי' בש"עכמבואר

 סקל"ו. בש"ך פ"ז בסי' כמבואר וליטול לישבע רוצה התובע כשאיןב(
 דצריך ב' סעי' נ"ד בסי' לל דקימא השטר שאכד המיוה כשאומרג(

 ~ המלוה. על להחרים יכול שובר ונוטללשלם

 קבלת לבקש המלוה .יכול קרקע, רק מעות לו שאין הלוה כשטועןד(
 . . א'. סעיי' ק"א סי' בש"ע כמבוארחרם

 להחרים יכול פרע שאביהם וטוענין היורשין על יד כתב כשמוציאה(
 ה'. סעיף ס"ט בסי' כמבוגך איפכא או פר; אם יעיד שיזועשמי

 אין טוען אם דבאביהם שישלמו, אביכם לכם הניח שמא הטוען המלוהו(
 קבלת אלא ליכא וביורשין הגאונים, מתקנת והיא חמורה שבועה גשבע לשלםלו

 : לשלם ופטורין אביהם להם הגיח שלאחרם
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 חיטהש

 בצוואתו ז"ל אבוהב שמואל ר' הגאון לשוןזה

 רבז כמו רבו בה, נכשליס העולם שרוב הסכין והרגשת שחימה.

 בהרבה הנמצא דקות מהר, בטבעו נזרגיש חי כל לא כי בזה,המכשולות
 לבדיקת הדעת ישוב צריך שהרבה ז"ל מהרי"ק שכתב מה נדע הלאפגימות,

 הפגימה ירגיש ולא הםכין יעמים ג' או ב' בודקין אדם בני הרבה כיהסכין,

 בעם, המת!רצים רבו זה כל ועם ד', ביראת לבו הכין כי ימצאנה, כדואחר

 ביתס אשר ד' עם חמשחיתים.את מהשוחטים אחד אצל לכתם בנקלויהי
 ולבדוק, לשחוט ידו למל'א הבא כל אל נתונות הרשויות ומידם לרוחה,פתוח

 אם אחריהם בדקו ולא ודקדוקיהם, בפרטותיהמ בקיאים שאינם פי .עלואף
 למצוא להם הוא כבד הנוישוש וחוש עמהם, נכון ולבם פניהם על ד'יראת

 מדרכי פרקים ראשי להת מוסרים אלא מחמ, של כחודה תלם ]אמופראאבישרא
 בו(וכךות חינוררז /ב ;נל שם באין שחיטתם, אכיית ישראל לכל ותתיריןהנבחיטך,

 מן עובר שיאכר כזית כל על רז"ל, כדברי כשרים אינת הם כי ךללושחיטות

 בהם שנתבשלו הכלים איטור נפשנו לד(,בון ו;וא גס ונוםף וםריפך, דנבילהל"ו
 שנאסדו אחת בפ;1[ כי רעים, כלים כלין כן עך אט.ר הללן א[]דותם(,כלות
 א(, ימיו כל איסור לאכוך גורס איםורבבישול

 וביאוריםהערות

 המחבר דגרי ;'הביא עלינו ומתחלה הרבן;, להאריך לנו יש זו בהלכהא(
 ששיעור )בפ"א( שגתבאר מאחר בפ"ב, וז"ל ;2היטה הלכוה הזכרונות סערבספרו
 ישבב ו" א?ר כלל דחולין, ב' בפרק שגיגו שלימה ומשבה שהוא כל הויהפגימה
 גרם אחר ודבר כרחוי ששהיטתה כל גבלה, בשהיטה ,:נם:לה כל יה,יגע ר'משום
 בדיקת הובה מגעת היכן עד נשמע ממייא עקיבא, ר' ןו והודה טר"ה, ליפסליה

 ואהוב משובח זה הרי הלב ובכוון הדעה בי'2וב בבדיקוה המרבה שכלהסכין,
 נדון חומר אמיתת תתברר דבריה2 וניתלך וכן' להעהיק ינך יש ולעיכךלמעלה,
 הטא. וביראת באימה שמי2 לשס עו2ק-2 יהיו בו העוסקי2 רכיכלדידן,

 יודע שאינו טבח כל ז"ל, גאון ;ירס רב 3':2 הבדק מה,יק גס'כהוב
 להאכיל מיתר אינך לאהרי2 מאכיל שאינו וכל מבדיקת.. לאכול אסור בדיקההלכות
 עד לעצמם והבידקים השוהטים איתם כל ויהלקוהם להכותם לגו ויש עצמו,אה
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 ובתלמור הקודש, ספרי בכ"ד בקיאין שיהיו עד עוד לעשות שלא עליהם;~יקבלו

 לאבול ואסור בריאה התלויות הסרכוה וגם שחיטה, הלכות ויודעים פרקיםבכמה
 יבאו שמא כ; לא שאם וכו'  חן"ל שמנו הטרפות בכל בקיאין  ':יהיו עדמשקיטתם

 וכן וכו'. יישראל טרפות מאכיך שחוא מפני עונו וגשא ואשם ידע לא והואלידו
 העד וז"ל צ"ו( אית השלישי )שער שלו תשובה בשערי יונה הר' ההסיד הרבכתב
 רב עם כי הטא ירא שוחט להם ויבהרו ודקדוקוה, השהיטה בתורת ויזהרובעם

 נ;צוין רוב רז"ל אמרו אמנה וגם והבדיקה, השהיטה במצות עליו תלויםמישראל
 רבים שם, מצויה תוכהת ואין משים מבלי מקומות יש ה2. מומחים שחיטהחצל
 מן רבים כי שערוריה ראינו ועוד מומחים, ב;:תו שהיטה אצל הנמצ%.ים העםמז

 בבדיקת לדקדק יכין לא לבו ירא, איננו  ;אשד חטא מ,יראת לבם רחקוהמומחים
 אדם יבדוק כי תראה הלא בבדיקתו, מאד במאד רבן את לכוין צריך כיהסכין,
 באחרונה, לבו הכיל כי ימצאנה, כן לאחר דקה, בפגימה ירגיש ולא ושלשפעמים

 בבדיקת יראה מבלי גבר יפשע כי מלבד הלב, כונת כפי המישוש חושובחינת
 עכ~ל. וצדדים דרכים ויתרהכימנים

 ז"ל, הרא"ש דברי שהביא אחר וז"ל שלמה של ים בס' ז"ל מהרש"לכתב

 כתב, ויפה ז"ל, עליו כתב הסכין לברוק שמים ויראת הדעת ישוב צריך הרבהכי

 ישיבות, ראשי חכמים בקיבוץ נועד הייתי אהת פעם עגיי, את ראיתי אשר הגברואני
 כפרות, בו ושחט הכפורים יום בערב המעשה והיה בידו, וסכינו דמתא שוהטובא

 בו ברקתי ואני בדוק, לי והע.יב  הוא, בדוק אם אותו ושאלתי מידו, הסכיןולקהתי
 הסכין ולקח הוא חזר פגדם, הסכין לו ואמרתי הצפורן, חגירת בן ומצאתיבעצמי
  הסכין ולקהתי חזרתי ובדוק, הוא כשר ואמר בי ושחק במהירות כהרגלו ובדקומידי
 לך מה ואמרו בי גערו אלופים ומקצת כבראשונה, פגימה בו ומצאתי ובדקתיומירו

 הדעת ישוב צריך הרבה הרא"ש כתב בחנם לא כי הן, גלויות ואמרתיבנסתרות,
 מידינו הסכין ולקח הוראה, בעל אחד זקן לשם שהיה עם הסכין, בבדיקת ד'ויראת
 אני. משבח כן אם ואמרתי ו;צפורן, בחגירת פגימה בו ומצא כמוני, בנחתובדקו
 הסכין, בבדיקת ד'  ויראת הדעת  ישוב צריך  הרבה שאמרו מתו, שכבר המתיםאת
 עכ"ד. זה ברבר עליהם ולהקפיד השוהטים להזהיר ראוידלכן

 הסכין בדיקת דקדוקי קשין כמה היטכ באר מבואר לעיל הנזכרמכל
 ואולי האי וכולי ממנו, הדעת להסיח ושלא הכונה כח בכל אליו לבו לשיתושצריך
 בראותינו מאד מאד התמיהות עלינו גברו ומעתה חוקה, את בשלימותלהשלים
 לחי' האדם את מביאה זו אומנות כאלו וכו' ועיר עיר בבל המצמים השוחטיםריבוי
 הנמצאות רבות ותקלות מכשולות כמה לידי ושלם חם יביאנו לא והלואי הבא,עולם
 נותני מכמה  הגדולה  והתימה לכך, הצריכים חטא ויראת הזהירות מן ריקנייתבידים
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 דברים, שלשה על זה על לתמוה תש ליטול, יבא ליטלה הרוצה שכל לשחוטרשות

 והרגשות הסכק בבדיקת בקי אומן הף ומנהיג חכם כל שלא והוא הנותך מצדהאחד

 יכול האיך מאד בה רגיל ,טאינו ומי היא, עצמה בפני אהמנות זה כיהפגימות,
 דעת חסרון משום בזה יש וכי ויאכלה ו"1חטו עלץ '2יסמכו לאחריםלהורות

 מתנאי אין והלא בדבר, רגיל ואינו מרגי1ט ,טאינו יודה אם וכלימה הרפהותו2יגנו
 דתניא דגיטין פ"ו בסוף במ,טנתינו מצינו מזאת וגדולה ובודק, 21וחט להיותהחכם
 ויכתבו ,טילמדו ;טבירושלים הגדול דין לבית אמר שאפילו וכו' ל,2ל,2ה אמרהתם

  21בירושלים הגדול דין ו2בית הנמנע מן אינו ז"ל, הרמב"ם זה על וכתב וכףץתנו
 סופרים ,טיהיו ולא חכמים 21יהיו דין בבית 21התנאי לפו בכתיבה, בקיאין היולא

עכ"ד.
 ז"ל החת"ס תלמיד עברי הלב דברי כאן האביא הזכרמות, מם' זה)כל

 הזכרונות(. מס' אשליםואה"כ

 גדול מכשול הוא הזה בזמן אשר לעורר עוד שיש ומה עברי, הלבוז"ל

 למדו שלא מה גדולה הוראה להורות עצמם על סומכים רבנים הרבה אשרבעוה"ר,
 סומכים אשר הענין והוא הרוגיה, כל עצומים כן ידי ועל כלל, שמשו שלאומה

 אחרות, הוראות אלפים מכרעת אחת הוראה מזו, גדולה הוראה יש וכי שוחטים,ידי

 פעמים וכמה פעמים, אלפי אלף לישראל וטרפות גבלות מאכילים בה נכשלדץ,ם
 בידיעת שמש ולא אחרת מעיר מומחים שוחטים לפני בנסיון עמד לא אשר רבבא

 יש וכמה קבלית, וליתן השוחטים את לנסות עצמו על סומך ומיד הסכין,פגימת
 שאין גדולות מקהילות אפילו שוחטים הרבה ראיתי הלזו, גדולה פרצה עללהתאונן

 הסכין העמדת שתהלת ישנן ערוך, בשלחן המבואר וחלק הד מסכין ידיעה שוםלהם
 וכמוסבר ההשהזה, הרגל מהמת היטב הטכין מעמידים אם שאף וישנו כהוגד,שלא

 יאם תמיד, עליהם עוברים דקות, פגימות בסכינים כשעושימ מקום מכלבההת"ם,
 את מלאתי לא מעילם הנה המנין, מן אינה יחיד וד;ת כן, אומר יחיד שאניתאמר

 שוחטים ?פני נסיון על כבר עמדתי שאני אף אדידי, ולסמוך שוהט לגסותלבי
 אצל באוגגארין ובין בפלאים. רובם שם השוחטים אשר פוייין במדינת ביןמומהים

 חונפים הם פעמים שכךה בזה, לסמוך אין דמתא שוהטים עך כי אהרים,שוהטים
 בהוראה דידי על שאטמוך ושלם הס מקום מכל בעדות, לי גודע כאשרלרבנים

 המנוסים חכמים תלמידי שבי "וו אהרים שוחטים שני עמי צרפתן ילעולם כזו,גדולה

 וכו'. זה בפגי שלא זה הסכין בדקנו וכן הסכין, פגימת הרגשתעל

 אמגם ההרגשה, ;ל אהר במקום השוהטים שנפסלו שידעו רבניכוכמה

 הפסולים השיהטים אלו ;ל וסומכים ואפסי" אגי "בגבולי ל.מך בהוראה לבםגס

 בשלהן לן וקימא בעליה, את הכקברת כזו לרבנות אוי גידים, טריפותהמאכיךים
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 השחיטה בצפורן גרת ח נה א אפילו דקה דבפגימה ב' סע" י"ח סי' דעה תרהערוך
 והשוהטים וכר שם אלפם וכרב כרבים הקכה כי " יז בחולץ "מר כרב דלאנבלה,
 על לבנה נקודה השמש לעץ שראו כזה, מהמת לא עליהם מרעיש שאך ליםהפס
 עהם רחך, השוחטים  ;ץקורים מה ופלתי הכרור י2פוסל מהמת ואפילו הסכיךחוד

 בצפורן הרבה שאוגרת "מר דרב אליבא אפילו מצאתי ממש פגימות אלאפגימות,

 בעוה"ר. גדולות בקהילות ואפילו ראיתי א;ךר השוהטים ולכל ולחברילי
.

 רבר  רבר, ראשית  האותעת,  ;יער ק"כ דף לבוב דפוס השלה"ק לשון חה

 )הבאתץ תשובה בשערי יונה רבינו כתב ;ךחיטה, ,ךל הסכין בדיקת מחמתגדול

 מכל ב;ץר ;ץאוכלים זה דבר על נצטערתי יאיע: היותי מיום הגבר ואגילעיל(
 הישוב בני ;ןקבלוהו ,טוחט ;2ם ;ץנתמנה ואף ואגפיה, העיר מיושבי יביאוא;צר
 מופלג /ץאעו אף בחרה א;םר מכל שוהט מקבלים לפעמים מקום מכלההוא'

 ירא לכל ראף בישראל ואם עיר ;ץהיא גדולה בעיר ואף יתירה, וא.מנותבחסידות
 דמתא, שוחט של ן הסכ הוא איך ולדרוש לחקור דע בית אב לב על לדברוחרד

 ראיתי ואני יתירה, אומנות  צריך ;ןמים ירגת על  נוסף כי  ;ךמים, ירא הוא אםאף
  בא  והיה בעצמת הוא כש;צחט לא אם בשר אכל שלא האמית"ם הפרו2ים מןאחד
 למה העיר, חכמי עמו ודברו ובקדושה, בחסידות המתנהגת לאיקים גדולהלעיר
 הסכין את לקח הפצרתם לרוב ובכן שלהם, מומחה השוחט ששחט הבשר יאכללא
 אמר הסכץ, מחץק אתה איך לי תאמר השוחט, אל ואמר אותה ובדק השוחטליד

 גם ואמר שנית אותו ובדק שנית, אותו בדוק להשוחט לו אמר כשר,  הוןהשרחט
 וכדבריו פגימה, יש שבכאן תראו ואמר לחכמים הוא הראה כך אחר כשר, שהואכן
 ביראת מופלג להיות צריך כי מגיע, הדבר היכן עד ראו העיר, חכמי ותמהו היה,כן

 הסכין לברוק התלמוד חכמי של המנהג היה לחנם ולא הסכין, בהבנת ומופלגשמים
 הרבה כי שמים, ירא שהיה אף טבח לשום להאמין ולא ובכבודם בעצמם הםדוקא
 לבוא השי"ת כשזיכני והנה המכין, לבדיקת שמים ויראת הדעת ישובצריך

 יתירה באימה בכאן הסכין בדיקת הנהגת ראיתי ראה תוב"ב, הקודש עירלירושלים
 עכ"ל לבי וישמח עיני ראך הזה, המלכות בכל המנהג וכן העיר, לחכמיובהראותו
שלה"ק.

 אלו בדורות כך, הראשונים בדורות אם בדבר, הפלגה שאין רואין אנווזה
 ומה -גדולות, בקהילית אפילו המכשלה רבה איך להגיד אין וכמה, כמה אחתעל

 הגפש, את המשקץ נבלות תמיד .אוכלים הם אם פרוין הדור אם כך אחרחידחן

 התינוק וכן האסורים דברים המיגקת תאבל לא וכן פ"א סי/ ביו"ד הרמ"או7"ל
 שקטן פי על דאף חדש, הפרי זה על )וכתב עכ"ל בזקנותו לו מזיק זה כל כיבעצמו
 יפרישוהן - מקום מכל -אבל -דינא, --מעיקר היינד להפרישו, מצווין אין נבלות-איכל



_1 תורה שלשמישהש

 שבזמננו ולפי רעה, לתרבות לצאת וסופו רע טבע לו שגורם בזקנותו לו ,ןמדקמפני

 פנים עד הם ורובם רעה, לתרבות תצאים הבמם רוב אל" מענינים נזהרים איןזה
 מוסר קיבולי בר לאו יהם פ על עכיחום אם ואף בלבם, נוגעת ד' יראת ואיןשבדור
 שוץאלך וגוי את ומלתם הפסוק על עקב פ' אפרים מחנה דגל )ועי' עכ"ל,נינהו

 שהשיב ומה התורה, מן המתים תהית על ז"ללהרמב"ם
 להם"

 בקהילה דמתא שוחט שהיה אלקים ירא מרבנן צורבא מהד מכתבותיעמ
 מביא והוא לפנע, סכין להביא לו המצוה הרב עם הוכא עושה איך וכתבגדולה,
 ;ןבוע 21ם וכתב ףפה, טוב הכל הרב בעיף אמנם ומ2ר, יפה שאעו סכין רקהמיד
 בקיאים שהם עצמם גו הפל והם גדולות, מקהילות רבגים ב' '2ס עירו דרך עברוט

 לשחיטה וכ21ר יפה 21אימ סכין מודעה, מסירת אחרי לפניהם והראה הסכיךבבדיקת
 שהסכץ שידע ב,2ביל עשה כן לא והוא בעבורם, בו ש"2חט מאד אותו הפלעווהם
 במקומי אני שהוק, ישראל של דמן עושים ואיך המכשלה רבה איך וחד וכו/פגום
 כי בעצמו השוחטים בודק אימ במקומי הרב האמנתק לא בעצמי 21מעתי לאאמ
 הסכץ את הרואים אחרים שוחטיס ידי על מנסה רק והוא בזה, שימון ז2לאאמר
 ולמודים בקיאים ז2הם שנודע ן מרב צורבא או רב ידי על או זה, בפמ שלאזה

 וכו/בהרגשה

 קבלות ליתן עצמם על שסומכים הזה בדור המבוכה גדולה כמהומעתה
 אומגים להיות נילדו אמם מבטן כאלו וישבעה ענףם יאכלו ולכתוב נפש,בשאט

 שתה" מוכרח אק הכי אפילו הרים, ועוקר סיני בתורה גדול הוא אם ואפילובהרגשה,
 החטאים לפי שנה י"רעים טובים מעשים כך כל לעשות עכלו ואיך הרגשה,לו

 דאור"תא איסור שהיא הדבר על לעורר זה כתבתי ואף אחד, בעם בגללםשנעשים
 בישראל, הוראה להורות למעשה הלכה הלומדיס לעורר וגם רבים, מכשולוהוא

 בדבר ולשמ12 וללמוד דעה, ערה של הראעךן סימן מדת לידי לבא עצמםעךיגעו
 וגם ידם. על מכשוך יבא לא כן ידי ועל מומחים, שוהסים לפני ב"ם אהדזמן
 רבים וגם הלץ, הגדולה הפרצה 3גד בפרץ ולעמוד מהטוא נפשות הרבהיצילו

 תלףה מישראל נפ2 כל אשר כזו ובדיקה בדיקה, הצריך דבר על אףהנזהריס
 חסידות מדת שום בזה ואין בעיניהם, הוא קל תורה, יטל 3בלה איסור ספקבה,
 ה21לה"ק כי נ::חט, במה עךודעים אחרי רק מקום, בכל הזה בזמן אוכלים איןאם
 ען בדורו ;הב והטורי וכו', השהיטה אצל מצףן רוב על בדורו מפקפקכבר

 אמנם ךכר. לעצמו יחו2 נפו2 יעל ו:כל והומר קל הזה ובדור הכשרות,חזקת

 ב:2ביל דכו' ההבופה וגברה געדרת האכת ותהי הגביא, ג"רות 3תק"?הבעוה"ר
 רק דבר שום מפליג אני ואין בעוה"ר הכל על הושעךן אין דאתרא מראכךוד
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 דברי את להעתיק ונהער ההת"ם. תימיד העברי לב ס' עכ"ך וכו' חכן יהגהאמת
 הג"ל. הזכרונות בם'המחבר

 ראתה היד כל ,ןלא הוכיח הנסיץ כי והוא המקבל, דכנת מצדהב'
 תל" הדבר ואין הסכץ, לבדיקת הצריכה הרגשה מרגיש אדם כל ולאלבדוק.
 הסכיה בדיקת הוא העיקר כי פה, בעל ;ךהיטה והלכות הדינים בידיעתבלבד

 וזקנינו הכמינו כל כתבו כא;ךר הטא' ביראת תלויה והכ,2רה הראויהוהבדיקה
  א;2ר ממנה בעוה"ר נעורים נערים בכמה והרעדה. היראה ע איפה ואיהז"ל,

 ועיתיה אכילה בעסקי עסקיהם ורוב והשיגוה, הנהוגה הרשות לקבל ידם אתפ;ומו
 מוכגים מקומות והפרדסים הגנות יבהליכת המךבו2ים, ובקישוט ה;2ערותובתיקון

 מושכים ואלו הללו, מדות להם מושכים אלו ליבטן. פתוחים ופתהיםלפורענתת,
 עוד נוטלים בידם א;ץר הרשות סמך ועל לרעה, שוים וכולם אהרות, מדותלהם
 בבדיקתם. ףתפארו י2ם ימצאו אשר בםכץ מקום בכל לשחוט לעצמםרשות

 אחר להבחין יודע היה ולא מעוטה הבנה ולו אהד בחור ראוועיני
 המדות ומן לטהור, טמא בין לאסור מותר בין הגדול, יהטורח עמו ה;2קידהרוב

 הרשות אחרי וחזר ל;ןחוט וחפץ אחד למקום והלך בה ליראות התחילוהקודמות
 לכל הצריכים הדינים מתכונתם על הבין ןלא ידע לא הגמור ;2בודאיוהשיגה,
 וץבידיינו הדין הכל אצל הוא ופשוט מכירה, אני והרג::תו אותם, לידעשוחט
 וה' ד' לפנינו ז2חט אפילו ;ךחיטה הלכות יודע שאינו בו ,ךיודעים מיו2כל

 ואסורה פסולה שחיטתו עצמו, לבין בינו שחט כך ואהר הגונה שחיטהפעמים
 על והשיב ;2חיטתו דרך ממנו ;ךאלו א~ילי להזהר, ידע שלא לפי ולאחריםיו
 רבותימ הע כבר בשר בלי לעמוד יכולים הצבור הט ואלו לאה לא- ועל הןהן

 ליצלה רחמנא הרשות נותמ בצתארי תלף והקולר וכו' לגמרי אומנותםמבטלים
 להרחיב הראוי מן אינו והמקבל, הרשות נותן בקיאות הונח לוהג/

 השעות כל ולא האדם כל לא כי חק הוא אשר הימים גל הרשות אתולהחליט
 וז"ל ד/ חכמת ומלאים במצתת המדקדקים לרבותי נוהגים ראיתי וכן זכו/עתין

 ולומר זמן עד רשות ליתן לסומכים יש וכן סנהדריך מהלכות בפ"דהרמב"ם
 ;ןאץ זמן כל או לכאן הנשיא שיבא עד להורות או לדון רשות לך יעזלנסמך
 הרגשה בדבר דידן בנדון ,2כן וכל עכ"ד. בזה כעצא כל או גה במד עמגואתה

 וכר ומתמעטת הולכת אלא דקותה, על עומדת נה וא מ;ןתנית שהיא בה,וכטצא

 מרג"2 שאינו בעצמו שראה הרדאי את יתפוס האמת ורודף ד' מבקש כלבודאי
 נו רבות איפה א"כ ממנה יותר בדבר ידע מי כי רשותו, נטילת על יבטחולא

 איזהו וראו צאו ישראל, בית צבאות ד' מכרם ואוך קיץ כל לבערהעומדים
 ובודק ודוחם להיות הרוצה כל על התלוים נפשות לפדית שתבורו ישרהדרך
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 חמושך וכל וכו', הנהוגה הרשות זאת נתינת בענין מאד במאד מתונים שיהיווכו'
 ובתנאים הדחק בשעת אם כי שבכשרים לכשר אפילו אותה נתון לבלתי הימנהידו

 נוהגים שהיו לרבותי וראיתי וכו', השמים מן כפול ושכרו משובח זה הרישאמרנו,
 וכן הוא, מה לראות השהיטה בעת השוחטים מידי הסכין פתאום בפתעליטול
 א"ש הריאה, ובדיקת שחיטה ה' מהם ודורשים ושואלים בעדם משלחיםהיו
 מזרזים צדיקים דברי אלו וכל שכחה, בהם נפלה אם לידע עבודתו כפיאיש
 הזכרונות. מס' כאן עד ההרגשה. ודקות הזכירה כח בהם ומוסיפים הזריזיםאת

 שו"ב ללמדו הראךי הךאמי

 אזהרה ובדיקות, שהיטות מספרי פה להעתיק היה הצורך מןוהנה
 והתנהגות שו"ב להיות הראוי הוא ומי הגון, שאיגו לתלמיד ילמדו שלאלשובי"ם
 היטב המבוארים בדברים מדאי יותר להאריך שלא וכדי והקבלה, והנסיזןהלימוד

 א', סי' יו"ד בשו"ת זצ"ל שיק המהר"ם שכתב מה בקיצור אעלהבספריהם,

 ללמדו תלמיד יקבל לא השו"ב דבריהם. תוכן וזהן האהרונים, שאר מדבריוקצת
 גמרא, קצת מעצמו לקרות ויוד; ספר, יודע הוא כן אם אלא שהיטההלכות

 המתר"ם כי )מובן תורה ט;ם טעם לא שנה, ט"ז עד הפחות לכל למד שלאומי
 מבלים היו ולא אומנתם תורתם היה היום שכל ךתליידים דיבר בזמנושיק
 וידע כזה( תלמיד אחר ביותר בדיקה צריך וכעת חול, בלמודי ספר בבתיזמנם
 לנו ומי מצותיו, ושמירת ד' ביראת מתוקנים דרכיו אם :עשיו בטיבויכיר
 וידועים וגו' אנשים לכם הבו דברים, בפ' שאמר השלים, ;ליו רביבו ממשהגדול

 אם אותו מכיר אני אין בטליתו מעוטף לפני בא אם שם ופרש"ילשבטיכם,
 אדון ע"ה רבינו מ,טה ואם לשבטיכם, וידועים לכם, הבי אכר ולכך הוא,הגון
 ואיש להוש, צריכין שאגהגו שכן כל בדמיונו, יט;ה שמא והשש ירא הנבואיםכל

 ישוב הרבה צריך ובדיקות לשהיטות כי לקבל אין רבזת ךהשבות ובעלמבוחל
 התניא בעל הרב ש"ע ועי' )נערוועז( ;צבים רפה ולא ואמי'1 הזק ולבהדעת

 יפלהי, יבכרתי סק"ג אהריןבקונטרס
 כל לל?וד מתחלה צייך והבדיקה, השחיטה ב;2ק .דן למלאותוהבא

 ולמראה היטב, באר הכן שילכדוהו ומומהה טבין מפ. יבדוקור: שהיטותדיני
 בתכלית לו מוב:י2 עויהיו עד הבהמה באברי נהןייתן הדברי2 יבי:הועיניו

 בשעת כומחה שן"ב אצל הרבה יעמוך בהרב.תיהן. בקי שיהיה יאהרההבנה.
 כך ואחר ה;ין, ר~וה פי על יפה מורגל שיהיה כדי הריאה, ובדיקתשחי:ה

 בזה י;סוק וצריך וכו' ועיפות דקוה גסות, בהמות הרבה ישהוט עצךוירגיל
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 של הקודש במלאכת ולשמש ללמוד וצריך בוריה. עד הכך ךהבין כדי רבומן

 תקופה כל דאויר השנה, תקופות ארב; שיעברו תמימה, שנה ובדיקהשחיטה

 חצי מזמן יבצר ואל ח:ליין, ועל הבהמות מזגי עך פועך האויר ומ,;ג מחברתהמשונה
 כנו על להעמידו הטכין בעמידת הן האומנות, ושמו:ץ בדמוד פניב כל עלשגה
 והיא להתנהג, איך הסירכא הסרת באומנות .כן השהיטה באומנות הן קצר,בזמן

 בין הסירכא גלגול ידי על וממשמשין ממעכין ואיך כדין, למעך גדולהאומנות
 במתינות קליפה, ידי על ופעמים דדדול, שום ממנה ישאר שלא בנהתהאצבעות

 מקרומי יקלוף ולא שרשים ישאיר שלא ובלבד רפות, ידים ובמשקל הדעתוישוב
 תכופות, לפרקים הד:נים על להזור צריך נכון על שו"ב היכות שדמך ואהרהריאה,

 הוא ובודק ששוחט ברגע השו"ב כי אחריו, לבדוק יש למודו על הוזר איןואם
 בשעת המטבחים, בבית ושם הדינים, כל אז לידע צריך כן ואם הוראהמורה
 קאמר, מאו ידע דלא אף וגומר, בפה מתהיל אומר, יביט הזון, יפרוין אםהפזון,

 מונים. והמפשיטים, 7;טבהים אצים, והנוגשים הרצים, ביד ספרים אהרולשיוה

 צדק שפט אם לדעת בספרים, דהפש גורם, והעת המקום ואין ועתום,רגעים

 לשו"ב אזהרה כאן עד בהקדמתו(. אפרים הש;ר )מלשוןומישרים
 המלמדו_

 לשו"ב קבלה הנותןהרב

 בש"ע כמבואר קבלה נטל כן אם אלא שוחט אדם שאין שנהגוואחרי
 אם הרב עליו יחק,ר שו"ב, על קבלה ליטול הבא כן על א', סעי' בהגהיו"ד
 למד ואם לעיל, כנזכר ספר יודע הוא ואם פגיו, על השם ויראת מתוקנים,דרכיו

 ונושאי בש"ע בהמקור שו"בבהלכות
 כליו_

 השמלה בפיו ושגור יודע אם והעיקר
 השובי"ם אצל שנתקבלו המובהקים הקיצורים מספרי וקצת שור, ותבואתחדשה
 בהם( המעיין את ומטעין ומתעין נכון בסדר נסדרו שלא מהם יש כי הרבה,)לא

 סהדותא ביקר עליו שיעיד רוח נאמן לו ואין היטב, איהו ומכיר בקי שאינוומי
 קבלה. לו ליתן להרב אין הפרטים, ייל כשורהשמתנהג

 לבחורקבלה

 לבחור קבלה ליתן שלא מקדמתים תקנה שיש כתבו האחרוגיםספרי
 גדר לגדור הדבר גכון ובאמת לשו"ב, למנותו שלא שכן וכל גשוא, שיהיהעד
 בבחור, מתקיים, אינו שמים, יראת העולם, בפו ושגור בזמננו. עתה שכןוכל

 היא השם יראת חעהה גושא הוא אם בזה הרבה תלוי כי המים, פני עלכקצף
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 רעה אשה ומוצא לזה יזכה לא ואם השם, בדרכי ותחזקהו לעזר לו תהיה אזתתהלל,
 קלות ואחרי אחריה, וימשך יתקרר לאט ולאט קונו, דעת על תעבירהובמעשיה,
 כמישור. עליו דומה כולו העולם וכלדעתה

 הנסיון וסדראופן

 שבעיר, לשוחטים (קרא רק עצמו על יסמוך לא קבלה כשגותןהרב

 הרב שהתחקה שאחר נוהגים, ראיתי מקומות ובקצת הנסיון. בעת אצלושיעמדו

 השובי"ם אל אותו שולח הוא ואדם, אלקים בעיני טוב ושכל חן שמצא דרכיו,על
 עליו ומ;ידים בפרטות, להרב כותבים השובי"ם הגסיון ואחר באומנותו,שיבסוהו

 פנים בבדיקת וכן והרגשתו, הפגימות ותיקון הסכין בהעמדת הגסיון עלהאיך
 אותו מנסה והרב הרב, אצל שמור נשאר השובי"ם וכתב הסירכות, והסרתוחוין,

 בכתב העידו השובי"ם שאלו בהקבלה וכותב קבלה לו גותן כך ואחרבההלכות,
 כותב והרב וכו' ידיו לאמן ויודע הדקה מן דקה בפגימה מרגיש שהנהוידם

 אלא לסמוך אין הסכין הרגשת בענין כי וכי'. ההלכות בכל אותו ניסה הואשגם
 בזה. לעיל הארכתי וכבר לנסות, פגימה באיזה ומבין גוה שמורגל אומן שו"בעק'

 זה ועל יונה. ובני בתרבגולים ובעופות ודקות בגסות לאתמחיוצריך
 ושאר הריאה ובדיקת שהיטה בהלכוה אותו ישאל מתחלה הנסיון, יהיההסדר

 חידות, כעין בשאלות ינסנו כך ואהר שכיהי, דלא וקצת השכיהין, שו"בהלכות

 רק אם או שאמר. מה מבין אם כהוגן, שמשיב הדברים על להתחקותוהעיקר

 סברא, לאהדורי ידע ולא מצפצף, כצפור רק והוא הקיצדרים מהוך הדינים עלהזר

 כתוב, שכן משיב הוא טרפה או כשר אומר הוא מדוע הטעם אותווכש,:ךיאלים

 יבהנו כך ואהר המותר, ולאסור האסור להתיר להחליף עלול הוא כזהובלמוד
 הסכין, בהעמדה יד~י ייהר הרבה שוהה אינו ואם ובהרג'2תו, הסכיןגבדיקת

 עיו ליכנם יוותר ולא הסכין, בדיקת בשעת ומתון בדעתו, ונהפז נכהל אימואם
 מכ"ת במהילה גדולים רבביב לפעמים שעושים )כמו הדין משורתלפגים

 אם תורה. יגדיל ימען כראוי, הוראה בעי שאיגו אף ירבנן יצורבאשךכמיכים

 ביראתי בטיהים שהם ו:.ותבים מעשה עושים למילתא מילתא לדמות יודעאך
 נכוך אינו ;ה גם לדעתי כי אף ידו, מתהת מכשול .צא שלא לחכמתוהקודמת

 האחרונים עם ערוך השלהן למד שלא כיון עצום, וחריף למדן הבהן אם אףכי
 והוא הוראה, דכלל הגן; ןא עדיין הוראה, ב;לי ת"ה אצל בהוראד שמשולא
 מתיך הלכה שמורי2 עולם, מבלי התנאים כ"ב.( סוטה הז"ל שאמרו יהב;לל
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 להוראה הגיע ,2לא תלמיד זה הפייה חילזם רבים כי אמרו ועייה2משנתם,
 המכשול אזן זאת בכל כאלה ומוסמכים הוראה מבעלן יצאו תקלות והרבהומורה.
 ומרחמים הבחעות עליהם להקל עךהם המתתרים השובי"ם אצל כמי כך כלגדול

 ז' סימן יו"ד ח"א חיים דברי שו"ת עי' אכזריות, אם כי רחמים זה שאיןעליהם,

 לא ולמה וכו', הספקה איזה יהם תנו ביתו, -נפשות בפשו על להום תרצו ואםוז"ל

 שאין ידוע זה ודבר פיגולו, במרק תתגגלו 'מלא הזקרות נפש.תיכם עלתהוסו
 זה ידי על ובעוה"ר הישראלי, הלב שמטמטם א?ירות כמאכלות עבירהדבר
 שאכלו הקלימ השיבי"ם ידי על יועז בארין קהויות כמה הדת מן כמעטיצאו

 הקהל מתוך ונאבדו שפקרו עד זרות דעית עליהם וגברו בטרפות,ונתפטמו
 המאכיל על עליו תחמולו ואל הזה התועב על מלהום הזהרו ידידי ולכןהקדוש,
 הרע להעביר ד' בעיני הטוב ועשו לדברי שמען אחי ונא וכו' הזהטריפות
 הטוב עשו והאמת הדברים כל וחחר כלל. המטבהים לבית יבוא ולאנ.תוככם
 עכ"ל. וכו' הצלתי נפשי את ואניבעינזכם

 השר"ב בעו7 נתפסהרב

 לשו"ב ומוחזק שמים ירא היא אם ואפילו לשו"ב, קבלה שישואף
 על להשתנות העשויה חזקה היא כי לידע צריכים הפרטים, בכל ואומןמומהה
 לאבד וגם אלו, בכל ופגם קלקול לגרום ש?לולים ומאורעות סיבות כמהידי
 להשו"ב שבח שנותנים מההמון אנו שומעים ולפעמים הימים, ברוב ההרגשההוש
 כל לעשות. אומן הוא אלא הקודש עבודת במלאכת רק לא נפלא, אומןשהוא
 יקרא לא לביתו ואומן בעצמו דבר כל לתקן מוכשרת וידו והשב, חרשמלאכת
 בתקוני או בביתו וכילפות בכשיל עסוקות שידיו וכיון הכבדות, למלאכתאפילו
 נחלש, הרגשתו וכח כבידות, נעשות שידיו קלקולו, הוא זה תיקונו צבור,ש-רכי

 שמים, וירא גדול היותר המדקדק על אף בנפשיה" אינש "לידע על לסמוךוקשה

 כחות שאר כמו פעם, בכל שוה אינו וחסר שהורך בשעה אפידו ההרגשה כחכי
 עתה, כחי אז ככחי חושב, הוא שעולה וכיון יורד, ופעם עולה פעםשבאדם,

 על עומד השטן הלא וגם טוב, היותר צד על הקדש למלאכת יאוי אניועדיין
 אחריותו כי לדעת הרב על כן ועל משמרתו. את לעזיב מניהו ואיבו לשטנוימינו
 אם ולדרוש לחקור שעליו דמתא, הרב הוא רבה דגברא אקרקפתא השו"בשל
 חזקתו על עצמו וסומך כראוי השו"ב על משגיח אינ. הרב ואם מכונו, עלהכל
 ונתפס ועילם, חם לישרחל טריפות מאכיל בכלל הרב הוי להשתנות, העלולהזו

 ז"ל, יונה לרבינו בשע"ת כנ"לבעונו
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 משאות וטלטול מהגבהות ידיו ישמורהשו"ב

 הרב על כן ועל אחרת, מלאכה או מסחר בשום יתעסק לאהשו"ב - ---

 לו שיהיה בריוח פרנסתו להשו"ב שיתנו הקהילה ראשי אצל עבורולהשתדל

 במלאכות ההתעסקות שכן וכל הפרגסה טרדת כי הנפש, ומנוחת הדעתהרחבת

 בידיעת הן הראוי, הדעת ישוב לו יהיה שלא יטרידוהו ומתז במשא אואחרות
 משאות, וטלטול בהגבהות בידים יעסוק אם שכן וכל הסכין, בבדיקת הדההלכות

 ההוראה כסא על יושב ובהיותי ההרגשה. דקות את ויאבד ידיו אתשיכבידו

 מכתב עם פ' מעיר אחד איש תרע"ז בשנת לפני בא אשכנז, מדינתבלייפציג

 כי ואף עופות, שחיטות על קבלה לו וליתן לנסותו ממני שמבקשיםמהקהילה
 לו אתן אם אמנם מגאליציען, גדול מרב קבלה סמך על עופות שם שחטכבר

 המלחמה, מצבא יפטר ועי"ז הרשמית, בהקהילה לשוחט יתקבל מחד,םקבלה

 הספיק שלא באשר בגדים, ובלאי הסחבות במסחר ידו ששלח על הקפידו לאוהם

 בחמשה קצת עמו לדבר החילותי וכאשר השחיטה, מהכנסת מחסורו דילו

 במדינת משרה לקבל מנת על מתחלה שלמד המעט כי ראיתי שחיטת,הלכות
 שהתיגע ואחר כבד"ת, ידיו כי בו וראיתי כן, גם שכה בוריה על היה שלאאשכגז
 חלושה, והרגשתו חותך אינו ופעמים חותך פעמים היה הסכין להעמידוהתאמץ

 עליו לרחם הקהילה מראשי רב,ות בה"צרות שנית פעס לי שלחו חזרה,ושלחתיו
 מהשו"ב ובקשתי המלחמה, פבי מול אל להשתלח בסכנה ועומד בו, תלוים טפל?כי

 היטב, ולהסבירו יצהק, אהל מס' פניס כל על ההלכות מחדש עמו שיליודשלי

- בנסיון עמד בקושי שבועות איזה ואחרי כראוי, הסכין להעמידוללמדו  ונתתי 
 ישתדלו הירום, שעת יהיה ולא המלהמה כלות שאהר בתנאי מפורשת קבלהיו

 אהת פעם אלי יבא אז ועד ייתר, ישחוט לא והוא במקומו, מומחה שו"בלהשיג
 ידי על ידיו ויכבדו ל"עלו שיצא בטרס בבוקר רק וישהוט לנסיון.בהודש
 1נ:נתן שהרה"ג ונוד;תי לסחור( שלא אפשר אי )אם ומשאות שקים והגבהותטלטול

 יהם די אשכנז, מדינת ועבור לאשכגז, בוסע ה:א באשר עמו ויתר קבלהלו
 ואיפכא למ15רסם, שידעתיו הנ"ל להרה"ג ךארי ליה ושרי כמוהו,בשוחטים
 רבנים השגהת תהת עומד שהשו"ב היראים במקומות לוותר נוה יתרמסתברא,

 מי ואין המורה, הוא השו"ב והוא למרהקים הבונע השו"ב כן לא ויראים,ת"ה
 באומנךתו הן המובהרים :ן שיהיה יותר עליו יהקפיד יש כראוי, עךיוע:ישגיח

 היםם. ביראת1;ז
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 הנוצותמריטת

 מהנוצות מסחר עושה השו"ב ובגאייציען, באוקרייגח מקומותבכמה
 שקים או חביות כמה מעמידים אווזות, ובר מא-וזות וקצת מהעופזתשמורט
 שחיטת אחר מהעופות הנוצות מורט בעצמו והשוהט לפניהם מסודריםתלוים,

 כך אחר ומוכרם עצמו, בפני ומין מין בל השק אן ההבית דתוך ונותן עוףכל
 כן, לעשות נכון ואינו משכורתו, בצירוך בייוה פרנסתו לו יש ומזהלסוחרים,

 משחיטות ידיו יכבדו מאשר מהמריטה ועייפות כבדות ידיו נעשות יותרשהרבה
 שהיא התרנגולים, מזגבות או מהאווזות הגדויות הנוצות מריטת שכן וכלרבות,
 אצל שעומד ראיתי זבחים של מקומן ובאיזהו הידים, את המחלשת עבודהממש

 כי ראיתי שם וגם ומורט, השו"ב מיד העוף את שנוטל לזה מיוחד ארשהשו"ב
 שהשוחט זמן במשך המריטה מעשה לגמור יכול לא והמורב רבה, שהשחיטהבעת

 מבית יצאו שלא הנוצות הפסד על חס השוחט הנשחט, עוף פעם בכל לומושיט
 היראים אחד לי וסיפר כן. גם ומורט השוחט גמרטים,ממהר שאינם עופותהשחיטה
 בגאליציען גדולה לעיר בא כך ואחר בוריה, על השו"ב אומנות למדשבנעוריו
 הנוצות את מרט וגם עופות, הרבה ושחט המובהקים, השובי"ם אצללשימוש,
 סבור והיה הנפוחה, ידו את השו"ב ,רבו והראה ידו, שנתנפהה עד שםכנהוג

 לא ואולם לאיתנה, ידו שתשיב עד הסכין את ולבדוק לשחוט יניההו לאשבודאי
 תכבד לא ידך, ותתקשה תתרגל לאט לאט לו אמר הוא השו"ב, רבו דעת היהכן

 אמורים, הדברימ בשו"ב ולא הדבר, טוב לא לדעתי אבל תתנפחה, לא וידךעליך
 ידי על כי אמת הדקה, מן דקה פגימה שירגיש ורגועות קלות להיות צדיכותשידיו

 אבל כך, כל העייפות ידגיש ולא יתעלף לא הרבה ומריטות בשחיטותהרגילות
 יותר ואצבעותיו ידיו לשמור השו"ב ועל בזה, ייטיב לא ההרגשה ודקות,4לות
 יקפיד ידיו וצפורני הנבל, פי על הפורטים ומן דקות היותר מלאכותמבעלי
 הצפרנים הלא כי וחלקים, וחדים כדים שיהיו לגאותם המקפידים מאלו יותרעליהם
 ועל ראשונים. של צפרנן וטובה לנבילה. כשרה בין להבדיל יסמוך עליהןהללו,
 הקהילה מקופת להשו"ב שישלימו בקהילתו לפעול כחו בכל להתאמץ הרב עלכן
 גדולה כי לגמרי הנוצזת מרוטת עסק ולבטל הנוצות, ממסחר לו שיש ההכנסהכל

 קע"ה. ס"ק י"ח סי' תשובה דרכי ועי' בזההמכשלה
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 אטופרא הסכיןבדיקת

 בדיקת לאחר כגון הסכין, בדיקת בשעת רך הצפורן יהיה שלאיוהר
 הידים רחיצת ע"י וכן רך, צפרנו נעשה הבהמה בגוף ורטיבות שמההמימותפנים,

 אבל הצפורן, יתקשה זה ידי שעל צוננים במים ידו את שיתן טוב כן ועלברותחין,

 גדול. והקור מנשב שהרוה במקום או מצ,וננת, ידו בעוד הסכין את יבדוקלא

 לנגב אפשר שאי לשחיטה שחיטה ובין נגוב,  יהיה הצפורן וגם יפה, יפה הסכיןויגגב

 לו, אפשר אם פנים כל ועל בדיקה. בשעת הצפורן את גם ילחלח הסכיןאת

 בדוק והו כי כדינא, נגוב בצפורן ויבדקוהו השחיטות בין גם הסכין אתינגב

 מודח כשהסכין שמרגישים כמו לחים והצפורן כשהסכין מרגישין שאיןומנוסה

 גגוב. דבצפורן היטבונגוב

 העין במראיתבדיקה

 טוב היותר ממתכת העשוי סכין אחר לחזור השו"ב על הוא קדושתוב

 יותר הסכין יהיה כן טוב יותר שהגרזל מה כל כי בזה. יקמץ ולא למצוא,שיוכל
 טובות אבנים אהרי ויהדר רבות., שהיטות ידי ;ל אפילו יתקלקל ולא וחלקחד

 ואם להחייקו, שהורה ואבן ולהדדו להשחיזו לבנה אבן יקח אפשר אםלהשהזה,
 ואחר אטופרא, בדיקות הי"ב יבדקוהו ואז ביותר. שמהליקה ירוקה אבן גםאפשר

 נראה ואם לבנה, נקודה שום בלי לסופו מראשו נקי ההוד אם העין במראיתכן
 מקרי לא בצפורן מרגיש שאינו אף הגר, לאור או היום לאור לבנה נקודה איזהבו

 2גימות כמה שיש בלבד, הראיה על יסקוך לא כן פי על ךאף יפה, סכיןעדיין
 בצפורן. נרגשות כן פי על ואף נראותשאינן

 ייורד. עולהסכין
 סכיניהם שרוב באוקריינא, מומחים שוחטים אצל יאיתי בג;זריזכורנ.

 ו;י' לבד. הפגייה במקום שמשחיזי2 ידי על בא דזה וידוע ויורדים, עול:םהיו

 טובא- בהשהזה מבין שאיגו או השוהט עצלות יהךת שהזא שכתב תמיםבזבהי
 הסכין אורך כל יעביר אזי בסכין פגימה כשאירע לן משמע קא טובה עצהלכן
 על השוחט את להא'םי2 אין ובאמת עי"ש, כנו על הסכין שיעמיד עד המעזחזתעל
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 האבנים להם היו לא רוסיא, בארץ אוקר"נא בערי שאז בעיני, שראיתי כפןכך
 לבד, שהורות באבנים מ;ךתמשים היו רק ןהחייקך והירוקות להשחח כדיהלבנות

 ,ןנמצא פעם בכל לסזפו ךראשו בר;ל ה-ם כמו להסיר הקשות מעבודותוהיא

 להסיר אחד במקום רק דאפילו השהורה. האבן עך רק שישהיע ידי עד פגוםהסכץ
 הסכץ נעשה זה ידי ועל :2עות, כמה אפו בךעת השוחט עובד היה בלבדהפגימה

ע1לה
 וערד_

 עצה בודאי האבנים, מיך כל השוחטים אצל ,בנמצאי עתה אמגם

 משני הסכין אורך כל בשוה אהד במשקל הסכין וישחת כך לעשות היאטובה
 וצד רהב הסכץ חוד שך אחד צד הי;1 אחד, צד שמשחץין מקומות )השצדדע

 אחד ובמקום בכח אהד במקום ישחץ אם כי ברהבה. נראה אעו כמעטהשבי
 בחידודו ,2וה יהיה לא אזי ביותר, אחד במקום חודן על הסכין :2יגביה אוברפיץ,

 בידו_ יעלה ולא הרנסק וית"גע כראוק חלק יהיהולא
 והיסח מתינות צריך ולזה

 כראוק שוה במשקל עעתי הוא ואם יתירה. אומנות והיא זס;רים, מדבריםהדעת

 השהיטות. ידי על בגלל יתקלקללא

 עראי בדרך לזו הסכיןהעמדת

  '2:2חט אחר זבהים, ;2ל מקומן באטה עושים שהשוחטים המע;ץה עליורע

 והולך בידו ואבנו סכינו את נוטל הוא. אהרות, בהמות ל:2חוט ועומד בהמות,איזה
  ה:2חיטה לבית מביט יותר, לחדדו כדי במהירות הסכין את ומ;ןחיז ושוב,הלוך

 רברץ הוא שכבר רואה ולפעמים הובל, לטבח כבר אם השור געית לקולומקשיב
 :2ם והעומדים והממומם מעשיך, כלה לאמר אצים המפשיטים והפועליםתעקד,
 במהירות ובודקו סכינו נוטל והוא ח"ם", בעלי צער נעקד, כבר "השור אחריוקוראץ
 של ה;2היטה אחר בדקו ;ךהרי פגם בו היה 'ילא כען זה, על עצמו וסתמךובחפען,
 בודאי יותר, ולהחליש לחדדו כדי רק היה לא. השחזתו עיקר וכל הקודמות,בהמות

 שהעבירו אחר כי ק, אעו ובאמת ץתר.  מהון ואדרבה נתקלקל לא  ההשחזה אחרגם
 פעמים כמה כי הדעת, ובישוב השחיטה, קודם כמו בדיקות  י"ב  צריך  המטחזתעל

 הם וכז כנה על להעמידו רבה ימעה וצריך בתחלה, מקלקלת שהמשחזתיקרה
 הרבים, את ומכשילים הדעת קלות אלא זה אץ ודקות גסות בשחיטות תמידרגילים

 הברזל, קהה או קצת נתקלקל ו;ןתד ואם סכימם, אטה להם להכץ יכולים הלאכי
 המדקדקים, ה;2וחטים עושים וכן ובבדיקה-הראץה, בה;2חזה לו המוכן האחריקח
 בביתם כראה ולהעמידו הסכץ את לה:2חיז יעבור, ולא קבוע הק להם שקןהיעוו
 כמה כל סכינים ;ם ל ומכינים טבוח, יום :2לפני ביום רבה ובמתינות הדעת,בישוב
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 באותו בהס להשתמש צריכים שאיגם אף יום בכל היטב אותם ומקנחיםשאפשר,

 ידי ועל לבדיקה, שיפה גדול הנר לאור העין ובראית במתינות אותם ובודקיםיום,
 באמונה. ד' מלאכת ועושים חלודה, מעלים אינם והשפשוףהקיגוח

 שהסכינים לתקן השחיטה, על לפקח הממונים הרבנים על לדעתי כןועל
 והוא בריוח, פרנסתו להשוחט יספיקו לא דרובא רובא כי הקהל, מקופות נקניסיהיו

 סכינים לקנות מצוה להידור כך כל להוציא ביכלתו ואין בהוצאותיו, לקמיןמוכרה
 בכלים ומשתמש מההכרה, יותר סכינים לו להכין שכן וכל מובחרים, היותרואבנים
 היו אם כן שאין מה לשחיטה, שחיטה בין סכינו להשחיז מוכרח הוא כן ועלפחותים
 וצבור טובים, סכינים אחר מהדר הממוגה או הרב היה בודאי צבור, משלהכלים

 מעניא.לא

 לכך העשוי בדפוס הסכיןהעמדת

 חכמים תלמידי שוחטים שם מצאתי )הונגדיא( מאראמאראש במחוזבהיותי

 השו"ב, בספרי הנפרטים טובות ומדות המעלות' כל עם כמעט באמת, השםיראי

 שארכו דף היינו, לכך העשוי בדפוס סכיניהם את ומעמידים משחיזים כיוראיתי

 מכגיסים שבו לארכו, הדף באמצע וחריין הקתא, עד הסכין ורוחב אורך כמדתורחבו
 הסכין על הקבוע והדף ההשחזה, אבן על שעליו הדף עם הסכין ומעבירים הסכין,גכ

 גמשקל מוליכו וממילא הסכין חוד והגגוה מהשפיל מעכבו הסכין צידי משניהבולט

 - לסופו הסכין מרא.טהשוה
 צד על וחלק חד מאד יפה סכיגם מצאתי כי אף בעיני הוטב דאומתחלה

 שגשגר יקרה אם יעשה מה תמיד, לדפוסו זקוק השוחט אם אמרהי אבל טוב,היותר

 אבן האהת גידו שיאחז באופן תיכף, לתקנו ומוכרח נפגם וסכינו הדפוס נאבדאו
 שבגליל בלבי ואמרתי אחרות, במדינות השוחטים כדרך סכינו השניה ובידוהמשחזת

 יכולים ואיגם כראוי, בהשחזה ידיהס לאמן למדו לא בהוגגריא המקומות ושארזה
 השוחטים היום עד כאשר בדפוס, קב;והו כן על שוה, במשקל הסכיןלהעמיד

 דפוסם. י;ל ;לייהו מהייכו ובמערבא וגךדינהא כפוליןהמובהקים

 נוכחתי רבות, במדינות שגים כמה השוהטיע את גיקור אחרי וראיתישבתי
 גדול, היותר אומן של סכינו אפילו דפוס גלי להשחיז העשוים הסכיגים כילדעת,

 סכיד יתקלקל מאשר מהר ויתקלקל רבות, שחיטות אהרי והידודו כהלוקך ישארלא
 יותר ידחוק אי יגביה שלא כך כל לצמצם אפשר או אדם בידי כי בדפוס,שהשהיזו
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 אורך לשאר זה במקום והיקתו הידודו שוה אינן וממילא אהד, במקום הסכיןאת
 והרקתו השוה במשקל ואוחזו ךעכבו הדפום בדפן:, משחיזו אם כן שאין מההסכין,
 אמרתי כן ועל מהר, מתקלקל ואינן ד:ופו הסכין מראש שוים יהד ;וליםוחידודו

 יצא אלקים ירא כי ידך, תגח אל מזה וג2 בזה, תגה; אשר טוב שכתוב מקרא זהעל
 יצטרך שמא דפוס, בדי להשחיז ידיו את לאךן שילמ-ד הייגו יה'( ז' )קהלת כולםאת
 בישוב מאתמול עשויים סכינימ יו יהכין דרכו צדיק יאחז אבל מצוא, לעתלזה

 כמצויר בשלחגו הקבוע המשחזת על דפוסו עם הסכין כל בה;ברת ובמתינות,הדעת
לקמן.

 המלעיגים. מפני יבוששלא
 בקהילה בקודש לשרת שבא מגאליציען, נפלא וחזמן מומחה משוחטושמעתן

 מראה והיה דפום, בלי כמנהגו סכינו את והשחיז הונגחריא, בארץ גדולההיותר
 מומהה, אהד דיין בו הפציר כן פי ;ל ואף הדיינים, ובעיני בעיניו והוטב לחכםסכינו

 כן, לנסות לעצתו נתרצה גדול ובקושי שם, כנהוג בדפוס סכינו, השחזת אתלבסות

 בהשחזה דרכו עזב הוא, טוב כי וירא פעמים, איזה וביסה הדבר על שהתחקהואחר
 המלעיגים מפני בושים שאינם היראים השוחטים דרך ואהז שנים, כמה נוהגשהיה
 להשי"ת והודיה שבח נותן הוא ומעתה לדפוס, וזקוקים אומנים שאינם לאמרעליהם
 אלא זה אין ממנהגו, לשנות דוצה ואינו שמתעקש והשוחט אמת, בדרךשהנחהו

 בי'.. יתירא רוח די קבלכל
 שהיא לבם על ויתנו עראי, מלאכתם עושים שאינם ההשחזה, האופן לזה יתרוןעוד

 יפנה ולא ניתן צוארו על ולעול הדעת וישוב קביעות מיתון, שצריכה הקודשמלאכת
 בטלים. בדברים ימנו יבלה ולא אחרים לדברים ומחשבתודעתו

 ההשחזה: וסדר הדפום של ציורים לךוהא
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 ף אציור

 קצת בולט התחתון זה, על לה דבוקים עץ פשוטי משני עשוי הדפוס,צורת
 הסכין. גב תוחב שבו בארכו חריץ יש ובהעליוןבראשו,

--יך-=1)- - י ג  בציור י -, -י- 
 למעלה וחודו בגבו, בהדפוס תחוב כשהוא הסכיןצורת

 :ץ,1%",=י,ל4;-

~ .  --=ננולללהה =-יי,-,י 
ך---- ך - - ע ---, י  - - -  -  -י,-

 גציוו
 קצת בולט הדף וראש אחד, מע'ן עשוי שהדפוס רק ב. ציור כמוהוא

 באצבעותיו. כו לאחוז כדיבתהתיתו

- - - -

,ן11ג~י~ש~ג,1~ע~4",,(י =ן ) -  

- - - - - - - - - - - -
 ;מוכ. זנ.ר האפ:ער מ;:ה הבהיר ע"י :עשן ההשה,ה צי.ר..ן
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 דצער

4שאן~יין,-
 גדן['

.9י  עע~ק[5 בורג ידי על השלחן אל מהודקת קטנהמכונה

 מרובעת חתיכה כל עץ, חתיכות משתי עשויה המשחזת, אבן בתוכהשמהדקין
 הפוכה ד כמו ובשניה האחת, בחתיכה ך כמו חקוקה ולמעלה עובוה ומחציבתחתיתה,

 עץ חתיכת תיך אל ונכנם מסתובב הראשונה, מחתיכה יוצא ארוך ובורג (, ו)
 מדת כפי לחתיכה חתיכה שבין הריוח לקצר או כדי.-להאריך ממנה ויוצאהשגיה
 יפה. להדקה החתיכות שתי של החריצים בין שמשקיעיםהאבן



ו÷ úה¢ז 01ג הקזלק םק
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כáוה-גáד  úסחזו וá÷ú ז╞גז הג╨קה קו¢ó á╞ה ךםזáה úפ÷ ,זúגúחáú זיגםזלז םץ
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 וציור
ו~,ין,_ ו%ע"-/-

ק

 הובאה. דרך וכאן הולכה בדרך ה' בציורכמו

 למראה משפט להוציא ימהר אל ולבך פיך, על תבהל אל ! השוחטידידי
 באתי, חדש עול עליך שלהעמיס בדפום, להשחזה רבים ציורים רואה שאתהעיניך
 בלבד א' ציור הוא הדפוס עיקר כי להכביד, ולא באתי עליך להקל ידידי, כןלא

 עזפות, של לסכין דפום ובפרט כגדך, בכים אותו לישא שתוכל וקל דק מנסרהעשוי
 להשחיזו תוכל גם וקתו. הסכין ולמדת לכובד פעם בשום יגיע לא וגדלוומשקלו
 אתה ואם אומן, מעשה הראתיך אמנם הסכין, משקל מדת 'ביד האוחז משחיזכשאר
 משקל ידי על כנ"ל בתיקונו רב זמן יעמוד שהסכין הזה בעולם אשריך כןעושה
 ידיך. על מכשול יבא שלא הבא לעוים יך וטוב הרבה, תתייגע ולאהשוה,
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 - לשחיטה. הבהמההרבצת

 הבהמה הפלת שתהיה ולתקן זה, על להשגיח הקהלה על הוא קדושחוב
 ביורה המבואר הדין דמצד אף ראשית אחת, בבת ולא בנחת, שתהיה באופןלשחיטה

 אבהים, רסוק משים בה אין ביחד הרגלים כל קושר אונו דאם י' סעי' נ"ח סי'דעה

 האחרונים כתבו הרי מקום מכל לארין, שמגעת עד ומחזקת צפרניה שנועצתמפני

 בקרקע צפרניה ולנעו,ן למסרך לה אפשר אי אבגים רצפת כמו וחלקה קשהדבקרקע
 החבל ולמתוח לקשור שלא מקומות בקצת הנהיגו ועי,כ אברים, רסוק חששויש

 רך דבר שאר או תבן שק להגיח שנהגו ויש לארץ, שתפול עד הרגלים עלבחוזק
 שם.( תשובה דרכי )עי' בכח בנפילה בזה גס מחמירין ויש הבהמה, עליושמפילין

 פיוח לסתום כדי קל באופן שתהי' ההרבצה לתקן נחוין דין מן בראבל
 מקפידים כי להם להראות השמיטה, את לאסור עלינו העומדים ומקטריגיגומשטינינו
 השחיטה על שונות במריגוה גזרו גזירוה כמה וידוע חיים, בעלי צער על כן גםאגחנו

 צער משום שכיונתם והחמלה הצדק בלבוש ומתלבשים עלילות מחפשיםהכשרה,

 מספרים, האדם. על חסים ואינם מדבריס שאינם חיים בעלי על חסים חיים,בעלי

 וראשיהם למכור או לשחיטה עופות נשא שאחד קסדור ראה הרשעה במלכותכי
 מכות ה~וש את והכה מקלו, את הריס רק הזהירו ולא בו התרה לא למטה,כפופים

 במדינה בילדותי ראיתי כאלו ועובדות חיים", בעלי "צער אחריו, וקראאכזריות
הזאת.

 זכרו יהי דעמבא, יצחק הדר' וקם השחיטה, על לגזור רצו רוסיאוכארץ
 קלה היותר המיתה היא כדת שהשהיטה מומחים רופאים כמה בובם והוכיהברוך,

 הקשירה אופן רצונם להפקת תיקן הבהמה הרבצה על ט;נהם ונגד הבהמה,עבור
 הגזירה. את וביטלו שם דבריו ונתקבלו לקמן, כמצויר מאליה הבהמהשתרבין

 ישראל שונאי רופאי2 וכמה הרופאים, הוכח:'ת הועילו המדיבוה בכל לאאבל
 לשחוט לישראל ירשו שלא נאירות מדינות עוד נמצאו היום ועד להיפך,אמרו
 השחוט הבשר ולהכניס מדינתם לגבול חוין לשהוט ומוכרהים ודקות גכותבהמית

 והרבצת השחיטה אודות המדינה שרי במועצת הויכוח הציעו זו ובמדינהלמדי:הם.
 לא כי להם, השיבו הקהילה ראשו וממוני היים, בעלי צער משו2 בזה שישהבהמה
 צער משום בה אין כדת בשהיטה כי מומהים, רופאים ועדות בראיות לנצהיבקשו
 ושלה2 'טלנו ההכמום מגדורי הוירות יימה מטורסמים כיר והדברים היים,בעלי

 מחוק הוא הק הכשרה השהיטה כי לבכם, קל תשימו זאת אמנם ויעידו, יבואוומכם
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 מדעה גימוסי בכה ואץ ;ךנים, אלפי בו מחךקים ישראל בבי וא:ה:ו הקדושהתורתנו
 מן ולהדרם לצערם או דתם, מלזנמור תושביה ולמנוע התורה חוקי להפירגאירה
 וההב

 שהקשירה לתקן לכם נאות בזאת ישחיטה, הבהמה הרבלת בעמןואולם
 1 ותיק לוה. המדינה שרי והסכימו לבהמה, לה נה העתר צד על תהיהוההרבצה

 רא;ץה ורק בגלגל, קבועה תיבה לתוך נכגמת ,דהבהמה פען" "תיעבערג מטבחיא,בבי
 התובה, בצדי ת;ץענת נוטה הבהמה הגלגל יסוב ובאיבר לה'ץ, יוצאיןוצוארה

 וצוארה הבהמה, ראש אוחז והטבה מפרקתה, על עךכבת ב:הת מתהפכהובסיבובה
 שמא פחד, בלי הבהמה לצואר מתקרב והשוחט להפען. הסמוך העין עי נשעןהפשוט
 חוין התיבה. בתוך סגורה כולה כי כרא'י, קשורה אינה אם ברגליה הבהמהתבעט
 וצוארה.מראשה

 צורתהוזו

 5("61*1*"זז*י

 (ג,א;(1:1ם חג1ען0ח5 שהז",

 הפעל לתוךכשגכנסת
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;ן
 י1

 [11ג1א1 א1~11 0ח811 ז~ג[ אגצס03171ע
 אסו "לטם" 0ן [2,8כ,א

 לשחיטה ומוכנתרבוצה

 דעמבא הד"ר שיטת פי על הבהמה הרבצת אופן הביא טבהיא רבובם'
 לולאה עושים האהד בקצהו יארד( )22 ארשין כעשרים ארוך הבך גוטלין וזהן,הנ"ל

 החבל ואת הבהמה, קרבי על ומשים מעליהן, יוסר ובנקל הקרנים, על יהדקעובנקל
 קטגה, טבעת שם ומהברים ההזה, אמצע כלפי עד והשדרה העורף של לארכויוליכו

 החזה סביב הבהמה גו את בו דכורכין הבהמה, לשמאל זוית דמות בהבל ;ושיםשם
 עך השדרה של לארכו ההבל את ומוייכין הטבעת, דרך אותו ומוציאין אית,כריכה

 כעין שנית פעם הבהךה את בו כורכין משם הירכים, ומקום הבטן אמצעכלפי
 לימינה אם כי הבהמה, ישמאל לא עושין השביה הזוית את )אבל הראשךנההכריכה

 הכריכוה מן העודף החבל קצה את הימנית( צדה על הבהמה הפול כי גחפו'ןצם
 אל או העמוד אל קשור הבהמה שראש ב;ב;ה שמאים, לצד אנשים שניימשכו
 הבטן. ואה ההזה את תקפבה אשר הכריכות שתי יהדקו ההבל משיכת ידי ;להכותל.

 ונהת בהיבקט אהדים רג;ים אחרי הימבית, צדה ;ל הבהמה תפךל הזה הלח'ן ידיו;ל
 אחר עד נמשך להיות צריך ההבך ורק כראוי, ל;קדן בוכל אשר רגליה, אתוהושיט
 ותקך החיכוך ימעט אז ה;צה ך;ימת אשך הקשך חון בבורית נמשה אנהעקידה,

ההפלה,
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 צורתהווו

 ייזי, סיי(א-
 ,41ג~ם, --*ך--קף4"

 העמים, בספרי לי הראו כן כי הוא, חדש יא זה באופן הבהמה הרבצתוהנה

 לניתוח, כשצריכה זה באופן הבהמה ומפילים עוקדים הבהמותשרופאי

 שקושרין הזה, באופן לשחיטה הבהמה מרביצין שהיו ראיתי אשכנזוגארץ
 ומשימין טבעת, מהודק ובחגורה הבהמה, גו באמצע שחוגרת חגורה כמו עור שלמם

 גלגלים' על הנמשך ארוכה שישלת או לחבל מהודק והעיקול הטבעת, בתוךעיקול
 וא(זר הרצפה, מן הבהמה את שמגביהים עד לכזתל הקבו; הגדול הגלגלומסבבים

 עד החוזר בגלגל אותה מורידים שוב הלאה, הבהמה לרגלי הקשור בחבלשמושכים
 שברגליה. החבל כך אחר ומהדקים הרצפה, על בנחת אותהשמשכיבים
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 צורתהוזו

 כבשים בשחיטתזהירות
 כ"ד סי' יו"ד בש"ע מהמבואר )חוין כבשים בשחיטת ליזהר צריכים מאדמה
 מקומוה ויש ליפגם, הסכין מאד עלול המסיבך( צמר תהת חלדה מחשש ח'סעי'

 ברזל, בהוטי מסובך חצמר נמצא פעמים שהרבה הכבשים, מצוארי הצמרשגוזזין

 קודם ציארם שריהצי2 או מצואריהם. הצמר שגוזזין בכבשים אפילו מצויועפרורית
 ליפגם הסכין שדרך הזצ, ידו; וז"ל, התשובה באמצ; ב' סי' יו"ד הת"ס ועו'השחיטה,

 שהיטה קודם וירהצם רפבות כשרגילים אפילו ועפר הול המלאים הכבשיםבצוארי
 לההיר דהולין ט."ז נ;י' י"ה ד:י' ההיתרים דכל שכתב שס יזסף מנהת ו;י'עכ"ל,
 כן יא דאם ועפרורית, בטיט מדוכיך הצואי היה שךא בביריר ידיע באם דוקאהוא
 שהי'טה אהר הסכיז בנאבדה בכב'2ים  להחייר  ותושסגי עי"ש.  ולההיר לתלזתאסור

 ולהגיה ולכאן לכאן הצמר יפבות השוהט ידקדק ךכתהיה פגים כך ;ל בדיקה,קודם
 השהיטה מקום עד אצבעו י;ביי אי קטגה. מגרדת עליו וי;ב:ר פגיי, השהיטהמקו'ם
 להשוות מגרדות בגדם בכיס הנושאי2 הנאורים והשוהטים מה;פרורית,לנקותו
 טוב יותר הזברינות, ה' יךיך לעיל שהיאהי כמו עצמן ליפות שערותיהםולהקן
 .לבלורוהיהם. ולא הכבשים לצוארי בו שישהמשולהם
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 עופות בשחיטתזהירות

 תחת האחת בידו אותם ולאחךז אגפיהם לעקם בעופות השוחטיםמנהג
 הראש לא"וז אין אבל השגיה, בידו ושוהט זו, בידו הסימגים גם ותופםאגפיהם
 הסימנים. עיקור חשש בזה יש כי ימטה תלוי יהיה אווזא הבר או העיף גיף וכלבלבד
 טערקי, טרוטהאן, אינדיק, שקורין ותרנגול-הודו אויזא כיו הגדולים בעופות שכןוכל

 את לעקם או העמוד, על להניחו א. ברכיו, בין אלא לאוהזם אין הידים,:זמכביד
 מנחת עי' השגיה. בידו ולשחיט זו ביד הראש ולתפון אהד בגף ולאהוזהאגפים
 רק אוחזם, השוחט שאין העופות בכל נזהגים ופר;סבורג, בודאפעסט ובעירהזבח.

 יהיו שלא כדי ושוחט, העוף ראש תופס והשוחט העוף, את אוהזים דשהוטהמביאים
 הכבדים. העופות מאחיזת ;ייפות השוהט שלידיו

 לי סיפר תרפ"ח, בשנת הברית בארצות ניו-יארק בעיר אורח עוברובהיותי
 שעופות השגחתו, תהת ה;ומדת העופות שחיטת מבית נ"י הרבנים מידידיאהד

 על להתחקות ורציתי טוב, הייתר צד על בהכשר יום בכל גשחטים ולאלפיםלמאות
 עופות כמה אוחזים שהטבחים וראיתי ה;ופות, שחיטת לבית עמו והלכתיהדבר,
 ובזריזות במהירות ושוחטים העופות ראשי את רק תופסים והשוחטיםבידיהם,
 לי ויתנו שיפסיקו להשוחטים צוה נוהה, דעתי שאין בי והכיר ראה הרבגדולה,
 ומצאתי האגודל, שתופס בשעה השחוטים העופות לי ולהראות לבדוקסכיניהם

 תנוח לו ואמרתי בדוקים, סכינים הרבה להם מוכנים כי לי והראו כראוי,הכל
 אותם עשו הרבות השהיטות כי השוחטים, לי ואמרו דעתי, את שהנהתדעתך

 העופות. מאחיזת כבדות אינן וידיהם עייפים, שאינם יה;יקרלמומחים,

 אווזות ובר אווזות בשחיטתזהירות

 שני מהלשון יוצאין אווזות ובר שבאווזות כ"א סי' דוד בית בס'נתב
 ואם יותר, וקצת אצבעות ב' בערך לארכם הסימנים בצדי והולכים דקיםעצמות
 וגם שהייה, ליה והוי יחד הסימנים עם העצמות יחתוך שטח באותו בהםישחוט
 ----- -- ------- כמה לידו בא וכן רובם, או כולם הסימנים לשחוט הסכין את מעכביםלפעמים
 ועל כזאת, להם שאירע שובי"ם משאר שמע וכן מזה, לו שנתודע טרםפעמים

 דשס אצבעות, שלש לערך מהראש רחוק לשחוט יש אווזות ובר דאווזות כתבכן
 הסכין. בהם יפג; ולא העורף לצד נכפפיםכבר



 טערקי.( טרטהאן, )איגדיק, הודו תרנגולבשחיטת

  העב  הבשר מוומת לעור מעבר לראותם אפשר ואי הצד, מך שלוהסימגים

 העב כשר אותו ולדהוק ביד  למרס יש כן על  "קרעלין",  שקררין מהסבצוארו

 ונהגו מונחים, הסימנים האיך להכיר אפשר וה ידי ועל פעמימ, איזהלמטה

 מונחים, שהסימנים כדרך ושוחטים ובאלכסון בשיפוע הסכין להחזיקהשוחטים

 הנ"ל. בסי'שמ

 יונים.בשחיטת

 בהם שהסימנים וכדומה דביונים תדשה השמלה בשם דוד בביתשם
 מדיגא להטריף יש המפרקת כן גם וחתך סתם ושחט הזמינם, לא אסבצדדים,

 תחלה. חתך מה ספק ליהדהוי

 העין. מן שנתעלםבשר

 להם ואין רבה שהשהיטה הגדולות בערים ביותר, להזהיר צריד דאעל
 שוהטים שם בהמותיהם, מנבלים שהאינם-יהודים במקו2 רק ל?צכן, השהיטהבית

  בהמה מכל להם משלמים כי אצים המפשיטים והפועלים רבה, והמהומהובודקים.
 והוסר יטהופשטה אהר שלימה בהמה אפילו כהתהלף מאד ועלול הפשטתה,בעד

 קוי על הסובב לגלגל המהובר עיקול על תלויה והיא מיגה, האברים וכלהראש
 שמפרידין האברים להתהלף שיוכיו :2כן וכל למקו: ימקו2 בבקל אותה ומזיזץברזל,
 משגיוז וצריך כמ:ה, שךוציאין הפנימיכ האברי2 או ורגךים הראש כגןממנה
 שמוציאימ בהאברים וכן בבהמה טיין א'יזה י;שה השהיטה אהר שתיכף לזה,מיוחד
 כך ואחר סימן יעשה הוץ בדיקת  הבוידק  שגמר בטרן  היתידי:, עלותולים

 הבהמה על בשר הותם ו-תן המשגיה יהזור בהבדיקה, גם הבהמהכשהוכשרה
 היינו סימן, הוי .:א ומקו: מקוד:, בהם ש?שה הכימן ידי ;ך .כוכיר2יהאברי:

 נוטדים שהפועלים ראיתי פעמים כמה כי :יוהד, במקו2 האברים המשגיח תלהאם
 צורך. לאיזה אהר ביתד והולים זהייהד

 סימן השוהט יעשה לשחוט, אינו-יהודו ידי על הנשלהי2 בעופותגם
 זה, ידי על באים מכשולים כמה כי להסירו, יי:לו שלא הנשהט בהעוףמובהק
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 וכמה בו, משתמשים כך ואחר בהעוף, דבוק אל התלוי הפתקא או ההותםשמסירים
 ולקח הנשחט, מעוף שהסיר ההותם בו ותלה ה;וף, את שחט שהא"י אירעפעמים
 מהעוף בהסירו ישבר או שיקרע כזה הוונם יעשו כן על לעצמו, הונהיטה דמישכר

 ממכשול. בטוח שיהיה באופן בזה וכיוצא עוד, בו להשתמש יוכלו ולאהנשחט

 פנים.בדיקת

 וברמ"א י"ג, וסעיף י"א בסעיף ל"ט סי' יו"ד בש"ע מבואר שניםבדיקת
 החת"ס בשס אומרים מרבים. שמים ירץ להיות צריך שהבודק ונשגה גאמרשם

 דצריך אמר והוא גבור, על חלש ששרמת הן, אימות המשה ען:( בשבת אמרודחז"ל
 כמו שבסתר, בדברים כי אף השו"ב. על הרב אימת והוא אחת, אימה עודלהוסיף
 הבודק ואם בו, שולטת אינה הרב שעין למקום ידו מכניס שהבודק פניםבדיקת
 הרב אימת תועיל ולא ולהכשיל סרכות לנתק יכול כבגלוי, בסתר שמים יראאינו
 שהכשירות רואה אם בראשו, עיניו החכם הרב אמנם גביו. על כשעומדאפילו
 שבאותה המומחים השוחטים בשאר מאשך יותר הרבה מרובות האחד השו"באצל
 ז"ל מהמהרש"ק סק"ז ל"ט סי/ ת.ש,ובה דרכי ;י' מ;שיו, אחרי לבדוק ישהעיר,

 אני וגם מהרגיל, יותר אצלו שנתכשרו מברדיטשוב השו"ב את שאסרמבראדי
 ומאותן ששתט, מה כל כמעט האחד השף'ב. אצל שנתכשרו אחת בעירראיתי

 ידעו לא והרבנים ויותר, למחצה אצלם נטרפו - השובי"ם שאר ששתטוהבהמות
 משאר יותר מצוין שהוא שהתפאר באומנותו הדבר ותלו מעשיו, ואחרי אחריולבדוק

 יקראו בשר בני שכל כיון וממילא גשבחו, והפליגו בו החזיקו והקצביםהשותטים,
 ממנו עין העלימו השוחטים וחהיריו . . . ארץ רשעי כל יהפנות גורם היהבשמו

 וטעות ממשמדתו. והוסר ברשעו ונתפס לידו אנה שהקב"ה עד המהלזקת,_מפני
 בפרט הרבים, את ולהכשיל להכשיר להשו"ב לו יתרון מה האומרים, בפיהוא

 הרבה ויש יש הוא, כז לא ישראל, להטבח היזק מגיע שאינו א"י, של.בבהמות
 לו ומגבב דהיתרא זוטא פתחא לו פותח הרע והיצר להכתב, ניתנו שלאטעמים
 - ----- - - כהיתר. לו נ;שה ושנה שעבר. וכיון רבותקולות

 כולה הריאה ונפיחת הבדיקה, אופני בפרטות, הוץ ומדיקת פנים,בדיקת
 מאטוליציס מורגא, ולנפחה, לבד הסירכא במקום ממנה חלק מהריאה לתתוךאו

 אי"ה. הבאים בחלקים יבארוועוד,
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 האחוריים, חלק לנקר גהגו שלא במקומות הגדולות, בערים הטבחיםדרך

 ובדיקה, בשחיטה שגתכשרו מהבהמות לבד, הפנים חלק רק מטבחאי בבילקגות

 י"ב -צלע שבין הבשר כי צלעות, י"א רק לאטליז יכגיסו שלא להשגיחוצריכין
 נזהריס אינם אבל ממש, לעצס סמוך י"ב הצלע ידתוך אם זולת ניקור, צריךלי"ג
 צלעות, י"א רק הבשר שמוכרין לאטליז יכניסו שלא להנהיג יותר טוב כן ועלבזה,

 והרבה צלעות וי"ד י"ג גם מטבחיא מבי שולהימ כי מאד זה על להשגיחויש

 שיכולים מה וכל הבשר, מחלק גבוה מחיר שמקבלים לטובתם זה כי בזה.התעייגתי
 אלי, שמעו לא אחת פעם ואפילו יותר, ריוח להם יש הפנים לחלקלהוסיף

 רוב עפ"י והקצבים לנכרי, ולמכרם היתרות הצלעות להפריד פעס בכלוהוכרחנו

 לגכרי.- במכירה הריוח מניעת בעבור זה, על נאמגיםאיגם

 באטליז.השגחה

 כדרך אפילו עושים עואינם ימים ג' תוך ההדחה על הרבה להשגיחיש
 גם מקפידים שהיו ראיתי אחת ובעיר דהו, כל בזריקה רק הטבהיםשמעבירים

 הבשר מטבילין שהיו )או מים הרבה עליו שופכים היו כך ואהר קודם,לנקר
 מקודם, לנקר אפשר אי אם פנים כל על טוב, היותר צד על וזהו גדולה,בגיגית

 להטבילן או הבשר. שטה בכל יגיעו והמים עליו מים הרבה לשפוך יזהרו הפהותלכל
 מימיו. שיטפטפו  הבשר יתלו ואה"כ גדולהבגיגית

 בית היטב שיגרר הבשר, ומולח מדיח הטבח אם להשגיה יש בזהגם
 או ברזל חוטי 'כל במגרדה זולת להסיר.' אפשר ואי בעין. בדם המןוכיךהצואר
 הוא בעין, בדם מלוכלך כשהוא להקונה למכרו לו אפשר אי אם והטבהבסכון,
 גראה יהי' דק א'נר עד הטהון שהבשר כדי הבשר, את הטוהנת למכונהנותנו
 מולה הוא אם ביותר, אהריו לכדוק צריך וע"ז הטהון, בשר ומוכר אדום,יוהר

 גמלה שכבר הבשר כי הטוחבת, להמכוגה שג'תנו קודכ הבשר כדתומכשיר
 בבית להשגיה שי:ן ע:כן וכל יומים, או יום אחר כך כל הר;נגות בן גיכר יאזהודה
 שנקרו הגידין יאף הפסולה, כל בהן שמערבין הממולאוה המרכשות מעשהחרושת
 הבשר. עם אותז ומ;רבין היטב הדקגטהבין

 הספיק שלא אהד מטבד; וידעתי מכשרות, הם א2 ודקין הכרכשוהזעל
 והשב המלאכותיים הדקין וקנה בעירו, הכשרות משהיטות ידקין הכרכ:נותלו
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 וכדומה, מנייר עשויים רק הוים מבעיי שאינם חשש שום בהםשאין

 בתערובות הדקין אותן שעשו אחת חרושת בבית והתחקותן והקרתי,ודרשתי
 יוום5~1 הנקרא גבינה מתמצית וגם איסור,שמנונית

 נקב יעשות הטבחים נהגו ימים, ג' תוך ואווזות העופות בהדחתגם
 הנקב, לתוך מטפטפין מים וקצת מבההן, אותן ומדיהין יגוף, סיוך בצוארקטן

 גהנם, מגהג הוא הזה המנהג כי הד"ט בעקרי זה על וכתב הדחה אצלם נקראוזהו

 של שותפו שגטבחים הכשר פב:( קידדשין רז"ל שאמרו מה וידוע מגהג,אותיות
 עי ועל עכ"ל. ומאכילין ממונו על וחם לידו באות טריפות ספיקי פרש"יעמלק
 לטהר דהבא שמץ, מכל ולטהר להשגיח הרב על ואחריותו בם, אמון איזרוב

 לח:( )יומא אותו,מסייעין

 מבארדיטשוב, השו"ב במעשה שתיקן מבראדי זצ"ל המהרש"ק תקנותח"י
 אחת ובתוצאה תרס"ג, משנת בתוצאה קמא מהדורא ודעת טעם טוב בשו"תגדפסו
 המה נחוצים כי הבאים בחלקים אי"ה ויבאו ז"ל. גגצפריד לר"ש זבח תורתמם'
 ושו"ג. רב לכללדעת
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 טריפות להלכות וציורים ביאוריםקצת

 הנה וז"ל, כתב ג"ה סי' ריש יצחק( אהל המחבר )מבעל יצתק ביתבם'
 יבאו אם בהן בקיאץ ואין הוראה, בעלי הרבה נבוכים האלו העצמותבצורת
 הקוליות, או השוק עצם הוא אם מעליהם( הבשר )כשהוסר הבישול אחרלפגיהם

 צומת מקום אשר בעוף הרגל הוא לארכוכה, מחובר היא אם ראשיתן ידעו לאוגם
 ידעו לא הקוליות בעצם גם הקוליות, אל חיבור מקום סופן או בתוכו,הגידין
 מחמירין ופעמים כד'ת, שלא הרבה מקילין זה ידי על אשר ניבים, מקום וסופןראשן
 כידוע_ בדין גדול ג"מ ואיכא כדין,שלא

 בבהמה הגקרא הרגל תהלה דע, ואומר סימנים, בהם ליתן הטרהתיולכן
 עצם ואותו באסיתא, כבוכגא השוק העצם עם מהוברת בעוף לו סמוךארכובה,
 לארכובה, שמהובר במקום זה עצם וראש הקוליות, מעצם הרבה ארוךהשוק

 והולכין הגידין הצומת מתהילין ושם אהד, בהבדל באמצע שקוע מרזב כמועשוי
 ואינו חטוטרות כמה ובו עב כפתור כמין ;שו: בראשו השני בצד ולמעלהלמעלה,
 עשוי השוק אל מהובר שהוא במקום הקוליות ועצם הקוליות. בעצם ודביקשקוע.
 מהשוק, הרבה קצר רק הנזכרן השוק עצם כמו באמצע שקו; מרזב כמין כןגם

 השוק. מכפתור קטן שהוא אלא כפתור כמין עשוי כן גמ לגוף סמוךולמעלה

 באסיתא. כבוכנא בניבים להגוף ומהוכר קטנים הטוטרות שלשה יו יי2ובראשו
 וכו' יבין יבלבבו בו רגיל להיות בדעתו וישכיל בעיניו יראה חירא המורהועתח

 תשובה. ובדרכי דיד בבית והעתיקועכ"ל,

 כמו היטב, להבהין אפשר אי הנ"ל המהבר שטרה הטרהות כלואהרי
 ממש והוא שציירתי, הציורים ידי על להכיר ראשובה בסקירה היכףשאפשר
 ה;,ן,.בדאי,ת

 ו"ל בה תש הש;רי יא סה הנשים לבקיא1ת כן גם יצטרכוולא
 המורים עישים וכאשר דבריה באמצע סק"ק תס"א סי' [סה הלכוה או"הה~ןע"ת
 בעצ2 או וף ה שבהלל באברים וריעותא שאלה אץה בעופות כשגמצאלפעמיס
 טיבו מה ידעת וצריך מבשי, לביש בלן ערום לפגוהכ כשהובא העיף,מעצמות
 עליהם וסומכים בתרגגולים, ובקיאי: בזה עוסקים א;ןר בנשים, יי2אולדרכם
 ניכר ברבי של מדברע דקאמר :ר[ות אלו [' בהויץ וע" בהוראה. רא אבלבעמך
 ;כ"ך בתרגעלים גקןשאעו
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 יגוף חבורזמקום

 לשוק חבורומקום
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 השוקעצם

 לקולית חבורומקום

 לרגל הבורומקום

 הרגל.עצם

נ""  לשוק הבורומקום להאצבעוה הבורומקום



6ח תדרה שלשמושההמן

 מגבה הריאהתמונת

שמאלימין

 שבתיך והקרום גרגרת, הנקרא )והוא טבעות טבעות עשוי הקנה1(
 הגדולה מטבעת בפרטות לקמן ועי' קנה( מיקרי מבפנים אותן המכמההטבעות

 וכו'. כובעושיפוי

 המתפצלת, אונא כן גמ ונקראת לגרגרת, הסמוכה ימין של עלירנה אונא2(
-- -------- ------------. .--- - - - -  -- - -- -- 

. 

 חריץ, בה וגראה מתפצלת, היא החזה במיצר והיא הגרגרת, דחיקת ידישעל

 הריאה. שאר ממראה יותר לבן והוא הגרגרת, רוחב רבע כמו מסבבוהחריץ
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 הטר - שבשיפולה עד ומתקצרת והולכת רחב שרשה אמצעית, אונאק
 שיפולן. לצד ומתרחבין קצר, ששרשן האונות משאר היפוךדקה,

 חודין ב' לה יש וגם מקמא, קצת גבוה- להיות ודרכה ועבה, ארוכה4(
 אחד. חוד רק לה אין שם והאומה לאומה, סמיכתהבצד

 יותר יש מהאומות לכל..אחת השמאלית. מאומה קטנה הימגית אומה5(
 אחד. סימפוו רק אחת לכל אין כולן ואונות אחד.מסימפון

 מגבה, חודין ב' לה ויש ימין, משל היא וקטנה שמאל, של עליונה אונא,6(
 שלה והחיתוך כחץ, משוכה ונקראת שמאל בצד לאומה הסמוכה אונא-7(

 ועבה. הארוכה של מהחיתוךנמוך
 הימנית. מאומה גדולה והיא השמאלית, אומה8(

 מצד יותר להצייר קרובה שהיתה הריאה ימין מצד נעשההצירר
 - הימנית על השמאלית גודל כך כל ניכר לא כן ועלהשמאלית
 כהין המשוכה בין ומפרדת המגבהת היד ניכרת הציורעל
 יפה. ניכרת שתהאלהעליונה
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 מקמא הךאהתמעת

 )משמאל הריאה ימץ בצד ומקומה האעות, מכל וקטנה עגו-ה ההרדא1(
 החיתוך כנגד מכען הריץ לה ו"ן האומה, בהתהלת ועבה מהארוכה למטההצער(
 הלב נגד גבה בכיס, להעת ודרכה הימנה למטה קצת או לאומה, ועבה ארוכהשבע
 שלה, בכיס שנחבאת ;ךם על גנב כן גם ונקראת הכלעת, נגדופניה
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 וקיבה הכוסות ובית המססכרס

 לכרס. שמהובר הושטסוףא(
הכרםב,

 הכוסותביתג(
המססד(
 לצד ההלב דאקשתא, נקרא הוץ יצד ההלב כקשק עש:'יהקיבהה(

 דאייתרא. בקראפנום
 הארוך_ דמעי שמהובר הקיבה סוףו(

 הכוסות, מבית לצאת המאכל וךדרך ?המם:. הכוסות בדת בין יש 'ן:קבדע

 לזה דופן ויש הכו:ות, וביה ההנ-סכ מהוברים להנקב וסביב בקב, אותן דרךלהמס2
 כלל, שומן ביביהם ואין גמור. בדיבוק בזה זה ידבוקיב מה'ברים אך לזה,ודופן

 כן ועל טמא, חלב והוא לזה, זה המהבך: :2וכן ידי עך -ותך נמי2ך ההיבויאך
 לזה זה מהוברין שהדפנות ב:קום רק היבוך נח-2ב רא היבורן, במקו2 נקביענין
 המהברן. טמא )הלב( השוךן ידי על לאממש,
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 הפנימים. אבריםסדר

 ז"ל האהרתים רבותימ דברי אביא ד;ה, יזרה מי את התלמידים, ;ללדקל
 בואור,בהרחב

 והחטים כובע '2יפוי הגדולה.טבעת

 הטבעות 21בתוך והקרום גרגרת, הנקרא והוא טבעות, טבעות עעץיהקגה
 קנה. גקרא מבפמם אותן ומכסההמחברן

 מקיפות ואינן ה:ךהיטה, בית לעור הממוך בצד קצה עבות הטב;ותכל
 א )תמונה ונפסקות כלות הן המפרקת יצד אבל ה;ור, מצד רק הקנה הלל כלאת

 ריה?.הטבעות, ומחברת קנה של לארכו מהלכת בשר :ךל ורצועה 1( בותמונה
 הקנה, חלל כל את ומקפת היא ושלימה עטלה הראע. לצד העלענה, הטבעתאבל

 2ג ב ותמתה א )המהה הגדולה טבעת נקראה הכיותשום
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  ,[[ז~וקם(  ז[[ק"הא, סחוסי עצם  הראש לצד יוצא טכעתומאותה

 משופע שהוא ולפי לשפע, מתחיל מהטבעת למעלה אצבע וכרוחב הטבעת, כמךגבוה
 3(. ב )תמונה כובע שיפוי נקרא הכי משום ככובע,ועשוי

 לפי "חיטי" ונקראו סחוסי בשר גרגרי שגי יש כרבע שיפוי אותויההת
 הנראים 3( א )תמוגה חטה כתמונת ונעשה סדק ביניהם יש מתחבריםשכשהם
 הגדולה. לטבעת ממש סמוך היא זהתחלתם הקנה(בחלל

 הדס. וטל כ;לה כימוי פיהם על יש ם( ג' 'תמיגה הרא;2 לצדובכין-ם

 כהרך ולהפתח פיהם אה לכפוה ;שוי והוא ג( ג' ):מוגה הגרון ערלתונקראת
 5י ונפהה הכיסיי. אוהו עצמו מגביה מיד קול כשמוציא דהייךו הצורך, כפיעין
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 שיכנס בכדי מתכסה, מיד המאכל אה בולע זכשהוא עצא, הקזל ידו שעלהקנה
 וינתכך רקנה המאכל ליכנס יוכל ז:כבה לא דאנ יהקנה, זרא להתשכהמאכל

 ויבא ושם ל קנה יקדים ;צמא בסעודה מסיהין אין ה:( תענןה ז"י ;נאמרןהח
 פי מעל עצמו ומגביה כיסוי אותו נפהה קול ומוציא דכע:מניך וה"נו ס:נה,לידי
 ה"ה ימתכן המאכך בו יכנס ואםהקנה

 המפרקת, ןצד הגתיהטבעת

 הראש. לצרההומיס

 הקגה פתיחת לכסות העעךי הגרחצרלה
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 השיפף הכנה, כל את ומקיפות שתת הגרגרת טבעות כל דבעוףודע

 ציצים כמו כובע השיפף בתחלת שם שיש וסימנו בבהמה, כמו נו א בעוףכובע
 והחיטין לחוץ הוה2ט פנימית כ,2הופך וגראיס מזה, למעלה זה מאד דקיםופרהים
 ;2לת כובע השיפף התחלת אהר מונהיםבעוף_

 המזון ואברי הנ;טימהאברי

 לצד הקנה קרומים, ידי על בזה זה מעורים והושט הקגה הסימביםי2ני
 על שמגפנפת הריאה לתוך הרוח נכנס הקנה דרך המפרקת. לצד והו:שטהעור
 שהבאתי מה )ועי' הריאה של מקמא ;2מאל בצד בקנוקנית ומהובר התלויהלב

 הוק. קני תלתא ת' א-ת יצהק מפהד הס'בהקדמת

 הנשימה אברי בין מבדלת ומחיצה הנשימה, אברי בקראים דהלבהריאה

 טרפ,יא או הכבד חצר גקראת המהיצה מעיים, ובר טהול שהם המזץלאברי
 .י~נו"ק~יס הש,,ם,ששןדכבדא,

 ט:ם וקךקררבץ

 כובע השיפוי ההה הקנה פי כנגד והיך, בלהי הבורו מקום בראיבההוושט
 הוהךט. תורבץ להתהלת ההיך בין ילהפריד להכיר ז:ימן הוהבט, תורבץמתהיל
 עורות. ,2נן ל. ין הוה:ט והויבץ לבן, והוא אהד עור רק לו אין יץההיךהוא
 יההלל אותו שהוהכץ כז הוא התשט, ומהה.7 הוץבט תזרבץ :כדה נקזב 7יכירוסימן
 ב'":ט ה"נן מזה וימטה הווץ2:, תורבץ 3קרא זהן ךהכן-ץ ואיב- במקוכןעומד

 הללה ונסתם ומתכויץ בקמ: הזא אותןכ,ךהוהכין

 אדום היצון ;ורזת, ;2ני לו י:ן הכרם עד הוור2ט מהירבץ הון:זטוכל

 בנקל לקפר.דן ואפובר עורות, ;2ני לו ין י5ק וךך גגן עך ובעוף ןבן.ופנ.מי
ולבדקך

 מתפצל בן גם ובאו"ות מכפתור, להתפצל הקנה דיך אותית דבבךודע
 רבית"ה" ןהכי הריאה של אהד לחלק אחד כל תכנס מכפתוך עצא אין אךבסשו.
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 בבהמה המאכלסדר

 העצא התשט דרך והולך התשט, תורבץ שהוא הבליעה לבות נכנםהמאכל
 שקורץ הכוסות לבית ומכרם לו, המחובר לכרם ונכנם הכבד, חצר נקבדרך

 ד ע ג א מ ר ע ט י י 1 1 צ ר ; ד הךבע, הדרים( כעע או כום כעע יעעתיטו2עפציך
 מענץ המסם נקרא המאכל שמעכל ולפיי האיצטומכא, והוא להמסס, הכוסותובית
 מ"געך ללבהפיערטער ומהמסם מאגען, דריטער דער גשםכמסום

 דאקשתא, נקרא לקשת מחוץ בחלב, ומסובבת כקשת עשךההקיבה

 הדקק ה"נו הארוך למעי הולך המאכל ומהקיבה דא"תרא, נקרא לקשתומבפרם

 הנקרא בראשו םתום אחד דק יוצא ומשם דכגתא, אהדרא ;ל ומתחיםהסובבים
 לחוץ. הרעי תצא ומשם כרכשא או יהלהוית ומהדקץ דיבק יאס

ובעוף

 ומזפק לזפק, ומזםם הוושם דרך והולך כנ"ל הבליעה לבית נכנסהמאכל
 לקורקבה המחוברלמעי

 רק בתרנגולת כמו מבחוץ ניכר זפק להם אין אוחות ובר דאוחותודע
 וגקובתו זפק דץ לו אין אבל לקורקבך סמוך כיסכמו

  במזךה"

קררקבן

 זץהמאכל והכיס אחד, לעור  ןויון הבזץר זדינו עורות, שני לו ישהקורקבן
 אפוםר ואי היטב מהודק וץהכימ אוחא ובר באוחא ואפילו השני לעור גחזץבבתוכו

 לעור כן גם נחזסב ממנה חתיכות חתיכות ז2גוררין ידי על רק וטלם,להפרידו
הפנימי

 )השנ"
 זה. בלא זה גקב לענץ מינה ונפקא

 מהקורקבן הדקין -צאין כנ"ל לקורקבן מזפק המחובר מעי לאותווסמוך
 צדדיה משני יוצאהם החלתולת היינו הדקין לסוף וסמוך כפולה, פ כאותומסבבים

 דיבי בסניא כמו סתומים והם הגוף חלל )צד למעלה וראשן קטנים דקיםשני
 וסוף לזרקן, שנוהגים קישקעלעך( )טריפרנע דערמע טריפה צותם וקוריןדבהמה
 הרעי, יוצא שמשם הטבעת לפי שמהוברת החלחולת הואהדקין
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כבד

 תלץה ובו הכבד של הגדול החלק היעו הבהמה, ימיל בצד מתחהכבד
 מתפצל הכבד ובתוך הכל"ת, תחת ונכנס הכבד מן "צא ועב רחב ועורק"מרה,
 תולך והשני סימפתות, לכמה ומתפצל הכבד בעומק נכנס אחד לענימ העורקאותו
 הדם מריצת הוא הללו עורקים ובתוך ללב, גכנס ומ;2ם הורדא כיס ב;2פתתכנס
 הגדול העורק ה"נו חיותה ומקום להחיותם, אברים ל;נאר ומהלב הלב אלמהכבד
 מ"א( ס" בהגה דוד )בית הכליות תחתזטהוא

 מונח אזי ה;ךדרה מצד העוף דכ;ןפותחין ודע וז"ל _י2ם תורה דעתועי'
 מצד פותחין ואם חיותה, ומקום המרה בו שיע' מהכבד הגדול החלק ימיןבצד
 צד אזי פנע, נגד הכבד גב וצד בלדו הכבד כ;עאוחז וכן ;ךמאל, בצד היאהבטן
 הגדול. חלק ;במאל צד צד פנץ נגד למא צד אוחז ואם הגדול, חלק הואימק

טחדל

 ה;ךני ובצד יכרס, דבוק הוא העב ובצד הבהמה, שמאל מצד הואהטהול
 בהמה. ל;2ל דומה ואינו כענבה עג.ל הטחול דק---ובעוף הוא בכרם דבוקשאיגו

כליות

 שבאמצע ההלול והגיד משךאל, ואחת מימין אחת בבהמה כליותשתי
 לכיס שם דרך נמ:יכים והמים ;:ם, ואדוקין יעורין והגידין סמפוך כמיןהכוליא
 סגורין הן ובעוף הכוליא, לובן ה"גו ההלב לו וסב:ב הריץ הגקרא והיאה:נתה
 בהה פוסל טריפות ואיןבעצם
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 הגידין. וצומת - דאטמאבוקא

 עצב וה-א ירך, אטמא,א(
 ךד""""ץ-וץ . ",' כמן הור ובו "ה:קא" שקוריןהאליה
,"נ/ שהוא הבוכנא היינו והב,וקאאסיתא,

,ל.,,,,,,ל ,ז11 ", י:ן,:י",ןך,:;,;,י:ץ;:ן:ץן
 12גי::ו'דן:ן

- חוץ בצךהשוק  
 עצם על ונמשך אחד הוא שמתהלוזו ביותר, העב הוא והשלישיח(

 . )יב(. באות המסומלהעקום

 למעלה ונמשכים המדבקם קרום וסביבם לשישה מתפצל ואה':כט(
 השוק, לבשרוהיו

 הערקום. עצםי(
 .-- - ------- --~ הרחב. -עצם יא( --

 העקום. עצםיב(
 הצומת והם פנים לצד השוק לעצם ודבוקיב סמוכים גידים שלשהיג(

 לדעתם. להוש מהמירים שאנו פוסקים קצת לשיטתהגידין
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 בעוף הגידין הצומת אמנם בבהמה, כמי הניבים עם דאטמא בוקאובעוף
 השוק, סביב בעיגול והולכים פנים, לצד והמשה הוץ מצד עשר אהד עשר, ששההס

 כמו לשוק ארכובה בין ודינו ערקום, לו ואין לחצוגייס, םנימיים בין חילוקואין
 לשוק. ערקוס ביןבבהמה

 רביס וציוריס -בשימוש, התלוים רבימ ביאוריס;וד
 ערוך. השלהן סימני סדר על הגאים בהלקים אי"היבאו
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 ז נ ט עש

 בצוואתו ז"ל אבוהב שמואל ר' הגאון לשוןזה

 כי התוכחות נזן זו וגם א( נבםנזין אביו את הוא ובזןיז ]לוזמלנ]ן,

 צנזר צרעת בו אשר בגד יןבש, ב:גדינ בגר ךגי~]ם פנים עז (וינימצא

 לו אוי לו. יש ר]אה נזי כי ב( אוקיו לרכעים רצויה כו]תו יהז-ן,ופע:היכ

 במשפט, יבא ד' עת לו ישלם רע גמול כי לנ~נ:ןואוי
 וילב~

 בגדי כ]גדו

 . ג( נראשו גמולו לה~יב]קם

 וביאוריםהערות

 מ"ה, פ"ט כראיםא(

 להכעיס. שעושה מומר ליה דקרי יא,( הורוות ;י'ב(

 ראינו עוניגו מרוב והנה פ"א, ב' זכרון הזכרונות בס' המהבר וז"לג(
 חוששים ואינם בו נזהרים אינם אשר עמנו מבני וכמה כמה ישעטנז, הנוגעבענין

 ביומו. יום מדי ומתרבה הולך בו, לגתקל ותמידי ערילי עון והוא החמור.לאיסורו
 ומליז נלוז אומר אלעזר בן ר"ש כלאים, בשלהי במשנתינו שגינו בו המזלזלועל
 נוטה הוא ומליז נלוז וז"ל, ז"ל הרמב"ם עליו וכתב ;ליו. שבשמים אביו אתהוא
 שאין בדבר הקב"ה שצוה מצוה לעברו ממנו, הקב"ה רחמי ומרהיק האמתמן
 שמירת על ע"ה המלך דוד נצטער וכמה וכו' גדול עון וזה שתכריחהו, תאוהבו

 לשמור דרכי יכונו אחלי ואמר עליהם שהתפלל עד וכהויתן, כתיקונןהחוקים
 עכ"ד. וכו' חקיך למדני ד' אתה ברוך 141מרחקיך,

 דאורייתא כלאים איזה הפוסקים, געייטת האריך שם הזכרונות בס'והנה
 ויש בקיצור. צ"ו אות ווותר איסור שער אדם בבינת והעתיקם דרבגן,ואיזה
 : שיטות ד'בו

)א(

 סרוקים והפשתים הצמר -שיהיו- עד דאורייתא, כלאים דס"ל רש"ידעת
 כלאים בו אין אלו משלש אחד חסר ואם יחד. וארוגים יחד, ונטווים במסרק,יחד

 אריגה ידי על דדוקא רש"י כדדה כרחו דעל לי נראה מקום ומכלדאורייתא,
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 ר"ל ונוז, טוי שוע ודרשיגן שעטנז, כדכתיב יחד ונטוה יחד שוע שיהיובעיגן
 בפני אחד כל וטוון שסרקן פי על אף קלען, או תפרן או כשקשרן אבלארוג,
 תכיפות. ב' יחדו וכדכתיב בציצית מכלאים כדמוכח דאורייתא, הויעצמו

 משעטנז, דדרשינן ונוז טוי דשוע דס"ל ר"ת שיטת היא הב'השיטה
 שזור ר"ל אלא ארוג, ר"ל איגו ונוז עצמו, בפני אחד כל וטוי שוער"ל

 קשירה או אריגה ידי על שנתחברו שנא לא ואז שזורין, החוטין שיהיודבעינן
 יחדו. כדכתיב דאורייתא הוי קליעה או תפירהאו

 וטוי שוע ליה דסבירא המשנה, בפירוש ר"ש דעת היא הג'השיטה
 , ס"ל בנוז אבל עצמו, בפני ואחד אחד כל אפ,לוכר"ת

 שזור בעינן ולא כרש"י
 דאורייתא. כלאים הוי עצמו בפני וטוי שוע אחד שכל כיון הכיואפילו

 דסבירא ברמב"ם, שבידינו' ו;גוסחא כפי הרמב"ם שיטת היא הד'השיטה
 ועשה יחד שטרפן שוע ע"י בין הפשתים עם הצמר יחד שנתחברו עגין דבכלליה
 הכי אפילו טויה בלא שאדג אריגה ידי עך. ובין טויה ידי על בין לבדין,מהן
 ועתה וז"ל הזכרונות לם' ונחזור אדם. הבינת עכ"ל דאורייתא כלאים הכלהוי
 מקומות, כמה על מאד מאד לתמוה יש שלפנינו, הדין חלוק שגתבארואחר

 כחומרא רובם בעיני ויהי שעטנז, של זה לאיסור חוששים אין הרביסשבעונותיגו
 עון ע~יו אין רוצה ושאיגו יזהר, ליזהר הרוצה שכל הרשות וכדברבעלמא,
 במה וכו'. בא ומאין זה גיטול עיקר על ל;מוד יכול אדם ואין חטא,אשר
 ביוקר יותר שהפשתן 5י על שאף ז"ל הרשב('א בשם ההגה בעל הרבשכתב

 הקנבום שכר ויוצא מבקנבוס, בפשתן לתפור שנקל לפי נאמן הכותי איןמהקנבוס
 כי תפירתו, בעמל יפסיד הקנבוס בדמי ההיט שמרווה ממה ויותרבה"סדו,
 עיי"ש. וחצי בשעה בקנבוס .תפור שלא מה בשעה, בסשתןיתפור
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 כבה כשידליקנו פשתים של דהוט המגיד הרב בשם שכתב הנסיוןגם
 בנווזן אלא כתב, בעצמו ז"ל שהוא כמו זה, אין ונשרף, הולך קבבום ושלמהר

 בזה ואפילו אסור, עלמא דלכולי בהם שיתפור לו באומר לא קבבוס חוטילנכרי
 נפש ובעל בה, מסיים בעצמו והוא הכי, ליה סבירא לא ז"ל שהרשב"אכתוב
 הדבר נמצא פעמים שכמה בדוק, בהזקת הזה הגסיון אין כי מלבד בדבר,יהוש

 החוט שזירת כפי :הכל מיד, כבה קנבום ושל ושורף הולך פשתן שללהיפוך,
 בשם סק"ה ובש"ך בהגה, ש"ב סי' יו"ד )ועי' וכמה כמה שביסוהו כמווהצבע,

 ארוכות, שערות כמין שנמשכין עד החוט מושכין דאם סימן הביא יו"טמעדני

 ז:( ב,דיקה על לסמוך שאין אדם ובחכמת שם תשובה פתחי ועי' קנבוס, שהואבידוע
 ומקלקלים הכלאים על שחשודים יש הרבים בעונותינו ישראלים החייטיםגם

 וירא כשר חיט אתר ולחקור לחוש וצריך במתכוין, ושלא במתכויןבתפירתן
 ואחד המוכר שאחד ישראל, בעדת כזה שנמצא אלה, הטו ,עוגותינו דבר סוףחטא.
 מגדולי גמור לחוק חששו ולא ידיהם, תחת הזאת המכשלה החיט, ואחדהלוקח
 ואפילו בשוק, הולך היה ואפילו חברו, על תורה של 'כלאים שהרואה וכו'התורה
 השם חילול שיש מקום כל ד', לנגד עצה ואין תבונה אין חכמה, שלמדו רבוהיה
 לביתו, שמגיע עד לו ממתין דבריהם, של שעטנז היה ואם לרב. כבוד חולקיןאין

 פה. פוצה ואין יד שולת ואין ומזה מזה רואותועיגיגו

 יבוא למחות בידו שיש מי וכל לע"ה, לצאת ורבותי מורי עליכםלכן
 הקדושה בעדה עדד ימצא ולא יראה ולא החמור, איסורו את ברבים וישמיעוימחה,
 לומר ראוי כתקונה. זו מצוה לעשות גדול תקון הוא החיט תקון ולדעתיוכו',
 אותו וילמדו ידו על לתפרם הבגדים לו יתנו ישרצל חיט בו שיהיה מקוםשבכל
 ירגילו -לא נכרי ולעם וכו' הלכה בדבר יכשל שלא כדי לכך, הצריכיםהדינים
 החתוך ביופי העין במראית ותקנתן נאמנים, אינם הם כי בגדיהם את ליתןעצמם

 ישראל לחיט שיתן מצוה, גוררת ומצהן הנשמה, לנוי קלקלתם היא עוהתפירה,
 תמכרו, וכי הפסוק על בהר פ' המדרש בשם ז"ל רש"י שכתב כמו וכו'להשתכר

 מישרא7 קנה לקנות באת שאם וכו' חברך לישראל מכיר מוכר כשאתהמנין
 עמיתך. מיד קנה או לומר תלמודחברך

 הנכרי החיט ויביא במצוה זרין יהא מצוי, ישראל חיט שאידובמקום
 אפשר אי זה גם ואם וכו', נוהגין רבותי ראיתי וכן מלאכתו על ויפקחלביתו
 -עו7 לו יתן לא כהוגן, שלא דבר ימצא שאם זה, על הנכרי את מייראיהיה
 עכתו"ד. לקונים רצוי להיות הנכרי וישתדל וכו' וכיוצא לתפורבגד

 וז"7 משולם, מרביגו הביא ת"ב מלוניל להדא"ה חיים ארחותובספר
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 )בבלי( גמרא לה שאין מפני מעורבבים כמה כלאים שהלכות יוד-ע בעצמיואני
 לנו שבררו מה דהשתא המסכתות, כשאר יפה לנו נתחודרו לא המשניותואותן
 במה וכמה כמה אחת על לאכול, פה לנו אין השלחן עריכת ועד הזריעה מןחז"ל
 קצת ומלקטים וממשמשים בארובה, כסומים שאנחנו מפורש, לנו הניחושלא
 ז"ל והרי"ף האי רבינו כגוז הגאונים מן ראיתי וגם ואילך, ארלך ההלכותמן

 וסתמו דרבנן ואיזה דאורייתא ללאים איזה ההלכה מן לברר יכלו לאשהם
 למיפרין ולית היא גזירה דרבנן בין דאורייתא דבין ידעין הדו ואמרודבריהם

 בינייהו איכא וכו'. כלאים הלובש אף אומר בר"י יוסי ר' בזה, ואיפלגו עיקר,בה
 וכו' מומר הוי דחלב( )דומיא דאורייתא דכלאים סבר קמא דתגא דרבנן,כלאים
 היא )כן מומר הוי בדרבגן אפילו איסוריה דמפרסם כיון כלאים סבר יוסיור'

 יוסי ר' בזה ואיפלגו גריס חיים בארחות ושם יא.( הוריות שלנו בגמראהגירסא
 משומד(. ליה דקרי ואיכא מין ליה דקרי איכא דרבנן בכלאים ואפילו יוצדא,ור'
 כבר מכשולים וכמה וז"ל, ו' אות ח' דרוש ביהודה מהנודע הצל"ח דרושיועי'

 שעטגז עונשו, גודל על מעידין ואותיותיו הזה, חמור מעון ליצלן ורחמגאנמצא,
 יום, ארבעים נשמעת תפלתו אין בשעטנז לבוש אם אחד ויום עז" "שטןאותיות
 קדושים. פ' הראובני ובילקוט הריקאנטי בשם ויצא פ' '2לה"קיעי'

 ופשתיםצמר

 תורה, שאסרה. צמר נקרא דלא ופשתים, צמר של הפירוש קבלוחז"ל
 הפשתום. עם האסוך והוא ,טס,14 פ,וט'וע וואל הנקרא בלבד כבשים שלאלא

 )ו"ח,1 "יוק לאווי:ד, פלאקס. הנקרא היא הורה שאסרהפשתים

 הצמר. עם האסורהוהיא
 קאנאפלים.קנבום'

 הצמר. עם מותר ,קןה"" 1ה8"
 ,חכו1ם[ נ11ם'ירהנה5 באוועל גפן,צמר

 הפשתן. עם מותר קאמעלהאר גמלים.צמר
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 לקנבוס. פשתים בין להבחיןבדיקה

 קנבוס לחוטי פשתן חוטי בין להכיר מובהקים דסימנים לעיל הבאתיכבר

 על או המגדלת זכוכית ידי על ביניהם ולהבחין להכיר אפשר בקושי _לגו,אין
 הנזרק, את לסימן חושבים אדם בגי קצת כעמיא. וההפרדה, ההרכבה חכמתידי

 בדוק אינו זה גם אבל בקנבוס, שאימ מה מרק לו יש פשתן של גלאנץ,שקורין

 האריגה. בבית שעושים ויפוי מהצהצוח היטב הכבוס אחר אםכי
 והוא לקנבוס, פשתן חוטי בין להכיר בדיקה ישן, בלעקמיקאןמצאתי

 ונותגים זכוכית, של בקנה ונותנים מהארג חוטין איזהשמוציאין
 כו(, הגקן - חמצת מעטעליהם

 האור על ומרתיחין [,אזו"
 בין אותם ומשימים זכוכית של מהקנה החוטין מוציאים כך אחר מה, זמןשיבשל
 מאות שתי אחת על הפחות לכל המגדלת בזכוכית בם ומסתכל זכוכיתחתיכות

 לחוטי פשתן חוטי בין הגדול ההפרש ידו על זיבחין ויראה)מיקראסק~פ(,
 לארכו באמצעו שנמשך דיהה קו כמו פשתן שבחוט הוא הסימן ועיקרקנבוס,
  בקנבוס. כן שאין  ,מה [,",(,הנקרא

 פשתן שלחוט

תמונתו

 המגדלתבזכוכית

 מאות. שתי אחתעל
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י,

 או הפשתן אם לקנבום פשתן בין להבחין רק היא זו בדיקה כימובן
 להכיר( קשה שאז יחד וארוגים מוכים בעודם מעורבים כשהם )לא שהם כמותהקנבוס
 במלבושים כי אומרים ושמעתי יתקמט, שלא בצביונו להחזיקו בבגד ליתנוורוצים

 וגותנים יקרים, שדמיו פשתן בם נותנים אין נמוך במחיר הנמכריםהפשוטים
 כן, שאינו לדעת ונוכחתי גמלים, צמר או עזים של נוצה או קנבוםבמקומו

 במלבושים אותו ומניחים ביוקר שאינו הפשוטים ממינים פשתן כעתשנמצא
 בזה. להקל לסמוך שאין כרחך ועלהפשוטים.

 גפן לצמר כבשים צמר בין להבחיןבדיקות
 בתוך ליתגו הוא בדיקתו גפן, וצמר כבשים מצמר מעורב הארג אםא(

 בתוך או 1,ו~ו,קום5 נן[1/ שוועבעלזויערע גפריתות, הומצה בה שישכלי
 הצמר את תמסה גפריתות ,ההמצה "י51מל1ה"ס5 מאכל 2תרן בו שישכלי
 להצמר תזיק ולאגפן,

 כבשים_
 גפן. להצמר ולא כבשים להצמר תזיק מאכל והבתרן

 במקום יהיה כבשים מצמר היא אם הארג, על זית שמן הטיף אםב(
 יהיה גפן מצמך הוא יאם יחי,פק1חפוז )דורכזיכטיג( סכוי כמעטהרבב
 והוכ. )טריב( עכור הרבבבמקום

 גפן צמר אפר על ותשימה ;בה תערובות דמלה סוכר תערג אםג(
 )גראוו(. לאפורי יתהפך כבשים צמר ואפר לשהור האפריתהפך
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 ~ןג אסיד בהידראכלאריק הארג הטבול אםד(
 קצת ותכבסי "הפהטו"

 והצמר כשהיה, ישאר כבשים הצמר נשדוך מלה באמאראק, אותו תדיה כךואתר
 במים. שתמם למקפה יעשהגפן

 רע, ריח ותרמש לאם ישרף נקק כבשים צמר של דום תשדזף אםה(
 צמר באפר משא"כ כך, כל מריה ואימ אפורק ואפרו מהר ישרף גפןוצמר
 מתכ"ת. תמיסה מבר כמן שנעשהכבשים

 'ס וק-010- /ת0וזהס~ק,אשה"ןנ1/ז%"ץ

 (1מ(13[-ננ1ן"-11[-1 30ננועע15זק/"
44ז(י2"ץ

,,,,,-,,("-, 
 באעיכ~ז. הרבי-ק אגזדת בשם איזדאעליט בהעתזן שנדפס הה ךהדפיס אתי הקזםפה

 משעטנז. הבגדים בדיקת.

 החנוני, מן תפור בגד כשקונה שעטנז, אחר לבדוק צריך המקומותב"לו

 פשתן. בחתיכות אותם שממלאים בכפתוריםא(
 מפשתן. שהן הבגד אל הכפתור ומחבר שתופר החוטיןב(
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 עווהי, מהוטו שפה 5הם עהוה וג:פועךדלם בהס שמכג"ט"ם הנקביםג(
  "קלז,  הישויא פועתן של ועיעד; 3יתי הניגד'ס בו%וליד(

 שס גוהניס הכהטיימ וע5  הוהשר ביה וע"( החיה, על העליק בבגדה(

 לתהןו? העייד? ד,אי"ג בע מפשהד רחבוההמיכוה
 ישתן. יל 7'צועה גותנימ לדנ'תם"ש השיחלי? בהבווי1(
 לה?קם פעוחן בחוטי תוטי יג5, בהי קתו הגיד במקדם גמגגס"ם,(

 יעיע,ש5א
 המבסה בשפה שכנגיו יבצו הכפהור"ס, תחת פתירחו כמקום שםח(

 עעג_תו. של יצועה גותגלם בהס נבגסיס שו'גפתוריס הגעכיס,אה
 :ושתן.  ול  י%"%ה גוהג"ס הבוהויקת ובהגורה הסכנסים בשפתס(
 יוווער עשתן של יצועה נזתמס יגהקו של'א יה(קס ודכיסיס כשפתי(

 פשהן.בהוסי

 לה"ות שציוף ,כמקימוות ליהו דניליס פשהיס ההיכוו? דכר, שלכל"
 הןקרע. ו5ח הוקוה קהי?נד, והתפידוונ כדי 'ועתים והוטי "חק%טי, שלא וי"שהיסר

 או גמלדם( מצמך העשוי קטמעלהאי כגת הסוהר מ,יבר במקימז ליהןויכולים
 כן גט יעהס שס" הזס" יקהו עיעה? הוטי יבמקדם צהייעגייסהאר, טוסיםמשקל
ה,קיס,

 יפשהימ צמר סחבהת מבלאיבגדלמ
 "שה"ס, עס צמר הבור 71" על הכא שעטבו מאלסיר דבינו הנה עדוהגה

 ואריגו,ה ווידה יד- על אווזם וה"כר איהה כר ואהר ;צבלו, בפגי אהד כלשגארג

 ידי ע5 וששהים צפי  הקרע"ס אה סכחחין ל",זיהיגו :עיה מה אכל הפירהאו
 י:ימין, למוכי? שכהס.כי ער רייסמאשינע 7:עורין מנ-ו:ה יר" %ל הרק הימבשקוי9"ן
 ונלאי נ,מ:רגווטי? גגעיה יהכל סהורות, מ"גי הרבה תחרגין הוט"ן גטו"םומזה
 מטעס (י ביסול. לזה ואק דאויי"הץ, כעט:,1 3ה: שי'ן .שבים מבגריםמחבוה
 צללי עס :י5ים %ור כגון בה'יתר היי;וי בקוויס כש:העיב רק ביטול מהנידלא

 כמכואר הפשתן עם לערב מוונ,ד גן,ייכ צבר ברוב רהל"ס הצמוי וכי3%תבני5יהליס,
 לו שגהעיב מי הליכך ס"י: ים צריר שבשלהן הגב א' :קי' רצ"ט סי'ביו"ד
 ביטיל בהז סייד ילא כהס, 1,הד ומכטל עמו:ס ימעי,ב אווי מין בביא ומשהיסציר
 והכיח וכו' יי;יווי לילאים אע הוטין שנעשו אהר אב5 הוטק ענעעו קידסאלח

 מ,ום מב5 ת"מיו' ערי; געשו 5א הלא ה:כי:ה ידי עי שנקרעין מווב"יהגהבר(וי
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 מידי יוצא אינו אחת פ;ם כלאים איסור שם עליהם וחל חוטין היו שכברכיו7
 מוכין מהם ויעשה עצמו בפני אחד כל ויקרע מזה, זה שיפרידם עד לעולםאיסורו
 בס' עי' ממש, כלאים מבגדי מהסמרטוטין חוטין שנשארו ב( יערבם. כךואחר

 ושיש דאורייתא, גמור שעטגז חשש כאן שיש בזה שהאריך ופשתים צמרדרשה
 ל"ה(, סי' רראשית שמעוני ילקוט )ועי' המקובלים ספרי בשם והביא מאד בזהלי~הר

 הקריב וזה צמר הקריב שזה שעטנז של הסומאד כה מן באה להבל קיןשרציחת
 רצ"ח בסימן מתחלת שעטנז הלכות כי זה על מרמז יו"ד הש"ע וגםפשתים,
 ש"ד. בסימןומסיימת

 בהסחורות רק וזהו כן, עושים ענגלאנד במדינת גם כי שמעתיוהנה
 שהעיר ש' סימן יו"ד דינים פסקי צדק צמה בס' ועי' מפים, מאן אבלהפשוטות.

 תולעים הריאה, בדיקת כמו מעוטא, משום לבדוק דצריכים שמצינו מקומותמכמה
 איזה עוד אם כי לבד צמר מחוטי לא כן גם הוא שהבגד לספק שיש וכאןוכו'
 לבד מצמר אינן החוטין שכל לספק יש אם כן וכמו בהם, מעורב פשתיםחוטי
 ערך בערוך גונא כהאי שכתב כמו יחד שטרפן ופשתים צמר מתערובות אםכי

 עכ"ד. עי"ש לחוש יש במלאכות החכמות שנתרבו עכשיו ולכן עי"ש."שע"
 תשובות קובץ והוא פליטה ירושת הם' לידו הגיע זאת כל כתביאחרי

 והתר זה, בענין והאריך הג"ל ספר שם שהביא וראיתי הונגריא, מדינתמגדולי
 וכו'. לישראל להם הנח וסיים להקל צדדיםאחר

 פשתים שלצוארון

 על פשתים של צוארון לשאת הנשים שגהגו למה היתר יש אםגשאלתי
 קצותיו. בשני במחטין מחובד צמר שלמלבושן

 למידין מצינו וז"ל קמ"ג סי' יאיר חות בשו"ת מבואר דאיסורווהשבתי
 דאפילו במחט, צמר במלבוש פשתן צואר בית יחד שמחברין מה הוא, גמורדאיסור
 כלל, עומד אינו דאל"כ תכיפות, שתי דוגמת המחט מעבירין הן הרי שעהלפי

 רב, זמן איתו מנטקין שלפעמים כתבת כאשר מאד, וקיים שריר הוי תכיפותובשתי
 עכ"ל, היתר בו אין לכן אחת, בבת פשתן של צואר הבית עם מלבושו לובשוהוא
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מרמה
 בצרראתו ז"ל אבוהב שמואל ר' הגארן לשרןזה ..

 ברוחו, ומושל ביצרו שוךט איש כל להיות ב( אמנה ותחוסרי א(מרתה

 נכונה, לדבר שוין ולבו ופיו באתונה ונותן נושא צדק, ופועל תמיםהולד

 אלא ירושלים נחרבה ולא כזב, ידברו ולא כולה יעשו לא ינבראל 'שאריתכי

 דובר כי נוכמ, הרחיקו וכזב שקך לכן ג( אמנה אנשי ממנה שפסקובשביל
 ד(. אלקיכם ל'נגד יכון לאשקרים

 יביאורים.הערות

 מדכר ושפתי שכתוב וזהו להרע, חושב ולבו טוב שמדבר היא מרמהא(
 )עין וכו' נחלקים שהם השפתים כדוגמת מלבו חלוק פיו מרמה טהמדברמרמה,
 מהגה"צ הלשון שמירת ס' בסוף תמים שפת בקונטרס ועי' ז"ל(, הגר"א בשםיוסף

 ש;רי מס' ובפרטות מוסר מספרי מלוקט פרקים ז' מכיל זצ"ל. ודים חפיןבעל
 והולך מזה עצמו השומר ושכר עונשו, גודל שם ומבאר יונה, לרמינותשובה

 זה. לענין הנוגעים הפרטים כל שם ומביאבתמימות

 לקבל שצריך אמבה מחוסר נקרא אופן באיזה ר"ד סי' חו"מ ;י'ב(
 מהוסר נקרא אבל שפרע מי עליו לקבל צריך שאינו ויש שפרע, מי קללתעליו
 עי"ש. הימגו נוחה חכמים רוה ואיןאמנה,

 ;י"ש. ומתן במשא הא קכ.( ושם קיט:( שבתג(

 מידי לך דיהיבגא לינוקא איגיש לימא לא זירא ר' אמר מ.':( סוכה עי'ד(
 ועי' שקר, דבר לשונם למדו שנאמר שקרא לאגמוריה דאתי משום ייה יהיבורא

 ועי' נלחו. העוה שקר דבר לשונם למדו שנאמר הכי תעביד לא את סג.(יבמות
 ג' 'םער יובה לרבינו תשובה ובשערי מדחז"ל, שהביא מה "שקר" אות יועיןפלא

 שהלקו כ"ב ב,כער הראשונים, מן לאהד המיוהס צדיקים ובאורהות קע"האוה

 הלקימ. לתשעה השקר ואופני;נין
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מקלל

 בצוואתו ז"ל אבוהב שמואל ר' הגאון לשוןזה-

 בדורנו פורקת צרפת כן גם והיא א( בכינוי אן בנת דברותקלל
 והיתול שחוק דרך ~קפניפ ןנניו ואפילו בלנל.נו ]יקים ריורהכתתלילה

 און. פכלתי לאלאפר

 וביאוריםהערות

 לא משום אהת לוקה ובהתראה בעדים היה אם א' סעי' כ"ז סי' חו"מא(
 ולא שומע שאינו זה שאפילו להשמיענו ~,לא הרש נאמר דלא חרשתקלל
 אלקים משום אחרת עוד לוקה דיין היה ואם קללתו. ;ל לוקה זו בקללהנצטער
 מן להיות לך נוח לאטה, תהא ולא לוטא תהא מט.( סנהדרין ועי' תקלל,לא

 שם. רש"י המקלל, אל לשוב חני( קללת שסוף לפי המקלל, מן ולאהמקוללים

 ונשיא שנאמר בכשרים אלא כולן על תורה הזהירה דלא רי"ג מל"ת סמ"גועי'
 מילט אמר רבא מח:( ב"מ ועי' פה.( סגהדרין עמך מעשה בעושה תאור לאבעמך
 מיקרי לא וז"ל שם ובתוס' עמך, מעשה בעושה בעמך כדכתיב ליהלייטינן
 על לקללו אם כי בחגם, לקללו מותר שיהא לענין עמך מעשה עושה אינוהאי

 חינוך מנחת ועי' לקללו, מותר גמור דרש; משמע עכ"ל. שפרע במי הזההמקח
 לה דדייק ענין, בשום לקלל שאסור שכתב החינוך דברי שפירש רל"אמצוה
 פטור לענין ע"ד סי' אריה שאגת שו"ת )ועי' איכא דאיסורא משמע פטורמתיבת

 אסור אבל פטור או ומותר פטור הוא אם שבת, מאיסורי חוץ מקום בכלהאמור

מדרבנן(.
 ד' בשם הילדים את הנביא אלישע קלל איך הקשה שם חינוךובמנחת

 ודחק וכו' ראה מאי מו:( בסוטה דאמר למאן ובפרט וכו' רשעים היו אםאפילו

 מצער קא דהוי צדוקי בההוא 7.( ברכות ועי' ;י"ש, המצערו לקלל דשרי-לפרש
 קח.( שבת ועי' שם, ובתוס' לקללו רצה וריב"ל בקראי, לוי בן יהושעלר'

 על תמהתי ובאמת ליה, מצערי קא דהוי להו לייט דרב ושמואל, דקרנאבעובדא
 בגמ' שם מסיק הלא איכא, דאיסורא משם דדייק פטור, דתני בגמ' דשםהמג"ח
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 כען פטור ואחר מיתה, אלאחר שת"ב כמו ח"ב ובנו תשובה, כשעשהדמ"רי
 בס' ומצאתי ךגעתי ליכא, דרבנן איסור אפילו גמור ברשע אבל ליהרג,עץוצא

 דדוד בתהלים פסוקים כמה מצינו הלא שם הקשה ועוד בזה שעמד יצחקמנחת
 דרשעים שם ומסיק הקללה., על שכים שם הזכיר וגם הרשעים, את קילל ע"ההמלך
 אפיקורסים שהיו משום בשם קללם דאלישע מו:( סוטה דגמ' והא לקלל מותרגמורים
 צט:( ובסנהדרין חכם, תלמיד ביזו כן ואם בו, ויתקלסו בכתןב דמפורשגמורים,
 המצוות מן המנוערים נערים הני כן ואם חכם, תלמיד המבזה זה אפיקורםאמרו
 ובאמת יע"ש. ד' בשם קללם ושפיר הם דאפיקורסים ודאי בו והתקלסושביזו
 דובים שגירה אחד אלישע, חלה חלאים שלשה ת"ר מז.( בסוטה לעון חשבוהוחז"ל

 דכו'.-בתינוקות
 המקלל מצד העגין התורה שהרחיקה ז"ל הרמב"ם טעם לפי זאתבכל

 יבא מזה, למנוע ראוי המדות, פחיתות ואל וכעם, הנקמה אל נפשו ירגילשלא
 קוציו. את ויכלה הכרםבעל
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מכנה

 בצוואתו דל אבוהב ,סמואך ר' הגאון לשתזה

 איש יתצא כי סובל, ןשכל ~אץ דבר לחברע שםמכנך

 יאב-

 עוןנץ

 אן בפה ולמוציאוהם לתוצאיהם, -נ ~תה כי דבריח, קול על אחתב~עה

 וביאוריםהערות

 ב"מ עולים יינם לגיהנם עהורדק מהשלשה אתד והואא(
 נח"

 על ואף
 ה', סעי' רכ"ח סי' ובחו"מ שם מתלבנת, פניו ואין כינוי באותו רגיל שהואפי

 עי' לגנאי שם לה לכנות שמצוה זרה בעבודה זולת כח.( ומגילה כ:( תעגיתועי'
 ועי' תזכירו, לא אחרים אלהים ושם הפסוק על משפטים פ' ובמכילתא מו.(ע"ן

 כה:(מגילה
 או הכסא בית כגון בבינוי, להזכירם ארץ דרך שממדת דברים ישוכן

 ועי' יועץ. פלא עי' כבוד, אומר כולו כבוד ואיש ידבר, נבלה ונבל הכבוד,בית
 חכמים שדברו אלא העליון ולא התחתון זקן שיקיף ו;ד במשגה סח.(סנהדרין
 שם, וברש"י מפיו, מגמה דבר אדם יוציא אל לעולם ג.( פסחים ועי' נקיה,בלשון

 דאין כג:(, נזיר ועי' מו:( יבמרת זעי' וכו' בקיה בלשון לספר הדעת נקייודרך
 אומר, יעקב בן ר"א פ"ג ארץ דרך ובמס' נאה, שיחה שכר אפילו טקפההקב"ה
 גדולה לטרקלין דומה הדבר למה משלו מפיו, מגוגה דבר ומוציא ומשובה נאהאדם
 וכו'. אדם כך בתוכה קבוע בורסקי שלוביב

 על קם"ט, סי' יו"ד ז"ל שיק מהר"ם משו"ת אעתיק מכנה ל;גיןומענין
 אותם, הוכיח ומעלתו הגוים, בשס כצמם ~נזכנים אדם בני שיש שאל צע,רדבר

 וכו' ממצרים לצאת זכיני שמם את שינו שלא זה שבזכות במדרש אמרודהרי
 זרה, עבודה מהלכות בפי"א הרמב"ם שכתב כמו דאורייהא -איטור -בזה-בודאי--יש
 ומשם לי, להיות העמים מן אתכם האבדיל קדושים פ' בסוף נאמר מלאדמקרא
 לדמות דאסור שכן וכל וכו' אופן בשום להם לדמות רשאים דאין בספריילפינן
 כי ואמר לפניו התרעם אחד ששר עיק המהר"ם שם ומביא וכו' בשמםלהם
 השמות מחשיבין האומות כל רטאר הגוים, בשם עצמם קורים שיהודים מה נאהלא
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 ומחזיקין וכו' וכדומה ופראנצעזיא הוגגריא דהיינו האומות מראשי להןהבאים
 העולם, קיומי האומות מקדמוני הם ח27ר והיהודים ולתפארת, לכבוד להןזאת

 להם חה האומות, לשם 'ןמם ומשנש העצם בשם להקרא עצמם בזשיםהמה

 גורם טהגלות בדברים, אותו דחה אבל לה להשיב מענה בפט היה ולא גדול,גנאי
 לא בנים המה תהפוכות דור כי הקרא בגו נתק"ם זה גם באמת אבל וס"םזאת,
 7סהם בזה ומראים וכו' אותם המגדלים ב21ם רוצים 1טאינם היינו וכר, בםאמון

 בניהם 27ם לקרוא הדרך היה מעולם והרי מי27ראל, יזתר הגוים (שזמחשיבים
 היו 27הם גדולים וגאונים קדושים צדיקים 7עם על או  אבותיהם, 21ם 'עלובנותיהם
  27ם לקרוא הגףם 7ץם ומפארים וכו' אבותיהם מבזים והחדשיםהח27ובים,

 פעמיס כמה מזהיר ואני וכר, לאבותיהם גדול  בזען זה והרי 21מם עלצאצאיהם
 יע"ש. וכו' ההוא האיסור עלבדרשותי

 בשמותן, תעלה רקביבות אלעזר א"ר ירקב רשעים ושם מאי לח:( יומאועי'

 בתוס', ועי"ש בשמיהו מסקינןדלא
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 ביתר

 בצוואתו ז"ל אבוהב שמואל ר' הגאון לשוןזה

 באלקי ככופר ברבית המלוה רז"ל שאתרו עד בו הקמירו כנ~הרבית,

 טד גייס, אחרי :את מצוה השליכו הץה ובדור . א( תמצרים המוציאםימ(ראל
 רוב של' ותתנם תשאם ד,ב יען חומרתך, עם מתמון גשתכחה כתעםאשר
 שומעיו בעיני כמצהק ויהי רבית, אנק א, רבית באיתור שטוף עתנותגרי

 דברי ותזהירים תגידית מלתשית רקול ישמעו ורא נ( איסורו עזמק תביןבאין

 תתן לא ובתרבית בנשך תתן לא כספך את נזשה ןנו צוך תור" חיים,ארקים
 מבין ואין ג( בכתובים ונושולש בנביאים שנרי בתורה, כתוב זה איסוראכלך.

 כנחש אחריתו ממונו, להרבות מתוק תחרתו אם כי מראשיתו, דבראחרית
 במשפט, ולא עושר עושה סוף סוף כי דיליה, וגבי אפיה דזאריך אלקיוישך,
 נתן בנשך כביאו יד על ככתוב רשמו, ברוב ינזות והוא יזבבנו, ימיובקצי

 ד(. יחיה לא וחי לקחותרבית

 דביאורים.הערות

 ועיין שם מתמוטטין, ונכסיו סא:( ב"מ מגמ' ב' סעיף ק"ס ס" יו"דא(
 בתחיית קם שאינו רז"ל אגדות בשם תשיך המתחיל בדכור ע:( וב"מ ה.( סוטהתוס'

 ו', ד', ל"א, פ' שמות רבה ובמדרש ל"ג, פרק סוף אליעזר דר' בפרקי והואהמתים,

 בנשך הונו המלוה "ימוט בסופו ח"ב ביו"ד שנדפס א"ב פי על בשירו הש"ךוז"ל
 עמנו. ייקץ לא באדונו, שכופר בזדונו, הוא מעידאמונו,

 עובר ברבית שהמלוה כתב ה"ב ולוה מלוה מהלכות בפ"ד ז"ל והרמב"םב(
 בלאי עוברין ותסרסור והעדים והערב לאוין, בשני עובר והלוה לאוין ששהעל

אחד.

 -תהליכ .ביח, בשלד י"ה יחזקאל כ"ג, רגרים כ"ה, ויקרא כ"ב. שמותג(
ט"ו.

 שבעובותינו החמורים האיסורים מן שאחד הזכרוכות בס' המחבר כתבד(
 הרבית איסור הוא המקומות בכל כמעט היתרו ונהפשט כחו והתישו הקילוהרבים
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 הזהיר שהכתוב שראינו צדדים מכמה היטב מתבאר הרבית חומר גודל והנהוכו',
 ולסופר. לעדים לערב וללוה, למלוה עמהם העוסקים לכל הרבה לאוין עליהחצנה

 עמי את תלוה כסף אם  הפסוק על רכה לשמות  והראה בה, מועלת מתילהואין
 וכו' העם אה בהם להזהיר ברבים ולהשמיעם ולשנות לקרות ראוים דבריםוגו'

 וכו' בהם ליזהר אדם כל שצריך פרטים כמה נבאר במקצת שמים ידי לצ4צעוסיים

 שטר ידי על חכמים שהתירו ידי על כי כתב יועץ פלא ובם' באריכות,עי"ש

 פרטי וכמה ~מה ויש כהיתר. הכל להם ונעשה היא אחת ודא דדא, סבריעיסקו~
 על 'וירא ד', את ירא שהוא ומי וכו' אינשי בהו בקיאי דלא רבית בדינידינים
 בוריין, על רביה דיגי כל לדעת וידרוש חכם אצל ילך לטמיון, ירד שלא.ממונו
 בהם בקי היה שלא אותם ככתב, אותם וירשום ושלם, חם רבית בעון יכשללבל
 מאשר יותר בממונו רבית יגע לבל וילפת האיש ותקרד עיניו, בין לזכרון יהיולמען
 שהאונל חמור, יותר הוא באמת כן כי במאכלו, ודם וחלב חזיר בשר יגע לבלמזרד
 חמשה על עובר וברבית אחד, לאו אלא עובר אינו וכדומה, ודם חלב חזירבשר
 בהם, מאד שנזהרים מזלא, בר קלות עבירות שיש אמורה מלתי שכבר אלאלאוין,

 מדת שיצאו עליהן העיר כל תהום עליהן, שיעברו בליעל בני אנשים יצאוואם
 רבית עון כגון כהיתר, ונעשו בהמ נזהדים שאין חמורות יותר עברות וישיהודית,
 וביטול רבות, רעות וכהנה לבטלה, שמים שם והזכרת שוא ושבועת הרעולשון
 עכ"ל. כולם את ישמור נפשו שומר כולם, כנגד תורהתלמוד

 שמבארים מוסר ספרי בשם הביא קנ"ה:( שבת במס' מישור אךרחובס'

 הרע, דלשון לאו על מהזירא, דעתיר ולית מכלבא דעני לית שם, פפא רבדברי

 פסחים רז"ל כדרשות הרע דלשדן  הלאו -הוא מכלכא דעני לית  רתויר, לאוועל
 שער הלשון שמירה בס' )ועי' לכלבים להשליכו  ראוי  הרצ  לשון  המספרקיח.(

 דהלאו פפא רב ודשמיעגי לכלב(, הרע לשון געל של הדמיון ופ"ט, פ"דהזכירה
 מאד המור שהוא ואף בו נזהרין אין רובם הרע דלשון עני, והוא מזלא בר לאוהזה
 ולית הזה. הלאו הוא ועני הנזהרים המה מועטים זה כל עם קסה.( ג~זרא בבאועי'

 נזהרים ישראל כל וכמעט הוא עתיר הזיר, איסור של הלאו ועא מחזירא,דעתיר
בו.

 מהברו הלואה שמקבל בטרם מישראל אדם כל על החוב פנים כלעל
 בית קניית לצורך רק עיסקא בתורה שלא שכ,ן וכל שכר למהצית עהמקאבתורת
 באיסור ל;צמו יקול ולא היהרו אופן  בהוראה מובהק חכם לתלמיד שישאלושדה
 במס' ובשלה"ק ב.ריביתא, ליזוף ולא ברתיה אינש ליזבן כ.( קידושין ועי'ההמור,
 על ביניהם 'סלם בלב יהיות צריך עיסקא בהיתר שמתנה תנאי דכל כתבהולין
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 לו וברור עדע אימ אם אבל ךמתנה. ךה כפישי;שה המלוה שמובר האמתדרך

 ייקה התורה פי ;ל היתר לו שיהיה כדי אלא כןמתנה וגעו כך הלוה יעשהשלא
 האיסוד אז יערום ערום ואפ וו' מאקקיך ףרא:ברבית התורה כתבה זה עלרבית,
 ;כ"ד_ יענש וש וע במקומורבית

 רבית באיסוד ;ננכ;נלים מה על ;נמזהיר ה' דרון הגי"ה דרושיוג"
 ביעה ש,ים הם אמ אפילו טפה בהתעכקות והעף ממוך עמ העשיר בשותפותגמור

 סימן רבית הלכות בע"ד )כמבואר עךדו שבר יו 2ותן אינו אם איסור ישובהפסד
 בהם המבואר ;ךטרות כמה ראיתי הזאת בעיר וכאן ג" סעיף קע"ז וסימןקס"ז

 המתעסק, על הף ההפסך אהרעת וכן הפסד, שים הימץ לבעל יהיה שלאבפירוש,

 אק שאם ברבית, אחד צד שנקרא איא מיש, רבית איסור וזהו הודקים,וברעח

 רבית א5.לו והוי רגית מקרי ושקד צד רבית אם רבית, כאן אין כיי ריהכאן
 דרבנן רבית פנים כל ועל בדיעים, ו?צאקציצה

 ה-
 מועיל נו א ובזה הדיעות, לכל

 שהבאתי ומה ס"ו סי' ערוך ;ניחן בקצור ועי' עכ"ד. עמלו שכר לו בותןאפילו
 הנצמד ;נטרות בנוסח עיסקא היתר ;2טר עוסח האהרעים, בשם דוד במצודתשם

בסו5ה
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רכילות

 בצתאתו ז"ל אבוהב ;טמואל ר' הגאון לעעןזה

 בעל של עתשו גדן כמה ה חברו פץ ומלבץ י הרע ורשון א(רכילות

 אץ בסתר חברו התרשץ ]ל ח בעיקר כ~ר כאךו המספרו כל כי הרגלשח

 ~. למכתותרשה

 וביאוריםהערות

 פלומ אמר כך ואומר  לוה. מזה והולך דברים ;ןטוען זה רכיל, זה איא(

 רמב"ם העולם, את מחריב זה הרי אמת  שהוא פי על אף פלעק על '2מעתי וכךכך

 ה"ב. דעות מהלכותפ"ז

 בעמך, רכיל תלך לא זה, לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול עץ ישב(

 הזימר אבל אמת, שאומר 5י על אף חברו בגמת המספר והוא הרע, לעתןוהוא
 וכך כך ואדמר שיושב זה הרע לעתן בעל אבל הברה על רע שם מוציא נקראשקר

  גנאק של דברים ואומר עלת ;2מעתי דכך יכך אבותת היו וכך וכך ני פלעשה

 ברמב"ם. שם גדולות, מדברת  לעין חלקות 'ספתי כל ד' יכרת הכתוב אמר זהעל

 הבא לעולם הלק לו ואין דמים שופך וכאלו עולה, ואינו לגיהנם יורדג(

 : י"חב"מ
 נ"ט"

 צטי סנהדרץ טובים" ומעשים תורה בידו שיש פי על ואף
 ואבות

פ"ג.
 עלץ באים תגעים לסקלו ור~הי לשמים, עד עוגות ומגדיל " טו ערכץד(

וכר.
 21בת ועי' 'יםה(

 קי"ם"
 למכתת רפואה לו אץ הכם תלמיד המבזה כל

 זצ"ל הכהן מאיר ישראל ר' הצדיק הגאון ה"ה ח"ם החפץ ה~מ;סמי

 ורכילות, הרע ל;תן הלכות על :פז היקר ס5ר לחבר השמים מן לו הניהושמקום

 שדקדק איך וצדקתד גאוץתו עוצם גראה ףבם הז"ך, מדברי מלוקם למע,בההלכה

 מהם ואיזה דאור"תא מהם איזה דינים יפרטי הלכות מהם והוציא הז"לבדברי

 יתפס ושלא הכבוד מפגי ?השיב לההנהג איך יום יום בהיי דוגמזעת והציגדרבנה
 הלשוה ;2מירת ב;2ם חיים הפץ להס' ,בבי וחלק הרע, לטתן אבק או הרע לעךןבעץ
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 חיים לתורת עתים לו יקבע א,:ור ואשרי צופי2, ונופת מדבש מתיקימבדברים
 לבו אל משים ובלי בנפשו, גדול ךיגוי ירגיש בטה ביומו, יום מדי הזה בספרללמוד
 בשפתיו. יבטא אשר ולכי שיוציא דיבור לכל ויתכיר שידגיש עליויפעל

 מכתב רנ"ח סי' ח"ג פיעטרוקובסקי יר"א תשובה פסקי בם'וראיתי
 תרצ"ו תשלח א' בעזה"י וו"ל להעתיקו, שראזן זצ"ד מגור האדמו"רהגה"צ
 זאת עוד פולין, במדינת שיחיו היקרי2 שלומנו א:שי אהובי תובב"א.ירושלים
 הזה דגלות רז"ל דברי ובאמנים ומבהוץ. ןבית הצרות רבו כאשר מכם,אדרוש
 הכתוב ;ל פ"א, רבה שמות ט"ו.( ;רכין ט:( יומא )עי' חנם ושנאת הרע לשוןמטעם
 ועצתי חנם, ושנאת הלשון שמירת בענין להתחזק אבקש ולזאת הדבר( נודעאכן

 ואעידה בשבוע, ימים בב' פנים כל על הלשת, ושמירה חיים חפין בם'שתלמדו
 לטובה, פעולה בזה בעצמי הרגשתי הנ"ל הנפרי2 שגמרתן אחר כי וארז שמיםעלי

 ינאי לר' הרוכל שאמר שזה ואהשוב זה, ידי על יתפעך במדותיו השלם גםולזאת
 כי להראות יגאי ר' עליה אטרה עכ"ז ודבוזתך, אנת לא ב'( ט"ז, רבהו.קרא
 הגה"צ עכ"ל אלטר, מרדכי אברהם וטובכם, הדן"ש ידידכם הנגי לזה, צריניםהכל
 זצ"ל.מגור

 .חובת ספר עליהם הגה"צ הוסיף הלשון ושמירת חיים חפץ מהספרהוץ
 החמשה אלו ובכל למרים, זכור קונטרם וס' שמים, כבוד מאמר עםהשמירה
 אלקיך ד. עשה אשר את זכור השי"ת מאמר בזה מקיי2 בהם ושונה הקוראספרים
 למרים. זכור קונטרם בס' זצ"ל הגה"צ סיים כן וגו',למרים
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תורה

 בצמאתו דל אבוהב יטמואל ר' הגאון ליטץזה

 עמח בה להגות ה"בים אנן אשר בלמודה, ץס בכל מתים וקגיעתתורה

 תינוקות מלמדי וךהוםיב ב( ד' יראת בדרכי התינוקות בלמוד ולהזהר א(וליךה

 בה ננאץ עיר כל נאמרס רז"ל עליה גזרו אנהר זאת במצהה כך כלוהחתירו

 בהבל אלא מתקיים העולס ננאין אותה, ומחרינץ מחרימין תינוקותמלמדי

 נהנאמר וארץ מ:מיס נתקיימו לא תורה ואלמלא קיט, )נבת תינוקות ננלפיהם
 סחה. )פסחים ~מתי לא וארץ מ:מים חוקות וךילך יותס בריתי לא אס לטלרמיך

 וביאוריםהערות

 בתלמוד ח"ב מישראל איש כל ה"ח. פ"א תורה תלמוד הלכות רמג"םא(

 היה ע בין בחור בין יסוריה בעל בין בגופו וטלם בין ע;2יר, בין ענך גיןתורה
 הפתחים, על ומהזר הצדקה מן המתפרנס עני היה אפילו כהך שתש,ך גדולזקן

 ובנאמר ובלילה ביום תורה לתלמוד זמן לו לקבזע חייב ובנים אשה ב;לואפילו

 עכ"ל. ולילה יומם כווהגית

 אם אפילו החיוב דיא לתורה עתים דקביעת הפיסקים שכתבו מהךדוע

 בשום יבטל לא הזאת שעת לתורה, עת לקבוע הוא מהויב לכהיהו גדול 2רודהוא

 ואפילו אופן, בשום תורה מדברי ליפטר יכול אין פנאי לו יש אם לעולם אבלאופה

 יפסיק לא אהרים, ידי על להעשות המצוה .יכילה אכ מצוה, איזה ליה איתרמיאי

 דגם בורושלמי ופירשו שיעיר לה און דהתורה פ"א פאה ;באמרו חה תורה,מדברי

 התורה, ברכת לענין מ"ז סי' או"ה ערוך ב;ךלחן ומבךאר למעךה. '2יעור להאין

 שעות כמה לעסקיו הולך א2 ואפילו בבוקר, אהת פעם רק לברך מהויבדאעו
 היסה ;ךייך אינו התורה יימוד דלענין בצהרים, כ;2לומד :יברך להזור צרוךאיבו

 הורת )מאמר תורה יליוד התבך מ;:קץ ונפבה מכען ושעתא שעתא דכלהדעת,
 הפץ מב;ךהבית

 לתורה, ;תים הקובע במדך;י הז"ך דבי- פיר:ז זנבןעות מם'ובשיה"ק ה"2"

 הראעתנה הכ;לה היג לתורה עתים קביעת דהא תמוה דלכאורה תורה, מיפר זההרי



152 ה ר ו ת של ה ש ו משקנב

 ואימ הזמן מעסקי פמי אדם קשיא, לא אלא דימ, בתהלת נשאל האדםשעליה
 שמתפלל הזמן רק כמימרא רגע ביטול בלי ולילה עם רלמוד מהרב במחיתהטרוד

 עתים וקביעת וכף תורה מיור הוא עת לקבוע רוצה הוא ואם שינה. ומעטוהאכילה
 השיה"ק. עכ"ד מלאכתו או במהיתו שטרוד מי עךגאמר

 היעו בביתך, ב21בתך בם ודברת הצחות, בדרך שמעתי ההת"םובשם
 בשכבך עתים לך תקבע טרוד, 1ןאתה בעת היתו בדרך, ובלכתך אבל ולילה,תמם

 התנא ונקט ת"ל דפאה מ"א פ"א ז"ל מהגר"א אליהו יננות בפירותן וע"ובקומך,

 התורה, את לחבב מאד האדם שצריך לה-רות למטה. שיעור תורה לתלמוד דאץהא

 אחת בתיבה שעצא והראיה עצמה, בפגי מצוך היא בה שלמד ךתיבה תיבהדבכל
 תלמוד מבטלץ שאץ בזה והכלל המצוות. כל נגד שקולה שהיא התורה לימודמצות
 מח"ב והשכל ט" מ"ק )ע" אחרים ידי על יהעשות יכולה אם למצוה אפילותורה
 כולם, נגד 21קולה והיא גדולה, מצוה היא עצמה בפני ותיבה תיבה ,2כל מפניבזה

 טוב יותר בודאי כן ואם מצוות, מאות כמה מקיים אחד דף למ,2ל כ,2לומד כןאם
 ר1?אי אזי אחר ידי על לקיים אפי2ר כוךאי רק אהת, ממצוה מצוות מאהלקיים
 כג"ל, להירות למטה '?יעור לה אין תורה דתלמוד הא התנא שוגה ולזהלבטל,

 אחה לעשות פנאי לנו היה לא זאת ולולא מצוה, כן גם וךהוא לאכול כשצריךאו
 בתיבה אף דלפעמים מ1סמיענו לכך ולילה, עמם בו והגית דכתיב לאכול אומצוה
 עכ*ל. עצאאחת

 למע'2ה הנצרכיםדינים

 במקרא, שליש שנותיה אדם השל1ן לעולם אמרו ל" בקידושין הז"לוהנה

 צריך פרט בדרך ונבל כלל, בדרך תה שם, תוס' וע" בתלמוד שליש במשנהשליש
 דימ יבואר בו כי או"ח, הש"ע והוא למעשה, לו הנצרכים הדעים מתחלהלדעת
 ובפרט חתורה, וקריאת וברכו וקדיש ותפילה 1ךמע דקריאת וברכות ותפילץציצית
  ויתלוים ענעים וישנם מהם, דעתו להסיח ואין תמידים ענינים  ווימ ו?בתהלכות
 ועוד ומגילה, חנוכה ולולב סוכה הכפורים  יום  יווון רא1ד פסח, הלכות כמובזמן
 ההלכות מאלו חרץ אמנם חיים, אורח בחלק - המבוארות למע;2ה הלכותכמה

 1מבארבעה הדינים כל הומן בהמוזך לדעת ישראל איש כל צריך למע;2ה לוהנצרכות

 ואין העזר, ואבן מ,2פט, חושן דעה, יורה ח"ם, אורה והם ערוך, ה21לחןחלקי
 ,ץהטביע ובינתו דעתו לפי אחד כל אלא בריותיה עם בטרומא בא הוא ברוךהקדוש
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--- ---
 בקונטרכ חיים החפץ עכ"ל בה שכתוב מה ולקיים בתורה לידע צריך הוא הקב"הבו

 אמרים.לקוטי
 רק גיתנו לא ערוך שלחן חלקי הארבעה כי וחושבים טועים עםוהמון

 קצת לידע די ההוראה בעול נושאים שאיגם ולאנשים מדין, על היהמביםלרבנים

 אחד כל על שמוטל אלא הוא כן לא ובאמת בלבד, חיים אורח ערוך משלחןדינים

 זו למדדיגה הגיע לא ואם ערוך, שלחן חלקי הארבעה כל ללמוד מישראלואחד
 ההלכות ילמוד פגים כל על פה, ושבעל שבכתב התוה"ק ממקור ללמודשיוכל
 ילמוד לא ואם יעשה, אשר המעשה את לו להורות לשאול ויבין שידע כדיפסוקות
 אסורות במאכלות הן וחמורות קלות דברים, כמה על ויעבור ואשם, ידע לאההלכות

 ממונות. בדיני שכן וכל התורה, דיגי בשארהן

 תורה בן שהוא מי כן ועל וז"ל דבריו באמצע פ"ב הנ"ל בקוגטרםועי'
 ללמוד מהויב כדין, ממון בדיני וזהיר עסק בעל להיות ורוגה לגמיתו, אלקיםוירא
 ומקח אונאה בהלכות ובפרט לנפשו, מרגוע ימצא שם שני, חלק משפטבחושן

 וממכר מקח עניני הרבה נתבררו הסדמגים שבאלו רל"ח סי' עד רכ"ז מסימןטעות
 יע"ש. וכו' לדעת ומתן משא בעל כלע~מחייב

 ובעלי חכמים תלמידי במסיבת בסוכה יושביס שהיינו עובדא הוהובדידי
 הקורקבן, גבי על סרוכה המחט שהיתה הגוף בחלל במחט שאלה לפני ובאבתים,

 נפשי חי ואמר אחד הבית בעל והשתומם והטרפתיה, לפנים, תחובה היתהולא
 המהט שאין אחרי עליה, שואל הייתי לא אצלי, כזאת שאלה מזדמנת היתהשאם
 יורה אבל חיים, ובאורה בגפ"ת קצת למד הזה הבית ובעל מקום, בשוםתחובה
 הרב ש"ע ועי' עליו, לשאול הצריך דבר שהוא ידע ולא מעולם, למד לאדעה
 ג'. ב' פרק תורה תלמוד ה' התניאבעל

 גודל לכל ידוע הנה הג"ל, אמרים לקוטי מקונטרס ז' פרק להעתיקוהנני
 שתהיה יתברך ורצונו פעמים, כמה בהיובו הכתיב ששבה התורה לימזדמ;לת
 לוה על הקוקה ושתהיה בפיך, ד' תורת תהיה למען ככתוב בפינו שגורהתורתו
 אצלו וחביב לבבך. על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיי שכתוב כמולבנו
 בדהז"ל וגם בלבם, תורתי עם כדכתיב בזה ישראל ;ם אה שמשבה מאד הזההדבר
 אדם שיהיה והבה בידו, ותלמודו לכאן שבא מי אשרי אומרים שלמ;להמצינו

 ואמרתי הזמן, גאובי ליהידים לא אם הנמנ;, מן כמ;ט הוא וד"י"ס כל פה בעלבקי
 הדברים והיו ישראל לכל זה דבר כתורתו כתב הוא ברוך שהקדוש כיוןלנפשי

 עצה  דעהי עניית לפי כן ו;ל כך כך המור דבר זה אין ךסתנא כב"ל וגו'האלה
 שיראה דהיינו הש"ס. מן ההלכות ב;קיי פנים כל על בן. להייה שיראה לוהקטגה
 הש"ס. מן כולו האלפסיללמוד
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 האלפמי.לימוד

 הנמוקי או הר"ן לימוד הבית לבעל קשה עבין כן ג2 הוא זה שדבר1.ע;
 גדולה ידיעה אינו כזה שלימוד ואף יבדו, רש"י פירש עם האיפסי ילמודיו2ף

 היו ובאמת ופירש"י, הפנים מן יד; ההלכות ,ברשי 5נים כך על מקום מכלכראוי,
 הבית ובזמן פרש"י, עם לבדו האך25י ישראך כיך יומדי2 שהיו ע:נים מאותכמה
 העצה והנה וכו', האלפסי אל הר"ן ג2 לצרף בדפוס ההלו קודם מעט אויוסף
 ללמוד שם שכתב הגר"א, בשם רב במעשה מצאתי פיש". עם האלפסי לימוד שלזו
 של ההלכוה עקרי ידע מזה באמת כי היטב, ולהזדר יום בכל פרש"י עם אלפםרב
 ארבע כל של ההלכות עקרי נכללו כולד האלפסי שבלימוד מזה ויותר מסכת,כל

 יהיו הזמן במשך האלפסי, ללימוד עצמו את הקובע זה ולפי ערוך, השלהןחלקי
 הש"ם כל על אצלנו אלפם שאין לנו צר אכן הלכות, מאות כמה בזכרובונרשמים

 וכו'. רובן עלרק
 בקי שיהיה בידו, תלמודו שיהיה לאדם הי;וצה העצה מדבריבו.,היוצא

 הלכות וליקוטי האלפסי בלימוד היא מעניניה, ומסכת מסכת בכל הש"סבמסקנת
 על שרק או אלפם, עליהם שאין המסכתות כל ;ל היים חפץ בעך הגה"צ)שחיבר
 זצ"ל( הגה"צ והשלימן לבד, הזה בזמן הנוהגי2 הדברים באותן אלפס ישמקצתן
 הסוגןא בכל לעיין ביכלתו שאין הלושים, שכוה.הין זקנותו לעת האדםובפרט

 זה ידי על ויהיה מסקנתה, את ולזכור לנפשו לברר פנים כל על יראהבשלימותה,
 ההלכות 'מלימוד בזה עצמו את שיפטור כונתינו ואץ ההורה, חלקי בכל כמעטבקי

 ,וגמוקי הר"ן עם האלפם ילמוד אם אפילו יפטר לא בזה כי למעשה, לוהנחוצות
 הפותקים מן ההלכות ללמוד צריך בזה כי בעיון, ה2וגיות ילמוד אם אפילו וכןיוסף,
 עכ"ד. עצמה, בפני מצוה שהיא התורה ידיעת של המצוה אודות דברינורק

 הלימודסדר
 ייסף בם' ז"ל הקדושים הגאונים לנו שסידרו הלימוד סדר פהאעתיק

 אין ולבחורים ולנעריס אדם, שהוא מה ל5י הכל הוא הלימוד אזפן. וז"ל, כתבאומץ
 ומפתח מבוא ביה, דכולא כרכא דאיהו האלפסי, כמו בידם המצליה בעולםלימוד
 )וען' זרה גמרא שמביאים במקומית התוספות _)מדעיל__מאד_ל;יךנ הפוסקים,לכל

 ולחפש מקום במראה לעיין במאד הזהרו הכמים וז"ל פה" שבעל "תורהשלה"ק
 אחר, במקום ועשירים אחד במקום ענייס כי התוספ-ת, שמביאים התלמודמקומות

 האלפסי ולימוד רוה( וגס שוטה הוא כן עושה שאינו ומי תשען, אל בינתךואל
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 וכמה כמה ולחער כפשוטר בו למגרם בתחלה שאבאר, באופן יהיח ובחוריםלנערים

 ראיתי וכן מפרשים, ושאר בר"ן יע"ן כך ואחר בפנים, בקי יטיהיה עדפעמים
 הזמגים, ביל הלכה ממקום  תלמיריו עם  הילפמי  ללמור  ביהג היה  ז"ל  התסירלאמו"ר

 כן ידי ועל, הבריות, בפי האלפסי לימוד להרגיל הראשון הממציא היה ז"לוהוא
 עכ"ל. פירוש בלי הקטנים האלפסי באזיל לדפוסבאו

 יאיר חותמשר"ת
 הלימוד סדר בפרטות ערוכה ארוכה, תשובה קכ"ד סי' יאיר חות שו"תועי'

 וכו' משניות פרק יום בכל עמי הגאון אבי למד וכן וז"ל כתב שם דבריוובאמצע

 הדרך והוא חידושיו, בקצת הרי"ף מופלגים בחורים חברים ועם אתי לומדהיה

 וכו', הקדמונים עולם גדולי נהגו וכן זולתו, לימוד מכל לתכלית המגיע והישרהטוב

 הרי בו, בקי ויהיה בידו, יתקיים ואם שנים, בג' בקל להשלימו יכול כי לוועלתה
 הרא"ש כן גם שילמור אחר לפניו, פתוחים הטורים חלקי כל של החכמהשערי

 מלימוד וגכון מוטעם לימוד ואין הש"ס, על קצרים כתוספות הרי"ף עלשהוא
 זמנו בכך יבלה אל תשמע ובקולי אתה לי ואם ורו', הרי"ף שבידו אחרהרא"ש

 יע"ש. וכו' נתפשט הרבים בעונותינו אשר הכל ,2ל וכחריפותכהילוקיס

 הקדושמשל"ה

 רוב שהוצאהי מה דאבדין על הבל יז"ל כהב שבועוה במם'ובשלה"ק

 הדורות להזהיי באהי כן על ופשעתי, עויתי הטאתי ונפלאים, גדולן2 בתילוקי2ימי

 בקרב הנ"ל כל ויפרסמו ד' יראי נא יאמדן לזכויות, זדוגותי יההפכו ובזההבאים

 'טהספר ומפני גדול באריכות הלימוד, סדר עי",2 ;כ"ל הרכי2 את לזכוה י:2ראלכל
 דבריו. כל העתקתי יא כצויהזה

 ז"ל הגר"אבשם

 באיצע שם כתב הלימוד סדר בענין ז"ל הגר"א לתלמיד הגבעה ראשובס'
 למשיהא הלכתא שהם במשניוה עצמם את שןיג;ים השוטיס מן תהיה לא וז"לדבריו
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 יו עקרים שאינם הסדרים אותן ילמוד רצו שרא הז"י שך למוד2 סדר ראהוכו'
 מצינא, לא בארבעה ;( קיד ב"מ )עי' לו העקיים הסדרים בארבעת בקי שיהיהעד

 ואיך שכל, וחסרי הדעת הלושי אנהנו ;בכן וכל שם, וברש"י ? מצינאבשיתא
 בני ראה טהרות, בסדר וכן וכו' עתה גוהג שאינו זרעים בסדר שכלנו את3מריד
 העקריים, סדרים שלשה על אם כי הבורו את עשה שלא ז"ל אלפסי הרב שעשהמה

 כונת אם בני ועתה הזה, בזמן שנוהגין מה קטבות הלכות קבץ סדריםומשלשה
 שוים הסדרים וכל הלמודים כל באמת אז לימוד, מצות לקיים כדי רק הואלמודך
 וזה הורתיך, כאשר התנהג לעשות, מנת על ללמוד למודך כונת אם אךלפניך,
 בפוסקים, והן בגמרא הן במשניות הןסדרן

 ואחר נזיקין, וסדר כולו מועד סדר ואה"כ ברכות מסכה תלמודבתחלה
 הלכתא שהוא אף קדשים סדר כך יאהר נשים מסדר הזה בזמן הגהוגות המסכתותכך

 ואחר וקרבנות, עולה בתורת לעסוק מוכנים ינהיה משיה יבא מחר כילמשיחא,
 הלימוד וסדר וטהרות, זרעים סדר תלמוד ולמעשה, לדינא בהן בקישתהיה
 המסכת ללמרד השם יזכך ואם שאמרנו, כסדר הנ"ל בסדרים כן גם יהיהבפוסקים
 הימנו, למעלה אין אחריהן הנמשכים הפוסקים ואה"כ והאשר"י תוספות עםתחלה
 שאמרנו, הסדר על משניות תחלה תלמוד חזק, הזוכר וכה רחב לב לך אין אםאך

 הזאת לכונה כי הפוסקים מכל לימוד תחלת אךפסי הרב פוסק תשים כךואחד
 וכו'. קטן תלמודקראו

 מווילנא, אליהו מו"ה ני"ו האמיתי הגאוד מהרב קבלתי למודווהנהגות
 תמיד אותו ולחזור פרש"י עם תחלה האלפסי ללמוד הקדוש בפיו לי צוהוכך
 יתראה ואז ויותר, תמימה שנה כך ולנהוג רבה, ובשקידה בפי שגור שיהיהעד

 ילמוד שנים, בשתה -בפרש"י בו בקי שיו;יה יזכה ואם הנפלאה, והפעולההתכלית
 שמ;יה לך ערב ואני כליו, נושאי בלי הפנים הנ"ל סדרים משלשה הרמב"ם כךאחר
 עכ"ל. וכו' עליךקל

 הבניםחינוך
 להתיצב מעולם דרכי אין כי אם הדת, חומת' בס' חיים ההפץ לשון זהב(

 הקדושה תורתינו ביזוי ראיתי באשר העיקהני דוהי אבל קרה, מרומי שערעל
 זה וכל הימים, דברי סיפורי עם חיים אלקים תורת ישראל, נערי בעיגישנשתוה
 או אלקים, תורת תחת הנער את ללמד שהרגילו החדשות המעטאדעס מפניהגיע
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 דברי בין כלל להבחין יודע הילד ואין הכליס, דברי עם חומש פסדקי יחדצמ~דים
 עברית, שפה ללמוד אחת לממרה אצלו שוה הכל כי הבאי, לדברי יתברךהשם
 ומצוווניו חקיו ונפלאותיו, עזווו אלקים, תורת ושלום חס ישתכח זה .ידיועל

 כבוד לי ארכוש לא כי ידעתי כי אם עוד, לחשות רשאין אנו אין אמרתימישראל,

 לו ואוי ה,מקום, כבוד מפני כבודו שיתבזה האיש אשרי אבל אנשים, מכמהמזה
 גדולי כל ככרוכיא זה על צווחו וכבר כבודו, בשביל המקרם כבוד שמוותרלאיש
 לעורר לקרא ועוד כיהודה אנכי גם ובאתי תורה", של "דרכה בקונטרםישראל

 רבים יתעוררו כי ואקוה הוה, המסוכן בפח מלהלכד ;צמם את שישמרו מכיריאת
 תלוי יהיה הרבים וזכות מישראל, הזה הגדול המכשול להסיר ישראל אמוגימשלומי

 נצת.בם
 ראינו מכשול הנה וכו' ישראל אמוגי שלומי אחינו נא שמעו ואומר,יאען

 הוא עשוי מקרבנו, להסירו לב נשים לא אם אשר גדול מכשול עמנו, בנ" דרךעל
 פינת יסוד את ושלום חס ולשרש להרס הוא עשוי ישראל, בית בקרב שמותלעשות
 חס מזרעגו והמצוה התורה להשבית הוא עשוי מבניגו, הטהורה אמונתנויקרת
ושלום,

 ללמדם הבגיס, חינוך הוא ודתו ותורתו האומה קיום יסוד כי לכלידוע
 לנער חבוך  ככתוב  ומתורתו, מר' יסירו לא  זקנה שעד כמצוותיו, ולחנכם ד'תורת
 קריאת ובפרשת ומכופלות, כפולות ואזהרות בצווים גצטוינו זה עיקר ועלוגו',
 ראשונה בפרשה מפורש, הזה עיקר בא ובקומנו, בשככנו יום בכל קורין שאנושמע
 במצוות בהינוכם נצטוינו וכן בגיכם, את אותם ולמדתם לבניך ושננתםושניה

 בגך, באזני תספר ולמען לבנך, והגדת שנאמר כמו בדבבם אמונה שרשיוהשרשת

 האמונה קיום שזאה מפני והכל בהם, כיוצא והרבה וגו', בנך ישאלך כיוהיה
 נפשם, ובבל לבבם בכל הזה העיקר את קיייו מעולם ואבותינו התורה,ומוסדות

 בקרבם והשרישו פה, ושבעל  שבכתב  ההמימה ד' תורת לנניה2 וליכדו בעצמםלמדי
 לשריפה עצמם מסרו פעמים כמה נפשם  שבהפץ עך  ולתורתו, לך' הכהורהאמוגה
  ותמימה, 'טלימה תורה לגגיהם הורישוה הייהם ובדמי הי, א' דת בשבולוהריגה
 ישראל כלל לב על היום גמ שהרות בו, היים  וןאנו האהרון דור ער  לבביהםובביהם
 וכו'. ומצותיה חקותיה בכל הקדושהתורתנו

 אשר חדשות הבנים, בהינוך הדשות לעשות שטן מעשה הצליה כהיוםאך
 שלהבת את ושלום הס לנתק הם האלה ההדשות שמטרות אבותינו, שערוםלא

  טהצליחו אהרי אשר  מאחרעו, יקומי אשר הבנ.2 מלב ודתורהו לאלקי2דאהבה
 בטעגת והפוסקים התלמוד ד' הורת עמק הגדולים הבני2 בעיגי לזלזלמעשיו
 טעגות על מראש האחרון, הבביא  זאת לנו שהמד וכמו מ:ככרהו, שמרנו כי כצעמה
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 בטענה נתגגעו כן גם האבות מן היבה ראשר עי"ש, מןאכי בךפר הזה האחרץדור
 כלל הגמרא בעמק יכגסו שלא עד רבן מבית בנערזתן בניהמ את ומנהקיןזן

 בל"ד כמבואר פה ושבעל זךבבתב תורה בנן את לךמך חד2 שה"ב המצזה)היפוך

 חמשה גם יבר מזממוע, אזףם תצול:ה אשר בוראות הדשות כעת :תהוה רמ"ה(ס"

 ולתקן לבטלם עמדו לבנע, ןלמדם מישראל ואיש איש כל 'במהויג תורה,תומשי

 עם שמלמדים התורה וזהו ישראל, מקורות ה-מי2 דברי סיפורי כעץ"מעטאדעס"
 דברי עם תורה פמוקי שמעורב מעטאדעם ויש בימיץ. עלתה ;ךכך לנו ארהבמם,
 ויש הבלים, לדברי ח"ם אלקים דברי בץ כלק מכיר אץ שהגער עד ביהדהבלים

 שאץ פרשיות כמה ועוד ב,ו ךקרא םפר על ים ץמדל מעט הומש גםשלומדים
 והמעטאדעם וארעה טפל בדרך רק הוא שלומדים והחומש פתלתם( לדברינאות
 וכי הבנים, עם התורה יימוד זםל ההיוב את לגמרי ;2זץוכחים עיקר, אית2עושים
 הקודעג ולעתן ישראל קורות רק להבץ ילמדם '2די באמרם הרעתה ללמוד רקמגמתם

 תלמוד חובת ידי לצאת כאלה, בערות אהרי נמ;ךכים האבות איךולפלא
 והבנים בעלמא, התורה בסיפורי או התורה ניתנה זץבו הלזץץ בלימוד לבניםתורה

 מתורת כלל ידיעה להם יהיה ז?לא יחזץבו, נכרים כילדי הלא הזה, בוך בההמגודלים
 יחזץב כזר התררה מצוות כל אזםר אחריתם, יהיה ומה והמשפטום, החוקיםד'

 חומע" חמזץה לבמו שילמד מי וגם בעלמא, יהדות כמנהגי לעימהם ץראהלהם,
 הדבר, כן לא חובחה ידי בזה יצא כבר כי בדעתו יהשוב אל ךך"ק פירוש עםתורה

 והגמרא המשנה פה, ושבעל שבכתב תורה בגו את לימד אב כל זמצתה מחהבכן

 ,טבעל תורה ועל רמ"ה, סי' בע"ד וכמבואר ה.( ברכות )עי' מסיגי, המקובלכפי
 על_הפסוק ס נט לטין חז"ל ימאמרו כמו ישראל עם ד' שכרת הברית עיקר היתהפה

 אהר דור מעולם אבותיט הנהיגו וכן ברית, אתך כרת 5ה, זבבעל הדברים פי עלכי
 הזה בעיקר להקל מקומות בהרבה הרבים בעונותינו שהתהילו הידם עדדור

 הזו והמחלה וגמרא, המשנה בלימוד יכגסו טרס מחדרים בילדותן הבניםשמגתקין
 כלל, מתבוננים אינם הישרים והאבות הדת., יסודי תחת ותותרת ומתפרצההולכת

 אותם מנתקים פה, שבעל התורה בידיעת יכנסו טרם בגיהם את ינתקו כאשרכי
 ד' לתורת הטוירה והאהבה האמרנה ושרשי המצוות קיום וכל ממש, חייהםמפתיל

 רק המלומדים שכן וכל פה, שבעל תורה שכחת ידי עי ושלום, הס בסכנהעומדת
 לנערים, פרש"י עם הומש גם להם מלמדים שאינם החדשות המעטאדעס ידיעל
 מחקי כלל ידיעה באין ממש, ובורים ריקים ישארו הלא נדבר ומה גאמרמה

 אבותינו שנהגו כדת המחויב האמיתי החינוך לפי הנה עד דהנה ותור:תיו,האלקים
 של פשוטו מתבאר שבו פרש"י עם תורה הומשי חמשה כל הנער עםשמלמדים

 ומצוה מצוה כל המבארת לנו, המסורה פה שבעל תורה מוסדות פי עלמקרא
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 להכנם הצליח שלא מי )אף הנער כלב נשתרין הקבלה, פי על כהלכתהשבתורה

 האסור התורה מצדות כל רבך בית מידיעת פנים כל על והפוסקים( התלמודבים
 ד' בה,2גחת האמונה ויסודות הקדושות המדות והעוגשיה האזהרותוהבותר,

 לאלקיר :ללם יהודי ונע:ץה ומתגדל הבער. בלב ומ2רעףן נכגסע הכלתפלאותיה
 החדש החיגוך ידי על אבל הוג ד' בהשגחת געולם, הנעשה כל כי ועדעולתורתה
 מעשה אלא זה אק מכל, ריק נעשה הלא המעטאדעס של תורהבתלמור

 לבגים להמח ,2לא הוה בענין המתחזק וכל מישראל, והאמוגה התורהלהשכיח שט"
 האלקים. בתורת ככופר הף יבחר המעטאדעס רק התורה,ללמוד

 למדו הזה, הרע מעשה את לבער ואמצו חזקו עלעה אהובי אחינו כןעל
 מעולם, אגותינו שגהגו כמו נים, וראש פרש"י עם תורה חומשי המשה במכםאת

 המצתת פרטי להבעם והתלמוד, המשנה גם ללמדם ןמאד נפש בכלוהההזקו
 כי נא זכרו הקדושה, מתורתיגו ואות אות ודין דין בכל האצורה אלקימ,וחכמת

 ועל ותורתה לאלקים נאמנים יהודים בנט שישארו היא הישראלי איעז תקותכל
 הבנים כי מ;ל, תקותיגו עושים אנו געצמנו הלא ב;ילם, הנעוןה החד:ן החינוךידי

 נתחרט ובעצמגו ושלם, חם למצךתיה חרים ד' מתורת וריקים נעורים יהץכחשים
 להושינ ידיגו לאל באץ באהרונה זה;ל

 לפגי הדבר להבין בידו היכולת א:2ר כל על גדול וחוב מצוה כןועל
 האומה קיום יסוד תחת והולך הותר א,ץר הזה, הרע המנהג ב;ד לעצורהאבות,
 פ"י 0גהדרץ )ירושלמי וכו' תישים איז ים גד אץ שאם קדשהודת

 ה"ב"

 תורה בתלמוד הלימודסדר

 גדולי כל בהסכמת הישר והחימך הלימוד גסדר שנקבעו הסדרים הםואלה
 ז"ל. הראשונים ורבותינו ההלמוד ע("י עלינו כמצווה"עראל

)א(

 פי על תורה הומשי הישה גנה את ללמד מישראל אהד כלשמהףב
 ףתאים שיככים באופן הראשוץם מפרשים ושאר פרש"י עם והכשר, הישרהפשט
 ביראת ובמדוה במוסר ודה. באמונה ולבם ךוהם שיהרגד כדי הז"ל. קבלהעם

 לגמרא, במו להכנים שקכה לאדם ואשרי וכף, מהתורה הגוב;ת וךלךאלקים
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 הומשי חמשה כל בנו את ללמד יראה אב כל פנים כל ועל חיל, אל מהילולהולינם
 אחדות. ופרשיות פסוקים פסוקיפ :לא ז"ל פרש"י עםתורה

)ב(

 ד' ליראי וידועים באומנותם למומחים הגודעים מלמדים אחרילחזור

 בניהם את שיחנכו בהם בטוחים האבות עיהיו דדבנן ובמלי במצוותומדקדקים
 הבנים את להרגיל ושישגיחו וכו' טובות ובמדות במוסר שמים, ךיראת תורהבאהבת

 יהא ואמן אמן, ובעניית הנהבין בברכת כגון דרכם, לפי והמנהגיס המצוותבמשמרת
 ד' במצוות מילדותם שההרגל באופן וכדומה, ידים ונטילת ובתפלה רבאשמיה

 לנער חנוך שכתוב וכמו ממנו, יסורו לא יזקינו כי שגם עד קיימ, לטבע בהםיהיה
 כ"ה(. )משלי ממנה יסור לא יזקין כי גס דרכו, עיעל

)ג(
ן = ;

 יותר עוד וחובה מצוה כן לתורה, עתים לקבוע אדם כל על שמצוהכשם
 בדרך שיתחנכו בניו בחינוך ולהשגיח לפקה מעתותיו עת להקדיש אחד כלעל

 נשתכחה שלא ולתורתנו לנו שעמדה והיא מעולם, ורבותינו אבותינו בהםשהלכן
 עוד מוטל הרבים, בעונותינו והמכשולים המכטילים שרבו הזה ובזמןמישראל,
 מדרכה כלל שאינו הלימוד ובסדר הגון, שאינו במלמד להזהר האבות עליותר
 ולהשגיח לפקח רעהו, אל איש נדברים להיות השם יראי כל על והחובה תורה,של
 השם שיראת ושיבינו שידעו ישרזת, מדות בעלי ותיקים מלמדים שיבחרו וה,על
 בדרך ורק שילמדהו, התורה עם יחד הילד בנפש לטעת הנצרכת דעת ראשיתהיא
 יתפאר. בך אשר ישראל לבגיהם, שיאמר יזכוהזה

)ך(

 בחינוך כי היטב, האלה הדברים את לבאר מצוה ולהמוגים לאמהותוגם
 הישרים ת;דרשנים המגידים על ומצוה הבנים, של יהדות תלויה  והכשרהישר
 בתלמוד בניהם בחינוך ההורים של ההשגחה נחיצות את דרשותיהם לשומעילבאר
 ושננתם של הגדולה המצוה וזכות מעולם. אבותינו בה שהלכו בדרך דוקאתורה
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 בניך וכל בהם שיקוים תורה של בדרכה בניהם את המדריכים לכל תעמודלבגיך

 עכ"ל. וגו' ד'למודי
 חלקים האדבעה מאד מעניין הלימוד ופדר החיגוך לדרכי עוד שנוגעומה

 הלמוד ודרכי החינוך תולדות א~ע שמקיף בישראל" החיגוך לתולדות "מקורותמם'
 זה. זמננו עד לעם היותו מראשית הזמנים מכלבישראל

 הגולה בארצרת ספרבתי
 הארכו2 כבך הלא ? באת מהן איוה על תשאלני אם יקירי קוראועתה

 בלימוד הן האבות בלימוד הן זצ"ל, וקדוש טהור מלב היוצאים בדבריםלמדי,
 עתה ועד מאז כי ! באתי עתה של על אהדיבך עליהם, להוסיף עוד לך יש ומההבגים
 היינו בעזרה, חולין שמכניסים על מרעישים היו בימיהם כי לגריעותא,אשתבי
 גרוע יותר ועתה תורה, התלמוד לפנים ומעטצדעס חול למודי קצת מכניסיםשהיו
 לשם מוציאין קדשים וקצת החוץ, הוא שעיקר היינו בחוץ, קדשים שמקריביןמזה

 בזה.ומסתפקין
 יעבור ולא נתן חק האחרונה, המאה שנת בחצי כי ידוע דברי,ואבאר

 בתוכה, הגר וכגר כאזרח תושביה שכל ומדינה, מדיגה ובכל . הגולה ארציתבכל
 וקורות חשבו7, ולשון, כתב ללמדם ספריהם לבתי בניהם את למסורמחויבים
 וכופין וכלשוגה, ככתבה ומדינה מדינה לגבולותיה, תזארץ הטבע חקריהעמים,
 זמנו מבלה שנה עשר ארבעה לו מלאת עד החמשה משגת והילד זה, עלומעגישין

 ונכרים יהודים וילדות ילדים עם ולהתהולל לצחק לו ניהן וחופשו היום, כלשם
 שולתו עליו, דוה ולבו התורה בדרך בניו את לחנך הרוצה והאג לשעשועים. לווהיה

 הולך הוא היום, מעבודת עיף הספר, מכית שובו אחרי  תורה, לתלמוד אולמלמד
 ההשפעה כי הוא, צוארו על לעול ורק הילד רצון לפי שאינו תורה עול עליולקבל

 קרובה מאוהרת כשעה המלמד מהשפעת גדולה העממי, הספר בית עליושהשפיע
 מלמודי תיגוק של מחו אז יקלוט אשר המעט מן ומעט ושעשועים, חופש בליללילה
 התורה מן מגוער נער והנער ומצות, תורה ללא ומתחנך מתגדל הילד וממילאקודש,

 קשה עשר הארבעה שנת ואחר אלו. שבמדינות בתים הבעלי רוב המה והןומצוות,
 בבתי השכלתו להמ'נ'יך בוחד ויותר ולישיבה, המדרש לבית למשכו  וה למנוולמאד

 אהבת לו ואין תורה, טעם טעם שלא מאהר למלאכה, פוגה אם  אפילו  אומפריהם,
 שונ לי ואין הארין, עיי 'של ויכינוסים חשק לגשפי אותו מוליכון רגליוהתורה,

 תורונ בני עםהתקשרות
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 העמים ארץאויר

 תודה, מתלמוד רבן בית שי תינוקות מביטול ה-א למעלה שדברנוזהו

 מילדי העמים ארץ אויר טמא, אויר לתוכו שואף שהילד מזה גרוע יותר עודאבל
 כי זוהמא, בו ומטיל בתוכו מתחלחל והארם ונשמתו, גופו את שמרעילהנכרים
 על ה,הירו קדךש,ינו אשר פה, מנבול בלצנות פיו שחוק ימלא הוא גם שבהם'דיטזב
 ילדי בין נשמעים שאינם דברים ושותק, השומ; אף לג_( ושבת ח: כהובות )עיילזה

ישראל.
 סתם עכו"ם, בישול עכו"ם, פת מהם, הז"ל אותנו הרהיקו הרחקותכמה

 להם ליתן ושלא ביניהם, ישדאל תינוק להרגיל ושלא בנותיהם, משום וכולםיינם,
 האבות רוב פי על וגם לב, על שם איש ואיז אלה כל נתכשר אלו ספר ובבתיחל,

 יסראל" "דת  לבניהם יורה ומורה סורר כבן שהמורה מה להם ודי עצמםמסתפקים
  הבוובות, וייעותיו הבנתו כפי  המספר מתג"ך,  וסיפור מעשה  יטראל, דת  אצלוומהו

 מומר וכן ניסים ומעשה הקדושה התורה בסיפורי ספק מטיל בעצמווהוא
 לו מלאת לעת רק בלל,  תורה לתלמור  בביהם את שולחים  האבות  ואת -לתלמידיו

 דופי, של דרשה ולצפצף המפטיר, אותו ללמד מלמד, לו שוכר האב שנה עשרהשלש

 מתגדלים הם אלו, גערים של סופן ומה ובמחולות, בתופים מצוה בר חגיגת לחוגנדי
 כמו ליצלן, רחמנא זו את זה שנושאים עד אתם, ומתרועעים הגוים ביןומתערבים

 רבים. תערובות נישואי בעינינו דזאיםיסאנז
 ולפי אלו, ספר בבתי בהילדים משורשות ומינות כוזבות דיעותוכמה

 מאות עומד שהעולם למשל אחריהם, וגמשכים מאמינים המה הילדים שלתומם
 הפכו שיביניהו מי ואין ספריהם, מתוך אתו לומד המורה כי ובדומה, שנהאלפים

 אומר ודבז בראשית מעשה תודה בתלמוו כשלומד כך ואחד הדאיות, על להשיבאז
  ושלם. חס כשיקרא  מחזי עלמא קאים שנין אלפי שיה כילו

 הקודש טהרת עלחולין

 לנו אין הגולה בארצות כי וראו התבוננו ! ודבותי אהי אהובי כןועל
 לנו בהקים זולת ואדם, אלקים בעיני הישר בדדך בגינו את להדריד אחרתדרך

 מתוך אמנם המדיגה, כחק חול למודי וגם קודש, למודי ילמדו ששם כאלהמוסדות
 הקודש, טהדת על חולין אבותינו, ומסורת הטהורה אמונה פי על והיא אחרת,השקפו;

 פדגיגים אומנים למנות ד', את לעבוד נקה וממנו ספריהם, כבתי ולפארםלשכללס
 וידקדקו עצמות, וחילוץ ובשעשועים בצחוק דרכם, פי על הגערים את לוונךשיבינו
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 הרבה ימשכו זה ידי ועל ספריהם, מבבתי יותר בידיעתם יצטיינו חול בלמודישגם

 לשמה, יבא לשמה שלא ומתוך שם, להתחגך בניהם את שישלחו אחריהם,.מהאבות

 אחרי ולחפש לחתור ויתאמצו שמים, וירא תורה בן מגהל השגהת תחת יהיהוהכל
 להשפיע יכול דעת הבר המורה כי חול, ללמודי אף דעת ובעלי השם יראימורים
 יותר היצור, כל ובריאת הטבע חכמת בלמדס אמונה בם ולהטביע התלמידים,על

 מי וראו עיניכם מרום "שאו להם באמור ומוסר, תורה המלמדו עליו יפעולמאשר
 סדר עם שבקטנים הקטן עד שבגדולים מהגדול תכל, ברואי כל עם וכו' אלהברא

 ברא אשר הוא והקב"ה הטבע, מצד עצמו את שער2ה מסודר דבר ואיןומשטר,
 בלב שורש ויכו יתקבלו דבריו ! ד' מעשיך רבו מה נברא, כל טבע והטביעהטבע,
 שאמרו' דרך על שלהם, הטב; בספרי אפילו כתוב כן כי במחו ויקלוט הרך,הגער

 שומע אם כן לא עוד. אין מתחת הארין ועל ממעל בשמים כי ויעידו" יבאו"מכם
 החכמה (זור ראה ילא הישן מהדור  שהיא לו דומה תורה, המלמדו מהרב רק;את

 אם שכן כל העמיס, להכמת בניגוד באמונה לפטמו רק יודע  ואיגו  הטב3'מחכמת
 שאין עד ומרעילו ארם בן מטיל הטבע הכמת בלמדו אזי אפיקורס, הואהמורה
 האמוגה ולהטעים לתבל שידעו באשכנז השם יראי מורים כי וידעתי למכתו,תרופה
 לא ד', בדרכי לבם ויגבה ונתחגכו, נתגדלו והילדים פרי עשו הול, למודיבשעת
 וקנה עד בצדקתם ונשארו התורה, מדרך שסרו מחבריהם גתביישו ולאנכגעו
 שיבה.ועד

 בסוף וגם ד', יראה חכמה ראשית מתחלה, ילמדו קודש שלמודייידדרו
 ביציאתו תורה דברי דובבות התלמן'ד של שפתותיו שיהיו קודש, למודי ילמדוהיום
 יעברו המגהל עיני ותחת המדיגה, הק כפי חול למודי ילמדו וביבתים הספר,מבית
 שמין בהם א,ן אם אותם ויבקר ובחול, בקודש הספר לבית שמכביסין הספריםכל

 לחיך מחיל שילכו לתורה, בנינו את להנך ביד-נו י;לה ואולי האי וכולימינות,
 לישיבה. הקודש טהרת ;י הגע'בה הספרמבית

 ומתנהגים ס5ריהם בתי שבקרו בבי2 אלו במדינוה אפילו נמצא כיאף
 איש והתעורר שקם לזה, גרמה אהרת סיבה' או לה2 עךדה ץכות איזה בטחכ:2ורה'
 ת5ארת או זבאי בן או סיגי בשם הבורה וימד דבר' עי ומשכ:ל שכי2 יראאחד

 היא ב5רץ הורך אמנב לתוי"ש, והדריכם בערי2 איזה אהריו  ימשוך והגיןבהוריס,
 ובלגיה הברית בארצוה כי וידעתי דברנ.. הריב על ואנו הפר.ן.  מן  למריךיאיך
 וקראום כאלה ספר בתי שיסדו היה, בדרך הורה של על הקיךו זו. בבדינהוקצת
 ממש, בו שיש ומסיי; משתתף שהייתי לטובה, אלקי לי וזכרח התורה, .סודיבשם
 דרכה היא רק כי יפרוצו, וכן מנשסתר, פה ה:רה בו שמגדלי2 הגדול הביתביסוד
 אהרת. לא אלו, בכדינות תורהשל
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 הבמתחעוך

 כגק המצתת יבטתע ללמד אדם ח"ב שי"מ סר חמידים הספר לשתזה

 תיפלות, מלמדה כ(הלו תורה לאשה שהמלמד כ" סוטה שאמרו ומה הלכות,פסקי
 ולקטך לא7נה מלמדין אין אותן התורה, וסודי המצוות וטעמי תלמוד עומקזהו
 בל וכן 7ןבת ת7דמור גיך 7ץבת הלכות תדע לא 'ץאם לה, ילמד מצוות הלכותאבל

 תשים אנשים יהודה, מלך חזקיהו בימי שהר" במצתת, להזהר לעשות סדיהמצתת,
 )סנהדרק וקדשים טהרות אפילן ידעז זקטןם,גדולים

 צד"
 וגר העם את הקהל זהו

 המצתת, מפסקי ושפהות עבדים שידעו כדי מומך, שואב עד וט' 2צבים אתםחהו
 החת"ם, של בנו מבן המשולש חוט וע" עכ"ל, וכר לעשות שלא ומה לעשותמה

 המאור. מטרת בם' חז"ל אגדת במתט עם בעצמו למדשהחת"ם

 "ל ר מאמר מפני תורה לבנותיהן ללמד שלא הקפידו 17לפנעוובדורות
 המג"א אבל הבת, את להנך צריך שאץ שם ששצמע כט( נדר תוס' יע" הנ"לבסוטה
 מצוה בת שגם פ"ב עמא ישנימ תום' בשם כתבו סק"א שמ"ג ס" השקל.מחצית

לחנכה"
 יהץבות ועות צ הץ ישראל בטת 'םל שדרכן בימיהם ובאמת

 בבתיה"
 כל

 אמה, תורת הטישה ולא אביה מוסר לתוכה סופגת היתה פנימה, מלך בתכבידה
 לדעת "טראל בת שצריכה  מה וכל ללמדל, הצורך מך  היה לא כרתא, כןוכאמא
 לכ7סתגדל היתה, הבת מגמת וכל מצמה, קבלה ומנהגים בדימם ביתהבהנהגת
 רק ניתן לא התורה שלימוד במנהגם והחזיקו מרבנן, צורבא ישיבה לבןתנשזז
 בהן. שמחויבות מהדינים חוץ בז חלק לנשים ואיןלגברים

 גדלה מה אבל בהגה, ג' סעיף קפ"ז וסי' מ"ז, סי' סוף או"ח ש"עעי'
 בשחוק נתחנכו ושם ' העממים, ספר לבתי בנותיהם שמסרו בזה ששגוהשגיאה
 זרים, ילדי עם בקשרים -יוצאות והבנות כוזבות ובדיעות ופריצות, ראשוקלות
 החיצוניות, כחכמות חכמה שאין להן נדמה עליהן, נגה לא התורה שאורואחרי

 ונתרחקו מדע, חסרי אור מורדי חשוכים כעל תלמידיהן ועל רבנן עלומביטים
 באמה. קמה ובת מאבותיהן, תהלוכותיהןבכל

 הנולד את שראו השם, יראי מדריכים לנו שהקים לנו עגהיה ד'ולולא
 למהפכה, ישראל בתי היו ושלם חם אזי ישראל לבנות יעקב" "בית ספר בתיויסדו
 ובמשך יעקב, בית ספר בתי מדינות בשאר וקצת ובליטא בפוילין שתיקנו הםוהן
 ויראת מדע, ומביני ספר יודעי כולן תלמידות, אלף ממאה יותר העמידו שניםאיזה
 התורה כבוד ידן על ונתרומם ישראל בבתי הופיע חדש אור -ומאז אוצרן, היאד'

 הרבים שבעונותינו עד תורה, בבן בוחרות להיות לקדמותן' חזרו ישראלובנות
 ! דמם ינקום השם חמל, בלי וטבח הרג ימ"ש, הצוררקם
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 יעקב בית ספרבתי---

 ילמדו שלא בעדם ולחסום הבמת בעד לסגור אפשר שאי בזמניע כזועל
  וןסידרו הסדר על תורה לבנותיו ללמד הוא קדועו חוב גים, חצ בספריםףקראו

 המדינה, חק כפי וץם ילמדו חול למודי וגם יעקב, בית ספר בבתי הדורגאתי

 לבקר ה0פר בית מנהל ,טעל לעיל שכתבתי וכמו הקודט, ט"רת על יהיהוהכל
 בלב כוזבות דעות יכנימו ושלא ירעלו 21לא החולנ"ם, הספרים פקיחאבעינא

הצעירות.

 לעולם נט( פסחים חז"ל מאמר זה על אני קורא שהתחקותי, מהזלפי
 בטוח שאז חכם, תלמיד יעקב"( "בית )מבנות בת ו"ןא לו שיש מה כל אדםימכור
 ;2מים. ויראי חכמים תלמידי יהיו 21בגץהוא

 כמוה  שאין  היא נפלאה  מגולה אבל לחיגשי,  דתמיה מילתאואמינא
 עם לימוד שיעור לו יקבע ;2הבעל והוא ,2מים, ויראת לתורה בניהם צתלהדריך
 שהתורה ת"ח לבת זכה לא אם ובפרט וכדומה, רז"ל ממאמרי ובמוסר בדעיםא;ץתו

 ולעוררה שיעור לקבוע '2צריך שכן כל מילדותה, בלבה  קן  מצאה לא  אליתלאהבתה
 מ21תדלת האשה אץ אם הבנים, בהדרכת מזה גדול עיכוב לך ,מאץ התורה,לאהבת
 שףך אמו וקול אביו קול ואיך דרכץ, בכל עמו מסכמת ואינה בעלה, כמו הראויהבמדה
  תואמים  יהיו יהרע אף  הקודס, כדרך ומדריכה  עמה שיעוריס קובע הוא אםואולמ
 ילדיהם. לחינוך הרבה ויועיל דיעותיהםבכל

 על אף אשתו, עם שיחה שמרגה אחד אדם על יאמרו שאם הדבר,ןפלא
 האשה עם שיחה תרבח אל מ"ה, פ"א אבות רז"ל שאמרו מה יודעים שהכלמי

 שהבעל יאמרו ואם על:ו, ילעיגו ולא אותו יוכיחו לא זאת בכל וכו', אכרובאסתו
 עליו, ילעיגו בקודש, שמטרתו אשתו עם תורה ולומד לימוד שיעור קובעהלז
 צדם בני מפני יתבייש ולא א', סעיף א' סי' או"ח בש"ע הרמ"א כתב כבראבך

 ופרישא חסידא הצדיק שהגאון דנהורא עמודא בס' לי הראו כן עריו.המלעיגים
 יום. בכל שעה הצי היים באורח זוגתו עם שיעור לו קבע זצ"ל זאנענפעלד הייםר'
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44 ) 4  ייונעק 

 בצוואתו ז"ל אבוהב שמואל ר' הגאון לשוןזה

 בדקדוקיהן ואתירהן ב( ושעתן א( בכוונתן שתע וקריאתתפלה
 דתורכו היכו כי כנושתא בבן ו"ךיכן קדונזז ג( ונחה ב~ובךובפרטותיי,

 תרובך תל'אכתך קצר, היות נ(וזת, השעות כל ךא וצרך ישי"ך ואם ד(חון

 תבותך תהר תצא אל בזעף, רוחות ךארזן, על בא שלג וזרדון, גשמוהלע~ות,

 שיבור הי~רה דרך הוא זו לו ואתור שונוו את הקהה אתח אף נפ~ך,ושתור

 בארצות ד' לפני אתהלך שלג גשם רוה בברד ואדרבה ד', את לעבוד האדםךו

 שלג. גשם רוח ברד נוטריקן ש ג ר ב נךלך אלקים ובביתהחיים,

 וביאוריםהערות

 מיני דשני בפוסקים ומבואר צ"ח, ומימן ס"א, ס', סימל או"ה ש"עא(
 ויכוין לבו אל שישים דהיימ ;צמה, למצוה הלב כוונת אחת למצוה, ישכוונות
 ליכא דבזה אחר, לדבר דעתו יפנה ואל מפיו, מוציא שהוא למה או עושה, שהואלמה
 מפסוק לבד יצא, כיון לא אם ובדיעבד בלבו, שיכוין מצוה דלכתחלה דפליגמאן

 ידי לצאת כוונה היא והשנית תפלה. של אבות וברכת שמע קריאת שלראשון
 הפוסקים נחלקו ובזה זו, מצוה בעשיית לצאת שיכוין המצוה שמתתיל קודםחובתו
 סק"י(. ובמ"ב ד' סעיף ס')סימן

 ליזהר צריך הקיץ ובימי רל"ה. רל"ג, פ"ט, נ"ח, סימן או"ח ש"עב(

 זמן סוף לפעמים ונמצא היום, רביע תמיד הוא שמע קריאת וזמן ארוך דהיוםטפי

 שלא בקיץ להשכים צריך כן על אלו, במדיבות בביקר 6.15 בשעה שמעקריאת

 שמע. קריאת זמןלאחר
 יהא לעולם ו:( בברכות רז"ל מאמר שפירש י;קב העין על יוסף עץועיין

 צריך אינו שחרית בתפלת הונא, רב של דעתו לפי המנחה, בתפלת זהיראדם
 בתפלת וכן כלל. טרוד ואינו אדם של לעסקיו קודמת שהיא לפי זהירות, כךכל

 בהול שהאדם היום חצות אחר שהיא במנחה אמנם עסקיו, כל אחר שהיאערבית
 אלא אותה, ישהה שלא ביותר זהירות צריך מהם, להתבטל וצריך בעסקיווטרוד
 בתפלת דגם אמר נחמן ורב לאימשוכי. אתי דלא אותה יתפלל זמנה שהגיעמיד
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 יוחגן ור' קצרים, שהלילות הקיץ בימי ובפרט ישן, אולי זהירות-כי צריךשחריה
 מקום מכל רשות שהיא ואף עסקיו, כל אחר שה,יא אף ערבית בתפלת שגםאמר
 ויתבטל שינה חוטפתו ונמצא קימעא ואשתה קימעא אוכל יאמר שלא זהירותצריך

 עכ"ד.מתפלה
 באמירת לדקדק שצריך איך בפרטות מבואר ס"א סי' או"ח בש"עג(

 לדקדק צריך ובתפלה דזמרה בפסוקי דאף כ"ב סעיף שם ובמחבר שמע,קריאת
 שמראה העבודה, ושורש יסוד לם'. הראה שם ברורה נמשנה הלכה ובביאורבכך.
 בקריאתה, זהיר שאינו במי האותיות, וחסרון התיבות קלקולי גודל את כללעין

 ממגו. קצתוהעתקתי

 נבשף4פכל נפשף4ב9י
4פכל מאךף4בכל
ןלה4ללע

 מאכההרברי הארההדברים
 רנניאש לנקיה?ר
מצפףמצוף
 מלבבףהיו רבבף עךהירם

בשפתףבש9תף
5פלכתף4בלכתף
 ינס עיסכדרך

 י"ה4סף4פשכבף4בשך?ף4בקוטף
 ' :~או~ו 2לראות
תקא4ולי4
יןי?יזזיוקזן,ף מליכתפת עלילק"טמ גיהףהי , עיייף4ין

 שקורא הארץ "עם אהבה עלי ודגלו הפסיק על רבה השירים שירו;י'
 וזהו עי"ש. אהבה" עלי ודילוגו הקב"ה אמר ואייבת, יאהבה כגון איבהלאהבה
 ביבד. הארץ עם על זכוהלימוד
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 להתפלל אדם ישתדל ם' סעיף צ' סימן או"ה ש"ע ועי' ח.( ברכותד(
 רע. שכן נקרא להתפלל גו נכנס אינו דאם י"א ס;יף ושם הצבור, עם הננסתבבית

 הכנסת בבית להתפלל שמזהיר כ"ד ודרוש ו' דרוש צל"ח דרושיועי'
 האדם ואם הכנסת, בבית אלא נשמ;ת אדם של תפלתו און 1.( ברכות רז"לכמאמר

 היא והתפלה תפלתו, ומבלבלת זרה מחשבה לו באה אכ אף הכנסת בביתמתפלל
 מחשבה כמו אתרת, מהשבה בה יערב ולא צ"ה, סימן או"ה ש"; )עי' קרבןבמקום
 פסולי והיא בקרבן הוין מחשבת כמו הוי עמו, בל לבו ואם וכי'( בקדשיםשפוסלת

 לא עלו שאם המוקדהניין פסולי שיש פד,( )זבחים בגמרא אמרו והבההמוקדשין,
 שאין וכל מקבלו, הקודש בקודש, שפסילו כי הכלל וזה ירדו, עיז אם שגם וישידדו,
 קדוש, מקום שהוץ הכנסת בבית מתפלל וכשאדם מקבלו, הקודש אין  בקוישפסולו

 אבל מקבלו, והקודש בקודש פסילו נקרא חוץ מהשבת איזה לו באה אםאף
 עכ"ד. מקבלו הקודש ואין בקודש פסולו אין הכנסת לבית חוץכשמתפלל

 וספרד אשכנזנוסח

 ספרד לנוסח אהמכנז מנוסח כגון אבותיו, ממנהג לשנ.ת אין בלחשבתפלה
 למי אהד בנוסת שמתפלל מי לכתחלה אפייו להוציא יכול מדינא אבל להיפוך,א,'

 ח"ב חיים דברי בוךו"ת אמגם ואחרונים(, ס"ח סי' )מג"א אחר בנוסח להתפללשנוהג
 לא אשכנז לנוסח ספרד דמנוסח ה', סי' היוצר בית בשו"ת החזיק ואחריו ח'סי'

 לשנות. יכול ספרד לנוסח אשכנז מגוסח  אבלישנה,
 בנוסח קבוע מנהג להם ואין וספרדים אהצכנזים אחד במקוםוכשמתפללים

 התיבה לפני יורד אשכנזי ואם הרוב, כמנהג לגהוג המי;וט את יכופו הרובהתפלה,
 הקהל. ממנהג ישנה אל להיפוך או ספרדיםבקהל
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---------- ---- 
תגלחה

 בצוואתו ז"ל אגוהב שמואל ר/ הגאון לשוןזה

 כהיתר, היות נע~ית הרביס בעונותינו אשר הזקן פאות בחמשתגלחת

 הרוק להוטיף נכרית פאה ראשיהם על התשיתים חרפתינו, על הוא גתונוםף

 הראש צרעת נאתר עליהם אכור הראש הקפת עע כן גם לעבור הצמאהער
 א( הזא הוק,אז

 וביאוריםהערות

 כאן עוד כתוב פ"ו, שונוה הלכות הזכרונות בס' המחבר לשון זהא(
 וכמה כמה הרואות ::;ינינו זקנך, פאת את תשהית ולא ראשכ2 פאת תקיעולא

 וגם אחת, מלקות ואהת אהה כל על והייבים המש שהם זקנם פאתשמשהיתים
 ואין ענים עזות בו שיש פלילי עון זה והרי כראוי מדקדקים אינם הראשבפאת
 אותה ודש וברורה ברה למצוהיה חושש שאינו כל לעיבי ומעיד הילך הבאה,בו

 אשר הגוי בחקות תלכו ולא כאן עוד כתוב וכו' מזה גדול הוטא הישבעקביו,

 ילבש לא בשער, ולח: במלבוש לא להם מדמין שאין ופירושו ך5ניכם, משלהאני
 רואים ואנו ראשם, ציצית כמו ראשו ציצית יגדל ולא לה2 המיוהד מלבושאדם
 אותו סירקין פשץ,  הטאתם על  ולהומיף כשערם, רא,מם ינער  מגדלי יכמהכמה

 טוב דבר בו ואין לעבירה סרסרר הוא גם סקילה, איסור והוא בשבתבמסרק
  הראש פאות והקפת  הוקן עאות השהתת בענין הרבה האריך ו' בזכרון ושםעכ"ד,
 גבי על אלא להסהפר שלא שנוהג מי ראיתי וכבר שם וסיים הראש ציציתוגידול
 שמים ירא זה ובדרך כלל. בבשר נוגעים המספרים אין שבזה סורים שלמסרק
 ועל וכו' העס ראשי על ביהוד מוטל הדבר ותקון וכו'. כולם הספיקות כל ידייוצא
 היה כך נהגילהי, שבהם מדרשות בבתי וזכורני תינוקות, דמלמד. הבניםאבוה
 היתר השער וכל כידיהם, והמספרים המדרש, בבית באים היו הפרנסים. שלמנהגן
 וכו' ושמה רואה אלא ומצפצף פה פוצה אב ההך; ולא אוהו, מגלחין היו כדיןשלא

;כ"ד
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 הזשמסמרת

 סם, ידי על אז במספרים זקמ רגלה איסור יש אם האחרתים האריכוכבר

 שאץ קנ"ט סימן או"ח בהת"ם פסק וכן להיתר, מבואר ק5"א סימן דעה ערהובש"ע

 ס"ב סימן ה"ב ט"ד ה"ם דברי בשו"ת פסק וכן ופוסקים, בש"ם יסוד שום זהלאיסור

 ;2מואל-ב רד"ק וע" רנ"ב רנ"א מצוה ההינוך בם' ועי' כלל, אימור שום בזהדאין

 לגלח מנהגם היה לא כי האחר, ההצי לגלה אמר ולא זקגכם, יצמה עד הפסוק עלה'

 שכתוב כמו ואבל צער משום כן אם אדא לבד, השפה אלא במם5רים לו ואפהזקן

 באלה כן שנהגו אלא הזקך גילוח היא והרפה מא( ררמיה בגדים וקרועי זקדמגולחי

 עכ"ל. הערלים ארצות שהםהארצות

 כיון מדינא, עליו לעובר איסור בו אין אפילו אם אבותינו ,2נהגוומנהג
 לבדוק יש גדר יפרוץ אחד אם במספרים, אפילו לגלה שלא המקומות באלושנהגו

 מהרש"ם שו"ת ע" בתער, שגילח שיחשדוהו חשד לידי עצמו את ומביאאהריה

 זצ"ל. מברעזאן הגאק למו"ר רמ"ג סימןח"ב

 וארצות אנגליה אשכגן במדעות ובפרט הרבה נשתנה עתה ועד מאזאבל
 משום אפילו בזה אין בסם, או במספרים זקנם לגלח נהגו ;ןרובם ועוד,הברית
 בק"ק תמיד ;ןאכל זצ"ל שיק מהר"ם הגאון על מנחם תולדות בס' והעידחומרא,

 הספירה מימי הוץ ע"ט, וערב ש"ק ערב בכל בסם זקנו מגלח שהיה מעץ"ביערגץ
 הזה. בענץ ושעתו מקומו לפי והכל עי"ש, המצריםובץ

 לגרר ;2לא הסם ;2מושחין אחרי לקהר צריכין בסם המגלחין אלואמנם
 לגלח חהרו במספרים זקנם והמגלחים בעצם, או בעץ רק בברזל מהזקןהמשיחה

 מכות ישראל ובתפארת פ"ט כלל אדם חכמת וע" המספרים, של העלען חלקעם
 ל"ה אות מ"הפ"ג

 חי2מליתנהכונה

 ח;2מלית במכונה זקנם מגלחץ כעתוהנה
 )עלעקטריק"

 החצומ והצד
 הפנימי הצד ורק מסרק, כעין רק והוא חותך, ואיגו מתנועע אינו בב;2ר;צנוגע
 המספרים, של העלען כצד והף ההשמל-, זרם ידי על ושוב ברצוא מתמעע תערכעק
 , הדיה מצד איסור בווגין
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 הראשפאות
 ביו"ד כמבואר אסור נמי תער כעין במספרים אפילו הראש בפאותואולם

 מן למטה ועד פדחתו, של שער מכנגד הצדעים רוחב דכל ובאחרונים, קפ"אסימן
 לכל או האוזן. סוף כנגד והוא שם, ומתפרד יוצא  התחתון שהלתי מקופהאוזן,
 כתובות שבגוזן אליה חז"ל בלשון שנקוא שבאוזן' הרך קצה התחלת נגדהפחות

 תשובה דרכי ועיין הפיאות, שיעור הוא - [ ס " 1 שקוריןה:(
 לכוף כדי בהם יש אם השערות אורך לענין החת"סהגהות בשם סקט"זשם

 שכ"ו, אות לקצש"ע הנצמד המצוות בשיעורי שהבאתי מהועי' די, לעיקרןראשן
 שהלחי מקום עד להיות צריכין השערות אורך שגם משמע שם ישראלובתפארת

 עד הפאה מקום שטח בכל  ארוכות  השערות להניח היראים מגהג כן אמנםבולט,
 האוזן.סוף
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תולעים

 בצתאתו ז"ל אבוהב 1טמואל ר' הגאון יטתזה

 על זבט איש תברי וקטנעת, וירקות פירות יאוכליט בבדינהתזןעיט
 הוא האדם, יחיה ד' פי מוצא כל על כי האדט, יחיך לבדו הלהם עך רא כילב,

 הארץ, על ךרתש תך השורץ ךשרץ נכר נפשותיכט אה תשקצו אן ואתרצוי

 ולא הזה, האיטור תכשול לךריט ואשה, איש כל עין יפקח ןא זה עלשיך

 אשר תולעים, צרורות טלחכת בארץ תהלך וןשונם פיגול, שרץ בפיוינא
 נפט(: טצרת ונוטד וןשזנו פיו זשוטר לטע קדא, טטא סזד, עליךט ו'ובד
 לכל דראת וייו תכבה, לא ואך(ט תתות לא הולעתט כי יאשתת אוכלץוכל
 ר,בש

 יביאוריםהערות
 אוכל לא חזקיה אמר כה סק"נמ פ"ד סימן_ בע"ד חדעו הפרי לעתן:ח

 בעיני קל ,ענע21ה לפי התולעים, איסור הומר ל;ם ולהודי; מלהזכירלהתאפק
 איש ואין פה( )יומא כהיתר לו נע:עית בה ושנה עברה אדם :בעבר וכיץהבריות,

 אינם והיחידים החכמים ואפילו וגדולים, רבים ביה ד/ךו לב מבלי לב, על21ם
 באריכות( )עי"21 וכר זה בסי' ופוסקים ב1ץ"ם ,ךנתבאר מה אפילו כראוי,נזהרים
 נמלה או תולעת כל על חייב וכיוצא נמלים או תולעים האוכל 1ךכל נמצאוסיים,
 בתה התורה והחמירה מלקיות, עחן ח"ב יהושים או זבובים היא ואם מלקית;חמ1ץ

 וקטנעת בירקות בפירות, מאד מצוי איסור :ץהוא להיות ומלקיות, לאתןבהרבה
 ולפיכך גדולה, בזרחות לא :עם בהם מלהכ1ץל לתהר א12צר ואי מאכלים, מיניברוב
 אדם כל ומעתה הארץ, שרץ באיסור לאתן ולהרבות ב"תר לזרז הכתובהוצרך
 דליפרעץ היכי כי איסורו חומר ברבים לדרוש וגם זה, באיסור מלהכשל בעצמוקדרז
 עכ"ל. לקח ועסף חכם ישמע הצלהי, נפשי את זאממימה,

 הוזדלע וריקום )מילבעל(נמלים
 הט שלפנעו :2בדזר ןשמענו ת"ל כתב ס"ד סעיף פ"ד ס" השלחןבערוך

 מילבץ בהם אץ אם בהחנעת הקמחים לבדוק בקיץ מהלכים ;עהע מהקהל,משגיחים
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 שהמקומות שם, מונחין שאוכלין נמקומות לראות הבית בעל כל ו;ל חלקם,ואשרי
 אחת נמלה על והרי שם, מתרבין המילבין הלחים דבמקומות ויבשים, נקייםיהיו

 מאיסור להתרחק המתחזק וכל לאוין, חמשה על שעובר כד.( )פסחים חז"לאמרו
 עכ"ל. אותו מסייעין לטהר דהבא השמים, מן לומסייעין

 מגולין, וממשקאות מגולים שעומדים ממאכלים מזהיר סקנ"ד גבוהובשלהן
 במאכל ונופלין באויר ופורחיך מצויין ויתושים שהזבוביס החמה בימותבפרט

 עי"ש. לאוין בששה עובר האוכלן כי לבדקן, מאד ליזהר וצריךומשקה,
 שאוכל, במה להסתכל לאדם ראוי כתב כ' אות ל"ח כלל אדםובהכמת

 ידי על נצלתי פעמים וכמה שכמה עלי אני ומעיד תולעיס, מכמה ינצל זה ידיועל
 סי' יו"ד ועי' עי"ש. "מאכלים" באות לעיל דבריו הבאתי וכבר עכ"ל. ב"הזה
 מקום והוא שחורה, נקודה כמין בפרי נמצאו ופעמים וז"ל בהגה ו' סעיףפ"ד

 עצמו התולעת כמו דאסור בעומק משם ליטלו וצריך להתרקם, התולעתשמתחיל
 לדעת לחוש בעלמא חומרא זה דאין סק"נז השלחן בערוך זה על וכתבעכ"ל

 ריחוש צריך דאין הדין מעיקר הוא אלא ריחוש, בעי דלא להו דסביראהחולקין
 על השורץ השרץ כל משום עליו ולוקין השרץ ריקום אסרה דהחורהבריקוס,
 וריחש בשלימות שנברא כמו ריקומו אסרה והתורה סד.( חולין בגמ' כמבוארהארץ
 עכ"ל. מאד בזה ליזהר ויש וכו'כבר

 הרוב בבדיקת די לא המצויבמיעוט

 שכשם הוא ברור דבר וז"ל פ"ג, ג' זכרון הזכרונות בס' המחברכתב
 יש כן המיבים, מבשאר יותר בם מצויים שהתולעים ופירות ירקות מיגישיש

 המקומות מבשאר התולעךם לקבל יותר עלולים ומאכליהם שפירותיהםמקומות
 לאהת. אהת כולו, לבדוק צריך להתליע שדרכו אוכל שכל היא פווט דין גםוכו',
 השכיה קמי;וט דהיישינן רן דקיימא קצתן לומר צריך ואין רובן, בבדיקת דיולא
 בין לאכול בין הדבר איסור לעם ולהודיע ברבים, לדרוש הוא צריך כן ואםוכן'

 בעצמו אדם להביא בצע מה כי וכו' לישראל וימכרגך יהזור שמא לכותילמכור
 הדבר לתקן ובידו כדחז"ל, הנפש את והמטמטם המטמא תירה איסור ספקלידי
 היא מה עצמו ילמוד אהד כל רובן או התולעים דקות ולפי הגונה, בדיקה ידיעל

 שיש אמרנו וכבר מהם, ירהק נפשו ושךמר ידו, מתהת תקלה תצא שלאבדיקתו,
 והעדשיס הפולין כגון המקומות בכל כמעט וזהו להתליע, שדרכן פירותמיני

 ובשר וקמח וגודגדניות והתפוהים והאגסים והאפוגים ז"ל הרשב"א שהזכירוהזיתים
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 וכו', כנ"ל שוים המקומות כל ולא שוים המאכלים כל שרא בהם, וכיוצאודגים

 מהם האוכל מעט, הן רב הן תולעת שיש הוכיח שהנסיון שכל הוא פשוט כןואם

 יאמר וצדיק חקו השלים כראון בדק ואם הוטא, ונקרא עובר זה הדי בדיקה,בלא
 עכ"ד. וכו'לו

 שם וחשב בזה שוות המדינךת כל שאין ל"ח כלל אדם בהכמתועי'

 מה בזה ותלוי שכיח, לא ובקצתם בתולעים, מוחזקים שבקצתם והמדיניתהפירות

 עי"ש, בתולעים מוחזקים המדינות בכל הירקות אבל רזה, אם היא השמנההארין

 בבדיקתן. ליוהר שאייך מאדומאד
 משום בזה אין לביתו, הוץ היים ירקות מלאכול עצמו המובעולדעתי

 )במבושל:ם הדין, מעיקר היא רק בעלמא וחסידות לחומרא לו נחשב לא ואףיוהרא,
 בתולעים כך כל מוחוק שאינו דבר הוא ואם נימוחו, שמא ספק ;וד פנים כל עליש
 שמוחזקים בירקות אבל נימוה, ושמא תולע בו היה לא שמא ספיקא, ספקיש

 הצריכים ירקות מלאכול עצמו למנוע שיש שכן כל זה(  ;ל לסמיך איןבתולעים
 בפונדקאות.בדיקה,

 בפונדקאותירקות
 זאת בכל הכשרות, על ונאמנים מוסמכים היותר בפונדקאותואפילו

 בכל בבדיקה וההרגל יום, בכל לאורחים להספיק להם המצטרך הכמות רבמפגי
 שפינאט, סאלאט, בירק בפרט כראוי, מדקדקים ואינם בעיניהם קל הדבר נעשהיום,

 אי"ה לקמן שנבאר )כמו ועדשים, פולין וכן קרויט, בלומענקאהל,ראזעגקאהל,
 ממיעוט יותר בתולעים הרבה שמוחזקים בדיקותם( וסדר וציורם, ותרגומפשמותיהם
 יום בכל דגים זן בשר בהם ללפת הקערה על לסדרם בפונדקאות והדרךהמצוי,
 כלל. בדיקה זו שאין בעלמא, בהעברהוברדקים

 וראה בפונדקי, התבשיל בית דדך אחד חכם עבר אחת שפעםזמסופר
 וירקות, פידות בדיקת ועל הכשרות, על בהשגחתה סומכים שעליהשהשומרת
 שערות כמה אחותי נא אמרי אותה, ושאל החכם עמד במהירות, בודקתשהיתה
 שערות ההכם, לה השיב מלספור, רבו יורע, אעי  סאלה, וו מה  השיבה ?בראשך
 מספר להם יש פנים כל ועל אלף, שמונים בערך משערים מספר, להן ישראשך
 ועליך בודקת שאת הירקות אוכלי של הלאוין ואילו לסופרן, אפשר וגםידוע,
 לאוין כמה עוברים תולע כל על כי לספרם, ואין ל,ךלר חין שבים -כמה  -11-מכ51זאגו

 ידי על עין בהעלמת ויום יום בכל עוברת את תויעים כמה ועל ששוע אוחמשה
 1 ראשך משערות עצמו ? בדיקתךמחירת
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 בשר נזיריפונדקאות

 שאינם באלו שכן כל בכשרותמ,_ מוחזקים היותר בפונדקאות אפילווכל-זה
 בשה-'"וועגעטא- נזורי נכרים של בפונדקאות או דכשרות, מלי בכל הרבה-מדקדקים

 משתמשים אין אם אחריהם ולבדוק להתחקות צריך זאת כל שמלבד האטעלס"ריען
 אחריהם בודק מי אבל אומנתיה, מרע לא בכלל שהיא אף אסורה,גמארגארינא

 בשביל יניחו לא כשרה מארגאריגא לפעמים להם יחסר אם ובפרט לזה,,2יחושו
 שנמנעים פי על ואף שלחנם, על הסמוכים האורחים עבור המאכלים הכנתזה

 לתוך או התבשיל לתוך וליתן חיים בעלי של שומן להכנים שלא הרבה,ומקפידים
 הם אם מקפודים איגם בעצמם אופים שאינם אופה מעשה על אבל"רקיקים,
 שכן וכל טיי, ולשתיית לפרפרת האורחים לפני ונותנים ה"תר, בשומך רקנאפים
 אצלם המות כסם זה שאין איסור, בשומן גם להשתמש לעצמן יתירו הדחקבשעת
 האסורים מאכלות כשר ליהודי שנחשבנמו

 אמנקיותא, שמקפידים אף הירקות, בבדיקת עליהם לסמוך שאין שכןוכל

 שבאים מפורסם החולים שבנית ידענא, ועובדא שהו. כל ונמלה תולעה על לאאבל
 ומבושלים, חיים ופירות ירקות רק ומאכלם טבעיות, ברפואות להתרפאותשם

 שרחצו אחר "סאלאט" ירק הושיטו בנקיון, המאכלים בהכנת מאד שםזמדקדקים
 לבדוק כן גם נוהג היה והחולה החולה, לפני בקערה וסדרוהו היטב, אותווניקו

 הראה להמלצר, וקרא הירק, כמראה ירוקים תולעים ומצא ירק, של עלה כלאחריהם
 כי זאת אין והשיב היטב, בדקת לא מדוע ? זאת מה אותו ושאל התולעים אתלו
 ? בכך ומה ירוק קטן יתושאם

 הגובה בבדיקהלהזהר
 אמונה לךעצתי
 קתמונה לנגדךשים
 אפונה בל אנינטוח
 יאונה לא אליךאון

 הקטנה בבריה היטב נאהתבובנו
 הקב"ה. של מבריזתיוהזאת

 " יאל.



1% ה ר ו ת של שה ו משקש
-----------------------------------------

 היתוך בה ניכר זאק והוארה, כטד"ה ממש הוא הצער, ימץ שבצד השהורהכתם
 תהת ושמתיה ירוקה כנקודה שנראתה הקטגה הבריה שיקחהי אהר אביאברים,

 שעל השערות ואפילו האברים כל בה נראע ככה, פעמים חמשים המגד"ת;כוכית
 ירקות, מיך בכל כמעט מצ"ה הזאת והבריה ! ד' מעשיך רבו מה וצפרניה,רגליה

 היטב בעין ל% אם להכירה קשה כן ועל הירק, כמראה ומראיה היאוקטנה
 צ"רתיה. כן עלבמתיטת

 אך הים לחופי שגוסעים בריאים אדם בני הרבה עי ונצוזה בואוועתה

 בתעגעים, להתענג או לה:פש  אלא  והכרח רפואה לשם לא מקומות,לשאר
 נכרים, של בפונדקאות או מדקדקים ,טאיבם יהודים של נדקאות בפומאכסנים

 ירקו] רק יטם זטאוכלימ בשר גדרי י:באכסנעת וסוברים בידם, הבא מןזאוכלים
 הזיר ב;םר מאכילת חמור הוא ובאמת חע"ב, שום אין ומבושלים, ח"םופירות
 ! יכפר ה/מם לאוץ, ,ץ/ץה על עובר ובתו"עים אהד, לאו רק ב.;מאץ

 המיםנה בלעתן הזרת החורת, בדיקת בענין נתחיל,  כי:יה  רסליקנאומהא
  ובלשוך  ישראל, בארז העם עד נקרא .כן חסא, חזרת מא. שם ובגמרץ לט.(פסחים
 סאלאט( )שאלאטא, חסאערבית

 ח(4ק5קק 5(טזז5[הזרת



 תורה של ושה מ ש.יל
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 ק1,צינ41-צםמו,והםו"(ל5הירת

 גר.ח בש"ע כמבואר בעךה מרור הובה ירי בו לצאה אהרע לה"רימציה
 קל,ר מר או-ה 1;"ם ל,"ה ועף קי-מ. סר בבי הכה ובש,-ה ה'. סעו.י הע-ג'



 ואי-ו וצ'ל רנ,הי בל נהט וחבי המובהר. המרור זהו כ; הדבר נכק אמה כישבתב
 מי,הדיט. ,ג;מים יו שאיי מי ה;דוץ. בשבה לדרוש אגי ריל אך אהריהם.נ,ה,'ס
 הגטצאימ קטנים הו?עים :רהש א,הו ומנ;ימ הבידקימ יראה בללימסוי"ים

 מא,-
 מצוה '(הוא אך הה,רה, יקה לא ראוה. להלושי :יביים ואעס הלנה. כימ,1:אך

 המ,בהך,"ו
 ול~

 דרבנן. עשה קע2 מש,ם בטפק אפילז הרבה 3לאף, א, ב?א, יכשל

 עי"עו. ו:ך ;רייז ש;ורת תלכא ףלה דרבנו העה גומ,רמרור



 הדזבה דרכיונך
-: 

 רבמקזמו עכהב ו;;דילה כגסת בשכ סק-צד פיד

 עחכן. הה,רה .בכר", דקיפ שההויעיכ מפני י5; בךיק, ונייך בה.רה, הרהןמע,י
 שלא במנו ידו משך כך י"חר גבד.קה. גכ ג' ו"כ;1 שי" :נהג: היהיכקוד:

ל"כל.
 "ניל-

 דעיום :תב סק.י: ביו-ן (.ד כסי' ו"יתי והכרהי עיי"ש.  בנד.קה
 בעל לכל ;כ,ן ונז נשית, בדיקה סמך קל ,ה,רה( נ"יא: "כ; לא ר;הז על;מרו



 י' י'-" ל"'" "'י" י:'י ך"צנ'ביךיךנ"גי
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 בבקיאות גם אלא להוד, בנאמנות תיוי הדבר אין ידיעתי לפיואולם
 ראיתי הגבר ואגי בנאמגותו, לנו הועיל מה לבדוק איך יודע אינך אם כיהבודק,
 בדיקתם אחרי ומצאד:י זה, איסור חומר וידעו הבדיקה על :אמנים וגשיםאנשים
 הגכון הדרך להם שהורימי עד יבדוק.. איך נכון על ידעו לא כי קטביםתולעים
לבדיקה,

 צורתו כי ציירתיו, ויא יעטום" "קאב;טש שנקרא הזרת מין עודויש
 הגרוע בתולעיס, הרבה מוהזקים מינים השרשה איה וכל לקמן. שךצייר כרובכמו
 שאין לעטוס, קאכעטש האחרון הוא שבהן והטוב לעטוס, הפרא:צויזישער היאמהן
 כך כל ירוקים אינם שעליו מפני התולע יותר בו ניכר וגם תולעים, כך כלבו

 יותר.ומזהירים

 הנכונההבדיקה

 אותם ותתן לקלח, המתוברים מהעלים אהד אהד ותהלו'ש תפדידבתחלה
 עד -ותדיחם המים את ותחליף מהעפרוהדת, אותם ותרחץ מים, מלאה קערהלתוך
 היום אור נגד אותו ותחהז עלה עלה תוגיא כך אהר במים, שט יהוש תמצאשלא
 האור, ובין בינך העלה שתשים כלומר הגר, אור נגד או הג"ל, כבתמונה החלוןאצל

 ואם העלה, דרך הבוקע האור של הזהרורית תראינה ועיניך להעלה יחדורשהאור
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 ומפני תולע, או יתו,ט שזה תדע מז(ט של כחודה אפילו כהה נקודה איזהתראה
 -א~שו---להכיר אה וכמעט . להבחין קשה הירק; כמראה רוב עפ"י התולעשמראה
 קילוח תחת בשיפוע העלה את תאחז כך אחר המזהיר, האור כנגד לא אםולבדוק
 ואחר מהעלה, מזה מעבר תעשה וכן ישטפוהו, המים וזרם מהצנור, היוצאהמים
 שאתה ובשעה הדיהה, המראה סרה כבר אם לראות האור נגד הפעם עוד תבדוקכך

 שאיבם קטנים תולעים רוב פי על תמצא שם כי עלה בכל הקמטים לפשט עליךבודק,
 הנכונה. בדיקה וזהו רבים, מים שטף תחת הקמטים בפישוט רק ברחיצהעוברים

 [חג88.ע[ ,5ושי( )זסן ~ח0" קאפוסטא. קרויט,כרוב,

 כמו כך כל קשה אינו ובדיקתו תולעים. הרבה בו ששכיה מקומותיש
 גבי כנ"ל האור נגד לבדקו כן גם וטונ היטב, ;יון צריך כז פי על ואףבחזרת,
 ושס רוסיא( בקארפאטא ו;תה בהובגריא, )לפנים מאראמאראש במהוז ובהיוהיהזרת_
 מתכנסות והגשים ההורף' ימות לכל בחביות כו.וב הרבה יכביש רגיליס הכפריםב:י

 שם על לצדקה שיהנו והכריזו הכרוב, לבדוק שהתכנסו ראןתי רעותה, אשהועוזרות
 מתהרה זה ידי ו;ל פרוטות, וכך כך בבדיקתד;, שתמצא תועע כד בעד הכודקת.האש:ה
 והוטב בעיון, יותר לבדוק חברהה בירך מהקנאה ואשה היטב, ב;יון לבדוק אחתכל

 בגיגי.הדבר
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 אותו ;ץמעמידין קרויט ירק וז"ל ס"ב אות פ"ד 2ימן ה'בןהן ערודועי'

 ועלה עלה כל ובודקין העעים' ברוב תולעים הרבה בך2 ההורף, לכלבכבישה

 ההירף. יימית אותן ימעמזדין אותן הות2ין כץ ואהך וש~ש, פעךי2 עצמובמני

 יום באוהן איתם יהתכו לג אם הבדוקים, העייפ ,:אות2 וראינו גוסינו זהואת
 בהם יתהוו למחר עד העלים את יגיהו וא2 2בהוך בביי במלה ב2בישהלהעמיד2

 וההיוב :ךם, ;ממונהים המקום על .מ יעלה, מעלה ופורשיכ ורוהשיס תולעיםעוד
 עכ"ל. בביתי נהגתי וכן מחד;ךלבדוק

 ,ז,י"וקב ,"(לע"וק5 סבננ איספינאק,שפינאט,

 הנר, אור יו החלון נגד לבודקל צריך היטב, במים ורחיצה ההדחהאחרי

 ;ץב;ךפינאט התולעים גם תולעים, העלים על תמצא יא רוב פי ועל חזרת, גביכנזכר
 תכיר הא'ר נגד ורק העיה, בעובי טמון התולע כי המים, קילוה ב;ץטף יעברולא

 כגת החית אור נגד להכיר אפ;2ר וכשאי היד, במ;ץמוש אן כהה ;?מראהובמקוס
 ממנו הדיהה ומקומ זהרוריה לראות אפשר אי ואז לשחור, קרוב הרבה ירוקשהעלה
  ;צבחזרת מהתולע גדול יותר בתוכו הגדל התולע כי היד, במ;ץמווש אותןובודקין
 ;עם חד;1 בפרי ועי' היטב, בעית במתינות לבדקו וצריך היד, במ;ץמועיונרגען
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 אחר ירק ומין זילקא כגון הירקות בענין ליזהר ;טצריך הוא וברור וז"לסק"לד
 בקלח, שיעז התולעים מלבד עצמו, הירק בתוך התולע י2מצוי איספינאק;2נקרא

 ולפעמים הת,לעת, ונראה ה;טמ;ן נגד ועלה עלה כל להעמיד בזה הבדיקהועיקר
 עכ"ל. וכו' למצאן בידיס משמזש וצריך 3ראהאינו

 שבקופסארתשפינאט

 להתיר יש התולעים נתרסקו שבודאי דק, אשר עד גטהן אם שבקופסאותשפינאט
 אם נימיח ודאי או ובטל. נימוח ו,טמא תולע בו היה לא שמא ספיקא, ספקמשום

 והבדיקה כך, לאכול להתירו אין היטב הדק נתרסק לא אם דמנם כקמח, דק נטחןהוא

 כמבואר ניכרים ואינם יש שמא בדיקה מהגי לא הביעול אהר כמו בו, אפשראי

 כמבטל דהוי ולבשל. לרסקו להתיר אין בתולעים הוהזק ואם שם, י' סעי'בש"ע
 עי"ש. לטוהנם דשרי שח י"ך בסעיף מתולעים להטי2 דמי דלא לכתהלה,איסור

 .ז-לקק5-[[55-ק8 .["-""ו[5-קכרוב-ברוסל
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 הולעים בו ושכיח היטב זמהודקים קטנים העלים כי לבדקו, מאדקשה
 הבדיקה אהר אפילו כי ביהי, הוך אוהו להכניס מניה איני ואני קטגים,זיתזעים
 הולעים. בו מצאתיהמדויקת

 קקעעה[קן[[./(.[הס"ל[44-[5 שלם,כרובית,

 ענפי בין שכיחים התולעים ויתושים, קטנים תולעים בה שכיחכרובית
 לחתוך וצריך תולעים, הקלח בענפי גם נמצא זיפעמים הפרודים, בין הכרוביתוחלקי

 כן אם אלא בה קשה והבדיקה שטחה, עי והיתושים ויבדקם, קטנותלהתיכות
 ולראות מלח( במי אומרות )ויש במים היטב ומדיחכ קטנים לחלקים הקלחמפריד
 וכולי שחורה, נקודה כל ולהסיר היטב בעי'ן ויבדקו מיתושים, נקיים הם אםבמים
 קטן. יתוש הבישול אהר מצאתי אלה כל אהר כי מלאכלו מונע ואני ואולי,האי
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 חתוךכרובית

 כרוביה, שלישי או חצאי הק;רות ;ל האורהים לפבי כסדריםובפוגדקאות
 שטחם על אפילו בבדקו אם להכיר אפשר ואי והקיפה, הרוטב עליהםוגותנים
 כראוי. מבפנים :בדקו שלא שכך כלמיתושים
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 בשרמטץקטהת

יפיםמתולעים
 לבדקם צריך ירוקים, כשהם מהשרביטים 1;והן זנוטלין שמפדקיןפזלין

 יפים, והשאר מתולעים, בשרביט המונחים מהפולין איזה רק רוב עפ"י כי;:יטב
 השרביט, לכל מפורעת ופתיחה היטב עיון בלי יפים שכולם יסמוך לא כןועל
 טו. אזה ל"ח כלל הכ"א ועי' עצמן, הפוליך על  כךואחר

 ועדשים פולין כמוקטניות.
 בשפתי שם מגדים ובפרי ה', מעיף פ"ד סימן יו"ד בען"ע מבוארבדיקתן

 אותן ובוררין הוץ, בדיקת על קטניות מיני בכל סומכים שאנו כתב סק"כבדעת
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 כיץ מבשלים והשלימים מובליכים והמגוקבים עצמה בפגי אחד כל השלחןעל
 סומכין אנו זה ועל מבהוץ, ניכר היה תולע בו היה דאם בפנינה ריעותא;ץאין
 עכתו"ד. והזמן המקום לפי מוץתגהדהכל

 שלש במחט לנקוב בדיקתן ~הר נוהגות הע הצדקמות שהגשיםחגמעתי
 ואם הקטנתת את ובודקות וחחרות הבדוקות, הקטנעת בתוך ולערבןקטנטת,
 כראוק היתה הראשונה שהבדיקה הל נטוחות וקבות, המ הקטנ-ת השלש אתמצאו

 מקפה לבן הוה ולא ממקבת, אטה הקטנעת בתוך תמצאנהולא
 שדרכם בפולק ואפייו מבהוץ, בדיקה מהני דלא כתב ,בם סק"יח תוארובפרי
 בדיקה וצריך תולע בתוכו ו"ן ישחירו לא לפעמים מבהוץ, שחורה נקודהלעשות
 עי"עהמבפנים

 7עלא 3חנ1,"נש,8 באבעס שקורין הגדולים בפולין פה לי הראווכן
 הקליפות והוסרו חמים במום אותם שנתנו ואהר רושם, שום מבחוץ ניכרהיה
 לפי ובהוא ברחך ועל יבהושיה בהם מצאן גריס חצאי ל;בני מתחלקים והיו גותהחיצ
 והזמההמקום

 ירוקיםבצלים

 ולבדקן לפתהן וצייך תולע.2. קצת -צוי ההלולים הארוכיםב;ןרריטים
 ט"" אות ל"ה כלל אדם בהכמת כתב כןהיטג,
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 ,"["""4יל"51 ופטרעתכמהע
 ,1"00קה1ט"

 בני קצת בתולעים, מאד מוחזקים והיבשים שונים, מינים מהםנמצא
 מהם שיש סכנה, חשש משום מתולעים הבדיקה אחר אפילו מלאכים נמנעיםאדם
 פ"ד סימן מגדים פרי עיץ 31001""0ז ארסיים.  י~הסמינים
 להבחע עדע שאימ מי ימרים ושמעתי מ"ה ס" בקצש"ע חד ובמצודת סק"ימץ

 הכמהים. תבשיל בתוך בצל ישים זו, בחינה יעשה ארסיים, אי טובים הם אםולהכיר
 של הכף או הבצל מראית תתהפך ארסיים בם יש ואם כסף של בכף שיגיםאו
 שחורה. למראהכסף

 רק בעין, לאבלמ שלא מחמירים הרבה מתולעים, בדיקה לעניןאמנם
 הכים ונותנים בבים, כמו מונחים שיהיו אותם וקושרים בד בחתיכת אותםכורכים
 מתולעים, דאפשר מה כל מהם שבוררים אחר וריתם, טעמם שיקלוט התבשילבתוך
 בערב וקימעל אנים לענין סק"ג אברהם באשל תנ"ג סי' או"ח מגדים פריועי'

 ימות בהבאר שרי פשתן בחתיכת ליתן גונא כהאי  יבשין  בכמהין וכן שם וסייםהפסת,
 עכ"ל. דאפשר מה יברור מקום ומכל מתולעים הם אם מהרוטב ליהגותהשנה
 רהייגו  היןב, הרק  היטב הבדיקה  לאחר  לאכלם  דנוהגים סק"פג  תטובה דרכיועי'

 נקבים הרבה יש כי חלקים, וכמה  הבמהיו--לבמה- של  חתיבה-וחוזיבה -יל-שטיוברץ
 אוכלים, כלל מנוקב שאינו ואת המנוקב, כל ווורקין מתולעים, שבא בהם,קטנים
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 ,5קוק1[8ק45ןמאלינעס

 בח"א שמ וכתב לבדקם, א"א שכמעט עד בתולעים, הרבה מוחזקים שהםידוע
 סק"לט שם תשופה דרכי ועי' שמים, ירא לכל ראוי וכן אותם אכל לאשמעודו
 בשעת תולעים מלאים שהם שידוע פי על אף המאלינ;סירופ, לשתות מקיליןשאנו

 התולעים שאין רואים שאנו משום הוא הסינון, על וסומכין הבישול, קודםהחימוץ
 העץ, פרי בגרא מברך עצמל המאלינעם )ועל המסגגת. דרך שיעברו כך כלקטנים
 קצ"ו'.( סי' ח"א מהרש"ם שו"תעי'

זט"-יע["15/( נוםקשו-

 בהורף, אפילן ירוקים עליו אמה, עשרים ,בל גובה ;ד י'גיע הקשואילן

 בהירים, צבעים מלאי לפירות המשתגיס פרהי2, אשכולי מעונים ענפיווסופי
 הנאכל. הגר;ין הוא ותוכו האגוז גדל התפוה בראש תפוהי-הק:בי, בשםידועים

 אותמ ושולהים חובשים אם היפושים ולהמלא להתליע מאד עלול הזה העץפרי
 לו. הצריכה ושמירה זהירות בלי )מבראזילי;ן( ליםמ;בר

 גיכר אין כי ויען חצאין' לשני מתפרד הג"ל הגרעין כלומר הזההאגוז
 ובדיקד, פירוד כלי שלמיס כשהם אותם ואוכלים נכשלים רבים כבהוץ, רושםשום
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 על מקפידין ואין מדקדקין אין קטיות נקודות כמו עליהם ;ןיש הפרודיםואפילו
 שיפרידו עד יאכלם שיא יהיהירם יש מהאגח, הרכה מקליפה שהו שסובריןזה,

 כי אותה. יסירו נקודה שו2 עליהם ימצאן ואם יגמרק נק"ם הם אם ץבדקםאותם
 ויתושי2, תולעי2 בריות ;ץהם וראיתי המגדית בזכוכיה בדקתי ה:בהורותהנק:דות

 ויא גדול. בה.ם בתגור ו"ץימ2 ;2יפרידב לזה והעצה העיך בראית יהכירםוק;2ה
  ;ץמראיתן עד ;ץם ץעמדו גדול, היותר חום עליהם יפעך לא שאז ;ץימימ,כקיהם

 ע"י יפלו או זישרפי יפלו כנקודות והנראץ "בדוק" שהרהד קלוי יהיה הגרעוניםשל
 ךהסירם, קשה רהים 7:בה2 קל.ניפוח

 זהאגדלען27קדים,

 קשו כי בדיקה, שום בלי אותם אוכלים הקשה. הקליפה מהן שהוסרלאחר
 ,חר_שדיסד_מש רק לאכלם ודרכי  ממילבעה  מרוקמם או  ממקב,ם  הם אםלהכיר
 ייב;ץם לתנור אותם נותנים כך )אחר רחתהים מי2 ידי על הרכה הקליפהגם
 כמ, וגם לעינים הניכר גדול תולע ומצאתי היטב, וביכרים בהתייהו, איגלאיואז
 מרוקבים. שהיומהם
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5ז~" מעהאזעע
 [[2,ה

-------
 המלילה אחר אלא הרכה בקליפתן הנ"ל מהאגתים לאכול שלא נוהג אניעו
 אחר חם, בתנור אותם נותנים הקו2ה, הקליפה מהם ,2הוסר אהר היעומקליפתן,

 מוצאים ואז לבנים, וגראים הרכה, הקליפה מהם ,2נופל עד בידים, איתם מוללץכך
 ממילביך ומרוקבים מנוקביםביניהם

,5ך-לוי,[,יייו ניסוורגלעוענע
 -- שבהם הקמטים בץ רק בעליל נראו שלא ממילבען לבדקןצריך

 ,5ד~1,,/[ק אדכהה -אגוז

 באדמה, וגדל 21נוצר גידולה בדרך הידועים, האגחים מכל שונה הזההאגוז

 האפונים ממ21פחת הוא להוציאה כדי באדמח לחפור צריכים אותווכ;ךמלקטים
 בגזירת וכללוהו בפסח אסרוהו הונגריא מרבני גדולים וכמה קטניות, מיןוהפולים,
 המלילה אחר אלא לאכלו 21לא כן גם וטוב האדמה, פרי בורא וברכתוקטגיות,
 בקליפתך כשהן כך כל נראים שאעם מילבץ מהשש הרכה,מקליפהו

 ד./1[5,תמרים
 באלו להזהיר צריך אמ וגם ח"ל כתב סק"לד פ"ד בם" הדש הפריהנה

 ברכות )עי' הש"ם בלשון טרימא שנקרא כתושיםהתמרים
 נהו ועבד תמרי לה"

 מלאים מרוקביס תמרים בה שמערבץ מרוסק( ושינו קצת כתו; ופרש"יטרימא
 ושומר אסורים, הדין וךעיקר 1?למים, תולעים בהם מצאתי פעמום וכמהתולעי2
 אלו ענינים זןד-ול ן-זקיר ",צרי. 21סיים 21לפניו בס"ק ו;י"ש יהם ירהק3פ:2ן
 עכ"ל. פמ[טים" ןים תןדרן- יותרלנן

 ונראים בקופסאות ההבושים ה21למיס התמרים שאפילו עייו אוסיףואני
 ;ןיבקע היעו המצוך ממיעיט ייתר והוא היטב לבדוק כן גם צריכים מבהוץ.יפי2
 לכאן מהגרעין האוכל הסכין עם ויפריד הגרעיך עד ויהתוך ב:כוך יארבי ת?רהכל

 ואז בסכין אלא לבדקה אפ21י ואי אצבעותיה בין תתמ;ך רכותה מפני כיולכאן,
 פעמים וכמה לגרעץ. הסמוך בהיכל התמרה באמצע הת.לע מריקום הרבה.מצא
 והוא בזה, נזהרין אין והעולם יראה, התולע גוף גם ולפעמים כך ומצאתיבדקתד
 בבדוקה ומחויב ה?צוידבך

 כנ"ל_
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 דרמוניםתאנים
 גם בזה ויש הנכונה, הבדיקה בהם וקשה תולעים שכיח כן גםבתאנים

 סכנתא כולהו דרימוני והה דתאיני ופה דע:נבי איא צ.( שבת ען' טכנה משוםסן
 ניכר ולפעמים בפנים שנעשה השהרורית ידי על קצת ניכר וברמוניםעי"ש,

 בעודן הקליפה גבי על הגדילה אגוזים, קליפי פ"ט;( בדף ושם מבהן'). גםהשהרורית
 רמונים של מהשרף הנעשה שהכתם ושמעתי וכו' בהן לצבוע 2די רמוני2 קליפילהין,
 הבגד. מן ויהסורו לכבסו אפשראי

5[1",קםתפדזים

 שנמצאו התולעים על ומזהורים מכריזים דין הבית יע(ראל שבארץשמעתי
 התולעים, נמצאו והלאה מאי חודש מחצי כי לי ואמרו זה, אהר וררשתןבהתפוזים,

 והנה, הנה ששטים מהם, הגסחט בהמיץ הם ניכרים אבל לעין, נראים שאינםואף

 ונקיים האפילים שהם "וואלענציע" הנקראים התפוזים דאכול מתהיליםומאז
 לא עגולים, והם דקה יותר שקליפתן בזה מהראשונים שונים והאחריביםמהולעים,

 יותר. בהם מצוי השרף גם )סגלגלים( קצת וארוכים עגולים שהם הראשוביםכן

5[וין["( כרזדבדבניות,
 כרז הנקראים החמוצים במינים זולת תולעים, בהם שכיח המדינותברוב

 תולעים. בהם שכיח אונו וויונשעל, קירשען, זויעיעהחמוץ,

 פלוימעןשזיפים,
 שכיח המדינות בכל שלא י"ג סעי' ל"ח כלל חכ"א עי' גידרלן, במקוםתלוי

 תולעים.בהם

5["טקק יבשיםשזיפים
 הוא שכן שכתב ס"א סעי' פ"ד סי' השלחן ערוך ועי' היטב, לבדקםקשה

 גרגרים כעין בהם שנמצאו ואותם פלוים, כל לפתוח יבשים בפלוימען והשוטהמנהג
 מובן עי"ש, התולע ריקום שהם שחוששין אותם משליכין וימים חלקים שאינםבפנים
 כך כל שכית לא אלו למרינות מקאליפארניע והבאים גידולן, במקום כן גם תלויכי

 תולעים.בהם
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 מצריכין שאנו הנ"ל פירות מיני בכל בכלל לה;היר למודעי. אני צריךברם
 כמו הפתוח במקום אחד מצד רק בה ורואין הפרי את פותחים כי ראיתילבודקם,

 וסומכין להגרעין, דבוק נשאר השני פרי והחצי וש;יפים, "קירשען"בדבדבניות
 החצאין בשגי לבדוק שיוכלו מהגרעין האוכל להפריד צריך ובאמת זו, בדיקהעל

 ריקום או התולע ימצא השני ובצד תולע, בלי נקי להיות יוכל אחד צד כימהפרי,
 באדמימות ידיו לטנף רוצה אינו אם כך כל קלה אינה הבדיקה כן ועלהתולע,
 יאדימו אם וסימנך גשמתו, מלטנף ידיו לטנף טוב יותר כי לבו אל יתן אמגםד~רי,
 5 ה מ 4 נתרן ע"י בנקל להסיר יכולים מהידים והאדמומית יהיו... כצמרכתולע

 גפרורית.או

דגים
 בדיקת אודות אדם חכמת ועי' לנקותם, צריך בראשם תולעים שכיחדגיס

 ניכרים ואין כעדשה עגולים והם הסנפירין על היטב לגרר שצריך "קארפען"הדגים
 גררתי לבדקם, וניסיתי י"א, סי' תניינא מהדורא יושר אמרי שו"ת ועי' עי"ש,כלל

 במים ושטה מתנועעת שהיתה וראיתי במים אותה ונתתי דם טיפת כמומהסגפירין
 והנה.הנה

 מלוחיםדגים
 וכמה מתולעים, בדיקה צריך שבו החלב "הערינג", שקורין מלוחיםדגים

 במים ישפשוף רהיצה ע"י ונפלו שרחשו ודקים ארוכים תולעים בו מצאתיפעמים
היטב.

כבד.
 לפתוח וצריך תולעים, בהם שכיה כבשים של שכן וכל בהמות שלככד

 ואיגם "מאטיליציע", ;ןנקראו תולעים בהם אין אם לבדקם שבהם הסימפונותאת
 ואינם לבדם שמונהים כיון לבד, בצליה או הצליה, שאחר בבישול אפילובטלים

 באריכות. סק"יג מ"א סי' תורה בדעת דעת גילוי בס' ועי' בתבשיל,מעורבים
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 יטכן וכל התולעים, בא,הרות חובתי ידי עדיק יצאתי יא כי ידעתיוהנה
 מילביך בו ולהתהוות להתעפ,1 הו(כיח דבר בכל הקיץ בימות לי~הר שישבמה

 חמם ישמע אחרתום, ושאר אדם ובחכמת פ"ד סי' יו"ד ב:ן"ע המע"ן עלוסמכתי
 לקח.תוסיף

 מעצור ליתן אוכל לא והפירות, הירקות בבדיקת מוהירוה לדברבהתימי

 סתם איכו :צכתבתי מה כל כי הנה, עד והזהרתיך וןהוריתיך במה די לומרלרוהי
 רובם אמנם זה, כספרי באתי הומרות לגבב ולא האהרתי2 הפוסקי2 מםפריליקוט
 זאת. כתבי בעת עתה וגם לידק וטבאו ומעשים רבים נסיתות ידי על לי עיוככולם

 בענעי פרטיה ובכל בדקדוקיה מצףנת היותר באכסנאו הקיץ במעתותבהיותי
 להם הוריתי כי אף ראויה ;ץאינה בבדיקה און לה2 יאונה כן פי ;ל אףכעורות,

 מדי ולהכין לבדוק יטעליהם כית אכל תולעים, ביקור וו בה, ילכו א:2ר הדרךאת
 אם חביבי קזרא כן ועל הבודק, מעיגי ונעלם י:צגו הרבים, האורחים ל5:י ביומויום

 אמונה לך ועצתי תולעים, לאכול לך הותר לא חק ירק לאכול מהרופאים אתהמוזהר
 מהקערה ועלה עלה כל ותטול ב;צמך, תבדק המדקדקים, בדיקת אחרישגם

 כמו תנצל ואז לפיך, תשימו בטרם כנ"ל האור נגד עלת ות;"ן לפמך,המסודרת

 אדם. החכמת בשם לעיליטכתבהי

 בפיהם" "שימה ישראל בני את ולמדה לבך לוח עלכתבם



קדושה

 ה ש ו ד קתשמישי

 הזכרון ח כ ר ממא
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 דושהק

 בצוואתו ז"ל אבוהב שמואל ר' הגאון לשוןזה

 הלא א( קדושה מוצא אתה ערוה גדר סוצא שאתה מקום כלקדושה,

 המתפרצים רבו כי ותעידנו, ראתה בוכה במר ועין נפשנו, דאבה אוזןלמשמע

 הץנות באימור ובפרט סשמוע, אץנים תצילנה ורעות, קשות בעברותבעם

 נזוסרות ונתקו יראתו עול פרקו אלקים, ברית רופרו התורה חק היפווהנאוף,

 כי אף מות, אל נתיבות בדרך יבס שרירות אחרי וילכו פניהם, מעלהבושה

 אחריהס, הנדחימ נקיימ דמ לשפוך ענזהם, אחרים ולהדיח להסית ונאלד]תעב

 וכשור קךו, נזנשריח יוקשים, פח אל עפות כצפרים פיהס, בחלקלקותוגפתיס

 המבעיר לשון שוט ב( נבלה דובר פה השוא, בחבךי העון ונזושכי יוביולטבד

 אני אלה על זרה, פי ענזוקה שוחח כליה, וסופו עכנאי ם(ך כארם הבערה,את

 קדשות הפנויות ביחוד הרבית, בעונותינו פרזץ רואים אתם הדורבוכיה,

 השעות כל להם כשרה, טבילך בלא ראותה, עת ובלא בנדתם וביאתם ג(וגויות

 קודש לכן ד( ישא עונו בה הגוגע וכל ההוא, הנפש תכרת והכרת לרעה,שוות

 השנואה מעל הרחיקו לכם, במותר עצווכם קדשו תבואתו, ראשית לד'ישראל

 בעזרכם. יהיה ד' כי ביתה, פתח אך תקרבו ואל דרככם,שביל

 וביאורימהערות

 שם ובתו'ס' המ קדושים ישראל 15.( שבת ועי' קדושים, פ' רבה ויקראא(

 כ.(. יבמות ועי' עי"ש הקדוש רבינו לך קרי ט;מא מאי קיח:( דף ושם ישראלד"ה

 שגה שבעים של רין גזר עליו הותמין א5ילו פיו המנבל כל לג.( שבתב(

 ובמם' נענש, ושותק השומע ןאף גיהנם, לו ומעמיקין לר;ה, עליו ועסכיןלטובה,

 עליהם בעיניהס, וחכמים נבלה ימדברי הרע ישון ומס5רי הרוח גסי פ"ב אריןדרך
 שער יונה לרבינו תשובה שערי ועי' כתנור. בו;ר בא יום הנה כי אומרהכהוב

 תהיו קדושים הססוק על קדושימ פ' רי:ט ההורה על רךב"ן ו;י' רכ"ש, אותהשלישי
 איש הביאה והתירה האסורים, ובמאכלים בעריות הזהירה התורה מי והעניןוז"ל

 בזימת שטוף להיות מקום התאוה ב;ל ימצא כן אם והיךן, הבשר ואכילתבאשתו
 בכל כרצונו וידבר למו בשר ובזוללי יין בסובאר ולהיוה הרבות, גשיו אואשתו
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 לפיכך הווורה, בר;טוות נבל יהיה והיה להורה. זך אינור התכר ולאהנבלות.
  שנהיה כללי בדבר וצוה לגמר" אות2 'באסר האי:יך שפרן אהרי הכהובבא

 ברכ'ת ;ךאמרו כענץ בךשגל וימע: הטותרות מןנרושים
 כב"

 תלמידי יהיו ,2לא
 ברבף מהתגאל ולעתגו פע ישמור וגם וכר גזיץ כתר נשוהיהן אצל מצ-יןהכמים

 )ישעיה הכתוב שהזכיר כעגץ הנמא: הדבוך .ין הגבה.האכילה

 ט-

 דובר פה וכל
 "מכגה, באות לעיך וער עכ"ל. יכך לפרישות שיךע ;ד בזה עצמו "קדשנבלה

 ;ךסוברין טועין העולם רוב י"א אות א' דרו;ז הצל"ה דרושי וז'יג(
 איסור עביד זימה לידי ובא זה יהוד ידי ;ל עבר שאם במעשה, תל" היהודעאיסוד

 כה הדבר אץ אבל ביהוה עברה שים אץ למפרע אן דמה לידי בא לא אםאבך
 ביהוד, ערוה עם היה אם מקום מכל עגירה, הרהור מחשבתו על ;)תה לאאפילו
 דינט ובית )דוד ורבנן איש, דא;ץת יחוד אסרה שהתורה דאור"תא, איסור ;ברכבר
 יהוד באיסור הייוק ואין גכרית, יחוד על גזרו :הלז ועימאי עכ"ד ה5:ויה עךגזרו
 היתה והדלת לפניה בשאלה אזץה :ךבאה אהד מגדול מספרים ריידה. יקנהבל

 הפתוח וגסתם למקומה צירה עי הדלת סבבה בכמסתה להדרה כשנכנמהנתוהה,
 ? סגורה כשהדלת מעל ירא הרבי האשה אמרה יואה גמ ופתחו הפתח אל רץהגדול

 לנו וץאסר ! ירא אמ האלקים את ירא, אגי בך וכיוצא מפמך לא שטיא לה,השיב
 וחולנית. ומכוערת בזקנה אעילו וא:טה איש ;ןלהיחוד

 ושם אלה בענעים ך שהאר כ"ה פרק עד כ' מפרק ישראל נדחיועי'

 בפ-
 ינשקו לחבקה מותר עתר קרוב  הקרוב שכל חישבים אדם במ  שהרבה כתבכ"ד
 להתרחק מצוה יותר קרוב הקרוב כל דאדרבה לפרסם ומצוה אשתה היאכאלו
 תורה של  ערית בכלל הם והרי הם, נדות בחזקת שלט לות בת דסתם שם,ועוד

 התקרבות על הזהיר דרשותת בכל שכמעם דבש יערות וע" עמהם, להתיהדשאסור
 בחזקת הוא כן יעשה לא אשר כל ואדרבה דבר, אומר וין הכלה עם החתןחחוד
 הישוב, מן אינו כאילו זועפות בפנים הנערה ואם אביה אתו הדברו ושוטה,כסיל
 הזה, בדור הזאת הפרצה לראות שילדתני אמי לי אוי וכר העולם נימום יודעואינו

 מבלי כרת באיסור הכל הלא פנףה, גערה בתולה או נדה א;ךתו בין חילוק  יזןוכי
 או גדה, לנערה ונשוק חבוק לאדם אומרים אם והש"ע הרמב"ם דעת ולפיהבדל,
 ערעת, גילף  בכלל הוא כי כזאת,  יעשה טרם  למיתה עצמו למסור ייב תמות,מות

 אש. להבות חוצבים ודברע יע"ען וכו' יעבור ואל יהרגדקימ"ל
---- - - 

 עצמו להרמל לאדם ראף י"א סציף כ"ה ס" העור אבן  ערוך השלחןח"ל
 ערוה, בדבר מלהכשל להנצל כדי גכתה,  ובדעת טהורה  ובמחשבה יתירהבקרושה
 ומדברי ומהשכרות מהשחוק להתרחק עהוג וכן הגדול, המדם שהוא מהיחודףזהר
 גדולה, לטהרה גורם זה שמנהג אשה בלא ישב ולא וחשק( '2חוק דברי )פ"עגבים
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 בחכמה. דעתו וירחיב תורה, לדברי ומהשבהו עצמו יפנה אמר. זאת מכליתירה

 עכ"ל. החכמה מן פנוי בלב אלא מתגברת עריות מחשבתשאין

 בס' הוא מלא מקרא הלא נדה, טבילת של חיובה גודל את ידע לא מיד(

 האלה התועבות מכל יעשה אשר כל כי וגו' הקרב לא טומאתה בנדת אשה ואלאהרי
 אם ואפילו חזיר, מבשר חמור יותר זה ועון עמם, מקרב העושות חנפשותונכרתו
 דת שנשכח הרביכ ב;ונותינו אכן י;בור, ואל ויהרג נפשו, למסור צריך ע"זתכפוהו
 בעלמא, יהדות של מנהג הוא נדה טבילת שעגין וחושכים ארם, בני מהרבההתורה

 בענין פרצה לפרו', ובורים הד;ת קלי אנשים איזה החלו הרבים בעונותינו זהומפני
 להאריך צריכין אנו לכן ינידותן, כלל טובלות אינן שנשותיהן לגמרי,הטבילה
 ובם' יניראל, נדהי בס' עכתו"ד הנורא, מהחטא להעם להזהיר כדי הזה העוןבגודל

 מבעל הללו שהספרים ומפני זה, ב;בין ובמוסר בדינים כן גם האריך ישראלטהרת
 האריכות. כל העתקתי לא מצויים הייםחפץ

 במקוה רק נדה טבילתטהרךרז

 ובכל מקום ככל כספיריס מאירים שדבריו ז"ל הרמב"ם בדברי.אסייכ
 גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי ברור דבר מקואות, ה' בסוף וז"ל שעה, וב,כל;ת

 וכן ההוקים, מביל הן והיי מכרעתו. אדם של שדעתו מדבריס ואינן הן,הכתוכ
 במים שת;בור צואה או טיט הטומאה שאין היא, ההוקים מכלל הטומאות מןהטבילה

 יע"ש. וכו' הלג בכייגת תלון והדבר היא, הכתוב גזירתאלא

 שלא במרהצאוה, הטבילה טעם שתולין אלו נגד הקדו.בים דבריוהעתקתי
 יפות אךבט.אות להם שיש ;כשיו כן ו;ל בביתו, מרה-ן ואהד אהד לכל מלפנ"םהיה

 וכמו כב"ל, ברהיצה תלויה הטבילה אין .באמת מקוה. בטבילת צורך איןכגיתם,
 במרהץ רחצה א: אבך וז"ל ה"טז, פי"א ביאה איכורי בה' ז"ל הרמב"םשכתב
 ק,ד2 שהיתה כ:ית הרהיצה אהר היא הרי ע:ב;ולם, מימות כל עליה ג"לואפילו

 ךקיה במי טבילה אלא לטהרה מטומאה שמ;לה דבך לך שאין בכרת,הרהיצה
 עכת"ד. וכו' בךעיןאו

 וה:יי הדעת קיי נואלו איך וראה עיניך פקה יקר, קורא נא בינהועתה
 אמן משכל "נם;ן זרעים להדר בהקדמהן ז"ל הרמב"ם המייץ עליהם אשרהחכךה

 .ש-גן רא יאשר וההוקים, המצל'וה טעמי לדעת בגפשם ;וז ירהיב. אשתו"לשכי
 שיסי. האמיתיים בהכמינו אימון יתנן .לא גיום אחרי ישליכו יכהי:וו, הדל,בשכלם

 ההךין. ישיגך שלא דבר הזמן מהכמי אהד יאמר אה הלד התוה"ק. רברי כל אתלנו
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 בהמ. ספק יטילו ,א שפתם דל על דברץ ישאו ההכם של ול הג מפיפומו זהבכל

 עתר לקבל לבם על ישימו לא ידוע כה אמר אצדם וחשוב המפורסם שהחכסכען

 מובדל והטהור. הקדוחם הזך בשכלם שהשיגו מה האמית"ם, ז"ל חכמימדבדי
 ימי כל כם עמלו א;נר בדברים צדדית, ונט"ה פמיה שום ילי גופגי מורגשמכל

 רבינו משה עד (?ען מפי איש שקיבלו ויה עליהם, נפעום ונתגוה"הם,
 אלקים  רוח כי ולדעה באימה, דבריהם  כל אה לקבל עלימ הלא הגבירה, מפיע"ה

 המטהרים,  המים פ:י ללמרחפת

 והדור בייפי  לשכללמקואדת

 בורות לחצוב חיים מים מקור שעזבנו בזה, אשמים אנחנו גם כי היותיוכל
 כמתוקנים עשיט ולא לנו, הקדושים מוסדות את עזבנו המים, יכילו לא אשרנשברים
 בהידור ולהדרם לשכללם העדינות, את בהם לעדן ומרהצאות מקואות לתקןשבהם,

 להם להתחקות לגוף, שנוגע במה גדולים צעדים צעדנו אשר בעת בוהמודרני,
 כמעט אומתנו, וקיום טהרתנו יסוד שהן והמקואות- ארין, רוזני כבתי בהיםלבנות
 כן ועל בם, תבחל היפה ונפש נודף שריחם עליהם שמרנגין עד כלח, עליהםעב.ר
 עלינו בנו, תלויין זרעותיהן ודם דמן אחותינו, דמי יהא שלא מצדנו הדברלתקן

 באופן טהרה מקוה לבנות בלבבו, נגעה ד' יראת אשר כל את ולעוררלהתעורר,
 קישוטין מיני בבל ולקשט יפות באמבטיאות החדזשים, התיקונים עם מףדרניהיותר
 ותקנום זה על שהקפידו יראים מרבגים האחרונות בשניס שמעתו וכאשריפים,
 בעיר נאות היותר באופן מודרגיות מקואות לתקן בידי שעלתה לי ותיתיכראוי,
- הטדבלות זה ידי על נתרבו ואן ב"ועלייפציג  לטהרות חבורות לעשות הראוי ומן 
 וסדר רופי הנקיון על להשגיח נשים וחבורת ולתקן, לבנות אגשים חבורתמשפחה.
 הפבימיים.תיקונים

 משפחה טהרתחבורות

 הפחות, לכל ראשונה שנה ולגשואי לחתנים ללמד תורה, בגי אנשיםחבורת
 נשים וחבורת להתנהג, איך למעשה הלכה לידע ישדחל, איש לכל הנחיצים נדהה'

 יבקשו כי טו3 ומה לחבורתן, צעירות נשים להכניס רעיתה, עם  אשה לדברשיתכנסו
 ישראל ד2ות רוב הבלות כי חתונתן, אחר תיכף צעירות לנשים להתקרבתחבולות
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 לחבורתן ולהכניסן לקרבן חכמות נשים ותקדכונה לטבול, הולכות הראשונהבפעם
 תדרוש חכמה ואשה כהיחר, לה נעשה שאז ושתים פעם לעבור היצר שיקדמנהבטרם
 וטבילה. והפסק-טהרה, בדיקתן נדה, מדיני קצת לאט לאט ותודיעןלהן

 מברעזאן זצ"ל מהרש"ם הגאון שאדמו"ר בערך, שנה ארבעים לפניזכורני
 שתלמדנה האמהות את לעורר ישראל, במחנה קורא קול העבירו אתו גאוניםועוד
 גישאת, בתולה לפרק שהגיעה נערה בישראל, לפנים וזאת נדה, דיני בנותיהןאת

 קרבן בסידור הנדפם טהור" "מעין ממקור נדה דיני וקודאה בעצמה מעיינההיתה
 ללמוד תתאמיו השפות כל בספר. לקרדת יודעות אינן הנאורות הנערות ועתהמנחה,
- המדוברת אומתה משפת חוץ ולהביןלקרות  לבגותוהן ללמד האם על קדוש וחוב 
 יודעת אינה אם טבילתה, לה יועיל ומה האם, בצואר תלוי וקולר להתנהג,איך

 ראיתי. וכזאת כזאת לחכם ולשאול כראוי, עצמה לבדוק בטהרה, ולהפסיקלבדוק

 המדוברת בלשון נדהדיני

 ככתבה ומדינה מדיבה המדוברת, בלשון נדה דיני מתורגמים כעתוהנה
 יתפשטו כאלו שספרים ישתדלו משפחה לטהרת נשים שחבירת ומהראויוכלשונה,

 הנסים.בין
 ובלשון להכלה, כזאת מחברת יו2לח קדושין, בסידור שיכובד רב כלגם

 ובזה ולעשות. לשמור ללמוד במהברת שתעיין רצוף, במכתב ממנה יבקשחכמים
 אשר ובניה הלאום, גזע וטהרת, ישראל מקדושת הזהב, וחבל שלשלת הלאהתמשך

 ונבון לקח, ויוסיף חכם ישמע המתדבקת, ומחלה וצרעת נגע מכל משומרים יהיותלד
 )שתי מכרת אקת גפש אפילו יהציל בידינו יעלה ואולי האי וכולי יקנה,תחבולות
 כל לנו כדאי ואז וגו'( העושות הנפשית ונכרתו כדכתיב והאשה האישנפשות
 זו מצוה של שכרה מתן גודל באר די ואין הצלנו, נפשנו דאת הזאה,העבודה

 ישראל. של וטהרתן בקדושתןלהעוסקים

 והתקדשתם נג:( ברכות הז"ל שאמרו מה זה על המליצו מוסרובספרי
 אלו קדושים והייתם ובטהדה, בקדושה שנולד מקיה מי היינו ראשונים, מיםאלו
 קדושה והיינו קדישא, ההבורא אותו כשמטהרים חייו ימי בסקז היינו אהרונים,מים

 ראשוגה קדושה מיילא, לבוא לעתיד קידשה מצוה, בטבילת לשעתה שקדשהראשןבה

 עוד ואפשר קדושים. והייתם ממילא באה שניה קדךטה "והתקדשהם" בכםתלויה
 אתם מי לפגי י'ןראל אשריכם עק.בא א"י פה:( יומא רז"ל שאמרו מה ע"ןלהמלי',

 ישראלי את מטהר הקב"ה אף הטמאים, את מטהר מקוה מה עד וכו'מטהרין
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 כדת קידושין סדור ידי על משפחהיחום

 צור לדור מדור הנמשך טהוך הזהב ;טל,ךלת היא בישראל הקדישחיסוד
 ויא הפסויים, בהם יטמעו שיא ויעקב, יצהק אברהם בני הץשפהיה יהוםמהצבתם,
 בטיב יודע שאינו כל ו.( קידושין הז"ל הזהירו להנם ודא בהוכם, זריםיתערבו
 וזהי ערוה אימור יתיר שמא שם וברש"י ;מהם, ;סק דז יה'ה דא וקדושיןגיטי;
 מי הארין, לעמי יה ענין נממר הרבים וב;ונותינו ;כ"7, יהקן יכיך ,נאינ.'מעווה
 ומעולם ידם, על י"ים מכשולים וכנוה כמה איו. בארצוה קידיוין המסדריהמה
 זולת קידושין לסדר איש שיהין והונגריא וליטא בשוילין פזורנו בארצוה שמענולא
 שרוהו. אןהרב

 ומהם רבנים, ושלשים מאה ;ליו שהתומ.ם קורא הקוך פה יהעתיקוכדאי
 הברית. בארצות "ארק דנ,י ה-בנים .;ד מפורסמים וצדיקיםגאוגים

 קוראקדלבעהשי"ת

 רבתי יארק דביו הרבניםועד
 וג(יאי68ג"ס"ג80 228 .ש ,יגעלס04"8 _א _י.ם

 , אידעןברידער
 געבויט האט פאלק אונזער וועלכע אייף גדונד-יסודות די פוןאיינער

 דער . " ת 1 ח פ ש מ ה - ם ו ח י " ריינער דער איז לעבען גייסטפול;ן הייליגעןזיין
 אידישע ד~ס הקדושה. תורתנו פי על פאמיליען-פערביגדונג -זויבערערהייליגער
 אכטונג פינקטליכקייט חון אויפריכטיגקייט גרעסטע די ייט שט;נדיג ה~טפילק
 פסול ע'ן פגם קלענססער דער ארייגכאפען ניט ושלום ה: זיך זאל עם (זזגעבען
 קיין נאך ה"ט דערפאר טאקע און משפהות, זייערע כון צוזאמ;3בינדונג דיאין

 מיר ווי " ן י ם ה ו י ה - ר פ ס " הייליג;ן אזא ניט זן;יט דער אין- -וישון_וומה
 , " ש 1 ד ק ם ע " נ~מען דעם מיר טריגען רעכט פויען מיט אוןהאבען,

 דאם משפחות, די פון צקאמעגבינדונג ד"ס :ןקי איו דעריבעראון
 - פ"לק פון אויסדערוויילטע די ניר געווארען "נפערטרויט ,. ן י ש 1 ד ק ר ו דמ
 אץ גדרים דינים אלע אץ בקיאים זענען "עלכע . ה ר י ת ה - מ הכדי
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 שאי" "כל אז געתארען פארז"רגט א" שטרענג את המשפהה. קדושת פץ מ י ג יס
 יעזיגעמ דער_ עמהם"__דאפ_כ"גם: עסק יהא_יו לא וקדושיך גטין בטיבעד;

 וקדועףן גטץ פץ דיגים אלע ריכטיג גיט וףיס און געל;רעגט נישט האטתעלכער
 זיץ אין טאקע האט פאלק אידישע ד"ם און פארנעמעה ניט דעם מיט זיךטאר
 קדושת-המ,2פהה פץ ק"ט גאלד;נע די געצהגען היסטאריא יעהריגער טו"ענדפיל
 הקדוזךה. תורה די פון געזעצען הייליגע דילויט

 דאס ד" איז תייט זוי ? אמ;ריקא 4ין דא הייגט אבער מיר זעהןוואס
 הערשט הפקרות ךמעלשר"ענדער א פאר תאס אץ פערקרשעלט, המשפההקדושת
 ראב"ס-בורים-גמורים רעךרענד---עם-הארץ---אץ תעלכער י הימיכט דעםאין

 דער- צו מיר ת"סען פאקטען שתדערליכע ץיפיל ! ? קדושין מסדר ק"ן מטזעגען
 אץ ערעת, אנדערע את אישץ אשת געתען קדו2ץ מסדר הטט מען ת;ןצעהלעה

 הקדושה גמרא די וף אק ד"ס ! ! ר"ל בישראל ממזרימ ארףסג;בראכט ארוםאדי
 פארריכט מט קען ץ"ם פלעק שאנד א ה. ד. לתקץ. עכל לא מעתת : "ןרופט
 דורות. דורי אחףתערען

 רעתרענדס אץ ראב"ם די דורך קדו2ין טה"ל גרףסער א בכללדת
 גע,2ריבען כתובות פיל אויך אד"ג, קרובים עדות, 2סולי צוליעב כדין ניםזענען
 פסול. דין ע5"י זענען דידורך

 אץ 2אסירם צוריק לאנג מט האט פאקט שרעקליכער פאיגעבדערדער
 ג;ספיטשט, געמאכט, צ;ר;מאמעס אלע הופה א ב" ה"ט ראב" א תעןברוקלץ.
 דער פערגעסען: קליתיגק"ט א"ן 3יר ,בבע-ברכות, געזאגט ההן-כלה,געבענשט

 אונפעראגטץארטליכע אזעלכע צו אץ קדושין, בטבעת כלה די ז"ן מקד: זאלהתן
 טע םליכס פ;ראנטץאר אץ היליגסט; גרעסט; דאס איב;רגעג;ב;ד ץערטמ;נשען

 , ה ח 5 ש מ ח ת : ו ד ק --- אידען נךיזאך

 די מים הקדו:ה גמרא די אףס דך דריקם מסדין-קדושץ אזעלכעאףף
 )קדי~ין חמבוך מדור יותר לעולם קשים : בעמייך ץערטער,שארפסט;

 די י"ג"
 המבול, דור דעי ךי אונגליק;ן גרעסערע תעלם ד;ר אהף בך;3געןמענשען

 הברים אונטעיגעצףבע3טע די דך ךיר ווענדען אלעס דאסצהעה;נדיג
 ברידער, היוליגע טויערע אויך, צי רבתי דניו-יארק 2" בני ר ה עד "ופון
 :אונזזער,) פךן ז:ייליגקייט די אפ הייט : א"פרוף אונזער ךים קדושים,;מ

 פון פגם און פךעק א דירות אונזעך; אדיף ארויף ניט לייגט !מ,2פחות
 שטאלץ אתזער ףט צוברעכ? ! ח"ו ממזרוק יחשש קדושין כשרעףט
 ספר יעהריגען ט"זעבד פי;ר אונזער ניט צוךייסט קדוש, עםפון

 אבפער- ריכטיגע אית'ע אץ קדו:ךן סדור דטם איבער גיט ןהיוחסין
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 דו1טת ק די פערויכערט מובהקים! רבנים הענד.--צוטרויטע
 כדת. קדושין דורך דורות א"ערע פון ה ח פ ש מה

 ניר רוהט זי וו"ם ה;טכינה ה11ראת צו ז"ן זוכה מיר וועלען זהובזכות
 אומערע אךף גוטעם אץ יקליכעס ג אלעס צו אץ בייראל המטחסות משפהותארף

דוורות,

 וקדושתו ישראל עם ולכבוד התורה לכבודהמדברים
 רבמם. ושלשיב מאה תחתץ יחתומים : הועד חבריהרבנים

 המנהג טד11 ול לעקר מצוה, מלחמת ללחום בישראל דע בית כל עלוחובה

 הדבר להשיב כנסעת בתי ומנהיר פרנסי אצל ימץ - בכל להשתדל הזה,הרע
 וראב"ס, להרעטרענד לא הוראה. מורי ים לרב רק הקידושין ענץ למסורכבראשונה,

 כנסעת לבתי שיש ההכנסות מפף מזה ידם 1כו שימ אצלם לפעול אפשר איואם

 הדדפה להעמת. רשיץ התט שלא אצלם פמם כל על ישרהלו פות, מהחלמשמשיהם

 אמרו שדרי כדץ, נכתבה הכתובה אם יראו והם מהדיעים, או מהרב (~שורבלתי

 יבמותבמשנה
 קט"

 הגתדגה במשפטי שבעה נחלת וע" נלמוד, כתובה מספר וחלא

 שיגרש יארע שאם בגט, שמדקדקיע דבר במל בכתובה לדקדק דקן סק"טז י"בס"
 כן גם הובא כתובה, מספר נלמו יהיה אבותם ושם 1טמם דקדוק יודעץ יהיוולא
 לפי בזמנגה זה על סומכץ 11אץ פי על ואף סק"מ פ' אות נשים שמות גטץבטיב
 מצרפץ לסמף מקום מכל השמות, לכתוב איך תדעים נם וא ק-דתנע מסדרישרבים

 עי"עה בכתובה הכתוב פי עלגם
 למנוע המצוה למען פרם, לקבל מנת על שלץ זאת יעשו דעו וביתוהרב

 קיפוח דיש משום ואי ת"ל סק"טו רמ"ה ס" בע"ד הש"ך זה על כתב וכברמכשול,
 נשים, והשבעת וחליצה מגיטין המנהיגים לכיס שתפול הפרס ,מחמת בדברפרנסה

 אנו זה פרם קיבול על מצדקי כמה גונא, זכהאי ונישואין אירוסין ברכתושנר
 עי"ש. וכו'בושים

 הרעוורעגדס יאמרו שלא פה עקע*ת ממך והסר מכשול, הסר למעןוכעת
 יעמוד והצלה וריוח מזה, פרס יקבלו שלא יתקנו דורשיס, עצ"ם לטובתשהרבנים

 שיתחקו עד רשיון יתנו לא הודאה ומורי דבגים כי מאליו מוגן אחר, ממקוםלהם
 או דאורייתא ערוה פגיעת איסור חשש ביניהם אין אם האישות, קשר עלהיטב
 שלא באופן תערובות מניוואי אינם אם לחקור שיש אלו במדינוה ובפרטדדבנן,
 עגונה, מחשש המלחמה אחר ובפרט וגיורת, והליצה  בגרושה וכהן לישראל.נחשכו

 ועתה בערכאות, ונתפרדו לגד, בערכאות לאחד שנשאת כלדמר ערכאותוגישואי
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 כשידוע שכן וכל זה, על לחקור הרב ועל וקידושין, בהופה לאחר להנשא רוצהההע
 לחקור, קידושין המסדר שעל פרטים הרבה וכדומה מראשץ, גט שצריכהשנתיחדו
 העולם, ~שע ובלבלו הרשעים שבאו הנוראה המלחמה אחרי הרבים בעונותינוועתה
 ילדים שהרבה אחת; משפחה בני אינם והמדוברת המדובר אם לחקור עודנתוסף
 נשבו ימ"ש, הארורים האשכנזים הרשעים ע"י שגרצחו מאבותיהם נתיתמווילדות

 למדיגה וזו, זו, למדיגה זה והובלו נפדו שנים איזה ואחרי יהודים, לאינם נמסרואו
 אלישע בן ישמעל ר' של ובתו דבנו כמעשה אחד למקום מדמנו כך ואחראחרת,
 לחקור שיש לזה גרמו הנ"ל הסיבות אבל שכיחא, דלא מילתא שהיא אף נח.()גטין

 ואישות. לחיתון בנוגע משפחות עניגי בכל היטבולדרוש
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 ומזתות תפילין קדו27ה()ת;טמישי

 והירה לענץ ונחןקט כחיבת, והירת לענץ ניהך :כלול ותוהוהה:ילין
 :צ:ותךניון

 ;טגעבד העור כי תורה, ספר מקדועלת קלה ומזחוה ת[ייין קדו:ית כיאף
 אף 7"ב( סימן צז"ח )ב"י הורה ספר ע7יו 27תוב א'ן יך:הזה תפי--ןל,ךם

 בת5ילע רמיה, ד' מראכת ועושי הרמאין מפני להזהיר צריך בי.תר כן 5יעל
 ספר כתיבת על לה;ןרן מעולם שמענו לא כי תורה, בס5ר מא;ךר יותרומזתות
 בתפילין כמו יכתוב, ידיהם יאמן ?צמן המקמדים בערים ביד מסרו שמאתורה

 בכל ;2וה ;2איבו הכתב את ;ץיכירו במזימ'היהם, יתפ'טו כן יע;ךו אם כיומזוזות,
 בה ;ךלטו וזרים גערים ידי כי ויבינו תורההספר

 חסר ;2אם ויתרות, בחסרות לדקדק וצריך ד' סע.' י"ב בסי' הלבוע.ח"ל
 ברכה יום בשל מברכים אותם המניהים ונמצא. פמויים, התפיעין אהת אות יתראו

 זה כל ;2גורם הסופר עונעו ונמצא תפיליך מצוה ברא דם בכל שרוי וגםלבטלה,
 בכתיבת המתעסק השם, לדבר וחרד שמים ירא ךאד להעת צריך לכךמרובה,
 המתלמדים נערים שממחץ סופרים כמה עכש- שעושין כמו ולא ותיקוט'תפילע
 כהילכתן  2בתבו אם הסופר  רואה כך ואהר בכהב. שירגילז כדי תפיליזלבתוכ

 להם ומח,2בים אותך ומוכרץ בבתים, אותן  מגיחין כך ואהר  בהכה וסגיבהסירתן
הסופדים

 אותי
 הרי לומר, היתר פני להם ומראים -נער, ה7מוד ב:טכר המעית

 בחנם, הכתיבה מלאכת להם ללמד העב"ם. הנערים עם חסדים כגומרי בזהאנו

 ד/ מלאכתוהיא

 בעמם, עושים המה טוב לא ואדרבה בהפסדם, שבר2 יצא אומר אניאבל

 הם רק בעולם, כוונה שום לו ואין לשמאלו, יייגו בין יודע ואין נער' הנערכי
 בעולם,' מצוה כוונת ושום קדושה לשם ילא חכתב, ליפות בכתיבהכמתעסקים

 התפילין אותן שמגיחין הבריות, אה שמכשיל מאד מ'רובה הסופר עונשוהרי
 כתבתים ןני לכל, הסופר אומר מקחו את להשביה כדי אלא עוד ולאהפסולין,
 ליתן עתידים ובודאי כן. העושים כל של ונשמתם רוה: תיפח כתבתים,ובכוונה

 וגו' רמיה ד' מלאכת עושה ארור נאמר ועליהם מאד, הרבה  גוגשם ולקבך  הדיןאת
 לו. וטוב מזה ייתרהק סופר כל יזהר כןעל

 בטעות שנפלו מפיהם פעמים כמה וש?עתי לטופרי2, לה2 דאיתיעוד
 פירוש מבינים שאינם והוא זה, כל להם גרמה בורוק דהד ואפשר אהר,ושבוש
 הרבה מפי שמעתי פעמים שבמה וזה  לשמן,  -בתבן שנריך  רז"ל שאמרומה

 עוד וכן לשמך. ואכתוב תפילין לך קנה תפילין, מהם ~רוקחים שיאמרוסו5רים
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 וחסידי2 למדקדקים עצמם יעשו מהם, הקוךם שוטים אנשים הרבה מפישמעתי
 לשנם מתה דמשמע ממך, אותם ואקח לשמי כתוב_תפילע למם ויאמרו שטות,של
 גט דגבי דכמו ר"ל גט, דגבי ל:טמה כמו תפיליך דגבי ליטמן מבימם שהםזה,

 גם תפילין דגבי דלשמן פירוהץ כך והאשה, הבעל לשם יץיכתבנו דל:טמהפירועז

 יתהלכה בחשכה יבינו ולא ידעו ולא להגיחם, שרוצה הבעל ל;2ם שיכתובכ"
 יץל הטעם כן גם והוא תפילץ, קדושת לימם '2יכתבם דתפילין י2מןשפירוש
 חכמה ולו מנוערים, והמה לכותבן, גערים ומניחים מקפידים :2אינםהסופרים
 והשיבושים הטעות מן ומרוחקים נזהרים היו דתפילי, דל:2מן פירוה2 יבינו"2כילו
 מהוגנים, ת"ילין כותבי למגות בידו כח :ץ"ט למי הראוי מן הוא ודאי כן עלהללה

 ועיר עיר בכל דברה על וחרדים אלקים יראי 'תורה, בעלי בצע עתנאי אמתאנשי
 כתנתם :זאץ הסופרים לכל יאמימ לץלא ובודקים שוחטים שממנים כמי פלךובכל
 כוונה זו גם כי ואף התפילין, כעשיית יפה ותיקון כתיבה ידי על ממון להרויחאלא
 איגם בזה אשר כן גם קדושה כווגה להס היה אם בנויה, המצוה ליפות היההטובה
 הלבוש. עכ"ל בזה, ודינזהרים

 בסופרי שערוריה ראיתי וז"ל סק"סט אברהם באשל ל"כ סי פמ"גועי'
 בסעיף בו להמעיין עליהם ושחק רגז הלבוש בזמו הלא תימה, כך כל ואיןזמנגו,

 דהטור דע ישמע, השומע כוללים דברים קצת פתיהה לכתוב הסכמתי לכן יע"ש,ד'
 משוהט יוהר ולד;תי השי"ה, לדבר ודרד ירא מאד יהיית צריך שהסופרכתב

 לבטלה. ברכה ומברכין יום בכל עשה ישראל כ? מבטלין וכאן דנבילה לאנ שםכי

 השא לא ברכה מקום מכ? ה.( יבמוה )עי' מעשה המור ת;שה דלא נאמרואפילו
 המיר ודאי עשה ובצירוף סק"ו, רט"ו מימן מג"א עיין דאורייהא, דהוי אומריםיש

 עכ"ד. וכו'משוחט
 קיקולן דאיל שהיטה. בעניל להיאבון מומר לעניל שכהבועי"לפמ"ג

 באובס. שכיהן קלקולים וכמה רגה, דמלאכה ובתפיליו דעת, מבן יוצאשהיטה
 והוא '.'ן. הן דשכיהי אוגסים אלו כל השם, אה יקדש ושכה כסדרן, שלא תוכות,הק
 עי"ש. טרה לא טורה שי'1 כל וגיד.לא

 את לקד'ן ה,א דרג.ל כך, כ? גדיל ההשען אין תורה דבס5ר אונ:ך אגיכן
 היריעה מן שיהתוך ידי על עדיין היקון לו יש את.השם יקד-ן שכה אם יאפילוהשם,
 מהדש התיבות ע:: השם את ויכתיב מטךית ,'ידבך ויג-גזו. תיבות איזה ;2השם

 גמר אם ימזוזוה בתפיך-ן אבך כסדרן. בעינן לא ה:רה ספר בכהיבה כיולקדשו.

 נכתבה שלא או :)הת אות הסר בהפרשיית ;זמצא או השם, את לקדי:: ו.::כהלכתבן
 כסדרן, בתיבה בעינן ומזוזות דבתפי?ין גניזה וצריכי: תיקון' להם איןכתיקונה,

 שךי2 ירא וא.2י ד' לדבר חרד אינו ואם הקלף, יעל זךבן ;ך הם חסופרוהגה
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 נברא. לשום ניכר יהיה ולא אתקנו רואני, מי בליד יהשוב כבגלוי,בסתר
 נאה, שהכתב ורואים מזוזה כשקונים תורה, הבנ" ואפייו מההמון,ורבים

 ירא הוא אם הסופר אחר לחק~ר דעתם על יעלן ולא המובחר, מן שהיאסוברים
 שאר או כסדרן, שלא משום ופסולה כך אחר שתיקבח או כתיקונה. וכתבהשמים
 הת"ילין פרע:יות או הקטנות המזוזות באלי שכן כל ניכריכ, שאינםפסולים
 או לך, ד לכ, דומה ב ך. או י לאות דומה ך תמה, כהיבה אינה שהכתבהקטנות,

 עירובין ועי' ולהיפוך,לך
 יג"

 מלאכת שמלאכתו מאיר לר' הזהיר ישמעל שר'
 כולו העולם כל את מחריב נמצא אחת אות ייתר או אהת אות יהמר שמאשמים
 ליה ומהק "דדלת" אתגיה ויתיב אתי דילמא נמי לזבוב מיחש אפילו אלאוכו'

 בקרל מוגחת התורה שאמרו מה זה, על המליץ אהד )וגדול עי"ש "ריש" ליהומשוי
 לההליף שלא רבתי, אחד שבתיבת ד האות ואתהנן בפ' ישראל ש.מע דבמסוקזוית,
 לההליף שלא רבהי, אחר בתיבת ך הא'ת אחר, לאל תשתחוה לא ובפסוק ר,באות
 וד"ל(. מונהת התורה עיקר שם ך לאות ד בין ההפרש שהוא זוית ובקרן ד,באות

 כדין אינו לאות אות ובין לתיבה תיבץ; בין להיות שצריך ההפסקגם
 לשהים מופרדת א' תיבה או מחוברות התיבות ראיתי פעמים וכמה הקטנות,במזוזות

 נמכרים מזוזות זכמה בודאי, פסולין שהן אהת, לתיבה לצרפן אפשר שאיעד
 שבתפילין. הקטנזת פרשיות וכן פאטאגראפיע או דפוס מעשהשהס

 דשאי אדם יהא שלא לתקן הראוי שמן כתב סת"ם ה' הזכרונותובס'
 וידקדקז יבדקוהו והם דין מבית רשות שיטדל עד חובתו ידי בו לצאת כתבלכונוב
 מבית רשות נטל שלא וכל השחיסה, בענין ישראל בכל המנהג שפשט במואחריו
 מקום ומכל וכו', הז"ל תיקוני כבל עשוי שיהא פי על אף כפסול, נדון יהאדין

 והוא מעולה, לשמירה צריכין אנו עדיץ כי נרומק בדבר, הקלקול גדול נילהיות

 דבר ממנו אדמ יקנה לא למכור, כידו ומזוזות ותפילין לעיר מעיר הבא כלכי
 שבעירו, בי"ד בחותם התומים שיביאם עד לו יותן ולא מבי"ד, רשות לו שטתןעד

 או כולם בדוקים הם אם ועניגב מנינם מודיע ב"'ד, בחותם חתום בידווכתב
 המומהים תזקת איתרע הרבים ובעונותינו הואיל וכו', הסופר הוא ומימקצתם
עכתו"ד.

 שמכירת להשתדל ואתר אתר בכל די ורבנן מרנן הבי"ד על הדבריםקיצור
 השגחתם. תחת תהיה והמזווותהתפילין

 נדבר ועתה כמצוותן, ומזוזות התפילין כתיבת אודות דברנו הנהעד
 בהם. נזהרים איגם שהעולם מה מצוותן, קיוםאודות
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מזוזה

 בימין לקובעה דצריך ב' סעיף רפ"ט סי' יו"ד בש"ע מבואר קביעתהמקים
 מהשמאל ונוטלה כלל, מזוזה עשה לא _כאלו וזעי פסולה, משמאל -קבעה ואםהנכנס,

 איזה בהפתחים ספיקות כמה יפלו שלנו בתים מנהג ולפי ומברך, בימיןוקובעה
 פרטי לברר אפשר דאי וסיים ח' אות שמ השלחן ערוך עי' הכניסה, ימיןהוא

 יחשבו בשם רגיל, יותר הוא טההילוד שממקום הוא כל בכלל רק בזה,הדברים
 רצ"א בס' שם כהב עוד ציר, היכר אחר ילכו שוה שההילוך ובמקוםהכביסה,
 יש במדיעתינו, מצוי שהרבה כמו לחלוחית שם שיש כגון לרקבון המיועדדמקום
 נתקלקלו שלא ג' מצא ואפילו נוהג אגי וכן בשנה, אחת פעם הפחות לכל תמידלבדוק

 עכ"ד. למקום מקום דוסה שאיבו כיון חזקה שייך לא דבזה כולם, לבדוקועב

 שלא והמזוזות, המשקוף הפתחים, את ומנקק כשמדיחין ליזהרוצריכין
 וטוב לשם, הצבע יבא שלא הפתחים את כשצובעין שכן כל המזוזה, אל המימיבאש
 לקובעה. כך ואחר שצובעין בשעה המזוזה את להסיריותר

 ליזהר וצריכין במסמרים, לקובעה שצריך מבואר ד' סעיף רפ"ט סי'בש"ע
 מצאתי שכן בהמזוזה, המסמר יתהוב שלא במסמרים וקובעה בניירכשכורכה

 המסמר, ידי על בהכתב נקובים שהיו לבודקם מזוזות לפני שהביאו פעמיםאיזה

 ואם ולמטה, המזוזה לראש היינו מסמרים בשני קבועה שתהיה תמיד יזהרגם
 כלל אדם היי עי' תלויה דמ~וזה פסול חשש יש מתנדבדת והיא אחד מסמרבפל
 י"ט. אותט"1

 השם על היד הנחת ענין על מאד ליזהר ויש וז"ל כתב שם הזכרונותבם'
 ולוקין גמור עון שהוא לפי מוחקתו, ישלם חס תהא שלא מבחוץ, במזוזותחכתוב
 לעיגים  נראה והדבר דטעורה, יסודי מה' ברפ"ו ז"ל הרמב"ם כמ"ש התורה, מןעליו

 ונמחק הולך והטהור הקדוש שם פעמיס, כיה המיד יום בכל היד הנהתשמחמת
 או  לזה תיקון שהביא עי"ש במצוות ידקדקים מפי שכעתי זה ודקדוק שעה,בכל

 לנגוע יוכל שלא צר ה,_'ים, שכנגד במקום התיק הור לעשות 4ע זכוכית של קבה ע"י
 באצבעו יגע שלא בזכוכית, :כוסה אינו השם אג ליזהר יש וע"כ עכת"ד.בהשם,
 משום נשיקה או המזוזה על ידו הבחת ידי 'יוצא היא קודש המזוזה וכל השם,במקום
 המזוזה כשכורכין עתה שעו;ים כמו בכון ויותר השם, במק1ם שלא אף מצוהחבוב
  כנגד התיק אי הכריכה ;ל ש אות רק  לרשום ברזל של בתיק אותה  שנותנים(ע

  השם.מקים

 בזה 3זהרים שאינס ההמון רוב, את  לעורר  טוב בי ראיתי לעגיןומענין
 מבשק הקרי4שק דלאחר בתורה, הקורא בדין קל"ט סוסי' במג"א דמבואר מהוהוא,
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 טלית ידי עך לנשקה ניהגימ דאנהנו ט"ו א.ת שם השלהן בערוך זה על יבהגהס"ת
 עי"ש. אצלנו הביבזהה להראות הקריאה. ולאהר הברכה, קודם ךפהאו

 היה ובכבדות בהזקה הכתב עך המפה א. הטל-ה מעבן-.2 רבי2יאיהי
 כשעומד או ישן בש"ה שכן וכך הינס. ךהיקת יידי זה ידי עך ;בא יוכיוובגקך

 שם העומדים ועל בנקל, מהאותיות קיפ-ן הדין כראיי, אן.ר ש2 שאין הקודשבארון

 הגךיון שגם הכתב, במקוב זנ7א בהמפה או בהטיית שיגע דהזהיך הביךהבצדי
קודש.

 שכתב כמו בה ייזהר צריך ומאד מצוהה שגדולה מ;זזה. 7;ניןיבהזור
 כלומר ידה, על נשמר שהביה אלא עוד ויא רז"ל, בש2 רפ"ה בסי' ין"דהטור

 שהבית עצמה המצוה מגוף וריוה הנאה במי איכא המצוה קיום שכר עלדבוסף
 וכב"י. בג"ה עי"ש המזיקין מן ידה עךנ,ךמר

 כשבאו קשישאי, רבנן רז"ה רגךי ב;פר מתאבק כשהייתי בילדותיוזכורני
 חזקו והרבנים בלילות, מפהד לישון יוכלו שלא נפשם במר ושתו 3;ים,יפניהן

 פמ העזתי בי שהיתה ילדות הןזוזות, את ךבדוק שיתני וצוו יפחדו שלאאותן

 ממהר"ם רפ"ו סי' יו"ד בטור מו"ר 7י והראה ימזוזות שינה עניז מה ושאלתיברבי
 קודם מבעתתו רעה רוה היה הצהרים. שינה מדרשו בבית ישן כשהיהמרוטנבורג,

 כשהיא הבית שומרת שהמזוזה ה"ד מזוזה ה' ריש משנה כסף ועי' מזוזה. בושתקן
 הקב"ח, מצות לקיים אלא הבית לשמור בעשייתה יכוון יא אבל כתיקונה,כתובה

 ש" שם לכתוב דנוהגק רפ"ח סי' בטור ועי' עי"ש. הבית שתשמר נמשךוממילא

 שמות, משאר יותר הישם זה לכתוב שנהגו הטעם הכלבו בשם שם ובד"ממבחוין,

 ישראל. דלתות שוכר בוטריקין זה ששםמפני

 הקב"ה של השם יחוד שהיא גדולה מצוה ש;שו הטפשי2 אלו נואלווכמה
 וסוברין ז"ל( הרמב"ם )לשון עצמן הנאת של קמיע היא כאלו ועבודתוואהבתו
 היא אם אלא הבית את משמרת אינה הלא כן יהיה ולן הבי'ת, לשמירתשעיקרה
 ,אלה ה"ג פי"ג שבת בירושלמי שאמרו וכמו הכ"י, בשם כב"ל כתיקונהכתובה
 כן גם לומר יש מצוות, אינן לאו ואם מצוות, הן כמצוותן עשיתם אםהמצוות,

 ימים. ואריכות לשמירה המצוה סגוליית להם יש כתיקונם הם אם הכוונה זהעל
 כועדלות. ואינן מצוות, אינן לאוואם

 . . .--- לדירה כשבכנסים שמקפידים הארץ מ;מי רבים שךאיהי. אלא עודולא
 פחדקאווא. שקורין ברזל ?ו2 פרסת תיכף יקבוע הדשה. לחנותאו

 להציחה סימן לפנים, הפתוח בצד הפתח אד:י על קבועהושתהיה
 )להבדיל(, מזוזה גקביעת מדקדקים מאשר יוהר גה הקוגים,ומדקדקיפשיבאו
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 לא כי בישראל, כן יע~ץה ולא ואולתם, הגףם מנהגי לחקות גמור איסורשזהו

 משמרת שהמזוזה תחשוב אל שאמר אחד גדול בשם ששמעתי וכמו ביעקב,נחש
 שמשמרת אלא היא כן לא ניזוק, תהיה שלא עליך לשמר מבחוץ, הבאים ממזיקיןרק

ל- תתהפך ולא תוה"ק בדרכי שתלך עליך שתשמר היינו ונבפנים המזיק?7 מן כןגמ -  

-  

 וכשיוצא כשנכנס רפ"ה סי' מזוזה ה' ביו"ד וכמבואר ובמעשה במחשבהלמזיק
 ימיני יד על צלי ד' שומרי ד' ויאמר המזוזה על ידי( ועוצם )כחי ידו יניחמביתו
 עולם. וער מיתה  וביאי צאתי  ישמור ד' חיל(  עושה ד' ימין)ורק

 שהיא מפני במזוזה להזהר אדם  חייב מדזה ה' סוף ז"ל הרמב"ם לשוןוזה
 ויזכור הקב"ה, של שמו השם ביחוד יפגע ויצא שיכגם זמן וכל תמיד, הכלחובת
 ולעולמי לעולם העומד דבר שאין וידע הזמן, בהבלי ושגיותיו משנתו ויעוראהבתו
 וכו' מישרים בדרכי והולך לדעתו, חוזר הוא ומיד העולם, צור ידיעת אלאעולמים
יע"ש.

 והמצויר. המבואר בקצש"ע הציורים בשער עי' ולקבעה, לכורכה איךהציור

תפיליל

 הנ"ל. הצוורים בשער מצויר בדיוק, הנחתם ומקום תפילין של קשר לעשותאיד

 שהתפירוה לדקדק זהיריס אינם העולם רוב לעורר, אבי צריך דאועל
 ברורה המשנה וז"ל מסיני, למשה הלכה רהיא מרובעות, כן גם יהיו תפיליןשל
 עושים שהסופרים מחמה כי התפירה, ב;נין להשגיח יש יגם ק?"ז. ס"ק ל"בסימן
 בשם דוד כמצודת תפילין ה' בקצש"ע שכתבהי מה );י' קצת גדוליםנקבים

 לסופ.' שגותבים ידי ועל ושנה, שנה בכל התפילין את לבדוק שצריכיםהמכילהא
 ולהוהבה דקה במהט לתפור מדקדק אינו בגידין כי:תופר2 כך ואהרלבדק4ם,
 בהנקכים ותוחכ המרצע את נוטל הוא רק בצמצום, הראשינים הנקביסבמקום
 בריבו;, שוות התפירות אין זה ידי ועל לצדדין, ההוט ונןשך הגקב( אתלהרהיב

 ועכשיו מלמטה, בין מלמעלה בין מרובע להיות צריכה וההיהורא ייצא. וזה :כגןזה
 על משגיהין וא.ן מרובעיך, שיהיו תפיליהן' על משגיהין שאין הרבים:עונותינו
 עי"ש, לתקן הנקל דבר והוא הדין, מעיקר כן גם שהוא ההפיררת ועלהתיהורא

 זה מג.( )גיטין :הן נכשל כן אם אלא תורה דברי עע עומד אד2ואק
 גדול. שמים ירא סת"ם סופר הזדמן בלייפציג, רב בהיותי שנה לאר:עיםקרוב

 הסופר, אותם ופסל מהודרים, בחזקת אצלי מוחזקים ע:היו שלי תפילין יוודואיתי
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 ומפני בצמצום, מרובעות היז ורא יוצא, וזה נכנס זה קצת נתעקמושהתפירות
 ולקנות לגוגזם, רציתי ולא הגתי2 על חסתי אבא" לי שהניח תפ.לין"שהללו

 פדילין למדינת ושלחתים אבהתכדן" בהון אתעסקו "דלא באו מקרובהדשים
- הנקבים, ריבוע בצמצום תקנםוהוא להאומ~  

ציצית

 ביאורים ועוד במכונה, הנעשים או אדם כידי ושזירים הטןיים ביללהכיר
 הציורים הש"ע. סימני סדר עי הבאים בחיקים אי"ה יבאו זו להלכההשייכים
 והמצויר. המבואר בקצש"ע הציורים בשער עיין הטלית ולעטיפת הציציתלעשיית
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 בענין הרפי בימי שהשבתי דוד לב מספרישו"ת
 הסאמעטאזע.
 מאבלים( אות לעיל)עי,

 פ,.. מעיר הג'להרב

 מהבשר שמוציאין הכעמיא, מיאכת ע"י זמננו רופאי שהמציאו במה שאלתוע"ד

 כמין ונעשה דבים ימים יעמוד למען סמים במדני אותו ומתקנין שכו, הזן כחחלקי
 לאנשים מתוקן והוא כשר, מליטרא יותר זיין מיזן הזה מהקמח אתת וכףקמח

 כחושים, לילדים או עצמו הבשר הדמר ולעכל לא?ול בכחם אין אשרחלושים,

 אותו שותים ואח"כ שם, וגתמעך קרים במים אותו מניחים מאכלו, אופן כך הזהוהקמת
 נעשה דהרי הזה הבשר דין מה בשאלתו, ונפשו חמה, חלב עם רוב ועפ"יבחמים,
 ואין כעפרא הוי שנתייבש כות נאמד מי מטמא, גם ואולי וטריפה נבילהמבשר
 עכתו"ד. בהלב, בשר לעגין דינו מה וגם איסור,בו

 מכזה, שידברו הספרים באמתחת מ(ששתי ולא לפנים, צריכה זושאלה

 והפוסקים, מדחז"ל שגוציא ממה למילתא מילתא לדמות ההכרח כל עלאשר

 הלכה. בדבר אכשל שלא עע- אשאלומה'
 לגר, הראויה נבילה ואינו רבים, ימים ועומד שגתייבש היבשות מטעםהנה

 מותר, כעין ונעשה אותו מייבשין הקיבה עור ""ז סי' ביו"ד שנויה ב:מהלוקתלכאורה

 אוסר, כעץ יבעו כשר אבל כתב שם ובפמ"ג בעלמא, כעץ הוי שנתייבשדמאחר

 ובנובי"ק פ"א,, סי' יו"ד בהת"ם וכ"כ ד~תרכך, לאסור יש בבה~ול הקיבה עורוה"ה

 דתגן נד:( נדה ממשנה ברורה וראיה אסורה, שנתייבשה דנבילה כ"ו סי'היו"ד
 מטמאין שהן לכמות ולחזור להשרות יכולים ואם יבשין, מטמאין דאין ונבולהבשרץ
 ובמשנה בישול, ע"י מתרכך אם הקיבה עור שאומר צל"ע הפמ"ג ודברר ויבשין,לחין

 אם אכל שהן, כמות להיות .בפושרין שריה ע"י וגתרכך תוזר אם דדוקאמפורש
 אבל וז"ל בפרש"י עי"ש יבש מתורת יצא לא שנהר:ך אף בחמין בישול ע"יחו'זר

 עכ"ל, הן יגשין מעל"ע יוהר או חמים מים טפי, בעיאי
ל

-  

,-

 דנבילה בהדיא קי"ד סוסי' ביו"ד הש"ך כתב כרכום לענין הרי הכיובלאו
 ובש בשר חוטי בהם ימצא אפילו כעין יבש דהכרכום כיון שם שכתב מותרת,יבשה

 במקומות מוגח שהיה מחמת זה ולח, רטוב הכרכוס נעשה דלפעמים ואף בה, לןלית
 כעין יבש שנעשה דכל מפורש הרי עי"ש, כעץ יב;ב היה ומתהלה ורטוביםקרים
 בסי' 5"ה )עי' בה לן לית ורטוב קר במקום שהיה סיבה ע"י נתרכך כך דאהראף
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 ז הרדב בשו"ת כן גם מבואר דכן אוסיף ואך הכי דם"ל פוסקים הרבה שהביאפץ

 וכ"כ שנתרבש כען איסור בו דאץ מומיא הנקרא המת בשר לענץ תקמ"ח, ס"ה"ג

 פ"ה טוףהמל"מ
 מהמ"א"

 כבך אבל הב"ל, דבדה מהמשבה עליו קשה ולכאורה

 הקיבה עור יעגץ ז' ממ/1נה להוכיה הנ"ל ב"ו סי' חיו"ד נובי"ק ב:ךו"תהרגיעז

 ושוב יבש, מתורת ויצא אוכל הוי יה להיות יהזור בפושרין יריה דאבוכיוצא

 נת"בש שכבר כל אוכל לענץ אבל זה, דץ נאמר טומאה לענץ דדוקא להויהכתב

 ומדברי ע"ש שריה ע"י ונתרכך כשהתר אף אוכל מתורת יצא כלב מאכייתתפסל
 כדבריה מפורש הנ"להש"ך

 והא מקרא; בגמ' שם ילפי טין יב מטמאק דאץ הא דהרי צ"ע עג"דולפי
 על לימוד שום הביאו לא ףבשים, יהים מטמאים שהן רכמות לההדר יכייםדאם
 ילפען לא מטומאה איסור לומר שיו לא כן ואם החיצונה. מסברה דהוא ועכ"חזה,
 דכל דפשוט ורשב"א בתום' ע"ב ריש כ"ב דף 'בם עוד וע" הסברא, מצד דהואכתן

 טומאה, גבי כמו איסור לענין דינו א"כ כלח, דינו נימוח ולהיוה להזור7ץיכולין

 לטומאה. אימור בץ הנוב"י חילקומדוע

 כלע א טומאת מה' בפ"ב שם הרמבעם עמ"ש תמה שם במב" ראיתיוהנה
 ג"ה דף נדה דבש"ס כתב 17ם ובכס"מ אוכליה מטומאת טהור כחרם דביבש "הה

 דאיפרך בינש בן אמרו בנדה 11ם והנה הוג בעלמא עפרא כחרס דיב:2מ17מע
 כתב בעצמו דהכם"מ הנוב"י תמה וע"ז ה'א, שיעורא חד דתרווייהו להכס"מום"ל
 אינו כחרם יבש אבל ליפרך, עשוי היא מחרם  יותר  ריבב'  ה"י מת מטומאתבפ"ג
 מפורשת מגמ' העירו שלא והנוב"י הכס"מ על אני ותמה עיש"ב, ליפרךעשוי

 כחרם צואה דמי והיכי אסורה, כחרם יבשה אפ"לו דצואה דאמרינן כה.(בברכות
 שכתב ה"ז ק"ש מה' פ"ג רמב"ם ועי' גפרכת, ואינה גוללה 4י  שוירקה  זמןכל

 הרי תתפרק זרקה שאם מחרם יותר יבשה היתה ואם  אסורה כחרס יבשהדצואה
 דאיפרך משיעור פחות שיעור היא כחרס דיבש מפורע הרי עי"ש, ומותר כעפרהיא
 עיני. יאיר וה' כחרס, ביבש לא אבל היא בעלמא עפרא ליפרך העשוי יותר ביבשורק

 יצא שבו ולחלוחית עיקר וכלה דנתייבש כיון איסור אוכל לענין מקום מכלואמנם
 שבית בשו"ת וגם במים, ריכוך ע"י גם אוכל שוב נחשכ ולא איסור אוכלמתורת
 למיחוש גם ונתייבש הנקרש תיחב דס לשתות  היתר  עיבהגי כתב ע' סי' ח"ביעקב

 -עי"ש איסור--כלל בו- אין- לחלוחגת 1ום בו שאין עד דנתייבש דכיון משוםבעלמא
 התירו עפ"כ אף ונימם ונתרכך במים אח"כ מטיליז ונתייבש הנקרש זה דדםאף

 בין לחלק אין מסברא הנלמד  דבר  שהיא  תב"ל  ברה מכה2גה צע"ג ולילשתותו,
 כנ"ל. ויבשים לחים מטמאים שהן לכמית להחזירו יכולים ואם לטומאהאיסור
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 ונבאש- טעמו נתקלקל הידבימ שע"י בדבר. רק שייך לא זה דכל , וילוד

 למען כן אותו עושין דהרי הסריח ולא הבאיש לא בודאי אשר בנ"ד כמו אבלונסרח
 בודאי טעמו, יפיג שלא ידועים בסמים אותו מתקנין הסתם ומן רבים ימיםיעמחי
 כסא בהגו;ות ס"ח ראש בשמים בשו"ת להדיא מבואר וכן בזה, איסורו' פקעלא

 ערלה של והפלפלין לעפר, בהטחנו ביבשיתו תלוים הדברים ואין ח"ל שםדהרסנא

 אמרו ולא אסורים, לתבל ראוים אם בצפורן נפרכים אפילו טעם בהם שיש זמןכל

 עוד ולא ומוטעם, המקובל בדבר אבל ומובא'ש, המוסרח בדבר אלא בעלמאעפרא
 דהרי ראיה ונ"ל כדברינו, מבואר הרי עכ"ל. זה הוא השם מן לא בא, הוא שכןאלא
 שכן כל לשבח, לי' מחלי' דחורפא אמרינן חריף לדבר נפלט אם הבלוע בטעםאף

 דבר כל להעמיד שטבען סממנים איזה בו נותנים בנ"ד ובודאר איסור, שלבגופו

 בעלמא. ועפרא פגום מצד היתר כאן אין כן על אטר יתקלקל,לבל

 טעמ הזה בקמח כלל נרגש אינו המובן כפי כי אחרי בזה שצל"ע מהאמנם
 נשאר מהבשר הכח ורק עליו, אינו צירתו וגם בשר, טעם יטעם לא אוכל וחיךבשר,

 ולא בטעמו לא בפועל ולא בכה בשר זה כן ואם בשר, כמו הגוף את לזון ופועלבו
 נבילה בשר רק אסרה לא דהתדרה נאמר "אולי כזאת, הורה דאמרה ומנ"לבצורתו,
 מהבשר, היוצא ומיץ מליחה נעשה הזה הקמח דהרי להקור ואוסיף בכח, ולאבפועל

 כתב והרי דאורייתא, כעיקר טעם מכח ואיסורי וכדומה כבישה ע"י היוצא צירוהוי
 טעם עיקר דכל התורה, מן אסור אינו במשהו שפגום דכל נטלפ"ג, לעגיןהרשב"א
 סי' והאחרונים הב"י הביאו עכ"ד לשבה טעם הוי ושם ילפינן נכרדם מגיעוךילפגם
 בלי בכחו לא אבל בטעמו רק כעיקר טעם יד;ינן דלא כן נאמר אנך אף וא"כק"ג,
 אלא דאינו הפוסקים רוב דעת בטל, לא באלף דאפילו המעמיד דבר והריטעמו,

 כה איסור דאין הרי הכח, רק נרגש הטעם איד כי י;ן בטיל, התורה ומןמדרבנן,
 מכח כל אלא סט.( בחולין "פורשת גמרא דהיא אמינא ולכאורה מדאורייתא,אסור
 משום דליתסר אמרינד לא מבח דכל לי' מיכעי קא לא הא פרש"י דשרי אמריגןלא

 מכה הנעשה שמן לעבין קי"ז סי' יו"ד בהת"ס ןבואר .כן עכ"ל, איסור מכהשכא
 עי"ש. דמותרים נסך יין שלההרצנים

 נבילה, התיכת בדבום 2פל דאם יונה רבינו בשם פ"ו ברכות ברא"שגעי'

 להחזיר הדבש שדרך כיון הדבש, בתוך 3ימוה שהאיסור אעפ"י אמור הדבשאין
 להתיר ג"כ :ים כתב ומה"ט י'מותר ליה דיינין דב:1 כךו לדב,ן- לתוכו הנועלהדבר
 ובמג"א עליו, חולק והרא"ש בושם, וטעם להומר דם הומר התהפכות שהיאהמוכק

 ונ"ד בנ"ד, נמי והכי לקמן, בע"ה לפנינו ויבואר להרא"ש, ראיה הביא רט"זסי'
 חומר למהות להפכו בו פעל שהדבש אלא נפל האיטור הומר גוף גם ד'ים טפיעדיף
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 הק חלקי מהוצאת רק מתחלתו זה הומר נתהוה כאן אבל טעמה את ול;נותאחר

 לחדש פעל מימם, שאר עם בהרכבה הכ;מיא !מלאכת הבשר, בהומר נבלעשהיה

 תורה, אסרה לא זה חומר אשר הדשה וצורה חומרמהם

 מתחלת לעצמם, שהפרידס הבשר ומיץ מהליחה הזן חלקי אלוולדעתי

 ערלה משום ליקץ דאץ כדה פסחים מגמ' וראיה התורה, מן כלל נאסרו לאצאתם
 אביי וקאמר לא, ורמונים מתותים ואלו וענבים מזיתים היוצאין המ;ץקין עלאלא
 מ;סקין אכילת על דפטור דטעמא ובפיר, בד"ה ופר;ן"י היא בעלמא דזיעהמ;ןןם

 בזיתים דדוקא וה"גו אביל" פרי "דלאו מ'~ום ורמונים תאנים מתותיםהיוצא
 להפריח שלהם, משקע שת"ת דרך וכך לעצמה המשקץ פקיד מיפקד דבהםוענבים
 ורמובים תאןם בתותים משא"כ הפרק גוף כמוו בהפרדם הם הרי לעצמהולשתותן
 לעצמה הליחות על אץ אבל בהאוכל, שמובלע הליהות עם הפרי ח.מרשהרכבת
 דנאסר הוא בר"תו כדרך הפרי בהיות דוקא ולזה ומ;םקה, מאכל ומהות שםתואר
 היא, בעלמא דדעה משום פטור, לעצמו הליהות מהם כשהפריד אבל הפרקאכילת
 'שם עליהן חל ,התת ומ;טקה מאכל מהות בגדר לעצמן הליחות נגדר דלאוהכתנה
 אכיל פרי "דלאו משום דפרש"י והיינו פרי,אכילת

 למסחטי דרכייהו דלאו פירות שכל שכתב ל"ח ברכות הרשב"א בחי' ג"כיעי'
 והוציא כתשם אם דאף כמותן, מימיהן שיהיו אמרינן לא בהם בעינייהו, לאוכלןאלא
 נחזור  יבר"ה חדש בפסק לקידושין בקו"א להפ"י גאריכות ועי' משקין,מהם

 להיות הן בשר גוף דלאו הבשר ומיץ ליחות הזן חלקי אלו בהפרדת נמי והכילעניבו,
 חומר וטעם וצורה מהות להיות שנשתנה עתה כש"כ הטרדם, בתחלת מה"תנאסר
 בשיטת להתזיק שהעלה סק"ד תם"ז סי' חיים במקור ועי' מחודש, קמח מיןחדש,
 וליתא לכך עומד ואין דרכו שאין לדבר מברייתו שנשתנה דדבר יונההרבינו
 עי"ש. מותר בעינאלאיסורא

 ו( בכורוד2 מש"ם יונה רגינו על הקשה רט"ז בסוסי' המג"אוהנה

 חלב, ונעשה נעכר דם מר דאמר הוא, חידוש טהורה בהמה חלב דהיתרדאמרינן

 יעקב ובחק לחלב, דנתהפך נשתנה דהשתא כיון חידוש, אין יונה רבינוולדעת
 היתר, שום לה יהיה שלא הו"א דבחלב מידי, קשה דלא כתב סקט"ז תס"זסי'

 לא הרי דגשתנה דאף באיסירה, עומדוו היא דם, מאיסור נתהוה דהחלבכיוו
 היתר, חומר הוא שהדבש לדבש, שגפל איסור בחתיכת אבל היתר, לדברנשתנה

 תיתי ומהיכא דבש שהוא המותר לדבר נשתנה הרי לדבש האיסורוכשנשתנה
 סי' ין"ד דהח"ס ואף עיש, היתר לדבר שוה ומראהו שטעמו כיץ דבש משארלאסרו

 זה, וחילוק טעם להבין זכיתי לא אבל נ"א, כלל בג"וו והפמ"ג לדבריו קלסיהע'
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--- ---------------------- ----------- - - 
 ונתהפך נסתלק האיסור שחומר לפי הוא להתיר יונה הרבהנו' סברת כל באמתכי

 בהמה חלב דגבי המג"א הקשה שפיר ולזה תורה, אסרה לא זה (2תומר מחודש,לחומר

 מ"מ דם, מחומר גתהוה שהחלב ונהי תורה, אסרה דם חומר רק הרי נמיטהורה

 אין להר"י ממילא תורה, אסרה לא זה חומר אשר מחודש חומר היא דהחלבכיון

יי
- - - 

 כלל. חידוש חלבהיחר

 דם להתיר לנו תיתי דמהיכא להטעים_ שם והחת"ם וורדים הגינתומ"ש

 דדם להבינם, זכיתי לא לבן, נעשה אם נתיר לא הכ"נ ירוק, ונעשהשנתעפש

 לירוק, אדום ממראה שנשתנה רק בו דם וטעם חומר עודנו ירוק ונעשהשנתעפש

 משום יתחייב תירה הותרה שלא טמאה חלב דא"כ בו, דם וטעם חומר אטו החלבאבל

 וטעם חומר שהפך הטבעי, הכעמיא פעולת היא חלב שנעשה הדם באמת אבלדם,

 המותר לחומר השתנות זה הרי וממילא מחודשת, ומראה וטעם לחומר הדםומראה

- חלב. לא תורה אסרה דםדחומר  

 הוא גם כי לי כתב ז"ל שור יעקב ר' הגאון לפני הדברים וכשהרציתי)-

 הקשה בבכורות דשם הוא, דעתו לפי המג"א קושית בישוב וךנ"ל ומה בזה,נתקשה

 דשרי, הו"א הכי לאו הא מגמל דאתי טמאה חלב לאסור לרבות קרא לי דלמה-הש"ס

 הואיל אמינא דהוי ומשני ורוטבן, צירן לאסור הטמאים דתניא מהא שגאומאי
 בבהמה הוא, דחידוש וכיון חלב, ונעשה נעכר דדם הוא, חידוש נמ" טהורהדבהמה

 חידושו, אלא בו לך אין הוא וחידוש הואיל אדרבה וקשה קמ"ל, לישתרי נמיטמאה

 כיון קשה ועוד בצ"ע, הניח נ"ב כלל בג"וו והפמ"ג טמאה, הלב לא אבל טהורה"לב
 דכיון- משום צ"ל ובעכ"ח חלב, ולא ורוטבן צירן לאסור רק דרשינן לאדמהטמאים

 השתא סברא מה א"כ טמאה, דבהמה הדין הוא מדם, דאתי אף שרי טהורהדחלב

 טמאה. מבהמה דאתי הלב לאסור גמל מגמללרבות

 טהורה דבהמה דחלב הואיל בגמ' דקאמר דמה העגי' לדעתי הנכון כןרעל
 הכתוב מגזירת שהם בב"ח או זוממין עדים כהידוש הכו.נה אין הוא, חידושנמן

 לומדים שאנו אלא מותרת, דהלב לכתוב כלל גזרה לא התורה והרי שכלי, טעםבלא

 מותרת טהורה דחלב בהא הגכר' כוונת אבל תורה, לן אסרה לא דהלבמקראי

 חומר מהלקי הליחות היא דהלב נאמר אם דבשלמא י;ן דין. הידוש לימודהיא

 היוצא שההלב פשוט היה ממילא באבריה, מ-כלע היה כא:כר הנתמצההבהמה
 מקרא דילפינן ורוטבה, כצירה היא חחלב טיאה ומבהמה כותרת, טהורהמבהמה
 היה וא"כ חלב, ונעשה שנעכר הדם ?המת היא ההלב משקה באמת אבלדאסורין,

 והשתא אסור, יהיה טהורה בהמה היב וגם היא, דם איסור שי דבכיל לומר.ראוי

 הדם וצורת דהימר כיון הוא דהטעם בעב"ח חלב, התורה ?ן אסרה לאדבאמת
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הוא, דם לאו דהא מותר, הכי ומשום חלב, וצורת וטעם להומר ונתהפכהנסתלקה

 שהנ ורוטב"- לצירה דומה דאעה לי2תרה טמאה הלב גם מה"ט ממילאא"כ
 החומי

 וולזה בחלב, משא"כ מהודש, וטעם להומר נשתנ" שיא יהר-ר. היה כאשרוהטעם

 דבח"ה כין טמאה משום אסור טמאה הלב דגם לרבות דהגמל קראאיצטריך

 דברי גם א"ש ובזה לנכץ הסעיא כל בזה תתיק2ב הטמא, מן הוצא ופה בנשתנה
 הגמ' לסעית דהרי האהרתים, עלץ שתמהו בע"ד, סיסק"יב פ"א בסי'הש"ך

 אינה זה מ"ש לפי אבל הידוש, הלב הץ שרי דהלב קרא דגרי לבתר דגםמוכה
 עכ"ל. הנ"ל בכנרות מגמ' היליה ואדרבה וןפיר ;ולה עבה דרבינו דינוומ;תה

 תמציה עקסטראקם( )הפלי"2 ז2ל הזה בקמח ,ןאין לנאזרה נראה הנ"ל לפיזהנה
 תורה. איפור הבוןרוכה

 בגמ' מבואר בם"ד, אבאר כאשר אימ זה דכל רחיתי ההתבוננזת אהריאמבם

 ס" ריש ובץ"ד טמא, הטמא מן העצא דכל משום אס:רה "מאה דחלי הנ"לדבכורות
 מן הלצא דכל  הטוץ וכתב אסורץ, וצירן וטריפה נכייה טמאה חלב יהד כללפ"א

 טמאים על לבד לא הטמא. מן העצא דכל דרשה דהך מזה מבואר טמא,הטמא
 ה"י מהמ"א פ"ג ברמב"ם מבואר וכן בזה, נכללים וטריפה נבילה גם רקנאמר
 טריפות אלו פ" חולין דרא"ש ברי"ף ועי' טמאה, חלב כמו אסורה טריפהחלב

 ס"ד דף ו2ם ובתום' אסורה, טריפה חלב כן אסורה טריפה שביצת כשםשכתבו
 לה, ילפיט מטמאה דטריפה מבואר מכ"ז טמזתע מביצת נלמד טריפהדביצת

 טמאה לחלב מעחד קרא דאיצטריך ,2ם בבכורות המבואר לפי כן לומרובהכרח
 דשאמ נימא אם ומעתה הוא, חידוש כשרה הלב דגם משום מצירה, לה ילפיקולא
 בכלל דטריפה ועכ"ה אסורה, טריפה דחלב מנ"ל תקשה אכתי לטמאה, טריפה בץלד

 זה. לענץ היאטמאה

 ואסר שחוטה, בבשר דאימלח טריפה בבשר קי"ב( חולין בגמ' מבוארוכן
 ועי"ש לה, ילפינן מטמאה דטריפה הרי ורוטבן, צירן לאסור דהטמאים מקדאלה

 דין הדין עכ"פ מזה, צ"ט חולין רשב"א ועי' טריפה. מג"ל באמת שהקשובתום'
 וא"כ. טמא, הטמא מן היוצא כל אמרינל בטריפה דגםאמת

 דהקמח דאמרינן נהי
-..

 רגלים מי והרי הטמא, מן היוצא כל בכלל הוא הרי מ"מ כלל, בשר אינוהזה
 דכל הוא כללא ואך לאלה, בשר דטעם נימא וכי זה. מטעם אסודים ונבילהדטריפה
 ב2"ד. ק"ו וא"כ טמא. הטמא מןהיוצא

 ופריך חייב וגמעו החלב את המחה ק"כ( דף חולין מגמ' ראי' נ"לועוד
 ופרש"י השותה, לרבות הנפש קרא אמך היא, אכילה לאו והא ביה, כתיב אכילההא
 לשון שהוא נפשכם, את יש אם כמו אדם של דעתו המיישב דבר כל משמעגהש
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 דקושית-הגמ'_היתה ברשב"א וזן""ו בהנת.ממנך_עכ"ל._תאומ_בקנתנ_כנ7_שהנפש

 היתר נעשה נשתנה אם אבל כבר"תה רק איסור התורה אסרה דלא דעתזדסלקא
 שנשתנה אף איסור דכל מבואר א"כ עכ"ד, אסור עמן דבכל מהשותהתלפינן

 כדמעיקרא, קאי דבאיסוריה מקרא ילפינך ממנו נהגה  וויופון כל מ"ממבר"תו,

 .- -- - _ אמריק_הכק איסורץ דבכל בגמראןע"יש

 ממנו ועובין כחה ממגו ומוצ*אק הבזטר כובעףן אם דהרי ראיה נ"לו?וד

 צריכץ ומעתה טעם, שום בו ואץ פסולת, בעק הב,ןר הימר נשאר הגה הזה,הקמח
 ערוכה משנה והנה הנמצץ, טעמו או הנשאר החומר אמ אסור מהם אטה לדץאנו

 טומאת מטמא אינו שוב בתבשיל, טעם שנתן כען דהשבת פ"ג בעוקציןהיא
 וה"נ ומותר, כעץ נעשה טעמו ממנו שיצא דאחר משום באכילה, ומותראוכלק

 אסור דהמיץ וב;כ"ח היתר, נעשה הבשר חומר הזה, והכח המיץ מהבשרכשנלקח

 ודו"ק. הלך, להיכן שבהם דאיסור היתר, שיעשו אפשר אידשביהם

 הנעשה יי"ש לענין תמ"ג בסי' האחרונים מדברי ראי' להביא ישעוד

 ועי' בדבריהם, עי' מהתבואה, בעלמא מזיעה דבא אף ממש, חמץ דהיינומתבואה

 האוכלות בהמות לענין ובאחרוגים מאיסורים שגתפטמה בהמה לענין ס' סי'ביו"ד

 וגם לדברינו, ברורוה וראיות ממש דמיון נמצא אלו בכל החלב, דין מה בפסחהמין
 שם חולין חיים בתורת עי' כד"א שלא מקרי לא שתיה דרך אותו שאוכליןבמה

 בזה. מ"ש כ"ה סי' אי"ח ח"א ובד"ח ל"ה, ל"ד סי' חיו"דובנובי"ק

 משקה ' אי הדבר בגוף הנה שיעורו, לענין כמשקה או כאוכל דינוואי

 העולם אבות בזה נהלקו כבר כי בזה א"ע אכניס לא בדביעית, או בכזיתשיעורה
 ישב וכבר ו'באחרוגים, ק"צ סי' או"ה בש"ע ועי' ברביעית, דשיעורה הרמב"םדדעת
 אס אמנם בדבריו, צ"ע הרבה לי ויש -קל"ו סי' ח"ב מאירות הפנים זו מדוכהעל
 הרמב"ם והנה בנ"ד. לספק .ש אז ברביעית דוקא שיעורה דמשקה כהאומרי2נניה

 הממחה ואהד האוכל אחד כרת, ענוש בפסה חמץ כזית האוכל כתב, ומצה המין ה'ריש

 דמשקה רסובר אף בכזית, שיעורו בששתהו דגם ד;תו מבואר עכ"ל הייבושותה

 לאסור הטמאזם דתניא והא הנ"ל, הולין בגמ' שם מבואר וכן ברביעית,שי;ורה
 פרש"י כזית דאיכא עד אמיבא הוי מהתם דאי צריכא מהגי. ליגיור ורוטבןצירן

 הו"א מהבך, ולילף בגופייהו מיהיי כתג לא ואי בכ;ז-טה, אכילתן שי;ורשרצים

 לעיל שם ברש"י אך בכזיה, מיחוי דשי;ור מבואר ;כ"ל, מכזית בפתוה מהייבדלא
 מהבשר, היוצאת ליחה פרש"י דאיקרש הלב קיפה מאי דאמר אהא להיפוךמ::מע

 לככותבת, מצטרף ירק שע"ג ציר ר"ל דאמר נמי קריש יא כי קרו,ב איריא ךאיופריך

 אבל פר:ט"י לא. לא אי אין קרוש אי איצטרופא מ;טום חכא דעתא, זתיבא ישו2התם
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 דהליחה מבואר עכ"ל, שיעוד"הו שוו לא דהא מצטרפין אין ומשקה אוכיהכא
 כאוכו דעה קרושה היא ואם כמשקה דתה להה היא אם הבשך מןהטצאת

 נקרשו כמשקה, דען שנמחו והגריסץ הרוטב דטהרות פ"ג רושובמשנה
 חילוקים ג' ולפי"ז מ7ךקה, הם לעולם קררטין שהן אף והדביב י:ךמן כאוכל,דינן

 כמשקה וגעשה שהמחהו אף וכדומה ובשר לחם כמו כל א יעצם שהוא מהבדבר,
 רוטב טנם כמשקה, דימ שנקרש אף יץ כמו משקה בגצם שהיא ומה כאעל,דימ
 הרי קרוען  יוהוא בומן  למיטקה, איכל כין הממןצע דבר דהוא  יהב:ךר  היוגאוציר
 נכה4 על הנ"ל המקומות כל יבאו ובזה כמ;ךקה, הוא הרי לה  ובמהיא  כאוללהוא
 הוא. 27כן תמצא ר"י ובסי' ה' סעיף ק3"ח סי' במג"אועי'

 השותה שכתב ה"ט מהמ"א פי"ד הרמב"ם מד' טובא קשה זה עלאך
 מתחלה שהה אם וכר בפמה ההמל את שהמחה א. מעט, מעט "נם סת: שלרביעית
 דעתו הרי עכ"ל מצטרפין אין לאו ואם מצטרפץ רביעית שת"ת כדי סוףועד

 וע" וצע"מ חמץ מה' פ"א מדברץ היפוך ממש והוא ברביעית, שי;ורו חמץדממחה
 מדברי תמוהים דברץ וגם בזה מ"ש סק"ם תמ"ב ס" או"ח אברהם באשלפמ"ג

 אפרים בית בשו"ת ומצאתי בספרים ובינותי הנ"ל. ומצה חמץ ה' רישהרמב"ם
 מהד"ד שו"מ בשו"ת וגם שכתבתי, כמו כן גם והעלה בזה, הרבה האריך י"ד סי'חאו"ח
- בזה קאריך ר"ג סי'ח"ב  לעיל, לפמ"ש כי כך כל בזה נ"מ אין בג"ד עכ"פ 

 טמא הלב כמו בזה מלקות ליכא וא"כ טמא, הטמא מן היוצא כל מטעםדאיסורו
 הרמב"ם כתב והרי סק"א( בשפ"ד פ"א סי' פמ"ג ועי' מלקות בהם דאיןוטריפה
 אסור שיעי~- חצי בלא"ה קיי"ל הרי וא"כ שיעור, חצי כמן איסורו טמאדחלב
 ברביעית. או בכזית ש(עורו אכ נ"מ אין א"כמה"ת,

 מהמ"א בפ"ג והוא הנ"ל הרמב"ם דברי לפי גיסא לאידך לומר ישאמגם
 חצי כאוכל הוא והרי עליה, לוקין אין מה"ת אסור טמאה בהמה שחלב אעפ"יה"י,
 איסורו דכל בנ"ד שביארתי מה ולפי עכ"ל, לוקין ואין התורה מן אסור שהואשיעור
 ויש שיעור, 'כחצי רק איסורו אין כן אם הטמא, .מן היוצא כל מן רק הוא כןגם

 כל, אמרינן לאו באיסור רק די"ל חדא מה"ת, אסור ח"ש כיל בזה נאמר דלאלומר

 כד:( בשבועות התום' שיטת כידוע עשה מאיסור גם איסורו קיל הרי דח"שועוד
 כל הרי י"ל יותר בג"ד אך בזה, מחלוקת נודע וכבר שיעור הצי על חלהדשבועה

 לשיעור יצטרף לא לעולם וכאן שלם לשיעור  לאיצמרופי רחיי_2יקר___האים_ור_ןח"ש
 איסור לעולם ליכא דא"כ לומר ואין ח"ש, רק אינו מאד הרבוה יאכל אם דאףשלם,
 במציאות יש איך א"כ הותר. ח"ש כזה ובאיסור ה"ש, רק אינו לעולם דהריכלל,
 רק בו דאין ח"ש כמו קיל דאיסורו רק התורה אסרה עכ"פ דודאי אלא זה,איסור
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 וזהו מכשיעור, בפחות לא שלם, שיעור ממנו לאסור לגו די וא"כ בעלמא,איסורא

 כי ברביעית, או בכזית שיעורו אם לדעת אנו צריכיל אדרבה וא"כ חדשה,הערה
 - -- איסורא. ליכא מכשיעורבפחות

 לאיצטרופי חזי הפירוש דאין די"ל מה"ת, אסור ח"ש דגם נ"ל באמתאך
 איך א"כ מותר ח"ש דאם דהכדונה האחרונים האריכו כאשר רק כשיעור, עדשיאכל
 בדבריהם, ע"י איסור יצטרף לא היתר קטנים דמחלקים שלם, שיעור על איסורחל

 פ' ריש בשבת אמרו דהרי הוא שיעורא חד בלא"ה וגם ח"ש. אסור ענין בכלולפ"ז

 צ"ח סי' ובב"י גיה"נ פ' בר"ן ועי' כזית, על יעמוד יקרוש אם דם דרביעיתהמוציא

 בזה כך כל נ"מ דאין באופן מזה. ל"ו סי' חי-"י אפרים בית ובשו"ת משעריןאיך
 רבו במשקה גם אך כמשקה, ובנימוה כאוכל דינו בקרוש לעיל כמ"ש נ"לולדינא

 מזה. הרי"ב סי' או"ח בש"ע ועי' בכזית, דשיעורוהסוברים

 דין בזה דאין נלע"ד והנאה לבישול ונ"מ מה"ת, בב"ח שייך איאמגם
 כי משום איסורו כל רק כלל בשר טעם בו אין הזה דהקמח שביארתי לפ"מבב"ח
 איסור בהם יש דטריפה רגלים מי ואטו לבב"ה, ענין זה מה א"כ הטמא, מןהיוצא
 נוטין ולזה בב"ח בו אין מנךע:ר ציי דגם צ"א סי' בח"ד ועיין דכוותיה וה"נבב"ח

 עי' בב"ה איסור בו יש מבשר בציר דגם כתב דהפמ"ג ואף פ"א סי החת"סדברי
 בו דאין הזה בקמח אבל בשר ט;ם בו שמרגישין בציר דוקא זהו מ"מ פ"א,בסי'
 בשרה קיבת בעור דמעמיד י"א סעיף 5"ז סי' ועי' בב"ח, דין בו אין בשרטעס

 דלעגין הטעם שם ובש"ך אסור, נבילה קיבת ובעור בב"ה בו אין בנ"ט איןאם
 רק הבשר כה בה ניכר אם משגיחין ולא מילתא, תליא בשר בטעם העיקרבב"ח

 לד"א ש.ההפך מותר דסוסק יונה רבינו בשם כתבתי דכבר ועוד הטעם, גרגששאין

 הא כן אם 'הלך להיכן שבה ואיסור :עיקרא בתר דאזלונן חולקים ומג"אוהרא"ש
 תהוך לד"א, נשתנה כשכבר עהה שתהול בב"ח ל;גין אבל נבילה, איסור לעגיןתינה

 דאסור דאיסורא ל:ב"בט ממש דומה זה והרי מצינו, לא זה הדש איסור שם;ליו
 וק"ו איכורו, איקלש שכבר כיון נטב"בט. על חדש איסיר חל אין ובב"הלעולם,
 בגידין המעורה בביצה שמהיק במה סק"ט פ"ז סי' הש"ך מד' נמי מוכח וכןבנ"ד,
 ההי; מן אבר משוס אסוי עכ"פ רק אי:ו דגשר מה"ה, אבר לאיסיר בב"וזמענין
 בהלב :בלה במבשל הרמב"ם ובדברי נבילה, ציר משום אסור רק אינו בשרוהכ"נ
 מודח הרמב"כ גם וה2אה ובבישול אסור, בלא"ה באכילה כי ל2"ד, כ"כ ג"מאין

- בב"ה לענין עכ"פ כהלב בנבילה גםדשייך  מה"ת בהלב איסור בן דא-ן .לענ"ד 
 נבילה ישום באכילה מה"ת אסור שברא"ך כיון בב"ה בו אין בדיבנן גםוממילא
 עי"ש, טיא בשר לענין ה[.סקים כמ"ש יאסרןלמה
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 נאמר כבר בידים 7האכיעו בי לקכ( להאכלו היתר דאין לפ"זנמצא

 אז כהולה שהוא ביותר כהףב הוא אם אך הקטנים על גדולים להזהיר תאכילוםלא

 להבריאו. הרופאים צוו עפ"י יהאכילויש

 פעלדמאן, דךדדושת"ה

 . . הנ"ל. פ'להרב

 כלל לבי שמתי לא בתשובתי אנכי כי כתר"ה וידע הגיעגי, לנכוןמכתבו

 דין לבאר היה עיזני עיקר רק להפרישו, מצוון בי"ד אין נבייות אוכל קטןלדיני
 פניו אשא אמרתי בזה, גם ;וררני כת'ה אשר ;תה אך הוא, הדש דבר 4הברהקמח
 הזה. לדברגם

 בין חילוק דיש האו"ה מדעת העיריתי לא מדרע עלי תמה כה"היהנה
 הילק לא האו"ה ידידי, נא אל עכ"ד. מבין להיות הגיע לשכבר הבנה בר שאינותינוק
 הא.ו"ה שאמר זה על להפרישו, מחויב דאביו מעצמו או"1 דקטן דינא הך לעניןרק

 כמבואר בזה  כלל חילק  לא בידים להאכילו רענין אבל  'מחויב אינד הבנה ברדבאינו
 מחץב דאביו הזאת החלוקה עי האו"ה את שהביא סק"ב, שמ"ג סימן במג"אשם

 להוציאו האב ביד מוחין דהבי"ד טמא אהל לענין להדיא שם המג"א וכ"כלהפרישו,

 והוא עכ"ל. בידים להכניסו אסור הבגה בר שאינו ותיבוק  הבנה, בר הזא אםמשם
 משום מחויב האב רק מצהוין אנו דאין להפרישו דבומלמא פשוט והטעםכדברי,
 דאסור בידים להאכילו אבל הבנה, בר באינו שייך חינוך מה ע"כ חינוך,מצות
 בר בק' ולחלק מדעתינו לחדש -מנ"ל הקטנים, על גד~לים  דלה~היר מקראימה"ת
 אין בודאי דקרא, טעמא דריש דלא למאן מיבעי לא הבגה, בר לאינוהבנה
 מלבנו טעמים לחדש לנו אין דקרא,מ"מ טעמא דדרשיבן למ"ד אף אלא לחלקמקום
 ופשוט. וו"ב תורה באיסוריולהקל

 ירושלמי שהביא מסמ"ג וראייתו ח' דין מ"ח בכלל באו"ה עיינתיוהנה
 ואינו - מקום, מכל חלב -טמאה--זמביאין-לו ומבהמה הכו' והולך -יונק--_נע"ז,__ןתננוק

 בתום' גם מובא זה ירושלמי ובאמת ;כ"ל. טומאה משום 71א שקץ משום לאחושש

 ולכאורה כאו"ה, דלא וזה עי"ש סכנה במקים דאיורי מפרשו והר"ן כ"ו, ע"זור"ן
 מצווין בי"ד אין, נבילות אוכל דקטן בסוגיא קי"ד.( יבמוה מגמ' האו"ה עלקשה

 ביונק חוששין ואין טמאה ומבהמה וכו' והולך תינוק יונק ת"ש שם דאיתאלהפדישז,
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 להפרישה מצוףן דאין אלמא ורמשים, ,צקצים וטריפות גבילות יאכילנו ולאשקץ,
 האו"ה על יבה דלא נהי והנה חלב. אצל מסוכן תימק דסתם סכנה, משום התםומ;~מ

 דהגמר' די"ל בסכנה, דמיירי להדיא אמרו רכגמ' סכנה, בלא זעי לה מוקידאיהו

 להלכה אבל להפריעץ, מצוהן בי"ד או"נ דקטן בס"ד שסברו מה לפי רק הכי מוקילא

 %ר אבל סכנה, בלא אף הבר"תזו אוקי שפיר יהפרישו מצותן האין דפסקו מהלפי

 מצוךן בי"ד לעולם י"ל דהרי ברייתא, מהך מייתי מאי גופא אגמרא קשיא האקשיא

 וצע"ג. הבנה, בר 'םאינו קטן בתיגוק א"רי דהרי הכא ושאגילהפרישה

 ודם דזםרצים דרשות מהך הגמרא ידע לא בסק"ד עתה דהנה בזהוהנלע"ד
 מצווין בי"ד אי שדנו מה וכל הקטנים, על הגדולים הזהירה דהתורהוטומאה,
 עבירה, עוברי ביד למחות מצווין בי"ד ודאי דבגדולים אחרי דרבנן, רק הוילהפרישו

 לזה. חששו מסברא ג"כ בידים להאכילו וכד מצווין, הקטנים על גם אם בזה הספקע"כ

 לומר יש להפרישו, וגם איסודים לקטן להאכיל שלא דמילתא בטעמאוחגה

 רע טבע דמוליד מטעם שנית גדול, כשדיא למיסרך אתי דילמא חדא סברות,שתי
 דהרמב"ם הידיעה הראשוניס במהלוקת תלוי וזה בם, וגטמתם כדכתיב הלבומטמטם
 גזירות הוא רק הנפש מקלקלין ואינן ובעברות במצוות טעם דאין ס"לודעמי'
 ו' שמרת קרא על להם מסייע המדרש ודברי בהיפוך, או רצונו ונעשה שצוההקב"ה

 המצוות ניתנו ולא העורף, מן או הצואר מל לשוחט להקב"ה לי' איכפת מהצרופה
 בטבעם דהמצוות להו וסבה-א החולקים רבו אמנם הבריות, את בהן לצרףרק

 הנפש את ומשהיתים פוגמים בהיפוך והעבירות הישראלי, הנפש לתקןוסגולתם

 בקדמוגים. כ"זכמבואר

 רע טבע דמוליר כלל שייך לא בשיטתו והעומדי'ם הר:ב"ם לדעתומעתה
 טבע לו דמוליד הטעם לומר נוכל החולקים וידעת למיסרך, דאתי משום רקכמובן
 בודאי הנפש, וקלקול הלב טמטום דשייך דלהסן:רים נקך וגבון דעת והנהרע.
 הששא למיסרך דאתי דהך למיסרך, אתי דילמא יהשש יותר הזא זה שחששנאמר

 הך אמגם ויבין. ידע מעצמו או אסור, זה שדבר לו נאמר דכשיגדיך היא,רהוקה
 להיות ברשותו וזרנו שני, כטבע אצלו דנ;שה לתקן א5:יר אי ר;, טבע לודגורם
 מצווין הבי"ד אין זה כל ועם רע טבע הולדת דשייך נאמר אס ע"כ ברוהו,מושל

 וערבאין, אהראין הב-"ד אין' בודאי ל:יסרך אתי ההשש דעל ק"ו מכה נדעלהפרישו'

 להקל. ק"ו חיור היותר יהטעם הוששי2 דאינם הזינןדהרי

 אם אמנם האו"ת, של רחלוקו ךקום אין רע טבע דמן?יד יהט;בוהנה

 ואתאו, נקט סירכיה לומר שייך יא הבנה בר :כאינן דתיגיק ב.דא. למיסרך דאתיהטעם

 דלהאכילו שידעגו טרם כידים, להאכיךן או והפרישו בון הילוק אין הט;מי2ולשני
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 הבנה בר שאעו קטן בתעוק אקכ למיסרך, דאתי להטעם דהרי ההורה, מןאסור

 לזה חוששץ אץ אם רע, טבע דמוליד להטעם וגם כך גם בידים באכילמ לאלמה

 גם הבנה בר שאיבובקטן
 להאכיי

 מוהר. בידים

 דאץ מהבר"תא לפשוט רצה דהגמרא האו"ה, על קושרתי מתשבומעתה

 ס"ל אי דייק, קא הכי מ"מ קטן, בתינוק מיירי דהברייתא אף יהפרישו,מצוףן

 דילמא הוא דהאיסור מטעם מטמאה יונק הינוק ואפ"ה להפרי"טה דמצוץןלהברייתא

 אותו מאכילין ואין קתני למה א"כ זאת' ,בייך לא הבנה בר ובאינו למיסרך,אתי

 ועכ"ה למיפרך, דאתי ה:"ץ בו אין כזה הינוק הרי לא, למה וטריפות,נבילות

 אץ 7מה א"כ רע, טבע דמוליד ה,בע דיש ס"ל בידיכ. 7האכילו הברייתאמדאסרה

 רע טבע לו דמוליד :אף 7הפרי:ת, מצוףן בי"ד דאין ועכ"ח כך גם אוהו ץיןמפרי
 ועכ"ח למיסרך, דאתי הץש על מ;נגיחין דאין ק"ו וא"כ ע"ד מ;םגיהין איןמ"מ

 על הבנה בו נשרן מ;ךגיחען דלא כיון הבנה בו בי:ן אף להפרישו מצוץןדאין
 בו ביעז כ,1"כ דוקא, בידים להאכילו מדאסרה כן ס"ל דהברייתא רע, טבעהולדת
 להפריעץ. מצוףן דאין מזה ומוכרה למיסרך, אתי דילמאהבנה

 לאו"ה ס"ל להפרישו מצתין ד~רן דקיי"7 למסקנא אבל לסק"ד, זהוכל
  להפרישו מהףב  האב ורק חסידות, ממדת רק הטעמים, ל:תי חושע"ן אץדמדעא

 הבנה בר שהוא דכל להאו"ה וס"ל חעוך, ש"ך אץ הבנה בר באעו 3"ב לחנכהכרי

 ורו"ק. לתימך הגיע מקרי ינוב ומותר אסור  מההודע

 בדעת שכתב תרי"א ס" או"ח הב"י מרן בדברי ראעף קשה  מות כךאמנם
 לחינוך ,ןהגיע בקטן רק אימ הקטנים על גדולים יהזהיר דדרשינן דהאהטור,
 לחדש לן דמנא מלבד יפלא הפלא בעיגי והוא עי"ון בידים ליה ספעןומקודם

 אותן מאכילע וון להדיא מבואר הנ"ל בברייתא הרי גם אף התורה, בדיני מלבנוכן
 והולך תינוק יבק אמר דהרי ~יירך לחינוך הגיע 'מלא בקטן  והתם זטריפזת,נבילזת
 ומצאתי בספרים ובינותי יונק, אינו יבוב לחזנוך בהגיע ובודאי טמאה, ומבהמהוכף

 וכתנתו כותים בנות פ' ריש מגמ'_נרה ה3יר  וגם  הב"ה על בן  ונהקשה ;ץםבפר"ח
  הב"ק על גדולה קושיא באמת והיא תרומה, להאכילה כדי לאמה קודם דהטבילוהלהך

 דהטור שמ"ג, בם" הטור בדעת כתב דכבר הקדוצה בדעתווהנלע"ד
 בי אפרו לעמן כולם הקטמם על דמוהיר ושרצים וטומאה דדם מקראית ר דהלס"ל

 לא-קאי המסקנא לכולהו_לעגץ-להאכיט-גידים,-מעמ-לפר מוקי  דבגמרא  אףמ"רק
 כאחד הבאים כתובים ג' להו הוו א"כ להאכילן איירי דאי לזה,  והבריחובהכה

 מצינו לא וזה להו, למיס5י מותר איסורין דב;זאר זה לפי וימצא מלמדץ, איןולכ"ע
  להפריעץ, איירי קראי דכולהו הטוד סובר ע"כ יסר מציץ, להפרישן דרק מקום,בשום
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 להפרישם, חייב אין אימירין בשאר ע"כ מלמדין, ואיל כאחד הבאים כתובים ג'והוי

 היטב. עי"ש עכ"ד מחויב להפרישן גם השלשהובאלו
 שאין כיון להאכילן דאסור איסורין בשאר מנ"ל לפי"ז ביאור צריךוהנה

 שכתב הב"י הוכחת נפתר א"כ דרבנן, היא דבאמת וא"ל כתובים, הג' מאלולמדין

 וזה מותר. להאכילן גם איסוריך דבהמאר ימצא להאכילן כתובים השלשה איירידאי
 מטעם הוא להאכילן דשרי מקום בשום מצינו- דלא דזה נימא מקום, בשום מציגולא

 מה"ת, אסור איסורים דבכל ליה דפשיטא ועכ"ח מותר, באמת ומה"ת מדרבנןדאסדר

 או"נ קטן ערך הרועים במלוא ומצאתי דכתיבו, מהנך למדין דאין כיון מנ"ל,וקשה
 ממילא להתיר מקרא ראיה לנו דאין כיון איסורים דבכל להב"י דס"ל כתב כ"באות

 בידים להאכילן מה"ת דאסור היא החיצונה מסברא דהיינו עכ"ד, באימורןנשארו
 ולהאכילן להכשילן אסור מעצמם, להם אין ודעת המה ישראל בגי דהלאאים)רים,
ארסורים.

 פנים, משגי באחת רק לאסור ללמוד לנו אין החיצוגה דמסבראונלע"ד.'
 באיסורים, להרגילו שלא והוא לרע, טוב בין להבחין ויודע לחינוךשהגיע בקטןאו
 כוללת בפתיחה הפמ"ג שכתב מטעם הוא והחילוק ל"ת, במצות ממש בקטן אףאו
 דרחמנא רק חייב, קטן' גם בל"ת אבל לגמרי, הקטן פטור עשה דבמצות ג' אותח"ב

 איכא, תקלה קטנה לענין כה:( סנהדרין ועי' עי"ש דעת בו שאין משום מ;ונש,פטריה
 בר מקרי דקטן ובתבו"ש סק"כז א' סי' בש"ך יו"ד ועי' עלה, דחס הואודחמנא

 דמיום כיון וא"כ מזה, ס"ד ציון שיבת ובשו"ת _ס"א או"ה נובי"ת-זביחה-מש"ה,_1'לל
 להביאו אסור דעת דבר מסברא, פשוט א"כ דעת, לו דאין רק בל"ת חייבהולדו
 ואין לויוכילו, אסור יהיה ל:ה לגמרי פטורים דקטנים במ"ע אכל ל"ת, עלשיעבור
 הסברא ממילא מסברא רק לאיסור קרא לנו שאין כיון להיבוך, בהגיעו רקאיסור
 כן.גודרת

 רק שייך לא וזה ר;, טבע דמוליד לעיל מ"ש לפי הדברים ימהקוויותר
 חילוק יש המפורשין השל:ךה זילת אן:ורין בכל וא"כ וכמובן, מ"ע בביטול לאבל"ת,
 היטב ומיושב להינוך, שהגי; משעה רק ובמ"ע הולדן, :יום להאכילן אסורדבל"ת
 אשר דיוהכ"פ עינויים ה' על קאי דהתם הג"ל, התמוהים תרי"א בסי' הב"ידברי
 מוזהרים חגדולים אין יהינוך הגיע שיא דכל קאמר שפיר ;"ז מ";, רק בהםאין
 קטגים, בקטני אף אסור וטריפות בבבייות דאיירי שלנו הברייתא אבל הקטנים,;ל

 כדי הטעם דהתם דק"מ בלא"ה הפר"ה שה;יר כותיב בגות דר"פ והך ב;"ה.וא"ש
 בידים. התרומה נט:אשלא

 להפרישו מחויב אביו אין הכבה בר באינו לכ"ע אפרו:2י לענין מזההיודא



4מ הורה שלשמושהיכד

 ממדתרק
 הסידו~

 ל"ת, למצות מצ"ע בין הזטק יש הב"י ידעת יהאכלו ולעהן

 משמע לא הפוסקים ?סתימת אכל אמור, ובל"ת להיטך, הגיע שלא כל מוהרדבן"ע
 ט" מג"א ועי' במ"ע, ואף איןורום יהאכילו אסור גמור בקטן ואף בהכקלהלק

 בזה.רם"ט

 אח;נביה, מטעם אסור שיעור הצי דלהאומרים המג"ה מדבר- כתר"הומ"ש

 טמאה, חלב כמו דאסור ;ךהעלתי מה לפי בנ"ד ודפי"ן אה;ךביה, ע"יך לא בקטןא"כ

 ד:ניח הוא דא"כ אומר ואני לקטה ;טפיר דספיק י"ל ה"ש, כמו דהך הריב"םשכתב
 דהרי מעזקרא. סתירימ המ:"ה דברי א"כ דימה, יכל ה":ן במו הוי טמאהדהלב

 ילפינן ומזה טמאה, ומבהמה וכו' והולך יונק תיגוק להדיא :ך3יגן דידובברייתא
 ולדברי סכנה בו ביעז לה ומוקייגן להפריעץ, מציףן בי"ד אין נבייוה אוכלדקטן
 צ"ל וע"כ להדיא, לספותו גם דמותר ה"עז רק דהוי טמאה ןהלב ראי' מאיהמנ"ח

 לג"ד עכ"פ אכל ממש, דומה ואעו מה"ש טמאה חלב דע שא:י דעכ"פ המנ"הלדעת

 ןז להפרי מצתץ דאי להיפוה עהדיא מבואר דבגמרא כען מזה קזלא למצוא נוכללא

 בידים להאבילו אבל להפרישו מצחק דאץ להלכה וממילא מפרישין טמאה בחלכגס
אסור.

 דאורייתא, לעגין רק היא המג"ח חקירת דבודאי לדינא נ"מ לא בלא"ה גםאך
 הרמב"ם לדעת לקטן ספינז לא דרבנן איסור אף וו;רי אסזר, בודאי מדרבנןאבל

 שבועות בה' הש"ך בדבדי הארכתי אחר )ובמקום תזרה מאיסור ת"ש ק"ווהש"ע,
 ישב כבר ה"ש, לקטן להאכיל אסור אי הדבר ובגוף מח"ש(, המור דרכנןדאיסור

 דתינוק ברייתא מהך לל; ופשיט של"ה סי" היו"ד שיק מהר"ם כשו"ת זו מדוכהעל
 והתיגוק מת, טמא טמאה מאשה יונק דתינוק איתא יג.( בכריתות והנה וכו' והולךיונק
 יותר שהה שמא כשיעור יונק ואת"ל כשיעור' יונק ספק ס"ס, דהוי משוםטהור
 דמצווין מכאן פשיט ואפ"ה כשיעור, יונק הינוק דאין הרי פרס, אכילתמכדי

 עב"ד. בזה שלם לשיעור ח"ש בין הילוק דאיז ועכ"חלהפרישו,

 לענין פוסקים כמה דעת ידוע דהנה אריא' לא הא משום אי אומרואני
 מכא"פ, יותר רביעית בשתיית דשוהין דאף רותח, והטהע הקאפעשתיית

 ויש מכא"פ יותר מצטרף כשתייתו לשהות בבך דדרכו כיון אתרונה ברכהמכרכין מ"~
 מצטרף דאין טומאה לענין הנ"ל כריתות מגמרא ראי' הכיא והפר"ת ע"ז,הולקין
 הנהגין, ברכת לענין לאיסור ראי' דאין אומרים וההולקים בהכי, אורחא דתינוקאף

 - בדבריהם. עי' האוכלים ולכל אדם בני לכל אהד שיעור התורה נתנהדבאיסורין

 כשיעור יונק שאינו דאף לומר ראוי היה כדרכר שיונק דבקטן י"לומעתה
 דאמריגן אלא הפסק, בלי כדרכו יונק שהרי הוא בכך אכילתו דרך דהרייצטרף,

 כדי שיעור נתנה והתורה ליה, דייניגן וכגדול לשיעירין, דבריה התורה גתנהלא
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 חיס.ר.מ.. וכל טבל בשבה מטלטלת דאין דקץ'ל מהא ו"יה גראהולעג"ר
 לסמות שרי דרבגן ראיטירי להרשב.'ץ הקשה עשור משביהות פ"י המלד שער,ע"

 גך'עי וכי לקטגים. ליוע ראוי ,הר' דיבה, טמל מטלטלין אק אמאי א"נלקמנים,
 דה'ש ניהא אם ולפי"ז עהשן לעורביס דחד משוע הלוף אה דמטלטליןמעורבימ

 להאכילם דהדק בשבת לטיטל מותרין יה.. האיסורים כל קשה אגהי לקטניסמותר



 דקר"י כךן כתה שיק וכמהר"ם דקטגיס, אמור דה"17 ג"כ נהכ הרדעיםבמלוא
 עצמ, לגדוליכ לה,היר בא. עיקרז רק נאמרו ז'ז לבן לא הקסנים עלהמזהיריס

 לקט:יס. גדיל.ם להדדי אוהקשר לה,הי.%ווןיועק4יופשא"כ ג"כ מרכיע מריבויאורק
 לגדולים, ע,אמיר כן, בכלל ת"ש וגס אסיר, לקס:יס יהאכ'ל אף לגד.לים, שאסירוכל
 נדעהץ. היקיסא להרש יל:"ל דותקתה



 גבי מדכתיב רריש גהנים בתורת וך הקטניה, על ה:דול:ם להזהיר תאכיליסיע
 יאכל לץ דהל"כ גרסךנו הכי בגירץ רגם הכריח הש"ס כגליין ושמ סוכל, לאשדצ,ק
 בהמל כה"ה הסיר עיעיר הגי כהב חמץ :ה' פ"ץ ברבכ"ס וה:ה לי, ליהדטרבימ
 עיעור הגי דפמה"ה המץ גבו ;רא גריך ימו; בג:-מ )וצייונ המץ, יאכל :לאזגאמר
 ירמ' מהרלך"ינ כהנו.רות כתב רחמץ. אטור רח"ש יאכי מיא מוכח והיכיאסור(,



 מ.'הבא דיא לטום אכילה השיכא לא נכזיה דגייר דהט;ן בא, בפ' משה'ל-ה
 ה"יבל האיש שלדעהיה

-;1( 
 הווכל. ער כאה הא,הרה גי תינה הא ו""כ עם-ן יימא

 כשהו גמ הג"מי המאכל על קאי אי משח"כ אצלי. א:ילה כיקר. לא הבדה.מהוה
 5'כ הךאכל, על רק האדם %ל קאי איג. יא:י רלא יךךמעיה מאנל, מיקריממט
 ג:"ה. יאכו :יא גלמד בהיץ דה"ך הרבב"ם כהג וה::-ה ג;ה, נכלל לשהונפ

-,..-.... 
.... .... . 

-.,,.. 
....-. ...... ...... ... .-. .-. 



 להאכיל אסור ה"ש רגם ההורה רבהה בעיריש עג'ה הכ":ל, ;ל דקאי יאכל לאכהב
 ה"ס מוהר קטן דגבי המו"ח מסברה להוציא בד; כא,, ן';א ההירה ימש"נלקטנים,

 קוטיה גיה ניונב מאך :מה בפייון התירה אטרה ,א5"ה אה;מביה. שי,ךדלא
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 מבימיהה '2רצים וליתי ודם טומאה רחמנא דיכתוב ;ךם המהרש"א מביאוהמזרחי
 ודוק. לקטנים דה"ש איסירא לנו להורות כדי שרצים התורה כתבהדמעץ"ה

 גבי דוקא הקטניס על האזהרה כתבה למה תוה"ק טעב להבין ישוגזה
 ולא בכל, שוה נו דא משום טומאה גגי בשלמא איסורים, 'ךאר גבי לא ודם,שרצים

 ב;2רצים דזקא בחרה למה איסורים, שאר יענץ אבל אחרים, מאיסורים ידעיטהף
 שנפעץ מדברים המה שמהם ודם, '2רצים דהנה עלית מחשבות עמקו מה אמנםודם

 כל כי אח;2ביה, משום התורה דאסרתם דהא לימר מקום וץך בהם, קצה אדםשל
 מקום היה מה;ץבה להם ;נאץ קטנים גבי אבל לאכידהה אחשבם הרי איתםהאוכל

 הוי ואי מעיקרם, מאוסים ז2הם כיון ו;ץרצים, דם להאבייו מוזהרים דאיןלטעות
 לא לאכילה, הטובים איסורים ;ץאר גבי הקטנים על גדולים אזהרת התורהכתבה
 ושרצים. דם גבי בפירוש התורה כתבה ע"כ ושרצים, דם גבי ידעינןהף

 דקאי ובתך ובנך אתה אזהרה, מצומ ;ץבת גבי גם דהנה לבארואוסיף
 דגבי זה, מטעס ג"כ והוא הנ"ל הרועים במלוא ע" במכילתא כמבואר הקטניםעל

 התורה כתבה ע"כ מחשבה, לו אץ וקטן תורה, אםרה מחשבת מלאכת קי"לשבת

 ב"ה. ברורים והדברים לקטנים, מעחדת אזהרה בזהגם

 זושן פעלד דרדדושת"ה

 והצעתי הלכה לדבר עצמי לתקוע רציתי ולא לימים צעיר אז גהעתיוהנה
 והשיב ו"ל רובינשטיץ הלף נתן מ;2ה ר' הגדול הגאץ לפמ הנ"ל הראשונהתשובתי

 הלעען בזהלי

 נ"י פעלדמאן דוד .כמוה"ר . . . הרב ידידי כבוד מ;ץביר לראשברכות

 )השאלה בידו תשובה וחצי חכם שאלת בשאלתו רצוף המעמ ימימנעימות
 בשכל ;סקולים כי מאד, בעיני דבריו והוטכו להתיר,  צררים יציר  לעיל(בתובה
 בשאלה, הבאים הגדולים סברות להעתיק דרכי ז2אין אך לדינא, ומותאמיםהקודש

 אבא נופך להוסיף אך כ"ה. ה' בעזר בדפוס דבריהם ויבאו ס5ר ידפיסו באוליני
 השי"ת-  בעורת אומר בקצירת נ"י רומעכת"ה גדול אדם של כרצונובהסכמה
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---------------------- - - ---------- - - 
 לפעמים היבה דעור ס" שם ורמ"א שה"ל, בשם פק סר דהב"יידוע

 'ןנת"בש דמאחר מותר, חלב אותו וממלאים כעץ ונעשה אותר ומ"בשים אותומולחק
 כתב שם דהפמ"ג האחרתים גדלי ונחלקו בשר, לחל-ית בו ואק בעלמא כעץהף

 מעל"ע בכבוש או בב"ןול הקיבה עור ואפלו אסור כעץ יבמ בשר אבל קיבה_דוקא
 אבל מהאחרונים כמה אהריו ונמשכו סק"א, במשבצות תמ"ז סי' בפמ"ג וכ"כאסור,

 גם וטרפה מנבלה הבשר אם רק זה, בכל- להתיר דעתו כ"ו סי' חי"ד מ"קהנוב"י

 צבי תפארת בשו"ת אבל כעץ. התקשות ע"י שבה איסור פקע דלא אוסרהנוב"י
 האחרוגים ופלפלו ע' סי' ח"ב שבו"י דעת וכ"נ נו"ט, בב'טר גם התיר ע"'ג סי'חיו"ד
 חיים מים ושו"ת ר"ז, סי' הגרעק"א ושו"ת י"ג, סי' אש דת שו"ת עי' בזההרבה
 נ"ז, מליחה הל' דניאל חמודי ובס' ג', סי' שע"ב שמחה שערי ובס' כ"ה, סי'יו"ד

 אכמ"ל. באחרונים טדבי וש"ד סק"כד ספ"ז יהודהיד

 דאיקמח "התם ע"א נ"ה דף בנדה ערוך תלמוד אלא בנ"ד לנו אין אנואבל

 המת "בשר ה"י מת מטומאת פ"ג ורמב"מ כקמח, טחיגה לשון ופרש"י כעפרא"והוי
 יהודה בלחם ויע"ש שם הכ"מ מרן בד' לפלפל ויש טהור", כקמה ונעשהשנפרך

 טובא קיל כקמח שנעשה דכל הרי תקע"ה, סי' יו"ד יוסף דברי ובם' עיט~מלמהר"י

 וכדעת דרבנן אלא אינו כזה בנדון למחמירין הדין בעיקר והרי כעין, יביט מבשראף
  דלכאורה, ודע ר"ה שם הנוב"י  הביאו מ"ז דאהלות פי"א שבר"ש גאון האירב

 בחוטים דמותר מבואר סק"כא קי"ד סי' הש"ך שמדברי הג"ל האחרונים העירווהרי
 מהבשר הזן כח רק ממש בשר שאינו הוא דכ"ש נראה בנ"ד א"כ מבשר,יבשים

 השבו"י שכ' וע"ד להתיר. יש סכנה בו שאין אף לחולה דעכ"פ כקמח,שנעשית
 ה'. סי' הגרע"א שו"ת ועי' הנ"ל, ע' סי'ח"ג

 שיעור בחצי דבטל בתרי חד עכ"פ דהוי דחלב בלח דתערובותובגוגא
 והבל"י ל"א אות בהגה"ט צ"ח סי' הכנה"ג הבגת ע"פ הש"ך לדעת דרבנןבאיסור
 אהמ"ג בספרי הבאתי הנה עליו, השיג סק"כג צ"ח סי' בשפ"ד שהפ"מ ואףסק"יה,

 מותר דרבנן דבאיסור והשלישי, ד"ה ע"ב דל"ד חוליד התוס' בשם ל"ה סי'ח"ג

 ובס' יע"ש, קי"א דף חולין בהי' ארי' לב בם' הבין וכן שיעור, הצי ממשלאכול

 שכ"ה וביאר ב"ך :י' חי"ך הלכה  3מק ובשו"ת ח"י, אות הה' מ;רכת אוזןיעיר

 היא נפלאת לא א"כ ס"ה, סי' ווסף ביתה שהובא שבמרדכו קלובימוס רביבו דעתגם
 הש"ך. בדעת כןלייחס

 לתיגוק כ"ש שאב"ס, לחולה לההיר לצרופי הוי מיהא סניף פנים בלועל
  לספוה אפילו מותר לכך צריך התיגוק דאם וש"פ יהר"ן הרשב"א דלדעתלהבריאו

 פ"ג סי' או"ו, והת"ס שמ"ג סי' או"ה ב"י עי' מדרבנן, אסור '2הוא  דבר בידיסלי

 כאשר ע"כ באחרונים, וש"ד כ"ב סן' או"ה רמ"ץ ושו"ת ר"ו סי' ח"א מה"קושו"מ
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 במה  בזה דאיכא מכשי;ור פהוה דיתן ידקדקו לתיןזק או שאב"ס יהזלהיתנו

 עפרתה"ק.  מיהוש ביה שום מבלי להקיסניפים

 כה"י הדוש"ת ידינ"ע והנני נהיצתי לגודל קיצורי רוב עך כ"ת באיסרה

 ;ן.מוקירו

 כלילת המגן, אלף ס' )מחבר רךבינשכויין ו:לךז נתןמשה
 אפרסמון( שמן מצוה נר משה דרש חכמים, כבון.המנורה,

 )רוסיא( וויניצא אבד"ק ולבסוף ;יירות בכמהאב"ד

 הברית, רורת ואהלות, מור ס' )מהבר ז"ל פ,סק אליהו ר' המפורמםוהגאון

 הישון בזה השיב תורה(מן-בן.

 שייט"א פעלדמאן דוד ר' . . . הרבלכבוד

 חכמת ע"י להוציא הדשות זמנינו רופאי שהמציאי מה שאלתו בדברמכהבו
 לעמוד קמח כמו ונעשה סמיס במיני אותו ומתקנים שבו הזן כה מהבשרהכעמיא
 תוך אותו לערב. הזה הבשר דין מהו טמא או וטריפות מנבילות ונעשה רבים,ימים
 רבות שנים שזה חדש כל ואין שאלתו. תורף זהו שנה בן לתינוק להאכילו-חמים

 מהנעשים לצבא שלוקחים המלתמה, בעת ברוסיא ;ם המלך חיל לאנשי ואתשנמצא
 בשר אברי י"ז, בחולין זה מרומז שכבר אמרתי זאת לי יכשספרו שנה, עשריםקודם
 שנים משבע יותר ונתקיימו שכבשו, שבע אחר קמא ולתיר,ץ לארץ, שהבנוסוגחירה
 קצת יש ולכ"ז שכר, וקבל דרוש דרך כתב שם ז"ל שרש"י ואף גונא, כהאיועכ"ח
  המוסק  לעגין ב' סעיף רט"ז סי' באו"ח למ"ש לרמוהו יש  והבה לאסור, משםראיה
 שהוא שכתב המור לענין ה"ב פ"א המקדש כלי ה' ברמב"ם ועי' שם, באחרוניםעי'
 מכאלה, באחרוגים האריכו וכבר שם, הראב"ד ופלוגתו[ שבהידו בחיה הצרורהדם

 במ"ע הרב בגי השיב העבר בקיץ וגם המלח, יב לקונטרמ ואהלוה מור במפריוגם
 הקרוק לענין יו"ד מה"ק הנוב"י ובדברי הקרוש בדם היין שמזקקין לענ,ןהקול

 אודיעהו אבל ארוכה, בדרך כעת בהלכה ;מו להשת;ש? המזג הלש ואני טמאמדג
 היבשות מצד היתר שאין מזה שמדברים המקומות בכל העיר יפה כת"רכי
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 ולא במראה לא לכאן בא חדשות ופנים לגמרי שנשתנה מצד אבל שכתרכך,מחמת
 כלאים בבתי ישראל התפארת )כמ"ש דרבנן איסור רק בו דאין גראה יותרבטעם,
 בו אין שנכתש אחרי ופשתים מצמר שנעשה הנייר לענין קי"ח אות בגדיםכ~אי
 הוא רק כי יען אבל להלכה, כעת בזה עצמי תוקע אני שאין רק עי"ש( איסורשום

 הכף וגם כנגדו, ס' יש  שבהרוטב  גראה ויותר בכא"פ, כזית בו ואין ת;רובותע"י
 לענין בלח לח מקרי בקמח קמח ואם סמים, תערובזת גם רק כשר כולו אינומהקמח
 נאסור אם אף ע"כ גבילה, בשר כולו ואיבו נ"נ לא איסורים דבשאר י"לפסח,

 ליגק מותר דגמרא דינא שמעיקר שנה בני לקכנים אבל סכנה שא"ב כהויילגדולים
 מחמרינן דשם ואף סק"לא, פ"א סי' יו"ד הגר"א ביאור ועי' טמאה, ומבהמהמנכרית
 היתר שתערובתו כג"ד משא"כ לגמרי טמא שכולו דבר היינו רע, טבע לו יולדשלא
 להיתר לפענ"ד הדבר פשוט אחרים מזונות לו מספיק אינו אם ;"כ ונתב,טל,ג:ור
 מטמא, טהור יתן ומי יצא ממה כלל ניכר שאינו אחר רע, טבע לו יגרום לאכי

 ואתו השתיה. טרם היה המשקה יסננו שעוד עצתי היראים ה' לדברולההרדים

 להשיבו למועד חזון ועוד כעת, עמו לפלפל כססר לעיין יכולתי לא כיהסליהה
 עלי. הטובה ה' כידבארוכה

 ספרי על בהערות יכבדני אם גרש, האזלא הרביעי ספרי כעת מד(יסהגני
 בדפוס, בשמו יבואן קצרות רקהרבי;י

 באה"ר תורתו דו"ש ידידואשאר

 אלאפאליא החופ"ק פרסק אליהרהק'
 גרש. האזלא תורה, מרבה הברית, כורת ואהלות, מור שו"תבעהן"ה
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 א/הוספה

 והמצהר, המבואר קצש"ע בסוף שנדפם הזכרת כחלמאמר

 הנשכחות, את יייזכור הץכרת כה את לעירר לים מוע העתר ןהדבריבאהד

 עעיה את 'ןיעצים ידי על אך הנשמע או הנעשה המאורע את בכהשבתו לצ"רהוא
 צ, האי תמונת את או המעשה, שנעשה בעת שראה התמתה את מהשבתו בעקץראה

 מפיה-- ךלים ובחוציא בעת ותני;ותיועמידתו

 אחד אל ולפנים לפני ינכנסתי פלוני במקום אורה עזבר בהיותיזכורני
 אנשי לפך שלהמ על שאמר מפע תורה דברי לשיוע יצ"ל המפורסמי2האדמזדי"ם

 מפט שזןמעו תורתו על להחר התחילו מהם ומשהפטר -- הדש ראש בסעודת,צלומו

 אבות ומעשה מדחז"ל המאמרים שילוב זכרעם על להעלות בידם עלתהולא

 באותו להדר בדעק הד"ת זוכר ה:הו אם הבירו א: עזרר אהד וכל יכלשוץ.כמאמרו
 עצמתי --- תורתו על לחער יכול אץ אם אוהי גם ושאלו מרבכ, שומעים שהעלשון
 בדברים הטיפו בעת תטעותע ול ישיבתז האדמחר, צורת לנגדי ושויתי עיץאת

  זצהוציא האנתות ואפילו מפיו שהוציא הגה כל י5ניהם והזרתי הלב, מןהיוצאיס
 ולצץ "ר האדמ תטעות מחקה שאמ אותי חשדו שלומך ואנשי דבר, חסרתי לאמלבה
 בדקירה ביטה מהם שאחד ;ד עלק כבדים ואברי בחסידות מתעטף שאמ או לי,חמד

 שמוכרח וראיתי בק אפם חרה כי בם ענתה פמהם והכרת לרבי", שנ;ש,ת"כמעט
 צריך בו שאק בדבר הנחשד לאח ברכות ז"ל כמאמרם החשד מן עצמי להוציאאמ

 להם ואמרתי מגונה( דבר אותו בו 'ןאק חושדו את ויהודיע עצמן )לנקותלהודיע

 לנגדי הזםמועה בעל את יצ"ר זןהוכרחתי רק בה אית האי ויא האי דא ח"וכי
 מ/סים ובלי תנועותיה וכל צורתו בדמיוני מצייר הייתי ולזה הזכרוד את לעוררכדי

 התנועות. כמוהועשיתי

 כי לבניה משרשיא רב א"ל 1.( בכריתות הז"ל כוובו שלזה להםוהסברתי
 את רואות עיניך והיו כ'( ל' )ישעיה שנאמר דרבכון לפומי הזו רבכון קמייתביתו
 יהא אומרה, מפי שמועה האומר כל אמר גידל -ב ה"ב פ"א שבת ובידושלמימוריך,
 חששין צריכין אנן לית זעירא דמר וכו' כנגדו עומד הוא כאלו השמועה, בעלדואה

 שאינו כיון עדה בקרבן ופי' נהור( )סגי מפתחה גברא וקוא ששת, דרבלשמועתיה
 השמועה בעל כאלו ויראה לאמרה, לו אפשר אי שהרן הדברים, לכוין יכול אינורואה

-
 ... עכ"ד. בזה עליו סומכון אין הלכךעימד-לנגדו,

 לא הספר מתוך אגדה הלומד ה"א, פ"ה ברכות בירישלמי שאמרווזה
 צורת כי עי"ע, עיניך ראו אשר הדברים את תשכה פן טעם מה משכח, הואבמהרה
 הדף, בראש ב', בעמוד או א' בעמוד הוא אם ויזכור עיגיו, לנגד והאותיותהעמודים
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 דף שנדפס מהש"ס דוקא ללמוד שהקפידו ז"ל מרבותי ידעתי בסופו, אובאמצעו

 מברעזאן זצ"ל מהרש"ם הגאון שמו"ר בראותי ונפלאתי הזכרון, לבלבל שלא דףעל
 בלבוב, שנדפס הקטן הש"ם של השיטיל יביו הש"ס בגליוני הידו,::יו ורשםלמד

 דמיונו, את הטריד לא בע"פ בקי כבר שהיה שאחר ואפשר דף, על דף היהשלא

 ט:(. חגיגה )עי' ואחד פעמים מאה הש"ס רוב שלמד הק' מפיוושמעתי

 הדברים לכוין בזכרונו שקלט רואה, שאינו מי על לסמוך אפשר שאיכשם

 מי על לסמוך אפשד אי כך כהווייתן, הדברים במחשבהו לצייר לו אפשר שאימפני
 חל,1חש411, לב שימת ובלי ח~ו1שן,חל(חל( המחשבה ריכוז בלי שראה או,צשמע

 החצוניים, בכלים רק ולבו, במחו השתמש לא בטח מעשה, בשעת עמו בל לבו אםכי
 ישמעו.- ולא באזנים יראו ולאבעינים

 אוצר לבית הפתוחים השערים הנה הן והאזנים העינים דבר, שלכללו
 שהטביע ונעלם, הטמיר הכח הוא וקצב, שיעור בלי הגדול האוצר הואהזכרונות,
 רואה שאדם מה וכל לפניו, שכהה שאין מעלה של דוגמא מעין האדם, ביצירתהיוצר
 למחסן שונות סחורות מיני שמכניסים כמו הגדול, אוצרו לתוך מכניס הואושומע
 למצוא כדי ידוע, במקום עצמו בפני ומין מין כל ומסדרים שעריו, דרךגדיל

 בנוה ושמן גחמד אוצר נאמר ועליהם שירצו. עת בכל חיפוש, בלי תיכףהמבדקש
 בערבוביא, הכל רק סדר בלי שם הסהורות פורקימ אם כן שאין מה כ"א( )משליחכם
 אחריו ולחפש המבוקש את למצוא קשה אבל בודאי, שם נמצאון שהסהורותאף

 השערים הזכרובות, באוצר היא וכן ט"ו(. )משלי בו ומהומה רב אוצר נאמרועליהם
 לבית להכניס לב, בשימת קשובות והאזבים לרוהה, פתוחות תהיינה העינוםהיינו
 שלא לכדי וענין ענין כל במחו ולסדרם מגרעת, בלי ושמע שראה מה כלאוצרו

 ומידכר. אנפשיה ורמי זכרונו לעורר יוכל ואזבערבוביא,
 כשמבקעו ולפע:זים מוצא, אינו שמכקש ומה מסודר :באינו במהמןיכמו

 והיה אחריו וטרח למצאו ביקש שכבר דבר פתאום יפניו ב,תגלה אהרת,סחורה
 שמצט;ך מסודר, שאינו הזכרונות, באוצר כן מצאו, ועתה מךנו שנאבדסבור

 דבר איזה שומע או כשרואה זכרונו על יעלה ופתאו2 בידו, עלתה ולאלאדכורי
 שנשכח סבור היה ומתחלה ס"ו.( )עסהים חלכה ונזכר מעשה ראה לזה,מתאים
 לגמרי,ממנו

 וי"י-
 איל ייהו כבר שראה הדבר י3צטלם זכרונן -יה נרשם ר-ך

 שאין כאבן ומונה באוצרו טמון ונ,כאר אותו. למצוא שיוכל א; אצלו היטב נסדרלא
 הופכין.לה

 וכל כפר אותו מכיר כי לו ונדמה כפר. דרך ש;בר אהד מאישךספרים
 ההקירה ואהרי מעולם, שם דרך שלא ידע כי זה על משתאה והיה שראה,היקומוה
 שם, דרך ;בר אביו של כתיפו על ךורבב קטן ילד בעודי כי לו נודעודרישה
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 השמיעה, בחוש חוא וכן זכרונו, באוצר רבות שנים ונשארה במהו נצטלמהוהתמונה
 מקום באיזה זכרונו לעורר ל. אפשר ואי הדבר שמע שכבר לאדם נדמהלפעמים

 קטן בעודו אן לב, שימת בלי זה דבר ששמע היות ויוכל הדבר, שמע וממיוזמן
 יבמות ירושלמי ועיין זכרונו. אוצר לתוך ונכנס באזניוונתדבקו

 אזניו שיתדבקו בשביך הכנסת לבית עריסהן מויכה אמו שהיתה אנן זכור פ"אסוף

 עיי"ש. תורהבדברי
 שיכנם תכיפות, לפרקים ולווטהס רנערם צריך הסהורות במחסןוכמו

 יבו, עי הדברים להעלות צריך ה;כרונות באיצר כן יתעפשו, שלא האוירבהן
 כל' עושה אינו ואם יהיו, ורעננים דשנים יתהדשו, זה ידי שעל בהם ולהרהרלעיין

 ודברי הזמן, במשך ונטשטשים נמהקים צורת2. מעברים ושמע שראה הדבריםאזי
 אדם יכול כ"ד פ' נתן דר' אבות ןעי' ז:( )תעגית הדעת בהיסח משתכחיןתירה
 עי"ש(. בהקדמתי )הבאתי וכו' כיצד שנים .בשתי ולשכוה שנה עשר.2 תורהללמוד

 תשם"צ רמז חקת בילקוט ז"ל שאמרו כמו השמיעה מכה הראייה כחוגדול

 ? אשכח לא אזגי ששמעו מה שכהתי, עיני שרא: מה שאם לאדם, שכחה תבוזואי

 זצ"ל מברעזאן הגאון מו"ר אצל בהיותי זכורני זכירה, לידי מביאהראייה
 במסכת_ נמצאו כי! הייתי סבור לו ואמרתי פךוגי, ודף במסכת רז"ל מאמרוהזכיר

 היכן לי להראות עצרוהו לא וחולשתו וזקנתו מכסא', קם ותיכף כן גםאחרת
 בודאי ואמרתי שטרחתיו, זה על מתחרט והייתי לזה, זה דומים הענינים ואיןכתוב,
 אם תעשה וכן מעולם דרכי "כן לי והשיב עצמו יטריה ומדוע שאמר, כמו הואכן
 לזכרון מועיל יותר וזה במקומו, תיכף ל;יין הנכונה הדרך בדבר, ספק איזה לךיש

 פעמים". כמהמחזרה
 אחד,_ לדבר המחשבה לרכז ביכלתם שאין זה, גורלם על שמתאונגיםויש

 מחשבים לעגין, מענין ומשוטטות ונדות נעות מחשבותיהם רגעים איזהשאחר
 העניד לתפום אותם ומפריעות אותם, מבלבלות המחשבות ופיזור לעבודה,מעבודה

 הילוך על לפקח עצמו, ולהרגיל להתחגך יזה העצה ברשותם. לבם ואין ב,וריו,על
 ומבלבלוצ ענין לאותו שייכת הבלתי אליו, הבאה מהשבה כל על להקפידהמחשבות,

אותו.

 ענין לאותו מחשבתו וירכז בו, שמתעניין בענין יתחיל עצמו, ירגילוכיצד
 להעמיק שיתרגל עד הזמן על להוסיף ינסה לאט לאט ואח"כ רגעים, איזהמשך
 תהיה אזי מחשבותיו, ולרסן ברחוו למשול יוכל ויותר-ואם אחת שעה אחדברעיון
 ונחקקת נרשמת תהיה והצורה הענין, פרטי כל אחת בסקירה לסקור פקוחהעינו
 כולו. ועד מההל הענין כל לזכורבמחו

 מפיו, מוציא שהוא מה לאזניו להשמיע היא, המח;2בק לריכוז טובהעצה
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 שאז עי"ש נד.( עירובין חז"ל כמאמר ששמע השמועה על כשחוזר הן בלמודוהן
 משעבד אם שכן וכל לו, מסייעת השמועה שגם אלא לבד הראיה בחוש משתמשאינו

 למה לב ולשית המחשבה לרכוז לו יועיל בוודחי אז ללמודו, אבריו וכל הגוףתנועת
 וכו' בלחישא גריס קא דהוה תלמידא לההוא ברוריה שאמרה כמו מפיו, מוציאשהוא

 )שם(. משתמרת אינה לאו ואמ משתמרת )התורה( שלך אברים ברמ"ה ערוכהאם

 שלומד או שקורא בדבר להמציא או למצוא המחשבה לריכוז אהרתעצה
 וכשישבו בזכרונו, וירשמ יותר יכוין וממילא יותר יתעניין זה ידי שעל חידושדבר
 מלומדה אנשים כמצוות בפיהם תורתם ותהי שהתרשלו וראיתי תלמידיםלפני

  טעם ביותר  להם מסביר והייתי הוא," נפלא חידוש "ראו, לאמור אותםעוררתי
 ה"א( פ"ה ברכות ירושלמי וכמארז"ל זה מחידוש לגו שיוצא ומה ופירושוהדבר
  מילתא ראמר  מרבנן כ"צ(צורבא  ברה ועיין משכח. הוא במהרה לץ הלמודוהסובר
 מדכר. ליה מדכרו דכי טעמא בהלימא

 הבאים. מהלקים חלק כל בסוף אי"ה יבא הזכרון כח למאמרהמשך

סליק



מפתחות
עמוד

הקדמה
יא הקדש משמרתצוואת

יג והאסורים המותריםמאכלים'
יד ידיעה חסרון איסור, מחששפרישה
טו לך השמר רק התורה,שכחת

טזהתנצלות
יז דגים שאוכל, במהלהסתבל

יח טערבוטדג
יט ראקסאמען"
כ טונינא"
כא שטערלעט אפאה,"
כב אשטורגיאן"
כג שלאיע אאל,"

 סארוינען, שבקדפסאית,רגים
כדסארדעלען
כה שמןאנטשאוויס,
כומארגארינא
כט אופה מעשה גלידה,סוכריות,
ל ב,סקיט בהמה, דם ביצה,חלבון
 קאנפעקשענערי, בעקער מתוק,שומן

לא בפסח אופהמעשה
לבמשגיחים

לג פונדקאוה הססח, עליו שעברחמין
לר מזוןמשביר

לז הגויםמשפטי
 דמלכותא ודינא)ערכאוה(

לח האומותדתי
 ישראל, במדינת ישראלשופטי

לט כביד"צ צדקמשפט
מא השםחילול
מב השם וחילולגזל

מג ערכאוה הוצאוהשוחד,

מזמצות
מח 'מצומחות מבוקעוההט,ן

מט הקמח לב:וניהלהיתה,
 מצוה הקמח, עמידה הרהיים,הכשר

 נ מצות( )מאשין בממונההנעשי:
 נו הגלגלים על העור לחזקכתמימ,
 נז ומרוב;ות עגילותמצות
נח המצוה1.ק.ב
 למצות )חדשות( מכו:ותשלשה

 מצה קמח מצוה,פערפאר-רטע
טבטחינה

סג דברסוף

שבת
 בשבת המלאכה מהותגור
 וביניכם ביני היאאות

 שבת הלכותללמוד
 לצאת וממהרים לבואהמאחרים
 השבתמן
 שבהמזהירי

שבועות
 לבטלה שמים שםהוצאה

עמוד

סז
סח
סט
ע

עא
עב

עג
עד

 צריכה, שאינה ברכה לבסלה,ברכה
עה אמתשבועת

עו באמת לישבע הותרלמי
 בלשון ואמילו דאורייתא שבועהכל

חול
 חרם וקבלת בשםשבועה
 בחרם קבלה כתיבתנוסח
 שבועה בעסקי רינין בתימנהג

שחיטה
 שו"ב ללמדו דראוימי
 לשו"ב קבלה הנותןהרב
 הנסיון וסדראופן
 השו"ב בעון נתפסהרב

 וטלט מהגבהוה ידיו ישמורהשו"ב
משאות

 הנוצותמריטה
 ובמראית אטופרא, הסכיןבדיקת

העין
 יוורד עולהסכין

 ארעי בררך לא הסכיןהעמרת
 העשוי בדפוס הסכיןהעמדת
 המלעיגים מפני יבוששלא
 ההשחזהציורי
 לשחיטה הבהמההרבצת

 פעןוויינבערג
 דעמכא הד"ר שיטתעפ".

 באשכנז הבהמההרבצה
 כבשים בשחיטתזהירות
 תרנגול אווזות, וכר אווזותבעופות,
קח ויוניםהודו

קט העין מן שנתעלםבשר
קי פניםבדיקת
קיא באטליז השגדה צלעות,י"א
קיב ז"ל מהרש"ק הקנותח"י

עח
עט

פב
פט
צ
צא
צב

צג
צד

צה

צו
צז
צח
צט
קג
קד
קד

ק;
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 יהלכות וציורים ביאוריםקצת
קיגטריפות

 קיד ורגע שוק קועיות, גף, העוף,עצמות
 קםז מגכה הריאהתמונת
קיח מקמא הריאהתמונת
קיט וקיבה המסם הכוסיה, ביהכרכ,
קכ הפנימים אכריםסדר

 קכב והחטים כובע שיפוי הגדולה,טבעת
 יאבר הנש'מה,אבר-

הושט
 בבהמה המאכלטדר
 וכליות טחולכבד
 וצומת דאטמאבוקא

שעטבז
 ופשה'םצמר
 פשתים ביןבדיקה
 קלג גפן לצמר מבשים צמר ביןבדיקה
 קלד משעטנז הבגדיםבדיקת
 קלה ופשתים צמר סחבות מבלאיבגדים
 קלו פשתים שלצוארון

קלטמרמה
קממקלל
קמבמכנה
קמדרבית
קמזרכילות
קנא'תורה

קנג למעשה הנצרביםדינים
קנד הלימוד וסדד האלפסילימוד
קנו הבניםחינוך
 קנט - - תורה בתלמוד הלימודסדר
 קסא הגולה בארצות ספרבהי
 טהרת על חולין העמים, ארץאויר

קם2הקודש
קסר הבנותחינוך
קסה יעקב בית ספרבתי

--- -- ---- 
קסותפלה

קסד וספרד אשכנז:ומח

קסטתגלחת
קע חשמלית מכונה הוקן,תספורת
 קעא הראשפאות

.-ר"יר.ייה

נמלים
 קעג הרוב בבדיקה רי לא המצויגמיעוט
 קעד בפונדקאותירקות

 תמונת כשר, נזיריפונדקאוה
קעההתולע

קעוחירת
קעח הנכונההבדיקה
קעטכרוב

קפשפינאט
קפא ברוסל כרוב שבקופסאוה,שפינאט
קפב שלםכרובית
קפג חתוךברויבת
קפד ועדשים פולין בשרב,טין,קטניות
קפה ירוקיםבצלים
קפו ופטריוהכמהין

קפז נוס קשומאלינעס,
קפחשקדים

 אגוז נום, וועלשענעהאזעלניס,
קפט תמריםאדמה,

 כרן, תפוזים, ורמונים,תאנים
קצשזופים

 מלוחים, דגים דגים, הבדיקה,אופן
קצאכבד

קצהקדושה
קצז במקוה רק נדה טבילתטהרת.

 קצח והידור ביופי לשכללמקואות
קצט המדוברת בלשון נדהריני
 קדושין סדור ידי על משפחהיחום

רכדת
 דניו-יארק הרבנים מועד קוראקול

. קדושהתשמישי
מזוזה
 יןהפיל
ציצית

ריא - ותשובותשאלות
 הסאמעטאזעבעני,
 בי"ד אין נבלות אוכל קטןבדין

רכ להפרישומצווין
 רכו ז"ל רובינשטיין רמנ"ה הג'השובה
 רכח ו"ל פוסק ר"א הג'תשובה

 רל הזכרון כח מאמר.

 תורבץ המזוןי
קכג

 קבר קורקבןובעוף,
קבה

קכיהגןדין

קכה
קלא

קלבלקנבום

רד
רז
רט




