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Dovid Lichtenstein: The message of Yonah- There's more than one truth 

 ס"ק ז לד סימן תשובה שערי

 י"רש של לתפילין רצועות לעשות שיכול לבאר שהאריך אמת זרע בשם כתב ב"ובמח, ט"עבה. אחד בכיס

 מזה ומשמע נועם כדרכי דלא ש"ע להיפך וכן ת"ר של בתפילין לתלותם משם להסירם יוכל שלכשירצה ולהתנות

 לעשות' שהור שכתוב י"כת' בתשו ז"מרדב הביא י"ובבר, תנאי מהני לא ובבתים בפרשיות אבל ברצועות דדוקא

 הסוברים לגאונים בזה זלזול שיש וראה ועיין חזר ולכן' הור יפה שלא בחלומו לו והראה ת"דר תפילין י"רש משל

 שמורידן אסור ודאי י"מרש' עליונ' בחינ ת"דר שתפילין האמת חכמי ש"מ לפי ש"דמכ וכתב' כו כשרים שהתפילין

 ולא קדושים דתרווייהו אחר בכיס ידות ושני אחד בכיס ת"ור י"רש ראשי שני להניח נוהגין יש זה ולפי מקדושתן

 .ש"ע חול שהאחד מרן ש"כמ

 ב שורש ם"לרמב המצוות לספר ן"הרמב השגות

 אין אמרו לא. פשוטו מידי יוצא המקרא אין מאמרם והוא. לגמרי מפשטיה אותו יוציאו שלא אלא המכוון אין כי

 הכל את הכתוב יסבול אבל מהם אחד כל מידי יוצא ואינו פשוטו עם מדרשו לנו יש אבל. כפשוטו אלא מקרא

 .אמת שניהם ויהיו

 א עמוד כז דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 ותנן הואיל יהודה כרבי הלכה כהנא רב אמר התם: יצחק לרב חסדא רב ליה אמר'. וכו הערב עד המנחה תפלת

 שבת של מצלי מדרב, אנן נחזי: חסדא רב אמר. מידי ולא ליה אמר ולא אישתיק? מאי הכא, כוותיה בבחירתא

, אורתא עד מצלו הוו לא ורבנן הונא מדרב, אדרבה. יהודה כרבי הלכה מינה שמע - יום מבעוד שבת בערב

 כמר ודעבד, עבד - כמר דעבד, כמר ולא כמר לא הלכתא אתמר דלא השתא! יהודה כרבי הלכה אין מינה שמע

 .עבד -

 

 



מאמר חקור הדין ח"ב פי"ז  -עשרה מאמרות -רמ"ע מפאנו

מט פרשה וירא פרשת רבה מדרש

 תפיס את, עולם אין תבקש דין ואם דין אין מבקש אתה עולם אם משפט יעשה לא הארץ כל השופט לוי' ר אמר

 הקדוש לו אמר, קאים עלמא לית ציבחר מותרה אנת לית ואין, דינא ובעית עלמא בעית, ראשוי בתרין חבלה

 שנאת( ה"מ תהלים) רשע ותשנא בריותיי את לצדק אהבת( ח מה תהלים) צדק אהבת אברהם הוא ברוך

 לא ומכולם היו דורות' י אצלך ועד מנח( ה"מ תהלים) מחביריך ששון שמן אלהיך אלהים משחך כן על מלחייבן

 .אותך אלא זכרתי

  Reporting molestors to the authorities

קובץ תשובות ח"ג סי' רלא

נשמת אברהם חושן משפט סי' שפט
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