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 נר ה' נשמת אדם

 לעילוי נשמת האי גברא וכהנא רבה
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 ואוהב התורה ולומדיה
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  מזכרת נצח
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  מזכרת נצח

 ז"ל יוסף בן פרחה ממןלר' 
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 ספר זה לרפואה שלימה

 הי"ו עקב בן טובהלילד י

 בתוך שאר חולי עמו ישראל

 זכות הרב המחבר זיע"א שהוא מיוצאי חלציו יעמוד לו

 

 

 ולרפואה שלימה

 הי"ו נעמירפאל אליהו בן לילד 
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 לרפואה שלימה
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 א"ל שליט'ג אליהו אברז"הרה הסכמת

 " צוף דבש"וראש ישיבת , (בקעה)ורב שכונת גאולים  ,ד הרבני"אב

 

 ה"שבט תשע' ד ל"בס

 דברי ברכה

המופלג בתורה  ,להאי גברא יקירא, בקבא רבה, בואו ונחזיק טובה
בו א אשר רחש ל"ג הרב יעקב טראב הכהן שליט"ש הרה"ט החה"וירש

ני מילי מעליתא על משפחת טראב דבר טוב להעלות על הכתב מכל ה
ש יראת שמים "נ האב היקר ונעלה החה"המפוארה לדורותיהם ולע

ל ביודעו ומכירו עשרות בשנים "זצ אליהו טראבב הרב "אוצרו חזן שו
א "עיר תל אביב בבית הכנסת הדמשקאים בתבהפצת תורה ב

בניו ובנותיו זכה שכל . והיה מגדל אור לכל הסביבה כולה, וסביבותיה
כ הנני לברכו שיזכה לברך על "אשר ע. לו אומר כבודבבחינת כ' לימודי ה

שזה  מעשה רב, המוגמר בקרב ימים ולהוציא לאורה תורה מפוארה
 . ה"ושכמ, מישראלועושה שלא תשתכח תורה ', מחזק יראת ה
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¯·„ Á˙Ù

ÌÈ˜Â„˜„‰Â ,Ì˙Â·‡ ÌÈ�· ˙¯‡Ù˙Â ,ÌÈ�· È�· ÌÈ�˜Ê ˙¯ËÚ (Â ,ÊÈ) ÈÏ˘Ó· ·È˙Î

·Â˙Î ÌÈ�˜Ê‰ ÏÚ ÚÂ„Ó „ÂÚÂ ,˙¯‡Ù˙ Â‰ÓÂ ˙¯ËÚ Â‰Ó ‰¯Â‡ÎÏ„ ,ÌÈ¯‡Â·Ó ˜ÂÒÙ·

ÂÏÈ‡Â ÌÈ�· È�·‰ „Ú Â‰Ê ÌÈ�˜Ê‰ ÏÚ ÚÂ„Ó „ÂÚÂ ,˙¯‡Ù˙ ·Â˙Î ÌÈ�·‰ ÏÚ ÂÏÈ‡Â ˙¯ËÚ

.˙Â·‡‰ ˜¯ Â‰Ê ÌÈ�·‰ ÏÚ

,¯˙Î ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ Ì‰È�˘˘ Û‡ ÏÚ ¯‡ÙÏ ‰¯ËÚ ÔÈ· È˙Â‰Ó ˜ÂÏÈÁ ˘È˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡Â

˙‡ ÌÈ¯‡ÙÓ˘ È�ÂˆÈÁ ¯·„ Â‰Ê ¯‡Ù ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ,¯˙Î‰ Ï˘ ˙Â‰Ó‰ Â‰Ê ‰¯ËÚ Ï·‡

ÔÈÈÚÂ) ÍÈÏÚ ˘Â·Á Í¯‡Ù (ÊÈ ,„Î Ï‡˜ÊÁÈ) ¯Ó‡�˘ ¯‡Ù Â‡¯˜� ÔÈÏÈÙ˙ ¯ÓÂÏÎ ,¯˙Î‰

Â‡¯ÈÂ ÍÈÏÚ ‡¯˜� '‰ Ì˘ ÈÎ ı¯‡‰ ÈÓÚ ÏÎ Â‡¯Â (È ,ÁÎ ÌÈ¯·„) ¯Ó‡�Â (.‡È ˙ÂÎ¯·

.Â�ÓÓ Â„ÁÙÈ Ê‡ Â˙Â‡ Â‡¯È ı¯‡‰ ÈÓÚ˘ È�ÂˆÈÁ ¯·„ Â‰Ê˘ ¯ÓÂÏÎ ,ÍÓÓ

˘È˘ ¯˙Î‰ ˙Â‰Ó ¯ÓÂÏÎ ÌÈ�· È�·‰ Â‰Ê ÌÈ�˜Ê‰ Ï˘ ‰¯ËÚ‰˘ ¯ÓÂ‡ ˜ÂÒÙ‰ ‰Ê ÈÙÏÂ

Ì„‡‰˘ ¯ÓÂÏÎ Ì˙Â·‡ Â‰Ê È�ÂˆÈÁ ¯·„ Â‰Ê˘ ˙¯‡Ù˙‰ ÂÏÈ‡Â ,ÂÈ�· È�· Â‰Ê Ô˜ÊÏ

.'Â„ÎÂ ˜ÊÁ È·‡ ,·¯ È·‡ ¯ÓÂ‡

‰ÏÚÓ Ï˘ ‰·È˘ÈÏ ˘˜·˙� ÈÎ Â�È�ÈÚ ÚÓ„˙ ÚÂÓ„Â Â�˘Ù� Â�ÈÏÚ ÁÂ˘˙Â ¯ÂÎÊ˙ ¯ÂÎÊ

‡ÎÂ„Ó‰ ,„ÒÁÂ ‰˜„ˆ Û„Â¯Â ,ÌÈ·¯‰ ÈÎÊÓÓ ,Â�È�˜Ê ,Â�·Ò ,Â�È·‡ ¯Ó ÂÊ ‰�˘·

ÌÎÁ ,ÔÈ¯ÂÒÈÈ·ÔÂ˙ÏÒÓ ·‡¯Ë Ô‰Î‰ Â‰ÈÏ‡ÌÂÈ· Â‡¯Â·Ï Â˙Ó˘� ˙‡ ·È˘‰˘ ,Ï"ˆÊ

˙‡ Â˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ ¯Â‡Ï ‡ÈˆÂ‰Ï Â�‡· ÍÎÏ‰ .„"Ú˘˙‰ ÔÂÈÒ '„ È�˘ ÏÈÏ ¯‰Ó�‰Â ¯Ó‰

‚"‰¯‰ ¯"¯‰ÂÓÎ Â�È˜Ê ¯"ÂÓ Ï˘ "Â‰ÈÏ‡ ÏÚÈÂ" ¯ÙÒ‰ÔÂ˙ÏÒÓ ·‡¯Ë Ô‰Î‰ Â‰ÈÏ‡
Ë"�¯˙‰ ˙�˘· ¯ËÙ�) .Ï"ˆÊ1(

·‡¯Ë Ô‰Î‰ ‰„Â‰È ‚"‰¯‰ Â„Î� È„È ÏÚ ‰�Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ÌÏÂÚ ¯Â‡Ï ‡ˆÈ ¯ÙÒ‰

ÌÈ¯ˆÓ „"·‡¯) Ï"ˆÊ ÔÂ˙ÏÒÓ2„È È·˙Î ÍÂ˙Ó ‚"ÙÏ Á"È¯Ù˙‰ ˙�˘ ¯È‰˜ Y ÌÈ¯ˆÓ· (

Â˙Â˘¯· ‰È‰˘3ÌÚ ,˘„ÁÓ ¯ÙÒ‰ ˙‡ ¯Â‡Ï ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ¯È„‡‰Ï Â�‡ ÌÈ‡· ‰˙ÚÂ ,

˘ ˙ÂÙÒÂ‰.Â�È„È ‡ˆÓ˙ ¯˘‡Ó ÌÈ�Â˜È˙Â ˙ÂÓÂ˜Ó È‡¯Ó Ï

·‡¯Ë Ô‰Î‰ Â‰ÈÏ‡ ·¯‰ Â�˙ÂÁÓ ÏÚ Ï"ˆÊ Ï‡˙Ù Ì‰¯·‡ ·¯‰ Ï˘ „ÙÒ‰ ÔÎ Ì‚ Â�·˙Î

Ï"ˆÊ4.„È È·˙Î· ‰È‰˘

1.ÂÈÈÁ ˙Â„ÏÂ˙ Â�·˙Î˘ "Ì˙Â·‡ ÌÈ�· ˙¯‡Ù˙Â ÌÈ�· È�· ÌÈ�˜Ê ˙¯ËÚ" ˜¯Ù· ÔÈÈÚ

2.ÂÈÈÁ ˙Â„ÏÂ˙ Â�·˙Î˘ "Ì˙Â·‡ ÌÈ�· ˙¯‡Ù˙Â ÌÈ�· È�· ÌÈ�˜Ê ˙¯ËÚ" ˜¯Ù· ÔÈÈÚ

3È˙ÙÒ‡Â ÌÈ¯ÊÂÙÓ ‰ÓÈ‰Â Â˘„Â˜ „È ˙·È˙Î ,ÌÈ·Â˙Î· ‡ˆÓ� ¯˘‡Ó" ¯ÙÒ‰ ¯Ú˘· ·˙Î ÍÎÂ

.Ï"ÎÚ "'ÂÎÂ ‰ËÈÏÙ‰ ¯˙È ˙‡ ÒÈÙ„‰Ï ÈÏ ¯ÂÊÚÈ Í¯·˙È Ï‡‰Â È„ÈÏ ‡·‰ ÔÓ Ì"È¯ÓÂ‡·

4.„"ˆ¯˙ Ú"·Ï�˘
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"ÔÂ˙ÏÒÓ ·‡¯Ë Ô‰Î‰" ˙ÁÙ˘Ó È�·¯Â ÈÓÎÁ ÏÚ ˜ÒÂÚ‰ ˜¯Ù „ÂÚ Â�‡·‰ ÔÎÂ

,ÌÈÏ‰ÂÓÂ ,ÌÈËÁÂ˘ È˘‡¯Â ,Ì"È„·‡¯Â ,ÌÈÓÎÁ‰Â ,ÌÈ�·¯‰ ÂÈ‰˘ ÚÂ„È˘ ‰È˙Â¯Â„Ï

‰È˙Â�Î˘·Â ˜˘Ó„ Y ‰È¯ÂÒ· ,ÌÈ�ÊÁÂ5ı¯‡· ÌÈ�·¯ ÂÈ‰ ‰È¯ÂÒÓ Â‡ˆÈ˘ ¯Á‡ÏÂ

‰Ó„˜‰· ·˙Î˘ ‰Ó Â‡¯Â Â‡ˆ .(„ÂÚÂ ˜¯ÂÈ ÂÈ�) ,‰˜È¯Ó‡·Â („ÂÚÂ ·È·‡ Ï˙) Ï‡¯˘È

‰„Â‰ÈÏ ˙‡ÊÂ ˙"Â˘Ï6˙È· È·˘ÂÈÓ È˜ÏÁ Ì˘Â ˙Â·ÂË ÈÏÚ ÏÓ‚ ¯˘‡ Ï‡Ï Í¯·‡ È�‡"

˜˘Ó„ ˙"ÈÚ È˙„ÏÂÓ ¯ÈÚ· Ô�·¯„ ÈÎ¯· ÔÈ· È˙Ï„‚ ÈÓÈ ÏÎ ,Â„ÒÁ ·ÊÚ ‡Ï ¯˘‡ ˘¯„Ó‰

ÈÁ¯ÈÎ È��˙È ÈÓ Ì„˜Ó ÌÈÓÈ ‰¯ÎÊ‡ ÈÎ ,ÌÈ¯ÙÂÒ Ï˘Â ÌÈÓÎÁ Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ¯ÈÚ ‡"ÚÈ

Ë¯Ù·Â ,ÌÈ¯˜È‰ ÔÂÈˆ È�·Ó Ô�·¯„ ˙ÂÏÚÓ È�‰ Ô�ÂÈ·ˆ·Â Ô˙ÓÂ˜· Ô�Â·˙‡ ÌÈ�˜ÊÓ Ì„˜

ÈÏÂ„‚ Ô�·¯„ ˙ÂÏÚÓ Ô�·¯ ÏÚÂ Ï‡¯˘È ÏÚ ÌÈÏÂÏ‰ ˘„Â˜ ÈÙ¯˘ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ�‰Î‰

‰ÏÂ„‚Â ‰¯Â˙ ,ÌÈ¯·„Ó‰ Ì‰ ˙Â··Â¯Ó ˙ÂÙÈÏ‡Ó ˙Â·ÂË ˙ÂÏÚÓ ‰ÓÎ Â�È˙ÁÙ˘Ó

‰Ó‰ ÌÈ¯„‰Ó‰ ÔÓ ÌÈ¯„‰Ó ÌÈ¯‰ È¯˜ÂÚÂ È�ÈÒ ‰Ï‚�·Â ¯˙Ò�· ÈÏÈ·˘ Â‰Ï ÔÈ¯È‰�

‰Ï‰˙ ‰Â‡� ÌÈ¯˘ÈÏ ‰ÏÂ„‚ ·‰Ê ˙¯ËÚÂ ,È¯ÈÚ ˙Â�· ÏÎÓ ÔÈ�· ·Â¯Â ÔÈ�Ó ·Â¯ ÌÈ¯Â·‚‰

'ÂÎÂ˜¯ÙÏ Â�‡¯˜ ,„ÂÚÂ ÌÈ�ÊÁÂ ÌÈÏ‰ÂÓÂ ÌÈ�·¯Â ÌÈ�ÈÈ„Î ÌÈ�‰ÎÓ ÌÂÈ‰ „ÚÂ .Ï"ÎÚ "

."Ì˙Â·‡ ÌÈ�· ˙¯‡Ù˙Â ,ÌÈ�· È�· ÌÈ�˜Ê ˙¯ËÚ"

'¯ ¯Â‡Ï ‡ÈˆÂ‰ ¯·Î Ë"Ó˘˙‰ '· ¯„‡· ¯·Î˘ ÔÈÈˆÏ ˘ÈÂÛÒÂÈÂ˙ÈÈÚ¯Â ‡"ËÈÏ˘ ·‡¯Ë

·˜ÚÈ Ì�· ˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ Ï"ˆÊ ·‡¯Ë ˙ÁÙ˘Ó ÈÓÎÁ Ï˘ ˙Â�ÂÓ˙‰ ˙‡ ˙"·�Ó ‰ÙÈ

˙Â„ÏÂ˙ Â�ÙÒÂ‰Â ,‰"Ó˘˙‰ ¯„‡ '„Î· ÏÈÏ‚‰ ÌÂÏ˘ ˙ÓÁÏÓ· ‚¯‰�˘ Ï"Ê ·‡¯Ë Ô‰Î‰

.Â�‡ˆÓÂ Â�‚˘‰ ¯˘‡Ó ‰ÁÙ˘Ó‰ È�·¯ ÏÚ ÌÈ¯ÂÙÈÒÂ Ì‰ÈÈÁ

˙ˆ˜Ó Â�‡·‰ ÔÎÂ ,Ï"ˆÊ ÁÂ�Ó‰ ÏÚ ÌÈ¯ÂÙÈÒÂ ˙Â‚‰�‰Â ˙Â„·ÂÚ ˜¯Ù Â�·˙Î ÔÎÂ

.Ï"ˆÊ ÁÂ�Ó‰ ÏÚ (‰¯Â˙ È¯·„Â) ÌÈ„ÙÒ‰

,‰�˘‰ È„ÚÂÓÂ ,˙·˘ Ï˘ ˙ÂÏÈÙ˙‰ È�Â‚È� ÌÈ˜ÒÈ„ È·‚ ÏÚ ¯Â‡Ï Â�‡ˆÂ‰ ÔÎ ÂÓÎ

È�‡Â Ï"ˆÊ È·‡ Â�ËÏ˜‰˘ ,„ÂÚÂ ˙·˘ Ï˘ ˙Â˘˜·‰Â ÌÈ‡¯Â�‰ ÌÈÓÈ‰Â ,˙ÂÁÈÏÒÂ

"·˜ÚÈ ˙È·" ˙Ò�Î‰ ˙È·· Â‚‰�˘ ÂÓÎÂ ,˜˘Ó„ ‰È¯ÂÒ· ÌÈ‚Â‰� ÂÈ‰˘ ‡"ËÁÏ·‡˘

.ÌÈ�˘ Ï·ÂÈÓ ‰ÏÚÓÏ Ì˘ ÔÊÁ ‰È‰ Ï"ˆÊ È·‡˘

˙È�·¯‰ ÈÓ‡ ˙¯Ó ˙‡ Í¯·Ï ‰ÏÎ‡ ‡Ï È˙Ù˘˙ÈÓÏÂ˘Â�È·‡ ÔÈÓÈÏ ‰„ÓÚ˘ ‰ÈÁ˙˘
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äîã÷ä

øáçîä áøä ìù åðá ïá éðîî

øáãî äôø äôùá

úéùàøáבקסתי שפתיים דבר מאמר

מלכי מאן מלכים נגד אפתח

המחברת זאת על אדברה, אמרתי רבנן

יתרה, ורבי ברה כלבנה ומזהירה מאירה

האדם תורת האיכות ורב הכמות קטן

המשרה ותהי שמו גדול בישראל הגדול

הידוע נורא, האלהים כמלאך שכמו על

ולתהילה טוב לשם ומפורסם

תורה ראיה צריך אין למפורסמות

בחסידות מתנהג יתירה, וענוה וגדולה,

והישר הטוב לעשות כבשר עצמו משים

העמיד ולשומרה, לעובדה התורה פי על

ונבונים חכמים רובם הרבה תלמידים

את וזיכה זכה וגמרא, משנה מקרא

שהכל איש בו, תלוי הרבים זכות הרבים

מחזרת תורה המאירה, אספקלריא בו

ממנו למינהו בו זרעו שלה אכסנייא על

התורה. חוקת זאת כמעשהו הוא

úåòéèðקדושים כולם לשרשים דומות

הימה ישראל אלפי ראשי

התורה על ובניהם הם הטהורה, המנורה

על בצע שונאי אמת אנשי העבודה ועל

מרובים ששרשיו אילן התורה, פי

הילולים קודש פריו מתוקים ופירותיו
התורה. זאת ממתקים וחכו

òãåðובמקומו במעשיו שמו בשערים
בו שיש טעם עמו ונימוקו טעמו
היא ה' יראת חכמה ראשית תורה, ריח
היא ביושרו הולך כברו תוכו אוצרו
היתה זאת עוד המעלה יסוד העולה
אגב מפומיה גירסא פסיק לא יתירה,
ובתורתו חפצו ה' בתורת אם כי דוחקא
ולשומרה, לעובדה ולילה יומם יהגה
הי צדקתו ויגידו במותו לו עשו וכבוד
זיוה פנה תהילתו ישירו עניו הי חסיד
גודלו לפי לו רב ידיו הדרה, פנה
ראשי עטרת מעלת ניהו הוא ומהללו
המופלא הרב זקני מר תפארתי וציץ
הבכורה, משפט לו ובנגלה בנסתר

כמוהר"ר ‰Ô‰Îכקש"ת ·˜ÚÈ Â‰ÈÏ‡
ÔÂ˙ÏÒÓעליהם יהי וזיע"א זצוק"ל

סתרה.

øùàåקדושה יד בכתובים נמצא
חידושים מהם תורה, חידושי
סדר על נועם דרכי וגם הפוסקים בדברי
עשיות ואנה אנה מפוזרים מצאם התנ"ך
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ארוצה אמרתי בעוניי ואני שורה,

חוצה מעינותיו יפוצו לאור להוציאם

התורה. ספר את לקוח מקצה אחד כרוב

íâäלהדפיס מילתא איסתייעא דלא

גמירה, עד ולבא דמר מילי כל

נתחיל הכא השתא מה ויהי אמרתי

תורה. של לגומרה לן יעזור יתברך והאל

åàåáåמרגניתא להדין טובה נחזיק

מינן חד מרבנן צורבא האי טבא

כמוהר"ר השלם החכם חביבא רב

ÔÂ˙ÏÒÓ Ô‰Î‰ ÈÎ„¯Óהשתדל אשר הי"ו

זה קונטרס להדפסת הגבאות על לקבץ

עם סגולה מאנשי בעזרה, סמיכה הן

יע"א, ניור"ק עי"ת אנשי לנחלה בחר

יהי כן שומרם וכבבת תשמרם ה' אתה

אמן. רצון

ììëáåלדודתי אברך אני הברכה

מלך של בתו היקרה האשה

והצנועה הכבודה האשה זקני מו"ר הרב

תבורך צלחה מרת והמעטירה הגברת

בעזרה. אשה פילגשים מלכות מנשים

éúìôúåאל כפעולם ה' ישלם קבע

לעולם לעד גואלם עליון

ויקרא. תוקפא חוסנא
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åäéìà ìòéå øôñ

ó"ìà úëøòî

עייןאדם, אדם, קרויים אתם
זרה עבודה במסכת להתוספות
וכו' ולויים כהנים ד"ה א' עמוד ג' דף
מנין בש"ס דאמרו אהא שהקשו
ככהן הוא הרי בתורה ועוסק גוי שאפילו
אותם יעשה אשר לומר תלמוד גדול
העולם דאומות הכא משמע וכו', האדם
אמרינן דהא ותימא אדם, איקרו נמי
באהל, מטמאין גויים קברי דאין בעלמא
אתם באהל ימות כי אדם דכתיב משום
קרויים העולם אומות ואין אדם קרויים
אדם בין לחלק דיש ר"ת ואומר אדם,
הא [וא"ת] תימא) (ואי וכו', להאדם

השולח בפרק מז.)אמר דף קנין(גיטין יש
שיחין בה לחפור ישראל בארץ לנכרי
אדם לבני נתן והארץ שנאמר ומערות

אדםואומ בני מקרו נמי דאומות ר"ת ר
כאן עד הראשון, אדם בני לומר שרוצה

לשונו.

èåùôåדאומות דתירץ דר"ת הוא
לא אדם, בני מקרו נמי העולם
דיש בתחילה שתירץ ממה ביה הדר
ליה וסבירא להאדם, אדם בין לחלק
וגם דוקא, האדם קרויים העולם דאומות
אקרו לא אדם אבל אדם, בני קרויים

כתונת הרב על תמהני מאד ומה כלל,
על שכתב בחילוק לברכה זכרונו יוסף
דאומות שתירצו הנזכר התוספות דברי

לשונו וזה אדם, בני מקרו נמי העולם
לדוכתא קושיא הדרא זה לפי ותימא
קברי דאין בהמקבל בגמרא למדו איך
הא אדם, דכתיב משום מטמאין גויים
היאך כן אם אדם מקרו נמי דגויים כיון

גם בתוכו גויים נכנס לא זה דאדם ניכר
לא שנתבאר מה ולפי דבריו, כאן עד כן,

ודו"ק. מידי ולא קשיא

áâàåזכרונו אליהו רוח להרב ראיתי
שכתב א' עמוד כב דף לברכה
וזה לעיל, הנזכר התוספות דברי על

אדם בין לחלק דיש ר"ת ואומר לשונו
מוהר"ן הרב אלי והקשה להאדם,
דמסכת מההיא לברכה זכרונו רוזיליו
בנאה רבי ראשון עמוד נח' דף בתרא

למערתא מטא כי וכו' מציין הוה
התוספות והקשו וכו', (ד"הדאברהם

מטמאיםמציין) אינם גויים קברי והא
רבנן ואפילו אדם, קרויים דאין משום

באהל, דמטמאין ואמרי אר"ש דפליגי
(הדבור) שלפני בקבר מקום מכל
אלא נד דף בנזיר לה מרבי לא [הדיבור]
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קבר לרבות בקבר או נגיעה, לענין

דכתיב ומקרא [הדיבור], (הדבור) שלפני

(לפרש) ויש התם, לה מרבי נגיעה גבי

דכתיב אדם, נקרא דאברהם [לומר]

ולהכי הראשון, אדם וכן הגדול, האדם

ולפי כאן. עד דאדם, מקרא למעטם אין

נקראו העולם דאומות ז"ל ר"ת דברי

במקומה הקושיא עדין כן אם האדם,

השלום עליו אבינו דאברהם עומדת,

פי על ז"ל הרב ותירץ הגדול, אדם נקרא

גופי בספר ז"ל מהרש"א שכתב מה

כתבו לשונו וזה ל"ג כלל הלכות

והרא"ש וכו', מחלק שר"ת התוספות

לח דף קמא בתוספותיו סודם גילה

בשטמ"ק) הובא א', דהאדם(עמוד וטעמו ,

מיעוט אדם מיעוט, אחר מיעוט הוי

אדם, קרויים העולם אומות דאין אחד

החשוב האדם אחר מיעוט בה"א האדם

ואין מיעוט, אחר מיעוט ליה והוה וכו',

ובהא לרבות, אלא מיעוט אחר מיעוט

תירצו דשפיר הקושיא, מתורצת

דכתיב אדם, נקרא דאברהם התוספות

ולריבוי מיעוטי, שני ליה והוה האדם

לדונו נח בן שהיה לאברהם אפילו

כישראל אדם ונקרא ממש, כישראל

ז"ל. דבריו כאן עד ומטמא,

àéù÷åכן אם ז"ל, דלדבריו טובא לן

שנקראו העולם אומות גם

האדם, אותם יעשה אשר כדכתיב האדם

והוא מיעוט אחר מיעוט ליה הוה

גויים שקברי צריך היה כן ואם לרבות,

לי וצריך אברהם, גבי כדאשכחן יטמאו

עיון.

ïééòåחיים מים חדש פרי (דףלהרב

לבתראנח.) בחידושיו ז"ל

ותירץ הנזכרת, מוהר"ן קושיית שהקשה

הידיעה, ה"א היא הגדול דהאדם דה"א

הגדול, אדם שנקרא פלוני אמר וכאילו

שם. עיין אדם, כתיב כאילו ליה והוה

ú"éá úëøòî

המזון, זכרונוברכת להר"ן ראיתי

במסכת לברכה

המשנה על הגזול לולב פרק (דףסוכה

אולח.) אשה או עבד שהיה מי שאמרה

מה אחריהם עונה אותו, מקרין קטן

וכו', מאירה לו ותבא אומרים, שהם

ברכת לאביו מברך בן לשונו וזה כתב

שמתו מי ובפרק (ברכותהמזון,

המזוןכ:) בברכת אשה וטרינן שקלינן

להוציא מינה ונפקא דרבנן, או דאוריתא

[ואתיא] (ואתו) וכו', חובה ידי אחרים

מברכת ד[ה]אשה מהא למיפשטא

דמחייבא אלמא ומוציאתו, לבעלה

בעונה לאו מתניתין דהך מאוריתא,

(כעונה) היא אומרים שהם מה אחריהם

ושותק, בשומע אלא דמתניתין [כגונא]

[בעלה] בדאכל דדילמא [ודחי] (ודחו)

המזון בברכת דמיחייב דרבנן שיעורא
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אוקמתא ,ולהך וכו' דרבנן ואתי מדרבנן,

בן היינו לאביו, מברך בן קתני כי

אבל מדרבנן, דחיוביה לחינוך שהגיע

מחייבא דאשה לן דקימא למאי

מתוקמא כפשטאמדאוריתא, מתניתין

שיעור(א) איהו ובדאכל גדול בבן

עד וכו', ליה ומפקי הני ואתו דאוריתא,

כאן.

ïééòåבסוף לברכה זכרונו הנזכר להרב

משנת על דקידושין קמא פרק

כט.) וכו',(דף האב על הבן מצות כל

וכו' אחד גוי עשה מה וראו צאו בד"ה

לשונו וזה דכתב זה, היפך שכתב

יוסף רבי דאמר עלה בגמרא וגרסינן

ר"ת למד ומכאן וכו', אמינא הוה מריש

עשה במצות [שפטורות] (שפטו) דנשים

ומברכות עושות רצו אם גרמא, שהזמן

שפטור פי על אף יהודה לר' סומא דהא

וכו', עליהם הוא מברך לעשותם בא אם

וכו', עושות רצו דאי כיון לנשים ומינה

בדבר שמחוייב דכל נמי הכי אין אבל

במידי אפילו מדרבנן, מפיק מדרבנן

נמי והכי בדאוריתא, עיקר ליה דאית

שמתו מי בפרק [בברכות] (כ:)מוכח

המזון בברכת נשים דאי דאמרינן

חובתם, ידי אנשים מוציאות מדרבנן

דאית גב על אף דרבנן, שיעורא בדאכול

מכל תימא וכי מדאוריתא, עיקר ליה

אתי מדאוריתא עיקר ליה בדלית מקום

למה שכן וכיון דרבנן, ומפיק דרבנן

שמע, על יפרוס לא קטן (מגילהאמרו

מחייבכד.) לחינוך שהגיע כל והא

כה:)מדרבנן דקטן(סוכה למימר איכא ,

הא זה ולפי וכו', כלל בדבר מחוייב אינו

לאביו מברך בן שמתו מי בפרק דתניא

בדאכל ואוקימנא לבעלה, מברכת ואשה

וכו', איירי קטן בבן לאו דרבנן, שיעורא

סופר לן וקמשמע איירי, בגדול בן אבל

למיתני דבעי משום יוצא, ובור מברך

לשונו. כאן עד וכו' מאירה תבא עלה

éøäמברך בן דההיא בפירוש מוכח

בגדול אלא מיתוקמא לא וכו',

זכרונו הוא שכתב ממה היפך דוקא,

לי וצריך הגזול, לולב בפרק לברכה

להרב ראיתי זמן אחר שוב עיון.

ע"ב קי"ג בדף לשלמה המעלות

באורך. שם יעויין בזה שנתעורר

דינים, ראיתיבתי נפשות, דיני

זכרונו משה ידי להרב

בלק סדר מדרש על בפירושו לברכה

פסוק על שם ד)שאמרו כה, קח(במדבר

לה' אותם והוקע העם ראשי כל את

למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר וכו',

דנים ויהיו סנהדרין ראשי להם הושיב

הרב כתב וכו', לפעור שהלך מי כל

הושיב לשונו וזה לברכה זכרונו הנזכר

דנים שאין לפי פירוש וכו', ראשי להם

ראשי להם חלק ואמר אחד, ביום שנים

דינים בתי להם חלק פירוש סנהדרין,

עד אחד, דין בבית נידונים יהיו שלא

כאן.
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àäéîúåהרב על טובא מלתא לי
במסכת דהא לברכה זכרונו
על הקשו ראשון עמוד לה' דף סנהדרין
מאי לשונם וזה וכו' להם דהושב הא
שנים דנים שאין משום אילימא טעמא
(יוחנן) רבי אמר והא אחד, ביום
בשתי אלא [שנו] (שנא) לא [חסדא]
כדי אלא דנין, אחת במיתה אבל מיתות,
שם, עיין מישראל, ה' אף חרון שישוב
לברכה זכרונו הרב פירש איך כן ואם
וכו', אחד ביום שנים דנים שאין לפי

עיון. לי וצריך

תוסיף, זכרונובל להרא"ם עיין
ואתחנן סדר לברכה

תוסיפו לא הפסוק ב)על ד, כגון(דברים
מינין חמש בתפילין פרשיות חמש
וזה הקשה דבריו שבתוך וכו', בלולב
דלכולי משמע מהכא תימא ואי לשונו
איסור בהו לית אגידי דלא היכא עלמא
ברייתא דהך סיפא כן ואם תוסיף, בל
לא כהנים, ברכת לברך פתח אם דקתני
ברכה אוסיף לברך ופתחתי הואיל יאמר
אגידי לא הא לא אמאי משלי, אחת
בזמניה התם שאני בגמרא תירצו כבר,

כאן. עד הוא,

àìå,ז"ל קודשו דברי להבין זכיתי
אגידי דלא דהיכא כתב דבתחילה
בל משום ליכא בזמנו הוא אפילו
לחודיה והאי קאי לחודיה דהאי תוסיף,
מבריתא ליה הוקשה הכי ומשום קאי,
אפילו להוסיף דאסרה כהנים דברכת

כבר מתרץ, מאי כן ואם אגידי דלא
הוא, דזמניה התם שאני בש"ס תירצו
במקומה הקושיא עדין זה יושיענו מה
על לא זה, כשתירץ הש"ס וגם עומדת,

אל כן, תירץ הנזכרת עניןהקושיא על א
בש"ס אמרו דבתחילה והוא (ר"האחר,

ע"ב) דסביראכח' רבא לדברי מעתה אלא
בחג הישן כונה צריכות אינם מצות ליה
ותירץ תוסיף, בל משום ילקה בסוכה
אלא עליהם עובר אינו מצות אומר שאני
לכהן מנין אבא בן שמן רב מתיב בזמנן,
ליה עבר ליה דבריך כיון הכא והא וכו',
עסקינן במאי הכא דעבר, וקתני זמניה
כל סיים והתניא וכו', סיים בדלא
הדר וכו' דאלו כיון הכא שאני ברכותיו
כאן, עד הוא, זמניה יומא כוליה מברך
ללא אגידי בן לחלק נחת לא והש"ס
בזמנו, לשלא בזמנו בן אלא אגידי,

ודוק.

ïééòåהנזכרת בסוגיא להתוספות גם
השנה)שהיא ע"ב(ראש כח' בדף

ומנא) להרב(ד"ה ראיתי שוב ודו"ק, ,
שהקשה ע"ב קיב' בדף הכסף צרור

שם. יעויין ותירץ, זאת, קושיא

תשמח, אל אויבך ראיתיבנפול
להרב
הבהיר בספרו (ז"ל) יצ'ו פלג"י מוהר"ח
אבות מסכת על בפירושו חיים דרכי
עמוד ק"ל דף [יט] (כ"ה) משנה ד' פרק
שאמר מה והנה לשונו וזה שכתב שני
בישראל, מיירי זה אויב אויבך בנפול
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דמגילה קמא בפרק הש"ס אוקמה דהכי
כשהוא והיינו ראשון, עמוד ט"ז דף
שכתבו וכמו ה', בדרכי הולך ואינו רשע
על תימא והוא יע"ש, ז"ל המפרשים
דרצה לברכה זכרונו לירמא מוהר"י
העולם, באומות דוקא שהוא להכריע
זאת, סוגיא מיניה דאשתמיט דנראה

עיון. וצריך

éúéàøåבספרו יצ"ו הנזכר למוהרח"ף
ראשון חלק חיים לב הבהיר
דרכי בהשמטות שני עמוד קמ"ז דף
שם דאמרו לשונו וזה שכתב חיים
דוקא הוא וכו' אויבך דבנפול להדיא
וכזה העולם, באומות ולא בישראל,
לברכה זכרונו מוהרי"ל דברי על תמהתי
דהוא העולם, באומות דדוקא שכתב
בצ"ע דבריו והנחתי זו, סוגיא הפך

בפנים. ככתוב

éúòîùåעל להקשות לו דהיה מקשים
לומר יתכן דאיך דבריו,
באומות דוקא הוא אויבך דבנפול
מותר, בישראל הא מינה דשמע העולם,
תורף זה הסברא, מצד יתכן לא וזה
יצעקו כי להם מה ידעתי ולא דבריו,
הרב דברי על הקשתי דלא לאמר, אלי
דברי שאין דעתם לפי דאם הסברא, מצד
ואני בכך, מה הכי בלאו מובנים, הרב
במקום הסברא, מצד להקשות רציתי לא
דרכי כי ערוך, ש"ס היפך להקשות שיש
מצד להקשות שלא המקומות ברוב
מדברי סתירה דיש במקום הסברא,
דרכי זה בקונטריס שכן וכל הש"ס,

פלפול בתוכו לשום רציתי שלא חיים,
במקומות ההכרח, בדרך אם כי כלל,
לכי וזהו נמרץ, ובקיצור מועטים,
האמת לפי אבל דיליהו, כל להו יהיבנא
מהרי"ל דברי על להקשות דאין הוא,
ודבריו כלל, הסברא מצד לברכה זכרונו
אויבך דבנפול דכתב דהא ברורים, הם
הוא העולם, באומות דוקא הוא וכו'
דאויב בדבריו שם שהכריח מה מכח
ואחר שונא, אלא ישראל נקרא אינו
איירי הקטן דשמואל שם דהכריע
בירר זה ההכרח, מכח העולם באומות
באומות דוקא דההוא וכתב דבריו,
דברי על עובר הוא דבישראל העולם,
מי ידעתי ולא וכו', תיקום לא על תורה,
הוא הקטן שמואל דאזהרת ויאמין פתי
יהיה ולישראל העולם, באומות דוקא
על קושיא שום אין כן ואם וכו', שמח
היפך הוא שכתב דמה אם כי הרב, דברי
כאן. עד עיון צריך ועדין דמגילה סוגיא

úåàøåðåמוהרי"ל כתב איך נפלאתי,
אינו דישראל לברכה זכרונו
שונא, דוקא אם כי אויב, בשם נקרא

הכתוב דיבר מלא מקרא כג,והרי (שמות

חמורוד) או א(ו)יבך שור תפגע כי
על דוקא והוא לו, תשיבנו השב ת(ו)עה
חייב אינו הגוי דאבידת ישראל
שכן בדבר, יש איסור ואדרבה להחזירה,
בהלכות לברכה זכרונו הרמב"ם פסק
והטור ג', הלכה י"א פרק ואבידה גזלה
ותו שם. יעויין רס"ו סימן משפט חושן
זכרונו מוהרח"ף הרב איך לי קשה
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בש"ס ועיין בזה השיגו לא לברכה
תנו לשונו וזה א' עמוד לג' דף דמציעא

תראה כי ה)רבנן כג, אפילו(שמות יכול ,
כי אי תפגע. כי לומר תלמוד מרחוק,
לומר תלמוד ממש, פגיעה יכול תפגע,
בה שיש רא[י]יה היא ואיזו תראה, כי

משבעהפ אחד חכמים שיערו גיעה,
כאן עד [ריס] (רוס) וזהו במיל, ומחצה
תפגע, כי דפסוק מוכח הרי שם, יעוין
בישראל קאי ממנו תראה כי דיליף

עיון. לי צריך וכעת ודו"ק,

øçàåלהמכילתא ראיתי החיפוש
על משפטים בסדר והילקוט
הכותי, על שפירשו מי שיש זה, פסוק
שפירשו ויש המומר, על שפירשו ויש
על שפירשו ויש לסורו, שחזר הגר על
יהודה בשבות ועיין שם, יעויין ישראל,
שם שכתב מה המכילתא על בפירושו
ודו"ק. שהק' מה עוד ל"ק וכפי"ז ודו"ק,

נח, משנהבן בכסף ז"ל מרן כתב
יד' הלכה מלכים מה' פ"ט
הרמב"ן משם וכו' וכיצד לשונו וזה
בת ופיתה אנס אם נח דבן לברכה זכרונו
בדברי שם יעויין עליה, נהרג חבירו

קודשו.

àäéîúåאיתא דהא טובא, מילתא לי
ז"ן דף דסנהדרין בש"ס
להם, יש בעל בעולת נח דבני שני עמוד
להם, יש לא המאורסה נערה אבל
יעו"ש, וכו', בעל בעולת והיא מדכתיב
או אנס אם שיהרג אפשר איך כן ואם

להתישב צריך וכעת חבירו, בת פתה
ודו"ק. בדבר,

איסור, אשרביטול להרב עיין
בדף יצ"ו לאברהם
שער הרב דברי שהביא ראשון עמוד י"ב
עמוד מ"ט דף לברכה זכרונו החצר
בספר מצאתי לשונו וזה שכתב ראשון
מה ידוע הנה לשונו וזה יד כתיבת
כי לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו
בשעה היה העגל את ישראל כשעשו
משה, בשש מכי לה וילפי מהיום, ששית

א) לב, לבטל(שמות וכדי שש, באו
לבטל כדי זה וכפי ששים, צריך האיסור
וששים מאות שלוש צריך העגל איסור
עשה מה בששים, לבטל כדי שעות
ג' לישראל להם תיקן הוא ברוך הקדוש
ימי שבעת ימים ט"ו שבם בשנה, רגלים
הרי סוכות, שבעה שבועות, אחד הפסח,
בהם יש ויום לילה ימים וט"ו ימים, ט"ו
ידי ועל שעות, וששים מאות שלש
בס' מתבטלים כראוי רגלים ג' שמירת
ספר דברי כאן עד שעות, שש אותם

וכו'. יד כתיבת

äîúåאך לשונו וזה הנזכר הרב עליו
לא רבה, המחילה אחרי אמנם
שכול אדע ולא ושלום, חס בזה צדק
דבהדיא העגל, במעשה ביטול שייך איך
עמוד ג"ן דף זרה בעבודה אמרינן
אומר מנסיא בן שמעון רבי ראשון
ביטול לה אין ישראל של זרה עבודה
שער הרב על כן גם ותמה וכו', עולמית
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מזה, נרגש ולא דבריו שהעתיק החצר
באורך. שם עיין בצ"ע, והניחה

éëðàåתמיהתו על הרבה תמהתי העבד
ז"ל, הנזכרים הרבנים על הנז',
זרה עבודה ז"ל רבותינו שאמרו דמה
ליהנות לענין ביטול, לה אין ישראל של

של זרה בעבודה והכא בעצמה, ממנה
כתיב שעשו כ')העגל לב' את(שמות ויקח

ויטחן באש, וישרוף עשו, אשר העגל
הרבנים שכתבו ומה וכו', דק אשר עד
בעצמו, העון איסור לבטל הוא הנזכרים

ודו"ק.

ì"îéâ úëøòî

ז"לגט, אברהם מעשה להרב עיין

אך לשונו וזה א' עמוד קל"ג בדף

ולא כשרים בעינן אי בענין אמנם

דבריו הביא מינץ למוהר"י עיין קרובים

ס"ק קל"ג סימן העזר באבן היטב הבאר

ליתן רגילים ז"ל מרן שכתב מה על ד',

לשונו וזה כתב עשרה, במנין הגט

שיהו ואפילו המנין, מן והדיינים עשרה

לזה, זה או ולאשה, לאיש קרובים בהם

שם, עיין מינץ, מהר"י כלום, בכך אין

דקרובים ליה דסבירא יוצא מבואר

ולא הגט, דייני להיות מותרים הדיינים

דדיינים הוא דדינא חליצה לדייני דמי

שם. עיין וכו', פסולים קרובים

àðàåרגליו עפר נשיקת אחרי עבדא

מדברי מייתי ראיה מה ידעתי לא

להיות הגט דייני שיכולים ז"ל מהר"ם

דבר לא ז"ל מוהרי"ם דאמת קרובים,

העשרה שאר על כוונתו אם כי כלל, בזה

קרובים שיהו אפילו מהדיינים, חוץ

ודו"ק. כלום בכך אין וכו', לאיש

éøáãåז הנזכר בסימןמוהרי"ם הוא "ל
י"א בסימן כ', ובסימן י"א,
להושיב לשונו וזה כתב בתחילתו
לא קרובים יהיו שלא דיינים שלשה
כתב ועוד לזה, זה ולא לאשה ולא לאיש
בני יו"ד לפחות שם שיהיו וטוב כ' בסי'
יהיו ולא בדיינים, ישבו וג' אדם,
לאשה ולא לאיש ולא לזה זה קרובים
שיהיו שכתב מה כן ואם שם. עיין וכו',
הגט, כשנותנין במעמד עשרה שם
או לאשה או לאיש קרובים הם ואפילו
שם, עיין המנין, מן והדיינים לזה, זה
השאר, על אם כי הדיינים על כוונתו אין

ז"ל. מוהריק"ו של כסברא ודו"ק,

עלגזל, מראה יפה להרב עיין
שהקשה הזהב, פרק הירושלמי

בירושלמי דאמרו הא ב')על הלכה ד' (פרק

הארץ מלאה כי כתיב אחא רבי אמר
נפיק נח בן הוה חמסן היה ומה חמס,
והיו תורמוסין, מליאה קופה טעין
פרוטה, משווה פחות ונוטלין מתכוונין
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כאן. עד בדיינים, יוצא שאינו דבר
על נהרג נח דבן תימא לשונו וזה הקשה
להישבון ניתן ולא פרוטה משווה פחות
בין מה כן ואם מיתות, בפ"ד כדאיתא
פרוטה משווה להפחות פרוטה שווה
דמשמע ועוד בכל, שוה עונשן הרי
מוציאין היו פרוטה דשווה מהכא
ויש להישבון. ניתן לא והלא בדיינין
בהישבון יתכפר שלא דהיינו לפרש
בית מקום ומכל ימות, אלא כישראל,
כשהוא מהגזלן הגזילה מוציאין דין
ואף השבה, כדי בה שיש פרוטה שווה
פחות על אף מיתה חייבים שהיו פי על
מזה, חוששים היו לא פרוטה משווה
במיתה, כגזלן דנין דייניהם היו שלא
כדין שלא עקשים אורחותיהם אשר כדין

דבריו. כאן עד התורה,

àìåשכתב במה דבריו להבין זכיתי
לא והלא וכו' מהכא דמשמע ועוד
ניתן לא שאמרו דהא להישבון, ניתן
משו"פ, פחות על דוקא הוא להישבון
להישבון. וניתן נהרג שו"פ כשהוא אבל

ïééòåאגדות בחי' ז"ל למהרש"א
ק"ח דף ד"הלסנהדרין (ע"א,

מראהכמקל) היפה קושית שהקשה
לשונו וזה ותירץ הראשונה, הנזכרת
נסע הלא התם דמסיק דהיינו ואפשר
ולא ר"ל בחכמה, ולא ימותו בם יתרם
בן התורה דלפי דהיינו התורה בחכמת
וזה פרוטה, משווה פחות על נהרג נח
החמס רשע) למטה קם (החמס שאמר
שלא כדי פרוטה, משווה בפחות שעשו

פחות כל נצטרפו עליו, נידונים יהיו
כמקל ונעשו פרוטה, משווה ופחות
הוא ברוך הקדוש לפני ועמד גדול,
שהגוי תורה, בדין עליו נדונים שיהיו
שם. עיין דבריו, כאן עד עליו, נהרג

ïééòåשפירש ז"ל יקר כלי להרב עוד
יא) ו, לפני(בראשית הארץ ותשחת

היו כי הדיינים, היינו וגו'. (ה)אלהים
שאין פרוטה, משוה פחות גוזלים
ואין רואות הדיין ועיני בדיינין, מוציאין
וכו', העשוקים דמעת להציל ידו לאל
שם, עיין חמס, הארץ ותמלא זו ובסיבה
נזקק הדיין דאין כן דאם לי וקשה
שסיים וכמו פרוטה, משווה לפחות
על נהרג נח בן איך כן אם דבריו, בסוף

פרוטה. משווה פחות

øúåéåראיתי שכך כן גם לי קשה
רבה לא,במדרש פרשה נח, (פרשת

ה) משווהאות פחות נוטל שזה שכתב
יכול שאינו מקום עד וכו' פרוטה
ונוכל שם, עיין בדין, ממנו להוציאו
שנזקקין לומר רבה המדרש שכונת לומר
כיון הגזל להוציא יכולים אינם אבל

פרוטה. משווה פחות שהוא

ïééòåז"ל עטר בן החייםלמהר"ח (אור

חמס) הארץ קושיותד"ה שהביא
מה שם ועיין ז"ל ומהרש"א מראה היפה

שתירץ.

ìëìåהמדרש דברי לי קשה הפירושים
הנזכרים הירושלמי ודברי רבה
להוציאו יכול שאינו שכתבו במה לעיל
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נזקקים היו שלא דמשמע בדיינים,
משווה פחות שהוא גזל בדין להיטפל
בבני לה משכחת היכי כן ואם פרוטה,
משווה פחות על נהרגים שיהיו נח
בן ל]מהר"ח [ואילו (ואפילו) פרוטה,

מידי. לי קשה לא ז"ל עטר

íâז"ל אבולעפיא למוהר"ח ראיתי
הקשה החיים עץ הבהיר בספרו
על צמח מהר"א משם ותירץ זו קושיא

פ"א המגיד הרב שכתב מה (הלכה[פי]

כלב') גזל בישראל דאסור דאף דגזילה
משווה פחות שיקרא דוקא הוא שהוא,
לחצוץ קיסם נטל למעוטי פרוטה,
התורה, מן אסור שעור דחצי אף שיניו,
שעור, חצי לגדר הקיסם זה נכנס אינו
פחות על נהרג נח דבן אף זה ולפי
מאחר אחד תורמוס פרוטה, משווה
אינו בפרוטה, תורמוסין מאה שנמכרין
פרוטה משווה פחות לגדר נכנס
לענין דישראל דומיא מיתה, להתחייב
הקונה שמנהג לפי ויתכן איסורא,
כמו לאכילה, ראויים הם אם לטעום
מותר יין לו ואין דם המקיז שאמרו
היו כך ואחד, אחד מכל ולטעום לרמות
לקנות, שרוצים בטענתם לטעום עושים
נתמלאה זה ידי ועל לגזול וכוונתם

שם. עיין חמס, הארץ

יצ"וגרים, הראש אבות להרב עיין
ג' עמוד קנ"ג דף ראשון חלק
יוסף בברכי ז"ל החיד"א דברי שהביא
שכתב א' אות קצ"ט סימן חיים אורח

בין לחלק אפשר דהיה אלא לשונו וזה
לאבותינו, לאומר אברהם מזרע הנודר
אשכחן באברהם [שבשלמא] (דבשלמא)
נתתיך, גויים המון אב [דנאמר] (דאקרי)
זרעו גרים דכלהו אפשר להכי ואמטו

אמר כדאת ה)מיקרו, יב, (ואת)(בראשית
כולי ובהא (בחרן), עשו אשר הנפש
יכול גר אי פליגי כי [וכו']. מודו עלמא
יצחק אברהם דמשמע לאבותינו, לומר
שהיו אשכחן לא ויעקב ויצחק ויעקב,
עליו והקשה שם, יעיין גרים, של אביהם
סדר רבה המדרש מלשון יצ"ו הרב

וישב)בראשית פ"ד(פרשת ד')פסקא (סימן

גיורים גייר יעקב לשונם וזה שאמרו
הסירו וכו' ביתו אל יעקב ויאמר דכתיב
יעקב אל ויתנו וכו', הנכר אלהי את
שמענו, והיכן שמענו, לא ביצחק וכו',
הושעיא רבי משום לה ותני יצחק רבי
כאן סימון בר יהודה רבי בשם רבה
אביו מגורי בארץ יעקב וישב כתיב
הנזכר מדרש ולפי כאן, עד אביו, מגיורי
שהיו ויעקב ביצחק כן גם אשכחן הרי
תמיה אני זה ואת גרים, של אביהם
זכר לא איך חדרי, כל דחופש להרב
התימה ויגדל הנזכר, רבה המדרש דברי
ז"ל רבותינו שאמרו מה זה אחר דאייתי
קול הרב שהביאו הגרים אלו יעקב בית
ליה והוה דנדרים, ג' בפרק הרמז
היא רבה כי הנזכר רבה המדרש להזכיר

דבריו. כאן עד

éëðàåקא מאי ידעתי לא צעיר איש
לא רז דכל להחיד"א מקשה
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ז"ל הרב מודה דלעולם ליה, אניס

שאמרו וכמו גרים, גיירו ויעקב דיצחק

דוחקו זה אבל הנזכר, רבה במדרש ז"ל

שמצינו כמו אבות נקראו מצינו שלא

וכו', המון אב כי ביה דכתיב באברהם

לאבותינו, הגר שיאמר זה על שיצדק עד

שדרשו מההיא ז"ל הרב נרגש ושוב

הגרים, אלו יעקב בית ז"ל רבותינו

ואם יעקב, שם על דנקראו מינה ושמע

דהיה ז"ל החיד"א על מקשה קא מאי כן

שאין הנזכר, רבה המדרש להביא לו

שגיירו אם כי אבות שנקראו ראיה ממנו

עיון. לי צריך ודבריו דוקא,

ãåòקל"ז בדף יצ"ו הנזכר להרב עיין

במה ז"ל להחיד"א שהקשה ע"ד

אות ר"מ סימן יו"ד יוסף בברכי שכתב

דכתבו בהא ונסתפק שעלה טו"ב

אחיו בכבוד אדם דחייב ז"ל רבותינו

הגדולה, לאחותו הדין הוא אם הגדול,

לא. או

íâåהבהיר בספרו ז"ל חזן מהר"י הרב

סימן ג' חלק דעה יורה לב חקרי

של ספקו הביא ע"ג ק"א דף כ"ז

עליהם וכתב יעו"ש, ז"ל החיד"א

עבודה במסכת שאמרו מה מהם שנעלם

לשונו וזה ראשון עמוד י"ז דף זרה

מנשק הוה רב, מבי אתי הוה כי עולא

אבי לה ואמרי ידייהו, אבי לאחתיה להו

אדם בני דרך ז"ל רש"י ופירש חדייהו.

נושק הוא מיד הכנסת מבית כשיוצאין

או בארכובה ממנו ולגדול ולאמו לאביו

ושמע כאן, עד כבוד, משום יד[י]ו בפס
הגדולה אחותו בכבוד אדם דחייב מינה
לאחותו הדין הוא אלא דוקא לאו ואחיו

דבריו. כאן עד הגדולה

àìåדהא זו היא ראיה מאי ידעתי
מדין לאו כן עושה היה דעולא
ומשום ארץ, דרך משורת אלא חיוב,
שהוא הש"ס בשבחו מספר היה הכי
בא דהש"ס ועוד כן, עושה היה
משום חושש היה דלא לאשמועינן
בש"ס סיימו זה ועל דעריות, קורבא
עולא דאמר אדידיה, דידיה ופליגא
לך לך משום אסור קורבה שום אפילו
מדינא ואם שם. עיין וכו', נזירא אמרין
פליג למה אחותו בכבוד חייב הוא
לומר להש"ס לו היה אדידיה, דידיה
חייב שהוא עריות משאר אחותו דשאני
בה דלית אמו כמו ליה והוה בכבודה,
ז"ל דרש"י ועוד דעריות, קורבה משום
מבית כשיוצאין אדם בני דרך כתב
הם אדם שהבני משמע וכו', הכנסת
ומי ואם אב ידי לנשק עצמם את הנהיגו
דעלמא איש אפילו והוא ממנו, שגדול
דהא חיוב, מתורת זה עושים היו ולא
בשום מצינו לא ואמו אביו לגבי אפילו
כל שבכלל ז"ל רבותינו שחייבו מקום
זולת ואם, אב ידי שינשק ואחד אחד
של סודן לפי שחייב ז"ל האר"י מדברי
דוקא הוא זה וגם אמו ידי שישק דברים
החיד"א כתב כאשר קודש שבת בליל

באצבע מורה הבהיר בספרו ד'ז"ל (סימן

קמב') ודו"ק.אות שם ,יעויין
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ישראל, ארץ להרבדירת עיין
יצחק באר
מה שהביא שני עמוד ז"ן בדף ז"ל
מלכים בהלכות ז"ל הרמב"ם שכתב

ה' יב')פרק ידור(הלכה לעולם לשונו וזה
שרובה בעיר ואפילו ישראל, בארץ אדם
ואפילו לארץ בחוצה ידור ואל גויים
היוצא שכל ישראל, שרובה בעיר
זרה, עבודה עובד כאילו לארץ לחוצה
כאן. עד וכו', היום גרשוני כי שנאמר

áúëåנשאלתי לשונו וזה הנזכר הרב
כה"ר המרומם החכם מאת
וזה לו שהוקשה ז"ל קרישפין יצחק
היוצא שכל רבינו שכתב מה לשונו
זרה, עבודה עובד כאלו ישראל מארץ
שדר מי דוקא הוא דהאיסור משמע
אף לארץ, לחוצה ויוצא ישראל בארץ
הדר כל סתם אמרו דבש"ס גב על
פשוט דדבר ונראה וכו', לארץ בחוצה
דקי"ל דכיון רבינו דסובר משום הוא
מארץ חוץ העולם בכל לדור דמותר
סמוך לעיל ז"ל רבינו כתב וכן מצרים,
שאמרו דמה מוכרחים כן אם לזה,
הכונה לארץ בחוצה הדר שכל בש"ס
לארץ, לחוצה ישראל מארץ שיוצא היא
הש"ס בלשון טובא לי דקשיא מאי אבל
מדוד דמייתי מקרא דהא רבינו, ובדברי
פי על שאף משם משמע השלום, עליו
בורח שהוא דהיינו סיבה, מחמת שיוצא

ואם זרה, עבודה כעובד הוי הרודף מן
דאם הפרק באותו רבינו פסק איך כן
מארץ לצאת מותר הרודף מן בורח היה
לצאת דמותר כן הדין ואם ישראל,
קאמר היכי כן אם בכה"ג, לארץ לחוצה
היום גרשוני כי השלום עליו המלך דוד
עד בעיני קשה היא זו וקושיא וכו',
עד זה על ספר בשום ראיתי ולא מאוד

כאן.

ìòåוזה ז"ל הנזכר הרב"י לו תירץ זה
הוא זה, בתגר שנכנס מה לשונו
ז"ל רבינו שאמר דמה שהבין מפני
שכל ישראל בארץ אדם ידור לעולם
עבודה עבד כאלו לארץ לחוצה היוצא
מבין שנראה כמו איסור בכלל נכנס זרה,
כן ואינו הנזכר, החכם של עיניו ריסי
אלא ליכא, איסורא אפילו זה דמשום
לא וכאן זרה, עבודה כעובד לו שנחשב
ישראל, ארץ בשבח אלא רבינו מיירי
(נושרין) היו החכמים גדולי שאמרו כמו
דר שהוא למי השבח זהו וכו', [נושקין]
העונש מייתי כך ואחר ישראל, בארץ
כעובד דהוי לארץ, בחוצה שדר למי
מדברי נראה וכן בזה, לו ודי זרה עבודה

יא')רבינו הוא(הלכה ובפורענות שכתב
אם עונש, דרך הוא זה וכל וכו', אומר
איתא דאם ועוד בזה, שייך איסור מה כן
היה איסור, בכלל נכלל הוא הדבר דזה
בהלכה לעיל זה לכתוב ז"ל לרבינו לו
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לחוצה ישראל מארץ לצאת אסור ט'
לארץ בחוצה הדר שכל לפי וכו', לארץ
דמיירי לעיל לכן זרה, עבודה כעובד הוי
לשכון דמותר והיתר איסור לענין רבינו
כתב מצרים, מארץ חוץ העולם בכל
ישראל מארץ לצאת דאסור כך אחר
תורה ללמוד אלא לעולם, לארץ לחוצה
כמו הכותי, מן להציל או אשה ולישא
זה וכל השלום, עליו המלך דוד שיצא
ממה שדקדקתי כמו לחזור, מנת על הוא
כי השלום עליו המלך דוד שאמר
מפני לא אבל דיקא, היום היום, גרשוני
זרה, עבודה כעובד נחשב יהיה לא זה
כמו בנזקין, גרמא הוא הארץ דישיבת
מוכרח שהיה כיון אבל לעיל, שכתבתי
הנזכרים, סיבות שלשה מפני לצאת
דוד גבי שמצינו כמו ליכא, נמי איסורא
דבריו, כאן עד השלום, עליו המלך

באורך. שם יעויין

àåéëðעל הן טובא, לי תמיהא העבד
המשיב הרב על והן השואל,
רבינו דברי על שכתב הדין דזה ז"ל,
מותר נרדף היה דאם פסק שהוא ז"ל,
הוקשה הכי ומשום לארץ, לחוצה לצאת
עליו המלך מדוד הנזכר להחכם ליה
נחשב זה כל ועם נרדף שהיה השלום,
מצאתי לא זה דין זרה, עבודה כעובד לו
באותו ז"ל דרבינו כלל, רבינו בדברי
מן להציל או כתב ט' הלכה הפרק
דוקא וזה ישראל, לארץ ולחזור העכו"ם
ואי מידם, כמציל שהוא מפני מותר
דצריך משום אחר, באופן לפרש אפשר

עמו להתדיין לארץ לחוצה ללכת לו
לו דאפשר נרדף הוא אם אבל בדיניהם,
לו שאפשר לארץ, לחוצה לצאת שלא
באותה מהמקומות באחד עצמו שיחביא
ז"ל יצחק באר הרב שכתב וכמו העיר,
בדף הדרוש באותו בעצמו הוא הנזכר
יפה, מהר"ש משם נמצא, ד"ה ע"ג ח"ן
בורח דהיה גב על ואף לשונו וזה
בפני שעומד דבר לך ואין מעשיו,
ממנו להסתר לו אפשר הוה נפש, פיקוח
שם של מדרשו בבית או שבע בבאר
מאביו מצווה שהיה גב על ואף ועבר,
לחוצה לצאת להם שומע היה לא ואמו,
דלישא גב על ואף איסורא, דהוי לארץ
לצאת ומותר אזיל, הוא נמי אשה
לו אפשר היה אשה, לישא לארץ לחוצה
שם, יעויין וכו', שליח ידי על להביאה
כן ואם פעמים, כמה החילוק זה שכתב
מן להציל או ז"ל הרמב"ם דכתב הא
דמוכרח ממון, בענין דוקא הוא הגויים
ולערער לדון לארץ לחוצה לצאת
ואם אחר, בענין לו אפשר ואי עמהם,
לי צריכים והמשיב השואל דברי כן

עיון.

íâז"ל יצחק באר הרב שהשיב מה
אפילו לארץ לחוצה דהיוצא הנזכר,
כעובד לו שנחשב אלא ליכא, איסורא
שותיה דוקא, ענשו וזהו זרה עבודה
זה איסור זוטר מי ידענא לא דמר
עבודה כעובד ז"ל רבותינו אותו שחשבו
ואפילו ענשו, דזהו כתב והיאך זרה,
דברים כמה מצינו והרי ליכא, איסור
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כאלו המתיהר כל ז"ל רבותינו שאמרו
את המבזה וכל וכו', זרה עבודה עובד
וכמה זרה, עבודה עובד כאלו המועדות
ענשו דזהו בזה נאמר כאלו דברים
אלו דברים ושלום, חס ליכא, ואיסורא
במסכת מצינו שהרי ליאמר, ניתנו לא

יא)אבות משנה ג' המבזה(פרק שאמרו
הבא, לעולם חלק לו אין המועדות את

עיון. לי צריכים ז"ל שדבריו באופן

àäåז"ל קרישפץ יצחק הרב דכתב
ז"ל הרמב"ם דמדברי הנזכר,
דר שהוא למי דוקא הוא דהאיסור נראה
וכו', לארץ לחוצה ויצא ישראל בארץ

התורה על בפירושו ז"ל רש"י כתב כן

הפסוק לח)על כה, את(ויקרא לכם לתת

ראיה הביאו זה דמפסוק כנען, ארץ

בש"ס קי:)ממנו גם(כתובות דרשו וכן ,

ואמרו זה, פסוק על כהנים בתורת כן

לארץ לחוצה ישראל מארץ היוצא שכל

שמה לומר נוכל כן ואם שם, יעויין וכו'

בחוצה ידור ואל ז"ל הרמב"ם שכתב
אל כוונתו וכו', היוצא שכל וסיים לארץ

יצא אל פירוש הוא לארץ בחוצה ידור

היוצא שכל לארץ, לחוצה ישראל מארץ

מדוד ראיה שפיר מיתי זה ועל וכו',

ודו"ק. השלום, עליו המלך

à"ä úëøòî

עקיבאהקדש, ר' תוספות להרב עיין
ממסכת ד' בפרק ז"ל איגר
ר' שכתב מה על ט' משנה מציעא בבא
אונאה להם אין דההקדשות ז"ל עובדיה
ולא אחיו אחיו קרא דאמר משום
איתא הכי לשונו וזה כתב הקדש,
הא לי] [וקשיא לן) (וקימא בסוגיא,
את איש תונו דלא בקרא כתיב אחיו
כדאיתא דברים באונאת דמוקמינן אחיו,
לא ואמאי שני, עמוד נח' דף במסכתין
[הקדש], (תקדש) ולא לעמיתך קאמר
ועבדים קרקעות [אינך] (הנך) כל דהא
תמכרו וכי קרא, מהך ממעטינן ושטרות
בהקדש נקט לא ואמאי עמיתך, מיד וכו'
דהקדש ולא לעמיתך קרא, הך כן גם

לשונו. כאן עד עיון, וצריך

éëðàåבדבריו טובא לי קשה העבד

שהוא הש"ס, ביה דאיירי דקרא ז"ל

אלא אחיו, ביה כתיב לא דברים באונאת
ויראת עמיתו את איש תונו ולא

דאחיו בש"ס שאמרו ומה מאלהיך,
תמכרו וכי מפסוק הוא הקדש למעוטי
לה ילפו לא דלמה שהקשה ולמה וכו',

בהלכות ז"ל להרמב"ם עיין מלעמיתך,
א')מכירה הלכה יב דהוא(פרק זה דין על

מלעמ ליה מפיק להלחםז"ל ועיין יתך,

מה ועיין עליו, שהקשה שם ז"ל משנה
אשכנזי המשנה מרכבת הרב שתירץ

סופר דטעות לזה שתירץ מי ויש ז"ל,
הנזכר ז"ל איגר עקיבא ר' בדברי נפל
צריך דברים באונאת דמוקמינן ובמקום

קשה זה כל ועם ממון, באונאת לומר
עמוד נ"ח דף על ציין למה הכי דאפילו

ודו"ק. שני,



Aìòéåú"éç úëøòîåäéìàa æè

ú"éç úëøòî

חדשחנוכה, שם בעל להרב ראיתי
ע"ד] [עא' ע"ד) (ן' דף ז"ל
שכתב ז"ל חדש פרי הרב על שהקשה

תר"פ סימן חנוכה ב')בהלכות (סעיף

הנרות לקבוע אסור מרן דכתב אהא
שמן, של בנרות דוקא לשונו וזה בדלת,
משום בהו לית שעוה של בנרות אבל
ואלו כאן. עד ומבעיר, מכבה
ט' סימן חיים מים בסוף בתשובותיו
תורה ספר לפני האבוקה להוליך אסר
הרב זה על ותירץ כאן, עד טוב, ביום
שהתיר דמה ז"ל הנזכר חדש שם
שעוה של בנרות מיירי חנוכה, בהלכות
הוא בתשובה שאסר ומה קטנות,
שנראה כמו גדולות, שעוה של באבוקות

לשונו. כאן עד שם, מלשונו

éðàåיכולתי לא זה חילוק עבדו
הפרי דברי יראה דהרואה להולמו
יראה בעיניו הנזכרת בתשובתו ז"ל חדש
הפרי כתב שהרי בזה, לחלק אפשר דאין
דאפילו לי ומסתברא לשונו וזה חדש
דלא מאוד, עד גדולה אבוקה שיביא
הכי אפילו ז"ל, דהרא"ש טעמא שייך
כן שאינו מה דשרי, תימא ואפילו אסור,
לאסור יש דאכתי אפשר דעתי, לעניות
עד וכו', קטנה אטו גדולה גזירה מטעם
אטו קטנה שאמר ומה דבריו. כאן
הרי שם, יעויין סופר טעות הוא גדולה
ליה פשיטא דבקטנה מדבריו מוכח

הרב דברי הפך הגדולה מן יותר דאסור
להבין זכיתי לא באופן ז"ל, חדש שם

ז"ל. קדשו דברי

áùéìåנראה ז"ל חדש הפרי דברי
לחלק דיש לתרץ, דעתי לעניות
מי ובין בדלת, קבועים הם אם בין
שאסר דמה בידו, אותה שנושא
בידו, שאוחזה במי מדבר הוא בתשובתו
האבוקה תמיד ידו שמנענע ידי דעל
כמים ונתכת השעוה, לצד מתעקמת
פסיק והוי לארץ, שהותך מה ונופל
קבועים הם אם כן שאין מה רישיה,
כיון למעלה, עולה האבוקה ואור בדלת,
מקודם כמים נתכת השעוה אין שכן
דלאלתר שנאמר עד הדלת, פתיחת
לארץ, שהותך מה יפול הדלת בפתיחת
דאפשר רישיה, פסיק משום אסור ויהיה
טפה שום יפול ולא הדלת, שיפתח לו
נתכת היתה לא שמקודם כיון לארץ,

ודו"ק. זה, על יעיד והחוש כמים,

רפב"י, של להרבחמורו ראיתי
רבה מדרש על בפירושו כהונה מתנות
חמורו ענין על ס' פסקא שרה חיי סדר
אותה שלקחו יאיר בן פנחס רבי של
בלא ימים שלשה אצלם וישבה הגנבים,
ותסריח תמות שמא וחששו אכילה,
לדרכה, אותה ושלחו עליהם, המקום
צעקה, פנחס רבי של לביתו וכשהגיע
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זו לענייה תנו להם ואמר בקולה והכיר
שלא ימים שלשה לה זה כי לאכול
אכלה, ולא שעורים לה יהיבו אכלה,
אמרו תקינתון, להם אמר לו, ואמרו באו
אמרו דמאי, אפיקתון להם אמר אין, לו
זרע הלוקח רבינו לימדתנו כן לא לו
להם אמר הדמאי, מן פטורים לבהמה
עד עצמה, על מחמרת לה, איעביד מה
תקנתון ז"ל הנזכר הרב ופי' כאן,
יעויין ומעשר בתרומות אותם התקנתם

שם.

àäéîúåשפירש דבריו דלפי טובא לי
ומעשר, בתרומות תקנתון
מהם שהרימו אין, לו השיבו זה ועל
ששואל זה מה כן אם ומעשר, תרומות

כיון דמאי, אפקתון כך אחר אותם

תרומה מהם שהוציאו לו שאמרו

אותם, ששואל זה מה כן אם ומעשר,

אחרת, תשובה לו השיבו למה קשה, ותו

זרע הלוקח רבינו לימדתנו כן לא

מאי בתחילה הדמאי, מן פטור לבהמה

פירושו, ולולא סבור. מאי ולבסוף סבור,

תקנתנון, שפירש מידי, ולא קשיא לא

מהם, והאבנים הפסולת הסירו הוא

ואמר הפסולת, שהסירו אין, לו ואמרו

מחמת הוא אכלה שלא מה שמא להם

כן לא לו השיבו זה ועל דמאי, שהוא

בהדיא שמובא וכמו וכו' רבינו לימדתנו

ז' דף דחולין קמא בפרק המעשה זו

א') עיון.(עמוד לי צריך וכעת שם, יעויין ,

ú"éè úëøòî

אוכלים, ז"לטומאת הרמב"ם

[יב'] (ב) פרק אוכלין טומאת מהלכות

האוכל על שנפל משקה כל ב' הלכה

שאין פי על אף בעלים, ברצון בתחילה

ואין ברצון, סופו שהיה או ברצון, סופו

נפל [הכשיר], (הוכשר) ברצון תחלתו

בלל אפילו מכשיר, אינו ברצונו שלא

מפני או הסכנה, מפני פירותיו הוא

בלולין, שיהיו רצונו אין והוא הצורך,

הטומן כיצד הוכשרו, לא אלו הרי

הנותן או הגנבים, מפני במים פירותיו

עמו להביאם הנהר לשבולת פירותיו

כאן. עד מוכשרים, אינן

áúëåלא א"א לשונו וזה הראב"ד
האוכל על שנפל תימא
בו רצה שאם אלא ברצון, [ב]תחילה
פי על אף תלוש, דבר לשום תחילה
בו ואין לרצון, שלא האוכל על שנפל
הוא הרי בסוף ולא בתחילה לא רצון

כאן. עד מכשיר,

ï"øîåוכתב הראב"ד דברי הביא ז"ל
רבינו על משיג לשונו וזה עליו
ויש בכאן כן מדבריו נראה שאין
נלמד הוא מקום שמכל [לומר] (לפרש)
שיבא הכותל על קערה כופה מדין

לשונו. כאן עד זה, בפרק
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éøáãå,וחתומים סתומים ז"ל מרן
דברי לפרש דעתי לעניות ונראה
משקה כל כתב דרבינו והוא ז"ל, מרן
ז"ל הראב"ד הבין וכו', האוכל על שנפל
המשקים לאלו הוצרך אם למעוטי דבא
על נפלו כך ואחר תשמיש, לשום
מוכשרים, אינם ברצונו, שלא הפירות
המשקים באלו ליה דניחא דוקא דבעינן
בעינן לא ואז האוכלים, על שיפלו דוקא
אם אבל סוף, ועד מתחילה ליה דניחא
דבר לצורך המשקים באלו ליה ניחא
ניחא לא הפירות על ובנפילתן אחר,
השיגו זה ועל הוכשרו, לא ליה,
באלו ליה ניחא לא דאפילו ז"ל הראב"ד
זה כל עם הפירות, על כשנפלו המשקים
לצורך בהו ליה דניחא כיון הוכשרו,
דמה ז"ל, מרן כתב זה ועל אחר, דבר
דמאן ז"ל, רבינו על ז"ל הראב"ד משיג
הכי, ליה סבירא לא דרבינו לן לימא
סבירא כן גם דרבינו לך אימא דלעולם
לאו האוכל, על דכתב והא כן, ליה
המשקים באלו ליה ניחא אם למעוטי
על נפלו כך ואחר אחר, דבר לצורך
ועד מתחילה כלל ברצונו שלא הפירות
בכהאי דלעולם מוכשרים, שאינם סוף
דאלו ז"ל לרבינו להם סבירא גוונא
כיון טומאה, לקבל הוכשרו הפירות
תשמיש צורך משום בהו, ליה דניחא

אחר. דבר

åðéáøå,אחר דין לאשמועינן בא ז"ל
ניחא שיהא בעינן דלא והוא
בלבד, הפירות על שנפלו במשקין ליה

לשום אלו במשקין ליה ניחא הוה ולא

ליה ניחא שיהא שצריך אחר, תשמיש

הפירות, על בנפילתן סוף ועד מתחילה

על משיג דהראב"ד ז"ל מרן שכתב וזה

פה, מדבריו כן נראה שאין מה רבינו

ז"ל מרן תירץ זה ועל מה, תיבת וחסר

כופה מדין נלמד הוא מקום שמכל

כתב ג' בהלכה לומר רוצה וכו', קערה

כאופן הענין יהיה דאם בפירוש רבינו

וזה שכתב מוכשר, אינו ז"ל הראב"ד

ועל האדם שעל המים היו לשונו

ברצון, תלושים הכלים ועל הפירות

וכו' הוכשרו ברצון אוכלים בהם ונגעו

כאן. עד

àúùäåשהשיגו מה שפיר אתי

דריש דמהמשנה ז"ל הראב"ד

מכשירין א)מסכת משנה א משמע(פרק

אלו במשקין ליה ניחא דאם בהדיא

על נפלו כך ואחר תשמיש, איזה לצורך

בתחילה לא כלל, ברצון שלא הפירות

כיון הוכשרו, זה כל עם בסוף, ולא

אחר דבר משום בהו ליה ניחא דהיה

וכמו הכי, למתניתין מפרש דהראב"ד

ז"ל. ורש"י הר"ש שכתב

íðîàאתו אחרת רוח ז"ל הרמב"ם

שהוא הנזכר, המשנה בפירוש

המשקין באלו ליה ניחא דאם מפרשה

ליה ניחא לא אפילו הפירות, על שיפלו

הוה אי כן שאין מה הוכשרו, אזי בסוף,

איזה משום המשקין באלו ליה ניחא

הפירות, על נפלו כך ואחר תשמיש,
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כלל, ליה ניחא לא הפירות על וכשנפלו
זהו כלל, הפירות הוכשרו לא זה כגון
בכונת לפרש דעתי לעניות שנראה מה

הנזכרים. דבריהם

éúëøöåäåלהרב שראיתי יען לזה
המשנה בפירוש נחום חזון
שהבין מכשירין דמסכת קמא בפרק
כסברת ס"ל דהרמב"ם ז"ל, מרן בדברי
ויש ז"ל, מרן שכתב במה ז"ל הראב"ד
מדין נלמד הוא מקום שמכל לפרש
דמהתם לומר רוצה וכו', קערה כופה

הר כסברת ליה שסבירא אב"דמשמע

ז"ל נחום חזון הרב תמה זה ועל ז"ל,

דעתינו על יעלה דאיך מרן, על

הראב"ד כסברת ליה סבירא דהרמב"ם

גוונא בהאי בפירוש כתב רבינו והא ז"ל,

ברצון, הפירות על שיפלו כן גם דבעינן

לשוויה וחלילה שם. יעויין בצ"ע והניח

מה כפי אמנם בזה, שטעה למרן

נכונים ז"ל מרן דברי עני אני שראיתי

אין זה פי על וגם הרואה, יראה ,כאשר

המשנה מרכבת הרב שכתב למה מקום

שדבריו ז"ל, מרן על ז"ל אשכנזי

ודו"ק. שם, יעוין תמוהים

ã"åé úëøòî

ז"ליובל, יצחק אהלי להרב ראיתי

ראש מסכת על בחידושיו

שנוהג בזמן ד"ה שני עמוד ט' דף השנה

וכו', לארץ בחוצה נוהג בארץ, דרור

למה קשה ומכאן לשונו וזה כתב

סיני בהר סדר החינוך בספר שאמרו

לארץ, בחוצה נוהג עבדים שילוח דאין

כאן. עד ישראל בארץ אלא

éëðàåכתוב מצאתי לא צעיר איש

שילוח דאין החינוך בספר

דאדרבה ישראל, בארץ אלא נוהג עבדים

[של] (שכ"ו) מצוה בסוף החינוך מדברי

גם נוהג עבדים ששלוח בדבריו מבואר

מדיני לשונו וזה דכתב לארץ, בחוצה

מנין חיוב שאין ז"ל שאמרו מה המצוה

נוהג בארץ נוהג שהיובל ובזמן וכו', זה

כלומר היא, יובל שנאמר לארץ בחוצה

דין נוהג נוהג שהיובל ובזמן מקום בכל

עד וכו', חומה ערי בתי ודין עברי, עבד

כאן.

åéøáãåז"ל הרמב"ם דברי ממש הם

שמיטה מהלכות י' בפרק

ז"ל מרן וכתב וט', ח' הלכה ויובל

בסוף וכו' נוהג שהיובל בזמן ט' בהלכה

דקדושין קמא לח:)פרק שלוח(דף

ופשיטא כלומר היא, הגוף חובת עבדים

שם, יעויין וכו', לארץ בחוצה דנוהג

לשון שתפס החינוך דברי גם כן ואם

ראה היכן כן ואם כן, כוונתו הרמב"ם

דאין ליה דסבירא להחינוך ז"ל הרב

שכתב ממה ואם לארץ, בחוצה נוהג

מצוה ונוהגת [שלא] (שכז') מצוה בסוף
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זה וכו', שהיובל זמן כל ישראל בארץ זו
ממה ואי דוקא, שופר אתקיעת קאי
קאי זה [שלב] (שכ"ח) במצוה שכתב
עבדים, אשילוח ולא קידוש, אמצות
באופן מישרים, תחזינה עיניך כאשר

ודו"ק. עיון, לי צריך ז"ל דדבריו

טוב, החייםיום צרור להרב עיין
יעקב) חיים ז"ל(לרבינו

טוב יום הלכות להרמב"ם בחידושיו
דברי שהביא ד' הלכה א' פרק

ב)הירושלמי הלכה ה ביצה(פרק דשלהי
מותרת שההבערה בפירוש שאמרו
מפסוק נפש, אוכל לצורך שלא אפילו
דאי השבת, ביום וכו' אש תבערו לא
יאכל אשר מאך נפש אוכל לצורך דוקא
הירושלמי לשון פי ועל נפקא, נפש לכל
והמגיד ז"ל רבינו על הקשה הנזכר
שלא ההבערה להיתר טעם דנתנו משנה
יעו"ש. וכו' מתוך מטעם הוא לצורך

éëðàåמקום מצאתי לא העבד
והמגיד רבינו על לתמיהתו
הנזכר דבירושלמי דמאחר ז"ל משנה
בזה, קמא תנא על שחלקו תנאים מצינו
בית תני תמן אמר אבינא דרבי והוא
ור' וכו' מתירין הלל ובית אוסרין שמאי
(תשרי) ולא תאסור לא אמר יוחנן
הביאו הנזכר והירושלמי יעו"ש [תישרי]
דבהוצאה דכמו וכתב ז"ל משנה המגיד
אמרינן אי הלל ובית שמאי בית פליגי
אמרינן הלל בית ולדעת לא, או מתוך
על ואף ההבערה, בדין נמי הכי מתוך,
תאסור לא בירושלמי אמר יוחנן דר' גב

רבינו עליו סמך לא [תישרי] (תשרי) ולא
ואם אותם, השוה דילן דבש"ס כיון ז"ל,
רבינו על ז"ל הרב מקשה קא מאי כן
ת"ק מדברי ז"ל משנה והמגיד

וצל"ע. דבירושלמי,

íâז"ל החיים צרור הר' שהקשה מה
שכתב במה ז"ל משנה המגיד על
כגון באכילה, שהן המלאכות ושאר
עשאן אפילו ובישול ואפייה שחיטה
שיתבאר כמו לוקה, אינו לאוכלם שלא
דהותרו מדבריו דמשמע וכו', זה בפרק
מתוך אכילה, לצורך שלא אלו מלאכות
שכן וכיון וכו', אכילה לצורך שהותרו
המגיד מייתי ראיה דמאי טעמא היינו
שכתב ממה מתוך לטעם לדבריו משנה
שם רבינו דהרי טו', בדין לקמן הרב
אורחים, ליה ומקלעי הואיל הטעם תלה
לחשיכה סמוך הוא אם מינה דנפקא

ואלו לקי, דהואיל טעם לטעםדליכא
דבריו, כאן עד לגמרי, הותר דמתוך
הלחם בזה קדמו דכבר יראה הרואה
כמו החמישית בקושיא ז"ל משנה

ודו"ק. שם, שיעויין

טוב, היהיום כך שהיה מעשה
פסח, של שביעי שביום
בית שמש לקח ההיכל, פתיחת בשעת
לעם להראות כדי דולקת שעוה הכנסת
נזכרתי שעתא ובה תורה, הספר אותיות
חיים מים הרפ"ח דעת שלפי הצעיר אני

ט')בשאלותיו בספר(סימן ז"ל ומהרח"א
זה ידי דעל משום אסור, וחסד חיים
וחייב הארץ, על השעוה מן טפות יפול
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שיחזיר להשמש ואמרתי מכבה, משום
אחר נר ויתפוס למקומה, השעוה
שהיה (כאז) שקורין מה והוא במקומה,
יבוא שלא ליזהר יכול זה ובנר דולק,
נפלו שכבר מצאתי ביני וביני כבוי, לידי
היה והוא מבחוץ, ידו על שעוה טפות
שאסור לו ואמרתי ידו, בציפורני מגררם
לאכול רוצה אם וגם טוב, ביום לגררם
חוצצים שהטפות יכול, אינו ביום בו פת
אחד מצוי היה שעה ובאותה בנטילה.
חשש שום שאין לו ואמר מרבנן, צורבא

יגררם. אם איסור

éúáùäåנראה הוא זה שדבר לו
לן דקימא מהא דעתי לעניות
שעוה טפת נמצא שאם תורה, ספר בדיני
שאסור בשבת תורה ספר אותיות על
אחר, תורה ספר להוציא וצריך לגררו,

דידן. בנדון נמי והכא

äðäåערוך בשולחן הוא זה דין שורש
ג' סעיף ש"ם סימן חיים אורח
שעל שעוה או הקלף שעל דיו דמוחק
ב' לכתוב כדי במקומו יש אם הפנקס,

כאן. עד חייב אותיות

áúëåז"ל היטב ד')הבאר משם(ס"ק
צריך ולכן לשונו וזה חדש הבית
שאין הספר על שעוה כשנוטף ליזהר
אות על [אלא] נטף [לא] ואפילו לסלקו,
חטאת חייב ב' על נפל ואם לבד, אחת
ב' חלק יעקב שבות ובתשובת כאן, עד
מחיקה ענין דמה זה, על תמה ד' סימן
בפנקס דדוקא כתב זה ומכח בזה, שייך
אסור, הוא שעוה קיבול בית בו שיש
אלא איסור, חשש כאן אין בקלף אבל

באצבע השעוה להסיר רוצה כן אם
ממרח, משום ביה דאית ידיו וצפרני
בענין הקלף מן השעוה להסיר אבל
או בידו [בשעוה] (בה) יגע שלא
עמו והסכים שם, עיין מותר, בציפורניו
להרב ועיין שם, עיין ז"ל אהרן יד הרב
הספר ולענין ז"ל. הגדולה כנסת שיורי
טיפה נטף אם בו לקרות כשר אם תורה
מה בשבת (ו)אירע [או] עליו, שעוה של
ס"ק קמג' בסימן משפטו כתבתי דינו,

לשונו. כאן עד שם, עיין ט',

ïîéñáåלשונו וזה כתב ט' ס"ק קמ"ג
שיוכל השעוה נתיבש אם אך
שיכפול דהיינו יד, כלאחר להסירה
יפול, כן ידי ועל תורה הספר של הגויל
שמותר, שם יעקב שבות בתשובת כתב
לשונו. כאן עד ממרח, משום כאן ואין

ïééòåהבהיר בספרו ז"ל להחיד"א
ג' אות ש"ם סימן יוסף ברכי
שתמה ומה חדש, הבית דברי שהביא
שהשיב ומה ז"ל, יעקב שבות הרב עליו
סימן ב' חלק מאירות פנים הרב עליו
וציין חדש, הבית לדברי והסכים קפ"ט,
סימן צדקה מעיל הרב לתשובת כן גם
בספרו שכתב מה כן גם ועיין כ"ה,
כ"א. אות י"ב סימן אמת לדוד הבהיר

åðéöîðהשעוה סילוק בענין למדים
הבית לדברי האותיות, מעל
הויא דהסרתה מוחק משום חיובו חדש
ז"ל יעקב שבות הרב ולדברי מחיקה,
מוחק משום חיובו אין השעוה הסרת
האופן יהיה ואם ממרח. משום אלא
האותיות מעל השעוה להסיר שיוכל
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ליגע אבל מותר. בשעוה שיגע מבלי

משום אסור להסירה כדי עצמה בשעוה

פליגי לא כן ועל חטאת, וחייב ממרח

עלמא כולי אבל חטאת חיוב לענין אלא

כן ואם איכא, מיהא דאיסורא להו אית

ידיו בציפורני מגררה שהיה דידן בנידון

אסור. עלמא לכולי

äîåאיסורא איכא דידן דבנידון גם
טפות שנפלו דכיון אחרינא

שכיח ידו ובגב ידו, גב על השעוה

ידו, גב מעל השעוה כשמגרר שיער,
ליה והוה כן, גם שיער שיתלש בהכרח

איסורא ואיכא ימות, ולא רישיה פסיק
ודו"ק. תולש, משום

ó"ë úëøòî

ואם, אב להגאוןכיבוד עיין

ז"ל חיד"א

הא' במערכת לפי דבש הבהיר בספרו

דעה יורה הטור על שהקשה ט"ל אות

רשע אביו דאם ליה דסבירא ר"ם סימן

סוגיא מכח ואם, אב מכבוד הבן פטור

ה:)דיבמות לו(דף אמר יכול שם שאמרו

תלמוד לו, ישמע השבת את לחלל אביו

כולכם וכו', תיראו ואביו אמו איש לומר

סברת ולפי כאן, עד בכבודי, חייבים

זה ומה קרא, אצטריך אמאי ז"ל הטור

מכבוד פטור רשע אביו אם הא סמיכות

רשע חלל אביו לו שאמר וזה ואם, אב

ראיה וזו לו, ישמע לא ובודאי הוא,

היה דאפילו שסובר ז"ל הרמב"ם לדעת

מדאצטריך לכבדו, חייב רשע אביו

לחלל לו ישמע דלא לאשמעינן הכתוב

לשונו וזה זה על ותירץ השבת, את

הטור לדעת ולישב לומר ואפשר

פטור רשע אביו דאם דסברי והסמ"ג

הרמב"ם על ופליגי ואם, אב מכבוד

שבת קבל כשהבן קרא דאצטריך ז"ל,

ואביו שבת, הוא דלדידיה יום, מבעוד
יום, מבעוד שהוא שבת קבל לא עדין
והוא מלאכה, לו שיעשה אומר ואז
אמינא הוה הבן, לגבי שבת חלול
קבל לא כי רשע אינו דאביו לו, שישמע
שבת, קבלו לא הצבור וגם עדין, שבת
נמי אי לו, ישמע דאל לן משמע קא
והוה אביו, לה צריך זו דמלאכה אפשר
ודחי ואם, אב דכבוד עשה דאתי אמינא
דסבר רשע אינו ואביו שבת, אסור
קא ואם, אב לכבוד שריא דרחמנא
יאמר אביו דאם נמי הכי ואין לן, משמע
רשע הוא דאז צורך, בלי שבת חלל לו
בכבודו, חייב דאינו קרא, איצטריך לא
ז"ל המאירי הרב כתב שכן ראיתי שוב

בסוף ה' דף על יבמות ב')בפסקי (עמוד

עכ"ל, ז"ל, הריטב"א בחילוק ועיין
שם. יעויין הצ"ל

éðàå,לי אדם בינת ולא הדעת עני
שני על טובא, מלתא לי תמיהא
אתאן ז"ל, הגאון שתירץ התירוצים
דאיצטריך שכתב מה קמא, לתירוצא
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שבת עליו קבל שהבן להיכא קרא

דלגבי קבל, לא עדין ואביו יום, מבעוד

באותה מלאכה שיעשה לו שאמר האב

הרואה זה, בדבר רשע מקרי לא שעה

ה' דף דיבמות בסוגיא ב')יראה (עמוד

ו' א')ודף ברייתות,(עמוד שתי שהביאו

השבת את לחלל אביו לו אמר אם חדא

אמו איש לומר תלמוד לו, ישמע יכול

תשמורו, שבתותי ואת תיראו ואביו

בריתא ואידך בכבודי. חייבים כולכם

תחזיר אל או הטמא, אביו לו שאמר הרי

איש לומר תלמוד לו, ישמע יכול אבידה

חייבים כולכם וכו', תיראו ואביו אמו

בשלמא כן ואם שם. יעויין בכבודי,

שאביו לפרש נוכל קמייתא לברייתא

קיבל שהבן לה דמשכחת רשע, אינו

קבל לא עדין ואביו יום, מבעוד שבת

מקרי לא השבת את לחלל לו וכשאמר

על שאף קרא איצטריך ולהכי בזה, רשע

לאידך אבל לו, ישמע לא זה בכגון פי

אל או הטמא, אביו לו שאמר בריתא

דדוקא לה משכחת היכי אבידה, תחזיר

אביו ולגבי איסורא, איכא הבן לגבי

רשע. מקרי ולא איסורא, ליכא

íâäåלדחוק יכולה הדוחה דיד

שמצאה באבידה לה דמשכחת

לו אמר ואם כבודו, לפי ואינה זקן אביו

זה, בדבר רשע מקרי לא תחזיר אל אביו

שוים, שניהם טומאה לגבי מקום מכל

בדבר רשע מקרי שיטמא לו אמר ואם

לי ולמה לו, ישמע שלא ופשיטא זה,

הרב קושית חזרה כן ואם קרא,
למקומה.

íâ,בתרא לתירוצא אתאן השני את
ז"ל והסמ"ג הטור לדעת שתירץ
לעשותה אביו לו שאמר שהמלאכה
אצטריך ולהכי בה, צורך לו יש בשבת
לו יאמר אביו דאם אה"נ אבל קרא,
צורך לאביו ואין השבת את לחלל
לא ולזה רשע, הוא דאז מלאכה, באותה
חייב דאינו דפשיטא קרא אצטריך
יכולים זה דתירוץ יראה הרואה בכבודו,
לדעת אבל ז"ל, הטור לדעת לומר אנחנו
זה, תירוץ שפיר אתי לא ז"ל הסמ"ג
קי"ג עשין סוף ז"ל הסמ"ג כתב שהרי
אביו לו אמר יכול תניא לשונו וזה
שבדיבור מכאן ולמדנו וכו', הטמא
הרב דדברי רשע, נחשב אינו לעבור
שאם שומעין, מי דברי התלמיד ודברי
שלא פשיטא בדיבור רשע נחשב היה
ולא לזה, פסוק צריך היה ולא לו, ישמע
בלבד למסית אלא בדיבור עונש מצינו
עד זרה) (עבודה לעבוד, לאחד שדיבר
ז"ל הסמ"ג דברי לפי כן ואם דבריו, כאן
מלאכה לעשות אביו לו אמר אפילו
באותה צורך לאביו ואין בשבת,

זה כל עם משוםמלאכה, רשע, מקרי לא
להגאון לו היה כן ואם וכו', הרב דברי
אתי זה שתירוץ דבריו לבאר ז"ל חיד"א
ז"ל. לסמ"ג ולא ז"ל, לטור דוקא שפיר

ïééòמה על לעיל שציינתי מה
שני תירוץ על הדל אני שהקשתי
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לו אמר אם אבידה דלגבי ז"ל, הרב של
לאביו יש צורך מה יחזיר שלא אביו
זה שכתבתי אחר לעיל כנזכר וכו', בזה
ליבמות ז"ל הריטב"א בחילוק חפשתי

ו' יכול)דף לו(ד"ה דאמר דהא שפירש ,
במקום לו לבשל פירוש הטמא, אביו
שאמר או כן, זולת אפשר כשאי טומאה
או לי ובשל זו אבידה תחזיר אל לו
שציין הדבר והוא שם, יעויין לי, שחוט
קשיא לא ובזה ז"ל חיד"א הגאון עליו

מידי. ולא

ãåòåמכח בתרא בתירוצא לי קשיא
לא אביו לו שאמר ברייתא ההיא
לאביו יש לא ובזו וכו', אבידה תחזיר
והא קרא, אצטריך זה כל ועם בה, צורך
זה בדבר רשע שהוא כיון קרא לי למה
הקושיא עדין כן ואם בה, צורך לו שאין
לי וצריך עומדת במקומה ז"ל הגאון של

עיון.

äðäåהגאון הרב קושית לעיקר נחזור
הטור על שהקשה ז"ל חיד"א
אינו רשע אביו דאם ליה דסבירא ז"ל
דיבמות סוגיא מההיא לכבדו, חייב
את לחלל לו שאמר כיון קרא לי דלמה
שלא ופשיטא רשע הוא הרי השבת,
להרב מצאתי עני אני כבר לו, ישמע
בספרו ז"ל גאזי אל מהר"י הגדול
קדושים סדר יעקב שארית הבהיר
אלו מפרק ז"ל הטור על כן הקשה
הנזכרת הברייתא זאת שהביאו מציאות
ז"ל, חיד"א הגאון שהקשה וכמו שם,
על שדרשתי בדרוש ז"ל דבריו והבאתי

אבא תפארתי וצניף ראשי עטרת מעלת
אמי אדונתי מעלת ועל זללה"ה, מארי
באורך [לקמן], (לעיל) כנזכר זללה"ה
על השבתי ושם ראה נא לך וברוחב
דלא ז"ל, גאזי אל מהר"י הרב דברי
ברייתא מההיא ז"ל הטור על קשה
ז"ל הטור קאמר לא כאן דעד הנזכרת,
אלא לכבדו, חייב אינו רשע אביו דאם
כגון בעבירות, שהוחזק היכא דוקא
חלל או גזל או שגנב מעשה שעשה
ברשע, הוחזק לא אם אבל וכיוצא, שבת
וכיוצא שבת לחלל לבנו לו ואמר
והבאתי רשע, מקרי לא בעלמא בדברים
לעיל, הנזכר הסמ"ג מדברי לדברי ראיה
גם והשבתי קרא, אצטריך הכי ומשום
ז"ל הכהן אליהו הגדול הרב דברי על כן
כן וכמו אלא, עוד ולא הבהיר בספרו
חיד"א הגאון דברי על להשיב יש עתה
לידי ה' אינה רב זמן ואחר הנזכר, ז"ל
ו' בדף לו וראיתי חננאל מגדל ספר
אל מהר"י דברי על שהקשה שני עמוד
עליו הדל אני שהקשיתי כמו ז"ל גאזי

שם. יעויין

äðäåמגדל בעל להרב ראיתי אגב
שהקשה הנזכר בדף ז"ל חננאל
דחזקיה מההיא ז"ל הרמב"ם סברת לפי
חבלים, של מיטה על אביו עצמות שגרר
ואף חכמים, לו שהודו מהדברים והוא
חייב מקום מכל מיתה, לאחר זה שהיה
ז"ל הרמב"ם שכתב כמו בכבודו, הוא
ולפי ה', הלכה ממרים מהלכות ו' פרק
לו הותר איך ז"ל הרמב"ם דברי
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את לגרר אביו את לבזות לחזקיהו
תשובה, בלא שמת ואפילו עצמותיו,
לפרש ואפשר לשונו וזה זה, על ותירץ
יען מסית, כדין לאביו דנו דחזקיהו
ולא מדרשות, ובתי כנסיות בתי שאחז
וכיון בתורה, לעסוק לישראל הניח
כדתניא בכבודו חייב אינו מסית שהוא

דבריו. כאן עד בברייתא,

éëðàåטובא מלתא לי תמיהא הצעיר
אמת דהן ז"ל, הרב בדברי
אביו את מלכבד לבן שפטרו שמצינו
כדאשכחן מסית, אביו היה אם
מסית אביו היה אם דוקא זה בברייתא,
בעלמא בדיבור שאפילו זרה, לעבודה
וכמו אדם, בידי מיתה וחייב רשע, נקרא
אם אבל לעיל, כנזכר ז"ל, הסמ"ג שכתב
דברי משום לא עבירות, לשאר הסית
שומעים, מי דברי התלמיד ודברי הרב
הרמב"ם שהפליג שמצינו אחר כן ואם
הוא שאפילו ואב, אב כבוד במצות ז"ל
המלך חזקיהו איך לאבדו, חייב רשע
שאחז במה לאביו ודנו זו, במצוה יקל
מעסק ומנעם מדרשות, ובתי כנסיות בתי
חיוב, שום עליו אין אדם דבדיני התורה,
זרה עבודה לעבוד חבירו את מסית כדין
בזיון לך ואין אדם, בידי מיתה דחייב

מזה. גדול

ø÷éòìåחיד"א להרב עיין קושיתו,
לפי דבש הבהיר בספרו ז"ל
זאת שהקשה ט"ל אות האל"ף מערכת
ושמעתי לשונו וזה וכתב הקושיא,

בגדי דבספר סגל מהר"י אהרןמהרב

לא השלום עליו אבינו דאברהם כתב
שותפין דשלשה תרח בכבוד חייב היה
לנמרוד, שמסרו חלקו ויתר ותרח וכו',
שמסרו חלקו ויתר אחז נמי והכי עכ"ד,
דבריו אלו בש"ס שאמרו כמו למולך,
דחזקיה דהא לי נראה עני ואני נר"ו,
אחר דהיה שרי השלום עליו המלך
לאביו ליה וניחא לכפרתו, ונתכון מיתה,
וכמו עונשו, להקל עולם באותו
עינים פתח בקונטרס בעניותי שכתבתי
עכ"ל. ובהשמטות, שם עיין הגוזל פרק

הגדול, אחיו מאיכבוד עיין
[יב'] (ז') דף לעיל ונדפס לזה דשייך
להרב עיין עוד המתחיל בדבור בטעות

וכו'.

ממקום יוצא ידו כתב
ז"לאחר, דכיא מירא להרב ראיתי

י"ט דף כתובות מסכת על בחילוקו
התוספות דברי על שכתב שני, עמוד
אין אחר ממקום יוצא ידן כתב ואם ד"ה
לא דקתני עדות ופסולי נאמנים,
כן דאם פסולים, (הם) שעדיין שאומרים
הוו עדות פסולי אלא נאמנים, אין אמאי
כאן עד כשרים, שהם מודים ועתה אז
הפרש דמה קשה לשונו וזה כתב דבריו,
פסולים או היו, פסולים אומרים בין יש
ז"ל לקדמונים וראיתי וכו', עכשיו הם
הם, פסולים דכשאומרים שפירשו
כן ואם בגופן, פיסול ליה הוה השתא
אחר ממקום יוצא ידן כתב אפילו
מעידים הם עדים של דאגופן נאמנים,
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חשבינן ותרי תרי ולא לפוסלן, ונאמנים

לאשוויי מהימני לא דאינהו להו,

פסולין עדים שני כי כשרים, נפשייהו

ממה החותמים עדים עדיף ולא לרבוא,

אמרי מצו דהוו לפנינו עומדים היו שאם

הן. פסולים

éðàåלפרש לי נראה אחריהם הבא

פסולין דכשאומרים אחר, באופן

דבעידותם משום נאמנים עכשיו הם,

נמי הכי ואין בגופן, העדים פוסלים

כשאומרים אבל השטר, נפסל דממילא

באו לא כשרים, והשתא היו פסולים

השטר, לפסול אלא כלל, העדים לפסול

שכתב מאחר נאמנים אינם הכי ומשום

כאן. עד ודו"ק אחר, ממקום יוצא ידן

àìåדמה קדשו, דברי להבין זכיתי

ז"ל הקדמונים פירוש על חידש

ודו"ק. פירושם דזהו

ã"îì úëøòî

הפנים, ז"ללחם לרד"ק עיין

שמואל על בפירושו

פסוק על כ"א קפיטל לו(ז')א' ויתן

כיום חם לחם לשום וכו' קדש הכהן

אחימלך נתן דאיך שהקשה הלקחו,

הפנים, לחם השלום עליו המלך לדוד

אותו מחלקים היו השבת שביום מאחר

דקדוקים דקדק וכן משמר, לאנשי

שנשאר הפנים דלחם ותירץ אחרים,

ידיהם את מושכים שהיו מהצנועים

השלום, עליו המלך לדוד נתן מזה ממנו

דבריו. תורף זה

àìåדהא קדשו, דברי להבין זכיתי

זה וכו', מושכין הצנועים דהיו

הצדיק שמעון פטירת אחר היה דוקא

אבל הפנים, בלחם מאירה שנשתלחה

הברכה שהיתה הצדיק שמעון בזמן

מגיעו שהיה מי שאפילו הפנים, בלחם
שאוכל ויש ושבע, אוכלו היה כזית
את מושכים הצנועים היו לא ומותיר,
ט"ל דף יומא במסכת כדאיתא ידיהם
המלך דוד בזמן שכן וכל ראשון, עמוד

השלום. עליו

ãåòיקר כלי להרב שמואלראיתי (ר'

שהביאלאניאדו) הנזכר, בענין ז"ל
דוד אכל שעה שבאותה ולמדנו ממדרש
הפנים מלחם השלום עליו המלך
שם. עיין סאים, לשבעה קרוב לרעבונו

äù÷åהפנים לחם דשיעור טובא לי
וי"ב עשרונים, שני חלה כל
ושבעה רטלין, לט"ו קרוב הם חלות
רטלין, לכ"ב קרוב עולים הם סאים
ואיך הכהנים שאר שאכלו מה מלבד

ודו"ק. זה, דבר אפשר
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חזןמגילה, מוהר"י להגאון עיין
לב מערכי הבהיר בספרו
שפירש מה שני עמוד קי"ט דף א' חלק
באר מדבריו ומבואר הנושא, כוונת
תלמוד מבטלין לן דקיימא דהא היטב,
קריאת בשביל המצוות שאר וכן תורה

הוא דיממא,המגילה, בקריאה דוקא
שום דוחין אין דליליא בקריאה אבל
מצותה דעיקר משום תורה, של מצוה

שם. יעויין ביום,

í"úåמצינו דלא דמלבד בזה אני
ראשונים ז"ל, להפוסקים
קריאה בין בזה שחילקו ואחרונים
ומדסתמו דליליא, לקריאה דיממא
בה עוד בזה, הפרש שאין משמע
בפרק ז"ל להמרדכי ראיתי שמצאתי,
וזה שכתב תשפ"ה בסימן דמגילה קמא
מי ז"ל גרשום לרבינו ונשאל לשונו
אבילות נוהג אם בפורים, אבל לו שארע
שנוהג נוטה דעתו כך והשיב לאו, אם
[חכמים] מנו שלא בפורים, אבילות
שאין ימים במשנה ז"ל) (רבותינו
וראש ורגלים שבת אלא בהם אבילות
חודש ראש אבל הכיפורים, ויום השנה
תנהג לא בפורים תימא וכי לא, ופורים
הא ושמחה, משתה ימי דכתיב אבילות
בהספד, שאסור שמחה יוסף רב תני
חנוכה וכן בתענית, שאסור משתה

שהתפללו דלאחר מצאתי מיהו ור"ח,

בערב פורים בליל האבל בבית (ערבית)

לבית לילך מותר המגילה, קריאת לעת

ציבור דקרבן עבודה דאפילו הכנסת,

(דוחה) דעבודה גב על אף דוחה, מגילה

קמא בפרק כדאמרינן שבת, [דחיא]

מבטלים וכו' בעבודתם כהנים דמגילה

שכן (ו)כל מגילה, מקרא לשמוע ובאין

ומדמייתי עכ"ל, דרבנן, אבילות דדחיא

משמע פורים, בליל לאבל ראיה מיניה

בקריאה אפילו הוא דמבטלים דהא

זקנים עטרת לה' ראיתי וכן דליליא,

ז"ל מרן דכתב אהא תרפ"ז בסימן

הילכך כתב וכו', מבטלין ב' בסעיף

רבה, במצוה עסוק אפילו אדם כל צריך

כתב וכן וכו', ובלילה ביום בה ליזהר

ג.)הר"ן דף עבודה(מגילה דמבטלין

וכו', הציבור עם לקרותה תורה ותלמוד

אברהם להמגן ראיתי וכן שם, עיין

מפלג לשונו וזה סק"ז תרצ"ב בסימן

וכו', ערבית שיתפללו אחר המנחה

המגילה, קריאת לענין שכן דכל ונראה

ויבטל שינה תחטפנו שמא דחישינן

טובא, שהות בה יש שהרי מקריאתה,

כל שהרי טפי, חובה קריאתה וגם

שם עיין וכו', מפניה נדחים המצות

וצריך עיון, לי צריך ז"ל, דדבריו באופן

ז"ל. בפוסקים בדבר להתישב
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באורחמגילה, היטב באר להרב עיין

סקי"ד תר"ץ סימן חיים

אברהם המגן משם יט')שכתב וזה(ס"ק

שנים או פסוק יקרא יחיד וכל לשונו

אז כי המן, שמכים בעוד החומש, מתוך

כמ"ש יצא, מהחזן ישמע שלא אף

כאן. עד ג'], [סעיף (ס"ד)

äù÷åמי ז"ל מרן כתב ד' דבסעיף לי,

שאינה מגילה בידו שתופס

אלא ציבור, שליח עם יקרא לא כשרה

סק"ג היטב הבאר וכתב ושותק, שומע

ולא הקורא לזה לבו השומע יתן דשמא

דהוא משמע א"ח). (ב"י, צבור לשליח

על אף צבור לשליח לשמוע יכול עצמו

וכונתו דבריו, כאן עד שקורא, פי

יכול ששומע אחר דליכא דהיכא פשוטה

שתמיד כיון פסולה, מגילה מתוך לקרות

השליח על וסומך החזן עם קורא הוא

השקל מחצית הרב פירש וכן (ס"קצבור,

מכאןו') יצא דמהיכן קשה כן ואם ,

מתוך שנים או פסוק לקרות דיוכל

שומעם שאינו פי על אף החומש

עיון. לי וצריך מהחזן,

עמלק, זכר הרמב"םמחיית הנה

בהלכות ז"ל

שלש לשונו וזה כתב א' פרק מלכים

[בשעת (בכניסתם) ישראל נצטוו מצות

שנאמר מלך להם למנות לארץ, כניסתן]

של זרעו ולהכרית וכו', תשים שום

וכו'. הבחירה בית ולבנות וכו', עמלק

äëìäáå(של זרע(ו שהכרתת כתב ב'
הבית, לבנין קודמת עמלק
המלך ישב כי [ויהי] (והיה) שנאמר
אויביו מכל מסביב לו הניח וה' בביתו
יושב אנכי הנביא נתן אל המלך ויאמר

שם. עיין וכו', ארזים בבית

äàøðבעיני יוכשר אם דעתי לעניות
עמלק מחיית למה טעם לתת ה'
מה בהק' המקדש, בית לבנין קודמת
ר' משם זלה"ה מהרח"ו הרב שכתב
בבל שבגלות פורים בענין ז"ל האר"י
צריך פב"פ שיחזרו וכדי אב"א, זו"ן היו
כדי אמר זה על הדרומיטא, הפלת
פרצופה ויבנה ממנו, המוחין שיסתלקו
ויחזרו בה ז"א של מוחין הכנסת ידי על
התחיל כבר בבל גלות ובסוף פב"פ,
וענין פב"פ, שיחזרו כדי זו"ן תיקון ענין

שנע הדורמיטא בחי' היא זו שההתחלה
שהיתה העצומה הצרה וז"ס בימיהם, אז
אוסטורלוגוס הרשע והמן לישראל, אז
מיעוט ענין בחכמתו וידע היה, גדול
ישראל על כביכול יתברך השגחתו
וכן השינה, בבחינת להיותו ההם בימים
לאבד מוכן הזמן כי בליבו ועלה חשב
עם המן וויכוח סוד וזה ישראל, את
זו, עצה בידם יעלה אם אחשורוש
וכו', אחד עם ישנו המן לו והשיב
אלוה הוא ישן ז"ל רבותינו ודרשו
היא ההיא הדורמיטא כי ולהיות שלהם,
הנקיבה שתנסר כדי ישראל של לטובתן
ישראל ויגאלו פב"פ ויחזרו מאחורוי,
שניהם התיעצו לכן המקדש, בית ויבנה
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ישן, שלהם שאלוה ההוא בזמן כי

ישראל, של שונאיהם לאבד הם יקדימו

והנה המקדש, בית יבנה לא כן ידי ועל

ישנה הנקיבה אין הדורמיטא, בזמן אף

ונכנסין ז"א, מן המוחין מסתלקין אז כי

לחזור כדי פרצופה שיבנה כדי בנקיבה

על והשגחה הארה יש ובהכרח פב"פ,

היתה הארה אותה וענין מצידה, ישראל

נושעו ידם ועל ואסתר, הצדיק מרדכי

ההיא. הגדולה הצרה מן ישראל

ïéðòåבזמן כי דע הוא, הארה

בלבד לא דז"א הדורמיטא

גם אלא בנוק', דאימא דמוחין נכנסין

אבא יסוד כי ונודע אבא, דמצד המוחין

מסתיים הוא דז"א, ביסוד כשמתלבש

דאבא היסוד ובחינת ז"א, יסוד בסיום

שהוא היסוד, עטרת הוא בז"א המתלבש

יסוד וכשמתלבש דאבא, המלכות בחינת

הנוק' שיסוד מחמת הנוק', ביסוד אבא

אבא שיסוד מוכרח קצר, נוקביי הוא

נוקבא, ליסוד מחוץ ויצא יתפשט

לגמרי, גמור בגילוי הארתו ותתגלה

מהצרה היתה מרדכי נשמת ושורש

ישראל תשועת היתה ידה ועל ההיא,

מלפני יצא ומרדכי סוד וזה ההוא, בזמן

וכו'. המלך

íùäåשאותה רצה ברחמיו יתברך

בהיות המתחדשת, ההארה

בזמן דנקבה תוך דאו"א המוחין

בכל לעולם תתבטל לא דז"א הדרומיטא

אחר אף עצמם, ההם בימים ושנה שנה

והמוחין פב"פ זו"ן שחוזרים הדורמיטא

אז יוצאת ההארה בחינת ואין בז"א, הם

לגמרי מתבטלת מרדכי והארת כלל,

שבכל יתברך השם רצה בפנים, ונעלמה

יהיו אם אף הפורים בימי ושנה שנה

ולא הנזכרת ההארה תתגלה פב"פ, זו"ן

בנוק', ונרשמת קיימת ותשאר תתבטל

ממנה, המוחין ההסתלקות אחר אף

שאמר מה סוד וזה לז"א, וחוזרים

זת"ד וכו', יסוף לא וזכרם הכתוב

בקיצור.

ìòåצופה יתברך שהשם יע"ן זה פי

ימח המן שיקום שעתיד עתידות,

שונאיהם להשמיד וירצה וזכרו, שמו

ימשך ומזה בבל, גלות בסוף ישראל של

ציוה לפיכך המקדש, בית יבנה שלא

ימחו שבתחילה לארץ בכניסתם אותם

כך ואחר מדה, כנגד מדה עמלק, זכר

ודו"ק. המקדש, בית יבנה

ìòåאפשר הנזכר, בכל האמור פי

הכתוב רמז שזה כה,לרמוז (דברים

וכו',יט) אויביך מכל ה' בהניח והיה

בזמן שנה שבכל דכיון וכו', תמחה

שהיא ההארה אותה מתגלית ההוא

ידי על לכן דאבא, היסוד עטרת

כן ידי על בתשובה מתעוררים שישראל

הזכר יסוד בהצטרפות בידם יכולת יש

את ופירוש עמלק, את למחות דאבא,

זכר ביה קרי וזכר עם, פירוש את זכר,

שהוא זכר עם תמחה לומר רוצה בקמץ,

ודו"ק. דעמלק, אבא יסוד הארת
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ìòåענין נבין בזה לעיל האמור פי
הזכרים שהרג [שאול] (יואב)
זכר את תמחה כתיב והא לו ואמר דוקא,
אקריון. זכר אנן לו ואמר עמלק,
[שאול] (יואב) על תמוה הדבר ולכאורא
דרבו שפיר אתי הנזכר פי על אבל ורבו,
זכר אקריה לעולם [שאול] (יואב) של
זכר נמי דקרינן כן גם לו ורמז בסגול,
הארת כשיתגלה לבוא דלעתיד בקמץ,
(ויואב) עמלק, זכר ימחי אבא יסוד
והבין הדבר לסוד לבו שת לא [ושאול]
דוקא, הזכרים שימחו כפשוטו הדבר
שקל בסגול זכר לו ואמר לרבו וכששאל
ודו"ק. וכו', למקטליה ובעא ספסירא,

ז"למבול, חיד"א הרב להגאון ראיתי
בסדר דוד פני הבהיר בספרו

פסוק על שכתב ז,יב)נח ויהי(בראשית
המורה לשונו, וזה וכו' הארץ על הגשם
ביאורו אכתוב ואני בדוחק, זה ביאר
לירד המבול התחיל בחשון בי"ז בקיצור
ואילך יום ומארבעים יום, ארבעים עד
עד וסוערים הולכים והיו המים גברו

וק"ן יום, חדשים,ק"ן חמשה הם יום
וכו', בניסן בי"ז כלים יום ק"ן נמצאו
והוא לתשרי שביעי השביעי, בחדש
נראו לחדש באחד העשירי בחדש ניסן,
תמוז, והוא לתשרי עשירי ההרים, ראשי
התיבה, שנחה יום, ארבעים מקץ ויהי
הנעשית התיבה, חלון את נח ויפתח
יצוא ויצא העורב את וישלח לצוהר,
ואי ההרים, ראשי נראו לא עדין כי ושוב
העורב, בשליחות שהה שלא אפשר

המים, יבושת עד ושוב יצוא כתיב שהרי
שהה ומשלחו, וחוזר משלחו היה אלמא
יש היונה, את ושלח ימים שבעת עוד
שנראו העשירי חדש עד שנחה מיום לנו
יום ארבעים יום, ע"א ההרים ראשי
יום וכ"א העורב, שלח ולא שהה
נשארו יום, ס"א הרי היונה, בשליחות
ונשארו העורב, לשליחות ימים עשרה
תמוז, הוא העשירי מחדש חדשים שני
שני באותן לחדש באחד בראשון עד
זה לפי ועתה האדמה, פני חרבו חדשים
בין שני, בין המנין כל יבוא הפירוש
והמורה מתשרי, עשירי בין שביעי,
להפסקה, שביעי כי ופירש מאוד נדחק
שביעי בן גדול ודוחק לירידה, ועשירי
שנראו ימים מקץ כי אמר ועוד לעשירי.
זה, יתכן ולא אב, הוא ההרים ראשי
העורב בשליחות שהה לא כן שאם חדא
בצמצום, יום כ"א שאינן ועיקר כלל,
לא למה ההרים ראשי שנראו כיון ועוד
שם. יעיין דבריו, תורף זה מנוח, מצאה

éðàå,לי אדם בינת ולא אדע ולא בער
ז"ל, הגאון על נפלאתי נוראות
ז"ל רש"י ודברי ז"ל, רש"י דברי שדחה
יעויין רבה המדרש פי על בנויים הם
שליחות בענין וגם באות, אות שם
עד ופירוש שהייה, שום היה לא העורב

רבה במדרש דרשו המים (פרשהיבושת

ה') סימן לעמודלג' אחד צדיק עתיד
הדא לו, מצריכו ואני העולם, את וליבש
לחם לו מביאים והעורבים דכתיב הוא

וכו'. ובשר
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åúשפירש ז"ל הגאון בפירוש לי קשה
שנראו קודם היה היונה ששליחות
מהיכן שנית פעם כן אם ההרים, ראשי
המים, קלו כי נח וידע זית, עלי הביאה
יספה ולא שלחה שלישית בפעם גם
נראו לא שעדין כיון עוד, אליו שוב
נראו יום הכ"א שלאחר ההרים, ראשי
נעלם איך עיון לי וצריך ההרים, ראשי
ודו"ק. רבה, המדרש דברי ז"ל, מהגאון

גבריאל, ז"למלאך החיד"א כתב
הבהיר בספרו
על ג' דניאל על י' בחלק אנ"ך חומת

רביעאה(כה)פסוק די [ורוה] (וריויה)
וזה כתב אלהין, לבר [דמה] (דמי)
שר גבריאל שהוא ז"ל אמרו לשונו

כאן. עד התנור את שצינן הברד,

äàøðåהאש שר וצ"ל ט"ס שהוא לי
קיח' דף בפסחים כדמוכח
שר יורקמי רצה שבתחילה א', עמוד
אין גבריאל לו ואמר להצילם, הברד
בכך הוא ברוך הקדוש של גבורתו
שהמים יודעין והכל הברד, שר שאתה
אש, של שר אני אלא האש, את מכבין
מבחוץ, ואקדיח מבפנים, ואקרר ארד
יעויין וכו', וירד נס, בתוך נס ואעשה

ודו"ק. שם,

אסורות, פרקמאכלות הרמב"ם
מהלכות ד'
כזית האוכל ד' הלכה אסורות מאכלות
זה ז"ל המגיד הרב וכתב וכו', [מ]בשר
ע"ה דף המקשה בהמה בפרק מתבאר

בחלב אלא חדשים בעינן דלא א' עמוד
לשונו. כאן עד התם, משמע וכן

éúàøåעל שכתב רוקח מעשה להרב
הרב שכתב ומה לשונו וזה זה
לענין אלא חדשים בעינן דלא הנזכר
למאי ידעתי לא כאן, עד וכו', חלב
בבשר בין דהא זה, כתב מינה נפקא
חילק לא זה בפרק בחלב בין הנפל,
ודו"ק. לישב, ויש כלל, בחדשים רבינו

äàøðå,מבואר דהישוב דעתי, לעניות
דין הוציא ז"ל דרבינו משום
ורבי יהודה רבי דאיפלגו מהא זה
הנפל, של החלב לענין לוי בן שמעון
דלא היכא כל דאמרי איכא שם, ואמרו
פירשו הוא, כלום לאו חדשיו לו כלו
אלא כרת, עליו ענוש אינו חלבו ואפילו
כי נבילה, משום דוקא מלקות עליו חייב
בהמה, למעי ידו דהושיט היכא פליגי
רבי ואכל, חי תשעה בן של חלב ותלש
וחייב בהמה כחלב חלבו אומר יהודה
רבי גרמו, דחדשים משום כרת, עליו
חיה כחלב חלבו אמר לקיש בן שמעון
ורבינו כאן, עד גרמי ואוירא חדשים,

זהפ בפרק פסק שכן יהודה כרבי סק
אפילו חדשיו לו שלמו דאם ג', הלכה
עליו וחייב אסור, חלבו אמו במעי נמצא
ה"ה הוצרך הכי ומשום שם, יעויין כרת
לענין אלא חדשים בעינן דלא לומר

ודו"ק. חלב,

í"áîøäמאכלות מהלכות ט' פרק
הבשר י"ז הלכה אסורות
מותר, לבדו והחלב מותר, לבדו
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ידי על [שניהן] (שניהם) ובהתערב

דברים במה שניהם, יאסרו בישול

או ביחד שניהם שנתבשלו אמורים

חם, לתוך צונן או חם לתוך חם שנפל

חם והוא משניהם, אחד נפל אם אבל

כולו הבשר קולף צונן והוא השני לתוך

השאר, (הבשר) ואוכל החלב, בו שנגע

מדיח צונן לתוך צונן (אכל)[נפל] ואם

לצרור מותר לפיכך ואוכלה, החתיכה

שלא והוא אחת במטפחת וגבינה בשר

הבשר מדיח נגעו ואם בזה זה יגעו

כאן. עד ואוכל, הגבינה ומדיח

áúëåלשונו וזה ז"ל משנה הכסף מרן

בעיני, קשה לפיכך תיבת וטעם

הבשר דקתני ארישא דקאי לומר דאין

והיתר איסור אפי' דהא וכו', מותר לבדו

במטפחת לצררן אסור שיהא מצינו לא

ואפשר בזה. זה נוגעים אינם אם אחת,

מדיח, בצונן דצונן שכיון לומר שטעמו

אם אחת במטפחת דקשרן היכא לפיכך

[ומדיח] הבשר, מדיח בזה זה נגעו

דמאי מיושב ואינו ואוכל, הגבינה

דבריו. כאן עד היא, היא לפיכך

áúëåוזה ז"ל משנה הלחם זה על

תיבת ליישב לי (ו)נראה לשונו

משנה, כסף הרב בעיני שהוקשה לפיכך

בהדחה בצונן דצונן כיון גוונא האי בכי

בשר לצרור לאדם מותר לפיכך סגי,

אם דאפילו משום במטפחת, וגבינה

הוה אם אבל להו, סגי בהדחה יגעו

בזה, זה כשיגע ברותח כמו קליפה צריך

לצרור מתירים היינו לא [ב]ודאי אז
בזה זה יגעו דילמא דחיישינן במטפחת,
לרבינו, ליה נפקא והא מזה. זה ויבלעו
וגבינה, בשר אדם צורר דקאמר ממאי
(בש"ס) שאמרו כמו בצונן, צונן דהיינו
צורר, צונן דוקא דמשמע בגמרא] [שם

כאן. עד רותח, לא אבל

àìåדמה קודשו דברי להבין זכיתי
על ז"ל משנה הלחם לנו חידש
שזהו יראה דהרואה ז"ל, מרן פירוש
עיון. לי צריך וכעת ז"ל, מרן דברי כונת

íùקערה כג' הלכה הנזכר בפרק
דגים, בה ובשלו בשר בה שאכלו
(ברותח) לאכלן מותר הדגים אותם

[בכותח].

áúëåקערה ז"ל משנה הלחם זה על
דאפילו רבינו כתב ולכך וכו',
קערה וכתב עלו, שכן וכל בשלו,
שלא פי על אף כלומר בשר, בה שאכלו
לבד (בה) אכלו אלא [בשר], בה בישלו

כאן. עד וכו',

úáéúעלמא לה דחיק פי על אף
מבעיא לא דמשמע טובא,
(ברותח) לאוכלם שמותר בשלו
בקערה, בשלו לא אפילו אלא [בכותח],
דעתך סלקא דהוה לבד, בה אכלו אלא
כך אחר בה שנתבשלו הדגים לאסור
וזה מותר, הכי אפילו ברותח, לאכלם
בה באכלו להחמיר הדעת על יעלה לא
דתיבת ומוכרח בה, משבשלו יותר בשר,

ודו"ק. סופר, טעות הוא פי, על אף
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ï"åð úëøòî

כבודו, על שמחל ראיתינשיא

סוף אגדות בחדושי ז"ל למהרש"א

ה' יראי ואת [כד.] (ה') דף מכות מסכת

[שבשעה] יהודה, מלך יהושפט זה יכבד

עומד היה חכם, תלמיד רואה (כ)שהיה

רבי לו וקורא ומנשקו, ומחבקו מכסאו

לשונו וזה כתב מ(ו)רי, מ(ו)רי רבי

אבי אבי לומר נתכוון שלזה ואפשר

למלך שאסור וכו' ישראל) (רכב [רבי]

ולרבו לאביו רק כבודו על למחול

כאן. עד דקידושין, קמא פרק כדאמרינן

äàåøäåדקידושין קמא שבפרק יראה

שאמרו פי על אף סתם, אמרו

מחול, כבודו כבודו, על שמחל נשיא

מחול, כבודו אין כבודו, על שמחל מלך

על למחול יכול ורבו שלאביו הוזכר ולא

שם. עיין כבודו,

ïééòåעמוד ק"ג דף כתובות במסכת

הקדוש רבינו לו שאמר [ב'] (א')

נשיאות נהוג בני גמליאל רבן לבנו

ואתברמים כתיב והא שהקשו וכו',

מלך יהושפט זה מר ואמר יכבד, ה' יראי

וכו', חכם תלמיד רואה כשהיה יהודה

הא בצינעא הא קשיא לא ותירץ

שם. עיין בפרהסיא,

àìåלשאר ואביו רבו בין חילוק יש

הרמב"ם פסק וכן חכמים, תלמידי

ה', הלכה ב' בפרק מלכים בהלכות ז"ל

שם. יעויין

סדרנזיר, ז"ל אלשיך למהר"ם עיין

[יט] (י"ג) אות [במדבר] (נשא)

ישית] [וגם הנזיר) תורת (וזאת ד"ה

על לשונו וזה שכתב, הלשון בסוף וכו',

התורה כי אחד, ורקיק אמר התורה

ועם תר"י, עולה ורקיק תרי"א, עולה

עולה אחד, שהוא הרקיק עם או התיבה

שם. עיין תרי"א,

äù÷åעולה רקיק דתיבת טובא לי

תר"י עולה אמר ואיך ת"י,

צד על לומר ואפשר עיון, לי וצריך

צריך וכן מדפיס טעות שהוא הדוחק

ועם תר"א עולה ורקיק הסל מן לומר

ודו"ק. תרי"א עולה אותיותיהם עשר

ê"îñ úëøòî

ז"לסוכה, דכיא מירא להרב ראיתי
דף על סוכה למסכת בחידושיו
בה) יש (אם בד"ה רש"י ד"ה ע"א ד'

טפחים שבעה וכו' כולה] פני [על

כתב לשונו וזה כתב וכו' דהיינו ומשהו

כאן, דהוסיף צ"ע לשונו וזה מוהרש"א
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משהו סוכה בשיעור עמוד גבי ולקמן
וכו' מצומצמים [וכו'] טפחים שבעה על

שם. עיין

úîàáåולי היא, מפורסמת דקושיא
עמוד גבי אדלקמן לתרץ נראה
טפחים שבעה סוכה בשיעור דכתב
מחיצות, בהו לית דהתם משום ומשהו,
מזה מחיצות והעלה חתוך ואמרינן
שפירש כמו אסיק גוד וזהו העמוד,
על יותר משהו צריך ולהכי הערוך,
המחיצות, מקום דהיינו טפחים, שבעה
טפחים, משבעה יתמעט שלא כדי
טפחים שבעה סוכה דשיעור ולעולם
קשה, באיצטבא אבל פשוט, וזה דוקא,
דבהאצטבא דמאחר לתרץ, ואפשר
סכך, לו דאין דמאחר פסול ולהלאה
כותל כאלו הוי דהסכך רואין דאנו
כאלו לחשוב אנחנו צריכים ולכן עקום,
משהו בעינן ולכן האצטבא, על הדופן
יחסר כן לא דאם דופן, אותו למקום
האיצטבא היה אבל שבעה, על משבעה
הסוכה, כל כשירה האמצעי דופן כנגד
כפסל דהוי והלאה, מהאצטבא אפילו
ז"ל, רש"י שכתב כמו הסוכה, מן היוצא

כאן. עד

äéúåùåדמדבריו ידענא, לא דמר
ז"ל רש"י דהצריך דהא נראה
דוקא באיצטבא, ומשהו טפחים שבעה
מארבע פחותה והיא הצד, מן היא אם
עקום, דופן בה דאמרינן לכותל אמות
לאיצטבא, שחוץ הסכך לומר רוצה
ליה וחשבינן עקום, כדופן ליה חשבינן

צריך לכן האיצטבא, מן יוצא כאלו

היא האצטבא אי אבל ומשהו, שבעה

יוצא מפורש האמצעי, דופן כנגד

ומשהו, שבעה צריך דאין בדבריו

שהצריך ז"ל דרש"י יראה והרואה

שהיא באיצטבא כן כתב ומשהו, שבעה

כן ואם האמצעי, דופן כנגד עשוייה

מוהרש"א קושית עדין איצטבא לגבי

ודו"ק. עומדת, במקומה ז"ל

ãåòבחידושיו ז"ל הנזכר להרב ראיתי

עמוד [ב'] (א') בדף ביצה למסכת

דאפילו קס"ד ד"ה התוספות דברי על א'

יד להרב עיין כן וגם וכו', דשרי מאן

שהבינו הנזכר, על בחילוקו ז"ל דוד

על להקשות בא ז"ל דמוהרש"א

רב דלדעת כתב דאיך ז"ל, מוהרש"ל

פליג כן גם נולד דבהאי במסקנא נחמן

דף דעירובין מהתוספות והא שמעון, ר'

א' עמוד [מו'] שכן)(מ"ה) כל (ד"ה

אית בעיבא, מיא כגון דבנולד משמע

דבריו ודחו ע"ע. דאסור, שמעון ר' ליה

ז"ל דמוהרש"א שכתב ז"ל שיף מוהר"ם

למוהרש"ל. סיעתא מביא

éðàåזכיתי לא לי, אדם בינת ולא בער

בפי' דהא קדשו, דברי להבין

דבנולד בדבריו, ז"ל מוהרש"ל סיים

ר' מודה בעיבא דמיא גוונא כהאי

קא מאי לדעתם כן ואם דאסיר, שמעון

והא מוהרש"ל, על ז"ל מהרש"א מקשה

כהאי דנולד ז"ל מוהרש"ל כתב בפי'

שמעון ר' מודה בעיבא, דמיא גוונא
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וכעת ז"ל, התוספות שכתבו כמו דאסור,
צל"ע.

ãåòדברי על שם ז"ל הנזכר להרב עיין
א' עמוד [ב'] (א') בדף התוספות
שתירץ וכו', השולחן מעל מגביהין ד"ה
דמאחר ז"ל מוהרש"א שהוקשה למה
למה וכו', אפונין דשער סתמא דאיכא
כר' תנא לן סתם שבת דגבי בש"ס אמרו
וכו', הדלועין את מחתכין דתנן שמעון,
דשער מההיא הביא ולא בסוף שהיא
הנזכר, הרב ותירץ קודם, שנזכרה אפונין
דשער דההיא לומר יש ועוד לשונו וזה

כר' דאתיא שם אמרינן לא אפונין,

דמגביהין, רישא מכח אלא שמעון,

כאן. עד רישא, אלא מייתי לא ולהכי

לא ולהכי שכתב במה מגומגמין ודבריו

רישא. אלא מייתי

äàøðåלומר וצריך סופר, טעות שהוא

לומר ורצונו סיפא, אלא

ק"ל זה כל עם אבל דמחתכין, דההיא

שמעון, כר' מתני' סתמא סוף דסוף כיון

הוה רישא מכח דהוא לומר תמצא אם

ודו"ק. מינה, לאתויי להש"ס ליה

ï"éò úëøòî

זרה, ג'עבודה בפרק הרמב"ם

זרה עבודה מהלכות

כדרכה זרה עבודה העובד ה' הלכה

כיצד חייב, ביזיון דרך עשה ואפילו

זרק או לבזותו, כדי לפעור עצמו הפוער

הואיל לבזותו, כדי למרקוליס אבן

על קרבן ומביא חייב בכך, ועבודתו

כאן. עד שגגתו,

áúëå'וכו העובד ז"ל משנה כסף מרן

מיתות ארבע דףבפרק (סנהדרין

היאס:) זו פעור לבעל עצמו הפוער תנן

גב על אף וכו' הפוער וגמרא עבודתו,

אבן והזורק [לבזויה], (לבזותה) דמכוין

(לבזויה) דמכוין גב על אף למרקוליס

בשוגג, למתני' רבינו ומפרש למרגמיה,

ולענין במזיד דאלו חטאת, חיוב ולענין

וכו', היא מוטעה דהא א"א סקילה,
כאן. עד שם, יעויין

øáëåהם הלא ז"ל המפרשים כל
בזה, ז"ל למרן השיגו בספרם
שאמר במה רבינו דכונת להם וסבירא
עליו, יעויין סקילה לומר רוצה חייב,
ז"ל רוקח מעשה להרב כן גם שם ועיין
כסף מרן ולסברת לשונו וזה שכתב
דפעור מעובדא קשה ז"ל משנה
שהיו אף מיתה, ישראל שנתחייבו
הרב שתירץ מה ועיין לבזותו, מכוונים
יעויין תירוצים שלשה זו, לקושיא הנזכר

עליו.

éðàåלתרץ דעתי לעניות נראה העבד,
ז"ל, הרמב"ם שכתב מה פי על
ואזהרה לשונו וזה ג' הלכה הנזכר בפרק



Aìòéåï"éò úëøòîåäéìàa åì

מה הוא בהן, וכיוצא אלו עבודות של

במה תעבדם, ולא [שכתוב] (שאמר)

חוץ עבודות, בשאר אמורים דברים

אבל ומנסך, ומקטר וזובח ממשתחוה

מכל לאחד אלו, מעבודות באחת העובד

שאין פי על ואף חייב, זרה עבודה מיני

שניסך הרי כיצד בכך, עבודתה דרך

חייב למרקוליס שזבח או לפעור,

לה' בלתי יחרם לאלהים זובח שנאמר

ולמה היתה, עבודה בכלל זביחה לבדו,

מיוחדת זביחה מה לך, לומר יצאת

לאל הזובח וחייב לשם, בה שעובדים

עבודתו דרך היתה בין עליה סקילה אחר

עבודה כל אף בזביחה, אינה או בזביחה

לאל בה עבד אם לשם מיוחדת שהיא

(עבודתה) דרך שהיתה בין אחר,

חייב בכך שאינה בין בכך, [עבודתו]

לאל תשתחוה לא נאמר לכך עליה,

אין אפילו ההשתחויה על לחייב אחר,

והוא בכך, [עבודתו] (עבודתה) דרך

אחד ומזבח וזורק ומנסך למקטר הדין

פעור בפרשת מצינו והנה כאן, עד הוא,

וכו', בשיטים ישראל וישב שכתוב

ויאכל אלהיה"ן לזבחי לעם ותקראן

כן ואם וכו', לאלהיה"ן וישתחוו העם

הריגה, נתחייבו ולזה לפעור השתחוו

שפרעו משום ההשתחויה לולא אבל

היו לא לבזותו כדי לפעור עצמם

ז"ל מרן שפירש מה לפי מתחייבים,

דעתי לעניות והנראה ז"ל, רבינו בדעת

ודו"ק. כתבתי

בערלה, פרק ערלה במסכת איתא
תבלין לשונו וזה יו"ד משנה
או אחד ממין שמות ושלשה שנים
שמעון ר' ומצטרפין, אסור משלשה
או אחד ממין שמות ושלשה שנים אומר
עד מצטרפין, אינן אחד משם מינין שני

כאן.

ùøéôåמברטנורא עובדיה רבינו הרב
(שלשה) ושלושה שנים תבלין
קרי מזה זה חלוקים איסורים [שמות]
ערלה של פלפלין כגון שמות, שלשה
אסור תרומה, ושל אשרה ושל
יחד (ש)מצטרפין כלומר ומצטרפין,
שני או בהם, שנתבשל התבשיל לאסור

כגון אחד, משם ופלפליןמינין זנגביל
עד תרומה, שניהם או ערלה ושניהם

כאן.

ìáàוזה כתב י' בפרק ז"ל הרמב"ם
שמות שני כשיש כי אמר לשונו
אחד, מין רק והם שלשה או מתבלין
שיש "קאלקא", בערבי הנקרא הסם כגון
ממנו שיש ופלפל וקטנה, גדולה ממנה
אלא מינין, שלשה שיהיו או ושחור, לבן
והוא הסאה, במיני אחד שם להם שיש
ומיני "סרי"ג", בערבי הנקרא עשב
משונים, הרבה מינים שהם הכרפס
מיני שכל לומר רוצה אחד, שם ולהם
הסיאה מיני וכל כרפס, נקראים הכרפס
או אמרם ענין וזהו "סיא"ה" נקראין
משם מינים שלשה אף ענינו שלשה
מכלאי הדרך בזה שיהיה מה כל אחד,
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בהם ונתבל תרומה או ערלה או הכרם,
פי על אף בהם, שנתבל דבר אותו נאסר
וזהו לתבל, כדי לבדו מהם באחד שאין
שמצטרפין ענינו מצטרפין אמרם ענין
וכו'. שנתבל מה לאסור לאלו אלו
נקראים שאין בדעתך יעלה שלא והזהר
שריחן והדברים המרקחות אלא תבלין
ודומיהם והפלפל הזנגביל כמו טוב,
בו שמתבלים מה כל אלא כן אינו
וכו', והבצלים השומים כגון התבשיל

באורך. שם יעויין

ìòåשנים י' בפרק אלא פרשו לא כן
עובדיה שרבינו שמות, ושלושה
פירוש שמות, שלשה מפרשה ז"ל
ותרומה, ואשרה ערלה איסורים,
ממין שמות שלשה מפרש ז"ל והרמב"ם
אבל אחד, מין שהוא פלפלים כגון אחד,
ולבן שחור שמות שלשה להם יש
אית הפלפלין עלמא לכולי אבל וארוך,
מינה שמע כן ואם ערלה, משום בהו

בפלפלין. נוהגת דערלה

í"áîøäå,לדינא פסקיה ז"ל
בפרק הנזכרת דמשנתינו
י"ד הלכה אסורות מאכלות מהלכות ט"ז
בדברי ולתן לשאת שיש ומה וט"ז וט"ו
הכסף למרן עיין הנזכר, ז"ל הרמב"ם
מרכבת ולהרב ז"ל, משנה והלחם משנה
ועם עליהם, יעויין ז"ל, אשכנזי המשנה
הזכיר לא בחיבורו ז"ל שהרמב"ם
דפרק כיון אבל [טז'], (י') בפרק פלפלין
מצאנו לא ובחיבורו פלפלין, הזכיר י'
משום בהו לית דפלפלין שכתב בפירוש

הולך דמסכים למימר לן אית ערלה,
ואם בפירושו, שכתב מה עם בחיבורו
דין דנוהג ליה דסבירא מינה שמע כן

בפלפלין. ערלה

åìéôàåהרמב"ם פסק ברכה דלענין
על דמברך ברכות בהלכות ז"ל
זה כל עם האדמה, פרי בורא הפלפלין
זה תלוי דאינו בהם נוהגת ערלה דין
בחלק ז"ל מהרשד"ם שכתב וכמו בזה,

שם. יעויין קצ"א, סימן דעה יורה

íàåתמיהת מהר סרה בזה אנחנו כנים
על בליקוטיו ז"ל חדש פרי הרב
שתמה י"א, אות ר"ב סימן חיים אורח
דין השמיט למה ז"ל הרמב"ם על
וכן בערלה, שחייבים רטיבתא פלפלי
בחידושיו ז"ל ירנן יצחק להרב ראיתי
ח' פרק ברכות בהלכות ז"ל הרמב"ם על
הרמב"ם על כן תמה הוא שגם ז', הלכה

יעו"ש. ז"ל,

éúéàøåז"ל הנוגה מראה להרב
ז"ל להרמב"ם בחידושיו
על שני, מעשר מהלכות [י'] (ו') בפרק
אילן הנוטע ב' בה' ז"ל הר"מ שכתב מה
לגינה סייג שיהא עליו ודעתו מאכל
וכו', יהודה כרבי רבינו שפסק וכו',
כר"י, שפסק ז"ל רבינו לדעת והעלה
ערלה, משום בהו לית דהפלפלין מוכרח
סוגיא שבאותה כר"מ ליה סבירא ולא
בערלה, חייבים דהפלפלין ליה דסבירא
ותמה זה, הפך זה דיני תרי דהני משום
הנזכרת בתשובותו ז"ל מהרשד"ם על
בערלה, חייבים דהפלפלין שפסק לעיל
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ב' בחלק ז"ל ירוחם רבינו על תמה וכן
דהפלפלין כר"מ שפסק כ"א נתיב
ההיא פסק כך ואחר בערלה, חייבים
והפנימי סייג, משום לחיצון דהנוטע
חייב הפנימי דהצד מאכל, משום
נינהו, סתראי דיני תרי דהני בערלה,
הרב שגם כן גם הביא ואגב והצ"ע,
דף יוה"כ בתוס' ז"ל חביב בן מהר"ם
על תמה כן גם ב'], עמוד [פא (י"ב)
ז"ל והרמב"ם מהרי"ף ז"ל מהרשד"ם
פרי בורא מברך הפלפלין דעל שפסקו
פרי בורא דברכתם וכיון האדמה,
ערלה, דין בהם שייך לא כן אם האדמה,
מהר"ם על תמה ז"ל, הנוגה מראה והרב
ליה הוה מינה דעדיפא ז"ל, חביב בן
יעויין וכו', ז"ל רבינו לדעת כן להכריח

שם.

ìòå,לעיל הדל אני שכתבתי מה פי
חביב בן מהר"ם הרב תמיהת סרה
וגם ז"ל, מהרשד"ם על שתמה מה ז"ל
על ז"ל, הנוגה מראה הרב שתמה מה

מהר רברבי, אשלי ורי"והני ז"ל שד"ם
ערלה דין תלוי אינו דהאמת ז"ל,
מצינו לא דמעיקרא גם ומה בברכה,
מיני איזה בפירוש שכתב ז"ל להרמב"ם
אילנות ואיזה בערלה, חייבים אילנות
שנקשה עד ערלה, דין בהם שייך לא
בפי', הפלפלין דין כתב לא אמאי עליו
אילנות, כשאר הוא הרי הפלפלין ודין
ז"ל רבינו פסק ברכה דלענין הגם
משום היינו האדמה, פרי בורא דמברך
טעם ליתן כדי אלא לאכילה, עשוי דאינו

כשהוא אכלו אם הכי ומשום בתבשיל,

ודו"ק. האדמה, פרי בורא מברך רטוב,

áâàåדכתב אהא ז"ל, להריא"ז ראיתי

מברכין כיצד בפרק ז"ל הרי"ף

הרי"ף) מדפי כה: רטיבתא(דף פלפלי ,

כלום, ולא ויבשתא האדמה, פרי בורא

זנגבילא (וכן) הוא, אוכלא דלאו

האדמה פרי בורא [עליה] מברך רטיבתא

הריא"ז כתב כן על כלום, ולא [ו]יבשתא

רב הרא"ש כתב לשונו וזה ד' באות ז"ל

פרי בורא רטיבתא פלפלי כתב אלפס

מערלה מדפריך נהירא ולא האדמה,

ברטיבתא, והא ביבשתא הא ומשני

אבל העץ, פרי בורא דרטיבתא מכלל

האדמה, פרי בורא רטיבתא בזנגבילא

ה' ובאות כאן, עד כלום ולא יבישתא

וזה כתב הזנגבילא דין על מצויין שהוא

פליגי יונה ורבינו והטור הרא"ש לשונו,

בורא [יברך] רטוב כשהוא ואמרו זה על

עד כרבינו הפוסקים ושאר העץ, פרי

כאן.

àäéîúåונראה דסמוך טובא, לי

הרא"ש דברי הביא ד' באות

האדמה, פרי בורא מברך דבזנגבילא ז"ל

ר"ב בסימן דהטור יראה הרואה וגם

בורא רטיבתא דזנגבילא בפירוש כתב

גם כתב ז"ל יונה רבינו וגם האדמה, פרי

פרי בורא רטיבתא דזנגבילא בפירוש כן

ורבינו והטור הרא"ש כתב ואיך האדמה,

ז"ל הרי"ף דברי על פליגי ז"ל יונה

פרי בורא מברך רטוב כשהוא ואמרו
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שנאמר לא אם עיון לי צריך וכעת העץ,
בדבריו. סופר טעות איזה שיש

ãåòשם ז"ל הנוגה מראה להרב ראיתי
המתחיל בדבור ב' עמוד מ"ג בדף
זה בנתיב ז"ל, יונה לרבינו ראיתי עוד
של עצים לשונו וזה שכתב ונראה סמוך
ערלה עצי ששנינו כמו מותרים, ערלה
לשונו, וזה זה על כתב כן על מותרים,
אסרה לא שהרי הדבר נכון אמת הן
דהיינו לפרי, והטפל הפרי, אלא תורה
מברכין כיצד בפרק כדאמרינן הקליפה
העצים אבל וכו', שני עמוד לו דף
סימן ז"ל הרשב"א כתב וכן מותרים,
הראב"ד שם על [קכא'] (קפ"ה) אלף
בפשיטות כן גם ז"ל הר"ן כתב וכן ז"ל,

שעה כל כו:)בפ' ההיא(פסחים גבי
ערלה. בקליפי שהסיקוהו דתנור

åîëåז"ל להרמב"ם ראיתי כן
הדור פאר בספר בתשובותיו
לשונו וזה בהדיא, כן שכתב ק"ך סימן
בקליפי שהסיקוהו תנור שאמרו ומה
הפרי, עם קשור שהוא מפני ערלה,
(שכתוב) כמו אסורין, והגרעינין
כולם את לרבות פריו את [שאמרו]
לב על עלה לא העצים על אמנם [וכו'],
יעויין דבריו, כאן עד מעולם, אדם שום

שם.

àéáäåראיה ז"ל הנוגה מראה הרב
עמוד פ' דף דכתובות מההיא
הוצאות המוציא דקתני מתניתין גבי א'
רב עבד שם שאמרו וכו', אשתו נכסי על

רב דאמר זמורות, בחבילי עובדא יהודה

הרי וכלאים שביעית ערלה אכלה יהודה

בתרא ממסכת ראיה הביא וגם חזקה, זה

שם, ,יעויין וכו' ראשון עמוד לו דף

אין ז"ל רי"ו שכתב זה שהדין באופן

ערלה דעצי אמת דין והדין כלל, ספק

שלשה שכתבו וכמו בהנאה, מותרים

הנזכרים. הרועים

íøáערלה עצי ששנינו כמו שכתב מה

מצא היכן ידעתי לא מותרים,

ברייתא או במשנה תנא שום בדברי

נאמר ואם להדיא, כן בדיבורייהו דמשנו

דמייתי ברייתא לההיא הרב שכיוין

דזה דוחק ודאי הא חזקת, בפ' תלמודא

דגרסי ור"י ר"ח גרסת לפי אלא אינו,

הוה ההיא כי וכל חזקה זו הרי בברייתא

לפרש. ליה

éìåàåז"ל הרב שכיוין למימר איכא

שעה כל דפרק ברייתא לההיא

תנור דקתני שני, עמוד כ"ו דף

של בקשין או ערלה בקליפי שהסיקוהו

והשתא יוצן, ישן יותץ חדש הכרם כלאי

וגבי ערלה, בקלפי תנא תני ערלה מדגבי

ולא קשין, תני הכרם כילינהו,כלאי

שהסיקוהו תנור מחתא, בחדא להו קתני

הכרם, וכלאי ערלה, של וקשין בקליפין,

דברייתא לתנא ליה דסבירא מינה שמע

דבערלה הכרם, מכלאי ערלה דשנא

הקשין אבל אסורין, קליפין דוקא

ששנינו כמו שכתב וזהו וכו', מותרים

וכו'.
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áåùåשהביא בשמ"ק להרב ראיתי
זה הרי ערלה דאכלה להא ראיה
בקליפי שהסיקוהו דתנור מההיא חזקה,
כאן עד לא, ערלה של בקשין הא ערלה,
כמו ז"ל יונה רבינו שכתב וזהו דבריו,

לשונו. כאן עד וכו', ששנינו

àäéîúåמראה הרב על אם טובא לי
הרב על אם ז"ל, הנוגה
הרבה שנדחקו ז"ל, אשכנזי בצלאל
ערלה דעצי במשנה פתח למצוא
מההיא זה דין להוציא והוצרכו מותרים,
וכו', כאן עד בקליפי שהסיקוהו דתנור
הקדושים, בדבריהם כנזכר דיוקא מכח
מותרים ערלה דעצי הוכיחו לא ולמה
לשונו וזה דערלה א' פרק ז' ממשנה
וסמדר הגפנים ומי והלולבים העלים
ז"ל הרמב"ם ופי' בערלה, מותרים
לשונו וזה טוב יום תוספות הרב והביאו
היוצאים הרכים הענפים הם הלולבין
מאד רכים והם הקשים הבדים בראשי
משום דמותרים טעמא והיינו כאן, ,עד
והני פריו, את ערלתו וערלתם דכתיב
רבינו ופסקה כאן, עד נינהו, פרי לאו
שני מעשר מהלכות ט' פרק בסוף ז"ל
וחומר קל כן ואם שם, יעויין י"ג הלכה
שהם הרכים, אלו דאפילו הדברים
מותרים, זה כל עם לאכילה ראויים
פרי, דוקא אלא הכתוב אסר דלא משום
אבל לפריו, הטפל את מרבוי פרי וקליפי
כל פרי, אקרו דלא מותרים הלולבים
כלל ראויים שאינם ערלה עצי שכן
זה ועל מותרים, שהם דפשיטא לאכילה,

ששנינו כמו וכתב ז"ל יונה רבינו כיוין
להרב לו ולמה מותרים, ערלה עצי
מרחוק עדות להביא זה הנוגה מראה
ולא דבתרא, ומסוגיא דכתובות, מסוגיא
עיון. לי צריך וכעת זו, ממשנה הביא

íâברורה יותר ראיה להביא עוד יש
א' פרק ט' ממשנה מותרים, דעצים
של יחור נוטעין התם דאיתא דערלה
והר"ש הרמב"ם ופירש וכו', ערלה
פסקה והרמב"ם בהנאה, מותרים דעצים
מעשר מהלכות יו"ד בפרק דינא להאי
דעה ביורה הטור וגם כ', הלכה שני

וצל"ע. רצ"ד סימן

ãåò'בד ז"ל הנוגה מראה להרב ראיתי
הרמב"ם דברי שהביא ע"ג מ"ג
מאכלות מהלכות [טז'] (יו"ד) פרק ז"ל
פת לשונו וזה שכתב כ"ד הלכה אסורות
ערלה עצי של גחלים ע"ג שבשלה
הלך גחלים שנעשו כיון מותרות,
הרי"ף דברי הביא וגם כאן, עד איסורן,
לשונו וזה שכתב שעה כל בפרק ז"ל
בעצי שבשלן וצלוחיות וכוסות קערות
וזה וכתב כאן עד וכו', אסור ערלה
בספרי סופר טעות ליכא ואי לשונו
רבנן, קאמרי מאי ידענא לא הדפוס
ליכא דהא שמיה דכר מאן ערלה דעצי
לא ובגמרא כלל, איסורא שום גבייהו
על שבשלה בפת אלא דינא האי קתני
בעצי ולא ערלה, קליפי של גחלים גב
כרחך ועל בהנאה, מותרים שהרי ערלה
ובמקום הדפוס, בספרי ט"ס שנפל לומר
עד ערלה, קליפי לומר צריך ערלה עצי
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על תמה ועוד באורך, שם יעויין כאן,
ז"ל הרי"ף דברי שהביא ז"ל יונה רבינו
כלל, מזה נרגש ולא כצלמו, בדמותו

יעו"ש.

éúòãìåולא כלל, להגיה צריך אין
יונה רבינו על מידי קשיא
ז"ל יונה ורבינו והרמב"ם שהרי"ף ז"ל,
לקליפי מושאל בלשון עצים תיבת תפסו
דף פסחים במסכת שמצינו כמו ערלה,
בקליפי שהסיקוהו תנור שכתבו כ"ו
אוסר, רבי הפת, את בו אפה וכו', ערלה
יש אי פלוגתייהו, ותלי מתירים, וחכמים
כן גם ועיין לאו, אי בפת, עצים שבח
וזה יותץ חדש ד"ה שם להתוספות
והכא בפת, עצים שבח יש קסבר לשונו
יעויין וכו', בתנור עצים שבח יש נמי
הרי"ף על ואדמקשה באורך, שם
הסוגיא על ליה תקשה ז"ל, והרמב"ם
דכר מאן דעצים, שם והתוס' בעצמה,
לשון דהוא לתרץ ומוכרח שמייהו,
הרי"ף לדעת נאמר לא כן וכמו מושאל,

ודו"ק. ז"ל, והרמב"ם

חודש, י"ב נחלתעבור להרב עיין
בדף ז"ל בנימין
ובאמת לשונו וזה שכתב א' עמוד ס"ז
ביו"ד נולד דיששכר עולם סדר לדעת
דסבירא הפוסקים לדעת עיון צריך באב,
הים, למדינת בעלה שהלך דהאשה להם
הוולד חודש מי"ב יותר שם ושהה
יותר למשהא לוולד אפשר דאי ממזר,
תוספאה כרבה ודלא חודש, מי"ב

יו דאפילו ליה חודשדסבירא מי"ב תר

עולם מסדר להו תקשה לשהות, אפשר

מעתה אב, ביו"ד נולד דיששכר הנזכר

יותר דמשתהי מינה שמע וכו' אנן נחזי

לרבה סייעתא והוי חודש, מי"ב

וכו', החולקים על עיון וצריך תוספאה,

במסכת יראה הרואה ובאמת שם, עיין

תוספאה דרבה איפכא בתר כל יבמות

ולא חודש י"ב עד דוקא אלא הכשיר לא

ודו"ק. יותר,

íâåהאשה דאין שכתב דבריו בסוף

גמגום יש וכו', לרע"א אלא יולדת

מצינו דהרי מיששכר שהקשה בדבריו

יותר למימר ליה והוה חודש, מי"ב יותר

ודו"ק. ע"ש, יום, מרע"א

ז"לעיבור, דכיא מירא להרב ראתי

דף על סוכה למסכת בשיטתו

ואין ד"ה התוספות על שני עמוד ג'

לשונו וזה כתב וכו', עיבור אותו עושין

דהוא דוקא, עיירות שתי רבנן נקטי ולא

עד וכו' בורגנין ידי דעל ובית, עיר הדין

התוספות. לשון כאן

áúëולא לשונו וזה ז"ל מוהרש"א

דוקא דלאו טפי, רבותא נקטי

כמו בתים, שני אפילו עירות, שתי

להו דלית משום דבריהם, בסוף שכתבו

אבל כן, כתבו מסברא אלא להא, ראיה

להו אית בורגנין ידי על ובית לעיר

פסין, עושין בפרק כדמוכח כמ"ש ראיה,

דבריו). כאן עד כא: (עירובין
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àìåבתוספות דהא קושיא, מאי ידעתי
הוא, דבריהם בסוף דכתבו מאי
עיר בלא בתים לשני ליתן נראה דאין
מקשה ומאי לזו, וקרקף לזו קרקף
דוקא דלאו טפי, רבותא נקטי לא דאמאי
כמו בתים שני אפילו עיירות שתי
בסוף הא דבריהם, בסוף שכתבו
קרפף נותנין דאין כתבו אדרבא דבריהם
שאמרו כמו כתב הוה אי ובשלמא לזו,
נ"ז דף [מעבירין] (מברכין) כיצד בפרק

א') כאן.(עמוד עד ניחא,

éðàåז"ל מוהרש"א דדברי אומר
דברי ואדרבא ונכונים, ברורים
מאי ידענא לא ז"ל דכיא מירא הרב
שר"ת כתבו ז"ל דהתוספות והוא קאמר,
דאין ומפרש הספרים, גירסת מקיים
שתי שבין עיבור דין הבית לזה נותנין
עצמה בפני אחת לעיר דלרבנן עיירות,
[כדאמרינן] (כדמוכח) קרפף, לה אין

שתי(שם) בין אלא קרפף אמרו לא
אמות ארבע הבית לזה היה ואם עיירות,
כמו קרפף לו לתת אחת עיר דין לו היה
ולעיר זו לבית נותנין והיינו לעיר,
עיירות בשני כמו קרפיפות, שני שאצלו
אחד קרפף רב בר ולחייא הונא לרב
נקטי דוקא לאו כרחך דעל לשתיהן,
ובית, עיר הדין דהוא עיירות, שתי רבנן
רבנן נקטי עיר, ר"מ דנקט אגב אלא
דאמר רב בר לחייא דהא עיירות, שתי
נקטי לא כרחך על לשתיהן, אחד קרפף
עיר הדין דהוא דוקא, עיירות שתי רבנן
בתוך המובלעים בורגנין ידי דעל ובית,

כדמוכח הולך, ושיריים אמה שבעים
פסין עושין כא.)בפרק דף פירושו(שם זה

זה דחו כך ואחר תם. רבינו פירוש לפי
בית שיחשב נראה אין ומיהו ואמרו
בפני אחד לבית קרפף ליתן לגמרי כעיר
ליתן דרבנן אליבא ולר"ה לר"מ, עצמו
וקרפף לזה קרפף עיר בלא בתים לשני
בית ר"ת פירוש דלפי לומר רוצה לזה,
שני וכן כעיר, נידון אמות ד' לו שיש
בית ולר"מ עיירות, כשתי נידונין בתים
לו ונותנין כעיר נידון אמות ד' לו שיש
כשתי נידונין בתים שני וכן קרפף,
לכל נותנין דרבנן אליבא ולר"ה עיירות,
נראה דאין כתבו זה ועל אחד, קרפף א'
וכן לגמרי, אחת כעיר אחד בית לחשוב
דקדק זה ועל וכו', בתים השני
התוספות כתבו דלמה ז"ל מוהרש"א
דוקא לאו תם רבינו דלדברי בתחילה
עיר הדין דהוא עיירות, שתי רבנן נקטי
בתים, שני הדין דהוא לומר לו היה ובית
לא דלר"ת דבריהם, בסוף שכתבו כמו
בתים שני שנא ולא אחד בית שנא
דבריו ,ודחו כעיר אחד כל דנידונין
תירץ זה ועל וכו', נראה דאין ואמרו
בתים דלשני משום ז"ל, מוהרש"א
ראיה להו לית עיירות כשתי שידונו
עיר אבל כן, כתבו מסברא אלא בפירוש,
כמו ראיה, להו אית בורגנין ידי על ובית

ודו"ק. פסין, עושין בפרק שאמרו

תשובה, ימי כתבעשרת
יו"ד בפרק תפילה בהלכות הרמב"ם

ע לשונו וזה י"ג ימיםהלכה שרה



Aìòéåï"éò úëøòîåäéìàaâî

טעה הכפורים (ל)יום עד השנה שמראש
חוזר הקדוש האל ג' בברכה בהם וחתם
מלך עשרה בעשתי וחתם טעה לראש,
לתחלת חוזר ומשפט צדקה אוהב
המשפט המלך בה וחותם הברכה,
נזכר לא ואם הסדר, על והולך ומתפלל
חוזר תפלתו כל שהשלים עד אלא
עד ציבור, שליח ואחד יחיד אחד לראש,

כאן.

áøäåז"ל פאנדרי אל המשנה מרכבת
לשונו וזה הרמ"ך בשם כתב
שליח אתפילת יסמוך לא אמאי צ"ע
להרב וראיתי שם. יעויין וצ"ע, ציבור
שהביא הנזכר, על בחידושיו יוסף אמר
וזה וכתב הנזכר, המשנה מרכבת דברי
לאחד יד בכתיבת כתוב ומצאתי לשונו
פרי להרב ועיין לשונו וזה מקדושים,
חדש, הבית משם הביא קנ"ד סימן חדש
על לסמוך שלא רש"ל, משם דכתב
שיכוין אפשר שאי צבור שליח תפילת
עיין אחת, מלה ידלג ולא כולה, שישמע
יוסף אמר הרב זה על וכתב כאן, עד שם
כתב דהרמב"ם דק ולא לשונו וזה ז"ל
זה ועל צבור, שליח ואחד יחיד אחד
צבור, השליח חוזר דאמאי הרמ"ך תמה
להתפלל, שעתיד התפילה על ויסמוך

יעו"ש. פשוט וזה

éðàåלהבין זכיתי לא אדע ולא בער
ז"ל הרמב"ם דכונת קדשו, דברי
ישר כל צבור, שליח ואחד שכתב במה
השליח טעה שאם דבריו, מבין הולך
המלך אמר ולא העמידה בחזרת צבור
חוזר רגליו שעקר עד נזכר ולא המשפט,

צבור שליח טעה אם קאי ולא לראש,
כאשר שבלחש, תפילה על בתפילתו
היא קושיתו ז"ל והרמ"ך ז"ל, הרב הבין
מזאת וגדולה היחיד, על דוקא
הלכה יו"ד פרק בתחילת ז"ל שהרמב"ם
שליח טעה אם אבל לשונו וזה כתב ב'
אומר אני בלחש, מתפלל כשהוא צבור
מפני שנית פעם ומתפלל חוזר שאינו
התפילה על סומך אלא צבור, טורח
ואם שם, יעויין וכו', רם בקול שמתפלל
הרמב"ם דברי כבודו מעיני נעלם איך כן
דברי להבין זכיתי שלא באופן הללו,

עיון. וצריך קדשו,

פסחים, התוספותערבי כתבו
פרק בתחילת

פסחים ערב)ערבי ד"ה צט: וזה(פסחים
גרסינן ואי ניחא, ערבי גרסינן אי לשונו
ערב קאמר] [הכי קשיא) (הא ערב
פסח ערב נמי אי פסחים, בו ששוחטין

כאן. עד ושני, ראשון

éúàøåז"ל אדרת בן משה בירך להרב
דבור בסוף ע"ג כ"ה דף
לא המתחיל בדבור רש"י המתחיל
לי קשה ומעתה לשונו וזה כתב יאכל,
פסחים, בערבי התוס' שכתבו למה
עיין ושני, ראשון פסח היינו דקאמר
כדי מצות יש לא שני שהרי וקשה שם,
מצה שיאכל כדי יאכל דלא שנאמר
הא אקרבן, דקאי נאמר ואם לתיאבון,
לומר ודוחק לשבע, דנאכל אמרינן
כאן עד לשבע, צריך אינו שני דפסח

שם. יעויין דבריו,
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éðàåלהבין זכיתי לא אדע, ולא בער
דבפסח שכתב במה קדשו דברי
מלא מקרא והלא וכו', מצות יש לא שני

בענין בהעלותך בפרשת הכתוב דיבר

תאכלוהו, ומרורים מצות על שני פסח

עיון. וצריך

ä"ô úëøòî

תורה, ספר להרבפיסול עיין

שני עמוד ז' בדף ז"ל אברהם מעשה

מטה של גג דבוק שהיה הק' רגל בענין

שבת הרב דברי שהביא הארוך, ברגל

על שכתב לחק, יעקב בקונטרס מי, של

בפשיטות שטעה שהכשיר הח' דברי

[קד] (קי"ד) דף בשבת ערוכה סוגיא

[ו]מ"ט התם דאמרינן הם, דפסולים ע"א

ביה הדר דאי תלוייה, דק' כרעיה

מסייע בהך, וליעול [ליעייל], (ליעול)

גוונא, בהאי דכשרים איתא ואם וכו',

לא הא בהך, וליעול הש"ס פריך מאי

דבכהי ודאי אלא מטה, דרך עייל מצי

תשיבני ואל וכתב וסיים פסול, גוונא

נ' סימן א' חלק הרשב"ץ מדברי

כשדבוקה בגג דדוקא להתיר, דמפקפק

דמוכח נ"ד כמו ולא מהסס, לבו בו

בפשיטות מדפריך דפסול, מגמרא

ומשמע ימין, מצד בהך וליעול

לצד פתוחה שתהיה הכי בעינן דלעכובא

כאן. עד ימין,

àìåבדברי בזה דעתו נחה איך ידעתי

איתא אם דמר, דמטוניה הרשב"ץ,

מהיכן כן אם דכשרים, הרשב"ץ לדברי

היתה שאם כיון תשובה, הבעל יכנס

על לי קשה ותו כשר, מלמעלה דבוקה
דחה לא אמאי ז"ל אברהם מעשה הרב
ודו"ק. זה, מכח מי של שבת הרב דברי

זיע"אפסח, מהרח"ו לרבינו עיין
עמוד פ"א דף הכונות בספר
מלת תבין בזה גם לשונו וזה שכתב שני
עם יובן והענין ענינה, מה פסח הבנת
דאימא, נה"י היא התבונה הנה כי הנזכר
ראש כי ונמצא חג"ת, היא והבינה
עם דבינה, נה"י בסיום הוא התבונה
בפרצוף יחד נכללים שבהיותם היות
חג"ת תבונה נקראת אימא הנקרא אחד
מקום התחלת כי ונמצא כנז', דאימא
בליל עתה הניתוסף דז"א השני הגדלות
ימים לילי בשאר כן שאין מה פסח,
במקום שם הנה כנזכר, ושבתות טובים
שבה, בג"ר שהוא התבונה של הפה
הפה הוא שם כי סח, פה פסח לשון וזהו

וכו'. התבונה של

á"ðåשעלית נמצא זה כפי מאיר אמר
ראש עד אלא אינו פסח ליל
איך כן ואם דבינה, חזה דהיינו התבונה,
עליית רק לו חסר שאין זה בפרק אמר
חצאי כל לו חסר והרי הדיקנא,

כאן. עד דאו"א, העליונים פרצופים
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àìåמקשה דמה דבריו להבין זכיתי

כי אמר דהרב וכו', לו חסר והרי

וכו', השני הגדלות מקום התחלת

כל לוקח כך ואחר מכאן הוא וההתחלה

אבל דאו"א, העליונים פרצופים החצאי

חג עד עולה אינו דא"א דיקנא עליית

השבועות.

íâזכיתי כך ואחר שכתב דבריו סיום

ג' בפרק ז"ל למהרח"ו ומצאתי

או"א לשונו וזה או"א שער י"ד משער

ולמטה, מגבורה וזה ולמטה, מחסד זה

דתבונה, ונה"י דבינה, חג"ת ונמצא

א"א, הם ג"ר אך פסח, ליל בסוד כנזכר

כן גם דזה הבנתי לא לשונו, כאן עד

ולוקח שעולה דכיון בכאן דבריו כונת

עילאין ואו"א עילאין, דאו"א פרצופי

ולמטה, מחסד זה לאריך מלבישים

וכיון ולמטה, דא"א מגבורה ואימא

שעלה נמצא למקומם ז"א שעולה

לי צריכים ודבריו דא"א, חג"ת למקום

ודו"ק. עיון,

ó"å÷ úëøòî

ז"לקדיש, אברהם מעשה להרב עיין
שעלה ראשון עמוד ח' בדף
לעלם יאמר אם הקדיש, בנוסח ונסתפ"ק
לעלם או וי"ו, תוספת בלי וכו', לעלמי
והנה לשונו וזה וסיים וכו', ולעלמי
נ"ו סימן ערוך בשלחן ז"ל מרן מלשון
בלא דהגירסא לן דקימא נראה ג' סעיף
עד העונים לשונו וזה שכתב וי"ו,
כי הם, טועים בלבד עלמיא לעלמי
עד ליתברך, עלמיא בין להפריד אסור
עד שכתב דלישנא דמריהטא כאן,
ולעלמי עד כתב ולא וכו', עלמיא לעלמי
דגירסתו נראה וי"ו, בתוספת עלמיא

כאן. עד עלמיא, לעלמי היא

éãéãìåהיא ראיה דמה טובא לי קשה
לעלמי עד מרן שכתב דזה זו,
מרן ואדרבה כלל ראיה מזה אין וכו',

יוסף בבית נו')ז"ל כתב(סימן בפירוש

לשנות שאין נראה ולי לשונו וזה

שום בשביל חכמים שטבעו ממטבע

לומר מקדמונינו שקבלנו וכיון דרשה,

על ידו המשנה כל וכו', ולעלמי

גירסת מקיימים שיש ושמעתי התחתונה.

תיבת כי [ואומרים] (משום) וכו' ולעלמי

ובכהי שם, עיין וכו' יוד חסר שמיה

בשולחנו מרן בו שחזר אמרינן לא גוונא

הוא ז"ל מרן שכתב דינא דהאי הטהור,

ואין יתברך, עד שעונים למי קאי

אמר זה על יתברך, תיבת כן גם אומרים

וכו' לעלמי שכתב ומה הם, שטועים

ודו"ק. בדקדוק, לאו

עשרה, צריך הרבקדושין כתב

פסוק על ויחי, בסדר ז"ל יצחק באר

ט) מח, בני(בראשית אביו אל יוסף ויאמר

פירשו בזה אלהים לי נתן אשר הם
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(מאן) ילמדנו (מדרש ז"ל רבותינו

קפד) אות בראשית תורה, תלמוד ילקוט

וקשה וקידושין, כתובה שטר לו שהראה

ותירץ זה, ז"ל לרבותינו להם דמנא

מה פי על והוא נפקא, בזה דממילת

שצריך ל"ד סימן העזר אבן הטור שכתב

בני עשרה הקידושין בשעת שיעמדו

כאן, עד היו"ד מלבד עדים ושני אדם

שרה חיי בסדר שם שאמר למה ציין וגם

יעקב שראה כיון שאמר וזה זה, בענין

כלומר לך, אלה מי ויאמר יוסף בני את

נתקדשה שאמר וכשרים, ראויים הם אם

כדת וקדושין כתובה ידי על בהם

לי נתן אשר הם בני ויאמר וכהלכה,

דהיינו י"ב בגמטריא וז"ה בזה, אלהים

בד היו עדים ושני אנשים ברעשרה
כדת אמם את שקדשתי בשעה הקידושין

שם. יעויין וכהלכה,

äðäåחיי ובסדר ויחי, בסדר ז"ל הרב
דמלבד ושילש שנה שרה
לבדם כן גם עדים שני צריך העשרה
שכתב למה וציין הקדושין, בשביל
ל"ה, וסימן ל"ד בסימן היטב באר הטור
זה, ז"ל להרב ליה מנא ידעתי ולא
שלא הנזכר, סימן בטור יראה דהרואה
לברכת שצריך אלא כלל, זה הזכיר
ומן שם, יעויין כאשר עשרה ארוסין
עדים שני מיחדים הנזכרים העשרה
שם, יעויין כאשר הקדושין, לעדות

ודו"ק.

ù"éø úëøòî

ז"לרפואה, החיד"א הגאון כתב

לפי דבש הבהיר בספרו

הרב כתב לשונו וזה ח"י אות ר' מערכת

יד כתיבת בדרשותיו ז"ל מהרח"ו רבינו

יט)בפסוק כא, והתהלך(שמות יקום אם

רפואה כי דע ירפא, ורפא וכו' בחוץ

ידי על אינינה ה' ידי על לאדם הבאה

אלא דגושה הפ"א אין ולכך צער,

אדם ידי על הבאה רפואה אבל רפויה,

שני ירפא ורפוא לכן צער ברפואתה יש

ולכאורה דבריו, כאן עד בדגש, פפי"ן

דהכתיב לט)קשה לב, ואני(דברים מחצתי

וכתיב א)ארפא, ו, טרף(הושע הוא כי

לי ואמרו לישב, ויש וזולתם וירפאנו,

ז"ל בחיי יט)שרבינו כא, כתב(שמות
דבריו. כאן עד ז"ל, מוהרח"ו כדברי

úåéðòìåזו קושיא לישב נראה דעתי
בחכמת הידוע כלל פי על
קל, דגש ויש חזק, דגש שיש הדקדוק,
באמצע או התיבה, בתחילת הבא דגש
קל, דגש הוא נח, שבא אחרי הבא תיבה

כמו הקריאה, לתפארת טז)והוא ג, (שמות

שזה הוא וסימן וכיוצא, פקדתי פק(ו)ד
דגש אבל אחרת, אות מוליד אינו הדגש

כמו תיבה, באמצע ב,הבא קיב, (תהלים

י) א, א הימים דגשדברי הוא בארץ ג(י)בור
יעלה צדיק כמו אות, מוליד והוא חזק,
גיבור וכן צדדיק, דלתין שני בפיו
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אות להשלים בא הוא זה ודגש גיבבור,
כאשר הבנין, מן או השורש מן החסירה
כן ואם הדקדוק, בספרי הרואה יראה
חזק, דגש הוא שבהם הדגש ירפא רפוא
אות, ומוליד תיבה באצע שהוא כיון

ז"ל מוהרח"ו רבינו כתב זה ועל
זו, כגון ודם בשר ידי על שהיא שרפואה
ואני מחצתי כן לא צער, ידי על הוא
קל, דגש הוא וירפאנו טרף והוא ארפא,

ודו"ק. נח, שבא אחרי שהוא

ï"éù úëøòî

נפש, פיקוח ן'שבת למהר"ח עיין
זלה"ה עטר
פסוק על תשא כי סדר החיים באור

טז) לא, את(שמות ישראל בני ושמרו

אופנים, כמה בו שפירש וכו' השבת
זה, ירצה או לשונו וזה פירש אחד ואופן
ישראל איש לשמור לך אמרתי אימתי
לעשות, דוקא שבת, כבוד בערך אפילו
לעשות, עמוד בגדר שישנו באדם פירוש
לשבת יגיע ולא יקום לא שודאי מי אבל
יועיל אלו שרפואות הגם ולשמרו,

שבת, עליו יחלל לא לימים או לשעות
דבריו. כאן עד

éðàåמחילות אלף בקשת אחר עבדו
ד' דיומא מסוגיא טובא לי קשה

א')פ"ה עליו(עמוד שנפלה מי בענין
חי מצאוהו שם דקאמר וכו' מפולת
פשיטא, חי מצאוהו שם והקשו מפקחין
כאן, עד שעה, לחיי דאפילו צריכה לא

ב' בפרק הרמב"ם ב')ופסקה (הלכה

סימן חיים אורח וטור שבת, מהלכות

ידעינן דאפילו משם מוכח כן אם שכ"ט,
או אחת שעה אלא מתקיים דאינו ביה
מאי כן אם מפקחין, זה כל עם שתים

צריך וכעת דמפקחין, מההיא חולה שנא
ועיין ז"ל, הפוסקים בדברי לחפש

יוסף ברכי הבהיר בספרו חיד"א להגאון
שכ"ט ד')סימן סברת(ס"ק שהביא

בנדה התוספות דברי שחזקו הפוסקים
מ"ד ב')דף וכו',ד(עמוד מיית איהו "ה

שקימא פי על אף גוסס דבענין שכתבו
לענין הכי אפילו למיתה, גוססים רוב לן

פק"נ דלגבי עליו מחללין שבת חילול
שם. עיין הרוב, אחר הולכים אין

éðáåדלא תירץ (ז"ל) יצ"ו עזרא חכם

ז"ל הרב דגם מידי, ולא קשה
שעה לחיי דגם בזה המסכי"ם ש"ר

נפש פקוח ולגבי לעיל, וכנזכר מחללין
לעיל, וכנזכר הרוב אחר הולכים אין

דהא לומר היא דבריו כונת האומנם
היכא דעתך סלקא השבת את דמחללין

דאזי שעה, לפי חי דהוא מיהא צד דיש
השבת את לעשות בגדר נקרא הוא

את עליו מחללין אזי שעה באותה
ולא יקום לא שודאי מי אבל השבת,

רוצה ולשמרו, בשבת כלל לחיות יגיע
הגם אזי כלל, חי אינו שודאי לומר

לשעות שיועילו דרכם הם אלו שרפואות
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לנו שודאי בזה זה כל עם לימים, או
זהו השבת עליו יחלל לא כלל, חי שאינו
בספר ועיין מידי, לא ותו דבריו כונת

שכ"ט סימן סוף השקל ד')מחצית (ס"ק

שבת תוספת בשם ד')שכתב (ס"ק

בית הרב שכתב כמו הגוסס על דמחללין
נט')יעקב גוסס(סימן דהיה לא אם ,

אין דאזי מת, כבר דאז ימים שלשה
דבריו. כאן עד שם עיין מחללין,

לרב, תלמיד כתבשאלת
פרק תורה תלמוד בהלכות ז"ל הרמב"ם
וכו', מעומד שואלין אין ז' הלכה ד'
על ז"ל המשנה מרכבת להרב ועיין
דהוא ז"ל רבינו על שהקשה זו הלכה
הירושלמי, והיפך דילן, ש"ס היפך
בכורות במסכת ז"ל התוספות הביאוהו

ראשון עמוד ל"ו עמד)דף שאמרו(בד"ה
מעשה להרב ועיין וכו', השואל עמד
שאסף מה ע"ג קפ"ב בדף ז"ל אברהם
מה ז"ל אזולאי ממוהר"י טהור איש
מעשה הרב שכתב מה פי על שתירץ
עמד שכתב שמה המשניות, על רוקח
איש להם שהיה פירוש וכו' השואל
היה שאלה לו שהיה מי שכל מיוחד,
שואל היה לכך המיוחד וזה לזה, מודיעו
לשאול דצריך אמר זה על הרב, את
רוצה פרטי איש אם כן לא מעומד,
בדבריו, להתישב צריך הרב את לשאול

זה ועל מיושב, לשאול צריך כן ואם

מעומד, שואלים שאין הרמב"ם פסק

שכתב מה אחר תירוץ לנו הביא עוד

ב' בחלק התוספתא על דוד חסדי הרב

א' עמוד ס"ז ה"ה)דף ז' פרק וזה(סנהדרין

השואל דלעולם בקיצור דבריו תורף

דילן, כש"ס מעומד שיהיה צריך דבר

הם והתוספות והרמב"ם והירושלמי

שואלים דאין והוא אחר, באופן מדברים

עומדים, הזקנים כשעדין הזקנים את

שם, יעויין הזקנים, שישבו עד אלא

כתב הנזכר ז"ל אברהם מעשה והרב

ואתי דחיק ז"ל דוד חסדי הרב דתירוץ

כן סובל התוספות לשון אין כי מרחיק,

באורך. שם יעויין

éëðàåתירוץ דלפירוש לי, קשה העבד

יוצא מפורש ז"ל דוד חסדי הרב

מעומד לשאול הרב את השואל דצריך

כיון כן אם וכהירושלמי, דילן כש"ס

וירושלמי, בבלי מש"ס מוסכם זה דדבר

שהוא כיון פסקה, לא ז"ל רבינו למה

הרב, עם התלמיד הנהגת בסדר מדבר

לשאול צריך דהתלמיד לכתוב לו היה

הרב את שואלים ואין מעומד, הרב את

מעשה הרב וגם עומד, הוא כשעדין

הרב על השיג לא אמאי ז"ל אברהם

לי צריך וכעת זה, מכח ז"ל דוד חסדי

עיון.



Aìòéåå"àú úëøòîåäéìàaèî

å"àú úëøòî

ח:)בעניןתענית, מתענין(תענית דאין
ראיה והביאו צרות, שתי על
על מאלהינו ונבקשה ונצומה מפסוק
מתחנן אדם יום בכל שהרי והקשו זאת,
כהאי וכן דברים, כמה על י"ח בתפילת
כללות על מתפלל הכיפורים ביום גוונא
כמה על הקודשים קדשי בבית ישראל

דברים.

áøäåשיש תירץ ז"ל האדמה פרי
הצרות שיבואו קודם בין חילוק
שיבואו דקודם הצרות, שיבואו לאחר
דברים, כמה על להתפלל יוכל הצרות
כהלכתן שתים הצרות שבאו לאחר אבל
על אלא מתענין אין אז ושלום, חס

דבריו. תורף זה אחת,

äù÷äåז) יצ"ו אב"א הר"י "ל)מעלת
רבה ממדרש זה תירוץ על

פסוק על רבתי טז)איכה א, על(איכה
מאנשי שהקשו וכו' בוכיה אני אלה
שלא המעוברות על מתענין שהיו משמר
אין והא וכו', המניקות ועל וכו', יפילו
תרתי דהני ותירץ שתים, על מתענין
מינה שמע כן ואם שם, עיין היא, חדא
על מתענין אין שיבואו קודם דאפילו
תירוץ מחמתו נסתר ושלום וחס שתים,
חזרה כן ואם ז"ל, האדמה פרי הרב
מתפללים אנחנו היאך לדוכתה קושיתינו
ואחר אחת, בבת דברים כמה על

ז"ל חיד"א להגאון ראיתי החיפוש

קמז' בדף לאדן ככר הבהיר בספרו

דלפי לשונו וזה שתירץ א' עמוד

מתענין דאין מתפילה, קשה לא המדרש

לן לית תענית בלי תפילה אבל קאמר,

שם. עיין בה,

ìòåז"ל האדמה פרי הרב תירוץ פי

רמז שזה דעתי לעניות נראה

ב)הפסוק לו, כל(תהילים יתפלל זאת על

ולא אחת ממנה ולמדנו אליך, חסיד

בעת לומר רוצה מצוא, לעת ז"ד שתים

ותיבת וכו', לשטף רק הצרה, מציאות

על להתפלל רוצה שאם למעט בא רק

כדי רבים, מים לשטף וזהו דברים, כמה

ודו"ק. להתפלל, יכול יגיעו לא שאליו

ז"לתשמיש, חיד"א הגאון הרב כתב

יוסף ברכי הבהיר בספרו

לשונו וזה י"ב אות ר"מ סימן א' חלק

בזוהר איתא הגדולה כנסת הרב כתב

(הכנסת) מבית שיוצא אדם שיזהר

שעה אותה בכל ישמש דלא [הכסא]

דאמרו מאי ש"ר זכר ולא שם, עיין וכו'

ע' דף א')בגיטין הבא(עמוד רבנן תנו

שישהא עד ישמש אל הכסא מבית

הכסא בית ששד [מפני] מיל, חצי שיעור

;שני הרי"ף והביאה וכו', אותו מלוה

כאן. עד דשבועות,
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åúðåëåכנסת להרב לו דלמה פשוטה
הזוהר, משם להביא הגדולה
ואם בגיטין, ערוך תלמוד והוא מאחר
הכנסת שהוכרח דמה לומר תמצא
דלפי משום הזוהר משם להביא הגדולה
שעתא, ההיא כל מחמיר הזוהר דברי
זה כל עם דילן, כש"ס מיל בחצי די ולא
לו דהיה הגדולה, הכנסת על קשה עדין
דילן בש"ס שאמרו מה בתחילה להזכיר
צריך הזוהר דברי דלפי יאמר כך ואחר
להחיד"א ראיתי וכן שעתא, ההיא כל
בחידושיו עינים פתח הבהיר בספרו ז"ל
לשונו וזה שכתב ע' דף גיטין מסכת על
סימן חיים אורח הגדולה כנסת והרב
לו והיה הקדוש הזוהר דברי הביא ר"ם
שיעור אמרו אך איתיה דבגמרין להזכיר

יעוי"ש. כאן עד מיל חצי

éúéàøåמחדש הנדפס אפרים יד להרב
אברהם מגן על בחידושיו

כט') שהביא(ס"ק לעיל הנזכר בסימן
וכתב יוסף, שבברכי ז"ל החיד"א קושית
דקאמר מאי דעתי ולעניות לשונו וזה
קאמר, ממש שעה לאו השעה אותה
קאמר, הזמן אותו לומר רוצה אלא
כתרי חדא שעתא דלקמן הזוהר וכלשון
שם, יעויין וכו', לקמן וכמ"ש וכו' מילי
על ז"ל החיד"א שקושית שהבין נראה
דילן דבש"ס משום הוא הגדולה הכנסת
כונת דגם תירץ זה ועל מיל, חצי נראה
רוצה שעתא ההיא שאמר במה הזהר
רבה המחילה ואחר מיל, חצי לומר
חיד"א הרב שכתב מה ז"ל מהרב נעלם

היא שכונתו עינים פתח בספר עצמו
מאחר הזוהר בשם להביא לו דלמה
מה זה ולפי דילן, בש"ס פשוט דהוא
קושית שעדין ז"ל בתירוצו הרווחנו
מאחר עומדת, במקומה ז"ל החיד"א
דילן כש"ס הקדוש הזוהר דברי שכונת
להביא הגדולה להכנסת לו היה לא
באופן דילן ש"ס ולהניח הזהר, משם

עיון. לי צרכים שדבריו

ז"לתשובה, יוסף אמר להרב עיין
ע"ד [מג'] (קמ"א) דף
ז"ל שאמרו בהא חכם חקירת שחקר

פו:) א'(יומא פעם עבירה אדם עבר
אם וכו', לו מוחלין שנייה לו מוחלין
את עליו מגלגלים אם רביעית פעם חטא
לצד וכיוצא ואילך, מד' דלמא או הכל
מהלכות ב' בפרק הרמב"ם פסק הראשון

ה')עבדים דקימא(הלכה בהא עבד גבי
להשלים חייב אינו ג' ועבד ג' חלה לן
וכתב הכל, להשלים חייב ד' חלה ואם

ז"ל יז.)מהרימ"ט לדף מה"ב (קדושין

ל כן גם השלשהדחייב השלים
ד', שנה דדוקא תימא דלא ראשונות,
עליהם הכתוב התיר כבר שנים דהג'

שם. עיין וכו',

äù÷åליה מספקא דמאי טובא לי
באר מבואר כבר ז"ל להרב
ג' פרק תשובה בהלכות בהרמב"ם היטב
נמצאו ואילך ג' מעון דאם ה' הלכה
(אם) מזכויותיו, מרובים עונותיו
ואם הראשונים, על כן גם אותו מענישין
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ג' מעון [זכויותיו] (עונותיו) נמצאו

לו מוחלים אז זכויותיו, כנגד ואילך

שלישי עון ואז הראשונים, על לגמרי

ד' וכן עליו לו ומוחלין ראשון נעשה

ודו"ק. שם, יעויין וכו', ראשון נעשה

חכמיםתשמיש, שפתי להרב עיין

(וישלח פסוק על נח סדר

ושוב) יצא ויצא העורב ח,את (בראשית

ש) אות ערביא לעת היונה אליו [ותבוא

חושדו שהיה בפיה] טרף זית עלה והנה

נראה לשונו וזה כתב וכו' זוגו בת על

של זוגו בת על פירושו דהכי טעמא לי
לפי בתיבה, שמשמש לומר רוצה נח
הפוסל וכל בתיבה שמש שהעורב
להיות רוצה היה לא לכן פוסל במומו
בגמרא, הפי' וכן מזווגו, הוא גם פרוש

לשונו. כאן עד

àìåזה פירוש מתישב איך ידעתי
בש"ס אמרו כך שהרי בגמרא

קח:) שמא(סנהדרין לו) אמר (ועוד
במותר רשע לו אמר צריך, אתה לאשתי
עיין שכן, כל לא לי בנאסר לי, נאסר לי

ודו"ק שם

* * *
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ãôñäì ùåøã

[íàå áà ãåáéë úåöî éðéãá]

ùåøãעל הצעיר אני שדרשתי
תכופות, שבאו רעות שמועות
תנצב"ה אמי מרת מפטירת בראשונה
שנית וזאת משכבה, כפרת הריני
וצניף ראשי עטרת מארי אבא מפטירת
זה ודרשתי משכבו, כפרת הריני תפארתי
ליצירה. התרכ"ה שנת פקודי בפרשת

˙‡Âאהל משכן פתח שם העולה מזבח
ואת העולה את עליו ויעל מועד,
ויעל משה. את ה' צוה כאשר המנחה,
צוה כאשר המנחה, ואת העולה את עליו

משה. את כט)ה' מ, (שמות

àúéàכתובות מסכת קיא.)בשלהי (דף

כל אלעזר רבי אמר לשונו וזה
עון, בלא שרוי ישראל בארץ הדר

כד)שנאמר לג, שכן(ישעיה יאמר ובל
אמר עון, נשוא בה היושב העם חליתי
חולאים בסובלי אנן אשי לרב רבינא לו
הקבור כל ענן רב אמר לה, מתנינן
תחת קבור [כאילו] (כאלו) ישראל בארץ

הכא כתיב כא)המזבח, כ מזבח(שמות
התם וכתיב לי תעשה לב,אדמה (דברים

ע"כ.מג) עמו, אדמתו וכפר

Èבנים‰בכוÂשמועה‰יספידו על בנות

עטרת מעלת מפטירת באה, כי
הריני אמי אדונתי תפארתי וציץ ראשי

ניטלה הכשרה, הצדקת משכבה כפרת
עקירה, עקירה אתיא הבנים, מעל האם

של שמשה שקעה שלא עד בעון והן
מפטירת אחרת של שמשה זרחה צרה,

תפארתי, וצניף ראשי עטרת מעלת
ליבי והעטרה, הנזר והדרינו הודינו

שמועות על בייא בייא יזעק א"ב למ"ו
אתיא האמת, דיין ברוך אומר רעות,

בריא האשה ואחד האיש ואחד גזירה,
לן היותרת, ואת לצרה, לספוד בחיובא

דחסרא וי למספד יאות לן למבכי, יאות
נסקרין ואלו אלו שזכו ואשה איש

בני על לכפר אדרא, לאתפוסי בסקירה
קמתי לזאת אי כפרה. בהו כתיב ישראל,

ואחת ארוכה אחת באומרים ללקט אני
אומר קול דחיי יקרא משום אי קצרה,

הפסדא דשכבי יקרא משום אי קרא,
משום יתירה היתה זאת ועוד יקרא,

זא ואם אב דכיבוד התורה,עשה חוקת ת
ז"ל לרבותינו ראינו מצאנו כאשר

בפרק ואם אב כיבוד בחיוב שהפליגו
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דקידושין ל:)קמא תנו(דף לשונו וזה
נאמר יב)רבנן כ, אביך(שמות את כבד

להלן ונאמר אמך ט)ואת ג, כבד(משלי
אב כבוד הכתוב השוה מהוניך ה' את
בדין וכן וכו' המקום לכבוד ואם

כאן. עד בו שותפין ששלשתן

[òùø áà ãåáéë ïéãá]

åðéöîåפאה דמסכת א'בירושלמי (פרק

א') שהעדיףהלכה שאמרו
דאלו שמים, מכבוד יותר בכבודם
ה' את כבד כתיב הוא ברוך הקדוש
אין אם אבל נכסים, לך יש אם מהונך
לא ואם אב בכבוד ואלו לא, נכסים לך
על מחזר אתה ואפילו מהוניך כתיב

הפתחים.

ãåòåז"ל לרבותינו מצאנו זאת
שאפילו ואם אב בכבוד שהפליגו
הבן על רמיא חיובא רשע הוא האב אם
בהלכות ז"ל הרמב"ם כתב שכן לכבודו,
לשונו וזה י"א הלכה ו' בפרק ממרים
על אף ומוראו אביו בכבוד חייב הממזר
עד וקללתו מכתו על פטור שהוא פי
רשע אביו היה אפילו תשובה, שיעשה
עד ממנו, ומתירא מכבדו עבירת ובעל

כאן.

àäàåבכבוד חייב הממזר רבינו דקמר
משנה ז"ל מרן כתב וכו', אביו
וזה א' עמוד כ"ב דף יבמות במסכת היא
[מכל (ממזר) בן לו שיש מי לשונו
היבום, מן אביו אשת את פוטר מקום]
לכל ובנו קללתו, ועל מכתו על וחייב

בגמרא ואמרו כאן, עד ב')דבר, (עמוד

רב(י) אמר מאי, לאתויי מקום מכל עלה
אמר טעמא מאי ממזר, לאתויי יהודה

ה)קרא כה, (לו)(דברים עיין לו אין ובן
(א)קרי אמאי, מכתו על וחייב [עליו],

כז)כאן כב, תאור,(שמות לא בעמך ונשיא
פנחס רב(י) כדאמר עמך, מעשה בעושה
בשעשה נמי הכא תשובה, בשעשה
והתנן הוא, תשובה בר והאי תשובה,
זה לתקון, יוכל לא מעוות איזהו [וכו']
ממזר, ממנה והוליד הערוה על הבא
עד הוא, עמך מעשה עושה מיהא השתא
ז"ל והרא"ש הרי"ף וכתבו לשונו, כאן
לענין אבל חיובא, לענין מילי הני זה על
לו אסור תשובה עשה לא אפילו איסורא
דגרסינן לאביו, ולקללו להכותו לבן

[פה](בסנהדרין) (פ"א) ד' הנחנקין בפרק
וכן הונא רב בר רבה אמר שני עמוד
הבן אין לכל ישמעאל רבי דבי תנא
(ולא) להכותו (לא) לאביו, שליח נעשה
שהרי ומדיח, ממסית חוץ [ו]לקללו

תורה ט)אמרה יג ולא(דברים תחמול לא
כאן. עד עליו, תכסה

øåèäåאת הביא רמ' סימן דעה ביורה
והקשה הנזכר הרמב"ם לשון
שהוא כיון לי ונראה לשונו וזה עליו

כדאמרינן בכבודו, חייב אינו (ב"קרשע

ב') עמוד פרהצד' אביהן להן הניח גבי
כבוד משום להחזיר חייבים גזולה
מעשה עושה לאו והא ופריך אביהם,
בכבודו, חייבין ואין פירוש הוא, עמך
זמן כל אלמא תשובה, בשעשה ומשני
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בכבודו. חייבין אין תשובה עשה שלא

ïøîåתירץ משנה בכסף וכן יוסף בבית

דברבית לשונו וזה הטור לקושית

אל רחמנא אזהר דלדידיה טעמא היינו

רחמנא, אזהר לדידיה מאתו, תקח

דמשום אלא רחמנא, אזהר לא לבריה

ודוקא להחזיר, חייבים אביהם כבוד

הספיק ולא תשובה [כדעבד] (בדעבד)

פרה ההיא לה דהויא שמת, עד להחזיר

שהיה מאחר לבניו, הורישה לא כאילו

המסויים, דבר והיא להחזירה, בדעתו

מרשותו הוציאה לא דעדיין אע"ג הילכך

אבל אביהם. כבוד מפני להחזיר חייבים

והתורה ירשוה, בניו תשובה עבד לא כי

אזהר דלדידיה להחזיר, חייבתם לא

הוי הילכך אזהר, לא לבריה (רחמנא)

ואינם (ממון)דידהו [ממונא] לגמרי

דהא בממונם, האב את לכבד חייבין

כמאן הלכתא [איפסיקא] (דפסיקא)

כבוד בשאר אבל אב, משל דליתדאמר

דמחייבי נמי הכי אין כיס חסרון ביה

מההיא כדמשמע רשע, שהוא אע"פ

עכ"ד. הנחנקין, דבפרק

ïøîåסימן דעה יורה הקצר בשולחנו

כדברי פסק יח' סעיף רמ'

ממזר לשונו וזה שכתב ז"ל, הרמב"ם

[ו]אפילו ובמוראו, אביו בכבוד חייב

מכבדו עבירות, ובעל רשע אביו היה

ויש ז"ל מור"ם וכתב ממנו. ומתירא

רשע, אביו לכבד מחוייב דאינו אומרים

תשובה. עשה כן אם אלא

áúëåהיה אפילו יז' ס"ק זהב הטורי
דאיתא מהא נלמד רשע, אביו
שליח נעשה הבן אין לכל הנחנקין פרק
והיש ממסית, חוץ לאביו להלקות
הטור קושית והביא הטור, הוא אומרים
ותירוץ ז"ל, הרמב"ם על שהקשה
וזה עליו וכתב יוסף, הבית מרן שתירץ
למקשן ליה למה כן דאם וקשה לשונו
עמך, מעשה עושה לאו מכח להקשות
שלא כיון הבן של דהממון ליה תיפוק
תליא [דאי] (מאי) ותו תשובה, עשה
למה להחזיר, שחשב במה מילתא
אפילו הא דוקא, מסוים בדבר חילקו
להחזיר, שחשב כיון חייב, מסוים באינו
וההיא הטור, הקשה יפה כן על
(בשעשה) הטור לה מוקי דהנחנקין
(התוספות שכתבו כמו תשובה [בעשה]
יוסף. (ד)בית הביאם] [בתוס' דביאם)
בין מחלק (ז"ל) דהטור לומר יש ועוד
(אפילו) דהיינו לכבוד, וקללה הכאה
מ"מ אסור, ולקללו ש]להכותו [אע"פ
שם, עיין וכו', לכבדו חייב [אינו] (אין)
תירוץ דלפי בהדיא, מדבריו משמע
תשובה עשה לא אי שתירץ, הראשון
וגם ולקללו, להכותו איסור שום אין

בהא. תליא דהא בכבודו, חייב אינו

äù÷åיחלוק הטור דאיך דבריו על לי
דכיון ז"ל, הרא"ש אביו על
ההיא ז"ל הרא"ש פירש דבפירוש
תשובה עשה בלא היא דהנחנקין
היינו דבריו ולולי איכא, ואיסורא
ליה סבירא הטור דלעולם מפרשים
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דההיא ז"ל, אביו הרא"ש כפירוש
זה כל ועם תשובה, עשה בלא דהנחנקין
מזה מוכח ולא להכותו, איכא איסורא
לכבדו, מחוייב להכותו דאסור דמשום
הטור הקשה ושפיר בזה זה תלוי דאינו
דסבירא עתה כן לא ז"ל, הרמב"ם על
להכותו, דאסור דמכח זהב להטורי ליה
לה ומוקי לכבדו, דמחוייב משמע מינה
עשה לא ואם תשובה, בשעשה הטור
ולקללו להכותו איסור שום אין תשובה
אביו על הטור יחלוק היאך כן אם ,
איסורא הרא"ש דלסברת כיון בזה,

עיון. לי וצריך לכבדו, וחייב איכא,

øáåהנוגה מראה להרב ראיתי דין, מן
בחידושיו א' עמוד צ"א דף ז"ל
זהב הטורי על שהקשה ממרים להלכות
ואחרי לשונו, וזה עצומה קושיא
דמר שותיה תורתו, מכבוד רבה המחילה
לדבר יכולה הפה דאיך ידענא, לא
הנחנקין דפרק לההיא מוקי דהטור
שם ז"ל דהטור מאחר תשובה, בשעשה
כתב ה' סעיף רמ"א סימן דעה ביורה
אמו או אביו עבר לשונו וזה בהדיא
שליח הבן והיה עליה, שלוקין עבירה
נתחייבו אם וכן אותם, יכה לא לדיינים
ירדוף ולא לנדותם, שליח יהא לא נדוי
אף דין, בית בשליחות אותם יכה ולא
תשובה, עשו ולא לכך שראויין פי על
בדבריו בהדיא מבואר כן ואם כאן, עד
הרא"ש אביו בשיטת קאי דאיהו הללו
אפילו הנחנקין דפרק דההיא ז"ל והרי"ף
איך כן ואם מיירי, תשובה עשה שלא
לה מוקי הנחנקין דפרק דההיא כתב

לדעת ליתא דהא תשובה, בשעשה הטור
עד עיון, וצריך שכתבתי, וכמו הטור

דבריו. כאן

éúéàøåהגדול לרבינו היראים בספר
ז"ל ממיץ אליעזר (סימןרבי

רשעקעז') אביו המכה לשונו וזה שכתב
ליה דפטרינן גב על [ואף] (דאף) חייב,

קעד')לעיל בעמך(סימן ונשיא מדכתיב
לקללה, הכאה ומקשינן תאור לא
דבי דתנא ישמעאל, כרבי לן [ד]קימא
נעשה הבן אין (לכל) ישמעאל רבי
ממסית חוץ [לאביו] להכות(ו) שליח,
תחמול לא תורה אמרה שהרי ומדיח,
[במסכת] ותנן [וכו'] עליו, תכסה ולא
בן לו שיש מי כיצד בפרק (ב)יבמות
קללתו, ועל הכאתו על חייב מקום, מכל

כאן. עד [וכו'] דבר לכל הוא ובנו

äù÷äåבספרו חיד"א הרב עליו
דעה יורה יוסף ברכי הבהיר
מאי וק"ק לשונו וזה רמ"א סימן סוף
תשובה עשה שלא דברשע דקאמר חייב
הא ותו אסורא, ליכא להרי"ף אפילו

וחייב ביבמות ותנן מכתודקאמר על
בש"ס אוקמוה דהא שקשה היא זו וכו'
עשה שלא ברשע והכא תשובה בשעשה

כאן. עד קאי תשובה

äðäåעשה שלא דברשע שכתב מה
ליכא להרי"ף אפילו תשובה
דבהדיא לאומרו קשה הדבר איסורא,
תשובה עשה בלא דאף ז"ל הרי"ף כתב
שט"ס שנאמר לא אם איכא, איסורא
ליכא להרי"ף אפילו וצ"ל בדבריו נפל

ודו"ק איסורא,
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éúéàøåאלגאזי כמוהר"י החסיד להרב
שארית הבהיר בספרו ז"ל
א' עמוד ט"ל דף קדושים בסדר יעקב
יענה מה ידעתי ולא לשונו וזה שכתב
מציאות אלו דפרק סוגיא להך ז"ל הטור
אמר יכול תיראו ואביו אמו איש דקאמר
למתים להטמא או השבת את לחלל לו
ה', אני לומר תלמוד לו, ישמע יכול
לאו דאי דמשמע בכבודי, חייבים כולכם
אינו דאביו אף הו"א קרא דמעטיה
את חלל לו ואמר עמך מעשה עושה
לו, לשמוע חייב שהיה וכיוצא, השבת
אביו שהיה שאפילו הרמב"ם כדעת וזה
אלא ובמוראו, בכבודו חייב רשע
איסורא דאיכא במידי קרא דמיעט
דליכא דבמידי מכלל שבת, דחילול
ממחללי אביו אפילו ברא, גבי אסורא
בכבודו חייב בפרהסיא שבתות
כבר הרבית דפרק וסוגיא ובמוראו,
וכו' שם יוסף בבית ז"ל מרן תרגמא
וכו' תשובה עבד דלא כמה כל דהתם

עכ"ד.

éëðàå,רגליו עפר נשיקות אחר הדל
דמאי ידענא, לא דמר שותיה
כלל דמי דלא ז"ל, הטור על מקשה
כאן (א)קרי ז"ל רבותינו שהקשו להדיא,
התם דשאני וכו', תאור לא בעמך ונשיא
גנב או שגזל העבירה, עשה האב שכבר
לחייב נרצה כך ואחר הערוה, על בא או
(א)קרי הקשו זה על לכבודו, הבן את
מה וכו', תאור לא בעמך ונשיא כאן
שום עשה לא עדין האב אם כן שאין

השבת את שיחלל לבנו לו ואמר עבירה,

מקרי לא זה בכגון למתים להטמא או

דדברי עמך, מעשה עושה אינו האב

שומעין, מי דברי התלמיד ודברי הרב

לאו אי האיסור, ויעשה הבן ילך ואם

שישמע אמינא הוא שבתותי דואת קרא

על ואין ואם, אב כבוד מצות מכח לו

דאת קרא אתא לזה איסור, שום הבן

הבן הלך ואם לו, ישמע שלא שבתותי

האב על ואין חייב, הבן האיסור ועשה

ראתי וכן ועיקר, כלל איסור שום

הסמ"ג בשם שכתב מיימוניות להגהות

אהא ח' אות ממרים מהלכות ו' בפרק

אביו לו שאמר מי הרמב"ם דכתב

לו שאמר בין תורה, דברי על לעבור

לבטל או תעשה לא מצות על לעבור

זה הרי דבריהם של אפילו עשה, מצות

ואביו אמו איש שנאמר לו, ישמע לא

ה', אני תשמורו שבתותי ואת תיראו

כתבו זה על בכבודי, חייבים כולכם

קמא פרק לשונם וזה מיימוניות הגהות

ו.)דיבמות מציאות(דף אלו (ב"מופרק

שאמרלב.) או הטמא אביו לו אמר יכול

למדנו מכאן וכו', יכול תחזיר אל לו

דדברי רשע, נחשב [אין] (אינו) שבדבור

היה שאם וכו', התלמיד ודברי הרב

שלא פשיטא [בדבר] בדבור רשע נחשב

ולא לזה, פסוק צריך היה ולא לו, ישמע

למסית אלא לבד בדבור עונש מצינו

שם, יעויין דבריו, כאן עד לבד, (ומדיח)

ז"ל אלגאזי כמוהר"י הרב שדברי באופן

עיון. לי וצריך להבינם, זכיתי לא הנזכר
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àöåéëåהכהן הרב על להעיר יש בזה
בספרו ז"ל הכהן אליהו הגדול
ג' עמוד ז' בדף אלא עוד ולא הבהיר
דברי שהביא יבמות מסכת על בחידושיו
תלמוד וכו' אביו לו אמר יכול הש"ס
וזה וכתב וכו', ואביו אמו איש לומר
תשעה הנזכר מהמאמר למדנו לשונו
וזה כתב שלישי ובלימוד לימודים,
רשע, אביו שיהיה אפילו למדנו לשונו
ולקללו להכותו הוא יכול זה בשביל לא
ולא לדבריו ישמע לא אלא ושלום, חס
על לעבור לו כשיאמר כמעשיו יעשה
ז"ל מוהרי"ק פסק וכן מצוה, איזה
ולזה רמ"א סימן ואם אב כבוד בהלכות
נראה , כאן עד בלבד, לו ישמע לא אמר
כדברי הסוגיא בפירוש שהבין מדבריו
שיהיה אפילו מדקאמר ז"ל, מוהרי"א
ממנו שנעלם עליו תימה וזה רשע, אביו
הסמ"ג משם מיימוניות ההגהות דברי

הנזכר.

äåöî ìò øåáò åéáà åì øîà]

òùø áéùç éà ïðáøã

[åúøéîàá

áåùåחדש שם להרב ראיתי כך אחר
בדף יראים ספר על בפירושו
החזקוני הרב על שהקשה ד' עמוד ל"ב
דברי על הדל אני שהקשיתי כמו ז"ל,
שם שהרב ז"ל, אלגאזי כמוהר"י הרב
לו אמר באם ונסתפק עלה ז"ל חדש
שהיא מצוה איזה על לעבור אביו
מהאי לו ישמע שלא אמרינן אי מדרבנן,

כולכם בברייתא דקתני גופיה, טעמא
על מוזהרין שניהם וה"נ וכו', חייבים
דלמא או תסור, דלא מלאו דרבנן מצות
אביו לו אמר יכול דבריתא תנא מדנקט
מצות שהם וכו', תחזיר אל או הטמא
נדחים דרבנן דמצות משמע דאוריתא,
שהסברא וכתב ואם, אב כבוד מפני
עשה דאתי השני, הצד לזה מכרעת
וגם דרבנן, מצות ודחי ואם אב דכבוד

לזה. ראיה הביא

áåùåמצאתי ובחפשי לשונו וזה כתב
החזקוני ג)להרב יט, (ויקרא

כתיב דהא שהקשה קדושים פרשת
מעשה בעושה תאור לא בעמך ונשיא
את לחלל לו אמרו ואמו אביו ואם עמך,
לפרש ויש לכבדם, חייב אינו השבת
אב כבוד דאתי דרבנן, בשבות דמיירי
עד דרבנן, שבות ודחי דאוריתא ואם

ז"ל. החזקוני דברי כאן

äù÷äåשתי ז"ל חדש שם הרב עליו
כבר קושיתו שעיקר קושיות
[קיב], (קי"ג) עשין סוף הסמ"ג תירצה
אביו לו אמר אם יכול תניא לשונו וזה
שבדבור מכאן ולמדנו וכו', הטמא
הרב דדברי רשע, נחשב אינו לעבור
שאם שומעין, מי דברי התלמיד ודברי
שלא פשיטא בדבור רשע נחשב היה
ולא לזה, פסוק צריך היה ולא לו, ישמע
בלבד, למסית אלא בדבור עונש מצינו
עד זרה, עבודה לעבוד לאחד שדבר
שהקשינו וכמו ראשונה, קושיא זו כאן,
כמוהר"י הרב דברי על בעניותין אנן
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ז"ל החזקוני על הקשה עוד ז"ל, אלגאזי
פרק הרמב"ם דברי הפך הוא שתירוצו
מי שכתב י"ב הלכה ממרים מהלכות ו'
תורה דברי על לעבור אביו לו שאמר
של אפילו עשה מצות לבטל או וכו',
מרן וכתב לו, ישמע לא זה הרי דבריהם,

ד[קיי"ל] כיון יט:)כ"מ מילי(ברכות כל
וכו', תסור דלא אלאו אסמכינהו [דרבנן]
סימן דעה ביורה הטור רבינו כתב וכן
דכיון יוסף בית מרן וכתב ר"ם,
לה, ילפינן בכבודי חייבים דמכולכם
מקום, של כבודו הם נמי דרבנן מילי
הא', הצד דנקטו בהדיא נראה שם יעויין

ז"ל. חדש שם הרב דברי כאן עד

éðàåדברי להבין זכיתי לא הדעת עני
החזקוני על שהקשה במה קודשו
ז"ל, הרמב"ם דברי הפך הוא שתירוצו
החזקוני דברי שהבין מדבריו דמוכח
דרבנן בשבות דמיירי וי"ל שכתב במה
ודחי דאוריתא ואם אב כבוד דאתי
דאתי כך האמת לפי שהוא דרבנן, שבות
דרבנן, שבות ודחי ואם אב דכבוד עשה
שהקשה, מה עליו הקשה הכי ומשום
אבל ז"ל, הרמב"ם דברי הפך שהוא
יראה הרואה רבה המחילה אחרי
אצטריך דלמאי לו הקשה שהחזקוני
ליה תיפוק וכו', שבתותי דואת קרא
בעושה תאור, לא בעמך ונשיא מדכתיב
דואת קרא האי ובלאו עמך, מעשה
ותירץ לו, ישמע שלא פשיטא שבתותי
וכו', שבתותי דואת קרא דאצטריך דמאי
שבות על לעבור לו שאמר להיכא הוא

דאתי לו, ששמע אמינא דהוה דרבנן
ודחי דאוריתא ואם אב דכבוד עשה
קרא אצטריך הכי משום דרבנן, שבות
דאפילו לאשמעינן וכו', שבתותי דואת
לא דרבנן שבות על לעבור לו אמר
לתמיהתו מקום מה מעתה לו, ישמע
דברי הפך שהוא החזקוני על שתמה
החזקוני דברי האמת דלפי ז"ל, הרמב"ם
ותו ז"ל, הרמב"ם כדברי ממש הם ז"ל

וק"ל. מידי, לא

áåùåז"ל להרא"ש ראיתי זה אחר
ה' סימן ט"ו כלל בתשובותיו
האב על ששאלת לשונו וזה שכתב
אחד, יהודי עם ידבר שלא לבנו שציוה
קצוב, זמן ועד שעשה מה לו ימחול ולא
שחושש אלא עמו, להתפייס חפץ והבן
(לשנאת) שאסור דע, אביו. לצוואת
שיראהו לא אם יהודי, לשום] [לשנוא
שצוה והאב [עבירה]. (עבירות) עובר
לצוותו כמיניה כל לאו לו, לשנוא
ה', אני שנאמר תורה, דברי על (ו)לעבור
היה לא ועוד, ממוראכם. למעלה מוראי
עמך, מעשה עושה הדבר בזה האב
נפל זה ולפי כאן, עד לכבדו, צריך ואינו
ז"ל דהרא"ש דכיון בבירא, פית"א
לחוד דבאמירה ליה סבירא בפירוש
גם כן אם עמך, מעשה עושה אינו מקרי
ז"ל והחזקוני ז"ל אלגאזי כמוהר"י הרב
בה, אידון מה ידענא ולא כוותיה קי"ל
עמו, ונימוקו טעמו ז"ל דהסמ"ג כיון
והיינו רשע, מקרי לא לחוד דבאמירה
התלמיד ודברי הרב דדברי משום טעמא
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עיון. לי צריך הכל ועל שומעין, מי דברי

íðîàולומ לתרץ דסביראנוכל דמאי ר
דבאמירה ז"ל להרא"ש ליה
גונא בהאי דוקא הוא רשע, מקרי לחוד
יהודי, לשנאת לבנו שציוה ביה, דעסיק
אם כי זה, על לבנו ציוה לא ובודאי
הכי ומשום אותו, שונא שהוא מפני
וכו', תשנא לא על שעבר רשע מקרי
שבת לחלל לבנו לו אמר אם אבל
דלא ז"ל הרא"ש ומודה אזיל וכיוצא,
מטעם לחוד באמירה רשע האב מקרי
מי דברי התלמיד ודברי הרב דדברי
וק"ל. ז"ל, הסמ"ג שכתב כמו שומעין

[áà ãåáéë ïéãá çøå÷ éðá]

ìòåז"ל חיד"א הגאון פירש זה פי
על אנך חומת הבהיר בספרו
משכיל למנצח פסוק על מ"ב מזמור
בילקוט שאמרו מה פי על קרח, לבני

תשנב') רמז קרח פרשת קרח(שמעוני סדר
של לפתחו משה שהלך ולפי לשונו וזה
צדיקים ארבעה להציל זכה ואבירם דתן
בן ואון קרח, בני ג' גיהנם, של מדינה
קרח בני של בידם היה זכות ומה פלת,
קרח אצל יושבין שהיו שבשעה שינצלו,
את וכובשין משה את רואין אביהם,
מפני נעמוד אם אמרו בקרקע, פניהם
באבינו, בזיון נוהגים אנו רבינו, משה
ואם, ואם אב כיבוד על נצטוינו וכבר
וכו', שיבה מפני כתיב כבר נעמוד לא
על אף רבינו, משה מפני שנעמוד מוטב
באותה באבינו, בזיון נוהגים שאנו פי

עליהם בתשובה, לבם הרחישו שעה
דוד ב)אמר מה, דבר(תהילים לבי רחש

הצ"ל. עכ"ל טוב

áøäåהטעם פירש החיים ארץ בעל
רבינו משה מפני עמדו שלבסוף
משה שאמר התורה אם בדעתם, ששפטו
שאמר כמו ושלום חס אמת אינו רבינו
כבוד כן אם השמים, מן תורה אין קרח
שהיא למנצח שאמר וזה מנין, ואם אב
עד גדולה, השכלה והוא מנצח, התורה
חיד"א הרב עליו והקשה לשונו, כאן
דלדידהו קצת להשיב ויש לשונו וזה
סברי כן אם רבינו, משה מפני שעמדו
אב, בכבוד נצטוו והרי אמת, שהתורה
בני דהכריעו זה בסגנון לומר יש אך
רשע אביו דאם הטור כדעת וסברי קרח
למנצח רמז וזה בכבודו, חייבים אין
לפני לעמוד והשכילו דנצחו משכיל,
ואביהם קרח, בני שהם מסיבת משה
זה ובזכות בכבודו, חייבים ואינם רשע
כאיל מגיהנם, וניצולו הקב"ה אותם ענה
הוא ברוך הקדוש אותם ועונה תערוג,
וענה לה', מצרה קראו קרח בני כך,
(בש"ט) ז"ל רבותינו שאמרו, כמו אותם

וקי')[בש"ס] קט', יעו"ש.(סנהדרין עכ"ל

ìòåז"ל בנימין עיר הרב פירש זה פי
לאידך קידושין למסכת בחידושיו
דף דקדושין בש"ס דאמרו הא גיסא,
לשונם וזה שם שאמרו ב' עמוד ל"א
קיים ברי אבימי כגון אבהו רבי אמר
ליה הוה סמיכי בני חמשה כיבוד, מצות
רבי אתא הוה וכי אביו, בחיי לאבימי
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ליה, ופתח ואזיל רהיט אבבא, קרי אבהו

התם. דמטאי עד אין אין [ו]אמר (והוה)

מיא, אשקיין (לו)[ליה] אמר חד יומא

(נגשן) נמנם, ליה [אדאייתי] דאתי) (עד

איסתייעא דאיתער, עד עליה קאי [גחין]

עד לאסף, מזמור אבימי ודרש מילתיה

כאן.

ùøéôåבעודו מלתא, אסתייעא רש"י

שהבין לפניו [גחין] (גרשן)

תהלים שבספר אחד מזמור [במדרש]

לכן קודם [בו] (אותו) מבין היה שלא

דרש לבדו זה שמקרא וי"מ לדורשו,

מיבעי לאסף קינה וכו', לאסף מזמור

על שירה אסף שאמר כך ודרש ליה,

ו(ב)אבנים בעצים חמתו הקב"ה שכילה

פליטה הותיר כך ומתוך שבביתו,

(כן) שאלמלא [בישראל], (לישראל)

של) משונאי(הם נשתייר לא [כך]

אומר הוא וכן (ופליט), שריד ישראל

בציון אש ויצת חמתו [את] ה' כלה

יא) ד, כאן.(איכה עד ,

úåôñåúäå,אחר פירוש שם פירשו

במדרש דאיתא והוא

בארץ שטבעו על שירה אמר שאסף

לשאוב שהלכה לשפחה משל שעריה,

והיתה לבאר, כדה ונפל הבאר מן מים

שפחת שבאת[ה] עד ובוכה, מצטערת

זהב, [של] כלי ובידה לשאוב המלך

הראשונה התחילה שם כלי אותו ונפל

הייתי לא עכשיו עד ואמרה לשורר,

של שהוא כדי אדם שום שיוציא סבורה

מי ועכשיו נחשב, שאינו הבאר מן חרס
כדי יוציא זהב של (כד) אותו שיוצ[י]א
כשראו בלועים שהיו קרח בני כך עמו,

אמ שירה אמרו שעריה, בארץ רושטבעו
אותנו, גם יוציא השערים, שיוציא מי
ממשפחת שהוא מזמור אסף אמר לכך

כאן. עד קרח,

÷ã÷ãåדלמה הנזכר בנימין עיר הרב
מלפרש נשמט ז"ל רש"י
מכרחת דהסברא התוספות, פירוש
נוגעים שהם מאחר התוספות, כפירוש
דהענין ועוד לזמר, נאה ולהם זה בדבר
הפעם באותו מהרהר אבימי להיות נפלא
דבריו תורף וזה וכתב הפסוק, בזה
לומר אנו צריכים בודאי כי דע בקיצור,
האומרים לדעת בזה חטאו קרח בני כי
הבא, לעולם באים אינם הם שגם
על לחלוק להם היה ראוי כי והטעם
כבוד מפני בזיון בו ולנהוג אביהם
רבינו משה וכבוד הוא ברוך המקום
במחלוקת תלוי זה וכבר השלום, עליו
הבן אם בדין ז"ל והרמב"ם הטור בין
סברת דלפי לא או רשע אביו לכבד חייב
על ואשמה חטא שום אין ז"ל הרמב"ם
פניהם לכבוש להם מוכרח כי קרח, בני
באביהם למחות יכולים ואין בקרקע,
הוא שאפילו מאחר בזיון, בו ולנהוג
לסברת כן לא בכבודו, חייבים רשע
ויש בכבודו, חייבים אינם ז"ל הטור
נהגו שלא במה חטא אשר עון עליהם
עליו רבינו ומשה ה' לכבוד בזיון בו

השלום.
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äðäåדף יבמות במסכת ז"ל התוספות
ב' עמוד [ה] כולכם)(ו') (בד"ה

אמר יכול בש"ס דאמרו הא על הקשו
לי דלמה הקשו וכו', הטמא אביו לו
מטעם לו ישמע לא נמי קרא בלאו קרא
הקדוש בכבוד חייבים ואביך שאתה
קודם אב כבוד שאמרו וכמו הוא, ברוך
חייבים ואמך שאתה מטעם אם לכבוד
התוספות שם ותירצו אביך, בכבוד
הלמוד, מזה התם לן נפקא קרא דמהאי
אביו לו אמר שאם הפסוק מכח שאמרנו
שאתה מכח לו ישמע שלא וכו', הטמא
למדנו המקום. בכבוד חייבים ואביך
מכח אם, לכבוד קודם אב שכבוד מכאן
ולפי אביך, בכבוד חייבים ואמך שאתה
ישמע לא דלכך טעם שנתן החזקוני דעת
לפי תחזיר, אל או הטמא לו כשאמר לו
מצוה שום על לעבור אביו לו אמר שאם
חייב ואינו רשע ליה הוה התורה ממצות
שום לנו אין זה לפי כן אם בכבודו,
אם לכבוד קודם אב שכבוד מכאן למוד
אביך, בכבוד חייבים ואמך שאתה לפי
ואביו אמו איש דמן סברא האי לן דמנא
משום התם דשאני למילף, ליכא תיראו
אביו ליה דהוה משום לו ישמע לא הכי
ולפום כלל, בכבודו חייב ואינו רשע,
לא טעמא דהיינו שאמרנו סברא האי
חייבים ואביך שאתה משום לו ישמע
אב דכבוד ילפינן ומינה המקום, בכבוד
דהבן כן גם מהא ילפינן לאם, קודם
גופיה, טעמא מהאי זקינו בכבוד חייב
בכבוד חייבים ואביך דאתה משום
איפכא שסובר מי כדעת ולא זקינך,

דעה יור בטור כדאיתא חייב, דאינו

ר"ם. סימן

äæáåאחרי הנזכר המאמר לכונת נבא

לאבימי ליה הוה סמכי בני ד"ה

בעצמו הוא מקדים היה זה כל ועם

הוא שיקיים כדי הדלת לו לפתוח

הוה ניים כי נמי וכן המצוה, בעצמו

שלא כדי דאתמר עד עליו, קאי גחין

זקינם, מצות לקיים מבניו אחד יקדמנו

בודאי שבניו לאבימי ליה סבירא כן ועל

הם כי זקינם, לכבוד עצמם יקדימו

והטעם אביהם, אבי בכבוד חייבים

חייבים ואביך דאתה ליה דסבירא משום

זה להו דנפקא לומר וצריך בכבודו,

כפירוש וכו', תיראו ואביו אמו מאיש

לחלל לו אמר אם הכי דמשום התוספות

שאתה משום לו, ישמע לא השבת את

שהבן הדין כן גם תלוי ובזה וכו', ואביך

גופיה, טעמא מהאי זקינו בכבוד חייב

ליה סבירא לא דאבימי מזה לנו ויוצא

לו כשאמר טעמא דהיינו החזקוני, כדעת

ישמע שלא מצוה איזה על לעבור אביו

שאתה משום אלא רשע, שהוא משום

כסברת המקום בכבוד חייבים ואביך

לאבימי לו הוקשה זה ולפי ז"ל הרמב"ם

מבעי קינה לאסף מזמור הפעם באותה

כפירוש בזה ששמחו למימר דליכא ליה,

מבליעת שיעלו המדרש פי על התוס'

אין שודאי השערים, בליעת עם הארץ

עליו חלקו שלא בזה עון שום עליהם

ולכבוד ה' לכבוד בזיון בו נהגו ולא

הוא שהאמת השלום, עליו רבינו משה
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בכבודו חייבים רשע אביהם שאפילו
טביעת ובלאו ז"ל, הר"ם כסברת
כן ואם יפרח, כתמר צדיק השערים
אסף ששמח עושה זו מה לשמחה
פעם באותו ולכן השערים, בטביעת
מזמור אבימי ודרש מלתא לה יסתייע
היה לא כי ז"ל, רש"י כפירוש לאסף
על הענין בזה כלל לזמר אסף שייך
מזמור שאמר הטעם אלא הבית, חורבן
ועל העצים על חמתו ששפך משום
ודו"ק. ז"ל, דבריו תורף אלו האבנים,

ìòåהרב פירש דיבמות הש"ס דברי פי
כונת לחכמה פרפראות בעל

ואביוהמסרה אמו איש ג) יט, (ויקרא
כ) מד, (בראשית ב' הכא, א' ג', תראו,
(ויקרא ג' ואביו, לאמו לבדו הוא ויותר
והוא ולבתו, ולבנו ולאביו לאמו ב) כא,
יש שותפים וג' דמאחר הרב שחקר
הוא, ברוך והקדוש ואמו אביו באדם
הלובן חלקים שני נתנו ואמו ואביו
אחד חלק נתן יתברך והשם והאודם,
דאביו מאחר כן אם האדם, חיות שהוא
אליהם, ישמע לא למה הרוב הם ואמו
מוהר"ם הרב שכתב מה פי על ותירץ
אביו לו שנותנין החומר דחלק אלשיך
מאביהם, ואביהם מאביהם, הוא ואמו
מהקדוש הא' וחומר הראשון, אדם עד
החומר אנחנו שאמר וזה הוא, ברוך
ידך ומעשה כן פי על ואף יוצרינו, ואתה
וזה הוא, ידך מעשה הא' שחומר כולנו,
ואת תיראו ואביו אמו איש המסרה כונת
את לחלל אביו לו אמר שאם שבתותי,

שבת דוקא ולאו לו, ישמע לא השבת
אביו לו אמר אם גם אלא החמורה
לאביו אומרו וזהו לו, ישמע אל הטמא
כהנים, טומאת בפרשת האמור ולאמו
אליהם, ישמע לא למה יקשה זה ועל
ואביו לאמו לבדו הוא ויותר אמר לזה
לבדו הוא ואמו אביו חלק וכי בתמיהא,
יתברך, השם מאת הכל והלא שלהם,
יעויין שמים, בידי היא קמיתא וצורתא

שם.

ãåáéë ïéãá åðéáà íäøáà]

[çøú åéáà

éúéàøåהנזכר בסימן חדש בית להרב
רבינו של שדינו שכתב לעיל
אם דאפילו שכתב במה ז"ל הרמב"ם
לו יצא זה לכבדו, חייב רשע אביו

ז')ממדרש אות לט' פרשה רבא (בראשית

לשונו וזה לך לך א)סדר יב, (בראשית

כתיב מה לך, לך אברם אל ה' ויאמר
לב)למעלה יא, בחרן(בראשית תרח וימת

ועד החשבון לענין אם יצחק רבי אמר
אלא שנים, ס"ה עוד לו מתבקש עכשיו
בחייהם הרשעים דורש אתה בתחילה
אבינו אברהם שהיה לפי מתים, קרויין
בי מחללים ויהיו אצא, ואומר מפחד
לו והלך אביו הניח ואומרים שמים, שם
הוא ברוך הקדוש לו אמר זקנתו, לעת
אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך
עוד ולא ואם, אב מכבוד אחר פוטר
ליציאתך, מיתתו מקדים שאני אלא
כך ואחר בחרן, תרח וימת בתחילה
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וכו', מארצך לך לך אברם אל ה' ויאמר

יעו"ש. כאן, עד

éúéàøåבדף שמואל קול בעל להרב

בכונת שפירש ע"ג [נד'] (נ"ה)

על והוא הנזכר רבה דבראשית המאמר

מה דעל ז"ל הראשונים שחקרו מה פי

ידי על נולד האדם להיות ככה ה' עשה

ב"ה הקדוש ברא לא ומדוע ואשה, איש

השדה, כעשבי האדמה מן עפר אדם כל

להורות טעמא דהיינו הנזכר הרב ותירץ

וכדאמרינן עדיף, ודם בשר דמעשה

תזריע סדר תנחומא ד"הבמדרש ה' (סימן

השמיני) שאלוביום לשונו וזה

עקיבא רבי את הרשע טורנוסרופוס

הוא ברוך הקדוש של נאים מעשים איזה

ודם בשר של לו אמר ודם, בשר של או

לו אמר מולים, אתם למה לו אמר וכו',

שואלני, אתה זה כל שעל יודע הייתי

בשר שמעשה לך ואמרתי הקדמתי ולכך

וכו'. עדיף ודם

àöåéëåרבי] (קמא) בפרק אמרו בזה

דע"ז נד:)ישמעאל] (דף

רצונו אין אם גמליאל רבן את ששאלו

נמצא מבטלה. אינו מה מפני בע"ז,

דאומות לשניהם, עולה אחד דסגנון

סוברים הם, זרה עבודה עובדי העולם

מבטלה, מדאינו עדיף שמים דמעשה

דשמע המילה מן טענתם נסתרה אמנם

ה' ולכן עדיף, ודם בשר דמעשה מינה

איש ידי על האדם, בריאת עשה בחכמה

עדיף, ודם בשר דמעשה להורות ואשה

זרה, העבודה בעצמם הם ויבטלו
עדיף. ודם בשר דמעשה

äæáåהמדרש כונת קנב.)פירש כי(שבת
ויהי אמר ט)הוא לג, זו(תהילים

הבנים, אלו ויעמוד ציוה הוא אשה,
הוא והרי גויים עצת הפיר ה' ליה וסמיך
הרב טעם נתן ובזה שם, יעויין כמבואר,
ואם, אב כבוד למצות כן גם הנזכר
את להם להורות הנזכר מטעם שהוא
ידי על בראו הכי דמשום בה, ילכו הדרך
שיכבדום, לבניהם וציוה ואשה, איש
טענת ולסתור עדיף ודם בשר דמעשה
שמים מעשה דסברי העולם אומות

עדיף.

ìòåרבותינו כונת כן גם פירש זה פי
קידושין במסכת ל:(ז"ל וזה(דף

ואת אביו את מכבד שאדם בזמן לשונו
אני מעלה הוא ברוך הקדוש אמר אמו,
וכבדוני, ביניהם דרתי כאילו עליהם
ואם אב כבוד ידי שעל לומר רוצה
ודם בשר דמעשה להם דסבירא מורים
עבודה לעבוד יחדלו ומימלא עדיף,
הוא, ברוך הקדוש מתכבד ובזה זרה,
משום זרה העבודה מבטל שאינו והטעם
זה פי ועל עדיף, ודם בשר דמעשה

ההיא כן גם לא.)פירש דדרש(קידושין
ממדרש רבה ד)עולא קלח, יודוך(תהילים

פיך אמרי שמעו כי ארץ מלכי כל ה'
באורך. שם יעויין כמבואר, והוא וכו',

ìòåהמדרש סברת כן גם פירש זה פי
אבינו לאברהם דלמה לעיל הנזכר
ואם אב מכבוד פטרו השלום עליו
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על יבא האמור פי על אך לא, ולאחר

הוא ואם אב כיבוד דטעם והוא נכון,

עדיף, ודם בשר שמעשה להורות כדי

זרה, עבודה מלעבוד יפרושו זה ידי ועל

שהיה אף אברהם אבי תרח כן לא

אב כיבוד בכל מכבדו אבינו אברהם

ודם בשר דמעשה מינה דמוכח ואם,

כל ועם זרה, העבודה מן ויפרוש עדיף

עבודה לעבוד בטומאתו מחזיק עודנו זה

ברוך הקדוש לו אמר הכי משום זרה,

לא ואם, אב מכבוד פוטר אני לך הוא

זה, טעם להם שאין אדם בני לשאר כן

שם עיין ואם, אב בכבוד הם חייבים

באורך.

ìòåכונת הנזכר הרב פירש זה פי

ל)הפסוק לא, הלוך(בראשית ועתה

למה אביך לבית נכספת נכסוף כי הלכת

לבן לו דאמר והוא אלהי, את גנבת

דלא עמי, כאן יושב היית אם בשלמא

ממנה שתדע כדי ואם אב כבוד לך יש

היית שפיר עדיף, ודם בשר דמעשה

עבודה לעבוד התרפים את לגנוב יכול

לא עדיף, שמים דמעשה באומרך זרה

כי אביך לבית הולך שאתה עתה כן

אתה ושם אביך, לבית נכספת נכסוף

אתה וצריך ואם, אב כיבוד על מצווה

ראיה לך יוצא וממנה זו מצוה לקיים

כן אם עדיף, ודם בשר דמעשה שפיר

זרה, עבודה שתעבוד יתכן לא מזה

זרה בעבודה חפץ אינו אם טענת משום

עדיף, שמים ומעשה מבטלה אינו למה

שם יעויין אלהי, את גנבת למה כן ואם
באורך.

ìòåלפרש דעתי לעניות נראה זה פי
הפסוק כ)כונת ו, בני(משלי נצור

ואם, אב כבוד מצות שהוא אביך מצות
ודם בשר שמעשה לך יתברר וממנה
טעות לכלל ושלום חס תבא ולא עדיף,
אומות כסברת זרה עבודה לעבוד
עדיף, שמים דמעשה שסוברים העולם
אמך, תורת תטוש ואל אומרו וזה
לך יהיה לא אלהיך ה' אנכי בה שכתוב

ודו"ק. וכו',

[äøæ äãåáòá áåø÷å áåø ïéãá]

ïôåàáåלפרש דעתי לעניות נראה אחר
הלוך ועתה הפסוק כוונת
להרב שראיתי מה פי על וכו' הלכת
דבריו הובאו ז"ל רצון שבע נפתלי
ב' עמוד טו"ב דף ז"ל ימין עין בספר
בסדר הגדול הנש"ר לשונו וזה שכתב
אפתחא רבה דדרש ההיא על ואתחנן

מדרש נשיאה ד)דבי קלח, יודוך(תהילים
דאמרינן מאי בהקדים ארץ מלכי כל ה'

ד)בתרא (קמא כג:)בפרק ההיא(ב"ב על
חנינא] [רבי הונא) (רב דאמר מימרא
גב על ואף הרוב אחר הולכין וקרוב רוב

שנאמר דאוריתא ב)דרובא כג, (שמות

דאוריתא וקורבה להטות רבים אחרי
ג)שנאמר כא, העיר(דברים והיה

אפילו (לחלל) החלל] [אל הקר(ו)בה
רובא, בתר ואזלינן עדיף רובא הכי
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דהעבודה ז"ל רבותינו שאמרו מה וידוע
רחוקה היא אבל קרובה, נראית זרה
משום לו, מושיע ואין אליה שצועק

ה) קטו, וכו',(תהילים ידברו ולא להם פה
אבל רחוק נראה הוא ברוך הקדוש אבל

שנאמר קרוב יח)הוא קמה, קרוב(תהילים
ד מזה נשמע קוראיו לכל להקדושה' יש

כן שאין מה קרוב דין הוא ברוך
ברז"ל ואיתא זרה, רבההעבודה (ויקרא

ד') פרשה ויקרא מינאפרשת ההוא שאל
ואנן להטות, רבים אחרי בתורתכם כתיב
הגויים אלהי אל לעבוד לכם היה רובא,
פתחון שיש מזה נשמע הרוב, אחר לילך
מאחר ישראל, נגד העולם לאומות פה
והרוב הרוב אחר הלך וקרוב דרוב
הוא ברוך והקדוש זרה, עבודה עובדים
להטות, רבים אחרי וכתיב קרוב, נקרא
לומר מוכרח כאולתו, כסיל לענות וכדי
קבוע, דין הוא ברוך להקדוש שיש
מכבד שאדם בזמן בקידושין כדאיתא
ברוך הקדוש אמר אמו, ואת אביו את
דרתי כאלו עליהם אני מעלה הוא
כבוד ידי שעל נמצא וכבדוני, ביניהם
הקדוש כן ואם בארץ, השכינה ואם אב
קבוע וכל קבוע, דין לו יש הוא ברוך
טענת לה ואזדה דמי, מחצה על כמחצה
זזה לא דמעולם בגמרא ואמרינן רובא,

מערבי. מכותל השכינה

àúùäåשאמר בשעה שפיר אתי
הוא ברוך ב)הקדוש כ, (שמות

פתחון להם היה וכו', אלהיך ה' אנכי
זרה, עבודה לעובדי העולם לאומות פה

אתכם מצוה והוא רובא, שהם מאחר

לכבוד ודאי זרה, עבודה לעבוד שלא

האמת, מצד זה ואין דורש, הוא עצמו

אחרי שאמר עצמו דברי סותר שהוא

מצות שמעו כאשר אמנם להטות, רבים

מעלה אותם מכבד ואם, אב כיבוד

דר כאלו הוא ברוך הקדוש עליהם

ואם, אב לכבוד כבודו והקיש בניהם,

קבוע דין הוא ברוך שהקדוש מורה וזה

הראשונות, למאמרות חזרו מיד לו, יש

שראש ניכר דברך מסוף שאמר וזה

לשונו. כאן עד אמת, דברך

äæåנכסוף כי הלכת, הלוך ועתה אומרו

לקיים כדי אביך, לבית נכספת

הקדוש זה ידי ועל ואם, אב כבוד מצות

קבוע, דין לי והוה בניהם, דר הוא ברוך

כן אם רובא, בתר אזלינן לא כן ואם

זרה, עבודה לעבוד אלהי, את גנבת למה

ודו"ק. להטות, רבים אחרי מטעם

ãåîìì úëììå ,áà ãåáéë]

[íãå÷ äî äøåú

éúéàøåמ"ג בדף ז"ל דוד צמח להרב

המדרש בכונת שפירש ע"ג

לו אמר מאי דטעמא לעיל, שהבאנו

מכבוד פוטר אני לך הוא ברוך הקדוש

ממה פי על והוא אחר, ולא ואם, אב

צ"ט(בסנהדרין)שאמרו דף חלק בפרק

ב') תורה(עמוד חבירו בן את המלמד כל

שנאמר עשאו, כאילו הכתוב עליו מעלה

ה) יב, עשו(בראשית אשר הנפש ואת
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כאלו [אומר] (אמר) אלעזר ר' בחרן.
אמר רבא [וכו'], תורה לדברי עאשו
לעצמו], [עשאו עצמו) (עשה כאלו

ח)שנאמר כט, אל(דברים אותם, ועשיתי
ולא כאן, עד אתם, אלא אותם, תקרי
לעצמו, בעשותו לאדם יתרון מה פירש
שאמרו במה פירושו לי ונראה וכתב
[טז (י"ו) דף דמגילה קמא פרק בסוף
כיבוד מצות דוחה תורה שתלמוד ע"ב]
יעקב שהיה שנים אותם שכל ואם, אב
נענש לא עבר בבית השלום עליו אבינו
לאגמורי שכן וכל שם, יעויין וכו',
שהרי ואם, אב כבוד דחי דודאי לאחריני
דלאגמורי קמא דבבא קמא בפרק אמרו
וזהו לנפשיה, מלמגמר עדיף לאחריני
עצמו את עשה כאלו הכתוב עליו מעלה
שיחוייב כדי ואמו אביו עשאוהו ולא
אב כבוד מצות לבטל צריך ואם לכבדם,
יבטל, תורה חברו בן את ללמד כדי ואם
מלמד והיה תורה למד אבינו ואברהם
לו אמר הכי ומשום לאחרים, תורה
פוטר אני לך לאברהם הוא ברוך הקדוש
שלא לאחרים אבל ואם, אב מכבוד
אני אין לאחרים למדו ושלא למדו,
זת"ד כאן, עד ואם, אב מכבוד פוטר

יעו"ש.

ãéîìúì ãåáë ïé÷ìåç ïéãá]

[áøä éðôá

ïôåàáåשמואל קול להרב ראיתי אחר
עמוד [נה'] (מ"ו) בדף הנזכר
הלוך ועתה הפסוק בכונת שפירש שני

יש בפרק שאמרו מה בהקדים הלכת
קיט:)נוחליון בתרא חולקין(בבא הלכתא

אין והלכתא הרב, בפני לתלמיד כבוד
לא ההלכתא, הלכתא קשיא חולקין,
הא יקרא, רביה ליה דפליג הא קשיא
אומות והנה יקרא, רביה ליה פליג דלא
לתלמיד כבוד דחולקין סוברים העולם

הר עבודהבמקום עובדי הכי ומשום ב,
גדולת העבד מגדולת באומרם זרה,
הקדוש מבציוה אמנם נודעת, האדון
מוכח ואם, אב כבוד על הוא ברוך
אז יקרא רביה ליה דפליג היכא דדוקא
הוא ברוך הקדוש הוכרח ולזה חולקין,
ולא ואם לאב כבוד לחלוק לצוות
רביה ליה פליג לא דהתם זרה, לעבודה
ציוה הוא ברוך הקדוש ואדרבה יקרא,

ג) יב, וזה(דברים וכו', תשרפון ואשריהם
כשהיית בשלמא ליעקב לבן שאמר
החרשתי, אותם גנבת אלו עמי, יושב
כבוד, חולקין מטעם לעבדם יכול דהיית
לא נודעת, האדון גדולת העבד ומגדולת
נכספת ונכסוף הלכת שהלוך עתה כן
ואם, אב כיבוד מצות לקיים אביך לבית
כבוד, חולקין דאין יוצאה תורה ומשם
יקרא, רביה ליה דפליג היכא דוקא אלא
כן אם לעבדם, יכול אתה אין כן ואם
שם. יעויין כאן, עד אלהי, גנבת למה

ìòåלפרש דעתי לעניות נראה זה פי
הפסוק כא)כוונת כד, את(משלי ירא

תתערב, אל שונים (ו)עם ומלך בני ה'
דרשו ז"ל דרבותינו נז.)והוא דף (קדושין

תלמידי לרבות תירא אלהיך ה' את
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כבוד דחולקים מינה שמע חכמים,

ז"ל רבותינו דרשו גם וכו', לתלמיד

טוב) (לקח זוטרתא יב)(פסיקתא פרק שמות

פסוק יג)על ו, בני(שמות על ויצוום

מצרים מלך פרעה [ואל] (ועל) ישראל

מינה ושמע לפרעה, כבוד שיחלקו

(יירא) אומרו וזהו וכו', כבוד דחולקין

תלמידי לרבות שהיא ה' את [ירא]

אבל וכו', שחולקין ומלך וגם חכמים,

דכיון [דעתך], (הדעת) על יעלה לא

עבודה ולעבוד לילך וכו', כבוד דחולקין

דוקא דזה וכו', דחולקין זו בטענה זרה,

וזה יקרא, רביה ליה דפליג היכא אלא

שעובדים תתערב, אל שונים ועם אומרו

וכן עמהם, תתערב אל רשוית שני

בילקוט תתקסא)מצאתי רמז משלי (שמעוני

לומר רוצה שונים ועם שפירש משלי

יעו"ש. רשוית שני

íâåפירוש לפרש דעתי לעניות נראה

כ)הפסוק ו, מצות(משלי בני נצור

הוא והרי אמך, תורת תיטוש ואל אביך,

כמבואר.

íâåכן גם שזה דעתי לעניות נראה

הפסוק ז)כונת ג, תהי(משלי אל

מזהירך אני דבר איזה ועל בעיניך, חכם

ה', את ירא הוא בעיניך, חכם תהא שלא

מרע וסור חכמים, תלמידי לרבות שהוא

ראיה תקח שלא זרה, העבודה שהיא

ומימלא מקום, בכל כבוד דחולקין מכאן

הכא דשאני זרה, עבודה ותעבוד תלך

ודו"ק. יקרא, רביה ליה דפליג משום

ìòåהפסוק לפרש אתי נכון הנה זה פי
קב) קיט, לא(תהלים ממשפטיך

מבואר והדקדוק הורתני, אתה כי סרתי,
משבח דקא עד שיסור תיתי דמהיכא
סר, שלא עצמו השלום עליו המלך דוד
ולפי הוריתני, אתה כי טעם נתינת ומאי
מה על ובהקדים שפיר, אתי האמור

פסוק על בילקוט פרשתשאמרו (שמעוני

רנז) רמז ומשפטבשלח חק לו שם שם
ואם, אב כבוד מצות זו דרשו נסהו ושם
ואם אב כיבוד דמצות מינה שמעינן
אתי זה פי ועל משפט, בשם נתכנית
יכבד שלא דעתך סלקא דהוה שפיר
ראיה יקחו שמא ואמו, לאביו האדם
לעבוד ויבואו וכו', כבוד דחולקין מזה
בצידה תשובתה אבל זרה, עבודה
ועל שאני, יקרא רביה ליה דפליג דהיכא
כבוד מצות שהיא ממשפטיך אמר זה
יבאו שמא מחשש סרתי, לא ואם אב
ראיה דהא זרה, עבודה ולעבוד לטעות
כי והטעם וכו', דחולקין ואם אב מכבוד
רביה ליה דפליג והיכא הורתני, אתה

ודו"ק. שאני, יקרא

[íàå áà ãåáéë úåöîì íòè]

ïôåàáåדעתי לעניות נראה אחר,
הנזכר, הפסוק בכונת לפרש
הרבים זכות הרב שכתב מה פי על והוא

טעמ שלושה דיש ע"ד י"ו שלאדף ים
מה פי על הא' ואמו, לאביו האדם יכבד

בגמרא יג:)שאמרו שנים(עירובין ששתי
אי הלל ובית שמאי בית נחלקו ומחצה
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וגמרו ונמנו לא או שנברא, לאדם לו נוח

לו שנוח כיון כן ואם נברא, שלא לו נוח

אביו לכבד לאדם לו למה נברא שלא

תועלת שום לו עשו שלא כיון ואמו,

יעמיק שאם והב' נזק. אדרבה אלא

חייב שאינו שמלבד יראה בשכלו האדם

חייבים ואמו אביו אדרבה אלא לכבדם,

בגמרא שאמרו מה כמו והוא בכבודו,

ה) פרשה אליעזר רבי משנת קד. (סנהדרין

אבות מהצלת לאבות בנים הצלת גדולה

ומצילו אבא, מזכה דברא משום לבנים,

עולם לחיי ומביאו גיהנם, של מדינה

לחיי בנו את מביא האב כן לא הבא,

מציל אינו אברהם דוקא, הזה העולם

נמצא עשיו, את יצחק ולא ישמעאל, את

הדעת כן אם האב, מכח הבן כח דיפה

על והג' בנם. את יכבדו ואם שאב נותן

ז"ל רבותינו שאמרו מה שמעוניפי (ילקוט

רסז) רמז הואירמיהו ברוך הקדוש כשנתן

ערבים מהם שאל לישראל התורה את

ועל ערבים, הם ב(י)נינו לו אמרו וכו',

מפי וה"ד התורה, לקבלת זכו זה ידי

לוה עבד כי ידוע ועוד וכו', עוללים

רוצה מלוה וכשאין מלוה, לאיש

ויצא אחד אדם ובא ערב, בלתי להלוות

זה ידי על הרויח והלווה בעדו, ערב

הלוה צריך ימיו שכל ודאי רב, ממון

ידו שעל הערב לזה טובה להחזיק

הוא ברוך הקדוש דידן ובנידון הרויח,

התורה ידי ועל עמו, לישראל תורה נתן

הזה, בעולם מפירותיה ושותים אוכלים

כדכתיב הבא לעולם קיימת (משליוהקרן

כא) וכלח, וכו', יש אוהבי להנחיל
ידי על ישראל הרויחו הזה הריוח
נמצא ערבים, עליהם שיצאו ב(י)ניהם,
יכבדו שהאבות נותן שהדעת זה לפי
בה הוא ברוך הקדוש בא לזה לבנים,
וציוה ערבים, שיצאו תכף שעתא
לומר ואם אב כבוד הדברות בעשרת
ערב, שיצאת על לבבך את תאמץ שלא
את כבד אלא אותך, יכבדו ואמך שאביך
שם, יעויין וכו', ציוך כאשר וכו' אביך
הקדוש שהוצרך נמצא קדשו. בדברי
ואם, אב כיבוד על לצוות הוא ברוך
אומרו וזה אלו, טעמים שלושה לשלול
שמן אפילו כי סרתי, לא ממשפטיך
שאסור אלו טעמים פי על הראוי
שיכבדוני, צריכים הם ואדרבה מלכבדם,
אתה כי מטעם סרתי לא זה כל עם
חפצתי, אלהי רצונך ולעשות הוריתני,

ודו"ק.

éî íàå áà åùøâúð ïéãá]

[íãå÷

ïôåàáåלפרש דעתי לעניות נראה אחר
מצות בני נצור הפסוק כונת
בש"ס דאמרו מה פי על וכו' אביך
לשונו וזה א' עמוד ל"א דף דקידושין
אליעזר ר' את אחת אלמנה בן שאל
אומרת ואימא מים השקיני אומר אבא
(לו) אמר קודם מהם איזה מים, השקיני
אביך, כבוד ועשה אמך כבוד הנח [ליה]
בא אביך. בכבוד חייבים ואמך שאתה
כך. לו אמר [יהושע], (יהודה) רבי לפני
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(לו) אמר מהו נתגרשה רבי, לו אמר

שבן [ניכר] עיניך ריסי מבין [ליה]

בספל מים להן הטל אתה, אלמנה

כאן. עד כתרנגולין, להן וקעקע

øåèäåואם לשונו וזה כתב ר"ם סימן

בכבודו, חייבת שאינה נתגרשה

בזה. זה לכבדם שוין שניהם

áúëåהאי [השמיט] שהרי"ף ז"ל מרן

ז"ל הרמב"ם וגם דבריתא סיפא

משום [והטעם] זה. דין הזכיר לא

טעמא דיהיב משמע דרישא דמדינא

אביו, בכבוד חייבין ואמו שהוא מפני

שוה, שניהם כבוד הכי לאו הא ומשמע

לעיל. כנזכר יקדים שירצה מהם ולאיזה

נתגרשה אם כתב ירוחם רבינו אבל

מים להם ונותן שוים שניהם מאביו

ולא לשתות בואו להם ואומר בספל

זה נראה ואין עכ"ל. לחבירו אחד יקדים

כאן עד שכתבתי, כמו אלא רש"י מדברי

ז"ל. יוסף הבית לשון

øùôàå,הכתוב לן מרמז דקא דזהו

נצור קתני, לצדדין והכתוב

אומר אבא א', אדין קאי אביך מצות בני

לו, אומרת כן גם ואמו מים השקיני

דאתה בש"ס האמור מטעם קודם דאביו

תורת תטוש ואל שסיים ומה וכו', ואמך

להיכא הב', הדין קאי זה אמך,

והרי"ף רש"י דלדעת שנתגרשה

ולדעת יקדים, שירצה למי ז"ל והרמב"ם

ודו"ק. כלל, יקדים לא ר"י

øùôàåכתבדמש הכי ג)ום יט, (ויקרא

וכו' תיראו ואביו אמו איש
היכא זה דין ללמדינו הכתוב דבא
אמו הקדים הכי משום וכו', שנתגרשה
ולדעת שקולים, דשניהם לך לומר
בידו הבחירה ז"ל ומרן והרמב"ם הרי"ף
מניח ז"ל ר"י ולדעת יקדים, שירצה למי
אמר אם עלמא ולכולי בספל, דוקא להם
ולא תחילה, אותו שישקה אביו לו
לאביו לשמוע חייב הבן אין לאמו ישמע
ואת כמו גיוו, אחרי אמו כבוד ויניח בזה
אמר דאם לן דקימא תשמורו, שבתותי
ישמע שלא השבת, את לחלל אביו לו
אמו, שנתגרשה היכא זה בדין כן גם לו
מים, להשקותם לו אומרים ואמו ואביו
ישמע לא לאמו, שיקדימנו צוה ואביו

ודו"ק. כלל, לאביו

ãåòהטעם שזהו דעתי, לעניות אפשר
אביו הכתוב הקדים א' דבמקום
וכאן וכו', אביך את כבד שנאמר לאמו,
ואביו אמו איש שנאמר אמו הקדים
שכתבו ידועים ז"ל רבותינו ודברי וכו',

ל:) שהבן(קדושין וידוע דגלוי משום
מפני מאביו, יותר לאמו מכבד
אביו, הקדים לפיכך בדברים, שמשדלתו
העולם והיה שאמר מי לפני וידוע וגלוי
מפני מאמו יותר מאביו מתירא שהבן
אמו הקדים לפיכך תורה, שמלמדו
אבל קידושין בש"ס שם יעויין לאביו,
דמקום נכון על יבוא דרכינו לפי
היכא איירי לאמו אביו הכתוב שהקדים
מים השקיני אומר ואביו נתגרשה, שלא
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אביו דבזה מים השקיני אומרת ואמו

לאביו אמו שהקדים ובמקום קודם,

טעמא וליכא שנתגרשה היכא איירי

בזה אביך בכבוד חייבים ואמך שאתה

תתמה ואל לעיל, כמדובר שוים שניהם

תיראו ואביו אמו איש מפרשים שאנחנו

כן גם ז"ל רבותינו שהרי הכתוב, על

שאמרו וכמו הכבוד, על זה פסוק דרשו

דיבמות ה:)בש"ס אביו(דף לו אמר יכול

לומר תלמוד לו, ישמע השבת את לחלל

כולכם וכו', תיראו ואביו אמו איש

בספרי כן גם ועיין בכבודי, חייבים

ז"ל. הדרשנים

ìòåכן גם דעתי לעניות נראה זה פי

בסדר הפסוקים כונת כן גם שזהו

כט)ואתחנן כח, פסוקים ה, פרק (דברים

אלהיכם ה' צוה כאשר לעשות ושמרתם

ושמאל. ימין תסורו לא (תלכו) אתכם,

אתכם אלהיכם ה' ציוה אשר הדרך בכל

והארכתם לכם וטוב תחיון למען תלכו,

דבפסוק והוא תירשון, אשר בארץ ימים

ימין הוא האב אמך ואת אביך את כבד

הכתוב בא וכאן שמאל, היא ואם

לא הנזכרים דינין השני להשמיענו

נתגרשה שלא להיכא קאי ימין תסורו

ואמך שאתה מטעמא קודם, דאביו

ושמאל ימין תסורו לא וגם וכו', חייבים

תסור לא וכו' שנתגרשה להיכא קאי

הדרך בכל אלא לאביך, ותקדים מכבודה

תחיון למען תלכו אלהיכם ה' ציוה אשר

אב כבוד שפיר ונרמז וכו', לכם וטוב

וכו' ימיך יאריכון למען ביה דכתיב ואם
ודו"ק.

ìòåז"ל רבותינו שאמרו מה (קדושיןפי

אבל:) בכיבוד חייבת אינה דאשה
נראה עליה, בעלה דרשות משום ואם
כונת הלצי בדרך לפרש דעתי לעניות

אימנו לה)רחל לא, אל(בראשית ותאמר
אוכל לא כי אדוני בעיני ייחר אל אביה
רוצה לי, נשים דרך כי מפניך לקום
כאשר וכו' לקום אוכל לא כי לומר
עתה כי קטנה, בעודי בתחילה הייתי
אב מכבוד פטורה ואשה לי, נשים דרך
כן ואם עליה, בעלה דרשות משום ואם,

וק"ל. אדוני, בעיני יחר אל

äáåùú äùòù òùø áà ïéãá]

[åãáëì áééç íà

éúéàøå[בירך] (הירך) זרע להרב
ברכות מסכת על בחידושיו
מטעם הרב כן גם דבריו והביא ח', דף
שדקדק כבוד מערכת בח"ה ז"ל למלך
רבי את כששאל האלמנה בן דלמה
מים השקיני אומר אבא דין על אליעזר
כן גם אליעזר לרבי שאל לא למה וכו',
רבי שבא עד מהו, נתגרשה השני הדין
השני, הדין גם לו שאל ואז יהושוע
פי על והוא חורפא בדרך ז"ל הרב פירש

גיטין מסכת בסוף דאמר צ.)מה בית(דף
אשתו, את אדם יגרש לא אומרים שמאי
שנאמר דבר, ערות בה מצא כן אם אלא
הלל ובית דבר, ערות בה מצא כי
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תבשילו, הקדיחה אפילו שנאמראומרים
א) כד, ר'(דברים דבר, ערות בה מצא כי

נאה אחרת מצא אפי' אומר עקיבא
חן תמצא לא אם והיה שנאמ' הימנה,
ואמו אביו דאם וידוע כאן. עד בעיניו,
שאמרו כמו לכבדם, חייב אינו רשעים

ז"ל צד:)רבותינו להם(ב"ק הניח גבי
כבוד מפני להחזיר חייבים גזולה פרה
בעמך ונשיא כאן אקרי ופריך אביהם,
ותירץ עמך, מעשה בעושה תאור לא
דרבי וידוע וכו', תשובה בשעשה
שהוא פירוש הוא שמותי אליעזר
בן הכי ומשום שמאי, בית מתלמידי
הוא אליעזר שרבי ידע האלמנה
כבית ליה וסבירא שמאי, בית מתלמידי
את אדם שיגרש אפשר דלא שמאי
שזינתה וכיון זינתה, כן אם אלא אשתו
חייב הבן אין ושוב רשעה, ליה הוה
לו שאל לא הכי ומשום כלל, בכבודה
יהושוע רבי לפני שבא עד מהו נתגרשה
אלא שמאי כבית ליה סבירא לא ואיהו
כסברת עון, בלא אפילו לגרשה יכול
נתגרשה לר"י שאל הכי ומשום הלל בית

שם. יעויין דבריו, תורף זה וכו',

éøáãáåלהעיר יש בירך, זרע הרב
בסכינא למלתא דפסקא קצת
שנתגרשה כיון אליעזר דלרבי חריפא
אין ושוב רשעה, ליה הוה זנות משום
ומשמע אופן, בשום לכבדה מחוייב הבן
עם תשובה עשתה כך אחר אם אפילו
תימא לא דאי לכבדה, חייב אינו זה כל
חייב תשובה עשתה אם אלא הכי

עדין כן אם אליעזר, רבי לסברת לכבדה
לבן לו דהוה עומד, במקומו הרב דקדוק
דאם אליעזר לרבי לשאול האלמנה
ואביו בתשובה וחזרה ונתגרשה זינתה
אלא מהו, וכו' אומרת ואמו וכו' אומר
אם דאפילו ליה דסבירא משמע ודאי
וזה בכבודה, חייב אינו תשובה עשתה
ז"ל, הפוסקים כל והפך הש"ס הפך

ודו"ק.

[äúéî øçàì áà ãåáë ïéãá]

ãåòשהפליגו ז"ל לרבותינו מצינו
לכבדם שצריך ואם אב בכבוד
בסימן הטור ופסקה מותם לאחר אפילו
אפי' לכבדו (ו)חייב לשונו וזה ר"ם
שמועה דבר אומר היה כיצד מותו לאחר
אלא מרי אבא אמר כך יאמר לא מפיו
כפרת הריני מרי אבא אמר כך יאמר
לאחר אבל חדש י"ב תוך בד"א משכבו

ז"ל. אומר כשזוכרו חדש י"ב

áúëåבריתא שהיא יוסף בית מרן
ב' עמוד לא' דף בקידושין
עלי משכבו, כפרת הריני רש"י ופירש
לאחר נפשו. על לבא הראוי רע כל יבא
שקיבל מה קיבל כבר חדש עשר שנים
ישראל] [רשעי (רשעים) משפט שאין

כאן. עד חדש י"ב אלא בגיהנם

ùéåהכי לומר צריך מאי טעמא לדקדק
ואם, אב כיבוד בזה שייך והיכי
ל"א בדף חדש שם בעל להרב ומצאתי
כבוד בזה שפיר דשייך שכתב שני עמוד
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מאי פי על טעמא והיינו ואם, אב
היה א' עמוד ל"ג דף במציעא דאיתא
רבו של מניח משאוי, נושאים ורבו אביו
ורבו אביו היה אביו, של מניח כך ואחר
כך ואחר רבו, את פודה השבי בבית
את פודה חכם אביו ואם אביו, את פודה
הפוסקים ופסקוהו רבו, כך ואחר אביו
באבידת שחילקו אלא רמ"ב, בסימן
כנגד שקול אביו היה דאם ורבו אביו
מפרק ולגבי קודמת, אביו אבידת רבו
היה אם אלא כתבו לא ופדיון משאו
משא ופירוק דבפדיון והטעם חכם, אביו
כשהוא לאביו מועיל הגוף צער דיש
אבל כרבו, שקול שאינו פי על אף חכם
מועיל אינו ממון שהוא אבידה לענין
נמצינו שם, יעויין שקול, כשהוא אלא
הגוף, מצער בחייו להצילו דחייב למדין
הימנו גדול צער אין נמי ובמותו
[יח] (יא') דף בברכות ז"ל כמאמרם
וכו', כמחט למת רמה קשה שני עמוד
לפדותו ממון לבזבז חייב שבחייו וכמו
צריך במותו נמי הכי צערו, להקל
עד צערו, להקל עליו היסורין שיקבל

כאן.

ãéîìú ïëå ,åúîéúç ïéãá]

éðéøä øéëæäì êéøö íà åáøì

[åáëùî úøôë

éúéàøåהגדולה כנסת שיורי להרב
כ"ד סעיף הגה"ט ר"ם בסימן
אפילו לכבדו וחייב הטור דכתב אהא
אמר כך יאמר אלא וכו', מותו לאחר

וזה כתב משכבו, כפרת הריני מארי אבא
אלפאסי בהגהת כתוב בצדו נכתב לשונו
שלא בעיני ונראה ריא"ז בשם החדשות
אבל בפיו, כשמזכירו אלא כן אמרו
י"ב תוך אפילו בחתימתו כשמזכירו
הבא, העולם לחיי זכרונו אומר חודש
לאחר אפילו מתקיימת חתימתו שהרי
זה המאסף אמר כאן, עד חדש, י"ב

מה על בתשובתוחולק הרשב"ץ שכתב
סימן זה בטור יוסף בית הרב והביאה

שם. יעויין רמ"ב,

äæåקכ"ב בתשובה התשב"ץ לשון
תקנו מה מפני שאלת א' חלק
או אביו שם שמזכיר למי ז"ל חכמים
כפרת הריני לומר חדש י"ב תוך רבו
שלא אע"פ רבו על ושאלת משכבו.
בכתבי ראית שכך לפי בגמרא כן נזכר
הריני אומר אני מורי מזכיר כשאני

משכבו. כפרת

äáåùúפרק קדושין בגמרא כי דע
ע"ב)קמא חכמים(ל"א הזכירו

ואם, אב כבוד בכלל שזהו אביו על זה
במותו ומכבדו בחייו [ו]מכבדו ואמרו
וחומר, קל נשאתי ואני וכו', במותו וכו'
שמביאו חכמה ש[מ]למדו רבו שכן כל
לקצת ראיתי וכן וכו', הבא העולם לחיי
רבם שם כשמזכירים (ה)חכמים
מורי כתיב [כך] (כן) אומרים בספריהם
משכבו כפרת הריני ז"ל פלוני ר' (ורבי)
רבו שאינו במי שאפי' ומצינו וכו',
שמכבדים חדש י"ב לאחר ואפי'
המתים החכמים אל החיים החכמים
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[ב]סוף [שמצינו] (שאמרו) כמו בכך,
דסוכה ע"א)פ"ק ריש(כ' אמר לשונם) (וזה

לאדם ואפי' ובניו חייא רבי כפרת הריני לקיש

כמו כך (לו) אומרים בחייו המצטער גדול

ע"א) (י"ח גדול כהן פרק בסנהדרין ששנינו

העם כל מאחרים מתנחם כשהוא
שאין אלא כפרתך, אנו [הרי] לו אומרים
הבנים אלא משכבו כפרת מזכירין
אבל חדש, י"ב כל והתלמידים
או בחיים] [למצטער בחייו) (המצטער
עשר שנים לאחר [שמתו] (שמת) למי
עד משכבו, (כפרת) מזכירין אין חדש

יעוש"ב. לשונו כאן

ãåòז"ל הגדולה כנסת שיורי הרב כתב
מן א"ה נ"ב לשונו וזה כ"ה אות
תשמ"ו סימן חסידים ספר על התימא
לומר צריך אין ת"ח כשמזכירין שכתב
בתורה קורין כשאנו שאומרים כמו ז"ל,
כשאדם שכן וכל ז"ל, ואהרן משה על
ז"ל, כותבים שאין מת"ח טענה מזכיר
אומר כשהיה אשי רב בר מר שהרי
אמר אומר היה אביו בשם המדרש בבית
בתוך ודוקא ז"ל אומר היה ולא אשי, רב
ז"ל, אומר אותו מזכיר אם חודש, י"ב
וכן אומר, היה לא חודש י"ב לאחר אבל
תרגום ואחד מקרא שנים אומר כשאדם
אין בפרשה הנזכרים הצדיקים כשמזכיר
הבריתא והרי לשונו, כאן עד ז"ל, לומר
איפכא אומרת דקידושין קמא דפרק
באורך בדבריו ושו"ט הטור שכתב וכמו
ולכן לשונו וזה כתב ולבסוף שם, יעויין
יב' דבתוך בבריתא דתניא דהא נראה

ולאחר משכבו כפרת הריני אומר חודש
באביו דוקא היינו ז"ל אומר חודש י"ב
גם ורבו ובאביו חכמים, בשאר ולא ורבו
בכתב אבל פיו, על כשמזכירן דוקא כן
התלמוד מסדר ולזה כלום אומר אינו
אלא כותב היה לא בכתב מסדרו שהיה
דכתב גב על ואף ז"ל, בלא לבד שמם
בית הרב והביאו בתשובה הרשב"ץ
כשמזכיר רמ"ב סימן סוף זה בטור יוסף
הריני לומר צריך חודש י"ב תוך רבו
חכמים לקצת ראיתי וכן משכבו, כפרת
אומרים בספריהם רבם שם כשמזכירים
כפרת הריני ז"ל פלוני ורבי מורי כתב כן
י"ב בתוך דוקא דהיינו אפשר משכבו,
צריך אין חודש י"ב לאחר אבל חודש
י"ב אחר היו התלמוד ומסדרי ז"ל לומר
רבם. או אביהם מיתת אחר חודש
חודש יב' שאחר לומר שדוחק איברא
והרי רבו, על ז"ל לומר צריך אין
בתוך דאביו וחומר מקל למד הרשב"ץ
משכבו, כפרת הריני לומר חודש יב'
לומר צריך חודש יב' דלאחר הדין והוא
לומר והמנהג דאביו, וחומר מקל ז"ל
הריני חודש יב' בתוך ורבו אביו על
בין ז"ל, חודש יב' ולאחר משכבו, כפרת
בכתב, כשמזכירו בין פה על כשמזכירו
חודש י"ב בתוך בין ז"ל חכמים ולשאר
בעל בין בכתב בין חודש, י"ב לאחר בין

לשונו. כאן עד פה,

éúéàøåבפירושו חדש שם בעל להרב
ע"ד ל"א בדף יראים ספר על
הביא ולבסוף זה בענין וטרי דשקיל
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לשונו וזה וכתב הלזו, הרשב"ץ תשובת
הרב על קשה התשב"ץ מדברי אמנם
פה, על כשמזכירן דוקא שכתב שכנה"ג
יעי"ש וכו', כלום אומר אינו בכתב אבל
ראיתי שכך בהדיא כתב התשב"ץ והרי
חכמים לקצת ראיתי וכן וכו', בכתבי
וכו', בספריהם רבן שם כשמזכירין
תוך כותב שהוא כל בכתב אפילו אלמא
כפרת הריני לומר צריך חודש י"ב
הפך הוא וגם לכתבו דהיינו משכבו,
סעיף ר"ם סימן ומור"ם ריא"ז, סברת

שם. יעויין דבריו כאן עד ט',

éëðàåקשה קא מאי ידענא לא העבד,
כנסת שיורי הרב על ליה
כנסת שיורי שהרב מאחר הגדולה,
מלתא ליה דחיקא גופיה איהו הגדולה
אפשר לה ותריץ הללו, הרשב"ץ מדברי
י"ב לאחר אבל חודש י"ב תוך דהיינו
שיורי דברי שהביא ומאחר וכו', חודש
שלטו לא איך הנזכר, הגדולה כנסת
ונראה סמוך שכתב במה עיניו מאורי
מה גם וכו', הרשב"ץ דכתב גב על ואף
וכו', ריא"ז סברת הפך שהוא שכתב
בהגהת הגדולה כנסת שיורי הרב כבר
כתב ריא"ז, דברי כשהביא כ"ד ס' הטור
הרשב"ץ שכתב מה על חולק וזה
ממנו התימה ומן שם, יעויין בתשובתו

ודו"ק. זה, מכל עין שהעלים

äðäåהרשב"ץ דחילק במאי לי קשה
אומר חודש י"ב שבתוך ז"ל
חודש י"ב ולאחר משכבו, כפרת הריני
דפירוש כיון לבד, כפרתו הריני אומר

הראוי יסורין שכל הוא כפרתו הריני
והוא עליו, יבאו ורבו אביו על לבא
רש"י שפירש כמו בעבורם, אותם יסבול
חודש י"ב בתוך אם כי שייך לא וזה ז"ל
אבל חודש, י"ב וכו' משפט שכתב כמו
שקיבל, מה קיבל שכבר חודש יב' לאחר
אמנם כפרתו. הריני אומרת הלשון מה
שכונת לומר דעתי לעניות הנראה
חכמי שאמרו מה פי על ז"ל הרשב"ץ
י"ב עונשו קיבל האדם אם דאף האמת,
לגן וזכה ונקי זך ונעשה בגיהנם חודש
אותו להעלות כשרוצים זה כל עם עדן,
אותו ודנין חוזרין עליונה יותר למעלה
המעלה לאותה ראוי אינו ואם כן, גם
כבראשונה, לא אבל עונש ויקבל יחזור
י"ב לאחר אפילו לומר שייך הכי ומשום

וק"ל. כפרתו, הרני חודש

úåëæá äãéúòä äìåàâä]

[íàå áà ãåáéë

éãëåלעניות נראה טוב, בכי לסיים
ה' בעיני יוכשר אם לפרש דעתי

הפסוק כונת ורבותי מורי (ישעיהוובעיני

א) ועשונו, משפט שמרו ה' אמר כה
וצדקתי לבא ישועתי קרובה כי צדקה,
שאמרו מה בהקדים והוא להגלות,

פסוק על שופטים יא)בילקוט ו, (שופטים

אשר האלה תחת וישב ה' מלאך ויבא
וגדעון העזרי אבי ליואש אשר בעפרה
מדין מפני להניס בגת חטים חובט בנו
הכנס זקן אתה אבי לאביו גדעון לו אמר
יבואו שאם חובט אהיה ואני לביתך
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המלאך אמר לנוס כח בך אין המינים
שיגאלו אתה כדאי ואם אב כבוד קיימת
ה' מלאך אליו וירא מיד ידך, על בני
כאן. עד החיל גבור עמך ה' אליו ויאמר

éúàøåפלאג"י כמוהר"ח הגדול להרב
תוכחת הבהיר בספרו יצ"ו
שכתב שני עמוד מ"ו דף א' חלק חיים
במהרה לבא העתידה הגאולה שגם
והוא ואם, אב כבוד ידי על אמן בימינו
סימן חסידים ספר שכתב מה פי על
אנכי הנה עשיו ויאמר לשונו וזה שמ"א

וכו', למות לב)הולך כה, לו(בראשית למה
לכתוב לו היה לא עשיו, ויאמר לכתוב
ולמה ליעקב, בכורתו עשיו וימכור אלא
תתמה שלא אלא עשיו, שחשב מה כתב
ממשלה הוא ברוך הקדוש נתן למה
אביו בשביל שתדיר לומר עשיו לבני
כדי החיות במקום סכנה למקום הולך
למד וממנו לאביו, להביא ציד לצוד
ואשלחך לך יעקב אביו לו כשאמר יוסף
אותו, ששונאים יודע היה והלא אליהם,
למקום תדיר הולך עשיו יוסף אמר אלא
ואבי לאביו, להביא ציד לצוד כדי סכנה
שלום ואת אחי שלום את לראות שלחני
ביתו ובני אבי של חיות שהוא הצאן
על להודיע נכתב זה כל אלך, ולא
פרנסה להביא כדי לטרוח איך ישראל
מצות לעשות זהירים יהיו ואיך לאביהם,

כאן. עד אביהם,

íééñåאם יצ"ו פלאג"י כמוהר"ח הרב
הגלות זמן דכל נמצא כן

הוא עשיו אומת תחת סובלים שאנחנו

וכשאנחנו ואם, אב כיבוד מצות בעבור

כתקנה ואם אב כיבוד מצות מקיימים

שאמרו הטעם וזהו לעשיו, דוחים אנחנו

שאמרו מה וכן יוסף, עשיו של שטנו

היא העתידה גאולה כי ז"ל רבותינו

מצות ביוסף נמצא יען יוסף, בזכות

אחיו משאר יותר כתקנה ואם אב כיבוד

מקיים שהיה כמו בסכנה עצמו שהכניס

ויבוא הרשע, עשיו ואם אב כיבוד מצות

מצות וידחה הזה ואם אב כיבוד מצות

כאן. עד עשיו, שקיים ואם אב כבוד

åäæåכי וכו' אביך את כבד הכתוב רמז

אבי את כבד תיבות הםסופי ך

דוד, בן משיח גימטריא כד"ת, אותיות

סדר אנך בחומת חיד"א הרב שכתב כמו

ה')יתרו אות הדברות שם,(עשרת יעויין

אב כיבוד מצות קיום ידי על כי והכונה

כי סיבה זוהי תורה של כדת כתקנה ואם

כאן עד ברור, והוא דוד, בן משיח יבוא

מצות ידי דעל ידוע וגם ז"ל. דבריו

קוטב ולפי כידוע, לגאולה זוכים הצדקה

ואם אב כיבוד שממצות מוכח דרושינו

עדיף, ודם בשר שמעשה צדקה וממצות

מצות שהיא משפט שמרו אומרו וזה

כמו משפט, הנקראת ואם אב כיבוד

צדקה עשו וגם בילקוט שאמרו

ודם בשר שמעשה מוכח דמתרוויהו,

וזהו נגאלים, אתם ובזכותם עדיף,

יהי וכו', לבוא ישועתי קרובה כי שסיים

אמן. בימינו, במהרה שיהיה רצון
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ìòåכונת עזרא חכם בני פירש זה פי

קכא)הפסוק קיט, עשיתי(תהלים

והוא לעושקי, תניחני בל וצדק משפט

היא ואם אב כבוד מצות ידי דעל כיון

הצדקה מצות וגם הגאולה, מקרבת

לעיל, שביארנו כמו הגאולה מקרבת

אב כיבוד דמצות לעיל ביארנו וכבר

שאמרו כמו משפט, בשם נתכנת ואם

רנז)בילקוט רמז בשלח פרשת תורה (שמעוני

פרשת תורה שמעוני ילקוט פסוק על

רנז רמז כה)בשלח טו, לו(שמות שם שם

אם, ואם אב כבוד מצות זו ומשפט, חק

דהיינו משפט עשיתי הכונה זהו כן אם

מצות דהיינו וצדק ואם, אב כבוד מצות

תנחני אל לזה כהלכתן, שתים הצדקה,

אלא והנמהר, המר בגלות לעושקי

אמן. בימינו במהרה וגאלנו, חושה

éãëåמורי על טרחא להאריך שלא

אשוב שוב אמרתי ורבותי,

מזבח ואת בה והנושא מקדם, לנושאי

מועד, אוהל משכן פתח שם העולה

כאשר המנחה ואת העולה את עליו ויעל

מה פי על רמז שם משה, את ה' ציוה

ז"ל רבותינו ותוד"השאמרו קי. (מנחות

כנגדומיכאל) מכוון מעלה של שמזבח

מלאך הגדול והכהן מטה, של מזבח

של נשמותיהם עליו מקריב מיכאל

שרמז וזהו ישראל, בני על לכפר צדיקים

של מזבח שהוא העולה מזבח ואת זה

מועד אוהל משכן פתח שם מעלה,

עליו ויעל מטה, של מזבח שהוא

העולה את רבא, כהנא מיכאל המלאך

של נשמותיהם אל רמז שם המנחה, ואת

מארי אבא ויעזר עטרות צדיקים,

אחד משכבם, כפרת הריני אמי ואדונתי

בני על לכפר למנחה ואחד לעולה

הריני משה, את ה' ציוה כאשר ישראל,

וק"ל. הדור, על ומכפר אחד צדיק נוטל

áåù'וכו מזבח ואת ואמרתי חזרתי

על רמז שם וכו', עליו ויעל

רעוא יהא נפשינו, פדות ועל גאולתינו

תראינה ועינינו בימנו, במהרה שיהיה

משפטו, על וארמון הבנויה, ירושלים

את נקריב ושם וכו', בעבודתם כהנים

בזמן לאפיקי ממש, המנחה ואת העולה

כל וכו' התורה זאת בית, דליכא הזה

רצון יהי הדמיון, בכף וכו' כאלו העוסק

אמן. בימינו במהרה שיהיה

* * *



Aìòéåäáåùúì à ùåøãåäéìàaæò

äáåùúì à ùåøã

[äàøðå øæåç äçãðå äàøð ïéãá]

òåãéכח כמה הענין ומפורסם הדבר
ובפרט כנודע, גדול התשובה

כתיב וקרא תשובה, ימי (דבריםבעשרת

ו) לאמרא, בחורב אלינו דבר אלהינו ה'
להחיד"א ועיין הזה, בהר שבת לכם רב
וזה שכתב דוד פני הבהיר בספרו ז"ל
שאמרו במה לפרש אפשר לשונו

בפסוק ז)המקובלים ו, לג, פרק (שמות

מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו
יען כי האהל, את יקח ומשה חורב,
אלף לקח השלום עליו רבינו משה
לו נשאר לא רד לך לו וכשנאמר אורות,
זעירא א' סוד וזהו מאלף, אחד אלא
ישראל בעבור דהפסיד ונמצא דויקרא,
ישראל, של האורות כל לקח לכן
אורות אלף כל למשה מחזירין ובשבת
סוד וזה ישראל, של עדים נותן ואז
רמז וזה דבריו, תורף זה יתירה, נשמה
דיבור בחורב אלינו דיבר אלהינו ה'
יש לאמר, אך וכו', עדיך הורד קשה
תזכו דבשבת שבת, לכם רב רכה אמירה

קדשו. בדברי שם עיין הנזכר, לעדי

éðàåלרמוז אעבורה ברגליו עבדו
את בהקדים והוא אחר, באופן

סד.)הידוע יוחנן(יומא ורבי רב מחלוקת

ונראה, חוזר אם ונדחה נראה בענין

הלכתא ופסקו ונראה, חוזר רב ולדעת

המפרשים תירצו זה פי ועל כוותיה,

קודם בתחילה שהאדם הידועה לחקירה

וכשחטא ה', לפני ראוי היה שחטא

התשובה ידי על וכיצד ה' מלפני נדחה

כרב דהלכתא ותירצו ונראה, חוזר

זה פי ועל ונראה, חוזר ליה דסבירא

הפסוק כונת כן גם יא)פירשו כה, (תהלים

הוא, רב כי לעווני וסלחת ה' שמך למען

ע"ע.

['åëå äàøð ïéãì úáùî äéàø]

éðàåדמן דעתי לעניות נראה עני

ראיה להביא יש בעצמו השבת

במה והוא ונראה, חוזר ונדחה דנראה

הביא ג' סימן בכסף נחפה הרב שנסתפק

א' חלק לאברהם זכור הרב דבריו

בחולה חולה, מערכת שבת בהלכות

ושתה קאווי בשבת הגוי לו שבישל

המותר, לשתות מותר אם ונתרפא, ממנו

הארץ שדה והרב יהודה מטה והרב
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אדמת הרב אמנם להיתרא, להו פשיט
כן אם שם, עיין לאיסור העלה קדש
היה בתחילה קדש שבת דיום מזה יוצא
לחללו ושלא שבקדושה, דבר לכל ראוי
ונדחה גוי, ידי על אפילו מלאכה בשום
הגוי לו שבישל חולה לגבי שבת איסור
שבת איסור חזר וכשנרפא הקאווי,
שנדחה האיש לאותו ונאסר ונראה

המותר. לשתות בשבילו

ìòåעליו רבינו משה דהנה יע"ן זה פי
במה לישראל, הוכיחם השלום
בעגל, במדבר ישראל שחטאו
של ובמחלוקתו ובמרגלים, ובמתאוננים,

פסוק על ז"ל רש"י כדכתב (דבריםקרח,

א) להםא, ואמר שם, עיין הדברים, אלה
שלא וכדי בתשובה, שיחזרו לישראל
תשובה, להו מהניא דלא ישראל יאמרו
כסברת ונראה, חוזר אינו ונדחה דנראה
רמז לכם, רב להם אמר לזה יוחנן ר'
חוזר ליה דסבירא כרב דהלכתא להם
השבת מן ונראה דחוזר וראיה ונראה,

ודו"ק. שבת, וז"א כנזכר בעצמו

äæåרמז כן ב)גם ל, עד(דברים ושבת
בלשון דאפיקה וכו' אלהיך ה'
אלהיך, ה' עד תשוב אמר ולא ושבת,
מוכח כן גם השבת דמן כנזכר לרמוז בא

ודו"ק. ונראה, דחוזר

ìòåשיען דעתי לעניות נראה זה פי
נ"ו סימן בישעיה הפסוק כונת
יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי
ידו ושומר מחללו שבת שומר בה

מבוארים והדקדוקים רע, כל מעשות
אתי האמור פי ועל בהם, להאריך אין
נקראת דהתשובה דידוע והוא שפיר

כדכתיב יא)זאת, ל, המצוה(דברים כי
השבת וגם וכו', נפלאת לא וכו' הזאת
יעשה אנוש אשרי כדכתיב זאת נקרא
אשרי קאמר והכי שבת, שומר וכו' זאת

ז"ל רבותינו שדרשו כמו (שבתאנוש

כאנוש,קיח:) זרה עבודה עובד אפילו
אדם ובן התשובה, שהיא זאת יעשה
ונדחה דנראה להא יחוש ולא בה יחזיק
חוזר הוא דהאמת ונראה, חוזר אינו
שומר שבתחילה מהשבת וראיה ונראה,
ואחר לחללו, שלא עליו שמוזהר שבת
לחללו מותר חולה דלגבי מחללו, כך
ביום בו וכשנתרפא מפניו, שבת ונדחה
דבר אותו ולשתות לאכול לו אסור
איסור ונראה וחוזר בשבילו, שנעשה
ידו ושומר שסיים וזה למקומו, שבת
לחזור לומר רוצה רע, כל מעשות
איסור חזר אלא שנשתייר, מה ולשתות
נראה תשובה לגבי כן אם ונראה, שבת

ודו"ק. ונראה, חוזר ונדחה

íâשיע"ן דעתי לעניות נראה זה פי על
המדרש פרשתכונת תנחומא (מדרש

כה) סימן יצאבראשית ה', מלפני קין ויצא
יוצא הוא הנה אמר דאת כמו שמח
בו פגע בליבו, ושמח וראך לקראתך
בדינך, נעשה מה לו אמר הראשון אדם
ונתפשרתי, תשובה עשיתי לו אמר
פניו, על מטפח הראשון אדם התחיל
לא ואני תשובה של כוחה היא כך אמר
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ליום שיר מזמור אמר מיד יודע, הייתי

הראשון דאדם והוא כאן, עד השבת,

חוזר אינו ונדחה שנראה סבור היה

תשובה עשיתי קין לו וכשאמר ונראה,

מי שמע אמר דחוזרונתפשרתי, נה

ליום שיר מזמור אמר מיד ונראה,

הוא כן דהאמת לומר רוצה השבת,

עצמו, השבת מן וראיה ונראה, דחוזר

ודו"ק.

íâשאמרו מה יע"ן האמור פי על

תנחומא סימןבמדרש בראשית (פרשת

שבת,י) אות לו מסר אות, לקין ה' וישם

ועל ובינכם, ביני היא אות כי אמר כדאת

ודו"ק. שפיר, אתי האמור פי

íâדעתי לעניות נראה האמור פי על

הכתוב רמז כט)שזה לב, לו(דברים

היו דישראל זאת, ישכילו חכמו

באומרם בתשובה מלשוב מתעצלים

זה על ונראה, חוזר אינו ונדחה דנראה

זאת, ישכילו חכמו לו להם אמר אמר

כנזכר זאת שנקראת התשובה שהיא

וראיה ונראה, דחוזר הוא דהאמת משום

שנקראת השבת שהיא זאת ישכילו לזה

נראית היתה דבתחילה לעיל, כנזכר זאת

חולים ולגבי אופן, בשום לחללה ואסור

וכשנתרפאו לחללו, ומותר נדחית

וזה למקומו, שבת איסור חזר החולים

שאם החולים של לאחריתם יבינו אומרו

כן שבת, איסור ונראה חוזר נתרפאו

חוזר ונדחה נראה התשובה לענין

ודו"ק. ונראה,

íâדעתי לעניות נראה הנזכר כל פי על
הפסוק רמז טז)שזה עג, (תהלים

לומר רוצה וכו', זאת לדעת ואחשבה
התשובה, שהיא זאת לדעת ואחשבה
ונדחה דנראה בעיני היא שעמל וראיתי
וכתיב, קרי הוא ותיבת ונראה, חוזר אינו
שהם אל מקדשי אל אבוא עד אבל

כדכתיב קדש, שנקראו (שמותהשבתות

יד) היאלא, קדש כי השבת את ושמרתם
בספר כתב ז"ל האר"י ורבינו לכם,
קדש אבא בחינת היא דהשבת הכונות
לאחריתם אבינה שם, עיין ממש,
לגבי ונדחו ראויים היו שבתחילה
איסור ונראה חוזר וכשנתרפא חולים,
תשובה לגבי הדין הוא כן אם שבת,

ודו"ק. ונראה, חוזר

[äçîùá åìá÷ù úååöî ïéãá]

ïôåàáלפרש דעתי לעניות נראה אחר
הפסוק נו)בכוונת אשרי(ישעיהו

דמדקאמר לדקדק דיש והוא וכו', אנוש
לומר צד דהיה משמע וכו' אנוש אשרי
שעושה מי אשרי וקאמר יעשנה, שלא
הדקדוקים. שאר וכן בה, ויחזיק אותה

ìáàמהרי"א שכתב מה בהקדים יובן
יעקב שארית הבהיר בספרו גאזי
בפירוש ע"ד [כב'] (ל') דף תזריע סדר

דמילה אליעזר רבי פרק (שבתהמאמר

אומרקל.) גמליאל בן שמעון רבן תניא
בשמחה עליהם ישראל שקבלו מצוה כל

דכתיב מילה קסב)כגון קיט, שש(תהלים
אותה עושים עדין אמרתך על אנכי
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שקבלוה מצוה וכל (במצוה), [בשמחה]

אותה עושים עדין בקטטה עליהם

בה רמו דלא כתובה דליכא [בקטטה]

כאן. עד תיגרא,

ùøéôåבן שמעון רבן דבא הרב

שיקשה מה ללמדנו גמליאל

השמיני ביום לומר קרא צריך דלמה

ויום בשבת אפילו מילה למשרי ימול

לא ודחי עשה דאתי לי תיפוק טוב,

עשה איכא דבשבת משום ואי תעשה,

מילה גדולה מקום מכל תעשה, ולא

היא וראויה התורה, כל כנגד ששקולה

יום או דשבת תעשה ולא עשה שתדחה

טוב.

éãëåבן שמעון רבן בא זה לישב

מצוה שהיא לאמר, גמליאל

ועושים בשמחה ישראל עליהם שקבלוה

דכי לטעות מקום והיה בשמחה, אותה

קרא דקפיד יד)היכי טז, ושמחת(דברים

מערבין דאין משום באשתך ולא בחגך

שקבלו במילה נמי הכא בשמחה, שמחה

טוב, ויום בשבת ליתסר בשמחה וקיימו

אפילו השמיני וביום אצטריך כן על

דליתא טוב, ביום ואפילו (כתובותבשבת

שמחהח.) מערבין אין משום בהא

לינוקא צערא דאיכא משום בשמחה,

שהשמחה בה אמרינן לא הכי דמשום

שמח שאינה אלאבמעונו שלימה, ה

עליהם קבלו בצדקתם שישראל

באורך. שם עיין בשמחה,

äæåאין זאת, יעשה אדם אשרי אומרו
זאת שנקראת מילה, אלא זאת
בה יחזיק אדם ובן בריתי, זאת כדכתיב
בשבת להיות חלה אם ירפנה, ולא
בשמחה, שמחה מערבין דאין מטעמא
זה כל עם שבת שומר אפילו אלא
אינה דהאמת משום מילה, לגבי מחללו
צערא דאיכא כיון שלימה, שמחה

ודו"ק. כנזכר, לינוקא

ïôåàáעוד שכתב מה בהקדים אחר
רבן דברי בכונת הנזכר הרב
באופן דף, באותו גמליאל בן שמעון
בטעם ז"ל רש"י שכתב מה פי על אחר
בשמחה זו מצוה עליהם ישראל שקבלו
ישראל לשונו וזה מצות, משאר יותר
אינם מצות שאר דכל עליה ששים
מזוזה תפילין כגון שעה, כל מוכרחות
בבית וערום בשדה כשהוא אינם וציצית
לעולם עליהם מעידה זו אבל המרחץ,

במנחות מג:)כדאמרינן המלך(דף בדוד
בבית ערום עצמו שראה השלום עליו
שאני לי אוי ואמר ונצטער, המרחץ
במילה שנסתכל כיון מצוה, מכל ערום
וסיים כאן, עד דעתו, נתישבה שבבשרו
בן שמעון דרבן בזה דהכונה ז"ל הרב
קבלו היכי מעיקרא ליה קשה גמליאל
בה ויש בשמחה, זו מצוה עליהם ישראל
טובה מתנה שהיא החמורה שבת חילול

בה וכתיב היא קדש כי (שמותלישראל

יג) מקדשכם,לא, ה' אני כי לדעת
שפירש כעיקר טעם מייתי לזה וכמתרץ
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מעשה ידי על השלום עליו המלך דוד
משום בשמחה, לקבלה שראויה טעם
לעולם, עליהם ומעידה תדירא דהויא
הוה כן ואם מצות, שאר כן שאין מה
ואיבעיא תדיר, ומילה מקודש, שבת ליה

התדיר כל בפרק צ:)לן תדיר(זבחים
איפשטא ולא עדיף מינייהו הי ומקודש
עדיף דתדיר ז"ל עובדיה רבינו וכתב
טוב יום בתוספות טעמו ועיין ממקודש,
מכל מקודש, שבת כי אף ולפיכך ז"ל,
ומעידה תדירא, דהויא מילה מקום
עדיפא עונה ובכל רגע בכל עליהם

באורך. שם עיין ממקודש,

ìòåכונת דעתי, לעניות יע"ן זה פי
זאת יעשה אנוש אשרי הפסוק
בה יחזיק אדם ובן המילה, מצות שהיא
ירפנה ולא בשבת, חלה אם אפילו
איזה ומקודש תדיר הש"ס בעיית מטעם
לחומרא, ויתפוס איפשטא ולא עדיף
זה כל עם שבת שומר הוא אפילו אלא
כדכתב טעמא והיינו המילה, על מחללו

ודו"ק. עדיף, דתדיר ז"ל עובדיה ר'

[äìéî úåöîì íòè]

øàùðושומר הפסוק סיום לבאר לנו
ונראה רע, כל מעשות ידו
הרב שכתב מה בהקדים דעתי לעניות
בכונת ע"ג [כז] (ל"א) בדף הנזכר

ב)הפסוק יב, ישראל(ויקרא בני אל דבר
אמר דכבר וכו' תזריע כי אשה לאמר
וזה כתב לאמר, משה אל ה' וידבר
בעיני יפלא כי לומר שבא ויתכן לשונו

רע האדם לב שיצר דמאחר לאמר העם
מתחרט הוא ברוך והקדוש מנעוריו,

ואמר ו)עליו ד, אם(מיכה הרעותי, ואשר
על טומאה לגזור מלפניו זו תצא איך כן
ימים דמה זוב יזוב כי ואשה האשה,
אשה בלא לבדו האדם וישב וכו', רבים
או ושלום חס להזנות יצרו עליו ויגבר
שאמר כמו בטומאתה, עליה לבא

לז.) אש(סנהדרין אפשר מינא ההוא
הוא ונהפוך מהבהבת, ואינה בנעורת
הירע מאשר תקלה תצא שלא דכדי
שלא כדי צריך היה הרע, יצר בבריאת
מותרת תמיד אשתו להיות יצרו יקפחנו
סמך כן על בעזרו, עמו אשתו ויצאת לו,
מה לרמוז ימול, השמיני וביום כאן

ז"ל הרמב"ם מט')שכתב ח"ג נבוכים (מורה

המשגל, למעט המילה מטעמי אחד
דרך על והוא הזה, האבר את ולהחליש
תבלין, תורה לו בראתי הרע יצר בראתי
אותו, למול למכה רפואה הקדים שכבר
חושיו יחלש אמו מרחם בצאתו אשר
ולא הרע, ליצר התבלין מן אחד זה אשר
כן גם והחוטא ושלום, חס תקלה יצא

פטור. מקום לו אין

äæå,לאמר ישראל בני אל דבר אומרו
שיש אחת אמירה עסקי על כלומר
מעסקי ולהפטר לאמר מקום להם

ז אחר דבר אותםפרישות, מזהיר אני ה
דבר וכו', וטמאה וכו' תזריע כי אשה
במצות כבר שבראתי תבלין אליהם
ערלתו, בשר ימול השמיני וביום המילה
המילה ידי על לישראל סייג שעשה
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וזהו ההוא, האבר על חלשים המטלת
רוצה בשמחה, אותה שקבלו הטעם
ממנה כי יען הנפש שמחת לומר
בעיירות, גדולים להיותם חיים תוצאות
הקדוש של כתנאו לארץ יכנסו ובכן
הם המילה את מקיימים אם הוא ברוך
לארץ יכנסו כי בצע ומה לארץ, נכנסים
כמו זנות, סובלת אינה ישראל וארץ

כח)שאמר יח, הארץ(ויקרא תקיא ולא
כשנצטוו אכן אותה, בטמאכם אתכם
שמחו הרע ליצר תבלין שהיא במילה
שאמר מה והוא בקציר, כשמחה לפניו

כא)הכתוב ס, צדיקים(ישעיהו כולם ועמך
ע"ש. עכ"ד ארץ, ירשו לעולם

ìòåטעמא דהיינו נכון על יבוא זה פי
זאת יעשה אנוש אשרי שאמרתי
אפילו בה יחזיק אדם ובן המילה, שהיא
מצות משום מחללו שבת שומר הוא
רבתי דמצוה משום לעיל, כנזכר המילה
מעשות ידו ושומר ידה שעל יען היא,
ידה ועל הרע, ליצר תבלין שהיא רע כל

ודו"ק. כנזכר, ישראל לארץ זוכה

äæáåהפסוק כונת נכון על (תהליםיובן

נו) פקודךקיט, כי לי היתה זאת
נצרתי.

äàøð ìù ïéãì äãðî äéàø]

['åëå

ïéðòáåונראה שחוזר ונדחה נראה
הוכחה שיש למעלה שכתבנו
לעניות נראה גם לעיל, כנזכר השבת מן

להוכיח יש בעצמה הנדה שמן דעתי
ראויה האשה דהיתה והוא ונראה, דחוזר
ומותרת טהורה כשהיתה בתחילה
ווסתה בהגעת דם וכשראתה לבעלה,
וכשתטבול עליו, ונאסרה מבעלה נדחית
לבעלה ונראה חוזר נידותה ימי לסוף
ידי על החוטא אדם לגבי נמי וכן כידוע,

ונראה. חוזר התשובה

øùôàåעקיבא רבי התנא רמז זה שאל
יומא מסכת פה:)בסוף (יומא

לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי אמר
אתכם, מטהר ומי מיטהרים אתם מי

שבשמים כה)אביכם לו, שנאמר(יחזקאל
וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי
אטהר גילוליכם ומכל טומאותיכם מכל

ואומר יג)אתכם, יז, ישראל(ירמיהו מקוה
אף הטמאים, את מטהר מקוה מה ה',
עד ישראל, את מטהר הוא ברוך הקדוש
עקיבא רבי דבא היא דהכונה כאן,
אינו ונדחה דנראה תימא דלא לשאול
מהניא לא התשובה כן ואם ונראה, חוזר
להורות עקיבא רבי בא לזה לחוטא,
שנדחו הטמאים מן וראיה ונראה, דחוזר
כשטובלים כך ואחר טומאתם, ידי על
שאמר וזה הראשונה, לטהרתם חוזרים
מיטהרים אתם מי לפני ישראל אשריכם

וכו'.

åäæåהתשובה רמז דהכתוב כן גם
כדכתיב רחיצה, א,בלשון (ישעיהו

מעלליכםטז) רוע הסירו ה(י)זכו רחצו
דכמו לרמוז הר(י)ע, חדלו עיני מנגד
במים בשרו את ורחץ ידי על הטמא
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התשובה ידי על כן גם כן לטהרתו, חוזר

ונראה. חוזר

åäæåהנביא ירמיה מתמה דקא כן גם

ט) א, לא(איכה בשוליה טומאתה

דישראל והוא וכו', אחריתה זכרה

רצו ולא לפשוע הרבו הדור שבאותו

חוזר דאינו סברי דהוו בתשובה, לשוב

מטומאת ראיה לאתויי להם והיה ונראה,

ידי על טומאתה שבאחרית הנידה,

להכשירה חוזרת במים שתטבול

וטומאתה לשוב שמיאנו והם הראשון,

שתטהר אחריתה זכרה ולא בשוליה

פלאים. ותרד לכן ונראה, וחוזר

ïëåיחזקאל על שמעוני בילקוט ראיתי

פסוק על ל"ו שעד)סימן (רמז

וזה לפני דרכם היתה הנ(י)דה כטומאת

ומיטהרה, מיטמאה זו נידה מה לשונו

לטהר הוא ברוך הקדוש עתיד אתכך

מים עליכם וזרקתי שנאמר ישראל

הנידה כטומאת אחר דבר וכו', טהורים

כהן אין בבית מת המת, כטומאת ולא

עימה נכנס נידה אבל לשם, נכנס גדול

ובלבד האיצטבא על עמה ויושב בבית

נמשלו א(י)לו כך מנדנדה, תהא שלא

אין אומרת את מת לטומאת ישראל

אבל לעולם, עליהם חוזרת השכינה

ואינו בבית עומד שהכהן משלה, בנדה

אף ישראל על שורה השכינה כך חושש,

אתם השוכן שנאמר טמאים שהם פי על

לדעת הראת שם, עיין טומאותם, בתוך

לנידה אותם דימה הראשון פירוש לפי

על ישראל כנסת גם ונטהרת, שחוזרת

ודו"ק. ונטהרים, חוזרים התשובה ידי

ïëåזה פסוק על רד"ק יז)פירש (פסוק

משל דרך שעל לפי לשונו וזה

יתברך, לאל אשה ישראל כנסת נקראת

חטאתיה בעת המשילה לבעל, לה והוא

נדותה ימי כל מרחיקה שהבעל לנדה

האל הרחיק וכן טהרתה, אחרי ומקרבה

העמים לארצות והגלם ישראל יתברך

אחרי להחזירם ועתיד חטאתם, מפני

עיין מעונותיהם, ויטהרו אליו שישובו

שכתב ז"ל ברש"י שם כן גם ועיין שם.

מצפה שבעלה לנדה הכתוב המשילה

ע"ש. אליה, לשוב ותאב תטהר מתי

ïéãì úåãî â"éã 'ä 'äî äéàø]

['åëå äàøð ìù

éúéàøå(ז"ל) יצ"ו מרפא לב להרב

לשונו וזה שכתב ע"ג צ' בדף

ישראל דלגבי לומר דעתי לעניות נראה

אינו ונדחה דנראה כללא האי נאמר לא

שאמרו ממה לה וילפינן ונראה, חוזר

י"ז דף השנה דראש קמא ב')בפרק (עמוד

הוא אני ה' ה' וכו' ה' ויעבור פסוק על

לאחר הוא ואני האדם, שיחטא קודם

הרי תשובה, ויעשה האדם שיחטא

ה' שנאמר מדות בי"ג דמדחזינן מבואר

דהתשובה מוכרח פעמים שתי ה'

דנראה כללא האי נאמר ולא מועלת,

שתי ה' ה' אצטריך למה כן דאם וכו',

קראו נידחה שחטא לאחר מאחר פעמים
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על שאף תשובה דגדולה וודאי אלא לה,
שם. עיין ונראה, חוזר שנדחה פי

ìòåנראה יצ"ו, הנזכר הרב דברי פי
הפסוק כונת שזה דעתי לעניות
בהמצאו ה' דרשו נ"ה סימן בישעיה
לא כי וכו', דרכו רשע יעזוב וכו',
דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי
גבהו כן מארץ שמים גבהו כי דרכי,
ומחשבותי מדרכיכם, דרכי

ממחשבותיכם.

ùéå'לה שובו לומר ליה דהוה לדקדק
אתי האמור ועם וכו', בהמצאו
כתיב הפסוקים אלו דקודם והוא שפיר,
ותחי שמעו אלי ולכו אזניכם הטו
שישובו שמזהירם וכו', נפשכם
לומר דעת על יעלה שלא וכדי בתשובה,
דנראה מאחר תשובה להו אהניא דמאי
להם אמר לזה ונראה, חוזר אינו ונדחה
ה' ה' מדות בי"ג כתוב למה ה', דרשו
קודם הוא אני לדרוש אלא פעמים שתי
ונדחה דנראה מזה דמוכח וכו', שיחטא
אלו בהמצאו תעשו וזה ונראה, חוזר
כמו מחשבותי לא כי תשובה, ימי עשרת

ונראה. חוזר דאינו חושבים שאתם

íâהפסוק כונת נכון על יבוא זה פי על
יח) ג, נצחי,(איכה אבד ואומר

אבל ונראה, חוזר דאינו סבור שהייתי
מה', בתשובה, תקוה לי שיש ותוחלתי

ודו"ק.

äæåהפסוק כוונת כן כ)גם ג, זכור(איכה
דסוברת נפשי, עלי ותשוח תזכור
שהיא זאת אבל ונראה, חוזר דאינו

לו, אוחיל כן על לבי אל אשיב התשובה
כלו לא כי תמנו לא כי ה' חסדי מטעם
במידת האדם עם שמתנהג רחמיו,
ודו"ק. שיחטא, אחר אפילו הרחמים,

ï"äåמזמור הרב משם הבאתי קדם
ז"ל לתשובה)לאסף ב' דרוש (לקמן

דנראה נראה עצמו תורה מהספר דגם
(לעיל) דבריו הבאתי ונראה חוזר ונדחה
ישראל שובה הפסוק בפירוש [לקמן]
דמאחר דבריו תורף וזה ע"ע. וכו',
כשר שהיה תורה ספר לן דקימא
חסר שהיה או כך אחר ונפסל מתחילתו
כך אחר תיקון לו דיש אות, יתר או אות
נראה ליה הוה כן ואם בו, לקרות וכשר

ונראה, דחוזר הדיןונדחה הוא כן אם
תקנה לו ויש ונראה חוזר החוטא לגבי
רמז וזה דבריו, תורף זה בתשובה,

ח)הפסוק יט, תמימה(תהילים ה' תורת
כמבואר. הוא והרי נפש, משיבת

ìòåהפסוק כונת נכון על יבוא זה פי
מה', ותוחלתי נצחי אבד ואומר
נראה מכח בתשובה תקנה לי שאין
שהיא זאת אבל ונראה, חוזר אינו ונדחה
היה שבתחילה לבי אל אשית התורה
כך אחר וכשנפסל ראוי תורה הספר
להכשירו, חזר כשנתקן כן ואחר נדחה,
כן על ונראה דחוזר מוכח מינה כן אם

ודו"ק. בתשובה, שיקבלני לו אוחיל

íâכונת נכון על כט)יבוא לב, לו(דברים
התורה, שהיא זאת ישכילו חכמו
שנקראת תשובה לעשות ישכילו וממנה
לתרי משמשת זאת ישכילו ותיבות זאת,
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והוא התשובה, ועל התורה על אנפי
איזה חסר דאם לאחריתם, שיבינו
תקנה לו יש תורה הספר מן אותיות
האדם לגבי הדין והוא לכשרותו, וחוזר

ודו"ק. בתשובה, ונראה חוזר

ìòåנראה ה' ה' דמכח לעיל האמור פי
נכון על יבוא ונראה, חוזר ונדחה

יא)כונת כה, ה'(תהלים שמך למען
הוא והרי הוא, רב כי לעוני וסלחת

כמבואר.

ìòåדמהנדה לעיל שכתבתי מה פי
חוזר ונדחה נראה מוכח בעצמה
הפסוק רמז נכון על יבוא ונראה,

ל' סימן יז)בירמיה [כי](פסוק לא) (אם
וממכותיך לך [ארכה] (רפואה) אעלה
לכנסת רמז הוא ברוך שהקדוש ארפאך,
בתשובה מלשוב תמנע שלא ישראל
ונדחה, חוזר אינו ונדחה נראה מחמת
אעלה [כי] לא) (אם להם אמר לזה
ידה דעל התשובה ידי על לך ארוכה
ונדחה דנראה האות לך וזה ונראה, חוזר
מכח לומר רוצה ממכותיך, ונראה, חוזר
על דינא דלפום הנידה דם של הקללה
חוזרת מטומאתה שתטבול ידי
דנראה מוכח ומינה הראשון, להכשירה
ידי על את גם ונראה, חוזר ונדחה
וזה הראשון להכשר תחזרי התשובה

ודו"ק. ארפאך, וממכותיך שנרמז

ìòåדי"ג ה' ה' דמכח לעיל האמור פי
ומכח ונראה, דחוזר מוכח מידות
ונראה, דחוזר מוכח כן גם הנידה טהרת

הכתוב רמז דזה דעתי לעניות נראה

ל) טז עליכם(ויקרא יכפר הזה ביום כי

לו דהיה מבוארים והדקדוקים וכו',

מכל עליכם יכפר הזה ביום כי לומר

לטהר כתב למה לא, ותו חטאתיכם

פי ועל תטהרו, ה' לפני ותו אתכם,

על הזה ביום כי נכון, על יבוא האמור

ושב חטאתיו על ומתודה שיצום ידי

יעלה ולא עליכם, יכפר שלימה בתשובה

ונדחה ראוי דהיה דכיון לומר דעת על

ונראה, חוזר היאך הרעים מעשיו ידי על

לומר רוצה וכו' אתכם לטהר רמז זה על

ונראה, שחוזר הנדה מטהרת ראיה קח

מוכח מדות די"ג ה' דמכח ה' לפני וגם

אתם גם כן אם ונראה, דחוזר כן גם

מכח שנדחיתם ואפילו תטהרו,

ודו"ק. ונראה, חוזר זה כל עם עונותיכם,

['åëå äçãðå äàøð Y äáåùúä]

ïéðòáåאו ונראה חוזר אם ונדחה נראה

ז"ל ודין דת להרב ראיתי לא

זו בהקדמה שפירש ע"ג ע"ה בדף

יום פרק יומא במסכת הש"ס מאמר

פו:)הכיפורים רבי(דף אמר לשונו וזה

לא את שדוחה תשובה גדולה יוחנן

שנאמר שבתורה, א)תעשה ג, (ירמיהו

והלכה אשתו את איש ישלח הן [לאמר]

אליה הישוב אחר לאיש והיתה מאתו

ואת ההיא הארץ תחנף חנוף הלא עוד

ה', נאום אלי ושוב(י) רבים ר(י)עים זנית

כאן. עד
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áúëרבים וכן שלמים לשונו וזה
ריבותא דמאי זה על תמהו
תעשה, לא את דוחה שהיא התשובה
לא ודחי עשה אתי בתורה מדה זו והרי

לה וילפינן ד.)תעשה, תלבש(יבמות מלא
וסמיך לךשעטנז תעשה גדילים ליה

תעשה לא ודחי וכו' דגדלים עשה דאתי
גוונא בכהאי הוי הכא וגם דכלאים,
בתורה כתב הוא ברוך דהקדוש דכיון
עשה מצות וכתב וכו' בעלה יוכל לא
דתשובה העשה יתקיים ואיך דתשובה,
הוא ברוך הקדוש להם שיכפר לא אם
וכו', תשובתם את ויקבל עונותיהם
כן ואם תעשה, לא את ודחי עשה דאתי
מצות מכל יותר דתשובה רבותא מאי

עשה.

äàøðäåדרש דרך זה מאמר בישוב לי
זאת המימרא בעל דהנה הוא,
עצמו הוא יוחנן ורבי יוחנן, רבי הוא

זבחים במסכת (סד.)ויומא(יב.)אמר

חוזר(ז:)וקדושין אינו ונראה דנדחה
גם ניהו והוא נדחין, חיים דבעלי ונראה

י"ב דף בזבחים שם דאמר ב')כן (עמוד

וחזר ונשתמד קרבן והפריש חלב דאכל
ואצטריך אדחי, דאדחי דכיון בו
הכי אמר דכבר אף דנשתמד זו למימרא
בידו הוי דבנשתמד משום בנשטתה,
הוי דלא דעתך סלקא קא והוה לחזור,
הוה לתקן דבידו דאף ואשמעינן נדחה,
ונראה, חוזר דאינו ונדחה נראה ליה
דאיך התשובה בענין אנן נחזי והשתא
לאיתנם שישובו כחה תת תוסיף

ונדחה נראה ליה הוה והרי הראשון
לאכל ממש דומה ונראה, חוזר דאינו
יוחנן לר' ליה דסבירא ונשתמד חלב
דבידו ואף חיים בעלי ליה דהוה דאף
נותן הדין והיה ונראה, חוזר דאינו לתקן
אלא התשובה תועיל דלא לסברתו ככה
נראה ליה דהוה היסורין, מן עליו להגין
פי על אף ונראה, חוזר דאינו ונדחה
ודחי עשה דאתי רווחת הלכה דבעלמא
הכתוב הוצרך וכך תעשה, לא את
נראה דהוי אף התשובה דבענין לאומרו

ונראה. חוזר ונדחה

åäæåגדולה יוחנן ר' שאמר החידוש
תעשה לא את שדוחה תשובה
ואף ונדחה נראה דהוי כזה בענין רצונו
בכל כן שאינו מה ונראה חוזר כן פי על
לר' ליה דסבירא וכמו כולה, התורה
לה יליף דוקא והכא בעלמא, הכי יוחנן
אשתו את איש ישלח מהן ונראה דחוזר
דהכתוב ה', נאום אלי ושובו עד וכו'
חוזר דנדחה דאף זאת כל את השמיענו

דבריו. כאן עד ונראה,

äîã÷äáåדברי הרב פירש זאת
ע"ג ק"ד בדף ז"ל שלמה
דף זרה דעבודה קמא בפרק שאמרו מה
עליו אמרו לשונם וזה ראשון עמוד י"ז
שלא [דורדיא] (דורדיה) בן אלעזר על
פעם עליה, בא שלא בעולם זונה הניח
הים בכרכי זונה שיש שמע אחת
בשכרה, דינרין כיס (ו)נוטלת [והיתה]
ז' עליה ועבר והלך דינרין כיס נטל
עבירה [דבר] הרגל בשעת נהרות.
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אינה שהפיחה כשם אמרה הפיחה,
(דורדיה) בן אלעזר כך למקומה, חוזרת
בתשובה. אותו מקבלין אין [דורדיא]
הרים אמר וגבעות, הרים בין וישב הלך
עד לו אמרו רחמים, עלי בקשו וגבעות
על נבקש עליך רחמים מבקשים שאנו

שנאמר י)עצמינו נד, ההרים(ישעיהו כי
עלי בקשו וארץ שמים אמר וכו', ימושו
מבקשים שאנחנו עד לו אמרו רחמים,
שנאמר עצמינו על נבקש רחמים עליך

ו) נא, נמלחו(ישעיהו כעשן שמים כי
ולבנה חמה אמר תבלה, כבגד והארץ
(שנבקש עד לו אמרו רחמים, עלי בקשו
על נבקש עליך מבקשים שאנו עליך)

שנאמר כג)עצמנו, כד, וחפרה(ישעיהו
כוכבים אמר החמה. ובושה הלבנה
שנאמר וכו' רחמים עלי בקשו ומזלות

ד) לד, השמים.(ישעיהו צבא כל ונמקו
הניח בי, אלא תלוי הדבר אין אמר
עד בבכיה וגעה ברכיו בין ראשו
(יצאת) נשמתו. [שיצתה] (שיצאת)
בן אלעזר רבי ואמרה קול בת [יצתה]
העולם לחיי מזומן [דורדיא] (דורדיה)
קונה יש ואמר רבי בכה [וכו'] הבא
עולמו קונה ויש שנים, בכמה עולמו
לבעלי דיין לא רבי, ואמר אחת. בשעה
שקורין אלא אותן, שמקבלין תשובה

כאן. עד רבי, אותן

÷ã÷ãåבן אלעזר דרבי ז"ל הנזכר הרב
סבר מאי בתחילה דורדיה
ידע לא מעיקרא וכי סבר, מאי ולבסוף
ולא לעשותה האדם ביד תשובה דודאי

דחזר עד ליה קשיא הוה ומאי לזולתו,

וכו', וארץ ושמים וגבעות הרים אחר

לעניות נראה כן על דעתיאשר

סבר דורדיה בן אלעזר רבי דמיעקרא

קושיא מכח תשובה לו מועלת דאינה

הרים אחר הלך ולפיכך לו, דהיה

מענה, בפיהם מה לראות וכו' וגבעות

בן אלעזר רבי ידע תשובתם ומתוך

כי לאדם, תשובה דמהני דורדיה

הרים תשובת מכח קושיתו נסתלקה

לעיל שכתבתי במה והענין וכו', וגבעות

יועיל דאיך ז"ל ודין דת הרב משם

הנפש, על חטא אשר לאדם תשובה

בעיא שהרי לתקון, יוכל איך ומעוות

לא, או נדחין חיים בעלי אי בגמרא היא

לא, או ונראה חוזר אם ונדחה נראה וכן

דדחוי אותה אלא בגמרא, איפשטא ולא

חיים בבעלי אבל דיחוי הוי לא מעיקרא

אי ונדחה נראה וגם לא, או נדחין אי

אם איפשטא, לא זה לא, או ונראה חוזר

חטאתו על והוסיף פשע אשר אדם כן

ואחר ונראה צדיק היה דמעיקרא פשע,

לו תועיל איך בחטאיו נדחה כך

דאמר כמאן הלכה דדילמא תשובתו,

דאמר כמאן הלכה וכן ונראה, חוזר אינו

ז"ל הרב וכתב נדחין, חיים דבעלי

כמאן לאדם התשובה דיועיל דאפשר

וכמאן ונראה, חוזר ונדחה נראה דאמר

נמי אי נדחין, אין חיים בעלי דאמר

תשובה דלגבי יודו עלמא דכולי אליבא

התוספות כתבו שהרי סד.דיועיל (יומא

התם) כוליד"ה לתקן בידו שיש דכל



Aìòéåäáåùúì à ùåøãåäéìàa çô

כן ואם ונראה, דחוזר פליגי לא עלמא
את לתקן האדם ביד היא התשובה

מאוד. הדבר אליו וקרוב מעשיו

øåîàקשיא הוה הזה הדבר מעתה
אי דורדיא בן אלעזר לרבי ליה
כמאן הלכה דשמא תשובה לו יועיל
ונראה, חוזר אינו ונדחה דנראה דאמר
וגבעות הרים בין וישב הלך לפיכך
דאני רחמים, עלי בקשו וכו' הרים ואמר
דמיא דליתא כמאן תשובתי דעתי לפי
אבל ונראה, חוזר אינו ונדחה דנראה
עלי ובקשו טוב עלי מליצים תהיו אתם
כן גם וכן תשובתי, שתועיל כדי רחמים
והם וכו', ולחמה וארץ לשמים אמר
דבעלי חדא האמתי, החילוק לו אמרו
עד לו שאמרו וזהו נדחים, אין חיים
חי בעל שאתה עליך מבקשים שאנחנו
שאין עצמינו על נבקש נדחה, ואינו
כי שנאמר ועוד חיים, בעלי אנחנו
לא מאתך וחסדי וכו' ימושו ההרים
הרי פירוש ה' מרחמך אמר וכו' ימוש
התשובה לך דתועיל משמע זה ממקרא
ודיקא וכו' מאתך וחסדי מדקאמר
שבידו וכל לתקן, בידך כלומר מאתך,
ונראה חוזר עלמא דכולי אליבא לתקן
כי וארץ שמים וכן תשובתך, ומהני
תבלה כבגד והארץ נמלחו כעשן שמים
לדור וישועתי תהיה לעולם וצדקתי וכו'
הוא ברוך דהקדוש מינה שמע דורים,
ר' ודמשמע אדם, של תשובתו מקבל
לו נתפשט תשובתם דורדיא בן אלעזר
בי בי, אלא תלוי הדבר אין ואמר ספיקו

יודע הייתי לא השתא דעד דיקא,
לתקן האדם שביד דכל הזה החילוק
אך ונראה, חוזר עלמא דכולי אליבא
בי אלא תלוי הדבר דאין ידעתי עכשיו
ראשו הניח מיד לתקן, שבידי דיקא בי

וכו'. ברכיו בין

[äáåùúä úåöîá úåãò éðéãá]

ïôåàáלעיל הנזכר הרב פירש אחר
שאמרו מה בהקדים ז"ל
לב פרק דברים תנאים [מדרש (בספרי)
לפני לומר ישראל כנסת שעתידה א']
עולם) של (רבונו הוא ברוך הקדוש
קיימים עידי הרי העולמים] [ריבון

כו)שנאמר ד, בכם(דברים העיד(ו)תי
לה אומר הארץ, ואת השמים את היום
[המקום אני) הרי הוא ברוך (הקדוש

שנאמר מעבירם יז)הרני] סה, כי(ישעיהו
[וכו'], חדשים שמים בורא הנני
הריני עולם של רבונו לפניו ואומרים
שנאמר ובושתי שקלקלתי מקומות רואה

כג) ב, מה(ירמיהו [דעי] בגיא דרכך ראי
מעבירם הריני להם ואומר עשית,

ד)שנאמר מ, וכו',(ישעיהו ינשא, גיא כל
כאן. עד

áúëåעמוד ק"ד בדף לעיל הנזכר הרב
ז"ל דת אש הרב שכתב שני
דטעם ז"ל מ"ח משם האזינו בפרשת
בסנהדרין ז"ל שאמרו מה פי על הדבר
יד דנקטעה מ"ה דף הדין נגמר פרק

דכתיב משום פטור ז)העדים יז, (דברים

להמיתו, בראשונה בו תהיה העדים יד
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שהעדים מצטערים היו ישראל כן ואם

ותשלוט והארץ, השמים שהם קיימים

כדכתיב בראשונה העדים יד (דבריםבהם

ז) מטריא, יהיה ולא השמים את ועצר

ת לא והקדושוהאדמה יבולה, את תן

וכיון מעבירם הנני להם אמר הוא ברוך

יד נקטעה ליה הוה מעבירם שאני

מכל לגמרי פטורים שהם העדים

עושה שהוא מה אך עשו, אשר החטאים

מה ידי על היינו חדשים, שמים

בה ומחדשים בתורה עוסקים שישראל

שמים נוטעים ומשם המצודקים דברים

בהקדמת שאמרו כמו חדשים, וארץ

בראשית בפרשת ה'הזהר דף (הקדמה

א') טז)בפסוקעמוד נא, לנטוע(ישעיהו

אתה עמי לציון ולאמר וכו' (תקונישמים

ב') עמוד לה' דף יח', תקון תקריהזהר אל

באוריתא דאתעסק דמאן עימי אלא עמי

במעשה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה

ברא הוא ברוך הקדוש מה בראשית,

בורא הוא אף פיו ברוח וארץ שמים

הקדוש להם אומר לפיכך וארץ, שמים

שאתם תדכאו לכם מה הוא ברוך

הרי קיימים, שהם העדים על מצטערים

פיכם בהבל בתורה עוסקים אתם אם

אין כן ואם חדשים, וארץ שמים נעשו

אני שהרי הראשונים עדים יד כאן

בתורה עוסקים שאתם וכיון מעבירם,

הקפיד לא שהרי העונות כל נמחלים

המקדש בית בחורבן הוא ברוך הקדוש

היו שאם תורתי, את עוזבם על אם כי

את עליהם פוקד היה לא בתורה עוסקים

עושה אשר הדבר הוא עונותיהם, כל
את ומעביר חדשה, וארץ חדשים שמים
בימי עדים שהיו הארץ ואת השמים
שנקטעה וכיון השלום, עליו רבינו משה
דבעינן משום פטורים הם העדים יד
כאן עד וכו', העדים יד כדכתיב קרא

דבריו.

äæåדורדיה בן אליעזר לרבי קשיא הוה
מאחר תשובתו לו יועילו איך
קיימים, הם וארץ שמים שהם דהעדים
לזה קיימים, בהם שקלקל המקומות וגם
וגבעות הרים המקומות כנגד אמר
שלא רחמים עלי בקשו עליכם שחטאתי
עד בעצם השיבו זה על מכם, אבוש
מזה רחמים, עליך מבקשים שאנו
עלינו, רחמים לבקש אנחנו מוכרחים
מתבערים אנחנו הרי בך תשוב אם דהא
ימושו ההרים כי שנאמר העולם מן
לא מאיתך וחסדי תמוטינה והגבעות
אמר תמוט לא שלומי וברית ימוש
האדם על לרחם דכדי פירוש ה', מרחמך
מן יבוש דלא בתשובה שחוזר
מעבירם שהוא הבטיחם המקומות,
וגבעה הר וכל ינשא גיא כל שנאמר
ימושו ההרים כי מוכרח כן ואם ישפלו,
מרחמיך אמר דכך תמוטינה והגבעות
עליך רחמים לבקש נוכל איך כן אם ה',
לשמים ושאל חזר בעצמינו, לחוב כדי
אתם הרי להם ואמר העדים שהם וארץ
עלי שתבקשו מכם אבקש קיימים עדים
עלי תעידו שלא תשובה, לעשות רחמים
דמאחר דבר לעשות אוכל לא דאם
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כקושית והיינו בי, תעידו קיימים שאתם
השיבו מיד המקום, לפני ששאלו ישראל
עליך שנבקש עד המה גם וארץ השמים
רחמים, עלינו שנבקש מוכרח רחמים,
ברוך הקדוש בתשובה תחזור אם דהא
נעיד לבל העולם מן אותנו מעביר הוא
שאמר כמו בנפשותם, החטאים על
הריני לישראל הוא ברוך הקדוש
נמלחו כעשן שמים כי שנאמר מעבירם
הקדוש שאמר כמו תבלה, כבגד והארץ
החדשים השמים כאשר הוא ברוך
אנחנו איך כן ואם וכו', החדשה והארץ
בעצמינו, לחוב כדי רחמים עליך נבקש
(דורדיה) בן אלעזר רבי ומדשמע
תשובת ידי דעל תשובתם, [דורדיא]
השמים מעביר הוא ברוך הקדוש האדם
יד כנקטעה והוי העדים שהם והארץ
כן, גם המקומות מעביר וגם העדים,
תלוי הדבר דאין מינה שמע אמר מיד
מן ולהעביר לתקן דבידי דוקא, בי אלא
הניח מיד והמקומות, העדים העולם
עולמו וקנה בבכיה וגעה ברכיו בן ראשו
רבי לו שיקראו וזכה אחת, בשעה
בתורה, עסק כאלו הכתוב עליו דמעלה
בורא שבזה כרי רבי, במדרגת היה כאלו

ע"כ. חדשה, וארץ חדשים שמים

úåéðòìåהרב פירוש יסבול דעתי
עד כפירוש ז"ל הנזכר
משום וכו', רחמים עליך שנבקש
חיים בעלי ואין חי בעל הוא שהאדם
שחוזר האדם לגבי הכי משום נדחים,
מה ונראה, חוזר ונדחה נראה בתשובה

אינם שהם וכו' וארץ שמים כן שאין

בפירוש כנזכר לגמרי ונדחים חיים בעלי

מה כן גם יסבול ז"ל הרב של הראשון

כרחך דעל ז"ל המפרשים שחילקו

חיים בעלי אי יוחנן ור' רב לפירוש

חיים בבעלי דוקא אלא לא, או נדחים

ואינה אזלא למיתה דסופה כיון דבהמה

בעל כן שאין מה המתים, בתחיית קמה

בתחיית קם שסופו כיון דאדם חי

חוזר ונדחה נראה עלמא לכולי המתים

אשה קרבן בעל הרב שכתב כמו ונראה,

קכ"ג בדף ב')ז"ל זה(עמוד פי ועל ,

הפסוק כונת לט)פירש ג, מה(איכה

חי אדם נחפשהיתאונן חטאיו על גבר

דבריו תורף וזה וכו', ונחקורה דרכינו

מלשוב ויתעצל החוטא יתאונן דלמה

חוזר אינו ונדחה נראה באומרו בתשובה

חי בעל בין חילוק שיש מאחר ונראה,

אומרו וזה דאדם חי בעל ובין דבהמה

בתחית לקום עתיד דהאדם חי וגם אדם,

ולכולי בהמה, כן שאין מה המתים

שהוא וגם דאדם, חי בעל לגבי עלמא

ונדחה נראה המתים בתחית לחיות עתיד

דרכינו נחפשה כן אם ונראה חוזר

שם עיין ה', עד ונשובה ונחקורה

באורך.

äæåוההרים והארץ השמים שאמרו

רחמים עליך שנבקש עד והגבעות

שום לך יש לא מצדך לומר רוצה וכו',

דכל משום בתשובה, תשוב אם חשש

בעלי לשאר ממך הפרש יש דידך לגבי
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דבעלי ליה דסבירא למאן דאפילו חיים,
דאדם חי בעל לגבי מודה נדחים, חיים
דאינו המתים בתחית לקום שעתיד
הם כן שאין מה ונראה, חוזר בכלל
האדם תשובת ידי על לגמרי שמתבטלים
הדבר אין ואמר נתעורר ואז לעיל, כנזכר
שלימה, בתשובה ושב בי אלא תלוי

ודו"ק.

ìòåיצ"ו מרפא לב הרב שכתב מה פי
מוכח מידות די"ג ה' ה' דמכח
כנזכר ונראה חוזר ונדחה נראה מינה
כונת לפרש דעתי לעניות אפשר לעיל,
פרק זוטא אליהו בספר הובא המאמר

פ"ד דף אחדים דברים הרב הביאו כ"ג

רבי את תלמידיו שאלו לשונו וזה

פתח ונחיה תשובה נעשה היאך אליעזר

ב)ואמר כ, צרה(תהלים ביום ה' יענך

נעשה היאך לומר ורוצה כאן, עד וכו',

היינו שבתחילה מאחר וכו', תשובה

אינו עונותינו ידי על ונדחים ראויים

וכו', ה' יענך ואמר פתח אז ונראה, חוזר

מוכח מידות די"ג ה' דמכח לומר רוצה

וזה תשובה, בעל לגבי ונראה דחוזר

כשישוב צרה ביום ה' יענך אומרו

כמבואר, הוא והרי שלימה בתשובה

ודו"ק.
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äáåùúì á ùåøã

[äáåùúä úìòîá]

øôñ ïå÷éúë àåä äáåùúä]

[äøåú

òåãéכמה הענין ומפורסם הדבר
והנביא התשובה מעלת גדולה

יד')הושע ואמר(פרק לישראל הזהיר
כשלת כי אלהיך ה' עד ישראל שובה
אמרו וכו', דברים עמכם קחו בעוניך
לדקדק ויש טוב, וקח עון תשא כל אליו
לעניות ונראה דקאמר, טוב וקח מאי
מזמור הרב שכתב במה לפרש דעתי
לשונו וזה ע"א סוף ע' דף ז"ל לאסף
הצדיק שהאדם לבו אל האדם ישים עוד
שאמרו כמו תורה, הספר כדוגמת הוא
אם תורה שהספר וכמו המוסר חכמי
אות עליו יתר או אחת אות ממנו חסר
אלא ויתרון בחסרון שלא אפילו או אחת
בפירודים או האותיות שינוי בצורת
שלם אינו האדם כך פסול, הוא ודבוקים
ולא עשה המצות כל בקיום אם כי
נפסל, הרי יוסיף או יחסר ואם תעשה
כמו פנייה לשם המצות עשה ואם
נפסל, כן גם האותיות צורת שתשתנה
וכל הקדושה לבן בינו פירוד יהיה ולא
העבודה ממעשה ומעשה ומצוה מצוה

אחת ואין עצמה בפני שורש לה יש
תורה שלספר וכמו בחבירתה, מעורבת
שינויים או ויתרונות חסרונות בו יש אם
לכשרותו ויחזור ויתקן יחזור ופירודים
מן יתיאש לא האדם כך וכו' הראשונה
ונפסל, ה' מצות על עבר אם כי הרחמים
האמתי תיקון שהיא התשובה ידי על
על הכתוב שרמז ונראה לו, ורפא ושב

תורה הספר בפסוק כו)זה לא, (דברים

ראיה עד שפירוש לעד, בך שם והיה
לענין תורה הספר מן ראיה לך שתקח
כאמור לכשרותו החזרתו ולענין פסלותו
עד ועדות, ראיה לעצמך לך תקח וזהו
שם עיין לענינינו, הצריך לשונו כאן

באורך.

ìòåלהם דקאמר נכון על יבוא זה פי
פי על אף ישראל שובה הנביא
תתיאש לא זה כל עם בעוניך, שכשלת
וקחו התשובה, לך תועיל שלא ותסבור
ספר הפוסלים דברים שהם דברים עמכם
לכשרותו חוזר לכשיתקן כל ועם תורה,
ה' אל ושובו אתם כן כמו הראשונה,
ואין טוב, וקח עון תשא כל אליו ואמרו
שמהספר לומר רוצה תורה אלא טוב
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תשובה לבעל גמורה ראיה יש תורה

למדריגתו וחוזר התשובה לו שמועיל

שחטא, קודם בה שהיה הראשונה

ודו"ק.

[äáåùúäî ÷ìçë ä÷ãö]

ïôåàá'ה עד ישראל שובה אחר

וקח עון תשא כל וכו' אלהיך

בהקדים לפרש דעתי לעניות נראה טוב,

ט"ל דף ז"ל החצר שער הרב שכתב מה

הפסוק בכונת שני ח)עמוד כב, כי(דברים

וכו' לגניך מעקה ועשית חדש בית תבנה

ז"ל המפרשים שכתבו מה בהקדים

צדקה, מצות שיקיים צריך תשובה דבעל

ומצות כידוע בנים מדין הצדקה כי

יתן לא ואם בנים, מדין כן גם תשובה

עבד, כדין העני דדין בחשבו צדקה

הוא גם אז וכו' עבדו על שכעס ומלך

פי על שיורד תשובה לו יועיל לא

חדש, בית תבנה כי אומרו וזה מדותיו,

לעשות הגוף לבנות שרצית לומר רוצה

סייג היינו לגגיך, מעקה ועשית תשובה,

דהיינו בגגיך, הרמוז וגאון לגאה וגדר

לעיל, שכתבתי כמו צדקה מצות

שלא העושר בפני גדר הוא שהצדקה

מעקה לדבר וסימן לבב, רום לידי יבוא

הממון, קיום עניים מתנות תיבות ראשי

שלא היינו בביתך, דמים תשים ולא

ותשמישו ביתו בכלי הממון יאבד

כי צדקה, ממצות ועריה ערום וישאר

דהרבה ז"ל שאמרו כמו הנופל, יפול

זה בשביל לטמיון ירדו בתים בעלי
ועשית מצוה אני ולזה פלט, וממונם

שם. עיין מעקה,

ãåòבמסכת ז"ל שאמרו מה נקדים
פסוק על א' עמוד ה' דף חגיגה

יד) יב, האלהי"ם(קהלת מעשה כל את כי
ואם טוב אם נעלם כל על במשפט יביא
רבי דבי אמרי רע, ואם טוב אם מאי רע,
כי בפרהסיא. לעני צדקה הנותן זה ינאי
דקא גברא לההוא חזייה ינאי דרבי הא
(לו) אמר בפרהסיא, לעני זוזא יהיב
מהשתא ליה יהבת דלא מוטב [ליה]
לנו יצא כאן. עד וכספתיה, ליה דיהבת

לצדקה. רומזת טוב דתיבת מזה

äæåאלהיך ה' עד ישראל שובה אומרו
על שמחל דמלך תימא ולא וכו',
דין אתם כי מחול, כבודו אין כבודו
שאנחנו ממה וראיה לכם, יש בנים
אמרו אומרו וזה צדקה, מצות מקיימים
שהיא טוב וקח תשא עון, כל אליו
דין לנו יש שאנו מוכח שממנה צדקה
מחול, כבודו כבודו על שמחל ואב בנים

ודו"ק.

éôìë åðéáø äùî úðòè]

[äìòî

ïôåàá'ה עד ישראל שובה אחר
דברים עמכם קחו וכו' אלהיך
הם מה לדקדק ויש וכו', ה' אל ושובו
אל שובו ואמר חזר למה גם הדברים,

ה'.
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äàøðåבהקדים לרמוז דעתי לעניות

ז"ל רבותינו שאמרו מה

עומדין אין פרק ברכות לא:)במסכת (דף

הטיח אליהו אלעזר רבי אמר לשונו וזה

שנאמר מעלה כלפי יח,דברים א, (מלכים

אחורנית,לז) לבם את הסיבות ואתה

רב[י] בר [שמואל] (ישמעאל) רבי אמר

הוא ברוך הקדוש שחזר מנין יצחק

דכתיב לאליהו לו ו)והודה ד, (מיכה

ואמר וכו'], [הרעתי (הריעותי) ואשר

כלפי דברים הטיח משה אלעזר רבי

שנאמר ב)מעלה יא, ויתפלל(במדבר

על אלא ה' אל תקרי אל ה', אל משה

קורין יעקב בן ישמעאל רבי דבי שכן ה'

רבי דבי אלפין, ולעינין עינין לאלפין

מהכא אמרי א)ינאי א, זהב,(דברים ודי

כך ינאי רבי דבי אמרי זהב, ודי מאי

רבונו הוא ברוך הקדוש לפני משה אמר

שהשפעת וזהב כסף בשביל עולם של

גרם הוא די, שאמרו עד לישראל להם

אמר שם וסיימו וכו', העגל את שיעשו

יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי

לו והודה הוא ברוך הקדוש שחזר מנין

שנאמר י)למשה ב, הרביתי(הושע וכסף

כאן. עד לבעל, עשו וזהב להם

äæå,אלהיך ה' עד ישראל שובה אומרו

נחשב במזיד עון עשיתם ואפילו

רע שהוא הרע היצר מסיבת שוגג לכם

כשלת כי אומרו וזה חיליה, ותקיף

לומר רוצה דברים, עמכם וקחו בעוניך,

עליו רבינו שמשה בש"ס שאמרו מה

ראיה והביאו וכו', דברים הטיח השלום
תקרי אל ה' אל משה ויתפלל מהפסוק
הקדוש לו והודה ה' על אלא ה', אל
דברים, עמכם קחו אומרו וזה הוא, ברוך

לכם קחו לומר רוצהרוצה דברים עזר,
עליו רבינו משה שהטיח הדברים לומר
ושובו זה ידי ועל מעלה, כלפי השלום
מצינו מהיכן מפרש והדר בתשובה,
דברים הטיח השלום עליו רבינו שמשה
ויתפלל מדכתיב ואמרו מעלה, כלפי
על אלא ה' אל תקרי אל ה', אל משה
אמרו כן ידי ועל ה' אל אומרו וזהו ה',

ודו"ק. וכו', עון תשא כל אליו

ïôåàá'ה עד ישראל שובה אחר
דברים עמכם קחו וכו', אלוהיך
דעתי לעניות נראה טוב, וקח וכו',
והוא ה', בעיני יוכשר אם לרמוז
בפסוק ז"ל רבותינו שאמרו מה בהקדים

ז) כה, אל(תהלים ופשעי נעורי חטא[ו]ת
טובך למען אתה לי זכור כחסדך תזכור
אוזידא מוהר"ש הרב דבריהם הביא ה',

שמואל)ז"ל בפרק(מדרש אבות מסכת על
טז)ג' אומר(משנה היה הוא משנת על

מתוקן והכל וכו' בע(י)רבון נתון הכל
סעודה שעשה למלך משל לסעודה,
לי זמן שלו לאפוטרופוס ואמר גדולה
בעלי לי תזמן ואל תגרים, אדם בני
סעודתך המלך אדוני לו אמר מלאכה,
עם אלא לך יספיקו לא ותגרים גדולה
סעודתך, תפסד לאו ואם מלאכה בעלי
טובך למען וכו' נעורי חטאת שאמר וזה
שם. עיין אותה, אוכלים שימצאו ה'
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äæåאפילו וכו' ישראל שובה שאמר

דברים עמכם קחו בעוניך, כשלת

כל אליו אמרו ה' אל ושובו ווידוי דברי

טוב, לעצמך, עזר עמך וקח עון תשא

כנזכר רב, הוא ה' שטוב לומר רוצה

קצרתי. כי ודו"ק הנזכר, במשל

ìò åìçîù ïåãàå áà ïéãá]

[íãåáë

ïôåàá'ה עד ישראל שובה אחר

וכו', בעוניך כשלת כי אלהיך

יוכשר אם לרמוז דעתי לעניות נראה

שכתב מה בהקדים והוא ה' בעיני

תהילות יוסף הבהיר בספרו ז"ל החיד"א
ז"ל, הקטן המאור הרב משם כ"ב מזמור

טעמא היינו דישראל דבריו תורף וזה

אומות אבל תשובה, להו דמהניא

משום תשובה, להו מהניא לא העולם

שמחל ואב להם יש בנים דין דישראל

אומות כן לא מחול, כבודו כבודו על

שמחל ומלך להם יש עבדים דין העולם

למאן ואף מחול, כבודו אין כבודו על

של רצונו עושים כשאין דישראל דאמר

מהניא זה כל עם עבדים, קרויים מקום

ברוך הקדוש דשאני מטעם תשובה להו

מחיל, מצי דיליה עלמא דכוליה הוא

ממצרים ישראל בצאת שראינו וכמו

כא)כתיב יג, לפניהם(שמות הולך וה'

ישראל כן ואם וכו', ענן בעמוד יומם

כולי הוא ברוך שהקדוש שמאמינים

כן לא תשובה, להו מהניא דיליה עלמא

דכולי מאמינים שאין העולם אומות

שמחל כמלך הוי לדידהו דיליה, עלמא

תורף זה מחול, כבודו שאין כבודו על

ז"ל החיד"א רמז דבריו פי ועל דבריו,

יזכרו לבוא דלעתיד הפסוק, כונת

זמן דבאותו ארץ אפסי כל ה' אל וישובו

בעיניהם יראו צדקינו משיח בביאת

דיליה, עלמא כולי הוא ברוך שהקדוש

ארץ אפסי כל ה' אל וישובו יזכרו ואז

כל לפניך וישתחוו בתשובה, שחוזרים

הוא ברוך והקדוש גויים, משפחות

מאמינים שאז מטעם בתשובה, מקבלם

לה' כי דסיים והיינו דיליה, עלמא דכולי

ז"ל. הרב זת"ד בגויים, ומושל המלוכה

ìòåשאמר נכון על יבוא דבריו פי

עד ישראל שובה לישראל הנביא

מקבל הוא ברוך והקדוש אלהיך ה'

יש בנים דין דאתם מטעם תשובתכם

מחול, כבודו כבודו על שמחל ואב לכם,

רבי ולסברת בעוניך, כשלת כי ואפילו

מקום של רצונו עושים כשאין יהודה

שמחל מלך הוא ודינא עבדים, קרויים

אמות כמו מחול, כבודו אין כבודו על

להו מהניא ולא עבדים שקרויים העולם

שובו זה כל עם טעמא, מהאי תשובה

מקבל הוא ברוך והקדוש בתשובה

קודשא דשאני מטעם בתשובה אתכם

מצי דיליה עלמא דכולי הוא בריך

תשא כל אליו אמרו שאמר וזה מחיל,

ברוך שהקדוש מכח לומר רוצה עון,

עון. תשא העולם, כל על מלך הוא
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ç÷åדשאני לזה ראיה וקחו טוב,

ממלך הוא ברוך הקדוש מלכות

טוב, שנקראת התורה מן ודם בשר

ב)כדכתיב ד, נתתי(משלי טוב לקח כי

ישראל כשהיו לומר ורוצה לכם,

זרה עבודה עובדי שטעןבמצרים וכמו

ועם אלו, אף אלו מה מצרים שר עוזה

בכבודו הוא ברוך הקדוש נגלה זה כל

ואמר בסנה, השלום עליו רבינו משה על

י)לו ג, פרעה(שמות אל ואשלחה לכה

ממצרים, ישראל בני עמי את והוצ(י)א

מי השלום עליו רבינו משה לו ואמר

את אוציא וכי פרעה, אל אלך כי אנכי

רבותינו ופירשו ממצרים, ישראל בני

ד')ז"ל ג' פרשה רבה זכות(שמות באיזה

לו ואמר ממצרים, ישראל בני את אוציא

ויאמינו לקבל שעתידין התורה בזכות

ועל העולם, כל על מלך ושאני באלהותי

דכולי התורה בקבלת שמאמינים ידי

שאמר וזה להם, אמחול דילי עלמא

את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך

משה הלך ואז הזה, ההר על האלהים

ואמר ישראל אצל השלום עליו רבינו

כא)להם יב, לכם(שמות וקחו מ(י)שכו

ז"ל רבותינו ודרשו באצאן, (מכילתא

ה') פרשה דפסחא ידיכםמסכתא מ(י)שכו

עול קיבלו ומאז וכו' זרה מהעבודה

בצאתם הכי ומשום עליהם, מלכותו

כא)ממצרים יג, לפניהם(שמות הולך וה'

מענין כן ואם כבודו, על ומחל יומם

קודשא דשאני שמעינן התורה נתינת

מצי דיליה עלמא דכולי כיון הוא בריך

מחיל.

íàåכי אפילו הנביא להם שאמר זה כן

כיון זה ידי ועל בעוניך כשלת

קרויים מקום של רצונו עושים שאינם

שקרויים העולם כאומות והוו עבדים,

כל עם תשובה, להו מהניא ולא עבדים

אמרו ה' אל ושובו דברים עמכם קחו זה

שהוא בו מאמינים שאתם מכח כל, אליו

ראיה וקח עון, תשא העולם, כל על מלך
מצי דיליה עלמא דכולי דמחמת לזה

טוב, שנקראת התורה מן טוב, מחיל,

זרה מהעבודה ידיהם שמשכו שכיון

וה' אזי עליהם, ומלכותו אלהותו וקיבלו

ודו"ק. לפניהם, הולך

[ïéìàâð äáåùúä úåëæá]

ïéðòáåשאמר מה לפרש יש התשובה

ב)הפסוק ל, עד(דברים ושבת

אנכי אשר ככל בקולו ושמעת אלהיך ה'
ובכל לבבך בכל ובניך אתה היום מצוך

וכו', שבותך את אלהיך ה' ושב נפשך,

אשר ככל לומר ליה דהוה לדקדק ויש

ונראה יתירה, היום ותיבת מצוך אנכי

שאמרו מה בהקדים לרמוז דעתי לעניות

הפסוק על השירים שיר (שהר"שבמדרש

ב) לשונוה, וזה ישינה השיריםאני (שיר

ב') אות ה' פרשה י(י)סארבה רבי לי פתחי

פתחו [בני] לישראל הקב"ה אמר אמר,

של כחודה תשובה של אחד פתח לי
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שיהיו פתחים לכם פותח ואני מחט

רבי בו, נכנסות וקר(ו)ניות עגלות

בשם אבהו ורבי חוניא ורבי תנחומא

כתיב לקיש יא)ריש מו, הרפו(תהלים

הקב"ה אמר וגומר, אלהים אנכי כי ודעו

כי ודעו הרעים ממעשיכם הרפו לישראל

היו אילו אמר לוי רבי אלהים, אנכי

אחד יום אפילו תשובה עושין ישראל

מה בא, דוד בן ומיד נגאלין, הם מיד

ז)טעם צה, ואנחנו(תהלים אלהינו הוא כי

בקולו אם היום מרעיתו וצאן עמו

אמר אמרו לוי ורבי יודן רבי תשמעו,

הרעים ממעשיכם הרפו לישראל הקב"ה

אנכי כי ודעו עין כהרף תשובה ועשו

דבריו. כאן עד אלהים,

ìòå'ה עד ושבת נכון על יבוא זה פי

אשר ככל בקולו ושמעת אלהיך

יום אפילו לומר רוצה היום, מצוך אנכי

נפשך, ובכל לבבך בכל ובניך אתה אחד,

את אלהיך ה' ושב נגאלים אתם מיד אז

ודו"ק. וכו', שבותך

ìòåכן גם נכון על יבוא זה (דבריםפי

ט) כולכםכט, היום נצבים אתם

יום נצבים אתם שאם לומר רוצה וכו',

כל וכו', ראשיכם כולכם בתשובה אחד

תזכו אז וכו', נשיכם טפכם ישראל איש

והוא לעם לו היום אותך הקים למען

וכאשר לך דיבר כאשר לאלהים לך יהיה

ליצחק לאברהם לאבותיך נשבע

ודו"ק. וליעקב,

äáåùúä]çå÷éôì úáùçð

[ùôð

÷åñôáå(ג צ, עד(תהלים אנוש תשב
אדם, בני שובו ותאמר דכא
להרב שראיתי במה לפרש אפשר
נפש הבהיר בספרו ז"ל פלאג"י מהר"ח
שכתב [פח'] (פ') אות הת' מערכת חיים
דהיינו לשונו וזה זהב זר ספר משם
המלך, גזירת מבטלת דהתשובה טעמא
שבת, דוחה נפש פקוח לן דקימא משום
משום הוא נפש פקוח נמי ותשובה
ידי ועל תמות, היא החוטאת דהנפש
הכי משום נפשו, את מציל התשובה
של מלכו המלך גזירת מבטלת תשובה

שם. עיין כאן, עד עולם,

ìòåשזה דעתי לעניות נראה דבריו פי
דכא עד אנוש תשב הפסוק רמז

ז"ל ג)ואמרו ו, פרשה רבה עד(רות
התשובה מתקבלת נפש של דכדוכה
מטעם מעליו המות גזירת ומתבטלת
השבת מן לזה וראיה נפש, פקוח
אומרו וזה נפש, פקוח מפני שנדחית
רוצה שבת, אותיות תשב אנוש, תשב
פקוח מפני שנדחית השבת שמכח לומר
ידי על נדחית יתברך גזירתו כן גם נפש,

נפש. פקוח מפני התשובה

íâåכונת נכון על יבוא הנזכר פי על
זאת יעשה אנוש אשרי הפסוק
רבותינו מאמר כידוע התשובה שהיא
אדם ובן זאת, נקראת שהתשובה ז"ל
הרחמים מן יתיאש ולא בה, יחזיק
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ברוך הקדוש אלא תקותו, אבדה שיאמר
הגזירה ומבטל בתשובה מקבלו הוא
רוצה שבת, שומר לזה וראיה מעליו,
נצטוינו שאפילו מוכח השבת מן לומר
נפש, פקוח משום מחללו שמירתו, על

ודו"ק.

[äáåùúä úìòî ìò ìùî]

ïôåàáהפסוק כונת לפרש אפשר אחר
ותאמר דכא עד אנוש תשב
דמאחר לדקדק ויש אדם, בני שובו
ודרשו דכא, עד אנוש תשב שאמר
וגם , נפש של דכדוכא עד ז"ל רבותינו

מג)דרשו לט, שמות יקר דכא(כלי עד
עד ועוד אשה, כפירה דם תבות ראשי
אלו בשלשה חטא שאפילו בכלל ועד
עריות גילוי זרה עבודה חמורות שהם
עליהם בתשובה ושב דמים ושפיכות
אם בתשובה, מקבלו הוא ברוך הקדוש
בני שובו ותאמר לומר צורך מה כן

אדם.

äàøðåשבא לרמוז דעתי לעניות
יתברך רחמנותו גודל להודיענו
קודם לשוב לו שאומר האדם עם

לפניו. בדין שיעמוד

àåäåהרב שהביא המשל בהקדים
ז"ל יומא,השל"ה מסכת מצוה, (נר

קטו') אברהםאות זרע הרב דבריו הביא
נשא סדר הספרי על בפירושו ז"ל
הנפטר אדם לשונו וזה מ"ב פיסקא
למלך דומה תשובה בלא הזה מהעולם

המלך והיה שרים, עשרה לו שהיה
ויקרים בעיניו נכבדים והיו אותם, אוהב
עצה לעצמם לקחו אחת פעם אצלו.
המלך לארמון בלילה ובאו נבערה
לאוצר ונכנסו [הקורות] (חתירות) וחתרו
וכלי כסף כלי משם וגנבו המלך, [בית]
[ל]יום ומרגליות. טובות ואבנים זהב
אוצרותיו ומצא המלך השכים אחד
ויצ(י)ו בזוזים, מחמדיו וכל שדודים,
זה הוא מי ולדעת ולחקור לדרוש המלך
ויבוקש כן, לעשות לבו מלאו אשר

וימצא. הדבר

åøîàéåשריך המלך אדונינו עבדיו לו
אצלך, הנכבדים [העשרה],
הם השרים, כל מעל כסאותם שמת אשר
ויתעצב וחמודותיך. אוצרותיך בזזו
הגניבה חשב ולא שריו, על מאד המלך
שקר ויאמר אותם. באהבתו למאומה
מאמין ואיני הם נאמנים עבדי כי הוא,
המלך אדונינו (עבדיו) לו ויאמרו לכם,
מה המלך אמר בידם, הגניבה הנה
להציל אוכל לא הדבר אמת אם אעשה,
אותם אהרוג ואיך ההמון, מיד אותם

חטאתם. מפני

äîאותם הביאו לעומדים אמר עשה
בידם הגניבה אם ואראה לפני
האלה השרים מושב בין והיה כדבריכם.
לבוא להם והיה נהר, המלך חצר ובין
לכן וקודם בספינה, ולעבור המלך לפני
להם, שיאמר מעבדיו אחד המלך שלח

בנ כשתעברו המלך אצלו,אמר לבוא הר
תמצא שלא כדי בנהר, הגניבה השליכו
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על עיניכם תחוס ואל ותמותו, בידכם

ופנינים זהב אין כי והפנינים, הזהב

אהבתכם. נגד למאומה אצלי נחשב

éäéåוישליכו בנהר [בעודם] (בעברם)

בידם שהיה מה בנהר כולם

השליך שלא מאחד חוץ מהגניבה,

המלך, לפני אותם ויביאו מידו גניבתו

ולא בבגדיהם לחפש המלך ויצ(י)ו

השליך שלא האיש אותו ויחפשו , מצאו

ממנה, חלקו בידו וימצאו מידו הגניבה

לא למה לו ויאמר המלך אף וייחר

שעשו כמו מידך הגניבה השלכת

לו ויאמר מענה. מצא ולא חביריך,

מן יותר השנייה חטאתך המלך

יצרך אמרתי מתחילה כי הראשונה,

עצה לך שנתתי עתה אבל השיאך,

חביריך וראית המות מן בה להנצל

עשית לא מדוע מידם, גניבתם שהשליכו

דברי ובזית הואיל שתינצל, כדי מאמרי

אני הרעים מעשיך על התנחמת ולא

להמית המלך ויצ(י)ו כגמולך, לך אשלם

קשים ובענשים] [רעים ביסורין אותו

התשעה חבריו את וישלח (ומרים),

לביתם. לב וטובי שמחים

êëהקדוש הזה בעולם האדם הוא

כדי התשובה, על הזהירו הוא ברוך

שנאמר ברשעתו, ימות לג,שלא (יחזקאל

תמותויא) ולמה הרעים מדרכיכם שובו

כאן. עד ישראל, בית

ìòåהכתוב כונת נכון על יבוא זה פי

עם ואפילו דכא עד אנוש תשב

הוא ברוך הקדוש נפש של דכדוכא

שהקדוש לזה וראיה בתשובה, מקבלו

שיעמוד קודם רחמיו ברוב הוא ברוך

שובבים בנים שובו ואומר מכריז בדין

אומרו וזה ישראל, בית תמותו ולא

ודוק. אדם, בני שובו ותאמר

ìòåלוחות שני הרב של המשל פי

כן גם נכון, על יבוא הנזכר הברית

וזה במשלי, האמורים הפסוקים רמז

כב)תוארם, א, פתיים(משלי מתי עד

להם חמדו לצון ולצים פתי, תאהבו

לתוכחתי תשובו דעת, ישנאו וכסילים

דברי אודיעה רוחי לכם אביעה הנה

בתשובה שתחזרו לומר רוצה אתכם,

העדים ויבואו במשפט שתעמדו קודם

רוחי לכם אביעה הנה המקטרגים שהם

עבדי ידי על אתכם, דברי אודיעה

שלימה בתשובה שתשובו הנביאים

כמו ים, במצולות עונותיכם ותשליכו

הוא והרי לעיל, הנזכר במשל שהבאנו

כמבואר.
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ì"öæ ìàúô íäøáà áøä ìù åãôñä1åäéìà áøä ìò

ì"öæ ïåúìñî áàøè ïäëä2

åéúùøãהרב נשמת לע[י]לוי בדמשק
אליהו ר' המצויין הדיין

ותנצב"ה. ז"ל מסלתון טראב הכהן

åáéøéåיצחק ר(ו)עי עם גרר ר(ו)עי
(פרשת וכו' המים לנו לאמר

כ') כו', תולדות

ïðéñøâואלו פרק קטן מועד במסכת
כה:)מגלחין נפשיה(דף נח כד ,

פומיה פתח פדת) (דרבי יוחנן] [דר'
היום] [קשה אלעזר בן יצחק ר' עליה
השמש בא כיום לישראל, קשה) (היום

דכתיב ט')בצהרים ח' ביום(עמוס [והיה
רבי ואמר וכו', השמש והבאתי ההוא]
(היום ע"כ, יאשיהו של יומו זה יוחנן
בן גדליה בו שנהרג כיום לישראל קשה
אשים ושק קדרות שמים אלביש אחיקם,

הגמרא. לשון ע"כ כסותם)

ìå÷מה גזיזי, דתבר גדול ושבר צעקה
יתן מי הזה. הגדול האף חורי
על ואבכה דמעה מקור ועיני מים ראשי

הכתוב שאמר כמה מחזה, (יחזקאלהאי

יב') יא' בשברוןכא', האנח אדם בן ואתה
על אליך, יאמרו כי והיה [וכו'] מתנ(י)ים
כי (ה)שמועה אל ואמרת נאנח, אתה מה
[וכו'], ידים כל ורפו לב כל ונמס באה
ידעתם הלא מים. תלכנה ברכים וכל
גדול בישראל נפל ומקובל רב כי רבותי,
בקדושה גדול בהוראה גדול בתורה
לנו אין חליפתו לנו אין בענוה, גדול

אתו. וה' תמורתו

åëáתורה ספר על רעי, בכו אחי
באויר, פורחות ואותיותיו שנשרף
את נצחו אראלים הוי! הוי!
האלוהים! ארון נשבה [ה]מצוקים!
השכינה השמימה, בסערה אליהו ויעל
קלני מראשי קלני ואומרת מיללת
לפני צדיקים של סילוקן קשה מזרועי,
מלאכי המקדש, בית כחורבן הקב"ה
ושדי כתמר, צדיק על מר יבכיון שלום

המר. לנו

åùéòøä,רב ממנו נפל כי שמים
רב, נגדע כי אדמה הרעידי
כמוהו אין מאוד [ונורא] (ונורה) עצום

ה')1 (דרוש זצ"ל. פתאל הלוי אברהם הרב של ידו מכתב

(ראש2 דטבחיא ורישא וראב"ד, הראשי הרב היה זצ"ל מסלתון טראב הכהן אליהו הרב
לחכם נישאה זצ"ל פתאל אברהם הרב של בתו תרצ"ד. מרחשון כו' נלב"ע בדמשק, השוחטים)

זצ"ל. מסלתון טראב הכהן אליהו הרב בן זצ"ל יעקב
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לו, רב ידיו תורה של במלחמתה ג[י]בור
חכמה, מלא תורה, מלא בו, שהכל איש
ולכל ורב, עצום ותבונה, דעת מלא
חרדו היום לזאת ויערב, עצה יפליא
ואין לילות, גם ימים בכו רב, זמן וקוננו

ורב', השבר גדל מאוד כי די

åîéùלילות משים על כלילות ימים
גבור, חלל נפל הוי הוי כימים,
ארי תורה, של במלחמתה גבור
כחשיכה יאיר כיום לילה שבחבורה,
עלינו פרצת מה אלהים ה' אהה כאורה,
ראש[י]נו, מעל אדונ[י]נו לקחת פרץ,
פטיש הימיני עמוד וקדושתו, ישראל נזר
הארץ, מן חסיד אבד כברק, מאיר החזק,
ישראל, תפארת משמים השליך איך
הרימו הטוב, הכתם ישנה זהב איכה
דחסרא ווי והעטרה, הנזר הרימו נהי,
פנה זיוה פנה רבה, גברא האי ארעא,

הדרה. פנה הודה

éåäישראל רכב ורבנו מורנו הוי
אנו ומימך אנחנו תלמידך ופרשיו,
נעשה מה נטשתנו, עזבתנו איך שותים,
לשרה לספוד אברהם ויבוא אחריך,
נעמת ומורי רבי עליך לי צר ולבכותה,
ורב ה' גבור לי, אהבתך נפלאת מאוד לי
חומה לנו הייתה האמת, בחכמת חכם
דעייל הבר את לתבן מה ועוז, ומבצר
דבר, ולא מענה לא בפי ואין בר, בלא
מאן אתיצב, מלכים לפני הדל אנכי ומי
הספידוהו שכ(י)בר ובפרט רבנן מלכי
בא, אני אנה ולכן בגדולים, וכבודו רבנן
גדולים לפני הדברים, אלה מלין לערוך

שתיקה ויפה ונכבדים, רבים, ושרים
וה' תשובתי זאת אבל דחיקא, ממילה

רז"ל שאמרו מלבד כי כה.)אתי. (מו"ק

עליו קורעין הכל קרוביו הכל שמת חכם
קטן והן גדול הן עליו, מספידין הכל
אבי החכמה אב מופלג לרב ובפרט
הגמור בוודאי ביהודה. נודע התעודה,
מוטל ועלי להספידו, חייבים שהכל

האי לנו קרוב כי כולם כי יותר שהחוב
חובתי זאת כי שכן ומכל הוא, מגואלנו
וממימיו למדתי מתורתו כי ואעשנה
וכצפיחית השמן, לשד וטעמתי שתיתי
אותו שלקח א[י]ננו כי אהה בדבש,
חליפתו לנו אין לראשנו מעל אלהים
מחוץ ויצאתי עצמי את דחקתי לכן וכו'

רב. מעשה גדול למחצתי

äîנעתקו מלים מפי אדבר ומה אענה
גוילים השמים יהיו לו כי לחבר,
ולהספיד, לתאר יספיקו לא דיו והמים
דתבר הזה [הנורא] (הנורה) השבר על
רבותי לכם ואגיד מזה, בן מזה על גזיזי
מה היקרים ומדותיו משבחיו קצת
הצנע שכתוב ידוע כי ושמעתי. שידעתי
שהקב"ה ורבותי, למורי ידוע אבל לכת,
הבריות מה וראו צאו למלאכים אומר
דלתי על גדל מנעוריו עליו, אומרים
כאורה כחשיכה יאיר כיום לילה התורה
דברי לומד והיה ישרה, ובסברה בעיון

זלה"ה. האר"י

ïéøéäðכשבילי דרקיעא שבילי ליה
עליו עבר לא ומימיו דנהרדעא,
מפומיה, גרסא פסיק ולא בשינה, לילה
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לנפשיה, טיבותא מחזיק לא זה כל ועם
יסורין ומקבל בשמחה, פנים כל מקבל
נפיק שייף עייל שייף וחדווה, באהבה
אלהים איש ביה אשתכחת יתירה ענווה
למד הרבה שמים שקדשוהו קדוש
זכות הרבים את וזיכה זכה לימד, והרבה
גזע הנאמן ובודק שוחט בו, תלוי הרבים
אין ההלל, את עליו גומרין אין המיומן
שבחיו כתמר, צדיק במחובר, בימינו
הוא חבילות מצות עושה מלמנות רבו
הדור פאר ומגדול מעוז הגדול הרב
קדישא, חסידא דמשפטים, סבא והדרו

רבי כמוהר"ר Ë¯‡·כקש"ת Ô‰Î‰ Â‰ÈÏ‡
הגביה גדול כהן אישי ותנצב"ה, נ"ע
צנטירי שני בניך בעד בתפילה ימינך
שמים שקדשוהו בקודש ראשון דדהבא

לשרשיםÊÚ¯‡הרב דומות נטיעות ובניו
ומשנהו הנאמן, השוחט המצויין הדיין
כהר' הנאמן השוחט ונבון היקר חתני

כלÚÈ˜·חכם ובעד ואשתו, ובניו יצ"ו
שוד ישמע שלא רצון יהי הקרב, הקרב
והיתה ואנחה, יגון ונסו בגבולם, ושבר

אמן. הרווחה,

éãëåמורי על טרחה להאריך שלא
מקדם לנושאי אשובה ורבותי
ר(ו)עי עם גרר ר(ו)עי ויריבו אמר ההוא
מה ידוע המים, לנו לאמ(ו)ר יצחק
בפרק כתובות במס' רז"ל שאמרו

ע"א)הנושא הקדוש(קד רבנו כשמת
רבי את מבקשים עליונים עליו אמרו
(רבנו), [רבי] את מבקשים ו[ה]תחתונים
ונסתלק התחתונים את עליונים נצחו

הכוונה גרר ר(ו)עי ויריבו שרמז וזה רבי,
כלומר גרר רועי נקראים התחתונים כי
עם כלומר יצחק רועי עם בעלמא, גררא
רבי, את מבקשים שאלו המלאכים
המים לנו התחתונים גרר רועי ואומרים

דכתיב תורת אלא מים נהא,ואין (ישעיה

רבנוא') הוא לנו למים, לכו צמא כל הוי
בצמאון, שותים אנו מימיו מורנו
בתיאבון, מקבלים אנחנו ובתורתו
והרב למלאכים, ולא ניתנה לנו והתורה
שמים ויראת התורה את המלמדנו הוא
הוא לנו המים לנו כן ואם ולילה, יומם
ובעונותינו אצלנו, שישאר לנו צריך,
את עליונים ונצחו הדין מדת גברה
זה (כי הקודש ארון ונסתלק התחתונים

האדם). כל

éúøæç)ועל גאולתנו על ואמרתי)
כל שכלו ידוע כי נפשנו פדות
בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקצים
ותמיד , התורה ובעסק טובים ומעשים
שרמז וזה עלינו, מקטרגת הדין מדת
המקטרגים הם גרר רועי ויריבו
לאמר, יצחק רועי עם והמשטינים,
ובמה יכולת, בידינו יש מה כלומר
לנו אמר לזה לנצחם, יכולים אנחנו
אזי בה עוסקים אם התורה, היא המים
וזוכים הדין מדת את מנצחים אנחנו
ויגאלנו צדק משיח יבוא ואז בדין,
אמן: קריב ובזמן בעגלא שלמה גאולה

äçúôàהצדיק סילוק על פי במשל
כי שמעת לא אם ידעת הלא
העברים בעיי הי[י]תה גדולה מדינה
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מלחמות בעל וחזק גבור היה ומלכה

רחוק מושבו ומקום חרשים, וחכם יועץ

מקרה קרה ופתאום מדינה, מאותה

למלחמה ונאספו מלכים כמה שנתחברו

שלחו המדינה ובני ההיא, המדינה על

שיוכלו באופן עזר להם שישלח למלכם

היה מדינה ובאותה בשונאיהם, להלחם

שהיו הגיבור כשמשון חיל ג[י]בור איש

גבורתו, על סומכין המדינה בני כל

נ היה אךשהוא במלחמות[י]הם, לחם

מלכים כמה שנתחברו כשראו עתה לעת

יכול לא שמא פחדו עמם להלחם ביחד

המלך כששמע כזה, רב עם נגד לעמוד

הג[י]בור ולקח שלח תכף הזה הדבר

לאמר מאוד האנשים כל ויתמהו אצלו,

שלא די שלא המלך, לנו עשה זה מה

אפילו גם אלא עזרה עוד לנו שלח

קצת עליו סומכים שהיינו הג[י]בור

(בינהם) והיה ממנו, אותו ולקח שלח

להם אמר לחש ונבון אחד זקן [בניהם]

ספק בלי המלך, כוונת לכם אגלה אני

שלכם באבדון לראות המלך רוצה אינו

שכולכם ויודע רואה שהוא אלא חלילה

יכולה ולשון אומה כל ואין חיל ג[י]בורי

מזורזין שאתם בזמן בכם לשלוט

הביא הזה שהג[י]בור רק למלחמה,

סמוכים שהייתם עצלות לידי אתכם

ללמוד רוצים אינכם זו ובסיבה עליו

שונאכם שרבו ועתה מלחמה, תכסיסי

ועצלותכם שלכם בהרגל תשארו שמה

ואפשר הזה, הג[י]בור על ותסמכו

ביד אפשר שאי מנוצחים, להיות

כל מיד להצילכם לבדו הג[י]בור
הג[י]בור ולקח שלח לכן הללו, האויבים
מלחמה ותלמדו שתשדלו כדי הזה
יאמר רעהו אל ואיש עצמכם ותצילו
באוזניהם הזקן דברי נכנסו מיד חזק,
במערכת ועמדו מלחמה ולמדו

והצליחו. המלחמה

éîåמשל דבר פשר יודע ומי כהחכם
של מלכו הקב"ה הוא המלך כי זה
אלו המדינה ובני הוא, ברוך עולם
החל הגלות על רמז והריחוק ישראל,
שח"ו כאילו שנראה בו, אנחנו אשר הזה
הוא וכן מאתנו, רחוק המלך מושב
והמלכים ברחוק, תעמוד ה' למה אומר
הם עלינו ללחום יחדיו נתחברו אשר
ומערב מזרח מלכי וכל העולם אומות
לשמה לשיתם ה' עם על יחד נוסדו
כל תמיד ונחתי סלקי זו ובעצה כרגע
עמו את ה' השליך אשר מיום הימים,
והג[י]בור הזה, כיום אחרת ארץ אל
הולך אשר האיש הוא במדינה שהיה
יביאם, ואשר יוציאם ואשר ה' לפני
יעמוד שזכותו עליו, ישראל כל ועיני
לפניו וידוע גלוי ועתה משונאיהם, להם
היה אילו מישראל איש שכל יתברך,
זריז להיות העצלות בגדי לפשוט רוצה
ה' את יעבוד נפשו על לעמוד ונשכר
חיים כולם בה' והדבקים בו, ולדובקה
כמו פה פתחון שום ואין ומשכילים

רז"ל ג'שאמרו פרשה שירה"ש זוטא (מדרש

ח') פסוקסימן ח')על ג' השירים איש(שיר
שזה בלילות מפחד ירכו על חרבו
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של זיין כלי שהיא בתורה מדבר הפסוק

וכן ללילה הנמשל בלילות מפחד ישראל

אומר ו')הוא קמט', אל(תהילים רוממות

פיות שני על רמז פיפיות וחרב בגרונם

אך בפה, התלויים והמצות התורה שהם

התורה בעסק מתרשלים הרוב פי על

הדור חכמי על סומכים שהם והמצות

הם כי וחושבים והחסידים, והצדיקים

ואיש לעסקיהם ופונים בעדם ילחמו

להתקיים לעולם אפשר ואומרים לבצעו

להיות חייב אדם כל ואין אחרים, ידי על

הקדוש עשה מה מעשים, ובעל למדן

שהיו הזה הצדיק לקח הוא ברוך

אנשי בעיני לפלא היה וזה בו, בטוחים

אותו ולקח סלקו ה' למה באומרם העיר

מגן שהוא בו בטוחים שהי[י]נו ממנו,

זאת יצאה למה כן ואם עלינו וצ[י]נה

הסבה, היתה זאת אלא יתברך, מידו

מה על להם שאין העם ראו כאשר

לתקן בעצמם ישתדלו אז שיסמוכו

נקמה לעשות נקם בגדי וילבש המעוות

צדקה ויעשו ובמקטרגים בגוים

שכתוב כמו לשריון (ישעיהושנמשלה

יז') כינט', כשרי(ו)ן צדקה וילבש

ישלוט שלא והמגן, השריון היא הצדקה

נאמר וכן החרב, יז')בו נד', כל(ישעיהו

וישראל והעם וכו' עלייך יוצר כלי

על להם שאין ויראו להם בצר והצדיקים

אבותם אמנות תופשים הם לבטוח מי

עזר, להם שישלח יתברך מה' ומבקשים

ומגינם עזרם מהם לוקח ה' עושה מה

מבינים ההמון ואין שבדור, הצדיק הוא

עד יתברך, הוא ברוך הקדוש כוונת

ומודיעם וחכמיהם, גדוליהם שיבואו

ישראל איש כל עצמם את שיזרזו להם

שהיו הזה האיש כח על עוד יסמכו ולא

אבד הצדיק אומרו וזה עליו סומכים

שלזה לי ונראה לב, על שם איש ואין

שאול על בקינתו ע"ה המלך דוד כוון

)באומרו א' פרק ב', על(שמואל דוד ויקונן

קשת יהודה בני את ללמד וכו' שאול

הישר ספר על כתובה היא) (הלא [הנה]

הצדיק, בהעדר היתה שהכוונה וכו',

קשת, יהודה בני את ללמד כדי ולמה

תורה ללמוד עצמו את יזרז אחד שכל

איך אמר ולכך ישראל, של קשתם שהיא

שידוע מלחמה, כלי ויאבדו גבורים נפלו

ולא עם בריבוי לא אינה ישראל מלחמת

אם כי יושיע וחנית בעשייתבחרב

יתברך [הבורא] (הבורה) ורצון המצות

כלי (באבוד) "[ויאבדו] נאמר ולכך שמו

כלי שהיו הצדיקים אלו מלחמה"

ובהסתלק בפרץ, עומדים שהיו מלחמה,

המה סעו אבדו אמונה אנשי הצדיק

ממנו ואחד אחד כל נצטרך למנוחות,

המגן התורה שהיא הקשת ללמוד

ואל בגת תגידו אל אמר ולכן האמיתי,

אל כלומר אשקלון בחוצות תבשרו

עצמן מצד מזורזים יהיו לא אם תגידו

על ואמר לי, מי לי אני אין אם וידוע

אחד שכל בשביל היינו חלל במותיך

לבו בדרכי והלך לעצמו, במה לו בנה

מצינו וכן הצדיק, ס[י]לוק שגרם זה

באומרו אבנר, ג')בקינת פרק ב' (שמואל
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הכמות ויאמר אבנר על המלך ויקונן
עצמו במיתת מת שלא אבנר, ימות נבל
באומרו זה על והמופת הנבלים, כאחד
לא יד(י)ך אבנר, ימות נבל הכמות
פתוחות ידיו היו תמיד כלומר אסורות,
לא ורגליך ממות, תציל והצדקה לעני,
מצוה לדבר מלרוץ ה(ו)גשו, לנחושתים
את לדעת נרדפה ונדעה אמר דאת כמה

ע"כ: ה',

äîפעלת ליראך צפנת אשר טובך רב
בך, כ')לחוסים לא', אפשר(תהילים

ליראך צפנת באומרו הזה בפסוק לדקדק
נותן שה' השכר על אם מדובר מה על
דבר יש מה לבוא, לעתיד לצדיקים
אפשר אלא צפנת? שאומר עד לחבות
שרצה אחד לסוחר משל פי על לומר
להביא ורצה גדול, מסחר בית לפתוח
המסחר בבית מנהל אחד אנשים, שני
ועל הסחורות על לב לשים בעצמו
ולקנות קונים להביא ואחד הפקידים,
חודשית משכורת להם וקבע סחורות,
בסוף לירות, אלף חודש בכל משל דרך
שהרויח וראה חשבונותיו עשה השנה
הפקידים לכל גדולה מסיבה עשה טוב,
ואמר המנהלים, שני אלו גם ובכללם
לכם טובה מחזיק שאני תדעו להם
הענקה לכם אעניק ואני מאוד, הרבה
אחד לכל המנהלים לשני ונתן טובה,
המנהל נתרגז אז לירה, מאות חמש
ממנו יותר טורח אני בלבו ואמר השני
וממקום לעיר מעיר שנוסע עשר פי
לעיר מעיר קונים שאביא כדי למקום

כסאו על יושב וחברי ובחורף בחום
הבית בעל הרגיש אז כמוני? יקבל
הבית, בעל לו קרא אז נצטער, שהמנהל
יותר עובד שאתה יודע אני לו ואמר
טוב דבר עמך עושה אני אבל ממנו,
על ויתר יותר, לך מעניק שנה שבכל
קרן לך שיהיה בשביל הזאת ההענקה
ובכל חיל, שתעשה לך שיאפשר משלך
חברך, כמו הענקה תקבל ושנה שנה

לטובתך. לך שמור והעודף

,ìùîðäåבעל הוא הקב"ה כביכול
האדם, את שברא הבית
זוכה שיהיה הרם תפקיד אצלו והפקיד
קונים שיביא אחרים, את ומזכה
התורה, את שיקנו האנשים על שישפיע
היא יקרה כסף, מסחר סחרה טוב כי
כלומר המוכרים על וישפיע מפנינים,
כלומר המוכרים החכמים על שישגיח
ונותנים לאחרים שמלמדים הרבנים על
אלו העם על ומשפיעים שיעורים
כדי למודם את ועוזבים מוכרים נקראים
המסמר לאותו גרם וזה לאחרים, ללמד
כפול שכרו יהיה וזה עליו שמשפיע

נאמר ועליו יח')ומכופל, ה', כל(אבות
בו תלוי הרבים זכות הרבים את המזכה
על בא חטא אין הרבים את המזכה וכל
צפנת אשר טובך רב מה אומרו וזה ידו,
הבא לעולם שכרם להם שמחכה ליראך
שכרם שמקבלים השכר על תוספת
בני נגד בך, לחוסים פעלת הזה, בעולם
לשאול שיש אדם בני נגד אומרו אדם
ולא וגיהנם עדן גן ברא הקב"ה למה
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היו אם אדרבה לכל גלוים אותם ברא

עונש שיש אדם בני רואים גלויות

לגן וילכו הנכוחה בדרך וילכו ותגמול

באומרו הוא לזה התשובה אלא עדן?

אדם בני שיש כיון כלומר אדם, בני נגד

עורמה, ותחתיה תומה מראים צבועים

שהם האנשים לפני עצמם עושים

בהיפך הם האמת אבל גמורים צדיקים

או גיהנם היה ואם גמורים, רשעים שהם

ילך כזה שאיש ויראו כל לעין עדן גן

דתי שהוא כזה איש יאמרו לגיהנם

חס והקב"ה לגיהנם? ילך מצות ועושה

בחיים חרפתו מגלה ואינו בריותיו על

עשה לכן בתשובה ישוב שאולי

וזה האנשים, מעיני מכוסים ששניהם

הקב"ה לפני שרק אדם, בני נגד אומרו

טובך רב מה אומרו וזה הכל, וידוע גלוי

טובות עמהם שעשה ליראך צפנת אשר

ע"כ: נסתרים, שמעשיהם אדם בני נגד

íéðáתתגודדו לא אלהיכם לה' אתם

עינכם בין קרחה תשימו ולא

וכו' א')למת יד' מרן(דברים הרב כתב

שאמרו מה פי על ז"ל אלשי"ך הקדוש

כז:)רז"ל המת(מו"ק על לבכות שאסור

ושבעה לבכי שלושה אם כי מדאי יותר

זה פי ועל לתספורת, ושלושים להספד

שהיה אחד לאיש למשל לומר אפשר

המלוכה בעיר גר והיה גדול עשיר

נ[י]דח כפר באיזה גרים ובנו ואשתו

אליו לבוא בנו את ולקח שלח לימים

בנה פרידת על דואגת שהאם ואפילו

על תשמח עליה שני מצד אבל ממנה,
בכל נפשו בדשן שתתענג בנה טובת
הזה ובדבר אביו, של שולחנו ונחת טוב
לישראל השלום עליו רבנו משה אומר
אשר כן ואם אלהיכם לה' אתם בנים
מצד מתו על ידאג לא מת לו ימות
אביו אצל שם הלך הלא כי עצמו,
ה' על יתענג ואז לו, הוא שבן שבשמים
הלזו, הארץ על מפה יותר שם לו וטוב
ואמר תתגודדו, לא אותנו מצווה ולכן
עם כי מחמת בנים שאתם אופן מא[י]זה
היא אשר נשמתך מפאת לה' אתה קדוש
קדושת ומחמת ממרום, אלוה חלק
אם ולכן להקב"ה, בן נקרא אתה נשמתך
תתגודדו, לא ודם הבשר אביכם מת
אב לכם יש כי בכך יתומים אינכם שהרי
שמו, ויתעלה יתברך וקים חי שהוא
להם יש אביהם כשמת העכו"ם אבל
עצו אם כי אב עוד לו שאין להתגודד
רוח כאשר כן על מועיל בם שאין ואבנו,
בך כי כן לא אתה אבל ישוב, ולא הולך
סגולת כל סגולה לעם לו להיות ה' בחר
כך לאוצר, שמכניסין דבר היינו מלכים,
נפשות לאוצר מכניס הוא הוא הקב"ה
האבד, דבר ואינו הטהורות הצדיקים
לו שיש דבר על ויצטער יבכה ולמה
הערב ורק שם הוא וזורה מציאות
פירותיו אוכל אבל הזה בעולם שמשו,

ז"ל ורבותינו הנצחי, קה:)בעולם (שבת

כשר אדם על דמעות המוריד אומרים
גנזיו, בבית ומניחן סופרן הקב"ה

ט')שנאמר נו', ספרת[ה](תהילים נ(ו)די
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הלא בנאד(י)ך דמעתי שימה אתה

הנפשות שגם לפי והטעם בספרת(י)ך.

גם יהיו שם לכן ואוצר, סגולה הם

הלא שאמר ומה גנזיו. בבית הדמעות

אלא מובן, בלתי לשון בספרת(י)ך

מה כי פירשו שכך לומר אפשר

במספר ומכניסן מוציאן שהקב"ה

כל כי חשיבותן, על מורה שזה הכוכבים

טעם נתן לכן מספר, לו יש חשוב דבר

בנאד, הדמעות ושימת נוד ספירת על

מוציאן שאתה בספרתך הלא ואמר

כמותם יהיו והדמעות במספר ומכניסן

תשימו לא ואומרו ונספרין, גנוזין

הקורחה כי למת, עניכם בין קורחה

דמעותיו היו כאילו מורה העיניים שבין
כן אינו האמת אבל ואבודים, קרחים

בנאד: נתונים הדמעות גם אלא

ùéåאדם על דמעות המוריד לפרש עוד
העדר על מצטער מסתמא כשר
ירא שהיה הוא הרי המעשה, כשרון

וכתיב ו')אלהים לג', ה'(ישעיהו יראת
הקב"ה, של אוצרו כלומר אוצרו, היא
שאינו מדבר אם כי אוצר עושים שאין
מיראת חוץ שמים בידי הכל כי בנמצא,
הדמעות גם מניח הקב"ה לכן שמים,
קאי סגולה לעם שאמר ומה גנזיו, בבית
מקור על המורה עיניכם בין על גם

הדמעות:





  

  

  

  

  

  

  עטרת זקנים בני בנים
  ותפארת בנים אבותם

      )ÊÈ ÈÏ˘Ó ,Â(  

  

  

  

  

  

  



 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קיא~ 

 

 

 

 תולדות חכמי ורבני
 הכהן טראב מסלתון משפחת

 

 

 שהצמיחהעיר , ידועה כעיר קדושה לאלוקיםבבירת סוריה העיר דמשק 
ובנו ( ל"י ז"תלמידו המובהק של האר), ל"רבי חיים ויטאל ז :רבנים ידועים

רבי משה ומרדכי , ל"ארה זצ'רבי משה וישראל נג, ל"ל זרבי שמואל ויטא
, נכלא ועונה בעלילת דמשקאשר  ל"רבי יעקב ענתבי ז, ל"זויונתן גאלאנטי 

 .ועוד ועודל "זרבי יצחק אבולעפייה 

מסלתון המכונה טראב  משפחתאחת מן המשפחות המפורסמות הינה 
כמי שכיהנו בניה ו ,בכהונהכמשפחה המיוחסת ידועה בדמשק שהיתה 

 נושאיהקהילה ב ענייניאת כל  ניהלוו, וראשי אבות בתי הדין כרבנים ראשיים
 . במשך דורותמוהלים וחזנים , ראשי שוחטים, הדת

כבוד מורנו הרב הינו הרב הראשון בשושלת  ,נויפי המקורות הנמצאים בידעל 

 ,שנה שבעיםלפני כמאה  ,ו"תרהון שנת ח חש"אשר נפטר רל "זצ( הזקן)יעקב 
 את שםלתפארה תלמידי חכמים גדולים הנושאים  –צאצאים העמיד וזכה ל

 .משפחתו

                                                            
ד "ראב ל"הרב יהודה מסלתון זצ)בהקדמה מבן המחבר " מילי דעזרא"יעויין בהקדמה לספר  1

 . מכונה מסלתוןשכתב שמשפחת טראב ( מצרים



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קיב~ 

 

 (בן רבי יעקב הזקן)ל "אליהו זצכבוד מורינו הרב 

העמיד תלמידים הרבה רובם חכמים , והידות ובענהאדם הגדול מתנהג בחס
לא פסיק גירסא מפומיה , זכה וזיכה את הרבים, ה וגמראונבונים מקרא משנ

 .יסורים בראשו ובליבוממכאובים וסבל  כל ימיו .אף על פי שהיה עני מרוד

 "עזרא"ל בספר "עזרא זצ הרבו בנו הוהספידט "נפטר בשביעי של פסח תרנ
הכהן טראב  ר יוסף"רבי יעקב בד בירות "ראבאחיינו ו( דרוש לכבוד אב ואם)

 .(להספד' דרוש ב "דבר טוב"בספר הדפיסו )ביום השבעה ל "זצמסלתון 

 מכתבי הוציא קצת( מצריםבד "ראב)ל "ג יהודה הכהן טראב זצ"נכדו הרה
פו דרוש וובס ,"האלף בית"מערכות על סדר , "ויעל אליהו"ידו בשם ספר 

 ."תשובה"דרשות של ' וב ,להספד

 

 :ונכתב על המצבה

 

 .שובר' קול ה

 .שבר על שבר וקינה בכל עבר

 .אין לנו תמורתו קול תורה צועק במרה על החכם שמת

 דין הוא הדר בקודש נהדר

 הרב הכולל בישראל להלל

 חסידא קדישא ופרישאמר קשישא 

 .ר אליהו הכהן טראב מסלתון"כמוהר

 

                                                            
 .ח"תרפ, מנכד המחבר רבי יהודה טראב מסלתון" ויעל אליהו"הקדמה לספר  2
 .דרוש לכיבוד אב ואם מבנו הרב עזרא טראב מסלתון, "עזרא"ספר  3



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קיג~ 

 

 

 

 

 ל"כבוד מורינו הרב בכור יעקב בן הרב אליהו זצ

 .ה.ב.צ.נ.ב ת"תערהטבת ' ע יז"נלב, ה רפאל בדמשק'מ כואג"ד ור"אב

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קיד~ 

 

 

 ל"ר יעקב זצ"כבוד מורינו הרב אליהו ב

דטבחיא  ד דמשק ורישא"כיהן כהרב הראשי וראב ב"תרכהתשרי ' יא נולד
  .(ראש השוחטים)

אבל ידוע שמנעוריו גדל על דלתי התורה לילה כיום , ידוע שכתוב הצנע לכת
 .ה"י זלה"והיה לומד דברי האר, יכה כאורה בעיון ובסברה ישרהשיאיר כח

ומימיו לא עבר עליו לילה , נהירין ליה שבילי דרקיעא כשבילי דנהרדעא
, זה לא מחזיק טיבותא לנפשיה רסא מפומיה ועם כליולא פסיק ג, בשינה

שייף עייל שייף נפיק , ומקבל יסורין באהבה וחדווה, מקבל כל פנים בשמחה
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                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קטו~ 

 

וה יתירה אשתכחת ביה איש אלהים קדוש שקדשוהו שמים הרבה למד ענ
שוחט ובודק , זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, והרבה לימד

 .חסידא קדישא, הנאמן סבא דמשפטים

אנשי . שלושים שררה בצורת במשך ארבע שנים בכל רחבי סוריהבשנות ה
הדת המוסלמים היהודים והנוצרים נתבקשו לצאת לרחובות על מנת לשאת 

חכמי הדת המוסלמים הגיעו לביתו של חכם אליהו . תפילות לבוא הגשם
הוא נאות לבקשתם וגזר על . וביקשו ממנו שיפעל למען הפסקת הבצורת

בית המרחץ טבול בל לך בימי הצוםובנוסף ה. ימיםה עצמו צום של שלוש
ביום השלישי של הצום קרא . המיוחד בשכונה היהודית ומשם לבית המדרש

כי יהיה , לכו למסגדים להתפלל: אליו את אנשי הדת המוסלמית והודיע להם
באותו יום ירדו גשמי ברכה בכל רחבי סוריה שלא פסקו במשך , ואמנם. גשם

 .וקללת הבצורת חלפה, ברציפותשבוע ימים 

ראש )בנו הבכור חכם יעקב כיהן כרישא דטבחיא  ,בניו המשיכו את דרכו
ד "ובנו השני חכם עזרא כיהן כהרב הראשי וראב, בדמשק( השוחטים

 . בדמשק

 .ה.ב.צ.נ.ד ת"תרצהמרחשון ' ע כו"נלב
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                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קטז~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ר אליהו"חכם יעקב ב

וחזן , בדמשק( ראש השוחטים)כרישא דטבחיא ו כיהן "תרמהאלול ' נולד ב
בעל "בימים הנוראים שימש כ. בדמשק" כותאב אל עתיק"בבית כנסת 

( ועוד" הרקי' בריז"ולידו " כותאב אל עתיק)"בשלושה בתי כנסיות " תוקע
והיו מסדרים את תפילותיהם כל אחד בשעה אחרת בשביל שיוכל לתקוע 

כמי שלא היה פותח את פיו אלא אם היה ידוע כסבלן ועניו ו. להם בשופר
 -ל "הילה יחד עם אחיו חכם עזרא זצהיה משמש כמוהל בק. נשאל שאלה

ברית של  כאשר היהו. היה המוהל הראשי בנוסף גםו ד"הרב הראשי והראב
ל "אחיו חכם עזרא זצ. יחדתאומים המנהג היה שעורכים את שתי הבריתות 

ל והיו "ת אחיו חכם יעקב זצהיה מברך את ברכת המילה ומכוון לפטור א
 . עושים את הברית כאחד

ל בנו היה הסנדק והזמין את אביו "ומעשה שהיה כשנולד נכד לחכם יעקב זצ
הזמין חכם יעקב את . ל"אך מכיוון שהגיע גם אחיו חכם עזרא זצ. כמוהל



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קיז~ 

 

 השיב לו חכם עזרא היות שאתה האח הבכור. אחיו לזכות בעשיית הברית
שוב וכיבד וחזר  ,נעתר חכם יעקב וחתך את הברית. תתעשה אתה את הברי

ל עד שנאות בנו של חכם "סירב חכם עזרא זצ .את אחיו בעשיית הפריעה
 .ל והוא המשיך מהפריעה והלאה"ל הרב יעקב טראב זצ"עזרא זצ

התיישב בתל אביב בשכונת ( בפעם השנייה)לאחר שעלה לארץ ישראל 
זכה , "בעל תוקע"אחים בחזנות וכהתקווה ואף שם שימש בבית כנסת ברית 

, (וראשי כוללים, ראשי ישיבות)ובחתנים תלמידי חכמים , בבנים יראי השם
' נפטר בשיבה טובה כט. אשר המשיכו את שלשלת המשפחה' וזרעו זרע ברך ה

 .ה.ב.צ.נ.ד ת"מרחשון התשל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קיח~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"חכם אליהו בן חכם יעקב זצ

באלול ' כהעלה לארץ ישראל ב, ץ"ראשון של חנוכה התרנולד בדמשק נר 
ל "תו של המקובל חכם אברהם סיתהון רביע זצנשא לאישה את ב, ח"התש

רב של עולי שימש כולאחר עלייתו לארץ ישראל , שהיה דיין בארם צובא)
היה חזן בבית , (בשכונת התקווה בתל אביב" מגן דוד"ורב בית הכנסת , ץ"אר

, ב"ושו, בתל אביב למעלה מיובל שנים" בית יעקב" הכנסת לעולי דמשק
השאיר , ד"סיון התשע' יסורים רבים דשנזדכך בנפטר לאחר , ומזכה הרבים

אברכים ו יםמוהלם "רבנים שובי, ים בדרכי אבותיהםהולכה' זרע בירך ה
 . ועוד



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קיט~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל "ר אליהו זצ"כבוד מורינו הרב עזרא ב

לאחר שעלה לארץ  ,ד בדמשק"כהרב הראשי וראבמילא מקום אבותיו וכיהן 
' אדר א' ע יב"נלב. והשב בתל אביב וכיהן כרב שכונת התקישראל נתיי

חלק )ונדפס בספרו יעטה מורה , ל ספד לו"בנו הרב יעקב ברוך ז. ב"התשכ
 (. מועדים

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קכ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל "ר עזרא זצ"כבוד מורינו הרב יעקב ברוך ב

, "מרכז הרב"ברחובות ובישיבת " הדרום"גדל בשם טוב ולמד בישיבת 
, והנתמנה לכהן כרבה של שכונת התק( ב"בשנת התשכ)לאחר פטירת אביו ו

שם רבינו יוסף יסד בית מדרש וישיבה על , וכיהן כמוהל בשכונה ומחוצה לה
, ג"בטבת התשנ' סורים קשים הלך לבית עולמו בכחלאחר י, ל"חיים זצ

א כרב שכונת "בנים שהולכים בדרכי אבותיהם הרב עזרא שליט השאיר
 .א כרב באירופה ועוד"והרב יוסף שליט, התקוה

דרשות על " יעטה מורה"י ספרי "לאחר פטירתו הוציאו לאור בניו מכתב
 . חלקי השולחן ערוך' ת בד"פרשיות השבוע ומועדים ובסופו שו



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קכא~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל "כבוד מורינו הרב משה בן הרב יעקב זצ

 .ה.ב.צ.נ.ת, ח"תרעהסיון ' ע כב"נלב, ה רפאל בדמשק'מ כואג"ר

 

 

 

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קכב~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"ר משה זצ"הרב יעקב בכבוד מורינו 

 .ה.ב.צ.נ.ת ,ב"סיון התרצ' ע ו"מרבני ומקובלי דמשק נלב

 

 

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קכג~ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ל"כבוד מורינו הרב נסים בן הרב משה זצ

 .ה.ב.צ.נ.ו ת"תרצהתמוז ' ע ו"נלב

 

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קכד~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"ר ניסים זצ"חכם אברהם ב

נשא לאישה את ביתו של דודו , למד תורה ממשפחתו .ו"תרנהטבת ' נולד יד 
ולאחר , (ד דמשק"הרב הראשי וראב)ל "חכם אליהו הכהן טראב מסלתון זצ

ובנוסף לזה היה מלמד . שנפטרה הפצירו בו שיתחתן עם אחות המנוחה
 ב"ושו ,"חוש אל באשה"וחזן בדמשק , "ם"מבהר"תינוקות בתלמוד תורה 

ארץ ישראל נתיישב בשכונת התקוה בתל אביב ולאחר שעלה ל. (שוחט ובודק)
. ב"אייר התשל' ע כג"נלב. לעולי דמשק" ברית אחים"והיה חזן בבית הכנסת 

 .ה.ב.צ.נ.ת

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קכה~ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 ל"זצ חכם משה בן הרב בכור יעקב

בבירות היה מקובל  ,(לבנון)לבירות  ועבר, א"תרמה' אדר א' כחנולד בדמשק 
 . ה.ב.צ.נ.ת, ו"תשכהח ניסן "ע ר"נלב .וברכהעל כל העדה וקבלו ממנו עצה 
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                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קכו~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"חכם דוד בן הרב בכור יעקב זצ

 .ה.ב.צ.נ.א ת"תשהכסלו ' ע כ"ל נלב"אלול התר' נולד ד

 

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קכז~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ל"זצבן הרב אליהו עזרא  בהררינו מובוד כ

 .ה רפאל'כואגמ "ור, ד"אב

 .ה.ב.צ.נ.תפ "שבט התר' ע כח"נלב

 

 :כתב עליו בנו תוך שימוש בפניני לשון

 .פי חיבתויגע בתורה ל ,אדם הגדול בדורו

 קץ משנתוימשים לילות כימים וי
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                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קכח~ 

 

 .דרך קסתו לעומת מחברתו 

 היה כותבה דורשה  דורש טוב לעמו 

 .מאז הבוקר ועד מעלי שמשא כל שקבלה נשמתו

 רותיו מתוקניםימימיו נאמנים פ

 .תויבעריו ייתן יאשר פ

 המזכה את הרבים במילי דדרשא 

 .המחדש בטובו ציצים ופרחים

 הנחמדים מזהב ומפז 

 מתוקים מדבש ונופת צופים

 .מגדלות מרקחים

 

הרבה השיב ו ,זיכה את הרבים. היה דורש בבתי כנסיות לזקנים ונערים
 .מעוון

 

 :ספריו

 .חלקי השולחן ערוך' שאלות ותשובות בד "זרהעת שערי "שו"

 .חלקי השולחן ערוך' שאלות ותשובות בד "דעזראמילי "

בת הגדול ושבת זכור ודרשה לבר דרשות לשבתות תשובה וש "ספר עזרא"
 .ת"ושו, ה והספדיםומצ

 .ך"דרושים על התנ "ויאמר עזרא"

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קכט~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ל"יהודה חיים זצ כבוד מורינו הרב

. ד בדמשק"ראבלאביו הגאון רבי עזרא שהיה ב "תרלה טבת' ח נולד בדמשק
 בדרשותיו, נודע כאחד מחכמי ורבני דמשק הבקיאים בכל חדרי התורה

 .ת"משך את ליבות שומעיו ועורר את לבבם להשי ותהנעימ

נחבא אל , וה יתירההתנהג בענ, נא ממון וגדולהש, היה בעל מידות תרומיות
 .תה נסוכה על פניויהכלים ואצילות הי

ד בקהיר בירת מצרים ובמשרה זו "ראבג הוזמן מדמשק לכהן כ"תרפהבשנת 
 .דיינא דנחית לעומקא דדינא. כיהן עד פטירתו
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                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קל~ 

 

דתם יבנו ונכדו נהרגו ביר, ה לו אסון נוראיה קריבימי מלחמת העולם השנ
 .דבר זה דיכאו מאד. י מפציצי האויב"ים עעל בירת מצרלמקלט בהפצצה 

 . וקירב את קיצו

בקהיר בו היה " חן"י כנסת גבאי בתחיבוריו החשובים יצאו לאור בהוצאת 
 .מתפלל ומרביץ תורה מיום בואו עד פטירתורבי יהודה 

באחת הפעמים נסע . ממצרים לדמשקע לנסורגיל ל היה "חכם יהודה זצ
טבעת , עימו מתנה והביא .ל"עזר ז לנכד אחותו אליהובר מצווה לכבוד 
ה נפלה הטבעת מצוואך לצערו של חתן הבר ( כמנהג הגברים בדמשק)גברים 

( בדמשק היו בריכות מאחורי הבתים)מאחורי הבית  לתוך בריכה שהייתה
ה לחתן הבר מצו בגדיו נכנס לבריכה והוציא פשט ,לא היסס ל"זצ חכם יהודה
 . את טבעתו

   .ה.ב.צ.נ.ת ו"טבת התש' נפטר בקהיר כח

הכהן למנות את בן אחותו חכם עזרא בקשו לאחר שנפטר חכם יהודה 
שיכהן כרב הראשי ( ד דמשק"שהיה הרב הראשי וראב)טראב מסלתון 

, בגלל האלמנה, הוא לא היה מעוניין לתפוס את מקום דודואך  .למצרים
לירושלים לראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי  מכתב שלחו .אשת הדוד

שישלחו להם רב בבקשה  רב עזרא עטייהלראש ישיבת פורת יוסף העוזיאל ו
הרב ר לימים את שלחו להם איש צעיהללו ו .כרב הראשי למצרים שיכהן

 בקהילה חששו לאחר שהגיע( שלימים היה הראשון לציון). ל"עובדיה יוסף זצ
ל חכם יעקב הכהן טראב "בן אחותו של חכם יהודה זצ .מפאת גילו הצעיר

( יםשנשארה במצר)הרבנית ל "ל שלח מכתב לאשתו של חכם יהודה זצ"זצ
גיסו  ואל להם לחשוש שחכם עובדיה הוא" נשאר במשפחה הכתר"וכתב להם 

 . ותלמיד חכם גדול הוא
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                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קלא~ 

 

 :ספריו

 .חלקי השולחן ערוך' ות ותשובות בדשאל וזאת ליהודה

 .חלקי השולחן ערוך' שאלות ותשובות בד שארית יהודה

 .דרשות ליסורין הספדים ושמחות ויאמר יהודה

  .(תשובה שבת זכור שבת הגדול שבת)שבתות השנה ' דרשות לד קול יהודה

 .חלקי השולחן ערוך' שאלות ותשובות בד בני יהודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קלב~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"עזרא זצכבוד מורינו הרב יר בן חכם מא

בן היות והיה ואביו מיאן להינחם  .בחיי אביו ואימו ,ע במבחר ימיו"נלב
 .שוחט ובודק ומוהל, לבב ואמיץ כח חכםכנודע . וזקוני

, ל"וספד לה בנה הרב יהודה זצ, ה"אמו מרת לאה ע אףובאותה השנה נפטרה 
 .('דרוש להספד ב" ויאמר יהודה"בספר  ונדפס)

 

 

                                                            
 .להספד' דרוש א( ד מצרים"ראב)ל "ר יהודה זצ"ויאמר יהודה לאחיו כמוה 11
 ."מילי דעזרא"הקדמה לספר  12
 .להספד' שם דרוש ב 13



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קלג~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל "זציעקב ברבי יוסף כבוד מורינו הרב 

 .ב"שנת התרכו רבי יוסף בלאבינולד בדמשק 

 . לבנון - רותד בעיר בי"שימש כראב

הולך ללמוד בבית המדרש ובעודו בדמשק היה משכים קום מחצות הלילה 
רב ולאחר מכן כאשר עבר לשמש כ, (על שם רבי חיים ויטאל) ו"של מוהרח

רש להם בכל זמן ובכל ם שם זיכה את הרבים ודג, לבנון –הראשי בעיר בירות 
 .מועד

                                                            
 (ל"דוד לניאדו זצ' לר". )לקדושים אשר בארץ"ספר  14
 (. ד מצרים"ראב)ל "מבן דודו הרב יהודה הכהן טראב זצ', חלק ב" שארית יעקב"פתיחה לספר  15



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קלד~ 

 

וה ענ: "ה הלשוןנרגשים בזבפטירתו אמר עליו רבי דוד סיתהון דברי הספד 
תורתו לשם . רהמדי תבל ושקד על התורה בפרנסה חסמאס בכל ח, רהיית

" דרוש לנשמת הצדקת"ס "יעלה הד." )והצדיקים מאנשים הנאמנים ,שמים
 ('דף קמז

 

 :נכתב על ציונו

 פה נטמן ארון הקודש ארי במסתרים

 ק טהור זרע גברים"בר אוריין ובר אבהן מזר

 ופועל צדק ודובר אמת ומשריםהולך תמים 

 בשלום ובמישור הלך ורבים השיב מעון בתוכחות ומוסרים

 המזכה את הרבים ומאיר לארץ ולדרים

 ר"הלא הוא הרב הגדול החסיד והעניו סוה

 ת"מ כקש"מ ור"השקדן בתורה ר

 ע"ר יעקב הכהן טראב מסלתון נ"כמוהר

 נתבקש בישיבה של מעלה ויצאה נשמתו בטהרה

 בעשרים ושנים לחדש טבת ליל רביעי

 ג ליצירה"שנת התרפ

 א"וזיע. ה.ב.צ.נ.ת

 

 :ספריו

 (שבת תשובה שבת זכור שבת הגדול)שבתות השנה ' דרשות לד דבר טוב
 ודרשות לשמחות 

 חמשה חומשי תורהס ב"על דרך הפרדחידושים  חלקים' בית יעקב ב



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קלה~ 

 

תשובה שבת שבת )שבתות השנה ' דרשות לד' חלק א חלקים' שארית יעקב ב
וחידושים , "האלף בית"מערכות לפי סדר ' וחלק ב. והספד( זכור שבת הגדול

  .ומזכרת הגיטין, ם הלכות מלוה ולוה וסנהדרין"על הרמב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קלו~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ל"ר יוסף זצ"מרדכי בכבוד מורינו הרב 

  .ל"ו לאביו רבי יוסף זצ"תרלהשבט ' נולד בדמשק ביז

סדי קהילת קדש ייוהיה ממ, ו יורקינ –היגר לברוקלין  ,בדמשקנולד 
שימש כרב . יוצאי דמשק אשר נוסדה לפני יותר ממאה שנה - "אחיעזר"

 . משך יובל שניםבומנהיג 

מדי שבת בדרשותיו מפיק מרגליות  יופאוצר מלא ו, רב נכבד בקהילתו
החדיר  ,רבים השיב מעוון בדרשותיו המתוקים מדבש .ובמועדיםבשבתו 

 .נטע בליבם אמונה בבורא ואהבה לתורה, תורה בקרב רבים גדולים וקטנים

                                                            
לאחיו הרב " )בית יעקב"ובהקדמה לספר , (ל"דוד לניאדו זצ' לר" )לקדושים אשר בארץ"מספר  16

דורש "ובהקדמה לספר , "(מגן דוד"ק "רבה של ק)ל "מהרב יעקב קצין זצ( ד בירות"יעקב טראב ראב
 .ל"מהרב ברוך בן חיים זצ "טוב



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קלז~ 

 

אלא ירד אל העם , לא שאף גדולה לעצמו, הקריב את חייו לזכות את הרבים
היה תמיד עוסק בתורה יומם ולילה לא פסיק גירסא  .להעלותם ולרוממם

היה  רב הקהילהנוסף על תפקידו כ. בשקידה רבהס התורה "מפומיה בפרד
בימים  בחורים תורה ומוסרלת ו"רבן בת בית ומלמד לתינוקות של מורה

 .ובלילות מדי יום ביומו

ידה הנעלית המ. חי חיי שלווה פנימית ושמחה, ניחן במידת ההסתפקות
 .החזיק טובה לעצמוה יתירה ונפש שפלה ולא וענדת יהפלגתו במ היאביותר 

ובכפיפות , בפחד וברעדה', ה עמד כמלאך, כחזן בתפילה בעומדו לשרת בקדש
בעד כל  ושפך שיחו לפני בורא, קומה שפך שיחו לפני הבורא בפחד וברעדה

  .לבו היה מלא רתת וחרדה' ובכל פעם שהזכיר שם ה, אדם שפנה אליו בצרתו

ן אדם יולכן השכינו שלום ואהבה ב, ו לכל בני הקהילה נאמרו בנעימותידבר
והשתדל " בית יעקב"פרו של אחיו ערך את ס .חברון אדם לילמקום וב
 .בהדפסתו

מלא מקומו י התורה והמצוות ובייחוד בנו מ"בנות ונכדים עפ, זכה לגדל בנים
        .ל"וחכם יעקב זצ ,ל"הרב ציון מסלתון זצ

 :נכתב על מצבתו

 יאספך' והלך לפניך צדקך וכבוד ה

 כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה

 הוא צבאות' כי מלאך ה, יבקשו מפיהו

 נ רבנו ועטרת ראשנו"פ

 ו"הרב החסיד והעניו רצ

 ל"מרדכי מסלתון הכהן זצ' ר

 אוצר מדות חמודות                           איש אלוקים קדוש

 וחזן נעים זמירות                         ק אחיעזר"רב ואלוף לק



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קלח~ 

 

 פה מפיק מרגליות                       מורה צדק ומגיד מישרים

 בנגלות ובנסתרות                         אל תמידהגה בתורת 

 ברב עוז ותעצומות                           חנך וגדל תלמידים

 ענוה גדולה ונחת עולות                          כמרדכי הצדיק

 ותליהדות ותור                   אבינו אב הרחמן הדריך בניו ונכדיו

 ק"ט לפ"תשיהא שנת "אד' ך לח"ם ביום א"נתבש

 א"וזיע. ה.ב.צ.נ.ת

 

שנדפס על ידי , ים על פרשיות השבוע ומועדי ישראלדרושדורש טוב : ספרו
 .ל"בנו הרב ציון מסלתון זצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קלט~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"זצבן חכם מרדכי  (ק'ג)הרב יעקב 

בעל  היה ,ג"תרפהבארצות הברית בשנת ל "לחכם מרדכי זצנולד 
מכניס ידוע כ היה .ך"הטעמים של תנאת ולימד לקהילה  ,קורא

 .ג"תשעהז אלול "נפטר ערב שבת י ,אורחים

 

 

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קמ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"בן רבי מרדכי זצחכם ציון 

לארצות הברית בשנת  הגיע ,ה"תרעהבדמשק בשנת ל "לחכם מרדכי זצנולד 
 הומילא מקום אביו לרב ,למד שחיטת עופות אצל חכם יעקב קצין ,פ"תרה

ז תשרי "נפטר י. ט אחר פטירת אביו"תשיהבשנת  "אחי עזר"קהילת של 
 .ט"תשנה

 :ספריו

כמו כן הוציא לאור את  .ומחזורים כמנהג יוצאי דמשק הוציא לאור סידור
  (ך שנוהגים לקרוא מידי שבת"תנ" )המשמרות"ספרי 

( בשפה האנגלית) "פירות של ציון"לאחר פטירתו הוציאו לאור את ספרו 
 .דרשות על פרשיות השבוע והמועדים

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קמא~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"זצ( מורי)הרב מרדכי 

 "נר ישראל"ט למד ב"תרצהבשנת ל "זצ( בן חכם מרדכי) יוסףלחכם נולד 
 ".יוסף בפורת"ו "לאנד בווין"ו

, "שערי ציון"לתינוקות של בית רבן בקהילת ( תפילה בשבתות)העמיד מנין 
עמק "הקים בית מדרש . ריש בילדי הקהילה מסורת אבותינווהש, בברוקלין

היה ידוע כתקיף ועומד בפרץ בקהילתו . ובית כנסת, בברוקלין כולל -"התורה
 .בפני רוחות הזרים ליהדות

היה טורח להכניס תלמידים לתלמוד  ,השיב רבים מעוון, נודע כמזכה הרבים
ים מופלגים שלולא נזקף לזכותו תלמידי חכמ. תורה במסירות נפש עצומה

 .התערבותו היו לומדים אצל הגויים



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קמב~ 

 

דאג , היה עומד לימין הנרדף. חיפש לעשות מצוות אשר היו מוטלות בצד
 .וטרח בהכנסת אורחים, מצטער בצער של אחרים ,ליתומים ואלמנות

 .ד"תשעהב לעומר "נפטר בשבת ל

 

 

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קמג~ 

 

 

 

 

 

 

 

 ל "ר יוסף זצ"חכם נתנאל ב

לעת זקנותו . בדמשק והרביץ תורה לעדרים שימש כחכם בתלמוד תורה
הוטל עליו התפקיד העגום שלקחוהו חיילים טורקים לבית ( ח"בשנת התרע)

, ד"נעמן בליקנד ויוסף לישינסקי הי :הסוהר לומר וידוי עם הרוגי מלכות
נצח ישראל לא )י "לפני שהוצאו להורג בגלל פעולתם במחתרת העברית ניל

 .ה.ב.צ.נ.ת. ב"תרפהטבת ' ע ט"נלב. אנגליםלהביא את הכובשים ה( ישקר

ספר " את כתב ידול "זצסלתון ג הוציא לאור הרב יעקב מ"בשנת התשס
 ".הדקדוק

 

 

                                                            
 ".הדקדוק"מתוך ההקדמה לספר  17



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קמד~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"סף זצהרב מאיר בן רבי יו

מתכשר במלאכתו נהנה מיגיע כפיו שייף עייל שייף , איש כשר וירא שמים
 .נפיק ואיש צדיק ותמים

מזכה את הרבים בקימת חצות כל לילה ודורש להם בדברי מוסר כפי אשר 
 .להורות להם את הדרך אשר ילכו בהידו תשיג 

וחושבי ' וזכה לראותם כשרים מיראי ה, יתברך' הדריך את בניו לעבודת ה
  .'שמו וכו

 .ה.ב.צ.נ.ת .ו"אדר התרע' ע כה"נלב

 

 

                                                            
 .להספד' דרוש ז( ד מצרים"יהודה הכהן טראב מסלתון ראב' לר" )ויאמר יהודה"ספר  18



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קמה~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"זצר דוד "ב חיים יצחקכבוד מורינו הרב 

בית החולים של ( שלוחא דרבנן)ר "שד התגורר במצרים ושימשבדמשק נולד 
הראשונה קבע אחר מלחמת העולם ל. בירושלים בעיר העתיקה" משגב לדך"

לומדי תורת  - א קדישא של המכווניםחברירף לוהצט, דירתו בירושלים
היה בעל צורה נאה . במצרים אשר גרובנות לבנים כי אם לא זכה ל. הסוד

 .ודרשן נפלא

והביא , (ד בירות"ראב)ל "היה חתנו של הרב יעקב הכהן טראב מסלתון זצ
וכן כתב את , שארית יעקב( של חמיו)את ספרו על אף ייסוריו הרבים לדפוס 

 . 'ההקדמה לחלק ב

                                                            
 .'עמוד תכד( ל"ג אברהם מונסה זצ"להרה" )פדה את אברהם"מהספר  19
" שארית יעקב"לספר ובפתיחה , (ר בן יעקב"ד -הרב יוסף חיים שרים " )השליח הנודד"מהספר  20

 .ל"ל שהיה חתנו של הרב יעקב הכהן טראב זצ"כתב בן דודו הרב יהודה זצ



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קמו~ 

 

ג יהודה הכהן טראב מסלתון "ובהיותו במצרים הוא ואחיו יעקב עזרו להרה
 . ברבנות ל בעבודתו"זצ

הרב יוסף חיים ר "השדאל כתב הזכירו במיל 'אליהו פאניז' ר ציוןלון הראש
   .ל"זצ שרים

ד היה כבן שנתיים עברו "ל הי"הגאון רבי מצליח מזוז זצומספרים כאשר 
והימים ימי , וחס כי שם מצא אביו מקור פרנסה ברירבה לתוני'הוריו מג

ומי שהיתה , המחירים עלו והאמירו מיום אל יום, מלחמת העולם הראשונה
ר מארץ "ה בא שד"בשנת התרע. יח בהורמכרה ביוקר וה, לו סחורה ישנה

ה למושב יווא, ל"טראב זהכהן יצחק ' כבוד הרב המקובל ר, סיישראל לתונ
, למזכרת תודה עלה בדעתו יום לפני פרידתו. של משפחת מאזוז בביתםלו 

ומסרו , וכתב קמיע לשמירה לילד בן השלוש, ועם אכסניא שללגמול חסד 
למחרת קם משנתו מרעיד וקרא לבעל הבית . לאביו לעטפו בנרתיק של כסף

אינך יודע רום ערכו של הילד שכתבת , רוני לאמריבחלומי הע: ל ואמר לו"זצ
כתב , וכך היה, וצריך אני לכתוב לך קמיע אחר מיוחד בשבילו, לו קמיע רגיל

בנרתיק של  ושניהם היו עליו, "האילן הקדוש"הנקרא בשם לו קמיע גדול 
סגולתם (. ר ואין להשיב"שנחתמה הגזירה בעוה)כסף עד רגע חייו האחרון 

וכמעט כל שאלותיו , ובהם נכנס בחצרות מלכים ושרים, לחן ולחסד ולשמירה
 .פותינים פבר לטובת הכלל והפרט נתקבלו בסובקשותיו 

 .ה"צתרהטבת ' ע בירושלים ח"נלב

                                                                                                                                                  
ואירא כי אין לי עוד כח מרוב "לספר שארית יעקב  בהקדמה ל"חיים יצחק זצ' וכך כותב ר 21

ר רואות הספר "ורוב הימים מוטל על ערש דוי והמלאכה רבה כאשר עיני מו, ה"היסורין אשר יסרני י
 .  ל"עכ." 'ד בזה רב האיכות ויאות זה לרבנים גדולים לא לאיש כמוני חולה ומעונה וכוהנחמ

ד "ראב -ג יהודה הכהן טראב מסלתון "הרה)ת מילי דעזרא כתב בן המחבר "ובהקדמה לשו22 
טובים השניים והיו הקרובים ראשון , ובפרטות ואלה יעמדו על הברכה האחים המבורכים( "מצרים

ו "ר של כולל משגב לדך ירושת"טוב ולתהילה רב חביבא כהנא רבה הרב השדאדם המעלה לשם 
, ו ויזכה לזרע של קיימא ואורך ימים ושנות חיים"כבוד קדושת תורתו חיים יצחק הכהן טראב הי

 ."ו הם היו לי לעזר בעיר תהילה מצרים"הי... ואחימלך המשכיל נבון וחכם יעקב 
 .(031עמוד ' טאגרת ל" )השליח הנודד"הובא בספר  23
 .א"מבן המחבר רבי צמח מזוז שליט" ת איש מצליח"שו"מתוך הקדמה ל 24



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קמז~ 

 

 

 

 

 

 

 

       ל"בן חכם מאיר זצ( 'פרג)חכם יהושע 

בנה שם , והראל והתגורר בתל אביב בשכונת התקנולד בדמשק עלה לארץ יש
ו "תשלהאלול ' ע י"נלב .עסק במלאכת כפיים .מקווה טהרהלידו בית כנסת ו

           .ה.ב.צ.נ.ת

 

 

                              

 

               

 

 



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קמח~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"ז יעקב הכהן טראב מסלתון סמל ראשון

את . אביב-בתל( 3.9.08.3)ג "תשכהז באב "נולד ביום י, ו"הי בן יפה ויוסף
כאשר השתקעה . אביב-בתל" עציון"הספר -תחילת חינוכו קיבל יעקב בבית

, "אדרת"ובישיבת " הראל"הספר -הוא המשיך ולמד בבית, ים-המשפחה בבת
וסיים בהצלחה את חוק , גלה יעקב למקום תורה משם. ים-שניהם בבת

יעקב היה נער . תקוה-בפתח" תורה ומלאכה"לימודיו בישיבה הטכנולוגית 
הוא היה פעיל בחברה בדרכו , למרות זאת. שקט וצנוע ונחבא אל הכלים

ראש וראשון בקרב , עם התבגרותו היה יעקב לעלם חסון ונאה. השקטה
והשאיר אחריו אוסף גדול של , בי הארץיעקב טייל הרבה בכל רח. חבריו

-הייתה ליעקב תבונת. תמונות המנציחות את פינות הארץ שבהן דרכו רגליו
ותמיד , הצחוק לא ירד מעל פניו. כפיים והוא עזר להוריו בכל עבודות הבית

 . הייתה לו מלה טובה לכל אחד



                 ורבני משפחת הכהן טראב מסלתון תולדות חכמי

 ~ קמט~ 

 

-ובשל מקצועו הוצב בחיל, 0890 ל במחצית אוקטובר"יעקב גויס לצה
ולכן הסכים לשרת בחיל אף שהדבר חייבו , הוא אהב את מקצועו. מודיעיןה

בחיל השתלם יעקב . לחתום לשנת קבע אחת אחרי תום שירות החובה
הערכת מפקדיו אליו . והוכשר להיות טכנאי שדה, בקורסים מקצועיים שונים

המבצע את עבודתו באופן הטוב , והם ציינוהו תמיד כחייל טוב, הייתה רבה
החיים -דבק יעקב באורח, כל קשייו ומגבלותיו-על, גם בשירות הצבאי. תרביו

 . הדתי שבו גדל

במלחמת שלום )בקרב בלבנון אדר מאש כוחותינו ' יעקב נפצע קשה בליל כב
ביום ו, ם בחיפה"שבדרום לבנון ופונה לבית החולים רמב" נבטיה"ב (הגליל

-והובא למנוחת ,ראשון יעקב-סמל טרנפ, (03.3.0891)ה "תשמהד באדר "כ
שלוש , הוא השאיר אחריו הורים. הקברות הצבאי בחולון-עולמים בבית

 . אחיות ואח

קובי התגייס "כי , ציין מפקד יחידתו, במכתב התנחומים למשפחה השכולה
לאחר שסיים בהצלחה הכשרה , ליחידה לפני כשלוש וחצי שנים ושירת בה

הוא שירת בצוות המהווה חלק , ל תקופה זובמשך כ. עד לנפילתו, מקצועית
. מחוד החנית של היחידה והשתתף לא אחת במשימות קשות תוך סיכון עצמי

וביצע את , מאז הגיעו ליחידה התגלה קובי כאדם חדור ערכי חינוך ומסורת
גם במשימתו . בלא התלבטות ותוך דבקות במשימה, המוטל עליו בלא דופי

מתוך חשש  -בלא התפשרות או המתנה  -עליו האחרונה דבק במילוי המוטל 
 ". לפגיעה בהגשמת המטרה החשובה

" היכל שלמה"הספרדי על יד  הכנסת-שמו ולזכרו הוכנס לבית-ספר תורה על
והועבר לאחר , (ל"צהרב עובדיה יוסף זהראשון לציון שבו התפלל )בירושלים 

ב יעקב של הר" )בית יעקב"ן שהקים אביו בבית הכנסת שבע שנים למני
ולאחר שעברו לאלעד העבירו את ספר , בת יםרמת הנשיא ב( א"עטייה שליט

 . התורה לאלעד

 

 



 



  

  

  

  

  

  

  תולדות ושבחי

  ל"זצ חכם אליהו
  

  

  

  

  

  



 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קנא~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"חכם אליהו הכהן טראב מסלתון זצ



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קנב~ 

 

 

 דברי הספד
אוי ואבוי אבד  ,ברחובות קריה, בכיה אחר בכיה, וינידו הקרובים, יבכו בניו1

 .מי יהיה לנו לסומך ,רבהא גבר, ווי דחסרה משפחתינו, חסיד מן הארץ

 ,עמוד תפילתנו ,בעדנומשגב , מאור עינינו, הי חסיד הי עניו הוא אבינו רועינו
וכל העם אשר בשער שות שתו , הנזר והעטרה ,משוש פארינו ,מורינו ורבינו

 ,רחוקים נעשו קרובים ,על סילוקו של צדיק בוכים ומספידים עליו ,הצערה
הנים ומכל שכן בני המשפחה כ, חכם שמת הכל כקרוביו צועקים במרה

ציץ  ,גדול המשפחה ,והיו הקרובים בוכים עונים אנה הלך נשיאנו ,ולויים
 .אליהואדונינו  מאחיו הכהן הגדול ,פאר הדרנו ,נזרנו

מה נדבר , בני בניו מה נדבר בתרייהובניו ואנו  וקל וחומר בן בנו של קל וחומר
ונפל נזרינו  ,כי הורד כבודנו, אוי לנו אהא עלינו, אין לנו פה לדבר, ומה נצטדק

 .ד ירדנו מרום רקיעא לבירא עמיקתאירו, ופארנו

ועל , דלנו על התורהיג, כמה טרחות טרח עמנו, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו
על דעת מחזיק , הזן ומפרנס אותנו על המחיה ועל הכלכלה, (תפילה)העבודה 

 .ביד לומדי תורה

 ,צדיק אבד, תורהלקוח את ספר ה, והן עתה הצדיק אבד ויעל בסערה השמים
 .הוא הדרהו ,והוא זיוה ,הוא הודה ,לדורו אבד

 יעלה אל, מה לך פה אליהו, וישמע את הקול מדבר אליו, ויהי כאשר תמו ימי2
כי שמה ישבו כסאות , שם נחה רוח אליהו יסע קדים בשמים, ההרה ושב

                                                            
ל "על אביו הרב עזרא זצ( ד מצרים"ראב)ל "מתוך הספד שנשא הרב יהודה הכהן טראב מסלתון זצ) 1

      (ל"עם קצת שינויי לשון על המנוח זצ, להספד' דרוש ג" ויאמר יהודה"בספר ( ד דמשק"ראב)

ל "על אביו הרב אליהו זצ( ד דמשק"ראב)ל "מתוך הספד שנשא הרב עזרא הכהן טראב מסלתון זצ) 2

     (ל"ויי לשון על המנוח זצעם קצת שינ, לכיבוד אב ואם דרוש" ספר עזרא"ב



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קנג~ 

בשוה , גם אתה תהיה כאחד מהם, יושבים ועטרותיהם בראשיהם, צדיקים
 . קריתים

מלמד , ויהי כפורחת עלתה ניצה כד שכיב ונים, ויהי כשמעו וינס ויצא החוצה
מהור , נשמתו יצאה בטהרה, אורה גדול זה גילוי שכינה, שנתמלא הבית אורה

ם עולים לקראתו והנה מלאכי אלוקי. ימהרנה בגוף נקי כאלישע בעל כנפים
ההר חמד אלוקים לשבתו אל אלוקינו היושב , לאמר לו עלה לך ההרה

 . בשמים

והנה עד כה ועד כה נח נפשיה דרבי אבא ותאמר אלכה ואשובה אל אישי 
ואנן בדידן עינינו רואות וכלות . מאירת עיניים, לאור באור החיים, הראשון

י לחדא דאזלא זה הדור וו, ינו מצינו כוס התרעלהתכי ש, לחול במחולות
הוא , וציץ תפארתינו, הלא הוא עטרת ראשינו. בלבוש מיקירי ירושלים

, ענותן כהלל, הרב הכולל בישראל להלל, מאור עינינו, סבינו, אבינו, אדונינו
, אבינו, כולל כל דבר שבקדושה, מר קשישא, כהנא רבא, המדוכה ביסורין

בגן עדן אלוקים , ה בצרור החייםיתה נפש אדוני צרורייהא רעוא וה. מורינו
 . יםיועיניו תחזינה בשבח המגיע לכתפ, תה מנוחתו כבודיוהי, חיים

, וצדיק דינו, צדיק הוא, מקבלים דין שמים עלינו, ואנחנו בניו ויוצאי חלציו
ולא נוסיף . ויהיה לנו לעיניים, דזכותו יגן בעדנו, ונבקשה מאלוקינו על זאת

תה יוהי, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה, דינאבת דינא בטל , עוד לדאבה
ומכל צרה ונזק יצילנו לנו ולכל ישראל אחינו , נו בחייםיהשם נפש, חהווהר

 .ולכל משפחת בית אבי

לפני קל , ובתפילה, בתחינה, ובמטו, יעמוד חי בבעו, את אליהו' ויהי בעלות ה
עטרת , שת חילא, בעד אשתו, לשארית עמו, בעד שארית הנמצאה, נורא עלילה

יסורין מהדרין מן יכוללת כל , האשה הכשרה והצדיקה, גולת הכותרת
כלי שנשתמש בו , לגשיםיתבורך מנשים מלכות ופ שולמיתהיא , המהדרין

, בניו וכל בית אבינו, וכל שהוא עיקר בעד הבנים, זו היא בית גרמו, קדר
, והנעימים, הנאהבים, ןיוחתנים מן המני, הם וצאצאיהם, ונשים, אנשים

שנים , יחד כולם ימים יאריכו, אוהבם נדבה, תוכם רצוף אהבה, והמה חכמים



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קנד~ 

 אבן -שלהם  השלם הדבר) לא יטה לארץ מנלם, עוד כל ימי עולם, יאריכו
 . פדות שלח לעמו, משיח לישראל, עד עת בוא הגואל, ('כט 'טו איוב עזרא

יבלו , חיים וקיימים, והיו הקרובים יחדיו יהיו תמים, ובעד כל הקרב הקרב
מיטב שדהו ומיטב , ונכסים, וכבוד, בעושר, ושנותיהם בנעימים, בטוב ימיהם

 . כרמו

מעם , הנה כי כן יבורך גבר, איש אשר כברכתו, לכם ומצאן מנוחה' יתן ה
 . אלוקי אבי

 

 .ה.ב.צ.נ.ת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קנה~ 

 תוודיל ערש

בעיר דמשק באו בברית נישואין חכם יעקב הכהן טראב  (8291)ח "בשנת התרפ
את . ל"ל זצבתו של המקובל חכם אברהם הלוי פתא (רחל)עם ראשל  מסלתון

 ,ל"אביו של החתן חכם אליהו הכהן טראב מסלתון זצאז ערך  סדר החופה
  .סוריה - שכיהן אז כרב הראשי וראש אבות בתי הדין בדמשק

 לבנוןרות ביהעיר במלביקור הגיע  ,ונישא ורחלשחכם יעקב באותה תקופה 
. בן זכרלשיזכה ברכה ל ניגש אליו ובפיו בקשה חכם יעקב. מוהללדמשק 

חכם יעקב . שייקח אותו למוהלנעתר לבקשתו בתנאי אחד שיבטיח לו המוהל 
ה בכסליו נר ראשון "כב. והמוהל ברכו מעומק הלב ונשא עבורו תפילה, הבטיח

נולד , לאחר שנה התמלא הבית אורה (8292לדצמבר  92)צ "של חנוכה שנת תר
 בדמשקהתכסתה העיר  והנה באותה תקופה. בכור לחכם יעקב ורשל בן

והיה קשה לנסוע מעיר לעיר קל  כל הדרכים היו מושלגות ,במעטה שלג לבן
היה קשה להאמין שהמוהל מלבנון ירצה להסתכן . וחומר ממדינה למדינה

חכם יעקב עמד בדבורו ושלח טלגרמה אך . ולהגיע עד דמשק בדרך לא דרך
 נעתר המוהל .כי ברכתו התקיימה ,למול את בנו לאותו מוהל והזמינוללבנון 

והכניסו  בעיר דמשקהופיע  ולאחר שמונה ימים, להזמנה ויצא לדרך הארוכה
כמובן והסנדק היה  .ה"את בנו של חכם יעקב בבריתו של אברהם אבינו ע

שא דטבחיא יור ,ד"וראב ,הרב הראשי)ל "אב זצאביו חכם אליהו הכהן טר
כעבור כמה שנים  ."אליהו" :ויקרא שמו בישראל( ד"נפטר התרצ ,דמשקב

ל של סבו חכם אברהם פתאבעיר דמשק לתלמוד תורה אליהו הקטן נכנס 
 .כבדרך אבותיו והתחיל להחכים בתורה ל"זצ

 הרבנית ,אמה של רחל. לבמשפחת פתא קרה אסוןערב פסח ד "צבשנת התר
. עולמה נקראה לבית, לתאשל חכם אברהם פהראשונה אשתו  ,זכיה

לעשות החליט חכם אברהם  .והשאירה אחריה יתומים רכים שלא נישאו
לא קל היה לקבל . ת עפרה של ארץ הקודש ארץ ישראלן אמעשה ולעלות לחו

 . על ידי שוחדאך חכם אברהם הצליח להסדיר זאת דרכון 

בבית י ופתח תלמוד תורה לירושלים נישא בזיווג שנכאשר הגיע  8291בשנת 
בנוסף  .ברחוב בצלאל בשכונת נחלאות הירושלמית הכנסת לעדת האורפלים



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קנו~ 

שהודפסו  היה נוסע לחלאב ודמשק ומוכר ספרי קודש כגון סידורים
החליטו  ומרגלית מזל, אביגדור ,משה ,מאשתו הראשונהילדיו . בירושלים

לאחר  .כמו היו ילדיה גדלה אותםאשר  חלר לדמשק לאחותם הגדולה לחזור
ג "צ הרה"הראשל והגיעה לפרקה התחתנה עםשעלתה מרגלית לארץ ישראל 

א שלאחר "ג יצחק יוסף שליט"וסיפר הראשון לציון הרה. ל"עובדיה יוסף זצ
 והדודה רחל ,היה יושב ולומד הרב עובדיה ל"אביו זצ ,ה"כל לידה של אמו ע

 .כמו אמא ,לעזור לה בכל צרכי הבית יתה מגיעהיהל "ז

 חינוכו ולימודו

כאחראי על  היה ממלא מקום אבותיו וכיהןמתוקף תפקידו  ,ל"חכם יעקב זצ
בנו אליהו כאשר . ראש השוחטים בעיר דמשק, "רישא דטבחיא" - השחיטה
לבית השחיטה  שמונה היה מתלווה אליו, בגיל שבע, צעיר לימים עוד היה

רגיל במלאכת הקודש מלאכת  לבדוק סכינים בכדי שיהיהומחנכו ונותן לו 
עופות תן לו לשחוט יוה כבר נוגיל בר מצשאליהו הגיע לולאחר  .השחיטה

 .בהמותו

. רצה אביו ללמדו לשחוט עופות, כאשר הגיע אליהו הצעיר לגיל בר מצווה
עופות שהיה מספק עופות לבתי מוכר קבלן יהודי  היה בדמשק ?וכיצד למדו

וכך היה עומד . כשרהלא היו צריכים  בתי המלון כמובן. בסוריה גוייםמלון 
חכם יעקב נטל עוף אחר עוף ולימד את בנו תפיסת העוף . ושוחט ליד אביו

עוף אחד שחט האב ועוף אחד בנו לפי , ובדיקתו לפני השחיטה ואחריה
 .תורנות

שר היהודים אהממשלה קראה לאביו לשחוט תרנגולי הודו עבור פעם אחת 
לפתע ראה . הצרפתיששהה בדמשק בתקופת המנדט צבא הצרפתי שירתו ב

ולמריטת הנוצות של את העופות  חכם יעקב שלאחר השחיטה לוקחים, האב
מיד העיר היו מכניסים את העופות לחבית גדולה עם מים רותחים , העופות

ו מיד הניחו מעשייתם והמשיכ, הדין אסור לעשות כן על פיכי , להם חכם יעקב
 . חכם יעקב ובנו אליהו במלאכת השחיטה

היה מתפלל בבית כנסת בבקר  .סדר יומו של חכם יעקב היה מלא וגדוש
" מנין השוחטים"ן המוקדם שהיה נקרא בפי כל יבמני" כותאב אל עתיק"



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קנז~ 

 .(ראש השוחטים" )רישא דטבחיא"שם כיהן כהשחיטה בית הולך ללאחר מכן 
עם גיסו חכם אברהם טראב  לממכר בדיםבחנות ניצב היה ובשעות הצהריים 

היו  עם זאת לא הזניח את חינוך בנו ומידי יום בשעות אחר הצהריים .ל"זצ
( אדון רפאל) "ה רפאל'כווג"בית המדרש לומדים יחדיו בובנו אליהו  האב

ושולחן  ,טור ונושאי כליוה היו עוברים על. הלכות שחיטה וטריפותומשננים 
בשעות  הלימוד בגמר. כיצד לשחוט כדת וכדיןלדעת  בכדי ,ערוך ונושאי כליו

חכם דרשתו של ל לבית המדרש להאזין הצעיר אליהוממהר היה עוד הערב 
  .ל"נה זציוסף דא

קולו היה נעים ואמו תמיד הייתה מזהירה אותו מהגויים שחס וחלילה לא 
 . ימשכו אותו אליהם

 אליהוחכם קיבל כבר  בגיל שש עשרה שבע עשרה בעודו צעיר לימיםכבר ו
 .וכן לימד בתלמוד תורה, הל את החשבונות של הקהילהלנ

 העלייה לארץ ישראל

 ,ישראל לעלות לארץוילדיו ומשפחתו רצה חכם יעקב ( 8299)ב "בשנת התש
הלך לקונסוליה הבריטית שיחד . תואשאל אח תלבר מצווה של אביגדור פ

הנסיעה . עשרים לירות וקיבל אישור עליה ופספורט לכל המשפחה עשרה או
על כולם בבוקר עלו  בתשע. לא הייתה אמורה להימשך יותר משבע שעות

עיון ' למרג, ה בדמשק אך כאשר הגיעה המשפחה לגבול'מונית בכיכר מרז
שילם חכם . חשדו בהם השומרים ולא רצו לאפשר להם לצאת לפלסטינה

בשעה ארבע כבר דרכו רגליהם ו. אפשרו להם לעבור יעקב שוחד ולבסוף
חזר לעסוק במלאכת השחיטה וחכם יעקב  כשהגיע לירושלים חשב .בירושלים

ל הלכות שחיטה "זצל יום בחברותא עם חמיו חכם אברהם פתאלמד מידי ו
 אך. ץ העדה החרדית על השחיטה"בבד( וקיבל הורמנא)הוסמך אף וטריפות ו

ץ "ד בדמשק כתב מכתב לבד"ל שהיה הרב הראשי וראב"אחיו חכם עזרא זצ
השחיטה העדה החרדית שלא להניח לאחיו חכם יעקב לעסוק במלאכת 

, והו שיודע לשחוט בהמות גסותמכ שוחט ובודקמשום שלא הניח  בירושלים
משפחתו לעיר וחזר הוא ל ו"חכם יעקב זצ נכנעאחרי שלושה חודשים  כךלפי

 .דש מלאכת השחיטה בעירמלאכת הקודמשק והמשיך במולדתו 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קנח~ 

 שכנעל אשר "ההורים עם הרב עובדיה יוסף זצלפני שחזרו לדמשק דברו 
. וכך הוחלט לשלוח את הבן יצחק. פורת יוסףישיבת אותם לשלוח בן אחד ל

הוברח יצחק בהיותו בן אחד עשרה שנים  8299ר כמה חודשים בשנת וכעב
 .ללירושלים והתגורר אצל סבו חכם פתאמשק בלבד עם קבוצת יהודים מד

בן דודה של  -יוסף ששון פחה לחלאב לנישואי ו כל המשו נסע"בחורף תש
 .לאחר כשבועיים חזרה המשפחה לדמשק .האמא

ברכבת  ולבד נסע לאחר מכן בקיץ, ולא הגיע לחתונהאליהו שנשאר בדמשק 
אליהו נסע ללא שום מטלטלים . כדי לפגוש ולברך את החתן, לחלאב

ל האחים והאחיות של סבתו זכייה פתא)התאכסן אצל משפחת אזראק ו
לאחר . שפחתו מדמשקמיים הגיעו אליו התפילין ששלחה מלאחר כיו( ל"זצ

הסתבר שסבל מפלטפוס ). כאבו לו הרגלים ולא היה יכול ללכתלדמשק שחזר 
 (.ברגליים

אך לרוע מזלו , לארץ ישראל להבריח את הגבולאחר שחזר לדמשק רצה ל
 רך דין לחצביהבעצת עו כאשר הגיעה אמו. נתפס בגבול ונלקח לכלא בחצביה

ולאחר כמה ימים שוב נסעה אמו  ,הובטח שהוא ישוחרר היות והיה קטין
 .עם אליהו הביתה תמורת תשלום הגוןוחזרה 

 וה שללעלות לארץ ישראל לכבוד הבר מצ ו כל המשפחההשתוקק 8291בשנת 
הייתה לחוצה  אמו. ל בירושליםתאשכזכור שהה אצל סבו הרב פ אחיו יצחק

כבר לא לצערם אך  ,וקיוותה מאד שהמשפחה תהיה עם יצחק ביום גדול זה
סוריה קיבלה עצמאות מהמנדט ) .הייתה אפשרות להוציא דרכונים כבעבר

 אמר לו ,ברצונו להצטרף ליצחק אליהו לא ויתר והתעקש כי (8291פתי ב הצר
אליהו ובזה קיבל  .סע אתה ,אם הינך מעוניין, אביו אני איני יכול לנסוע

 .לנסוע ארצהמאביו אישור עקרוני 

' אחד מהם יהודי בשם פרג)ארבעה  המבריח היה ערבי ובנוסף היה עוד
יצאנו "מספר  וכך הוא.( בסוכנות היהודית בחיפה שאחיו עבדלוזיה ( יהושע)

פגשתי את הבן של פרח בטרם יצאנו  .בנוןבליל שבת לדרך מהעיר בירות בל
שאל אותי בן . אשר נסע לנפוש בהרי הלבנון. המוכתר בדמשק -רומאנו 

באתי לטייל אצל דודתי אשר גרה  :עניתי ?מה אתה עושה כאן :המוכתאר



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קנט~ 

באותה תקופה הגבול בין  .במוצאי שבת ויום ראשון אני חוזר לדמשקו ,כאן
 .צריך דרכוןלבנון לדמשק היה פתוח ולא היה 

היה זה לאחר חג הפסח כאשר  .נהר הליטאני - לנהר גדול כל הקבוצה הגענו
המים מגיעים לנו עד אשר כעברנו את הנהר ברגל  .מפשירים תמיד השלגים

 .ביד השני וכך הלכנו במים אחרי המבריח כל אחד אוחז .צוואר

סיום עם . היינו ארבע חמישה אנשים יחד עם המבריח ואני הצעיר מכולם
אך  .חציית הנהר נכנסה שבת וכל הקבוצה התחבאה בחורשה במשך כל השבת

פחדנו ושילמנו להם שוחד . אנשי הסביבה ובאו לרחרח כנראה הרגישו בנו
היות והיינו בטוחים שנגיע במהרה , ומעט אוכל שכבר בקושי נשאר לנו

 . עד הערבו ישבנכך . לקיבוץ בארץ ישראל

אורות של  לראות הצלחנומרחוק  .ו לצעודכשהחשיך התחלנבמוצאי שבת 
הגיעו  לפתע באמצע הלילהאך . כנו לכיוון חציית הגבולוהמש קיבוצים בארץ

באוויר לאות אזהרה שלא קטורים והתחילו לירות 'מכוניות צבאיות עם פרוג
ל כ. המבריח רצה לברוח. סורים ולבנונים ניצבו חיילים משני הצדדים .נזוז

ושאר  אני. עברנו את הגבוללמעשה הכביש ולא ידענו שאחרי  הקבוצה הייתה
אותי ותפס אותי ילים זהה אחד מהחי. קוצים להסתתר ו לסבךנהחברים נכנס
שאר חברי הקבוצה ואילו כל . אני נעמדתי ולא קיבלתי מכות. בקנה הרובה

לוזיה הצליח לברוח עם  רק .קבלו סטירות ומכות חזקות ללא רחמים
 .המבריח הערבי וכל השאר נתפסו

הסורים  ביניהם לריב ול והתחילוהחזירו אותנו לכביש שם היה הגב
לכלא יחד עם שאר החברים  תיהובל. יקח אותנווהלבנונים ולתת מכות מי 

 (אחד מהם שמעון קשטן) שנתפסו

ות ושלושה ימים היינו שם שני ליל. עיון' אותנו הלבנונים למרגלבסוף לקחו 
 רק שם נערך משפט וקיבלתי. כפר דרוזי – ומשם העבירו אותנו לחצביא

שאר חברי הקבוצה קבלו חודש . וקנס הצעיר בכלא מפאת גילי שבועיים ימים
 .מאסר



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קס~ 

בית סוהר ומסגד היינו , משטרה ,חצביא היה מקום פעיל עם בית משפט
מעט הריים לנשום לשומר על מנת לצאת החוצה אחר הצ מידי יום משלמים

 . תמרים 81או  1פיתות ו 9כל אחד מהאסירים קיבל . אוויר

השמועה שנתפסו יהודים בגבול הגיע כבר לדמשק וכאשר אבי הלך לבית 
הכנסת המתין לו המוכתאר פרח רומאנו בחוץ והודיע לו כי הבן שלו נתפס 

 לאחר שבועיים החזירו אותי לעיר הבירה. כנראה הייתה הלשנה. ונכלא
נתנו לי שתי שמיכות וטלפנו . הפנים ביטחון–" אלאמן אלעאם"למשרד 

. ישנתי שם במשרד. שיבוא למשטרת הרובע היהודי של דמשק להודיע לאבי
ואחד השוטרים נתן . כן - ענה? זה בנך: אותו שאלו .מדמשק כאשר הגיע אבי
ילד יך אתה נותן לכזה השומר אשאל אותו . בכיתי בדמעות. לו סטירה כזאת

 .פעם שנייה אם יברח נכלא אותך בבית הסוהר? איך לא שמרת עליו? לברוח

 ט"בשנת התש (יצא מדמשק 92.2.8292ח "באלול תש' כהב)כעבור תקופה 
חלאבי אשר כל  -יה אחת מבנות משפחת משענ ,לאחר ראש השנה( 8292)

ביקש אליהו  .לעלות לארץ ישראל החליטה משפחתה הייתה כבר בתל אביב
יש לציין שהעופות של הכפרות ) אביו שישחט לו עוף לכפרותמ 82שהיה אז בן 

ובזמנו היה קשה להשיג עוף לבן ל "חכם יעקב זצ ביתו שלהיו נמצאות בחצר 
גמר ו היות( וכל עוף לבן היה חכם יעקב מיד ממהר לקנות ושומרו לכפרות

ולא היה  .ניסו להניעו שיחכה עד לאחר החגים. בליבו לעלות לארץ הקודש
אמר . עשה לו כפרות וברכו לשלום ואביו ,נישק את ידי אביו. מוכן להמתין

  .עם השכנה שלום לאמו ולאחיו ויצא לדרך

הגבול שהיו בו שנה , ביום השני התארח אצל ערבי בכפר בלבנון ליד הכביש
יום ו לו היות כאשר הבחין כי לא יוצאים לדרך פנה למבריח ואמר. שעברה

נתן לו את הכתובת ? וללא בית כנסת אשאר בכפר ללא מניין כיצד ,מגיע כיפור
שם צם " עלה" בית הכנסת המרכזיביום כיפור הגיע ל בלבנון של דודתו

  .הרב הראשי והתפלל יחד עם

. ויצאו לדרך בא הערבי ,כפי שסוכם מראשבמוצאי יום כיפור לאחר הארוחה 
לאחר . כבקר נסעו ברבו ולפנותעל אם הדרך ישנו בחדר פנוי לעוברי אורח 

9נסיעה של  המבריח הציע לאליהו סוס  .ירדו מן הרכב והחל המסע ,שעות 9
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 ~ קסא~ 

שגילה התקרב לגיל ארבעים  השכנה ואילו. אך אליהו העדיף לוותר, או חמור
 .שהרסן שלו בידי המבריח סוסה על רכבה

 בהצלחה אליהו והשכנה הצליחו לחצות את הגבולבסיעתא דשמיא הפעם 
היה זה . סוף סוף הגיעו אל משאת נפשם ארץ ישראל, וללא עיכובים מיותרים

 .שעת הצהריים כשהפועלים במנרה סועדים בחדר האוכל של הקיבוץ
, כפי שקבע מראש עם הוריו .למבריח" סימנים"מסר אליהו כשנכנסו לקיבוץ 

יבינו שבנם אליהו הצליח לעבור את מהמבריח " הסימן"הם יקבלו את  כאשר
 .גבול לארץ ישראלה

אנשי קיבוץ כאילו  .משמר הגבול הבריטיבדיוק באותה שעה הופיעה ביקורת 
ל לכל עובדי הנגרייה והכניסו את כולם יחד עם קראו באופן בהוו לא הופתעו

הבריטים . את המכונות הפעילו בקול רעש גבוה .יהיאל הנגר אליהו והשכנה
 ק לאחר מכן נכנסור. הגבוה התקרבו אל הנגרייה אך לא נכנסו מפאת הרעש

 . פרוסה עם ריבה ושתו מעט וטעמולחדר האוכל  העולים הטריים

גלעדי כאשר המטרה הסופית אליהו הצעיר לעבור לכפר  לאחר מכן החליט
כמין טרקטור ) "טנקר"ע על כאשר הוא נוסוכך  .להגיע לסוכנות בחיפה

בדרך כאשר הגיעו לנקודת בדיקה . החל בנסיעה( חקלאי עם מושב אחורי רחב
והביקורת  .סדיןהעם  מאחור הודיע הנהג לאליהו להתחבאשל הבריטים 

אחרי זמן מה הגיעו לכפר גלעדי שם שיכנו אותם  .עברה בשלוםלמרבה הנס 
לאהל הצטרפו ביום שישי עוד . באהל על יד הקיבוץ ביום חמישי שישי ובשבת

הריים באו לברר האם יש למשהו ביום שבת בצ. עולה חדשה וביתה מדמשק
כתבו , הדביקו אותה על תעודה. נתן להם, לאליהו הייתה תמונה בכיס .תמונה
  .תעודת זהות הראשונה שלוכך קיבל אליהו את  ,"אליהו כהן"עליה 

חששו שמא יתפסו בידי  צעדו רגלית עד ראש פינה וכל העת במוצאי שבת
 ... לילה במחסן תבןכאשר הגיעו לראש פינה לנו כל ה. הבריטים

 אוטובוס סוף סוף מצאו השכנה ואליהווהנה הגיע יום ראשון ערב חג סוכות 
אל אחיו של  היהודית הובילו אותם הישר אל הסוכנות ובחיפה. הישר לחיפה

אחיו של היהודי שהצליח להגניב את הגבול בבריחה הראשונה  - לוזיה
עברית , ברמה גבוהה אחיו של לוזיה ראה כי העברית של אליהו. מדמשק
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 ~ קסב~ 

אתה רוצה ? מה אתה צוחק עלי :התחיל לצעוק עליו .ך"מהתפילה ומהתנ
פתח את הדלת ! ?עד כדי כך אתה לא מאמין :לו אליהו השיב? תעודת עולה

, מילה אחת בלבד ידעה בעבריתרק השכנה שעלתה עימו יחד ו -חלבי אל רוזה 
אכן מדובר בשני יד לחקור ולשאול עד אשר הבין כי התחיל הפק. "שלום"

 .עולים חדשים מדמשק

ים כרטיס נסיעה בחברת האוטובסאם יוכל לתת לו אליהו  ממנו ביקש
רב סי. אל ואחיו יצחק בחג הסוכותתו הרב פלירושלים על מנת להיות אצל סב

מקום , היסע לתל אביב לשכונת התקויהפקיד העקשן והחליט כי אליהו 
 .המרכזית בחיפהלקח אותם הפקיד לתחנה  .י דודתומגור

ושל השכנה נשארו רק שתי מקומות בספסל  כאשר הגיע התור של אליהו
השכנה סירבה לעלות היות והמושב לא נוח והכבישים . האחרון באוטובוס

נתיים עלה אליהו והנהג ניקב לו כרטיס ולכן לא יב. אינם חלקים כמו היום
הגיע אליהו לתחנה . עם השכנה לאוטובוס הבאלהישאר ולרדת  היה יכל

ומתוך דאגה לשכנה החליט להמתין אולי היא תגיע , בתל אביבהישנה 
 .חיכה אליהו כשעה שלמה עד הצהריים והשכנה לא מגיעה. באוטובוס הבא

אליהו באדם גבוה בעל זקן  הבחיןלבסוף . היה זו שעת ערב חג לחוצה 
היות והגיע זה , כל להחליף כסף זר מסוריהניגש אליו בשאלה היכן יו ,אדמוני

והיכן יש לך להיות , שאל אותו .עתה ארצה ואין לו כסף לנסוע לירושלים
לקח אותו . סיפר לו אליהו את כל הסיפור עם הפקיד מהסוכנות? בירושלים

העלה אותו , קנה לו כרטיס. לתחנה לירושלים אמר לו עמוד פה ואל תזוז
איפה רוצה הוא . שמור עליו, הגיע עכשיו מסוריהזה , לאוטובוס ואמר לנהג

רצה . אמר אליהו מעוניין אני להגיע לכניסה לגבעת שאול. תוריד אותו, לרדת
 . אל ראש שכונת גבעת שאולתאליהו להגיע לבית סבו הרב פ

בית היתומים  על יד ירד אליהו, ור נסיעה ארוכה בשעה הסמוכה לחגכעב
כפי שזכר  הסבלא הצליח לזהות את בית בו וניסה לאתר את בית ס". דיסקין"

חר ונעלמה גדר הפרחים ומא ,הבית השתנה. אותו בביקור הקודם בירושלים
אליהו מקיף את . אך הסמטה אותה סמטה ,שנהפכה לגדר בטון יותר הבין

בשנית , זה המקוםלרגע הוא בטוח . שלישית, שנייה, הסמטה פעם ראשונה
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 ~ קסג~ 

שנהרג במלחמת )קרא בשמו של דודו אביגדור בסוף כצעד נואש . הוא מסתבך
עם ! ולפתע הוא רואה את אחיו מולו. ובשמו של יצחק אחיו האהוב( חרורהש

 .השתנה הבחור. חליפה וכובע קסקט

בשעת ( 8292)ח "בערב סוכות תש :מספר ל"אבא זצדוד יצחק אחיו של 

הרב , בחצר סבי, הצהריים עסקתי בסידורים האחרונים בארגון הסוכה

 .בשכונת גבעת שאול בירושלים -אברהם פתאל אצלו התגוררתי 

יצאתי החוצה וראיתי בחור  ..."איזק, איזק" לפתע שמעתי שקוראים בשמי

 . אלי, אחי הבכור, מיד זיהיתי אותו, צעיר

מאז שברחתי מסוריה לארץ בשנת , את אלי לא פגשתי כמעט ארבע שנים

ה יחד עם קבוצה מאורגנת בנפרד אני עליתי ארצ. 88כשהייתי כמעט בן  8299

 . ממשפחתי כאשר אלי נשאר בדמשק עם ההורים

אלי לא זיהה אותי היות וכשנפרדנו הייתי ילד וכעת כבחור ישיבה חבשתי 

 ואני, כפי שנהגו לחבוש בני הישיבות באותה תקופה( מצחיה)כובע קסקט 

 .בעיר העתיקה בירושלים" פורת יוסף"למדתי בישיבת 

ולמשמע קולי מיד !" אלי" -קראתי לו מיד בחזרה  ,בשמי לשמע הקריאה

 . נפלנו אח על צוואר אחיו והתחבקנו שעה ארוכה -זיהה אותי 

הוא סיפר לי על ההורים האחים והאחיות , ההתרגשות היתה גדולה מאוד

הוא פירט וסיפר לי על תלאות , הנמצאים בדמשק ושהיו חסרים לי מאוד

ולאחר מכן על הבריחה , תפס והושב בכלאבריחתו הראשונה מסוריה כשנ

המוצלחת הפעם הזו מסוריה כאשר ברח לבד רק עם המבריח ושכנת 

 .ההורים

גם הוא דיבר עברית טובה מהתפילה היום יומית , ברנו בשפה העבריתיד

 .ומלימודי התורה בסוריה

בבית הצנוע , אלאותו לבית הסבא שלנו הרב אברהם פתכמובן שהכנסתי 

ביחד עם הדוד אביגדור שלימים נהרג בשירותו הצבאי בחיל  והקטן גרנו

ביום שישי כשהיה בדרך ) .(92928292)התותחנים במהלך מלחמת השחרור 

אך לא רצו להודיע , הצבא הגיע לביתו ביום שבת. לביתו נהרג בתאונת דרכים

   (.לאחר ההבדלה נכנסו והודיעו לו, עד מוצאי שבת אללרב פת
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 ~ קסד~ 

ל להודיע לדודה שהייתה גרה בשכונת "הדוד אביגדור זצלאחר מכן הלך 
הדודה מיהרה  וביום החג, הכורדים שאליהו הגיע מדמשק לארץ ישראל

 .לבקרו

ל למוכתאר של גבעת "אל זצתביום הראשון של חול המועד הלך הסבא הרב פ
לאחר , שאול ונתן לו חצי לירה בשביל לסדר לאליהו תעודת זהות בריטית

 ואליהו רשאי, "אליהו כהן"שכתוב עליה הגיע התעודת זהות כשלושה ימים 
 .ו לטייל ברחוב שטראוס בעירוביום שבת הלך עם דוד, היה לצאת מביתו

בני " נקבע טיול לים המלח במסגרתביום הושענה רבה לאחר התפילה 
מוכן לוותר על יהיה מי  המדריכים שאלו .אך לאליהו לא היה מקום, "עקיבא

אליהו , ישה שהסכימה לוותרא ונמצאה, ו לעולה החדשולתת אותמקומו 
הימים היו ימי . ראשון בארץ ישראלשילם לה על הנסיעה ויצא לטיול 

וכבר . ימי קום המדינה תקופת המחתרות תחת שלטון הבריטים, תהפוכות
היה זה . נשמעה אזעקה לפני שנכנסו לירושליםחזרה מים המלח בנסיעה 

, ית הכלאברחה מב (י"מארגון הלח) "ןגאולה כה"משום שאישה בשם 
המטיילים שמא גאולה  אוטובוסהנחושים לתפוס אותה עצרו את הבריטים ו

והחל לעבור מאדם לאדם כאשר עלה לאוטובוס  בריטי חייל .כהן מסתתרת בו
 ,נעצר ובחן את תעודת זהות ואת אליהו דקות ארוכות כהן הגיע לאליהו

וחששו שישלח  חמו על העולה החדשיר. נוסעי האוטובוס לרעודהתחילו 
הקצין עלה , שלחו לקרוא לקציןלבסוף . "כהן"למעצר היות ושם משפחתו 

ל נוסעי האוטובוס נשמו כ !ותמה הכל בסדר, ועל התמונההסתכל על אליהו 
חוב לירושלים לתחנה ברלרווחה והאוטובוס המשיך בנסיעתו עד אשר הגיע 

 .יפו

לפתע , שמגיע לגבעת שאולהמיתולוגי  88ו ק את חיפשו מאוטובוס אליהוירד 
סוע לתל אביב לנ ה"זימן לו הקב חשב כנראה. רואה אוטובוס לתל אביב

זכר בגעגוע כיצד נחגג  .סוריה נמצאים –ששם כל עולי דמשק וה לשכונת התק
 .יוצאים עם ספרי תורה לרחובה של עירמחת תורה בדמשק כאשר היו חג ש

אשר היו ( חרב ומגן" )סר  ייף ות  ס  "יחד עם לחגוג , גם בתל אביבנהגו כך ו
שירי החג  בליווי העד תחילת שכונת התקווהיו צועדים  לוקחים מבית הכנסת

, ברוב עם לוהיו נוהגים אנשי הקהילה לאכ אחר התפילה. ושירים מהבקשות
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 ~ קסה~ 

בשמחה תורה חזר  לאחר שמחת. והעראק היה נשפך כמים קובה וסלטים
 .בירושלים ולבית סבוטוב לבב 

ר ושכהו לאליהחליט , של התאקלמות בבית הסב חכם פתאללאחר תקופה 
עם יום יום  רושלים ויחד עם זאת המשיך להיפגשדר בשכונת נחלאות ביח

תו ולעיתים אצל הדודה לעיתים נפגשו בבי. המרחק מבית הסבלמרות אחיו 
 .ולאוכללכביסה , מזל ובעלה גמליאל שבבו אשר מאוד דאגה לצרכים

יוסף . כסדרםעבדו  שרותי דואר בין סוריה לפלסטינה בהגיע אליהו ארצה
גר אצל  וכשנודע לאמא שאליהו, האח הצעיר עזר לאמא לכתוב מכתבים

 תה על יוסף כי יכתובל ציו"יאל שבבו זשל דוד גמל אמומשפחת זיתוני 
ויזהר  ,אליהו שיתייחס אל חסיבה אמו של דוד גמליאל ובעלה כאב ואםל

 .דברויעזור להם ויתייעץ איתם בכל בכבודם 

המשפחה ארצה כבר היה לאליהו חדר עם חצר  הגיעהעבור כמה שנים כאשר כ
ולאחר שהמשפחה , בו התגורר יחד עם יצחק האח שלמד בפורת יוסף

 .הצטרפו למשפחה ,קעה בתל אביבהשת
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 ~ קסו~ 

 ( .92928292) במהלך מלחמת השחרור: דוד יצחק מספר

התקיימה , ח"תש'ז בכסלו ה"אור לי( 8292בנובמבר  92)ט בנובמבר "בכ

על תוכנית החלוקה והקמת שתי ( ם"האו)החלטת עצרת האומות המאוחדות 

לסבי לא היה . מדינה יהודית ומדינה ערבית –מדינות עצמאיות בארץ ישראל 

בבית מקלט רדיו ואת החלטת העצרת שמענו מהשמחה הרבה ששררה 

אנשים שמעו בשידור חי מבעד למקלטי הרדיו הגדולים ויצאו , ירברחובות הע

 . לרחובות העיר בשירים ובריקודים

השמחה בישוב היהודי בירושלים היתה  ,יצאנו לרחוב ושמחנו עם כל השכנים

    !רבה

למחרת היום הופיעה כתבה בעיתון הבוקר עם כותרת ענקית על הקמת 

והרצון העז שלו לשתף את הורינו , אחי אלי מרוב שמחה והתרגשות, המדינה

בתקופת שלטון הבריטים היה , שלח את העיתון בדואר לסוריה. בדמשק

כמובן שהמעשה . ונשארנו בקשר מכתבים, דואר ישיר מפלשתינה לסוריה

החשש היה שהמעטפה עם , היה פזיז וסיכן מאוד את המשפחה בסוריה

ואז גורל , יהודים לממשל או לשכנים הלא, העיתון תיפול לידיים זרות

היינו במתח רב אך לאחר זמן מה קיבלנו מהם דואר , המשפחה היה רע ומר

חוזר והם השיבו לנו ברמזים שברגע שקיבלו את המעטפה מיד השמידו את 

 .העיתון לבל יתפס

ארצה והתגוררו  ההורים והמשפחה עלו 8292בסוף שנת : דוד יצחק מציין

ת המעברה ועברו לגור המשך כשעזבו אב. ואני עברתי לגור איתם, במעברה

 . ה בתל אביבבשכונת התקו

 

ר "אצל ד "פאלאס"נרלי מול מלון 'באספקה בבנין ג אליהו עבד בירושלים
מנהל מהם אחד  ,היה מנהל כללימהם אחד  .ר שטרן"מר רוזנטל וד ,פיק

 .ואחד מנהל מחלקת הירקות והמכולתמחלקת קמח 

 ופש מהעבודה כשבועיים ודאגקיבל אליהו ח ,ארצה כשהגיעו הוריו של אליהו
 .והנו להם את דירתם בשכונת התקהשכיר להוריו דירה בירושלים עד שיבל

את המגרש בתל אביב קנו עוד בהיותם בדמשק באמצעות אח של אמו אשר 
כאשר פעם אחת . גבול מצרים עד סוריהתה מגיעה מיבד כמבקר ברכבת שהיע
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 ~ קסז~ 

משק סיפר לה על מתווך קרקעות בשם דוד בא הדוד לביקור בבית אחותו בד
קנה להם קרקע במחנה דורה אשר ( אלתאח של אשתו השנייה של הרב פ) חפץ

דירה לסבא בשכונת  קנוכאשר בנוסף ( כיום יש שם מחנה צבאי)שבנתניה 
 .ל בקרקע"וה שתפו גם את חכם יעקב זצהתק

לכל החורף ר מזון אגו לא התעצל יכים להגיעברגע ששמע אליהו שהוריו צר
מעץ  על קרש קופסאות השימורים צריך לשים אתלא ידע כי  ךא .כמו בסוריה

 .קלהתקלהמזון שאגר גילה לצערו הרב כי וכך  .בכדי לבודד את הקיר דווקא

לאחר שאביו הגיע לירושלים אליהו השיג אישור שיאפשר לאביו לפתוח חנות 
בעלי מעמד בדמשק יהודי מהגיע עד אשר . ומזה התפרנס אביו, של תנובה

ד "חכם עזרא שהיה הרב וראב)עוד מעט אחיו אותו מן התכנית היות ו אוהני
 .יחד כמו בסוריה בשחיטהגם הוא ארצה ויוכלו לעבוד  יבוא( דמשק

אבל באותו , אליהו שעבד בירושלים ביקש שיעבירו אותו למשרדים בתל אביב
אל את אליהו מה המנהל ש, העבירו את הפקידים מתל אביב לירושליםהזמן 

אנחנו מעבירים את המשרדים מתל אביב לירושלים ואתה רוצה ? אתה עושה
נאות המנהל , ענה לו אליהו שאינו יכול להחזיק שני בתים? לעבור לתל אביב

ראשון עם הפקידים ואמר אני אתן לך הנחה תיסע ביום שישי ותחזור ביום 
לאחר לאליהו וזאת לצבא הגיע צו גיוס  לאחר תקופה .שבאים מתל אביב
  .אספקה בירושליםב וכך הסתיימה עבודתו .שדחו אותו פעמיים

לתת תורנות לכל חייל לנקות את הנשק של כל  נהוג בצבא היה ,שהיהומעשה 
ביום השבת  הגיע תורו של אליהו לנקות את הנשק בדיוק פעם אחת. החיילים

עשה לו עליו  הקצין שהיה אחראי .ת השבת וסירבאך אליהו לא רצה לחלל א
בו הרב פתאל לס אליהוזאת סיפר  .משפט שדה וקנס אותו בסכום רב של כסף

השבת תתבע את  ,מי שלא שומר את השבת: תאל ואמרנענה הרב פ ,ל"זצ
   .התהפך ונהרגפ 'ימים אחדים אותו קצין נסע בגיוכעבור  .עלבונה

יה יהבן הבכור עזב את עבודתו במשרד המסחר והתעש הואלילאחר הצבא 
 .ומזה שנים המשפחה התאחדה .בתל אביב עם הוריו ומשפחתוועבר לגור 

הציעו לו ללכת ולגור בבאר שבע , העבודה בשחיטלחפש פנה  חכם יעקב
בבאר שבע העיר וא ואשתו הבינו כי לאנשים אבל ה. ולעבוד שם כשוחט



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קסח~ 

ולכן יהיה שם מובטל  אין ממון בשביל לקנות תרנגולות החדשה בנגב
אליהו פרנסו מהמעט שהיה  בנוופרנסה  וכך נותר חכם יעקב ללא .מעבודתו

 .לו

גם . ןחזרתי לעבוד עם הדוד מואיז אח של אמא בחשמל בני: דוד יצחק מספר

לוקחים  ,ה מתפילת שחריתמשך העבודה הי .הצטרף ועבדנו ביחדאלי אחי 

 .בשלב מסוים הפכנו להיות שותפים עם הדוד .אוכל עד כמעט שקיעת החמה

לאחר כשנתיים  .לאחר שאליהו התחתן אחיו עזרו להחזיק את בית הוריו

תה יהעבודה הי, וחצי אלי התחיל לעבוד כעצמאי בחלוקת חלב בבקבוקים

ואנו האחים עזרנו לו , הארגזים עם הבקבוקים היו מאוד כבדים, קשה מאוד

 .בימי שישי וערבי חג בהם היה עומס בעבודה וחלוקת בקבוקים מרובה

 יונישוא

ו של חכם בת. מיתשול -את אשתו בשעה טובה ומוצלחת ד נשא "בשנת התשי
בחלאב מוכר  דיין ,היה מלמד תינוקותחכם רביע  .ל"אברהם סתהון רביע זצ

של החלאבים בתל אביב ולאחר שעלה לארץ ישראל היה רבם , ומקובל גדול
החתונה התקיימה בשעה טובה  ."ן דודמג"ורב בית הכנסת  בשכונת התקוה

חכם עזרא הכהן הדוד בתל אביב ואת החתונה ערך " אהל מועד"בית כנסת 
שק וכשעלה לארץ היה ד בדמ"שהיה הרב הראשי וראב)ל "טראב מסלתון זצ

ואף כובד ל "זצאת המעמד כיבד גם הדוד רבי עובדיה יוסף  (והרב שכונת התק
 .בברכה

שם היה ריכוז גדול של יוצאי  הת התקובשכונהתגורר ל בחרלאחר נישואיו 
נאמנותו ב הכירו הקבלנים. כחשמלאי אצל קבלני בניןועבד לפרנסתו , סוריה

שרצה  היות. חכם אליהו סירב אך .רצו לתת לו דירה בבנין משותףוישרותו בו
ולא בצל שכנים שאינם תמיד  בבית פרטי את בניו שנולדו דווקאלתורה לחנך 

   .לשכונת שפירא ולאחר כשש שנים עברה המשפחה. שומרי תורה ומצוות

 "בית יעקב"בית הכנסת  שימושו בקודש כחזן

 .ה בית הכנסת לעולי דמשק ברחוב ראש פינה בתל אביבתקופה נבנבאותה 
ת את שבנוהג להגיד בכל היה נאות לבקשתם ו חכם אליהוו ,וחיפשו שם חזן

חכם שורבה הכהן  של החזן ימים הנוראים היה הסומךוב .הזמירות עד נשמת



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קסט~ 

והגיע  הזדקןאשר  חכם שורבהשל אחת השנים חש " יום כיפור"בערב . ל"זצ
שיתחיל  פנה לחכם אליהו" כל נדרי"לאחר אמירת  .שתש כוחו, לגבורות

וקולו , של יום כיפור תפילת ערביתליהו אהתחיל חכם  .במקומו להתפלל
והוא "גיע למילים הר שאוכ. הגבוה ועוצמתי נשמע בכל היכל בית הכנסת

יצליח  חשש שמא לא, להנמיך טוןשורבה חכם  אמר לו" רחום יכפר עוון
במשך למעלה ומאז  .סימן לו חכם אליהו לבל ידאג .את כל התפילה לגמור

 "בית יעקב"בבית הכנסת חזן  שנים היה חכם אליהו( חמישים וחמש)ובל מי
ומשרבו  .ף קטןצריהיה בית הכנסת עוד מהימים בהם  ,לעולי דמשק

 . ברחוב ראש פינה אשר קיים עד היום כנסת גדול ומפוארהמקומות בנו בית 

שכונה אשר התגורר במיפו  ערבי ,בתל אביבבשכונת שפירא נורא היה ומעשה 
ניסו להניעו ממעשה זה רבים  .למקום פריצות את דירתולהשכיר  החליט

בדרכי נועם והלה איים  שחכם אליהו נגש אליוואף . חרס אך העלו ולדבר עימו
המשיך ובית זה  .לא עשתה דבר –למשטרה  תושבי השכונה שפנומ ,עליו ברצח

 .מקום תועבהמש לש

מכר את העליות לספר  ל"זצ אברהם צבאןחכם באחד השבתות כשהגבאי 
 (סגולה ללידה קלה ובן זכר) .על פתיחת ההיכל חכם אליהוהתמודד  ,תורה
קש חכם התע? הרי אתה לא זקוק לזכות זובתמיהה ואמר הגבאי אליו פנה 

 .מרובה בפתיחת ההיכל אף שהיה מחירוזכה ו .ולא פירשאליהו 

מלב  בקול גדול קראהתפילה  ותחת את ההיכל בסערהחכם אליהו פתח 
צעירים ויש את השכנים  יש לי בביתי בחורים הרינו של עולם וריב :רהמנ

 !האלה ואי אפשר כך עם השכנים האלה

חזר בנו הגדול יעקב , לאחר אותה שבת ביום ראשון. נענתה מיד ותפילתוזכה 
 שבוצע בשבת בשכונת שפירא ברדיו על רצחשמע בדרכו  ,בהיליש ו"הי

המורה על  במשטרה צו ומיד הוצא .תו בית פריצותבדיוק באו ,האחרונה
 .סגירתו

 ועל השחיטה

שהרי )בפני אביו  לשחוט רקחכם אליהו היה נוהג לארץ ישראל מאז שעלה 
, אלא השוחטים הורשו על ידי הבית הדין, בדמשק לא היה הסמכה לשחיטה



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קע~ 

לאחר תקופה  ('ד סימן א"א ביו"ובארץ ישראל נהגו בסמיכה כמו שכתב הרמ
צל רבני להבחן על הלכות שחיטה וטריפות אאליהו הלך שאביו נפל למשכב 

ג "הרה( י של רחובותרבה הראש), ל"ג יחזקאל הכהן זצ"וחכמי ירושלים הרה
ג "הראשון לציון הרה( ד ירושלים"הרב הראשי וראב)ל "שלום משאש זצ
וחבר בית  ד תל אביב"אב)ל "ג שלום יצחק מזרחי זצ"הרהל "מרדכי אליהו זצ

 .(ד תל אביב"אב)ל "ג רפאל עבו זצ"הרה, (הדין הגדול לעירעורים

לאחר תקופה כי הבחין , וץ לארץ בברזיליצא לשחוט בחומעשה שהיה כאשר 
חלק מהשוחטים רחוקים מיראת שמיים ובהיותם בניכר רחוקים מבני 

חכם אליהו . משפחתם מרשים לעצמם להתנהג בצורה רחוקה מדרך היהדות
אותם  .םמעבודת הללו סולקוו והגיש מיד תלונה ברבנות הראשית לא חשש

 ל"לחזור לחו רצה שוב תקופה רלאח. אנשים רשעים החליטו להתנקם בו
וכך לא מהרבנות פתאום  נעלם לפתע תיקו אולם, לעסוק במלאכת השחיטה

והרב הראשי לראשון לציון חכם אליהו מיד פנה  .יכול היה לצאת כשוחט
והיות  (אחראי על עניני הרבנותשהיה )ל "דאז הרב מרדכי אליהו זצישראל 

אסר הרב , בניוושל  ווהכירו הרב מרדכי אליהו והבחין ביראת שמים של
ל עד שהתיק של חכם אליהו לא "לחו הראשי על אף צוות של שוחטים לצאת

ואמר כי הוא מעוניין דווקא בשוחטים שלהם בנים כדוגמת חכם . יסודר
  .אליהו

השתדל להמשיך מסורות של דורות שלא להכניס שחיטה שלא  חכם אליהו
ואף )והיה משתדל לשחוט גם לאחיו במשך השבוע עופות , הוא או ילדיו שחטו

 יה שוחט ומביא לביתו וסירבוכך במשך שנים ה( שייך לכל אחכל עוף שסימן 
לימד את בניו את מלאכת השחיטה ואף  .אחרת כשרות ה של אףלקנות שחיט

 .קנה בהמות ועופות רק בשביל ללמדם

היה נוסע די יום מו ,לאחר שיצא לגמלאות המשיך חכם אליהו בזיכוי הרבים
 אנשים שבאו ורצו לעשות כפרות לאובתל אביב ושוחט כפרות ל התקוהלשוק 

 .(ח"כגון בערב ר)קא בערב יום כיפור דו

 זיכוי הרבים

 .חכם אליהו היה מתפרנס בדוחק רב מעבודתו כחלבן



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קעא~ 

בשביל  ,אומר דוד יצחק ,השתדלתי מאוד, ברגע שחלוקת החלב התמעטה

והוא אכן , שנים אחי אלי שיצטרף לעבודה בחברת אמקור שם עבדתי מספר

  .התקבל לעבודה במחלקת הרכבת המקררים

ץ תורה ויראת הרביודאג ל לא שקט חכם אליהו על שמריו ואף בחברת אמקור
רוחני ומורה ודאג לכולם שיהיה  אוהיה להם כאב .שמים בחבריו לעבודה

ואם היה צריך לתקן את , שיוכלו לברך עליהם יםלהם ציציות ותפילין כשר
הציציות או הטלית היה לוקח לביתו בשביל שילדיו ונכדיו יתקנו אותם בכדי 

  .כשרות כהלכהשילכו עם ציציות 

העובדים היו עד אז . דרש חדר אוכל בנפרד העובדים ועדבמשך השנים 
ללא  האוכל כשר אךכאשר  "הארגז"בחדר האוכל של בית חרושת אוכלים 

רבה להביא יחדר האוכל ההנהלה ס וכשנפתח. פרדים לחלבי ובשריכלים נ
  .נטל על שכמו את מערך הכשרות בעבודהחכם אליהו ו ,מהרבנות משגיח

את אליהו העלו פעם אחת  ,אר העובדים במפעלשכאשר העלו בדרגות את 
בתלונה אליהו  פנה .יצא לפנסיהבלבד בחצי דרגה במשך עשר שנים עד אשר 

שהם , למעלה במטבח אתה עובד? אתה עובד פה ,לו המנהל ענה ,למנהל
 .מחיר יקר תמורת עבודת הקודש שעשה להקריב היה מוכן! ישלמו לך

 .על הקפדתו ללא פשרות ,מעיד דוד יצחק, חותמו נשאר טבוע בעובדי המטבח

 .כל העובדים כיבדו אותו והעריכו אותו מאוד ,בענייני הכשרות

בקשו  עד אשר ,ולהקפיד יותר על ההלכה על להתחזקדי המפאט אט החלו עוב
אחר  ,מנייןתחילה בקושי רב התאספו עשרה ל. במניין להתפלל תפילת מנחה

ויום . סידוריםללהם  אליהו דואגחכם כך נוספו עוד אנשים לתפילה והיה 
וקם בית כנסת והתפללו בו אחד החלו להתפלל יחד תפילת שחרית עד אשר ה

 .לרווחת עובדי המפעל מידי יום שלוש תפילות

השתדל תמיד לעשות חסד עם הזולת ותמיד חינך את בניו לעשות  חכם אליהו
לבוא לחכם  תמיד ניתן בכל נושא כי האנשים ידעו, חסדים עם האנשים

אנשים גלמודים וערירים שהיו בשבתות וימים היה תמיד מארח  .אליהו
" בר מצווה"בחינם ילדים ל היה מלמד .כבני ביתוואף בימי החול טובים 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קעב~ 

לקרוא את את הקריאה בתורה וילדים מהקהילה וחוצה לה ואף לימדם 
  .התפילה

הדבר שתמיד ביקש ורצה שכולם ילמדו ויגדלו לתורה ויראת שמים ללמוד 
נפגש חכם " יוסף פורת"ומעשה שהיה כשבנו הגדול יעקב למד בישיבת  ,וללמד
שאלו ראש ( אש ישיבת פורת יוסףר)א "ג שלום כהן שליט"עם הרה אליהו

וראה  צא: "הבטיח לו חכם אליהו? מה ייעודו של בנך כאשר יגדל, הישיבה
אבותינו ואבות , משפחת טראב מסלתון ל מספרים על"מה הקהילות בחו
ראשי שוחטים , ראשי אבות בתי הדין, ים הראשייםנאבותינו היו הרב

      ."בדרכם' ימשיכו בעזרת הי כולם בניו. וחזנים, מוהלים, (ם"שובי)

וכן כשבנו יעקב למד את מלאכת המילה כיתת את רגליו עמו לכל ברית בכדי 
 .שיתמחה במלאכת המילה

שאלו , ל"עם הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ פעם כשנועד חכם אליהו
שהיה מכוון על כך : והשיב לו? ל איך זכית שכל בניך תלמידי חכמים"הרב זצ

מקום כבודו " איה"ובפרט ביום השבת בקדושת כתר במילה בתפילות 
 . ל אשריך שזכית לזה"ואמר הרב זצ. להעריצו

לזקנים בכדי  את ילדיו לכל מקום שצריכים סיוע היה שולח חכם אליהו
בחודש הראשון של האבלות בכדי  לבתי אבלים, נוכהשידליקו להם נרות ח

 .להשלים להם מניין בכדי לקרוא את המשמרה

בכל מיני ( או לברכת כהנים)כן היה שולח את ילדיו להשלים למניין בשבתות ו
 .בתי כנסיות

היה נוהג לעשות אזכרות לאנשים ערירים וגלמודים ללא תמורה חכם אליהו 
ובשנים האחרונות כשהיה לו קשה לעשות זאת מפאת זקנותו היה , או שכר

 .דואג שאחד מבניו יעשה זאת

ולסייע בידי אברכים ומשפחות מרובות ילדים על השתדל לעזור  חכם אליהו
 .ידי שהיה שולח להם עזרה בכל מה שיכל

חברי הקהילה המבוגרים . בדרום תל אביב הקהילהף ימיו התמעטה בסו
בו היה חזן יותר מיובל שנים  בית הכנסת. נפטרו והילדים עזבו את המקום



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קעג~ 

שינו את ולאחר מכן שוב . עברו לגור בבני ברק וחכם אליהו ואשתו. התרוקן
ולאחר שנזדכך . בירושלים( בית אבות)" רייאבית ב"מקום מגוריהם ל

' דליל יום שני בייסורים רבים השיב את נשמתו לבוראו ביום המר והנמהר 
 .ד"ון התשעסי

 .ה.ב.צ.נ.ת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קעד~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"הרב אברהם רביע זצ

 

 

 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קעה~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"ב של חכם יעקב זצ"כתב הסמכה לשו

        



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קעו~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל "של הרב אליהו מערבי זצץ אגודת ישראל "לבדמכתב המלצה 

בכדי שימצא , בעת עליתו לארץ ישראל)ל "על חכם יעקב זצ

 (ב"מקור לפרנסה כשו

 

 

 

 

 

 

 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קעז~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"אליהו זצצילום תעודת ההסמכה לשוחט של חכם 

 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קעח~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"המקובל האלוקי הרב אברהם הלוי פתאל זצ

 

 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קעט~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"פתאל זצהלוי המקובל האלוקי חכם משה 

 (ל"אביו של חכם אברהם זצ)

 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קפ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"תמונת מצבת המנוח חכם אליהו זצ

 

 



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קפא~ 

 

 יצחק הכהן טראב מסלתון ' ר

 אח המנוח

 

ואפשר להבין מקל " טוב שכן קרוב מאח רחוק"כתוב ( 'י', כז)בספר משלי 
ואכן אחי אלי ואנוכי היינו אחים קרובים , וחומר שאח קרוב זה טוב מאוד

דרכינו היו משותפות והקשר היה קשר חם וחזק לאורך כל , מאז ומתמיד
ו כשאלי השתחרר מהשרות הצבאי של, אפילו עבדנו יחד במשך השנים, חיינו

כשהשתחררתי משרות  8219לחיל תותחנים ובשנת  גויסתיבגולני כחבלן אני 
גם אחי . חזרתי לעבוד עם הדוד מואיז אח של אמא בחשמל בניין, צבאי

 .בשלב מסויים הפכנו להיות שותפים עם הדוד, הצטרף ועבדנו ביחד

, לאחר כשנתיים וחצי אלי התחיל לעבוד כעצמאי בחלוקת חלב בבקבוקים
ואנו , הארגזים עם הבקבוקים היו מאוד כבדים, היתה קשה מאוד העבודה

האחים עזרנו לו בימי שישי וערבי חג בהם היה עומס בעבודה וחלוקת 
 .בקבוקים מרובה

השתדלתי מאוד בשביל אחי אלי שיצטרף , ברגע שחלוקת החלב התמעטה
והוא אכן התקבל לעבודה , לעבודה בחברת אמקור שם עבדתי מספר שנים

לקת הרכבת המקררים ובשלב מאוחר יותר כמשגיח כשרות במטבח במח
חותמו נשאר טבוע בעובדי המטבח על הקפדתו ללא פשרות בענייני , המפעלי

כך המשכנו לעבוד  .כל העובדים כיבדו אותו והעריכו אותו מאוד. הכשרות
 .נפגשנו מידי יום וצעדנו ביחד עד הפרישה לגמלאות, ביחד

א ואני ומשפחתי עברנו לגור בחולון "חתו התגוררו בתאלי ומשפ, בצעירותנו
המרחק לא מנע מאיתנו להיפגש לעתים תכופות במסגרת  .העיר הסמוכה

-משפחתית ובשבתות אף צעדנו כדי להיפגש ולחגוג ביחד שבתות חתני בר
 .מצוה ושמחות אחרות

בתקופת החגים הנהגנו מסורת ארוכת השנים של ביקורי חג עם המשפחות 
המפגשים היו מענגים . בילינו יחד ערב של אוירה חגיגית, המורחבות בהם



  ל"אליהו זצ ושבחי חכםתולדות 

 ~ קפב~ 

באמת מיוחדת מאוד ובכל הזדמנות תמכנו  ההיית ובינינהאחווה  .לכולנו
זכור לי במיוחד הסיוע שהענקתי בשיפוץ במערכת החשמל , אחד בשני

 . הביתית

 . ובותגם כשאלי עבר לבית האבות בירושלים השתדלתי לבקר אותו לעתים קר

 .קשה עליי הסתלקותו מאוד

 

 



  

  

  

  

  מנהגי 

  "בית יעקב"בית כנסת 
  )ומנהגי דמשק(

  במעגל השנה

 



 



 דמשקמנהגי בית הכנסת בית יעקב לעולי 

 ~ קפג ~

 

 

 מסלתון הכהן טראב יעקבהרב 

 בן המנוח

 פרוסו, ב"ושו, מוהל

 

 
 (ומנהגי דמשק) "בית יעקב"מנהגי בית כנסת 

 במעגל השנה
 

 הקדמה

 בהם והיודעים המותרים דברים( 'ריד סימן) דעה יורה ערוך שולחןכתב מרן ב

 להתירם ואסור בנדר עליהם קבלו כאילו הוי, איסור בהם נהגו מותרים שהם

 השנה ראש ושבין השנה ראש שלפני תעניות להתענות שרגיל מי הלכך ,להם

 או אב ח"מר יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא שרגיל ומי, כיפורים ליום

 אם .לו שיתירו' ג צריך, בריא שאינו מחמת בו לחזור ורוצה בתמוז ז"מי

 ,אחת פעם אפילו כן ונהג, לעולם כן לנהוג דעתו היה לנהוג שהתחיל בשעה

 שלא בדברים ואפילו ,זרעם ועל עליהם חלה הרבים קבלת' וכו התרה צריך

 וסייג גדר לעשות מעצמם כן שנוהגין אלא, בהסכמה העיר בני עליהם קבלו

 .ל"עכ', וכו לתורה

וכל , משפחה ומשפחה, קהילה וקהילה, עיר ועיר, מנהגים שונים ישנם בעולם

, שיהיה לו מקור ושורש בהלכהכלומר , מנהג שנהגו בו צריך שיהיה לו בית אב

 .ואחר שנהגו בו כבר צריך התרה על נדרו כמו שביאר מרן

אבל אי אפשר , והגם שבעיירות מסוימות נהגו ללכת אחרי מנהגים מסוימים

 ,מנהגי ירושליםבה נוהגים כגון בירושלים ש)אותו הדבר  בדיוק שיעשו בדיוק

וישנם , שיריםישנם שאומרים בכל ערב שבת לאחר קבלת שבת שיר ה



 דמשקמנהגי בית הכנסת בית יעקב לעולי 

 ~ קפד ~

 

ללא אמירת שיר  ששומעים שיעור בפרשת שבוע וישנם שמתפללים ערבית

 .ואין לנו לערער אחר שום מנהג כל עוד הוא על פי אדני ההלכה, (השירים

אבל הרבה , ואף בסוריה על אף שלכולם היה על פי הרוב אותם מנהגים

ל ליל שבת ששירת הבקשות בכדברים היו דווקא בבתי כנסיות מסוימים כגון 

 .על אף שלא היו בכל הבתי כנסיות בודדותת יוכנס יתהיה בב

ולאחר שנתפזרו בעולם לכל מיני מדינות אין אנו יכולים לקבוע שינהגו דווקא 

קא בבית כנסת וואפילו אם נהגו זאת דו, כבית כנסת פלונית או אלמונית

, טעותן אנחנו יכולים לומר שלא לעשות זאת או לומר שזהו מנהג אחת אי

כגון שלהניח ] .שכל עוד איננה סותרת את ההלכה אפשר לומר שזהו מנהג טוב

ואפילו , תפילין במנחה של תענית נהגו בזה רק בבית כנסת אחת או שתיים

הכי לאחר שכולם נתפזרו בכל הארצות אי אפשר לומר שמי שנוהג בזה נוהג 

ל "עזרא הכהן טראב מסלתון זצ ר הרב"ומי לנו גדול כמוהר), ג טעותמנה

 בשכונת התקווה)אחים  והתפלל בבית כנסת ברית, לארץ ישראללאחר שעלה 

  (שם הניחו תפילין במנחה של תעניותכולם ( א"ת -

בית הכנסת ל היה משכים ומעריב בבתי כנסיות והנהיג את "זצ ון שאבאוומכי

והיה , שנים למעלה מיובל( א"בת)דמשק  –עדת יוצאי סוריה בית יעקב ל

אמרתי להעלות על הכתב קצת ממנהגי הבית , משמש בקודש כחזן דמתא

כיון שאין אנו יכולים לכתוב אך , ומנהגים שהוא נהג לעשות, נוועדת - הכנסת

אבל לכל הפחות נכתוב , את כל המנהגים משום שלא תוכל היריעה מלהכיל

דברים ששמענו  הדברים שכתבנו על מנהגי דמשק אלוו) .מנהגים במעגל השנה

 (ל"זצ מפי אבא

 

 פסח - חודש ניסן

 .ערב ראש חדש ניסן נוהגים ללכת לבית העלמין על קברי אבותיו .א

ת "כמבאר בשו)בעיר נעמי דמשק נהגו לשמור על החיטים משעת קצירה  .ב
ר זקנינו הגאון רבי אליהו הכהן "ומו, ('אות ב' ח סימן כא"או שערי עזרא

רכש ( ד"נפטר תרצ - ד דמשק"הרב הראשי וראב)א "זיעל "טראב מסלתון זצ
 .ובה היו הנשים טוחנות את החיטים( ידנית)מכונה טחינה 



 דמשקמנהגי בית הכנסת בית יעקב לעולי 

 ~ קפה ~

 

  בדיקת חמץ

 בכל, ובסדקין בחורין, הנר לאור החמץ את בודקים בניסן ד"י ליל לתיבתח .ג
הג ונ( 'סעיף א תלא 'סי חיים מרן אורח) .חמץ שם להכניס שדרך המקומות

ועיין ] .מחמץ הבית אתלך לבדוק וה ,הפתיתים ולהניח אותם בקער' לקחת י
( ד מצרים"ל ראב"ג יהודה הכהן טראב מסלתון זצ"להרה)בספר קול יהודה 

שכתב ונהגו להניח עשרה פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק כדי ' בעמוד קע
ובלאו הכי על פי , שאם לא מצא חמץ בבדיקתו שלא תיהיה ברכה לבטלה

וצריך , ל"עכ, ל על פי הסוד יש רמז לזה להכניע עשרה קליפות"י ז"דברי האר
 [ת הימים נשתנה המנהגולומר שברב

 

 ליל פסח

והיה ניגון , ם'אבערבית של ליל יום טוב של פסח נהג לעשותה על מקאם עג .ד
 .שהיה מיוחד לפסח" ראו בנים"ו" קדיש"מיוחד ב

הרב הראשי )ל "בספר קול יהודה לגאון רבי יהודה הכהן טראב מסלתון זצ .ה
ומשם , כתב את כל דיני פסח והמסתעף' קעד –' בעמודים קע( ד מצרים"וראב

 .בארה

היה נוהג לקחת את המצה  - ביחץ, ו לעשותשנהג אבל נכתוב כמה מנהגים
צרורות  זכר למשארותם)במפה  ומניחה( 'החלק הגדול שנראה כאות ו)שבצע 

ככה עשו אבותינו בצאתם ממצרים " ואומר( קול יהודה - בשמלותם
 ,"משארותם צרורות בשמלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה

יפה ולא"ועוד שואלים  ,"ממצרים"נה ווע ,"?מאיפה אתה בא"שואלים אותו 
והיו ) ".אמן - בעגלא ובזמן קריב"ואומרים  ,"לירושלים"ועונה " ?אתה הולך

 (.וכן את כל ההגדה תרגמו לערבית, מתרגמים זאת לערבית

ואוכלים זאת  ,וכן לקחת ביצה קשה, ולבשלה' נהג לקחת זרוע של כבש וכדו. ו
 .לפני האפיקומן בליל פסח

 .בחול המועד לא נהגו לומר בית יעקב ושיר של יום .ז



 דמשקמנהגי בית הכנסת בית יעקב לעולי 

 ~ קפו ~

 

  ל פסחשביעי ש

בשביעי של פסח ולומר את התיקון  אמצע האשמורת השנייהב נהגו לקום .ח
     .של ליל שביעי של פסח

  ספירת העומר

 חיים סימן מרן אורח), העומר לספור מתחילין ערבית תפלת שני אחר בליל .א
 .ואומרים אותו לאחר קדיש תתקבל, ('סעיף א' תפט

 .ואחר כך החזן מברך וסופר, הציבור מברך וסופרבצורה ש הייתההספירה  .ב
 ,סופר ובבית הכנסת בית יעקב נהגו קודם החזן, כך נהגו בשכונת התקווה)

  (כ הציבור"ואח

, (כמו יוצאי לבנון)לא נהגו לפתוח את ארון הקודש בזמן ספירת העומר  .ג
 . פר שאף בדמשק לא נהגו לפתוח את ארון הקודשיוס

לפני ( בניגון מיוחד)בשבתות בין פסח לשבועות נהגו לומר פרקי אבות  .ד
', דו בדמשק היה נוהג ללכת לבית הכנסת אלפרנגווסיפר שבע. )תפילת מנחה

כל משנה חזן  ושם היו החזנים יושבים על התיבה ואומרים את הפרקי אבות
 ( אחר

 שבועות

ואל ההודאות  .(מי זאת עולה יפה פיה - כמו שמחת תורה)היה ניגון מיוחד  .א
  .(תאזהרות של שבועומ) .בניגון אמון יום זה

 .נהגו להיות נעורים כל הלילה ולומר את התיקון של ליל שבועות .ב

המובאת )הכתובה של שבועות מלפני קריאת ספר תורה נהגו לומר  .ג
 .שתי קטעים ראשונים ושתי קטעים אחרונים( במחזורים

 .אזהרות ומגילת רות( בבית)נוהגים לומר  בצהריים .ד
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 .וביום מאכלי חלב, בליל שבועות לאכול מאכלי בשר ונהג .ה

 חודש אלול - ימים נוראים

 .בערב ראש חודש אלול נוהגים ללכת לבית העלמין על קברי אבותיו .א

כל פעם שעולים לבית העלמין לא נכנסים לביתם אלא לאחר שנכנסים  .ב
 ('אות ב' ד סימן שעו"ועיין נתבי עם יו. )לבית אחר או לבית הכנסת

 ואילך חדש אלול מראש ותחנונים סליחות לומר באשמורת לקום נוהגים .ג
 (א סעיף תקפא סימן חיים מרן אורח). הכפורים יום עד

נוהגים לומר ( לפני בן אדם)ני הסליחות פפרקי תהלים של אמירתלאחר  .ד
 .קדיש יהא שלמא

אנא כעב "לאחר אמירת הרחמנא נהגו לומר את הבית הראשון מהפיוט  .ה
 ."ויעבור"ולאחר מכן אומרים , "זדוני

ואחר כך את " אשמנו מכל עם"סדר הסליחות היה שקודם אומרים  .ו
 .הווידוי

אלוקינו הרחמים והסליחות היו נוהגים לומר את הבית ' לפני שאומרים לה .ז
 (המובא בסוף המחזור) ".יצו האל" הראשון של

אל רחום "את הפיוט לאחר אדון הסליחות נוהגים לומר  בימי סליחות .ח
 (ואמר שכך נהגו ברוב הבתי כנסיות בדמשק". )שמך

 ".'קבל ברחמים שוועת עמך וכו"האחרון נוהגים לומר " ויעבור"לפני ה .ט

ל כמוך נשא -מי א"האחרון נוהגים לומר את הפסוקים " ויעבור"לאחר ה .י
 ('כ - 'פסוקים יח' מיכה פרק ז) ."'עון וכו

, "חטאותיולמתודה "לפני נפילת אפיים היו אומרים יום אחד את הפיוט  .יא
 .כל ימי הסליחותבוכך חוזרים , "בזוכרי על משכבי"ולמחרתו 
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אומרים את הפסוק ויאמר ' אליך וכו' לפני שאומרים את המזמור לדוד ה .יב
 ('פסוק יד 'כד פרק ב שמואל) .'דוד אל גד וכו

 ."שומר גוי מבורך"בכל ימי הסליחות מוסיפים  .יג

בת אהובה לך "ת כל הפיוט ביום הראשון של הסליחות נהגו לומר א .יד
בכל ימי ו, "חון תחון"להתחיל מאמצע הפיוט מ בשאר הימים נהגוו ,"קמה

וסיפר שכך נהגו בדמשק אלא אם כן אחד . )הפשוט בניגון הסליחות נהגו לנגן
 (ראש השנההמתפללים היה מגביה את קולו ומנגנו בניגון של 

 .מערב ראש השנה היו נוהגים לומר ההוספות של עשרת ימי תשובה .טו

 לבוא לבית הכנסת( שיכלו)בערב ראש השנה ובערב יום כיפור נהגו הנשים  .טז
 .תרת נדריםלעשות ה כדילסליחות 

 :רשימת הניגונים של הסליחות

 . בן אדם, יצו האל :בן אדם

 .ניגוני ימים הנוראים :מלך' ה

 .'שואף כמו עבד וכו ,לבריתך, הניגון הפשוט :'ה אליך

 

 ראש השנה

  ליל ראש השנה

בלילה הראשון של ראש השנה נוהגים לומר כל הקהל ביחד את הפיוט  .א
על הבית ( אך יותר לאט באתו הניגון)ואחר כך החזן חוזר , "אחות קטנה"

 . "וברכותיהתחל שנה  - יהתכלה שנה וקללות"וחותם " קו וגילוחז"האחרון 

 (בניגון המיוחד של דמשק. )"חון תחון"בלילה השני מתחילים מהפיוט  .ב



 דמשקמנהגי בית הכנסת בית יעקב לעולי 

 ~ קפט ~

 

נוהגים האבלים לומר עם החזן ( ראש השנה ויום כיפור)בימים הנוראים  .ג
 .שאז החזן אומרו לבדתתקבל ברכו וקדיש חוץ מקדיש , יםאת כל הקדיש

חוץ , כ בשאר ימות השנה האבלים אומרים עם החזן את כל הקדישים"משא)
 (מקדיש תתקבל

 דהיינו רוביא ה"בר לאכול רגיל אדם יהא ('א סעיף 'תקפג סימן)כתב מרן  .ד
ומנהגינו לאוכלו לאחר ברכת , ל"עכ', קרא וכו, תמרי, סילקא, כרתי, תלתן

 .המוציא

 :רשימת הניגונים של ליל ראש השנה

יצו : רוב נגוני הימים הנוראים היו מתבססים על פיוטי הימים הנוראים כגון
 . חון תחון ועוד ועוד, ידי רשים, למענך אלוקי, אדון הסליחות, האל

 .בניגון המיוחד של ימים הנוראים :קדיש

 .חד לימים נוראיםוניגון מי :השכיבנו

 . יצו האל :ראו בנים

 .שנהבניגון הרגיל של כל שבתות ה :יגדל

 ביום ראש השנה

נוהגים לומר פיוטים בתפילת שחרית לאחר חזרת השליח צבור ביום  .ה
' ואחר כך החזן חוזר על הב "ני כמעליינאלוקי אל תד"הראשון כל הציבור 

אחר כך חוזר " ידי רשים"ואחר כך אומרים , בתים האחרונים בניגון אחר
יום ' ה"וביום השני (. בניגון אחר" )המבורך"השליח ציבור על הבית האחרון 

, (בניגון שונה)זן חוזר מכל בית את הקטע האחרון ואחר כך הח" אערוךלך 
בניגון . )"השתונן"חר כך החזן חוזר על וא" יה שמך"ואחר כך אומרים הפיוט 

 (אחר

ואחר , "עת שערי רצון"כל הציבור  אומריםלפני תקיעת שופר ביום הראשון  .ו
בקול ' ה"וביום השני אומרים ". לבריתך"כך חוזר החזן על הבית האחרון 

למנצח לבני "נוהגים כל הציבור לומר ביחד את המזמור ואחר כך  ".שופר
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כך אומרים את הפסוקים עלה אלוקים בתרועה חלק  ואחר, "קרח מזמור
  .מהפסוק החזן וחלקו השני הציבור

 ל היה עושה אותה"צז אבא - התקיעה. אחר כך תוקעים שלושים קולות .ז
ה "חכם יעקב ע ז"אבל מו] .ללא הפסקה באמצע התקיעה עולה וירד ועולהכ

שבר בסופה ובלא , שינוי בתקיעההיה עושה את התקיעה ארוכה ללא שום 
ל כשהיה דר בדמשק היה תוקע בשלוש בתי "ר זקנינו חכם יעקב ז"ומו)

והבתי כנסיות היו מסדרים את זמן התפילה לפי הזמנים שיוכל , כנסיות
תוקע בבית הכנסת לעולי דמשק  ואחר שעלה לארץ ישראל היה, לתקוע להם

  [.(הות התקבשכונ" אחים ברית"

 וטו טו טו טולא ,  ול ול ול ויללה עם הלשון לנוהגים לעשותה כמו  - התרועה
עיראק ובתוניס חלאב בוכך נהגו לעשותה כמעט בכל ארצות המזרח כמו ב)

 .ולא עושים בסופה שום שבירה( ובלבנון ועוד

שואף "כשמחזירים את הספר תורה בשני הימים היו אומרים את הפיוט  .ח
 ."כמו עבד

 .כרונותיזלכויות שופרות ומנוהגים לתקוע בתפילת הלחש וחזרה  .ט

 .לפני ברכועל ישראל קדיש נהגו לעשות תרועה גדולה לאחר  .י

 .לאחר תפילת המנחה נוהגים לומר תשליך .יא

 :רשימת הניגונים ליום ראש השנה

 .(בכל הימים)אוחילה  :נשמת

 כל הקהל אומרים ביחד" הן הן יודו"וכן  "המשיח אלמים והמפענח נעלמים"
 .בניגון

 .בן אדמה, שואף כמו עבד :ענייםשועת 

 . ניגון מיוחד לימים הנוראים :אל ההודאות
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 .ניגון מיוחד לימים הנוראים :קדיש

 .שואף כמו עבד ,אביוניךיה שמע  :םתשמחים בצא

 .בן אדם, יצו האל :ממצרים גאלתנו

 .חון תחון, ניגון מיוחד לימים הנוראים :קדושה

 (אז'חג) .ניגון מיוחד לימים הנוראים :כתר

 .ימים הנוראיםהניגוני באחד ממנגנים מהקטעים כל אחד  :היום הרת עולם

 (.ש"של מוצ)ל אליהו -א :אין כאלוקינו

 עשרת ימי תשובה

היו בחצר  התרנגולים). לבנים יםבדמשק נהגו לעשות כפרות על תרנגול .א
והיה שוחט ליהודי הקהילה כל הלילה של ערב , ל"ז חכם יעקב ז"של מו ביתו

כגון חכם )והרבה שוחטים שלא היו רגלים לשחוט כל השנה , יום הכיפורים
יש לציין שבדמשק לא היו . בעשרת ימי תשובה היו שוחטים( ה"יוסף דנה ע

 אלא( 'סעיף א' ד סימן א"א ביו"כמו שכתב הרמ)נוהגים להסמיך לשחיטה 
אמר לבניו שלא ל "ז אבאו] (דין היה נותן היתר לשוחטים לשחוטהבית ה

 [ אלא בכסף כפרות יקבלו על עצמם לעשות

 ,היה בודקם משברים בעצמות ובצומת הגידים עופותיה שוחט הלפני ש .ב
וכן לימד את בניו ויוצאי חלציו  ('יד אות' ד סימן י"כמבואר בזבחי צדק יו)

  .ת לפני השחיטהשיבדקו את העוף מטרפויו

לאחר השחיטה והבדיקה היה לוקח מדם הבית השחיטה באצבעו וכותב על  .ג
תכתב ותחתם לחיים טובים  - תחיה"ואומר לו " ת"יד המתכפר האות 

 ".תזכה ותחיה ותאריך ימים/ ולשלום
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 יום הכיפורים

ובספר יצחק ) .מנחה של ערב יום כיפור נוהגים להתפלל עם טלית ותפילין .א
כתב שמקורו של מנהג זה הוא בספר נהר ' סימן נד (ל"י שחיבר זצ"להגר)ירנן 

וטעם מנהג זה ( ו"ובהלכות יום הכיפורים ס, ג"בהלכות תפילין ס), מצרים
. ד"עכ, כ שהצבור יחרד וישוב בתשובה"הוא לתת תוספת אימה ויראה ליוה

 (.הניחו תפיליןולא כאותם הטועים ואומרים שזה מכפר אם פעם לא 

ובזמן נשיאת כפים היו )בכל תפילות יום הכפורים היה עם היכל פתוח  .ב
, בכדי שיהיה אימת הדיןוהיו פותחים את ההיכל , (סוגרים את ההיכל

  .לפני שכולם נכנסים לבית הכנסתופותחים 

ואחר כך החזן " לך אלי"בליל יום הכיפורים מתחילים הציבור את הפיוט  .ג
ואחר כך , "עדניךיביאוני לגן "את הבתים האחרונים מ( תו הניגוןבאו)חוזר 

 ".ענה עני"והחזן חוזר מ, "שמע קולי אשר ישמע בקולות "אומרים הציבור 

על התיבה  וספר של כל נדרי מניחים, הספרי תורהכל אחר כך מוצאים את  .ד
 נדרנא"עד " כל נדרי"כ אומר החזן "ואח, "ישיבה של מעלה"ואומר החזן ב

ואחר כך אומר החזן  (מכל נדרי עד נדרנא לא נדרי)וחוזרים הקהל , "לא נדרי
 (.מכל נדרי)פעמים ' וכך ג, מנדרנא לא נדרי עד הסוף וחוזרים על זה הציבור

ואומרים השכבות לחכמי העדה ולנפטרים תורה למקום י המחזירים ספר .ה
 .ערבית מתפללים תפילת כ"ואח

 .ללא קדיש, וא רחוםבתפילת ערבית מתחילים וה .ו

יצו "אומרים את הפיוט  "אלוקינו הרחמים' לה"באמירת הסליחות לפני  .ז
תפילת עד שב, מהפיוט קטע אחדכ אומרים "מתפילות יוהובכל תפילה , "האל

' שהרי בנעילה לא אומרים לה) קטעים אחרונים מהפיוט' אומרים ב מנחה
 .(אלוקינו
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 :רשימת הניגונים ליל יום כיפור

 .יצו האל :בנים ראו

 .ניגון מיחד לימים נוראים :השכיבנו

 .ניגוני ימים נוראים :מלך' ה

 .בניגון הרגיל של כל שבתות השנה :יגדל

ביום כיפורים בשחרית לאחר הסליחות נוהגים לומר את הפיוטים כל  .ח
. בתים האחרונים בניגון אחר' וחוזר החזן הב, "נגדך כל תאותי' ה"הציבור 

" צוציםינ"והחזן חוזר על הבית האחרון " שנאנים"אומרים הפיוט ואחר כך 
 .בניגון אחר

ניגונו ) ."רבת שבעה לה נפשי"בדמשק נהגו כשפותחים את ההיכל לומר  .ט
 (כמו קינה

 ".ינוב פי ניב יקשיח"את הפיוט כשמחזירים את הספר תורה אומרים  .י

ברכי ( וט בן אדמהבדמשק אמרו את הפי)לאחר תפילת מוסף נהגו לומר  .יא
 (בחיי לרבנותוכחה לנפש . )'נפשי את ה

הפיוט שהיו ) ."עת שערי רצון"לפני תפילת מנחה היו אומרים את הפיוט  .יב
 (של ראש השנה לפני תקיעת שופר' אומרים ביום א

' לר". )'ברכי נפשי את ה"בתפילת הנעילה כשפותחים את ההיכל אומרים  .יג
 (יהודה הלוי

ואחר כך החזן חוזר על , "עלילהאל נורא "ומר את הפיוט הציבור א .יד
 ."מיכאל שר ישראל"ו "תזכו לשנים רבות" יםתהב

 :רשימת הניגונים ליום כיפור

 .אוחילה :נשמת

 .כל הקהל אומרים ביחד" הן הן יודו"וכן  "המשיח אלמים והמפענח נעלמים"
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 ."שואף כמו עבד"כגון , ניגוני ימים הנוראים :שועת עניים

 .ניגון מיוחד לימים הנוראים :אל ההודאות

 ."ל-יצו הא" "בן אדם", ניגון מיוחד לימים הנוראים :קדיש

 .שואף כמו עבד, יה שמע אביונך :שמחים בצאתם

 .בן אדם, יצו האל :ממצרים גאלתנו

 .חון תחון, ניגון מיוחד לימים הנוראים :קדושה

 .(אז'חג) ניגון מיוחד לימים הנוראים :כתר

 (.ש"של מוצ)ל אליהו -א :אלוקינואין כ

 תורה תשמח - סוכות

". מי זאת עולה יפה פיה" - ליל שמחה תורה ניגון הקדישליל חג הסוכות וב .א
( ל"ג רבי אהרן מעלי הכהן טוויל זצוק"למקובל הרה)ובספר יששכר וזבולון ]

וחושבי שמו המקובלים ' ויען וראיתי שלמים ורבים מיראי ה :כתב בזה הלשון
, א"גלאנטי זיע יברו הרב המקובל רבי מרדכיחהיו מתענגים בזה השיר ש

והסוכה והלולב והושענא רבה ושמחת תורה בקצר אמיץ שתוכו רצוף אהבה 
 .['וכו העניניםכלל 

 .בחול המועד לא נהגו לומר בית יעקב ושיר של יום .ב

, לאחר שהוציאו ספר תורה, חול המועד היו אומרים הושענות לשבתבשבת  .ג
 . ומקפים את התיבה פעם אחת

 . בהושענה רבה לאחר ההושענות אומרים בקדיש תענו ותעתרו .ד

 .וחתעם היכל פ ומוסף בשמחה תורה היה התפילות ערבית ושחרית .ה
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כנסיות  ק והיה בתיהקפות של שמחה תורה היו בזה מנהגים שונים בדמש .ו
שהיו מתחילים את ההקפות ביום שמחה תורה ומסיימים את ההקפות ביום 

 .וכך נהגו בבית כנסת בית יעקב בתל אביב, שבת בראשית

ואחר כך ' כשמוצאים את הספר תורה אומרים אשרי העם שככה לו וכו .ז
וכן כשיש שיש שבת חתן עושים כסדר הזה ושרים )', שרים מי זאת עולה וכו

 .('חתן יוצא לקראת כלה וכואת הבית 

יהי רצון )ולא היו אומרים את כל התפילות ' מלך וכו' בכל הקפה אומרים ה .ח
 .שכתובים במחזור( שבין הקפה להקפה

ושירים של , בזמן ההקפות היו נוהגים לשיר שירים מהבקשות של שבת .ט
 .שמחת תורה

 ו בשבט"ט

ו בשבט לעטר "הגו בליל טונ, הוא יום ראש השנה לאילנותו בשבט "יום ט .א
ובמיוחד מפירות שבעת המינים שנשתבחה , את השולחן בכל פירות האילן

חזון עובדיה . )ולברך על הפירות, כל איש כאשר תשיג ידו, בהם ארץ ישראל
 (ג, ו בשבט עמודים א"הלכות ט

 דהתאב( "בניגון מיוחד)מהפירות לומר  ו בשבט כשאוכלים"נהגו בליל ט .ב
, ל"שזהו תרגום של עשרת הדברות בלשון ערב מרבינו האי גאון ז" המנאכל

ש "והחלאבים נהגו במוצ) .וכן נהגו לאומרו במוצאי שבת של פרשת יתרו
  (בשלח

גבאי הבית הכנסת , (בשכונת התקווה) "מגן דוד"בית הכנסת ומעשה שהיה ב
ל "צהרב עובדיה יוסף ז ר דודו הראשון לציון"שיזמין את מו ל"ביקש מאבי ז

ו בשבט לבית הכנסת "לערב ט (אשר באותה שנה הוכתר להיות ראשון לציון)
הגבאי מכר את אשר וכ ".המנאכל דהתאב"תורה לאחר אמירת  לומר דברי

 והחליט לכבד ,ל את הדברה השלישית"אבי זקנה  לקהל המתפלליםהדברות 
 כיבד והרב עובדיה יוסף. ל"באמירתה את הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ



 דמשקמנהגי בית הכנסת בית יעקב לעולי 

 ~ קצו ~

 

ת הדברה השלישית בליווי כלי שיר א וניגן ל"נעתר אבי ז. ל"את אבי זחזרה ב
 נענה ולאחר שיצאו מבית הכנסת .וזימרה להתפעלותם של קהל המתפללים

ל היה טוב "ל כי הניגון של אבי ז"ם ידיד זר הקהילה דאז מר מנח"אמר יוו
 .יותר מניגונם של החלאבים בקהילה

, ולערוך שולחנות בפירות, היום לבית הכנסתלהיות כל ו בשבט נהגו "ביום ט
    .פעמים ספר תהלים' וקוראים ג, ועושים תענית דיבור

 פורים

מי כמוך "בשבת זכור לאחר קריאת ספר תורה נוהגים לומר את הפיוט  .א
ובבית הכנסת בית יעקב היה המנהג שחזן אומר בית והבית ) ."ואין כמוך

 (שאחריו אומרים הציבור

 (במקאם שיגא)הבתים האחרונים של מי כמוך היה בניגון שונה ' ב .ב

דים היתה אורה ליהו"גילה חוזרים על הפסוק מיאת הרלאחר קבפורים  .ג
בסוף קריאת  (חוץ מהמקומות המוזכרים בהלכה) "ושמחה וששון ויקר

 .המגילה

ברוך  ברוך ברוך, ארור ארור ארור המן"לאחר קריאת המגילה אומרים  .ד
ארורים , אסתרברוכה ברוכה ברוכה , זרש ארורה ארורה ארורה, מרדכי

חרבונה וגם , כל ישראלברוכים ברוכים ברוכים , כל הרשעיםארורים ארורים 
 .פעמים' וחוזרים על כך ג" זכור לטוב

 תשעה באב

 .בליל תשעה באב לפני תפילת ערבית מורידים את הפרוכת מההיכל .א

 ".האזינו השמים"ו" על נהרות בבל"לפני תפילת ערבית אומרים  .ב

בדמשק נהגו שכל הציבור אומר )אחרי תפילת ערבית אומרים מגילת איכה  .ג
אך בבית הכנסת בית יעקב נהגו שהחזן אומר פסוק והציבור פסוק , ביחד
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את הקינות של  ואם חל במוצאי שבת מוסיפים, קינות כ אומרים"ואח( אחריו
 .שבת מוצאי

אלא כל יחיד מניח משק לא היו מניחים טלית ותפילין בתפילת שחרית בד .ד
 ותפילין בביתו וקורא קריאת שמע ואחר כך מגיע לבית כנסת ללא טלית

להניח  אבל בארץ ישראל כיון שמנהג רוב קהל עדת ישראל, להתפלל שחרית
תפילין התחילו להניח  תפילין בשחרית לכך גם בבית הכנסת בית יעקב

 .בתפילת שחרית

וקדושה היו  ".האזינו"אומרים " אז ישיר"בתפילת שחרית במקום  .ה
 . כשאר ימות השנה" נקדישך"אומרים 

 .אז'היה ניגון מיוחד במקאם חיגוההפטרה בקריאת התורה  .ו

וגם לאחר הקינות לא , בקינות לא אמרו עניני נחמה המוזכרים בסידור .ז
 .אמרו פסוקי נחמה

ובדמשק הילדים היו מגיעים . )ר הקינות נהגו לומר את ספר איובלאח .ח
, "כתר דמשק"וכל ילד בתורו קורא פרק מתוך " חוש אל באשה"לבית הכנסת 
קינות מתוך אומר ל "חכם אברהם הכהן טראב מסלתון זצהיה ולאחר מכן 

 (ית חנה בלשון ערב'קצ -כתב יד 

בדמשק היו . )טלית ותפילין להניחנוהגים  תעניתבתפילת מנחה כמו בכל  .ט
והיו  ,בזה כמה מנהגים היו בתי כנסיות שהניחו טלית ותפילין במנחה בצומות

 ( ונהרא נהרא ופשטיה בתפילת המנחה כאלו שלא הניחו טלית ותפילין

בדמשק השוחטים היו הולכים . )מיד בצאת הצום נהגו בדמשק לאכול בשר .י
וגומרים את העבודה , בהמותשחוט בית השחיטה ללאחר תפילת שחרית ל

עד שהיו ( 'אלפרנג)והיו מחכים לשוחטים בבית כנסת , לפני תפילת המנחה
כנסת מתחילים העים לבית יואחרי שמג ,ם לביתם להחליף בגדיהםיהולכ

 (.מנחה
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עים כל יהיו מג: (של הבהמות) ואגב אכתוב את הסדר שהיה בבית השחיטה]
( "מנין השוחטים"בכותאב אל עתיק שהיה נקרא בפי כל )יום לאחר התפילה 

ראש )ל היה רישא דטבחיא "ז חכם יעקב הכהן טראב מסלתון זצ"ומו
חכם גיסו )השוחטים ' בודק הסכינים לבבתחילת השחיטה ו ,(השוחטים

. שהיו שוחטים כבשים( ל"וחכם יצחק אסא זצ, ל"אברהם טראב מסלתון זצ
ל "ג רבי עזרא הכהן טראב מסלתון זצ"הרה ובדיקות פנים וחוץ היה בודק

' ל שוחט ב"ז חכם יעקב זצ"ובכל יום היה מו(. ד דמשק"הרב הראשי וראב)
וטרם צאתם של ), שוורים ליהודים שהיו נמצאים בצבא הצרפתי בדמשק

ואוכלים בכדי  ,השוחטים מבית השחיטה היו מבשלים להם קצת מן הבשר
ובכל יום . נמשכת בשעות הבוקר הייתהוהשחיטה ( להראות שהבשר כשר

יוסף דנה ראש המנקרים היה חכם )אחר הצהריים היו מגעים המנקרים 
 .מנקרים חלקי הבהמה שהיה צריך ניקורו (ל"זצ

ל היה יושב בשוק על יד "ז חכם יעקב זצ"בכל יום חמישי מו: ושחיטת עופות
ולאחר . )עוףלו  צריך עוף לשבת היה מגיע והיה שוחטמי שהעופות וכל מוכרי 

ל ולמד את מלאכת השחיטה "שהתחתן חכם אברהם הכהן טראב מסלתון זצ
 ([ל"חכם אברהם זצ' ובשבוע הב ,ל"חכם יעקב זצ' היו עושים תורנות שבוע א

 שבת

 ".דודי כהל"בקבלת שבת היו נוהגים לומר כל הבתים ב .א

כשהיו ו, בקבלת שבת כשהיו אומרים מזמור לדוד לא היו פונים לצד מערב .ב
היו מסתובבים לצד ימין סיבוב ( פעמים' ג" )אי כלהב"( "דודי כהל"ב)אומרים 

 .שלם

תוך , ובצהלהברינה גם בשמחה , בואי בשלום עטרת בעלה"הנוסח היה  .ג
ח "כה' ועי. )"באי כלה שבת מלכתא, באי כלה, באי כלה, אמוני עם סגולה

 ( 'אות כח' סימן רסא
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מזמור שיר ליום , לכה דודיו, אנה בכוח, מזמור לדוד :סדר קבלת שבת .ד
במה , קדיש יהא שלמא, (והקהל בלחש, על מקאם נאווה החזן בקול)השבת 

עצי הדס או )מברכים על בשמים , (שיר השירים) ,קדיש על ישראל ,מדליקין
 (כל הציבור ביחד) .מזמור שיר ליום השבת ,(עלי עץ לימון

, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו"לפני שמברכים על הבשמים אומרים  .ה
ברוך מקדש השבת ישראל "וביום טוב אומרים )" ברוך מקדש השבת

ברוך מקדש השבת וישראל " ובראש השנה שחל בשבת אומרים , "והזמנים
 . ומברכים על הבשמים"( ויום הזיכרון

מנוחה לעמו ישראל ביום אשר נתן ' הברוך "לאחר ברכת הבשמים אומרים  .ו
 ( סידור בית מנוחה) ".שבת קודש

החזן ופסוק ' א פסוק" שיר השירים"ו אומרים מגילת בין פסח לשבועות הי .ז
כל הציבור אומר  "מי זאת עולה מן המדבר"הפסוק מ' הקהל ומפרק ח' הב

ובדמשק היה בזה כמה מנהגים היו בתי כנסיות . )עד סוף שיר השירים ביחד
 (והיו בתי כנסיות שאמרו רק בין פסח לשבועות, כל שבתשאמרו 

ובכל )וה ובמקאם נאאומרו השליח צבור בלבד בקדיש של ליל שבת היה  .ח
וראו בנים את גבורתו היו בזה במשך השנה , (השנה היה אותו הניגוןשבתות 

 .(במקאם נאווה) מנגינות' ב

ועל , כל עמו ישראלהפורש סכת שלום עלינו ועל "נוסח הברכה בהשכיבנו  .ט
 ".אמן, ירושלים עיר הקדש

בצורה " בקשות של שבת" בלילות שבת בכל השנה היו נוהגים בדמשק לומר .י
אל "כגון שבפיוט , תה אומרת חצי ביתיקבוצות וכל קבוצה הי' שהיו יושבים ב

" אל מסתתר בשפריר חביון"תה אומרת יקבוצה ראשונה הי" מסתתר
וכן הלאה על זה " השכל הנעלם מכל רעיון"עונה תה יהי השנייהוהקבוצה 

  .הסדר

לישרים "זהו היה רק עד " עניים שוועת"בתפילת שחרית כשהיו מנגנים  .יא
 ".נאווה תהילה
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חוץ מפרשת  ,בקריאת התורה לא היו מקומות מיוחדים שהיו עוצרים בהם .יב
עד סוף " ויכולו"מוהמשלים עולה , בראשית שלכל עולה היה יום אחד

 .ובפרשת נשא הכהן עולה עד לאחר ברכת כהנים .הפרשה

דהיינו שאומרים את , לפני תפילת מנחה היו נוהגים לומר את המשמרה .יג
ר בבית ונוהגים לומ. אומרים נביאים וכתובים ומשניותו ,הפרשה הבאה

 .ים אומרים זאת גם בביתםאבל ואם יש, הכנסת

ויש ניגון ), מקאם ביאת בתפילת ערבית של מוצאי שבת מתפללים על .יד
, בחודש אלול מנגנים בניגוני ימים נוראים "ראו בנים"( מיוחד למוצאי שבת

 .ולפני כל חג בניגוני החג

ובדמשק לא היה בתי כנסיות שהיו אומרים ) .הבדלה היו אומרים בישיבה .טו
 (וגם שם היה אומרה בישיבה' חוץ מבית כנסת א, הבדלה בבית הכנסת

  .לומר פסוקים ופיוטים במוצאי השבתגים הנו .טז

  




