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: אייבשי^ אבד״ק נ״י בער כמו׳׳ה הואר
ת קר  שהם עליהם שכה׳ שפרים והניס שמה מי נידון הניעני כבודו י

והאפוערופשי׳ סייו ימי כל לאסרי׳ ושישאילם מקרוביו מעשר ממעוה
 היהומים לפרנשה למוכרם רוצים לסם המסושרים העניים יהומיו על

 בפי :למוכרם יכולים שמה ואסר סייו ימי כל אלא כ׳ שלא ועוענים
 אישהלי אישהלוי אימא וכו׳ עליו וכי כלי מצא ע״ב קע״ו שלם האשם

 א״כ לפנס״ אימא דלשנו״ שנפקוהא ולכאורה שבקי׳ לפנסי אימא וכו׳
 אמרינן מ"מ עצמו הכלי על שחקפק כנון פינה שייך דלא היכא אפי'
 דהרומה אישור׳ דלענץ ואע״ג לפנס״ כן וכ׳ מעולם הקדש הי׳ לא שמא

 מ״מ ס׳ הל׳ ממע׳׳ש פ׳׳ו רמבים כדפשק ישי’ דל' כרבנן קיי״ל וקודש
 ופשק ירושל׳ בשם שם היש׳ כמ׳׳ש יושי לר׳ רבנן מודו ממוטה בדיני

 לסול קודש בין לסלק וע״כ סולק שום בלי שכ״ע קנרו ׳’P ס׳׳מ בש״ע כן
 הא רבא ופריק הד׳ף כ׳ א׳ אצל שהפקידו שנים גבי המפקיד ובפ׳

 למיכהב דה׳׳ל פשיעוהא משום מנה ולזה מנה לזה נוהן רישא דקהני
 יש עדיין שמא כ׳ אי דאפי׳ אעי׳ג ע״ש וכו׳ גבי דמפקיד דנברא שמא
 יורשיו או המוסזק הנפקד אי בודאי ז׳׳א שבקי׳ לפנסי׳ או אישהלוי׳ לומר

 היו לא לפנס״ או אישהלוי שמא והאי הס שלנו דלמא אומרי׳ אמריו
 א׳ של אנא שלו שא-כו יודע שהנפקד היכא אבל המוסזק מיד מוציאים

 שש״י ב״ד רמיס מ׳׳ש ולפ׳׳ז פשוע וזה מוכיס כהבו בודאי אז אלו משני
 אכהיבה שמכי׳ צדקה עליו וס בהיבהו מעוה של כיש שמצא מי לנ״ע
 יודע ואינו צדקה כיש לו שיש שיודע בכח׳׳ג מיירי נמי צדקה סן והרי

 דודאי כיון אכמיבה ישמכי׳ ש׳ סוס לעניים דבצדקס לרמ״א ישיל אחחו
 ברילא לא אז כיש שוס לו שיש כלל ידע לא אי אבל כאן כיש נצדקה יש
 בזס״ז צדקה ש׳ א' בפלוגהה והלי׳ כסיבה ע־י מסמוסזק מוצאי׳ מי

 במק׳׳א בזה והארכסי שקי״ד שם ועש״ך לממונא או לאישורא דומה
 בצדקה שמכי׳אכסיבס הרנ״עדכ׳ ש״ ב דבי פ״ק מרדכי צל׳יעבהנ״ה אך
 אלא שלו שאינו בשיודע מיירי וסהס ע״ש המפקיד דפי בפקדק כמו
 לו שיש כלל יודע אינו אפי׳ דמיירי משמע ומרדכי המפקידים של

 ולא דמי כהקדש צדקה ש׳ ש״ל והא״ז קצר מא״ז הוא דסכי צדקה כיש
וצ״ע: ׳ושי ר' לגני כרבנן הלכה בהקדש דהרי המפקיד ראיסימפ׳ צריך
 אפ״ נ״ל שלפנינו בנידון אבל בעלמא דינא לאלפוי אלא נצרכה ולא

 עליו כ׳ אי היינו שבקי׳ לפנסי׳ אימא צדקה האי בכי אמר״ אי
 אבל בו משמשים יהיו ולא ביהו בני ממנו שיפרשו הקדש שהוא ססס
 הדין נ״ל ומ*מ הוא כן האמה אע״כ עצמו ולסייב להשאילם הוליל מאי
ראשונ בהג׳׳ה רמ׳׳ע שי׳ י־׳ד סדיןשבש׳׳ע מעיקר ואומר סאפוערופשי׳ עם

 ממסרייל והוא עכ״ל לעניים ליסנו מצום דבר שלו ממעשר לעשוס !’̂י
 רמ״א דעס לסשווה ה״ שבור כי ברואה שגה ביר׳כ סגולה באר ובעל
 כהב עיכ שם וש״ך עי׳ז דמייהי סגאוטס דעס עס מסרייל מהשר שהוא

 מהני״ל שבהשו׳ וליהא לעשוה בלאיס שמסויב מצוה לומר מצה דעהרייל
 בכל העניים נוזל נמצא עכיל שלהם מהמעשר לעכייס ליסנו רק שיים
 מעשר ספרשס דסיוב למהד׳׳ל דש׳׳ל עניים לפרנש כ״א שיעשה מצום שוס

 לאיזה הנאה עובה אלא בו לבעלי׳ ואין ולעניים דאוריי׳ ממש הוא כשפ״
 כשפים דמעשר לסו שבירי סש׳ך דמייהי ססולקיס ואמנם שירצה פני
 משאיכ הסבואה ועובל ממש דאורייהא שהוא נירן למעשר דומה אינו

 הורס לעומלי שמפרישים מכאן סעשר מעשר שפרי דרשה כשפי׳ מפשר
 של נדרו לפי שירצה מצוס לדבר אלא חורה לעומלי דוקא ולא מעשר

 זה ועל מכל מעשר לו ויסן אאע״ה שהפריש המעשר הי׳ וזה המפריש
 להפריש שהוצרך ובמדרש לך אפשרנו עשר לי הסן אשר וכל יאע׳׳ס אמר

 למצוס אלא לעניים הפרישו ולא לס׳ קידש לוי והפריש מבטו נס
 שערי׳ מאס וימצא דאוריי׳ מעשר של מ״ע קייס הוא יצסק אמנם וקדושה

 אברהם שס ממלכי׳ רפ״ע רמב״ס דברי יובנו ובזה סי׳ למעשר זה אומד
 יבוס ויסיד׳ נ״ה אבינו ויעקב מעשר הפריש דצסק המילה על נצעווח

 אמרהי שלי סירה ובסי׳ ניסא ולהטל ממעשר סהסיל שאברהם שכס
 אומדוה לעשר הרבה אל הא למעשר אימד סי׳ איך שקשה מס ליישב
 של הכד נסמרס כבר מעשר הפרשה בשעה הא למס זה אומד ועוד
 וס״ הברכה זולה לעשוס ראו״ כה״ מה אמדוהו מס ולמטן שערים מאס
 שדהו שיגדל מעשר שמך על השנה בססלס העניים אה מלוה שה״ נ״ל

 שדה של מעשר להיוה ראוי׳ כמס אמדוהו ואז ע׳׳א ל׳ בנימין כמבואר
 שה״ ואמרסי ס׳ ויבררהו שערים מאס עשה ולבקוןז לסס להלוה כדי זי

 ומקסמא מחברך מאיוב פרומה סנומל כל פע׳׳פ אסז״ל כי לברכה צריך
 מרס שלו מס מפרו ונחעשרו נחברכו יצסק להם כשהלוה העניים אוחן נם

מעשרותיו עליהם להפריש יכול אינו שנהעשרו וכיון הקציר זמן הניע

 לעומס ע״כ להם שהלוה מעוה אותן יצסק והפסיד בנימין שס כמבואר
שעדם: מאס שדהו הוציא זה

ר חזו  כל לאו הש׳׳ע משמעות וסשמיוס למסרי״ל מיבע״ לא להכיל נ
 צדקה ואפי׳ מהמעשר קפריס שיקס לומר דהקרוביס כמיניהו

 דלא סלוק בו ליקס יכול מלית בו ליקס ע״מ לעני כוהן אס לב נדבת
 היו פוסקים pלאי אלא מעשר מעוה מכ״ש ע״ב ע״ס דב״מ מ0כ קיי״ל

 שוב לעני הפרישו אס אבל ספרים בהס ליקס מהמעשר יכולים הקרובים
 הוא כן מ׳׳ש ומעתה דבר בשום עליו להחנות יכולים ואינם לעני סוס

 סייוועוד ימי כל אלא התנדב שלא אמר והוא לאסריס להשאילם מרצינו
 לא הוא אס היינו לאסריס להשאילם שנדר סתם כתוב הי׳ אפי׳ נ׳ל

 יצמרכו אס ורק בשאלה כמיש תמיד בתורה עוסק ס“ת ס״ כי יצמרך
 הספדם נופי נמצא להשאילם נדר אז צריך אינו שהוא בשעה אסריס

 אבל בסייו נדרו לקיים הוא שמסויב רק אסריו יורשי׳ ויורשי׳ ממש שלו
 אביהם נדר לקיים מסויביס איכס הספרים עצמיות שירשו אסר היורשים

 אסר ובמקום סקכ״א ד״נ סי׳ סמ׳יע ויעיין ר*נ סס״י בס״מ רמ״א ע״ן
:הארכתי

 מס רק מוריד ולא מעלה לא סמעוה שנתנו הקרובים שדברי כיון ועורי
 מפיו הנדר ששמעו עדים יש ולא הספרים על כותב עצמו שהוא

 אריכות בזה ויש ניר הוס בכתב נדר אס וצע׳׳ג הספרים על בכתב רק
 מציאה שמצא מונאש סריא״ן תשו׳ דברי מכולם ונעלם אסרוניס בנדול׳
 מידו ומסרו בשמר לסבירו בכתב מסרים או הנשבע שס רשדיס בתשר

 מסירה ’ע" וטמין קידושין שמר מדאורי״ שסד ממש כדבור ס״ל לידו
 מבואר דכווחי׳ וס״נ בתוכו שכתוב מס כל לס כאומר ס״ל לידה מידו

 ובחשד אלו דברי ראו לא סאסרוניס וכל כדיבור הוה לא זה דזולח
 מענו רפת למיסש ליכא דסכא נ״ל מ׳׳מ ורכ״ז] ר״כ סי׳ [יע״ל הארכח׳

לפ״ק. קצ׳׳ז מבת ז׳ ס׳ יוס סקל״ב. של׳א סי׳ י״ד מיז לעיין אפוסרופסי׳
מפפדע. סופר משס׳׳ק

רלג תשובה
ם לו  וסמדת י״נ וביסוד נכוסה ליושבי המערכה מאלקי וברכה ש

 תכניס בתורה המופלג ופרישא ססידא הנאק סרב סביבי ורב לבי
 בכפילא רבנן אמרי לסתם דאזיל מינן וסד אותם בריחי זאח סותם

 כקש״ח המיוסד שם שמותם הקדש אדמה על קורא במראיתס וישבעו
: יס״ עליהם ה׳ לאועחס הנשיאים בתוך אלקיס נשיא נ״י עמרם מו״ה

 מרגליות מסד׳ז ישראל לגאון תשובתי בהעתק יבימו הבדולסיס עיניו
 מקים דקדושת מ׳׳ש דכל יבין ומשם לירושלים מעלין דסכל בהא

 אלקינו אל וקרובים מפי מקודשים מקרוב סביב וססוניס במיל לא המקדש
 מגמות כל דאדרב׳ במקדש או נאיז סחלויס המצית לענץקיוס כוונתי לא

 דלאוסס בעו״ס בזס״ז במל דסכל הבסיס בית מסל׳ פ״ו לסראג״ד כוונתי
 שגתיס׳ סייס דרבינו תירוצא דליכא בזס״ז לעלוח סיוג יש יוחר דעה
 שער וזס אלקיס בית קדוש׳ עכ׳׳פ דע*מ וכוי אמר הוא דה ע״ב ק״י

 הנכנס כרת סייב אס עוסקים אנו אין כי יתבמל ולא במל לא סשסיס
 שגעקו׳ במס הוא מיקר אך בזה לן איכפת מאי כי לא או בזס״ז הבית לסר
 שאביא בתשר מסרי״ק נתכדן לזה אשר סשמיס שער סוא סמוריס סל

 אדסיר שס הקריב כבר ועזרא יסישע ע׳יי סאק נתקדש ומרס לממה
 עיטסס ס׳ שהאיר עד נעלם ושוב סונים יעקג וסלס יצסק ונעקד ונס
 אשעיעהו [ואגב יפר בשדי מצאנוה גאפלתס שמענוה סנה דסע״ס בימי
 זצ״ל אדלר נתן מו״ס שבכסונס סססיד מ׳׳ו קדוש מפס ששמעתי מס

 וגבפס נמס סר מוצא שאסס עקום כל במסני■ כ״ס פ׳ בע״ז תוק׳ נמ׳׳ש
 למיד נבנה סיכן דעקלש גשסירושל׳ תוס׳ וס ע״ז שס שיש בידוע נשאה
 זצ״ל עורי ופי׳ שס נבנה נביא ע״ס גירושל׳ וחי׳ לגגו׳ בעסוב׳ שנעב׳
 ולא ממק מקים אותו שראה מרסוק המקום את דרא מדרש ע״פ הטל

 סיום באותו ונפשה בעמק לשכון מלך של כבודו אין ואמר והתפלל חר
 שהעמידו הסריס דכל י״ל וסשחא יראה ת׳ גהר סיום יאמר אשר סל

 לגמה נאסרו אוסם באק אאע׳׳ס שססזיק קודם ושעבדה ע״ז עליהם
 אסל עד לעבדו שס ע׳׳ז עליהם העמידו ולא עמק שסי׳ סמוריס סר אך

 אדם ואין סאק לו ניתן כגר ואז אאפ״ס של חפלתו פ״י סר שנעשה
 ואיא וכו׳ גבוה סל לך שאין דסע׳יס ידע וסנה שלו שאיט דגר אוסר

 וע״כ מקום היינו גפעלן לשכק מלך של כמדי ואין גהר גסמ׳׳ק לגנוח
 לאגיר משכנות ויה״ לד מקום אמצא ונרעד לעיני שנח אחן אס אמר

 סהר שזס לסם שגילת כגיא צריך ולזה מקים ולא הר צריך שלזה יעקג
.ודפס״ס] ז*ל דגריו אלו אס״כ סל ונעשה גתסלס מקום סי'
 והסריס׳ סשמיס בעניןשער לאבגסס בס׳ססד וכמ״ש שס כוונתי ולזה

 סביבותיס א״י וכל העיגול שבתוך סנקודס שחיה אבן מקום 7̂י
 במלת יהושע לקדושת יס״ל אע*ג קמן הרי ולהרמב״ם ממנה יונקים

 מקדשיכם אס אני וסשימוסי מקרא במלה לא מקדש עקום מ״מ לע״ל
 ממעס והיינו לדדי׳ מקדש בכלל והוס מקדשיכם עס ירושלים כולל והרי
ובכול מצוס סמג לפנץ דאס״ ס״ל מקדש בכלל קדושתו וכיקשמרוג סנ״ל

ומעשר


