ספר

חמישי
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ה.

תשובות

ר ב חאיייי

גאון

לקאבס.

קונטרס בן ב׳ דפים תכופים שמצאתי בכסלו-טבת תדצ־א ,בווסטמינסשר־
קולני בקטברידנ׳ ) .(vol. 1והוא חלק תיבוני־פנימי מאותו הקונטרס הראשון
בן ב׳ דפים בלתי תכופים )דף א׳*וי( מכ״י אובססורר שהדפסתי בדאש גנזי־
קדם אי .אלא שהסר ביניהם עוד קונטרס תיכוני בן ב׳ דפים )רף ב׳ ודף ה׳(
שבין הקונטרס הראשון לבין הקונטרס השלישי )דף ג׳־ד׳( שלפנינו .הקונטרס
הזה מגיל :סוף חשובה ב׳ ,תשובח נ׳ וסהצית תשובה ד׳ מן הקונטרס.
והקונטרס הראשון מכיל תשובה אי ,סוף תשובה ד׳ ומחצית תשובה ה׳ .תשובה
נ׳ שכקונטרםנו כבר נדפסה בתנ״ה סי׳ ס׳ )ראשיתה( ובתג־א צד ) 105אחריתה(.
אלא ששם הסרה ה ש א ל ה שישנה לפנינו בשלמותה .ונס הקובץ שלנו קדום י
הוא לאותו הקובץ כי תשובה א׳ שכקביצנו היא שם תשובה נ־מ .וברור הוא
שהקובץ ההוא נלקט מקובצנו ומקובצים אחרים .לקובץ שלנו שייך עוד קונטרס
אחר בן כ׳ דפים תכוסים שמצאתי בקמברידג׳ ) (G. 2שבשורה הרביעית מעמ׳
א׳ שס מתחילה ונמשכת כל התשובה על ״ארבעה שנכנסו לפרדס" )אוצר הגאו׳
לחנינה סי׳ כי( ומסומנת בצדה באות חי .ושלש שורות הראשונות שם)" :עצמו
במקום סכנה על דבר זה וסמך על הנס ,אבל בשעת קרית שפע בביתו של
אדם או בכית הכנסת שלא כשעת השמד לא נאמר דבר זה"( הן סוף תשובה
שכמדומני טרם נדססה .נס תשובה ב׳ מקונטרסנו שסופת בא כאן טרם נדפסה
כמו שהיא ,אבל ת כ נ ה כבר נדפס בשע״צ ס׳ינ ע׳ב סי׳ כ״ט; גנוי-שכטר ת״ב,
צד 8־ ;307נאוניקא צד  285א( ששם היא באה ת כ ו ס ה ל ת ש ו ב ה א׳
שבק ו נ ט ר ס נ ו זה ותחלתח היא :״ראובן שהיה לו אצל שמע׳ מנה או שנתן
לשמעון מנה ואמר לו הוליכו ללוי השלתני ולא אמר לו תן לו בפני עדים"...
וכל חתשובות האלו הן מתשובות ר ב ה א י י ג א ו ן לר׳ נ ה מ י ה ב ר ׳
ע ו ב ר י ה וכו׳ מ מ ד י נ ת ק א ב ס )עי׳ גנזי קדם שם(.
בורר
בגין

לו

כי זה שחייב השליה לשלם בזמן שאמר לו חשולח שקול שטרא

שהודיעו כי יש עליו שטר באוחו ממון וצוהו לנטלו מן המלוה.

ואשר

דקדק רב אשי ב( לראות היאך היו הדברים ההקדים שקול שטרא על הב זחי
או הקרים הב זוזי על שקול שטרא ל א ע מ ד אלא עלתה השמועה כיון שאםר
לו שקול שטרא בין בתתלת דבריו ובין כסוף דבריו היה עליו לתקן ולא להפסיד
ולילך כדבר על חומרו ולא על כןלו ג( אבל אש לא אמר לו שקול שטרא לא
היה עליו לתת בעדימ כ מ ה שפרשנו למעלה.
ג

והא

ד ש ל ח ו ר( ליה למר עוקבא זמרא מנלן דאסיר סרים וכתב לחו

א ל  hbkhאלי גילי

tfbbb

ולישלח להו מחכא בשיר לא ישתו יין חני מילי

זמארא דמאנא אבל דפומא שרי קא משמע לן ,ילמדנו אדוננו אס חילכחא או
לא ואו תילכתא היא קשיא לן ההיא דאיתמר ה( כל הנהנה מסעודתו שלחתן
ואינו משמחו עובר בחמשה קולוח או יש הפרש בין ביחו שלחתן ובין זולתו.
א( ולא זכר אותה ר׳ לוי גיגצכדג בג״ש ,ומקוצרת ביותר היא בשו״ת חגאונים הקצרות
סי׳ שכ׳׳ד .ובטעות נרשם בשע־צ וכג״ש שם :סי׳ ער״ב .ב( כתובות ס״ח ,אי .ג( עיי הוספות
ותקינים לאגרת רש׳ג צד  2לצר  .9והצופה שנה ו׳ צד  .172ד( גיטין ז /א /ה( ברכות ו׳ ,ב׳.
ננזי־קדם ה׳ .3
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נבזי

קד ס

ונהגו במקומנו זח ככחיהם שלחתן ושלכלח שהנשים משחקות כתמים וכטחולוח
ו מ ב י א י ם ג ו י י ם ו מ ש מ ח י ם כ כ ל י נ כ ל ו כ נ ו ר ו ע ו ג ב שרי או
אסיר ואם יש הפרש כין אלו הכלים או לא.
הכין חזינא בי מנהג כל ישראל ככתי משתאות םתם וכל ש ק בית
התן ובלה שםשמתין בקולות של שמתה ואוםרין דברי שירות ותושבחות לפני הקב׳׳ה
וזוכרין אותותיו וחסדיו עם ישר׳ מקדם וקיווי גלוי מלכוחו והבטחותיו הטובות
)ע׳ב מיי( ובשורות נחמות שבישרו הנכיאיס את ישר׳ ופיוטין הרבה על אלו
הדרכים וכיוצא בהם בקול נגינות וכבתי חתנים וכלות שמחות וזכר חופות
וברכות להצליהס ולהכשירם ואין אדם בעולמ מישראל נמנע טכל אלה .אבל
ז מ א ר א דאסר מר עוקבא דברים שאינן כסדר הזה אלא נגינות של אהבת
אדם לתבירו ולשכת ארם יפה ביפיו ולקלס גבור בגבורתו וכיוצא בזאת כ ג ו ן
של י ש מ ע א ל י ם ה ל ל ו ש נ ק ר א י ן א ש ע א ר א ל ג ז ל א( לא מבעיא
ב מ א ג א דאסיר אלא אפילו כפומא בלחוד אסיר .ובעיקר דבר זה שנינו
משבטלה סנדרי ב( בטל שיר מבית המשתאות שנ׳ כשיר לא ישחו יין ימר
שכר לשוחיו .ואמרינן עלה נ( ממאי דבםנדרי כתו׳ אמ׳ רב הונא בריה ררב
יהושע אמ׳ קרא זקנים משער שבתו בתור׳ מנגינות .ודאמרינן רב ת ו נ א אסר
זמארא רב חיםדא זלזיל ביה לא על שירות שלישראל אמרו אלא על דברי
הגויים .ואטרינן אמ׳ רב הו נא זמר ניגרי ובקרי שרי זמר גילדאיי אסיר .וזה
הזמר שאומרין מושכי הספינות שהן ניגרי וזמר רועי בקר דאינון בקרי אינן
משירות של ישראל ואף על פי כן י( חחירו רב ח ו נ א שהקר וראה כי לא
היו בו דברי גידופין ולא דברימ מכוערים ויש בו עזרה ומסעד למושכין ולרועים
אבל זםר של כורםיים חקר בי היו בו דברים מכוערין ואסרו .ומה שהזכרתם
בשאלה שהנשים משחקוח בחופים ומחולוח אם במושב שלאנשים אין לך דבר
קשה מזה ,ולא בחפים ומחולות אילא אפילו כפומא )ע״נ בכ״י( מכוער הדבר
ואסור דאמר רב יוסף ח( משרו גברי ו ע א נ י ן נשי פריצותא םשרין נשי ועאנו
גברי כאש בנעורת י( למאי נפקא מינה לבטולי הני מקמי הני וכל שכן במשתה
אנשים כי זה איסור גמור וכל מי שפורץ כדבר זה אנו מנדין אתו בין על
ידי נשים ובין על ירי אנשים דאמ׳ רב שמואל בר נתמני אמ׳ ר׳ י ו ה נ ן ז(
כל השוחה כארכעח מיני זמר ח( מביא חמש פרעניות לעולם שנ׳ והיה כנור
ב( = םנחדרי.
א> עיי איי חים לשע״ת סי׳ קנ־ג .והאשכול אלגק צד  33הערה די.
ד( — ומשום כך .והובא בשנוי
ג( סוטה מ״ה ע״א.
עי׳ הקדמתי לאגדת רש״ג ל״ו ,אי.
ו( עד בא!
ה( סופת סיח ע׳א.
גרסא בכפתור ופרח סיר .דפוס לוגץ קי״א עיא ,עיייש.
ח( ״אטר ה ג א ו ן ר ב י ׳ ס ע ד י י ה ז״ל הוא הדין לבל מיני
ז( סוטח שם.
בתג״ה.
זמר כי לא הזכיר הכתוב ד׳ מיני ומר אלו אלא שהם החשובים שבכולם" )ר׳ יוחנן בן ראובן
מאכרידא בסי׳ על השאלתות ,כיי ברלין  Or. Oct. 333דף י־א ע״א(.
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ונכל חף וחליל ויין משתיהם וסמיך ליה לכן גלה קמי סכלי רעת שמביא גלות
לעולם ,וכבודו מחי רעב שמביא רעב לעולם וחמונו צחה צמא שגורם לתורה
שתשתכח מישראל וישח אדם וישפל איש שגורם שפלוח לשנאיו של הקביה
שני איש ואין איש אלא הקב״ה שנ׳ יי׳ איש מלתמ׳ ,ועיני גבהים תשפלנה
שגורמ שפלות לשנאיחן שלישראל .אחריו מה כתוב לכן הרתיכה שאול נפשה
ופערה פיה וגי .ואם נ ש י ם א( בלבד שאץ עםהן א י ש גם ב ז א ת מכוער
הדבר וכל שכן אם יש עמהן נשים ע ו מ ד ו ת לגינון וראוי שתמנעו מזאת כי
פרצה היא ופתח לכמה קלקלות וביותר בנבלים וכנורות וכלי זמר שיש בהן
נמין ועוגכים וחלילים אבל תפים ומחולות העשויין לקול הכרה בקולם בשעת
חמרוקי חכלת ולא כשעת משחח יש שםזלזלץ כו ואם יגדר יפה.
הא דאמור רבנן ב( גופה אחד בכור ואחד כל הקרשים כיון שקברה
עליהם שנה בלא רגלים רגלימ בלא שנח קובר בכל חאחר בשלמא רגלים בלא
שנה סשכתת לה אילא שנה כלא רגלים חיכי םשכחח ל )עיד בכיי( יפרש לנו
א ד ו נ נ ו ג א ו ן ע ד ואם היתת שנה מעוכרת תמשה אלמא אהד מלא ואהד
חסר עבדינן שניהם מלאים לא עבדינן.
שמעתא הכין היא הניחא למאן דאמר דאית ליה כםדרן משכתת לה
אילא למאן דלית ליה כסדרן חיכי משכחת לה בשלמא לרבי משכתת לה בשנה
מעוברת דתניא תמימח ר׳ אומר שלש מאוח ששימ וחמשה יומ כמנין ימות
התמה וחכמים אומרים מונה שנים קשר תדש מיום ליום ואמ נתעברה חשנה
נתעברה לו משכחת לה כ ג י ן דאפרשיה כתר חג תמצות דכי מטא שילהי אדר
בתרא שנה מלאו רגלים לא מלו .וכן פירושה מאן דאית ליה כסדרן אינון
ראטרין לקולם אחר מלא ואחד הסר וסלקא שתא למאן דהכין םבאריה שנ״ד
יומי וכן טקמא דאחרים דאםרין אין בין ראש שנה לראש שנה ואין כין קצרת
לעצרת אלא ארבעה ימים מפקין ש״נ בשבועי ומשתארין ארבקה יומי ואם
היתה השנה מעוכרת חמשה קסבר עיבור שנה חרש דהוא כיט יומי וכיון דשנה
שנ״ד יומי הויא ליה היכי משכהת שנה כלא רגלים לא יהא אלא שנולד בכוך
ביום שבעה בסיון שהוא מהרת שלעצרת כד מאנית שנ׳׳ר דאינון שנת לבנה
ואינון קל חשבון אחד מלא ואחד חסר לא נפקץ אלא שכבר באו שלשה
רגלים .השתה צדיכח למידע היכי משכחת לה שנח בלא רגלים דקאמרינן
הניתא לםאן דאית ליה כסדרן משכהת לח ו א ו אמרת משכחת לה בשנה
מעוברת כי דאשכחח לרבי בשנה מעובדת דחאלפין שנ״ד שנת לבנה דאינון
באחד מלא ואחד חסר ולא באו שלשה )והעאר חסר(
ה

א(

בתג׳׳א:

ואם אנשים

כ ל ב ד שאין

ע ט ה ן א!שח[,

וכצ״ל.

ב( ר א ש ח ש נ ח ו ׳ ע י ב .

