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 לנו אברהם אלנדאף זצוק"הגאון רבי

 

 ל"זצוק אלנדאף אברהם רבינו הגאון
 בירושלים התימנית הקהילה רב

 
 אלקאבל בקרית ו"תרכ'ה סיון בחדש נולד ל"זצוק אלנדאף אברהם רבי הגאון

 גדול של בתו שהיתה ולאמו חיים רבי לאביו, תימן בירת צנעא ליד אשר

 למד כן וכמו, וחכמה תורה קנה ממנו. טוב חן בעל ל"זצוק בדיחי י"מהר, הדור

 עם ויחד, המופלגת חכמתו ניכרה בצעירותו כבר. ל"זצוק קורח ח"מהר אצל

 גמרא ללמוד הוסיף בדיחי שמואל ורבי הלוי יצחק יחיא רבי הגאונים חבריו

 ש"אי בכינוי ידועים היו שלשתם. ל"זצוק מנצורה ש"מהר לפני ופוסקים

 נרם יצחק משה יחיא שמואל יחיא אברהם התיבות ראשי המה הלא, י"ימינ

 . תורה חדרי בין המעמיק בעיונם מעלה מעלה והעפילו החכימו ויחדיו, יאיר

 וכדיין משה תורת ישיבת כראש שימש שם, ק"עיה בירושלים מושבו את וקבע ישראל לארץ עלה א"תרנ'ה בשנת

 וכמנהיגה, התימנית הקהילה ועד כראש כיהן בבד בד. ל"זצוק אלשיך הלוי יוסף שלום רבי הגאון של דינו בבית

 קודם שנה מעשרים פחות. התורני וחינוכם מוסדותיהם, בירושלים תימן יהודי למען ונצורות גדולות פעל הדגול

 .הזיתים בהר כבוד ומנוחתו, ש"ת'ה' א אדר ב"י בתאריך נפטר שם, אביב בתל לדור עבר פטירתו

 פתחון, ש"אי זכרוני ת"שו, ץ"למהרי חיים עץ על חיים ענף פירושו נמנים ברכה אחריו הותיר אשר ספריו מבין

 עמד כאשר, ץ"מהרי תורת הפצת למען הכבירות בזכויותיו היה ומיוחד יחיד. ועוד תימן שרידי, התורה על טוב

 . ועוד, התורה על הדקדוק חלק, חיים עץ תכלאל חיבוריו את המדפיסים בראש

 שושנת ספר על רבינו מאת הגהות ובו, האחרונות בשנים שהתגלה חיבור מתוך לראשונה נדפסת זו תשובה

 את רבינו יישב מקומות בכמה. חבשוש ש"למהר המלך

 אחת הגהה נדפסה ומהם, ל"זצוק ץ"מהרי עוזנו גאון שיטת

 בתשובה. ז"י דף ב"תשע'ה נצבים פרשת יצחק בשערי

 רבינו השיב, בפסח גוים של החמאה דין בענין, כאן הנדפסת

 רביד בתשובותיו אשר משרקי י"מהר שיטת על באריכות

 בעלי בענינים דן כך ומתוך, ץ"מהרי דעת על חלק הזהב

 הוראות וקבלת בפסח וניעור חוזר כדין, רבה חשיבות

 את העתקנו התשובה בראש. בתימן ערוך והשלחן ם"הרמב

 ועל, רבינו דברי נסובו עליהם, חבשוש ש"מהר דברי

 יובנו ובעבור, ערכם ורום רבינו דברי יקרת למען, מקומות ומראי ציונים, והארות הערות נוספו עצמה התשובה

 .והערותיה מבואה זאת ובכלל, ו"הי חן אלישע ח"הבה ידי על לדפוס נערכה התשובה. בשלימותם היטב

 כתב מתוך לפרסום התשובה נמסרה ידיו על אשר, א"שליט הלוי יצחק אבירן רבי הגאון ת"למעכ נמטייה אפריין

 כהן חיים איתמר רבי ג"הרה גם הברכה על יבוא. יבורך הוא עין טוב, ו"הי מחפוד שגיב' ר ט"השה שברשות היד

 ימים לאורך זרעם ובעד בעדם תגן ל"זצוק רבינו זכות. מקומות בכמה סייענו דיליה פקיחא בעינא אשר, א"שליט

 שפע מתוך, החכמים תפארת ולרומם תורה להגדיל, פעלים ולהרבות ולעשות לשמור וללמד ללמוד, חיים ושנות

  .הימים כל הדעת והרחבת נחת

 צילום דף מהתשובה בכתב ידו של רבינו



 

 
 לא

 חמאה של גוים בפסח

 
 בפסח גוים של חמאה בענין

 דמלבד. וניעור דחוזר ל"דקי לדידן בפסח לאכלה אסור, חמץ בכלי הנעשית גוים של אחמאה
. חטין של בריחים טחונה תלתן וקמח חטים קמח בה נותנים גם, חמץ בכלי אותה שמבשלים מה

 איסורא אחזוקי' אמרי ולא. בה תלוי שחיותו באמו משדי יונק קטן יש אם זולתי, לאכלה אין ולכן
 ממשו ולא טעמו אלא דליכא ואף. לא דשכיח במידי אבל, שכיח דלא במידי אלא מחזקינן לא

 גם איסור שנוהגים דבמקום, אסור כ"ג גי"ב שאינה בקדרה נתבשלה אם ואף, במשהו אוסר
 פ"ע נתייסד אשר ראשונים של גדרן לפרוץ לבו אל יערב אשר זה הוא מי כ"וא. אסור דף"נטל
 ף"דנטל ד"למ אף, ע"לכ ממנה ליקח שאסור הפסח בתוך הבאה החמאה ש"וכ, רבוותא כמה

, חמץ עירוב חשש בו יש אולי דחוששין, בפסח הסוכר אכילת לאסור בעם מפורסם גם. מותר
, ת"נבא שקורין מאותו לוקח, לרפואה הוצרך אם זולתי. להתיר ספיקות ספיקי הרבה שיש פ"ואע

 (.ף"ק סימן השם) חמץ חשש שום בו מצאו ולא ניסוהו שכבר שאומרים מטעם

 קחנו, ברורות בראיות החמאה להתיר זז"רבה' בס משרקי יחיא ר"כמוהר ש"מ' עי ול"אש
 (.טח"שי) חז"תס' סי ז"בשת' עי, הסוכר אכילת היתר לענין גם. משם

 וכל ראיותיו כל והנה ראיתי ל"ז מזרחי יחיא' הר בדברי בטוב העיון אחר כי דע, אומר יואני
 סלולה דרך איזה שאודיעו שבחבורה מיוחד' א מאת ז"ע נשאלתי וכבר. נכון על עלו לא יאק"דב

, לא או לאכלה מותר אם, בפסח גוים של חמאה בענין( נוטה החלושה דעתי מי ואחרי) בה שילך

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .ב"י סעיף פסח בהלכות המלך שושנת בעל מלשון הם אחריו והבא זה קטע .א

 .א"ע' ג ברכות פי על .ב

 .יומה בת .ג

 .לפגם טעם נותן .ד

 '.ב חלק צדיק פעולת ת"בשו .ה

 .שלום אמר .ו

 .ו"כ סימן הזהב רביד ת"שו .ז

 במנהג הסוכר דין שתלוי ליה דסבירא, ב"י ק"בס והוא, לנכון רבינו שכתב כפי להיות צריך אך, ו"תס סימן בנדפס .ח
 .העיר

 בהקדמתו גופיה איהו שכתב כמו, ענוותנותו מטעם כן וחתם. חבשוש יחיא שלום, שמו של תיבות ראשי .ט
 כשיח רק לנגדו נחשב איני כי, ח"שי במו עליו שמי חותם אני, רעיוני לקוצר שנראה מה, ל"בזה המלך לשושנת

 באמרו הענוה דרך דאולי נכתב' כ הערה ט"שע דף' ב חלק ימיני איש ובספר. כ"ע, ריח ולא טעם בו שאין שדה
 דימויו עצם כן ואם, לאדם ביחס ענוה מובן הוא עץ שגם להעיר יש אולם, לא ותו קטן כשיח אלא גדול כאילן שאינו

 . זו היא ענוה לצומח עצמו את

 .רבות פעמים לחתום נהג שכן, ו"יצ נדאף אברהם, שמו של תיבות ראשי .י

 .קדשו דברי .יא



 

 
 לב

 לנו אברהם אלנדאף זצוק"הגאון רבי

 יג'סי ב"ח צדיק פעולת' הנק' בתשו יבל"זת ץ"מהרי המצויין הדיין הגולה למאור שראה מפני
 ידג"ש חמאה לאסור כמנהגא ההסכמה ועלתה, זה ענין על דדינא פסקא עם רב בפלפול' שהארי

, טוהזהב רביד' בס ל"ז מזרחי י"למהר ראה ז"ואח. טעמי מכמה בפסח תימן בארצות הנעשית
 רצה כ"וע. להתירה ץ"הרי על שהשיג, ל"ז ז"שת' ס המחבר בעל ל"ז דויד מורינו טזאביו שחיבר
 היתה וזאת. שם יחישכן דרך ואיזה, הסכימה יזמקדושים מי עם, החלושה דעתי לו לגלות השואל

 .יטו"נר אליו תשובתי

 לי מה. כבפירכא דדינא אעיקרא כאבראשונה ישאלו שאל, חכמים עיני לפני כיפלא כי ,תשובה
 דינא וצריך. כדדאסתנא כיומא צילותא בעיא ומילתא, הלכה בדבר לדון, כגהמלאכה אל לקרבה
 אמנם. כחמערה מי ומימי, כזבמערה ציוני לציין, כובא אני אנה ואני, כהדדינא לעומקא דנחית ודיינא
 היתה וזאת. הקצרה דעתי לדעת יואל השואל, המעולה החבר אהבת עלי דהעזה מגו כטפני העזתי

  אני ללמוד כי, לגהתורה זאת מעשות לבאמיש ולא, לאכחלמיש פני ושמתי, יצאתי שממחיצתי ללי
 

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .לנו תעמוד זכותו .יב

 .פ"ק בסימן והוא, הסימן את מלכתוב ונשמט השורה הסתיימה כאן .יג

 .גוים של .יד

 .ו"כ סימן .טו

 ה"כ ומסימן, זיתים שתילי בעל משרקי ד"מהר ידי על חובר ותשובות שאלות הכולל הספר של הראשון חציו .טז
 תימן ספרי באוצר רבינו בדברי כמתברר, ם"למהרד הם כולם החידושים אך. י"מהר לבנו התשובות שייכות ואילך

 .ח"מ דף' א ישראל אור ובקובץ שם ושריד בפליט וכן, בערכו

 '.א', ה איוב .יז

 .ט"י, ח"ל איוב .יח

 .ופרקיה רחמנא נטריה .יט

 '.ח, ז"י דברים .כ

 '.וגו ישאלו שאל לאמר בראשונה ידברו דבר, ח"י', כ' ב שמואל פי על .כא

 .ועוד, ב"ע' ד קידושין .כב

 '.ב, ו"ל שמות .כג

 .א"ע ה"ס עירובין .כד

 .ועוד, א"ע ג"נ קמא בבא .כה

 '.ל, ז"ל בראשית .כו

 .א"ע ח"נ בתרא בבא פי על .כז

 '.ה משנה ב"כ פרק שבת .כח

 .א"ע א"קל בתרא בבא .כט

 .ו"נ, ט"קי תהלים .ל

 '.ז', נ ישעיה .לא

 .ב"י, ג"כ איוב .לב

 .ז"ל', ז ויקרא .לג



 

 
 לג

 חמאה של גוים בפסח

 .להש"עדכ יעזרינו והשם, עמהם סניף אהיה ו"הי חבירי יסכימו ואם. ו"ח להכריע ולא לדצריך

 שכולם, לזעיני ראתה יקר כל הן ובפתחי ל"ז ץ"מהרי בדבר דבעיוני, לוה"העיר אבוא קדם והנה
, ל"ז מזרחי י"מהר בדברי עיינתי וכעת. לטו"בעיט יפה עשה הכל ואת, לחבהם אין ושגגה מתאימות

 ולא, רבו לפני הדן כתלמיד קדשו דברות כל על ולהשיב, אמריו כל על להתבונן יש מוהנה וארא
 האלה המאורות' ב דברי תחלה יסדיר, בוריו על הענין להבין הרוצה ואמנם. ו"ח עליו לחלוק
 .וגואלי צורי בעזרת, החלי וזה. אלה דברינו אל יפנה כן ואחרי, בספרו

 סמא' הר על שהשיב במה ץ"מהרי דברי ז"הרימ ראה כאשר, בתחלה הנה כי תראה הלא
 כ"ואח קשות נגדו דיבר בתחלה, בפסח ג"ש חמאה שהתיר במה ודיבור דיבור כל על ל"ז מאדחיי
 על אמר, בפסח אכילתה להתיר לנגדו עומד ד"סמ' שהר' הר ראה וכאשר, ל"וז עליו אמר

 דרכו לפי בטענות עליו וחלק, מקומינו כמעשה במקומו החמאה מעשה שאין מבץ"הרשב
 .כ"ע, מגוהקדמתו

 ודאי אלא, ולהתירן טענותיו על מהשיג לחשות' להר לו דלמה מדיאמר אמור דהרואה איברא
 הבחירה בית בספר מצאתי לזה וסעד. תחזינה קורא כל עין כאשר, הנה ותמוכות חזקות דטענות

 קמח מעט שמים הזוהמא ולהסיר, מהפ"קו חמץ בכלי שבושלה חמאה, ל"וז' שכ א"ע ח"מ' ד
' הנז והקמח, נקייה שתהא עד במסננת אותה ומסננים החמאה ולוקחים, הקדירה בשולי ונשאר

 עיין, ואמנם(. ב"כ' סי ב"ח ובועז יכין' והר ב"הרמ) בפסח באכילה מותר, במסננת עובר אינו
 וגם. ל"עכ, עיקר וכן ש"ע, ד"סמ' הר' ד על והשיב, ממנה להדליק' אפי דאסר ה"קצ' סי מוד"להב

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .ועוד, א"ע ב"ס ברכות .לד

 .שמו כבוד דבר על .לה

 .אעירה וכמו, הערה ללשון דכוונתו התיבה וסימן, ז"י, ז"י' ב שמואל פי על .לו

 '.י, ח"כ איוב פי על .לז

 '.ב', ד השירים שיר פי על .לח

 איש עיין, היד בכתבי מקובלת צירי הניקוד תמורת ד"יו האות. בעתו יפה עשה הכל את, א"י', ג קהלת פי על .לט
 . שם ובהערותי א"ל הערה מ"שד דף' א חלק ימיני

 .ז"ט', ט דברים .מ

 .ב"תמ סימן .מא

 סימן' ב חלק ובועז יכין בספר נכדו ובדברי ח"רנ סימן' ג חלק ץ"התשב ת"בשו ועיין, דחיי בסמא דבריו הובאו .מב
 .ב"כ

 אכילתה להתיר לנגדו עומדים דחיי סמא וספר ל"ז ץ"שהרשב ו"נר הרב ראה וכאשר, משרקי י"מהר לשון .מג
 דרכו לפי בטענות דחיי סמא על וחלק, במקומינו כמעשה במקומו החמאה מעשה שאין ץ"הרשב על אמר, בפסח

 להבין שניתן כפי, ץ"הרשב על ולא דחיי סמא בעל על ץ"מהרי שחלק מבואר לשונו ומדקדוק. כ"ע, והקדמתו
 .רבינו שהעתיק הלשון מפשטות

 '.ה, א"כ שמות .מד

 .פסח קודם .מה

 .דוד בית להרב .מו



 

 
 לד

 לנו אברהם אלנדאף זצוק"הגאון רבי

 ד"סמ' הר' ד נדחו דכבר מזה לנו יצא. ש"יעו, כלל פ"קו סינון מהני דלא' כ ז"תמ סי ד"חס' הר
 ץ"מהרי שהשיגו מה מלבד, מזעיקר וכן ש"כמ ב"ביה' והר ד"הרב שהשיגוהו במה, ובועז יכין בספר

 שהם ואפשר, אתי נמצא לא וכעת, השיגו מקום מאיזה לידע ד"הרב' בד לעיין רצוני והיה. ל"ז
 כי בזה ד"סמ הרב דברי על לסמוך דאין פשיטא כ"וא. ל"ז ץ"הרי השגות עם' א בסגנון עולים כ"ג

. ד"בס לקמן ש"כמ תשובתו ובסוף, כאן ש"כמ עליו דבריו ז"הרימ שסמך כמו ולא, מחהם נרפים
' בס א"חיד' להר אשכחן דהא, כן אמר לבד ץ"הרי דלא אומר אני', וכו ץ"הרשב על שאמר ש"ומ

, מקומו מנהג לפי ץ"הרשב של נכדו כ"כ', וכו שבושלה חמאה' שכ, ז"סי ז"תמ' סי י"ברכ הבהיר
 דברי כ"וא, משתעי מקומו מנהג דלפי אמרו' האחרוני דגם הרי. ל"עכ, ד"סמ' בס' תשו והובאה

 .מטואמתיים מיוסדים ץ"הרי

, וידוע גלוי וזה צ"בפע כלים לה מייחדים אלא כן הדבר אין ר"מכת המחילה אחר, ש"מ גם
 נתבטל וכבר, בודאי י"ב אינם ל"הו תדיר ואינו הואיל, חמץ כלים באותן יבשלו לפעמים אם' ואפי

 .כ"ע, פ"קו

 המרקחות עושין דבמקומם' שכת, מרקחת גבי ז"תמ' סי י"מהב לקוח זה לשון באמת הנה
, בודאי י"ב נאאינם ל"הו תדיר ואינו והואיל, חמץ בהם משתמשים נולפעמים, מיוחדים בכלים

, ל"וז דבריו שם י"הב שסיים ממה עין העלים דאיך, ז"הרימ על נבנפלאים נפלאתי ונוראתי. ש"יעו
 אמרינן לא דבפסח ל"ז נגק"וסמ י"הגמ' ב שם עוד' כ עצמו י"הב שהרי, ועוד. להחמיר ראוי מ"ומ

 וסיעתו נדם"הרמב' לד דהא, ועוד. י"ב הכלי היה שלא לי ברי כשאומר אלא, י"ב אינם כלים סתם
, להורות ראוי שכן שם' וכ, ל"ז יעיש' ן ח"ומהר נוח"והרלנ נהל"הריב ד"וכ, הן י"ב גוים כלי סתם

 שהותך דשומן ק"וסמ נחג"וסמ י"הגמ בשם' שכ, שם י"להב מצאתי מזו וגדולה. נזא"ל' בסי ש"יעו
 דכל, בפסח אסור מ"מ, י"ב המתכת היתה שלא לי ברי עתה שאומר פ"אע, פסח לשם שלא בסתם

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .המתירים סברות על שהשיג דוד הבית לדעת שהסכים דהיינו .מז

 '.ח', ה שמות .מח

 דחיי סמא ת"בשו כן שכתוב ואף, בחמאה חטים קמח שנותנים מיניה לקמן כתב גופיה משרקי י"שמהר גם מה .מט
 מיניה ודון, המקומות בין במציאות שינוי שייך כי מללו ברור דשפתיו לן הרי. כ"ע, משתעי מקומו דלפי ראיה זו אין

 .שינוי ישנו החמאה עשית בצורת שגם דמסתבר דנן בנידון ואוקי

 סגנון בין בחילוק ק"ודו, שם יעוין, רחוקות לעתים אלא' וכו מרקחות אלא בהם מבשלים דאין יוסף הבית לשון .נ
 .לפעמים הלשון לבין לשונו

 .בודאי יומן בני אינן כאילו ליה הוו, יוסף בבית .נא

 .ד"י, ט"קל תהלים פי על .נב

 .ב"רכ סימן .נג

 . ב"קכ סימן ד"יו יוסף בבית והתבאר, ז"ט הלכה אסורות מאכלות מהלכות' ג בפרק .נד

 .ח"ס סימן' ב חלק .נה

 .ח"קל סימן .נו

 שהעתיקם כפי שם הזהב רביד בתשובת דבריהם והובאו[, ח"הרלנ בשם בפנים הנזכר הוא] ח"מהרלב ת"בשו .נז
 .ג"כ סעיף ב"קכ סימן ד"יו הגדולה כנסת מספר

 .ח"ע לאוין .נח



 

 
 לה

 חמאה של גוים בפסח

 ל"ז ץ"להרי נטהרביתי חזון ואנכי. ל"עכ, אדעתיה ולא עביד דאיניש עליה רמיא דלא מילתא
 כן, בפסח אסורה מחימוץ בו נזהרו שלא בכלי שנתבשלה חמאה, ל"וז' שכ ד"קי י"סס ב"ח' בתשו

' וסי ג"נ' סי א"והרשב, ה"ח' ה נתיב ו"ורי', ד' סי ד"כ כלל ש"והרא, ז"תמ' סי י"וב מטור מתבאר
 מיני וכל מהותך דשומן, ל"וז' ה לימודי' ובס ו"כ סב'סי סאכ"ק כלל אדם חיי' הר' כ וכן. סל"עכ, ה"תפ

, אסור שנזהר עכשו יאמר אם' אפי, בו נזהרו ולא י"ב שאין חמץ בכלי פ"קו שנתבשל מרקחת
 .סגש"ע', וכו רמיא דלא דמילתא

, סד'הר ש"כמ י"ב הכלי שאין ובודאי, צ"בפע כלים לה מייחדים שהם ל"את' דאפי מבואר הרי
 בהן יבשלו לפעמים אם ש"מכ, פ"קו נתבטל' אפי אסור בה נזהרים שאין ופשיטא הואיל ז"עכ

 .ד"בס לקמן ש"וכמ פ"קו ביטול מהני ולא מחמרינן דבפסח ל"כמש, אסור ע"לכ דבזה', וכו חמץ

. כ"ע, ע"לכ וניעור חוזר אינו ף"קו נתבטל אם, בפסח ף"נטל האוסרים לדברי דאף ש"מ גם
 דסתם ג"אע, ל"וז שם י"הב מביאו, ל"ז ש"להרא חזינא והא, ע"לכ מר פסיק דאיך, טובא לי קשיא
 באו ולכך', וכו להחמיר' בתשו' כ דחמץ חומרא משום מ"מ, פ"קו נתבטל וכבר, י"ב אינם כלים

 דלית למאן' אפי סול"האשכב לאסור יש לכן. סהחם בדבר הגבינה כשנעשה דאסור ע"לכ דבריו
 . ל"עכ, ש"ע סחנועם דרכי' בס כ"וכ, י"והגמ ק"וסמ ש"הרא' ד כפי והוא, סזן"חו ליה

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .א"י, ב"י הושע .נט

 שכן, עיון למזכרת זאת שכתב דנראה כתב' ד הערה שם צדיק ובנוה, ד"קי סימן אחר קדשו יד בכתב הוא כן .ס
 שבסוף במפתחות זכרם לא וכן, תשובותיו יתר עם אלו דברים כלל לא ולכך, פ"ק בסימן אמריו אריכות על סמך

 .הספר

 .א"קכ ל"צ .סא

 .סעיף ל"צ .סב

 רוב בתר דאזלינן למימר ליה הוה דלכאורה משרקי י"מהר דברי על כתב ח"ל סימן' ג חלק פז אדני ת"ובשו .סג
 ודלא, דינא להאיי בהא אמרינן דלא ליה דסבירא מוכח הכי נקט דלא ומהא, כלל להכשרא איצטריך ולא תשמישיה

 [.פ"ת דף א"תשס'ה ניסן תורה אור ע"וע] ב"קע סימן' א חלק צדיק פעולת ת"בשו ץ"מהרי כדעת

 .שם אדם בחיי כמבואר, יומו בן הוא הכלי שמא חיישינן אנן ברם, טענתו שכן היינו .סד

 אינם חם בדבר בהם משתמשים שאין דכיון, השנה כל של בכלים שנעשית גבינה להתיר כתב ש"הרא דהנה .סה
 שכשנעשית ומשמע. ד"עכ, מפליט אינו בחמין הגבינה עשית ואין הואיל, בחמין בהם משתמשים ואפילו, בולעים
 .הכלי פליטת משום דאיסורו, הפסח קודם החמץ נתבטל שלא מפני נאסרת בחמין הגבינה

 .ל"כשכבא ל"צ ואולי, הגבינה זו .סו

 הלשון את שביאר ו"קמ סימן ח"או והשלום החיים בתשובותיו ל"זצוק כסאר ח"למהר ויעוין. וניעור חוזר .סז
 .ומובנה טעמה ורוח המושאלת

 .רבינו העתיקה שמשם ניכר כאן הלשון ומסגנון, ץ"מהרי תשובת בשלהי אלו דברים הובאו'. ח סימן .סח



 

 
 לו

 לנו אברהם אלנדאף זצוק"הגאון רבי

, לשבח לנותן ף"נטל בין הפרש אין במשהו שאיסורן כל, ל"וז עא"הרשב' כ, ל"וז סטשם עוד
 וכיון, איסורו חומר מחמת אלא טעמו מחמת שאינו, במשהו שאיסורן במה ף"נטל מתירין שאין
 .כ"ע, איסורא איכא הא, לפגם או לשבח אם לנו מה שכן

 החמירו בפסח, איסורין בשאר מותר ף"דנטל ג"דאע' כ ד"סי עאך"ק בכלל אדם חיי' הר גם
 ו"ט' ובס. ש"ע, אסור ף"ונטל משהו' ואפי, ממשהו גרע לא פ"דעכ, ף"נטל' אפי לאסור' הפוסקי

 מחלוקת יש בזה, פ"קו ונתבטל בעין' שאי אלא האסור ממשות בו שיש דבדבר, ל"וז' כ שם
 בספרו א"חי עוד כ"וכ. עבז"תמ' בסי א"רמ כ"כ) ש"ע, בפסח לאכלו אסור לכתחלה ולכן', פוסקי
, ש"ע ה"ע' סי עדצ"ח' בתשו כ"וכ, עגאסור ף"דנטל ל"קי חמץ דלענין, ל"וז ד"ס ה"נ כלל אדם חכמת

 (.ל"עכ

' שכ', ה חלק' ה נתיב, ל"ז ירוחם' רבי' הר עהעילאי דבי אריא קשישאי מרבנן לחד חזיתי תו
 לענין בכשרות פ"קו נעשו אם זולתי, ודגים וגבינה מרקחות לאכול שלא מחמירים והגאונים, ל"וז

 עוד. עול"עכ, איסור בו שנוהגים במקום איסור בו נוהג היה י"ור. ל"ז א"הרשב נוהג היה וכן, חמץ
 להחמיר ל"דקי למאי אסור פסח קודם שנתבטל ף"דנטל' שכ עזז"תמ' בסי ל"ז ח"להפר ראיתי

 . ש"יעו, ן"חו ד"כמ

 גם ומה. עחאסור ע"לכ ן"דחו ל"דקי לדידן, פ"קו שנתבטל ף"דנטל ש"מ מכל יוצא מפורש
 הפרש דאין א"הרשב' לד ש"ומכ. אסור ן"חו ליה דלית למאן' דאפי ל"דס, וסיעתו ש"הרא לדעת

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .יוסף בבית .סט

 .א"קנ סימן ובמיוחסות, ט"תצ סימן' א חלק בתשובותיו .ע

 .א"קכ ל"צ .עא

, המדינות באלו נוהגין וכן, מחמירין יש, ל"וז. בפסח גם מותר לפגם טעם דנותן ערוך בשלחן הנפסק על', י סעיף .עב
 . כ"ע, אסור לפגם טעם ונותן, משהו אפילו להחמיר מנהג שיש ובמקום

 שנעשה, חדש עשר שנים עליו שעברו בכלי כ"משא, לפגם שהוא אלא טעם פנים כל על בו דיש משום וטעמא .עג
 .כלל טעם בו ואין בעלמא כעפרא

 .ח"כ סימן' ג חלק קמא ומשיב שואל ת"ובשו ו"כ סימן קמא א"רעק ת"בשו בדבריו שדנו מה ועיין. צבי חכם .עד

 .ב"ע ט"נ חולין .עה

 במקום איסור בו נוהג היה זה כל ועם, צרפת כחכמי מתיר היה י"והר, ירוחם רבינו לשון את להעתיק ראוי .עו
 .איסור בו שנוהגים

 '.י סעיף .עז

 דהכי משרקי י"מהר דעת על להשיב בכדי והוא, אסור וניעור חוזר אינו דאמר למאן דאף להוכיח האריך ולהלן .עח
 ברם'. ד סעיף ד"תמ בסימן ערוך השלחן דעת אחר נמשך זיתים שבשתילי, ם"מהרד אביו נקט וכן. ליה סבירא
 יצחק יחיא ר"כמוהר והגאון. ץ"מהרי עוזנו גאון הוראת וכפי, וניעור דחוזר, להחמיר קהילותינו בקרב הידוע המנהג

 שנדפסה בתשובה הדין ענינא על עמד כבר, ישראל לארץ העליה קודם האחרון בדור תימן ד"ראב, ל"זצוק הלוי
 בכלל התימן שבארץ להדיא כתב אמריו בתרי ובין, ע"ק דף' א חלק ימיני ובאיש א"ס דף ת"מחגמ מכמנים בספר

 בתשובה העלה וכן. האוסרים כדעת שהמנהג מאחר המקלים וטועים, במשהו לאסור המחמירים כדעת המנהג
 נקט ל"זצוק קורח עמרם רבי הגאון גם. א"קמ הערה לקמן ע"וע, ה"רצ דף שם כיעוין, נוספים חכמים בכלל אחרת



 

 
 לז

 חמאה של גוים בפסח

 זה' להר לו מנין ידעתי ולא. פסח קודם ביטול מועיל ואין אסור דהכל, לשבח לנותן ף"נטל בין
 לא עדיין המוסכמת יחידאה סברא' אפי דהא, ע"לכ ן"חו אינו' וכו ף"נטל האוסרים' לד דאף' שכ

 .הן ודחוקים תמוהים ודברים, ע"לכ ש"מכ, לראותה זכיתי

 במעשה יודע י"ה' הר שאין ולפי, לו כיחש המגיד ואולי מעולם נשמע לא זה ו"ח, עטש"מ גם
 דלפי, ראיה אינה כ"אעפ דחיי סמא' בתשו כן שראה מפני ואם. לו האמין העין במראית, החמאה

 אומרים, דאדרבה, אצלם זר דבר וזה כלל קמח נותנין אין המקומות באלו אבל. משתעי מקומו
 .כ"ע, לבד פתלתן קמח אלא נותנין ואין החמאה מראית עליהם יקלקל שהוא

, וגוים יהודים, ידועים אנשים וכמה כמה באו שהרי, פאכן שיאמר קדוש פה על תמהני
 הם כיצד אותם ונשאל, מאד והקרובים הרחוקים מהמקומות החמאה עושי הגוים אצל ההולכים

 חטים קמח נותנים לפעמים כי, לתוכה הקמח בנתינת מדקדקים שאינם לאמר לנו ויגידו, עושים
 וגם. שעורים קמח עירוב בלי תלתא קמח ופעמים, תלתא עם שעורים או שעורים ולפעמים

 מי ויש, אותה מתיכים כ"ואח ולנקותה לחבצה כדי החלב עם מעורבת בעודה מים לתוכה נותנים
 וגוים יהודים איש פג'כ כמעט, אמת מגידי העידו עוד. פבההתכה בעת מים עוד לתוכה שנותן

 וטובל בקערה חמאה לוקח' א כל החמאה עושי שהגוים, והקרובים הרחוקים מהמקומות הבאים
 הפירורין עם אותה ייצוק ממנה והנשאר, לקערה פירורין כמה נופלין הטיבול ובשעת, פתו בה

 ראינו מצאנו פעמים שכמה, לזה נצחת וראיה. מבשלים שהם שבקדירה החמאה אל בה שיש
, וגדולים קטנים ונאדות בפכים מהגוים חמאה שקונים( מהם' א כ"ג ואני) פדמ"מו לבעלי

 עוד. שעורים או, חטים של קמח או, פירורין מעט שם מוצאין אחרים כלים על אותה וכשמריקין
 הפכים פי סותמים הם הרוב שעל לנו סיפרו החמאה עושי וגם ספר יודעי גם, נאמנים עדים העידו

 .הזו מתכת שבפך החמאה לתוך פירורים שנופלים ספק ובלי, שעורים או חטים בפת

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 חלק פז אדני ת"בשו מדבריו דייק וכן, ח"רי דף' ה חלק שולחן עריכת בספר שהובאה בתשובתו כמבואר, לאיסור

 הפסח ומלפני, חמץ לאיסור השייכים החומרות בכל נוהגים, ל"וז כתב כ"ק דף תימן ובסערת'. א אות ו"כ סימן' א
, מבוקעת ספק ואפילו מבוקעת חטה כל מהם ולהסיר לנקותן ומדקדקים, יפים היותר לפסח חטים לקנות בוחרים

 שולחן בעריכת א"יבדלחט נכדו החרה ואחריו. שם יעוין, הפסח קודם נתערב ואפילו משהו באיסור שנוהגים לפי
. ם"מהרד כדעת למעשה הלכה היתה ולא, ץ"מהרי בשיטת מחזיקים עלמא כולי מילתא דבהך והעלה, ח"צ דף שם
 עד לחומרא לן קיימא אנן ואילו, ביבש יבש גבי רק הכי ליה סבירא איהו ברם, זה בדין לאסור העלה א"הרמ ואף

 בקרב גם ובאמת'. ב סעיף ג"פ סימן המקוצר ערוך בשלחן כמבואר, חומרות ועוד בלח לח אפילו, האחרון הקצה
 מנוחת בספרו א"שליט סופר ח"הגרי וליקטם, א"הרמ כדעת דינא בהאיי להחמיר רבים נהגו הספרדים קהילות

 .באורך שם יעוין, ח"כ אות' ו סימן' ז חלק שלום

 .חטים קמח בה שנותנים ץ"מהרי שכתב מה על .עט

 מבואר וכן', ה משנה' ב פרק לכלאים המשניות בפירוש ם"הרמב שכתב כמו, חילבה( ערב בלשון) אצלנו הנקרא .פ
 '.ג הערה( ו"תשט'ה מהדורת) הזהב רביד ת"ובשו, שם צדיק פעולת ת"לשו ה"הרשי בהערת

 .א"ע ג"כ סנהדרין פי על .פא

 .וכזאת ה"ד לקמן ואזיל כדמפרש, הקמח עם יחד להתחמץ לעיסה גורמים והמים .פב

 .כל .פג

 .מהגוים החמאה בקנית שמתעסקים והיינו, ומתן משא או וממכר מקח .פד
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 לנו אברהם אלנדאף זצוק"הגאון רבי

 מקמח רכה עיסה עושים החמאה עושי שרוב, פההדבר נכון אמת והן וחקרתי דרשתי זאת עוד
 כ"ואח קצת אותם ומיבשים, מאד שיתרככו עד במים החטים ששורים, גמור חמץ ל"ר) נקי

 עשיית כעין, בישולה בעת החמאה תוך אל אותה ומשליכים(, נקייה פת שיהיה כדי אותם טוחנים
 .פזהם' חשובי כי פוולמיודען לאהוביהן מהן ומחלקין, א"זלאבי שקורין סופגנין

 ק"וסמ י"הגמ' ב' שכ ז"תמ' בסי י"להרב אשכחן והכי, חולק ואין אסור ע"לכ פחז"לפ כ"וא
 וכן, חמץ בה שעושין המחבת מפני בפסח אסור הפסח לפני שהותך מהותך דשומן, ל"וז ג"וסמ

 לשאר אותו ומחזירין במחבת שומן נשאר, ש"רושולי בו שמטגנים הטיגון אחר שנשאר פעמים
 .ל"עכ, השומן

 דהוברר, בפסח מלאכלו זית השמן לאסור שנוהגין' שכ, פטז"תמ' בסי י"ברכ' להר ראיתי וכזאת
 מורי' הר כ"וכ, בשמן וטובל בידו ככרו' א כל, זית השמן כשעושין, אכילתן ובעת, גוים דהפועלים

 קמח אלא עושין אין הרוב דעל', הר ש"כמ שיצוייר איתא ואם. ל"עכ, צבכסף נחפה' בס ה"זלה
 עין כאשר, שעורים או חטים בה מעורב להיות הוא דשכיח דבר התלתא גם הלא, לבד תלתא
 מחמת מתחמץ שהקמח הוא פשוט ודבר, חמץ במדוכת אותה שדכים מה מלבד, שומע ולב רואה
 דאחזוקי אמרינן ולא', הר' לד גם לאסור דינו קם כ"וא. לעיל ש"כמ, כבר בחמאה שנתנו המים

 איסורא דלאחזוקי' אמרי לא דשכיח דבמידי, צאו"ס שם ל"ז ח"פר' הר ש"וכמ, מחזקינן לא איסורא
 גרעיני שם שיש הוא מצוי שדבר, חטים בהו דשכיחי במקום שומשמין שמן כגון, מחזקינן לא

 דפשיטא ומילתא. כתישתן קודם במים אותן ושורין בשומשמין מעורבין שעורים או חטים
 כ"וכ. ל"עכ, להורות ראוי וכן, שיעור לו אין ומשהו חמץ משהו דאיכא, בפסח לאכלו דאסור

 .ש"יעו, הבחירה בית' והר צבי"הברכ

 שומשמין דשמן משם והעולה, ז"ע שהאריך ז"תמ' סי דויד חסדי' להר צגאור ראיתי וחמותי
 משהו השמן בתוך דאיכא משום, בפסח לאוכלו דאסור פשיטא( חטים בהו דשכיחי במקום)

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 ודרשת ושמעת', ד, ז"י ושם. הדבר נכון אמת והנה היטב ושאלת וחקרת ודרשת, ד"י, ג"י בדברים הכתוב דרך על .פה

 .הדבר נכון אמת והנה היטב

 .ולמיודעיהן ל"צ .פו

 לאברהם זכור בקובץ כנדפס, ו"ט אות זיתים שתילי על בהגהות יעוין החמאה עשית דרך מציאות על עוד .פז
 (.מ"תשד'ה) במהדורתו המלך לשושנת צ"הרש ובהערת, ס"ק דף א"תשנ'ה

 ומפיות מאכילתם קמח יתערב שלא מדקדקים אין וגם, החמאה בעשית קמח לתת הדרך כי שנתבאר אחר .פח
 .נקי מקמח עיסה החמאה תוך אל להשליך נוהגים שרבים ובפרט, הפכים

 .ד"י סעיף .פט

 ראוי' ה דבר את הירא אכן, וניעור חוזר אינו דאמר כמאן נוהגים[ דילהו] העולם דרוב כתב ושם. א"ע ב"קע דף .צ
 דין נהגו הצבי בארץ החכמים שרוב זה בסימן א"החיד תלמידו כתב ואחריו. והגאונים ם"הרמב כסברת לנהוג לו

 .ז"תס סימן ריש ברכה ובמחזיק' ה סעיף ג"תנ בסימן כתב וכן, וניעור חוזר

 '.ה בסעיף הוא שכך לתקן יש אך, ץ"מהרי ציין וכן .צא

 .ט"פ הערה כדלעיל .צב

 .ז"ט, ד"מ ישעיה .צג



 

 
 לט

 חמאה של גוים בפסח

, בעיניה משהו דאיכא כיון מודה ן"חו אינו ד"למ' ואפי. בפסח טעם ונותן וחוזר' וכו החמץ ממשות
 בהם שיש דשכיח מידי דהוי כיון, בעיניה משהו דאיכא היא פשיטא וזה, מחדש וניעור דחוזר
, מדאוריתא דאיסורו לחמץ למיחש איכא הכא, מינו בשאינו מין דהוי ג"אע. עמהם ונטחנים חטים
 והרוקח, צון"והר צהש"הרא' לד' אפי צדז"דט אליבא מדאוריתא דאסור מים עליו שנפל לקמח דדמי

 ש"וכ, להחמיץ דממהרין ש"וכ. ש"יעו, ח"הפר' שפי למה י"רש דעת וכן, צזז"תס' בסי הטור שהביא
 פ"קו סינון לענין וגם. ש"ע, ט"ס ז"ותס צטזה' בסי ח"הרפ עמו והסכים, צחו"קפ' בסי א"מהרי' לד
 .ל"עכ, ש"ע קו"י ק"ס ז"תמ' סי י"הח ש"ועמ, כלל מהני לא

 חטים בהו דשכיחי במקום שומשמין השמן ע"דלכ, נעים קורא קאשמעת לא אם ידעת הלא
 ש"כמ הדין הוא וכך, התלתא כן דכמו ברור הדבר כ"וא, קבן"חו' דאי ד"למ' אפי בפסח לאכלו אסור
 .הדברים ולכפול להאריך אין כי, לעיל

 שכיח דלא דבר ל"הו, הרחוקים מהמקומות מקום באיזה מעיר' א ימצא אם' ואפי', הר ש"מ גם
 והם דהואיל לומר בזה הרב דכוונת פשוט הדבר הנה. כ"ע, מחזקינן לא איסורא דלאחזוקי

 מאד מועט דבר הוא, שמביאים ל"את אף או, לכאן מהם מביאים שאינם אפשר רחוקים מקומות
 לא באמת, המחילה לאחר, האומנם. מחזקינן לא איסורא ואחזוקי שכיח דלא דבר דהוי באופן

 א"צנע עיר בכאן הנמצאת החמאה שרוב, כל לעין וידוע גלוי דהא, ועיקר כלל אלה דבריו יוצדקו
 שמביאים, וכיוצא קווארחב קהוכולאן קדבהלול ובני קגס"אנ מערי כגון, הרחוקים מקומות משל היא

 איך כ"וא. וקטנים גדולים בכדים גם, וקטנים גדולים ובנאדות ועזים כבשים של קזבזיקים אותם

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 '.ב ק"ס ג"תנ וסימן' ד ק"ס ו"תס סימן עיין .צד

 .ב"כ סימן שני פרק פסחים .צה

 .ב"ע ט"ל שם .צו

 .ו"תס ל"נדצ .צז

 .במשהו איסורו נוקשה חמץ דאפילו', ב חלק הדשן תרומת בספר .צח

 '.א סעיף .צט

 .ז"י ל"נדצ .ק

 .ח"כ', מ ישעיה .קא

 ת"בשו בדיחי י"ומהר. שיעורא ליה דלית חמץ משהו איכא ותו, מחזקינן לא ריעותא אחזוקי אמרינן דלא כיון .קב
 מחדש החמץ ממשות טעם ונותן חוזר דנן דבנידון והוסיף, ץ"מהרי תשובת תמצית את העתיק ח"מ סימן טוב חן

 אסור ולפיכך, חטים עם שנטחנה תלתן או קמח החמאה לתוך ונותנים הואיל, וניעור חוזר אינו דאמר למאן אפילו
 שעדין לפי לזאת ונצרך, ץ"מהרי מדברי רבות העתיק דנן שבתשובה, רבינו דרך ד"מהריב זקנו בדרך. עלמא לכולי

 '.ה הערה ח"הנדמ טוב חן ת"בשו עיין, זקנו לכך הוצרך טעמא דמהאיי, צדיק פעולת ת"שו נדפס לא

 .ישובים כמה שכללה דמאר במחוז נפה .קג

 .צנעא למחוז מזרחית דרומית נפה .קד

 תעז המחוזות באזור נמצאו אשר זה בשם למקומות הכוונה שאין ופשוט] לצנעא מזרחית, גדולה נפה .קה
 [.וצעדה

 .לעיר מזרחית צפונית, צנעא במחוז נפה היא גם .קו

 .בשקים להגיה יש ואולי, כוונתו מובנת לא .קז
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 לנו אברהם אלנדאף זצוק"הגאון רבי

, זה הוא דשכיח דמידי וברור דפשוט לומר מוכרח, קחאדרבא, שכיח דלא דבר דהוי לומר נוכל
 איסורא דאחזוקי אמרינן לא דשכיח דבמידי ל"דס, ד"והחס י"והברכ ח"הפר' ב ל"למש וחזרנו

 .פקפוק בלי ע"לכ ואסור, קטח"למ

 מה(, קיופשוט, לאכלה שלא ל"ר) לאכלה החמירו דראשונים שהראשונים אומר ואני ש"מ גם
 שכמעט רבה הסליחה האדון דעם אני אומר קיאלו זהב עפרות נשיקת אחרי. כ"ע, ולראשונים לנו

 ובאזנינו קיגראינו לא בעינינו. כן לומר קיבלבו מלאו אשר הוא ואיזה זה הוא ומי, המדה על הפריז
. כזאת להם מצינו לא', ואחרוני' ראשוני', ופוסקי גאונים, ואמוראים תנאים' דאפי, שמענו לא

 למעשה ומפארים מאשרים, ומזהירים מאירים דבריהם שם פונים הם אשר בכל, דאדרבה
 גדולות לדבר שהאריך, ל"ט' בסי גופיה' הר ש"וכמ, כהלכה שלא' ואפי. ומנהגותיהם הראשונים

 בסוף שנית ידו הניף כ"ג והכא. קידש"ע, כהלכה שלא' אפי הראשונים מנהגי שמשנה מי נגד
' אפי הראשונים עם אלו לדורות יחס דאין דבריו ותורף, קטואלשקר ם"מהר דברי והעלה התשובה

 דורות שיבינו הלואי. קיזואטלולא כחוכא דהוי לב על להעלותו ואסור, קטזאדם עם הקוף כיחס
. המצע קצר כי ש"ע, והולכים שמתמעטים הבאים דורות ש"וכ, הראשונים שבדברי הקל הללו

 שאומרים ל"ז האחרונים לגדולי רואים אנו פעמים כמה והנה, ל"וז ל"ז ד"הראב דברי הביא עוד
 שלנו' מהגמ כן נראה שאין י"אעפ' ואומ, ראשונים של דעתם מפני דעתם שמבטלים

 .ל"עכ, דעתו מפני דעתינו מבטלים אנו פלוני מפי הדבר שיצא אחר, ומהירושלמי

 קיטר"מ דהא, בזה' הר על תמיהתי מאד רבה הכל ועל. אתמהא, קיחמשמעתיה מר הדר והכא
, ז"בזה שיר בכלי ניגון בענין בקיצור ל"וז', כ קכס"תק' סי( ז"רביה' בס ל"ר) בכאן ל"ז דוד ר"הר אביו

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 לאיש בהערותי שציינתי וכפי, מצויים אלו אותיות חילוקי שכן, א"בה כתב ולקמן ף"באל אדרבא כתב כאן .קח

 .ו"נ דף' א חלק ימיני

 .מחזקינן לא .קט

 .רבינו של תיקונו בלא אף שפיר ואתי, מלאכלה החמירו, משרקי י"מהר לשון .קי

 '.ו, ח"כ איוב .קיא

 '.ה', ז אסתר .קיב

 .ועוד, ב"ע ד"כ תענית .קיג

 .מ"ואכ, ח"ל כלל ם"המ מערכת חמד שדי ע"וע .קיד

 .ג"נ סימן .קטו

 .ל"וד, למיניהם מחלוקת לבעלי תשובה ומכאן, א"ע ח"נ בתרא בבבא האמור פי על הלשון מקור .קטז

. ל"בזה גופיה אלאשקר ם"מהר ת"בשו הכתוב כפי הלשון את להעתיק וראוי, מעט שונה בסדר נכתב במקור .קיז
 להעלותו אסור זה דבר, העולם סוף עד ואם', וכו כבתראי הלכה לומר ל"ז לדעתו ימשך זמן איזה עד ידעתי יתן ומי
 שיבינו והלואי, האדם עם הקוף כיחס אפילו הראשונים עם אלו לדורות יחס דאין, ואטלולא כחוכא דהוי לב על
 .אנו בדורותינו גם כבתראי דהלכתא לומר האפשרות את לב על להעלות שאסור והיינו. ל"עכ', וכו

 .ועוד, א"ע' מ ברכות .קיח

 .רבינו מעלת וכגון, תיבות בראשי לפתרו אפשר הלשון פשטות מלבד .קיט

 '.ג סעיף .קכ
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 חמאה של גוים בפסח

 פריצי, קכגבאו מקרוב חדשים ועתה. קכבן"ומר ל"ז קכאם"הרמב' כד החתן אצל לאסור נוהגין אנו
 למחות אדם כל על מוטל וחיוב, החתן אצל בכלי ומשוררים הראשונים מנהג גדר שפרצו הדור
 זה בענין מ"מ', וכו מתירים' והתו א"שרמ פ"ואע. לשמוע דממאן למאן ולנדות ולהחרים בידם

 עלינו חיוב, דבריהם היפך לאסור שמנהגינו שכן וכל, ומשתקים קכדבדבר מודים' ותו א"רמ' אפי
 .ב"עש, שאפשר מה בכל הראשונים מנהג לחזק

 עד ה"הכא עד' אפי' הראשוני מנהג ולהקים לחזק אדם כל מחייב ל"ז' שהר קכהלדעת הראית
 ד"בנ ש"וכ, ולראשונים לנו מה לומר ל"ז' הר על ומר קשה כמה כ"וא, אלה בדבריו' כנז, קכוה"נזיפ

 תלתא קמח אלא עושין שאין שהעיד' הר לדברי' ואפי, ן"חו דאינו ד"למ' ואפי, ע"דכ אליבא שהוא
 . ל"כמש

 המזהירים' הפוסקי דברי כאן עוד להזכיר פנאי לי אין העול וכובד הפרנסה דוחק לרוב וכעת
 מקצת קכזמזער מעט לכתוב ראיתי ריקם שואלי פני להשיב שלא כדי ואולם, הראשונים מנהגי על

 א"הריטב' כ, ב"ל' ד קכחד"צ' סי ז"הרדב ל"וז. א"א כלום בלא דלפטרו, אלה בֻשרֹוַתִים' פוסקי דברי
 במנהג אלא קלאינו ועובדי' הגמ וכל משנתנו שאין פשוט והדבר, קכטשנהגו דמקום ל"ז ה"הרא' ב

. כ"ע, שבעולם גדולים פ"ע' ואפי חוששין אין לעולם להקל שהוא במנהג אבל, להחמיר שהוא
 שהוא כגון קלדבה דמסיק כיון, קלגהפועלים' דפ והא, ל"וז' כ, קלבשם דבריו הובאו, קלאו"מהריק' והר

 ישנו שלא ובלבד' אמרי דהכי, נמי הדיוטות פ"ע' אפי בממון ואי, המקום חכמי פ"וע קבוע מנהג
 זאת עוד. ל"עכ, קלהמנהגא בתר אזלינן באיסורים' אפי ודאי אלא, והספנים החמרים ממנהג
 שנהגו המנהג לשנות וצווח עומד ה"ע י"הרשב היה ואם, ל"וז' שכ ח"צ' בסי ל"ז ל"להרש מצאתי

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .ד"י הלכה תענית מהלכות' ה בפרק .קכא

 . מותר יהא החתן שבבית חילקו ולא שסתמו, כאן .קכב

 .ז"י, ב"ל דברים .קכג

 זה ענין בכל והאריך. משלפניו וחזק הולך הגלות שקושי יום לך שאין ועוד, לכך צריכים והשעה שהדור כיון .קכד
 בדברי ונתן נשא' ה אות ושם, שיר נעימות דיואן בסוף הנדפסת בתשובתו א"שליט רצאבי משה רבי ג"הרה

 .ם"מהרד

 .ה"ל', ד דברים .קכה

 .שם בגמרא כמשמעותן אינן שכן התיבות וסימן, ב"ע ז"ט ערכין פי על .קכו

 .ועוד, ה"כ', י ישעיה .קכז

 '.ד בחלק .קכח

 .א"ע א"נ פסחים קכט

 .מיותרת זו תיבה .קל

 '.ט בשורש קולון י"מהר .קלא

 .ז"הרדב בתשובת .קלב

 .א"ע ג"פ מציעא בבא .קלג

 .ו"שס רמז שם במרדכי .קלד

 .ותיקין פי על דהקבע היכא, לשונו תשלום .קלה
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 לנו אברהם אלנדאף זצוק"הגאון רבי

 ש"מ עוד' ועי. צמאונך ותרוה קלזה"צ' סי שבע באר' בס' ועי, קלול"עכ, ביה אשגחינן לא הקדמונים
 קיום בענין' ופו גאונים כת' ב מאד והרחיב שהאריך, קלחהתפלה לסידור בהקדמתו צעדי י"מהר

 מנהגי שמשנה מי בענין, ל"ט' בסי ל"ז עצמו' הר ש"במ עוד' ועי. בארה ומשם, הראשונים מנהגי
, מיתה וחייב התחתונה על ידו שהמשנה' כ כ"שאח עד, גדולות לדבר והרחיב שהאריך, הראשונים

 . כלל ועיקר שורש בכאן' שכת אלה לדבריו דאין תבין ומשם, קלטב"יעוש

 ן"מר בעקבות הולכים, דרי וכמה שני כמה, שקדמונו ודורות הללו בדורות הא', הר ש"מ גם
 לבטל למחמירין להורות ן"מר בא דלא אומר אני. כ"ע, קמיעשו יוסף להם יאמר אשר לכל, ל"ז

 ש"כמ מקומו מנהג לפי אלא ע"הש פסק עשה ולא, בפסח חמץ בחומרי ש"וכ, להם ולהקל מנהגם
 מקומות בקצת ואם, ל"וז' שכ קמאי"הב בהקדמת עצמו הקדוש ן"למר מצאתי זמן ואחר'. האחרוני

 דברי עליהם קיבלו כבר כי, במנהגם יחזיקו בהיפך נכריע שאנו פ"אע, דברים בקצת איסור נהגו
 דלבני קמדא"א ועוד. קמגל"עכ, קמבשנהגו מקום' בפ' כדאי היתר לנהוג להם ואסור האוסר החכם

 ן"דמר כוותיה דאזלי מאן' אפי אלא עוד ולא, קמההציבור רוב על ולא כן אמר' הר של משפחתו
 וזה, ל"ז ם"הרמב ר"מו דברי אחר אלא הולכים אין מקומות בכמה שהרי, אזלי מילי בכל לאו ל"ז

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 אשר קולמוס פליטת דהיא זו לשון על וכתב, פעלים רב ת"שו בהקדמת ח"הגרי דבריו על השיב כי נודע וכבר .קלו
 בספר עיין, גוונא כהאיי בכל ל"מהרש של וסגנונו דרכו ובעיקר] גופיה כוליה ומרתע מראות נבהל אותה הרואה כל

 '[.ח דף' א חלק לפרקים ובספר', ה סעיף' ד פרק המבוא חלק ברוך מקור

 .ה"ל לקראו יש אולי .קלז

 .ץ"למהרי חיים עץ תכלאל בהקדמת דבריו הובאו .קלח

, כמינות דהוי שלמה של בים שכתב מה על החולקים מדברי הוכיח וכן, החדשות בתשובותיו ל"מהרש פי על קלט
 .המיתה חיוב על לדבריו דמודים ומשמע

 .תעשו לכם יאמר אשר יוסף אל לכו, ה"נ, א"מ בראשית פי על .קמ

 נוהגים תימן שבארצות וכתב, ע"ק דף( ח"ע הערה לעיל הנזכרת) בתשובתו דבריו את הביא הלוי ץ"מהריי גם .קמא
 סימן' ב בחלק לדבריו ציין ה"והרשי. בתשובותיו ץ"מהרי שכתב כמו, ערוך השלחן חיבור שנתפשט קודם להחמיר

, פ"ק בסימן לתשובתו ץ"מהריי דכיוון יותר נראה אולם, וניעור שחוזר והגאונים ם"הרמב דעת כי כתב שם, ז"קט
 בענין כי הובא ח"קנ סימן' א חלק צדיק בפעולת, אגב. אורה בקרן ולהעמידו עוז ברוב מנהגנו את לבסס האריך בה

 פרח מספר העתקתו אם כי עצמו ץ"מהרי דברי אלו דאין עקא דא', וכו ם"הרמב סברת היפך עבדינן וניעור חוזר
 אלו כביכול לטעות לרבים וגרמו, לשונו באמצע פיסקא בעשותם המדפיסים שגו הראשונה ובמהדורא, שושן
 כללי ובקונטריס' ג הערה שם צדיק שבנוה בהגהתו א"שליטהגר"י רצאבי  ר"מו כך על העיר וכבר. ץ"מהרי דברי
 .ח"ש דף' ג חלק המקוצר ערוך שלחן שבסוף ץ"מהרי

 .בפניהם להתירן רשאי אתה אי איסור בהן נהגו ואחרים המותרין דברים, א"ע א"נ פסחים .קמב

 בארץ תימן ק"לק ובפרט המנהגים תוקף בתורת לדון הבאים כל לפני ועיקר יסוד הנם הללו יוסף הבית דברי .קמג
 את הזכיר הלוי ץ"מהריי ואף, ב"ק סימן סוף במהדורתו זיתים לשתילי והב ח"הר בהערות שהובא וכגון, ישראל

 .ז"רמ, ו"קע דף' א חלק ימיני איש בספר עיין, נוספות בתשובות דבריו

 .אומר אני .קמד

 לשתילי בהקדמתו כמבואר ערוך השלחן הוראות אחר יותר נמשך אשר, ם"מהרד אביו שיטת היתה שכן .קמה
 .ב"י הערה' ד סימן תימן אוצרות ספר על האוצר פתח ועיין, מדרשו בית באי ועמו י"מהר בנו דרך זו ובדרך, זיתים



 

 
 מג

 חמאה של גוים בפסח

 לא שלפעמים אלא, קמוהידועים הרועים משלושת לקוחים ן"מר דברי שכל, ועוד. וידוע גלוי
 ם"דהרמב כוותיה אלא קמזפסח בדיני ש"וכ הדינים ברוב אזלינן לא אנן ה"ואפ', א לדעה יסכימו

 .וידוע ברור שהכל ל"ואכמ, ל"ז

 ובארץ במצרים המנהג שפשט וכמו, מקום בכל ן"כמר לפסוק המנהג פשט שכבר' הר' כ עוד
, והכרעותיו ן"מר פסקי אחר הולכים כ"ואעפ ם"דהרמב אתרוותיה הני דכולהו, ובמערב הצבי

. קמחנביאות דברי אלא זה ואין, ודרישה חקירה מחסרון שהוא ואולי, הרב כיחש בזה גם הנה. כ"ע
 ויש, הצבי ולארץ למצרים א"צנע עיר זה ממקומינו וכמה כמה הלכו אלה דורותינו עד שהרי
 הדינים בכל ל"ז ם"כרמב נוהגים מצרים ארץ דבכל ויאמרו ויענו אותם ונשאל, לכאן שחזרו מהם

 קנמשה אמר כאשר השנה כל גדולה זהירות זהירים החמאה בענין גם ומה, קמטהראשון כמשפט
 או פרתו הגוי מביא חמאה או לחלב כשיצטרך, בעדרו פרה לו שאין אלף מני' וא. לעצמן ועושין

 ורוב מעלתם גודל לפי וזה, כרצונו בו ועושה, שלו כלי אל וחולבה הישראלי בית לפתח שלו עז
. אנו כ"משא, ל"ז ם"כהרמב השנה כל' שמחמירי אבותיהם במנהג מחזיקים עודם ולכך, עשרם
 לעמוד יכלנו לא והעוני הדוחק שמפני, ל"ז ץ"הרי מורינו ש"למ נצחת וראיה חיזוק תילף ומכאן

 .קנאש"ע, בעדרו פרה לו שיש אלף' א אם כי השנה כל זו בחומרא

 שיש, ארצות ושאר המערב' לארצו ושבים' והולכי ברגליהם המכתפים, אמת מגידי העידו גם
 הולכים שאין, ישראל תפוצות בשאר בין במערב בין, קנבובצורות גדולות ערים וכמה כמה עתה
' בתשו ז"הרדב ש"וכמ, כוותיה אזלי וכמה כמה עוד יש הצבי בארץ וכן, ם"הרמב פסקי אחר אלא

 כדמוכח) ץ"הרי של חיותו בחיים שהיה ל"ז א"חיד' להר מצאתי זו לעדות וסמך. קנגמקומות בכמה

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 ערוך השלחן פסק נמצא שממילא רבינו וכוונת. יוסף לבית בהקדמתו המבואר וכפי, ש"והרא ם"הרמב, ף"הרי .קמו

 . ההוראה עמודי נחלקו בהן הפעמים מלבד רוב פי על הוא וכך, ם"הרמב כדעת

 החיים בכף כיעוין, אשכנז מנהגי ככל בפסח להחמיר נהגו ספרד מבני רבים ואף, ביותר להחמיר נהגו בהם .קמז
 וכיוצא בזה להחמיר נפשו תאוה אשר מקום ומכל, ז"תס סימן ריש ברכה במחזיק א"החיד ל"וז. ו"ע ק"ס ז"תמ סימן
 איסורין מכל וסייגים גדרות ועושה לעצמו מחמיר אחד כל דבפסח ידעי עלמא כולי כי, אותו מזניחין אין בזה

 כאשר אחד כל עושה חומרות מיני כמה היו יודעים מקצה העם כל כי, תמוה דבר ולא יוהרא ואינו'. וכו שבתורה
 וכן, ואילך ז"רנ דף' ז חלק שלום דברי בספר', ד אות ד"קכ סימן' א חלק יצחק עולת ת"בשו ע"וע'. וכו נפשו תאוה

 .ט"קס הערה שם שציינתי ובמה ט"תמ סימן ערוך לשלחן מנצורה ש"מהר בהגהות

 .ועוד, ב"ע' ס עירובין .קמח

 .ג"י', מ בראשית .קמט

 עד ובשלה הגוים מן חמאה לקח שאם לי יראה, ל"וז ז"ט הלכה אסורות מאכלות מהלכות' ג בפרק ם"הרמב .קנ
 החמאה אבל. במיעוטן בטלו הכל ונתבשל עמה נתערבו תאמר שאם, מותרת זו הרי חלב צחצוחי להן שהלכו
 .שיתבאר כמו, גוים גיעולי משום אסורה גוים אותה שבשלו

 עלו לא אשר בחילוקים ונדחק, תמוהים ודברים לדוחקים ץ"מהרי שנכנס משרקי י"מהר דברי על השיב ובזה .קנא
 .א"קפ הערה לקמן ועיין, ספר על

 .ח"כ', א דברים .קנב

 .ועוד, ח"תתק סימן' ג חלק, א"תשל, ו"תרכ, ד"תר סימן' ב חלק, ח"שכ, ד"רע סימן' א חלק .קנג
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 לנו אברהם אלנדאף זצוק"הגאון רבי

 נהיגי הצבי שבארץ ת"בי מערכת זוכר עין' בס שהעיד(, קנדאפים נפילת בענין חיים עץ מספרו
 אנחנו שקדמונו בדורות קנהשהעידו מה מלבד ז"וכ. ש"ע, הוא דמר דאתריה ל"ז ם"כהרמב כען

 שלשלת ספר בעל לציון ראשון, קנזהשם אנשי' הגבורי המה הלא, קנונמרים הררי ואבותינו
 ש"מהריק קנטהשלישי את גם. א"ע ה"כ' ד קנחדאתתא עיגונא' בס ש"מהרח בקודש ושני, הקבלה

 העיד ט"הלק וגם. ו"ט' סי מ"ח נועם דרכי ס"בע חביב ואחרון, ל"ז קסאז"הרדב משם קסד"סי מ"ח
', כ עוד. ן"בסת ערי בכל הולכים כן שגם' כ, שם עוד. ש"ע', וכו מזקינו שקיבל' וכ והוסיף ז"ע

 גאוני בחברת צפת גאוני חזרו שבזמנו שמעתי קסבומפיו, רמז יש ם"הרמב סברת ולקבלת
 בדבר ומזהיר נזהר היה שכן' וכ שהאריך ש"ע', וכו וקבלתה זו הסכמה תוקף וחידשו ו"ת קסגק"עיה

 באיגרת ן"הרמב' ב' כ קסדד"נ' ד הדורות' בס וגם. ב"קפ' סי א"ח' ב ש"ע, לרבים ומפורסם גלוי זה
 .קסזש"ע, ל"ז קסוא"חיד' הר שחיבר הגדולים שם' בס כ"וכ, ש"ע, קסהשחיבר החמדה

 ומחכמי מגאוני מקובלים אנו, ל"וז קסטי"כ ל"ז פראגי י"מהר' בתשו וראיתי, ל"וז קסחשם עוד
 עליהם קיבלו כולם, ותימן ופרס צובה וארם מצרים וארץ המערב מסוף, הקהילות שכל המערב

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .השכיבנו ברכת חתימת בענין, א"ע ב"צ דף חיים בעץ עיין .קנד

 .ץ"מהרי בתשובת דבריהם והובאו .קנה

 '.ח', ד השירים שיר .קנו

 .השם אנשי מעולם אשר הגבורים המה', ד', ו בראשית פי על .קנז

 ל"וז. הגבורה מפי כמשה התורה דיני בכל ל"ז ם"הרמב דברי את עליהם קבלו תימן ארץ שבכל דידוע', ב סימן .קנח
 דרבינו, הכללים דברי אותו לימדתי כבר', ב אות' ח סימן( מקרוב הנדפס) חגיגה שלמי בחיבורו מנצורה ש"מהר

 יתוש כח ומה, ושבועה באלה ם"הרמב דברי עלינו קיבלנו תימן אנשי אנו ועוד. בטיל לא באלף אפילו ם"הרמב
 חכמי מכתבי רבים ציטוטים עוד נאספו ב"י הערה' א פרק ץ"דמהרי מסכתא ובקונטריס. ל"עכ, והבן, הארי אצל
 .הדין בענינא תימן

 '.כ, ב"ל בראשית .קנט

 .ג"צ סימן יעקב אהלי בתשובותיו הוא וכן'. ה סעיף .קס

 המלכות כל וכן', וכו הוא ל"ז ם"דהרמב אתריה דמצרים יודע והוי, ל"בזה ה"תתכ סימן' ב חלק בתשובותיו .קסא
 .פיו על המערב בארץ שדנין שמעתי וכן, תימן ארץ וכל כולו

 .קטנות הלכות בעל מלשון והוא, הנזכר זקנו מפי .קסב

 .הקדש עיר נקראת צפת העיר שגם ואף, ירושלים .קסג

 . ז"תתקכ שנת החמישי באלף והוא, ב"ע .קסד

 ממגידי שמענו כי, וארץ שמים רבותי לפני עלי מעיד והנני, הנודעת ולשונו. א"שמ דף' א חלק ן"רמב כתבי .קסה
 קדיש בכל הרב שם מזכירים והיו, לשמן ובמצוות בתורה עוסקים רבות קהילות תימן מלכות ארצות שבכל אמת

 '.וכו אורה בקרן והעמידן בתורה עיניהם האיר אשר, מימון בן משה דרבנא ובחיי וביומיכון בחייכון, וקדיש

 .ם"הרמב רבינו של בערכו .קסו

 דארעא מרא, ישראל של אביהן הגדול הרב, ל"בזה ם"הרמב על כתב' א סימן סוף אשכנזי בצלאל רבי ת"ובשו .קסז
, ם"דהרמב אתריה ובגדר. כ"ע, שנער וארץ הצבי ארץ סוף עד תימן ארץ מסוף לרב עליהם קבלוהו אשר, דישראל

 '.ז אות ו"קל ק"ס ז"י סימן ע"אה הפוסקים אוצר עיין

 '. ב סעיף ה"שמ סימן יוסף בברכי הביא וכן. הגדולים שם בספר .קסח

 .א"ס סימן שם ע"וע, ט"נ סימן .קסט



 

 
 מה

 חמאה של גוים בפסח

 האיר בתימן וגם. אמון נא פה שידענו וכמו מצרים בארץ ובפרט, ל"ז ם"הרמב חיבור פ"ע להתנהג
 הרים הגלות עול ומעליהם, קשות גזירות כל מהן לבטל, אורה בקרן והעמידן בתורה מאד עיניהם

 אחר ללכת וחייבים תורה שלימדם, מצרים ארץ של רבם ם"דהרמב נמצא', כ ובסוף. קעב"עש', וכו
 אחר ללכת חייבים בתורה עיניהם והאיר שלימדם שמטעם, ידידי, לך יובן מזה והנה. ל"עכ, דבריו
, קשות גזירות עם הגלות עול מעלינו ובטל עינינו שהאיר, תימן אנשי אנו כן כמו כ"א, דבריו

 .קעגיעשון קעבמשפטיו וככל חוקותיו ככל, דבריו אחר לילך דחייבים קעאכ"ע

 שהם בעיר לדור שהלך דמי, ל"וז' שכ' א' סי ד"יו ב"ח קעדי"מט' בס מזו גדולה מצאתי עוד
 ל"שס פוסקים ושאר ל"ז ם"הרמב לסברת חושש והוא, להחמיר נוהגים ובמקומו בדבר מקילים

 כאיסור עליו הוא שהרי לעולם התרה לו דאין, לו מתירין אין נשאל אם ואף. להקל לו אין, ן"דחו
 .ש"ע', וכו התרה לו דאין בזה מודים וסיעתו ש"הרא ואף, תורה

 דלא ו"ט ס"ס הכללים בשם שכתב ג"כ' בד שם וראיתי, הבחירה בית' ס לידי' ה אינה ז"ואח
 מנהג שהוא בדבר אבל, כבר נגזר ולא בקבע מצוי שאינו בדבר אלא ן"מר של הוראותיו קיבלנו
 ש"ע, ממקומו זז לא המנהג ן"מר של הוראותיו שנתפשטו פ"אע, להתיר או לאסור קדמון

 בהקדמת עצמו הקדוש ן"למר שמצאתי למה, קעואביט זה ואל) ל"עכ, ל"ז י"הרב כ"וכ קעהג"השו
 יחזיקו בהיפך נכריע שאנו פ"אע, דברים בקצת איסור נהגו מקומות קצת ואם, ל"וז' שכת י"הב

 מקום' בפ' כדאי היתר לנהוג להם ואסור האוסר החכם דברי עליהם קיבלו כבר כי, במנהגם
 (.קעזל"עכ, שנהגו

' הר' כ וחקירה ידיעה דמחסרון קעח'אלמשל דברינו דצדקו, הקורא ידידי, לך מתבאר הרי
 אבל, מנהג בו שאין בדבר אלא פשט לא המקומות דבכל, מ"בכ ן"כמר לפסוק המנהג שפשט

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .ף"מהרי דברי סיום הוא והלאה ומכאן, לעיל הנזכרת באגרתו ן"הרמב דברי אלו בתימן וגם מתיבות .קע

 .כרחין על .קעא

 '.ג', ט במדבר .קעב

 זולת, דאתרין מרא דהוא, ם"כהרמב נהיגי אנן זה במקומינו והנה', ל סימן ש"אי זכרוני בתשובותיו רבינו ל"וז .קעג
 קבלת אין אמנם. חיים עץ ערך תימן ספרי ובאוצר, ג"רע דף שם כתב וכן'. וכו זה בדין בקיאים שאינם עם המוני
 רק ולא, נהגו וכך הרמה כדעתו דלא תימן חכמי העלו רבות ופעמים, דוכתי בכל בידינו ם"הרמב רבינו דברי

 וכן', ת דף שלמה שערי בספר כנדפס, ה"הרשי עליו העיר וכבר'. ק דף תימן בסערת כתב כאשר ספורים במנהגים
 ובהגהתו', ו אות דפסחא אגדתא על חיים עץ פרי בהקדמת ועיין, ץ"מהרי כללי קונטריס בהקדמת א"שליט ר"מו

 '.ד אות א"רנ סימן' ב חלק צדיק פעולת ת"שו על צדיק שבנוה

 .בתשובתו ץ"מהרי ידי על הובאו דבריו וגם, יוסף מטה .קעד

 .ו"ט כלל ערוך השלחן כללי גבוה שלחן .קעה

 '.ב, ו"ס ישעיה .קעו

, יוסף הבית דברי שנכפלו אירע כן ועל העתקתה בעת התשובה את שערך ויתכן, לעיל הובאו כבר אלו דברים .קעז
 שחזרו, מרקחות לענין ז"תמ בסימן יוסף הבית מדברי ללמוד יש וכן. טעמא מהאיי סוגרים בתוך הניחם מקום ומכל
 .התשובה עריכת בעת נעשה שכן ומסתבר, רבינו בתשובת פעמים כמה ונשנו

 .מובן אינו זו תיבה פירוש .קעח
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' הר ש"וכ, אחרונים הם י"והרב ג"שו' שהר וידוע. ממקומו זז לא ראשונים מנהג בו שיש בדבר
 זז לא המנהג אלה דורותינו עד כי ומגידים מעידים ז"ועכ, קעטזמנינו מאחרוני שהוא ב"ביה

 .ועיקר כלל' וכו קפבמקומותינו כן כמו' הר ש"למ מקום אין ובזה. ממקומו

 בפסח בין, מעיקרא בהא ם"דהרמב כוותיה ל"ס דלא ודאי אלא', וכו קפאכדברי ואם ש"מ גם
 ימות בשאר ג"ש חמאה אוכלים טעם מה לעיל לך נתבאר וכבר. ליתא, כ"ע, השנה ימות בשאר בין

 לדבריו סתירה שזה נרגש כבר י"ה' שהר ש"ומש. ד"בס לקמן שנבאר וכמו, בפסח ולא השנה
 עינין בתרי אסתכלנא. כ"ע, תמוהים ודברים לדוחקים ונכנס, תקשי דלא ליישב ורצה

 חומרא דמשום, קפגדבר אשר כל היטב, תמהא ולא דוחקא ולא סתירה לא התם דלית קפבואשכחנא
 ש"מ גם. להאריך ולא באתי לקצר כי צמאונך ותרוה ש"ע, ף"נטל ולאסור להחמיר נהגו דחמץ

 .קפההחכמים דרכי כן ואין כפולים דברים אלה כל', וכו קפדראה גם ראה ואבי

. כ"ע, מידי ולא חיישי ולא אוכלים אינם וכמה כמה, ביה הוי מאי לה אכיל דלא מאן וכי ש"ומ
 גם, קפוכהות עיניו מהרה לה אכיל דלא דמאן, ואמרי עניין ואינון לינוקי שאיל וזיל, ידעי ע"כ בזה

 כל ושפתי הרואות דעינינו, בארצות עיפוש כשיש גם ומה. מתרועעות ויסודותיו כושלות ברכיו

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .מ"תר'ה בשנת נדפס ל"זצוק חמוי אברהם רבי הגאון שחיברו הבחירה בית ספר .קעט

 רבים נסמכו זו בתשובה משרקי י"מהר דברי על. ל"עכ, ולראשונים לנו ומה והכרעותיו מרן פסקי אחר הולכים .קפ
[, ם"מהרד לאביו התשובה את יחסו שבטעות מהם יש כי אם] ערוך השלחן כדעת לפסוק נהגו בתימן כי להוכיח

 השלחן דעת אחר הנמשכים מן היה י"מהר שכן, וסברותיהם החולקים טענות את לדחות רבים האריכו כבר אולם
 טוב יום נר בספר יעוין ומהם. אחיזתם ותוקף תימן מנהגי תורת לכלל ראיה ממנו ואין( ה"קמ הערה כדלעיל) ערוך
 .ואילך' ע דף כהלכתה ציצית עטיפת ובספר ד"קס הערה ח"הנדמ צדיק פעולת ת"שו בהקדמת', כ פרק

. משרקי י"מהר לשון כ"ע, השנה ימות בשאר אפילו ל"ז ם"הרמב כסברת איסור בה נהגו לא למה ו"נר הרב .קפא
 יואב רבי ג"הרה שביאר וכפי, השנה ימות בשאר גם ם"הרמב רבינו לדעת חשו לא אמאי דלכאורה טענתו וביאור
 י"מהר שטעה שכתב כמי ודלא', י הערה שחיטה הלכות על ונה י"מהר לפירוש בהגהותיו א"שליט הלוי פנחס

 טענת את לדחות א"שליט כהן חיים איתמר רבי ג"הרה שם הוסיף, פנים כל ועל. ץ"מהרי תשובת בהבנת משרקי
 שפיר ולפיכך, בפסח האיסור מסיבת הוא חלוק השנה ימות בכל החמאה איסור של טעמו דהלא, משרקי י"מהר

 בענינא להחמיר יכולים היו ולא בזה תלויה חיותם שכן, השנה ימות בכל ולא בפסח רק דהחמירו למימר מצינן
 ובספר, ה"מ הערה ז"קל סימן המקוצר ערוך שלחן ועיין. ץ"מהרי שכתב וכמו, הם שמועטים הפסח ימי זולת הדין

 מיוחדים כלים להם שהיו מפני גם זה בדין הקלו השנה שבכל שמע כי הוסיף ו"קט סימן סוף ד"יו שלמה בארות
 .לכך

 '.הר' כ עוד ה"ד סוף, לעיל משרקי י"מהר טענת על השיב וכבר .קפב

 .ה"כ', ה דברים פי על .קפג

 .ב"י, ד"כ' א שמואל .קפד

 הגאונים רבותינו של דרכם היתה וכך. קצרה דרך לתלמידו אדם ישנה לעולם, ב"ע' ג בפסחים כדאיתא .קפה
. מ"ק דף' א חלק ימיני איש ובספר' א סעיף' י פרק המבוא חלק ברוך במקור כיעוין, בתשובותיהם לקצר ם"והרמב

 ותו עיון למזכרת וזאת, שם המסכימים הרבנים אחד שחיברו] תכלת פתיל לספר בהסכמתו כסאר ח"מהר ל"וז
 שיטה להוכיח רצה שהרב כיון מקום מכל, קצרה בדרך לתלמידיו אדם ישנה לעולם חכמים שאמרו פי על ואף[, לא
 .ב"י פרק החיים דרך ובספר שם יעוין', וכו בפוסקים ונתן נשא לכן, זו

 '.ט משנה' ח פרק פאה .קפו
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 לא שלוש פעמים בשבוע, ממנה להמלט אדם שום יוכל לא המעופשות דבארצות, דוברות אדם
 . ימלט לא וקשים רעים חלאים כמה מיד, ימלט ממנה נפשו ואם, קפזיבצר

 הוא, קפחלכולנו אחד אב כי כן נאמר גם וכן, המנהג פשט שכן רבינו עדות הכל שעל ש"מ גם
 פשט שכן, קצאמת דין דהדין איברא. כ"ע, קפטבשבת מעשהו כך בחול וכמעשהו, הקדוש ן"מר

 לומר נוכל לא וגם, קצארבינו משה רועינו אבינו את לעזוב נוכל לא אנו אבל, במקומותיהם המנהג
 רבנן קדמונו דכבר, לא הכא אבל במקדש אלא אתאמר לא דהא, בשבת מעשהו כן בחול כמעשהו

 .קצבחול של כמעשיך שבת של מעשיך יהו שלא וכתבו, ובתראי קדמאי

 שזה וכמו, י"ב אינם כליהם דוקא ואשכחו דקו דהראשונים לומר יש ז"עפ הנה, ל"וז' כ עוד
' לד' דאפי, ג"ש בחמאה היתר נהגו ולפיכך צ"בפע החמאה לעשיית כלים מייחדים שהם ידוע

 בהם משתמשים לפעמים אם' ואפי, י"ב אינם כליהם וודאי הואיל הוא גמור מותר ם"הרמב
 עניינינו לפי אבל, השמועה להנחת הוא ז"וכ. למיעוטא חישינן דלא, לחוש אין אחרים לדברים

 ד"למ' אפי, ע"לכ בפסח מותר שהוא ח"הפר' ב דברינו בתחלת לך נתבאר שכבר, זה לכל צורך אין
 .כ"ע, ן"חו

 הרב השמיענו כבר שהרי, קצגטעמו את בשנותו לנו חידש דמה, רבה הסליחה האדון ועם
 בהם משתמשים ואינם צ"בפע כלים לה מייחדים שהם גם ומה, י"ב אינן קצדג"כ סתם ד"כמ ל"דס

 מבשלים ולפעמים צ"בפע כלים לה מייחדים שהם כדבריו יהי לו דהן, ועוד. לפעמים אלא בחמץ
 ז"תמ' סי י"בב הקדוש ן"למר מצינו שהרי', וכו חישינן דלא למימרא מצינן לא ז"עכ, חמץ בהם

 לאכול המתירים לדברי' ואפי, השנה כל בתוך הנעשית מרקחת לאכול בפסח לאסור יש, ל"וז' שכ
 אותו בני דרך אין כ"אא שבהן חמץ נתבטל לא אלו שמרקחות, פ"קו שנתבטל חמץ תערובת

 חמץ כלי באותו לבשל דרכם ואין, מרקחות בו לבשל מיוחד בכלי אלא מרקחת שום לבשל מקום
 לחוש ויש', וכו חמץ בו לנער דרכם שאין, המרקחות בו לנער מיוחד כף להם שיהיה וגם. כלל

 לחם פתיתי עם עשויה מרקחת בהם מבשלים שלפעמים מפני למרקחות המיוחדים דידן לכלים
 אין וגם חמץ בהם מבשלים שלפעמים אלא, למרקחות כלי ייחד' דאפי מזה העולה. ל"עכ, ודבש

 שנתבטל חמץ תערובת לאכול( ודעמיה ן"מר ל"ר) המתירים' לד' אפי אסור, אותה לנער מייחדים
 אלא כף מייחדים אין וגם', הר ש"כמ חמץ בהם מבשלים שלפעמים, בארצותינו כ"וא. פ"קו

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 '.ו, א"י בראשית .קפז

 '.י', ב מלאכי .קפח

 .בפסח לנהוג עליהם כך גוים בכלי מחמירים לא השנה שכל דכפי והיינו. ועוד, א"ע ד"ס פסחים פי על .קפט

 .ז"ט', ג אבות .קצ

 .ח"קנ הערה לעיל שהובא וכפי, הגבורה מפי כמשה הוראותיו קבלו אשר ם"הרמב .קצא

 '.ד הלכה שבת מהלכות ד"כ פרק ם"רמב עיין .קצב

 '.א, ד"ל תהלים .קצג

 .גוים כלי .קצד
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 לנו אברהם אלנדאף זצוק"הגאון רבי

 קצזמטיט או קצוש"הרי או קצהד"עצי כגון, חמץ י"ע הוא תשמישו שכל השנה כל של בכף שמנערין
 . בפסח ג"ש חמאה לאכול ע"לכ ואסור לאסור דחישינן דפשיטא מילתא, וכיוצא

, מיוחד כף להם יש וגם, כלל השנה כל אחר לדבר כלי באותו משתמשין שאין ל"את דאף ,ועוד
 הוא דשכיח ומידי. לעיל' הר שהעיד כמו תלתא קמח משימים שהם מחמת לאסור תיתי ה"אפ
 חמץ משהו דאיכא משום אוסר דשכיח במידי ז"עכ, עליו קולותיו ממשיך' שהר ח"פר דגם', וכו

 .ל"כמש שיעור לו אין ומשהו

 בעינינו שהרי, מעיקרה היא מוכחשת זו עדות, שיחיה מורינו ת"ממעכ המחילה אחר', כ עוד
 בפני זקינים גם נערים ונשים אנשים, בפסח ג"ש חמאה אוכלים שהעולם שמענו ובאזנינו ראינו
 מן מעט יש ואם, השב אומרים ואין קצחממתנינו עבה קטנם אשר, ושקדמונו שבימינו הדור גדולי

 .כ"ע, קצטד"ע מאי חזי ופוק, אחראים אנו אין אותה אוכלים שאין המעט

. כלום' הר בדברי אין והנה, רברבניא לסביא ושאלית טובא סגי וחזית נפקית קלה בריה ואנא
, יעברו ם"חלושי מרפיין רפויין, בפסח ג"ש החמאה אוכלים העולם שרוב המנהג על שהעיד מה

 חשש בה שאין חמאה דודאי לומר קרוב, אותה אוכלים רהמעט מן מעט יש דאם לומר וצריך
, וכשורה כדין בה ונזהרים לפסח אותה שעושין כפרים של יהודים משל שהיא כגון, היא חימוץ

 גדולי בפני' וכו אנשים בפסח אותה אוכלים שהם' הר ש"מ ש"וא. ראלעצמם הם אותה שעשו או

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .ב"קי ק"ס הפירות ברכות הלכות יצחק בבארות אודותיו עיין, רותחים מים לתוך ששופכים מקמח הנעשה .קצה

 .ג"קי ק"ס שם יצחק בארות עיין, ומבושלים כתושים דגן ממיני עשוי .קצו

 .זום נקרא בתימן אחרים במקומות .קצז

 '.י, ב"י' א מלכים פי על .קצח

 הוא הרבים דברי, גאון האיי רב בשם ט"קי סימן דעים בתמים ד"הראב ל"וז. ועוד, א"ע ה"מ ברכות, דבר עמא .קצט
 אנו כך ואחר, והסמך העיקר זהו. דבר עמא מאי חזי פוק מזה ראיה מכל ויותר, גמרא כל ועל משנה כל על המוכיח
, מוטב נפשותינו את כאשר ויתרץ מהם שיעלה ומה, זה בענין בגמרא או במשנה שנאמרו הדברים בכל מביטים

 .העיקר את עוקר אינו, כראיה יתברר ולא בלבבנו כאשר יתכוון שלא כלום בה יש ואם

 על נשאל אשר, טוב חן בעל בדיחי י"מהר של זמנו עד ץ"מהרי מתקופת כך כל המנהג השתנה שלא פשוט והנה .ר
 גוי החנוני מן ללקחה הכפרים מאנשי קצת סמכו מה על, השאלה לשון וזו( ב"ק הערה לעיל כנזכר) ענינא האיי
, הכפרים אנשי שרוב משמע. כ"ע, בפסח ואוכלה מוכשר בכלי פסח קודם לוקחה שבהם והמחמיר, הפסח בתוך

 הפשוט המנהג היה שכך הרי, החג קודם מהגוי נקנתה אם אם ואף כלל בפסח לאכלה נהגו לא, הערים בני וכן
 לדייק'( ב אבות נחלת בקובץ הנדפס במאמרו) א"שליט צברי יוסף רבי ג"הרה הוסיף עוד. דעלמא דרובא אליבא

 כי אכלוה לא עצמם שהחכמים משמע, הדור גדולי בפני' וכו החמאה אוכלים שהעולם משרקי י"מהר שכתב ממה
 '.ר דף ע"תש'ה ויקהל פרשת יצחק שערי ע"וע. בידם מחו ולא שראו מכך אלא ראיתו ואין, העם המון אם

 בכלי ויניחנה טוב יום מלפני אותה יקנה חמאה שצריך ומי, לישנא בהאיי נכתב הפסח לחג ץ"מהרי ובאגרת .רא
', ז הערה ב"ע' ח דף' ב חלק צ"הרש מהדורת חיים עץ בתכלאל כנדפס) ד"מהר לנכדו המיוחסות ובהגהות. מוכשר

 שחיותו לקטן דוקא דכוונתו התבאר( ח"קע דף יאיר נר שבספר תימן לחכמי הגדולים שם במאמר עיין אודותן אך
 יהודים אם אך, חמץ איסור ספק בו שיש, גוים בשל זה וכל. בתשובותיו וכשיטתיה אסירא הכי לאו הא, בה תלוי

 האומרים כדעת ראיה קצת מכאן ואולי. ד"עכת, בפסח לאכלה שמותר ודאי חימוץ מכל ושמרוה פסח לשם עשאוה
 ערוך ושלחן ז"תס דף חכמים שלום דברי עיין, חיברה ץ"מהר זקנו אלא ץ"מהרי ידי על האגרת התחברה שלא
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 חמאה של גוים בפסח

 בכשלון אותם להחטיא נוכל ולא רבהם קדושים דישראל חזקה כי, השב' אומרי ואין שבימיו הדור
' הר דברי עלי הוקשו מאד ומה. דבר דעמא רובא מאי עיינין בתרי חזי כען ופוק, ו"ח חמץ חשש

 אומר ואני ש"כמ לעיל ז"ע העיד גופיה הרב גם והא', וכו היא מוכחשת זו עדות' כ דאיך, בזה
 יבין בין משכיל וכל, רדז"זא רגסותרים דבריו כ"וא', וכו לאכלה החמירו דראשונים' שהראשוני

 .ל"ז דבריו

 שנהרס וכיון, ביטולן לך נתבאר וכבר, הקדמותיו פ"ע השומעים להבהיל אלו דברים', כ עוד
 והרואה, ניכרים אמת שדברי איברא. כ"ע, הדברים ולכפול להאריך צ"וא, הבנין כל נפל היסוד
 וכל, רודעת למוצאי וישרים למבין נכוחים כולם כי, רהועקש נפתל ץ"מהרי בדברי שאין יראה

 .רזמוצק כראי חזקים, וביסודם בבניינם עמדם על עומדים, טהורות אמרות אימרותיו

 דסתם, השנה ימות בשאר בין בפסח בין מותרת והחמאה, ל"וז התשובה דברי קיים עוד
' וס ל"ז ץ"שהרשב גם ומה. ן"מר' כד הכל, וניעור חוזר ואינו בפסח מותר ף"ונטל י"ב אינם כליהם

 כבר' הר של זה פסק הנה. כ"ע, בפסח להדיא החמאה מתירים, ל"ז הגאונים' ב כ"ושכ, דחיי סמא
 אל יפנה זה והקורא, ולכפלן לחזור מקום כאן עוד ואין, דברינו בתחלת ביטולו לעיל לך נתבאר
 החמאה שמתירים הגאונים' ב רטכ"ושכ רחש"מ על להשיג לנו ונשאר. דעתו ותתישב הענין תחלת
 .בהדיא בפסח

 דאזלי הכוונה ל"ז הגאונים הורו שכן דחיי סמא' הר' שכ דמה' יר שפיר מעיינינן כד דאמנם
 נמי ה"כ, יומן בני אינן ג"כ דסתם, ג"ש לגיעול חוששין אין השנה ימות שבשאר כמו, לשטתייהו

 לך והא, ב"עש, ץ"הרי ש"וכמ דאסור מודו ע"כ ודאי חמץ דאיכא ד"בנ אבל. שרי ף"דנטל בפסח
 .הגאונים' ד

' ב בהם ומוצאין מצימוקים יין העושין על, ב"תמ' סי הטור הביאו, ל"ז גאון נטרונאי רב כתב
 מבואר וכן. ש"ע, בלבד החטים טעם אלא התם דליכא ג"אע בפסח לשתותו שאסור, חטין' ג או

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 אחר, לתינוקות אלא זה שאין בהדיא לסייג בלא ץ"מהרי זאת שיכתוב מסתבר דלא, ז"ט הערה א"פ סימן המקוצר
 .בתשובותיו זה ענין על בחריפות שהתריע

 .ועוד, ב"ע ג"פ פסחים .רב

 בתר[ לדידיה] דאזלי האחרונים בדורות כ"משא, לה אכלי לא דאינהו, הראשונים על קאי דלעיל לומר אפשר .רג
 טענתו שלפי רק, הודה הראשונים מנהג על אך זמנו על מוכחשת זו דעדות והיינו. ואכלי ערוך השלחן הוראת

, הענין עצם על חלק ולא, ולראשונים לנו מה בלשון השיג טעמא ומהאיי. ערוך השלחן פי על המנהג השתנה מהם
 .והבן

 .זה את זה .רד

 '.ח', ח משלי פי על .רה

 '.ט', ח משלי .רו

 .ח"י, ז"ל איוב .רז

 .משרקי י"מהר .רח

 .דחיי סמא בעל .רט
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 לנו אברהם אלנדאף זצוק"הגאון רבי

 להחמיר דינא לענין שם והעלה, א"תנ י"סס י"הב' מד וכן, ריה"תפ' וסי ן"ג' סי א"הרשב' מתשו
 מעשים אנו הגאונים שכדברי, ה"תפ' בסי א"הרשב כ"וכ. ל"ז ריאמ"המ ש"וכמ, הגאונים כקבלת
 הכריח ריגב"ק' סי ד"י ך"הש גם. ריבז"תמ' סי בריש אלעפיא ח"מהר' הר פ"וכ, ש"ע', וכו מעשה
' מהגמ בראיות הוכיח רידשם ח"הפר גם. מ"בדשיל במשהו אוסר חמץ של טעמו דגם סוגיות מכמה

 .במשהו אוסר לבד בטעם' שאפי לך הרי, ש"ע, נקיטינן דהכי וסיים ך"הש' כד

 במשהו אוסר אינו האיסור של דטעמו' שכ, אליהו' לר להשיב ג"נ' בסי ל"ז א"הרשב' כ עוד
 חזרת ועתה. רטואסור ל"ז הגאונים' ד דלפי לך השבתי ואני, כן בדבריך כתבת הלא, ל"וז, בפסח

 ומן, הגאונים בדברי שאין רטזשאמר כמוך חכם על תמה ואני, כן אמרו לא ל"ז הגאונים כי ואמרת
 ל"ז ף"הרי הגדול ר"ה' בהל תמצא כן כי, לך ריזדמותו והלא. מעולם דבריהם ראית שלא הדומה

 רכשחלבו דחלב, ל"ז דרבַוָתא משמן ריטגיאת' ן ץ"הרי כ"וכ. ש"ע, ריחושמואל עוקבא רב במחלוקת
 ל"וא בפסח לאכלן מותר, מחמץ ושמרן חדשים בכלים העשויה גבינה וכן פסח קודם נקי בכלי

 צימוקים יין על ל"ז רכבגאון האיי רבינו שנשאל וסיים. רכאהירושלמי' ב ש"במ ב"עש, אסורים
 חיטי' ג או' ב סחיטה בעדן דמשכחין זמנין, יתירתא נטירותא דעבדין בתר הפסח לצורך שנעשה

 מניה תשתון לא ג"דכה והשיב. רכגמאי לבעורי, דאסיר לן מבעיא קא לא למשתייה, שערי או
 באלף' אפי מרובה בתוך שנתערב מועט חמץ' אפי הגאון' ד דלפי' כ ה"תפ' בסי גם. ש"ע, בפסחא

 .קיצרתי כי באורך ש"ע, ל"ז גאון האיי' רבי כ"וכ, בפסח לאוכלו אסור פ"קו

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .בסמוך לקמן הובאו .רי

 .ב"י הלכה ומצה חמץ מהלכות' ד בפרק .ריא

 .בתשובתו ץ"מהרי ידי על פעמיים לשונו והועתקה, קדש מקראי בספרו .ריב

 '.ט ק"ס .ריג

 '.ט סעיף .ריד

 .נימוח לא או נימוח שנא ולא, במשהו מינה שמע שיעורא יהיב מדלא שאמרו .רטו

 מתבארת רבינו דברי לפי אך, בקי שאינו להוסיף יש דאולי והעירו'. וכו בדברי שאינו כמוך חכם על, בנדפס .רטז
 .לתשובה אלא לחכם הכוונה דאין, היטב הלשון

 .רמזתי ל"נדצ .ריז

 .א"ע' מ פסחים .ריח

 .ז"תמ סימן בטור דבריו הובאו .ריט

 '.ג ק"בס הפרישה ידי על זו תיבה ונמחקה, גוי שחלבו נכתב בטור .רכ

 '.ז הלכה' ב פרק פסחים .רכא

 .בסמוך לעיל כנזכר, ב"תמ סימן בטור והובאה נטרונאי רב שנשאל השאלה זו .רכב

 איסורא דמצטרף דלמא או, עליה מיחייב ולא חשיבו לא כזית איסורא ביה דלית כיון אמרינן מי, וספיקו .רכג
 .בטילי ולא חשוב דבר ליה והוה להתירא
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 חמאה של גוים בפסח

 הלכה וכבר, וסיים בזה האריך' ל' בסי גם. ש"ע, רכהל"ז העזרי אבי' ב כן' כ רכדא"תתל' בסי גם
 ל"ז ץ"מהרי ש"מ עוד' ועי, ל"ז הגאונים' כד שהו בכל שהוא ישראל לכל יוצאה ותורה רווחת

 .צמאונך ותרוה, רבוותא כמה' ב שם עוד שהאריך

 על קצת האריך אשר, ל"ז מזרחי י"הר דברי לקחת אתה דצריך, הקורא ידידי, לך יודע והנה
 פנאי לי אין כי, לפניך כאן כתובים הם כאלו רכולבך לוח על ותשימם, ל"ז הגאונים דברי קיום

 .ספק בלי ש"למ רכזיודה, יודה ומבין משכיל כל ואז, כאן להוכיח

 י"עפ הנעשית ג"ש דחמאה פשוט נראה, דכתיבנא וטעמי מילי הני דמכל, דמילתא כללא
 בין, בפסח לאכלה אסור, כהוגן בה נזהרו ולא ישראל מעשה' אפי או, רכחלעיל שזכרנו האופן

 כתבתי ז"וכ. בה תלויה שחיותם חולה או תינוק יש אם זולתי, בפסח שכן וכל פסח קודם שנעשית
 במה דעתי לגלות אלא' הנז המאורות' ב בין להכריע או להורות באתי לא כי, הדין בעיקר בקיצור

 והבוחר, הוא פשוט כי אף, המקום ובמנהג הדין בעיקר ולהסכים ל"ז ז"הרימ' ד על להשיב שיש
 ל"אש, ל"וז' וכ המלך בשושנת שהכריע ו"נר חבשוש ש"הר דברי על לדבר לי יש עוד אולם. יבחר

 החמאה להתיר ל"ז ץ"הרי' לדחותד ברורות בראיות שהאריך ל"ז מזרחי י"למהר ז"רביה' בס' עי
 דצריך תאמרנה ושפתותיו תחזינה מבין כל עיני, זו הכרעה כי. ל"עכ, משם קחנו, בפסח ג"ש

 שלבו ומי. רכטדקדוק בלי שנכתבה בודאי כי, הספרים קצת מעל המכשלה ולהסיר למחקה
 יודה ואז, לעיל שהזכרנו הרבנים בדברי היטב ויעיין עיניו יפקח, אלה לדברינו האמין ולא רלנוקפו

 .ר"אכי, האמת בדרך ינחנו' וה, רלא'וכו כח ליעף הנותן ברוך. המוגמר על ויברך האמת על

 

 

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------
 .ב"של סימן( לבוב) מרוטנברג ם"מהר ת"ובשו, א"הרשב בתשובות .רכד
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