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 העשרים.הענין
 בפרק מצאתי זה יאה עיי מאיר לבית שלמה בן מנהםאמר

 בעניני לדבר שהפליגו וגאוניה ורבניה הלזו הארץ סנדולי להרבה שנהגומקום
 להעמיד וחשבו הגמרא; יסודי על דבריהם לישב כוונו ונולםהמנהנות
 הרחבה, ורעתו העמוקה פברהו כפי ואחר אחד 5ל קשיוהיה, ולהרץאשיותיה

 העקוב הזאה בסוגיא אחריהם להיוה בלבם אמרו כיער
 לבקעה, והרגמיםלמישור
 %א בספריהם ובינותי דבריהם וללמוד להבין לב הכינותי בענייואני
 ואחר מרבותי שקבלהי מה אחר ידי שהשינה מה ולפי בהם, דעתינאקררה
 צריכים אנו ערין בי ראיתי ברבריהם והחקירה הראשונים בספריהעיון
 תחלה כותם והריני ולפנים, המודעים מן וליכנם המורים אחר לירותלמודעי
 ומה המהנגרות, הסוגיות שאר עם הסוגיא, בזאת אותנו הלוחצותהסבוכות
 שבלים. במלקט רבריהם על להוסיף לי שנאה ומה הראשונימ בירשעלה
 לעשות שנהט מקום נ',( )פסחים הזאת במשנה אמרו הנה הקוצרים,אחרי
 עושין, אין לעשות שלא שנהגו מקום עושים תצוה עד פסחים בערבי~לאכה
 ואע"פ מקום, בכל אסור אלא במנהג תלוי אינו ולמעלה שמחצות ידועוהרבר
 %מעלה המנחה מן אלא אסור אינו טובים ימים וערבי שבתות ערבישבשאר
 של קרבנו שמהא בדין אינו בירושלמין שאמרו מפני שאני, פסחיםערבי
 בשמונה: השנה בכל נשחם שתמיד ואע"פ כמלאכתו, עומק והוא קרבארם

 כחי וקרפ ומחצה בז' נשחה פסחים ובערבי ומחצה בתשעה וקרבומחצה
 הדא בירושלמ4 שם אמרו נבר מ"מ אחריו, קרוב היה והפסחומחצה
 פסול לחצות קורם שחטו רהנינן היא הרא לעינוג אבל למצוה;דתימר
 קרוי הוא אף כשר שהוא ומכיון כשר, לתמיר קודם כשר, מיד חצותלאחר
 במלאכה, ואסור הפסחזמן

 למערכה. וגיזורין למזבח עצים עלי הרי שאמרו בירושלמי( )שם ראיתיועור
 קרבנן פסח הרי והקשו היום, באותו מלאכה ולעשות ובתענית בהספדאסור
 היום. לכל מלאכה אסרו ולא חצות ער כלומר במנהג, אותו ותלו ישראלשל
 אלמא ולמעלה, שעות משש אלא קרב הפסח שאין היא שניא ותירץוכו'
 חמץ על תשהמ לא כתי' כהא ברין וכן הוא זמנו ולמעלה שעות מששכל

 הרי האומר בעי אבהו ר' לשם( אמרו ועוד ששית, בסוף נתכער כברוהחמץ
 ר' אמר ולמטה משם מלאכה לעשות מותר ולמעלה שעות משש עולהעלי
 היא עולה שחרית שהקריבה עולה פסח, אינו שחרית שהקריבו פסחיוסא
 ורבינו קרוי, הוא הפסח שזמן מטעם הוא מחצות האיסור הקדמת מ"מנמצא
 בו להרחיב והוצרך מרובה פמחים ערבי שטרדת מצד פירשה8 ז"לשלמה

- - - -
 וכו'. קרב וקרביך במלאכתך עסוק שתהא בדין ,אינו ה"א,בגמ4'א, פ"ד פסחים-ירושלמימי

 אמסטרדם. דפוס : ט"ו דף ח"א ס"ה~שם
 בטשנה, נ"י דף"שם



פג
 ער הא טובים, וימים שבתוה ערבי נשאר מכל יתר. המלאכה איסורזמן
 גל במנהג שהלוו אלא לגמרי קבוע שבו מלאכה איסור אין מיהאחצות
 ממקום ההולך. נ,( פסהיס )בבלי אמרו זו ועל במקומם שנהגו טה ל2'אחר

 נותנין שעושין למקום עושין שאין ממקום או עושין שאין למקוםשעושין
 שעושין למקום עושין שאין ממקום הלך ואם לשם שהלך מקום חומר.עליו
 כן אחר שאמרו ומה משם, שיצא מקום חומרי משום בכאן לעשות לואסור
 ארישא . בגמרא אביי פירשה המחלוקת מפני אדם ישנה אל נמשנה()"ם

 לעשות ישנה אל עושין שאין למקום שעושין מסקופ הולך שאםכלומר
 נמי. פירשה ורבא תעביר, לא ליה דאמרי' המחלוקת מפני בכאןמלאכה
 מחשש ישנה שלא מפרש אתה אמיפא לה מפרש שאתה שכל אלאאסיפא
 שלש הוא חייב שעושין למקום עושין שאין ממקום בא שאם כלומ'מחלוקת
 שיאמרו. מחלוקת מיראת עושה ואינו משם שיצא מקום חומרי מחמתלעשות

 מחלוקת חשש כאן שאין ביניט, בטל להיות תתחסד ואל מלאכה עשה קוםלו
 זדו ( : 1"א )שם בשוקא. איבא בטלני וכמה ליבטל מוצא אדם עצותשכמה
 ולא לחזור דעתו לשאין לחזור דעתו בין חילוק בה מצינו ולא המשנהענין
 בכל אלא תורה, בני  לשאין  תורה בני בין ולא לפניהם ושלא לפניהםבין
 לשם שהלך מקום וחומרי משם שיצא מקום חומרי לו נותנין ענין ובכלצד
 ספק. 3לא ממשנתנו הנראהזהו

 אתה אי איסור בהם נהגו ואחרים המותרים דברים )נ"א.( אמרוובגמרא
 וא"ב מותר, רואים שאינם כל בחשאי הא כלומר בפניהם להתירהרשאי
 נלום' בכותאי דוקא נ"ב( )שם עליה שאמרו אלא עוד ולא מתניתי',קשיא

 הדין והוא אחרים במילי לאקולי טיהא ואתי למילתא מילתא ומרמורמסרכי
 דמסרכי משום טעמא מאי כותאי בגטרא וכראמרינן תורה בני שאינןלכל
 מילתא ומדמו ממרכו הורה בני ואינם הואיל נמי הכי למילתא, מילתאומדמי

 לחומרי תוששין ואין מותר בפניהם אף הורה בני שהם נל האלמילתא,-
 דעתר שאין בין לחזור שרעתו בין איתמרא וסתמא כלל; לשם שהלךמקוס
 חומרי ולא ממנו שיצא מקומו חומרי אלא לו נותנין אין שלעולםלהזור,
 כן לעשות אסור תורה בני שאינן במקום אלא כלל, לשם שהלךמקום

 במקום ואף נאמרה מתם שמשנתינו לנמרי, משנתינו הפך זה והריבפניהם
 ושיור תנאי שום ובלא פנים כל שעל מעירה משנתינו והרי תורה,בני

 משמע ובבריתא שיצא, מקום ובחומרי שהלך מקום כחומרי נוהגבעולם
 אלא כלל שהלך מקום כחומרי ולא מקומו כהוסרי אלא נוהג אינושעכ"פ
 ולעין בפרסום תורה בני במקום אם במקומו היתר נוהג. שהוא מקוםבכל
 המקום. בני יראהו שלא ובררך בחשאי הורה בני שאין במקום ואםכל,

 דעתו שאם חזרה, בדעת הענין את שתולה שלישית דעת מצאוואח"כ
 כלום שהלך מקום חומרי אצל לו ואין לגמרי במקומו נוהג למקומולחזור
 נוהג לחזור רעתו אין  ואם בפניהם כן נוהג אינו הורה כני אינם שאםאלא

 אתה זה ודבר בלום. שיצא מקום חומרי אפל לו ואין לגמרי שהלךבמקום
 אכל חנה בר בר רבה אחא כי נ"א.( )פסחים בגמרא שאמרו סמהלמך



טד
 והשני כקשת עשוי שהאחד מקומות שני בה יש שהקיבה והואדאייתרא
 טרפות אלו בפ' עליהם ואמרו המקומות בשני הלם ויש הקשת שעלכיתר
 אקרי דלא משום דשרי פליטי לא עלמא כולי דאייתרא בהרא בלישנא)נ'ס
 החלב שיהא תוחב ופי' ס"ט:( )שם ונקלף קרוב תוחב כשהוא אלאחלב
 שיהא וכן ההיכוח חהיכות עליו עומד שיהא ולא כמלבוש הבשר עלעומד
 הרבה בו ארוק שיהא לא בנקל מעליו נקלף קרום אותו ושיהא קרוםעליו
 אליבא הוא וכשר תוחב אינו אבל הוא, ונקלף קרום היתר שעל זהוחלב
 בו נהגו בבבל ר"ל והבא )שם( אסרו ומ"מ כותיה, לן רסבירא עקיבאור'
 בבל בני ר"ל נמי דאינהו ואע"ג ונקלף, בקרום ליה דסגי ישמעאל כר'איסור
 כהנים הקיבה שעל הלב מ"ט.( (nff נמי וכדאמרינן כר"ע דהילכתאידעי
 רבה אתא רכי נ"א,( )פסחים וקאמר' איסור, בו נהגו מ"מ היתר, בונהגו
 בר בר ורבא חייאן ר' לגביה ועאל ממנו לבבל-אכל חנה-מא"י ברבר
 כלומר ככוהאי, שוינכו להו אמר לאביי ליה אמרו בפייה דחזנהו כיוןחנא

 יבל היה תורה כבני מחזיקם היה שאלו תורה בני אינם כאלושעשאם
 ליה ליה חנא בר בר ורבא בגמר' ע"ז והקשו מקומו, כמנהג בפניהםלאכלו
 שבל למדנו והרי הוה, לחזור רעתו בחירוצא והעלו לשם, שהלך מקוםמומרי
 אתה וכן כלל, שהלך מקום חומר אצל לו אין למקומו לחזור שדעהומי
 סמה כלל שיצא מקום חומרי אצל לו שאין לחזור דעתו שאין במילמד

 והענין שמואל, ררב מוגרמחא אכל וירא ר' מליק בי י"ח:( )חוליןשאמרו
 על החוט מלא ]בה[ הטייר הטבעת מתוך השוחט במשנה( )שם שאמרוהוא
 והוא רובה, פני על חום[ ]מלא אומ' יהודה 3ר' יוסי ר' כשרה, כלהפני

 נקראת הראש לצד הסמוכה והראשונה מבעות טבעות עשוייהשהגרגרת
 והיו הראש לצר זה מטבעת למעלה שלו והשפוי והכובע גרולהטבעת
 נדולה ממבעה עובר שחיטה מקום שאין זו במשנה יוסי ור' חכמיםסוברים

 הראש כלפי ממנו לשייר צריך זה מטבעת שאף אלא עוד ולא למעלהזו
 ושמואל ורב יומי, לר' רובה פני ועל לחכמים, כולה פני על החוטמלא
 ממקום לה יצאה הראש כלפי רובה בה שייר שלא וכל יומי כר' בהפסקו
 דרב מוגרמתא הקרויה והיא לדעתם ופסולה מוגרמת לה והויאשחיטה
 הלכה אין וודאי לאיסוזו, בבל בני בה מנהיגים שהיו מפניושמואל,
 ששייר אע"פ ולמטה השפוי מן ששחם שכל שם העלינו שכךבדבריהם
 כלפי מהם ג"כ ושייר הואיל כשרה, הבהמה כלפי שבכובע החימימקצת
 במוגרמתא שהלכה היו שיורעים אע"פ כרב איסור בו נהגו שבבבל אלאהראש
 אכל לא"י מבבל ר"ל זירא ר' סליק כי ע"ז ואמרו דכשרה, ושטואלדרב

 שיצא מקום בחומרי נוהג היה שלא על לו והקשו ושמואל, דרבמונרפתא
 אין לחזור דעתו שאין שכל ולמרת הוה, להזור רעתו דלאו בה והירצומשם
 ואם חזרה. בדעת תלוי שהכל נראה והרי כלום שיצא מקום חומרי אצללו

---  
 ק' ן דקד ועיין הונא. דרג בריה ורבה סבא אוירא רב לגביה על בגמרא!לפנינו

 שסי ם י ר פ 1ס



פה
 ררב שמעיה נ'( )שם שאמרו מה דאיתרא תרבא בענין לעי~ן צריךכן

 רהוה חנייה רליכ%, ליה והבו קמוץ א"ל חנינא יר' קמיה קאי הוהחנינא
 %א מעיקרו חלב אותו שישפכו כלומר שדי גום את כבלאה א"למהנרס~,
 לו היה שכתבנו לדעת והרי מועפה, בנטילה ר"ל בקמיצה לו דייהיה
 להתירה לו היה לחזור רעהו היה לא שאם לאק אם לחזור דעהו אםלשאלו
 עור להוסיף לנו יש מ"מ לחצי, שדעתו היה יורע שמא לסמך זה דברונניח
 והוא לתחום, בחוץ הענין את שחולה ת. י ע י ב ר דעת זה בענין שמצינוולומר
 ואפי לחוור דעתו היה אפי' כלל להקיל לו אין לשם שהלך העירשבתוך
 שאמרו והוא מותר, לתחום חוץ הא בפניהם, שלא ואפי' תורה בניבמקום
 שמצאום 3רר מחמת מקומות במקצת שאמרוהו כחל בענין ק"י.()שם

 וע"ז מקומות בקצת איסור בו נוהגים היו נך ומתוך בחלב בבשרמקילים
 איסור, בו שנהגו אלא בהתיר יודעים היו ווראי כחלי, אכלי לא במוראאמרו

 ]מפומבדיתאז ריקולי בר רמי דהוא תמרי בר רמי כחלי, אכליבפומבדיהא
 אחא לכחלייהו, עלמא בולי שדיוה דכפוריא, יומא במעלי למוראאיקלע
 אייתוה , א ד ם ח ב ר ל ה י ל 1 ר מ א ו ת א ואכלינהו, נקפינהואיהו
 דאכלי אנא יהורה דר, מאחריה ל~ה אמר הכי, עברת אמאי א"ללקמיה
 מקום וחומרי משם שיצא מקום חומרי עליו נותנין לך וליה א"לכהלי,
 בפחיצניג א"ל מויתנהו במאי א"ל אכלתינהו, לתחום חוץ א"ל לשםשהלך
 ]א"לז הוה רגזל ודילמא הוו, חדש י"ב לאחר ]א"ל[ הוו, נסך ייןודלמא
 א פ ו ק ה ו ה ה ל ר ע ד א מ ל י ד 1 חילתי, נהו דקדחו הוה בעליםיאוש

 חזייא התפילין, מן תמור מעיין חולי יהורה רב ואמר הוא מעיין חולהאמ"ל תפייןי מנחת לא מ"מ[ ]א"ל תפילי מנח הוה דלא חוייאסבאפ
 פלית א"ל חומי, מייתות לא אמאי אמר דתכלת חשי רמירלא

 'פלשים כל הציצית מן פטורה ,פאולה פלית יהודה רב ואמר היא,שאולה
 באתריה )מקלעת( הוית אי א"ל , י פ ט דחריפת לך חזינא א"ל וכו',יום
 רעתו שאפה בפלית מדאתא וראי והא חורפאי, לך אחוינא יהורהררב
 אשרן היה לתהום בחוץ אף לחזור דעתו היה לא ראם נמי וכן הוה,לחזור
 לתלים חוץ למכלינהו ליה איצפרך מאי וא"כ הוה לחזור דעתו ודאיאלא
 תורה ובני הואיל בפניהם, אף אלא עור ולא לאכלם, יכול היה בעיראף
 ברעש שאף למדת והר היה, ישיבה מקום מורא שהריהע,
 יתר ממת שלמדת אלא כמשנתתו תהו אשר, שרה בס במקם יאףלחסר
 פן שהזכרנו מה שכל ידוע שהרבר לברר עור צריך וכן להחום,בחוץ

 שמנהג אחר למקום ממקומו הבא לענין אלא אינו הסוגיאוח ומןהטשנה
 קבוע שהמנהנ הסקום בני אבל בו, שהלך המקום ממנהג מהחלףמקומו
 שאמרו וכמו בכך צורך להם היה ואפי' כלל, לשנותו רשאים איןלשם
 בניהו אתו שבתא במעלי לצידון מצור אזלו דלא נהוג בשן בני נ':()פחים

-----
 קטחסם, בגמוא~לפנים
 לפנית, בגמראעיננו



פו
 לן, אפשר לא אנן להו, אפשר הוה אבהתנן ליה אמרו יוחנן רר'לקמיה
 אביך, מוסר בני שמע וכחיב עליהם, אבותיכם קבלו כנר להו)אסר

 שם שהיה כלומר צבעיא, במגדל הוו רשמין אעין אמרק בירושלמיוכן
 באותם האלילים עוברי שם באים שהיו לי ונראה שמים, עצי צומחיער

 מלשכור נמנעים שביניהם ישראל והיו אלילים בתי לצורך לכרות תמידמימים
 שהוא אע"פ לכך,'עצמם

 התם ע"ז-וקאמר של בראשון שביארנו מותר-כמי
 לון אמר עבירתא, בהון מיעבר מהו דרבנן חבריהון חנינא לר' ושאלוןאהון
 נפש, נוחי אבותיכם מנהג השנו אל באיסור אבותיכם בהם שנהגומכיון

 אחים שני רוחצין זו בסוגיא אח"נ9 שאמרו מה לפרש קשה שכןואחר
 והלל ביהודה ומעשה כאחד אחים שני לרחוץ נוהגים היו לא ובכבולכאחד
 ולעזה כאחד שניהם ורחצו ל 1 ב כ ל שניהם שהלכו גמליאל רבן שלבניו
 לבית ויצא הלל ונשמם כך ראינו לא מימינו ואמרו המרינה כלעליהם
 בשבת בקורדקוסין יוצאין אמרך וכן אחם, מותרין לומר רצה ולאהחיצון

 בניו והלל ביהודה ומעשה בשבת, בקוררקיסין יוצאין היו לא י ר י ב בו
 ואמרו המדינה עליהם ולעזה י ר י ב ב בשבת בקוררקימון שיצאו ר"גקיל

 אתם סוהרין לומד רצו ולא לעבדיהם ונותנום ושממום כך, ראיט לאמימינו
 בהם מוכרין שהגוים הספסלים ר"ל בשבת, גוים בספסלי יושבין אמרווכן

 ברבן ומעשה ו כ ע ב בשבת גוים בספסלי יושבין היו %אסחורותיהם
 מדינה עליו ולעזה בעכו בשבת גוים מפסל על שישב גמליאל בן"טמעוף
 לומר רצה ולא קרקע גבי על וישב ונשמם כך ראינו לא מימינוואמרו
 להם אף להתיר רשאים תורה בני היו שאלו אלמא תורה בני היויטלא מפני אתם מוהרים להם לומר שלא מניעתם טעם אלו וכל אתם,:סותרים
 שאמרו וכמו באיסור ימיהם כל כן שנהגו מה להם להתיר אפשר היהוהאיך
 בך, ראינו לאשימינו

 למעלה שהזכרנו מה על )שם( בירושלמי שאמרו מה לברר צריךוכן
 בוק בר יוסי ר' בהם, להתעסק להתירם רצה שלא רשמין דאעיןשההיא
 נשאל באיסור בו סועה והוא מותר שהוא בו יודע שאינו דבר כלאמר

 ואין נשאל איסור בו ונהג מותר שהוא בו יורע שהוא דבר וכל לוומהירין
 שנשאל טעות במנהג שאמרו זו בה לברר צריך לו,מתירין

 ומתיריי
 אם לו

 לעצמנו הן להם הן ילנו א מ להם שמתירין אלא כן בשאלה שלאאף
 דבל אידך משום נשאל דנקם והאי כן, נוהגים הם שבמעות אחרבפניהם
 ע"י שאפי' איסור בו ונוהגים בהיתירו שיודעים אלא מעות מנהגשאינו
 ובמעשה זו בסוגיא הנזכר בישן בני של כמעשה להם, מתירין איןשאתהם
 בלא אף הדין והוא נשאל, נמי הכא נקט בירושלמי, הנזכר דשימיןתעין

- - -
 pnp' בפירוש שם ועיין י"ג, היא ת"ד פסהימ-!'רוחמיי

 נ"א, פסחים ובגלי לשון, בשוניי בירושלמימשם
 וכו', שבת כליל זהב של בקורדק'ות לטייל שיצאו ועוד ובירושלמי סבב-י'שם

 גמליאל, ברבן14בירושיסי,
 אבון. ר' בשם ר"א לפנינו בירושלמיוסטם



 לחוש אין בדבר שואלים הם שאף שמאחר בשאלה דוקא שמא אושאלה
 ,3'י שלא הא בה, מפקפקים הם אף בזר שהרי באחרה, להקל מוולפעות
 שמא כשם בפניהם לעצמנו ולא להם מתיריו איז מעות במנהג אףשאלה
 שבידיהם, מנהג בכל ומקילין באחרה כך בזו שמעינו כשםיאסרו

 מנהג בתורת דבר איזה עליהם שקבלו צבור או יחיד לברר צריךוכן
 שאמרו וסמה לאו, אס הגררים כשאר שאלה או חרמה היתר בו ישאם

 לצור, מכמורת פורשי ר"ל מבריא - חרמי היא( פ"ר פסחים )ירושלמיבירושלמי
 עכו ורשושי! גריסים מהם לעשות הפולים את המחלקים והם צפורין,וגריסי
 מלאכה לעשות שלא דייסא-נהגו מהם לעשות החטים את הכותשים-והם
 אינן מבריא חרמי ]אלא[ ניחא, עכו ורשושי צפורי גריסי פסח, שלבחולו
 ואפי' במכמורת, הוא צד בחכה הוא צד ]ומשני[ הרגל, בשמחתממענין

 ר' כדרכה, צירה אינה שמ"מ בתמיה פי' הרנל בשמחת ממעמין איןכן
 ובקשו למקום ממקום גלו הרגל, בשמחת ממעמין דאינון לון סיקלאטי
 לפרש שלא עליהם קבלו מישא בני מיאשא9 רר' כהדא ייבא בהםלהזור
 בים לפרש שלא נהגו אבותינו ליה אמרין לרבי שאלון אהון הנדול,בים
 חשנו אל באיסור[ אבותיכם ]בהן שנהגו מכיון א"ל ]אנח מה אנוהגרול
 תמן ]ומשני[ נדרף על נשאל אדם ואין ]ופריך[ נפש נוחי אבוהיכםמנהג

תניניי
 מותרין, יהו כ"ש ומקשה נדרו, אבותיכם הכא ברם נשאל שנדר מי
 הוה יודה דר' הלמידיה רבי הדא מן אלא הדא מן לא חנניה א"רומשני
 המנהגים בשינוי לברר צריך ועוד הגדול, בים לפרש אסור אסר יודהור'
 בר ג"כ )שם( שאמרו ממח לאו אם אגודות אגודות משום בהם ישאם

 שאלו בשעה א"ל תתגורדו, לא משום אסור ואינו יוחנן ר' קומי בעילקישא
 א"ל הלל, כבית הלכה אין וב"ה וב"ש כב"ח; עושין ואלו שמאי כביתעושין
 הלכה אין ור"מ יומי ור' יומי, בר' עושין והללו כר"מ עושין שהללובשעה
 דר' על תנאין ותרין מאיר דר' על אנון תנאין תרין ליה אמר יוסי?כר'
 ובגליל עקיבא כר' נהגו ביהודה הכפורים ויום השנה ראש הרי א"ל?וסי,
 נגליל ניהורה ועשה עבר שאם היא שנייה א"ל נורי4 בן יוחנן כר'נהגו
 בחמשה קורין ואלו בי"ד קורין אלו פורים הרי ]ופריך[ יצא, כיהודהובגליל
 מדינה ומשפחה משפחה למקרא סמכא המשנה את שסדר מי א"לעשר,
 ועיר, ועירומדינה
 ובשעיינהי זו, עם זו השמועוה יתישבו היאך לבי אל ונהון ראיתיב"ז

- -
 ומש"ס ישנים רפוסים בשם כרי"ש ג"כ שגרס השלם ערוך ועיין י וש דש!לפניתו

 : יג מו"ק ועיין מינכען.בת"י
 יישא, בני בא ר' דאסר כהדא : בירושלמי שם9לפנינו
 כן. שכירו אלא יהא לא בתמה,אר"ל
 שלרעת שופרות זכרונות מלביות ר"ל יובל של שגר"ה-ויה"כ הברכות בסדר ר"ל64י'

 וברונית ותוקע, היום קדושת תוקע ואינו השם קדושת עם מלכ'ות כולל נורי בן 'וחנןי'
 ותוקע, זכרונות ותוקע, השם קרושת עם מלכ'ות כולל ולר"ע ותוקע, שופרותותוקע,
 ז'. ה"ו ת"ד ר"ה 'רו'8למי עחן ppln1,וגופרות



פח
 ה רחי ז רב ה היה בנה שהתעורר מי שתחלת מצאתי הראשוניםבחבורי
 ובדעת חזרה בדעת תלוי שהכל זה בענין וכלל מאור ה )בספרהלוי
 שום בזה ואין לעולם מקומו בחומרי לוהנ לחזור שהעתו שבל ר"לשלישית
 אביי שפירש וזה אמך, תורת תמוש ואל ענין וזה הפרשן ושוםחילוק

 אחומרי ר"ל ארישא, המחלוקת מפני ארם .שנה אל נ"א:( ולטחיםבמשנתינו
 לחזור ורעתו דהואיל שיצא עקום אחומרי טעם לתת הוצרך שהלךמקום
 שבמקום אלא ודברים דין שהלך מקום חומרי אצל לו ואין מעם, צריךאינו
 הוא הרי לחזור דעתו' שאין בל אבל בפניהם להתיר אין תורה בנישאינן
 המנהנ שזה כולל ואח"כ לחומרא בין לקולא בין שהלך כמקים ר"לברגליו,
 בכל אותו מתירין בפעות אבל איסור, בו וניהגו בסיחיו שיודעים ר"לגמור
 ונורע שאינו כל שכתבו הירושלמי ומצר בפניהם, לעצמינו בין להם ביןענין

 כרבתיבנא, נשאל רוקא ולאו לו ומתירין נשאל באיסור בו ושועהשמותר
 וכעובדא עלל לשם שהלך מקום חומרי בדין אינו לתחוח חוץ שכל כללובן
 לבא מנהג באותו לחוש יש שאם אלא שהזכרנו, ffp,.) )הולך תמרי ברדרסי
 חוזאי בי בבני ב':( )פסחים הנזכר וכמעשה להם אותו טבמלין תקלהלירי
 מהמשת אלא חלה חיוב שאין ידוע והדבר טארוזא; חלה לאפרושידנהוג
 לחוש יש דגן אוכלין העיר רוב שאם בה והעלו לא ורומן באורז האהמינין
 הפמור מן ונמצא האגרז על הרגן מן או הדגן על אורז משל יפרישו.שמא
 הפטור, על החיוב מן או החיובעל

ועת-

 שני ביום נהיגי דלא ממערבא דנחיה כל שני יום שבמלאכת כתב
 בכל פשות מנהנ שהוא מפני בכאן לעשות לו אסור לחזור דעתו אפי'כלל
 מותר. לישוב הניע שלא עד הא לישוב שהניע מי ודוקא בו לפרוץ ואיןהנולה
 ת ר 1 ת ת א ז כמשהעשע עליהם וכתב הרב בהם ושמח דבריו כללזה

 ואיזהו בה מפרשים משנתינוהיאך תורה, זו אם תמיה ואניהמנהגות,
 מקום אצל לו אין הרי לחזור רעתו אם ביחד, החומרות שתי עליושיחולו
 לא וראי ומשנתנו ובפניהם, תורה .בני שאין במקום א"כ אלא כלוםשהלך
 רדברימ בבריתא שפרשנו . כמו : לפרש לו :היה שא"כ נאמרה הארץבעמי

 שפירוריה בפניהם להתירו רשאי ~תה אי בהם:,איטור נהגו ואחריםהמותרימן
 .לו טה לחזור דעתו ואם נאמרה, תילה .בשל אף ודאי אלא בכותאידוקא
 אצל לו מה לחצר רעתו אין ואם כלל, שהלך המקוםאצל
 מקום חומרי נותנין לצדדין משנתים תפרש ואם שיצא. מקוםחומרי
 חומרי מאי לחזורן רעתו כשאין שהלך מקום וחומר לחפר כשרעתושיצא
 מאי תמרי בה רמי וכן ליה, יהבינן וקולי הא.חומרי שמענא, דקאחומרי

 שהרי לאכלם יכול היה העיר בתוך אף הרי לתחום חוץ למינלינהואיצפריך
 לו הקשה היאך חמרא רב ואף היהן תורה ומקום היה לחזור רעתוודאי
 ושיחשוב זכות לכף לרונו היה ראוי והרי וכו', שהלך מקום חומרי לךלית
 המותרים ררברים בברית' ועור ע"ז. שואלו שיהא או הוה לחזור שרעתועליו
 לחזור. כדעתו ,ושיתרשה שהלה מקום חומרי מתורת שיאמרר הקשו לאהיאך
 ר' ושל ובבירי בכבול והלל יהודה והמעשה לדעת'הרב לומר צריך אתהוכן



פס
 להתירו יכולין היו הרי כן שאלו היה טעות מנהג לא בעכו גמליאל בןשמעון
 והיאך אתם מותרים לומר רצו ולא שאמרו מה כ " א 1 בפניהם, ולעצמםלהם
 במנהגם להחזיק היו ראויים בודאי עצמם הם והלא אתם, מותרים להםאמרו
 אאכל חנה בר בר רנה של בזו כשהקשו ועוד מעות, מנהג היה שלאאחר

 ישראל לארץ מא"י רההיא מהרץ אביי הרי שהלך, מקום מחומרידאייחרא
 תלוי הענין שאין לרעתו ונמצא לא, להו נייפינן ואנן הואיל ובבל מא"יאבל
 זה כפופימן להיותם ופחיתותם המקומות מעלת בענין אלא כלל חזרהלרעת
 ישראל לארץ מא"י לה דהוה ויחזקאל דיהורה מיהא השיבוהו לא היאךלזה

 הורה בני היו שאלו עד לשם שהלכו המקום כחומרי נוהגים היו לאואפ"ה
 שאחריו ראיתי וכן מתיישבים, הדברים אין שבוראי אלא מזה נמנעים היולא

 זצ"לן ר ה ה ן מ ס ה ר ב א ' ר ב ה ם ל ש ' ר הגדול הרב החזיקהחרה

 שיודעים אלא טעות מנהג אינו שהמנהג שכל עמו שהשוה ראיתי הואואף
 רעתו שאם חזרה, בדעת ]תלוי[ הכל באיסור בו ונוהגים מותר דברשאותו
 אלא כלל, שהלך מקום חומר ולא לבד, מקומו חומר עליו נותניןלהזור

 במקום הא בפניהם; בעצמו היתר לנהוג לו אין תורה בני שאיןשבמקום
 לחוור רעתו אין ואם מפניהם, אף עצמו היתר לנהוג רשאי בפניהםתויה
 ת ע ד ל ב ר ה ו ב ה 1 ש ה ש ה מ א ו ה 1 לגמרי העיר אותה כאנשי הואה-י
 שמח הוא ואף שנבאר, כמו דברים במקצת עמו שהלק אלא , י ו ל ה ב רה

 נאמר ואם , ת ו ג ה נ מ ה ת ק 1 ח ת א ז כמשתעשע עליהם וכתבבדבריו
 אי לדבריו שהרי ומקפת, חוזרת המשנה קושית נמצאת הרי לעכבחוקה
 אפשר ואי תורה, בני שאינן במקום או בצדדין או אלא לפרשה יכולאתה
 בר רמי שבקושית אלא ז"ל; הלוי זרחיה ר' הרב בדברי שכתבנו כמו כןלפרש
 המובהק הרב בשם ותירץ הוה, לחצר דדעתו השיבו שלא על הרב הרגישחמיי
 לא והוא מומחה חנם שם והיה הואיל רהתם ז"ל ד 1 ר ר ב ם ה ר ב א 'ר
 לחצר בדעתו אף העיר בתוך בזה היתר לנהוג לו היה לא תלמיר אלאהיה

 רב בא היאך לי קשה שעדין אלא חוצפא, ליבא מיהא לתחום וחוץ חוצפאומשום
 ושמא לאו אם לחזור רעתו אם שידע עד שהלך מקום חומרי מטעם עליוחסדא
 דבריו מתוך לידע גלגול ע"י לו ונא כבורו על מקפיד הוא ,טיהא לו לומר רצהלא
 מורה היה לא לחזור שדעתו שאע"פ השיבו והוא לאו, אם להזור' דעתואם
 רב ה על שהקשינו במה וכן אכלם. לתחום שחוץ אלא במקומו לעצמוהיתר
 אי איסור בהם נהגו ואחרים המותרים ררברים מבריתא הלוי יה זרחר'
 אף תורה ובמקום מותר, בפניהם שלא רהא בפניהם להתירם רשאיאתה

 לחזור; בדעתו ושיפרשה שהלך מקום מתורת שאסור הקשו לא היאךבפניהם,
 שהרב והוא הלוי זרחיה ר' הרב על בהם שחלק בדברים ותירצה בההרגיש
 להם לא מתירין אין תורה בני שאין במקום שבטעות מנהג שאף סוברז"ל
 בפניהם שלא לחזור, דעתו שאין בין לחזור שרעתו בין בפניהם לעצמנוולא
 פירושה בריתא ההיא וא"כ לחזור דעתו שאין בין לחזור שדעתו ביןמותר

-----
~הרשב'א.



 ונמצא חומרא, כאן ואין סותר בפניהם שלא כל הכי ומשום מעוהבמנהג
 בעכו רשב"ג ושל ובבירי בכבול והלל יהודה של שמעשה הזה הרבלדעת
 לעצמן לומר צריך ואין להם אף להתירו יכול והיה היה, מעותמנהג

 היו יכולים תורה מקום היה אילו הא הורה, בני שאינם אלמלאבפניהם
 עכשיו מניחים אנו והרי בפניהם, לעצמן לומר צריך ואין להם אףלהתירם

 כנגד לעמור לנו ודי דברינו סוף ער הקושיא מן זו פברא על לנו שישמה
 שכתבנו, כמו זו כמו 11 להעמידה אפשר שאי משנתינו על כתרים! הרבסברת
 אין ואם המנהגות, בענין לבאר שאפשר מה לכל ועקר יסוד משנתינווהרי
 בדברי התלמידים אותם לי הראו ז"ל הרבנים שני אלו ואחר בנין. איןיסור
 כל את לישב וכיון משנהינ21 בקושיות אף שהרגיש ע " נ ן " ב מ ר ה הגדולהרב

 אלא שהזכרנו אותם כל הזכירו שלא אע"פ בדבריהם הנזכרותהשמועות
 במנהג שאף לומר ההר מן שלמה ר' הרב לדברי נסכם הוא ואףמקצתם,
 בפניהם, לעצמנו ולא להם מתירין אין תורה בני שאינם כלמעות

 בו ומזעה בהיתרו יודע שאינו כל )פסחת( בירושלמי שאמרוומה
 הוא הרי לישאל שבא שמאחר בנשאל דוקא לו, ומתירין נשאלבאיסור
 4אם אחריני, במילי מיניה לממעי אתי ולא בדבר כטפקפק עצמומיאה
 שיודע וכל סיפא דתני ראיירי אלא כלל שאלה בלא אף לפרשו באאהה

 אין שאלה ע"י שאף לומר לו, מהירין ואין נשאל איסור בו ונוהגבהיתרו
 כל הא תורה, בני במקום לפרשה אפשר נשאל רישא נמי נקט לו,מתירין
 לו שנותנים צרדים יש איסור ונהגו בהיתר שיודעים אלא טעוה מנהגשאינו
 בחשאי, ואף תורה בני במקום ואף לחזור בדעתו אף שהלך מקוםחומרי
 שהוא והוא עמהם, ומשנתינו השמועות כל נ"ע הרב מישב ע מברא סמךועל

 אלא בהיהר שיודעים שכל ה נ 1 ש א ר ה חלוקוה, לשלשה המנהגות אתמחלק
 לישאל באו אפי' להם מתירין אין למצוה סייג לעשות כדי באיסורשנהגו
 להחמיר עליו לשם והבא למעלה, שהוזכרנו כמו בישן בבני האמורכענין
 בני במקום ואפי' חדרים בחדרי ואפי' להזור שדעתו אע"פ המקוםבחומרי
 שההלך וקאמר לחזור, בדעתו מהניהי' וכולה משנתינו ענין וזהותורה
 ומן שהלך מקום חומרי מתורת אמור עושין שאין למקום שעושיןממקום
 אלא הדין מן ולא אסור שעושין למקום עושין שאין סמקום הלך ואםהדין,
 הוקבע איסור סרך משום נמי ק"ג( )חולין דכחלי וההאי המחלוקה,ממני
 דהא אכלינהו לתחום רחוץ למיסר איצמרך הני ומשום במורא אימוראמנהג
 והיינו מחלוקת כאן אין מיהא לתחום וחוץ המחלוקת, מפני היה אמורבעיר
 חוץ אמר דלא והיינו עבידנא במדבר מפרא רב אמר נמי שני טוברביום
 שוה אי מנהג שני דיונם משום עבירנא לא ההחום בהוך עבידנאלתחום
 אחר, נפר בתחום הוא שמא זה שכפר לתחום חוץ הוא ואם הגולהובכל

 העולם. כל של לתחום חוץ דהוא למימר איצמריך הכיומשום
- -

 וצנה, כסגן-ר"לל
 במלחמות,שעיין



צא
 בהיתר - יודעים היו ושלא בטעות המנהג שהיה הוא השניתוהחלוקה

 דעתו היה לא אפי' תורה, כני המקום ובזו החזיקו טעות וטצד עניןאוהו
 לומר צריך ואין בפניהם לעצמו וכ"ש להמן ומתיר טעותם להם מודיעלחזור
 לעצמו ולא להם לא מתיר אינו תורה בני שאין במקום אבל לתחר,בדעתו
 לעצמו, היהר בה נוהג ובביתו שבחשאי אלא לחזור, דעתו היה אפי'בפניהם
 כההיא טעותם מודיע תורה בני שאינן במקום אפי' חורבה חשש שם ישואם
 שאין כל הא. לעיל, כרכהיבנא מארוזא חלה רמפרשי' נהיגי דהוו הוזאיובני
 מנהג שהוא שאע"פ בפניהם, לעצמם או להם להתירה אמור חורבאחשש
 ואחרים המותרים רגרים בברייתא ששנינו וזהו לחוור דעהו היה ואפי'טעות
 טעות במנהג ופירשוהו בפניהם, להתירה רשאי אתה אי איסור בהםנהגו
 יוחנן ר' שאמר במה טעים שהיו וכו' חוואי דבני הא עליה שהביאווזהו
 רחש לית אמרו וכבר כרת, חמוצי על וחייבים הוא רנן מין אורז נוריבן
 היה טעוה מנהג בכבול אחים שגי רחיצת אימור וכן נורי, בן דר"י להאלה
 בשני גזרו כן אחותו ובעל יחסיו באביו חכמים שנזרו כשם מבורים"היו
 פועים היו שבבירי נ"א.( )פסחים ן י ם 1 ק ד ר 1 ק איסור מנהג וכןאחים,

 לאתויינהו ואחי משחלפי רדילמא מנדל נזירת בכלל שהכבימוםבאיסורם
 אלא שליף דילמא חיישינין לא דבגברי ופעו הרבים, ברשות אמותארבע
 אבל ומחויא שלפא קלה שדעהה שמתוך בתכשירו דוקא באשה ואףבאשה,

 הם, מלבוש בלע"ז במינש הנקראים והםקורדיקוסין
 יוצאין היו ולא בשבת, מזוהבים בקוררקוסין יוצאין אמרוכהומפתאן

 במזוהבים אלא אומרין היו לא בבירי אף אלמא בבירי מזוהביםבקורריקומין
 אימור וכן הם, מלבוש באשה שאף אלא באשה אלא אינו תכשיט משוםואי

 בכלל אותה פכניפין שהיו טעות מנהג בעכו בשבה גוים מפסליישיבת
 תורה בני היו אלו בך ומתוך היא רחוקה גזרה וודאי וממכר, מקחגזירה
 בני כשאינם אבל בפניהם בעצמם לומר צריך ואין להם אף מתיריןהיו
 מתחלה וא"ת בפניהם. לעצמם להתירה ולא אתם מותרין לומר רצו לאתורה
 להם, נשממו וכשידעוהו במנהגם יודעים היו לא שמא כן, עושין היוהיאך
 להם, נשממו כן וכשראו העיר בני בהם שירגישו מבורים היו לא שמאאו

 עם המקומות שני חומרי עלינו שהמילה משנתינו נתישבה שבץוהרי
 עמי במקום אלא כלל ההליכה מקום חומרי עלינו המילה שלאהבריית'
 נתישבו וכן הברייח', אחר הנמשכים שההכרו המעשים ועם ובפגיהםהארץ
 ועדין לתחום בחוץ הענין את בה שתלו הכחל שמועת עם והבריתאהמשנה
 ובאין לחזור שדעתו בהם הענין שנתלו השמועות עם לישבם צריכיןאנו
 באיסור בו שנהנו שכל והיא שלישית חלוקה בה כללו כך ומתוך לחזורדעהו
 שנהגו ממקום הבא זה הרי איסור ממברת אלא וגדר מנהג מתורתלא

 אלא לחזור רעתו אם בבאן מקומו בהיתר נוהג איפורו שנהגו למקוםבהיתר
 חנא בר בר רבה ענין וזהו כן, בפניהם נוהג אינו תורה בני שאיןוהבמקום

- - - -- 
 צ"מ. הוצאת פ"ד סוף שבת(תזספ'



צב
 המקום אצל הוא במל לחזוה'..ם"מ רעתו היה לא ואם ראייתרא,בתרבא
 רעתר ואין ה-תר למקום איסור ממקום בא ואם במנהנם, .איסור לנהוגוראוי
 ואין- חזרה בדעת תלוי בזה -ניוצא שכל רצה, אם שבכאן היתר נוהגלחקר
 לעצמן. עושין ואלו לעצמן עושין אלו שהיו והלל שמאי כמחלוקה אלאזה

 ספק ואץ יל הרב סברת הש,הו
 שהדברי

 יפ כאוהב נראץ
 מתאימחז שכלם ער יפה, יפה ח עם ח בהם מתישבות שהשרטוהשמעית
 במנהג שאף ז"ל הוא שכתב מה על לדין לי יש ומ"מ בהם, איןושכולה
 הם שיהיו אפשר האיך בפניהםן לעצמן ולא להם לא מתירין איןטעות
 לנהוג. ושלא להוריעו ,שלא אחריהם נגררים ואנו המוהר את לאסורטועים
 תאמר חזרה רעת ובלא להשתקע שם שהולכים עצמה הגע בפניהם,היתר
 .בפניהם, ושלא בצנעה לעשות לעולם טעותם אחר נמשכים אנו אףשבהא
 ולהשתקע לדור באו שאם וא"ת לכל, יודעו שלא הדברים להתמיד אפשרואי

 לחדר. רעתו משאין יותר שהלך במקום המור לחזור דעתו , נמצא א"כמותר,
 שאכל מאיר ר' על ובין בן יהושע ר' העיר אמרון שהרי קשהועוד

 שמעשר והוא ירו, , על שאן בית בל רבי והיתר שאן בבית ירק שלעלה
 מופרים, מדברי אף לארץ נחוץ ולא בארץ, אלא התורה מן אינו וירקפירות
 לעתיד קרשה ולא לשעתה קרשה הארץ את יהושע שכבש ראשוןוכבוש
 מתחלה -קרשוה וכשתחזור קרושתה תבטל ממנה גולים שיהו זמן בל אלאלבאן

 וכשעלהירא שביעות, בתלמוד שביארנו הדרך על ושירבתועת
 לא להם החזו ממנה ע% שאם ער עולמית קומשה קדשהימתחלהמבבל
 שלא יהושע בימי נתקדשו כרכים הרבה ומ"מ ולקדשה, לחזור צריכיםיהו

 בה שיזרעו כדי הארץ בקדושת שלא שהניחם אלא עזרא בימינתקרשו
 שמחייבים עני ומעשר ופאה שכחה בלקם עליה סומכים עניים ויהיובשביעית

 הע ומואב, ועמון ובבל מצרים כדין סופרים מדברי במעשרות אותםהיו
 בדין היתה שאן ובית סופרים מדברי אף לגמרי היו פפורים וירקבפירות

 היר הקדומים שבדורוה אלא עזרא בימי ולא יהושע בימי שנתקדשהזה
 בה לאסור ונהגו עזרא בימי אף שנתקדשו המקומות אותן מנהנ בהנוהגים
 אכל מאיר שר' רבי וכששמע במעשר שלא וירק פירות אף מופריםטדברי
 פירות לאכול בה והיתר היא  שהונחו שמאותם הרגיש מעשר בלא ירקשם
 אביו וביה אחיו בגמרא( )שם עליו שחברו עד מנהגם כנגד מעשר בלאוירק
 וכו', היתר בו תנהונ אתה איסור בו נהגו אבותיך ואבות שאבותיך מקום לוואמרו
 להם שהתיר אלמא בו, להתגדר אבותי לי הניחו מקום 1'( )שם להםוהשיב
 חשכו ולא היה, מעות שמנהנ לו שנתברר אחר איסור בו שנהגו מהלגמרי
 מוכחת צורריו ודאי שאן לביה .הממוכים מקומות בשאר כן לומר יטעושמא
 התיר ואעפ"כ הימנה יוצאת הוראה שמענו לא ומעולם. תורה בני היושלא
 וכ"ש להם מתירין בטעות שהמנהג שכל אלמא היה פעות שמנהג אתרלהם

 בפניהם,לעצמינו

- -
 ובו/ מאיר ר' של חטיו בן זרח בן יהושע ר' העיר ו':~בחולין



צג
 איסור, בהם נהגו ואחרים הסותרים דברים ר"ל ברייתא שהרי קשהועוד

 בהיתר ירעו לא ם ש 1 ג ה נ דקאמר והיינו בהיתר, שידעו בפרישהנראה
 שמחזיקים על אלא מוכח מנהג שם ואין ליה מיבעי באיסור טועים'ואחרים

 מנהג בתורת בו מחזיקים אין באיסור בו שפועים ומה מנהג, מהורתבו
 ונוהג מותר שהוא יורע שאינו כל אמר דקא כן, מוכה הירושלמי לשוןיאף
 ג ה 1 נ 1 אומר אינו שבטעות שכל למרת הא לה מתירין ואין נשאל איסורבו
 מתורת איסור בו שמחזיק אלא שמוהר ושיורע ה ב ה ע 1 מ 1 אלא ה1

 רלא נהגו הוו בישן בבני ובדקאמ' , 1 ב נ ה 1 נ 1 לשון אומר הואמנהג
 נהיני הוו עלה דקאם' חוזאי רבני הוא וא"ב כדפרישנא, לצידן מצוראזלי

 נורי בן מדר"י דלאו בטעות ולא היה סנהג מתורת מארוזא חלה1ספרשי
 מבריתם ולא ממקומם היה ולא אצלו ודברים דין להם היה שלא עלהאתו
 שלא נדי כן נוהגים והיו המינין שאר של בפת לא אורז בפת רגיליםדוהיו

 ממעם כהן בחלת מקומות בקצת עכשו שנהגו בשם חלה הורתתשהבח
 חבא 1 בה נדאסיק חלה, של באחרון שביאתנו כמוזה

 לחוש לט היה המימם נתבאר רגילים ותל מאלו ל:( )פסחים וכף אכליארתי
 אי השפ"ה היה מנהג סתורת ודאי ולא מינו שאינו על ממון להפרישלהם
 אחר אבל בו המצוי קלקול מחשש מנהגם מבטלים היינו דגן רובא אכליהם

 לאכלה שם הבא לזר ואמור סנהנם על העמדנום אורז אוכליםשרובא
 רעו. עליו ויגיר בישן כבני י נ י ה נ 11 ה לשון בהם שהונה וזהובפניהם
 המותרים דברים אומר הוא בפינו מוציאים שאנו מה לאזנינו נשקעועוד
 ובכותאי עלה וקאמ' בפניהם, להתירה רשאי אתה אי אימור כו נהגוואחרים
 רשאי ווראי רשאי, תורה בבני הא תורה בני שאינן לכל הדין והואכלומר
 למעות תורה בני נחשדו ובי הוא מעוה מנהג ואי הוא, דכותאי רשאיכשאין

 לא, עלמא ורכולי זו, בריתא על שהקשו באין תורה רבני וכןבאיסורין,
 כפניהם להתירה רשאי יהא שלא ר"ל כן, נאמר לא תורה בבני ואףנלומר
 סובר היה המקשה והרי לעיל, לה כדמייתי' וכו' אחים שני רוחציןוהתניא
 מראי בפניהם, להתיר רצו לא ואעפ"כ הם תורה שבני ועכו ובירי כבולעל

 מקשה הוה וכו' רשאי אתה אי בכותאי בבריתא שאסר מה המקשהלדעת
 למעות תורה בני למקום חוששין וכי רשאי אינו תורה בבני שאףלומר

באימורין.
 בירי ובני אחים שני רחיצת באיסור תועים היו כבול בני אםועור
 הרין, מן היו שאיסורין לומר המפסלים בישיבה עבו .ובני קורדיקומיןביציאה

א"כוכשלע~
 באיסור, היו שעוברים לומר עליהם לעזו גמור אימור על עליהם

 שנשמטו אומר אתה והרי שבה, חלול באימור חשודים ובעכו בבירי~הרי
 לאותה לה אוי בושה לאותה לה אוי אתם, מותרים לומר רצו ולא להםושתקו
 ברין ואנו מועים אתם להם ולזמר עמייות10 ולהודיע לפרסם להם היוכלימה
 אריות, בני אריות ואנו חמורים בני חמורים ואתםעששה

------
 עוחי;ם, צ"ל אול' ברי,כן



צד
 עתים וראי אלא פרסי, בני פרם ואתם מנה בני מנהאנו
 דקאמר והינו איסור, מתורת ולא בידם הע מנהג מתורת אלו שדבריםהיו
 אמרו לא בערעורם ]המה[ וכן לרחץ, ם י ג ה 1 נ ואין כלומר וכו' רצץואין
 שהת ק להם ימר יכ%ץ שהם 4 אתם, מוחרין לומר רצויא שאמרו ומה כך, נהגנו לא כלומר כך ראינו לא מימינו אלא איסור, לשוןבו
 לא פיחי נך אלא להם, מר~רץ אץ באיטר תהמן בהיתר שצדעיםכל
 לנמררצו

 מותריי
 ואנו לנם שבאסר  הוא מנהנ מהורת רק הדין, מן אתם

 מונית וכן כן, להם לומר יכולין היו תורה בני היו שאלו זה[ ]מנהג לנואין
 כךפ ראינו לא מימינו שבמקשביחשל~ה

 נהגנר לא בה כתי
 לעשות לט תתר כשמר כן, מותר קאמר תם א מותרין ובמקםכך,
 לרחוץ שנכנסו ר"ג של בנע והלל ביהודה מיטה )שם( ,כאמרו והואכן

 רצו ולא כאחר אחים שני לרחוץ כאן נוהגים היינו לא א"ל בכבולבטרחץ
 למייל יצאו ועוד זה, אהל זה ונכנסו להם יצאו אלא כן מותר להםלומר

 לוטר רצו ולא בשבת בז נהגנו לא א"ל שבת בליל זהב שלבקורדקומיאות
 שישב בר"ג מעשה שם אמרו ועוד עבדיהם, ביר שלחום אלא כן מותרלהם
 והלך עמד אלא כן מותר ר"ל ולא וכו' אמרו בעכו בשבת נוים ספסליעל
 ולא באיסור שנהגו אלא בהיתר היו שיודעים בפשיטות מוכיח הדבר והרילו

 שבמנהר בל הא המנהג על אלא ערערו ולא באיסור שנהגו אלאערערו
 לבלום, חוששין ואין להדיא מתיריןפעות

 השנית בחלוקה מברתו כנגד עמדנו הרב מכבור שבמחילהוהרי
 שנתברר מאחר שהרי , ה נ 1 ש א ר ה כננד אף בדין זבינו אלו דבריםומתוך
 לומר צריכים אנו אף איסור, מנהג בהם שקבעו אלא בהיתר היושיודעים
 להפליג שאסור שמתוך ביישן בני וברין עושין היו מצוה סרךשמחמת
 מהלך בשיעור אלה נאמרה %א השבת לפני ימים טשלשה פחותבספינה
 שיעור אלא שם היה שלא לצירון במצור אף במקומם איסור הם הנהיגוגדול
 בשל אף להקל ויבאו חלה תורת תשתכח שלא כדי האורז בחלה ואףמועפ
 משום גוים ספסלי בשלמא בגמר' בעי קא ועכו ובירי רבכבול והיינודגן,

 והכ* בהכי טים ספסלי בשלטא להקשות 'דרך ואין וממכר, כמקחרמחזו
 פירושו כך אלא מועים הם במה לידע לנו מה דפעו רמאחי פעודקא

 דמחזי משום מותר הדין שמן אע"פ בה להחמיר שהנהיג זה מפסליבשלמא
 הואג רחוקא דחששא ואע"ג משתלפי דילמא בקורדקוסין וכן וממכרבמקח
 איסור עדין ירע שלא בזה חוששין היו במה באחר אחים שני רחיצתאלא
 מרברי בהני דאיתסר דאיירי ליה ושני אחותו, כעל וחמיו אביו עםרחיצה
 ואתז שאמרו נמו אחותו בעל מחשש אחים שני איסור בו הוסיפוסופרים
 שבדעת אלא מעות לשון זה ואין אחותו, בעל משום אחים שני גזוראינהו

------
 ותענית ארי. בן ארי : פ"ר ב"מ חמוריא. בני מל"ח, מב"ר טורבג תלמורי'~מליצה

 מנהי בן מגה :ב"א
 אובגלי.~ר"ל



צה
 במשנתינר זה מנהג נמצא הרי וא"כ מנהג, מתורת כן לעצמם תקנומיושבת
 ואפי'  חורה בני שאין במקום בעצמם הם יאסרו ? אמרו לא והיאךלגמרי
 לשתי דעתינו שביארנו ואחר לחטר, ברעתו ואפי' בפניהםשלא

 שכתב והוא חזרה ברעת התלויה ת י ש י ל ש ה בחלוקה אף נוקפי לביהחלוקות,
 איסור סברת מחמת אלא וגדר מנהג מחמה שלא בו, שנהגו שכל הרבבה

 שאם חנא בר בר דרכה דאייתרא תרבא והיינו. חזרה בדעה תלויהדבר
 כמחלוקת אלא זה שאין מחלוקת, כאן ואין. מקומו המנהג נוהג לחזוררעתו
 דעהר אין ואם בפניהם  לעשות  אין הארץ עמי שבמקום אלא ושמאי,הלל
 כמותם, נוהגלחטר
 החזיקו לא דבבבל משמע נ',( )חולין במקומה שהרי מכולם יותר קשהזו

 איסור בה נהיגו והכא התמן עלה ונדאמרי' מנהג מתורת אלא באימורבו
 איפור בה וניהגו בהיתרה היו יודעים אלמא אמורי והכא אמר ולאבבבל
 של מנהג ודאי בכך נהגו מנהג שמתורת ומאחר איסור, סברת מחמתולא
 ההיא דאי ועוד דאקשתא', דתרבא מחששא והיינו איסור, ומחשש היהגדר

 נמי דכחל ההיא אף מנהג, מחמת ולא איסור סברת מחמת קריתראייהרא
 מההיא הכי בה משמע טפי דהא איסור בסברה רתליא הכי למיסראיכא

 ובכחלי כדכתיבנא דמנהגא לישנא עלה איתמר רהכא חדא דאייתרא,דתרבא
 אפשר 11 שאף ואע"פ כחלי, אכלי לא בסוריא אלא רמנהגא לישנא כתיבלא

 יצחק ורב רבון ק"י.( )שם התם נמי דאמרינון ותו אימור, מחמת כמולפרשה
 בר יצחק רב דכחל תבשילא לקמייהו אייתי פפי רב לבי אקלעו יוסףבר
 מכרי אכיל, לא אמאי תכלא אכיף אביי ואמ' אכל, לא רבון אכל,יוסף

 מבי דחזייא8 לא ואי וכו', הוא נפחא יצחק רר' ברתיה פפי דרבדביההו
 ליכליה וא"ב בה, מחמר היה איסור סברת מחמת אלמא עבדא, הוה לאנשא
 שהלך מקום חומרי ליה ולית אתרויהו תלמורא מקשי היכי ותו קרתא,בגו
 דבשר ותו להחום, בחוץ וזה לחזור בדעתו ביה לשנויי ראיצפריכו עדוכו'.
 יוסי ר' של במקומו ונראמרי' שרי הוי יומי ור' באיסורא תליא בחלבעוף
 לוי קט"ז.( ובחילין )ק"ל. שבת במם' עלה ואמרינן בחלב עוף בשר אוכליםהיו

 כי אכל, ולא בחלבא דטווסא6 רישא ליה קריבו כשבאוז יומף רב לביאיקלע
 יהורה דר' אתריה ואמ' ו ה נ י ת מ ש ת לא אמאי א"ל דרבי לקמיהאחא
 כדברי ואם ליה, מבירא ]הגלילי[ יוסי כר' דילמא ואמינא הוה בתירהבן

 כדבריהם עושין שהללו הוא והלל שמאי מחלקת כעיז והא לשתיה אמאיהרב
 מחמת בה הקשו היאך ושמואל דרב מוגרמה וכן כדבריהם, עושיןוהללו

 חלב. וראייתוא וכו' כקשת עשויה שהקיבה היתר שבמקום חלב יש', פ' נ'.!הילין
 דאייתרא. קרי לעוגישמבפנים

 תכלאי אנין עי פסחים וגם רשןשפנינו
 ליה, רשמיעשפנינו
 4, הערה טווס ערך השלם, ערך ועיין בכ"י,בן

 בתי"1, בגמרא ולפנינו בסמ"ך, הערוך~נגרמת



 טנהנ, מחטת ולא אמרוה איסור מחסת ושמואל רב והרי שיצא מקוםחומרי
 היו  ויורעים  מתויקים  היו  מנהג טהמה באיסור המהזיקים אלו בל ודאיאלא

 שרו ואפ"ה מצוה, סרך של סנהנ היה הפנהנ ואף  המתיר  ברברישהלבה
 או תורה בני במקום לחזור בדעתו או לתחום בחוץ שהלך למקום אםלהו

 דעתו באין שיצא בסקום ואם בפניהם, ושלא בחשאי הארץ עמי. במקוםאף
 בדעתו שאף ממנה למדנו שהרי למקומה, משנתינו קושיה לה וחזרהלחזור
 דברים אברייתא נמי וקשיא שהלך למקום חוששין הורה ובמקוםלחזור

 הקושיות והרי כלל שהלך למקום חיישינף דלא טינה דילפינן וכו'הסוהרים
 למקומם, חזרו שכתבנום הסדר עלוהסבוכות

 לתחר בדעתו חלף הכל ספק שבלי מתרץ הייתיובילדותי
 ח45 בלם, שהלך -מקם אצל  לו אץ  לחמר  שרעתו שבל  לחיה רעהונאץ

 שיצא מקום אצל לו  אין  לחתר  רעהו  שאין וכל  בפניהם, נטני  ע"השבטקום
 לית בה להקשות הוצרך לא ועכו ובירי בכבול כאן הנזכרים אלו ובלכלום,
 באו שלא ידוע שהדבר הוה, לחזור דעתם דודאי שהלך טקום חומרילהו
 מרקא' המותרים דדברים בריתא וכן שם, לדור ובניו גטליאל בן שמעוןרבן

 אבל לשם, לההענב לשם הבא כונת שאיז טשמע איסור בהם נהנוואחרים
 ללמוד כדי הדעת על עכבתו לעלות ףאוי היה לבבל מא"י שבארבבב"ח
 ושטואל דרב בסוגרמהא וכן כן, בה לשאול והוצרך אביו, אחי שהיה רבאצל
 ותרצו בו, נשאלה כך ומחוך למקומו שיחזור הדעת על לעלות ראויהיה

 הכחל ושמועת לחזור, דעתו היה שלא זירא ובר' היה לחזור שדעתוברבב"ח
 שכל נקפ מניהו הדא אלא היה, לחזור שדעתו להשיב יכול היה הואאף
 שלא הכי ליה קאטר דמילתא ולרווחא שהלך, מקום חשש בו אין לתחוםחוץ

 ומכל ל, " ז ר 1 ר ר ב ם ה ר ב א ' ר ב ר ה שתירץ וכמו בחוצפא לויחזיקנה
 שאף משנתינו אבל שהוזכרו, אלו כל כעין לעצמם בשעושין דוקא אלו כלטקום
 להשתכר הבא כאומן היה הבא, לכל ההליכה מקום חומר נותנת חזרההרעת
 אלא עצמו למלאכת בא שאינו ואחר המקום אנשי עם באומנתו אחרבמקום
 במלאכה לעשות לו אין לחתר בדעתו אף במלאכתם להשתכר באשהוא
 קודם להשלימה רשאי שיהא שיקבלוה קודם ויזהר מנהגם כרתי עלשלהם
 לחיה שמשקלה בהם ידוע שהדבר שביעיה פירות מוליך של זה וכןי"ר,

 עליה דקאם' האי ההפקר, מן אף בבית שכנס סמה לאכול אמורשבשדה
 בהפך, או כלו, שלא לסקוס שכלו ממקום שביעית פירות הוליךשאם

 ממקום הוציאם האם הוא, ודאי התם ושהלך, שיצא מקום חומרי לושנותנין
 להם נראה בהפך ואם שהם, מקום ככל ;ליהם האיסור כל כברשכלו,
 הנאם רבותי מקצת ואף בעיניהם. שלהם מאותם אוכלכאלו
 להקשות התלמור לבעל היה לא כן שאלו נקפם, שלבם אלא ר,הדב

 אין החזרה שדעת הדברים עקר נראה כך ומתוך הדברים. לשארטמשנתינו
 הולכים אחר, למקום כשהולכים ב"א שרוב והוא אדם, בני בכל בו שוההמדה
 דעתם אין באלו שכיוצא וכל לקנות, או טחורהם למכור או מצוה לדבראו

 ויש מתם, לחזור דעתו וזהו וחוזרין. על.הם המופל את עושין אלאלהתעכב



צצ
 אחר במקום מנוהה לעצמם ותרים להם נוחה מקומם דירת שאין אדוםבני

 שהם אדם בני ףש סתם, לתאר רעתו אין וזהו ולהשתקע, לדורזרעתם
 כנץ זמן, אחר למקוסם %חזור זמן להתעכב שדעתם אלו שני ביןממתעים
 בנפרים שהלכים אומנות בעלי וכן תורה לתלמור היוצאיםההלסידים
 אנשי במלאכת להתעסק לשם והולכים אומנותם סבני בהם שאיןשיודעים
 הכפר בני לכל הצריכה טלאכה שמשלימים עד שם להתעכב ודעתםהנפר
 והא לחזור דעהו לשאין לחזור דעתו בין ממוצע וזהו להם, חוזריןאחשכ
 למי אף ענינים, למקצת זמן קרוי יום שהשלשים ירעת וכבר משנהינהתנץ
 שאמרו וכענין העיר מייטבי בכך שנקרא ער דירה לקביעות בא 1 נ י אש

 שהיתה והחמרת הנמלת הנדחת בעיר ח'ס ב"ב קייב*)סיהדוע
 הם הרי יום שלשים שם נשתהו אם בחוכה, %נו למקום ממקוםעוברת
 העיר יושבי את תכה הכה כדכתי' ישיבה לשון בה ומדכת" העיר,נאנשי
 העיר אנשי להוצאת העיר מכלל אינו ום"ם ב"ז( י"נ )יבוים וט',ההיא
 כמו דירה בית שם שיקנה או חדש י"ב לאחר אלא ובריח דלתיםבחומה
 שכל הדברים נראים ומעתה במשנה,( 1 ו' )ב"ג בחרא של בראשנןשיהבאר
 שבמקום אלא גלום, שהלך מקום אצל לו אין שלשים, הוך להזורשדעתו
 לגמרי דירה לקביעת שדעתו וגל בפניהם, לעשות שלא נמנע הארץעמי
 להתענב שדעתו אלא לדירה דעתו שאין וכל העיר, כאנשי מיי לונעשה
 לי, נראה נך המקומות, שני חומרי עליו שנותנים זהו יותר או שלשיםשם
 ד 1 ד ר ב ם ה ר ב א ' ר ב ר ה בשם ואף עמי, בה הסכימו רבותי נדוליואף
 השמיעות וכל שפתינו היא וזו חידושין, בקצת רמוזה אח"נ מצאתיהז"ל

 איסור בהם נהגו ואחרים המוהרים דברים שאמרה שהברייתא בה,מתישבות
 תורה בני במקום הא בכותאי ופירשוה בפניהם להתירה רשאי אתהאי

 הא וכן שלשימן תוך לחזור ודעתו סבה לאיזו בהולך סתמה וראירשאי;
 אתם מותרין פי' אתם מותרין לומר רצו %א שאמרו ומה ועכו. ובירידכבול
 שלשים תוך לחזור ורעתינו הואיל ואנו מנהג מתורת לכם ואסור הדיןמן
 מקום מחומרי להם להקשות הוצרכו %א הורה בני היו שלא מפני לנוחיו

 שלשים בתוך לחזור שדעתם ברור שהדבר לחזור בדעתם %תרצה"מהלך
 זה אי כאן להתעכב שדעתו סבורים היו לבבל טא"י לו שבא רבב"חאבל
 לחזור שדעתו ותרצו שהלך, מקום מחומרי לו והקשו יותר או שלשים כלזמן
 דאכל ישראל לארץ מבבל וירא ר' סליק כי וכן שלשים, תוך כלומרהוה

 והוקשו לזמן לחזור ושדעתו ללמוד שבא היו מבורים ושמואל, דרבמונרמתא
 אע"פ דכחל וההיא כלל. לחזור דעתו ראין ותירץ שיצא מקום מחוסרילו

 שאלה מלית דקאם' ממאי כדטוכח היההן שלשים בתוך אכילתושבשעת
 חוץ לומר הוצרך בך ומהוך יום שלשים להתעכב מ"מ היה דעתוהיא

 שהוא כל שלשים להתעכב שדעתו אע"פ לחזור שדעהו שכל אכלילתחום
 העולם שרוב דבר כל לדעתינף הדברים כלל מוהר. העיר אותה לתחוםחוץ
 ההוראה דרכי היקר בספרו הרצ"ח הג' לבו שסדר ברבה מקור "פערנה סדר ייעייו-

 פוי היא פו"פ ועיין ז"ל. הטחבר רבינו סרר עם יחד ושסרם כי נעים כי מח"א האחרוניםבמרקיע



צח
 מתורת אלא הוראה בפעות, %א איסור בו נוהנים מקומות וקצת היתר בונוהנים
 לידי לבא שלא מחשש או מצוה פרך מתורת אצלם טנהג אותו ונעשהפנהנ
 בקבלה כן שנהגו הן המחוייב, מן ביתר הקרש על חול תופפת מדין אואיסור
 בלא כן שנהנו אף  או  במתפר קבנ~הו  שאבותיהם  הן  עצמם על קבלושהם
 עור %א להם, מתירין אין ע"ז לשא% באין ואפי' לשנות, להם אמורקבלה,
 ונתלה הואיל להם מתירין אין חרמה או פתת מתורת נשאל שאפי'אלא
 נ"כג מצוה צורך או בללי תקון בו ראו א"כ אלא מצוהן או איסורבסרך
 נשאל איסור בו ונוהנ מותר שהוא שיודע כל בירושלמי שאמרווכמו
 ? נדרו על נשאל ארם ואין שאלו, ביישן בני של וכמעשה לו מתיריןואין
 שהרי פי' ? מוהרים יהיו כ"ש נדרו, אבותיהם הכא ברם נשאל, שנדר מיתמן
 הדא מן לא טררים, היו לא לבנים נזק בו שיש ירעו שאלו הוא, מצףפתח
 אחר היה הנדול, לים לפרש אסור דאמר הוא יורה דר' תלמיריה ר'אלא

 לו אין שלשים תוך לחזור רעתו אם לבאן, בא היתר בו שנוהניםממקומות
 תורהנ מקום הוא אם בפניהם ואפי' מקומו כקקי ונוהג כלום זהבאימור
 בפניהם. שלא דקא תורה בני אינםואם

 אע"פ שהלך מקום כחומרי נוהג יום, שלשים להתעכב רעתוהיה
 מותר, המקום לתחום שחוץ אלא יום שלשים לאחר לחזורשמעתו

 לתחום, מחוץ אף אסור ולהשתקע כאן לרור דעהוהיה
 ,ה באיסור העיר בני את ומנהיג מפורמים חנם העיר באותההיה
 אפי' ארם לכל ראוי עמו ממבימים חביריו שאין אע"פ אומרו שהואמחמת
 בתור לחוור דעתו ואפי' בחתומה שררה ליפוף מקום לו להניח במותו חכםהיה

 היה. לא יוחנן דר' לאתריה ממי בי אבהו ר' ביבמותי וכרקאמרינןשלשים
 ]שמוהר[ סבור הוא שהיה אע"פ שבת באותה בה שהדליקו ר"ל שרנא,מפלפל
 מופלג חכםושהיה

 מותר הדין, מן אסור שהוא שסבורים כלום' מעות מנהנ המנהגהיה
  להזור.. דעתו שאין בין להזור שדעתו בין בפניהם לעצמו וכ"ש להםלהתיר
 אלא לו מנהג דין שאין פעם, ולא שורש בו שאין במנהג העניןוכן

 מוסר מורה או מצוה צרך של צר באיזה נהלהאצ
 כל ש"מ קלקול, או כעור או איסור חשש או חסדוגמילת
 ,שם ואין הואיל לקולא אף אותו מעמירין וותיקים קדמאים מנהנ,ההוא
 במסכות שאמרו והוא ר"ה. של בראשון שבארנו כ10אשור
 )שם( שאמרו יזה מנהג שישהא ער נקבעת הלכה אין היגח( )פי"דסופרים
 כלומ' , ן י ק י ת ו נ ה נ מ איסור, שאין במקומ הלבה, מבטלמנהנ
 ה, י א ר 1 ל ן י א ש נ ה נ מ ל ב א מעד, לו יהא שלא אפשרשאי

 ה ע 1 פ כ א ל א אינו ענין, בשום נתלה שאינה ר"ל ה ר 1 ת ה ןמ
 של במנהג אצלי הענק וכן הדעת.בשקול

- -
 וצ"ע. א'. הערה ח* לעיי ועיין י"ד.1,במ1ת



צפ
 מתחסרים שהם אע"פ נדר, סכל היוצאהתחפרנה

 לצורך אותו תפלות,ומיחסים של התחסרותבו
 דנהינין נשיי ח"א( *"ד )פסחים בירושלמי שאמרו מה אצלי וזהו , ה 1 צם

 כלומר מנהנ, אינו שבת, מוצאי כל ר"ל שבתא, באפיקי עובדא למעבדדלא
 י נ פ י ת ד ר ע לו, חוששין ואין הראוי מן ביתר התחסדות אלא זהשאין
 כלומר מנהנ, שבת במוצאי בו לומר שהורנל מה סדר שישלימו עד כלומ' , א ר דפ

 ובחמשתא בתנינא לבמלז, ואסור המחוייבי על יתר הוספת בו שישאע"פ
 ו נ י א וחמישי, שני של תענית יום בכל שמתבמלות כלומר מנהג,אינו

 םנהנ,ר"ל תעניתא, דתתפני עד לו. חוששין ואיןמנהנ
 אינו יו"ט וערב שבת ערב יום כל ר"ל דערובתא, יומא תעניה, תפלתסרר
 ב א ד ן מ חמרו למשתיי' דלא מנהג, רירחא יומא מנהנ, ולעיל ממנחהאמנהג,
 מתחסרים שבעליו אע"פ תפלות של מנהנ בכל הענין וכן מנהג. ן י ל י ל כ ל י לע
 שביארת כמו וקלקול חורבא ממנו לצאת בו לחוש שיש במנהג הדין וכןבו

 האורזי חלהבענין
 אם ההיתר מנהנ למקום . האיסור ממקום לו שבא הרברהיה

 בכך אין נמנע שאם אלא רצה אם  שהלך  כמקום  בזהב לחוור דעתואין
 חשש, בו אין להחמיר תעשה ואל שב שכלכלום

 בחומרי נוהנ שלשים לאחר אם יום שלשים תוך אם להזור דעתוהיה
 מנהנ לתורת במקומו האימור שהיה הן ושמואל דרב כמונרמהא שיצאמקום
 הרואה. מצד האיסור את מנהינ שהיה מפורסם חכם מחמת שהיה הןקרום

 הנוהנים אלו כנון ובעבירה, במעות מהלכו במקום ההיתר מנהנהיה
 לעשות לו שאסור דבר סוף לא נלאים, של בחש לתפור הסים גבינהלאכל
 ל ט ב מ נ ה נ ם ן י א ש לבך, ראוי הוא אם ולנרוה לנעור לו שראוי אלאכן

 במקם יו:( )ר" השנה בראש ידאמרק באסוריה להקלהלכה
 לזה אין בכך, להם ומהיר העיר את מנהינ מפורסם חכם היתר בהשנוהנים בעי והיה סברא במחלקוו ההיתר שאם אלא להק שבקשין מי נהה כיאישרא
 ק'ה )שכת שאמרו וזה איסור, בה נוהנ מ"מ שהוא אלא ולשמת, לנעורהבא

 אזמל לצרף ברזל לעשות ויחסין לעשות עצים כורתין היו אלעזר רי שלהמקוטו
 עלה ואמרינ' בחלב עוף בשר אוכלים היו יומי ר' של במקומו וכןבשבת
 אכיל ולא בחלבא מוואסה ליה קרבו רשבא יוסף לבי אקלעלוי
 א"ל מר, שמתיה לא אמאי א"ל עובדא ליה ותנו דרבי לקמיה אחאכי

 כדכתיב' וכו' להו דרש יוסי כר' דילמא אמינא הוה בהירא בן דר"יאחריה
 ונפל חצר בההוא יתבי הוו ורב רשמואל אמרו 'נגית2 ובפ' לעיל,לה
 רב ואהדרינהו נלימאי בה ננידו שמואל ואם' וביני דבינינודא

 והקשו בהמייניה, ליה קמרו מר קפיר אי שמואל ואמ'לאפיה,

- - -
 בו בכל גם אבל וערב. שתי לעשות בחושין מלאכתן ענין מפרש ק'ע בפי'ושם

 בשייא, ד"ה בשיק וע"ש חמרי. למשתי ג"כ מפרש פ'ב הלכותבדיש
 2, הערה ח' עמור לעיל ועיין ציהיעירובין



ק
 דשטואל אתריה ותירץ אמור לימא דאמור ליה מבירא אי ורג.,שם
 אשוו ל( )פרחים וו ממלתא של בשני וכדאסר' האיסור בסקוס וכ"ש.הוה(

 אתריה ותירץ הכי, להו וליררוש ~it1VD בר' לנו דרישנא ל% ואיבליינו
 אבם אותו היה לא אם ומ"מ 4( )עטור המחברא נאה בפתיחת נם"ש הוהדרב
 גלום אינו חכם איזה על בעקריהם שסוס5יט אע"פ מקומו בהנהנת.ממונה
 אם ובן לו, חששו ולא בחלה האורז מ4ן ~אייש היה נורי בן יוחנן ר'ושהרי
 עליה חלקים כמוהו חכמים שם *היו אלא מקומו בהוראת יתיר היהלא
 באחרים צ"ל ואין עצמו כדברי לעשות לו אין המרובין עם ההלק היחידאף
 על רנ"א,( ברכות (tosp11t נירווחל5י שאמרו ונמו לחומרא, בין לקולאגין
 בנפשיה עובדא ועביך רבנן פלינ השחר עמור שעלה עד שאמר נמליאלרבן
 ה' וכן וכו' דתני' בנפשיה עובדא עביך ולא אדרבנן מאיר-פלינ ר'והא

 לחומרא אלו שכל ואע"פ וכו', רתניא 131' עביר ולא אדרננן פליגשמעון
 נמו ולאקולי ברבנן אלא בנפשיה עובדא עביר ולא אררבנן פליג ר"עבהא

 בירושלמי וכן ה'( עמוד )י'ש המחברת, זאת בפתיחת נ"כ אלו שסועותשהזכרנו
 ר"א אחת בחבית כבשים שלשה הכובש אמרו נ'.( פסחים ובבלי מ"נ )פ"א שביעית'

 שביעית שפירות ידעה שכבר הוא והענין לבר, הראשון על אוכליןשומר
 הפקר סתורת מהם שיאכל אלא השמור מן מהם לאכול ושלא להפקירןצריך

 בביתו שהכניס באותם ואף בהם, שוות שאר כל ויד הבעלים ידזשתהא
 בשדה, מצוי המין שאותו זמן בל אל מהם לאכל רשאי אינו הפקרמתורת
 בשדה אוכלת שחיה זמן כל ולחיה ולבהמתך נ"ב( )פסחים רבותינו דרשוצפנך
 שבשדה לחיה כלה שבביה, לבהמה ומאביל לעצמך אוכלאתה
 כבש שאם עכשיו ואמר שבבית, ולבהמתך לעצמך בלה אתהאף

 ברי בחומץ או בציר אאת בחבית ירקוה מיני שלשהבשביעית
 אלא שוה, השרה מן כלות הירקות שאוחם הזמן ואיןלהתקיים
 אוכלין שאין אומר ר"א לחברו, קודם כלה שבהם האחדשהסין
 מהם אחד שכלה כל אבל בשדהו מצויים ששלשתן בעודאלא
 מין נלה שלא ואע"פ עמו, וחבריו הוא נאסר לאחריםתחלה
 בהפך אום' יהושע ור' ואסרתם, בחברו האחד מעם שהרישבהם,
 ונשאר מהם שבשנים המין כלה שאפי' כלומי האחרון אףשאונלין
 שלא אותה סמך על משלשהן אובלין כלה שלא השלישי מןעדין
 על אכל הוא אף באחרות שבה שהמעם שמאחר שבה, המיןכלה
 מהיר או אוסר בזה המעם אין אוסר ורשב"ג המעם, אותוממך
 וכן , ת 1 ר י ב ח ה מן ויאכל החבית מן ימלקנא מינה שכלה כלאלא
 כמבוער הוא הרי בה התחיל אמר חזקיה )שט( בירושלמי עליה ואמרהלכה
 מסנה לאכול כה התחיל אם לסלקה צריך שהוא האחת מן נלה שאםכ~ם'
 והורה יומה ר' קומי עובדא אחא )שם( עליה ונאמר כמבוערת, הואהרי

 עבדך רבנין תמיין דאנן מה מן אלא כותיה סבר דאנא לאו אמר'נחזקיא
 כורזיה.נעוברא[
 ושאינם נו מוכרחים והיתר איסור שאין בסנהנים אחר צדויש



קא
 ת ס שבנו כמנהנים איסורך ולחשש סשה ליהוח"ק

 ניהם4 זק מנהג ע"פ בן נוהנים אלו אלאההפלות,
 טעם בעקם 9ש מה יהם, זקינ מנהנ ע"פ כן נוהגיםואלו

 ואלו לרבריהם מעם מתמם אלו אלא מוכרע הדבר שאץ אלא הלכה,מצי
 אלה ובדברים מנהנ, אלא אחד כל ביד שאין ויש לדבריהם, פעםנותנים
 לשנוצו אין בצבור שהוא וכל מקום, בכל כרצונו נוהנ עצמו ובין שבינוכל

 .ה'*( פיח ברכות זייושלטי שאמרו וכמו פנים, ]כמה[ משום בו שהוא בצבורמנהנ

 .אמר חנינא ור' יקנ"ה אמר יוחנן דר' שבת במוצאי להיות שחל יו"םבענין
 נחית הוה כד חנינא, כר' עביר לררומא אזיל הוה כד אבהו ר'ינמק,
 ת. או נ ל י ד 1 באתריה, נש בר על למיפלג דלא עקיבא כר' עבירלמבריא

 ןך כן אהד עשה מם לים, הגרו בענות תוכחת פלים שה
 לנערו ראתהתרסה,

 ולמי
 בירושלמי בהדיא הוא וכן לשתקו, אלא להעבירו ושלא המדה עללהעביר, ראת הצבר אשו במנהג ירע לא שאם אלא בה

 כ"ז שכתבנו כמו וכו' ארפוניה רב להו ואמר משתקועה בעון פ"נ()בובות
 שנהנר מקום אמרו ה"ח( ולכ"א מופרים ובמם' הזאה, המחברתבפתיחת
 המרינהק. כמנהג הכל קורין ויום לילה קורין, ימים שני המגלה אתלקרות
 שכל בארנף כבר אנודת משום המנהנים בשנוי יש אםלענין

 מנהנ, של מחלוקה שהוא בין אגודות כאן אין המקומות לפי חלוקשהמנהג
 שם הן אם אחת בעיר שהוא כל אבל והיתר, איסור של מחלוקה שהואבין
 הללר אלא להוראה, בין למנהנ בין אגודות דין בו אין זה 'אף דיניןבתי
 ומקצתו אחד דין בית אלא אין אם אבל לעצמן, עושין והללו לעצמןעושין
 הכרעי בירשו שאין אלא קשה הדבר במנהנ לאחרה ומקצתו אחה לרעתנומה

 הכרענו ואנו הרבה, המפרשים בה חלקו באיסורין, המחלקתהיה
 המחמיר אחר הלכים בחכמה שוים שניהם שאם ( : )י*ד יבמות שלבראשון
 אלא האחר, כדברי להורות שאלה ודוקא להקל, סופרים ובשל הורה,בשל
 עושה אלו כדברי לעשות הרוצה , 1 נ י נ פ ל בה שחולקים ה נ י ת ח ה ם אש

 החתינה, על אימור שם חל לא שלעולם שוים, שהם אחר עושה אלווכדברי
 ואפרי, דמר שיפורי ונפקי ושרו דמר שיפורי נפקי נ",:( )ע"ז שאסרווהיינו

 מרוביו עם מועמין חלקו ואם הנדול. אחר הולכים שוים אינםואם
 בדבר. מכריעין אין יותר נדוליםוהמועפים
 לקלוע. כדבריו עושה אים עצטו הוא אף המרובים עם החולקויחיד
 בחשאי4 לאחרים כן להורות לעצמו להחמיר רשאי מחמיר הואואם

 5בצ ט"4( פיה לעדיות מהללאל בן עקביה שאמר תה בפרסום, לאאבל
-  חשוב. לשאיט חשוב טנהנ בק חילוק דיש טצאתי מא. פמתים מלובלין מהרשיבחדו'-

והטרש'ל
~'rta 

 מנהנ. אפילו אלא הכטים טנהג דוקא שלאו כתב ט"ב ס' פ"י ב"ק
 שואיטד לט בתמרר לא ראפ רעתו יו'ו ט' רוכל באבקת ומרן . פ י ר ם ח 1 ם י ב *ם

 למ"ר. שוררי מהרווק 3תש1' הוא ובן עליו, למסוך אין ותיקון עפ"י ההואהמנהג
 לובצר, הוצ' קטזא עטור פיח ח"א בכ41פ18ע11ן
 יו'ה עמוד לעיליעיק
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 ואע"פ המרובים, עם בהם חולק שאני דברים בארבעה בר חזור פטירתובשעת
 וכו' בשמועתי עמרתי אני וכו' המרובין מפי שמעהי אני הזרתי לאיצאני
 וכו', היחיר דברי להניח מוטב המרובים ומפי היחיד מפי שמעת אתה*בל

 כסו בה לרין יש אוסרין, העולם שרוב אלא מופלג לחכם כן ראוואם
 תיבול לא לבריה חנה בר רבה ליה אסר נ"ט( )*סחים זו בסוגיאהיאסרו
 שאכל, יוחנן ר' את ראיתי אני אבילנא דאנא ואע"נ בשביעית ברובספיחי
 אמרו וכן אכילהו ממך על תאבל לא אתה אבל עליו, למסוך הואוכדאי
 נכנסתי אחת פעם אלעזר בן יונהן לי סח חנה בר בר רבה דאמר ( :)שם
 ונחן ]כרוב[ שביעיה ספיחי ונמל לנינה לקוניא[ בן ר"י לבן שמעון ר'אחר
 אחר לא אבל יאכל שבחייו ר"ל היכול, לא בפני שלא אכול בפני וא"ללי.

 בין בפניו בין עליו לסמוך הוא כדאי שאנל רשב"י את שראיתי אנימותו,
 תיבול, לא בפני שלא אכל בפני אתה בפניהיטלא

 ואלו כדברורם אלו ועשו מתירין והללו אוסרים שהללו כלום"ם
 צריך אלא כשר, לנחזקת לו וליחן לאוסר להעליסו למתיר אסורכרבריהם,
 לסמוך לאוסר מותר מודיעו שאינו יעשהן שירצה מה וא"בושיודיעו,
 לו סעיד א"נ אלא סומך אינו לו מוחזק אינו ואם בכשרות, מוחזק הוא אםשליו

 שביארנו כמו שלו ושתהא ברבר חשור היה א"כ אלא נאמן, מיהאובעדותו
 פרק וביבמות הוריוה, של ובראשון זרה עבודהו, ן ו בראש ביררנו שאן חט חן כן יבמות של בראשוןנא
 הוא בנע בתי בשת אמדי בעמן שהתרם אלו ורברש , ה ב ר ה ש אה

 שהיסרספרמש בל אבל מפורסים, האוסור או המנהג יןמשא
 ,טביארנג הררכים על בו לעבחז ארם לשום אע קבוע המנהגאו

 השמועות בהם ושהשלמנו המנהנות חילוק בדיני ירינו שהשינהזה
 וזהו הסוניאותיבלבול

 מנהי.שקם
 בנוסח שכתב ראיתי ל " ז ד ו ד ר ב ם ה ר ב א המובהק להרבואף

 רשאים הבנים אין איסור, מצד עליהם בסתם שקבלוהו מנהנ נל :זה
 הבנים רשאים לבד, עצמם על קבלוהו ואם להם. להתירו לחכם ואיןלהתירו
 כבר מיהתו, אחר 13 נהנו ואם אביהם; מיתת אחר נו נהם לא אם'לההירו
 שאינם אחרים מנהנים אבל להם מהירין ואין עליו, נשאלין אין ושובקבלוהו,

- - -  צ"ל ואולי תיקון, צריכין טוריעו' ,שאינו- ומלות שירצה, מה יעשה האוסר~ר"ל-
 וכו'. מודיעו' שאינו"ואחר

 והנה המנהגים. במרומי מ לו ש שאעושה וגם המנהגים, ענין לם ש ו ה שבנהיר"ל
 המנהגיט ע"ד :'ל רבינו שיטת כי נ"י קליין שמיאן מר המשביל התורני ידידיעוררני
 כטה נמצא afl ע"א( וט"ו ע"ד י"ר שאלוניקי )דחיס ליבמות בחידושיו ג-כנטצאים
 מבטן יחדיו פהכחואטיט הרב לשון שסגנון 1.ה., ספר אמתת על שמעידיןצוותיות
 יצאו,*חד
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 אין סתם קבלוהו אפילו דבר לאיזה סמכימים שהקהל אלא איסורמחשש
 בידם הרשות לשנות כולם הסכימו ואם עליהם, נתפשים שאחריהםהבנים
 המנהנ פי על אותו ודנין מכללם עצמו להוציא רשאי היחיד שאיןאלא
 אין הקבלה בתחלה שאף ברור ונראה ז"ל, הרב עכ"ל הראשונים,שנהנו
 על לחלוק וראוי מסויים אדם הוא א"כ אלא עצמו את. להוציא יכוליחיד

 אלא עליכם חולק איני לומר הוא רשאי בזה שכיוצא וכל ירצה, אםההסכמה
 ממנה. עצמי מוציאושאני

 הדורות אף בהסכמה, עליהם הצבור שקבלו סמה שאף לי נראהוכן
 ם ה ש ולהתיר, לימנות רשאים שהם אלא קבלתם, ומן לכל בכללהבאים

 זאפ" העיר מכי שבעה או הצבור ראשי כל נסכמו אם בכך רשאים הם,אך
 שבועות. של בשלישי שביארנו במו רבים דעת ועל המקום דעת עלנשבעו

 ומחוורים, ברוריםוהדברים

 ועשרים. האחדהענין
 פ 1 ר ד נ 1 ק התלמידים אותם לי הראו האלה והאמת הדבריםאחר
 מה על בו שהארך ז"ל נחמן בר' משה ר' הנדוללרב

 ויבעתמלם ללב בהלות ז"להה רוד בר ר'אברהם טרישכתנהרב
 1 , ש י ר יי פושק עיר היא יערים מקרית בצאתו יל הרבשחברם

 שלוף השר עם נלחם אשר השרים אחד מלחמותבסבת
 יצאו ושם מולדתו עיר לנרבונא משם הרב לווהלך

 בארצם כבודו לשכל בגבולם לבא מלפנת ולבקש,ו להתחנן אבותי קברות העיר קרקשונה ננבדילקראתו
 הננבדים מזקנינו אחד בבית ימים שם ויהי להםכנעתר
 הנכבד החכם בקרבי שמי אשר העם אחד שם הסאשר
 אלו לולב הלכות הרב חבר ובביתו יצחק בר מנחםר'

 ראיה בחונם הזכיר ואף בם, מעימני עתה שמחי1שר
 מצורים נחמן בן משה ר' הרב עליה בנה בשמהאחת

 ירד בר אברהם ר' הרב ש "פלא קב תםוהשהיהה,
 ]לבט נתתי ואט לשומעה. אזט המה כאשר ממט קבלה כאשר ה*לל"
 ומה בהלכותיה ז"ל דור בר אברהם ר' הרב שכתב מה ולתורלדרוש
 ובישועתם האל בעזרת לעשות החלי וזה זכרנף אשר הנדול הרב עליושהשינ

 ואתמר פסול והיבש הגזל לולב ז"ל דור בר אברהם ר' הרבכתב
- - -

Posquieres'
 צד ldonats8chrift 1873 במ"ע גראס הח' שכתב מה לעיין נ"י קליין מר'עוררני

 399. וצד344
 על הראב"ד לקראת והלך רמב"ן מערכת שה"נ ועיין לאורו. עוד זבינו לאובנראה

 חבורו סזביר הראב.'ר כי נאי, קליין מר המופלג עוררני ע"ז ונם הריעף, על שהשיגמה
 תסים הס' וגס ה"ה. פיח לולב ה' לרמב"ם בחשגותיו לולב הלבות על שחבורחטיוחד
 ע"ש, הסאוב בעל על בהשגותיו רמ"א סי'דקים




