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  אחסנתא אעבורי משו� בזה יש א� בצואה לצדקה נתינה בעני�
  

 תורה שומרי אינ� מה� שני� בני� שלשה לו שיש אחד בדבר נשאלתי

 לתורה ובנותיה� בניה� את מחנכי� ואי� בפרהסיא שבת מחללי ג� וה�

 דת� וקבלה נשתמדה שג� יצא וקול לנכרי ניסת אחד של ובת ולמצות

 שיהיה תורה השומר הב� את ומינה לצדקה ונכסי רוב מותו קוד� וחלק

 וג� דאלאר אל� מבניו אחד לכל וחלק הצואה קיו� על המשגיח

 הבני� כל וג� ליהודי� וינשאו כשישאו בתנאי ס� איזה חלק להנכדי�

 א� הירושה למעות לה� צור� שאי� גדול בעושר בעצמ� עשירי� ה�

  . עביד שפיר

  

  . מועט דבר לבניו כשמשאיר אחסנתא לעבורי מותר א�. א
  

 בי תיהוי לא שיננא יהודה' לר דאמר כשמואל איפסק שלדינא א� והנה

 ב"ע ג"קל ד� ב"בב טבא לברא בישא מברא ואפילו אחסנתא עבורי

 אבל, ב"רפ סימ� מ"חו ע"ובש א"הי מנחלות ו"פ �"ברמב כ� ואיפסק

' ד שיור יש ראשוני� שטרות דבטופסי  "מהתשב ב"סק ח"בקצוה איתא

 ס"בחת ועיי�, הימנו נוחה חכמי� רוח שתהא כדי דמשו� גאו� וכתב יזוז

 להיורש שהניח שמה ז"קמ י"סס ג"ח  "מתשב שהביא א"קנ סימ� מ"חו

 זוזי' ד אבל הימנו נוחה חכמי� רוח שיהיה לעשות כלו� אינו זהוב רביע

 שהקשה וא�. נוחה חכמי� רוח שיהיה שעושה הגאו� שכתב שיור הוא

 להפקיע אי� נכסיו מקצת דאפילו דמשמע א"ע ג"נ ד� מכתובות עליו

 ע"בעה בשיטת ורק, מדעתנו רחבה הגאוני� דדעת מסיק מ"מ מבניו

 דיני� שני שאיכא שסובר כתב) ב"ע ט"נ( מרע שכיב מתנת' מ באות

 שהביא בירושלמי ממל בר א"דאר עצמות� על עונות� דותהי האיסור

 הוא חמור איסור הואש) �"הרי מדפי א"ע א"ס ד� ש� מ"ב �"הרי

 חכמי� רוח דאי� הקט� האיסור אבל כלו� לה� השאיר ולא בבניו דוקא

 שיטת פ"עכ אבל, יורשי� בשאר וא� במקצת א� הוא הימנו נוחה

 בזמנ� חשוב דבר שהיה זוזי' ד לה� שבהשאיר הגאו� בש�  "התשב

 לכ� ע"בעה בדעת ג� כ� סובר  "והתשב הימנו נוחה חכמי� רוח ג� כבר

 עליו לומר אי� לדינא ח"הקצה הסכי� וכ� גאו� בש�  "כהתשב ושההע

  . עביד שפיר דלאו
  

 ולאחרי� לבתו לית� דרק מכתובות הקושיא שמתר  א"סק ת"בפ ועיי�

 ונות� במקדיש אבל לה� כשהשאיר אפילו קפידא יש מצוה עני� שאינו

 עוקבא ממר והביא לה� בהשאיר חכמי� דרוח הקפידא ליכא לצדקה

 א� א� מפלגא יותר ה"דה שסובר ומשמע לצדקה דממוניה פלגא שבזבז

 והוא, ש"עיי  "דהתשב הא על קאי דהא לבניו ג� חשוב דבר השאיר

  . נכו� תירו 

  

 במכוי� והדי�, לצדקה כשנות� אחסנתא לעבורי לחוש יש א�. ב

  . לעבורי
  

 מהוא בניו עדיפי דכי לאסור שיי� לא ודאי לצדקה שבנות� פשוט ד"ולע

 אלא לצדקה מעותיו רוב א� לית� הדי� מ� רשאי הא שבעצ� מועצ

 מחרמי� מילפותא אסור מעותיו כל שלית� מקצת לעצמו שישייר

 יבזבז שאל היא אושא מתקנת ורק, ש"עיי א"ע ח"כ ד� בערכי� כדאיתא

 רק הוא הא זו ותקנה א"ע' נ ד� בכתובות אילעא ר"כדא מחומש יותר

 בה ל� לית= מותו לאחר= מ"חלא אבל מנכסיו ירד שמא מחיי�

 מלית� לאסור כלל שיי� לא כ"וא ב"ע ז"ס ד� כתובות' בגמ כדמתר 

 סימ� ד"יו א"ברמ וכמפורש, מקצת משאיר א� מעותיו ברוב א� לצדקה

 מה כל צדקה לית� אד� יכול מותו בשעת אבל שכתב' א' סעי ט"רמ

 להתיר וכוונת אי� שסת� א� אולי א�, כולו ג� שכוונתו ואפשר שירצה

 רשאי אינו מיתתו בשעת שא� שפשוט מחרמי� דילפינ� דכיו� כולו ג�

, לצדקה כולו שית� מצוי שלא משו� הוא שסת� ומה, נכסיו כל להחרי�

 לו שיש מה כל כתב ולא שירצה מה כל צדקה לית� יכול וכתב דייק ולכ�

 לעשות בני� לה� שאי� מי שנוהגי� מה טע� והוא. אסור דכולו משו�

 לומר והוצר� ס"להחת שהוקשה מנכסיה� טובי� ודברי� קיימת קר�

 א"ע ז"קט ד� ב"בב י"רשב משו� יוחנ� ר"שא ב� לו דאי� דכיו� מטע�

 עצמו להציל וצרי� עברה עליו מלא ה"הקב ליורשו ב� מניח שאינו כל

 דאי�, ש"עיי מיורשיו לעצמו קוד� והוא הצלה הוא ובצדקה מגיהנ�

 מניח א� לצדקה להניח רשאי נמי ומעלי י�בנ לו ביש דא� לזה צור�

 ואולי, כלל לו הוקשה מה ס"החת על זה קשה ולכאורה. חשוב דבר לה�

 קיימת קר� הנכסי� מכל לעשות נוהגי� בני� לו שאי� שמי מחמת

 לו הוקשה שלכ� לעיל וכדכתבתי שאסור סובר שזה טובי� ודברי�

  . לטעמו והוצר�
  

 דעובדא כהא נחלה להעביר הוא ההמצו המוריש שכוונת היכא ואולי

 היה לא שבנו משו� לו דהיה דדינרי העיליתא שאקדיש יועזר ב� דיוס�

 שיש דכיו� להקדש שנת� א� אסור ב"ע ג"קל ד� ב"בב כשורה נוהג

 דוקא הוא עדיפא צדקה שמצות מחמת ורק נחלה להעביר איסור

 העברת לכוונת אדרבה כשעושה אבל צדקה מצות לכוונת כשעושה

 הוא וכ�. להקדש שנת� א� לו הותר לא האיסור לכוונת דהוא הנחלה

 אי� דהא מהקדש שעדיפא מסתבר שצדקה א� לצדקה בנות� ג� אולי

 מצוה ומערי� מקדיש שנקרא א� דבר איזה להקדיש האד� על חוב שו�

 לית� האד� על חוב הוא הא וצדקה, י"ברש ב"ע ו"ל ד� בביצה גמורה

 דהעברת להאיסור אלא להמצוה לא הוא ושכוונת מכיו� מ"מ, צדקה

 הצדקה למצות הוא דהכוונה היכא אבל שאסור גדול טע� יש נחלה

  .  "דבתשב זוזי' כד חשוב דבר להיורשי� כשמניח שמותר פשוט
  

 ה"הקב מעברת תצילהו הצדקה מצות שזכות שכיו� ס"החת לטע� והנה

 יש בני� לו שישכ ג� הרי, מיורשיו לעצמו קוד� הוא הוי ב� לו שאי� למי

 גדול אי� הרי כי חטאי� איזה על מיתתו אחר שמי� לעונשי לחוש לו

 מעונשי ירא היה הוא וג� המשיח ימות עד מימיו זכאי ב� יוחנ� מרב�

 צרי� אד� שכל ונמצא ב"ע ח"כ ד� בברכות כדאיתא דגיהנ� שמי�

 ולכ�, מבניו א� לעצמו קוד� שהוא מגיהנ� להצילו הצדקה לזכות

 יכול בני� לו שיש מי שא� לדינא לסמו� ויש ג"צע ס"החת של החלוק

 וליורשיו לבניו חשוב דבר שיניח א� עביד קא ומצוה לצדקה נכסיו לחלק

 א� גיהנ� יראת בלא וא�. לעיל כדכתבתי הגאו� בזמ� זוזי�' דד כהא

 וליורשיו לבניו שקדי� לעצמו גדולה טובה הוא נמי זכיות להוסי� רוצה

  . ס"דהחת זו לסברא
  

 בזמננו א� חשוב דבר ודאי הוא דאלאר אל� ב� לכל שהשאיר כיו� ולכ�

 ס� שהוא א� השאר לית� רשאי היה הגאו� שבזמ� זוזי�' מד יותר

  . מזה נוחה חכמי� ורוח, מעלי בני� היו א� א� גדול היותר

  

  . שבת לחלל מומרי� מבני� אחסנתא בעבורי הדי�. ג
  

 זהיר דאינו בעלמא בישא בברא רק שהוא פשוט מעלי דלא בבני� והנה

 ללכת בניו את ומחנ� ובתורתו' בה מאמי� הוא אבל במצות כ� כל

, מעליא זרעא מיניה דיפקו ספק ודאי יש שבזה מצותיו ולשמר' ה בתורת

 דהוא כיו� נמי כמסור לחברו אד� בי� גדול היותר חוטא הוא א� וא�

 יש לכ� ומצות הלתור בניו את מחנ� למקו� אד� שבי� בדברי� נזהר

 לחלל המומרי� אבל, א"ע ט"קי ק"ב בסו� כדאיתא מעליא לזרעא ספק

 בניה� את מחנכי� ואי� התורה איסורי על ועוברי� בפרהסיא שבתות

 שג� לפעמי� שאירע וא� מעליא בזרעא להסתפק אי� ומצות לתורה

 מיעוט רק הוא ודאי תורה שומר ב� נפיק התורה ולכל לשבת ממומרי�

 א� אלא לצדקה לית� רק לא רשאי ודאי שלכ� לזה לחוש ואי� ימצו שלא

 לא שבזה לטוב זכור וג� מזה נוחה חכמי� ורוח רשאי לאחרי� לית�

 זרעא מיניה דליפוק ספק שיש במסור א� מזה יותר וג�. ג"רשב על יפלגו

 לאבד שלא רק שהוא מסתבר ביד ממונו לאבד אסור זה שמטע� מעליא

 איתא מזה גדולה דהא, ממנו נחלה להעביר אירש אבל כבר לו שיש מה

 גרמא י"דע העיטור בעל בש� מהטור כתב ב"ס ק"ס ח"שפ סימ� �"בש

 העברת ש"וכ' נ סימ� ק"דב ב"פ ש"ביש הוא וכ� לאבדו מותר גרמי או

, שרשאי לו יתוס� שלא שמונע אלא לו שהיה ממה כלל מזיק דאינו נחלה

 אסור לאבד ורק לעצמו וממונ ליטול שמותר א"הרמ שהביא א"ולהי

 במומר ש"וכ, לצדקה ש"וכ לאחרי� לית� להאב איסור שליכא ש"כ

 דרובא רובא לפי מעליא לזרעא לחוש שאי� התורה ולאיסורי לשבתות

 שאינו בישא ברא מפרש כ"שג ג"קנ סימ� מ"חו ס"בחת ועיי�. שמותר

 גנוה שאינו או במצות כ� כל זהיר שאינו שהוא בעלמא בישא אלא מומר

, ממנו נחלה להעביר מותר דמומר משמע, ע"הסמ' כפי באביו כבוד

 זרעא חשש משו� ממונו לאבד דאסור שאמרינ� במסור ש� כ"ומש

 לעני� אבל מעליא זרעא חשש לעני� רק הוא, בישא ברא ש"כ מעליא

 שלשונו א� כדלעיל ממסור נחלה להעביר שמותר פשוט נחלה העברת

 שבתות לחלל מומר ב� אבל. ק"וצע בלשונו דק ולא דאסור משמע

. ממנו נחלה להעביר מותר ע"לכו בניו את מחנ� שאינו התורה ואיסורי

  . שכתבתי הברורי� מטעמי� בצואתו האב עשה שיפה ונמצא

  

  

  
  ] נ סימ� ב"ח מ"חו משה אגרות[


