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מכתבים מהראשל"צ הרב יצחק ניסים בעניני תורה

הרב יצחק ניסים נולד בבגדאד בשנת תרנ"ו. הוא היה אחיו הצעיר של הרב יחזקאל עזרא רחמים בעל "עצי היער". בצעירותו למד בישיבת "בית זילכה" אצל הרב שמעון אגסי, ולאחר מכן בישיבת "מאיר אליהו" אצל הרב שלמה לניאדו. אולם את רוב ידיעותיו רכש בדרך עצמאית, באהבתו העזה לספרי קודש. במשך הזמן הקים לעצמו ספריה תורנית רחבת היקף, ועוד בהיותו עלם צעיר הוכר אצל חכמי בגדאד כגדול בהלכה ובפסיקה.
בשנת תרפ"ו עלה עם רעיתו לא"י, והתישב בירושלים. עד מהרה נתפרסם שמו בין רבני העיר, ורבים מהם שיחרו לפתחו. במיוחד התחבב על ה"סבא קדישא", הרב אליעזר שלמה אלפנדרי, אשר קירבו אליו, והשתעשע עמו בדברי תורה. אף על פי שהוצעו לו משרות שונות ברבנות, דחאם על הסף, ובחר ליהנות מיגיע כפו.
לאחר פטירת הראשון לציון, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, בכ"ד באלול תשי"ג, נתבקש לקבל משרה רמה זו, ולאחר הפצרות רבות ניאות, והוכתר בכ"ט בשבט תשט"ו. במשך שבע עשרה שנים עמד בראש הרבנות הראשית, הנהיג סדרים, וערך סיורים בקיבוצים רבים, אשר היו עד כה סגורים בפני הרבנים. סיורים אלו נשאו פרי מבורך, והוא זכה לאהדה רבה.
בשנת תשל"ג לאחר פרישתו מתפקיד הראשון לציון, הסתגר בביתו, ועסק בהוצאת כת"י של רבני ספרד והמזרח שהיו טמונים בספרייתו. נפטר ביום תשעה באב תשמ"ב. ומנוחתו כבוד במרומי הר הזיתים  ראה: מאיר בניהו, מן ההר אל העם, תל אביב תשנ"ג..

במשך שנים רבות התקיימו חילופי אגרות בין הרבנית פרחה ששון ובין הרב יצחק נסים, עוד בהיותו בבגדאד, ולאחר מכן בירושלים. הרבנית פרחה העריכה וכיבדה מאד את הרב ניסים, והפנתה אליו שאלות רבות בענייני הלכה, מנהגים, בירור עניינים בתנ"ך בתלמוד ובפוסקים.

שלושה משאלות אלו פרסם הרב יצחק ניסים בעצמו בספרו יין הטוב חלק א' (ירושלים תש"א). והם עוסקים בענין כיצד ראוי לנהוג בברכת על נטילת ידים שחרית, אם לברך קודם הניגוב או לאחר הניגוב, ובענין החולץ מנעלי גומי אם צריך נטילת ידים, ובענין מתי זמן ברכת האילנות האם דוקא בחודש ניסן. 

בשנת תשמ"ט הדפיס א. בן-יעקב בספר פרקים בתולדות יהודי בבל, כ"ו שאלות מהרב ניסים לגברת פרחה ששון, חלק משאלות אלו הם קיצור מהשאלות המובאות בהמשך, על כן הבאנו בראשונה את התשובות עצמן ככתבן וכלשונן, אשר רואות את אור הדפוס בפעם הראשונה, ולאחר מכן את התשובות שנדפסו שם, למען היות הדבר שלם.

מכתב זה הוא ככל הנראה הראשון שנכתב ע"י הרב יצחק ניסים לרבנית פרחה ששון, בעקבות התרשמותה מהכותב, המשיכה את קשר המכתבים עמו בדברי תורה ובשאר עניינא דיומא במשך שנים רבות.

(א)

מכתב תודה על סיוע בהדפסת ספר צדקה ומשפט להגר"צ חוצין ז"ל

בהנ"ו בגדאד ט' למטמוני"ם כ"ד ניסן תרפ"ד.

לכבוד הרבנית המעטירה סי' פרחה סלמאן דוד ששון מב"ת ויחשל"א בלונדון הבירה.

רבנית נכבדה!

ברור לי כי לעזות יחשב מה שאני מרהיב עוז לערוך מכתב לכבוד הרבנית, מבלי כל הכרה קודמת. וקרוב לודאי שלא שמעה עוד משמי ואודותי כלום. בכל זה תרהיבני נפשי עוז לנטות קצת משורת דרך ארץ, ולבוא בשורותי אלה לשלם תודות לך רבנית יקרה! על סיוע שיש בו ממש שקבלתי היום הזה מכבודך, באמצעות החכם באשי מפה הרב הנכבד עזרא ראובן דנגור שליט"א, להדפסת ספר הבהיר "צדקה ומשפט" למוהר"ר צדקה חוצין זצוק"ל, הוא הרב שהיה מרביץ תורה פה בגדאד מלפני מאתים שנה בערך, יה"ר זכות המחבר יגן בעדכם באלף המגן אכי"ר.

בהזדמנות זו, אחשוב לנכון להודיע לכבוד הרבנית שתחי' מי האיש הכותב שורות הללו, ומה טיבו? סוחר פשוט אני, ובעונותי שקוע רוב היום כמעט במסחרי הקטן. אך בכל זה ב"ה הנני קובע עתים לתורה הקדושה מדי יום ביומו תמידין כסדרן, וכבר זכיתי בס"ד לחדש חד"ת בדרך ישרה, ולחבר ספר שו"ת בהלכה על חלקי הש"ע, קצתם חקירות, וקצתם תשובות אשר כתבתי לשואלים. וקראתי שמו יין הטוב, מכמה טעמים כמוסים, ועדיין הוא אצלי בכ"י. ובע"ה אם יטב מצבי החומרי (אשר דל הוא היום), אשתדל להו"ל [להוציאו לאור] בל"נ. אבל כעת בדעתי לצרף שמץ מנהו תשובות אחדים בסוף ספר "צדקה ומשפט", והכל בידי שמים. כמו כן היה בדעתי לכתוב הערות על גוף הספר של רבינו המחבר, כאשר עשיתי בתשובות הראשונות. אך טרדותי הרבות היו בעוכרי, וגם המדפיסים אצים, על כן איני מאמין שאוכל לכתוב עוד הערות גם על יתר התשובות. ולתשועת השי"ת אני מצפה. בטח כבוד הרבנית ראתה החדו"ת שלי אשר כתבתי בהירחונים התורניים בעיה"ק ירושלים ת"ו, ובערי אשכנז, והמשא ומתן שהיה לי עם גדולי הרבנים של הזמן. ומהגליונות האחרונים הנני שולח היום. וגם ספר חשוב בשם עצי היע"ר, שחיבר כ"ק אדוני אחי הגדול ממני בחכמה ובמנין ה"ה הרה"ג וכו' מוהר"ר יחזקאל עזרא זצוק"ל, המובא כמה פעמים בסה"ק שדי חמד ובספר יפה ללב, ונדפסו ממנו כמה חד"ת בהמאסף, ומוזכר גם בספר רב פעלים חלק ד' בחלק סוד ישרים סי' א'. יצאתי בזה מגדרי, והללתי עצמי. אמנם ח"ו לא להתכבד בדבר כוונתי, אלא להודיע להרבנית לבל תחשוב כי לעמי הארץ נמסר טיפול הספר הקדוש צדקה ומשפט, וכי לא לחינם בחרו בי להכין ולסדר ספר הנ"ל לדפוס, גם כי עוד לא נודע לה ממני כלום! אמנם אחשוב כי הספקתי בזה להשקיט את נפשה היקרה.

ועתה לגוף הענין, לפני זמן מה השיגו ב' כרכים גדולים שו"ת בארבע חלקי הש"ע, אמנם ברובם שייכים לשני חלקי הש"ע האחרונים אה"ע וחוה"מ. על האחד כתוב שם צדקה ומשפט, אבל לא בכ"י המחבר עצמו, ועל השני ג"כ רשום שם מעשה הצדקה, וזה ג"כ לא בכ"י המחבר, ומסרו אותם לידי להכינם ולסדרם לדפוס ולהטפל בהדפסתם. והנני חושב להדפיס כל כרך מהנ"ל בשני חלקים. והתחלתי בהדפסת ספר א' מספר צדקה ומשפט הנ"ל. אמנם בעוה"ר שערי עזרא ננעלו כמעט היום פה לענינים כאלה, ואין איש שם לב, ורק לרעיון הציונות ערו ערו עֵד קרן היסוד בה, תמכו במידה גדושה. ומסופקני אם יטב הרעיון הזה בעיני ה' ב"ה, דקרא כתיב אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו, או אפשר ע"י התערותא דלמטה יהיה התערותא לעילא, ומי יבוא בסוד ה' ב"ה. בקיצור רצוני בזה כי הנדבה החשובה אשר קבלתי היום מכבוד הרבנית, עודדה את רוחי ותאזרני שמח"ה (פרחה) ללכת בעבודתי הקדושה זו הלאה. יתן ה' משאלות ליבה לטובה, ואורך ימים ושנות חיים יוסיפו לה מן השמים אכי"ר. וברכת הדיוט אל תהי קלה.

ולא אמנע מלהזכיר לשבח את כבוד ידי"ן הרב המפואר בנש"ק רבי דוד גאון יעקב ונכד הגה"צ רבי יוסף חיים, אשר הוא הזכיר להרבנית להשתתף במצוה הגדולה הזו. יה"ר זכות המחבר יגן עליו, ויזכה למלאת מקום אבותיו הקדושים בחכמה אכי"ר. 

אגב יש לי להציע למכירה ספר כד הקמח לרבינו בחיי, תלמיד הרשב"א, והוא כ"י על קלף. הכתיבה טובה מאוד באותיות רש"י מיום שנכתב עד היום כשש מאות וחמשים שנה בערך, אמנם חסר מראשו וסופו דפים אחדים. רבים בקשו לקנותו ממני, ובימים האחרונים היה פה הרב המלומד יאודה ליב הכהן פישמאן, חבר הסתדרות המזרחי העולמי מירושלים הרב מימון ביקר בבגדאד בחודש אדר ב' תרפ"ד, יחד עם הרב יוסף חי פניז'יל – מזכיר הרבנות הראשית, כמשלחת מטעם תנועת המזרחי, על מנת לארגן שם סניפים לתנועה. ראה: ג. בת – יהודה, הרב מימון בדורותיו, עמ' 339 – 344., וגם הוא דרש לקנותו מידי, ולא הסכמתי למוכרו בשום אופן. אך כעת הוכרחתי להציעו למכירה מסיבות שונות. ונא אם יש את נפש הרבנית לקנותו, בבקשה לכתוב לי כמה תשלם עבורו, ואם אראה כדאי למוכרו במחיר כזה, אז בשמחה רבה אמהר לשלוח אותו לידך. בבקשה התשובה תהיה פרטית על שמי, ועל אדריסתי דלמטה, ע"י הפוסטה (דואר). לתשובתה הרמה אני מחכה.

בכל הכבוד ובברכת התורה

יצחק נסים מולא רחמים ס"ט

Y. NISSIM M. RAHAMIM
BAGDAD
(MESOPOTAMIA)
		
					
ראיתי להדפיסו על פי הדוגמה זו, יען כי ראיתי לו בסוף אחת מתשובותיו שכתב להרב בעל המחבר ב"ד [בית דין] של שלמה בזה הלשון: עתה באתי להודיע למוכת"ר, שהנה שלחתי ספרי אשר טפחתי ורביתי חמשה ספרים עם השיירא הבאה לקראתכם, ואני רוצה לעשות אותם שני ספרים, ספר אחד של דרושים על סדר הפרשיות, וספר אחד שו"ת. ורוב שלום תדרוש משמי להיקר ונבון וחכם כה"ר סי' דוד אלטראס, שיעשה עמי חסד של אמת לשולחם לבנצייא [ונציה], להדפיסם, ולעשותם כל דף ב' עמודים כמו ספר בירך יצחק, והדף יהיה יותר רחב, ויהיה נייר נאה. והמעות מוכנים הם, ועושה אני אותם פולצא למחניכם קודש. אחלי יכונו שישתדל סי' הנזכר בעסק זה, ולית ליה פסידא, כי כספינו באמתחותינו, ומגלגלין זכות על ידי זכאי ושכמ"ה. ור"ש [ורוב שלום] לאהובי ורעי הרבנים ח"ר יהודא קצין וח"ר ישעיה וח"ר יצחק וכו'. עד כאן לשונו אות באות. ולא ראיתי גם לא שמעתי הסיבה שלא נדפסו חיבוריו הנ"ל בימים ההם. ואם החיבורים שזוכר הם חיבוריו שבידינו היום, או אחרים היו לו. בכל אופן השתדלתי לעשות רצונו כרצונו, והדפסתי חיבורו הנוכחי בגודל ספר בירך יצחק, ויותר רחב, וגם כל דף ב' עמודים. ויותר טובה עשיתי לו שהדפסתי חיבורו בעיה"ק ירושלים תובב"א, ולא בעיר בנציאה [ונציה] ע"כ .

(ב)

בענין עניית ברוך הוא וברוך שמו בין גאולה לתפילה

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ירושלים תובב"א ח"י אלול תרפ"ה.


לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

בימי הרחמים והסליחות, תזכה לשובע שמחות, כבוד הרבנית היחידה שבעולם המפורסמת באור תורתה וחכמתה גם לרבות צדקת פזרונה מגזע היחס והמעלה כבוד שם תפארתה פרחה שתחיה לאורך ימים ושנות חיים דשנים ורעננים אכי"ר אשת השר המרוחם סלמאן דוד ששון נ"ע.

רבנית נכבדה.

שאלתה בדבר עניית ברוך הוא וברוך שמו ואמן, כתבה אותה בקצר אמיץ. ולדאבוני לא זכיתי להבין עומק כוונתה בשאלתה המחוכמת הזו. וכאשר נתפלל בצמצום גם העמידה של שחרית האם מותר לענות ברוך הוא וכו' ואמן עד האל הקדוש. ואם כוונתה כשמתפללים בצמצום, דהיינו שהש"ץ אומר שלושה ראשונות וקדושה בקול רם, וכפי המבואר בשו"ע סימן ק"ט סעיף ב' בהגהה שלכתחילה לא יתחיל היחיד להתפלל עם הש"ץ עד אחר האל הקדוש. וכבוד הרבנית שתחיה רוצה לדעת אם מותר להפסיק בין גאולה לתפילה בעניית ברוך הוא וב"ש ואמן. אם באמת זו היא כל כוונתה בשאלתה, הנני נכון לכתוב תשובה בהלכה בס"ד.

תשובה: כבר מבואר בש"ע שם סעיף ב' דמרן ז"ל לא סבירא ליה כמור"ם. ואדרבא סבירא ליה עדיף טפי להתחיל עם השליח צבור מלה במילה. אי משום קדושה, הרי הוא אומר ג"כ עם הש"ץ כל סדר הקדושה. ואם משום אמן דהאל הקדוש דעדיפא משאר אמנים כמ"ש בסי' ס"ו סעיף ג', גם זו היא סברת רמ"א בהגהה, ומרן לא ס"ל הכי, כמבואר שם בבית יוסף, דדין זה מקורו מן הירושלמי, ותלמודא דידן פליגא על הירושלמי. ועיין להרב אליה רבה שהוכיח מדברי הסמ"ג, והצדה לדרך, והאגודה, והרוקח, ושל"ה, וספר תניא, שכולם סבירא להו כמר"ן שיותר טוב להתחיל עם הש"ץ. וכ"כ הרב ערך השולחן בהשמטות משם רבינו אברהם בנו של הרמב"ם. ועיין להרב נזירות שמשון בסי' ק"ט שכתב דגם לדעת רבינו האר"י זצוק"ל נכון יותר להתחיל עם הש"ץ מלה במילה, וזה אפי' בתפילת מנחה, כל שכן בתפלת שחרית. ואפילו לסברת רמ"א ז"ל בהגהה דס"ל שימתין עד האל הקדוש ואח"כ יתחיל, פשוט דאם הוא בשחרית צריך להמתין בשירה חדשה, כמבואר בסי' ס"ו סעיף ט'. וכל זה לכתחילה. אבל בדיעבד שכבר אמר שירה חדשה, יכול לענות, ויחזור ויתחיל מראש שירה חדשה. וזה דוקא בשלא התחיל ברכת גאל ישראל, אבל אם כבר התחיל בגאל ישראל, אין לו לענות כלל לכו"ע.

ודע שלדעת רמ"א יכול לענות כשהוא בשירה חדשה ג"כ אמן דהאל הקדוש. אבל לדעת מרן אינו יכול לענות אמן זו. על כן אם יש עונים שכבר התפללו, טוב יותר לשתוק ולשמוע אמן זו מפי העונים, אבל ברוך הוא וב"ש אין לענות אפילו בשירה חדשה לכו"ע.

וצור ישראל יצילנו משגיאות, ויראינו מתורתו נפלאות, עד בוא קץ הפלאות, אכי"ר.

הקטן יצחק נסים רחמים ס"ט

(ג)

בענין האם מנהג בגדאד הוא לעשות כפרות בתרנגולים או במעות

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בהנ"ו ירושלים תובב"א ז' חשון פור"ת.

לכבוד הרבנית המפורסמת בגודל חכמתה ובצדקת פזרונה כבוד שם תפארתה פרחה סלמאן דוד ששון יחי שמה לעד אכי"ר.

שאלה: על הדבר אשר אמרו בבגדאד בשם פוסקים שיסבבו לכפרות מעות, ולא תרנגולים, והיכן כתוב.

תשובה: דבר זה לא נמצא בשום פוסק, ורק הרב חיי אדם בכלל קמ"ד אות ד' כתב וזה לשונו, בקהילות גדולות השוחטים נעורים כל הלילה וכו', וקרוב הדבר שלא ירגישו בבדיקת הסכין, על כן אי לדידי צייתי ואינם רוצים לבטל מנהג זה, טוב יותר היה להם לסבב על ראשיהם במעות, כמו שכבר נשרש בלב עמי הארץ שאם לא ישיגו תרנגולים אזי מסובבין מעות, שבאמת כן מצינו לקדמונים שהיו מסבבים זרעים, כמו שכתב הרב מגן אברהם בשם רש"י שבת דף פ"א עמוד שני וכו'. עד כאן לשון הרב חיי אדם שם בכלל קמ"ד. הנה הרב חיי אדם בחר במנהג עמי הארץ, וכתב שטוב שיסובבו מעות ולא תרנגולים, משום שלא יכשלו ח"ו באיסור נבילה וכו'. אבל מי שיכול למצוא שוחט הגון וירא שמים, בודאי גם החיי אדם מודה שטוב לסובב תרנגולים. ומה שהביא סמך למנהג עמי הארץ ממה שכתב רש"י דף פ"א דשבת שהקדמונים היו נוהגים לסבב זרעים. במחילת כבוד תורתו אין דמיונו עולה יפה, דשאני זרעים מהמעות, דכל עיקר הכוונה בכפרות הוא להכניע לב האדם, ושיחשוב שכן היה ראוי לבא עליו, כמפורש בכל הפוסקים. ואם כן בזרעים שיש בהם חיות, והם יונקים, ועל ידי שמסבבן ועוקרן פוסק כח החיות, והרי בזה יכול להיות שיכנע לב האדם כמו בשחיטת העופות. אבל מה שאין כן במעות. וז"ל רש"י בשבת (ד"ה האי), איזה ימים קודם ראש השנה לוקחים עציץ לכל אחד מאנשי הבית, גדול וקטן, וזורעים בתוכו פולין או קטניות, ובערב ראש השנה שכבר צמח, לוקח כל אחד עציצו ומחזירו סביב ראשו שבע פעמים, ואומר זה חליפתי זה תמורתי וכו', ע"כ. הרי שהדבר שהיה נהוג הוא בזרעים צומחים שיש בהם כח חיות. באופן זה אין סמך למנהג עמי הארץ שהיו מסובבין מעות, ורק הרב חיי אדם כתב כמנהג זה שלא יכשלו באיסור נבילות וטרפות. ולבטל המנהג לגמרי לא היה עולה בידו, כי כבר נתפשט בכל המקומות, ואפילו בין הספרדים, (ואף דמרן ז"ל כתב שיש למנוע המנהג), משום שכמה מהגאונים כתבו לקיים מנהג זה, וכמ"ש הרב בהגה"ה. והמקובלים אדרבה הזהירו לנהוג כן.

ואני מצאתי שכבר היו נוהגים אבותינו לעשות הכפרות עוד מזמן מרדכי ואסתר, וגם המן ידע מהמנהג, וקטרג בו על ישראל, כמפורש בתרגום שני בפסוק ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד וגו', שאמר המן הרשע לאחשורוש בתשעה לחודש תשרי שוחטים עופות לכפרה, עיי"ש. אשר מזה נראה כמה קדמון הוא מנהג זה. על כן לא ידעתי מה כוונת הכותב מבגדאד שכתב להוד מעלת הרבנית שתחיה לאורך ימים אמן, שטוב יותר שיסבבו מעות, אם כוונתו לבטל את כבוד הרבנית ממנהג זה, לדעתי אין צריך להשגיח בדבריו. כל זה כתבתי במהירות גדולה, ועוד חזון למועד בלא נדר.

והשי"ת יאיר עיננו באור תורתו אכי"ר.

יצחק ניסים רחמים ס"ט
 
(ד)

בענין חכם אחד שאכל עוף יחד עם דגים, האם נכון ומותר הדבר

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ירושלים תובב"א כ"ב כסליו תפאר"ה [תרפ"ו].

לכבוד הרבנית המפורסמת לשם טוב ולתהילה רבת פעלים כבוד שם תפארתה פרחה סלמאן דוד ששון, השי"ת יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים עד ביאת הגואל ה"ן משיח לישראל אכי"ר בעי"ת בומבי.

על דבר אשר ראתה חכם אחד אכל בשר עוף עם דג ביחד, ושאלה לדעת אם מותר בזמן הזה לאוכלם ביחד או לא.

תשובה: לדעתי זה שאכל בשר עוף עם דג, אינו חכם אמיתי, ורק הוא חכם בעיניו. ואם באמת הוא תלמיד חכם ויודע ספר, מוכרח לומר שטעה.

דהנה מרן ז"ל בשו"ע יור"ד סימן קט"ז סעיף ב' כתב, צריך ליזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד מפני שקשה לצרעת. ומלת בשר דנקט כאן השו"ע, כוללת גם בשר עוף. וגם כי פשוט הדבר, מכל מקום להוציא מדעת מי שיתעקש, יש להביא ראיה שאין עליה תשובה, והוא דמרן ז"ל ביור"ד סימן ע' סעיף א' כתב שאסור למלוח בשר עוף עם דגים, ואם עבר ומלח הכל מותר, ורק הדגים צריך ליטול מהם כדי קליפה. והקשה הגאון טורי זהב שם באות ג', דלמה מותר, הן אמת דמשום דם אין לאסור יותר מכדי קליפה, אבל משום סכנה שנמלחו עם בשר עוף יש לאסור הכל משום דקשה לדבר אחר [צרעת]. ותירץ דאין סכנה רק כשמבשלם או אוכלם ביחד, אבל במליחתם אין סכנה. הרי להדיא דהגאון טורי זהב סובר דמה שכתב השולחן ערוך בסימן קט"ז הנ"ל שלא לאכול בשר ודג ביחד, הכוונה אפילו בשר עוף.

ומאד קשה בעיני לומר בזה שנשתנו הטבעים מזמן התלמוד לזמנינו, יען שלא ראיתי לאחד מהפוסקים שכתב כן בזה, כמו שכתבו לגבי ענינים אחרים שנשתנו הטבעים. ואדרבא ראיתי לתוספות במו"ק דף י"א ע"א ד"ה כוורא, שנדחקו מאד במה שאמר רב כוורא טוויא באחוה אסוקיה באבוה מיכלי בבריה אשתי עליה אבוה, דהיינו לשתות עליו מים, שהדגים נבראו מן המים. ותמהו התוספות שהרי בזמן הזה סכנה לשתות מים אחר הדגים, וכתבו שמא נשתנו הטבעים, כמו הרפואות שבש"ס שאינן מועילות בזמן הזה. ודוחק גדול היה בעיני רבותינו בעלי התוספות להחליט כן. היינו לומר שנשתנו הטבעים. ועל כן כתבו עוד תירוצים עיין שם. ואם הראשונים כמלאכים בעלי התוספות לא רצו לחלק כן, קל וחומר אנן בתראי דבתראי. על כן חלילה להקל בזה. וכבר כתב מרן ב"י והביאו בהגהה סי' קט"ז סעיף ה' דיותר יש לחוש לספק סכנה, מלספק איסור. ורק ברחיצת ידים בין בשר עוף לדגים, מצינו בשו"ת בית יהודה שכתב אין למחות במי שמיקל שלא לרחוץ. וכתב מורינו הרב בזבחי צדק חלק ב' סי' קט"ז אות כ"ב שכן נהגו בעירנו בגדאד, שאוכלין במנחת שבת עופות ודגים, ואין רוחצים ביניהם. אך הגאון חיד"א כתב שצריך לרחוץ גם בין בשר עוף לדגים. וכתב מורינו הרב בזבחי צדק שם שכן נוהגים אנשי מעשה בבגדאד, וכן הוא נוהג, עיי"ש. וזכותו יגן עליכם ועלינו אכי"ר.

יצחק ניסים רחמים ס"ט

(ה)

בענין האם יש בבניית בית בחוץ לארץ חשש איסור

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ירושלים תובב"א ג' טבת תפאר"ה [תרפ"ו].

לכבוד הרבנית המפורסמת בגודל חכמתה ובצדקת פזרונה וכו' כש"ת פרחה סלמאן דוד ששון יחי שמה לעד אכי"ר.         בומבי. 

רבנית נכבדה !

על דבר שאלתה במכתבה מיום ט"ז לחודש החולף, אם מותר לאיש יהודי שיש לו קרקע בחו"ל לבנותה. ושאחד הגיד לכבודה שהיהודי מותר לו לבנות אך ורק בארץ ישראל וכו'. וכבוד הרבנית רצונה לדעת אם נכון הדבר.

תשובה: אני לא מצאתי מפורש שאסור לבנות בחו"ל, ורק רז"ל הזהירו להבונה בכל מקום שהוא בין בא"י ובין בחו"ל שלא לסייד ושלא לכייר את ביתו, משום זכר לחרבן, והמסייד וכו' צריך לשייר אמה על אמה כנגד הפתח, כמפורש בפרק חזקת הבתים בבא בתרא דף ס', ובטוש"ע או"ח סי' תק"ס. ומזה נראה דאין איסור לבנות בחו"ל. אמנם בפרק קמא דעבודה זרה דף ט' ע"ב איתא אמר רבי חנינא אחר ארבע מאות לחרבן הבית, אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דנרים בדינר אחד, לא תקח, במתניתא תנא אחר ארבעת אלפים ומאתיים ושלושים ואחד שנה לבריאת העולם, אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד, אל יקח. מאי בינייהו. איכא בינייהו תלת שנין, עיי"ש בגמרא. והטעם, שאחר ארבע מאות שנה או ארבע מאות ושלושה, למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה, הוא כבר זמן הגאולה השלימה, והקב"ה עתיד לקבץ נדחי עמו ישראל וכו', ולמה יפסיד הדינר. ואם לזה כיוון האומר לכבוד הרבנית שאסור לבנות בחו"ל וכו'. במחילת כבודו לרוב אהבתו לארצינו הקדושה לא דק, ולחומרא לא דק, כי אין מזה שום משמעות איסור כלל ועיקר, רק עצה טובה רז"ל נותנים לנו בזה, שלא לאבד הדינר, ועל כן השמיטו הפוסקים מימרא זו דרבי חנינא, כי לא להלכה אמר כן רבי חנינא, והוא פשוט. אמנם לא נכחד כי כמה מהפוסקים וחכמי המוסר כתבו שלא יפה עושים הבונים ארמונות ובתים ועליות מרווחים וכו' בחו"ל, כי דבר זה עלול ח"ו לשכח את ירושלים מלב העברי, וקרא כתיב אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, וגם מראה על העושה זאת שהוא מקטני אמונה, שאם היה מאמין באמונה שלמה בגאולה העתידה, בלא ספק לא היה משקיע כל כך כסף במשכנות לא מבטחים וכו'. ועיין שו"ת ויען אברהם יו"ד סימן ו'.

כי על כן זה האיש שיש לו קרקע בחו"ל, אם בנקל יכול למוכרה בלא הפסד, ויקנה בא"י, אשריו ואשרי חלקו, כי כבר כתב הראב"ע שמי שיש לו חלק בא"י חשוב הוא כחלק בעולם הבא וכו'. ואם אינו יכול למוכרה מאיזה טעם שהוא, פשוט וברור שיכול לבנותה, ואפילו אם לא מפסיד כל זמן שהיא עומדת בלא בנין. וכל שכן לפי דברי השאלה שמגיע לו הפסד וכו'. ורק יזהר לבנותה בדרך פשוט, ואל ירבה להשקיע בה כסף רב.

ומ"ש במסכת יבמות דף ס"ג ע"א טום ולא תשפיץ שפיץ ולא תיבני, שכל העוסק בבנין מתמסכן, פשוט דזה מיירי במי שעיקר אומנותו בבנין, ואפי' בארץ ישראל, כמו שכתבה כבוד הרבנית שתחיה לאורך ימים ושנות חיים אכי"ר.

יצחק נסים רחמים ס"ט

(ו)

בענין מי שאכל פרי חדש ולא בירך שהחיינו, והאם המפתה יכול לגרש


יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בהנ"ו ירושלים תובב"א כ"ב שבט פור"ת. 

לכבוד הרבנית המפורסמת רבת פעלים ורמת המעלה סי' פרחה סלימאן דוד ששון יחי שמה לעד אכי"ר.

א) על דבר שאלתה במי שאכל פרי חדש ושכח לברך שהחיינו, ותיכף שטעם חתיכה נזכר שלא בירך, אם יברך על השאר או לא.

תשובה: מרן הש"ע סי' רכ"ה סעיף ג' כתב שהרואה פרי חדש שמתחדש משנה לשנה, מברך שהחיינו, ונהגו שלא לברך עד שעת אכילה. וכתב רמ"א בהגה שם על עיקר הדין, דאם לא בירך בראיה ראשונה מברך בראיה שניה. והלבוש סבר דהוא הדין למה שנהגו לברך בשעת אכילה, דאם לא בירך באכילה ראשונה, יברך באכילה שניה. אמנם הרדב"ז ס"ל שלא יברך עוד. והסכימו הרבה מהאחרונים עמו, וכתבו דמי שרוצה לאפוקי נפשיה מפלוגתא אם אפשר יביא פרי חדש אחר שלא בירך עליו עוד שהחיינו, ויברך עליו, ויכוין בברכתו לפטור גם את זה. ואם אי אפשר לו להביא פרי חדש אחר, יברך בלא שם ומלכות משום סב"ל [ספק ברכות להקל].

אמנם בנידון השאלה של כבוד הרבנית שתחי' דמיירי שבירך ברכת הפרי, ותכף אחר שטעם נזכר שלא בירך שהחיינו, נראה דלכו"ע יכול לברך שהחיינו תכף שנזכר, והגאון פרי מגדים כתב דהכי עדיף לעשות לכתחילה, דהיינו בנדון השאלה, שיברך ברכת הפרי, ויטעום, ואחר כך יברך שהחיינו, משום דעיקר ברכת שהחיינו איכא פלוגתא אם יברך שהחיינו קודם, או ברכת הפרי קודם. והרבה פוסקים סבירא להו דיברך שהחיינו קודם, שלא יפסיק בה בין ברכת הפרי לאכילה. ועל כן כתב דאם יברך ברכת הפרי ויטעום, ואח"כ יברך שהחיינו, גם זה טוב. ואף על גב דאנו נוהגים כמאן דאמר דברכת שהחיינו אחר ברכת הפרי לא חשיב הפסק, מטעם דהוי כמו גביל לתורי דלא הוי הפסק, מכל מקום שמעינן מינה זה שטעה וטעם, ודאי דיכול לברך תכף שהחיינו. ובפרט שיש לומר דבאופן זה כו"ע מודו, כלומר גם הרדב"ז ודעימיה שכתבו שלא יברך עוד שהחיינו, יודו בנידון זה של השאלה, דהם לא כתבו שלא לברך אלא רק גבי מי שלא בירך באכילה ראשונה, ובא לברך באכילה שניה. ובזה כתבו שלא יברך עוד. אבל בנידון השאלה שעדיין לא גמר הפרי שבירך עליו, ונזכר שלא בירך שהחיינו, גם הם יודו שיברך תכף שנזכר, ויגמור הפרי, ועליו תבא ברכת טוב.

ב) ועל אשר שאלה אם המפתה יכול לגרש.

תשובה: לא יכולתי לצייר לי שאלה זו, דגבי מפותה אין אזהרה שלא יוכל לשלחה. ודוקא גבי אנוסה, שיש לה עינוי, אמר קרא תחת אשר ענה לא יוכל לשלחה כל ימיו (כי תצא כ"ב פסוק כ"ט). ומפורש בטוש"ע אבן העזר סימן קע"ז שהאונס לא צריך לכתוב כתובה לאנוסתו, כיון שאינו יכול לגרשה אלא לרצונה, דכל עיקר הכתובה הוא משום שלא תהי קלה בעיניו [להוציאה] וזה בלאו הכי אינו יכול לגרשה. משא"כ למפותה כותבין לה כתובה כשאר הבתולות. ועל כן חשבתי שכבוד הרבנית שתחי' שואלת אליבא דמאן דאמר פיתוי קטנה אונס הוא, אם גם לענין שלא יוכל לשלחה חשיב אונס. ואם לזה כיוונה בשאלתה, הנני להשיב לה שכבר נשאל בזה הרב הגאון המפורסם שלמה קלוגר זצ"ל בחכמת שלמה אשר סביב הש"ע, והעלה דאפילו למאן דאמר פיתוי קטנה אונס הוא, לא לענין זה אמרו, עיי"ש. 

וצור ישראל יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות אכי"ר.

יצחק ניסים

כל זה כתבתי בנחיצה רבה להיותי טרוד, ובעזרת האל עוד חזון למועד.

(ז)

בענין אמן האל הקדוש ושומע תפילה

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בס"ד

ליל מוש"ק ר"ח כסליו טוב ומבורך עלכם ועלינו (תרפ"ז) [כן עולים האותיות המודגשות] אכי"ר.

לכבוד הרבנית המפורסמת בחכמתה ובצדקת פזרונה רבת פעלים ורמת המעלה וכו' פרחה מב"ת ויחי שמה לעד אכי"ר אשת העשיר המפורסם רצ"ו המנוח סלמאן דוד ששון זצ"ל.

 לונדון.

אחרי עתירת החיים וכו'. הנני לאשר קבלת מכתביה היקרים, ואחרון חביב מיום ב' לחודש החולף. ושו"ש משה"ט [וששתי ושמחתי משלומה הטוב], יה"ר טבא הוא וטבא להוי תמיד כל הימים אכי"ר.

הצ'יק הגיעני לנכון. ואני תפלה בעל הגמול ישלם לכם כל פרוטה ופרוטה תרקבא דדינרי, והעושר והכבוד לא ימוש מאהלכם, ושמכם הטוב ילך הלוך וגדל לעד אכי"ר. 

ובהרמנותא דידה הנני בא להשיב על מה שכתבה לי בענין ברכת האל הקדוש, שלתמהוני לא ידעתי מה נתחדש לכת"ר בענין זה, כי לפני זה כבר כתבתי לכבודה שבש"ע או"ח (סי' ס"ו וק"ט) מבואר שיש חשיבות יתירה לשני האמנים דהאל הקדוש ודשומע תפלה, ואולם לא מפני זה נאמר שיש חשיבות לעצם שני הברכות האלו משאר הברכות. וכאשר נבאר בס"ד.

הנה עיקרא דהאי מלתא בירושלמי פרק תפלת השחר, לא התפלל, ובא ומצאן מתפללין, אם יודע שאם יתחיל יגמור עד שלא יגיע הש"צ לענות אחריו אמן, יתפלל, ואם לאו, לא יתפלל. באיזה אמן אמרו. תרין אמוראין חד אמר באמן דהאל הקדוש, וחד אמר של שומע תפלה. אמר רבי פנחס ולא פליגון, מאן דאמר אמן דהאל הקדוש בשבת, ומ"ד דשומע תפלה בחול. וכתב מרן הב"י שרבינו הגדול מהרי"א כתב דטעם הירושלמי הנ"ל דקפיד על אמנים אלו יותר מבאחרים, מבואר, אמן של האל הקדוש לפי שהוא סיום שבח של שלושה ראשונות. של שומע תפלה לפי שהוא סיום האמצעיות, והיא ג"כ ברכה כוללת. והא דלא חשיב הירושלמי אמן של שלוש אחרונות, לפי שזה היחיד בעצמו עונה, עכ"ל.

וכוונתו מבוארת, דידוע דתפלת י"ח נחלקת לשלושה חלקים, החלק הראשון הם שלושה ברכות הראשונות, ששלושתם הם שבחו של מקום. והאמצעיות שאלת צרכים. ואחרונות הם הודאה, כעבד שקבל פרס מרבו ומודה לו ומשבחו על זה. וע"כ שלוש ברכות הראשונות נחשבות לברכה אחת, וכן האמצעיות, וכן שלוש אחרונות, ועל כן קפיד הירושלמי על אמנים הללו, שכל אחת מהן חוזרת על ברכות שלפניה, דהיינו העונה אמן על ברכת האל הקדוש, יוצא ידי חובה כאילו ענה על כל ברכה וברכה משלוש הראשונות. וכן העונה על ברכת שומע תפלה, וכן על המברך את עמו בשלום, אלא שזה האחרונה היחיד בעצמו עונה. זה הוא טעם הירושלמי כפי ההסבר של רבינו הגדול מהרי"א, שהביאו מרן הב"י (בסי' ס"ו). (והירושלמי זה פסקו רמ"א. אמנם לדעת מרן ועוד הרבה ראשונים, דתלמודא דידן שלא חילק בזה משמע דפליג). ומובן מאליו דגם לדעת הירושלמי אין כל חשיבות יתירה לברכת האל הקדוש, על שאר ברכות, וכן דשומע תפלה. ומה שגדלה מעלת האמנים הללו, [על] שאחריהם, לא מפני שעצם הברכה יש לה מעלה יתירה, אלא מפני שכל אחת מהאמנים הללו היא מכוונת גם על ברכות שקדמו, ונחשב להעונה אמנים הללו כאילו ענה כל האמנים של החזרה, וכנ"ל. אך לא מפני זה נחשוב את הברכות הנ"ל למעולות יותר, וניתן הבדל בין ברכה לברכה, דהברכה אחת היא, ואין חילוק בין ברכת האל הקדוש לברכת חונן הדעת. כל זה פשוט וברור.

הצעיר יצחק ניסים רחמים ס"ט
(ח)

בענין פרסום תשובתו ברבים אשר ענה לגברת פרחה ששון בענין ברכת האילנות, והעמדת גבינה בקיבת הבהמה

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה יום ב' א' לחדש טבת תרפ"ז

לכבוד הרבנית המפורסמת רבת פעלים ורמת המעלה מנב"ת מרת פרחה סלמאן דוד ששון יחי שמה לעד אכי"ר. לונדון.

רבנית נכבדה!

נתכבדנו באיגרתכם מיום י"א כסלו. קראנו אותה, והיינו מרוצים משלומכם הטוב. וכל מה שהסברתם נודע לנו. לפני כמה ימים (שלחו בשמכם) [שלחנו לשמכם] חוברת "שערי ציון" מס' 2, ומודפסת בה השאלה בדין ברכת האילנות כוונתו לתשובה בענין ברכת האילנות אשר נשלחה לגברת פרחה ששון ע"י הרב יצחק ניסים והרב צבי פסח פראנק ונדפסה בחוברת שערי ציון גליון ב' וחזרה ונשנתה בספרו שו"ת יין הטוב ח"א סי' מ"ג.
. התקוה שלוחה עמה לידכם וכבודכם בטוב רב ועושר אכי"ר.

כמו כן אם הרב הילמן יכול לראות את התשובה, טוב מאוד, ובעזרת האל בגליון הבא נדפיס את תשובתינו להרב צבי פסח פראנק ונשלח לכם. יהי מובן.

ביום ראשון שעבר, כ"ב לחודש, נתן לנו בורא עולם בן זכר, ואתמול היתה המילה, ואני העני מלתי אותו, וקראתי שמו מאיר בניהו הי"ו.

כתבתם לי כי לפני כמה שנים קראתם ברמב"ם שהקיבה נחשבת פרשא בעלמא, ומדוע יש בה איסור? 

נכון. הרמב"ם כתב בפרק ט' מהלכות מאכלות אסורות הלכה ט"ו, שהקיבה פרשא היא כטנופת וכו'. אולם איסור הגיבון [בה], הוא כיון שהגויים מגבנים בעור הקיבה, שהוא נבילה, כמפורש ברמב"ם פרק ג' מה' מאכלות אסורות הלכה י"ג, ובטור וש"ע יו"ד סי' קט"ו, דחכמי המשנה גזרו על גבינותיהם מפני שמעמידין אותה בעור קיבה של שחיטתן, שהיא נבלה, ואפי' אם ידוע שמעמידין אותה בעשבים או במי פירות וכו', אסורה, שכבר גזרו על כל גבינותיהם משום שהיו מעמידין אותה בעור קיבה, ודבר שנאסר במנין, צריך מנין אחר להתירו וזה פשוט וברור. ואין צורך להאריך יותר. ותזכו לשנים רבות תמיד.

יצחק נסים רחמים ס"ט


(ט)

בענין שנוי מקום הדלקת נרות חנוכה לאחר הדלקתם

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה, יום ט"ו לחדש טבת תרפ"ז.

לכבוד הגבירה הרמה המצויינת בחכמתה ובצדקת פזרונה, הרבנית המפורסמת מנב"ת פרחה סלימאן דוד ששון, יחי שמה לעד אכי"ר.

אחרי עתירת החיים והברכה וכו'. מכתבה היקר מיום ה' לחודש דנא קבלתי לנכון. ושו"ש עשה"ט [וששתי ושמחתי על שלומה הטוב], יה"ר טבא הוא וטבא להוי תמיד כל הימים אכי"ר.

על דבר שאלתה אם מותר להוציא נרות חנוכה מחדר לחדר, בתוך זמן ההדלקה, או לא. ואת"ל דלא, אם אחר השיעור מותר, או לא שנא.

תשובה: ידוע דמסקנת הגמרא (שבת כג ע"א) דהדלקה עושה מצוה, ולא הנחה. וכן הדין בטור וש"ע סי' תרע"ה ס"א. ועיין שם בטור וש"ע דכתבו דאע"ג דהדלקה עושה מצוה, מ"מ צריך שידליקנה במקום הנחתה. ר"ל דלא תימא כיון דקי"ל דהדלקה עושה מצוה, לא איכפת לן בהנחה, ובכל מקום שידליקנה יצא יד"ח, אפילו אם ידליקה בפנים ויוציאנה לחוץ, קמ"ל דלא יצא ידי חובה בכה"ג, כיון שהרואה אומר לצרכו הדליקה.

ולכאורה זה דוקא בזמנם שהיו מניחים נרות חנוכה על פתח הבית מבחוץ, ואם ידליקה בפנים, ויוציאנה לחוץ, שייך החשש דשמא יאמרו לצורכו הדליקה. אבל בזמנינו זה דהכל מדליקים בפנים, לכאורה נראה דשרי להוציא הנרות החנוכה מחדר לחדר, אפי' בתוך זמן ההדלקה, דגבי בני הבית לכאורה לא שייך שיאמרו לצורכו הוא הדליקה, והיו אצלו בשעת הברכה. ועיין ב"י סי' זה. ובפרט לדעת הפרי חדש שכתב דבזמן הזה שיש לנו נרות ידועים לחנוכה, וחלוקין משאר נרות, אפשר דאין לחוש שהרואה יאמר לצרכו הוא מדליק אפי' אם מדליקה בפנים ומוציאה לחוץ, עי"ש.

אלא דאף על פי כן ראיתי כמה מן האחרונים שכתבו דאפי' בזמנינו יש ליזהר שלא לטלטל נרות החנוכה ממקומן, עד שיושלם השיעור של ההדלקה, דהיינו חצי שעה. והלק"ט [והלכות קטנות] סי' ב' חקר אם עקר הנר חנוכה ממקומה, בתוך זמנה, אי הוי כמו שכבתה דאינו זקוק לה. וכתב דאפשר דלא יצא נמי ידי חובתו, דהרואה אומר לצרכו הדליקה מתחילה, עכ"ל. ולא ביאר מאי שנא מכבתה בתוך זמנה דאינו זקוק לה. ואפשר משום דהמטלטל הנרות ממקום למקום הוי כמו כבתה במזיד, דכתבו האחרונים דלא יצא, וצריך לחזור ולהדליק, עיין סי' תרע"ג.

ולענין דינא בודאי יש להחמיר בתוך שיעור ההדלקה שלא לטלטל הנרות כלל. אבל אחר הזמן, דהיינו אחר החצי שעה, לא נראה שיש להחמיר. ועי"ש בהלק"ט דאחרי השיעור אין חשש רואים ומותר. וזה פשוט.

יצחק ניסים רחמים ס"ט

(י)

בענין מהי ברכת הבננה והפפיא

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה, יום י"ד לחדש שבט תרפ"ז, ערב ר"ה לאילנות תזלרו"ן.

לכבוד הרבנית המפורסמת רבת פעלים ורמת המעלה, עושה צדקה בכל עת ובכל שעה, מרת פרחה סלמאן דוד ששון, יחי שמה לעד אכי"ר.   לונדון.

רבנית נכבדה!

נתכבדנו באיגרתכם היקרה מיום כ"ד החולף ומר"ח דנא, ושמחנו משלומכם הטוב. בורא עולם יתן שתהיו תמיד בריאים ושלמים אכי"ר.

נודה לחסדכם על איגרתכם וברכותכם לנו, ונבקש מבורא עולם שיצליח את כל מעשיכם. אכי"ר.

בענין שאלתכם על מה שכתוב בש"ע (סי' ר"ג סעיף ג') על המאוזיש [בננה] בורא פרי האדמה. לא הבנו את המלה האחרונה שבשאלה. בבגדאד וכאן מברכים על הבננה ברכת בורא פרי האדמה, כיון שהיא נחשבת המאוזיש שמוזכר בש"ע, שהוא פרי הבננה. יהיה מובן. 

תשובתינו זו לא תתאים לשאלתינו מכבודכם בענין פרי הפאפיא, לפי המובן מספר רב פעלים לח"ר יוסף חיים זצ"ל פרי זה נמצא בהודו, שלכל פרי הם קוראים פאפייא, ושאלו את ח"ר צאלח בן מורינו ורבינו ח"ר עבדאללה סומך, מה צריך לברך עליו, וח"ר צאלח סומך פנה בענין זה לח"ר יוסף חיים. ולפי הכתוב בלשון השאלה ברב פעלים (ח"ב או"ח סי' ל'), אני חושב שהפאפייא הוא הבננה. לכן אבקש מכבודכם להודיעני האם הפאפייא היא הבננה, או פרי אחר. ואם באמת הפאפיא הוא פרי הבננה, בחינם כל האריכות של רבינו הרי"ח הטוב ז"ל.

הצ'יק בסך 9 פאון מתאריך סוף אדר ב', הגיע אלינו. נבקש מבורא עולם שיריק לכם ברכה במדה טובה מרובה ויאריך ימיכם ושנותיכם בטוב ובנעימים עד שוב ה' שיבת ציון יראו עינכם וישמח לבבכם כנפשכם ונפש המעתיר בעדכם תמיד כל הימים.

קרית ספר הגיע לידינו מיד לאחר שמסרנו את מכתבכם לדואר, ושירבו מעשיכם הטובים.

יצחק ניסים רחמים ס"ט

(יא)

בענין נער בר מצוה שלא יודע את הטעמים, וביאור במסכת דרך ארץ


יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה מוצ"ש ב' לחודש אדר ב' תרפ"ז.

שאלה: נער בר מצוה שטרח הרבה, ולא עלה בידו ללמוד הטעמים, אם מותר להעלותו לתורה שיקרא בלא טעמים, כדי שלא לביישו?

תשובה: באו"ח סי' קמ"ב סעיף א' פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ם (הלכות תפילה פרק י"ב הלכה ו'), קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת, מחזירין אותו. ועיין ב"י בשם הגהות מימוניות דראיה לזה מדגרסינן בירושלמי מנין לתרגום וכו', ויקראו בספר תורת משה וכו', ויקראו בספר זה מקרא, מפורש זה תרגום, ושום שכל הם הטעמים וכו'. וא"ר יונה אע"ג דאתמר אין התרגום מעכב, טעה מחזירין אותו. וכל שכן לדקדוק וכו', דילפינן נמי מהאי קרא. והרב מנוח הביא ראיה מדאמרינן בפרק חלק (דף צ"ט) כל האומר כל התורה מן השמים חוץ מדקדוק אחד, הרי זה בכלל כי דבר ה' בזה. וכיון שדקדוק אחד יש לו שורש גדול, צריך להזהר שלא יניח הנד ולא יניד הנח, לא ירפה החזק, ולא יחזק הרפה, ע"כ, עיין שם בבית יוסף באורך. ובזוהר הקדוש פרשת ויקהל דף ר"ו ע"א איתא ויקראו בספר תורת משה וכו', ושום שכל הא אוקומוה רזא דאינון פסוקי וטעמי וכו', וכל אינון דיוקין ורזין עילאין כלא אתמסר למשה מסיני, עי"ש. ואם כן יש למנוע הבר מצוה זה שאינו יודע לקרוא בטעמים שלא יקרא הוא, אלא החזן. אלא שאם קשה הדבר לעכב בידו מחמת בושה, וגם שמא יבוא הדבר לידי מחלוקת, טוב לעשות כמנהג בני רומניא שהביא מרן הב"י בסימן קמ"א, שנוהגים שהעולה עצמו קורא כבזמן התלמוד, וכדי שלא לבייש את שאינו בקי, מעמידין מקרא אצל העולה, והמקרא אומר כל תיבה ותיבה תחילה, ואח"כ אומר הקורא וכו', עיי"ש. ועיין בשולחן ערוך סי' קל"ט סעיף ב' וסי' קמ"א סעיף ג', ודו"ק.

מה שכתבו במסכת דרך ארץ רבה פרק ה' לעולם יהיו כל בני אדם חשובין לפניך כליסטים, והוי מכבדן כרבן גמליאל. פשט הפשוט הוא לכבדו כאילו הוא רבן גמליאל. והפירוש כמו שהיה רבן גמליאל מכבד לאחרים, עוד לא מצאתי. וגם הוא אפשר. אבל אין זה פשט הלשון. ובלא נדר אחפש אחר זה, ואודיע לכבוד הרבנית שתחיה לאורך ימים ושנות חיים טובים ונעימים אכי"ר.

יצחק ניסים


(יב)

בענין האם אומרים בתפילה "כי כל מעשינו תוהו" או "כי רוב מעשינו"

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה. יום טו"ב לחדש אדר ב' תרפ"ז.

למע' כבוד הרבנית המפורסמת, רבת פעלים ורמת המעלה וכו' וכו' כש"ת פרחה סלימאן דוד ששון יחי' שמה לעד אכי"ר.	

לונדון.

אחרי שים שלום טובה וברכה!

נתכבדנו במכתבכם היקר, והיינו מרוצים בתמידות בריאות שלומכם, וכל מה שהזכרתם הובן. בענין מה שחשבתם לשלוח "זבחי צדק" למוהר"ר זצ"ל כדי שיחלקו לחכמים הי"ו, תזכו למצות וזכותיה דמרן המחבר זבחי צדק יגן עליכם באלף המגן אכי"ר.

שאלה: בנוסח לעולם יהא אדם ירא שמים וכו' איך הגרסה הנכונה, "רוב מעשינו תוהו", או "כל מעשינו" בסידורים "עולת תמיד", "בית עובד", ו"תפלת החודש" שהודפסו בליוורנו נכתב "כי רוב מעשנו תוהו".
.

תשובה: בטור סי' מ"ו וסי' קל"א הגרסא כל מעשיהם תוהו. אבל גרסת הרמב"ם בסדר תפילת השנה ובנעילת יוה"כ "כי כל מעשינו תוהו וימי חיינו הבל", וכ"כ הרד"א, וכן אנו אומרים. וזה לשון הרשב"ש בסי' מ"ט, שאלת שקצת יחידים אצליכם תקנו בתחנוני הבוקר במטבע רבון העולמים לומר כי כל מעשיהם תוהו וימי חייהם הבל, ונתנו טעם לדבריהם שהוא חוזר לגבורי אוה"ע וחכמיהם, ואמרו שכן כתב רב עמרם גאון ז"ל. תשובה. תקנה זו קלקלה, ושקר דובר המתקן על רבינו הגאון ז"ל, שנוסחתו היא כמו שאנו אומרים כי כל מעשינו תוהו. ופירוש הענין כך הוא שאנו אומרים לפניו יתברך רבון העולמים שלא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך, כי על רחמיך הרבים, כי אנחנו וחיינו ומעשינו וגבורותינו כאפס ותוהו, שאפי' הגבורים אשר מעולם ואנשי השם הם כלא היו, ואף החכמים והנבונים וכו', וכל שכן אנחנו שמעשינו תוהו. ויש לגעור במשנים מטבע זה שטבעו חכמים. ואל יחליפנו וימיר אותו בדברי הטפשים הסכלים, ואל יתפתה בהבליהם וכו' וכו', עי"ש. וכתב השלמי ציבור שמזה מוכח כי הנכון לגרוס "כל" ולא "רוב", שבין למר ובין למר הגרסא "כל" ואין לשנות. וכן כתב הברכי יוסף שראוי לומר "כל מעשינו". וכן כתב החס"ל. אלא שיש לפקפק בדברי הרשב"ש שהרבה להשיב אפו על המתקנים הנ"ל בשם רב עמרם גאון שתקנו לומר מעשיהם במקום מעשינו, שהרי רבינו הטור כתב בשם רב עמרם גאון כהמתקנים וכו'. ויש להאריך ואין כאן מקום לקבל אריכות. איך שיהיה ראוי ונכון לומר "כל מעשינו". הרחמן יזכינו לעשות רצונו כרצונו ויהיו כל מעשינו לשם שמים אכי"ר. 

כה דברי עבד נרצע לכל לומד תורה לשמה.

יצחק נסים רחמים ס"ט


(יג)

בענין אכילת עוגיה אשר יש בה אותיות, איזה אוכל טעמו כטעם החזיר

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה אדר ב' תרפ"ז.

א) מה שהקשה הרב רבי שמואל הילמן הי"ו  עיין לעיל במכתבי הרב הילמן, מכתב ט"ו. על דברי המרדכי שהובא בב"י סימן ש"מ, והביאו רמ"א בהגה שם סעיף ג', דאסור לשבר עוגות שכתוב עליהם אותיות בשבת ויו"ט, מגמרא פסחים ל"ז א' דיוצאין בסריקין המצויירין וכו'. במחילת כת"ר של הרב רבי הילמן הנ"ל לא דק. דבאמת המגן אברהם ס"ק ו' דימה הצורות לכתיבה, דהיינו דוקא אם על גבי הפת עשה צורות, דבכה"ג [דבכהאי גוונא] אפשר לומר דהוי מוחק כמו בכתיבה. אבל אם בעצם הפת עשה צורות דהיינו שעשה פת בצורת דג או עוף וכיוצא, פשוט דגם המג"א מודה דלא שייך בזה מוחק. וסריקין המצויירין שאמרו בפסחים, היינו שהפת עצמה עשויה בדמות צורות ולא עשה צורות על גבי הפת, וכמ"ש הרב המגיד בפרק ה' (הלכה ט"ו) מהלכות חמץ ומצה בשם רבינו יצחק אבן גיאת וז"ל, מאי סריקין המצויירין, פת העשויה דמות יונים ודגים ושאר צורות, וכן פירשו הגאונים, עכ"ל.

ושוב ראיתי שבדגול מרבבה כבר העיר בקושיה זו של רבי הילמן הי"ו. ותירץ על פי מה שחילקו הפוסקים בשם הר"ש הלוי דדוקא אם האותיות עשויות מדבר אחר על גבי העוגה אסור לשבר, אבל אם האותיות הם מהעוגה עצמה מותר, והמרדכי שאוסר מיירי שהאותיות הם עשויות מדבר אחר, עכ"ל. ולעניות דעתי נראה כמו שכתבתי. ופלא על הדגול מרבבה שראה דברי הרב המגיד הנ"ל, ובכל זאת הבין דסריקין המצויירין דפסחים היינו שמצויר על גבי העוגות צורת יונים וכו', ולא שעצם העוגה עשויה בצורת דג או יונה.

ובר מן דין הרבה מהאחרונים הקילו בצורות, דלא דמי לכתיבה, ובפסחים הנ"ל מיירי בצורות דוקא, ולק"מ, ודו"ק.

ב) איזה אוכל טעמו כטעם בשר חזיר.

בחולין דף ק"ט ע"ב אמרה ליה ילתא דביתהו דרב נחמן לרב נחמן, מכדי כל דאסר לן רחמנא שרא לן כותיה, אסר לן דמא שרא לן כבדא וכו', חזיר מוחא דשיבוטא וכו'. ופירש רש"י (ד"ה מוח) מוח של דג ששמו שיבוטא טעמו כטעם חזיר, עי"ש.

ושלום.

יצחק ניסים

(יד)

בענין קריאת המגילה למפרע, האם מותר להסתפר בד' תעניות, ובענין שבירת אותיות על גבי עוגיה בשבת (המשך ממכתב קודם)

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה, יום ו' לחדש ניסן תרפ"ז.	ר"ח טוב ומבורך.

לכבוד הרבנית המפורסמת בחכמתה ובצדקת פזרונה, רבת פעלים ורמת המעלה מנב"ת מרת פרחה סלימאן דוד ששון יחי שמה לעד אמן.	 

לונדון.

אחרי שים שלום טובה וברכה. להוי ידוע שהתכבדתי במכתבכם היקר מיום 18 לחודש זה. והודינו לבורא עולם על בריאותכם הטובה. וכל מה שהזכרתם נודע לנו.

בענין שאלת המכובדת אם אחד הגיע לביהכ"נ לאחר שהחלו לקרא כמה פסוקים מהמגילה, האם יכול לשמוע את המגילה, ואחר כך יחזור ויקרא את הפסוקים הראשונים שנקראו קודם בואו, והאם לא יחשב זה למפרע.

תשובה: דבר זה הוא פשוט, ונחשב למפרע. והיות וכב' בקשה תשובה קצרה, לא אאריך, רק נאמר אם בירך על מקרא מגילה בהתחלה, זו נחשבת ברכה לבטלה, וצריך לחזור ולברך כאשר יקרא מהתחלה עד סופה, יהי מובן.

ושאלתכם השניה, האם מותר להסתפר בארבע תעניות. לא הבנתי, אבקש לכתוב את השאלה יותר בבירור.

בענין האותיות על גבי עוגיה, כפי שמפורט במכתבכם הקודם שהרב הילמן אמר שמותר מכח גמרא בפסחים, ותשובתי היתה כי רבי הילמן במחילת כבוד גאונו לא דקדק, שכן בגמרא פסחים מוכח שרק בתמונות אין איסור מוחק ומותר לשוברם ולאוכלם בשבת ויו"ט, אולם האותיות לא מובן מהגמרא שמותר לשוברם, ורק המגן אברהם נסתפק בענין התמונות, ורצה לומר שדין התמונות כדין האותיות, וכמו כן אמר כמו המגן אברהם שהתמונות והאותיות דומים, ולשניהם אין ראיה נגד הרמב"ם והמרדכי מן הגמרא בפסחים, וקושיה גדולה היא זאת. בהסתמך על סמך זה כתבנו תירוץ על יסוד דברי הרב המגיד שתמונות המוזכרות בגמרא הם סוג אחר, ועל מה שכתב המגן אברהם, הם גם סוג אחר. ואחר כך ראיתי בדגול מרבבה תירוץ אחר. ואבקש מכב' לדקדק בתשובתי הקודמת, ואם עדיין לא מובן, אכתוב את התשובה ביתר בירור ואגיש לפניהם, יהי מובן.

כמו כן ממכתבכם הקודם הבנתי שהשאלה היתה מהמכ' לרבי הילמן, ותשובתכם היתה מכח גמרא פסחים, וערעורכם עליו מהמרדכי היה טוב מאד. בקיצור מהגמרא פסחים אין ראיה להתיר לשבור אותיות כלל ועיקר. ואני העני מוכן לכתוב תשובה ברורה, אם במשפטים הנ"ל לא הצלחתי להועיל לכם על כוונתי במכתבי הקודם.

הילדים ינשקו ידיכם, ותמיד תהיו ברוב עוז ושלום, ותזכו לשנים רבות ונעימות, וחג המצות תחוגו בדיצות ובשובע שמחות וכל טוב סלה כנפשם היקרה.

יצחק נסים רחמים ס"ט

(טו)

בענין ביאור המשפט צדקת פזרונו, מיהו בעל התניא, האם מותר להסתפר בג' הצומות, ברכת הפפיא, איזה עוון חמור יותר הנושא גויה או המחלל שבת, והאם מותר לבדוק חמץ חצי שעה קודם לילה ודאי

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה יום כ"ג לחודש אייר תרפ"ז.

לכבוד הרבנית המפורסמת בחכמתה והמצויינת בצדק"ת פזרונ"ה מנב"ת סי' פרחה סלימאן דוד ששון יחי שמה לעד אכי"ר. 

לונדון.

אחרי שים שלום טובה וברכה כפולה! הנני לאשר קבלת מכתבכם היקר מיום אסרו חג פסח וגם מיום ג' החולף. והודינו לבורא עולם מטוב שלומכם, מבקש את סליחתכם שלא השבנו מיד בזמנם.

א) בענין שכתבתי צדקת פזרונו ובפסוק (שופטים ה' י"א) כתוב "פרזונו". נכון אמת. אולם בדרך הלצה רגילין לכתוב פזרונו, מהסיבה שפרזונו מלשון פרזון והשורש פר"ז, ופזרנו ענינו פיזור והשורש פז"ר. וראיתי הרבה בספרי השו"ת ואחרים שכותבים על הנדיבים פזרונו ופזרונם בדרך הלצה, ולכן כתבתי על המכובדת הי"ו צדקת פזרונה בכוונה מכוונת.

ב) להרב רבי אליהו מוילנא קוראים הרב "הגאון", ולמי קוראים "רב התניא".

תשובה: רב התניא קורין להרב מלאדי, הוא הרב רבינו זלמן המחבר ש"ע הרב, על שם ספרו התניא שהדפיסו בעצמו בשנת תקנ"ו.

ג) האם מותר להסתפר בשלושה צומות.

תשובה: בשעה שרצו וקבלו עליהם אבותינו להתענות בשלושה צומות הללו, לא קבלו על עצמם אלא דוקא התענית, ולא שאר החומרות הנהוגות ביום ט' באב, וכמו שכתבה כן כבוד הרבנית מב"ת, וכן מבואר בטור וש"ע סי' תק"ן ובאחרונים שם. אמנם השל"ה כתב דבעל נפש יחמיר בכל החומרות הנהוגות בט' באב, חוץ מחליצת הסנדל שלא יהא כחוכא וטלולא. והנה התוספות בתענית (דף ל') התירו להסתפר אפי' בט' באב עצמו אחר חצות היום, כשחל ביום ה', מפני כבוד השבת. אלא שמרן (בב"י סי' תקנ"א) ורוב הפוסקים חולקין על התוספות בזה. ועכ"פ פשוט דבשלושה צומות גם בעל נפש אין לו להחמיר מפני כבוד השבת, ודו"ק.

ד) על אודות ברכת הפאפייא, כבר כתבתי בעצמי במכתבי הראשון ראה לעיל תשובה י'., שנשאל בזה מוהר"ר צאלח בן מורינו ורבינו רבי עבדאלה סומך זצוק"ל, והציע השאלה לפני מורינו רי"ח טוב זצ"ל, והעלה בתשובה ברב פעלים ח"ב סימן ל' שברכתו בורא פרי האדמה, מטעם כשזורעין הזרע של הפאפייא, מוציא פרי בתוך שנתו, ומפורש בתוספתא שהביא מוהר"ש גרמיזאן ז"ל שכל דבר שזורעין אותו זרע ומוציא פרי תוך שנתו, הרי זה ברכתו בורא פרי האדמה.

ה) איזה עוון חמור יותר, המחלל שבת או הנושא לא יהודית.

תשובה: נראה פשוט שכוונת הרבנית מב"ת על מחלל שבת במלאכה דאורייתא, ובפרהסיא בפני עשרה מישראל, או במקום שיודע לרבים, שגם זה מקרי פרהסיא. וזה ודאי גדול עוונו ועונשו מהנושא לא יהודית, אלא שהנושא לא יהודית תשובתו קשה מאד, ובפרט לדעת המקובלים. ויה"ר שיחזרו כל פושעים למוטב וישראל עושה חיל אכי"ר.

ו) האם מותר לבדוק החמץ חצי שעה קודם הלילה ודאי.

תשובה: דבר זה במחלוקת הוא שנוי, שהראב"ד ועוד מהראשונים ס"ל כיון דתנן אור לי"ד בודקים, צריך שתהיה הבדיקה בעוד שיש אור, ועכ"פ בבין השמשות דעדיין יש קצת אור מהיום, דמשום לישנא מעליא אין ראוי לתנא לשים חושך לאור! אבל הרבה מהפוסקים ס"ל שדוקא משום לישנא מעליא נקט התנא אור, והבדיקה צריכה להיות בלילה ממש אחר צאת הכוכבים, ועיין בטור וש"ע סי' תל"א ובאחרונים שם.

המצורף הגיע בלירה מצרית מהרב רבי אברהם פליסוף  הרב אברהם פילוסוף, נולד בלאריסה שבתורכיה, בחודש אב תרכ"ד. בהיותו כבן שנתיים עלו הוריו לא"י. היה מחכמי ורבני ירושלים וממקובלי ישיבת "בית אל", שנים רבות שימש בדיינות בביה"ד של העדה הספרדית, והחל משנת תרפ"א נבחר למועצת הרבנות הראשית. כאשר ביקרה גב' פרחה ששון בא"י בשנת תרפ"ה, היה הרב פילוסוף יחד עם הרב צבי פסח פראנק אחראי על חלוקת כספי הצדקה שלה. ראה: מ.ד. גאון, חכמי המזרח בא"י, ח"א עמ' 551 – 552.. ותזכו למצוות. ויה"ר תמיד תזכו להיות מן העושים והמעשים וצדקתם תעמוד לעד. ואתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום.

עבדכם

יצחק נסים רחמים ס"ט.

(טז)

בענין כינוי שמו של הגר"א, ומילת ישראל הנולד מן הנכרי

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בהנ"ו

ירושלים תובב"א כ"ב סיון תרפ"ז.

למע"כ הרבנית המפורסמת בחכמתה ובצדקת פזרונה רבת פעלים ורמת המעלה מנב"ת מרת פרחה סלימאן דוד ששון הי"ו.

רבנית נכבדה

זה זמן רב שלא קיבלנו מכם מכתבים, ואני מקווה שהסיבה לכך טובה אכי"ר.

בענין שאלתכם בענין רבי אליהו מוילנא שקוראים "רב הגאון", ולמי קוראים "רב תנא".

לפני זה כתבנו  עיין לעיל במכתב הקודם, שאלה ב'. לכבודה, שלרבנו זלמן זצ"ל בעל הש"ע קוראים "רב התניא". חשבנו ששאלתכם מכוונת לאשכנזים, והוסח מדעתינו בזמנו להזכיר במכתבינו שלרב משנה למלך קוראים "רב התנא", ואין חשד ששאלת כבודה מכוונת לאשכנזים, וידוע לכם שבעל משנה למלך מפורסם בשם "רב התנא"  בספר "פרשת דרכים" לבעל ה"משנה למלך" בדפוס ראשון ונציה תק"ג, נכתב בדף השער ... התנא האלהי רבי יהודה נשיאה. וכנראה לזה הייתה כוונת השאלה. .

כמו כן מזה זמן, כבודה שאלה אותי על מילת בן ישראל שנולד לו מן הנכרית, ואינני זוכר מה שהשבתי בזמנו. אבקש שתחזירי לנו את השאלה והתשובה, היות בדרך לימודי ראיתי שענין זה סובל אריכות, ומחשבתי בלא נדר לכתוב בענין זה תשובה ראויה. לכן אם אפשר להחזיר לנו את התשובה כדי שנכתוב אותה כפי הראוי ונדפיס אותה בלא נדר.

זה הנצרך. ותמיד תהיו ברוב עוז ושלום.

יצחק ניסים רחמים ס"ט.

(יז)

בענין ביאור המילים "בא סימן"

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ר"ח טוב ומבורך ב"ה, יום ר"ח חשון תרפ"ח.

לכבוד הרבנית המופלגת בחכמתה והמפורסמת בצדקת פזרונה, רבת פעלים ורמת המעלה כש"ת [כבוד שם תפארת] פרחה סלימאן דוד ששון יחי שמה לעד ותזכה לאורך ימים ושנות חיים טובים ונעימים וכל טוב סלה.

לונדון.

אחרי עתירת החיים והשלום כדת מה לעשות. כידוע נתכבדנו באיגרתכם היקרה, וכל הסברכם בשלמותו הובן. 9 פאון הגיע. ובורא עולם ירעיף עליכם כל טוב ושכרכם כפול מן השמים. צירפנו לכבודכם את לוח העיבור לשנת תרכ"ז לפי בקשתכם.

בענין שאלתכם כאשר כותבים "בא סימן" מה ההסבר. האם הכוונה ל"סימן טוב". ידוע לי שמשמעותה על דבר שעשאו סימן, אולם המלה "בא" סימן, למה.

תשובה. לשון זה כנראה לקוח מלשון המשנה פרק ו' דמסכת נדה משנה א', ובדרך הלצה נהגו לכתוב כן. ועיין רש"י ורשב"ם על התורה פרשת ויצא פרק ל' פסוק י"א "ותאמר לאה בגד". זה מה שנראה לעניות דעתי. ואם אחרים יכתבו כוונה אחרת, אבקש מכבוד הרבנית להודיעני.

15 פאוון מהגבירה רחל תחיה הגיעו. ומצורף מכתבי לה.

את אהרון מני אני פוגש לעתים קרובות, ואודיעהו מה שכתבתם. ואעביר לכם את תשובתו. שלום לכולם ותתמידו ברוב עוז ושלום.

יצחק נסים רחמים ס"ט

(יח)

בענין לקדש על סתם יינם, ביאור ענין שהיו מסובים בבני ברק, האם מלכי צדק הוא שֵם, והאם צריך לעמוד בברכו

יצחק ניסים רחמים
רוחמה, ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה יום ח' לחדש כסליו תרפ"ח.

למע' כבוד הרבנית המפורסמת המצויינת בחכמתה ובצדקת פזרונה, רמת פעלים ורבת המעלה מנב"ת מרת פרחה סלימאן דוד ששון שתחיה לאורך ימים טובים ונעימים אכי"ר.	

לונדון.

אחרי עתירת החיים והטוב! נודיע שמכתבכם היקר מיום 13 החולף הגיענו. והודינו להשי"ת על בריאות שלומכם, יה"ר שתמיד תהיו בבריאות שלימה ושלום ועושר אכי"ר. בענין השאלות, להלן התשובות.

א) שאלה: יש סברה שמותר לקדש על סתם יינם, שכן הגזירה [האיסור] היתה זמן רב אחר שהיו מקדשים. היכן כתובה סברה זו.

תשובה: סברה זו היא להרב באר עשק, (הביאו באר היטב סי' רע"ב סעיף ב'), וכבר התעשקו עמו כל האחרונים, ודחו דבריו מהלכה, ובמחכ"ת הפריז בדבר, וחלילה לסמוך על דבריו בזה. והגזירה הלא היא כתובה במסכת ע"ז דף ל"ו ע"ב. אמנם טוב יותר לעיין בדברי מרן הב"י ביו"ד סי' קכ"ג, כי יוסף הוא המשביר, ושם הדברים מפורשים ביותר ביאור, וגם קיבץ סברות הראשונים כמלאכים. ואבקש שכבוד הרבנית תעיין בדברי מאיר עינינו הב"י הנ"ל.

ב) שאלה: האם קיים פירוש "והיו מסובין בבני ברק", כלומר שהתלמידים היו חריפים כברק.

תשובה: פירוש זה לא יתכן. ובאברבנאל כתב שיש מפרשים שהיו נסמכין לאכול את הפסח עם תלמידיהם, שנקראו בנים, בעיר אחת ששמה ברק. ועי"ש שגם פירוש זה לא מצא חן בעינו, מכמה טעמים.

ג) שאלה: אמרו שמלכי צדק הוא שֵם, ונלקחה ממנו הכהונה ונתנה לאברהם אבינו ע"ה. מהחשבון [של השנים] לא נראה שהיה חי באותו זמן.

תשובה: החשבון מבואר בתורה שאברהם אבינו נולד כשהיה שם בן ש"צ שנה, וחי אחר פטירת אברהם אבינו ע"ה ל"ה שנה. ועיין בבא בתרא דף קכ"א ע"ב שיעקב אבינו ע"ה שימש את שם עשרים שנה, ויעקב היה אחד משבעה שקפלו את כל העולם, שראה את שם וכו', עי"ש והוא ברור.

ד) שאלה: בענין "ברכו" מקודם נהגנו לשבת, לאחר מכן החלו לעמוד כמה אנשים מלוא קומתם?
 
תשובה: דבר זה במחלוקת הוא שנוי. דהרמ"א באו"ח סי' נ"ו כתב שיש לעמוד כשעונין קדיש וכל דבר שבקדושה. והוא מהגמרא בפרק תפלת השחר, ומקורו בירושלמי, כי דבר ה' אליך, מכאן א"ר אלעזר כד עני אמן יהא שמיה רבא וכל דבר שבקדושה, בעי למיקם על רגלוהי. וכתב הכנה"ג שראה הרבה חסידים ואנשי מעשה עומדים כשעונים קדיש וכל דבר קדושה. ובד"מ כתב שמהרי"ל לא היה עומד לא לקדיש ולא לברכו, אך כל קדיש שתפסו מעומד היה נשאר עומד עד שסיים איש"ר. וכתב בשיורי כנה"ג הגהות הטור אות א' שאחרי שראה דברי מהרי"ל, נהג כמוהו, עי"ש. והמגן אברהם כתב שבשער הכוונות כתב שהלשון שבירושלמי הנ"ל הוא מוטעה, ואינו מתלמוד ירושלמי, אלא הגהת איזה חכם, והמדפיסים הכניסו הגה זו לתוך דברי הירושלמי, ועל כן האר"י ז"ל לא היה קם בעניית איש"ר, ולא בברכו. וכן כתבו הרבה אחרונים שאין לקום בעניית איש"ר וברכו, אע"ג דהמג"א רצה לקיים דברי הירושלמי הנ"ל, ולא נהגו לקום רק בקדיש וברכו דערבית של שבת, כדי לקבל תוספת הרוח כמ"ש מהרח"ו והמקובלים. וא"כ אלו שעומדים רק בברכו ולא בעניית איש"ר, לא ידעתי להם טעם. ובהיותי בבגדאד ראיתי קצת שנהגו לעשות הידור בעניית ברכו לבד, ושאלתי להם, ולמה לא יעשו כן גם בעניית איש"ר. ולא היה בפיהם מענה. ופה חלק גדול מהקהילות ראיתי עושים כן, ולא רציתי להתוכח עמהם. ואני לא נהגתי לקום, ומנהגי כמהרי"ל. ומי שרוצה לקום צריך לקום גם בעניית איש"ר. וכיון שלא נמצא מי שיעשה כן, לא יפה להחמיר הוא לבדו, וא"כ גם בענין ברכו אין צריך להחמיר. וטוב לנהוג כמהקובלים לקום בקדיש וברכו דערבית דשבת, והשי"ת יאיר עינינו באור תורתו אכי"ר  ועיין עוד מש"כ בהרחבה בענין זה בספרו יין הטוב, חאו"ח סי' ל'.. 

על יתר השאלות נענה בלי נדר בעתיד, והיה זה שלום.

יצחק נסים רחמים ס"ט

(יט)

בענין ביאור במגילת אסתר, תפילה בלי חזרת הש"ץ, ובקריאת המגילה לנשים מי מברך


יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה ירושלים תובב"א ערב פסח תפר"ח ותגל.

תזלרו"ן.

למע"כ הרבנית המצויינת בחכמתה ובצדקת פזרונה רבת פעלים וכו' מנב"ת פרחה סלימאן דוד ששון יחי שמה לעד ותזכה לשנים רבות ונעימות דשנים ורעננים אכי"ר.

אחרי עתירת החיים והטוב וכו'. כידוע, גלוית הדואר מיום ר"ח החולף הגיעתני. ושמחתי מבריאות שלומכם, נבקש מבו"ע שתמיד תהיו בבריאות שלימה ועושר אכי"ר.

היות והיום ערב פסח, עלי לנסח את המכתב במהירות, כדי שנשלח אותו בחול המועד בעזרת השם.

א) מה כוונת אסתר כשאמרה למרדכי עד עכשיו באונס ועכשיו ברצון, מה דעתה וכוונתה.

תשובה: חס וחלילה, אסתר לא שנתה דעתה. אלא שלפני זה היה הדבר באונס, שאחשורוש הוא היה קורא אותה, ועכשיו הלא היא מוכרחת ללכת אליו מדעתה כדי לבקש על עמה, והוי הדבר כאילו ברצון. וזה פשוט מאד.

ב) אנחנו אנשי בגדאד בעת שמתפללים בצימצום, דהיינו רק עשרה בני אדם, יחד עם החזן, ולא עושים חזרה, מאין הביאו מנהג זה, והיכן כתוב.

תשובה: מנהג זה לא נשמע אצלינו בבגדאד. ואדרבא אני בעצמי ימים רבים השתדלתי להתפלל במקום שאנו לומדים, ועל פי הרוב לא היה רק עשרה עם החזן, ושום אחד מהחכמים הרשומים לא פקפק ע"ז. והדבר מפורש בש"ע או"ח סי' קכ"ד סעיף ד' ובלבוש שם. ועיין בשיירי כנסת הגדולה שם שכתב שבתשובה האריך לדחות דברי אותם המזדרזים שאין לומר חזרה בעשרה מצומצמים, אלא א"כ יהיו שם עשרה מלבד שליח ציבור, עיש"ב. והביאו דבריו להלכה כל האחרונים. אמנם הרי"ח טוב זצ"ל כתב בבן איש חי פרשת תרומה וז"ל, אין לבטל חזרה כלל, אלא א"כ הם עשרה בצמצום, וברור לו שיש בהם אנשים המונים שאין נותנים לבם לחזרה, ואפילו על אמנים לא יתנו לב לענות, אז יתפלל הש"צ שלושה ראשונות בקול רם וכו', עי"ש, ודי בזה.

ג) כאשר קוראים את המגילה לנשים. האם האיש שקורא צריך לברך או לא.

תשובה: הרב חיד"א במחזיק ברכה סי' תרפ"ט אות ד' פסק, שהאיש הקורא לאשה הוא עצמו יברך. אמנם אנו לא נוהגים כן, אלא קוראים המגילה לנשים בלא ברכה כלל. ובכתבי הרב רבי אליהו מני זצ"ל ראיתי ששאל אותו הרי"ח טוב על זה וז"ל, האיש קרא המגילה ורוצה לקרות לנשים, מי יברך הברכות. תשובה, לא נהגו לברך לנשים, ובספרי הקטן חיי אברהם מערכת מ' אות ה'  והיא נדפסה בספרו "זכרונות אליהו", הלכות ברכות, אות מ', ס"ק ה'. כתבתי משם פלא יועץ אות פורים, דאין ראוי לברך לנשים בשם ומלכות, דלמיחש בעי שהם יפסידו מלשמוע תיבה אחת, ונמצא ברכה לבטלה, ע"כ. וכן שמעתי מפי מורי הרה"ג ח"ר עבדאלה סומך שהיה אומר שכיון דקי"ל דברכות אין מעכבות, ויש כמה מהפוסקים דס"ל שלא יברך לנשים, וגם מטעם הנז"ל דהנשים אינן מבינין ומסיחין דעתן על כרחן מרוב המחשבות, לכן שב ואל תעשה עדיף, ויקרא להם בלא ברכה, עכ"ל הרב רבי אליהו מני זצ"ל בכ"י בתשובה להרי"ח זצ"ל. וכן פסק הרי"ח טוב ז"ל בבן איש חי פרשת תצוה, הלכות פורים אות א'.


יצחק נסים רחמים

(כ)

בענין סעודת שבע ברכות בליל שביעי, ואם צריך לעמוד בשבע ברכות שאחר המזון

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בס"ד [שבט תר"צ].

א) הודיעני אם עשינו טוב בנישואי [החתן צאלח יאודה בן ברוך גבאי עם הכלה כאתון] בת אלייא שחמון הי"ו, עשינו סעודה בליל שביעי, דהיינו לא היתה סעודה רק דברי מתיקה, תה וקפה, והסעודה היתה בלילה, דהיינו ליל ד' [החתונה היתה בליל ד' י"ד שבט תר"ץ], ואת השביעי חישבנו ליל שביעי לפי הרב הט"ז, [השבע ברכות האחרון היה בליל ג' כ' שבט תר"ץ], האם נכון? הודיעיני.

תשובה: מסגנון השאלה מובן שהחופה היתה ביום ג' אחר חצות היום. ולא נעלם שדעת מור"ם בהגהה (אבן העזר סי' ס"ב סעיף ו') שבעה ימי המשתה מתחילין מיד לאחר ז' ברכות הראשונות, ולפי זה לא היה ראוי לברך ז' ברכות כי אם עד יום שני בערב שבשבוע שאחריו, כלומר בליל ג' שבשבוע השני לא היה ראוי לברך. 

אלא שבתשובת כנסת יחזקאל סי' נ"ט כתב דמונים שבעה ימי המשתה משעת הסעודה הראשונה. כלומר אם לא עשו סעודה בשעת החופה, אלא עשו הסעודה בלילה ממש כמו בנידון השאלה, מאז מתחילין שבעה ימי המשתה. ולפי זה לא רק בליל ג' שבשבוע שאחריו יש לברך ז' ברכות, אלא גם ביום ג' עצמו עד הערב. והביאו דברי הכנסת יחזקאל הנ"ל להלכה הרבה אחרונים. וכן נראה המנהג. ועיין בפתחי תשובה סי' ס"ב אות י"ב. 

והנה מסגנון לשון השאלה של כבוד הרבנית שתחי', נראה בעליל שלא נעלם ממנה תשובת הכנסת יחזקאל הנ"ל, שהרי דקדקה להדגיש שבשעת החופה לא עשו סעודה בין הערבים, ולא היתה סעודה רק דברי מתיקה וכו', והסעודה היתה בלילה, דהיינו בליל ד'. ומובן מזה שכוונתה להזכיר המחלוקת שבין הרמ"א בהגהה הנ"ל והכנסת יחזקאל הנ"ל, דמר סבירא ליה מתחילין השבעה ימי המשתה מיד אחר ז' ברכות הראשונות, אפי' שלא היה בשעה ההיא סעודה, ומר ס"ל שמתחילין מהסעודה, ואם לא עשו סעודה עד הלילה, נהגו לעשות ז' ימי המשתה מהלילה וכנ"ל. אם כן איפוא פלא גדול על כ"ת הרבנית שסיימה בשאלתה בזה הלשון "ואת הלילה השביעי חישבנו ליל שביעי (צ"ל ליל השמיני) לפי שיטת הט"ז, דמשמע מזה שסמכו על הט"ז. ובאמת רבים חולקים עליו, ואין הדין עמו בזה, שלפי דברי הטו"ז דסבירא ליה שגם ביום השביעי מברכים בוקר וערב, יוצא מזה אם הז' ימי המשתה מתחילין משעת סעודה שעשו בליל ד', שלפי זה יהיה יום ג' שבשבוע שאחריו יום ז', א"כ יכולים לברך לדברי הטו"ז גם בליל ד' שבשבוע שאחריו, ואין הדין כן. ועיין ברכי יוסף או"ח סי' קפ"ח אות י"ד, ודו"ק.

ב) האם בבגדאד יושבים ועושים ז' ברכות אחר ברכת המזון או עומדים.

תשובה: לא שמעתי מעולם שיש מקומות שנהגו לעמוד בז' ברכות שאחר הסעודה, דמה שנהגו לעמוד בז' ברכות בשעת הקידושין, הוא משום שהחתן והכלה אז עומדין, וכיון שהחתן דומה למלך, צריכים לעמוד מפני כבודו כמ"ש הכנה"ג בהגה"ט אות ב', וכן כתב בשיורי כנה"ג או"ח סי' רפ"ב הגהות ב"י אות י"א וז"ל, יש נוהגין לעמוד כל הקהל בשעת שהחתן קורא בס"ת, משום שנקרא מלך, ואינו קורא אלא ג' פסוקים, משום טורח ציבור, מהר"א ירושלמי במחזור רומניא, ועכשיו נוהגין לקרוא לחתן ז' פסוקים מאברהם זקן עד ואם לא תאבה האשה, ואין חשש לטורח ציבור מפני שלא נהגו לעמוד, אבל איכא לאתמוהי למה אין אנו נוהגים לעמוד בשעה שהחתן עולה לתורה, מפני שהוא מלך, דמטעם זה אנו נוהגים לעמוד בשעת ז' ברכות. ושמעתי שכן כתוב בספר הפליאה דצריך לעמוד בשעת הז' ברכות מהאי טעמא, וכיון שכן למה אין עומדין בשעה שעולה לתורה, ואין ספק כשהמלך היה קורא בחג בתורה כל העם היו עומדים על רגליהם וכו'. ומנהגי כשהחתן עובר לפני יהיה מי שיהיה אני עומד על רגלי מפני שהוא כמלך, עד כאן לשון השיורי כנסת הגדולה הנ"ל. וכן מבואר בתיקונים תיקונא י', והא אינון בחופה צריכין עמא קדישא למיקם בעמידה קודמיהון וכו', עי"ש. איך שיהיה הטעם הוא מפני שהחתן עומד, אבל בשעת הסעודה החתן מיסב עימהם, ואין טעם לעמוד כלל. וכן אנו נוהגים בבגדאד. וכן נוהגים בפה עיה"ק.

ומהריק"ש בספר ערך לחם כתב הטעם שעומדים בז' ברכות הראשונות, משום שמברכים את כללות ישראל, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וכו', ולברך את ישראל ציוה ה' שיהא בעמידה, כמ"ש רז"ל כה תברכו מעומד, לפיכך עומדים הכל, ודוקא פעם אחת, אבל בסעודה לא, שלא להטריח המסובין, עכ"ל. הרי להדיא שלא צריך לעמוד.

ושוב ראיתי בשדי חמד מערכת ברכות סי' ג' אות י' שכתב על מנהג קראסוב בזאר שנהגו ז' ברכות אחר הסעודה שהחתן והכלה יעמדו על רגליהם, וכל העם יושבים, ותמה עליהם, וכתב שלא יפה עושים, וטוב שגם החתן והכלה ישבו. והביא דברי הערך לחם הנ"ל, עי"ש. ועיין פרי האדמה הלכות ברכות פ' ב' דין ט'. ובחיפזון אני כותב, וסליחה אבקש מכ"ת הרבנית שתחי' לאורך ימים טובים.

יצחק ניסים רחמים

(כא)

בענין שבע ברכות הוספה לתשובה הקודמת


יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בענין השבע ברכות, ארצה להוסיף על שאלתי.

הברכה [שנאמרת] מתחת לחופה היא העיקר. לאחר מכן, כגון ביום ב' היתה החתונה, וא"כ הלילה הראשון הוא ליל ג', והלילה השני הוא ליל ד', הלילה השלישי הוא ליל ה' וכו', הלילה הששי הוא ליל ראשון, והלילה השביעי יהיה משובש, יש אנשים שאומרים שכמו שאמרת שיהיה בליל ב', ואחרים אומרים שלא יהיה בליל ב' אלא חייבים לגמור את שבע הברכות בעוד יום לפני שיהיה ליל ב', אנא הודיעיני.

תשובה: ענין זה הוא מחלוקת בפוסקים, יש שרוצים לחשב את שבעת הימים מעת לעת, כלומר אם החופה היתה ביום ב', לא בליל שני שבשבוע הבא מברכים שבע ברכות, אלא ביום שני שבשבוע הבא עד אחר הצהרים מברכים, שכן [מחשבים] את שבעת הימים מעת לעת, ומסתיימת ביום שני בשבוע הבא. ויש בפוסקים שאומרים שאלו השבוע ימים לא נחשבים מעת לעת, ולא אומרים מקצת יום השביעי ככולו, ולפי זה מסתיימים [השבעה ימים] ביום ראשון בשבוע הבא, ובליל שני בשבוע הבא לא יכולים לברך. אולם אם התחילו בסעודה מבעוד יום, ונמשכה עד הלילה בליל ב', יש אומרים שמברכים שבעה ברכות, ויש אומרים שלא יכולים לברך אפילו אם נמשכה עד הלילה. ומנהג בגדאד, אם עשו את החופה ביום ב' מבעוד יום, ולפני שהתפללו ערבית. מתחילים [לחשב] מאותו יום ומחשבים אחריו שישה ימים אשר מסתיימים ביום ראשון בשבוע הבא, ובליל שני בשבוע הבא לא מברכים שבע ברכות, אפילו אם נמשכה הסעודה לתוך הלילה. אולם אם ערכו את החופה ביום שני אחר שקיעת החמה, או לפני השקיעה אבל התפללו ערבית מבעוד יום ועשו את החופה, יום שני לא חשוב ולא נחשב, ומברכים שבעה ברכות עד יום שני בשבוע הבא בערב, כלומר בליל ג' לא יברכו אפילו אם נמשכה הסעודה לתוך הלילה [של ליל ג'], מנהג זה הוא מוסכם, וכך כתב מהרי"ח ברב פעלים ח"ג אה"ע סי' י', נבקש מכם להוציאו ולראות דבריו.

יצחק נסים רחמים

(כב)

בענין אי הסכמתה של הרבנית פרחה ששון לפרסום שמה על תשובות בהלכה

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בינ"ו ירושלים תובב"א כ"ה רחמים תר"צ.

בימי הרחמים והסליחות, אעתיר אֶל אל אלהי הרוחות, יוסיף על שנות הגבירה הרמה הרבנית המפורסמת מנב"ת סי' פרחה סלימאן דוד ששון שנות חיים טובים ונעימים דשנים ורעננים עצמו מספר, גם עושר גם כבוד לא ימוש מאהלה אוהל צדיקים וכו' אכי"ר.     לונדון.

אחרי עתרת החיים והטוב. כידוע היום זכינו באיגרתכם היקרה, קיבלנו אותה ושמחנו בהתמדכם בבריאות טובה ושלום, יהי רצון שתמיד תהיו בבריאות מושלמת ועושר אכי"ר.

חשבנו הרבה, ולא ידענו מהי הסיבה שכבודה לא רוצה שנכתוב את שמכם בשאלות שנדפיס ביין הטוב בס"ד. כשהדפסנו את התשובה לכבודה בדין ברכת האילנות בשערי ציון שנה ד', סי' ז', ואח"כ נדפסה בספרו שו"ת יין הטוב, ח"א סי' מ"ג., יצרו אתנו קשר חכמים מעירינו, ואמרו בזה הלשון, על מה סמך לפלפל בתורה שבעל פה עם חכמה בנשים, נגד דברי חז"ל במסכת סוטה, וכך גם היו אתנו בקשר מבגדאד בנוסח זה, והסתמכו על מרן הרי"ח טוב זיע"א אשר כבודה תבדל לחיים טובים וארוכים היתה שואלת אותו רבות, והיה משיב לה בקיצור, ולא הדפיס דבר בהזכרת שמה. ואני העני כתבתי בנושא זה תשובה ארוכה, בראיות עצומות מש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים, שהנשים שנדב לבן לעסוק בתורה שבעל פה, חובה על חכמי דורן לחזק ידיהן ולאמץ זרועותיהן, ועל מה שערערו, הסכימו לכל הראיות שכתבתי בס"ד, ומאד היו מרוצים. בדעתי, בלי נדר, להדפיס תשובה זו בהקדם. ואכתוב שהמכובדת היא הרבנית היחידה שעמדה אחרי הרבניות שהזכיר רבינו החיד"א בשם הגדולים במערכת רבנית ושארית ציון בערך הנ"ל, משום שקנאת סופרים תרבה חכמה, ואולי בורא עולם יתן בלב נשים רבות שיעסקו בתורה, וישפיעו מאור תורתן על סביבתם ובפרט על בני ביתם, כי בעונותינו הרבים ירדנו פלאים בתורה וביראה, ואלמלא מקרא שכתוב לא תשכח מפי זרעו בנחמתינו, אז אבדנו בעוניינו, היתה אמרתינו. והאחרונים ציינו לעיין בענין זה שמצוה לחזק ידי הני נשי דעסקין באורייתא קדישתא, בספר מעין גנים (לרבי שמואל ארקוולטי, וויניציאה שי"ג) צנור חמישי מכתב י'. וספר זה לא הצלחתי להשיגו, ואומרים שנמצא בספריה הלאומית, ומסבות שונות לא הלכתי לבקשו. אבקש, באם נמצא ברשותכם ספר זה, מבלי להטריח אולי תטילו על אחד שיעתיק עבורינו מכתב י', וכמו כן המכובדת או בנה הח' הותיק סי' דוד הי"ו, אולי יודעים מיהו המחבר הנזכר רבי שמואל ארקוואלטי, אם הוא מהיראים, שכן הרב חיד"א לא הזכירו, ואנחנו בזמננו לא ראינוהו! שכן מן הדין שלא נזכיר כל חבר ומחבר שיש עליו מערערים, יהי מובן.

נחזור להודיעכם, ומבקשים להודיענו מיד על הסיבה שאתם לא רוצים שנכתוב שם המכובדת, ואנו חושבים שיותר טוב שנזכיר שמכם, אולם אם המכובדת לא תסכים, נבטל מחשבתינו, כבוד אדם רצונו. אולם אני חושב שלדורות יותר טוב שנזכיר שמכם.

את כת"י שהחזרתם, נשאלכם מדוע החזרתם, את המקור מסרנו לדפוס. והוא התלכלך בדיו ונקרע, באם המכובדת רוצה רק את כת"י אולי בל"נ [בלי נדר] נעתיק אותה לכם לא מהר.

ותכתבו ותחתמו לאלתר בספרן של צדיקים לחיים טובים וארוכים אתם וכל משפחתכם בניכם ובנותיכם נכדכם ונכדותיכם, ותחל שנה וברכותיה עליכם ועלינו ועל כל ישראל, אכי"ר.

יצחק נסים רחמים ס"ט

(כג)

בענין כסף המופקד בבנק לענין ירושה אם נקרא ראוי או מוחזק

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ו' טבת התרצ"א.

שאלה. מו"ר המרוחם חכם יצחק אגסי נ"ע זיע"א אמר לי על מה שאומרת הגמרא בבא בתרא בכל אשר ימצא לו פרט למוחזק ולא ראוי, שהכסף בבנק לא נקרא מוחזק, אלא ראוי. ורצינו לדעת דעתו בענין.

תשובה. דבר זה הוא במחלוקת שנוי, יש פוסקים אומרים דזה חשוב מוחזק, ויש אומרים ראוי. ואין לי פנאי להביא דבריהם, ולפרוט שמותיהם, ואסתפק להעתיק לכבוד הרבנית שתחיה דברי גאון עוזינו החיד"א זיע"א, וממנו יתבאר מי ומי החולקים בענין זה. וזה לשון החיד"א בחיים שאל ח"א סי' ע"ד סעיף ח', לענין בכור שאינו נוטל פי שנים כראוי, ראיתי תשובה כ"י לאחד מרבני הדור הי"ו הלכה למעשה, שכתב דממון שבבאנקו [בבנק] של לונדריס חשיב מוחזק. ואין ראיותיו מכריעות. ונעלם ממנו תשובת הרב גינת ורדים א"ה כלל ד' סי' י"ט שפסק דמעות שבבנק הוי ראוי. והסכים עמו הרב מהר"י הלוי. וכן דעת הרב שאלת יעב"ץ ח"ב סי' ל"א, ועי"ש בזה חלוקי דינים. ומהר"מ חאגיז בשו"ת שתי הלחם סי' צ"ד מחלק באופן הבאנק, עי"ש. ולמעשה צריך להתישב היטב, עכ"ל החיד"א בחיים שאל. והאריכו עוד הרבה פוסקים בדבר זה. וכבוד הרבנית לא ביארה בשאלתה באיזה אופן היה מונח הכסף בבנק, אם בחשבון עובר ושב, או לזמן מוגבל. או מניות. ובכל אופן ראוי לפשר, וד"ל.

יצחק ניסים

(כד)

בענין ספר תורה אשכנזי האם כשר לקריאה ע"י ספרדים

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בעה"י ט"ז טבת תרצ"א.

שאלה: ספר תורה בכתב אשכנזי, האם יוכלו לקרוא בו בני ספרד במנין באופן קבוע. שכן אחד אמר לי שראה בברכי יוסף שלא יוכלו לקרוא בו. על כך תודיעני ועיין לעיל במכתבי הרב הרצוג, עמ'......, מכתב ב', ובמכתבי הרב דוד ב"ר יעקב ב"ר יוסף חיים, עמ' , מכתב כ"א..

תשובה: בברכ"י לא כתב מפורש להדיא דבר זה שאסור לספרדי לעלות לס"ת שהוא בכתב אשכנזי. אלא (בסי' ל"ו אות ב') העתיק מתשובה כ"י למהר"מ בן חביב ומהר"י מולכו, שהתפלין שהוא בכתב אשכנזי, פסול לספרדי, ע"כ עיי"ש. אך באמת ממילא משמע דהוא הדין ס"ת של האשכנזים פסול לספרדי וכו', דמאי שנא. וכן כתב החיד"א עצמו בספרו יוסף אומץ סי' י"א אות ב' להדיא, עי"ש היטב. וכן נראה דעת סידור בית עובד בדיני תפילין ורצועות אות כ"ו.

אך רבים וכן שלמים ראשונים ואחרונים חולקים, וס"ל שהשינויים באותיות בין כתב האשכנזים לספרדים אין פוסלים, ושתי הצורות כשרים לאלו ולאלו, והספרדים יכולים לעלות לס"ת הכתוב בכתב אשכנזי, וכן להיפך האשכנזים יכולים לעלות לס"ת הכתוב בכתב ספרדי, בלי שום פקפוק כלל ועיקר, כאשר מפורש יוצא מתשובת הרא"ש כלל ג' סי' י"א, והביא דבריו הטור יו"ד סי' רע"ד, וכמ"ש בשו"ת מעיל שמואל סי' ב', ובשו"ת אור ישראל סי' מ"ז ונ"א, ובתשובת נודע ביהודה מהדורא קמא יו"ד סי' פ' ומהדורא תנינא יו"ד סוף סי' קע"א, וזכרון יוסף יו"ד ריש סי' י"ח. וכ"כ בשו"ת שדה הארץ יו"ד סי' י"ח. וכתב עוד בשדה הארץ שראה נמי לרבני ארץ ישראל שהספרדים עולים לס"ת של האשכנזים, וכן האשכנזים עולים לס"ת של ספרדים. והרב בית עובד כשראה דברי שו"ת שדה הארץ הנ"ל והנודע ביהודה הנ"ל, חזר בו ממה שכתב בבית עובד, והעלה בסידור בית מנוחה להתיר, כמבואר בדבריו בדיני תמונת האותיות, עיש"ב. וכן כתב מהר"ר חיים פלאג'י בספר חיים ריש סי' ב' ובשו"ת חיים ביד סי' פ"ג. וכן כתבו עוד כמה וכמה אחרונים. ועיין פחד יצחק מערכת מ' ערך מזוזה (דף ע ע"א מדפוס הראשון) שהאריך והרחיב שם הרב המגיה בזה, וכתב שראה בתשובה כ"י ממהר"י נוניס (ואיס) שכתוב בה ששאל את פי הרב חיד"א, דמנין לו למהר"מ בן חביב שהביאו בברכי יוסף דכתב האשכנזי פסול לספרדי וכן להיפך, והשיב לו הרב חיד"א כי ראה דבריו בהיותו נחפז ללכת מעיר אל עיר, ולא העמיק בעיון, עכ"ל עי"ש באורך. וכבר בשנת תרס"ז הדפיסו חלק מתשובות מהר"מ בן חביב, וקראו לו שם קול גדול, ועיינתי שם ומצאתי בעה"ו את התשובה שהביא החיד"א בברכ"י, והיא בקול גדול סי' ע"ח. וראיתי כי יש להשיב על דבריו, עי"ש. ועיין דברי מרדכי כרמי סי' קמ"ג.

ואין דעתי צלולה כעת להאריך יותר, וזה שכתבתי כתבתי בחפזון גדול. ובל"נ עוד חזון למועד.

מאי"ן
[מאיתי יצחק נסים] כך נהג לחתום את שמו בצעירותו. ועיין בספר יהודי בבל בא"י, עמ' 365 סוף הערה 14. 

(כה)

בענין ביאור מה שאמרו בגמרא שרבי יוחנן בעל בשר היה

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בהנ"ו.

ירושלים, י"ט שבט התרצ"ד.

לכבוד הרבנית המפורסמת, הגבירה הרמה תפארת נשי ישראל וכו', סי' סלימאן דוד ששון, אורך ימים טובים ושנות חיים נעימים יוסיפו לה מן השמים בתוספת מרובה כיר"א.

לונדון.

אחרי עתירת החיים והטוב, הנני לאשר קבלת מכתבכם היקר מיום ח' החולף, היינו מרוצים מתמידות בריאות שלומכם, יה"ר שתמיד תהיו בבריאות שלמה ועושר אכי"ר.

בעניין שאלתכם בכמה מקומות בגמרא מוזכר רבי יוחנן שהיה בעל בשר.

תשובה: כמדומני שחוץ מברכות דף י"ג ע"ב ונדה י"ד ע"א, לא נזכר עוד להדיא שרבי יוחנן בעל בשר הוה. אבל משמעות לכך יש בכמה מקומות, כמו במציעא דף פ"ד ע"א, וכתובות דף ס"ב ע"א, ועוד בכמה מקומות, וכן בירושלמי רפ"ב דברכות ומו"ק פ"ג הלכה ז' רבי יוחנן הוה מיסתמיך על רבי יעקב בר אידי. ופירש שם הקרבן העדה, רבי יוחנן בעל בשר הוה, והוצרך להשען על אדם אחר, לפיכך היה מסתמיך וכו', עי"ש. ועיין בבלי יבמות צ"ו ע"ב. ועיין לרב נסים גאון בגליון הש"ס החדשים וילנא ברכות דף י"ג ע"ב, ודו"ק.

ואם כבוד הרבנית שתחיה ראתה שאמרו בגמרא להדיא שרבי יוחנן בעל בשר הוה, חוץ משני מקומות ברכות י"ג ונדה י"ד, נא להודיעני.

ואתם שלום וכו' וכל אשר לכם שלום.

יצחק נסים רחמים ס"ט.

(כו) 

בענין לא היו ימים טובים כט"ו באב ויום הכיפורים, ביאור בפרשת בראשית, אכילת עראי מחוץ לסוכה

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

א) אמר רשב"ג לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים וכו', שבנות ישראל (ירושלים) יוצאות וחולות בכרמים (סוף תענית). איך ביום כיפור יפגשו וירקדו.

תשובה: חולות היינו מסתובבות, כמו מחול הכרם (כלאים פ"ד משנה ב'), סביב הכרם, שהיו משיירים מקום פנוי בין הכרם לגדר סביב סביב הכרם. ובנות ישראל היו חולות במחול הכרמים ומרקדות, כמו אז תשמח בתולה במחול (ירמיה ל"א). והגאון שואל ומשיב בהגהותיו על המשניות הצריך עיון האיך יהיה ביוה"כ הולכות וחולות בכרמים. וכוונתו משום שמא יכשלו ח"ו לחלל קדושת היום האדיר והנורא בלקיטת פירות וכיוצא. ולע"ד אין קושיה, כי אימת יוכ"פ עליהו, כמו שהתירו לקרות לאור הנר, וכמו כן להריח במחובר מה"ט דאימת יוה"כ עליהו, וזה פשוט.

ב) לרוח היום בפרשת בראשית, ראיתי שאמרו סרח בעשירית, מנין יש ראיה לכך.

תשובה: בסנהדרין (ל"ח) אמר רבי יוחנן בר חנינה שתים עשרה שעות הוי היום, שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו' וכו' וכו', עשירית סרח, (באבות דרבי נתן פרק א כתוב סרח באחד עשר). ורש"י בחומש רצה להמציא סמך לדברי רז"ל אלו מהפסוק, על כן פירש לרוח היום לאותו רוח שהשמש באה משם, וזו היא מערבית, שלפנות ערב השמש במערב וכו'. ופירוש לפירושו לרוח ר"ל לצד היום, ר"ל שמש, והוא דורש כן ממלת היום בה' הידיעה, והוא יום הידוע שנאמר עליו הנה היום בא בוער כתנור (מלאכי ג' י"ט ועיין רש"י שם), דהיום שם הוא חמה מנרתיקה, ועל סמך זה פרש"י לרוח היום לרוח השמש, כלומר לאותו צד שהשמש באה. ומכאן ראייה שבעשירית (או באחד עשר באבות דר"נ) סרח, ודו"ק.

ג) האם יש מצוה לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה.

תשובה: דבר זה לא שמעתיו ממורי. וכפי המובן מן המשנה ובגמרא וטור וש"ע וכו' נראה דדברים אלו בטלים הם, דמשנה שלמה שנינו (פרק ב' דסוכה משנה ו') מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום מן התבשיל, ולר"ג שני כותבות ודלי של מים, ואמרו העלום לסוכה. והרמב"ם כתב דהמחמיר כן שלא לטעום אפי' מים חוץ לסוכה, תבוא עליו ברכה. ועיין בטור שכן היה מחמיר מהר"ם מרוטבורג וכו'. וכן פסק מרן בש"ע סימן תרל"ט דמחמיר וכו' תע"ב. ולענ"ד לא יאומן כי יסופר שמצוה לאכול עראי חוץ לסוכה, אפילו פעם אחת. ואם כבוד הרבנית שתחיה שמעה או ראתה דבר זה באיזה ספר, מי יתן אדעהו. 

ד) ח"י לוליה, לא שמעתי, ולא ידעתי ממנו מאומה, גם פתרון הח"י לא ידעתי.

והיה זה שלום.

יצחק ניסים רחמים ס"ט

(כז)

בענין נוסח הקדושה, ביאור "קבלנו דברי מרן", וקניית גבינה בלי הכשר

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בס"ד

א) בקדושת כתר כתוב "הן גאלתי אתכם אחרית כראשית לאמר", [האם הכוונה] אחרית כראשית לעתיד לבוא כגאולת מצרים. "לעיני כל חי" לאמר, היכן כתוב פסוק כזה. ואם אין פסוק כזה, מדוע נכתב לאמר.

תשובה: בודאי כן הוא הכוונה באחרית כראשית, דכשם שגאלנו משעבוד מצרים, כן יגאל אותנו מהגלות המר הזה. ומ"ש וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי לאמר, אין זה פסוק בשום מקום, והאבודרהם כתב דזה על שם הכתוב בישעיה (נ"ב, י') חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגוים, ולאמר הוא לתוספת ביאור בקשתינו, שאנו מבקשים ישמיענו ברחמיו וכן יאמר ה' הן גאלתי אתכם וכו'.

ב) מורינו הרב כותב בספרו  הרב עבדאללה סומך, שו"ת זבחי צדק החדשות ואנו הספרדים אין לנו אלא דברי מרן, מדוע לא אמר אנו הבבליים ואמר הספרדים  עיין לקמן תשובה נ"ט שם נכתבה ביותר אריכות..

תשובה: ידוע ומפורסם דהספרדים קבלו הוראת מרן, ומורינו הרב כתב את ההלכות בספרו לרבים, ולא דוקא לבני בבל, ועל כן הוא כותב בכללות אנו הספרדים.

ג) כאן יש דוכן של יהודי דתי שמוכר גבינה, ואנשים רבים קונים ממנו, אולם הוא מוכר גבינה שאין עליה חותם בית דין, ואומר שהגבינה כשרה, והאנשים קונים אותה בחזקת כשרה, אולם האם מותר לאדם לקנות מגבינה זו.

תשובה: הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות (פרק ג' הלכה כ"א וסוף פרק י"א) פסק שאין לקנות גבינה וכו' מסתם אדם, אלא ממי שמכירין אותו שהוא מוחזק בכשרות. והראב"ד שם חלק עליו וכתב שמסתם אדם מותר לקנות, ורק ממי שמכירין אותו שהוא חשוד אסור לקנות. ומדברי מרן בש"ע יו"ד (סי' קי"ט סעיף א') משמע דפסק כהראב"ד, דכתב וז"ל החשוד לאכול דברים אסורים, בין איסור תורה בין איסור דרבנן, אין לסמוך עליו לקנות ממנו. הרי שלא אסר לקנות אלא ממי שהוא ידוע לחשוד, אבל מסתם אדם משמע דמתיר כהראב"ד. אמנם הרמ"א בהגה שם פסק כהרמב"ם. והרבה מן הפוסקים חולקים עליו בזה והסכימו להראב"ד ומשמעות הש"ע, ועיין ש"ך. ומוהר"ר זבחי צדק הביא להקת הפוסקים דס"ל כהראב"ד, וסיים דכן המנהג בעירינו בגדאד.

והנה מלשון השאלה של מעלת כבוד הרבנית שתחיה משמע דזה המוכר הוא מוחזק בכשרות, וא"כ לכו"ע מותר לקנות ממנו גם בלא חותם ב"ד. אלא דאעפ"כ אני מהסס בזה, כי עתה בעוונות נתקללו הדורות, וקשה מאד לידע על נכון מי הוא זה המוחזק בכשרות אשר ראוי לסמוך עליו בדברים אלו וכיוצא בהם, ועל זה יש לומר קדש עצמך במותר לך. וחותם הב"ד לא מעלה ולא מוריד בנידון השאלה, כי על מוחזק בכשרות, יש לסמוך יותר מעל סתם אדם שיש לו חותם הב"ד. ובכל זה הלב מהסס. ובדידי הוה עובדא שסמכתי על איש מפורסם למוחזק בכשרות בהיותי בבגדאד, ואעפי"כ שמעתי אחר כך שנכשלו על ידו מחסרון ידיעתו בדיני איסור והיתר, אך לא במתכוין חלילה. ופה אני נזהר ואיני אוכל שום גבינה, ואני מתכוין לשמור עצמי גם מן הבשר [הכשר] הֵחַמור ביותר, ואל ה' אתחנן, אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא בידי דבר זה.

יצחק נסים רחמים

(כח)

בענין ביאור מדרש, היכן אמרו בגמרא רובא גנבי ישראל, בענין ספר דגל מחנה אפרים, וצורת הנחת ספר התורה בארון קודש

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בהנ"ו

א) לפני כמה שנים, אינני זוכרת מי אמר לי שבגמרא או בספר אחר כתוב "אנכי" בלשון המצריים, פירושה "אני". אנא הודיעיני היכן ראינו דבר זה.

תשובהף הכי איתא בילקוט פרשת יתרו (רמז רפ"ו), אמר רבי נחמיה מהו אנכי, לשון מצרי הוא, משל למלך בשר ודם שנשבה בנו, ועשה ימים הרבה אצל השבאין. לבש אביו נקמה והלך אצלו והביאו, ובא להסיח עמו בלשונן של שבאין. כך הקב"ה, עשו ישראל במצרים כל אותן השנים, ולמדו שיחתן של מצרים. כשגאלן הקב"ה ובא ליתן להן את התורה, אמר הקב"ה הריני מסיח עמהן בלשון מצרי אנכי אביך, עכ"ל עי"ש.

ב) רובא גנבי ישראל נינהו, האם יש נוסח האומר כגון סתם גנבי.

תשובה: במסכת ביצה דף ט"ו ע"א איתא רוב לסטים ישראל נינהו. ובע"ז דף ע' ע"א רובא גנבי ישראל נינהו. ועיין תוספות בבא בתרא דף נ"ה ע"ב ד"ה ר"א, עיי"ש.

ג) "דגל מחנה אפרים" אשר שלחת, עדיין אצלי, וברצוני לדעת האם החכמים מכירים בחכם זה כגדול ובקי. 

תשובה: הרב המחבר הספר הנ"ל, הוא בנו של הרב בית דינו של שלמה (לניאדו), והניחו למלא מקומו בחייו, בשנת תק"ע בערך. ועיין בכסא שלמה סי' א' שכתב וז"ל וכאשר נפטר הרב שלמה האחרון, אשר היה רב פה ארם צובה, ובנים לא היו לו, הנה הרבנים נועדו וכו' ובחרו בבחיר שבאבות מר אבא הרב המופלא וכ"ה [וכבוד ה'] מלא כמהר"ר שמואל לניאדו, בהיותו ממשפחת בית אב דור חמישי להרב בעל הכלים, והוא שפט את ישראל ארבעים שנה, ונלב"ע והניח אחריו חמישה בנים, ואני הגדול שבהם ירשתי את כתרו, יושב ודן דיני ממונות ביחידי, מספר הסמוך לארבעים שנה וכו', וזה לי שנים שהנחתי בני במקומי ה"ה החכם השלם הדיין המצוין הבן יקיר לי אפרים נר"ו יורה ידין, בהיות שהגיע להוראה בחכמה ובמנין השנים תהלי"ת. ובסוף התשובה כתב, זכינו לדין אמת לאמתו, אני מזכה, ומזכה אני במקומי, האב זוכה לבן חכים ברי אפרים, מעוז ראשי יורה ידין ד"מ [דיני ממונות] כיחידי, מזה בן מזה, יזה. יפה כח הבן, מלא רוח חכמה, ויראת ה' היא אוצרו. והא קמן יש לו ספר אחד ז"ך תשובות, ועוד לו כ"ד פסקים בפלפלא חריפא והמה בכתובים וכו', עיש"ב. ומספרו דגל מחנה אפרים ניכר שגדול בתורה. ועיין המעלות לשלמה בערכו, והלואי וימצאו כמוהו ברבני הספרדים היום.

ד) כאן בביהכ"נ כאשר מחזירים את ספר התורה להיכל. מניחים את צד פתיחתו כלפי קיר ההיכל, כך שאם רוצים לפתוח אותו כדי לקרוא בו, צריך לסובבו. היכן מקורו של מנהג זה.

תשובה: חפשתי היום ולא מצאתי שום שורש למנהג. ופה עיה"ק וגם בבגדאד לא נוהגים כן, אדרבא מקפידים שיהיה צד פתיחתו לצד דלתות ההיכל. ובלא נדר אחפש עוד בספרי האחרונים המצויים אצלי, ואם אמצא רמז מזה, אודיע לכבוד הרבנית שתחי' לאורך ימים טובים ונעימים.

יצחק ניסים רחמים

(כט)

בענין מראית העין, וביאור פסוק בנחמיה

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בעה"י

א) היכן כתוב [דבר האסור משום מראית העין] אפי' בחדרי חדרים אסור, [כגון] כאשר הוא מהארץ הקדושה ונמצא בחו"ל, האם עושה מלאכה ביו"ט שני דהיינו כותב וכו' באם אף אחד לא רואהו, ולא יוכל לאכול חמץ ביום ח' דפסח, כי יש אנשים שאומרים שיכול לעשות בלא השמעת קול את כל הפעולות כגון לעשות הבדלה ולהניח תפלין.

תשובה: הדבר במחלוקת הוא שנוי. ודעת מרן ז"ל להחמיר, שהרי כתב בסי' תצ"ו סעיף ג', בני א"י שבאו לחו"ל, אסורים לעשות מלאכה ביו"ט שני בישוב, אפי' דעתו לחזור. ומשמע ודאי שאף בצנעה קאמר, כמ"ש המג"א והפרי חדש שם. ואע"ג דבסי' תס"ח סוף סעיף ד' כתב מרן ההולך ממקום למקום ודעתו לחזור למקומו, נוהג כאנשי מקומו בין להקל ובין להחמיר, והוא שלא יתראה בפני אנשי המקום שהוא בו. ומשמע דכללא הוא דכל מידי דצנעה מותר. שאני יו"ט שני שהוא מנהג גדול שפשט בכל הגולה כולה, אין לפרוץ בו גדר, ועל כן אפילו בצנעה אסור. ומ"מ הגם (שהקילו) [שהחמירו] בצנעה, לאו בר נידוי ולא בר הכאה הוא, כיון שכמה פוסקים מקילים. אמנם אפי' לדעת המחמירים יש להניח תפילין בצנעה, משום מאמר רז"ל כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, והדברים מבוארים בפרי חדש סוף סי' תצ"ו. ועיין מטה יאודה שם ושלמי ציבור בשלמי חגיגה דף רל"ז.

ב) פסוק בנחמיה (פרק ט' פסוק ז') "ושמת שמו אברהם", אומרים אתי מרחיק  אתי מרחיק פירושו, תיבה שהיא מלעיל וסופה ה"א, גם היא תהא נעלמת בלתי שרשית, ואחריה ג"כ תיבה מלעיל שרשה בג"ד כפ"ת או ט"ס שק"ץ נוזלי"ם, באופן שאין בין טעם התיבה האחת לשניה כי אם תנועה אחת, אז יבוא בהם דגש. ועיין כללי הדקדוק לרבי שמחה קאלימאני, כללי הדדש פ"ד., ומסיבה זו השי"ן של "שמו" דגושה, אבל במנחת שי לא מוזכר הדבר, וכן בכל הסדורים [נכתב] ללא דגש.

תשובה: בעונותי אין אני מדקדק, ולא עסקתי בדקדוק, ואינו ברור לי שיש כאן דין אתי מרחיק. ועיין מנחת שי פרשת כי תשא על פסוק "ידעתיך בשם", שכתב הבי"ת רפויה בכל ספרין דוקני, שלא כדין אתי מרחיק, ואולי גם על פסוק "ושמת שמו" יש לומר כן שיוצא מן הכלל. ועיין עוד במנחת שי פרשת תרומה כ"ה פסוק כ"ט "ועשית קערותיו", ודו"ק.

יצחק נסים רחמים

(ל)

תשובה נוספת בענין עשיית מלאכה יו"ט שני באופן אחר

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

למעלת כבוד הגבירה הרמה הרבנית המפורסמת רבת פעלים ורמת המעלה וכו' מנב"ת פרחה סלמאן דוד ששון, תזכה לאורך ימים ושנות חיים טובים ובריאים אכי"ר.

אחרי עתרת החיים והטוב. כידוע נתכבדנו באיגרתכם היקרה והודינו לבורא עולם על התמידות בבריאותכם, יה"ר שתהיו כולכם בבריאות טובה ועושר רב אכי"ר.

מצורף בזה תשובה לשאלתכם בענין יום טוב שני. 

הנה רבים מהפוסקים כתבו שבן ארץ ישראל שנמצא בחו"ל יכול לעשות דברים שאפשר לעשותם בצינעה, אולם דעת מרן לא כך. ואפילו שבשאר חומרות ומנהגים יכול לעשותם בצינעה, אבל יו"ט שני היות ונהגו בו כל ישראל הנמצאים בחו"ל, לכן שונה הוא משאר מנהגים וחומרות, ולכן דעת מרן ז"ל שלא יכול לעשות דבר בסתר כבגלוי, למשל לא יוכל לכתוב בגלוי, וכדומה אפילו בחדרי חדרים לא יכול לכתוב. ויש חלק מהפוסקים שאצלם לא רק ביו"ט שני, אלא גם בעתים אחרים, כגון ערב פסח, אחד שבא ממקום שנהגו לעשות מלאכה למקום שלא נהגו, לא יוכל לעשות מלאכה אפי' בחדרי חדרים, מפני שרוב המלאכות אינן יכולות להעשות בצינעה, כגון הנגרות ועבודות ברזל ועוד. ולכן גזרו על כל סוג מלאכה שאסור לו לעשותם בצנעה, ואפילו שאינן מתפרסמות כגון הכתיבה והתפירה וכו', שאינן משמיעות קול, דלא פלוג רבנן. ואבקש שתעיינו בפרי חדש בסי' תצ"ו שם מובאים בבירור כל הדעות, וכמוהו הסכימו האחרונים.

לא ידוע לי מי שלח לכבודכם את הספר "אהל תורה", בטוחני שהוא אחד מהאשכנזים, ואתם שלום וכו' וכל אשר לכם שלום.

יצחק נסים רחמים ס"ט

(לא)

בענין איסור השימוש בסבון בשבת, וברכת מאורי האש במוצאי שבת

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל


א) מדוע לא משתמשים בסבון ביום ש"ק. אני יודעת מסיבת ממחק. כעת מישהו אמר מסיבה שנימוח, האם זה נכון.

תשובה: באו"ח סי' שכ"ו סעיף יו"ד כתוב משום שנימוח על ידיו והוי נולד, עי"ש. אמנם הרבה מן האחרונים כתבו בשם המעשה רוקח על הרמב"ם (פרק כ"ב מה' שבת הלכה י"ג) דהוא משום ממחק, כדעת כבוד הרבנית הי"ו. וזה לשון המעשה רוקח, איסור הרחיצה בשבת בבורית שקורין סאבון, (דהרי) [דהוי] ממרח וממחק בהכרח שהוא אב מלאכה, ופסיק רישיה דניחא ליה, והוא פשוט, ויש להזהיר העם על זה מאד, עכ"ל. ועוד כתבו האחרונים בשם רש"י והר"ן איסור נוסף, דהבורית משיר קצת השער, ועל כן פשוט שיש להחמיר, דלא כהרב פחד יצחק במערכת ב' שהתיר, עי"ש.

ב) כאשר עושים קידוש לאחרים, המקדש מוציאם ידי חובה, ואין צורך שהשומעים ישתו, גם עושים זאת [בברכת] עצי בשמים, כלומר אין צורך שיריחו. אולם האם זה נכון שיכולים לא להסתכל באצבעותיהם בעת אמירת "מאורי האש", ויאמרו שסומכים על המבדיל.

תשובה: להוציא טעות זה מלב האומר כן, עלי להקדים טעם שמברכין עצי בשמים ומאורי האש בליל מוש"ק, ואח"כ אכתוב הדין. הנה טעם הבשמים הוא להשיב הנפש, שהיא כואבת מיציאת שבת. וטעם ברכת מאורי האש לזכר שנברא האור במו"ש. ועיין טור וש"ע או"ח סי' רצ"ז ורצ"ח. וא"כ זה השומע הבדלה מהמבדיל, אם לא יריח בבשמים אין נשמתו מתיישבת, ועוד אם לא יריח גם הוא בבשמים לא הוי חייב בברכה, והיכי דמי לומר שיוצא בברכת המבדיל בדבר שלא נתחייב בו, ורק אם דעתו להריח ויתחייב בברכה, אז יוצא בברכת המבדיל. וע"כ אע"ג דמרן כתב אם אין לו בשמים אין צריך לחזור אחריהם, מ"מ אם יש לו, מצוה להריח, ובפרט לדעת המקובלים. וכמו כן בברכת מאורי האש אם רוצה לצאת ידי ברכה זו מהמבדיל, צריך ליהנות מהאש, דהיינו שיראה כפות הידים וכו', ויתחייב בברכה, ואז שייך לומר שיוצא בברכת המבדיל. אבל אם אינו נאות מהאור, לא נתחייב בברכה מעיקרא, ואיך אפשר לומר שיוצא בברכת המבדיל. ופשוט אפי' שמע הבדלה מהמבדיל, אם לא ניאות מהאור, וניאות אח"כ, חייב לברך, וזמן ברכה זו בכל הלילה של מוצש"ק, ועי' ש"ע סי' רצ"ט סעיף ו', ודו"ק, ואע"ג דגם בזה כתב מרן הש"ע דאם אין לו נר אין צריך לחזור אחריו, מ"מ אם יש לו הלוא חייב לברך, ובפרט לדברי זוה"ק פרשת ויקהל. וכל זה פשוט, ודו"ק.

יצחק נסים רחמים

(לב)

בענין האם נשים מברכות על ספירת העומר

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

שאלה: מנהג הנשים אצלינו לא לברך על ספירת העומר, ואם אחת רצתה לברך, האם זו ברכה לבטלה.

תשובה: לא נעלם שבכמה מקומות פסק מרן הש"ע כהרמב"ם שהנשים לא יברכו על מ"ע שהזמן גרמא, שלא כרבינו תם דס"ל שיכולות הנשים לברך. אמנם מור"מ ס"ל כר"ת. ומנהג ירושלים ת"ו שהנשים מברכות על הלולב. והוא מנהג קדום. וכתב החיד"א בברכי יוסף סימן תרנ"ד אות ב', ששאל לחכמים על זה, והם אמרו שהוא מנהג בטעות, ויש לבטל המנהג, ושכן כתב הרב נח"ב [נחפה בכסף], וכל המבטל המנהג תע"ב. אמנם רבינו חיד"א עצמו חזר בו, כיעו"ש. ודבריו מבוארים יותר בספרו יוסף אומץ (סי' פ"ב) וז"ל, ולענין הלכה אני הדל מעת שראיתי מה שהשיבו מן השמים לרבינו יעקב ממרויש, כמו שהבאתי בספר ברכ"י סי' תרנ"ד, נהגתי לומר לנשים שיברכו על הלולב, וכמנהג קדום שהיו נוהגות הנשים בעה"ק ירושלים ת"ו. והגם דמרן פסק שלא יברכו, נראה ודאי דאילו מרן ז"ל שלטו מאור עיניו הקדושים בתשובות רבינו יעקב ממרוי"ש, דמשמע מהם יהבי כח לברך, ודאי כך היה פוסק ומנהיג וכו', עכ"ל.
וכל חכמי עירינו בגדאד הם חושבים שרבינו מוהרי"ח חידש המנהג הזה בבגדאד שנשים יברכו על הלולב. ואני בס"ד הראתי להם שמנהג זה הוא קדום בעירינו, ולא כמו שהם חושבים שרבינו יוסף חיים חדשו, שכן כתב הרב ויקרא אברהם בקונטרס יוסף לאמר וז"ל, מנהג קדמון בירושלים תובב"א דנשים מברכות על הלולב אף שהוא מ"ע שהזמן גרמא, וכן הוא המנהג בעוב"י בבל יע"א, שכן שמעתי מבית ראשון שהיה לי  כונתו לאשתו הראשונה שהיתה מבגדאד., והיתה מקפדת על זה כשאיני נותן לה לברך. והבית השני שיש לי עכשיו, להיות שקדמה לה הידיעה ממה שהייתי עושה, גם היא מקפדת, ואני נותן לה לברך, עכ"ל. אחרי שראו החכמים מ"ש הרב ויקרא אברהם הנ"ל לא פקפקו עוד על המנהג.

ולענין ברכת העומר, בבגדאד לא נהגו הנשים לברך. אמנם הרב חיד"א בברכי יוסף סי' תפ"ט אות כ"ב כתב וז"ל, נשים פטורות מספירת העומר, הרמב"ם. וכן הוא ברעיא מהימנא פרשת אמור דף צ"ז. ומהר"ש שער אריה בכ"י ומהר"י לינגו בכ"י ערערו על הנשים שסופרות, ול"נ [ולי נראה] דאי נוהגות בלולב וכיוצא כרבינו תם, גם בספירה ינהגו כאורחייהו, וכן כתב מג"א עכ"ל. ולכאורה יש לעיין שהרי הוא עצמו פקפק על מה שנהגו כרבינו תם בלולב, וניחא לו עפ"י דברי שו"ת מן השמים כנ"ל, ובשו"ת מן השמים שהביא דבריו בברכ"י סי' תרנ"ד משמע לכאורה שדוקא על ברכת לולב ותקיעת שופר הסכימו מן השמים, מטעם המבואר שם. איך שיהיה מוסכם באחרונים שהדבר תלוי במנהג, ומה שנהגו נהגו ומה שלא נהגו לא ינהגו, עיין בלבוש סי' י"ז ושו"ע סימן תרפ"ט ובכמה אחרונים. ופה נהגו נשי האשכנזים המתפללות לספור בברכה, כן שמעתי מת"ח אשכנזי. ואם גם בלונדון נוהגות נשי האשכנזים לברך, ולפי הנראה האשכנזים הם הרוב בלונדון, א"כ יכולה כבוד הרבנית בשנה הבאה לחטו"ל [לחיים טובים ולשלום] לספור ולברך, אם יתברר לה שהאשכנזים הם הרוב ונוהגות לברך. ובביתי למדתי אותם לספור בלי ברכה. אמנם כעת שאלתי ממנה ואמרה שרק שנה אחת ספרה בלא ברכה, ואח"כ חדלה מלספור אפי' בלי ברכה, וכעסתי עליהם, והזהרתי אותה למנות בלי ברכה, כאשר הזהרתי אותה מכבר. זה מה שנלע"ד [שנראה לעניות דעתי] להשיב בחפזון.

יצחק ניסים רחמים ס"ט

(לג)

בענין אם הקידוש צריך להיות מעומד, וענין סעודה רביעית, מדוע אין היובל נוהג היום

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

לכבוד הרבנית הנכבדת סי' פרחה סלמאן דוד ששון יחי שמה לעד אכי"ר.

רבנית נכבדה!

א) על דבר שאלתה אם הקידוש צריך להיות מעומד או מיושב. הנני להודיעה כי אנו הספרדים נוהגים לקדש מעומד, כאשר משמע מלשון מרן בשו"ע או"ח סימן רע"א סעיף י'. אבל האשכנזים נוהגים לקדש מיושב, על פי סברת הרמ"א בהגה שם. וטעם לשני המנהגים מפורש בבית יוסף שם, דהכלבו כתב דכיון דאין קידוש אלא במקום סעודה, על כן צריך לישב, דבכי האי גוונא מקרי טפי קידוש במקום סעודה. וכן פסק הרמ"א וכן נהגו האשכנזים. אבל דעת מרן אינו כן, כמפורש בב"י דכיון שעומד סמוך לשלחנו ומקדש, שפיר מקרי במקום סעודה. והיום נהגו מקצת אשכנזים ג"כ לעמוד, מטעם דעל פי הסוד צריך להיות דוקא מעומד, כמפורש בדברי האר"י הח"י זצוק"ל. ועיין משנה ברורה אות מ"ו.

ב) ועל דבר הסעודה הרביעית שעושים במוצאי שבת, עיין בש"ע סי' ש' שכתב מרן שם לעולם יסדר שלחנו במו"ש כדי ללוות השבת, ואפילו אינו צריך אלא לכזית, עכ"ל. והוא מהגמרא שבת דף קי"ח. ואמרו הקדמונים דאבר אחד יש באדם ונסכוי שמו, וזה האבר הוא הנשאר קיים בקבר עד התחיה, והוא אינו נהנה משום אכילה, כי אם מסעודה זו, ועל כן אינו כלה בקבר, דמיתה נגזרה על האדם מטעם שאכל מעץ הדעת, וזה היה בערב שבת, ואבר זה לא נהנה, על כן לא נגזר עליו לכלות אפי' ע"י מיתה, עיין באליה רבה סי' ש'. ועל פי הסוד יש בה צורך גדול ומצלת מחיבוט הקבר וכו'. ועיין בספר בן איש חי פרשת ויצא שנה שניה אות כ"ו ואות כ"ז.

בכל הכבוד.

יצחק ניסים רחמים

ג) טעם למה שאין היובל נוהג בזמן הזה, בפרק בתרא דערכין דף ל"ב מבואר דמשום שהכתוב אומר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה, והוא שלא יהיו מעורבבין שבט בשבט, אלא כולן יושבים כתקנן. עיין ברמב"ם פרק י' מהלכות שמיטה ויובל הלכה ח'.

הנ"ל


(לד)

בענין האם הממזר מצטרף למנין, בנוסח אמירת תשעים פעמים מוריד הטל, בנוסח הקינות לתשעה באב, ואמירת קדיש במנין מצומצם ויצא אחד, ובענין המלח


יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

א) האם הממזר נחשב במנין.

תשובה: הגאון בית הילל ביו"ד סי' רפ"ג אות ב' כתב בפשיטות שאסור לזמן עליו ולצרפו למנין, עי"ש. ומזה זמן רב חלקתי עליו בראיות טובות, ובס"ד העליתי שרק לשליח ציבור לא ראוי למנותו, מפני כבוד שמים, אבל בודאי ראוי לצרפו למנין ולזמן עליו, הואיל והוא חייב בכל המצוות (חוץ מאיזה מצוות). ואחר זמן ראיתי שנשאל בזה הרב פתח הדביר בסי' נ"ה מהרב רפאל יצחק ישראל הרב מרודיס, ואח"כ היה ראב"ד בפה עיה"ק, וזו הלכה העלה כמ"ש אני עני בס"ד, ושו"ש [וששתי ושמחתי].

ב) כאשר אומרים תשעים פעם מוריד הטל, האם מתחילים מ"רב להושיע", או מ"מחיה המתים".

תשובה: מלשון הש"ע או"ח סי' קי"ד סעיף ט' משמע להדיא דצריך להתחיל דוקא מאתה גבור. אבל הא"ר שם אות י"ב כתב בשם הגהת סמ"ק דיתחיל רק מרב להושיע. ובשלחן שלמה כתב דיתחיל מן מחיה מתים, עי"ש. וכן ראוי לעשות, כי הב"ח כתב דאם יתחיל מאתה גיבור ויזכיר ה', עובר על לא תשא. והחקרי לב והיפה ללב כתבו שיתחיל מאתה גיבור ולא יזכיר ה'. ושלחן שלמה פקפק על זה, דשמא כשהוא מתפלל ומזכיר ה' חוזר להרגלו הראשון לומר גשם, על כן טוב להתחיל ממחיה המתים, עי"ש.

ג) כאשר חל ליל ט"ב במוש"ק מדוע לא קוראים [את הקינה] אוי כי ירד אש מן השמים.

תשובה: לא זוכר אני כעת טעם למנהג. ולחפש בספרים על זה, לא כדאי כעת. והחכם השלם מר אחי אברהם הי"ו אמר לי כי לדעתו לפי שבבגדאד נוהגים לומר קינה זו קודם ערבית, וכשחל במוש"ק לא רצו לומר קינה בשבת לפני תפלת ערבית. ולפי שעה נראים דבריו. ונשוב לחפש על זה באב יה"ל [יהפכהו ה' לטובה].

ד) יש רק עשרה [למנין], ואחד [מהם] יצא בחוץ, האם יכולים לקרא קדיש.

תשובה: בשו"ע או"ח סי' נ"ה סעיף ב' מבואר. ועי"ש בשערי תשובה.

ה) שאלתם מדברי רש"י בב"מ פ"ז ע"ב (ד"ה ולא ענבים וז"ל, לטבול ענבים במלח למתקן שיאכל הרבה, עכ"ל), האם המלח מוציא טעם הפרי או אוכל אחר.

תשובה: אין זה כוונת רש"י, והמלח אינו מוציא טעם הפרי, דהיינו שיטעם יותר לחיך כמו שנראה שכן הבינה הרבנית שתחי'. אלא הכוונה שיחליש כח המתיקות, ובזה אפשר לאכול יותר, והוא פשוט.

יצחק נסים רחמים

(לה)

בענין אם לא כוון בברכת השבח ובברכת המזון, וכיצד מנהג הבציעה בליל יו"ט

    סלימאן דוד ששון
ליטשוורט, אנגליה

היום ט' סיון תש"ז.

לק' ומע' השם הטוב והיקר כה"ר חכם יצחק ניסים מולא רחמים הי"ו יחשל"א כי"ר.

ירושת"ו.

אחדש"ו וכו'. באתי בשורתיים אלו להודות מאד על חסדו היקר בשורותיו מיום י"ד ניסן, ואבקש סליחה על איחור תשובתי, מסיבת רוב העבודה. מאד נהניתי ממנה, ובפרט כי מן השמים זכו ליה שהיה בהלויה של שני צדיקים  הכוונה לארונה של הגברת פרחה ששון, ובנה הרב דוד, שהובאו לקבורה בירושלים ביום י"ג ניסן תש"ז. האלו יסודי עולם תנצב"ה, וזה לא במקרה, אלא מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ, ימליצו בעדכם ובעדינו. וזכותם יגן בעדכם ובעדנו ובעד כל ישראל מעתה ועד עולם אכי"ר.

ועכשיו אני רוצה לשאול מכבודו שלש שאלות בדברי תורה.

א) הנה פסק הרמב"ם דמדינא אם לא כיוון בשמו"ע לא יצא ידי חובתו. (וטעם שאנו מקילים שלא לחזור ידוע). ועתה נפשי בשאלתי איך הדין לענין ברכות הנהנין מצד הדין אם לא כיוון צריך לחזור.

ב) בליל שבת בוצעין מן החלה התחתונה. איך הדין ביו"ט, האם ג"כ בלילה בוצעים מן התחתונה.


ג) ביו"ט הראשון של פסח בוקר על כמה מצות בוצעין, ואם חל בשבת על כמה בוצעים.
 
באתי לומר תזלרו"ן אך טוב ושלום וכו'.

הצעיר סלימאן דוד ששון יצ"ו


יצחק נסים רחמים
 רוחמה, ירושלם
  ארץ-ישראל


ב"ה     

שאלה: הנה מעיקר הדין אם לא כיוון בתפלה צריך לחזור, מה הדין בברכות השבח ובברכת המזון אם ג"כ הדין כן דמצד הדין אם לא כיוון צריך לחזור.

תשובה: דוקא בתפלה מעכבת הכוונה מצד הדין גם בדיעבד, אבל בברכות אפי' בברכת המזון שהיא מן התורה, אין הכוונה מעכבת בדיעבד, אפי' מצד הדין. דהרי אפי' בתפלה דאמרינן דהכוונה מעכבת מצד הדין אפי' בדיעבד, מבואר בשו"ע בסימן ק"א דהיינו דוקא באבות מעכבת הכוונה מצד הדין, ולדעת מרן השו"ע שם גם האידנא שבעוונות אין הלב פנוי, אם לא כיוון באבות צריך לחזור, אלא דהטור כתב כיון שקרוב לודאי גם אם יחזור לא יכוון לכן אין לחזור, וכן פסק הרמ"א שם בסימן ק"א, וכן קי"ל. ועיין הרמב"ם פ"ד מה' תפלה שכתב שיכור אל יתפלל מפני שאין לו כוונה. ועיין שו"ע סי' צ"ט. ועיין טור סימן קפ"ה הביא ירושלמי פ"א דתרומות, חד חסיד שאל לאליהו שכור מהו שיברך, א"ל ואכלת ושבעת וברכת אפי' מדומדם, פירוש נרדם, ואינו מיושב בדעתו, והסמ"ג מצוות עשה כ"ז פירש מדומדם כמו אבן דומם, כלומר שכור ואינו יכול לדבר כראוי, ומ"מ אמרה תורה וברכת, ומפורש שם בירושלמי דאפי' אינו יכול לדבר בפני המלך. ובתפלה אינו כן, כמ"ש בסימן צ"ט הנ"ל, ומפורש כן בעירובין ס"ד. ואף גם בשתוי כשיכול לדבר בפני המלך לכתחלה לא יתפלל, אלא שבדיעבד תפלתו תפלה, אבל בשכור שאינו יכול לדבר בפני המלך, גם בדיעבד אינה תפלה. ובברכת המזון ובכל הברכות גם שכור שאינו יכול לדבר בפני המלך מברך לכתחלה, וז"ל הירושלמי שתוי אל יתפלל, ואם התפלל תפלתו תחנונים. שכור אל יתפלל ואם יתפלל תפלתו גדופים. איזה שתוי כל ששתה רביעית. שכור ששתה יותר תמן אמרין כל שאינו יכול לדבר לפני המלך וכו', שכור מהו שיברך ואכלת ושבעת וברכת אפי' מדומדם, עי"ש. הרי מפורש דאף שאינו יכול לדבר לפני המלך מברך ברכת המזון. ופשוט דה"ה שאר ברכות. ועיין שו"ע סי' קפ"ה סעיף ד'. ואף דשם בסעיף ה' הביא דברי התוספות שנסתפקו, כבר כתבו האחרונים דעיקר דעת מרן כמ"ש בסעיף ד', והביא דברי התוספות לזהירות שלכתחלה לא יביא עצמו לידי כך, עי"ש. ויש עוד כמה ראיות שגם מצד הדין אין הכוונה מעכבת בדיעבד בברכות, ואין להאריך לע"ע בזה יותר.

שאלה: מבואר בשו"ע סי' רע"ד דבשבת בוצע על שתי ככרות, שאוחז שתיהן בידו, ובוצע התחתונה. והרמ"א בהגהה שם כתב דזה דוקא בליל שבת, אבל ביום השבת או בלילי יום טוב בוצע על העליונה. איך המנהג?

תשובה: הב"ח חולק וס"ל דלעולם צריך לבצוע על העליונה, משום דאין מעבירין על המצוות, ואף דהרמ"א כתב דהטעם הוא על פי הקבלה, הנה האר"י ז"ל כתב אדרבא לבצוע על העליונה, ולהאר"י שומעים שקבל מאליהו ז"ל, ולכן אנו בוצעים תמיד על העליונה בין בשבת בין ביו"ט בין בלילה ובין ביום. וגם ביו"ט בוצעים על שתי ככרות, דגם בערב יו"ט לקטו לחם משנה, דביו"ט לא ירד בו המן. וכל זה פשוט. 

יצחק ניסים רחמים ס"ט



(לו)

בענין על כמה מצות בוצעים ביום טוב, אמירת זכר למעשה בראשית, ואמירת וינוחו בה בתפילת מוסף, וכיצד נוהגים בהשתחויה באמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ביום הכיפורים

סלימאן דוד ששון
לונדון

כ"א חשון תשו"ב.

לכבוד השם הטוב היקר והנעלה כמוהר"ר חכם יצחק ניסים רחמים הי"ו יחשל"א כי"ר.

ירושת"ו.

מאחדש"ו וכו'. אין בפי מלים די להודות לכת"ר הי"ו על מכתבו היקר של כ' סיון, עם התשובה המעולה מלאה לה חכמה. ובקראי ויאורו עיני, יישר כחו ושכמ"ה. אל נא ישת עלי אדוני אשם אשר אחרתי עד כה, אבל אסור הייתי בכבלי הזמן, וטרדות יום יום לא נתנוני די זמן השב לו, ובטוח אני במדת טובו שיאמר סלחתי.

במענה על בקשתו לשלוח כל תשובותיו לאדו' ועט"ר מרת זקנתי הצדקת נ"ע, הנני נעתר לזה ושולח לו את הכל בדואר רשום, על תנאי שיחזירם לי בחדש ימים אחרי שהגיעוהו, ובלא ספק שכן יעשה כת"ר. והנני אומר תודה מראש. נא ליזהר במכתבים שלא יגיעם שום נזק או כתם או קרע, ואין צורך להזכיר זה.

ועתה ארהיב בנפשי עוז לשאול מפי כת"ר הי"ו דברים אחדים, ואתו הסליחה על הטורח. על כמה מצות בוצעים ביו"ט של פסח בבוקר כשחל בחול, ועל כמה מצות בוצעים ביו"ט של פסח שחל בשבת. כמדומני בחול על ה' ובש"ק על ז', האם זה נכון בחג היו אורחים רבים בביתם וכדי שכל אחד יקבל חתיכה מהמצות שברכו עליהם המוציא היו זקוקים להרבה מצות, וא"כ יש למצוא רמז במספר, ואולי כנגד העולים לתורה..

עוד שאלה: ראיתי בכמה סידורים של ליוורנו שבמוסף השמיטו "זכר למעשה בראשית", האם זה נכון על פי מנהגינו של בגדאד יע"א בסידורים שבידנו, בתפלת שחרית אין אומרים זכר למעשה בראשית, אך במוסף מופיע, ויתכן שהחליף ביניהם..

עוד שאלה: בכפור אנו אומרים כל "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בהשתחויה אפים ארצה, אך ראיתי בכאן מנהג שזוקפים במלה "שם", אך לדעתי אין זה נכון, שרק אמרו זוקף בשם עצמו, כגון בברכה, לא במלת "שם" שבברוך שכמל"ו. יואיל נא כ' להודיעני מנהג בבל.

עוד שאלה: ראיתי בסידורי ליוורנו במוסף של שב"ק וינוחו בה, האם זה נכון?


על הכל יורנו מורנו ושכמ"ה בדשו"ט וכט"ס. 
ויה"ר במהרה נזכה לתשועה עולמית.

הצעיר סלימאן דוד ששון


   יצחק ניסים רחמים
      רוחמה ירושלם
        ארץ ישראל

א) על כמה מצות בוצעים ביו"ט של פסח בבוקר, כמדומני כשחל בחול על חמש מצות, וכשחל בשבת על שבע, האם זה נכון עיין לעיל במכתב ל"ה שאלה ג', לשאלה שם לא נשלחה תשובה, וחזר ושנה שאלתו..

תשובה: בין בשבת ובין ביו"ט לא היה יורד המן, ובערב שבת ובערב יו"ט לקטו לחם משנה, ועל כן צריך לבצוע על שני ככרות בכל שלוש סעודות של שבת ובשתי סעודות של יו"ט, עיין שבת קי"ז, ועיין ש"ע סימן רע"ד סעיף א' וסימן רפ"ט ס"א וסי' רצ"א ס"ד וסי' תקכ"ט ס"א. אלא דהמקובלים הצריכו לסדר על השלחן בכל שלוש הסעודות של השבת י"ב ככרות. ועיין בשער הכוונות. ועיין בן איש חי שנה ב' פרשת וירא אות ט"ו, ותו לא מידי.

ב) בכמה סידורים של ליוורנו השמיטו בתפילת מוסף של שבת זכר למעשה בראשית, האם זה נכון למנהגנו על פי מנהג בגדאד.

תשובה: מנהגנו בבגדאד ופה עה"ק לומר זכר למעשה בראשית בערבית ובמוסף דוקא. וכמ"ש השלמי ציבור בשלמי חגיגה דף ר"ח עמוד ד'. ועיין בן איש חי פרשת תולדות אות י"ד.

ג) ראיתי בסידור ליוורנו גורסים במוסף של שבת וינוחו בה, האם זה נכון.

תשובה: מנהגנו לומר בערבית בה ובשחרית ובמוסף בו ובמנחה בם, כמ"ש השיורי כנה"ג, ועיין מחזיק ברכה סי' רס"ח אות ז', ופתח הדביר סי' רצ"ב אות ד', ובן איש חי פרשת וירא אות ח'.

ד) ביום הכיפורים בעבודה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בהשתחויה. ובכאן ראיתי שזוקפים במלת שם, ולדעתי אין זה נכון, דרק לענין ברכות ששוחין בהם אתמר בגמרא כשהוא זוקף זוקף בשם. יואיל נא להודיעני מנהג בבל.

תשובה: מנהגינו בבגדאד ופעה"ק לומר בשכמל"ו בכריעה ובהשתחויה. וממקומו הוא מוכרע מלשון היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם ואומרים בשכמל"ו, וכן עיקר. וכן מתבאר מדברי הפוסקים. ועיין עבודה תמה ביאור על סדר העבודה שהאריך לחלק בין ברכות ששוחין בהם שצריך לזקוף בשם, ובין אמירת בשכמל"ו בשמוע הכהנים והעם שם המפורש יוצא מפי כה"ג דחמירי טפי ובעי הכנעה טפי. עי"ש.

יצחק ניסים רחמים


(לז)

בענין הכשרת כבד, דין מוהל אחר הצליה, במלח תרנגולת ולא הוציא הריאה, כשיש מנין מצומצם אי שרי לא לעשות חזרה, מדוע אין איסור בעל תוסיף בתקיעת שופר בחודש אלול

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

[אייר תש"ח].

א) שאלה. בש"ע יו"ד סי' ע"ג סעיף א' [הכבד ...קורעו שתי וערב] ומניח חיתוכו למטה וצולהו. אם לא הניח חיתוכו למטה אלא למעלה או מן הצד, מה הדין.

תשובה: אין זה מעכב בדיעבד. ועי"ש בהגה ובאחרונים.

ב) שם בהגה "שיהא ראוי לאכילה", הנה פעמים אפי' אחר צליה גמורה נראה עדיין יוצא ממנו מוהל אדום, מה דינו.

תשובה: אין בכך כלום, דאין במוהל זה דם אלא חמר בשר, ועיין ש"ע סי' ע"ו סעיף ה'. ואם רוצה לבשלו אחר שצלאו, ידיחנו תחלה ואח"כ יבשלנו. ועיין באחרונים  סימן ע"ג ס"א ברמ"א..

ג) מלחו התרנגולת ולא הוציאו ממנה הריאה, ואחר ששהתה שיעור מליחה, והדיחו את התרנגולת, הוציאו ממנה הריאה וזרקוה. אם צריך למלוח התרנגולת שנית.

תשובה: אין צריך למלוח התרנגולת שנית, ומחלוקת יש בדין הריאה עצמה במקום שנהגו לאוכלה, אבל התרנגולת גופה אינה צריכה מליחה שנית, אע"פ שבפנים התרנגולת במקום שהיתה דבוקה הריאה לא הגיע המלח, לית לן בה. ועיין זבחי צדק סי' ס"ט אות נ"ו וסי' ע"ב אות כ"ו.

ד) שמעתי כשיש מנין מצומצם אומרים אבות וגבורות וכו' בקול רם ואינם אומרים חזרה. מה המקור לזה בש"ע, ואם כן נוהגים בבגדאד  ועיין לעיל, מכתב י"ט שאלה ב..

תשובה: השיורי כנסת הגדולה סי' קכ"ד הגהות הטור אות ד' דחה דעה זו, וכתב וז"ל, יש מהנדזים שאין אומרים חזרה בעשרה מצומצמים, אלא א"כ יהיו שם עשרה מלבד השליח ציבור. ובתשובה חלק או"ח סימן מ"ה הוכחתי שלא כדבריהם, מדברי הטור והש"ע שכתבו להדיא שצריך שיהיו "תשעה" מכוונים לברכותיו, וכן מתבאר מדברי הרמב"ם, וכ"כ בספר הלבוש בפירוש, עד כאן לשונו. ואף ע"פ כן נהגתי בביתי הכנסת שבביתי אם יש מנין מצומצם, והיכא שיש לחוש שמא לא יכוונו כל התשעה לברכות הש"ץ, אני נוהג לומר שלשה ראשונות בקול רם, אבל אם התשעה כולם מכוונים, אין לומר השלשה ראשונות בקול רם, אלא יאמרו חזרה.

ה) מדוע אין איסור בל תוסיף בתקיעת שופר בימי אלול כמנהג האשכנזים.

תשובה: איסור בל תוסיף לא שייך אלא בזמן חיוב המצוה, ובימי אלול אינו זמן חיוב תקיעת שופר, וגם אינם מכוונים לשם המצוה של התורה, ועיין תוספות ר"ה דף ט"ז ע"ב ד"ה ותוקעים. וחלקו עוד כמה חילוקים בעלי הכללים, ואין בכחי עתה להאריך.

המכתב והתשובות הנ"ל נכתבו בין אזעקה לאזעקה בהפסק איזה שעות, ועל כן כתבתי הכל בקיצור, ודי בזה לחכם שכמותו ירבו בישראל. 

יצחק ניסים רחמים ס"ט

(לח)

בענין שתיית מים מעומד, איסור הקפת אדם, בענין מומר, רמז לשעיר המשתלח, וטלטול הטלית בשבת

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל


בס"ד ר"ח חשון תש"ט. 

א) אם יש מקור בש"ס או בפוסקים למה שאומרים שאין לשתות מים מעומד, או אם לוקח מבני קדר, כי שמעתי שגם הם אומרים כן.

תשובה: מקור דין זה הוא בגמרא גיטין דף ע' ע"א, עיי"ש דשותה מעומד מתיז כחו, דהיינו מסיר כחו. והגירסא בעין יעקב מתיש כחו. ועיי"ש בגליון בעין משפט. וגם אין זה משנת דרך ארץ לאכול ולשתות מעומד, עיין דרך ארץ זוטא פרק ב'. ועיין ברמב"ם פ"ד מהלכות דעות הלכה ג'. ומטעמים אלו כתבו הפוסקים בסי' ער"א גבי כוס של קידוש, ובסי' רצ"ו גבי כוס של הבדלה, שצריך לשתות הכוס מיושב. וכן הזהיר האר"י ז"ל לשתות הכוס מיושב, עי"ש. וכתב הא"ר בסי' רצ"ו אות י"ד וכן בעלמא לא יאכל ולא ישתה מעומד אפי' מעט, עי"ש.

ב) בני בבל זהירים שלא יקיף אדם את חבירו, האם יש לזה מקור בש"ס או הפוסקים, ושמעתי הטעם דמקפידים בזה הוא משום דנראה כאילו המסובב הוא כפרה על המסובב. ואם אין לזה מקור בש"ס, האם אין לחוש בהקפדה זו משום דרכי האמורי.

תשובה: אמנם כן בבבל מקפידים בזה. וכמדומני שמצאתי סמך לדבר, אך עתה איני זוכר מזה. ואין לחוש בזה כלל משום דרכי האמורי. ועיין למרן הב"י ביור"ד סי' קע"ח שכתב משם הסמ"ג, דדבר שלא הוזכר בגמרא שיש לחוש בו משום דרכי האמורי, אין לחוש, ואפי' נזכר בתוספתא, כיון שלא הוזכר בגמרא הוי דלא כהלכתא. וכן הוכיחו מדברי תשובות הרשב"א סי' קס"ו תי"ג ותכ"ה. ואף שיש שכתבו דיש לחוש גם למה שנזכר בתוספתא. אבל בדבר שלא נזכר לא בגמרא ולא בתוספתא, בודאי אין לחוש בו משום דרכי האמורי. וענין הקפדה זו של הסיבוב לא נזכר כלל לא בגמרא ולא בתוספתא, ולכן אין לחוש בהם משום דרכי האמורי. ומנהג האשכנזים שהכלה והשושבינות "מסובבים" את החתן, יש נוהגים לסובב אותו שלשה פעמים, ויש שבעה פעמים, ופה עה"ק נוהגים לסובב אותו שבעה פעמים. ועיין תשב"ץ קטן סי' תס"ה ומטה משה בדיני הכנסת כלה אות ד' ובמנהגים. והטעמים שכתבו למנהגם חלושים, ואכמ"ל.

ג) הא דאמרינן בפ"ק דחולין (דף ה') מומר לחלל שבת בפרהסיא ששחיטתו פסולה, האי שיעורא דפרהסיא הנמצא לו רמז מדאורייתא דהא מומר לעבודה זרה הוי מומר אפילו בצנעה, ומאי שנא שבת דלא הוי מומר אלא א"כ חילל בפרהסיא.

תשובה: יש בזה מחלוקת בין המפרשים, דיש מפרשים הא דתניא חוץ מן המומר לנסך יין ולחלל שבת בפרהסיא, מילת בפרהסיא קאי גם למומר לנסך. ויש מפרשים דקאי על מחלל שבת לחוד. ועיין דרישה יו"ד סי' ב' אות ב' ופרישה שם אות י"ט ושפתי כהן אות י"ז וכנסת הגדולה הגהות הטור אות י"ח וזכות משה סימן ז' [כ']. וטעם המפרשים דס"ל דוקא במחלל שבת בעינן פרהסיא, משום דמומר לע"ז פושט ידו בעיקר, וע"כ אפילו בצנעא הוי מומר לכל התורה, עיין היטב בכנה"ג ובזכות משה הנ"ל, ודי בזה לחו"ן [לחכם ונבון] כמוהו.

ד) דחיית שעיר המשתלח לצוק, מניין לזה רמז מן התורה, דהא רק כתיב ושלח וכו'. ואולי במדבר משמע לכלייה.

תשובה: למדו זה ממה שאמר הכתוב אל ארץ גזירה, שירמז אל ארץ דמתגזר ויחנק בה, ומשום הכי בעינן שיהא צוק, תרווייהו יליף בבריתא מדכתיב גזרה.

ה) אם הוליך טליתו אתו ביו"ט לבהכ"נ, אם מותר להחזירו אתו לביתו, או אסור משום טלטול שלא לצורך, או נאמר בזה התירו סופן משום תחלתן, כיון שלמוצאי יו"ט צריך לנסוע למרחקים. ועובדה הוה בחברינו שנה דא.

תשובה: טוב שיחזירנו ע"י קטן, אם הוא מתכונן לנסוע, ולא יוכל לקחתו במוצאי יו"ט מבית הכנסת כגון שסוגרים את הבהכנ"ס מבערב וכו'. ויש להאריך הדיבור בזה ולא צילא דעתאי עתה.

והשי"ת יפרוש עלינו ועל כל עמו ישראל סוכת שלומו אמן.

יצחק ניסים רחמים

(לט)

כמה שאלות בענין נוסח הזימון, חתימת ברכת הנהנין, כסוי העינים בקריאת שמע, שיעור טלית קטן, ונדר לצדקה בטעות

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

י"ז כסלו תש"ט.

לכבוד
הרב סלימאן ששון יצ"ו 

א) מנהג האשכנזים כשמזמנים אומרים ברשות בעל הבית וכו' (אם המזמן הוא אורח). ואנו כמדומני אין מנהגינו כן, אלא אומרים הב לן ונבריך למלכא עילאה קדישא, (ועונים המסובים "שמים"), ברשות מלכא עילאה קדישא, נברך שאכלנו משלו. והאם מנהג בגדאד הוא לומר ברשות בעה"ב אם הוא אורח כמנהג האשכנזים.

ב) אם המזמן ישראל, ויש בין המסובין כהן, אם נוהגים לומר ברשות כהן. ובשבת אם נוהגים לומר ברשות שבת מלכתא. נא להודיעני מנהג בגדאד בזה.

ג) ומה פירוש מלת שמים שעונים המסובין אחר ונבריך למלכא עילאה קדישא, האם נכון שהכוונה לומר ברשות שמים? אם כן מוטב לומר ברשות שמים, כי מלה שמים לבדה אין לה מובן לעניות דעתי.

תשובה: מנהג בגדאד לומר ברשות בעה"ב, ואם נמצא בין המסובין ת"ח אומר וברשות מורי ורבותי. ואם סתם בני אדם אומר וברשותכם. ועיין בית מנוחה בסדר הזימון. ובשבת אומרים ברשות שבת מלכתא, וביו"ט אומרים ברשות יומא טבא קדישא, ובסוכות מוסיפין וברשות שבעה אושפיזין עלאין קדישין, כמבואר כל זה בבן איש חי הלכות שנה ראשונה פרשת קרח אות א'. וכך כתב מהרח"פ ברוח חיים סימן קצ"ב אות ב'. ובנו הרב יפה ללב ערער על המנהג שאומרים הב לן ונבריך למלכא עילאה קדישא וברשות מלכא עילאה קדישא, דנראה ח"ו כאילו שתי רשויות ונוטל רשות מאחד לברך לאותו שאכלנו משלו, עי"ש שהאריך בזה. והרב רבי אבהו מורנו הרב חיים פלאג'י שם ברוח חיים הליץ וקיים המנהג. ועיין נמי בספר רב דגן בקונטריס אות לטובה סי' כ"ג שקיים נמי המנהג. ועיין שדי חמד אסיפת דינים מערכת ז' אות ז' שהסכים לדברי היפה ללב שלא לומר "ברשות מלכא עילאה קדישא". ואמנם מנהגינו בבגדאד ופה עה"ק לומר ברשות מלכא עילאה קדישא, וכמ"ש בן איש חי שם.

ועל ענין מה שעונים המסובים "שמים", עיין רב פעלים חלק ד' או"ח סי' כ"ב שנשאל מעי"ת במביי על המנהג הזה שהמזמן אומר הב לן וכו' ברשות מלכא עילאה קדישא וברשות מורי המסובין, ואז עונים המסובין שמים, וכן בברכת תקיעת שופר, ובברכת שהחיינו בליל יוה"כ, אומר המברך ברשות וכו' ועונים הקהל שמים, ורצינו לדעת מה משמעות שמים שעונים, ומה הכוונה בזה. גם רצינו לדעת בברכת הזימון באיזה מקום צריך לענות שמים, אם על אומרו ברשות מלכא עילאה קדישא, או על אומרו ברשות מורי המסובין. ובתשובתו הרמתה הביא דברי השבלי הלקט (סימן ק"מ) שהביא מרן הב"י בסימן קס"ז, שכתב משם רבינו האי, שנים שבאו לאכול המברך נוטל רשות מחבירו ואומר לו ברשות מורי, והוא עונה ברשות שמים. והרמ"א בסימן קס"ז סעיף י"ד כתב והמברך יאמר תחילה ברשות מורי ורבותי, אך לא כתב שהמסובין יענו ברשות שמים. ועל הזימון לא כתבו שיענו. אך המנהג פה עירנו בגדאד ועוד באיזה מקומות נהגו לענות שמים, והיינו ברשות שמים, וזה עונים על מה שאומר המזמן ברשות מורי וכו'. ובדרך רמז יש לומר שהמזמן אומר ברשות מו"ר לעורר אותם שיתנו דעתם שצריך או צריכים השומע והמשמיע לכוין יחד, והם עונים שמים, ר"ת שומע משמיע יחדיו מכוונים, עכ"ל ע"ש באורך. והנה מ"ש השבולי הלקט משם רבינו האי, מובא זה גם בספר הפרדס לרש"י בדפוס החדש (בודפשט תרפ"ד) עמוד רי"ב. ומהטעם שכתב רבינו האי כפי שהובא בשבלי הלקט סימן ק"מ (והובאו דבריו בב"י סי' קס"ז), ובהפרדס לרש"י יש ללמוד דגם המזמן יש לו ליטול רשות מהמסובין, והם צריכים לענות ברשות שמים, עי"ש. ועיין בארחות חיים ובכלבו בה' סעודה שכתבו בקיצור המברך (המוציא) לכולם, נוטל רשות מהם מדרך המוסר, ואומר ברשות מורי ורבותי, והם עונים ברשות שמים, עכ"ל ע"ש.

ד) למה בברכת על העץ ועל פרי העץ החתימה על הארץ ועל הפירות, ולא מעין הפתיחה על העץ ועל פרי העץ

תשובה: מנהגינו לומר אחר כי אתה טוב ומטיב "ונודה לך על הארץ ועל הפירות", כמ"ש הסמ"ג, כדי שיהיה מעין החתימה סמוך לחתימה. ועיין טור וב"י סי' ר"ח ובאחרונים שם. ומה שחותמין על הארץ ועל הפירות, הוא "מעין" הפתיחה, כיון שמזכיר הפירות. וכן נוסח החתימה בש"ס ברכות (דף מ"ד) ובפוסקים. אלא דהאגור כתב משם רש"י לחתום על הארץ ועל פרי העץ. ואין מנהגינו כן. ועיין מאמר מרדכי סי' ר"ח ס"ק י"ט. אגב עיין תוספות פסחים דף ק"ד ע"א ד"ה מאי בינייהו, וברשב"ם שם.

ה) מנהגינו לכסות העינים בפסוק שמע וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, האם זה נכון.

תשובה: בשכמל"ו יש לו כל דין פסוק שמע, כמבואר באחרונים. ולכן טוב ויפה מנהגינו שסוגרים העינים גם באמירת בשכמל"ו. ועיין בבן איש חי הלכות שנה ראשונה פ' וארא אות ו', שכתב דיש גם סוד בדבר לסגור העינים עד שישלים בשכמל"ו, עי"ש.

ו) אנו נהגנו ללבוש משקפים ולצאת בהם לרשות הרבים ביום שבת קודש. איך מנהג בגדאד.

תשובה: הואיל וכת"ר שואל על מנהג בגדאד, לכן אשיב בקצרה. עיין למהרי"ח ברב פעלים ח"ב סי' מ"ח. ואגב אומר כי טוב לעיין גם בשו"ת מהרש"א אלפנדארי סימן ט', עי"ש.

ז) בשו"ע או"ח סי' י"א יעשה נקב בטלית וכו', לא למטה מכשיעור שיש מקשר גודל עד הציפורן. ועתה רואה אני שהטלית קטן של בני או"ע דוד הי"ו הנקב הוא למטה מקשר גודל עד הציפורן, האם יש להקפיד בטלית של קטן על השיעור הזה דהרי כולו כמו רצועה שאין ברחבו אלא כארבע או חמש אצבעות.

תשובה: לא ידעתי בן כמה בנו דוד הי"ו שיחיה לאורך ימים טובים ונעימים, ויגדיל שמו כשם זקינו וזקן זקינו שמו כשמם יהי דרכו כדרכם, אם הוא בן שש ומעלה, מדוע שואל על הנקב של הטלית ולא שיעור הטלית עצמו. ועתה לעצם השאלה אף כי שהכנה"ג כתב דאיכא מאן דמכשיר בדיעבד אף בפחות מקשר גודל. אך מדברי כל הפוסקים אין נראה כן. ושיעור הטלית קטן שראוי לברכה לא פחות מל"ו גודלים אורך וכ"ד רוחב.

ח) ראובן ביקש משמעון שיתן איזה סכום לצדקה, ולא הסכים. שוב ביקש ראובן משמעון להודיעו איפה דר לוי, אמר לו [שמעון] לוי לא יתן לך כלום [לצדקה], ואם הוא יתן לך [צדקה] אני אתן לך פי עשרה, ואח"כ לוי נתן, האם חייב שמעון לתת פי עשרה.

תשובה: לא פורש על איזה סמך היה ברור לשמעון שלוי לא יתן לראובן כלום לצדקה, וגם איך נתברר לו אח"כ שלוי באמת נתן, ולא עשו ראובן ולוי קנוניה ביניהם כדי להכריח לשמעון לקיים מוצא שפתיו ודבר פיו. ולפי המונח שהיה ברור מאד לשמעון מאיזה סיבה שהיא שלוי לא יתן, ואח"כ לוי נתן באמת, ונתברר ששמעון טעה, יש לומר דהוי נדר טעות ואינו חייב לשלם. ועיין שו"ע יו"ד סי' רל"ב סעיף ו' בהגהה. ובתשובת משאת בנימין סי' ס' שנשאל בכעין השאלה הנ"ל בשנים שהמרו זה את זה בעשרה זהובים לצדקה, שמי שיזכה יתן שכנגדו העשרה זהובים לצדקה, ונסתפק השואל אם חייב ליתן העשרה זהובים משום שאמירה לגבוה היא, או לא דדברים בעלמא הן. ובתשובתו האריך והעלה דאינו חייב לתת לצדקה כלום, דנדר בטעות הוא, שהיה סבור שהדין עמו, ולא דמי לאסמכתא דקני בצדקה, עי"ש באורך. וכן כתב הבית הילל משמו, והוסיף וכן הוריתי הלכה למעשה כמה פעמים, עכ"ל. ואף כי הגאון בעל שואל ומשיב בידות נדרים ביד יוסף סי' רל"ב סקי"א פקפק בזה, מ"מ סיים "אמנם כיון שכל הגאונים הסכימו על זה, חלילה להרהר אחר דברות קדשם", עכ"ל עי"ש. ואם השאלה של מעכ"ת למעשה, הנני להודיעו כי יש עוד לעיין ולדון בדבר, כי אפשר שיש לחלק קצת בין הנושאים, ודי בהערה זו לנבון לחכם כמוהו.

ודע כי אסמכתא קניא בצדקה, עיין שו"ע יו"ד סי' רנ"ח סעי' ד וחו"מ סי' ר"ז סעיף י"ט.  

יצחק ניסים רחמים

(מ)

בענין הרואה ערי יהודה בחורבנן אם מחויב לקרוע

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה

ירושלים ת"ו ח"י מרחשון תש"י.

לידיד נפשי ואו"ע הבן יקיר לי מאיר בניהו הי"ו.

שלום וישע רב!

ברגע זה ממש קבלתי את מכתבך מיום י' דנא. וכבקשתך הנני ממהר להשיב לך על שאלת חכם כבוד ידידינו הנכבד הרב הנגיד והדגול כמהר"ר סלימאן ששון הי"ו.

הרואה ערי יהודה שביד ישראל אין צריך לקרוע, [מ"ש ערי יהודה] שבחרבנן, היינו כשהם ביד גוים ואפי' יש בהם ישוב, ועתה שהם ביד ישראל, אין צריך לקרוע, אלא להודות להשם, ולכוון על זה בברכת הגומל, וירושלים החדשה הרי היא מערי יהודה שבידינו. והרואה את ירושלים אשר בתוך החומות, בודאי צריך לקרוע, אם לא ראה אותה שלושים יום. אלא שלא נהגו כן. אבל הבא מחו"ל בודאי חייב לקרוע, אפי' אם היה כבר בארץ, כיון שיצא וחזר ועברו שלושים יום צריך לקרוע. איני יודע אם תוכלו לראות החלקים שלא בידינו, ובפרט שאתה כותב שהאוירון מגיע לארץ בלילה, ולכן אין שאלה עבורכם. ורק אם תרצו לראות מירושלים החדשה את ירושלים שבתוך החומות. ובבואכם לחיים טובים ולשלום נדבר בזה.

שתי החבילות של חוטי צמר ששלחת, הגיעו. שלש חבילות בעד גבר לא מספיקות. צריך לשלוח עוד אם תוכל וכמה שתוכל. ואתם שלום.

יצחק ניסים




(מא)

בענין מכת מרדות

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ירושלם תובב"א ט"ו בשבט תשי"א.

לכבוד הרב סלימאן ששון הי"ו

שלום רב !

ידידי בדבר שאלתך אני מוכרח לענות בקיצור נמרץ, משום שאיני בקו הבריאות היום, ועמך הסליחה. הנה תמהני על יושר עיונך איך סלקא דעתך דעל איסור דרבנן מכין מכת מרדות ועל איסור תורה לא.

וקושטא הוא דעל איסור תורה מכין מכת מרדות, כמבואר ברמב"ם בפ"א מהלכות חמץ הלכה ז' ופ' י"ד מהלכות מאכלות אסורות הלכה ז' שהזכרת, ובעוד מקומות רבים. ועיין בפ"ב מהלכות שביתת עשור הלכה ה' ובדברי הרב המגיד שם. ובכסף משנה פ"ב מהלכות שחיטה הלכה ג'. וגם דברי ההגהות מיימוניות שברמ"א הם נכונים וברורים, קי"ל כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, לגבי ר"ל דקיימא ליה דאסור מדרבנן. ולא ידעתי מאי קשיא לך בזה. ועיין להרדב"ז בפי"ד מהלכות מאכלות אסורות הלכה ב' שכתב ז"ל, ענין עונש בית דין של מטה אין נפקא מינה בין ר"ל לר"י, דבין לר"י ובין לר"ל העונש הוא מכת מרדות, אלא דלענין עונש ב"ד של מעלה אינו דומה העובר על ד"ת, לעובר על דברי סופרים, עי"ש. וכמו כן העובר על עשין ולאוין שאין בהם חיוב מלקות מה"ת, כגון שלא התרו בו, וכגון לאו דאתי מכלל עשה וכו' וכו', על כל אלה מכין מכת מרדות. עיין ברמב"ם בפ"ג מהלכות ביכורים הלכה ו' ובפ' י"ח מהלכות עדות הלכה ו' ועוד בכמה מקומות. ועיין הריב"ש סי' קכ"ז, וטורי זהב יור"ד סי' קט"ז סק"ו. ועיין ברמב"ם בפרק י"ח מהלכות סנהדרין הלכה ה'.

ודי כתבתי לעת עתה לחכם ונבון כמוך ירבו בישראל. ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.


יצחק ניסים רחמים ס"ט

(מב)

בענין חזקה בספר תורה

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה ירושלים ת"ו מוצש"ק ו' ניסן תשי"ג.

את חג המצות יחוג בדיצות ובשובע שמחות מע"כ ידידנו היקר הרה"ג הגביר המרומם כמהר"ר סלימאן דוד ששון שליט"א.

רב מאד נכבד!

מכתבו היקר מיום כ"ח לחודש החולף קבלתיו ביום השישי שעבר לעיתות ערב. ושו"ש עשה"ט. יהי רעוא טבא הוא וטבא להוי תמיד כל הימים אכי"ר.

ואשר ארי נעשה שואל בדין חזקה, בנדון ראובן ושמעון שיש לכל אחד ס"ת של אביו בבהכ"נ אחד, והמנהג בבהכ"נ ההוא לקרות בס"ת של הנפטר בשבת שאחרי היארצייט, והיות והיארצייט של אביו של ראובן ושל אביו של שמעון ביום אחד, מזכיר הקהילה פשר ביניהם, ששנה יקראו בס"ת של אביו של ראובן בשבת שאחרי היארצייט, ושנה יקראו בס"ת של אביו של שמעון בשבת שאחרי היארצייט. והחזיקו על פי פשרה זו עשרים שנה חמש שנים בחיי ראובן, וחמש עשרה שנה אחרי מותו. והן עתה קם שמעון וערער היות וראובן שהיה לו זכות לעלות לתורה נלב"ע, על כן הוא דורש שיקראו בס"ת של אביו הוא בכל שנה ושנה בשבת שאחרי היארצייט, ולבטל את החזקה של הס"ת של אביו של ראובן. ובניו של ראובן עומדים על שלהם ודורשים שיקראו בס"ת של זקנם כפי הפשרה שנעשת בחיי אביהם וכאשר החזקה היתה עד כה. והגישו את שאלתם ותעצמותיהם של שני הצדדים לפני כת"ר, ורו"מ כת"ר פסק להם את הדין לאשר ולקיים את החזקות של שני הס"ת גם להבא כפי אשר החזיקו עד כה, וזה על פי דברי הרמ"א בחושן המשפט סי' קמ"ט וכו'. ואע"פ שהוראתו כדת וכהלכה, ומי כמוהו מורה, הנה בכל זאת ממני דרש לציין לו מה שכתבו שאר הפוסקים בדין זה, וחשדני במה שאין בי, כאילו בקי אני בדברי הפוסקים כאשר תיארני בראש מכתבו, ואשרי בחרותינו שלא ביישה את זקנתינו, כי אלמלא שהייתי נוהג בבחרותי לחטט בספרי השו"ת כי עתה הוה מטי לי כיסופא קמי דמר.

ובקראי עתה את מכתבו, נזכרתי מיד כי תשובה בענין זה כתב תנא דבי אליהו יהושע עובדיה רב מבבל בחדש טבת שנת תרט"ו, ושלח את תשובתו להגאון מהר"ר חיים פלאג'י, כאשר יראה את תשובות שניהם בשו"ת לב חיים ח"ב סימן כ"ג וסי' כ"ד  ונדפסה שנית מעצם כי"ק בספרו שיחת דקלים, סי' כ' (עמ' ע"ט). כמו כן נשאלה שאלה  זו לחכמי בגדאד בשנת תרמ"ד. ובתשובתם הסתמכו על תשובה זו, ראה ר' דוד ששון בספרו "מסע בבל" עמ' קכ"ו.. והענין הוא שהיה בבגדאד חזקות לס"ת לקרות בהם בציבור ימים ידועים, ובשנה הנ"ל קמו מערערים לבטל את החזקות הנ"ל, והרה"ג מהר"ר אליהו יהושע עובדיה כתב את תשובתו נגד המערערים לבטל את החזקות, להפר את עצתם, ושלח את תשובתו למהרח"פ. והגאון מהרח"פ השיב לו, היות ותשובתו הגיע לידו בימי הטרדה, בימים שבין הפורים לפסח, על כן הוא מוכרח לקצר, ובכל זאת העלה ארוכה, ותורף דבריו שבדבר מצוה שהחזיקו בבית הכנסת, היא חזקה אלימתא, ולא יוכל אדם לדחותה כמ"ש הפוסקים. וכל שכן חזקה זו שכבר זכו הס"ת לקרות בהם בזמנים ידועים, שהבא לדחות חזקתם, מלבד האיסור גופיה משום השגת גבול וכדומה, עוד בה חטאת מצד כבוד הס"ת גופיה, דאיכא משום פגם הס"ת, וח"ו איכא משום עלבונה של תורה, והס"ת עצמו יתבע את עלבונו ממי שבא לבטל את חזקתו, ואפי' אילו בעל הס"ת חי וקיים וקורא בחיל דניחא ליה לבטל זכות החזקה של הס"ת שלו, לאו כל כמיניה, כיון שיש בזה עלבון לס"ת עצמו, כל שכן וק"ו כשבעל הס"ת בעולם האמת, דמסתמא ודאי לא ניחא ליה בהכי וכו' וכו'. וכתב עוד שבעירו אזמיר אחרי שנשרפו בתי הכנסיות בשנת תר"א, ונבנו מחדש, בשנת תרב"ה אירע מעשה בבהכ"נ של ק"ק פורטוגאל, שהיה חזקה לס"ת של הגאון הכנה"ג לקרות בו ביום ז' של פסח, ואירע שבשנה הנ"ל שכחו מהמנהג מחמת חידוש בנין בהכ"נ, והטילו גורל על הס"ת, ויצא הגורל על ס"ת אחר לקרות בו בז' של פסח, ושוב נזכרו מהחזקה של הס"ת של בעל הכנה"ג, ובאו ושאלו ממנו. והורה להם שהקהל יתחלק לשנים, ויתפללו בזה אחר זה, ובתפלה של חלק האחד יקראו בס"ת של בעל הכנה"ג, ובתפלה השניה של חלק הקהל האחר יקראו בס"ת שיצא עליו הגורל, משום ששכחו מהחזקה הלה חלילה חלילה לבטל החזקה של ס"ת, והביא כמה ראיות, ומכלל הראיות שהביא גם דברי בנימין זאב שחלק עליו הרמ"א בדרכי משה בסי' קמ"ט, וכתב דלא מבעיא לדברי הרב בנימין זאב גופיה דנראה מדבריו דהא דלא הוי חזקת היחיד חזקה, לפי שלא היה להם לציבור ס"ת אחר חוץ מס"ת זה של היחיד, וכיון שקנו בטלה החזקה של היחיד הלה הוי חזקה, ואפ"ה נתן לו לס"ת של היחיד שבוע אחד. וכן פסקו רבני האחרונים הלא המה הרב מגן אברהם באו"ח סי' קנ"ג ס"ק מ"ד, והרב א"ר ועו"ת [ועולת תמיד] והלכה ברורה בסי' קנ"ג, וכן פסקו אנשי אמונה נאמן שמואל סי' צ"ז ואמת ליעקב ולדוד אמת סי' י"ב.

אלא אפילו לדברי הרמ"א בדרכי משה בח"מ סי' קמ"ט שחלק על הרב בנימין זאב הנ"ל, ודחה ראיותיו והעלה דאם לא היה לציבור ס"ת אחר כשקראו בשל היחיד לא הוי חזקה, כיון דלא היה להו למחות, וכל מקום דלא מצו למחות לא הוי חזקה, אבל אי הוה להו ס"ת אחד ולא קראו בו, וזה בא בחזקה שיש עמה טענה הוי חזקה, עי"ש. הא קמן דכל שיש לציבור ס"ת והחזיק איזה יחיד בקריאה בס"ת שלו הויא חזקה. וכן פסק בהגהת השו"ע סי' קמ"ט סעי' ל"א (שהזכיר כת"ר), וציין לעיין בדברי הסמ"ע והכנה"ג שם, ובספר פחד יצחק אות ח' דף צ"ה עמוד א', ובהשומר אמת סי' ג' אות א', ובקו' שומר שארית שם סי' י"ג, ובתשובת מהר"י קאזיז סי' כ' והסכים עמו בזה הרמ"ז, ובתי כנסיות סי' רפ"ב, ובית יאודה ח"ב סי' קכ"ב וכו'. וסיים איכו השתא בהרמנא דמלכא ברשות ב"ד של מעלה וברשות ב"ד של מטה כח ב"ד יפה, הנני גוזר דא גזירה דאורייתא להוי פרוונקא, שלא לערער על זאת החזקה, דלא להשנאה כלל, ולא לפצוא פה בזה וכו', עכ"ל.

ובשומי עיוני בשאר הפוסקים, ראיתי שהאריכו עוד בענין ולחזק חזקה זו דנ"ד בכמה טעמים עוד, אלא שיגעתי בהעתקת תו"ד הלב חיים הנ"ל, שחששתי שמא לא מצוי אצלו. וגם ראיתי שהגאון שדי חמד האריך בזה, והביא תו"ד דברי חיים. ולו ראיתי דבריו מקודם לא הייתי צריך להעתיק דברי הלב חיים הנ"ל, כי בודאי השדי [חמד] נמצא אצלו, ואם לא יכול להשיגו בקלות, שדי חמד חלק שבעה עשר אסיפת דינים מערכת ח' כלל א' מאות א' עד אות כ"ה, שהביא שם המון פוסקים שדברו בנדון זה וכיוצא, ולכן לא ראיתי צורך להאריך עוד כמה שנלע"ד לישא וליתן עוד בדין זה, ולעמוד על דברי כמה מהפוסקים שיש לעמוד על דבריהם, והנני עוזב בלי נדר לזמן אחר.


   ואחשוב כי כבר מלאתי רצון כת"ר במ"ש. ואסיים בשלום רב ותזלרו"ן.

מוקירו ומכבדו מאד.

יצחק ניסים רחמים ס"ט


הננו מודים מקרב לב להרבנית מרת אמו שתחיה לאורך ימים על משלוח המנות שקדים עטופים בסוכר מתוקים וטעימים לחיך. יתן השי"ת וימתקו וינעמו שנותיה, ולמר ולכל משפחתו הנכבדה ולאחותו סי' (סניורה) פרחה מב"ת ולבעלה הי"ו ולכל אשר לה הנני מברך בברכת חג כשר ושמח, ותזכו יחד כלכם לשנים רבות ונעימות וטובות.

כנה"ר [כנפשו הרמה] ונפש מוקירכם

הנ"ל


מכתבים בלי תאריך


(מג)

בענין שמות הארץ, האם מותר להשתמש באתנן לדבר מצוה, נגיעה בנעלי גומי לענין נטילת ידים

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל


א) שמות הארץ. לפי שעה מצאתי מנינם בזוה"ק פרשת בראשית דף ט"ל ע"ב עיי"ש. [וז"ל "אלין אינון מדורי ארעא, ארץ, אדמה, גיא, נשיה, ציה, ארקא, תבל"].


ב) בגמרא ע"ז דף ט"ז ע"ב כשנתפס ר"א למינות, כשבא לביתו נכנסו וכו', א"ל ר"ע רבי שמא מינות בא לידך והנאך. א"ל עקיבא הזכרתני פעם אחת הייתי מהלך בשוק של צפורי, ומצאתי אחד (מהמינים) ויעקב איש כפר סכניא שמו, א"ל כתוב בתורתכם לא תביא אתנן זונה וכו', מהו לעשות הימנו בית הכסא לכהן גדול. ולא אמרתי לו כלום, א"ל כי זונה קבצם ועד אתנן זונה ישובו, ממקומות הטנופת באו למקומות הטנופת ילכו, והנאני הדבר. על ידי זה נתפסתי למינות. ובימים האלה נהגו לקבל מהם מעות לקנות ספרים לבתי כנסיות, אם מותר. ואיפה כתוב הדין.

תשובה: פשוט דמותר, דדוקא אתנן עצמו יש מי שכתב שאין לעשותו לדבר של מצוה, אבל אם נתן לה מעות באתנן, מותר לקנות באותו מעות דבר מצוה, עיין בש"ע או"ח סי' קנ"ג סעיף כ"א בהג"ה. וכל הפוסקים לא הזכירו דין זה, משום דקרא משתעי בבית המקדש דוקא, דכתיב בית ה' אלהיך. אלא שרבינו ירוחם שהביאו הרמ"א מחמיר גם לגבי בית הכנסת. ופשוט שאין איסורו אלא מדבריהם. ועל כן נקטינן בספיקו לקולא אפילו באתנן עצמו, אם הוא רוצה לעשותו לדבר מצוה. ועיין מג"א וא"ר ומנחת פתים ושאר אחרונים שם.

ג) על דבר הנעלים של גומי, אם הנוגע בהם צריך ליטול ידיו כדין הנוגע בנעלים של עור.

תשובה: כבר הארכתי בס"ד בזה בקונטרסי שו"ת יין הטוב סי' י"ג. ועיין שם מ"ש בארוכה בזה., והעליתי שדין אחד להם. דכל עיקר מה שהצריכו נטילה לחולץ מנעליו, כתבו האחרונים ששני טעמים בדבר, יש אומרים מפני שמהלך בהם על הארץ, ואי אפשר שלא יטנפו, וי"א דאינו אלא מכח זוהמת הרגלים, דאפילו הם רחוצים היטב, דרוח רעה דבק ברגלים, ואותו רוח רעה חלה על המנעלים, עיין כל זה באחרונים על דברי המג"א או"ח סי' ד'. ושני הטעמים הללו שייכי גם לגבי הנעלים של גומי, ופשוט דבעי נטילת ידים גם בחולץ נעלים של גומי.

והמקום ברוך הוא יערה עלינו רוח טהרה אכי"ר.

יצחק ניסים רחמים



(מד)

בענין אם יש לענות ברוך הוא וברוך שמו על ברכה שמתכוון לצאת בה ידי חובה

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

בדבר השאלה אם יש לענות ברוך הוא וברוך שמו על ברכה שחייב בה ומתכוון לצאת בה ידי חובתו.

הנה בשכבר הימים מלפני כחצי יובל שנים נשאלתי בזה מהרבנית הצדקת מרת זקנתו ע"ה בהיותי בבגדאד, וזכורני שכתבתי לה כן עיין לעיל במכתב ב', עמ' .. אמנם הגאון מהר"ש אבוהב בספרו שו"ת "דבר שמואל" סי' רצ"ה כתב דאין לענות, דהוי הפסק ושינוי מטבע. הנה ה"מעשה רקח" על הרמב"ם בפ"א מהלכות ברכות הלכה י"א חלק עליו, והעלה שיש לענות ב"ה וב"ש גם על ברכה ששומע ומתכוון לצאת בה יד"ח. ואע"ג דמהרד"פ בשושנים לדוד בפ"ח דברכות השיב על דברי המעשה רקח, ומסיק כהדבר שמואל שאין לענות, וכן כתב הדגול מרבבה ועוד אחרונים. הנה הגאון חיד"א לא מצא הכרע בראיותיהם, ועל כן כתב "בברכי יוסף" סימן רי"ג דאין למחות במי שעונה. וביוסף אומץ סי' ע' כתב "מנהג העולם "יודעים" ולא יודעים לענות ב"ה וב"ש גם על ברכה שמתכוונים לצאת בה יד"ח, עי"ש. וכן פשט המנהג. כן בערך היתה תשובתי למרת זקנתו הצדקת נ"ע.

וברכת הנשואים אמנם צריכה עשרה, אבל אין חייבים בה אלא החתנים, ועל כן כל שאר העם השומעים השבע ברכות לכו"ע צריכים לענות ב"ה וב"ש. ובמקום שנוהגים לענות ב"ה וב"ש גם על ברכה שיוצאים בה יד"ח, גם החתנים יענו, וזה פשוט.
 
יצחק ניסים רחמים ס"ט


(מה)

בענין ביאור פסוק בנ"ך, והיכן מקורו של הבא להטהר

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

א) שאלה: מה כוונת הפסוק ואחזת העיר תתנו חמשת אלפים רחב (יחזקאל מ"ה ו'). ופירוש רש"י ומצודות לא הבנתי. 

תשובה: לפי מה שהבינותי מהפסוק עצמו, אחזת העיר ר"ל נחלת העיר, דהיינו קנין ליושבי העיר לצרכהם, ומ"ש ברש"י ובמצודות אכתוב תשובה מוחלטת בזה בפעם אחרת.

ב) בא ליטמא פותחין לו, שמענו בזה כמה נוסחאות, מה מקורם.

תשובה: דבר זה מבואר באר היטב בתוספות שבת (דף קד ע"א) ד"ה אית וז"ל, אית דגרסי בא ליטמא פתחין לו, כלומר יש לו פתחים ליכנס, בא ליטהר מסייעין אותו, שפותחין לו פתח ליכנס וכו'. ולהנהו דגרסי פותחין לו, צריך לומר דמסייעין אותו הוי טפי מפותחין, עכ"ל. 

הרחמן יסייענו ליטהר וללמוד בקדושה ובטהרה תמיד כל הימים אנו וזרענו וז"ז עו"ע [וזרע זרענו עתה ועד עולם] אכי"ר

הצעיר יצחק ניסים רחמים ס"ט

(מו)

בענין קריאת עיתון לפני התפילה, וגלילת ס"ת בלי מטפחת

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

א) אם מותר לקרוא עתון קודם תפלת שחרית. לדעתי אסור, משום עושה מלאכתו, וזהו כמו מלאכתו שהוא להנאתו, אבל היש מקור לדבר זה.

תשובה: בודאי יש להחמיר. וק"ו הדברים ממ"ש מרן הש"ע בסי' פ"ט סעיף ב די"א אפי' במוצא חברו בשוק, לא יאמר לו אלא צפרא דמרי טב, כדי שיתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים כלל, עד שיתפלל, ועיין קשר גודל סי' כ"ד באזהרות אות ב'.

ב) נהגו לגלול הס"ת בידים כשהוא מונח בתיק, בפרט כשאין הרבה לגלול. וראיתי נוהגים שגוללים אותו ולא תופסים מטפחת ביד, ואיך אפשר לקיים המנהג, שלא יסתור מה שאסרו להחזיק ס"ת ערום.

תשובה: לא אסרו להחזיק ס"ת ערום אלא דוקא אם יש מצוה באחיזה ההיא, כגון בשעת הגבהה או בשעת הקריאה או הגלילה שאחר הקריאה, או אם צריך להגיה בו בעת הקריאה, אבל אם לא אוחזו משום מצוה, כגון לוקחו להניח במקום אחר, או שגוללו קודם הקריאה אל מקום הקריאה, וכל כיוצא בזה, אין איסור לאחוז אותו בלי מטפחת, כיון שלא יש מצוה באחיזה זו, וכמ"ש התוספות והרא"ש והובאו דבריהם בב"י סי' קמ"ז. ועיין בן איש חי הלכות שנה ב' פ' תולדות אות י"ח, כי שם הביא דברי המקובלים בזה, עי"ש.

ג) בנן של קדושים שאמרו בגמרא שלא היה מסתכל בצורתא דזוזא, אם נמצא פירוש על זה בראשונים מדוע יש בזה משום קדושה.

תשובה: עיין תוספות ע"ז דף נ' עמוד א' ד"ה ה"ג, ומשם בארה.

יצחק ניסים רחמים ס"ט

                          
(מז) מכאן והלאה הבאנו את השאלות שנדפסו בספר תולדות יהודי בבל ע"י אברהם בן יעקב, ואינם חלק מהשאלות הנ"ל. הבאנו הדברים ככתבם וכלשונם שם. 


בענין תיבת ומצליח שאומרים בסיום "שבע ברכות"

שאלה: מה שנהגו לסיים בברכת אשר ברא משמח החתן עם הכלה "ומצליח", שמוסיפין תיבת ומצליח, שלא נמצאת בנוסחת הראשונים, לא שפיר עבדי, לא כן.

תשובה: יפה שאלה כבוד הרבנית שתחיה לעד. וכיוונה בזה לדעת גדולים, עיין פתח הדביר ח"ג על ש"ע או"ח סי' רצ"ח שכתב שרב יוסף חכים מורה צדק בק"ק מגנציאה עמד מתמיה על זה, דמהיכא נפקא להו תוספת זו לשלוחי ציבור ששגור בפיהם לחתום בתיבת ומצליח, דליתא בשום נוסחה. דאחד הרואה בש"ס והרמב"ם והרד"א ושאר הראשונים שכתבו נוסח השבע ברכות, וליתא תיבת ומצליח בנוסחתם, והוי הפסק בין ברכת היין לשתייתו. והרב פתח הדביר עצמו הוכרח להליץ על המנהג, דכמה רבוותא סברי להו דבקשת רחמים לא חשיבא הפסק אפילו הפסק גדול, כל שכן תיבה אחת, ואפילו למאן דאמר דגם בקשת רחמים הוי הפסק, מכל מקום היינו דוקא בדבר נפרד ונדרש לעצמו, ברם תוספת כעין זאת בתיבת ומצליח, דאינו נפרד לעצמו, אלא נוסף על נוסח הברכה, לא הוי הפסק גם לדידהו, דהנה כתב מרן באבקת רוכל שנתן רשות לשנות או להוסיף איזה תיבות בנוסח דתקון חז"ל, כל שהוא מענין אותה הברכה. ותיבת ומצליח נמי הוי מענין הברכה, ולא חשיב הפסק. עד כאן עיין שם באורך. ואם זכרוני לא יכחשני, כמדומני שראיתי גם בספרי הרה"ג רבי יוסף חיים זצ"ל שהליץ על המנהג, ולעת עתה לא אזכור מקומו.

(מח)

בענין אמירת ה' מלכותיה קאים וכו' בלחש

שאלה: בתפילת ובא לציון גואל אומרים בלחש ומקבלין... ונטלתני רוחא... מדוע אין אומרים בלחש גם את ה' מלכותיה קאים לעלם ולעלמי עלמיא. 

תשובה: בשולחן ערוך או"ח סי' קל"ב סעיף א' בהגהה, כתב בשם הב"י דקדושה בתרגום אין לאמרה בקול רם אלא בלחש, והוא מהזוהר כמ"ש בב"י סי' נ"ט. אמנם בשער הכוונות למהרח"ו כתב וזה לשונו, ראיתי מדקדקים שלא לומר מלות של תרגום בקול רם אלא בלחש, ויש שאין חוששים, ומורי ז"ל לא היה מקפיד לאומרה בלחש. ולכאורה הוא נגד הזוהר. וכבר העיר בזה הגאון חיד"א בהגהותיו על הזוהר שם בפרשת תרומה, וכתב דאף להזוהר אין קפידה לאומרה בלחש אלא השליח ציבור בלבד, משום דנראה ברבים. אמנם כל יחיד ויחיד המתפלל עמו אין קפידה לאומרה בקול רם, ומשום הכי לא היה מקפיד רבינו האר"י לאומרה בלחש, עכ"ל עיי"ש. והנה ראיתי להרד"א שכתב שהפוסקים הראשונים קבעו כי השליח ציבור אומר בקול רם עם תרגומם, ופסוק ה' ימלוך ותרגומו אומר בלחש, מפני שפסוק זה משה אמרו, והיה ראוי לאומרו ראשון, ושמוהו אחרון כשאר קדושה שהמלכות בסוף. עכ"ל עיי"ש. מבואר מדבריו דאדרבא דוקא הציבור צריכים לאומרה בלחש ולא השליח ציבור, והשליח ציבור צריך לאמר הכל בקול רם, אפילו בתרגום, חוץ מהפסוק ה' ימלוך לעולם ועד שהוא ותרגומו צריך לומר בלחש? ועל כן צריך לומר כמו שכתב השלמי ציבור דף קנ"ה, דהקפידה של הזהר שלא לומר הקדושה בתרגום בקול רם, הוא משום דקדושה בתרגום צריך לומר ביחיד, וקדושה בלשון הקודש בציבור כמבואר בדבריו, וממילא לפי זה בזמן שכל אחד אינו מכוון קריאתו עם חבירו יכול לאומרה בקול רם. ואפילו שליח ציבור כאשר מרים קולו והוא לבדו דינו כיחיד לענין זה. ואתי שפיר דברי הרד"א ורבינו האר"י ואין נסתר מהזוהר. וסיים השלמי ציבור שם עכ"פ למדנו מדברי הרד"א שפסוק "ה' ימלוך" ראוי לאומרו בלחש הוא ותרגומו, מטעם האמור, שמן הראוי היה לאומרו ראשון כיון שמשה אמרו וכו', עכ"ל עיי"ש.
ולפי זה מה מאד צדקו דברי הרבנית שתחיה לאורך ימים טובים, שהתפלאה על האומרים הפסוק ה' ימלוך ותרגומו בקול רם, שמסתימות דברי הזוהר והפוסקים והמקובלים משמע דגם התרגום של פסוק "ה' ימלוך" צריך לומר בלחש, ולדברי הרד"א פסוק זה הוא ותרגומו צריך לומר בלחש כנ"ל. ועיינתי בכמה סדורים מדפוסים שונים, וראיתי שעל תרגום שני פסוקים הראשון כתבו צריך לומר בלחש, ועל תרגום פסוק "ה' ימלוך" לא כתוב שצריך לאומרו בלחש, והוא פלא. ולפום רהטא נלע"ד לומר משום דאין זה מעיקר הקדושה, דדוקא שני פסוקים האחרונים שאמרו ישעיה ויחזקאל ששמעום מפי המלאכים, שייכים לענין הקדושה, וכמו שכתוב בדברי חמודות פרק היה קורא אות כ"ג, והביא דבריו המג"א בסי' ס"ו ס"ק ו', וכן הסכימו כמעט כל הפוסקים. ובזוהר לא קפיד אלא על הקדושה שלא לאומרה בקול רם בתרגום. ואעפי"כ נלע"ד לומר פסוק ה' ימלוך ותרגומו בלחש, לחוש להרד"א. ויש להאריך עוד ואין כאן המקום.

(מט)

היכן כתוב שלא בא לכלל זקנה

שאלה: היכן כתוב ברש"י לא נסמך שלא בא לכלל זקנה.

תשובה: בסנהדרין דף י"ז ע"ב כתב רש"י שמעון התימני תלמיד היה ולא נסמך שלא בא לכלל זקנה, עי"ש. עוד שם ברש"י ד"ה רב נחמן מוסיף שמעון התימני וחמשתן לא באו לזקנה וכו'. ועיין תוספות יום טוב על המשנה פ"ב דמעשר שני משנה ט', עיי"ש. ולמה נקרא תימני, רש"י ביצה דף כ"א ע"א עיין לעיל במכתבי הרב הילמן עמ'....., מכתב כ"ז..

(נ)

האם מפטירין וערבה בשבת הגדול

שאלה: האם אתם קוראים את ההפטרה וערבה.

תשובה: נראה ברור, שלהיות שיש אומרים שאין מפטירין וערבה אלא בשבת ערב פסח, על כן שואלת על מנהגינו. הנה הלבוש באו"ח סי' ת"ל כתב וזה לשונו, יש מפטירין וערבה אע"פ שלא חל שבת הגדול בערב פסח, והטעם משום דכתיב בה הנה אנכי שולח לכם את אליהו וכו', שהוא דומה לבשורת משה רבינו ע"ה בגאולה במצרים, והוי מעין המאורע. ויש שאין מפטירין וערבה אלא כשחל שבת הגדול בערב פסח, משום דכתיב בה הביאו את כל המעשר אל בית האוצר", דהיינו ביעור המעשר בשנה הרביעית דשמיטה, וזמן הביעור הוא בערב פסח. וכתב הזכור לאברהם באות ה' וזה לשונו, מנהגינו להפטיר וערבה אע"פ שלא חל שבת הגדול בערב פסח, ודלא כמ"ש הבאה"ט בסי' ת"ל. וכן כתב המטה משה סי' תקמ"ב בפשיטות, עכ"ל. וכן המנהג בבגדאד. אמנם בארץ הצבי אין נוהגים להפטיר וערבה אלא כשחל שבת הגדול בערב פסח, כמ"ש השומר אמת סי' כ"ג אות א' דף מ"ד סוף ע"ב, עיי"ש. וכעת אני רואה דפה עיה"ק ירושלים נוהגים כל קהל כפי מה שהיו נוהגים במקומם קודם שעלו לעיה"ק.

(נא)

במוצאי פסח האם אומרים "שובה"

שאלה: במוצאי שמיני של פסח בערבית, האם אתם קוראים שובה, או שהנכם מחסירים אותה.

תשובה: כל מוצאי יום טוב מתפללים ערבית דחול ממש בלי שום שינוי, ואין אומרים שובה, ולא ויהי נועם, ולא יושב בסתר וכו'. ואם הוא מוצאי שבת ויום טוב אומרים הכל כמו במוצאי שבת.

(נב)

האם מברכים על הברקים והרעמים בשם ומלכות

שאלה: לפני כמה שנים שמעתי מפי אנשים מהימנים כי בימים אלו בבגדאד חדלו לברך בשם ומלכות על ברקים ורעמים. האם דבר זה נכון. 

תשובה: לא רק בדורינו נהגו כך, אלא גם מדורות ראשונים, וגם בארץ ישראל אזמיר ועוד בכמה מקומות אשר שמענו את שמעם לא נהגו לברך בשם ומלכות. וכבר עמד על זה הרב פתח הדביר חלק ב' סי' רכ"ז אות ג' דף ק"ה ע"א, וכתב לקיים המנהג, על פי סברת הראב"ד הידועה, דס"ל דכל ברכות הראיה הוו בלא שם ומלכות, ואע"פ שבשאר ברכות לא קי"ל כהראב"ד, בברכת הרעמים והברקים נהגו כוותיה, משום דברכת הרעמים יש לברך תוך כדי דיבור, ואי אפשר להבחין זה, ובפרט ההמון, על כן נהגו שלא לברך בשם ומלכות, שלא לפגוע באיסור ברכה לבטלה, עיי"ש באורך. ועיין בן איש חי הלכות שנה ראשונה פרשת עקב אות ט"ז, ועוד אחרונים. ועת לקצר. ועוד חזון למועד עיין לעיל במכתבי הרב דוד ב"ר יעקב ב"ר יוסף חיים, עמ' מכתב ב' שאלה ד'..

(נג)

ביאור בגמרא במסכת מגילה

שאלה: במסכת מגילה דף ט' ע"ב פירש רש"י ואת צעירת הרגלים, לפי שידיה קצרות וקטנות מרגליה. וקשה, דהוה ליה לכתוב צעירת הידיים.

תשובה: הערה נכונה היא זו על רבינו רש"י ז"ל. וכבר העירו בזה המפרשים. והרב יוסף חיים בספרו בן יהוידע, וכמו כן בספרו בניהו, כתב לתרץ על פי הקדמה, שהקדמונים היו קורים את השמות של הילודים גם על שם החידוש שנמצא בהנולד עצמו, כמו שם עשיו, שנקרא על שם שנולד כולו כאדרת שיער, וכן רבים, ואשת תלמי קראו לה ארנבת, משום שנולדה ידיה קצרות כארנבת. ואם כן אם היו כותבים ואת צעירת הידים, החשש והפחד היה נשאר במקומו, על כן נתחכמו לכתוב את צעירת הרגלים, שבאמת דרך הארנבת לכוף קצת רגליה לקצרן ולהשוותן לערך גובה ידיה, ובזה אין רמז לאשת תלמי ההולכת בקומה זקופה. וכן כתב גם המשמרת כהונה. והרב יוסף חיים ז"ל בשם בנו הרב רבי יעקב כתב לתרץ שההולכים על ארבע ידים נקראות רגלים, עיי"ש.

(נד)

ביאור כי לכל העם בשגגה שבכל נדרי

שאלה: בתפילת כל נדרי בליל יום הכיפורים אומרים כי לכל העם בשגגה, מה הכוונה.

תשובה: בטור או"ח סי' תרי"ט מבואר הדבר, וס"ל בתר רב סעדיה רבי תיקון רבנן לומר כל נדרי, לעדה ששגגה ואסרה איסר על נפשה בבית הכנסת, כגון נדרי שגגות ואונסין בשגגת ציבור. אבל מי שנשבע כל השנה להתיר שבועותיו ולבטלה, לא עכ"ל, עיי"ש. ועיין פרישה.

(נה)

אם יש בישולי עכו"ם במרקחת

שאלה: נא להודיעני, אם גוי הרתיח ריבה של Rhubarb רברבר, סוג צמחי בר ממשפחת הרב ברכיים., האם היא מותרת, או אסורה גם בדיעבד.

תשובה: חקרתי על הנ"ל, ואמרו לי שהוא מין פרח שיש לו עיקר, והעיקר הזה מרקחים אותו בסוכר, וכפי הנראה דעיקר זה אינו נאכל כפי שהוא חי, וכאשר מרקחים אותו בסוכר עולה על שולחן מלכים ללפתן או לפרפרת, דהיינו לקינוח סעודה. ואם כן דינו מפורש בש"ע יו"ד סי' קי"ג סעיף א' דאפילו אם בשלו הגוי בכלי ישראל ובבית ישראל אסור, עי"ש. ואע"ג דפרי חדש ועוד אחרונים שם כתבו דאינו אסור משום בשולי גוים אלא דבר שעולה ללפתן, ודבר שעולה לפרפרת מותר, וכתב הרב תורת חיים דמה"ט נוהגים לאכול מרקחת של גוים מעשה רוקח, דאע"ג דעולה על שולחן מלכים, ואינו נאכל כמו שהוא חי, כגון מיני עיקרין וקליפי פירות, מ"מ כיון שאין מלפתין בהן את הפת מותרין, עכ"ל. ולפי זה יוצא דאם המרקחת הנ"ל בשאלה אינה עולה ללפתן אלא לפרפרת, שהיא מותרת, מ"מ אנן לא קי"ל כאחרונים הנ"ל, אלא קי"ל כהטור והש"ע דס"ל דלא דוקא דבר העולה ללפתן אסור, אלא גם דבר שעולה לפרפרת אסור. ועיין למוה"ר זבחי צדק סי' קי"ג אות מ"ז. ומה שחילק לבסוף בדברי התורת חיים הוא דוחק, כאשר יראה המעיין.

והנה בהגהות חכמת שלמה (קלוגר) סביב הש"ע, הובאו דברי התו"ח הנ"ל, וסיים לדברי רמ"א בהגה ביו"ד סי' צ"ו סעיף ב' שכתב דאוכלין מרקחות של גוים, ונראה דכוונתו להוכיח משם כדברי התורת חיים הנ"ל. ובאמת אין משם ראיה כלל, דהרמ"א שם מיירי במידי דנאכל כמו שהוא חי, כמו הזנגביל דנקט שם דאמרינן בברכות ל"ו ע"ב, וביומא פ"א ע"ב, האי המלתא דאתיא מבי הינדואי שריא, פירוש מרקחת של זנגביל הבאה מארץ כוש, אינה אסורה משום בשולי גוים, דזנגביל נאכל כמו שהוא חי, עיי"ש. ועיין ש"ע או"ח סי' ר"ג. ועיין לחם הפנים יו"ד סי' קי"ג אות ה'.

ועל עצם הסוכר שעושים אותו מהלפת האדום, שאינו נאכל כמו שהוא חי, אלא על ידי הדחק, וקיימא לן גם בדבר הנאכל כמו שהוא חי ע"י הדחק יש איסור בישולי הגוים, עיין להגאון שם אריה חיו"ד סי' כ"ב, שנצטער אותו צדיק על הדבר הזה שהסוכר צריך לכל אדם, ולא מצא לו היתר ברור, עי"ש. אמנם הבאים אחריו מצאו היתרים מרובים לסוכר. עיין למוהר"ר בן איש חי שנה ב' פרשת חקת אות כ"ב. ועיין שו"ת אבן שתיה יו"ד סי' ג'. ועיין בזר זהב על או"ה כלל מ"ג אות ד'. ועיין שואל ומשיב מהדורה ג' חלק א' סי' ר"ל. ועיין להגאון שדי חמד חלק ד' אסיפת דינים מערכת ב' סי' ב' אות ב', עיש"ב. ונחזור לענין השאלה הנ"ל, דאם הגוי שבשל את המרקחת הנ"ל הוא משרת בבית ישראל עיין בש"ע סי' קי"ג סעיף ד' בהגהה. ועיין שו"ת רב פעלים ח"ד או"ח סי' ו', ומשם בארה שיש להקל בזה בדיעבד אם המרקחת הנ"ל אינה עולה על שולחן מלכים אלא לפרפרת, כי יש כאן ספק ספיקא, ואפילו ששני הספקות הם נגד מרן הש"ע, עיין ברב פעלים ח"ד יו"ד סי' ה' בסוף התשובה. ועיין שו"ת מהרש"א אלפנדארי יו"ד סי' א', וסי' ב'. ויש להאריך ואין כאן המקום.

(נו)

בענין נתינת שמן על כבד קודם צליה

שאלה: כבד שנמצא על שפוד, האם מותר לשים עליו מעט שמן שומשומין.

תשובה: שאלת חכם חצי תשובה, כי באמת אין להקל בזה, ועיין בש"ע יו"ד סי' ע"ג סעיף א', אם בדיעבד בשלו הכבד לבדו בקדרה, מותר לבדו, אבל הקדרה אסורה, וכן המים. וכיון שהמים שנתבשל בהם אסורים, ממילא צריך הכבד הדחה אח"כ להעביר ממנו המים האסורים. וכאן נמי בנדון השאלה, כשנותן עליו שמן וצולהו, השמן מיד נאסר, וזה את"ל דגם שמן אינו בולע, מה שאין כן דעת הפוסקים שכתבו דמה שאמרו שהכבד פולט ואינו בולע, הוא במים, דקלוש, כמו מים וירקות וכדומה, וכן דם בעין, אבל שמנונית וציר בולע ואסור, ולהיות כי בענין זה רבו השיטות הענינים עמוקים ומבוארים בדברי הש"ע בסי' הנ"ל ובפוסקים החונים עליו, לא ראיתי להאריך.

(נז)

היכן כתוב עד לאחת

שאלה: היכן כתוב עד לאחת.

תשובה: במנחות פרק הקומץ רבה דף י"ח ע"א. אמר רבי כשהלכתי למצות מדותי אצל רבי אלעזר בן שמוע, ואמרי לה למצות מדותיו של רבי אלעזר בן שמוע, מצאתי יוסף הבבלי יושב לפניו, והיה חביב לו ביותר עד לאחת. ועיין שם בתוספות שפרשו עד לאחת דהיינו עד מאד, תרגום מאד לחדא, וכתבו עוד שיש מפרשים עד הנפש שנקראת יחידה, עי"ש. ועיין בתשובת הרשב"ש וז"ל מכאן נשמט מספרו של א. בן יעקב. והשלמנו על פי כ"י המחבר., ועיין בתשובות הרשב"ש סימן ר"ף וז"ל, מה שכתבתי לך בגליון הכתב חביב עלי עד לאחת, ושאלת מה ר"ל לאחת, במנחות פרק הקומץ מצאתי אצלו יוסף הבבלי יושב לפניו והיה חביב לו עד לאחת, כלומר חביב לו עד מאד, שתרגום מאד לחדא. ובתנחומא פרשת קורח עה"פ ויחר למשה מאד נצטער עד לאחת, והוא תרגום של מאד, עכ"ל עיי"ש. ובזה נשתמשו הפוסקים לכתוב חביב עלי עד לאחת.

(נח)
מתי נתקנה התפילה בצורתה הנוכחית

שאלה: מתי התחילו להתפלל כמונו? יש אומרים כי בזמן האחרון מצאו תעודות שבהן נאמר כי גם בגלות הראשונה התפללו כך. 

תשובה: לא ידעתי מה חדש מצאו אלה, יותר ממה שמפורש בש"ס ובפוסקים. הנה בברכות דף ל"ג איתא: אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות תפלות וקדושות והבדלות, עיי"ש. ובמסכת מגילה דף י"ז ע"ב אמר רבי יוחנן ואמרי לה במתניתא תנא, מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר. וזה לשון הרמב"ם פרק א' מהלכות תפילה הלכה ד', כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצאר הרשע, נתערבו בפרס ויון ושאר האומות, ונולדו להם בנים בארצות הגוים, ואותם הבנים נתבלבלה שפתם, והיתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה, וכיון שהיה מדבר אינו יכול לדבר כל צרכו בלשון אחת אלא בשיבוש, שנאמר ובניהם חצי מדבר אשדודית וגו', ואינם מכירים לבד יהודית ובלשון עם ועם, ומפני זה כשהיה אחד מתפלל, תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח הקב"ה בלשון הקודש וכו'. וכיון שראה עזרא ובית דינו כך, עמדו ותקנו להם שמנה עשרה ברכות על הסדר, וכו' עי"ש.
ורבינו הגדול מרן ב"י באו"ח סי' קי"ב, כדי להשמיענו מה פירוש על הסדר, הביא לנו מה שכתב בשבלי הלקט וזה לשונו מאי על הסדר? זו סדר עולם, שכך מצינו שמונה עשרה ברכות של תפלה מעולם היו מתוקנות זו אחר זו. כיון שבאו אנשי כנסת הגדולה כללום ותיקנום כסדרן. כשניצול אברהם מאור כשדים, פתחו מלאכי השרת ואמרו מגן אברהם. כשנעקד יצחק אמרו בא"י מחיה המתים. כשבא יעקב אבינו ופגע בשערי שמים והקדיש שמו של הקב"ה, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י האל הקדוש. כשבא פרעה להמליך את יוסף על מצרים, בדקו אם יודע שבעים לשון, בא גבריאל ולמדו שבעים לשון, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י חונן הדעת. כשעשה ראובן מעשה בלהה, ומיד חזר בתשובה, דכתיב וישב ראובן אל הבור, אמר ר"י שחזר בתשובה וחיה, דכתיב יחי ראובן, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י הרוצה בתשובה. כשעשה יאודה מעשה תמר, והודה ונסלח לו, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרי בא"י חנון המרבה לסלוח. כשמררו המצרים את חיי אבותינו, ואמר הקב"ה לישראל וגאלתי אתכם, מיד פתחו וכו' ואמרו בא"י גאל ישראל. כשנצטער אברהם אבינו צער מילה, בא רפאל ורפאו, מיד פתחו וכו' ואמרו בא"י רופא חולים. כשזרע יצחק אבינו ומצא מאה שערים, פתחו ואמרו בא"י מברך השנים. כשבא יעקב למצרים ונקבצו כולם כאחד, פתחו ואמרו בא"י מקבץ נדחי עמו ישראל. כשניתנה תורה לישראל, ואמ"ל הקב"ה למשה ואלה המשפטים, פתחו ואמרו בא"י אוהב צדקה ומשפט. כשטבעו המצרים במצרים, פתחו ואמרו בא"י מכניע זדים. כשאמר לו הקב"ה ליעקב ויוסף ישית ידו וכו', שמח ובטח ע"ד של מקום, וכשנפטר יעקב אבינו ובא יוסף ונתן שתי ידיו על עיניו ונשקו ובכה, מיד פתחו ואמרו בא"י משען ומבטח לצדיקים. כשבנה שלמה את בית המקדש, פתחו ואמרו: בא"י בונה ירושלים. כשנושעו ישראל ועברו בים סוף ואמרו שירת "ויושע" וכו', פתחו ואמרו בא"י מצמיח קרן ישועה. כשנאנחו ישראל וזעקו לאל ושמע זעקתם וכו', פתחו ואמרו בא"י שומע תפילה. כשעשו ישראל המשכן וכו' ושכנה השכינה בין שני הכרובים, פתחו ואמרו בא"י המחזיר ברחמיו מהרה שכינתו לציון. כשהכניס שלמה הארון לפני ולפנים ואמר אל תשב פני משיחך, פתחו ואמרו בא"י הטוב שמך ולך נאה להודות. כשנכנסו ישראל לארץ ונתקיים עליהם: ונתתי שלום בארץ, פתחו ואמרו ברוך עושה השלום. לפיכך כשבאו אנשי כנסת הגדולה ותקנו בחכמתם הסדר הזה, פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך חכם הרזים שנתן חכמה ליראיו שהם בני גוי גדול. כמו שאמר להם משה ומי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו, עכ"ל שבלי הלקט, עיי"ש.
וכן כתב הסמ"ג עשין י"ט וזה לשונו, ובימי אנשי כנסת הגדולה הם עזרא וזרובבל ויאושע בן יהוצדק הכהן הגדול וחבריהם, עמדו הם ותקנו י"ח ברכות שאנו אומרים על הסדר, עי"ש. ובב"י סי' הנ"ל כתב שהאגדה שכתב בשבלי הלקט, כתובה באורחות חיים יותר באורך, ושם כתוב שהמחזיר שכינתו לציון אמרו כשחזרה השכינה בבית שני. ועל זה תמהו רבים וכן שלמים, הלא שכינה חסרה מבית שני כמפורש בסוף פרק קמא דמסכת יומא, דמקדש שני היה חסר ה' דברים ומכללם שכינה. ועיין פתח הדביר סי' קיב שהאריך הרבה בזה, ואסף איש טהור כמה תירוצים שנאמרו בכמה ספרים, ועיין עוד בדברי מנחם בהגה"ט סי' הנ"ל. ועיין שו"ת בני ציון הישנות סי' ג', ועוד בכמה מחברים. ולהיות כי היום עש"ק והשעה דחוקה, לא יכולתי להאריך יותר.

(נט) 

בענין הבטוי "אנו בני ספרד"

שאלה: מורנו הרב נ"ע היה תמיד כותב לאדוני אבי נ"ע כך: ואנחנו בני ספרד אין לנו אלא מה שפסק מרן. מה פירוש בני ספרד.

תשובה: מ"ש בני ספרד, לאפוקי בני אשכנז, שהם יוצאים ביד רמ"א. שבארץ ישראל וסוריה וטורקיה וארצות המערב וכו' כולם קבלו עליהם ועל זרעם פסקי מרן השו"ע, וגלילות אשכנז קבלו פסקי הרמ"א בעל ההגהה. וכתבו הפוסקים, כשם שהספרדי המקיל נגד הש"ע חייב כפרה, כך אשכנזי שבארצות אשכנז המקיל נגד הרמ"א צריך כפרה. והרבה פקפקו הפוסקים על האשכנזים שבאו לא"י, שלפי הנראה על פי הדין היו צריכים להחמיר במה שהחמיר מרן הש"ע וד"ל  שאלה זו נשאלה פעמים ראה לעיל שאלה כ"ז..

(ס)

בענין התשליך כשחל ר"ה בשבת

שאלה: לפי פסקי האר"י ז"ל יש לעשות תשליך אפילו כאשר חל יום ראשון של ראש השנה ביום שבת-קודש, גם אתה נוהג כך. 

תשובה: בזה אני נוהג נגד דעתי, שאין ברצוני לשנות מהציבור וממה שנהגו אבותי ורבותי, אבל על פי האמת אין דעתי נוחה ממנהג זה שהנהיגו מוהרי"ח בבגדאד לעשות סדר תשליך גם ביום שבת קדש אם חל יום א' דר"ה בו, אם כי אין לי עסק בנסתרות ואיני יודע אם על פי הסוד נכון לעשות סדר זה ביום ש"ק או לא, אמנם זה ידעתי, שבתשובת שבות יעקב חלק ג' סי' מ"ב נשאל על זה והתיר, וכתב שאין להשגיח על מ"ש בקיצור של"ה לאסור. ועל זה כתב הגאון חיד"א ביוסף אומץ סי' טו"ב אות ג', שהשבות יעקב הטיח דברים על מי שאמר שלא יאמרו סדר התשליך ביום ש"ק, וגרם לו זה משום שסבר שהדברים כפשוטם, אמנם הראשונים היו נוהגים מנהגיהם על פי האר"י ז"ל, יש מקום לומר דלא יאמרוהו בשבת, מ"מ לדידי חזי לי דשב ואל תעשה עדיף, ומה גם בדברים העומדים ברומו של עולם, כל שלא נמצא בפירוש מרבינו האר"י ז"ל. והגם דשמעתי שהרב החסיד מהר"י אירגאז זלה"ה היה אומרו בשבת, לא נתברר אם ידע שהרב עיר וקדיש הרמ"ז מנע אמירתו, עכ"ל מרן החיד"א ז"ל. ומוהרי"ח בספר בן איש חי פרשת נצבים אות י"ב, כתב שיש לעשות סדר התשליך אפילו חל ר"ה בשבת. כך נמצא כתוב בכתיבת יד מהר"י ענתבי בשם הרש"ש, עכ"ל.
ואצלי תמוה הדבר, שהחיד"א שהיה חברו ושותפו של הרש"ש בעולם הזה ובעולם הבא, שלא ידע ממנהגו אם היה עושה תשליך ביום ש"ק או לא. גם זאת פלא לומר שהרש"ש היה מנהגו לעשות התשליך בשבת, ולא העלה דבר זה על ספר מספריו. וכיון שהחיד"א עצמו היה אר"י במסתרים, והרמ"ז שר בית הזהר מנעו מלאומרו, היכי נשבוק ודאם מפני שמהר"י ענתבי לא שמיע ליה הכי בשם הרש"ש, אתמהה? והרב המקובל והחסיד רבי אליאו מאני ז"ל כתב בסוף ספרו שיח יצחק, שאם חל יום א' דר"ה בשבת לא היה עושה סדר התשליך כלל ביום א' ולא ביום ב', ביום א' לא עושה משום דסבירי ליה כדעת הרמ"ז והחיד"א ז"ל דיום ש"ק אין ראוי לאמרו. וביום ב' אין לו שייכות, שא"כ היו צריכים לעשות בשני הימים, וסיים דאף שבבית-אל נהגו לעשות סדר התשליך בשבת, כיון שאין הדבר ברור שהיה המנהג כן בזמן הרש"ש, לכן ממקומי לא אזוז, עכ"ל. וכן כתבו עוד כמה אחרונים שאין לי פנאי כעת להעתיק דבריהם. אמנם מהר"ח פלאגי קיים בעצמו והנהיג לעשות התשליך בשבת. ואני הקטן אף שאין דעתי נוחה לא רציתי לפרוש מהציבור, כי בבגדאד כולם נהגו לעשות בשבת עיין מש"כ הרב עבדאללה סומך בשו"ת זבחי צדק החדשות סי' ל"ח נ"ה. וכן כתב המקובל הרב שמעון אגסי בספר זהב שבא עמ' ק"ח. ומרן הרי"ח טוב בבא"ח שנה א' פרשת נצבים אות י"ב. , וגם בבואי לפה עיה"ק לא רציתי לשנות, ואני אומר הפסוקים כקורא בתורה, ואיני אומר הבקשה של החיד"א כולה אלא משמיט בה.

(סא)

מה ביאור המילים שערי לוויה

שאלה: בתפילת ראש השנה "תענו ותעתרו", אומרים "שערי לוויה". מה פירוש מלים אלה.

תשובה: לא בכל המחזורים שלנו כתוב נוסח זה. ועתה איני יודע מקורו... כבוד הרבנית נראה לה לפרש זה על פי מה שכתבו חז"ל במסכת סוטה דף מ"ו ע"ב, ויתכן הוא. לפי שעה נלע"ד שהכוונה למה שכתבו חז"ל ששני מלאכי השרת מלווין את האדם, ועיין ברכות דף ס'. וערוך ערך אקי, וש"ע או"ח סי' ג' סעיף א', ובזוהר משפטים דף ק"ו: קב"ה עביד טיבו עם בני נשא וכו' פקיד עמיה תרין מלאכין נטורין ליה חד מימיניה וחד משמאליה, עי"ש. וכתבו הפוסקים שעתה לא נהגו לומר התכבדו מכובדים, כמו שכתוב בש"ע, משום שאין אנו מחזיקים עצמנו ראויים שמלאכים ילוו אותנו. ואולי אנו מתפללים ביום הרת עולם שנהיה ראויים לכך, ויפתח לנו שערי לויה, וישלח לנו מלאכיו הטובים שילוו אותנו וישמרו אותנו בכל אשר נלך. ועיין רב פעלים ח"ב או"ח סי' י"ד, שנשאל שפעמים כל הקהל אומרים קדיש, ולא ישאר אף אחד שיענה אמן, למי אומרים ואמרו אמן, וכתב שלהמלאכים העומדים בימינו ושמאלו, על דרך שאמרו חז"ל שני מלאכי השרת מלווים לאדם אחר קבלת שבת, עיי"ש. ונעלם ממנו שכבר קדמו המ"מ והביאו המגן אברהם באו"ח סי' ס"ו ס"ק ז'. ועיין שם במטה משה חלק א' סי' קנ"ד שכתב וזה לשונו, ואפילו יחיד יאמר אחר עושה שלום ואמרו אמן, להמלאכים המלווים את האדם בכל יום, והמצווין לשומרו, עכ"ל. וכנראה שהרי"ח טוב שינה וכתב למלאכים של שבת שזוכה להם אחר קבלת שבת, משום דקשה לו, הלא אין אנחנו מחזיקים עצמנו ראויים לכך, ומשום זה אין אנו נוהגים לאמר "התכבדו" כמ"ש הש"ע בסי' ג' סעיף א', אלא שאף לדבריו קשה תיבת בשבת, בחול למי אנו אומרים "ואמרו אמן", אלא דבאמת רק את עצמנו אין אנו מחזיקים לראויים לכך, אבל לא לאחרים. ואפשר שבכה"ג ימצא ראוי שהמלאכים ילוו אותו, ואפילו מתפלל ביחיד בבית, אפשר שבני ביתו ראויים, ועל כן נהגו שאפילו יחיד אומר "ואמרו אמן" אחר "עושה שלום", ועיין פרי מגדים באו"ח סי' קפ"ט אות א', ודבריו צריכין עיון.

(סב) מכתבים זה מכיל התכתבות בין הרב יצחק ניסים להרב סלימאן ששון בין השנים תש"ט - תש"י, בביאור סוגית הגמרא במסכת קידושין נ"ט ע"א בענין מכירת קרקע ראשונה, ואם מעשה זה דרב גידל ורבי אבא היה בארץ ישראל או בחוץ לארץ.


בענין ביאור בגמרא במסכת קידושין

יצחק ניסים רחמים
  רוחמה ירושלם
    ארץ ישראל

ב"ה ירושלים ת"ו י"ט אייר תש"ט.

		הוד כבוד מעלת הרב המובהק שר ונגיד
בנש"ק כש"ת כמהר"ר סלימאן ששון שליט"א.

אחדהש"ט באה"ר!

	ירשה לי הוד כבוד מעלתו לשאול ממנו אם יוכל להוכיח לי אם המעשה דרב גידל ורבי אבא המובא בקידושין דף נ"ט ע"א, אירע בא"י או בבבל, ואם יש להוכיח מהא דרבי חנינא בע"ז דף ט' ע"ב דאמר אחר ארבע מאות שנה לחרבן, אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד, לא תקח שהמעשה דרבי גידל ורבי אבא אירע בא"י. ומה דעת מעכ"ת אם אדם שאין לו עוד קרקע בא"י, ורוצה לקנות עתה חלקה גדולה לשם מסחר, למוכרה בפעם אחת אם בחלקים, או משום שקונה אותה לכתחילה על מנת כן למוכרה, אין בזה חשש, או אעפ"כ יש לחוש וצריך לקנות לו מקודם חלקה לעצמו שלא ע"מ למוכרה, ואח"כ יקנה חלקות אחרות לשם מסחר. זה נפל ברעיוני זה עתה לשאול את מעכ"ת לשמוע את חוות דעתו. ועיין ש"ע יו"ד סי' קע"ט ס"ב שכתוב שם בהגהה אלא שאין לחקור אחר זה, מה הכוונה? נא להודיעני.

ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.

יצחק ניסים רחמים ס"ט

תשובת הרב סלימאן ששון בנדון הנ"ל

סלימאן דוד ששון
לונדון

בהנ"ו

ליל ט"ו סיון אשבו"ת (תש"ט).

לק' הד' ומע' [לקראת הדרת ומעלת] כבוד תפארת החכם השלם הרב המובהק כמוהר"ר יצחק נסים רחמים הי"ו יחשל"ט כי"ר ירושת"ו.

	אחדש"ו וכו'. בדבר הענין אשר העיר עליו כת"ר בטובו את תשומת לבי במכתבו של י"ט אייר, היום הזה למדנו את ענין שאלת כת"ר כה"ר מאיר בניהו הי"ו ואני, והנני להעלות על הנייר את אשר מצאנו בזה, בעה"ו.

א) לענ"ד המעשה דרב גידל ורבי אבא המובא בקידושין נ"ט ע"א, לענ"ד היה בא"י. הנה כל החכמים הנזכרים במעשה דהיינו רבי גידל ורבי אבא ורבי זירא ורבי יצחק נפחא, כולם סליקו להתם כמבואר בסדר תנאים ואמוראים בערכיהם. אלא שאין זו ראיה מכרעת. אבל בנו יקירו מאיר בניהו הי"ו דייק יפה בלשון של רבי יצחק נפחא שם: המתין לו עד שיעלה אצלינו לרגל, שלשון עלייה נופלת רק על א"י כידוע, ולו היה בבבל היה אומר עד שיבא אצלינו לרגל, וכיון שהיו עולים אליו ברגל, משמע שהיו אז יושבים בא"י כולם.

ב) מגמ' ע"ז דף ט' ע"ב לענ"ד אין להוכיח דבר, שהרי כתוב שם אחר ד' מאות שנה לחורבן הבית, ואילין אמוראי הוו קדמי לד' מאות שנה בכמה דרי. ואפילו אם היינו מוצאים מעשה כזה אחר ד' מאות שנה, לא היה אפשר להוכיח מכאן שהמעשה היה בא"י, מפני שגם בחו"ל היו קונים קרקעות אחר זמן זה של ד' מאות שנה.

ג) אע"פ שאמרנו שהמעשה היה בא"י, מ"מ לענ"ד החשש של ארעא קמייתא לא מסמנא מילתא אינה תלויה בא"י דוקא, אלא ה"ה אם היה ענין כיו"ב בחו"ל ג"כ לאו מסמנא מילתא. וראיה לדבר מצאתי בגירסת הרב המאירי ז"ל שם בקידושין, שאחרי המלים לא מסמנא מלתא, סיים בדברי רב גידל דאמר מר המוכר מנכסיו הראשונים אינו רואה מהם סימן ברכה לעולם. הרי דלא חילק בין א"י לחו"ל, וא"כ לא מסמנא אינה מפני קדושת הארץ.

ד) אלא שיש לחקור מי שיש לו קרקע בחו"ל, וקנה חלקה ראשונה בארץ, אם זה נכנס לגדר נכסיו הראשונים, כיון שבארץ מיהת זוהי קרקע ראשונה שלו, וממעשה דרב גידל אין ראיה, דאפשר שהיתה קרקע זו אצלו ראשונה ממש.

ה) ואפי' אם נאמר שקרקע ראשונה בארץ אפי' למי שיש לו בחו"ל שנקראת נכסיו הראשונים, עדיין נשאר לברר אם מחוייב מצד הדין לחוש להא דלא מסמנא מלתא, או שרק מותר לחוש (דלא עבר על לא תנחשו), ורב גידל לנפשיה הוא דחייש, (וכמו שאמרו גבי בית תינוק ואשה אע"פ שאין נחש יש סימן, ופירש"י על אע"פ שאין נחש, שאסור לנחש ולסמוך על נחש (חולין צ"ה:)). ולענ"ד אם אינו רוצה לחוש, אינו מחוייב. וכן משמע מדברי הרב המאירי סנהדרין צד 249 שענייני סימנים מותר ולא מחוייב, וכן משמע מדברי מור"ם סי' קע"ט סעי' ד' שמותר ולא מחוייב. ועיין עוד בסמוך אות ז'.

ו) ואפי' אם נאמר שראוי לחשוש, עדיין יש לומר דלא אמרו המוכר מנכסיו הראשונים, אלא כשהיו הנכסים עומדים לו לתשמיש כגון חרישה או בנין וכיוצא, אבל הקונה על מנת למכור, מה שייך בזה המוכר מנכסיו הראשונים, הרי זה כאילו אינם נכסיו, ואיך שיהיה אין ממעשה דרב גידל ראיה לדבר זה, שהרי רב גידל בודאי לא היתה כוונתו למכור אותה קרקע, שאם היתה כוונתו למכור לא היה מסרב למכור. אלא שיש לדחות שמשום זה גופא לא היתה כוונתו למכור משום המוכר מנכסיו הראשונים, וכדי שיקנה אחריה שניה למכור, ולהכי לית למשמע מהכא מידי.

ז) וממה שהעיר כת"ר על דברי מור"ם ז"ל שם סע' ב', שמשמע שיש לחוש ושלא לעשות נגד המזל. לענ"ד יש לחלק בין סימן למזל. שבענייני עתים לא טובים, במה שהוא גלוי ומפורסם שהוא זמן לא טוב, לא רק שהתירוהו מאיסור לא תנחשו, אלא גם החמירו בו לכתחילה לחשוש בכהאי גוונא. עיין מאירי סנהדרין 253. לא כן ענין סימן, דלא מצינו דחיישי להו כולי האי.

ח) אלא אולי יש לחשוש לבלתי בטל ממנו מצוה. והוא שבהיות לאדם קרקע בא"י, אולי הוא מקיים וירשתם אותה, וכשהוא מוכרו לגמרי מסתלק ממנו אותה מצוה. אלא שלכאורה יש לסתור זה ממה שלא מצינו שאסרו ליטול בחזרה ספרים שהשאיל, אע"פ שאמרו עושי צדקה בכל עת זה הכותב ספרים ומשאילם לאחרים.

ט) ובהיותי היום בביהמ"ד, הרציתי את הדברים לפני הקהל, ואחד השומעים העירני על דברי רש"י בפרשת בהר וכי ימוך (כ"ה כ"ה), מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא מחמת דוחק עוני, עכ"ל. שוב ראיתי דברי התו"כ [התורת כהנים] המובא בתורה תמימה, ודברי הרמב"ם פ"ב הי"ב מדעות שהביא בפירושו שם, אלא שמדברי התו"כ והרמב"ם משמע שפירוש הדברים הם כך, ששדה הנזכרת היא השדה שממנה פרנסתו, ולא שדה שקנה לשם מכר, יעו"ש.

י) סוף דבר הנה מה טוב ומה נעים אם אדם ישאיר חלקה לעצמו בארץ ישראל, ולא ימכור הכל, ואף במקום שמותר למכור שדהו, מצאנו שאמרו כלשון הזה (עי' רש"י ויקרא שם) למדה תורה דרך ארץ שישייר שדה לעצמו, ולענ"ד אם השאיר לעצמו חלקה, יצא ידי חובתו, והוא שיהיה בחלקה שיעור לדירה הראויה לו ולשאר תשמיש הצריך לו. הנלענ"ד כתבתי, ועתה לשמוע דעת כת"ר היקרה אצפה. 

בדשו"ט וכט"ס מכולנו.

הצעיר סלימאן דוד ששון יצ"ו


תשובת הגר"י ניסים בשנית להרב סלימאן ששון

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

המעשה דרבי אבא ורב גידל המובא בקידושין דף נ"ט, אם אירע בא"י או בחו"ל

הנה יפה כתב כת"ר דנראים הדברים שהמעשה הזה היה בארץ ישראל. ואין נ"מ כדי להוכיח זה בראיות, כיון דזה פשוט דעיקר הקפידה במכירת נכסים הראשונים היא בכל מקום. ואף שבלאו הכי נכסי חו"ל אינם בכלל ברכה, כמ"ש בב"ר פרשת ויצא פרשה ע"ד, נראה דאעפ"כ הקפידו על זה. ודקדוקו של המבי"ן [הר' מאיר בניהו] שהמעשה אירע בא"י מדברי ר"י נפחא שאמר לר"ז המתן עד שיעלה, הנה זה יש לדחות, דגם על ההולך לבהכ"נ ולבהמ"ד וכו' ולב"ד וכו' נופל לשון עלייה, ויקרא "עולה", ואין לי פנאי להביא דוגמאות ומקורות לזה, ודי אם יעיין בדברי הראב"ע וחזקוני בפרשת השבוע עה"פ וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם ויאמרו לא נעלה (במדבר ט"ז י"ב).

אם בעל נכסים בחו"ל קונה נכס בארץ ישראל, אין זה בכלל נכסים הראשונים, ואין לחוש למוכרו אם ירצה, ואף כי אין צורך בראיה לזה, הנה כדי להפיס דעת מי שירצה לפקפק בזה, נ"ל עתה לדקדק זה ממה שהוצרך רש"י לפרש ארעא קמייתא זו היא לי ראשונה שלקחתי מעולם, וי"ל דהוצרך לפרש זה כדי שלא נטעה בזה לומר דחשש רבי אבא הוא משום קרקע ראשונה היא לו בא"י, על כן פירש דהיא לו קרקע ראשונה שלקח מעולם. ואם כנים אנו בזה ממילא משמע נמי דמשמע ליה לרש"י דמעשה זה אירע בא"י, אלא דמהר"י בי רב כתב בשיטתו שרש"י נזהר מטעות אחר, "דהוה אמינא דהיינו ששדה זה היה לי בראשונה, על כן פירש דאינו כן אלא זו היא לי ראשונה שלקחתי מעולם". ונראה לכאורה דהוו גרסי בדברי רבי אבא דארעא קמייתא היא "לי", עי"ש.

והקונה בית או שדה לסחורה ע"מ למוכרם, אע"פ שהם נכסים ראשונים לו, אינם נכנסים בכלל החשש של מכירת נכסים ראשונים, דלא חשו אלא במה שקנה לעצמו, אבל על סחורה אדרבא אמרו אדחלא אכרעיך זבינך זבין (פסחים קי"ג ע"א). וכוונתם ברורה שכל סחורה שקונה יזדרז במכירתה פן ישתנה השער.

ונראה דמפני הטרדה נתחלף לכת"ר בין זה שאמרו דלא מסמנא מילתא ואינו רואה סימן ברכה לעולם, לבין מ"ש על עניינים אחרים אע"פ שאין ניחוש יש סימן, כי כן נראה מדברי כת"ר באות ה' ואות ז'. ועיין ב"י יו"ד סי' ע"ר וברכי יוסף או"ח סי' תקפ"ה אות י'. וגם עמ"ש כת"ר באות ח' ויו"ד יש להעיר, ואין לי מצב רוח כעת לעיין בשום ספר. וזה כתבתי בעת הזאת שעיינתי בדברי כת"ר מקופיא, ועוד חזון למועד בלא נדר. ועיין כתובות דף נ' סוף ע"א וגיטין דף ח' ע"ב, ועיין הראב"ע פרשת וישלח ע"פ ויקן את חלקת השדה, שכתב "והזכיר זה הכתוב, להודיע כי מעלה גדולה יש לא"י מי שיש לו בה חלק, חשוב הוא כחלק עולם הבא".

ה' יזכנו להיות מבני עוה"ב אמן.

יצחק ניסים רחמים


(תשובת הרב יצחק ניסים)
באופן אחר

המעשה דרבי אבא ורב גידל בקידושין (דף נ"ט) אם אירע בארץ ישראל או בחו"ל

הנה יפה כתב כת"ר דנראים הדברים לכאורה שמעשה זה אירע בארץ ישראל, ואולם אין להסיק מזה דהקפידה היא דוקא בארץ ישראל, אלא פשוט וברור דבכל מקום הוא אינו סימן טוב לאדם שימכור מקחו הראשון שלקח לעצמו, ורבי אבא היה קפיד על זה גם אילו אירע לו מעשה זה בחו"ל, ואף דנכסי חו"ל בכלל הם אינם בכלל הברכה כמ"ש בב"ר פ' ויצא פר' ע"ד. נראה דאף על פי כן הקפידו על זה שלא לגרום בפרטות עוד סיבה להרחיק ברכה ממעשה ידיו, וגם זה פשוט וברור דאין להסיק ממונח זה שהמעשה אירע בא"י, דיש להקפיד גם על נכסים ראשונים שבא"י, אע"פ שהיה לו נכסים בחו"ל, דנכסים ראשונים שמענו, נכסים ראשונים שבא"י לא שמענו. ולולא דנראה ברור דאין מי שיטעה בזה, הייתי אומר דלשלול טעות זה הוצרכו המפרשים (רש"י תוספות ר"י הזקן והר"ן) לפרש דארעא קמייתא ראשונה שלקח מעולם. דיש שעמדו בזה דלמה הוצרכו לפרש זה שהיא ראשונה שלקח מעולם, הלא זה פשוט ומוכרח. והיה אפשר לומר שהמפרשים הנ"ל מפרשים שמעשה זה אירע בא"י כמ"ש, וכדי שלא לטעות ולומר דרבי אבא קפיד על שהיא לו ארעא קמייתא בא"י, על כן הוצרכו לפרש דאינו כן, אלא היא לו קרקע ראשונה שלקח מעולם, ואם היה לו כבר קרקע בחו"ל לא היה מקפיד על זה. וראיתי למהר"י בירב בשיטתו שכתב דהוה אמינא דכוונת רבי אבא לומר זה השדה היה לי בראשונה, על כן פירשו רש"י והמפרשים דאינו כן, אלא זו היא לי ראשונה שלקחתי מעולם. ונראה דגרסתו היתה דארעא קמייתא היא "לי". ויש להתיישב בדבריו, ומה שרצה המבי"ן [כונתו לבנו מר מאיר בניהו] הי"ו להוכיח שמעשה זה אירע בא"י, מדאמר ר"י נפחא לר"ז המתן עד "שיעלה", דלשון עלייה נופל דוקא על ארץ ישראל, הנה זה יש לדחות, ולשון עלייה לאו דווקא נופל על א"י, אלא גם על ההולך להקביל פני הרב וכו' נופל לשון עלייה. ועיין הראב"ע ורשב"ם וחזקוני פרשת קרח על הפסוק וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם ויאמרו לא נעלה.

ואם מלכתחילה קנה הקרקע לשם מסחר על מנת למכור, אע"פ שהיא קרקע ראשונה לו שלקח מעולם, יכול למוכרה ולא שייך גביה האי סימנא, ולא נאמרו הדברים אלא על מי שמוכר מקחו הראשון שקנה לעצמו, ומ"ש התורת כהנים פ' בהר ע"פ וכי ימוך אחיך והובא ברש"י שם, "מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא א"כ העני", ברור דזה לא מיירי מטעם שדה הראשונה, וגם לא במי שקנה שדה על מנת למכור, אלא מיירי במי שיש לו סתם שדה לצורך מזונותיו. והקונה על מנת למכור אינו בכלל כל זה, אלא דצריך להיות לאדם קרקע, דמי שאין לו קרקע אינו אדם, דהכי אמר רבי אלעזר בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף ס"ג). ועי"ש בתוספות ד"ה אין לך אומנות. ועיין עוד בתוספות מציעא דף ס"ו ע"ב ד"ה ואי, וכל הדברים האלה הם פשוטים וברורים, וכפי הנראה כי גם לכת"ר לא היה ספק בכל זה, אלא דרצה לשמוע גם דעת זולתו בזה.

ועתה אבוא אל העיקר אל מה שנסתפק בו רו"מ כת"ר נ"י

הנה בתשובתו באות ה' כתב כת"ר "נשאר לברר אם מחויב מצד הדין לחוש להא דאמרו דלא מסמנא מלתא, או שמותר לחוש ואין בזה ניחוש, ורב גידל (צ"ל ורבי אבא) לנפשייה הוא דחייש, וכמו שאמרו דבית תינוק ואשה אע"פ שאין ניחוש יש סימן, ומשמע בדברי הרב המאירי בסנהדרין (צד 249) שענייני סימנים הנ"ל מותר ולא מחויב, וכן משמע מדברי מור"ם סי' קע"ט סעיף ד' דמותר ולא חייב.

ויש להתפלא על מעכ"ת בזה דאיך ס"ד לדמות ענין זה של מכירת נכסים ראשונים, לאותם הדברים שאמרו עליהם אע"פ שאין ניחוש יש סימן, ועל מעשה רב זה של רבי אבא שהפקיר את הקרקע ולא הסכים למוכרה לר"ג שהיה מחזר עליה, ס"ד לומר דאיהו לנפשיה הוא דחייש, וכתב כן כת"ר אע"פ שכבר ראה בהמאירי מה שחסר בדפוסי הש"ס שלנו, הא דאמר מר המוכר נכסיו הראשונים אינו רואה סימן ברכה לעולם, (כאשר ציין זה כת"ר בתשובותיו באות ג'), וכן יש להגיה בדברי הש"ס, כי כן היא גרסת כל הראשונים הרי"ף הרא"ש והרש"ל ביש"ש ועוד. ועיין כנסת הגדולה באו"ח סי' תס"ח שכתב מדאמרי דאינו רואה סימן ברכה "לעולם", משמע דלאו דוקא באותו ענין הוא דאינו רואה סימן ברכה, אלא בכל מעשיו בכל אשר יפנה ירשיע שלא יראה סימן ברכה כלל. אלא דהרא"ם בפירושו להסמ"ג כתב דדוקא באותו ענין לא ירויח ולא יראה כל תועלת, ואם יבא לו איזה תועלת ממנו יפסיד ממקום אחר כנגד. וכתב הב"ח שכן נראה מפרש"י בפרק בני העיר (מגילה דף כ"ז ע"א) גבי המוכר ס"ת שאמרו דאינו רואה סימן ברכה לעולם, ופרש"י דאינו רואה סימן ברכה באותם הדמים עי"ש. ועיין פרי חדש (סימן תצ"ו סוף אות י"ח) שכתב נמי כן משם הנ"ל, והוסיף שכן כתבו נמי התוספות בסוף תענית (דף ל' ע"ב). ואף לפי פירוש זה של המפרשים דבאותם הדמים הוא אינו רואה סימן ברכה, יחרד האיש שלא להביא עצמו לידי מידה זו. וכל שכן לפי מה דהוה שמיע ליה להכנה"ג דכל מעשה אשר יעשה מהיום ההוא והלאה לא יראה סימן ברכה, ומדרבי אבא לא מכר הקרקע לר"ג והפקיר הדמים, אלא הפקיר את הקרקע, נראה לכאורה כמ"ש הכנה"ג דהחשש הוא שלא יראה סימן ברכה בכל מעשי ידיו, בכל אופן הרי זה תימה על מעכ"ת שנטה להקל בדבר.

והנה שוב ראיתי להרב עיון יעקב על עין יעקב, שכתב דהא דלא מסמנא מילתא למכור קרקע ראשונה, משום דבית תינוק ואשה אע"פ שאין ניחוש יש סימן. ונראה דרוצה לומר דהיינו הך, וכמו שנראה למעכ"ת דכאן נמי אינו אלא סימנא בעלמא. ודבריו נפלאו ממני, דמלבד דבחולין שם (דף צ"ה) פרש"י דבית היינו שבנה בית, ומשמע דבית דוקא והסימן הוא אם יצליח או לא יצליח במשא ומתן אחר שבנה הבית, ואפילו אם הוא בית שני או שלישי וכו', עי"ש. הנה מלבד זה יש להקשות עליו נמי כעין מה שהקשתי על כת"ר, דהתם סימנא בעלמא ומותר, וכאן אדרבה אמרו אינו רואה סימן ברכה לעולם אם ימכור נכסיו הראשונים.
וראיתי להגאון חיד"א בפתח עיניים שם בקידושין, שהביא דברי העיון יעקב הנ"ל, וכתב עליו וז"ל, ולא זכר דהרי"ף והרא"ש כתבו לא מסמנא מילתא דאמר מר המוכר נכסיו הראשונים אינו רואה סימן ברכה לעולם, וכן הגיה רבינו בצלאל בגוף הש"ס, וההיא דבית תינוק ואשה אינו ענין לזה, והרי הוא כמבואר ואין צורך להאריך, וק"ל עכ"ל. ונראה דכוונתו לחלק בין הנושאים כמ"ש.
ועיין בשו"ת "שמע אברהם" סי' ל"ה שרצה ליישב דברי העיון יעקב, וכתב דכוונתו לומר דהא דלא מסמנא מילתא, היינו משום דהוא מקח ראשון אחר שבנה בית או אחר שנולד לו בן או אחר שנשא אשה, וקנה הקרקע לא לשם בנין אלא לחרישה ולזריעה כדי להתפרנס, ואם ימכרנה לא מסמנא מילתא שלא יתברר אצלו אם יצליח או לא, והוא עצמו רצה לדחות זה, משום דאמרינן שם אמר רבי אלעזר והוא דאתחזק שלשה פעמים. ובחד זימנא לא הוי סימנא. ושוב כתב ואולי כוונתו משום דאפשר יהיה לצפות לעוד שני פעמים, וכו' עי"ש.

והרואה יראה דבמחילה מכת"ר בענין זה מעייל פילא בקופא דמחטא, ומלבד כל הדוחק הרב הזה, הנה קשה לדבריו למה רבי אבא הפקיר את הקרקע ואיך רצה לתת אותה מתנה לר"ג, הלא גם בזה מפסיד את הסימן, ויותר היה ראוי למוכרה לו. ולעניות דעתי אין להאריך בזה, והאמת יורה דרכו שדברי העיון יעקב במחילת כבוד תורתו קשה להלום.

ואם יש איסור בדבר למכור נכסיו הראשונים מפני זה שאמרו דאינו רואה סימן ברכה הנה בזה יש פלוגתא בפוסקים, דיש אומרים דבכל מקום שאמרו אינו רואה סימן ברכה יש בזה איסור, מפני מה שאמרו דאינו רואה סימן ברכה, ויש אומרים דאין איסור בדבר אלא במקום ששייך איסור. ואציין למעלת כת"ר קצת מהפוסקים שראיתי שדברו בזה ומשם "בארה", עיין למרן הב"י באו"ח סי' תקפ"ה, וביו"ד סימן ע"ד, ועיין ט"ז בסימן תקפ"ה ס"ק ז', ומשפט צדק ח"א סי' מ', ועיין כנה"ג או"ח הגהות ב"י סי' תס"ח, ויו"ד סי' ע"ר הגהות ב"י אות ג', ופרי חדש סי' תצ"ו אות י"ח, ברכי יוסף סי' תקפ"ה אות י', כסא אליהו סי' תקפ"ה אות ה', ועוד כמה וכמה אחרונים האריכו בזה.

ועיין בתשובת שמע אברהם הנ"ל, שנשאל במעשה שהיה שת"ח אחד היה לו אחוזת קרקע סמוך לחצרו, והבין מבין ריסי עיניו של שכינו שיש לו רצון לקנות את הקרקע, ושלח הת"ח מתווך לשכינו שימכור לו הקרקע, וגמר המתווך את המחיר עם השכן בשליחות הת"ח, ואח"כ נתחרט הת"ח משום שהיא קרקע ראשונה שקנה מעולם, וחרה לשכן על הת"ח, דאיך אדם גדול כמוהו לא יעמוד בדיבורו אפילו שלא היה כאן אחד מדרכי ההקנאה. ובתשובה שם האריך לזכות הת"ח, והביא מעשה זה של רבי אבא ור"ג וגרסת הראשונים, וכתב הא למדת דלפי פשטן של דברי הראשונים דהמוכר קרקע ראשונה אינו רואה סימן ברכה. וכבר ידוע מה דהוו בה רבנן סבוראי בהאי לישנא דאינו רואה סימן ברכה אי איכא איסורא, ואת"ל דליכא איסורא ואין מוחין ביד מי שעובר, עכ"פ מי שחושש על הספק וגם ירא לנפשו מה נענה ומה נאמר לו, מכל שכן ת"ח שמדקדק במעשיו שבא לצאת ידי שמים ודאי אין להרהר אחריו, וכו' עי"ש שהאריך בזה.

ועתה על מעלת כבוד תורתו להשיב על שתי שאלות דלקמן.

א) כתב מעכ"ת בתשובתו אות ב', שמגמרא דע"ז דף ט' אין להוכיח דבר, משום דהאמוראים בעלי העובדה הם היו זמן רב לפני כלות הארבע מאות שנה, והוסיף אפילו אם היינו מוצאים מעשה כזה אחר ארבע מאות שנה לחרבן, ג"כ לא היה אפשר להוכיח מזה שהמעשה היה בא"י משום שאחר זמן זה ג"כ קנו קרקעות בחו"ל. הנה מעכ"ת לא הראה מקור לזה שקנו חז"ל קרקעות בחו"ל אחר ד' מאות שנה, ואם קנו מאיזה טעם, מעכ"ת צריך להעביר לנו זה.

ב) אם הקפידה על נכסי דלא ניידי או גם על מטלטלין ראשונים יש קפידא. דלפי גרסת הראשונים בודאי הכל במשמע, אבל לפי גרסתינו דלא נזכר נכסים, והמעשה דרבי אבא היה בקרקע, יש לומר דהקפידא דוקא בקרקע בית שדה וכרם, דעצם המעשה הוא חידוש והבו דלא להוסיף עלה, ועתה על פי מונח זה לפי גרסתינו אם יש להוכיח שהמעשה היה בא"י, ממסקנת הגמרא בערכין דף כט ע"א מקרקעי דחו"ל כמטלטלי דא"י דמו, עיין טור וב"י חו"מ סי' צ"ה, והשאלה אליבא דהגאונים. ואשמח לשמוע חוות דעת כת"ר בזה, על כל הכתוב בכלל, ועל שתי השאלות האלה בפרט.

הצעיר יצחק ניסים רחמים

מה שהשיב הרב סלימאן ששון

סלימאן דוד ששון
לונדון
 
ב"ה
היום כ"ב מנחם אשבו"ת [תש"ט].

לק' הד' ומע' יקרת תפארת הרב המובהק החכם השלם היושב בצל התורה והחכמה לו עוז ותושיה כמוהר"ר יצחק נסים רחמים הי"ו יחשל"א כי"ר.

	אחדש"ו וכו'. ביום ש"ק זה זכיתי לשעות אחדות לעיין בדברי כת"ר הנחמדים הסובבים והולכים על השאלה, אם בענין מה שארז"ל המוכר מנכסיו הראשונים אינו רואה סימן ברכה לעולם, אם מחויב האדם לחוש לזה, או רק שמותר לו לחוש. וכת"ר נוטה לומר שמחויב לחוש, ולא כמו שאני כתבתי בעניי שנראה שמותר לחוש ולא מחויב. ולענ"ד האמת הוא שדבר זה תלוי במחלוקת ישנה בין הרמב"ם והראב"ד, והוא שהרמב"ם כתב בפרק י"א מהל' עכו"ם הל' ה' על ענין בית תינוק ואשה כל אלו וכיוצא בהן מותר. חזינן דלשיטת הרמב"ם מותר לסמוך על אותם הסימנים ולא מחויב. ועל זה כתב הראב"ד שלא אמרוהו לענין איסור והיתר, אלא לענין סמיכה אם ראוי לסמוך על סימניהם, ואמרו שראוי לסמוך אחר שהוחזקו שלשה פעמים, עכ"ל. קא חזינן דלהראב"ד אין כאן היתר להוציא את המעשה מלאו דלא תנחשו, אלא שראוי לירא שמים לסמוך על הסימן. ועתה לענ"ד נשאר לברר ג' דברים, א' אם הרמב"ם רק אומר מותר בענין בית תינוק ואשה, אבל בשאר דברים כגון המוכר מנכסיו הראשונים יודה להראב"ד שצריך לחשוש, או שלדעתו אין נ"מ. שנית לברר את"ל אין נ"מ, על איזה דרך ס"ל להרמב"ם שאין צריך לחשוש. ג' אי פסקינן בכל הני כהרמב"ם או כהראב"ד.

א) על חקירה א' נלענ"ד שהרמב"ם כולל בדינו כל הסימנים למיניהם, ולזה דייק בלשונו הנפלא כל אלו וכיוצא בהן, והרי ענין המוכר מנכסיו הראשונים הוא בודאי מענייני הסימנים כמו שאמר רבי אבא לא מסמנא מילתא. ועוד שאם ס"ל להרמב"ם דבזה צריכים לחוש, אמאי לא פסקיה בחיבורו, אלא שכלל גם את זה באותו הלכה, וזה ממש כדעת העיון יעקב שהביא כת"ר. (אלא שיש לעיין קצת בדברי הרמב"ם שפסק שרק מותר לעשות סימן, היכא שאין מכוין מעשיו ואינו נמנע לעשות מעשה, יעו"ש, וכ"מ שם. וק' א"כ איך רבי אבא נמנע מלמכור. ולענ"ד דלשיטת הרמב"ם זה ממש כמו בית שהוא סימן, דהיינו כיון שזה קרקעו הראשון ושמח בו שרואה בו ברכה, אם מוכר אותו זה כאילו מסלק את הברכה, ובדבר זה יתיר הרמב"ם שימנע מלעשות, שאין זה ניחוש אלא שאינו רוצה לסלק את הברכה. אמנם אין לדייק מזה שבכהאי גוונא יחייב הרמב"ם לחוש רק שיתיר לחוש, וק"ל).

ועוד ראיה שהרמב"ם יתיר לאדם שלא יחוש לענייני סימנים אם מרגיש שלא יזיק לו, יוצא מתשובתו בענין קטלנית (הוצאת פריימן סי' ק"ע), שכתב שם שענין קטלנית הוא אשר יתפעל מזה גוף אנשים חלושי הבנין, וכתב עוד שהוא מגונה לזווגה לשאר אנשים, ואין איסור כלל בה. ומשמע מזה וגם משאר דבריו שם שהגנאי רק לאחרים לשדך אותה, מהטעם שמהאיש אשר לו משדכין אותה חלוש הבנין, אבל על איש עצמו אם רוצה לקחתה אינו אסור כלל, ובפירוש כתב אין חילוק בין איש ישא מוחזקת או יאכל בכישא דאיסר גננא וכיוצא בזה. ועלינו לדעת איך הרמב"ם פוסק בכישא דאסר גננא, ונראה שמתירה לכתחילה, חדא מדלא פסקה בחיבורו, ושנית שכן כתב החוות יאיר בסוף תשובה רל"ג. וא"כ כיון שבכישא מתיר לכתחילה, אף בקטלנית יתיר למי שירצה שלא לחוש מפני שמרגיש שבנין גופו חזק. ומעתה נעשה קל וחומר אם בקטלנית שאמרו בפירוש לא תנשא, ס"ל להרמב"ם שאינו מחויב לחוש אם מרגיש שמזלו חזק. כל שכן בזה שאמרו המוכר מנכסיו הראשונים שלא הזכירו בו בפירוש שלא ימכור. (ועפ"ז נלענ"ד שדברי העיון יעקב מדוייקים מאד, שאם אדם קנה קרקע ראשונה וח"ו לא הצליחה, אינו בכלל המוכר מנ"ה [מנכסיו הראשונים], אלא אדרבא אולי מצוה למוכרה, והתם מיירי בדאית בה סימן ברכה וכדכתיבנא לעיל). יוצא לי מזה שהרמב"ם ז"ל סבור שאינו מחוייב לחוש.

ב) ועתה יש לברר על איזה דרך מותר שלא לחוש. ונראה שיש ב' דרכים של היתר וב' של איסור. הדרך האסורה האחד היא שילעיג על הענין, והוא קרוב להפסד, כמש"כ בז לדבר יחבל לו, מלבד שהוא בכלל לועג על דברי חכמים שדינו ידוע. הדרך השני של איסור הוא מאן דלא קפיד, דזה לא יועיל לו כמו שאמרו ומיהו למיחש מיבעי פסחים ק"י: ועיין רשב"ם שם. הדרך השלישי שהוא של היתר כשהאדם כל כך דבק בהקב"ה ורוצה להיות תמים עמו, עד שמתוקף בטחונו ואמונתו מובטח שלא יזיק לו שום ניחוש, ואפילו כישוף לא יזיק לו אם לא ברצונו יתברך. וזה כמעשה דרבי חנינה בסנהדרין ס"ז ע"ב שאותה אשה היתה עושה לו כישוף, והיה לו לקום משם או לגעור בה, ואדרבא אמר לה אי מסתייעת זיל עביד, ואין לומר דשאני רבי חנינא דנפיש זכוותיה שהיו לו מעשים טובים, ועל זה היה סומך, שכבר פירש הענין בספר נפש החיים לרבינו חיים וולאזין ז"ל שער ג' פרק י"ב, יעו"ש שבתוך דבריו כתב לכן גם ר"ח לא שבטח על זכות קדושת תורתו ומעשיו המרובים, רק שידע ושיער בנפשו שזאת האמונה קבועה בלבו לאמיתה שאין עוד מלבדו ית' שום כח כלל, והדביק עצמו בקדושת מחשבתו לבעל הכוחות כולם וכו', לכן היה נכון לבו בטוח בזה שלא ישלטו עליו פעולות הכשפים, וכו' יעו"ש. ועתה זה ק"ו ומה אם לדבר כשפים שכוחם כל כך חזק עד שאמרו עליהם שמכחישים פמליה של מעלה, היה מותר לרבי חנינה להתמים עצמו עם אלקיו עד שלא יהיה חושש, כל שכן בדבר שהוא סימן ואין כוחו ככישוף. וזה לענ"ד דרך א' של היתר.

הדרך השני של היתר, הוא לא שסומך על בטחונו בה' דוקא, אלא שחושב שמזלו חזק והסימן לא יזיק לו שרואה שמצליח, א"כ אוקי סימן לגבי סימן ואינו מחויב לחשוש. רמז לדבר בפסחים קי"א א"ל רב פפא אנא מאי שנא דלא חשש, א"ל את שעתא קיימת לך. ופי' הרשב"ם עשיר אתה ויש לך מזל טוב ולא תיזוק. ואם בפני קטב מרירי עומד הצלחת מזלו, כל שכן לפני סימן אחד. ראיה שניה שכך הוא להרמב"ם מה שלא הביא בחיבורו חשש של המוכר מנכסיו הראשונים, והוא לדעתי משום שאינו שוה בכל אדם, וכמו שכתבתי. ועוד ראיה משיטתו בקטלנית שהבאתי לעיל. (ונ"ל שבזה מיושב תמיהת התרומת הדשן שהביא הב"י באה"ע סי' ט', שכתב וצ"ע אי שייך למימר האי טעמא דשומר פתאים לת"ח שהוא יודע ומכיר ונזכר למופלא בדורו. שי"ל שהם סמכו על התשובה של הרמב"ם ז"ל שהזכרתי, שנראה שלא ראה אותה הרב תרומת הדשן, שמשם משמע שלחזק בבנין גופו לית קפידא). ועוד על כרחינו צריכים לומר שענין המוכר מנכסיו לא מפני עון אשר חטא נזוק, אלא משום שסגולת דבר זה להחליש המזל. והרי גם ענין קטלנית תלוי במזל כמ"ש מזל גורם, בפרט אם אחד מבעליה מת מאירוסין. והרמב"ם לא חלק בזה, משמע דגם זאת שמתו בעליה מאירוסין אם בנינו חזק מותר. אלמא דס"ל אוקי מזלו חזק לגבי מזלה הרע ולית לן בה. הילכך הכא נמי מאן דמרגיש שמזלו חזק אינו מחויב לחוש לסימנא דהמוכר מנכסיו הראשונים לשיטת הרמב"ם. ואלו דס"ל דע"כ מחייבין אותו להוציא כהרא"ש ז"ל משום סכנתא, לענ"ד ס"ל כהראב"ד שעל כל פנים צריך לחוש. אלא שהרשב"א והריב"ש הסכימו למעשה להרמב"ם בענין קטלנית, ואפי' הים של שלמה שפסק להוציא, נראה שרק בהתרו בו קאמר, וכדי שיהא כח בית דין יפה, ולא להיכא שלא התרו בו, יעו"ש.

ג) ואי פסקינן כהראב"ד או כהרמב"ם זכרונם לברכה, על זה רמזתי במכתבי הקודם לדברי מור"ם ז"ל ביו"ד סי' קע"ט סעי' ד', שכיון שכתב הלשון וכן מותר לומר לתינוק, שמלשון מותר משמע דקאי בשיטת הרמב"ם שגם בית תינוק וכו' מותרים הם, ולא מחויבים, אלמא דהכי קיי"ל. ומה גם דמהראשונים דקאו כוותיה דהרמב"ם, הם רש"י ז"ל שפי' על אע"פ שאין נחש יש סימן, שאסור לנחש ולסמוך על הנחש, אלמא דבשיטת הרמב"ם קא קאים. גם המאירי כתב כדברים האלה בסנהדרין דמטעם מותר אייתי עליה בגמ' כשיטת הרמב"ם, ודלא כהראב"ד. מה שיהיה מדברי מור"ם קצת משמע דפסקינן כהרמב"ם. וכן יוצא מהטור וב"י דאמרו בלשון מותר, יעו"ש בענין סימן. וכן בענין קטלנית שכבר פירשתי שהוא קרוב לזה לענ"ד, ג"כ פסק מר"ן באה"ע סי' ט' כהרמב"ם שאם רק נתקדשה ג"כ לא תצא. ולכן נ"ל שהצד השוה שבהם שלחלושי הבנין יש בהם סימן, וצריך לחשוש. ולחזקי מזל מותרים שלא לחשוש.

כל מה שכתבתי עד כאן אפי' אם נאמר שזה שכתוב המוכר מנכסיו הראשונים אינו רואה סימן ברכה, לעולם פירושו שבכל אשר יפנה ירשיע, או פירושו שאם יבא לו תועלת יפסיד כנגד. וגם אם סליק אדעתין דאיכא מאן דס"ל דאית בהאי אינו רואה איסורא נמי, דל דלהסלקא דעתין הזה ג"כ אני אומר שלשיטת הרמב"ם ז"ל יש דרך ואופן שאינו חייב לחוש. וכדכתיבנא לעיל. אמנם לקושטא דמילתא לענ"ד לא זה ולא זה נכון. תחילת כל נראה דלית אפילו חד דסביר דבהאי אינו רואה סימן ברכה, איכא איסורא. ונ"ל שכן יוצא בפירוש מדברי הפרי חדש ז"ל בא"ח סי' תצ"ו, שהקדים וכתב בראש דבריו וז"ל, מלתא דפשיטא דהיכא דלא שייך איסורא ליכא למיבעי מידי, (פירוש אי איכא איסורא), וכגון הנהו דאיתנייהו בריש פרק מקום שנהגו המצפה לשכר אשתו, ורחים, וכן המשתכר בקנים וקנקנים ותגרי סימטא ואינך דמייתי התם, דבכולהו קתני אינו רואה סימן ברכה, הנה הדבר ברור מעצמו דלא שייך התם שום איסורא, עכ"ל הצריך לעניינינו. עינינו הרואות דכל הני רבנן דפליגי אי איכא איסורא באינו רואה סימן ברכה, פליגי בהני דאית בהו צד מגונה, כגון מלאכה בערב פסח או בט"ב וכיוצא, אבל בדבר שאין בו נידנוד איסור פשיטא להו דאין מי שיסבור בזה איסורא. וא"כ ניחזי אנן מאי נדנוד או רמז איסור יש במוכר נכסיו הראשונים, ודאי דליכא, ולהכי ודאי שייך לסוג של אותם הדברים הנאמרים בריש מקום שנהגו, שעליהם כתב הפרי חדש דלית מאן דפליג דלית בהו איסורא. וא"כ לא שייך איסורא להכא כלל וכלל.

גם מה שפירשו השכנה"ג והרא"ם באינו רואה סימן ברכה, לענ"ד ג"כ לא שייכים כלל וכלל להנהו אינו רואה דאמרינן גבי דברים שאין בהם נדנוד עבירה. ראשית כל כך נדייק בלשון כנה"ג ז"ל, נראה שכך הוא כותב ז"ל, משמע דלאו דוקא באותה מלאכה, אלא בכל אשר יפנה ירשיע שלא יראה סימן ברכה הואיל ועבר ועשה מלאכה בערב פסח, ואי בכל אתרא סביר דהכי הוה פירושא, אמאי הוסיף הואיל ועבר וכו', אלא ודאי לחלק בין היכא דאיכא נדנוד איסורא להיכא דליכא, ובהיכא דליכא נידנוד איסור ודאי לא מפרשינן אינו רואה באופן זה.
ולענין פירוש הרא"ם שאם יבא לו תועלת יפסיד כנגד, אע"פ שאין לי לדייק מלשון הרא"ם ז"ל כלום, מ"מ מסתבר מאד דלא קאי גם הרא"ם אלא באותם אינו רואה וכו' שיש בהם נידנוד עבירה, דסברא הוא דהרי במשתכר בקנים וכו' אמרו הטעם בגמ' כיון דנפיש אפחזייהו שלטה בהו עינא. ראשית כל צריכים להבין פי' שלטה בהו, אי קאי על הקנים או על המשתכר. ומדקדוק הלשון שהתחיל בלשון יחיד וסיים בלשון רבים משמע דקאי מלת בהו על הקנים ששולט בהם העין. וכיון שכן איך יסבור הרא"ם שאם יבא לו תועלת יפסיד כנגד, שהרי אם מהקנים יבא לו תועלת, מדוע יפסיק כנגד מסחורה אחרת שאינה של קנים כיון שלא שלט העין אלא בקנים. וגם אם נפרש בהו שלא כדקדוק הלשון, ונאמר דקאי על המשתכרים בקנים מדוע צריכים לומר שודאי יפסיד כנגד, אדרבא נאמר שיעשה סגולה נגד העין הרע שלא ישלוט בו, כגון שיאמר אנא מזרעא דיוסף וכו', כמו שארז"ל בברכות דף נ"ה ע"ב למאן דעייל למתא ודחיל מעינא בישא. ומלבד זה האם שמענו מעולם שעושה פועל במדה קצובה. ועוד הרי כתבו שם על כותבי ספרים וכו' שאינם רואים סימן ברכה לעולם, ובעושים לשמה רואים, דהיינו כפירש"י אם עושין להיות המצוה מצוייה לצריכין לה. דיש לחקור בזה איך יהיה במי שיש לו שני הכוונות גם יחד, דהיינו שרוצה להתעשר וגם שיהיה המצוה מצויה לצריך לה, אם כגון דא אמרו אינם רואים, או בכגון דא לא אמרו. ועל כרחין לומר דגם בכגון דא אמרו אינו רואה, ומנין אני אומר זה דזיל בתר טעמא, אמאי ישבו כ"ד תעניות כדי שלא יתעשרו ולא יהיו עסוקין, וזה שיש לו הכוונה להעשיר איכא למיחש דאם יעשיר ורק ישאר לו כוונה אחת תחת השניים יתעצל ולא יעסוק, א"כ בודאי כללוהו בתפלתם 

ועתה ניחזי אנן הרי עלינו לומר שרוב הסופרים בינונים הם, דהיינו שיש להם שני הכוונות וא"כ הם כלולים באינו רואה סימן ברכה לעולם, וא"כ אם אנו נפרש כהרא"ם שעליהם להפסיד באופן שכל איש יחרד מדבר זה ולא יגש אליו, א"כ מאי אהנו אנשי כנה"ג בתעניתם, דהם עשו כדי שלא יפרושו, והשתא אדרבא ע"י העונש הגדול של הפסד וכו' זה יגרום שהכל יפרושו. ולא עוד אלא שאנו מחויבים ליָעַצָם לפרוש שלא ישחיתו נחלתם. אלא ודאי שגם הרא"ם יודה שכאן פירוש אחר לאינו רואה סימן ברכה והוא שלא יתעשרו, וכמו שאמרו מפורש בגמ'. ומזה בודאי יוצא שאינו מחויב לחשוש, אדרבא מצוה על האדם להתקרב למלאכת הקדש אפי' אינו יכול לעשות כולו אך ורק לשם שמים, ואין כאן בית מיחוש, ואנכנה"ג [ואנשי כנסת הגדולה] בעצמם ייעצו לכל הכותבים אפי' שלא לשם שמים שיקרבו אל המלאכה ולא יזוזו ממנה, שהרי עבורם (דהיינו עבור אלה שעושים שלא לש"ש) התענו שלא יפרושו ממלאכתם. קחזינן דהיכא דליכא נידנוד עבירה, מותר לגמרי ליכנס לאלו הדברים שאמרו עליהם אינו רואה וכו', ושאין כאן אפי' בית מיחוש, כי פירוש אינו רואה סימן ברכה כאן הוא רק שלא יתעשר לא שיפסיד כלל, וכן יודו כאן גם השכנה"ג גם הרא"ם. ולענ"ד גם הראב"ד שאומר שם שראוי לחשוש, פה יודה שאינו מחוייב לחשוש כלל, ששם אצל בית תינוק וכו' הוא מפסיד ממש כיון שהפסיד ג"פ, וצריך לחשוש. וכאן לא יפסיד רק שלא יתעשר, וא"כ הראב"ד ג"כ יודה, וא"כ גם אין צורך למזלו חזק, אלא כל שאינו חפץ להתעשר דוקא מותר לכנס לאלו הדברים, כגון למכור קנים וקנקנים ולצפות לשכר רחיים ואף למכור מנכסיו הראשונים, ואצ"ל לעסוק במלאכת הקדש אפי' כוונתו רק לפרנסתו כל שאינו מכוין שלא לשמה ממש ח"ו.

הכלל העולה מכל האמור הוא שאם אינו חפץ להתעשר, אפי' להראב"ד מותר למכור מנכסיו הראשונים. ואם חפץ להתעשר, רק יעשה אם מזלו חזק ולא ירא כעין שיטת הרמב"ם ז"ל. הנלע"ד כתבתי, אחר שנשאתי ונתתי הרבה עם בנו היקר מאד המבי"ן [הר' מאיר בניהו] הי"ו.

בדבר ב' שאלות האחרונות של כת"ר, אקוה לכתוב פעם שניה, ולשמוע חוות דעת כת"ר בכל מה שכתבתי אשמח מאד.

והשי"ת יזכנו להיות מהעושים לש"ש אכי"ר, בדשו"ט וכט"ס לכת"ר ולכל הנלוים אליו. ויה"ר שכת"ר יהיה תמיד אור לנתיבתינו בתורה ובמצוה.

סלימאן דוד ששון

וזאת תשובת הרב יצחק ניסים

יצחק ניסים רחמים
רוחמה ירושלם
ארץ ישראל

ב"ה ירושלם ת"ו ג' אלול תש"ט.

לכבוד ידידינו היקר והנעלה, הנודע לשם טוב ולתהלה, בר אוריין ובר אבהן מיחידי סגולה, הרב המובהק כמהר"ר סלימאן ששון יחי לעד אמן סלה.

שר שלום.

א) מכתבי יד"ק ותשובתו הרמתה בענין המוכר נכסיו הראשונים, קבלתי לנכון. כת"ר האריך להוכיח שאין במכירת נכסים הראשונים אלא חשש בעלמא, ומאן דלא קפיד לא קפדינן בהדיה. ולע"ד לא נראה כן, ופשוט וברור דאין זה ענין למ"ש הרמב"ם והראב"ד (פי"א מהלכות ע"ז ה"ה), דהרמב"ם שם מיירי דוקא במה ששייך לומר בו אסור ומותר כהא דבית ואשה וכו' דנקט, ולפי פירושו. והראב"ד פליג וס"ל דבית ואשה נמי לא אמרו לענין איסור והיתר, אלא לענין סמיכה, שראוי לסמוך על זה אחר שהוחזקו שלש פעמים. וענין זה של מכירת נכסים הראשונים אין בו שום צד ניחוש כלל, ואינו ענין לסמוך עליו לעתיד לעשות מעשה או להימנע, אלא פשוט הוא אינו סימן טוב לאדם למכור קנינו הראשון שקנה לעצמו. ולפי גרסת הראשונים הרי"ף והרא"ש והמאירי וכו' הרי אמרו דהעושה כן אינו רואה סימן ברכה לעולם, וכאשר הגיה כן בגוף הש"ס רבינו חננאל, וכמ"ש הגאון חיד"א בפתח עיניים. והרי זה בודאי דאיכא קפידא בדבר אליבא דכו"ע.

ואין ראיה מדלא מצינו עוד שהביא זה הרמב"ם, אחרי דאשכחן מעשה רב דרבי אבא דהפקיר את הקרקע ולא מכרה לר"ג שהיה מחזר אחריה, והרי"ף והרא"ש ועוד הביאו זה להלכה. וגם מתשובת הרמב"ם בדין קטלנית אין ראיה, כי לא פורש בדבריו מה מפרש "מזל גורם". ואפשר שהוא מפרש בענין אחר לא כמ"ש הרא"ש, שהרי כתב שהוא על צד הניחוש והפחד והתמהון וכו', ואעפ"כ לא היה מתיר, שהרי כתב שלא היו מתטפלים בקדושי מוחזקת, אלא היו אומרים לה אם מצאת איש שירצה לקדש אותך אנחנו לא נחייבו לגרשך וכו', וזה כתב אחרי שכתב החשש משום פריצות, וחשש זה הוא שהביאו להקל, ועיקר התשובה על יבמה, ומשום פחד זה אין לדחות מצוה מן התורה וכו'. ובהלכות איסורי ביאה (פכ"א הלכה ל"א) פסק דלא תנשא, אלא אם נשאת לא תצא. ועי"ש בהרב המגיד ובכסף משנה. ועיין ברכי יוסף אהע"ז סי' ט'. ועיין בהלכות שלוחין ושותפין (פ"ד ה"ד) דלא יוכל אחד מהשותפים לומר לחבירו טול אתה המעות ותשא ותתן בהם, והוא מימרא דרבא משום "דמזלא" דבי תרי עדיף, ואפי' אילו מצאנו להרמב"ם להדיא שלא חש במכירת נכסים הראשונים, ג"כ היה לנו לחוש משום דהרי"ף והרא"ש חשו לה, וזה ברור מאד ואין צורך להאריך יותר.

ב) מה שנדחק מעכ"ת בלשון הכנה"ג הגה"ט סי' תפ"ח משום שכתב הואיל ועבר ועשה מלאכה בערב פסח, ולכן סבר מה דהכנה"ג מפרש כן דוקא במקום שיש נדנוד איסור. הנה במחכ"ת אין דקדוקו נכון, ופשוט דמ"ש הואיל וכו' הוא משום דקאי בענין זה של מלאכה בע"פ, לכן נקיט כן, ואילו היה מיירי בענין אחר שאמרו בו חכמים דאינו רואה סימן ברכה, היה מפרש ומבאר כן אותו ענין, למשל אילו היה מיירי בענין זה של נדון דידן היה כותב הואיל ועבר ומכר קרקע ראשונה, וכן כל כיוצא בזה. ואילו משום האיסור שעשה הוא שכתב דבכל אשר יפנה ירשיע? מה נשתנה איסור זה משאר איסורים? למה באיסור זה שעשה יענש כל כך, ובאיסורים אחרים לא. וע"כ משום שבזה אמרו "אינו רואה סימן ברכה", וכיון דאין הדבר תלוי באיסור אלא בלשון זה שאמרו אינו רואה סימן ברכה, א"כ בכל מקום שאמרו לשון זה יש לפרשו כן לפ"ד הכנה"ג.

ג) ומ"ש כת"ר דליכא כלל מ"ד דבכל דוכתא שאמרו חכמים אינו רואה סימן ברכה הרי זה אסור, אלא במקום שיש בעצם הדבר נדנוד איסור. כפי הנראה לא עיין כת"ר בדברי כל הפוסקים שרשמתי לו, אלא רק בדברי הפרי חדש. ואילו היה מעיין בדברי שאר הפוסקים, היה רואה שיש שכתבו שיש איסור בדבר. ואף לפ"ד הפר"ח הרי זה לטותא. ועיין מה שהעיר ע"ד הפר"ח בחיים שאל ח"א סימן כ"ג דף כ"ט ע"ג ד"ה וכבר, עי"ש. ולא יכולתי עתה לעיין בשום ספר, מפני כי עתה אני סובל ממחלה קשה לא אליכם, ומשום זה בקשתי מבני רחמים בצלאל הי"ו להשיב לכת"ר על שאלותיו. ובלא נדר אחרי החגים אעיין שוב בדברי תשובתו ואכתוב לרו"מ. ומשום שורת דרך ארץ דחקתי עצמי וכתבתי שורות אלה לעת עתה, ועמו הסליחה.

קבלנו גם מכתב מהרבנית מרת אמו שתחי' לעד. ולא יכולתי ג"כ לענות לה. והנני מבקש את סליחתה. ונא לברך אותה בברכת כתיבה וחתימה טובה לאורך ימים ושנות חיים נעימים, ותזכה לראות את נכדי נכדיה נטיעות דומים לשרשים בכל מידה טובה מרובה אמן.

כת"ר וכל משפחתו יכתבו ויחתמו לאלתר בספרן של צדיקים לאורך ימים ושנות חיים נעימים באושר ועושר וכל טוב אכי"ר.

מוקירו ומכבדו ואוהבו בלב בר ותמים.

יצחק נסים רחמים ס"ט


וזאת תשובת הרב סלימאן ששון אליו

סלימאן דוד ששון
לונדון

בהנ"ו

היום ט"ז חשון שי"ת שלום בינינו, [תש"י].

לק' הד' ומע' השם הטוב לתהלה בעמו הרב המובהק והמצוין אשר אורו זורח לקצוות ארץ מעיר ציון עוז לנו כמוהר"ר חכם יצחק נסים רחמים הי"ו יחשל"א כי"ר. 
							ירושת"י.

אחרי דרך מבוא השלום, אפתח פי בהודאה על זמרת הארץ ששלח לנו כת"ר למנה, סימנא מילתא לריש שתא, שלחיו מפרדס רמונים, אדומים ומתוקים, עם כל מגדים מסאפאן לעינים מאירים, באו לנו עפים על כנפי האוירונים, לבשר לנו שנה מתוקה כדובשנים. וכראותי זאת אשא משלי בדברי המשורר (רמב"ע ז"ל) ואומר:

   והא הלך דבש דודי יחו כי 		      יאורי האהבים לא חרבים
   חרותים הם עלי לוחות לבבי	      ואך מזה ומזה הם כתובים

ברך נשיבנה כולנו לכת"ר ולכל הנלוים אליו, שהשי"ת ישפיע להם ברכה עד בלי די וימלא כל משאלות לבם לטובה אמן כי"ר.

ובאשר מצאתי שעה קלה של פנאי, אמרתי אקטוף עלי לוח לענות על מכתב כת"ר היקר של ג' אלול, אשר רק עניתי עליו בקצרה לפני ר"ה. ואע"פ שידעתי שאיני כדאי לבא לפני כת"ר, אך בהורמנותיה דמר קא אתינא, שאמר לי במכתבו הראשון והשני להשיב תשובה, ופתח פה לקטן, ועל זה סמכתי. ועוד שתורה היא וללמוד אני צריך. וזה החלי בעז"ה.

כת"ר כתב דבדין המוכר מנכסיו הראשונים סבירא לי דיש לומר מאן דלא קפיד לא קפדין בהדי'. ולישרי לן מר דאני כתבתי בפירוש שאין לומר בנידון דידן מאן דלא קפיד לא קפדין בהדיה. וגם הטעם שאין אומרים כך כתבתי בצדו במכתבי, והוא משום דאמרינן התם בפסחים (דף ק"י ע"ב) אצל מימרא דמאן דלא קפיד מיהו למיחש מיבעי. כל זה כתבתי יעו"ש במכתבי. ועתה שבא לידי אוסיף עוד מעט לחזק הענין דלא אמרינן מאן דלא קפיד, כי לכאורה היה אפשר לדחות שרק גבי זוגות אמרו בגמ' דלמיחש מיבעי, ומפני הדיוק שדייק שם הרשב"ם, אבל לגבי סימנים האי כללא דמאן דלא קפיד איתי', מ"מ אין לנו ראיה מכרעת דאין לחוש, ואי משום שפי' רש"י והרא"ש ז"ל על מה שאמרו ז"ל בנדרים ל"ב ע"א כל המנחש לו נחש, דהטעם משום כל דקפיד קפדין בהדיה, יש לדחות דהתם בניחוש של איסור מיירי, אבל בסימנים שאמרו הם ז"ל לית להאי כללא דמאן דלא קפיד. ועוד אפי' נימא דאית להאי כללא, מי יוכל לאמר על עצמו בבירור דלא קפיד, כיון דאמרוהו להאי סימנא חז"ל גופייהו, דילמא קפיד ולאו אדעתיה, דקשה לאדם ליזהר מהקפדות כדאיתא בספר חסידים סי' שע"ח (הוצאת מקיצי נרדמים). ומשום הטעמים האלה כתבתי במכתבי הקודם דלא מהניא לומר מאן דלא קפיד כו'.

אבל במקום דקים ליה בנפשיה דחזק מזליה וסימן זה לא יזיק לו, בכהאי גוונא לענ"ד מותר לו למכור מנכסיו הראשונים, אבל דוקא בכהאי גוונא, ולא שמחזק בדעתו שלא להקפיד, דזה אינו כל כך בידו, וכמו שהבאתי מספר חסידים, אלא דקים ביה בנפשיה וכדכתיבנא. וכבר הבאתי לזה כמה ראיות במכתבי הקודם, ועתה אוסיף עוד אחת והיא זאת. זה הענין של המוכר מנכסיו הראשונים שאינו רואה סימן ברכה, האם זה דבר שהסברא נותנת שגורמת היזק, או זה דבר שאין הסברא נותנת שגורם היזק. אם נאמר שזה דבר שאין הסברא נותנת שיגרום היזק, אז בודאי אסור לסמוך על סימן כזה לגמרי ולתלות כל מעשיו בו, כמו שביאר יפה יפה הכ"מ בפרק י"א מהל' עכו"ם, ורק מותר לעשות את הסימן הזה לסניף, וכל שכן שמותר שלא לחוש לו. ואם הוא ענין שהסברא נותן דהיינו שמבין שיזיק למזלו, אז כל זמן שסברא זו קיימת ודאי צריך שיחוש, אבל אם רואה שאין אותה סברא קיימת, אז כגון שמזלו רואהו שהוא חזק, או שיש לו סברא אחרת להיפך, אז בודאי בידו הרשות לשקול הענין כיון שכולו בנוי על סברא כנלענ"ד.

למשל אם קנה קרקעו הראשון במנה, ולאחר זמן מועט מצא למוכרו באלף, האם יעלה על הדעת שאסור למוכרו, והרי הוא רואה בעיניו הברכה במכירה זו. או למשל התחיל הים עולה לא רחוק מהקרקע שלו, ומתיירא שפעם אחרת יכול להתפשט לקרקעו הוא, ומצא מי שמוכן לקנות אותה קרקע שהיא ראשונה לו, ואינו חושש הלה מהים, האם יהיה אסור לו למכור מפני שזוהי מנכסיו הראשונים. לדעתי לא נאמר כלל זה של המוכר נכסיו הראשונים אלא לעצה טובה, ולמי שהוא נמצא במצב מסופק שאינו יודע בבירור אם טוב לו למכור או לא. וכעין זה מצינו כמה עצות טובות בגמרא כגון (פסחים קי"ג ע"ב) מה שאמר רב לאיבו בריה אדחלא אכרעיך זבינך זבין, וכי אם אדם יחשוב שירויח יותר בזה שלא ימכור תיכף את סחורתו והוא ממתין, יהיה עובר על דברי רב. אלא ודאי כל כי הני עצה טובה גרידא הם. ואבוה דכולהו מה שאמרו בבבא בתרא שאפי' מה שהנביא אמר להם לישראל וכתוב בספר וחתום, וגם מה שאמר להם ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים, אינם אלא עצה טובה. ואע"פ שמשמע מהפסוק שגם סוף הפסוק דהיינו ונתתם בכלי חרש מפיו של הקב"ה אמרו ירמיה, מ"מ לא אמרו שהעובר על זה יענש, אלא עצה טובה קמ"ל. גם במוכר מנכסיו הראשונים עצה טובה היא. והטעם שלא היה מחויב רב אבא למוכרו לרב גידל, שבלי הכלל הזה אולי היה רבי יצחק נפחא יכול לכופו משום זה נהנה וזה לא חסר וכו', אבל השתא יוכל לטעון הוי זה חסר אצלו, אבל לעולם גם חיוב אין כאן.

עוד כתב כת"ר שבמכירת נכסים הראשונים אין שייך לומר בו איסור ומותר, שאין בו שום צד ניחוש כלל, ואינו ענין לסמוך עליו לעתיד, או להימנע. מה שכתב כת"ר לסמוך עליו לעתיד, איברא אין כאן סמיכות לעתיד, אבל לשיטת הרמב"ם לא בעינן סמיכות לעתיד כדי לשוויה מנחש, שהרי הרמב"ם כתב רק "הואיל ולא כיון מעשיו ולא נמנע מלעשות", והכא הוה אמינא שפיר נמנע מלעשות במה שהוא נמנע מלמכור מנכסיו הראשונים, והוה אמינא דאסיר. ומהיכא הוה אמינא דזה נקרא נמנע מלעשות ואסור, מדהא דפסקינן דהאומר אל תתחיל לגבות ממני שחרית, מוצאי שבת הוא, מוצאי ר"ח הוא, בכלל המנחשים הוא. והתם אינו סומך להבא, ורק מימנע מלהלוות משום דלא מסמנא והוא אסור. והוה אמינא אף הכא גבי המוכר מנכסיו הראשונים אסור, קמ"ל דמותר משום שיש בו קצת סברא ואינו סומך על הסימן הזה לגמרי, וכמו שביארתי במכתבי הקודם. עוד הוה אמינא שאסור ממה שאמרו בפ"ב דב"מ (כ"ז ע"ב) כיס וארנקי לא משאלי אינשי משום דמסמני. וכתב רש"י ז"ל מנחשי ואומר סימן לאדם שמשאיל כיסו שמוכר לו מזלו. והקשו שם התוס' וא"ת והא כתיב לא תנחשו. וגם שם אינו סומך לעתיד אלא שנמנע מלהשאיל, ולהכי שפיר יש להשמיענו שמוכר מנכסיו הראשונים מותר.

ומה שכתב כת"ר שהרי"ף והרא"ש הביאו זה להלכה, אולי לא הביאו זה אלא אגב אורחייהו לבאר דין עני המהפך, לאו משום דאסור למכור מנכסיו הראשונים. ועוד א"כ הוה ליה לש"ע לפסוק דין זה, משום דאם לדינא כוונו נמצא הרי"ף והרא"ש בשיטה חדא, וכל דשני המאורות בשיטה חדא פסיק כוותייהו. אלא דיש לדחות זה דשוב ראיתי דלא כתב המחבר ז"ל בספרו הש"ע דיני בל תשחית.

ומה שכתב כת"ר חשש הפריצות הביא את הרמב"ם להקל, לא אבין, וכי מתירים לו לזה ליכנס לחשש וסכנת מיתה, להוציא את זו מספק של פריצות. אלא ודאי שלדעת הרמב"ם מי שבנינו חזק אינו בסכנה כלל. והרמב"ם בעצמו כתב שהוא ממש כאוכל מכישא דאסר גננא.

ומה שכתב הרמב"ם בהלכות שלוחין "יש לו לעכב עדיין ולומר שמא נפסיד והשנים יותר מרויחים מן האחד", לענ"ד מאותו הדין גופא יש להוכיח שמותר שלא לחוש למזל, דכי סלקא דעתין דאם שותף אחד מתרצה שחברו יקח כל המעות ויעשה בהם סחורה עבור שניהם, שיש איסור בדבר, ודאי שלא, בפרט אם חושב שהשותף ההוא מזלו חזק, וכמו שאמרו בגמרא (פסחים קי"ב ע"א) שבעה דברים צוה ר"ע את רבי יהושע בנו, ואחד מהם הוי משתדל עם אדם שהשעה מצחקת לו. ואוקמוה בגמרא למעבד שותפות בהדיה. (ואין לדייק ממה שכתב הרמב"ם לשון יש לו לעכב, שלשון "יש" מחוייב משמע, דלא היא, דהרמב"ם משתמש בלשון יש במשמעות יכול, וכמ"ש בפ"ד מהל' אישות הל' א' ויש לאיש לקדש נשים רבות כאחת, וכן בכמה מקומות בחיבורו הגדול).

גם לענ"ד דקדוקי בלשון כנה"ג נכון. כי ודאי אם היה מדבר באיסור אחר, היה אומר מפני שעשה איסור פלוני, אבל מנא לן דבמוכר מנכסיו הראשונים ס"ל לכנה"ג דעבד איסורא, עד שנאמר שהיה מפרש אינו רואה סימן ברכה דהתם בכל אשר יפנה כו', אולי ס"ל דאין התם איסור כמו דס"ל להפר"ח. ואפי' אם נאמר דס"ל דאיכא איסורא אי מכר, אכתי לא הוה מצי הכנה"ג למידק דהתם פירושא דאינו רס"ב [רואה סימן ברכה] הוא דבכל אשר יפנה כו', משום דהתם לא אמרו ארס"ב לעונש ולמסובב, אלא אמרוהו לסיבה, דמשום הכי לא ימכור משום דלאו מסמנא וארסב"ל, וכיון שהוא סבה ולא מסובב, אולי יודה הכנה"ג דהכא ארסב"ל אין פירושו חמור כדהתם, וכמו שאר ארסב"ל שאמרו גבי כדים וכיוצא.

ומש"כ כת"ר באות ג' דלא עיינתי בדברי כל הפוסקים שרשם כת"ר. נכון הוא, כי לדאבוני לא נמצאו אצלינו. אבל בדברי הפר"ח עיינתי היטב. ולא נתברר לי מה שכתב כת"ר הי"ו שלדעת הפר"ח הרי זה לטותא, ולענ"ד משמע לי מלשון הפר"ח שאין שום לטותא, כיון שאין במעשה גנאי מצד עצמו או שום לתא דאיסורא.

שוב עיינתי במכתבי הראשון לראות את הלשון שכתבתי, אשר על זה תסובנה כל הדברים, וראיתי שכתבתי שם כלשון הזה נשאר לברר אם מחוייב מצד הדין לחוש (דלא עבר על לא תנחשו), ורב גידל לנפשיה הוא דחייש, (וכמו שאמרו גבי בית תינוק ואשה אע"פ שאין נחש יש סימן, ופירש"י על אע"פ שאין נחש שאסור לנחש ולסמוך על נחש (חולין צ"ה:), ולענ"ד אם אינו רוצה לחוש אינו מחוייב וכו', עד כאן לשוני הצריך לענייננו. והתבוננתי בלשון הזה וראיתי שאולי היה עולה על הדעת לפרש הלשון אם אינו רוצה לחוש אינו מחוייב, שהכוונה היתה שאדם מותר לו לחשוב שאין מקום בעולם לחשש כזו ואינו מחוייב להתחשב עם סימן זו, ואולי כך חשב כת"ר בכוונתי, ועל נקודה זו סובבים דברי כת"ר. אם כך הוא הרי עלי לבאר שזאת לא היתה כוונתי מעולם, אלא ודאי אנו מאמינים בני מאמינים שיש מקום גדול לעצה זו, וכן קיי"ל לנהוג דסימנא מילתא היא, כדאמר אביי התם גבי ערב ר"ה. ולא כוונתי שמותר שלא להתחשב עם הענין הזה, אלא כוונתי היתה שאם אחר שנתחשב בעצה זו מצא מקום לסברא הפוכה העומדת כנגדה, אז מותר לו לסמוך על שיקול דעתו כמו בכל עצות טובות. ושלא לחוש באותה שעה, לא כוונתי שלא יחוש לגמרי להענין והעצה ההיא ח"ו, וגם כוונתי היתה שאין כאן דין המחייבת אותו, אלא עצה עמוקה טובה והגונה במילי דממונא.

עד כאן ראיתי לכתוב לכת"ר להסביר דברי שכתבתי מקדם דנא, ולקיים והייתם נקיים. ואקוה שכת"ר יראה פנים למה שכתבתי ואמצא חן בעיניו. ואם שגיתי על הכל תכסה אהבתו.

ובזה אצא בהשתחויה מול הדרת תורתו, ואחתום בשים שלום טובה וברכה לכת"ר ולכל הסובבים הודו, המצפה לראותו בקרוב בתוככי ירושלם תובב"א, זעיר שם.

הצעיר סלימאן דוד ששון יצ"ו מתוך הענין נראה כי היה המשך לחליפת המכתבים בענין זה, אולם יותר לא מצאנו יותר, וחבל על דאבדין.


