שאלות

חת־ם סופר ת׳ ד

דאמרי סוא מסאי ק-ו משעבוד לסירוס אמריכן שירה ממיס׳ לסייס לא
כ״ש אבל לקבוע מועד שלא נעשס בו נס ולא החבר גשיס ופוסקים נשוס
מקים ורמז ורמסא רק מניעס הספד וסעניס מכסגא סוא וטעמי׳ גופא
לא ידענא ובקידור מסר׳״עבז ס ע״פי נססר דסוס כב״ד שכלו ס״ב וסוס
זכאי דסיינו סלד שבסו״ד יע״ש אלא לפ״ז סי׳ ראויי לקבוע כל טוב
בהגיענו לנבורוס ביוס סשעס למב׳׳י אלא שבלא״ס ימי ניסן סס ואין
מספידים בו ואי אסיהיב רשוסא לכמוני לדבר מה שהי׳ נ״ל י״ל דכשס
שסופרים דרך ירידס ממעלה למטה ויהי׳ יום הראשון חסם שבססד לעומס
זה מן נוקבים עוליס ביום סראשין מלכוה שבמלכוה וכן לעולס ססן
וכלס יוצאים זה לקראה זה ופוגשי׳ זה בזה בנצס שבנצס ויוס כ״ה למב״י
יו״ד אייר יוס בקור פסס שני ולפ״ז ביוס ל״ג סוא סיד שבסוד לסורדוס
סניצוצוס ולעומס זה היא ספארס שבספארס להיורדיס להעלוס נקלש
ויש לבסיז כי רגילים לסהסיל מנהג קצס אבילוס מיוס ב׳ אייר עד יום
ל״ג לעומר והנה יוס ב׳ אייר הוא ממש ההיפך מיום ל״ג כי אז הוא סוד
שבהוד להעוליס וספארס שבספאר׳ להיורדי׳ מססיליס להסאבל וביום
ח״י אייר הוא היפך )מיום ב׳ אייר כי אז הוא הוד שבהוד להעולי׳(
ושמסיס בו שכסבסי מהעלאה ממטה למעלה כן הוא כ־ כל ימי הספיד
מונסי׳ בין יוס שבס ליוס נו״ן כי ממסר׳ השבה סספרו עד יוס נו״ן וידוע
מדס שבס הסססונה ונו״ן אימא עילאה הרי שע־ליס בו וכנ״ל ולפי דאי׳
במדרש שמיום שכלה ססררה שהוציאו ממצרי׳ הלכו ג׳ ימיס בלא לסס
ואמ״כ ירד סמן א״כ ס•׳ הורדה המן ביוס ל״ג בעומר וראוי׳ לעשוס לזה
זכר טוב אך סוא נגד ש״ס פר״ע ושס סארכסי מימ לעשוסו יום שמסה
והדלקה ובמקום ידוע דוקא שיסי׳ סל סלפיוח שסכל כפנים לשם לא
ידעסי אס רשאים לעשוס כן והוה כעין מ״ש רלב״ס במי שנדר לקבר
שמואל הנביא יעי׳ש וכבר עלה בלבי לומר לפמ״ש רמב״ן באגרה הנפלא
שלו שכל מקוס המקודש יוסר מסברו סרוב ושמס •וסר מסברו ע״כ הואיל
ובעו״ס עדיין לא הגיע עד עסה זמן בנינו ע״כ הי׳ זאס כדי שלא יסישב
ירושלים ביסר עז כ־ לא זכינו לכך מי יסן ויזכני הי״ס להיוס ממישבים
של ירישליס ועכ״פ לא ממהרסיס וממסריבים ס״ו להאריך גלוס ישראל :
ו מ א ו ד המססי על דבלי י״נ הגאון מהר עמרם נ׳׳י מוסזקני מ שהוא
בקי בסדרי סורס ואך ספעס לא כיוון יפה במ״ש ורמז לעיין
בססו׳ מהרמ״פ סי׳ כ״ט דבז״סז אין סילוק מקומו׳ הכה הגאון הנ״ל כ׳
כן מאיטליא למהר״מ אלשקר בירושלים שאין לו להשסרר עליו וסלמידי׳
אעפ״י שהוא יושב ירושלים ומעסה אס נבין סדבריס כפשוטן ואין בין
ירושלים לאיטליא כליס א״כ מכ״ש שאין מעלה ליושבי א י שבשארי קהלוס
דעכיפ איכא פליגסא אי קדשה לע״ל ומקים מקדש ודאי קדשה לע״ל
ואנשי ימשליס קרובים עכ״פ טפי למקו׳ מקדש ההוא משארי יושבי א׳׳י
אבל סלילה לא היסה כך כוונה הגאון ז״ל אלא לענץ סשסררס ההורס
שיהיו בני ס׳׳ל מסויביס להיוס נגררים אסר בני א״י בגזרוסיהס והקנו׳
ומכ׳׳ש יושבי ירושלים שנאמר מליון סצא סורס וזה בטל עסה בעו״ה
ואדרבה אפשר בבל עדיף מא״י מפני שהוא ונקום ישיבה טפי ויעיין
בלס״מ ספ״ה ממלכי׳ ומימי הרי״ף ואילך אין מעלה גס לאלז שנער לשארי
ארנוה לענין שררו׳ ההורה אבל מענין קדושה המקוס לא דיבר הגאון
ז״ל וכיון שלא דיבר הגאין מהרמ״פ ז״ל מזה נסזי אנן דסנן הכל מעלין
לירושלים אפי׳ אס רובא גויס כמבואר שס ופסקו בש״ע ש״מ אפי׳ בז״הז
הדין כן ומהרי״ק שרש ס׳ כ׳ בזמנו אין לך מצוה גדולה כזו לבנוהבהכ׳ינ
בירושלים ע׳׳הק מקום מוכן לעלוה ספלה השמימה וכו׳ ונקוף השרש
הה:א כ׳ ודל כדי שיהי׳ להס בזכיה העמידה שס כי רב הוא כי שס
ציוה ס׳ אה הברכה לברך בשמו ולשרשועכ״לובהשו׳ מו״ה בצלאל אשכנזי
סי׳ ט׳׳ו ד״ס וגס שדמי בסיס הללו וכו׳ כ׳ שיערערי על סדירה בירושלים
ושוב אפי׳ על עולי רגליס ואס אין ימשליס ח״ו אין סברון)כצ׳׳ל( עכ׳׳ל
ע״ש לא סבנסי איך הלה ישיבה סברון בירושלים אבל עכ״פ מבואר
דמשונה למעליוהא ישיבה ירושלים מישיבה שארי מקומוה שבא׳׳י א״כ
ממילא י״ל אפי׳ יהי' הסיס שבשארימקומוה שדס לדירושליס אבלעכ״פ
ממילא אינסו טובי׳ במעשה סמצוס בישיבה ירושלים ויעיין נס׳ ברכי
יוסף סי׳ רכ׳׳א מעיין קדימה בעל מעשים ומכ״ש כששניהם סכמיס דיש
קדימה לבעל המעשים :
איברא דסרמב׳ ס בסל׳ אישוס מייסי הך מסכי' הכל ממלין לא״י וסכל
מעלין לירושלים ואמנם לא מצאסי לו בסל׳ מהנוס עני׳ סך
ספרי פ׳ ראס דיש להקדים עניי א״י ולא מייהו רק קדימה דפ׳ איזהו
נשך קרוביך מפניי עירך וכשאני לעצמי אמרהי דקרא אס כסף הלוה
לא מיירי בפורענוס ס״ו שידורו ישראל בס״ל בזמן שיושביה של א“י בסוכה
דנראס דאפי׳ כשעושי׳ רצונו של מקום לא סיבטנז שיהיו בסס ענייס
שצריכים לסלווה לפי שעה אע״ג שסובטיזו אפס כי לא יסי׳ בך אביון
שיצטרך ליטול מסנוה באדם אבל שלא יסי' עני שיצטרך לסלווה לא
הובטסו א״כ מיידי קרא דאס כסף הלוה בשעישי׳ רצונו וכולם יושבים
באיי ולא הוצרך קרא לקדימה לעניי א׳׳י אבל קרא דפ׳ ראס מייד להדי׳
נשאי! עושי׳ רצונו ולא יסדל אביון וכמו שהי׳ בזמן ביה שני ואז יש קסלוה
ישראל בס׳׳ל הוצרך לומר בארצך להקדים עניי א׳׳י לעניי ס״ל כן סי׳
נלע״ד אלא שמרמב״ס נראה דלא פסקו כלל לסך ספרי וצ״ע ;

ותשובות

ו כ ב ר סארכסי יוסר מדי ולסיים בנסמס אומר מ*ש לעיל דקביעס יוס
מועד ביום עשייה נס הוא ק׳׳ו דאוריי׳ ולפע׳׳ד לפ׳׳ז יום פוריס
וימי סנוכה דאיריי׳ סס אך מס לעשוה בסס אס לשלוח מנוה או להדליק
גרוה או לעשוס זכר אסר זהו דרבנן והעובר ואינו עושה שוס זכר לימי
סנוכס ופורים עובר על מ׳׳ע דאוריי׳ אן העושה שוס זכר יהי׳ מה שיהי׳
עכ*פ ביוס א׳ מימי סנוכס ואפי׳ לא הדליק נרוס ולא שלס מנוס בפוייס
וכדומה אינו אלא עבריין דרבנן ואפשר קריאה סלל ומגילה הוה ק״ו
דאוריי׳ לומר שירה כיט שצוס בפסם לספר י׳׳מ בפס ס״נ ממוה לחייס
סייב לומר שירה בפס דוקא וא״כ סי׳ יוצדק קצה דברי בס״ג שהאריכו
בו רמב״ס ורמב׳ין בשערים דס׳ המצוס אלא עכ׳׳פ לא סי׳ לו למנוהו
מ״ע בפ״ע כיון שהוא כלול בכלל ספור י״מ וכימי צאסנו ממצרים יראנו
נפלאוס ונזכה לישועוס הנבאוה בנ״א .סכ״ד יסיב בארעא דסשוכה
ומילין לצד עילאה ממלל ברום נמוכה ואולי לכשיגיעו הדברים לארץ
נכונה יסעלו ויהקדשו פ׳ שנים בסכמה ובסבונס ובדעה ובכל מלאכה
ועד״ז נסעלה הלמוד בבלי על ירושלמי אוזר שנהקבל שס וסיהה הרוסה
משס׳׳ק סופר מפפד׳׳מ :
בדין ובהלכה א״נ :

תשובה רלד
ה חיי ם והשלוש לניפך ספיר ויהלום ס״ה ידיד ה׳ וידיד נפש כל סי ס״ה
גאון עולם הפאלה ישראל פאר הדור נזר הזמן נ״י ע״ה פ״ה
כקש׳׳ה מהר זלמן מרגליוס נ״י מצלאין אנסנו לסייב רב רבנן וביהו ברוך
יאמר לעומהו יפוצו עוד סוצה מעיין גנשו אשרי קהל עדחו שנכה להס
ליהנוס מזיו שכינהו עיד יסליף כס יעל אבר כנשר יסוכך עליו
באברסו גס עד זקנה ושיבה ינוב בטובה לאורך ימים ושנוה סייס אמן :
למעז ציון לא אסשס ולא אשקוט עד יצא כנוגה אור משפט צדק
בעזה״י באלו הנאערי' ממני במכהבי הראשון וי״נ הגאון נ״י בנס
עליו ציין המצוין בהלכה ירד לעומק יהזשפט באו^ ורוסב כדרכו בקדש
ממש לא הניס מקוס להסגדר בו ולא סלס בלי עידור ומי ׳שדד עמקים
אחריו ומי יסקל אבני קדשו אשר בנס מצודה להורס ולסעודה בכל זאס
לא אשיב ידי אחור מלבדוק עד מקום שידי הכהה מגעה לחיספוס ולא
למגרעה והסונן דעה יהן סלקי בהורסו מקום שעה לעקר ועה לטעס :
ב מ ה שסמסי במ״ש נס׳ ברכי יוקף סי׳ רנ׳׳א בסילוק צדקת לסקדיס
עושי מצוס ופועלי צדק יוהרמן השאר והנחנו ג״כ שישיבה ירושלי׳
חשיבה מישיבה שארי מקומוס בא ׳י א״כ ממילא יש ליורבי ירושלים קדימה
מס ליושבי שארי ער• א״י וכל זס ברור ופשוט לכאורה :
א ל א במ״ש שפשוט בעיני שישיבת ירושלים יש בס מצוה יוהר מישינ׳ שארי
ערי א״י וסבאהי בפשיטוה ממסני׳ שלהי כהובוה דסכל מעלין
לירושלים חס אפי׳ בז״הז לכל ספיסקיס דאפי׳ להמרדכי וסג׳א דכי אשס
בז״סז לא יכולה לכיף האיש מ״מ האיש יכול לכוף א״כ ש״מ דמצוס איכס
וא״כ היושב בס עיסק במצוה טפי וראף להקדימו עכ״פ ועל זה כ'
וסאדיך הדרה גאונו ני׳ בפירושי׳ שוני׳ על דברי סג״א שהמה נפלאים
לכאורה דאפי׳ אסר ההגה׳ דירושלמי מיירי בז״תז וכן הוא בחשו׳ מיי׳ סי׳
כ״ס מ״מ מס שמסיים ומחני׳ מיייי בזמן שבסמ׳׳ק קייס שאז סוס המצוס
טפי לדור בירושלי׳ מבא״י עכ׳יל דבר זסאין לו שסר דאפי׳ נימא בירושלי׳
סין שוס מעלה בז״סז מבשאר א״י מ״ע א״י עדיף מס״ל בכל הזמנים בלי
ספק וא״כ מ“ט אמר בירושלמי בז׳סז אין אשה מעלה מד׳׳ל לא״י והגאון
ני׳ כדרכו בקדש נסיה בי׳ טפי והעמיק עיוני כמבואר באריכוה בחשובהו
והנס מ״ש סב״ס דמשו״ס לא חוכל היא לכוף אוחו בז״סז משוס דוחק
מזונות והקשה סד״ג הינס מסו״ל לא׳יי אבל מא״י לירושלים וכי יש דוסק
מזונות בירושלים מבא״י חה י״ל משוס דישיבה כרכים קשה ופירשיי
בקידושין מ״ט שהיוקר מצד בכע וירושלים כרך סיא וכדמייתי ש״ס
בכתובות ק״י ע״ב מקרא ויברכו העס לכל האנשים סמתנדביס לשבה
בירושלים אך דא״א לכוון זה בלשון מרדכי וסג״א דמסייס דחוס מצוה
טפי וכו׳ משמע משוס מצוס אחאינן עלייסו וסיוסר טוב סגה׳ פרישה
מצום טפי לדור בירושלים מבא״י כלימר בזיסז ליכא מצום לא מס״ל לארץ
ולא מא״י לירושלים ואפשר דהר״מ גופיה לא ס״ל סכי לדינא כתירושלעי
אלא דס״פ הירושלמי ומייחי רק ראי׳ מיני׳ דלא כר׳ת דיפה כס האיש
מסאשס אבל בהא דאיכא מצוס בא״י מס״ל בז״סז לא ס״ל כיון שבש״ס
דילן לא מסלק בכן והו מדאמרי׳ בגיעין מ׳׳ה וכן פסקו תפיסקי׳ דעבד
כנעני בז״סז שברס לא״י כותב לו לרנו שטל על דמיו ועושה אוהו בן
סודן והיינו מסיפא דמשנהינו אין סכל מוציאי׳ ומקרא לא הסגיר עבד
ומנ״ל דלמא דוקא בזק שבסמ׳׳ק קייס אבל בז״סז לא עדיף עבד כנעני
עאשה דהורע כסה בז״סז מבזמן הביס דלמא עבד נמי אע״כ גע׳ דידן
לא ס״ל סכי וסר׳מ גופי' לא קאמר אלא בפי׳ הירושלמי ולסוכיס נגד
ר״ה אבל בגוף הדין לא פליג וזס דלא כחלקה מחוקק קוף סי׳ ע״ס :
ן פ רי ט סד׳ג מייתי ג״כ דמהני׳ בזיהז מדאמר סכל מעלץ לירושלים אפי׳
מנוס היפה לנוה סלעס ובזמן שבהמ״ק קייס ליכא נוס רעה
בירושלים יש לדסות דמשוס הא לא ארי׳ דכהיב ויברכו העס לכל סאנשי׳
המתנדבים לשבה בירושלים משוס דישיבת כרכים קשה ופירש״י מדוסק
הבתים

