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משמעויות ישראלית ממלכתיות קורן ז הרב
עמ קדוש וגוי כהנים ממלכת הלכתיות

התלויות בהלכות כי ל זצ מישקובסקי א הגר ר ממו פעם שמעתי
הרמב פסקי אחר ילכו אשכנז ארצות יוצאי שגם לכך מקום יש בארץ

למעשה הלכה כהוראות נכתבו לבדם הם באשר ם



לנהוג אותם לכוף מהו דור אחר דור ובחומרותיו בקולותיו ל ז ם כהרמב שנוהגים קהלות רבינו ילמדנו
אבותיכם מנהג הזהרו דילמא או הסברות המביאים מהאחרונים וזולתם י כהר

מן א כשום לנהוג ל ז ם כהרמב שנוהגים קהלות לכוף לגשת לבו אל ערב אשר זה הוא מי תשובה
והאראביסטאן ישראל ארץ קהלות וכל הפוסקי גדול הוא אשר ל ז ם הרמב ואחרונים ראשונים הפוסקים
ממנו לזוז יכפוהו למה ובחומרותיו בקולותיו כמוהו שינהוג מי לרבן עליהם וקבלוהו פיו על נוהגים והמערב
באותה רבו ואפי ל ז ם מהרמב ושמאל ימין לנטות לבניהם שאין אבותיהם ואבות אבותיה נהגו אם גם ומה
לנהוג ל ז ם כהרמב שנוהגים הקהלות למעוט לכוף יכולים אינם וזולתו ש כהרא שנוהגים קהלות העיר

קארו יוסף הצעיר כתבתי ל והנ כמותם
לב סימן רוכל אבקת ת שו

מקומות כמנהגי ולא אלו מקומות כמנהגי לנהוג להם יש הזה למלכות האשכנזים כשבאו ד בנ כ וא
היו והספרדי א בפליבינ לדור ואשכנזי ספרדים באו שבתחלה מינה עדיפא שלפנינו בנדון משם שיצאו
עשו וכן שהוכחתי וכמו להחמיר בין להקל בין הספרדים כמנהג לנהוג לאשכנזי והיה האשכנזים על מרובי
היו אם ואפי מרובים הספרדים לעולם הראשונים על ונתוספו אחרים אשכנזים עוד באו כ אח כי הגם
הראשונים שהאשכנזי לפי הספרדים כמנהג לנהוג האשכנזים צריכים הספרדים על האשכנזים מתרבים
וכל כספרדי כולם ל הו כ א שהוכחתי כמו כמנהגם לנהוג צריכי והיו ההם הספרדים לגבי בטלו שבאו
האשכנזי על מרובי היו הספרדי שמלבד שלפנינו בנדון ש וכ לגבייהו בטלים כ אח הבאי האשכנזי
הוא פשוט שדבר מהאשכנזים הם מרובים הספרדים היום עוד וגם כספרדים כולהו להו הוו כ וא מתחלה
מביעתא דפשיטא נתבאר לעיל שכתבתי מה מכל מ ומ לשנות ואין הספרדים כמנהג לנהוג שצריך
להחמיר באו שאם אלא עוד ולא הספרדים מבדיקת לאכול מותרים א בפליבנ הדרים שהאשכנזים בכותחא
כתבתי ד לע הנר עומד העולם שעליו השלום גדול כי המחלוקת ומפני הלעז מפני רשאים אינם עצמם על

המדבר הוא אני
ריב סימן רוכל אבקת ת שו



אף אחת הגהה מפני לאסור הדעת על יעלה היאך להתיר כת דארעא מאריה ם שהרמב מאחר
טעם לה היה אם

מב סימן א חלק ט מהרי ת שו

ארץ של דאתרא מרא הוא כי ם הרמב דעת פי על מיוסד כולו ע השו שחיבור ומפורסם שידוע
כמותו נוהגים המערב ארצות שרוב ם הרמב כסברת ע השו סתם ולכן המערב וארצות ישראל

ה תצ סימן ח או הגדולה כנסת

הוקבעו דבריו הרי דאתרא המרא שהוא ערוך השלחן מרן כדברי פוסקים שאנו אלה במקומות
אפילו מדבריו הזז וכל עליו חולקים רבים ואפילו מחלוקת שום בה שאין מסיני למשה כהלכה
ש ע רבו בכבוד וכמזלזל התורה מדיני זז כאילו הוא הרי לקולא מחומרא שכן וכל לחומרא מקולא
ד סימן העזר אבן חלק לב ישמח ת בשו ירושלים ד ראב גאגין חי משה שלום רבי הגאון והנה
המרובים אנו ירושלים הקודש ובעיר הואיל זה ולפי וכתב ל הנ רוכל באבקת מרן דברי הביא
השלחן מרן כדברי לפסוק עליהם ישנים גם חדשים כאן הדרים אשכנז בני אחינו כל על באוכלוסים
וכן כמונו נעשו אשכנז מארצות ישראל לארץ מהעולים קמא קמא כי להחמיר בין להקל בין ערוך
כמנהגם לפסוק לעצמם היתר והורו אשכנזים רבנים איזה באו כעת אך עולם מימות מנהגינו היה
קולות להקל עוז הרהיבו שהן כל ומחומרות דישראל דארעא מרא הקדוש מרן פסקי היפך ל בחו
מרן פסקי על ויום יום בכל עוברם על פקודה ליום יענו ומה ל בחו נהגו כן כי באמרם נוראות

וגלילותיה הקדושה ארצנו ערי בכל הוראותיו פשטו אשר ערוך השלחן
נו סימן ג חלק דעת יחוה ת שו



ומפורסם הדבר שידוע כותב תצה סימן הגדולה כנסת בספרו ב החבי בנבנישתי ישראל בר חיים רבי הגאון
סתם ולכן המערב וארצות ישראל ארץ של דאתרא מרא הוא כי ם הרמב דעת פי על מיוסד כולו ערוך השלחן שחיבור
מכתב ת בשו חמד שדי בעל הגאון כתב וכן כ ע כמותו נוהגים המערב ארצות שרוב ם הרמב כסברת ערוך בשלחן
וכמו ם הרמב כדעת כלל בדרך פוסק ערוך השלחן בחיבורו שמרן בידינו הוא גדול שכלל ג רע לב דף ו סימן לחזקיהו
אברהם רבי הגאונים ובניו נא סימן החיים חקות בספר י פלאג חיים רבי הגאון כתב וכן ש ע גבוה בשלחן שכתב
א חלק ללב יפה בספר י פלאג יצחק ורבי ג ע קז דף לג ובסימן ג ע כה דף ח סימן אברהם שמע ת בשו י פלאג

ב סק קו סימן חיים אורח
מרן שכתב מה פי על שזהו ובאמת ש ע ם הרמב לפסקי נאמן שמרן מד סימן ב חלק באגרותיו איש החזון כתב
וארצות וערביסתאן ישראל ארץ קהלות שכל הפוסקים גדול הוא ם שהרמב לב סימן רוכל אבקת ת בשו עצמו
קמ סימן רוכל באבקת מרן עוד כתב וכן לרבן עליהם וקבלוהו זה הוא כי יאמר אשר דבר בכל פיו על נוהגים המערב
שבמקומות כתב רנו סימן ב חלק ץ הרשב ת ובשו כא סימן ש הריב ת בשו עוד ועיין ש ע ז הרדב עמו והסכים
ובועז יכין ת בשו כתב וכן כגון דברים קצת מלבד ם הרמב ספרי פי על ולפסוק לדון הסכמנו בהם שנתיישבו מיום אלו
טוואה בן א ומהר דברים משלשה חוץ ם הרמב דעת פי על הדברים בכל נוהגים אלו שבמקומות קכד סימן א חלק
לסמוך שיש בודאי ערוה בדיני אפילו שקולה שבמחלוקת כתב לה סימן ץ התשב ת שו שבסוף המשולש חוט ת בשו
על תמה ולכן להקל אף כמותו לפסוק וצריכים לרבן עליהם קבלוהו כי פיו על ולפסוק לדון שהסכימו מאחר ם הרמב על
שומעים ם להרמב ם הרמב על חולק ד שהראב פי על שאף כתב צד סימן אלשקר ם מהר ובתשובת ץ הרשב
מצרים המערב ארצות אלו גלילות שבכל נט סימן י פראג י מהר ת בשו כתב וכן האלה הגלילות בכל סומכים שעליו
באבקת מרן שכתב וכמו ש ע ם הרמב חיבור פי על להתנהג עליהם קבלו כולם ותימן פרס צובה וארם נהרים ארם
א החיד מרן כתב וכן לרבן עליהם שקבלוהו אלה במקומות ם הרמב כדברי לפסוק עולם מימות נהגו שכן ל הנ רוכל
דברי שהביא צו סימן חיים אורח חלק לב חקרי ת בשו עוד ועיין וזה ה ד א סק לח סימן חיים אורח ברכה במחזיק

כהטור דבריו בסוף העלה כן פי על ואף ל מהריב
ערוך השולחן וכללי הקדמה ה חלק דעת יחוה ת שו



לאכול שלא כגון בפסח חומרות בכמה נהגו ל שבחו ישראל לארץ לארץ מחוץ שעלו משפחות
י בא גם אלה במנהגים ממשיכות והן חמץ של זכוכית בכלי להשתמש ושלא וקטניות אורז
במנהג להמשיך עליהם או י שבא המזרח עדות כמנהג אלה בדברים להקל רשאים בניהם האם

אבותיהם
תושבי בכל מנהגם ופשט להחמיר ל בחו בעודם נהגו עדה אותה אנשי כל אפילו שלנו בנדון
וכמו להקל י א כמנהג לנהוג רשאים היו ל לחו לחזור שלא מנת על ארצה כשעלו מיד הרי העיר
שנדפסה בתשובה נבון מרדכי בנימין רבי הגאון פסק וכן ב רי סי רוכל אבקת ת בשו שהורה
חייבים בניהם אין להחמיר במנהגם להמשיך בחרו שהם פ אע לפיכך ט תש טבת סיני בקובץ
י בא התושבים שרוב כאן אמך תורת תיטוש אל משום בזה ואין אבותיהם כמנהג להחמיר
וכמנהג מרן כדעת ינהגו שהבנים נכון יותר לפיכך הוראותיו שקבלנו מרן כדעת להקל נוהגים

מירושלים ה ודבר תורה תצא מציון כי ישראל ארץ
יב סימן א ח דעת יחוה ת שו

וביתר פסח בהלכות להתנהג יכול האם אשכנז מארצות ומוצאו כדת י בא שנתגייר צדק גר
כמנהג לנהוג עליו או ע השו מרן הוראות עליהם שקבלו המזרח ועדות ספרד כמנהג ההלכות

א רמ ביד יוצאים ש אשכנז יוצאי
בזה כיוצא שאמרו וכמו דאתרא מרא שהוא ע השו כמרן לנהוג צריך ישראל בארץ שנתגייר כיון
קטז בחולין וכן מילה למכשירי בשבת פחמים עושים היו א ר של במקומו קל שבת במס

ובעירובין יט ובשבת
לג סימן ה ח דעת יחוה ת שו



בטבעו יוסף בית המחבר שהרב ידוע כי המחקר בזה המבוקש התכלית והוא העיקר והוא השלישית
ף הרי הנחמדים הגאונים המה עדים ושלשה שני פי על מקום בכל הלכה ופסק נכסף הגדולים אל
חש לא התורה אדירי רבוותא ולשאר נצמדים אחת לדעת מהם ששנים מקום בכל ש והרא ם והרמב
חש ולא בתראי ולא קמאי הם כי ואף שניהם כדברי הלכה לפסוק עמד גדולים במקום רק עליהם
הלכה לפסוק רבים עמו והסכימו דעירובין ב פ סוף שפסק ף הרי הלא דקמאי קמאי בו שצווחו לדברים
האחרונים פסקו וכן התלמיד אצל הרב במקום ואפילו קמאי לדברי לחוש ולא כבתראי מקום בכל
תעלומות כל וגילו מחשך כל האירו בהן אשר הנעימות בתשובותיהן י ומהרא ק מהרי ובראשם תמיד
בפשיטות הזה הכלל על בנוים רובם אשר המדינות באלו אשר המנהגים כל סתר הדבר זה י וע
נהוג הכי דבר כל אצל וכתבתי עליהן לחלוק כ ג רציתי לא ולכן דבריהם אחר מפקפקים ואין ותמימות
להיות לי נראה כתבתי ואז מעצמי אמרתי לא אם אומרו שם עליו כתבתי דבר וכל עמי ונמוקי וטעמי
מהרי כתב ושגגתי סרחוני באחרים נתלה יהא ולא משוגתי תלין אתי טעיתי באולי ואם בשמי נקרא
דאינשי בפומי מרגלא וכן ה וראבי ם ומוהר התוספות פ ע פוסקים הרוב דעל א קע סי בתשובה ו
גם הנחתי ושאר הלכתי זה ובדרך אשר ר ב יעקב ר הטור ובעל י ואשיר המרדכי כדברי לפסוק
אשר והאחרונים הראשונים והפוסקים הגמרא מדברי המחבר הרב שהשמיט שכחה לקט תוספות
הארוך והיתר ואיסור דורא ושערי ואגודה זרוע אור דיני חדושי כגון כלל הביא לא ואשר בספרו הביא
חידושים ועוד זאב ובנימין וחליצה גיטין וסדר ו פד ם ומהר ו ומהרי ל ומהרי ן ברי י מהר ותשובת
בכל הלכה פסק בענין מסותרת ותוכחה מגולה אהבה גם מלמנות רבו חדושיהם דבר אשר מקובצים
הרב בדברי השגות גם כדבריו נוהגין אינן צרפת מבני אשר הלז הגלות ובני אשכנז בני שמנהגי מקום
שהבינם ממה אחר בדרך ל ז הראשונים דברי וביישוב הלכה בפסק הנוגעים בדברים הרבה במקומות
זה בחבור נכלל לו הראוי מקומו פי על וקצר נאה בסדר מסודר דין כל יוסף בית ספר המחבר הרב
עשה יפה בעתו הכל אשר שבשמים אבינו מלפני ר כי אמן ינשה לא לעולם אשר משה דרכי הנקרא

אמן מעשה ובכל דבור בכל וישתבח יתעלה
הטור על הקצר משה לדרכי א הרמ הקדמת



וכמעט לפניו היו אשר מכל דבר בו חיסר ולא הטורים על יוסף בית חיבר קארו י ומהר
מסברת מדעתו הלכות פסקי בענייני פשרות עשה אבל בו להתגדר מקום הניח שלא
הולכים והתלמידים הנה עד ונהגו קבלנו אשר הקבלה נגד ה באו הפעמים ברוב הכרס
והפוסקים התוספות סברת נגד הכריע כי הדבר בנפשם כי ידעו ולא ופסקיו דבריו אחר
כאילו ש והרא ם והרמב ף הרי הגדולים שלשת על וסמך כוותיהו לפסוק נוהגין אנו אשר

הזקנים מימות בידו מסורה הקבלה
שניה הקדמה חולין שלמה של ים ל מהרש

י ור תם שרבנו התוספות כבעלי ההלכה ם הרמב על חולקים התוספות בעלי כאשר
ובמנין בחכמה ם מהרמב גדולים

ש הרא תשובת בשם קמא לבבא הקדמה שלמה של ים ל מהרש



ם הרמב הוראות את קיבלו ישראל בארץ
כד סי רוכל אבקת י ה א פ תרומות הלכות מ כס

שגדלו נכרים בפירות מ תרו להפריש צריך ואין ם כרמב ישראל ארץ מנהג
ומצפצף פה פוצה ואין ישראל בארץ שקנה בקרקע

א הי שם שם מ כס



התורה מן אינה עזרא בימי ואפילו בבל עולי בו שהחזיקו במקום ואפילו הזה בזמן התרומה
שם ישראל שכל ובזמן בלבד ישראל בארץ אלא תורה של תרומה לך שאין מדבריהם אלא
לחזור עתידים שהן כמו ראשונה בירושה כשהיו כולכם ביאת הארץ אל תבואו כי שנאמר
ולפיכך מקצתן ביאת שהיתה עזרא בימי שהיתה שניה בירושה כשהיו לא שלישית בירושה
אלא הזה בזמן חייבין שאין במעשרות הדין שהוא לי יראה וכן התורה מן אותן חייבה לא

כתרומה מדבריהם
ו הכ א פ תרומות הלכות ם רמב

והוא דאורייתא הזה בזמן תרומה ביבמות דאמר יוחנן כר לן קיימא דהא יפה להלכה כיון לא
דאיתא הוא חלה גבי מילתא להא איתא ואי הספר בתחילת כתב שכך נראה עצמו

ד ראב

וכתב נוהגין י בא בהם להאריך רצוני אין אלו בארצות ומעשרות תרומות נוהגין שאין מפני
ולא כולם עלו שלא כיון דאורייתא היה לא עזרא בימי שאפילו מדרבנן אלא שאינו ם הרמב
ודרשינן בבואכם בה דכתיב חלה גבי אלא טעמא האי שייך דלא ל ונ עליה יושביה כל היו
מ ומ עליה יושביה כל שיהא בעינן לא ומעשרות תרומות לענין אבל כולכם בביאת מינה
שהם פי י ר אבל ממנה משגלו הארץ קדושת שבטלה דרבנן אלא אינו דהאידנא ד מ איכא
להפריש חייב י בא הזורע הילכך בטלה לא עזרא בימי שקדשו שנייה דקדושה דאורייתא

השמיטה שנות סדר לפי ומעשרות תרומות
שלא סימן ומעשרות תרומות הלכות דעה יורה טור



בפני שלא בין הבית בפני בין ישראל בארץ אלא התורה מן נוהגים אינם ומעשרות התרומות
ישראל לארץ סמוכה שהיא מפני שנער בארץ אפילו נוהגים שיהיו התקינו ונביאים הבית
מצרים בארץ אף נוהגות שיהיו התקינו הראשונים וחכמים שם ושבים הולכים ישראל ורוב
חייבת שדה בה הקונה סוריא ישראל לארץ סביבות שהם מפני ומואב עמון ובארץ

בהן נוהגות ומעשרות תרומות אין הארצות ושאר סופרים מדברי ומעשרות בתרומות
ומעשרות תרומות חיוב אין עזרא בימי ואפילו בבל עולי בו שהחזיקו במקום אפילו הזה בזמן
מקצתן ביאת ולא כולכם ביאת משמע תבואו כי שנאמר מפני מדבריהם אלא התורה מן

עזרא בימי שהיתה כמו
ב א שלא דעה יורה ערוך שולחן
מדאורייתא ומעשרות בתרומות ישראל בארץ עכשיו דחייבין להו וסבירא חולקין ויש הגה

י ר בשם טור כן נהגו לא אך



ב פ ש כמש יוחנן ר מודה דרבנן אליבא אבל י דר אליבא אלא א א פ ביבמות פ ל ל ור י דר כו ז בזה
י ר והשיב כו דלמעשרות י ר והשיב כו ירושה ה ד ב ב פ ושם כו י ר ל א ה ד א א פ שם ועתוס
ויעשו כתיב פטורין יהו משגלו מעתה שם דגרסינן בזה פליגי דשביעית ו רפ ובירושלמי כו למימר דאיכא
ביאתן מה יהושע בימי לביאתן עזרא בימי ביאתן הקיש כו נון בן יהושוע מימי עשו לא כי כו הקהל כל
מד אמר ח ריב נתחייבו ממה ונתחייבו היו פטורין עזרא בימי ביאתן אף ונתחייבו היו פטורין יהושע בימי
ירושתך הקיש וירשתה אבותיך ירשו אשר הארץ אל אלקיך ה והביאך דכתיב הוא הדא נתחייבו ת
ל ס וכן כו המעשרות את עליהן קבלו מאליהן א אר כו ת מד אבותיך ירושת מה אבותיך לירושת
קדירה שאול בן חלפתא ר תני שם דגרסינן מדרבנן שהוא א כר שם דתרומות בתרא בפ לאמוראי
מקומות בכמה וכן ח במתני שם ש הר והביאו המעשרות את קבלו מאליהן ד כמ כו תרומה בה שבשל
ועל כו בתרומה כו אימור י ט ושם דרבנן ז בזה לתרומה הנח א ד מ דפסחים ג פ ובגמ בירושלמי
ב ב פ ביבמות ש ומ מדרבנן והמעשרות התרומה עזרא בימי שאף ע וש ם הרמב סמך ל הנ הירושלמי
בימי אבל בטלה כ ג שניה דקדושה משום דרבנן ל וס י דר עליה פליגי דרבנן משמע י כר דאמרי ואנא
לא שניה דקדושה מ וש א ז דחולין ק בפ ל קי דהא ליתא אבל שם י רש ש וכמ חייב ה לד עזרא
ש כמ ושניה ראשונה ירושה ש ממ מדאורייתא נתחייבו עזרא דבימי ל ס י דר ק ה אלא בטלה
שהוא אף כ ג בטלה ולא מדרבנן רק ל כנ כלל נתחייבו לא שניה דבירושה ל ס רבנן אבל ל הנ בירושלמי
ש וכמ ראשונה בקדושה קדושה וירושלים ק דבהמ הבחירה בית מה ו בספ ם הרמב וכתב מדרבנן
וברייתא אלו בכל דתנן כוותיה דמתני ה וכר א ז ט ובשבועות זבחים ובסוף א ד יו דמגילה ק בספ
קדושת אבל כו תני ה ד שם ועתוס כו ע דכ י ור א דר בפלוגתא ושם ש כמש כוותיה שאול דאבא
כו ע דכ ה בד שם דשבועות ועתוס מ וש דחולין ק בפ ש וכמ שניה מקדושה אלא קדשה לא הארץ
גב על ואף כו ע דכ ה ד שם דמגילה תוס קושית מתורץ ובזה כו ירושה ה ד ב ב פ יבמות ובתוס
אבל תנאי למצוא שדחקו זהו כו תנאי כהני אלא שם ובשבועות ש כמש אהדדי להו תלי שם דבמסקנא
ולכן נחמן כרב ודלא ל לע קדשה דלא ד למ וליכא ביה הדר יצחק ר ואף שם מרי וכרב כן ל קי לא באמת

כו ע דכ ודחי ק מבהמ תנאי להביא רצה בתחלה
ו שלא סימן דעה יורה א הגר ביאור



מכות סוף בגמ וכן המעשרות את קבלו דמאליהן וירושלמי רות וממדרש ויחי פ ר ממ ראיה מביא כ ג ת בסה
תרומה מ מ אבל דיבמות תוס וכדברי שם מדאורייתא חייבין שקבלו כיון שכתב אלא שם י כפירש דלא ב ג כ
דפסחים ג בפ ש ממ כו ושניה ראשונה קדושה דאמר יוסי כר דלא בטלה כ ג עזרא דקדושת דרבנן ז בזה
דרבנן אליבא יוחנן ר וכן הלכתא דהכי משמע כו תרומה קסבר ק ול דרבנן ז בזה לתרומה הנח דנזיר ו ופ
בטלה לא וירושלים הבית קדושת מ ומ וכתב ש וכמש שאן בית התיר ר שהרי בטלה יהושע דקדושת ש וכ
ר בעי דשבועות ב ברפ וכן ז ק בזבחים יוחנן לר ל ס וכן דמגילה ק וספ זבחים בסוף ש כמ ראשונה קדושה
כו ש מ אדם יעלה יכול י ר משום יוסי ר מ וש ותמורה וזבחים א ט י דמכות ג בפ וכן כו בבל בן ירמיה
מחיצות דאפי ל וס מחיצות דנפול משני סנהדרין וסוף ב ג נ מ דב ד דבפ גב על ואף ל לע דקדשה ומסיק
לר יוסי ר וכן י אר יוחנן ר קשיא כ דאל לארץ וירושלים בית בין החילוק והכריח כן הלכה אין ל לע קדשה לא
ק דפ הסוגיא לדחות ע צ מ ומ שהאריך ש וע בתוס ש וכמש י אר יהושע ר וכן יוסי אר דרבנן ל דס ל
מדרבנן שהוא מוכח ל ומהנ ל לע קדשה שניה דקדושה כו אשתמיטתיה דאמרינן מ וש דחגיגה ק ודפ דחולין
שכתבתי וכמו מדרבנן שהוא כיון י בא כוכבים לעובד קנין יש ז דבזה כתב ועוד מוכרחים ם רמב דברי כ וא
כו אגיסטון ה ד א ו כ דסנהדרין תוס קושית מתורץ ובזה וכתב ז בזה בשביעית וכן ח כ ק בס לקמן שם

כ ע ישראל בקרקע אפי היינו ארנונא משום כו פוקו ש ומש
כו ז בזה ליקוט שלא סימן דעה יורה א הגר ביאור

קי קשרים ואלו בפ ש וכמ ל ס כוותיה מ ש אליביה וטרי מדשקל יוסי דר אליבא יוחנן כר כו חולקין ויש
כו י אר עוד כו י אר עוד ל הנ דיבמות בתוס האחרונים וכתירוצים ג סמ ב

ז סק שלא סימן דעה יורה א הגר ביאור



מתלמידיו חלק פנים כל על שהבינוה כפי י ר שיטת דיוק וליתר התרומה ספר משיטת

בכל קיצונית מהפכה יצר המדינה קום אלו שיטת שלפי אחר להתעלם רשאים אנו אין ודאי

כי ל זצ מישקובסקי א הגר ר ממו מפעם שמעתי כי ואף בארץ התלויות להלכות הנוגע

ם הרמב פסקי אחר ילכו אשכנז ארצות יוצאי שגם לכך מקום יש בארץ התלויות בהלכות

שכן ועיקר כלל פשוט הדבר אין זה במקרה למעשה הלכה כהוראות נכתבו לבדם הם באשר

כל שעל וכמו התרומה ספר כשיטת הוא בארץ הקדום המנהג דווקא זה שבמקרה אפשר

ואם ומעשרות תרומות בדיני המנהג אודות על א הרמ דברי בביאור א הגר דעת היתה פנים

בארץ התלויות ההלכות את הקצה מן ודאי שינה המדינה של הקמתה דבר א הגר לדבר כן

למעשה הלכה

שם קורן זלמן הרב



ראשית ממנו להפריש עשה ומצוה בתרומה חייב הארץ מן שגידוליו הנשמר אדם אוכל כל

אדם בני מאכל ויצהר תירוש דגן מה לו תתן ויצהרך תירושך דגנך ראשית שנאמר לכהן

במעשרות וכן בתרומות חייב בהן כיוצא כל אף דגנך שנאמר בעלים לו ויש הארץ מן וגידוליו

א ה ב פ תרומות הלכות ם רמב

חייבין בבכורים חייבין שהן המינין שבעת דכל לי ונראה שכתב ל ז ד הראב בפירושי ואשכחנא

מדרבנן דתאנים היא ולא ל ז הרב כתב הכי ובתר ראשית ראשית דגמר ובמעשרות בתרומה

ל ז הרב דברי אלו תאנים נקט ענבים דנקט ואיידי

א ע פח מציעא בבא ן רמב



איתנהו דוקא ויצהר תירוש דגן דמדאורייתא ל ז תם רבינו פירש וירק בתאנה ליתיה פאה ואילו
כי וכתיב תעולל לא וכרמך וכתיב משמע דגן וקציר כתיב בקצרך שדך דפאת משום בפאה
והא תורה דבר חייבים אינן הדברים ושאר האילנות שאר כל הא אחריך תפאר לא זיתך תחבוט

נינהו בעלמא אסמכתא כהנים בתורת מקראי להו דדרשינן
א ע סח שבת א רשב

לה קדשים קדש הוא לה העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר וכל ל כז ויקרא
ויצהר תירוש העץ מפרי דגן הארץ מזרע י רש

ם כרמב י רש דעת האמור למרות שם ם רא
ם הרא על חולק שם אריה גור ל מהר

ויצהר תירוש דגן רק מעשר גבי ה ד א ע לו ברכות י רש
שעל לשונו וכפשטות ד כראב ל כמהר נוספות ובסוגיות שביעית ה ד א ע סח שבת י רש

התורה
עמ ח תשס ח ופרשנות מקרא עיוני לתלמוד בפירושו למקרא י רש פרשנות למאמרי הפנייה



חיובם הדברים ושאר ומעשרות בתרומות התורה מן חייבים ויצהר תירוש דגן רק

מדרבנן

כה ז שביעית איש חזון



בשריפה ביעור
ג ה ז פ ויובל שמיטה הלכות ם רמב

בשריפה ולא בהפקר ביעור
מ כס ן רמב ש ר

סמכו המנהג שחדל ואחרי התורה מקצועות בכל כן נהגו מ הר פסקי פ ע שנהגו ובזמן

בארץ התלויות במצוות אף ם הרמב זולת אחרים פוסקים דעת על האחרונים הפוסקים

וש התו כדעת להקל סומכים שאנו ק הרי בשם ג ה שביעית מהל ז פ מ בכ מרן כ וכמש

שריפה דטעון ד והראב ם כרמב ודלא הפקר היינו דביעור פ

ה ק ס כג סי שביעית א חזו



בשריפה ביעור נוהג שיהא ישראל מארץ עיר בשום אדם לשום נשמע לא מעולם י הב בשם
י ק ס שלא סי י ברכ

ארץ בני של רבם היה ם שהרמב שאף ה סק כג סי שביעית איש החזון ש מ הביא ם הרמב הוראות קבלת בענין
קורקוס י מהר בשם ג ה ז פ שביעית משנה בכסף מרן ש וכמ כן הדבר אין עכשיו הוראותיו אחר והלכו ישראל
שיש כתב זה פי ועל וכו ם כהרמב דלא לדינא מרן הכריע שכן התם דשאני איש החזון ראית לדחות כתב והמחבר
שמיטה מהל ד פ ם הרמב כדעת ספיחין משום באכילה שביעית של ה ר אחר שנלקט בירק להחמיר ספרד לבני
על חולקים ה פסוק ה פכ בהר פרשת ן והרמב א מ דשביעית ט פ ש הר הנה כי מוכרחים דבריו ואין ש ע ב הי
לפסוק יש מדרבנן הזה בזמן ושביעית והואיל ב נא פסחים בתוס ע וע ספיחין איסור בהן שאין ל וס בזה ם הרמב
מנין רוב דאיכא כיון בנין רוב הוו ם והרמב ף דהרי ג דאע שכתב רנט ס ר ח א י בב וע ם כהרמב ודלא לקולא
עליו חולקים הפוסקים ורוב מחמיר לבדו ם כשהרמב שכן וכל ש ע לקולא נקטינן היא דרבנן ומילתא עלייהו דפליגי
נד עמוד שביעית זרעים על בספרו כתב כאן שיטתו פ ע שהמחבר הביעור בענין גם לקולא נקטינן בדרבנן
ש והרא התוס כדעת ושלא ם הרמב כדעת שריפה י ע לבערו שחייבים השדה מן מינו שכלה פרי בכל להחמיר
כתב ב פג יומא פ יוהכ בתוספת חביב בן ם המהר הנה בו ולזכות ולחזור הפקר י ע דסגי ל דס ן והרמב ג והסמ
ואנשי חסידים נהגו וכן בהם ולזכות ולחזור להפקירם בירושלים המנהג שביעית פירות ביעור לענין הלכה ולענין
כתב ושכן י סק שלא סי ד יו יוסף בברכי א החיד מרן כ וכ ש ע וכו קורקוס י מהר בשם מ הכ מרן כ וכ מעשה
וכו בשריפה ביעור מצות נוהגים שיהיו ישראל מארץ עיר בשום נשמע לא שמעולם מב ס ס א ח ט מהרי ת בשו
ולא לאכלה של חמור באיסור עצמו מכניס בזה ושהמחמיר פג סי כהן משפט ת בשו קוק י הגרא העלה וכן ש ע
פ וכ איש חזון הגאון פסק וכן ש ע הפוסקים רוב כדעת י בא נהגו שכבר ש ומכ תשחית בל איסור וגם להפסד
עמוד ביעור דיני השמטה בספר טוקצינסקי מ הגרי פסק וכן עיקר ושכן קב עמוד ההלכה לאור בספר זוין י הגרש
ש ע ב נב פסחים ישראל מאור בספרי עליו השגתי וכבר בזה בפסקיו המדה על שהפריז כהמחבר ודלא ש ע מח
לציון אור ספר על הערות קח סימן חיים אורח ט חלק אומר יביע ת שו

ל ז שאול א ציון בן רבי ג להרה ב ח



מיד בכתב הכל כי א והרמ המחבר מרן לפסקי בניגוד המוחזק לזכות לי קים לומר חלילה
בלא אפילו להלכה מכוון הזהב לשונם להיות בקרבם נוססה ה ורוח ידם על השכיל ה

לשונם על ומלתו בם דיבר ה רוח יצלח בידם ה וחפץ הכותב כוונת
קכד אות כהן תקפו קיצור כה סימן התומים ספר אייבשיץ יהונתן רבנו

קסה סימן ב ע ב רס דף יאיר חוות בתשובת כ וכ א רמ הכרעת נגד לי קים לומר שייך לא
והסכים א הרמ שהגיה במקום ל וז עוד וכתב מכריע א שהרמ מה נגד לי קים לטעון שאין
ת או בעל הרב הביא וכן ש וע לי קים לומר יכול שאינו באופן כו משנה כדבר ל הו כ ג עמהם

להלכה יאיר חוות דתשובת להא ד קכ סעיף כהן תקפו בקונטרס
יב סימן ליעקב אמת ת שו



ובדין ישראל ארץ תושבי ושניהם אשכנזי והנתבע ספרדי והתובע תורה לדין חבירו את שתבע באדם נשאלתי
לי קים לטעון המוחזק שהוא הנתבע יוכל האם לפוטרו פסק א והרמ הנתבע את לחייב פסק ע הש מרן ההוא
זהו דאתרא מרא שהוא מרן פסק נגד לי קים לטעון שאין פ שאע לומר מקום שיש לא או מרן נגד א כהרמ
ביד יוצאים אשכנז ובני הואיל א כהרמ לי קים לומר שיוכל אפשר אשכנזי כשהנתבע כ משא ספרדי כ ג כשהנתבע

א רמ
מן להוציא אפי ם כהרמב לפסוק גלילותינו בכל המנהג פשט כבר הזה בזמן ומיהו הבית בבדק מרן ז ע כתב א
והמערב תימן וארץ וסביבותיה שמצרים ז הרדב בשם ה ס יד סי מ חו בהגהותיו ש המהריק כ וכ המוחזק
ח המני הרב כ וכ כ וכ ש ע ם הרמב ד נגד גאון כפלוני לי קים לומר דין בעל שום מצי ולא הן ם דהרמב אתרא
לי קים לומר אין ערביסתאן ערי ובכל ישראל ארץ שבכל ל ז ן המג הרב זקנו ממר שקיבל קפב סי ט הלק ת בשו
צפת גאוני חזרו שבזמנו קדשו מפי ששמע עוד וכתב זרעם ועל עליהם קבלו שכך קארו י מהר ומרן ם הרמב נגד
רבים ועוד כ וכ ש ע ומרן ם הרמב נגד לי קים לומר אדם שום יוכל שלא וקבלתה זו הסכמה תוקף וחידשו

האחרונים מגדולי
מרן נגד אפי אשכנז ורבני א הרמ הוראות אחר והולכים עצמם בפני דין בית לאשכנזים שיש אלה במקומות
ד ולפע ע הש מרן נגד שהוא פי על אף אותי שפוטר א כהרמ לי קים לומר יכול המוחזק שהוא שהנתבע בודאי
שלהם במסורת וממשיכים לעצמם דין ובית עצמם בפני לאשכנזים קהלה ההיא בעיר לאשכנזים יש אם תלוי הדבר
על ולסמוך ומרן ם הרמב נגד לי קים לומר יכולים י בא ואף הקודמת קבלתם נתבטלה לא הרי ל בחו כמנהגם
אברהם זרע הרב דברי שהביא וד ג ע קיג דף הכללים בקונטרס ג ח לב תעלומות ת בשו ר ושו אשכנז גאוני
וקהלה קבוע ד ב להם שיש הקודש בעיר השוכנים אשכנזים לגבי אלא אמרה לא ל ז שהרב אומר ואני וכתב ל הנ
עליהם שקבלום א והרמ ש הרא סברת פי על כחומרותיהם לנהוג להמשיך הם חייבים שבודאי עצמם בפני גדולה
הם קבוע ד ב להם שיש שמכיון קהלתו מבני יחשב שלא לומר כמיניה כל לאו ל שבחו מקהלותיהם הבא יחיד ואפי
להתם דאתי קמא דקמא עצמם בפני קהלה ואינם קבוע ד ב להם שאין מקומות בשאר כ משא אחריהם נגררים
הכא דהשתא למדנו פ ועכ שם לדור שבא העיר אנשי אחר נגרר הוא לחזור דעתו שאין וכל היישוב ברוב בטל
המנהגים בכל וממשיכים עצמם בפני קבוע ד וב עצמם בפני גדולה קהלה להם יש וגלילותיה ק בעה שהאשכנזים
ומרן ם שהרמב פי על אף אשכנז גאוני ושאר א והרמ ש כהרא לי קים לטעון יכולים ל בחו בהם שנהגו שלהם

להיפך פסקו
לי קים בעניני ב סימן משפט חושן ז חלק אומר יביע ת שו



להמשיך הם יכולים למקום ממקום שלמה קהילה עוברת אם אבל הרוב כדעת לנהוג צריכים יחידים
מ סי ד יו ם מהרשד ת שו י סי ג ח ל מהריב ת שו כמנהגם לנהוג

קהילה להם הקימו באים כן אם אלא במקום שהיתה הקהילה אל בטלים הם רבים באו אפילו
המקום באותו המנהג שהיה כפי לנהוג צריכים אינם עצמה בפני

יט ק ס תצו סי ח או ח פר

מרובים הם שהבאים י אעפ מנין שם שיש בעיר עצמם יקבעו אם ישראל לארץ דהבאים ל נ
נוהגין שהיו החומרות מהם ופקעו לשם שהלכו מקום חומרי לנהוג וחייבים יחיד דין להם יש

במקומם
כג אות א פי הארץ משפטי שער אדם חכמת

מתחייבים לשם הבאים עליה קהילה שם עדיין שיש כל מיעוט אפילו בה בנשארו ד ולענ
נטפלים ממנה רבים לתוכה הבאים ואפילו לקהילה שיעור דאין הזה המקום כמנהג לנהוג
הקהילה עם נתערבת ואינה ע בפ מתנהגת החדשה שהקהילה לא אם שבה להמיעוט המה
אחת שכל קהילות כמה בהם שנמצאים הגדולות בקהילות שמצוי כמו בעניניה הישנה
בה שיש דקהילה שם ומבואר ח פר בס מתבאר וכן דור מדור אבותיהם מנהג כפי מתנהגת
נ ביהכ דהיינו כנהוג ציבור צרכי כל פ עכ לה שיש דכוונתו ופשוט קהילה מיקרי מנין

ישראל קהלות בכל כנהוג וכדומה ומקוה ץ מו להם ויש בציבור יום בכל בה ומתפללים
מקום וחומרי ה ד תסח ח או הלכה ביאור



ה סק כג שביעית איש חזון



ואין ודאי בתורת ערוך השלחן על שחולק במקום א הרמ פסקי את עליהם קיבלו האשכנזים

דעתו נגד ערוך השלחן דעת ואפילו אחרת דעה שום מצרפים ואין דעתו נגד ספיקא ספק שום

ו ד ליו פתיחה מגדים פרי סג יחזקאל כנסת צח מ מחברים הגדולים שם

לפעמים ראינו ישראל ארץ כל המנהג כן כי כותבים פוסקים ושאר יוסף הבית מרן כאשר אפילו

בכל שנוהגים ב תכב ח או י הב כתב למשל במנהג שווים ישראל בארץ האשכנזים שאין

בירושלים אך בצפת האשכנזים מנהג הוא וכן ח בר הלל על לברך שלא ישראל ארץ

מברך שהאב ישראל ארץ בכל שנוהגים ז רסה ד יו י הב כתב וכן לברך נוהגים האשכנזים

מברכים האשכנזים אין בצפת אך בירושלים האשכנזים נוהגים וכן מילה ברית כל על שהחיינו

ואפילו ה ד הכללים קונטרס חיים ארץ ספר ב א ח יצחק מנחת ת שו



כל ועל אמך תורת תטוש אל מצד אבותינו במנהג לאחוז עלינו חובה דגמרא מדינא

בידינו מקובלת אשר דידן מסורת על לשמור ידם לאל אשר לעשות מוטל אשכנז בני

דור מדור

א אשכנז מנהג שרשי לספר הסכמה שוואב שמעון הרב

החורבן מימות דור אחר דור ישיבה מהם פסקה שלא בקבלתן מוחזקין אשכנז בני

ב ע תיא שמים עמודי סדור אורב כליא עמדין י ר

ומי וברורה ידועה היא אשכנז בני מסורת של צדקתה את להוכיח צורך אין

לא של שאלה שום בארץ אין אף המתמיהים מן אלא אינו עליה שמערער

המקובל במנהגה לאחוז קהילה כל ועל תתגודדו

עמ א אשכנז מנהג שרשי לספר פתיחה זקס הלל הרב



לשמחה מועדים
שלימה לגאולה
ח מ ש ג ח


