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 שנה מעוברת

 ? : למה יש שנה מעוברתשאלה

הקב"ה לימד את    )שמות יב, ב(.נאמר בתורה: "החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה  

בנוסף לכך הוא לימד אותו את    )רש"י, שם(.כאשר הירח מתחדש קבע ראש חודש    -משה רבנו עוד במצרים  

כללי קידוש החודש ועיבור השנה, דבר זה עבר לחכמים במסורת מדור לדור. מאידך גיסא, מצווה התורה:  

ד שפסח יחול תמיד בתקופת האביב,  כלומר, יש להקפי  )דברים טז, א(,"שמור את חדש האביב ועשית פסח"  

דבר    )שמות כג, טז(.מועד יציאת מצרים, וכן, שחג השבועות יחול בזמן הקציר, וחג הסוכות יחול בזמן האסיף  

זה נקבע על פי המהלך של כדור הארץ המקיף את השמש. לכן, כאשר רצו חכמינו לקבוע במדויק את הזמן  

הקובע את    -גם במהלך הירח    להתחשב, של מועדי השנה הנ"ל, היה עליהם  

השמש   מול  הארץ  את    -כדור  הקובע  של   במהלך  וגם  החודשים,  ראשי 

   עונות השנה.

להשוות בין הלוח הירחי ללוח השמשי.   בעיה קשה עמדה בפניהם, היה עליהם  

לאחר   להאיר  מתחיל  הירח  בו  )הרגע  נמשך מרגע מולד הלבנה   -חודש ירחי  

המולד הבא שלה. זמן זה הוא בממוצע   ועד  שהיה אפל לחלוטין בסוף החודש(,  

  12  -ימים, כאשר נכפיל זאת ב   29.5בן    354ששנת לבנה =  )חודשי השנה(, יצא,  

- מקיף את כדור הארץ במשך חודש = כ )ועוד כשליש יום( ]כלומר, הירח    ימים

כעבור    30 צירו(,  סביב  - ימים )כדור הארץ עושה בזמן זה כ  30  12סיבובים 

הקפה   מקיף  הוא  בה  שנה  מסיים  )חודשים( הירח    סיבובים  כאלה, 

  = יום(    ימים  365חמה  כרבע  )ועוד  שנת  שלימה את השמש[. לעומת זאת,  

שעות(, סביב צירו    24סיבובים )סיבוב אחד נקרא יממה =    365-]כלומר, בשנה שלימה כדור הארץ עושה כ

מכאן,  מעלות, נטינה זו קובעת את עונות השנה(, ובו זמנית הוא מקיף הקפה שלימה את השמש[.    23-)הנטוי ב

  33הפער בין שנת לבנה לשנת חמה יהיה בן שנים    3לאחר ימים!    11ששנת חמה ארוכה משנת לבנה בכמעט  

-(, כלומר, יותר מחודש! וזה בלתי אפשרי. כדי לגשר על פער זה, כך שהחגים לא יזוזו בכל שנה )ב3x11ימים )

חודש לשנה. אי אפשר    ימים(, אלא תמיד הם יחולו בעונה שקבעה להם התורה, היה צורך מדי פעם להוסיף  11

 מגילה ה, א(."לחדשי השנה" ) )במדבר כח, יד(:דשים, כי נאמר  להוסיף ימים לשנה אלא רק חו

 ב פ"תש אדר א'גיליון 

 למה?  – שנה מעוברת
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  7(, אם יוסיפו להם )יעברו(  1912xחודשי לבנה )=   228שנה, יש    19חכמינו חישבו ומצאו, שבכל מחזור של  

שנות חמה! הם קבעו, שתמיד    19חודשים, שהם בדיוק    235שנים קבועות, אז יהיו במחזור זה    7- חודשים ב

שנים מעוברות    7-שנים רגילות )פשוטות( ו  12נקרא: 'מחזור הלבנה' או 'המחזור הקטן'(, יהיו  במחזור זה )ה

יא, יד, יז, יט, ובקיצור    – או באותיות: ג, ו, ח    ,19,17,14,11  -  8,6,3קבועות. השנים המעוברות הן תמיד:  

ב י'  היה מתבצע רקאדז"ט  - גו"ח  השנים האחרונות(:    4-)נוריד את האות  )כלומר,    . העיבור  בחודש אדר 

כך שיש אדר א' ואדר ב'(, כי הוא הקרוב ביותר לניסן, ורק בו היה בידי נשיא הסנהדרין,    –הוספת חודש לשנה  

שהוא המוסמך לעבר את השנה, את מירב הנתונים כדי לקבוע אם יש צורך לעבר את השנה. את היסודות  

יהודה  )כולל כללי עיבור השנה( ללוח השנה הקיים כיום, הניח   בנו של רבי  )השני(  נשיא ישראל, רבי הלל 

 ( קיט  ד'  בשנת  על    359נשיאה  בשמירה  הגויים  בין  הפזורה  האומה  אחדות  על  לשמור  במטרה  לסה"נ(, 

את   לשבש  הנצרות  וניסיון  והסנהדרין,  הנשיא  סמכויות  קיצוץ  הרומאים,  של  הקשות  הגזירות  המועדים. 

ועוד על פי הראייה, ללוח קבוע על פי כללים וחשבונות )מסובכים  מועדי ישראל, הביא למעבר מקידוש החודש  

 מאוד(. 

 השנים הנ"ל?  7שאלה: האם ניתן לדעת מראש מתי תהיה שנה מעוברת, ומה מספרה מתוך 

, השארית שמתקבלת היא  19-מחלקים את הערך הגיאומטרי של השנה מבריאת העולם )כולל האלפים(, ב

  - , השארית היא  19-(, ב5774תשע"ד )= נחלק ה'   תשע"ד, נקח את שנת    לדוגמא:שנים.    19השנה במחזור של  

ן לדעת, שכעבור  "ט, הנזכר לעיל. כבר אז היה נית ז אד-בגו"ח  ז, ואכן היתה זו שנה מעוברת, היא האות  17

, כלומר:  0,השארית היא  19- (, ב5776תהיה שנה מעוברת. ואכן, אם נחלק ה'תשע"ו )=   תשע"ושנתיים, שנת  

  3. וכעבור  טאדז" -בגו"ח  ט שנים, היא האות    19, במחזור של  19- באותה שנה הינו בדיוק בשנה האחרונה, ה

, היא  3, השארית היא 19-( ב5779"ט )=  , גם תהיה שנה מעוברת. ואכן, אם נחלק ה'תשעתשע"טשנים, שנת  

תהיה    )השנה בה אנו נמצאים כעת!(,  תשפ"בשנים, שנת    3. וכך, כעבור  אדז"ט-ו"חג, בגהאות הראשונה,  

אדז"ט. על פי קוד זה אנו יכולים לדעת מראש, שהשנה המעוברות הבאה  -"חובג  ומעוברת, היא האות  שנה  

 אדז"ט, וכך הלאה.-חבגו"   ח, היא האות תשפ"דתהיה בעוד שנתיים, בשנת 

 שאלה: מהם ה'חלקים' הנזכרים ב'ברכת החודש', בעת ההכרזה על ה'מולד' של כל חודש?  

אין חידושה של    -כך מקובלני מבית אבי אבא  בגמרא מובאת אמירתו של רבן גמליאל, נשיא הסנהדרין: "

הלבנה )הזמן הממוצע שבין מולד למולד( פחותה מעשרים ותשעה יום, ומחצה, ושני שליש שעה, וע"ג חלקים"  

א(. ל  )סנהדרין כה,  ולשניות(, כדי להקל את החישובים    1080-חכמינו חילקו את השעה  )ולא לדקות  חלקים 

  -   חלקים, נקבל  1080- שניות, ב  3600  -נחלק את השעה שלנו, השווה ל  המסובכים הקשורים לנושא זה. אם

ימים, חצי יממה, ועוד שני שליש שעה    29כלומר: אורך ממוצע של חודש הוא:    שניות.  3  1/3שכל 'חלק' שווה  

)תשצ"ג([.    793=  73+720חלקים ]סכ"ה החלקים הוא:    73חלקים[, ועוד    720=    1080-מ   2/3]של חז"ל, כלומר:  

הדקות והשניות =  )   שניות  3  1/3  -דקות ו  44שעות+    12ימים +    29שאורכו של חודש בממוצע הוא:  אן,  מכ

יממות. הדבר    29.530590שניות[. אם נהפוך זאת למספר עשרוני נקבל את המספר הבא:     x  3 1/3  חלקים  793

, ערך מדידות מדויקות באמצעות מכשירים מיוחדים, והגיע  NASAהמדהים הוא: שמינהל החלל האמריקאי,  

- ובמחקר מתקדם יותר שנערך בברלין  יממות.  29.530588שאורכו של חודש ממולד למולד הוא:    -למסקנה  

נשיאי ישראל, לפני אלפי שנים,    הפרש מזערי ממה שידעו  יממות,   29.530589רמניה, נמצא שאורך זה הוא:  ג

 במסורת וקבלה. 

 מהעורך                                                                                                                                                



 רק על פי ההלכה  –"מיהו יהודי" 

 ישראל נאום בכינוס החירום של רבני 

 היכל שלמה בירושלים, כ"ד בטבת תשכ"ט

ברום   שעומדות  ומדיניות  ביטחוניות  בעיות  מהתפוצות.  ונציגים  ישראל  רבני  לכינוס  קראנו  שלם  בלב  לא 

יוצא דופן בישראל, שביקש להטיל סערה   על כל פנים כלפי חוץ. ברם, נמצא  דאגתנו, עוררו אחדות העם, 

וקא בשעה זאת ראוי שהיהדות כולה תרים תרומה לשים צעקה זו  ביהדות ולהפרידה מבפנים. ודומה שדו

לדממה, ולא לתת שום פתחון פה לפירוד בשעה שמתגלה האחדות. שאלה זו אינה עניין לפירוש חוק מחוקי  

גילו דעתם  - המדינה, אלא היא רעיונית במובהק, היא הועמדה על הפרק בבית וכל חבריו  המשפט העליון, 

המאורעות שעברו עלינו למן היותנו לעם ועד היום הזה, דומה  משפטית במהותה.    בבירור שאין היא שאלה 

אפשר להסבירם מבחינה היסטורית, מדינית ותרבותית, בכללים החלים על ההיסטוריה האנושית  - שאי

בכללה, או של עם מן העמים האחרים. ייחודו של העם הזה, מראשיתו ועד אחרית הימים, הוא צו הבריאה  

כוח   יוכל לשנותו.ששום  לא  השפעתו    שבעולם  ממנו,  יונקת  האנושית  בו, התרבות  תלויות  עולם  מערכות 

ניכרת בכל מקום ובכל זמן, מבקש הוא להיכנס בפנים והוא עומד בחוץ. לבדד ישכון מרצון ושלא מרצון. וגם  

 כשהעם חזר לארצו והיה לשליט עליה, שוב תנאים מיוחדים נכונו לו. 

שעמנו ירצה להשתלב ולהתערב בגויים, העמים ירחיקונו, ואם ימצא בזמן מן הזמנים  נמצאנו למדים, שככל 

הסדר   את  הופך  הוא  ברוך  הקדוש  מיד  בקרבם,  לבוא  ויבקשונו  ויקרבונו  בנו  שירצו  האומות  מן  ובאומה 

והנחילו את הארץ, לא בחר בו אלא משום שהבדילו, כאומרו:   בו  ומבדיל אותנו. הבוחר בעם הזה שרצה 

כך היה לו. וחכמינו ז"ל דרשו פסוק  - תחילה הבדילו ואחר   )ויקרא כ, כו(,דיל אתכם מן העמים להיות לי"  "ואב

הרי אתם של נבוכדנצר מלך בבל וחבריו"    –הרי אתם שלי, ואם לאו    –זה: "אם מובדלים אתם מן העמים  

בעולמו, יכולים אתם לערב יום  "גבולות חלק ה'    )פרשת קרח יח, ז(:וכן דרשו במדרש רבה    )ילקוט סוף קדושים(.

-)בראשית א, ג ולילה, והוא שאמר הכתוב בתחילה: 'ויהי ערב ויהי בוקר... ויבדל אלהים בין האור ובין החשך'  

'ואבדיל אתכם מן העמים  )ויקרא כ, כו(:  בשביל תשמישו של עולם; כך הבדיל ישראל מן האומות, שנאמר    ד(,

"המבדיל בין קודש לחול, ובין אור    שבתפילה במוצש"ק ועל הכוס:  להיות לי'". וכך אנו מברכים בהבדלות

ולימוד קורות    שום רצון ושום כוח שבעולם לא יוכלו לבולל את ישראל בעמים,לחושך ובין ישראל לעמים".  

העם באלפיים שנות הגלות, יבואו ויוכיחו זאת כיצד היה הדבר במציאות. חלקים מן העם, בודדים או קבוצות  

 נטמעו, עפ"י הרוב מתוך אונס, אבל הכלל לבדד ישכון. 

אומה זו אינה אומה אלא בתורתה. כל האומות נקראות אומות על שום ארצן, אבל ישראל היתה אומה גם  

לזרים,   היתה  קבעה  כשארצה  שכך  כיון  עליה,  ומבעלותה  מארצה  לעוקרה  שיכול  שבעולם  כוח  שום  אין 

  תו היא דתו. דתו של העם היא לאומיותו ולאומיולפיכך,    התורה וציוותה לנו לעלות לרשת אותה ולבנותה.

כל ההתרחשויות וצירופי המאורעות בימינו, בצורה ובזמן שנתגלגלו, מעידים שקרובה היא שעת הרצון שעם  

ישראל ישוב לארצו ויתנחל בה בטח באין מחריד. לא מלכויות גדולות וממשלות אדירות יכלו לנו כשזממו  

ה לומר, שלא רק הכוח עשה לנו את החיל  אויבינו לעוקרנו מן הארץ ולכלותנו. העם קיים ויושב בקרבה. רוצ

הזה, אלא האמונה ביהדות ובערכיה, שהיתה נטועה בכל אדם מישראל, ועדיין נטועה ברוב העם ככולו, שלחם  

 מלחמת מצווה להגן על עצמו, אמונה זו היא שנתנה לנו את העוז. 

ה  בגלות, אנחנו בידינו נעש   כלום נרצה שדווקא מששבנו אל ביתנו, ואחרי ששמרנו על ייחודנו אלפיים שנה 

ישראל? זהו הפירוש הממשי לרצון לקבוע  - נו, ולא באדמת נכר אלא בארץמה שלא עלתה בידי אויבינו ומנד 

דפוס חדש למושג "יהודי", ושינוי זה חלילה אם ייעשה ובידי מי שייעשה, אין פירושו אלא התכחשות  



ואם חלילה תבוא שעה של ליקוי מאורות,    תה. ורצון לעקור את האומה ממקורה ומשורשי צמיחליהדות,  

עולם. אין  -תתאחד כנגדה כל היהדות כולה, כפי שנתאחדה עתה בהתנגדותה כלפי הכרזות ומעשים של רבי 

הגולה ניזונת מן המשפט במדינת ישראל, סמכותם של בתי המשפט הוא לפרש את חוקי המדינה ולהקפיד על  

יים שהאומה כולה מוסרת נפשה עליה ומכירה בה. וכיצד תרגיש  שמירתם, אבל אין חוק זה תורת אלהים ח

האומה כולה, כיצד ירגישו אחינו שבגולה את הקשר המאחד אותם עם בית ישראל שבמדינת ישראל? הלא  

 זרים נחשב בעיניהם ונוכרים נהיה להם! 

ומם ניכר. אבל  יתבדלו מתבדלים, כפי שקרה כמה פעמים בהיסטוריה, ובמשך הזמן יישכחו או שלא יהא מק

אנו נפגעים ונרעשים עד עמקי הנפש, שיד יהודי היא המבקשת לקום על היהדות לפגוע בה, להכותה ולקורעה.  

לא נוכל להחשות גם על נפש אחת, כי כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו מקיים עולם מלא. רוצים אנו  

ישראל, להרבות אוכלוסין בישראל,  מבקשים אנו טובת כל אדם מבקירוב רחוקים ולא בריחוק קרובים.  

ושנאה ריב אחים  ולא  ואחווה,  אהבה  הבנה,  ליצור  להפריד,  ולא  לאחד  למעט,  ולא  הדבר  להגדיל  ועצם   ,

 שהעניין מתעורר מקרבנו, הוא שיש בכוחו להחריד, בשלו אנו מתקוממים ועליו באנו להזעיק... 

במקרה זה תותר הרצועה, ובכל עת ובכל מקום  מבחן חדש לקביעת יהדותו של אדם הוא מופרך מעצמו, שהרי  

משפט, אם הרכב  -אפשר יהיה לקבוע מבחן אחר. ומה ערך יש להחלטה הניתנת היום ע"י הרכב אחד של בית

אחר או תיקון בחוק ישנו אותו ויקבעו מבחנים משתנים חדשים לבקרים? הלא נהיה לחוכא ואיטלולא. נמצא  

מאמר פה או בכוח החלטה, ליהודי, ולמחרתו יהיה שוב לנכרי. לפי  שאדם שהיום הוא נכרי, ייהפך מחר, ב

החלטת בית המשפט ייחשב אדם ליהודי, יסע לחו"ל יהפך לנכרי בעיני היהודים, ובשובו ארצה יהיה שוב  

ליהודי וחוזר חלילה. לא יתכן ולא יעלה על הדעת, שמבחן אחד יהיה ליהודים במדינה זו, ומבחן אחר ליהודים  

חרת, שמבחן אחד יהיה היום ומבחן אחר בעוד כמה שנים. כבר אמרו ראשי הציבור היהודי, אף  במדינה א 

הרחוקים שבהם ממקור תורת היהדות, שעם תקומת מדינת ישראל דווקא גברה ועצמה סכנת ההתבוללות  

בגולה בשיעור שלא היה כמותו קודם לכן. מטרת כולם להילחם בטמיעה המרחפת עלינו בכל מקום ובכל  

שעה, ועתה במקום זה נבוא וניתן קיום לכוח ההרס שיכלה בעם, להגביר את טשטוש סימן ההיכר בין יהודי  

לעמים שסובבים אותו? הלא זאת תהא התוצאה הישירה של "קביעה" כזאת. וכאן במדינת ישראל, האם לא  

רו בהבל פיהם  יפתח פתח רחב לכוחות הרסניים שירצו לכלות את העם, לא במלחמה, אלא מבפנים? יאמ

לכל דבר דרושה הוכחה,  יהודים אנחנו, יתערבו בנו, יחדרו לכל תחומי החיים ולכל מקום שירצו להגיע יגיעו.  

מבקשים    –צריך דרכון, לקבלת הלוואה    –דרושה תעודת זהות, לעניין אזרחותו    –לבירור זהותו של אדם  

צה ופתוחה. יבוא אדם ויאמר, והריהו נהפך  ערבות, אבל עניין זה שהוא מעיקרי הקיום של העם, הדלת פרו

אף כשאדם נושא אשה, אינו נושא אותה    פתאום לנאמן שאין צורך בבדיקה ובחקירה ודרישה ולא בתעודות.

פי טקס, הוא מכניסה לחופה, וכלה בלא ברכה אסורה לבעלה, וכן הוא בשעה שאדם רוצה להיכנס  -אלא על 

ם ישראל הרודף את הגזענות. תנאים ואמוראים וראשי גולה היו  תחת כנפי השכינה, להיות יהודי. אין כע

בנים לעמים אחרים, ולא רק שנתקבלו, אלא גם הטביעו חותמם על זמנם, על מקומם ועל היהדות בכללה.  

 ..היהדות מקבלת כל אדם בלא הבחנה מאיזה מוצא או צבע הוא.

דברם וישמיעוהו ברמה, להתריע    האומה, אתיאמרו רבני ישראל, שהם הדבק הטוב המבריח בין כל חלקי   

ייחודו של עמנו, אלא גם המהרסים שבקרבנו המעיזים להרוס   שלא רק האומות לא יצליחו לבטל ולהזהיר, 

תרעד    וכל יד  אנו בטוחים שתופעה זאת של האיום בטשטוש מושג היהדות, אינו אלא שוט  אל ההר ולנגוע בו.

באחדותו ודבק    נסיון, ובית ישראל ישאר  . יהי רצון שלא נבוא לידימלכתוב החלטה כזאת, אבל למיחש מבעי

 שסט-הרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' שסו                                                 ביהדותו. 



 דברי חיזוק נגד דרישת האו"ם והערבים לסגת מסיני 

 ז"תשי ' א באדר  'ט

 התגשמות בכך רואים אנו  * .מארצנו  בחלק  ישראל  שלטון בהחזרת זכינו העליונה ההשגחה בעזרת

 שלעם והוכח ,למציאות  ישראל נביאי של חזונם דברי הפכו לעינינו .האומה לאבות  'ה של הבטחתו

 שמחה  היתה והיא – שמחה לנו  היתה אם ,לכן .ומתחדש רענן חיוניותו שכח ונצחי  אלקי יעוד ישראל

 ובלתי מפותחות ,גדולות ומעצמות אומות  עדיין נמצאות זאת שבכל על מצטערים אנו – עמוקה רוחנית

 ממושכת הי פייצ  לאחר  לו זכה שעמנו הגדול ההיסטורי הנס מהות את תופסות  אינן  אשר ,מפותחות

 .דורות  של

 ,הבינלאומיים שהמוסדות לכך עדים אנו  ולצערנו ,והמעשה המחשבה טוהר על מחפים האינטרסים

 בין פעולה   שיתוף ולהגביר ,הדורים  לישר ,בעולם שלום להרבות היה צריך  הראשון תפקידם אשר

 .עמנו של המפוארים הגדולים ההישגים את לאל לשים למען ישראל אויבי בלחץ מתחשבים – העמים

 ,העם בהתלכדות .להירתע לנו ואל  אויבינו איומי של ובחשיבותם בערכם להפליג  צריכים אנו אין

 של גורלו  עם מישראל ופרט פרט כל של עצמו בשיתוף ,וזרמיו חלקיו כל  בין והאחוה האהבה בנטיעת

 במי באמונה .ייחודם על ולעמוד להגדירם אין  שעדיין עלינו העוברים הימים לקראת נכונים נהיה .העם

 יהפוך הוא – הלום עד  שהביאנו ,לגויים מאור להיות תורתו את לנו ונתן העמים מכל  הזה  בעם שבחר

 ועל ישראל  ארץ על הנביאים חזון ולעינינו בימינו ויקוימו  .עצתם ויפר מזימתם יסכל ,משטינינו לבב

 טוב מבשר  שלום משמיע "גואל לציון  בבא,   ,)י ,ל ירמיהו)   "מחריד ואין ושאנן ושקט יעקב ושב" :האומה

 . )ז ,נב ישעיהו"( אלקיך מלך לציון אומר

 רטו-בקומה זקופה, עמ' ריד הרב יצחק נסים, לדור ולדורות:                                                                  

 .ז "תשי בחשון ד"בכ שפרצה סיני במלחמת ל"צה  י"ע שנכבש סיני האי לחצי הכוונה* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצפה, ב' אייר תשט"ז  



 תיקנו ברכה על מצוות צדקה? לא חז"ל מדוע 

 ב"ה ירושלים י"ט בחשון התשכ"ד

 לכבוד 

 מר חיים כלב יצ"ו

 הרצליה 

 א.נ., 

אשר שאלת מפני מה לא    בתשרי ש.ז. עד עתה. מפני טרדותי המרובות נתעכבה תשובתי למכתבך מיום ה' 

טעמים, ואעתיק  דע ששאלתך נדונה בפוסקים וכתבו הרבה  מרובה.  מברכים על מצות הצדקה שחשיבותה

   בקיצור מדבריהם שלושה טעמים, והשאר זיל גמור: לך

ואין בידו לגמור עשייתה בינו לבין עצמו,    לפי שמצות הצדקה אינה תלויה דוקא ביד העושה אותה לבדו א.

עליה אף כשהעני פושט את   וברצונו, לכן לא תקנו לברך עליה, ומשום כך לא יכול לברך תלויה היא גם בעני 

   .*מבקש ואף כשכבר קיבלידו ו

וכראוי, ולכן לא   כדין נותן מי יאמר שנותן   מחסורו אשר יחסר לו, וכל אשר משום שמצות הצדקה די ב.

 .  אפילו אחר נתינה מברכים עלי 

עושים אותה, ומצות הצדקה היינו עושים    אין מברכים אלא על מצוה שאם לא נצטווינו בה לא היינו .ג

מהם שהגוים    שאנו מקודשים בהן  הגוים עושים, והברכה היא על מצוו נצטווינו בה כמו ש  אותה גם אם לא

 . **טעם אשר קדשנוה אינם עושים אותן, וז

 בכבוד רב,                                                                                                                                              

 יצחק נסים                                                                                                                                            

שם בשם הרב יוסף   ראה הרמב"ם פי"א מהלכות ברכות סוף ה"ב, ובכסף משנה שם, ובפירוש רבנו מנוח *

סי' קפט, ובספר דרך אמונה הלכות מתנות   סי' יח, וח"ג סי' רפג, ובמיוחסו אבן פלאת, שו"ת הרשב"א ח"א

 א בשם הראב"ד ועוד.  ההלכה שם ס"ק עניים פ"ז אות א, ציון 

 ראה בספר הרוקח סי' שסו, ובספר כד הקמח לרבינו בחיי אות ציצית, דף עד ע"ב.  **

 כא -לכלל ולפרט: הלכות קצובות, ד, עמ' כ                                                                                                      

 

 

 

 הצפה, ז' חשון תשט"ז


