
צדותשובותחי״ד סופר חת״םשארות
 סלכוס סיף מגיא ס״ יפס הראביד סשנס ולמח קדישסו בנזל לא ומעשר

 הזכיר ולא מדמסו זס כ׳ שפרו שיף לרדש וסנאץ סוש׳ ני״ ע*פ נדב
 ני׳ ״ע במכוס לו סי׳ שאס סראב״ד על סמס ושס מניא קדמו שרבר
 שלא סמס עדיוס דמשכס סמי׳׳ע על ונס זו משוניא לסשיזייע לו סי׳ רש״י

:יגיש שוני׳ אומס זכר
ם מנ  לא עזרא דימי וסזק׳ בעל ׳סושע לכיבוש סרמב׳׳ס שסשבי׳ מס א

 כלע׳׳ד ׳סושע מכיבוש עזרא דסזקס אולמא מאי כיע וסמה בעלס
 רשוס ניסן לא דלעמלק ונשניס לנאמרס גשוניא ל׳׳מ פ׳ שפירש״י מס ע״פ

 סיקש׳ ללא סורס ממן ולאמר בא׳יי מזה לסבץ צדן ולכ״ספ ארצוס לכבמ
 במי׳ רעיש סשולס דפ׳ סשוני׳ וכל ומונ בשיסק עסרו ומואב מעמון לן

 סכמוב דיבר סרשוס דבמלסמר מצא כי פ׳ בסומש פירש־י ובאמס סרשנ*א
̂כוא דפ״ס  ממסן כיבוש דן לסס אין בס״ל אפי׳ משמע א״כ משפרי ו
 לכבוש רשוס למס דאין אע״נ לומר ולומק וכף ויסר עמל ואילן סורס
 מסד מ׳׳מ סעבול לא רממנא לאמר אמ*נ בכיבוש קנס עבר עס ול׳מ
 כבשו ס׳ שע״פ וכורש לנ״נ אד אומר ועכ״פ לומק זס קינס שיכר כמו
 שעס הוראס בגרון לסס קרא וסנביא מבלשעצר וכורש מישראל נ״נ א״׳

 אן סממיס כיבוש ע״׳ קדושסס ונסבעלנז בכבוש נקנס ולהס היסס
 מה כ׳ לכורש מיניה לי׳ מרמי מ• פרש מלן מכורש עזרא של סחזקס

 לא דניאל שראס מיוה ל׳ שהמס אע״ג מישראל חעכו״ס ממנו שכבשוהו
 ונשאל בכיבושיו קנה ולא סקב״ס מאס נשלמו ולא לכבוש לשוס להס כיהן

 יעעון ואולי דל רמב״ס ללעס נ׳ל זס בסוקפו כולש שסחזיקנו המזקה
 נסמללה פריצי׳ שבאו כיון ומללוסי פריצי׳ בה ובאו כהיב הא הראב״ד

 אזכנלי׳ מסר״׳ לשעה ונעלס ע״ב נ״ב דף ע׳׳ז בש״ש והיא גקלושסס
 אלו העניה במש׳ לארי׳ מאי אמרסי ומאז ימ״ש רמ״ו שישי '״ד שבני'
 מוש׳ וכ״כ נשרף בו סיכל של שרובו בעשירי קבענא סוס הסס הוינא

 ולא בעשירי ולקבעו ממשיעי ע״ב לעקור רבי דעס הי׳ שזה למנל׳ ק ס׳
 סאש בו שסציסו שכיון משוס לו סולו לא משו״ה די״ל מכמיס לו סולו
 ולא סול ביס הוא רובו שנשלף ומס פריציס שליעס ע״׳ לסולין יצא מיל

 ורמב״ן הרז״ס מעיין בע׳ לקבוע וראוי׳ עיקר סיא ההסמל׳ ע״כ קולש
 :בזס יוסר להאריך ואין וממובר נויס מעילה בעדן שס ע״ז במק׳
 ׳ס־לא בן כאיש׳ דפשס ע״ב ל״ב קידושין למש׳ הרי״ף בישוב פר״מ ומ״ש

 ללא לרי״סג כס׳ק ופשק במשמע שיבה כל סקוס שיבס מפני
 זקן אצערין לש״ל סר״ן וכ׳ אסי׳ למאי זקן ואיכ ומכיס ׳ניק לכבד ינסייב

 לסלק לש׳יל בפשיעוס כ׳ ופנ״מ שס אלעזר בן כדש להוראש נמישמן
 צרין לזקנה ששיס בן וזקן אשמאי אפי׳ לשיבס שבעיס בן שהוא שיבה בין

 אהרי״ף שהקשו ממה לו נסיישב ובזס אשמאי ולא והנון כשר שיה׳׳ עכ׳יפ
 ולא לזקנה כשהניע והיינו ס״ס בפני לקוס סש״ש בכל למשמע ממאי

:כי׳ לפר״מ כוונסו סוכן זהו לשיבה
 ללפני מזס בד״ף רימזה שוס סוזכר שלא מה זה סי׳ בעיני רמוק והנד,

 ברי״ף לסליא כ׳ סוס ואי בזקד מכס ולפני בשיבה קס אשמאי
 שסס לכ״ע ש״ל וע״כ ססלמוד הזכיר שלא מה לר״׳ף מכיל לן ק׳ סי׳

 בר שיבה נימא ואי משמע זקן כל זקן וקסס משמע שיבה כל שיבה
 וסאי באשמאי האי ש׳׳מ מלאצערין בידסס ונסלק ששיס בר וזקן שבעיס
 לאלהי׳ס שיבס לפרש זקן אהי לה׳ק אלא לסש׳׳ש נראה לא זה במכס

 סוא וזקן כאיש׳ שיבס כל באמה ש׳׳ל וד״סג שיבס כל לומר לנו הי׳
 כל זקן שהס סא היקשי ולא ומכי׳ יניק אפי׳ מכמה שקנס זס נועדקון

 שלי סורס ובסי׳ שלו בנועריקון בקרא למפורש כמן ז׳׳א במשמע זקן
 סיכי סכמס אבל קנס זה נועריקק זקן למדקדקיס מס ליישב אמרהי
 כמיש שנס לשבעיס שהניע בעצס א׳ שיבה ימני ב׳ יש ואמריד רמיזא

 בקנין סשיבוס שקנס רש עלי׳ לעדו סרפסקאו׳ וכמס בשמעסין סרא׳׳ש
 והיינו זקדס מעעס וזכס בינקוסו והיק ססלימד שינע דהיינו בעצס ולא

 שבססלס סשיבס שקנס זה זקן ומפני סקוס בעצס שיבה מפני דאמר
 יהי׳ רי״סג בדרשה כלל דוסק כאן ואין וסדרה הקוס כן נס קרס

:נסיר לא סד׳יף בדעה דפר״מ ישובו שיהי׳
ד עי פ ל  סדבר נכון לאמה דאע׳׳ג סר״ף בלעה סרמב״ן לברי לקיי׳ ו

 זקן בפי׳ ש״ל לא איש׳ עיע כאיש׳ שיבה בפי׳ ש*ל רי״הג
 יש ובלאס״נ שאומר מעעס וככ״ל למראה למשען זקן מיקי אלא כד״סג

 עעס שוס בלי כאישי סלכס לקבוע הלמוד ובעלי יוסנן ר׳ ראה מם לימץ
 אה ס״ל ס״ס ולסדר לימקס כלל קרא ל״ל לעיין דש נלע״ד כן על וקברא

 מקברא ידעי׳ סוס דלא ויאמר ׳מעקש ואס ס״ס לרבוה הירא אלקין ס׳
 לכהי׳ לבהר מ״מ עיקוש שסוא נס סוא ס׳ ויראה כביד וסידור לקימה

 שסוקש ס״ס שבפני נלע עידל׳ א״כ 7מאלק ויראה הקוס שיבה מפני
 כהי׳ ללא א״וא עצמן והנע 7מאלק רראס לסקר פשיעא מפי׳ נאלקין

 דמקפקא על מפניה׳ לקוס דמיי׳ לש״ש פשוע ואפ׳׳ס וסידר קימס בהו
 מלכסי׳ וע״כ בא׳׳וא וסידור קימה רעמא והיד מי לפני קס מי רבו והוא בנו

 וא״כ בא״וא סיה תקן בשיבה וסידר קימה קרא נלי וסכא ומורא כיבוד
 צ״ל וע״כ לכאורה וצ״ע מיוסר קרא ליל יס״ש לעקוס הוקשו אשר בה׳׳ס
 ר״ל דע שבא על הירא אלקין ס׳ באה פירש סעמקוני שמעק דסרי
 עדיין לסו קיס לא מסלוקסו ומבעלי ריע בזק שסי׳ דלי׳ וסכמיס דיסג
דקיי״ל למאי אבל דלסו והידור לקימה קרא אצעלין ע״כ היס לרבוח

 דלסכס במשמע שיבה כל כאיש׳ סלכס יושכן ר׳ פשק נמ׳כ ס״ס לרבוס
 אלקין ס׳ אס בכלל לסוא וסדס ידק לפרש איא וזקן קרא לרין לא

 למייסי לקע דשיבולי עעמא סיינו אומר סייסי למקספינא ולולי הירא
 אלקין ס׳ מאס אס׳׳ לא לסאי למצוס סניע ללא ומכיס יניק דק״ל ביי
 שד ומקבל מעשי׳ בעל שאיני מ׳ לפני לליקוס זס דל לא לסרי״ף אן

 ואין מעשס לילי מביא שסחלמול משוס ס״ס כיבוד מצף עיקר לכל סר״ן
 אס׳׳ לא לזקן צ״ל אע״כ מעשיס בעל שאינו מ׳ לפני מעשה בעל ׳קוס

:לויראס למקמן לכלרשב״א אלא
ב אג  כל קבא דס קלושיס בזיסר במ״ש שלי סורס במי׳ מ׳׳ש אכסוב ו

 סמי סוס כל סקוס שיבה מפני ואמר מקמי׳ קס הוס ק׳׳ס ממי
 הנס ע״ש זקן פני וסדרה אמר והוה סידרא לי׳ עביד לאור״׳ מומש

 סילורא עביל ומכיס ׳ניק היינו ולזקן קימי עביל ללשיבה לסלק ק״ל
 היינו א׳ ויוס שכיס לי״ג שהגיע מעשיס בעל עכ״פ היא ׳ניק האי וק״ל
 הוא ׳"ל פעמיס ס׳ שבעיס בר שהוא משיבה מומש מלק והוא ׳״ד שנס

 עביל ססורס מן ולמומש כלשיבה קימה לי׳ עביד שלס ש״ס ע״כ שבעים
סשיבה: ק מומש שהוא כליניק סידור לי׳

ר חזו  מעשיס בעל מפני לקוס סר״ן לברי נראס מקברא הנה לעניינינו נ
 רמב״ן ואמנס לב״ק קפ״ק ועיין מעשה ליד מביא דססלמול עפי

 כרמב״; לכאורה נראה מנע׳ וסנה לקידושין ובמילושי׳ בשמו ר״ן כמי׳ש פליג
 לאפי׳ סוס מעשיס דבעל ׳מזקאל רב נבי ע״ב ל״ג קידושין סש״ס בפי׳

 עפי מעשי׳ בעל סוס לשמואל פשקי׳ מאי וקי מקמי׳ קס כמי שמואל מר
 עליוניס ל״ס ע״ב ירד בי׳ב סוק מידש להיפן משמע וקצה יהודא מרב
 כרב מעשיס בעל הוה לא שמואל דלמא וא״כ בדבר הכרס אין ועכ״פ וכו׳
 מעשיס בעל לאבוס כרעיה הוה יסולא רב אבל סנ״ל סר״ן מעעס וקס

 בפשיעוס שי׳ש מ״ס׳ ואין רבו שהוא כיון מפניו לעמוד לו ואין כמוהו
 שוס דאין כיסא לרמב׳׳ן אבל לכאורה וצ״ע וכו׳ שמואל מר אפיי דהרי

 שיבהו מפני לעמוד לח״ס מוסר שב סוא שאס אלא מעשיס לבעל מעלה
 בעל יסולא רב יהי׳ לו אפי׳ י״ל וסשסא כבודו לפי ואינו כזקן סו׳ ולא

 שהוא אעפ״י אביו שיבה מפני לקוס יכול מ׳׳מ ממנו ויוסר כאביו מעשי׳
 מפני אביו מפני קס שמואל שרבו כיון מ״מ כבוד לפי ואינו אביו של רבו

 ימזקאל רב שיבס מפר קס והי׳ כמוהו מעשיס בעל סי׳ לא ששמואל
 לדו ימזקאל רב מפני קס אס יסוד׳ ר׳ של לכבוד מק אין שוב ממילא

 אשי ורג רב נבי ע״ב פ׳ ב״ק ויעיין שמואל מר כרבו שיסי׳ לסלמיד
 בסמה ועולס עוף מעאס נבי ע״ב צ' ססליר כל ר״פ ועיין ושמואל
 בירושלמי כה״ג ויעיין רי״א ק״קי ועמנ״א וכר מעאס ד׳ס שס ובסוק׳

:ע״ש סלבור קוף ע״ב ק״מ ב״ב סוק׳ דמייסי
 סלכס הלין בניף מ׳׳מ כסרמב״ן נראה סש״ק דבפי׳ דאע״ג קלקינן בד,א

 קלימס שלו מעשס לבעל עליו ופליג דבריו לראס כסר״ן כבסראי
 ודסריצנא בסכמה שוויס שניסס עכ״פ אס מעשס בעל שאינו מ׳ על

 לססיוסו לנס מבוא׳ לסר״ן נופיס ומס״ט יי בעזה בריווס כווסי׳ סרי״ף
 ס״ה מעשס ליד שמביא משוס לע״ה הסלמוד בעל שקדוס לכשס קילס
 מעשה בעל לאין נסי וסשסא מעשה בעל שאינו למי מעשס בעל ודש
 בעל קדימה להדי׳ סורס ביארס לא ומש״ס כסי׳ לכס דהצנע ונרא׳ ניכר

 ימזקאל כרב ומפורקס מוסזק סקיל ש־סי׳ ספוקקיס ססנו ומש״ס סמעשיס
 למיסדר מאן כגון זס ולא מקומו שזס רואוס שעינינו ידוע במעשה מ*מ
 ירושלים אנשי א״כ בא״׳ אמראפי׳ למקום ואזיל לי׳ ושביק בירושליס לי׳

 ס״ סמורבן אמר שסי׳ דבנס דג לשנסלרין ובפ״ק לפעדל מוקדמים
 פ״ז שי׳ ס״א ענ״ז’ שאיל״ס ויעיין בסורבנו סבים בסר מעל׳ ע״נ יושב

 ובססלס קרבן כאן ואין סרב והלא רכיכץ אימרי׳ עמ׳׳ש שס שנהעורר
 שכינס זזס ללא כסלינו אמר עומד זס הנס מהמדרש כ׳ שם סהשובה

 פ״ו ופרס כפסור בעל מייהי פ״ע קי׳ ובקוף ע״ב ס׳ שמוה ועזוסר משם
 במכהב׳ שסבאסי סשובס באוסס סמבואר וכפי יע*ש שס ופלפל ע״ב דב

 בעל ׳משב לא ולמס ברגלים לירושלים עולים סיו סנאונים בימי הראשון
 פקינע׳ שכר לרנל עלי׳ ועולס לס מוצה סלר אדרבא ׳״ל ואולי מפי מעשה

 שלבריו ורסוקס לקרוב׳ ל״ס ע״ב קכ״ב בב״ב רשב״ם בלשון עיון לי ויש יש
 וסו לתע״ס בימי עד סנבמר מקים דעו לא מלוק׳ גשעס הרי א׳ צ״ע
 וכיון עמים ס מארץ לדאוג לו ואין ארצן אס איש ׳ממול ולא כסי׳ סרי
 לירושלים מק סיינו ע״מ וצ״ע עפי עדיף ורסוקס יש פשיעוס שכר א״כ שכן
 במורבנה מורבס אלקים סר לקדושה קמק לדור נופי׳ בימשלים אבל

סזוכס: אשרי אפי׳
ם מנ  ׳דרושו יביאו וממרסק לד אכשיר שעכשיו שמעסי ד ׳לעהי א

 ואם ז״ל דרשב״׳ בהלולא בעומר ל*נ ביום צפה בע״הק ס׳ אס
 עלי נרוס ודליק״ו ולינול״ו ע״ל קפק בלי רב שכרס לש״ש כוונהס כל כי

 מן אני סייס׳ בעצמו זס מעעם אבל מעמידן אץ דפ סוק׳ כמ״ש אסב׳
 בפניהם מנהגם ומשנה שם יושב לסיוס אצערן שלא לרוקא׳ כבן הפרושים

 בפי״ס כרכר כרכורי׳ כמס כבר כי בזה עמסם לסססבר ארצה ושלא
 שעושים סמקומוס על ׳״ל אוס שלו איקור מנסג׳ בקונערק סצ״ו קי׳ א״ס
 אמרינייס׳ בעיל קמ״ה׳ לכ״ס פיק לאמרי• מסא נק לסם שנעשה ביוס ׳״ע

 ק״ק מוללסי עיר מנהג לק״׳ סרב׳ ערססי [ובמקומו בסמי׳ מוקיפי׳
שלפע״ל אדר כ״ג ביוס מצד׳ ומנסג א׳] אדר כ׳ ביוס פור׳׳ סעושי׳ פפ״למ

לאמרי


