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ז
 לאור יצא זהספרן

 הי"ו וב'צ מנצור מרדכי בן יסוראל מר היקר הנדיבבתרומת

 אזכה ואם שכתב, המחבר רבנו שברכת רצוןיהי
 א הנאה". מיניה לי דלמטיה מאן לכל במיטבא אשלם בהכלו ולבקר ה' בנועםלחזות
 משאלות כל ימלא שהקב"ה לו תעמוד המחבר רבמ וברכת הנכבד. בתורםיתקיימו

 ולברכה. לטובהלבו
 וכפי אדם תולדות ספר זה בוויקויים

 אדם. לתולדות ה' יזכהו ספר להדפיס שהזוכה המפרשיםשכתבו
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אמבוא

 שליט"א בצרי עזראהרב
 בירושלים הגדול ביה"דחבר

מכוא

 קודש ורבנו למורנו בעולם יחיד קודש יד מכתב לאור להוציא אני זוכים ה'בחסדי
 מחכר זצ"ל פאפו אליעזר כמוהר"ר בישראל מדע שמו ופרישא חסידאהקדשים
 ברכות מסכת על האביב" "חדש מהגן" ואלף ידין דן יועץ", "פלא הנודעיםהספרים

 נוטפים. חשוכים וספרים ויו"ד או"ח על לאלפים" "חסד שבת מסכתועל

 העולם שבכל שזכה ספריו חשיבות להעריך שנוכל אנו ומי עליו, מכרזתתורתו
 הראשונים. מספרי כאחד ספריונתקכלו

 והחלטתי שם. לו קרא לא שמות להם שקרא ספריו יתר כעל שלא השו"ת שעלנציין
 ודרך תורה מוסר ממנו למדו ורבים בעולם, ביותר שהתפרסם ספרו שם עללקוראו
 יועץ". "פלא ספרארץ

 יצ"ו וכ'צ מנצור ישראל מר הבכבד התורם היקר ידידנו זכה זהבספר
 של ידו כתב את להוציא כדי הכתב למכון לתרום אותם רוחם נדבהשממשכורתם

 המגן אלף עליהם תגן היקרה המצוה שזכות רצון יהי וה, וקדוש חשוב בספררבנו
 ולברכה. לטובה לבם כתטאלות ה' וימלא ויצליחו, ישכילו יפנו אשרובכל

 בשמים. עלוהם יושר מליץ יהיה המחברורכמ

 הרב לציון הראשון ורבמ מורנו של והחשובים היקרים לבניו מיוחדתוברכה
 לנו ונותנים בדרכיו שממשיכים זצ'ל נסים יצחק כמוהר"ר לישראלהראשי
 המחכרים שזכות רצון יהי פרס לקכל מנת על שלא חשובים יד כתבילהוציא
 טוכ. וכל בריאות ועושר באושר דמיטכ, נולי ככל להתברך ולזרעם להםתעמוד

 הם .וכולם אלה בימים נכתבו וכאלו אקטואליות המעיין שיראה כפי כלםהתשובות
 הגאונים רבנו של רבותיו הסכמת את גם שאנו רבות ובתשובות למעשה.הלכה

 מחברו בהם ויש זצ"ל דאנון בנימן וכמהר"ר זצ"ל דאנון פהטה כמוהר"רהגדולים
 זצ"ל. פירירה משה הגאון רכנושל

 זצ"ל נסים יצחק כה"ר הגאון הראשל"צ כבוד גדול מבוא כתב חייו ועל רבנועל
 להכיר המבוא את לקרוא אחד לכל וראוי המגן ואלף ידין דן בספר אותווהדפסנו

 כמוהר"ר הגדול וחברו רכותיו. את ולהכיר זצ'ל. רבנו של ותולדותיו משבחיומעט



מבואב

 בשנת הדין בית כאב בה ונתקבל בחברון והתישב לארץ שעלה זצ"ל פיררהמשה
 שם. כאמורתקפ"ג

 זצ"ל: יהודה ר' במ עליו מ'ש משם קטע להביא ראוי זה כלועם

 פרוש היה אשר עצום והדבקות והאהבה היראה רוב ולפי ה' יראת בעומק"והכל
 נחת לעשות לידו יבוא מתי אלא היה לא ורצונו מאויו וחפצו חשקו וכלמרובה,
 מדות בכל זמן, ובכל עת בכל מאודו, ובכל נפשו ובכל לבבו בכל ליוצרנורוח

 כאין הכל העולם יסורי ובל בחפיצה, בחשיקה בדביקה יקרות והנהגותטובות
 לילה בכל ומלקיות נפשו בצום לענות והפליא הבורא, רצון עשיית בגד עיניולנגד
 יום.... בכל פעמים אפילו וטבילות וחרולים ואפר שק תחנונים בהם אומריםשאין

 והפרישות וקדושה החסידות מדרכי וגדול קטן דבר הניח שלגים...לאוטבילות
 מהן"..... נפשו את מילא לאאשר

 והתלהבותו התעוררתו רשפי עומק פרטות בפרטי לפרט באתי "אם כתב:ועוד
 איך כי ומגילות. ספרים יספיקו לא דחסידותא... מילי בכל וזהירותו ה'ביראת
 מוסר בדברי בחבמה פתח פיו וכאשר ותמידי. ורגיל ההוה דבר בכתב לרשוםיוכל

 המתגבר". וכמעין נובע כנחל היה ודבקות,והתלהבות

 הוא מי נדע הקדושים במפריו נלמד שכאשר כדי המבוא על לעבור כן אםראוי
 שהיו וחסידותו וקדושתו בתורה גדולתו רוב מעט יצוייר ובדמיוננו השמועה,בעל

להפליא.

 ידין "דן את הדפסנו היום עד לאור. להוציאו שזכינו רבנו של רביעי יד כתבזהו
 על האביב" ו"חדש ברכות. מסכת על האביב" "חדש יד. מכתב שחציו המגן"ואלף
 שבת.מסכת

 והחשובים היקרים הנדיבים התורמים לכל תעמוד רבנו של שזכותו רצוןיהי
 בעולם עלינו יושר מליץ שיהיה במכון והעובדים העוסקים ולכל למכון.שעוזרים
 אמן. במהרה, צדקנו מעייח לביאת ויתפללהעליון



מפתחות

 חייםאורח

 לקרוא חיי אם השחר עלות אחר אדר י"ד ביום שהתגיירגר אסימן
 הלילה. בשבילמגילה

 אם מגילה במקרא אחרים והוציא זכר ונמצא שנקרעוטומטום
 ד' בסימן )ועיין למפרע הדבר התגלה אומרים אם חובה ידייצאו

 ז"ל. דאנון כמוהרי"ם רבו בזה שפלפל מה התשובהבסוף
 עפ"י בו טובלים קודש ובשבת שבת מערב מימיו שמחממיםמקוה בסימן

 ההיתר. טעם מה רבאגברא
 בעוד ערבית ולהתפלל שמע קריאת לקרוא ישראל שלבמנהגן גסימן

 ושותים ואוכלים המטה שעל שמע קריאת על וסומכים גדולהיום
 לירא ראוי ואם שיסמכו, מה על להם יש אם שמע קריאתקודם
 עצמו. על להחמירשמים

 אם קטנים טליתות שתי לעשותו ורוצה גדול טלית לו שישמי דסימן
 כולה או ואסור, לקלה חמורה מקדושה למוריד הדברנחשב
 היא. אחתקדושה

 אפילו ישתה ולא שחרית מביתו יצא שלא האחרונים שכתבובמה הסימן
 שמע בפרשת וכן שמע, של ראשון פסוק שיאמר עדמים

 חובת ידי יוצא פוסקים דלהרבה כיון בה יכוין אםשבזמירות
 עם לקוראה מצותה עיקר והרי מדאורייתא שמעקריאת

 עול קבלת נקראת שמע קריאת ומדוע לעמידה. סמוךברבותיה
 שמים.מלכות

 זמנה תוך תפלתו לגמור שיוכל בסוברו להתפלל שהתחילמי 1סינץ
 כיון תפלתו לגמור יכול אם זמנה שעבר עד בתפלתווהאריך
 יוכל שלא יודע כשהיה בין חילוק יש ואם בהיתר,שהתחיל
 לגמור שיספיק סובר לבין התחיל ואת ובכל בזמן תפלתולגמור
 התחיל. כןועל

 לשפוך שחייב הכונה אם ברביעית ידים נוטלים פירושמה זסינץ
 מחלוקת יש ואם ברביעית. מחזיק שהכלי די או ידיו עלרביעית
בזה.

 של והיא עצמו בפני לינה בית לו וחש אביו שלחן על הסמוךבן חסימן
 חנוכה, נר להדליק חייב אםאביו

 אכל וחברו אחרונה, בברכה חייב אם והסתפק מזועתאכל טסינץ
 או חובה ידי להוציאו יכול האם יין גם שמזכיר יין ושתהמזונות

 ורצונו ספק שאין במקום הדין ומה הפסק, הוי הייןשהזכרת

 חברו בברכת לצאת גונאבכהאי

44

57



מפתחות

 יסיא
 יאמא

 ובממן

 וגסיא
 ידמא
 *מא
 שסיא

 יימא

 יחמא

 מותר אם יבש והאחד ביותר לח אחד לנחירים טבק לו שישמי
ן9 מתקן. שנקרא או בשבתלערבם
 מוקף הכנסת ובית לדרום בו שמתפללים שבעירו הבנסתבית
 בית בחצר מתפללין והעם צפון, מזרח, דרום, רוחות משלושחצר

 האמור בבלל יהיו שלא יתפללו איפה לבוא כשמאחריןהבנסת
נסו ח"ו. וכו' רשע נקרא בית-הכנסה אחורי המתפללבגמרא
 השאלה על זצ"ל דאנון בנימן כמוהר"מ רבנו של רבותשוכת
~סו י"א.שבסימן

109 יא. טימן שלמעלה בשארלה רבו השגות על ודמטיב רבנוחזר
 ווו הנ"ל. בענין דבריו על להשיב רבוחזר
113 דבריו לישב רבנו הפעם עודוהזר
 להשלים ובא קמטרה, שמנה מתפלות אחת להתפלל סהיכחמי

 מהן איזו תפלות שתי להתפלל שהות ואין לה, הסמוכהבתפלה
 תפלת או זמנה, שהוא קודמת הזמן אותו תפלתקודמתו

 העיקרית ותפלה ממנה, יתבטל שלא כדי קודמתהתשלומין
114 לה. הסמוכה בתפלהישלימנה
 או רחוק ממקום אפילו הוא אם שמברך ישראל קבריהרואה
 לחברו היא זו )ותשובה ממהט. הקברות לבית סמוך להיוהשצריך
122 זצ"7(. פירירה משההגאון
 רוצה אם קצירה, משעת שמורה מצה רק בפסח לאכול שנזהרמי

 צריך אם קצירה משעת שמורים סזאינם מחטים ולאכוללשנות
 שאינה עם שמורה מצה אחד בתנור לאפות מותר אם וכןהתרה,
 של בכליו לבשל לו מותר הנזהר אם וכן קצירה משעתשמורה
129 נזהר.הבלתי

 משפטחושן

 בגלל מחותנו ירושה לקבל גויים של בערכאות שמתחזקחתן יטסימן
 מותר אם הבנים ושואלים הבן, עם יורשת הבית שבדיניהםאשתו
 ירחבה אביהם להם הניח שלא גויים של בערכאות להשבעלהם
 יהשבו השבועה ובשעת לו, יתנו סכום אותו ועל מסוים סכוםרק
 יצחק לגאון זו )ותשובת שקר. שבועת תהיה שלא באופןדבר

 זצ"7(.פארדו
 לקמן ועיין רבנו. מתלמידי לאחד והוא הקודם שבסימןבנדון כסימן

 זה. בענין נוספת תשובה ו' סימןבח'ע



מפתחות

 העזראבן

 פירירה(. אברהם בכ"ר משה הג"ר תשובת )והיא עגונהבהיתר כאסימן
 דאנון מנחם בנימן מוהר"ר תשובת והיא הנ"ל העגונהבהיתר כבסימן

זצ"ל.
 הראשוח. המשיב תשוו:ת )ה~יא הנ"ל העגונהבהיתר כגסינע
 עגונה.בהיתר כדסינע

148

157
159

164

 שניחלק
 ב' ידמכתב

 חייםאורח
 דבש או וסוכר מקמח העשויים מתיקה מיני לפניו שהביאו מיא

 דלמא או כפירות, ברכה צריכים אם הפירות, עם סעודתובסוף
 ברכה. צריך אין דמיזן מידי דהואכיון
 כמעשיהם לעשות אחרים ורוצים לקבור, שהחזיקה קדיעהוחברת
 ומה יכולים, לא במצוה הראשונים שהחזיקו כיון או יכוליםאם
 שצריך. כפי עהמים לא שהחזיקו הראשונים אםהדין
 בוסנא, דמן שאראי בעירו אתרוגים היו לא התקע'דבשנת
 בני לברך וזכו אתרוג מתנה שקבל העיר מחשובי לאחדונזדמן
 איספאלטרו מק"ק מיוחד שליח בא החג ובאמצעהעיר,

 חכמי כל והתועדו האחרון, החג בחצי באתרוג לזכותהמבקשים
 לכך. הטעם ונצאר לשלוח שלא והחליטוהעיר
 ד"ה ע'" ד"ח השנה ראש במסכת התוספות דבריפירהט

 כר"א.לתקופות
 באש. קלויה כשהיא הפינייה על מברכיןאיך

 שתבעה במי וכ' י"ט סימן בח"א לעיל האמור על חוזרת זושאלה
 רק אביהם שהשאיר להשבע הבנים יכולים אם בערכאותירושה
 מסוים.סכום
 ה' אתה ברוך כשאמר ונזכר הרוח משיב במקום הטל מורידאמר
 שיסיים או הרוח משיב לומר ויחזור חוקיך למדני לומר יסייםאם

 טל. הזכיר כשלא הדין ומה חוזר שאיט כיוןהברכה
 הפרוסה אכל שלא ועד מחברו, המוציא בברכת לצאת שכווןמי

 פרומת שיטעום קודם אמן לענות יוכל אם מחברו, ברכהשמע
 טז. סימן לקמן ועייןהמוציא,

169

177

178

205
208

214

222

227



מפתחות

 נהטפטחושן

 טיש

 יסימן

 יאסימן

 יבסימן

 יגסיש

 ידסימן

 טלסימן

 בלבד בצתורה עוסק אחד ואח אביהם, ממון שירשו אחיםשני
 האח נבנס לימים שניהם, בין הריוח ומחלקים בעסק עוסקוהשני

 לאנשים וחייבים הרגל את ופשטו אחרים אנשים עםלשותפות
 נשתעבד אם השותפים, בל בשם חוממ היה הגדול והאחבספים,
231 השותפות, של החובות בבל בתורה שעוסק האחרהאח

 דעהיורה

 והשבה המבה, מחמת דם וראתה טחורים, מבת לה שישאשה
 חזרה בך ואחר טמאה, שהיא לבעלה ואמרה נידות דםשהוא
 אם טחורים בדם שטעתה אמתלה ונתנה טהורה שהיאואמרה
242נאמנת.

 חייםאורח

 ורוצה שבת, בליל הבית באמצע הספסל על דולק נר לוהיה
244 מותר. אם ספסל של מקומו לצורך הדולק הנר עם הספסללפנות

 חייבת אם לשביבה, מיוחד חדר לו והם אביו שלחן על הסמוךבן
 ואם בברבה, שבת נר קודש שבת בליל בחדרה להדליקאשתו
259 מברבת. האם חמיה משמן השמן לוקחת אם דחייבת לומרתמצא

 כמטפטחושן

 הלך החייב תורה, לדין ויהלבו ולאחר ביניהם שרבושותפים
 לערבאות, שוב ללבת שרוצה בו ניבר אבל הצליח, ולאלערבאות
 שטר השותף לו שיתן עד השותפות מממון לעבב רוצהוהשותף
263 בן, לעשות יבול אם וגויים ישראל בדיניפיטורין

 חייםאורח

 שנקרש עד טחון אורז בו ומערבין אותו שמתרתיחין שקדיםחלב
264 עליו. מברבין מהונקפא

 כמטפטחושן

 ואחיו שמעון, של מהקרקע שבשטר חובו לגבות שבאראובן
 לו אמר משמעון, השדה את שקנה שטר הוציא לוי שמעוןשל

 חוב שטר והוציא לו והזר ממשועבדים גם גובה שטריראובן



מפתחות

 ראובן לו אמר לראובן, קודם ושטרו כסף שמעון לו שחייבקודם
 לוי השיב בדמים, השדה קונה היית לא כסף לך חייב היהאם

 מורישהם ומנבסי הגויים אצל הרבה חובות לו היו אחיוששמעון
 מי. עם הדין פיטורין שטר לו נותן היה לא זהולוי

 חייםאורח

 ברכות. הפסק בענין וטריאשקלא וחסימן

 דעהוורה

 הוא אם מאחוריה כוזו במוכסז בוזו שמות בה שבתובמזוזה יזסימן
 פקפוק. בה שיש או עלמא לכוליכשרה

 במ~פטחושן

 ובמשך בו, וחזר בף בתקיעת השבועה סודר בקנין חמהומבר יחסימן
 לו שיתן עד בידו ומעבבו מהמוכר משים סבום הקונה תפסהזמן
 תפיסה. תפיסתו אם שקנההחטת

 הייםאורח

 התפילה ואחר אחד בבית להתפלל בשחרית שבאו בריתבעלי יטסימן
 בבית. תחנונים אומרים אם המילה לעשות הבנסת לביתהובלים
 יאמרו אם הלילה כל לימוד לעשות נוהגים שיש הבן שבועובליל
 ווידוי. רחלתקון

 בפסח בחביות ויהיו בחביות שא"ש אלמי' להניח נעתראם כסימן
 חיטה. ימצא שמא מחשש הפסח אחר השכרלהוציא

 אם כעץ יבשים בצק פירורי מנפין שהיו בקמח שמצאומעשה כאסימן
 לפסח. הזה הקמחנעתר

 המקובלים. לדעת לבקר סמוך בלילה מקרא קוריןאמ בבסימן

 רעהיורה

 להניח שחרית להתפלל ובא ידע ולא אונן והוא מת לו שמתמץ כגסימן
 להתפלל. שיניחוהו או להודיעו, צריכים אוהו הרואים אםתפלין

 חייםאורח
 בבין שהחיימ מברכין שאין לנוהגים שהחיינו לברך מותראמ ברסימן

 במקומו. כך אחר ימצאו שלא לחים בתאניםהמצרים
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ט התשובותתוכן

 התשובותתוכן

 חייםאורח

 השחר עמוד שעלה לאחר אדר י"ד ביום שהתגייר בגרהשאלות אסימן
 הלילה. בשביל מגילה לקרוא מחוייב אם החמה נץקודם
 את קודם וקרא זכר ונמצא שנקרע בטומטום נוספתושאלה
 הדבר נתגלה אומרים אם חובתם ידי אחרים להוציאהמגילה
 אומרים שאין או חובה, ידי אחרים ומוציא זכר שהואלמפרע
 חובה. ידי יצאו ולא למפרע הדברהתגלה

 יום, נקרא ומאימתי שמע קריאת לדין לדמותו יל אם בתחילהדן
 ערבית שמתפלל מנחה התפלל ולא טעה לדין לדמותו ישואם

 ולא במזיד עבר ודין ביום. תשלומי[ למגילה יש אםשתים.
 ודן תפלה. לדין ומגילה שמע קריאת בין וחילק מנחה.התפלל

 זכותו. אבד דלא והעלה שמע לקריאת תשלומים ישאם
 אם בדין ומפלפל טומטום. מיהו ביאר ובתחילה טומטום בדיןודן

 שהלוה מישראל ראיות והביא למפרע מלתא איגלאיאומרים
 פלוני יום עד מעות לך הבאתי לא אם לו ואמר חמצו עללגוי
 האומר כל שבת במסכת ומהאמור מעכשיו. קני הפסח אחרשהוא
 בספק שנשאר ונראה בזה חילק ושוב טועה. אלא אינו חטאדוד

 של רבו שהשיבו מה בסימן ועיין לרבו התשובה את שלחובסיום
 1 שם. התשובה בסוףרבנו

 עפ"י בו טובלים השבת וביום שבת מערב מימיו שמחממיםמקוה בסימן
 לטבול מותר אם בתחילה ופלפל ההיתר טעם מה רבאגברא
 ופלפל כמיקר. דמחזי משום להתיר והעלה בצונן, אפילובשבת
 זה. בדין המרדכיבדעת
 שסתם כיון א. בזה כתב להתיר טעמים וג' החמין בדיןופלפל
 יבואו שלא לזו זו ויזכירו נשים ושלוש שתיים טובלותנשימ
 דבריהם העמידו שלא ג. טבילה. ולא רחיצה שאסרו ב.להחם.
 להקל סמך והביא אלה, טעמים בג' ופלפל מצוה.במקום

 12מהגמרא.

 היום בעוד שמע קריאת ולקרוא להתפלל ישראל שלבמנהגן גסימן
 שעל שמע קריאת על וסומכין ושותין ואוכלין בערביתגדול
 שלא שמים לירא ראוי ואם שיסמכו מה על להם יש שאםהמטה
 הדבר מן הפטור כל בסוג שזה או שמע קריאת שיקרא עדיאכל

ועושהו.
 שעל או התפלה, של אם עיקר שמע קריאת איזו בתחילהופלפל



 התשובותתוכןי

 לאבול מותר אם ובדין בזה, הראשונים מחלוקת והביאהמטה
 שמע, קריאת זמן הגיע שלא אף המנחה מפלג שמע קריאתלפני
 או גדולה סעודה ובדין שמע. קריאת זמן כשהגיע הדיןומה

 אף והט'ץ הב"י דעת על נסמך ישראל של שמנהגן והעלהקטנה.
 שלא להחמיר שרוצה מי מקום מבל צ"ע, לדעתושדבריהם
 באבילה. להחמיר וראוי יוהרא בזה איןלאבול
 הראשונים בדברי פלפל ורבו לרבו, נשלחה זו שתשובהונראה
 הדין לענין אבל ותירץ, הקשה רבנו. בדבריהם שפלפלובמה
 הרמ"א גם שב"ב שיסמוך מה על לו יש העולם שמנהגהסבים
 מממום בזה אין והמחמיר שנית קריאתה קודם לאבולשמותר
 18יוהרה.

 טליתות שתי לו שיהיו לשנים לחלקו ורוצה גדול טלית לוהיה דסימן
 שהבל או ואסור, לקלה חמורה מקדושה מוריד נקרא אםקטנות
 ומותר. היא אחתקדושה
 של מוברין שאין במגילה מהאמור לאיסור בתחילה ראיהוהביא
 אמרו מאיר ר' דברי מקדושתו אותו שמורדין מפני ליחידרבים
 קטנה. לעיר גדולה מעיר לא אף א"ב חבמיםלו

 קטנה תיבה לעשותה שמותר שהתקלקלה מתיבה ראיהועוד
 תיבה ממנה עושה אם הורדה נקרא שלימה היא שאםומשמע
 לדינא אבל לבאורה זה בל יותר. בגדול שמצוה קטנהאחרת
 יחיד של בדבר אבל רבים של בדבר רק אסרו לא כאן ועדמותר
 ,מותר

 דוקא מורידין ולא בקודש דמעלין אמרו לא באן דעד חילקומד
 קדושה בהם שאין מצוה תשמישי אבל קדושה בה שישבמצוה
 הורדה דין יש אם ודן צדקה. של מצוה ממעות וראיהמותר.
 המובחר, מן שאינה למצוה המובחר מןממצוה
 אינו בעי דאי ציצית למצות בה שמחוייב מצוה בין חילקעוד

 הנ"ל הטעמים ומכל מציצית ופטור בנפות ארבע של טליתמניחו
 להתיר,העלה
 וחזר רבנו, שהביא בראיות פלפל מיהו ידענו לא הרבניםואחד
 דבריו. לקייםרבנו
 ז"ל דאנון כמוהרי"ב רבנו של רבו תשובת הובאה שם 40ובדף

 בתב סדר לפי העתקנו )ואנו א' שבסימן רבנו בדבריומפלפל
 33היד(

 ולא בשחרית מביתו לצאת שלא האחרונים שכתבו במההשאלה הסימן
 בפרשת ובן שמע, של ראשון פסוק שיאמר מים אפילולשתות
 ירנא פוסקים שלהרבה כיון בה לבוין מותר אם שבזמירותשמע



יא התשובותתוכן

 עיקר והרי ראשון בפסוק מדאורייתא שמע קריאת חובתידי
 קריאת ומדוע י"ח, לתפילת סמוך ובמקומה בברכותיהקריאתה
 שמים. מלכות עול קבלת נקראתשמע
 וביאור כונה, צריכות מצות פירוש מה בתחילה לבארוהשיב
 לכונה הענין כונת בין וחילוק להגיה. קורא פירוש ומההכונה
 או בלבד ראשון בפסוק מדאורייתא חובה ידי יוצא ואםלצאת,
 לקרוא שעדיף והעלה לדאורייתא, דרבנן מצות בין בכונהחילוק- יש ואם מצה, ואכל כפאוהו ובדין פרשיות, השלוש כלשצריך
 בזמנה. שלא שמע קריאת פעם לקרוא יכשל שלאכדי

 השם את עליו שמקבל הוא שמים מלכות עול קבלתופירוש
 שזה או כך, לכוין צריך אם והשאלה גזירותיו, לקיים ומלךלאדון
 44 ולכאן. לכאן הפוסקים מדברי והוכיח ממילאבא

 זמן תוך תפלתו לגמור שיוכל בסוברו להתפלל שהתחילמי וסומן
 תפלתו לגמור יכול האם הזמן שעבר עד בתפלתו והאריךהתפלה
 יוכל שלא יודע היה בין הבדל יש ואם בהיתר. שהתחילכיון

 בזמן. לגמור שיספיק סבור לבין התחיל זאת ובכל בזמןלגמור
 מחלוקת שזו ובירושלמי בתרומות ממעינה בתחלה ראיההביא
 ופלפל לא, או לגמור יכול אם בהיתר התחיל אם ור"יר"א

 לענינינו. ראיה ואין למחלוקתם אחר טעם והעלהבדבריהם
 המזבד ע"ג מקריב שהיה בכהן י"ג דף מיומא אחרת ראיהוהביא
 ופלפל יגמור כמותו שהלכה יוסי ר' דלדעת מת לו שמתושמע
 בפירוש שמחלוקתם לומר שיש זו ראיה ודחה שם, רש"יבדברי
 סוק.הפ

 למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב לא ט' דף משבת ראיהוהביא
 התוספות וכתבו מפסיקין אין התחילו ואם לדון ולא לאכולולא

 דתפלה דכיון והעלה ופלפל בזה וחלק באיסור, התחילואפילו
 תפלתו. באמצע להפסיק עליו תמידין נגדדרבנן
 ובראיותיו בדבריו ופלפל זצ"ל דאנון כמוה"ר רבו השיבוע"ז

 עי"ש לא. ומתי גומר כשהתחיל אומרים מתי שישובחילוקים
 57 כבוד. בדרך המחברים על לכתוב מגולהתוכחת

 הכונה אם מרביעית, ידים שנוטלין הדין בפירהיהשאלה זטינע
 שהכונה או מזה פחות מועיל ולא ידיו על מים רביעיתשישפוך
 זה. בדין מחלוקת יש ואם בכך, ודי רביעית יחזיקשהכלי
 מרביעית בפחות סגי לא עלמא דלכולי אף דינא דלעניןודהטיב
 הא עלמא לכולי הכי אפילו קס' בסימן הב"י כמ"ש ידיו עלשיתן

 דוקא היימ נוטלין אין רביעית בו שאין שכלי בגמראדאמרינן
 רביעית שיעור להשלים ויכול כולו שישפכנו ולא בכלישיהא
 אחר.בכלי



 התשובותתוכןיב

 חסימן

 טסימן

 יסימן

 אם מרביעית בפחות די הר"ש דדעת ובתב בראיותיו רבווהשיגו
 על רבנו והשיב וחזר במחלוקת זה שדין נמצא שיעור, בבלייש

 73ההשגות.

 והבית עצמו בפני בו שלן בית לו והי אביו שלחן על הסמוךבן
 דהעיקר והשיב עצמו. בפני חנובה נר להדליק חייב אם אביושל

 להדליק רוצה אם שפטור במקום אף אולם האבילה מקוםלדידן
 75 ונצרך. מדליק מצוה הידורמשום

 לצאת ורוצה אחרונה ברבה שישר אבל אם והסתפק מזונותאבל
 אם בברבה יין ומזביר יין גם שתה שחברו אלא חברו,בברבת
 חברו, בברבת חובה ידי יצא ולא בשבילו להפסק הדברנחשב
 בברבת גונא בבהאי לצאת ורוצה ספק שאין במקום הדיןומה

חברו.
 הנשים שמברבות המזון מברבת חובה ידי שיוצא ראיהוהביא
 שחתמת בריתך ועל לומר יבולות הנשים ואמ זה בדיןופלפל

 או קוראים אם בבורים בשמביאים וגרים נשים ובדיןבבשרנו,
 אם גר ודין בבורים, מקרא קוראים אם ועבדים בהנים ודיןלא,
 דאורייתא המזון ברבת ודין המזון. בברכת אחרים להוציאיבול
 צבור שליח בדין עוד ופלפל דאורייתא, הוי מתי תפלהודין

 מדין ראיה והביא הבקיא. ולא בקיא שאינו את בתפלהשמוציא
 בקול הפסיק בשלא דוקא יצא ביומ שעות בט' תקישת ט'שמע
 אמר ולא שבח מדין ראיה עוד ביניהם חילק ואיב בינתיםאחר
 ולצאת מהחזן לשמוע שיבול המועד בחול או בר"ח ויבואיעלה

 בשאין דדוקא דינא לענין והעלה ביניה"מ. חילק ושוב חובה,ידי
 להשלים מזונות לו שאין ובן חובה, ידי יוצא בדיעכדאחר

 75 יין. שתה שלא ממי לשמוע צריך אחר יש אם אבלהשיקךר

 ורוצה יבש והשני ביותר לח האחד להרחה טבק לו שישמי
 ואסור. למתקן שנחשב או מותר אם בשבתלערבם

 לחמין צונן או צונן לתוך חמין מים בשבת נותן בדין בתחילהודן
 ודין קליפה, בדי מבשל ואם גבר, עילאה או גבר תתאהובדין
 אם שבת מערב לעשותו שניתן דבר ודין שני, ובלי ראשוןבלי
 והעלה בשבת. ומעשר חלה ודין בשבת, לעשותומותר
 אבל מותר. ולערבו לתענוג ליפותו שרוצה רק מתוקן הואשאם
 ולא להלבה מותר ג"ב מלאבתו גמר שלא באופן לתקנו רוצהאם

 91 דעתו. חוות לו לבתוב לרבו. תשובתו ששלח להתלמד רקלמקמטה
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 בחצר ומוקף דרום לצד בו שמתפללים שבעירו הכנסתבית יאסיעו
 הכנסת בית בחצר ומתפללין צפון. מזרח, דרום, רוחות:משלוש
 המתפלל בגמרא האמור בכלל יהיה שלא להתפלל מותראיפוא
 ח"ו. וכו' רשע נקרא ביהכנ"סאחורי
 עליו ומ"ש ז"ל רש"י של ופירושו הזו הגמרא דברי לבארוהשיב
 חמנכון לתוספות רש"י ביאור בין וההבדל התוספות,בעלי

 זה. דין חילוקי שביאר הלבוש ובדברי הפירושים, כשנילהחמיר
 שיש ירחטלים בכיוון שלא ההיכל את שהעמידו קהלודין

 ההיכל. בצד שלאלהתפלל
 פניו להחזיר צריך ביהכנס' דרום כותל אחורי דהעוננדוהעלה
 מתפלל צפון כותל אחר וכ"ש מזרח כותל אחר והעומדלמזרח,
 ושלח למעשה ולא להלכה בו, מתפללין שהצבור לרוחלדרום
 101 ז"ל. דאנון בנימן כמוהר"מ לרבו זותשובה

 השאלה על שהשיב זצ"ל דאנון בנימן כמוהר"מ רבו תשובתהיא יכסימן
 יא. סינע הקודםשבסימן
 מיימוניות והגהות והתוספות רש"י דברי בהכנת ג"כופלפל
 ממה טפי ועדיף הדרומי לכותל פניו להפוך תמיד שעדיףוהעלה
 בית בחצר אמנם ביהכנ"ס, לכותל צדו ויהי למזרח פניושיהפוך
 שאין במקום להתפלל יכולים ידים רחב שהוא בעירםהכנסת
 107 כנגדו. הכנסתבית

 וי"ב י"א סי' שלמעלה בתשובות רבו השגות על להשיב רבנוחזר יגסימן
 109 דבריו.לישב

111 הנ"ל. בענין דבריו על להשיכ רבוחזר ודסומן

113 דבריו. לישב רבנו הפעם עודוחזר טוסימן

 ובא עשרה, שמונה מתפלות אחת להתפלל ששכח במיהשאלה ווזסימן
 איזו תפלות שתי להתפלל זמן ואין לה, הסמוכה בתפלהלהשלים

 תפלת או זמנה, שהיא קודמת הזמן אותו תפלת קודמת?מהן
 העיקרית ותפלה ממנה .יתבטל שלא כדי קודמת,התשלומין
 לה. הסמוכה בתפלהישלימנה
 תשלומין של זה בדין העוסקת הגמרא הסוגית דברי לבארוהשיב
 ערבית להתפלל ששכח במי הכנה"ג  שנסתפק וכספקלתפלה,
 אם ויכוא יעלה לומר ושכח ר"ח ביום ומממלים חדש ראשבליל
 ואם לחזור, צריך אין התפלה עיקר אחר הולכים אם לחזורצריך
 הפוסקים, בין מחלוקת בזה יש אם ופלפל לחזור. צריך עתהאחר



 התשובותתוכן

 ייסיש

 יחסימן

 שטעה או בחול שמתפלל שבת, של בתפלות טועה בדין פלפלעוד
 התפלה להיות שצריבה תשלומין ודין בשבת, ומתפללבחול
 לפני התשלומין להקדים שלא ודין העיקרית לתפלה ממשסנעבה
 העיקרית.התפלה
 יפסיד שלא בדי התשלומין להתפלל שיבול ראיה הביאושוב
 הוא שאם ומוסף מנחה תפלות שתי לפניו שהיו במי המג"אממ"ם
 יש שמנחה מוסף שיתפלל שניהם להתפלל זמן שאין לערבסמוך
 ופלפל מהירושלמי זה דין על והקשה בערבית, תשלונךןלה

 המג"א.בדברי
 בשאין ונעילה במילה תרפ"ז סימן מהבנה"ג ראיה הביאקדד

 זו. בראיה ופלפל בתשיעי ויינול קודמת דמגילה לשניהםשהות
 שאינו העיקרית התפלה בלי לתשלומין מקום שאין שביוןוהעלה
 *1ן התשלומין.מתפלל

 ממקום אפילו רואה לאם לברך, שצריך ישראל קבריהרואה
 ממש. הקברות לבית סמוך בשעומד הבונה אורחוק
 לצופים בשיגיע לקרוע שחייב ירחשלים רואה מדין ראיהוהביא
 הוי לא רחוק מקום שהוא ביון שרואה אף בן שלפני הב"יופירש
 דאפילו וסובר פליג והב"ח יהודה. ערי ברואה הדין והואראיה
 זו. במחלוקת ופלפל מברך. הרבה מרחוקברואה
 ממחן, סנוך הוא אם רק יברך שלא לבטלה ברבה מחששוהעלה
 המצוה על מברך שאינו שבית ראיות הביא הברבה איחורועל
 לאחר ויבול לעשיה עובר צריך אינו והודאה שבח דרך רקממחן

 נס. לו שנעשה במקום הגונל ברבת לענין דן ובןהברבה,
 עובר ובעי פליג אי הרמב"ם ובדעת השחר בברבותופלפל

 פירירה משה הגאון לחברו היא זו )ותשובה לא. אולעמטייתן
 122זצ"ל(

 ורוצה קצירה, משעת שמורה מצה רק בפסח לאבול שנזהרפן
 קצירה משעת שמורים שאינם מחטים מצה לאבול מנהגולשנות
 מיני שני את אחד בתנור לאפות מותר ואם התרה. צריךאם

 נזהר. האינו של בבליו בפסח לבשל הנזהר יכול אם ובןהמצות.
 אסור, או ללתות מותר אם ד"מ פסחים בסוגיא פלפלובתחלה
 מנחות וגבי ללתות שמותר פסק פסח שגבי הרמב"ם דבריוביאור
 ללתות. שאסורפסק

 אם פרישות משום דבר שנהג במי תצ"ו סימן חדש הפריובדברי
 אם מחלוקת שיש איסור שהוא שחשב בגלל נהג ואם לו,מתירים
 בדבריו. ופלפל התרה.צריך
 אבל התרה, לו יעשו קצירה משעת חטים נמצא לא שאםוהעלה
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 התרה. לו מועילה שלא הפוסקים לדעת לחוש יש חטים ישאם
 היא. מילתא לאו שריחא כיון להתיר כתב ביחד אפיהולענין
 ריינוס שבני חלב מדין ראיה והביא להתיר כתב הכליםולענין
 דין אם שם ודן כליהם אוסרים אין מקום ומכל היתר בונוהגים

 יומן. בני שהם בכלים גם או יומן בני שאינם בכלים הואזה
 ראיות והביא יומן בני שהם בכלים גם לבתחילה להקלוהעלה
 129לזה.

 משפטחושן

 אשתו בגלל חותנו את לרשת גויים של בערכאות שמתחזקחתן יטסימן
 להם מותר אם הבנים ושואלים הבן, עם יורשת הבתשבדיניהם
 רק ירושה אביהם להם הניח שלא גויים של בערכאותלהשבע
 באופן דבר יחשבו השבועה ובשעת לו יתנו שממנו מסויםסכום
 והביא שקר. שבועת תהיהשלא

 וכו' ולמוכסין ולחרמין להרגין נודרין בנדרים המשנהבתחלה
 דוקא זה שהותר מה ואם זה בדין הראשונים בדבריופלפל

 שאונסין שביון או שקר שבועת תהיה שלא באופן בלבובשחושב
 לישבע. שאסור חילול ח"ו שיש במקום וכן מותר. אופן בכלאוהו
 במתנה יתן והשאר המסוים, הסבום רק לו שיש שהטבעוהעלה
 בלבבו יחשוב במתנה נתן שלא ישביעוהו ואם להחזיר, מנתעל
 גמורה. במתנה נתןשלא

 מה ועי"ש זצ"ל פארדו בכמוהר"ד יצחק ר' לגאון היא זוותשובה
 140 כן. העושים שנענשושסיים

 ונראה רבנו מתלמידי לאחד ושייך הקודם שבסימן בנדוןוהוא כסימן
 147 בנ"ל, ג"כשמסכים

 העזראבן

 א( והתירה. רבנו ביררם ספקות וחמש עגונה בהיתרהשאלה כאסימן
 לחוש ויש אחריו או לפניו דברים בקשור הנוכרי דברי היושלא

 אביו ושם שמו הגוי בדברי נזכר שלא ב( להעיד. מתכויןשנקרא
 בשעת הגוי היה שלא ד( קברתיו. הגוי אמר שלא ג( עירו.הטם

 כיון ה( מיתתו, מיום ימים שלושה שעברו לחוש וישהריגה
 בנויים הגוי שדברי אפשר שנהרג, הקול הוחזק הגוי דברישלפני
 הברה. קולעל
 זה, בדין החולקים פוסקים דעות הביא הראשון הספקעל

 מהלבין שהיו בעת הגוי שספר כית דידן דבנדון סייםולהלכה
 נחשב שקרה מה לספר דרכימ עוברי ודרך הריגתו במקוםבדרך
 דברים. לקישורהדבר
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 כבסימן

 כגסימן

 כדסימן

 שהיה שלו מיוחד כינוי הגוי שהזכיר כיון כתב השני הספקעל
 אביו ושם שמו צריך ולא דבר הידוע על ודאי "טופוס"נקרא
 ונציא מוליך שהיה שלו האומנות שם שהזכיר ובפרט זה.במקרה
 נחשב מסוים אדם על מדבר שהנוכרי כשידוע ועודאגרות.
 עירו. חמם אביו חשם שמובמזכיר

 ג' ז"ל אלשיך מהר"ם חילק קברתיו אמר שלא השלישי הספקעל
 ובמכירו ההריגה, בשעת היה ושלא שמו, שהזכיר האחדחילוקים

 על קברתיו. בעינן לא הרמב"ם לדעת גם אלהבכל
 נשאל ולא הגוי, שהלך שכל הפוסקים דעת הביא הרביעיהספק
 ימים. ג' תוך שהיה לומר תולים להריגתו, ימים ג' תוך היהאם
 הברה. לקול לחוש שאין הפוסקים דעות הביא החמישי הספקעל

 148 זצ"ל. פירירה אברהם בכ"ר מע,ה כה"ר לגאון היא זוותשובה

 זצ"ל. דאנון מנחם בנימן מוהר"ר תשובת הנ"ל העגונהבהיתר
 להודיע היא הגוי הודעת שעיקר כיון וכתב להתירההסכים
 קישור בזה צריך לא הדעות לכל מע,ם כשעברו מיתתומקום
דברים.
 בתשובתו, זצ"ל אהרן מטה פרח הגאון דברי לישב כתבעוד

 אביו שם כמזכיר נחשב סהה מיוחד אומנות בין עודוחילק
 157 בדבריו. עוד ופלפל וכו', כנגר ידועהלאומנות

 ההשגות לישב זצ"ל פירירה מע,ה ג"כ חזר הנ"ל העגונהבהיתר
 159 הנ"ל. רבו בדברי ופלפלוהביאורים
 לדון כתב הפסק דבתחלת נשלם שלא נראה והפסק עגונהבהיתר
 הוזכר שלא ב( להעיד. כונתה שהנכריה א(שנראה ספקות ג'על
 מספרת אלא אותו שקברה היא שלא ג( עירו. ושם אביו ושםשמו

 ובמחלוקת הראשון בספק רק דן התשובה ובגוף קברו.שהטוחן
 ומה דברים קישור נקרא מה טיטאסק למהר"י הרד"קשבין
 164 משתכחין. ולא דאבדין על וחבל להעיד. מתכויןנקרא
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 שניחלק

 ב' יד מכתבוהוא

 חייםאורח

 או וסוכר מקמח עשויין מתיקה מיני לפניו שהביאו במיהשאלה אסימן
 או כפירות, ברכה צריכים אם הפירות, עם סעודתו בסוףדבש.

 ברכה. צריך אין דמיזן מידי דהוא כיוןדלמא
 מחמת הבאים דברים דמ"א דברכות בסוגיא לפלפלוהשיכ

 הם ומה ז"ל והרשב"א רש"י בדברי וכו' הסעודה בתוךהסעודה
 מחמת שלא הבאים דברים ודין הסעודה, מחמת הבאיםדברים
 זו ז"ל הפוסקים בדברי שפלפל ולאחר הסעודה, בתוךהסעודה
 פת נקראים אם ספק שיש או קמח רובם שאם העלה:הלכה
 או פוטרתן המוציא ברכת שמא יכרך לא מספק בכסניןהבאה
 דבש רוכן המתיקה מיני ואם המזון. ברכת אחר עד יאכלםשלא

 שם סופר טעות שיש )ודע בכסנין הבאה לפת נחשב שלאותבלין
 לא להיות צריך חשיבי בכסנין הבאה פת ובמקום 177בדף

 היא דהתשובה )ונראה הפירות. כדין לפניו ברכה צריךחשיבי(
 ודרך כירה" "אפר התשובה שסיום כיון זצ"ל פירירה משהלר'
 169 לשמם( חרוז של כמליצה לסיים התשובותבעלי

 כמעשיהם לעשות אחרים ובאים לקבור, שהחזיקו קדישאחברה בסימן
 מהם, החזקה להוציא אין הראשונים שהחזיקו כיון או יכוליםאם
 שצריך. כפי עושים לא הראשונים אם הדיןומה

 כאמור חזקה, שיש היא הלכה במצות חזקה דין דבעיקרוהשיב
 דרכי מפני ישן בבית מערבין הנזיקין פ' גטין במסכתבתלמוד
 כי שחסרה שנראה יד בכתב נכתבה לא כולה והתשובהשלום,
 דינא. לענין המסקנא מה לדעת וק~מה נכתבו. שאחדות שורותרק
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 בוסנא דמן שאראי כעירו נמצאו.אתרוגים לא התקע"דבשנת גסימן
 במתנה אתרוג קבל מהקהלה ואחד לברך, יכלו לא רבותוקהלות
 מק"ק שליח בא החג ובאמצע העיר, בני את בווזיכה

 ובהסתמך החג, לחצי האתרוג את להם לתת בבקשהאיספאלטרו
 סימן לדוד מכתם בס' זצ"ל פארדו דוד מוהר"ר הגאון תשובתעל
 ומבאר לשלוח שלא והחליטו העיר חכמי כל כך על והתועדוו.

טעמם.
 דידן בנדון חילוקים כמה כתב אחד שחכם נראה התשובהומתוך
 סומכים היו לדוד מכתם דבנדון לחלק שכתב עליו, משיגורבנו



 התשובותתובןיח

 גרמא, הוו כן ועל להם שולחים היו שנה שבכל ההיא העירעל
 דברי שעיקר ביון שאינו ע"ז וכתב דידן. בנדון כן שאיןמה

 לסניף. היה וזה פשעו שלא מטעםמהרד"פ
 להם בא כבר דשמא החג לפני יצא בין אחר חילוק דחהוכן
 להם. בא שלא דאיתחזק החג בתוךליצא
 דהוי הראשון היום מצות קיימו בין אחר חילוק דחהועוד

 דרבנן. דהוי ימים לשאי.דאורייתא
 לולב ונטילת דאורייתא, חסדים גמילות דמצות אחר חילוקודחה
 של כשהאתרוג כן שאין מה דרבנן ודחי דאורייתא ואתידרבנן
 לומר שיש קודמין, ענייך אחרת עיר ועניי ענייך לומר ישיחיד
 הוי ימים בשאר מינים ד' מצות העיר בני קיימו שכברכיון

 בכלל. קיימו שלא אחרת לעיר לתת חסדגמילות
 ממועטים בקשו הרבים לדוד מכתם הרב דבנדון חילוקעוד
 שק"ק זה בנדון כן שאין מה מקטנה, בקשה יותר גדולהשעיר

 מאיספלאטרו. יותר גדולהסאראיי
 כדי חטא לאדם אומרים פשע שלא התוספות בדבריופלפל
 רבה מצוה שתירצו אחר במקום התוספות ובדברי חברך,שיזכה
 שנעשתה שבועה ובדין תעשה, לא דוחה עשה בדין ופלפלשאני.
 להם מתירים אם עליה ועוברים בקוביא לשחוק שלא כגוןלמצוה

 השבועה.את
 לו שישחטו טוב שיותר הרדב"ז שכתב בשבת חולה בדיןוכן

 אין בדין באריכות עוד ופלפל נבילה, שיאכילוהו ממהבשבת
 אבדו הלחם אבד ודין חברך, שיזכה כדי חטוא לאדםאומרים
 שבת לחלל מותר ואם לשמן, שלא לשוחטן שרינן ולאהכבשים
 שתמיר. חשש שיש בתולהציל
 בידים. חוטא לבין ממילא המצוה כשמתבטלת בין חילוקעוד

 כדי חטוא אומרים אין שבפשע פשע ללא פשע שביןובחילוק
 לו חותכו שחברו יבלת לו שעלתה כהן ובדין חברך.שיזכה
 אומרים לא אונס ובמקום חורין, בן וחציו עבד שחציו ומיבשיניו.
 המוקף, מן שלא מעשר ובדין יזכה, שחברו כדי שיחטואלאחר
 תלמוד ודין הבריות, כבוד בגדר זה נכנס אם ממצוה שבטלומי

 נקרא אם מצוה במכשירי וכשעסוק הבן, או קודם האב אםתורה
 178בעידנא.

 ד"ה ע"א ד"ח השנה ראש כמסכת התוספות דכריפירוש דסימן
 חכמת פי על התוספות דברי ברחבה וביאר כר"א.לתקופות
 205העיכור.

 כאש. קלויה אותה שאוכלין הפינייה על מברכין ברכהאיזו הסוהן



לט התשובותתוכן

 בורא עליה לברך שבתב אחר לחכם נכתבה זו שתשובהונראה
 אדמה, שמברך קלויות חטים לגבי מרן כמ"ש האדמהפרי

 התוספות ע"ד ה' חפץ בעל הקדוש הרב ובדברי בדבריו,ומפלפל
 מקמח שלשין פת ולענין עליו. מברך ברכה איזו דוחןובדין

 דברי וביאר הלב. את וסועד דגן מיני מחמשת שאינוקוקוריזה
 צלף. בדיףהגמרא
 שעושה קטניות וכן אדנוה, מברך דגן של קליות שעלוהעלה
 מברך וכיוצא תירס דורא, עדשים, חומוס, פולין כמו קליותאותם
 208 שהכל. מברך פת אותם עשהאדמה,

 שתבעה בת לענין לעיל וכ' י"ט סימן לח"א שייכת זותשובה 1סימן
 מסוים סכום שרק לישבע ליורשים מותר אם בערכאות,ירושה
 אביהם. להםהשאיר
 אומן ידי "נהנשי שהגדירו הגאון ובדברי הקודמת בתשובהופלפל
 זצ"ל, פארדו יצחק כמוהר"ר המובהק הרב קאמייא מןחד

 דינם שבועות ואם וכו'. להרגין נודרין בנדרים המשנהובדברי
 לשקר לישבע מותר אם בלבו וכשמבטל זה, לעניןכנדרים
 ה'. חילול ח"ו מזה יצא אם ובדין מסוימים,במקרים
 שיש ולישבע להחזיר ע"מ במתנה לתת שם שהעלו מה עלוהשיג
 לו שהניח שישבע זה באופן רק תקון לו מצא ולא מסוים, סךלו

 באלו, וביוצא פלוני ממטבע בלחש ובפיו בלבו ויבטל זה, סךאביו
 214 בלבו. ולא בפיו שיאמרודוקא

 ברוך כשאמר ונזכר הרוח, משיב במקום הטל מוריד ואמרטעה זסימן
 כמטיב ולומר לחזור בדי חוקיך למדני לומר יסיים אם ה'אתה
 חוזר. שאינו כיון הברבה שיסיים אוהרוח,
 במי הד"ט מעיקרי לזה ראיה שהביא אחר לחכם תשובהוהיא
 חוקיך. למדני לומר שאין ר"ח בליל ויבוא יעלהששבח
 לזה ראיה והביא חוקיך, למדני לסיים שלא לזה הסבים ג"ברבנו

 לפני נזבר שאם הנסים על מדין שנא מאי והקשה ערוך,משלחן
 הבורא שיבח שכאן ותירץ חוזר, להשם אתה בין הברכהשסיים
 שאף ערוך השולחן דלדעת וכתב הנסים, על בן שאין מהבטל
 בשאמר הגשם מוריד לומר חוזר אימ השם אתה ברוך אמרשלא
טל.
 שסיים אחר ונזכר טל הזכיר כשלא הדין יהיה מה הסתפקושוכ
 ראבי"ה בדברי ופלפל חוקיך, למדני יסיים אם ה' אתהברוך

 אותו שמחזירים במקום שאפילו לכסוף והוכיח סותרים,שנראים
 מענין שאינו להפסק שנחשכ חוקיך למדני בפסוק לסייםאסור

 222התפלה.



 התשובותתוכןכ

 הפרוסה אכל שלא וער מחברו, המוציא בברכת לצאת שכיווןמי חסימן
 פרוסת שיטעום קודם אמן לענות יוכל אם מחברו, ברכהשמע

המוציא.
 שאפילו שי"א אמן לענות יכול הבוצע אכל שאם בתחילהכתב

 באופן שיחה לענין מחלוקת והביא מועיל, המסובין אחדבאכילת
 הפסק. הוי איזה
 שאר או המוציא או ירים, נטילת על היתה ששמע הברכה אםורן

 רסעודה מידי דהוי כיון הפסק הוי רלא לומר יש הנהניןברכות
 וקדושה, קדיש יענה אם דר"ת תפלין ולענין בזה, מחלוקתוהביא
 להפסיק. מותר אם התקישתולענין
 ברכות של אמן ברכת אפילו היוצא ובין המברך דביןוהעלה
 227 הפסק. והוי לענות אסור אכל לא אםהנהנין

 בלבר בתורה עוסק אחר ואח מאביהם, ממון שירשו אחיםשני טסימן
 שניהם בין בשוה שוה ברוחים ומתחלקים בעסק עוסקוהשני
 הרגל את ופשטו אחרים אנשים עם לשותפות האח נבנסלימים
 כל בשם חותם היה הגדול והאח כספים, לאנשיםוחייבים

 חובות בבל בתורה שעוסק האח נשתעבר אםהשותפים,
השותפות.
 השני אם שלוה בשותף הראשונים במחלוקת בתחילהופלפל

 ואם השותפות לצורך שזה בשידוע חילוק יש ואםמשתעבר,
 השותף שנהנה דבל חילוק עוד זה, בדין לי קים לומריכולים

 שהמחלוקת חילוק ועוד משתעבד, הדעות לכלמההלואה
 שמו על והעסק מתעסק אחד היה אם אבל מתעסקיםכעהמניהם

 שזה וסוברים חולקים ומצ השני, השותף רהצתעבד הדעותלכל
 לעצמו. לוה ושמא יותרגרע
 לומר "ש הלואה לקחת השותפין שדרך שבזמניע חילוקעוד
 רהצתעבד. השותף הדעותדלכל
 איני לומר שיכול עלמא לכולי פטור שהחכם העלה דברוסוף
 ההלואה. היתה למהיודע

 בדבריו ופלפל זצ"ל פירירה רהצה לרבנו נשלחה זוותשובה
 הדין. למסקנתוהסכים

 וכתב זצ"ל, דאנון רהצה כמוהר"ר דאתרא מארי הרב הסכיםוכן
 דעת שאין סחורה להבניס רבות הלואות לקח שהשותףבפרט

 הת"ח את לחייב יכול שלא שוטים דעת אלא כן לנהוגהסוחרים
 חובות.ב

 לרבנו שהיא ואפשר זה בדין ופלפול באריכות נוסמתותשובה
 מתוך אבל התשובה סיום נמצא ולא זצ'ל, פאפו אליעזרכמוהר"ר
 231 בתורה. העוסק האח את לפטור מסכים הוא שגם ניכרהתשובה



כא התשובותתובן

 וחשבה המכה מחמת דם וראתה טחורימ מכת לה שישאשה יסינע
 ואמרה חזרה ואח"כ טמאה שהיא לבעלה ואמרה נדות דםשהוא
 אם טחורים דם שראתה אמתלה ונתנה וטעתה, טהורהשהיא
נאמנת.
 לדעת יכולנו )שלא זצ"ל יוסף רבנו בשם פוסק עליהוהשיב

 משה הגאון עליה שחתום זו תשובה באה דבריו ועלאודותיה
 שנאמנת. הב"י מדברי זו שאלה ופשטו זצ"ל,פירירה

 מועילה אם רבים בפני טמאה שנאמרה באמתלה עודודן
 לבין רבים בפני לומר מוכרחה שהיתה בין עוד וחילקאמתלה,
 במעשה הכרח יש אם נועשה כשעושה לענין וכן מוכרחת,אינה
 242 במעשה. הכרח איןאו

 חייםאורח

 לפנות ורוצה שבת, בליל הבית באמצע ספסל על דולק נר לוהיה יאסינע
 הספסל של מקומו לצורך דולק בעודו הדולק הנר עם הספסלאת
 מותר.אם

 ודן תשובה, זה על שכתב אחר לחכם בתשובה נכתבה זוותשובה
 האסור לדבר בסיס נעשה שבמניח בשבת הגמרא בדבריבתחילה
 טמן ת"ר דנ"א שבת ובסוגיא שם, בסוגיא הראשוניםובדברי
 וקצת מגולה הקדרה וכשמקצת שם, הראשונים ובדברי וכו'וכסה
 מותר אם שכבה נר ובדין האסור לדבר בסיס הוי אימכוסה

לטלטלו.
 אם השמשות בבין שישאר עד מניח אם מניח נקרא מה דןעוד

 לדבר בסיס ובדין מעות, עליה שיש מטה ובדין נוניח,נקרא
 ואם שכבה, אחר הנר לטלטל נהגו מה על וחקר וההיתר,האיסור
 לטלטל מותר ואם מצוה, מחמת אחר במוקצה בנר תנאימועיל
 יבול אם מזיק היה ואם ומקומו גופו לצורך תנאי בליהנר

לטלטלו.
 אסור הספסל על ג"ב היתר דבר דאין שכל העלהולבסוף
 ומבעיר מכבה של אחר איסור יש שמן בנר יש ואםלטלטלו
 244 ומתרחק. לפתילה מתקרבשהשמן

 חייבת אם לשביבה, מיוחד חדר לו ויש אביו שלחן על הסמוךבן יבסימן
 אם בברכה, שבת נר קודש שבת בליל בחדרה להדליקאשתו
 זה אם חמיה משמן השמן לוקחת אם דחייבת, לומרתמצא

 מברכה.פוטרתה
 קודש, שבת בליל הנר הדלקת של טעמו עיקר מהו ביארבתחלה
 ודין הדלקתו, טעם ומה הכפורים ביום נר הדלקת על מברךואם
 לברך. יכול אחד כל אם אחד במקוםרבים



 התשובותתוכןכב

 כשלוקחת ודן בחדרה לברך חייבת בית שלום דממטוםוהעלה
 259 לברך. וחייבים שנא דלא והעלההשמן

 נתצפטחושן

 חייב שיצא והשותף תורה, לדין הלכו מריבות  שאחרשותפים יגסימן
 לחזור שרוצה בו ונראה הצליח. ולא שוב לדון לערכאותהלך
 עד נכסים לעכב לשותפו מותר האם בערכאות, להתחזקשוב
 וגוים. ישראל בדיני פיטור שטר לושיתן
 שמאבד וחשש אמתלא שיש שכל שמצינו כמו לעכב שיכולוכתב
 שיכולים וכן מעכבין, אם נכסיו מבזבז בדין ודן שמעכבים,נכסים
 להביאו יכולים לא שבעירו כשיודעים אחרת בעיר ממוןלעכב
 משה הגאון תשובת )והיא מעכבין, נכונה אמתלא שיש וכללדין,

 263 זצ"ל(פירירה

 חייםאורח

 עד טחון אורז בו ומערבין אותו שמרתיחין שקדים חלבהאוכל ירסימן
 מברך? מה ונקפאשנקרש

 כדין שהכל לברך יש עיקר הוא השקדים חלב שאם בתחילהודן
 ודן שהכל. ומברך לזיעה שנחשבים מהפירות היוצאים מהטקיןכל
 מברך. מה במים הפירות שרייתבדין
 האורז, בגלל מזומת מיני בורא לברך צריך אם לברר ישאולם

 לברך כדי בתערובת האורז שיעור מהו לבררם יש שאלותושתי
 מזונות, שמברך הפוסקימ שכתבו לדבק פירוש ונמהמזונות,

 ומה והרא"ש הרי"ף מדעת וכנראה הרוב אחר ללכת יש אםודן
 אחר ללכת למסקנה והעלה הב"י, דעת ומה בזה. הרמב"םדעת
הרוב.
 אם כי הקמח להנאת מכוין שאינו כל ופירש לדבק, מהוודן

 נהנה הגוף אין אלו שבכל לצבוע, או לריח, הממתק, אתלהדביק
 קמח. מאותו גופו להנאת שמכוין כל נקרא לדבק ושלאמהקמח,

 אינו אפילו לאכול וכונתו לדבק אימ אם המינים חמשת בדיןודן
 מתבטל אם לטעם שנעשה ודבר מזונות. מברך אם טעםנותן
 להטעים כונתו שעיקר מט טעם נותן מיני שני שיש ופירשברוב,
 המאכל, לאכילת הגורמת שהיא טעם נתינת ומט האחר, המיןאת

 בדיןזה.ופלפל
 על ולהכשיר, טעם ליתן הוא כאן שהאורז שכיון העלהולהלכה

 החלב הוא הרוב ואם מזונות, מברך בתערובת אורז רוב אםכן
 חוץ נוינים שבשאר טעם. בא שהאורז אף שהכל מברךוהסוכר



בג התשובותתובן

 הרוב. אחר הולכים דגן מינימחמש
 כמוהר"ר רבו השיב זה ועל זצ"ל, פירירה משה הגאון תשובתזו

 וכן שהכל שמברך הסכים שקדים חלב על זצ"ל, דאנוןמהצה
 בזה שגם ודעתו עליו חלק אורז כשהרוב אולם במיעוטכשהאורז
 שדוקא מזונות, לברך יש מבושל טחון שאורז כיון מזוטת,מברכין
 מזוטת. מברך דנהמא תוריתא עליו שיש אפוי טחוןבאורז
 בין לחלק והעלה זה בדין הרמב"ם דעת מה ופלפל רפ"חסס"י
 ש ואע'צ במזוזות, כן לכתוב פשוטנהג

 שרוצה מי מ"מ לכותבם, נוהגים אנו אין הקדוש מרןשכתב
 פקפוק. בזה אין לכותבםלהחמיר
 אשר דלהרמב"ם דשבר זה בדין רב הון בספר מ'ש הביאהטוב
 עכ"פ זו, תשובה לסיום זכיט ולא עליה וחלק בחוץ בין בפניםבין

 264 במזוזה. כן לכתוב שנוהג במי לפקפק שאין ממטנראה

 בהטפטחוסע

 שלו, מהקרקע לגבות ובא שמעון על חוב שטר שהוציאראובן סוסימן
 משמעון, השדה את הוא שקנה שטר הוציא לוי, שמעון שלואחיו
 לוי וחזר ממהצרעבדים, גובה שטרי זה כל עם ראובן לואמר

 אם ראובן לו אמר כסף, שמעון לו שחייב קודם חוב שטרוהוציא
 צריך היית בדמים ממנו השדה את קנית מדוע לך, חייבשמעון
 ואצל רבים חובות היו לשמעון לוי השיב בחובך? אותהלקחת
 שטר לו נותן היה לא שלם לא ואילו מורהטהם מנכסיהגויים
 מי. עם הדיןפיטורין
 הביאה חוב כשיש לקנות ראוי היה שלא זו סברא שעיקרוהשיב
 היה שאולי חלק שם והש"ך ס'צ פ"ה סימן בחו"מ ומרןהטור
 בשדה מעונין היה והוא המעות לו וכהסלם לאחר השדהמוכר
 שדעתו נראה וטריא השקלא ומתוך זו, במחלוקת ופלפלדוקא,
 כתב שלא אף לוי שצדק יצא לדינא זה ולפי הש'ד לדעתנוטה
 271 חסרה. התשובה ושמא בפירהטכן

 חייםאורח

 חכמים שני על תשובה ברכות הפסק בדין וטריא שקלאוהוא טזסימן
 סימן לעיל )ועיין זצ"ל, פירירה ממהר"ם והיא זה, בדיןשכתבו

 דין חילוק יש ואם הפסק, שאינו לתורי גביל בדין דן ובתחלהח'(
 הסעודה צורכי בעניני למפסיק המוציא ברכת בעניןמפסיק
 זה. בדין שכתבו המפרשיםובדברי
 בין ונזכר ידים נטילת קודם המוציא ובירך ששכח מיובדין



 התשובותתוכןכד

 בעת מסיח ובדין קודם, ידיו יטול או יאכל אם לאכילה,ברכה
 ברכה בין ודבור התפלין בברכת התפלין בצורכי וסחהתקיעות,
 נחשב  שלא ובמקום התפלין, ברכת אחר אמן עונים ואםלשחיטה,
 הפסק, הוי לא דוקא בדיעבד או לכתחילה מותר האםלהפסק
 המוציא שבירך ואחר ידיו נטל ודין עשיה, אחר ברכהולומין
 צריך אם ונטל וחור ידים לנטילת פסולים היו שהמים לונודע
 חזור שאינו דעתו ונראה בוה מחלוקת והביא המוצי~ג שובלברך
 המוציא.ומברך
 להקדים ראוי ברכה איוו חטהחיינו הפרי ברכת בדין עודופלפל
 273 קודם. הפרי ברכת לברךוהעלה

 דעהיורה

 כשרה היא אם מאחוריה כוזו במוכו כוזו שמות בה שכתובמווזה יזסימן
 על הוא וה דמנהג בתחילה כתב בה. לפקפק שיש או הדעותלכל
 הרמב'ש דעת מה ופלפל רפ'ןן סס"י הטור כמי,ט הרא"םפי

 פשוט שהמנהג וכתב לבחוץ, בפנים בין לחלק והעלה זהבדין
 נעעים אנו אין הקדוש מרן שכתב ואע"ג במזוזווג כןלכתוב

 פקפוק. בזה אין לכותבם להחמיר שרוצה מי מ"מלכותבם,
 אסור דלהרמב"ם דסובר זה בדין רב הון בספר מ'ש הביאחשוב
 עכ"פ זו, תשובה לסיום זכינו ולא עליו, וחלק בחוץ בין בפניםבין

 285 במזוזה. כן לכתוב שנוהג במי לפקפק שאין ממנונראה

 נתטפטחושן

 המוכר בו וחור כף בתקיעת חטבועה שדר בקנין חנותומכר יחסימן
 להחויר רוצה ולא מסוים סכום מהמוכר הקונה תפס הומןובמשך

 המוכר שחייב או לו, להחזיר חייב אם החנות את לו שיתן עדלו
 החנות. אתלהעמיד
 בתחילה וכתב זצ"ל, דאנון מנחם בנימן מאיר הגאון תשובתוהיא
 שטר, לכתוב שנוהגים במקום סודר הקנין על לדוןשיש

 שלא קונה לא לבד סודר ובקנין המוחזק כח שגדולוהמסקנא
 השטר. את שיכתוב עד דעתוסמכא
 ואף מהריב"ל וכ"כ הקנין, על דעתו סמכה השבועה מצדאולם

 עמדו כבר כאן אין שבועה כאן אין שקנין במקום ממנושנראה
 דבריו. לישבהאחרונים

 להחזיר לקונה נכוף ואם חמורה, שהשבועה העלה דברוסוף
 להחזיק יכול כן ועל ח"ו, עבירה עוברי ידי מחזיקיםנמצינו
 287 שבועתו. המוכר שיקיים עדהמעות



כה התשובותתוכן

 חייםאודח
 הברית עושים התפלה ואחר אחד בבית שמתפללים בריתבעלי יטסימן

 אומרים שאין העלה בבית תחנונים יאמרו אם הכנסת,בבית
 אין בבית המילה כשעושים שאפילו שכתב ממהרח"שוראיה
 הברית בעלי שבאים משום הכנסת בבית תחנוניםאומרים

 הבעלי כבוד משום שהוא נמצא בנעימות, ומתפלליםלביהכנ"ס
 במצוה. העוסקיםברית
 יאמרו אם הלילה כל למוד לעשות שנוהגים הבן שבועובליל
 רצה שלכתחלה אף אומרים, שאין ג"כ העלה ווידוי, רחלתקון

 ולא אכילה מצות רק יש דשם חילק הבפורים, יום לערבלדמותו
 היולדת לבית שבאים השמחה התחלת הוי כאן אבל טוב, יוםהוי

 שמחות. ועושים ונעימותבנגינות
 כדי אחרת לביכנ"ס הולך הברית מבעלי שאחד עושים שישומה
 יש בחתן דאפילו עבדי, שפיר לאו שם תחנונים לומרשלא

 הצבור לבטל שלא הכנסת לבית יבוא שלא שהזהירומהפוסקים
 שלו הכנסת בבית ודי ברית בבעלי שכן כל תחנונים,מלומר
 288 שם, להתפללשמוכרח

 בפסח בחביות ויהיו בחביות שא"ש אלמי' להניח מותראם כסימן
 ידעתי )לא חיטה. ימצא שמא מחשש הפסח אחר השכרלהוציא
 לפעמים הענין ולפי ששמים, החומר ומהו שא"ש אלמי' ר"תמהו
 לא חזינן דלא דרעותא דמותר והשיב חיטה(. זה בחומרימצא

 בא פרשת לועז המעם ולפי חיישינן. לא ימצא ולשמאמחזקינן
 289 להזהר. נראההיה

 כעץ יבשים בצק פירורי לפסח מנפין שהיו בקמח שמצאומעשה כאסימן
 זה אלא נוקשה חמץ זה שאין וטעמו התיר נר"ו ב"ד מוה"רוהרב
 ומחמת האבז שנקרו הניקור בנקבי הקמח שנכנס מחמתבא

 בקמח. ונתערב נתיבש האבןרוחק
 דקמח תסח בסימן דמבואר זו הוראה תמוהה כמה זה עלוכתב

 האבן מזיעת התיבש זה קמח א"כ אסור החומה מזיעתשנתלחלח
 ליש ואפילו המים מהבל מזיעה מים של ברחים הטוחנתואבן

 לש ואם הפסח לאחר הקמח דיניח יעקב החק כתב שםמתירין
 289 מיד.יאפה

 פרשת לקרוא להשכמה סמוך השישי יום באור קצת שנוהגיםמה כבסימן
 המקובלים, לדעת דמי שפיר תרגום ואחד מקרא שניםהשבוע
 לבקר סמוך כשהוא ועכ"ז בלילה שאימ אפים מנפילתוראיה
 289 קוראים. לבקר שטמוך לילות בשאר למקרא וה"ה ליפול,שרי



 התשובותתוכןכו

 כגיק

 כדסימן

 כהסימן

 כוסימן

 כוסימן

סימ1כח

 ולהניח שחרית להתפלל ובא ידע, ולא אונן והוא מת לו שמתמי
 להתפלל. שיניחוהו או להודיעו, צריכים אותו הרואים אםתפלין,
 להגיד חייכין שאין פשיטא בקבורתו שישתדל מי יש דאםודהטיב
 ואפילו בידו מוחין שאין בשו"ע פסק שידע אונן דאפילולו,

 בידע. דוקאלחולקים
 כבוד משום להחמיר שאטור אלא לבטלה, הברכות שאיןועוד
 מותר אם אוננת שאשתו למי שם ודן להגיד, חיוכ אי[ א"כהמת
 לא תעשה ואל שב דהוי כאן שם למחמיר דאף וכתב עמה,לשמתט
 290 להודיעו.חייבים

 חייםאורח

 דאנון בנימן רבי לרבו ששלחה זצ"ל פירירה מתטה מהרבהשאלה
 בבין שבאו לחים תאנים על שהחייט לברך מותר אםזצ"ל,

 שלא כיון המצרים בין שהחייט לברך שלא לנוהגיםהמצרים
 כך. אחרימצאו
 ז"ל מהרח"ו ובדברי וביאורו, זה בדין משה הדרכי בדבריופלפל
 רבו עמו והסכים שהחייט לברך להתיר והעלה מותר בשבתואם
 290ז"ל.

 לדלג דקדק קולנו שמע ובברכת צבור שליח שהיה מרבנןצורבא
 שהביא חיים עץ פרי הרב מדברי לו שיצא ונראה "חוס",מילת
 ש"צ. בס'משמו
 דנקיט אלא וכו' וענינו חניט הזכיר לא דגם מוכרח דאינווכתב
 חיים עץ הפרי מדברי ברורה וראיה השמות, לכונת שצריךמה

 בזוה"ק איתא וכן תיבות. ל"ה זו בברכה דיש ע"ב דל"ועצמו
 291 ע"ב. דפ"ב קדושים פ' מהימנארעיא

292 בושנא. דמן שאראי בעיר שניתן גט נוסחוהוא

 בשבת ולסוגרו לפותחו ניתן אם במקומם מטוימת תנור צורתבדין
 שיש שמדובר התנור וסותם חמר שהגוי הרמ"א במ"שוחילוק
 292 בישולם. וממהר בתנורמאכלים

 חדש פרי לאכול יכול אם בתמוז מי"ז שהחייט לברךהנזהר
 דלא והשיב נזהר. שאינו ממי שהחייט בברכת עצמוולפטור
 שאסור, האכילה אלא אסורה הברכה דלא הסובר לדעתמבעיא
 דשומע דאסור מודה אסורה שהברכה שסובר מי לדעת אףאלא

 למחלוקת זה דין לדמות אין ולכן בעצמו, בירך וכאילוכעונה,



כז התשובותתוכן

אם הטותק קדוש קדוש ושומע בעמידה שעומד במיהפוסקים
292 בעצמו. מברך וכאלו בברכה לצאת מכוין שבאן כעונה,נחשב

 לקדש יכולים היין שהוציאו אחר החרצנים על מיםכשנותנים כססימן
 293 ל. ברג הענבים שדורכים שהמנהג כיוןעליו

 איך בן ואם יין, של החביות פי לסתום נזהרין שאין עלתמה לסימן
.

 מטעם מגולה יין על מקדשין דאין לן קימא הרי היין עלמקדשין
 דמשמע וסיים לפחתך, נא הקריבהו משום ואסור טעמושמפיג
 293 טעמו. מפיגשאימ

 שמברבין בברכה שמו וברוך הוא ברוך יענה לא צבורשליח לאסימן
 בססוקי שמו ובריך הוא ברוך לענות שאסור שכן מכלהבהנים,
 293דזמרה,

 מותר אם פשטידא בו שאפו במחבת שאופים בלחמיםנסתפק לבסימן
 לדעת אולם לכתחילה לאסור יש ודאי לרמ"א גבינה, עםלאבול
 במה משם והביא כן, לאפות לבתחילה מותר אם ההטאלהמר"ן

 294 להתירה.אחרונים

 כיון לענות יבול מנחה של קדהשה שמע בך ואחר ערביתהתפלל לגסימן
 מנפילת וראיה בלילה, קדהשה אומרים שלא שסובר מישאין
 מתחילין והצבור מנחה שהתפלל ומי בלילה נופלין  עואיןאפים
 אפים נפילת יאמר ערבית ואחר הצבור עם ערבית יתפללערבית
 294 יום, שהיאביון

 הרצועה בעוד ההידוק אחר התפלין על מברך היה מרבנןצורבא לרסימן
 קודם להיות שצריך הוא, וטעות הזרוע, על שיעכירנה קודםבידו

 295ההידוק.

 לשופכם צריך שהיה מת בה שהיה בשבונה במים בשרשרו להסימן
 295 מיחוש, ואין הבשר את שיריחו רבווהורה

 מעורבת גבינה בה שיש חמאה להרתיח אסר ז"ל שמורושמע לוסימן
 מבטל משום וטעמו הגבינה נגד ששים יש אם שיעורה עללעמוד
 295 מעיקרו. דרבנן דהוי ביון למודעי צריך ולי לבתחילה,איסור

 דוקא האילנות ברבת לומר קפידא יש האמת דע"ד ברבי'כתב לזסימן
 295 לדחות. שהש ובתב לחוש שאין ראיה והביא ניסן, חדשבראש



 התשובותתוכןכה

 296 להברות. נהגו לא דבעירו כתב המועד בחול הבראהלענין

 296 ולתשב"ץ. דל"ז אדמה למזבח ציין ת"ח הספקת חיובלענין

 חשק בספר לעיין ציין מהוואקף גובה אם וכע"ח אשהכתובת
 296 בפסק. הספר בסוףשלמה

296 דטורף. פסק המוטוילי כתב בלא ופרישקנה

 מידי בקנין השותפות אם אפילו לחלוק יכול אם זמנו בתוךשותף
 297 נפקא. לאפלוגתא

297 אלמנה. כתובת בענין עירומנהג

297  ההשבוןבעירו. חציבמנהג

 זריעת אישר בדין הרמב"ם בדברי שנראה לסתירהתירוץ
 297 לגוי.כלאים

 ולא נכלם ולא נבוש לא אומרים קילם, אהבת ברכתבמסה
 נבוש. ולאאומרים

 אף קיסמ, בהכשר גוי ע"י בביצים פניו שטחו פת לאפותנותר
 דרבנן במידי ספקא ספק דהוי כיון קיסמ, מועיל לאשבבישול
 298 התורה. מן עיקר לושאין

298 גטין. סוף הגמראביאור

 שמפרט כיון וכו' אסורות מאכלות אכלנו הגדול וידויכשאומרים
 299 בלחש. לאומרו ישהחטאים

299 הלכה. דבר לחזור בדרך יחידי להולךראוי

 שהוא והתברר בפסח, מהירקות אחד שהוא עולטיןביאור
 הינדבא המעתיק: )אמר אינדיביאג נקרא  שבטורקיםדראדייגו
 300בערבית(

 שהטבינימ, מצוה, בר חתן, כך: הוא תורה ספר עליית קדימתסדר
 300 יארצייט. היולדת, בעל מוהל,סנדק,

 לחסימן

 לטסימן

 מסימן

 מא0ימן

 מבסיא

 מג0ימן

 מד0יא

 מה0יא

 נו0יא

 "יא

 ")א(יא

 מחיק

 מטיק

 נסימן

 נאסימן



כט התשובותתוכן

טל שאל ולא וכו' חונן אתה והתפלל הגשמים בימות בשבתטעה נבסימן
 להמשיך צריך שבת, שהוא כך אחר ונזכר השנים בברכתומטר

 סם3 לברכה. ומטר טל ותן תפלה בשומע שיאמר עד חולבתפלת

301 שם. שרמזם להלכות וספרים הלכות לכמה ציוניםוהם נגסימן

ב30' ציונים. ועוד הרמב"ם בדבריביאור נדטימן

 כשיש הדין ומה מיהיב כפים נשיאות לעשות יכול אם זקןכהן נהטימן
 אחרים שכהנים בעת בחוץ לצאת חייב ואם אחרים,כהנים
 כפיהם.נושאים
 בדברי ופלפל בעמידה, לברך שיש דל"ח סוטה מגמראוהביא
 בהיקש לומר שייך ואם אסמכתא, או גמור היקש זהו אםהגמרא

 חוץ כפיו נהיא כשאינו לצאת צריך הכהן ומתיאסמכתא,
לביהכנ"ס:

 דוקא הוא זה דין אם חקר כן ועל לעיכובא, הוי דעמידהוהעלה
 אחרים. כהניםכשאין
 מה ר', ידע לא שכתבו התוספות דברי בביאור עמדובתחלה
 בטל זמנו עבר זמן לו דקבוע ובמידי כפיו, הנושא בזה ישאיסור
 כהנים אין ובין אחרים כהנים יש דבין העלה דבר וסוןקרבנו
 בישיבה. מברך אינואחרים
 לא כשהכהנים מהב"י והביא נציהכנ"ס לצאת צריך אםחקר
 שהשליח בשעה ודי ברצה לצאת צריכים אינם לעלותרוצים
 סובר והט"ז פגומים. שהם יחשבו שלא והטעם כהנים. קוראצבור

 שמרן כיון והעלה הדוכן. בשעת לביהכנ"ס חוץ לצאתדצריכים
 רצה. קודם שיצא עדיף ע"כ שיצא דטוב מודהגופיה
 בדבריו ופלפל זצ"ל דאנון מוהר"ב רבו השיב זו תשובהעל

 ועכ"ז לברך שיכול אחרים כהנים כשיש דעתו ונטתהובראיותיו
 קורא כשהחזן בחוץ הכהן ויצא עדיף, תעשה ואל דשבסיים
 3כ3 בישיבה. כפים נשיאות יקמטה ולאכהנים





 ש יועץ פלא שו"ת%
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 אסימן
שאלה

 הנץ קודמ עה"ש שעלה לאחר כאדר י"ד ביום שנתגייר בגר להסתפקהץ

 החמה הנץ שלא כיון נימא מי הלילה. בשביל המגילה לקרוא מחוייב אםהחמה

 שאני דילמא היא, זמנה דעדיין את"ל ואפילו ק"ש, גבי אדאשכחן היא זמנהעדיין
 שנאנס אלא לקרות הוא מחוייב עה"ש שיעלה קודם פירעז זמנה דבעיקר כיוןק"ש

 לאו לילה של חיוב עיקר דבשעת הכא משא"כ עה"ש, שעלה לאחר אותה קוראלכן

 אם להסתפק יש לילה של זמנה עבר כבר עה"ש שעלה דכיון ואת"ל הוה, חיוכאבר

 פטור פטור היה דבהתחלתה וכיון מצוה חדא תרוייהו דדילמא ביום, לקרותהחייב

 מלגומרה.נמי
 להוציא המגילה מקודם וקרא זכר ונמצא שנקרע כטומטום להסתפק ישתו

 איגלאי דנקרע השתא אמרינן אי אחרים מוציא אינו נקרע לא דאילואחרים
 דאפילו למ"ד לעצמו שקראה )או י"ח אחרים יצאו ושפיר זכר דהוה למפרעמילתא

 אלא לו ואין למפרע מילתא איגלאי אמרינן לא דילמא או מוציא( אינו עצמואת

 ושכמ"ה. מקודם ולא משנקרע דהיינו ושעתומקומו

תשוכה

 דעדיין נימא החמה הנץ שלא כיון אי השואל למרן ליה דמכעיא במאיהנה
 ולא כהן מנחת הר"ב כזה האריך שככר בזה, מטפל איני דק"ש דומיא הואזמנה

 משום ק"ש ושאני הוא, יממא השחר בעלות דמיד כמהטור והוכיח מקום, ליהניח

 בסי' המג"א שכ"כ וכמו ט' ד' ככרכות כדגרסי' שעתא כההוא דגנו אינשידאיכא

 דלדעתו שכתכ תרפ"ז סי יאודה מטה כס' עיאש לכמוהר"י הוי וחזי יעמ"ש.תרפ"ז

 גכ על אף המנחה מפלג לקרותה לאנוס להתיר מהק"ש טפי מקילינן דכמגילהכיון

 טפי החמה הנץ דקודם כזמן נחמיר שלא כ"ש הכוכבים מצאת זמנה שמעדבקריאת
 זה דין עיקר לרואה תמוהים ודבריו ע"כ. מדרכנן אלא דאינה כיון שמעמקריאת



 יחעץ פלאשו"ת2

 הדשן תרומת הרכ כדכרי פתוח דשורשו נפקא מהיכא המנחה מפלג לקרותהשיכול
 דמפלג לר"ת ק"ש מדין לה יליף דמלתא דעיקרא שם יראה והרואה ק"טסימן

 דלרוחא הרט"ז שם וכמ"ש רל"ח כס" ק"ש גבי מרן פסק וה"נ לילה חשיכהמנחה
 הרט"ז דכרי שם שסתר לדידיה ואפילו כלילה ולקרותה לחזור דמצריך הוהדמלתא

 אפילו אלמא ר"ת, ס' על לסמוך לו יש כלילה קרא ולא שכח דאם התם לה מוקיהא
 ואיך דמי, כדעכד הדחק דשעת ואפשר ר"ת. ס' על לסמוך לו יש כדיעכדלדידיה
 אכל לילה דחשיכ כמ"ד היינו המנחה מפלג לקרותה דהתירו דהא חזינן האשיהא
 ואיכא יעו"ש מ"כ כס' שהוכיח כמו גמור יום שהוא החמה הנץ קודם עה"שאחר
 שעתא כההיא דגנו אינשי ואיכא מילתא, תליא דכשכיכה משום ק"ש גביטעמא
 לכן טעמא, הך שייך דלא אף מגילה קריאת גבי ג"כ דנתיר לומר הרגליםמאין
 לק"ש דמי ולא הוא זמנה לאו עה"ש שעלה דאחר הרמג"א כדכרי עיקרנלע"ד
ודוק.

 לפום והנה תשלומין. כתורת כיום לקרותה יוכל אם לי מכעיא דעדייןאלא
 פ' כ"ו ככרכות מדגרסי והוא ישלם, דשלם דאה"נ להוכיח נלע"ד היהריהטא
 את"ל כ', ערכית שיתפלל מהו מנחה התפלל ולא טעה להו אכעיא השחרתפלת
 הכא אכל וכו' הוא יומא דחד משום התם כ' רית שח מתפלל ערכית התפלל ולאטעה
 רחמי דצלותא כיון א"ד קרכנו כטל יומו דעבר וכיון היא קרכן כמקום דתפילהכיון
 מתפלל מנחה התפלל ולא טעה רי"ו דאמר ת"ש ואזיל. מצלי דכעי אימת כלהיא

 לה דיש דה"ט משמע ע"כ. קרבנו כטל יומו עכר משום כזה ואין שתיםערכית
 ואזיל מצלי דכעי אימת וכל היא רחמי דתפילה משום אחר ליום אפילותשלומין
 דכעי אימת כל היא תורה דק"ש כיון למימר איכא וה"נ תשלומין, לו נתנוומש"ה
 ראיה, משם דאין אנן נחזי פורתא דייקינן כד ומיהו מגילה. גבי וה"נ ולזילליקרי
 חצות עד ולכ"ע כרישא דמקשי אמאי חדא שמעתתא, כהך לדקדק יש דלע"דוהוא
 חצות עד ואזיל מצלי יומא כולי וכו' ערכית התפלל ולא טעה ריו"ח והאמר לאותו
 כזמנה תפילה שכר ליה יהכי תפילה שכר ואילך מכאן כזמנה תפילה שכר ליהיהכי
 שכר ליה יהכי דלא לומר ואצטריך דריו"ח מהא קושיא דמאי וקלע"ד ליה יהכילא

 קאמרי דכי אלא כזמנה תפילה שכר ליה יהכי דלעולם תימא אפילו כזמנהתפילה
 כדקאי כמזיד ולא כטעה היינו ריו"ח קאמר וכי כמזיד, אפילו היינו חצות עדרכנן

 קאמר דכי מעיקרא ידע דשפיר לומר כורחך על דהא דקשה גם ומהכמסקנא.
 דמעוות מתנ' דמוקי הכי כתר מדחזינן כדטעה דוקא היינו וכו' מנחה מתפללריו"ח
 ידע דשפיר משמע ודאי אלא כמזיד, כאן כשוגג כאן ל'ק לומר והו"לכמזיד

 כמזיד אפילו נמי דמנחות דמתני סכר דהוא אלא כטעה דוקא דריו"חדמלתיה
 קאמר. לתשלומין זמנה על איירי דמתני' א"נ דמ'שפיר

 ואילך ומכאן וכו' חצות עד ואזיל מצלי יומא כוליה דקאמר אמאי קלע"דותו
 כזמן דדוקא משמע ריו"ח מדכרי אדרכא יומא דכולי לומר לתרצן הכריחו מיוכו'

 קודם התפלל ולא טעה לימא דאל"כ כתפילתו עסוק שהוא כיון כ' מתפללמנחה
 דקדק שכן וכמו הלילה כל יתפלל מנחה התפלל ולא טעה חצות אחר יתפללחצות



3 א סימן חייםאורח

 אי במקום.קרבן דהוי כיון ליה דמבעיא במאי קלע"ד תו כאן. בחדושיוהרשב"א
 הוא קרבן איזה דקאמר קרבן במקום הך אנן נחזי קרבנו בטל יומו עבראמרינן
 אם תקנום תמידין דכנגד בש"ס שם הכי בתר דמייתי מתניתא לההיא דידעעכ"ל
 דין להם אין מ"מ תקנום תמידין דכנגד דאף עכ"ל הא ליה קמבעיא דמאי קשהכן

 אלא יומו עבר לא אפילו יומו עבר איריא מאי לתמידין דמו דאי ולגמריתמידין
 וה"נ ב' מנחה מתפלל שחרית התפלל ולא טעה ריו"ח והאמר קרבנו בטל האזמנו
 ריו"ח מדברי דהא למימר ליכא ואזיל מצלי דבעי אימת כל היא רחמי דצלותאכיון

 שלא מעות איזהו מתיבי הכי בתר דמקשה אמאי קלע"ד ותו כדכתי'. להפךמעזמע
 מצי הוא וחא הבעיא ליה דפשיט בתר עד להקשות ליה נטר דאמאי וכו' לתקוןיוכל
 דמייתי בברייתא ליכא דהא ריו"ח דברי מעיקרא כשמייתי מיד הכי לאותובישפיר

 ק' ותו וערבית. שחרית דהיינו מעיקרא ריו"ח דקאמר מאי אלא מינהלאותובי

 מעוות קאמר וכי נמי במזיד תימא אפילו למזיד טעה בין לחלק להתרצן ליהדלמה
 כמ"ש תקנה לו אין שוב דאז ג"כ ב' מנחה התפלל לא כי היינו לתקון יוכללא

 תפילה התפלל שלא שעות מה לתקון יוכל לא מעות דהיינו יאמר אוהפוסקים,
 שלא במקצת חכמים דברי על שעבר קצת עיות איכא אח"כ יתפלל דאפילובזמנה
 שעלתה מה כפי דסוגיא פי להציע אני צריך כ"ז לתר' וכדי בזמנה, תפילההתפלל
 מגעת. כהה יד שידי מקום עד העיון אחרימצודתי

 סליק מדריו"ח והקשה לא ותו חצות עד דהקשה המקשן דמעיקראוהוא
 טעמא היינו ב' ערבית מתפלל שחרית התפלל ולא טעה ר"י קאמר דכיאדעתיה

 ולואי לעיל ריו"ח וכדאמר ואזיל מצלי דהוא אימת כל היא רחמידכיון.דצלותא
 בהוה דבר אלא דוקא לאו טעה דנקט דהא עכ"ל ולפי"ז היום כל אדםשיתפלל

 ל"ש הזיד דאפילו וה"ה ומעל במרד בזמנה תפילה שיבטל עסקינן לאדברשיעי
 שחרית מתפלל דנקט מאי וה"נ ואזיל, מצלי דבעי אימת כל היא רחמי דתפילהכיון
 עסוק ושיהא תפילה זמן דוקא דבעינן לאפוקי דוקא לאו ב' מנחה ומתפללב'

 ואזיל מצלי דבעי אימת וכל היא רחמי דתפילה משום הוא דטעמא דכיוןבתפילתו,
 מקשי ומש"ה לתפילה כשר היום וכל תפילה שעת אינו או תפילה שעתל'ש

 קאמר, שעה וכל אופן דבכל ומשמע וכו' ריו"ח והא לא ותו חצות דעדאמתני'
 שהוא כיון דמסתמא נקט דמלתא אורחא מנחה ומתפלל שחרית מתפלל דנקטהזא
 יאמר או ומשלים, הקודמת תפילה התפלל שלא ונזכר מעשה רואה בתפילהעסוק
 ולהתפלל מעסקיו ליבטל צריך אינו היום בתוך נזכר דאפילו אשמועינן טובהדעצה
 ואזיל מצלי נמי יומא דכולי ואה"נ בתפילה כבר עסוק שהוא בשעה מתפללאלא
 ומש"ה ודו"ק. יעו'ש הא' דרך לפי כ"ט סי' בב"י מרן דברי לפי לפ' מוכרחוכן

 לפי"ז היא רחמי דצלותא נתטום דריו"ח דטעמיה דאה"נ ליה ומשני אמתני'מקשה
 של זמנה דהוי היינו חצות עד מתני' דקתני דהא אלא ואזיל מצלי יומא דכוליצ'ע

 הזמן. בענין חכמים דברי שקיים על יותר שכר לו והם רבנן דתקוןתפילה
 לומר אדעתיה סליק השתא דעד דאף מנחה התפלל בלא ליה מבעיאומעתה

 לא דעדיין כיון דאבתי אלא ואזיל מצלי דבעי אימת כל היא רחמי דתפילהכיון



 יועץ פלאשו"ת4

 לה לקבוע מכהט כתמידין עבדוה דלא דאף דאפשר מספ"ל מנחה גבי לריו"חשמע

 דמיון קצת לה עשו תקנוה קרבן במקום דעכ"פ כיון מ"מ היא, דרחמי משוםזמן
 דבמקום דכיון קבוע זמנם התפילות אף קבוע זמנו תמיד דקרבן היבי דכילקרבן

 שנא לא א"ד ביושר להתקדם קבע לו שחש שבקרבנות כפחות עשאוה הןקרבן

 טעה ריו"ח דאמר ליה ומייתי ואזיל, מצלי דבעי אימת כל היא רחמי דתפילהדכיון
 ומדדייק קרבנו בטל יומו עבר כהטום בזה ואין ב' ערבית מתפלל מנחה התפלל%א

 מינה למשמע איכא קרבנו בטל יומו דעבר משום בזה דאין טעמא לאמרריו"ח
 דאל'כ ואזיל, מצלי דבעי אימת וכל היא רחמי דתפילה כהטום בזה דאיןדה"נ

 היא רחמי דתפילה מהבום בערבית תשלומין לו דחש טעמא לומר הו"ל דטפיתיקשי
 בטל יומו עבר כהטום בזה דאין שמעינן הוא וממילא ואזיל מצלי דבעי אימתוכל

 מצלי דבעי אימת כל היא רחמי תפילה אמרינן דלא עכ"ל טעמא הך ומדנקטקרבנו
 חצות עד דאמרי חכמים דברי אלא לנו אין חובה בתורת אבל נדבה בתורתאלא

 בטל יומו עבר משום בזה אין דקאמר דהיינו ניחא ובהכי שעות. ד' עדיריה"ו
 בטל יומו עבר ואם לקרבן דדמו התפילות בענין דאמרי דאה"נ כלומרקרבנו,
 וזה הסמוכה בתפילה שהוא כיון בזה דאין אלא למ"ד תשלומין לענין כגוןקרבנו
 פ' ריש והרא"ש דוק, א' כלל סוף הלקט ובשיבולי ק"ח בסי הכי למ"דמוכרח

 משום טעמא לאו ערבית ומתפלל מנחה מתפלל ריו"ח קאמר כיולפ"'ז

 מנחה ולפי'ז ואמר תשלומין בתורת אלא ואזיל מצלי דבעי אימת ובל רחמידתפילה
 לו יש בתפילתו עסוק והוא תפילה זמן שהוא דכיון קאמר דוקא ושחריתדוקא

 דוק. כדטעי דוקא וה"נ עיות אשר את לתקן ויכול שעברה לתפילהתשלומין

 הוה לא מעיקרא דבשלמא וכו' לתקון יוכל לא מעות איזהו מדקתני קמותיבומש"ה
 יובל לא דמעוות במתני' קאמר וכי זמניה יומא דכולי ליה משמע דהוה מידיק"ל

 בטל יומו עבר דאמרינן היכי כי יומו שעבר היינו שחרית תפילת שבטל זהלתקון
 עד אלא זמנה דאין דשמעינן השתא אבל בטל מיקרי לא מהכי בפחות האקרבנו
 אשר את לתקן היינו הסמוכה בתפילה דמתפלל ריו"ח קאמר וכי המרבה לכלחצות
 לתקון יוכל לא מעוות הו"ל התפילה דכשביטל דקתני ממתני' ק"ל מעתהעיוות
 בענין דאשכחן מכיון מ"מ השלימה ולא לגמרי כשביטל לאוקומה מצי דהוהואף

 התפלל בשלא דהיינו ולומר לפרש לתנא הו"ל עיוות אשר את לתקן דיכולתפילה
 דכל משמע ומדסתם כלל, התפלל שלא דהיינו כהטמע הוה דאז ערבית אושחרית
 למזיד. שוגג בין לחלק והוצרך ריו"ח דברי הפך וזה תיקון לו אין שובשעיוות
 שכר בין לחלק צריך דאין ה"נ לא ותו חצות עד מקשה כי ברהשא ה"נומעתה
 חילוקא להך איתיה קחטטא דלפום אפשר או בזמנה, תפילה לשכר לחודתפילה
 דמשלים תפילה י"ח לצאת ודוקא תמורתו לנו ואין עבר חלף שהזמן להכחהששא"א
 היינו וכו' שביטל זה קאמר דכי ליה דמשמע דמעוות הא בזמן מוקי דלאוהא

 כי נמי ולפיץ ללכתחילה טעה בין הוא דהחילוק אלא ונראה חוזר כתיבקרי
 ובזה ואזיל מצלי יומא כולי ולאו קאמר דוקא ושחרית מנחה מתפלל ריו"חקאמר
 מהפוסקים א' שום רואי קודם לע"ד כתבתי כ"ז ודוק. נכון עד יבא שהקשינו מהכל
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 שיטתא בהך אזלי אי דבריהם בנועם לחזות עצמי פניתי ושוב זו בסוגיא בפיהםמה
 דלפי אלא דכתי' מאי סותר מהם א' שום ואין דברים ב' כת' פ"ט בסי' הרב"יוהנה
 לאו ב' שחרית ומתפלל ב' מנחה מתפלל בש"ס דקאמר דהא לומר צריך הא'דרר
 מתפלל בש"ס דנקט והא דזטחרית, לתשלומין ואזיל מצלי נמי יומא כולי אלאדוקא
 וה"נ דשמעתתא, בלישנא כדתריצנא צ"ל היום כל מתפלל קאמר ולאמנחה

 דוקא לאו דטעי היכא בלישנייהו והרא"ש הרי"ף דנקטו דהא צ"ל בתראללישנא
 ג"כ צ"ל דטעי דנקטו והא דוק. כש"ע מרן כן מדפסק מוכרח וכן עברוה"ה

 דלאו והרי"ף הרא"ש כדברי עכ"ל וה"נ דוק. דש"ס בלישנא טעמאכדכתיבנא
 בפי' כתב דלא מאחר אביו הרא"ש על דפליג להטור נשויה דלא היכי כי טעידוקא
 דוק. הכללים לבעלי יע"שדפליג

 כ"כ נשוי דלא היכי כי טעמייהו דכתב הב' לדרך הרב"י בדברי עקא דאומיהו
 כעניין תליא דפלוגתייהו מאחר אירייא מאי הא משום דאי לרב' ריה"ו ביןפלוגתא
 כל דלרבנן היכי כי שכן וכיון ד', עד ומ"ס חצות עד והולך קרב דמ"סהתמידין
 ד' אחר לריה"ו ה"נ המנחה זמן עד כלל להתפלל לו אין חצות דהיינו זמנושעבר

 טעמא דמהך ואפשר תפילה מה' ג' ר"פ ע"ד שהקשה להלח"מ ראיתי וכןשעות.
 ב' מנחה מתפלל מדאמרו מכ"ש דנפ"ל דהיינו א' לשון ותפס בכ"מ ביההדר

 ונדחה נראה זה שדרך דמאחר לע"ד טובא עיון צריכי בכ"מ שדבריו אלאיעמ"ש.

 בדטעה אלא ליתיה זה דרך ולפי ועבר כתב דהרמב"ם מאחר ונראה חוזר איךבב"י
 בב"י. זה דרך דחה זה מטעמאשר

 נשויה דלא היכי כי מרן בעד דעתין ליתובי רמיא חיובא הא כי דכלומשום
 ומה מרן, בעד לישב דעתאי יהיבנא אע"כ ח"ו תלמודו הטוכח כטועהלמרן

 הוי במזיד דבטל דהיכא בש"ס דאמרינן דאף הוא, הנושא חומר לפי לישבשנלע"ד
 דדמי ואפשר בשכרו, בא והתפלל ועבר נמלך לא אם מ"מ לתקון יוכל לאמעוות
 כיון וה"נ הם שוים אלמא דמי כדעבד הדחק בשעת בעלמא דאמרינן למאיקצת

 ויוצא שעות ד' לאחר עד לכתחילה להניחה יכול אנוס שהוא כגון הדחקדבשעת
 דאין ליה אמרינן לימלך בא דאם אף ה"נ בזמנה שלא תפילה שכר ליה ויהביי'ח
 שכר ליה ויהבי הדחק לשעת דמי כבר והתפלל נמלך שלא היכא מ"מ תשלומין,לו

 היינו מנחה דמתפלל מכ"ש דנפ"ל בכ"מ מרן דכתב והיינו בזמנה שלאתפילה
 בזמן שלא אף בדטעה תשלומין לו דיש מעיקרא דאמרינן לאו דאי טעהלעניין
 אף חצות עד דנקט והא כדאמרן, בדיעבד דיצא לומר לן דאית ה"נ מנחהתפילת

 במז~ד דעבר אף תפילה שכר ליה יהבי נמי היום כל והתפלל לומר ליה הוה זהדלפי
 בדעבד אפילו והתם תחילה מנחה התפלל דצריך חצות אחר שאני מ"מ שאני,דעבד
 בא האמור ולפי הפוסקים. כמ"ש יצא לא ברישא התשלומין להתפלל הקדיםאם

 דמש' חצות עד ד"ש אחר והתפלל טעה או עבר ואם שכתב הרמב"ם לשוןבדקדוק

 משמע חצות עד יתפלל ד"ש עד התפלל ולא טעה או עבר ואם קאמר ולאדעבד
 ק"ק ותו דעתיה, לגלויי הו"ל הא כי דכל מרן ע"ד ק"ק לעולם ומ"מ ודוק.כדאמרן

 וכו' תפילה זמן עליו שעבר מי כל וט' ח' הל' זה בפ' הרמב"ם דכתב ממאי מרןע"ד



 יחגץ פלאשר'ת6

 בזמן אלא תשלומין דליבא משמע לה הסמוכה תפילה בזמן תפילה אותהמשלים
 ועבר שחרית התפלל ולא טעה דכתב ט' בהל' דייק וה"נ הרשב"א וכדעתתפילה

 איירי תשלומין דבדין כיון דמרן להא איתא ואם וכו' ב' מנחה יתפלל היוםהצי
 מנחה תפילת זמן הגיע ואם היום כל יתפלל שחרית התפלל ולא טעה לומרהו"ל
 פריבא ק"ו הך דמלתא דאעיקרא ק' ותו שחרית. לתשלומי והב' מנחה א'יתפלל
 שטעה מה משלים תפילה זמן שהוא כיון ב' מתפלל מנחה דוקא למימר דאיכאהוא

 הב'. לדרך בב"י וכמ"שבתפילותיו
 דמסתברא להכחיש א"א דלעולם משום נפ"ל דהא נלע"ד לעצמי כשאניאע"כ

 קראנו בכל אלוקינו כה' ומי ואזיל מצלי דבעי אימת כל ההע רחמי דתפילהדכיון
 תפילה שבר לו ויש להתפלל מחויב הוא תפילה דבזמן הוא דהחילוק אלאאליו
 ליה, לית בזמנה תפילה שכר ליה אית תפילה שכר תפילה בזמן שלא אבלבזמנה
 ה"נ להתפלל ומחויב הסמוכה בתפילה תשלומין לו יש דבטעה רבנן דתקוןוכיון

 הל סוף הרמב"ם בדברי )דוק זה זמן ג"כ תקון דרבנן בזמנה תפילה שכר ליהדיהבי
 ליה יהבי רחמי תפילה שכר דמנחה או דשחרית בזמנה שלא אותה שמתפלל וכלא'(
 מעוות הוי דבבטל דאמרינן אהא גאון 0הצם שכתב בהרא"ש מצאתי וכן י"ח.ויצא
 שביטל תפילה לתשלומי ב' ולהתפלל לחזור רוצה אם דאפי"ה כת' לתקון יוכל',ע

 הטב. ודוק הרמב"ם פסקי א"ש ולפי"ז עמ"ש. ליה אית רחמי תפילה ושכררשאי
 דק"ק ומ"ש ושמחתי יע"ש ע"א סי' ק"ש לה' י"א סי ז"א להר"ב כן מצאתיושוב

 דהוי שבו' שם הרא"ש בדברי תעדוק( לבי לק"מ י"ח יצא דכתב הר"מ4צון
 דוק.לתשלומין
 וחזי האר"ש בבנו"ת לראות לי אלכה הרב"י בדברי הנלע"ד שכתבתיומאחר

 דחיק פירושו עניא ולדידי רחוקים. שהם אלה הרב"י דברי על שכתב להרב"חהוי
 וכו' ריו"ח והאמר לא ותו חצות עד בש"ס דפריך דהא לפרש רצה הוא דהנהטפי,
 דבעינן הוא מנחה להתפלל דדוקא משמע מנחה מתפלל טעה ריו"ח דמדאמרהיינו
 ולדידי יע"ש. וכו' לפרש הי"ל דאל"כ נמי במזיד אפילו מנחה זמן קודם אבלטעה
 מנחה קודם אבל תשלומין לו יש במנחה דדוקא איפבא אימא דאדרבא קשהעניא
 א"ו לפרש, הו"ל במזיד אפילו להתפלל דיבול תימא האי כלל להתפלל יכולאינו
 דביון כמבואר הוא דהרי י"ל פי' דלא משום ואי כלל להתפלל יכול דאינועכ"ל
 הו"א ריו"ח דברי לאו אי ד"ש עד ולריה"ו חצות עד השחר דתפילת במתני'דתנן
 בתפילה תשלומין לו דיש ריו"ח לנו שחידש אלא כלל להתפלל יכול אינודשוב

 דאם גם ומה דמעיקרא אדיניה שבקיה והשאר חידושו אלא בו לך ואיןהסמובה
 חצות עד בש"ס דמשני ואף ודוק, לפרש הרא"ש או הרי"ף לשמיט לא אפילואיתא

 דהך לע"ד כתיבנא הא הרב"ח כמ"ש לריה"ו וה"נ וכו' תפילה שכר ליהיהבי
 דעת נראה וזה למזיד טעה בין הוא החילוק אלא קושטא לפום קיימא לאתירוצא

 להדייא כן מפורש שהוא מהכא דנפ"ל אמר הוא נמי דאיהו ודאי דאל"כהרב"י
 הש"ס פרכת שפי' כמה מזה שנשמר נראה ג"כ והרב"ח כדאמרן ודאי אלאבש"ס
 דוק. שפי' בעניין וכו' לא ותו חצות עדדלכו"ע
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 הן דזטמעתתא כפי לע"ד דכתיבנא מאי ולפי זה, בענין מ"ש להרש"ס הויוחזי
 בדברי שפי' ומה במקצת שדחה להרו"ש יע"ע וגם דבריו. כל מחמתונסתר

 הלילה כל מנחה ומתפלל חוזר דלימא דקאמר דמאי דומיא כן והכריחהרשב"א
 דעת לפי הרז~ב"א כוונת לפרזם נראה לענ"ד למעוטיה בנתיים זמן ליכאחקתם

 תדע ומחצה שעה קודם לאפוקי, דמשלימה הוא תפילה בזמן שדוקא דה"קהרב"י

 ב' מנחה מתפלל מאי דאל"כ בתפילתו עסוק שהוא כיון היינו דמשלים טעמאשהרי

 דאין ומינה בתפילתו עסוק שיהא דוקא דבעינן ודאי אלא וכו' ב' ערביתומתפלל
 ודוק. תפילה בזמן שלאלהשלים

 ומה יעו"ש מדינא מנחה זמן מתחיל חצות אחר דמיד מ"ש הוי,להרמג"הוחזי

 דכתבו הפו' דברי למשב דמהדר הרב"י על תיקשי דלא היכי כי לישב בדעתישעלה
 משם. קחנו רל"ג סי' סוף בלקוטיו הרפ"ח קדמני כבר דוקא דלאו וכתב חצותעד

 ע"ש. מצלי יומא כולי שתירץ התרצן על שהקשתי דכתיבנאולמאי

 לענין ראיה להביא דליכא למדין נמצינו האמור דלפי עלה דאתאן למאיהדרן
 כי היא רחמי דתפילה משום דתשלומין טעמא לאו דהתם ומגילה לק"שתשלומין
 הכי התם אלא יקרא. לקרות שרוצה אימת וכל היא תורה נמי הכא דנימאהיכי
 התורה לה וקבעה התורה מן שהיא הכא משא"כ אמרו, והם אמרו והם רבנןתקון

 שצריך אקרא דאסמכוה במגילה וה"נ יעבור ולא קימה ובשעת שכיבה בשעתזמן
 דאין דה"נ אפ' בפי' להתשלומין תקינו ולא ביום ולשנותה בלילהלקרותה

 דכת' ס"ב ק"ח בסי' הלבוש ע"ד לע"ד קשה לע"ד, דכתי מאי ולפילהתשלומין.

 שייך לא לק"ש אבל רחמים בקשת שהיא לתפילה אלא תשלומין שייךדאין
 לתפילה תשלומין שיש דטעמא איתא דאם כדכתי וקלע"ד יעמ"ש, וכו'תשלומין
 זוית בקרן מונחת דתורה לק"ש תשלונ:ין להוי ה"נ היא רחמי דתפילה משוםהיינו
 תפילה דדוקא הוא כללא דמאי קלע"ד ותו ויטול. יבא ליטול שרוצה אימתכל

 להו ואית נינהו רחמי דלאו מילי כמה אביא אני אף תשלומין לה דמש הואדרחמי
 לעניין וה"נ יעמ"ש צ"ג ד' ובפסחים ע"ב י"ז בד' בחגיגה למ"ד כמותשלומין,
 כגון אבילות ימי ז' נוהג יום שלשים דכל הא מ"ק בסוף הרא"ש דלדעתאבלות

 כדכתי' טעמא עכ"ל ודאי אלא יעמ"ש. תשלומין בתורת היינו קרובהבשמועה
 דחגיגה ההיא וה"נ דאבלות ההיא וה"נ אמרו והם אמרו הם תפילה גבי הכאדדוקא

 לתשלומין דהיינו רבנן וסברי ב' ובפסח ז' כל לעשותו שיכול קרא בהו גליודפסחים
 מרן דעת וכן ובקומך ובשבבך כדכתיב קרא אלא לנו שאין ק"ש גבי הכאבהשא"כ
 יעו"ש. בתרא לי"א סברא הך דכת' כיון בידנו המסור הכלל לפי נ"ח בסי'לפסוק

 לק"ש תשלומין דיש כמ"ד להוכיח שרצה הסי סוף נ"ח סי' להרפ"ח הויוחזי

 בס' נר"ו כמוהרח"א וכבר יעמ"ש וכו' ביטל דקתני נמי דייקא בש"סמדאמרינן

 תפילת בברייתא קתני הלא תדע ומ"ש יעו"ש ראייתו דחה המ ביוםמ"ב
 איזהו קאמר דהכי ק' דמלתא עקרא הא אירייא לא מהא אי לע"ד וכו',מוספין
 כל על העובר ה"נ הנך שנא ומאי לא, ותו הנך וכו' שבטל זה לתקון יכול לאמעוות
 דנקט נראה אע"כ לתקון, יוכל לא מעוות הוי עשה שום קיים שלא או שבתורהל"ת



 יחגץ פלאשו"ת8

 כל היא רחמי ותפילה היא תורה דק"ש תקון להם ה? דלעולם דא"ד דהואהנך
 אמר כאלו והוי לתקון יוכל לא מעוות הוי נמי דבהנך קמ"ל להו לימא דבעיאימת

 דלא דה"ט ניהא ובהכי דוק. לתקון יוכל לא מעוות הוי ערבית או שחרית שביטלמי
 תפילת גבי נמי למנקט רצה וערבית שחרית ק"ש דקתני דכיון א"נ מוסף.נקט
 שכן ומ"ש ודוק. מוסף קתני לא ומש"ה קתני לא מנחה תפי' דאפילו תדעשו"ע
 שם דכת' איתמר מכללא אלא איתמר בפירושא לאו ק"ח סי' סמ"ק בשם בב"ימצא

 ומכלל ערבית של ק"ש של הברכות חמר אינו ערבית של התשלומיןדכשחוזר
 דדוקא לדחות יש נמי הא ולע"ד חוזר, גופה הק"ש דהא הרפ"ח הוציאהדברים
 ק"ש ומש"הל"אדאף קמ"ל לתפילה גאולה שיסמוך כדי שיהזור סא"ד הואהברכות
 המצות שלכל אומר אני אף לק"ש תשלומין לתת באת שאם פשיטא דהא חוזראינו
 וכל היא תורה דק"ש משום אי בינהם לחלק ראית דמה תשלומין להם ישכולם
 ואין שירצה אימת כל לעשותם יכול כולם המצות כל ה"נ לקרות יכול דבעיאימת
 נטל לא אם כגון המצות שאר משא"כ מוסף תפילת בכגון דוקא אלא המעכבודבר
 כולם. וכן פעמים ב' בשני יטול א' ביוםלולב

 דבעי אימת כל היא רחמי דתפילה דכיון לומר סד"א תפילה גבי דדוקאותו
 שואל אדם כל שיהא כדי היינו להתפלל רבנן תקון כי דאעיקרא כיון ואזילמצלי
 משא"כ הוא זמניה יומא דכולי ס"ד הוא טעמא ומהך יום, בכל מהקב"הצורכיו
 תורתו גזרה כך אלא ק"ש לקרות תורה אמדה יום בכל בתורה שיקרא כדי דלאק"ש
 דמשום איכא טעמא ומאי קימה ובשעת שכיבה בשעת אלו דברים לזכורית"ש
 הפסיד ולא מידי נפ"מ דלא משום אי מצות שאר מכל טפי ישלם שלם היאדתורה
 ודוק. כדכתי' המצות בכלה"נ

 לקרותה יוכל החמה הנץ קודם שנתגייר זה גר אם לדעת נרדפה נלכהומעתה
 לאו ע"ה שעלה דכיון לע"ד הוכחנו דכבר ואף פטור היה החיוב עיקר דבשעתכיון
 להתלמד או תשלומין בתורת או הוא דזמנה לכשתמ"ל אנן נחזי מ"מ הואזמנה
 גר גבי דינה יהיה מה עה"ש עלות אחר עד נמשך דזמנה ק"ש גבי כגון אחרלמקום
 תשלומין בתורת דוקא הוא ביום לקרותה שיכול מה אי והנה שעה באותהשנתגייר

 דלמ"ד צ"ג ד' בפסחים בידנו הוא ערוך תלמוד לקרותה, יכול הגר דאין פשיטאהא

 כגון היינו לן מבעיא כי ב' מפסח פטוד בנתיים שנתגייר גר דראשון תשלומיןשני
 מאחר גר לעניין דינו מה עה"ש עלות לאחר אף הדחק בשעת זמנה שנמשךבק"ש

 ושצ"ו שמ"א סי' בי"ד מפורס הוא זה דבד והנה פטור היה החיוב עיקרשבשעת
 מה מכל הרב"י בע"ד דעתין ליתובי לע"ד מצאתי לא אלו בענינים שיגעתיומאחר
 שצ"ו. סי הרב"ח עליהשהקשה
 הבדלה בין לחלק הריו"ס מ"ש לפי שם דבריהם מכל העולה שיהיהאיך
 דעת שכן זמנו שנמשך להיכא לתשלומין שהוא היכא בין דהיינו דקטןלאבלות
 אחר מצאתי שלא ובאמת יע"ש. הכסף נקודות בס' וכמ"ש בהכי לחלקהש"ך
 דאפילו וכתבו הרא"ש דברי על שהוסיפו והטור מרן בעד לתרץ באנחתישיגעתי

 נפשה באנפי מצוה חד דכל הרט"ז קושית וק' כלל, אבלות דין ממנו בטל ז' תוךגדל
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 הרט"ז ע"ז לתר' ומ"ש מ"ק. בסוף הרא"ש שהביא בשבת שנתגדל לקטן ודמיהוא

 שהוא כהרא"ש דהלכה משום כן לפסוק ונמוקו טעמו כתב הרב"י דהאקלע"ד

 שעברו דהימים בדוחק שנאמר לא אם מטעמיה ולא כותיה דפסק נאמר ואיךבתרא
 דוק. משלים ואינו אבלות דין ממנו שבטלקאמר

 זמנה לנמשך תשלומין בין לחלק הוא הפוסקים כל לדעת דנראה שיהיהאיך

 ביום ונתפשט א' ביום דחגר שמעתתא מההיא משמע דהכי דפליג מאן ליכאובהא
 אבלות, מה' פ"ק בהג"מ יע"מ לדרבנן דאורייתא בין לחלק שכתב מוהר"ם לבדב',

 צ"ל הבדלה לעניין כותיה דפסק הרב"י ואף לחלק, דאין האחרונים כלוהסכמת

 משום אלא תשלומין לו דאין תפילה לעניין פסק גופיה איהו דהא מטעמיה,דלא

 בסי הטור ע"ד לפי'ז וק"ק זמנה. שנמשך אלא תשלומין בתורת הוי דלאדסבר
 פלוגתא איכא הבדלה ולענין ואח"כ תשלומין לה דאין תפילה דין שכתבשמ"א

 בין לחלק מוהר"ם טעמא דכת' מאי ולפי פליגי, לא כ"ע תפילה בעניןכאלו
 תשלומין לכלל שבא כל הרמב"ם לדעת ואפילו דרבנן תפי' ה"נ לדרבנןדאוריתא

 לישב ויש התורה, מן בתפילות מנין אין דהא דרבנן היתה שעברה שהתפילהנמצא
ודוק.

 חכמים תיקנו שכך כיון זכותו אבד לא דלכ"א לנ"ד למדין נמצינו שיהיהאיך
 השעורין כל נאמרו דלא ואף שעתא בההיא דגנו אינשי דאיכא כיון זמנהשנמשך
 שמתו, מי פ' ריש בברכות הרא"ש כמ"ש הבדלה גבי ה"נ הדחק לשעת אלאהללו

 לא וע"כ להבדיל, יכול זמנה שנמשך אלא תשלומין בתורת הוי דלא כיוןואפי"ה

 חייב הכי בלאו הא יעמ"ש תשלומין בתורת דהוי דסבר משום אלא שם הרא"שפליג
 דעיקר מ"ב סי בא"ח הרב"ד מ"ש לפי גם ומה זמנה, בעיקר פטור היה אפילובה

 הכי קאי דלא ואף יעמ"ש כלל זמן שום אחריו נשאר שלא זמנה סוף מקריזמנה
 ודוק, להא דאיתא נלע"ד מ"מ דדינאלמסקנה

 מקריאת שנפטר אף היום בקריאת דחייב דכ"ש תשמע אתה האמורומכלל
 קטן גבי מ"ק סוף בפסקיו הרא"ש דכתב לההיא ודמי לתשלומין שאינו כלהלילה
 דעיקר שם והרשב"א ד' ד' במגילה התוס' מ"ש לפי גם ומה יעו"ש, בשבתשנתגדל
 ודוק, יעמ"ש ביום הויהקריאה

 ונמצא שנקרע בטומטום השואל למרן ליה דמבעיא במאי ורובין אוביןומעתה

 לענין הנלע"ד לכתוב בואי קודם והנה לא או למפרע מלתא איגלאי אמרינן איזכר
 מל' שהוא דוכתי בכמה פשוט שהדבר ואף טומטום, הוא מה אנן נחזי בנ"דדינא

 נקבה או זכר הוא אם לעין נראה נקרע וכשהוא הערוה במקום אטום שהואאטום

 בדברי לטעות מקום למ"ד מצאתי ריהטא דלפום לפי בזה לדבר הוצרכתימ"מ
 הל' תרומות מה' ל'ב פ' מדכתב והוא טומטום, היינו דלאו משמע דהואהרמב"ם

 ואיברא בפ"ע. בריה שהם משום בתרומה אוכלים אינם ואנדרוגינוס דטומטוםכ"ב

 דבכורים בתוספתא מדתנן קשה דלע"ד אלא ע"ב. צ"ט ד' יבמות בש"ס איתאדהכי
 עייז ריו"ס דצ"ל )ונר' אומר ר"מ ה' משנה לפ"ד הר"ם פל עם במשנההובאו
 איש הוא אם להכריע חכמים יכלו ולא היא בפ"ע בריה אנדרוגינוס פ"ג( ד'יבמות
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 דכי ומשמע אשה שהוא מעמים איש שהוא מעמים כן אינו טומטום אבל אשהאו
 לו שחט במ"ע בריה הוא האנדרוגינוס שדוקא במ"ע בריה שאינו ר"ל כן אינוקאמר
 דהעקר זכר הוא אם האנדרוגינוסים מין על עליו חז"ל הכריעו ולא ונקבותזכרות
 איש או אדם כל כדרך אלא לו שאין בטומטום משא"כ הנקבות, או הזכרות הוהבו

 למאי קשה וא"כ האנדרוגינוסים, כמו א' מין כולם ואין בלבד אשה אובלבד
 כן אינו קאמר דכי למימר ליכא דהא במ"ע, בריה הוו דשניהם בש"ס התםדקאמר
 ע"כ אלא טומטום, ה"נ ס' הוי דאנדרוגינוס היכי כי דהא בהם דהכריעוהיינו
 שוים כולם דאין הטומטום משא"כ במ"ע ובריה א' מן כולם דהאנדרוגינוסדה"ק
 דלשון ואיברא א'. מן כשכולם אלא מיקרי לא במ"ע דבריה אלמא ויש, ישאלא
 מיהו אטומים, שנולדים במ"ע בריה וה"נ משונה בריה מין בכל שייך בפ"עבריה
 אלא הם במ"ע בריה ואנדרוגינוס טומגים לומר ליה הוה דלמי"ז אמתני'תיקשי

 וצ"י. טומטום 0הטא"כ שוים כולםשהאנדרוגינוס
 אמשר אי דאנדרוגינוס דה"ק חס"ד הבהיר בסמרו זצוק"ל למוה"ר הויוחזי
 טובא דחוק מי' ולע"ד יע"ש. להתברר אמשר אלא כן אינו טומטום אבללהתברר
 שייך במ"ע בריה דלשון נלע"ד שיהיה איך הרואה. יראה כאשר המשנהבלשון
 ומיהו דתוסמתא, לישנא על קשיא הא קשיא ואי דש"ס כלחטנא טומטום גבישמיר
 הרמב"ם דכתב למאי במ"ע בריה מיקרי נמי דטומטום שכתבו למי'ז קלע"דטמי
 שנימא וכת' חולץ, טומטום אבל מיבם ולא חולץ אינו דאנדרו' יכום מה'מ"ו

 שכיון מחוי ששמו זה יצא ימחה ולא דכתיב משום ג"כ חמה וסריסדאנדרוגי
 למיהב עוד לו מה מקרא ליה דממיק דמאחר וקלע"ד במ"ע. כמין הוי מולידשאינו
 מין היותו הוא טעם דמה ותו לקרא, ועוד כיאודה במ"ע כמין דהוי 0העוםטעמא
 במ"ע בריה הוו דשניהם מ"ש למי ק' ותו ויבום, חליצה בתורת יהיה לשלאבמ"ע
 טעם הוי אחר מין היותו דאי ותו אחר, כמין דקאמר הדמיון כף האי מאיא"כ

 איהו והלא דחולץ טומטום שנא מאי א"כ ויבום חליצה בתורת יהא לשלאמסמיק
 במ"ע. בריה הוינמי

 ימחה דולא מקרא דנמ"ל טעמא להך איתא דאם לו הוקשה דהרמב"םונלע"ד
 תלד מאשר תו דממיק במאי וה"נ נמי חמה סריס אמילו א"כ מחוי ששמוולא

 לומר הרמב"ם הוצרך ו0תע"ה יולדת, שאינה זמנה תימוק ה"נ אילוניתלאמוקי
 דלעולם רחמנא מליג לא מ"מ אחיו, שם להקים כדי יבום מצות דעיקר אףדלעולם
 משא"כ יולדת, לשאינה יולדת אשה בין מליג ולא יקים לא אם אף ליבםצריך
 שזה במ"ע כמין דהוי מליג לא למימר ליכא תו ברייתם מתחילת לילד ראוייםבאינם
 ראויה או ראוי שאינו כל דממעטינן לומר נמשך דאם שוים וכולן יולד אינוהמין
 שם להקים כדי המצוה דעיקר דכיון ליבם, ולא לחלוץ צריך היה לעולם א"כלילד
 נשואיה אחר תלד לא הזאת האשה אם ה"נ להקים יכול שאינו כל וממעטינןלאחיו
 ודאי אלא יבום. מצות לה משכחת לא וא"כ אח באשת ומגע המצוה קיים שלאנמצא
 הכתוב חילק לא מ"מ המת שם להקים כדי הוא היבום דטעם דאף לומר כרחךעל
 לומר שייך לא דתו במ"ע כמין הוו ברייתם מתחילת כן שהם דכיון הנך דשאניאלא
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 ודוק. צ"י הדבר ועדיין היבום מצות כלל ניתנה לכם לא זה מין דעל חילקהלא
 מדתנן ראיה להביא נלע"ד למפרע מלתא איגלאי אמרינן אי בנ"ד דינאולענין

 חמצו על לגוי שהלוה בישראל תמ"א, סי' הפוסקים ופסקוהו ע"ב 47 ד' שעה כלפ'
 קנה מעכשיו, קני הפסח אחר שהוא פלוני יום עד מעות לך הבאתי לא אם לוואמר
 אפרע לא אם לו שאמר דכין להיתר, בין לאיסור בין הלואה משעת החמץהמלוה

 אלמא הלואה, מהאעת למפרע לו קנוי החמץ נמצא פרעו שלא כל מעכשיוקני
 דכיון ושעתו, מקומו אלא לך אין אמרינן ולא למפרע מילתא איגלאיאמרינן
 לדעת ואפילו כשלו לחשיב ליה פריק דאי הלוה ברשות עדיין הוא הבעורדבשעת

 מלתא איגלאי אמרינן לא פרעיה דלא דאף וסברי דפליגי פ"ד והרמב"ם אפריםהר'
 חשיב פריק בעי דאי ובידו הואיל דאמרינן דסברי משום טעמא היינו התםלמפרע,
 מלתא אגלאי אמרינן דלכ"ע פשיטא טעמא הך שייך דלא בנ"ד מהאא"כ בפסחכשלו

 בר שמואל רבי אמר כ"ו ד' בשבת מדגרסי' כה"ג, ראיה להביא נלע"ד וה"נלמפרע,

 יש לקוחין לקחת, אשתו ואת וכו', טועה אלא א~נו חטא דוד האומר כל אר"ינחמני
 כריתות גט שם ופרש"י לאשתו. כריתות גט כותב ב"ד למלהמת היוצא שכל בהל
 שבא שבשעה דאף בהדיא הרי מעכשיו, מגורשת תהא במלחמה ימות שאם תנאיעל

 לא אם אחרים קדושין בלא לבעלה מותרת היא שהרי גמורה, איש אשת היתהעליה
 ולא לה שנתנו משעה למפרע פנויה לה הוי שמת כיון ואפי"ה התנאיהתקיים
 ע"ב נ"ג ד' שאחזו מי בפ' ז"ל רש"י כתב וכן ושעתו. מקומו אלא לך איןאמרינן

 גט דאין קר'ל והא גיטא, הוי מיית ולכי שימות ובלבד תנא התם, דגרס"אמאי
 לא אם אבל שימות ובלבד ופרש"י בעולם, שאני מעת באומר רבא אמר מיתה,לאחר
 לרבי בין יוסי לרבי בין ופרכינן חטאת, וחייב הוא גיטא דלאו מילתא איגלאימת

 מסירה, פתאעת למפרע גט הוי לא לדידהו דהא גיטא הוי היכי מיית לכייהודה

 גט דהוי למפרע מלתא איגלאי מיית לכי מתי אי מהיום באומר דלעולםומשני
 באומר דלכ"ע להדייא שכתב הרי וכו', באומר והכא פטור עליה והבא נתינהכשעת
 למפרע. מלתא איגלאי אמרינןמהיום

 פליגי דכי אדעתין דסליק מאי לפי רש"י לדעת שנהרי[ אדע לא אני תםומיהו
 טעמא לפרש ורגלנו ידנו מצאנו לא א"כ מהיום, באומר היינו יהודה ורבי יוסירבי

 משעת למפרע גט דהוי סבר אי נפשך דממה אדעתין, רסליק מאי לפי יוסידרבי
 דלא דסבר לומר כרחך על פטרי ומדלא לגמרי פטור עליה הבא להיות הו"לנתינה

 כאשת דהוי יהודה לרבי מודה לא אמאי וא"כ מיתה, בשעת אלא למפרע גטהוי
 הכי למפרך מצי דהוא דאה"נ צ"ל דהקשינו במאי אנחנו כניס ואם גמורה,איש
 לתרוייהו. דשוה מידי פריך מינה דעדיפא אלא יוסילרבי

 יקרע שמא היינו מינו אפילו מוציא אינו דטומטום דטעמא דכיון למדתהא
 מילתא איגלאי אמרינן שפיר זכר ונמצא שנקרע השתא זכר ושכנגדו נקבהוימצא
 אינו אמאי דא"כ נקבה ימצא דשמא טעמא הך לפום ק"ק דלע"ד אלאלמפרע.
 איכא דהא לגמרי פטורות שהנשים שופר תקיעת גבי ואפילו מינו אפילומוציא

 יהיה דמי שפיר ואז זכר הוא מגילה את הקורא או התוקע זה אם ס"סלטנויי



 יח15 פלאשו"ת12

 על אלא נקבה הוא נמי שכנגדו דילמא נקבה שהוא ואת"ל שיהיה מהשכנגדו
 דאפי' דוקא לאו מוציא אינו מינו דאפר קאמר דכי לומר כורחך דעל נלע"דכורחך
 דלא פשיטא דהא לכתחילה מוציא דאינו אלא י"ח יצאו לא להם תקע או קראאם

 ס' שהוא לחזור יצטרך לא י"ח ככר יצא אם ומ"מ לכתחילה ס"ס למעבדיהצריך

 לא מעיקרא נמי איהו דילמא נקכה שהיה ואת"ל זכר היה שהוציאו מידילמא
 בסי' שם הרב"י דכתכ מאי לפי לי שוה אינו זה וכל ודוק. נקבה, דהוי דאפשרמחייכ
 אינו דטומטום מודה האנשים את מוציאות דנשים דס' רש"י לדעת דאפי'תרפ"ט
 הוא אם ניכר יהא י"ח אחרים שהמוציא דבעינן משום אחר טומטום אפילומוציא
 בשעה דכעינן זכר אח"כ שנמצא עד מהני לא ולפי"ז יעו"ש. נקבה, הוא אם אוזכר

 מה מהני דלא קריאה בשעת קטן שהיה למי דומה וה"ז ניכר שיהא אחריםשמוציא
 ודוק. אח"כשיתגדל

 שבכל ודתו המלך דבר יבא אשר עד למעשה ולא להלכה לא כתכתיהנלע"ד
 כמותו. הלכהמקום

 על וחולות, יוצאות נעות, בשפתיים חלות, כעשר מעכ"ת רום לפני כאתיועתה

 לשעבר הייתי מכירו כי שלשום, בתמול עמי איננו והנה אבי פני את אני רואהכי
 תורה תורתו את לנו ונתן דכר שואלו חטיב אשר עד סדיא אבי רהטיה מזיג(.לא

 עצמו, מושך לתומו, בקס"ת משך לרבי ליה חזינא עתה והן בחותמו, איתנהחתומה

 ונמוקו שטעמו ברבי אני ויודע טעמו, את בשנותו דוי"ת לי שכמו, מלסבולויט

 ואני בקשה, בלשון נא יכונו אחלי אע"כ לעצמו. חובה רואה אדם שאין אלאעמו,
 ברומו, שעומדים דברים דברו, נא חטלח הרוחה, והיתה וסליחה, מטו מבקש באעני

 לפעמו אמריה תשיב היא אף לו ורפא ושכ שבי"ם לקבל פשוטה ימינו מעולםכאשר
 שלי"ת כי עכשיו הוא גם ונוסף ביומו, יום דבר הימים כל דרכו זהולהולמו,
 את והקריב קרוכיו את לקרב עליה רמיא חיובא הא כי וכל קרובים נעשורהוקים
 נא האדון, פני בכח כגרון, קורא כטלית לשמיא עני ומעתא מקומו, שער אלעצמו,
 כרכא אכולא רחטיה ותרום חרון, בם עוד חטלח ולא האחרון, הבית כבוד יהיהגדול
 המעתיר הכ"ד ליתרון. יהיה ותלמידו עבד ואות הרמה נפשו כאות ובכשרון,ברמת

 בסימן

שאלה

 אנשי בו טובלים קדש שבת וביום בע"ש מתחתיו מימיו שמחממיםמקוה
 ושכמ"ה. ההתר זה על טעם השואל שאל רבא גברא עפ"י מצוה לשםמעשה

תשובה
 יגמור עליון לאלוקים אקרא קריאה. קדמה ארש"י הנה האריש תחילבטרם

 מילתא דאימא רעוא יהא שגיאה. ידי מתחת תצא ולא הלכה בדבר אכשל לבלבעדי
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 זוהי ית' האל בעזרת החלי וזה אכי"ר. נאה, זו שמועה ויאמרו מו"ר קדםדתתקבל
ביאה.

 דהך עיקרא והנה בצונן, אפילו בשבת לטבול שרי אי אנן נחזי מיליןריש

 אומרין ב"ש השבת אחר להיות חל התם דתנן ע"ב י"ז ד' בביצה תנא תנימילתא

 ושם בשבת. ואדם השבת מלפני כלים אומרים וב"ה השבת מלפני הכל אתמטבילין
 יעבירנו שמה גזרה אמר רבה כלים טבילת דאיסור בטעמא אמוראי איפליגובגמ'
 טעמי הנך לפום למידק ואיכא סחיטה, משום גזרו אמר ור"י הרבים ברשותד"א
 דסברי וצ"ל גזירות, הני שייכי לא הא אדם טבילת דאסרי דב"ש טעמא מאיא"כ

 דנראה משום או מחלפי, לא בכלים דאדם סברי וב"ה כלים אטו אדםדגזרינן

 נמי אדם הכי אי כלי כמתקן שנראה מפני אמר רבא וק"ל. גזרינן לא ומש"הכמיקר
 ראוי היה כמיקר דנראה לאו דאי דמאחר וק' ע"ש. וכו' תינח הא כמקר נראהאדם

 מלאכה תקנת למ"שרי ואתו למתקן דדמי שיסברו הרואים מפני אדם טבילתלאסור

 מטומאתו לטבול דירד ידעו לא דהרואים אירייא מאי א"כ מפירש"י,כדמשמע

 אכתי חכמים הועילו ומה לטבול, שרי לכ"ע דהא עצמן הטובלין מפני נגזוראכתי
 אדם טבילת התר ילמדו כי אלא למיחש ליכא דהא וי"ל קיימא. במקומהחששא

 גמירי דנא רזא כ"ע דלאו אמרינן כי אומנם טעמא, בלא מילתא דהוי ראיהמחמת
 לא מלאכה לתקנת דדמי וסברי מחטאת להו חיישי אי א"כ כמיקר להוומחזי

 בטעמא מילתא רבנן להו אמרי לשאול המונרה[ יבא וכי חכם שאלת בלייטבלו

 ודוק. תקלה לידי אתו ולא מלאכה לתקנת דמי לאדהא

 לגב מגב שנא דמאי ע"ש ביבי מדרב לכר טעמי לכולהו קשיא האאלא

 דקתני. הטו' ב כן דמטבילין במתני דתנן לחבורהומחבורה

 גזירה דאמר דר"י לטעמיה וכן יעבירנו שמא גזירה דאמר דרבה לטעמיהוהנה

 דמתוך למיגזר איכא לטבול חיובא עליה אית כי דדוקא למימר איכא סחיטהמשום

 ליכא כי אבל סחיטה לידי או בר"ה ד"א העברה לידי אתי מצותו לקיים בהולשהוא

 בשיטה ועיין כ"כ טריד ולא בהיל לא חסידות ממידת לטבול דרוצה אלאחיובא
 דהיינו דרבה טעמיה לפום ניחא דהא אלא לגזור, ד"ה התוס' כמ"ש לביצהמקובצת
 טעמיה לפום אומנם להטביל בהול שהוא מתוך להטביל בלכתו יעבירנושמא

 סחיטה. לידי יבא מתאוםדר"י
 בולד ד"ה פירש"י ועיין לדוכתא שנא דמאי קושיא הדראואכתיטבילה

 מפני הוא דאיסורא דטעמא דמאחר דרבא לטעמיה אומנם וצ"י. הטב ודוקהטומאה
 משום ידעי לא הרואים דהא ליתסר בכדי טבלה אפילו א"כ כמתקן דמחזיהרואים

 להו מטביל סברי אלא וכו' לגב מגב דהוי אדעתייהו סליק ולא להו מטבילמאי

 או לגב מגב כמטביל דמחזי משום טמאין אפילו לישתרי ה"נ דאל'כמטומאתו

 לאסור טעמי תרי הצטרפות איכא דרבא דאליבא לישב ונלע"ד לחבורה.מחבורה

 מתקן קצת הוי קושטא דלפום והיינו לחודיה סגי ולא קליש חד וכל כליםטבילת

 תקנת למשרי דאתו הרואים דמפני טעמא בהצטרפות לא אם לאסור בהכי סגיולא

 כי וא"כ שרי כמיקר מחזי כי ומש"ה גזרו לא טעמי תרי מהנך חד ובהעדרמלאכה
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 ודוק. שרי כלל מתקן משום דליכא לחבורה ומחבורה לגב מגבמטביל
 בר"ה ד"א יעבירנו שמא טעמא דפי' דרבה אליבא ק' וה"נ בגיליון מ"שועיין
 ועיין טהור והוא טמא בדלי ד"ה פירזא"י ועיין נגזור, אכתי דלייה ע"י שריאמאי
 לא דאכתי רש"י פי' על דהקשה ומאי אנפשיה ומוקי דדחיק מאי מקובצתבשיטה
 כל ולישב רש"י שיטת לפי לישב והנלע"ד רבא. לה דגלי עד דמתקן טעמאשמענו
 והוא כמתקן דמחזי דרבא טעמא להו אית אמוראי דכולהו באמור דהקשינומאי

 לחבורה ומחבורה לגב מגב וכן הטומאה ובולד דלייה ע"י דשרי מדחזינןמוכרח
 נמי אדם הכי דאי דק"ל אלא דרבא, אליבא כדכתי' דמתקן טעמא שייך דלאמשום
 דיורד היכא בין יש והפרזא הוא דניכר כמיקר נראה דאדם לומר להו משמעולא

 דמתקן טעמא בהדי אחרינא טעמא דאיכא אמרי מש"ה להקר, דהוא להיכאלטבול
 והלכך יעבירנו שמא משום אמר ומר מחיטה משום אמר מר כמתקן ודמחזיקצת
 שרי כלל מתקן מקרי דלא הטומאה ובולד לגב מגב וה"נ שרי למיגזר דליכאבאדם
 ורבא טעמי, כולהו שייכי כי אלא אמור דאינו שרי כמתקן מיחזי דלא בדלייהוה"נ
 ושאני ל כמתקן דמחזי וגם קצת מתקן דחשיב דהיינו טעמי בתרי דמגימבר
 ודוק. וכו'אדם

 פמקו וכן כמיקר דמחזי משום בשבת לטבול מותר דאדם זו ממוגיא יצאהדבר
 ע"ע. הפומקיםכל

 כירה בפ' דכתב והוא בנהר. היינו דשרי טבילה דהך צ"ל המרדכי דלדעתאלא
 בקרקע ואפילו אמור רחיצה אבל להשתטף אלא שרי לא בצונן דאפילו ש"גאות
 מחלוקת ל"ט ד' בש"מ דאמרו הא דמפרזא מדבריו משמע ע"ש. בנהר אלא שריולא

 מאי בין בחמין דאיפליגו מאי בין דהיינו אמור הכל דברי בכלי אבלבקרקע
 אמור הכל דברי בצונן בין בחמין בין בכלי אבל בקרקע היינו בצונןדאיפליגו
 אמור. לעולם לרחוץ אבל להשתטף אלא שרו לא נמיובקרקע

 דמפרזאי נראה לקרקע כלי בין בצונן חילקו דלא הפומקים שאר דעתאמנם
 ור"מ ר"ש איפליגו לא ע"כ וה"ק חמין, לעניין אלא לקרקע כלי בין מחלקדלא
 היינו דמתיר ר"ש דאמר ומאי בקרקע אלא אמר ומר בחמין להשתטף שרידמר
 דוק. גונא ובכל מקום בכל מותר בצונן אבל בקרקע דוקא דמתיר חמיןלעניין
 וכמ"ש בנהר אלא בצונן להשתטף אפילו שרי דלא לומר מוכרח דלר'מואיברא
 מוכרח. אינן וריה"ו לר"ש מעשה והא ד"ה שםהתומ'

עמהם, ממ טעמן שרי גונא בכל דבצונן דלהמוברים הרואהואנכי
 להם התירו וכו' מע"ש שהוחמו בחמין רוחצין היו דבתחילה מ' ד' שם מדגיחדא
 לזאת אי והנה בכ"ג דהיינו כדמעיקרא בהתירן הניחום דהצונן משמע הצונןאת
 והכריחו טברייא חמי להם דהתירו שם אמרו ה"נ דהא לדחות נטויה הדוחהיד

 בממ"ג וכן ע"ש. אמור בגומא אבל בנהר דוקא דהיינו רוחצין ד"ה ק"ט בד'התו'
 שכ"ו מי' בטור עיין לקרקע, כלי בין טברייא בחמי חילקו התרומות ומ'וממ"ק

 בדלא משרה במי דרוחצין ב' ק"ט ד' שם מדגר אביא אני אע"כ שם,ולהרב"ח
 נינהו אחריני והנך להו אזלו נהר דאי נהר אינם ע"כ משרה ומי ע"שאישתהי
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 שהפשתן בעוד להו קרי משרה דמי לדחות יש זאת גם אף ומיהו משרה מיואינם
בתוכן.

 טבריא ובמי מערה במי הרוחץ קמ"ז ד' שם מדתנן להביא יוסף .הנניאע"כ
 חמין טבריא מי מה טבריא דמי דומיא מערה מי קתני בש"ס עלה ודייק וכו'ונסתפג

 אפילו דלהשתטת מכלל לא לכתחילה אין דיעבד הרוחץ חמין מערה מיאף
 על ונסתפג במים הרוחץ בקצור קתני מדלא דדייק ונראה ע"ש. וכו'לכתחילה

 ולהשתטף לא לכתחילה אין דבדיעבד קמ"ל אורחיה אגב דמילתא לומרכרחך
 לשמועינן א"כ בנהר אלא רחצה שרי לא נמי דבצונן איתא ואם לכתחילה,אפילו
 הש"ס ומדדייק לכתחילה אסור נהר שאינם מערה דמי דומיא בצונן דאףרבותא
 הדחיות שערי בזאת ואף שרי גונא בכל בצונן משמע טבריא דמי דומיא מערהדמי
 שרי. בכ"ג דבצונן כמ"ד רהטי שמעתתי הנך כל מ"מ ננעלו,לא

 בכלי ואפילו רחיצה אפילו בצונן שרי דלריה"ו לומר דמסתבר טעמא אמינאתו
 חמין דמחלפי דסבר משום היינו ע"כ בצונן אפילו דאסר דר'מ טעמא ע"כדהא
 מיחלפי דלא וכיון בצונן חמין מחלפי דלא דסבר צ"ל בצונן דשרי ולריה"ובצונן,
 בכלי. רחיצה אפילו צונן לאסור טע'*כא

 ואין בנהר. אלא בצונן אפילו לטבול שרי לא המרדכי דלדעת נמצאומעתא
 שפשוף בלא להקר דאף שם לשונו מסוף מבואר דהא לטכילה, רחיצה ביןלהלק
 דשרי משמע הפוס' שאר כל ולדעת ע"ש, בנהר אלא שרי לא טבילה מעיןדהוי
 אפי' בלהקר איסור דנהגנו דלדידן כתכ רנ"ו בסי' שהרתה"ד והגם בכלי.אפילו
 ס"ק שכ"ו בסי' הרמג"א דכריו הביא כמתקן, דמיחזי משום לטבול אסור ה"נבנהר
 בסר לעיין שציין מה לפי גם ומה מותר, קרי כעל דעכ"פ המג"א שם כתב כברח',

 מדת אלא כלל מצוה טבילת חשיבא לא קרי בעל דטבילת מבואר דשםתרי"ג
 ומחבורה לגב מגב דמטביל במתני' דתנן למאי ודמי מתקן משום בהי דליתחסידות
 מנהג אלא דאינו מלשונו מבואר מוהרי"ל משם רמג"א שם שכתב ומהלהבורה,

 שם מ"ש וה"נ גזרו לא חז"ל קושטא דלפום אף למיגזר דשייך כיון בעלמאטוב
 לדידן ומ"מ ע"ש, איסור נהגו דבנהר דצ"ל יראה האגור דברי הרואה האגורמשם
 אפילו להקר איסור נהגנו דלא לומר כרחך על שבת בליל טובלות שנשיםדנהגו
 טבילת אפילו שרי הוא לא דבלא"ה כמיקר דמחזי משום לטבול שרי ומש"הככלי
 דאם כן להכריח יוסיף והנני ע"ש. ס"ד לא ד"ה קי"א ד' בשבת התו' כמ"שמצוה
 צ"י, הרתה"ד ודכרי ליה למה שריא כמיקר מיחזי לא אי אף מצוה דטבילתאיתא
 טבילה שרי מצוה לאו בזמנה טכילה למ"ד דאפילו מדבריו דמשמע מאי לפיוכ"ש
 לרבא אקשי מאי הכי איתא דאם טפי דקשה ע"ש, כמיקר מיחזי לא אי אףבזמנה

 משום היינו ע"כ אלא שרי, דביה"כ דאמר ליה שמע ומאן למימר איכאואי
 טבילות חייבי דהוו התם שאני דילמא קושיא ומאי טבילה חייבי כלדתניא
 רבא הוצרך ולא ולכן קודם אפשר כיון כמיקר מחזי לא אי אף שריומש"ה
 כדכתבו עכ"ל קודם אפשר דהיה אף דשרי אמתני' אלא דמיקרלטעמא

 ד משום דשרי לבטול וכ"ש בצונן להקר דמנהגנו וצ"ל וכדכתי' התו'בה
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 ע"ש. ל'ב סי יאודה בני בס' מסיק וכן הוא ותיקיןומנהג

 דהורה מע"ש שהוחמו חמין שהם דנ"ד חששא לעניין אבא הא הבאמעתא

 עיין וכו' בש"ס שמפו' מה לפי טעמא בלא כהלכתא הוא ריהטא דלפום להתרבה
 נפתח כבר זה ודבר להתר טעם למצוא יש ובדוחק להאריך מקום בוה ואין שכ"וס'

 דברי בשו"ת אירגאס מוהר"י ניהו הוא דהתירה בכוחא המדברים וראשבגדולים
 ע"ש. ס"ד סייוסף

 ע"ש. ראיותיו ודחה ל"ב סי' יאודה בני בס' עיאש כמוהר'י קם לו'ואחריו

 בשבת לטבול שרו דנשים קצ"ט סי' בי'ד הרב"י דכתב ממאי שהיא ראיתוועיקר

 מוהר"י דכתב מאי לפום ממילה לה אידחיא כבר ע"ש שער לסחיטת ח"הטינןולא
 מוכח דהא לע"ד מוכרח והוא ע"ש, וכו' אע"ג והרי וא"ת ד"ה הנז' בתשו'עיאש

 חיישינן ולא מצוה מהמום בה דלית אף בשבת רחיצה דשרי בש"ס דוכתיבכמה
 ע"ש, קמ"א ובד' ק"ט בד' וכן בצונן, להשתטף ר"י שרי ל'ט ד' בשבתלסחיטה,

 שיער מגדלי דהוו אינשי כמה הוו התלמוד בומן דהא לאשה אשה בין לחלקואין
 גמ ומה רשייהו מחייפו דהוו ואמוראי תנאי בכמה דוכתי מכמה כדמוכחכנשים

 ודוק. שם מוהרי'ט כמ"ש לומר כרחך ועל בכל שוה שהוא הוקן שיער איכאדהא

 ע"ש מטעמים הוא גם ויעש המנהג לישב חתר הוא גמ הנו' מוהרי'עוהרב

 הטובלות נשים דסתם דביון ראשונה יצא זה וכו' ואע"ג וא"ת ד"ה ע"ג צ"גד'

 להחם יבואו שלא וה מדבר אותה משמרות ממילא ע"ג עומדות נשים וג' ב'לעולם

 הרוחצים או הרואים מפני הוא האיסור עיקר דהא ש אדע לא אניבשבתות

 הבלנין קלקלת והדרא מע"ש שהוחמו במרחצאות לרחוץ שמותר' שיסברועצמם
 וברור. ודוקלדוכתא

 בס"ד לקמן טבילה ולא רחיצה אלא אסרו דלא להתיר שכתב הב'והטעם

 ליה. ררוחאדברה
 בפלוגתא מילתא הא מצוה, במקום דבריהם העמידו שלא שכתב הג'והטעם

 וע"ש ס"ה ש"ו סי' עיין דשבות. שבות דוקא או שרי מצוה במקום שבות איתליא

 לעבור מותר שיהא מצינו ולא בצונן אפ' הא איכא מצוה מאי דא דבכגון גםומה

 סכנה בו שאין לחולה דאפי' ישראל ע"י בשבות גם ומה יצטער שלא כדיאדרבנן

 ודוק. ובא"ח י"ו ס' שכ"ח סי' עיין דאסורי'א

 אלא היתר אשכח דלא אכן ד"ה א' פ"א ד' ע"א סי אמת זרע בשר'ת הףוחזי

 כי סוגיא הך ומכח ע"ש ל'א ד' דיומא מסוגיא הוא חיליה וכל צנתן שתפוגבכדי
 כתב בפושרין אפילו דאסור מדבריו דמשמע בתשו' האי רבינו דברי לבסוףאייתי

 דאימא מכרעא לא הא עניא ולדידי ע"ש. וכו' אנפשיה ומוקי דדחיקדשבקיה

 חמין אטו מע"ש שהוחמו בחמין רחיצה גורת הייתה לא עדיין המקדשדבומן
 ממש, חמין אטו עדיין גזרו לא בשבת שרי צנתן דלהפיג כיון וה"נ בשבתשהוחמו

 מלבד ע"ש בשבת בהן לטבול נגוור אמאי דבפושרין הסברה מצד ואף ד"הומ"ש

 דאפילו סבר הצונן לתוך חמין שמטיל דהרואה גוירה הדא דכולה למימרדאיכא

 למיגור ואיכא מדינא אסור ודאי והא בשבת בהן ולרחוץ חמין מים ע"י שרילהחם
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 טעם שנתן א"א ל"ג ד' ב"ה ס" למוהרדב"ז הישנות בתשו' עוד עיין דוק. טפיביה
 דשבת מההיא בפחטרין רחיצה להתיר תו דמייתי ומאי ע"ש. בפושרין אףלאסור

 פניו לרחוץ דוקא דהיינו ולפר,ט לדהות נטלייה הדוחה שיד קאי קהיטא ע"ש מ'ד'
 ודוק. ע"ש ורגליוידיו

 היום מתפילת שיתבטל דמוטב שבתב גאון האי רבנו דברי רואי אחריוהנה
 התירה ונפק הואיל אומנם להשיב פה בפושנרין[ אפילו יטבול ואלות"ת
 אשכחנא לא וכעת ונמוקו בטעמו - מוטלת חובה רבא גבראמפום
 לטבילה רחיצה בין לחלק .הב' בטעם שם הרי"ע שכתב בחלקות אך להתרטעם
 גופו שפשוף ע"י אלא אינה ורחיצה במרחץ רחיצה משום אלא גזרו דלאמאחר
 אי לה נחוש דלמאי שרי, רחיצה דעת על דאפילו אפשר שפשוף בלא שהוא בלהלכך
 דבל לעיל דכתיבנא ע"ד חדא למיגזר, ליבא בחמין לרחוץ ליתו דלא גזירהכמשום
 דעביד דכל גזרינן לא דידיה משום במקר דמיחזי משום הרואים מפני למגזרדליבא
 למיחש וליכא בטעמא מילתא דרבנן חלוקא בנפשיה אינש ידע חכם הוראתע"פ
 ולפי בה"ג ה"נ דעת בלא גם למילתא מלתא וידמו וילמדו שיראו הרואים מפניאלא
 ד' בביצה דאיתא הנך ובולהו בן, חכמים גזרות דכל צ"ל הדברים כנים אםדרכנו

 מפני דהיינו כה"ג צ"ל שבת אטו ביו"ט וכן ברה"ר בור אטו בחצרו בור דגזרוי"ח
 ע"י אלא התירו דלא דביון התם דתרצו מאי וה"נ למילתא, מילתא שידמוהרואים
 דאף ר"ל זכור דליו ע"י אלא לו הותרה שלא מתוך מ"ש ובן היא, זבורהמלבוש
 דזכורים בענייהו לטבול ה"נ ילמדו לא בבגדיה נדה ובן דליו ע"י לטבולשילמדו

 ולא הם זריזים בד"ה שם רש"י דברי על תיקשי דאמרן הא וירצה יראה ואםהם.
 צריך ועדיין ניחא ב' ולפי' הטומאה באב טמא שהוא דסברי גמ מה למישריאתו

 צל"ח בס' ראיתי מצאתי ב"ז בתבי שאחרי אגיד אמת ועתה בדבר הטבלהתישב
 משום נחוש דאכתי שהקשינו במו שהקשה במיקר דמיחזי ההיא על שהק' ביצהעל

 בדבתי'. תלמוד צריך הדבר ומ"מ לבי שמח ע"ש בעניותין כדכתי' ותי' גופיההטובל
 רחיצה דרך שאין בשפשוף שלא אלא לו הותר שלא מתוך דה"נ לעניננונחזור

 רבנן דגזרו היבי דבי למימר וליכא הוא זבור ע"ש[ בביצה ר,ט"י דפי' ]ע"דבבך
 חמי אסרו וה"נ אנחנו מזיעים ואומרים רוחצים עבירה עוברי משום זיעהואסרו
 רוחצים שיהו משום בחמין טבילה אסרו דלא[ ננימא אנן אף טעמא מהאיטברייא
 שבאה במה אלא אסרו דלא ליתא ]דהא[ בגוף שפשוף בלי אנחנו טובליםויאמרו

 שראה עד טבריה חמי ובן הזיעה אסרו לא מעיקרא דהא תדע התקלה,ונהיתה
 שהוחמו בחמין טבילה לאסור אין נמי טעמא ומהאי לכן, קודם לה חשו ולאהתקלה
 שלא ביון הוחמו מע"ש ויאמרו בשבת מחמין שיהו דבלנין חששא משוםמע"ש

 דבהוחמו אף מע"ש שהוחמו בחמין להשתטף שרי ר"ש דהא דידע, בה"גאירע
 אלא אסר ולא ע"ש בחמין בין ד"ה ל"ט( )ר שם התו' וכמ"ש דאסור מודהבשבת

 ור"מ בשבת, שהוחמו חמין למושרי ואתו מהיום שהוחמו דמיחזי משוםבבלי

 ור"מ בשבת שהוחמו מיחזי דה"נ דסברי משום היינו בקרקע אפילו דאסריוריה"ו

 בחמין אף למחירי ואתו בחמין צונן להן מחלפי דהרואים דסבר משום צונןאפילו
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 מחזיקינן לא חזינן דלא דרעותא בשבת שיחמו הבלנין משום גזרו לא לעולםאבל
 שם. רש"י כמ"ש מרחצאות של אמבטאות היינו דקרקעאף

 אי ידעי דלא הרואים מפני בחמין טבילה לאמור נראה היה ריהטא לפוםוהנה
 אמרינן י"ח ד' בביצה דהא בחמין רוחץ שהוא ומברי משפשף אינו אונח~פשף
 מחזי ולא מלכלוכו רוחץ שהוא מבר דהרואה משום משרה במי אפילו לטבולדמותר
 אפשר לזאת ואי דמשפשף לאינשי להו מיחזי משפשף שאינו אף אלמאכמתקן,

 בתוך לשהות הוא הרוחץ דדרך כרוחץ מיחזי לא ותו ישהא בשלא תקנתאלאשכוחי
 נהארא דמתרץ ב' ק"ט ד' בשבת אשכחן וכה"ג אבריו ש"ןפשף עדהמים

 ד' דביצה מההיא בחמין לטבול דאמור להוכיח נראה דהיה אלא ע"ש. משראלמי

 איתא ואם למימר, איכא מאי הגשמים בימות החמה בימות תינח דקאמר ע"בי'ח

 לתרוצי מצי לא דתו למימר איבא מאי בחמין בצונן תינח לימא בחמין לטבולדשרי
 ותו בחמין. לטבול דאמור ה"נ הא משום א"ו דאמור, כ"ש רוחץ דהא כרוחץדמחזי

 אלא רעים במים לטבול שרי דלא לומר נצטרך שהי ללא שהי בין שחילקנו מהדלפי

 תברא, לא הא פורתא דייקינן כד ומיהו פי'. מדלא ליתא ודאי נמי והאבדשהי
 למשנתם הרואים אזלו דלא כמיקר, מחזי חמין במים טובל דאפי' למימרדאיכא

 בהכי תלו ירד דלהקר למתלי דמצו וכל קרים, או הם חמין אם לראות המיםבתה-
 אפר שרי דהוא ה"נ ולפל'ז מחטאת, להם דחוששים מאחר לרחרן דירד אמרי.ולא

 בעניין ע"י תקלה שבאה הבלנין מפני שגזרו אלא כמקר מחזי דהא בחמיןלרחוץ
 חייבי כל ב' י"ח ד' בביצה מדתניא בחמין לטבול דשרי יש לדבר וממך ודוק.רחיצה
 מכל בכל בחול כדרכן משמע וכדרכן ביה"כ בין בת"ב בין כדרכן טובליןטבילות
 לרבנן ר"ה להו אמר כ"ב ד' בברכות מדגרמי לדבר ממך קצת יש וה"נ בחמין,ואפי'

 ע"ש במרחצאות אפשר צינה משוס אי זו בטבילה מזלזלין אתם מה מפנירבותי
 לנהוג הוצרכו דע"כ פשוט התי הרי בחמין לטבול אמור דבשבת איתא ואםפירש"י,
 כותיה דנקטו וכיון לשבת משבת הוא לת"ח טבילה צורך דעיקר מאחר כ"ככריה"ו
 ודוק. בותיה עבדילעולם

 ואם נפלאות, מתורתו ויראני משגיאות יציליני ישראל וצור כתבתי,הנלע"ד

 אכי"ר. מאד ישגא אחריתי מצערראשתי
 מ"ט אבי"ע הצעיר המעתירהכ"ד

 גסימן

 הן ערבית ומתפללים ק"ש שקורין ישראל של במנהגן ליבי אל ונתוןראיתי
 יש אם ק"ש קודם ושותים ואוכלים מטתס שעל ק"ש על ומומכיס גדול היוםעוד
 לאיש המפק יפול שיסמוכו מה על להם דיש לומר תימצי ואם שיממוכו, מה עללהם
 הר דלמא או ק"ש, שיקרא עד יאכל שלא לכתחילה ליה מבעי אי ה' דבר אתהירא
 לי. יעזור אלוקי'ם וה' החלי וזה ועשהו. הדבר מן הפטור בלבסוג
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תשונה

 שהיא אף עיקר היא בערבית קורים שאנו ק"ש אי אנז נחזי מראית כלרהט
 דרש"י בפלוגתא רברבי באשלי תליא מלתא והא המטה, שעל ק"ש .או יוםנשעוד
 לעמוד כדי הוא בבה"כ אותה קורים שאנו דמה שם רש"י ידעת ברכות ברושותוס'

 אומנם ?צא. מטתו על קורא שאדם א' פרשה ובקריאת תורה דברי מתוךבתפילה

 עיקר הוא בבה"כ קורים שאגו דמה ואסיקו רש"י, ע"ד להקשות הרבו שםהתון
 והרשב"ג להרא"ש יע"מ רש"י, ע"ד התו' מקושיות קצת ישבו ז"ל הקפרשיםוכבר

 מאי ההדיוט מן להביא יוסיף והנני א,, סי' בחדושיו אמת זרע והיבומוההם"א
 כריה"ו דקי"ל משום הוא מבע"י אותה קורים שאנו דמה דקאמר ר"ת ע"דדקלע"ד

 דהא שהקשו והרשב"א להרא"ק ויע"מ המנחה, פלג עד מנחה תפילת דזמזדאמר

 לזאת ואי ממ"ש, הקרבנות הקרבת בזמן אלא שכיבה בזמז תלוי לא ערביתתפילת

 גאולה לסמוך דצריך כריו"ח דקל'ל מאחר היינו התו' דראית לחטב אפשרהיה

 דיכול ה"נ דלריה"ו לאו ואי ערבית, תפילת קודם ק"ש לומר דצריך ומינהלתפילה
 הו"ל אלא עבד כמר דעבד למימר לרבנז להו הוה לא המנחה מפלג ק"שלקרות

 זמז יש דלהיה"ו למימר ליכא וה"ג לתפילה, גאולה שיסמוך כדי כרבגזלמפסק
 כריה"ו דקל'ל ראיה הש"ס מדמייתי ערבית לתפילת מנחה תפילת ביןבנת?ים
 ק"ש אבל בלילה תלי לא ערבית תפילת דלריה"ו למימר ליכא וה"נ מצלימדרב

 עבד. כמר דעבד למימר הו"ל דלא כדאמרז שכיבה בזמזתלי
 אף גמור יום הוא המנחה פלג לאחר דאף בראיות הכריח ז"ל הרשב"אוהנה
 הקרבת זמז ומתחיל הערביים בז של תמיד הקרבת זמז כלה דבו אלאלריה"ו,

 על אף נתקנה ערבית תפילת דלר?ה"ו לפי"ז דנמצא וקלע"ד ופדרים,אברום
 מ"ו, ד' ביומא כדגרסי' הוא, שעתן יום מבעוד שהוא כל יה" בשעתז אבריםהקרבת

 הרמב"ם כמ"ש קרבים היו מבע.'י אף ופדרים אברים לכ"ע דהא לרבנז נימאוה"נ

 רבנז אפי' הא לדריה"ו מצלי מדרב מייתי ראיה ומה יע.'ש, ו' ה' תמידיז מה'פ"א
 מדרב ראיה מייתי דכי וצ"ל שעה, מאותה אף קרבים ופדרים אברים דהא ע"כמודו

 ופדרים אברים כנגד ערבית תפילת רבנז תקינו דכי להו דפשיטא משום היינומצלי
 זמז כשכלה והיינו ופדרים אברים הקרבת שם היה שבודאי בזמז אלא תקנוהלא

 שם ואין זמנו בסוף הערביים ביז של תמיד להקריב בידייהו דסמי דכלהמגחה

 דמאחר ימיו כל כז שיעשה עבד כמר דעבד דאמרו מאי ניחא ובהכי אברים,הקרבת

 דעתישגילה
 היאה המנחה זמן כלה שכבר ערבית זמז הוא המנחה פלג וטאחר דסבר

 היא שכיבה זמז לאו שעה דאותה הרשב"א דכתב ולמא? ודוק. מנחה ויתפלליחזור

 יעמ"ש שכיבה, לזמן דבשכבך דרשא הך ליה לית דלריה"ו התו' כתבו כבר לזאתאי
 ליה מוקמינז דאי התו' ע"ד לע"ד קשיא והא, ריה"ו, ליה אמר ד'.ה ע"ב ב'בד'

 להוי דלא היכי כי מבע"י דהוי אף ערבית תפ?לת קודם נקראת דק"ש דסברלריה"ו
 לעניין כהלכתא דלא ליה נוקים דהיכי תפילה גאולה סמיכות לענתז כמלכתאדלא
 ובשכבך דרשי לב"ש וביז לב"ה דבין מוכח י' ד' שם ממתני' דהא שכיבה,זמן
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 דרחן דלא למאן דאיכא סברא להך איתא דאם ותו קימה, וזמן שכיבה לזמןובקומך

 לא טעמא אשכח דלא דמשום אלא בהכי, לכ"ש לוקמה קימה וזמן שכיכהזמן
 כהכי.אוקמיה
 דב"ש טעמא דתריץ למאי לע"ד דקשה מאי מלתא בה אימא לידן דאתאוכיון

 ד' עד משמע הוה בכוקר אמר הוה דאי ליה תיפוק ובערב כבקר קרא נימאדא"כ

 דכתב למאי קשה והיותר דתמיד. לבקר כדמפוזצי כרבנן חצות עד או כריה"ושעות
 עומדים שב"א ובשעה שוכבים שב"א בשעה דרשינן דכי ק"ש מה' ספ"ח בכ"ממרן
 נימא דא"כ לב"ש לומר הו"ל דא"כ וק' יעמ"ש, הלילה דכל דומיא היום כלהיינו
 אלא דאינו אמרו בהדייא דהא לע"ד קשים מרן דברי הכי ובלאו וכלילה, ביוםקרא

 דהיינו שוכב בהיותך לפרזצה סובל כשכבך' דתיכת שיחותי ואפרזם בתורה.כקורא
 מדעתו, מבין אא"כ לדבר יכולה הפה אין כי הטב דוק ובקומך משא"כ שכיבה,מן

 בשעת לפרשו יש בשכבך דבשלמא לישב נלע"ד מרן עלה דאתי הקושיא)ולעיקר
 לשעת אלא שייך לא קימה לשון אבל הלילה, כל דהיינו מטתו על שוכבשהוא
 דוק(. עומד, הוא אלא והולך קם אינו היום דכלקימה

 ליה אוקים היכי וא"כ שכיבה לזמן ובשכבך דרשי דלכ"ע בעניוחין הוכחנוהרי
 והרשב"א ככ"ע. דלא וכ"ש עביר כמר דעביד דאמרו מאחר כהלכתא דלאלריה"ו

 ואמרי עלוי דפליגי כרבנן דס"ל לדידך ריה"ו דה"ק אחר באופן התירוץ הביאז"ל
 קשה לפירושו ואף חשיכה, לאחר עד בשוכבך ל"ק א"כ הערב עד מנחהתפילת
 בעוד אפילו שכיבה ,מן הוא באמת אם מנחה תפילת אצל שכיבה זמן ענייןדמה
 רחמנא, תלי שכיבח בומן אלא ובלילה ביום כתיב לא דהא לקרות יכול גדולהיום
 עליו לילה דשם דכל לומר ודוחק שכיבה, ,מן הוי לא דלרבנן לומר לריה"וומנ"ל
 שעבר אף ביום נימא ה"נ דא"כ שעה באותה לשכב דרך שאין אף מיקרי שכיבהזמן
 שחשכה לאחר עד אלא שכיבה זמן מיקרי לא נמי דלריה"ו עכ"ל א"ו הקימה,זמן

 דאם ונפ"מ המנחה, זמן שכלה כיון המנחה מפלג להתפלל יכול לדידיהואפי"ה
 לאו לתפילה גאולה לסמוך ריו"ח קאמר כי דהא יצא המנחה מפלג ערביתהתפלל
 ולפי"ו יסמוך. הבא העולם בן להיות דהרוצה אלא י'ח, יצא לא הכי דבלאו~גכב
 הקדש על מחול להוסיף ליה ניחא הוה דרב צלי, מדרכ התו' ראית להא,דא

 מייתי ראיה דמה ק' ל,את דאי אלא מעכב, דאינו מאחר לתפילה גאולהמלמסמך
 הלכה דלכ"ע ואימא אורתא, עד מצלו הוו לא ורבנן הונא מדרב כריה"ו הלכהדאין

 כריה"ו יתפ' אם דאף נלע"ד אע"כ לתפילה, גאולה למסמך להו דניחא אלאכריה"ו
 בלא אף לאומרם יכול הק"ש ברכות דהא לתפילה, גאולה לסמוך יכול המנחהמפלג
 הרב"י וכמ"ש וקימה שכיבה בהן נאמר דלא הק"ש זמן קודם לאומרם ויכולהק"ש
 בלא לברכות דא"א להוכיח נראה היה ריהטא דלפום ואיברא כמ"ש. מ"ובס"ס
 דריו"ח וריב"ל דריו"ח פלוגתא שם דמייתי ע"ב ד' ד' שם מדגרסי' והואק"ש,
 איתא ואם תקנום, באמצע תפילה סבר וריב"ל לתפילה גאולה לסמוך דצריך]סבר[
 הק"ש ברכות שיאמר ב', שיתקיימו אפשר הרי ק"ש בלי הברכות לומרדאפשר
 בקרא אלא פליגי ודאי בסכרא ובשלמא הק"ש, יאמר התפילה ואחר תפילהקודם
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 ע"כ לסמוך דמצריך לריו"ח דשמעיניה דכיון א"ו דפליגי, לומר להש"ס ליהלמה

 קושטא לפום אומנם ק"ש. כלא לכרכות א"א דהא הק"ש ג"כ להקדים צריךלדידיה

 נמצאת דאל'כ לק"ש אף דדיכ"ל עליה ריו"ח דפליג עכ"ל דהתם הוכחה משםאין

 מ"מ להק"ש הכרכות שייכי דלא דאף מודו וכ"ע לגמרי, הק"ש מן הכדכותעוקר

 מ"מ לן, איכפת לא הק"ש אצל יאמרם לא לפעמים דאם אף נתקנו הק"שאצל

 ודוק. א"א נמי לגמדיקעקדם
 דנקטינן איתא דאם דק"ל נתטום זו ר"ת כסכרת להו ניחא לא שם התו'והנה
 קולי כתרי דהוי המנחה פלג אחר ג"כ מנחה מתפללים אנו היאך א"ככריה"ו
 מתפללים שאנו ומה עיקר כה"כ של ק"ש דלעולם ר"י אומר אע"כ אהדדי.דסתרי
 הם אלו ודכריהם עמ"ש. וכו' דגמרא תנאי כהני דקי"ל משום היינו יוםמכעוד

 קרוכ הוא הכרכות דלכל לקמן עצמם הם דהכריחו מאי לפי אצלימגומגמים

 אנן דלד"י משמע דהא כאן מוכיחים דכריהם וה"נ ס"ד, ואי ד"ה יעמ"שלצה"כ,

 תנאי דהנהו אליכא מקרי ערכ שעתא מההיא לרכנן דאף אלא כרכנןעכדינן
 קולי כתרי דהוי כתכו קושיתם כלשון שהרי עלה דאתי למאי תל מאי וא"כדלקמן,
 ר"ת כלשון וה"נ המנחה. פלג לאחר מיד ערכית מתפללים שאנו אהדדידסתרי

 כהני דכת' ר"י דכרי ולעיקר יעמ"ש. יום מכעוד כ"כ קורים אנו היאך וא"תכתוכ
 ומחלוקת כמשנה סתם קי"ל הא תנאי, כהני למסכר לן תיתי דמהיכא ק'תנאי

 דלא דאף כתכ הרא"ש והנה מ"כ. ד' החולץ כפ' כדאמרינן כסתם הלכהבברייתא

 אם אלו, כדכריו ורגלי ידי מצאתי ולא יגעתי הקלו, כתפילה מ"מ תנאי כהניקי"ל

 וא"ת הקלו. כציכור שיתפלל דכשכיל דכריו ופי' הקלו, תפילה כשכיל כהגיהלא

 הכי פרישנא הדחק ומתוך הדחק מתוך וגם כת' להכי ק"ש כזמן ערכית יתפללדה"נ
 מעט, לו סמוך או השמשות כין לקרות אלא מהני לא זה הרא"ש תירוץ ואפילוכעת

 וזה יעמ"ש, רל'ה סי ריכ"א וכמ"ש תנאי דהנהו כפלוגתא שם רש"י מדכריכמוכן

 לקרות צריך דעכ"פ דס"ל נתטום הוא זאת גמ ואף שלנו שעות י"כ לאחרכודאי

 אלו לכרכות שייכות דאין דס"ל למאן אומנם ערכית, תפילת קודם ככרכותיהק"ש

 וכמו הרשכ"א דעת הוא שכן כדכתי' שפ"ע וזה כפ"ע זה לקרותם ויכול הק"שעם

 תנאי אהנך ולסמוך מכע"י ק"ש לקרות דחק כאן דאין נמצא לקמן, ג"כשיכא
 לקמן. שיכא וכמו הרכ"י שהכיא הדר"י כדכרי למעכד מציושפיר

 דהא הרי"ף כשם שכתכ ה' סל ה' כלל כתשוכותיו להרא"ש מצאתי עודזאת

 מקילינן הלכך דרכנן וק"ש דתפילה נתטום היינו מכע"י קצת לקדותהדנהגו
 היא, שכיכה זמן לאו צה"כ וקודם כעינן וכשככך לן ודקשיא המקל, כדכדיקעגשות

 שיש שאומרים אלא כשככך להו אית ככרייתא דפליגי תנאי הני כל דע"כ ליתאהא
 לא עניא ואתא זת"ד, שעה כאותה לשכב מקדימין מכע"י שאכלו מעונגיםכ"א

 מפורש כפסקיו ואדרכא כתשוכותיו ולא כפסקיו לא ז"ל להרי"ף זו סכראמצאתי

 שהאריך ס"ז סל להרפ"ח ועיין דאורייתא, דק"ש כ"א ד' דאמר כר"א דפסקלהפך
 דאורייתא דק"ש דקי"ל לדידן כלום תיקן לא אכתי וא"כ דאורייתא דק"שוהעלה
 הנז'. הדכ שהוכיחכמו
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 הדין עפ"י למנהג ממך לאשכוחי דבעי הרא"ש שהביא האלה הדבריםולפי
 דכיון אלא הוא, שכיבה זמן לאו דקודם_צה"כ דמוקי למאי ק' הדחק מחמתולא

 הנהו לדעת לומר מוכרח דהכי איברא מיקרי. שכיבה ימן שעתא בההיא דגנודאיכא

 מבע"י כהנים והרי לר"מ ריה"ו מדפריך בשכבך להו אית ע"כ דהא דברייתאתנאי
 הוי לא או שכיבה ימן הוי אי במציאות דפליגי ולומר בפירש"י, יע"ש טובליםהם

 שכיבה זמן להם שהיא דמינכר רובא בעינן דמ"מ פליגי דבהא לומר אעכ"לא"א,
 להוכיח דלעד'ן אלא וכיוצא. דמעוטא במעוטא ליה מגי ואידך מגי במיעוטאומ"מ
 ימן דחשיב הוא אונמ במקום או הדחק בשעת דוקא רובא דליכא דכל קי"לדאנן
 היום שקדש משעה דאמר דברייתא כתנא בה"ש דוקא והיינו קימה זמן אושכיבה
 כל מהני לא הדחק בשעת דאפילו להוכיח נלע"ד מבע"י שהוא כל אבלבע"ש,
 אומר רשב"י תניא ב' ח' ד' )ברכות( שם מדגר' והוא העולם. לרוב שכיבה זמןדאינו
 בשעת עליו לממוך ר"ש הוא כדאי עד וכו' בלילה ב"פ ק"ש קורא שאדםפעמים
 מלכים בני של דרכן שכן משום ביום ג"ש עד נמשך יום של ק"ש זמן דהאביום

 וכי שעתא ההיא עד דגנו אינשי איכא אלמא ב', ט' ד' התם כדתנן בג"שלעמוד
 שכיבה. זמן למקרייה ליחשב ה"נ קימה זמן למקרייה דחשיביהיכי

 זמני לתרי דפלגינהו כיון ובקמך בשכבך קרא קאמר דכי דעכ"פ ל"שבונלע"ד
 שכיבה. זמן שאינו קימה ובזמן קימה זמן שאינו שכיבה בזמן דהיינו לפ'ע"כ

 ולמאי יום של וא' לילה של אחת זו אחר זו ביום ב"פ ק"ש אדם יקרא אפ'דאל'כ
 ועול מלכותו עול עלינו שנקבל אלא ית"ש הבורא כונת היתה לא וע"כנ"מ,

 זמן שהוא כל הלכך כדאמרן. ובקומך בשוכבך לפרזם וע"כ ובלילה ביוםמצותיו
 אלא קימה זמן דאינו השחר בעלות מיד ודוקא לילה של ק"ש ימן אינוקימה
 זמן ליה חשבינן הדחק לשעת שעתא דקיימיבההיא דאיכא כדקאמר אינשילמקצת
 חשבינן דגנו דאיכא אף השחר בעלות מיד יום של ק"ש לעניין וה"נ לחודשכיבה
 הא ע"כ דהא קיימא לא הא קושטא לפום ומיהו האמור, ע"ד לחוד קימה ימן4ה

 דאל'כ מיעוטא לאו מנייהו חד מעוטא, דמשמע דגנו ואיכא דקיימי איכאדקאמר

 לפום אלא דוקא, לאו דקיימי איכא דקאמר דמאי וממתברא נינהו מתראיהני
 היינו עה"ש שיעלה אחר יום של דקורא קאמר כי דהא הוא לרוב קימה זמןקושטא

 דהא לכל קימה זמן הוי שעתא ההיא דעד וע"כ לילה, ליה דקרי החמה הנץעד
 עלות אחר בקורא הפו' דחילקו מאי ניחא ובהכי החמה. הנץ קודם הוא זמנהעיקר
 אונמ, דליכא כל לא.יצא בדעבד אפי' לילה דבשל יום לשל לילה של ק"ש ביןעה"ש
 ואיכא דקיימי איכא לחשנא חד אתמר דבתרוייהו ואף יצא בדעבד יום שלואילו
 מיעוטא, בתר דאזלינן היינו דגנו איכא דקאמר דמאי ומינה כדאמרן, ועכ"לדגנו

 ביום, שעות ג' עד לילה של יקרא לא דאמאי לדוכתא קהשיא הדראואכתי
 מטעם שכיבה ימן אלא ובקומך ובשכבך לפרזם דא"א האמור ע"ד לישבונלע"ד

 כאלו והוי בלילה דהיינו העולם לרוב שכיבה בזמן היינו דבשכבך ועכ"להאמור
 בההיא דמגנו ואיכא ג"כ לילה דחשיב החמה הנץ קודם הלכך וביום, בלילהאמר
 לא הוא דיממא כיון דמגנו דאיכא אף החמה הנץ אחר אבל שכיבה זמן חשיבשעתא
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 קמן הא שעתא, ההיא עד דקיימי דאיכא כיון ג"ש עד נפיק יום בשל אומנםנפיק,
 לעת ומנה הדחק, ע"י אפילו לילה של ק"ש לקרות יכול אינו מבע"י שהואדכל
 דוק.ערב

 יאות לא העולם לרוב קימה או שכיכה זמן שאינו דכל להוכיח אבואומעתה
 רש"י מדברי כן לדקדק ונלע"ד שיעדתי. כמו בדעבד או הדחק מתוך אלאלמקרי
 דלמה וק' וכו', שכיבה זמן כל ובשוככך ס"ל ואת וכו' עלך פליגי רבנן ד"ה ט' ד'שם
 שכיכה זמן בתחילת דפליגי ורבנן לר'א דאוקי היכי דכי די'ג טעמא לשנוייליה
 צפרא עד ול,טכב לילך דמתעסקי איכא בודאי דהא כהכי, נמי לר"ג לוקיה"נ

 עלות אחר לילה של ק"ש לקרות שיכול דאמר דר"ש אמילתיה בש"ס שםמדאמרו
 תחילת זמן עוד שאין משום דהיינו ופירש"י השכיבנו יאמר שלא ובלבדהשחר
 ר"ג לדעת דמשמע מהאום הוא כן לפ' לרש"י דוחקיה דמאי נלע"ד לכןשכיבה.
 יכול לרבנן אפילו בדעבד דאלו עה"ש שיעלה עד לקרות יכול לכתחילהדאפילו
 אפילו מיעוטא כתר דאזלינן דסבר לר"ג לאוקומיה ניחא לא ומש"הלקרותה
 לעלות סמוך וכ"ש חצות אחר לשכב העולם רוכ דרך אין ודאי דהאלכתחילה
 ודוק. יעמ"ש, י"א הל' סוף ק"ש מה' פ"א הרמב"ם מדברי מוכח והכי דוק,השחר,

 שצריך נקטינן הלכה דלעניין כתב הפו' כל דעות שהביא לאחר הרב"יוהנה
 קודם לאכול להתחיל דאסור ומינה רל"'ה בסי' יעמ"ש וכו' צה"כ אחרלקרותה
 ונפ"מ שם, כש"ע מרן כדפסק אסור לזמנה סמוך שעה חצי ואפילו ק"ששיקרא
 וצריך דמי שפיר לאו מבע"י קצת לאכול מקדשין שאנו שבתות בלילידאפילו
 שתחשך. עדלהמתין

 שאמרו למנחה לסמוך דמי דלא וכתב אלו הרב"י דכרי דחה הרט"זאומנם

 הזמן. לפני קטן שיעור אלא בסמוך איסור אין ארוך שזמנה דכאן קודם ח"שדהוי
 טפי עליו להחמיר הנותנת היא אריך זמנה היות דאדרבא אצלי תמוהיםודבריו
 איכא המנחה דבתפילת וכיון יעמ"ש, יוד ד' בשכת כמפורש מירתת דלאמהעום

 לק"ש. וק"ו כ"ש הזמן קודם שעה בחציאיסורא
 כנז' הדברים מכל בו חזר בש"ע דמרן שכתב הנז' סי' להרט"ז ראיתי זאתעוד

 דחאם וכבר מוכרהים דבריו שאין יראה והרואה יעמ"ש. אחרת דרך לו ובחרבב"י

 לו כחר הרט"ז והנה יעמ"ש. שבידו הכנין באמת יאודה מטה בס' עיאשכמוהר"י
 ושותה שאוכל במה קפידא ואין מיטתו שעל ק"ש על שיסמוך דהיינו אחרתדרך
 לו שיש כיון לדבר טעם ונתן רש"י, על התו' כן הקשו מדלא כן והוכיח לכן,קודם
 המטה שעל בק"ש. דיוצא לרוט"י תיקשי דאל"כ לשינה, קודם לקרות מוגבלזמן

 להולמם, יכולתי ולא זת"ד. חכמים, ע"ד עובר והיאך תחילה אוכל דהא ליהתיפוק
 קפידה ליכא מוגבל זמן לה יש וגם דמילתא לרווחא דהוי דכיון לומר כונתודאם
 לחוד מוגכל זמן לה דיש משום ואי רש"י. לדעת תיקן מה א"כ קודם שאוכלבמה
 תחטפנו שמא איסורא איכא נמי לחוד דכאכילה בסמוך שם שכת' עצמו דבריסותר
 היינו האכילה איסור דטעם אמרינן דאי אלא השינה. את מביא שהמאכלשינה
 דלמ"ד הקשה כי י' ד' בשבת ה"נ תי' לא אמאי ק' השינה את מביא דהמאכלמשום



 יחצץ פלאשו"תא

 דשאני תל לא ואמאי יעמ"ש, ליה מטרחינל אמאי המייניה שרא בי נמיחובה
 דברי מהטום ואי ודוק, יעמ"ש ודוק. להיב והי שינה אונס דליבא ערביתתפילת
 המנחה מפלג ערבית מתפללים שהיו מקומו אלא לו אין דר,ע"י לומר אפשררןט"י
 קצת במנהג בלילה בלל אובלים היו לא או ק"ש זמן שיגיע קודם אובליםוהיו

 ודוק. לה4ב ה4 ועוד היום עודמקומות
 לאבול אלא התיר דלא ס"ב רס"ז סי' בש"ע מרן דברי למטב אפשר היהולפי"ז

 מיד לאבול אדמותר טעמא דיהיב להולמם קשים בב"י שדבריו אלא יעמ"ש,מיד
 הרא"ש ובדבתב ק"ש זמן הוי ואילך המנחה דמפלג דפטקי רבוותא דאיבאדביון
 לקרותה חוזר צה"ב עד זמנה הוי דלא דס"ל מרן דאיבא דמשום אע"ג ברבותבריש

 ק"ש. קודם אובל מיקרי לא מ"ממשתחשך,
 דפלג אהא פליגי רבוותא דבולהו הרואות עינינו מה אלא לנו אין אנוולענ"ד

 דשקולים יהא ולא בותיה דקאי המרדבי שהביא וראבי"ה ר"ת אלא וליבאהמנחה,
 מרבוותא במה ולדעת מדרבנן ולקרותה לחזור דמחויב ק"ש קרא מס' גרע לאהם

 ומה המנחה, מתפילת גרע לא אבתי מדרבן יהא ואפי מדאו' לחומרא דאו'דספקא
 המג"א במ"ש אומנם יעמ"ש. הרמג"א קדמני כבר הרב"י ע"ד להקשות עודשה4

 ברהט הרא"ש דברי דמסתמות קאי, קושטא זמנה קודם ח"ש לאבול מתחילשהיה
 פ' מדבריו יותר משמע ובן הלילה, עד לאבול להתחיל דמותר משמע פסחי' ערביפ'

 מבי שב' בערבי אבל שתחשך עד לאבול דאסור הוא פט' בערבי דדוקא פ"אתה"ש
 לק"ש ללמוד דאין הרא"ש לדעת לומר ואפשר יעמ"ש. לאבול יבול שבת תוספתהוי

 ולא מרתת מדאוריי' שהיא דביון לזמנה בסמת- האבילה לאסור המנחהמתפילת
 לאטור לנו אין בפי' בן אמרו שלא ובל חיזוק צריבים חבמים דברי ודוקאפשע

 ואותי בהטום דאורייתא מצות בבל זמנה שהגיע אחר שנאסור ודיינומדעתינו
 גויך. אחריהשלבת

 לאבול אסור ק"ש זמן קודם דאפילו ברבות ברהש שבתב הר"י דדבריואיברא

 יעמ"ש ובו' בערב השדה מן בא אדם יהא שלא ד' ד' דמייתי ברייתא מיירידבהבי
 לומר לנו היה לא זמנה באחר דאי איירי זמנה בקודם דע"ב בן להבריח נראהוהיה

 בזמנה מיד ויתפלל ק"ש שיקרא לומר לן הוא וטפי תחילה וה4נה שיקראלבתחילה
 רל"ב סי להרמג"א ועיין ודוק. תל"א סי הלבה4 להרב ועיין וה4נה, יקראואח"ב
 קודם לאבול דאטור הא דע"ב הרא"ש לדעת בדאמרן להבריח נראה מיהו ח'.ט"ק
 שרי. הוא ק"ש מתטום דאלו ערבית התפלל שלא משום היינו בדאמרן בדמש'הזמן
 לאפוקי דהיינו ממזה חייב חבמים ע"ד העובר ובל אדקאמר התם מדקאמרוהוא
 ליבא רשות למ"ד דאלו דה"ק משמע דחובה, קמ"ל רשות ערבית תפילתממ"ד
 אשמועינן מיתה דחייב דקאמר ובמאי בלל מתפלל אינו בעי דאי ביון מיתהחיוב

 דתיפוק ותו ק"ש, משום מיתה חיוב איבא הא רשות למ"ד דאפי וק' היא,דהובה
 תפילת קודם יאבל שלא דממילא תחילה לקרותה דצריך תנא להאי ק"ש משוםללה

 הו"ל היא דחובה מיתה חייב לומר מדאיצטריך לאשמועינן בעי הוה ואיערבית
 תפילת משום לאבול אסור ק"ש קרא דאפי שמעין הוינן דאז לחוד תפילהלמנקט
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 תפילת משום אלא באכילה איסור ואין זמנה בקודם דאיירי דכיון נר' לכןערבית.
 סייג עשו דקאמר א"ש ובהכי דוק. היא דחובה שפיר וקמ"ל דמדרבנןערבית

 רהוה דקאמר בא אדם יהא שלא כדי תיבת שפיר דייקא לא דלפי'ז אלעלדבריהם.

 לפרש ע"כ והשתא וכו' ארם יהא שלא כדי היינו ע"ח ק"ש דאמרי דהאמחשמע
 אמרו וכו' השדה מן בא אדם יהא שלא דכדי כדתניא סייג שעושים דאשכחןדה"ק

 מ"מ לדחות, נטויה הדוחה ויר כ"כ מוכרח אינו זה שכל ואף ודוק. וכו' לבה"כנכנס

 לק"ש תפילה בין לחלק לע"ד הם טעם של ודברים הרא"ש דעת בהכי לאוקומיאפ'

 דוק. יצא ללמד%א
 צריכה אינה זו זמנה שהגיע כל אבל זמנה, הגיע שלא לפי אלא אינו כ"זומיהו
 סי ועיין לק"ש מפסיקין תנן בהדיא דהא ק"ש, שיקרא עד לאכול דאסורלפנים
 בה דאיפליגו מאי לפי התר צר לאשכוחי נלע"ד היה ריהטא לפום והנהתרנ"ב.

 ובתו' יעמ"ש ע"ב ט' ד' דשבת במתני' דתנן למנחה סמוך אכילה באיסוררבוותא

 גדולה, למנחה סמוך קטנה סעורה שרי אי דאיפליגו ובפו' ובתספורת ד"השם

 שהות איכא וק"ש ערבית דבתפילת דכיון באתרין ואוקי מינה רוק דשריולמ"ד

 כדעת דנקטינן הרב"י כת' כבר הלכה דלעניין ואף קימה, סעודה דשרי ה"נטובא

 הלכה אי דהיינו ס"ס לעשותו ומדני יצאנו לא ספק מידי מ"מ והרמב"ם,הרי"ף
 דילמא אכתי דמי קרא דלא וכמאן יצא דלא ואת"ל יצא המנ"ח דמפלגכר"ת
 ר"ת. כדעת י"ח יצא כבר דילמא דאסור ואת"ל שרי קטנה דסעודה כמ"דהלכתא

 שרי נמי קטנה למנחה סמוך אפילו קטנה דסעודה ריב"ה שהביא ר"י לדעת גםומה
 אח"כ שהות בדאיכא אלא ר"י לה אמר דלא פשיטא דהא זו סברא היא רחוקהולא

 לאוקומי מצי דהוה ה"נ ולפ"ז ליתסר דאמאי בש"ס שם דהקשו למ"ג כסמוךוהו"ל
 תהוי דלא היכי דכי אלא גדולה במנחה לה דמוקי היכי כי קטנה במנחה למתני'שם

 שם קמא בלחטנא דפסק מאן וכל בסמוך שיבא כמו בהכי לה אוקי רריב"לתיובתא
 סעודה דאפי' התו' שם דכתבו ואף דר"י, להא ליה דאית ה"נ לאההטוכי חיישדלא
 ס"ק גוני דתרי ול"פ ומא"ח חדא אמר דמר נלע"ד מ"מ למ"ק סמוך אסיריקטנה

 ואית להתפלל אח"כ שהות שהשאר בודאי שיודע עד כ"כ קטנה שהיא דאיכאאיכא
 לומר אפ' דאיך תשיבני ואל אח"כ, להתפלל שהות ישאר שלא דאפילו דס"קגונא

 שהות ישאר שלא כדאפ' דהיינו ס"ק אפילו למ"ק סמוך דאסרו דהא התו'לדעת
 לומר והוצרכו למ"ק וסמוך בס"ק לה מוקי הוה דריב"ל לאו דאי כתבו היכיא"כ
 בדאיכא איירי דהכא מוכח דסוכה ממתני' דע"כ להו תיפוק כריב"ל קי"לדבהא
 שהות דאיכא דכל ראיה משם שבאת דממקום מפסיקין שהות בדליכא אבלשהות
 הש"ס התם מחלק אמאי דאלת"ה שרי, הכל ס"ק ל"ש ס"ג ל"ש מ"ק ל"ש מ"גל"ש

 ולומר לחלק ניחא הוה וטפי הוא דבללא דמשמע שהות לליכא שהות איכאבין

 זמנה עיקר הלכך תקנוה תמיד דכנגד דכיון המנחה בתפילת דמיירי התםדשאני

 מפסיקין. אין שהות דאיכא כל הלכך שעה, באותה ליקרב דרכו שכן מ"ק זמןהוא
 יומא דכוליה לולב גבי משא"כ מפסיקין שהות איכא אפי' מ"ק זמן דבהגיעתדע
 עכ"ל א"ו מפסיקין, לעולם שהות לליכא שהות איכא בין לן ל"ש הוא זימניהעיקר
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 איכא בודאי דייקי הוינן מהתם דאלו אשיב זאת התו' ע"ד לך ודקשיאכדאמרן.
 לאו אי ואכתי דמפסיקין שהות ליכא דכודאי היכא וה"נ מפסיקין דאיןשהות
 לא או שהות ישאר אם בוואי לנו ידוע. כאין ואף למתני מוקי הוהדריב"ל
 דאפילו נשמע מדריכ"ל מ"מ מפסיקין, אין התחילו אם אבל מתחילין איןלכתחילה
 דוק. כותיה קי'ל ובהא מפסיקיןבכה"ג

 אוסר אינו דלריכ"ל דס"ל דנראה דהתו' שיטתייהו לפי אלא אינו כ"זומיהו
 לתרוצי מצי דהוה לימא כד"ה שם מדכתכו והוא מ"ק. זמן משתגיע אלאלטעום
 לא דקתני דמתני ליה דמשמע אלא בהיתר בהתחיל דמתני' דריב"ל אליביהמתני

 דאמאי לדידהו ק' והשתא באיסור, בהתחיל אפילו איירי מפסיקין איןהתחילו
 לה מוקמינן מאי טפי מ"ק מנחה הך מוקמינן כי תיוכתיה תהוי לימא הש"סמקשה
 המנחה זמן שהגיע כיון ריכ"ל דאמר דהא דס"ל התו' לדעת עכ"ל א"ו דוק.במ"ג
 דקאמר והא למ"ג. בסמוך למתני' מוקי ומש"ה קטנה מנחה זמן היינו לטעוםאסור
 הא ומיהו מ"ג, זמן שהגיע אחר אפי' התחילו אם היינו מפסיקין אין התחילואם

 אה"נ מ"ק זמן שהגיע כל אכל גדולה מנחה אזמן היינו מפסיקין איןואמר
 בהיתר שהתחיל כל לריב"ל דאפי' שם דכריהם לפי א"א דזה אלא מיד.דמפסיקין

 מיקרי בהיתר התחיל מ"ק זמן קודם שהתחיל כל דלדידיה כיון וא"כ מפסיקז:ינו
 מ"ק. זמן הגיע אפילו מפסיקין אמחיא"כ

 זמן שהגיע לאחר אפילו היינו מפסיקין אין האי דלדידיה דאה"נ אמרנוואם
 מתני דהא תיובתיה מתני הויא ואכתי בהיתר דהתחיל משום היינו ע"כ האמ"ק

 התו' בדברי ורגלי ידי מצאתי ולא התו' שם כדכתכו באיסור בהתחיל אפילומשמע

 והוא איתא אחרת דדעת נראה שם ז"ל רש"י אומנם צע"ר, ולרידי אופן בשוםאלו
 כדמש' מ"ג היינו המנחה תפילת זמן שהגיע כיון דקאמר הא נמי לריב"לדאפי'
 ק' דלפי"ז אלא תחילה. שיתפלל קאמר מנחה תפי' זמן שהוא דכל דלישנאפשטא

 דמשום דמש' וכו' תיובתא תהוי נימא מפסיקין אין התחילו אם הש"ס דדייקאמאי

 יהרי תיובתא הוה לא הכי ובלאו תיוכתא דהוי הוא מפסיקין אין התחילו אםדקתני
 אלא קתני לא מתני' דהא למ"ק בסמו לה מוקמינן כי תיוכתא איכא הכיבלאו
 ומש"ה רש"י שנרגש נראה לזה אשר מ"ק קודם הרבה אסור לריב"ל ואילוסמוך

 שיעבור למימר ליה דלמה וק' הזמן, ויעבור בתמיה מפסיקין אין התחילו אםפי
 הכי, תיקשי וס"ג במ"ג לה דמוקי נמי דהשתא תשובה עליה שאין תמיה )דהויהזמן
 בסמוך לאוקומי מצי ה"נ הזמן יעבור כשלא דאיירי למימר לך אית מאיואלא

 הויא הזמן יעבור לא אפילו והלא הזמן שיעבור לומר לרש"י לו ומהלמ"ק(,
 דריב"ל.תיובתיה
 באומרו לתרץ כיון ולזה כדאמרן לו הוקשה ז"ל דרש"י אמרנו אשר הואאלא

 האיכא לא אמאי למ"ג סמוך אי הש"ס מקשה מעיקרא דהא נינהו תמהידתרי
 למנחה סמו אלא אח"כ להתפלל ביום שהות מטאר דבודאי פי' טובא ביוםשהות
 והשתא ממ"ג, ל"ש שהות בדאיכא דאי שהות ישאר שלא בדאפשר והייטקטנה

 א"כ שהות ישאר שלא באפשר ואיירי דכיון מפסיקין אין אדקאמר שפירקמתמא
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 ואתמהא הזמן יעבור אמילו היינו סעודתו יגמור אלא ממסיקין אין קאמרכי

 דריב"ל תיובתיה תהוי דנימא ותו יטרח, שלא כדי המנחה מתפילת לושימטרו

 סעודתם. יגמרו הכאדקתני
 שתיים שהם אחת בתמיה ממסיקין אין התחילו אם דייק דמש"ה ניחאווישתא
 סמוך ישב לא דקתני דכיון תיובתיה הויא דלא ניחא גדולה במנחהדוקאדאלו

 תיובתיה הוי לא ומש"ה למנחה אסמוך דקאי ומש' התחילו ואם וקתנילמנחה
 קחטטא דלמום ואף התו', שהוכיחו כמו בהתר בהתחיל ריב"ל דמודהדריב"ל

 אבל התו', וכדכתבו באיסור בהתחיל אף איירי דמתני מוכח דסוברכהצמעתתא

 בהתחיל וכאן בהיתר בהתחיל דכאן יתרץ דאיהו דאה"נ מוכרח אינולריב"ל
 ממסיקין אין דקתני הא תיובתיה הוי למ"ק בסמוך לה דאוקי השתא אבלבאיסור,
 סמות למען דהתחיל משום ליה שרינן דלא משיטא לטעום אמילו דאסר כיוןדהא

 טעמא מש' לטעום אמילו דאסר דכיון לגמור דמותר בהתר להתחיל דמי ולאהרוה,

 לעניין הרשב"א משם מ"ש מ"ט סי להרב"י ועיין גויך, אחרי השלכת ואותימשום
 דהוי למ"ג בסמוך מוקי מש"ה ודוק. יעמ"ש בהיתר התחיל כי שחריתתפילת
 דהיינו דריב"ל אליבא ממסיקין דאין טעמא לומר אמשר והשתא בהתרהתחיל
 בסמוך למתני מוקי הוה ריב"ל לאו אי בדידן דאנן כיון ומיהו בהתר דהתחילמהצום

 באיסור התחיל דאמילו למי'ז ונמצא גדולה במנחה לה דמוקי דמאי ודומיאלמ"ק
 שהות לאין שהות יש בין לחלק בסוכה התם הש"ס איצטריך הלכך ממסיקין,אין

 קמא להאנא למום כמשוטיה לאו ע"כ שהות באין דהכא למתנל דמוקי מאיומיהו

 על כשנזכר דאם דה"ק עכ"ל א"ו מתחילין, אין אמאי שהות דאיכא דכיוןדהכא
 ממסיקין אין אז להתמ' סעודתו לגמור שיוכל שיודע עד סעודה בגמר עומדשולחנו

 שאמשר אף בהכי מתרץ בהיתר בהתחיל לה מוקי דכי צ"ל רש"י לדעת דרכנוולמי
 ודוק. באיסור בהתחיל היינו הזמן דעובר הא ק"ל דכי הזמןיעבור

 שהות שישאר בודאי שידוע כל קמא דללהאנא בידך מיהא נקוט שיהיהאיך

 למנהגן התר צד לאשכוחי איכא ומינה מ"ק ל"ש מ"ג ל"ש לכתחילה אמילומותר

 דאמרו מאי רואי אחרי לי שוה איננו כ"ז ומיהו סמקא, מסמק כדאמרן האראלשל

 שינה וחוטמתו וכו' קמעא אוכל ואומר השדה מן בא אדם יהא שלא בברכותלהדיא
 שינה דחוטמתו משומ קמעא אמי' לאכול דאסרו כהדיא הרי הלילה כל היןונמצא
 שינה. אונס דאיכא כיון הכא מודה קמא ללישנא אמילו שמעא הךולמום

 שיקרא קודם לאכול התר צד שום דאין הכא מן לן מתעני האמור דמכללבאומן
 כל לעניין מעיקרא וכדכתי' אסירא טעימה דאמי' נלע"ד היה מזאת וגדולהק"ש
 להוכיח נלע"ד היה וביותר ד' ס"ק תרנ"ב סי' להרמג"א ועיין דאורייתא.מצות
 ושותה האוכל כל וכו' ר"י אמר ע"ב י'ב ד' בברכות מדגר' והוא ק"ש לענייןכן

 גאיך, אלא גויך א"ת גויך, אחרי השלכת ואותי אומר הכתוב עליו מתמללואח"כ
 מלכות עליו קבל ומדאמר שמים, מלכות עליו קבל זה שנתגאה לאחר הקב"האמר

 דוקא לאו מתמלל דנקט והאי מ"ש קבלת בה שהן הק"ש על דקאי משמעשמים

 נינהו. הדדי כי ותמילה דק"ש כהצוםאלא
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 ק"ש קרא אפילו והיינו דוקא אתפי' לה דמפרשי נראה העולה כל מדבריומיהו
 הא' שהיא משום דהיינו אפ' תפילות לשאר שחרית תפילה בין לן דשני והאכבר

 מורה ממנו צורכיו ששואל דע"י משום דהיינו אפ' שמים עול דקבלת ולהשנאביום,
 לו יש שכבר שמתגאה מורה תפילה קודם ושותה שאוכל וזה למלך עליושמקבלו
 אומנם קאי, כדקאי טעמא דלעניין באופן דוק, מ"ש עליו מקבל אח"כ ואיךצורכיו
 עפ"י התר צד לאשכוחי נלע"ד היה זאת ועוד דאסירא בעניותין הוכחנו הריאכילה
 לו שיזכיר לחבירו אמר דאם נ"צ ס' משם ח' ס"ק תל"א סי בבה"ט דכת'מאי

 מאחר לנ"ד הטעם והוא וה"ה יענו'ש, ס"ג ער"ה סי כדלעיל מותרהבדיקה
 לקרות אלא התירו דלא שם כתב המג"א ואף השכח שמא להו אית טעמא חדדכולהו

 שבת הל' לאברהם זכור בס' ועיין מוכרחים, דבריו אין מ"מ יעמ"ש מצוה דברדהוי
 נימא ה"נ דא"כ לנ"ד דשבת מההיא ללמוד דאין נראה דבלא"ה אלא ן'אות

 אפילו דאסור מוכח והכא יחד ב' דקורין דההיא דומיא להשתרי יחד ב'דכשאוכלים
 תפי' קודם לאכול דאסור טעמא דאי ואיברא ס"ג, מדאסרו ביחד הרבהאוכלים
 אחר שיצוה ע"י שרי דהוה אפ' בלחוד שינה תחטפנו שמא 0האום היינוערבית

 בתפילה גם דלע"ד אלא צערן, קמא פסוקא לשמעיה ר"ן ליה דאמרוכדאשכחן
 יתירה טעמא היינו ישן ונמצא שינה וחוטפתו דאמרו והא דה0האכה לטעמא(ויתא
 דאיתא אה"נ באכילה אומנם ושתיה אבילה בלי קאי בלחוד אשינה א"נ בהדאית

 י"ט ד"ה ל"ח ד' בסוכה להתו' ועיין ב', ט' ד' בשבת וכדאיתא דה0האכה,לטעמא
 דיש דשבת לההיא דמי ולא שיזכרנו, לאחר שיצוה מהני דלא נר' טעמא הךלפום
 משא"כ הלכה ונזכר מעשה רואה חברו להטות יבא שאם התם דשאני ולהמרלחלק
 זימניה דמשכה כיון הכא א"נ ישכח, הוא שאם למיחש דאיכא בשוא"ת דהויבנ"ד
 ואפי אדעתיה. ולאו זמנה הצבור פתאום ובפתע למועט חזון עוד המזכירכסבור
 רל"ב, סי בד"מ עיין ברור התר ליכא לבה"כ שקורא קבוע שמש דאיכאכמקום
 ס"ק תפ"ט סי להרמג"א ועיין בדבריו מצאתי לא פ"ט סי היא דפלוגתאומ"ש
י'א.

 הם הלא שיסמוכו ע"מ להם ויש היא תורה ישראל של דמנהגן איתמרמכללא

 אמת, ודכריהם אמת שהם פשיטא נר'מ צ"ע לדידי שדבריהם ואף והרט"זהרב"י
 הא מ"מ אולם, של כפתחו הרחב דעתם אצל דעתי ובטלה ממני הוא ריקואם

 כדברי חוזר להיות ראוי וכן טוכ ברכת עליו תבוא והמחמיר יוהרא יש דלאפשיטא
 מצודתי שעלתה מה מה זהו ח"מ, חכמים ע"ד העובר מ"ש מס' ולצאתהרר"י
 כן מזה לא ונבזה אהשים חדל אנכי מי כי למעשה ולא להלכה לא ורזה דלולע"ד
 בלאו עליה קאימנא זה, הוא כי יאמר אשר ואת יחזה, שדי אשרמחזה יזה, הואמזה
 להבין בתורתו עיני יאיר זה, לאלוקינו תפילה ואני חוזה, כל בדבר תסורדלא

 בזה. אחוז חפצתי באלה כי בעה"ז, תוקיו ולשמורולהשכיל
 כס כי המעתירהכ"ד
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 מחמדים וכולו למבין הם מצרים דודים, דברי עלי ערבים טוכים דבריךראיתי

 ובמועדים. כבחגים שהצו מעי בני שהצו מיוסדים, פז אדני ועל נרדים עםכפרים

 שנתן למי חלקי על הודאה נותן הריני למודים, מטינא ומכי לראש, טובהומחזיקנא

 האודים, וזנבות בלפידים כחי בהבל ביליתי ולא לריק יגעתי שלא לימודים, לעעוןלי

 קשים דברים כהם מצ כי אף דודים. נרוה לכה בדבריך משתעשע הריניומעתה
 חנית ולא בתורה חשקה שנפשך בראותי מ"מ וברודים. נקודים עקודיםכגידים

 תלמידים: של דרכם וכך מגדים: ופרי למתוק כדבש בפי הם מתוקיםברפידים,
 אחריתם מצער, ראשיתם כי ואף עתודים: נעשים מגדיים לימודים הםשבתורה
 אחדים: בימים מאדיסגא

 לא ערבית דתפילת ר"ת על התוס' דהקשו מאי להצב שרצית מה ראיתיוהנה

 להסמיך דבעי כר"י וקי"ל וכו' כמר דעביד בש"ס מדאמרו שכיכה בזמןתליא
 ערבית דתפילת להו דפשיטא דכיון כלל דעתא יתובי משום כאן ואין לתפי'גאולה
 ר"ת שהניח היסוד נפל ממילא א"כ הוןטב"א, שהכריח וכמו שכיבה בזמן תלילע

 כר"י וקי"ל וכו' כמר דעבד בש"ס מדאמרו לן קשיא ואי לזה, זה קרב דלאכיון
 רואים שאנו מה בזה תלי דזה ולומר המרוחקים בזמנו לקרב כדאי זה איןוכו',
 יע"ש, הרשב"א וכמ"ש לק"מ דאעיקרא ותו שייכות, להםדאין

 דאף כיון לרבנן נימא דה"נ הרשב"א דברי על לך דהוקשה מאי ראיתיתו

 טעמא מהאי א"כ מטונך אמינא ואנא מכע"י להקריבן יכול ופדרים אבריםלדידהו

 התמיד שחיטת לאחר דמיד שחרית תפילת לאחר מיד ת"ע להתפלל מצי לאאמאי
 שנקרבים ופדרים אכרים דכל קשיא הא ולא הא דלא אלא ופדרים, אבריםמקריבין
 אברים אבל ומנחה שחרית בתפילת נפטרין הערביים בין ושל שחר של תמידבזמן

 זמן דעבר כיון פוטרן, מנחה תפילת אין הערכיים כין של תמיד אחרהנקרבין

 כנגדן תקנו ולזה לרכנן הערב ועד לר"י המנחה פלג עד אלא זמנה דאיןהמנחה

 התוס' כת' דכבר דל"ק שכיבה זמן דאינו הרשב"א דהקשה דמאי ומ"ש ודוק.ת"ע

 כשכבך, דר"י לאדר"י
 להרשב"א אבל בק"ש. ת"ע דתלי ר"ת לדעת היינו אבל התוס' דכ"פאיברא

 להו אית התנאים דכל כיון בשכבך, לר'י ליה דיליף מנ"ל לזה זה קרב דלאדס"ל

 קאמר מדלא להו, משמע תרוייהו ממש שכיבה דדרשי ב"ש ואפילו בשכבךדרשה

 תרוייהו ובקומך בשכבך ומדקאמר ועומד, שוכב ובקימה( )בשכיכה או ובערבבבקר
 מינה,שמע

 דכולה כהלכתא דלא עבדינן דאיך התוס' דברי על לך דהוקשה מכי הויתוחזה

 האמוראים חכמים כיד כח יש דודאי ולק"מ שכיבה. זמן דבעינן להו איתתנאי
 יוחנן כר' הלבתא דהי"ל ממאי הוא להתוס' דק"ל מאי אך כנודע, ביחידאהלפסוק
 הללו מקראות שתי יתקיימו איך וא"ב ובו' כמר דעבד בה"י ה' בש"ס פסקווכן

ודוק,
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 ליתא. ובשכבך, ליה דלית תנא דליכא ש"מ הכי לכ"ש מוקים דמדלאומ"ש
 מורה בדרך דבלכתך דקרא משום כ"ש מדברי נטו דב"ה דכיון הכי, הש"סדכוונת
 בבקר דא"כ לז"א כב"ה, דוכשכבך קרא דרשי לא טעמא מאי א"כ כוותייהודלא

 איך שכך וכיון וכו' מכע"ל ההוא כדרך דכלכתך קרא משום ואי ליה מכעיובערב
 כשכבך. ליה דליתיאמר

 עד או לרבנן שעות ד' עד הו"א ובערב בבקר קאמר דאי "- דהוקשהומאי
 דקאמר דהיכא ובערב בכקר ככקר קרא נימא א"כ קאמר דרב י"ל לרכנן,חצות
 ובערב דבבקר הרשכ"א כמ"ש י"ל א"נ לר"י, כין לרכנן כין אתי פעמים שניבבקר
 והרשב"א כ"מ, מרן על דהקשית מאי מתורץ וכהכי וכלילה ביום אלא דוקאלאו
 אדכרי דעכר משום היינו כתורה כקורא אלא דאינו דאמרו ומאי ליה, דמסייעתנא

 המ"א רכנן קדמוך כבר מר"ן קושית על דתירצת ומאי שעות. ג' עד דאמרוחכמים
 יע"ש. נ"ח כסי והפר"חוהט"ז

 מצאתי ולא יגעתי קשה עליו ואף אחר באופן התירוץ הכיא והרשכ"אומ"ש
 הטכעו. אדניהם מה על דנתי לא הכי בתר דבתבתי מאי כל ולהכי לדבריךסדר

 דקשה דברייתא תנאי כהני דעבדינן שכת' ר"י כדכרי "- דהוקשה מאיוראיתי
 דר"י ונראה הרכה. מכע"י ולא יצה"כ קודם מועט זמן אלא מהני לא לדידהווגם
 קודם הרכה מתפללין אם אבל מעט יצה"כ קודם שמתפללין להנהו אלא מיועב5ע
 אבל יצה"כ קודם פי' מכע"י ערבית שמתפללין ולאו כתב ולזה י'ח, יצאו לאלכן

 מנהג אלא ליישב כתב לא ור"י כר"ת, סברי המנחה פלג אחר מיד שמתפלליןאותם
מקומו.
 ומחלוקת במתני' סתם קי"ל והא דברייתא כתנאי ננקוט דאק. הקשיתשוב
 דלא כתבת הקלו דבתפילה הרא"ש שכתב מה ועל משנה כסתם הלכהבכרייתא
 דכיון שכתכ הרא"ש שהביאה הרי"ף תשוכה הכאת ושוב בכה"מ ורגליך ידיךמצאת
 דק"ש דס"ל מפורעו הרי"ף דכדברי והקשית הקילו, ולכך דרבנן ותפילהדק"ש

 התכוננות קצת אחרי מ"מ עצומות. קושיות הן ריהטא דלפום אמת הןדאורייתא
 דברים הם הרי"ף כשם בתשובה מ"ש וכן כפסקיו הרא"ש דמ"ש לפרשנראה
 מדרכנן הוא הכוככים ביציאת ותפילה ק"ש פי' דרבנן, ותפילה דק"ש וע"שאחדים

 ולרבנן בשכבך כתיכ דהא לו הוקשה ולהכי זמנה הוי נמי לכן קודםדמדאורייתא
 כשכבך דרשי כודאי תנאי דהנהו סיים לכן יצה"כ, עד הוי לא שכיבה זמןדמתני'
 יציאת קודם לדידהו שכיכה זמן הוי מעונגים ב"א שהט כיון ואפ"ה שכיבהבזמן

 אלא שכיכה זמן שאינו אף מדאורייתא אי שכיבה זמן דהוי מודו נמי ורבנןהכוכבים
 שכיבה, זמן וחשיכ מלכים בני אלא גנו לא ביום שעות כשלש נמי דהכי ב"א,לקצת
 דרבנן וכמילתא ומדרבנן, יצה"כ עד אלא שכיכה זמן הוי דלא אמרו דרבנןאלא

 יציאת דזמן וק"ש, כתפילה פירוש הקילו כתפילה הרא"ש שכת' וזהוהקילו.
 לנו דיש ואע"ג כמתט"כ, ותשכח בדבריו ודוק הקילו, דרבנן אלא אינוהכוככים
 הקמ? נהגו אמרינן נמי והכי דכרייתא, כתנאי העם נהגו מ"מ דמתני כתנאלמסוק
 וכיוצא. תורה כדכרי וריכ"כ ובמתנות הגז בראשיתכר"א



31 ג סימן חייםאורח

 ביום, שעות שלש עד דלילה ק"ש קרינן לא אמאי לך דהוקשה מאיוראיתי

 החמה הנץ דקודם דתירצת ומאי שתירץ. מה וע"ש זו, בקושיא הרשב"א קדמךוכבר

 חקרי הרב שהוביח ובמו מילי לבל יום הוי השחר עמוד דמשעלה ליתא, לילההוי
 ע"ש. א"ח ח'לב

 לא העולם לרוב קימה או שביבה זמן שאינו דבל להבריח שרצית במהוגם

 ההולבים דאותם חדא בלל, דקדקת לא רש"י, מדברי הדחק בשעת אלא למקרייאות
 אע"ג מיעוטא דאיבא היבא אבל דמיעוטא, מיעוטא הוו הלילה חצות אחרלמטן

 מדברי דדקדקת ומאי הדחק. שעת הוי דלא אע"ג לקרות דמצי אפשר רובאדליבא
 יאמר דלא פי' דרש"י יפה, דקדקת לא השביבנו, לומר יבול השחר עלות דעדרש"י

 תו בתוס'. וע"ש השחר עמוד שיעלה קודם והיינו השחר, לעלות סמוךהשביבנו

 ביון הזמן קודם ח"ש אסור אינו דבת"ע שבתב הרט"ז על שתמהת מהראיתי
 ולא קודם ח"ש אסרו לא ארוך שזמנה ביון הנותנת דהיא ובתב ארוךשזמנה

 אבל סופו, על מוביח דתחילתו באיס' דהתחיל היבא אלא למפשע דאתיאמרינן

 התחיל אפילו המנחה ובתפילת בפה~ע אותו להחזיק לן לית הזמן קודם התחילאם
 דמירתת. ביון למשפע אתי דילמא גזרינן לאבאיסור

 לאבול דמצי טעם דנתן במאי הט"ז דברי להלום יבולת דלא דבתבת במאיוהנה

 דהיינו הדרבים לב' טעמים ב' דנתן מבוארים רובם קודשו דברי ובו' ק"שקודם
 הדרך ולזה דמילתא, לרוחה קורא ואח"ב לצאת אדעתא בבה"ב שקורא הב"ילדרך

 דהיינו הב' ולדרך בבה"ב. קרא שכבר ביון ב"ב קפידא ליבא "יבח דאפי' הטעםבהן
 דחיישינן והא מוגבל, זמן לו דיש ביון לפהטבח אתי דלא טעמא נתן הט"זדרך

 ובזה מוגבל זמן דליבא הבפורים ביום דקורא היבא היינו שינה חוטפתודילמא

 להביא ועליך נביאות דברי אלא אינן רזט"י דברי ליהטב ומ"ש מיושבים. רש"ידברי
ראיה.

 דאורייתא ספיקא שקול ס' יהיה דלו רס"ז בסי' הב"י מ"ש על שהקשיתומה
 אין לקולא דרבנן וס' דרבנן אלא אינו ק"ש קודם אבילה דאיסור בלום, אינוובו'
 ר"ת כס' ק"ש י"ח יצא בבר דילמא ספק והבא ודאי דהתם המנחה, לתפילת עניןזה

 הרב קדמך כבר הב"י בדברי עוד שקשה דעה ומ"ש שמחה. לרבינו וראבי"הותוס'

 ואיהו הרא"ש, דברי מרן ראה דלא שבתב במה צ"ע מ"א הרב דברי ולדידימ"א
 שהיה רב דודאי ס"ל ב"י הרב והנך  הרא"ש, דברי הביא הרב"י ראה, דלאניהו
 דקשיא מאי אך ק"ש, קרא לא דעדיין ביון אובל היה לא בעונתה ק"ש לקצתממתין
 מבואר ובן הפסקים מדברי אבוהב מוהר"י דהבריח מאי הוא להרב"יליה

 אסור, אחר מצד מ"מ שבת סעודת מידי דיוצא נהי מבע"י בע"ש לאבול דמציברי'ו

 דלדידן הוא ובוונתו רבוותא, מקצת לדעת ק"ש ידי דיצא ביון איסורא דליבאותירץ

 יצה"ב עד אלא ק"ש קורא היה דלא דרב ואה"נ )איסור( ליבא בציבור ק"שדקרינן
 דאפשר בתבת תו הזמן. קודם ח"ש סעודתו מתחיל היה שמא או אובל, היהלא

 להאריך ואין חיזוק בעו לא תורה דדברי הזמן קודם בק"ש אסרו לא הרא"שדלדעת

 חיזוק דעשו הרי להרחיק, בדי ע"ח אמרו ולמה היא, ערובה דמשנה ביוןבזה
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 בש"מ. הברייתא הביאו זה דעל ותולק"ש.
 הגמ' דברי הבנת דלא אלו מדברים נראה דח"מ ק"ש משום ליה דתיפוקומ"ש

 דהעובר ידעינן ואנן פי' מיתה חייב קתני דלא דוכתא בכל שנא מאי פירחצהוהכי
 קתני לא דאי ותירץ ליה. דקתני מ"ש וקרא ליה קתני דלא אע"ג ח"מ, חכמיםע"ד
 בהא קמ"ל חכמים, ע"ד עובר חשיכ לא יתפלל לא אם ואפי רשות דת"ע הו"אליה

 דרבנן טעמא לאשמועינן היינו ותפילה ק"ש דקתני והא חובה. דת"ע ח"מדקתני
 עומקים שב"א כ"ז ובשבבך דדרשי משום דטעמייהו נימא דלא חצות, עדדאמרי
 פשוט וכ"ז מייג. משום דטעמייהו קמ"ל ר"ג, בני בהא דאמתפיקו וכמה לשכבלילך
 בהבנתם. דטעית דראיתי משום אלא לכתבו הוצרכתי ולאמאד

 ומאי תרי דאיכא באמור ור"י התומ' דברי להשוות דרצית במאי הוית חזהתו
 ולא דליכא, ואפשר שהות דאיכא אפשר ובאחרת ודאי שהות איכא וכחדאת"ק
 שהות איכא בדודאי דמיירי מפמיקין אין התחילו דאם נידון דבאותו כללנהירא
 ואין שהות איכא בודאי אפילו והיינו יפמיק התחיל דאם כתב עצמו נידוןבאותו
 ועוד בהם, למדקדק אחר באופן התומ' דברי ש שיתפנרשו[ דא"א בזהלהאריך
 לך דהוקשה מאי ראיתי תו למ"ק מ"ק בין שיחלק הפומקים מן לאחד מצינודלא
 אלא אמר לא ריב"ל דודאי כלל, קושיא כאן אין בצע"ר והנחת התומ'בדברי
 כשהתחיל במ"ק מתני' מוקמינן ואי להפמיק א"צ בהיתר התחיל ואם קטנהבמנחה
 במ"ג לה מוקמינן כי אבל תיובתיה הויא מתני' ובודאי מפמיקין, אין אמאיבאימור

 אבל ע"ק עד היינו באימור התחילו אפילו מפמיקין אין דקאמר דמאי כלל,ל'ק
 הוה אי אבל מפמיקין, באימור ואי מפמיקין אין בהיתר התחילו אי ע"קלאחר

 כלל. באימור בהתחילו מפמיקין אין משכחינן לא במ"ק להמוקמינן
 אמר דריב"ל כדבריך דאי כלל לי הונח ולא רש"י בדברי שפירשת מהוראיתי
 דקתני דריב"ל תיובתא תהוי נימא חצ"י, כתב אמאי א"כ גדולה מנחה זמןנהטהגיע

 לאקשויי הו"ל מינה ועדיפא ריב"ל על קשה בלבד זו וכי מעודתם, יגמרוהכא
 ריב"ל ואילו קודם ח"ש דהיינו קטנה למנחה ממוך לאבול ישב לא קתנידבמתני'
 ממנה נרגש רש"י דגם וכתבת שנרגשת ראיתי זו וקושיא מ"ג. זמן משהגיעאומר
 אחר דהתחיל דכיון משום דפר,צ"י ונ"ל זו. למחלה ארוכה שהעלה ראיתיולא

 טובה קשה מפמיק דאינו כיון זמנה שיעבור הוא לודאי קרוב מנחה זמןשהגיע
 הרב בחי' ועיין טעימה גם מדאמר אמור שהות דאיכא אע"ג דלדידיהלריב"ל
המאירי.
 וכ"כ והרט"ז הב"י מי'ן על לממוכי מצינן דשפיר דנת יפה דינא בעניןוהנה

 קודם לאכול מצי וכב"י כרש"י דהעושה ד' ומ"ק א' מ"ק רל'ה מי הרמ"אג"כ
 כנ"ל כלל יוהרא כאן אין ע"ע להחמיר הרוצה ברם נקטינן, והכי שניתקריאתה

 חידודים. דברי דבריך על להשיב ראיתי זה כל ל"מ,ותו
 היהודים. כדת ולמרני באמיתך הדריכני יחידים. מושיב אלדי'ם לאלואשחרה

אכי'ר.
 שינון ולא חזרת דלא צעיר איש-נאום
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 דסימן

שאלה

 הוי מי מהו קטנים טליתות שתי ולעשותו לחלקו ורצה גדול טלית לו שהיהמי
 היא קדושה חדא כולה דילמא או ואסיר, קלה לקדחמה חמורה מקדושהמוריד
 פניך את שמחות שובע דאורייתא כעיקר טעם חיים אורח תודיעני הכל עלושרי.

ושכמ"ה.

תשובה

 והוא ואסיר, קלה לקדושה חמורה מקדושה מוריד דהוי נראה היהלכאורה

 אותו שמורידים מפני ליחיד רבים של את מוכרים אין העיר בני פרק ברמצמדתנן

 פל קטנה לעיר גדולה מעיר לא אף א"כ חכמים לו ואמרי מאיר, רבי דברימקדושתו

 לן איכפת דלא לומר כרחין על א"ו מלך, הדרת עם ברוב משום ירידהדהו"ל

 לעיר גדולה דמעיר שהכא ומשמע כפירש"י. לדמי להו דמעלו כיון החפץבירידת
 עם דברב המובחר מן מצוה משום אלא דליכא אע"ג ירידה לרבנן להו חשיבקטנה

 מרן כמ"ש המובחר מן מצוה משום ביה אית הפחות דלכל בנ"ד ה"ה מלך.הדרת

 לילך המובחר מן דמצוה מ"ש בטלית ראשו דיכסה הטור דברי על ח' סי'בב"י

 דאסור גדול בטלית יתירה קדושה דמצינו ותו מצוה. של בטלית הראשבכיסוי

 כמ"ש שרי קטן בטלית ואלו לבה"כ בו ליכנס וכן חול תשמישי בולהשתמש

 יעמ"ש. וכ"א ט"ו סיהרמג"א
 דאסיר נראה אכתי היא, קדושה חדא דכולה מוריד הוי דלא נימא דאפילוותו
 האי רבא אמר העיר בני פרק מריש מדאמרינן תימרא ומנא דבר, לא עללשנותו
 דדוקא משמע וכו' אסיר כורסייא שרי זוטרתי תיבה למעבדיה דאירפטתיבותא

 ירידה, דלא דאע"ג אסיר מוריד הוי דלא אב" הכי בלאו הא דאירפטבהטום
 ויש למצותו, חזי לא תו קטן טלית דכשיעשהו בנ"ד כ"ש ועדיף. בגדול מצוהמיהו

 בסתם. וכתבוה זה דבר שהשמיטו הפוסקים כל על קצתלתמוה
 מורידים ולא בקדש דמעלים אמרו לא דע"כ דשרי נלע"ד דמלתא קושטאברם

 אפילו במא"ה זט"ה להוריד דשרו היכי כי שרי דיחיד במידי אבל דרבים במידיאלא

 ס"ת אפילו בשלו דיחיד ריב"ה הביאו אשר לרבינו ראיתי וכן שכרא, ביהלמשתי

 ובין זט"ה דבין ס"ל אלא זלה"ה, הרמב"ם דעת כן לא ומיהו עי"ש. למכורמותר
 ויו"ד קנ"ג סי' א"ח בש"ע פסק וכן ע"ש, הרב"י כמ"ש למכור אסורים בשלויחיד

 אומרים ליש האוסר לדעת ושוייה שאוסר מי ויש שמתיר מי יש דכתב רנ"טסי'

 דבכ"מ בש"ע מרן על קשה קצת ומיהו מקום. בכל כדקי'ל כותיה והלכתאבתרא
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 ובנ"ד הרזאות לדבר לשנותו בעליו שם נשתקע דבעינן הבא דאמרינןולענין

 בחיפוש יגעתי יגיעות שבמה למר להוי ידיע מעולם, בעליו שם נשתקע שייךלא
 נשתקע דבעינן אמרו למה לדבר טעם למצא ואחרונים ראשונים בפוסקיטמחיפהט

 אעשה לעצמי וכשאני מצאתיו. ולא ובקשתיו מצוה, לדבר לשעתו שם נשתקעובלא
 ליה דניחא מתנה דנותן דעתיה דאמדינן רבא, ניהו דמו"ר בעני יראה אםמטעמים

 תו בעליו שם בנשתקע אבל לןשנותו שרי מצוה לדבר נמ שמו יזבר טובדעל

 ודוק. הבי למימרליכא
 מותר בשלו דיחיד היא ממילא דאתייא מילתא דאמרנו במאי אנחנו בניםואם

 ושרי בהבי ליה ניחא דלא דעתיה מגלי איהו דהא הרשות לדבר אפילולשנותו
 הרשב"א תשובת בשם שהביא רנ"ט סי' בי"ד להרב"י הוי דחזי יפרענו,אפילו

 היינו לשנותו דשרי מנורה )נראה( שהתנדב ישראל בערבין דאמרינן דהאשכתב
 וכן לשעתו. אסור להם אין אם אבל הבי בלאו סיפוקם כדי לקהל להם כשישדוקא
 כי וא"ה מצוה, תשמישי חשיב דבה"כ קנ"ג סי' בא"ח הרב"י הביאו הרמב"ןבתב
 דבני עד כנישתא בי אניש לסתור לא בש"ס מדאמרינן לשנותו אסור אחרינאליבא
 גדול. אחר טלית לו שיהיה דבעינן בנ"ד ה"ה ולפי"ז אחריתי, בנישתאבי

 המתנדב על מוהרי"ק בשם שם שהביא רנ"ט סי' בי"ד להרב"י הוי חזימיהו

 על יתר לב"ה במאור להרבות שכוונתו אלא ידליק, הציבור הבי ובלאו למאורשמן
 נמי יכולים זה של נדבתו בלא המזג יחסר לא דאם ה מדליקים שהציבורהנרות

 יכולים לבה"כ במאור להרבות המובחר מן מצוה דהיה ד מזה יראהלשנותו,
 קטן בטלית אפילו ציצית מצות מלקיים המזג יחסר דלא דביון בנ"ד ה"הלןשנותה
 דכיון לפי"ז קשה דקצת אלא לשנותו, שם המובחר מן מצוה הוי גדול דטליתאע"ג
 האי העיר בני פרק אמרינן והא בכדי. לשנותו שרי אמאי המובחר מן מצוהדאיכא
 ולדידיה דבלה משום דוקא משמע זוטרתי תיבה למעבדיה שרי דבלהתיבותא
 לומר וע"כ ע"ש, הד"מ כמ"ש קדושה לית מצוה תשמישי בין חילוקאין

 ודוק. שרי הבי ובלאו דוקא דלאודס"ל
 דבתשמישי דס"ל המרדכי לדעת ניחא דהא יצאנו לא מחלוקת מידיועדיין

 והרשב"א הרא"ש לדעת אבל קלה, לקדושה חמורה מקדושה להוריד מותרמצוה

 אסור לעולם מצוה תשמישי שנא ולא קדושה תשמישי דל"ש דס"ל בד"משהביא
 אסור. יהא בדה ירידה דאיבא דנראה לד' נ"מ מקדושתו,להורידו
 איבא המובחר מן שאינה למצוה המובחר מן דממצוה איתא דאם קשהאך
 מן מצוה והלא לשנותו מותר המאור יתרבה אם דאפילו מוהרי"ק כתב אמאיירידה

 באמור. להרבותהמובחר
 ובודאי זוטרתי תיבה למעבד שרי דמתיבותא דגרסי' גופה הש"ס על קשהותו
 לבן דאסיר. מכורסייא שנא ומאי לשנותו, שרי ואמאי תיבותא המובחר מןדמצוה
 דאירפט משום קאמר דוקא דאירפט תיבותא האי דאמרינן דהא ס"ל דרש"ינלע"ד

 אסיר המובחר מן מצוה דאיכא כיון מקדושתו ירידה הוי דלא אע"ג הכי בלאוהא
 מעיר לא אף למעט רב בין למיחש איבא רבנן דאמרי במתני' התם דפירזא"יוהיינו



 יחצץ פלאשר'ת36

 ואסור מלך הדרת עם דברוב המובחר מן מצוה דאיכא בהמום קטנה לעירגדולה
 החשץ על לן איכפת לא הדמים דמעלה דכיון לומר ע"כ ודאי אלא בכדי,לשנותה

 דלאו דס"ל דכתיבנא הפוס' ושאר לן. איכפת לא דמורידו אע"ג ליחיד מרביםה"ה
 יוידה חשיב לא למצותו דחזי דכיון דהרטצ"א כוותיה מתני' מפרשי אירפטדוקא
 עם רש"י למחלוקת ואתאן ירידה, חשיב לא צינית מצוותו בו דמקיים בנ"דוה"ה
 להכי. דאתאן וכיון הפוסקיםשאר
 לקדושה לדמי דמעלו דכיון דכתב ז'ע רש"י על טובא לי תמיהה להכי. דאתאןוכיון
 ע'שו כ"ו בד' כתב גופיה דאיהו וקשה דברים. מד' חוץ עניד לוקח דכעי כלמעולה
 במא'" במ~" זט"ה מכרה שלאדהיכא

 והיכא קיימי בקדושתייהו והדמים החפץ
 דמעלו דכיון הכא כתב איך שכירות, בדמי לממ~תי אפילו שרי במא"ה זט"השמכרה
 וצ'"נ.  דשיי, הוא בעולה בקדושה לדמילהו

 דהוי נימא דאפילו לשנותו, דשרי מודו עלמא כולי דבנ"ד נלע"ד דינאולענין
 להוריד רבנן אסרו לא דע"כ למימר איכא קלה לקדושה חמורה מקדושהמוריד
 כנפות ד' מניח אינו בעי דאי כיון בטלית בהצא"כ בה, שמחוייב במצוהאלא
 יוכל ולפי'ז בש"ע, מרן כדפסק המובחר מן מצוה בהמום אלא וליכא מציציתופטור
 לעשות מותר וכן בטלית להשתמש דמותר בסי' הרב"ח פסק טעמא ומהךלומר
 קטן. טלית לעשות דמותר וכ"ש כנפות ד' שאינו בגדמטל~ת

 לילך יכול קטן בטלית דאפילו ירידה קטן לטלית גדול מטלית שנוייא ותו ''
 כנלע"ד. 1 כלל ירידה וליכא ובטליתדה-

 משום אי קטן טלית ולעשותו לחלקו שרי גדול דמטלית העולה התורהזאת
 אסרו ולא מצוה תשמישי דהוי משום ואי ירידה  חשיב לא המובחר מןדמצוה
 דאמוי טעמי הני מכל ירידה, וליכא למצותו דחזי משום ואי המרדכי לדעתלהוריד
 פני ואוחילה להתלמד, אלא למעשה ולא להלכה לא כתבתי הנלע"ד דשוינעל'ד
 ואחת באר'ש אחת וכשורה כהוגן כתבתי שלא על בעבדך אפך יחר נא אלמו"ר

 אפילו זאת חזי דלא הוא גברא ב"שא עבדא האי חזי דשפיר בעינא מר דחזיבקור"א
 לקיומי בעינא השיאני שהנחץ ועוד הגחלים, על כחותה אלא אינו ק"שואיםלשומר
 לפני לעני בתפילה סליקנא ובהא לפסח. קודם פסח בהלכות שוא~ם ז"למאמרם
 בנתיב וידריכני בתורתו עיני יאיר והלאה מהיום אשאלה ומאיתו מעוני,שוכן

 ולעשות. לשמור וללמד ללמוד מתורתך נפלאות ואביטה עיני גלמצותו,
 שכירה ותלמדהון דרבנן קמהון קידה מחוה כירה אפר וזעיר הצעירכ"ד
 והוא במעוטו בטל~קיטו

 וש"ס. חז"ל מ"ס פאפא ינחק ב'אליעזר

 דאירפט תיבותא האי בה"ע פ' דאיתא ממאי דאסור נראה היה דלכאורהבהם"כ
 דאירפט בכה"ג דדוקא דמהעמע וכתבת אסיר, כורסייא שרי זוטרתי תיבהלמיעבדיה

 מקום כאן ואין 'דארפט., תיבת דהשמיטו הפוס' על ותמהת אסור הכי בלאו האשרי
 ארפט, דנקט והא קטנה, מ"ל גדולה דמ"ל שרי, נמי אירפט בלא דודאיתמייה
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 לנ"ד. ראיה מכאן אין כן ואם אסיר בכה"ג אפילו דכורסייא נקטיה דסיפאארבותא

 ס"ת אפילו למכור מותר בשלו דיחיד מנין )מכח ממ"ש להתיר ראיה הבאתתו

 הרמב"ם לדברי ראיה שהביא מר"ן על ותמהת דאוסר הרמב"ם סברתוהבאת

 שכלל מה כפי מרן פוסק מקום דבכל כלום זה ואין כוותיה דלא פסקובנשו"ע[
 ומה כמותו, לפסוק דדעתו משום ולא הרמב"ם דברי להשב קמהדר ובכ"מבהקדמתו

 דגם דאפשר משום בשם פסק בה"כ דגבי לק"מ וביה מיניה מרן עלשהקשית

 דשרי ס"ל הפוסקים רוב פליג אפילו ב"י הביאו הריב"ש וכש"כ שריהרמב"ם
 וכן אסרי כולהו וריב"ש והר"ן והרמב"ן הרמב"ם בס"ת מ"מ נקטינן,וכוותייהו
נקטינן.

 בתרא כי"א לפסוק דרבנן בפומייהו דמרגלא מאי על מעולם לך דהוקשהומאי

 עמודי שני דקיימי דהיכא הוא בזח לי שנראה מה מותר, או אסור כתב למהוא"כ
 שקול דלאו משום מותר או אסור ואומר כוותייהו פסיק שיטתא בחדאההוראה
 הרמב"ם דפליג היכא אבל איתמר, מכללא אלא כותייהו דפסיק הואדעתיה

 י"א בשם כתבו דס"ל לסברא אז בהא כללא דליכא והר"ן הרשב"א אווהרא"ש
 בלי בסתם חסברא אותה לכתוב דעתו על סומך אינו ומ"מ ס"ל דכך לגלוייבתרא
 ס"ל. כמאן דעתו ומגלי וי"א י"א כותב לזחחולק,

 דמותר מהאי ראיה והבאת בקדש מעלין משום בהם אין מצוה דבתשמישומ"ש
 דשאני ראיה, משם אין הרשות לדבר ואפילו תמחוי ומקופה קופה מתמחוילעשות
 מה הגבאים שיעשו ע"ד עושים צדקה כשפוסקים עליהם מתנה ב"ד דלבחתם
 בא"ה בזט"ה דוקא דהיינו כתב דהמרדכי ועוד אסור. הכי לאו הא ב"י כש"כשיראו

 בד"מ כמבואר אסור מצוה בתשמהשי דאף ס"ל הפוסקים כל דמילתאואעיקרא

 מצאתי בשם כן כתב וב"י הוא ונהפוך ליתא המרדכי כתב דכן וע"ש א"חובב"י
 הפוסקים. דעת כן ואיןכתוב

 דמותר רנ"ט בסי' דמ"ש סתירה, כאן אין אהדדי סתרי ריב"ה דדבריומ"ש
 בשם לעיל כמ"ש עליהן מתנה ב"ד דלב משום היינו אחרת מצוה לצורך4אנותו
 דלא דאסור פשיטא לשמם שגבו עניים לצורך דגבו דמיירי רנ"ו בסי' אבלהב"י,

 נברא. ולא היה לא הט"ז משם ובהש"כ לדבריך. מקום ואין ופשוט ב"ד לבשייך
 ברור הטעם דאסיר נשתקע לא ומ"ש דשרי נשתקע מ"ש טעם ידעת דלאומ"ש

 מפני אסרו נשתקע דלא דהיכא אלא נשתקע בלא אפילו שרי הדין מןדלעולם
 לא מוהרי"ק על דהקשית ומאי ליה, דניחא משום שרי אחרת למצוה אבלהמחלוקת

 ואף נדר דהכי אדעתא מקמעא בין מהרבה בין להדליק להם קבוע דחק דכיוןק"מ
 לו. שומעים אין להרבות הנודר כונתאם

 עומד בקדוושתו בה"כ דכתב דהא לתרץ אפשר וכו' רש"י על לתמוה דהשומ"ש
 דבה"כ דאף כתב, לרבותא אלא בקדחשתו עומד שיהא דבעינן למימראלאו

 אם ודוקא כמ"ש דשרי נראה הדין ולענין הדמים. מורידין אין אפ"הבקדהמתו
 המצוה כמבזה דהוי אסור עליו הציציות בעוד לחלקו אבל מתחילה הציציותיוציא
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 אהם נאום מטכים הפנאי שאין הלחץ מפני נחץ של בעיטיו כתבתי כ"זכנלע"ד.
צעיר

 מאי על וכן וביה מיניה מרן על דהקשיתי מאי על רבא ניהו מי'ר מ"שראיתי
 מודים. בזה עניתי אני גם וכו' דרבנן בפומייהו דמרגלא מאי על מעולם לידהוקשה
 והבאתי בירידה לן איכפת לא מצוה דבתשמהמי שכתבתי דברי על מ"שברם
 דלב התם דשאני מו"ר וכתב שירצו, מה לכל לשנותם דמותר ותמחוי מקופהראיה
 ובאמת ע"כ. במא"ה בזט"ה דוקא דהיינו כתב דהמרדכי ועוד עליהם, מתנהב"ד
 דאפילו ט"ל במז"ל דהר"ם דכיון לכתוב היה ורצוני הקולמוס השמטת היהדזה
 פסק ותמחויי קופה גבי ואלו שירצו מה לכל המעות לשנות בידם אין במא"הזט"ה

 וז"ל כתב הכי ובתר אחר דין המרדכי בשם עוד כתב כתוב מצאתי בב"י שכתבאחר
 המרדכי דברי שהם טפק ובלי מינא". דפחיתא למצוה אפילו לשנותו דשרי כתב"תו

 ונהפוך מו"ר ומ"ש ע"ש. דב"ב פ"ק ברהם מצאתיו ולו בקשתיו ושוב ליה,דסמיך
 היינו מינה דפחיתא למצוה לשנות דשרי דהא המרדכי שכתב לפי היא כוונתוהוא
 שנא דלא דסבר בהדייא הרי העיר אנשי במעמד העיר טובי ז' כשמכרודוקא

 העיר טובי ז' כשמכרו נמי קדושה בתשמה~י דהא קדושה, מתשמה~י מצוהתשמישי
 בעינן קדושה דבתשמה~י לומר מצי והיכי להורידן)והכי( מותר העיר אנשיבמעמד
 זהו שרי קדושה בתשמישי אפילו גוונא בכהאי והלא מצוה בתשמישי ולאעילוי
 לי. אמר שהואכוונתו

 דבתשמישי הרמב"ם כדעת ס"ל דדילמא תברה, לא מהא דאי דאמינאואנא
 כח יש מצוה בתשמהמי ואלו להוריד, העיר אנשי במעמד זט"ה ביד איןקדושה
 זט"ה דבעינן והא מצוה. בתשמהמי להוריד מותר בשלו יחיד וה"ה להורידבידם

 דכל אלא להוריד, דאסיר משום טבעא היינו לאו הכי בלאו סגי ולא להורידכדי
 לכל להו ניחא לא דילמא למיחש איכא דהו מאן דמכר דלא בא"ה זט"ה מברושלא

 דאטור אסיר, הכא להוריד דשרי אע"ג להו ניחא דלא וכיון בירידה, העירבני
 התם דאמרינן מאי על העיר בני פרק בוק,צ רש"י כמ"ש בעלים, מדעת שלאלמכור
 עי"ש. למוכרו אסור כרכים שלדבה"כ
 צדקה דגבו דהיכא דאמרינן דהא לומר דמוכרח בעניותין דכתיבנא מאיועל
 עניים בה דזכו לעניים דגבו היכא דוקא היינו אחרת, למצוה אפילו לשנותואסור
 יפרענו לא אפילו לשנותו שרי לבה"כ דגבו היכא אבל תובעים לו שיש ממוןוהו"ל

 מצוה לצורך לצורכו אותו שגבו מדבר לשנות דשרי רנ"ט בסי' מדכתב כןוהוכרחתי
 לצורך לשנותו דמותר רנ"ט בסי דכתב דהא רבא ניהו מו"ר ע"ז והשיבאחרת,
 דכתב רנ"ו בסי' משא"כ עליהם, מתנה ב"ד דלב משום טעמא היינו אחרתמצוה
 עליהם. מתנה ב"ד לב לומר שייך דלא דאסור ודאי התם עניים אותם לצורךדגבו
 לשנות מותר כתב נמי רנ"ט בסי' דהא מרי, לי ושרי לדברי מקום דאין כתבולפי"ז
 מצוה איזה לצורך אותו דגבו משמע אחרת, מצוה לצורך לצורכו אותו שגבומהדבר
ודוק.
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 אומר ואני נברא, ולא היה דלא מו"ר ע"ז כתב הרט"ז כתב שכן שכתבתיומה
 ע"ש, לשנותו יכולים אין ד"ה ב' קטן בסעיף נברא ולו' היהלו'

 לדבר ~שנותו שרי נשתקע בלא אמאי טעמא ידעתי דלא דכתיבנא מאיועל
 דהטעם רבא ניהו מו"ר כתב הרשות, לדבר אפילו לשנותו שרי ובנשתקעמצוה
 מפני אסור נשתקע דלא דהיכא אלא נשתקע, בלא אפילו שרי הדין דמןברור

 משום תירוצה בהך לי ניחא לא רגליהון דתחות עפרא ואנא כת"ר. עכ"דהמחלוקת

 מעכב המנדב אם דאפילו רנ"ט סי' ב"ד הרב"י הביאו בתשובה להרא"ש הוידחזי
 לחיים מיתה בין וליתני ליפלוג למחלוקת דחיישינן איתא ואי לשנותו, מותרבדבר
 והוא מחיים בעודו שמו נשתקע אם דאפילו דמשמע נשתקע ללא נשתקע ביןולא

 דאמ דהקשיתי מאי קשה נמי דפרזצית דלמאי הרואה דאנכי ובאמת שרי,מעכב
 לשנותו, שרי נמי מעכב כי אמאי לו דינוח דבעינןאיתא

 לדברי ציית ישראל אבל וז"ל דכתב הללו הרא"ש דברי על לע"ד קשהועוד
 וכו'. לתקנתם ציית דלא ישראל יש אם ואף פנוי לא שנוהו הדין דמן ומאחרחז"ל

 תקון דהכי נמצום הוא פנוי דלא דאמרינן דטעמא דכיון דבריו להבין זכיתיולא
 תקון דהכי כיון פנוי לא וה"נ הרזצות, לדבר אפילו לעשנותו דזצרי רבנן לימרורבנן
רבנן,

 ניחא בנשתקע תלוי והכל לשנותו שרי מעכב אפילו דבנשתקע איתא דאםותו
 לי מה דפנוי משום הוא דטעמא כיון ב אבל לשנותו, דשרי שהתנדבבישראל
 מיתה אחר ואילו להכי, למיחש איכא קיים שהבטול כל נשתקע לא לי מהנשתקע
 דזעירן ע"ב ד"ו בערכין כדאמרינן נמי נשתקע בלא אפילו נשתקע אירייאמאי

 רבה ואיקפד שכיחן דלא משום חזנא ושנייה כנישתא לבי שרגא אינדבטייעא
 הדברים וכשהרצתי וצ"ע למי חשנמי ד משמע ואתי דמקרי דזמניןמהצום.

 דמילתא דאעיקרא משלו נופך והוסיף לדברי הודה ענינו יוסף ורבינו מורנולפני
 מצינו דלא ההצות לדבר לשנותו שרי דבנשתקע לומר לפוסקים דמנ"ל היאמקשה
 ודוק, בגמרא מוהגילוי

 נראה אהדדי סתרי דדבריו רש"י על דתמהתי מאי על רבא ניהו מו"ר כתבתו
 בקדושתו בהכ"נ דאפילו כן, כתב לרבותא עומד בקדושתו דבה"כ דכתב דהאלתרץ
 דבמכר לרש"י ס"ל אלא להא דליתא יראה בעיניו לו, בשר והעיני עי"דעומד
 ההיא הו"ל כהנא רב בגמרא התם מדאמרינן והכריחתן בעילוייא, סגי לא דהוכל

 איתא ואי בא"ה, מזט"ה ובניה זיל ר"כ ליה ואמר למזרעיה בעי כנהשתא דביתילא
 דמעלים כיון סגי הכי בלאו מזט"ה לקנותו הצריכו אמאי הדמים בעילויידסגי
 תירץ ושוב לדברי הודה מו"ר לפני הדברים וכשהרצתי הטב, ודוק יעו"שהדמים
 לשנותו דאסור לעניין היינו עומד בקדושתו דבה"כ דקאמר דהא אחרבעניין

 זט"ה כשמכרו אבל הרא"ש שכתב כמו ההע מטנה תשמהש וזריעה מטנהלתשמיש

 דכתב דמאי צ"ל ולפי"ז במתניתין, דשנינו דברים הד' לאותם אפילו לשנותושרי

 בה"כ אם אף פי דספרים דומיא עומד בחשיבותו הכנסת בית בקודם בדיבוררש"י
 ספר בהם דלוקח דספרים דומיא להורידו אסור אפי"ה לוקח ביד עומדבחשיבותו
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 להוריד אסור אפי'ה לוקח כיד אף עומדים בחשיכותייהו דספרים ואע"גתורה,
 לי אמר והוא במתני' למינקט הו"ל רבותא דהאי דוחק דזה ובאמת לבה"כ,וה"ה
 מידי. לא ותו ודוק דוחק שהוא הואהכי

 ז"ל דאנת כמוהרו"ב רבותשובת

 על תורה. נפל וקויים קובל הוית התורה. מן לקובלנא מכאן דתורה. גזא הןהן

 אכי רשאי מזיגנא לא דנא דמקדמת אוחרא. וכיומא כאתמול פני את ראית לאכי
 את משכתי ועתה תורה. של לגומרה בזכותך דמהפיכנא עד וכרא. ואכסתאסדיא

 דכירא. איכא דכריך וממתלי עיניך ריסי ומכין תורה. מדכרי קונה משיכהידי
 חובת רמיא עלי וחיוכא זוטרא. מילתא או רכה מילתא עליך בליבי שיש סכורדאתה
 עצרתי אך ראה ד ג דין כי וכשורה. כדין אמת דכרי קושט להודיעךגברא.
 כי ואף קצירה. אדני יומא אדני קצר היום ה כי על ה לי ימלאו לא יגיעיכל

 והיכי עימי ליתנהו רכ דבי ספרי הני שלנמה[ ואין לחם אין בכיתי כרוכותהלילות
 עתה עד כי ברורה. בשפה אחרינא טעמא לך אמינא ותו מחסרא. חסורי כיקתני

 דליעביד היכי כי זוטא איסורא ליעכד לחכר ליה ניחא אמרתי כי זמן איזהזויבדתי
 יכול יחידי ללמוד תרצה שאם לגדר באת ככר לאל שכח ועתה רכה, מצוהחבריה
 ומה אלי תביא הקשה הדבר יהיה ולפעמימ הלימוד, דלתי על שוקד תהיה אםתוכל
 זכרון זאת לך כתוכ ואתה לכיתי, אנכי גם ואעשה אליך אומר עבדו את ה'שיחנן
 סיגייך ככור ותצרוף לימודך על תחזור זמן ואחר רבים, ימים יעמדו למעןבספר
 יורוני אשר כפי דכריך על נשיב ועתה תורה. של דרכה היא כך בדילייך כלה,סיר
 התורה. במאור עינינו יאיר וה' השמיםמן

 הנץ קודם המגילה לקרות שהתיר מ"י הר' על דתמהת מאי הויתחזה
 המנחה מפלג לקרותה לאנוס דשרינן מק"ש טפי במגילה דמקילינן מדחזינןהחמה

 לא ק"ש דלענין דאע"ג לומר מ"י הר' דכונת ולק"מ, מק"ש. הרתק"דלמדה

 ולקרותה לחזור דצריך כש"ע שטק דהא לילה הוי המנחה דמפלג אר"תסמכינן

 דצ"ל הרי לכן, מקודם יצא דלא ולקרותה לחזור צריך דמדינא ס"ל ואיהוכלילה

 המנחה, מפלג המגילה לקרות קצת כאנוס התיר ואפ"ה יום הוי המנחהדמפלג

 קי"ל דינא דלענין ואע"ג הקילו. דרבנן דמגילה דכיון טעמא, דהיינו לומרבהכרח

 כיון יום דהוי אע"ג הנץ קודם ה"ה לילה דהוי דס"ל אר"ת סמכינן יום,דהוי
 הנץ, קודם לקרותה ליה שרינן לאנוס דגנו, אינשי דאיכא לילה הוי ק"שדלענין

 פרי הרב שכתב כמו א"נ אינשי, דגנו כמאי המגילה קריאת תלוי דאינואע"ג
 ובלילה ביום צועקים שהיו לנס זכר וכלילה ביום המגילה קריאת דתקינומגדים
 הרכה איכא הנץ וקודם כלילה, תיקנו ולכן צועקים היו ישנים שהיו בשעהוגם

 דינא לענין אבל מ"י, הרכ דברי לישכ כתבתי וכ"ז יע"ש, לנס זכר ואיכאישינים
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 כן. העלית אתה שגם כמו הרמג"א לסברת נוטהדעתי
 תה"ש דר"פ סוגייא והבאת תשלומין למגילה הט אם דנסתפקת מאי חזינאתו
 נראה ואח"כ הנלע"ד כפי לאחת אחת להו אתרץ קדם והן בה, להקשותחורבית

 לא ותו חצות עד ולכ"ע הש"ס דמקשי במאי תחילה, יצא זה אתה, שתירצתמה
 עד ואזיל מצלי יומא כולי ומשני וכו', שחרית יתפלל וכו' טעה יהודה רוקאמר
 דזמן אמת דהן קושיא, דמאי "י והוקשה וכו'. בזמנה תפילה שכר ליה יהביחצות
 ר"י קאמר בהא שטעה כגון בדיעבד אבל לכתחילה והיינו לא ותו חצות עדתפילה
 ושל דקתני במתני' חזינן דהא לתרץ, יש שפיר לדידי זאת וקושיא ב'. מנחהדיתפלל
 גופיה ר"י דהא היום, כל זמנה הוי דלכתחילה לומר אפשר ואי היום כלמוספין
 לאחר לכתחילה היתר לו ואין פושע נקרא ז' לאחר מוספין דהמתפלל בש"סקאמר
 מכלל נאנס או שטעה כמי איירי דמתני' וצ"ל שעות, ז' לאחר המוספיןתפילת
 והאר"י קמקשי שפיר וא"כ בטעה, אפילו היינו חצות עד דקתני השחרדתפילת
 ליה יהבי לא חצות לאחר בזמנה תפילה שכר ליה יהבי חצות דעד ומתרץ וכו'טעה
 ליה יהבו מיהב פחטע נקרא שעות ז' דלאחר אע"ג במוסף אבל בזמנה, תפילהשכר
 כזמנה. תפילהשכר

 אר"י מתני' תקשי דלא לתרץ אלא כא לא תרצן של עצמו דכל דכיון הקשיתתו
 מדקאמר הכי משמע לא ר"י מדברי הא ומצלי, אזיל יומא דכל לומר ליהמנא

 התפלל ולא טעה הול"ל דאל'כ דוקא, תפילה דבזמן משמע שתים מנחהמתפלל
 זאת וגם הלילה. כל יתפלל מנחה התפלל ולא טעה חצות, אחר יתפלל חצותקודם
 וקטקיעת סמוך כשירצה חצות אחר דיתפלל הו"א הכי קאמר דאילו לתרץאפשר
 דכל מיד חצות אחר דיתפלל הו"א א"נ מנחה, שהתפלל טובא דאיכא אע"גהחמה

 כל דקאמר והיינו וכו', ב' מנחה מתפלל ר"י קאמר לזה עדיף, טפי דמקדיםמאי
 רוצה אינו דעדיין ואע"ג עדיף טפי דאקדומי נימא דלא לאפוקי ומצלי אזיליומא

 האחרת תפילה כשמתפלל ומצלי אזיל יומא כל אלא דלא, קמ"ל מנחהלהתפלל
 להתפלל מצי לא האחרת תפילה זמן שהגיע דכיון מקדים ואינו היום כלדזמנה
 זמנה. שהגיע תפילה שיתפלל עד זמנה שעכרתפילה
 מי ב' ערבית יתפלל אם מנחה התפלל ולא טעה אם דבעי במאי לו הוקשהותו
 ר"י קאמר לקרבן,דהא תפילה מדמינן לא ע"כ דהא וכו' קרכנו בטל יומו עברנימא
 מאי וא"כ שחרית קרבן זמן דעבר אע"ג ב' מנחה מתפלל שחרית התפלל לאדאם
 לקרבן תפילה ליה מדמינן דלא לתרצן ליה פשיטא ודאי דהא י"ל ולזהקבעי,
 תפילה שישוו צריך תקנום תמידין כנגד דתפילה דכיון מספ"ל אמנםלגמרי.
 והיינו יומו יעבור שלא זמנו עכר דכבר אע"ג דלפחות והיינו מה, בצדלתמידין
 לא אם אבל יומו, עבר לא זמנו דעבר דאע"ג ב' ומנחה ב' שחרית דיתפללטעמא
 קרבנו בטל יומא עבר נימא מי קאמר ולהכי יומו, ועבר זמנו עבר מנחההתפלל
 ולא הא לא ליכא ואפילו רחמי תפילה דילמא או לקרבן, שינוי שום דליכאנהטום
 קרבנו, בטל יומו עבר משום בזה וליכא ערכית דיתפלל ליה ופשיט יתפללהא
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 שפיר מקשה והשתא מצלי, דבעי אימת כל רחמי דתפלה דכיון נשמעוממילא

 תפילת שביטל דמיירי הו"א בל"ז בשלמא וכו', שביטל זה וכו' מעוותמיתיבי
 שאינו מעוות הוי ולהכי ויומו קרבנו זמן דעבר היום כל שעבר עד זכר ולאשחרית
 ויומו קרבנו זמן דעבר אע"ג שתים ערבית דיתפלל דאמרת השתא אבל לתקון,יכול
 מצי דהוה ואע"פ מצלי, דבעי אימת כל רהמי דהוי דכיון לומר אנו דמוכרהיןקשיא
 זמן דעבר התם מהטא"כ לה הסמוכה בתפילה דפורע הכא דשאני שפירלתרוצי
 הכי בתר כדקאמר במזיד מיירי דברייתא האמת לו השיב מ"מ הסמוכה,התפילה
 קהסיי בהני לתרוצי דבעית מאי ראיתי וכבר ודוק. שביטל" דקתני נמי"דייקא
 הלילה כל מנחה תפי' וכן דעתא יתובי מהטום כאן דאין דאמרי ואנא דעתא*תובי
 להבין זה בתגר למקשן הכניסו דמי ערבית התפלל הלילה בתחילת דמידאע"ג

 ואלו דוקא לא חטחרית ערבית וכן הזיד, דה"ה אלא טעה דוקא דלאו דס"לבר"י

 אדרבא שמעתי לא זו עליו לאקשויי אבל החרשתי, הכי מוקים ההז ר"י עללתרוצי

 התרצן על לתמוה יש לדבריך ותו וכו', בכח מקשה המקשה לן איתלדידן
 והא בטעה דוקא מיירי דר"י האמת על העמידו ולא טעותיה לפום למקשןדדהטיב

 או נדבה בתורת אלא קאמר חובה בתורת לא וכו', אדם שיתפלל הלואי דקאמרדר"י
 ועוד ל"א א"ע בפ' כ וצהרים ובקר ערב לר"י ליה לית ותו התפלל,בספק
 הא' דלדרך מ"ש גם דרכו, יורה והאמת דידן בדרך בלכתך לדקדק יש דו~דוקיםשאר

 מצי מנחה זמן שיגיע קודם דדוקא ליתא ואזיל מצלי מצי יומא כולי בשכת'
 מנחה שיתפלל לאחר אלא מצלי מצי לא מנחה זמן שהגיע לאחר אבל כדבעימצלי

 בב"י.כמבואר
 לו דיש הרמב"ם דלמד שתירץ הב' לתירוץ מרן על דהקשית מאי הוית חזהתו
 לך והוק~אה ורבנן, ר"י בין פלוגתא כ"כ נשוי דלא היכי כי חצות עד תפילהשכר
 ואילך שעות ומד' תקנום תמידין כנגד דתפילה כיון פלוגתא כ"כ נשוי אם בכךדמה
 דהא מרן בעד לתרץ דאפשר אומר ואני הרל"מ. קהסית והיא לר'י, הזמן עברכבר

 מצלי, דבעי אימת כל ומדאורייתא דהוי הוא מדרבנן לכ"ע לתפילה קבוע זמןודאי
 ועבר דבהזיד אלא התמידין, כזמן זמן להן קבעו דרבנן אלא אית שכתבומה

 בא חצות עד דלרבנן כיון שכן וכיון שכרו והפקיעו חכמים לו קנסו קנסאדבריהם

 לו יקנוס כרבנן דעביד מאי דלר'י לומר סברא אין בזמנה תפילה שכרבשכרו

 שכר אלא מושלם שכרו יטול שלא לקנסו לנו די אלא וכל, מכל שכרולהפקיע

 משא"כ כרבנן, עבד דעכ"פ כיון חצות לאחר ומצלי דטעי כמאן בזמנה שלאתפילה

 כלל. תפילה שכר יטול שלא ליה קנסו במזיד אדכ"ע דעבר חצותלאחר
 שכתב מטעם דחאו ובב"י הא' הדר' שכתב בכ"מ מרן על לך דהוקשה מאיגם

 נ"ל וכו', הדין מן לבא ודיו חצות עד יתפלל התפלל ולא עבר דאפילוהרמב"ם

 דחזינן מילתא גילוי כעין אלא וכו' לבא דיו דנימא היכי כי גמור ק"ו זה דאיןלתרץ
 ליה קנסו דבמזיד אלא איתו, שכרו והנה שכרו אבד לא התפילה זמן דעברדאע"ג
 הגיע שכבר עד כ"כ דפשע בהעום דוקא דהיינו מכרעת הדעת שכרו, והפקיעורבנן
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 שנקנוס לנו די אחרת תפילה זמן שיגיע קודם יתפלל אם אבל אחרת, תפילהזמן

 שדרכת דרכים ב' ראיתי שוב מושלם, שכרו יקבל שלא המוגבל זמן שעבר עלאותו

 סלולה בדרך הלכת לא הב' בדרך וגם מזור יגה לא הא' הדרך דברי, לתרץבהם

 מתפלל בעי אי האי דלרב ליתא, הרא"ש שהביא האי כרב ס"ל דהרמב"םדמ"ש

 לא שאם אלא חצות, קודם להתפלל צריך ולהרמב"ם נדבה תפילת שכרונוטל

 שחרית התפלל ולא "טעה ט': בה' שם דז"ל ב' מנחה מתפלל חצות קודםהתפלל
 להתפלל חייב היום חצי קודם נזכר דאם מינה דוק ב"' מנחה יתפלל היום חציועבר

 ב' מנחה משיתפלל חצות קודם דעדיף הרי ב', שיתפלל מנחה על לסמת. יכולואינו

 כמ"ש הכי משמע לא תפילה י"ח יצא שכתב הרמב"ם לשון וגם כוותך. דלאוזה

 דקדקתי כבר לק"מ לתשלומין דהוי שכתב הרא"ש בדברי תידוק לכי ומ"שהרז"א,

 הרמב"ם, לשון לי נתי"שב לא ואפ"ה הרא"שבדברי

 לומר הרב דכונת בדבריו יפה דקדקת שלא משום הוא הרב"ח על שהקשיתומה

 תשלומין, שחרית לתפילת דיש לאשמועינן בא דלא ב' מנחה מתפלל ר"ידמדקאמר

 דזמנה אע"ג תשלומין לה דיש נפקא ערבית מתפלל ובעכ"ש פשיטא ודאידהא

 להתפלל יכול מנחה זמן שהגיע לאחר דגם נימא דלא לאשמעינן אתי אלאבלילה,

 דקודם מכלל זמנה הגיע שכבר כיון תחילה מנחה דיתפלל קמ"ל תחילה,שחרית

 לה דיש פשיטא לאשמעינן אתא מאי דאלת"ה שחרית להתפלל מצי זמנהשהגיע

 ב' יתפלל מנחה זמן שהגיע לאחר דוקא לאשמועינן אתא דהא וכ"תתשלומין,

 מכרעת הדעת דאין לפר,1 הו"ל הא כי כל כלל, יתפלל לא זמנה שהגיע קודםאבל

 מהני לכאן באו חדשות ופנים הלילה שעבר ערבית תפילת דאפילו כיון כןלומר
 ותו כ"ש, לא אחרת תפילה זמן הגיע לא ועדיין ביומו שחרית תפילתתשלומין

 בתפילה אלא תשלומין שייך דלא דכתב במאי הלבוש על דדקדקת מאיראיתי
 מיירי דהלבוש היא, מילתא ולאו תשלומין. להו דאית מילי כמה איכא דהאדרחמי,
 קשיא, הא קשיא ואי דמעשה, במידי ולא קבוע זמן ליה דאית דקריאהבמידי

 לה יש בשבת השבוע פרשת קראו לא דאם תשלומין איכא נמי דקריאה במידידהא

 שנים בג' לתורה דמשלמי אתרא איכא דהא לק"מ זו וגם אחרת, בשבתתשלומין
 הוי קרוכה שמועה ובאבילות קרא, דגלי משום היינו דאיכא מעשיות במצותוגם

 לקרות רוצה אם אלו עם לק"ש ענין ואין פשוט וכ"ז הרבה שמצטער מיתהכשעת

 ובקומך דבשכבך קיים לא ק"ש מצות אבל בתורה, כקורא שכר לו ויש בידוהרשות

 רחמנא.אמר
 עליו דהקשה ממאי שצ"ו סי' ב"'ד מר"ן דברי ל"שב הרבה שיגעת דאחרומ"ש
 האחרונים לדברי פנותי קודם לאל שבח אני דעתא, ליתובי מצאת ולאהרב"ח

 הבדלה בין לחלק נה"כ והרב ט"ז הרב כדתירץ ותירצתי עליו שהקשו ממהנרגשתי

 כתוב כבר התירוץ שעיקר כיון לכתבו רציתי לא אך דברי וחיזקתי שנתגדל,לקטן

 בס"ד. מתוקן והכל אמת דין והדיןבאחרונים

 במ"ש עיין "י. נתיישב לא ולבסוף טומטום בפירוש דכתבת מאי הוית חזהתו
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 ויתיהיב כהרי"ף שמצא האחרת ובנוסחא דאנדרוגינוס בברייתא ליהודה וזאתהרב
ל.

 של לעומקן ירדת לא שנקרע בטומטום לן דנסתפק במאי דינא לעניןוהנה
 בס' עיין והמסתעף זה דין מקור לידע תרצה ואם תניא. בדלא תניא ותליתנדברים[

 שהביא והירושלמי מגילה לענין אונן בדין והרחיב שהאריך במה רצ"ו סי' דודקדש
 ברמ בדבריו, להשתעשע מופנה איני וכעת אמא ותרצו שנקרע מטומטוםשם
 אכי"ר. בתורתו עינינו יאיר וה' השאלה פרטי כל ונגלין מסתעפיםבהמם

 מגורשת אומר יוסי רבי הימים באותן היא דמה במתניה ע"ג ד' גיטיןעיין
 דוק. יוסי דרבי טעמא בש"ס ע"ש המגרש פ' מגורשתואינה

 הסימן

ב

שאלה

 אפילו לשןתות[ ולא בשחרית ביתו מפתח לצאת שלא מהאחרונים נו'שלעניין
 שבתתי שמע בפ' וכן מ"ש. עול עליו ויקבל שמע של א' פסוק שיאמר עדנום

 ק"ש "'ח יוצא פוסקים דלהרבה כיון ביה למכרן דמי שפיר אי תודיעניהזמירות
 פסוק אותו בקריאת יוצא שזה נמצא א"כ בו, יוצא ובד בלבד א' בפ'מדאורייתא

 לתפילת סמק- ובמקומה בברכותיה קריאתה עיקר שתהא ותקנתה מצותהומעקר
 מהו שמים[ מלכות עול נקבלת קעמ"ש הק"ש שקוראין מה לענין תודיעני גמי'ח.

 ושכמ"ה. מעכב הדבר אם וגמ רז"ל למדוהו ומהיכן העול ומהוהקבלה

תשובה

 זמן והגיע בתורה קורא היה דתנן קורא היה פרק דר"ש להא תנינא מליןריש
 כיון אם מאי כונה צריכות מצות ש"מ בש"ס עלה והקשו יצא, לבו כיון אםהמקרא
 בתורה לקרות מתכוין שיהא דבעינן ופירש"י להגיה. בקורא קרי, קא והאלקרות
 להיב וכדי שפי, ומה בתו' ועיין מתכוין, לא נמי לקריאה להגיה והקוראבעלמא

 דמשניבקורא דהכא אהך ב' כ"ח ד' בר'ה דפירש"י מאי בהקדים נלע"ד רש"יפי'
 אע"כ נינהו. סתראי הני ולכאורה מגמגם, אלא כאן אין קרייה אף פריש"ילהגיה,
 על פירש דהתם לדהתם. דהכא פירוש להשוות הן ושפיר היא אחת ודא דדאנראה
 אלא יצא, דלא פשיטא דאל"כ כהלכתו קורא שאינו בכך שדרכו להגיההקורא
 דהתם מתעסק ע"ד במתכוין שלא קריאה ויצאתה מגמגמ להיות אלא אינודכונתו
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 בתורה לקרות שלא דאפילו מתכון לא נמי לקריאה הכא דכתב והיינו יוצא,דאינו

 קריאה ויצאתה מגמגם להיות כוונתו אלא מתכוין לא נמי בלחוד קריאהאלא
 ע"ש. תר"י פי' זה שע"ד ראיתי חשובממילא

 חדא טעמי מכמה פי' בהך לרש"י ליה ניחא דלא אפשר התוס' דפי'ומאי

 כלומר אלא לקרות כיון אם הך דוקא לאו ולומר לידחק הוצרכו התו'דלפירוש

 דבעינן אלא קורא היה נמי השתא דעד כפשוטיה אתי לפירש"י אומנם כדין,לקרות
 לקריאה. מתכויןשיהא

 ליה ניחא לא הכי דמשום דאפשר רש"י לדעת התו' בפי' הדוחק מן ישועוד
 דמעיקרא משמע קורא והיא היא קריאה לאו דמגמגם התם רש"י כתב רהריבפי'

 לפי' נמי והא קורא, היה ליה קרי היכי התוס' פי' ולפי כהלכתו, שלא קוראהיה

 עוד מזה ונמשך במתכוין. שלא שהיה אלא כהלכתו היינו קורא דהיה ניחארש"י

 מתני' קמ"ל מאי היא קרייה דלאו דמאחר התוס', בפי' הדוחק מן ריש שלשיהבה

 דסגי קמ"ל דהא למימר וליכא וצא, דלא וכיוצא לטטפת בכתי קרא אםפשיטא
 שלא קורא שהיה משמע דמתני' ריהטא דהא למצוה כיון שלא אף לקרותבשכיון

 י"ח לצאת כדי דהיינו ומסתמא כדין, לקרות כיון שמע לפ' וכשהגיהכהלכתו

 ע"ש כפירש"י שפי' עד מ שנמשך נראה בפי' הרמב"ם וגם ניחא.ולפירש"י

ורוק.
 דהא התו', לפי' ובין לפירש"י בין קלע"ד לכאורה דהוא מאי אשיבנו לו' ד'ועל

 וע"כ דהכא, התו' כפי' ולא רש"י כפי' אלא לפרש א"א דלקמן ברייתא בהנךע"כ

 ונמצא דוק. ע"ש אחרים דברים בהרהור פונה לבו יהא שלא כונה ההיאלפרש

 דמתני' בלישנא לפי' הדוחק מן קצת הש ועוד שונים, הפי' דכמה להשנאדבחד

 אם דהיינו וצא כיון אם דלימא סגי והוא הכא בעי מאי דלבא לבו כיון אםדקתני

 דוחק. והוא ולמכד"ל למכ"ל לקרות לבו אל נתן אם דהיינו צ"ל ולפי' לקרות,כיון

 ק"ש. הל' ע"ש ח"ב אשכנזי המשנה מרכבת בס' פי ומחקתיו אדעתי דסליקהאי

 דן אני ועליה דש"ס דתרוצא לישנא לפום כן לפר' הוכרחו ורש"י התו'והנה

 אחרים לדברים ליבו מפנה יהא שלא כיון אם דמאי למת' לתרוצי מצי הוהדשפיר
 דפר דלב דמתני תנא הך דסבר לומר אפשר היה לפרשה פרשה בין חילק דלאואף
 וכמו ולק"מ בצידו תשובתו לזאת אי ומיהו כתיבי, ק"ש לעניין כולהו והשנייהא'

 דבכוליה ליה דמשמע משום היינו וכו' מינה שמעת בעי דקא דהא הרשב"אשתי'
 מאי תיקשי דא"כ דמתני' לתנא ס"ל דהכי לאוקומי מצינן ולא ע"ש. קאמרק"ש
 א'. פסוק אלא כונה דא"צ דס"ל לקמן לר"מ דחזינן גמ ומהמתני',

 לא ותו כונה צריך א' דבפ' לקמן דאמר דר"מ במילתיה פי' שם הרשב"אוהנה
 ע"ד להקשות והרבה ר"מ מיירי לא דבהכי לצאת כונה ולא העניין כונתדהיינו

 הרמג"א הר"ם בדברי הבין וכן לצאת, כונה על לה דמפ' בדבריו שהביןהרמב"ם

 והוא דהרמב"ם, דלהשניה מריהטא משמע הוה דהכי ואיברא ע"ש. ר ס"ק ס'סי'

 דפ' דכונה איתא ואם יצא, כדרכו בתורה קורא היה דאפילו השאר על שםמדכתב
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 בקורא דהא כונה, בעי דלא השאר על לפר' הו"ל העניין כונת על הוא דקאמרא'
 אפשר לזאת אי ומיהו העניין, כונת מכוין שאינו מלתא פסיקא לא כדרכוכתורה
 כונת ולא לצאת כונה לא כיון דלא ואף העניין כונת א"צ דבשאר דה"קלישב
 כדכוי פי' דהכ"מ כתב שם והרמג"א צויך, מיהא כונה דשום תימא דלאקריאה
 מל' כן משמע ריהטא דלפום דאף כיה אידון מאי ידענא ולא לצאת כונההרמכ"ם

 מדכתב והוא העניין לכונת לה מפ' הכ"מ דגם לומר אנו מוכרחים מ"מהכ"מ,
 ודבוי העניין ככונת איירו כתנאי דפסקי אחריני אמוראי התם דאיכא דאע"גשם

 אמורה נמי דמלתיה ר"ל אמוראי, הנך כשיטת אזיל דהכא לומר מוכרחימהרכ"מ
 דכונת להך פסק דלא דהרמכ"ם פסקיה על תיקשי דאל"כ העניין כונתלעניין
 השמיטו. ולמה מנייהו חד כשוםהעניין
 שהרכ אלא הרמכ"ם, ככונת שלי"ת לדעתו שכיונתי ס' סי' להרפ"ח הויוחזי

 דפשיטא וכתב כתורה, קורא היה אפילו שכתכ הרמב"ם ל בנעימה הכליע שםז"ל
 ביה. אידון מאי ידענא ולא יעמ"ש הק"ש בכל לצאת כונה צריך הר"םדלדעת

 כמה דכל כידי עלה ולא העניין כונת לעניין הר"ם לשון לישב הרכהוחתרתי
 כוונה על דאיירי לומר לושניה דדייק אשכחנא הר'ם כלשון ועייננאדדייקנא
 לאשמועינן אתא דרבותא דמשמע כדרכו כתורה קורא היה מדכתב והואלצאת,
 קויאת כונת איכא דהא התורה דקריאת אדעתא שמע פ' לקרות כשהתחיל זודלא
 ופ' הקודמות כפרשיות קורא שהיה דהיינו כדרכו קורא היה אפילו אלא שמע,פ'

 כדרכו, הך מתישב אינו העניין כונת על נפרש אם אכל יצא. קאתי ממילאשמע
 מעיקרא כדכתי עכ"ל אלא עמו, בל ולכו כה לקרות תורה של דרכה היא כךדאטו

 נמי ואפשר כשאר. כונה שום כעינן דלא לאשמועינן ואתא לצאת, כונה עלדאיירי
 קורא כמשמעות אין עכ"פ ליה, דסמך להגיה קורא לאפוקי דהיינו כדרכו כךלפ',

 וכדכתי'. מכין באין שקוראכדרכו
 דלעניין הרשב"א דכת' ממאי דעתין ליתוכי עלן רמיא חיובא כדידן אנןומ"מ

 מצאתי ולא שיגעתי חיכי יהגה ואמת ע"ש, פ' משאר א' פ' שנא מאי לצאתכונה
 שנסכול או חלק להניחו שלא כדי לומר נלע"ד היה זה זולת הרמכ"ם. דעתלישב
 עובדא הווה ובדידן הרואות, שענינו מה לפי דוחק כ"כ שאינו מה הלשוןדוחק
 מ"ד מצינו הגמרא כחכמי וגם ולחוץ השפה מן אלא אינו ולמודינו קריאתינושכל

 כגו דיומסין מני דהוא אמר ואידך למודים. מטינא דכי לרשאי טכותאמחזיקנא
 ולהרגיז להתחזק חיזוק הצריכים מדבריהם והוא ליבו, אל ליתן האדם וצריךצלותא
 ע"ש כדרכו קורא אדם כל דתנן ע"ד והוא כדרכו שקורא וכל יצה"ר עליצה"ט

 ולעולם ישר דרך כדרכו שלא קורא שהוא חזקתו לכון ליבו אל תת מבלי פי'פירש"י
 ק"ש לעניין כש"ס איתמר דלא מאחר לבארו הוצרך ולא צריך לצאת דכונהנימא
 הפר"ח.וכמ"ש
 שיהא שא"צ לומר היינו יצא כדרכו כתורה קורא אפי' דבשאר שמ"ש נאמראו
 לשם הק"ש כל קורא שהוא בפ' שכיון כיון אלא מצוה, לשם ופ' פ' בכל והולךמכוון
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 דאף כלומר א' בפ' ליבו שיכויין והוא וכתב לשונו בסוף דמהדר והיינו דיו,מצוה

 עלה כך עליהם, א' פ' בקריאת לכוון צריך מ"מ לכוון, א"צ עצמודבקריאת

 והעולה לישב, שכתב שופר מה' בפ"ב להרל"מ שמצאתי עד לע"ד, תחילהבמחשבה

 ק"ש עיקר דאין דכתב שם שהזכיר המלחמות ס' מדברי הנראה לפי שםמדבריו

 א' פ' כמו חובה אינו מ"מ התורה מן דהוי דאף נימא או השאר ועל א', פ'אלא

 דסבר נימא או בשמו, המפר' הביאוהו ספר קרית בס' כמ"ש התורה, דעסקדומיא

 ראיתי אחרן ועד י"ג. הל' בפ"ב והרל'מ ס"ג, סי הרב"י וכמ"ש דרב'דהשאר
 א' פ' אלא התורה מן דאין דסבר בהניח דהרמב"ם להך דתי' ציון ראשוןלהר"ב

 חכמים שדברי ואף לידחק, וא"צ כפשוטן הרמב"ם דברי אתו דלפי"ז קאי,וקושטא

 ההדיוט. מן להביא מצוה מ"מ ועומדין מוחזקין הם וכבר חיזוקא"צ

 והוא התורה. מן פרשיות הג' כל אין הרמב"ם שלדעת להוכיח דנלע"דוהוא

 ציוייו שהוכפל כתב ולא וכו' ביום פעמיים ק"ש לקרות י' מ' המצות בס'מדכתב
 ואין צ"י ציויים שהוכפל בהו דכתב דהני ואיברא ע"ש. ומזוזה תפילה גביכמ"ש

 מדברי להוכיח פי"ג מח"א ב' במאמר כהן מנחת הר"ב דכתב ולמאי מקום.כאן
 פ' ג' שקריאת ג' ה' בפ"א מדכתב התורה, מן הן פרשיות הג' שכל שדעתוהרמב"ם

 ק"ש חכמים בלשון שנקרא דמה דה"ק להשיב יש ק"ש, הנקראת היא סדר עלאלו

 זה סדר ע"כ דהא תדע בש"ס. כיוונו ועלה זה סדר על אלו פרשיות ג' עלכוונתם

 לזמנה, אלא הק"ש לעיקר אינו הפ' בראש קרא דאייתי ומאי התורה, מןאינו

 כולה לקרות דצריך ממילא דאורייתא הק"ש אלו זמנים בב' לקרות דצריךדכיון

 התורה מן שאין הר"ם שדעת ראיה עוד להביא נראה והיה דוק. חכמיםכתקנת

 ולגמור להתחיל זמן להם יש אם דהמנחמים ה"א פ"ד מדפסק והוא א', פסוקאלא

 נפ"מ למאי א' פ' בקריאת יצא לא התורה דמן איתא ואם יתחילו, א' פ'אפי'

 דנקוט פ' להכי זמנה ויעבור ממשיך דילמא למיחש דאיכא דמשום ועכ"ליקראנו,

 דאורייתא. ק"שמהא
 קבלת דלעניין טעם[ ]דנותן דנ"ט דאפשר ראיה מכאן אין קושטא לפוםומיהו

 לדעת אפילו דהא עדיף, ישא"ק להקדים דאפשר כמה כל שמים מלכותעול

 ביה דאית א' פ' דשאני נשיאה דר"י ההיא פי' התורה, מן פרשיות הג' דכלהאומרים

 תיקשי ואכתי שמ. מ"כ והר"ב ס"ז סל הרפ"ח וכמ"ש שמים מלכות עולקבלת
 א"ו עמ"ש, עליו קבל הוא זימניה יומא כוליה הרי מפסיק היה אמאי א' לפ'דאפי'

 הוא התורה מן דהוי הוא דפ"א דס' הר"ם מדברי למשמע איכא אי אלאכדאמרן.

 ואף ע"ש. וכו' ישן דהיה לההיא בפ"ב מדפסק דהיינו לציון, ראשון הר"בכמ"ש

 הרמב"ם דברי פשט דלע"ד קאי דקושטא דעתי אחוה מ"מ מכרעת ידיעתישאין

 למנקט כדי לסתום הר"ם בא דלא לגמרי, בישן דאיירי הנזכר הרב כדכתבנראים

 הרמב"ם. בכללי מלאכי יד להרב ועייז דש"ס,לישנא

 ק' והדבר מתנמנם, כל לדיני התם כפליה אמאי כ"מ הרב דברי לפי ק'ועוד

 דהיינו ישן האי נפרש אי אבל מרן, כמ"ש לגלויי כדי לגמרי דכפליה לומרבעיני
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 כהלכתה, שלא מקוראה כלל קוראה נה~אינו עדיף דטפי דסד"א ניחא, לגמריישן

 חזינן פורתא דייקנא כד אומנם א', בהשקפה כתבתי כ"ז מתנמנם, איצטריך5הכי
 לפי' מכריעות ראיות אשכחנא דעתאי יהיבבא וכי מרן, דברי לדחות כדאי בזהדאין
 מנ"ל תיקשי א"כ היא חדא לאו ודא דדא איתא דאם חדא וכהנה, כהנהמרן

 יצא, בשינה ונאנס א' פ' קרא בש"ס דאמרו אההיא ק' ותו דמתנמנם, הךלהרמב"ם
 האונס נסתלק אם ולעולם א' פ' ידי שיצא היינו יצא לציון ראשון הר'ב דבריולפי
 אלא לומר הו"ל ולא בשינה באנס אירייא מאי וא"ב ולקרותה, לחזור חייבחייב
 לפי לשמוע קשה וביותר אותו, מצערין דאין לומר דהיינו מש' ולא יצא, א' פ'קרא
 ובשלמא לצטער דלא היכי כי נפטריה מדר' דהוי משום דאטו רל"צ, הרבדברי
 הוא ק' היותר אומנם לישב, אפשר והיה כ"כ ק' הוה לא אותו מצערין דאיןלההיא

 מצער הוא לא טפי נפשיה מצער הוי קמא בפסוקא דהבא בש"ס התם דמייתולמאי
 דלמצטער ולומר חכמים דברי לקיים נפשיה מצער הוה דלא 5ממוע וקשהנפשיה,
 ולמאי מרן, כדברי לומר כורחך על אלא עכ"ל[ ]אע"ב מסתברא לאפטרוהו
 לענין הרמב"ם דעת להכריח בידינו שאין באופן לישבו יש בקל דבריו עלדהקשינו

 אלא דא"צ כוונה לעניין דפסק מההיא אלא דאורייתא הוא לבד א' פ' איק"ש
 א'.שרשה

 בדבריו עיין דאורייתא הם פרשיות הב' דכל ראיות להביא הרבה הרפ"חוהנה
 ראיותיו, כל לדחות אתי מקום והנה ראיתי בדבריו עוברי מידי עני ואני ס"ז.סי'

 אריה שאגת ס' שציין ס"ז סי' ברבה מחזיק בס' רואי אחרי לתומי בקסתומשכתי
 אעמוד לא גדולים במקום ליבי אל אני ואמרתי הפר'ח, ראיות כל ג"כשדחו

 שיח בנועם לחזות בידנו מצוי הס' אין וכעת בו להתגדר מקום לי הניחו לאשבודאי
 ע"ג נ"ג ד' שם כהן מנחת הר"ב שהביא הראיה לישב לי הניחו מקוםד"ק,/ומ"מ

 דבריו יהא ולו ע"ש. ומזוזה מתפילין וחיליה התורה מן פרשיות הג' דכל והנהד"ה
 מצריך דלא יאשיה רבי לדעת דעתין ליתובי עלן רמיא חיובא מ"מ דינאלענין
 ניחזי פורתא דייקינן דכי קאי וקושטא דרבנן ק"ש למ"ד וכן א', בפרק אלאקריאה
 כדאיתא, והא כדאיתא דהא עב"ל הא אירחא, דמידי בלל מכרעא לא דהאאנן

 תורה לדברי בש"ס דדרשי בנכם את אתם ולמדתם וכן לבניך מושננתם לזהוהראיה
 ב' י'ג ד' ע"ש יאשיה, רבי בדעת בש"ס מפורש וזה ת"ת( ה' רהם רמב"ם)עיין

 בדברי דמולמדתם דעתו דמוכח וכו', בנייכו אגמרי רחמנא קאמר והכידקאמר
 ודוק. ע"ש בם לדבר ה"נתורה

 א' פסוק אלא דאורייתא דליכא הר"ם לד' לומר יש דמקום עלותומאחר

 דוקא היינו בוונה צריכות דמצות דס"ל דאף דהרמב"ם, מלתיה שפירמתרצא
 שם. לציון ראשון הר"ב וכמ"ש כוונה בעו לא דרבנן מצות אבל דאורייתא,במצות
 רבא צריכה לדידי לדרבנן דאורייתא בין כוונה לעניין דרבנן חלוקא הךומיהו

 ע"ד הרב"ח ניהו הוא זה בעניין המדברים ראש והנה לי, וירוח אדברהואמרתי
 בתב יצא, מתכון בלא דאכלן דפסק במאי עליו הרב"י תמיהת לישב תעה סי'הטור
 המלי בי חפץואם

 הוא הלא הפר'ח ראיות 4חות וצללז לכתוב בי'ע נהר לי אצלי הלא ע'ד 264ד
 ענךי.כנעס
 אמאי וכתבתם דוקשרתם פסוקי זאי דאל'כ ננר לא וכתבתם וקשרתם זורקדנן זמי!ה תפר רשאניעי'ל
 ח-וי ןמזו!ה בתפר להן תביגןכ
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 בלא אכלן דלדידיה צ"ל ה"נ כוונה צריכות דמצות דס' הרא"ש דלדעתהרב"י

 להו אית דכ"ע דמשמע דיצא סתם לכתוב לריב"ה הו"ל לא וא"כ יצא, לאמתכוון

 דהוקשה מאי מלבתוב להתאפק יבולתי לא הרב"ח לדברי בואי קודם והנההכי.

 ריב"ה ע"ד הרב"י דהקשה במאי ראשונה יצא זה אלו, ורב"י ריב"ה בדברילע"ד
 צריכות מצות באי תליא מתכוון בלא דאכלן דהן הטור בדעת הבין דאםקלע"ד
 דהא אדידיה, דידיה ליה תיקשי סתם לומר הו"ל דלא ליה אדמקשה א"ככוונה,

 דמצ"כ. תקפט בסי' פסק גופיהאיהו
 צריכות דמצות פוסק אי הרמב"ם בדעת דנסתפק במאי אליביה תיקשיועוד

 שכתב ך' ה' שופר מה' בפ"ב דעתו גילה הר"ם והלא ספיקא, ומאי לא. אוכונה

 עכ"ל א"ו להוציאו, והנהטמיע חובתו ידי לצאת השומע שיכוין שצריךלהדייא

 ומרור מצה אכילת בין ליה דטני ועכ"ל אנפשיה, ומוקי דדחיק הטור ללשוןשבקיה

 אי הר"ם לדעת דמסת' הוא ובהא זה בסי הרב"י הביאו הר"ן וכמ"ש מצותלשאר
 דאף דס"ל והרא"ש הר'ץ דעת הביא וע"ז לא, או כוונה מצריך נמי דאבילהבמידי

 הרב"י. תמיהת לה אזדא ובזה הטור לשון לפרש כנ"ל כוונה, צריך דאבילהבמידי

 אי הרמב"ם בדעת ונסתפק דעלה במאי ריב"ה ע"ד לע"ד קשיא הא קשיא איאלא
 או דמצ"כ דסבר משום הוי אי יצא לא חוליו בשעת מצה שאכל דנכפה דפסקהאי

 כתב בהדיא והרי ספיקא, דמאי הנהון בברכת ורגלי ידי מצאתי לא עניא ואנאלא,
 הא משום )אי המצות מן פטור שהיה בשעה שאכלו מהמום דנכפה טעמאהר'ם

 ומש"ה בטעמא, מלתא הרמב"ם בדברי הטור גריס הוה דלא אמינא הוהלהודא
 מידי בין דמחלק הרמב"ם דעת מפרש דה"נ היא( בלבד זו דלא אלא בטעמונסתפק
 יצא גויים שאנסוהו כגון כונה בלא מצה דאכל שם מדפסק מצות לשארדאכילה

 פרסיים דכפאוהו מהך דהא בוונה, בעי לא דאכילה דבמידי דסובר בהדיאהרי
 אף אצ"כ מצות אי ודוקא דיצא, לשיר לתוקע ומינה דמאצ"כ בש"ס התםהוביחו

 ודוק. דמצא"כ בהניח אלא יוצא אינו מ"מ ר"ה והיום שופר שהואדידע

 מדבריו דמשמע תע"ה בסי' הלבוש להר"ב שראיתי לפי כן לדקדקוהוצרכתי
 קשה כיון לזה ואי ע"ש. צ"כ מצות כמ"ד דליתי דכפאוהו ההיא להשוותשרצה

 להרב ראיתי קצהו אפס ריב"ה ע"ד דקלע"ד הך כתבי ואחרי דכתי, מדיוקאלע"ד
 היה ר"פ להרי"ף סביב אשר הגבורים השלטי מינהו ורמז שופר מה' פ"בלח"מ
 באמור הטור בעד להטב ליבי אל אני נתתי הנושא חומר ולפי ע"ש, ג' אותקורא

 וכמו יצא דלא פרסיים כפאוהו בדין הרמב"ם כלשון גריס הוה דהטורדאפשר
 אי ואפילו ע"ש. ההלכות מן נראה שכן וכתב שופר מה' בפ"ב הה"מ בזהשנסתפק
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 הרז"ה כדעת דסכר דאפשר כוונה שצריך דפוסק מינה לאוכוחי מצי לא הכיגריס
 מהא כן והוכיח יצא ר'ח לצאת ררצה שאינו צווח דאפי' תקפ"ט, סי' הרב"יהכיאו

 הנז'. ס"ס הרב"י מדברי כ"נ פרסייםדכפאוהו
 היינו דלאו כוונה כלא מצה אכל באומרו הרמב"ם כיון דלזה לומרואפשר

 היה לא שהוא דעתו כיון כלא הייתה האכילה שעיקר אלא לצאת כיון שלאלומר
 רוצה שאינו וממילא לאכול רוצה שאינו צווח והוא שאנסוהו אלא לאכולרוצה
 בד' כן לומר הנראים פנים ויש . הרז'ץ, כדעת דלא יצא דלא הוא ומש"ה י"ח,לצאת

 לדכרי מקום אין דכזה י"ח לצאת מתכוון בלא אכלן סתם כתכ מדלאהרמב"ם
 לא כעת דכפאוהו מהא הרז"ה שדקדק קאי וקושטא תע"ה, כסי' כאן שכתכהרכ"י
 אלא למצוה מכוין אינו דה"נ לשיר לתוקע דומה הוא לע"ד הנראה דלפיידעתיו,
 כדאי מ"מ הק', דכריו שיח בנועם לחזות כידנו מעד אהל ס' ואין אונסו, ידילצאת
 לה חיישינן לא אי ואף ממני, הוא רק ואם במישור הוכיח שבודאי עליו לסמוךהוא

 מההיא להו כדמשמע דפסקו משום היינו תקפ"ט סי הרכ"י כמ"ש דינאלעניין
 דיהיכ אף מצה ואכל כפאוהו הרמכ"ם דפסק ולאידך ודוק. ע"ש בדשיכראדפתח

 אפשר מ"מ המצות, מכל פטור שהיה בשעה דאכלו משום דהיינו טעמאהרמב"ם
 דלעשיית משום היינו המצות מכל דפטור דהא תליא כהא דהא הטור לדעתלומר
 לו יתקעו מצה שיאכילוהו אחרים ע"י אפשר היה דאי'כ וכונה דעת בעינןהמצות
 משום דאי ע"ש, חגיגה ברמם כדפיר' פטור דעת ר ב דלאו דמשום אלא וכיוצא,שופר
 אפי' דפטורים לומר לן למה להם לעשות חייבים אחרים ואין לעשות בידםדאין
 משום דהיינו כדאמרן א"ו פטריה, רחמנא דאנוס ופשיטא עחטים, אינםחייכים
 צריכים דתו"מ שאמרו תרומות דריש מתוספתא למשמע איכא וה"נ לכוין, מצודלא

 ע"ש מחשבה צריך אלא כאמירה סגי דלא שכתב חס"ד כס' למוה"ר וע"שמחשכה
 מצוה. לשם מחשכה שצריך דהיינומעו'
 ע"ש. לבו ידבנו אשר דכתיכ משום היינו דהתם מחשכה דהך מכרעא לא האומיהו
 מצ"כ, דאמר כמאן דוקא אתי פטור דשוטה הא אי להטור ליה דמספקאוהיינו
 מכל פטור שהיה בשעה שאכלה מפני יצא דלא הרמכ"ם טעמא דיהיבוהיינו
 מתני' מהנהו תיקשי לא הכי נימא ואפילו מכוין מצי דלא משום מינה וה"נהמצות,
 כדאידך למדחי דמצי משום לרבה מינה לאותוכי כש"ס מייתי ולא מצא"כ,למ"ד
 אמר לא דע"כ למימר דאיכא והיינו מודו, כ"ע דבכה"ג למימר דאיכא הטורדכתב
 היכא אבל וכו', לבילה הראוי כל ע"ד והוי לכוין חזי דגברא היכא אלא דאצ"כמ"ד

 למדחי רכא מצי הוה הא יצא, דלא מודו דכ"ע אה"נ לכוין כלל חזי לאדגבהא
 דאיכא ומשום המצות. מכל דפטורים דחש"ו מהנך התם עליה הקשו לאומש"ה
 דאשכחן השתא ומ"מ דוק. שד כפאו לפ' דא"צ תקשו הוא מתני מהנךלאקש'
 ד' ד"ה תו' )עיין לא, או כונה צריכות מצות אי היא דתנאי פלוגתא קושטאדלפום

 דמחייב ה"נ דאצ"כ דס"ל דלתנא למימר איכא שפיר אכתי רבא(. אמר ד"הכ"ח
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 דהטור, ספיקא והיינו ולכאן לכאן פנים יש דאכתי נמצא המצות, בכללחש"ו

 לקמן. עוד עיין חלק להניחו שלא כדי כעתכנלע"ד

 ב' ז' ד' י"ת חלק בארץ שמות בס' ב"ח להר"ם הוי חזי זה בעניין נבוךובהיותי

 מכוון אתי דיצא פרסיים בכפאוהו דהרמב"ם דינא דהך חד,ע, בדבר לידוןשיצא
 גריס הוה דריב"ה לומר צריכים היינו לא דרכו ולפי שהאריך, ע"ש דמצ"כלשיטתו

 בלא מצה אכל הוא הרמב"ם ל' דהרי חדא לע"ד. קשים ודבריו כדכתי, יצאלא
 משמע לא דלהטניה ריהטא מ"מ הנזכר, הרב דרך ע"פ להצבו דאפשר ואףכוונה,
 מאי דעיקר דמאחר וע"ק וכו', כגון בע"כ מצה אכל הול"ל הרב כדברי דאיהכי,

 העיקר א"כ הרב כמ"ש כשר דמעושה היינו דשמואל לאבוה למימרדאיצטריכו
 ומ"ש פרסיים. דהיינו שפי' הוא אשי ורב כפאוהו, אלא ליה שלחו לא דהאחסר,

 דנתחדש אפ' דהא מנ"ל, ידענא לא לשאול ושלח בזה נסתפק דשמואל דאבוההרב

 ספיקא, מאי ידענא לא אכתי לשאול דשלח דבריו ולפי והודיעוהו, התם זהדין

 א"כ דכשר, מעושה בגט דגרווצין ב' בס"פ הרמב"ם שכתב הטעם לפי אנןדנחזי

 מעצמו הגוי דכשכופהו טעמא ועכ"ל גוי, ע"י דקס"ר מ"ש הטראל ע"י שנאמאי
 כנים ואם גיטין. בטיב בקיאי כ"ע דלאו ומגרש, גמר ולא הוא דינא דלאוסבר

 אכתי ולפי"ז דיצא, ופשיטא למימר, איכא מאי מצה אכילת כגון מצות בשאראנחנו
 דמצה, מהך מידי למישמע דליכא מאחר הרב שהביא הרמב"ם על מרן קהטיתהדרא

 יוסיף הנני מצה שיאכל שכפאוהו יהודים דלימא שהק' הנז' הרב עלה דאתיולמאי
 כונה בלא מצה אכל לימא כפאוהו נקטו אמאי ליה שלחו כי דאעיקראלהפליא,
 דהיינו שהבין לרבא ק' נמי לדידיה מ"מ ניחא, הנז' הרב דרך לפי והנה יצא.לצאת
 ע"ד דקלע"ד מאי בהקדים כ"ז לישב נלע"ד לעצמי כשאני אע"כ כוונה.לעניין

 דידיה וק' ע"ש, מצא"כ כמ"ד דפוסק מדבריו דנר מ"ב ר' הגזול לולב פ'הרא"ש
 העירו שלא מהמפרשים א' שום על תמהתי מאוד ומה הרי"ף על ק' וכה"גאדידיה
 בפי' שיכוון מצריך לא דמצ"כ למ"ר דאפילו באמור לישב אחזה אני ואשרבזה,
 בתורה קורא היה כגון מצוה לשם מכוון דאינו נראה מעשיו דמתוך להיכאאלא

 מברך שאינו מעשיו מתוך מוכיח קי"ד ד' דפסחים ההיא וה"נ המקרא זמןוהגיע
 כלל מצוה לשם מכוין דלא בשוטה וה"נ מצוה, לשם איכון דלא מרור אכילתעל
 לומר רבא הוצרך הכי ומשום חול. או הוא חמץ וסבור מברך מאי ידע לאדהא

 דוק. לשירהתוקע
 אף להעשות בכך שדרכו במידי אלא כוונה הצריכו לא דע"כ לומר אפשרא"נ

 דרכו שאין לולב גבי משא"כ בתורה, לקרות הוא שדרך ק"ש כמו מצוה לשםשלא

 לשם מכוין שאינו מעשיו מתוך מוכח לא בדאגבהיה וגם מצוה לשם אלא*נטל
 לא לולב דגבי דאמרן רהך )ואיברא בפי' כונה דא"צ מודו עלמא כולי ובכה"גמצוה

 כתב תמרים כפות בח' הארץ שמות והרב בזה. יודה הרמב"ם ואף מתוך(מוכח
 דהיינו י' ה' שגגות מה' בפ"ב פי' מדלא בפי', לכוין צריך בלולב אף הרמב"םדלדעת
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 כו לצאת כדי דבאומרו אירייא לא הא משום אי עניא ולדידי בכלי. אוכהפכו
 מה' בפ"ו דפסק אמאי וסנך בו, שיוצא אופן בשום יצא לא דע"כ נשמעממילא

 כמשיגביה אמר מדלא כיון, לא אפילו דמשמע יצא, אלו מינין ד' דמגביה ט' ה'לולב
 אנו ואין אביי, אמר ד"ה מ"ב ד' שם התוס' קושית מתרצא דרכנו ולפילצאת,
 דפ' אהך הרע"ב על הרתי'ט קושית מתרצא וה"נ מיניה קבלה דאכיי לומרצריכים

 ע"ש. הגזוללולב
 הושרכו דמש"ה עלה דאתאן מאי שפיר מתרצא הנאמרים הדברים כניםואם
 דא"צ אמרן דהא כמשום מתכוין, בלא מצה אכל באמר להו סגי ולא כפאוהולומר
 שאוכל דמה מוכיחות וידיים לדבר רגליים יש דאז כפאוהו אמרו מש"ה בפיכוונה
 בלא מצה אכל אומרו הרמב"ם כיון נמי ולוה י"ח, ולא אונסו ידי לצאת כדיהוא
 ומ"מ וכדאמרן, כונה בלא לה משכחת לא הכי דבלאו וכו' שאנסוהו כגוןכונה

 יהודים ככפאוהו לה מוקי לא אמאי לתרץ הנז' ב"ח מוהר"ם לדברי אנוצריכים
 דהיינו נלע"ד דהכא גויים בכפאוהו ומיהו מעליא, כונה הוי דביהודים שםכדכתכ
 שם הנז' לדהרב איתא דאפי' שם, הנז' הרכ כמ"ש ודלא כונה בלא אףלהכשיר
 רוצה היה שלא עסקינן ברשיעי לאו דהכא נלע"ד מ"מ נינהו, עשויי בנידגויים
 מחמת היתה שעתא בההיא אכילה דההיא אלא גויים, שכפאוהו עד מצהלאכול
 ובכה"ג מצוה, לשם מצה לאכול דעתו ולעולם בכונה שלא שהיתה דנמצאהכפייה

 יצא, ואפי"ה כונה בלא חשיב אלא גרושין מה' ב' דס"פ דהרמב"ם טעמיה שיךלא
 הה"מ. כתירוץ או הרין כתירוץועכ"ל

 קאי קושטא הנלע"ד לעיל וכתי ריב"ה בעד לתרוצי עלה דאתינן למאיוהנה
 גבי כדאמרן ליה דאיפשיטא דשופר פ"ב הרלח"מ בקושית פלטינן לאדאכתי
 בכפאוהו אף דאמרן הא ליה מספקא ואי נכפה. גבי ליה מספקא מאי א"ככפאוהו,

 א"כ בכפאוהו אף דאמרן הא ליה מספקא ואי נכפה. גבי לספיקיה נקט אמאיא"כ

 בדברי גריס דהוא לאוקומה ק' שהדבר גמ ומה נכפה, גבי לספיקיה נקטאמאי
 מסתפק לצאת כונה על דלא לומר טפי נלע"ד כעת אע"כ כדאמרן, יצא לאהרמב"ם
 הר"ן בה דפליגי לא או מצה אכילת כונת כעינן אי אלא הרמב"ם, בדעתריב"ה
 הרכ"י. )הרמב"ם( הביא התו' בשםורי'ו

 התם דהא ממני, נפלאו התו' בשם שכתב אלו ירוחם רבינו שדבריואיברא
 לתקוע נתכוון דכשלא מודה מאצ"כ אומרת זאת דאמר לרבא דאף מוכחבש"ס
 לא שופר קול ושמע חמור קול לשמוע כסבור וכן יצא, דלא תקיעה בידוועלתה
 יש בקל כןש"ש להוכיח ומ"ש ודוק. מנבח דקא ד"ה כ"ח( ד' )ד"ה בתו' ע"שיצא,

 כדעת דסבר הוא הרמב"ם בדעת דהטור דספיקיה לפו,ט אפ' שיהיה איךלדחות,
 הוא חול או הוא חמץ סכור דבנכפה לנכפה, כפאוהו בין ליה דשני והיינוהר"ן,
 בני וידעתי לעיל בדכתיבנא כה"ג מורה רי"ו לדעת אף דילמא או יצא, לאומש"ה
 רשאי למזגי מצינא דלא אעשה מה אבל יפה, ושתיקותי דאמרי היא מילתאדלאו
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 רמיא דחיובא דקמן במאי גם ומה הא', דכרי לישב בזכותא שמהפכנא עד מדיאאבי
 ומו"ר חמפא, דלאי ואנא ח"ו כטועה לריב"ה נשוי דלא היכי כי דעתין ליתוביעלן

 עילאה. יתקלמ ומיניה ומיני מרגניתא ישכח רכאאיהו
 תמיהת על לתרץ דכתב מעיקרא עלייהו דאתינן הרב"ח לדברי נבא הכאמעתא

 פי' איך ידענא ולא לחודיה, אמרור קאי יצא מתכוין דבלא הטור דפמק דהאהרב"י
 עוד ומ"ש בהו. דאיירי ומרור אמצה דקאי מללו וברור אכלן דקאמר הטור כלכן

 איתמר דלא משום מצה לענין היינו ב"ד ראוהו בפ' דריו"מ מילתיה דמייתידהא

 באידך יעשה מה ידענא לא ע"ש, לדחות ויש כוונה דצריך דריו"מ במילתיהבפי
 כונת דמצריך במוגיין מדגר' דמצ"כ, דמ"ל דמוכח הרא"ש שם דמייתידריו"מ

 שופר כין דריו"מ אליבא לחלק ואין עמו. נמוקו דריו"מ כתב ואהא ומשמיע,שומע
 דאמרו מוכח לולב דגבי אמרת דהא דרכנן, למרור כונה מצריך ומש"הדאורייתא
 כעכו' לעיל כדכתי הגזול לולכ דפ' ההיא עכ"ל א"ו כונה. דא"צ דריו"מאליכא

 אמורה מילתי ככר נמי הרב"י תמיהת ולישכ הוא דוקא מרור גבי דקאמרומצוה
 דממפ"ל דכיון לציון ראשון כעל הרכ כתב וכן הרב"ח, שהעלה ומההנלע"ד
 ממור זה כלל כבר אנן לקולא, ובדרבנן לחומרא בדאורייתא פמקו הלכתאכמאן
 עיין להומרא. אזלינן בדרכנן ואף מ' חשיב לא ידיעה חמרון מחמת דמ'בידינו

 הכרח ואין ודוק. ע"ש ורכ"ו רכ"ב קה"י ובמ' תמ"ח מי' אר'ד כמ' אלגזילמוהר"י
 כדכתי'. מזה הפך הרא"ש דדעתלומר

 הרב"ח דברי על כתב הוא שגם זה, מי' להרפ"ח ראתה עיני כ"ז כתביואחרי
 שבכלל ואיכרא ע"ש, אירייא דלא הגזול לולב דפ' מההיא דהכריח מאילעניין
 דמצריך כ"ד ראוהו דפ' ברייתא מההיא דאי הרואה אנכי כעת מ"מ דכרי.דכריו
 לא נמי כ"ד ראוהו דפ' הך דהא להרב"ח תברא לא ומשמיע שומע כונתריו"מ
 הוה דהתם ההיא לאו דאי ע"פ, דפ' ההיא מכח אלא מצ"כ ריו"מ דמ' לומרמכרעא

 ראוהו פ' הר"ן וכמ"ש מצ"ך ריו"מ דמ' מינה נשמע דלא דהכא הך למידחימצי
 תיקשי דאל"כ למידחי, איכא נמי דהכא דהך לומר מוכרה וזה הרז"ה מהמםכ"ד
 דכתי' מאי ומ"מ אומרת. זאת רכא אמר ד"ה תו' עיין לרבא מזה הקשו לאאמאי

 הרי"ף מפמק מוכרח הדבר שהרי ממקומה זזה לא א' משנה אכתיבעניותין
 ודוק. לדרכנן דאורייתא דכין חלוקא להך ליתא אלמא לולב, גביההרא"ש

 וחזי מפיקא מטעם לדרכנן דאורייתא בין לחלק לן איתבריר לא דאכתיכאופן
 של א' פ' בין לחלק דעתו הוא שגמ מדכריו שנראה כ' מי' בישנות למוהרדכ"זהוי
 בד' הכין שכן וכמו לדרבנן דאורייתא כין דמחלק הך דהיינו ומש' פ', לשארק"ש

 נוקפי לכי בדבריו עוברי ומידי לדבר. ראיה הביא שלא אלא תקפ"ט מי'הרבה"ג
 לשיטתו מכוון דליתי מצה ואכל כפאוהו גם הרמב"ם פמק לישב מ"שכראותי
 כמחשבה עלו כצלמן כדמותן ממש האלה הדבוים כי בשמים ועדי ע"ש,דמצ"כ
 חדא כן, לפרזם לי הוכח דלא מלכתכם מיני אחרו נמגו דשוב אלא תחילהלע"ד
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 לימא או מזה להטתוק הרב כדברי ואי כוונה" בלא "אכלן שכתב הרמב"םבלשון
 שכיון מדעתינו אומדנא מחמת דיצא בש"ס סתמא לומר לנו דלמה ותו באונס,אכלן

 קורא היה פרק ברהט כדאמרו יצא, לא לאו ואם יצא ליבו כיון אם ולימאנשייליה

 ודוק. ק"שגבי
 הוא שגם אלא, ד"ה שם ס"ב סי ח"ב צדק משפט בשו"ת הוי חזי אחרןועד

 מאי לחשב זו מידה לידי ובא לדרבנן, דאורייתא בין כונה לעניין לחלקכתב
 דאף להרא"ש אשכחן דהא מידה אינה זו ולעוק"ד ע"ש. הרא"ש ע"ד לודהוקשה
 גבי לריו"ס מדאשכחן צ"כ דמצות ראיה אייתי בר'ה דהא כונה, מצריךבדרבנן
 דריו"ס, לברייתא לה מייתי ע"פ בפ' וכן עמו, נמוקו וריו"ס כונה דמצריךמרור
 היה דאכתי ואף דרבנן. בזמה"ז דמרור אף כריו"ס דפוסק מש' דברים שלופשטן
 שהביא הראיה מ"מ התורה, מן עיקרו לאין התורה מן עיקרו בין לחלקאפשר
 דסובר הראב"ד דאף לך אימא דלעולמ מכרעא, לא לע"ד בברכות הרא"שמדברי
 דלא מלשונו משמע וה"נ בזה, הרמב"ם על השיג מדלא למשמע וכדאיכאדמצ"כ
 דלא היא הראב"ד קושית כונת אלא הר"ש, כמ"ש דאצ"כ מצות משארהקשה
 לו, עולה כלל כיון לא דאפילו כונה חסרון בשביל נפסדת הברכה שיהאאשכחן

 ולזה בהו, מכוני הוו דלא אשכחן הגמרא חכמי דאפילו י"ח ברכות לענייןכדאשכחן
 כיון כשלא ומ"מ אחרת לברכה הכונה שעיקר לגריעותא דא דשניא ארא"שהשיב
 אמרן דהא איכא לעולם לצאת כונה אבל העניין כונת הוא כיון שלא דמה יצא,כלל

 כג' ל גיטין ההוספות בדברי לדבר סמך מצאתי וכעת כפירושו. דסתמובעניותין

 בלשון ועיין ודוק. ב' זבחים ועיין שם, עיין וכו' אדעתא כוכבים עובד ד"הע"א

 דבין חילוקא דהך באופן ודוק. תר"ץ וסי תקפ"ו ס"ס הפר"ח שהביאהירושלמי
 דאורייתא בין לחלק דאין הפר"ח מ"ש לפי גם ומה קאי, כדקאי לדרבנןדאוריהןא
 בעד לתרץ נצטרך ע"כ דלפי"ז תקון, דאורייתא כעין רבנן דתקון דכללדרבנן
 יבחר. והבוחר מעיקרא כדכתיבנא צ"כ אין הק"ש שבשאר שכתבהרמב"ם
 כונה בעינן א' בפ' אפילו אי תליא בפלוגתא מילתא דהא האר'ש מןועלה
 למאן דאף אלא לא. או נמצ"ך אי והפוסקים ואמוראי תנאי בה פליגי דהאלצאת,
 בזה מודו הפוס' וכל הרשב"א כמ"ש העניין, כונת מצריך לצאת כונה מצריךדלא

 דאפילו יצאנו לא ספק מדי דאכתי באופן ומהלך, ישן גבי הרמב"ם מפסקכנראה
 כונת אף כלל יכוון שלא ע"י לא אם הפוס' מן כמה לדעת יצא לצאת יכוון לאאם

 אינו לדרבנן דאורייתא בין לחלק מרן שדעת תקפ"ט סי' הרפ"ח )ומ"שהעניין
 לצאת שלא בפירוש שיכון ע"י או ע"ש(. הרמג"א כמ"ש לומר אפשר דשפירמוכרח
 ע"ש. הגזול לולב בס"פ הרא"ש כתב וכן תקפ"ט, סי הרב"י כמ"ש יצא לאדבכה"ג
 לכוין דיצטרך והא אלו. הרא"ש דברי שפתיו הל על עלו שלו הרב"י עלומהתימא

 כיון שלא כל הכי בלאו אבל בשכמל"ו, יאמר אם דהיינו נראה לצאת שלאבפי'
 אומר )לומר( דכשאינו דידן, נדון על מ"ו סי' הרב"י וכמ"ש יצא לאלצאת

 ומיהו כשמיחדים, ישראל שאומרים דברימ סיפור אלא שאינו נראהבשכמל"ו
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 נ"ט, סי' עיין ביחיד שביוצר קדושה אומרים דאין כמ"ד סבר החסיד דר"ינראה

 ק"ש בזמנה אח"כ שיקרא אף לצאת לכוין מצי דזצפיר כתב מ"ו סי' הרב"יוהנה

 ומייתי שאפשר, מה כל דאורייתא ק"ש ולהקדים למהר טוב מ"מ ברכותיה,עם
 דלא וכתב עליה דפליג שם להרב"ח ועיין ע"ש. הק"ש על הברכות שאיןראיה

 דברי מ"מ מכרעת ידיעתי שאין ואף ע"ש זמנה שיעבור כשמשער אלא כןיעשה
 ושאינן הק"ש על הברכות שאין מנייהו דמייתי הני כל דהא בעיני, קשיםהרב"י
 ע"ש, זמנה שיעבור שירא כגון הדחק בשעת או בדיעבד אלא איירו לאמעכבות

 וכמ"ש רבנן תקינו דהכי לק"ש הברכות להסמיך דצריך פשיטא לכתחילהאבל

 לאומרם שתקנו אלא הק"ש ברכות ממש שאינם הרשב"א בשם רל"ה סלהרב"י

 ע"ש. ולאחריהלפניה
 ברכות לברך יכול אינו ק"ש זמן עבר דכי למ"ד דאיכא מצינו מזווגדולה

 דברכות למ"ד איכא וה"נ נ"ח סי' טור עיין לבטלה הוו יברך ואם ולאחריהשלפניה

 דאינם והגאונים הרשב"א דעת שם שכתב ואף ס', סי הרב"י כמ"ש הק"שמעכבות
 הרב"י דברי לפי והשתא שם. כמ"ש נתקנו קריאתה שלפני מודה מ"ממעכבות,
 קודם בזמנו ברכותיה עם לאומרה יכול שהוא אף ק"ש לומר להקדים דכדינמצא

 לתקנת עקרינן ואפי"ה קדימתה בזמן המובחר מן מצוה אפילו ליכא דתו לכן)הכן(

 ברכותיה בלא ק"ש לומר ראוי דאין דאה"נ מרן דעת להשב ואפשר לגמרי.חכמים

 גמירי רבא כ"ע ולאו זמנה, שיעכור חשש שהש במקום ראוי שכן אלא להקדימהכדי
 מה כל להקדימה שראוי נמי דאיכא מאחר פלוג לא מש"ה בשיעורין בקיאיולא

 כן עושה שהיה משמע החסיד מר"י דמייתי הטור לשון שאף קאי, וקושטאדאפשר
 אנא להפך דקדק שהרב"ח ואף לכוין. וא"א שמתעכבין דמיקרי זמנין כהאום ימיוכל

 ולשער לכוון יודעים שאינם העם להמון גם ומה יבחר והבוחר לי שמיעא לאעניא

 לצאת מכוונים כאלו דהוי בשכמל"ו, יאמרו שלעולם עדיף דטפימסתברא

 השעורים נאמרו דלא כתב הרב"ח אומנם א'. פעם אפילו ק"ש מלקרותמשיפסידו
 והשאר חייבים גדולים אטו אמאי, ידענא ולא ע"ש, שבהאערים לגדולים אלאהללו

 שיעבור מיקרי דלא במקומינו דכגון לאתר אתר בין לחלק דהש נלע"ד מ"מפטורים,
 דהרמג"א ואף בה. לצאת שלא כדי כשכמל"ו, לומר שלא טפי דעדיף אפשרזמנו

 החסיד דר"י בההיא הטור על מ"מ לצאת, מתכוין שאין כיון כלום בכך דאיןכתכ
 לעיל שכתבנו מה עם מכוון והלא ע"ש, שם הרב"י מל' וכן קפידא, דאיכאנהטמע
 ולפי יאמרנו, למה לאומרו שייכות דאין הרב"י מ"ש לפי גם ומה דוק, כפי'דסתמו
 לכוין וצריך בשכמל"ו צ"ל ה"נ בה לצאת מכוון דאין תליא בהא הא דרכנו)דרבנן(
 ותל'מ. זה בעניין הנלע"ד זהו רוחות, ולד' ולמטה למעלהלהמליכו

 עול קבלת אומרת הלשון מה בשאלה דבא מאי לעניין ואראה נא אסורהמעתה
 לאדון השם את עליו שמקבל דהיינו משמע דלהשנא ריהטא והנה שמים.מלכות

 כ"א ד' ברכות רש"י פי' וכן ראיה, א"צ למפורסמות ברור, וזה גזרותיו לקייםולמלך

 אמירת בשעת זה לכוין צריך שאין להוכיח נלע"ד אומנם ע"ש. בהמ"ז והריד"ה
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 שנתחייבנו כדי קבלה הך רמזא היכא להבין צריך דמילתא אעיקרא דהא א',מ'
 הא, מנ"ל תיקשי דאל'כ אלוקינ"ו. ה' שאומר במה דהיינו שנאמר לא אם*בלה,

 שיכוין שצריך לומר היינו לאו קעמ"ש לה דקרו דהא תראה אתה להכי אתיתוכי
 תחילה עמ"ש עליו שיקבל קורא היה בר'מ מדתנן רעו עליו דיגיד עליו,לקבל
 לך אית מאי אלא קבלה, בהו כתיב לא בע"מ והא מצות, עול עליו יקבלואח"כ
 דיקבל, ה"נ מצותיו לשמוע ית' ציויו שקורא דכיון ממילא, דאתי מידי דהואלמימר
 עליו שמקבלו משיטא אחד שה' להאמין ית"ש ציוייו שקורא דכיון כה"ג נמיוהכי

 והוי בעצמו. שקר עדות כמעיד להיות שלא כדי מלבדו, עוד שאין מאחרמלכותו
 קבלה, אמרו לא והתם מצות עול בה אית ציצית דבמ' בסמ"ק דגר' דההיאדומיא
 יקבלנו קעמ"ש ציוי שיקרא דע"י כה"ג וה"נ ע"מ, לקבל ציוי דאיכא מי' הויוהתם
 לומר דא"א הוכחנו הרי צוייו, קריאת ע"י ע"מ עליו יקבל ואח"כ תחילה,עליו
 כן לכוין דצריך לומר נמשך ואם אלוקינ"ו. ה' באומרו קבלה כונת לכויןדצריך

 דליתא בש"ס הוכחה קצת הש הא מנ"ל, דקשה מלבד מצותו לקיים ציויובקריאת
 לא תו רוחות ולד' ולמטה למעלה דאמליכתיה כיון ב' י"ג ד' מדאמרינן והואלהא,
 ליה. קאמר לא אמאי קבלה לכוין דצריך להא איתא ואם במירש"י, ע"שצריבת

 שצריך ולא יחודו מהאמנת מבינייא דאתיא מלתא הוא דקעמ"ש האמורולמי
 מקבלים שאנו לומר היינו לאו אלוקינו ה' דאמרינן דהא למרשה צריך בו,לכוין
 שיודו א' יהיה אלודינ"ו עכשיו שהוא שה' לומר אלא עלינו, לאלו"ה עכשיואותו

 אלוקינו ה' שהקשו בסמרי ממורש וזה ברא"ם. וע"ש במקרא רש"י כמ"שבאחדותו,
 במי' ז"ל ולמוה"ר ע"ש. ותי' אלודינ"ו, ת"ל ומה א' ה' נאמר כבר והלא נאמרלמה

 מאי לקבל שצריך איתא ואם קבלה, הוי לא אלודינ"ו ה' הך דהתם להשניולתרתי
 א"ו אלודינ"ו, כ"י והיינו ע"מ לקבל צריך מ"מ ביחודו דמודה דאף אימאקושיא
 האמנה שמתמ. מ"ב המצות בס' הרמב"ם בל היטב באר מבואר וזה כדאמרן.עכ"ל
 שהזכרנו הסמרי ודברי להוסיף, אין עליו במי רב ניהו מר וכמ"ש הקבלה,נמשך
 הוא אלודינ"ו שה' שכתב תקי"א סי בהשמטות דוד )בית( דהרב תיובתיה הוול,ג"ד
 ממרש דלא מוכח שם דאייתי רש"י לשון וגם ע"ש. אמונה הוא אחד וה'קבלה
 שהוא ד' וכתב בלשונו דקדק שהרי דברים, סימור אלא לקבלה אלדינ"ו ה'תיבות

 היא היכן מצות, עול עליו יקבל במ"ש יענה מה מי דלמי ועוד דודק,אלודינ"ו
 היכי כי שמו ליחד היא שהמצוה כה~מוג שם דמייתי המדרש מל' וכןהקבלה,
 ורוק. ע"ש קע"מ ליתידממילא

 כ"א ד' בברכות לרש"י שראיתי המראה על משתומם עמדתי כ"ז כתביואחרי
 שמים, מלכות בה דלית תמילה שאני אחרינא להשנא שכתב ברהמ"ז, והרי ה"גד"ה
 וחתרתי מיוחד, ולמלך לאדון ה' את עליו שמקבל בק"ש כדאיתא מ"שקבלת
 שכתב מיוחד מלת דרכנו למי מתהשב דאינו בידי עלה ולא האמור ע"ד*ישבו
 מאי א"כ ולמלך לאדון עליו שמקבלו נמשך היחוד שמחמת דר"ל איתא דאםרש"י,
 עליו שמקבלו נמצא אלוקינו שבאומרו רש"י דבוונת נראה לכן מיוחד. לומרהדר
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 נחזי פורתא דייקינן דכי קאי וקושטא מיוחד, אותו שעושה נמצא אחרובאומרו
 הדוחה ויד מכרעו, לא הקבלה לכוין רא"צ להוכיח מנייהו דאייתינן הני דכלאנן

 כדאיתא הא אירייא רמירי י'ל ע"מ, עליו יקבל ואח"כ מראמרו דאי לדחות.נטויה
 היא הקבלה דכונת אמרינן וכי רהטא. אגב דסיפא לישנא ונקיט כדאיתא,והא

 צריכת, לא תו וכו' דאמליכתיה כיון מדאמר הוכחא ליכא תו אלוקינ"ו ה'באומרו
 אפשר הא כי כל מהספרי דאייתינן ולההיא באחד. מאריך שהיה מיירידהתם

 משמע דלא פשוטו, מידי יוצא מקרא אין ולעולם המדרש על סומכין איןדאמרינן
 שמות, ב' מדכתיב דהרב"ד להכרחו נמי דאיתיה גם ומה אלוקינו, שהוא ה'לפרש

 כפשוטו. פי' שלא במקרא רש"י על יקשה אנחנו כניםואם
 ר"י על י'ד ד' מדאמרו והוא בקבלה לכוין דצריך לומר הוכחא קצת "טועוד
 עמ"ש, עליו מקבל שהיה רע"ק על ס"א בדף וכן עמ"ש, עליו מקבל שהיההנשיא

 ל"ל הוה לא מ"מ ממילא ממנה הנמשך דבר שהוא משום קעמ"ש לה דקרוואי
 מאחר בקבלה לכוין ליבם על עלה שלא דאפשר עמ"ש, עליו שקיבל מעשהבמקום
 דאמרן מאי לפום קמן הא שי"ל אף לכוין, שצריך קצת משמע לכן לכוין,דא"צ

 ימין לנטות ררך אין המצוות בס' הר"ם דברי לפי והנה ולכאן. לכאן פניםבעניותין
 רש"י מל' לע"ד דמשמע מאי לפום אומנם מעיקרא, כדאמרן לומר וע"כושמאל,
 דמי אלו, ע"ד קלע"ד שיהיה ואלך השתא כדאמרן. אליביה לפרען צריךדאייתינא
 בה שממליך שמים מלכות לפרש מצי הוה ושפיר קבלת, מילת להוסיףהכריחו
 הוי דהכי משום קבלת, מילת להבין צריך ועוד רוחות. ולר' ולמטה למעלהלהקב"ה
 אלא השם, יחור אמרי היחוד על דאלו מ"ש, קבלת דוכתא בכל רל"טנאסירכא
 תיקן וזה העולם, מלך אלוקינ"ו אומר שהרי קמ"ש איכא בבהמ"ז דגםדק"ל

 ודוק. מבהמ"ז הק"ש למעליותא אישתני דבהא מיוחדבאומרו
 אכי"ר. נפלאות מתורתו ויראני כחטגיאות יצילני ישראל וצור כתבתיהנלע"ד

 ס"ט. פאפו יצחק בכ"ר אליעור המעתירכ"ד

 וסימן

שאלה

 או שהה ואח"כ זמנה תוך תפילתו לגמור שיוכל בסוברו להתפלל שהתחילמי
 לגמור יוכל אם האיש שאל שאול ומנה. עבר כך שבתוך עד בתפילתושהאריך
 לו. או בהיתר והתחיל הואילתפילתו
 ואפ"ה זמנה בתוך לגמור יוכל שלא יודע כשהיה בין חילוק יש אם תודעניגמ
 כעיקר בטעם א"ח תודעני הכל על התחיל. וסהט"ה לגמור שיוכל לכשסבורהתחיל,

 ושכמ"ה.דאורייתא
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תשובה

 מן ונפנה באשכול אוכל היה ג' מ' דתרומות בפ"ח תנן ראשית. נקראתתרומה
 רי"א יגמור ר"א שבת, לילי חשכה יגמור, לא רי"א יגמור אומר ר"א לחצר,הגנה
 ר"א פליגי דבהא לומר נראה היה א' בהשקפה ריהטא לפום והנה ע"כ, יגמורלא

 ס"ל. לא ולר'י יגמור בהיתר שהתחיל כיון סבר דר'אור"י,
 בהיתר, שהתחיל משום דר'א, מ"ט דקאמר בירושלמי להדיא כן מצאתיושוב

 לא אומר ק' תני ליה דסמיך מלתא הך קימא לא דילן ש"ס דלפום נראה דמשםאלא
 יצא או שבת מוצאי עד ימתין אומר שר"א אלא בהיתר שהתחיל בחטום ר"אשאמר
 יעו"ש, ל"ה ד' המביא בפ' דילן בש"ס לה מוקי והכי ע"כ. ויגמור לחצרחוץ

 דילן בש"ס לה ומוקי דהדר למלך משנה בס' להמגיה ליה חזינאומיהו
 הוי וחזי יעו"ש. בכ"מ מרן לדעת להיב כדי בהיתר דהתחיל במשוםדפלוגתייהו
 שבידו הבנין באמת אלו הגמרא דברי שדחה מ"א ס' מ"ל הבהיר בספרולכמוה"ר
 לה, מפרק אינו מרן גרסת עפ"י לר'א הש"ס פרכת להיב כדי ואומנםיעמ"ש.
 מלאכתו, בנגמרה היינו ור"י ר"א פליגי כי הש"ס דלמסקנת בהניח היאויסודתו

 יגמור דלא כר"י הרמב"ם פסק ומש"ה לאכילה, בעומד היינו דקתני אשכולוהך
 שבת אין אפ"ה מלאכתו בנגמרה אפילו שבת גבי אומנם דוק. שיעשר עד16ולם
 טובלת שבת דאין לר"א ס"ל יחדום דלא כמה כל אבל לשבת, בשיחדם אלאטובלת
 וכו' יחדום בלא אף אסורים מיהא בשבת דס"ס סבר ור"י בשבת, אף ומותריםכלל

 יעמ"ש, זת"ד דשרו, פשיטא מיהא ממתיןולכי
 טפי דחיק דפי' לע"ד אמינא רגלוהי דתחות עפרא דלחיכנא בתר עניאואנא
 דקאמר דהא זוטרא מר דברי לפרש מנ"ל לדידיה ק' ותו שם, שדחה הנךמכולהו
 דהיינו רבנן סברי דהכי לאוכוחי ובעי מלאכתו, לגמרה שלה בדבר קבעהשכן

 שם מוה"ר למימר כדבעי ממת' עליה דתרמי היכי כי וקבע הוא, ליתמיהדקאמר
 בנגמרה בין קבעה דשבת קאמר דהתם משמע איפכא אדרבאיעמ"ש
 הרמב"ם בעד כן לומר אפשר דאיך היטב. ודוק יעמ"ש דשוים מש' נגמרה שלאבין

 שבת לילי עליהם וחשכה מלאכתן שנגמרה פירות בסתם ך' הל' שם פסק איהווהרי
 מרן שם כתב וכן יחדם, לא ובין יחדם בין דהיינו להדיא משמע למעשר,נקבעו
 ובדין יע"ש, שנו לצורך שלא ליקטן דאפילו ריו"ח דקאמר בירושלמי וצייןבכ"מ
 וכ"כ כריו"ח, דהלכה וקי"ל ור"ל ריו"ח בה פליגי בירושלמי דהא כן שיפסוקהוא

 שיוכל ומתוקן מוכן שהוא מה דכל מ"ג דתרומות בפ"ח בפרהאו בהדיאהרמב"ם
 בדין הרמב"ם דפסק ומאי יעמ"ש, למעשר איקבע הא יחדו שלא אף בשבתלאוכלו
 דהיינו שם מבואר קובעת, השבת לשבת מיוחדים אלו ופירות דהואיל שכתבכ"ב
 דכתב וההיא ודוק, יעמ"ש בכ"מ מרן שציין במקומות ומ"ש עליהם, עברבשלא

 שטמנו לתנוקות דמיא ולא לר'א יגמור שבת דלמוצאי המביא בס"פ ז"לרש"י
 אליביה דהיינו ניחא ולפמ"ש הכא משא"כ יחדום שבת לאכילת דהתם וכו'תאנים
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 ובהא יחדום ללא יחדום בין שנא דלא לומר צריך לר"י אומנם כר"ת, ואתידר"א

 מאי דלפי שכתב דתרומות בפ"ח להר"ש שראיתי לפי אלא לזה הוצרכתי ולאפליגי.
 לפי"ז שבת, לצורך שלא ליקט אפילו טובלת, שבת דלריו"ח בירושלמידאמרינן
 יע"ש. בהיתר שהתחיל מפני אלא אינו יגמור למ"ש דאמר דהא לומרצריך

 תיובתיה הוו הירהסלמי דברי ולע"ד איכא צריכותא מאי ידענא לא עניאואנא
 אומר שר"א אלא בהיתר, שהתחיל משום ר"א שאמר לא נתן, ר' תני התםדאמרינן

 היינו לאו שבת למוצאי עד ימתין אמרינן דכן מובח ע"ב, שבת למוצאי עדימתין
 בלא דפלוגתייהו איתא דאם להקשות ואין ודוק. בהיתר שהתחיל משוםטעמא

 גופיה בשבת ליפלגו מע"ש, באשבול אוכל בהיה פלוגתייהו למתלי להו למהיהדום

 דמובחא מע"ש אוכל שהיה נקט דלהכי לומר יש לזאת אי ור"ל, ריו"חבדפליגי

 שיגמור ר"י אמר ומש"ה מבע"י לאוכלו התחיל שהרי לשבת, יחדו שלאמילתא
 חצר גבי צ"ל וה"נ ודוק. יעמ"ש מ"א בסי' זצ"ל למוה"ר בן מצאתי ושובלמ"ש.
 קבע, ולא לחצר כניסה חשיב לא מדעת שלא שהבניסו כיון דלר"א פליגידבהא

 שיעשר, עד יאכל לא ומש"ה הוקבע הרי שיהיה באופן לחצר שנבנס דכל ס"לור"י
 לקובעו בדעתו היה שלא קצת מילתא דמוכחא בגינה בהיותו בהתחיל נקטוה"נ

 דא"צ הוכחנו לע"ד האמת דלפי באופן ודוק. בגינה התחיל שהרי תדעלמעשר,

 הוכחנו קבע לא לשבת יחדום דבלא דס"ל זצ"ל מוה"ר כדעת הרמב"ם כדברילפרש

 דל"ש.לע"ד
 דמוקי הגרסא לפי המביא בפ' הש"ס פרבת לפרושי גבן פש דמעתאאלא
 והנה שפירש. במו הרמב"מ דברי ופירש מוה"ר אתי דעלה הרמב"ם בדבריהרכ"מ
 עפ"י הרמב"ם פסק לפרש נלע"ד הרכ"מ דמוקי הגרסא לפי לפרש בואיקודם
 יגמור, לא אומר ר"י יגמור אומר ר'א חצר, גבי שם דתרומות בפ"ח שכתבגרסתו

 כר"י שהלבה הר"מ שם ובתב יגמור. לא אומר ר"א יגמור אומר ר'י שבתוגבי
 יגמור ר"י דכשאמר ר'ן דפי מאי לפי לפסקו ממש מכוון הוא וזה יע"ש.בתרוייהו
 דמייתי המשנה זה דלפי דמית אליביה לפרש רבא צריכה דלפי"ז אלא למ"ש.היינו
 בדבר קבעא לא דחצר דאף קאמר הא לר"א דאי סיעתא, היא אדרבא מינה,למפרך

 קבעה, דלא יגמור חצר גבי לר"א במת' קתני וה"נ קבעה, שבת מלאכתושנגמרה

 ר"י דהיינו דר"א לרבנן וכן קבעה, דשבת משום שיעשר עד יגמור לא שבתוגבי
 לה ודחי מלאבתו נגמרה בשלא קבעה דשבת לרבנן לאוכוחי בעי הוא דהאניחא

 קבעה, דלא משום והיינו יגמור גבי ר"י במת' קתני וה"נ קבעא, דלא אלאדליתא

 גרסת דלפי כתב נמי דאיהו מ"א בסי' שם זצוק"ל לכמו"ה הוי וחזי פריך.ומאי

 חורפיה דאגב ולעד"ן יעמ"ש. פירוש לשום וא"צ לפסקו מכוון אתי במת'הרמב"ם

 לפרש לפנים צריכה עדיין הרמב"ם גירסת לפי דה"כ מוה"ר דק לא הוא רבכי

 וברבתי'. הש"ס פרכתאליביה
 קשים לע"ד דבריו מ"מ הש"ס, רומית לישב שרצו התם ליה דחזינןואף
 יע"ש דמוקצה בדר' דר"י מכוון דאתי נלע"ד לישב שרצה מה לפי דאףלהבינם.
ודוק,
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 דעתין. ליתובי נלע"ד דכתי במאי דעתיה מיתביא דלא למו"ר דחזינאוהשתא

 פריך הכי אלא קבעה, דלא למימר דבעי למאן אינה הש"ס דרומית באמורוהוא
 דמתני מרחשא ואחד לאידך בין וקבעה למימר דבעי למאן בין דתלמודאסתמא
 מרישא ובה מינה גופא אמת' ג"כ קאי דהרומיא ג"כ משמע וממילא מסיפא,ולאידך
 וכלסיפא

 מאחר הש"ס. פריך דהכי הרמב"מ גרסת לפי ל"שכ נלע"ד לעצמיוכשאני
 דהא קבעה דלא לחצר דכ"ש עכ"ל א"כ קבעה, לא שבת דר"א דלר'דאמרה
 שבת מלאכתו נגמרה שלא בדבר קבעה לא דחצר דאע"ג למימר בעי הוהמעיקרא
 דאמרת והשתא קבעה, דשבת לומר טפי ליה מסתברא הוא שבת גבי אלמאקבעה,
 לא אומר ר"י לחצר ונכנס באשכול אוכל היה ורמנהי חצר. כ"ש קבעה לאדשבת
 דרבנן וק' מלאכתו, נגמרה שלא בדבר אפילו קבעה חצר ר"י סבר אלמאיגמור,
 אלא ורמנהי בלשון להקשות ליה הוה לא דא"כ תשיביני ואל דר"א, אדר'דר"א
 דרכנן טעמא לאוקומי בעי דלא האמורא על אלא אינה דהקושיא מתיבי,בלשון
 ק' נפשך דמה רמיה לשון למימר מצי דשפיר תברא לא הא קבעה, דשכתנחטומ
 הא כאן ועד מכאן דאמר משומ דוקא דרבנן דטעמייהו אמת דאי אמתני',מתני'
 משומ דר דטעמא אמרת ואי חצר, לגבי מדתני קשה א"כ קבעה, לא שבת הכיכלאו
 לפי יגמור ר"י דאמר שכת גבי במתני' תו מדקתני למרמי איכא אכתי קכעהדשכת
 ודוק. שבת קכעה דלא דנהם' הר"מגר'

 מלאכתו, נגמרה שלע משומ דר"א טעי היינו דלאו הש"ס ומ"שנונהםמ[

 לומר וא"א לחצר, חוץ יצא אלא בחצר יגמור ר"א דלא אומר ר"ן עלהמדקתני
 נמי כחצר אפילו לחצר חוץ אירייא מאי דא"כ מלאכתו נגמרה שלא משומטעמא
 וכן הכא, למימר הו"ל וה"נ שרי, בחצר דאפילו דמשמע דמעשרות פ"ג ברהץכדתנן
 ובשכת החצר בתוך שרי מדלא א"ו יגמור, כשכת דאפילו למימר הו"ל שבתגבי
 לפרש ונלע"ד איכא. אחרינא טעמא הכא וע"כ מלאכתן, נגמרה דאייריש"מ

 מדעת שלא לחצר בשנכנס דאיירי וצ"ל דיגמור חצר גבי סבר דר'אטעמייהו,
 שיהו לה משכחת דלא דכיון לר"א ס"ל ומש"ה מדעת, שלע שנכנס דשכתדומיא
 מדעת, שיהא כעינן מעשה הך הלבך לחצר דכניסה מעשה ע"י אלא קובעתהחצר
 לאוכלו בדעתו שהיה אף קובעת ה"נ ממילא קובעת דשבת דכיון שכת גבימשא"כ
 רבי אומנמ יגמור. לא תו שכת שנכנס כיון ומש"ה לשכת, להניחו ושלאמע"ש
 שנכנס כל מהם"ה קובעת דחצר היא הכתוכ דגזירת חצר דגבי איפכא ס'יהושוע
 מידי ומוציא דכניסה מעשה אתי מ"מ בגינה לעוכלו בדעתו שהיה אףלתצר

 משומ בטעמא מלתא רבנן אמור איסורו דעיקר כיון שבת גבי משא"כמחשבה,
 הכי למימר שייך לא הלבך עונג, דידיה אכילה דאיקרי עונג לשבת וקראתדכתיב
 דספק ר"י ליה קאמר כי נחטא"כ בשבת, שיאכלנו ואפשר לשבת דמוכן כמידיאלא
 והו"ל קובעו השבת דאין אה"נ למ"ש, ויניחנו יאכל לא תו חשכה לע ס'חשכה
 ודוק. מלאכתו נגמרהכלא
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 ואם שיעשר עד בשבת יאכל לא שכתכ הרמכ"ם דכרי לפר,ם אפשרובהכי

 ולאחר דלימא סגי דהוה הרמ"ל בהגהת שם והקשה יגמור. ה"ז למ"שהניחם

 אם לאפוקי כן לומר הרמב"ם דדייק להצכו, אפשר האמור ולפי יעו"ש, יגמורדהצכת

 דסבור או דעת, בלא גמ למ"ש והניחו ונמלך שחשכה עד באשכול אוכלהיה
 ואפשר הוא מוכן דאכתי שיעשר, עד יגמור דלא ה"נ עצמו כשכת למחרלאוכלו

 דוקא, למ"ש שיניחנו דכעינן כתב ומש"ה גמיר, דינא דלאו כיון כשכתשיאכלנו

 דאף האמור לפי ונ"מ ודוק, גומרו זה הרי אז כשבת לאוכלו יכול שאינו דידעמשום
 ה"נ היטכ חשכה שלא עוד כל למ"ש להניחם שרוצה אמר אם דע פירותבכל

 אנפשיה דטוינהו כל למ"ש מו לשיחודמתני

 מידי ומפיק מעשה דאתי משום היינו חצר גבי דר"ן דטעמא דאמרן מאיולפי
 י"ג הל' בפ"ד הרמב"ם דפסק מההיא שנא דמאי תיקשי דלא ניחא,מחשכה
 כיתו לתוך והכניסן ושכח המעשרות מן הפטורה כחצר לאוכלם תאניםשהמכיא
 שהרי לפטור מעשה דאיכא משום דוקא דהתם עראי, מהם ולאכול להוציאםשמותר
 ומפיק דלפיטור ומעשה מחשכה ואתי מחשכה ג"כ ואיכא הפטורה, לחצרהביאם

 לאוכלן הכיאן שאם שם הר"ם דפס' דאידך טעמא נמי והיינו דלחיוכ, מעשהמידי
 תחילה בשהכניסן נמי והיינו שנקכעו, חברו חצר לתוך והכניסן ושכח גגובראש
 ראיתי חטוכ כדכתי', דלפיטור מחשבה מדי ומפיק דלחיוב מעשה דאית חבירולהצר
 הרמב"ם כדכרי הכי לפרעי מנ"ל האומר יאמר אמור דאם יע"ש למוהרי"ק ל'כן

 וכסיפא ביתו, לתוך הכניסן ואח"כ הפטורה לחצר תחילה בהכניסן איירידברישא

 איתא דאם ותו ראית, ומה לגגו, שיעלם במקום חבירו לחצר תחילה בהכניסןאיירי

 הפטורה בחצר לאוכלן הכיאן חבירו וחצר גג נקט בסיפא הרמכ"ם שינה למההכי
 דכאומרו חברתה מתרצת דחדא לו אמור אתה אף שנקבעו, החייבת לחצרוהכניסן

 ומשמע הבתים, לפני הוא דסתמו משתמרת שאינה היינו הפטורה לחצרשהכיאם
 וקרוב הכתים מאחורי אליהם לעלות שדרך משא"כ הכית, תוך אל משםשהכניסן

 חצר לתוך שהכניסם נקט ומש"ה מצויה, שכחה ע"י חברו לחצר ולכנסלטעות

 שיחזרו אף הלכך לגגו, שיעלם קודם שם שהכניסם דהיינו ידעינן וממילאחבירו
 דוק, שיעשר עד אוכל אינו לגג להעלותםמהחצר

 אחר כאופן חכרו להצר דהכניסם הך דפירש חס"ד בס' זצ"ל לכמוה"ר הויוחזי

 וכסוף דרך לו לעשות ופירש טוכא שנדחק באומרו מוהריק"ו דברי ודחהחעמ"ש,
 הרמכ"ם. כדברי הברור הגמורה האמת הוא שלדעתוכתב

 מהדוחק כמה וראה דבא כעניו, השר איש דרך אמינא דא כגון על עניאואנא

 כן לפרש דא"א אמינא רגליו כפות כעפרות התאבקי אחרי לע"ד אלא )עד(בדבריו.
 לאוכלן הביאן לומר להרמב"ם הו"ל לפחות כדבריו דאי חדא הרמכ"ם, בדבריכלל
 כראש לאוכלן הכניסן לומר דהו"ל ותו נקכעו. חכרו חצר לתוך והכניסן שכחאפילו
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 וכאומרו גגו בראש לאוכלן ביתו דרך שהכניסן נה~מע הוה דאז וכר חיכחגגו
 טפי בגגין היא רבותא מאי ידענא דלא ותו ודוק. השדה מן שהביאן משמעהביאן
 למימר איכא איפכא ואדרבא קובעים, אינם כא' ששניהם מאחר הפטורהנשחצר
 דכי טפי מסתברא הוה ומש"ה קובע חצר דשם ותו לבעליה, טובלת זו חצרדהא

 דברי שפשטיות יראה והרואה ודוק. לגגו מהכניסן טפי ליקבעו ביתו דרךהכניסן
 לא אמאי לדידן תיקשי ולא כדכתיבנא, נלע"ד אע"כ פי סובלים אינםהרמב"ם

 חצרו דרך העבירו אפילו מלאכתו שנגמרה דכל דהירושלמי ההיא הרמב"םפסק
 דהרמב"ם הך בהכי דמפהש ניחא למוה"ר והא נקבע, הרי הפטור למקוםלהוציאו
 באומרו פסקו דהא ל"ק, הא נמי דלדידן ונלע"ד יעו"ש. חברו חצר לתוךדהכניסן

 ודוק. קבע במזיד דהא דמשמע לגגו חצרו דרך והעבירןשכח
 דהיינו חברו לחצר דנכנס בהך דפרישנא מאי לפי נראה היה דלכאורהואיברא

 לא לחצר והכניסן דשכח כיון דלר"א דמעשרות, במת' ור"י דר"א פלוגתאממש

 בהכניסן וה"נ עלה. פליג ור"י ויגמור, לחצר חוץ דיוציא ס"ל ומש"ה חצר ליהקבע
 ליה דלמה תיקשי ולפי"ז ויאכל, גגו לראש שיעלם דס"ל ריב"י איכא חבירולהצר

 דשאני דהו"א דצריכא, לומר ונלע"ד אשכול. גבי ולמפסקיה למהדרלהרמב"ם
 ליקבע ולא דלפיטור המחשבה עם כמעשה דלהוי לאוכלו שהתחיל דאשכולההיא
 כדכתי', וכו' דלפיטור מחשבה עם ממ"ש דליתי בגויה והכניסן שכח כי חצרליה

 חשיב לא האשכול בכל מעשה עביד דלא דכל לפוסקו הרמב"ם איצטריךומש"ה
 והכל דמעשרות במתניתין הרמב"ם גירסת לפי לישב כתבתי הנלע"ד ודוק.מעשה
 נכון. עד לע"דבא

 אליביה דמוקי הרכ"מ גרסת לפי הש"ס פרכת לישב שמעתתא רוחאוממילא
 קבעה דשבת דלאו דרבנן טעמא דאוקמת מאי לפי ורמי כדאמרן, נמי דהיינודהר"ם
 נגמרה בשלא קבע דלא לחצר דכ"ש ונפ"מ בדבוריהו, ליה דקבע מהמוםאלא

 חוץ לצאת ר"א מדמצריך נגמרה בשלו איירי לא דע"כ ומשני וכדכתי', וכו'ורמנהי
 מוה"ר במ"ש לן ניחא לר"א והנה איכא. אחרינא טעמא וע"כ וכדכתי,להצר

 בסי' שםזצוק"ל
 לר"י אומנם משם, קחנו יעמ"ש משבת חצר ליה דשאני מ'"

 וכן וכו', מעשה דאתי משום כדכתי שיעשר עד יגמור לא חצר דגבי טעמיהנלע"ד

 אמרינן כי דע"כ היטב, חשכה שלא עד למ"ש שהניחם משום כדכתי' שבתגבי
 כדי אומנם מספק, יגמור לא תשכח בספק אפילו התנו שבת לילי עליווחשכה
 תשכח לא דודאי כל עונג דקרי שבת אכילת דחשיב שנאמר עד כ"כ עליושנחמיר

 בפי' הניחו שלא כל אבל נקבעו לא למ"ש מיד שהניחם כיון ומש"ה אמוינן,לא
 אותו ועד שבת ודאי שהוא רגע אותו עד לאוכלו יכול האמת דלפי כיון קובעו,שבת
 שכתב בפי הר"ם לשון דייק והכי קובעו, השבת ומיד לאכילה מתוקן הוארגע

 מוכח וכו', למעשר ויתחייב ומוכן לאכילה מתוקן הכל הוה שבת שנכנסשמהמעה
 שיוכל מש"ה למימר לן והוה לסעודה מתוקן אינו השבת שביום דאףמלשונו
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 הא הכא אפ"ה דכתי, וחשכה כאשכול אוכל דהיה דההיא דומיא למ"שלאוכלו

 ודוק. שכת שנכנס רגע כאותובתחייכ
 משום כאשכול אוכל דהיה דמת' טעמא היינו דלאו האמור מכלהמורם
 כדכתיכנא. טעמי מאידך אלא כהתרשהתחיל
 עומד היה דתניא וכו' אונן מקריכ כ"ג ה"ה י"ג ד' כיומא דגרסינןת"ש

 רכי יהודה, רכי דכרי ויוצא עכודתו מניח מת, לו שמת ושמע המזכח ע"גומקריכ
 כך וכין ככה"ג, דאיירי פי' והתוס' קאי, הדיוט ככהן שם ופירש"י יגמור. אומריוסי

 כותיה דהלכתא ריו"ס לדעת יגמור ה"ז כהיתר שהתחיל דכל מינה מוכח כךוכין

 האיסור, כזמן התהיל דאפילו מכאן להוכיח נלע"ד היה מזאת וגדולה ריה"ו,לגבי
 כש"ס קאמר כי דהא יגמור, ה"ז מהאיסור נזכר לא או ידע לא שהתחיל שכשעהכל

 כעכודה, שהתחיל קודם מת היה ככר אם אפילו גונא ככל משמע מת לו שמתושמע

 הוה רגע, כאותו שמת דהיינו שמת ושמע דקאמר דהא איתא דאם טפי דייקוהכי

 דידע לאו דאי ופשיטא וכו', עכודתו מניח מת לו ומת ומקריכ עומד היה דלימאסגי
 ודוק. כדאמרן משמע מת לו שמת ושמע וכאומרו עכודתו מניח היה לא מת לושמת

 מיהא התורה שמן דכיון ניחא, ככ"ג דאיירי דפי' התוס' פירוש לפי ניחא האומיהו
 אדאורייתא. שכקוה כשהתחיל הלכך דגזרו הוא ורכנןמקריכ

 דאטו כן, לומר א"א מדאורייתא דאיסורו הדיוט ככהן דפירש לפירש"יאכל

 ליתא, ודאי הא כמזיד, דיגמור ליה נימא כשוגג אדאורייתא לעכורמשהתחיל
 הלע"ד אלא המת, לו שמת קודם דהיינו כהיתר כהתחיל דאיירי רש"י לדעתועכ"ל

 כפירש"י. לע"ד דהיקא גופא והיא כדכתי' הש"ט ומל' מסתמיות טפי משמעהוא
 שלא דכל כיון כהיתר, התחיל שקרי מת לו שמת אחר שהתהיל נימא דאפילוואפשר

 וכ"מ לחלל דמי ולא כשרות הם שעושה עכודות וכל אנינות עליה חייל לאידע

 שם דפירש ואף לכ"ג, הדיוט ככהן מדריה"ו מקשה מאי רש"י עפ"י לע"דדוק.

 קשה מיהו שיטתיהו, מהלפא והיכי וכו' לחומרא ריה"ו הדיוט כהן דגכידכיון

 שהתירה לריה"ו ס"ל תורה שהתירה כ"ג דגכי כהא הא תלא דלא דמלכדלהכין
 איכא נמי דמצוה נפ"מ הלכך צעריה לפכוחי כדי הוא דטעמא גם ומהלגמרי,
 לגמרי דאסרה לריה"ו ס"ל תורה דאסרה הדיוט כהן גבי אומנם כיתו, מתוךלהכיאו
 שאמרה מה דכל ס"ל דלריה"ו כידך כללא ונקוט יגמור, לא כה התחילדאפילו
 הוי לא לעולם אכתי שלו את לו נתן דאפילו גם ומה האחרון, קצה עד הואתורה
 ירצה אם איסורא דליכא רכנן דמודו פשיטא דהא לקולא, ורכנן להומראריה"ו
 פשיטא דמקריכ דמאחר היום כל מאי לריה"ו הש"ס דכעי דהיינו היום כללהקריכ

 איכא נמי מצוה דלריה"ו אלא מכיתו שיכיאוהו שנא דלא פשיטא וה"נ היום,דכל
 דוק. לקולא ורכנן לחומרא ריה"ו דאדרכא נמצא וא"כ לרכנן,כהטא"כ
 כהן דגבי אלא קאמר וחומרא קולא דוקא דלאו רש"י כעד לישכ אפשרוזה
 שיטתייהו מחלפא כ"ג וגבי לרכנן, משא"כ כאנינות כהקרכה ממעט לריה"והדיוט
 ולרכנן מכיתו להכיאו איכא נמי דמצוה שאומר עד שיקריכ טפי ליה ניחאדלר'י
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 תליא. בהא הא דלא דהקשינו למאי צ"י דמלתא דאעיקרא מלבד ודוחק. מצוהל~כא
 לרבנן אבל ניחא, לריה"ו בשלמא שיטתיהו דמחלפא מקשה דמאי ע"ד קשהחזו

 לממב אפשר בזה וגם יגמור. דלא לריה"ו ליה מודו אלא כריו"ס, ס"ל לאדלמא
 באנינות, הקרבה גבי דריה"ו עליה פליג דריו"ס דחזינן דכיון רש"י, בעדבדוחק
 לפירש"י קשה ועדיין עליה. דפליג דאשכחן ריו"ס דריה"ו רבנן מאי אמרינןה"נ
 גם ואף לרבנן, אף לאקשויי הו"ל פירש"י ולפי לריה"ו אלא מקשי לא בש"סדהא
 לרבנן מתטא"כ טפי, אלימתא הקו' הוי דלריה"ו רש"י בעד בדוחק לממב אפשרזאת

 שיטתייהו, דמחלפא לרבנן ק' דה"נ ומינה לריה"ו מקשהומש"ה
 נלע"ד היה הדוחקים מן ולנצל רש"י ע"ד דהקשינו מאי כל להצב כדיוהנה

 תחילת היינו לאו אונן מקריב כ"ג רבנן דאמרו דהא ס"ל דלרש"י באמור,והוא
 דכ"ג דהא כיון דהא פוסק, ואינו אונן כשהוא ומקריב הולך התחיל כי אלאהקרבה,
 צריך אינו דמשמע יחלל" ולא יצא לא המקדש "ומן מדכתיב: אלא נפ"ל לאמקריב
 דאשכחן ומאי בכך עבודתו. חלל לא עובד שיהא דאף עבודתו, ולהניחלצאת

 דקאמר הא פי היום כל מאי דאמוינן הא ומפרש דלא. אה"נ להתחול אבלאשכחן,
 מת לו שמת שמע אם מפסיק אינו היום דכל היינו אי קאמר, מאי היום כלויה"ו
 ואף לכתחילה, להתחיל דהיינו ביתו מתוך להביאה אלא נצרכה דלא ומשניפשיטא,
 טעמא דהיינו לריה"ו ס"ל מ"מ יגמור עובד היה שאם אלא אינו דקראדפשטי,ן
 לפקח כדי ביתו מתוך להביאו איכא נמי דמצוה מינה ונפקא צערו, לפקח כדידקרא
 יכול ואף עבודה בשעת יצא לא המקדש ומן קרא קאמר דהכי עכ"ל ולפי"זצערו,

 דלא קרא מפרשי כ"ג דגבי דלרבנן נפ"מ ומעתה בהך, יחלל ולא ולעבודלהתחיל
 דמפ' לריה"ו אבל חילל, התחיל אפילו הדיוט כהן דגבי מינה דוק התחיל, אםיחלל
 עומד היה דאם ואה"נ חילל, התחיל אם דבכ"ה מינה מחלל ואינו לשיתחילקרא

 בכ"מ יעויין עבודה, זלזול איכא דכדרבא ברשות שהתחיל כיון יפסיק לאומקריב
 מקדש, ביאת מה'פ"ב

 אפילו להדיוט מפקינן אפוקי לריה"ו דהא דפי' רש"י דברי שפיר אתוולפי"ז
 גבי קרא דמפרש דצ"ל לחומרא, באנינות בהקרבה ריה"ו אלמא בעבודה,התחיל
 התחיל דאפילו כ"ה גבי מדקאמר בה עסוק שהיה עבודתו יגמור אם יחלל דלאכ"ג
 ולא קרא דקאמר דהא דס"ל צ"ל עליה דפליג לרכנן נשמע ומינה עבודה,מניח
 התחיל אם הא דאסור הוא להתחיל דבכ"ה ומינה לעבוי יתחיל אם היינויחלל
 דמחלפא נמצא היום כל דאמר דריה"ו במלתיה דמפרשת מאי ולפי לגמור,יוכל

 ואפי'ה לשיתחיל יחלל דלא קרא מפרש דריה"ו דאה"נ למימר וליכאשיטתייה.
 היכי וכי י"ג, ד' בזבחים כדמ' דבע"מ מק"ו דנפ"ל עבודה דמניח כ"ה גבימ'ל

 עבודתו במומו ידע דאפילו ב"מ דשאני דכוותא, ה"נ בלשון התחיל אפילודבע"מ
 וליכא בהתר התחיל והו"ל באונן משא"כ יע"ש, ס"ו ד' בקדושין כר"שפסולה
 היום כל עובד שאינו לומר היינו היום כל ריה"ו קאמר דכי ומשני דוק,למילף

 למימר ריה"ו ואתא לגמור, יכול הקריב דאם דקאמרו קאי דרבנןואמלתייהו
 אינו מיהא מדרבנן מ"מ לגמור יכול דמדאורייתא דאף יכול, אינו נמי לגמורדאפילו
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 לפי ונמצא לבתחילה, אפילו ואמורים חלבים להקטיר שיובל הלילה עדעובד
 אם אלא בתחילה מקריב אינו ב"ג לרבנן ובין לריה"ו דבין רש"י לדעתהאמור

 אונן מקריב ב"ג דזבחים, י"א פ' בתוס' דגר' מאי לתרץ צריך ולדידיה יגמור.התחיל

 ובא בידו שהת עבודה יגמור אומר ר"ש היום, אותו בל אומר ריה"ו ר"מ,דברי

 אפילו היינו אונן מקריב ב"ג דאמר דלר"מ ומ"ש ובו', עבודתו מניח ב"ה אבללו
 צ"ל רש"י לדעת דאמרן מאי ולפי לר"ש, ר"מ בין איבא מאי דאל'בלבתחילה

 אותה היינו מקריב ב"ג דקאמר דהא דר"מ, מילתיה לפרושי אתא דר"שדמפרזם

 בן לפרזם הוא שדוחק בנפשאי וידענא לא. ותו אותה יגמור בידו שהיהעבודה
 דבי דמשמע דבתי התו' לשון גמ ומה לכחחילה, משמע דפשטא אונן מקריב.בלשון
 הוה רש"י לשון לישב בדי משום אי אע"ב לבתחילה, היינו אונן מקריבקאמרי
 מה אבל אנפשיה, ומוקי דדחיק שבקיה אמינא והוה בדמעיקרא לומר ליניחא

 דעת לפי הרמב"ם בפסק דעתין ליתובי בדי בן לפרש במעשי מוכרח שאניאעשה

 פי לפי בריו"ס אתי הרמב"ם דפסק מרן דבתב מקדש, ביאת מה' בפ"ב בב"ממרן
 יותר ולא בה עסוק שהיה עבודה שיעבוד פסק ומש"ה בב"ג לה דמפרשהתוס'
 ע"ד קשה א"ב לבתחילה היינו אונן מקריב דקאמרו הא דלרבנן איתא ואםהצו"ש.

 ומרן הרמב"ם לדעת דהא בריו"ס, ופסק רכנן שבק דהיבי בזה העיר לא אמאימרן

 'הרב"י' במהשור שהוביח במו מחבריו ולא מחברו דוקא בריו"ס דהלבהס"ל

 מקריב ב"ג רבנן דאמור הא מפרש נמי דאיהו בדאמרן דעב"ל נלע"ד אע"בהצ"ש.
 דריה"ו רבנן נינהו מאי ידעינן דלא משום והיינו בהיתר, התחיל בי דהיינואונן

 ודוק. ריו"ס רבנן מני נמי אמרינן עליה דפליג לריו"סואשבחן
 ע"א ק"י ד' בב"ק מדגר' והוא בלל קימא לא דהא נראה היה דלבאורהואיברא

 ב"ג תנינא קמ"ל מאי ובו', שירצה בהן לבל נותנה אונן ב"ג היה אם אשי רבאמר

 שליח לשוויי אבל הוא לקרובי דב"ג עליה רחמנא חס בי סד"א ובו', אונןמקריב
 מאי אדבעי בתחילה מקריב אינו ב"ג דאפילו איתא ואם ע"ב. קמ"ל, משוי מצילא

 מצי דלא עביד מצי דלא מילתא הא דהא שליח, לשוויי מצי היבי תיבעיקמ"ל
 ואף במותו. אדם של שלוחו והרי להתחיל שליח משוי מצי והיבי בעבודהלהתחיל

 מ"מ להתחיל שאסור נאמר דאפילו מקדש אבילת מה' פ"ב שם להרט"אשראיתי

 ביה הדר הא יעו"ש, מדרכנן אלא איסורו דאין מאחר שליח לשוויי דמציאפשר
 שליח לשוויי דאסור י"ד דין ולוה מלוה. מה' בפ"ח במישור הוביח ובבר מהא,הרב

 מותר הקרבן עיקר בי וגם מדרבנן דאיסורו ביון דהבא את"ל ואפילויעמ"ש.

 קשה אבתי מ"מ שליח, למשוי מצי ומש"ה התחיל אם דהיינו לרבנן אףלהקריבו
 אסור מיהא דהא ביון דהו"א קמ"ל, שפיר והרי קמ"ל מאי הש"ס בעי דמאי)ודאי(

 דלרבנן לומר דא"א לפי"ז נמצא שליח, לשוויי שרי הבי דאפילו קמ"ללהתחיל
 לדעת ולפרש דאמרן מאי לפי להשב אפשר נמי דהא נלע"ד ומיהו להתחיל.אסור

 והיינו בשהתחיל, היינו שירצה בהן לבל נותנו שכ"ג ר"א דאמר דהאהרמב"ם
 אפילו ליתנו שיובל דקאמר דאי לר"א קשה ועב"פ תנינא, קמ"ל מאידמקשה
 ואי שליח, לשוויי' מצי לא ה"נ לקרובי מצי לא דאיהו מאחר א"א זהלהתחיל
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 שם שכתב הזהב לשון בלשונו ז"ל רש"י דייק והכי וכו', תנינא קמ"ל מאיבהתחיל
 לא ולאמו לאביו דכתיב אונן מקריב דכ"ג דכיון שירצה, כהן לכל "נותנוח"ל:
 יצא לא מקדושתו אפ"ה אונן דהוי ואמו אביו מת אם יצא לא המקדש ומןיטמא
 יצא שלא הדיוט אחר הא תתחלל לא באנינות שיעבוד דעבודתו כלומר יחללולא

 ומאי שאלו ללא נדרש הוא 4כו' אחר הא רש"י דמיים הא ריהטא ולפום ע"כ.חילל"
 גבי אלא למילתיה ר"א קאמר לא אמאי לתרוצי דאתא למימר ואיכא הכא,שיאטיה

 דאה"נ למימר רש"י ואתא שירצה, כהן לכל לתנו יכול אינו כ"ה דהא דמשמעכ"ג
 רש"י פמוק אמאי קשה דא"כ חילל, יצא שלא אחר הן יחלל מלא דדרשינןמשום
 יצ"ו דאדרבא גם ומה מתנייא, ותנא דכפל מאחר יחלל מלא דנפ"ל טעמאכמ"ד
 הדוחק, מן יש לת"ק דאלו מק"ו, לה דמפיק רי"ש דבי כדתנא ממתברא טפיאדרבא

 נראה שזה א"ש ק"ו אמרינן כי משא"כ , ל'ו ד' בזבחים וכדגר' אחר הא כתידמי
 לרמוז רש"י שרצה נלע"ד אע"כ יעו"ש. דק"ו טעמא דפמק הרמב"ם של טעמוהיה

 והמתם אונן, מקריב כ"ג מדתנן ליה מדמקשא בהתחיל דר"א דמלתיהבלשונו
 קרא דמפרש משמע חילל, יצא שלא אחר הא יחלל דלא מכללא לכ"ה דרמםמתני'
 אפילו יצא שלא אחר הא מדדייק בה עוסק שהיה עבודתו לכשיגמור יחללדלא

 דאינו ס"ל מקריב אונן כ"ג דקתני מתמא דהא צ"ל וה"נ חילל, עבודתו1:אמצע
 ודוק. בהתחיל אלא מקריב ואינו מתחילה להקריביכול

 מקריב כ"ג דתני תנא דהך כלומר וכו' אחר הא בלשונו רש"י דמייםוהיינו
 אסתמא, מתמא נפלגו דלא היכי כי וכו' אחר דהא דרשא הך ליה אית עכ"לאונן
 אלא אמר לא שירצה כהן לכל קרבנו שנותן למלתיה ר"א קאמר דכי נשמעומינה

 פתרי, לה אשכחנא לא ע"ב י"ד ד' במ"ק רש"י דפי אמאי ומיהו ודוק.בהתחיל,
 דלכ"ע רש"י פי' יעי"ש בריא השנה כל כ"ג דלגבי בש"מ דאמ' אמאי שםדפי'

 ולפום והקרבתי, אמר ולא ואכלתי למשה אהרן ליה מדקאמר דנפ"ל אונן,מקריב
 לאתויי לרש"י דאצרוכיה דהא לישב והש דוק. כמאן דלא דהוי נראהריהטא
 לכתחילה אף דמקריב דמשמע כרגל שהוא לאוכוהי ליכא קראי מהנך דאימההיא
 מאידך לה מפיק תנא הך דע"כ לומר לרש"י הכריחו וזה גומר, התחיל שאםאלא
 הרמב"ם דפסק דמאי למימר איכא ה"נ וצ" לכתחילה מינה דמשמעקרא
 וסמך בהתחיל היינו שירצה כהן לכל קרבנו נותן אונן דכ"ג מקדש כלי מה'בפ"ד
 ראוי שכ"ג כיון בלשונו כאן דסיים והיינו מקדש, ביאת מה' בפ"ב דכו'אמאי

 כל אופן, באותו לקרבנו שליח עושה ה"ז שיתבאר, באופן פי שיתבאר כמולעבודה
 אלא בכ"ג שרי דלא כפשטן הרמב"ם דברי דפי בכ"מ מרן לדעת אומר אניזה

 הרמב"ם בדברי דפי' למלך המשנה דברי לפי אבל בה עמוק שהיה עבודהלגמור
 פירוש ומיהו הרמב"ם. בעד דכתיבנא זה לכל צריכים אנו אין לכתחילה אפילודזה
 הרמב"ם בדברי הרמ"ל דפירש מאי דאילו הרמב"ם, בדברי מוכרח נראה בכ"ממרן
 כ"ג אבל הרמב"ם אמר הוה אילו פי' דתינח לשמוע, קשים צע"ר שדבריויע"ש
 יע"ש הכתוב בפי כן לפרש ולא מתחללת, ואינה בה עומק שהיה עבודהעובד

 על יצחק שיח במ' וראיתי דוק. פי מובלים הרמב"ם דברי שאין יראהשהרואה
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 הרמב"ם דכתב דהא הרמ"ל, תי' מלבד תריץ נמי דאיהו כ"ג שם ד"ה י"ג ד'יומא
 יעו"ש. כן )הם( לפרשו דע"כ אקרא דקאי משום היינו עובד שהיה העבודהשיגמור
 היכי א"כ עוסק, שהיה עבודה לשיגמור אלא נפ"ל לא דמקרא דכיון ע"דולעד"ן
 היינו דכ"ג עליה רחמנא חס כי דלמא לשיתחיל, מינה ראיה הרמב"םמייתי

 יהא שלא תורה אמרה ומש"ה העבודה שתגמר עד לצאת יוכל לא דשובבשהתחיל
 ודוק. צעריה לפכוחי עבודתו יגמור אלא ובטליושב

 ליכא י"ג ד' ביומא וריו"ס ריה"ו דפליגי מהא דגם תשמע אתה האמורומכלל
 אתו בהתר התחיל מטעם דלאו למימר דאיכא בהיתר, התחיל לעניין מידילאוכוחי
 מקדש דביאת בפ"ב הרמ"ל דברי שראיתי אף מפלגי, קא דקרא בפירה~א אלאעלה
 דנר הר"ם בדברי בכ"מ מרן לפי' גם ומה דוק. לדחות נטויה הדוחה יד מ"מיעו"ש
 מפלגי. קא דקראדבפי'

 למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב לא במתני', ט' ד' בשבת מדגר' שמעתא
 אפילו דהיינו התו' שם וכתבו מפסיקין. אין התחילו ואם לדון ולא לאכול%א

 שנא מאי ל"ח ד' בסוכה הש"ס מדבעי תיקשי דלא היכי כי יעו"ש, באיסורהתחילו
 איתא ואם )על( נוטלו דקתני הכא ומ"ש מפסיקין אין התחילו אם דקתניהתם
 בהתחיל והכא בהיתר בהתחיל דהכא ליה לשני בהיתר בהתחיל איירידהכא

 בסי יע"מ הפוסקים מסקנת וכן באיסור, בהתחיל איירי נמי דהכא א"ובאיסור,
 התחיל אפילו דרבנן דבמידי ורל"ה רל"ב וסי' הר"ן בשם והרב"ח להרב"יע'

 כגון דרבנן ולמידי וכיוצא, דרבנן ב' דיום ולולב לתפילה כגון יגמור, נמיבאיסור
 אעיקר ומיהו יעמ"ש. יגמור לא לאו ואם יגמור בהיתר התחיל אם אז וכיוצאק"ש

 דלא היכי כי באסור בהתחיל אפילו איירי דהכא דע"כ דכתבו דהתוס'מילתייהו

 בין ולחלק הכי לתרוצי דאיכא דמאחר קלע"ד, התם הכי משני לא אמאיתיקשי
 בסוכה דהקשו אההיא לידהו הכי תרצו לא אמאי באסור, להתחיל כהיתרהתחיל

 שנדחקו יעו"ש מפסיק, ואפי"ה דאורייתא מקידוש שהקשו קושיא מאי ד"ה ל"חד'
 קדוש גבי התם שאני קושייא, מאי דבריהם ולפי הרואה, יראה כאשרלתרץ

 אין ד"ה ק' ד' בע"פ בעצמם הם כמ"ש יוסי ר' איירי דבהכי בהיתרשהתחיל
 דלא התו' בעד כן לישב ויש וצ"י. ודוק יעו"ש בהיתר בהתחיל דאיירימפסיקין
 ק' בדף התם דכתבו מאי לפי בהיתר דהתחיל משום דהתם יממא לתרוציניחא

 דטעמא איתא ואם מפה. פורש אלא יגמור לא דלחכמים בירושלמי דאיתאד'ה
 טעמיה אותו אע"כ חכמים, ליה מודו לא אמאי בהיתר דהתחיל משוםדריו"ס
 דומיא פלוג ולא בהכי לחלק להו ניחא לא דלרבנן ניחא והשתא שם. כמ"שדריו"ס
 דוק בהתר התחיל בין ול"ש ט' דף שבת במס' דגרס' חובה למ"ד ערביתדתפילת
 בסי' משמע וה"נ וכדכתי' הפוסקים כל שפסקו כמו אמת דין הדין שיהיה אק-הטב.
 בתוך הומן שיעבור יודע שהיה באם תניין בעיין משם למפשט נרא' היה וה"נרס"ג
 הזמן יעבור תפילתו שבאמצע לו ידוע שהיה דכל התחיל, ואפ"ה מתפללשהוא
 מעט ואם דכתי', דוכתי משאר הדין יתקיים ומ"מ יעו"ש. מיקרי באיסורהתחיל
 דכל מוכח הנך שמכל יעו"ש תרנ"ב וסי' רצ"ט מסי' לאוכוחי איכא דה"נואוסיפה
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 דאפילו דרבנן למידי וכ"ש מפסיקין אין דאורייתא למידי אפילו בהיתרשהתחיל
 להתפלל שהתחיל זה את אביא אני אף וכדכתי' מפסיקין אין נמי באיסורהתחיל
 דיגמור. דה"נבהיתר

 בהיתר שהתחיל דאף דאשכחן דוכתי בכמה דעתין ליתובי גבן פש דמעתאאלא
 נגמר דאפ"ה דאמרן באיסור התחיל כי דרבנן באיסורי וכן יגמור. דלא אמרואפי"ה

 לא יאושוע דלרבי ברהטא דכתי' התרומה היא ראשונה יצא זה איפכא,הושכחן

 מבע"י. בע"ש או הגנה מן שהתחיל דהיינו בהיתר התחיל כי אפילויגמור

 יעויין דתרומות מתני' להך לתרץ שרצה נ"ד ס"ס זצוק"ל למוהרד"פ הויוחזי
 ולאפס דבריו על להשיב לי והיה כלל לדבריו להבין יכולתי ולא שכתב,מה

 מאי להבין, צריך וה"נ משרימ תחזנה כל ועיני להאריך, רציתי לא מסכימ,הפנאי
 דאכילה היכי כי והלא יפסוק, גונא דבכל אמרינן להתפלל שהות ליכא דכישנא

 תפילה בזמן ה"נ יגמור התחיל כי ואפ"ה התורה מן איסורה לתפילהסמו
 זמנה היומ דכל היומ, דכל אדאורייתא לוקמא שהתחיל דכיון הכי, נימאדמדרבנן

 שיקדש קודמ כלומ לשתות דאסור דפסק רע"א בסי' מרן פסק להטב צריךוה"נ
 מרן פסק לפי"ז להמב צריך וה"נ יעו"ש. להפסיק צריך מבע"י התחיל אמואפילו

 המתגלח ובין המגלח בין מת לו שמת ושמע להסתפר שהתחיל במי ש"ץ סי'בי"ד

 לאו דאי משמע הבריות. כבוד משומ המרדכי בשמ הטעמ בב"י וכתב יפסיק,לא

 היינו יפסוק לא דהמגלח דהא בש"ע פסק וכן שרי. הוה לא הבריות כבודמשומ
 מדרבנן. דאיסורו אף יפסיק בהיתר שהתחיל דאף ומשמע במתא אחר ספרבדליכא

 בהיתר התחיל דכי אמרינן לא דע"כ ידענא, חילק לומר לע"ד אחזה אניואשר
 שלא כדי דבר איזה דגזרו דרבנן בגזרות אלא יפסיק שלא באיסור התחיל אפילואו

 שמא גזרה לתפלות סמוך לאכול דאסור הא כגון אדאורייתא, או אדרבנןיעבור

 דעיקר דכיון יפסיק לא התחיל דכי אמרינן שמ )אמ( התפילה זמן ויעבורימשך
 ההיא וה"נ התפילה, זמן יעבור שלא חכמימ גזרת תתקיימ ואכתי גזרה, הואמילתא
 דעיקר דכיון נמי הכי יפסיק, דלא קרי בעל שהוא ונזכר בתפילה עומד היהדאמרו
 תתקיימ ואכתי כתרנגולין נשותיהן אצל מצויין ת"ח יהו שלא כדי גזרה הואמילתא

 ותשכח. דוק בכולהו וכן דוק.בודאי
 גומר התחיל שאמ שבקדושה דבר לענין נ"ה סי' בש"ע מרן מפסק תשיבניואל

 לה כדיליף דאורייתא מידי הוי היתרו דהא בהיתר דהתחיל משומ דלאו עכ"לדהתמ

 תורה אמרה דכי כיון סברי דהכי טעמא ועכ"ל יעו"ש. לג"ש תוך מתוךבש"ס

 והתחיל הואיל דקאמר הש"ע לשון דייק והכי קדושה בתחילת אפילו סגיונקדשתי
 היטב. ודוק בהיתר והתחיל הואיל קאמרולא

 דהתחיל דמשומ למימר וליכא חכמימ תקנת שהיא דתרומות מתני'משא"כ
 שהות ליכא דכי טעמא נמי והיינו דוק. במזיד יגמור בשוגג אדרבנן לעבורבהיתר

 נמי רע"א בסי' מרן דפסק ומההיא דוק. תקנה אלא גזרה אינו התפילה דזמןיפסיק
 טעמא דהיינו שולחנו על דיטול ההיא גבי בסוכה הר"ן עלה שמ תי' דהא קשיאלא

 מדבריו וגמ יעו"ש. איתקין סעודה ומקמי סעודה במקומ דקדהם משומדקדוש,
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 לא אפי"ה מדרכנן, הוא סעודה כמקום קדהט דכעינן דהא דאף כדאמרן,מוכח

 לעצמי וכשאני וכדאמרן. כהיתר שהתחילו משום דרכנן אתקנתא דיעכוראמרינן
 הקידוש קודם לאכול דאין דאמרינן הא ע"כ דלע"ד הי'ן לדכרי צריכנא לאלע"ד
 אפילו לאסור לנו היה הכי איתא דאם יקדט, ולא ימשך שמא טעמא היינולאו
 ותו ימשך. שמא שאיסורן מילי ככולהו כדאמרינן קודם שעה חצי דהיינו לוסמוך

 למיחש לעניין היא כלום לאו טעימא והלא אסירא אמאי טעימה הכי איתאדאם
 דהיינו טעמא הכא לומר דע"כ נלע"ד אע"כ יעו"ש. רל"כ כסי' ר כמכוא ימשךשמא
 דשכת וכיון היין, על שיקדשו היום עליו שקדש שמיד שכבודו שכת כבודבהטום

 אפילו אסור הלכך מעשה, גבי כדאמרינן קכע חשיכ דידה עראי ואכילתקכעה
 דוק. ( רפ" כסר הרכ"י מדכרי )כנ' גדולה כסעודה דהיינו כ"שלטעום

 אמרן והא חכמים, תקנת הוא הקדהט קודם אכילה איסור דעיקר לפי"סנמצא

 ועפ"י ודוק. דקדוש וה"ט יגמור, בהיתר והתחיל הואיל אמרינן לא נה"ג דכללע"ד
 "הכדלה וז"ל שם שכתכ ק"ה ד' כפסחים רשכ"ם לשון לך ויכוסם יערכהאמור

 גומר שיהא שבת כבוד זהו מכע"י שכת כסעודת שהתחיל דכיון קוכעתאינה

 לשון זה אין ריהטא דלפום יראה והרואה יכדיל". סעודתו שיגמור ולאחרסעודתו
 גומר שכת ככוד משום מכע"י שכת כסעודת שהתחיל דכיון למימר דהו"לערומים
 משום והיינו דיפסוק קל'ל קדוש דלגבי דאף דה"ק ניחא האמור לפי אבלדוק.

 ומיהו ככודו, דזהו יפסיק לא הכדלה גכי שכת, ככוד מפני תקנה הוא מילתאדעיקר

 רכא צריכה ודאי הא מקדוש הכ)דלה( שנא מאי לתרוצי אתא דרשכ"ם דאמרןלמאי

 לקדוש, הכדלה כין ליה שנא דלא משמע אחר כמקום רשכ"ם דכתכ מאיולפי

 לא הלכה אין שמואל דקאמר אההיא ק' כדף פי' דהא יפסיק, לא נמידכקדהט

 ס"ל ג"כ דשמואל לומר דע"כ רשכ"ם שם כתכ מפה פורס אלא כריו"ס ולאכריה"ו

 על להחמיר דיש לומר כא אלא כמאן, דלא ליתי דלא היכי כי כריו"ס הלכהלפסק
 איסורא ליכא דמדינא שם מדכריו משמע מפה, פורס אלא יגמור לשלא קצתעצמו
 כש"ס מוכח ק"ה כד' הכא דהא וקלע"ד להחמיר. דיש אלא סעודתו יגמוראם

 שאם להכדלה קוכעת כך שכתכ גופיה איהו פל וכן יעמ"ש. איכא נמידאיסורא

 דה"נ דמשמע יע"ש, שיכדילו עד לאכול אסור וחשכה ואוכלין השולחן עליושכין

 וצ"י. ודוק יעמ"ש איכא איסורא קדהטגבי
 אותה שיכטל אמרינן לא חכמים תקנת שהוא דכל הוכחנו ככר שיהיהאיך

 והמתגלח דהמגלח דההיא טעמא דהיינו ניחא וה"נ כהיתר, שהתחיל משוםתקנה
 אסור נמי התם מפסיקין, היו לא הכריות כבוד משום לאו דאי מת להםשמת

 שהוא ש"מ לתספורת, ל' קי'ל דהא מילי כאידך כמתו שיתעסק כדי אינוכתגלחת

 לא ועדיין מת לו שמת כששמע איירי הכא דהא עקא דדא אלא אכלות. משוםתקנה
 היינו אסיר דכי ועכ"ל עליו, חלה האבלות אין המת נקכר שלא דכל וק"לנקכר,
 מילי כשאר היינו חל האכלות דאין דאמרינן דהא לומר ונלע"ד כמתו. שיתעסקכדי
 אפילו תגלחת גכי אכל המיטה, ותשמיש הסנדל ונעילת יין ושתית כשר אכילתכגון
 הרוגי כגון לפניו מוטל מתו אין דאפילו ונ"מ תקנה, משום אסורה נמי קכורהקודם
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 דעיקר דכיון דמסתבר טעמא ואיכא לסמר, אסורים אמ"ה מהם נתהעשו שלאמלכות
 חכמים הועילו שלא נמצא קבורה קודם להסתמר ליה שרית ואי שיתנויל כדיתקנה

 דגדול הטעם לומר ואמשר שכתב תתק"ב סי' המרדכי לשון דייק וה"נבתקנתם,
 תגלחת עליה איתסרה הא המת שמת דמיד מש' תורה לימוד שדוחה הכריותכבוד
 דבלאו טעמא להך צריך הוה לא התגלחת דלגבי דאה"נ ואבע"א ודוק. תורהמדין

 הסמר לגבי היינו טעמא הך איצטריך כי אלא בהיתר, שהתחיל בהצום שרי הוההכי
 דהתחיל דמאחר משום אלא התירו לא דע"כ שרי, הוה לא בהיתר דהתחילדאף

 נימא המתגלח גבי וה"נ ולחזור, סעודתו להמסיק ליה מטרחינן לאבהיתר
 כבוד נהטום לאו דאי הסמר גבי משא"כ תגלחתו, לגמור ליה שרינן שהתחילדמאחר
 לומר לנו ואין מידי. שום ולא טרחא לא ליכא דלגביה למוטרו לנו היה לאהבריות
 למיסר טרחותא ט' ד' בשבת כדאמרינן טרחא, שום דליכא היכא ככדידימסיק
 אמי"ה דאכילה, התחלתא הוי הא המיניה שרא דמכי דאף דמשמע יעו"ש,המיניה

 איכא דהא לומר אמשר היה נמי דהכא .ואף דימסוק, אמרינן לא טירחא דליכאכל
 מ"מ ולגלחו, לחזור כדי סמר' של מעמורת ולהניח לחזור ז' לאחר שיצטרךטירחא
 דלא ואמרינן התחיל מכי ליה דשרינן דהא הדבר שהכריח במוהריט"איעו"ש

 לאחר ולא עכשיו שיתמלל טירחא ר"ל אלא ההע, ממש טירחא לאו ליהטטרחינן
 שב ליה דאמרינן אלא טירחא שום דליכא סמר גבי הכא דכגון ונ"מ יעו"ש,שיגמור
 והשתא הבריות, ככוד דמשום טעמא לאו אי שרי הוה דלא ה"נ מלאכה תעשהואל
 דגם המסתמר ג"כ בו גלל סמר לגבי טעמא הך למיהב המרדכי דאצטריך דכיוןנימא
 שדוחה הבריות כבוד גדול נמי באיסור התחיל דאמילו ונמ"מ טעמא, הך שייךכיה
 כמזיד באיסור התחיל כי אבל כשוגג התחיל כי דוקא והיינו התורה, מן*מוד
 ודוק. רבותא דלשמועינן הירהשלמי על תיקשי דאל"כ יגמור שלא עליהקנסינן
 ואחד המגלח "אחד וז"ל: שכתב רל"ג אלף דין הר'ן מלשון מכ"א דייקאוה"נ

 כבוד שגדול למי מלאכה כעשית שאסור ואעמ"י האומן הוא המגלחהמתגלח.
 אינו הבריות כבוד דגדול טעמא דעיקר משמע ע"כ. שכתורה" ל"ת שדוחההבריות
 ודוק. וכדכתיבנא לאומןאלא

 בזה דה"נ באתרין, ואוקי מינה דוק זאת כל את אותנו אלקי'ם הודיעואחרי
 תמידין כנגד דרבנן תקנה הוא התמילה דזמן מאחר זמנה ועבר להתמללשהתחיל

 ולא להלכה לא כתכתי הנלע"ד בעד. יכמר הטוב וד' תמילתו, באמצע דימסיקה"נ
 מרוים, זהב יערכנו לא השניים טובים כתוכים. קדשו דברות יבואו כי עדלמעשה
 רכובו השם לאל תמילה ואני לעינים. לנו והיה האלוקי"ם כמלאך חכםואדוני
 לשמור וללמד ללמוד העינים. את המאירה הקדהיה כתורתו עיני העירעבים.

 מאליה לן וליסמי טובים. חיים בס' ויחתמנו ויכתבנו טובים. לו אשר חוקיםולעשות
סמו.

 הצעיר המעתירהכ"ד
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 ראנת כמוה"ר רבותשונת

 בטפרו מוה"ר מ)איר( רבי של בתורתו מצאתי פתוח פתח יאיר דברירפתח

 גרטת ע"פ דברו למאב הרמב"ם בדברי דפלפל במאי ע"א טי לדוד מכתםהבהיר
 מהטעמים הרמב"ם בדברי כן לפרןט כלל אפשר דאי אומר גזרת בני ואתההכ"מ,
 הרמב"ם דכתב דאף רחוקים, אינן מ"מ דחוקים שדבריו שאף אומר ואנישכתבת.

 טמך לשבת, ביחדם דהיינו חילק ולא השבת לאחר אף ואטורים קובעת דשבתטתם

 מיירי דהתם ומ"ש לשבת, מיוחדים אלו ופירות הואיל אח"כ, ופירש דשנהאמאי
 לא אני ]מי[ שם, כמבואר מיוחדים שיהיו בעינן ולהכי מלאכתם נגמרוכשלא

 דתאנים שכתב המביא פי' בר מצאתי מזה היפך ואדרבא זה ביאורמצאתי
 ולא מש"כ תו כדבריך. דלא בהדיא הרי לקציעות, חשב א"כ אלא מלאכתםנגמרו

 תיובתיה, הוו הירושלמי דברי עד וכו' להר"ש שראיתי לפי אלא לזההוצרכתי
 לך יתכן שלא מה הראשונים על כותב שאתה אלו דבריך בראותי אחזתנירעדה
 דמשמע ל,ה הוצרכתי ולא באומרך חדא האחרונים, אחרוני על אפילו כןלכתוב
 בשביל אלא לכותבו הוצרכת ולא לכותבו צורך היה שלא עד פשוט הדברדכ"כ

 משמעות ,הו מ"מ נתכוונת לכך שלא תאמר אם ואף ח"ו, בזה טעהשהר"ש

 מורה ה,ה הלשון תיובתיה הוו הירחאלמי דדברי אומר שגזרת במה ועודהדברים.

 רואה אינו כאילו מעלה של עין עשית כונתך זה ואם מהר"ש נעלם ה,הדהירושלמי

 היית א"כ הירחטלמי יפרש איך דבריו דלפי קשה דהדבר לומר כונתך דאםח"ו,
 וכיוצא, דבריו לפי הירושלמי הר' יפרש איך צ"ע ולדידי הלשון בזה לכתובצריך

 הראשונים על לנו יקשה אם דאף נר"ו כמוהרח"א דורינו ממופת שמענוואזהרה
 מאי חזי ופוק קשה, וקצת אלא לכתוב אין דיפרקינה, נגר דלית אלימתאקושיא
 ולך האחרונים על אפילו כבוד בלשון דברו על מ"ל להרב פ"ת הרב השביחדהשבח

 ולנהבא[ ומכאן כוה ענין על להר"ש מוה"ר שהוכיח מעלה תופטת טובה ראהנא
 מידי[. לנא ותו' בליעל לבבך עם דבור יהיה פן לךהשמר

 דר"י לנמימר[ להר"ש ליה ניחא דלא לק"מ, הר"ש על דהקשית במאיוהנה
 אנו צריכין ולזה כמר הלכה כמה[ ]ה' מר לימא דא"כ דתנאי בפלוגתא פליגיור"ל

 דר"י אליבא הרב תירץ ולזה תנאי ]תפי'[ דכולהו אליבא דר"י מילתיהלתרוצי
 הכי לאו דאי שבת למוצאי גומר ולזה בהיתר דהתחיל משום הוא אליעזר דר'טעמא
 כר"י אתי נמי ואי כר"י, אתי לא דירחןלמי וההיא למו"ש. אף אטיר הוהטעמא
 שגם אלא בלחוד, טעמא האי משום פר בהיתר שהתחיל משום ר"א כשאמר לאה"פ

 אטור, שבת למוצאי אפילו דלדידיה דר"ן ההיא לר"י ליה לית א"נ למ"ש.ימתין

 הר"ש ומ"ש הירושלמי, דבנרי[ והיינו בהיתר דהתחיל משום דר'א טעמאאלא

 ודוק. דידן דש"ס מטקנא ליה ולית דר"י אליבא היינו אמרו, דלאוצ"ל

 דהמביא, סוגיא לפרש טובא צריכא במתני' הרמב"ם גרטת דלפי כתבתתו
 לשום וא"כ לפסקו מכוון אתי במתנר הר' גירסת דלפי שכתב ,"ל מוה"ר עלותמהת

 על להשיג טרדותך אגב אתה אלא כן הדבר ואין דק, לא חורפיה דאגב וכתבתפי'
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 ממני שאל דבויו הבנת לא ואם יפה הדבר ביאר הרב בשם דבויו קוית לאהר'
 מחצר הקחשיא עיקר דאם דעתא, מיתבא לא זה על שתירצת ותירוצךואודיעך,
 מוישא ובה מינה דתרומות מתנ" לאקשויי הו"ל א"כ דשבת, עכ"ש דאתילחצר
 והכי הכי למימר לך אית מאי אלא וכו', ולטעמיך הו"ל דבריך דלפי ותולסיפא.
 הכי. אמינא נמיאנא

 בכ"מ שהביא מוהריק"ו וכפי ה"ג בפ"ד הר"מ דברי פירשת פירה~ך ע"פשוב
 לי וכמדומה ליאמר, ניתן לא הפ" וכתבת ידים בשתי ז"ל מוה"ר שפי' מהודחית
 דבריו דלפי דמ"ש מבין, באין דבריו דחית ולהכי דבריו להבין בקדקוך מוח לךדאין
 השדה, מן שהביאן משמע הביאן ובאומרו וכו', גגו בראש לאוכלן דהכניסןהול"ל

 דרך דהוה אלא גגו, בראש לאוכלן אדעתא השדה מן היינו דהביאן כן הבין הר'גמ
 והעלן שכח אם "וכן כתב ב' בבבא דהרי לק"מ כן, פי' לא אמאי א"כ וכ"תביתו.
 וסמך כדרכו קיצר והר"מ בתוספתא בהדיא תני והנ"מ פטור, ואפ"ה ביתו דרךלגג
 דלפי ומ"ש קיצר, ולהכי רפת דרך לגג לעלות הוא דהדרך אפשר א"נ המעיין.על

 נטעי דלא היכי כי אפילו כתב לא דלהכי לומר אפשר שכח אפילו הול"לדבויו
 לא נמי דלעיל ועוד אפילו. כתב לא להכי קובע, חבירו חצר דאפילו בדבריולפוהם
 הפטורה, מחצר דגג רבותיה אולי ידעת דלא ביתו לתוך והכניסן שכח אפילוקאמר
 של שהן אעפ"י "הגגות דקתני דמעשרות דפ"ג ו' מתני' ממך נעלם וכו'אדרבא
 יהיו החייבת חצר של שהן דכיון אדעתין סלקא דהוה הרי פטווים" החייבתחצר
 בית הא מחצר שדן כיון דירה הוו דלא אע"ג ומרפסת אכסדרא שער בית כמוחייבין
 דלא. קמ"לחייבין,
 ונכנסת והרע"ב רש"י לדעת דיומא ההיא לפרש דהארכת מאי ראיתישוב
 שעיניו מי אפילו כי בזה, זמן לאבד צורך ואין מגן על דחוקות פירצותבכמה

 פסק אמאי מרן פי לפי לך דהוקשה ומאי כן. לפרש שא"א יראה בעיניוטרוטות
 את"ק פליג דריו"ס דפי' מרין כדברי מצאת היכן ידעתי לא כת"ק, דלאכריו"ס
 להתחיל, דשרי ה"ה יגמור דקאמר והא כת"ק ס"ל דריו"ס דאימא כריו"ס,ופסק
 ס"ל וה"נ יגמור. איהו קאמר עבודתו מניח דקאמר לריה"ו דשמעיה משוםאלא

 לו היה לא דא"כ פי, סובלים הרמב"ם דבוי דאין וע"ש הרמ"ל וכדכתבלהרמב"ם
 שכבר בכה"ג אפ" דבכ"ה לדייק הכתוב כן דפי' כלום זה אין הכתוב בפי' כןלפרש
 כמ"ש משמע שמדבריו קפ"ה בסי להרמב"ם המצוות בס' חזי ופוק אסור,התחיל
 ל"מ. ותו מ"להר

 התחיל דאם אמרינן מקומות דבכמה עליו להקשות דהרבית מאי חזינאתו
 אע"פ להשב בזה שחילקת ומה הכי, אמרינן לא אחרים ובמקומות גומרבהיתר
 ריהטא לפום אפ"ה זה, פ' אשנה לכשאפנה ובסע"ד הרבה אריכות סובל זהשענין
 בזה. כתבת דיפהנראה

 המחברים על לכתוב זהיר שתהיה להזכירך פתיחה מעין בחתימה אסייםמעתה
 הירושלמי בשם נר"ו הרח"א דורינו מופת שכתב מה עיניך לנגד ושים כבוד,בלשון

 בגחלתו נכוה יהיה לשלא זהיר יהיה ובזה עיניו לנגד השמועה בעל יהיהשלעולם
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 כתבת מקומות שבאיזה ראיתי וכבר הספרים. בגליוני כלל תכתוב שלא לך הזהרגם
 לכן ראיתי, לא כאילו עצמי את שעשיתי אלא ע"ז לך לענות הראוי מן והיהומחקת
 מלבבך. יסורו ופן האלה הדברים את תשכח פן לך השמר ולהבאמכאן

 זסימן

שאלה

 שישפוך ר"ל אי פירושו, תודיעני מרכיעית אלא לידים נוטלין דאין דקי"להא
 רביעית בכלי שיהיה שצריך ר"ל דילמא או סגי, לא מזה ובפחות ידיו עלרביעית
 ולא מרביעית דקאמר לישנא מדוקדק ובהכי ידיו על כולו ל,טפכו צריך שאיןהגם

 ושכמ"ה. קי"ל, שנויה כמחלוקת דא מילתא אי תודיעני גם ברביעית.קאמר

תשובה

 להצריך מקום לע"ד בו מצאתי לא זה בענין ושילשתי ושניתי שקריתימאחר
 בפחות סגי לא עלמא דלכולי דאף דינא לעניין והנלע"ד שהוא. כלבפלפלת

 אפי"ה יעמ"ש, ר"י משם הסי' סוף סי'ק"ס הרב"י כמ"ש ידיו על שיתןמרביעית
 היינו נוטלים אין רביעית בו שאין שכלי בש"ס דאמרינן הא עלמא דלכולינלע"ד
 ולא אחר, ככלי רכיעית שיעור להשלים ויכול כולו שהאפכנו ולא בכלי שלהאדוקא

 ק"ז ד' דחולין ההיא מדמפרשי ס"ל דהכי דפשיטא ודעימיה הרא"ש לדעתמבעיא

 בו שהיה הא' מנטילת שנשתייר פר טהרה" משיורי דאתו התם "שאנידקאמר

 כל לשפוך א"צ טהרה משיורי אתי דלא אף נמי דלא' אלמא יעו"ש.רביעית

 רביעית שיהא בעינן בכלי שדוקא אליביה לפרש וע"כ לב', לשייר ויכולהרביעית
 נהטיורי דאתו בש"ס דאמרינן ההיא דפר הרמב"ם לדעת דאף אלא ודוק.יעו"ש
 קאמר דכי צ"ל ולדידיה יע"ש, ידיים מסכת בריש כמ"ש שניים מים דהיינוטהרה

 הידימ על רביעית ליתן קפיד אי פי' קפדינן, לא ליה ואמר אשיעורא קפדיתוליה
 ודוק.יעו"ש

 פליגי, לא דבהא בכלי דוקא דש"ס ההיא יפרש לדידיה דאפילו נלע"דומיהו
 מ"ח וזו מ"ח זו ידיהם שנטלו בב' הר"ש שהביא התוספתא מלשון משמע דה"נותו

 שהיה כלים נמטני פי מרביעית ב' נטלו אם דהא דמשמע דידיים, בפ"ק יעמ"שוכו'
 משמע וה"נ א'. מכלי הרביעית כל שה~פוך בעינן לא אלמא ש"ד, רביעית א'ככל

 קאמר ולא לידיים ממנו נוטלים אין רביעית בו שאין כלי כל דקאמר דש"סמלישנא

 דנקטו קנ"ט סי הפו' ע"ד לע"ד ק"ק דש"ס להאנא הך ולפום דוק, בו נוטליםאין

 בש"ס, שם כדאמר ביה לית אפילו דמשמע רביעית מחזיק שיהא דצריךלמשנא



 יחגץ פלאשו"ת74

 בו שיהא דבעינן למ"ד בש"ס מינה פריך דמצי תיקשי הפו' בעד לחטבאת"ל
 שהביא אההיא דש"ס לחטנא הך לפום לע"ד ק"ק ותו צ"י. ולדידי יעמ"ש,רביעית

 ריהטא ולפום במקום, מכונס רביעית שיהא דבעינן הרשב"א משם ק"ס סי'הרב"י
 לדידי זה וגם ודוק. יעו"ש רביעית בו שיהא שצריך דקאמר דש"ס דהיינונראה
 ותל'מ.צל"ע

 רבו( תשובת הוי דמכאן)נראה
 הר"ש דברי מעיניך נעלמו איך ידעתי לא מרביעית בפחות סגי לא דלכ"עמ"ש
 שיעור. בכלי איכא אם מרביעית בפחות דסגי מוכח דמדבריו שם ב"י הרבהביאם
 וכו' הרא"ש לפי' ול"מ אחד מכלי רביעית ידיו על שחטפע. בעינן לא דלכ"עומ"ש

 אחר זה מר נוטלין ששנים הרא"ש כוונת דאין לזה הכרח הרא"ש מדברי ראיתילא
 הא' שמניח אחת בבת נוטלין ששניהם אלא אתה, שהבנת כמו לב' ראשון ומשחרזה

 שלם רביעית ליכא שלב' אלא ידיהם על הרביעית כל ושופך האחר ידי תחתידיו
 למדקדק אחר פי' סובלים אין הרא"ש ודברי הראשון בידי המים מן מקצתשנשארו
בדבריו.
 התוס' דנקטא דמאי ראיה, משם אין הר'ש הביאה מתוס' ראיה שהבאת מהגם

 שתי ויצק כלי בכל רביעית היה אם ואה"נ ידיו, על כולו יצק דאפילו היינושמינית
 בכלי רביעית חט אם דודאי בהוה, דיברה דהתוספתא ותו ידיו. דנטהרוהרביעיות

 אחר. מכלי וחצי זה מכלי ר חצי לשפע. לו למהאחד
 על שתמהת ומה זה. משמעות ידעתי לא דש"ס מלחטנא משמע נמי דהכיומ"ש
 בהדיא כתבו דכבר כיון בזה קפידא אין מחזיק דשיהא לחטנא דנקטוהפוסקים
 דאי אפשר הש"ס דברי הן הן הרשב"א דדברי ומ"ש רביעית. במים שיהאדצריך
 במקום מכונס רביעית ל"ד ר' בו שיהיה דצריך דקאמר דמאי הו"א הש"סמדברי
 בכלי מתחילה היה דאם דאה"נ מרביעית, פחות ידיו על חטפוך שלא אלאאחד,
 כלי מאותו או אחר, מכלי לרביעית וחטלים אח"כ ויחזור ידיו על חטפע. מר'פחות
 מהני דלא הרשב"א קמ"ל הרביעית להשלמת הצריך שיעור מים בו שימלאעצמו
 ודוק. מכונס רביעית בכלי שיהיה שצריך אלאהכי,

 רבו( דברי על רבנו תשובת שזו נראה)מכאן

 הרא"ש דברי משמעות כן דאין דמ"ש לי הונח ולא מו"ר דברי לי חזילדידי
 יגיעו שולא כתב ולא דלשפוך לחטנא הב' ע"י לשפע. חטאר שלא דחייש ממאילע"ד
 עומד, אני במקומי הש"ס לשון ומשמעות יעו"ש. אח"ז בזה דבטל משמע וכו',לידו
 דלא משמע דמחזיק דלחטנא דמאחר קשה לע"ד הפוסקים לשון על שתירץומה
 דש"ס לישנא למנקט להו דהוה גם ומה כן, לכתוב להו היה לא בו לשיהא לןאכפת
 מקשו מאי לפי' איתא דאם קלע"ד הרשב"א על דהקשתי מאי על שתירץ ומהדוק,
 ודוק. ביה דלית אף מחזיק כשיהא דסגי דאמר מאידךהש"ס
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 חסימן

שאלה

 אם תודיעני אביו של והיא בפ"ע לינה בית לו וחן אביו שולחן על הסמרבן

 בפריטי להשתתף תקנה לו חן אם תודיעני גם לא. או בפ"ע חנוכה נר להדלימחמב
 השמים. מן כפול ושכדו חיים אורח תודיעני הכל על כלום מגרמיה ליה דליתמאחר

תשובה

 דלדידן ]עליה[ וכו' עיקר השינה דמקום תרע"ז סי' רש'ל דברי הביאהרט"ז
 להדליק רוצה אם דפטור במקום דאפילו הלבוש דעת יעו'ש עיקר האכילהמקום
 יעו"ש. הרב"י דעת הפך הרת"ה כרעת נר' והוא ומבדך מדליק מצוה הדורכהצום

 טסימן

שאלה

 ויש אחדונה בדכה לברך שחייב שיעור אכל אם יודע ואינו דגן מין שאכלמי
 חן ]ג"כ[ היין ברכת בברכתו לכלול וצריך יין ג"כ ששתה אלא כשיעור שאכלאחר

 דמזכיר מאי לדידיה יין שתה לא דהוא דכיון בברכתו לצאת זה מצי אילהסתפק
 דהוי דכיון ואת"ל לא רלמא או הפסק הו"ל בחתימה בין בפתיחה בין ייןבברכה
 רוצה ואפ"ה כשיעוד אכל לאם תודיעני חבירו, של בברכתו ה'ח לצאת ש"דמסופק

 ושכמ"ה. לא או דמי שפיראי

תשובה

 מדגרסי' והוא חבירו. של בברכתו לצאת מצי דשפיר ראיה להביאנלע"ד

 התוספות וכתבו דרבנן או ראורייתא בבהמ"ז נשים להו דאבעיא ע"ב כ' ד'בברכות

 שנשים גרמא הזמן שאין מ"ע דהוי אע"ג ליה מספקא דקא טעמא דהיינושם
 ועל בבשרינו שחתמת בריתך על דכתיב משום ליה מספקא הכא מ"מחייבות,

 שלא כל לקמן ואמרינן בתורה. ולא בברית לא ליתנהו ונשים שלימדתנותורתך

 ברית למימר מצי דלא כיון ליה מבעיא קא ומש"ה ר'ח, יצא לא ותורה בריתאמר
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 מברבת דאשה בש"ס שם אמרינן והנה יעמ"ש. ובו' א"ד מדרבנן אלא הוו לאותורה

 שייך דלא אע"ג ותורה ברית להזביר יבולה ואפ"ה דרבנן שיעורא באבלהלבעלה
 וה"נ לנ"ד. וה"ה לבעלה מוציאה ובשאר לה בהראוי י'ח יוצאה והאשה דידהלגבי

 בבהמ"ז י"ח יוצאות נשים אי עיון דצריך שבתבו ע"ב מ"ה בד' התו' מדברימובח

 בברית דליתנהו משום הבי דבלאו משמע בלל, בלה"ק מבינות שאינם מאחרשלנו
 אדם בל דצריך בו הבל בשם קפ"ז בסי' הפו' בתבו וה"נ להו. קמבעיא לאותורה

 אלמא יעו"ש. ביתו ואנשי אשתו בברבתו שיצאו בדי רם בקול לברך בביתו*זהר

 ודוק. להן שראוי במה האנשים בברבת יוצאות ותורה בברית דליתנהואע"ג

 ועבדים דנשים הראב"ד דברי שהביא קפ"ז סי' להרב"י הוי דחזיואיברא
 דעבדים ותמהני הבית בבדק ונ"ב להו, אמרי לא ומש"ה ותורה בבריתליתנהו
 א' גוף ונקבה דזבר לדון יש הנשים על וגם בהם חייבת שהאשה במצותאיתנהו

 עב"ד. בבשרינו שחתמת בריתך ועל למימר מצי שפירוא"ב
 אי בש"ס ליה קמבעיא מל' ק' אבתי דבריו דלפי תמיהתו על תמהני עניאואנא

 וע"ז חייבות, ונשים היא הז"ג שאין מ"ע והלא דרבנן, או דאורייתא חייבותנשים

 שלמדתנו תורתך ועל בבשרנו שחתמת בריתך על למימר מצו דלא משום בתו'תירצו

 תירוץ וב"נ עומדת, במקומה הקושהע אבתי לאומרו מצו דשפיר הרב"י דבריולפי

 נתן אשר הטובה הארץ על גבי למימר שייך שפיר לדבריהרב"ידה"נ ליתיהרש"י

 דרבנן דילמא דה"ק ב"י מרן לתרץ נראה והיה מיקרי. לך לבעלה שנתן דביוןלך

 מחוייבות דאינם ביון נשי הני יצא לא ותורה ברית אמר שלא בל דקי'לביון
 מחוייבות שאינם דהא ביון דילמא או דרבנן הוי ליה אמרי בעו דאי אע"גלאומרו
 דמלבד אלא דאורייתא, שפיר הוי שייך לא גופייהו באינהו מיהא דהא משוםהיינו

 יהיו לא למה לאומרו ומצי גביה דשייבי דמאחר תירוצא בהך דאיבאדוחקא
 הנשים דבבורים בפ"א דתנן ממאי בב"י מרן ע"ד קשה תו מעטינהו, ומאןמחוייבות

 נטלו לא דנשים לי נתתם אשר לומר יבולה שאינה מפני קורים ולא מביאיםובו'
 בבשרנו שחתמת בריתך על אמרי דמצו היבי דבי הרב"י ע"ד ק' ומזה בארץ,חלק
 וצ"ע. דוק לי נתתה אשר למימר מצי הווה"נ

 ראיתי ושם ברבה, מחזיק בלי מצא לו נר"ו במוהרח"א דורנו מופת הרבוהנה
 דהוה מידי ותורה ברית אומרות הנשים דאף ב"י המאירי הרכ בשם זה בסישהביא

 ברור ונראה יעו"ש. כך אומרות ישראל ועל ישראל בבלל הן שהרי הארץאברבת
 דומיא ותורה ברית ובו' לאבותינו שהנחלת על לך נודה אמרי דמצו לומרדבוונתו
 מודה המאירי הרב דגם אה"נ בבשרינו שחתמת בריתך על לומר אבל הארץדברכת

 מ"ב להר' שם )ויעו' דוק. בעצמו שקר עדות מעיד באלו דהוי משום אמרי מצידלא

 כבהב"י(. ברב"י דברי שעתא הההע מיניה דאשתמיטודנראה
 ותורה ברית אמר שלא בל דאמרינן דהא לומר דמנ"ל התו' ע"ד קלע"דולפי"ז

 תורתך ועל בבשרינו שחתמת בריתך על דלימא היינו י"ח יצא דלאבבהמ"ז

 דברבת דומיא אמרי נשי דמצו ובו' ומזון חמם ותורה בר~ת היינו דילמאשלימדתנו,

 אמר לא דאם סבר דרב מ"ט בד' מדאמרינן להתו' נפ"ל דהא למימר וליבאהארץ.
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 מהכא להו ומשמע ובעבדים, בנשים שאינם לפי י"ח יצא ב"ד ומלכות ותורהברית

 הוי דלא אף בהו שייך דלא כל כלל אמרי לא ותורה דברית מילות הנךדאפילו
 ולהזכיר הכי למנקט להתו' הו"ל דא"כ ליתא ודאי הא ב"ד דמלכות דומיאכמשקר

 בריתך על דכתיב משום שכתבו בלשונם דייקי דהא ותו בנשים. דליתיה ג"כמלכות

 טעמא כתבו ולא ליה, אמרי מצי לא דנשים שלמדתנו תורתך ועל בבשרינושחתמת

 ד"ה ע"ב מ"ח ד' שם להתו' הוי וחזי כדאמרן, ק' ואכתי ותורה ברית דכתיבמשום

 ברית לומר וא"צ בבשרנו שחתמת בריתך על להזכיר דדי שכתבו ותורהברית

 להו מסתברא דהכי למימר וליכא דתלמודא. וכפשטן איפכא דאימא ק' מ"מותורה,

 לאבותינו שנתנה על לא עלינו להקב"ה להודות עדיף טפי להזכיר שצריךדכיון

 וכו', חמדה ארץ שהנחלתנו על לך נודה למימר הו"ל ה"נ איתא דאם ליתא, נמיהא

 על דכתיב דקרא פשטיה טפי משמע דהכי הכי תקינו לא אמאי ק"ק האמתדלפי

 ואכתי בהכי למידק דליכא ותורה ברית גבי וכ"ש דייקא, לך נתן אשר הטובההארן
 התו'. ע"דק'

 אמרי מצו לא נמי ותורה דברית ס"ל דאינהו דאה"נ התו' ע"ד לתרץונלע"ד
 שייך דלא לנשים דהנך מינה הנאה מטייא דלא כיון מ"מ כמשקר, מיחזי דלאאע"ג
 מנייהו מוקמינן דלא לן אכפת דמצי ב"ד במלכות משא"כ מברכי, לא מש"הגבייהו

 למקומה, שיחזירנה להתפלל יכולים ושפיר מינה הנאה להו מטיא הא מ"ממלכא,

 לא ומש"ה כותיה. קי"ל ולא ב"ד מלכות גבי ליתנהו דנשים דס"ל הוא לחודיהורב

 מדכרי דלא הוא ותורה ברית ודוקא בנשים ליתיה ב"ד מלכות במלתייהו התו'נקטו
 שנהגו המנהג לפי דהיינו אפשר וכו' בריתך על דכתיב משום דכתבו ואע"גכלל.

 דהקשינו ולמאי ותורה, ברית למימר מצו דלא וכתבו הדור ומש"ה )וה"ה.( כן,לומר

 מצי דהוה לאו דאי דאה"נ להתו' ס"ל דהכא לישב נלע"ד הארץ מברכת שנאדמאי

 דס"ל אלא לברך, יכולות היו שלא ה"נ לך נתן אשר הטובה הארץ על עלייהוקאי

 ליה דיהיב מיקרי לך נתן אשר בא"י קרקע לו שיש דכל כמ"ד דתלמודאלסתמא

 חלק נטלה דלא אע"ג נשים וה"נ בע"ה( לקמן שאכתוב )וכמו קרקע בהו וקנהדמי

 ולוים כהנימ דאלת"ה לך, נתן אשר גבייהו שייך שפיר אביהם חלק אלאמעצמן

 ללוים ונתנו כדכתיב נטלו, ישראל מחלק ההוא מגרש ערי דנטלו דאע"ג תבעינמי

 וכו' ונחלה חלק לו אין אשר והלוי כתיב דידהו דלגבי מגרש ערי אחוזתםמנחת

 ברית למימר מצו דלא משום ליה מבעיא דקא טעמא דהיינו עכ"ל א"ו קראי.כמה

 אמאי לרב נשני גופה דהיא ניחא התו' ולדעת אמרי, מצו הארץ ברכת אבלותורה,
 לפי אלא מברכי, דמצו הארץ מברכת ומלכות ותורה ברית שנא דמאי ג"כ ק'דהוה
 דלא קאמר לא ואמאי ב"ד ממלכות הארץ ברכת עדיף דמי אדרב קשה רש"ידעת

 אלא ליה, אמרי לא דנשים דאה"נ שנאמר לא אם הארץ לברכה נשים ליה)אמרי(

 לפי י'ח יצאו ברכה אותה יאמרו לא אם האנשים דאפילו בהא למימר מצידלא
 בדברי דגריס למאן ניחא הא ומיהו הארץ, ברכת עיקר בטלת דא"כ בנשיםשאינה

 מטבע רבנן תקינו ולא בנשים שאינה מפני ומלכות ותורה ברית אמר לא שאםרב

 שוה שאינו דבר היא הארץ ברכת עיקר דהרי וקשה כאנשים. לנשים שוהשאינו
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 אע"ג ב"ד ומלכות ותורה ברית לומר ג"כ יתקנו אם קחשיא ומאי כאנשיםלנשימ
 שפיר ותירץ הרא"ב בשם כן שהקשה שיטות בז' להרשב"א ראיתי חשוב שוה.דאינו
 יעמ"ש. דרב במילתיה מלכות גריס דלא מדבריו ברור ונראה"נו"ש,
 נמי תיבעי פירש"י דלפי התו' דכתבו דאהא קפ"ו סי' להרבה"ג הויוחזי
 תיבעי ולוים דכהנים דבריהם פי כהב בארץ חלק נטלו לא שהרי ולויםאכהנים
 נטלו שלא מפני קווים ולא מביאים "כהנים פ"א, דבכורים בתוספתא דאמרלר"מ
 דתיבעי ק' אכתי הכי איתא דאם ע"ד וקלע"ד "נמ"ש. וכו' יוסי" דלרבי בארץחלק
 נתן אשר הטובה הארץ "על דכתיב משום ר"מ דהיינו למ"ד ולוים כהנים גבי*ה
 ולא מיירי קא לא דבפלוגתא למימר לך אית מאי אלא עלייהו, קאי מצי ולאל"

 לתרוצי איכא דה"נ מעיקרא פירש"י על להו קשיא קא מאי א"כ בכה"ג,בעי
 ואינם מביאות דלכ"ע אשה גבי אלא ליה קמבעיא ולא מיירי קא לאדבפלוגתא

 דלא משום היינו ליה מבעיא דקא דמאי דס"ל התו' דלדעת למימר ואיכאקורות,

 על דכתיכ משום הארץ בברכת חייבות דאינם דאע"ג ס"ל ותורה ברית אמרימצי
 מואכלת דנפ"ל בהמ"ז בשאר התורה מן חייבות מ"מ לך, נתן אשר הטובההארץ
 כהנים, גבי ליה קמבעיא לא ומש"ה מ"ח, ד' בברכות כדאיתא וכו' וברכתחשבעת

 דהכריחו כדכתיבנא נלע"ד אע"כ דוק. התו' לפירוש ליתיה דא"כ ליתא ודאיהא
 נטל שלא מי דאפילו כמ"ד ליה דקמבעיא דתלמודא לסתמא דס"ל דעל'להתו'
 קרקע, בהדיה וקנה דמי ליה דיהיב דהיינו לך, נתן אשר עליה קאי מצי בארץחלק

 גרים ה"ה דלר"מ וה"ה ולוים כהנים גבי נמי תיבעי כר"מ דס"ל אלאדאלת"ה
 אתמרו דבפרושא הנך דנקט אלא גרים גבי נמי דתבעי למימר והו"ל הוא,וכ"ש

 אשר לומר יכולה שאינה קורא ואינה מביאה לכ"ע נשים דגבי )ואע"ג ר"מ.בדברי
 נכון על הכל יבא לקמן שאכתוב במה מ"מ דבכורים, בפ"ק כדאיתא לינתתה
בע"ה(.

 הגר פסק ג' הל דבכורים דבפ"ד הרמב"ם, פסקי תבין בין הזה בדקיובלכתך
 קורות ואינם מביאות שהנשים פסק ב' הל' ושם וכו'. לאברהם שנאמר וקוראמביא

 נמי גרים וא"כ בארץ. חלק נטלו שלא לי נתתה אשר לומר יכולות שאינםמפני
 דגר מ"ש הל בסוף פסק בהדיא דהוי ותו בארץ, חלק נטלו לא והרי קוריםהלאך
 וכבר נינהו, סתראי הני ולכאורה בארץ חלק להם שאין מפני מתודה ואינומביא
 ויע"מ פירכא. להו אית לע"ד וכולהו להרמ"ל יע"ש חבילות תשובות כמהנאמרו
 בצ"ע. אסקיה דבר דסוף הבא כי פ' בסד"הלמה"ר
 דהא באמור, והוא דמו"ר קמיה ניחא אי חלקי אנכי גם אענה הדלואני
 לי, נתתה אשר למימר מצו דלא קורות ואינם מביאות דנשים במתניתיןדקאמר
 ולא בעלה, קנה אשה שקנה דמה כלום מגרמיה לה דלית משום היינו טעמאעיקר
 ד' תבא כי פ' יעמ"ש כן לפרש בסד"ר למוה"ר אדעתיה סליק דה"נ היארהוקה

 בארץ חלק נטלו שלא משום דאי לי, נתת אשר וד"ה באתי כי ד"ה רצ"ד וד'רצ"ח
 בהם שקניתי מעות לי שנתן דפירושו לתרוצי דאיכא לי, נתת מאשר ממעיט מצילא

 ואינם דמביאות דילפינן והשתא פ"א. ד' בבב"ת תלמודא למימר כדבעיקרקע
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 נתת אשר הפרי מראשית דפירהמו לי, נתת אשר לומר יכולות שאינם משוםקורות

 בעלה דהא לומר יכולה אינה וזה בבב"ת(, למימר בעי דהוה למאי )כדמוכחלי

 קאי לי נתת דאשר דקרא פשטיה טפי כדמשמע ליה מפרשינן מש"ה פירות,אוכל
 על לי נתת אשר האדמה פי משמע דטפי א"נ קוראה. אינה הכי בלאו דהאאאדמה,

 אי הבכורים ממנה שהביא דיליה אארץ דלאו וצ"ל חלוקה, בזמן הנתינהתחילת
 הקונהדא"כ

 ע"ד רצ"ה ד' שם בספרי מוה"ר דהקשה מאי דהקשה מאי נמי ניחאובהכי

 אב לאברהם נאמר שהרי לאבותינו לומר שיכול וקורא מביא דגר דפסקהרמב"ם

 נפקא דמאי והקשה הארץ. את בניו שירשו השבועה הייתה ולאברהם גוייםהמון

 מתגיירים מיד היו דאם דאה"נ די"ל ותר יע"ש, וכו' לאבותינו לומר שיכולמינה
 חיייך עליהם חלה השבועה שהייתה אה"נ להם לא בארץ בגרות היו שהאבותבזמן
 לע"ד מובן ממילא פירחיו ולפי יעמ"ש. מתגיירים היינו אם לנו לתת נשבעלומר

 חותן קני מבני חוץ קורים ואינם מביאים הגרים כל דבכורים בתוספתא דאמרמאי

 שפיר דמצו א"ש ולפי"ז יריחו. של דושנה להם שנתנו מפני וקורים שמביאיםמשה
 שאינה השבועה הייתה עליהם גם דודאי לנו לתת לאבותינו נשבעת אשרלמימר
 יריחו של דדושנה תנא להך דס"ל וצ"ל כידוע, נתגיירו לש"ש אלא הגריםכשאר
 הוצרכתי ולא יע"ש. בספרי כמפורש דלא עולם ומתנת לחלקם מדינא להםנתנוה
 שיכולים שם וכתב הנז' התו' שהביא דבכורים בפ"א להר'ש שראיתי לפי אלאלזה
 נלע"ד לכן ממני, נפלאו ודבריו ליתרו לו נדר שהרי לאבותינו נשבעת אשרלומר

 ודוק.כדכתיבנא
 לאבותינו נשבעת אשר על הכי נתרץ דאפילו הנז' מוה"ר הקשה דשםאלא

 לנו ויתן לומר יכולים היאך מ"מ וכו' נשבע אשר מהכא דדל קשה מ"מ לנו,לתת

 לי. נתת אשרוכן
 דוק. מ"מ לנו שזיכה דפי' לתרוצי דמצינו משום כדכתיבנא לתרץולעד"ן

 לנו דויתן לפרש שרצה למורא שי הרב על שם מוה"ד דהקשה כמו ק' לא תוולפי"ז

 לי ויתן כתוב היה אם ניחא דהא נראה אינו דזה עליו והקשה המעות, שקנאהפי'
 ולדידי כולה. הארץ חילוק על איירי לנו ויתן אבל כן, ולפרש לדחוק אפשר היהאז

 נמי נשים ולגבי דוק. לנו שזיכה דבריהם פי' ליה אמרי כי נמי ישראל דכלניחא
 לנו מויתן ליה מפיק ולא לי נתת אשר לומר יכולה שאינה משום תנא ליהדמפיק

 לתת וכן לנו נתת לומר דיכולה שם הנז' מוה"ר תירצו כבר וכו', נשבע מאשרוכן

 ובהכי יעו"ש. בפרטות שהוא לי נתת אשר משא"כ בכללות, לאומתינו פלו'לנו
 הקודמת, שני מעשר בה' ולא בכורים גבי אלא האלו הדינים כל נאמרו דלאניחא

 ודוק. יעמ"ש בכורים בה' אלא פסקה לא הרמב"םוכן

 נשים דאימעיטו דהא לומר דע"כ שהכריח רצ"ד ד' שם הנז' למוה"ר הויוחזי
 משום דהיינו לומר נפשך דאם בארץ, חלק נטלו שלא מפני היינו לי נתתמאשר

 הא ואנדרוגינוס טומטום בהדייהו כייל היכי א"כ בעלה קנה אשה שקנתהדמה

 שלא לפי דאשה טעמא דהיינו עכ"ל א"ו בעל, להו דלית טעמא הך שייך לאבהא
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 לפי ק' וה"נ ואנדרוגינוס טומטום בהדא דכייל ניחא והשתא בארץ, חלקנטלו
דרכו.

 לה שנפלה נערה או אלמנה אשה דלטעמיך רבנן, פלוג לא עכ"ל לע"דומיהו
 למימר לך אית מאי אלא לשיעורין, דבריך נתת וא"כ לקרות דיכולה ה"נירושה
 ואינם שיביאו דיין הנשים כל עליהן אחריס רשות נשימ דרוב דכיון רבנן פלוגדלא

 ודוק. ואנגרוגינוס טומטום וה"ה נשואות, שאינם אותן אפילוקורות

 במעותיו, שקנו או לנו שזיכה היינו לנו ויתן דפ' דפרהטנא מאי דלפיאלא
 האי דמאי שם דרכו לפי רצ"ד ד' שם מוה"ר דהקשה מאי לישב לנו נשארעדיין
 כמו לקרות יכולים בלא"ה מגרש, ערי להם שיש מפני קורים ולוים דכהניםדסיים

 דפי בארץ חלק נטלו שלא אף לקרות דיכולים לכאורא ק' ה"נ דרכנו ולפיגרים.
 כדאמרינן לאומתינו דפי' לנו לתת לאבותינו נשבע אשר לומר יכול וה"נ לנושזיכה

 וכן וכו' נשבע מאשר מעטינהו דלא טעמא היינו נשים דגבי נלע"ד לכן נשים.ובי
 פי' לתת לאבותינו נשבע אשר דה"ק למלתייהו לתרוצי דמצו משום לנו,מויתן

 לי נתת אשר משא"כ להנאתינו, ויתן פי' לנו ויתן וכן להנאתינו, לנולישראל
 אינה שלה בשדה דאפילו לומר, יכולה אינה בלבד להנאתה בפרטותדקאמרה
 ערי להו דאית לאו אי כהנים דגבי אלא פירות. אוכל בעל דהא בלבדלהנאתה
 לנו שזיכה דפי' לתרוצי דמצו לי נתת אשר וכן לנו ויתן למימר דמצו אע"גמגרש

 דודאי אמרי מצו לא לנו לתת לאבותינו נשבע אשר משא"כ גרים, גביכדאמריבן
 כאשר לנו נתת אשר למימר מצו דשפיר לומר במת' הוצרך וע"ז נשבע, לאעליהם
 דייק וה"נ נשבע, עליהם שגם ונמצא מגרש עליהם להם יש שהרי לאבותינונשבעת
 לאבותינו לומר שיכול מפני וקורא מבמו דגר שכתב דבכורים בפ"ד הרמב"םלטון
 ולפי ודוק. קאמר דגרים דדומיא משמע מגרש ערי להם שיש מפני ולויים כהניםוכן
 בשבועת דנכללו היכי כי מגרש ערי להם דיש לטעמא דאצטריך דהא דאמרןמאי
 דכהנים, הא גבי ור"י דר"מ פלוגתייהו דמוקי הירושלמי פי' מובן ממילאאבות
 דברי הובאו ניתנו, לחלוקה סבר ור"י לחלוקה, ולא ניתנו לדירה סברדר"מ

 שפיר לדירה תימה דאפילו ק' ולכאורה יע"ש. דבכורים פ"א סס"ד בספרהירושלמי
 לא שהם פי' ניתנו לדירה ס"ל דר'מ דברנו אשר הוא אלא לי, נתת אשר למימרמצי
 ללון, מקום להם שיבא כדי לדירה להם שיתנום ה' שציוה אלא השבועה, בכללהיו

 לחלקם דהיינו ניתנו לחלוקה סברור"י
 בארי

 ולר"י השבועה, בכלל שהיו מאחר
 איתכם" ונחלה חלק לו אין כי "והלוי דוכתי בכמה קרא דקאמר ההיא לפרשצריך
 ודוק. ערכם לפי לזרוע ולא לדירה מזער מעט אלא נטלו שלא לכם בשוהפי'

 שאעפ"י קורים דכהנים דכתב מ"ש בהל' הרמב"ם בדברי לפרש צריךוה"נ
 חלק להם שאין היינו חלק להם אין ופי' מגרש, ערי להם יש בארץ חלק נטלושלא
 בהר"ם. כן לפ' דוחק וקצתכחלק

 או ניתנו לדירה באי פלוגתייהו דפי הללו הירושלמי דברי רואי אחריומיהו
 דאי דכת' במאי כ' ד' דברבות התו' בדברי ורגלינו ידינו מצאנו לא לפ"'זלהלוקה,

 כהנים גבי נמי תיבעי א"כ וכו' הארץ על דכתיב משום היינו ליה דמבעיאמאי
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 הו"א דמריש לו, הלך חלף הירושלמי דכרי לפי יעו"ש לעיל דפרה2נא ומאייע"ש,

 שזכית לפרושי מצינו לי שנתת יחיד כלשון קאמר דכי דאע"ג דס"ל התו' דכריכפי'

 לתרוצי מצינן לא כולו השראל ככללות או רכים כלשון כאומרו אומנם אך מ"מ,%
 שנטלו כל ומיהו דר"מ טעמיה והיינו יחד, השראל ככללות לו שנתן דמשמעכה

 להם שהש מפני קאמר ד טעמיה והיינו לנו שנתת לומר יכולים מ"מ כארץחלק

 כהניט גכי נמי תיכעי כר"מ דס"ל איתא דאם דכת' והיינו לר'א וה"ה מגרשערי
 הטכ. ודוק הכי לתרוצי מצינו לא הנז' הירושלמי דכרי דלפי אלא ודוק.ולויים

 וש"י צופים ומנופת מתוקיט מדכש דכריו שלו יכא כי עד עתיקים הדכריםולדידי
נוד"ן.

 מינה דנשמע מילתא שום ליכא ככורים דכפ' הוכחנו דככר לענייננוונחזור

 כאשר לנו נתת אשר האדמה ואת דקאמר מעשר וידוי דשאני הגר, אתלמעט

 מאחר ליתא ודאי והא השכועה מחמת הייתה שהנתינה דמשמע לאכותינונשכעת

 נשכעת כאשר הך דרשו דמ"ש כמת' דהתם ואע"ג הכושר, כשעתשנתגיירו

 דעל משמע דקרא פשטא מ"מ יעמ"ש, האדמה על קאי דלא אחר כענייןלאכותינו

 מתודים. אינם ומש"ה קאי האדמהנתינת
 מ"ש הל' סוף כהרמכ"ם שהגיהו הספרים להגהות צריכים אנו איןולפי"ז

 ואת אומר הוא הרי כארץ, חלק להם שאין מפני מתודים אינם ועבדיםדגרים

 הוא הרי הישנים כספרים כתוכ שהיה כמקום כן והגיהו לנו, נתת אשרהאדמה

 דעיקר להגיה וא"צ אתכונן מזקנים דרכנו ולפי לאכותינו, נשכעת כאשראומר

 הייתה דהנתינה דמשמע לאכותינו, נשכעת כאשר דכתיכ משום היינוהמיעוט
 היכי ני להו ממעטינן הוה לא לנו נתת אשר דכתיכ משום דאלו השכועה,מחמת
 ודוק. מככורים להו ממעטינןדלא

 ה"נ השכועה מחמת כארץ דזכו קני דכני דנמצא עקא דא דרכינו דלפיאלא

 ק' וא"כ לאכותינו, נשכעת כאשר .לנו נתת אשר ולומר מעשר וידוי אמרידמצו

 דהרמכ"ם ואפשר מתודה. קני מכני דגר פסק ולא זה דכר הרמכ"ם השמיטאמאי

 דאף יעמ"ש כהעלותך פ' דספרין כתנא דס"ל משום מהלכה תוספתא לההיאדחאה

 כמכואר לשעה אלא ירחו של דושנה להם נתנו ולא כארץ חלק להם אין קנילכני

 נתנה לא מ"מ לש"ש אלא נתגייר לא שיתרו כרור שהדכר דאף וס"ל יעמ"ש,שם

 דכל ואמר פסיק ומש"ה כידו, וא' כ"א תורת נתת דא"כ לשעורים, דכריהתורה

 ודוק. נתגייר לש"ש כודאי דאז דוקא איתך גר מי וכעינן כארץ חלק להם איןהגרים

 מכיאין הגרים כל דאמרינן מהא התו' ע"ד להרמכ"ם לו דהוקשה אפשרועוד
 חלק הגרים נוטלים היו אם דהא משמע כארץ חלק להם שאין מפני מתודיםולא

 כיאה אחר עכשיו שנתגייר זה גר דהרי ותיקשי להתודות, מצו דהוו ה"נכאוץ
 מאי אלא לנו, נתת אשר למימר מצי היכי וא"כ ונחלה, חלק לו אין עכ"פרשיכה
 כל להתודות מצו שפיר חלוקה כשעת כארץ חלק הגרים שנטלו דכל למימרל

 אינם אפילו נמי הרי הגרים, למין היינו לנו נתת אשר ופי' אחריהם, הכאיםהגרים

 התוס'. דכרי לפי קני כני דהיינו שנטלו הגרים מין דאיכא כיון הכי לימדו קנימכני
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 חלק הגרים כל נוטלים היו דאם תוספאה לתנא דס"ל התוספתא בעד ל"ת~בואפשר
 נוטלים שהיו הגרים אחיהם בתוך חלק נוטלים היו אחריהם הבאים כל ה"נבארץ
 להם שאין מפני מתודים אינם דגרים דה"ט קאמר ומש"ה מחלקו, מעט א' כללו

 א' כל לו נוטלים שהיו הגרים אחיהם בתוך חלק נוטלים היו אם הא כארץ,חלק

 בארץ, חלק להם שאין מפני מתודים אינם דגרים דה"ט קאמר ומש"ה מחלקו,מעט

 הם שגם מהאום להתודות יכולים היו הגרים דכל ה"נ בארץ חלק נוטלים היו אםהא
 ודוק, בהכי להרמב"ם ליה ניחא ולא דוחק כ"ז ומיהו נוטלים,היו

 איך הרמב"ם פסק לפי זה, בעניין אדרש זאת עוד למילין קנצי אשיםוקודט
 לא האבות שאר מ"מ לגרים, אב נקרא דאברהם דנהי לאבותינו לומר הגריכול
 נשבעת אשר דה"ק לע"ד לומר אפשר היה לזאת ואי לגרים, אב שנקראומצינו
 רבים ובאבות ולישראל לגרים דהיינו לנו לתת ישראל ושל הגרים שללאבות
 אמרי מצו היכי להסב צריך דעדיין אלא לאבותינו, לומר שפיר שייך רבימלאנשים

 דמהך משם, ה' ויוציאנו המצריים אותנו וידעו וכן אבי אובד ארמי בכוריםבפ'
 מישראל באימו תוס' ההיא לה דמוקי ר"ת דדעת פ"א ד' כבב"ת התו' כתבוטעמא
 ליישב. צריך ולדידיה בהכי לה מוקי לא והרמב"םיעמ"ש,
 בשם שהביא קצ"ט בסי' ב"י הכהיר בספרו הי'ו אזולאי למוהרי"ד הויוחזי
 הביא ושוב הגרים, אלו יעקב בית שדרז"ל וכמו לגרים, אב רא נק נמי דיעקבהרמ"ז
 יעשו אבות דמעשה לגרים אב נעשו נמי האבות כל דמסתמא הריטב"א דעתשם

 יעו"ש. יעקב דבית ממאמרין נסתייע לא דאמאי הריטב"א על שם והקשהבנים,
 היינו יעקב בית הגרים דנקראו דהא לפרש מוכרח זה אין לע"ד עניאואנא

 בית שדרשו אשכחן וה"נ ה~ראל, לגבי פחותים שהם משום אלא בניו, שהםמשום
 וכשאין יכונה ה~ראל כשם מקום של רצונו דכשעושים אמרו וה"נ הנשים, עליעקב
 אל שייך יעקב דכינוי טעמא ועכ"ל כידוע, יעקב בשם נקראים רש"מעושים

 הגרים על יעקב בית דקאמר דהא איתא דאם מוכרח וזה עקכ, מלשוןהפחותים
 דההיא פ"א ד' בבב"ת בשמו התו' שהביאו ר"ת על תיקשי א"כ בנים, מענייןהיים

 אובד ארמי קני מבני אפילו קורא גר למימר מצי דהיכי היא, משכשתאדירושלמי

 תנא הך דילמא דמשבשתא קאמר אמאי איתא ואם יעמ"ש, וכו' יעקכ דהיינואבי
 ודוק. כדאמרן א"ו כמאמרין, ס"לדספרין

 לגרים אב נעשו האבות דכל הריטב"א כדעת עכ"ל הרמב"ם בעד למ~בומיהו
 דהא בריי כס' שם המובא הריטב"א לש! דמשמעות כזכרוני הרשום דלפי)אלא

 הכי איתא ואם גרים, מגיירים היו הם גם דמסתמא האכות שאר לגרים אב דנעשו:
 גרים מגייר ימיו כל היה אכרהם גם והלא גרים מגיירים שהיו אירייא דמאיקשה

 שמו שנקרא עד לגרים אב נקרא לא ואפ"ה כחרן עשו אשר הנפש ואתכדכתיב
 ויע"ת ליטלו בידי אין וגם לשונו בנועם לחזות בר"י ס' בידי אין וכעתאברהם.
 לגרים( אב נקראו האבות כל דמסתמא הרמב"ם לדעת עכ"ל שיהיה איךבע"ה.
 וירעו למימר מצי היכי דהקשינו מאי ולעניין פתרי, לה אשכחנא לא אחדדכאופן
 שאף מגילה, לעניין תקפ"ט סי' הרב"י דכתב מאי עפ"י ליישב נלע"ד וכו'אותנו
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 סכנה בספק היו הם שגם הנס באותו היו הם שאף משום אותה קורים ועבדיםגרים

 שנמצאו הגרים למין דהיינו אותנו וירעו למימר מצי ה"נ יעמ"ש. היו דמוליםכיון

 ודוק. השעבוד בבלל היו יכונה מ~ראל בשם אשר שבל' מצריםבארץ
 התו' שדעת חוינן דהא לנ"ד ראיה איכא האמור דמן עלה לדאתאןהדרן

 האנשים את מוציאות ואפי"ה בבשרינו שחתמת בריתך על אמרי מצו לאדנשים

 אמרו וה"נ הפסק, הוי ולא להם בראוי י"ח לצאת דמצו דה"ט ועכ"ל ליה,ואמרי
 לכוון השומע דמצי לנ"ד וה"ה לעיל, וכדכתיבנא אשתו את להוציא מברךדבעל
 בדידיה דליתיה מלתא המברך שמוסיף במה ליה איכפת ולא לו הראוי אתבברכה
ודוק.

 את המוכר פרק התו' הביאם ר"ת מדברי איפכא לדקדק נראה דהיהואיברא

 דפי קצ"ט בסי' הרב"י ובתב בהמ"ו, לברך לגר מניח היה לא דר"ת פ"א ד'הספינה
 אותם מהברכות חסר לעצמו דכשמברך משום והטעם אחרים להוציא דהיינוהאגור

 משנה דידהו לגבי נמצא תיבות אותם יאמר לא אם לאחרים כשמברך אבלתיבות,

 דבשמברך דקאמר דהא נראה היה ולכאורה עכ"ד. בברכות חכמים שטבעוממטבע

 על לך נודה דלימא והיינו שישנה אלא דיחסר דוקא לאו תיבות אותם יחסרלעצמו
 דגר דככורים, בפ"א דאמרינן דההיא דומיא ובו' ארץ ישראל לאבותשהנחלת

 דשוב אלא הבא, ה"נ ישראל אבות אלוקי אומר עצמו לבין בינו מתפללכשהוא

 בדעת וס"ל קאמר ממש דיחסר דה"נ דאפשר בהכי לדחוק הכרח דאיןראיתי

 את נוחלים שאנו לומר סברא דאין מ"ט, ד' לברכות בהרשב"א שהובאההראב"ד

 דחקיה דמאן ק' דלפי"ו אלא יעמ"ש. עליה יודה בה חלק לו שאין ומיהארץ
 צריך לאחרים בשמכרך דאף מינה דוק שיהיה איך וצ"י. ר"ת דעת כן לפרשלהאגור
 דההיא דומיא האחרים, את להוציא כדי לאומרם יוכל ולא תיכות אותםלהסר
 חויא, לא דלדידה אע"ג ותורה כרית ג"כ אומרת ומסתמא לבעלה מכרכתדאשה

 נפקא ואיהי לאשתו מברך דאיש ההיא ובן דאשה, מההיא ר"ת ע"ד קשהואכתי

 השומעים את להוציא בדי כלל תיבות מאותם מצותם יחסר לא ה"נ לה דחזיבמאי
 השומע בין לן דשאני למימר איבא לזאת דאי ואיברא ליה, דחזי כמאי נפיקואיהו
 מברבת דאשה ההיא מ"מ דוק. בשקרא דמחזי בפיו לאומרו ליה חוי דלאמילתא

 מי לו שאין דבדעבד בהמ"ז גבי התם דדוקא לחלק ואפשר קשיא, ודאילבעלה
 במקום דאיירי דר"ת ההיא משא"כ התירו, מש"ה ובו' מארה תבא וכמ"ששיוצאנו

 דאמרינן מההיא ר"ת ע"ד ק' דאכתי אלא המוון. ברכת שיברך באחרדאפשר
 ישראל אבות אלוקי אומר עצמו לבין בינו מתפלל כשהוא דגר פ"אבביבורים
 המזון ברכת לברך הגר שיוכל ה"נ אבותיבם אלוקי אומר בבה"ב מתפללוכשהוא

 לך נודה למימר מצי דלא משום דהיינו למדחי ואיכא לאבותכם, שהנחיל עלולימא
 גבי דהא לנוכח שלא שהוא ישראל לאבות שהנחיל על יאמר חטוב לנוכחשמדבר
 בדליכא ג"כ דבכורים דההיא וצ"ל אבותכם. אלוקי אתה ברוך קאמר ג"בתפילה
 מסופקני יחיאל הר' אחי כתב " וו"ל: קפ"ז כסי הטור דכתב מאי לפי א"נאחר.
 דלמצוה נוטה והדעת למצוה, או קאמר לעיכובא אי י"ח יצא לא כדאמרובהו
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 סיים ואם לחזור וצריך התורה מן דבהמ"ז כיון קאמר דלעיכובא ונ"לקאמר,
 עכ"ד. לראש" חחרהברכה

 למצוה דהיינו דברים של פשטן נראה היה ולעכובא למצוה אומרו מלשוןוהנה

 מסופקני הכי ולימא בלישניה למנקט הו"ל דא"ב אלא שיחזור, לעיכובא אושיחזור
 בהא דמסתפק ומדקאמר לעיכובא, או למצוה אי לחזור וצריך יצא לא דאמרובהא

 המובחר מן דמצוה למצוה היינו יצא לא דאמרו הא אי דה"ק כהטמע יצא, לאדאמרו

 וה"נ כלל, י"ח יצא דלא לעיכובא א"ד מצותו, י"ח יצא ולא חז"ל כתקנתשיתפלל

 ומינה לחזור. א"צ יחיאל הר' דלדעת משמע לחזור שצריך דכתב ריב"ה מלנהם'
 דאיירי דבכורים ההיא דשאני ריב"ה כדעת דס"ל דאפשר ר"ת בעד לתרץנשמע
 אחר ש"צ ליכא כי ומש"ה יצא בדיעבד מהמטבע שינה אם דאפילו דרבנן,בתפילה

 דמדאורייתא בבהמ"ז משא"כ אבותיכם, אלוקי לומר ליה שרי דמידכדיעבד

 דא"כ בצידה, תברא הא ומיהו לגב מניח היה לא ה"נ יצא לא בדעבדדאפילו

 שחתם בריתו על שתאמר נימא אפילו לבעלה, מברכת ראשה בש"ס אמרינןהיכי

 לחלק עכ"ל אע"כ גר, לגבי ר"ת שכתב וכעניין מטבע משנה הו"ל אכתיבבשרכם,

 דריב"ה ההיא ועכ"ל מעיקרא, וכדאמ' אידך דאיכא להיבא אידך דליכא היכאבין

 וההיא לחזור, ולעיכובא לחזור למצוה דהיינו דברים של פשטן כדמשמע קפ"זבסי
 יעמ"ש יחיאל הר' מדעת לאפוקי הכי בלאו סגי דלא פי לחזור, שצריך הטורדבתב
ודוק.

 בהמ"ז גבי דדוקא מדבריו דמשמע אלו הטור בדברי לע"ד קשיא האומיהו

 לפי וקשה לעיכובא. לאו דרבנן במילי לא אבל דלעכובא, דאמרינן הואדאורייתא
 מדכ' ריב"ה וכדברי לעיכובא משמע בפ"ב הרמב"ם דמדברי שם הרב"י דכתבמאי

 מש' יעו"ש. י'ח יצא לא ותורה ברית אמר שלא כל הרא"ש וכ"כ י"ח, יצאלא

 דהכי כתב ושוב יחיאל הר' לדברי הוסיף מאי דאל"כ סתם, וכתבו פי' מדלאדהיינו
 בהדיא וכ"כ אותו מחזירין ארץ בשל ברית הזכיר שלא מי בתוספ' בהדיאתניא

 וכן יצא דלא דלישנא איתא דאם וקלע"ד יעמ"ש, אותו דמרחיקיןבירושלמי

 בסי' יע"מ לישנא, כהאי אשכחן תפילה גבי ה"נ לעיכובא משתמע אותודמחזירין

 לעננין[ תקפ"ב ובסי' ויבא יעלה לענין תק"ב בסי' וכן גשמים הזכרת לענייןק"'ד
 אמרינן בדרבנן דאף לפי"ז נמצא דלעיכובא, נימא וה"נ יעמ"ש, המשפטהמלך

 דרבנן. תפילה דהרילעיכובא
 דעיקר הרמב"ם בדעת ס"ל כללא הך לן דכייל דהרב"י לומר נראהוהיה
 דטבעה ברהמ"ז כדין הו"ל מדרבנן הטבעה דזמנה אע"ג מדאורייתאתפילה
 פעם דבכל בהמ"ז דשאני לברהמ"ז, דמי לא דהא ק' הכי נימא דאפילו אלאמדרבנן,
 אין הרמב"ם לדעת דאפילו תפילה גבי משא"כ מדאורייתא, ברכה עיקרשאוכל
 וטעה שחרית התפלל כבר אם ולפי"ז ביום. א' פעם אלא מדאורייתאעיקרה
 תפילה מה' פ"א בכ"מ מרן שכתב וכמו לחזור, לצטוך שלא ה"נ המנחהבתפילת
 דאההיא יעמ"ש. הרמב"ן עליה דהקשה מאי תיקשי דלא הרמב"ם, דעתלישב

 בכגון דהיינו תירץ דרבנן לתפילה דמפסיקין בסוכה דאמרו ממאי עליהדהקשה
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 הבא. ה"נ יעמ"ש, דרבנן זו תפילה נשאר דשוב ההוא ביום א' תפילה התפללשכבר

 מאי לבתוב עצמי אחשוך לא שם בב"מ דמרן למטנא הך לידן דאתא ביוןומיהו
 לנ"ד. עניין שאינו עם דבריו להבין יבולתי לאדלל'ד

 שאינו היינו מתפלל שאינו קרי בבעל שאמרו דמה בתב דבר תחילתוהנה
 יעמ"ש. ובו' זה בנוסח זו תפילהמתפלל
 אותו יתחייב לא נמי בבה"מ הבי איתא דאם קאמר מאי אדע ולא בערואני

 בריך רעיא בנימין בדבריך ודיו זה בנוסח לברך צריך אינו דמדאורייתאנוסח
 ותו מתפלל, שאינו דאמר היבי בי מברך דאינו לימא נמי הבי וא"ב ובו',הקמנא

 קרי בעל שהוא ונזבר בתפילה עומד היה בש"ס התם קאמר אמאי להא איתאדאם
 דאורייתא, תפילה חובת ידי שהתפלל במה יצא כבר הרי יפסיק לא ולמה יפסיק,לא
 דהיינו בתפילה עומד היה דה"ק לומר נפשך ואם מדרבנן. לצאת ליה למה תווהא

 דרבנן, ידי לצאת שהתחיל מאחר יפסיק לא ב"ק שהוא ונזכר הי"חבאמצע

 לא שאם דאה"נ לפי"ז נמצא א"ב י"ח, יצא לחוד חונן אתה בברבתדמדאורייתא

 משמע בתפילה עומד היה אומרה ולשון דיפסיק, ה"נ חינן אתה ברבת אלאאמר
 מקום.בבל

 ממני דעת פליאה תורה דבר לעקור חבמים ביד בח דיש לתרץ עודומ"ש
 דרבנן תפילה דאורייתא וברמ"ז ק"ש דקאמר דש"ס למטנא מפרש היבידלפי"ז

 בח דיש בך אמרו שהם לימא דלא הוא דרבנן תפילה קאמר דהבי לפרש ואיןדוק.

 דוק. דאורייתא היותם יוסיף ומה יתן דמה דאורייתא ובהמ"ז ק"ש ל"ל דא"בבידם,

 ובהמ"ז. בק"ש משא"ב דמדאורייתא תפילה לעקור בבה על ראו דמהותו
 שכבר לפי היינו מפסיקין דרבנן דלתפילה בסובה דאמרו דההיא בתבתו
 לו בשנשאר דהיינו תו מ"ש אלא ליחיי, הא ובשלמא ההוא ביום א' תפילההתפלל
 דרבו בזה גם התורה מן חיוב שהוא קצרה תפילה יאמר או אותה להתפללשהות
 דמחלק ספרא רב אדברי בש"ס התם דקאמר האי מאי דא"ב לה, אובל לאנשובה

 דרבנן, הא דאורייתא הא דלמא קושיא ומאי ופריך שהות, דאין להיבא שהות ישבין

 שהות לאין שהות יש בין הוא והחילוק דאורייתא נמי תפילה הרב"י דבריולפי
 דמטבע תפילה דה"ק מרן דעת לפרש אפשר היה לזאת ואי ספרא, רב קאמרחשפיר
 שימשך בפושע ליה חשדינן לא דודאי יפסיק לא שהות יש בי מש"ה מדרבנןשלה

 קודם שעה חצי במו להפסיק בעצמו יזהר ודאי אלא להפסיק, ירצה ולאבסעודתו

 תפילה להתפלל שהות לו יהיה עב"פ הדעת בשיקול יטעה ואפילו להתפללבדי
 יטעה שמא דחיישינן יפסיק שהות יש שאפילו דאורייתא בלולב משא"בדאורייתא,
 אינו דלתפילה דבתב בן, לפ' א"א שם מרן תו דבתב דלמאי אלא דוק. הדעתבשיקול
 ק' אבתי ולפי"ז התורה, מן חיוב שהוא ביותר קצרה תפילה שיאמר מפנימפסיק

 שיש ב"ש לתפילה שהות יש דאם ותו ובדבתיבנא, דרבנן תפילה בש"ס דקאמרמאי
 הוא הרמב"ם של זה דפסק נלע"ד לעצמי ובשאני וצ"ע. דוק לולב ליטולשהות
 בס' ועי' מדעתינו רחבה ודעתו שלו גמרא שיטת הפך בספרי שפסק אותםמבלל

 מדרבנן היא אחרת התפילה א' תפילה התפלל שכבר דהיבא האמור מןהמורם
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 אותו מחזירין לשון או יצא לא דלשון כללא לן דכייל הרב"י ע"ד ק' ואכתילגמרי,
 מרפסן קשה וה"נ וכדכתיבנא דרבנן בתפילה כה"ג אשכחן דהא וק' לעיכובא,הוא

 חכמים שטבעו ממטבע המשנה "וכל וז"ל: ה' הל' ברכות מהל בפ"אהרמב"ם
 המשנה מלשון שינה דלמה בכ"מ מרן שם עליו והקשה טועה". אלא אינובברכות

 דלמא קושיא דמאי קשה דהכא דבריו ולפי שתירץ. מה רע"ש י'ח יצא לאדקתני
 דאיירי המשנה ובלשון הברכות, כל על דכונתו כיון י'ח יצא לא קאמר לאמש"ה
 מש' דהוה יצא לא לשון למימר מצי לא ומש"ה דמדרבנן ראשונותבברכות

 מהרל'ח דפי מאי לפי לע"ד קשה והיותר אדידיה. דידיה מרן ע"ד וקשהלעיכובא,
 אמר לא כאלו הו"ל המטבע דעוינה דכיון הטור דדעת הרב"י בהגהות הובאהטעם
 לא דאורייתא לאו אי דאטו וקשה ולברך. לחזור צריך דאורייתא דבה"מ וכיוןכלל,
 חמיר דרבנן הנראה לפי ואדרבא לעיכובא ולאו כלל יאמר לא אם בידיהמחינן

 לפי וצ"י. דמא מבע דלא בקולפא ליה מחינן לא ואי ציית ציית ואימדאורייתא
 מתני' מההיא דאקשינן עלה דאתינן מתני' ומעיקר קלע"ד. דר דתפילההאמור
 היראל. אבות אלוקי אומר עצמו לבין בינו מתפלל כשהוא דקתני דבכוריםדפ"א
 שלא דרב אמילתיה דכתב מ"ט ד' בברכות הרשב"א דכתב אמאי לע"ד קשהומינא
 לאנשים א' מטבע טבעו לא הלכך תורה דבר דאינם דכיון בבהמ"ז ותורה בריתאמר

 תורה חילקה לא דאורייתא שהיא הארץ ברכת אבל דכצ"ל(, )נר לנשים א'ומטבע
 דרב דאליבא בדרבנן אפילו מטבעות ב' דתקינא כה"ג אשכחן דהא וק' זת"ד.וכו'
 ואפשר מטבעות. ב' ליתקנו דלא היכי כי אבותינו אלוקי כלל למימר לן הוהלא

 המטבעות שינוי בין שיש בחילוק ברכות מהל פ"א בכ"מ מרן דכתב מאי לפילישב
 אחר באופן דהוי אע"ג האבות אלוקי דמזכיר דכיון הכא למימר איכא ה"ניעמ"ש,

 ודוק. כלל אומרו דאינו דבהמ"ז הכא משא"כ מטבעות, ב' מיקרילא
 במאי י'ס יצא דמי דבדעבד שנסתפק בנ"ד דכגון הוכחנו דכבר לדיננאהדרנא

 אלא לכתחילה לא אבל יצא בדעבד דדוקא הוכחנו לא דע"כ ואיברא ליה,דחזי
 מן בשומע משא"כ חברו, את להוציא כדי ביה דלית מאי שמוסיף עצמובמברך
 לומר אפשר היה שפיר, שייך מברך דלגבי כיון לדידיה חזי דלא מידיהמברך

 בברכתו. לצאת לכוין יכול נמידלכתחילה
 בשלהי מדאמרינן והוא בדעבד אלא יצא לא נמי דבכה"ג להוכיח נלע"דמיהו

 והנה קי'ל, והכי בקי שאינו את אלא בתפילה הבקי את מוציא ש"צ דאיןר'ה
 כולן הברכות כל כ"ט ד' שם אמרו דהא מאי, טעמא לע"ד הוקשה א'בהשקפה
 מכולהו תפילה ומ"ש יעמ"ש, היין וברכת הלחם מברכת חוץ מוציא שיצאאעפ"י
 משמע הבקי, את מוציא ש"צ שאין אומרו מסתמיות דקשה וכ"ש דמצות.ברכות
 וקיל עדיין הש"צ התפלל לא אפילו כגון מוציא, אינו נמי יצא לא אפילודהיינו
 כתב וטעמא וז"ל שכתב ר"ק בשילהי להרתי'ט מצאתי ששוב עד הנהנים.מברכת
 עצמו. על רחמים מבקש א' כל שיהא מסתבר דתפילה משום ירושלמי בשםהר"ן

 כדי דהיינו לומר כוונתם דאי דירושלמי טעמא הך על לע"י הוקשה הדלואני
 לא א"כ לו, שצריך מה עצמו על רחמים ולבקש בתפילתו להוסיף אחד כלשיוכל
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 דכתפילה למימר הו"ל שלא הבקי את להוציא יכול אינו דכתפילה למימר להוהוה
 לומר אכל צריכה, שאינה כרכה משום כיה דאית נימא ולא לעצמו להתפלליכול

 לי ניחא לא למימר מצי להנאתו טעמא דעיקר דכיון מנ"ל להוציאו יכולדאינו
 דעת ואי עצמו. על רחמים ולכקש להוטיף דעתו שאין כיון חכמיםכתקנת

 משיתפללו עצמו על הוא שיתפלל מוטכ ורחמים תפילה לומר-דכענייןהירושלמי
 משיתפללו דמוטכ אמרינן לא דע"כ הירושלמי, דעת כן לפרש א"א עליואחרים
 על שתחומ שאומר כגון אחרת מעיר אפילו עליו מתפלל כשאחר אלא עליואחרים
 דה"ק ג"כ לפרש אפשר ואי כידוע, ממש כקורא שומע קי"ל הא ככה"ג אכלפכ"פ,

 וליכא כעצמו, להתפלל ויכול ש"צ כתפילת לצאת צריך דאינו כתפילהמטתכרא
 וכיון עצמו, על רחמים מכקש כ"א שיהא משום צריכה שאינה כרכהטהמום

 עליו יחמימ לכקש שיצטרך דכר אליו ויתחדש נזכר הוא התפילה כתוךשלפעמים
 כדכרי לפרט אפשר אי נמי הא לעולם, כפ"ע התפלל לו התירו הכיומשום

 ידי הרכים את מוציא פטור שאדם הכרכות כל כתוכ הכי מקמי דהאהירחטלמי,
 לא וכו' ואמרי יתכין הוו פוי כן יהודה וי יוטי רכי וכו' מכהמ"ז חוץחוכתן

 ו"ל הר"ן הלשון הכיא כך עצמו על רהמים מכקש א' כל שיהא כתפילהמטתכרא

 יכול הפטור שאין למימר דאתא משמע דהכא כדאמרן לפרש א"א ולפי'זיע"ש.
 פשיטא כעצמו הוא להתפלל שיכול לומר דאילו כקי שהוא כל כל החייכ אתלהוציא
 דוק. פטור האחר שאותומאחר

 מקום אעצא לולי הירושלמי לשון לראות נפשי ונכטפה כדאמרן קשהואכתי

 דעת ואפשר כדכתיבנא לפרש נלע"ד עכ"פ ומיהו מצאתיו, ולא וכקשתיולפרשו

 י"ח, הרבים א" מוציא פטור שאדם אעפ"י כולם הכרכות כל דה"ק,הירושלמי
 לכרך יכולים האחרים שאין לכרך חייכ והוא יצא לא שהא' דכמקום נשמעומינה

 לכרך ב% הברכה מן הפטור אם וה"ה הא'. ככרכת לצאת שיכולים כיון עצמם,כפני
 ה"נ ברכה כאותה שחייבים אחרים שם והיו כעדו שיכרך לו שאמר א'כשכיל

 ירושלמי דדיק היינו זה של ככרכות לצאת יכוובו אלא כפ"ע, לכהי יכוליםשאינם
 צריכה שאינה כרכה הו"ל יכרכו שאם משום דוק, הרכים אתמוציא

 א' כל צריכה שאינה כרכה בהמום כהם ואין לעצמו מכרך א' שכל אלה מג'חוץ

 שצריך מהם שיש כדאיתא והא כדאיתא הא אלא שוים שלשתם אין ומיהומטעמיה,
 ה"נ ככרבתו לצאת ירצה אם אכל כפ"ע כ"א לברך שיוכל ויש בפ"ע כ"אלאומרו

 לפרש כנלע"ד צריכה שאינה כרכה משום כהם דאין לומר הוא והכלל לצאת,דמצי
 פתרי. לה אשכחנא לא אחר כאופן מ"מ דוחק, שהואאף

 שאינו את אלא הכקי את מוציא שאינו דקתני דמת' טעמא להכין צרךךומעתא
 ענינו כרכת וכן וכ"כ קדושה כתפילתו מוטיף שש"ץ טהמום דהיינו ונלע"דכקי.

 את מוציא אינו ומש"ה היחיד גכי שייך דלא מאי רפאינו כרכת אחר כפ"עשאומרה

 דאף מוכח ומינה דמי. דכדעכד ליה דחוי כמאי מוציא כקי שאינו את אכלהכקי,

 ומיהו לכתחילה, לא אכל יצא כדעכד דוקא לדידיה חוי דלא מידי המכרך מןכשומע
 דפשטן הירושלמי דכרי ראות אחרי מכרעת קלא דעתי שאין חותכת הוכחה וואין
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 דכתיבנא, מאי דמו"ר קמא וירצה יראה ואם וכדכתיבנא, אימכא נראים דבריםשל

 לאיש שמחה שיש שכתות דבאיזה דנהגי הא עבדי שמיר דלאו נמצאלמי"ז
 שותים שאינם מהם ויש היין על מהם אחד ומקדש הק"ק בני כל אליושהולכים
 הבאה מת אוכלים ואח"כ כידוע, מצוה חיבוב משום אלא לטעום חיוב שאיןמאחר

 אותם אף בה ויוצאים הגבן על בה וכולל ג' מעין ברכה המקדש ומברך כולםבכסנין

 דאם אלא המת אחת ברכה שיעור ליכא דאעיקרא שנאמר לא אם יין, טעמושלא

 ויע"מ. המברך ליזהר יצטרך האמתיהיה
 דלא מידי המברך מן השומע בין המברך בין דלע"ד הוכחנו כבר שיהיהאיך

 י"ח. ויצא דמי דכדעכד שנסתמק בנ"ד וכן י'ח, יצא ליהידעבדח,י
 תקמ"ח, סי' בש"ע מרן ממסק אימכא למשמע נראה היה דלכאורהואיברא

 כשלא דוקא היינו יצא כיום שעות בט' תקיעות ט' שמע דאמילו דאמרינןדהא

 בכל וכו' וכו' בתרועה המסיק תק',שאם בסי מסק וכן בנתיים, אחר בקולהמסיק

 שאם דקאמר דהא משמע הוה ומסתמא ראשונה, תקיעה גם והמסיד המסק הויאלו

 אם אמילו היינו התוקע, וכן בבא באותה ראוי שאינו אחר בקול המסיקדהצומע

 המך וזה המסק, הוי אמי"ה עצמו לתוקע דחזיה או לאידך חזיא תקיעהאותה

 דכתיבנא.הוכחתינו
 דוקא היינו דהתם למימר דאיכא דמלבד לנ"ד ראיה מכאן דאין נלע"דומיהו

 נמקא דמינה אבהו רבי דאתקין דההיא דומיא למידי, תקיעה הך חזיא ז.לאבכגון

 או למברך ראוי שהוא בנ"ד משא"כ יעמ"ש, שומר מ"ב"הל' ה"מ הרב וכמ"שלהו

 משוטה דבעינן משום אלא בה נגעו המסק מטעם לאו דהתם ועוד זאתלשומע.

 תק"ץ בסי הרב"י הביאו הרמב"ן בשם הר'ן כמ"ש וליכא, לאחריה ומשוטהלמניה

 כשהמסיק אלא לן, אכמת לא בטלה בשיחה היום כל המסיק אמילו והתםיעו"ש,

 מצוה לשם בתקע אלא המסק הוי לא שומר בקול בהמסיק דאמילו ותו שומר.בקול

 שאינו אחר קול דבשמע נמי אמרינן כי למי", יע"ש. הרמב"ן בדברי שםכמבואר

 לדעת ואמילו דוק. מצוה לשם לשמוע בנתכוון דוקא היינו יצא לא בבא לאותהראוי

 שיתכון בשומע בעי דאמ"ה נלע"ד מ"מ המסק הוי נמי במתעסק דבתוקעהטור
 קושית לה אזדא האמור ולמי המסיק. לא לשמוע נתכוון לא אם אבללשמוע
 מלאכה שעשה אלא יהא דלא ימסל, למה דמתעסק הטור ע"ד שהקשההרמג"א

 היום כל שישב מיירי אטו יצא ביום שעות בט' תקיעות ט' שמע קי'ל דהאבנתיים,
 דקי"ל כיון נמי והאי בנתיים, ובהמה מאדם אחר קול שמע שלא או וכו' דברולא

 קשה לא תו הא האמור למי ולע"ד וכו'. אחר קול שמע כאלו הו"ל יצא לאמתני'

 לאו ובהמה אדם קול ובשומעו לשמוע שיתכוון דבעינן אמרינן דהא חדאמידי

 המסק הוי בתקיעה דדוקא אמרן דהא ראייה ליכא בנתחם מסח ואמילו הוי,מתכוון

 דוק. הר"ן בשם לעיל וכדכתיבנא לאחריה ומשוטה למניה משוטה דבעינןמשום

 לא נמי הא אחר, קול שמע כאלו הו"ל יצא לא מתעסק דקי'ל דכיוןומ"ש

 קעביד מצוה דלאו כיון נמי מצוה לשם תקנו כי איתא דאם הטור, ע"ד לע"דקשיא

 הדעת בהסח דהתם ל"ב, ד' דחולין לההיא כלל דמי ולא ודוק. אחר קול כשמעלהוי
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 לשמוע, בנתכוון אלא הפטק הוי לא השומע דגבי נלע"ד ומ"מ יעו"ש. מלתאתלייא

 הוי התוקע דלגבי אע"ג כמתעסק, תקע שהתוקע אלא לשמוע נתכוון לא אםאבל
 וראיה שביק. והשאר לו הראוי את שמע דאיהו הפטק, הוי לא השומע לגביהפטק
 יצא לא דאיהו דאע"ג רמ"א שדעת שם שכתב ר"ט טי להרמג"א יעמ"שלדבר

 גבי הכא ה"נ יצאו, ממנו השומעים אפי'ה לבטלה, ברכה הוי ולדידיהבברכתו
 ממנו השומעים אפי'ה בתקיעות יצא ולא הפטק הוי דלדידיה אע"ג שופר,תקיעת

 יעמ"ש. תקפ"ח בטי' הלבוש הר"ב להדייא כתב שכן ראיתי ושוכיצאו.
 וכדכתי' לשמוע שיתכוון עד בתקיעות הפטק הוי לא דלעולם למדיןנמצינו

 מן השומע בין המברך בין י"ח דיצא אה"נ דבנ"ד לנ"ד מינה למילף וליכאטעמא,

 בדברי ליטפל רציתי לא ועידנין בעידן ארוכה להעלות שלא וכדי וכדכתי',המברך
 בלבד זו ומ"ב בברכ"י זה בעניין במ"ש נר"ו במוהרח"א דורנו מופת ורבנאמרנא

 בבקר ערבית, התפלל שלא דש"צ גבר דהורה הרדב"ז, מתשובת ראיה להביאבמ"ש

 לתשלומי לו העולה והיא בקי שאינו את להוציא והחזרה לשחרית לחשיתפלל
 וקלע"ד הכהנים. לפני כהנים ברכת טדר ומקרא קדושה טדר דאומר אע"גערבית

 מרן מפטק להוכיח הו"מ ה"נ הרדב"ז, מתשובת מרהוק עדיו להביא ליהדלמה

 מועד של בחולו או בר'ח ויבא יעלה אמר ולא ששכח שמי קכ"ד בטי' שפטקבש"ע

 שכבר דכיון ברכות, י"ח מש"צ וישמע דעתו יבון בשבילו לחזור שצריך דבר בכלאו

 ראיה גופא והיא מוציאו, ש"צ בקי שהוא אעפ"י הזכיר ולא ששכח אלאהתפלל
 הפטק הוי בפ"ע וענינו וב"כ קדושה טדר יאמר בלחש כשיתפלל דאם דאע"גלנ"ד

 מתני' נמי היינו ולע"ד צריך, דהוה במאי יצא בש"צ בשומעו אפי"ה י"ח יצאולא

 וכדכתיבנא. הבקי את מוציא ש"צ שאיןדקתני
 דכתב מאי לפי ראיה מכאן אין דמילתא דאעיקרא נראה היה דלכאורהאלא

 גומר השיחה אחר מיד אלא תיקון א"צ לברכה ברכה בין טח דאם ק"ד, בטי'הרט"ז

 בדעבד מ"מ כן לעשות שאטור ואש'ג באמצע, אלא מפטקת אינה דשיחהתפילתו,

 לגבי דאפילו נאמר אם דאפילו מהא לאוכוחי דליכא נמצא ולפי"ז ת"ד. זהיצא,
 יהא דלא הכא שאני מ"מ להמברך, דחזי אע"ג הפטק הוי ליה חזי דלא מאישומע
 וכדי דוק. לברכה ברכה בין הוו הנך דכולהו מאחר מיניה, עדיפה בטילהשיחה
 לשיטתיה דאיהו אפשר הרדב"ז, מתשובת ראייה שהביא הי"ו הרבר"י ע"דלישב
 אלבישיה יצריה דאי בשיחה הפטיק בין לן דשאני ק"ד בטי' דכתב מאי לפיאזיל
 נן שאין מה חבמים, ממטבע שינה ולא בתפילה פגם לא ומיהו אנפשיה,אפטיד

 וה"נ יעמ"ש. בפניו תפילתו לו וטורפין וכו' בנפש דבשאט התפילה מטבעבמשנה

 אבל תיקון, דא"צ דאמרינן הוא שיחה גבי דדוקא בכדעבד בהכי דמחלקאפשר

 לאו אי יצא לא דכדעבד במידי דאפילו ה"נ חז"ל שתיקנו מה על בתפילהבמוטיף

 מוכרח זה אין לע"ד ומיהו שביק, לדידיה חזי דלא ומאי לו, בראוי דיוצאמטעמא

 בהכי להלק להרבר"י שהבריחו ומה לנ"ד, ראייה ולהביא להוכיח כדי בהכילחלק
 הפוט' כל וכדאוקמינהו נינהו טתראי דלכאורה בש"ע מרן פטקי דק"לפהטום

 יעמ"ש. בהכי לחלק כתב ומש"היעו"ש
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 וכמו שכה"ג, הר"ב תרצינהו כבר מרן ופסקי בהכי לחלק צריך איניולע"ד
 לע"ד במחשבה עלה וכן יעו"ש, הרפ"ח עליה דהקשה למאי איהו דבריושפי'

 מרן ע"ד לפי"ז דהקשה ומאי יעמ"ש, הרשכה"ג דברי קצת דייקי דהכילפרשו
 סמא והלא דבויהם, ולדחות הכי והראב"ד גרשום ה"ר בדברי לפרש ליה שםדמאן

 הרב"י דייק דהכי נלע"ד לזאת ואי ובמתכוין. במזיד בשח דבריהם לפרשבידן
 ולפום א' כברכה ברכות י"ח שכל טעמא מרי במזיד ובין בשוגג ביןשדבריהם

 חוור הפחות לכל בטעה דאפילו למזיד, טעה בין להו שני דלא משמע טעמאהך
 וה"נ ודוק. עליהם חילק ומש"ה לראש שחוור נמצא ולדידהו ברכה, אותהלתחילת

 מאי לפי ראיה כמטם אין דלע"ד הרדב"ו, מתשובת ראייה שהביא הרבר'י ע"דקשה
 ממטבע דהמשנה ברכות, מה' א' בפרק שכתב הרמב"ם ע"ד בכ"מ מרןדפירש
 הברכה נוסח אומר שהוא דכל שפי יעמ"ש טועה אלא אינו בברכות חכמיםשטבעו

 ולפי"ז בו. לעשות ראוי שאין אלא טעות כאן אין בה מוסיף שהוא אלא חו"לש

 מפסק ראייה להביא דסא"ד למאי וכן הרדב"ז, מתשובת ראייה להבהנ ליכאאכתי

 א"צ לברכה ברכה בין דבשח ק"ד בסי' הרנד'ז דברי רואינו מאחרי קי'ד בסי'מרן

 שכתב הרט"ז בדברי ק"ק ומיהו דוק. בטילה בשיחה הפסיק שלא בכה"ג כ"שתיקון
 כמטמע יקצר, לקצר אפשר אם אמוינן ומש"ה תיקון א"צ לברכה ברכה ביןדבשח
 אותה לסיים כדי שיקצר היינו יקצר לקצר אפשר שאם דאמרו הא ו'מפרשמדבריו
 משמעות ולע"ד מיד, יפסיק אלא לקצר א"צ הברכה בסוף הוא אם אבלברכה,
 ב"ו מלך לפני היית אלו שר לאותו שאמר חסיד דההוא ממעשה להפך, הואדהם"ס

 עומד דאכתי יקצר לקצר אפשר אם מהברכות ברכה בסוף הוא אם אף ולפי'זוכו',

 תפילתו לגמור שסמוך כגון לקצר דאפשר הא שם פירש"י וכן מיקרי, המלךבפני
יעו"ש.
 באמצע שסח למי דומה לברכה ברכה כין דכשח דכתב במאי בדבריו קלע"דתו
 דמי כולה כדי שהה אם אכל כמגילה, רמ"ד סי הרשב"א מדמה שכןסעודה,
 ליה דדמי לפי"ז וקלע"ד המוציא. שנית לברך דצריך במעיו המזוןלנתעכל
 ודוק. לחזור צריך כולה כדי דכשהה ל"ל הוה ג"כ מגילה גבי א"כלנתעכל,

 ע"י תקנה לו יש כשיעור אכל אם בנסתפק דדוקא דלע"ד למיקם תהאדא
 דגן שאכל אחר בדליכא דוקא היינו ואת גם ואף דמי, דכדעבד חבירו ברכתש"2מע

 לזמן לגר מניח היה שלא דר"ת דההיא דומהנ ממנו לשמוע שיוכל יין בלאלבד

 יותר שיאכל ע"י לתקן בידו שאין דבעינן נמי ואפשר וכדכתי, אחר דאיכאמהמום
 הוי וחזי נמלך. דהוי משום א' ברכה ולברך לחזור שיצטרך אף כשיעוריצטרף
 מטעם דאי דס"ל דנראה רי"ג סי' בר"י בס' נר'ו כמוהרח"א דורנו מופתלהרב

 מדברי משמע כן לכוון, יוכל לכתחילה אף להשומע שצריך מה על מוסיףשהמברך
 דהקשינו מאי ק' לא תו דבריו ולפי יעמ"ש. בזכרונו שרשום שהביא הקמחלקט
 קשה, לא תו ולפי'ו ק"ד. בסי' הרט"ו דברי לפי ראייה הרדב"ו מתשובתדאין

 דכתב הרט"ז דברי משא"כ לכתחילה איירי הרדב"ז דתשובת דההיא סברדאיהו

 הרדב"ז תשובת דגם נלע"ד ומיהו יעמ"ש. במח"ב תי וכן איכא רדאסורא
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 כתבתי. הנלע"ד ואני הטב. דוק ד' ט' קב"ו בסי' יעו' בדעבד דהיינואפשר
 עליה נודא לאל בתפילה ינובב ופי ולשרתו לעובדו מובן ותלמידו עבדוהכ"ד

 בעגלא דעה הארץ ומלאה ולעשות לשמור וללמד ללמוד הקדושה בתורתו עיניהאר

 קריב.ובזמן
 אבי'ע. הצעיר המעהירהב"ד

 יטימן
שאלה

 ואחד ביותר לח שהוא אחד מינים, ב' לו והש טבק"ו הנקרא עפר ששואבמי

 שרי יהא עירובא ודין בשבת לערבו שרי אי האהש שאל שאול ביותר, יבששהוא
 חיים אורח תודיעני הכל על מתקן. משום ואסור תנן מערבים אין דילמא אולנא,
 חטכמ"ה. וכיבדנוך דבריך יבא ביוהיה

תשובה

 לתוך צונן לא אבל צונן לתוך חמין אדם נותן "ת"ר מ"ב: ד' בירה בפרקגרסינן

 ולא חל"ץ באמבטי אבל בכוס יבד"א צל"ח ובין חל'ץ בין אומרים ב"ה דב"ש.חמין

 התוטפות בעלי רבותינו ע"ז ובתבו גבר. תתאה דס"ל וכו' חל"ץ ופירש"יצל"ח".

 תתאה למ"ד אפילו ועוד גבר, עילאה למ"ד מהבא יקשה דא"כ טעמא היינודלאו

 בפרק התם דהא להו קשייא קא מאי ידענא לא ולע"ד עכ"ד. קליפה כדי מבשלהא

 ואם לרב, מינה פריך ולא דשמואל כוותיה תנייא הש"ס, מייתי ע"ו ד' צוליןכיצד

 על תימא א"כ לדשמואל, ראייה מזה גם לאתויי לש"ס ליה דהוה לומרבוונתם
 דמסייע אחריתי ברייתא דמייתי הש"ס על תמהו גופייהו דאינהוהתוספות
 אמאי דק"ל למימר מצינן והיכי יע"ש, ותירצו לי למה תו הא להו וקשייא4טמואל

 מדאמרינן פירושם דהכריחו ומאי לשמואל, ליה דמסייע זו ברייתא גם מייתילא

 דע"כ דבריו, הבנתי לא בזה גם קליפה כדי מבשל עילאה גבר תתאה למ"דדאפילו

 האיטור מין ההיתר דבלע משום אלא מקומו את דיקלוף מילי בשאר אמרינןלא

 הכא אבל פורתא, בלע ליה אדמיקר דקאמר דש"ט לישנא בדמשמע להוציאו,וצריך

 דלא דאינו צונן לתוך כחמין הו"ל קליפה בדי מתבשל אי לן איבפת מאיבנ"ד

 דלא התוספות קושיית על לתרץ הש או י"א. שיטה בזה בפ"ב עייז ודוק.מפשירן

 המרובה לתוך המעט שנותן דהיינו התו' בפירוש לשנויי מצי דרב לרב, מינהפריך

 בל דבפרק אדרב, דרב קלע"ד דאל"כ בזה רב דמודה לומר וע"ב גבר, תתאהומש"ה
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 אסור בשר רבי אמר חלב של יורה לתתי שנפל בשר בוית אמרינן ק"ח ד'הבשר

 לומר ע"ב אלא גבר, תתאה ס"ל אלמא ריתחא, ביורה הש"ס לה ומוקי מותרוחלב

 ודוק. מ שלמטה שהחמין התמדשאני
 אלא לריב"מ הש"ס מקשי קא דמאי לבאורה קשה רץ2"י פי דלפיאיברא

 דהיינו הבא דקתני במאי אלא ר'ש פלוג לא דע"ב לימא ליבא, בחמין רחיצהבשבת
 בדקתני דשרי מועטימ חמין לתוך מרובימ בצונן ר"ש מודה אבל צונן, לתוךבחמין
 תתאה בין להו שנא דלא דביון לק"מ התוספות לפירוש ובשלמא מיחמ. גבילעיל

 בצונן ה"ה מרובימ הצונן לתוך מועטימ בחמין דאוסר לריש ליה ושמעינןלעילאה

 לרי"י' דס"ל לתרץ ונלע"ד ק'. לפירש"י אלא עי"ש, מועטימ חמין לתוךמרובימ

 דאל"ב גבר, תתאה לאו במיחמ ומיהו מרובימ, בצונן אפילו גבר תתאה אמרינןדבי

 ע"ב אלא דשרי, הוא מרובימ בצונן דדוקא משמע והבא גבר עילאה דס"ל לרבק'

 מועטימ צונן בו יתן לא ה"ק, אלא קאמר החמין מין מרובימ צונן דוקא דלאולומר
 שיעורלהפשירמ,ואפשר בהן שיהא בדי מרובין צונן בו נותן אלא שיחמו בדיב"ב

 משמע וה"נ גבר. תתאה לאו דלרהיצה בב"ר ולעולמ החמין מן פחות אפילודהיינו

 ניחא ולא להו בעי קא דלשתייה בבוס "בד"א דפירש בברייתא, רש"י מלשוןקצת
 נמי הוא, דב"ש טעמא האי דבלאו ומ"ק הוא", דב"ש ועוד הרבה שיחומו*ה

 דוק. סגי נפשיה באפי חד ובל גבר תתאה דלאואמרינן
 ב"ר דאמבטי דפירש לפירש"י וה שאחר בדבור התוס' דהקשו מאי ל"קולפי"ו

 צל"ח ובין חל"ץ בין שרי נמי דבמיחמ ניחא האמור ולפי במיחמ, אבל הול"לדא"ב

 בחן להודיעך דאתא למימר דאיבא במיחמ", "בו"'א הול"ל דא"ב להקשותואין

 בהאי נמי אשבחן דאיסורא, בחא דהוי ואף גבר, תתאה ס"ל בבוס דאפילודב"ש
 למקומו יחוור אי בירך ולא ששבח במי וב"ה ב"ש דפליגי ע"ב, נ"ג ד' בברכותגונא

 קתני, שבח פשיטא הש"ס וקבעי בשבח, דמחלוקת התמ זביד רב וקאמר לאו,או

 מאי דאבתי לרב"ו ותיקשי קמ"ל, דב"ש כחן ולהודיעך מויד אפילו ה"ה מ"דומשני
 א"ו עדיף, דהתירה דבחא למימר מצינן הוה לא דב"ש בחן להודיעך דהאקמ"ל

 בסוגיין וב"ש דאיסורא, כחא במתנר דאשמועינן דוימנין גוונא כהאידאשבחן
 ואילו שרי דבמיחמ משמע באמבטי אבל מדקאמר דהתירא כחא שמעינן הכידבלאו
 ודוק. הבי בלאו יודעימ היינו לא דאיסוראבחא

 אינו אמאי כ"ר ספל דאי ב"ש מדספל כ"ש דאמבטי התו' תו דהבריחוומאי
 יע"ש. עכ"ד ב"ש נמי אמבטי ב"ש דספל היכי וביכאמבטי,
 ומאי ב"ש, דהוי כספל מנ"ל דמילתא דאעיקרא דבריו הבנתי לא ענייאואנא
 באמבטי, אינו אמאי תיקשי אבתי ספל הוי כ"ש נימא אפילו באמבטי דאינואירייא

 ה"נ השתא בדאמרינן חומו משמר דאמבטי לאמבטי דמי דלא למימר לך איתומאי

 כ"ר. ואמבטי טעמא מהאי כאמבטי ואינו כ"ר דספלנימא

 לתוך צונן ולא צונן להוך חמין במיחמ סברי דאינהו לשיטתיה לתרץ ישולוה

 ממיחמ גרע אטו באמבטי אינו אמאי .ב"ר דספל נימא דאי קאמרו ולוהחמין,
 לומר הבריח מה כ"ש דספל נימא דאפילו קשיא הא קשיא אי אלא ודוק.דלשתייה
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 ואיפשר כאמכטי, אינו ספל ומש"ה כ"ר דאמבטי נימא אדרכא כ"ש, נמידאמבטי

 ואמ כאמכטי, ה"ה דספל למימר דר'י אדעתיה מדסליק הוא לזה התוספותדהכרח

 למיסק ליה הוה כאמכטי, הוא הרי דספל למימר ס"ד קא היכי כ"ר דאמכטיאיתא

 כ"ש דאמכטי א"ו דליתא, ש"מ וכו' כספל אכל ככרייתא קתני דמדלאאדעתיה

 ליה דניחא דכיון דגזרינן לר"י דס"ל כתכ ולזה מזה, שנשמר נראה ז"ל רש"יומיהו
 כברייתא ליה קתני 5ע ומש"ה הוא דכ"ר סכור אותמ דהרואה גזרינן הרכהשיחומו
 כס"ד. לקמן עוד ועיין ודוק. מדינא איירידשמ

 נימא דאי כ"ש, דאמכטי לומר דהכריח להרשכ"א שיטות כז' הוי חזישוכ

 ולדידי ע"כ. ככ"ש, לה משכחת ליכא, כחמין רחיצה קושייא מאי כ"רדאמכטי
 פי' ספל למימר ר'י דסכר דה"ק רש"י לסכרת קושייא מכאן דאין נלע"דענייא

 ודוק. ניחא וכזה א' ככלי הוא הריכ"ש
 דהלכתא דשמואל אליכא א5ע תלמודא וטרי שקיל לא דהתמ לומר ישועוד

 וז"ל: תנן ד"ה דע"ו כפסחימ התוספות על דק"ל מאי נמי מחא וכזהכוותיה.

 למאי אפילו לאקשויי ליכא מקומו את יקלוף תנור של כחרסו נגע דקתנימרישא
 וכו' מעט שהוחמ לאחר ה"ה קליפה כדי דכלע מודו דכ"ע צוננת כחרסדס"ד

 כ"ן כלע דתתאה מודו דכ"ע משומ לאקוטויי דליכא התו' לפי' וקלע"דעכ"ד.

 אלא כקליפה, ליה סגי מש"ה גבר תתאה דאמר לשמואל דכשלמא תיקשיאכתי

 ודוק. ניחא האמור ולפי כקליפה, ליה סגי אמאי גבר עילאה דאמרלרכ

 ע"כ מ"כ ד' כשכת כתכו גופייהו אינהו דהא התוספות דכרי עלוקלע"ד

 משמע קליפה, כדי מכשל אלא שני ככלי ולא א' ככלי לא אינו א' מכלידעירוי

 הכלי ממלא התמ דאילו מכ"ש, קיל נראה וזה יע"ש, כלל מכשל אינו דכ"שמדכריו
 רוטכ טיפת אלא אינו והכא כ"ק, מכשל אינו ואפי'ה ר' מכלי שמערה ע"יכולו

 כ"ק. ומכשלשנפלה
 דהתמ וכו' למ"ד אלא כד"ה הכי משני 5ע אמאי הכי דס"ל דכיון קלע"דותו

 דהסולת דכיון ולימא סגי מקומו את כיטול דגרסי ור"ת ר'ח גירסת לישכמהדרי

 מד' כפסח נכלע קליפה כדי כאותו שיש והרוטכ קליפה כדי עד לפסח ליהמכשל

 וצ"י. מקומו אתשתטול
 יובנו הזה כדרך ובלכתך כ"ר דאמכטי למימר מצינו דשפיר האמור מכלהעולה

 צונן לא אבל הצונן לתוך חמין לתת מותר דכספל דפסק שי'ח סי' כא"ח הטורדברי

 דאמרינן הש"ס הפך הוא דלכאורה המפרשימ כל שואלימ וה חמין.לתוך

 קלה חלקי אנכי גמ ואענה יעמ"ש. פנה לדרכו א' וכל כאמבטי אינו "ספלבהדייא

 דקאמר הוא דס"ד ולמאי קאי, אסיפא דר'ש ס"ל דהטור והוא שהיא,כמות

 כאמבטי, אינו דספל ר"ח קתני כי שכן וכיון התוספות, שכתבו וכמו קאידארישא

 דקאמר ומאי חמין, לתוך צונן לא אכל צונן לתוך כחמין שרי א5ע אינו, נמיככוס

 דרבא לה מפרש הכי וכו' ר"ח מדתני אמנא קפיד דלא לרכה ליה חזינא הונארב

 קאי, ארישא ר"ש דמילתא דלקושטא נימא דלא לאפוקי אתא דרבא5םיטתיה

 דספל קאמר ומהם"ה דר"י, אדעתיה סליק דהוה דהיינו למימר ר'ה אתאלהכי
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 לקחשטא אבל צל'ח, היא בחל'ץ דשרי רשב"מ דאמר דכוס מכ"ש, דאתיכאמבטי

 קאי, דאסיפא דס"ל משום והיינו כאמבטי, אינו דספל ר'ח קתני קא האדמילתא
 של קיתון אדם נותן ר'ח מדתני אמנא קפיד דלא לרבה ליה מדחזינא כן לומרהג"כ

 מים של בכוס קפיד דלא פי צל'ח, ובין צונן לתוך חמין בין מים של ספל לתק-מים
 אדם נותן ר"ח מדתני שבו, חמין לתוך שבספל צונן או צונן לתוך שבו חמין יתנואם

 ספל לתוך דברייתא בלהטנא בהדייא ליה תני והכי מים, של כוס פי' מים שלקיתון

 ואף שבו. חמין לתוך שבספל צונן ובין שבספל צונן לתוך שבו חמין בין מיםשל
 של כוס אדם ממלא דקתני ליה, מסייע דברייתא להטנא מ"מ כן, לפרש דוהקדנר'

 בו ולהחם החמין, את בו לצנן ובין הצונן את בו להחם בין הספל לתוך ונותןמים

 הצונן את בו להחם דהיינו שבו חמין לתוך שבספל הצונן שנותן משמע הצונןאת
 שבספל, צונן לתוך שבו החמין שנותן דהיינו החמין את בו לצנן ובין גברדתתאה

 מצינן לא שכן וכיון בזה, זה של את ליתן קפיד דלא לרבה חזינא דקאמרוהיינו
 שפיר אתו ולפי"ז קפיד. לא רבה דהא צל'ח בכוס ואוסר קאי ארמטא דר'שלמימר

 והוא בכ"ר הא דמשמע לשתייה והוא ר' בכלי הדין והוא דקאמר והיינו הטורדברי

 א"נ ודוק. צל'ח ובין צונן לתוך חמין בין דאסור כר"ש והיינו כן, הדין איןלרחיצה

 חמין בין בספל ר"ח דקתני דהא מפרש דאיהו כפשוטה הטור לדעת לומראפשר
 וכיון קאי, ארישא דר"ש דס"ל נתטום ה"ט חמין לתק- צונן[ ]ובין צוגןלתוך

 היינו כאמבטי אינו ספל אמרינן דכי עכ"ל לכ"ע צונן לתוך חמין שרידבאמבטי
 הוא הרי אמרינן ומדלא פליג אסיפא דכ"ש קי'ל אנן אבל ובצל'ח, בחל'צדשרי

 היכי כי הטור דעת כנ'י מאמבטי וקיל מכוס דחמיר ש"מ כאמבטי אינו לאככוס
 התוספות. דכתבו כר"ש דהלכה דרשב"מ אליבאדליתי

 נמצא דלדידיה שיכול אדע לא קאי ארמעא דר"ש דס"ל הרי'ף לדעתאמנם
 בכוס דאסר כר"ש הלכה דאין אומר זה, הוא הכרח דמה ותו מכוס. קיל ספלדלר'ש

 אסר ואפי"ה בספל ליה שרי נמי ר"ש והא צל'ח, ובין חל'ץ בין בספל ו"'חמדץסרי
 וה"ק לב" היינו כאמבטי אינו ספל חייא רבי קאמר דכי נלע"ד לכןבכוס.

 כאמבטי, שהוא מכוס מכ"ש כאמבטי הוא הרי דספל למימר ר"י סברדמעיקרא
 ואין כאמבטי דאינו לכוס כ"ש כאמבטי אינו דספל ר"ח תני חא אבח ליהואמר
 חמין לתוך בצונן מבשל דספל דס"ל הטור לדעת להקשות ואין ודוק. כר"שהלכה
 הוא נותן אבל תבלין לתוכן יתן לא מרותחין שהעבירן והקערה "האלפסמדתנן:
 חמין לתוך בצונן אפילו אלמא מבשל, אינו דכ"ש ופירש"י וכו' הקערה"לתך

 לסברת התוספות וכדמשני שאני דתבלין לשנויי דאיכא מבשל אינו דכ"שאמרינן
 פעם אבדימי בר יצחק רבי דאמר מ' ד' שם מדגרסי' הטור לדעת ל"ק נמי והכיר'י,
 נמי דהתם מבשל, אינו דכ"ש וכו' ממנו ולמדתי המרחץ לבית ר' אחר נכנסתיא'

 לא דלת"ק מנא דמפסיק היכא מבשל אינו דכ"ש ממנו למדתי קאמר דהכיעכ"ל

 ק"ק מזה ואדרבא מנא, דמפסיק התם שאני דלימא ליה תיקשי כלל מבשלדאינו

 קאמר דכי עכ"ל דהא צל"ח, ובין חל"ץ בין כלל מבשל אינו דכ"ש דסברילהנהו

 איתא ואם כדאמרן מנא דמפסיק היכא היינו מבשל אינו דכ"ש ממנו למדתיריב"א
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 וצ"י. ריכ"א קמ"ל מאי שרי גוונאדככל
 ומנא מדרכנן. היינו חמין לתוך כצונן אסור דספל דהא לומר ע"כומיהו

 גבינה עם עוף להעלות דאסור ע"ב ק"ד ד' הבשר כל פרק כריש מדאמרינןתימרא,

 אינו וכ"ש הוא כ"ש סוף סוף ופריך רותח. באלפס יעלה שמא גזירה השולחןעל
 אלא מדאורייתא מבשל אינו וכ"ש הוא כ"ש קאמרש"ס דהכי צ"ל ולדידיהמכשל,

 בספל אסור דאינו והא לגזירה, גזירה הו"ל דמדרכנן כ"ש אטו נגמר ואימדרבנן,

 אסור אינו בכ"ר דאפילו דס"ל כהשום היינו מדרכנן הצונן לתוך בחמיןגם

 צונן לתוך כחמין אפילו ר"ש ואסר גבר דתתאה חמין לתוך כצונן לאמדאורייתא,

 כחמין אבל כ"ר, אטו חמין לתוך בצונן אלא אסור אינו בספל וכהש"ה גזירהמשום

 ודוק. דרבנן גופיה דבכ"ר כ"ר אטו למגזר דליכא בספל שרי צונןלתור

 בלאו חזי דלא ואף צונן, לתוך בחמין שרי כספל דלכ"ע האמור מכלהעולה

 בשכת רחיצה כאמבטי, גוונא בכל אסור בספל דאף אמרת מאי כש"ס כדאמרינןהכי

 והוא מתקן, משום כו אין הכי בלאו חזי דלא אע"ג לימא פירש"י ועיין ליכא,בחמין

 בשכת רחיצה כאמכטי ספל דאי קאמר דהיכי ק' היה דלכאורה ואיכרא לנ"ד.הדין

 דכזה לשתייה ראויים א"כ אלא ]לא[ אותם יחם שלא לה משכחת הא ליכא,כחמין

 שהוחמו אלא בכוס ב"ה שרו לא דע"כ לומר דיש אלא כוס, דהיינו כ"עמודו

 הרבה שיחומו ליה דניחא דכיון לא, דרחיצה אדעתא הוחמו אכל דשתייהאדעתא

 וכדאמרן. לערכו שרי דכנ"ד למדת הא שיהיה איך ודוק,גזרינן

 דהיה כיון ליתסר דבנ"ד לנ"ד, דמי לא דהא נראה היה דלכאורהואיברא
 דנראה הדחק ע"י הכי בלאו דחזי בענין יהיה אם וכ"ש מעי"ט לעשותואפשר

 דכיון סבר דר'י ורשב"א, יאודה רבי כה דפליגי קמ"ב ד' בשכת כדגרסי'דאסור,
 בההעלתו, מתקן מיקרי לא אחר מצד ואוכל זה מצד עיניו שנותן ע"י תיקון לודיש

 הרמב"ם וכתב לתקנו, אסור הכי כלאו לאוכלו דיכול כיון דאדרבא סכרורשכ"א

 הרמב"ם לדעת לתמוה יש דלכאורה ואיכרא כר"י. הלכה דאין המשניותכפירוש

 דס"ל משום היינו המודמע את דמעלין דסבר דר"י דטעמיה דכתבווהרע"ב

 ליה דמתרץ עד בהכי ליה ניחא דלא להדייא נראה ובש"ס מחתא, בעינאדתרומה
 מתקן מיקרי לא ומש"ה אחר מצד ואוכל זה בצד עיניו דנותן ס"לדכר"ש

כההעלתו.
 תלמודא מהדר קא דבכולהו ס"ל דאיהו הרמב"ם לדעת למטב דמטונראה

 דר"י דקאמר והיינו מחתא, כעינא תרומה אמרינן לקולא דאף לר"י דס"ללמשכח
 דמיא דהפרישה כמאן לימא אחר, מצד ואוכל יה כצד עיניו דנותן ס"לכר,טב"א
 דאם להא, דליתא נראה היה דלכאורה ואיברא מחתא, דכעינא משום טעמאוהיינו

 דבעינא כיון חלה כדי שמטייר וכלכד כולו לאוכלו להתיר לר"י לו היה הכיאיתא
 דר"י הש"ס דמשני הך דהיינו דסבר הרמב"ם לדעת לומר נלע"ד לכןמחתא,
 חלה כדי ולשייר כולו לאוכלו דאפילו וסבר טפי מקל דאיהו ר"ל מדרשב"א,עדיפא

 יכול דלר,טב"א היכי כי פ" ס"ל כרשב"א דר"י קאמר הכי נמי ומעיקראשרי,
 מצד לשיירא צריך דלרשב"א חילוק יש אבל לר"י, ה"נ שיפריש קודם אףלאכול



 יחצץ פלאשו"ת96

 וכהאום כפשוטו לה סבר והמקשן חלה, כדי אלא לשייר צריך אינו ולרשב"אאחד

 מצי דהוה ואף כדאמרן, עדיפא דרש ומשני עלויה, פליג מפלג דהא מקשיהכי
 פלט דהא כר'ש סכר לא דמעיקרא פריך מינא דעדיפא אלא כדאמרן,לאקשויי

 ודוק.עילויה
 דתנן אמתניתין ר"י דפליג נימא דלא היכי כי טעמא בהך להרמב"ם ליהוניחא

 פרי ליה כדאית הש"ס לה ומוקי יאכל, לא במזיד בשכת המעשר דתרומות:פ"כ
 ולא להעלותו מותר תיקון כלא לאכול שיכול דכל ר"י דסבר איתא ואםאחריני,

 אחריני פירי ליה דאית משום ואדרכא אההיא דפליג לומר כרחין על תיקון,מיקרי
 לאפושי ליה ניחא לא דפליג להדייא חזינן דלא וכיון כמזיד, להפרהטמותר

 מוקי דאיהו אלא מתניתין אההיא פליג לא ר"י דלעולם לומר נפשך ואםפלוגתא,
 כדאית דאיירי הש"ס לה פשיט לא התם אפילו דהא אחרים, פירי ליה כדליתלה

 הא הכי, דר"י אליבא לאוקומי מצינן ושפיר אפשר, כדרך אלא אחריני פיריליה

 רכנן דאחמור אשכחן דלר"י דכיון כעיין, לפשוט הכי איתא דאם ליתאודאי

 אי אלא דפליגי אשכחן לא כאן דעד לכ"ע, ה"נ שבת עונג גבי ואפילובמילתייהו
 במילתייהו רכנן אחמור אי אכל אחריני, פירי ליה דאית היכא כההעלתו תיקוןהוי
 מחתא. דכעינא משום דר"י דטעמיה לומד להרימ ליה ניחא אע"כ פליגי, לאבהא

 קשה הכי איתא דאם משום טעמא, בהך להרמב"ם ליה ניחא דלא לומר אפשרה~ו

 היה אם ההעלתו דבלא האחר, הצד קמתקן הא להעלותו שרי דאמאי ר"ילסברת
 היינו לההעלותה ר"י מתיר דכי נאמר אם ואפילו כידו, היה לא כולו לאוכלורוצה
 לסתום. ולא לפרש הו"ל אכתי אחד, מצד אלא יאכל שלא מנתעל

 "חלת שמואל דאמר ההיא גבי ד"ט בי'ט לפרש ז"ל רש"י דהוכרח נראהומזה

 חלה כדי ומשייר הפת כל והולך אוכל ופיהט"י מפריש" ואח"כ והולך אוכלח"ל

 מכדי יותר 4אייר צריך אלא נהירא, דלא הרא"ש ע"ז וכתב באחרונה.ומפרישה
 איתא דאם עמו, נמוקו ז"ל דרש"י נראה האמור ולפי חלה. עליה להפריש כדיחלה
 מאי חלה, מכדי יותר שמשייר היינו מפריש ואח"כ והולך אוכל שמואל דקאמרדהא
 אסור ואפי"ה פליג, לא לך אימא דלעולם אדאבוה, דשמואל פליגא לימא מקשהקא

 צריך ואינו לאוכלו שיכול הפת כל מתקן הפרשתה דע"י בהאום כי"טלהפרישה
 מתקן הוי ולא הפת כל שאוכל היינו שמואל קאמר דכי לפרש הוכרח ומש"ה4אייר,

מידי.
 רבינו דפסק ממאי אדידיה, דידיה ז"ל רש"י על קשה לכאורה לפי"זומיהו

 מגביהים אין בכלל הוי החלה וכהאייר שאוכל דמה הרא"ש הביאו רש"י בשםחיים
 והולך דאוכל לאבוה שמואל דמודה במתניתין משמע הכא ואילו ומעשרות,תרומות
 ומעשרות, תרומות מגביהים אין בכלל דהוי משום מקודם, מפרישה אינוואפי"ה

 ונלע"ד כמתקן. מחזי עליה חלה דשם דכיון אסור נמי הכא אסור דהתם היכיוכי

 לזרים, שאסורה שם עליה קרא שאם שמואל מודה לא מי קאמר דהכילפירש"י

 דמחזי חלה כדי ולשייר לאכול בי"ט כן לעשות שאסור שמואל מודה שכןוכיון
 וק"ל. וברורכמתקן
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 המשניות בפירוש דכתכ ז"ל הרמב"ם על זה בעניין להקשות הט עדייןומיהו
 לאוכלו תיקון לו ד"ש דכל כרשב"א דהלכה דס"ל משמע יהודה, כרבי הלכהואין

 דבחלת צ"ל רשב"א ולדעת בהפרשתו, מתקן הו"ל ומקמטרות תרומות הפרשתבלי

 אסור מפריש ואח"כ והולך אוכל ח"ל חלת דק"ל כיון בי"ט נלחטה אפילוח"ל

 להפרהט דמותר בי"ט שנילושה עיסה גבי הרמב"ם פסק ואיך בי'ט,להפרהטה

 פסק דהרמב"ם לומר "ש ולזה ח"ל. לחלת א"י חלת בין יצא לחלק ולאו חלהממנה

 שם ופירען בהרמתו". זכאי שכן ומתנות בחלה אמרתם אם "לא דתנן ד'כמתני'

 הרמתם התירו באכילה הכשר לאסור טובלים דאין אע"ג "דמתנות ז"ל:רש"י

 ומש"ה בעשה ועובר אוכלם הוא הרי מהם הבשר שאר פירש לא שאםכמאום

 שוה העיסה דכל כיון הכי למגזר איכא דבחלה וכ"ש עכ"ל. התירו"הפרשתם

 ונותן זה מצד דאוכל דכיון רשב"א דברי לקיים ואפשר הפרשתה, התירוומש"ה

 ודוק. למגזר ליכא ומש"ה הכירה איכא טפי אחר בצדעניו

 אסור מעי"ט שם להפריש יכול שהיה ומעשרות דכתרומות הרואותעינינו

 הדין והוא כעי"ט, שנילושה מעיסה להפרישה אסור בחלה וכן כי"ט,להפרהמם
 כי"ט. לערבו אסור מעי'ט לערבו יכול שהיה דכיוןלנ"ד

 מכיאו תיקונו דע"י היכא אלא כמתקן דמחזי אמרן דלא קאי קחטטאומיהו

 מיקרי לא אחרינא בגוונא אכל כלים, וטכילת וחלה תו"מ כגון להיתר,מאיסור
 סבר דמור אמוראי כה דפליגי קנ"ה( ד' )שבת בש"ס מדאמרינן לה ואמינאמתקן,

 כמ"ד מרן פסק והכי להיפך, ומ"ס טרחינן, לא באוכלה מטרה משוינן אוכלאשוויה

 דלא כדאמרן א"ו מע"ש, לעשותו אפשר היה נמי והתם משוינן, אוכלאשוויי

 מפרכינן שם, להדייא אמרינן וכה"ג לנ"ד. וה"נ דמתירו, בדכר אלא הכיאמרינן

 דלא הוא ותבן חזי הא אספסתא התם דאלו לנ"ד, וכ"ש ומערכים ואספסתאתבן

 עפר ליה אית אי כין לחלק דאין נמי שמענו וממילא חזו לא שניהם בנ"ד אבלחזי,

 דאית דאע"ג הכא חזינן דמי, ומעשרות דתרומות דומייא ליה, ללית מתוקןאחר

 לנ"ד. וה"ה לתקנו כדי התבן את לערב מותר אספסתא*ה

 לערכו אסור הכי בלאו חזי דאי לחלק, צריך ממש זה לדין דמי דאיאיברא

 אלא אינו דזה נלע"ד ומיהו ליפותו, אלא רוצה דאינו כיון באוכלא, מטרחדהו"ל

 מתוקן כבר שהוא ע"י חזי דאי ממש, להפך הוא שהדין נראה לאדם אבללבהמה

 שבא כל קמ"ק דף חבית בפרק כדתנן אסור, אוכלא ולאשווי שרי ליפותוורוצה

 בחמין בא עןלא כל וכן נמוח, שיהא כדי אותו שורין דבהבשל, דהיינו פירש'יכחמין,
 פיר' בשולו זהו אמרינן ולא אותו מדחים הדחק, ש'י אותו שאוכלים יבש בשרכגון

 דנתקן אע"ג בשולו זהו אמרינן לא מלאכתו נגמרה לא הדחתו ע"י דאכתידכיון

 הדחק ע"י דחזי דאע"ג להדייא מעימע נולאכתו, גמר דזהו שורין לא אבלקצת,

 מרדכי ההגהות מלשון קצת משמע וכן דאסור, אוכלא לאשווי וכ"ש לתקנואסור
 מים שריית בלי לאוכלו יכול שאינו קשה דדבר שי'ון, סי בש'"נ מור"םשהביא
 נתקן הקשה דדכר בצונן דאפילו משמע מלאכה. גמר דהוי משום לשרותו,אסור

 אסור. אוכלא דלאשווי ש"מ צונן, במיםאפילו
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 בן כמאבל נתבשל לא דאפילו משמע דלהרמב"ם שבתב בב"י למרן הויוחזי
 בשבת במבשל יחשבו שלא לענין מבושל חשיב רותחים במים שנשרה כיוןדרוסאי,

 הדחק ע"י חזי דאפילו דמשמע יעו"ש עב"ל. ובו' וכו' בחמין בשבת אותוכששורה

 איהו דהא הרמב"ם, בדברי בן לפרש אפשר דהיבי אבין ולא שמעתיואני
 דבר או צורכו כל מבושל שהיה דבר האור על 'המבשל וז"ל: בפ"ט פסקגופיה

 שבא כל במת' מדרבנן שהוציאוה המגיד הרב וכתב פטור". בישול צריךשאינו

 שרי ומש"ה אסור היה האור בחמי אפילו בישול משום בו היה שאם ובו'בחמין
 הביאו זה לשון וכל וכו', מדרבנן מיתסר מ0תט האור על ומיהו בחמין,לשרותו

 וכו' אסור צורכו בל נתבשל לא דאם ס"ל דהרמב"ם מזה להוביח זה בסימןהרב"י

 ומדיוק לשרותו, שרי למב"ד הגיע לא דאפילו דס"ל נאמר איך שבן וכיוןיעו"ש.
 ע"י לנתבשל האור ע"י נתבשל בין דמחלק טעמיה דהיינו קצת משמעלשונו

 נימא דאפילו אלא ידענא, חילק בלא מלבד טעמיה דהיינו איתא ואםרותחים,
 והך מרק ביה כדאית היינו צורבו בל נתבשל דבעינן התם דקאמר דהאטעמא
 לישנא מחד דטתרן תרתי לאפוקי מצי דהיבי קשה אבתי ביבש, איירידהכא

 דכתב ומאי ביה. דלית או מרק ביה דאית או אהרי מנייהו דבחדאדמתניתא

 בחמין נשרה או דכתב מלשונו בן דהבין נראה כן, הרמב"ם מדברידמשמע
 בחמין שנשרה אלא נתבשל לא אפילו או שנתבשל דבר קאמר, דהכי ליהדמשמינ
 האור ע"י שנתבשל בין קאמר דהבי שפיר אתי ולדידן בשבת, בחמין לשרותומותר

 מאי פירחבו דלפי ק' ותו לשרותו. שוי לעולם בחמין שוייה ע"י שנתבשלבין
 לזה צריך דמה אבא, דרבי תרנגולתיה בגון מאי, כגון בחמין שבא כל הש"סקבעי
 דהכי לפרש דיש ניחא צורבו בל בנתבשל דאיירי דאמרן מאי לפי ובשלמאדמיון,
 תרנגולתיה בגון בחמין אותו שורין בבר שנתבשל דאחר הוי מאי בגוןקאמר,
 דלא ביון דהתם ביותר, אותה שממחין ממש דר'א בתרנגולתיה דוקא ולאודר'א,

 כדי קצת אותו שממחה אלא בשבת, לעשותו אסור לרפואה אלא לאבילהחזי
 בחמין ביאתה דע"י לה משכחת היבי דר'ל שפי לה"ה ראיתי ושובליפותה.
 הרב"י דכתב מאי לתרץ אפשר ובזה יע"ש. דר"א תרנגולתיה בגוןמתבשלת

 הרב פל ולפי שנתבשל, קתני ולא בחמין שבא דקתני קשיתא, מתני'דלהרמב"ם
 אורחיה, אגב מילתא לאשמועינן בחמין, שבא נקט דלהבי לומר אפשרהמגיד
 אפשר דלא מידי נימא דלא בחמין, ביאה ע"י מתבשל בלל באור בא שלאדאפילו
 שטועה נימא ב"צ כבר שנתבשל בעיניו יראה אם ואפילו צורבו כל שיתבשלהוא

 דכתב במאי נמי אי גדול. דוחק שהוא ובאמת בחמין, לשרותו ליתסר ליהבדדמי

 שנתבשל קמ"ה ד' חבית בפרק דפירש ומאי ניחא, מלוח בבשר דאיירי ז"לרש"י
 אחר מלוח והוא כבר שנתבשל כלומר בחמין שבא כל קאמר, דהכי לישבואפשר
 ודוק. התם דפירש אמאי דסמיך במליח דאיירי לפרושי איצטריך ולאבישול,

 אתו מלאכתו לגמור אסור קצת נתקן דאפילו רש"י דדעת דאמרן מאיולפי
 יע"ש. מגומגמים שדבריו עליו ובתב הרב שהביאם הפרדס בספר דבריושפיר

 נאבל דאינו בלל אותו מדיחים אין הישן במליח דה"ק, ניחא דרכנו דלפיונלע"ד
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 קרים כמים להדיחו שרי האספנין כקוליס אכל כחמין, הדחתן פל אלאכלל

 נאכל דהא כשכת הדחתה אסור שתהא מלאכתה גמר זהו לאו טרי"ת שלוהדחתה

 מחמת ונאכל מלח כו נשאר עדיין הדחתה לאחר אפילו דהא פי' הוא, מלחומחמת

 אפשר נמי אי כצונן. הדחה ע"י מלאכתו נגמר אינו וא"כ מלחו, עם היינומלחו

 נאכל, ואינו מכושל אינו דאכתי מלאכתו גמר הוא כצונן הדחתו דאין קאמרדהכי

 מחמת חי כשהוא אותו אוכלים וכו' טרית וכדאמרינן מלוח שהוא מחמתואלא

 גמר הדחתו אין כצונן הדחתו לאחר אף מלחו מחמת נאכל שהוא וכלמלחו,

 דאינו הרכה מלוח דג האספנין דקוליס הדחק ע"י אלא נאכל אינו דזהמלאכתו,

 וכלאו כחמין הדחה ע"י אלא כדאמרן או מלחו, עם פי' מלחו מחמת לאוכלויכול

 לא אמאי דא"כ מגומגמים שדכריו שכתכ ככ"י ומרן ודוק, לגמרי נתקן אינוהכי

 מלחו מחמת שנאכל דקאמר דהא כדכריו שהכין נראה כחמין, אפי' להדיחההתיר

 סיפא פירש היכי לפי'ז ידעתי ולא הכי, מקשה ומש"ה כלל הדחה כלאהיינו
 ס"ל דאיהו ואיכרא ידיחנו. אא"כ מלחו מחמת לאוכלו יכול שאינו דכתכדלישנא

 רש"י כלשון גריס דהכי לתקנו, שרי הדחק ע"י הנאכל דכל נמי ז"ל רש"ידדעת
 קצת, כבר נתקן שהרי תיקון משום כו ואין וכו' כחמין שכא כל ל"ט ד' כירהדפרק

 אלא כדרכו מלחו מחמת נאכל אינו קאמר, הכי נמי דהכא יפרש לדידיהולפי"ז

 איך לדידיה וצ"ע הדחה, ע"י אלא נאכל אינו כלל הדחה וכלא כחמין, ידיחנוא"כ
 ע"י חי אותו שאוכלים יכש כשר דהיינו כחמין כא שלא כל גבי כמתני'פירש"י
 אמינא הוה ומריש מרישא. שנא ומאי כחמין לשרותו אסור אמאי דא"כהדחק,
 אם דאפילו אלא נדרש, הנה טעמו וגם כרותחין דנשרה משום טעמא תלוידהכל

 הפרדס. כספר לרש"י מרן לקחטית ורגלינו ידינו מצאנו לא אכתי הכי לומרתמצי
 ממני. נפלאו ז"ל ככ"י מרן שדכריכאופן

 דחזי מידי דאפילו משוינןמסתכרא לא לגברא אוכלא דאשוי דאמרן מאיולפי
 דכמחתך דקאמר הרא"ש דכרי כפי הרכ"י מדכתכ והוא לתקנן, אסור הדחקע"י
 כאוכלא מטרח משום ולא למור אוכלא שוי משום לא כיה לית לכלכיםנבלה
 כיה לית יהודה ולרכי קצת, חזי דהא אוכלא שוי משום כיה לית הונא דלרכלמור,
 מהא נקוט ע"כ הדחק, ע"י אלא חזי לא חיתוך דכלא כיון כאוכלא מטרהכמטום

 שוי מיקרי לא הדחק ע"י אפילו קצת לאכילה דחזי דכל ליה אית דלר'הכידך
 כר"י קי'ל וכיון.דאנן אוכלא, שוי מיקרי גמור אוכל הוי דלא כל ולר"יאוכלא,
 שוי מיקרי הדחק ע"י אלא חזי דלא דכל כוותיה דק"ל ה"ה אוכלא למשוידשרי

 הדחק ע"י חזי אי אפילו אוכלא למשוי דאסור האדם דגבי מינא נפקאאוכלא,

 אוכלא. משוי דהיינואסור
 כעלמא לתענוג לערכו שרוצה אלא הכי כלאו חזי דאי לנ"ד הרא"ש מןועלה

 וע"י הדחק ע"י דחזי או כלל כלל חזי לא אי אפילו ומיהו אסור, לאו ואםשרי
 דכתיכנא, הפרדס ספר מדכרי כדמשמע דשרי נלע"ד מלאכתו נגמר אינועירוכו
 מחמת נאכל שאינו עד מלוח הוא דאם ח' ס"ק שי'ח סי הרנ"ש שכתכ כמוודלא
 כס' משמע שכן וכתכ שרייה, דכעי קשה אדכר דהוי מאי אסור דודאימלחו
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 דכתב מוכח, איפכא הפרדס ספר מלשון דאדרבא קאמר מאי ידענא ולאהפרדס

 שרי ואפר'ה מלחו מחמת לאוכלו יכול שאינו מלוח דג הף האספניןדקולייס
 כלל, דמי לא לע"ד שרייה דבעי קשה מדבר ראיה דהביא ומאי בצונן,4צרותו

 הפרדס. בס' כמ"ש הכא משא"כ מלאבתו נגמרה שרייתו ע"ידהתם
 בחמין בא שלא כל גבי מדפירש כן נראה היה במשנה ז"ל ר,ט"י דמפירושואיברא
 הכריחו דמי ותיקשי אותו. מדיחין הדחק ע"י לאכילה דחזי יבש חי בשרדהיינו

 ומש"ה כלל חזי בלא לוקמי הדחק, ע"י לאכילה בדחזי לאוקומי ז"ללרש"י

 קצת לתקנו אפילו כלל חזי דלא דכל א"ו בהדחתו, מתבשל דאינו משוםמדיחין

 על דלפי'ז.תיקשי ומלבד הדחק, ע"י בדחזי ז"ל רש"י ליה מוקי ומש"האסור

 בס' דכתב ממאי הפך דנראה לפי"ז ק' תו הכי, למימר ליה דמינה ז"לרש"י

 שידיחנו עד כלל נאכל אינו הישן דמליח הפרדס בספר דכתב וממאיהפרדס,
 אומרו מלשון למשמע ליכא קרים במים לרחוץ שמותר אני אומר טרית אבלבחמין

 כלל נאכל דאינו מליח אבל הכי בלאו קצת דחזי משום טרלת, דדוקא טריתאבל
 בחמין שידיחנו עד תקנה לו אין דבמליח קאמר הכי דהכא בחמין, שידיחנועד

 בצונן אותו לרחוץ דשרי אני אומר טרית אבל בצונן, רחיצתו כלום מועילואינו
 ודוק. קצת רחיצתו לוומועיל

 ע"י שנאכל יבש בשר נקט דלהכי במתני' רש"י לעטון לפר,ט אפשרובהכי
 ב' בכלי דעירויי לה דס"ל הדחה לו מועיל דמה תיקשי דא4'כהדחק

 יבש בבשר לה מוקי ומש"ה כלל, מבשל דאיבו כיון למיסר אדעתין תיסקומהיכא
 נגמר אינו שעי"ז כיון שרי ואפי"ה קצת לו מועיל שהדחתו הדחק ע"ישנאכל
 הוא ואם שרי, לגמרי מתקנו אינו דאם כדאמרן מחוורתא ש"מ ודוק,מלאכתו
 )ריחא( גבי דהא לנ"ד אכילה בין לחלק נראה ואין שרי, נמי ליפותו ורוצהמתוקן
 ריח ולהוליד שרי ריחא דלהוסיף תקי'א בסי' הרמג"א וכדבתב הכי נמיאמרינן
 לערבו דשרי מבע"י משקה כנותן דהו"ל דליכא נראה גיבול ומשום יע"ש,אסור
 ודוק. יע"ש שכ"א בסל מרן ופסקו הפוסקים כדכתבובשבת

 לתענוג ליפותו שרוצה אלא מתוקן הוא אם דבנ"ד האמור מכלהעולה
 לא כנלע"ד שרי נמי מלאכתו גמר שלא באופן לתקנו רוצה ואם שרי,ולערבו

 פני מהרים נכלמתי וגם בושתי כי אגיד ואמת להתלמד, אלא למעשה ולאלהלכה
 חרס העליתי ולבסוף זאת שאלה בתשובת עסוק שאני וזמנים זמן יש כי עלאלא

 קא דמור אטיבותיה מ"מ והאיכות, הכמות מעט ממש בהם שאין דבריםבידי

 האדון ימחול הזה ולדבר פשע על ועובר הוא חסד רב כי ברבי ביה דידענאסמכנא

 אחרי שיגעתי היגיעות כל ואחר אנכי. בער כי בהמתו נפש צדיק יודע כיאדוני
 זאת המקרא על וחזרתי ענין בלא ענין אלא כענין משיב הייתי שלא נחמתישובי
 מר. לן ולישרי העכבה סבת ליהייתה

 נפלאות ואביטה עיני גל ה' אנא ומתחנן בעי לאדוני עבד המעתירכ"ד
 אכי"רמתורתיך

 אפו מפני הירא דברכה
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 עש"ו עמ"יבינ"ו

 י'א )א(סימן

 העולם לדרום קבוע דההיכל יע"א שלנו בבה"כ ולדרוש לתור לבי אלנתתי

 צפון מזרח דרום רוחותיו לג' סביבותיו חצר מוקף והבהכ"נ מתפללים, אנוווקטם

 איזה המורה יורנו לבא. כשמאחרין בהכ"נ בחצר מתפללין והעם , , ן.כזה:
 רשע נקרא בהכ"נ אחורי המתפלל מ"ש בכלל יהיה ושלא להתפלל אור ישכוןהדרך
 שכמ"ה, ויבא ח"ווכו'

תשובה

 ד"ה התו' וכתבו וכו', בהכ"נ אחורי לעבור אסור וכו' אר'ח ד"ו בברכו'גרסי'

 עכ"ל. וכו' אפיה בדאהדר דאדרבא ול"נ וכו', בהכ"נ פתחי כל פרש"י בהכ"נאחורי

 כ' מדלא והנה ז"ל. רש"י כונת נבאר קדם הן רב"ה ע"ד לדבר בואיוקודם

 שנקרא מערבי כותל אחורי עומד דזה דכונתו ברור נראה העם אחוריוהמתפלל

 אמרינן ודכוותא בהכ"נ, פני נקרא הפתח קבוע שבה מזרחי וכותל בהכ"נאחורי

 פני ז"ל ופירש"י הבית. פני שיראה עד מתחייב הטבל אין דל'ה ב"מ בפ' מעשרגבי
 דאדרבא ול"נ עליו שהק' בפירושו התו' הבינו וכך ע"כ, ויציאה כניסה פתחהבית

 והמתפלל שכ' ברש"י גירסתנו שלפי שכ' וז"ל מוהרש"א על טובא ותמיהניוכו'.

 תמוהים ודבריו עי'ש. התוס' כפי הוא ופי' מזרח צד אחורי בהכ'נאחורי
 פני הפתח קבוע שבו מזרח צד ובודאי בהכ"נ אחורי אלא העם אחורי רש"י כ'דלא

 התו' מפי' דנייד ז"ל רש"י הכרח יתבאר הדברים אלה ומפרשת יקרא.בהכ"נ

 וכמו שבבהכ"נ העם אחורי לדחוק צריך התו' ולפי' בהכ"נ אחורי נקטדהש"ס

 רש"י על התוס' רבותינו קושית ועל ודו"ק. העם אחורי בהדייא בפי התו'דנקטו
 שאינו בר כדו דמורה הוא לבהכ"נ חוץ היותו דמצד ז"ל רש"י דסבר י"לז"ל

 ג"כ שהוא להורות כדי וע"כ חוץ, שהוא כיון מתפללים שהציבור למימתפלל

 ולבו שדעתו להורות לבהכ"נ אפיה בדאהדר הוא מתפללים שהציבור למימתפלל

 ארוחות. קפדינן ולא הציבורעם
 כותל אחורי דר"ל מוכרח פירש"י שלפי בהכ"נ אחורי הש"ס דנקט מאיוהנה

 ולא מזרחי כותל אחורי שהוא בהכ"נ לפני במתפלל נקט ולא וכדפרישנאמערבי

 אי ואפ"ה מערבי כותל אחורי שעומד אחורי נקט דלרבותא נראה אפיה.מיהדר
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 מתמללים שהציבור לרוח מתמלל שאינו עכשיו שנמצא כנהטתא לבי אפיהמיהדר
 כנישתא לבי אמיה מיהדר דכי מזרחי כותל אחורי עומד אי ומכ"ש בה, לן4ת

 ג"כ דנמצא אמיה מיהדר לא וכי דשרי, מתמלל שהציבור לרוח גם מתמללדנמצא

 דאסיק. מתמלל שהציבור לרוח מתפללשאינו

 היינו וז"ל: מימרא האי שהביא ז"ל הרא"ש דברי על שהגיה בהג"אוראיתי
 בי ועם עכ"ל. ז"ל מתו' העתקתי למזרח והעם למערב משתחוה שהוא העםאחורי
 למזרח, דמתמללין מי זה אין מ"מ דבריהם, בסוף ובמ"ש התו' לדעת אמת דיןהדין

 ז"ל מירש"י שהביאו ז"ל לתרי"ו וראיתי למערב. שמתמללין לדידהו אייריוהתו'

 ואולם ז"ל, במירש"י אחרינא גי גורסים היו שהם וצ"ל כגירסתינו, התו' מי'והוא

 ויל"ד וכו'. האחד דברים ג' ממני רשע ונקרא כמ"ש בדבריהם עיון מקום ישלענ"ד
 שהוא מה דהיינו תרין, אלא הוי ולא תלתא מותב רשע למקרי בניזקין גרמאאיך
 אינו מנייהו חד דבהסתלק מתמללין, שהציבור לרוח מתמלל שאינו ומה לבכ"נחוץ

 אחורי הוא אם או אחרת, לרוח מניו שהומך אף בבהכ"נ הוא אם כגון רשע,נקרא
 אע"מ רשע נקרא אינו מתמללים שהציבור כמו מזרח לצד שמתמלל מזרחיכותל

 זה אין בהכ"נ בלמי שאחוריו ועוד דנקט הג' א"כ לבהכ"נ, אחוריו מחזירשהוא

 שאינו כל לרוח אינו אם אפילו או שמתמללין, לרוח מתמלל שהוא כל כלוםוורם
 לרוח ואינו לבהמ'נ חט והוא דאחורי טעמא יש כשלא לה משכחת דלאבחוץ

 צ"ל זה וכעין ודו"ק. נקטו דמלתא דקחמטא וי"ל ודו"ק. דשרי מתמלליןשהציבור

 ממני דאסור כתבו ושם וכמ"ש, בגי' כמירש"י הוא שמי' הזקן ר"י במי ג"כלמ"ש
 אע"ג בהכ"נ כלמי שאחוריו וממני בחוץ, והוא במנים הציבור שכל ממני דברים,ב'

 בחוץ. שהוא אע"ג בה, לן לית בהכ"נ אחורי אינו דאז לבהכ"נ אמיה מיהדרדכי

 מה שגם דמלתא דקושטא דצ"ל אלו דברים ב' ממני שהוא קאמר מאי מעיקראוא"כ
 עוד בהצטרף כ"א רשע נקרא אינו רשע להקרא אבל טוב, אינו לבהכ"נ חרןשהוא
א'.

 ואחוריו דרום לצד או צמון לצד בחוץ עומד אם ולד"ה לשונם: בסוף בתבותו
 אלא קמיד דלא דלמרש"י דבריהם, צ"י ולבאורא עי'ש. וכו' רשע נקראלבהכ"נ

 בכותל שעומד מי כמו בהכ"נ אחורי הוא אם אף מתמלל שהציבור לרוחשיתמלל

 דקמיד רש"י לדעת דגם שמניחים היסוד למי א"כ לעיל, עצמם הם כמ"שמזרחי
 כתבו למה א"כ ומערב, מזרח דהיינו ממש להימך כשמתמלל אלא אינוארוחות
 מה חשיב דלא דכיון אסור, לבהכ"נ ואחוריו ודרום צמון לרש"י גמ דהיינודלד"ה
 לא וחוץ בהכ"נ אחורי שהוא מה גם א"כ הציבור הימך ודרום צמון לרוחשהוא

 ומערב, מזרח מרוח ממש הימך הוי לא דצו"ד דאע"ג וי"ל שנתבאר. וכמו לןאיכמת

 ס"ל וחוץ אחורי שהוא מה עוד כשמצטרף וע"כ ממש רוח כאותו הוי לאעכ"מ

 להתו' ומצאתי עיני ה' האיר כ"ז ואחר ודו"ק. דאסור ז"ל רש"י דמודהלתר"י

 בב"ר. כאן מירש"י שהוא מה י'מ בשם שהביאו ע"ב דח"י מסין עושין מ'בעירובין
 יתבאר דמדבריהם עי"ש, הרואה ממ' להק' הוסיפו ועוד כאן שהק' כמו עליווהק'
 ודלא רב"ה כאן שהבינו כמו רש"י דברי בכונת לעיל שמי' מה אמת דבריק~צט
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 תי' כבר הרואה מפ' ז"ל רש"י על להק' שהוסיפו מה ועל ודו"ק. ז"לבמוהרש"א
 בהכ"נ. אחורי לעבור דאסור מימרא בהאי בברכות באןתרי'ו

 מזרה בצד בהכ"נ חוץ ועומד מזרח לצד שמתפללין דבהכ"נ האמור מןהמורם

 רוח היפך מערב לצד שמתפלל שנמצא אף לבהכ"נ, אפיה למיהדר צריךלרש"י

 אפיה מיהדר כי דאדרבא להיפך הוא התו' ולדעת בה. לן לית מתפלליןשהציבור
 להתפלל יכול אינו ותוספות דרש"י אליבא י"ח לצאת שרוצה מי א"כ אסור,לב"כ

 הופך אם מערב, בצד לבה"כ חוץ עומד ואם מזרח. בצד לבהכ"נ חוץ אופן בשוםשם
 מתפללין, שהציבור לרוח מתפלל שאינו שנמצא התו' לשיטת יכול אינו למערבפניו
 אחוריו נותן אינו דהא לרזצ"י, בין לכ"ע שרי מזרח לצד הוא גם פניו הופךואם

 כ"ז מתפללין. שהציבור לרוח מתפלל דהא להתוספות בין הציבור שמתפלליןלבותל

 ודו"ק. ממ"ש להיפך הוא למערב מתפללין ואם מזרח לרוח מתפללין כשהקהלהוא

 הפי, נב' להחמיר דיש הגמ"י בשם ץ' סי' ב"י מרן מ"ש על תמיה אניועפי'ז
 דהוי למערב או למזרח פניו יהפוך אל למערב או למזרח לבה"כ חוץ העומדיםוא"כ
 אסור יהא למה למזרח פניו ומחזיר במערב שעומד דמי עי"ש. הפי מב' לא' ברכדו
 דס"ל וא"ל עליו. שתמה בד"מ ראיתי ושוב לעיל שביארנו כמו הפי' מב' אחדלשום

 והופך מערב כותל אחר כשעומד אלא אפיה מיהדר כי שרי לא רש"י דלדעתלסמ"ק
 כשעומד אבל שכינה, השראת עיקר ושם ההיכל ששם עצמה מערבי לכותלפניו

 דא"כ ליתא, הא לא. ההיכל שם שאין מזרחי לכותל אפיה ומיהדר מזרחי כותלאחר

 מתפלל דאינו בה ועוד כלל. מערבי כותל כלפי דאינו אסור דדו"צ ב"שלפי"ז
 וכן לדרום. או לצפון פניו יהפוך אלא הסמ"ק סיים ולמה מתפללין שהציבורלרוח

 ומחזיר מערבי כותל אחר דכשעומד שם מרן שהביא גאון האי רב מדברימתבאר
 יעו"ש. וכו' בה"כ אחורי יתפלל א"י וכנגד ב"ה כלפי פניו היו אם שכ' שריפניו

 כלפי פניו דנמצא לב"כ אפי"ה ומחזיר מערבי כותל אחר כשעומד דהיינו פי'ונראה
 כותל אחר שעומד כגון מב"ה ומוחזרות א"י כנגד פניו בשמחזיר אבל וא"י,ב"ה

 להתפלל לו אין למזרח ואחוריו לבה"כ פניו או לבה"כ ואחוריו למזרח ופניומזרחי
 בפיהם. מה לראות האחרונים ספרי בידי ואין צ"ע הסמ"ק שדבריבאופן

 דבריו ונעתיק זה דין חלקי כל ביאר צ' בסי' הלבוש הר' הנה דינאולענין
 פניו הופך בין מזרחי בכותל ומתפלל עומד אם כתב, לציון ראשון בארה.ומשם
 כ' תו בב"י. וכמ"ש ותוס' לפירזצ"י לחוש זהו רשע, ונקרא אסור למערב אולמזרח

 הכותל לצד פניו הופך ואם וכו', למערב פניו והופך מערב בכותל בשעומדוב"ש
 שיכנס הוא טוב יותר שלעולם הדחק בשעת להתפלל ומותר רזצע נקרא אינוובו'

 דנפשיה ס' זהו הדחק בשעת אלא להתפלל מותר שאינו שהוסיף זה הנה ע"כ.לב"ה
 כמו הוא, בה"כ דאחורי מ"ב בשם הגמ"י למ"ש לחוש זה שכ' ואפשר ליה.דמסתבר

 כוותיה קי"ל דלא ואיברא עי"ש. אסור נמי וצדדין כתלינו אחר עומד זה במוחוץ

 בדין גם ולפי"ז ליזהר, צריך לכתחילה עב"פ רזמע נקרא ואינו פירושאדהאי
 לא לב"ה פניו הופך ואם ובו' ד' בבותל או צפוני בבותל עומד ואם שבתבשאח"ז

 אבל ודוק. הדחק בשעת אלא מותר אינו אבל מיקרי לא דרשע היינו רשע,נקרא
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 דאמרינן והא וז"ל תרי"ו ממ"ש הוא בפנים ליכנס דמחמיר הלבוש דטעם לומראין
 בפנים מתשלל היה שלא שעל נפרש ר"י ולדעת רשויות, כשתי ר"ל קיימת ברכדו
 משום עי'ש. וכו' מזרח כלפי ופניו מתפלל שהיה אעפ"י לו אומר היה הקהלעם

 להיכל אחוריו שהיה וגם בפנים מתפלל היה שלא שעל דה"ק לו' מוכרחדלענ"ד
 גם לפי"ז א"כ ב"ק, כדו אמר לחודיה בפנים נכנס שאינו משום דאי ב"ק כדואמר

 לעיל כת' עצמם ותרי"ו לבה"כ. פניו יהפוך אם אפילו רשע ונקרא אסורבצו"ד
 מזה וא"כ כמ"ש ודאי אלא רשע, נקרא אינו לבה"כ פניו ומחזיר צו"ד הפי'דלכל

 למזרח, פניו למחזיר פניו ומחזיר מערבי בכותל לעומד כלל ראיהאין

 בסמוך וכמ"ש תר"י בדברי ברור הדין זה וכו' צפוני בכותל עומד ואם כ'תו
 אם דה"ה ונ"ל עוד, וע"ש צדדין, שאוסר מרן שהביא כי"מ ודלא כוותיהוופסק

 תרי"ו, מדברי פשוט נלע"ד זה גם לחוש שאין בה"כ לכותל וצידו למזרח פניוהופך

 ואעפ"י וז"ל: להם הוק' לחוש דאין לבה"כ ופניו דצו"ד דינא האי כש"כשהרי
 כשצדו א"כ עי"ש. וכו' לחוש אין הקהל כשאר מזרח לרוח מתפלל שאינושנמצא
 שהוקשה מה ול"ק הוא טוב יותר מתפללין שהציבור לרוח ומתפלל בה"כלכותל
 שאינו דנמצא אע"ג נקטו, לרכותא לכהכ"נ פניו ומחזיר דנקטו ואינהולהם,

 ודו"ק. להיפך שאינו כל לחוש אין מתפלל שהציבור לרוח~ותפלל
 יש לדרום או לצפון פניו שהופך אעפ"י ומערכ מזרח בכותל אבל כ'תו
 בדברי דמבואר מספ"ל מאי צ"ע דבריו בזה ע"כ. וכו' אסור שהוא אפשרלהסתפק
 אלא כ' הפי מן לאחד כר כדו הוי דא"כ שכ' דאחר דשרי, הב"י שהביאהגהמ"י

 שם בב"י שהביא הא"ח בדברי מבואר וכן דשרי, קמן הא לד' או לצפון פניולהפוך
 לצד אלא שבמזרח בעזרות להתפלל שאסור למד אתה מכאן וז"ל: גאון האי רבכשם
 שנהעורר מי יש אם לראות האחרונים מס' ספר שום בידי ואין ע"כ. לצ"ד אוצפון
 להקל. פשוט נראה ולכאורא בזה להחמיר דיש מסיק ז"ל והרבבזה.

 אחרי וי'מ בס"ד הגמ"י מ"ש מפרש דאיתא שנסתפק הלבוש דטעםוהנלע"ד
 אין מזרחי כו' אחורי דאיירי דאסור הש"ס דקאמר בה"כ אחורי דה"פ וכו', חוץכמו

 חוץ פי' לבה"כ, חוץ שהוא להיות אלא לכותל, אחוריו להיות הוא דהציכורהכונה
 לכותל חוץ שעומד כל פי' אסור לצדדין אף ולפ"ז כותל, אותו כלפי מתפלליןלכותל

 לכותל אחוריו שאין שנמצא לצו"ד פניו יהפהי אם אף אסור כלפיהשמתפללין
 טעם מה יובן ובזה אסור, מתפללין שהציכור הרוח אותו היפך ממש מתפללואינו
 לא הפוס' בדברי נמצא לא י"מ דדברי כיון ונראה בב"י, מ"ש בכד"ה מרןמחק

 ענין אינן י'מ דברי שנתבאר מה דלפי משום ע"כ, נקיט' הר"י וכדברי וכו'חיישינן
 כשעומד איירי והי"מ דרום, או צפון בכותל כשעומד איירו דאינהו תרי"ולדברי
 שעומד במי נסתפק ומש"ה הי"מ לדברי חשש הלבוש מעתה ודו"ק. מזרחבכותל
 דלחד משום מערבי, כותל גם בספקו הלבוש ומ"ש לצו"ד, פניו ומחזיר מזרחככותל

 דאחורי תר"י שכ' לפירש"י דהיינו מערבי, כותל אחורי הוא בה"כ אחורי הפי'מן
 אלא שרי לא מזרחי כותל דאחורי סמ"ק שכ' וכמו מערבי, כותל אחורי הואבה"כ

 דוחק הוא וכ"ז לצדדין. אף אסור דאסור למ"ד מערבי כותל אחורי ה"נלצדדין,
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 לצו"ד שרי מזרח בכותל כשעומד דאף בדבריו דמפורש גאון כר"ה דלא הויוגם
וצ"ע.

 לדרום קבוע דההיכל שלנו, בהכ"נ לענין נבוא הבוא הדברים אלהמפרשת
 מזרח דרום רוחותיו לג' סמוך סביבותיו חצר ומוקף מתפללין אנו ולשםהעולם
 שם להתפלל אור הטכון הדרך איזה בה"כ בחצר מתפללין והעם כזהוצפון

4י  דאם אופן, בשום להתפלל יכול אינו דרום לרוח בה"כ דאחורי ואומר , 

 להיכל אחוריו דהוי משום אסור מתפללין שהקהל לרוח דהוי לדרום פניויהפוך
 שאין לרוח מתפלל נמצא הדרומי בה"כ לכותל פניו יהפוך ואם הפי'. מן לחדואסור
 הפי'. כב' להחמיר דצריך מרן כ' וכבר הפירושימ, מן לחד ואסור מתפלליןהציבור
 הקהל, שמתפללין הרוח שהוא דרומי לכותל וצדו העולם למזרח פניו יהפוךואם

 להתפלל יכול אינו דרומי בצד א"כ להחמיר, דהם הסכים וכבר הלבוש לספקאתאן
 הו"ל העולם למזרח פניו והופך מזרחי כותל אחורי להתפלל ירצה ואם אופן.בשום
 דאסור וד' לצפון מבהכ"נ פניו ומחזיר וד' בצפון שעומד במי תרי"ו שכ'כההיא
 לכותל צדו שנמצא לדרום פניו ומחזיר מזרח כותל אחורי עומד אם אבל הכא.וה"ה
 בלי שרי מתפללין שהציבור הרוח אותו שהוא לדרום מתפלל והוא המזרחיבה"כ
 וכ"ש שרי, לבהכ"נ פניו ומחזיר בצו"ד עומד דאם תר"י ממ"ש נלע"ש וזהפקפוק.
 בדברי לעיל שבארנו וכמו מתפללין, שהציבור לרוח ממש מתפלל דנמצאהכא

 דאסור פשיטא לצפון פניו ומחזיר בה"כ אחורי צפון בצד עומד ואם שכ"כהלבוש
 למזרח פניו הופך ואם מתפללין, שהציבור לרוח מתפלל שאינו משום הפי' מןלהד
 לדידהו כמזו"מ הוי לדידן דצו"ד משום שהחמיר הלבוש לס' אתאן לכותלוצידו
 אף דרום לצד בה"כ בחצר להתפלל דשרי נראה היה דלכאורא אמת הןודו"ק.

 רבות קהלות ראיתי וז"ל ט' ס"ק הבא"ט והביאו השכנה"ג ממ"ש להיכל,שאחוריו
 מזרחית. כותל כלפי ואחוריהם מזרח כלפי ופניהם ומתפללים מזרח לצדעזרותיהם

 אף המזרח לצד להתפלל הרמב"ם שהתיר בית כמו הוי דעזרה דס"לונראה
 עכ"ל. בה"כ כלפישאחוריו
 רב"ה דברי היפך דזהו צ"י החבי"ב מרן דדברי חדא מספיק אינו לענ"דמ"מ

 למד אתה מכאן וז"ל שכתב בבית, שהתיר הרמב"ם דברי קודם ב"י מרן שהביאגאון
 בבית דהתיר דהרמב"ם לומר השכנה"ג כונת ואם וכו', בעזרות להתפללשאסור
 דהרי ועוד פלוגתא. לאפווטי דוחקנא דמי ק' ז"ל גאון ארב"ה וחולק בעזרהה"ה
 ועוד מבית. עזרה דשאני ודאי אלא הם, דחלוקים כ' ולא הסברות ב' הביא ז"למרן

 ומחולק ומוצנע בנין מקום שהוא בעזרה אלא השכנה"ג התיר דלא לע"דדנראה
 מקום בה"כ בחצר בנד"ד אבל ז"ל, הרמב"ם שהתיר לבית מדמה דהרי בית,כמו

 וה"ה כ' לבהכ"נ הסמוך דבית אהא י"ג בס"ק הרמג"א דגם תדע התיר. לאמגולה
 הרי ע"כ. בה"כ בחצר שעומד שמחזיר כשניכר י"ב בס"ק לזה וקודם ע"כ.בעזרה
 אלא מותר דאינו כמ"ש לחלק ומוכרח מתיר, ובעזרה אוסר בה"כ דבחצרבהדיא
 בה"כ בחצר דאוסר הרמג"א דברי דלכאורא איברא ודו"ק. בית כמו העשויהבעזרה
 הסמוכות החצרות כל בהדייא, שכ' ב"י מרן שהביא בתשו' הרמב"ם דברי היפךהם
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 יחיד בין החצירות באותם להתפלל מותר כה"כ ובין כינם הכותל שנמצאלבה"כ
 אפילו לבה"כ הסמוך דבחצר הלכוש וכ"כ עי"ש. לשונו בסוף עוד וכ"כ רבים,בין
 הרמב"ם התיר דלא דלק"מ פשוט הנלע"ד ועי"ש. שרי לכותל ואחוריו למזרחהוא

 וחלק אחרים רשות דהם לבה"כ הסמוכים בתים בעלי של בחצירות אלאוהלכוש
 בחצר בהיא"כ הרמב"ם, דאיירי בע"ב של דבתימ דומייא שביניהם הכותלרשות
 ואסור. סביב רחוב באמצע כמו הוי פתוח מקום והוא עצמובה"כ

 למזרח אפיה ומיהדר ההיכל מקום בה"כ דרום כותל בצד דגם וראיתישבתי
 כשצדו החמיר הלבוש דהרב ואע"ג להתיר, יש ההיכל לכותל צידו שנמצאהעולם
 שהוא מזרח לרוח מתפלל שנמצא משום שנייא דבנ"ד לעיל כמ"ש מזרחילכותל
 שקבעו דקהל ז"ל הלוי מוהר"ש משום צ"ד סי' הכנה"ג מרן כ' והרי חז"ל,כתקנת
 באה"ט הרב הביא מזה וגדולה מזרח. לצד להתפלל צריך עכ"ז אחרת לרוחההיכל
 יוכל )כנ"ר( העולם דרום לצד הקודש ארון את שהעמידו דקהל סק"ג צ"דסי'

 איבה. ולא יוהרא כאן ואין דרום נגד מתפללין הקהל שכל אף מזרח לצדלהתפלל
 מקום אין מעיקרא דרום כותל אחורי בחוץ כשמתפלל יוצא שמדבריועי"ש

 יד הרב על שחלק הגדול דגם לענ"ד, עבדי ואיסורא תחו"ל נגד דרום לצדלהתפלל
 אלא חלק לא מתפללין שהקהל לצד התפלל שצריך הבאה"ט שהביא:?ליהו

 האיסור מלבד הכותל אחורי בחוץ כשמתפלל משא"כ בפנימ, בבהכ"נכשמתפלל
 כיון א"כ רז"ל, שתקנו לרוח מתפלל שאינו בה עוד ה' היכל אלדאחוריהם
 הציבור שמתפללין לכותל דצידו אע"ג כתרז"ל עושה נמצא למזרח פניוכשמחזיר

 כן לעשות יכול היה י"א הר' לדעת הציבור עם עצמו בבה"כ דאפילו כיוןש"ד,
 דכ"ע אליבא לענ"ד בחוץ כשהוא מ"מ עליו חולק דיש ואע"ג למזרח, פניולהפוך

 ודו"ק. וכמ"ש למזרח פניו להפוך למיעבד צריךהכי
 אפיה למיהדר צריך בה"כ דרום כותל אחורי דהעומד בנ"ד דמלתאכללא
 לצד מתפללין בבה"כ שהציבור אף ז"ל רבותינו?[ ]כתקנת כת"ר ודוקאלמזרח,
 מזרח כותל אחורי והעומד טעמא. האי ליכא ובחוץ שם שקבוע ההיכל בשבילדרום
 דגם אלא ש"ד. מתפללין שהציכור לרוח לדרום ומתפלל צפון כותל אחוריומכ"ש
 טעמא וליכא לבה"כ חוץ שהוא כיון למזרח פניו להפוך דצריך בראש יש מקוםבזה

 אפילו מתיר אליהו יד הר' ]תר'[ דהרי ז"ל כת"ר להתפלל צריך א"כ ההיכל,משום
 אלא לדרום, מתפללין שהציבור אפילו למזרח להתפלל בבה"כ עומד אם עומדאם

 בדבר להחליט עצמי תוקע איני בשורשן הדברים לראות בידי סי"א דאיןדכיון
 דיחזיר כ' דרום בכותל בה"כ אחורי וכשעומד מחליט איני דבהא וטעמא זו,הלכה
 ומצד לכותל כשצידו הלבוש דהרב ספקא אלא ליכא דבזה משום למזרח,פניו

 שכ' כמו דהוי שלנו בבה"כ מזרחי כותל אחורי העומד אבל דהחמיר, הואחומרא

 ודו"ק. מחליט איני מש"ה דאסור, לצו"ד פניו ומחזיר בצו"ד שעומד במיתרי'ו

 לעשות מה כדת למעשה הלכה להיות ע"ז עיונו עין ישים אדוני ואחליכנלע"ד

 ה' וירא ישקיף עד ראשונה בהשקפה לענ"ד כתבתי שכ"ז ניטה, לא דבריוואחרי

 לעית"ש ויחייני יחלימיני לטובההשקפה
 פרירה. משה זעירא. לי שח' ותלמידו עבדוהכ"ד
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כ.

 דאנון כנימין מנחם המוכהק הרכ לכמוהר"ר לו הראה האלה הדכריםאת
 תשוכתו. היא וזוזצוק"ל
 מ"ש אמ"ן, תקצר ויהי גרגרים ג' כ' ואכתוכ קצרה דרך אכא לכך לנס"ך פניאין
 ומה ועיקש. נפתל כהם אין מצודקים דכרים הם כמוהרש"א דלא רש"י ככונתכת"ר

 דמ"ש לק"מ, לענ"ד וכו' העם אחורי היינו שכתכ ההג"א כדכרי כת"רשנתקשה
 ומ"ש התוס', כפי' והוא כהכ"נ אחורי הש"ס למ"ש פי' הוא העם אחוריהיינו
 למזרח שההיכל עכשיו שהוא מה כפי כן נקטו למזרח והעם למערכ משתחוהשהוא
 ולא העם אחורי דהיינו כהכ"נ אחורי המתפלל וא"כ למזרח, משתחויםוהעם
 כת"ר שנתקשה ומה למזרח. והעם למערכ משתחוה שהוא נמצא לכ"כ אפיהמיהדר
 והוא כפנים שכולם מפני הא' דברים ג' מפני רשע דנקרא שכתכו תר"ישלשון
 מתפלל והוא במזרח שעומד ההיכל כלפי מתפללין שככה"כ שאותם הכ'מכחוץ,

 שאין דכל פשוטה וכונתו לק"מ, יעו"ש כהכ"נ כלפי שאחוריו הג' מערכ,כלפי
 ועוד כחוץ, והוא כפנים כולם אם כגון רשע מיקרי לא דפורענותא תלתאכדכר
 אפיה מיהדר אי אפי"ה לריעותא תרתי דאיכא למערכ והוא למזרח מתפלליםשהם
 אחוריו ועוד כחוץ עומד אם וכן רשע. נקרא אינו כהכ"נ כלפי אחוריו ואיןלכ"כ

 תרתי דאיכא אע"ג רשע נקרא אינו מתפללים שהקהל לרוח מתפלל אםלכהכ"נ
 וגם מתפללין שהקהל לרוח מתפלל דאינו אע"ג בפנים עומד אם וכןלגריעותא.
 לרעותא, תרתי אלא וליכא כפנים שעומד כיון רשע, נקרא אינו ההיכל כלפיאחוריו

 ופשוט. דפורענותא תלתא כעינן רשע שיקראדכדי
 חוץ העומדים וא"כ וז"ל כ"י מרן שהכיא ההגמ"י בדכרי כת"ר שנתקשהומה
 פירושו, והכי לק"מ למערכ או למזרח פניו יהפוך אל למערב או למזרחלכה"כ

 כשההיכל למערכ העומדים וכן כמזרח, עומד כשההיכל למזרח ככה"כהעומדים
 כשההיכל למורח עומד הוא דאם למערכ, או למזרח פניו יהפוך אל למערכעומד
 הרי למערב מתפלל ואם כהכ"נ. כלפי אחוריו הרי למזרח מתפלל והואכמזרח
 לא למערכ וההיכל במערכ עומד כשהוא וכן מתפללין, שהציכור הרוח כנגדמתפלל
 אחוריו שהרי למערב ולא מתפללין שהציכור הרוח נגד שהוא למזרח לאיתפלל

 מה ולפי ד"מ, ס' כידי אין כן הקשה הד"מ שגם כת"ר ומ"ש הכהכ"נ,כלפי
 אינו וכו' לכותל פניו הופך שאם הלכוש ומ"ש ודו"ק. לק"מ כעניותיןשפירשנו
 נלמד זה ככהכ"נ, שיכנס הוא טוכ יותר שלעולם הדחק כשעת ומותר וזסענקרא

 הקהל דכל מנייהו וחדא דפורענותא, תלתא כעינן רשע שיקרא שכדי תרי"ומדכרי
 בעינן דלכתחילה פשוט הדכר מהגריעותות חדא שהיא וכיון כחוץ, והואכפנים
 כרכו או קדושה אמרו ככר ככה"כ דאם ונפ"מ וכלל, כלל גריעותא יהיהשלא

 תלתא דליכא כגון רשע נקרא שאינו כל מתפללין, ושם כהכ"נ כחצר מניןועומדין



 יחגץ פלאשו"ת108

 פניו הופך אם דה"ה ונ"ל הלכוש ומ"ש ושרי. לוה י"יש אין למר תרתי אולמר
 מדכרי לזה כירור שאין אע"ג לחוש שאין כהכ"נ של הכותל כנגד וצידולמזרח

 תרי"ו מדכרי פשוט זה דגם כת"ר ומ"ש דנפשיה. מסברא הרכ כן כתכהמפרשים,
 עדיף דטפי די'ל לדחות, נטויה הדוחה דיד כלל פשיטות אין תר"י מדכרילענ"ד
 תר"י נקטו לרכותא ולא מתפללים שהציבור לרוח שאינו הגם לכהכ"נ פניוכשהופך

 לצד ולא לכהכ"נ פניו יהפוך דדוקא הדין לענין ולענד"ן לכהכ"נ. פניואם

 רשע ונקרא לצדדין ג"כ משמע דחוץ הי'מ לסברת לחוש כדי מתפלליןשהציבור
 כתבו ככר מתפללין שהציכור לצד מתפלל שאינו והגם לבהכ"נ, פניו מהפך אינואם

 לחוש. שאיןתרי"ו
 או לדרום פניו הופך אם להסתפק הש ומערכ, מזרח דהכותל הלכושומ"ש

 לפשוט הש הא"ח ומדברי ההגמ"י מדברי פשיט וכת"ר לא. או דמי שפיר אילצפון

 ויינא דפוס המרדכי שסביב בחידושים דכריו הובאו האגודה מדכרי זה ספקג"כ
 לצד לא פניו יהפוך לא מורח לצד שמתפללין לדידן למזרה חוץ העומד וז"ל:שכתכ

 כתכ הדין נגמר לפרק אתאן ע"כ. לצפון או דרום לצד אלא מערב לצד ולאמזרח

 לכותל פניו והופך בחוץ עומד אם הדרומי ככותל קבוע שההיכל שלנו בבה"ככת"ר

 מתפללין הציכור שאין לרוח מתפלל שהרי הפי, מן לחד אסור ההיכל ששםהדרומי
 אלא מתפללין שהציבור הרוח כנגד להתפלל נאסר לא דע"כ אומר ואנימתפלל"ן.

 שלנו בהכ"נ כגון אכל א"י, כנגד דהיינו שם שהשכינה לרוח מתפלליןכשהציבור

 בחוץ שהעומד ונמצא גורם, ההיכל אלא גורם הרוח אין דרום לרוחשמתפללין
 מתפללין שהציבור כמו ג"כ מתפלל זה הרי ההיכל ששם הדרומי לכותל פניווהופך
 להפוך שצריך הכפורת אחורי שעומד מי לדכר וראיה ההיכל. שבו לכותלדהיינו
 ששם שמקום משום והיינו מערכ, לצד מתפללין העולם שכל אע"ג מזרח לצדפניו

 לא אם והנה דכ"ע. אליבא דאתי לענ"ד פשוט וזה הרוח, ולא גורם שרויהשכינה

 מלא כפה אומר הייתי מזה עדיף להתפלל אחר מקום שלנו כהכ"נ בחצרהיה

 למזרח פניו שיהפוך ממה טפי עדיף וזה יזוע לא ומינה הדרומי לכותל פניושיהפוך

 לרוח ולא לבהכ"נ פניו להפוך צריך הפי' מן לחד שהרי בהכ"נ, לכותל צידוויהיה

 שלנו בכהכ"נ כ"ש מזרח, דהיינו א"י שבו לרוח מתפללין הציכור שגם אעפ"יא"י
 שאין להתפלל מקומות ב' עוד הש שלנו כהכ"נ בחצר אמנם דרום. לצדשמתפללין

 כוה ידים ורחב גדול שהחצר והוא מקצתה ולא מינה לא גריעותא שוםכהם

החצר בצד מורח לצד להתפלל להם הש בהכ"נ בחצר העומדיםוהשתא

 מתשללין והשתא שמאל ומצד צפון ימין מצד כנגדו כהכ"נ שאיןהעודף
 הגשמים ובומן כלל. לצדיהם ולא לאחוריהם כהכ"נ ואין א"י נגד שהואלמזרח
 מכוסה. מקום שם שהש צפון בצד יתפללו הרקיע אויר תחת להתפלל יכוליןשאין
 יהפכו אלא מזרח, לצד יתפללו לא בצדיהם בהכ"נ מקום באותו ששם כיוןאמנם
 שהציבור לרוח ההיכל לצד מתפללין ומצאו כהכ"נ על צפונית לכותלפניהם

 יפ"ה עכ"ד הכו"ח נא"כ יבחר. והכוחר למעשה הלכה לעשות נלע"ד כןמתפללין.
ס"ט.
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ג.

 ס" תפלה הלכות וצוק"ל עב"ד מוהר"ם ע"ד להשיב נר"ו מור"א מוהר"רחור
 ד'.ג'

 נס"ך תהילה, נאוה לו וקיימים, חיים אלדי"ם דברי אלדי"ם, מראות אראהכי

 כבדים משה ידי כי רבוני יודע כי מבקש, אבי נא סל"ח אכל וצהרים, ובוקרערב

 ה' עצרני נא הנה כוחי, עזבני סחרחר ולבי כבדי, וערך ראשו ערך המזג חלוששאני

 לכתוב רי"ו האומ"ר בקצירת אבא אני גם ע"כ כי כיר"א, לעית"ש ש' רפואהרפאני

 דקדוקי אבל מו"ר, כמ"ש פשוט בדבר הג"א דברי על נר"ו משי"ח מ"ש אותיות.ב'
 וכשהעם למערב, מתפללים והעם מורח בצד עומד דהעומד הוא התו' דפי'הוא

 ואם העם. לפני יקרא ההוא למערב הוא ומתפלל במורח ועומד למזרחמתפללים

 מדוקדק אינו ההג"א כונת יהיה ווה למורח העם כשמתפללין במערב עומדהעומד

 פי' בהכ"נ אחורי הש"ס שאמר כמו כפשוטו ולימא העם, אחורי לפרש דהקדיםמאי

 משום אלא העם אחורי לפרש הוכרחו לא דהתו' וכו', למערב משתחוהשהוא

 חוץ שהוא כגון כ' א' ומציאות פשוטים תרי"ו דדכרי ומ"ש במורח. עומדדהעומד

 לרוח וגם להיכל פניו הרי לכ"כ אפיה מיהדר אי למזרח והעם למערבומתפלל

 שעומד כגון משי"ח כונת ואם לגריעותא. תרתי נשאר ולא מתפלליןשהציבור

 לרוח מתפלל ואינו חוץ שעומד לגריעותא תרתי דאיכא למערב ופניובמזרח

 דהא נראה מורחית, לכותל פי' לב"כ אפיה מיהדר כי שרי ואפ"ה מתפלליןשהציבור

 שעומד דמי הפוס' וכמ"ש פליגי ובהא הוקן ר"י דעת הוא דוה רש"י, לדעתליתא

 אי דהייע הפו', מן לחד רשע דנקרא אופן בשום שם יתפלל דלא מורח כותלאחורי
 רשע נקרא למורח אפיה מיהדר ואי רש"י, לדעת רשע נקרא לב"כ אפיהמיהדר
 אף מזרח, לצד כשמתפלל אלא במזרח לעומד רש"י לדעת שרי ולא הוקן, ר"ילדעת

 פשיטי הוא עו"ר לפני אם א"כ תרי"ו. בדברי שמבואר וכמו בה"כ כלפישאחוריו
 רחמנא דטרח אופנים והב' ודו"ק. למודעי אנו צריכין עדיין לענ"דדספרא,

 בחוץ שעומד או למערב, ומתפלל להיכל ואחוריו בפנים עומד אם כגוןלאשמועינן,

 תרי"ו בדברי מפורש שזה למיטרח, צריך היה לא למזרח ומתפלל להיכלואחוריו
 וכו' רשע נקרא שאינו אלא וכו' בבה"כ כשעומד שאפילו ה"ה וז"ל דכתבבסיום

 היכי אלא שאלנו לא ואנחנו תנינא, מו"ר קמ"ל מאי וא"כ וכו', עומד היה אםאבל
 שאין או מתפללין, שהציכור לרוח ומתפלל להיכל ואחוריו כחוץ שמתפללכהטכחת
 בעומד אלא משכחת לא זה לבהכ"נ אחוריו ואין מתפללין שהציבור לרוחמתפלל

 כותל אחורי עומד דאי וכמ"ש, רש"י לדעת ליתא והא לב"כ, אפיה ומיהדרבמזרח

 דפורענותא תלתא כולהו ונמצאו להיכל ג"כ אחוריו הרי למערכ ומתפללמערב

 חוץ. שעומד אחד כ"א נשאר לא למזרח מתפללואם
 לנו די והיה כ"כ, לנו להאריך צריך היה לא סמ"ק בכונת משי"ח שהאריךומה
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 ל"צ תו ומעתה למערב וההיכל למערב או למזרח וההיכל למזרח העומדיםלפרש
 רחוק, בדרך אפילו לענ"ד לי ניחא ולא זה דעתי על עלה כבר כי יודע וה'פי',

 לשונו, בחיל קרי פי' כאלו ולק"מ כ' נר"ו ומו"ר חטר דהעיקר יראה בשרדהעיני
 ט"ס א' למערב או דהאי לענ"ד נכון ויותר חלק שהניחו הד"מ עם הדיןולענ"ד
 המרדכי. שטביב האגודה כלשון למערב או למזרח פניו יהפוך אל העומדיםוצ"ל

 וצידו למזרח פניו הופך אם דה"ה ונ"ל שכ' הלכוש דברי על משי"חומ"ש
 אני גם וכו', נקט לרבותא דלאו לדחות דהש תרי"ו, מדברי ראיה דאין הכותלכנגד
 מתפלל שאינו ונמצא תרי"ו ממ"ש אלא אינו וראייתי כן, לפרש דאפשרידעתי
 דלעולם לדחות, דהש אני רואה ועכשיו לשנות. ואין בפנים כמ"ש וכו' מזרחלרוח
 חשוב דצידו רשע דנקרא לתרי"ו ט"ל לכותל וצידו למזרח דכשהופך לךאימא

 לאו מזרח, לרוח מתפלל שאינו שנמצא ואעפ"י ומ"ש רשע. דנקרא שכ'כאחוריו
 ואעפ"י ה"ק אלא כאחוריו, חשוב דצידו דשרי למזרח מתפלל היה דאםלמימרא
 ודו"ק. אופן כשום יכול שאינו מחמת מזרח לרוח מתפלל שאינושנמצא

 אסור. דצדדין הי"מ לס' לחוש לבהכ"נ פניו יהפוך הדין דלענין משי"חומ"ש
 מיהדר כי דקאמר אש"ס פליגי אסור דצדדין דס"ל הי"מ וכי לענ"ד, לתמוההש

 מהופך עדיף למזרח פניו דכשהופך לומר מסתבר אם וא"כ כה ל"ל לב"כאפיה
 לא והי"מ דשרי יאמרו הי"מ גם א"כ מתפלל, שהציבור לרוח מתפלל שאינולב"כ
 מערב, או מזרח כותל אחורי הוא בה"כ דאחורי דמפר' ותו מרש"י לאפוקי אלאבאו
 פניו והופך בצו"ד כשמתפלל אם ומיהו הש"ט, איירי צד דלכל למימר הי"מאתו

 או מתפללים, שהציכור לרוח מתפלל דנמצא לב"כ פניו מלהפוך עדיף אילמזרח
 הלכוש טעם לענ"ד ול"נ הי"מ. בפי' תלוי ואינו אחר ענין זהו כנמצתא לביעדיף
 לא לכותל דצידו קמן הא לדרום, או לצפון פניו יהפוך אלא והא"ח הגמ"רממ"ש
 דאינו משום היינו כותייהו, דלא והחמיר בהא מטפ"ל דאיהו ואע"ג כאחוריוחשיב
 מתפללין שהציכור לרוח מתפלל דנמצא הכא אכל מתפללים שהציכור לרוחמתפלל
 ודו"ק. כותייהו כשופיפסק

 אפיה מיהדר כי ההיכל, כשביל לדרום מתפללין שלנו דבהכ"נ משי"חומ"ש
 ככתוב לכ"ע שרי מתפללים שהציבור לרוח מתפלל שאינו אעפ"י דרוםלכותל
 דאטר דמאן )פשוט( פשוט דנקטו הפוסקים כל בלשון יראה הרואה לענ"דבד"ק,

 א' לרוח מתפללים שהציבור משום אלא אינו לכ"כ אפיה ומיהדר במזרחכשעומד

 לרוח מתפללים שהציכור לומר פוסק שום אהשתמיט ולא אחרת, לרוחוהוא
 שהקהל הש"ס דקאמר כר דכדו זה, לפי' תרי"ו וכמ"ש מתפלל אינו והואשהשכינה
 בהא הדבר תלו הפוסקים דכל כיון א"כ אחרת, לרוח והוא אחרת לרוחמתפללים

 מי לדכר וראיה משי'ח ומ"ש שנא. דלא נראה ואדרבה משי"ח, מ"ש לחלקמנ"ל
 דלא הזקן ר"י לדעת תרי"ו הביאה זו ראיה דהלא ק' וכו' הכפורת אחורישעומד
 כר"י ט"ל דלא ז"ל רש"י שיתרץ מה א"כ עי"ש. ההיכל לקיר אלא ארוחותקפיד
 העיא"א, אפשר דנין דאין משם ראיה דאין רש"י בעד לתרץ ונלע"ד לאדוני.נאמר
 ע"ז מושבו מקום ששם הכפורת לפני לבא לו וא"א הכפורת אחורי שיושבדמי
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 לשמים לבו דיכוין הרוחות לכוין יכול שאינו כמי והו"ל וכו', עצמו יראהנאמר
 דזה משי"ח ומ"ש מתפללים. שהציבור לרוח פניו יהפוך הכא אבל וכו', עצמוויראה

 פניו להפוך צריך הפי' מן דלחד לכותל, צידו ויהיו למזרח פניו מלהפוךעדיף
 הוא זה אלא הפוסקים, בדברי מפו' אינו לכותל דכשצידו מר לן להטרי'לבה"כ

 עוד. להאריך ואין הרו' בדברותי' שנתבאר וכמו הלבוש הרב שלספיקו
 למעשה להלכה דרומי ברוח להתפלל דהנכון עלה בהסכמה דמלתאסיפא
 כלול והוא ופשוטים ברורים ודברים ויציב אמת והוא צפוני, ברוח וכןבבי"כ

 להתיר יש בה"כ שטח אחורי גם אלו דברוחות הוספתי שאני אלאבדברינו,
 יכולין בצמצום מנין כשמתפללין הניחא דלמשי"ח משום למזרח, פניוכשמחזיר
 גם בה"כ. אחורי הרי וע"כ רב קהל כשהם נאמר מה בה"כ, משטח להלאהלהתפלל

 בזה גם לבה"כ פניו יחזיר מנוסה המקום תחת צפון בצד דכשיתפלל משי"חמ"ש
 לנו פירש לא משי"ח וטעם שכ', מהטעמים למזרח פניו דיחזיר לומר צדדתילענ"ד

 כיר"א. וגואלי. צורי עליון מפ"י צעיר אמט עבדו הכ"ד דעתי.ובטלה

 ייד )ר(סימן

ר.

 הא' דבריו לחזק זצוק"ל מב"ד מוהר"רחזר

 לאו דאי במרומים וסהדי במרום ועדי השניות, כת"ר דברי לב בכלקריתי
 מרמות לאו הראשונות, על לחזור עצמי מטפל הייתי לא לחדא עד גבןדחביבותיה

 ומודים אצלי, אהוב דהאמת מקצתה ולא מינה לא היא בי לא דשלי"ת ח"ורוחא
 בחביטו בא דזה אחד מצד אפילו מופנה דאיני משום אלא שבחייהו, היינודרבנן
 דודים דברי עלי חביבין אעשה מה אמנם רוחי, השב נתנוני ולא בקוראתו באוזה
 וגואלי. צורי בעזר החלי וזה ריקם, רו"ם פני להשיב יכולתיולא

 מדוקדק דאינו כת"ר ומ"ש והותר, די שיש מה ההג"א דברי על כתבתיכבר

 אחורי לומר הוצרך בה"כ, אחורי כפשוטו לימא העם אחורי לפרש דהקדיםמאי
 לרוח מתפלל שהוא העם אחורי שהוא משום הוא הקפידה דעיקר לאשמועינןהעם
 לבה"כ, שאחוריו משום שההקפדה שפי' רש"י כפי' ולא אחרת, לרוח והציבוראחת

 לטעות אפשר למזרח והעם למערב משתחוה שהוא בהכ"נ אחורי אומר היהואם
 ברור. וזה לבהכ"נ שאחוריו מה היאדההקפדה
 וכתב בדברי נסתפק וכת"ר לענ"ד פשוטים שהם תרי"ו דברי על כתבתיתו
 ליתא דהא נראה וכו', למערב ופניו במזרח שעומד כגון משי"ח כונת ואםוז"ל
 אלו בדברים אדון מה ידעתי לא ע"כ. וכו' פליגי ובהא ר"י דעת וזהו רש"ילדעת

 ר"י בשיטת ומ"ש גרסתנו, כפי התוס' כפי' ממש הוא רש"י בשיטת תר"י מ"ששהרי
 כת"ר מ"ש ומעתה מהופכות, שהגרסאות אלא גרסתינו, לפי רש"י כפי' הואהזקן
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 וכן ופשוט להו, כתב ושכיכ ניים כי ר"י דעת וזהו רש"י לדעת ליתא דהאנראה
 התוס'. כו שהסכימו הפי הוא רש"י כשם תר"י שמ"ש ככ"ימבואר
 משיתפלל לכהכ"נ פניו להפוך עדיף דטפי לענר'ן דינא דלענין כתכתיתו
 וכי וז"ל כזה עלי תמה וכת"ר וכו', הי"מ לסכרת לחחט כדי מתפללין שהציכורלרוח
 כלל תמיהה כאן אין וכו', ל"ל לכ"כ אפיה הדר מי כי דקאמר אש"ס פליגיהי'מ
 חוץ שפירושם הגדר אחורי וכן כתלינו, אחר כלשון חוץ כמו אחורי דמפרשידלי"מ
 כין רשע נקרא לכה"כ חוץ המתפלל כל ה"ק נמי הכא א"כ מהגדר, וחוץמהכותל
 זה שכל והגם לכה"כ. אפיה מיהדר שאינו זמן כל לכה"כ צדדיו או אחוריויהיה
 הרי"ו כשם כסמוך כתכתי וככר וז"ל פ' מרן ממ"ש לדכרינו ראיה להכיא ישפשוט
 כדאמרן לומר מוכרח אלא הי'מ, הפך רי'ו שכתכ מצינו והיכן הי"מ, סכרתהפך

 צפון או ומערכ מזרח עומד כין רשע נקרא לכה"כ פניו הופך שאינו כלדלי"מ
 למאן דכין לכה"כ, כשאחוריו אלא רשע נקרא דלא כן הדכר אין ולרי"וודרום,

 אחוריו שיהיו הוא מינייהו חד תרתי, דכעי למאן כין דפורענותא תלתאדכעי
 ותל"מ. רשע נקרא שיהא כדילכהכ"נ
 מיהדר כי ההיכל, שכו דרום לצד הציכור שמתפללים שלנו דכהכ"נ כתכתיתו
 כשום אישתמיט מדלא סכרא כהך נרגא שדא וכת"ר לכ"ע, שרי דרומי לכותלאפיה
 קוכעים שלעולם כהווה נקטו דהפוסקים אומר ואני כו. שהשכינה לרוח לומרפוסק
 ראיה הכאתי וככר נותן, שהדין כמו משתחוים ולשם כו שהשכינה לרוחההיכל
 זו ראיה הכיא שרי"ו ע"ז כתכ וכת"ר הכפורת אחורי שעומד מי של מהדיןלזה

 לזה. נתרץ אנחנו גם רש"י שיתרץ ומה הזקן, ר"ילפירוש
 זה דין נאמר דלא זה, הוא רש"י לדעת לתרץ כראשונה כדעתי שעלה מהוהנה

 למקומות אכל נראה, שהוא ממקום סכיכותיו או ככהמ"ק שעומד למיאלא
 ששם מקום הוא קכועים הס"ת ששם ההיכל אז משם נראה כהמ"ק שאיןהרחוקים
 לצד מלהשתחוות שם להשתחוות טפי ועדיף כנסיות, ככתי ששורה שכינההשראת
 כדי הוא כהמ"ק נגד להתפלל שצריך מה דהעיקר משם, נראה שאינוכהמ"ק
 זה לפי והשתא תמיד. לנגדי ה' שויתי כדכתיכ כנגדו שכינה כאלו המתפללשיראה
 ומתפלל כחוץ שיושכ למי יש תועלת מה הדרומי ככותל קכוע שההיכל שלנוככה"כ
 נגד אינו שהרי השכינה נגד מתפלל אינו הרי כו, מתפללים שהציכור דרוםלרוח

 משום כראשונה זה כל לפרש הוצרכתי ולא ההיכל, נגד אינו וגםהכהמ"ק
 לס"ד ירדתי לא רש"י כעד לתרץ כת"ר שרצה ומה כעיני, פשוטים היושהדכרים

 שהציכור לרוח פניו יהפוך הכא אכל וכו' משא"א אפשר דנין כמ"ש.איןכזה
 וכתב אפשר, אי ולמה מתפללין שהציכור לרוח פניו יהפוך נמי והתם ע"כ.מתפללין

 אחוריו נותן נמי הכא השכינה, למקום אחוריו שנותן משום הכי למעכד אריךדלא
 ודוק. שוין שכולן ונמצא השכינה מקוםלהיכל
 מן דלחד כהכ"נ לכותל צידו ויהיה למזרח פניו מלהפוך עדיף דזה כתכתיתו
 אינו כהכ"נ לכותל דכשצידו מר לן לישרי כת"ר וכ' לכה"כ. פניו להפוך צריךהפי'

 כונתי שהרי לן שרי יהי עירוכא כדין הלכוש. הרכ של ספקו והוא כפוסקיםמפורש
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 דוקא צריך אלא צד לשום שרי לא דלי"מ לעיל בארתי וכבר הי"מ, לפי'היתה

 דכשמתפללין כתבתי עצמו הטעם ומזה רשע. נקרא לאו ואי לבהכ"נ, פניושיהפוך

 הי'מ. לסברת לחחש כדי לבה"כ פניהם שיהפכו המכוסה מקום תחת צפוןלצד

 ברחמיו והוא הלכה בדבר אכשל שלא משגיאות יצילני בקשתי ומה' בתבתיהנלע"ד

 שלא כת"ר פני אחלה ומעתה כיר"א. לאמיתו הדין להוציא בתורתו עינייאיר

 במיתון יעיין שאם בכת"ר אני ומובטח מסכים, הפנאי אין כי זה בדבר עודיטריחני

 יעשה בעיניו הטוב בעיניו דברי ישכן לא אלה עד ואם בהם, נ"ר ימצא אלהבדברי
 יפה. מב"ד הכו"חנא"ה

 ט"ו )ה(סימן

ה.

 ראיתי זצוק"ל. מב"ד מוהר"ר ע"ד להשיב נר"ו מור"א מוהר"ר ונאו"רחזר
 על להשיב צריך היה לא ולענ"ד הא', דבריו לחזק השנות ועל נר"ו משי"חמ"ש

 תימא דלא אלא נצרכא לא אמת, דברי קושט פנימו יחזו ישר בצדק דהמעייןדבריו

 מ"ש ונוכחת. כל ואת המעיין לב להעיר בקצרה ארמוז ע"כ דמייא, כהודאהשתיקה

 דברי לפרש בא דאם קשה העם אחורי בה"כ אחורי לפרש דבא הג"א דבריעל
 כמ"ש הש"ס איירי דבהא למזרח והוא למערב מתפללין שהעם לומר הו"להש"ס

 שפי' דמהפי' מעיקרא דקי"ל מאי גופא והיא למערב. משתחוים היו דבזמנםהתו'

 לדידן הוא למזרח והעם למערב ומשתחוה הש"ס, אדברי דקאי משמע העםאחורי
 למשי"ח דנתחלפו כנראה וכו' אדון מאי ידע דלא תר"י דברי על ומ"שודו"ק.

 משי"ח וכמ"ש כתוס' ר"י פי' שהוא פירש"י כשהביאו דתר"י חליפתו, וזההרוחות

 מערבי כותל אחר הוא ואחורי למזרח, הציבור והמתפללים במזרח דההיבלכתבו
 מזרחי כותל אחר וה"ה וכו' שהציבור לרוח דמתפלל דנמצא והרי אפיה,ומיהדר
 וגם הפוסקים, וכמ"ש בתוס' ר"י פי' שהוא לפירש"י אסור לב"כ אפיהומיהדר

 לדעת דשרי לב"כ אפיה ומיהדר מזרחי כותל אחר דכשעומד שכתבו והתו'משי"ח

 ושכיב, דניים למאן אפי' כשמש ברור וזה למערב, משתחוים שהיו דאיירי משוםר"י

 להבינם. זכינו לא פקיחא בעינא מר ודברי למעיין לדוכתיה קו' הדראוא"ב

 י"מ דדברי אומר ע"ז ז"ל, מרן מדברי לה ומובח הי'מ בבונת מ"ש הלוםהגם
 ותו' רש"י דברי על באו דהם חדא אלה, משלוש א' בכונתם לצדד ואפשרסתומים

 מפרש ומר למזרח, דמתפלל לדידן מערבי כותל אחורי בה"כ אחורי מפרשדמר

 באו ע"ז בה"כ, אחורי בכלל אינו צו"ד כותל אחורי ואלו מזרחי בותלאחורי

 אחוריו כשנותן דוקא ומיהו בה"כ, אחורי בכלל הם צו"ד שהוא לצדדין דגםלהוסיף

 א"נ שניות. בדברות בן שפרטתי וכמו לבה"כ צידו ולא פניו לא אבל אסור,לבה"ב

 ארוחות קפיד דמר ותו' רש"י דברי על להוסיף דבאו ראשונות בדברות שפרטתימה
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 ופניו מזרח כותל אחר עומד אם דבריהם ולפי לכה"כ, אחוריו יהיו שלא קפידומר
 כשאחוריו למר כותל, לאותו חוץ שהוא דכל קאמרו ע"ז שרי, לדרום אולצפון
 אסור. לצו"ד כשפניו גם מתפללים שהציבור לרוח מתפלל כשאינו ולמרלכותל

 כמבואר נר"ו מו"ר שפי' מה הוא הג' והפי' ודו"ק. מזרחי כותל אחר דוקאומיהו
 דלא דאתי מ"ש בבד"ה מחק מרן למה דא"כ חדא לענ"ד, יתכן לא הפי' וזהבדבריו,

 כאחוריו חשוב אינו דצידו לדחות דיש משום ליישב יש וזה מז"ה. דברי לפיככר"י
 וצידו דדרו"ץ בפשיטות הלבוש הרכ פסק למה מו"ר לפי' איתא אם אבלודו"ק.
 לס' לחוש שהוא לעיל וצדדנו לכותל, וצידו כמזומ"ע החמיר הוא והרי שרי,לכותל

 מו"ר שפי' כמו הי"מ פי' דאין ע"כ דשרי ליה מדפשיט א"כ ליה, פשיטא וכאןי"מ

 לא נמי אנן לה חש לש המחמיר הלבוש דהרב כיון מור כפי' שהוא ואת"לנר"ו.

 מיהדר כי אפי' דלי"מ שכ' כעת בשאלה לידי שבא כב"ח וראיתי ודו"ק.חיישינן
 וצ"י. המ"ס הפך והוא עי"ש, אסור לב"כאפיה
 אלא נאמר לא דזה רש"י בעד לתרץ דעתי על שעלה ומה משי'ח כתכתו

 וכו' עיקר שבבה"כ ההיכל הרחוקים למקומות אבל בבמ"ק, ששם שנראהלמקומות

 ס"ל דאיהו ז"ל לרש"י סתירה דזה קאמר, מאי ידענא לא החתום כס'ודכריו
 במה לס"ד ירד דלא שכ' ומה להיכל. לא מתפלל שהציבור לרוח יתפללדלעולם
 לרוח פניו יהפוך נמי דהתם א"א דלמה משא"א, אפשר דנין דאין ענייא אנאשתי'

 כנגד אינו שהציכור לרוח פניו יהפוך דאם כלל ל"ק וכו', מתפלליםשהציכור
 כנגד מתפלל נמצא מתפללים שהציכור לרוח פניו דיהפוך כאן משא"כהשכינה
 ופשוט. ודוק בהכ"נ להיכל שאחוריו אף בבהמ"ק, שהיאהשכינה
 כר, כדו מיחזי דלא משום לכפורת פניו דיהפוך דטעם רש"י בעד לתרץ נ"לעוד

 מתפללים שהציכור בשעה בהכ"נ אחורי העומד דוקא היינו בר כדו דמיחזידהא
 אינו הכפורת אחורי העומד משא"כ אחרת. לרוח והוא א' לרוח משתחוים שהםי"ח
 מ"ש ועל ברור. כנלע"ד ודו"ק בר כדו דליחד שמתפללין ציבור אחורי ממשעומד
 ותל"מ. מר שהבין כמו הי'מ כונת זה דאין לעיל נתבאר כבר לי"מ, לחוש כ'דהוא

 וגואלי. צורי מפ"י נא"ה הס"ר ועמו הבבוד מפני 'להשיב שראיתי מהזהו

 ט'ץ )ו(סימן

שאלה

 לה הסמוכה בתפילה להשלים וכבא שמ"ע תפילות מג' אחד להתפלל ששכחמי
 זמנה, שהיא קודמת הזמן אותו תפלת קודמת. מהן איזו שתים להתפלל שהות*כא
 ישלמנה העיקרית ותפילה ממנה יתבטל שלא כדי קודמת תשלומין תפילתא"ד
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 ושכמ"ה. המורה יורנו לה, הסמוכהבתפילה

תשובה

 במקום אמיץ הקצר ויהי העליונות שורות למעלה מה רואה החזן אמרובאמת
 ולמה~קל למטרח אהט פרי פרי כל וזה בפילפולא. קבה"ו דחדי להאריךשאמרו

 והפלפול העיון ואחר הכלה. לקשט הקליפה עוז מלתעות לשבר בהלכה, רבבעיון
 זוהי כשלמה. המחוורים דברים דינא ותצא שמעתתא רווחא ממילא היטיבהדק
 ולדקדק להאריך הייתי וחפץ עמלה. עמל נפש באהל ימות כי אדם תורה שלדרכה

 בל ולבי אני חורין בן לא כי עמי שער כל יודע כי אעשה מה אבל לבבי, עםכאשר
 נורא בעז' החלי וזה כזית כנוקף שם זעיר שם זעיר ונקה לו' א"א מ"מעימי.
עלילה.

 בברכות דגרסינן ממאי הערה מקורו את ידידינו זה. בנינו הנה קמאקמא
 דברישא שנא מאי א' ויל"ד הסוגייא. ע"ש וכו' מנחה התפלל ולא טעה ת"רדכ"ו,
 ש' במוצאי מתפלל לומר דקדק ובסיפא שבת, של שתים שבת בליל מתפלל תנילא

 חול של שתים מתפלל דוקא מ"ט רב לאשמועינן נקט דבדיוקא וי"ל חול. שלשתים
 להתפלל וצריך חול שהוא כיון יצא לא שבתלתשלומין של והתפלל טעה דאםלומר

 יצא, לא דבל"ז לעיכובא הוא ושתים שתים מתפלל שבת בליל משא"כ ברכות,ח"י
 קא חול של דאתשלומין כיון יצא חול של אלא שבת של השתים התפלל לא אםאבל

 ודו"ק, ז"ל כמ"ש טרחא משום הוא חול של תקנו דלא מאי מעיקרא ובשבתאתי,

 פלוגתא הוייא לתשלומין חול של כשהתפלל זה שבדין וראיתי שבתיואולם
 התפלל שלא במי תכ"ב סי בא"ח הכנסת מרן נסתפק האמור דמעיןדרבוותא
 בתר אזלינן אי לחזור, צריך אם יעו"י הזכיר ולא ר"ח ביום ומשלם ר"ח שלערבית
 אותה, ודחה א' סי' מערכה מול מערכה שהעריך עי"ש העיקר, בתר אוהשתא

 רי"ו ממ"ש ראיה והביא התשלומין, כשעת דדיינינן שכ' מהם ויש כ' כךואחר
 לה מוכח לא למה דרכו דלפי עליו לתמוה והם עי"ש. וכו' ר"ח של במנחה טעהדאם

 כשלא וכן שבת, של שתים דמתפלל בע"ש מנחה התפלל כשלא דגמראמדינא
 מנחה~התפלל

 השתא בתר דאזלינן קמן הא חול, של שתים במ"ש דמתפלל דשבת

 מחולקים זמנים שהם אלין מכל ראיה אין האמת דלפי אלא שעברה. כשעהולא
 וצ"י. רבו משם במסקנאוכמ"ש
 שתים דמתפלל ממאי התש' שעת בתר דאזלינן ז"ל ממוהרח"מ הביאשוב
 שהיא דבב' יימר דמי דחה והוא עי"ש, יצא לא חול של והתפלל בב' טעה ואםבשבת
 של בב' כשהתפלל יצא אם שנויה במחלוקת דכתי' דינא דהאי קמן הא יצא לאלתש'
 לא חול של התפלל בב' דאם כמוהרח"ש, ז"ל מוהרימ"ט דעת דגם נראה וקצתחול.
 דהם דר"ח דרי"ו ההיא השאני חוזר אינו דבב' דדעתו הכי בתר הכנסת ממ"שיצא

 התשלומין. בתר אזלינן מחולק דבזמן מודה מיהא דהא באופן מחולקים,זמנים
 ראית לענ"ד לדחות דהם אלא ודו"ק. יצא לא חול של התפלל דאם שבת בלילוה"נ
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 היינו יעו"י מזביר אינו ר"ח דבמוצאי רי"ו דב' דנהי אחר, באופןהבנה"ג
 שבת בליל במו התשלומין זמן בפי להתפלל צריך לבתחילה דודאילבתחילה,
 מורם במ"ש ר"ח של שתים ר"ח ובליל חול של שתים ובמ"ש ש' של שתיםדמתפלל

 ר"ח ביום במו העיקרית בתפילה שהוא במו בשהתפלל בדיעבד אבל ק"ח,סי'

 תפילת שהוא במו חוזר דאינו אה"נ יעו"י שבח דאם ערבית שלבתשלומין
 זולת חול, של תשלומין שהוא ביון חול של הב' התפלל אם ש' בליל וה"ההעיקרית,

 ודו"ק. בלל שייך דלא יצא דלא שבת של הב' התפלל דאםבמ"ש

 בנה"ג הרב של ספיקו שהביא י"ב ס"ק ב"ח בסימן ז'ל להרמג"אוראיתי

 ולב"ע יממא דהשתא יוצא דאינו דמסתברא ג"ב לחזור צריך אי ביוםבשטעה
 שלא למי מחזירין דביממא ידע לא דמי רב עיון צריך ודבריו אותו.מחזירין

 יימר מי לילה של לתשלום שהיא בההיא אבל יום של העיקרית בתפילההזביר
 דאם זה קודם הסבים עצמו הוא והרי קיימא. קדבית תפילת דבמקום ביוןדחוזר

 הזביר דבשלא דקי"ל שבתא דעבשיו אע"ג דיצא חול של שבת בלילהתפלל
 וצע"ר. מזה זה ומ'ש יצא לאשבת
 ממ'ש לה ומובח יצא בשניה שבת של הזביר שלא דמי שהסבים מהגם

 הוא בע'ש לתש'ש ח"י שהתפלל מה דהרי ג"ב ובונתו עי'ש תב"ב סי'הטור

 דחול לתשלום שבת בליל ח"י דבשהתפלל במב"ש לשבת ח"י דשייבימבח

 ראיה משם אין דלבאורה וצ"ע בשבת. גם דשייבי ביון דיוצא ח"י היאדעיקרה
 נובעי' הרא'ש ודברי זייל הרא'ש אביו מדברי מקורו נובע הטור רבינודלשון

 בע'ש טעמא מאי לחלק אלא באו לא ובולם טעה ד"ה ז"ל התוס'מדברי
 ח"י דתפילת דביון בת' וע"ז הב' בתפילה יש הרוחה דמה חול של ב'מתפלל
 שלא שבת של מנחה תפילת במקום שהיא ח"י תפילת מרויח א"ב לשבתשייבי

 יחזור אם בע'ש דגם ר"ח הזביר ולא מנחה התפלל בשבבר משא"בהתפלל
 שבת של הזביר שלא למי מבאן ראיה מה מעתה בלום. מרויח אינולהתפלל
 שבת של הזביר שלא בל מ"מ לשבת ח"י דשייבי דאע"ג למימר דאיבאדיצא
 הא"ח ספרי בידי ואין יצא. דלא ופליג הוא דתנא בט"ז ועי' יצא. דלא קייהא

 שפיר אתי הס' לבל דלעיל תי' שיהיה איך בהם. עיין פוק בפיהם מהלראות
 לא ז' התפלל דאם חול של נקט דוקא דבע'ש שפיר אתי הט"ז לסברתדאפילו

 לב"ע שבת הזביר אם בח"י אפילו דיוצא שבת בליל בן שאין מה אופן בשוםיצא
 .ודו"ק
 דמתפלל שבת בליל התפלל שלא מי בברייתא קתני לא דלמה לדקדק ישתו
 של להתפלל בשחרית והקדים וטעה שבת ליל התפלל שלא מי ובן ב'שחרית
 יצא דלא נראה דלבאורה שבת של במנחה ובן קדשת אתה דהיינו שבתליל
 שבת של מנחה התפלל שלא במי זה אדאשמועינן בן ואם בא' הבדילבמו

 ליה דניחא לומר ואין גופיה. בשבת לישמועינן ובו' מבדיל במ'ש ב'דמתפלל
 שבן במבל שמעינן דזה ליתא חול של ב' דמתפלל אורחיה אגבלאשמועינן

 שטעה מי שבת דברבת בשבת שייבי דח"י אע"ג ב' שבת בליל דמתפללמרישא



117 טז סימן חייםאורח

 בשם ק"ח סימן סוף בד"מ כמ"ם ברכה באמצע אפילו פוסק קי"ל בחולוהתחיל

 יוצא בתפילה דהיפך דא בכגון דאה"נ משום הא נקט דלא וי"ל שם. עייןא"ז
 קא לתשלומין דא' דעתיה גלי קדשת אתה להתפלל דהקדים כיון אמרינןולא

 לתשלומין והב' מתפלל קא לשחרית הא' לעולם אמרינן אלא ליתאמתפלל
 הא ודמייא רס"ח במימן כדאיתא דיוצא דקי"ל התפילות בסדר דטעהאלא

 שתהא בדעתו היה בשלא דוקא דכ"ז אלא ודו"ק. בב' הבדיל לא או בב'למבדיל

 זה שכ' )אחז"ר דל"י בודאי קדשת אתה אמר זה דעת על דאי לתשלומיןהא'

 פנאי לי ואין וקע"ד דקע"ג עי'ש זה בענין מ"ש וראיתי שצ"י ספר לידיבא
 של ב' דהתפלל אלא כלום טעה שלא במי דהרי יבחר,( והמעיין עליולעמוד

 וראיתי מ"א. ק"ח בסימן כמ"ש יצא לא בדעתו והיפך שחרית התפלל שלאחול
 דוקא דמשמע בא', הבדיל ולא בב' מהבדיל ע"ז דתמה ב' ס"ק שםלהרמג"א

 כלל כונתו הבנתי לא ולקו"ד עייש.  במחשבה ולא בעינן במעשה דעתגילוי

 הבדיל תפילות ב' סתם שהתפלל דזה עסקינן ממעשיו ניכרת דמחשבתודהתם
 דעתו מוכיחים מעשיו אמרינן כונה שום בדעתו היה ולא בא' הבדיל ולאבב'

 ליה נשאול איבוון דאי לכלום איכוון לא בעצמו הוא כי אם לתשלומיןדהא'
 דלא פשיטא לתשלומין הא' דאיכוון דאומר דעתיה ידעינן כשאנן אבללדידיה,

 בא' ולא בב' הבדיל דאם פשוט נלע"ד מזו וגדולה הסדר. היפך דהרייצא

דקי'י
 ערבית לתפילת היה דעתי בא' דאני לי בריא אומר הוא אם יצא, דלא

 הבדיל שלא מה לא מעכב דאינו דיוצא בהבדלה, שטעיתי אלא לתשלומיןוהב'
 או בב' שהבדיל מי מדין כדמוכח לתשלומין, שהיא בב' שהבדיל מה ולאבא'

 קצרתי. כי ודו"ק בב' הבדיללא

 ז'יורש"י
 עלתה לא נמי והב' וכו' מ"ם תפילת בשביל לא עלתה לא א' בסוגיין פי'

 שבת, לשל לו עלתה לא ב' טעמא האי דבלאו לדקדק ויש עי"ש. וכו' שבת לשללו

 תעלה הב' אם ה"נ וא"כ התשלומין, דהקדים לשבת עלתה לא דא' גופאמטעמא

 ראיתי ושוב שעברה. תפילה מקדים אכתי למ"ש, ג' ויתפלל שבתלתשלומין
 ערבית. לשל לכשתחשב דהבדיל טעמא דהוצרך ותירץ מזה שנרגש ז"לבמוהרש"א

 שבת, לשל עלתה לא והב' לומר לרש"י הו"ל לא דא"כ חדא לענ"ד, צ"יודבריו

 לכשתחשב בב' גורם ב' בהבדלה דאין ועוד והבדיל. הואיל למ"ש עלתה והב'אלא

 ודוק יצא לא דהיפך דעתו דגילה מכח והכא יצא, הבדיל לא אם דהרי ערביתשל

 תפילה שהקדים לפי לו עלתה לא א' הוא, כך רש"י דברי שיעור ולע"דהיטיב.
 לתפילה א' תפילה הקדים שלא מעתה שנאמר כדי שבת לשל עלתה לא וב'שעברה
 והבדיל הואיל א"א זה ערבית. לשל מעתה וא' שבת לשל היא שהב' אלאשעברה,

 ז"ל. רש"י דברי עומק כנלע"ד וכו' דעתו גילה בא' ולאבב'

 ע"ע. לתרוצי דאיכא גאון רב"ה מ ז"ל כ' כבר בקשייא דאסיק בהאוהנה

 דכ' הקושי"ת עיס"ה במאמר לדוד למנצח בס' זצוק"ל מוה"ר זקנינו למרוחזינא

 צריך בתפילה דהמבדיל סברא א' דברייתא לתרוצי איכא ז"ל הגאון תי'דמלבד
 תקנתא, עיקר דהיא תפילה להבדיל דצריך בכוס המבדיל ומכ"ש הכוס עללהבדיל
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 עי"ש. היא דאמוראי דמלוגתא יוצא דאינו בזו הבדיל רלא בזו הבדיל דאיוט"ל
 צריך בתמילה דהמבדיל דקי'ל מאי דלפי דאה"נ דבריו.ז"ל, ממני דעתומליאה
 בהדייא וכדאיתא בתמילה להבדיל צריך בבוס דהמבדיל כ"ש הכוס עללהבדיל
 דאינו בתמילה הבדיל שלא מי אבל ובו', ק"ו ארנב"י וכו' להו איבעיא שם,בש"ט
 אם אימא אלא הסו' בסוף בהדייא שם וכדאיתא דכ"ע אליבא מוטכם הואחוזר

 בלל פלוגתא ליכא ובזה עי"ש ראשו על ברכות ינוחו בזה הבדיל ולא בזוהבדיל

 שהעשירו קודם דמיירי משני לא אמאי תי' וז"ל הקשו קשיא ד"ה ז"ל ורב"הוצ"ע.
 לא דאם דברייתא דלהטני התו' דכונת ובודאי עה"כ, קבעוה העטירו לק'דאמרינן

 וברייתא לחוד בתמילה דקבעוה שהעשירו קודם הוא דמי צלי דלא כמאןהבדיל
 לא דזה אע"ג מוהרש"א הבין וכן והענו, שחזרו אחר הוא עהכ"ו לאומרהדיבול

 דאין וודאי הכוס על קבעוה העשירו דאמרינן מאי אלא בדבריהם התו'הביאו
 כדמוכח מתפילה עקרוה שהעשירו דאחר שהעשירו אחר ב' ברייתא דלוקמיכונתם
 ואולם ז"ל. מרש"י עי"ש וכו' בתחי' ומתר' תקון, היכי וניחזי דמ"ק, עומדין איןבפ'

 דבריהם תקנות ב' בין דנהטנית ברייתא אשכחן דלא וי"ל רב"ה דמתרץמאי
 להרב וראיתי מידי, לנו פי' לא בינתו רוחב למי ומוהרש"א וחתומים.טתומים
 א' בתקנה הדין דתלוי דכיון דכונתם דשביט כוכבא בט' דבריו הובאו ז"למוהרש"ו

 ליתני מלתא דלמאי אדע ולא בער ואני עי"ש, שהעשירו אחר הדין לשנותהו"ל
 הכוט על הבדיל שלא מי ה"ה דחוזר א' בתקנה הדין דתני כיון שהעשירו,אחר

 והבדיל הכוט על הבדיל כשלא לאשמועינן ואי מתפילה, עקרוה דהאדחוזר
 על הבדיל אם זה אשמועינן לא בתפילה כשקבעוה הא' לתקנה גם הריבתפילה,
 על הבדיל שלא במי וה"ה וחוזר, צלי דלא כמאן דהוי הוא דקתני מאי אלאהכוס
 אעשה מה אבל לענין, מענין בזה להאריך עוד לי דהיה ודע שהעשירו. אחרהכוס

 צדדין. מב' מופנה ואיני חורין בןשאיני
 דאם זו טוגייא שהבאת אחר בני ואתה יהושפט עמק אל דותיינה נלכהמעתה

 להתפלל זמן כשאין דבנ"ד כ' ז"ל, הפוס' מטקנת ושכן יצא לא התש'הקדים
 ביתה מרנא ומביאו בת' הרשב"א ממ"ש חדא התש', תפי' דידחה והתש'העיקרית

 איך וא"כ עסוק, שהוא ב"ז הטמוכה התפילה בזמן אלא תש' דאין ק"ח סי' ז"ליוטף
 כיון חובה לתפילה התש' יקדים דאיך ועוד בתפילה, עטוק שאינו כיון התש'יתפלל
 את"ד. יצא דלאדקי"ל

 הרשב"א כונת נבאר קדם הן ז"ל הרשב"א דברי למי ע"כ הא' בטעםוהנה
 ר"ל אם עסוק. שהוא כ"ז לה הסמוכה תפילה בזמן אלא תשלום אין ע"שז"ל
 שהתמלל אף בלילה הוא שהתפלל רב זמן עבר שכבר אף תפילה זמןעד

 סמוך בעינן דילמא או מיקרי תמילה זמן הלילה כל מקום מכל הלילהבתחילת
 לתפילה תשלומין דהט והא וז"ל שכ' ס"ג הלבוש להרב וראיתי לתפילתו.מעט
 חוזר בתפילה עטוק והוא תפילה זמן שהוא שכיון לפי אחרת תמילה בזמןדוקא

 שיהיה תלוי דהכל מוכח לישניה דמריש אסיפא רישא קשה וא'ע וכו',ומשלים
 אחר מיד שחרית תפילת שישלים כגון תפילה בזמן שלא אבל וכדכ', תפילהזמן
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 כך ואחר תפילה. בזמן שלא התשלום יתפלל שלא הקפידה דכל הרי וכו',חצות

 כל ולא תפילה בזמן אלא אותה ישלים לא מנחה התפלל ולא טעה אם וכןכתב

 שהתפלל, ערבית לתפילת סמוך דבעינן משום תפילה, זמן כלות אחרהלילה

 ע"כ. ערבית תפילת זמן הלילה דכלאף
 אלא בה, שעוסק כ"ז לתפילתו סמוך בעינן דלעולם קמ"ל דתרתיונלע"ד

 מיד שחרית תפילת שהשלים מי לאפוקי תפילה בזמן שיהיה בעינן זאת גםדאף
 תפילה, זמן שאינו כיון תשלומין מתפלל אינו בתפילה שעסוק אף חצותאחר

 אותה זמן שעבר כל כן ואם בתפילה. עוסק דבעינן האחר מדין יוצא הדיןוזה

 סלקי ובהכי לתפילה, עסק זמן אינו כלומר לתפילה עסק עוד אין הריתפילה
 תפילה שהתפלל אחר מיד דבעינן כאופן תידוק. לכי הלבוש הרב דברישפיר

 התשלומין. שיתפללהעיקרית
 זה, דין חכמה מקור נובע ממנו לכרכות הרשב"א בחידושי ראיתיושוב

 ולא ממש בתפילתו עסוק שהוא זמן כל דבעינן כן לומר מוכרח שהדברשכתכ

 ב', מנחה ומתפלל ב' ערבית מתפלל מאי שאל"כ ראיה והביא תפילה, זמןכל

 כלומר ע"כ, הלילה כל ומשלימה חוזר א"נ חצות לאחר מתפלל לימאדקשה

 באיזה חצות לאחר מתפלל לימא בתפילה שעסוק זמן כל בעינן דלא איתאאם
 בתחילת מנחה התפלל כבר והוא החמה לשקיעת סמוך אפילו שיהיהזמן

 אף הלילה כל משלים לימא וכן המנחה. בתפילת התשלומין תלי ואמאיזמנה,
 ערבית בתפילת ליה ומהתני הלילה, בתחילת ערבית תפילת התפללדהוא

 כונת ואם ודוק. בתפילתו עסוק דבעינן ש"מ ב' ערבית מתפללדקאמר

 אכתי בתפילה עסוק שאינו אף תפילה זמן יעבור שלא לשלולהרשב"א
 ריש בט"ז ועיין הלילה. כל משלים לימא חצות לאחר לימא קיימאקושייתיה

 של זה ולשון שם. עיין כדפרי' ופריש אלו הרשב"א דכרי שהביא פ"טסימן
 ק"ח. סימן יוסף ביתה מרנא ג"כ הביאההרשב"א
 ממש בתפילתו עוסק דכעינן הרשב"א דברי פי' אמת אמרי קושט..........

 התפילה משלים ....... שכתב ס"ג בש"ע מרן דכרי גם כן לפרש צריך לה.וסמוך
 בתפילה עסוק בעודו ר"ל לא, תפילה זמן שאין בשעה אבל תפילה בזמןדוקא
 כדין ששהא דאחר הפר"ח שהסכים ראיתי וכן בתפילה. עוסק כשאינו לאאבל
 עיקר. וכן שם עיין שחרית תפילת יתפלל מיד אמות ד'הלוך

 תשלומין וב' עיקרית א' תפילות ב' לפניו שמט במי לנ"ד אנפין נהדרמעתה
 רבנו לה. הסמוכה בתפילה מטלמנה והעיקרית התשלומין יתפלל אם לב' שהותואין
 עוסק בעינן דהא התשלומין להתפלל יכול אינו הרשב"א דברי דלפי כ'נר"ו

 הש"מ דברי מדקדוק אלא כן הרשב"א כ' דלא ראיה, דאינה לדחות וישבתפילה.

 תפילת אגב מנחה תפילת אגב דמשמע ב' ערכית מתפלל ב' מנחה מתפללדקתני
 או מנחה להקדים דצריך ב' להתפלל זמן לו ויש יכול כשהוא אמת וזהערבית

 העיקרית מעיקרא מתפלל אינו כשהוא אכל לה, סמוך התש' ויתפללערבית
 ג"כ בעינן לא כן לעשות שיכול לומר יכולים היינו כאולי אם התשלומיןומתפלל
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 להקדים יכול דאינו הפוסקים מדין הוא הראיה דעיקר אלא ודו"ק. בתפילתועוסק
 יתפלל דאם הדחק שעת שהוא הכא דשאני לומר ואין העיקרית קודםהתשלומין
 דמי, הדחק כשעת דיעבד קי"ל דוכתא דבכל דליתא, התשלומין מפסידהעיקרית

 אף ומתפלל דחוזר לעיקרית התשלומין והקדים שטעה במי הפוסקים כ' למהוא"כ

 ודו"ק. בדיעבד התפללשכבר
 אם לגמרי התשלומין דמפסיד דא דבכגון ראיה להביא נרא' היה לכאורהוהנה

 הסמוכה בתפילה ישלמנה והעיקרית התשלומין להתפלל דש"ד העיקרית,יתפלל

 מי בדין רפ"ו ס"ס הרמג"א ממ"ש התשלומין להקדים מצי לא דבשלמא אע"גלה,
 ואין לערב סמוך הוא דאם וז"ל, כ' מוספין ושל מנחה של תפילות ב' לפניושהיו
 הא עכ"ל. בערבית תשלומין לה יש דמנחה מוסף. יתפלל שתיהן, להתפללשהות

 של יקדים שהות כשאין דתדיר, משום מנחה של להקדים דצריך דאע"גקמן

 הלבוש הר' כמ"ש דתדיר, משום העיקרית להקדים דצריך אע"ג נימא ה"נמוספין.

 דינא דאעיקר אלא ודוק. התשלומין יקדים התשלומין שמפסיד כיון ק"ח, סי'רהם
 ז"ל הרא"ש והביאו ירושלמי ערוך תלמוד היפך לכאורא דדבריו פירכא, המגןדהרב

 ותפילת המנחה תפילת ר"ח בשם ר"ח ח"ל תפילות ב' לפניו דהיו ברייתאאהך
 דלא בהדייא הרי וכו', ב' להתפלל ביום שהות כשאין למימר בעון הוו וכו'המוספין

 עזרא בן מוהר"א בשם כן שהק' כ"א סי להרד"מ ראיתי שכן וכמוכהרמג"א,

 להם, אמר שכך משמע שכ' הרא"ש ל' אורחיה אגב שפי' שם להרד"מ וראיתיעי"ש.

 דהאי וכו' המנחה תפילת להקדים יש א, המנחה ,מן עיקר שהוא מ"קדבשעת
 ומינה מ"ק, היא מנחה זמן שעיקר לתלמידיו ריב"ל ר"ל להם אמר שכךמהממע
 סובל פירושו דאין יראה בשר והעיני עי"ש. למוספין להקדים יש דבמ"קנשמע

 ,מן עיקר הוא מ"ק דבשעת להם, אמר שכך משמע הול"ל דבריו דלפי הרא"ש.דברי
 המשך אלא ודו"ק. וכו' להקדים יש ואז המנחה זמן הוא הול"ל אח"כ וכןהמנחה,

 אמר שכך משמע וה"ק, טוב בר נתן לר' קאי דהרא"ש המעד"מ כמ"ש פשוטלשונו

 לפי"ז דק"ק אלא ופשוט. וכו' במ"ק הוא מנחה דיקדים שאמר דהוא ב"ט ר"ןלהם

 וי"ל תפילה. זמן הגיע בשלא אלא הול"ל לא דהוא דריב"ל הא ב"ט ר"ן מייתימאי
 דיוצא המנחה תפילת הקדים אם דקתני מאי הוא אופן באיזה לפרזע דהוצרךדלק"מ
 פשיטא ומחצה שש קודם כגון כלל זמן הגיע בשלא ואי זמן, הגיע בשלאבדיעבד
 דהיה דריב"ל בהא זמן הגיע שלא אופן באהה מביא ע"ז בדיעבד, אפילו יוצאדאינו
 המנחה תפילת הקדים אם הזמן איזה ומחצה שש אחר להתפלל ההכרח ע"צמתיר

 ופשוט. ומחצה בט' זמנה דעיקר אע"ג בדחצבד, יוצא הכרח בלא אפילולמוספין

 כשלא לה פתר הוא דה"ק, הירושלמי לפרש יכולים היינו הרא"ש רבינו פי'ואילולי

 לו, שיש הכרח מאיזה ומחצה בו' להתפלל זמן הגיע שלא ר"ל לתפילה, זמןהגיע

 הגיע אם אבל דוקא, בדיעבד יוצא אז ומחצה בו' להתפלל הכרח שום לו דאיןאלא
 וכו', דריב"ל בהא וה"ד ומחצה בו' להתפלל מוכרח דהוא ומחצה בו' להתפללזמן

 אתי וזה למוספין, מנחה יקדים זמן באותו מנחה להתפלל זמנו הגיע דלזהכיון
 ודו"ק. הכי בתר הרא"ש שהביא כי"מלדינא
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 דכ"ע. אליבא מנחה דיתפלל לב', שהות דבשאין בירושלמי מכואר שיהיהאיך
 דלא מנחה דיתפלל זמ"ק שהוא כל שהות מצ אפילו חידש ב"ט דר"ןאלא

 אירושלמי, פליגא דידן דתלמודא ס"ל הרמג"א שתי' להרדב"מ וראיתיכהרמג"א.

 וכו', עובר אינו זמנה ואיחרה הואיל מוספין של ואח"ש ת"ק לדעתמדפירש"י

 נחה איך המראה על והשתוממתי את"ד. מוסף מתפלל זמנה עובר היה דאם0ה~מע
 מצוה שהיא מוסף דמתפלל דקאמר מדר"י לאפוקי בא רש"י דודאי בזה,דעתו

 היום, כל מוספין ושל סברי דאינהו טעמא, להאי ליתא דלרבנן רש"י כ' ע"זעוברת,
 שזו מוספין של דיתפלל ליה מודי הוו כר"י שעות ז' עד ס"ל הוו אינהו איאבל

 זה מי לב' שהות שאין כגון עוברת מנחה גם אי אבל עוברת, אינה ומנחהעוברת
 לענ"ד. ופשוט מוסף דיתפללאמר

 וכו' זמנה שהגיע מאחר מנחה מתפלל שכ' צ"ב ז"ל רש"י דלשונותאיברא

 דהוצרך לפרש ונראה תדירה. שזו טעמא אינהו יהבי דרבנן כיון טעמא האיול"ל

 נאמר דלא כעיקר, טעם זה אין תדירה שזו טעמא יהבי דרבנן דאע"ג לזהרוט"י
 היין ברכת וחנוכה, ר"ח קריאת כגון מצוות, ב' לפניו שנזדמן במי אלא קודםתדיר
 מוסף שחרית תפילות של דסדרן שאני הכא אבל קודם. תדיר וכיוצא, היום,וברכת
 פושע יקרא שלא להקדימה כדי זמנה שהגיע מאחר נמי דהכא פירש"י ע"זמנחה.
 דמוסף שקולין להוו ס"ס וא"ת דמנחה, זימנא מטא דהא חכמים, ס' מקייםהו"ל
 ע"כ חכמים, כס' ג"ז הו"ל דמנחה זימנא דמטא מכח והכא למנחה לעולםקודם

 קצרתי. כי ודוק תדירה, שזו לומר רבנןהוכרחו
 הנושא, חומר לפי לומר משנלע"ד אברהם היה א' המגן הרב דבריועל
 דהא ערבית, דיתפלל פסיקא דלא מנחה דמתפלל הירושלמי דטעם יאמרהרמג"א
 דמנחה תשלומין להתפלל יכול אינו ערבית מתפלל שאין וכיון רשות דת"עקי"ל
 בההיא לעיל ז"ל הרא"ש שכתב ואע"ג התשלומין, מתפלל העיקרית תפילהדאגב
 לבטלה דאין דפירקין מהירושלמי דמשמע ב', ערבית מתפלל מנחה התפללדלא
 דלא מנחה דיתפלל קאמר שפיר אכתי רשות, ת"ע למ"ד אפילו צורך בלאחנם

 לא המייניה שרי אי אפילו שיהיה צורך דלאיזה כיון ערבית דיתפללפסיקא
 מערבית חילוק ואין חוב דשוינוה לדידן איירי מג"א והרב לצלויי, ליהמטרחינן
 ישלימנה. ומנחה מוסף יתפלל ערבית דיתפלל דפסיקא דכיון ומנחה,לשחרית

 ומנחה למוסף שהות דכשאין הירושלמי לפשט מיבעייא לא בנ"דמעתה
 הוא וכ"ש התשלומין, ולא העיקרית דיתפלל הכא דה"ה פשיטא מנחהדיתפלל
 איכא הרמג"א לדעת דאפילו אלא דמנחה, מצלי ואעפי"כ היום כל דזמנהממוספין
 ויכול היום כל דזמנה משום אלא מוסף דמתפלל קאמר דלא מודה דבנ"דלמימר
 ואינו זמנו עבר כבר התשלומין הכא משא"כ מקודם, שיתפלל מנחה בלאלהתפלל
 וכדו העיקרית. דמתפלל שהות אין דאם העיקרית אגב אלא התשלומיןמתפלל

 מסתברא וז"ל: תפילות ב' לפניו דהיו אהא ש"כ בסי' ז"ל הרשב"א לרבינואשכחנא
 לו שהיה במקום אפילו המנחה לתפילת המוספין תפילת והקדים עברשאלו

 תפילת שיקדים בדין שאינה לפי וכו' בב' דהכדיל להא ול"ד דיצא, מנחהלהתפלל
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 הא הוא. זימניה שעתא כל מוספין של אבל זמנה, שהיא חובה לתפילתהתשלומין

 ופשוט. כמ"ש כהדייאקמן
 דנ"ד זה שספק דינא אסוף שהכאת מה ראיתי החיתום. אחר הולךהקול
 וחשב כ"כ בס' ז"ל עזר"א ן' מוהר"א הג' הרכ בשם שלום עושה הרכנסתפק
 כשאין ומגילה דמילה תרפ"ז, סי' הכנסת דמרן מההיא התשלומין דיתפלללמפשט
 יערוך דמות מה תמוהים דכריו ולכאורה ע"כ, בט' וימול קודם מגילה לכ'שהות
 שיכול למילה תדחה ע"כ בזמנה, וקוראה הוא זימניה דמגילה התם דשאנילהאי
 נימא אדרבה תשלומין, אלא דאינה הכא משא"כ בזמנה, מגילה יבטל ואל בט'למול
 וכמ"ש העיקרית, כתפילה יפשע לא בה פשע דכבר וכיון נידחית, דנידחיתכיון

 כ"כ אינה אחר מצד אמנם לעיל. שהבאתי וכמו ומוסף דמנחה כההיא ז"לרש"י
 מקרא שגם אע"ג מדאורייתא, שהיא כזמנו מילה מצות דחינן עכ"פ דהתםדחיה,

 לגמרי, יכטל שלא כדי דאוריתא ודחי מדרבנן אלא אינה מ"מ בזמנה, היאמגילה
 אלא דחי לא מ"מ זמנה דעבר דאע"ג לעיקרית, התשלומין דידחה נ"ד גרע לאא"כ
 מקום דאין לעיל שנתבאר מה דלפי אלא היטיב. ודו"ק להשלימה ויכולדרבנן

 אפילו ליכא בה יוצא אינו התפלל ואם שיקדים העיקרית תפילה בלאלתשלומין
 מה זהו התשלומין. מתפלל דאינו לענ"ד ופשוט אתה גם וכמ"ש ראיה,דמות

 עם כאשר להשיב יכול שאיני למקוטעין, שם זעיר שם זעיר לך להשיבשראיתי

 וה' להועיל, ללמדך אלא נצרכא ולא ראשי על עלו אשר הטרדות מעוללבכי

 לעית"ש. ויחייני יחלמני לנו יעזראליי"ם
 וגואלי. צורי עליון מפ"י אביך לעולם מועט אדםהכ"ד

ס"ט

 י"ז )ז(סימן

 אפילו הוא אם וכו' דמברך הסראל קכרי דהרואה בההיא נסתפקנומעולם
 לברך. ממש הקברות לבית סמוך בעינן או לכרך, חייב שרואה רחוקממקום

 ירושלים דהרואה דקי"ל למאי זה לדמות נראה היה דלכאורה ואומרואען
 מרן ופי' לצופים. משיגיע לקרוע חייכ ומהיכן תקסא סי' הטור וכתב לקרוע,דחייב

 חשיג לא מקום רחוק רהוא כיון שרואה, אעפ"י צופים דקודם לומר רבאבב"י
 לא זה וקודם לירושלים במצופים זה שיעור רכעינן יהודה ערי כרואה וה"הראיה,
 מכרך. הרבה רחוק אפילו דכרואה וס"ל עליה דפליג להרב"ח וראיתי ראיה.חשיב

 אבל קורע, צופים שהגיע כיון רואה, ואינו השומע דאף בברייתא מהממעוהכי
 רקתני הכרייתא ל' מפרש הוא איך ידעתי יתן ומי עכ"ל. מרחוק אפילו קורעברואה

 קאי לא שהגיע כיון דבריו דלפי קורע, צופים שהגיע כיון הרואה ואחד השומעא'
 וקאי ליה ארסמיך קאי דלא אפשר דאיך יכילינו, לא הברייתא ול' אשומע,אלא
 אתרוייהו. או רסמיך, ארואה דקאי או מתרתי, בחדא אלא לפ' וא"א פניו,אלפני
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 שמועה מה דמברך, צופים שהגיע כיון דוקא דשומע הא אעיקרא הבנתי לאועוד

 חייב שיהא כדי צופים עד להגיע צריך למה ירושלים דחרבן שמועה הוא אםשמע
 במסכת בהדייא איתא והכי ומברך. קורע רעות שמועות על קי"ל דהאלקרוע,

 מאי קשה ועוד לקרוע. חייב הבית שחרב שמע ואפילו הבית חרבן על פ"טשמחות
 לא הפי' לכל ראיה מקום הוא מקום מאותו הלא לצופים כשהגיע שמע לומרשייך

 הצופים מן ירושלים את הרואה בהדייא איתא שמחות דבמס' ועוד שמועה.מקום
 בדבריו לדחוק ואפשר ארואה. קאי הצופים מן דהאי קמן הא לקרוע, חייבולפנים
 הא דהשמיטן והרא"ש להרי"ף טעם ליתן דכונתו עליו, שתמהנו ממה קצתלהקל

 השומע דאפילו בברייתא דחזינן דכיון צופים, קודם מברך מצי ראיה דלעניןוס"ל

 אבל הכי, ס"ל והרא"ש דהרי"ף לומר היינו מקודם, מברך דעדיפא ראיה א"כמברך

 אתרוייהו, קאי צופים שהגיע כיון הרואה וא' השומע א' דקתני הברייתאלעולם
 החורבן, השומע א' דה"ק פשוטה דברייתא פירהטא ולענ"ד כוותא. קי"ל דלאאלא

 מ"ש הפך והוא לקרוע, חייב לצופים כשהגיע דוקא הרואה וא' שיהיה, במקוםיהיה

 ר"י אבל עוברין אלו דפרק כפירש"י אתי ז"ל מרן דדברי ז"ל הרב כתב תוהרב"ח.
 עי"ש. וכו'חולק

 ואין שרואה מקום כל ר"ל דצופים שמפרש ר"י דלדברי אומר אביעה קדםוהן
 מן אלא אמרו לא רב אמר אר"י ע"ב דס"א )דנ"ט( הרואה פ' ממ"ש ק'מפסיק
 ולפנים הצופים מן אלא אמרו לא אר"י התם, תו איתא וכן וברואה. ולפניםהצופים
 לפרש"י והנה הוא. נמוך מקום אם פרט משם לראות שיכול ז"ל ופירש"יוברואה.
 ר"ל דצופים לפרש"י אבל בכפר, נמוך מקום להיות דאפשר ניחא כפר שםשהוא

 מקום הוא דאם וברואה, תו לומר שייך מה רואים, ר"ל צופים א"כ שרואהמקום

 ועל צל"י. וכעת לבי על המתישב דבר מצאתי ולא צופים, אינו רואה שאינונמוך
 הבנתי לא וכו', המודיעין מן כמו רוח לכל וכמדתו דהול"ל פירש"י על רב"הקו'

 הוא רוח דלכל ודאי שרואים, כפר ור;'ל צופימ דאמר דכיון מקענ"ד, ז"לקושיתם

 קתני וע"כ במידה, דתליא במודיעין משא"כ בראיה, דתלייא כיון שרואיםמקום
 גם לכאורה כפירש"י אתי מרן דדברי הרב"ח ומ"ש ודו"ק. רוח לכלוכמידתו

 יכול אינו והלאה ומשם שרואה מקום הרואה בפרק פירש"י דהא אתי, לאכפירש"י
 ודוק. צופים נקרא לראות יכול אם האלראות,
 אפילו ראיה ממקום בירך דאם ס"ל ז"ל דהרב"ח אע"ג דינא, לענין שיהיהאיך
 ולדעת לצופים. כשהגיע עליה חל דהחיוב מודה נמי איהו מ"מ וי"ח, ש"דרחוק

 חשיב לא דקודם כמרן עבדינן מעשה דלענין ובודאי קורע, אינו צופים קודםמרן
 שיעור הוי כמה לן איתבריר לא דעדיין אלא ש"ד. לשם קרע אם ולהרב"חראיה,
 היכא דכל ונלע"ד ראיה. חשיב לא דמקודם מרן לדעת לירהטלים מצופיםהמרחק
 דאם מלהקדים, הס' שיצא עד ממש סמוך ולברך לאחר עדיף טפי לן איתברירדלא

 ה"נ בדיעבד איירי שם כי ועם דכוותא. וה"נ לעשייתן עובר הוי דלא אע"גיקדים

 דרך י"ט סי' י"ד ש"ך דהרב ואע"ג דמי, כדיעבד ניבריך מקום באיזה ידעינןדלא

 מברך, אינו עשיה דאחר ז"ל הרמב"ם דברי ולקיים עליו להשיב והרבה עליוקשתו
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 מסתברא דלדינא ומסיק עליו להשיב והאריך בי"ד שם ז"ל פר"ח הרב חכם באכבר
 דברי לקוענ"ד מ"מ ז"ל כהפר"ח דלא הסכים ז"ל פר"ת דהרב ואע"גכהג"א.
 לי שאין אלא דבריהם על ולפלפל להאריך לי והיה , מוצק כראי חזקים ז"להפר"ח
 עשיה אחר לברך ואין להקל דס"ב דפשטא דינא לענין מידי נפ"ל דלא ועודפנאי,
 ז"ל. הרמב"םכדברי

 אם דאפילו ממש, סמוך אלא יברך לא צופים שיעור ידעינן דלא בנ"דמעתה
 עדיף, דהכי יודה הרמב"ם לס' ואפילו הג"א. לס' ש"ד לעשייתן עובר יהיהלא

 דמברך חזי לא דגברא הגר כטבילת הו"ל הס' מפני מקודם לברך מצי דלאדכיון
 אלא ליכא והכא טמא דהוא מודאי חזי לא גברא דהתם אע"ג ל"ש, וה"נלכסוף
 ודו"ק, טעמא בתר דזיל היא חדא ודא דא לענ"ד גביה,ספיקא

 נהר הגדול הנה"ר דהביא דבר' סוגיא בההיא אדבר רגע מהך ידי אפיקיוקודם
 הלכך, מאי מברך נמי סעודתו שגמר מי הלכך רבינא דאמר בההיא ודקדקפר"ת,
 אומר זה זולת להאריך, פנאי לי שאין כתב וכבר דרכים בב' בהשובו האריך ז"לוהרב
 ז"ל מוהרש"א כן כ' בר' בלא אכילה לבטלה ברכה במקום להגיה שכ' רש"ידבל'
 דמשוה רבינא דלדעת בפשיטות פי' לא למה לי תמיה הלכך דקדוק ועלעי"ש.
 לדידיה א"כ דמברך, ועלה מטבל לראיה שמביא כמו הנהנין לברכות המצותברכות
 כ"ח בי'ד הטור וכמ"ש מצוה באמצע דמברך מצינו לא המצות בבר' ז:רידל"ט
 כיון הלכך ז"ש מעתה שחיטה. מצות גמר הוא דכיסוי משום כיסוי אחרדמברך
 א"כ מצוה, באמצע דוכתא בשום מצינו דלא מאי סעודתו באמצע לבר' מיק'דר"ח
 מה על גם הברכה לו דעולה משום סעודה באמצע לברך דשרי דמאי לומרמוכרח
 שמברך מצינו לא לאכול שעתיד הסעודה חלק על אלא לו עולה אינו דאםשאכל,
 כיסוי כמו מברך שעשה המצוה חלק נפטר כשכבר לעשות שעתיד מצוה חלקעל

 כל באמצע עליה מברך מקודם מצוה על בירך לא אם אבל השחיטה. על בירךשכבר
 כיון א"כ שעשה, חלק גם ונפטר ברכות ה' סוף הרמב"ם כמ"ש עשייתה,בהטך

 מה יתיהטב ובמ"ש מברך, נמי גמר כי שאכל, מה על גם לו ועולה באמצעשמברך
 קצרתי. כי ודו"ק לברך ראוי אין מצוה באמצע במ"ש הטור בדברי לדקדקשהיה

 דאינו נראה לירושלים כמצופים רחוק אם השראל קברי ברואה בנ"דמעתה
 מברך, הרואה וא' השומע א' דהתם אע"ג ירושלים דרואה מכ"ש לברךיכול

 אינו צופים שיעור ידעינן דלא וכיון ראיה, חשיב לא מצופים רחוק הוא אםואעפ"כ
 ראיה להביא יש ועוד בנ"ד, הכא כ"ש לבטלה ברכה מחשש ממש סמוך אלאמברך
 ע"ב( )ד"ז דכתובות פ"ק ז"ל הרא"ש שכ' ממה הברכה לאחר היזק דאיןלענ"ד
 לפי המצות שבכל ועוד הדרא, דילמא האירוסין אחר לעשות שצריך שכתבו הטוז"ל

 וכו' האשה לקדש מברך אין כאן אבל לעשייתן עובר מברך המצוה עשיתשמזכירין

 אבל לעשייתן עובר מברך המצוה על בפרטות דכשמברך נראה דבריו ותוכןע"כ.
 אינו המצוה עשית בשעת והודאה שבח דרך אלא המצוה על בפרטות מברךכשאינו
 אע"ג הדבר, כל והודאה שבח ברכות דהם בנ"ד וה"נ לעשי'. עובר לברךצריך

 צריך אינו והודאה שבח אלא עשי על ברכה אינו מ"מ בפרטות הדברשדהזכיר
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 כתשו' הרא"ש בשם הביא ל"ד סי א"ה כב"י ז"ל דמרן ואע"ג עונר.שיהיה
 הוא דהברכה דאע"ג טעמו אפשר הוא. טועה הקידחטין אחר שמברך דמישהסכים
 עליהם מברך המצות כל בכלל והוי המצוה עשית כעת הוא עכ"פ אכל שבחברכת
 דהוא אדידיה דידיה סותר הרא"ש רבינו דלכאורה איברא ודו"ק. לעשייתןעובר
 בשעת כירך שלא דמי ר"ן משם הביא וכפסקיו הקידחטין. אחר לכרך שאיןהסכים
 חלקת הרכ ומדכרי מסתבר. דכן ז"ל הרא"ש וכ' נמטואין, כשעת יכרךאירוסין
 אלא שטועה האירוסין אחר שהמברך כתב לא דהרא"ש נראה סק"ג ז"למחוקק

 בל' שכ' בפסקיו הרא"ש ל' יכילנו לא ולענ"ד לכרך. מצי בדיעבד אכללכתחילה,
 והמברך שסיים ממה וכן הקידושין, קודם אלא אירוסין ברכת לברך שאיןשלילה
 דאפילו שפירושו נראה ומחזירין דקאמר והאי אותו. ומחזירין טועה הקידושיןאחר

 לכטלה. כרכה דהוי יברך שלא אותו מחזירין לברךהתחיל
 שכ' וזהו כפסקיו, שהסכים ממה בתשובותיו בו חזר דהרא"ש לענ"דוהנכון

 ברכה והרא"ש הרמב"ם שלדעת זה בסי' נתבאר וכבר הריב"ש דברי אחרמרן
 ושו"ר בפסקיו. למ"ש חש ולא בתשו' הרא"ש שכ' מה והיינו עכ"ל. הואלכטלה
 סי' ז"ל הריב"ש והנה שכ"כ. הספר שבסוף בהגהות ז"ל חנלמט ליב מוה"רלהגאון
 רי"ו, מנימוקי הרא"ש שהביא הראיה והביא כפסקיו, הרא"ש כמ"ש הסכיםפ"כ

 הביא אהשות מה' פ"ג משל"ם והרב שקדמו. להרא"ש הזכיר לא איך מלתאותמיה
 האכילה, אחר שהיא ב"ה דשאני מכיר איני זו וראיה עליו, וכ' ז"ל ריכ"שדברי
 שלא בירך ולא אכל שאם הנהנין כברכת והו"ל קודם שיברך הוא הדין הכאאכל
 מברך אירוסין ברכת דגם לריב"ש ס"ל אי ל"מ ול"מ ל"ק ולענ"ד את"ד. וצ"עיברך
 ס"ל אפילו אלא כב"ה, דיניה הדר א"כ הכי דס"ל רכוותא כמה כדעת אירוסיןאחר

 לברך דוקא נתקנה דלא והרא"ש לריב"ש ס"ל מ"מ מקודם, מכרךדלכתחילה
 כמ"ש המצוה, על ברכה זה דאין לעשייתן עוכר דבעינן מצות שאר כמומקודם
 ואינה האשה את לקדש וכו' קדשנו אשר מברך לא דהא בכתוכות שם ז"להרא"ש
 דמברך הנהנין ברכת כמו ואונו העריות, מן שהבדילנו להודות שבח ברכתאלא

 ולעיבח לברך ש"ד עליה ארוסה דשם ההיתר נגמר דלא כמה כל א"כ דוקא,מקודם
 ורי"ו הרא"ש על ולא הריב"ש על קו' הקשה למה משל"ם הרב על ותמהניודו"ק.
 זו. ראיהשהכיאו

 הגדול הרכ אחיו ממר אחת תשובה הכיא ט' סי' א"ח הארץ פרי להרכוראיתי
 הקשה קדם והן ז"ל, ריב"ש של זו תשו' הביא הרמתה בתשובתו הטם צד"ק,בעל
 לחזק אלא בא לא דהרכ ודאי ולענ"ד מברך, דאינו הרמב"ם ס' הזכיר דלאעליו

 הראיה על הקשה תו מחלוקת. שהוא רכוותא ס' חכמתו מעיני נעלם ולאהמנהג
 באכילה מצוה ליכא והתם המצוה על ברכה הוא דהכא כלל, ראיה שאינהשהביא
 עכ"ל. אח"כ לעשותה שיכול כעונתה עשאה ולא כמצוה מחויב שהיה למיודמי
 עשאה ולא ושכח מצוה למחויכ יערוך דמות דמה ממני, שגבו דבריו ההדיוטואני
 שההנאה כמה וכל שאכל, העוון על אלא מברכה ואינה בפ"ע מצוה אינהדב"ה
 עליה ארוסה דשם כמה כל האירוסין על ברכה שהוא ה"נ לברך, מציקיימת
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 לבוך.מצי
 דא"צ עשיה מזכיר שאין כיון דהרא"ש טעמא מ"ל לא דהריכ"ש ז"ל הרכ כ'תו

 לעשי' עוכר שא"צ הדם מכימוי כ"א דשאני המנהיג דכרי דחי מדלא לעשיתןעוכר
 ובדיעכד לעשי' עוכר מכרך דלכתחילה מ"ל לא דהריב"ש לו אמר ומי וק'עי"ש.
 וכמ"ש מ"ל דכן ז"ל הרא"ש בדכרי ז"ל האחרונים שהמכימו וכמו אח"כמכרך

 כאופן ודו"ק, הכי הרא"ש דעת דמפרשי האחרונים דכרי ממנו דנעלם ובודאילעיל,

 וצ"ע. לענ"ד המתמיהין מן אלא אינן בזה הרב דברידכל
 לכרך א"צ והודאה שבח דברכת הרא"ש מדכרי דנראה עלה לדאתאןנחזור

 וז"ל: שכתכ פ"ק בפמחים הר'ן בל' מפורש הדבר שו"ר לעיל. וכמ"ש לעשי'עובר

 דפ' אותן כגון השכח כרכת אכל המצות, בברכת אלא ליתא דשמואל כללאוהאי

 עכ"ל. תכיפה שיעור חכמים נתנו ולא וכו' כעי לעשי עובר לאו ודאיהרואה
 יושב היה כרקים גבי כרכות כממכת אמרינן כירושלמי ומיהו כתב, דאח"כאיברא
 שאין מזה נראה יצא, לא לאו ואי יצא תכ"ד לצאת יכול אם המדחם בכית אובכ"ה
 ט"ז הרכ למ"ש תשוכה ומכאן עכ"ל. ושמיעה ראיה של תכ"ד אלא השכחכרכת

 נראה שכ' הר"ן ומל' עי"ש. וכו' יברך לא זה שיעור דאחר הכונה דאין רכ"זכמי'

 הירושלמי. כפי מכרך מצי לא דתו נראה תכ"ד אלא והודאה שכח כרכת שאיןמזה
 ואילו הירושלמי, דברי עיקר דעשה נראה דכאן הר"ן כל' למידק דאיכאאלא

 שתכנמ לאחר אלא מכרכין שאין נהגו נישואין כרכת לענין כתכ לשונוכמוף
 מפני ולא הרמכ"ן, דעת וכן נישואין קודם לכוך שצריך כתכ הרמכ"ם אכללחופה,
 הפך הוא וזה השבח, ברכת אלו שהרי על"ע מכרך המצות כל מ"ש ככללשהיא
 דבעינן משום וע"כ תכ"ד, אלא מברך אינו השבח כרכת שגם שהמכים דלעילדכריו
 כי י"ט. מי' ופר'ת בפר"ח וכמבואר תכ"ד לברך מצי נמי המצות דבכל הואעל"ע
 בראש וכמ"ש על"ע כעי לא שבח דכרכת להלכה הר"ן דעת דלעולם נלע"דע"כ

 דחש הרמכ"ן דכרי הם וכו' בירושלמי ומיהו ומ"ש כפשיטות. דבריוובמוף

 השכח דברכת נקטינן בדידן אנן אמנם אחר. בטעם העולם למנהג וישכלירושלמי
 ואפילו הרט"ז כמ"ש לפרש דאפשר מהירושלמי תברא לא ולדידן על"ע, כעילא
 גאון, עמרם רב בשם שהביא הרואה בפ' לרי"ו הזינא והכין לברך. מצי כ"דאחר

 השבח ברכת אכל ואימ, שאומר המצות בכרכת זהו על"ע מברך המצות כלדמ'ש
 בלא ואכל משכח שהק' ר"ת משם בגיליון מ"ש ועיין אח'ד. לברך יכול אלוכגון

 כ"כ ז'ל הרא"ש שגם ושו"ר ודו"ק. לענ"ד ולק"מ אכילה. אחר יברך דלאהמוציא
 הרואה. בפ' שם עמרם רב דכריככל

 דברכת מרנן מברי והר"ן והרא"ש ורי"ו רע"מ רבוואתא הני כל לפניךהנה
 לבוך מצי דלא דמ"ל תפילה מה' בפ"ז ז"ל הרמכ"ם זולת על"ע. בעי לאהשבח
 פי' וב"ב כ"מ דמרן אלא בן, בדבריו בהדייא מפו' אינו הרמכ"ם ואפילו זמן,אחר
 דדקדק ונראה וכו'. אח"ז אותם שמברכים א' עושים טעויות דב' לו' הרמב"םדכונת
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 קפיד ואי נתחייכו, לא כין נתחייבו בין ככה"כ לסדר העם נהגו הרמב"ם מדכתבכן
 מה על גם דקפיד אלא בכה"כ, נקט למה נתחייכו לא אפילו שמכרך מהלכד

 מעשה דנקיט חדא לענ"ד אירייא לא מהא דאי אלא לבה"כ. כואם עדשמאחרים
 נתחייבו דכין מוכן מזה בבהכ"נ יום בכל הכרכות דמדמסדרין ועוד היה, כךשהיה
 הם ואעפי"כ כרכה באיזה נתחייבו שלא א' יום ימנע דלא מכרכין נתחייבו לאבין
 ודו"ק. כולם כבהכ"נמבר'

 אחר כשחרית הכר' ומברכין ז"ל כהרא"ש עוכדא עכדינן בדידן אנן שיהיהאיך

 קברי כרכת יברך דלא לקמייתא הדרן א"כ ז"ל, הרמכ"ם לס' דחש ולית רכזמן
 ליכא ולאחר צופים, שיעור ידעינן דלא כיון מקום, לאותו מבתצ סמוך אלאמ~ראל
 שכח, כרכת שהוא כיוןקפידא

 פרי להרב שראיתי והוא ממש סמוך אלא מברך דאינו ראיה להביא הםועוד
 בכרכה סגי אי להודות שצריך דברים בארכעה שנתחייכ מי על שנשאל י סי'הארץ
 אמת והוא דחוק שתירוץ וכ' הרט"ז, ומ"ש הרואה דפ' הרא"ש ל' והביאאחת,

 הרא"ש כלשון מ"מ ופרח, כפתור הוא הרט"ז פי' הטור דבל' דאיבראלענ"ד,

 מה גם ומיהו חסר. העיקר וא"כ כלל, מקום שם הוזכר לא זה דין מקור נובעשממנו
 הא' הדרך שפי' דמה מוכנים ואינם יותר דחוקי' דרכים בכ' הארץ פרי הרבשפי'

 כרכות ב' לברך דצריך כזה יטעה מי שתים, מכרך דהיה נימא דלא לאפוקישבא

 נס לי שעשה ברוך הוא הגמרא דלשון וגם לכוללן. שיכול כיון לבטלה ברכהולכרך
 לו נעשו דאם הכ' כדרך ומ"ש א'. כרכה אלא דליכא מבואר והוא )ומנמל(כערכות
 לומר כא דאם מובן, אינו א' במקום כוללן אלא בכ"מ ללכת דא"צ ניסיםהרכה
 מחוייכ דאינו פשיטא נס לו שנעשה ככ"מ ללכת למטרח למיהדר מחוייבדאינו
 מבר' להתם מטא כי אלא הניסים. ממקומות אחד למקום ואפילו מקום לעמוםללכת

 המקומות לשאר פוטר א' דמקום ר"ל ואם פשוט. וזה דש"ס וכלממנא אורחיהאגב

 דהיכן ועוד שם. המיוחדת ברכה לכרך דצריך דפשיטא ליתא לשם, אח"ךכשילך
 מברך, דאינו לשם אח"ך ילך דאם הרא"ש כל'רמוז

 לו שנעשה יחיד דדוקא לאשמועינן דכא לומר יכולים היינו הדקדוקולעיקר
 שיכלול הים מעברות שרואה מי כמו דרבים, בניסים ולא לכלול צריך הרבהניסים

 צריכין אנו דאין אלא וכו', דיחיד משמע מכאן שדקדק וזהו וכו', הירדןמעברות
 מרן דברי מהם שנעלם פה"א הרכ על בין הרט"ז על בין טוכא לי ותמיה זה,לכל
 דמ"ל אשי ב"ר דמר הא השמיטו והרמב"ם שהרי"ף שכ' ח' ה' ברכות מה' פ"יכ"מ

 דקדוק שום ליכא מעיקרא דכריו ולפי עי"ש. הכי עביד הוה הדין משורתדלפנים

 ודו"ק. הוי הכי דדינא הרא"ש לאשמועינן אתא גופאדהיא
 וכמעט כעליה גנבים לו שבאו מי על ז"ל מוהריט"ץ מ"ש הכי בתר הכיאעוד
 והשיב למטה, כחצר שדר כיון בעליה עלותו מידי לברך צריך אם חנקוהו,שלא
 רחוק היה שהבאר דדלמא מכרעת ראיתו דאין עליו והקשה עי"ש. לברךדצריך

 דהלך ז"ל מ"ש דקדק דהוא פשוטה מוהריט"ץ ראית ולענ"ד עי"ש. וגבעה הראחר
 מקום באותו דוקא לעמוד דצריך משמע עי"ש. בכ"ר וכדאיתא הבור תוךוהציץ
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 ב"ר ממר וכ"ן להתם. מטית כי רבא דאמר דש"ס מלה2נא קצת לדקדק יש וכןממש.

 באותו כשבא דוקא משמע ערבות חזי הוה כי אמר ולא לערבות מטא כי דאמראשי
 מברך. מקום באותו הפוגע ריא"ז לשון הוא וכךמקום.

 בו שנעשה מקום הרואה תנן דהא ק"ל, הא מהריט"ץ על דקלענ"ד מאיאמנם
 כגון ופירש"י הזה. במקום לאבותינו נסים שעשה ברוך מברך לאבותינוניסים

 ברוך לברך עצמה בים עומד אינו דשם ובודאי ארנון. ונחלי והירדן היםמעברות
 לעצמה רשות חלק דהים אע"ג שפתה על אלא הזה במקום לאבותינו נסשעשה
 כל אלא מקום באותו שיעמוד בעינן דלא הרי הזה, במקום ומברך כרמליתשהיא
 לבור ירד לא דס"ס מיוסף שהביא הראיה על לדקדק ה2 זה וכעין סגי. אותושרואה

 א' דבבית הברכות לענין אמרו דכן מ"ש גם לעצמו. רשות חלק כרה"ר הבורוהרי

 הפי' ומדברי ליה פשיטא ולהרב הכי, ז"ל אמרו היכן ק' מקום. באותו לאכולצריך
 קפ"ד סי' הרמג"א וכמ"ש הפסק חשיב לא לפינה מפינה א' דבבית להיפךנר'

 וצ"י. עי"שבפשיטות
 הרד"א בשם הכיא שמרן דינו בעיקר מוהריט"ץ על הארץ פרי הרב הק'עוד

 כבר חולק, דה2 כתב דבש"ע ואע"ג מברך, אינו סכנה לידי שבא לילה גנבי דעלז"ל
 מאן ממני דעת ופליאה ע"כ. שחולק מי שיש הדעת על יעלה דלא הרמג"אכתב
 דברי עיקר עשה להק' וכדי שחולק. מי וה2 כ' ז"ל שמרן אחר המג"א מדכרימק'

 ז"ל. כמרן הבין מוהריט"ץ ודילמא אתמהא, מהכלל הוציאם מרן ודבריהמג"א
 ז"ל הריב"ש בתשו' היטב המדקדק לענ"ד חולק דאין המג"א מ"שואעיקרא
 אומר אני ועוד לברך. הריב"ש דדעת בבירור יראה רי"ט בס' ב"י מרןשהביא
 מודו כ"ע דא בכגון אליו רוחו ותשב שמת שחשבו עד דחנקוהו מוהריט"ץדבנידון
 פריצא גמלא עליה ומנפל למיא דצחא אשי ב"ר דמר ממעשה גרע ולאדמברך,
 ודו"ק. סכנה לידי ובא גנבים באו אם ממ"ש מהרד"א ק"ווליכא
 הקדוש בהסגר שנסתפק למה לדין ה2 מוהריט"ץ דמדברי הרב כתבתו

 כשהולכים לברך צריכים אם יהושפט שבעמק הקברים נראים שמשםשבירושלים
 אינו דהברכה לברך חייבים מוהריט"ץ דברי דלפי ומסיק מיפטרי. או הקבריםעל
 מברך דאינו ממש נ"ד היא והיא עכ"ל. בעצמם הקברים על כשהולכים דוקאאלא
 ממש. הקברות בבית כשנכנס אלא ראיהבהיעת

 התם דשאני מוהריט"ץ מדברי ראיה דאין ממני נפלאו דבריו דלענ"דאלא
 וכמה מוהריט"ץ. כמ"ש מיוחד ל' הוא ומקום הזה במקום נס לי שעשהדמברך
 הים על לעמוד צריך וכי הגדול הים את הרואה כמו הראיה על שמברך ה2דברים
 שבח אלא ואינו בברכה מקום מיחד שאינו הכא שאני ודאי אלא לברך, כדיעצמה
 ה2ראל קברי בברכת דכאן דבריו ליישב .ה2 ושמא רואה. מהיכן לברך מציבעלמא
 עצמו בבה"ק לעמוד צריך וכו' אתכם יצר אשר שאומר המתים על לנוכחשמבוך

 ודו"ק. הנסים כברכתוהוי
 שרואה, רהוק ממקום לברך אריך דלא נראה בענין האמור כל עלותמאחר
 מברך. אינו ממש הקברות על שאינו דכל הארץ פרי כהרב דלא ת"ל אםואפילו
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 שהיו מנהג על אומר אני מעתה לעיל. דכ' טעמי מהני ממש סמוך בעינןעכ"פ
 הר שהוא ולהיות לו, סמוך שבאים לבה"ק כשהולכים בעירנו קדם מימינוהגים

 נכנסים שם דרך אשר ההר על למעלה שעולים עד בה"ק סביב הולביםמהמופע
 היינו ולא לקברות כניסה בשעת בהר למעלה הברכה לברך נהגנו ומעולםלבה"ק,
 צריך דלא עוררים יצאו עתה והן לבה"ק, סמוך הדרך בתחילת למטה לברךחוששים
 טעם אין לענ"ד המנהג. ושינו לברך צריך שם לבה"ק סמוך שבא כיון הכילמעבד
 הקברות על דמצריך הארץ פרי הרב לדעת ל"מ היא. תורה הטראל ומנהגלשנות

 סמוך שבא כל לברך דמצי תימא דאפילו בה עוד לבטלה. ברכה הוי דמקודםממש

 עדיף טפי וא"כ שרוצה, מה כל לאחר מצי דא בגון השבח דברבת בתבנו כברלבה"ק
 לצאת הברכה הקהל בל ושומעים גדול מרחב שהט בבה"ק למעלה בשעוליםלברך

 ובצער בדוחק רעהו לפני אהם צר במקום שעומדים למטה ולברך מלעמודי"ח,

 כנלע"ד הדחק. ע"י לא אם המברך סביב שאינן כיון בולם שומעים שאינםויבו"ל

 לבבי. עם כאשר להאריך פנאי לי אין בי רבוני יודע כי אמוץ הקצר ויהי זהבענין
 כירה. אפר לעולם מוע"ט אדםהכ"ד

 פירירה.משה

 י"ח )ח(סימן

שאלה

 לאכול רוצה אם קצירה משעת שמורים מחטים המצה לאכול בפסח שנזהרמי

 להסתפק יש עוד לא. או התרה צריך אם קצירה מעהגת שמורים שאינם מחטיםמצה

 יש עוד שמורות. שאינן עם קצירה מעיעת  עצוורות מצות א' בתנור לאפות יכולאם
 ויבא המורה יורנו נזהר. הבלתי של בכליו לבשל הנזהר זה יבול אםלהסתפק
שבמ"ן.

תשובה

 לא נפש בעל אמ"ר ובו', בפסח שעורין לותתין אין ת"ר ד"מ בפסחיםגרסינן

 אמר הדר וכו' ללתות מותר אמ"ר הדר ובו'. ללתות אסור אמר ורבא וכו'.ילתות

 שהאריך ז"ל יהושע פני בעל להגאון וראיתי הסוגייא. ע"ש ובו' ללתות מצוהרבא
 שב' ז"ל פירש"י הביא ראשונה בדבריו. לעמוד ראיתי אורחין ואגב זו בסוגייאקצת

 דהוי לומר כונתו דאם עליו ותמה ע"כ, להחמיץ ממהרות דודאי אסורותנתבקעו
 אלא ממש נתחמצו לא דבנתבקעו כונתו ואם נתחמצו. דודאי הול"ל חימוץ,סימן

 בנמצאת איירי דהרא"ש דוחק, הוא בהדייא, הרא"ש מל' נראה שכן ובמושממהרות

 דודאי כלל דבריו הבנתי לא בעניי ואני בצ"ע. רש"י לל' דאסקיה עי"ש ע"כבעיסה
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 להחמיץ. דממהרת אלא חימוץ סימן לאו דבנתבקעו דר"ל פשוטה רש"י כונתנראה
 דהכי איברא בעיסה, בנמצאת איירי דהרא"ש ומ"ש הכי. בחיל קרי הרא"שול'

 ת"ק אדברי וקאי בחומץ צומתן ר"י מדאמר ראיה הביא הרא"ש הרי מ"מהוא,

 תיקון. מדיהיב הוא חימוץ סי' לאו דבתבקעו משמע אסורות, נתבקעודאמרי
 דת"ק, אנתבקעו קאי דר"י דמנ"ל אהרא"ש לאתמוהי איכא דלע"דאיברא

 במים שנשורו מחמת ביקוע לידי יבא שלא דכדי וקאמר קאי נתבקעו אלאדילמא
 פי' ולא שנופחות רואה אם בחומץ שורן שכ' בהדייא רש"י מל' וכ"ן בחומץ.שורן
 בתוספתא מבואר דהכי לפרש מוכח כן הרא"ש שכדברי שו"ר שמתבקעות. רואהאם
 ובין כך בין ובחומץ אסורות נתבקעו במים שעורין השורה רי"א דקתני בהדיא,פ"ג
 מז"ה מוה"ר ובל' בה להתיישב ויש הברייתא בל' )ועי"ש עי"ש. וכו' מותרכך

 צריך מעתה בנתבקעו. אפילו לצומתן מתיר דר"י מוכח ודו"ק(. עי"ש ואכ"מחס"ר
 שמתבקעות עד שנופחות וכונתו שנופחות, רואה אם כתב דל"ד רש"י בל'לדחוק
 ותמה הרא"ש ל' שהביא תס"ו סי' להרב"ח ראיתי כ"ז ואח"כ בחומץ. שורןאפ"ה
 כי הוא הרא"ש והכרח כפירש"י, מפרש אינו דהרא"ש ותי' כאמור, מפירש"יעליו
 אנתבקעו ר"י ע"כ איירי ממש נתבקעו דלא ת"ק דברי דמפרש עוקבא דלמרהיכי

 זה, הוא הכרח מה דבריו הבנתי ולא עכ"ל. קאי ממש אנתבקעו נמי לשמואלקאי
 אעפ"י מכשיר דת"ק והיינו נתבקעו. אלא קאי דר"י אפשר נמי עוקבאדלמר

 ר"י מחמיר ע"ו ומתבקעות, בחבית מניחן לאילו הגיעו שלא כ"ז החטימשניפוחו
 ודו"ק. בחומץ להניחן צריך וה לשיעור הגיעו שלא אף שנופחות שרואה דכלואומר
 ז"ל הרא"ש מל' הוכחנו שיהיה איך שכ"ל. הברייתא ל' מהרב"ח שנעלםוכנראה
 להחמ"ן שממהרות אלא חימוץ סימן אינו שנתבקעו אף במים שנשורודשעורין

 ז"ל. פנ"י הרב שהקשה מה ול"ק ז"ל רש"י כונתחהו
 הטור על להק' אין דת"ק אנתבקעו קאי דח' מפרש דהרא"ש מ"ש לפיוהנה

 ואח"כ ונתבקעו הדלף עליהם שירד דחטים הרוקח, בשם שהביא תס"זבסי
 דלפי' נראה היה ולכאורה ע"כ. להקל נוטה דדעתו ביקוען ניכר שאין עדנתייבשו
 להא ליתא א"כ כוותיה, הלכתא ולית בחומץ דצומתן ר"י קאמר דבנתבקעוהרא"ש
 אסורות. בחומץ דנצמתו אע"ג שנתבקעו דכל קי"ל דאנן קמן דהאדהרוקח,
 שרואה דכל לאחמורי ואתא קאי נתבקעו אלא דר"י מפרשינן הוה איוכשלמא
 להחמיר דאין ת"ק פליג וע"ז יתבקעו, שלא כדי .בחומץ לצומתן צריךשנופחות
 הוה כשנתבקעו לעשות צריך התיקון דזה אלא נתבקעו, שלא כל זה תיקוןלעשות
 רבינו הזכירו לא למה ק' וא"ב דהרוקח, להא דליתא משמע הרא"ש לפי' אבלא"ש.
 אבל הביקוע, ניבר שלא עד שנתייבשו איירי והרוקח לדרוקח הא דל"ד די"להטור

 כנ"ל. ניכר עדיין הביקוע מ"מ הניפוח צומת כי עם בחומץכשצומתן
 הא אלא ללתות אסור אמר ורבא הכי, בתר דגרסינן לסוגיין אנפין נהדרמעתה

 דקאמר הקו' כח והנה שרי. חיטי הא דלא הוא שעורין שעורין לותתין איןדתניא
 להק' ואין דשרירין. עדיפי דחיטי לעיל דקאמר מאי לפום ברור נראה שרי חיטיהא

 לתת ואם דקתני בסיפא דהיתרא כחא לאשמועינן שעורין ונקט דחיטי ה"הדנימא
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 גופא ברחטא ריבותא דאשכח משני מינה דעדיפא די"ל מותרות. נתבקעוולא

 וכו'. שערי אבל מייא בהו עיילא צירייא דאיןבהו כיון חיטי מיבעייא לאוכדקאמר

 ממש דנתבקעו כשמואל דקי"ל ז"ל הרי"ף אמ"ש שכ' ז"ל להר"ןוראיתי

 אבל בשעורין, אלא דנתבקעו שיעורא האי איתמר דלא ז"ל הרא"ה בשם כ'בעינן,

 דע"א. בתרא בפרק מוכח והכי דמי. דנתבקעו כמאן צירייא בהו דאין כיוןבחטים

 כל יין עליהם שנפלו דענבים דאע"ג הק' בע"א דהתם דל"נ ו"ל הר"ן עליווכ'
 כמבוקעות צירייא בהו דאית דכיון אמרינן לא בחטים ידיחם מבוקעותשאינן
 רהטא דגמרא סוגייא אדרבא חמץ לענין אבל לתוכן, נכנס שהיין כלומרדמיין,

 אזלא דשמעתתא דסוגייא ז"ל הרא"ה על שהק' מה והנה עכ"ל. טפי קילידהיטי

 אבל לותתין אין שעורין דדוקא דמוקים קמייתא אוקמתא לפום הוא כן קילי,דחיטי

 צירייא בהו דאית חיטי אדרבא דרבא אוקמתא לפי אבל מותר. דשריריןחיטי
 ז"ל הרא"ה הכריח הברייתא כל דרכים ב' לפנינו דחט כיון ומעתהחמירי.

 דלא דהיינו דחיטי טעמא האי דנקיט יין לעניין מדחזינן נקטינן דרבאדכאוקמתא

 ה"נ בהדחה. יוצא ואינו לתוכן הסדק דרך נכנס היין צירייא דאית כיון בהדחהסגי

 משא"כ חימוץ, לידי אתו ואדמנגיבו הסדק דרך לתוכן נכנסים שהמיםרבותא

 לידי אתו לא לתוכן המים נכנס שלא כיון להתנגב הם וקלים דשיעיבשעורים
 ז"ל. הרא"ה כונת כנלע"דחימרן,

 וס"ל רבא ביה דהדר הש"ס קאמר הכי בתר דהרי עליו להק' דחטאיברא

 רבא ביה דהדר לומר אנו צריכים ולתרווייהו ללתות, מצוה או ללתותדמותר

 קמייתא כאוקמתא אלא קאמר. ל"מ שעורין הברייתא דנקט דהאי דלעיל,מההיא
 ויותר הברייתא. לרבא ק' דאל"כ שרי, דשרירן חיטי אבל לותתין אין שעוריןדדוקא

 כתב בחישתא דטבעא ארבא דההיא עובדא דאההיא ז"ל הרא"ה על לתמוהחט
 ובחיטי נינהו דחיטי משום נתבקעו ללא נתבקעו בין מפלגינן דלא דהא בשמוהר"ן
 לא דעד לומר ומוכרח ללתות דמצוה רבא מסקנת בסוגיין והרי ביקוע. בעילא

 דלהא ליישב ונלע"ד להו. דאסר הוא עצמו רבא עובדא ובההיא שרינתבקעו

 גם רבא ביה הדר דמעתה לומר הכרח אינו וכו' רבא ביה דהדר הכי בתרדקאמר
 שעורין דנקט דברייתא ס"ל רבא ולעולם משעורין, גריעי דחיטי אוקמתאמההיא
 בין חטים דבין אלא לותתין דאין ברייתא כהאי ס"ל לא דאיהו אלא קאמר.ל"מ

 לומר דמוכרח נקיה בפת יוצאין דקתני ברייתא מאידך וחיליה ללתות, שרישעורימ
 דמצוה מוסיף והדר לותתין, דאין ברייתא אהאי פליגא א"כ שרי, לתיתהדלדידה
 בפת דיוצאין אברייתא סמיך הונא רב וגם וכו', בציקות הונא רב מדאמרללתות
 ס"ל לא דלרבא כן לומר ומוכרח לותתין, דאין ברייתא לההיא וליתא וכו'נקיה

 כאוקמתא לה מפרש ואיהו כוותה דס"ל איתא דאם לותתין, דאין ברייתאכהאי

 מוכח מאי א"כ שרי, דשרירן חיטי אבל לותתין אין שעורין דדוקאקמייתא,
 בפת נמי דאיירי בברייתא עסקינן לא דמי נקייה, בפת יוצאין מדקתני שרידלתיתה

 ליה תיקשי וא"כ בפסח, שיוצאין חטים כפת הוי נמי דאיהו נקייה שעורין.של
 אהדדי.הברייתות



 יועץ פלאשו"ת132

 ק' אכתי חטים, של נקייה בפת ברייתא להאי ומוקמינן דדחקינן את"לואפילו

 להשה קודם שימור דבעי הונא מדרב ללתות דמצוה דטעם רבא דקאמרלמאי
 בפת שלהם בפת כשיוצא בשעורין דגם לומר מוכרח זה טעם לפי א"כמעיקרא,
 ודאי אלא שעורין, לותתין אין קתני ברייתא והרי ללתות, ומצוה שימורבעייא
 ברייתא כהאי קי'ל לא דאנן ואיברא קאמר. ל"מ שעורין דנקט הא דברייתאדלתנא
 משערי גריעי דחטי ס' האי לן אהני מיהו ללתות. דמצוה אלא בשערי בין בחטיבין

 כל או ממש נתבקעו בעינן אי בש"ס ואיפליגו אסורות, נתבקעו בסיפא דקתנילמאי
 היינו ממש, נתבקעו דבעי דמיקל מאן דאפילו למימר דאיכא וכו' מניחןשאילו
 עדיפי דחיטי דרבא כאסברה קי"ל דאנן צירייא, בהו דלית מחיטי דעדיפיבשערי
 כ"ע ומתבקעות חבית פי על מניחם דאילו במים שנשתנו כל בחיטי אבלכאמור.
 וי"א הרי'ף אמ"ש הר"ן שהביא הרא"ה כונת וזהו ודו"ק. כנתבקעו דהוימודו

 כתב ע"ז עובדא, עביד לא הכי דהלכתא לן דקים לאו ואי וכו', כשמואלדהלכה
 ודו"ק, בשעורין אלא בעינן ממש דנתבקעו שיעורא האי איתמר לא ומיהוהרא"ה

 בין ביה מפליגינן דלא ארבא דההיא אעובדא הרא"ה מ"ש נמי את"שומעתה
 ממש נתבקעו לא אם אף במים ונשתהו דחטים דהוו כיון נתבקעו, ללאמתבקעו
 יהיה שלא מועטת שרייה היינו לתיתה דשרי ורבא כדאמרן. לביקוע הםקרובים
 סתומים. דבריו כי אם הרא"ה ס' להאב נלע"ד כן ודו"ק. כמ"ש ביקוע קירובחשש

 ממאי הדר לא מ"מ ללתות דמותר רבא ביה דהדר למאי דגם האמורועפ"י
 נ"ל עלייהו, מחמירנן ולעולם משערי גריע צירייא בהו דאית דחיטי ניהלןדאסברא
 דאיכא נקייה, בפת דיוצאין מברייתא דאוכח במאי עוד למידק דאיכא מאיליהעב
 הוא נקיה בפת יוצאין דקתני והא לותתין, אין לעולם דדילמא ראייה מאילמידק
 דאין ברייתא כההיא איתא דאם את"ש האמור לפי אבל נתבקעו. ולא דלתתהיכא
 אסורין לתתו דאם לאחמורי לן אית צירייא בהו דאית בחטים א"כ שעורים,לותתין

 שהוא דבלתיתה ודאי אלא דחימוץ, לתא איכא דבלתיתה כיון נתבקעו בלאגמ
 ליהשב נלע"ד ועוד ודו"ק. לכתחילה גם ומותר דחימוץ לתא ליכא דהוא כלשרייה
 למיתני הו"ל ולתת דעבר היכא היינו נקייה בפת יוצאין דקתני דהא איתאדאם

 שאמרו אעפ"י בפסח המצויירין ובסריקין סיפא, כדקתני לותתין אין שאמרואעפ"י
 כן כולה הברייתא ל' ע"א דל"ז לעיל ועי' בפסח, המצויירין סריקין עושיןאין

נלע"ד,
 ללתות מותר ואמר רבא דהדר דהאי מפרש שהוא ז"ל יהושע פני להרבועי'

 ראייה דמאי מ"ש לו הוקשה ושוב אברייתא, פליג לא בשערי אבל בחטיםהוא
 לכתחילה חטים לותתין דאין איתא דאם ותירץ נקייה. בפת דיוצאין מהאמייתי
 היינו מותרין, נתבקעו לא שעורין גבי דתני דהא יוצאין, היו לא בדיעבד אפילוא"כ

 עי'ש. וכו' נתבקעו אלא סמכינן לא מצוה מצת לענין משא"כ בעינייהו,למכלינהו
 דמוכיח למאי שתי' מה וכן משנלע"ד, כת' כבר משעורין הדר דלא במשפ"יוהנה

 דש"ס. ריהטא כן משמע ולא כלל מסתבר לא לענ"דמהברייתא
 בתר בש"ס, הכי בתר דקאמר אמאי מוהרש"א מ"ש שהביא ז"ל להרב חזינאתו
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 אין מנחות של חטים א"ש, אר"י דאר"ו מהא ליה אימא לא טעמא מאי אמרדנמיק
 לאקשויי הו"ל מינה דעדיפא ו"ל מוהרש"א והק' סולת. להו קרי וקא אותםלותתין
 אע"ג אותם לותתין אין מנחות של דחטים שמואל דאמר דכיון דדינא,אעיקרא

 ותי' עי"ש. כזריזין שאינו פסח לצורך לותתין דאין כ"ש דוריוין, כמקוםזאיתיה

 מלתא דהוא דזריזין מטעמא למסח מנחות כין לחלק שייך פושרין לענין דודאיהרב

 שהש החטים ענין למי הכל אלא כוריוות תלייא דלא לתיתה אכל כזריזות,דתלייא
 אסור, חימוץ למנחות לגרום דאסור במנחות וע"כ מאחרים, יותרשמתבקעות

 עי"ש. לא או נתבקעו אם לעינים יראה האדם מסח לעניןכת2א"כ

 כרבא פסק פסח דגבי ז"ל, הרמכ"ם מסקי ליישכ נראה היה אלה דכריוועמ"י

 שתי' מה ולמי נינהו. סתראי ולכאורא לותתין, דאין מסק מנחות וגבי ללתותדמותר
 מסחים על כחידושיו דוד יד הרכ וכמ"ש הרמכ"ם, פסקי יתיה2כו לא ז"למוהרש"א
 כיאור צריכימ הרכ דכרי דלקענ"ד אלא מיושכים, הם הרב דכרי לפי אכלעי"ש.
 זה דאין בוריזות. תלייא לא ולתיתה כזרזות תלייא דמושרין לומר שהמציאכמה

 כלתיתה הפוסקים כתכו חילוקים כמה דהרי כוריזות, תלייא וה דגם אלאנראה
 היכא ואכן דאסורים, עסיק ולא נייחא דמינח היכא כמו נתכקעו, כלא גםלאסור
 למכדא"ל תס"ו סי' וכ"י בטור עי' נתכקעו לא אפילו מרובה שרייה אותםששרו

 לבלול מותר החטים וו"ל ה"ו פ"ה חו"מ בהל' הרמכ"ם כ' וכהדייאולמכדא"ל.
 וכתב כ' ושוכ חימוץ. לידי מכיאה שהשתייה המגיד הרכ ופי' מיד. אותםוטוחנים

 דאינו מוכח אלין מכל ע"כ. ויחמיצו ישהו שמא החטים יבללו שלא ישראל כלנהגו
 מצד אלא הרב, כמ"ש נתבקעו ללא נתבקעו כין החימוץ בחטים דתלייאמלתא

 שיעור להבחין שיודע דהיינו כפושרין הרב שמצא החששות וכל ג"כ.הלתיתה
 יש ועוד ודו"ק. וכמ"ש בלתיתה איתיה כ"ז מיד ואופה שותה ואינו המיםהמשרת
 הוא כמנחות דאסור וטעמא בזריזות תלייא לא דלתיתה דא"כ הרכ עללתמוה
 יאמרו בוריזין אמרו אם כשתי' לעיל מק' מאי מעיקרא א"כ חימוץ, גורםמשום
 לזה זה ענין דמה לו תי' לא למה וכו', אלמא נמי לתיתה מלתת צ"ה זריזיןבשאינן
 וצ"ע. ו"ל הרכ וכדכרי כזריזות תלוי אינו וזה כוריזות תלוידזה

 דשמואל טעמא ממרש ללתות דמותר דס"ל דרבא תי' הנז"ל ו"ל דוד ידוהרב

 א"כ מצות, ג' צריך דהיה כיון צריך דלא משום הוא חטים לותתיןדאין

 דאסור דס"ל כמאן אזלא דלעיל דשמעתתא וסוגייא מנומה יוצא היהבלא"ה

 מנחות של חטים לוטמואל הול"ל דא"כ חדא לענ"ד, צ"י דכריו וגם עי'ש.ללתות

 ועוה כרור. ווה ללתות יכול שאינו כת2מע לותתין אין ול' לתיתה צריכים היולא

 דהרמב"ם עלייהו, דאתי ו"ל הרמב"ם כפסקי דעתו נחה איך להמליא ה2דעכ"ו

 יחמיצו. שמא לותתין אין מנחות של דחטים ןי'כ י"ב פרק העה"ק כה"ל כהדייאכ'
 והוא הרכ, דכרי מעין ליישכ דנוכל נלע"ד ואולם דמותריללתות. פסק חו"מוכה'

 שמא גורה נה2ום הוא לותתין אין מנחות של חטים שמואל דאמר האדלעולם

 כעלמא חששא הוא כי עם זה לגזור חששו מנחות של כחטים דדוקא אלאיחמיצו,

 וכו' שיפה מאות ג' עושין היו ככר דכל"ו כיון הצורך, מן כ"כ אינה ההלתיתהכיון
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 נקיה שאינו פת לאכול שלא כדי מצה של בחטים אבל צרכה. כל מנופה שהיהעד
 ולמיגזר למיחש לן לית דעיפושא, נהמא אכיל לאבא דציית מאן בש"סוכדאמר
 דעיפושא נהמא ולמיכל ולמיכל יחמיצו דשמא בעלמא חסהטא משום ללתותשלא

 נכון. על הולך הכל ועפי"זודו"ק,
 ואפ"ה ומסיק וכו', ללתות מצוה רבא אמר הדר בש"ס איתמר הכי בתרוהנה

 וכו' מצוה לשם הפיכו מהפיכתו כי כיפי דמהפכו להנהו דא"ל רבא ביה הדרלא
 דלמא מושמרתם, לתיתה דבעי דמנ"ל לאקשויי דאיכא בודאי וה לפי והנהע"כ.

 שלא כדי הוא שימור דעיקר התו' תירצו וכבר מום. עליהם יפלו לשלא הואהשימור
 צריך דלפי"ז אלא מים. עליהם שנפלו אחר אלא אתי לא חימוץ וחשש כלו'תחמיץ
 אדרבה מים, עליהם יפלו שלא ביפי דמהפכי להנהו רבא להו אזהר ולמהביאור
 דלהכי וי"ל דקרא. שימור עיקר דזהו יחמיצו )וה( שלא ישמרם ואח"כ שיפלומוטב
 תיקון יש שלא אפשר טחינה זמן אינו שעדין מים דרי בבי יפלו דאם להו מזהרקא

 וע"כ הרמב"ם, כמ"ש תיכף שיטחנם בעינן לתיתה גבי דהא מחימוץ,4אומרם
 שלא להו מזהיר דע"ז לומר נוכל א"נ מים, עליהם יפלו שלא אדרבא הואהשימור
 ל"ל בבדי וטרחא מחימוץ, ולשו' לנגבן למיטרח צריך יפלו דאם מים, עליהםיפלו

 בלתיתה. עכ"פ יקיים דקרא שימור מצותדלקיים
 מעידן דפסחא קמחא לנטורי לאינש ליה ומיבעי וז"ל: ברבא פסק ז"לוהרי"ף

 אפשר ומיהו עדיף, הבי המובחר מן למצוה דודאי ו"ל הר"ן וכתב וכו'.קצירה

 דבריו ולכאורה עי'ש. ובו' דסגי השוק מן חטים שלקח אלא כך עשה שלאשאעפ"י
 שימורי ליה עביד לא כי נפיק לא בדיעבד דאפילו נראה הש"ס דמדבריתמוהים,
 דלישה שימור אי למאי שימור לתיתה דבעי לאו אי רבא קאמר דהרימעיקרא,
 לאו מקודם ליה עביד ולא דלישה דשימור משמע הוא. שימור לאו דלישהשימור
 ובלבד וכו' נכרים של בצקות דאמר מדר"ה סיעתא מדמייתי מובח וה"נ כלל.שימור
 דקאמר הש"ס מל' מוכח וכן נפיק. לא לאו דאי כה~מע באחרונה, מצה כזיתשיאכל

 המפרזמים, בל פירזמו וכן עי'ש. נפיק לא ופירזם"י לא, בראשונה איןבאחרונה
 שימור קסבר אלמה וכו', דא"ל רבא ביה הדר לא ואפ"ה הש"ס מסיק קאואהא

 דמאי ז"ל, הרא"ש שפירזם כמו לה מפרזם ו"ל דהר"ן וצ"ל וכו'. בעינןמעיקרא
 בעי דהוה רבא דברי שנדחו אפילו כלומר רבא, ביה הדר לא ואפ"ה הש"סדקאמר
 שימור להו ועביד עצמו על מחמיר איהו מ"מ שימור, הוי לא דלישה דשימורלמימר
 עי"ש. וכו' קצירהמעידן
 הר"ן. דברי ליישב ארוכה מעלה אינו הללו הרא"ש בדברי דלכאורה אמתהן
 אשכח דלא רבא דברי נדחו כי דאם היא הרא"ש דכונת לומר מקום דישוהוא

 י"ח, נפיק ולא בלל שימור הוי לא דלישה דשימור למימר בעי דהוה למאיסייעתא
 אומר שהיה במו דהיינו עצמו, על ומחמיר משמועתו הדר לא לעצמו איהומ"מ

 אין אבל מעיקרא. כששמרן אלא י"ח נפיק ולא כלל שימור הוי לא דלישהדשימור
 נפיק דלא לומר בעי דהוה ממאי ביה הדר רבא גם דלמסקנא לומר הרא"שכונת

 ע"ע רבא מחמיר היה חומרא ומצד לגמרי ביה הדר דלא אלא דלישה,בשיעור
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 דרכא דכונתו יראה כדבריו והמדקדק הרא"ש, בדברי אינו דזה לבתחילה,לשומרן

 שימור לאו דלחשה דשימור דהיינו לעצמו דמעיקרא משמועתו כלל כיה הדרלא

 קסכר אלמה וכו' רכא כיה הדר לא ואפ"ה דקאמר גופיה הש"ס ל' משמע וכןכלל,

 כעינן מעיקרא דשימור כרכא דפסק הרי"ף לדעת א"כ כעינן. וכו' מעיקראשימור

 רכא, כדברי י"ח נפיק לא מעיקרא שימור עכיד לא דאי צ"ל א"כ כדכריו,כדמייתי

 הכי המוכחר מן דלמצוה ודאי הרי"ף אדכרי שכ' תמוהים הר"ן דכרי אכתיוא"כ
 רוצה רבא, ביה הדר לא ואפ"ה הש"ס קאמר דכי מפרש דהר"1 וצ"ל וכו'.עדיף

 דלישה דשימור מימר כעי דהוה ממאי כיה הדר ומיהו לגמרי, ביה הדר דלאלומר

 מעיקרא. שימור אלא שימור הוילא
 הוי לא דלישה דשימור אמרינן וכגמרא ז"ל הר"ן שסיים מה דאכתיאלא
 דמהמשך ביאור. צרינים דכריו ונו' שימור דכעי הוא לחיה מקמי כלומרשימור

 שלקח משעה שימור לה שעשה דכל זה, קודם למ"ש ראיה שזהו נראהדכריו

 רכא אמרו לישנא דהאי לסתור, ראיה דמכיא נראה א"כ סגי. השוק מןהחטימ

 להר"ן דס"ל נלע"ד ע"כ אשר מהסוגייא. כדמשמע מעיקרא שימור דכעיולהוכיח

 דקרא לומר כונתו אין המצות את ושמרתם דכתיב ללתות מצוה דקאמר לרכאדגמ

 חטים כעודן שימור לעשות מצוה דעכ"פ אלא מעיקרא, שימור לעשותקמוהר
 מר"ה דהוכיח והיינו קצירה. מעידל בעי ולא סגי שימור עשה אמ כטחינהואפילו

 חטים בעודן כלומר מעיקרא שימור דעכיד כל אכל שימור, הוי לא דלישהדשימור
 קצירה, מעידן שימור דכעי להוכיח יכול אינו וכו' כציקות דאמר מדר"ה דהאסגי,

 לן דאית דכיון היינו ללתות מצוה רבא דאמר ומאי לישה. קודם שימור דצריךאלא

 כן על חימוץ חשש כשחש אלא אינו שימור ועיקר חטים, כעודן שימור צריךדעכ"פ

 אלמה וכו' רכא כיה הדר לא ואפ"ה כמסקנא דקאמר מאי מעתה ללתות.מצוה

 מן דלמצוה כיפי דמהפכי להנהו מזהר דקא ממאי ה"ק כעינן, מעיקראשימור

 שימור לעשות צריך המובחר מן דלמצוה ומדס"ל מצוה, לשם שיהפכוהמוכחר

 ע"נ א"כ כעינן, סופו ועד מתחילתו מעיקרא שימור קסכר אלמא קצירהמעידן

 שעשה כל דסגי ואיברא חטים, כעודן איירי דושמרתם דקרא סובר שהיה כמודס"ל

 שימור לעשות קרא דקפיד כיון מ"מ כטחינה. אפילו חטים כעודן שימוראיוה

 דושמרתם דקרא ס"ל דאי המוכחר. מן למצוה מתחילה עכדינן אנן חטימבעודן

 אלא מתחילה, שימור כעי דלמצוה לרכא נפ"ל מהיכא א"כ ואילך, מלחשהאיירי

 קרא דמפרשינן דכיון וא"ת נכון. על הולך הכל וכזה היטיכ ודוק כדאמרןודאי

 מעידן המוכחר מן למצוה רק כעי דלא מנ"ל א"כ חטימ כעודן דאיירידושמרתם
 שמירה דיעשה קפיד אלא הקציר מתחילת ושמרתמ אמר לא דקרא י'לקצירה,
 ועי"ל ודוק. ושמרתם קיימ שמירה חטים כעודן שעשה וכל חטים, כעודןאפילו

 כי ודו"ק הרמכ"ן כליקוטי עי' חימוץ, חשש כשחש אלא אינו דושמרתםדקרא
קצרתי.
 הר"ן ונתכ וכו' השוק מן קמח ליקח דמותר גאון כשם י"ל הר"ן כתכתו

 לכתחילה הוי שימור הוי לא דלישה דשימור כש"ס דאמרינן דהאי דס"לדטעמא
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 דהרשד"ם לההיא דמייא נ"ד אם כעת עצמי מ0תצכן דאיני אלא עולמית. התורה לוואין

 חטים בנמצא שאינו דוחק לו יש דאם הוא, כך הדין עיקר דכנ"ד להיות לחלק. היאו

 מחטים ויאכל לו יתירו אז מש"ק שמורים שאינם לקנות צריך וע"כ מהם"קשמורים

 ליזהר רוצה אינו דעכשיו אלא 0הע"ק בשמורים לו אפשר ואם מש"ק. שמוריםשאינם

 עיקרי סייג מלתא הא הפחות דלכל כתבנו דכבר וטעמא כהתרה. אפילו יכול אינועצמו
 סי כי"ד מרן הסכמת נראה וכן התרה לו דהי הסכים הפר"ח כי עם סייג, דהויובמידי
 והראכ"ד הרמכ"ן עולם גאוני לדעת למיחש לן דאית ודאי דאפשר במקום מ"מרי'ד,

 שם מלך משא הרכ הסכים וכן התרה. לו שאין דס"ל ודעימייהו והריב"ש והר"ןוהרשב"א

 באותו לעמוד יכול שאינו סכנה חולי שכמקום נראה דרבוואתא פלוגתא שהם וכיוןוז"ל:

 הרא"ם על כחידושיו בכסף נחפה הרב הסכים זה וכעין עכ"ל לו שיתירו ראוימנהג

 רבוואתא לדעת למיחש לן אית ולכתחילה מותר, לו התירו אם דכדיעבד ע"בדקנ"ד

 דפקפקנו מהא פלטינן ואונס דוחק מכח להתיר שכאנו עי"ש.'וכיון התרה לו דאיןדסברי

 דח,ינן והוא עולמית, התרה לו אין כדברי.האוסר שנהגו דבדבר דמוהרשד"םמההיא
 מבוררים מחטים מצה בפסח לאכול שנוהג מי על שנשאל ל"כ סי' חי"ד משה דכרילהרב

 בתשוכתו שם והביא התרה, לו יש אם ,ה מנהג לנהוג יכול ואינו ידו מטה עתהוהן

 שכן רכ מעשה והביא התרה, לו יש הדוחק דמחמת והסכים מוהרשד"ם דכריהרמתה

 פתח ע"י הנדר והותר להשואל שראה הגדול הדוחק שמחמת מהחכמים ב' עם נ;"אעשה

 מתירין. אין לאו ואם מתירין הדוחק דמפני דכוותא ה"נ עי"ש.וחרטה

 וחלק בעי לא התרה דאפילו הפר"ח דברי שהכיא שם ז"ל בכסף נחפה להרבוראיתי

 אי ס' ס"ס, משום לו מתירין לכתחילה שאפילו שכתב אלא התרה, דבעי והסכיםעליו
 לא דזה אפשר כהרמכ"ן דהלכה ואת"ל התרה, לו אין דסייג כהרמכ"ן או כהרא"שהלכה

 מתירין אין דלכתחילה שכתכתי כמו נראה ולענ"ד עי'ש. עכ"ל הפר"ח כמ"ש סייגמקרי
 עליה פליגי האחרונים וכל סייג ליה חשיכ דלא תמוהים הפר"ח דברי דמעיקרא חדאלו,

 א"כ איסור. כמנהגי שם שלום וכנהר פסח של בחמ"י ועי' התרה, ובעי סייג דהויוס"ל

 דאם הר,טב"א 0האם לעיל כתבתי דכבר ועוד הספק. תחת נכנס שאינו חשש הם הא כיבכל

 כי ואיכרא עולמית. התרה לו אין טעות משום או חומרא משום הוא אם במנהג ספקהם
 מדברי מיהא נקוט מ"מ התרה לו אין סייג של דבמנהג הסוכרים כת מן הואהרשכ"א
 סייג הוי אי ספק דיש בנ"ד וה"נ נהגו. סייג דמשום כודאי חשיכ ספק דכשהםהרשב"א

 לן דאית הוא, בטעות דמנהג נאמר אז סייג הוי לא ואי נהגו. סייג דמשום נאמר ע"כואז

 סייג משום שנהגו דכמנהג לעיל כ' וכבר נהגו סייג ומשום סייג דעיקה לחומראלמיזל
 התרה לו דאין דס"ל קמאי לד' למיחש לן אית דלכתחילה הדהק, מתוך אלא מתיריןאין

כנעל"ד.
 שאינה עם 0תצ"ק שמורה מצה אחד בתנור לאפות מותר אם עוד שנסתפק מהועל
 התיר דרי"ו המרדכי בשם הפוסקים כתכו חמץ פת עם דאפילו שמותר נלע"דשמורה.
 דגם האחרונים מן קצת וכ' תס"א, סי וב"י בטור עי היא, מלתא לאו דפתדריחא

 דהכא פשוט נראה לכתחילה שהחמיר מי יש כי ועם ע"ע. המרדכי לדעת מותרלכתחילה

 ס"ס כאן והם הרמכ"ם. כמ"ש חימוץ חשש אלא ליכא מש"ק שמורות דכשאינן כיוןיודה
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 דאפילו כמ"ד הלבה שמא בהם חימוץ דאיכא ואת"ל חימוץ, בהם "ט אם ספקומתהפר,
 תס"א, סי' באחרונים ועי בנלע"ד ודו"ק מותר חמץ דודאי פת עםמצה

 מותרין אם כהט"ק שמורה מצה אוכלים שאינן אותם של הכלים אם האחר הספקועל
 בי"ד ס"ד סי מורמ דכתב וכההיא דמותרים, פשוט נראה לכאורה מש"ק, מ"שלהאוכלין

 איסור שנהגו ובמקום בידן מוחין ואין הברס שעל חלב במקצת היתר נוהגים ריינוסדבני
 אינו דהחומרא לנ"ד הוא וק"ו וכ"ש עי"ש, בליהם אוסרים אין ומ"מ חלב כשארדינו
 אשכנז מזקן דמור"ם ההיא שהביא רכא סי' מוהרלנ"ח להרב חזינא ואולם הס'. עלאלא
 ונשא האוסרים ממקום היה וחוא ריינוס בני של התבשיל ממרק שאכל לפניו שהעידא'

 כמנהגם. יעשו להקל מנהג יש דאם ולמעשה הלכה העלה דבר וסוף בזה, ופקפק בזהונתן

 שידוע האוכל עפ"י המנהג שיהיה דוקא וזה במנהגם, יעשו להחמיר מנהג חט אם כןוכמו
 בכלי לבשל שלא ליזהר להם ראוי מוחזק המנהג ובאין המאכיל, עפ"י לא המנהגלו

 בכלי אמנם עמו. שנתבשל המאכל לאכול שלא וגם יומו בן שהוא בודאי כשידועהמתיר
 שהוא בודאי ידוע שאינו כל כלים בסתם ואפילו לכתחילה. לבשל להקל "ט יומו בןשאינו

 שם. הרב מסקנת זהו עי"ש דל"טייליה הבלים לבעל קמן דליתיה ובתנאי יומו.בן

 דאי שכתב במה עליו וחלק הללו מוהרלנ"ח דברי הביא ב"ד אות איסור במנהגיוהפר"ח
 מתבאר ומ"מ עי"ש. לשייולי דא"צ וכתב לשייולי, דצריך הכלים לבעל קמןאיתיה

 עי"ש. דאסורין מודה נמי איהו יומן בני שהם ידוע דאם )רב(מדבריו
 בני הם דהכלים דכשידוע לנ"ד יוצא הנז' הרבנים דברי דלפי ואומר לנ"ד נבאמעתה

 בני כשהן אף בנ"ד להקל מקום יש אמנם אך מותר. בנ"י וכשאינן לאסור דחט נראהיומן
 כשאר הוי דלהאוסרין בחלב אלא הנז' הרבנים החמירו לא דע"כ ולומר לחלק ד"טיומן,

 אלא נהגו ולא מדינא מותר שהוא בדבר גם איירי שם דהפר"ח ואע"ג ששים. דצריךחלב

 אלא היקל דלא מדבריו מתבאר זה כל ועם דאייתרא, ההיא שביאר במו חומראמצד

 מ"מ חומרא, מצד שנהגו אף דהתם שנייא דנ"ד לומר יש אכתי יומן. בני שאינןבכלים

 משא"כ ס'. ולהצריך בדיעבד גם לאסור חלב כשאר לה משוו החומרא עליהםבשקבלו

 מקום יש א"כ בעלמא חשש משום ר המובח מן מצוה משום אלא אינו הנזהרים דאףבנ"ד

 בקדרת מש"ק שמורה שאינה מצה שנתערב גמור בתערובת דאפילו בנ"ד ולהקללומר

 דומה מש"ק. השמורה ואובל מש"ק שמורה שאינה המצה דזורק מש"ק שמורהמצה

 הדבק אוכלי עם מתארח שבשהיה ז"ל הראב"ד על שהעידו מה על שם מוהרלנ"חלמ"ש

 מוהרלנ"ח וכ' הדבק. עם מתבשלת והיתה לסימן כחוש בשר חתיכת לו קהטריןשהיו
 דמאי דתערובת, דומייא דמותר גויים של פת בתערובת התוספות כמ"ש היתראדטעם
 קצת, ספק ש"ט אלא מהפוסקים רבים לדעת מותר שהוא מאבל בכל ה"נ רז"ל גזרודלא

 דלא בנ"ד וה"נ עי"ש. להקל יבול ובפליטתו בתערובתו, לא אבל בגופו להחמיריוכל
 דליכא נראה ז"ל, הרמב"ם בדברי אלא מפו' קצירה משעת שמוד" של יו חומראמצינו
 מנהג שאין דבמקום הרב שהסכים למה ואפילו בפליטתו. כ"ש בתערובתו אפילולמיגזר
 די א"כ המובחר, מן למצוה אלא אינו ז"ל הרמב"ם לדברי דאפילו עדיפא נ"ד להקל,אין
 בפליטתו. וב"ש בתערובתו לא בעיניה כשהוא ליזהרלנו

 ושאר האורז אוסרים דיש תנ"ג סי' א"ח מור"ם ממ"ש לזה ראיה קצת להביאו"ט
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 וכו' התבשיל תוך נפלו אם בד"עבד אוסרין ואין 16נות, ואין המנהג וכן קטניותמיני

 וה"נ עי"ש. חומרא הוא שבל"ז כיון שרי, כנגדו רוב שחש דכל שביאר בח"י ועי'עי"ש.

 שרי הכלים לענין מ"מ מור"ם, שם כמ"ש לכתחילה להתיר אין דבתערובתו ואע"גבנ"ד
 והתם לכרס, הדבוק בחלב משא"כ בתערובת, להקל דחש קל דבר שהוא כיון לכהחילהאף

 מצאתי ושוב יומן. בני כשהן אף להקל חש הכא לכתחילה שרי יומן בני אינן כשהכליםנמי
 לנוהגים היתר שנוהגים מי של הכלים ולענין וז"ל בנ"ד שכ' ק"ג סי' ח"אלהלק"ט
 איסור דהנוהגים אלא שרי דמדינא בכה"ג דדוקא ווכורני לכתחילה, דשרו נראהאיסור
 דאוסרין דוכתא ואיכא דינא לן פסיקא דלא במידי אבל דשרינן. הוא חומרא משוםנהגו
 שרו. יומן בני כשהן דאפילו משמע חלק ומדלא עי"ש. ע"כ הכלים שרו לא דשרוהאיכא
 לכרס, הדבוק בחלב דאיירי דס"ד מההיא ראייתו דציין דכיון מדבריו ראיה כ"כ דאיןאלא

 כשהן אבל ב"י שאינן כלים בסתם אלא שרי לא והפר"ח מוהרלנ"ח דלדעת נתבארוכבר

 דלא היכי כי ב"י כשהן בודאי לא כלים בסתם הלק"ט הרב איירי דה"נ אפשר אסירי,ב"י

 ו"ל. ואהפר"ח אמוהרלנ"ח פלגאהנישויה
 דאפילו החמאה בדין קט"ו סי' בי"ד מור"ם ממ"ש לנ"ד ראיה להביא נלע"דואולם

 אף שרינן הדרי שרו ב"י והן החמאה שנתבשלה הכלים אוסרת אינו איסור שנהגובמקום
 התערובת דבין נלע"ד וע"כ עדיף, ויותר החמאה מדין גרע לא דנ"ד ובודאיהתערובת

 פסח בה' שו"ג הרב הכלים להתיר הסכים וכן ב"י, שהוא אף דשרי פליטתו וכ"שברוב
 הטבלירו"ס, בדין שהאריך מה תנ"ג סי ח"א לאברהם וכור להרב ועיין עי"ש. תנ"גסי'
 וכו', שמש"ק שאינה מצה אוכלי של הכלים להגעיל דצריך טעמא יהיב דבריו בתוךחים

 עליון מפי נא"ה כדאסיקנא לענ"ד וברור שביעה כדי בדבריוואין
ס"ט

 ייש )ט(סימן

שאלה

 ג"כ ולוי השנים טובים בנים הוליד ושמעון כל, מכל בכל ושותפים אחים ולוישמעון
 ויהי עם. מעשירי אחד עם כבודו לפי השיאה מבנותיו אחת ובת בנות, וג' בנים ג'הוליד
 לתבוע חתנו ראובן וקם נ"ע, עולמו לבית נפטר ולוי ידו מטה לוי של חתנו ראובןהיום

 הקדושה, תורתינו דין נגד לוי בת אשתו חלק בעד חמיו מנכסי ירושה חלק לוימבני

 הבנים, עם הבת כחלק חלק גובה ובדינם בעש"ג שילך דיבר וגיוומים איומיםובדברי

 בן הראיתם כוה אלמא גברא ח"ו נעדרת האמת תהא איך לו' ככרוכיא צוחי לויובני

 אל והלך מפה דירתו עקר הנ"ל דמים וחתן דחצצתא, דינא בע"ז עצמו מפטם והפוטי

 לבקש לפני באו לוי ובני תה"ק, דת להעמיד ההיא בארעא דיינא דליכא אחרתארץ
 חלקו יתע קרן אותו ועל אביהם להם הניח דלא בעש"ג לישב' יוכלו אם אופןלהם
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 שרי אי עול, מתלעו' לשבר היא מצוה דא ובגון דינא ציית דלא גברא דהויביון
 המורה יורנו ח"ו. שק' שבו' להוי דלא דבר איזה יחשוב וליבו בקמט"ג לישב'בבה"ג
 שכמ"ה. ויבא אור ישבן דרךאיזה

תשובה

 דבר משרים ומגיד צדק שופט ומתני דתני למאן במסירה נקנית בדנאמלתא
 קטן שיעוריה מבתת בתותי אה2 ולא תולעת צעיר אה2 אנבי בן לא מענינו.הלמד

 הוד אחי לי צוה רחום והוא לגדול מסרבין אין דקי"ל אעשה מה ברם קטנו.לפי
 רגל לו גירסא לאוקומי לעצמך וזבי דון זיל איום קול אלי באמור קרנו, תרוםוהדר
 יקר בל הן חיליה ורב גובריה רב הוא רב בי צריך הוא למודעי ילאו לשונו.על

 גרמא והא הא הענוה רוב ולפי מבשורא שיבא ליה דליתי היבי בי ברם עינו.ראתה

 ידי את שלחתי רחמתים רחם עזיזא דרחמתין ואיידי חינו. ניתן האזוב אל פנהבי
 דבר ארובה מעלה הארש על השג יבולת ומבלי רצונו. לעשות בשורה אנביעימו

 גרמא דין מהיבנו. בלי המדבר רוב ניטל עלי דעדו הרפתקי מבמה אופנו. עלדבור

 החלי וזה מינו. בשאינו מין התערובות בסדר והולך מקצר הקוצרים אחרילבא
 בממונו. שהצמיחה וגואלי צוריבעזרת
 תרומה של שהיא ולמובסין ולחרמין להרגין נודרין דנדרים בפ"ג התםתנן

 חוץ נודרין בבל בש"א ובו' אעפ"י המלך בית של שהן תרומה של שאינואעפ"י
 דד"ד שמואל והאמר ולמובסין בגמ' אתמר ועלה בשבועה. אף ובה"אמבשבועה

 דאמר ביון ופריך ובו' יאסרו באמרו אר"ע נדר היבי בעי והדר ובו' אר"נומשני

 דברהטא בסוגיא לדיוקי דאיבא ואיברא ובו'. היום בלומר ומשני וכו' נאסרויאסרו

 מתני סדר לפי בש"ס בדרבו שמואל והאמר ליפרוך והדר נדר היבי לפרשהו"ל
 הש"ס בדמפרש אלא אפשר דאי בודאי ובו' נודרים דק' דמתני' בפי' ברםודו"ק.
 או פנים, בב' לפרש איתנו מקום הנה וב"ה דב"ש פלוגתא ברם ובו' יאסרובאומר

 דלב"ש תרומה של אינם אם בשבועה עלי שבעולם פירות יאסרו לומר לו שריאי

 שקר והוא תרומה של שהוא לה2בע האמנם שרי, ולב"ה שבועה חומר משוםאסירי

 שקר שבועה אסיר דלב"ש זה, הוא וב"ה דב"ש דפלוגתא לפרש ואפשר אסור.לב"ע
 והן שרי. לב"ע שבועה בלשון נדר אבל באונס, שהוא ביון שרי ולב"ה באונסאפי'
 בקיצור קתני ולא ובו' מבשבועה חוץ נודרין בבל דקתני דמתני' דלה2נאאמת
 בלשון נדר דוקא אלא מתיר דאינו נראה נשבעין אף וב"ה נשבעין איןבש"א
 בשבועה הא בנדרים מימר בעי הוין דמתני' עלה בירושלמי איתא אמנטשבועה.

 וע"ב ובו' להרגין אתה נשבע אבל לשקר בשמי תשבעו לא אומר ר"י תני אשבחלא
 לפרש ס"ד דהוה השני דרך בפי אלא הירושלמי דברי לפרש א"א היטב0טנדקדק

 דשרי בהדייא דנראה ר"י דתני מאי דאשבחו אלא דמתני' לה2נא מבח הא'כדרך
 בפי ישמעאל רבי וא"ב דברייתא, בפשטא ממון באונס אפילו ממש לשקרלה2בע
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 בלשון שבועה אלא שרי לא לב"ה דאפילו כב"ה, ולא כב"ש לא אתא לא קמאפי'

 האי כי נקט רהטא ואגב תניינא כפי' זאת ברייתא כפי לפ' דצריך א"ו להבא,נדר
 לישנא על נדרין למס' בשי' שכתב ז"ל להרשב"א דס"ל נלע"ד וכן ודוק.להטנא
 נשבע אבל 16קר תשבע לא הטמעאל רבי תני ירוש' בש' אף ובה"א וז"לדמתני'

 בהדייא דז1רי ב"ה בדברי לפרש דבא נראה עכ"ל. וכו' ולמוכסין להרגיןאתה
 י"ט בתו' ועיין אזלי. ליבא דבתר ממון אונס אפילו אנוס שהוא כיון לשקרלהטבע
 ודי צ"ע דבריו שבגמר אלא האמור ממין שפי' מבשבועה חוץ ד"ה במתני'שם

למבין.
 ש"ס דאף ליהטב אפשר מ"מ אירושלמי, פליג דידן דש"ס נהאה לכאורהוהנה

 בהדייא מלהטבע חוץ היינו מבשבועה, חוץ נודרין בכל בש"א קאמר דכי ס"לדידן
 וא"כ אזלינן פיו בתר א"כ אסור, אפ"ה הוא דאנוס שוין ולבו פיו אין כי אף4טקר

 ומה1ני אזלינן, פיו דבתר נאסרו יאסרו דאמר כיון וכו' יאסרו תימא אי נדרהיכי
 כיון בפיו אפילו שבועה ולא נדר לא כאן אין ומעתה היום העסרו בליבובחח1ב
 דהוא כיון שרי בהדייא שקר אפילו ולב"ה פיו, דברי סותר אינו היום חושבדבליבו

 דידן. דש"ס להטנא לפרש אפשר כךבאונס,
 שהטבע לא פי' בשבועה אף ב"ה בדברי פי' ה' אשה בס' בשי' ז"לוהריטב"א

 יהנה שלא שהטבע אלא משתבע, לשקרא דהא בה"מ של או תרומה שלשהוא
 ז"ל ורש"י ז"ל הריטב"א דברי הביא הנ"י וגם וכו'. תרומה של אינם אםמפירות

 אם בשבועה עלי שבעולם פירות העסרו יאמר לא מבשבועה חוץ ב"ש בדברישפי'

 דלב"ש לדחות שהט הגם הריטב"א לשי שאזיל נראה עכ"ל. תרומה שלאינם

 דידן אש"ס ירושלמי פליגי ודאי הריטב"א שיטת כפי ואמנם ודו"ק.קאמר
 כי דינא ותצא וכלל. כלל הירושלמי דברי הנ"י ולא הריטב"א הזכיר שלאומהתימא

 ולב"ה אסור לב"ש בשבועה היום יחשב אם אפילו ודעימיה הריטב"א שיטתלפי

 יוצא ברם ודוק. מנדרים שבועה דחמירי התימא דמן ואיכ' גונא האי בכי ודוקאשרי
 או מרבנן, צורבא של זה ממון יהיה אם הריטב"א לדעת אפילו דלב"ה הכללמן

 ויחשב המלך בית של שהוא להטבע שרי מרבנן, צורבא שלו שהנכסים גופיהאיהו
 שרי וכה"ג רבנן, מלכי מאן כל בפה מלך בשם הנקרא מרבנן חד של שהואבלבו

 שרי בהדייא אפילו הירושלמי דברי ולפי ודוק. בזה כיוצא כל וכן בהדייאלהטבע
 טוב דמהיות ואה"ן דמוכסין, דומהע ממון אנוס שהוא כיון וכדכתי בשקרלהטבע

 נאה דלו פשיטא שוים ולבו פיו שיהיה באופן להטבע בידיה סמי דאי רע תקריאל

 כדין. למעבד יאהולא
 וכו' אנס שהשביעו או וכו' הנשבע כל כתב דשבו' בפ"ג ז"ל הרמב"םוהנה

 הנשבע וצריך וכו' אמרו מוכס באיזה ולמוכסין ולהרגין לחרמין נשבעיןלפי
 וכו' שבלב שהדברים ואעפ"י הפו' לדבר השבועה בעת בלבו כוונתו להיותבאונס

 ולא לאנס אפילו אסור ממש דלשקר בהדייא הנראה וכו', כיצד וכו' ה"ז וכו'הואיל

 הריטב"א. כשיטת היא וההע השבועה מן הפוטרו לדבר בלבו מכוין כי אלאשרי
 או באמרו האומר את ויקצור להאריך שאמרו ובמקום דבריו את סתם הכ"מומרן
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 ואמרינן וסיים וכו' להרגין נודרין. תנן דנדרים בפ"ג וכו' לפי' אנסשדהמביעוהו
 וכבר היא, ערוכה דמשנה צ"ע מרן ודברי ע"כ. נדרים כדין שבועות שדין שםבגמ'

 כתב רל"ב סי' והטור שם. זכר הירושלמי דברי ברם ע"ע. ז"ל המפרשים כןהרגחטו
 כל יאסרו ואו' וכו' נודרין לפי שבועה ולא נדר הוי לא לאנס הנשבע אוהנודר
 גבי וכו' אעפ"י וכו' עלי יאסרו בלבו וחושב וכו' אפי' או וכו' אינם אם וכו'פירות
 הנודר כ' דבתחילה רישיה, סיפיה לאו לכאורה רבינו ודברי ע"ע. וכו' שריאונס
 ממש לשקר לישבע האנס בשביל דשרי ש"מ שבועה, הוי ולא נדר הוי לאוכו'

 הנדר עליו חל חושב אינו דאם כנראה שיחשוב שצריך כ' ושוב הירושלמי,וכדברי

 תלמודאי פליגי דלא לרבינו דס"ל שנאמר א"ל הבבלי, כדברי השבועהאו
 ולבו פיו לחייב דבעינן שרי, רחמנא דאנוס תורה מדין היינו שמתירדהירושלמי

 מיהא דמדרבנן ס"ל והבבלי שרי. הוא באונס כי נפשו מרן יודע דלב וכיוןשוין,
 נכון. על הולך הקול פטדה אודם טור דברי זה ועם הפוטרו, דבר בלבו לחשובצריך

 לא דמתני ואע"ג דנדרים בפ"ג וגמרא משנה וכו' הנודר וז"ל כתב ז"לומרן

 דמשנה צ"ע נמי הא ולכאורה דנשבעין. דה"ה קאמר בירוש' נודרין אלאקתני

 דבמתני' דאע"ג ז"ל לרבי' דס"ל שנאמר א"ל וב"ה, דב"ש פלוגתא היאערוכה

 בלשון שבועה היינו בשבועה אף ובה"א ב"ש דברי מבשבועה חוץ נודרין בכלקתני

 גמורה, שבועה אפילו שרי בירושלמי אבל אסיר. גמורה שבועה אבל ב"ה, שרינדר

 מ"מ שקר, שהוא אף גמורה שבועה בהדייא בירושלמי דשרי ואע"ג מסייםועלה

 פיו, דברי יסתום לא שבלב שהדברים וגם בלבו שיחשוב דצריך משמע דידןבש"ס

 המלך בית של שהוא לישבע ליה שרי המעות המוליך מרבנן צורבא הוא דאםוהיינו

 אבל רבנן. מלכי מאן אינשי אמרי כל דבפה מרבנן צורבא של שהוא בלבוויחשוב

 על וכדכתיבנא הלב מחשבת בלי דאסור אפשר מרבנן והיינו אסור לשקרבהדייא
 שכ' ובלשון בתשו' הרא"ש דברי וגם והרמב"ם התוס' דברי מרן מביא שובהטור.

 דשרי נראה הרא"ש דברי סתמיות ומתוך בתשובה, איתיה הכי הרא"ש דברימרן
 מסיים: דמרן נעשה מה ברם ממון. אונס ואפילו אונס מתוך לשקר לישבעבהדייא
 דברי הביא שלא שתיקה זו מה ז"ל ממרן רבא ותמיהא בלבו, שיבטל דדוקאונראה
 יפר לא אם בתנאי ליאו' משכו' שמש"כ בעי דמעשה ט"ו ס"ק ח' מכללהרא"ש
 אם להחזירן העו' בדין יחייבנו האמת יאמר וא' המו' ועבר שלו שיהיה פי'ממ'

 שלא העד להכחיש ליש' צריך גוים בדיני כי דע והשי' כלום. בידו שאין לחטבעיכול

 שישבע במה להיפטר יוכל אם אבל היתר בה מורה אני השבועה וזו כלום, לומשכן

 ע"כ קנייא אסמכתא גוים בדיני כי מותרת, שבועה זו כלום משלו בידו לו איןכי

 עלה. ושו"ט מוהריב"ל שהביא התשובה היא והיא התשובה.לשון

 היתי' בה מורה "איני באומרו המדבר לנו סגר דהרא"ש דחזי מאן כלוהנה
 נמי דלהרא"ש דס"ל מרן לדעת אפילו יכול והא אמאי יקרא תמ"ה תמ"הבודאי
 לא דהיום בלבו שיחשוב היתר בה להורות בידיה סמי ה"נ בלבו, שיבטלבעינן

 דאיסורא ליש' בהדייא קאמר ולא וכו' מורה דאינו לישנא ועוד כלום, בידופתאכן

 רבינו שסמך א"ו אסורה. השבועה וזו הול"ל דבקיצור ולהשכיל להביןצריך
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 אלא לחבירו מתנה ממש שנתן א' בענין ט' כלל בריש מ"ש על ז"להרא"ש
 ובו' שלו שהוא וזה לו שאין זה שניהם להטבע יכול אם לו יחזור שחבירושמושבע

 ואפי' בתבת באשר אמת שהוא אעפ"י ומשיב וכו' לגבות צבא שר שבא משוםוהיינו
 אם חזרה בלא שהיא זאת מתנל וב"ש לשעתה מתנה שמה להחזיר ע"ממתנה
 בדבר, ע"ה יקלו שלא וגם בדבר ירגהש אם ה' חילול מפני ליזהר הש מ"מירצה,
 כתב וה"נ עכ"ל. בדבר היתר הש בס' לעשות ויבול וכו' הוא שעה צורך אםאמנם
 ח' בכלל מ"ש כי באופן זו, תשו' מעין ז"ל מרן שמביא תשו' והיא ב' סי' הנז'בכלל

 לא ז"ל דמוהריב"ל אמת וכן ח"ה, משום היינו היתר בה מורה איני באמרו ט"וסי'
 משום אנוס שהוא אע"ג אסור דמדינא דס"ל אלא חרא"ש, דברי כוונת כןהבין

 כן מורה אינו שהלשון ומלבד מוהריב"ל. הבין כך לו, מכן שהרי שקרשבועת
 לו משכן שלא בלבו לחשוב יכול הלא לאסור, החליט למה זאת גמ אףכדכתיבנא

 מבטל שאינו דבר בלבו מחשב אם בשבועה אפילו דלב"ה קי"ל דהרי וכיוצא,היום

 ולפי' הרא"ש, דאסר הוא ה' חילול דמטעם א"ו רבנן. דכולהו אליבא מותר פיודברי
 המשכון, לו נתן שבאמת בדבר שיודע הגוי משום היתר בה מורה איני הזה בל,טוןכ'

 דברי על הגד"ת לפלוגי אתא ולא בדבריו למעיין הגד"ת הרא"ש כונת הביןוכן
 הבידווא"ר דמפ' מוהריב"ל שכ' דבדין ס"ל אדרבא אלא הדין, לעניןמוהריב"ל
 דמוהריב"ל, עליה פליג ולא אסור בודאי לשקר להטבע אם כי אפשר ואיהיטיב
 ח"ה דמשום ראיה משם דאין כתב הרא"ש מדברי להביא שרצה הראיה עלאלא
 הלב מחשבת ע"י בידיה סמי הוה שקר שבועת משום דאילו הרא"ש, דאסרהוא

 מה שלמה חשק הרב קדשו אמרי להבין ירדתי לא לחיים הכתוב כל ועםכדכתיבנא,
 שהקשה מה גם ודוק. מאריך איני הקיצור לאהבת כי ע"ע גד"ת הרב עלשתמה
 באונס להטבע התירו דאם להטבע יכולים דאי' פשיטה דהלא מוהריב"ל עלהבח"ש
 נראה הירושלמי מן ברם מהפוסקים, לכמה ס"ל דהכי איברא בלבו. כשיחשובהיינו
 מדברי להביא הוצרך ולפי' לעיל, בדבתי' ז"ל הרטב"א שיטת ג"כ נראה וכןלהיפך
 דס"ל מהטור ולא מהרמב"ם לא הביא שלא ומהתימה לאסור. ראיה ז"להרא"ש
 פיו. מאמר נגד שאינו דבר בלבו שיחשוב צריך באו'דאפילו
 ממש לשקר להטבע להחמיר נטו הפוסקים רוב סברת דלפי הכהוב מכל לנויצא
 מוהר"י על התימה ומן דבריו. סותר שאינו הלב מחשבת ע"י זולת ממוןבאונס
 בעש"ג הוליכו רמה ביד שחבירו ראובן על שכתב )שנטל( מ"ו סי ז"לבאסאן
 יקרא אם שמעון ממנו שתובע מה ידיעה לו שאין בעש"ג להטבע במעשיווהוכרח
 הוא וגם ט"ו, סי' ח' בלל ז"ל הרא"ש דברי הביא תשו' ובריש עבריין, זהראובן
 דנשבעים דה"ה הפו' כל ופסקו וכו' להרגין נודרין תנן בהדייא ח"ה מטעםפירש

 א"ו אמת, ואינו המלך בית של שהם דנשב' הוא ממש שקר והתם בירחן'כדמסיק

 החליט איך ומהתי וכו'. ח"ה שם ואין בשקרו מכי' והמוכסין ההרגין דאיןבהטום
 שום נוצינו לא בפי הלא ממש, לשקר דנשבעים הפוס' כל דפסקו באמרוהדבר
 דוקא שרי הכי הב"י דברי מביא הכי בתר גופיה והוא הירוש', ל,טון זולתפוסק
 במקום לשקר להטבע שרי לשעבר דאפילו העלה ובגמר-ד"ק ע"ע, בלבובביטול
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 ממון. אנוס הוא אם אףאונס
 ופי קסתו דרך הוא שגם ל"א ס"ק רל"ב סי י"ד ש"ך בעל להגאון חזינאתו
 בדמובח אנוס הוא הוא אם לשקר לה2בע דשרי העלה הוא וגם בדבתי' הב"ידברי

 הרא"ש תשו' הביא הרמ"א גם בלבו. ביטול ע"י הב"י בלשון שסי' אלאמהירה2',

 ע"ע. ב"ז ס"ק שם בט"ז עי' ומור"מ מרן בדברי בין וצ"ע בלבו לבטל (וישוסיים

 הבאתים, לא שלקצור האחרונים מדברי גם הפוסקים דלרוב המקובץ מןהעולה

 בדאיבא ברם ממון. אונס במקום לשקר לישבע שרי אי היא דרבוואתאדפלוגתא
 לחשוב יבול ובשהוא המבטלה. לדבר בלבו במחשבה אפילו דאסור מודו ב"עח"ה

 עם הירושלמי לדבק שרצינו בפי ברם שרי. לב"ע פיו אמרי מבטל שאינו דברבלבו
 אונס במקום ממש לשקר דמותר תורה מדין מדבר דהירושלמי אמרנו דידןהש"ס

 אסרו. מדרבנן דידן והש"ס בעי, ליבאדרחמנא
 שאנו מה וז"ל שב' ע"ה ס"ק בהגה"ט רל"ב סי י'ד בשיירי מצאתישוב

 מהרלנ"ח בלום, הנדר אין דמדאורייתא מדרבנן, הוא היום בלבו שיחשובצריבים
 עבל"ל. ס"ו סי' ברוך מקור בס' הובא חסון למוהר"ש ועיין א', גאון בשם צ"ובסי'

 והיינו לשקר, למשבע שרי מדאורייתא שבועה לענין דה"ה מרנן דסבריונראה
 התשו'. בשו' לראות בידי אינם הס' ברם בירושלמי, דאי' ה2' ר' דביבתנא

 בעדים שאינו א' ב"ח על שנשאל ק"י סי' בתשו' ז"ל להרשב"ש חזי תווהנה
 אלא נאמן אינו פרע שבבר שאומר אלא שלוה אה"ע בפני מודה ואם א', לגויוחייב

 ונוטל, פרעו שלא שבנגדו נשבע אזי עדים לו אין ואם שפרע, עדים להביאצריך

 ולה2בע ליבפור שרי אי ושאל השואל עמד ונפטר נשבע בבל בופר זה אםהאמנם

 ממנו לוה שלא ה2ביעוהו אם תשובה, פרע. בבר שבאמת ביון בלום חייבשאינו

 לוה, שלא ישבע בך מפני לא פרעו שכבר ואעפ"י לוה, שהרי לה2בע יבול אינובלום

 אמת הוא אם וה2ר באמת לישבע יבול בזה בלום לו חייב שאינו יוטביעוהו אםאבל

 בבר דהא מהפו', א' בשום אינו שזהו נראה ולבאורה ע"ב. בלום חייב שאינושפרעו

 ליה שרי פיו דברי סותר שאינו דבר בלבו לחשוב יבול אם הפי דלבלהובחנו
 לוה שלא בלבו ויחשוב בלום לוה שלא לה2בע בידיה סמי נמי הבא וא"בלה2בע,

 אם הוא שאסר שמה שנאמר לא אם פיו. דברי סותר ואינו שנים עשר זה אוהיום

 מטעם או מוהריב"ל. שהביא הבידוא"ר אותו בפי מעולם ממנו לוה שלאה2ביעוהו

 קצרתי. בי ודו"ק שלוה יודע שהגוי ביון אסרח"ה
 אלא אינו דאיסורו הגם שבועה חומר דמשום מעיקרא עלה לדאתאןנחזור

 ע"י לא אם לה2בע היתר צד מצאתי לא בדהובחנו אנוס ע"י שהוא ביוןמדרבנן,
 פלוני ממטבע בלבו ויבוין זה, סך אם בי מאביו לו שאין שה2בע והיינומחשבה,
 אמנם אך בלל. לפיו לבו מנגד אינו וזה עוד לו יש מטבעות מה2אר אבל פ'ומטבע

 הוא ודאי וזה זה סך אם בי בסף הצוה בסף לו אין בי ה2ביעוהו דדילמאחוששני

לשקר.
 בהחבם מי לעיינין דהאיר נר"ו מ"ץ הרב ה"ה הבווטרים אחרי נא נלבהא"ב

 להחזיר מנת על במתנה מקרוביו לא' מה סך הלה ליתן והיינו דבר, פשר יודעומי
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 הריב"ש מתשו' סמיכות לו ועשה כו"כ, סך אלא מאביו לו נשאר שלא ישבעואח"כ
 תשו' לחמו שמנה מאשר לי הון מצאתי לקרא ועוד כיאודה הצעיר ואנכי ב'.סי'

 הרא"ש תשוכת העיקר על מרוכה תוספת מוסיף אני ועתה לעיל, שהבאתיהרא"ש
 וממשכן מס לגבות לעיל שבא צבא שר אדוני ילמדנו ט': כלל ריש וז"ל כדמותהז"ל

 אשר גויים של ונהןכונות לו אשר ונתן לכן קודם והלך רעהו, על איש ימצאמבאשר
 יוכלו אם תנאי, בלע גמורה במתנה ונתן המס מן פטור שהיה שמעון בידבידו

 עשה שלא שידוע אעפ"י שבביתו, מה כל שלו שהוא וזה לו שאין זה לישבעשניהם
 תלויה והחזרה נתן גמורה במתנה נר'מ לו, יחזיר ולבסוף המס מן להכריח אם כילו

 מ"ש תשו' ז"ל הרא"ש כמשיב ויהי בשאלה. וכתוב בדברים השואל והרחיבבדעתו
 יבא אם גם בו יזלזלו שלע מאוד כו החמרתי ומעולם הדבר מאוד ק' הברחהמענין
 אמת שהוא אעפ"י גנבי חורא אלא גנה עככרא לאו נמצא זו בהכרחה לחבירוהפסד
 זו מתנה וכ"ש 96עתה מתנה הוייא להחזיר ע"מ במתנה ואפילו כתבתכאשר
 יקלו שלא וגם בדבר ירגיש אם ח"ה מפני ליזהר יש מ"מ ירצה, אם חזרה בלאשהיא
 לקמ9ות ויכול חבירו בשביל ימשכנהו שלא הוא שעה צורך אם אמנם כדברי,עמ"ה
 ליתנו דיכול בנד"ד באתרין ואוקי מינה דון התשובה. עכ"ל היתר, לו ישבסתר
 היה דלכאורה ואה"נ פו"פ. סך אם כי לו אין כי לישבע ויכול להחזיר ע"מבמתנה
 שותפו, או דודו ביד שנותן בפרט תנאי שום כלי דהרא"ש כדינא לעשות טוביותר
 שלע היא השבועה דבכלל דאפשר והיינו להחזיר ע"מ במתנה שיתן טוב יותרמ"מ
 הבת ירושת מכח טוען דזה דכיון פשיטא דהא אביו, מירושת אדם לשום כמתנהנתן

 ופשיטא פרע לגדל דידיה עליה במתנה נתן אם א"כ לירש, הדין עולהובדינם
 ישביעוהו כי באופן להחזיר ע"מ במתנה שיתן הל'ט הצד אשע"כ ע"ז,שישכיעוהו

 ישביעוהו ואם במתנה. השאר נתן שכבר כיון לישבע יכול זה מסך יותר לושאין
 מתנה כ"א חלוטה במתנה נתן שלא בלבכו יחשוב נברא, לשום במתנה נתןשלא
 ודו"ק. נשכע ב"ד דברשות יודע דשכנגדו הכא חששא ליכא ולח"ה להחזיר.ע"מ
 כשבועות, להקל יבואו שלא כדי שעה צורך הוא כי להזהירו צריך אמנםאך

 ועם כהוגן שלא עשה שזה מ~צום אלא אינו זה דבר לעשות נתונה שהרשותשהטעם
 שעה. דוחק משום כהוגן שלא עמו עושים תתפתלעקש

 תקנה, כאן אין ע"ב ס"ק קי"ל בדיני ח"ש הרב דכתב בההיא רבנן דתנוומאי
 ריבית או הקדש א"י ס' א"י בס' כגון ממון כידו שמוחזק במי הוא הכלדהתם
 לומר יכול איסור צד מדרכנן אפילו כו אין המתיר דסכרת דכיון איתמר עלהוכיוצא
 ודוק קי"ל שכו' ולישבע עשה כקום עוכדא למעבד חלילה אבל בידו, להחזיקקי"ל

 לו אין כי לישבע זה באופן ליפטר יכול ע"ד לפי כי המקרא על חזרתי קצרתי.כי
 96ום כמתנה ג"כ נתן שלא ישבי' וכי להחזיר, ע"מ כמתנה יתן והשאר זה סךאלא
 ומן ערעור, מכל ועטיר פטיר זה ועם גמורה במתנה נתן שלא בלבכו יחשוכאדם,

 ונידויים חרמות בכמה החרימו וכבר כרשעתו, רע לרשע ונותן ישלם שלםהשמים
 במוהרשד"ם ככתוכ מאוד חזק שופר בקול יע"א סאלוניקי גאוניושמתות

 לנו סיפרו ואבותינו ראינו בעינינו וכבר כעש"ג, ההליכה רכה אי' מלכדומוהרח"ש
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 יעזבנו ימיו בחצי זה ואבד זה ובא בידו חרס עלה הזה בדבר ועשה שפעל מישבל
 הגביר בשנלב"ע אלו טענות שתבעו מי בל בעירנו גדול לנו ומי נבל, יהיהואחריתו

 גמרו לא להם, נתנו ההשמטה מבח אלא לעש"ג הלבו שלא אעפ"י דאנון חיסי'
 ירושת בדין אלטאראץ שלמה מהח' ליהש שרצו מי בל גם בידוע. עניים ומתוימיהם
 סופו יהיה מה להנ"ד משמי יודיעו זה שבל באופן למעיין. ודי נהרגו שניהםהבנות
 חטאים. יתמו ובתיב שיתחרטאפשר

 עד רגלו מבף ב"מ אספוגת על מוטל אבי בית מבל צעיר מקיר אזובהב"ד
קדקדו.

 והיה בע"ה בעתה ה' אני מש' האתנים לירח ב"ח בליל דמב"י שאראי פהבו"ח
 שמיזה

 ס"ט פארדו בבמוהר"דיצחק

 ב )י(סימן

 נר"ו. מור"א מוהר,ר מתלמידי מא' הוא זהפסק

שאלה

 בנחלת חלק לבן שיתן בעש"ג אותו ותבעו אחיות לו ויש אביו את שירשבן
 מאביו מה סך אם בי מאביו נשאר שלא בסך לבפור הבן זה ירצה אם תודיעניאביהן
 שבמ"ה. ויבא יחטא ולא הבן אותו יעשה מה בעש"ג להמבעוצריך

תשובה

 קרבנו. את להקריב בר. בלו' דעייל הא הבר. את לתבן מה דבר. דבראתייא

 וענינא חילאי דבחישא דהלבתא אליבא שמעתתא לאסוקי אנא חבימאה לאואנא

 עטרת מו"ר אדוני ה"ה שלטון מ"י דבר באשר אבן לשונו. על רגל לאדעתאי
 נקטן דינא מן לן דמיתעני מאי בל בענן נתתי קסתי את עלי פקד לראשיתפארת

 חקי אשלם בי חשקי יגיה אלדי ה' עלילות לנורא חלות' המבניס עתה הן קטנו.לפי
 למינו. ערב קול לתורה, גבי צוהרה,ענייה

 שבועה בענין אמרו וביחוד פטריה רהמנא דאנוס הוא פשוט דבר דבולארהמא
 להרגין נודרין ע"ב דב"ז בנדרים אמרינן בן ובמו לאנוס, פרט בשבועההאדם

 שיבול בשבועה, אף ובה"א מבשבועה חוץ נודרין בבל בש"א ובו' ולמובסיןולחרמין
 שיבול מובח דמאן ובו', המ"י בית של שהם להם לידור שיבול במו להםלישבע
 יעו"ש. בגמ' בדאיתא דבר איזה בלבו שיחשוב ובלבד אונסין בנדרילישבע

 ביצד ובו' מדירו שהוא במה בש"א באומרו דיל"ד המה~נה לפרט נבאואגב
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 יתר, שפת נראה דלכאורה וכו' כיצד כאמרו לאשמועינן אתא דמאי וכו' לואמרו
 מדכרי דאי ונלע"ד וכו'. מדינו שהוא כמה כש"א כמחלוקת דקתני במאי דידהוה

 וכו', כיצד מתני' קמ"ל לי דור סתם לו אמרו אפילו ב"ש דאוסר הו"אהמחלוקת

 אסרי כזה לו די דלמוכס מוכח דאז אשתי קובמ אמור הכי לו כשאמרו דוקאכלומר
 מכס נוטל ולמוכסין. ד"ה ז"ל כרש"י שם ב"ש, מודו סתם לו אמרו אם אבלכ"ש
 מפירותיו, ליטול ורוצה להגיה דחי נראה וכו' בע"כ פירותי ליטול ורוצההמלך
 החרמין מן יותר איכא חידוש מאי דאל"כ מפירותיו, המכס ליטול שרוצהדר"ל
 יותר שלוקח כיון מוכס שהוא דאע"ג לאשמועין דאתא ודאי אלא כרחיא,דקתני
 גזל. הוימקצבתו
 וכו' התינח וא"ת הק' תרומה. של שהם ד"ה ע"כ בדמ"ה והוא כתוספותשם

 הרכ שפירש כמה וי"ל המלך. בית של שהן יאמר למוכסין דילמא ויל"דיעו"ש.
 להם שחיכע גוים ליסטים יהיו אם קאי המלך פת של שהן דהאי ז"ל לדודשושניט
 סלקא ובהכי תרומה, של שהן להם חיכע חיראל ליסטים הם ואם כה"מ, שלשהן
 יעו"ש. וכו' תרומה של הם אם אהני דמאי התו' קו'שפיר

 לבו הערמת ידי על לישבע עכשיו לסמוך יש מכאן וז"ל: בתו' שם פסקווהנה
 איזה כלבו שיחשוב בזה, כיוצא או יברהו שלא העיר למושל שבועה לחיבעכשרגיל
 בכבא ג"כ פסקו וכן וכו', שבפיו מה את שבלבו מה כפל יסתור שלא ובלכדתנאי
 להרגין נודרין וז"ל: ז"ל הרא"ש פסק וכן יעו"ש. וכו' נודרין ד"ה רקי"גמציעא
 היום בלבו ואומר תרומה, של אינם אם עלי שכעולם פירות כל יאסרושאומר
 וכו', להטבע וה"ה שבלב דברים בתר אזלינן גונא האי דכי סתם כשפתיוומוציא

 ח"ה חי לא כנ"ד שגם לנ"ד סתירה דאין ונלע"ד דבריו. עי"ש בב"מ ג"כוכ"כ
 כיון לן איכפת לא יודעות שהאחיות ואף מאביו, לו נשאר מה יודעים אינםשהגוים
 כדין. שלא עושותשהן

 כ"א )יא(סימן

שאלה

 שלמה הר' היו"ע קדמנא אתא כד דח"ל ב"ד נחנא הוינא כחדא תלתאכמותכ
 והעיד רגליו על קם כדחזי והגיזום האיום ואחר הי, חאבילייו אלחיעבכמוה"ר
 סי אונדי די סירקה קאמינאנדו איסטאבאעוס דבריו, היו וכה וע"י ע"ן ע"גבתורת
 קון קאמינאנדו איכא קי אוגילי איל סאלטו לוי יעקב אטייו מאטארון דירמטו

 די טו יין דחיי לי אטופוס. מאטארון לוקי איס אבאשו מאס אקי דישו אימוזוטרוס
 קארטאס. ייבאבה קי אקיל קונוסו לו ביין מווי דיספינדייו קינוסים. לואונדי
 איסטאכה לוקי איס אקי גואילי איל דחיו אי טורנו לוגאר אל בנימוסקואנדו
 לי אבאשו מאס קי אינסאנגריטאדה איסטאבה קי נייבי לה פור בידו איסיאיגאדו
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 איסטאבה דימאנדי לי פודקאמינאר בו מאס קי קאייו לוגאר איסטי אין אידיירון
 שלמה הר' בפנינו העיד כ"ז קונסימוס. לו אי איסטאבה סי ריספונדייוביסטידו

 דמב"י. שאראי פה ח"ש האמת ולראיתהנז'
 ס"ט פירירה אברהם ב'משה ס"ט שלמה ב'אשר ס"ט דאנוןמהאה

תשובה

 מגו חילאי כחיש קשיא גופאי והא דעתאי. צילא ולא המך ערבי בנפשאיידענא

 אמנם אך גופאי. בוליה ומרתע אחילו אחזתני שבערוה דבר לדבר ב"שדאיתקצאי.

 רבינו רבה ניהו מו"ר מלך דבר לקיים כ"א הלום עד באתי מלבי לא כי רבונייודע
 לקוץ בפעם כפעם אלך לא השיאני הנחץ כי ולהיות דאתי. ח,ו ויהלום ספירמהאה

 שמאי. במתא רומה שובן דינא לענין הנוגע ב"אפלפלי
 היה שלא הא' הספק ,ה. הוא הלז בעדות להסתפק שיש מה בי ואומרואען

 טו"ב סי' ז"ל ב"י מרן מ"ש נודע וכבר לאחריו, או לפניו דברים בק~טר הגוידברי

 להעיד. מתבוין חשוב בק"ד הגוי דברי באו דכשלא ז"ל הר"ןבשם
 דאף עירו שם ולא אביו שם ולא שמו לא הגוי בדברי הוזכר שלא הב'הספק

 האחרונים גדול דלדעת רוגל עין אצל ומבואר יעקב, הוא שמו מ"מ טופוסשאמר
 ג'. כולהו בעינן ,"למוהרח"ש
 לחוש יש ז"ל הרמב"ם דלדעת נודע וכבר קברתיו הגוי אמר דלא הג'הספק

 המלך. אחר יבא ומיבדדמי
 קי נייבי לה פור בידו סי "אי אח"כ ממ"ש הגוי דמל' דכיון הד'הספק
 נמצא לא שהוא פה~מע דיירון". לי אבאשו מאס קי אינסאנגריטאדהאיסטאבה

 במקום שם הכוהו שלא השלג צביעת מחמת באומדנא שהוציא ממה ההריגהבשעת
 ואנן אותו, ראה להריגתו ימים ג' אחר דלמא למיחש איבא שכן וכיון מושלך.שהיה
 ז"ל. האחרונים מדברי וכמתבאר ג"י תוך שיראהובעינן

 סי אונדי פור קאמינאנדו "איסטאבאמוס ואמר העד שהקדים דביון הה'הספק
 שנהרג הקול הוחזק בבר הגוי דברי שמיעת שקודם משמע ובו' מאטארון" קידישו
 לא ומעולם ששמע הברה קול עפ"י הם הגוי דברי דגם למימר איכא וא"כל~ם,

 לשון בסוף עוד להסתפק שיש מה ועל ב"ן. סי' ח"א המוהרימ"ט ועי' אותו,ראה
 בארה. ומשם בע"ה שאכתוב מה התשו' בסוף עי'העדות

 בקו' ז"ל למוהרח"ש עי' ק"ד בלתי לספר הגוי שהתחיל הא' הס' עלוהנה

 ג"ב ועי' לשם, תשובות מהרבה מתבאר וכן מעכב, דאינו דפסק ט' סי'עיגונא

 . ,' סי' ז"ל להרב"ד ג"ב ועי' האמנם. ד"ה ע"א דק"ד ז' סי חאה"ע ,"ללהרדב"מ

 הרב כי אם ק"ד, בעינן דלא דס"ל רבוותא אהנהו למיסמך דאיכא מדבריושנראה
 חיי סם בס' ז"ל עשאל למוהר"ח ג"כ ועי' עי"ש. דכ"ע אליבא לצאת אח"בכתב

 דלא למעשה שסמך לחוש אין גם ד"ה ע"ג דל"ג ממוהריד"ב אחד פסקשהביא
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 סי חא"ה רב הון בס' הגדול להר' עי אחרין ועד רבוואתא הנהו בדעת ק"דבעינן
 מרובא במקהילים במישור להוביח רחב' רחב' האומר קול הרחיב שהאריךא'

 עיש"ב. ק"ד בעינן דלאדרבוואתא
 ואולם וז"ל: שבתב דס"א י"ט סי' אברהם מחזה להרב וראיתי שבתיואולם

 ולא ו"ל ומוהרדש"ץ דהר"ן לההיא דחשו סבוראי רבנן לבמה הפומקים לס'מצינו
 בלתי מל"ת גוי עדות עפ"י לעלמא איש אשת להתיר עובדא למעבד להוניחא
 דיתמי יתמי אנן סבוראי רבנן לה חשו שבן והואיל לאחריו, או לפניו ק"דהקפת

 בי ואומר גרירנא בתריה בעוניי אני גם בן ובמו עי'ש. ובו' מגררינן קאבתרייתא
 למקום סמוך ובשבאו בדרך מהלבים דהיו דביון ק"ד, בעינן לא לב"ע דבנ"דלענ"ד
 ונובר המקום דראה אלא להעיד נתבון לא בי ודאי לספר, הגוי התחילההריגה
 והוא יפה מתבאר שזה ונלע"ד דרבים. הולבי בדרך חידוש במספר וסיפרוהמעשה
 יש ועוד וו"ל: ע"ג דל"א ט"ו סי' חיי סם בס' ו"ל עשאל מוהר"ח הרב במ"שממש
 מילת מדקאמר באן, הרגוהו בהן פ' הגוי שאמר בשאלה נזבר דהנה בנ"ד ד'טעם
 הולבים שהיו בשעה יעקב להר' הגוי אמר הללו שהדברים באמת ומובח משמעבאן
 ג"ב ושו"ר עי'ש. בלל מיחוש בית באן אין שבן וביון ובו', מקום לאותו סמוךבדרך
 ז"ל נחמיאס למוהר"א רב הון בס' דברי הובאו ז"ל שמואל מוהר"י המו'להר'
 ביהוסף עדות ומהרב ל"ב סי בתשו' ו"ל אשבנזי מהר"ב שהביא ומה ע"ד,דמ"ח
 שהביא מה אחרין ועד חיי. סם הר' דברי הזביר וגם האמור מעין י"ד סי' ח"או"ל

 הרגו באן שאמר במי פמ"א ומהר' ח"א פ"מ הר' התעודה אבי מהר' מינהעדיפא
 התשו' בל עי"ש דל"ה ד' מי ח"ג דב"מ בס' עוד ועי' בארה. ומשם באורך עי"שלפ'

 קי"ב. סי' ז"ל ריי ן' מוהר"י בתשו' ח"ב להרדב"מ וע"ע יתבאר,ומשם
 היה ושמו טופומ אלא וש"ע אביו ושם שמו הוזבר שלא הב' לס' נבואהמעתה

 ברית בני בשאינן בין ברית ב'בני בין וה בשם נקרא היה הבל שבפי אלאיעקב
 ,של זה בשם הבל בפי שהוחזק ביון והנה אחר, בשם ניבר היה לא הגויים בפיובפרט

 במדבר בחאמע הל' דזה לטופוס הרגו הגוי דקאמר וביון שמו, הזברת היינוטופוס
 להרבהגדולמוהרשד"ם דחזינן והוא בע"ה, שנבאר ובמו בוה דדי נראה הידועעל

 היהודי בהינדוק שם הרגו איך ידעת הלא בן שהעיד א' תוגר על נ"ג סי'חאה"ע
 שיעיד עד הוא פ' הדעת באומד אומרים דאין הרמב"ם דב' דאע"ג והשיב ובו'י"ט
 אמר שלא אחר בנ"ד עדות באן שאין האומר יאמר וא"ב עירו, ושם שמו ויבירובו'
 הוא ברור שהרי אירייא לא הא דמשום נראה פב"פ, הזביר לא גם פלוני מעירי'ט
 הרגו איך אלא הול"ל לא דאל"ב בן, אמר מסאלוניק י"ט שעל העדותמתוך

 את שהרגו שהעיד אחד על ל"ז ס"ס שם וע"ע עי"ש. י"ט ששמו א' יהודיבהינדוק

 לראות עיניים לו שיש מי שבל הרב ובתב טופוס, את שהרגו בנ"ד במו שהואמרדבי
 ידוע מרדבי על מדבר שהיה שנאמר לא אם בלל, הבנה הגוי בדברי שאיןיראה
 כך ששמו ואחר ידוע אותו משמע אטופוס דמדקאמר דבוותא וה"נ עי"ש.ביניהם

 לקמן יתבאר בלבד ע"ז סמך לא דהרב נראה בי ועם מעולם. בינינו נשמעלא
בעזה"י.
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 ס"ט חאה"ע בתשו' מוהרימ"ט הגדול להרב תמצא ז"ל מוההשד"ם דבריונעין

 פגם שהוא דמאסיליק מקרה על שם שהוא שאטאיי זה מאטארון שהעיד א' עלל"ז

 מ"ג טי' ח"א משה פני הרב כ' זה וכעין מוההשד"ם. מדברי ונסתייע והתירהראות

 לקארה שהרגו שהעיד א' על כנה"ג הרב של אחיו ז"ל בנבנחשתי מוהר"יבחתימת

 ז"ל מוהרח"ש מהרב שהביא מה ועי"ש עי"ש. שחרותו על המקרה שם שהואאוגלו

 הידוע נביאו על נביאו און קאמר דמדלא איסטרוגיטו די נביאו על שאמרבמי
 כדברי שכ' ח' בס' ז"ל אמארילייו מוהר"ש הגדול להרב וע"ע עי'ש. קאמרביניהם
 עי"ש. קאסאף אאיל שאמרו דהיינו אומנתו ע"ש המקרה בשם אפילו הנז'הרבנים
 כרם בס' דבריו הובאו ז"ל עשאל מוהר"ח להרב ראינו מצאנו כי אמתהן

 על דכשמדב' מדבריהם דנ' דכתי רבוואתא הנהו כל שהביא שאחר ד' סי'שלמה

 דלא נרגא למשדי איכא האי דבכל נלע"ד העיון אחר ברם וז"ל: כתב סגי,הידוע

 והם אחרים טעמים בהצטרפות אלא תשובות תרי בהני מוההשד"ם הרבהתיר

 להאי שריותא שום דליכא נראה דכתיבנא מילי הני מכל מ"ש עד וכו'גדולים
 עפ"י תקוה פתח הש דעדיין נלע"ד אמנם ודו"ק. בנ"ד דכוותא וה"נ עיש"באיתתא
 הרב דברי שהביא ח' וטי' ג' בטי' תשובות בשני המח' הגדול להרב דחזינןמאי

 בהא אוגלאן קארה דבאומרו בזה אצלי המתבאר וז"ל: שכ' בנבנשתמוהר"י

 כמ"ש אביו שם תמורת הוא טאפינגי ובאומרו שלו, העצם שם תמורת הואהידיעה

 נראה הרב דברי עפ"י מעתה עי"ש. עירו שם י"ח יצא בקושטא ובאמרומוההש"ר,

 קי אקיל קונוסקו לו ייו שאמר אומנתו שם הגוי הזכיר שאח"כ כיון בנ"דדגם
 הו"ל א"כ איגרות ולהביא להוליך הצורך לעת רץ שהיה דהיינו קארטאטייבאבה

 האמור מעין ועי' אביו, כשם שהוא אומנותו ושם שמו לפנינו הרי וא"כ אביו,כשם

 מוהריב"ל לדעת אף חשיב לא סאפונגי דאומנות מ"ב טי' רחש ח"א פ"מלהרב
עי"ש.

 מוליך היה דלפעמים זה דכעין נראה כי לגמגם יש עדיין לכאורה כיאיברא
 ח"ב פמ"א הרב רבא כתנא הגדול להרב חזינא והכין אומנות שם יקרא לאאיגרות
 היינו להכירו, טימן זה אין שוורים דקונה מוהריב"ל ע"ד ע"ד דקמ"ט ק"זסי'

 לאומנות פנה ואח"כ שוורים קונה זמן שקצת לפי מיוחד אומנות בעל שאינוכמטום
 ועוד עי"ש. בנקל אומנותם משנים אינם חנויות ובעלי אומניות בעלי אבלאחרת,

 מל' כן מורה אינו מוהריב"ל ע"ד הר' שכתב האיחילוקא מעיקרא לענ"דכי

 פ' או הצורף פי' הרצען בפ' אבל שכ' אומנות מיני כמה בל' כ' דהרימוהריב"ל,

 הר' דלדעת ובאופן מיוחדים, הם מטתמא האומנות אלו ובכל שווריהקונה

 לשבר מזור הש דעדיין נלע"ד כ"ז עם ואולם אביו. כשם אינו אומנות שםמוהריב"ל
 שם שאינו אף שוורים הקונה באותה עצמו מוהריב"ל הר' דברי עפ"י והואזה

 מי יש אם שיעשו חיפוש ע"י הרב התיר ועכ"ז פמ"א הר' כמ"ש ~ויוחד,אומנות
 ובנ"ד שמו אפילו נזכר לא דשם מדהר' עדיפא ונ"ד עי'ש, משם אדם שיצאשיזכור
 מי חש אם דהיינו מבורר יותר החיפוש לעשות אפשר טופוס דהיינו שמושנזכר
 פר"א הרב וכמ"ש מעולם העיר מן שיצא איגרות מוליך שהיה אחר טופוטשזוכר
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 עי"ש.בממקנתו
 דלא כיון מהני דלא נראה בנ"ד חיפחט ע"י להתיר הכתוב כל עם כיאיברא

 נלע"ד אמנם התשובה בראש שם פמ"א הר' ובמ"ש עירו שם הגוי בדברינזכר
 דנ"ד ח' מי' שלמה כרם הרב מ"ש עפ"י והוא עירו, שם נזכר כאילו חשובדבנ"ד

 דבריו וכל בשאלוניקי הדר עם מדבר היה מל"ת דהגוי דכיון בנ"ד וא"כ ד"הע"ב
 והו"ל קאמר, ממאלוניקי היהודי דעל מ' אין ביניהם, הידוע על שמדבר הניכרבל'

 הר' העד דזה דכיון דכוותא ה"נ וא"כ ע"כ. פ' מעיר פב"פ בפירוש אמרכאילו

 הו"ל המאורע, לו מיפר בדרך לעיר ובביאתו העיר תושב שהוא לגוים נודעשלמה

 הביא שם הרמתה בתשובתו שם פמ"א הר' כי ועם העיר. שם בהדייא לו אמרכאילו
 דלא הנהרג מעיר הוא שהעד דאע"פ בזה דגמגמו ז"ל ומוהרשד"םממוהריב"ל

 לא דע"כ יודו כ"ע דבנ"ד לענ"ד כי מלבד הנה העיר. שם הזכיר כאילוחשיב

 הכי, דמיקרו טובא אינשי דאיכא מורגלים בשמות אלא ודעימיה מוהריב"למחמרי
 בך ששמותיהם אחרים אדם בני שמות הביר דהגוי אפשר וא"כ י"ט, אליה יומףכמו

 העולם שבכל ובמדומה מאוד זר שהוא דנ"ד זה בשם משא"כ מדבר, הואועליהם
 ל'ז מי בתשו' שכתב ז"ל הר"ן בשם הפומקים כל מ"ש נודע וכבר כזה, ימצאלא
 על שהוא שנודע כל אלא לעיכובא, לא וש"ע וש"א שמו דבעינן בתומ' שאמרודמה
 בתר הרי מ"מ דפקפק אע"ג שם גופיה הרפמ"א הרי דין מן בר מגי. לנוהידוע

 שהרב כיון להקל בזה שראוי אני אומר ומ"מ וז"ל: הרב"ש כדברי המכיםהכי
 וכו' להתיר למעשה הלכה הורה מורינו והרב כממתפק, אלא זה אמר לאמוהריב"ל

 דבריו.עיש"ב
 שהביא ע"ג ד"ל רב הון במ' ז"ל נחמיאמ מוהר"א הגדול להרב חזינאוהכי
 אין וכו' אצלו נודע היה והמעיד וש"א שמו אמר דאם פ" מי' ח"דממוהרש"ך

 דב"מ להר' ראיתי כ"ז ואח"כ יעו"ש. אצלו הנודע ע"ז כ"א אחר, על שדיברלחוש
 מגי, הידוע על מדבר דכשהוא ודעימיה דמוהרשד"ם ההיא הביא הוא שגמ ז'מי'

 יומף דכמה התם דשאני וחילק דיומף, ההיא על כמ"ש מוהריב"ל מדבריונרגש
 זר שם שהוא טופומ שנקרא דבנ"ד לעיל למ"ש מיעתא שנראה עי"ש בשוקא,איכא
 שהאריך שאחר ע"א דרי"א פ"ד מי' ח"א משה פני להר' וע"ע מוהריב"ל. הר'יודה
 מוהריב"ל הוראת עפ"י עדותו דוחה שמאל אם שכן וכיון וז"ל: העלה הלכהזו

 והר"י מוהרי'א תשו' עפ"י מקרבת ימין ז"ל, ומוהרח"ש ומוהרשד"ם זקניומרן
 קורט ובין ביניהם ידוע היה זה שישמעאל אהרן יאמר אם ז"ל ומוהרימ"טממוט

 יש דלמקמטה במופו ע"ג דרי"א וכ' חזר דהר' ואע"ג בנ"ד, נאמר וה"נ עי"ש.מאלי
 הלוי למוהר"ם עי מ"מ עי"ש, והראנ"ח ומוהרח"ש מוהריב"ל הר' לדברילחחט
 כדעת ממוהריק"ש הביא בע"ד ושם שהאריך מה דקע"ג מ"ה מי נועם דרכיבמ'

 דכיון כאמור דכ"ע אליבא י"ח יצאנו דלענ"ד כת' כבר בנ"ד ומיהומוהרשד"ם.
 שם הזכיר כאילו הו"ל מעירנו הוא והשומע הידוע על שהוא ניכר בל' מדברדהגוי
 ומה וז"ל: הרפמ"א כ' כבר בעיר, המעיד עם הגוי של דבריו היו דלא ואע"געירו.
 לטום אשכחן לא העיר תוך כמגיד הוי לא ש"ע לעיבורה חוץ דהמגיד מהרמ"בשכ'
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 עכ"ל. בזה שחילק מהפומקיםא'
 וז"ל: ע"ג דל"ט א' מי' הכמף צרור הר' מ"ש עפ"י אחר מניף לעשות השותו

 בין אשר בדרך אותם הרגו וכו' הר' הללו אנשים דשני בשאלה הנראה דכפיוכ"ש

 וא"ל המיזילגי פגע דרך באותו שם וכשהלכו למוגימטירייו, כילוגראדוארנאהי

 שכן וכיון או' הוא דרך דבאותו ודאי קאמטו איניל הרוגים גידייומ אלומ וידוקומו
 עי"ש דבריו על הק' ז"ל דכ"מ הר' כי אמת והן עי"ש, וכו' דמוהרי"ט כההיאהו"ל
 מה כנ"ד דגם וכיון כעלמא, למניף הרב מ' לן תיהני מ"מ בנו. הר' שצייןכמו

 עליון כדעת בעירו כמעיד הו"ל ההריגה שנשמע כמקום בדרך היה הגוישמיפר
 ודו"ק. ז"ל גאטינייומוהר"א
 ונמתייעו ד' מ" כר"ש במ' עשאל מוהר"ח מ"ש אחר מניף לעשות ישותו
 דזה לומר אפשר דאיך לשבח טעם הש ועוד בדמ"ו וז"ל מהאחרונים כמהמדבריו
 היה וגם קויימגי אכיו שהיה אחרת מעיר איש על היה התורגרמות המיחואשר
 א"כ לתוגרמות, ידוע אוגלוני קומגי האהש שזה לנו שידוע אחר דיאכאן שלחתנו

 שהיה השומעת האשה תחשוב לבל וכו' אחר אהש על היה התוגרמות של שיחתןאם
 שהיה ששמעתי מה כפי הנעלם דזה דכיון דכוותא ה"נ עי"ש. ע"כ שכעירםאותו
 אם הדרך אם על ימיו ורוב רץ שהיה להיות המפרים כני ולכל הקיראגימ לכלנודע

 שאינו לפרש לגוי לו היה איגרות מוליך דאיתרמי אחר טופומ על מדכר שהיהאיתא
 הידוע.ע"ז

 זה אם לברר תחילה דהיינו והחיפוש הבדיקה דאחר דנראה האמור מןהמורם

 היה הנעלם זה אם וגם הנעלם עיר עירנו תהיכ שהוא המל"ת לקייראגי ידועהעד
 ואח"כ אומרים. ששמעתי כ' כאשר הכפרים לכני גם טופומ כשם לכל וניכרידוע

 דהיינו ק"ז, כמי' פמ"א הר' דבריו והביא י"ח במי' מוהריכ"ל הר' שכ'החיפוש
 אחר בין זמן כשום טופומ ששמו אחר אדם שום יצא אם כולה העיר בכלשיחפשו

 פ"מ ועי' ודו"ק, מ"ש מכל כמתבאר צד משום פקפוק שום ליכא ונפטר שנמעזמן

 ודוק. אמנם ד"ה ע"ג דק"ח"א

 חיפוש ובלא הלין לכל צריכנא לא דבנ"ד לומר בראש הש דמקום וראיתישכתי
 מוהר"ש הקדוש להרב שראיתי מה עפ"י והוא להתנמכא, שרייא דא איתתאהנזכר

 שאמרו א' עדות על הרחיב שהאריך י'ט מי' שמואל מעיל כמ' זצוק"לפלורינטין

 ע"ד כדל"כ וז"ל העלה הלכה וזו פארינירו, דיאיל אירמאנו איל קצב אאילמאטרון

 ולא וכו' קמח מוכר אח להם שיהיה קצבים כ' שיהיה הוחזקו לא כנ"דוהכא

 שע"ז ברור שהדבר כיון שמו הוזכר שלא למה לחוש אין א"כ שמכיבותיה,כעיירות

 לנו ידועות שאינן אחרות לעיירות למיחש וליכא דמל"ת הגוי שהעיד הואהקצב

 נקראים אנשים כ' הוחזקו שלא כיון בנ"ד וה"נ עהש"כ. מצוייות שיירות שאיןכיון
 שהעיד. מה הגוי העיד הנעלם דע"ז ודאי כידוע שיירות שכיחי לא וגם טופומכשם

 דעשוי אומנות שם דהיה משום היינו בנ"ד פיפוט הר' הצריך עכ"ז כיואיכרא
 בראש כ' כבר ובנ"ד מוהרא"ג. דכרי על לכתוב שחזר מדבריו וכמתבארלהשתנות

 דכרי על שכ' מוהרא"ג דכרי לפי כי אמת הן אומנות. שם אינו זה דשם דודאיאמיר
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 היה דאפילו ועוד וז"ל: ע"ב דמ"א הכסף צרור בספרו שכ' פלורונטין מוהר'שהר'
 הייתי עכ"ז לסאלוניקי, קרוכ היה מקום ואותו לקצב הרגו פ' במקום הגויאומר

 שכיחי דלא ואע"ג קצב אותו היה לנו ידועה שאינה אחרת מעיר דדלמאמסתפק
 ולא הוחזקו שלא מה מהני לא לכאורה ג"כ בנ"ד וא"כ דבריו, עיש"ב וכו'שיירות

 בא העיר ומאותה שיירות ששכיחי הלך אחרת לעיר הנעלם דדלמא שיירות,שכיחי
 במעוז והחזיק חזר ע"ג דל"ח בס' שמואל מר הר' כבר מ"מ שהרגוהו, למקוםאחר
 שכבר אלא דבריו, על לעמוד יש לענ"ד כי ועם דמוהרא"ם, לההיא דל"ד וכ'דבריו

 פשיטותיה שבקינן דלא ודאי הלכה לענין מ"מ בדבר. לפלפל פנאי לי שאיןכתבתי
 כמסתפק מוהרא"ג הר' דגם מכיון מוהרא"ג, של לס' וחיישינן שמואל מרדהר'
 ודו"ק. להקאמר

 אלשיך מוהר"ם דאורייתא רבא ספרא הגדול להר' בחפישה מצאתי כ"זאח"כ
 שהרגו אחד גוי שהעיד ברזילי ששמו אחד יהודי על שנשאל מ"ב, סי' בתשו'ז"ל

 וזו שמו, אלא הוזכר שלא ממש כנ"ד והוייא נכסיו גובה בכפרים שהיהלברזילי
 דלא דכיון חדא בנ"ד, נמי דשייכי טעמים מב' להנשא מותרת דאשתו העלההלכה
 הח"ר לדעת דאפילו גם מצוייות, שיירות דלהוו אע"ג בעיר ברזילי תריהוחזקו
 קאמר אי אבל פב"פ, דקאמר היכא היינו עירו שם דבעינן ודעימיה מטראניישעיה

 שאמר כיון דכוותא וה"נ עי"ש, ביחוד ע"ד שהוא בודאי מסויים פ' דבר בו שישפ'
 אליבא שבזה וכו' הוחזקו לא כי הרב שכ' הב' הטעם וכן אגרות, ומוליךטופוס
 שכיחי דלא וגם מעולם, טופוס ב' הוחזקו דלא בנ"ד שייך שרייא איתתאדכ"ע

 הר' דברי עם מסכימים שדבריו שמואל מעיל הר' בשם לעיל וכמ"ששיירות

 שעות ד' כמו לעיר סמוך הוא לנעלם שהרגו דהמקום בנ"ד וכ"ש אלשיך,מוהר"ם
ודו"ק,

 שהדבר נלע"ד שכ' והחיפוש הבירור לעשות יכולים היינו דאם דמלתאסיפא
 שרייא דא דאיתתא נלע"ד לאו ואי פקפוק, מכל יוצאים היינו ובזה מאוד טובהיה
 בשם לעיל מ"ש בהצטרפות וכ"ש ז"ל, מ"ש והר' ז"ל אלשיך מוהר"ם דבריעפ"י

 ולהיות בזה הנלע"ד זהו סגי, הידוע על דכשמדבר רבוותא והנהומוהרשד"ם
 נמרץ. בקיצור הוא שכתבתי ג"ז ואף בזה, להאריך יכולתי לא נחוצההשעה

 מוהר"ם להר' יראה הרואה קברתיו, הגוי אמר שלא הג' לספק נבאמעתה
 וכולהו קברתיו לומר בעינן דלא דברזילי נידון באותו טעמים ג' שכתב ז"לאלשיך

 למדקדק מוכח דנ"ד העדות מל' דגם ועוד שמו, דהזכיר חדא בנ"ד, נמישייכי
 מצאנוהו, שאח"כ אלא ההריגה בעת נמצא דלא מדבריו נראה המעיד)דהגוי(
 הרמב"ם מודה ההריגה בעת שם התוגר נמצא דלא דהיכא הרב כ' כבר שכןוכיון
 קברתיו אצ"ל דבמכירו ז"ל הר"ן לדעת שם הרב מ"ש וגם קברתיו. צ"ל שאיןז"ל
 להרב"ד ועי ודו"ק. לנעלם היה מכירו שהגוי העדות מל' מתבאר בנ"ד ג"זעי"ש
 וכהשם ע"ד ד"ט י"א סי' התשו' סוף עד הג' ולס' ד"ה ד"ט ז' וסי ד"ו ד' סי'ז"ל

 סל עולם גבעות בס' וע"ע קברתיו. לומר בעינן דלא לנ"ד תריצי טעמי כמהבארה

 ע"ג ודנ"ד ודמ"ה ע"ב ודמ"ד א' סי' דל"ז שלמה כרם בס' וע"ע די"ג ח' וסי'ז'
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 ע"ד, דקמ"ד ך' דמי' התשו' ומו' ודקמ"א ה' מי דב"מ במ' וע"ע מעתהד"ה

 בהרבה ודל"א ד"ל חיי מם ובמ' התשובה, ע"מ ע"ד דנ"ז י'ח מ"מ אברהםובמחזה
 הלא אחרונים ויתר ז' ומי' דק"ח ה' מ"מ עיגונא מוהרח"ש רב הון בה'תשו'

 לנ"ד, תריצי טעמי במה יראה בעיניו בדבריהם והמדקדק לרמזם. נלאתיבמפרתם

 מ"ג מי' ז"ל אלשיך למוהר"ם וע"ע פשוט שהוא וגמ הארבתי לא הפנאיולאפמ

 מ"ד. ומי ט' מי מוהרח"ש מ"ה, ומ"מומ"ד
 ביה לית בזה דגם אני רואה להריגתו ג"י אחר הגוי ראהו דדילמא הד' המ'ועל
 שנמתפק מ"ג במי' ז"ל אלשיך מוהר"ם להרב דחזינן והוא ועיקר. בללמיחוש
 בטביעות אותו ומבירין הרוג דבשמצאוהו שבתב הטור לדעת דל"מ והשיבבמפיקין

 שממתפק ז"ל ההשב"א לדעת אפילו אלא עליו, ומעידין ג"י תוך שנהרג תוליןעין
 יודע, איני ואומר אותו שואלים ואנו קמן דהעד אלא נמתפק לא דע"ב למימראיבא
 ז"ל ההשב"א נמתפק לא ודאי בהא דנשייליה קמן וליתיה לו והלך העיד אםאבל

 וע"ע יע"ש. ג"י בתוך דראהו אמר הוה קמן הוה אי לומר תולין דאנו הואומודה

 להא. למיחש דליבא מדבריו דמתבאר ע"ה ומל ל"ה מי א"ה ז"ל מוההשד"םבדברי
 בדי ההרוגים להטמין הבפרים בני שדרך נ"ז במ"מ מוההשד"ם מ"ש לצרף השועוד
 בעולם היה ולא מיטמן כבר שהיה ודאי ג"י אחר היה ואם עליהם, יעלילושלא
 השומע דבעד להוביח שהאריך י'ב מי ח"ב בתשו' מוהריב"ל להרב וע"עעי'ש.

 עמם"ב. שלם בפרצוף ג"י תוך ראהו דהמגיד להקל תלינן אחרמפי
 דק"ב נ"ב מ"מ חיי מם במ' ז"ל עשאל מוהר"ב להרב ראיתי בי אמתהן

 פשפש בנדונו שם ז"ל והר' שקול, מחלוקת שהוא וב' מערבה מול מערבהדהעריך
 נאמן דאינו הרוג מצאתיהו האומר הממל"ת דגוי הסוברים י"ח לצאת מצאולו'

 מר הר' משם שהביא דק"ג בהמב' מוהרח"ש ן' הגדול הר' בדברי עי"ש מ"מעי"ש.
 דקצ"ב קי"ג מי' ח"א פמ"א במ' רבא בהנא להר' מצאתי ושוב להקל. שב' ז"לאביו
 בלל ב' דבר ומוף זה, בענין שהאריך מה עי"ש אחריתי מפקא איבא תו ד"הע"ד

 וז"ל: ע"ב דק"י ז' מי' ז"ל להרדב"מ ראיתי ובן עי"ש. זה במ' להקל דחשהעולה
 לעיל ב' כבר ג"י, לאחר או ג"י בתוך הנהרג להר' ראו אם ידענו שלא הג' המ'ועל
 דבל עי"ש ובו', חבול שהיה בדבריהם הוזבר דלא דביון ועוד ובו'. להקל דחש ז'מי'

 ע"ד דק"ז ז' מי' להרדב"מ וע"ע ע"ז מי' ח"ב בפ"מ ועי' בנ"ד. נמי שייבידבריו
 ג"י, אחר הגוי ראיית היה דלמא בנ"ד לחוש שחש מה ואראה נא ארדה ומעתהד"ה
 שיהיה איך העלה, הלבה זה דבר ומוף וזוית פינה הניח לא בי שהאריך מהעי"ש
 הרבה ראיתי שבבר ובאמת ועי"ש. ובו' להתיר יוצאה תורה הבי ובין הביבין

 נר' ובמ"ש לרמזם יבולתי לא הפנאי ולאפמ באמור, ומעריבים ממבימיםאחרונים

 וז'. ו' מי שלמה ברם להר' וע"ע זה. למ' למ'די
 זה שבמפק אגיד האמת הברה, קול עפ"י הגוי דברי בל דדלמא הה' המ'ועל
 ראיתי אח"ב ושוב הברה, לקול חיישינן דלא להוביח תשו' הרבה אצלי מצוייןהיה
 ד' מי' ז"ל שמואל מוהר"י המופלא הר' גימו ומר ז"ל נחמיאמ מוהר"א הגדוללהר'

 בו, להתגדר מקום הניחו ולא ידים רחבת והאר"ש למעניתם, הרחיבו שהאריבומה
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 וגם ההריגה מקום דסיימ בנ"ד גם מה להא. ימיחש דליכא מדבריהםוהעולה

 לקול חיישינן לא דודאי וכו' נייבי לה פור בידו סי' אי באמרו הגוי לשוןהאריך

 שכ' מההיא עדיפא נ"ד ולענ"ד הגוי. בה~קר קא שקורי הא כי ובכלהברה,

 בזה גם דודאי בבושקי מוטל שראהו דנ"ה ז"ך בסי ז"ל פ"מ מהר' הנז'הרבנים

 דסיים דמלבד בנ"ד משא"כ שראהו, ואומר שמע דג"ז דאפשר הוכחה, כ"כאינו
 שהיה במקום היה שלא ההכאה מקום לברר אומר הוסיף עוד מושלך שהיההמקום
 דנ"ה. ט' וס"ס דנ"ד ח' וס"ס דמ"ה ג' ס"ס שלמה כרם ועי'מושלך.

 איסטאבה "סי לגוי כששאל העדות בדברי להסתפק העיר נבא אמרנו אםוהנה
 עוד לעשות לכאורה נראה היה זה מל' קונוסימוס", לו אי סי " והשיבביסטידו"

 סי' תה"ד הר' לדברי אתאן שכן וכיון המלבוש, סימני הגוי שהזכיר חדא ספיקותב'
 דבריו ובתוך הריגתו הגוי וכשסיפר מחייו הנעלם לגוי נודע שהיה דכלרל"ט,
 פ"מ עי הלזה לס' הנה הסימנין. מחמת הוא שהכירו דמה חיישינן סימניןהזכיר

 בארבה סו קון ישמעאל אירה "קי העד שאמר בזה כיוצא נידון על פ"ד סי'ח"א

 הלז, בפרט והעמיק הרחיב שהאריך מה עי'ש דאמישיקו" די אנטירי סו קוןרובייה

 ועוד למיחש. דליכא בארה ומשם עי"ש נחזור מעתה ד"ה ע"ד רי"ז בד'עי'
 כיון סימן שום זה אין לבוש שהיה שאמר דמה סימנין, הזכרת ליכא בנ"דדמעיקרא

 העד שהעיד קי"ג סי' ח"א להרפמ"א ועי וכך, כך שהיו המלבושים ייחדדלא

 ביסטידו. סו קון אי וכו' איגאדו בוגאישיגי לקונפראדו שראה הגוי מפיששמע
 שהיה הזכיר לא הריגתו כשסיפר דמעיקרא בנ"ד כי כ"ש מ"ש ע"ד בדקצ"בועי'ש
 פשוט. נר' וכ"ז להשיבו הגוי הוכרח לו ששאל דלאחר אלאלבוש,

 "אי לבוש שהיה שאמר אחר דבריו בסוף שסחם ממה עוד להסתפק באנוואם
 למיחש, דליכא נלע"ד הכירוהו לבוש שהיה דמחמת קצת דמשמע קונוסימוס"לו

 מאמר שהוא קונסימוס לו אי לומר ולא הכירוהו המלבוש דמחמת דהול"לחדא

 ע"י הכירו איך דבריו ולאמת להודיע המלבושים סי דהול"ל ועודנפרד.
 שנסתפק למה ל"ד דנ"ד ובודאי היכא. סי' ליכא לבוש שהיה דמההמלבושימ,

 קונוסים לו אונדי די דימאנדי "לי שאמר העד דברי על ה' סי' בא"ההרב"ד
 אין כי עי'ש. וכו' מאנטה" אונא פאייארון לו קי דישירון מולו אאיריספינדייו

 עי'ש. הרא"ש ותשו' מוהרי"ץ מתשו' הר' שהביא מה ועי'ש נ"ד, עם דימיוןלו
 ומחמת החורף בזמן היה הנעלם זו של שהריגתו דכיון בנ"ד למיחש ליתאגם

 שהיה חיישינן דלא כמו להא, ליתא דודאי היטיב הגוי הכירו ולא פניו נשתנוהקור
 טוב סי' ז"ל ששון למוהר"א בזה עיין ועוד ופשוט. לעיל כמ"ש ג"י אחרראיתו

 תיצביין, די גבר לכל להתנסבא שרייא דא דאתתא נחתינן ובהא סלקינן בהאעי"ש.
 מ"ש כל כי היום והגדתי נמרץ בקיצור לקצר עי אמרתי השיאני הנחץ כיולהיות

 הענין בחומר לנפשי אנכי ירא כי למעשה ולא להלכה לא כונתי כי ועד היודעהוא
 משפט ולהם בקרקע רבותי לפני הלכה בדבר ונותן כנושא אלא אינן דברי וכלהלז,

 מעיקרא. בטילין חשיבין כלא ודברי לקרב, או לרחקהגאולה
 פירירה. אברהם בכ"ר משה זעיראאנא
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 זצוק"ל דאנון מנחם בנימין מוהר"ר הסכמתזו
 'צ כ )יב(סימן

 עדים. העם כל כאן אין זקנה כאן אין חכמה בי מצאת מה כלי כל את מששתכי
 לשמוע אוזן לו יעיר כזוכה, זוכה שאינו את עשית הערער, טפלת אלפנית

 מדא דלבהט למאן באמירה הנקנים דברים שיעור להם שהן דברים אלוכלמודים.

 ודברים אחת שפה הארש כל ויהי ויין בשר כרסו שמילא למי הבדים, לבושלאהט
 הקשית עדים. בגד בגדי בקרה לבוש אין שמלה ואין לחם אין ובביתיאחדים.
 כגידים. קשים דברים שבערוה בדבר גם ומה לההטאל, דעת בו שאין למילטאול
 עלי ערבים כי על נסוגותי לא אחור כי לי היתה זאת חפצתי רצונך לעשותאמנם
 מלהשיב כבדים ידי היו ואל אחור ימיני השבתי לא כי גרמא ודין דודים.דברי

 דברי לב בכל קריתי מודים. האומר קול לבבי עם כאשר דבר חצי או דברשואלי
 הם פז אדני על מגדים. פרי עם למתוק כדבש בפי ויהיו נחמדים. ומפז מזהבכת"ר

 כלפידים בוערים ספיקי חמשה זה בק"ע שהט כת"ר כתב אמת דברך ראשמיוסדים.
 בכחך והעלית ובינה חכמה רוח תשאם ורוח תזרם מבינתך רוח ישא כולםאת

 יחידים.להושיב
 וידוע בקשר הגוי דברי בא שלא הראשון הס' גלי ותפיץ תשבר קדיםרוח
 ק"ד בעינן דלא רבנן מודו דבנ"ד כת"ר וכתב ק"ד, בעי' והרד"ך דהר"ןדאליבא

 כי ודאי לספר הגוי התחיל ההריגה למקום סמוך וכשבאו בדרך מהלכים דהיודכיון
 הולכי בדרך חידוש כמספר וסיפרו ונזכר המקום דראה אלא להעיד נתכווןלא

 אמינא ואנא אחרים. ומפוסקים חיי סם הרב מדברי לזה ראיה כת"ר והביאדרכים,
 ולהגיד לספר הגוי כונת היה לא בנ"ד דאעיקרא כלל, לזה צריכים אנו איןדבנ"ד
 מאס "אקי שאמר דבריו מתוך כנראה הריגתו מקום להודיע אלא כלל,הריגתו
 היא עצמה שההריגה הוא מדבריו והמובן טופוס". אה מאטארון לוקי איסאבאשו
 הפוסקים בדברי מפורעי בא כבר וזה המקום. להודיע אלא חדען כל ואין לבלידועה

 זה שהביא שמואל מוהר"י הר' על והתימא יע"ש. בפסקי שהבאתיהראשונים
 לנידון כלל ראיה מכאן אין ואעיקרא בראשונים, יוצא מפורעי וכבר אשכנזימהר"ב
 על כלל העיד לא אשכנזי הרב מו' בנ"ד אמנם ג"כ הריגתו על הגיד דהתםדידיה,
 כלל. לחוש אין הזה הס' דמצד פשוט הדבר שיהיה איך בנ"ד. כמוהריגתו
 כחך וישר הי"ד הנהרג אשת לעלובה ארוכה להעלות עליך יעלה המושלרוח
 והביא ועירו. אביו ושם שמו נזכר שלא הב' הס' נץ יאבד מבינתך שמרוחאריה
 על דמדבר דהיכא מרנן דסברי הפוסקים ושאר והמבי"ט מוהרשד"ם מדבריכת"ר
 ששמו אחד אהט אמר ולא אטופוס" "מאטארן שאמר בנ"ד וא"כ וש"ד, מהניהידוע
 ועירו. אביו ושם שמו במקום מהני שפירטופוס

 התירו דלא בכ"ש דברי הובאו עשאל מוהר"ח במ"ש עיניך מאור שלטושונ
 ואפ"ה אחרים, טעמים בהצטרפות אלא הידוע על דמדבר טעמא בהך הנז'הרבנים
 במ"ש אביו כשם הו"ל אגרות מוליך שהיה אומנותו שם דהוזכר דכיון כת"רכתב
 אביו כשם חשיב לא אומנות דשם בהיפך ס"ל דמוהריב"ל כתבת שוב כ"ש.הרב
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 שרצה פמ"א הר' על כת"ר והקשה שוורים, קונה פ' הצורף פ' הרצען פ'כאומר
 אלע מהני דלא מוהריב"ל כתב דלא קבוע, שאינו לעומנות קבוע אומנות ביןלחלק
 שאר אבל אחרת, לאומנות פונה ואח"כ שוורים קונה ומן שקצת לפי שווריםבקונה
 הרצען פ' אבל וז"ל מוהריב"ל כתב שהרי עליו תמה וכת"ר מהני. אומניותאומניות

 על ותמיהני מחתא. בחדא לכולהו מחת דהרב הרי שוורים, הקונה פ' הצורףפ'
 הביא הרב שהרי מוהריב"ל, דברי ח"ו שכח שבתכ"ד להרפמ"א חשדת איךכת"ר
 מיוחד אומנות בין לחלק כ' קיימת, הדיו לחלוחית ועדיין הנו' מוהריב"ל דברישם

 והוא פשוטים, פמ"א הר' דברי נראים התיהיבות ובקצת מיוחד. אומנותלעינו

 שאינו אומנות ל"ש קבוע אומנות ל"ש אביו שם במקום מהני לא אומנות שםדודאי
 כשבא אלא לחלק פמ"א הר' כ' ולא הרצען פ' הצורף פי' מוהריב"ל כמ"שקבוע
 אחר יאודי יצא אם בעיר חיפוש שצריך שם מוהריב"ל שכתב בעיר חיפושלעשות
 יאודי משם יצא אם בעיר שיחפשו לא אבל מהני בכה"ג דדוקא שם וכתב חור,ולא
 עי"ש, קי"ג סי' בח"א הנז' הרב בתשובת מבואר וכן שוורים. לקנות שהלךאחר
 קבוע באומנות אבל שוורים, בקונה אלא מוהריב"ל אמר דלא פמ"א הרב כתבוע"ז

 צריך ואינו פשוט וזה חור, ולא אחר אומנות בעל מהעיר יצא אם בעיר שיחפשוסגי
לפנים.
 דלא מטעם בנ"ד מהני לא בחיפוש דאפילו נראה דהיה כת"ר כתב עתהתו
 לו וסיפר מהעיר הוא דהשומע דכיון כתבת ושוב העיר, שם המגיד בדבריהווכר

 פמ"א מהרב הבאת שוב העיר. שם שהזכיר כמו הו"ל לעיר ביאתו בדרךהגוי
 אמרו דלא מודו ור שם שהוא דבנ"ר כת"ר וכתב בוה, גמגמו והרשד"םשמוהריב"ל

 שאינו ור שם עדיף וכי וה על תמה ואני דבריו. תורף אלה מורגלים בשמותאלא
 הידוע על כמדבר ומדבר אביו ושם שמו שהזכיר ואפ"ה אביו ושם משמו טפינמשוי
 מוהרח"ש, בשם כן שכתב יעו"ש והרשד"ם, מוהריב"ל דמחמירים הרפמ"אכתב
 א' סר לאה"ע בתשובותיו ומרן לבד. בשמו אפילו שרי ור דבשם אפשר איךוא"כ

 אלף מיני אחד אלא כן שנקרא מי נמצא ואין משונה הי ששם ואע"פ וו"ל:כתב
 וכו' כן שיקרא אלף מיני אחד נמצא לא ב"ג יצחק דהא ספק, מידי מוציאני והאין

 ל"ג בד' שכ' רב הון הר' בשם ומ"ש יעו"ש. עירו שם הזכיר לא אם מהני לאואפ"ה
 משום אלא רב התיר דלא ראיה, 0תצם אין וכו' ניכר והיה אביו ושם שמו אמרדאם

 שם שכתב הנזכר הרב על לי הוקשה ואעיקרא בנ"ד. משא"כ ג"כ אביו שםשהוכיר
 ח"ג, מוהרח"ש דכ"כ והביא מודו כ"ע וכו' ניכר והיה אביו ושם שמו הוכירדאם

 ל"א ד' בקו' מוהרח"ש ודברי מוהרח"ש בשם כן כתב איך הרב על נפלאתיונוראות
 מהני לא והרשד"ם מוהריב"ל לדעת אביו ושם שמו הוכיר דאפילו מיללו, ברורג'

 פמ"א. הרב שכתבוכמו
 ומצאתי שמואל, ממוהר"י היא רב הון בס' שהובאה וו שתשובה ראיתישוב

 בדברי נפל דט"ס כתב ושם מ"א בד' הנו' ממוהרי"ש אחרת תשובה הנו' בס'עוד
 דלא משום לגמגמ יש עדיין בנ"ד שיהיה איך דעתי. נחה ובזה יע"ש בקו'מוהרח"ש

 אביו שם במקום אומנתו מהני לא דמוהריב"ל ואליבא אומנתו, אלא אביו שםנוכר
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 מטעם אלא התיר לא דשם לנ"ד, ראהה משם אין ז' סי' ד"מ הר' בשם מ"ש גםכ"ל.

 מוהר"ם דהרב מההיא גם יעו"ש. מכירו שהוא לו ברור שהוא דמשמע תדעדאמר

 קכ"ח י"ג סי' ד"מ הרב דכבר ראיה אין וכו' הרשד"ם כדברי שכתב ד"נ בס'הלוי

 דרוב חדא להתיר "ש דבנ"ד נלע"ד ומ"מ יעו"ש. עליו תפשו ברודאומוהר"א

 ופ' צורף דפ' מוהריב"ל כתב דלא ועוד כש"א חשיב אומנות דשם ס"להפוסקים

 בשוקא איכא רצענים וכמה צורפים דכמה משום אלא אביו, כשם חשיב לארצען

 אלא אומנות באותו דליכא באומנות אבל אומנות, משם טפי מסוים הוי אביוושם

 שהיה בנ"ד וא"כ אביו. כשם דמהני הוא דמסתברא ומלתא פשוט הדבר מזערמעט
 בעלי וגם אביו, משם טפי היכרא דהוי נראה המה ומועטים אגרות מוליךרץ

 ועוד כפרים. בני להקריגיש אחרות מאומניות טפי וניכרים ידועים זהאומנות

 אמר דאם ג' קמ"א י"ט סי' בד"מ ועיין יעו"ש, בנ"ד להתיר בפסקי טעמיםכתבתי

 ייבאבה קי אקיל אמר נמי והכא מוהריב"ל, לדעת אפילו לצאת מהניאקי"ל
קארטאס.
 כת"ר מ"ש אמנם בפסקי, הבאתים מקצתם כבר שהבאת אחרים הטעמיםוהנה

 דבר דקאמר משום אלא הרב התיר לא דהתם ראיה, אין אלשיך דמוהר"םמההיא

 בנ"ד אבל הרב, כמ"ש אביו משם עדיף וזה כפרים באותם נכסיו גובה שהיהמסויים

 אהרן ביד ועייז אביו, כשם חשיב לא מוהריב"ל ולדעת האומנות שם אלאליכא

 מהטעמים שרייא דא דאתתא נלע"ד דינא לענין שההיה איך קכ"ט. אותהגב"י
 ושכתבתי.שכתבת

 במורגל נמצא אינו דכשהשם תשובה באותה כתב אלשיך מוהר"ם הרבוהנה

 אהרן ביד ועיין המורגלים. אביו משם טפי מסוים הוי ברזילי כגון בזרותאלא

 יעו"ש בזה", מגמגם "ולבי כתב קל"ו באות החבי"ב דהרב שבתב צ"ט אותהגה"ט
 בשם לעיל שהבאנו מרן מדברי אלע1יך מוהר"ם הר' על לו קשה והיה שצייןבס'

 שוב מהני. דלא כתב ואפ"ה אלף מיני אחד נמצא שאינו זר שם דהוא דאע"גהיביב

 אלע1יך מוהר"ם ומ"ש העיר לע1ם היינו דל"מ מרן דמ"ש לתרץ דאפשרראיתי

 מהני. דלא אלשיך מוהר"ם מודה העיר לשם אבל אביו, לע1ם היינודמהני
 השר כלל, לחוש שאין הפוסקים ים כיסמו ברוחך נשפת האחרים הס'ובענין

 הלכודה הזאת העגונה להתיר ושמאל ימין לנטות אין כת"ר ומדברי שסברתכחך

 אשר ה' לעבדי וגם הפקודים. על העומד מזה בן למזה וירצה יראה אםבמצודים.

 ה' קורא לאשר לקרא ועוד כיאודה לאריות זנב אהיה אני גם עומדים. ה'כבית

שרידים.
 ס"ט, דאנון מנחם בנימין הצעירנאם

 כ'צ )יג(סימן
 זלה"ה. מוהר"ר ע"ד הכבוד מפני להשיב נר"ו מור"א מוהר"רחזר

 שורות ממתקים. חיכו חידודים מעשה אומן ידי מעשה יחל כי אור אראהכי

 זרוע לו קרב עביד עביד דמר מילי קול וברקים. זיו מלאים למאורות והיוהעליונות
 בראותי נפשאי חדאי אומרת ה14ון מה עמוקים. מים נאמנים מימיו גבורהעם
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 האשה להציל דינא כעיקר המסכים שר המצודקים. דברים שגדול מידכרי
 העדות תשוכה של עולה הקים למען תריצי טעמי כמה טהור איש ואסףממצוקים.
 השחקים. מכלויי זנב יוצא אחד דבר חצי או דבר לדבר המלך אחר יבא ומיהזחקים.
 אך כחזרת, מצוה ע"כ מדאי יותר שקצרתי אנפשאי דאפסיד אנא כי להיותראמנם
 שחקים. שוכן מרום יושב בעזרת שיחהכמיעוט

 דבנ"ד* רב ניהו מו"ר כתכ לא או דברים קשר כעינן אם הס' על הקולראשית
 אמת הן והנה בד"ק. ככתוכ ההריגה מקום להראות כ"א הכונה היה לאמעיקרא

 דהגוי דאפשר בפנים כמ"ש לומר אפשר שפיר אכל הכונה, היה דכך לומרדאפשר
 שהיו ולהיות ההריגה, של זה חידוש להם לספר ורצה מההריגה ונזכר המקוםראה
 הכי ובין הכי בין ומ"מ וכו' מאטארון אקי לומר התחיל ההריגה למקוםסמוך
 אלא מיחוש שום ביה דלית מהס' שציינתי מה כפי כפסקי רמזתי כבר הכונהשיהיה

 ותל"מ.שקצרתי
 אומר וע"ז פמ"א, הרב על תמיהתי על לתמוה שהרכה מה ראיתי הלוםהגם

 דלהיות אלא מר, כמ"ש פמ"א הרב דכרי לפרש שאפשר ראיתי ככר בעוניי אנישגם
 כמקום וקצרתי כתבתיו לא ע"כ תמוהים שדבריו שכמכ"ש ראיתי כן נפרששאם

 דשם לו' צד הצל הוא מתחילה ז"ל מוהריב"ל הר' הנה אפרש. ואני להאריךשאמרו
 בפ' הצורף כפ' דסגי ה"ה אביו ושם בשמו דסגי ולמ"ד אכיו כשם חשוכאומנות

 ליה דסבירא למאן דאפילו לומר דאפשר אומר אני ועוד כתכ ושוב וכו',הרצען
 הצורף בפ' או וכו' הרצען כפלוני אכל אכיו, ושם כשמו דוקא אכיו ושם בשמודסגי
 מותרת, חזר שלא אחד יהודי משם יצא אם דבחיפוש כתכ ושוכ הכי, אמרינן לאוכו'

 יצא אם שיחפשו במה סגי לא אבל ניתרת כזה בחיפוש דדוקא דבריו ביארואח"כ
 לקנות ונמלך אחר לדבר או הסתם על לצא דדלמא שוורים, לקנות יהודימשם

 שכ' "ומה כמ"ש ז"ל הרפמ"א לדברי נבא מעתה בקיצור. מוהריב"ל את"דשוורים,

 אומנות בעל שאינו משום היינו להכירו, סימן זה אין שוורים דקונהמוהריב"ל
 הנה עכ"ל. וכו' אחרת" לאומנות פנה ואח"כ שוורים קונה זמן שקצת לפימיוחד,

 מ"ש על קאי אי בהכי, לחלק מוהריכ"ל בדכרי קאי אהיכא צ"כ הרכדברי
 קונה אחר יצא אם אם כעיר שיחפשו במה סגי לא שוורים דבקונהמוהריב"ל
 סימן זה דאין למילתיה טעמא יהיב קא מוהריכ"ל הרב כבר בזה הנהשוורים,
 אמ"ש טעמא למיהב דקאי אפשר אי וכו', מיוחד אומנות בעל שאינו משוםלהכירו

 טעמי, מתרי שוורים לקנות משם אחד אדם יצא אם בחיפוש סגי דלאמוהריכ"ל
 הרב אתא להא דאי ועוד למילתיה, טעמא יהיב קא מוהריב"ל הרב דכברחדא
 לקנות נמלך אחד דאדם מוהריב"ל טעם מהכא דדל כלל, מובנים אינםדבריו
 לזה אם לן איכפת מאי א"כ להא, חיישינן דלא אלא לד"א שיצא אףשוורים
 היה שלא מה בידו היה זו אומנות גם ס"ס מיוחד, אומנות לו היה לאהמבוקש
 להכירו סימן אינו שוורים דלקנות מוהריכ"ל כמ"ש טעמא דעיקר ודאי אלאלאחר.
 שוורים לקנות יצא אחר דאדם ואפשר לעשות, אדם כל כיד זה דאומנותמשום
 ככל ותראה עיש"כ קי"ג סימן ח"א גופיה פמ"א הרב מדברי מתבאר והכיודו"ק.
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 וקיימי קכעי הרב דכרי דאולי דרכי חשבתי ע"כ כי גבר. של בטעמו ומדוברהאמור
 ושם בשמו מ"מ סגי, אביו ושם דבשמו למ"ד דאף כמ"ש מוהריב"ל דבריאעיקר

 עי'ש. וק"ל לחלק דיש הרב וסיים סגי, לאאומנותא
 איכא דכמה משום הוא לחלק שיש דמה כ' י"א סי' ז"ל מוהרא"ש הר'והנה
 נראה זה בסל הנה עי"ש. בח"א שם גופיה פמ"א הר' וכ"כ אחד, מאומנותבשוקא

 וכו' היינו כש"א פי' להכירו סי זה אין שוורים דקונה דמ"ש בע"א לחלק להרכלו

 צ"ב. לענ"ד הרב דברי כי בחפזי אמרתי אני דבר סוף ודו"ק, תמיהתי נפלהוע"ז
 רכ ניהו שמו"ר אני שרואה בנ"ד ארוכה להעלות שרציתי למה לדיננאתכנא

 טעמי נבאר ועכשיו מדאי יותר שקצרתי לי גרמא והא ענין, באיזה גימגםנר"ו
 חסר ועדין שמו הו"ל טופו"ס שם רק נזכר לא כי בנ"ד הנה דברי. וכונתונימוקי
 כתבנו ושוב כש"א חשיב אומנות דשם תחילה כ' ש"א לענין הנה וש"ע,ש"א

 והוא מוהריב"ל שכ' חיפוש דע"י כ' ושוכ הרפמ"א, דברי עפ"י מהני לאדבנ"ד
 מעולם זוכרים אם דהיינו זה, חיפחט דכשיעשו סגי במסקנתו פמ"א הרכ מ"שכעין
 יזכרו כשלא החיפוש ואחר איגרות, מוליך טופוס עחטמו אחד איש מעירנושיצא
 ולהיות עצמו. מוהריב'ע כדברי למדקדק כמכואר כש"א הוי דזה ודאימאחר
 והשומע שהמגיד דכיון שם, פמ"א הר' כמסקנת כתבתי העיר שם חסרשעדין
 כאותה פמ"א הר' מדברי יוצא מבואר וכ"ז סגי, עירנו מתושבי הוא העדדהיינו
 משם שכ' רב הון בס' ז"ל מוהרי"ש הר' מדברי נסתייעתי ואם היטיב. בארתשובה

 דברי קצות אלה הן סגי, העיר מאותה הוא והשומע וש"א שמו דכשזכירמוהרש"ך
 חילוקי לדמי'ת רכ ניהו מו"ר שהאריך דאחר שכול, אדע לא אני תם ומעתהבפסקי,

 הר' דמדברי סיים כע"ה( כזה נעמוד )ולק' יודה מוהריכ"ל גם דכנ"ד בפסקישכ'

 ע"י נמי דבנ"ד כלל כונתו הכנתי ולא ש'שו שהזכיר התם דשאני ראיה, אין רבהון
 דסיים מאי הבנתי לא כן וכמו שנתבאר. כמו כש"א דהוי ודאי שאמרנוהחיפוש
 אביו, כשם אינו דאומנות מוהריב"ל דכרי עפ"י לגמגם יש עדיין דבנ"דמני"ר
 וכנובואר מוהריכ"ל לדעת גם נשאר. גימגום מה החיפוש שיעשו דכתבנודכיון

 כשם דהוי ודאי החיפוש דע"י ובח"כ קי"ג סי' בח"א תשוכות בב' פמ"א הר'כדברי
אביו.

 יודה מוהריב"ל אף איגרות, מוליך אטופוס שאמר דבנ"ד למ"ש נא אכאמעתה
 חט"א שמו שהזכיר מהיכא עדיף דוכי מני"ר הק' וע"ז הוא, זר השם דמעיקראכיון
 כדברי נפל דט"ס מוהרי"ש כשם אח"כ גופיה מני"ר כתב כבר ע"ז והנהוכו',

 דאעפ"י היביב שם על מרן ממ"ש מני"ר שהביא מה גם עיגונא. בקו'מוהרח"ש
 כ"א הוזכר לא דהתם כלל, כונתו להכין יכולתי לא לקענ"ד התיר, לא זר שםשהוא

 והמגיד אומנותו ושם שמו דאיכא בנ"ד כאן משא"כ סגי, דלא וכודאי לבדהשם
 דבנ"ד כיון ומוהריב"ל, מוהרשד"ם שפקפק למה כ"א נשאר לא העיר מתושכיהוא
 שמו כמקום מהני זר דכשם דס"ל מהפוסקים דאיכא כיון דיודה אפשר זר הואהשם
 מאטארון דהיינו ידוע כל' שמדבר אחר עוד איכא כנ"ד כי ועוד ודו"ק.חט"א
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 והוא הידוע על דמדבר דבנ"ד באופן שלשתן. במקום דסגי למ"ד דאיכאאטופוס

 לכ"ע. דסגי נראה הנעלם מעיר הוא והשומע אומנות שם ואיכא זרשם

 על דכשמדבר מוהריק"ש בשם ד"ן הר' מ"ש כ"ז אחר בפסקי שהבאתיומה
 הלכה אי ס' ס"ס, איכא דעכשיו כיון מודו כ"ע הנז' כל בהצטרף מעתה סגי,הידוע

 הש"ע, אביו שם להזכיר צריך דאכתי ואת"ל סגי, הידוע על דכשמדברכמוהריק"ש

 הוא )והעמיד אומנות שם דכשמזכיר דס"ל ודעימיה כמוהרש"ך הלכהדלמא

 שם דהוי בנ"ד כ"ש מוהרש"ך ס' הוו דתרוייהו בפסקי כמבואר דסגי העיר(מצותה

 בל' דכשמדבר ע"ד דק"ה ז' וסי' דק"ב ה' ס"ס להרדב"מ יראה והרואה כמש"ל,זר

 "אקיל ואמר חזר ידוע בל' אטופוס שאמר מלבד ובנ"ד סגי בלבד בזה ומבוררניכר

 נר"ו. רב ניהו מו"ר גם וכמ"ש ידוע, בל' קארטאס" ייבאבהקי

 דמעט כיון מוהריב"ל יודה דבנ"ד רב ניהו מור דכ' מאי הלח"ש את ראיתיגם

 כהשם משם טפי היכרא ואיכא הכפרים לבני נודע שהוא וגם אלו, מאומנות ישמזער

 נראה אחד דמצד לפקפק יש עדיין הא משום אי לענ"ד ד"ק ע"כ דאביו, ע"כאביו,

 דמעט דאע"ג להכירו, סימן זה דאין יודה מוהריב"ל דאף האומנות, מכל זהדגרע

 ביד הוא אומנות זה מ"מ איגרות, ולהביא להוליך פעמיו לדרך המשימים הםמזער
 שהוליך אחר דאיתרמי ואפשר מלאכה ולא חכמה לא כאן שאין לעשות אדםכל

 הסאפונגים, אומנות על שכ' דק"ה מ"ב סי ח"א פ"מ להר' זה כעין ומצינואיגרות,

 קבוע אומנות שאינו בזה יודה כש"א הוי אומנות שם אי מספקא דמוהריב"לדאף

 כ"ז כמ"ש שוורים בקונה הרפמ"א מ"ש וכעין רגליהם. על עומדים אלאבחנות

 בע"ש. שוורים דקונה בההיא מוהריב"ל וכמ"שבפסקי

 אף חיפוש בלי אבל אביו, כשם דהוי ודאי כמש"ל החיפהש אחר כי דברסוף

 בלי בנ"ד להקל רוצים אנו ואם מוהריב"ל. יודה אם מהסס לבי כזהבאומנות
 והשומע זר שם והוא הידוע על דמדבר דבנ"ד מש"ל, עפ"י להקל מקום הםחיפחם

 מזו וגדולה קאמר. הנעלם על דודאי אומנות שם הזכיר וגם הנעלם מעירהוא

 למגידים ידוע והוא הנעלם מעיר השומע דכשהיה שכ' ג' סי' להרב"מצינו
 נשותיהן התיר דבזה עי"ש סגי, מוכר שאינו אף אחד סי' עוד יש אם שמווהוזכר
 טופוס שמו דהוזכר בנ"ד דכוותא וה"נ עי"ש. אוגלי וקייור אוזון קוגמאןשל

 לא איגרות מוליך שהיה שהזכיר ומה העיר, מתושבי שהוא לקיראגי ידועוהמעיד

 בנ"ד גם אחרים סניפים עוד כתב הרב כי ועם וסגי, מובהק שאינו לסי אלאהויה

 בפנים. כמבואראיכא
 "אקי הגוי אמר לעיר סמוך דכשבאו דכיון בנ"ד לומר דאפשר נלע"דועוד
 מעיר שבא לטופוס לפר' הו"ל דאל"כ עירו, שם כמזכיר הוי אטופוס"מאטארון
 תשובה ההיא על י"ז סי הבית בבדק שכ' הק' למרן מצאנו זה וכעין לכאן.אחרת

 בפאס הוחזק ולא לפאס קרוב שנהרג שהעיר דכטן מלול, בן דמכלוף ז"לדהרא"ש

 ע"ח אות הגה"ט י'ז סי' י"א להר' וע"ע עירו. שם כמזכיר הוי אחר מלול בןמכלוף

 העיר ושם בשמו שלשתן, דבעינן שסובר למי דאפילו משה בני בס' מוהרימ"שבשם
 לעיל. שכ' הרא"ש וכדעת סגי סי'וקצת
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 מ"ש עפ"י עירו שם שיזביר בעינן לא דבנ"ד לומר דאפשר נלע"דועוד

 ז"ל מוהרי"ש והרב כ"ב סי' ח"ב פמ"א הר' דבריו והביאו בידי( )אינומוהרש"ך

 דראעי, דרך הרוג עייאנאגי את שראה מל"ת הגוי שסח מה על דל"א רב הוןבס'
 היה נתעלם אשר ליבלי האיש שזה ונודע נתפרסם שכבר דכיון להתיר טעם הרבוב'

 בדרך הרוג שראה עייאנאגי שהבחור ולומר לתלות יש שבן וביון הראמי, דרךהולך

 דראמי, דרך ללבת מסאלוניקי שיצא נאמנה שידענו ליבלי האיש זה היההראמי

 בנ"ד הנא אוף עי"ש. ובו' מעלמא אתא התוגר שראה שהבחור לומר תלינןולא

 נעלם דרך ובאותו לאיספאלטרו לילך כדי הלך טופוס האיש שזה נאמנהשידענו

 בדרך הוא אשר מהחאג'י ששמעו אומרים ששמעתי גם ומה לעיר, סמוךמיד
 כיון א"ב לו. היה מה נודע לא נעלם ושוב מלונו בבית שהיה הנהרג למקוםסמוך
 ולא הנהרג הוא שהוא אמרינן הדרך באותו היה טופוס הנעלם שזה יודעיםשאנו

 מה על א' סי' באה"ע לדוד מכתם הבהיר בס' ז"ל מז"ה למוהר"ר ועי' באחר,תלינן
 עי"ש בדרך, ומת לאיספאלטרו שאראי העירה מפה שנסע א' יאודי עלשנשאל
 מחוקק חלקת מהרב שהביא ומה עי"ש, ובו' כר' קי"ל דהא ותו ד"ה ע"גבדקמ"ב

 עי"ש לשונו להעתיק א"צ בארה ומשם מוהרש"ך משם האמור כעין המבי'טמשם
ודו"ק,
 וכמדומה ז"ל אלשיך מוהר"ם מתשו' בפסקי מ"ש לנ"ד רבא טעמא איכאעוד

 מה בתב וע"ב דברים של בשורשן נר"ו רב ניהו מו"ר של עיניו מאור שלטושלא
 להוכיח תשובה באותה ז"ל מוהרמ"א הרב שהאריך אחר דהנה נבאר, ועתהשכתב
 סגי זר דהשם דכיון ברור הדבר ש"א בה דליכא אף דברזילי דבנ"ד כ' ש"עדבעינן
 מסויים דבר בו דהיה כיון חדא טעמים, ב' ש"ע לענין כ' ואח"כ ש"א. הוזכרכאילו
 דכיון לנ"ד ומינה עי"ש. שיירות וליכא הוחזקו דלא וחדא נכסיו, גובהשהיה
 האחרון הטעם כ"א בנ"ד שייך דלא ולענין וש"א, כשמו הו"ל זר שם הוידטופוס
 ושם שמו אלא הוזכר דלא דבנ"ד נר"ו מו"ר ומ"ש שיירות, שכיחי ולא הוחזקודלא

 מאי ידענא לא כש"א, הוי לא אומנות שם מוהריב"ל דלדעת ראיה איןאומנותו
 קולמוסו לטרוח צריך היה דלא וממילא הר', תשו' בידו היה שלא וכמדומהקאמר

 וכמובן, היביב בשם מרן מדברי מוהרמ"א על ולתרץלהקשות
 שלבו י"א הרב והביאה להרכנה"ג חזינן הרב שהמציא זה חידהט על כיאיברא

 שב' ע"ג דקמ"ד ב' סי' להרדב"מ אשכחנא בעוניי אני וגמ מני"ר, במ"שמגמגם

 נובע מנחל נשמעיניה מוהרמ"א של זה חילוק לענ"ד מ"מ יתירא. קולאשהוא
 שמו דכשהזכיר א' דפ"ב ל"ו סי' ח"א הרפמ"א שהביא ז"ל מוהרימ"ט חכמהמקור
 כ"ג סי' המים בארות להרב ועי עי"ש, אשתו את דמתירין בשמא מיוחד והויוש"ע
 ספרים בידי אין ולע"ע עי"ש. וש"א שמו במקום דעולה זר דהוא פליכרון בשםדב'

 ול"ש הוחזקו דלא דהיכא מוהרמ"א שהסכים במה גם כי אמת והן בזה.המדברים
 ד"מ בשם שכ' נ"ח ס"ק י"ז סי' שמואל בית להי ראיתי ש"ע, בעינן דלאשיירות
 ולע"ע עי"ש. שיירות ול"ש הוחזקו דלא אף הוא העיר שם להזכיר שצריךדלמ"ד
 דמ"ה ג' סי להרב"ש חזינן מ"מ בשורשן, דברים בזה לעיין יכולתי לא פנאילאפס
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 במה כתבנו דכבר סמיכנא קא בלבד ע"ז דלא ועוד עי'ש. הר' מדברישנסתיהע
סניפין.

 ושם שמו אלא הוזכר לא כי הגם דבזה שכ"ל החיפוש דכשיעשו דינאאיתחוור
 שרייא דא איתתא הכי ובין הכי דבין דמלתא לרווחא וזה סגי, לכ"עאומנותו
 מוצק כראי דבריו כי בעוז חכם גבר הורה כאשר תיצביין די גבר לכללהתנסבא
 איתנהו כאלו ודברים הריקים. כאחד מורידין ולא מעלין לא אלה ודבריחזקים.
 אל בכקשה ונא משחקים. בסוד העומדים ה' ליראי צדיקים גדולים למו"רכמסירה
 צדיקים. ארהות צריך אני וללמוד היא תורה כי הלום עד באתי כי אדוני בעינייחר
 מארי דמוריין ובנין דמיטבא מידי בכל ועומד מושבע חי לעלמין מלכא תפלהואני

 מחוקקים. וירדודאולפנא
 ס"ט פירירה אברהם בכ"ר משה צעיר אישהכ"ד

 כ'ד )יד(סימן

 א' ביום נסע טראבניק עיר תושב שמואל ב' יצחק שהר' היה כך שהיהמעשה

 ובאותו שעות, חמשה מהלך לה סמוכה לעיר ~כת א' ערל קיראגי עם ש"קשל
 גדול כנהר לעבור רצה עימו שנסע שהיהודי באומרו לעיר הקיראגי חזר עצמויום
 ומיד ותכף לנהר, מעבר יצא והסוס במים ונחנק הסוס מן ונפל שוטפים מימיושהיו
 וז"ל. בב"ד זה עדות נתקבל ואח"כ מצאוהו. ולא לבקשו יאודים העיר מןיצאה

 דישו וכו' האיום ואחר נ"ע ב"ש ברוך די אלמנה לה בינו וכו' תלתאבמותב
 בינדיר פאה בוגן קוניל טורקה אונה אונדי אינטרי ייו קיי מירסידים סוססאבראן
 תומה לפי שורקה לה דימאנדו מי אינגליניאנדו איסטאבאמוס לוקי איןאלגן

 אגוה איני איאוגן סי בוס קי כואיסטארו גידייו אקיל קאבו אל טופאסטישדיזיינדו

 פואירון לו פואי אנסי קי דירי בוס ייו טורקה לה ריספונדייו מי נו. ייו ריספונדילי
 און אין דיטוכו סי דינפואיס אי גיש די מיידו פור לוגאר אין לוגאר דיאיגאנדו
 אל בידו אביר אפואירה מולינארו איל סאלייו קואנדו מוליר די קידא אימולינו
 לה דישו אי אינטירו. אילו קיטו לו אי טורקו איסטי בינו אי אאי בואיסטרונידייו
 איסטה אונדי אמוסטרארלו ביניירה קי פאירה גסי' אקומיטייו לא קיעדיאה
 אי טורקה איסטה די אירמאנו איל בינו דינפואיס מה אטורגאדו אביאה ייראהאי
 גרימי די איספאנטו סי אי אאי פור קאזאל טייני דיטו איל פורקי אריפינטייולה

 מוס בירדאד דילה פין פור אי גודיאה דילה פאלאבראסי לנס סוןאיסטאס
 וכו'. היום מאנוס פרופייאס מואיסטראס דיאפירמאמוס

 דיין הי' פינצי אבישלוםחזקיה דיין הי פינטו בהשה ב'בנימין
 דיין הי' ברוך חי דוד ב'יוסף
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תשונה

 מאריכים עגונה בהיתר תשו' להשיב דכשבאים הפוסקים מס' נודעכנר
 לאור להוציא הלבה בדבר ונותנים ונושאים כשמלה המחוורים דבריםומלבנים
 ז"ל עשאל למוהר"ח חיי סם בס' וכמ"ש לקצר שאמרו מקום זה ענין ואיןצדקה,
 בהרחבה ולתת לשאת אם כי בקיצור ונעשים נגמרים אינן הללו עניינים כי ג"ןסי'

 עכ"ז ס~רים, מחוסר שאני משום ואי התלמידים עול משום אי ממני נמנע זהודבר
 דבר. יקום פיו ועל וכת' בקסתי בה~כתי נר"ו מוה"ר ניהו הוא צדיק רצוןלעשות
 הם: ואלו ספיקי ג' בזה להסתפק יש לכאורהוהנה
 שאמרה ממה להעיד דכונתה דנר מסל"ת חשיבא לא דהגוייה דנראהא.

 דבריה וכו' דירי בוס ייו ואמרה חזרה לא והשיבה וכו' קאבו אלטופאסטיש
 להעיד, כונתה אלא סיפור כמספרת דאינהמוכיחות

 דס' מרבוואתא כמה דאיכא נודע וכבר ש"ע ולא ש"א ולא שמו לא הוזכר דלאב.

 א'. גם אין ובנ"ד ג' כולהודבעינן
 דצ"ל נקטו והפוסקים קברתו לא איהו מ"מ אותו הטוחן דקבר דאמרה דאע"גג.

 התשובה. בסוף ויתבאר לחוש יש ועודוקברתיו.
 שבא גוי עדות על ך' בבית ז"ל מוהרד"ך הר' מ"ש ידוע הא' הס' עלוהנה

 ואמר כלום שמעת לא סוסי מעשה וא"ל יכול איני וא"ל א' שיל"א לו שיארוגואמר
 הר' השיב וע"ז בפרדסו. התוגר הרגו כי דע התוגר אמר דבר שום שמעתי לאלו

 להודיע כרוצה אלא בעלמא, כמספר שאינו הדברים שמורים כיון מל"ת זהדאין
 אחרים דברים אחר היתה דהשאלה ואע"ג דכוותא. וה"נ עי"ש להעיד מתכויןחהו
 הנז' מוהרד"ך בנידון גם דהא ארוכה מעלה זה אין בק"ע שמבו' כמו מספרותשהיו

 בדע"ב מוהרד"ך הר' בדברי שמבואר וכמו הטיל"א, באריגה מספרים היומתחילה
 ומעתה. ד"הע"ג

 עיגונא בפסק זלה"ה החרי"ף מוה"ר דודאי מרן המיוחד לחד אשכחנאוכדו
 לי בושקאבאש קי גידייו דיל אלגו "סופיסטיש הגוי שאמר במו בידי, שישנובכ"י
 איגארון. לו אי מאטארון לו אייוס די קואטרו דישו מי נאדה מוס סאבי נוןרישו
 נון דישא אגוה איניל פאייארלו די רימידייו אלגון אביאה דישי לי ניריטבהאלה

 הנז' מוהרד"ך דברי והביא הר' השיב וע"ז וכו' מאר" קומו איס "י רימידייואיי

 במעשה ז"ל מוהרי"א גבר הורה וכן וז"ל: שצ"ה בסי מוהרד"א דברי הביאועוד
 לא ויאמרו עליו מחפשים שאתם הלז ההרוג מצאתם הלא ואמר א' גוישבא

 מל"ת חשיב דלא הרד"ך שכ' הרי וכ' דהרד"ך, מההיא עלה ואתי וכו',נצאנוהו
 דהוי מל"ת חשיב דלא בנ"ד דה"ה ומינה מינה דון א"כ עי"ש. וכו' לזה דומהבנדון
 הרד"ך לדברי נחוש לא אם ואף וז"ל כ' מוהרי"א הר' כי ואיברא שאלה. עלכמשיב
 קמן הא עי"ש. ז"ל מוהרי"ט הר' מו"ר ובפרט עליו חלקו עולם שגאונילהיות
 מוהרי"א ומ"ש להא. לחוש אחריו דעתו נטה ומוהרי"א להדייא לה פסקדהרד"ך
 ולא בדפוס אצלינו נמצא לא מוהרי"ט דברי הנה הרד"ך. על חולק מוהרי"טשרבו
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 ק"ד-כנר' דבעינן שאלה בלי סתם מת שאומר במי אלא הרד"ך על שחולקנעאתי

 כלום שמעת לא מפלוני לו שאלו כי הרד"ך של נידון באותו האמנם בל',בהדיא
 ואיכא עליו, שחלק בפי' מצאתי לא בזה וכו', עובדא הוה הכי וא"ל לא, השיבוהוא
 ז"ל אלשיך מוהר"ם תר מוהרי"א בנדון כי ואיברא הרד"ך. ביאר כאשר גדולחי'

 דיתמי יתמי אנן מ"מ דהרד"ך, להא חש ולא להתיר למעשה הלכה העלה מ"זסי
 עיין דאורייתא ס' הוי גמל"ת אי-מיקרי עדות של בגופו שהדבר כיון נאמרמה

 מרבוותא דחזינן גם ומה ודעימיה, הרד"ך נגד מעשה ונעשה ניקום ואיךבפוסקים,
 כ"ש ולדידהו מסל"ת, הוי דלא דברים קדימת בלא סתם מת הגוי אמר דאםדס"ל
 נותנת והס' הרד"ך, לשון מהנהטך וכנראה מסל"ת הוי דלא דהרד"ך כההיאדס"ל
 עובדא, למעבד הגבוהים ההרים בין ראשו להכניס רקיע ומאן ספין מאן וא"ככן,

 העניה זאת דבריו לפי א"כ ז"ל. החרי"ף מ"ד מוה"ר את"ד חמור בעניןובפרט
 העיגון. בבבלי ומסוגרת סוגרת הנעלם יצחק הר'אשת

 ומ"ש הזאת לאשה ותרופה תקוה פתח למצוא נלע"ד לעצמי כשאניברם
 מצינו דלא הרד"ך על חלק מוהרי'ט דרבו דכ' מוהרי'א דברי על ז"למוהרמ"ד

 נעלם ע"כ בדפוס אינה מוהרי"ט ותשו' ק"ד, בלא מת פלוני באומר אלאדחלק
 ז' סי' גמל"ת בדיני זאב בנימין הר' בתשו' ונהייתה באה מוהרי"ט דתשו'ממנו

 אמבוהא עם מוהרי"ט הגדול והר' דמוהרד"ך, פלוגתיה בר המח' הר' הואדהוא

 בדורו יחיד ז"ל ומוהרד"ך המחבר, הרב עם הסכימו ארץ מוסדי עולם גאונידספרי
 ק"ד בעינן דלא להוכיח הוא וראיותיו ז"ל הר' דברי כל כי ואיברא עי"ש.היה

 ומעת וז"ל: עליו תמה ע"א בדע"ב דבריו על בהשיבו גופיה מוהרד"ך ובברעי'ש,
 דבל דבריו על ונפלאתי תמהתי הקטן ואני וכו' כמוהרי"ט החה"ש תשו' עלאשיב
 היינו אם ואף וז"ל: שם ב' שהרי בהם, למעיין זה קוטב על סובבים אינםזה

 בתשו' הר' כתבם אלו ודבריו עי"ש. וכו' שאלה בלי דברים האומר גוי שכלאומרים
 ששלש ושנה ע"ג סי בדע"ב ושנאו וחזר בעיניך יקשה ואל ד"ה ע"ג דס"טהא'

 מל"ת דחשיב דאע"ג תיובתיה, להוי דלא מוהר"ם תשו' ישב ובזה סע"א.בדע"ג
 נראה עב"ז עיש"ב. טפי גרע שמעתם לא דשאלת וכו' גרע הכא קולבשהוציא
 וכו' שמעתם לא כששאל ה"ב קד"י בעינן דלא עליו דחלק ז"ל מוהרי"טדלדעת

 מאומר גרע וכו' שמעתם לא דכששאלה דסובר הרד"ך לדעת דהרי מל"תדהוי
 א"כ סיפור, כמספר ולא להודיע באת שעיקרה הדברים דנראין ק"ד, בלי מתפלוני
 מסל"ת יחשב לכשלא ז"ל דלדעתו מל"ת, דחשיב מוהרל'ט סובר זה למונחאפילו
 או בב"ד להעיד שבא או אשה שהזכיר להתיר שבא או סוגים, מג' א' אלאאינו

 דהוי וכו' שמעתם לא דאמר דכאן קאמר מוהרד"ך דהרב ואע"ג עי"ש. אותוששאלו
 לא וע"ז הוסד, הפוסקים אדני על ולא דנפשיה מס' הר' הוליד זה שאלה,כתשו'
 כמספר אלא בא לא דלמא למוהרד"ך, הא דמנ"ל להשיב אפילו מוהרי'ט הרבחשש
 מוהרד"ך שרצה מה על אלא כא לא ומוהרי'ט לקמן. עוד שיתבאר וכמוחידוש
 כמספר לפניו בק"ד הגוי דברי באו שלא דכל ומהפוסקים מהש"ס במישורלהוכיח
 דהוי החששות כל הוליד זה ומחמת שיסד, היסוד שזהו מל"ת חשיב דלאסיפור
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 מוהרי"ט הר' שכ' וזהו הבנין, נפל וממילא היסוד להרס הרב בא ע"ז שאלה.כהשו'
 שלא דכל וכו' החה"ש פסק ראיתי וז"ל ע"ד ב"ז בס' המוצגה הרמת"הבתשו'

 סובב וע"ז וכו' בעלמא סיפור כמספר שהוא מורים שהדברים לפניו דבריוהקדים

 לא כמספר שיהיה שצריך שבנה זה יסוד דעל דבריו פי' עב"ל. וכו' דבריו כלהולר

 בין הגויה בעדות בין החששות כל שהמציא דבריו כל סובב ע"ז להודיע שבאכמי
 תלונות מעליו תכל האמור ועפ"י הבנין. נפל היסוד וכשיפול התוגרבעדות

 מביא היה שאם דברינו וכלל ד"ה ע"ב ס"ז בדע"ד שכ' מוהרי"ט מעלמוהרד"ך
 סתירותיו. בדבריו כלל כבר האמור דלפי עי"ש וכו' עליו ולהשיבדברינו

 דפליג בפירוש מצא דלא במ"ש ז"ל מוה"ר מ"ד על תמיה אני מעתההלא
 מוהרי"ט הרב העלה לא דזו דאיברא וכו' שמעתם לא כששאל הפרט ע"זמוהרי"ט

 דבין לו' בא דהוא לה, חש דלא היטיב באר מבואר דבריו מכלל מ"מ שפתיו, דלעל
 לו' שהקדים כמו מסל"ת חשיבי שמעתם לא דקאמר התוגר עדות ובין הגויהעדות

 להיתר והתוגר הגויה מפי שהועדו שהעדויות וכו' מוהרד"ך החה"ש בפסקראיתי
 טובים כא' שניהם מוהרי"ט לס' א"כ חולק. וע"ז וכו' מסל"ת חשיבי דלאהאשה
 מסל"ת.דחשיב

 בדמ"א הרא"ש דברי בזוכרי המתחיל ז' וזי' ממוהרי"ט הקודם דבפסקועוד

 משה מן ואמר לו, לארוג רגיל שהיה ארש"א מעיר שהיה התוגר דעדות ליהפשיטא

 ע"א דל"ה זאב בנימין המחבר הר' בתשו' ועי' עי"ש. מל"ת דהוי ידעתם לאסוסי

 בגד לו לארוג שאמר דמה כ' ושם מל"ת. חשיב שמעתם" ד"לא בהדייא ביארדשם
 דהר' דכיון ז"ל מוה"ר מ"ד על תמיה אני ועוד עי"ש. דברי' קדימיתדחשיב

 עינו ראתה לא ומוה"ר מוהרד"ך על חלק מוהרי"ט דמו"ר בנו העיד העדמוהרי"א
 במיליה בקי דודאי דמר אעדותיה ידיך בב' סמך לא למה א"כ מוהרי"ט, שלהתשו'
 מדברי משתמע הוה לא אם אפילו דמזה דמלתא, קושטא וידע וראה הוהדרביה
 עליה. מסהיד דקא רבה גברא מאן חזי תא דפליג, מוהרי"ט שלתשו'
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 יועץפלא ו"תש
 ב'חלק
 ב'( יד)מכתב

 אסימן

שאלה

 בסוף דבש או וצוקר מקמח העשויין מתיקה מיני לפניו שהביאומי
 מידי דהוא כיון דילמא או כפירות, כרכה צריכים אם הפירות, עםסעודתו
 ושכמ"ה. א"ח תודיעני ברכה, א"צדמיזן

תשובה

 תמן ע"ב, דמ"א דברכות סוגייא לנו הכאת ראו הראשון האותקול
 וכו' הסעודה בתוך הסעודה מחמת הבאים דברים הילכתא פפא א"ראיתמר

 דהרב כתכת ושוב רש"י, על התוס' שהק' ומה הסוגייא על פירש"יוהבאת
 על מכרך היא דמתני' ר"פ, קמ"ל דמאי שהק' הא' הקו' על תירץ ה'חפץ

 הבאים דדוקא למימר דאתא דלק"מ הרב ותירץ הטפלה. את ופוטרהעיקר
 משא"כ עיקר, שהוא כל בכלל דהוי מברכין דאין הוא הסעודהמחמת
 זהו דסיפא, דיוקא משום להא נקט לא וא"כ הסעודה, מחמת שלאהבאים
 עליו. מ"ש ול"ק בתי', הרככונת

 שלא דברים של הדין נקיט דהוה דכיון דחוקים, דבריו לענ"דאמנם
 דקמ"ל לתרץ הרב עוד ומ"ש היא. דמתני' כיון רישא ל"ל הסעודה,מחמת
 דייק דהכי וכתבת מברך, אינו לפת שלא אעפ"י ללפתן הבאים דדבריםר"פ
 מדנקט וכו' ללפתן שהביאו פירות בין מזון בין מידי כל הילכך שכ'רש"י

 אדברי קאי דרש"י דיקדוק, זה אין עכ"ד לפת שלא אעפ"י משמעשהכיאו
 מדכתב ואדרבה שהביאו, כל נקט להכי הבאים דברים דקאמרהש"ס
 כמו הוא דפי' להדייא מוכח לפתו שלא אעפ"י סיים ולא ללפתןשהביאו
 העיקר דאל"כ בו ומלפתין ללפת שהכיאו דהכונה בדבריו, התו'שהביאו

 הספר, מןחסר
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 שמועה שהביא בחידושיו ז"ל הרשב"א עינינו למאור הרבתי חזוןואנכי
 ליה, איצטריכא לא זו ופיסקא וכתב: רש"י, כדרך דרך הא' ובדין דר"פזו

 משום אלא בסוף בין בתחילה בין כלומר וכו', העיקר על מברך היאדמתני'
 דהא תימא דלא פירוש בסוף בין בתחילה בין שכתב זה והנה וכו'.אינך
 אחרונה מברכה הוא הטפל את דפוטר דהא הו"א ממתני' דאי ר"פקמ"ל
 על מברך דקאמר דמתניתין דליתא, אחרונה, מברכה אף דפוטר ר"פוקמ"ל
 בב"י למרן ועיין קאמר, אחרונה מברכה דאף להדייא משמע סתםהעיקר

 פשוט דזה ז"ל מרן עליו והשיג זה, בצ"ע שהניח מהכלבו שהביא רי"בסי'
 שר זכר לא איך תימא והוא ר"פ, מדברי ונסתייע אחרונה מברכה אףדפוטר

 בהדייא. כן שכ' הרשב"אדברי

 למיפטר ראיה אין העיקר על דמברך דממתני' דס"ל הכלבו לדעתוהנה
 דר"פ בפשיט' רש"י לדעת לתרץ יכולים היינו לכאורה אחרונה, מברכהגם
 הכלבו, לדעת אפילו נראה אינו לענ"ד אמנם הכלבו. מס' לאפוקי קמ"להא

 בהדייא ר"פ בדברי פשוט דזה ז"ל מרן עליו שהשיג מה נבארותחילה
 דמכאן סובר דהכלבו נלע"ד לכן פלא. דבר והוא אחרונה מברכה גםדפוטר
 מחמת שהוא דכל משום אחרונה ברכה גם דפוטר שאני דהכא ראיה,אין

 שכן לך תדע וטפל. עיקר נהאום ולא פוטרתו ובהמ"ז כמזון חשיבהסעודה
 רוב שפירשו הסעודה מחמת שלא הבאים בדברים שהרי האמתו:וא

 אלא ליפתן נהאום ולא הסעודה באמצע הבאים פירות שר"להפוסקיט
 לפת, טפילים דאינן ואע"ג לאחריו, ולא לפניו לברך צריך בעלמאלקינוח
 ללפת בבאים כ"ש בהמ"ז, לענין כמזון הו"ל אתו סעודה דבאמצע כיוןמ"מ
 מברכה הטפל את פוטר אינו עיקר בעלמא אי אע"ג לאחריו ברכהדא"צ

 לתרוצי ליכא תו בזה אנחנו כנים ואם הכלבו. דעת כנלע"דאחרונה,
 שלאחריו מדין במכ"ש אתי דזו ג"כ, אחרונה נצרכה דפטור ר"פדקמ"ל
 וקלסה. זה שתי' כעת לי שנזדמן ברכות על שיטה יוסף עץ בס' ועי'ודו"ק.
 כדכתי',ולענ"ד

 דכל ר"פ קמ"ל גופא דהיא בפשוטו י"ל ועוד שכתב: ז"ל להרב חזינאתו

 הילכך רש"י שסיים מה מובן ובזה לפת טפלה הוי סעודה בתוך דאכולמידי
 גופא דהיא ופי' התוס', מקו' נשמר דרש"י אלא מובן לו אין דלכאורהוכו',

 הרב והנה עי"ש, מידי כל הילכך דייק ולכך מידי, כל טפל דהוי ר"פקמ"ל
 שיהיה מה יהיה וכו' עיקר שהוא כל כייל דמתני' ק' דאכתי בדבריוקיצר
 טפל. שהואכיון

 איצטריכא א"נ וז"ל: הענין והרחיב זו בדרך דרך ז"ל הרשב"אאמנם
 דעתו, בטלה שלפת דזה הו"א הפת את ללפת דרך שאינן כיון סד"אליה,
 התו' שהק' מה מעתה ליישב נראה היה זה דרך עפ"י והנה עי"ש.קמ"ל

 ששותה דבשעה כיון פת, נפטריה נמי יין א"ה מק' דמאי זו שיטה עלעוד
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 אלא אינו דר"פ דריבותא שביארנו מה לפי אמנם פת. אובל אינוהיין
 שבא יין מעתה טפל, הוי טפל להיות דרבם שאין דברים דאףלהשמיענו

 משום הברבה דטעם ס' שהיה אלא טפל, שחשוב ליה פשיטא המאבללשרות
 פת ניפטריה נמי יין קשה ר"פ דברי לפי ועבשיו טפל. להיות דרבודאין

 ק"ו דמאי תיקשי דאבתי ליתא, ולענ"ד עי"ש. בתי' הר' בונת וב"ןודו"ק.

 דמלבד יין משא"ב ללפת, דרך שאין אלא איירינן לפת דמלפת במידידאנן
 דס' דאמרינן דהא ועוד ודו"ק. בהרא"ש ועיין מלפת, אינו גם דרךדאין

 בלא לשתותו דרך אין דאדרבה בלל, ליתא הא טפל להיות דרך אינודיין
 א"ה. ד"ה התו' במ"שסעודה

 "הביאו היא. מתני' נמי דהא לבאורה ק"ל ז"ל הרשב"א תי'ובעיקר
 אין דפת ואע"ג הפת". את ופוטר המליח על מברך עמו ופת מליחלפניו
 אבל פת לאבול דרך מליח דבשאובל דלק"מ, וי"ל לעולם. טפל להיותדרך
 זו קו' על לתרץ מ"ש לתרי"ו ועי' וברור. הפת עם פירות בשאובללא

 להאריך. ואין במלחמותולהרז"ה

 הדברים זה בדין ר"י בשם פי' ז"ל פירש"י על שהק' אחר רב"הוהנה
 הסעודה מחמת לבא הרגילים דברים דהבונה הטעודה מחמתהבאים
 טעונים אינן קדרה מיני ובל ודגים בשר במו הפת, עם לאבלןשרגילין
 התו' מדברי להוביח ואין עב"ל. בפ"ע הטעודה בתוך אבלם אפילוברבה

 פת בלא לאבול רוצה ואח"ב הפת את ללפת פירות לו בשהביאו דטובראלו
 שבאו פירות דר"ל שפי' בפירש"י בפשיטות פי' מדלא ברבה, דצריךדטובר
 פת בלא בשאובל אף ר"פ איירי היא מתני' דלפי' עליו דקי"ל ולמאיללפתן,
 מעיקרו מפירש"י דניידו וממאי ללפתן, עיקר דהוו ביון ברבה בעודלא
 נטו והם והמרדבי הרא"ש נטתפקו שבזה ברבה, בעו דבה"ג דט"לנאמר
 דאה"נ די"ל ליתא, עי"ש. ליפתן עיקר דהוו ביון ברבה בעו דלאלומר
 בן פי' שלא ומה הרא"ש, בדעת ברבה א"צ דבבה"ג סוברים ג"בדהתו'

 נבנט דזה ברבה דא"צ פשיטא דכבה"ג או מתרתי, חדא הוא ר"פבדברי

 דבריו בסוף בחי' הרשב"א וכמ"ש טפלה, ועמו עיקר שהוא בל דקתניבמאי
 התו' מצי דהוו דאה"נ לומר נובל או אר"פ. ק"ל הוה אבתי וא"בעי"ש,

 ודברים רגילים שר"ל הבאים הדכרים ליישב רצו דהם אלא בן,לפרש
 אם אף ברבה א"צ בזה איירי דבהא וביון ודגים, בשר במו הםהרגילים

 ודו"ק. באים הם פת דמשום ביון פת, בלא בלל אובלאינו

 שבתבו בזה הדין יהיה מה רש"י לשיטת הוא לברורי דאיבא מאיברם
 בעו דלא להתו' מודה האם הסעודה, מחמת לבא הרגילים בדבריםהתו'
 דזייני קדרה מיני או דייטא בשיהיה והנה לדעתו. ברבה צריך אוברבה
 הטעודה מחמת שלא שפי' במה במבואר ברבה בעי רש"י דלדעתפשיטא
 ובו' ברבה טעונים ובו' למזון ובאים ליפתן שאינן ותרדין וברוב דיוטאבמו
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 זה רש"י דבל' איברא דינן. מה ודגים בבשר הוא דמס"ל מאי אמנםעי"ש.
 דמ"ד לקמן גרסינן דהא למזון, ובאים ליפתן שאינן ותרדין ברוב במ"שי"ל

 שנו, ברוב של בקלח אשי א"ר מזוני שלק דהוי מידי איכא ומי הש"סדבעי
 זייני. לא דתרדין קמן הא לרפואה, ותרדין למזון ברוב דקתני ברייתאומביא
 ותרדין ברוב דייסא שהם אלו דברים שמביאים דהעולם רש"י דבונתוי"ל
 זייני, לא האמת דלפי ואע"ג לשבוע דהיינו למזון אלא ללפתן מביאיןאינן

 נמי דאינהו משום אלא מברך דלא נראה זה רש"י מל' שיהיה איךודוחק.
 דהוו הפת את ללפת הרגילים דדברים מינה דוק לפת, טפלה הוו ולאזייני
 דל"ט לעיל רש"י מדברי לזה ראיה קצת להביא ויש ברבה. בעו לאטפלה
 עוף בשר שהוא ופרגיות ודורמסקין ברוב שהביאו קפרא דבר במעשהע"א

 הסעודה מחמת שלא אלא הפת את ללפת באים אינן הללו ודבריםפירש"י
 למה מברך, לפת שלא בל ללפת הבאים בדברים דאפילו איתא ואםעי"ש.

 רגילים היו שאם ודאי אלא פת, בלא שאובל דאיירי בפשיטות פירשלא
 הבאים בדברים פירש"י לא למה לפי"ז להק' ואין ברבה בעו לאללפת
 די"ל התוס', במ"ש לפת שלא ואעפ"י ודגים בשר דר"ל הסעודהמחמת
 אפילו הפת את ללפת הבאים דברים בל ר"ל הסעודה דמחמת ס'דרש"י
 שאינן ביון ממש מלפת בשאינו מברך אינו וע"ב בהדייא, ובמ"שפירות
 אף מברך אינו נינהו מזוני ולאו ללפת שדרבם דברים אבל ללפת,דרבם
 לפת.שלא

 צריך פת בלא לאבול רוצה ואח"ב הפירות על סעודתו דקבעוהיבא
 בעד לתרץ חפץ הרב שפי' מה דלפי אמת והן רש"י, לדעת דינו מהלבאר
 לעיל בת' בבר אמנם ברבה, בעו דלאו מפורש הדבר לעיל במ"שרש"י
 ממש, בשמלפתין איירי דרש"י אלא ברש"י רמז מזה דאין דחוקיםדדבריו
 בולה בשאובל דאף מינה עדיפא פי' מדלא להיפך להוביח אין דמ"מאלא

 רש"י דמדברי באופן לעיל, וכמ"ש ליפתן שהוא הסעודה דמחמתולישנא
 לזה. ברוראין

 הסעודה מחמת שלא הבאים דברים שהוא דר"פ הב' לדין נבאמעתה
 למזון ובאין ליפתן שאינן ותרדין וברוב דייסא בגון ופירש"י הסעודהבתוך

 ערובה מסוגייא עליו הקשה ורב"ה ובו', לפניהן ברבה טעוניםולשובע
 מעשה וב"ש בגמרא ואמרינן הפרפרת את פטר הפת על בירך לק'דאמרינן
 שפירש לשיטתו אזיל דרש"י שתי' יוסף.הנז' עץ להרב וראיתי עי"ש.קדרה

 קדרה מעשה הני דוקא דמשמע וטיסני טרגים חלקא קדרה מעשהבמתניתין
 משאר רק הקמח מן דאינו י"ל דייסא ומ"ש ותרדין ברוב דייסא לאאבל
 לשיטתו אזיל דרש"י קאמר דמאי שחר להם אין דבריו ולבאורה א"דדברין
 ובו' חלקא הוא קדירה דמעשה בזה ימאנו לא התו' דגם קדירה מעשהבפי'
 ובו'. חלקא קדירה מעשה הן אלו ע"א דל"ז לעיל ערובה סוגייאדזהו
 ולשבוע למזון שהוא דבר שכל שפי' דלפירש"י פשוטה התו' קושייתומיהו
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 ולשבוע למזון רק ללפת שאינו קדרה ממעשה קשה שמברך ללפתואינו
 למזון' לאכול שהוא קדרה מעשה כ"ש וז"ל: ע"ב דמ"ב בעצמו רש"יכמ"ש

 לשון כשנדקדק דבריו ליישב ואיפשר פוטרן, הפת ואעפי"כ ע"כ,ממש

 המוציא בברכת דנפטר לחם בכלל ואינן נינהו טפלה ולאו שכתברש"י
 גם אף נינהו טפלה דלאו דמלבד ברכה דצריך דטעמא מדבריו דמשמעע"כ,
 בברכת נפטר ואעפי"כ טפל, יהיה דלא לה דמשכחת לחם בכלל דאינןזאת

 לחם כמו דחשוב קדירה מעשה כמו והוא לחם, בכלל כשהואהמוציא

 נלע"ד זה ודו"ק. לחם בכלל אינן וגם נינהו טפל דלאו ותרדין כרובלאפוקי
 דמ"ש רש"י שכ' מדייסא לו שהוקשה מה שפיר אתי זה ועם הרבכונת
 הר' דברי ראותי קודם דעתי על עלה וזה וכו' מקמח שאינו ותי'ממ"ק

 וברור. נכון נראה בעצמווהחי'

 ע"ב דל"ז לעיל בעצמו פירש"י דכבר ליתא נמי דהא וראיתי שבתיאמנם
 חלקא שהם קדירה מעשה כמו והוא במכתשת העשויין חטים ר"לדדיימא

 ע"ב דע"ט נדרים ממ"ש מתבאר וכן כתושים. חיטים שהוא וטיסניטרגיס
 תו דייסא כגון בדבריו רש"י שכתב וכאן קדירה, מעשה היינו דייסאדהיינו
 ונראה שכתב ה' חפץ להרב וראיתי שחלקנו. החילוק לחלקליכא

 לפירש"י, קדירה ממעשה ולא מפרפרת קשה ולא ליתא קושייאדמעיקרא
 כליפתן והו"ל פת בהדי שייכות ליה דאית עסקינן פרפרת דהאיוהוא

 שהפת הש"ס קאמר ללפת וכשהוא ללפת, שהוא נימא נמי קדירהומעשה
 לי ק' ולענ"ד עי"ש, ללפת הוא שפרפרת בפי' להרמב"ם תמצא וכןפוטרו,
 דפשיטא קדירה למעשה ללפת שהוא מפרפרת נסתייע סיוע דמה דבריועל

 חזינן לא מ"ק אמנם וכו'. דגים שהוא לפירש"י ובפרט ללפת הואדפרפרת
 ולמזון לאכול שבא שכתב שם מפירש"י בהדייא שנראה וכמו ללפתשבא
 שבא נימא נמי בדיימא גם הרי ללפת כשבא דאיירי לומר נפשך ואםעי"ש.

 בפת דאכיל מאן דאיכא בהדייא חזינן בדיימא ואדרבה לן, פלג ומאןללפת
 שאינן וכו' דייסא כגון רש"י שכתב מכיון וא"כ שם, בנדריםכמבואר
 חשוב שהוא כיון ליפתן זה אין בם ילפתו אם דאף משמע ליפתן,נקראים

 ברכה. ובעיבעצמו

 איבעיא הש"ס: וז"ל כך. הבעייא מפרש שהוא רש"י בעד לתרץולענד"ן
 פטר הפת על בירך ת"ק דקאמר פליגי, אסיפא או פליגי ארישא ב"שלהו

 על בירך ת"ק דקאמר פליגי אמיפא דילמא או וכו', מ"ק וכ"ש הפרפרתאת
 עכ"ל, וכו' קדירה מעשה אבל פטר דלא הוא פת הפת את פטר לאהפרפרת

 הפרפרת את פטר הפת על בירך למימר בעי כי א' בצד ראשונה לדקדקויש
 וכ"ש אכולה למיגמר אלא אינו דפרפרת ופירש"י קדירה, מעשהוכ"ש

 היא דאדרבה הוא, כ"ש דמאי ממש, לזון לאכול שהוא קדירהמעשה
 למיזן שהוא קדירה מעשה אבל פוטרו, הפת לטפל, שהוא דפרפרתהנותנת
 אמיפא א"ד דקאמר הב' בצד לדקדק יש ותו פוטרו. אינו פת כמווחשוב
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 קדירה מעשה אכל הפת את פטר לא הפרפרת על כירך ת"ק דקאמרפליגי
 דמ"ק לומר תיתי מהיכא הפת, את פטר דלא דקתני דכיון לדקדק וישפטר.
 א"כ מפרפרת, עדיף קדירה דמעשה בפשיטות הא' כצד דאמר כיוןפטר,

 ליה אתייא דלא י"ל ולזה החשוכ. שהוא קדירה מעשה דפטר נאמרהיכי
 פטר דפת דכיון דהיינו פת, לגבי אלא דפרפרת במכ"ש קדירהמעשה
 אבל מזון, שהוא קדירה מעשה את שפוטר כ"ש מזון שאינו אעפ"יפרפרת

 למעשה הפת עם שייכות יותר לו שיש אלא מפרפרת חשוכ שהואלא
 מפת יותר קדירה מעשה את שיפטור לומר שיש והס"ד מפרפרת,קדירה
 לעולם דהפרפרת דכיון טעמא, היינו הפת את פטר לא דפרפרת די"להיינו
 פרפרת טפל דאינו קדירה למעשה אכל פטר לא זה מפני הפת לגכי טפלהוא
 הכעייא. לפרש כנ"לפטר,

 נכון על יכא וכזה הסוגייא בפי' איתו אחרת דרוח נלע"ד לרש"יברם

 נבאר ותחילה עלה. דאתאן ז"ל התו' קושיית לתרץ וגם הבעיאצדדי

 היו נוהגים פי' כמתני' היין על בירך בד"ה והנה מהו. פרפרת פי'לרש"י
 להמשיך פרפראות לפניהם ומביאין וכו' לשתות יין כוס אכילה קודםלהביא
 איפשר איך דלפי' מבוארת והקו' עי"ש, וכו' ודגים פרפראות כגוןאכילה
 וזה שהכל כרכתו דזה כיון המזון שלאחר יפטר המזון שלפנידפרפרת
במ"מ.

 דיעכד כמו דחשיכ דאיפשר שתי' של"ד הבהיר בס' מ"ז למוה"רוחזינא
 פסק יו"ד סי' בתשו' יעקכ זרע והרב עכ"ל. בדכרו נהיה בשהכלדנפטר
 יוצא בדיעכד דהא המוציא הפת על יכרכו לא דא"כ מתמיהין דבריםדהן

 חשוב דפת מפת קו' דמאי תמוהים דכריו אדרבא ולענ"ד עי"ש.בשהנ"ב
 את ופוטר העיקר על מברך תנן ואנן טפל, הוא פת לגכי ופרפרתמפרפרת
 חד דליכא בפרפראות משא"כ העיקר, את ופוטר הטפל על מברך לאהטפל
 בסמוך. וע"ע האחר את פטר חד עיקר וחדטפל

 מ"ש דאישתמטיתיה נראה דלכאורה הקושיא הרמ"ז על אין לענ"דברם

 שוות, כשברכותיהם מחלוקת דקאמר עולא דברי על ע"א דמ"א לעילרש"י
 חכירו את פוטר אינו פה"א על כשכירך מינים דבכ' בהדייא פירש"ישם

 ראיתי עוד ודו"ק. שהכל בבירך הכא וה"ה כדיעבד, אפילו בפה"עשהוא
 והרבה רש"י כעד ליישכ יהושע פני בס' מ"ש שהכיא יעקב זרעלהר'
 מאחר מ"מ רש"י כעד ליישכ בראש מקומ היה לענ"ד כי ואף עליו.להשיכ

 ואחר וצ"ל כספרים נפל שט"ס הרכ כדמסיק עיקר נראה לענ"דכי
 ואף שהזכיר, הפרפראות והיינו לא ותו פרפראות ואוכלין יושכיןהסעודה

 מוכרח. נראה הדכר הספרים לשבש קשה הדברכי

 ואף הרי"ף סביכ אשר מרש"י נסתייע וגם הרכ שהכריח מה מלכדוהנה
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 משום כיסני שהם לומר דא"א להכריח נלע"ד עוד עצמו. מרש"י אינוכי

 כההיא' ולעיל כהמ"ז. קודם אותם אוכלים אלו שפרפראות כאן פי'דרש"י

 לאחר פירש"י ככיסנין הכאה פת ד"ה וענכים תאינים לפניהםדהכיאו
 רש"י גירסתינו לפי וא"כ וכו' כיסנין להכיא רגילים היו וכהמ"זאכילה
 כהמ"ז קודם שהיו דמתני' פרפראות הני ודאי אלא אדידיה, מדידיהסותר
 וכן לעיל. כדפירש"י כהמ"ז קודם לאכול רגילים היו שהם כיסניןאינו

 כגון וכו' המזון לפני פרפראות מיני אוכל היה וז"ל שפי' לריא"זמצאתי

 היה וכן כסעודה, ליבו להמשיך סעודתו קודם ירקות מיני או מגדיםמיני
 שלפני הפרפרת על כירך אם זה הרי הפת לקינוח סעודתו לאחראוכל
 ואם וכצ"ל: ט"ס יש לשונו וכסוף המזון, שלאחר הפרפרת את פטרהמזון
 עכ"ל. וכו' כפה"א צ' שהיה כגון שוות כרכותיהם שאין מינין שניהיו

 מפרש נמי דרש"י לומר דוחק אין לריא"ז כהדייא זה פי' שמצאנוומאחר
 דגים שהם המזון ושלאחר המזון שלפני כפרפרת אומר אני כ"ז ומיהוהכי.

 הפת על כירך דתנן כמאי אכל ולקינוח, האכילה להמשיך שכאיםופרגיות
 דקתני הפרפרת את ופטר דמזון, כמידי דאיירי אה"נ וכו' הפרפרת אתפטר
 פוטרו הפת דמזון מידי אפילו שאז הפת, את ללפת שהכיאו טעמאהיינו
 יעקכ זרע כהרכ דלא הסעודה מחמת הכאים דכרים ד"ה לעיל רש"יכמ"ש
 איך דא"כ ופרגיות, דגים מתני' דכולה פרפרת דלפירש"י מדכריושנראה
 קושיית גם ל"ק וכזה כדאמרן ודאי אלא קדירה מעשה דפטר הש"סקאמר

התוספות.

 דפליגי נאמר ואם פליגי, ארישא כ"ש הש"ס דכעי מאי לפרש נכאוכזה
 את פטר הפת על כירך ת"ק, דה"ק לפרש אנו מוכרחים א"כארישא
 דכיון להיפך די"ל ואע"ג ממש. מזון שהוא קדירה מעשה וכ"שהפרפרת
 אם מ"מ טפל, דאינו קדירה מעשה משא"כ פוטר הפת זה מפני טפלדפרפרת

 הפת את פטר דכשאמר זה יסוד להניח אנו מוכרחים כן פליגי ארישאכ"ש

 שהוא הפרפרת על כירך דקאמר פליגי אסיפא דילמא או מ"ק, כמכ"שאתי

 פטר למ"ק אבל ממנו, חשוב שהוא הפת את פטר לא ואעפי"כ דמיזןמידי
 הפרפרת את פטר הפת על דכירך רישא ולפי"ז שוות. וכרכותיהם הםדשוין

 המוציא בכרכת נפטר אינו פת נמו ומזין דחשוב כיון מ"ק, לא אכלכפשוטו
 הפרפרת על כשכירך אכל כמ"מ, שהוא הראויה כרכתו לכרך צריךאלא
 דכ"ש בתרא כלישנא תפס ר"פ דכרי כפי' ז"ל ורש"י מ"ק, פטרכמ"מ

 כשכא אלא מכרכה נפטר אינו סעודה כאמצע דמיזן ומידי פליגי,אסיפא
 לי והיה המפרשים שהאריכו מה עיני ראתה ככר והנה כנלע"ד. ממשללפת

 מרככת להרכ ועיין מסכים, הפנאי דאין אלא דכריהם, על ולעמודלהאריך
 הרמכ"ם לדעת מתני' שמפרש ה"ו פ"ד כרכות כה' ח"כ אשכנזיהמשנה
 ודוק. עי"ש התו' קו' ל"ק תו כן מפרש היה רש"י ואםככא"ח,

 ורוכ דהתו' אע"ג וז"ל: דינא לענין שכתכת למה אליך אשוכ שוכמעתה
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 מדברים חשובים ומ"ק דדייסא מרנן וסברי ז"ל רש"י על חלקוהמוסקים
 כיון ברכה דבעו מודו בנ"ד מ"מ ברכה, בעו ולא הסעודה מחמתהבאים
 את"ד. מירות כמו הו"ל לקינוח אלא סעודה עיקרדאינן

 טעמא דהיינו ז"ל  בהרא"ש בהדייא דמבואר הדבר נכוז אמת הזוהנה
 לקינוח שהם לנ"ד ומינה סעודה, עיקר דאינון משום הוא דייסא מוטרדמת
 שאכל כיון ברכה בעי דלא לומר בכאז לצדד דיש מאי אמנם ברכה.דבעי
 ואח"כ ללמתן ומירות מת שאכל במי המוסקים שכתבו כמו המיזמאותו
 ה"ד וא"כ המין. מאותו שאכל כיוז ברכה בעי דלא מת בלא מירותאוכל
 לבסוף מתיקה מיני כשאוכל במ"מ, שברכתו קדרה מיני כשאכלהכא

 סעודה. דאמצע קדרד במיני דנמטר נראהלקינוח

  שעשה דכיון דמירות טעמא דהיינו כלל דומה אינו דייקינן כדאמנם
 דחשובים ברכה בעי לא מת בלא שאוכל מה אף סעודה עיקר אלולמירות
 ולאו סעודה עיקר עשאן דלא מתיקה מיני בהני משא"כ הסעודה,מחמת
 הרב"ד כתב מינה ועדימא ז"ל,  הרא"ש בל' וכמבואר חשוב הסעודהמחמת
 חיים מירות אוכל ואח"כ ללימתז מבושלים מירות שאכל במי קס"חבסי'

 ע"ע, לקינוח דאלו כיון המין מאותו שאכל אף ולברך לחזור דצריךלקינוח

 שאכל אף נמי בנ"ד וא"כ ע"ע, ברכ"י בס' עינינו מאור הרב הסכיםוכן

 הוא דינא לקינוח בסוף כשאוכל סעודה באמצע ולשובע למזוז קדרהמיני
 סימן בב"י מרז ומביאו לקט שבולי להרב בהדייא מצאתי וכן ברכה.דישא
 סעודה קבע אם בכסנין הבאה ומת ולחמניות דארעא כובא על וז"ל:קס"ח
 ע"כ. במ"מ עליהם מברך סעודה לקינוח מאלו לו הביאו ולבסוף המתעל
 ע"ז דחלוק בסוגייז בחידושיו  הרשב"א מדברי נראה דלכאורה אמתוהן

 ברכה טעונים דאינז הסעודה בתוך בכיסנין הבאה דמת בהדייאשכתב
 לקינוח כשבאו איירי לא דהרשב"א לענד"ז מ"מ עי"ש, נינהו דמזוןמשום
 המזון לאחר כבאים הו"ל לקינוח וכשבאו ולהשביע, למזון אלא מירותכמו
 וש"ר ודו"ק. ועי"ש ברכה דצריך לקינוח שהם דכיוז בהדייאשכ'

 כהרשב"א, קי"ל דלא וכתב מזה שנרגש כ"ב ס"ק קס"ח בסימןלהרמג"א

 מתיקה מיני דכל כמ"ש הסכים הוא גם לדינא ומיהו כמ"ש.ולענד"ז
 וצ"ב. מירות כמו דינם לקינוחהבאים

 דכל שהכריע שם בנמוקיו מרבבה דגול בעל להגאון ראתה לו עיןאמנם

 מת נקראים אם מחלוקת בהם דיש בס"ז שם בש"ע השנויים מתיקהמיני
 ולא לקולא למיזל לן אית הסעודה בתוך כשבאו א"כ גמור, מת אוהבב"כ
 הבב"כ מת על לברך ואע המוציא, בב' ונמטר גמור מת הוא דדילמאיברך

 דמת י"ח ס"ק במג"א ומבואר לכ"ע, הבב"כ מת כשהוא אלאבסעודה
 הסכמת זוהי עי"ש הקמח מן מרובין והתבלין כשהדבש הוא לכ"עהבב"כ



177 בסימן

 הביאו הסעודה בסוף דאם ז"ל הרב דברי לפי העולה הכללא"ב
 חשוב' אם מחלוקת שיש רוסקיטאס מיני וכן קמח שרובן וקופיטהגיכטיקוש

 דדילמא לקולא, למיזל לן אית הסעודה בסוף אותן בשהביאו הבב"בפת
 יאבלם לא או יברך, ולא המוציא בברכת ונפטרו פת דחשיבי כמ"דהילבתא

 דלב"ע ותבלין דבש רובן מתיקה המיני יהיה ואם הספק, מן להסתלקבלל
 הנלע"ד זהו פירות, בדין לפניו ברבה דצריך פשוט זה חשיבי הבב"בפת

 אלו דינים לברר צריך והיה הוא להאריך שאמרו מקום דזה ואע"גבעת.
 דין הפנאי ולאפס בידי מצויים הספרים אין בי להיות מ"מ הבב"ב,דפת
 אלדימ למשה תפילה תשוב, חיכי על ותפילתי האומר בקצירת לבאגרמא
 הימימ בל תמיד ויראתו אהבתו בליבך ויטבו בעדך ויגן רע מכלישמרך
 בירה. אפר מועט אדם הב"דכיר"א.

 לועז. מעם בס' מצאתי אחז"רואח"ב

 בסימן

שאלה

 שעושים הקפות של או קברים של ח"ק על צדק אנשי ישאלושאול
 ורוצים חיל אנשי קמו ועכשיו אלו, במצות שנים מבמה שהחזיקול

 ביון בידם למחות יבולים אם כמעשיהם, ולעשות מצוה לדברלהשתתף
 בשאינן להסתפק יש במצות חזקה שיש ואת"ל במצוה, החזיקושכבר
 יכולים אינם בזה גם אם החזיקו, אשר הראשונים במצטרךעושים

 ושבמ"ה. מידםלהעבירם

תשובה

 אחד במצוה שהחזיק למי דהיינו במצוה חזקה יש אם לעניןהנה

 שבקדושה הא' פוסקים. מבמה וכמתבאר חזקה דיש פשיטא ממנולהעבירה

 וביתו בהכ"נ לעשותו בביתו שהחזיק מי על קי"ג בשורש מוהריק"והוא
 אליו פתוח ושורשו עיש"ב. ממנו להעבירו יבולים שאינן יקרא, תפילהבית
 מפני ישן בבית דמערבין במתכי' הניזיקין בפ' התלמוד בים אדיריםמים
 עי"ש. קנ"ג סי' בא"ח דמוהריק"ו להא מרן ופסקו עי"ש. שלוםדרבי
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שאלה

 האתרוגים היו לא התקע"ד שנת הזאת בשנה כי היה כך שהיהמעשה
 בחג. מינים ד' מצות לקיים יכלו לא מישראל קהילות כמה בעון והןבנמצא,

 עירנו מחשובי לאחד שנזדמן ה' וזיכנו לטובה השקפה השקיף ממרוםוה'
 הרבים את וזיכה זכה ומשה טהורה, מנחה הערים מא' לו שנשלח א'אתרוג
 מק"ק מיוחד שליח בא איש והנה החג באמצע היום ויהיה זה.באתרוג

 כי באומרם ידבר תחנונים האוגרת אגרת רצפה ובידו יע"אאיספאלטרו
 המצוה הם קיימו שכבר וכיון א', אתרוג להם לתת עמו את א' פקד כישמעו
 גדולה במצוה אחיהם גם שיזכו שילוח מצות שיקימו מעתה החג ימיבקצת
 ה"ה ההיא מ"ד עירם אלוף הסכ' עלתה שכך מאחר כמוס היא הלאכזו
 מכתם בס' הישר ס' על כתובה ה"ה זצוק"ל מוהרד"ף מרנא עוזנוגאון
 כדבר ונתנו ונשאו עירנו חכמי נתוועדו כפרק ובו יע"ש. ו' סי'לדוד

 שפתים לזות הסיר ולמען מעשה. נעשה וכן לשלוח, שלא עלוובהסכמה
 עמם ונימוקם טעם דאורייתא כעיקר טעם המורה יורנומהמערערים

ושכמ"ה,

תשובה

 ידים, רחבת ארש וימודד שמנה מאשר העין כמראית חכמים שאשרוקול
 לו באר די די הן ומכארו עליו עומד וקוץ קוץ ע"כ רחב רחב האומרקול

 הגדיל דוד עד לחש ונכון לדוד משכיל לו יענו אשר דוד זה הלא עין.שזפתו
 זהב מנורת והנה וארא בגן שמעתי קולך את עין. עלי פורת בן פרחויוצא
 לא ארש אמרתי תזל דבר יהלוך מני ומה לעין. קילורית יאה אמראכלה

 לפי כדבש בפומאי שמעתתך דחכיב איידי אמנם מאין. נחשבמטוהרה
 היא מיין. דודיך טובים כי באהבים אתעלסה אמרתי בגופאי עליוחביבת
 ואל עין. שימת זוהי פורחות אותיות אלה אותותי שיתי למען לישגרמא

 אל היום ואבא הלכה בדבר נכשל לבל והגיוני פי עם יהיה אתחנןשדי
העין.

 לכאורה כי דאף אנכי אחזה מילין ריש וז"ל כת"ר כתב דרישארישא
 דבנ"ד ואיפשר בניהם המרחק רב האמת לפי מ"מ שוים, מוה"ר ונידוןנ"ד
 סומכים היו מוה"ר דבנידון ראשונה יצא זה לשלוח. שלא יודה מוה"רגם

 ועפי"ז מתם. שלחי הוו שנה שבכל ראגוזה ק"ק על סאראיי ק"קעצמם
 עלינו דלא כנ"ד משא"כ כגרמא להו הוו סמוכים דעליהם כיון מוה"רהשיב

 ע"ז ותמהני את"ד. להפך ותהי אדרבא אלא איספליטרו ק"קסמוכים
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 ועיקר בעלמא לסניף אלא איצטריך לא דהא ז"ל מז"ה בדברידמבואר
 ז"ל. גדליא למוהר"א תשו' בסוף ובמ"ש פשעו דלא ביון הואראיותיו

 שלחו החג שבתוך איירי ז"ל מז"ה בנידון בי לחלק דיש בת"ר בתבתו
 ולא החג בא שבבר איסורא איתחזק וא"ב האתרוג בשביל לראגוזההשליח
 שבא דעד ואיפשר סובות מערב יצא דהשליח בנ"ד משא"ב אתרוג להםהיה

 דא לענ"ד בזה וגם ע"ב. אחר ממקום אתרוג להם בא בבר למח"קהשליח
 שישלחו ובקשות תחינות במה באגרת בת' שהם ביון דודאי היא, חדאודא
 נאמנה שידעו ודאי היינו מצאו, שלא אתרוג בלי שנשארו האתרוגלהם

 הממובות המקומות לבל שלחו שבבר דהיינו אחר ממקום תקותםשאבדה
 דבריך ולפי היקב, מן או הגורן מן להם יבא ומהיבן מצאו, ולא ובקשולהם
 היו ראגוזה ק"ק שעל בשאלה דב"ת דאע"ג הבי לימא דעז"ה בנידוןגם

 רגילים, היו דמשם אלא לבא להם א"א אחר דממקום למימרא לאוסומבים
 דמאי בת' מאראיי ק"ק פשעו דלא לומר בשבא התשובה בתוך דהריתדע
 השליח שהגיע דעד נימא א"ב ובו' הערים לבל בתב הרי למיעבדהו"ל

 אחר. ממקום להם בא בברלראגוזה

 א' יום קיימו שבבר איירי ז"ל מוהרי"ט בנידון בי לחלק בת"ר בתבתו

 מצוה עקרו אחריני יומי דידהו לגבי העיקר שקיימו וביוןדאורייתא,
 וחייך דרבנן הוי לתרוייהו א"ב היה, שבת א' דיום בנ"ד משא"בזוטרא,
 בשבאים דאורייתא המצוה שקימו מפני ובי תמוהים ובעיני א"דקודמים,
 אחת מצוה שקיים מי דבריך לפי א"ב שמה, יקרא זוטרא דרבנן מצוהיקיים

 דזה לומר נובל יחדיו, אחיו עם דרבנן מצוה לקיים בא ואח"בדאורייתא
 מצוה לו יקרא קיים שלא וזה זוטא מצוה לו יקרא דאורייתא בברשקיים
 פשוט הדבר אמנם ודו"ק, ל"ש ה"נ הפסיד זבר שהוא בשביל ובידבא,
 פשוטה מז"ה ובונת ממנה, גדולה שהוא האחרת נגד אלא יקרא לאדזוטא
 ונמצא בלל, קיימו שלא הנהו לגבי זוטא מיקרו העיקר שקיימודזה

 ב"א מקיימים אינן ואלו דאורייתא בעין שהיא מצוה מקיימםדבשנגדם

 בעין שהיא המצוה ב' ביום קיימו שבבר ביון ל"ש ובנ"ד דרבנןמצוה
 וע"ע ודו"ק, גדולה הו"ל קיימו לא ובשנגדם דא' לתשלומיןדאורייתא

לקמן.

 יש וא"ב מהק"ק האתרוג היה מז"ה בנידון בי לחלק, דיש בתב רבעואת
 דאורייתא ואתי דרבנן הימים בשאר לולב ונטילת דאורייתא ג"ח בילדון

 עיר ועניי דענייך אומר קהילנו מיחיד דהאתרוג בנ"ד משא"ב דרבנן,ודחי
 קאי, אעיקרא חוטרא דשדי אומר אני בזה גם עב"ל. קודמים ענייךאחרת
 ג"ח יותר א"ב ימים מקצת בבר שקיימו היבן מ"מ קודמין דענייך אמתדהן

 העיר קודמין יותר שבן וביון בלל קיימו שלא האחרת העיר עםהוא
 יהיו שלא מזה גדול ג"ח לך ואין הטהור בל' מוה"ר שדקדק וזהוהאחרת,
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 קשה מז"ה על דגם עצמך על תימא דאלת"ה עי"ש, לגמרי מהמצוהבטלים
 מהק"ק, שהאתרוג שנאמר ואף קודמים, ענייך הלא לשלוח ג"ח דאיכאאיך

 ואינם נוטלים שאדרבא ואביונים עניים הקהילות בכל יבצר לא הלאמ"מ
 שלא למי ג"ח דעיקר כדקאמרן א"ו ג"ח. לעשות רוצים ועמהםנותנים
 אמרינן לא דידיה לגבי ואפילו עליו, עגומה שנפשו המצוה כללקיים

 כדאמרן. א"ו חסד, איש נפשו דגומל ג"חדליעבד

 ק"ק שואלים שהיו היה מ"ז הר' נידון כי כת"ר יצא לחלקוחמישית

 בנ"ד משא"כ מהמועטים המרובים דהו"ל יע"א ראגוזה מק"קסאראיי
 אין מהמרובים המועטים דהו"ל סאראיי מק"ק אישפאלאטרו ק"קששואלים

 זה דחילוק ובודאי עבת"ד. חמישים בשביל ברכות מאתים שיפסידוספק
 בשעת היה החכמים מפי זה חילוק ונברא היה וכבר מ"ש מכל ליניחא

 שהיו זמן ברכות מנין כשנצטרף לאם תחילה לברור צריך אמנםמעשה,
 אינן דאעפי"כ נאמר ומ"ס סאראיי ק"ק ברכות לענין ישלימו לאמברכים
 אם דאדרבא אני אומר לפ"ז וא"כ נפישי, ודסאראיי אחד לחשבוןעולים
 זוטא מצוה לעשות כדי רבה ממצוה מתבטל הו"ל שולחו האתרוגבעל

 דאעפ"י לומר דאיפשר דינא, לאפוכי כדאי זה אין עדיין עכ"זואולם
 חשיב המצוה בעיקר מ"מ מאיספלאטרו סאראיי בני נפישי הברכותשבמנין
 לעיל, כאמור דאורייתא כעין להו הוו דאישפאלאטרו כיון רבא לגביזוטא
 נתקנו המצוה על דהברכות כיון לא או נפישי הברכות אם לן איכפתומאי

 והגע זוטרא. סאראיי ולבני היא רבא איספאלאטרו ק"ק לגביוהמצוה
 סאראי ולבני גמורה דאוריי' מצוה להם היה איספאלאטרו בני אםעצמך
 ל"ש ה"נ נפישי דברכותיהם אף לסאראי איספ' בני קודמין היו לאדרבנן
 דלראגוזה חשבון למצוא כשבא ז"ל מז"ה על ק"ל הדברות ולכלודו"ק.
 דבני הברכות למנין עלה לא למה רבה מצוה ולסאראי זוטא מצוהחשיב
 דעדיפא בפשי' לומר יש מ"ז דעל אמת והן ראגוזה, מק"ק נפישיסאראי
 גדליה מוהר"א על אמנם רבה, חשיבה ולסאראי גופה דבמצוה כתבמינה
 מינה עדיפא לימא זמן, שמברכים מה הוא רבא שהמצוה שכתב בתשו'ז"ל

 רבא מצוה חשיב סאראי מאנשי חד כל דלגבי לומר דרצה ואוליכדאמרן,

 מ"ש ואולם בע"ה. בזה עוד נעמוד ולק' ודו"ק. מראגוזה חד כלמלגבי
 במהברכות לן איכפת ולא רבא או זוטא להקרא המצוה בעיקר תלוידהכל

 לכמה חש לא אמאי תיקשי דאל"כ מז"ה, הרב לדעת מוכרח נראההמסתעף
 שולחים היו לא ואילו סאראיי, לק"ק האתרוג שמגיע עד שנפסדיםברכות
 ודו"ק. מברכים היו ראגוזה ק"קהאתרוג

 ים למצולות ירדת מוכרח, כ"כ אינו כת"ר שחילק מה רובובשגם
 לעמוד נפשי כלתה וגם ונכספה ראיותיו ועל מז"ה דברי אעיקרהתלמוד

 ס' וחסרון עמדי מסכים הפנאי אין כי אעשה דמה אלא כת"ר, דברי כלעל

 שם. זעיר שם זעיר אלא אאריך לא ע"כ כי עמדיאשר
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 לוחמים ורבים בגדולים נפתח זה דבר דמעיקרא ובתב בת"ר מצא פתוחפתח
 בזה נדבר )ולק' יצחק, פחד הרב מעים הד"ט עיקרי בס' במבואר דמה"רעליה
 ק"ק ר שהר"ר מ'ש על ראשון על וצ"ע ממך, נפלאו הרב דברי בי ועודבס"ד(

 דלא דהיבא 2ובעירובין ושבת בריש התו' מ"ש עפ"י סאראי לק"ק לשולחוראגוזה
 בת"ר בתב וע"ז בנ'ז, וה"ה חבירך שיזבה בשביל חטא 'לאדם אומריםפשע

 שבן אמת והן פשע ללא פשע בין חילוקא האי עיקר דתפש נראה מוה"רדמדברי
 הך הביאו לא רפ"ח 4ובפסחים 3בבתרא התו' הרי מ"מ מקומות, ברוב התו'בתבו
 יהי לו דהן זו, היא השגה מה ידעתי ולא עב"ל. שאני רבא דמצוה ובתבותי'

 קמןבשבת דאיתא ברובא מ"מ דפשע, תי' עיקר עשו לא ובפסחים דבבתראבדבריך
 אף לענ"ד בי ועוד עדיף. ורובא הבי ס"ל ע"ב דמ"א ובגיטין ובחגיגהובעירובין
 דלפי מאד פשוט הדבר בפסחים, תי' הא4 ס"ל דלא לומר הברח אין ובתראמפסחים

 רבא דמצוה בפשיטות תי' ע"ז ובו' אומרים ובי רבו את דבופין מההיא שהק'מה
 במו דבותי מעזאר מקשו בי אמנם בשבת. גופא תירוצא האי שתי' ובמושאני,

 הברח אין נמי דבתרא ומתו' פשע, ללא פשע בין לחלק צריך אז בשבתשהביאו
 דמצוה ר"י בשם תי' דבופין ההיא על דבשהק' שב' ע'י והוא תי', האי ס"לדלא
 פשע בין לחלק צריך אז יבלת לו שעלתה דבהן מההיאר מק' בי ואולם שאני,רבה
 דידיה ר"י דסותר גדולה קו' לך תיקשי דאל"ב לאומרו, מוברח וזה פשעללא

 ר"י בשם בותבים ובבתרא דפשע חילוקא קאי ר"י בשם בתב דבעירוביןאדידיה,
 אדידיה דידיה סותר ר"י דאבתי לפי"ז להק' ואין בדאמרן, פשוט א"וליהפך,
 דגם דאה"נ ל"ק בן, כמטמע לא ובעירובין רבה נמוה דפסח לעשה חשיבדבבתרא
 וצריך יבלת לו שעלתה מבהן ק' דעב"פ ביון אלא זה, לומר יבולים היובעירובין
 מחתא. בחדא הבל תי' אחר בעניןלתרץ

 דעשה שב' דבתרא רב"ה דברי בפי' שהארבת מה הלחץ את ראיתיוגם
 המאירי דברי עפ"י לפרש בת' ותחילה ריבותיה, מאי רבה, מצוה הוידפסח
 שהלבת מקום באותו פ' באותו במסקנא בש"ס אינו המאירי הרב דיןבאילו
 א"צ לענ"ד ובזה התוס', דברי פי' ועפי"ז המאירי. בדברי חפץ דברילמצוא
 רבה מצוה ליה דקרי לפרש איפשר א"נ ומ"ש בלל. דליתא דברורלהשיב
 ומילה, זה זולת שבתורה עשין בבל שאין מה ברת דחיוב עשה שהואלהיות
 הוא זה ופי' ע"ב. הלוים דהתקלקלו בההיא ור"ה דביצה מתו' דב"נובתבת
 ברת, החיוב הוא עשין משאר קנה מעלה מה דס"ס לענ"ד תבליןמחוסר

 לידי יבא שלא בדי בשבת זוטא איסורא יעבור לא למה קשה אבתיוא"ב
 התו' דברי לפרש דעתי על ועלה ודו"ק. מברת דחמיר סקילהאיסור

 דמשום דאף הבונה שרי רבה מצוה דמשום לומר דבונתם ההשקפהבתחילת

 רבה, מאיסורא עדיף רבה מצוה מ"מ זוטא, לאיסורא שרינן לא רבהאיסורא

 דאפילו סוברים ויש תעשה, לא ודוחה עשה אתי בעלמא בדאמרינןוחיינו
 איסורא דמשום אף וא"ב בזבחים, התו' דעת והוא דחי ברת בו שישל"ת

 ק"ג דף3 וכי ד"ה א' ד' דף1

 נט' דף4 ולא ד"ה ב' לב' דף2
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 כלל, ליתא נמי דהא ראיתי ושוב שרי. רבה מצוה משום מ"מ שרי לארבה
 חומרא משום דלאו זה כלל כשהביא עולם הליכות הרב בדברי דמבוארחדא

 איסורא כשנעריך וא"כ ע"ע. הוא ל"ת תנאי מהעשה אלא דדחי מאידעשה
 דעשה נאמר אם דאפילו ועוד חמור. לרבה איסורא רבה מצוה נגדרבה
 לן אייתר ולא דהשלמה, עשה עובר זה נגד עולם הליכות כהרב ודלאחמיר
 ואולם סקילה. מאיסור מ"ש לדוכתא קו' והדרא דכרת חומראאלא

 הכא משא"כ האיסור, מניעת אלא אינו דהתם התו' כונת פשוטמשנלע"ד
 ודו"ק. רבה מצוה שיעשה אותו מזכה גם כרת מחומר שמצילו מהדמלבד
 בארה. ומשם דס"ח דמנחות התו' דברי בפי' שאכתוב מה בע"ה לק'ועי'

 לענ"ד דק"ק מאי לשאול נפשי תעזוב לא רב"ה מדברי ידי אפיקיוקודם
 שלא התם דשאני ותי' מערבין דבכל מההיא שהקשה דאחר דשבת,בדבריהם

 לפשוט אין עצמו למדביק דאפילו ריב"א ואומר כתב ע"י, טבל ע"היאכל
 והנה יע"ש. הכא משא"כ האיסור התחיל לא עדין דהתם להתירמשם

 דגרם דהיכא מ"ש דלפום לומר היינו לכאן ריב"א דברי דסמכו במאיכונתם
 בעי מאי תיקשי לפי"ז א"כ זוטא, איסורא לעשות שרי האיסור שיעשההוא
 מההיא תיפשוט הש"ס, כדמוקי זוטא איסורא למיעבד לו התירו איר"ב

 וע"ז נפשו, להציל שהוא כאן וכ"ש שרי הגורם דאיהו דהכאדכלכלה
 אפילו משם ליפשוט שאין שאחר ונראה סמוך דריב"א ההיא להביאהוכרחו
 פעם דע"כ כיון למידק איכא ומעתה פשוטה. כונה נראה זה עצמולמדכיק
 למה מערבין דבכל מההיא כשהקשו מעיקרא א"כ ריב"א, לדבריצריכינן

 האיסור, נעשה שכבר לפי חטא לאדם אומרים אין דאמרינן הכא דשאניתי'
 אמרינן בעלמא דלעולם דמיי', דוכתא הנהו מכל לאקשוי ליכאובזה

 להו ניחא דלא וי"ל ודו"ק. האיסור עשה שכבר לפי כאן זולתאומרים,

 לההיא וכו' חטא לאדם אומרים וכי דאמרינן מאי בין לחלק חלוקאבהאי
 יגמר וע"י האיסור נעשה דכבר דמפני משמע לא דלישנא וכו', ליהדניחא
 תי' האי ולפום קאמר, דסתמא חטא לאדם אומרים וכי מתמה דקאהוא

 דו"ק. חברך האיסור יגמור שלא בשביל חטא לאדם אומרים וכיהול"ל
 זולת שיזכה בשביל חטא לאדם אומרים אין גונא דבכל שפיר משנווע"ז

 הגורם.כשהוא

 דברי כת"ר שהביא מה הוית וחזי הנעימים לדבריך אליך אשובשוב
 בצ"ע. לך דסלקא עד עליו להקשות כת"ר והרבה ד', סי' ח"דמהריב"ל
 דוכתי בכמה התו' מ"ש מיניה דאישתמיט נראה דלכאורא עליוהקשת
 פלאים כת"ר ירד ועוד דרבים, מצוה משום דהוי דאמתא ההיאדשאני
 עשה דלאו תעבודו בהם דלעולם עשה דשאני במ"ש מוהריב"ל עללהפליא
 דרבנן איסור אפילו בו אין בקוביא משחק דהרי להפליא, דיש כתבגמור
 בדבריך חדש כל אין כי ובאמת זת"ד. עולם, של בישובו עוסק שאינואלא
 שארית בס' אלגאזי מוהר"י החסיד הרב מוהריב"ל על עמדו כבר כ"זכי
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 דבריהם ובכלל שבועות הלכות בריש המלך שער והרב שמיני פ'יעקב
 דבראש יעקב שארית הרב בדברי ובפרט בדבריהם, היטב כמבוארדבריך
 האחרונה. קושיתך דבריו ובסוף א' בקו'היא

 ז"ל חיד"א מוה"ר עט"ר הטור הוא ותעצומות בעוז חכם באוכבר
 הנשאר שכן וכיון מו' דברי לישב ובתב עינים פתח לעינים הבהירבספרו
 אני גם אענה בזה, לה וכ' טרח שבת"ר מכיון אמנם בזה. עוד לדבר מהלנו
 טרח שבת מסכת בריש הבהיר בס' ז"ל להרב ראו עיני והנה חלקי.בזה

 תמיהי רוב יסתלקו דבזה וסיים מוהריב"ל, דברי ליישב וכתברחמנא
 יש שתי' מה בבל דאכתי הרב בדברי להעיר ויש עיש"ב. הרב שלותיוהי
 איסור דליכא כתבו לא דהתו' התוס', מדברי מצא סמך מה למוהריב"ללהק'
 בבר דבל"ז כיון ביורשים אלא שיחרור גט בנתינת תעבודו דלעולםעשה

 בההיא משא"ב בו, להשתעבד יכולים אינם והם מורישם לחירותהוציאו
 ישראל לה דלינסיב דחירותא גיטא שיכתוב אותו כופין דחבמיםאמתא
 שאינו ועד דחירותא גיטא ליתן לבופו חכמים כונת עיקר וכל להומינטר
 ונתינת דכתיב עשה דבקום נמצא א"ב בה, להשתעבד בידו רשות ישכותב
 השיעבוד. נסתלק שיחרור גט נתינת דקודם התם משא"ב העשה, עוקרהגט
 דה"נ כ' דשהרב ואף עי"ש. דבריו בדיוק המלך שער הרב קו' עוצםוזה

 לענ"ד מתמה והיותר ודוק. הגט בנתינת אלא אינו מ"מ לשי' לפקוערבנן
 שאני, דרבים דמצוה מקומות בכמה תי' התו' דברי שהק' מה בזה ישבאיך

 הוא עי"ש. תרתי דבעי' לן דחדית אלא זה תי' ידע מו' דגם ע"ז הרבוהשיב
 מההיא הרשב"א דברי לתרץ אלא מוהריב"ל בא לא עצמו כל דהריתמוה,
 אומרים וכי שאמרו דשב' ההיא בין לחלק התו' קו' ממש היינו וא"כדגיטין,

 דחשיבי או שאני דרבים דמצוה אלא תי' ולא דגיטין, לההיא לא"חלו
 כמו וא"כ התו' בדברי מיניה רמז נזכר לא מוהריב"ל וחילוקבאנוסים,
 למוהריב"ל. גם הספיק לא שאני דרבים מצוה באמרם ז"ל להתו'שהספיק

 בדיקדוקים. להאריך רצוני שאין אלא לדקדק ישועוד

 אר"ש יסד בחכמה למוהריב"ל להשיב הנושא חומר לפיוהנלע"ד

 שעשו קהל על א' השחוק, בענין ז"ל הרשב"א תשובות שני לנווהעריך
 יחי' על התשו' הביא ושוב התרה, להם דאין והשיב לצחוק שלאהסכמה
 דדא ז"ל למוהריב"ל לזה ומ"ש וכו' שבועתו על ליעבור שמא ויראשנשבע

 נזקקין דאין הב' בתשו' שכת' ובמו מהמפורש, סתום וילמוד הוא חדאודא
 שעשו בקהל ברישא ה"ה גדולה חבירו יעשה שלא מפני קטנה עבירהלדבר

 בכמה התו' מ"ש וידע ראה הוא א"כ מעתה. דבריו מסתמיות כ"מהסבמה,

 וא"א באנוסים דחשיבי דרבים מצוה משום אמתא דההיא דטעמאדוכתי

 וא"א כאנוסים חשיבי דהכ"נ מההיא זה נופל לא מ"מ יצרם, עללעמוד
 דסברי מרבוותא כמה איכא זה מטעם האמת שלפי וכמו יצרם, עללעמוד
 דחשיבי באופן רכ"ח סי' י"ד בב"י כמבואר השחוק, להתיר דישמרנן
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 בעלמא, מדרבנן הם רבים אם ואף הרשב"א התיר לא ואעפי"ככאנוסים,
 נזקקין מ"מ דרבנן, איסור אפילו אינו השחוק דאיסור דאף הכאמשא"כ
 עשה שדוחין ונמצא התרה לה ואין מדאורייתא שהיא השבועהלהתיר

 גיטא דאיכא ואע"ג שוא"ת, דהוי ההיא דשאני תי' ועוד ודו"ק.דאורייתא
 לענ"ד התו' מדברי לזה והסמך בעבודה, היא המצוה תכלית מ"מדחירותא
 מוכח מורישם, להם כשציוה העשה עובר אינו הגט כתי' תשלוםממ"ם

 משום אי עבדו שמשחרר במי בעלמא נאמר דאם העבודה, הואדהתכלית
 אינם דהיורשים כתב למה א"כ השיעבוד סילוק משום אי הגטנתינת
 השיעבוד, סילוק הוא הכל דעיקר ודאי אלא הגט, בנתינת כלוםעוברים
 קצרתי. כיודוק

 ואין שכתב: הרשב"א דברי בסיום שהבין במה מוהריב"ל דבריובעיקר
 לעבירה שיזדקקו שר"ל גדולה, עבירה יעשה שלא לעבירה שיזדקקולומר
 הוק' זו הבנה לפי השבועה, שיעבור גדולה חבירו יעשה שלא כדיקטנה

 שהיא מפני לו מתירין דאין כתב דבריו בראש ז"ל דהרשב"א דכיוןלענ"ד
 דמעיקרא הקדים כבר הרי שיזדקקו, לומר ואין קאמר היכי וא"כעבירה,
 ראיתי ושוב התרה. דאין כיון להתיר יזדקקו אם אהני ומאי להתיר,אין

 התירו דאם הרשב"א תשובת מקיצור שהביא רכ"ח סי' י"ד בב"ילמר"ן
 דמעיקרא זו, בתשובה לשונו המשך את"ש ולפי"ז עשוי. שעשה מהבשחוק

 זה בנידון וא"כ מותר, דבדיעבד דקי"ל ואף עבירה להתיר איןלכתחילה
 ע"ז אנוס, שהוא כיון מדיעבד גרע דלא לו יתירו השבועה לעבורשמתיירא

 גדולה עביה יעשה שלא כדי קטנה לעבירה שיזדקקו לומר דאיןכתב
 . 'קודו'

 תשובה קיצור על שכתב י"ר בשיירי המאסף למר"ן וראיתי דשבתיאלא
 ודייק הותר, לא בדיעבד דאף להרש"ט לו הודה דהרשב"א מר"ן שהביאזו
 לדוכתא, קו' הדרא מעתה מוכרח, דיוק והוא להרשב"א נראה היה מדכ'כן

 דמק' מאי מעיקרא קשה היה לא ובזו הרשב"א דברי לפרש דעתי עלועלה
 ואם מתירין, אין עבירה בקוביא דשחוק כיון דמעיקרא דה"קמוהריב"ל,

 עבירה לדבר שיזדקקו לומר דאין יצרו את יכניע השבועה שיעבורמשום
 עבירה יעשה שלא מחשש השחוק שהיא קטנה עבירה לזה להתירדהיינו
 בעלמא קי"ל דאדרבא וקטנה גדולה עבירה יעשו שהמתירין לאגדולה,
 שיעשה לו יאמרו שזה הוא הכא מסתבר דלא מאי אבל וכו' לחבר ליהניחא
 לא עצמו למדביק לו התירו הפת דברדיית ואע"ג וכו', כדי קטנהעבירה

 הכא משא"כ גדול, איסור יעשה בטובתו שלא דע"כ התם שאני כלל,דמי
 התרת דלא כיון התרה, הוי לא לו יתירו אם אף שכן וכיון יצרו אתדיכניע
 מ"ו סי' ח"א פר"מ להרב ועיין היטיב, ודו"ק קטנה עבירה לעשותכאן
 בתשו' יראה דהרואה אלא נלע"ד היה כן ודו"ק. מוהריב"ל לקו'ע"ש

 ז"ל הרשב"א של זו תשו' הובא ששם רנ"ב סי' להרב"ןהמיוחסות
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 הפנאי ולאפס יעי"ש, מוהריב"ל שהביא במו להדייא מובח ומשםבאורך,
 למ"ש הרשב"א תשובות מהאי בת"ר שהק' מה וראיתי בזה. עוד עמדתילא
 לאפוקי מאד ופשוט עיקר וא' אהדדי, דסתרי תירוצים ב' ותי' תתקל"ד,סי'
 בע"ה. בזה נעמוד ולקמן ודו"ק, הב'התי'

 בין התו' שתי' שמה הא' דבריך, להחזיק עוד שב' מה ראיתי הלוםהגם
 ובת' לדינא, דבריו עיקר זהו האיסור גרם דלא להיבא האיסור שגרםהיבא

 בת' ובזה סי' בישנות והרדב"ז ל"ז סי' ח"ג ג"ר התשב"ץ דעתשזהו

 על שהק' ע"ד לימוד גדולים אורים בס' הגדול הרב לקו' מקוםדאין
 ובעירובין בשבת התו' מדברי ובו' חטא לאדם אומרים שאין במ"שהרדב"ז
 ואני עבת"ד. גרם ללא גרם בין תלוי דהבל סו' דהרדב"ז בת' וע"זעי"ש.
 )ואינו הרדב"ז על הגדול הרב שהק' במה אדבר רגע אליך בואי עדבעוניי
 בי משום נבלה, מלהאבילו בשבת לחולה שישחטו טוב שיותר שבת'בידי(
 אינן שבן וביון עליו, העומדים ישראל על אלא החולה על מוטל דיחויאין

 בשלהי מדאמרינן הרב והק' ע"ש. מעליהם להקל איסור להאבילורשאין
 לא למה לענ"ד ותמיהני עי"ש. ובו' בחולין דאיפשר היבא רבה דאמריומא

 לו וגודרין ובו' נחש שנשבו מי בגמ' שם מדתנייא מינה, עדיפא הרבהקשה
 טעמא ומפרש ובו' דר' לעשר צריך ואין אותו, ומאבילין הברישיןאת

 בר' הלבה דקי"ל בר' דהלבה ובודאי מדרבנן ירק דמעשר ביוןבש"ס,

 ביון מעושר, שאינו אותו מאבילין אנו למה הרדב"ז בדברי ואםמחברו,

 לו. ויתנו יתקנו א"ב העומדים על אלא עליהם מוטל אינודהדיחוי

 איסור בין לחלק דיש והוא הרב, שהק' מה גם יקשה לא ובזהוהנלע"ד
 למימר דאיבא משום דחייה מעיקרא ליבא דרבנן דאורייתא, לאיסורדרבנן

 לא חולה במקום בעלמא, בדאמרינן רבנן גזרו לא מעיקרא נפשדבפיקוח

 הרמב"ם שפסק ובמו שבת, דדחויה דאורייתא באיסור משא"ב רבנן.גזרו

 שם. בב"מ מר"ן שב' במו והר"ן הרשב"א דעת ובן שבת מהלבות בפ"בז"ל

 גזרה ליבא דמעיקרא משום לעשר, א"צ דאמר דר' טעמא היינומעתה

 איסור ליבא דמעיקרא בן ובמו רבנן, גזרו לא נפש פיקוח דבמקוםדרבנן
 דבשיש ה"ה לפי"ז מעתה ודו"ק. לעשר א"צ קאמר ע"ב המעשר,תיקון
 דליבא להפריש או טבל לו לתת יבולים דהיינו בחולין ואיפטר דרבנןטבל
 שיפריש מוטב אלא מעיקרא, גזרו לא דרבנן לזה, ולא לזה לא שדיחוישם
 באיסורין אבל ודו"ק. דאורייתא לאיסור יבא שלא טבל לו יתןולא

 בהא העומדים על מוטל דהדיחוי ביון אז לה, יקרא דיחוי דשםדאורייתא

 אתה הדברים אלה מפרשת בנלע"ד ובו', מעליהם להקל דא"א הרמב"ןבת'

 שב' הר"ן, סברת על ל"ז בסי' שם התשב"ץ שהק' עד לק"מ דתותחזה

 נשברים דדבריו הן הלאוין, ריבוי מפני נבילה מלהאבילו לשחוט טובדיותר
 איסור לדמות דאין ידובקו, יחדיו שבר אל שבר האמור ועפ"ימהש"ס
 מקצתה ולא מינה לא איסורא ליבא מ"ע דבדרבנן דאורייתא לאיסורדרבנן
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 דתנאי פלוגתא תליא הר"ן דנידון למימר מצינן לא תווג"ככדכרי
 ליה דתלי בהא עליו עוד לדקדק שיש מה מלבד עי"ש, הרבכדאסיק
 להר' ראיתי אח"כ ושוכ לנ"ד. נוגע שאינו להאריך אין כי דתנאי,בפלוגתא
 ושמחתי. כתי' כת' שכ"ח בסי' כעת לידי שבאהמחב"ר

 אצל העומדים על מוטל שהדיחוי שכ' הרדב"ז דכרי כעיקר כיאיברא
 ולא התורה מן סמוכים לו' למצוא אצלי הנמצאים בספרים חפשתיהחולה,
 נפשו שמירת על מצווה דהחולה להיפך נראה הסברא לכאורה כימצאתי,
 כמבואר וכו' מזבחי מעם שבת דדחה כ"ג דמפיק למאן והנה משאריותר
 בג' עי"ש ישראל על דמוטל לומר מקום יש אחריני, מדרשות או יומאבסו'

 דעדיפא ה"ג ואסיק בהם שימות ולא בהם מוחי ליה דמפיק לשמואלאכל
 דוכתי בכמה דרש"י דמהכא תדע החולה. על מוטל דהדיחוי משמעמכולהו,

 קרא דמהאי ואיפשר ודו"ק. חוץ יהרג ואל יעבור שכתו' עבירות כלדעל

 ושמרתם כתיב דקרא דרישיה והוא עליו להעומדים הוא דהדיחוי נפקאנמי
 יחיד, בלשון דפתח לדקדק ויש וכו'. יעשה אשר משפטי ואת חוקותיאת
 האדם שיעשה כזמן אימתי ישראל כל חוקותי את ושמרתם דה"ק ודאיאלא
 ודו"ק. המצות ונעשית פטורים ישראל כל אז חי אינו דאםוחי,

 שיזכה בשביל חטא לאדם אומרים אין כי הרדכ"ז דסיים סיומאובהאי
 יהיב הוא דהרי כלל, צודק אינו זה לשון דלכאורה למידק איכאחבירך
 על אלא החולה על מוטל אינו דהדיחוי משום לחולה שישחטוטעמא

 כי למימר תו שייך לא לפי"ז מעתה מעליהם. להקל רשאין ואינןהעומדים
 יכול דזה זכות ליכא מעיקרא דהכא שיזכה, בשביל חטא לאדם אומריםאין

 הוא מושאל לשון כי ומשנלע"ד ודו"ק. נבלה לאכול יכול אינו וזהלחלל
 חטוא לאדם לו אומרים אין אמרו בעלמא כי וכונתו בעלמא, ולדוגמאנקט

 מוצל ולפי"ז רשאי. אינו וזה לחלל מוטל דע"ז כאן כ"ש שיזכהבשביל
 שחילק התו' דברי ולפי גדולים, אורים הרבה תו שהקשה ממה צדיקאותו
 שיזכה בשביל חטא לאדם אומריט דאין הא שייך לא פשע ללא פשעבין

 ודו"ק. מינה עדיפא הוי והכא בעלמא לדוגמא אלא נקט לא דזהחברך
 הו"ל הא כי כל גרם, ללא גרם בין דהעיקר ס"ל דהרדב"ז כת"רומ"ש

 איפכא. רהטי התו' דדברי כיוזלפרושי

 דס"ל מוכח נמי שמשם נ"ג סי' ח"כ הרשב"ץ דברי כת"ר הביאתו
 נראה דלכאורה בלשונו כת"ר דיקדק וגם גרם, ללא גרם בין התו'כתירוץ
 ושוב שתזכה, בשביל וחטא עמוד לו' שאין כת' דתחילה וביה, מיניהדסותר
 עמוד אמרינז דלעצמו משמע נינהו, השראל דשלוחי כוהנים דשאניתי'

 שאיז וכונתו דוקא, לאו דרישא דלישנא כת"ר ותירץ שתזכה. בשבילוחטא
 בדברי כן לומר דא"א יראה בשר והעיני את"ד. חבירו בשביל חטאלומר

 חטא תחטא שלא כדי חטא לאדם לומר שאת בהדייא שכתב חדאהרשב"ץ,
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 להתחרט שרוצה זה על קאי הוא הרי בדבריו, להגיה נרד אם ואפילואחר,
 האיסור, דעביד הוא ואיהו ימיו כל חרטה באיסור יעמוד שלא כדיבאיסור
 עצמו. באדם איירי ומהתכ' מקדש מהאיש שהביא דהמקוםועוד

 קשה עוד וביה מיניה דקשה מאי דמלבד צ"י הרב דדבריאיברא
 דסו' במסקנא דהא עליה למיקם איכא הרב שמביא עצמםדמהמקומות

 וה"נ אמרינן, בחטאת שתזכה בשביל בחטאת חטא דעמוד מסקינןמנחות
 בחרטה, שתזבה בשביל בחרטה חטאנימא

 האיש בפ' דאמרינן למאי סוגיא מהאי למידק איכא דלכאורא אמתהן
 ומאי שתזכה, בשביל עו"ח לאדם לו אומרים ובי ר"י בה תהי דנ"המקדש
 דאמרינן. אה"נ בו, שתזכה בשביל הקרבן בפדיון וחטוא דעמודתיוהא

 גרם, ללא האיסור גרם בין חילוק דיש התו' מ"ש עפ"י לתרץ חשולכאורה

 בקידושין אבל כבשים, דשחט האיסור גרם שאיהו איירי במנחות ה"נא"כ

 נוח אינו זה תירוץ אבל האיסור. גרם לא דאיהו משום היינו ר"י בהדתהי
 נאמר מה אבל לל"ג גרם בין התו' שחילקו זה לתירוץ דהניחא חדאלי,

 לא דגרם זה דחילוק לעד"ן כי ועוד פשע. ללא פשע בין תלוי דהכללמ"ש
 שייך בזה מאיסור, חבירו למנוע בשביל איסור לעשות כשבא אלאשייך
 עצמו למנוע אינו שעושה זה דבאיסור כאן אבל לל"ג, גרם ביןלחלק

 אף לעשות דמותר אה"נ קדשים אכילת במצוה לזכות כדי אלאמאיסור,
 נראה היה ולכאורה הקרבן. מתקן שהוא כיון הקילקול, הוא גרםדלא

 באיברי שנתערבו חטאת איברי והתנ' מק' כי דמנחות מסוגיא זהלהכריח
 הוא גרם דלא התם דשאני ליה ולישני וכו', לימא אמאי וכו'עולה

 לדחות דיש אלא המערב, הוא מי נודע שלא קתני שנתערבו דהריהקילקול,
 דע"ח משום לתקן יכול אינו העירוב הגורם דאפילו משני מינהדעדיפא
 מדברי לזה ראיה קצת יש ומיהו אמרינן. לא בעולה שתזכה בשבילבחטאת
 לא- קרבן תקנת דאיכא היכא ואפילו שכ': בחטאת חטא ד"ה שםהתו'

 תודה וגבי וכו' הלחם אבד לעיל בדאמר' דנשחט היכא אלאאמרינן
 דמס' גרם לא דאיהו התם שאני דילמא ראיה ומאי בתמורתה,שנתערבה

 ודו"ק. יודע באין ממילא נתערב אונאבד

 יש במצות, זבייה ג"כ לכשיש איסור מניעת דל"ד שכ' זה חילוקועיקר
 ואין שב': בש', שתזכה בשביל בש' חטא ד"ה שם התו' מדברי לענ"דללמדו
 ולכאורה ע"ב. שבת חיוב לידי שיבא קודם לרדותה שהתירו למהלדעת

 גבי דהתם ל"ד ודאי וז"ל: שכ' להר'וצ"ק וראיתי ביאור, צריכים1בריהם
 מ"ה מלאכה ואינה היא שחכמה מדרבנן אלא אסורא ליכא הפתרדית

 ע"כ. איפשיטא ולא היא בעיא רק שהתירו מצינן דלא לי תמיה אבלהתירו.

 ונעלם לה, מתני דרבא בריה אחא רב כגירסת גורס היו לא דהר"בונר'
 דלפי תמוהים, דבריו התו' דברי לפ' שרצה ובמה שם, התו' דבריממנו

 מח' דה מנחות1
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 איסורא אלא דליכא מדהתם עדיפא וכו' בש' חטא דאמר דהכא הךדבריו
 יתעכד הדמיק' אם אפילו הרי דל"ד, שכ' להתו' ק"ל מאי א"כדרבנן,
 לפי ועוד אמרינן. בש' שתזכה בשכיל בש' דחטא דהכא כמס' דהויאת"ש
 דאסיק דגריס למאן וכ"ש לר"ב, ליה מיבעיא קא מאי מעיקראדבריו
 התו' כו' לעד"ן אמנם שתזכה. בשביל לא"ח דאו' מהכא תיפשוטבבעיא

 לעשות לו התירו אם לר"ב ליה מבעיא קא דמאי לרב"ה ק"ל גופאדהיא
 ליה פשיטא דהכא מסקנא דהרי רבה, איסורא יעשה שלא כדי זוטאאיסורא
 קמיה טירתא ר"ח מדתני ותיפשוט אמרינן, בש' שתזכה בשביל כש'דחטא
 זכיה גם לכשיש איסור מניעת דל"ד לעיל כמ"ש והוא קל"ד כ' ע"זדר"י,

 מסתכרא מ"ש מכל שיהיה איך ודו"ק. מהכא למפשט מצי לא וע"כבמצוה,
 וש"ר לדוכתא. קו' והדרא וכמ"ש איירי האיסור גרם אם דהכאלענ"ד
 ודו"ק. כמ"ש ולענ"ד זה שתירץ שם לקידושין בשיטה חדש אורלהרב
 לק"מ בחטאת חטא ד"ה במנחות התו' שחילקו מה לפי הקו' לעיקרואולם

 שנשחט לאחר דוקא היינו שתזכה בשכיל ע"ח שאמרו דכ"זמעיקרא,
 שנשחט קודם הוי בקידושין והכא הקרבן, שנשחט קודם משא"כהקרבן,
וברור.

 ראיה שהביאו כמה לשם התו' בדברי לדקדק יש לכאורה כי אמתהן
 לשמן, שלא לשוחטן שרינן ולא הכבשים אכדו הלחם אבד לעילמדאמריון

 עצמה מהסוגייא עי"ש דמן שיזרוק מהו ד"ה ע"ב דמ"ז לעיל התו'וכ"כ
 דבר לך יש אמינא קא הכי דחי חצות דקודם מפסח ראיה דכשהביאדלעיל,
 השיב ע"ז לשמו, שלא וכשר לשמו כשר ואינו בלשמו ונדחה לשמושנראה
 ונשחט לשמו שנראה דבר לך יש אמינא ה"ק וכו' זמנו אחר פסח והריולא,
 דהו"ל הלחם, אבד הכבשים שנשחטו קודם דאם מהכא מוכח וכו',לשמו
 דומיא לשמן שלא לשוחטן דיכול פשיטא בהא מלשמו, ונדחה לשמונראה
 כמ"ש וי"ל ודו"ק. מפסח למפשט מצי לא נשחטו דכשכבשים אלאדפסח,
 כתרא בפ' כדמשני לשנויי מצי חצות קודם פסח והרי ד"ה עצמםהתו'

 יוצא לפי"ז ע"כ. הוי שלמים השנה ימות דכשאר פסח שאנידזבחים
 שנשחטו, אחר כשאבד ומכ"ש שנשחטו לקודם לא ראיה שום ליכאדמפסח
 שיטתו לפי דאפילו משני מינה דעדיפא אלא זה, לדחות יכול היהוהש"ס
 שחיטה לאחר והכא שחיטה קודם דהתם ל"ד, לפסח ליה לדמויידרוצה
 כשנאבד אף מפסח ראיה ליכא לדידן האמת לפי ומיהו ראיה. ליכאמיהא
 הוי שלמים השנה ימות כשאר שחיטה דקודם פסח דשאני שחיטה,קודם
 דמן לזרוק מצי דלא למימר לן אית מ"ש לפסח דל"ד כיון מעתהודו"ק.
 וק"ק שחיטה. קודם לא אכל זכחא, לתקוני שחיטה אחרי אלא לשמןשלא

 בעא לא למה מעיקרא א"כ לפסח, ליה לדמויי דרצה ירמיה דרבילפי"ז
 יתישב האמור ועפ"י וי"ל. ודו"ק דעדיפא שחיטה קודם הלחםכשאבד
 והנגיד וז"ל: מהפהמ"ק ספי"ז ככ"מ מרן שהביא הנגיד ר"י לשוןאצלי

 דמן וזרק לשמן כששחטן וז"ל: זו הל' ביאר הרמב"ם של בניו מבניר"י
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 שחט ובאילו וכו' פסולים בבשים הב' היה הלחם אבידת אחר לשמןשלא

 אחר הזמן במחשבת דמן וזרק הלחם שיאבד קודם שחטן אם ולכןחולין,

 שנזרק לפי ויותרו חולין הם אם ספק החבמים אצל זה היה הלחם,אבידת

 עב"ל, באבילה יותרו לא הלחם שאבד קודם ששחט מאחר או ובו'דמן

 אם הוא הספק הלחם אבידת קודם דכשנשחטו נראה דבריו ביאורולכאורה

 הותרו הדם דנזרק ביון דעב"פ אלא הלחם, שאבד מאחר לגמרי חוליןהם
 וא"כ הלחם, היה שחיטה דבשעת מאחר חולין חשיבי דלא א"דבאבילה,

 דיש אלא ודו"ק. באכילה ואסור בפיגול הו"ל הזמן במחשבת הדםכשזרק
 הדם, שנזרק מאחר באבילה דהותר לומר איפשר איך דאבתי בדבריולדקדק

 הו"ל וא"כ פיגול, להוי דלא היבי בי חולין דחשיב לומר צריך זה דלצדביון

 דאין שב' שחיטה קודם הלחם מבשאבד ומ"ש למזבח, חולין דםכזורק
 חולין דם זורק דחשיב דאה"נ וי"ל בעזרה, חולין שוחט דהוי משוםתבלית
 גופיה דהבשר חולין בשוחט משא"ב חולין, דחשיב הותר נמי הבשרומ"מ
 להבין צריך דבריו לפי דלבאורה אלא בידוע. בעזרה חולין שוחט כדיךנאסר

 לשמו, שלא ובשר לשמו בשר דאינו פסח והרי לפסח, הש"ס מדמהמאי

 הכא משא"כ חולין, שוחט אינו לשמו שלא פסח דבששוחט התםדשאני

 יכול דמעיקרא האמור עפ"י ואולם חולין, דם כזורק הו"ל דמן לזרוקכשבא
 לפי ליה דדחי אלא השנה, ימות בשאר לשמו שלא דכשר פסח שאנילדחות,

 בעבר אף ס' לן אית הנגיד ר"י דברי דלפי אע"ג והנה ודו"ק, את"שס'
 לזרוק שרינן דלא פשיטא דלבתחילה ומשמע לא או באבילה הותרו אםוזרק

 מהו הש"ס, דברי ה"פ לכתחילה, ליה דמיבעיא משמע ובש"ס חולין,דם

 הבשר דהותרה נאמר דאם פי' באכילה, בשר להתיר לשמן שלא דמןשיזרוק

 לא ואם זבחא, לתקוני לשמן שלא דמן לזרוק לחטא ליה דשרינןאה"נ

 בנלע"ד ודו"ק. בלום ולא עשה לא זרק אם ואפילו לזרוק, שרינן לאהותרה

 לשיטתו הסוגיא ופי' הנגיד ר"י בדברי אחר פי' עוד אצלי בבתוב דהיהודע
 לעיין. יכולתי לא הפנאי ולאפס ממני, דנאבדאלא

 דקודם רב"ה להוביח שרצו דמה תחזה אתה הדברים אלהמפרשת

 דבבשים מההיא הקרבן לתיקון בשהוא אף לחטא, שרינן לא הקרבןשנשחט
 לא יחטא אם דאף משום התם דשאני לבאורה, לדחות יש הלחםכשאבד

 במו בתקנתו כשמועיל משא"כ ואסירי, חולין שוחט דהו"ל בתקנתוהועיל

 מה גם ודו"ק. דש"ד איפשר קדשים בפידיון בשחוטא דקידושיןההיא

 אע"ג תקנה, לה דאין בתמורתה שנתערבה דתודה מההיא זהשהוביחו

 דחטא מסקינן דהרי ישוב, צריך בעזרה דחולין דרבנן איסורא אלאדליבא

 להביא בלחמה חטא הבא וה"נ אמרינן, לא בעולה שתזבה בשבילבחטאת
 בקרבן ללחם חשיבי התו' כי ואולי אמרינן. לא הבהמה לתקן בדיחב"ע

 כי ודו"ק וצ"י במ"ש לדחות יש לע"ד ומ"מ הקרבן, מתנאי דהוי ביוןעצמו
 יוחנן רב דה"ק לומר אפשר דקידושין, מההיא שהק' מה ובעיקרקצרתי.

 עד להמתין לו אפשר הרי מיד בקרבן שתזבה בשביל לא"ח אומרים ובישם,
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 דליעבד לחבר ליה דניחא ומההיא בפידיון, הותר וזה מום בהשיפול
 דפידיון רבה איסורא להיפך הוא דהכא לק"מ, מעיקרא זוטאאיסורא
 פיסול לידי יבא שלא בשביל התורה מן דאסור לבאורה דנראהתמימים,
 בהפמה"ק המלך שער הרב מדברי כמתבאר מדרבנן אלא דאינומוקדשין,
 ודו"ק.עי"ש

 סוגיא מהאי להק' עליה דאתאן הרשב"ץ דברי על דותינה נלכהמעתה
 שתזכה בשביל בחרטה חטא נימא וה"נ אמרינן, שתזבה בשביל וחטאדעמוד
 היינו שתזבה בשביל חטא שאמרו דמצינו דנהי בונתו לפרש ואיןבחרטה
 משא"כ הפת, ברדיית כמו מיניה, חמור באיסור יחטא שלא כדי קל,בחטא

 בחרטה, יחטא שלא בשביל בחרטה חטא הכא כמו שויםכשהאיסורים
 ריבוי מ"מ פעמים, כמה בחרטה חטא לידי לבא איפשר נמי דהכאואע"ג
 ל"ז. סי' ח"ג עצמו התשב"ץ מדברי במת' חמור איסור חשיב לאהפעמים
 ומעיקרא הקרבן לתקן בדי לאו באיסור לחטא שרינן במנחות דהבאואע"ג
 חטא ד"ה במנחות שם תו' ועי' במ"ש, מדרבנן אלא אינו המוקדשיןפיסולי
 דבשלא ולעולם לעיל, כמ"ש זכיה לכשיש איסור למניעת ל"ד מ"מבחטאת,

 איסורא יעשה שלא כדי זוטא איסורא אלא שרי לא איסור מניעת אלאיש
 במו ראיה מביא הוא דהרי בלל, הרב בדברי לפרש איפשר אי דזהרבה,

 לדקדק דיש ועוד לזה. רמז שם ואין ובשבת מקדש ובהאיש בהתבלתשאמרו
 אלו ומטעמים הרבה, סתומים דבריו כי ועוד מערבין, מבבל לו הוק'מה
 לא אם כשודאי אלא זוטא איסורא דליעבד אמרו דלא דכונתו נמי לפרשא"א
 דילמא מחשש שהוא הבא משא"כ רבה, איסורא יעשה זוטא איסוראיעשה
 דהא דבריו, בסוף וכמ"ש יצרו את יבניע ואדרבה השבועה ויעבוריתחרט

 להרב דס"ל לומר איפשר הדוחק צד ועל ודו"ק. שכ' מהטעמים ליתאנמי
 מ"מ בחטאת, שתזכה בשביל בחטאת חטא במנחות דאמרינן דאע"גז"ל,
 אומרים וכי שתמה כמו אלא ס"ל לא דלר"י ולעולם בעלמא, דחיה אלאאינו
 התירו דבשבת ואע"ג לעיל שהק' דקידושין ההיא נמי את"ש זה ועםוכו',
 וזהו מסקילה. להינצל זוטא איסורא שהוא התם דוקא היינו הפת,רדיית
 וביוצא אחר, חטא תחטא שלא כדי בזה חטא לאדם לומר דאין הרבכונת
 אומרים וכי במנחות אמרו בה וביוצא וכו' אומרים וכי בשבת אמרינןבזה
 בחרטה לחטא דהבא דומיא שהוא אף שיהיה אופן בכל ובו' חטאלאדם
 להגיה לענ"ד הנכון אלא לי, נוח אינו וכ"ז ודו"ק. בחרטה לזכותבשביל
 מהתכלת דמביא ומאי חבירך, יחטא שלא בשביל חטא לאדם דצ"לבדבריו
 לו דמתירין דאף ולעולם ודו"ק. בעלמא לדוגמא אלא אינו מקדשוהאיש
 עוד. ואכמ"ל ודו"ק עבירה עבידי נמי אינהו עבירהדבר

 בין תלוי דהכל דבריך לחזק כת"ר ואזיל דמסתמיך למאי אראהאשובה
 לשבת בחידושיו המאירי והרב הרשב"א דברי ניהלן והבאת גרם ללאגרם
 וכמ"ש חילוקא האי ס"ל דלא משמע דגרם, חילוק האי אלא כתבדלא
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 באשר חילוקא האי דט"ל איתנו הם דרבים ואחוך זעיר לי כתר ברםכת"ר,
 בחידושיו הרשב"א דרבי' לישנא בהאי אעיר אבא קדם והן בע"ה.נבאר
 מי בגיטין מדתנן שיזכה בשביל לא"ח שאומרים אשבחן אכתי וא"תשכתב:
 משום ביה לית ב"ח דחציו כיון התם דשאני ול"נ ובו' וחב"ח עבדשחציו
 עליהם לתמוה ויש עי"ש. לעירובין בחידושיו הריטב"א וכ"כ תעבודו,בהם

 דהוו בפומבדיתא דהות אמתא ההיא דל"ח: בגיטין דגרטינן ערובהמטוגיא

 המשחרר בל א"ש יהודה דא"ר לאו אי אביי אמר איטורא, אינשי בהעבדי
 דחירותא. גיטא ליה וכתיב למריה ליה בייפנא הוה בעשה עוברעבדו

 שחציה אחת באשה מעשה ר"ח והאמר לא, איסורא משום ואבייומקשינן
 קושיא מאי ז"ל הרשב"א כדברי ואם כו' רבהו את וכפו וחציהשפחה
 ב"ח, דחציה בשיחרורה איטורא ליבא דמעיקרא התם דשאנימהתם,

 לתרוצי דהו"מ דאה"נ ליישב, ונלע"ד אביי. כדאמר אמתא בההיאמשא"כ
 מת' הוה דאי אלא תעבודו בהם דלעולם עשה ליכא דמעיקרא ההיאשאני

 מטי אי אף גמור, בעבד כמו עשה דאיכא דבמקום לאביי דמטיק משמעהכא
 מינה עדיפא ע"ב וכו' דלעולם עשה לעבור שרינן לא ע"י לעלמאאיטורא
 דמיחד ע"י איטורא לימטי דלא לתקן ליה איפשר דהרי שאני דהכאמשני,
 העשה. לעבור ליה שרי לא לתקוני בידיה דטמי הא כי ובבל לעבדיה,לה
 דוקא אלא עשה ליבא ב"ח דבחציו הרשב"א אמר לא דמעיקרא נלע"דא"נ

 המצות בכל חייב דחציו מעלה קנה ב"ח חציו דכשנעשה להיותבאיש,
 היא הרי ב"ח חציה שנעשת דקודם באשה משא"כ ישראל, ככלשבתורה
 בשיטתו יצחק שיח להרב וש"ר ודו"ק. עכשיו כמו הנשים בבלחייבת
 ג"כ יתישב ובהכי כמ"ש ולענ"ד בצ"ע ואטקיה כן, לו שהוקשהלחגיגה

 כמאן הק' דר"י ההיא בשהביאו ע"ב, דמ"ג מגיטין לכאורה דק"קמאי

 עשה אטור ליכא דמעיקרא כיון אלא לא, ליה ולישני ובו' ברוקה בןכר"י
 ע"י תקלה יארע שלא ועוד ימיה. כל עגונה תשב שלא טדום מדת עלבפו

 ודו"ק. את"ש האמור ועפ"יודו"ק.

 ללא גרם בין תלוי דהכל נראה בחידושיו הרשב"א מדברי שיהיהאיך
 לא דהרשב"א אלאגרם,

 הבי~
 דיאמר ואולי יבלת. לו שעלתה דבהן ההיא

 ליה אית דרבים דמצוה זה וחילוק בת"ר, וכמ"ש דרבים מצוהדחשיב
 דהשלמה. אעשה כהנים עברי דקא ההיא הרשב"א הביא לא גםלהרשב"א,

 ישראל שלוחי דבהנים הרשב"ץ כתירוץ להרשב"א דט"ל לומרודוחק
 כי ועוד לפרושי. הו"ל הרשב"ץ תורת שחידש' חידוש הא כי דכלנינהו,
 הרי ישראל, דשלוחי יוסיף ומה יתן דמה מלתא, דחיקא תי' האילענ"ד
 שיחשב כדי לד"ע שליח ואין בשליחותייהו, איטורא עבדי אינהועכ"פ

 יתרץ דהרב נראה ויותר ודו"ק. כלום ולאו והכהן איטורא עושהדישראל
 וראיתי שבתי ואולם היא. רבא דמצוה פטח דשאני בבתרא התוט' שתי'כמו
 סי' בא"ח יוטף ביתה מרן והביאו בתשו' למ"ש קשה זה טו' הרשב"אדאם
 ע"י מביתו בחזקה בתו שהוציאו בשבת לו ששלחו א' על שנשאלש"ו,
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 יפחידוה פן השבת לחלל מותר אם ישראל, מבלל להוציאם מומרישראל
 דהתם ובודאי עי"ש. ובו' השבת דוחין שאין נוטה דעתי בך והשיבלהמיר,
 מרן ובמ"ש ישראל מבלל תצא שלא להצילה מזו גדולה רבה מצוה לךאין
 להיות בוריו, על הדבר שיעמוד עד ב"ת והדבר סיים זה דמפני ואולישם,
 אחריני, מדובתי לעמוד יש אבל בגרם, תלוי דהבל מובח דשבת דמפ"קדנהי
 הרשב"א מדברי יפה בירור ליבא עדין לדינא מעתה ישוב, הצריבווע"ב
 ודו"ק. דגרם חילוקא להאי נוטה דדעתו שב' אלא חילוק, שאר ס"לדלא

 באופן שם, במבואר לעיקר דפשע חילוקא האי גם דתפס משמע מרןומדברי
 ברוב במבואר דפשע תירוצא האי דס"ל דנראה התו' סברת לפנינודהרי

 שם תו' בפסקי מבואר ובן בשבת שם הג"א וב"ב לעיל, ובמ"שהמקומות
 וב"ב מרן דעת ובן מחדש, הנדפס לשבת בשיטה שם הריטב"א וב"בבשבת,

 בעירובין להריטב"א ועיין רנ"ד, וסי' ש"ו סי' עי' דובתי בבמההרמג"א
 וע"ז חטאת, חיוב אלא דליבא דשבת ההיא דשאני אחד, חילוק עודשהביא
 ראיה יוצא זה תירוץ לפי וגם מאד, נבון שזהו וב' ובו' אומרים ובימתמה
 לא עבשיו דעכ"פ ביון זה, בתירוץ ק"ק לבאורה בי איברא ובמובן,לנ"ד
 לענין אלא ואינו בהן, ולא ביהמ"ק לנו דאין חטאת להביא בידיהסמיה
 בשביל חטא לאדם אומרים ובי הש"ס דבעי וחזינן שוגג, עון עלתשובה
 בשביל חטא יאמרו שלא דב"ש יוצא מינה שוגג, עון על יעבור שלאיטיזבה
 דלמא לדובתא קושיא הדרא וא"ב משוגג, דקיל באונס שעושה בעוןשיזבה

 דדמו ובו' שפחה ומחציה יבלת לו שעלתה ומבהן אהשלמה, כהניעברי
 ודוק, וי"ל התו' במ"שלאנוסים

 איש בתנ ס' בעת לידי בא הצל"ח זה בענין שב' הדברים אלה בלאחר
 מרובים, ששרשיו אילן ז"ל, מאייו מוהר"י לממשלת הגדול המאורריב"י
 זה בשורש הרחיב האריך במה וראיתי הים, שרשי הבהיר ס' ניהוהוא

 בשם התו' ומ"ש שבת סוגית הביא יאיר דבריו ופתח לנתחיו, אותווניתח
 התימה והגדיל ג', ס' בתובה בדיני בתשו' מרן דברי הביא ואח"ברשב"א,
 בפתחי עני ואני מתורתו. נפלאות עי"ש ריב"א בשם התו' ממ"שעליו

 איירי לא דריב"א מרן, על ריב"א מדברי ליה תמיהא מאי משתאהעמדתי
 שבודאי בלומר לעשות, מוברח הוא התחיל לא שעדיין בשהאיסוראלא
 חסר ואינו בו התחיל שבבר אלא לבא מוברח הוא שגם איסורא ואיבאיעשה
 מסתבר דיותר ריב"א ב' בזה בתנור פת דהדביק בההיא דבר, גמראלא
 יהיה אם אבל שהתחיל, מלזה התחיל ולא נקי הוא שעדין לזה לזבותלחטא
 יצרו, את לבפות ובידו לחטא מוברח אינו האיסור התחיל שלא שזההאופן
 לאותו לזבות לחטא מסתבר יותר דבזה בודאי מזנה, שהיתה דמניקהבההיא
 הוא האיסור סוף מ"מ האיסור שהתחיל דאעפ"י להיות מלזה, התחילשבבר

 יחטא, ולא יצרו את ויבניע האיסור בא לא שעדיין באן משא"ב לבא,ודאי
 דברי דלפי עוד שהקשה ומה ודו"ק. דשוחק תשובה באותה הרשב"אבמ"ש
 מרן על ובי לדקדק יש עיש"ד. ד"ג לעיל דר"ב למיפשט בעי היבימרן
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 למיפשט בעי היכי הש"ס על לדקדק יש לעולם זה דיקדוק דהריתלונותיו,
 להיות חטאת, חיוב במקום דבריהם רבנן דהעמידו חזינן לא דהכאדר"ב
 פת בהדביק משא"כ ידו, יחויר לא אם חטאת חיוב לידי לבא מוכרחדאינו

 מרן דברי דאילולי ואיפשר העמידו, דלא איפשר חטאת חיוב לידי באדודאי
 דבריהם דהעמידו הכא דחזינן היכי דכי דה"ק, הש"ס ליישב יכוליםהיינו
 ואע"ג התירו, לא בדרכנן ה"נ חטאת, חיוב לידי שיבא לחוש שישאף

 ומח' האיסור התחיל דאיהו כיון מסייעתו זה דבר אין מ"מ יבא, ודאידהתם

 שיבא ספק שיש כמי הו"ל ואכתי אנפשיה, דאפסיד איהו וודאות הואזה

 דשאני מרן מ"ש שפיר אתי לא תו דלפי"ז אלא ודו"ק, חטאת חיובלידי
 זה נימא וא"כ האיסור, יבא שבודאי דבריו דכונת וכ' יבא שממילאהתם

 ובעיקר היטיב. ודוק הודאי, עצמו הביא דאיהו להיות כלום מעלהאינו
 ותירץ בחידושיו הרשב"א הקשה זו שקושיא ממנו דנעלם בודאיהקושיא
 מליאה ידו כשהוציא דה"נ לענ"ד לומר איפשר ועוד עי"ש. טעםבטוב
 שיסיח לודאי דקרוב האיסור, יבא דממילא דהדביק כההיא הוי לחוץ,פירות
 וש"ר היטיב. ודוק חטאת חיוב לידי ובא מידו הפירות ויפלו היד ויזיזדעתו

 ולע"ד נופך, בתוספת ליישב וכת' הרב דברי דאייתית תשו' בסוףלכת"ר

 קצרתי. כי ודו"ק להאריך ואין יותר ולא פחות לא כדשנייןמחוורתא

 דאיסור התם דשאני חילוקים ב' עוד לחלק מרן מ"ש הרב הביאתו
 ועוד דחול. כעובדין דמיחזי משום אלא דרבנן, חמור איסור אינו פתרדיית

 הוי דלא מערבין דבכל מההיא הרב והקשה וכו', סקילה איסור הואדשם
 להשיג מרן כונת ולע"ד עי"ש. גמור דרבנן איסור עובר וגם סקילה,איסור
 דלפי משום דל"ד, הפת דרדיית לההיא מזנה דמינקת הך דדימהלמורה
 איסור וגם בודאי, יבא דהאיסור להתיר לטיבותא תלתא איכאהאמת
 היה דאם למימרא ולאו גמור. דרבנן איסור עושה אינו ומעיקראסקילה,
 נקט, דמילתא דקושטא אלא מתירין, היינו דלא אלו תנאים מהג' אחדחסר

 נביא אם ומעתה שרינן, לא מאלו אחד שום דליכא דבמניקת לן אהניואמנם
 דשאני נאמר אז המוקף, מן שלא לתרום דהתירו מערבין דבכל מההיאראיה
 בההיא משא"כ טבל, ע"ה שיאכל כודאי לבא עתיד היה שהאיסורהתם

 דשפחה מההיא שהק' מה ואולם לעיל. כמ"ש יצרה את דתכניעדמניקת

 שרינן דלא מרן כתב דמניקת היכי דכי קשיא דודאי נראה רבה, אתשכפו
 עובר וגם תחטא ודאי דאינו ליכא, נמי התם לטיכותא, חדא דליכאמשום

 דקדשה, לאו אלא סקילה איסור ליכא וגם מדרבנן היה אם אפילועשה

 עפ"י ויישב כן, לו והוקשה א' סי' בא"ח ברכ"י הרב חכם בא כברואולם
 בשוא"ת, אלא אינו רבו שעושה דהאיסור התם דשאני מוהריב"ל,דכרי

 יש ומעתה עשה. בקום דרבנן איסור עובר לינשא דכשרוצה כאןמשא"כ
 איסור אינו שעושה והחטא לחטא, מוכרחת דאינה לריעותא, ד' זובמניקת
 הוי וגם דרבנן, חמור איסור הוא בנישואין שעושה האיסור וגםסקילה,
 שורשי הרב קו' על שכ' מה תש' בסוף לכת"ר וראיתי ודו"ק. עשהבקום
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 כת"ר ומ"ש בלל. בונתך להבין יכולתי לא ואני הברב"י, דברי ועלהים
 מה אלא תיקן לא הר"ב עינים פתח בס' דבריו לתקן חזר ברב"ידהרב
 וקיים נכון דמוהריב"ל בההיא למרן שיישב מה ומיהו בדבריו,שהביא
ופשוט.

 על ועמד שהאריך במה הרב בדברי ולדקדק להאריך לי היה בי אמתוהן
 אומר, זה ואת בפילפול. לבא האסף עט ולא לעיל בה דהוינן עיניםבמה

 ללא פשע בין דהעיקר שסובר ירוחם רבינו ס' לנו נתחדש הרב דברידמתוך
 להקת לפנינו דהרי באופן שמואל, משפטי בשם ע"ד רמ"ג במ"שפשע

 ומה האחרונים. מן ובמה פשע ללא דפשע חילוקא האי דס"לנביאים
 הך הץביר לא הוא שגם לשבת בחידושיו המאירי מדברי ראיה בת"רשהביא
 ז"ל לוניל חבמי משם חילק ועוד דגרם, תי' הביא מתחילה אלא דפשע,תי'

 ץה לחילוק וגם ממילא, לכשעושה כידים איסור הארץ העם דעושהלהיבא
 יתבטלו. ממילא להם שאין דאותם כיון האתרוג לשלוח שלא בנ"דיוצא
 דברי היפך ממש הוא לוניל דחבמי חילוקא דהאי כת"ר כתבועוד

 והנה את"ד. לחבר לזכות בדי איסורא עבדינן דבשוא"ת שכ'מוהריב"ל
 יכולתי לא מוהריב"ל, חילוק היפך מנהם הוא לוניל חכמי דחילוקמ"ש

 דבשהוא שכ' הוא מוהריב"ל דחילוק כלל, זא"ז קרב דלא דבריךלהלום
 הוא חבירו בשביל החוטא דבשהחבר היינו איסורא, עכדינןבשוא"ה
 בהא העבד, לזכות כשביל הרב שחוטא רבו את דכופין כההיאבשוא"ת,
 כשהעם הוא לוניל חכמי וחילוק בשוא"ת. שהוא כיון לחטוא דיבולקאמר
 אפילו לעשות לחבר הותר לא אז בשוא"ת, הוא שחוטא החטא גופיההארץ

 לנ"ד יוצא לוניל חכמי דלחילוק מ"ש גם מאד. פשוט וזה זוטא,איסורא
 דאין ח"ל נאמר לא דע"ב לדחות, יש יתבטלו דממילא כיון לשלוחשלא

 והיא מהמצוה, מתכטלים הם ממילא עושה הארץ כשהעם איסורלעשות
 דהעבד אע"ג העבד, לשחרר בשוא"ת עובר דהרכ דמוהריב"ל ההיאהיא
 שכ' האחרון לחילוק כ"ש ודו"ק, בשוא"ת ורכיה מפריה מתכטל היהנמי
 כלא שנשארו הקהל אותו דה"נ התחיל, ללא התחיל כין המאיריהרב

 היא נפשא באפי מצוה יומא דכל כיון ליה, קרינן באיסור התחיל לאאתרוג
 .ודו"ק

 בין תלוי דהעיקר דיליה כל ליה יהיבנא אי דאף ועוד וז"ל: כ"ת כת'תו
 שלא כדי דהתם התוס', למ"ש דהכא הך דמי לא אכתי פשע, ללאפשע
 וכיוצא, מעושר שאינו ואכילה בכרת שהוא פסח כמו איסור איזה עליעכור
 מצוה. באותו שנזברו פשע שלא מצידו בא החטא דאין כיון לומר הואסברא

 וכו', ולנערה אמרה והתורה הוו, אנוסים פשעו דלא דכיון בנ"דמשא"כ
 שפטור מי כשביל ממנה שיפטר במצוה נתחייב שככר מי כי יתכן איךוא"ב
 בשיניו, לו חותכו דחבירו דיבלת מההיא שנא מאי דחה דהרכ ואע"גממנה.
 לאו דהתם לחלק יש לק"ד אנוס, והוא עבודה מניעת משום דהויאע"ג
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 בידו יעשה שלא רבה מאיסורא להצילו אלא דעבודה עשה שיקייםמשום
 אבל זוטא, שרינן רבה מאיסורא להצילו ולהכי וכו' דגוזז תולדה לאודהוי
 ועוד למשרי. תיתי מהיבא הם, דאנוסים איסור עבדי לא מקיים לא דכיהכא
 בין לחלק אין במקדש שבות דאין משום הוא ההיתר דטעם דכיון לחלק,יש

 עבודה מניעת משום לעבור שרינן לא דבעלמא אה"נ אבל לעצמו,אחר
 התו' קאמרו לא דע"כ מש"כ א' אלו, דבריך בל על תמיהני והרבהעכ"ל,

 תחילה לפרנס לך היה דבריך לפי אנוסים, הוו הכא אבל וכו' פסח במואלא

 והוו וסיימו פשעו, לא הנהו דבבל בהדייא שב' ובעירובין כשבת התו'דברי
 בע"ה, לקמן ועיין מזה. אנוס לך אין עבד דחצייו מוכרח והואבאנוסים,

 ז"ל גדליה מוהר"א כתב זה דדיחוי ב"ת ראה לא דמי לי תמיהאוטפי
 פ"ק התו' מדברי שהוכיח ש"ו סי' הרב"ח מדכרי ונסתייע הרמתה,בתשוב'

 ומה כדבריו ועי"ש אנוס, משום מקרינן לא דרכנן תקנתא דאפילודבתובות
 דברי על שב' הרמג"א לשון וביאר דבריו על להשיב ז"ל מוה"רשחזר
 וקיימים. שרירין דבריו כל כי עי"ש לכתובות, לההיא דל"דהרב"ח

 לא אונס דבמקום הרב"ח כדעת להוכיח נראה היה לכאורה כיאיברא
 לא שנאמר ד"ה די"ג בבתרא התו' ממ"ש שתזכה, כשביל חטואאמרינן
 הוא דפטור משום ורבו דפרו קרא נקט דלא דמאי ר"י, בשם בראהתוהו

 הא ובו'. לרביה כפינן לא בה שיתחייב ובדי אנוס, שהוא כיון מצוהמאותה
 וכמ"ש לזכותו לחטא לאחר בפינן דלא האונס מחמת פטור דכשהואקמן

 אלא התו' כתבו לא דע"כ ביניהם, המרחק רב האמת לפי ומיהוהרב"ח.

 בר יהיה דלכשישתחרר אלא חיובא בר אינו דמעיקרא משום עכד חציוגבי
 שרי לא חיובא, בר להיות יכול אינו האונס דמצד כיון כת' וע"זחיובא,
 דאונסא ואריא חיובא בר דגברא בנ"ד משא"כ ישראל, בדת להבניסולחטא

 עבדינן לזכותו כדמצינן מ"מ מעונשא פטריה דרחמנא ואף עליה,רביע
 מיבלת שנא מאי זה דחה דהרב ואע"ג עוד שכתבת ומה וברור, קלאיסור
 שהביא הרב בדברי מצאת דהיכן הרבה, תמוהים דבריך אנוס והואוכו'
 אלא זה הביא לא הרב הלא שרי, נמי אונס דבמקום להוכיח דיבלתההיא
 דיבלת ההיא הביא ע"ז איסורא, עבדינן חמור ל"ת משום דדוקא תימהדלא
 לחלק עוד מ"ש שיהיה איך ופשוט. לחטוא שרי עבודה מניעת משוםדאף

 ג"ז דגוזז תולדה דהוי ביד לנוטלן מלאכה אב יעשה שלא משום הואדהתם
 חבירו יבלת לו שעלתה דבהן ההיא דמוקי אוקמתא לפום דהניחאתמוה,
 דאם משום לחבירו דהיתירו דמאי לומר פנים יש ולפי"ז כר"א. וכו'חותכה
 לאוקמא דבעא למאי אבל חטאת, חייב לר"א ביד אפילו עצמו הואיטלה
 וכו' ידיו ובאצילי בגבו לו שעלתה הב"ע ה"נ בכריסו עלתה ואיכרבנן

 לחתוך לחבירו דשרי דמאי בהכרח דכאן למימר, איכא מאי בש"סעי"ש
 והיינו ודו"ק. איסור שום הצלת משום ולאו לעבודה, לזכותו כ"א אלאאינו
 בשביל תו חותכה דחבירו דיבלת הך כשהביאו בעירובין התו' דנקטוטעמא
 משום דגוזז, תולדה יעשה שלא בשביל נקטו ולא עי"ש, עבודהשיעשה
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 לחלק יש ועוד שכת' ומה ודו"ק. שרי עבודה דמשום מוכחדמהמוגייא
 דלרבי משום לרבנן, דאתאן לומר צריך זה חילוק וכו' ההיתר דטעםדכיון

 דמכשירי דמ"ל אלא במקדש, שבות דאין משום אינו ההיתר טעםאליעזר
 כ"ז כמבואר משנינן, לשנויי דאיפשר כמה וכל השבת את דוחיןמצוה
 שבות דאין דהא אלו בדברים הועלנו מה ידעתי לא חילוקך ולעיקרבש"מ.
 דבריהם העמידו לא מצוה דבמקום אלא כלל, דליתיה ר"ל אינובמקדש
 וכו'. תנינא ד"ה די"ט שניות בדברות מוה"ר בדברי כ"ז כמבוארבמקדש
 לעומד ברור הוא וכ"ז עבודה, חבירו שיעשה משום שבות דדחינן הריוא"כ

 ודו"ק. דברים שלבשרשן

 שאותם אף לשלח במ"ש מוה"ר דברי עוד נתחזקו דברים שלמכללן
 דההיא תלמודא דאמיק מאי לפום האונמ, מפני פטורים אתרוג בלישנשארו
 מדאורייתא וא"כ השבת, דוחין מצוה דמכשירי דמ"ל כר"א אתייאדיבלת
 לעבור לחתוך לחבירו ליה שרי ואפ"ה יבלתו, לחתוך ליה שרי גופיהאיהו
 שנשארו שאותן אף וה"נ פטור, שהוא אף אימור חבירו יעשה שלאמשום

 רכה מצוה חבירו שיעשה כדי קל אימור לעשות ש"ד פטורים, אתרוגכלי
 עלייהו, רביע דאונמא דאריא אלא הוו חיובא בר בנ"ד דהכא הוא,וק"ו

 לר"א השבת את דוחין מצוה מכשירי דמדאורייתא דיבלת בההיאמשא"כ
 לזכות לחטוא מותר אונמ במקום דאפילו נמי מוכח דיבלת ומהךודו"ק.
 וכרור. מזה גדול אונמ לך אין דשםלחבירו

 דהכל אמרינן אי דאף לנד"ד, התו' מ"ש בין לחלק יש ועוד וז"ל: כת'תו
 דהוו בנ"ד משא"כ מועטים, כשהחוטאים דוקא היינו פשע ביןתלוי

 והבאת מאימפאלטרו, נפישי ה"י מאראיי דבני מהזוכים, מרוביםהחוטאים
 דמותר דהא מלשונו דנראה ש"ח, מי' ח"ב צדק משפט הרב ממ"שראיה
 דלא רז"ל שאמרו במה ממ"ש מהחוטאים, מרובים כשהזוכים היינולחטוא
 דורות שיזכו כדי דהיינו הר"ב ופי' וכו' מעשה לאותו ישראל ראויןהיו
 בתחילת מ"ש מעין הוא זה חילוק והנה עכת"ד. אחריהם הבאיםרבים
 דחילוק שם כת' וכבר החמישי, בחילוק לנ"ד מוה"ר נידון בין לחלקדבריך

 במ"ד. שם מ"ש ועיין מ"ש מכל מתיהשבזה

 לחטוא שרינן דלא צדק משפט הרב מדברי להוכיח שכ' למהואולם
 הר' כונת דכך ברור והוא דברת כן מרובים, הם כשהזוכים אלאלרבים

 הרשב"א לדעת להק' אלא בא לא הרב דהרי לשונו, מדיקדוק להוציאווא"צ
 דשאני ותי' מעשה, לאותו ראוין ישראל היו דלא מההיא לא"ח דא"אדמ"ל
 מצוה דמשום כלומר אחריהם, הבאים רבים דורות שיזכו כדי שהואהתם
 אינו ההיא דמעיקרא הרב על להק' אורחין אגב כת"ר ומ"ש שאני.דרכים
 ד"ה שם שפי' התו' לפי' מיבעיא לא וכו' חטא לאדם דאומרים להאענין

 דגזירת עצמו רש"י כתב דהרי ענין, אינו לפירש"י גם אלא עי"ש,וצריכי
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 כלל נלע"ד אינו את"ד שעה הוראת דאמרינן ע"ד והכונה "יא,מלר
 כמ"ש מלך גזירת נקראו המצות דבל לחוד מלך וגזירת לחוד שעהדהוראת
 קבלו מלכותי כשתקבלו וכו' אחרים אלדים לך יהיה לא פסוק עלבמכילתא

 ולשון שעה הוראת שייך סתם השי"ת ומצות דבגזירות ועוד וכו'.גזירותי
 ע"ב דפ"ח סנהדרין עי' מדעתם החכמים שעשו במה אלא נאמר לאזה

 בש"ס דאיפליגו למאי ול"ד עי"ש, היה שעה הוראת מגדף ד"הברש"י
 פסח כמו לשעה מצות דיש דנמצא משעה דורות ילפינן אי דוכתיבכמה
 ודו"ק. וכיוצא במדבר שהקריבו וקרבנותמצרים

 יש הכי לא"ח אומרים דאין להא ענין דאינו לחלק יש אם לענ"דאמנם
 לאותו ראוין ישראל היו דלא אגדה בהאי לדקדק יש דמעיקרא והואלחלק,
 שכ' כיון ל,ה השי"ת הוצרך דאמאי לרבים, תשובה להורות כדי אלאמעשה

 וכו' עליך יבאו כי והיה כדכתיב לרבים דמהנייא התשובה מצותבתורתו

 לשונו בדיקדוק ,ה תי' עצמו דהמאמר נראה אמנם אלדי"ך. ה' עדושבת
 בתורה דנכתב דאע"ג דהכונה תשובה, לבעלי פה פתחון ליתן כדישכ'
 החטא לתקן דאיפשר לאינשי להו מסתבר הוה לא מ"מ התשובהמצות

 מרצון תשובה מלעשות נמנעים והיו עליון מלך פי שמרד מאחרבתשובה
 ולב' הבושה, מחמת תשובה מלעשות נמנעים דהיו או להו מסתברדלא

 דאילולי באופן התשובה, ע"י להם ונמחל שחטאו ישראל חטאו אלוסיבות
 לא שמעולם וצ' ציבור כל אצל מעיקרא התשובה מצות נדחה היהישראל
 יסוד שהוא זה ובכגון דע"ה, אילולי יחיד, כל אצל ובן תשובה עושיןהיו

 אחת מצוה יאבד שלא בשביל חטא דאמרינן אה"נ בשלימות אחתמצוה
 איסור יעשה שלא לרבים או ליחיד לזכות בעלמא משא"ב ודו"ק,מעיקרא

 אמת הן מיהא עלה לדאתאן שיהיה איך ודו"ק. חטא א"א באקראי א'פעם

 מדבריו ראיה אין מ"מ מועטים, החוטאים שיהיו דבעינן מוכח הרבדמדברי
 כדעת ס"ל דלא הרשב"א לדעת אלא ,ה לחילוק הוצרך לא דהרבלדידן

 דבכל אלא לחטוא, דשרינן רבה מצוה משום או פשע דלא דהיכאהתוספות
 דשאני לתרץ הוצרך אליביה לתרץ כדי וע"כ וכו' לאדם אומרים איןגוונא
 כמבואר הרשב"א לדעת נמי איתיה זה דחילוק דרבים מצוה משוםהתם

 פשע דלא היכא זוטא איסורא לעשות דשרי התו' לדעת אבלבחידושיו,
 בשביל רבים דאפילו איפשר רבה, מצוה משום או רבה מאיסוראלהציל

 דהשלמה אעשה כהנים עברי דקא מההיא ,ה למשמע איכא וקצת שרי.יחיי
 מקרבין היו דבפיס בקרבן כהנים הרבה נטפלים היו ומסת' המ"כאישבל

 כהנים עברי דקא שכ' בשבת התו' לשון דייקי וכן וכו' זורק וא' שוחטוא'
 לפי' לק"מ מעיקרא מעשה לאותו ישראל ראוים היו דלא וההיא וכו'.אעשה
 דאליבא דילך כל לך יהיבנא אי אפילו דין מן ובר וברור. בע"ז שםהתו'
 תמהני מוכרח שאינו מה מהמרובים מועטים החוטאים שיהיו בעינןדכ"ע
 דהרי חוטאים מועטים ולא רבים לא ליכא מעיקרא דבנ"ד הרבה,עליך

 קהילה של א' מיחיד אלא מוה"ר בנידון כמו הקהל של אינוהאתרוג
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 הרבים את לזבות לשולחו צריך דב"ע אליבא בנ"ד א"ב בשאלה,במתבאר
 אלא להם מזבה אינו מ"מ ויום, יום בבל הרבים את מזבה בעירו דגםואע"ג
 להם יקרא דרבא בלל קיימו לא דעדיין איספאלטרו ק"ק לגבי זוטאבמצוה
 דמאי דאע"ג משום לשולחו שלא טוב דיותר וא"ל בנידונו, מוה"רבמ"ש
 זו, במצוה זובה הוא שגם מרויח מ"מ זוטא במצוה הוא לרביםדמזבה

 לזה סמך יש ולבאורה לקיחה, מצות עביד לא נמי דאיהו שולחו אםמשא"ב
 יחיד דאפילו ס"ל דאיהו ש"ו בסי' הרמג"א ומביאו הרי"ף בהגהותממ"ש
 דר"א בההיא במצוה, הוא גם שזובה לא אם רבים בשביל לחטוא מצילא

 לזבות בשהוא מ"מ לחטוא, מצי בדלא דאפילו קמן הא עי"ש. עבדוששיחרר
 בלל, לענ"ד ליתא הא טובא, עדיף דידיה דזבות לחטוא מצי נמידידיה
 לאחיו לזבות לשולחו לו הוא זבות אדרבה עצמו דמצד קי"ל דאנןדביון
 איספאלטרו, ק"ק של או דעירו רבים או קודם מי אלא לנו נשאר לאא"ב

 לצירוף חזי לא ותו דאמרן, מטעמא קודמים איספאלטרו ק"ק דשלובודאי
 וההיא היטיב, ודוק חטוא לאדם אומרים דלדידיה ביון דידיהזבות

 הרמג"א במ"ש בוותיה קי"ל ולא תמוהים דבריו מעיקר ש"בדההגהות
 ודו"ק. עליו שתמה מה שם הים שורשי להרב ג"ב ועייןשם,

 לבע"ד מקום יש ואבתי וז"ל: הרמתה בתשובתו ז"ל מ"ז מוה"ר בתבתו
 ליתא ובו' גדולה במצוה לחבירו לזבות בדי ובו' התם דשאני ולומרלחלוק
 תאינים ולקט צא לחבירו דהאומר אמתני' איתמר דעירו דההיא עיקראדהא
 מוה"ר דברי מתוך והנה ע"ש. ובו' מדרבנן אלא במעשר מיחייב דלאובו'
 חדש בדבר לידון בת"ר יצא מדרבנן, אלא במעשר מיחייבי לא דתאיניםשב'
 תורמין דאין בללא בהאי שב' הא' באות דרבנן בארעא החסיד הרב דבריעל
 אלא אינו המוקף מן שלא תורם דאיסור האומרים דעת המוקף מןשלא

 לחבר ליה ניחא בעירובין דאמרו מהאי לדבריהם ראיה הרב והביאמדרבנן,
 איסורא ליה ומדקרי רבה, איסורא ע"ה ליעבד ולא קלילא איסוראדליעבד
 איסור מ"ל לאו איסור מ"ל דאורייתא הוי דאי דרבנן, דהוי ש"מקלילא
 דהך הרב, בדברי תימה יש דמעיקרא באוהב, קסת דרך ובת"ר עב"ל,ברת

 הדחייה, לענין נאמר לא ברת איסור מ"ל לאו איסור מ"ל ביבמותדאמרינן
 דבריו ליישב דיש בת' ושוב ברת, איסור מקמי לאו דדחינן פשיטאדלדחות

 ליה דקרי מלישנא אלא הא, מקמי הא מדדחינן הרב ראיה מייתידלא
 ובזה האמור, לפי איסורים בין לחלק ליבא ובדאורייתא קלילאאיסורא
 משום עי"ש, שם בהגהותיו ז"ל עייאש מוהר"י עליו שהשיג מהמיושב
 ובאמת א"ד זוטא איסורא ליה דקרי מלישנא אלא ראיה הביא לאדהרב
 ברת בו שאין לאו לדחות ראוי דלדחות דביון בלל, הישוב מן בזהשאין

 ליה קרי שפיר וא"ב ממנו, קל שזה משום הוא ע"ב ברת בו שיש לאומקמי
 בפי' ועיין ברור. דבר וזה מיתה איסור שהוא טבל לגבי זוטא איסוראהש"ס
 ל"ת של עונשן דאילו וז"ל: שבתב א' מש' דאבות בפ"ב מברטנורההר'

 דבונתו ובודאי עי"ש. ובו' הקלה לעבירה הקל עונש ובו' ס"קמפורשין
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 עין הבהיר בס' הדור מופת למרן וש"ר ופשוט. מחבירתה הקלהלעבירה
 עי"ש, לל"ת קלה דקרי הש"ס מן והביא ע"ז מ"ש נ"ו סי' הא' באותזוכר
 צ"י. הס"ר עמו הר' דראית באופן ממךונעלס

 ראיה מה דמעיקרא ז"ל אלגזי מוהר"י על לתמוה עוד שכתב מהברס

 ע"ב מדרבנן, אלא במעשר חייב דאינו קיימינן בתאיניס דהכא מהכא,מייתי

 אלגזי מוהר"י הרועיס שג' תימה והיותר קשיא, בודאי לכאורה כדוןהא
 הכא דמעיקרא בהא הרגישו לא כולם ומוהרחיד"א 1"ל עייאשומוהר"י

 בתאינים דהבא רבנן לה ידעו דשפיר ליח~ב והנלע"ד קיימינן.בדרבנן
 כונת ומיהו מדרבנן. אלא במעשר חייבים אינן דרבוותא דלרובאקיימינן

 ליה מדקרי מדרבנן הוא המוקף מן שלא דאיסור מהכא ראיה לאתוייהרב
 מדרבנן עיקרו המוקף מן של דאיסור בשלמא אמרת ואי קלילא,איסורא

 טבל, אבילת לגבי קלילא ליה דקרי את"ש מדאורייתא דחייב בדגןואפילו

 במ"ש התורה מן הוא עיקרו מ"מ מדבריהם, אלא אינו נמי דאיהודאע"ג
 נמי המוקף מן שלא דאיסור אמרת אי אלא תאינים. ד"ה בע"א שםהתו'
 ביון קלילותיה, מאי א"כ מדאורייתא, אסור ובדגן מדאורייתאעיקרו

 איסור מ"ל רבותא וה"נ ברת איסור מ"ל לאו איסור מ"ל בעלמאדאמרינן
 ליישב כנלע"ד ודו"ק, מדבריהם במיתה טבל איסור מ"ל דדבריהםלאו
 ודו"ק. חיד"א מוה"ר וכמ"ש ראיה מבאן דאין כתבנו בבר הדברותולכל

 שלא דלמי מחייב השבל דה"נ כמ"ש 1"ל מוה"ר צדק מלבי דברתיועל

 זה ,על ב"ת השיב בר"ן, בכתוב וכו' רבה מצוה מיקרי בלל המצוהקיים

 המצוה עדיין קיימו שלא מה יוסיף ומה יתן מה כי זה, מחייבת דעתךדאין

 כמו שאמרו רבה ומצוה לאחריני, מקמיה לדחות רבה מצוה שיקראכדי

 אם יוסיף ומה יתן ומה אומר ואני זת"ד. מיתה איסור שבעצמו טבלאיסור

 ים מני ורחבה יפה שדעתו ממי בחיובא בריא דאנו ביון מחייבת דעתינואין
 דלגבי ברורים מוה"ר דדברי אמת, שהוא במה האמת לקבל צריכיםואנו
 קיימו, שבבר מאותם רבה הוייא בעצם לדידהו המצוה קיימו שלאאותם
 ה"ל לדידהו קיימו שלא אותם מ"מ הוא, דרבנן מצוה ואידי דלאידידאע"ג

 דאורייתא בעין ה"ל קיימו שלא לאותם אבל גרידתא דרבנןמצוה
 כעין דומה מ"מ תשלומין, ליכא דמדינא ואע"ג מיכווני, קא דאדלתשלומין
 צורך היה ולא הרב בדברי מבואר וכ"1 זמן, דמברכינן תדע .דאורייתא

 חשיב בעלמא קיימו שלא דבשביל שהבנת מדע' לאפוקי אלא הדבריםלבפול
 דהוקשה. מאי לך דהוקשה רבה מצוהליה

 דומה קיימו שלא דלאותם מ"1 הר' שהכריח במה לב לשום דיש.איברא

 במי דין שורש דהרי כלל, ראיה מכאן דאין זמן מדמברכינן דאורייתאכעיו
 הוא והמוציאו היולדו ב', ביום זמן דמברך א' ביום זמן בירך ולאששכח

 איין לפני אשר )ובמג"א שם הרמג"א ג"כ ומביאו תרמ"ד סי' הלבושהרב
 לדבריו טעם נתן כבר ז"ל הלבוש והר' מהלבוש( אלא ואינו מהשהוא



 יחוץ 41י%שו"ת3ש?

 ואע"ג שיזכור, יום מיזה י45פי%1יבי*"ם,ה54%ש **צ4 דפ4ו4'ל('1';ל
 אזיל הא דאורייתא 4י6ן היאו%4צ5ן %4"6ן וצ*א'% ג,(יא444.ת%דצט54ת:'יו%

 מצות נה1אר לולב ;9*נלהנ5ילת !רסוכית ימל6 שאר גרעי לא מ"מליה,
 דמבואר לפניך שלך הרי עכ"ל, זמן עליה שמברכין חנוכה נר כמודרבנן,

 לתקון יכול שאינו יא4יי*ית דאור4*ה%'אזל*'ל*למא לפ51למזלרי"ארל

 על להקשות ואין 116רימ*יל'54בנן. א4א.*צוה;%י%סימנלריא פגודאי
 מצות גרע דודאי ע"ח, שמו' ףרבנן מצ*ת:' 'שש%ר 1יית4 ' רא4ה , 14אן 'ה*ב4ש
 דאף בלולב הכא :ז15ן(*שא"כ לו%6 פיה*ו "בייט דרננן :מצות- דבשאדלו'לנ,

 המצוה כשעשה בירך ו*לר -אדאורייהא: הוא:מ*וט'דסמיך "יקנו דל%יפע( ליתא, הא זמן, לומר דתלי5ו ית54ן בי:לא ביום מלבריהטנ4י%4תיל:'ה%4וח
 שהבאתי הלבוש )דברי אלאיי4ילול4 %1, ע1' גם'.כי'ת .רמי וכ5ר צ"4;מוה"ר: דברי דלכאורה ופ*וטן:באופן לברזכ* מצי שפיר 4ל 5יים ול%'בירך;ששכח' במי וא"כ מצות. רמ"ש-משאר *תקנים, ,דחיו אא"נ זה 'ואילולישדאורי4תא,
 בדיקדוק מבוארת .הרי-ז"ל פטוט:דכו13 ודי"קל"ינלע"י ק;"ול'ימלא'[,יה
 דברי חכמתו מעיני דל%'נעלם וה%% דאוייי%א, כעין דדופיא שכ'4שונו
 דיבנו דאוי דעםהלבוש

 מברי
 דמברכים מאי לולב כייד'דנמצלת מ"מ ימן,

 שהוא הימים ובשאר :דאויי4אא שהו* 'א' בים היא 'חכטים מתקנתזמן
 דומה זמן ומברך נוטל.5שא%:הימים כשוה א"כ במ"ש, מברך אינהומלרבנן
 דאורייתא למצוה אלא י'.דל%עיתקן מדמבול זזמצוה.דאווייתא שעהעהנמי

 מצוה שמה יקרא שפיר נעצטה הנוספת הברכה דמשו6 ועולנלע"דודו"ק:
 כי ועם שאראיי, ק"ק 'לברר יכילים 'היו שלא וברכה שנ:ון דהרי:עזנהרבא

 אינו מ"מ שק"קיאיספאלטרו, נישפים לולב על"נטילת: ברכתיש'מברכים
 ומוהר"א אס"י הר' נוטים.דברי ולזה ודוק. שבירךיחבירו הברכה'אלא

 .' ' ' : ' ' ודו"ק: עי';ש ז"לגילייא

 כלל קיימו שלא לו6ר-לענ'וד:ילק"ק:איס*אלטרו בראש גוקוםוונוד'הב
 יום אם שאז"ל עד שע5ר פיום :בפליט לה יקרא רבה מצוה נלבד זו'לסיבה
 ויום יום בכל קבוע, להמ:זמן שיש ומצוה מצוה דבכל ד6סתנר 'וכו'תעזבנ4
 וימנעו האתרוג טאראיי ק'זק כשישלחו ומעתה העון. תגדל מלעעוותשפו%ת
 וכמו אחד, יום גם קיים טפי'שלא עונשייהו זוטר צפ"ה מהמצוה 44יםקצת
 מן שלא לתרום :לחבר לי* דניה% 'כההיא והו"ל וא"כ איספאלטרד,ק'יע

 דק"ק ואע"ג מיתה. עינש החבר שיעבור ממה לאו עונש על ולעב'ורהפוקף
 דכל למעלה כתבתי נבר פ'ימ' דאנוסים, כיון מעונש פטוריםאיספלטרו
 נמנעים אנו זה מפני לא מרובה ועונשו חמור איסור בעצמושהאיסור
 דגם ופשיט מוה"ר, מדברי וכמתבאר הרמג"א בשם לעיל כמ"שמלזכותם

 קא קונם רצון דלעשות ה'.ו'כיון עובש לשרם ראויים אינם סאראיילק"ק

 קצרתי: כי היטיב ודוקמכווני
,.

 מוה"ר מ"ש על דרחמנא כבשי בהזי מ"ש או"ר ראיתי חמותי הלוםהגם
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 לך אומר ע"ז אמת, דברי יושר ובתוב האריז"ל רבינו של מתורתוללמוד
 ולא בער אני תעלומות, בל נגלה לפניך בי זכית אתה כי ואם ליראיו ה'סוד
 לא מעיקרא בי גם מה בלשוני. מחטוא דרבי אשמרה אמרתי ע"באדע,

 ולהוביח להשיב שהארבתי מה אם יבריע הפשט בי להעדפה אלאנצרבא
 ל"ת שדוחה הבריות בבוד גדול משום לשולחו מוה"ר מ"ש בזה שייךדלא

 מן שעיקרו דבדבר בר"פיהמצניע הר"ן ממ"ש עליו הקשית ואתהשבתורה,
 לולב נטילת והבא ובו' ל"ת שדוחה הבריות כבוד גדול אמרינן לאהתורה
 לך הגיד דמי עליך ותימה ע"ב. התורה מן עיקרו הוי למקדש זברשהוא

 מחוטר שאני ובאמת התורה מן שעיקרו מצוה הוי למקדש זכר שהואדמפני
 מצות משאר עדיף דלא ברור נראה הטברא מצד אבל בזה, לחפשספרים
 במו בעלמא תקנתא אלא אינו והבא דרבנן מצות משאר גרע ואולידרבנן
 צ"ה סי' יאיר חוות הרב בתב דהרי עוד ומ"ש ודו"ק. בל' מוה"ר בןשבתב
 הבריות, בבוד מפני שידחו לומר בש"ס נזברו שלא בדברים מאדשהוא
 דלבאורה הבריות, בבוד משום בזה היהיה מאד להטתפק יש דמעיקראועוד
 בודאי עב"ל. זה דין שנאמר המקומות בל בהסתבל בלל זה בסוג נבנטאינו

 ללובשו דמותר מהטלית הציצית לו שנפסק במי הפו' מ"ש ממךדנעלם

 מצוה דבביטול קמן הא בה"ג, י"ג בסי' מור"ם במ"ש הבריות בבודמפני
 הבריות. בבודשייך

 במקום מהמצוה ובטל שיושב במי דמט"ל דהאי נראה לבאורהוהנה
 שנויה. דבמחלוקת נראה לא, או הבריות בבוד משום בזה יש אםשעושים

 בשם דמור"ם דינא האי שהביא י"ג בטי' שם יוטף ביתה למרן דחזינןוהוא
 בלא הקהל בפני דמי.יושב דלא נ"ל, ואינו עליו ובתב אשבנזיתתשובת
 הבריות כבוד שייך לא ז"ל דלדעתו משמע עי"ש. בשוק טליתו לפושטטלית

 שייך. א"ש התשו' ולדעת מהמצוה שבטלבמי

 יהי דלו ובו' דל"ד נ"ל ואינו במ"ש צ"ב מרן דבר דלבאורהאיברא
 מותר אם בהדייא במ"ש בשבת איירי דהתשובה ביון מ"מ דל"ד,בדבריו
 דמי המרדבי בשם ונראה בסמוך מרן בתב ובבר בשבת, ולברךלהתעטף
 איבא פטידא מאי א"'ב עשה, עובר אינו בשבת ציצית בלא טליתשלובש
 איסור, שום עושה שאינו ביון ציצית בלא טלית ולובש לב"ה שהולךלזה

 דאיבא לאו אי וע"ב בברמלית משא דמוציא בשבת בשוק כשלובשמשא"ב

 ומ"ש בחול דאיירי התשו' דברי הבין דמרן לומר ואין ובו'. כ"ה וגדולגנאי
 מותר אם שב' דבריו לתחילת קאי לא וכו' לב"ה אדם הלך אםומיהו

 הא בחול, אפילו להתעטף יבול לב"ה דכשהולך בשבת ולברךלהתעטף
 דשרי דאיפשר בתב דאיך מינה עדיפא מרן הקשה לא אמאי דא"בליתא,
 איסור אלא וליכא בשבת שהוא התם דשאני דכרמלית דומיא ב"המשום
 דחי לא וב"ה דאורייתא אעשה עובר בחול כשלובש משא"ב מדרבנן,שהוא
 לאידך קשה בשבת איירי דהתשובה נימא אפילו כי אמת הן דאוריתאעשה

 צד' דו שבת1
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 כ"ה ליכא אי דאפילו הבריות, כבוד משום דשרי דאיפשר קאמר דמאיגיטא,
 דכר וממוצא יתעטף. לא ולמה עשה איטור ליכא דבשבת כיון מותרעכ"פ
 אטור דאין בשכת התשו' דבר ול"נ מרן דכרי על שכ' הרד"מ על לתמוהיש

 וזה בחול התשו' דברי דמפ' מרן לדעת שהבין משמע עי"ש. וכו'ללבוש
 פי' לפי דעדיין ועוד כמ"ש. מינה עדיפא להקשות למרן הו"ל דא"כתימה,
 שכ' י"ג כטי' שם הרט"ז על לי תמיה וכזאת וכמ"ש. צ"ב התשו'דכרי

 לדברי שהק' להרב ראיתי גם מנ"ל. ידענא ולא בחול מיירי התשו'דדברי
 ל"ל עשה איטור ליכא דבשבת דכיון התשובה דברי על שהק' מהמור"ם
 כר"י רמ"א הכריע ר"י על חולק שיש כיון דאפשר ותירץ דכ"ה,טעמא
 נראה ולכאורה עכ"ל. כ"כ כיוש זה דאין כיון טגי לא לחודיה כ"ה,משום
 אטור דאין כר"י טובר דהתשובה שכ' בד"מ רמ"א דכרי הרב ראהדלא

 כר"י, דט"ל אע"ג דכ"ה טעמא האי כת' עצמה והתשובה בשבתללבוש
 דאי מ"ש גם לדוכתיה, קושיא והדרא התשובה לשון כהג"ה העתיקורמ"א
 ביוש, כ"כ דאינו דל"ל עליו לתמוה יש כ"ה בטע' טגי לא דר"י טעמאלאו
 שהקשה. וכמו דאורייתא עשה כ"ה דחי דלא משוםת"ל

 לעיינין אנהירנהו ז"ל ובדבריו בענין שהאריך מה להרמג"אוחזינא
 דט"ל ר"י לדעת דאף יאיר דכריו ופתח בה. דהוינן מאי הישוב מןלעלות
 דרבנן איטור דעכ"פ פשוט מ"מ ציצית, בלא טלית בלבישת עובר;.אינו
 ר"י מדברי דאדרבה זה נלמד מהיכן נודע לא כי ואיברא עי"ש. א"כאמיהא
 איכא עליו" עובר אינו וגם ללבוש אטור הטלית אין "ומ"מ המרדכישכתכ
 ולא אטור, הטלית אין קאמר מאי דאל"כ ליכא, דרבנן איטורא דגםלדיוקי
 דברי על לו דהוקשה פשוטה המגן של טעמו מ"מ עובר. דאינו אלאהול"ל
 הק' תו וברור. דכ"ה טעמא ל"ל בלבישה איטור דליכא דכיון מ"שמור"ם

 שוא"ת הוי דהלבישה כיון כ"ה משום בחול גם ללובשו שרי לא דלמההרב
 כד"מ, ומור"ם מרן דכרי על שהקשה מה כל מיושכ דכריו ועפ"יעי"ש.

 דאינו כיון ללכוש שרי כ"ה משום ואעפי"כ איירי וחול אשבתדהתשוכה
 וע"ז העשה, לדחות שרי ולא ביוש כ"כ דאינו מרן הק' וע"ז שוא"ת,אלא
 ושרי דרכנן איסורא אלא דליכא איירי כשכת דהתשובה בד"מ רמ"אהשיב
 ודו"ק. הרמג"א כמ"ש כ"המשום

 כל ביוש, כ"כ דליכא במקום דאף הרמג"א מדכרי המורם שיהיהאיך
 לקהל רבא זילותא דאיכא בודאי וכנ"ד ליה, דחינן דרבנן איטוראשהוא

 האונס דמתוך ואע"ג בלשו' מוה"ר כמ"ש כזו רכה למצוה זכו דלאמישראל
 דודאי ישראל נא יאמר כי בחשבם גדולה כושה להם יש אכתי כן להםהיה

 ה' יד קצרה דהקצור השמים, מן להם זכו שלא להם זאת היהמצידם
 ח"ו זכותייהו נפישי דלא אלא אחר, ממקום אתרוג להם ולהזמיןמהושיע
 לראות ראש להרים יוכלו שלא וכלימה בושה להם דיש ובודאי בזהוכיוצא

 תחזה ואתה זה בענין הנלע"ד זהו זו. למצוה זכו דלא בחושבם חכירופני
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 ומה ותשבח, דוק בדברים להאריך רצוני ואין תלונותיך כל מהר טרודבזה
 דהוי כיון כבודו לפי ואינו לזקן פרט והתעלמת קרא ל"ל כת"רשישב
 שהביא דשבועות התו' דברי ממך נעלם דכ"מ, התו' דברי עפ"ישוא"ת
 שלום נהר הרב דברי ממך נעלם וגם אותו, הזברת בעצמך ואתההרמג"א

 היטיב. ודו"ק י"ג בטי'שם

 ימים בשאר לולב דנטילת ביון לשלוח ז"ל מוה"ר מ"ש על כת"ר בת'תו
 כת"ר כת' עי"ש, וכו' מדאורייתא חמורה מצוה היא וג"ח דרבנן אלאאינו

 קבורה מה בשם דהרי מדאורייתא דג"ח מצינו דהיכן טובא צ"עדדבריו
 דרבנן אלא הוו לא גופייהו והנהו וכו' ומשני הוו ג"ח בכלל חוליםוביקור
 מדאו' דהא דבריו לפי אף כי ועוד והטמ"ג. אבל מה' רפי"ד הרמב"םכמ"ש

 עכ"ל. ממך יותר לא קרא אמר כמוך כמוך, לרעך מואהבת דנפ"לודאי

 הוי ג"ח אם הראשונים מחלוקת דזו בבודך מעיני נעלם כיובודאי
 הוי ולהרמב"ם דאורייתא דהוי ט"ל בה"ג והגאון מדרבנן, אומדאורייתא

 להליץ האריך ז"ל שהרמב"ן ד להרמב"ם המצות בשרשי במבוארדרבנן
 דאורייתא דהוי שטובר מי לדעת וא"כ המצות, ט' בידי אינו וכעת ה"גבעד

 אין כאילו מדאורייתא דהוי בפשי' נקט ז"ל מוה"ר דגם ק"ק ומ"מאת"ש
 איזה נמי איהו קיים כבר דהכא כונ' הבנתי לא א"ק דכמוך ומ"שחולק.
 וממילא לזכרון אתרוג בלי לולב ליקח קצת תיקון לו יש להבא וגםימים
 וראיתי לק', ז"ל מוה"ר כמ"ש למקדש זבר שהוא קצת דר' תקנתאעביד
 ודברי קושיותיך הבנתי לא ואני זה תיקון על מוה"ר דברי על מ"שלב"ת
 ודו"ק. לע"ד ברוריםמוה"ר

 הוא דקידושין דפ"ק מההיא ראיה מוה"ר שהביא במה כי אגיד אמתברם

 נראה משם דאדרבה הרבה, תמוהים דבריו לכאורה נראה בזה וכו'ללמוד

 משא"ב עליו, בנו דמצות משום קודמו דבנו אמרו לא דע"כ לטתור,ראיה

 שלא בנ"ד דכוותא טפי דמחודד אע"ג שקודמו מצינו דלא דעלמאבאינש
 וכמ"ש גדולה יותר המצוה דיעשו אע"ג באתרוג אחרת עיר אנשייקדמו

 ב"ת.גם

 ועיקש, נפתל בהם אין נבונים מוה"ר דדברי נלע"ד ההשקפהואחר

 מחודד שהוא דעלמא איניש שיקדים אמרינן דלא דאמרן להא ל"דדודאי

 לחבירו ממונו שיתן ובלומר מחודד שאינו בתורה ועוטק שיושבלזה
 יראה והאדם וכו' הממעיט וא' המרבה א' דשנינו דכיון משוםשילמוד,
 אחד כל ע"כ האלדי"ם לפני יכשר מי יודע ומי ללבב יראה וה'לעינים

 ולמראה עליו בנו מצות דבל"ז ביון קודמו בנו בבנו אכל כשלו.יעטוק

 שאם בעצמו ויודע אחד מצות לפניו בשיש משא"ב מאביו, טוב ילמודעינים

 הם האתרוג ישלחו לא שאם בנ"ד כמו גדולה, בעצם יעשנה לחבירויתננה

 מצוה בו שיקיימו כשישלחו משא"כ גרידתא דרבנן מצוה אלא בו יקיימולא
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 אה"נ אז גדולה, קנה שבעצם שהחיינו ברכת בו ויברכו דאורייתאכעין
 אלא להוכיח מוה"ר כא לא דקידושין דמההיא באופן קודמו, בנודבכה"ג
 בנו, שמצות בת"ת כמו לאתר המצוה לעשות דיתן לומר דשייךדבמקום
 להכריח ויש ודו"ק. קודמין דחייך להא חיישינן לא כדאמרן בנ"דוכמו
 וכו' לחבר ניחא דאמרינן דוכתי הנהו מכל שנא מאי דאלת"ה שכ' זהחילוק

 ניחא אמרינן לא דע"כ לחלק ואין מעשה. שמתבטל רבו את דכופיןומההיא
 גדול אחר עשה חבירו שיעשה כדי אחד עשה כשמבטל אלא וכו' לחברליה

 לחבירו וליתנו לידו שבא עצמו מהעשה יבטל אם משא"כ שביטל,מהעשה
 לחלק סברא זה דאין אמרינן לא זה עצמו, עשה אותו גדול יותרשיעשה
 עשה אותו מ"ל יותר גדול אותו מקיים חבירו דעכ"פ כיון שנא דמאיכלל,
 והמדקדק ודו"ק. הוא דב"ש לומר פנים יש ואדרכה אחר מ"לעצמו

 לא אבל בחטאת שתזכה בשביל כחטאת דחטא בההיא דמנחותבסוגייא
 רואין שאנו כל ודאי אלא ודו"ק. לדברינו ראיה ימצא בעולה שתזכהבשביל
 לעולם גדולה, בעצם ויעשנה לחבירו לידו שנזדמנה המצוה אותה יתןשאם

 ודו"ק. וכו' לחבר ליה ניחאאמרינן

 ע' סי' בתשו' ז"ל מוהראנ"ח למ"ש ל"ד דנ"ד תחזה אתה האמורומן

 ש"ך הרב למ"ש ל"ד נ"ד וגם עי"ש, לת"ח קדימה אין כמצוה שהחזיק"מי
 למ"ש ל"ד וגם אחר, למוהל בנו ליתן אסור מוהל דאב שפ"ב סימןת"מ
 עפ"י כי עי"ש, ממנו שגדול למי הטלית ליתן ד' סי' חא"ח החק"להרב
 ודו"ק, לשלוח דמותר כ"ע יודו ובנ"ד שנתבאר וכמו מכולהו שנייאנ"ד
 אותן כופין לשלוח רוצים אינם דאם לומר יש דמקום אלא בלבד זוולא

 ודו"ק. עי"ש ש"ו סס"י בא"ח מרן שפסק כמולשלוח

 מוה"ר דברי על להשיב כ"ת טרחא דמאריך מאי הרבתי חזוןואנכי
 ליד מיד האתרוג מוסרים היו אם דבשלמא לדחות, נטויה הדוחה דידכמ"ש
 זה הם דיחוקים כיון אבל הדבר, כן אומרים היינו מיד המצוה מקיימידהוו
 כ"ת השיב וע"ז עיש"ב, וכו' מהמצוה עצמם למנוע אין דודאי נימאמזה

 וחטא עמוד דאמרינן במנחות ערוך תלמוד והוא קיימת דחיה היא זודדחייה
 לנ"ד נכונה ראיה דיש כת' ועוד אמרינן, לא בחול שתזכה בשבילבשבת

 דלא מצוה ועבד עליה דרמייא מצוה איניש שביק לא בקידושיןמדאמרינן
 עליה רמייא מיקרי מינים לד' חובה שקבעו ימים דבהנך בנ"ד ה"הרמייא,
 הגדול הרב הוא נאמן עד בנו והעדת ימים, כהנך דוקא דלא ג"כ מצוהלגבי

 שעל טליתו דכשמכירים עיגונא בענין ל"ה סימן בח"ב שכתב ז"למוהרי"ט
 ואם דידיה, מצוה אינשי מושלי דלא איתתא, לאינסוב עליה סמכינןההרוג
 לו היה שלא במי פגע גברא האי דדילמא למיחש לן הוה מט"רכדברי
 מסוגית שהבאת מה והנה שהארכת. הגם נ"ד לענין את"ד לו, ונתןציצית
 התורה, בכל החמורה שבת בחילול אלא זה נאמר דלא לדחות ישמנחות
 כי אני ורואה ודו"ק. בחול שתזכה כדי שבת חלל אמרינן דלא ודאיבכה"ג
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 ששם דפמח עשה אתי ד"ה דנ"ט נשחט תמיד בפרק התו' דברי ממרנעלם
 הקל, עשה ודחי חמור עשה אתי דאמרינן בהא ור"י ריב"א מחלוקתהביא

 ודוחה עשה דאתי דומייא עשה דלקיים עשה דמיעקר בעידנא בעינןאי
 אלא בעידנא, דבעינן נאמר לא ולר"י ובו' בעידנא בעינן דלריב"אל"ת,

 חמור דעשה מתבאר ר"י ולשי' עי"ש, הקל בעשה לא אבל דחמירבל"ת
 במו אחר יום שהוא הלילה עד חמור העשה יקיים שלא אע"ג הקל,דוחה
 דגם לומר מקום ויש במובן. רברבי באשלי תלייא דנ"ד ונמצאפמח,

 לריב"א יתישב דאיך להבין דיש והוא בעידנא, בעינן לא בנ"ד ז"ללריב"א
 דיתרץ י"ל ולהא עבדו, דשיחרר דר"א מההיא ז"ל הר"י ראיה שהביאמה

 דמצות נאמר רבו את דבופין בההיא בן ובמו שאני, דרבים דמצוהריב"א
 התירו דהרי הוא לדקדק שיש מה אבן ברת. בו שיש מעשה אליםפו"ר
 בעידנא, אינו בודאי והתם העבודה שיעשה בשביל לבהן היבלתלחתוך
 אף עביד מצי שפיר דרבנן אימורא אלא עבד דלא כיון בלל ל"ד דהאוצ"ל

 בדי דרבנן ממצות דמתבטל בנ"ד בן ובמו עבודה, עושה אינו שעהדבאותה
 גדולים אורים להרב ראיתי ואח"ב דאורייתא. בעין במצוה לרביםלזבות

 ע"ש. ע"ז מ"ש בשלח פ'בדרשותיו

 תבף דבנ"ד מוה"ר בת' דבבר דמילתא לרווחא אלא איצטריך לא זהובל
 דברים הם עלייהו רמיא לא דג"ח ב"ת ומ"ש ג"ח, עבדי האתרוגשמומרים
 ליומא שהוא מינים מד' יותר עלייהו רמייא נקראת זו דודאי הרבהתמוהים
 זו מצוה היום יעשו לא ואם קיימו בבר שולחים שהם היום שאותואחרינא,

 לענ"ד אבל בב"ז קצרתי בי ודו"ק ג"ח, של זו מצוה אבדו הרי שילוחשל
 דמות מה בונתך הבנתי לא ז"ל ממוהרימ"ט שהבאת ומה ברור. הואב"ז

 ממנו יותר חבירו יעשה דמה דידיה מצוה שביק דלא ודאי דהתםיערוך
 דמתבטל בנ"ד משא"ב בן, במו וחבירו דאורייתא מצוה מקיים היהדהוא

 מה ראיתי שוב לעיל, ב"ז וכמ"ש גדולה חבירו שיעשה בדי קלהממצוה
 חשוב אי מצוה במכשירי דכשעמוק ודעימיה הר"ן מחלוקת להביאשהארכת
 בהשבת אלא זה נאמר לא הר"ן לדברי דאפילו לפר' והארבת ובו',בעידנא
 ותמהת השבה, מצות עליה חל ראיה דמשעת להר"ן דמ"ל להיותאבידה,

 ז"ל חיד"א מוה"ר דורנו פאר מהרב טחינא קמחא וב"ז יעקב שמע הרבעל
 ענין אינו דב"ז תחזה ואתה די"ט, ובברבות בחולין עינים פתחבמפרו
 הדברים. לכפול א"צ בי היטיב ודוק ונראה, ממוך מ"שלפום

 דסימן

 ד"ה ע"א ד"ח דר"ה התומ' דברי פי' לך לבאר ידי"ן ממנישאלת

 צורי בעזרת החלי וזה חפצתי, רצונך ולעשות בו ונתקשית בר"א,לתקופות
וגואלי.
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 ויש ובו' ומונין העולם נברא בתשרי דאמר בר"א לתקופותד"ה
 הנפקותא. נפרש לק' ובו' בדבר מרובהנפקותא

 רבעי בארבעת אלא נופלת ניסן תקופת דאין ב"מ פ' דקי"ל והאבא"ד
 בניסן יהושע דלרבי דבריהם פי' ובו'. בר"י בולהו דהתם היינו ובו'היום
 תקופה והיא המאורות נתלו אדר לחו' ב"ח ד' ליל ובתחילת העולם,נברא
 או דלילה שעה תחילת פי' ו', א' סימנה ניסן תקופת לעולם וע"בא',

 ואט"ד, אזג"י משי' בידוע דיום ו' או דלילה ו' שעה או דיום, שעהתחילת
 תחי' ניסן תקופת א' שעה דהיינו וע"ע מב"ע התקופה לגלגל סימןדהוא

 ט' תמוז א' ניסן ו' ואט"ד בך ואחר טבת, י' תשרי ג' תמוז ז' דלילהא'

 חלילה. חוזרין ובן טבת ד'תשרי

 של התקופה לידע כשרוצים פי' ובו'. העבור למחשבי טעם וזהבא"ד
 לעשות צריבים הם בעת היצירה, שנות אם בי יודע אינו והוא המחזורראש
 למחזור וממחזור מ"ק שהוא שנים י"ט של למחזורים היצירה שנותבל

 הלבנה ששנת מפני זו להוספה )וטעם חלקים. ות"פ א' שעה להוסיףצריך
 ימים שס"ה היא החמה ושנת חלקים. תתע"ו שעות ח' ימים שנ"דהיא

 מעתה ר"ד ב"א י' הלבנה על יתרה החמה דשנת נמצא שעותוששה
 תשצ"ג י"ב ב"ט תשצ"ג י"ב ב"ט ותשליך רד בא י פעמים י"טכשתחשוב

 שמצרפים ואחר חלקים(, תפה א שעה בידך ישאר הלבנה, חו'שהוא
 הנשאר והיה מהחשבון תרמ"ב ז"ט להסיר צריך חלקים והתפ"ההשעות
 הוא והקפה השעות בל שצרפו אחר וב' התוס' )ובדברי התקופה יוםהוא
 לומר דרגלים משום מהחשבון תרמ"ב ז"ט הסרת וטעם והקפה( וצ"לט'ס

 דהיתה משום תרמ"ב, ז"ט נזיפה בעצמה ונהגה נזופה הלבנה שהיתהלפי
 ושמשו ד' ליל בתחילת נבראו דהמאורות מעל"ע, שלימים ימים ז'נזופה
 בס' מבואר כן מעל"ע, ז"י נזיפה ונהגה קטרגה ואח"ך תרמ"ב, ט' עדיחד

 החמה קדם זה דזמן משום תרע"ב ז"ט מסירין וע"ב ע"ע.העיבורים
ללבנה.

 זהו אלא ז"י, נזיפה דנהגה פי' מקום בשום זה טעם מצינו ולאבא"ד
 מב"ע ש"מונה לפי והולבים שמפרשים במו תרמ"ט הז"ט להחסרתהטעם
 דר"א אליבא הוא הזה החשבון ובל וכו', ששי יום עד ר"ה מונה היהלא

 ואזיל. וכדמפרש העולם נברא בתשרידס"ל

 המולדות דמחשבי פי' ובו'. שמונין תוהו של שנה ואותהבא"ד.
 שעות ה' ב' יום פי' בהר"ד עולם דבריאת א' מולד למנותשמתחילין

 מהמולד הבא המולד שמתרחק מה דהיינו היתרונות בונים ועליורד
 הוא לשנה משנה והיתרון תשצ"ב, אי"ב הוא לחודש מחודש שיתרוןשעבר
 וממחזור תקפ"ט. ב"א ה' מעוברת ולשנה פשוטה לשנה תתע"וד"ח
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 כ' וכבר בהר"ד. שהיה א' מולד על מיוסד והבל תקפ"ה, ט"ז ג'למחזור

 של שנה ואותה כ' ע"ב וי"ד, היה א' שמולד בסמוך וביארו התו'רבותינו

 של ר"ה קודם שהיה תוהו של ר"ה על חשבונם מעמידין שהם שמוניןתוהו

 של מר"ה חשבונם לחשוב והטעם לעיל, כמ"ש י"ד בו' שהיה העולםישוב
 בכ"ח דלר"א דבריהם פי' שנה, חשוב בשנה א' דיום משום הקודםתוהו

 וקיטרגה א' בחלון והלבנה החמה עמדו ביום שעות בשלושה בד'אלול
 עד נולדה ולא ומעטי, לכי הקב"ה וא"ל ובו', מלבים לב' שא"אהלבנה
 וי"ד עד רביעי ביום שעות ומשלושה עי"ש, עברונות בס' כמ"שוי"ד
 יותר, שיש כאן ב"ש שנה חשוב בשנה א' דיום כיון שנה,חשוב

 בא וכו' ישוב של תשרי שלפני תוהו של ניסן מולד על וכשתדקדקבא"ד,

 של מולד על חשוב תחילה בהר"ד, היה תוהו של תשרי של שהמולדלבאר
 מולד ותמצא ניסן, מולד לידע בדי לאחריו שנה חצי חשוב וי"ד, שהואישוב

 להשליך צריך שאתה מפני ב"ד, הוא והחשבון תרמ"ב שעות ט' ב"דניסן
 של ממולד ולהסיר לאחור להשליך צריך שאתה דבריהם פי' תל"ח, ד'ב'

 שנה מחצי היתרון שהוא תל"ח ד' ב' לאחור והשלך וי"ד, שהיהישוב

 של ניסן מולד ותמצא כמש"ל, שנה יתרון שהוא תתע"ו ד"ח חצידהיינו
 שצריך תוהו של תשרי שמולד יודע אתה וממילא תרמ"ב ט ד' ביוםתוהו

 שנה יתרון שהוא תתעו ח' ד' הכל בין תל"ח ד' ב' תשרי עד מניסןלהשליך
 בהר"ד.ותמצא

 פסקינן דלתקופה פי' וכו', שהיתה תוהו של מניסן מונין ולתקופהבא"ד,

 שהתקופה לפי"ז ונמצא לר"א, תוהו של ניסן שהוא ד' ליל מתחילתכר"י

 מפרק בדאמרינן שעות ט"ו רביעי ביום נפל אחריו הבא ישוב שלתשרי

 נמצא שעות, ט"ו ב"ד היה תשרי דתקופת וכיון וכו', תקופה בין דאיןכ"מ
 ו' ביום שהיה ר"א של למולד דר"י אליבא ישוב של תשרי תקופתדקדמה

 ה' יום עד שעות בג' ד' ביום נפלה דהתקופה שעות, כ"ג א' יוםי"ד

 שעות. ב"ג המולד שהיה ששי ביום שעות ב' עד נשאר א' יום הואמעל"ע

 וכו' שנה חצי דל תרמ"ב ז"ט למולד ניסן תקופת דקדמה ונמצאבא"ד.

 קדמה תשרי שתקופת שאמרנו דעכשיו הוא הכי דבריהם המשך פי'כצ"ל.

 דנמצא משום תרמ"ב ז"ט להשלכת החשבון נמצא כ"ג, א' תשרילמולד

 דר"א אליבא שהוא תשרי למולד דר"י אליבא שהיא דתשרי התקופהדקדם

 אלא ר"ד, כ"א י' הלבנה על לחמה שיש לשנה דשנה היתרון מלבד כ"ג,א'

 שהוא שנה חצי שהוא תשרי מולד עד ניסן מתקופת אלא יתרון ליכאדכאן

 התקופה מיתרון שנה חצי דל שכ' וזהו תרמ"ב. י' ה' שהוא ר"ד כ"א י'חצי

 למולד דניסן התקופה דקדם תרמ"ב, י' ה' שהם תשרי של המולד עלדניסן

 דעולה ותמצא תשרי למולד תשרי תקופה דקדמה כ"ג הא' ג"כ וצרףתשרי
 תרמ"ב. ז"ט תשרי מולד על ניסן דתקופתהקדימה
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 התקופות דהמחשבי פי' וכו'. מתשרי למנות נוהגין עכשיו והריבא"ד.
 תוהו של מתשרי מונין כמש"ל המחזור ראש של התקופות לידעכשרוצים

 העולם שנות כל וע"כ מבהר"ד מונין השנה וחדשי העולם,שנות
 מבהר"ד ומונים ללבנה קטן מחזור שהם י"ט מי"ט למחזוריםכשמחלקים

 אימתי להוציא כדי פי' מונין, וכו' ניסן ותקופת שכתכ וזהו תוהושל
 ניסן דתקופת כ' וככר כהר"ד, ממולד החודש מונין החדש בימי ניסןתקופת
 והמולד דר"י אליכא התקופה דמנינן ואנן תרמ"ב, ז"ט תשרי למולדקדמה
 ליכא כר"י פוסקים היינו דאלו תרמ"ב, ז"ט להסיר ע"כ א"כ דר"אאליבא
 העיבור בעלי בספרי שסוברים כמו תרמ"ט ז"ט הלבנה על לחמהקדימה
 דטעם אלא הא, ס"ל לא דהתו' ז"י, נזיפה ונהגה תרמ"ב ט' יחדדשמשו
 פסקינן הוה אי א"כ במולדות, כר"א דפסקינן משום שביארנו כמוההסרה

 פסקינן הוה אי וכן תרמ"ב, ז"ט להסיר צריך היה לא כר"י למולדותגם
 והיה המאורות האירו ג' בשעה בד' בתשרי לר"א הרי לתקופת גםכר"א
 ונפ"מ תרמ"ב דז"ט קדימה ליכא מבהר"ד מנינן דהמו' ואע"ג א',תקופה
 טבת תקופת משכה אי ע"א דכ"א לק' מ"ש לענין תרמ"ב ז"ט הרחקתטובא
 מרובה נפקותא והט שכ' הדיבור בראש התו' כונת וזהו עי"ש. ניסן י"ועד

 בניסן דלר"י ויותר ימים מב' נפקותא יש ולמולדות כמ"ש,לתקופת
 וי"ד עד נולדה לא ולר"א הלכנה, ונולדה המאורות נתלו ד' לילבתחילת
 של זו דקו' ודע ודו"ק. וכו' לכרר יכולין דהלא התוס' שמק' וכמוכמ"ש
 דהסכימו המולדות לבעלי אבל לשיטתם, הוא וכו' לברר יכולים דהיורב"ה
 קו' יתורץ ה' ד' עברונות בס' עי' בהר"ד הוא המולדות מנין לר"ידגם

 ודו"ק. עי"שהתו'

 ה'סימן

 איזה באש קלויה אותה שאוכלין הפינייה על א"ח תודיענישאלה.
 ושכמ"ה. וכבדנוך דכריך יבא כי והיה יברך,ברכה

 תכון ובכן בכתוכים. והמה וישרים ונכונים טובים דבריך ראיתיתשוכה.
 ועונה ער גדול לגוי וישימך אלו"ד ואל הכרובים. יושכ ערכות לשוכןתפילתי
 מאי הוית חזי וכרביכים. דשא עלי כשעירים אמרתך כטל תזלבתורה
 הראויה כרכתו באש קלויה אותה כשאוכלין הפיניי"א דעל ככחךדהעלית

 בורא שמברכין באש קלויות אותן כשאוכלין חיטים גכי מרן כמ"ש בפה"אהיא

 מכרך פת דכשהוא המינים ה' גכי אלא אינו דזה נאמר שלא וכדי האדמה.פרי
 מב' דהכוסס מאורז ראיה להכיא הוספת כפה"א, מב' כקליות וע"כהמוציא

 דכשטחנו מעליותא לו יש אורז דאכתי לדחות יש דעדיין ומשוםכפה"א,
 קטניות משאר ראיה והבאת קמח מזונות,הוספת מיני כורא מברך פתועשאו

 מברך וטוכים שלמים כשנשארו תכשיל ובעשאן שהכל מכרך פתדכשעשאן
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 על לברר ראיתי אליך בואי עד ואני זת"ד. פה"א דמברך בנ"ד ורבותאבפה"א,
 דלז' בב' אלי פתוח ושורשו ברכתו הוייא היכי מהקוקורוזה שלשיןפת

 וכו' מה' שהוא וכל וכו' המינין מה' בו שיש כל דרו"ש מימרי תרידאיתמר

 במ"מ, עליה מברכינן לא ודוחן ואורז מק' והדר צריכותא, הש"ס להוועביד
 כמעשה ולא קדרה כמ' ומתרץ וכו' דוחן ופת אורז פת לפניו הביאווהתניא
 דמיון האי נקט הלכתא דלמאי תירוצא האי לפום לדקדק ויש עי"ש.קדרה
 ונלע;'ד וסוף. תחילה עליו מברך אלא הול"ל ולא נפיש, יתור דהוא קדירהכמ'

 הוי לא בדוחן אבל באורז ושמואל דרב תיובתא ד"ה התו' מ"ש להביןבהקדים
 וראיתי עכ"ל. במ"מ עליה מברכינן ולא כותיה הלכתא דהוי ואפשרתיו'.
 אהדדי דמדאשוינהו וקשה וז"ל: התו' ע"ד שכתב ה' חפץ בספר הקדושלהרב
 יסבול לא דכמע"ק דוחק הש"ס דסבל והגם נינהו, דחדא משמע ודוחןאורז
 דאשכחן כיון ועוד להו. כריך ותנא כדאיתא והא כדאיתא דהא זה, דוחקעוד

 במ"מ מברך דתחילה ש"מ ב"א, עליה מברכין ודוחן אורז דקתני ר"גבהדייא
 מברייתא אשמואל ק' וא"כ דלסוף, ב"ב אלא עליה רבנן דפליגי אשכחןולא

 מדדייק ראיה ועוד במ"מ, וברכתו שוה ודוחן דאורז פשוט נלע"ד ע"כדר"ג,
 דשקולאי הש"ס דסובר ש"מ ודוחן אורז לאפוקי שמואל רבו בדבריהש"ס
 עכת"ד.נינהו

 דאם אדוחן אתותב דלא לומר התו' דהכרח אומר ומתחילה לישבוהנלע"ד
 אורז נקט לא למה לדוחן, ה"ה אאורז במ"מ דמברך דקתני דברייתאאיתא
 וכן ודוחן, אורז פת לפניו דהביאו מברייתא דוכתי בשאר להו כדקתניודוחן

 א"כ וא"ת אורז. כברכת אינו דדוחן ש"מ ליה ומדהשמיט דר"ג,בבר?יתא
 כל אלא לימא בתיובתא, ושמואל דרב מילתא לאסוקי להש"ס ליה למהמעתה
 המינין ה' מדנקט לדיוקי דבאנו דכיון דליתא, דוחן לאפוקי המינין מה'שהוא
 דוקא לאו נפרש ואם המינין, מה' דאינו אורז גם ממעיט המינין מה' שאינוכל
 הא דוחן דמפקת חזית מאי דזייני, להו דדמי כל אלא רו"ש נקטו המיניןה'

 ודו"ק. ה' חפץ הר' שכ' האחרונה הראיה נדחה ובזה זיין, נמיאיהו

 מתפרש איך להבין צריך רו"ש דאיתותב דהש"ס מסקנה לפוםוהנה
 דעלמא כמע"ק מעיקרא כדס"ד אם ודוחן, אורז פת לפניו דהביאוהברייתא

 א"א המסקנא לפי דאפילו ברור ונראה כמע"ק. ולא כמע"ק כדדחי אוממש

 מברך קתני הברייתא דהרי ממש, כמע"ק הוא כמע"ק דקאמר דהאילפרש
 כרבנן קי"ל באורז הרי ממש כמע"ק לומר רוצה ואם כמע"ק, וסוףתחילה
 ב"א באורז ס"ל ר"ג דהרי כר"ג דאתייא למימר וליכא כלום, ולאדאחריו

 לפרש צריך וע"כ כמע"ק אינו אכתי וא"כ ברכות, ג' דדגן קדירהובמעשה

 באורז ה"נ וסוף תחילה דמברך כמע"ק כמע"ק ולא כמע"ק הש"סכדדחי
 ודוחן לאורז הראוייה הברכה נוסח ללמד נחית לא דהברייתא וכיוןודוחן.
 במ"מ דאורז לומר דוחק שום אין מעתה וסוף, תחילה לברך דצריך לומראלא

 של הא' הק"ו מיושב ומעתה בבריתא. שאינו אחר ענין הוא שזה שהכלודוחן
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 דה"ק גופיה הר' שפי' כמו המסקנא לפי לפרש אפשר א"נ ודוק. ה' חפץהרב
 תימא דלא לומר ובא ודוחן, דאורז דידהו כמע"ק וסוף תחילה עליהםמב'

 הברייתא, הניחם דידהו מע"ק וברכת דלא קמ"ל לעילוייה אישתנידבפת
 לאורז ליה ילפינן ואנן אחריתא, ברבותא ליה דתני או ליה פשוט שהיהבע"כ

 הר' של הא' דקח~יא באופן שהכל, דהוייא רו"ש מדברי ודוחן דלק'מהברייתא
 ב"א דמברך דס"ל מדר"ג ראיה עוד ה"ר שהביא ומה כדאמרן. מיושב ה'חפץ
 ס"ל ר"ג דהרי זה משמעות הוציא מהיכן ידעתי יתן מי במ"מ, דתחילהש"מ

 במ"מ בתחילה מברך דלא דפשיטא צע"ג, ברכות ג' דמב' המינין דז'בפירות
 אבל דאפילו ס"ל דר"ע לק' מתני' קתני מזו וגדולה דבותה. וה"נ בפה"עכ"א
 דעל דס"ל אמוראי כמה דאיכא אע"ג ברכות ג' עליו מברך מזונות והואשלק

 מברך דוחן דעל ס"ל דר"ג לומר דוחק שום אין מעתה שהנ"ב, מברךשלקות
 ואחריוב"א.שהכל

 דוחן דעל התו' כשיטת ז"ל הרי"ף בשם שב' בפסקיו ז"ל להרא"שוראיתי
 אני ובמ"ש אורז רבנן מדנקטו שוה, שאינו ליה דמשמע וב' שהכל,מברך
 אלא אורז נקטו דלא היא ראיה דלאו ונ"ל אותו, דחה ושוב לעיל,בעניי
 נקט הוה דאם דחייתו להבין זכיתי לא ולק"ד עי"ש. ב"ן מדר"ילאפוקי
 לא עצמו דבל משמע היה במ"מ, מברך ובשלו אפאו האורז את טחןבברייתא

 וכו' טחנו החיטה את הבוסס דקתני השתא אבל כ"ן, מדר"י לאפוקי אלאבא
 למה א"ב מונה, הוא ברבות דסדר מוכח בפה"א, מברך האורז את הכוססוכן
 בבר מברייתא משמע דבן עוד מ"ש ועל נינהו. הדדי דבי ודוחן אורז נקטלא
 וכמ"ש עי"ש בהרי"ף דלא ברייתא מהאי שהבריחו לתר"י ג"כ ועי' לעיל.כ'

 בחי' ז"ל להרשב"א כן גם ועיין ודו"ק. לענ"ד יתישב ברייתא דהאי בפי'לע"ד
 שאין נאמר אם אפילו תמה ואני להק' והוסיף כנז"ל, להרי"ף הק' הואשגם
 ולענ"ד עי"ש. בפה"א עליה ליבריך מ"מ במ"מ, לברכת לאורז שוה הדוחןבר'

 על יברך לא ולמה וא"ת וז"ל: הקוטניות, על שם תר"י במ"ש מתורץ דזהנראה
 ויצא דנשתנה דביון ירד מעלתו מפני דהכא מורי ואומר בפה"א,הקוטניות
 לו יבולין אנו אין ג"ב הפת וברכת בפה"א, לומר יכולין אנו אין פרימתורת
 דחשוב היינו במ"מ מברך דבאורז ואע"ג בדוחן, וה"ה עב"ל. המינין בה'כ"א
 מפני וע"כ לא, דוחן אבל חשיבי, מזוני דהוו המינין לה' יותר ודמי טפימזון

 ודוק. ירדמעלתו

 ולא כמע"ק הש"ס דמוקי בהאי בסוגיין דהוינן למאי אנפין נהדרמעתה
 תימא דלא ברייתא דה"ק דנראה וכו'. כמע"ק ולא וסוף תחילה דמברךכמע"ק
 עז"א ז"ל, הרשב"א כדמק' בפה"א לברך צריך הפחות לבל ואורז דוחן פתדעל
 ה"נ ברבתו נשתנה שנשתנו דביון דחיטים במע"ק וסוף תחילה עליומברך

 ואורז ודוחן במ"מ, לברכת נשתנו דהנהו כמע"ק ממש אינו ומיהודכותא.
 כבר דוחן ברבת לענין דינא ולענין ודו"ק. דאמרן וכטעמא שהכללברכת
 הרמב"ם ס' ג"כ והיא והתו' הרי"ף דלדעת דרבוותא, פלוגתא דהויאנתבאר
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 והראב"ד והרא"ש ורי"ו תר"י שהביא גאון ולדעת שהכל, בדכתובפ"ג
 ד"ח, בסימן זה מחלוקת הטור שהביא וכמו במ"מ, ברכתו בחידה~יווהדשב"א

 דוחןבמ"מ על לברך דנפשיה מס' דהסכים ה' חפץ ה"ר על תמיהניומכ"ז
 בס' ומדן הקודמין. כת של היא שזו שפתיו דל על העלה ולא התו' ע"דוחלק

 צריך מס' פלוגתא דהוייא כיון נקיטנן, דהכי ופשיטא שהכל דמ' פסקהקצר
 המינין, מה' שאינו קוקוריזה מקמח שלשין בפת בנ"ד מעתה שהכל.לברך
 כדוחן. שהכל ברכתו הלב וסועד דזיין דחזינןאע"ג

 הסוברים דאפילו אפשר קוקורוזה דבפת לצדד בראש יש המקוםוכד"כ
 בב"י מר"ן מ"ש בהקדים והוא שהכל. דמברך מודו בזה במ"מ מברךדבדוחן
 דזיין בזה כיוצא וכל ופניצו דדוחן גאון בשם שהביא הטור ע"ד הנזכרסימן
 אלא קוטניות מכלל הוציא שלא אעפ"י והרא"ש בב"י מר"ן כתב במ"מ,מברך
 אלא בברייתא הוזכר דלא דכיון ואפשר בפניצ'ו. דמודה אפשר ודוחןאורז
 כי ועם עכ"ל. דידהו זיונא חשיבי דלא לא, קוטניות דשאר משמע ודוחןאורז
 אורז אלא מקוטניות שלל לא דהרא"ש להא איתא דאם מר"ן על לתמוהיש

 דברי עפ"י מ"מ הגאון. לדעת אביו דעת השוה הטור רבינו איך א"כודוחן,
 היינו במ"מ מברך וכיוצא ופניצ"ו דוחן דעל גאון כת' דלא נאמר אנו אףמרן
 משא"כ חשיבי, דידהו דזיונא ממש ודוחן לאורז גמורה בהשואה הדומהבדבר

 ודוק. שהכל דמברך ומודו דידיה זיונא כ"כ חשיבי דלא אפשרבקוקורוזה
 שס"ל תר"י מל' משמע שכן במ"מ, מבדך ודאי ולדעתם ליתא זה ביושו"ר
 קוטניות שאר של והפת במ"ש יותר ומבואר לשונם, בהמשך עי"ש הגאוןכדעת
 ובו' פת מהם לעשות דרך שאין במ"מ מברכים שאין נראה פולין של פתכגון

 דלפי ועוד פת. לעשות הוא הקוקורוזה של המין זה של עצמו כל ובנ"דעי"ש.
 ומיזן זה ממין פת אכילתם רוב הכפרים בני שכל במקומינו רואין שאנומה
 הוא כן בודאי הדוחן וכברכת גרע, לא מדוחן עדיף לא דאי ודאי הרבהזיין

 לעיל. ' שב וכמו שהכל, דברכתו נקיטנן בדידן דאנן אלא זה, מיןברכת

 פינייא אותה שקורין בשיבולין כשהיא הקוקורוזה דעל לנ"ד נבאוהשתא
 דכבר בפה"א דמברך פשוט נראה ולכאורה הויא, היכי ברכתו לןאיבעיא
 דכשבישל שם מור"ם פסק וכבר קטניות, ושאר כדוחן הוי דהקוקורוזההוכחנו
 דלא לדחות יש ומיהו דכותה. וה"נ בפה"א דמברך שלימים והגרעיניןקוטניות

 הקוטניות קיימי דלהכי לעילוייא דבאו תבשיל כשעשאן אלא מור"ם כןכ'
 נטיעתו דעיקר בקוקורוזה משא"כ אינשי, להו נטעי ולהכי תבשיללעשותן

 בפה"א. מברך דלא אפשר קמח מהם לטחון אלא קיימי קליות לאוכלןלאו
 קליות כשהן החיטים את מהכוסס להביא שיש הראיה דעיקר נראה ע"כאשר

 ואין בקוקורוזה, וה"נ לקמח אלא קיימי להכי דלאו אע"ג בפה"אדמברך
 גורם זה דאין כלום, זה דאין בפ"ע ברכה ליה אית דבפת חטים דשאנילדחות
 ואישתני דחשיב כיון דבפת בהא, הא תליא דלא בפה"א בקליותכשיבדך

 אישתני שנשתנה משום אדרבה ובקטניות בפ"ע ברכה קבעולמעליותא
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 כשהגרעינין אכל כברכות, שם תר"י כמ"ש שהכל לכרכת ואשתנילגריעותא
 כרכת כן החטים וככרכת הוא חדא ודא דדא ודאי אשתנו דלאשלימים

הקוקורוזה.

 דמברך חטים דהכוסס עלה למיקם דאיכא פרכא, דדינא דאעיקראאיברא
 יברך למה קמח לטחנו כ"א דהכי אדעתא אינשי נטעי דלא דכיוןכפה"א
 אמר ושמואל כפה"א, אמר יהודה רב קורא, כברכות, אמרינן ובהדייאבפה"א.
 נטעי לא דיקלא דפוגלא, אדעתא אינשי נטעי אינון היא ולא וכו',שהנ"כ
 לא דהכי אדעתא אינשי נטעי דלא היכא וכל ומקשינן דקורא.אדעתא
 אדעתא אינשי נטעי צלף אדהכי ומסקינן וכו', צלף והרי עליהמכרכינן
 קמן הא ע"כ. דשמואל כותיה הלכתא לר"י שמואל דקלסה ואע"גדקורא,
 עליה מכרכינן לא דהכי אדעתא אינשי נטעי דלא דהיכא דסוגיאמסקנא
 לדיוקי איכא דלע"ד מלתא כה נימא סוגיא האי לידן דאתא וכיון שהכל.אלא
 דפרחא, אדעתא איינשי דנטעי צלף והרי דמקשן בלישנא חדא טוכא,כה

 אדעתא אינשי נטעי צלף דודאי לישנא, כהאי למימר הו"ל דלאדנראה
 אינשי נטעי צלף דודאי לישנא, כהאי למימר הו"ל דלא דנראהדפרחא,
 אינשי נטעי דלא צלף והרי הול"ל והכי ול"מ, ל"ק ומז' דפרחאאדעתא
 לדקדק יש ועוד במציאות. פליגי והתר' דהמקשן דנראה הצוד דשותא.אדעתא
 והכי למימר ליה למה ודיקלא דצלף וכו' דיקלא וכו' צלף דקאמר הת"רכלשון
 וכו'. קורא דידיה אדעתא אינשי נטעי שותאהול"ל

 הכין לא דקורא אדעתא אינשי נטעי לא דיקלא דתריץ דמעיקראוהנלע"ד
 דכיון משום דקורא אדעתא אינשי נטעי דלא דהטעם וסכר דמילתא,טעמא
 על הוא הנוטעים דעת מסת' התמרים, שהוא חשוכ פרי בדיקלאדאית

 ר"י כדאמר פרי הוי נמי הוא כי עם הקורא, על ולא חשובים שהםהתמרים
 בהא א"כ חשוכ, שהוא פרחא דאיכא צלף והרי המ"ק אר"ש. יסד כחכמהע"ז

 מחמת דשותא אדעתא ולא חשוכ שהוא דפרחא אדעתא אינשי דנטעי צ"לנמי
 עושה שאינו צלף אילן כלומר צלף לו תי' וע"ז צלף, כאילן הימנו חשוכשיש
 אדעתא גם אינשי דנטעי אה"נ שותא אכלי אי אותו מכחיש שאינו לוהיזק

 דיקלא אכל ידך, תנח אל מזה גם מ"מ הימנו חשוב שיש דאעפ"ידשותא,
 דיקדק ז"ל שרש"י וזהו דקורא, אדעתא אינשי נטעי לא האילן ענפידמכחיש

 העלים את לאכול דשותא אדעתא אינשי נטעי צלף התרצן כדכרי ופי'בפי',
 אדעתא אינשי נטעי לא דיקלא דדחי לעיל הש"ס כדכרי זה פירש ולאוכו'

 דזהו לדחוק צריך ודאי אלא האילן, ענפי שממעט משום טעמא ולימאדקורא
 נראה כי למודעי, אנו צריכים ועוד ודו"ק. התרצן לו שחידש מהעיקר

 שהכל אלא מכרכינן לא דהכי אדעתא אינשי נטעי דלא דכל דסכראמהסוגיא
 להא איתא דאם כפה"א, דמכרך כפה"ע הוא אם דהיינו דרגא, דנחתינןולא

 פרי, חשיכ דשותא ס"ל כרייתא דהאי נימא דצלף, מכרייתא מקשהמאי
 נחתינן דשותא אדעתא אינשי נטעי דלא דכיון בפה"א דמכרך טעמאוהיינו
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 והראכ"ד והרא"ם ורי"ו תר"י שהכיא גאון ולרעת שהכל, כרכתוכפ"ג
 ר"ח, כסימן וה מחלוקת הטור שהכיא וכמו כמ"מ, כרכתו כחידושיווהרשכ"א

 דוחןכמ"מ על לכרך דנפשיה מס' דהסכים ה' חפץ ה"ר על תמיהניומכ"ז
 כס' ומרן הקודמין. כת של היא שזו שפתיו דל על העלה ולא התו' ע"דוחלק

 צריך מס' פלוגתא דהוייא כיון נקיטנן, דהכי ופשיטא שהכל דמ' פסקהקצר
 המינין, מה' שאינו קוקוריזה מקמח שלשין כפת כנ"ד מעתה שהכל.לברך
 כדוחן. שהכל כרכתו הלכ וסועד דןיין דחןינןאע"ג

 הסוכרים דאפילו אפשר קוקורווה דכפת לצדד כראש יש המקוםוכר"כ
 בכ"י מר"ן מ"ש כהקדים והוא שהכל. דמברך מודו בזה כמ"מ מברךדכדוחן
 דויין בוה כיוצא וכל ופניצו דדוחן גאון בשם שהכיא הטור ע"ד הנזכרסימן
 אלא קוטניות מכלל הוציא שלא אעפ"י והרא"ש כב"י מר"ן כתב כמ"מ,מכרך
 אלא כברייתא הוזכר דלא דכיון ואפשר כפניצ'ו. דמודה אפשר ודוחןאורז
 כי ועם עכ"ל. דידהו זיונא חשיבי דלא לא, קוטניות דשאר משמע ודוחןאורן
 אורן אלא מקוטניות שלל לא דהרא"ש להא איתא דאם מר"ן על לתמוהיש

 דברי עפ"י מ"מ הגאון. לדעת אביו דעת השוה הטור רבינו איך א"כודוחן,
 היינו כמ"מ מכרך וכיוצא ופניצ"ו דוחן דעל גאון כת' דלא נאמר אנו אףמרן
 משא"כ חשיבי, דידהו דויונא ממש ודוחן לאורז גמורה כהשואה הדומהכדכר

 ודוק. שהכל דמברך ומודו דידיה ויונא כ"כ חשיבי דלא אפשרכקוקורוזה
 שס"ל תר"י מל' משמע שכן כמ"מ, מברך ודאי ולדעתם ליתא זה כיושו"ר
 קוטניות שאר של והפת כמ"ש יותר ומכואר לשונם, בהמשך עי"ש הגאוןכדעת
 וכו' פת מהם לעשות דרך שאין כמ"מ מברכים שאין נראה פולין של פתכגון
 דלפי ועוד פת. לעשות הוא הקוקורווה של המין זה של עצמו כל ובנ"דעי'ש.
 ומיון וה ממין פת אכילתם רוב הכפרים כני שכל כמקומינו רואין שאנומה
 הוא כן כודאי הדוחן וכברכת גרע, לא מדוחן עדיף לא דאי ודאי הרבהזיין

 לעיל. שכ' וכמו שהכל, דכרכתו נקיטנן בדידן דאנן אלא זה, מיןכרכת

 פינייא אותה שקורין בשיבולין כשהיא הקוקורוזה דעל לנ"ד נבאוהשתא
 דכבר בפה"א דמברך פשוט נראה ולכאורה הויא, היכי ברכתו לןאיכעיא
 דכשבישל שם מור"ם פסק וכבר קטניות, ושאר כדוחן הוי דהקוקורווההוכחנו
 דלא לדחות יש ומיהו דכותה. וה"נ כפה"א דמברך שלימים והגרעיניןקוטניות

 הקוטניות קיימי דלהכי לעילוייא דבאו תכשיל כשעשאן אלא מור"ם כןכ'
 נטיעתו דעיקר בקוקורווה משא"כ אינשי, להו נטעי ולהכי תכשיללעשותן

 כפה"א. מכרך דלא אפשר קמח מהם לטחון אלא קיימי קליות לאוכלןלאו
 קליות כשהן החיטים את מהכוסס להכיא שיש הראיה דעיקר נראה ע"כאשר

 ואין בקוקורווה, וה"נ לקמח אלא קיימי להכי דלאו אע"ג בפה"אדמכרך
 גורם וה דאין כלום, וה דאין כפ"ע ברכה ליה אית דבפת חטים דשאנילדחות
 ואישתני דחשיכ כיון דכפת בהא, הא תליא דלא בפה"א כקליותכשיכרך

 אישתני שנשתנה משום אדרבה וכקטניות כפ"ע כרכה קכעולמעליותא
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 כשהגרעינין אבל בברכות, שם תר"י כמ"ש שהכל לברכת ואשתנילגריעותא
 ברכת כן החטים וכברכת הוא חדא ודא דדא ודאי אשתנו דלאשלימים

הקוקורוזה.

 דמברך חטים דהכוסס עלה למיקם דאיכא פרכא, דדינא דאעיקראאיברא
 יברך למה קמח לטחנו כ"א דהכי אדעתא אינשי נטעי דלא דכיוןבפה"א
 אמר ושמואל בפה"א, אמר יהודה רב קורא, בברכות, אמרינן ובהדייאבפה"א.
 נטעי לא דיקלא דפוגלא, אדעתא אינשי נטעי אינון היא ולא וכו',שהנ"ב
 לא דהכי אדעתא אינשי נטעי דלא היכא וכל ומקשינן דקורא.אדעתא
 אדעתא אינשי נטעי צלף אדהכי ומסקינן וכו', צלף והרי עליהמברכינן
 קמן הא ע"כ. דשמואל כותיה הלכתא לר"י שמואל דקלסה ואע"גדקורא,
 עליה מברכינן לא דהכי אדעתא אינשי נטעי דלא דהיכא דסוגיאמסקנא
 לדיוקי איכא דלע"ד מלתא בה נימא סוגיא האי לידן דאתא וכיון שהכל.אלא
 דפרחא, אדעתא איינשי דנטעי צלף והרי דמקשן בלישנא חדא טובא,בה

 אדעתא אינשי נטעי צלף דודאי לישנא, כהאי למימר הו"ל דלאדנראה
 אינשי נטעי צלף דודאי לישנא, כהאי למימר הו"ל דלא דנראהדפרחא,
 אינשי נטעי דלא צלף והרי הול"ל והכי ול"מ, ל"ק ומז' דפרחאאדעתא
 לדקדק יש ועוד במציאות. פליגי והתר' דהמקשן דנראה ועוד דשותא.אדעתא
 והכי למימר ליה למה ודיקלא דצלף וכו' דיקלא וכו' צלף דקאמר הת"רבלשון
 וכו'. קורא דידיה אדעתא אינשי נטעי שותאהול"ל

 הבין לא דקורא אדעתא אינשי נטעי לא דיקלא דתריץ דמעיקראוהנלע"ד
 דכיון משום דקורא אדעתא אינשי נטעי דלא דהטעם וסבר דמילתא,טעמא
 על הוא הנוטעים דעת מסת' התמרים, שהוא חשוב פרי בדיקלאדאית

 ר"י כדאמר פרי הוי נמי הוא כי עם הקורא, על ולא חשובים שהםהתמרים
 בהא א"כ חשוב, שהוא פרחא דאיכא צלף והרי המ"ק אר"ש. יסד בחכמהע"ז

 מחמת דשותא אדעתא ולא חשוב שהוא דפרחא אדעתא אינשי דנטעי צ"לנמי
 עושה שאינו צלף אילן כלומר צלף לו תי' וע"ז צלף, באילן הימנו חשובשיש
 אדעתא גם אינשי דנטעי אה"נ שותא אכלי אי אותו מכחיש שאינו לוהיזק

 דיקלא אבל ידך, תנח אל מזה גם מ"מ הימנו חשוב שיש דאעפ"ידשותא,
 דיקדק ז"ל שרש"י וזהו דקורא, אדעתא אינשי נטעי לא האילן ענפידמכחיש

 העלים את לאכול דשותא אדעתא אינשי נטעי צלף התרצן בדברי ופי'בפי',
 אדעתא אינשי נטעי לא דיקלא דדחי לעיל הש"ס בדברי זה פירש ולאוכו'

 דזהו לדחוק צריך ודאי אלא האילן, ענפי שממעט משום טעמא ולימאדקורא
 נראה כי למודעי, אנו צריכים ועוד ודו"ק. התרצן לו שחידש מהעיקר

 שהכל אלא מברכינן לא דהכי אדעתא אינשי נטעי דלא דכל דסבראמהסוגיא
 להא איתא דאם בפה"א, דמברך בפה"ע הוא אם דהיינו דרגא, דנחתינןולא

 פרי, חשיב דשותא ס"ל ברייתא דהאי נימא דצלף, מברייתא מקשהמאי
 נחתינן דשותא אדעתא אינשי נטעי דלא דכיון בפה"א דמברך טעמאוהיינו
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 חיטה בכוסס בפה"א מכרכינן אמאי טעמא להבין עלה לדאתאן נחזורדרגא,
 דהכי, אדעתא אינשי נטעי דלאכיון

 דהכי אדעתא ליה נטעי דלא היכא דכל כללא דהאי בזה לומרוהנלע"ד
 כמו פריו, גמר לידי כא לא שעדיין כדכר אלא ליה אמרינן לא מברכינן,לא

 בזה לפרי, היזק עושה אחר מצד יאכל שאם בקורא, וכמו הרכיםכשקדים
 היזק שעושה ובזמן רכים בעודם לעקרן הנוטעים דעת זה היה דלאאמרינן
 גדלו שכבר חיטים זורעי כמו הנוטעים דעת שנתקיימה כל אכללאילן,

 שרוב דהיינו האוכלין דעת כתר אזלינן לא כזה פרים, ונגמרבמלואותם
 לאכול טובים חיטים בעודם דגם כיון אלא טחינה, ע"י הוי דחיטיםאכילתם
 ומבושלים חיים שטובים לפירות דמי וזה הראוייה. ברכתו מברך פרייםונגמר
 מכושלים. בין חיים בין עליהםדמברך

 שאלת וז"ל ר"ב סי' בב"י מרן הביאה הרשכ"א מ"ש עפ"י לישכ נלע"דא"נ
 תשובה. באילן. גדלים שהם כיון בפה"א עלייהו מברכינן אמאי רטיבתאפלפל
 שחוקים רובן רובן ויאבלו שיתייכשו דעת על אלא אותם נוטעים שאיןכיון
 לפי אלא כלל, יברכו שלא הדבר היה וקרוב כפה"ע, עליהם מכרכין איןוכו'

 בפה"א, עליהם מכרך קצת נטעי דהכי ואדעתא ברטיכותן המעטשנאכלין
 קצת להו נטעי דהכי ואדעתא כך קצתם דכשנאכלים מדבוריו בעודםע"כ

 כך נאכלים שקצתן וקלייות שלוק בדגן מעתה לפה"א. מפה"ע דרגאנחתינן
 נמצא שהכל מכרך דאי כיון אמנם שהכל, ולכרך דרגא לנחות צריךהיה

 חכמים ראו ע"כ כלל דהכי אדעתא אינשי להו נטעי דלא כמילתאדברכתו
 ודו"ק, במקומה הברכהלהניח

 בפ"ע, ברכה מע"ק או פת ועשאו בקמח חכמים קבעו דכבר כיוןא"נ
 קלייות כשאוכלין דרגא דנחתינן הוי דשפיר נמצא ובמ"מ, המוציאדהיינו
 כרבה לו יש כבר דידיה אדעתא אינשי דנטעי מאי לגדר כשכא דהריבפה"א,
 העוזר אבן להגאון זה חילוק כעין מצאתי החיפוש ואחר ודוק. מעולהאחרת
 אורז דהכוסס יוסף, ביתה מרן בשמו שהכיא הרד"א על שהק' ס"א ר"חסי'

 חיים טובים שאינם כיון בפה"א יברך למה ע"ז ותמה כפה"א, מברךודוחן
 בשולם קודם בפה"א מברך כשולם דאחר וסלקא דלפת ותירץכמבושלים,

 בשולם קודם לכן במ"מ מברך כשולם דלאחר ודוחן אורז אבל שהכל,מכרך
 מ"ש. כעין והוא עי"ש, בפה"א ומכרך דרגאנחתינן

 דמה לענ"ד, לשמוע קשים דכריו קושיתו סגנון על מ'ש לענ"ד כיאיברא
 טובים כשאינם בפה"ע דכרכתם האילן בפירות דגם דקי"ל למאי הרכיענה
 ומרן הטור שפסקו כמו שהכל, הוי חיים כשאוכלם ברכתם כמבושליםחיים
 דרגא לינחות אמרינן לא הנאתו לכלל בא דכשלא הרי ר"ב, סימןלעיל

 שבא דאחר אע"ג חיים, טובים שאינם כיון ודוחן באורז ה"נ בפה"א,וליבריך
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 יש ועוד שהכל. לברך צריך היה חיים שהם כל במ"מ מברך הנאתולכל
 שאכ"מ. אלא הרב בדברילהתישב

 מברך דגן של קליות דעל נתבאר דכבר ואומר לנ"ד אנפין נהדרמעתה
 בקטניות אף קליות שאוכלין מילי בכל לברך דצריך נראה ורבותאבפה"א,
 שהביא ר"ה סי' בר"ם הר' עינינו למאור בהדייא כן מצאתי ושוב לעיל,וכמ"ש
 פולין כגון קליות אותם שעשה קטניות וז"ל: ז"ל מוהרי"ב הגדול הר'בשם

 פת מהן עשה שאילו ואף בפה"א, עליהם מברך בהם וכיוצא והדוראועדשים
 ברכות בה' בה"ג הגאון כ"כ שכדבריו החיפו' ואחר עכ"ל. שהכל עליהםמברך

 רטיבי כד ומני ובקילי וטלופחי חמצי כגון קטניות מיני כל וז"ל: כ"מפ'
 עכ"ל, בפה"א וקיילינון שקלינון שהכל. בחיותייהו ואכלין יבשין כדבפה"א

 הגאון דברי הזכירו שלא עליהם ותימה הנז' מוהרי"ב כדברי בהדיאהרי
 דברכתו ודאי באש הקוקורוזה כשמקלין בנ"ד וא"כ כדבריו, בהדיאשמפורש
 בפה"א. דמברך באש דקיילינון קטניות שאר כמובפה"א

 שהכל, לברך צריך הקוקורוזה מקמח שעושין הפת דעל העולה תורתזאת
 לברך צריך באש אותה ומקלין שמהבהבין בשבוליה גבעול היאוכשעדין
 משגיאות יצילנו והאל כנלע"ד קליות. שעשאן וקטניות דגן כדיןבפה"א
 כירה. אפר נא"ה נפלאות מתורתוויראנו

 כאמור, דהסכים דס"ז ח"ב שאל חיים להר' ראיתי מופלגואחרי

 1סימן

 לאחים ותבעו הבנות והלכו ובנות, בנים והניח וחל"ש שמת ראובןשאלה.
 מה בסך לכפור רוצים והבנים נימוסם, כפי אביהן ירושת לחלוקבעש"ג
 על בערכאותיהם לישבע יכולים אם אחיותיהם, יטלו שלא כדי אביהםמעזבון

 ושכמ"ה. אביהם ירושת ממון דהם שיש מה זה הוא כי יאמרו אשרכל

 דובר בפרשת האמור קו"ל למינו. ערב קול קולה זהב מנורת והנהראיתי
 ראתה יקר קול הן ערבה אר"ש האר"ש קול הלא אופנו. על דבור דברצדק
 יטור רחמנא לינטירך ממעונו. לצור למשה תפילה אקרא ה' אל קוליעינו.
 בהני הידור בה שיש קימה ועלית וקמת עננו עליו פרשז רע דבר מכלנפיש
 כיר"א. צאנו הדר דרבנןכרכי

 דנדרים פ"ג מלכתא מתני' ניהלן דאייתית מאי הוית חזי דרישארישא
 שנבא וקודם עי"ש. וכו' ולמוכסים ולחרמים להרגין נודרין דתנן ע"ב,דכ"ז
 אמנם קתני. א"ז דל"ז מתני' בהאי המפרשים פי' כבר כי אומר שדקדקתלמה
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 מ"ז למוה"ה ראיתי המלך, בית של שהן תרומה של שהן גווני תרי דנקטבמאי

 לבשיהיו וסיפא ישראל הלסטים לבשיהיו קאמר דרישא שב' של"ד בס'ז"ל
 מילתא דהוי המלך בית של שהן דליתני דוחק דזה ולענד"ן עי"ש.נברים
 לומר גווני, תרי דנקט הר' דרך מעין לומר יבולים והיינו לתרוייהו,דשוייא
 ב"ה, של שהן יאמר וביוצא בח"ל במו תרומה של שהן לומר שייך דלאדהיבא

 יאמר וביוצא למלבות קרוב שאינו בגון ב"ה של שהן לו יבול שאינוובמקום
 של שהן דתני דמאי נלע"ד והיותר דוחק. נראה דג"ז אלא תרומה, שלשהן
 לא אבל ובמלבות בגויים חולין בירושלמי לבדתני אתא, לדיוקא המלךבית

 באחר לתלות בא דאם לאשמועינן המלך בית של שהן דקתני והיינובישראל,
 עליה ויגלגל יפול דילמא למיחש דליבא וכיוצא במלבות אלא תלהלא

 אמרו ביצד דקתני דמתני' בסיפא שדקדקת מה לב"ת וראיתי ודו"ק.קדמיתא
 עוד לעשות לו ומה דידהו מחלו' תנא כבר דהא לאשמועינן אתא דמאי ובו',לו

 הוא כיצד התנא דמביא דהאי דנראה לדק' לך היה וטפי עב"ד. בזהמשלי
 איך קמ"ל דדינא רואין ואנו מדינו, שאינו במה דקתני למאי בעלמאבמשל
 לת' מש"ב והנה מדירו. שאינו במה הדיר בשבבר לב"ה הוא ואיך לב"שהוא

 דזה בתרתי, ונדר סתם דור לו בשאמרו אפי' אסרי דב"ש הו"א תני לאדאי
 דלא קמ"ל לאנס, ליה סגי בחדא דדילמא הדירו שלא במה נדר באילוחשוב
 ובני אשתי קונם נדר וזה אשתי קונם לו שידור האנס לו בשפי' אלא ב"שאסרו

 ואולם זה. יתבן לא מדירו ושאינו מדירו דבל' כלל נראה ואינועבת"ד.
 עבר וז"ל: אמתני', הירחטלמי ל' נקדים קודם והן סיפא בהאי לומרמשנלע"ד

 ובניו מותרת אשתו בש"א הדא מן נשמעיניה מהו שמאי הבית עלופתח
 ז"ל פ"מ להר' וראיתי מותר. שמאי הבית על ופתח עבר אמרה הדאאסורין,
 איכוון, גמור לנדר דלאו ור"מ מותרת, אשתו מדקתני הוא דההובחהשפי'
 למאי מדמה דמאי לענ"ד, תמוה ופי' עב"ל. בדיעבד מותר ופתח עבר אםובפי'
 בשעבר לדמויי לן אית אי אדרבא לידור, הוברח דזה מותרת אשתודקתני
 דמתני' דסיפא נמצא הר' פי' ובפי אסורין, ובניו דקתני למאי הואופתח

 מותרת. אשתו מיהא והא גמור נדר הוי דלא לאשמועינן למיתניאיצטריך
 דברישא דחזינן ביון הוא. מהסי' שמביא דההובחה הירושלמי ל' לפ'ולענד"ן

 וקמ"ל ובו' אמור לו אמרו ביצד קתני ובסי' דינו, מה ופתח עבר אם קתנילא

 דגילה משום אסור בסי' דוקא משמע דאסור, הדירו שלא מה דנדרבהיבא
 בשעבר לעיל משא"כ אסור, שהוסיף מה ובל שידור מה לו ואמר האנסדעתו
 דאפילו רבותא לישמועינן דאל"ב מותר ונדר ופתח קפץ היראה דמפניופתח
 ליה איצטריבא דסיפא למדין נמצינו א"כ ודוק. לב"ש דאסורברישא

 לרישא דמי דלא לב"ש דאסור הדירו שלא במה ונדר דבשעברלאשמועינן,
 ודוק. דמותר ופתחבעבר

 בנ"ד דדינא פסקא חד לידי אינה האלודי"ם הלזה, בענין בעמדיוהנה

 וע' זלה"ה פארדו יצחק במוה"ר המו' הר' מ"ד קאמייא מן חד אומן ידימעשה

 ד"ק על לעמוד נפשי בלתה וגם נבספה דודי"ם דברי עלי ערבים ביולהיות

 שם. זעיר שםזעיר
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 ועלה ובו', להרגין נודרין דנדרים בפ"ג תנן וז"ל: יאיר דבריופתח
 בעי והדר ובו' דינא דמלכותא דינא שמואל והאמר ולמובסין בגמ'איתמר
 היבי לפ' הו"ל דברישא בסוגיא, לדיוקי איכא כי איברא וכו'. אר"ע נדרהיכי
 עכ"ל. ודו"ק המתני' סדר לפי בש"ס בדרבו שמואל אמר והא ליפרך והדרנדר
 תיתי דמהיבא מינה עדיפא להק' רצה ק"ר דמאי ק"ל, מאי הבנתיולא

 נודרין דקתני ארישא נדר היבי בעי הוה ואי ובו'. שמואל דאמר ביוןדנודרין
 ע"כ תרומה. של שהן המלך בית של שהן סיפא אימא לו משהין היו נדר,היכי

 נתן להורות המלך, בית של שהן דקתני למאי קו' וקבעי ארש יסדבחבמה
 דר"ל ז"ל הרא"ש במ"ש ופי' נדר, היכי י"ל אבתי הנדר אופן דקתנידאע"ג

 וכו' ק"ל דמתני' דלישנא הר"ן ב' זה ומעין נדרו, על יעבור שלא נדרהיבי
 חוץ דקתני דמתני' בפירושא ברם וז"ל שכ' ז"ל ממוה"ר חזינא תוע'ש.

 אבל שבועה בל' נדר אלא ב"ה שרי דלא חד פנים, בשני י"ל ובו'מבשבועה
 דשרו דבשבועה אפשר או ב"ה, אסרו לשקר דהיינו תרומה של שהןלישבע
 בקיצור מדקתני מתני' דייקא הא' פי' ובפי לשקר. לישבע אפילו היינוב"ה

 גופיה דמתני' דלישנא אומר ואני עב"ד. נשבעין ובה"א נשבעין איןבש"א
 ר"ל נודרין בכל פי' וע"כ מבשבועה חוץ נודרין בכל דקתני הב', פי' סובלאינו
 בל' נדר דהיינו שבועה מבלשון חוץ פי' מבשבועה, חוץ נודרין לשוןבכל

 ודו"ק. בשבועה אף דקאמרי לב"ה ודבוותהשבועה

 הוו בירושלמי מדגרסי' לשקר, לישבע שרו דב"ה דצ"ל הכרית מוה"רוהנה
 בשמי תשבעו לא ישמעאל רבי תני אשכח. לא בשבועות הא בנדרים מימרבעו

 דעל ז"ל, להרשב"א דס"ל נלע"ד והבי ולמובסין. להרגין אתה נשבעלשקר
 ע"ש ובו' ישמעאל ר' תני בו' כת' בשבועה אף ובה"א דקתני דמתני'לישנא
 הירו', על בפי' פ"מ הר' שפי' מה ממנו דנעלם עליו לתמוה וישזת"ד.

 לו יפתח לא בש"א דקתני אסיפא כ"א דמתני' ארישא קאי לאדהירושלמי
 היינו למיפתח דשרו דהא מימר בעו דהוו קאי ואהא לו, יפתח אף ובה"אבנדר

 מוה"ר כפי' דאי חדא מוכרחין, נר' ודבריו עי"ש, לא בשבועות אבלבנדרים
 דבעו מאי קודם דמתני' ארישא וכו' בנדרים מימר דבעו מאי לקבוע הו"לז"ל
 קאי. מתני' דהאי דאסיפא משמע אח"ז ומדנקט ב'ש, אדברי ופתח עברמימר
 הא בנדרים מימר בעו הוו לישנא כהאי הו"ל לא מוה"ר כדברי דאיועוד

 הוו הול"ל ולפחות בשבועה, אף ובה"א בהדייא קתני דמתני' כיון לא,בשבועות
 כמראה פ"מ הר' עוד מש"כ ואולם ובו'. נדרים בעין בשבועות מימרבעו

 מתחילתו הנשבע אחד שב' פ"ג בהרמב"ם מש' דכן ובו' בעיין הוו ד"ההפנים
 דבשעת היינו וכו' אחד במז"ל הר"ם דכונת ראייה. שום ליכא לענ"דבאונס

 לאפוקי העדות, שבועת בשגגות ספ"א שביאר כמו באונס היההשבועה
 ואדרבא לאנס, לנשבע ענין זה ואין שמבואר במו אח"כ האונסבשנולד
 נראה דבן עוד מ"ש גם ודו"ק אנס שהשביעהו או ב' האנס שבועתכשביאר

 הירושלמי מרן כשאין דהרי נפי', הירו' הבין לא דמרן ודאי ז"ל מרןמדברי
 ואח"ב הירו', הביא וע"ז כוו' הוי לא לאנס הנשבע או הנודר הטור אמ"שהוא
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 ובו' דנדרים בפ"ד ובת' ובו' ממנו ביקש לא ואפילו הטור מ"ש מרןהביא

 ולא במז"ל בהר"ם לא רמז נזכר לא בשבועה דפותח דינא דהא ועודודו"ק.
 דנשבעין דינא הך אלא בת' לא שבועות בה' הרמב"ם דהנה ז"ל. הטורברבינו
 שאינו במה אף להוסיף דשרי דינא האי לבאר הוסיף נדרים ובה' גרידא,לאנס
 מעיקרא הרמב"ם בדברי הוזבר לא בנדר דפותח דמתני' דינא ואידךמדירו,

 שתמה לח"מ להר' ראיתי ובבר בשבועה, גם למפתח שרי דאי אמר שאיבדי
 הוא רבותא דיותר לעיל, מ"ש עפ"י ליישב ונלע"ד זה. השמיט בי הרמב"םעל
 האנס דעתו גילה לא כשעדיין דבשלמא למפתח. דשרי מהא להוסיף דשריהא

 הו"א שידור מה האנס דעתו גילה בשכבר אבל דבריו, לאמת כדי למפתחשרי
 להוסיף דשרי הרמב"ם שהשמיענו ביון ומעתה לצורך. ללא להוסיף שרידלא

 לשבועות אונסין נדרי רבינו שהשווה ומאחר בנדר, למפתח דשרי יוצאבמכ"ש
 לאו ומיהו להוסיף, ושרי למפתח שרי בשבועה דגם יוצא הצדק בראשכמ"ש
 ובו'. הרמב"ם לדעת בנלע"ד איתמרבפירחט

 ישבע והוא שידור שממנו שביק או במ"ט הטור בדברי לח"מ הר' עודמ"ש
 קמא, כתי' ט"ל ולא בתרא כתירהנא פסק שהטור שהסכים ע"ש בלום,אינו

 דגילה שידור כשביקש דאפילו נקט לרבותא והטור לדבריו הכרח איןולפמ"ש
 ומיניה בנדר להוסיף כמו הוי וזה לישבע, ליה שרי בנדר דמתרצה האנסדעתו
 נחזור שיהיה איך כנ"ל. ודו"ק בשבועה למפתח ליה דשרי ובמ"ש רב"הלמבו
 נדרים אלא קתני לא דמתני' ואע"ג וכו', הנודר הטור אמ"ש מרןלמ"ש

 דנודרין בההיא מילתא אעקר דכונתו וודאי דנשבעין דה"ה קאמרבירושלמי
 שוין בג' אמרינן דנדרים בפ"ג בכ"מ מרן מ"ש וכן דנשבעין, דה"הלהוביח
 אמת הן בב"י. במ"ש דירושלמי בש"ס וצ"ל ט"ס דיש נראה נדרים, לדיןשבו'

 אף ובה"א דקתני במתני' גם מפורש בבר דזה תמוהים, דבריו לבאורהכי
 דממתני' דלק"מ וכ' ש"ך הר' חכם בא וכבר ז"ל הב"ח שתמה ובמובשבעוה
 בנשבע דאפילו מוכח מהירו' אבל דנדר, דומיא שבועה אלא למשמעליכא
 הר' מדברי ג"כ ונסתייע עי"ש. בליבו ביטול ע"י שרי הוא שבדבריולשקר

 השיג אשר מרבבה דגול בס' בהגהותיו ז"ל יחזקאל מו"ה להגאוןוראיתי
 פירש לא דהתי"ט לסתור, ראיה הביא מכבודו במחילה וז"ל ז"ל, ש"ך עלישיג
 בין החילגק לפרש אלא בא לא והתי"ט לשקר, לישבע דשרי הירו'בלל

 חפצא דנא יאטרן באומר מיירי דמתני' ממתני'. דמשמע למאיהירושלמי
 אחפצא נפשיה בשאוסר אפילו מוסיף והירו' שבועה, בלשון נדר דהויעילויה

 התי"ט דדברי נראין דבריו אין ולע"ד זת"ד. התי"ט של לשונו מטוף משמעוכן
 נמי שרו ב"ה הירושלמי דלפי בהדיא ב' שהרי הרש"ל, שהבין כמו מללוברור

 יחזקאל מוה"ר הגאון פי' כלל סובל אינו זה ול' עי"ש. הוא כן שבדבריובנשבע
 התי"ט, דברי סוף להגאון דקשיתיה ולמאי וברור. ש"ך הר' שהבין כמואלא
 דשבועה דהול"ל ובו' נדר בעין שבועה חמירא דלא דהו"א שחילקבמה

 רל'צ סי' יו"דו
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 על כן שכ' בגליון חדשים תוספות להר' ראיתי וכן שקר, דמוציאחמירא
 דהיינו למחר שישקר דמ"ל זה, חילוק להתי"ט ליה מסתבר דלא י"להתי"ט.
 שבדבריו בנשבע מ"ל משקר אח"כ ונמצא לאכול ובדעתו פירות עליוכשאוסר

 דלא הו"א דמעיקרא הוא לחלק יש דאם כ' וע"כ להדייא, שמשקר הואכן
 ודוק. נדר נדנוד בה שאין לשבועה שבועה בלשון שהוא אף נדר כ"בחמיר

 דס"ל תי"ט והר' ש"ך והר' למרן חזינן ירו' דהאי דבפי' האמור, מןהמורם

 משמע והכי דנשבעין. דה"ה ולאשמועינן נודרין דקתני דמתני ארישאדקאי
 וכתב סמך נודרין דקתני דאמתני' בחידושיו, ז"ל הרשב"א מקמיא חדשהבין

 בשנפרש דאף אלא פ"מ. הר' כפי' ודלא ע'ש וכו' ישמעאל רבי תניירושלמי
 ש"ך הר' בין חילוק יש עדיין רבוותא, הנהו כדעת ארישא הירושלמידברי
 לדעת הוא שהן לשקר לישבע אפי' שרי דלהרש"ך מרבבה, דגולוהר'

 אחפצא נפשיה למיסר אלא הירו' שרי קא לא דג"מ הר' ולדעתהירושלמי,
 אסור, הירו' לדעת אף הוא כן שכדבריו לשקר לישבע אבל ממש, שבועהדהוי
 לשקר, שהוא כל אסור תנאי איזה בליבו בחושב גם אסור דעתו דלפיונראה
 מעקר כשאינו אסור נמי דלדעתו ש"ך אר' לאיפלוגי אתא מאידאל"כ
 ז"ל להריטב"א מצאתי הדין ולעיקר בדבריו, שסיים וכמו בליבוהשבועה
 ובה"א אמתני' וז"ל ז"ל. דג"מ הגאון כדברי ה"א אישי בס' לנדריםבחידושיו

 קא לשיקרא דהא ב"ה של או תרומה של שהיא שישבע לא פי' בשבועה,אף
 הר' ג"כ דבריו והביא וכו' עולם מפירות יהנה שלא שישבע אלאמישתבע,

 עי"ש. אסור בליבו הנדר בעוקר דאף דבריו וביאר ז"ל יוסףנמוקי

 צריכים הם הנראה ולפי הירו', מפרשים איך מדבריהם נתבאר לאומיהו
 בשבועה פירות וכשאוסר אסור דלשקרא סוברים הם דהא פ"מ, הר' כפי'לפ'
 בל' בהדייא הריטב"א כמ"ש אחפצא נפשיה בדאסר אף דשרי מתני' מפ'הם
 בא מה דמתני' דפירשו מכיון א"כ עולם. מפירות יהנה שלא שישבעאלא

 פ"מ הר' כפי' מפרשי דאינהו ודאי אלא בירוש', ישמעאל ר' תני'להוסיף
 ש"ך, הר' בדעתו שהבין כמו מוכרח נראה בב"י מרן מדברי ומיהוודו"ק.

 דיש התו' בשם שכ' ממה הוא. בליבו שמבטל כל לשקר לישבע שרידלדידיה
 כת' ואח"כ וכו', מהמדינה יברח שלא היהודי את המושל כשמשביעלסמוך
 אבל וכר שלטון או מלך הגאונים בשם הגמ"י בשם עוד וכת' הגמ"יבשם

 ומ"ש מרן, ע"ז וכ' הגאונים. בשם ירוחם רבינו וכ"כ לשקר לו אסורשבועה
 שרי בליבו מבטל הוא אם אבל בליבו מבטל כשאינו היינו לישבעדאסור

 לישבע דשרי והירר הטור דברי מפ' דאיהו מדבריו מוכח ע"כ,כדבסמוך
 מה כפי לע"ד כי אמת הן ש"ך, הר' שהבין וכמו בליבו מבטל כשהואלשקר
 למינקט להגמ"י לו דמה טובא, לאתמוהי איכא ההגהו' בדברי מרןשפי'

 היום, שיחשוב צריך שבועה אבל דהתירא כוחא לישמועינןאיסורא
 יכולים וכו' שמשביעים יהודים אותם הילכך שכ' הראשון בדין שכ'וכמו

 יותר כאן איסר לאסור המדבר לנו סגי ולמה היום, יחשבו ובליבםלישבע



219 1סימן

 לגדולים דמצינו מאחר בי הו"א דמסתפינא לאו אי לע"ד ע"ב בימדלעיל
 אף לשקר לישבע שרי קלא דס"ל והנמק"י הריטב"א ה"ההראשונים
 דאסור ס"ל דההג"מ למימר דמצינו נראה שפיר מעתה היום,בשיחשוב

 אלא בתנאי לישבע שרי לא וע"כ תנאי. איזה שיחשוב אפילו לשקרלישבע

 מארצם לצאת שלא אותם שמשביעים יהודים באותם מיניה, דלעילבדין

 דבשעת דלהבא נדר דהיינו היום, יחשבו ובליבם יצאו שלא לישבעשיבולים
 ודו"ק. לשקר אינוהשבועה

 רבוותא הנהו בדעת ס"ל הבי מוהריב"ל הר' דגם נלע"ד, היהולבאורה

 ח' בלל בתשו' להרא"ש דחזינן והוא בליבו. במבטל אף שרי לא לשקרדבנשבע

 פלוני לזמן יפדנו לא אם בתנאי ליהודי משכון שמשבן גוי על שנשאל ט"ו,סי'
 בי דע והשיב כלום, בידו שאין לישבע יבול אם הזמן ועבר שלו, שיהיוובר

 הרא"ש שסיים במה והנה עי"ש. וכו' העד להבחיש לישבע צריך הגוייםבדיני

 מותרת שבועה זו כלום משלו בידו לו שאין שישבע במה ליפטר יכול אםאבל

 גויים דבדיני יאל"ב בונתו פשוט נראה קניא, אסמכתא גויים בדיניבי
 שהבין עשעל מוהר"ח להר' ראיתי ובן ד', חלול משום אסור קניא לאאסמבתא
 מורה דאינו דבריו בראש במ"ש אבן קי"ב. סי' יו'ז ה' בב"ד דבריוהובאו

 כ"ב לפ' אפשר היום, בליבו שיחשוב ע"י התיר ולא מישבן שלא לישבעהיתר

 לשקר דכשנשבע דינא מעיקר או לו, שמישבן הגוי שיודע ח"ה מטעם אופנים

 מיניה דנפקא יראה והרואה רבוותא. הנהו בדעת היום בליבו בחושב אףאסור
 המציאות יהיה אם א"כ ח"ה מטעם דאסור נאמר דאם דינא, לעניןטובא
 לישראל שתבע ישראל אלא באמצע גוי שאין כגון שרי, ח"ה דליכאבענין
 בליבו, ביטול ע"י לשקר לישבע שיבול כדין, שלא ומשביעו בעש"גחבירו

 עשעל מוהר"ח במ"ש בדין, שלא שתובעו שיודע כיון ח"ה שייך לאדבישראל
 בעה"ת לשון הביא מ"ח סי' ח"ג מוהריב"ל הר' והנה מוהראנ"ח. על שתמהז"ל
 להוציא יכולין ואין בפקדון או בחוב שחייבוהו מי על גאון, שרירא רבבשם
 הך הביא וע"ז לישבע, יבולים אם ע"ז ישביעום אם בדבריו ונסתפק וכו',ממנו

 ובו' לשקר לישבע יובלו שלא מדבריו יראה ומ"מ וסיים דהרא"שתשובה

 ולא לשקר לישבע קאסר דמדינא הרא"ש דברי שהבין מדבריו נראהעי"ש.

 . באמצע גוי ליבא בעה"ת ה"ה בנידון דהרי ח"ה,משום

 אדידיה, מדידיה סותר הרא'ש בונת זו דאם ע"ז, טובא קשה דלענ"דאלא

 ובא שמעון ביד הפקיד ראובן אם רבינו ילמדנו עוד ב' סי' ט' בבלל כת'דהרי

 הא', כדין דינו ח"ה אין דאם והשיב שאינו. מה מרשותו שיוציא להשביעוהגה

 הוה והתם עי"ש. בב"י מרן שפי' וכמו ברשותו שאין לישבע דיכולדהיינו

 דמשום הרש'ד בדברי מפ' מוהריב"ל דגם לו' מוכרח ע"ב בי לשקר.לישבע

 חברו בישראל דאף למוהריב"ל דס"ל צ"ל וגם לעיל, כמ'ש הרא"ש אסרח"ה

 על שתמה ז"ל עשעל מוהר"ח בה"ר ודלא ח"ה, איכא לשקר שנשבעשיודע
 בחדא ומוהריב"ל מוהראנ"ח דהק' אלא בישובו. טובא ונדחק ז"למוהראנ"ח
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 בישראל. גם ח"ה משום איכא דישראל ויודע לשקר דבנשבע קיימי,שיטא

 תשר שהביא מ"ה, סי' בתשו' ז"ל באסאן מוהר"י להר' מצאתיואח"כ
 דפי' עשעל. מוהר"ח על בתשו' קי"ב סי' בי"ד הרב"ד כמ"צ ודלאהרא"ש
 תשו' הר' הביא ושוב עי'ש. אחרים ממת להציל הוא דאסר דמאי הרא"שתשו'

 שייך וח"ה ח"ה משום הרא"צ דאסר דטעמא כמ"ש, והסכים הנז'מוהריב"ל
 מוהראנ"ח ודברי לעיל, וכמ"ש מוהריב"ל הר' לדעת התובע בישראלאפילו
 בס' שנבנס הרמתה בתשו' להר' ראיתי תו עי"צ. יזלזלו שלא משום הר' פי'ז"ל
 התירו לא דלשעבר שבו' אבל דהלכה, לשבועה אלא התירו לא דדילמאזה
 ובמ"ש לשקר לישבע דשרי הרא"צ מתשו' הוכיח ושוב עי"ש. לשקר שהואכיון

 שהיה איך לעיל כבר והאריך בב"י הר' דברי הביא ושוב לעיל. בעונייאני
 אשבחנא ובדו לשקר, שהוא אעפ"י מותר דלשעבר שבועה דגם הר',מסקנת
 ז"ל באסאן מוהר"י הר' בדעת דס"ל רס"ו ק"ט סי' חי'י מוהרשד"םלהרב
עי"ש.

 ונבא סוף, ועד מראש למעלה הניתנים האלה הדברים עפ"י נאאקומה

 ומוהר"י ש"ך והר' מרן לדעת והנה לישבע, יוכל אם בסך לבפור שרוצהלנ'י
 ויחשוב זה סך אם כי לו נשאר שלא לישבע יכול ז"ל, ומוהרשד"םבאסאן
 לישבע יכול אכתי כסף, ושוה מכסף בפי' ישביעהו ואם פלוני, ממטבעבליבו
 לתר' שיכול בענין וכדומה, זה סך פלוני במקום לו נשאר שלא בליבוויחשוב

 אסור לשקר דכשנשבע דג"מ והר' והנמק"י הריטב"א לדעת אמנםדיבוריה.
 כיון זה, סך אם כי לו נשאר שלא לישבע לזה אסור לדיבוריה, במתרץאף

 יש המתירין לדעת ואפילו אסור. לדיבוריה דמת' ואף שקר שבו'דהוא
 ישראל שהאנס אעפ"י לשקר, דנשבע האנס שיודע כל ח"ה משוםלהחמיר
 שביאר מה כפי מוהריב"ל לדעת והוא ח"ה, משום איכא מרבוותא קצתלדעת
 א', אות בהגב"י כ"ה סי' בח"מ שלמה חשק להר' וש"ר באסאן, מוהר"יהר'

 באנס דגם נמי ליה דפשיטא בידי( )אינו ביעקב עדות הרב משםשהביא
 בדברי לפר' שרצה מה המחבר להר' ועי"ש עי"ש. ח"ה משום איכאישראל

 לישבע מצי דלא נראה מכ"ז שיהיה איך לעיל. שכתבנו במה ודו"קמוהריב"ל
 עימו נלוה אסור גם ח"ה. משום ואי הא', לדברי לחוש קמא מטעמא אילשקר,
 ואחרי ז"ל. מוהראנ"ח לדעת באסאן מוהר"י כמ"ש הארץ עמי יזלזלו שלאבדי
 אם בעדים שאינו חוב שכל שאלת עוד וז"ל, ק"י סי' ז"ל להרשב"ש ראיתיכ"ז
 ויטול שכנגדו אל השבועה נותן שדינם פרעתי שכבר ואמר אוה"ע בפנינודע
 שאיני בודאי יודע ואני גויים לפני לדין לבא אדם שום יכריחני שאםממנו,
 לוה ישביעוהו אם תשו', וכו'. עדה"מ לו ולישבע לכפור אוכל אם וכו', לוחייב
 ולא הדלת לנו ומדסגר עי"ש. וכו' לווה שהרי לישבע יכול אינו זה כלוםממנו
 הריטב"א בשי' דהולך משמע היום, ממנו לוה שלא שליח ע"יהטתה

 דלא כיון הר' קאסר ח"ה דמשום לומר ודוחק אסור, לשקר דכשנשבעוהנמק"י
 לשקר. לישבע להתיר טובא קשה לע"ד דבר סוף בדבריו. מזה רמזנזכר
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 מתרתי. חדא הוא הלזה לאיש תיקון למצא לכאורה נראה שהיה מהואולם
 סך אם בי מאביו לו שאין ישבע ואח"ב מקרוביו, לא' סך איזה במתנה שיתןאו
 שמתיירא במתנה ליתן רוצה אינו ואם א'. סי' ט' כלל הרא"ש שכ' וכההיאזה
 שמיה עמל"ה מתנה דקי"ל להחזיר ע"מ במתנה ליתן יוכל לו, יחזירנו לאפן

 להריב"ש מצאנו ודכוותה לולב, הל' ובא"ח ס"ו רמ"א סי' ח"מ ש"מ עי'מתנה,
 לא אלו מתקונים אחד דגם נראה דייקינן בד ואמנם ודו"ק. עי"ש ב' סי'ז"ל

 החמיר דמעולם שם הרא"ש כת' הרי גמורה במתנה יתן דאם יציל, ולאיועילו
 לעיל הנז' בתשו' ז"ל באסאן מוהר"י להר' ועי' בו. יזלזלו שלא מצדבו

 ליזהר דיש עוד סיים דכבר ועוד זה, לטעם דחששו מוהראנ"ח כדעתשהסכים
 בישראל ח"ה דשייך דנתבאר מאי לפום ולענד"ן בדבר, ירגיש אם ח"המפני
 וה, סך כ"א מאביו לו שאין לישבע בא כשזה א"כ מרבוותא, קצת לדעתאנס

 לשקר, שנשבע ללבו וחושב ומותר יותר לו שנשאר ליה ברי התובעוישראל
 דגם ודאי במתנה נתן דילמא בדבר ירגיש ואם מזה. גדול ח"ה לך איןוא"כ
 יגלה דאח"כ ח"ה דליכא נאמר ואם במתנה, נתן שלא בשבועתו יכלולהוא

 צריך ח"ה יהיה שלא דכדי מועיל. דאינו נר' נשבע וע"כ במתנה שנתןלתובע
 בת"ה שם עשעל מוהר"ח מדברי שיתבאר וכמו השבועה, קודם העניןלהודיע
 ספק אין בזה, כיוצא על שכ' ב' בסי' ז"ל להריב"ש חזינן בי ועוד הנז'.רכ"ד

 כיונו לא והם ולהשבע, להערים כדי אלא אינה שהרי מתנה אינה כזושמתנה
 דבריו ולפי ועי"ש, שלך בהיותה בליבך גמרת לא אתה וגם גמורהלמתנה
 מבלי סתם מתנה בנותן דאיירי צ"ל מתנה דהווייא דכ' דהרא"ש לו'צריך
 השואל. בדברי ודו"ק הרא"ש בל' ודחוק קצת ק' והדבר המתנה, סיבתגלות

 כל שנתן משמע שם השואל דמדברי צ"י, הרא"ש תשו' לע"ד בל"ז כיובאמת
 כ"ת דברי עפ"י מתנה דהוי לשואל וס"ל המכס, מן להבריח במתנה לואשר

 תורת המתח' בתשו' ע"ח בכלל ליה חזינן והרי לזה. שמסכים נר' ז"לוהרא"ש
 מקצ' בנותן דוקא אלא בכה"ג קנה לא ולדידיה ר"ת עם בזה חלוק דהואאמת

 טפח לגלות לו יבאר דלא נראה בנ"ד שיהיה איך כאן לפרושי הו"ל הא כיוכל
 דיתן נאמר ואם ז"ל. הריב"ש לדברי ואתאן למקבל, המתנה ליתןכשרוצה
 הרא"ש שפקפק מה לפקפק יש אכתי הריב'ש, שהסכים כמו לה' ע"ממתנה
 עמל"ה במת' דגם הרא"ש בתשו' ומבואר לעיל שכ' ע"ד ח"ה ומשום ע"המשום
 בנ"ד כ"ז שייך לא דמעיקרא ברור דנראה דין מן ובר ודו"ק ב"ז לפקפקיש

 וא"כ בירושה אביו לו שהניח מה שיאמר ישביעהו האנס דישראלדפשיטא

 לו שהניח מה לישבעו צריך עכ"פ הרי אח"כ, במתנה שנותן מה לן איכפתמאי
 לעשות שהסכים הנז' בפסקו כת' איך ז"ל ממוה"ר תמיהני שכ' ומכ"זאביו
 ואם זה מסך יותר לו שאין שישבע ואח"כ בנ"ד הריב"ש על זהתיקון

 חלוטה במתנה נתן שלא בליבו יחשוב נברא לשום במתנה נתן שלאישביעוהו
 אגיד והאמת לעיל ממ"ש כמתבאר תמוהים דבריו ולעד"ן עכ"ל. לה' ע"מכ"א
 לולי ממני, נפלאו דבריו כי הנז' בפסקו מוה"ר מ"ש בכל להאריך לי היהכי
 בדבריו. שי"ל מה המעיין יראה שכ' דברי מתוך כי ועוד לקצר עתכי

 ישביעהו שבודאי לע"ד, ננעלו השערים כל בנ"ד כי דמילתאסיפא



 יתנץ פלאשו"ת222

 לזה תקנה אין וא"כ בירושה, אביו לו שהניח מה כל על שיודהבדיניהם
 זה סך אביו לו שהניח שישבע הלזה לאיש מצאתי זה זולת ח"ו לשקרלישבע
 ולא בפיו שיאמר ודוקא באלו, וכיוצא פו' ממטבע בלחש בפיו בליבוויבטל
 למיחש ליכא דבזה עי"ש ל"א ס"ק הש"ך שהביא רש"ג דברי עפ"י וזהבליבו.
 לאיסורא יוצא ז"ל עשעל מוהר"ח הר' דעתו שביאר מה לפי כי ועם לח"הגם

 עליו לסמוך רש"ג הוא דכדאי וכ' עליו חלק הרב"ד כבר מ"מ ודו"ק.עי"ש
 תיקון א"א משביעו דכשישראל שם כ' הר' כי ועם ז"ל, מוהרש"י הסכיםושכן
 ישתדל דזה נראה עכ"ז בלחש, אמר מ"ט ויבין ישמע דדילמא משוםזה

 ישמע ואם שבלחש דברו המשביע ישמע לא דילמא בלחש ולבטלולישבע
 זהו לצדיקים טוב שם וליתן השמים מן להפרע הוא ונאמן אבד, אבדכאשר

הנלע"ד.

 המ"פ..

 ז'סימן

 אלא הגשמים בימות הגשם מוריד לומר ששכח במי לך דאיתשיל מאיעל
 שיאמר קודם בא"י שאמר אחר ונזכר חוזר, דאינו דקי"ל הטל מורידאמר
 הגשם, מוריד לומר ויחזור חוקיך למדני דיסיים אמרינן אי המתים,מחיה
 והשבת חוזר. אינו ושוב הברכה כל כסיים הו"ל השם דהזכיר כיון נימאאו
 ממ"ש ראיה והבאת הברכה, כל כסיים דהו"ל חוקיך למדני יאמרדלא

 ונזכר ר"ח בליל ויבוא יעלה לומר ששכח דמי מ"מ הר' מתצם הד"טבעיקרי
 למדני לומר תיקון שאין השם הזכרת אחר שבינתו המחזיר שיסייםקודם
 עכת"ד.חוקיך

 ותימה חוקיך, למדני לסיים לו דאין לפנים וא"צ פשוט הדברתשובה:
 מרן כתב מינה דעדיפא טל, כשהזכיר בזה מרחוק עצות להביא לך מהעליך
 לומר ששכח במי הרא"ש, ודעת אבי"ה דעת שביאר אחר קי"ד סי'הרב"י
 מוריד לומר יוכל אם. דפליגי הברכה, שסיים קודם ונזבר הגשםמוריד
 לך יתבאר בסמוך מ"ש ומתוך וז"ל: כתב זה אחר שנזכר, במקוםהגשם
 הזכיר שאילו טל, ולא גשם לא הזכיר בשלא אלא אמורים הללו דבריםשאין
 צריך אינו הברבה שסיים קודם נזבר אפילו גשם הזביר שלא אעפ"יטל

 חיים מבלבל קודם הגשם מוריד אמר שלא דכל מדבריו מבואר עב"ל.לחזור
 מתבאר וכן טל. שהזכיר כל הגשם מוריד לומר חוזר אינו להלן,ועבר

 מוריד אמר שלא בל אותו שמחזירין בד"א שכתב: סעי"ה בש"עמדבריו
 הברבה שסיים קודם נזכר אם אבל ובו', הברבה כל כשסיים היינוהגשם
 במקום להזכיר שצריך דזה מדבריו מוכח עב"ל. וכו' שנזבר במקוםיאמר
 טל. גם הזכיר כשלא דהיינו אותו שמחזירין במקום הואשנזכר
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 לומר שכח דאם תרפ"כ סי' הטור ממ"ש ע"ז להק' יש דלכאורהאיכרא
 עי"ש, חוור להשם אתה כין אפילו הכרכה שסיים קודם ונזכר הניסיםעל

 כשלא חוזר דאינו כאן שנא מאי וא"כ עי"ש. שם הקצר כס' מרןופסקו
 וי"ל אותן. מחזירין שאינן מדכרים הם נמי הניסים על דהרי הכרכה,סיים

 חוזר אינו לו צריך שהעולם כדכר ששיכח וכיון טל דהוכיר הכאדשאני
 משא"כ הכרכה, סיום קודם שנזכר ואפילו קי"ד, כסי' שם מרן שכיארכמה

 תפילת כפרק הרא"ש מל' להק' ואין כלל, הזכיר שלא הניסים עלכששכח
 מחזירין אין שאמרו אותן דכל ונראה וז"ל: שכתכ לק' הרכ"י והכיאוהשחר
 וכיוצא וענינו דר"ח דערכית ויכא ויעלה ופורים דחנוכה הניסים עלכגון
 וכו' חוזר אינו שלאחריה ככרכה פתח שלא אף הכרכה כל דסיים כיוןכהן,

 ולא טל כשהזכיר דגם משמע מחתא כחדא לכולהו ומדמחזינהועכ"ל.
 אכל חוזר, אינו הכרכה כל שסיים דכל שוה, הדין חוור דאינו גשםהזכיר
 לא ז"ל דהרא"ש לדחות יש הניסים, כעל כמו אומרו הכרכה כל סייםכשלא
 ככרכה התחיל שלא דכל דס"ל ז"ל אלחנן מהר' לאפוקי אלא שםכא

 סיים כשלא אכל חוזר, אינו הכרכה דסיים כיון כתכ ע"ז חוזר,שלאחריה
 ופשוט. איירי לא כזהג"כ

 אינו כא"י אמר לא אם דאף כנ"ד פשוט נראה מרן לדעת שיהיהאיך
 שם שכ' שלום נהר מהר' ומהתימא טל. כשהזכיר הגשם מוריד לומרחוזר
 שלא הכרכה סיים שלא כל מחזירין שאין מקום דכל פשוט דהדכר ו':כסעיף
 או שמחזירין דכר כין חילוק אין דכזה שנזכר, כמקום יאמרנה השםהזכיר

 דכ' הרכ"י דכרי ממנו ונעלם כפשיטות כן דכ' תימא והוא עכ"ל.לא

 עולת להרכ ראיתי שוכ טל. הזכיר שלא כל אלא איירי לא דכ"זלהיפך,
 אומר הכרכה חתם שלא דכיון עליו וחלק הרכ"י דכרי שהכיא שםתמיד
 ככרכה מקום חז"ל קכעו דלא הראש כ' דהרי שנזכר, כמקום הגשםמוריד

 עי"ש. להזכיר מצי חתם שלא כל א"כ מקומו, היא הכרכה כל אלאלהזכרה
 דאיפשר נלע"ד עימו, ונימוקו כטעמן נכונים נר' הר"י שדכריולהיות
 דסליק ירוחם רכינו לדעת אלא זה כ' לא דאיהו הרכ"י מרן כדכרילידחק
 דשם חיים מכלכל קודם להזכיר לחזור דצריך אכי"ה כדעת דס"למיניה
 מס' אלא אתא לאיפלוגי דלא דס"ל מרן פי' ככר דפליג והרא"ש מקומו,הוא

 כשהזכיר אכל טל, הזכיר כשלא אלא איירי לא כ"ז לדידהו א"כ כן,אומר
 דכל הרא"ש כדעת דס"ל הטור לדעת אכל חזרה. דיש כיון לחזורא"צ

 לומר מרן דייק וע"כ חתם, שלא כל להזכיר דיכול אה"נ מקומוהכרכה
 הכרכה שסיים קודם נזכר אפילו גשם הוכיר שלא אעפ"י טל הזכירשאילו
 לדידן א"כ ודו"ק. זו לדעה דקאי משמע לחזור ומדנקט ע"כ, לחזורא"צ

 הזכיר אם אף כש"ע, שפסק כמו מקומו הכרכה דכל הרא"ש כדעתדקי"ל
 שנזכר. כמקום הגשם מוריד אומרטל

 כשום הגשם מוריד אומר דאינו פשוט הדכר השם, שהזכיר כנ"דואולם

 ב' דכ"ט ברכות1
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 חוזר אינו השם שהזכיר דכל הטור שכ' הניסים בעל דהוה מידידוכתא,
 אותו מחזירין שאין דבר דהוי טל שהזכיר דכוותא וה"נ הניסים, עללומר
 ופשוט. הניסים בעלהו"ל

 אבל מחזירין, דאין הוא דדינא טל דהזכיר היבא הוא שכ' כ"זוהנה
 יוכל אם לעמוד יש בא"י, שסיים אחר שנזכר לו ואירע טל הזכירכשלא
 דאם נלע"ד ולכאורה לא. או הגשם מוריד ולהזכיר חוקיך למדנילסיים
 קי"ד בסי' הטור מ"ש בהקדים יתבאר וזה הפסק. דהוי חוקיך למדנייסיים
 מוריד שם דאומר קדוש אתה שהתחיל קודם נזכר דאם ראבי"ה,בשם

 כיון דמסיק וסיימו בשמו, והג"מ המרדכי שכ"כ הרב"י מרן וכתבהגשם,
 הרב'" פ" דברט וכונת חתים, לא מספיקא חתים לא אי חתים אידמס"ל

 המ"כ מביא ונראה דסמוך כיון עליו שהק' ז"ל להרב"ח ועיין עי"ש.שם
 הפסק, משום בב"ה כמו בפ"ע ברכה תיקנו דלא דטעמא הר"םבשם

 בשכח כמו דליחתם קי"ל מאי מעיקרא א"כ הברכות, דסיים בב"המשא"כ
 הוא דמי מרן על הרט"ז הק' וכן הפסק, דהוי הכא דשאני וי"ט בשבתבב"ה
 שייך דלא ותו י"ט, ולא בעינן י"ח ואנן בברכה, שיחתום מליבושיבדה
 פנו לדרכו איש וע"כ עי"ש, יחתום נוסח ובאיזה יחתום דהאיךחתימה
 בע"ה, לקמן שיבא כמו המרדכי דברילפרש

 והם ועיקש נפתל בהם אין פז אדני על מיוסדים מרן דדבריולענד"ן
 ולא אצלי היא וגדולה א' קושיא ראבי"ה בדברי אעיר אבא ותחילהעיקר.

 השחר תפילת פ' דסוף והוא דידיה, דסותר והוא בה, שנתעורר מיראיתי
 ברכה התחיל שלא דכל אלחנן, כרכינו דפוסק ראבי"ה בשם המרדכיכתב

 המחזיר עד עינינו ותחזינה ומסיים ויבא, יעלה ואומר חוזרשלאחריה
 תענית מסכת ריש ראבי"ה בשם המרדבי כ' איך וא"כ עי"ש, וכו'שכינתו
 דבפרק לחלק ואין לברכה, ברכה בין והזכרה כשאלה וכן ויבא, יעלהדאומר
 דקשיא דמכ"ש שמחזירין, בדבר ובתענית מחזירין שאין בדכר איירית"ה
 שצ"ל בדבר כ"ש לחזור, דיכול פסק מחזירין שאין בדבר אפילודהרי
דיכול.

 ויבא יעלה לומר לחזור שיכול היה ראבי"ה דעת דמעיקראוהנלע"ד
 כתחז"ל שיאמר כדי טעמו והיה ובו', עינינו ותחזינה מסייםואח"כ
 ביה הדר ושוכ בברכה, אח"כ ליחתם כדי ברכה כאמצע להזבירשתיקנו
 דכן חתימה, בלא דהוי אע"ג לברכה ברכה בין למימר מצי דשפירופסק
 הטוב ברכת קודם דאומר בב"ה בר"ח כן לומר דהתקינו לרז"למצינו

 דכוותא ה"נ חתמינן, לא ומספיקא חתים לא אי חתים אי ומספ"לוהמטיב,
 בברכה, לחתום כדי עינינו ותחזינה לומר חוזר ואינו חתימה בלאדאומר
 כריש ראכי"ה כונת זהו חתימה, בלא דאומר אחר במקום דמצינוביון

 דתקינו דשבת לב"ה מדמה לא דלמה מרן של הקו' נופל דע"ז אלאתענית.
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 לו, סמוך חתימה לה יש במקומו דכשמזכיר ב"ה דשאני מתרץ וע"זלחתום,
 דכמו דינו, לעיקר דר"ח מכ"ה ראיה הביא המרדכי ומיהו בתפילה.משא"כ
 בדכר טעם כשיש א"כ וכו', אכיל כעי דאי כו שיש טעמו כפי חתים לאהתם
 סמוך חז"ל תקינו לא דמעיקרא לטעמא איכא ה"נ אחתימה קפדינןלא

 אח"כ מרן שהכיא ומה היטיב. ודוק אחתימה, קפדינן לא חתימהלהזכרה
 בברוך דליפתח כפ"ע ברכה תיקנו לא דלמה דהק' אחר ענין הוא מ"ככשם
 הרב"ח שהקשה מה כל יתישב ובהכי הפסק דהוי תירץ וע"ז בב"ה,כמו

 ודו"ק.והרט"ז

 בחתימה, הגשם מוריד אומר אי מספ"ל הוה דלראבי"ה פי'והרב"ח
 חתים. לא ה"נ חתים לא דמספיקא וקי"ל בר"ח דמס"ל ממאיופשיט
 מ"ה אומר אי דמס"ל ראבי"ה בדברי להעמיס דא"א יראה הרואהולענ"ד
 שאכלו כג' כדאמרינן חתימה בלא מ"ה אומר בפשיטות כתב דהריבחתימה,

 לא ומסיק דסיים ומאי מס"ל, דלא קמן הא ע"כ. וכו' הזכיר ולא טעהגבי
 מסיים וע"ז ר"ח, גבי בש"ס שם דמסיק ר"ל חתים, לא אי חתים איידעינן
 דמס"ל ראבי"ה בדברי רמוז היכא א"כ חתמינן, לא מספיקא דמס"לוכיון
 . 'קודו'

 בחתימה, מ"ה אומר אי ראכי"ה נסתפק לא דמעולם פי' ז"לוהרט"ז
 בא וכו', חתים אי ידעינן לא ומסיק דמסיים ומאי חתימה כאן שייךדלא
 לא כי אבל דחתים, התם שאני מב"ה מכיא ראיה מה תיקשי דלאלומר

 לברכה ברכה בין לומר חז"ל רשות דנתנו מנ"ל כאן כמו לחתוםאיפשר
 כל נקטו למה דא"כ תמוהים דדבריו ובאמת עי"ש. מר"ח ראיה מביאע"ז

 אומר והג"מ והמרדכי והטור הרא"ש ראבי"ה דברי המביאיםהפוסקים
 הוא שהשיג וכמו חתימה, שייך דלא כיון צורך ללא דזה חתימה כלאמ"ה
 רשות חכמים נתנו דלא דהו"א מ"ש ועוד בש"ע. מרן דברי עלעצמו

 רשות דיתנו דכ"ש טעם, לזה אין בחתימה אלא לברכה כרכה ביןלהזכיר
 לענ"ד כי באופן ודו"ק. לזה ראיה צריך ומה ה' הזכרת דליכא חתימהכלא

 עיקר. הם כ"י מרןדברי

 הפסק. דהוי משום בפ"ע כרכה תקנו דלא דטעמא חזינן שיהיהאיך
 יאמר לא השם הזכיר אם אותו כשמחזירין דאפילו לנ"ד במכ"ש נלמדמינה
 הפסק, חשיב בכרכה גשם להזכיר דאפילו הפסק, הוי דזה חוקיךלמדני

 דחשיכ הברכה מענין דאינו חוקיך למדני לומר כ"ש להזכיר, דחייכאע"ג
 )כח( דחשיב משום דמזכיר דמאי דפי' הלכוש לדעת כ"שהפסק.
 ולא ראשונות בג' לא צרכיו אדם ישאל אל קי"ל דהא ועוד ודו"ק.צריכנא

 ועוד וברכה, ברכה כל מעין דוקא דשרי באמצעיות ואפילו אחרונות,בג'
 עי"ש. לתפילה גאולה בין פסוקים לומר דאין קי"א סי' הטור ממ"שראיה
 לסיים דאסור ה"נ פסוקים, לומר אסור להפסיק דאסור דבמקום קמןהא
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 אמור להפמיק דאמור דבמקום פמוק, כקורא נראה שיהא חוקירלמדני
 פמוק.לומר

 יעלה בדיני ז"ל המגיה להרב וראיתי ציבור שלמי מ' לידי בא כ"זאח"כ
 הר' משם הביא קדם והן הרב, ישב זו מבוכה שעל ב' מעיף ב' מימןויבא
 הברכה גמר שלא אע"ג בא"י אמר דאם פשוט נ"ל שכתב: בידי( )אינומ"מ
 עשיתי וכן מודים קודם יעו"י ולומר למיימה וצריך מיים כאילוהו"ל
 ואומר הברכה שממיים בלילה וה"ה החבירים, מן קצת והמכימומעשה
 ליה, מודה דבלילה וכ' עליו קמתו דרך ז"ל המגיה והרב עכת"ד,מודים
 וחוזר חוקיך למדני יאמר אלא לו מודה אינו לחזור דצריך במקוםאמנם
 לשונו. עי"ש ז"ל הריטב"א שכ"כ וטעמו כדינו יעו"ילומר

 ומי כ"כ ז"ל דהריטב"א דאע"ג ז"ל, דעתו על טובא לי תמיהולענ"ד
 תשובה, יש לדין ואם נקבל קבלה אם מ"מ עליו, לממוך הוא ויתד גהוללנו

 עמידה, של ברכות בי"ח חוקיך למדני פסוק ענין דמה ישוב צריכיםדדבריו
 דהוי לקמן דבריו בתוך עצמו הרב שכ' וכמו מזה, גדול הפמק לך שאיןודאי

 כדעת מ"ל לא דאיהו הריטב"א בדעת לומר לענ"ד שנראה ומההפמק,
 דמצי שלאחריו הברכה שהתחיל קודם ונזכר לחזור דצריך דבמקוםראבי"ה
 הברכה שמיים דכל יונה, רבינו כדעת ז"ל דעתו אלא שם, יעו"ילהזכיר
 כשנזכר וא"כ לרצה, לחזור וצריך טעה חשיב האחרת התחיל דלאאע"ג
 ואע"ג חוקיך, למדני ימיים ע"כ לחזור צריך שעכ"פ כיון בא"י שאמראחר

 ההפמק אימור דודאי לבטלה ש"ש מלישא הוא טוב יותר מ"מ הפמקדהוי
 יפמיק למה כראבי"ה דקי"ל לדידן אבל לבטלה, ש"ש נושא מאימורקיל
 פמקינן דלא המגיה הרב דכ' ואע"ג הברכה, אחר להזכיר בידיה דממיכיון

 מ' אין דכ"ע אליבא לצאת כשאפשר אבל אחר אופן יש כשלא אלאכראבי"ה

 יונה רבינו כדעת לצאת בא אם דהרי לענ"ד תמוהים דבריו עי"ד,להתיר
 יותר א"כ הפמק, דהוי יודו דכ"ע בדבר חוקיך למדני לומר להפמיקצריך
 האחרונים וכל ומרן והטור הרא"ש בו שהמכימו ראבי"ה דעת לתפומטוב
 מלחוש הפמק, חשיב דלא מודים קודם ולהזכיר יונה ורבינו מוהרש"לזולת
 לענ"ד דבר מוף ודו"ק. דכ"ע אליבא הפמק שהוא בדבר ולהפמיק רי"ולמ'

 חוקיך למדני יאמר לא לחזור דצריך בדבר דאפילו עיקר מ"מ הר'דברי
 למדני יאמר שלא לחזור שא"צ בדבר וכ"ש שם, ויזכיר הברכה ימייםאלא
 יצילינו ישראל וצור הנלע"ד זהו המגיה. הר' גם מודה דבזהחוקיך

משגיאות.

 לדעת הנה עי"ש, וכו' לבטלה בירך נמצא ו"ל יונה הר' דלדעת ומ"ש.
 א"כ ודוק, הפמק ועושה שא"צ ברכה בירך שם להזכיר דמצי הפומקיםרוב
 הפומקים. כרוב לומר לןניחא
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 חסימן

 הפרוסה אכל שלא ועד מחבירו המוציא בברכת לצאת שכיוון מישאלה:

 המוציא, פרוסת שיטעום קודם אמן לענות יוכל אם מחבירו, ברבהשמע

ושכמ"ה.

 דאם לא או הפרוסה הבוצע טעם כבר אם בשאלה נתבאר לאתשובה:

 ממ"ש אמן לענות שיכול פשוט נראה לבאורה הפרוסה אבל שהבוצעאיירי

 הבוצע, שאכל קודם היינו הפסק הוי דשיחה דהא ס"ו קס"ו סימןמור"ם

 דאפילו קמן הא עי"ש, וכו' י"ח יצאו דכבר הפסק שיחה הוי לא אח"כאבל
 האי על לוחמים רבים אמנם אמן. לענות כ"ש הפסק הוי לא חוליןשיחת
 משם דינא האי הביא יוסף ביתה ו"ל מרן שבקדושה ראשון דמור"ם,פסקא

 ויתר בליקוטיו והפר"ח והרמג"א הרט"ו הסבימו וכן עליו, ותמההרוקח
 שאכל אחר שהפסיק בדיעבד דינא לענין כי אמת הן בס'. הלאאחרונים

 פוסקים לכמה ומצינו הוא ברבות דס' ביון לברך חוזר דאינו נר'הבוצע
 הלא אחרונים ויתר תמיד ועולת וב"ח והלבוש מור"ם הרוקח, עםדהסכימו

 א' באכילת דאפילו מינה, עדיפא הריקנטי משם הביא תמיד ועולתבס',

 מרן כדעת להפסיק דאסור ודאי לכתחילה מ"מ עי"ש, סגימהמסובין
 לכתחילה. אמן לענות דשרי לנ"ד ראיה מזה אין א"כודעימיה,

 שאר או המוציא או ענ"י ברכת הוייא מחבירו ששמע הברכה אםוהנה

 בס"ו שפסק מרן לדעת אמן לענות דשרי לכאורה נראה הנהנין,ברכות

 ללא דסעודה מידי דהוי כל אלא ברכה צורך בעינן דלא הרמב"םבדעת

 בב"י. עי"ש הפסק חשיב דלא לאכול לפלוני בתנו פסק וע"כ הפסק,חשיב
 דענית אמן, לענות דיכול אכילה על ברכה שמע דאם לנ"ד נקח ממנוא"כ
 בס"ז מבואר נמי ענ"י וברכת חשיב, דסעודה כמידי אכילה ברכת עלאמן

 ל"ש. אמן ועניית חשיב סעודה דצורך וכו' ידיו שנטלדראובן

 יפסיק לא דלכתחילה דכ' ס"ו מור"ם ופסקו להכלבו חזינן בזה גםאמנם
 כי אם לכתחילה אמן לענות לשיוכל ראיה אין מזה גם א"כ אלו, בדבריםגם

 אם נ"ל שכ' י"א ס"ק כ"ה סי' בבאה"ט וראיתי הפסק. הוי לאבדיעבד

 קדיש לענות דרשאי וכו' לצאת מכוין והוא התפילין על מברךחבירו
 שפוטרו במי אמן לענות דיכול בנ"ד יוצא דבריו ולפי עי"ש,וקדושה

 אדניו מה על ידעתי לא הרבאה"ט דחדית דינא האי דלענ"ד אלאחבירו.

 משמע לשונו ומריהטת כעיקר, טעם לו מוצא איני בעוניי דאניהוטבע
 בתפילין וכן ברכה בלא בח"ה דהמניח לפניו שהזכיר לדין לדמותודרצה
 למי ללמוד רצה ומזה וקדושה, קדיש לענות יכול מברכין דאין כיוןדר"ת
 מצאתי ושוב וק'. קדיש לענות דיכול מברך לא דאיהו חבירו בברכתשיוצא
 ורי"ו הרא"ש דברי תחילה שהביא י"ב ס"ק תמיד עולת בס' מבוארהדבר
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 ז"ל ממוהרא"י הביא ואח"כ ברכה, שגורם משום ולהפסיק לענותדאסור
 לצאת שמכוין במי בזה נ"מ ויש כ' ושוב הפסק, הוייא עצמהדההפסקה
 אסורה עצמה הפסקה אי אבל בה לן לית ברבה ~הטום דאי חבירו,בברכת
 אביע קדם והן זה. דין להם נולד דינא דמהאי כמ"ש מוכח עכ"ל,אסור
 יוד סי' נועם דרבי הרב וכ"כ הרמג"א דכ' דינא אהאי דמעיקראאומר
 דיש וק' קדיש לענות דמותר ברכה גורם דכשאינו ל"א סי' ברכ"יוהרב

 בב"י דחזינן כיון דרבנן דחילייהו בדבריהם יראה דהרואה לענ"ד,לפקפק
 ולא ולברך לחזור צריך דלהרשב"א אלא לענות, מותר והרשב"א ר"תדלס'
 דגורם משום וטעמו להרא"ש אלא קדיש לענות דאסור שאומר מימצינו
 דבריהם ע"ע, דכ"ע אליבא לענות מותר ברכה דליכא במקום א"כברכה,
 ק' לענות דאסור דס"ל מר דאיהו דהרא"ש אליבא קיימינן דאנן כיוןצ"י

 בקדושה אם וז"ל: בהדיא כ' הרא"ש הרי צ"ב הפוסקים, פסקו וכוותיהוק'
 נהי וכו' חוזל שאינו ואעפ"י המלחמה מעורכי עליה חוזר אינוואיש"ר
 לפרש ומוכרח ע"כ. ברכה שגורם איכא איסורא אבל כ"כ, העבירהדאין
 חולין, שיחת דאינה כיון כ"כ ההפסקה מצד העבירה דאין נהי דה"קכונתו
 קצת דעבירה משמע לפי"ז ברכה, שגורם אחר מצד איכא גמור איסוראבל
 נ"ל וזה ההפסקה. מצד ברכה גורם אינו אם אף באיש"ר כשהפסיקאיכא
 כשאינו אף להפסיק דאסור דהרא"ש זה מל' דמוכח שציין מוהרא"יכונת
 ציין ז"ל מוהרא"י דהרי ק' ועוד ראיה. מוצא איני אחר דבאופן ברכה,גורם
 דיש ע"א בדפ"ז ממ"ש והוא והרא"ש, הדם כיסוי דפ' מתו' מוכחדכן

 דאי אח"כ כ' וע"ז ומברך, חוזר אי לשחיטה שחיטה בין שסח במילהסתפק
 משום ראיה דאין דחו ושוב בתפילין, כמו לדבר אסור ולברך לחזורצריך
 מיה משמע עי"ש, ברכה לגרום אסור דמ"מ כתב ושוב א', מצוהדהתם
 באמצע מפסיק ונמצא א' מצוה דהוו משום להפסיק דאסור טעמאדיהבי
 דמדכתיב בב"י ומביאו הרז"ה שכ' ע"ד וזה ברכה, גרם משום ולאהמצוה
 הראיה וזהו לשתיהם, א' הויה בעינן עיניך ביז ולזכרון ידך על לאותוהיה
 ר"מ מקמיה דשאלו דר"ה, בתרא פרק מהרא"ש מוהרא"י שצייןעצמה
 ומסיק ולברך, לחזור צריך אי מעומד לתקיעות דמיושב תקיעות ביןהשיח
 דשם ואע"ג עי"ש. בתפילין כמו להסיח אסור ואעפי"כ ומברך חוזרדאינו

 שתי דהוו תפילין דזשאני לברך, לכשיחזור לתפילין דומה דאינו הרא"שכ'
 א', מצוה דהוו שכ' הדם כיסוי דפ' התו' ודברי דבריו סותר אינומצות,

 ופשוט. עש"ר גם קאי להניח וברכת א' כמצוה חשוב הסיח כשלאדזהו
 להפסיק ואסור א' מצוה דהוו מדכ' מוהרא"י ראיות דכל כיוןמעתה

 הראיה הפסק דחשיב כיון איש"ר לענות דמותר תיתי מהיבא א"בבאמצע,
 ולברך. לחזורשמחייבו

 התקיעות דבענין ג' סעי' תקצ"ב סי' מור"ם ממ"ש תשיבניואל
 במידי הפסק חשיב לא מצוה דבאמצע קמן הא הפסק, הוי לאוהתפילות
 דמעין דומיא הוי דקאמר תפילות דהני לומר צריך התם דבודאידתפלה,
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 מסוקים ואיזה התקיעות בענין הוו תמילות הני ה"נ דקאמר,התקיעות
 כן לומר ומוכרח לתורי, גביל כמו דהוי טעמא הוו וכולהו התקיעותמענין

 מודו כ"ע ובמברך בתמילות, להמסיק למברך אמילו שרי קא התםדהרי
 להכא ההיא דל"ד אני אומר דמלתא דאעיקרא ועוד להמסיק, יכולדאינו
 שם הרמג"א וכמ"ש לתקיעה תקיעה בין היינו שם מור"ם דשרי דמאיכלל
 הכבוד ממני דשואל המרקים דבין דקי"ל בק"ש כמו הו"ל וא"כ ה',ס"ק
 ובעינן א' מצוה דחשיב בתמילין אבל וכו', איש"ר לענות דמותר וכ"שוכו'
 בין כמו דחשוב לש"ר ש"י בין לומר שייך לא א"כ לשניהם, א'הוייה

 ודו"ק.המרקים

 מיהו מור"ם מ"ש על ה' בס"ק שם הרמג"א דמ"ש אומר אורחיןואגב
 אסור דלכתחילה מסק קס"ז סימן דלעיל דצ"ע והת', התקיעותבענין

 המרדכי דברי ה,כיר לא איך עליו לתמוה ויש שתירץ. מה עי"שלהמסיק,
 וכו', ברוך בטול דהוי להסיח שרי התקיעות דבענין דר"ה בתרא במ'שכ'

 קס"ז סי' בב"י דמרן ואיברא עי"ש. כה"ג כל למימר מצי דלכתחילהוה"ה

 בש"ע מרן מ"מ מור"ם, ומסקו להמסיק לכתחילה דאסור הכלבו משםהביא
 גומיה מרן ועל לכתחילה, דשרי כהמרדכי דעתו גילה בר"ה והכאהשמיטו,

 דהמרדכי הכלבו דברי כשהביא קס"ז בסי' הביא לא למ"ה לתמוה,יש
חולק.

 דר"ת דבתמילין הנז"ל, רבותינו לנו שחידשו למה אנמין נהדרמעתה
 בה' מל' דלכאורה הרא"ש, לדעת אמילו איש"ר לענות שרי ברכהדליכא

 כן הרא"ש לדעת לומר דא"א להכריח יש ועוד כמ"ש. כן משמע לאתמילין
 כמש"ל ר"מ מקמיה דשאלו הא מביא דר"ה בתרא במ' נמי איהודהא

 להמסיק, דאסור לתקיעות מתמילין מייתי ראיה מה א"ב לדבריו,והסכים

 לה דחי ,ו דחיה שבאמת וכמו אסור, ,ה ומשום ברכה דגורם תמיליןשאני
 במה מוהרא"י ראיה בעצם ש,הו ואמשר עי"ש. דר"ה בתרא במ' ז"להר"ן
 המסק חשוב דאיש"ר הרא"ש דכונת כיון יוצא למי"ז א"כ לזה,שציין

 דרש"י תמילין כין חילוק אין הוא, ברכה גרם משום לאו וע"כבתמילין
לר"ת.

 לענות יוכל לכשלא ראיה אין לחיים הכתוב כל דעם וראיתישבתי
 תמילה בין כשסח והרא"ש דלהרי"ף דאיברא דר"ת, בתמיליןאיש"ר
 דוקא היינו ברכה, גרם משום לא ההמסקה מצד הוא העבירהלתמילה
 דאסור ברכה שגורם לולי להמסיק מותר דקדושה מלתא אבל חוליןבשיחת
 מותר התמילות דבענין ר"ח בה' מור"ם מ"ש את"ש ועמי"ז ,ה,מצד

 הרא"ש ל' אלא לנגדנו עומד ואין ודו"ק, לעיל למ"ש צריכנן ולאלהמסיק,
 בתרא דמ' הר"ן ולדעת וכמש"ל, וכו' כ"ב העבירה דאין נהי דכ' לעילשכ'

 שיחת אמילו דר"ת בתמילין א"כ ברבה, גרם משום האיסור דכל שכ'דר"ה
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 ודו"ק. הפסק הוי לאחולין

 בברבת לצאת שמבוין דמי מזה שהוליד במה באה"ט הרב לדברי נאנלבה
 שומע דקי"ל דביון טובא, תמוהים לענ"ד דדבריו אמן, לענות דיובלחבירו
 הפסק, דהוי בהרא"ש דפסקינן המברך לענות יבול דאינו במו א"בבעונה
 וחוזר הפסק דהוי איש"ר ענה אם לצאת שמבוין בעי הרא"ש לדעתה"נ

 ממ"ש שנא ומאי ברבה, בהו ליבא דמעיקרא דר"ת לתפילין ול"דומברך,
 ציבור ול"ש תוקע ל"ש לדמעומד דמיושב תקיעות בין לשוח דאיןהפוס'
 בב"י מרן שהביא שם המגיד הרב לדעת ואפילו הציבור. בשביל דמברךביון
 בהן גוערין אין נמנעו לא אם הציבור אבל התוקע למנוע דהנבוןדס"ל
 אינו להפסיק יבול שאינו התוקע דאפילו נוטה דדעתו משום היינועי"ש,
 אינו בעצמו התוקע הפסיק אפילו בתקיעות דשם ועוד חומרא. מצדאלא
 ה"ה ולברך, לחזור צריך המברך הפסיק דאם במקום אבל ומברך,חוזר

 שם שב' להרמג"א בהדייא מצינו ובן מהמברך. עדיף דלא לצאתהמבוין
 אפילו ולברך לחזור דצריך לתקיעה ברבה בין הפסיק דאם תקצ"ב,בסי'

 על קס"ז בסי' בב"י מרן ממ"ש הבאה"ט על לתמוה יש ועוד עי"ש.השומע
 ואיני וז"ל: בתב להפסיק, המסובין דרשאין הבוצע אבל דאם הרוקח,דברי
 לבלם מברך ובשאחד לברך, חייב וא' א' בל הבא אבל ובו' ראיה שוםרואה
 קמן הא עי"ש. ובו' הפסק הוי מפסיק ובשהוא לעצמו בירך באילוהוי

 בשלא ב"ש להפסיק השומע יבול אינו הבוצע בשאבל דאפילו מינהעדיפא
 יבול אינו המברך, תפילין הניח אם דאפילו בנ"ד מזה יוצא א"באבל,

 הדבר דמבואר ח' ס"ק שם להרט"ז ועיין הניח, בשלא ב"ש להפסיקהשומע
 מברה ואחד תפילין להניח רוצים ב' אם דלדידיה הרוקח, על שתמהבדבריו
 עי"ש. סח שהוא במה הפסק הוי לא וב' תפילין הניח והמברך יוצא,והב'

 דלא בדבריהם דחזינן הוא טעמא חדא חולין, בשיחת איירי דהרבניםואע"ג
 לדעת איש"ר לענות אסור דהמברך ביון וה"נ מהמברך, השומעעדיף

 שומע. ל"ש מברך ל"ש לדידיההרא"ש

 האמן אם מיבעיא דלא לנ"ד יוצא יוצא, ל"ש מברך דל"ש עלותמאחר
 הנהנין ברבת שאינה דברבה אמן הוי המוציא פרוסת אבילת קודםששמע
 דאבילה ברבה יהיה אם אפילו אלא לצאת, המבוין לענות דאסורדפשיטא
 ברבת ששמע מי על קמ"ב סי' דב"ש להר' דמצינו וטעמא לענות, לואסור
 הרב ומסיק לתש"ר, תש"י בין אמן לענות יובל אם התפילין עלחבירו
 אפילו ששמע דהמברך במב"ש יוצא דבריו ולפי טעמו, עי"ש לענותדאסור
 דהתם לענות, לו אסור דודאי לאבילה ברבה בין חבירו של המוציאברבת
 ביון א"ב לאבילה, ברבה מבין קיל דודאי לתפילה תפילה בין הרב אסרקא

 בין דל"ש דהובחנו דבבר לצאת המבוין ה"ה להפסיק לו אסורשהמברך
 המבוין להפסיק אסור המברך להפסיק שאסור ובמקום לשומע,מברך
 מתורתו ויראנו משגיאות יצילנו ישראל וצור בזה הנלע"ד זהולצאת.

נפלאות,
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 טסימן

 הימים כל דרכו זה הא' והאח אביהם ממון שירשו אחים שנישאלה:
 עוסק יקרא הקודשדרר

 ויהי לאמצע. והריוח בפרקמטיא עוסק הב' והאח ליום, יוםבתורה
 להם ויש נשברו ואח"ך ומתן במשא אחרים עם הלזה האח שנשתתףהיום
 כל בשם החנות גדול בהם חותם היה אשר ובשטר בע"פ חובותכמה

 האלו החובות בכל אם תודיעני מעתה ושותפיו, פב"פ דהיינוהשותפים,
 על כלום, ובמתנם במשאם ידע לא דהוא כיון הלזה הת"ח האח גםנשתעבד

 ושכמ"ה. חיים אורח תודיעניהכל

 ערכי את אני ומביר בנפשאי ידענא באלפי הדל אנכי הנהתשובה:
 במשנה ולא במקרא לא תועה והנה וכה כה ויפן שבערכין. פחותעלי

 אנא ואני סופרין. ושל ת"ח של שיחתן בזכירה וליתנהו באמיראליתנהו

 ולא להתחיל לא יודע איני אשר ממונות דיני כאלו בדינים לדון באאני
 אפילו בה דלית קלישתא דעתא דעי לחוות ראוי שאיני גם ומהלגמור,
 ספרים. ומפי סופרים מפי באמרים נא אלקטה אמרתי ע"כ עטרין.עיקר

 עיני ויאיר לבי סגור יפתח ה' מאת שאלתי אחת אמנם אחריש, ואניויורוני
 גואלי. צור בעזרת אחלי וזה וכמסורין ככתובים בדברים תורתובאור

 שותפים ב' ז"ל הרמב"ם כתב וז"ל: ע"ז סי' בח"מ ז"ל הריב"אכתב
 בשם עוד כתב וכן שירצה. ממי יפרע בשותפות שלקח או מהם אחדשלוה

 ר"ל משתעבד, הב' מהם אחד שלוה שותף הרמב"ן בתב וז"ל: ז"להרמב"ן
 שהוא ודוקא בקנין, עמו היה לא אפילו חבירו שלוה במה משועבדשהב'

 שלצורך הדבר שיתברר או השותפות לצורך הוא חבירו שלוה שמהמודה
 היו ושמעון ראובן שכתב: בתשובה כן כתב לא הרא"ש וא"א לוה.השותפות
 חוב שטר לגבות לוי בא ועתה בשטר, ממון מלוי ראובן ולוה במעותשותפין
 חל לא כי שמעון עם הדין את, דידי דברים בעל לאו אומר ושמעוןמשמעון,
 הריב"ה, לשון ע"כ וכו' ראובן במאמר משתעבד שמעון שאין עליו,השעבוד
 רב בי מוהר"י הגדול מוהר"י כתב וכו' וא"א וכו' הרמב"ן כתב הב"יוכתב

 יודה שלפנינו שבנדון נראה הרמב"ם, על שחלק נראה הרא"ש אםאף
 לצרכו, לו לקחו שלא שאפשר מפני משתעבד חבירו אין סתם כשלוהדדוקא

 יודה. הרא"ש אפילו לוה השותפות שלצורך הענין מן ידוע שהוא בדבראבל
 על אלא חלק שאביו אמר לא הרמב"ם לשון יעקב רבינו בשהביאוראיה

 פי' לשותפות מהם אחד שהלוה או לקח כתב שהרמב"ם מפניהרמב"ן,
 ז"ל. רב בי מוהר"י לשון ע"כ השותפות, לצורך שהוא הידוע דבר בולהיות

 מטראני אהרן הר' החכם מאיתי שאל כבר הלכה ולענין הב"י, עודוכתב
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 לגבי תרי והו"ל כותיה מסכים דהרמב"ם משום הרמב"ן, כדברי לווהורתי
 בשיטת אזיל ר"י דלעולם נינהו תרי ור"י דהרא"ש למימר וליכאהרא"ש,
 ז"ל. הרב"י דברי ע"כהרא"ש

 שאפילו כתב ק' בסי' ז"ל מוהרישד"ם הנה כי לוחמים רביםאמנם
 וס"ל בתראי הוו והטור שהראש אחר מ"מ כהרמב"ן, סברתושהרמב"ם

 בסי' כתב הא בספרו ז"ל מוהריב"ל גם וכו'. דדינא ספיקא הוי והאידפטור
 דהרמב"ם דאפשר הא' טעמים, מב' כהרא"ש קי"ל לומר המוחזקדיבול

 דוקא הוא שירצה ממי יפרע מהם אחד שלוה שותפים ומ"ש כהרא"שסבר
 שם היה שהוא ביון לוה, שלא אע"פ כשלוה מעמד באותו לשותףבדאיתיה

 בית ועיין בזה. יודה הרא"ש דגם ואפשר זל"ז, וערבים אחראים הםהרי
 מה למידק ואיכא וז"ל: ז"ל מוהריב"ל על שהקשה ע"ד ד"ל ח"ב ח"מדוד
 שראובן שמעון טען אם אבל שותפים, הלכות סוף הרמב"ם למ"שיתרץ
 וכו' וי"ל במעמד, שימצא בעינן ולא מילתא תלייא דבידיעה מוכח וכו'יודע

 והוא היא, מילתא חדא כולא במעמד ומיצוי דידיעה לתרץ נראהולק"ד
 שם שהיה דכיון משום חייב, דהוא במעמד שם כשימצא טעמא בתרדזיל

 נמי הטעם ומזה חבירו, שעשה במה רוצה שהוא בודאי הקפיד ולאבמעמד
 רוצה. שהוא ודאי הקפיד ולא שידע מכיון כשיודעחייב

 אמרינן דלא קי"ל, למימר מצי יחיד הרא"ש יהיה אם דאף הב'הטעם
 נושאים הפוסקים שכל היכא אלא רבים לגבי ביחיד קי"ל לומרדאין

 זה בדין אבל במיעוטא, הא' בטל אז מכללם אחד ויצא הדין באותוונותנים
 יכול שלא אמרינן לא והרמב"ן הרמב"ם אלא בפי' שיחלוק מי מצאנושלא
 אמנם וז"ל: שכתב ר"ו בסי' שמואל מעיל בס' ועיין עכ"ל. קי"ללומר

 שהנה מוהריב"ל, כ"ש קי"ל לומר שיכול לומר חובתינו ידי יצאנו לאאכתי
 דברי שכתב ואחר וכו' בפילפולו הרחיב העמיק קל"ה בסי'מוהרא"ש
 דדלמא אלה, בדבריו להתיישב יש דעדיין אמת הן וז"ל: כתב אלומוהריב"ל

 עתה אנחנו אבל אחרים, פוסקים ראה שלא משום אלא כן הרב קאמרלא
 ז"ל והרמב"ן הרמב"ם דברי שהביא התרומות בעל להרב עצמנו ראינוהנה
 ז"ל מוהריב"ל הרב כתב מזה דלאפוקי ולענ"ד וכו' וא"כ עליהם, חלקולא
 הרב יחלוק אם דאפילו ועוד בפי'. שיחלוק דצריך בפי' שחלק מי מצאנולא
 לגבי חד דהו"ל קי"ל, לומר המוחזק יכול ז"ל הרא"ש על התרומותבעל
 בכללי הגדולה כנסת להרב ועיין תלת, לגבי או תרי לגבי חילוק ואיןתלת

 עי"ש. כ"א אות שמעון מטה ולהרב ט"ו אותהקי"ל

 וכו' בדבריו להקשות ויש וכו'. להתלמד אני וצריך וז"ל: כתבהג',

 מתחייב השותף אין הרמב"ם שלדעת שם הנז' הרב כתב זו קושיאומתוך
 באותו לשותף דאיתיה היכא רק לוה, השותפות שלצורך שיודהאפילו
 ההלואה בשעת השותף בשימצא יודה הוא גם הרא"ש אם יודע ומימעמד,
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 דיכול מוהרש"ך הרכ פסק וכן מוהריב"ל. עכ"ל וכו' גופו ישתעבד שלאגם
 לומר דיכול ל"ז בנ"ד וא"כ כן, פסעו מהפוסקים ורבים קי"ל לומרהמוחזק
 הוא דידן דנדון לנלע"ד אלא הללו. הפוסקים בל כסברת בהרא"שקי"ל
 כשיודה אפילו דאמר דהרא"ש דאליבא הת"ח, השותף דפטור דכ"עאליבא
 הפוסקים לסברת פטור וממונו גופו שעבד שלא כ"ז לוה דלשותפוהשותף

 לא אפילו ההלואה בזמן שם השותף כשהיה אפילו הרא"ש בדברישמפרשים
 הרמב"ם לסברת ואפילו ההלואה, בזמן היה לא בנ"ד דחייב, גופושעבד
 דפטור, נראה בנ"ד דחייב, לוה השותפות דלצורך השותף בשמודהשכתב

 דהשותף בשאלה הדברים באו דכן בזה מודה אינו ודאי הת"חדהשותף
 לומר יבול אינו דהכא אמת והן כלום. ובמתנם במשאם ידע לאהת"ח
 הוא לומר שיכול מה אלא השותפות לצורך לוה דאינו בבירור הת"חהשותף

 ז"ל. הרמב"ן למ"ש דמי דאינו אפשר וא"כ יודע,איני

 קצת שצריך מה אך וז"ל: קמ"א בסי' שכתב כ"ש להרב ראיתיאמנם
 היכי בשותפות המעות נכנסו אם יודע איני ראובן יאמר אם הואביאור
 דנראה זלה"ה הרמב"ן בדברי דיקדוק מקום דיש אמת והן ליה,דיינינן
 משמע וכו' שלוה שמה מודה שהוא ודוקא אמר א' אדיוקא דיוקאדקשיא
 דבתב דבריו ומסוף משתעבד, אינו יודע איני אומר אם אבל מודה אםדוקא
 יודע איני אם אבל דוקא בריא בטענת כופר אם משמע ובו' כופר אםאבל
 עמוד באמצע ע"ד דנ"ז ח"ג האדמה פרי בספר ועיין הרב. דברי ע"כוכו'

 נבון מהר"י אליו שתירץ במה עוד ועיין ב"ש, כהרב ג"ב סוברשהוא
 דכן וכתב וכו', הם ברורים דברים וכו' כת"ר כתב עוד וז"ל: ע"דבדפ"ח
 לוה. לא לומר בהכרח וא"כ עי"ש, קובו ומוהר"י ת"ח הרב מתשו'למד

 בסי' הגדולה כנסת להרב שראיתי מה הוא בזה לעמוד שיש מהאמנם
 אלא הללו הגדולים כל נחלקו לא וז"ל: כ"ד, אות ב"י בהגהתע"ז

 משתעבד, לכ"ע נהנה אם אבל ההלואה, מאותה נהנה לא הב'כשהשותף
 ההלואות, מאותם נהנה הת"ח שהשותף נראה הכא וא"כ נ"ו, סי'הראנ"ח
 הדברים כשראיתי אבל עכ"ל, חייב דיהא נראה הרא"ש לסברת אפילווא"כ

 של שעיקרן אלא ז"ל: הראנ"ח וז"ל חייב, אינו דידן דבנדון ראיתיבמקורם
 נהנה בהלואה היה שלא כשהשותף הרא"ש חלק לא שמעולם נלע"דדברים
 ונטל שחלקו או ביניהם היא עדיין ההיא שהמקח או ההלואה,מאותה
 כשהשותף הם דבריו אלא יאכל, וזה ישלם שזה הדעת על יעלה שלאחלקו,
 וכיוצא הפסידו או לעצמו לקחו ואח"ך השותפות בעד ההיא ההלואהלקח
 ברור הוא אלה דבריו כפי וא"כ דקס"א, ח"א משה דבר בס' עיין ועודוכו'.

 ואין נשברו דהחברים בשאלה באו הדברים דהא חייב, אינו הת"חדהשותף
 אם הוא לשלם חייב אם בשאלה שנשאל שמה ובודאי באמצע, כלוםלהם
 חבר חייב דאינו נראה אחרינא מטעמא ועוד וכיוצא. בשוק מציאהימצא
 היה צדיק דהרי ושתה, שאכל מה הוא וההנאה שנהנה מה משוםהת"ח
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 אלו. חבריו עם הלזה האח שנשתתף קודם נפשו לשובעאובל

 וו"ל: פ"ג אות שם בבנה"ג דאיתא במאי לספוקי איבא דאבתיאלא
 השו"ת בעסק מתעסקים ששניהם בשותפין אלא הללו הגדולים נחלקולא
 ובל ונותן נושא לבד האחד השותף אם אבל בשטרות, מוזבר שניהםושם

 וא"ב עב"ל. הלוי מוהר"י הב' השותף משתעבד לב"ע שמו על הואהעסק
 הנה דעתה אלא משתעבד. ודאי אחיו ע"ש היה העסק דבל דידןבנדון
 עליהם ובתב הרבנה"ג דברי שהביא שמעון מטה להרב אור מצאנוראינו
 דלפי במקומם, הדברים לראות אצלי מצוי הלוי מהר"י ס' ואיןוז"ל:
 לא אם לוה אם יודע דאינו גרע הרוב על מתעסק אינו אחד בשצדהנראה
 מהס' ואין אצלי, מצוי הלוי מוהר"י ס' אין והנה עב"ל. וכו' שבתבובמו
 מעיל בס' וראיתי ד"מ, וספר שמואל מעיל אלא אצלי מצויין הרבשציין
 אמנם ובו'. המאסף שבתב ממה עיון מקום לנו יש אבל וו"ל שבתבשמואל
 ב"ו ואמנם וו"ל: שבתב פטור, וה שותף הלוי הר"י לדעת דאפילונלע"ד
 בעסק מתעסקים ששניהם בשותפים מיירי דהתם שלפנינו, לנדוןאינו

 לצורבו דילמא הבא שייך דלא ובו' שלפנינו בנדון אבל עד ובו'השותפות
 למיחש איבא דאי משמע לקחן לצורבו שייך דלא דמדבתב עב"ל.לקחן
 עד פטור הב' השותף אעפ"ך ונותן, נושא לבדו האחר שהשותף4:ע"ג
 נמצינו א"ב שמואל. מעיל הרב עב"ל השותפות בתוך הנבסים ש~אלושיברר
 נמי לחייבו ואין לקחן, לצורבו לומר דיבול ביון פטור נמי דבנ"ד מוהלמדין
 דבריו בסוף הרבה שבתב ממה לוה השותפות שלצורך בעדים יוברראם

 מן החובות לפרוע אלא שיפרעו לאחים חייב לא הלוי שמוהר"י ועודוו"ל:
 ממון להם יש אם שיפרעו לאחים חייב לא מעולם נאבדו אם אבלהבללות,
 ואין שנשברו ביון בלל לפרוע אחר וממון גופם שעבדו שלא אחרממקום
 דברי שהביא דקס"א ח"א ד"מ בס' עיין ובן כלל, השותפות מן ממוולהם
 עי"ש. מיניה עדיפא ובתב ו"להרב

 וו"ל: ב"ה בסי' שבתב ח"מ חלק דוד בית בס' וראיתי שבתיאח"ך
 שאנו שעבשיו שנלע"ד אלא ובו' נקטי תלתא סרבין הדין לעניןומ"מ
 מסתמא בל"ז, להם אפשר שאי ובמעט בהקפה לוקחים השותפין שבלרואים
 דאינו דב' הרא"ש דעת לפי וא"ב משתתפין, בן ע"ד המשתתפיןבל

 אברהם בני בס' ועיין ובו'. בהקפה לוקחים היו שלא בזמנו היינומשתעבד
 דחייב ב"ה הר' בתב אי דדוקא לחלק יש דידן דבנדון דנלע"ד אלאעי"ש.
 דדרך מביון וממונו, גופו דשעבד דאמרינן משום בשותפות ממון בשישהיינו
 דאין המיירי בנ"ד אבל לבך, הרשהו באילו והו"ל בהקפה שלוקחיםהוא
 לחלק, בנ"ל וה חילוק בש"ל אחר ממון דשעבד למימר "יבא בשותפותממון
 אין אלא בבירור אמרו לא אברהם בני והרב דוד בית הרב שאפילוועוד
 המוחזק. בח גדול וא"ב בידם ורפייאולאו

 האלו מבל פטור הוה הת"ח דהשותף האמור בל בפי העולהבלל
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 יתכרר אם ואפילו הרא"ש לדעת ב"ש הרמב"ן לדעת אפילו הכללדכרי
 דעת הנלע"ד והו כ"ש. השותפות לצורך שלוה הדבר נבון שאמתכעדים
 להלבה אלא בתכתי לא שכתבתי וזה שכערבין. פסול במיעוטן בטלהדיוט
 בתכתי לא ואם דברים. ואסוף ובטל יושב להיות שלא אלא למעשהולא

 שואל ואני ספרים. מחוסר שאני האדון יסלח בלל פלפול בלי דהיינוכהוגן
 לח' כ"ט היום ורכי מורי מאדוני ואח"ך האדונים. מאדון מעיקראמחילה

 בדכריך. סלחתי יהו"ד ויאמר שנת אתן אםתשרי
 דארעא עפרא נקטיןהצעיר

 ידיך מעשה בראותי ויגל ליבי שמח יקרות. אור ראיתיחמותי
 שורות שיטי כיני תליא הוינא בד נהירנא טהורות. אמרותלהתפאר
 יוצר גוחי מבטן לצור שיחי כרוב ליכי רחש למאורות. והיוהעליונות
 אורות. מאורי דרבנן ברכי כהני ועצום גדול לגוי אלדים ישימךהמאורות.
 שהביא ע"ז סי' דרב"ה לישנא ניהלי דמייתית מאי חזינא מקמא האכיר"א.
 וערכת הלבה, לענין יוסף ביתה מרן עליו ומ"ש והרא"ש הרמב"ןמחלוקת
 קי"ל, לומר המוחזק דיבול ודעימיה מוהרשד"ם ס' מערבה מולמערכה
 על הרב"ד לקו' שתי' מה כרם חזי. דשפיר כעינא לראות היטבתובב"ז

 וב"ש ליאמר ניתן לא בי ודאי מילתא חדא כולה ומעמד דהודאהמוהריב"ל
 משא"ב הלואה בשעת דנשתעבד הובחה אינה דאח"כ דבהודאהליכתכ
 יש ו"ל הב"ד קו' ולעיקר הפוסקים. בדברי ברור ווה מעמד כאותובשהיה
 סי' מוהרא"ש זו בקושיא רבנן קדמוהו דככר ממנו דנעלם עליולתמוה
 בספרתם. הלא מהם ויותר קל"ב סי' חסד תורת והר' לח"ר והר'קל"ו

 פטור דבנ"ד והעלית שבעין בדיקין דבדקת למעלתך חזיתיה דנאבתר
 כ"ש הר' מדברי ונסתיעת יודע איני שטוען כיון ודעימיה הרמב"ן לדעתגם
 מדברי שהבאת מה ואולם שסברת. חילך וישר בת' יפה בזה וגםז"ל

 מאי לה דקארי ידעתי לא יודה דנשכרו דבנ"ד בת' ושוב ז"למוהראנ"ח
 כנ"ד משא"כ ונהנה, הפסד היה כשלא איירי דהראנ"ח ובודאי לה,קארי
 ואינינו בו עיניך התעיף רע בענין נאבד ממונו דגם אלא נהנה דלא דידלא

ופשוט.

 כ' ושוב לאחים דחייכ ז"ל הלוי מוהר"י ס' לנו הבאת ראו הלוםהגם

 פטור לקח דלעצמו לטעון דיכול דהיכא שב' שמואל מעיל הר' דכרידלפי
 שמואל מעיל הר' כי בדיקדוק, שלא אלו דברים כי בודאי פטור, בנ"דומינה
 ז"ל הלוי מוהר"י נדון היא היא אחים לגבי אבל שותפין לגבי אלא כן כ'לא

 מ"ש אמנם ופשוט. הר' ניהלן כדאסברא לקח דלעצמו לטעון יכולדאינו
 טעמים בבמה לענ"ד הארבתי ובכר כ' יפה בוה נשברו בשלא איירידהרכ
 לחלק וב' ב"ד הר' משם מ"ש ראיתי אחרין ועד בזה, כת' אשר בקו'לחלק
 כהרשהו דהו"ל הר' טעם דלפי בדיקדוק, שלא ג"ז כשנשכרו איירי לאדהר'
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 עי"ש. לחלק בקו' כ' ע"ז גם ומיהו שנא,לא

 תשוכ חיכי על ותפילתי זיכית יפה דנת יפה לקענ"ד כי דמילתאסיפא
 כיר"א. עדיף וכריא חי הידור בה שיש בקימה ותעלהתקום

 ס"ט מ"פ הצעיר נאמן וכנפשכנפשך

 וז"ל: הדין דאתרא מארי נר"ו דאנון משה כמוה"ר הכולל הרכהסכמת
 פחתי, ובר אחוותי בר וחכים, יניק חן, חכם פי דכרי עיני ראתה יקר כלהן
 כן השנים רוב ולפי חבמה, קנה מקנתו תרבה השנים מיעוט לפי חיליהישר
 חזי, דשפיר עינא רבו מר קשתו ודרך המשיך ואחריו יפרוץ, וכןירבה
 ורב עבריה הר' הרב, דברי ואילך ומכאן התלמיד דברי ע"כ והולךמסכים
 ולא בחדא, עליה ופליג הוא תנא רב פלפלא, חדא וטבא לאורייתאחיליה
 האמת. ועל הדין על עיקר שהוא כל כחדא ליה ומודה לפלפולי אלאנצרכו
 הרב דברי לנא סמוכו דין מן וכל אבתרייהו אמן ענינא קלא ברייאואנא

 כעניותין חזען והכין טובים כאחד שניהם שומעים, מי דכרי התלמידודברי
 מצלא, ואצולי מגנא אגוני ותורה ועטיר פטיר הת"ח וראובן איתם האמתכי

 אליו רבים מים ושטף יכוה לא אש במו יעבור וכי ראובן על כל איןולרא"ש
 לנו שאין פשוט הדבר כ"ד סי' ח"מ בתשו' הרב"ד לדברי ואפילו יגיעו.לא

 מללו ברור דבריו בעצמו דהרב כיון המוחזק מיד להוציא מעשהלעשות
 דע"כ ותו אתמהא. עוכדא וניעביד ניקום ואנן למעשה, ולא אמרהשלהלכה

 בהקפה שלקחו בנ"ד כן לא הסוחרים דרך שהוא במה אלא הרב"ד אמרלא
 כל דודאי למימר לן אית דמסתמא יסופר, כי יאומן לא אשר דברבהפלגה

 מהם נוחה הסוחרים חכמי דעת ואין משתתפין כן ע"ד לאהמשתתפין
 כך כל גדול סך להפסד בין לריוח בין קרוכה שהיא סחורה לקחתומהמונם

 דעת אלא ואינו ובשדה בבית להם אשר והמונם מממונם כפלים כפליכפלי
 יצוה ושם כפול מעונש ויצילם חסרונם ימלא הטוב ה' מדעתם. ר"לשוטים

 העולם. עד חיים הברכה אתה'
 חבריא מן ולא זעיראנאום
 ס"ט דאנוןמשה

 לעיל שרמזתי כמו באורך הנז' הנידון על לע"ד שהשבתי מהזהו
בהסכמתי.

 )ב( טסימן

 וכו'. אביהם ממון שירשו אחים ב'שאלה:

 שאר או השותפים האחים ז' ה' שותפים מה' בפ"ח הרמב"ם כת'תשובה:
 הם הרי ביחד בה משתמשין כלם אלא מורישין ירושת חלקו שלאהיורשים



237 טסימן

 מרן עליו מ"ש ועיין עי"ש הראב"ד עליו והשיג עב"ל. דבר לבלבשותפין
 בבונתו שהבין להרל"ם וחזינא עי"ש. לחלק לו מנין יודע דאינובב"מ
 מורישין ירושת הר"ם מ"ש על להשיג דבונתו הראב"ד בדברי מרןשהבין
 הראב"ד השיג וע"ז שותפין, דהוו אמן ירושת שירשו ביורשין הוידבבלל

 לחלק לו מניין יודע ואיני מרן השיב וע"ז שותפים, הוו לא אמםדבירושת

 זה הראב"ד דעת על עלה דלא עליו והשיג מרן דברי בבונת הרל"ם הביןזה
 דבך מוברח נראה מרן דברי בבונת הרל"ם שהבין מה והנה פירושו.עיש"ב
 ועל ב' הראב"ד השגת להעתיק דבשבא מרן, של לשונו מהצעת בונתוהוא

 השגת דבל זו בהצעתו גבר הורה ובו' הראב"ד בת' מורישן ירושתמש"ר
 לירושת אביהם ירושת בין ז"ל הר"ם חילק שלא בשביל אלא אינוהראב"ד

 הרל"ם בפי' הראב"ד השגת הבין דאם זה, קודם מרן שב' במו מורישיןשאר

 דאם ועוד הראב"ד. בתב דבר לבל בשותפים הם הרי מש"ר ועל הול"ל,הבי

 ובי לחלק, לו מנין יודע ואיני במ"ש לדבריו מובן אין הרל"ם בפי'הבין
 ובדו בהדייא. שב"ב נחלות מה' בפ"ט הרמב"ם דברי מיניהאישתמיט
 במ"ש הראב"ד על השיג הוא וגם מרן במ"ש שהבין מ"ע להר'אשכחנא

 דא"ב הראב"ד, בבונת הרל"ם שפי' מה טובא לי תמיהא דלענ"ד אלאמרן.

 אלא אינו השגתו שבל ביון דבריו, האירו לא הר"ם על להראב"ד הול"ללא

 משמע בך ומדבתב מאד, דקיצר דלקמיה בהשגתו כמ"ש והול"ל שקיצרעל
 ובזה הוא בך דהענין נלע"ד ע"ב אשר דינו. בעיקר עימו לחלוקדבונתו
 הרמב"ם בדברי שיש ל' השינוי נדקדק ומתחלה נכון, על מרן דברייעלו

 הם הרי ביחד בה משתמשין בולם כ' דבאן נחלות, מה' לפ"טמהכא

 ובן שם בשב' ואח"ב נח', מה' בפ"ט האחים בדין וב"כ דבר לבלכשותפין
 הרי האחים בדין מ"ש בן וכמו ביחד, דמשתמשין הא דילג היורשיןבשאר
 האחים הוא, בך נח' בה' שם דבריו דפי' עב"ן בי דבר לבל בשותפיןהם
 שהיה ע"ד חנות באותו אביהן בנכסי ביחד עוסקים שכולם חלקושלא

 מממון שאינה בריוח אפילו דבר לבל בשותפין הם הרי עוסקאביהם
 ובן באביהם אחד גוף בולם חשיבי יחד לעסוק כולם שירדו כיוןהשותפות,

 ובא בעסתו חלוק אחד ובל באחים יחד לעסוק דרך שאין היורשיןבשאר

 נשא שאם לענין מורישין בנבסי שותפין חשיבי מהא הא בי ממוןלהם

 גם שותפין חשיבי דלא ודאי אבל לאמצע, הריוח זה בממון מהם אחדונתן

 לדין זה דין הר"ם דימה ולא מורישין ממון שאינו במה שמרויחיםבמה
 עשו היורשין שאר גם אם ומהו ודו"ק. דוקא מורישין לממון אלאהאחרים
 ביחד ועוסקים מורישין חנות לאותו ירדו מורישין ממון דבשירשובאחים
 שבלל שותפין מה' בפ"ח מ"ש והיינו דבר לבל שותפין חשיבי נמיאינהו
 גופיה ז"ל שהר"ם ואע"ג ודו"ק. ובו' משתמשין ובולם ובתב ביחדדינם
 בממון ונישתתף דהלך השותפין מן דאחד ב' ה' שותפין מה' בפ"הפסק

 להם שיש ממון בבל נשתתפו בשלא איירי התם לעצמו הוא דהריוחעצמו
 וחשיבי וקיימי קביע ובמקומו מורישין בנבסי ביחד שעוסקים ביוןוהבא
 להם. שיש ממון בבל נשתתפו באילו הו"ל אחדגוף
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 הר"ם דכ' וידע ראה הוא דאב דאע"ג ז"ל הראב"ד ללכונת נבאמעתה

 אלא ליה שמיעא לא אפ"ה ביחד שמשתמשים משום דבר לכל שותפיןדחשיבי
 אלא שות' חשיבי ולא לעצמו הריוח זה מממון שלא ריוח מהם לאחד באדאם
 ביחד. דמשתמשין כיון בוה לחלק לו מנין יודע ואיני מרן כתב וע"ז זה,בממון
 כתב מורישין ירושת מש"ר ועל ליתפוס למרן הול"ל לא דלפי"זואע"ג

 לחלק הראב"ד כת' דבר לכל כשותפין הם הרי וממש"ר הול"ל אלאהראב"ד,
 הימינו נוחה הס' אין שזה סמ"ע שהבין וכמו אמותם לירושת אביהם ירושתבין

 הרל"ם, כפי' הראב"ד בכונת הבין דמרן לע"ד לומר שא"א ומכ"שלחלק,
 בפ"ט הרמב"ם דברי ממנו שנעלם מצד הדבר ק' שאמרנו הלשון דוחקדמלבד

 מהא הא עומד במקומו הל' דוחק כי עם דרכינו ולפי לעיל. וכמ"ש נחלותמה'
 כמו ודלא כנלע"ד נחלות מה' הר"ם דברי ממנו נעלם לא כי מחדאפלטינן
 שהבין קלד, בסי' ז"ל ששון מוהר"א הרב שהביא הפוסק החכם מדברישנראה
 במ"ש ועי' ודו"ק, עי'ש הרל"ם שפי' כמו הראב"ד השגת שהבין מרןבדברי
 כת' דהכא דאע"ג הראב"ד, השגת ליישב שכ' קלה, סי' בתשו' מוהרא"שהרב
 כי ע"ש, אביהם ירושת נחלות בה' וכתב ביאר כבר מ"מ מורישין, ירושתהר"ם

 הר' שהבין כמו הראב"ד כונת הבין דהר' והנה וצ"ב. סתומים דבריולכאורה
 או מאמותם לכשירשו מאביהם כשירשו בין חילוק דיש להשיב דכונתומ"ע,

 ירושת נחלות בה' נקט דהרי כך, הרמב"ם דעת דגם כתב וע"ז אחרממקום
 הראב"ד כמ"ש הראב"ד שיחלוק מכ"ש הבנתו דלפי צ"ע דבריו ואכתיאביהם,
 בע"ה. לק' ומ"מ וצ"ע. ודו"ק שותפים דהוו ירושים בשאר ה:-מב"םכמ"ש
 עי"ש, בזה שהאריך מה וראיתי ח"ב ח"מ כנה"ג לידי באואח"כ

 שלא דאחים יוצא מפורש הראב"ד לדעת מהא הא פי' דלכולהו מזההמורם
 ולפי אביהם, בממון שמרויחים מה אלא דבר לכל שותפים חשיבי לאחלקו
 וכיון שנתבאר, וכמו לוה יודה הרמב"ם גם מוהרא"ש שהביא והפוסקהכל"ם
 להרויח, הזה האח שלוה וההלואות הסחורות אותם דכל לנ"ד ניקח ממנושכן
 דהיה עכשיו בידו, הרשות לאחיו חלק ליתן רוצה היה ולא ריוח בהם היהאם

 לדעת ואפ.ילו לאחיו. ולחייובי בשותפות דלקחם לו כמיניה כל לאהפסד
 דכיון שאני התם שותפין, כ' כנה"ג שמחייב ע"ז סי' הטח"מ שהביאהרמב"ם

 שותפים הוו דלא הכא משא"כ זל"ז. כשלוחים הו"ל דבר בכל שותפיםדהוו
 לזה, זה כשלוום דלהוי תיתי מהיכא אבי מממון שאינו בעסק וא"כ דבר,לכל
 שנשאל מה על ל"ז בסי' שמואל מעיל הרב ממ"ש לע"ד לזה ראיה להביאויש
 מוכר שהיה מה דכל דהיינו השרים, בפתחי שותפים שהיו ושמעון ראובןעל
 להביא שהאריך ואחר ע"ש. בניהם בריוח חולקים היו לשרים מהםכ"א

 פלוגתא. הוייא דהשיתוף דבנ"ד דבריו בסוף כתב והרא"ש הרמב"ןמחלוקת
 עי"ש מתחייב, דאינו יודה הרמב"ן אפילו שיתוף דין להם יש אםדרבוותא
 בע"ה. לק' עוד ויתבאר לנ"ד, היא והיא לשונו להעתיק א"צ כי בטעמאמלתא

 בסימן הטור דכ' מההיא והוא הת"ח האח דפטור נלע"ד אחרינאומטעמא
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 ולוה בממונם, שותפין שהיו ושמעון ראובן על ששאלוהו הרא"ש, אביו משםע"ז
 שותפין, שהיו בטעם משמעון חובו לגבות לוי בא ועתה בשטר, מלויראובן
 ובן רבים כי איברא יע'ש. וכו' שעבוד עליו חל לא ממונו ועל שמעון עלוהשיב
 ניהו מה ממ"ש מחמתו נסתר הן הרא"ש רבינו דלבאורה תמהו כן המהשלמים
 ובנו יעקב דבינו ילמדנו עוד המתחלת בתשובה סי' ס"ט בלל בתשו'גופיה
 בתשו' כמבואר מרדעת לעשות שותפים שהיו ב' המתחלת בתשובה ובןשמעון,

 לישב תושיה הגדיל עצה שהפליא מה יעיש"ב קל"ז, סי' ז"ל ששוןמוהר"א
 סחורות לקח או ממון לוה דבשהשותף הוא מדבריו והעולה אלו.תשובות
 אם אבל משתעבד, אינו בזה מודה שהשותף אעפ"י השותפות לצורךבהקפה
 הסחורה לו שמכר אותו מיד בשותפות בכניסה הסחורה בשלקח אוכשלוה
 בעל עצמו סילק שלא כיון ה"נ השותף, גם משתעבד אז לזה ראיהואיכא
 לדעת לו להר' מנ"ל ידעתי לא לענ"ד בי אמת הן עי"ש. הסחודה אוהמעות
 תשובה מאותה דאי השותפות היה שלא כל השותף מתחייב דאינוהרא"ש
 אלא אינו תשובה באותה הרב של פירושו בל עם הרי שמעון, ובנודיעקב

 אביו יעקב שעשה שותפות מאותו שמעון דידע לאוכוחי מהדר קאדהרא"ש
 הוה מ"מ להתעסק, הסחורה שלקח הוא דהמעשה ואעפ"י מתחייב שידעוכיון
 היה ואם היה, כך שהיה דמעשה אלא דמתחייב הוא זה דמפני למימראלהו
 מוכרח, זה אין מ"מ הלואה מאותו שמעון דידע ראיה ואיכא הסחורהקונה

 בדבריו מפורש דאינו ואע"ג הלואה, מאותו ידע דלא משום איירי שםדדילמא
 חיליה דכל ואיפשר שמעון, ובנו דיעקב תשובה באותו מהמפורש סתוםילמד
 שמעון ידע בדלא לאוקומי נפשיה לדחוקי רצה דלא זו מתשובה הואדהרב
 מתחייב. אינו עסקא היה שלא דכל המציא וע"כ הלואהמאותה

 תשו' הני שהביא קי"ב, סי' בח"ב פמ"ח כהנא רב הגדול להרב עיניותבט

 דמה לישב בקיצוד שם וכתב עליו, הטובה ה' כיד עליהם והקשהדהרא"ש
 כלהו בהצמדם טעמים ג' מצד אלא אינו יעקב של בנו לשמעון הרא"ששחייב
 מהסחורה שהיה שכ' אחרונים טעמים דהב' והו איתחזדו אחדתלתא

 מוריד ואינו מעלה דאינו כ"ת בחנות שהמחו וגם בחנות, הנמכדותמהסחורות
 שהיו בגד היה ששם דמרדעת, תשובה אותה מכח הוא דהבדחו ונראהלחייובי,
 לחייבו במה נשאר לא השותף אותו שרצה החנות הניחו וגם מדדעותעושין
 שאביו ביון כלום דאינו כ' כבר טעמא והאי בשטד, שהוזבר מטעםאלא

 מהצטרפות נתחדש ומה ביחד ג' בהצמדם יוסיף ומה יתן מה שכן וביוןהזכידו,
 טעמים הג' דבהצטרפות לעיל שכת' ע"ד הרב דכונת וא"נ ביחד, טעמיםהג'

 כשו' צורך כל אומדנא איכא הטע' דבהצטדפות וי"ל שמעון דידענתברר

 דרכא ואשכחנא הד"ב. בדבדי זה דאין חייב וע"כ זה מעסק וברהנאה
 בם ע"ז בסי' מרן כמ"ש והוא הרא"ש דמדנא תשו' בהאי דעתא ליתוביאחדינא

 דבשעה משום אלא תשובה באותה הדא"ש פטד לא דע"כ ז"ל, דב ב"ימוהר"י
 דבד הוא אם אבל השותפות, לצודך שאינו להכחיש יכול היה השותףשלוה
 חי' על כת' גד"ת וה"ר עי'ש, דהשותף דמשתבע מודה הדא',2 אף שהואידוע
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 אשדות להר' וראיתי יעי"ש. וכו' שמעון ובנו יעקב ר' מתשו' מתברר שכןזה
 עי"ש. בשטר שניהם שהיו התם דשאני הוכחה, משם דאין שכ' ט' סי'הפסגה
 והוא אומדנא. אלא ליכא אכתי השטר על חתומים ששניהם דאעפ"יולעד"ן
 איני ש' דהשיב מאי לסתור שם בתשו' מהדר דמאי הרא"ש בדברי לדקדקדיש
 באומדנות להוכיח הצורך מן אינו דכ"ז גרוע, ס' דהוא עמך אבי בשיתוףיודע
 עצמו שמעון אשר השטר ניחזי לפנינו שטר שיש ביון שאומר הדבריםדכנים
 אינו שט"ח ואם עליו, חתום בעצמו שהוא כיון חייב ע"ס ש"ט הוא אםחתום
 מוכרח ע"כ כי בעצמו הרא"ש שסיים וכמו ריבית דהוי הריוח לגבותיכול
 מתברר שאינו שט"ח יהיה וה שטר אם דאפי' דה"ק הרא"ש כונתלפרש

 הוכחה דאיכא כיון טענה אינה יודע דאינו שטען מאה עכ"ז העיסקא,מהשטר

 וחוקה בחנות, הנמכרות מהסחורות שהיה עדים שיש כיון כנים ראובןדדברי
 אחר סניף ווה בשטר, נזכר שמעון וגם בחנות נותנו וגם קונהו כ'שבחזקת

 ללמדנו אלא הרא"ש כתב לא וכ"ז הענין, הוא איך הענין מן דידעלברורי
 אבל השותף, מתחייב האמור ע"ד ראיה דבשיש שטר בדליכא אחרבמקום
 דכך ללנד"ן בירב מוהר"י לדעת הענין ותוכן וכו'. מהשטר להתברר יכולבנ"ד

 השיב דמעקרא קאמאי, בה דהוו רקדוקים הרבה לענ"ד יתישב ובוהמתפרש.
 מי הריוח אבל לפרוע רוצה הקרן דלעולם פ' אביך בשיתוף יודע איניש"מ
 עדים הביא וע"ז אביו, ליעקב נתנו עסק שבתורת ראובן כדברי דהואיימר

 הכ' העדים שהביא דהיינו בשטר, הב' עצמו ממון אותו פי' הממון לקחשיעקב

 מצי לא אלו בערים דאכתי אלא עסק, לתורת לקח עצמו ממון דאותובשטר
 לחנות להביאו בדעתו היה עסק כתורת אביו דכשלקחו יאמר דמי לש'לחייובי
 בשוק, הנמכרת בסחורה העסק דהיה אומר דראובן אע"ג לקח, שניהםובחזקת

 בלתי ליה לחייובי אביו מצי לא ידע לא והוא זה לוה גילה לא שאביו ביוןמ"מ
 אביו שלקח שבשעה כיון שמשתעבד ידע דלא דאף הרא"ש השיב וע"וידיעתו,
 סחורה שהיה ממה חדא לשותפות, שהוא להכחיש יכול היה לא זהעסק

 שעשה בשטר דהרי ועוד קונהו. שניהם בחוקת דודאי בחנותמהנמכרות
 שב' דזה וכן בל', ודו"ק בנו כ הן עיסקא שהוא יודעים היושהעדים

 איכא דבזה אלא נשתעבד, זה דמפני לו' אינו וכו' כ"ש נכתב ש' וגםהרא"ש
 שמשעת שמתברר גוונא בכל וכן לשו דלקח להבחיש יכול דאינוהוכחה
 האמת דלפי' ואין ז"ל רב בי מוהר"י וכמ"ש מתחייב לשותפות לקחולקיחה
 נתפרש לא דבשטר ל"ק הא בשטר, שנשתעבד מכח הרא"ש חייבו לאלמה
 דאיכא מטעם חייבו וע"כ זה בשיתוף ידע שלא טעתו עיקר וזהו עיסקאשהוא
 פמ"א להרב ועיין ודו"ק. להכחיש יבול היה שלא ומטעם עסקא שהיהעדים
 ואין הוכירו שאביו כיון לחייובי ראוי אין בשטר שנזכר דממה שכתב קי"ב,סי'

 עשה שיעקב השאלה על שבן איברא עי'ש. חבירו במאמר משתעבדהשותף
 הרא"ש דברי להבין יבולתי לא לפי"ו אבל ידיעתו, מבלי ש' ועל עליוהשטר
 עיסקא הוא השטר אם מתברר הכל השטר ידי שעל אומר אני ועודשכתב:
 מתחייב אינו זה משום העסק בשטר מפורש אם אף האמור דלפי עי"שוכו'.
 ודו"ק. פמ"א הר' במ"ש בשטר חתם לא בעצמו ש"שביון
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 לענ"ד הרא"ש תשו' שביארנו מה דלפי הפסגה אשדות הר' לדבריהדרן
 ליה דסלקא עד שהאריר מה ועי"ש ז"ל, בירב מוהר"י ברעת שפיראתייא
 מתשובת תו שהק' מה ואולם נבון. על הולך הבל האמור ועפ"יבתימה,
 הוא השותף שלקח הבגד דהתם קשה ודאי דהא נראה לכאורההמרדעת

 מלשלם, הרא"ש פטרו ואעפי"ב להבחיש יבול ואינו בחנות הנמכרתבסחורה
 לשותפות הידוע בדבר דאפילו רב בי מוהר"י לרעת לו ' רמו ע"דוהנ"ל
 בשום מזה ידיעה לו היתה שלא ובל אח"ב מזה לשותף ידיעת לו שהיתהבעינן
 משום הרא"ש בתשו' הרא"ש פטרו וע"ב בזה, מודה שאינו בל מתחייב אינוזמן

 לחנות בגד אותו השותף הביא למה יודע שאינו ואומר השותףשמכחיש
 ואין בירב מוהר"י לדעת זה שנסתפק ששון למוהר"א וש"ר שלו. שהיהואיפשר
 תשו' הר שהביא גד"ת להר' ח2"ר ודו"ק. מוב' בר' ולפמ"ש בידיה ורפיאולאו

 גד"ת הר' מ"ש שהביא הפסגה אשדות להר' חזינא תו בדבתי'. ופי'דמרדעת
 למה השות' לצורך שלוה מודה בששותפו לברר אנו צריבים ומ"מכמ"ש,
 והק' עי"ש וכו' מספיק אינו בירב המוהר"י שנתן הטעם בי הרא"שיחלוק

 יאבד שלא בל וכת' בלישניה דייק הרא"ש דהא ליתא המחילה ואחרעליו.
 וכ' בירב מוהר"י על שהק' קו' הבנתי ולא עיש"ב ובו' וממונוגופן

 שלא כל הרא"ש רע"ש הרגר"ת על שהקשה מה כן וכמו אלימתא קו'שהיא
 בהלואה דאיירי מטעם היינו בפועל שיעבור דר"ל לפי' אף וממונו גופושיעבד
 השו' שיתחייב בדי וע"כ לקחה, דלעצמו ואיפשר לשות' ידועה סחורהשאינו

 דלישמועינן עוד שהק' ומה עצמו. השותף שישעבד לא אם אחר אופןליכא
 משתעבד לשו' ידוע דבר שהוא כל עצמו שיעבד לא דאפילו הרא"שריבותא
 דבריו עי"ש מוהריב"ל על עצמו הרגד"ת וכמ"ש כפול שישתעבד בשניומכ"ש
 תיקון דליבא גופיה בהלואה לאשמועינן עדיפא דאדרבא לענ"ד, מובניםאינם
 דזה לשו' ידוע דבר שהוא לא אם הרא"ש שסיים ממה עצמו, כשישעבדכ"א

 הר' לקו' ענין זה ואין השאלה, נשאלה דבהלואה כיון שלנו ללא נדרשנוהוי

 במעמד שהיה כל בהלואה דאפילו כתב דמוהריב"ל מוהריב"ל עלגד"ת
 נשתעבד כשלא דאפילו ריבותא דלישמוע' הקו' נופל וע"ב משתעבדכשלוה
 למוהר"י טעמא דיהיב במאי גד"ת הר' על לע"ד ק' אי ואולם חייב,בפועל
 המלוה בדעת דאטו ק', הא ע"ש דהמלוה דעתיה סמכא דלא משוםבירב
 שאותה ידע דלא משום להשתעבד בדעתו היה לא דהשותף דכיוןתלייא
 מי דא"כ עליו, דעתיה סמכא המלוה אם לן איכפת מאי לשו' היההלואה
 מעות ללוה יהיה כשלא לוה של א' אהוב בעדו שיפרע בחושבו לחבירושהלוה
 ולענד"ן דכוותא. ה"נ מלוה, של במחשבתו ישתעבד שהלה דעתו על עולההאמ
 משום חבירו כשלוה לשותף לחייב מקום יש אם דמעיקרא דבר שלטעמו

 איכא אז לשות' ידוע דבר בשהוא ובשלמא זל"ז, כשלוחין הוודהשותפין
 לקחה דלעצמו ואיפשר לשו' ידוע שאינו ברבר אבל שלוחי, דחשיבילמימר
 הודאתו מזה דידע אח"כ יודה אם ואף שותפו, בשליחות הלך לא הריא"כ

 לא הלואה דבשעת כיון המלוה, לגבי לא אבל הלוה, לשותפו דלידתעבדמהני
 ראיתי אגב ודרך ודו"ק. עליה השיעבוד דליחול שות' בשליחות שהלךנתברר
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 כיון עליו הקו' א' עליו להשיב והרבה מוהריב"ל דברי שהביאלהרגד"ת
 וכו' במודה מיירי הרמב"ם דגם היינו כהרמב"ן ס"ל הרמב"ם כת'דמעיקרא

 במע' מלמצא השות' לצורך דלוה דידע כשמודה גרע דודאי ולעד"ןעי"ש,

 גם הא ובכי לוה השות' שלצורך הלואה בשעת ידע מס' באדכשנמצא
 יכול והיה היה השר דלצורך כשמודה אבל בירב, מוהר"י כדברי מודההרא"ש

 ומכיון פליג הרא"ש מתחייב דלהרמב"ן אף הלואה בשעתלה
 הוצרך לא דהרמב"ם יתכן לא מתחייב אינו דבכה"ג ליא פשיטאשהרא"ש
 מעמד באותו כשהיה דאיירי א"ו דמתחייב בירב קרי בזיל והניחלכתוב

 בחצי דחייב דפשוט דטעם עוד שהק' ומה ודו"ק, מודה הרא"ש דגםדאיפשר
 כ"כ דהשמעינו דכמו לע"ד ל"ק הא עי"ש, וכו' בכולו דחייב פשוט טעםמאותו
 אשמוע' דרבוותא פלוגתא דהוי ככולו דחייב כאחדשלא

סימןי

 שהיא וסברה המכה, מחמת דם וראתה טחורים מכת לה שיש אשהשאלה:
 טהורה שהיא ואמרה חזרה ואח"כ טמאה שהיא לבעלה ואמרה נידותדם

 ושכמ"ה. נאמנת, אם טחורים בדם שטעתה אמתלאונתנה

 עינינו יוסף שהשיב מה שלימה תשובה יקרות, אור ראיתי חמותיתשובה:
 טהורה ואמרה וחזרה טאמה שאמרה הקושית האשה על לציון, ראשוןהפוסק
 דן. ויפה ס"ג, קפ"ה סי' מר"ן ממ"ש לה ופשיט נאמנת. אם אמתלא ונתנהאני,

 אם אבל וז"ל: יוסף ביתה מרן שהביא התרומה ס' בדברי מבואר ויותרופשוט
 עכשיו אבל נידה להיות הייתי סבורה שאמרה כגון לדבריה אמתלאנתנה
 נאמנת וכו' או הדם אלי בא חבורה או מכה שמחמת ומצאתי עצמיבדקתי
 ופשוט. נ"ד היא והיאעכ"ל,

 בפני טמאה אמרה אם ונסתפק שעלה נר"ו להפוסק עוד שראיתי מהברם
 והקשו אמתלא, מועיל אינו דבכה"ג הרט"ז בשם וכ' אמתלא, מועיל אירבים
 על שהפריז עליו ותמהני עמדי, אנכי כן לא כוותיה. דלא והסכים הפוס'עליו

 הרמב"ם מל' הק' וראשונה דנידה. חמור באיסור גדול רב על לחלוקמידותיו
 טמאה ואמרה בחצר אמה או ואחותה בעלה תבעה כיצד שכתב: מהא"בפ"ד
 טמאה כשאמרה בחצר, עמה אחותו שהיתה דאעפ"י בהדיא הרי וכו',אני

 ואמו אחותו דהיתה דנהי גמור, טעות זה מכבודך מחילה עכ'ע. אמתלאמועיל
 לבינה, בינו בסתר אלא בפניהם, טמאה לבעלה אמרה לא איהי מ"מבחצר,
 טמאה, ואמרה כחשה יראוה שלא אחותו שמיראת שאומרת שהאמתלאאלא
 הוח,קה פירש"י אמאי דא"כ הרט"ז, על נר"ו הפוס' הקשו תו ופשוט.ודו"ק
 קושיא, זה ואין ע"כ. רבים בפני שאומרת פי' ולא נידה בגדי שלבשהנידה
 דלוקין אשמועינן דשם ועוד רבים. בפני בפה לומר רחוק מציאות דהואחדא
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 דאילו נידה, בגדי שלבשה אמירתה בלי מוחזקת שהיא דהיינו החזקהעל
 עליה, בא ובעלה לבינה בינו אלא רבים בפני שלא אפילו טמאה היאבשאמרה
 נר' רמ"א דמתשו' נר"ו הפוסק בתב תו ופשוט. נידה בועל דזהו דלוקהפשיטא

 נקטו דע"ב שב' הרט"ז על הפוסק עוד ומ"ש בע"ה. בזה נדבר לק'להיפך
 דנקטו דמאי לדחות, דיש רבים בפני בשאמרה לאפוקי לבעלה אמרההפוס'
 מהני דממאיס לבעלה אמרה דאפי' לרבותא חצוד היא, דמלתא אורחאלבעלה
 ננעלו לא דחיות דשערי אלה בבל ידע הרט"ז דגם פשוט ל"נ עב"ד.אמתלא

 למהדר צריבינן ולא את"ש דבזה ב' אלא וראיה להברח הרט"ז זה הביאולא
 אחרים.אתירוצים

 קאימנא הרט"ז שהביא מפראג ליב מוה"ר דברי אעיקר עניא אנאואולם
 מה על וא"ב האמתלא מן ידעי ב"ע דלא נידה הוחזקה דשאני לחלק,במ"ש
 בפני אמרה דה"ה הרט"ז הוליד מזה אשר ב'"נ, נגד עצמה להחזיקסמבה
 בפני לו' סמבה מה על נמי דהתם ליב מוה"ר חילוק בפי ברורים ודבריורבים,
 מראה שאומרת האמתלא בבלל דאם הרבנים דמודו אני אומר עב"זרבים.
 ולבל אמתלא, דמהני והשבינות רבים בפני לומר מוברחת שהיתההברחה

 בשביל לב למוה"ר בין מעשה, חצשתה שלבשה ממה להרשב"א ביןהחילוקים
 היתה אם אבל הברח, בלי אמרה או שעשתה מחמת ב"ז לשבינותשאמרה
 על ואישה איש מסובין שהיו בגון אמתלא. מהני לדבר או לעשותמוברחת
 שהיא טעתה והאשה וביוצא, הבל בפני יין של בוס לה נתן והבעלהשולחן
 הועילה שלא עד בוש עד בה הפציר והבעל לקחתה, שלא הוברחה חצ"בנידה
 מבה דם שהיתה אמתלא נותנת ואח"ב טמאה, שהיא באומרה אלא להשמטלה

 ה' ש"ך בר' ומבואר הרמתה בתשובתו רמ"א מדברי לזה ברורה וראיהנאמנת.

 בודאי בע"א לעשות לה שא"א באחרים תלויה האמתלא דעיקרדהיבא
 ע"א, דב"ב מבתובות ללענ"ד זה להוביח ויש עי"ש. בזו אמתלא דמהניאמרינן

 אמתלא ונתנה אני פנויה ואמרה וחזרה אני איש אשת שאמרהדהאשה
 ב"ע בפני שאמרה אפילו מובח עי"ש. ובו' אחת באשה ומעשה נאמנת,לדבריה
 ובן נאמנת. רבים בפני בן לומר שהוברחה הוא האמתלא ועיקר אני אישאשת
 א' ס"ס לעיל בנבה"ב ש'ד הר' והביאו בידי(, ס' )אין הרב"ח מדברימובח

 בע"א באפשרי היה דלא טבח בין לחלק קפ"ה ס"ס הב"ח ז"ל וז"ל: ב"בס"ק
 בגדי ללבוש לה היה ולא אני טמאה שתאמר אפשר נידה גבי הבאמשא"ב
 להחמיר, ומסיק עליו ופקפק הרב"ח תי' הביא שם דהרפ"ח ואע"ג עי"ש.נידה
 שפסק ומרן התשב"ץ המתירין ורבו עי"ש. טעם בטוב פר"ת הר' ישבבבר

 נלמוד בולם דמדברי ז"ל והרפ"ת ש"ך והר' והרב"ח דטבח, בההיאבוותיה
 אם אבל רבים, בפני בשאמרה וה"ה אמתלא, מהני בע"א אפשר היהבשלא
 ב"ן שלבשה ומעתה רבים, בפני לאומרה ושלא מעשה לעשות שלא אפשרהיה
 ופשוט, הרט"ז ובדעת אמתלא, מהני ולא נידה הוחזקה רבים בפני אמרהאו
 בירה. אפר לעולם, מועט אדם נא"ה הנלע"דזהו

 ס"ט פירירהמשה
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 ורוצה שבת, בליל הבית באמצע הספסל על דולק נר לו שהיה מישאלה:
 לא, או מותר אם ספסל, של מקומו לצורך דולק הנר עם בעודו הספסללפנות

ושכמ"ה.

 דאיתמר ומאי החבית, שעפ"י האבן דתנןיבשבת מאי הבאת לציוןראשון
 האסור. לדבר בסיס נעשה במניח אבל בשוכח אלא ל"ש א"ר הונא א"רבש"ס,
 ילפינן הוה דלא וכת' ל"ל, דרב תרתי ז"ל לרב"ה שהקשו מה ליישבוכתבת
 לפי' דאילו תרתי, דקתני המשנה מיושבת דבריך דעפ"י וכ' מחברתה,חדא
 לק"מ התו' על שהק' מה והנה את"ד. אבן, במכ"ש ואתי מעות דליתני ק'התו'

 המשנה יתיישב דבריך שעפ"י שכ' ומה לשנות. התנא דרך וכן קתנידלזא"ז
 דאיצטריכו הוא לו' שהמצאת מה בל לא דילך בל לך יהיבנא דאפי'ליתא,
 בהיתרא לבקש צריכים ואנו מתני' איירי לא ובזה במניח, דאיירי דרבתרתי
 דאיירי דרב תרתי דאיצטריכו הוא לו' שמצאת ומ"ש לי. למה תרתידמתני'
 ק' התו' לפי' דאילו תרתי, דקתני המשנה מיה~כת לא ובזהבמניח

 דלזא"ז לק"מ התו' על שהק' מה והנה את"ד. אבן, במכ"ש ואתי מעותדליתני

 ליתא, המשנה יתיישב שעפ"י.דבריך שכ' ומה לשנות. התנא דרך וכןקתני
 תרתי דאיצטריבו הוא לו' שהמצאת מה בל לא דילך כל לך יהיבנאדאפי'
 דמתני' בהיתרא לבקש צריכים ואנו מתני' איירי לא ובזה במניח, דאיירידרב

 במניח דאיירי דרב תרתי דאיצטריבו הוא לו' שמצאת ומ"ש לי. למהתרתי
 לי. למה תרתי דמתני' בהיתרא לבקש צריבים ואנו מתניתין, איירי לאובזה
 איירי לא ובזה במניח דאיירי דרב תרתי דאיצטריכו בור לו' שמצאתומ"ש

 דאיצטריכו ומ"ש לי, למה תרתי דמתני' בהיתרא לבקש צריבים ואנומתניתין,
 דאין דאקצייה באבן דוקא הו"א אסור דמניח באבן אמר הוה דאי דרבתרתי
 יין ולמלאת לילך דרך הוא דהא מנ"ל ידעתי לא החביות, כין לישבדרך

 וכיון הבר, על לישב במו לימלאות כדי מע"ש האבן להוציא וצריךבשבת,
 ליה כטל החבית על שהניחו כל יין למלאת דדרך דאע"גדהשמיענו
 מיקרי דמניח דס"ל ר"ת לדעת תענה מה ועוד בכר. ה"נ דחבית,תשמישיה
 מלישב השבת לכל מיניה דעתיה אסח הרי א"כ כולה, השבת לבלשהניחו
 אבן. כמו והו"לעליו,

 מ"ש בהקדים דמתני' תרתי לפר' נראה היה לענ"ד רב"ה דבריואילולי
 דלעיל ממתני' דמ"ש שהק' הרמ"ז. בשם של"ד בס' ז"ל זקני מרמוה"ר

 יין בה אית חבית האי וה"נ ולהיתר, לאסור בסיס דהוי בתוכה והאבןדכלכלה
 כירה ס"פ התו' ממ"ש לו והק' עי"ש. חשיב דאבן תי' הרמ"ז ובשםואבן,
 בידי, אינו הרמ"ז קול ס' והנה עי"ש. שבבלכלה מאבן חשיב עציםדשברי
 פ' דלא דל"ק, נר' לו זהב בעפרות התאבקי אחר תו' מדברי לו שהק' מהואולם
 צ"ל במעות וכן החבית שעפ"י באבן אבל שבכלכלה אבן גבי אלאהתו'

 קמ"ב דף1
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 ואור"י וז'ע: וארבב"ח בד"ה דיבור אותו וקודם שם בהדייא התו' וכ"כ חשיבי.ד
 מתוקן שהוא הו"א החבית שעפ"י ואבן בטלי, ולא דחשיבי מעות דשאנידהו"א
 שהוא ר"ל אינו לסתום מתוקן שהוא התו' מ"ש והנה עי"ש. החבית פילסתום
 אלא שרי לא ואמאי לכך שתיקנו כיון תיקשי דא"כ לסתום, יום מבעודתיקנו
 אלא סכ'צ. ש"ח סי' ש"ו עי' לטלטל, מותרת בעצמה האבן גם דבכה"גנעור

 אינה אם אף לעולם התו' דברי לפי מעתה לסתום מתוקנת נמצאתשכשהניחה
 החבית עפ"י עומדת שעכ'ש כיון שבכלכלה מאבן חשיבי עכ"פמתוקנת,
 דשרי. הו"א ומש"ה ככיסוי, נר' דאבן המתני' בתרתי כאן התו' וכמ"שלסתום,
 משום צדו על מטה דבשכח באבן ל"ז קתני לזא"ז תרתי דקתני מתני'מעתה
 להתיר מקום היה במניח דאפי' ואבן, יין דהיינו והיתרא, אסורא איכאדעכ"פ
 לנער. שרי בלבד איסורא אלא דליכא מעות אפילו אלא חשוב, דאבן לאואי

 חשוב החבית שעפ"י דאבן שכ' ביצה ריש בשיטתו ז"ל לרב"ה מצאתיהטוב
 התו'. בשםוכתבו

 מהא רש"י שהק' ומה וכו'. וכסה טמן דת"ר מאי דנ"א שבת סוגית הבאתתו
 דלק"מ התו' דברי על וכת' עליו, התו' שהק' ומה שתי', ומה וכו', דאבןדתנן
 כשהוא אבל בסיס, החבית נעשה ומש"ה החבית פי על מונחת האבן כלההתם
 לשלוח שלך יפה כח דמה עליך ותמהני ע"כ. כסיס דנעשה אפשר איךמגולה
 ובאמת ליישב. נלע"ד לכתוב לך היה ולפחות דלק"מ, תר דברי על ולכתוביד

 כל מ"מ הקדרה, כל מכסה אינו אם איכפת דמאי חדא ממש, בדבריךדאין
 נאסר וא"כ לעליון, מושב שר"ל בסיס נעשה הרי הקדרה דופני עלשעומד
 במעות תענה דמה ועוד האסור. דבר מנענע דנמצא ובנענוע בטלטולכולו
 לא רש"י דל' ועוד הכר. כל פני על מונחים שהם איירי לא דודאי הכר,שעל

 זה אין הול"ל פירושך ולפי טלטול, זה אין קצת שמגולה והיכא שכ' זהמשמע
 דמעות ההיא יישב וגם מהידך כמ"ש זה פי' המאירי דהרב ואע"גבסיס.
 וכמ"צ, דבריו במשמעות אינו רש"י בל' ליישבו נרצה אם לענ"ד מ"מעי"ש,
 ומנערה, הטבלא דמסלק וקליפין דעצמות מההיא ר"ז דהכיא בההיא מ"צגם

 גמורה. וטעות הבל זה א"ד ש' למקצת מוקצה ואין בה"ש הוקצה דלאמשום
 הוא דבה'ש דבר דר"ל אותו, הבנת ולא שבת לחצי מוקצה אין בפו'דראית

 שרי. אחזי הדר כי דאידחי, דאע"ג אמרינן הא בכי אחזי והדר ואידחיראוי
 נסתלק שלא כיון בסיס, דנעשה היכא כמו עליו איסורו שעדין כלאבל

 דינין, מכמה ומבואר פשוט וזה בשבת. שנעשה אעפ"י דאסור פשיטאהאיסור
 דאסור ומההיא אסור, עליו דעודן האפרוחין לפני הסל את דכופיןמההיא
 מוקצה ואין ד"ה שם ובב"י ס"ו ש"י סי' ש"ע ועי' הביצה, לקבל הכלילהניח

 התו' הק' לא ומעיקרא שי'(ו. סס"י ובט"ז ז"ל, הרא"ש בשם מ"ש שבתלחצי

 ביצה, 2בריש עצמ' התו' וכמ"ש לק"מ דמהתם וקליפין דעצמות מההיאלרש"י
 לדבר בסיס דהוי הב' בתי' שכ' מה מינייהו וחד פיר"ת, מלבד עוד תי' ב'שתי'

 מ"ש בהשמטה התשו' בסוף ועי' מסלק. ובה"א ד"ה עי"ש והמותרהאסור
 חשיב דלא ג"כ י"ל הרז"ה, דברי לפר' לבסוף שאכתוב מה ועפ'1בעהי"ת

 ע"א מ"ז דף1
 וי'א ב' דף2
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 המניח דכל לנו וכללו שב' דבריך ומיהו ודו"ק. עי'ש לסלק דבדעתו כיוןבסיס
 היטיב. ודוק כמ'ש הכל הם בסיס חשיב דלא מוק' דבר שבתבאמצע

 דצריך משום אלא במניח בחבית אסרינן דלא פירש"י ליישבוהנלע"ד
 אבל האבן, קצת מגביה נמצא שמטה ועד האבן, שיפול כדי החביתלהטות
 הקדרה בל עפ"י שאינו ביון מהודק, אינו והביסוי מגולה שמקצתוהכא

 שרי. הקדרה וצדוד סיבוב ע"י אלא כלל הטייה בלי הכיסוי להפילואפשר
 הקדירה לאחוז שמותר הניטל בדבר וכסה נטל שאינו בדבר שטמן כמיוהול"ל

 אלא הטייה ר"ל אינו שמצדדו רש"י ומ"ש המוקצה, שמנענע אעפ"יולהוציאו
 דקכ"ח בשבת דאיתא ממאי לזה ראיה קצת להביא ויש לצדדין.שמסבבו
 מגביה שאינו דכל קמן הא ס"מ. ש"ח סי' בש"ע ופסקו ועוף חיה בהמהדמדדין

 כ' דהר"ן ואע"ג במגרר. אלא אינו סבוב האי וה"נ שרי, המוקצה מגרראלא
 מאד, קיל דזה חזינן מיהא הא מ"מ בה, נגעו צעב"ח משום ההיתר דטעםשם
 דהכא וגם מותר, אכילה לצורך וה"נ לנדדם ושרינן להגביהם שרינן לאדהא

 טלטול. הוי לא הא כי כל עלויה מאתמולדעתיה

 הק' ז"ל והוא הראב"ד משם מ"ש בחידהסיו הרשב"א ל' שהבאת ראיתיתו
 דבמקצת מ"ש בדבריך הבנה מצאתי ולא דבריו, הבנת שלא ובתבת עי"שעליו
 הוי כולו וכשמכוסה ע"ג, אינו דהכיסוי משום בסיס האוכל הוי לאמגולה
 על הוא הכיסוי דלעולם הבנה, להם ואין א"ד. ע"ג דהוא משום בסיסהאוכל
 האוכל. על לא הקדירהדופני

 בסיס נעשה האוכל אין בלל מגולה בשאינו דאפילו הרשב"א מ"שואולם
 הראב"ד דלדברי לומר שבונתו או דבריו, בכונת מתרתי חדא לומראפשר

 הכי, נימא נמי מגולה כשאינו א"ב בסיס, נעשה האוכל אין מגולהדבמקצתו
 ולעולם דליתא, א"א בסיס האוכל לעשות מזה יחוייב איך כולו שכסהדבשביל

 דיבול מגולה דבשהוא טעמא מאי ק' אכתי וא"ב לכיסוי. בסיס האובלגם
 האוכל דאין להרשב"א ליה מסתבר קחבטא דלפום אפשר או ודו"ק.לטלטל
 הקדירה האמת וכפי הכיסוי, מונחת שעליה הקדירה אלא לביסוי בסיסנעשה
 שנעשה פיה על והאבן דחבית וההיא ולביסוי. שבתובו לאוכל בסיסנעשית
 דלא של"ד בס' הרב זקני מר שחלק כמו דס"ל איפשר גרידא, לאבןבסיס
 דברי נפרש שאם אלא עי"ש. החבית ביסוי על שמונח משום ליין בסיסנקרא

 ז"ל שהוא הרשב"א, לדעת שמואל דבר הרב מ"ש נדחה ממילא כךהרשב"א
 תשמישו. בטל החבית עפ"י האבן שהניח דביון קע"ג, סי' בתשו' לחלקכת'
 הרמ"ז, קול בס' שהביאו של"ד בס' מ"ז מוה"ר שציין התי' שהוא נר' זהותי'

 ודוק. עי"ש דבלכלה סוגיא באותה שם המאירי תירץוכדבריו

 ומאבן החבית שעפ"י מאבן הרז"ה על שהק' מה ז"ל ריא"ז ל' הבאתתו
 שאינה דחבית לתשמיש נעשה לא דהאבן התם דשאני ליישב וכת'שבקרויה,
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 ועי' עימך, הדין ולענ"ד לתשמיש. אינה דנופל כיון שבקרויה אבן 1כ1לכיסוי,
 אמ"ר. ריא"ז הרברי ע"ב דקכ"השבת

 כפירש"י, ס"ל והרא"ש והרמב"ם דהרי"ף להוכיח שהארבת מה חזינאתו
 ממה זה והוכחת מניח. מיקרי השבת בכניסת שישאר ע"ד שהניחםדכל

 דלפי עליך, ותימה בדבריך. באורך ככתוב לטלטלה שאסור שכבה בנרשפסקו
 שפסקו הדין דזה כר"ת, ולא כרש"י ס"ל הש"ס דגם הוכחת לא לחהדבריך
 שהדליקו בנר כר"מ דפסק לקולא אחא כרב דקי"ל ערוכה סוגיא הואהפו'
 דלא דסבר למאן מנר הק' הרשב"א כי ואם רע"ט. סי' בב"י כמבוארבשבת

 וכמה ר"ת לדעת לזה תירוץ דיש ע"כ בשבת, לסלק שדעתו כל מניחמיקרי
 יתבאר ולקמן זה, רצו לא דהם לומר נוכל לא דח"ו כשיטתיה, דקיימימהפוס'
 בלא הענינים וערבבת לזה ענין דבריו אין הרט"ז מדברי שהבאת ומהבעה"י.
 מדברי שהביא רע"ט בסי' מרן אדברי סמוכים דבריו דהרט"ז והואהשגחה,
 דכיון עליו, חלק ומרן ומקומו, גופו לצורך לטלטלו מותר שכבה דנרוהמרדכי
 אבן במניח כמו וכו' דאיתקצאי מגו ומקומו גופו לצורך גם נאסרדבה"ש

 טעם דכל דכיון וש"ט, רע"ט בסי' הרט"ז כ' ואהא עי"ט. וכו' החביתשעפ"י
 חשיב לא בשבת לסלק שדעתו דכל בעה"ת לדעת א"כ כמניח דחשיב הואמרן

 אעיקר הרט"ז קאי לא אבל גו"מ, לצורך שכבה אחר ומותר דכוותא ה"נמניח,
 הוא לטלטל דאסור מאי הוא המרדכי דלדעת בש"ס, שנזכר שכבה נר שלדין

 ג"כ ובעה"ת ור"ת הפוסקים וכל וכל הרי"ף שפסק מה והוא גו"מ, לצורךשלא

 דפלוגתא בההיא דתלייא הרט"ז חידש גו"מ לצורך כשמט' אמנם בו.יהרו
 הרעימיה.דבעה"ת

 דכיון תמוהים. דבריו הרט"ז של רגליו הדום עפרות לחיכת אחרואולם
 א"כ האיסור, לדבר בסיס דהוי ופתילה לשמן הנח בש"ס~בהדייאדאמרינן

 גופו לצורך גם אסור דולק דבעודו לומר כרחין על האיסור לדבר ליהמדקרי
 האיסור לדבר בסיס ליה דקרי במניח החבית שעפ"י גבייאבן כדקי"לומקומו,
 האיסור לדבר בסיס הש"ס ליה דקרי דהא לומר ואין גו"מ. לצורך גםדאסור
 בסי' הרט"ז וכדברי השבת, לכל שם הנר להניח שדעתו במי דאיירי משוםהוא

 בש"ס איתמר זה דהרי החולקים, עם המרדכי דברי להשוות שרצהרע"ט

 כ"ז ועם לכשיכבה, עליו דעתו דבנר ועששית, לכוס נר בין דמחלק ר"שלדעת

 שכ' בדבריו מרן כונת זהו מעתה האיסור. לדבר בסיס ליה קרי דולקבעודו

 בכל לטלטל שאסור פשיטא דולק שהוא בשעה דהכא דכיון אמרדכי,לחלוק
 לדבר בסיס דנעשה דמשום החבית שעפ"י אבן 9במניח כדאמרינןגוונא,
 גוונא, בכל אסור בסיס דנעשה דולק בעודו ה"נ א"כ גוונא, בכל אסורהאיסור

 המרדכי לדעת גופיה מגו האי כדאמרינן וכו' לבה"ש דאיתקצאיומגו
 מגו האי נימא ה"נ מגו, משום אלא איסורא דליכא גו"מ, לצורך שלאכשמטל'

 ודו"ק. שנא, דמאי גו"מ לצורך לטלטלכשבא

 ע"א קנ"ז דף שבת1
 ע"א מ"ז דף שבת2
 קמב שבתג



 יועץ פלאשו"ת248

 מניח חשיכ דלא כעלמא דס"ל ודעימיה, ר"ת לדעת להכין יש כיאיכרא
 מתי ומצפה יושכ דאדם דאע"ג נר גכי שנא מאי א"כ כשכת, ליטלוכשדעתו
 לא תנאי ואפילו האיסור, לדכר כסיס נעשה אפ"ה ליטלו, ודעתו נרותככה
 שכנר. ד"ה דמ'י כשבת כדכריהם כמכואר התו' לדעתמהני

 ליישכ והנלע'י
 ותי' תנאי, דמהני סוכה מעצי שנא מאי שהק' שכנר, ד"ה שם דכריהםעפ"י
 זה ומטעם שכת. לצורך כידים ודחייה בה"ש הקצאתו דעיקר כנר הכאדשאני
 דדחייה כיון ליטלו, דכדעתו אע"ג כה'ש כסיס נעשה דהנר למימר לןאית

 דאמרי' כההיא והו"ל שכת. לצורך שם דולק שיהיה וקפיד שכת לצורךכידים
 להו מיחד דקפיד דכיון ומזורי זיירי כסיכי מודים הכל דקכ"ג הכלים כלכפ'

 שישתמר שם שיהיה דקפיד דאע"ג ניטל, שאינו כדכר כשטמן משא"כמקום,
 דמיצטריך איפשר ושעתא שעתא וככל לו, שיצטרך עד אלא אינו המאכל,חום
 שנתן השמן שיעור זמן עד הכא אכל עילויה, ודעתיה מיד כה"ם אפי'ליה,
 כנלע"ד. ודו"ק, עליהם שהשלהכת והשמן, מהנר מיניה דעתיה אסחודאי
 עי"ש כה'ש, עליו האפרוחין שהיו דס"ל כההיא דמ"ג התי חלקו זהומעין
 הוא שגם שלום נהר הרכ דכרי שהכאת לכת"ר וראיתי ודו"ק. עליו כעודןד"ה
 דע"כ כיון יורה ר"ת גם דכנר לחלק וכ' כהא, הא דתלה כמאי הרט"ז עלחלק
 מהני אמאי דכריו דלפי עליו, והק' עי"ש. שלהכת לגכי דכטיל כסיסנעשה
 משום הוא האיסור דמעיקרא דכיון קושיא. זו אין ולדעתי הפוס', כמ"שתנאי
 כאים אנו כסיס, הוי לא דתו שככה אחר ואף כסיס ונעשה שלהכת לגכידכטיל
 דלאחר כסיס דלהוי מקודם התנה כשהוא א"כ דאיתקצאי, מגו מטעםלאוסרו
 ומה לטלטל. התנה הוא דהרי דאיתקצאי מגו ליכא תו א"כ יטלטלנו,שיככה
 קושיא, ריח אפי' יש לא ככאן חולה לצורך נר דהדליק מההיא עודשהק'
 עי' הרשכ"א וכמ"ש הדליקוהו דלכך מטלטול הנר נדחה לא מעיקראדהתם
 וכתכת ככעה"ת הרא"ש דדעת שכ' שי"א דסס"י הרט"ז על מ"ש ואמנםכ"י.
 אינו כמקומן הרא"ש כדכרי דהרואה ומ"ש הדכר. כן הכ"י, מדכרי כןדהכין
 אסור, מניח אכל כשוכח ודוקא וכו' שהתירו מצינו הא' הדרך ממ'ש כן,אומר
 אינו ל' כאותו דהרואה אומר אני את"ד, שכת ככניסת שישאר ע"ד מניחור"ל
 לכאן, ולא לכאן לא ל' כאותו הכרח שאין הרט"ז, כדכרי ולא כדכריך לאאומר
 ד"ה ח' סעיף שם הרא"ש דכרי כראש הרואה כי הסליחה הרט"ז עםואולם
 כרור יראה וכו' גופם מחמת מוקצין שהם מוקצין שני וכו' המוקצהכענין
 רש"י. כדעתדדעתו

 שישאר עד שהניח דכל ס"ל ורש"י והרשכ"א דהרא"ש כיון דינאולענין
 הכי כסתמא, רש"י ס' מדהכיאו ומרן הטור דעת וכ"ן מניח, מיקריכה'ש

 הפסיד, לא וכעה"ת ר"ת כדעת המקל גדול וצורך פסידא וכמקוםנקיטינן.
 כידי. ואינו כ"ח כשם ש"ט סי' הכאה"ט וכ"כ דרכנן. דמוקצהכיון

 והכאת וכו', גופו לצורך אלא ל"ש א"ר דרככ"ח מימרא שהכאת ראיתיעוד
 מקומו לצורך כמניח דאפילו מדכריו דנראה רי"ו כשם שהביא כ"י מרןדכרי
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 הזאת, החרדה בל מה עליך תמיה ואני מרן. ע"ד לתמוה והארבתמותר,

 ביון אבל החרשתי, הגה"ה שום בלי רי"ו דברי מיישב היית אםדבשלמא
ליה ניחא לא ז"ל דהוא מרן, על לתמוה יש מה הגה"ה עם ליישב באשדאתה
 להגיה צריך מרן מ"ש לפי דגם שבתבת ראיתי וגם הס'. להגיה ידלשלוח

 דאמר רב היפך הם רי"ו דדברי נמצא מרן דברי דלפי עליו ותמהת רי"ו,דברי

 הבנת שלא לי פשיטא בי אומר ואני בדבריך. בבתוב ובו' בשובח אלאל"ם

 אסור מעות עליה שיש מטה מרן(, שהבין )מה וה"פ מרן, הבנת לפי רי"ודברי
 אבל שב' ל' מסוף מובן וזה לטלטל, נקט ול'י בנעור אפילו ור"ללטלטלה,

 במניח ודוקא אח"ז, תיבף במ"ש במניח דאיירי דברישא ממילא מנער,שובח

 דאמרינן והא וב' דהדר מאי מעתה לנער, אפי' הוא אסר דקא טלטולהאי
 בדבריו נזבר שלא מפני ארישא, דקאי צ"ל גופו לצורך דוקא לטלטלדאסור
 לטלטל דאסור לך דאמרית דמאי קאמר ואהא ברישא, זולתי לטלטלאסור
 רש"י בס' רי"ו דס' מעתה ונמצא גופו, לצורך דוקא במניח בנעור,אפילו
 פליג, מקומו לצורך ובשהוא גופו, לצורך בשהוא לנער אפילו דאסורבמניח,
 מרן, על תלונותיך בל מהר סרו ובזה גופו. לצורך אפילו לנער מתירובשכח

 קל דבר היה דאם קאי קושטא ואולם להגיה. צריך מרן לדברי דגם מ"שוגם

 ברישא רי"ו בדברי מגיהים והיינו הבונה מדעתינו שנעלם בל הס'להגיה
 עם דעתו לבוין בדוחק אפשר היה לנערה, שאסור לטלטלה שאסורבמקום
 עמו ר"ל לטלטלה דאסור דאמרי' והאי בסיפא דאמר מאי ולפרש רש"י,דעת

 דוקא טלטול לא אבל מותר דוקא נעור דבשבח דברינו, מדקדוקשנראה

 להגיה, דצריך דמלבד טובא, דחוק דעב"ז אלא בת"ר, ובמ"ש ובו' גופולצורך
 נתפרש שלא אמה דבריו לקבוע לרי"ו לו דמה מדוקדק, אינו בעצמו הל'הנה

 ודו"ק. ובו' דוקא נעור אלא שרי דלא והא הול"ל, הביבדבריו,

 לטלטל סמבו מה על חפץ דברי למצא בת"ר שבקש מה הוית חזי דנאבתר
 חדש נר מטלטלין דת"ר, דמ"ד, שבת סוגית בידך ומייתית שבבה. אחרהנר
 נר מט' אין קאמר הוה דאי ותי' נ"ח, מטלט' למיתני ל"ל ודקדקת ישן, לאאבל

 וליתא, ע"ב. לאיסור מלאבתו דהוי ומשום מטלטלין, דאין נ"ח דה"ה הו"אישן
 אין סתמא נימא דאל"ב שרי, דחדש פשיטא ישן נר מט' אין תני הוה אידאפי'

 וע"ב חדש, אפי' מט' אין ולימא רבותא דלשמועינן ועוד סתם. נרמטלטלין

 שמלאבתו בלי משום טעמא דהו"א מ"ש ומעיקרא חדש, ממעט ישןמדנקט
 בו למלאת כמו לתשמיש דחזי דכיון נכון, אינו חדש דאפי' יוצא וא"בלאיסור
 מוברח, היה הדקדוק ואם הדליק. שלא ב"ז לאסור תיתי מהיבא וביוצאמים

 יכולים היינו ובזה ליה, קרינן ישן שהזמינו דנר דקמ"ל לומר יבוליםהיינו
 אלא ותר. ברש"י עי'"ש שיחדה, מטה דאמר לר"י דמק' לק' הש"ס קו'להבין

 ההיתר לאשמועינן דלישנא אורחא דהבי דקדוק ב"ב אינו לענ'ידמעיקרא
 להיפך, ובן ההיתר, נשמע דמהאסור אע"גוהאסור

 דקדוק והוא יתר, שפת דזהו לטלטלה מותר בבתה דנקט מאי דקדקתעוד
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 מצי הוה דשפיר הבנתי, לא כוס אבל משום ליה כבתה דנקט ומ"שנכון.
 הדולק, נר דדוקא הרישא מ"ש היפך והוי כבתה בלא וקערה כוס אבללמימר

 קודם אפי' אופן בכל שכבתה דכל רבותא יתורא בהאי דקמ"ל לומרומשנלע"ד
 משום בש"ס דר"ש טעמא דיהיב כיון דסד"א מותר, בנר שמן יש דעדיןהזמן
 דעתיה הוה דלא נימא הזמן קודם שכבה כל א"כ עילויה, דעתיה זוטרדבנר
 יכול שהיה שעור עד להמתין צריך וא"כ לכבות, שמהר זמן באותועלויה

 דקדוקים הב' כי וש"ר רמ"ז סי' ח"א הלק"ט ועי' קמ"ל. לטלטל, כדילהדליק
 כתבתי. והנלע"ד בעצמו הרב כ' ב' על ותירוצך ה' חפץ הרב דקדקםשדקדקת

 משום טעמא דנקט רש"י על הק' ס"א ח"ב קודש אדמת דהרב כתבתתו
 משום טעמא קיימא ואביי יוסף דלרבי וכ' למסקנא. הכי קיימא דלאמכבה
 עביד קא לא מכוין לא דכי התם דשאני כסות דמוכרי מההיא ול"קמכבה.
 הכרח הכרחת וע"ז שיכבה, אפשר מכוין לא כי דגם הכא משא"כאסורא,
 בכילאים דגם ומבוטלים, בטלים דברים הם הישוב ועיקר עליו. להשיבשא"צ
 אפשר להתחמם מתכוין שאינו אף בלבישתו, איסור לידי דבאאפשר

 מכוין. ואינו הואיל דשרי אלא כילאים, איסור ועובר מתחמם הואשבלבישתו
 הבנת איך ידעתי ולא מכוין. ואינו הואיל איסור עושה אינו יכבה אם אףה"נ
 הנאת לידי יבא ממילא אם אף דמשמע וכו' יתכוין שלא ובלבד ר"שמ"ש

 רבא, קו' הבנת איך ידעתי לא דבריך לפי וגם שרי, מתכוין שאינו כלחימום,
 דבריו. על לעמוד יכולתי ולא זו, קו' לתרץ שכ' רמ"ז סי' שלום בנהרועי'

 והדבר משונה, שהוא הלכך במ'ש בל' ודקדקת הרי"ף דברי הבאתתו
 כר"ש דקי"ל ואע"ג שכ' דבריו ראש עם מקושר הוא הלכך דהאפשוט,

 הלכך סיים וע"ז ורבינא, ר"א מדברי לה ומוכח הלכתא, לית בהאבמוקצה
 במוקצה כר"ש דקי"ל להרי"ף ומנ"ל להק' יש ואם וכו'. נר כר"ש קי"לדלא

 ואינו אחר ענין זהו כוותיה, דהלכתא ס"ד הוה בנר דגם שנאמר לכדידעלמא,
 שכ' דבריו, בראש הוא הרי"ף בל' קצת לדקדק יש ואם כלל, הרי"ף בל'תלוי

 כר"ש, דקי"ל לן פשיטא מהיכא דהרי הלכתא לית בהא כר"ש דקי"לואע"ג
 מוכח ומהתם שהחשיך מי בפי' הרי"ף שכ"כ וכמו דרבינא, מההיא שהואע"כ
 וגרסי' וכו' ת"ר הול"ל, והכי זה, ידע זה דידע ומאן בהא, כוותיה הלכתאדלית
 מוקצה ובשאר וכו', נר הלכך וכו', דפליג היכא כל וקי"ל וכו', שהחשיך מיבפ'

 לית בהא כר"ש הלכתא דקי"ל ואע"ג דבריו כראש לימא ולא כר"ש.הלכתא
 ודו"ק. וכו' וגרסי' לאתויי ליה הוה מיד אלאוכו',

 גופו לצורך הנר לטלטל דמותר ראבי"ה בשם הביא השה"ג כי הבאתתו
 רע"ט סי' ב"י מרן דברי הבאת ושוב צ"ע. ראביי"ה דטעם כ' ז"ל והואומקומו,
 כשאין הוי דמניח כר"ת, ס"ל דהמרדכי ליישב מדידך וכ' המרדכי, עלשחלק
 בעצמך ואתה וש"ט, רע"ט סי' הרט"ז דברי הם והן השבת. כל ליטלודעתו
 דברי ולעיקר דבריך, ששכחת לך היה מה ידעתי לא לעיל, אותוהזכרת

 קנ"ו דף שבת1
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 עוד להק' יש השה"ג מדברי כי אני רואה ועתה הנלע"ד, לעיל כ' כברהרט"ז
 עי"ש. המרדכי מדברי להיפך מוכח התו' שמדברי כת' שהרי הרט"ז, דבריעל
 בעה"ת, כדעת מניח בפי' ס"ל התו' דהרי הרט"ז, דברי הפך בהדיא הריא"כ

 הרב למדו מהיכן מצאתי לא בעוניי דאני אלא גו"מ, לצורך בנר אסרוואפ"ה

 דמ"ד למעות שיחדה מטה ד"ה התו' ממ"ש שהוא לומר ואין התו',מדברי

 דדמיא טעמא כדיהבו דהתם עי"ש, דיחדה כיון ל"רי גו"מ לצורך גםדאסור
 ולפי דוקא, להדלקה כשיחדו בנר ודכותא לכך, דיחדה כיוןלחצוצרות,
 לאסור באים אנו אין הכא אבל בחול. אפילו בו והדליק כשיחדו שםהמסקנא

 מגו אמרינן אי גו"מ לצורך אפי' בה"ש, דנאסר משום אלא זה,מטעם

 לק' וע"ע ודו"ק, לזה ענין אינם התו' ודברי האיסור, כשנסתלק גםדאיתקצאי

 לו' מוכרח גו"מ לצורך דאסר מרן דכדברי דעתי על עלה ולכאורא מ"ש.בע"ה

 והאי בשבת. בו שהדליקו הנר מן חוץ מטלטלין הנרות כל שכ' הברייתא,מל'
 כלים שאר כמו גר'מ לצורך דוקא דאיירי צ"ל מטלטלין, הנרות כלדקאמר

 אפי' היינו אסור, וכו' הנר מן חוץ דקתני מאי ממילא לאיסור.שמלאכתו

 ח"א קל"ז סי' להתשב"ץ דראיתי אלא עי"ש, בהג"א שכ"כ וש"ד גו"מ,לצודך

 הרמב"ן בשם הביא ושוב לאיסור. מלאכתו חשוב שהנד למימר בעא הואשגם

 הדאב'י בשם שכ'ז"ל
 כהנ"צ דלא וזה להיתד, מלאכתו חשיב דנר ז"ל

 ומעתה עי"ש. גו"מ לצורך דוקא דמסריח שכ' יב ס"ק רע"ט בסי'והדמג"א
 כ' נמי דאיהו סוגיא באותה המאירי להר' ועי' שכ'. הראיה לה אזדאממילא

 שמלאכתו כלי כל כדין גו"מ, לצורך אלא לטלטל שרי דלא אומריםשיש

 עי"ש.לאיסור

 . ע"ד לעמוד בידי אינו הב"ח ודברי דביצה המרדכי ל' שהבאתומה

 עליה היו אם התחתונה המפה לטלטל בצ"ע דמסיק הרט"ז דברי הבאתתו
 דהיה כיון לטלטלה ש"ד התחתונה דהמפה כתבת וע"ז העליונה. וכ"שהנרות,
 כת' יפה לענ"ד ובהא ע"כ. וההיתר לאיסור בסיס דנעשה נמצא לחםעליה

 שפסק רע"ט סי' ב"י למרן דחזינן דאע"ג שאבאר. וכמו שסברת כחךוישר

 י"ד, ס"ק שם הרט"ז הסכים וכן לחם בו שנותנים ע"י הנר לטלטלדאסור

 שצריך בנ'ז וא"כ הלחם. משא"כ לאורו, לו שצריך חשוב דהשמן טעמאהיינו
 לדבר בסיס שפיר והוי השמן, כמו חשוב נמי הלחם הרי לסעודה הלחםלו

 בסי' כנה"ג בשיירי כן מצאתי מסברא, קיימתיו זה שחילוק ואף נמי.המותר

 שעל המפה גם להתיר מ"ש אכן עי"ש. הסינ"י בהיתר מ"ב ס' משםרע"ט
 דהתם החבית, שעפ"י מאבן שנא דמאי לך. מודה אני אין טעמא, מהאיהלחם

 דכותא. ה"נ החבית, עפ"י שהוא מפני אסור ועכ"ז ליין תשמיש החביתנמי

 וע"כ הכיסוי, מחמת הקדרה לאסור באים אנו דהתם דהר"ן לההיא כללול"ד

 בסיס הוי דהמפה כאן משא"כ לאסור, בסיס הוי דלא הקדירה נאסר שלאכתב
 התם, כמו בסיס אינו דהמפה לכשנאמר למפה תשמיש אינו והנר שעליו,לנר

 ודו"ק. בסיס נעשה דלא הקדירה צורך הוא דהכיסוידכיון
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 דתחתונה המפה התיר לא מדוע הרט"ז דברי ליישב דאפשר וראיתישבתי
 אבלו בבר המפה לסלק דבשבאים משום המותר, לדבר גם בסיס דהוימטעם
 לחם מעט מניח גבי הפוס' ובמ"ש חשיבי, לא פרורין ישארו אם ואףהלחם,
 נעשה הרי לטלטל שאסור הנר עליו שנשאר ביון וא"ב ע"ע. הנר לטלטלבנר

 ג"ב המפה אזי גוי ע"י הנר סלק אם ומיהו גרידא. האסור לדבר בסיסהמפה
 האיסור היה אם אבל ד"ה ח' ס"ק ש"י סס"י עצמו בט"ז עי' לטלטל,מותרת
 בשלקחו אף המפה לאסור ש"ט בס' באן שצדד במו ולא בה'ש, לבדעליו,
 לדבר בסיס המפה היה בה"ש מ"ם דלפי משום ע"ע, בה"ש שהיו בלהנרות
 מוקצה דאין מותר האסור שסלק בל אח"ב, נאסר בי ואף והמותר.האסור
 באן. שנשמט מה התשו' בסוף עין בנלע'ז. שבתלחצי

 י"ג. שיטה ע"א דב"ח לעילנשמט

 ומנערה, הטבלא את מסלק ובה"א ד"ה ד"ב בביצה לרב"ה ראיתיואח"ב
 ומשקים אובלין שם דהוו ביון א"נ ובו', האסור לדבר בסיס היא והלאתימא

 דיש דאיירי א"נ ב' ומדלא עב"ל. ובו' המותר ולדבר האסור לדבר בסיסהרי
 דאם וקליפין, עצמות אלא אובלים שם יש לא עבשיו דלעולם משמעאוכלים
 דיש דאיירי למימר להו הוה אובלים, יש כן עצמות דיש דבמו לו'כונתם

 ועוד האבילה. בשגמרו אובלים למהוי הוא פסיקתא מלתא דלאו ביוןאובלים,
 מקובצת ובשי' בדב'. ודאי אלא אובלים, שם דיש הול"ל הבי דקאמר, דהוומאי
 מדבריהם, למדין נמצינו א"ב בדב'. מורים התו' ודברי אובלים שם דישב'

 ההיתר נסתלק דאח"ב אע"ג המותר, לדבר בסיס נעשה דמתחילהדביון
 לטלטל ומותר מקודם שהיה והמותר האסור לדבר בסיס חשוב האיסור,ונשאר
 היה דמתחילה ביון בנר דה"נ שב' הישוב לה אזדא וא"ב גרידא, האסורעם
 לטלטל', מותר הנר ב"א השולחג על נשאר דלא אע"ג המותר, לדבר בסיסג"ב

 בשמו ג"ב ומביאו הבלים, בל ר"פ ז"ל להרז"ה התר דברי מעיןואשבחנא
 לא בשבת שמת דמת שב' הצד, מן דטלטול בסוגיא דמ"ג בשבתהריטב"א

 אלא לאסור בסיס היה לא דמאתמול ביון האסור, לדבר בסיס המטהנעשה
 נוטים שדבריו מת, דטלטול סוגיא באותה ז"ל להרא"ש ג"ב ועי' המותר.לדבר
 לפני דס"ל בההיא בסיס, דנעשה למימר שייך בשבת דגם דמצינו ואע"גבך,

 לחלק צריך דברינו, בראש ובמ'ש ליתן דאסור הביצה תחת והבליהאפרוחין
 המותר, לדבר בסיס עשאו ולא בה"ש בסתמא דהיה בבלי שייך דזהלדעתם
 בסיס נעשה בשבת היה שהנחתו אף אסור, דבר עליו הניח השבת ביוםואח"ב
 מטה במו המותר, לדבר בסיס מבערב שעשאו בדבר משא"ב האסור.לדבר
 לדבר בסיסותיה בטל לא בשבת אח"ב דמת אע"ג מבערב, החי תחתשהיתה
 ובמ"ש דהרז"ה הא בי ס"ל ז"ל דהתו' הדברים בנים אם דלפי"ז אלאהמותר.

מוהרש'י
 למימר להו דלמה הבא, ק"ק דשם התו' בדברי סוגיא באותה שם

 לדבר בסיס דנעשה בהדיא ולימא והמותר, האיסור לדבר בסיס דנעשההבא
 סי' בט"ז ועי' ודו"ק. בסיס חשיב לא וקליפין עצמות אח"ב שיש דמההמותר,

 קכ"ב שבת1
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 בסיס חשיב דלא בשבת, המפה על שנפל הניצוץ לנער שהתיר ה' ס"קרע"ז
 ודו"ק. טעם טוב לדבריו נמצא שב' הרז"ה דברי ועפ"י נפל. דבשבתכיון

 שם דהוו אע"ג השולחן עם הנר לטלטל בהא לצדד יש אכתי שיהיהאיך
 מתחילה דהתם וקליפין, דעצמות לההיא ולא דמטה לההיא דל"דאוכלים,
 אזלינן האסור לדבר בסיס נעשה אח"כ כי אף וע"כ ההיתר, לדבר בסיסנעשה
 דלהיות אלא נמי, לנר בסיס נעשה נמי דמעיקרא הכא משא"כ מעיקרא.בתר
 לדבר בסיס נשאר ההיתר שסלק וכל לטלטל, הותר היתר ג"כ עליודהיה

 נעשה לא מדוע ז"ל הרז"ה כונת לומר אפשר א"נ צ"י. והדבר ודו"ק,האיסור
 בה"ט שהניח דכל ז"ל רש"י דדעת דאע"ג והוא, האסור. לדבר בסיסהמטה
 דמה תימא ולא בסיס. נעשה דלא מודו כ"ע שבת, באמצע ליטלו דבדעתואע"ג
 הסל על בה"ש היו דאם באפרוחין, דכוותיה דמצינו הלזה לחילוק ישטעם
 מגו אמרינן בה"ש, הפריחם שלא כל ולהבריחם להפריחם דבידוצע"ג

 נאסרו לא להפריחם דבידו כיון היום ובאמצע יומא, לכוליה ואסורדאיתקצאי
 אלא מגו לו' כדי מבערב בסיס נעשה דלא כיון במטה וה"נ עליו, בעודןאלא

 לטלטלו אלא צריך אינו עצמו דכל לטלטלו דעתו שבת ובאמצע שבת,באמצע
 כל דעכ"פ חדא, כלל. דאפרוחין מההיא מעתה להק' ואין מותר. לצלמחמה.
 לחלק האמור ועפ"י ודו"ק. לחלק יש ועוד לטלטל, בדעתו אין עליושעודן
 שאמרו אותה מובן בסיס חשיב דלא מיד לסלק אדעתא שבת באמצעדמניח
 כלי טעונה בהמתו שהיתה דמי ר"י התם דקאמר דקנ"ד, שהחשיך מיבפ'

 זוטרי בשליפי התם ומוקי חזייא, דלא דאומנא בקרני לה ומוקי וכו',זכוכית
 הכרים נעשו דהרי למידק ואיכא עי"ש. אח"כ ושומטן כרים תחתיודמניח
 לשומטן ע"ד שבת באמצע דמניחן דכיון לומר ע"כ אלא האסור, לדברבסיס
 דמגביהין סוגיא באותה ז"ל להריטב"א וראיתי זכיתי ואח"כ בסיס. נעשולא
 ויגל, ליבי שמח כמ"ש. ותי' שכ' זו בסוגיא שהחשיך מי בפ' וכאן השולחן,מעל

 מ"מ מחיפוש, חיפוש ולמילף להאריך שאמרו מקום זה כי ידעתי ביניוידעתי

 בעלמא להערה יהיה וזה ב"ן, בעהי"ת עוד אשנה ולשאפנה מסכים, הפנאיאין
 ב"ן. עוד אראהואשובה

 מה על שכבה אחר הנר לטלטל שנהגו חפץ דברי למצא כדי כת"רוהנה

 לר"י וא"ת שהק' השמן, מותר ד"ה שם דשבת התו' דברי ואייתית אתא,יסמכו
 בדבריהם ודקדקת תנאה, דמהני רעועה בסוכה כמו תנאי יועיל לאלמה

 מהני דלא ר"י בדברי מצאו דהיכן ועוד לר"מ. ולא לר"י הקו' נקטודאמאי
 יהודה רבי דנקטו מ"ט נראים. שאינם הדברים בדברים הארכת וע"זתנאה,
 לפסק נחתו לא דהכא בהא, לן איבפת מאי ידענא לא כוותיה דהלכתאמשום

 דאמאי דר"ש אליבא נמי מק' התו' והרי לר"י, בין לר"מ בין ק' והקו'הלכה,
 כר"י קי"ל לא דאנן טעות, זה דמעיקרא ועוד מטפטף. בשמן תנאי מהנילא

 קי"ל ואנן כר"ש, מיאוס מחמת במוקצה קי"ל ואנן ישן, נר לטלטל אוסרדאיהו
 מודה שהדליקו דבנר ולהיות שהדליקו. מנר חוץ מטלטלין הנרות דכלכר"מ



 יועץ פלאשו"ת254

 במוקצה כר"י דקי"ל שהחשיך מי בס"פ הש"ס נקט הכי משום לר"מ,ר"י
 דבריהם תנאי, מהני דלא להו דפסיקא דמאי שתירצת ומה איסור.במחמת
 נמי ה"ה אסור, ועכ"ז עילויה דעתיה שבת של דבנר שסיימו אמהסמוכים
 עדיף דתנאי כלל, ליתא לענ"ד הכי דפי' א' למפ' דחזינה אע'צ א"ד.כשהתנה
 מהני דלא לת"ק דאפי' התו', דמייתו המביא בסוגית כמבואר עילויה,מדעתיה

 דא"כ עוד ומ"ש עי"ש. מהני תנאי עכ'ץ רעועה, בסוכה עילויה דדעתיהמאי
 קמ"ל דברישא זה, שייך אין דכאן כונתך ידעתי לא בדידה וליתניליפלוג
 היתרא לן לימא דלא לומר שייך והיכי האסור, נר ואח"כ נרות דשארהיתרא
 בשבת, שהדליקו בנר גם היתר לן משכחת דזמנין ולישמועינן נרותדשאר
 לאקשויי שייך דלא הנר' דלפי ועוד איצטריך. נרות דשאר היתר גםדעכ"פ
 הב' דמיהדר הא דמקשי התנא, דנקט הב' בחלוקה אלא בדידה וליתניליפלוג
 אחרת בדרך למצא ל"ל הרישא, היפך לאיסור או להיתר או ב' חלוקהלמצוא
 ודו"ק. שדיבר ענין באותו אחרת חלוקה וליתני לפלוג שדיבר, מהעניןשאינו
 ברישא דמוזכר ר"י נקטו והם ל"ד ר"י דנקטו מאי על הדקדוקיםולעיקר
 ברור נר' תנאי מהני דלא בפשי' דנקטו ומאי להאריך. רצו ולא לר"מ,וה"ה
 וכ"כ תנאי, דמהני דוכתא בשום חידושא האי כי כל אשכחן דלא משוםשהוא
 לק' להריטב"א כן מצאתי ושוב מנשיא, רב אמר ד"ה ע'צ ד"ל בהמביאהתו'

 תנאו, לפי הכל עליה התנה ואם דקתני דסוכה ההיא הש"ס כשמביאכסוגיא
 דהכא דבריהם שנראה ולמה ופשוט. רב"ה של זו קו' הריטב"א מביאששם
 כ' מנשיא א"ר ד"ה ושם תנאה מהני דבסוכה כ' דהמביא,דהכא דבריהםהיפך
 דבור אותו על נעמוד ולקמן שם, במוהרש"א עי' במסק', הכי קיימאדלא

בע"ה.

 דההיא מהירו' הרמב"ן ראית על שפקפק צ"ג, סי' הריב"ש דברי הבאתתו
 דמנ"ל תמהת וע"ז דאיתקצאי, מגו ליה דלית דר"ש אליבא אלא איתמרלא

 לר"צ דודאי כלל, השגחה בלא והם בדבריך, ככתוב וכו' מגו לר'"1 ליהדלית
 בסיס, שנעשה משום אסור, דלוק דבעודו צע"ג שכבה נר מדשרי מגו ליהלית
 כונתו, הבנת לא הר"ן ל' שהבאת ומה מגו. ליה דלית מוכרח מותר, שכבהאחר

 דאפילו פי', מגו. דלימא ליה לית איסור מחמת במוקצה דאפילודכונתו
 אפילו מגו אומר שאינו כלומר מגו, לומר ליה לית איסור מחמתבמוקצה
 ליה לית איסור מחמת במוקצה דאפי' הר"ן כ' ולא איסור. מחמתבמוקצה
 הראשונים בדברי וע"ע עליו. בעודן ד"ה דמ"ג שבת תו' ועי' פשוט, וזהמוקצה

 בארה. ומשם מסתברא ה"נ הש"ס מ"ש על מ"ש העמוד ריש דמ"הלק'

 וכו', מגו אמרינן לא בנר דהכא הריב"ש קו' דמישב התשב"ץ הבאתתו
 וכו', שהדליקו נר דאסרו ור"מ דר"י מט' מגו אמרינן דלא דא"כ עליווהקשית
 כשהתנה אלא דאיתקצאי מגו אמרינן דלא אמר לא דהרב כלל, קושיא זוואין

 כל ד"א, מחמת אלא חזי דלא עצמו מצד אינו דנר דמוקצה דכיוןמקודם,
 אע"ג התנה כשלא אבל מגו, אמרינן לא מקודם התנה והוא האיסורשנסתלק

 קנ'ץ דף שבת1
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 כונת דכך ופשוט מגו, אמרינן בה"ש שנאסר כל עצמו, מצד היה לאדהאיסור
הרב.

 דקאמר במאי הריב"ש, בדברי עיון מקום דיש חזינא ענייא אנאואמנם

 סוגיא היפך הוא דלכאורה תנאי, מהני לא מגו דאמרינן דקי"ל לדידןדדילמא
 מהני ומי ומק' תנאו, לפי הכל עליה התנה ואם התם, דקאמר דהמביא.ערוכה
 מהאי המורם בפירש"י. ועי"ש דעלמא, לסוכה אתאן סיפא ומתר' וכו',תנאה
 מגו משום טעמא וע"כ כשנפלה, רעועה בסוכה דאסר שם לת"ק דאףסוגיא

 מההיא נסתייע דהריב"ש ואע"ג תנאו. לפי הכל כשהתנה עכ"זדאיתקצאי,

 דאם בה"ש, כל מהם בודל איני להתנות דצריך טעמא היינו שם סוכהדנויי
 אבל ודו"ק. סוגיא באותה במוהרש"א עי"ש יכול, אינו ליהנות לכשיפולמתנה
 אחר השמן בהנאה דמותר בנר וה"נ לכשיפול, לו' תנאה מהני דעלמאבסוכה
 קא דהריב"ש לתרץ אפשר ואי וליהנות. לטלטל לכשיכבה תנאה דמהניכביה,
 קיימא דלא במלחמות מבואר סוגיא באותה הרמב"ן ודעת ז"ל, להרמב"ןמק'
 דק', הרמב"ן לדעת כ"ש דאדרבה דעלמא, לסוכה אתאן דסיפא תירוצאהך

 איני שאמר התנה דאם דסוגיא, במסקנא יוצא פירחטו דלפי בדבריו,דמבואר
 יבדל, שע"כ המחוברים סוכה בעצי גם קדושה חלה לא דמעיקרא בה"ש,בודל

 ברור לענ"ד נר' ועוד ודו"ק. זה תנאי דמהני בנר רבותא וה"נ זה, תנאימהני
 המצוה מצד שכבה אחר דהיינו מצותה, אחר נאסרת שאינה שבת שלדבנר
 אם גם א"כ עי"ש, מוהרש"א כמ"ש וכו' חג דמה בסוכה כמו בנר קרא לןדלית

 אלא בודל דאיני לתנאי הוצרכנו ולא דמהני, לטלטל שיכבה דלאחריתנה

 ודו"ק. עי"ש בדבריו הרמב"ן שביאר וכמו מקדושתן לאפוקינהו סוכהבעצי

 אליביה מק', מאי ידענא לא הרמב"ן על להק' קאי דאיהו ז"ל דהריב"שבאופן
 וצ"ע. ערוכה סוגיא הםדדבריו

 חש דלא אלא וכו' למפרך דהו"מ שכ' מנשיא א"ר ד"ב שם התו' דבריוהנה
 כדעת הסוגיא אינהו מפרשי אי אף תמוהים דבריהם במסקנא, נשארדאינו

 דמהני אמת דין הדין למסקנא גם הרמב"ן דלדעת ביארנו דכברהרמב"ן.
 דהתו' לומר הייתי וסובר היטיב. ודוק וכמ"ש איסור, מחמת במוקצה גםתנאי

 באומר ורבא אביי מסיק דכי ס"ל ואינהו הסוגיא, בפי' איתם אחרת רוחז"ל

 דעלמא בין בסוכה וממילא תנאה, מהני לא אחר דבאופן לומר באו בודל,איני
 בברייתא דקאמר מאי ומעתה בודל. הוא דע"כ תנאי, מהני לא דמצוהבין
 ודו"ק. סוכה בנויי דאיירי לדחוקי צריך תנאו, לפי הכל עליה התנה ואםלעיל

 ז"ל למוהר"ם חכמים עיני במאיר וש"כ דחוקים, דהדברים אני דרואהאלא
 דחוקים ודבריו בחה"מ, ליהנות כדי דאיירי דלעיל הברייתא דברישפי'

 הרא"ש בתשו' הצצתי כ"ז אח"כ כי בשמים ועדי ממ'ש, יותר לענ"דורחוקים

 ויגל. ליבי שמח עי"ש הרי"ף, לדעת שדרכנו הדרך שדרך וראיתי כ"ב,כלל

 דא הלבוש, ככונת מור"ם דכונת ברור הלבחט, ול' מורם ל' שהבאת מהועל
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 יש מה ראיתי לא הטוכ, כדרכו בקיצור מור"ם דל' אלא היא, חדאודא
 כאלו. דספרא בפשיטי וליתן ולישאלהאריך

 קדים, יסע האלו העינינים בכל הלכה, לענין אליך אבא נא הבאמעתה
 ודאי נר' ומקומו, גופו לצורך תנאי' בלא שכבה אחר הנר לטלטללענין

 להר' חזינא כי איברא דשרי. המרדכי דברי דדחה מרן כדעתדנקטינן
 ומקומו גופו לצורך לטלטל להתיר דיש שכ' יעקב אהלי בס' בתשו'מוהריק"ש

 ואדרכה רבויא, האי כי חזינא לא ענייא אנא אמנם עי"ש. המכשירים רבוכי
 דברי דחה הרמתה בתשובתו ז"ל הרב והנה האוסרים. רבו כי איפכאאשכחנא
 כלל איירי לא שם דהרמב"ם כהמרדכי, דלא הרמב"ם דדעת שכ'מרנא
 בראש הה"מ כמ"ש ר"ל להם, הוצרך אם דנקט והאי ומקומו, לגופובצריך
 לצורך, אלא שרי לא להיתר שמלאכתו כלי דאפילו הרמב"ם דדעתהפרק,
 גופו לצורך שלא גם שרו הפוסקים רוב מיאוס מחמת דכמוקצה ע"זויעיד
 שמורה להם הוצרך אם הול"ל לא דא"כ תמוהים דבריו ולענ"ד את"ד.ומקומו
 הרמב"ם נזהר דבהא שנא דמאי ותו לא. ותו צורך, יש אם אלא לגופם,שצריך

 פרק, באותו לטלטל שמתיר דוכתי, משאר יותר צורך שיהיה דצריךלהודיענו
 ממילא גו"מ לצורך להם הוצרך אם ה"ק, דהכא א"ו הוצרך. אם כתבולא

 שכ' דכיון ותו גר'מ. לצורך אפילו אוסר אסור, עליו שהיה בכלי דאסורדלעיל
 שהוא וכו', כגון דמיו יפחתו שמא עליו שמקפיד כלי כל ט' בהלכהמקודם
 גופו לצה-ך אפי' לטלטל שאסור וידוע כיס, חסרון מחמת מוקצההנקרא
 כלים י' בהלכה לו סמך ואח"כ לטלטלו, אסור סתם כת' ועכ"זומקומו,
 אלו, כן אלו שכמו משמע לטלטל, אסור סתם ונקט איסור מחמתהאסורים

 הר' ומ"ש ודו"ק. האסור כלי ה"נ גו"מ לצורך אפי' אסורים שאלווכמו
 לא אני שרו, הפוסקים רוכ מיאוס מחמת דבמוקצה ע"ז דיעידמוהריק"ש
 הראב"ד שדעת ישן, בנר לעיל שציינתי מה זולת הפוסקים שדברו בזהמצאתי
 בזה, החולקים דעת כת' וכבר לאיסור, שמלאכתו ככלי חשוב דלאלומר
 סי' מ בו שיושב בחצר כ"א לטלטל וצואה רעי של בגרף שרינןומדלא
 שם בלבוש עי' ואולם למקומו, כצריך דהוי משום הוי דטעמא משמעש"ח,
ודו"ק.

 רי"ו וס' הרא"ש וס' הרמב"ם ס' לפנינו הרי דינא, לענין שיהיהאיך
 בר"פ ריא"ז דעת וכן רשב"ג דעת וכן גו"מ, לצורך דאסור דס"ל מרןשהכיא

 שם באנשי שם הובא א' רב דעת וכן שהתיר, מז"ה דברי ודחה הכלים,כל
 דנר. סוגיא באותה שם הובא הרי"ף,סביבות

 שכ' שה"ג הרב כמ"ש ז"ל התו' דעת שכן ומצאתי אדעתאי יהביתוהשתא
 אי אלא בדמ"ד, דגרסי' ממאי זה ומתברר ז"ל, הראשונים דעת וכןלעיל
 יש לא וכו', למעות לא וכו', למעות שיחדה מטה א"ר אר"י איתמר, הכיאיתמר
 ר' מתיב עולא אמר בה"ש. עליה יש שלא והוא לטלטל, מותר מעותעליה

 שבת בפכ'י1
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 אין הא מעות, עליה שיש בזמן בשבת אותה גוררין ואין וכו', שלה מוכניאלעזר
 עליה אין הא ד"ה התו' וכת' וכו'. בה"ש עליה דהוו אע"ג שרי מעותעליה
 לאין דהא איירי במניח דע"כ ומתר' וכו', בשכח לוקמא לרשבה"א ק'מעות
 דכי דבריהם לפי נמצא עי"ש. וכו' מקומו לצורך אמי' משמע אותםגוררין
 עליו שהיו כל לרב נמי ס"ל דכן יהודה רב לס' א"כ היא, ר"ש ההיאמתר'
 הרשב"א תי' וכן גו"מ, לצורך אמילו אותה גוררין אין דנסתלק אע"גבה"ש,

 במטה דרב דהא שכ' מסתברא ה"נ ד"ה ע"א דמ"ה בתו' ועי'והריטב"א,

 בנר בהא קי"ל ואנן דאיתקצאי, מגו לי' דאית יהודה כרבי אתיאשיחדה

 סי' עי' שיחדה דמטה ההיא המוס' וכ"ם דאיתקצאי, מגו לן דאית בושהדליקו

 בה"ש, המעות עליו שהיו דכל והריטב"א דהרשב"א התו' מדברי למדנוש"י.

 לצורך אמילו לטלטל ואסור האסור, לדבר בסיס המטה נעשה שסילקםאעם"י
 ז', בסי' טוואה אבן ומוהר"א קל"ז סי' התשב"ץ דעת נר' וכן בנר. וה"נגו"מ,

 ממאי להינצל כדי תנאי ע"י להתיר שכתבו דאחר בדבריהם מבוארדהרי
 ומקומו, גופו לצורך אלא שרי לא נתאי ע"י ואמי' כ' דאיתקצאי, מגודקי"ל

 דאל"כ גו"מ, לצורך אפילו שרי לא מגו לן אית דהשתא תנאי דבלאמוכח

 עלות ומאחר רע"ט, סי' הלבוש ג"כ כ"כ חול אחרין ועד ודו"ק. לי למהתנאי

 כמוהריק"ש. דלא נקיטינן הכי הכי, דס"ל רבוותא איליןכל

 הבית לבני מזיקין שאינן בנרות הוא לטלטל, שאסור שאמרנו כ"זואמנם
 הקאנדי"ל שהוא שמן של בנר כמו הבית לבני שמזיק בנר אבל שם,כשישארו

 מותר בו, ונתקל יוצא בו ונתקל נכנס הבית, באמצע אותו שתולין קורין,שאנו

 ע"ע, טוואה אבן ומוהר"א קל"ז סי' התשב"ץ וכדברי תנאי, בלא אמילולטלטל

 ז"ל רב"ה כי ואם מרן' וכמסק לטלטל, תנאי להו מהני שאמרנו הנרותובשאר
 לעיל, מ"ש מתוך כמבואר עליהם חלוקים הפוסקי' כל הנה מהני, דלאכ'

 הר' בדברי וכמבואר בשנה, אחת מעם ע"ז מתנה אם אמי' התנאיויועיל

 מתנה תשובה שבשבת תמ"א ביתי מנהג הוא וכן ע"ע. ז"ל טוואה אבןמוהר"א

 מוהר"א דהר' דאע"ג להתיר, מהסס לבי תנאי בלא ואולם השנה שבתותלכל

 דלא בדבריו יראה הרואה עי"ש, כך שהמנהג כיון להתיר צדד טוו"אהאבן

 סוף וז"ל: דבריו, במסקנת ממ"ש הראיה אמרו, אימשר ובדרך הדברהחליט

 וכו' השנה לכל אחד תנאי ע"י במטלטל וכן וכו' ברור הדבר תנאי ע"ידבר

 יש מהרשב"א שהביא הראיה ומעיקרא. שרי, תנאי בלא דגם כ' ולאע"ש,
 דהכא ועוד ילמינן. לא מממונא איסורא בעלמא אמרינן דא ובכגוןלדחות,

 ובעי נרו תכבה מתי ומצמה יחטב דאדם עליו, שבדעתו במה סגי דלאשאני
 שכבה. הנר בענין הנלע"ד זהו ממורש,תנאי

 שרי אי הסמסל על המוטל בנר לן דאיבעיא מאי לענין עלהולדאתאן
 ממורש הדבר מצאתי הנה המטות, לעשות מקומו לצורך הסמסללטלטל

 צריך ואם וכו' הב"ח כת' בסיס היא וז"ל: ו' ס"ק רע"ז סי' בבאה"טלהיתר
 הואיל בסיס נעשה דאין נרות, עליו שיש אף השולחן יטלטל השולחןלמקום
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 אם ומכ"ש למחר, הנכרי שיסלקם ע"ד אלא היום בל שם להניח דעתינוואין
 דמותר מהנר, יותר חשובים והם היתר של אחרים דברים השולחן עליש

 הנר כ"א היתר של דברים השולחן על יש כשלא דאפי' קמן הא עכ"ל.לטלטלו
 למקום שצריך בנ"ד וה"נ לטלטל, מותר השולחן למקום צריך אםבלבד,
 דמותר דבריו בתוך הבאה"ט שב' זה ואולם דמותר. המיטות לעשותהספסל
 הדברים, יצאו מי מבטן ידעתי לא עליה לבדם כשהנרות אפי' השולחןלטלטל
 היתר של דברים ג"כ בשיש דהיינו האחרונה, בחלוקה אלא התיר לאובמג"א
 שנראה איברא בידי. אינו ב"ח וס' עי"ש, והאיסור המותר לדבר בסיסדנעשה
 דנר דינא האי דתלו הרט"ז ולדעת בשמו שהביאו הכ"ח לדעת אמת דיןשהדין
 כל דלדידהו מניח, בפי' דהרבעה"ת בפלוגתא אסור דבמניח הטבלאשעל

 לצורך לטלטל שמותר ודאי שכן וכיון שוכח, מיקרי בשבת ליטלושדעתו
 לטלטל ע"ז לסמוך דאין נר' בנ"ד אמנם החבית. שעפ"י אבן כדיןמקומו
 והרמג"א הרט"ז בדברי דמבואר חדא מקומו. לצורך שהוא אפי'הספסל
 הבעה"ת כדעת בשבח להחשיבו ע"ז סמך לא דהרב הרב"ח, דבריהמביאים

 דרוב לעיל שהעלינו במו בדין וכן פסידא, במקום או גוי ע"י לטלטלואלא
 דבעה"ת פלוגתא האי דתלו שיטתייהו לפי ב"ז ועוד אבעה"ת. פליגיהפוסקים

 ב"ע דולקת בה"ש שהניחה בל דבנר לעיל הכרחנו כבר ואולם בנר, גםורש"י
 בסיס דנעשה ופתילה לשמן הנח דקאמר הש"ס ובלש' .בסיס דנעשהמודו
 שיש מה לעיל כתבנו ובבר נרו יבבה מתי מצפה באדם אע"ג האסור,לדבר
 בסיס חשוב בעצמו שהנר כיון וא"כ החבית, שעפ"י אבן ובין נר ביןלחלק

 עליהם הנרות שהניחו כל בסיס דנעשו השולחן או הספסל ה"נלשלהבת,
 שנשאל רפ"ג, סי' ח"א בהלק"ט ז"ל המני"ח מדברי נר' וכן ודו"ק.בה"ש

 מההיא היתרא למשמע דאיכא בת' ותחילה הנר, שעליו השולחןבטלטול
 באותה שם שמבואר כיון לה, קארי מאי לה דקארי ידעתי ולא עי"ש,דהר"ן
 נעשה לא במת דשם זלה"ה הראשונים ויתר והריטב"א התו' בדבריסוגיא
 לומר הר' צדד ושוב ודו"ק. בנר משא"ב ע"ע, האסור לדבר בסיסהמטה

 לההיא ליה ודמי המאכל צורך דהנר ביון לנר, בסיס חשיב לאדהשולחן
 עצמו המאכל צורך הוא הביסוי דהתם דמי לא ולענ"ד הקדרה. בכיסוידהר"ן
 הנר הכא אבל לכיסוי, בסיס נעשה דהמאבל לו' א"א וע"ב תחתיו,היושבת
 השולחן וס"ס המאבל, האוכל לאדם אלא חומה לשמור למאבל תשמישאינו
 דבר וסוף אדם. בני בהן ליהנות בדי להן מושב בית שהיא לנרות בסיסהוייא
 ול"ה המותר לדבר בסיס השולחן הוייא בשולחן מאכל דיש דכיון הרבהעלה
 וממילא בשולחן, היתר ג"ב כשיש אלא להתיר הרב סמך דלא קמן האעי"ט,
 מדברי להוביח יש ובן לטלטל. אסור דודאי הנר ב"א הספסל על יש דלאבנ"ד
 בידי(, מ"ב ס' )אין ה' ס"ק רע"ט סי' שבנה"ג הר' דבריו הביא ברוך מקורהרב

 מבע"י פת עליו נתנו אם מקומו לצורך הנר שעליו הסיני לטלטלדהתיר
 דבנרות שמן, של שאינם נרות בשאר הוא בסיס משום לאסור שכ' וב"זעיש"ב.

 סס"א רע"ז סי' מרן דברי שפי' הרט"ז, דברי לפי נוסף איסור איבא שמןשל
 מרחיקו או השמן מקרב ונעילתו שפתיחתו עצמו בדלת קבוע הנר ואםשב'



259סימויב

 מהני לא דבזה משמע וז"ל: ב' ס"ק הרט"ז שמ וכ' ולנעלו, לפותחואסור
 או ויקרב קצת ינדנד כקלות עצמו כדלת שהוא כיון כנחת ונעילהפתיחה

 בקלות שמן של הנר שעליו הספסל דבטלטול בנ"ד וה"נ עכ"ל. השמןירחיק

 נפלאות מתורתו ויראנו משגיאות יצילנו ישראל וצור כנלע"ד, השמן.ינדנד

כיר"א.
 לעולם. מועט אדםהכ"ד

 יבסומן

 אשתו חייבת אם לשכיבה, מיוחד חדר לו ויש אכיו ע"ש הסמוך בןשאלה:

 לוקחת אם דחייכת, ואת"ל ככרכה, שבת נר קדש שבת בליל בחדרהלהדליק

 ושכמ"ה. מכרכה פוטרתה זה אם חמיה משמןהשמן

 רכא אמר מ"ט, וכו', ריש"א ע"ב, דכ"ה מדליקין במה כפ' גרסינןתשובה:

 חובה. בשכת נר הדלקת אומר שאני א"ל ויצא, אכיי א"ל וכו'. רע שריחמתוך

 וכו' אור כמקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת כבוד חובה, ז"לופירש"י

 בהדיא הש"ס כדפריש דילמא דחייכ, הוא סעודה דמשום מנ"ל ויל"דעכ"ל.
 דבמקום ופירש"י בשכת. נר הדלקת זו נפשי" משלום "ותזנח דדרישלקמן,

 ליה איבעי טעמא והאי באפילה. והולך ונכשל, שהולך שלום, אין נרשאין

 ונר חנוכה נר לי פשיטא א"ר ע"כ, דכ"ג לעיל דהרי תדע, כאן, למימרלרש"י
 הוי דהא ש"מ טעמא האי ומדיהיב ביתו, שלום משום עדיף, שבת נרשכת,
 דחובה פי', חובה כשבת נר הדלקת ד"ה התו' במ"ש לתרץ ונלע"דטעמא,

 וכו' דחוכה דפשיטא פריך לא גופיה נר מהדלקת אכל הנר, במקוםשיסעוד

 מתני', מכח חוכה שכת נר דהדלקת ידע הוה דאכיי דבריהם לפי ויל"דעי"ש.

 מאי לדידיה א"כ ויצא, פריך וע"ז נר, במקום לסעוד דצריך ידע דלאאלא
 סבר דאכיי דאפשר ונלע"ד לה. בעי ולמאי נ"ש להדליק דחובהטעמא

 יהיה שלא הבית, שלום משום הש"ס כדקאמר דחוכה נ"ש דהדלקתדטעמא
 יוכל שלא אכילה בשעת פי' ינחנה שמא דקאמר ורבא ונכשל, כאפילההולך
 יצא אם לן אכפת מאי ויצא, פריך וע"ז מוהר"י, ועי' רע. ריח כשמריחלאכול
 לביתו דכשיכנס נ"ש, הדלקת חובת קיים איהו אכתי הכוכבים, לאורויאכל
 חובה אומר שאני תי' וע"ז נכשל, יהא שלא הכית שלום איכא אכילהאחר

 מודה אביי גם התו' דברי לפי שיהיה איך ודו"ק. נר במקום לסעודדצריך

 ק' דאל"כ נר במקום לסעוד דצריך חדית דרבא אלא דחוכה, נ"שדהדלקת

 ודו"ק. רש"י שיטת ג"כ וזהו ממתנילאכיי

 שהביא תצוה, בפ' ראם תועפות הבהיר בס' כמוהרי"ף מ"ד למוהר"ןוחזינא

 לא שבת עונג משום אכילה דהוה לאו דאי לומר דכא ופי' הנז', רש"ידברי

 תנא תני בפסחימ, דאיתא ממאי הדכר והכריח שבת. עונג מכלל נ"שהיה
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 לפרש עליון דעת דעתו נחה איך ידעתי לא ולענ"ד עי"ש. וכו' דריו"חקמיה
 בחושך לישב שמצטער משום הבית דשלום מפרש דאיהו כיון רש"י, שיטתכן

 לפרש בא לא ורש"י הא, משום מצוה איכא הרי א"כ לעיל, כמ"ש יכשלושלא
 חייב בל"ז נ"ש חיוב לעיקר ומיהו סעודה. במקום לאכול דתובה לתדשאלא

 טעמא דדילמא הכרח, ליכא דפסחים מההיא הדבר שהכריח ומה התו'.וכמ"ש
 כדאיתא דד"א, איסור גדר משום להדליק שלא מקום שהוא כיוןדאוסרין
 ואע"ג איסור, גדר משום להדליק אסורין בשבת כשיחול גם א"כבש"ס,
 דיליה כל ליה יהבינן אי אפילו ועוד אמרו. והם אמרו הם להדליקדחובה
 בב"י מרן כמ"ש כחכמים, הלכה שאין פסקו בירוש' הרי פירושו,ונפרש
 משום נ"ש חיוב דעיקר ז"ל הגאון דשיטת במ"ש ואולם תר"י. סי'והפר"ח
 מיתאכיל ולא נורא וכבייה אלא בדבריו נקט מדלא לשונו, ריהטת כ"ןאכילה,
 ד"ותזנח דרשא לק' מביא נמי דאיהו וצע"ג, אכילה. משום דנ"ש משמעליה,

 לנר למזבן דבעי כמאן דלק' בבעיא וכן בשבת, נר הדלקת זו נפשי"משלום
 הבית דשלום ז"ל דדעתו אפשר מ"מ הבית. דשלום הא הזכיר הייןולקידוש

 לא דאי בעשרתן בעצמו הגאון שפי' מה דומיא הנר, לאור לאכול משוםהוא
 זו להוכיח יש וקצת בביתיה. שלמא ליכא למיכל שרי דלא כיוןמעשרי,
 הוי ולא וכו' ליה מיקכל לא נר ליכא דאי וכו', צריך ברם בבעיא, דלק'מדבריו
 טעמא הוא שהכל משמו, בביתיה שלום הוי לא וגם אמר ומדלא בביתיה,שלום
 ועוד בפ"ע. לטעם דשלום להא דמפרש ז"ל, מוה"ר מדברי שנר' כמו ולאחדא,
 נ"ש להדלקת דקרי משום הגאון דס' שפי' במה שם מוה"ר בפי' לדקדקיש

 לזה הכריחו מי ידענא ולא עי"ש. אחרת מצוה לגבי חובה הוי א"כחובה,
 מ"ש כבודו מעיני נעלם חוכה, דנקט ומאי הגאון, בדברי מפו' הבעיאדצדדי

 ל' ריהטת שיהיה איך עי"ש. אחריה לרדוף דחייב דר"ל דשבת בפ"בהרמב"ם
 להסכים נראה דאם חותכת, ראיה אין ומיהו אכילה. משום דנ"ש משמעהגאון
 ודו"ק. נקט טעמא דעיקר ולדחות להסכים נוכל ותו', רש"י דעת עםדעתו

 יה"כ שכ' תר"י, סי' יוסף ביתה מרן הביאו ז"ל להסמ"ג מצאנו זאתואולם.
 הרואה אמנם אכילה. צורך הוי דלא כיון ברכה בלא מדליקין בשבתשחל
 היינו דהרא"ש עליה דפליג המרדכי דאפי' יחידא, ס' דהוי בב"י שםיראה
 מי יש ב' בסעי' דכ' דאע"ג הקצר, בס' מרן דעת וכן בשבת, חל שלאביה"כ
 דחשיב משמע שאומר מי יש בל' ומדכ' ביוה"כ, נר הדלקת על שמברךשאומר
 חייבין הכל דבש' פסק לעיל דהרי בשבת, חל כשלא זהו מ"מ יתיד. כס'ליה

 סעי' רס"ג סי' מל' להוכיח יש וכן לברך, דצריך ודאי דחובה וכיוןלהדליק,
 יברך, שלא שאומר מי יש שבת, בלא וביה"כ וכו', יברך כשידליק שכ'י"א

 מי יש כתב דכאן לישני תרי דהני איברא לברך. צריך ושבת דביה"כמשמע
 וצ"י. יחדיו יכונו לא לברך שאומר מי יש כ' יוה"כ וב"ה יברך שלאשאומר
 לדעת וכ"ש הבית, שלום משום בברכה דמדליק כמ"ש נראה מרן דעתמ"מ

 והטור הרא"ש כדעת מברך יוה"כ דבכל פסק איהו דהא ס"ל דהכימור"ם
 אע"ג אכילה צורך שאינו דכל דדעתו מרן לדעת לדחות ואין ש"ה,משום
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 משאר לשנותו שלא בשבת שחל דיוה"כ וטעמא מברר, לא הבית שלוםדאיבא

 המרדכי בדברי בב"י דהמעיין אינו, דזה עי"ש, הלבוש כן וכמ"ששבתות,
 כשחל אבל במנהגא, תלוי דהרי לש"ה, חשו לא בשבת שחל דביה"כיראה
 עי'ש. זה טעם תר"י סי' בעצמו הלבוש וב"ב הבית, שלום דאיכא אה"נבשבת
 סי' ממ"ש אוכל, שאינו במקום גם להדליק דחייב מרן דדעת להוביח ישועוד

 דאורח ממ'ש וכן בחדרם. להדליק צריכים ללמוד ההולבים דבחוריםרס"ג

 מיוחד חדר לו יש דאם משמע בפריטי, להשתתף דצריך מיוחד חדר לושאין

 הבית בזווית דהמדליק ט' בסעי' ממ'"ט מתבאר בחדרו..וכן להדליקדצריך
 אוכל שאינו אעפ"י הלילה, עד דולקות דאם משמע לבטלה, ברכה דהויובו'

 לבטלה. ברבה הוילא

 דבכ"מ נקי' דמלתא כללא וז"ל: סק"ו, רס"ג סי' עו"ט הרב הסב'וכן

 אוכל שאינו אפילו אדם, בני יכשלו שלא כדי או תשמיש לעשותשמדליקין

 ש"ה דמשום ס"ל דרבוותא דרובא מהמקובץ העולה עיש"ד. לברך ראוישם

 ולברך. להדליקצריך

 שלא ביה"כ כשמדליק למתפס לן דאית דאע"ג לומר נלע"ד מזהאשר

 הרשו"ג וכ"כ תר"י, בסי' שם הפר"ח וכהסכמת להקל, ברכות דספקיברך

 להדליק, דחייב פסקו הפוסקים דכל כיון לברך צריך בשבת בשחל מ"מע"ע,

 סוף הרמב"ם מדברי נר' וכן לברך. צריך חיובא דהוי וכיון הירוש' פסקדהבי
 שבתות משאר דל"ש משמע חובה, בשבת נר דהדלקת דסיים, עשור שביתתה'

 שלא טעם דנתן תר"י סי' מחב"ר הרב והביאו להרדב"ז דמצינו ואע"גהשנה.

 בדידן אנן אבל כן, להסוברים אלא קאי לא הר' עי"ש, בשבת כשחל אףלברך

 ושוב לברך. וה"ה להדליק דחייב דהשוו הסמ"ג זולת הפוסקים דכלחזינן

 דכולהו בהגב"י, תר"י בסי' שם מוהרי"ל משם שהביא כנה"ג להר'מצאתי

 עי'ש. רבותיו דעת הוא וכן אדסמ"ג חיישינן ולא לברך פסקורבוותא

 דממ'ש מיוחד, חדר לו ויש אביו ע"ש הסמוך דבן לנ"ד נא נלכהמעתה

 דייקינן וכד אוכל. דאינו אע"ג ש"ה משום ולברך הלדליק דחייב יוצאמבואר
 מברך, דאינו בש' שחל ביוה"כ דס"ל הסמ"ג לדעת דגם לומר בראש ישמקום

 במ"ט מרן דברי על שכ' י"ג, ס"ק רס"ג סי'. הרמג"א דברי לפי מודההכא
 למ"ד אפי' את"ש הזה ולברך, להדליק דצריך ללמוד ההולכיםבחורים

 עי"ש, בליהם להכין אכילה לצורך שמשתמשין משום מברך אינודביוה"כ

 דמצו בבה"כ, להדליק טבילה בליל הנוהגות הנשים על ט"ו בס"ק מ"שוע"ע

 המגן הרב דברי כפי א"כ עי"ש. אבילה לצורך מידי דעבדו דאפשרלברך

 ה"נ דכ"ע, אליבא ימברך אכילה צורך חשיב אכילה לצורך שמכין דהודבכל

 יכול ובקל אכילה לצורך בנו מבית דבר איזה להביא שיצטרך יבצר לאבנ"ד
 דהו ובכל פירות איזה אוכלים לשכב בשהולכים מסתמא כי וכ"שלמצוא,

 אכילה. צורךחשיב
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 במבוכה להכנס צריכינז לא ולברך להדליק דחייב בנ"ד עלותומאחר
 אם א' במקום והם לברך הצריכים ברבים הפוסקים, בה נבוכו אשרגדולה
 סי' א"ח בכנה"ג כמבואר כלם, את ויפטור יברך א' או לברך ואחד כ"איכולים

 מול מערכה עי"ש,  השחר בברכות האגור בשם בב"י מרז דברי על בהגב"יו'
 שלא מתכוין דאם אביו, ע"ש הסמוך בבן תרע"ז בסי' להרכנה"ג וע"עמערכה.
 שייך לא דכ"ז עי'ש, כן לעשות יכול אם מסופק שהוא אביו בברכתלצאת
 שאינה וכיון בחדרה, מדלקת היא חמותה  שמדלקת בעוד מסתמא דהכאבנ"ד,
 שכ' תרע"ז סי' להרשו"ג אשכחנא וכדו ספיקא. מהאי לה פלט הברכהשומעת
 אלא הרב נסתפק דלא ונראה וז"ל: לעיל שכ' הכנה"ג דברי שהביאאחר

 הייתי וכז כונה, כאז אין שמע כשלא אבל לצאת, שלא ומתכוין שמעכשהבז
 זהירות ואינה כונה, שייך לא ובהן הנשים דמדליקות בנ"ד וכ"ש עי"ש.נוהג
 די"ד המם אות בר' בערך לאברהם זכור הר'  כמ"ש לצאת, ולא להוציאלא

 מצוה שעושים דיוד הרמג"א ודברי תע"ג סי' השו"ג דברי שהביא שאחרע"א,
 לב נותנים  שאינם וא' א' כל לברך המנהג נמשך שעכשיו כ', לכלם מברךא'

 בנ"ד, שייך לא אביו ע"ש הסמוך בבן בחנוכה הפוס' מחלוקת והנהעי'ש.
 בסי' האחרונים ומ"ש ש"ה,  משום מדינא להדליק חייב דהכא הוכחנודכבר
 מיוחד חדר לו  יש ואם להשתתף צריך דאכסנאי דהא הרגו"ר משםתרע"ז
 לזה, א"צ מפתו כשאוכל אבל לבעה"ב, הוצאה שנותן היינו להדליק,יצריך
 לו דמזכה ה"נ בכ"צ ליה דמהני דכיון טעמא היינו דהתם לנ"ד, ענין זהאין

 ב', ס"ק שם  הרשו"ג כמ'ש ע'ש, סמוך שהוא יודעים דהכל ליכא ווושדאבנ"ח,
 אומר אורחין ואגב הבית. שלום משום להדליק דחייב הוכחנו כבר בנ"דאבל

 אביו ע'ש הסמוך מבז שנא דמאי מובז, אינו דהרגו"ר דינא האידלכאורה
 אינו גו"ר וספר לאביו הוצאה בנותן לאוקמי ודוחק הוצאה, נותן אינודמסתמא
בידי.

 זה האם מאביו, השמז  שלוקח עוד  ששאל מה זולת לבאר לנו נשארלא
 שהוא כמו הפתחים על דשאל עני דא"כ כלום, זה דאין ופשוט מברכה,פוטרתו
 ליתא ודאי הא לברך, מצי דלא נאמר האם הפתחים על לשאול דחייב כןהדיז
 דאכסנאי הרשב"א בשם שכ' תרע"ז סי' להרמג"א ועי' ממנו. גרע לאוזה

 קמן הא עי"ש. במתנה השמז לו מקנה אם ה"ה בפריטי, להשתתףהצריך
 לפנים. א"צ פשוט וזה כספו כקנין הו"לדמתנה

 וז"ל: שה"ג בשם שכ' בהגה"ט רס"ג סי' להרכנה"ג ראיתי כ"ז כתביואחרי
 זו אצל זו כולן עומדות ואפילו ביניהם, המצוה מחלקות רבות נשיםוכשיש
 להדליק כשבאות במיירי דהרב ודאי ונראה עכ"ל. א' בברכה שיוצאותאפשר
 א', בברכה שיוצאות אפשר דהך כ' ועכ"ז ביניהם, מחלקות מדכתב א'בבית
 א' דכל א' במקום כשאוכלים דאף דס"ל מאז דאיכא זו, סברא נפלאתולא

 אוכלים בתים ג' או ב'  שכ', מרן דברי על מור"ם  כמ"ש שלו, מנורה עלמברך
 באחרתים ועי' כן, נוהגים אין אנו אבל מור"ם וכ' ליזהר, דנכע א'במקום
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 מברך. דלכ"ע בחדא מדליק א' דכל בנ"ד ממילא כמור"ם. דט"ל מאןדאיכא
 ובתה דאשה ז"ל, ואלי מוהר"י משם שהביא כרכה בשייורי להרברכ"יועי'
 לכולן א' ברכה האמצע מן והפתילות והשמן א' ע"ש הטמוכות וחמותהכלה
 דבריו מהמשך שנראה וכמו א' במקום כשמדליקות דאיירי ופשוטעי"ש,
 כל לברך ג"כ דחייכת כרור נלע"ד כחדרה וא' א' כל כשמדליקות אכלעי"ש,

 ויראנו משגיאות יצילינו ישראל וצור הנלע"ד זהו שהוכחנו. וכמו וא'א'
 נפלאות,מתורתו

 צעיר אישהכ"ד

 וגטומן

 טענות הפרשיות כיניהם היו לחלוק וכשרצו שותפים, ושמעון ראוכןשאלה:
 צדדים הב' שקבלו ואחר התורה, עפ"י להתדיין הדיין לפני וכאוומריכות,
 זיכה הדין, את ודן זה הוא כי שיאמר מה כל על דינא לציית בשכועהעליהם

 הדין כעיניו הונח לא חייכ שיצא שמעון וכראות החייכ, את וחייכ הזכאיאת
 עיניו ריטי מכין היום ועוד כידו, חרט ועלה גויים של כערכאות לילךוהשתדל
 ממון כידו לעכב רוצה ראוכן ע"כ כי כעש"ג, לילך דרוצה נר' דכריוומתוך
 ישראל בדיני פיטורין שטר לו יתן עד כידו שישנו שמעון לחלק הנוגעהשות'

 לילך שהשתדל כיון בעש"ג בעקיפין לילך יוכל שלא בטוח להיות גויםוכדיני
 ארחות ילך לחלקו הנוגע שיקח שאחר כן דעתו נר' היום ועוד אחת,פעם

 ושכמ"ה. לא או לעככ יכול אם דינו מה המורה יורנועקלקלות,

 שטר לו שיתן עד בידו הנכטים לעכב יכול דראוכן פשוט נראהתשובה:

 כיון התורה, נגד לראוכן היזק לגרום יוכל שלא כדי גוים כדיני גםפיטורין
 דע להפוך כדי בעש"ג פ"א והלך משה כתורת יד מרים לאיששהוחזק
 שקנה במי הרי"ף, תשר כשם ע"ג טי' הטי ממ"ש נלמד וזה הקדושה,תורתימ

 כמכזבז מהרא'ש שהכיא ומה נו. לש כל עי"ש וכר עליו עטיקין תצאושדה

נכטיו
 שיכ~

 וחשש אמתלא שיש דכל מזה מכואר עי"ש. לוה של נכטיו לעככ

 חשש דיש כלי כן כמו יאבדה שלא תקנתא עכדע המלוה הנכטיםשיאבד

 שלא תקנתא עבדינן התורה, נגד ממע הפטד לראוכן שיגרום כדכריגלים

 טענה עלט לו נשאר שלא ישראל ובפני עכרש כפני יודה עד נכטטיתן
 כאן עדה שם בטור כמכואר נכטט כמבזכז החולק הרמב"ם ואפילוותכיעה.

 הדברים היו תנאי מעיקרא א'צ לזמן דהלהו כית דהתם חדא טעמקמתרי
 וכבר כעש"נ שיליכהו תנאי עשו דלא כאן משא'ע מקודם, ע לתכ טכלשלא

 לילך יכול אינו עכ"ז בעש'ע, לפרוע שיוכל הלוה עם במתנה דאפילו הפוט'כ'
 ולא הקצוב, לזמן לפורעו רוצה שאינו המלוה אומר נו א דהתם ושדכעש"ג,

 שככר כלי משא'צ נכטיה שמכזבז מכיט לפרוע טכל שלא חששא אלאיש

 שרוצה הוחזק א'ע נטרה, ידו ועוד בעש"ג לילך אחת פעם מעשהעשה
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 רשע. מלתעות לשבר תקנתא עבדינן הא כי ודאי חבירו, ממון ולהזיקלהוציא
 ברו'ש הרא'ש, תשו' בשם קע"ו סי' הטור ממ',1 ראיה להביא נלע"דועוד

 שדמי עדים בפני ראובן יודה וכו', בחשבונם וטעו סחורה קנה ושמעוןשותפים,
 לראיה שמעון ביד ויתנו ויחתמו ויבתבו לשותפות, באו והמשכונותהטעות
 בפני שמעון יודה לא אם חבירו, על נזק לבא לדבר שרגלים בנ"ד ב"שעי'ש.
 לו ליתן לשמעון מכריחינן דודאי גוים, בדיני פיטורין שטר ויתנו ויכתבועדים
 דרך ילך בידו המעות ניתנת דאחר ביון מעותיו, לקיחת קודם פיטוריןשטר

 יש ועוד מאיסורא. אותו לאפרושי בחו לבטל תקנתא עבדינן דא ובגוןעקלתון
 ובתוך והתשובה, השאלה עי"ש שנ"ח סי' ח"מ מוהרשד"ם ממ'ש ראיהקצת
 לומר אבל לפניו, שהאנס התם דדוקא שיאמר לאומר שיש ואעפ"י ב'תשו'
 לומר יבול מוחזק שהוא דביון לומר היה אפשר לו, מנין יבא שמא לחיששיש
 מ"ל בעין שהנזק מ"ל נזק, לי ימשך לשלא לי משועבדים הנבסיםשאלו

 רוצה אינו בעין שאינו עתה גם בידים לאבד יבול בעין בשהנזק במולעתיד,
 בידי שיש אלו הנבסים הרי ראובן לומר דיבול דכוותא וה"נ עב"ל. בטחוןרק
 אפרע בעש"ג התורה נגד ממון להוציא נזק לי יגרום שאם משועבדים,הם

 באלו דהוי בנ"ד וכ"ש ובו'. לעתיד מ"ל בעין שהנזק מ"ל א"ב הנכסים,מאלו
 ועוד בשאלה. כנז' נטויה ידו ועוד בעש"ג, לילך מעשה עה שבבר בעיןהנזק
 ממון לעבב שיכולים ס"ד סי' ז"ל מוהרא"י בפסקי ממ"ש ראיה להביאיש
 להביאו יכולים אינם שכעירו ידוע שהדבר ביון אחרת, כעיר ומנהיגערב
 אין ובנ"ד עי'ש, הממון מעכבים צורך שיש הב"ד שרואה דבל שב' עי"שלדין,
 פקדונו לעבב דיבול דמסיק ש"ה סי' בתשובותיו מ"ש וע"ע מזה. גדול צורךלך

 ודו"ק. עי"ש בדבר יפה אמתלאה בשיש אחרים שביד בין שבידו ביןוהלואות
 ישראל וצור השיאנה, הנח', כי האומר בקצירת דינא לענין הנלע"דזהו

 לעולם. מועט אדם הצעיר כ"ד משגיאות.יצילנו

 ס"ט פירירהמשה

 ע"א דרב"ה שם שהביא מוהריב"ל בתשובת טל סי' ח"מ נועם בדרכיועי'
 נ"ח. סי' ח"ג מוהרש"ך ובתשו'עי"ש,

 ידסימן

 עד טחון אורז בו ומערבין באור אותו שמרתיחין שקדים בחלבנשאלתי
 עליו. לברך הראויה ברבתו מהו ונקפא, נקרשאשר

 דכרבתו פשוט נראה העיקר, שהוא את"ל שקדים, החלב מצד הנהתשובה:
 בעלמא, זיעה חשיבי הפירות מן היוצאים המשקין דכל קי"ל דהאשהנ"ב,
 החלב של עשייתו דאופן ואע"ג עי"ט. ר"ב סי' הפוסקים במ"ש שהנ"כומברך
 הבל נותנים ואח"כ מים, בו ונותנים היטיב השקדים שבותשים הואשקדים
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 שמוציאין מצד דאי בפה"ע, לברך מחייב זה אין מימיו, וסוחטיןבמטלית
 שהנ"ב, ומברך כתישה ע"י מכשאינו גרע זה אדרבה כתישה ע"ימימיו

 דעת דמיישבי מהתמרים הזב דדבש בההיא והרשב"א הרא"ש מלשוןכמתבאר
 התאינים ומן הרימונים מן ליוצא ול"ד בפה"ע מברך הזב דדבש בה"ג,הגאון
 השקדים ששורין משום ואי הרא"ש, בל' עי"ש וסחיטה, כתישה ע"ידהנהו
 הטור ומביאו הרא"ש שכ' דאע"ג בפה"ע, מחייב אינו ג"ז סוחטין ואח"כבמים
 מרן שם וכ' בפה"ע, דמברך במים הפרי טעם ונכנס במים שבשלם דפירותשם,

 האחרונים כת' הרי מ"מ הש"ע, פסק וכן במים שראן אם דה"ה דנ"לבב"י
 הרשב"א דהרי ועוד כמבושל. חשוב מעל"ע בשרוי דדוקא וא"ר הע"תמשם

 ועי' שהנ"ב. לברך דצריך ודאי ס' ומשום שהנ"ב, דמברך וס"ל עליוחלוק
 דלדעת ומכאן וש"כ, והרא"ש הרשב"א דעת שהביא אחר שם בב"ילמרן

 לן נפקא לא ראשונה ברבה דלענין ואע"ג וכו', צימוקים שריית מיהרא"ש

 דמתני' דאע"ג פי' ונר' עכ"ל. יצא שהכל אמר אם כלם על תנן דהאמידי

 לכתחילה גם ומברך כדיעבד הוי פלוגתא הוי דכאן כיון מ"מ בדיעבד,איירי
 למימר וכדבעינן העיקר הוא שקדים דהחלב את"ל דבנ"ד מזה המורםשהכל.
 שהכל. דמברך פשוט בע"הלק'

 טובא. ביה דמפשו האורז מחמת במ"מ לברך צריך אם לברר צריךואולם

 האורז שיעור הוא כמה הא' ספיקי, תרי לברר צריך לנ"ד לבא כדיוהנה

 על והנה הפוס'. שכ' לדבק פי' מהו הב' במ"מ, לברך לכשיצטרךבתערובת
 תרי שהביא אחר קדרה, דחביץ בסוגייא בפ'.כ"מ ז"ל הרי"ף כת' הא'הספק
 תערובת ע"י אבל בעיניה לאורז בדאיתיה וה"מ וז"ל: כת' ושמואל דרבמימרי
 מה' כ"ש לענין אלא ושמואל רב איתותב דלא וכו' ושמואל כרב בהא דקי"ללא

 ע"י אלא בעיניה דליתיה המינין מה' בו שיש כל אבל בעיניה, דאיתיההמינין
 וה"מ וז"ל: כתי' לרש"י המכונה ובפי' עי"ט. וכו' איתותב לאתערובת

 כלל לאורז למינקט לו מה לא. תערובת ע"י אבל בעיניה לאורזכדאיתיה
 אם ועוד וכו', המינין מה' בו שיש דכל ושמואל כרב וקי"ל הו"ל והכיבשפתיו,

 ע"י אבל הול"ל הכי דקאמר, לא מאי קמח, תערובת ר"ל תערובת, ע"י אבלפי'
 במ"מ באורז דמברך וה"מ דבריו, דה"פ נר' ע"כ כי במ"מ, מברךתערובת

 כ"א במ"מ מברך אינו אחר דדבר תערובת ע"י אבל בעיניה, לאורזבדאיתיה

 מברך המינין מה' בו שיש דכל ושמואל כרב בהא דקי"ל התערובת,כברכת
 דלא לא. תערובת ע"י ודוחן אורז אבל המינין ה' דוקא בש"ס ודייקינןבמ"מ,

 וכ"ן ודו"ק. במ"מ, מברך המינין מה' שהוא דכל לדקדוק אלא דרו"שאיתותב
 האורז על דמברכין דהא אלפס רב ומ"ט וז"ל: שכ' ז"ל הרא"ש דבריושהבין

 אחר ממין כשהרוב היינו לא, תערובת ע"י אבל בעיניה כדאיתיה הנ"מבמ"מ,

 תערובת ע"י דאורז אלא לומר בא לא דהרי"ף שפי', כמו בהדיא קמן האוכו'.

 דסוגיין ועוד הרי"ף. דסיים מאי קשה זה דלפי' אלא במ"מ. מברכינןלא
 ראיה מה במ"מ, מברך לא תערובת ע"י דאורז לומר שבא מה כל דאםכוותיה,

 דרו"ש משום בידך כהנא דרב נקוט יוסף דא"ר דמאי כוותיה, דסוגייןמייתי
 ל"ח ד9 ברכות1
 ע'ע ל"ז ד29



 יועץ פלאשו"ת266

 ראיתו א"כ איירי, קדרה דבחביץ המינין דה' לתערובת הוא ראיתןוכו',
 דכל בדקדוק דאיתותב כמו אמרינן ואי שפיר, איתותב לא דאם במ"מאתייא
 המינין מה' שיש דכל בדקדוק אתותב ה"נ בעיניה, באורז המינין מה'שהוא

 קדרה לחביץ ראיה דיש במכ"ש במ"מ, ומברך כבעיניה חשיב אורזובתערובת
 הפי' לכל ק"ק ועוד מאורז. דעדיף המינין דה' תערובת דהוא במ"מ,דמברך
 המינין, מה' בו שיש דכל במימרא רו'ש איתותב דלא ראיה הביא לאלמה
 במ"מ, ואידי אידי ודמחוזא דחקלאי בריהטא רבא קאמר בע"כ הכידבתר
 הש"י. המינין, מה' בו שיש כל תרוייהו דאמרידרר'ש

 ממין כשהרוב דהיינו וכת' דבריו הביא הרא'ש דינא, לענין שיהיהאיך
 ואם המין, ככרכת מברך אחד ממין הרוב דאם דדינא פסקא לפי"ז נמצאאחד,
 בהגהתו כמתבאר למוהר"ם ס"ל וכן במ"מ, שהוא אורז ברכת מברך אורזהרוב
 הרוב הוא והתבשיל אחר תבשיל תערובת ואם וז"ל: הרי"ף שסביבברש"י
 ז"ל מרן כי איברא עי'ש. ר"ח סי' הטור פסק וכן עכ"ל. התבשיל כברכתמברך
 עם מעורב יהא שלא ובלבד שכ' הרמב"ם, מדברי כן נראה שאינו כת'בב"י
 שהאורז כל הרמב"ם לדעת דבריו ולפי עכ"ל. לבדו אורז אלא אחרדבר

 דברי הביא גופיה מרן הרי מ"מ במ"מ, מברך לא תו רובו, הוא אפילומעורב
 ופי' בב"י. ממ"ש בו דחזר כנראה עי"ש, בכ"מ הרמב"ם דברי עלהרא"ש
 לדברי קרובים הרמב"ם דדברי הרמב"ם, דברי על יתפרש הרי"ף עלהרא"ש
 פי' ועכ"ז לבדו דר"ל בעיניה, לאורז דאיתיה וה"מ כתב נמי דאיהוהרי"ף,
 אורז אלא הרמב"ם מ"ש ה"נ ככולו, דרובו אורז רוב דאיתיה דר"להרא'ש
 בו חזר דמרן י"א ס"ק הרמג"א וכ"כ היטב. ודוק ככולו, דרובו רובו, ר"ללבדו
 דברי מרן שפי' כמו ופי' הרי"ף, דברי ט' בס"ק כתב והרט"ז עי"ש.בכ"מ

 כאמת, תמוה הוא והטור הרא"ש דדעת וכתב והטור, כהרא"ש ודלאהרמב"ם,
 נפסוק אמאי וא"כ בתערובת, מאורז כלל מיירי לא רו"ש שנתותבודהברייתא

 לא דרו"ש דאה"נ תמיהתו הבנתי לא ולענ"ד עי"ש. בתערובת כרו"שדלא
 בעלמא דקי"ל כיון אורז רוב בדאיכא מ"מ בעיניה, באורז אלאאיתותבו
 ממילא לכולו דאיתותב וכמו ככולו, רובו א"כ שנבאר, וכמו רובא בתרדאזלינן
 הוא איתותבו דלא דחזינן ומאי ככולו, דרובו הוא בידנו דזו לרובו,איתותב
 אבל דייקינן, וממילא המנין מה' במיעוט דאיירי המינין מה' דכ"שבמימרא

 ממילא המינין, דה' דומיא במ"מ מברך לא מיעוט והם תערובת ע"י ודוחןאורז
 בס' ומרן והטור הרא"ש דדעת באופן המינין, כה' דהוי אורז ברוב האנשמע
 משם ר"ב ברס"י בב"י מרן כת' בברכות רובא בתר דאזלינן דינא והאיהקצר

 הרוב שיהיה עד יין מכלל יצא לא תאינים שכר בו שנתערב יין וז"ל:הרשב"ץ
 ופסקו עי"ש, הטפל ופוטר העיקר על מברך כדתנן במיעוטו, בטיל דאזשכר

 אמר ע'צ, דל"ח כ"מ פ' ערוך מש"ס כן ללמוד יש ולענ"ד עי"ש. שםמור"ם
 ביה מפשו דלא דמחוזא וכו', קמחא ביה דמפשו דחקלאי ריהטא האירבא

 המינין, מה' שיש דכל דרו"ש אדעתיה דאסיק קודם והנה עי"ש. וכו'קמחא
 שהנ"ב וזה במ"מ שזה לדמחוזא דחקלאי מריהטא לחלק שרצה במה לפר'א"א
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 קמן הא ביה, דמפשו בהדיא וכדקאמר רובא, בתר ודאזלינן הריבוי מצדאלא

 דובשא למ"ד דאיכא קדרה דחביץ מסוגיא ראיה ועוד רובא. בתרדאזלינן
 עיקר דסמידא משום דפליג כהנא ורב דבש, דרובו בחי' הרשב"א ופי'עיקר,
 האורז על לברך מרן כפסק דבר עמא דכל דלדידן באופן היטיב. ודוקכרר,ץ

 בנ"ד א"כ במ"מ. לברך רוב והאורו בתערובותו גם דנקיטנן ודאיבמ"מ,

 כברכת שהנ'צ ולא במ"מ לברך צריך רוב הוא האורז אם אורז בושמערבין

 שקדים.החלב

 ע"כ כי למאכל, או לדבק הוא אם בו שנותנים זה אורז לברר דצריךאלא

 ברכות מה' בפ"ג הרמב"ם בת' הב' הס' והוא מהו, לדבק פי' לדעת אנוצריכים

 בתערובת טעם ליתן כדי עירב אם אבל וכו', המעורבת הטפלה היא כיצדה"ו

 מכוין שאינו הוא דלדבק מדבריו דנר' לשונו, עי'ש וכר עיקר הואהרי
 הגוף אין אלו שבכל לצבוע, או לריח או לדבקה כ"א כלל, קמח שללהנאתו
 ל"מ קמח, מאותו גופו להנאת מכוין שהוא כל מיקרי לדבק ושלא ממנו,נהנה

 הקמח מערב אם אפילו אלא האחר, מין כמו הקמח לאכול כדישמערב

 אכתי א"כ לטעמא ליה דעביד דכיע לדבק, חשיב לא אפ"ה בעלמא,לטעמא
 גופו להנאת בעצמו לקמח דצריך מערב דהקמח ונמצא ממנו, נהנה גו15נמצא
 מברך לאכול אלא לדבק כדי חטה החלב לעמוד ראיתי אורחין ואגבודר'ק.
 דאיך טובא לתמוה ויש עי"ש. וכו' המרוקחים הדברים לכל ה"ה ולפי"זבמ"מ.
 מעלה שזו היינו במ"מ, מברך לאכול כשהיא חטה דבחלב דנהי זל"זמדמה
 בשאר אבל כדרו',1, במ"מ מברך המינין מה' שהוא דכל המינין, בח'היא

 ואיכא דמק' מאי מתמיה והיותר לעיל. כנתבאר רובא בתר אזלינןמינין
 עי"ד וכו' עיקר הוא הרי בתערובת טעם ליתן כדי ערב שאם כ' שהרילמידק,

 לדבק בא שלא דכל המינין מה' שהוא קמח לגבי אלא כ' לא דזה ק"ו,דמאי

 בדבש במרקוחות משא"כ במ"מ, מב' המינין מה' דכ'ש במעלתו, חואהרי
 כל ט' דיהיב אע"ג דבש בתר אזלינן דלא אה"נ טעמא, יהיב דהדבשאע"ג

 ודר'ק. רוב הואשהמרקחת

 מ"מ מינין, משאר במעלתן נשתנו המינין דה' דאיברא ליישבוהנלע'י

 כבר דזה עלה, אתי קא זה מטעם לא ז"ל דהרמב"ם לומר אנומוברחים
 שעירבו בין לבדו בין בקדרה שבשלו המינין ה' של קמח וו'ל: בה"דהשמיענו

 הא אלא לאשמועינן בא לא בה"ו וכאן וכו', במ"מ מברך וכו' אחרים דבריםעם
 קמח כגון הטפל נקט ולדוגמא אכילה, עיקר שהוא מה דהיינו וטפלדעיקר

 עיקר. הוא הרי טעם ליתן ערב דאם קאמר והדר טפל, דחשוב לדבקכשהוא
 מצד אלא המינין, דה' חשיבות משום לאו עיקר ליה דקרי דהאי לומרמוכרח
 המינין דה' חשיבות משום שהוא אלא דאל"כ עיקר, חשוב לטעמא שהואעצמו
 קמח, נקט דלדוגמא ודאי אלא אכילה, עיקר שכל עיקר, הוא הרי הול"ללא

 מילי בכל עיקר שהוא וכיון העיקר, הוא הטעם הגורם לטעמא דבעבידוקמ"ל
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 העיקר על מברך טפלה ועימו עיקר ב"ש, גדול כלל דזה ברבתו; לברדצריך
 והוק.היטיב. הע"ע-לק' מרן_שפור., ד.בר עלוובר,)בזח
,,,. .-. -(,.,,, , ,
 שבס"מ, לשונו כל ר"ה גטי' בב"י מגגגתו ששנה למרך ויאיתי כ"זואח'.ב,
 ראשון בצ"ע, לדבריו ואסקיה הרב"ב. על קסת"ו דרך כ"ה- שפ.ס',קוהרמג'מו

 והנה ובו'. הפרק איירי,כל הבהבי המינין 5ה' דמייר? ופשוטלציון-כ"-רר'לי
 לעיל, ובמ"ש נקטיה לדוגמא מ"מ המינין בה' דאיירי דאיברא בת' כברלזה

 והוונו.יוקא. יכי המינין ,מה(, ,גי ,ץ4ש ,'ומ"'מ"בג'זהאמהיגןוכל 'ש4%'ההבתצ
 .נשאי אי,ב י/'ץק, ו(י' כתערובוהוכמ?ש. ,יי,אןיטעם שבאב

 לןתד, בא אפגלו מוניננ ,
 שוש-,כטה,,המונין, וכל לענ,עד, ירפרורוזמוהופ סהוכ'עכ'ע; אהיטעם,גולי"ם
 ומסי' במדמ, ודאי,דמברך לאכול ,?כו83ו להפק א~א?נו צוהןישעם'כל'אפל:אינו

 יותר ערג,דבש.היבה, שס.א*ילו מין הגייג' יגרויו,ה'נ,ר"ח'מופחיחבי,איפך
 ונן ~וןבש,מהבי'מב"גה('מןאעי'גייבודאי-ואוענג"ו%

 וקדי
 זה ,מלי, מין.יג"מ

 וורבח שגש,,דבש צש"ג בנהמ. ש*: ,ל'.ירוץכ:'פעצמו--יאייה",הרמןי'א,איהוא
 גהוהטא ועבהץ.,קדיה כו..גבי ש"ט,.עהוך,שאטרו .הדפש,,,והיחוהטעגו,,הוא

 שסויננ בבג'!מ.,ופה גוג' ישוינון פה: סה דדוגגשא,ע~שר...כל.,שיש חקלאיושע"ןד
 שמהקחיס.,בדו ונדבש המיוקהים ו(דגהיפ ליי ,ח'אמרן"חמץמ':שמ,.,ולי""ז

 הוא,דלא המינון נה, קז,וזה,דוקא ולפאוהוו טפל-וכ"י ביבש',שהדגשלאכלפ'
 ובאד פית ב,ן, ,ליקדק מיכוח .דמרך לעיל ,פ(, ,פבה לאבול; שאושנ' כלבטיל.:

 א!'ב. ,המונ?ן, ה' וושובות מקעמג ,ולאו ועיקה דיח,ופל. ;שאשתועיכזהרמס,ש"בא
 וה"ה לאכיל, דגשהוע אמולח ח"טח,לדגק:חדבש,עןקה הלבמדכ,.דישנ'ויכים

 דב.שלנוא,בב,,מינין, יהדפש'פפ'ל,.ואע!'גלבל:מילק?אלי,סטו.'לדוגנא:נקטיח,
 דבה להעמיד אלא טפללוטאינןמעודגיהאזליפן.יודו.,יובא(,חכא,הדבש,.הוא

 מג"א, הר ומעש:תו י'י ס"ק .ט"ז ועי, ודו"ק. הטור יחהולקיםיעל סהעו2 ניתן;בהה
 ס:'זעבו, שם וכמ"צ אחהוהרופ, סעייהולביפ ליהן בא מינים,אפי'א"ל.כשאר

 המורבא הטור:וחב.,בדין דברי מובן איך דבריו בפי ידעתי ולא עב"ל.אחרז
 גבי כדאמרינן בטיל לא וטעמא עביד דלטעמא התם דשאני להומלתא,ול"ד
 רוב, הם דבשמים דהומלתא הבין הטור אי ק' ממ"נ מעתה עי"ש. וכו'שאור

 בתר ואזלינן רוב .דהבשמים התם ;נימן'דשאני עביד, ללטעמאל"ל'טעניא
 ' לא עביד דלטעמא ביון ועב"ז רוב דבשמימ:אינן לימר ודאי'מוברחרובא:אלא

 דלא בטיל לא מיעוט אשי' עביד ילטעמא ו-כל מדברי-הטור קמן והאבטיל,
 דגם רוב דבשמים בהומלתא ד'חי דמאי'דלא לירץבדבדי.קרנוג"א:'ואיך'

 מפני אם עיקר ,שהדבש קאמר 'דא"כ'היפי מיעוט, הם  דהדבש אלידיבמורכא
 ראיה לאתויי הו"ל דאדרבא הומלתא, ול'י אתי.,מ',1,.אח"בטעמו'א"ב:לא

 בטיל' לא עביד דלטעמא דמיוי מביאי'ראיה הטור' דהרי ועוד.' זדל"ק.מיניה
 . דמ"ם יתבאר האמור קצרתי.'ומתוך בי ודו,ק שלעוט הוא שאור יבודאימשאור

 מה ק' הטור דברי עי"ש;.מפי' 'בעומים )רוב הוא 'י"ד'דהומלתאהרט"י'ס"ק
 ראיה ולאתויי דלסעמא'עבידא להומלתא דל"ד למימר ל"ל דא"כשהקשר,
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 בתר דאזלינן גדול כלל וזה בשמים רוב דהומלתא בפשיטות נימאמשאור,
 ודאי אלא הרא"ש, אביו בשם אורז גבי בעצמו "טור כמ'ש בעלמא,רובא

 הוא הרוב במורבא וכן להו, עבידי דלטעמא אלא איירינן בשמיםבמיעוט

 הטור ודברי לאכול, אלא לטעמא אינן לתוכו הנתונים דהוורדים אלאהדבש

 התבשיל לתוך וחומץ בצלים שיתן מי דאטו הרמג"א תו ומ"ש ודר'ק.מבוארים
 לאקשויי ל"ל שיטתו דלפי לענ"ד, תמוהים דבריו וכר הבצלים עליברך

 ואף בחוש, כנר' לבדם עצמן מצד מטעימין שאינן דברים דהם וחומץמבצלים

 והר'ל התבשיל בהצטרפות היינו התבשיל, ממתק בתבשיל אותםדכשמערבין

 דאישתנו שהנ"ב מברך דמבושלים ר"ה בסי' לק' הפוס' שכ' וכרתיכתומי
 וטפי דכוותא. וה"נ עי"ש, עצמן מצד אינו השבח דנשתבחו ואע"גלגריעותא,

 על יברך לטעמא תבלין שאר או פלפל מעט שנותן מי דא"כ לאקשוייהו"ל
 לטעמא כשהוא דמברך דהא מור"ם כ' דכבר ק', הא ולא הא דלא אלאהפלפל,

 יש אם אף ובצלים חומץ א"כ חשוב. דבר והוא ממשות, שיש תנאים, ב'צריך
 דה' בהדיא, דכ' ג' ס"ק ר"ח סי' ט"ז הגי' ודו"ק. חשיבי, לא מהםממשות

 ודלא לעיל, כמ"ש במ"מ מברך לאכול שהוא כל טעם, נותן שאינו אע"גהמינין
כהרמג"א.

 האמת אדני על מיוסדים אברהם היה א' המגן דברי דכל וראיתישבתי

 התערובת לתוך שנותן הא' טעם, נתינת מיני ב' שיש אומר ותחילהוהצדק.

 העיקר שהוא האחר למין אלא אכילתו כונת עיקר אין אבל בעלמא, טעםליתן
 ואינו דבש לאכול שרוצה מי ד"מ, ולהטעים, להכשיר אלא נותן ואינואצלו,
 כונתו ועיקר הדבש ולהטעים להכשיר קמח מעט ומערב דובשו, מחמת לוערב

 אכילתו כונתו ועיקר המאכל, הגורם שהוא אחר טעם נתינת וישהדבש.
 בדבש ונותנן לחמם בשמים שאר או זנגיבל לאכול שרוצה מי כמובשבילו,

 מ"ש מעתה לברכה. עיקר חשיבי דהם ודאי לאכול, ראוין שיהיולתקנן

 בתערובת טעם ליתן כשבא דוקא והיינו המינין בה' דמיירי ופשוטהרמג"א
 שנמצא התערובת ולהכשיר טעם ליתן כשבא ודוקא לדבק, לאפוקיר"ל

 האחר המין הוא האכילה כונת שעיקר אע"ג המינין, מה' גם וטועםשנהנה

 ומסתמא הרבה דבש ערב דאפי' מרן דפסק ר"ח מסי' לה ומוכח במ"מ.מברך

 להכשיר שבא משום הוי טעמא וע"כ במ"מ, מב' דבש הוא אכילה כונתעיקר
 אכילה, צורך הוי הוא גם המינין מה' שמערב שמה ונמצא הדבש,להטעים

 מינה א"כ ל', עי"ש ר"ח בסי' שם הרב"י ומביאו בחי' בהדיא הרשב"אוכ"כ
 בדבש אורז שנותן מי כמו בתערובת טעם ליתן בא אם דאפילו לשאר,נשמע

 להטעים התבשיל לתוך בצלים שנותן מי וכמו הדבש, ולהטעיםלהכשיר
 אכילה, כונת עיקר שהוא התבשיל שהוא רובא בתר אזלינן התבשיל,ולמתק
 בתערובת טעם ליתן דקאמר דהאי הרמב"ם, בדברי בפי' הרמג"א כונתזהו

 שתמה. כמו ורמ"א מרן על לאתמוהי דאיכא ודאי פירושו ולפי להכשיר,ר"ל

 וטפל בעיקר הרמב"ם דאיירי לעיל שהכרחנו מה מכח ס"ל ומור"ם מרןאמנם
 הרמב"ם דנקט האי א"כ לדוגמא, הוא דנקט חטה וחלב המינין, ה' במעלתולא
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 ועיקר התערוכת, לתקן טעם ליתן אלא להכשיר ר"ל אינו התערובת טעםליתן
 שמרקח מי כמו הטעם, עיקר שהוא בתערובת שנותן הדבר הוא אבילתוכונת

 בונת וזהו ודו"ק, הכשמים הם האכילה וכונת הטעם שעיקר בדבשבשמים
 דעיקר טעם לו שיש מה שר"ל עבידא, דלטעמא הומלתא דשאני שכ'הטור

 משאור לה ומוכח הבשמים, בטילי לא וע"כ הבשמים הם בהומלתאאכילתו
 בעינייהו, חשיבי עבידי דלטעמא כיון ו' דף בחולין דאמרינן דדמאי,ותבלין
 ממש אינו כי אמת הן עיקר. והם המאכל שמתקן משום שפי' פירש"יועי'ש
 אינן אם אף בטלי לא דחשיבי וכיון איסור בביטול הוא דהתם בדומה,דומה
 דבמעט מסתברא לא העיקר, על מברך דקי"ל ברכה לענין וכאן אכילה,עיקר
 על עלה לא זה הבשמים, בברכת שיברך גדולה קדרה לתוך שנותןבשמים
 להנאת וכונתו ניכר שממשו מבשמים גדול חלק דכשיתן אלא הטור,דעת

 דלא בדי אלא מור"ם, וכמ"ש דבש לגבי מיעוט שהם אף בטילי לאהבשמים
 עבידי דלטעמא כיון טעמא לן אהני רוב שהוא דבש לגבי בטלי דאבתיתימא
 נקוט מזער, במעט איירי דהתם אע"ג ותבלין משאור ראיה ויש בטלי,לא

 בתר אזלינן דלא עבידי, דלטעמא עימו ונצטרף ממשות שיש להומלתאמיהא
 ודו"ק. רוב שהואדבש

 ד"ה בדל"ו עי' התשובהשאר

 שעיקר כונתו שניכר ניכר וממשו גדול חלק דבשיש האמור מכלהעולה
 ועיקר התבשיל להכשיר וכשהוא הבשמים כברכת מברך הבשמים, הםאכילתו
 מעתה ודר'ק. מור"ם פסק וזהו התבשיל. כברכת מברך התבשיל אכילתוכתת
 מבשמים השיעור יהיה וכמה לשיעורין, דבריהם נתנו דא"כ להקשותאין

 עיקר שהוא במה תלוי דהעיקר כתבנו דכבר ניכר, וממשו חשוב דברלהחשב
 דנותן ודאי בשמים משום אכילתו כונת עיקר שהוא דמי אלא לאכול,כונתו
 האוכל, כונת בתר דאזלינן גבן היא חדתא ולאו ניכר, שממשו בשמיםהרבה
 ואם השקדים, כברכת מברך לדבק אם קמח שנותנים שקדים בחלב התרשכ"כ
 הסעודה, בתוך לגומרו להחמיר דטוב כ' שם כי ואם במ"מ. מברך הלבלסעוד
 מודו בשמים, לאכילת שהוא כונתו מוכח מעשיו ומתוך ניבר שממשוהכא

 חכם להגאון שראיתי לפי לכ"ז הוצרכתי ודו"ק. ס' בלי הבשמים ברכתדמברך
 יצאה ששגגה וכ' ומור"ם והרב"י הטור על התימא שהגדיל קב"ט סי'צבי

 יעי"ש. דבריו כ' לא האריכות וליראת שהאריך, עי"ש השליטיםמלפני
 בעיניו מדריש, לסיפיה מרישיה בזה מ"ש בכל רוחו את איש יתן ביולענ"ד
 מה ולפום להאריך. אין כי ודר'ק הגאון, של תמיהותיו כל נתישבו בייראה

 ואלו ואלו ומור"ם הרב"י עם הרמג"א פליגי לא דינא דלענין נמצאשנתבאר
 הבינו וכך אכילה כונת עיקר שהוא טעם בנתינת איירו ומור"ם דמרןדא"ח,
 טעם ליתן שבא מפר' והרמג"א בתערובת, טעם ליתן שב' הרמב"םדברי

 ודר'ק. להכשירבעלמא
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 כמו מינין דבשאר הרמג"א כ' שכבר הזה הבאר ע"פ לנ"ד נבאמעתא
 בתר אלא בתריה אזלינן לא ולהכשיר טעם ליתן בא האורז אם אףבאורז
 טעם ליתן הוא שקדים בחלב שנותנים דהאורז בנ"ד נימא אפי' א"ברובא,

 אותו ומרתיחין מתירוש שעושין דמלבי"1 דומיא באמת נר' שכן כמוולהכשיר,
 שמכשירו שכיון קי"ב סי' בי"ד הפר"ח שפסק להקפותו, קמח בו ונותניםבאור

 מוהרא"י דכ"כ וכ' שהביאו, ר"ח בסי' ג' ס"ק באה"ט ועי' במ"מ, מב'לאכילה
 מולכו, מוהר"י ובשם מז"ה בשם גם שכ"כ ר"ד בסי' ז"ל להברכ"י ועי' ז"א.בס'
 בו ומערבין וסוקאר מביצים שעושים למאבל מזה שלמד שם להבאה"טועי'
 שקדים בחלב נותנים דלהכשר חיאי אורז האי בנ"ד וה"נ כמ"מ, שצ"לקמח

 בשקדים שנותנים מים ע"י יוצאין דמעיקרא בעלמא, מיא הם שקדיםשהחלב
 לאכילה, וראוי שמתעבה עד אורז נותנים ואח"כ וסוחטין השקדיםוכחעשין

 למוהרח"א חיים נשמת בס' בהדיא ראיתי וכן לדבק. ולא להכשר דחשיבחיאי
 עי"ש, במ"מ דמברך קמח בו שנותנים שקדים דבחלב למוהרח"א שראהשכ'
 דחלב ר"ח סי' מרן ופסקו בכ"מ התו' שכת' ואע"ג להכשיר דחשיב ודאיא"כ

 להכשיר כשאינו היינו עי"ש, במ"מ מב' דאינו לדבק קמח בו שנתזניםשקדים
 טעם ליתן הוא שמתעבה עד בו שנותנים דהאורז ודאי נראה בנ"דאבל

 הרוכ ואם במ"מ, מברך זה בתערובת אורז רוב דאם יוצא לפי"ז א"כולהכשיר,
 הכריח כבר טעם, ליתן בא שהאורז אף שהנ"ב, מברך והסוקאר החלבהוא

 ואם הנלע"ד זהו רובא. בתר אזלינן מינין ה' זולתי מינין דבשארהרמג"א
 שנותנים בח"ש התר כמ"ש הסעודה בתוך כ"א לגומעו שלא נכון מסופקהדבר
 כיר"א. נפלאות מתורתו ויראני משגיאות יציליני ישראל וצור כנלע"ד.קמח.

 ס"ט פירירהמשה
 נר"ו. דאנון כמוהר"ם המובהק הר' מוה"ר לי שהשיב מהזהו

 בעלמא דזיעה שהנ"ב שברכתו שקדים החלב דעל לדינא מסכים אניגם
 והסוקאר שקדים החלב לגבי מיעוט הוא ודאי בו שמערבין והאורז וברור.הוא
 לי משמע לדידי אורז רוב היה אם דאפי' אלא שהנ"ב. דמב' ספק איןוא"כ
 טחון באורז ודוקא שהנ"ב, ברכתו מבושל טחון דבאורז הפוסקים דברימתוך

 בב"י המעיין ולענ"ד עכ"ל. כנ"ל במ"מ מב' דנהמא תוריתא עליו דישאפוי
 מברך מבושל טחון באורז דאפילו דליתא, יראה אורז בדין שהביא ת"חבל'

 ודר'ק.במ"מ

 סוסימן

 כ"ב. סי' ח"א פרמ"א עי' זהבענין

 ושמעון כתחז"ל, קרקעות ובשיעבוד בשטר חוב לש' שחייב ראובןשאלה:
 יצא והנה לשמעון. הידוע מקרקע לגבות בא ע"כ כי לראובן, לפרוע ידומטה
 השיב אחיו, משמעון זה קרקע הוא קנה שכבר בידו בשטר שמעון של אחיולר
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 הוניא לוי, זה כששמע שכידו. השטר כפי מהלקוחות גם יטרוף שהואראוכן
 רונה הוא וא"כ הקרקעות, שעכד ג"כ שלו ראוכן של לשטרו מוקדם שט"חלוי

 למה לך שחייכ איתא אם ראוכן, השיב הקדימה. משפט שלו כקרקעלהחזיק
 אחיו ששמעון עשה, שהיראה דמפני ידעי דכ"כ לוי השיכ תחילה. ממנוקנית
 לתת שיתרצה וכדי לגוים, הרכה חוכות לו היה חב' מורישהן כממון שותףהיה
 שלולי לרצות, הוכרח עליו כע"ח יקפצו שלא כדי כדיניהם פיטורין שטרלו
 ושכמ"ה. מי, עם הדין המורה יורנו פיטורין. ליתושטר מתרצה היה לאזה

 הטור, רכינו הכיאו עצמו המלוה עם לוה לגכי זה דין עיקר הנהתשוכה:
 אחר למלוה קרקע מכר הלוה אם וז"ל: ס"כ, פ"ה סי' כחה"מ מרןופסקו
 שטר כותכים ואח"כ המעות שנותנים כמקום אפילו שטרו, פריעת זמןשהגיע
 עכ"ל. לך כשמכרתי השדה לטרוף לך היה לך הייתי חייכ אלו לו, לומריכול
 היה שהרי וכו', לטרוף לך היה יאמר שהיאך זה, דין על תמה כסק"ו ש"ךוהר'
 מסלקני היית נוגשך הייתי אלו לר המלוה יוכל וא"כ כמעות, לסלקויכול

 לכך לי, משלם והיית לאחר השדה מוכר היית או מעות לך יש אולי כיבמעות,
 שהוא כיון תחילה המעות ליתן מוכרח והייתי לי, שתמכור לפייסךהונרכתי

 כס' עמו והסכימו חכמים לכמה ששאל עוד וכת' עי"ש. המעות שנותניםמקום

 לך היה למימר הלוה מצי שכ', הטור ל' שנדקדק כמה ליישכ ולעד"ן עי"ש.'ו
 ממך לך יהיה ולא אותם, ואוניא המעות אקח שלא כדי כחוכך קרקעלגכות
 לפרוע, ממה לי יהיה ולא המעות שתוציא מזה מורא לי היה לא להשיכהמלוה
 מיתמסכן, דילמא למיחש דאיכא ואף שעה, כאותה אמיד הלוה שהיהכגת
 אם אך הקנייה, אחר תכף ממך להתפרע היה כדעתי לומר המלוה יוכלמ"מ
 דהו"ל הטעם עיקר ולכאורה למיחש. ליכא הא כי וכל אח"כ, יומים אויום
 כדמי לך למכור שאלתני לא למה הלוה לומר דיכול כאן הטור רכינולומר
 חוכי, כעד לך להחזירם צריך אני לוקח שאני הקרקע דמי שעכ"פ כיוןחוכך,

 אינה זו דטענה לומר צריך זו טענה כת' מדלא א"ו לך, למה מטרתאואפוכי
 חוכי כעד הקרקע שואלך הייתי מעיקרא אם להשיכ המלוה דיכולצודקת,
 החוכ על נוגשך שאני חושכ שהיית לי, מוכר היית לא זה שכשכילאפשר
 יוציא דילמא למיחש למלוה שהיה האופן יהיה כאשר אכל לי, משלםוהיית
 לו דהיה גוכרת הסכרה כהא חוכו, לפרוע ממה ימצא לא ושוכ המעותהלוה
 מאכד אינו ס"ס ש"ך הר' כמ"ש לו יתן לא אם ואפי' חוכו, כעד לשואלולמלוה
 שיש חוכו דמאכד איפשר המעות לו ונתן ממנו דקנאו השתא משא"כמעותיו,

 לקנות שכדי כן, עחבה שאינו כודאי כ"פ הקרקע שמשלם נמצא וא"כ עליו,לו
 ללוה מכר כשהמלוה דלעיל מדין זה להכריח ויש ודר'ק. שוויו כ' נותןהקרקע
 השדה מכרתי לא לומר המלוה יכול מעות, יהכי והדר שטרא דכתכידכאתרא

 ונמצא כמעות דמסלקו דאפשר אע"ג חוכי, לגכות ממה שאמצא כדיאלא
 אלא היה לא השדה, למכור המלוה דדעת אמרינן מ"מ קרקעו, מאכדהמלוה
 הכא כ'"ם הקרקע. יגכה חוכו לו יפרע שלא דהיינו אחר ממקום ימצא לאשאם

 ימכור לא זה כשכיל ואם הקרקע, כחוכו לגכות לו דהיה למלוה לוה לוכשמכר
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 ואינו קרקעו דיפסיד דאפשר לעיל והרי חובו, יפסיד לא ס"ס הקרקעלו
 ודו"ק. הבא וב"ש חובו, יפסיד שלא בדיחהטש

 עי"ש. ובו' מחבירו התובע על ריצב"א מתשו' לדברי וראיה הר' ב'תו
 בלום. לו מובר היה דלא הסיבה פי' לא דהריצב"א ראיה, ב"ב זה איןולע"ד

 באחרים אוחם תולה דהיה בלום, לו מובר היה לא דה"ק לפרשואפשר
 בלום מובר היה לא לו שימבור אחר אומר היה אם אפי' זה ומפניומבריחם,

 שלו. שאינן אמר שמעיקראביון

 לעצמו סימן דעשאן ודבתובות, למההיא לדבר ראיה הביא שהרב"ח בת'תו

 ראיה מביא דבריו ולפי איירי, בקרקע דההיא עליו ותמה זבותו, איבדלא
 למלוה קרקע מכר בשהלוה דודאי נבונים הרב"ח דברי ולענ"ד עי"ש.לסתור

 לא דזה שתבריח, דיראתי משום ניהליה דזבנית מאי לומר המלוה יבולאינו

 במ"ש לאחר אלא לי תמבור שלא דחששתי לר יבול אינו וגם בקרקעשייך

 שלא אחר מצד מזה גדולה פסידא לו יצא הרי אצלו חוב לו דהיה ביוןהרש"ך,

 סימן דעשאה בההיא משא"ב ובמש"ל, המעות יוציא שהלוה לגבות, ממהימצא
 והודה סימן דעשאה משום הא' אחר, ממקום פסידא לו יצא זה מפני לאלעצמו

 דאי הוא סימן דעשאה דמאי בשיאמר, לו שיאמינו הוא יודע הקרקע עללו
 ביון המלוה, בשקונה למטלטלין יוצא מזה ניהליה, מזבין הוה לאלאו,

 חובו לגבות ממה ימצא דלא משום דאי פסידא, שום לו נולד לאדבקנייתם

 טעם להשיב המלוה יובל שפיר א"ב יבריחם, לשלם בדעתו אין הלוה אםבל"ז
 היטיב. ודוק לי, תמבור שלא דיראתי בחובי גביתישלא

 טזסימן

 דדהבא צנתרות תרי על תשו' והיא ברבות הפסק בענין וטריאשקליא

 זה. בעניןדשר'ט

 השליט הוא ויוסף תורה. ריש לציון ראשון מרא"ש הוא אורה, ראיתיחמותי
 לזרח וזרח, האיר ואחריו אמרה. קדים מצא פתוח, פתח ביון, פותח האר"ש,על

 לקדמא סחור סחור עינן, בן אחירם הדרה. הוא זיוה הוא הזרח,מספחת

 מתורתו, נפלאות הראנו הן שמרה. במקום דלבאי נ תוך תוךאתייא,

 אומרת זאח וסברה, בפילפול גברוותא הלבתא בבמה ושמורה, בבלארובה

 לא בי לא בי בנפשאי ידענא דנא קבל בל תורה. גופי הן הן סוברבותבין

 ואיני טרדין חבילות יומו בן מוקף אני, בי עימי צער בל יודע בידעתאי,
 איידי ואולם בטיהרא. בשמשא צלותא בעיא ושמעתתא אחד, מצד אפי'מופנה

 זעיר בגנים, לרעות לבי רחש לו, ואני לי דודי הגדיל, דוד על גבן,דחביבותן
 זאת גם ואף דקלים, שיחת באר"ש ושורי ההלל את בקורא שם, זעירשם

 קש דף1
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 את צדק במעגלי ינחנו אלדינו ואל שיעורא. להו לית קצרות בשעותבהיותם
 תורה. של דרכה בה נלךהדרך

 ברוך טול ברוך טול דא"ר ד"מ דברכות שמעתתא ואייתיאו אתו קמאקמא
 דהנה ואומר, הוא דל ואם חלקי אני אף נהנה אליהם בואי ועד וכו' לברךא"צ
 להמוציא השייכים דברים דדוקא ותו' רש"י דדעת קס"ז, סי' הרב"י מ"שלפי
 יוחנן, ורבי דרבי פלוגתייהו טעם ז"ל רש"י בדברי מבואר הפסק, חשיבילא
 ברכה לצורך שהוא כל ז"ל( רש"י בדברי )מבואר הפסק חשיב דלא ס"לדרב

 אינו מלח הביאו אבל עצמה, המוציא פרוסת בענין הוא כשהשיחהכלומר
 צורך ג"ז חשיב הר"י מלח, בלא למיכלה דאפשר עצמה, המוציא פרוסתצורך

 המוציא צורך דאינו לתורא גביל אבל בטעם, נאכלת שתהא המוציאפרוסת
 מ"מ לבהמתו, שיתן קודם לאכול דאסור אדרב פליג לא ר"י דמס' ואע"גכלל,
 ולא זה איסור שיעשה מוטב איסו' דעביד אע"ג המוציא צורך הוי דלאכיון

 ס"ל ששת ת-ב דחמיר, תישא דלא אלאו ועבר לבטלה יהיה וברכתולהפסיק
 ופשוט. המוציא כצורך ליה משוה האי וכו' לאכול דאסורכיון

 מודה רב גם לתורי דבגביל שפי' ז"ל דשביט כוכבא להר' ראיתיוהנה
 דהוי ס"ל דהוה דפליג ר"י וגם ס"ל, לא וליה מרב ראיה דמביא אפשרדאיך
 הרמב"ם טעם וזהו מודה, הוא גם דאורייתא דהוי דרב דשמע בתר אבלדרבנן
 זה אין בודאי הכ"מ כונת דזהו מ"ש עי"ש, הכ"מ כונת וזהו כר"ש,דפסק

 דר' ס"ל דהוה דפליג ומעיקרא דמודה אפשר ר"י דגם ומ"ש דבריו,במשמעות
 הא ס"ל איר"י ובודאי מדרבנן, אלא דאינו ר"י למד מקום דמאיזה תמוההוא

 אין אחר דממקום וכו' עשב דונתתי קרא מהאי אלא אינו וכר לאכולדאסור
 אס' וקר' בעלמא מדר' שהוא אפשר רב בדברי גם האמת ולפי לימוד,לנו

 הפסק איהו ליה דחשיב דכיון ר"י, פליג שפיר דאורייתא דהוי תימאהעפילו
 הא לענ"ד מודה נמי דרב מ"ש גם וכמש"ל. ודו"ק חמיר תשא דלאאיסור

 אמורא כל אמוראי דפליגי תלתא דבהאי איפכא, מוכח למדקדקהסוגיא
 ראיה דמביא אפשר דאיך ומ"ש ודוק. רב אדברי ר"י כמו אתא לטפוייבתרא
 הפסק, חשיב דלא רב מדברי ראיה מביא אינו ר"ש הנה ס"ל, לא וליהמדרב
 ולרב סעודה, צרכי דחשיב לר"ש משמע האיסור מכח וכו' דאסור כיוןאלא
 זה דאין דבתרא כר"ש דפסק שכ' הכ"מ על הקושיא ולעיקר חשיב. דלאאה"נ
 יכולים והיינו בפיהם, מה לראות הכללים בעלי ס' בידי ואין ואילך, מאביילא

 ס"ב דקי"ל דברכות מידי להיות דבתרא כר"ש דפסק לומר מרן דכונתלומר
 בעלי סי' בידי דאין אלא כוותיה, פסקינן ע"כ בתרא, דהוא וגםלהקל,
 הרואה יראה ממילא לעיל האמור מתוך אלא דברי, היעמדו לראותהכללים

 לכפול א"צ הנז' הר' דרך דדרך נר"ו הפוסק החה"ש בדברי לדקדק דישמאי
 נר"ו הראשון הפוסק שהאריך מה ראיתי ז"ל הרמב"ם דברי ובעיקרהדברים.
 אפי' לאוקמי שהקשו מה הרמב"ם בדברי באוקמתות נר"ו החה"אהעחריו
 דברים בדקדוקי להאריך מסכים הפנאי ואין פוסק, בדברי כ"ש משנהבלשון
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 מה והנה יבחר. והבוחר לענ"ד פשוטה בדרר הרמב"ם בדברי דעי אחוהזולת
 הפסיק ואם שאמר במה כונתו דעת למען א', ז"ל. הרמב"ם בל' לדקדקשיש
 דתנן הא ג', ברוך. דטול הא שהשמיט ב', וכר. שמברכין דברים מעניןובר

 שהפסיק דנ"ד שכונתו פשוט ובר דברים מענין מ"ש והנה מנ"ל. לאבוללפלוני
 אלא ודעימיה, רש"י בדעת המוציא פרוסת בצורך במו שמברכיםבדברים
 ז"ל להרב"ח ראיתי ברוך טול שהשמיט ומה דאכילה. מידי דהיינו מעניןאפי'
 והרמב"ם ברוך, דטול דרב מימר' הוא לאכול לפלוני תנו דגמ"ש שכ' קס"זסי'
 אלא נר"ו, החה"ש במ"ש וזהו עי"ש. ריפתא ברך מל' בכאן ברוך טול גריסז"ל

 לברך, צריך ליפתן, הבא מלח, הבא אבל הרב, סיים דאיך ליישב צריךדלפי"ז

 לו שמיעא לא בב"ז נר"ו החה"ש ומ"ש לאבול. לפ' מתנו עדיף הואולבאורה

 מצחיק. ואתידדחיק

 עיקר בצורך הפסק דהוי מלח, מהבא עדיף לאכול לפ' דתנווהנלע"ד
 למותר אך וליפתן ומלח האדם, חיות עיקר דהוא בלא"ה סגי דלאסעודה
 הפסק שהוא מה להסמיך רצה ותבשיל, מלח הקדים דהרמב"ם ואע"גודר'ק.

 הבא משא"כ וכו', לאכול לבהמה תנו לאכול, לפלוני תנו דהיינו אהדדי,לזולתו

 הרב"ח. לפי' לישב הנלע"ד זהו בעדו. הפסק הואמלח

 הוי דלא וליפתן מלח מהכא למד לאכול לפ' דתנו דהא לומר אפשרא"נ
 ה"ה סעודה, צהיך דהוא משום אלא המוציא פרוסת צורך דאינו אע"גהפסק,

 לדידיה שייך מלח דהבא ואע"ג דאבילה. מידי דהוי לאבול לפלוניתנו
 צורך דל"ד דפסקינן דכיון כלום, בזה אין וכ', לפלוני תנו משא"כלסעודתו
 לאחריני, ל"ש לו ל"ש דאכילה מידי שהוא כל אלא לרב כדס"להמוציא
 ברוך טול שרי קא המוציא פרוסת צורך דבעי דמחמיר רב דאפילוהראיה
 והרמב"ם וכמ"ש במכ"ש אתייא ברוך דטול הא שהשמיט ומה לאחריני.שהוא
 דברים מענין דכשהפסיק לשונו, בתחילת דכייל מאי אלא לפרש בא לאז"ל
 דהא לומר עוד ואפשר ודר'ק. המוציא צורך שאינו אף דאכילה מידי שפי'וכר

 בעבדו, ואיירי עליו, שמזונותיו לבהמה דתנו דומיא הוא לאכול לפלונידתנן
 שמקדימין עבדים מה' פ"ט הרמב"ם פסק ובהמתו בעבדו דהיינושבשניהם,
 דהקדמת לעיל שכ' דשביט כוכבא הר' למ"ש תשובה זה ועל עי"ש.מזונותיהן

 חסידות דרך אלא דאינו הרמב"ם בל' דמבואר דאורייתא, הוי הבהמהמזונות
 דהוי ריצב"א משם שהביא י"ב ס"ק רע"א סי' במג"א ועי' עי"ש.ורחמנות
 עי"ש.דאורייתא

 צורך בעינן אי התו' רש"י בדברי הא' הפוסק שצדד מה ראיתי הלוםהגם
 פנים הראה ומקדם החה"ש וזרח האיר ואחריו סעודה, צורך אוהמוציא
 המוציא, צורך דבעינן והמרדכי והטור ותו' רש"י דדעת ב"י, מרנאלדברי
 שעמד במקום ישוב לא לגזיזיה תבריה ואח"כ וט"ז הרב"ח דברי ג"כוהכיא
 מה בה אכתוב לענ"ד אני ע"כ כי לענ"ד, למשנתו סדר מצאתי לאוכמעט
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 לבינם. שביני החילוק יבין בין רוחו את איש יתן וכישנ"ל

 מדבריו נר' וסיים, ז"ל ופרש"י הסוגיא הביא קס"ז בסי' ב"י מרנאהנה
 מדחזר לענ"ד רש"י מדברי והוכחתו עי"ש. וכו' סעודה מצרכי שסחשאעפ"י
 דחקו מי ויל"ד וכו'. פרוסה שתהא הבדכה צודך זו שאף מלח כהבאלפרש
 לכל ליפתן דבעי אלא ליפתן בלא ליה אכיל מעט דאותו דהאילדש"י,
 רש"י בדברי ובשלמא סעודה, צודך דהוי הפסק חשיב לא ואעפי"כהסעודה

 כדי לזה הוכרח ברכה, צורך שיחה דהך הפסק חשיב לא ברוך דטולדפי'
 למה ריו"ח בדברי אבל ולברך, דצ"ל לדב דס"ל וכר מלח להבא זה ביןלחלק
 לתורי גביל וכין בינו לחלק כדי ואי סעודה. צורך דהוי משום בפשיטהז פי'לא
 שמיעא דלא או הפסק, ליה חשיב לתורי גביל לריו"ח צ"ל דלעולם ליתא,הא
 לו' דא"א דברינו, בראש וכמ'ש הפסק ליה חשיב דאעפי"כ או דרב, האליה

 לדעת ברכה צורך ולא סעודה צורך אלא דאינו משום לתורי דגבילדטעמא
 רש"י דדעת או לקמן, למימר כדבעי ב' צורך הוא דג"ז ליתא, דהאריריח,
 סתום ילמד לתורי גביל אפילו דקאמר ר"ש גם וא"כ לכ"ע, ברכה צורךדבעי
 עד לטעום דאסור כיון מרן וכמ"ש ברכה, צורך ג"כ הא דחשיב המפורשמן

 אסור אמרו מדלא בטעימה איסור דאין דחה דהרט"ז ואע"ג לבהמתו.שיאכיל
 דסוגיא ובודאי לטעומ, אסור בגיטין הש"ס גיר' היה לא אילו הדבר כןלטעומ,
 הפסק, חשיב לכשלא לראיה הובא דרב הא בברכות דהכא עדיף,בדוכתא
 בהמתו אכילת קודם לטעומ דאסור דינא לעיקר הובא בגיטין שםמשא"כ
 נלע"ד ואני עדיף, דברכהז דבריו היפך שכ' מי שראיתי לי וכמדומהודר'ק.

 החה"ש שהשיג ומה לטעומ. אסור גרסי ז"ל והרא'ש הרי"ף דהדי ועודכ',
 מ"ל לאכול דמ"ל לטעומ ר'ע לאכול, אסור דקאמר דאף הרט"ז עלנר"ו

 כלומ לאכול דאין חדא ראיה. דמהז משם אין דמ"ז, בברכחץ כדמוכחלטעומ
 התם כלומ, אומר היה לא אם אפילו ועוד קאמר. כלום דהא לטעום, דר"לודאי
 הבוצע שטעימת דהיינו הבוצע, שיטעום עד קאמר דהרי קאמר, דלטעומודאי
 דגם ז"ל מרן כת' עוד ופשוט. המסובין לטעימת דר"ל ממילא תחילה,יהיה
 הכרכה, מפרוסת קחו כמו מדקאמר זה דהבין ובודאי רש"י, כדעת ס"להטור
 לאכול לפלוני תנו דה"ק עימנו הוה מדלא כן פת, אמר ולא ברכו לומרדדייק
 מרן, שכ' כמו להמוציא שייכי רט"ז לדעת לדוגמא דנקט תלתא וכולהוכמ"ש,
 בדברי הכרח דאין בזה האחרונים דברי נר' דיותר אדונינו לנו ימחולובזה
 טול דאמר דרכ לישנא הברכה פרוסת דנקט דמאי ז"ל, כרש"י דס"להטור
 הטור רכינו ואדרבה בש"ס, דאיתמר מאי אלא לדוגמא נקט לא וכן נקט,ברעי
 עי"ש. הטור כל' הרא"ש וכ"כ סעודה, צרכי לשונו וכסוף בראשדייק

 דיש היא מרן של דהוכחתו ונלע"ד עי"ש, התוס' מדברי דכ"נ ז"ל מדן כ'תו
 ולא מלח לא השולחן על להביא רגילים אין ואנו כמ'ש התו' בדברילדקדק
 הפסק שהם בדכרים איירינן דהכא למקומם, חוץ הם אלו דדברים וכרליפתן
 סמכו ומאי הפסק הוי דלא מאי לאשמועינן התוס', דברי איירו נמיוכהא
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 לית דקאמר הש"ס, אדכרי ל"ק התוס' לרכות הול"ל ויה זה כדיכור אלודכרים
 הפסק לדיני אלו דכרים ומדסמכו וכר, אין ואנו הול"ל אהא כשש צריךדין

 ס"ל ואי הפסק, דהוי ממילא להכיא רגילים אנו שאין דביון לומר דכאוהיאי
 עכ"פ רגיל, אינו אם לן אכפת מאי הפסק הוי לא דאכילה מידי שהואדבל

 על טוכא ותמיהני כתשר, הרשכ"א אדכרי לקמן מרן וכמ"ש הוא דאבילהמידי
 מנחם רכנו ומיהו אח"כ מדכ' הפסק, לא ודאי דכמלח מרן על שהשיגהרכ"ח
 דאיך עי"ש וכו', המוכחר מין מצוה עכיד קא ליפתן ואפילו וכר מדקדקהיה
 דאנו לומר מוכרח התו' כונת עכ"פ כדכריו יהי דלו מרן, הוכחת נסתרכזה
 הרט"ז על לתמוה יש כן וכמו הפסק, חשיכ לדידהו להכיא רגיליםשאין

 כתכ לא הותו' הפסק, הוי לא כמלח למיכל דכעי דלמאן להוכיח,שהאריך
 אלא הפסק, כדיני כאן דכריהם סמכו לא כדכריו ואם כדכר, איסור דאיןאלא

 כזה. הנלע"ד זהו לעיל, וכמ"ש הפסק דהוי להכיא שלא דלנוהגים לומרהיאי
 הפסק חשיכ לא סעודה צרכי דהוי דכל מרן, כמ"ש דקי"ל ודאי הלכהולענין

 ודר'ק. להקל כרבות ספק דכרכות,דמידי

 לאכרהם זכור הר' עמ"ש ומק' דיתיכ הא' להפוסק הוית חזי הלומהגם
 ונזכר נט"י, קהים המוציא וכרך ששכח כמי יכ"ם החר"ש משם שהכיאדב"ח,
 ע"כ. ויברך ידיו יטול ואח"כ מכזית פחות דאוכל דהעלה לאכילה, כרכהכין

 ס"ט, מרן וכמ"ש סעודה צורך הוי ענט"י כרבת דהרי הא', הפוסק עליוותמה

 הוי דלא כדיעבד דוקא דזהו וא"ת לאכילה. כרכה כין ויכרך ידיו יטולוא"ב
 כסי' כהדיא וכ"ן מדהשמיטו, לכתחילה דמתיר נר' דמרן מור"ם וכמ"שהפסק
 דדוקא מרן דעת דהיאי נר"ו החה"ש עליו השיכ וע"ז כקי', עכת"דתקצ"כ
 שום כלי שכ"כ ככ"י הכלכו ס' מדהכיא גדולה והראיה הפסק, הוי לאכדיעכד
 דכריו אתחילת קאי התקיעות, כענין לא אם תקצ"כ סי' כש"ע ומ'שחולק.
 כענין לא אם קאי ע"ז דמעומד, לתקי' דמיושכ תקיעות כין ישיח לאשב'

 ומה לככי עם כאשר לענין מענין להאריך לי היה כזה והנה עכת"ד,התקיעות
 כקצירת גרגרים ג' כ' לכתוכ דיו אדכר רגע זולת מסכים, הפנאי אין כיאעשה
 לדכריהם. הנוגעהאומר

 תמיהא דרך אורחין דאגכ העירותי אנכי מקדם ימים כ' אשר כפסקיוהנה
 להפסיק שרי לכתחי' דגם תקצ'צ סי' כש"ע מרן כדכרי הנר' דלפיקצת,
 אני רואה ועכשיו קס"ז. סי' ככ"י הבלכו על חולק הכיא לא למה התקי'כענין
 כ"ב אינו ההדיוט ולי אצלו, גדולה לראיה נהפכה זו דתמיהא החה"שכדכרי

 א'. כמקומ הגשירים א' כמקום עניים תורה דדכרי תמיהא, ב"כ ולאראיה

 כ' עוד שם פי' ועוד דוד, קדשי כס' ראיתי כן הש"ע כל' החה"ש מ"שואולם

 דמ'ש יראה לר כשר והעיני סכנה כחזקת הדרכים כל ולענ"ד עי'ש.דרבים

 לתקיעות, כר' כין יסיח שלא ואצ"ל למ"ש גם קאי התקי', כענין לא אםמרן
 ואצ"ל התקיע' כענין לא אם ובר דמיושכ תקי' כין ובו' להסיח הול"לדאל"ב
 לעיל מור"ם הגיה למה דכריו דלפי נר"ו החה"ש לפי' לי תמיהא עודובר.
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 ואין לקמן. מרן אומרו בעצמו דזה כיון הפסק, אין י"תפי' התקי' בעניןמיהו
 התקיעות, בענין לא אם כשאמר לק' להגיה הו"ל הפסק, אינן דהתפי'לומר
 דאפילו כן, לר מוכרח ולעולם נקט, תפילה דאגב י"ל וזה בתפילה, וה"ההל"ל
 ברכה בין אפילו הוא התקיעות בענין לא אם דקאמר מרן דכונתנפרש

 ודאי אלא מור"ם, הגיה למה ואכתי לתקי', תקי' בין במכ'ש א"כלתקיעות,
 ותמהני להפסיק, שרי לתקי' ברכה בין דאפי' ומור"ם מרן דברי ומ"מכמ'ש.
 מרן דגם להעמיד ואי מרן, בל' נפשיה לדחוקי ליה למה נר"ו החה"ש עלטובא
 עי'ש שתי' הרמג"א תי' ליה סני למה יפסיק לא דלכתחילה הכלבו לס'מודה
ודריק,

 משם שהכיא ד"ה מ"ס דסוף המרדכי דברי שפי' נר"ו להחה"ש חזיתיהתו
 לכתחילה דאפילו מל' דמשמע עי'ש, להסיח שרי התקיעות דבעניןראבי"ה
 הקודם. בפסקי בעוניי אני וכמ"ש כהכלבו, דלא לתקי' ברכה בין להפסיקשרי
 כל ר"ל, כה"ג כל למימר מאי לכתחי' וה"ה המרדכי דמ"ש שברור ע"זוכ"ת
 לי נתברר לא ולענ"ד ע"כ, קאי ואדלעיל לתקיעה תקיעה בין כשהואכה"ג
 ברוך טול בגמ' דמ'ש ס"ל דהמרדכי כיון דכתב, וה"ה מאי פי' דלפיעדיין,
 לחלק צריך הוא לתקי' תקיעה בין דהוא בנ"ד א"כ בדיעבד, דוקא הואוכר
 מצי נמי לכתחילה והכא הול"ל והכי מחולק, שהדין כיון וה"ה לומרולא

 אע"ג וה"ק הש"ס, דברי לפרש קאי המרדכי ודאי אלא כה"ג, כללמימר
 ומה קאמר, דלכתחי' ה"ה אלא ל"ד קאמר בדיעבד דדוקא נ"רדהש"ס
 שהוכרח ומה ודר'ק. הכרחו הבנתי לא כה"ג כל ממ"ש החה'ששהכריח
 דקי"ל, לתקיעה תקיעה בין איירי דהוא כיון הש"ס בדברי זה לפרשראבי"ה
 הש"ס שרי לא ואי שאסור, היא אחת ודא דא לכתחילה להסיח דלעניןייע

 התקי' בין להסיח שרי לא הכא גם לאכילה ברכה בין לכתחילה סעודהבענין
 הגאוני' בשיטת אולי המרדכי שהביא הגדולים דאלו י"ל ועודלכתחילה.
 צריך הבדיקה באמצע דמשתעי דמאן דפסחים, בפ"ק עצמו המרדכישהביא
 א"כ עי"ש. הגמ' בשם תרצ"ב סי' כאן בב"י מרן הביא וכן ולברך,לחזור
 צריך התקיעות בין כשמדבר בין לתקיעה ברכה בין כשמדבר ביןלדידהו
 ודוק. לזה ראבי"ה הוכרח ולכן מזה, זה קי"ל ואינו ולברך,לחזור

 וז"ל: תפילין בה' ר"ת בשם ממ'ש כהכלבו המרדכי דדעת להוכיחואין
 חוזר, אין תפילין בצורך סח אם אבל בטלים דברים סח אם אור"תודוקא

 בסי' מרן לה נקיט והכי בדי"ע, סח אם דוקא מלשונו ע"ש בהמוציאכדאמרינן
 קאו דאינהו כלל ראיה מכאן ואין ג"כ, החה"ש שרמז וכמו סח אםכ"ה

 לכתחילה. וה"ה וכו' דוקא קאמרו ע"ז ב' עכ' סח דנקט דש"סאלישנא
 הפסק, אין וכו קדיש ענה דאפי' ר"ת משם המרדכי מביא הכי דבתרתוע

 עד להניחם יכול שאין אחרי מסיים הכי ובתר בדיעבד, בדענה דוקאומשמע
 שדעת קצת להוכיח ויש כדאמרן. א"ו לכתחילה, שרי הוא א"כ וכר,שיענה

 ה"ר את ר"מ הרב ששאל הדם כיסוי בפ' ממיש לכתחילה, להתירהמרדכי
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 ברכה בעי לא עוף דשחיטת ושמעינן וכר, ח' ביום תאומים ב' נולדו אםרש"י
 קמן הא עי"ש, וכי לתורי גביל כמו דהוי הפסק, הוי לא הכיסוי דברכתב'

 הכיסוי על יברך ולכתחילה יכסנה חיה שחט דס"ל יהודה רבי דברידמפר'
 דברכת משום העוף שחיטת על לברך לחזור צריך ואין העוף, ישחוטואח"ב

 ואין עי"ש. שם הר"ן וב"ב לכתחילה, לה ומברך לתורי גביל כמו הויהכיסוי
 דליתוסח לדבר, ברכה מבין דקיל לשחיטה שחיטה בין הוי דהכאלדחות
 ולברך לחזור דצריך למרדכי ס"ל לשחיטה שחיטה בין סח אם נמידהכא

 ודוק. בניהם חילוק דאין לשחיטה ברכה כבין הו"ל א"ב דבריג ברישכמבואר

 ליזהר צריך שכ' ס"ד י"ט סי' י"ד בש"ע מרן מדברי קצת לדקדק ישוכן
 דבצרכי משמע שחיטה, מצרכי שאינו בדבר לשחיטה ברכה ביןמלדבר
 ליזהר דיש ודאי הלכה לענין בזה אני מודה ומ"מ ודר'ק, ליזהר א"צשחיטה

 ונעביד ניקום ודייקנין מדמין שאנו מפני דלא מור"ם, שפסק כמולכתחילה
 יפסיק. לא דלכתחילה בדבריהם בהדיא שמפרש' הפוסקים דברי היפךעובדא
 קע"ב סי' דב"ש בס' ז"ל אבוהב מוהר'ש החסיד הר' מדברי להוכיח ישוקצת

 שהשיב מדחזי' הפסק, חשיב לא בדיעבד דדוקא הכלבו לס' חש לא הואדגם
 והשיב אמן, בעניין לתש"ר תש"י בין להפסיק מותר אם שנשאל מהעל

 הפסק, הוי לא אכילה מענין דשיחה מרן דכ' דאע"ג יענה, לאדלכתחילה

 וק' עי"ש. ז"ל דהרב דיוקא משום רבוותא דהני פשוטתא שבקינן לאעכ"פ

 מהא ז"ל דמרן כדיוקא נימא אם אפילו לכתחי' דאסור לה אתי לאדילמא

 לה, חש דלא ודאי אלא יפסיק, לא לכתחי' דאכילה במידי דאפי'דהכלבו,

 כהכלבו, דהעיקר כ' כבר דינא לעניןומ"מ

 שלא ועד המוציא בברכת שיצא מי ע"ע מקדם ימים כ' אשר בפסקיוהבה

 שהרב נר"ו עינינו מיוסף ונשאלתי מחבירו, ענ"י ברבת שמע ז;מוציאטעם

 לראות בינינו מצוי אינו פ"ט וס' אמן, לענה! יכול דאינו פ"מ מס' הביאברכ"י

 דב"ש הר' מדברי דגם והשבתי פוסקים, שאר מדברי כן נר' אם למדומהיכן
 ברכת אחר לענות יבול דאין הרב ממ"ש במכ"ש לעבות יכול דאיבובר'

 לפקפק יש מהא דאי אני רואה ועבשיו עי"ש. לתש"ר תש"י ביןהתפילין

 דאע"ג העיקר, והוא חדא הוטבעו, אדנים ב' על דהרב סמכוהי דעיקרלהיות

 שבקינן לא הפסק הוי לא דאבילה מידי דכל הרמב"ם מדברי דקהקדמרן
 לדידן הא, משום ואי דהרב, דיוקא משום לחומרא דפסקו דרבוותאפשיטותא

 דבל מרן, בפסק ס"ל אחר פה כולם האחרונים דכל חזינן דאנן ראיה, זהאין

 לס' דחש ולית והמג"א והט"ז הרב"ח הפסק, חשיב לא אכילה צורךשהוא

 ז"ל הרב משי' גם וכמש"ל. המוציא פרוסת צורך דבעינן מדבריו דנר'המרדבי

 השייך מענין שהוא למימר מצינן לאכול לפלוני תבו באומר דהתםלחלק
 אמן בעניין משא"כ פלוני, לאותו ממנה שיתנו שרצה בעצמה, הסעודהלאותה

 דברי ' לפי א"כ עי'ש, מניח עצמו שהוא לתפילין שייכא דלא חברובברכת
 באותה עימו שאוכל המסובין מן מא' ענט"י ברבת ששמע האופן יהיה אםהרב

 דאעיקרא ועוד לענות, ויכול עצמה סעודה דאותה מידי הר'ל א"כסעודה
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 דאותה דאכילה מידי שיהיה דצריך מרן, בדברי נראה אינו הרב של זהחילוק
 אכילה מענין שהשיחה שכל הרמב"ם מדברי מוכיח בב"י מרן דהריסעודה

 לפרש ואין הפסק. דאינו לאכול לפלוני תנו הרמב"ם ממ"ש הפסק, הוילא
 בב"י, עי"ש הכי משמע לא דלישנא המוציא, מפרוסת הוא לאכול לפלונידתנו
 הוא לאכול לפלוני תנו דאומר הרמב"ם, לאוקמי צריך עכ"פ מרן לדעתואי

 דברי לאוקמי זו מידה לידי שבאנו כיון א"כ שאוכל, סעודה מאותהדוקא
 לאנול לפלוני תנו שאומר דאיירי לפרש דחוקינו מה גוונא, בחדהרמב"ם
 מורים וכן איירי. גוונא בכל הרמב"ם דברי מרן דלדעת א"ו המוציא,מפרוסת
 הריא לא אכילה מענין שהשיחה שכל מדבריו נר' שכ': בעצמם מרןדברי
 ודו"ק, סעודה מאותה אכילה מענין כ' ולא עכ'ע,הפסק

 דגם הכלבו לס' למיחש איכא הלכה לענין דודאי לעיל מ'ש דלפיאיברא
 ברכת על אמת לענות יכול דאינו ודאי בנ"ד א"כ יפסיק, לא דאכילהבמידי
 דאיהו ז"ל הרדב'ש לדברי מזור יהגה לא זה אבל הנז' בפסקי וכמ"שענט"י
 מודה הכלבו דגם הרב הנידון בראש יש דמקום העוד כלל. זו ס' הזכירלא

 לר"ת ס"ל שם דהרי והוא לכתחילה, לתש"ר תש"י בין אמן לענותדיכול
 עבירה לתפי' תפילה בין שח אמרו דלא וקו"ק, איש"ר לענות דיכולודעימיה

 לענות דאין דס"ל ודעימיה הרא'ש לדעת ואף הרשות, בדבר אלא בידוהיא
 בפסקי שהארכתי וכמו שם בב"י כמבואר אחרת, ברכה שגורם משוםאלא
 הרא'ש גם ברכה גורם שאינו בדבר יפסיק אם ממילא א"כ האחרר,משם
 בתפי' ז"ל וכמ'ש ששומע הברכה על אמן לענות דחייב כיון אמן, דצ"למודה
 שהביא פ"מ דה"ר טעמא והיינו ודו"ק, אמן לענות דיכול בח"ה ובמניחדר"ג
 דסותר פ"מ הר' בדברי לעשות שהפליא נר"ו החה'ש ומביאו המלך ביתבס'

 של המוציא ברכת על אמן לענות יכול דאינו פסק איהו דהרי אדידיה,דידיה
 ברכה ובשום התפילה אפי' שיאמר אחד גם דאין ליתא, קו' ומעיקראחברו,
 שיינא המוציא דברכת משום ואי לדבר, ברכה בין וק"ק איש"ר לענותדיכול

 לתפי' תפי' לבין הכא משא"כ יפסיק, לא דלכתחילה הכלבו כ"כ מ"מלסעודה,
 נאמן ממילא ברכה, דגורם משום לאו אי וקו"ק איש"ר לענות יכולדלכ"ע
 עוד ודו"ק. וכמש"ל לכתחילה לענות יכול ברכה גורם דאינו תפיליןדברכת
 הר' דברי ממני דאישתמיט הנז' פיסקי כל עלי דהשיג נר"ו להחה'שראיתי
 עינינו יוסף פסק מיניה דאישתמיט ליהדר, דידיה עליה זו והשגה עי"ע,פ"מ
 דהרב חזינן שיהיה איך באתי. דבריו על להוסיף ואני הזכירו, שהואע"ז

 בין תפילין ברכת על אמן לענות דאין העליון דעתו הסכימה דב'שהחסיד
 דלענין ובודאי בשמו. המלך הבית שהביא כהרפ"מ ודלא לתש"ר, ש"יתפי'

 פנים הר' ולס' וכמ'ש, לפקפק יש דב'ש הר' של דסמוכות אע"גהלכה,
 נגד עובדא למעבד רקיע ומאן ספין מאן מ"מ הנראים, פנים הראנומאירות

 טעם לבאר שהאריך דאחר נר"ו להחה'ש וראיתי עדיף, שוא"ת ובודאיהר',
 דאיך בעיני, תימא והוא הר', כדברי אמן לענות דיש דעתו הסכימה פ'ימהר'
 לעיל, שהזכירו קיימת הדיו דלחלוחית בעוד עליו חלוק דב'ש דהר' נזכרלא
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 נר' ולכאורה דב"ש. כהר' ולא פ"מ כהר' מסכמת דדעתו להזכירו הוילולפחוה

 י"ז, ה' ברכות מה' פ"ח ז"ל הרמב"ם ממיש ז"ל הרדב'ש כדברי ראיהלהביא
 אהבת אחר אמן יענה לא ולמה וכו' ירחט' בונה אחר אמן יענה לא ולמהח"ל:
 וכן עכ"ל. עליו שמברכין הדבר ובין ברכה בין באמן יפסיק לא למען וכו'עולם
 מנידון עדיפא קמן הא ז"ל, והרמב"ן הרמ"ה בשם שאכלו בפ"ג תר"והסכים
 לענות צריך והיה דבר אותו על עצמו ברכת אחר אמן לענות שהואהרדב'ש

 ובין הברכה בין להפסיק שלא עונה אינו ואעפי"כ ברכהו, סוף שהואכיון
 שכ' אע"ג דהכא לדחות ויש לענות, יכול דאינו חבירו ברכת על מכישברכה,

 עכ'ש משובח ה"ז אחרונות ברכות סוף שהיא ברכה אחר דהעונההרמב"ם
 דעכ"פ כיון הפסק חשיב והדבר ברכה בין כשהוא וע"כ מרובה, תוס' אלאאינו
 וכמ'ש גמור חיוב דהוא חברו ברכת אחר לענות משא"כ בעלמא, תוס'הוא

 הדבר ענין שהוא כל אמן לענות דיכול לצדד אפשר וע"כ ז"ל,הרמב"ם
 .שבירך

 דאפילו שכ' הדם כיסוי בפ' הרא'ש בדברי שהק' נר"ו להחה"ש חזיניהתו
 הב', כיסוי על ולברך לחזור צריך אינו השחיטה על לברך שצריךבמקום

 דצ'ץ3 נר"ו החה'ש והק' ביקנה"ז כמו הפסק אינו השחיטה שלדהברכה

 ודהוק הפסק, הוי דקו"ק אמן דענית כתב תפילה ובה' אדידיה, דידיהדסותר
 כבטול דהוי משום הפסק הוי דלא לכיסוי דא"ד ועוד לקר'ק. ברכות ביןלחלק
 עכת"ד. חכמים תיקון דהוי ליקנה"ז ל"ד וכן השחיטה, אל צורך שהואברוך

 לחלק דדוחק אדידיה דידיה דסותר שהק' דמה כונתו להבין צ"ע ההדיוטלי
 הוי לא דוקא דברכות בחיל קרי דהרא'ש דבריו, מבין איני לברכות קו"קבין

 קו' אינה ג"ז מקו"ק מ'ש להק' כונתו ואם לחלק. דדוחק קאמר מאי א"כהפסק

 הפסק הוי דלא מצינו ברכות דלגבי כלומר ביקנה"ז, כמו סיים כברדהרא"ש

 אמר זה ומי מובן אינו ג"ז וכו' לכיסוי דל"ד עוד ומ"ש מצינו. לא קר'קולגבי
 כ"כ דל"ד ר"ת על השיב בעצמו הרא'ש ואדרבה מכיסוי, לה מוכחדהרא'ש
 תיקון דהוי לן איכפת מאי חז"ל תיקון דהוי ליקנה"ז דל"ד ומ'שלכיסוי,
 קודם להקדימן אפשר והיה ברכות בפה"ג אחר לר דתקינו חזינן דס"סחז"ל,

 ילפינן. ומינה הפסק הוי לא דברכות א"ובפה"ג,

 הוא אם הפסק, הוי לא דברכות הרא"ש רבינו במיש להסתפק ישוהנה
 אסור לכתחי' אבל להפסיק, דאסור במקום א' ברכה בירך כשבדיעבדדוקא
 לדעת וכר לתורי גביל כמו והו"ל להפסיק דאסור במקום ברכה אפילולו'

 על לברך שרי קא דהרא'ש ואע"ג הפסק, אינו בדיעבד דדוקאהכלבו,
 התם הפסק, הוי לא דברכות משום לכתחילה לכיסוי כיסוי ביןהשחיטה
 הו"ל ב' כיסוי על ולברך לחזור וגם ברכה, בלא לשחוט דא"א דמיכדיעבד
 כההיא והו"ל ב', כיסוי על ברכה בשעת דבדעתו כיון צריכה, שאינהברכה

 ברכות דילמא או מודה, הכלבו גם אחר בענין דכשא"א תקצ"ב, סי'דהרמג"א
 נראה ולכאורה דיקנה"ז. דומיא לכתחילה גם לברך ומותר הפסק הוילא
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 דמי הרא'ש מ'ש על בי"ד רס"ה סי' בב"י מרן ממ'ש והוא שנויה,דבמחלוקת
 אשר יברך והב' לב', ועולה המילה על יברך דהא' למול תינוקות ב' לושיש
 מילה כל אחר קדש אשר שמברך נר' רי"ו ומדברי מרן וכ' לב', ועולהקדש
 קמן ע"כ. לב' חצולה מברך מילות ב' אחר אלא נ"ל, ואינו הפסק הוי לאואפ"ה
 מרן ולדעת לכתחילה, ומב' הפס הוי לא דבר' מילה כל אחר מב' רי"ודלדעת
 לדחות ויש הפסק. דהוי מבר' לא מילות הב' אחר לברך דאפשר כיתדפליג
 וגם עצמה, כמילה דהוי רי"ו לדעת מילה כל אחר דע"כ קדש אשרדשאני
 כית שא"צ ברכה שהוא אלא הספק, מצד דאינן י"ל הב', אחר דמבר' שכ'מרן
 לכתחילה, ליזהר יש בברכות דגם ראיה להביא ויש ודריק. לשתיהן עולהדא'

 אחר צ"ל בסוכה לישב דברכת הרא'ש דברי שפי' תרמ"ה סי' בא"ח מרןממ'ש
 קודם לברך נוהגים שהעולם שסיים ואע"ג הפסק. דהוי משום המוציאאכילת
 לתורי דבגביל אע"ג לתורי, גביל כמו דהוי טעמא ויהיב המוציא,טעימת

 חשיב לא המוציא ברכת דקודם דמי, כדיעבד ה"נ צ"ל להפסיק, איןלכתחילה
 להביא יש חצוד ודו"ק. לעשייתן עובר הוי לא אכילה ואחר סעודהקביעהו
 הר"י דדעת ידיו, ליטול ורוצה מבה"כ שיצא דמי קסה סי' הטור ממ'שראיה
 בין הפסק הוי יצר דאשר משום נטילות, ב' דצריך ז'ע והרא'ש והר"ם יקרבר

 הדם כיסוי טו"פ במרדכי מבואר וכן דר', דהוי צ"ע ענט"י לברכתנט"י
 גביל הרי הוא שכך וכית לתורי, גביל כמו הוי לשחי' שחי' בין כיסוידברכת
 קס"א בסי' שם החולקים ולדעת ודי'ק. בדיעבד אלא הפסק הוי לאלתורי

 דגם ט"ל דהנהו אפשר יצר, אשר ברכת הפסק הוי ולא אחת בנט"ידסגי
 ודאי הלכה לענין ומ"מ שאני, דברכה דס"ל או לכתחילה, שרי לתוריבגביל
 אשר דברכת דס'ל מרבוותא כמה דחיזנן כיון לכתחילה, ליזהר יש בבר'דגם
 ודו"ק. יקנה"ז ד"ה ע"ב דק'צ פסחים תוס' חצי' וכמ"ש, הפסק הוייצר

 ז'ע הרז"ל שהביא ז"ל יב"ם החר'ש דברי על עלה לדאתאן הדרןמעתה
 ידיו נטל שלא לאכילה ברכה בין ונזכר המוציא וברך ששבח דמישהטכים,
 ולברך ידיו ליטול התיר לא דלמה ידיו, יטול ואח"כ מכזית פחותדיאכל
 תיקון הרב מצא מינה דעדיפא מעיקרא, כלל קושיא אין לכאורה הנהענט"י.
 לא הש"ע וכמ'ש ש"ד נמי הא וברך ונטל הפסיק דאם ואה"נ כלל, הפסקבלא

 מבר' שהיה בשעה ידיו נוטל היה כבר שראו איירי דהס"ע בזאתהשמיענו
 גם מה ענ"י, לכתחי' דמבר' אה"ה ידיו נטל שכבר וכיון לצאת, ונתכוןשמעו'
 להחה"ש וראיתי היה. כך שהיה דמעשה וברך נקט דהש"ע למימרדאיכא
 הבוצע וברך נטל שכבר הש'~ג דבנידון נלע"ד העית אחר וז"ל: בזה שכ'נר"ו

 הברכה, חובת מיניה פרח הכי עביד לא דאי ענט"י, לברך לכתחילה ליהשרי
 דא"כ מכזית, פחות לאכול יב"ם החר'ש תיקון לעשות א"א הש"ע בנידוןוגם
 רש"ל בשם והט"ז המג'שנ כמ'ש ידיו נטל שכבר כית ענט"י בר' מיניהפרח
 יותר הפליג והט"ז ענט"י. מברך אינו שוב המוציא ברך דאם קנ"ח,בסי'

 שברך שמי שכ' הלק"ט על תמה אני חצפי"ז מברך. אינו ניגוב אחרדאפילו
 הפסק, הנינו לב' דיכול ופסק כראוי, נטל שכבר דמשמע ענט"י, קודםהמוציא
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 וטעם המוציא וברך ידיו נטל בבר דאם וק' עב"ל. מבשיעור פחחץ יטעוםא"נ
 על וגם הלק"ט על טובא ותמהני טעימא, בלא ואפי' ענט"י מברך אינושוב
 דוקא יברך לבתחילה הש"ע בנידון דבר סוף בלום. העיר ולא שהביאוהז"ל

 לפי הנה רש"ל. במ"צ יאבל אם הבר' חובת מיניה פרח הש"ע ובנידוןענט"י,
 על דעתו לצאת בשמבוין וגם דעתיה, אסח לא המו' שברך בית רש"לדברי
 ואבתי מהברבה, דעתיה אסח לא אבתי אביל אם דאף נימא ה"נ ענט"י,ברבת
 קע"ב, סי' ב"י מרן ומביאו הרא'ש רבנו מ'ש דומייא לעשיתן עוכר מברךהוי

 ברך שליח שנזבר, בית מברך ואח"כ בולען לפיו משקין והבניס ששבחדמי
 הרא"צ על שם החולקים ואף לעשיתו, עובר קצת דומה בפיו המשקיןבעוד
 דהבא את"ל ואפילו בפוסקים, במבואר קיל דחוי דגברא דהבא בבאןיודו

 ולקמן לברבה, נטילה בין טובא הפסק הוי מבזית פחות יאכל אם נטלשכבר
 הש"ע בנ"ד דגם באופן ויברך. ידיו ויטול שיח1ור תיקון יש בע"ה, בזהנדבר
 עובר הוי ואבתי ש"ד ענט"י לברך ואח"ב מבזית פחות לאכול ירצהאם

 הפסק דהוי נאמר ואם ז"ל, דהרא"צ בההיא לברך שבדעתו ביוןלעשיתן,
 ויטול. יחזורהאבילה

 רמית, קא אגברא גברא דאטו תמיהא, מאי הלק"ט על ב"ת תמיהתועל
 במ"צ אלא המג"א שהביא נטרונאי בהרב ולא במוהרש"ל ס"ל לאוהלק"ט
 א"ח בשם מהג"א והוא אח"ב, מברך ניגוב אחר עד לברך שבח ואםמור"ם,

 אחר מברך שבח אם לעשייתן, עובר דמברך דאע"ג דס"ל דחוליןבפ"ק
 בית המוציא, אבילה אחר אפילו דמברך ודאי נראה לדידיה א"בעשייה,
 הבא בהג"א, בעלמא להלק"ט ס"ל דלא נאמר אם ואפילו עשיה, אחרדמברך
 מברך אינו בנט"י הבא דעב"פ ביון אבילה, אחר אפילו לברך מצי דשפירס"ל
 בפ"ק דהתוס' ואע"ג הפסיק. שלא בל שירצה מתי יברך לעשייתןעוכר

 לא בברבות מ"מ ניגב, שלא כית לעשיתן עובר דהוי נמי בבאן אשבחודפסחים
 ניגוב אחר דאפילו הפוס' בל ומדהסבימו ח1י. לא דגברא הא' טעם אלאהביאו
 עובר בעינן ולא ח1י לא דגברא טעמא בהאי ס"ל א"ב הט"ז, 1ולתמברך

 לענ"ד במ"ש יו'ק מ'ש ט"1 ועי' אבילה. אחר לאבול יכול א"בלעשייתן
 ב' וט"1 מרש"ל שהביא אחר ח"י בס"ק באה"ט שהר' מהחה"שונעלם

 וס' ענט"י, לברך יבול המוציא ברבת דאחר דס"ל נרא' מ"ו סי' ח"אוכהלק"ט

 ופליגי לתנא בפשיטות דהביאו קמן הא בידי. אינו שציין יוסףמטה
 אמוהרש"ל להק' נר"ו החה"ש עלינו חרד אשר החרדה בל ומהאמוהרש"ל,

 בראוי, שנטל ביון מב1ית פחות שיאבל צריך דלמה עוד שהקשה ומהז'י.
 חיוב מיניה פרח לא אבתי נטילה בעי דלא מב1ית פחות שאבל דביוןאפשר
 חיוב מיניה דפרח בזית אבל אם משא"ב נט"י, דבעי בזית לאבול בדיהברבה
 דהוא בל דיאבל כלומר קאמר, בהפסק דלמעוטי לומר אפשר ועודהברבה.

 הוי לא דהו בל דאבילה הפסק, הוי לא דהו בל דבאבילה ענט"י, יברךואח"ב
 ונתבוון המוציא ברך ויעקב ידיו נוטל שהיה ראובן בדין הש"ע, ממ'שיותר
 בשיעור יאבל אם משא"ב ענט"י, וברך ידיו ניגב ואח"ב הנטילה, וסייםלצאת
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 ברכה בלא דהיינו כראוי נט"י בלא כזית יאכל שלא א"נ טוכא. הפסקהוי
 .ודריק

 ס"ס חיי בני הר' על הא' להפוסק ק'י וקא דיתיב מאי הרכתי ח,וןואנכי
 ואחר ידיו שנטל מי ונס' שעלה קס",, בסי' ,צוק"ל ברכ"י הרב ומביאוקס"ג
 הוי לא ענ"י דברכת הש"ע נידון ממש דהוא מספ"ל דמאי המוציא,ולברך צ'י אי נסתפק יריו, ונטל וחזר לנט"י פסולים הם שהמים נודע המוציאשברך
 לישב חתר שמתחילה נא' להחהיש וראיתי יפלא. בעיני וגם עכ"ד.הפסק
 נראה דאין דחאו חיוב בנט"י, במעשה גם שהפסיק ממה הוא הרב שלדספיקו
 שכ' הש"ע, מנידון מוכרע הוא ממקומו החה"ם מי,ם ומלבד הפסק, זהשיהיה

 המוציא בברכת לצאת כיון הנטילה דכאמצע משמע ידיו, נוטל שהיהראובן
 החה'ש שהסכים ומה הפסק. הוי ולא ענט"י וברך ניגב ואח"כ הנטילהוגמר
 ולא ענט"י לכרך דמצי המוציא וכרך כראף שנטל מי דשאני מ"ל לישבנר"ו

 משעה וא"כ מכ,ית, טפי לאכול שדעתו ודאי כראי שנטל דמכיון הפסק,הוי
 נט"י על ברכת הוי לא וא"כ שיאכל, מה ע"כ כרכתו חיילא המוציאשברך
 באופן פסולים במים שנטל או נטל שלא מי אבל אכילה, צורך דהוי כיוןהפסק
 ענט"י ברכת הוי לא מכזית, פחות כ"א לאכול מצי לא המוציא ברכתשבשעת
 יתן ומי את"ד. הפסק, הוי ומשו"ה מכזית בפחות לפטור יכול דהריצורך,
 פסולים במים שנטל דמי לדבריו, הבנה מצאתי שלא תכונתו עד אבאידעתי
 שברך ואחר נטילה בשעת פסולים שהם לו נודע דלא ודאי המוציאוברך

 בסעודה. פת שיאכל מה כל לפטור הוא המוציא דכשמברך ודאי נודע,המוציא
 כל לפטור דעתו ודאי המוציא ברכת אחר ונזכר ידיו נטל שלא ששכח מיוכן
 אפחות המוציא בכרכת דדעתו החה'ש קאמר ומאי פשוט. וזה שיאכלהפת
 כרך שמתחילה שוטים, דעת דזה זה להיות יכול ואיך שחר, לזה ואיןמכזית
 לאכול דכדעתו דכיון לאכול ידיו נוטל כ' ואם מכזית, דפחות אדעתהמוציא

 לא בהא נמלך הוא ואם פחות, לאכול המוציא תחילה מברך למה הרבה,פת
 שבריך אחר ונודע בטעות פסולים במים ידיו דנטל אלא הרכניםאיירו
 דהנטילה מכיון יהיה בנ"ח הרב של דספיקו לומר א"א והנה ופשוט.המוציא

 עלתה לא המוציא ברכת גם זה מטעם ולברך, וליטול לחזור וצריך עלתהלא
 ספק כאן דאין מספ"ל, הפסק מטעם ולא טהורות דידיו אדעתא ברך דהואלו,

 או והפסיק שקדש דמי רע"א ס"ס מרן דפסק קדהט לענין מצינודרבותא
 ברכת דאם ל"ם, וה"נ יצא. קדחם וידי בפה"ג ולברך לחזור דצריך הכוסנשפך
 הכא דשאני לומר ואין לבטלה. היתה לא המוציא ברכת לכטלה היתהענט"י

 ונוטל וכשחוזר מכזית, טפי לאכול יכול לא המוציא דבברכת מלתאדאיגלאי
 לאכול יכול היה שלא דמה כן, לומר טברא דאין המוציא, ולברך לח,ורצריך
 דכולא ואדעתא היתה כתקונה המוציא דברכת המוציא ברכת מצדאינו

 קיימא, כדקיימא הברכה דנטל, וכיון הנטילה, דמעכבו אלא בריך,סעודתא
 מכזית פחות ואכל הסעודה כל אדעת המוציא ברך לכתחילה אםואפילו
 שהוא כמו פת אח"כ לאכול ויכול דש"ד נראה ענט"י, וכרך ידיו נטלואח"כ
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 יאתא יעניז מעניו נר"ו "ח""1 יאייי סמיר יחתימה סמה. ודר'ק.רמ"
 ושהחיינו הפרי ברכת להו דאיבעייא רל"ו, סי' הלק"ט תשו' בידיהואייתי
 קודם. מהםאייה

 דמברך כיון שהחיינו להקדים טפי דעדיף אמינא הוה מרישתשובה:
 דאנו וחנוכה בלולב כמו הפרי ברכת להקדים דיש וראיתי שבתי ראיה.משעת

 לכאן שעולה טפי עדיף והכי שהחיינו, ואח"כ המצוה ברכת תחילהמברכים
 היה דחנוכה דפירות, לשהחיינו יה ענין מה ידעתי לא החה'ש והק'ולכאן,
 המצוה אחר מברך ולהכי המגי' על ודכוותא המצוה ועל היום על לרראוי

 ול"נ עכ'י. וצ"ע הכי למימר ליכא ולולב בפירות אבל ולכאן, לכאןדעולה
 נמי דהתם דאע"ג וחנוכה, בלולב כמו הפרי ברכת להקדים כ' דמתחילהכותו
 שברך מי וכן ימן, מברך סוכה לולב דהעושה המצוה קודם שהחיינו לברךמצי

 ל"ש, ה"נ המצוה ברכת מקדים ואעפי"כ יצא, חבירו שהדליק ראיה משעתימן

 עדיף והכי בטעמא מלתא קאמר ואח"כ ראיה, משעת לברך יכול שהיהאעפ"י
 שאמרו מה חה ולכאן לכאן דעולה שאמרו ממה ר"ל ולכאן, לכאן דעולהטפי

 כדי וטעמא ב', בליל משא"כ זמן, ואח"כ סוכה מבר' א' דבליל בסוכההפוס'
 נשמע מינה עיש"ב. סוכה סוף י"ל הרא'ש כמ'ש ולרגל לסוכה עולהשיהיה

 הדבר, ברכת אחר לברך צריך שמברך דבר אחזו על זמן קאי שיהיהדכדי

 הפרי על ימן שברכת להורות ה"נ א"כ סוכה, ואח"כ ימן מקדים ב' בלילוע"כ
 הפרי. ברכת להקדיםצריך

 האכילה ועל הראיה על ולכאן לכאן דעולה טפי עדיף והכי ה"קא"נ
 כמ'ש, מקודם נתחייב דאסוכה אע"ג ורגל, אסוכה דעולה דרגל, דימןדומיא

 הנאת על ולא ראיה הנאת על אלא עולה אינו הפרי קודם יברך אםמשא"כ

 הפרי, ברכת אחר לברך צריך אכילה הנאת על שמברך להורות דכדיאכילה,
 נ"ל וזה ע"כ המרניא ברכת אחר הסוכה ברכת בענין ז"ל הרא"ם למ'שדומה

 השיאני. הנחץ כי ורהיטני במלקט הכבוד מפני להשיב שראיתי מה יהופשוט.

 כירה אפר יעירא לי שחהכ'ז
 ס"ט פירירהמשה

 ייסימן
 כשרה היא אם מאחוריה כוזו במוכסי כוזו שמות בה שכתוב מיחהשאלה:
 ושכמ"ה. בה. לפקפק יש או דכ"ע,אליבא

 אותו למדנו י"ל הרא'ש של מתורתו אלו ג'ש כתי' של יה מנהגתשובה:
 וכן וכו' לכתוב נהגו הרא'ש א"א וכ' וי'י: רפ"ח סס"י הטור רבינווהביאו
 מבחוץ לכתוב מנהג הרמב"ם וכ"כ וכו' מבחוץ לכתונ ובצרפת באשכנינוהגים
 עם הרמב"ם דעת דמשוה הטור בל' לדקדק ויש עי'ש. וכר שכות' אלו אבלוכר
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 דנוהגים הרא'ש במ'ש גם א"כ הרמב"ם, וכ"כ כמ"ש ז"ל הראישדעת
 ש"ד. מבחוץ שהוא ביון הרמב"ם יחלוק לא הנז' ג"ש לכתוכ ובצרפתבאשכנז
 שדי לכתוב מנהג שכ' להיפך יורה הטור שמביא הרמב"ם מדברילכאורה
 צריך לא בז"ל הרם דלדעת משמע וכו' שמות שכותבים אלו אבלמבחוץ,
 אלו שדי שם על קאי דאיהו חדא מבחוץ. אפילו משדי חוץ שם שוםלמכתב
 גדולה מצוה שעחטים דיהיב טעמא בתר דזיל ועוד בבלל. הן שמותהכותבים

 ביתה הקדוש שמרן ואיברא במחוץ. מ"ל בפנים מ"ל א"כ קמיע, היאכאלו
 לכתוב אין דמבפנים ז"ל הרא'ש למ"ש קאי הרמב"ם וכ"כ דמ'ש לנו פי'יומף

 בדאמרן. ק' חולק, ואינו להרמב"ם גם שרי דמבחוץ ובלומר עי"ש,מאומה
 מתם הרמב"ם, ל' הטור רבינו שהעתיק מה לפי הוא שקשה דזוהי ש"רואולם
 לומר דקדק וכו', שמות מבפנים שכהזבים אלו אבל הוא, עצמו הרמב"ם ל'אבל

 וכו', הרמב"ם ל' הוא וכך שכ' ז"ל מרן כונת היא והיא האימור, הואמבפנים

 שהק' ומה ודו"ק. האימור הוא מבפנים דדוקא מבואר הרמב"ם דבל'לומר

 אלא בפנים כותב דאינו דכית ל"ק, בחוץ מ"ל בפנים ומ"ל טעמא בתרדזיל

 מדלא לעיקר חושבו אינו בחוץ ומ'ש מבפנים, הוא שהעיקר לעין נר'מבחוץ
 שכ' הגמ"י מדברי מוכח וכן פשוט. לע"ד וכ"ז מבפנים, הפרשיהו אצלכתב

 כותבים וכן כתבו שדי, של שם לכתוב פשוט מנהג הרמב"ם מ'ש על ג'באהו
 זה, אומר אינו דהרמב"מ מדבריהם מוכח וכו', המתחלף שם ה' אלדינו ה'כנגד

 כשכותב איירי כ"ז וכו' לי הגיד וכן המצות במ' וכ"כ ד' באות אח"כומ'ש
 ג' כ' ר"ם של במ"ע וכן שמיימו לשונם ממוף מוכח וכן קיימו. דעלהבפנים

 ע"ע, בפנים הוא האימור דכל והלבחט הט"ז וכ"ב וכר, המזוזה תחתפמוקים

 מצינו אדרבה בדבר, פקפוק צד שיש שיאמר פומק לשום מצינו דלאבאופן
 הקדוש מרן שכ' דאע"ג נלע'ז שכן וכיון לכותבם פשוט מנהג שהואבדבריהם

 פקפוק שום אין לכותבם להחמיר שרוצה מי מ"מ לכותבם, נוהגים אנושאין

 שנתימד במנהג אלא אינו שזה מהמנהג, אדם ישנה דאל במוג נכנמ זהואין

 ל"ד. מי' א"ח ז"ל מוהרשד"ם וכמ'ש אימור הרחקת או אימור נידנודמפני

 ומשם באורך ה' ומי' א' מי' ז"ל אירגאמ למוהר"י יוסף דברי במ' זהבענין

 עי"ש. לשנהו יכול מיניה עדיף לעשות המנהג דהמשנהבארה

 בענין שכ' מי' ז'ל נחמיא'ש למוהר'שו רב הון במ' ראיתי כ"זואח"כ
 א' חותם מאחוריה שכ' מזוזה על נשאל ז"ל והר' לענ'ז. תמוהים דבריםזה

 ולא הדבר דישתקע וכ' לפומלה, היד בחזקת הר' השיב וע"ז הקודשמשמות
 דלפי ראשו יקל מי לפי"ז כ' ואח"כ הרמב"ם ל' הביא קדם והן כזאת.תעשה
 לנו והוכחנו הנלע'ז לעיל כתבנו כבר וע"ז ע"כ, בחוץ מ"ל בפנים מ"להטעם

 דאו בפנים, לכותב אלא אינן הרמב"מ דדברי הפומקים ומכל ב"י מרןמדברי
 אנו שאין הרב"י כ' וכר המפה הרב שכ' באשכ' שנוהגים למה ואפי' הרבכ'

 על הם אביגדור הר' שדברי משמע אלו דברים מתוך וכר, הגמ"י וכ'נוהגים
 ר' שדברי האדון מצא היכן ידעתי יתן ומי ע"כ להומיף, שאין כ' וע"זהג'ש



287סימויח

 מבפנים להוסיף שאסור הרמב"ם מ'ש על אלא ואינן הג"ש על הםאביגדור
 ציינו שמות הג'ש על ואילו לשונו. מסוף בדהובחנו וגם האות, בציוןבמבהער
 ע"ז מבחוץ, שדי של שם לבתוב פשוט שמנהג הרמב'ט מ'ש על ג' אותהג"מ

 הגם ובמש'ע. ע"ז הרמב"ם חולק דאין הג'שבנר' לבתוב שיש הגמ"יהוסיפו

 בנו שהעיד מחהלום

 יח סימן ...

 ושבועה בק"ס לשמעון חנותו שמבר ראובן על צדק, משפטישאלוני

 ועבבו מה סך מראובן שמעון תפסו הזמן ובהמשך בו, חזר ואח"ב בףבתקיעת

 להחזיר ראובן חייב אם ושבועה. בק"ס ממנו שלקח החנות לו שיתן עדבידו
 ושבמ"ה. לא. או בידו, לו שיש מהלשמעון

 קני אי שט"ח דכתבי באתרא אי הפו' דפליגי מאי ידוע הדברתשובה:
 וא"ב קאי מ"ק בחזקת וקרקע המוחזק כח דגדול דמלתא ומסקנא לחוד,בק"ס

 שבועה דאיכא בנ"ד אמנם שוייא. ומגן תפיסה הוייא לא מראובן דתפיסהאי

 דעתיה סמכא דלא משום הוא בק"ס קני דלא טעמא דעיקר רבאצריכא
 נחשדו דלא מזה, גדול דעת סמיבות לך אין מוכר דנשבע היבא הע"בדלוקח,

 מס' קיימתיהו זה דדבר עידי בשמים והנה אשבועתא. לאעבוריישראל

 בפי' כתב פ' סי' בס"א מוהריב"ל להר' הוית חזי הפו' באמתחתובחפשי

 תבריה דקס"א דבח"ב עקא דא אמנם גדול. לדעת שכונתי ושלי"תבדברי,
 בי בס' יעויי' הרב דברי לישב חתרו הפו' וכבר שא"ך, דקא"כ הפך וב'לגזיזיה
 להא'. פנאי ואין חהפ"ס קרו' בי צריך אנילקצר

 שלפי ל"ז, סי' י'ז ד"מ והר' ץ' סי' ח"מ ב'ז הר' זמנינו באחרוני עייןוהנה
 מה לפי גם ומה שבועתו. לקיים וצריך בו לחזור המובר מצי לא בנ'זדבריהם

 בח בנו ואין אנן עניי יד מ"מ וז"ל: מ' אות הגב"י ס' בסי' מ'ש הר'שהעלה

 דעלמא דסוגיין המדבר לנו וסגר בנה"ג הר' ע'ץ עמד דבבר אחרלהבריע

 דתפס בנ'ז והנה יעי"ש. ס"ב אות דקי"ל בבללי הנז' הר' וכ"ב אזלא,הבי

 בנ"ד מ"מ להחזיר, ליה בייפינן הוה שבו' הוה לא דאי אע"ג מהמוברהקונה

 תפיסתו להחזיר לכוף ב"ד בשום בח דאין ברור הדבר לענ"ד שבועהדאיבא
 וחמירא מוהריב"ל על לוחמים דרבים בית שבועתו, המובר שיקייםעד

 עבירה עוברי בידי מחזיקים נמצינו א"ב להחזיר להקונה נכוף אםשבועתא,
ח"ו.

 הנלע"ד.זהו
 ס"ט דאנו"ן מנחם בנימין מאירנא"ה
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 יטסימן

 יחידים איזה שם שהיו א' בבית להתפלל בשחרית שבאו בריתבעלי
 נסתפקנו בבה"כ, המילה לעשות לבה"כ הב'צ ילכו התפילה ואחרמתפללים,

 בבית. שם תחנונים יאמרואם

 ח"ג, בת"ח כמוהרח'ש דנהיגנן לדידן תחנונים אומרים דאין פשוטול"נ
 שבאים משום בבה"כ תחנונים א"א עכ'ע בבית המילה שעושיםשאפילו
 משומ שהוא הפוס' בדברי ומבואר בנעימהצ, ומתפללים לבה"כ כריתהבעלי
 לאברהם חסד ובתשר קל"א סי' בברכ"י עי' במצוה. העוסקים הב"בכבוד
 הבעלי ימצא שהמצא בכ"מ א"כ ז"ל. להרי"ף אהרן מנחת ובס' סי'.חא"ח
 נר"ו. מוהרב"ד שהורה שמעתי וכן ברור. וזה תחנונים דא'ץ? ודאיברית

 כל לימוד לעשהצ נוהגים שיש הבן שבוע בליל אם שנסתפקו במהאכן
 דאין נ"ל בזה וגם ולכאן, לכאן פנים יש ווידוי, רחל תיקון יאמרו אםהלילה
 א'ץ? דביומ דאע"ג עיה"כ לליל לדמותו יש דלכאורה דאיבראאומרים.
 נר' מ"מ, בסי' מור"ם וכמ'ש אומרים בלילהתחנונים

 שחשונ מה דהתם דל'י
 חשוב אינו וא"כ וכו' ט' ביומ האוכל דכל לאכול, שמצוה משומ הוא עיה"כי"ט
 אלא אינה המילה דזמן אע"ג הכא אבל אכילה, זמן שהוא ט' ביומ אלאי"ט
 אם אף ברית, הבעלי כבוד מפני אלא תחנונים אמרינן דלא לדידן מ"מביום,
 ערבית היולדת בבית אומרים דבלילה כיון א"כ בבה"כ המילה עושיםאין

 שבת, בגדי לובש הבן ואבי הבית ומתקנים שמחהצ ועושין תגינהצבנעימהצ
 סמת- דבמנחה ברכ"י, הר' שכ' כההיא והו"ל דשמחה אתחלתא הויא"כ

 ראיה יש וגם דכוהצא. ה"נ תחנתים א'ץ? חתן בבגדי בא דהחתן כיתלנישואין
 מהלילה, י"ט ליה חשבינן א"כ בסליחות מרבינן דלא לדידן עיה"כמליל
 הר' וכ' רשות, דנפ'ץ? ז"ל נטרונאי רב בשם הטור כ' דכ' חגוד באחרונים.עי'ש

 שעשו מה ומיהו עי'ש. א"נ ס' דכשיש ז'י מולכו מוהר"י משם שם ז"לברכ"י
 כדי המילה שם עושים שאין לבה"כ ברית מבעלי חד להוליך אנשיםאיזה
 עבדו, שפיר לא המילה שם שעושים לבה"כ שיחזור ואח"כ תחנונים לרשלא
 מלו' הציבור לבטל שלא כדי לבה"כ יבא שלא שהזהירו מהפף יש בחתןדאפי'

 להר' ועי' לילך. שמוכרח שלו בבה"כ ומסתייה בבע"ב, כאן כ'שתחנעים

 ב אינו ברית הבעל דאם שכ' כ"א סי' קרישפין מהר"ם מרדכידברי
 המוהל. דה"ה ונר' הסנדק, שישנו אעפ"י תחנוניםשאר
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 כסימן

 להוציא בפסח בחבית ויהיו בחביות שא'ש אלמי' להניח מיור אםנשאלתי
 חזינן דלא דרעותא דמותר והשבתי חיטה. ימצא שמא מחש' הפסח אחרהשבר
 ר"ס ובד"מ תס"ו ר"מ משה דרבי עי' חיישינן. לא ימצא ולשמא מחזיקינןלא

 מה בא בפ' לועז במעם ועי' חיטים, אונר על הרשב'שו תשר משם מ'שתל"ו
 עי'ש. ליזהר נראה היה דבריו דלפי עי'ש לראקי שמשימים בתאניםשהזהיר

 כאסימן

 והר' כעץ, יבשים בצק פירורי לפסח מנהלין שהיו בקמח שמצאומעשה
 זה דאין הטוחנים שבעודו טעמו והיה לפסח הקמח התיר נר"ו ב"דמוה"ר
 שנכנסו מחמת זהו אלא פסח, בה' עי'ש רב"מ דהר' בההיא נוקשה,חמץ
 בקמח, ונתערב נתיבש האבן דוחק ומחמת האבן שנקרו הניקור בנקביהקמח
 מזיעת שנתלחלח דקמח תס"ח בסי' דמבואר לענ"ד, זו הוראה תמוההוכמה
 האבן. מזיעת שנילושה מחמת הוי ודאי שנתייבשה זה קמח א"כ אסור,החומה

 בה, שיש המים מכח מזיע שהחומה האוסר שטעם שם המג'שו שכ'ואעפ"י

 שם מתירין להיש ואפילו המים, מהבל הוא מים של ברחים הטוחנת דאכןודאי
 מיד יאפה לש ואם הפסח לאחר הקמח חנה דיני שכ' ז' ס"ק יעקב חקעי'

ע'ש.

 נבסימן

 לקרות לבוקר סמוך בדהמכמה השישי יום באור קצת שנוהגים מהלענין
 תרגום לקרות שאין המקובלים לדעת כן לעשות צריך אי שמר'ת השבוע רשתפ

 ועכ"ז המקוכ' לדעת בלילה נ'(ו דאין מהג'שו לזה ראיה ויש דש"ד, נר'בלילה
 דקנ'(ו ה' סעי' נפ"א בדיני ציבור בשלמי עי' לפול, שרי לבוקר סמוךכשהוא

 קורין לבוקר דסמוך לילות בשאר למקרא נמי וה"ה היטיב. ודר'ק בארהומשם
ודר'ק.
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 בגסימן

 שחרית להתפלל וכא ידע לא והוא אונן והוא מת לו שמת מינסתפקנו
 ולהניח להתפלל לו יניחו או הרואים, לו להגיד צריכים אם תפילין1הניח
 לו, להגיד חייבים דאין פשיטא בקבורתו שישתדל מי יש דאם נר'תפילין,
 מוחין ואין להתפלל דרשאי בש"ע פסק מת לו שמת שידע אונן הוא אםדאפילו
 אבל דידע, היכא היינו להחמיר רשאי דאינו ודעימיה להלבוש ואפילובידו.
 אינו ומתפלל ומברך אונן שהוא היודע דאפילו כיון ועוד מודה, יודעבאינו
 כמ'ש משאו, שישא או מת של כבוד משום להחמיר דאסור אלא לבטלהמכרך
 להר' ראיתי שכן לי וכמדומה כ', ס"ן ט'שנ סי' הא"ר וכמ'ש הירהן', בשםז"ל
 דאין מסתברא א"כ בר"ל, איסור שאין מהקדהיים מי בשם ידעתי לא ז'לש'ץ
 משם הגמיי' משם ת'צ סי' בי"ד מרן ממ'ש ראיה ועוד להגיד. חייביםאנו

 אסור דאבל אע"ג לסעודה מת לו שמת ידע שלא למי להזמין דמחתררש"י,
 ואע"ג עמה. לשמש דמחתר אוננת שאשתו למי הפוס' למדו ומזה ל"ז.וה"נ
 עי'ש, מוהר"ם תשר מפני לשמש שלא פנים הראה שמ"א סי' ז'ל ברכ"ידהר'
 כאונן, כמיקל הלכה דאין דבריו לפי דאפילו עליו לתמוה דיש מלכדהנה

 אבל מוהר"ם, שמביא ר"ב חד אלא דאסר מאן וליכא המתירין רכואכתי

 לפי אפילו מ"מ מתיר. בש"ע מרן אחרין ועד החסידים וספר ורש"יהגמ"י
 הכא משא"כ בידים, איסורא להו דספינן שאני דהתם בנ"ד, מודהשיטתו
 בה' סולת קמח בס' שהביא לכת טוכ ס' מדכרי נר' וכן וברור. הואדשוא"ת
 ודריק. לשונו עי'ש התי"ו אותאבלות

 כדסימן

 נר"ו. למוה"ר שלחתיזה

 תאינים על שהחיינו לברך שרי אי הרחכה דעתו יודיעני אדוניאחלה
 שהוא כיון ואילך, מי"ז לברך שלא לנוהגים המצרים בין בע'ש שבאולחים
 חולק מצאתי ולא בש"ע, מור"ם שפסק מה נעלם ולא אח"כ, נמצא שאינודבר
 עי"צ, תקנ"א ס"ס אשכנזית תשו' שהביא ב"י מרן דברי על ש' בד"מזולת
 דמתחילה מובן, ואינו עי'ש. וכו' כמוהרי'ל ודלא וכר מוהרי"ל כתשרוכ"ה
 גם ט"ס. יש ואולי כמוהרי"ל, ודלא כ' ושוב דמברך מוהרי"ל תשי בשםכתב
 בתשר דאתי מרן שהביא אשכנזית כתשי הד"מ הבין דמהיכן להביןיש

 שסיים, אשכנזית תשו' דברי דסיום משום ונר' מב'. נמצא דבאינומוהרי"ל
 מאי המצוה מחמיצין דאין שכ' כיון צ"ב הברכה. או המצוה מחמיציןואין
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 עשה כבר דאם משכחת, לא מצוה בלא שהחיינו דברכת הברכה, אוקאמר
 שאכל דמי במכ"ש מברך, לא תו שהחיינו בירך ולא המצוה ונגמרהפידית

 א' בליל שהחיינו בירך שלא למי דמי ולא ב', באכילה מב' דלא שהחיינובלא

 במלתא וה"מ דה"פ, נר' ע"כ אשר המצוה. ננהמך שעדיין אח"כ שמב'חנוכה
 פידיון אבל מצוה, הפסד חשש שאין פרי כגון בעצמו הדבר לדחויידאפשר

 את לגמרי דוחה שאינו אף בחימוץ איסור שיש המצוה מחמיצין איןהבן
 כ"נ דחוק הלשת כי ואם הפרי, ימצא שלא כגון לגמרי, שדוחה בעניןהברכה
 האומר שיהיה איך זה. ל' על מ"ם מג'טו העי' הד"מ, הבין וכך לדחוקדצריך
 משמע ימצא שלא שאפשר בדבריו דקדק הלבוש והר' יחיד, הוא לברךשלא
 אומץ יוסף והר' טעמו, נפסד אפי' הביא מחב"ר מס' וכשירצ ימצא, ס'אפילו
 ומעיקרא נמצא, שאינו בפרי ואכל שהפצירו דמוהרח"ו לההיא לה מוקיבתשר
 מודה למחמיר דאפילו ברור נר' ש"ק ביום בפרט בעלמא, ומנהגא חומראהוא
 כמ'ש שבת דהיה אומץ יוסף הר' שכ' דמוהרח"ו בההיא מהאוקמתותואחד
 לענין ר' שווייהו כחול דשבת דסובר ז"ל למוהרח"ו דאפי קמן הא ח"ג.בזכו"ל

 כשהוא ס"ס דהוי העוד ודר'ק. יאכל בו שהפצירו דהו כל בעילהשהחיינו,
 כמ"ד הלכה דילמא דלא, ואת"ל מברך נמצא דבאינו כמ"ד הלכה אי ס'בש"ק,
 טובא בס' דאפילו סי"ב מ'ץ בס' מוה"ר דאסיק למאי ואפילו מברך,דבשבת
 עלה אתינן ואי ד בחומרא כ"ש בדאורייתא שרינן וס"ס ודו"ק, לברךאין

 דהחמירו מיקרי בטעות מנהג דזה ענין, אינו וכר המותרים דבריםמשום
 לא למידי למיחש דליכא אדעתייהו יהבו ואי איסור, חשש דיש דסברומשום
 באשר שא"צ משנה הוא בזה הפוסקי' ס' להביא אמרנו ואם שיחמיר, אדםהיה

 זה מעכ"ת, לפני וידהע גלוי כאשר פתיחו וספרין יתיב דינא הפוס' בס'מפור'
 נר"ו. מוה"ר שהשיב מה וזהו ס"ט. מפ"י השיאני הנח', כי נח', של בע"טכ'

 ליכול דבעי ומאן עימו מסכים אני וגם חיזוק צריכים אין כת"רדברי
 ס"ט. יפ"ה ב"ד כרא נא"ה לו. תחשב ולמצוהולחדי

 בהסימן

 לומר דקדק קולנו שמע ובברכת ש', שהיה יצ"ו מרבנן צורבא לחדראיתי
 עץ פרי הר' מהברי לו שיצא ונראה חוס. תיבת ודליג עלינו רחם הרחמןאב
 כן דכמו ראיה, משם ואין חוס, הזכיר דלא עי'ש ש', בס' משמו שהביאחיים
 הל' למנקט נחית דלא מוכרח אלא עי'ש. תפי' ושמע וענינו חננו הזכירלא

 ממ',1 חוס דצ"ל ברורה וראיה השמות. כונת לענין שצריך מה אלא שהואכמו
 עם זו תגמלו הל"ה כנגד תיבות ל"ה זו בברכה דיש ע'צ דל"ו עצמו פע"חהרב
 קדושים בפ' מהימנא ברעיא בזוה"ק איתא וכן ותשכח. דוק ל"ה הם חוסמלת
 עי"ש. עלינו ורחם חוס שבש' אבינו ע'צדפ"ב



שו"ת292
 פל~

 יועץ

 בוסימן

 נר"ו אשבנזי מוהד"א השד"ד ע"1 שארא1 פה שניתן גטנסח

 וחמש אלפים חמשת שנת אב לירח יום ועשרים שלשה בשבתבשלישי
 דמן שאדאי במתא באן מנין שאנו למנין עולם לבריאת וארבע ושמניםמאות
 יהושע אנא מסתפקא מעינחז וממימי מילייאשקא נהר על דיתבאבושנא

 שום ובל הנזברת שאדאי במתא באן היום העומד חיים בן עבדיהדמתקרי
 אניסנא בדלא נפשי ברעות צביתי ולאתרי ולאבהתי לי דאית התניבאאחרון
 העומדת משה בת בילליא אנתתי אנת ליבי יתיבי ותרובית ופטריתהבבקית
 ליבי דאית וחניבא אחרן שום ובל הנזברת שאראי במתא באןהיום

 יתיבי ותרוכית הבבקית פטרית ובדו דנא קדמת מן אנתתי הוית דילאבהתיבי
 גבר לבל להתנסבא למהך בנפשיבי ושלטאה רשאה דיתיהויייןליבי

 את והרי ולעלם דנן יומא מן שמי מן בידיבי ימחא לא הענשדיתיצבייין
 וגם שבוקין ואגרת תרובין ספר מנאי ליבי יהף די ודן אדם לבלמהערת
 וישדאל משה כדתפיטורין

 כזסימן

 של דף להם שיש מבפנים שהמסיקין החורף בית של השולאנא"רלענין
 נלע"ד השולונאר, ולפתוח לסתום בו למשוך ועשוי ברזל של בחוט קשורברזל
 החום, שישמור בשביל לסהעמו ומותר בשבת ישדאל ע"י אותו לפתהתדאסור
 לסותמה ומחזר המדורה בנגד הדלת לפתוח דאסור ס'צ רע'ץ סי' מרןובמ'ש
 תשר בשם י"א ס"ק רנ"ג סי' הבאה"ט שב' העע"ג עי'ש. מבבה משום בוואין
 אבל משמע וסותם, חוזד והעבר'ם שבת בליל התנור לפתהת דמחזררמ"א
 ליזהר דצריך חיין, שנאבלים פירחז בדין ס"ד רנ"ד סי' לק' מרן שב'בההיא והרי בשולם וממהר בתנור מאבלים שיש דאיירי התם שאני לא,ישראל
 ברור. בנלע'י מבבה מטעם רמ"א קאסר לא אבל עי'ש, הביסוי להחזידשלא

 בחסימן

 עצמו לפטוד יבול אם בתמת, מי"ז שהחיינו לברך הנזהד אםנשאלתי
 לדעת דל"מ והשבתי נזהר, מאינו ששומע שהחיינו בברבת פר"ח~אכול
 האבילה אלא הברבה האיסור גורם דאינו ז'י מונירי מוהר"ח עלהחולקים
 ז"ל מוהרח"ם לדעת אפי' אלא וח"ג, ח"א לאברהם בזבור במבהער אסורעצמה
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 זה העין עצמו. הוא בירך כאלו והו'ע ויותר, כעונה שומע דקי"ל דאסור,מיה
 וב'ש ב"ה לענות יכול אם בברכה י"ח שנפיק במי הפוסקים למחלוקתענין

 לפטור יכול שאינו הבן פדיון או המילה על שהחיינו שמברך למי ומינהודו"ק.
 יש המצוה על שהחיינו מברך הוא כשעכ"פ דבזה אלא ודר,5. לאוכלופר"ח
 דהאכילה וס'ע עליו החולקים רבו דבל'ע אלא ז"ל, הרח"ם לדעתלצדד
 שעומד במי הפוס' למחלוקת צריכים אנו אין ועפי"ז ודו"ק. אסורהעצמה
 לענין כ"ה סי' ב"י ועי' הפסק, ההוי כעונה חשיב אי ושותק קריק ושומעבי"ח
 הוא דאכילה חדא ענין, אינו כ"ז ודר'ק. עי'ש קריק לענחע יכול איתפילין
 על ב"י וכמ'ש מברך, והרע בברכה לצאת דמכוין הכא דשאני חגהרהאיסור.
 קצרתי. כי ודוק המוציא, בברכת קס"ז סי' הרוקחדברי

 כטסימן

 אוור החרצנים על מים שנותנים דהיינו קורין, שאנו הביבאנדהעל
 שהמנהג כית ס"ו, ר"ד סי' מרן שפסק וכמו עליו. לקדש ש"ד היין,שהוציאו
 ודריק. ברגל הענביםשדורכין

 לסימן

 על מקדשין איך הע"כ יין, של החביחע פי לסתום נזהרין שאין עלתמהתי
 משום אסור טעמו דמפיג כיון וטעמא מגולה, יין על מקדשין דאין דקי"להיין

 סתומות אינם כשהחביות גם הע"כ במג'שו, רע"ב סי' עי'ש וכר נאהקריבהו
 טעמו. מפיג שאינו שמעתי ושוב הנראה, לפי טעמומפיג

 לאסומן

 שכ' דאע"ג דאסור, נ"ל הכהנים שמברכים בברכה הש', וב'ש ב"הלענות
 דליכא הראשונה כהנים ברכת אחר אמן לענות דרשאי סי"ט קכ"ח סי'הרט"ז
 ט' ס"ק ס"ו סי' הבאה"ט ממ'ש במכ'ש הותי ד"סור. נר' וב'ש ב"ה מ"מטירוף,

 עי'ש. דזמרה בפסוקי וב'ש ב"ה לענותדאסור
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 לכסימן

 פשטיד"א, בו שאופין במחבת קטנים לחמים לאפות שנוהגין במהנסתפקתי
 דפסק דאע"ג לאסור לפקפק דיש ונר' גבינה. עם אלו לחמים לאכול מותראם
 דשרי יפה רחוצה שהיא בשר של בקדרה שנתבשלו דדגים צ"ה ר"סמרן

 ונתבשלו בניצלו דהמנהג כהג"ה שם רמ"א כת' הרי מ"מ כותח, עםלאוכלן
 למ'ש תשובה ומצאן לכתחילה,לאסור

 הש'י
 ס'ז פ"ט בסי' שכ' והפר"ח

 בשר של בקדירה שנתבשל רק בתבשיל בשר אין אם מיהו שכ': רמ"אבדברי
 קצת כשיש איירי דרמ"א שם והפר"ח הש"ך וכת' גבינה. אחריו לאכולמותר

 אינו, דזה הגבינה, עם אפילו התכשיל מותר דאל"כ הכלי, הודח שלאממשות
 יש ועוד לכתחילה. לאסור יש דבנתבשלו צ"ה בסי' רמ"א בדכרי הכאדמבואר
 היינו בכותח לאכלם לכתחילה דמתיר מרן לדעת דאפילו בנ"דלפקפק
 לפקפק יש ועוד אסור. כגכינה לאוכלם ע"ד לבשלם אבל נתכשלוכשככר
 יש הדגים דבנצלו מהפר כמה דאיכא הסי' בראש וכפר"ת שם בש"ךדמבואר
 דליכא כצלי הוי בנ"ד וה"נ טעמים, ב' אלא דליכא כית ככותח, לאכלםלאסור
 כדי הלחמים הנחת קודם במחכת שמן קצת שמושחין דאע"ג טעמים, ב'אלא
 כי"ד הד"ט עיקרי כס' ועי' ונשרף. חשיב ולא מזער מעט אלא אינו ידבק,שלא

 ואין להקל קצת נר' שמדכריו יהודה, בית תשו' כש' מ'ש ל' סעי' יהרסימן
 עליו. לעמוד כידיס'

 שאול מגן ועי' להיתרא. יוצא דמדבריו עי'ש מ"ו סי' י"ד הרכ"ו מיששריר
 הרב'י. על מ'ש ח'סי'

 לגסימן

 אם קדושה, שמע ואח"כ ערכית שהתפלל כמי נר"ו מר'ר שנסתפקשמעתי
 מצאתי דלא נסתפק, מה ידענא ולא ערבית, שהתפלל אחר קדושה לענותיכול
 קבעו לא ערכית דבתפילת דאיברא בלילה, לומר אין קדושה דס' שיאמרמי

 ליל ככל ואדרכה רשות, שהיא התפילה הש', מחזיר שאינו משוםקדושה
 קדושה וענית דמי דלא את"ל ואפילו דסדרא. קדושה אמרינן שבתמוצאי
 נופלין דאין דקי"ל מנפ"א הראיה לענות. דיכול נראה בלילה שייך לאדי"ח
 כ' מ"מ בלילה,ע"פ

 מתחילין והציבור מנחה שהתפלל דמי רל"ו ס"ס הא'י
 יאמר ואח"כ הציכור, עם ערבית להתפלל כדי ונפ"א תחנון שידלגערבית,
 ודר'ק. הוא יום דעדין כית ערבית, שהתפלל אףנפ"א
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 לדסימן

 בידו הרצועה בעוד ההידוק אחר התפילין על מברך דהיה צ"מ לחדראיתי
 ויותר הפוסקים, בל' כמבו' לענ"ד טעות והוא הזרוע, על שיעבירנהקודם
 קודם צריך דדוקא עי'ש, ז'ע מההרי"ק תשובת על כ"ה ס"ס בב"ימבואר

ההידוק.

 להסומן

 ושראו לשופכם, צריך שהיה בשבונה מת שמת במים הבשר ששראומעשה
 היטיב הבשר דידיחו נר"ו מו"ר הר' והוראה למולחה, בדי אלו במיםהבשר
 מיחוש. איןותו

 לוסימן

 מעורבת גבינה בה שיש חמאה להרתיח אסר יפ"ה ב"ד מר'ר שהר'שמעתי

 נפרד שהרתיחה שאחר הגבינה, נגד ס' יש אם שיעורה על אח"כ לעמודכדי
 ולי לכתחילה. איסורא מבטל משומ וטעמו הקדירה בשולי ונשארהגבינה
 וכבאה"ט קט"ו סס"י מור'ט מ'ש ועי' מעיקרו. דרבנן דהוי ביון למודעיצריך
 י"ח.ס"ק

 לזסימן

 בר"ח דוקא האילנות ברכת לו' קפידא יש האמת דע"ד רכ"ו סי' ברכ"יעי'
 לאילנות, זיוא בו שיש זיו חודש שאמרו ע"א די'וח בר"ה ועי' עי'ש.ניסן

 ד"ה פירש"י ועי' לברכה. שוין ואייר דניסן משמע דנפיק, מאן האידאר"י
 מ'ש בפ"מ ועי' ופשוט, לדחות ויש וכר, זימנין א"נ במ'ש זיפתני בושנולדו
 הריטב"א.משם
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 לחסימן

 שנוהגים מקום ובעירנו ע"א. ח' ד' אדמה מזבח עי' בח"ה הבראהלענין
 הז"א בס' בפהב"כ להברות נר"ו הרב"ד הנהיג ועכשיו כלל. להברותשלא
חי"ד.

 לטסימן

 ותשב"ץ. דל"ז אדמה מזבח עי' ת"ח, הספקת חיוכלענין

 מסומן

 אין דבדינם כיון וואקוף, ובתי מחנויות טורף אם ובע'ץש אשה כתובתלענין
 בפסק. הספר בסוף שלמה בחשק עי' גובה,בע"ח

 מאסומן

 לי פשיטא הפסק, באמצע דשם המוטיוילי כתב בלא ופריש שקנהמי
 מקויים. ובשטר שבועה צריך הלקוחות מן דהגובה ידוע אבלדטורף

סימןמב

 בפ"ו עי' בקנין. השותפות אי אפילו לחלוק יכול אי זמנו, בתעי שותףלענין
 ואולם, ד"ה ע"ג דקט"ו משה משאת ובתשו' חיי, בעי ובתשו' שמואל, נאמןובס'
 נפקא. לא פלוגתאדמידי

 מגסומן

 לגבות האלמנה באת דאם שאראי, פה המנהג הכתובה, גבייתבענין
 הנידוניא דהיינו משלם, כתובתה גובה כתובות ב' שיעור הבעל והניחכתובתה
 לאלמנה ומחזירו בעין, הוא האשוגאר אם האשוגאר על התוספת ועלוהמדודין
 האשוגאר אם אבל התוס', גם לשלם צריכים שהכניסתה כמו כתובתהבפרעון
 האשוגאר. על תוס' מגבין אין אחר דבר או במעות לשלם ובאין בעיןאינו
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 היתומים עם האלמנה חולקת אזי כתוכות, כ' שיעור מהבעל נשאר לאואם
 האלמנה נוטלת האחר וחצי היתומים כין הנכסים חצי דהיינו כחלק,חלק
 כ"ד עושין האלמנה לחלק שהגיע ומה כמטלטלין, מטלטלין כמעותמעות

 הזרע ימות דאולי הכתוכה, קורעין ואין הכתוכה תוך ככתוכתהשישלים
 נגכה. שלא השאר לגכותותחזור

 מדסימן

 והשיני. לחתן ששולחין כסף של שהפריזונטיש המנהג ההשכון, חציכמנהג
 כמות חציו מחזיר שכלה ומה לחתן, והכל ההשכון כחצי נכנס אינו נוכייודי

 דמיו חצי לשלם החתן צריך כמתנה ניתן או לגמרי כלה או שנאכד ומהשהוא,
 הכנסתן. כשעת שוים שהיוכמו

 מהסימן

 לגוי לו' ומותר לגוי כלאים לזרוע אסור כ'. ה' כלאים הלכות רישהרמכ"ם
 אסור דפי' ז"ל קורקוס מהר"י שהכיא ככ"מ עי' וכו', זרעים כלאי לולזרוע
 גוי כשדה לישראל מותר דכוותה כא"י לגוי קנין דאין גוי, כשדה לגוילזרוע
 כא"י שקנה גוי ה"י, דתרומות כפ"א הרמכ"ם פסק דהרי שהק' מי וישעי'ש.
 דכל קמן הא וכו', ולקחה ישר' חזר אם לפיכך וכו' המצות מן הפקיעוהלא
 גוי כשדה כלאים לזרוע אסור למה וא"כ לגוי, קנין יש ולקחה חזרשלא

 דאפילו כדכריו למדקדק הרמכ"ם כונת דודאי קר כאן ואין כידו.כעודה
 קנין להם דאין דאע"ג משום מתו"מ פטור ואולם קנין, אין כידוכעודה
 וכן פשוט, והוא מתר'מ פטור גוי ודגן כפירות נכסים קנין להם ישכקרקע,
 לזרוע אסור משו"ר י"ג ה' לק' מרן הביאו עצמו קורקוס מוהר"י כדכרימכואר
 תזרע לא שדך משום עכר וקא שדהו חשוכ קנין להם דאין דכיון לגוי,כלאים
 שפי' שכיעית כדין מרן על כ' אשר כפסק ח"א מוהרימ"ט העייןכלאיים.

 ליתא. קו' ג"כ דכריו שעפ"י דהרמכ"ם,לישני

 מוסימן

 מדקדקים יש נכלם ולא נכוש לא למען עולם, אהכת כרכתכנוסחת
 נכוש, שלא כדי העונש מחמת הוא שהיראה נר' יהא שלא נכוש ולאשאומרים

 וכו' רעוא יהא דאמר רשכ"י מתפי' ליה גר' דשפיר ראיה שמכיאיםויש
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 דמות משם ואין קדמך, בכיסופא איעול דלא בדיל בפומאי מיליןלסדרא
 ודאי כך ושאינו כהלכה שלא ד"ת שאומר דמי בדיל שייך שם דודאיראיה,

 ודריק. עונש לו ויש לעוה"בדמכסיף

 כי ע"פ וירא בפ' עה"ת הרמב"ן כמ',2 נבוש, ולא ר'ע למען האיא"נ
 עיש"ב. יצוה אשר למעןידעתיו

 מזטימן

 קיסם. בהכשר עכו"ם ע"י בבצים פניו שטוח פת לאפות ש"ד אםנשאלתו
 ק"ל בש"ג ולענין בש"ג. משום דאיכא מור"ם דברי לפי אפילו דמותרונר'
 ס"ס, והו"ל נפקא לא פלוגתא מידי מ"מ בישול. בחיוב אלא בחיתוי סגידלא
 התורה. מן עיקר לו דאין דרבנן במידיוהוא

 )א( מזטימן

 וסברא, בפילפול ורבא, דאביי בהויות יפה שדעתו כהן ויקרא. רבהכהנה
 הלא וסיפרה, ספרי תנויי בכולהו בקי דביא, מירא דרור, מר ראש האורהוא
 לנצח עוד ויחי הדרא הוא אורה הוא ימלל, מי ח הכולל הרב והדר הודזה

 ביר"א. התורה מן סמוכין אמ",בבנין

 חוכה ושלמי צבור שלמי שלמים שבחים לאתויי תחילות דרשינןמדבר
 ורעננים דשנים ימים יאריך למען בערבות לרוכב אני היא גםו

 נצרבה לא הדיוט לשון מעט"י זאת כיר"א, ובניו הוא עדיף ובריא חייעמד
 מפקידה דברין בינן דליהוי היכי וכי מרסנא, מרס האהבה, בדם למרסאלא

 הבחור לתלמידו שלוחה היא והנה קולמוסאי, בקן ידי הרמהעילפקדה,
 בשילהי לימודו דרך לו שהוק' במה מר לן דדן מאי ראיתי ושםמירקאד,ו

 דבר נאמר חנם וכר ערוה נאמר אם ב"ה להם אמרו דתניא בהא גטין,מסכת

 מעכ"ת והק' ובו'. תנשא לא ערוה משום תנשא דבר משום אומרהייתי

 ונטמאו ונטמאו דרשי' דבסופה כיון תנשא לא ערוה דמשום למימר ס"דדהיכי
 סתירה בעידי איירי דהתם לומר ואין שרי. דלכ"ג מכלל לבועל וחד לבעלחד

 סוטה ובריש אמרינן דהא ליתא, ברורה בעדות ב"ה איירו והבא ברורדאינו
 ולענד"ן מעכ"ת. עכת"ד עי"ש ולבועל לבעל אסורה נטמאת שאמר א'דבעד
 היינו כתובה בלא יוצאת א' דבעד דאע"ג תירוצא האי לתרוצי מצינןדשפיר
 עדים, ב' דאיכא עד להוציא כופין אין דעלמא במזנה אבל וסתירה קינויאחר
 כוו הותרה אם חנ"כ ד"ט, ובכתובות סוטה דריש סוגייה ומאותה בסוגייןוכ"מ

 ב' דף1
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 אי אבל לדבר, ורגלים עד אלא ברורה עדות דליכא משום הו"אלעלמא
 דאיהו כדמסיק ב"ה, איירי ובהכי לכ"נ, אסורה שזינתה ברורה עדמואיכא
 אתא הא קרא, איירי בהא נמי דלב"ה וכיון דבר, דדבר ג"ש ליה איתנמי

 דלעולם בפשיטות לו' אפשר ועוד תנשא, עדים מב' בעדות דאףלאשמועינן
 לבעל חד ונטמאה ונטמאה ואצטריך תנשא, לא עדים בדאיכא ערוהמשום
 רוצה איני שאמרה כגון טומאה, עידי בלא בעלה על בנאסרה לבועלחוד

 דסוטה פ"ב בהרמב"ם כמבואר וכיוצא, להשקמוה רצה לא שבעלה אולשתות
 מידי ודאיכא אסור, ולבועל טומאה מידי דליכא כית מותרת לכ"ע דאז י"ב,ה'

 דהו"א מינה, עדיפא י"ל א"נ דבר, ערות ר"ח כת' מש"ה אסור, לכ"עטומאה
 שידע כל עדים ולא וסתירה קינוי בדליכא אף לבועל לאסור אתאדונטמאה
 מה מפני ד"ה ד"ט בכתובות התו' מדברי כמתבאר בעלה, ת לושנבעלה

 א"נ ודו"ק. לכ"ע אסורה וגירשה דבר ערות הבעל בא מאז כי אבל אסורה,לא
 דאפיקנן בתר אלא לבועל וחד לבעל חד ונטמאה ונטמאה דרשינן דלאי'ע

 הוה לעלמא למישרה קרא האי לן היה אי אבל לע דמות' קראמהאי
 להשיב. הנלע"ד זהו ודו"ק. לכ"ע וחד לבעל חד ונטמאה ונטמאהדרשינן

 מחסימן

 ונדפס החמ"י שסידר כמו אסורות מאכלות דאכלנו הוידויכשאומרין
 לאומרו אין החטא דפורט דכית בקו"ר, לאומרו לש'"ן דאין נר' בס',מקרוב
 לא חטא דעל דוידוי דם למ'ש ואף תר"ז. סי' א"ח מור"ם וכמיש רםבקול
 דאין כיון בקו"ר, לו' אין הכא עי"ש, בשוה אומרים שכל הואיל פורטחשיב

 שכ' ק"ב סי' ז"ל מפאנו הרמ"ע ועי' וגורעים, מוסיפין שיש בשוהאומרים
 עי"ש. ונפגם פוגם הוא בק"ר ואומר החטאדכשפורש

 מטסימן

 פ' הזוהר במ'ש נ"ל הלכה. דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר אלברכות,

 למטה יזדהר בדרך יחידאי דאזיל נש דבר אותי, הגואל המלאך פסוק עלויחי

 מחבירו אדם יפטר אל שאמר זהו שכינה. מיניה תעדי ולא אורייתאפקודי
 דבר אותו זוכרהו כך שמתת- הלכ"ה, דבר מתוך אלא יחידאי לאורחוידאזיל
 שכינת הכלה אותיות הוא דהלכה שכי' מיניה, תעדי ולא בדרך בעודוהלכה
עוזינו.

 תוס'( ע"א י"ד דף)חולין



 יחעץ פלאשו"תסס3

 נסימן

 כרתי. ד פורוש שיהא השו"ג כת' פסח, בירקות דהואעולשין
 שדה, ועלשי עולשין ב', משנה פ'זנ דכילאים ערוכה משנהואישתמטיה

 מכלל פורחם, הנק' כרתי הוא דכרישין בתו עי"ש שדה, וכרישיכרישין
 השו"ג. על רבו משם הוא גם שחלק לאברהם זכור בס' ועי' ד"א, הואדעולשין
 מעשה ועשינו והקור, השלג מחמת חזרת בנמצא היה לא התקע"ו בשנתועתה
 קמשו שכך הזקנים עדות עפ"י עליו ג"כ וברכנו דאדיג"ו שקורין מהליקח
 זצ"ל זי"ע מוהרד"פ ואביו זצ'י פארדו יצחק מוה"ר הקודמים הרבניםמעשה
 בל' קורין דראדיגו לי שנתברר בד"א, הנחנו אשר ה' וברוך כדלעיל.באדיגו

 ודו'". במשנה השנוי עולשין שהוא ונמצא אינדיביאו,טורקי

 נאסימן

 לא"ר עי' ברית. בעלי או צייט ייאר לו שיש מי ס"ת, בעליית קודם מיע"ע
 סנדק, שושבינים, מצוה, בר נער חתן, מוהר"ל: משם שהביא א' ס"ק קל"וסי'

 מ'ש. בא"ר ועי'ש סדרן. זהו ציט, ייאר היולדת, בעלמההל,

 רב בקהל החמה ברכת וברכנו ה' זיכנו התקע"ג מש' ניסן לח' ז')היום
 החמה לתקופות יזכנו המקום לוורנו. ד' זכה תפילה בס' המובא הס'ואמרנו
 אמן.( משיחנו בביאת כיר"א בשמו ולברך לו להודות לש'הבאות

 אבא. בפניו לרב הונא רב דקרי ע"א דק"ז בפסחיםעי'

 כונה.( צריכות מצות אי ע"כ דקי"ד)שם

 נבסימן

 וגם חונן, אתה להתפלל והתחיל הגשמים בימות בשבת שטעה מישאלה:
 וכשהיה תפילה, בשומע שואל קי"ל דבחול מטר, שאל ולא השנים בברכתטעה
 או שבת של להתפלל שם יפסיק אם יעשה, האיך שבת שהוא נזכר שופרבתקע
 לכאורה ונ' מטר. בשאלת נתחייב שכבר כיון תפילה שומע עד לומרצריך
 צ"א. סי' ח"ב הלק"ט למ"ד דומה ב דנתחייב כיון שומ"ת ע"דדצ"ל
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 י"ח לצלויי דכעי הוא דכרין כלום זה אין בחול כמו י"ח כרכות שמכר'ואע'ש
 ודו"ק. עי'ש שמתו מי בפ' כדאמרנ' רכנין אטרחוה דלא אלאכשכת,

 אבל רפטור כשבת הם אם דעלמא בפיטורין הפומקים ראיפליגובהא
 אמור אבל הוא פטור קתני כי בעלמא דאף ע"א דנ"ז במנהדרין עי'אמור,
 .עי'ש

 השערמרף

 כתובות לר"כ מקובצת שיטה עי' הוי, לא והיכא הוי היכא מפקהתראת
 אמרינן לא הפקר ב"ד הפקר ד"ג הש"מ מוגית כל על ד"ה ע"כ מהמפרדי"ב
 ע"כ. רי"ג מוגיא באהןה כש"מ עי'ש טעם,כלא

 אלא באו לא הלכה פמק וכשכותכין הלכה. פמק להביא התר דרךאין
 ע"ד. דף באהתו כש"מ שם קושיא איזהליישכ

 קי"ל דהא וק' בעי'. כ' מאמר פ"א מגילה ר"א משום אמר עפרון בררכה
 רשע. ישראל דהיינובשם ונר' פ"ג. ביומא כראיתא בשמייהו ממקינןדלא

 רוקא "יינו מ'צ, קל"א מי' מור"ם כמ'ש רנופלין בה"כ בחצר נפ"אלענין
 ה'. מ"ק שם א"ר עי' נופלין, אין נעול הוא אם אכל פתוח בה"ככשפתח

 ה"מ. מו' חמאן מ"ל ועי' מ"ד. מי' מטריט'ץ עי' קאמבייאלאש ריכיתלענין

 ב"ד כתר דב"ד ליזקק, כ"ד לשום אין בעיר שנתקכל רכא שפמקו א'רין
 קצ"ט. מי' צבי חכם עי'ל"ד

 ק', מי' מוהרשד"ם הפיק'. לעכב יכולים עמהם לדון שק' פראנקייהבני
שפ"ו.

 הפאטור דאין דבר איזוה הפאטוריש נתאנו שאם המוחרים בין פשוטמנהג
 ק"ד. מי' ח"כ חיי בעי עי'משלם.

................................*.*
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סימיגד

 לפמח מצרים פמח בין דמה במשנה ט', פ' פמחים המשניות בפי'הרמב"ם
 עכ'ע. ובר יום אותו כל כי ר"ל אחד לילה בכאן ואומרו לשונו: במוף ב'דורות

 וצ"י. ע"ב. צ"ו ד' בש"מ שפירשו מה הפך הואופירחטו

 כתב, ישן בבית דמערבין במשנה הנזקין פרק המשניות בפי'הרמב"ם
 ובו' פת נותן אינו שהוא העירוכ בביתו שיש למי הנאה שיש מפני הואשהטעם
 וי"ל שם. ותוספחז רש"י פירוש עיי' חשדא, משום אמרו דבש"מ וקשהע'ש.

 שלא שרובין שמה העירוב, אצלו שהיה מי דחטוה חשדא משום מפ'דהרמב"ם
 מ'ש. בשל"ד ועי' ודו"ק. קטטה לידי ואתי הפת ירויח שלא כדי שםליתנו

 הקב"ה מומרו זה וחוב חובה. נקרא שהחטא שמועילה, התשובהטעם
 שטר המוכר ד"ך, ב"מ כשמואל דקי"ל למחול, יבול והוא לגבותולמקטרגים
 ודו"ק. מחול ומחלו וחזרלחבירו

 ישאר שלא עד שצריך תוכות, חק בגרירת בקי היה שלא א' סופרלענין
 אותיות באיזה תוכות חק שגרר ואירע האות, מחדש ולכתוב האותאותה

 דבגד מההיא לצדד יש כן. עשה אותיות באיזה יודע אינו ועכשיושבמ"ת
 ואבד. בלאים של א' חוטשארג

 ביום נשואין לעשות רוצה שהיה א' בחתן מעשה אירע התקצ"גבשנת
 ביומ שלפניו, ביומ הנישואין להקדים נמלך ואח"כ הכתובה, ונבתבההששי
 מהרב"ד הר' והורה בימים. קיום לעשות דאין הפומ' מ'ש ידוע וכברחמישי.
 השישי ביומ דכתו' דאע"ג במוף, ולכתוב קיום לעשות יכולים דבאןנר"ו

 שט"ו דקי'ל כיון וטעמו שלפניו, חמישי ביומ למיבה הקדימוהנישואין
 נראה היה ולי בכלבו. מ"ד. מעי' מהתשב', בדינים ועי' כשרים.המאוחרים

 ח'. מה' דהיינו בחמשי בהששי ממלת לעשות היה טובדיותר

 . ודריק מ'ש בב"ד עי' לא ותו מ'ומ"ש

 הקב"ה עתיד רז'ע מ'ש רמז לעוה"ב. חלק להם יש ישראל בל פ"א.אבות
 להם. יש וזהו, עולמות. ש"י וברלהנחיל

 הלוה אמר וכהיפוכו הנולד. את הרואה וכו' וראו צאו להם אמר פ'צ.שם
 שיבא צריך נפשו תקן שלא שמי ר"ל הנולד את דהרואה נ"ל משלם,ואינו

 על משים אינו א"כ משלם, ואינו הלוה ההיפך ג"ב וזהו עוד, שיולדבגילגול
 ודר'ק. לשלם, בגלגול לבא שצריךלב
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 וועץ פלא בעל מהרבתשובה
 זצ"ל דאנון מוהר"י מרבו שאחריהותשובה

 מיושב כפים נשיאות לעשות יבול אם זקןכהן

 אמור אם תודיעני רגליו על לעמוד יבול ואיט בחו שתשש זקן בהןשאלה:
 שם בש"ם בין חילוק יש אם תודיעני גם יבטל אם או מישב בהנים ברבתיאמר
 לומר תמצא ואם תברבו בה עשה מצות מתבטל שנמצא "ט לבשלא אחריםבהנים
 הכהנים אחיו ששאר בשעה הקהל מן לצאת צריך אם תודיעני מיושב יברךשלא

 דאורייתא בעיקר בטעם שמחות שובע חיים אורח תודיעני הכל על בפיהםנושאים
ושבמ"ה.

 מדה אנשי שמייהו דפקיעי רבנן מדא ילבש מדא ליה דאית מאןתשובה:
 דידעתי גם ומה הבר. את לתבן מה בי נפחא בר עייל מאן דסרא דזקוקיןובאתר
 קרא אימא בעית אי מחסרי וחסורי רקם רקם השגתי וקוצר ערבי מיעוט ידעתיבני

 אלא אלו בשורותיים באתי ולא שיעורא חד ואידי אידי סברא אימא בעיתואי
 מערבים ובקול התורה. זאת תצא מהם אולי וסופרים ספרים מפי דבריםלהעתיק
 במיעוטו בטל למימר לן לית בהו מנהסא דלית הואי דברי כאן כתוב פרשיותעירוב
 לסמוך מי על לס "ט בי מלכותבו נמנעתי לא וא"ה במשמעו רוח ותשאניאלא
 וגואלי. צורי בע,רת החלי וזה יקבלס יפות פנים ובסבר ורבס מורט רוענואביט

 כאן נאמר ב"מיבה אלא אינו או בעמידה תברבו כה ל"ח דף סוטה במ'איתא
 רבי בעמיז". כאן אף בעמיז" להלן מה לברך יעמדו אלה להלן ונאמר תברכוכה
 מה למשרת מברך הוקש בשמו ולברך לשרתו אומר הוא הרי צריך איט אומרנתן

 בעמידה. מברך אף בעמידהנהטרת
 ולא עשה לא ב"טיבה כהנים ברכת שבירך כהן לב"א ויראה התוספותוכתבו

 כאן אף עבודה מחלל דיושב אמר שירות וגבי לשירות ברכה ואיתקוש הואילבלום
 ע"כ. ולברך לחזורצריך

 דין תפילה מה' י"ד פרק שלם לב בספר דבריו הובאו יעקב שבות הר"בוכתב
 בישיבה לברך יבול אינו זקנה מחמת אסס דאפילו משמע התוספות דמדבריי"א

 כן נראה איט הפוסקים בדברי מעיינינן דבד אלא אחרים ע"י להתקייםדאפשר
 דבריו פי דמשמע להולמם קשים אלו דברים עניא ולדידי אסמכתא שהואאלא

 מצינן לא אסמכתא דאי גמור הקש דהוי דס"ל ש"מ לעיבובה ז"וידמדקאמרו
 עיבובא ובה תברבו אבה אסמבוהו דמש"ה אח"ז בתב גופיה ואיהו לעיבובהלמימר
 מה ועיין הוא לעיבובה ומשרת אמשרת אהקש אסמכוהו הבי משום נמי הבאהוא

 מהלכות י"ד בפרק כתב שהרי הרמב"ם דעת שכן כתב שוב בס"ד, לקמןשאכתוב
 הרי בעמידה תברכו כה רע"ה נו'מ השמועה מפי למדו בך וז"ל י"א דיןתפילה
 נתן ברבי דפסק הרי כעבודה וברבה בתב ג' דין ט"ו בפרק ואלו דר"נ כת"קשפסק
 ממני נפלאו אלו ודבריו ע"כ תברכו כה ללמוד תו וא"צ לעבודה ברכהדאתקש
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 משום דאי כת"ק דפסק הובחה שום בה אין הרמב"ם דמדברי לה אוכל לאנשגבה
 אמרינן דהכי ר"ן אפילו פליג לא בהא תברבו בה השמועה מפי כן דלמזדדכתב

 מור דרבנן באסמכתא פליגי כי בעמידה שיהיה צריך הברכה פי תברכו כהבברייתא
 הר"ם דבתב דהאי לפרש ואין להקש אסמכוהו סבר ומר ל"ג רבנן אסמבוהוסבר
 כה ג"ר כתב דהרי בעמידה תברבו מכה דיליף ת"ק לסברת הייט בעמידה תברכונה

 בדאמרן ודאי אלא תברכו מכה ליה דיליף מאן ליבא והא המפורש בשםהברבו
 וחיליה בעלמא אסמכתא הוי הקשה דהך להרמב"ם דס"ל דפרש מאי ברםוזדק.

 לא תיובתא חזינא רבא גברא מ"מ מכרעת ידיעתי  שאין אף לדידי דתעניתמסוגיא
 שכרות לענין חתם דדוקא תמוהים דדבריו הכי סתר מוהר"ש הרב דמ"שקחזיבא
 דבריו אדרבח לדידי לא הנך אבל נינהו דסמוכים קאמר זדקא מנזיר סמוכיםדדריש
 מאי מום לבעל שכרות לענין דתינח מפיו אלו דברים יצאו איך אני ותמהתמוהים
 אסמ' הוי הקשא דהך דעיקרא קאמר דהכי צ"ל א"ו ילפינן לא דאמאי למימראיכא
 מקשינן לחומהע ולחומרא לקולא לאקשויי דאיכא היכא בל קאמרי לא כאןועד
 לחומרא נק~טי דאפילו הכא אבל בדאוריית' יתחייב לחומרא נקשי דאי היכאאלא
 כל דאמרינן טעמא דהיינו לזה נכון טעם ונלע"ד לקולא אזלינן מדרבנן אלאאיט
 ספיקא ליה דהוה משום מקשינן לחומרא ולחומרא לקולא לאקשויי דאיכאחיכא

 דרבנן במילתא בהיא"כ לחומהע דאור' וספיקא ולחומרא לקולא נקשי אידאורייוטו
 כן שכתב אהרן מזדת להר"ם ראיתי כותבי ואחרי לקולא אזלינן אסמכתאוקראי
 . מפסקךהוי

 אסמכתא דפי אסמכתא לומר בהקש שייך היכי לתמוה יש דלכאורהאיברא
 גבי הכא אבל דאתא הוא להכי לאו קרא דעיקר לזרעים בהקדמתו הרמב'טכתב
 דעיקר וכתב מזה שנרגש דנראה רוקח מעשה להרב וראיתי למימר איכא מאיהקש
 הקש הוי דלעמידה איתא דאם נראים דבריו אין עניא ולדידי לעמידה הייטההקש
 הרי הל"מ דהוי דאי פירושו ומהו למזד השמועה מפי הרמב"ם כתב אמאיגמור
 עליה אמרינן לא בקרא רמז בה דאית דמילתא לזדעים בהקדמתו כתבבהדיא
 קאמר דלזה קבלה א"כ אלא מעצמו דן אדם אין מדות הי'ג דכל דס"ל ואיהלכה
 מי'ג להו דילפינן ע"כ כתב מילי וכמה לבותבו צריך היה לא זה השמועהמפי

 הוי הקשה דהך עיקרא נמי דלעמידה צ"ל א"ו השמועה מפי בהו כתב לאמיזדת
אסמכתא.
 דהא מהמשרת נמי נילף גמור הקש חקוי איתא דאם כן לומר הכרחוהיותר

 אמר מנ"ל דכשר בבמה ויושב ט"ז דף בזבחים כדגרסינן בעמידה דבעינןבמקוש
 בעמידה דבעינן הוא במקדש דדוקא מברך גבי נימא במה לפני ולא ה' לפניקרא
 איתא דאי לומר איפשר ודאי וזה יעקב שבות הר"ב  שכתב כמו לא בגבוליםאבל
 מפי למדו דבך לומר מוכרח א"ו מלכותבו פוסק שום או בגמרא 4צתמיט לאהכי
 מנ"ל קשה זה * דלפי ואיבהע עמידה בעינן בגבולים ובין במקדשדבין

 נראה איט זה ]אקרא[ דאסמכוהו משום אי לעיכובא דהוילומר
 נמי והא וצ"ע לישב מהא ילפינן ולא אמשרת דאסמבוהו ד יושב דהאהכרח
 אמרו דהם ל"ק זה גם מדרבנן היא לבטלה דברכה אמת זרע הר"ב שהעלה מהלפי
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 איך ממקומה זזה לא ראשונה קושיא ולפי'ז כעלמא אסמכתא .דקרא אמרו.והם
 כן. שהקשה להרט"ז ראיתי ושוכ כהקש אסמכתאשייך

 טעם דיש ג' מפרק כהל' אהרן מידות להרכ שראיתי כמה למטכונלע"ד
 נושא כל להזכיר לו היה כדינהם חלוקים דכרים אלו היו שאלו המידה לזאתגדול
 לו היה לומר שייך לא דהכא מתורץ יצא הדכר וממילא וכו' עצמו כפני כדיניומהם

 ולכרך לשרתו דהיינו הכהנים בהם דמצוים כל הכתוכ מנה דכאן לכדולהזכירם
 ואל לעיכובא הוי כעלמא אסמכתא דקרא האמור מכל העולה הכלל ודוק.כשמו
 לכרך יחזור דאם הכא וכ"ש ד"ת לעקור חכמים כיד כח דיש מציט דהריתתמה
 המצוה דיכטל כנ"ד וה"ה מדרכנן דהוי לכטלה כרכה כהמום אלא ]עוכר[אינו

 רכנן אלמוהו סמוכות לו דמצאו לומר להרנ"ש הכריחו מי ידעתי ולאלגמרי

כאל~
 ]עקור[ לחכמים כח להם דאין לומר יש ומיהו נמי סמוכות וכלא דאוריית' הוי

 לא עשה כקום דהיינו לכטלה ש"ש להוציא שהוא הכא אכל תעשה ואל כשכאלא
 דהקשה מאי על קשיא הא ע"ד לפי קשיא אי אלא רכנן דאלמוהו תירץולזה
 ש איך מהקש לה דיליף כן הגמרא על הקשה ולא התוס' דכריעל

 מיושכ. לכרך יטל ואיט לעיכוכא הוי דכעמידה האמור מכל למדיןנמצינו
 לענין אלא לעיכוכא דהוי אמרינן לא דע"כ לדחות נטוייה הדוחה ידועוד
 יכול שאינו אנוס דהוא אמרו והם אדרכנן אלא עוכר דאינו לחזורשיצטרך
 תברא הא ומיהו עשין. ג' על יעכור ולא א' אעשה יעכור דמוטכ יהא ידנאלעמוד
 לא יכשני חיפני וכן כפיהם נושאים דאינם מומין כעלי כמגילה תנינן דכצידה
 כלל כפיו את ישא לא וא"ה דיחזור למימר שייך לא וכהני כפיו אתישא
 דאם דמשמע הפסולים על המקרא דעת דאין מא,ום טעמא דהיינו הרכ"ח דכתכואף
 עצמו מצד נמנע דאיט דכיון הרמג"א עליו כתב ככר לעלות צריכיםיקרא
 משמע וכן עולה איט לו אמרו לעקורנדמ"ה[ כידם כח יש מנעוהו חכמיםאלא

 ע"כ. ס"ב כש"ע מרןמדכרי
 כהן כל וז"ל דכתכ ס"כ[ קכ"ח ]כסימן מרן דכרי מפשט משמע דהכיואיברא

 עשה כ-ג[ ]כעובר זה הרי לדוכן עולה אינו אם המעככים מהדכרים אחד כושאין
 דוקא משמע ידיו ליטול או לעלות לו אמרו אם או כהנים כשקראו ככה"כ היהאם

 המעכבים מדברים א' כו יש אם הא דעוכר הוא לו ואמרו המעככים כוכאין
 ]כמכואר[ עוכר איט לו אמרואפילו

 לעלות רוצים אינם כשהכהנים פסק כס"ד שהרי לע"ד מיתוקמא לא האומיהו

 ואי כהנים החזן שקורא כשעה אלא מכהכנ"ס[ ]חוץ לשהות צריכים אינםלדוכן
 כשעה מכה"כ לצאת ]צריך[ אמאי עולה אינו לו אמרו אפילו דרכנן דכפסולאיתא
 זה לישב מ"א הרכ רצה הקודם כ'[ וכסעיף ]ודיו רגליו יעקור לא כהניםשקורא
 [ המ"א ]וכבר רצה קודם לו שאמרו או בריצה רגליו עקר דלא היכא דאיירי]ולומר[

 עשה כג' עוכר לדוכן עולה שאינו כהן כל הר"ן ]דכתכ[ מאי על כוונתו כהר"ןמצא
 לו אמרו אפילו עוכר אינו ]כשהלך אכל ככה"כ כשהוא דוקא והיינו אותוכשקראו

 דכיון בהכי דאיירי זה דכסוף אמת הן כרצה רגליו כעקר דאיירי שתירץ מהואלו
 כיה אית הא עקר לא דאי רגליו דעקר ש"מ המעככים הדברים מן אחד כו דאיןדכהכ
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 יעקרו לא לעלות רוצים הכהנים שאין דכיון הכי למימר ליכא הכא מיהודבר
 רגליו ועקר לעלות ברוצה לאוקמי ]ימימר[ ניחא לא גופיה מג'ש והרב ודיולגליהם
 כדתר"ן לא באמרו דאיירי תירץ לא אמאי קשה וקצת בצ"ע. והניחו בו חזרואח"כ
 שעמו הרמג'ש ר קודם מבה"כ לצאת אות שמצריכים המרדכי כתב אבל גבי וכןהכא
 ו עליה פלע הרב"י ואלו ברצה רגלהם יעקרו כשלא פגומים שהם יאמרו שלאכדי

 רגליו עוקר שאיט דאע"ג שמשמע כהנים שקורא בשעה אלא מבה"כ חוץלטהות
 הביאו המרדכי בשם הרב"י כתב דהא ותו כהנים. קריאת ]קודם[ לצאת צריךאינו
 לו אמרו אם לעלות ידיו ליטול יאמ שלא לכהנים מים לנותן דיזהידורמ'.1
 הרב על לתמוה ואיכא לעלות צריך אמאי לו אמרו אפילו איתא ואם לעלותצריך
 קריאת בשעת בבה"כ שהיה אלא לו אמרו לא אם דאפילו במק"ל כתב דאיהומג"א
 הפמולים על המקרא דעת אין לומר מ"ל ולא לעלות צריך רגליו עקר לא אםכהנים
 לעלות. צריך לו אמרו אם מדרבנן דבפמול לומר ע"כ טעמי הניומכל

 היינו מבה"כ שיצאו והרמ"א הש"ע דכתב דהא שכתב מקי"א בבאה"טוראיתי
 עכ"ד עובר היה ואז עלה רצה קודם הקהל מבני א' לו יאמרו שמא טובה עצהמצד

 קודם לצאת דצריך המרדכי בשם במק"ד כתב גופיה דאיהו תמוהים דבריוולע"ד
 לצאת צריכים דאינם וכתב פליג בהדיא בב"י ומרן לעלות לו יאמרו שלא כדירצה
 שיצא מרן דכתב דהא לפרש דרצה הוא קשה והיותר כהנים קריאת בשעתאלא
 אלא לבה"כ חוץ להיות צריך אינו שכתב מרן דברי זה יתפרש ואיך רצה קודםהיינו
 שעה עד ולא כהנים שקוראבשעה
 ומה לעלות צריך לו אמרו אם מדרבנן דבפמול מעיקרא כדאמרן לומר וע"כודוק
 דהכי דוחק בקצת לישב יש לו אמרו אפילו דמשמע הש"ע מלטון הרמג"אשדייק
 בו יש אם הא עובר בבה"כ היה אם המעכבים מהדברים אחד בו שאין כהן כלקאמר
 מהדברים בו הם אפילו לעלות דיחוייכ לו אמרו אם או שבר איט בבה"כ היהאפילו

 בבאר ציין לו אמרו אם או מרן דכתב מאי דעל ,ה לפל הוכחה קצת וישהמעכבים
 לו יאמרו שלא ש"צ גבי דכתב מאי אלא מצאתי ולא במרדכי וחפשתי מרדכיהגולה
 דכתב ומאי וכדאמרן דרבנן מהפמולים אחד הוי והתם לעלות צריך לו אמרוואם
 נלע"ד ע"ע המזון ברכת גבי קצ"א מסי' ראיה והביא חכמים ביד כח שיש נר'שכן
 לא בלא"ה אבל לעקור אמרו דהם היכא אלא חכמים ביד כח דיש אמרינן לאדע"כ
 כמה דנמינו מוכרח וזה לעקור חכמים רצו לא אבל כח דיש אה"נ למימרדאיכא
 לרשום באתי ואם דרבנן והא דאורייתא הא זה מפני זה ידחה בהו דאמרינןמילי

 דהא והב"ח להרב"י מ"ל נמי והכא כדאמרן א"ו מהכיל היריעה קצרההמקומות
 רצו לא לעלות להם כשאמרו אבל קריאה בלא הייט כפיו את ה4א לאדאמרו
 ד"ת לעקור רבנן אמרו דלא דהיכא בהכי מודה המג"א וגם עשין ג' לעקורחכמים

 צריך לעלות לו ואמרו מתפ' היה שאם הרמג"א דכתב מאי ניחא וב,ה עקרינןלא
 דמדרבנן דכיון עיון צריך זה דפמק הש"ץ מרדכי מאמר הרב וכתבלהפסיק
 דכתב מאי ואלו לק"מ האמור ולפי עולה איט לו אמרו אפילו להפמיקאמור

 דאמור דהא דמ"ל משום דהיינו אפשר עולה אינו לו אמרו דאפילו הכאהרמג"א
 לו אמרו דחכמים לפי'ז ונמצא לו אמרל אפילו לומר דעתם כפע את ישא לארבנן
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 ודו"ק. ד"תלעקור
אמנם
 מבטל אמס הוא אם אפילו לעיכובא רבנן דאמור דבנד'ד הרא"ש מןועלה
 לגמרי.המשה
 בדיעבד מעכבים אלו הדברים אם עיון וצריך וז"ל סק"ל ע"ת בספר הויוחזי

 דברים ו' שכתב הרמב"ם ומדברי לקיימם הכהן ביד יכולת אין אם לכתחילהוגם
 דאם לע"ד קשה ומיהו ע"כ מונעים אין אלו דדברים משמע כפים נשיאותמונעים
 כהן כל מצינו והרי מעכבי לא והנך מעכבי דהנך לומר להרמב"ם מנ"ל הכיאיתא
 לישב נלע"ד והיה בדיעבד אפילו דמשמע יעלה לא שוב ברצה רגליו עקרשלא

 משא"כ כהנים ברכת זמן קודם אפילו לו שבאו פיסולים הרמב"ם מנה דכאןבדוחק
 א"נ כפים נשיאות בשעת אלא בא פיסולם שאין וש"צ עשרה ומנין רגליועקירת
 להיות שלא כגון לעשותם שלא בהם שמצווה פי תעשה בלא דאיתנהו מילי כלמנה
 ובזה במנין ולהיות רגליו לעקור מצווה הנך נה~א"כ מום בעל להיות שלאזבלגן
 טומאת דברים הו' בכלל מנה דהרמב"ם לע"ד למידק דאיכא מאי לי ניחאהיה
 אלא הידים טומאת מנה ולא כפיהם להטא הפסולים הם ואלו וריב"ההידים
 לל"א ובין קמן ללהטנא בין לאוקומי דבעינא מאי ולפי ע"ע הסימן בראשכתבו

 ס"ל דהרמב"ם והטור הרמב"ם דפליגי הרב"י דכתב במאי תליא דהא שפיראתי
 בהו דמפסל במילי לה מנה ולהכי ליטול צריך אין טומאה שום להו יודע אימדאם

 ס"ל הטור אבל ליטמא שלא דהיימ לעשות שלא דמצווה במילי או נ"כמקודם
 קשה כך ובין כך דבין אלא ע"ש ברכה לנט"י תכף סמוך דבעינן התוספותכדעת

 בדכרי רמז שום יש שלא ועוד וליתננהו ולערבינהו לאלו אלו בין לחלק נ"מדלמאי
 שמונעין דברים אלו ולומר לפרש הו"ל ולפחות בהכי דאיירי לומרהרמב"ם
 לחזור צריך בנ"ד שיהיה איך ע"ר אצלי צריכים שדבריו ובאמת באידך אומעיקרא
 ועיין ע"ש ברכה שיורי בספר נר"ו מוהרח"א הדור מופת הרב הסכים וכןולברך
 ודוק. ליכא איסורא דאפילו ציבור שלמי בספר לשונו הביא מרדכי מאמרלהרב

 בין חילוק יש אם השואל מרן דשאל הב' הספק אל ואלכה ונלכה נסעהומעתה
 בעד לתרץ כדי שכתב א' בסעיף לרמ"א הוי חזי יש לכשלא אחרים כהנים שםכשיש

 ברכה נה~ום לא אם כפיו את הנושא בזר הט איסור מה ר"י ידע לא שכתבוהתוספות
 בעשה דעובר אמרינן ובכתובות ישראל. את לברך תורה אמרה כהנים שללבטלה
 כהנים שם וכשאינ כעשה עובר דאז אחרים כהנים שם כשהט בין חילוק דישותירץ
 הפסולים דכל מזה מוכח ע"כ לבטלה ברכה נה~ום אלא בעשה עובר אינו הואאלא

 מה להרג"ש ועיין לבטלה ברכה משום לא אם מותר אחרים כהנים עם שלאלעלות
 מברך היה שלא ]דכתכ[ במאי לע"ד קשה ומיהו נרב"ח. גברי הם והן בזהשתירץ
 ואם לבטלה ברכה נה~ום לא אם בהדייא כתבו התוספות דהא ב"ו קדשמאשר
 קאמר דהכי דלפירושו אצלי מובנים אינם דבריו מוהרש"א כדפירש לפרשכוונתו
 נה~מע רבותייה ומאי כפיו נושא לדוכן[ ]העולה דזר איסור מה ר"י ידעדלא

 והול"ל עי'ש וכו' ]ליית[ על עבר דר"י לומר דאין אמר והדר איסורא בתרדמהדר
 אי דאדרבא רמ"א מדברי מוכח שיהיה איך ודו"ק וכו' רבותיה מאי ר"י ידעלא
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 מנ"ל עליה עוהק~ןה להרמג"א ליה וחזיתי בעשה עובר איעאחריםליכא
 אינו באחד יעשנו אם דאפילו דכיון לומר ל מסתברא מיהו ע"ש זהחילוק
 נ"כ תתבטל מצטב המעכבים א בו יש אם עביד קא ואסורא עשה שוםמקיים
 לבטלה. ברכה משום דעובר יברך אם גם ומה עשה בקום איסורא יעשהולא

 היכא אלא בעמידה לברך תורה אסרה לא דע"כ נראה היה דלכאורהואיכרא
 שלא כדי התורה התירה אחרים כהנים ]דליכא[ היכא אבל אחרים כהניםשאיכא
 לקורבנות קורבנות בין מה ופ"ב בתמורה תנן לזה ודומה כפיים נשיאותתתבטל
 דוחים אינם היחיו קרבנות הטומאה ואת השבת את דוחים הציבור קרבטתהיחיד
 זמן להם שקבוע כל אלא וכו' מאיר רבי לו אמר הטומאה את ולא ]השבת[ אתלא

 הלכה מקדש ביאת מהלכות פ"ד הרמב"ם ]ופסק[ הטומאה ואת השבת אתדוחים
 יו"ד בדין ומיהו ]היחיד[ קרבנות בין הציבור קרבנות בין זמן לו שקבוע דכלט'

 הטומאה ואת השבת את דוחים כולם לפיכך זמן להם קבוע הציבור קרבנות כלפסק
 הציבור קרבנות שהם יוה"כ ושעירי דבר העלם פר איכא דהא בכ"מוהק]שה[
 הציבור קרבנות כל קאמר דהכי תירץ ולזה הטומאה ואת השכת את דוחיםואינם

 דאכתי חדא להולמם ק' אלה ודברים ע"כ הטומאה ואת השבת את דוחיםהקכועים
 את דוחים הקבועים הציבור קרבנות דמשמע ותו לפיכך תיבת ג"כ למחוקצריך
 הקבועים היחיד קרבנות לא את דוחים ובהלכה הקבועים היחיד קרבנותלא

 פסקו ד]הרי[ צריכה אינה זו הלכה דמעיקרא ותו להפך פסק הקודמתובהלכה
 אלא ז"ל מרן דברי שהם יאומן ולא דוחה הקבוע ציבור דבקרבן הקודמתבהלכה
 הנאכלים הציבור קרבנות כל פי הנאכלים וצ"ל סופר טעות תלמיד איוההגהת
 בטומאה באים דברים חמשה ע"ב ע"ו דף צולין כיצד בפרק תנן והכי זמןקבוע
 ולפ ודו"ק אלה אלא נאכל ציבור קרבן אין ופירש"י בטומאה נאכליםואינם

 דוחה קרבנו בטל זמנו עבר דאם דהיינו זמן לו קכוע מידי דכל תראנהעיניך
 במועדו יושב ואפילו במועדו למימר ]מצי[ נמי והכי המתבטלת מצוה ככלדמעככ
 נימא דאי לע"ד ]קאמר[ איפכא דמילתא קושטא ומיהו וכיוצא מום בעלואפילו
 קרא קאמר ובהדיא. מעכבים אינם רם ובקול הקודש בלשון דאפילו לומרמוכרח

 טומאה הנך א דדוק צ"ל א"ו כך בשביל המצוה מלהעשות דמעכב דמהסמעל
 טרם דזמנו מידי דוקא אמרינן מבמועדו ליה ד דכיון דנדחים הואושבת

 תתבטל שלא היכי כי במו ואמר קרא אתא וטומאה שבת כגון המצדהלהתבטל
 טו מום בעל כגון דטומאה דומיא גורם זמט נמי מום בעל למימרוליכא
 יתרפא זמן ואחר לעמוד יכול ואיע חולה שהוא כגון יושב וכן נומו יעבורדלמחר

 דמעיקרא למימר וליכא קבוע דזמנם הנך דדוקא הכי למימר י אפשר ערלוכן
 אחרים כהנים שם אין אם אבל אחרים כהנים בד ולא בהטיכה לברך תורה אסרהלא
 קורא לשנים לט: דף בסוטה גרסי' דהא בישיכה ואפילו ישראל את לברך הואחיב

 אה"נ דלמא הכי למימר להתוס' להקשות ואין קורא. אינו לא'כהנים
 התוספות וכתבו ותו משמע הני אמאי דא"כמחוייבים

 לן הוה מעיקראכדאמרן ואם לעלות צריך דמדרבנן ע"ד דף במנחותז"ל
 לומר כורחך על א"ו נ"כ תתבטל שלא כדי מעצמו לעלות מחוייכ שהיחידלנומר

 ע"א יד' דף1
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 בלא יברך שהיחיד אמרו הם מדרבנן אלא שתתבטל בכך הה~רה הקפידהדלא
 מקיים שאיט אף שיעלה בנ"ד הכי למימר וליכא המטה . שאינו אע'יגקריאה
 כהן שם ואין מובטח הוא ~אם אמרו גבי דהא נ"כ אתבטל שלא כדיהמצוה
 נשיאית תתבטל אפילו גסרו מובטח ובאינו תתבטל שלא כדי שיעלהאחר
 דאינו לבטלה ברכה איסור לא ליכא לתפילתו יחזור לא אם דאפילו ואע"גכפים
 תברכו כה דאמרינן דכיון התייה מן אסוף שיהיה דאפשף בנד"ד כ"ש מדרבנןאלא

 תברנו. לא עמידה בלא הא דמש~ע עשה מכלל הבא לאו שיהיה אפשרבעמידה
 אחרים כהנים שוט אין בין אחרים כהנים שם ה2 דבין האמור מכלהמורם

 דכתב יעקב שבות להרב מנ"ל ידעתי לא האמור ולפי בישיבה. מברך איטלעולם
 דאפשר בה2יבה לברך יכול איט זקנה מחמת אטס דאפילו מדברי'התוספותדש"מ

 ומלבך בה2ינה לברך יכול אחרים שם אין אם הא משמע אחרים ע"ילהתקיים

 ' ויבא כדכתיבנא. דין צאן דאין ועוד לזה נהטמעות שום ראיתי לא התוספותשמדב'רי

 את טשאים אחיו'הכהנים ששגי בשעה מבהכ"נ לצאת צריך אי השלישיהכתוב
 ,חיץ לשהות צריכים א4נם לעלות 'רוצ4ם אינם דכשהכהנים בב"י מרן 5תב'כפיהש
 ' כה645 ברכת אחר על נכנסיש שאין שנהגו ומה כהנים שקורא בשעה אלאמבה"כ

 הכי בתר כתב וכן הגומים שהת עליהם יחשבו שלא כדו בעצמם שנהגו הואסלסול
 מדכתב ע"ד לפי וקשה לדוכז עול(ם הכהנים שאז אע"ג רצה קודם יצאת צרירדאין

 פגמו טתטום חיהטינן מנכר דלא דמידי לץה אית קל'ה סי', תורה ספר קר(אתבהלכות
 ע"ש. מתענה שאינוכגון-בשכהן
 נשיאות גבי דהא פגמו משום לצאתשצריך ל ואין התם דכתב קשהותו
 1 עמודא אחודן קאים הות תשמט הוה פד פזי גן ר"ש בירושלמי אמרינןכפיים
 לעלות לו ויאהרו אותו יראה שלא כדי נסתר היה אלא יבה;'כ חוץ היה(עצאשלא
 ע,:כ חלל שהוא לומר ו עולה שאיט אותו יראו שמא חושש היהולא

 חלל שהוא עליו יאמרו שמא כהטומ בלל למיחוט דליכא יחרץ מזה.דרצהמשמע
 דאיפא ודאי מילתא מנכר דלא היכא ומוהו מלתא מנכר דהא ו אח"זוכתב
 וטמא כלל למיחש הליכא משמע ומעיקרא ננהו סתראי הני ולעוש"דלמיחש
 להכי למיחש לן הוה אי דאפילו לרבותא דהיינו משמע ועוד שתירץ ומהיאמרו
 צע"ר ולדידן לצאת צריך לא'מנכר דאי כתב הכי ובתר מילתא מנכר הא הכאמ"מ
 לא אמאי דאלת"ה דמנכר מידי הוי כחו תש דכד למרן דס"ל צ"ל ע"כ שיהיהאיך
 ועקירת רגליו עקר שלא משום אי גרושה בן שהוא עלדו ואמרו שמא חוששהיה

 שהוא כהטום רגליו שלא.עקר שיאמרו למיחש איכא אכתי דמנכר מידי הוירגלים
 ידעי וכ"ע דמנכר מידי הוי רשיה תשה2 דכד משום טעמא דהייט לומר וע"כפגום
 ידעיביה דכ"ע הזקן בקהן בנ"ד וה'.ה רגליו יעקר לא ומש"ה לעלות יטלשאיט
 לצאת. צריך דאינו מוכח בב"י מרן ולדעת לעמוד יכול ואינו כחושתש

 לבה"כ חוץ ליאת צריכים הפסולים דכל שכתב להרט"ז הוי חז? אמנםאך
 דמדברי ע'וז הרא"ש וכתב וכו' פגומים שהם .עליהם יאמרו שלא כדי הזיכןבשעת

 וכיוצא ז' כל ואבל רישץ ליה דחייש האי כגון מינכר דלא מידי דדוקאהפוסקים

 באבל בין למרן מצינו בהדייא דהא לע"ד נראים דבריו ואדן עכת"ד לא אחריניאבי
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 יאמרו שמא ח"מן ולא רצה קודם לצאת צריכים דאינם דס"ל רישהה ליה בחשבין
 וליכא קל'ה בסי' כמ"ש חייש מנבר דלא ובמידי עולים כשאינם פגומיםשהם
 צריך ומש"ה מנכרי דלא מילי הוו דהנך ס"ל דהמרדכי מפלגי קא דבהאלמימר
 דאטו- דמנכרי ס"ל והרבילצאת

 הוה דבאמת לומר ע"כ א"ו מפלגי קא במציאות
 הם מרן שדברי ואע"ג ודוק כנ"ל רבנן פלוג דלא ס"ל דהמרדכי אלא מנכרידלא
 שיצא דטוב מודה גופיה דמרן דכיון נלע"ד מקום בכל כמותו והלכה אצלנועיקר
 איסורא יוצא איע המרדכי ולדעת ש'ש התנה שלא כהן גבי תקט"ו בסיכדפסק
 עניות לפי נראה כן רצה קודם דיצא נראה ולכן פגמו משום למיחש דאיכאאיכא

 דעתי.ושפלות
 שלא הוא דינא בעמידה לברך יכול שאינו זקן דכהן האמור מכל דינאותצא

 יצא ומיהו אחרים כהנים שם אין ל'ש אחרים כהנים שם הש ל"ש בה?יבהיברך
 הראשון נדון על ומיהו כנלע"ד. לדוכן עולים כהנים אחע סה?אר בשעהמבה"כ
 שכן ראייה צריכים אינם ולמפורסמות ולמעשה להלכה מסתפינא ולאאמינא

 ברכה שיורי הבהיר בספרו עיניע יוסף דורנו מופת הגדול להרב בהדייאמצאתי
 עכ'ע, לעיכובא דבעמידה ותני פסיקתא הלכתאפסיק

 מותר מהו בעמידה כפיו להשא יכול ואינו זקנה מחמת כחו שתשש כהןשאלה:
 שני דלא ואתמ"ל מהו אחר כהן שם אין אם דלא ואתמ"ל לא או בהייבה כפעלישא
 הכל על לא או מבהכ"נ לצאת צריך כהנים החוץ כשקורא אחרים כהנים שם הןאם

 ושכמ"ה. שובעשמחות אורחתוד"עני

 וכיון עליו והקשית "עקב שבות הר' זצרי הבאת הנה דבריך תחלתתשובה:
 בהם ליטפל רצוני אין בוריין על הדברים להבין בידי מצוי הנז' הספרדאין

 .ולהשיבך
 כה בגמרא דאמרינן דהא ש"'ע ה"ר בהטם שלם לב הר' שהביא כתבתשוב
 יעמדו אלה להלן ונאמר תברכו כה כאן נאמר בישיבה אלא לאו או בעמידהתברכו
 לשרתו אומר ה"ה צריך איע אומר ר"ן בעמידה כאן אף בעמידה להלן מהלברך
 לעמוד דכתיב מ"ל מפא ומשרת בעמידה מברך אף בעמידה משרת מה בשמוולברך
 בתענית דאמרינן מהא וחיליה בעלמא אסמכתא אלא גמור היקש אימ ע"כולשרת
 וכתבת גמור הקש דאימ בהדיא הרי בעלמא אסמכתא וקראי נינהו מדרבנןכ"ו
 אסמכתא דקראי בהם נאמר דלא תמוהים דברימ דהם עליו כתב שלם לבדהר'

 דהך איתא דאם תמוהים דבריו דאדרבא עליו וכתבת שכרות לענין אלאבעלמא
 לא ב"מ מברך כהן אף לא מום בעל משרת מה אי נימא א"כ גמור הקש הואהקשא
 דאיך תמהת ואח"כ בעלמא אסמכתא אלא אימ היקשא הך ודאי אלא ליתאוהא
 זה, על ותרצת רחמנא אסמכינהו ולמה אסמכתא בהקש למימרשייך

 תברבו כה בעמידה תברכו כה הקודט בלשון תברכו כה אמרינן בג'והנה
 לעמוד וה? פנים כנגד פנים תברכו כה המפורש בשם תברכו כה כפיםבנשיאות
 ולכאורה נינהו בעלמא אסמכתא וקראי מדרבנן או מדאורחתא הוו איבכולהו
 אלא אימ או בלה"ק תברכו כה ת"ר בג' מדאמרינן נינהו אסמכתא דקראינראה
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אף בלה"ק להלן מה לברך יעמדו אלה להלן ונאמר תברכו כה כאן נאמר לשוןבכל
אף כפים בנשיאות הכא מה אי להקשות יש גמורה ג"ש היא ואם וכו' בלה"קכאן
 למה"ר הוית דחזה אמת הן למחצה וג"ש הקש בין דהאי כפים בנשיאותהתם
 ג"ש אין אמרינן דכי מהרא"ן על שהקשה ע"ג דמ"ז הספרי על הבהירבספרו
 הכונה אלא זה פל רש"י דחה דהא ,ב"ז ושל ,ב"ז של ליתן הכונה איןלמחצה
 עולם הליכות להר' ח,ינא נל'מ יע"ש פרטיה בכל נלמוד מחבירו הלמדדבדבר
 וכ"כ מודים דהם נראה בזה עליו תפשו לא כליו ונושאי לעיקר הראשון פי'תפש
 ונאמר בד'ה שם מדכתבו אסמכתא הוי ג"ש דהך התוס' מדברי נראה וכן ק"אהר'

 תימה גמורה ג"ש הך הוי ואי וכו' ושבעת ואכלת להלן שאמר נימא אדרבאתימה
 ומאי מקשינן לחומרא ולחומרא לקולא לאקושי דאיכא כ"מ קי'ל דהאעליהם
 כן להם אמור מדכתיכ פנים כנגד פנים לכ'ת שם בג' מדאמרינן נראה וכןקושי'
 התם מה גריזים מהר ג"ש נילף קרא לן ולמה להם אמור מדכתיב רם בקולכ"ת
 בעמידה כ"ת מדאמרינן נראה וכן דחוק ותירוצם התוס' שהקשו במאי וכו' רםבקול
 משרת מה אי נימא גמור הקש הוא ואם בעמידה מברך אף בעמידה משרת מהוכו'
 נראה היה ,ה מכל לא מברך כהן אף לא במשרת המעכבים דברים ושאר וזקןב"מ

 נינהו. אסמכתאדקראי
 מפי למדו כך שכתב גמורות ילפותות דהוו דס"ל מוכח הרמב"ם דמדבריאלא
 וכו' התם ויליף שכתב הרא"ש מדברי נראה וכן וכו' בעמידה תברכו כההגבורה

 וכו' מקראי ודרשינן שכתב סמ"ג מוצרי מהעמע וכן מדאורייתא נהאמע זהולשון

 שכתב בעלמא אסמכתא דקראי דס"ל מוכח הטור ומדברי הר"ן מדברי משמעוכן

 מסמיך נמי דידן ובנידון שכתב מר"ן מדברי משמע וכן אקראי להו מסמיךובספרי
 הב"ח. מדברי משמע וכן אקראילהו

 הב"ח. מדברי משמע וכןאקראי
 איע אומר ר"י שם מדאמרינן גמורות ילפותות דקראי הוכחהוהנהבנ"דיש

 לומר אפשר אי דלר"י כיון וא"כ ה,ה בלשון שיאמרו עד כה אומר הוא הריצריך
 פליגי לא דהא לרבנן נשמע מיניה א"כ מכה להו דדיש בעלמא אסמכתאדקרא
 אינו למימר לר"י הו"ל לא הכי תימא לא דאי דורשין במשמשת אלא דינאלענין
 נלמד הוא מגופיה אלא מג"ש זה דין ללמוד צריך אתה אין זה מל' דכחטמעצריך
 וכו' יונתן לר' להו קשיא וכו' בנ"כ ב שם מדאמרינן הכי להוכיח ישועוד

 גמורות דרשות אלא א הם לאו דקראי אלא קושיא מאי אסמכתא אלא אינוואי
 ודעימיה. הרמב'טכדעת

 דקראי לעיל שהוכחנו הוכחות כבר כי לדעתם ביאור חובת עלימ חלמעתה
 דאין בנ"כ ה"ג ברכת אף בנ"כ מה אי דהקשיע מאי לציון ראשוןאסמכתות

 וכיון בכל שהו לקללה הוקש ה"ג דברכת דכיון י'ל לזה למחצהג"ש
 לה. שוה ברכה א"כ כידוע נ"כ שייך לאדבקללה

 י"ל מבה"מ דנילף מדהקשו אסמכתא דהוי משמע התוס' דמדבריומ"ש
 סברא שאין בדבר דוקא היינו מקשינן מ דל' דהא הכללים בעלי מ"שבהקדים

 לקולא מלחומרא יותר לקולא ללמוד וטעם סברא הש אם אבל מזה יותר ,הללמוה
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 דהוי דבה"מ טעמא דהא המזון מברכת ללמוד סברא יותר הט הכא יהשתאמקשינן
 לשון בכל שיהיה לב"כ וה"ה שלם בלב להקב"ה שבח שיתן כדי הוא לשוןבכל

 לא אמאי דהקשינו ומאי בה"מ ד"ה בתוס' וע"ש שלם בלב הטראל אתשיברכו
 להם דאמור קרא אצטריך דכבר דכיון קשיא לא נמי הא מה"ג רם בקולילפינן
 יתירה קרא ליכא דהא גופיה עכ"פ ללמוד טפי עדיף ונשים לג ברכהללמוד
 היו דים דה"ג דומיא ממהט רם קול הו"א מ ילפינן הוה דאילו לתרץ הטא"נ

 קול בעינן לא ובב"כ קולם להרים צריכים והי בהר למעלה והשבטים למטההלוים
 להם מאמור יליף לזה ה והביאוהו בירושלמי דאיתא כמו ממוצע קול אלארם

 לחברו. האומרכאדם
 כהן אף לא במשרת המעכבים ושאר ו1קן ב"מ משרת מה אי דהקשינוומאי
 וז"ל ל"א ד"ה ק"ט במנחות תוס' ה דכתבו במאי חוא אופנים בשני י'ל לאמשרת
 לטרת ל ת"ל לא ב"מ מברך אף לא ב"מ משרת אימה בסוטה אמרינןותו

 בגמרתינו שאין ואף הקורא בפ' להרא"ש וכ"מ אחר לדבר ולא הקדיתילעמידה
 11 קושיא להטב שחתרו הפוסקים מכל נשמט וזה בגמרתם היה כך מ"מ 11ד

 ש"מ שכרות לענין ללמוד דרצו ובתענית מידי ק~טיא לא ולפ"ז בועיין
 היקשא דעיקר הוא בעלמא ותרצו לב"מ מיניה נלמוד א"כ דוקא לאודלעמוד

 אחר. לדבר ולא עמידה לענין אלא אתאלא
 ב"כ דאיתקש דהא ה"ו תפילה מה' בפ"ג הג"מ מה[דכתבו אפשרנלתרץא"נ
 קשה לא מעתה שם שהביאו מירושלמי מוכח הקרבן שעל שיר היינולשירות
 כלי מה' פ"ג בהרמב"ם כמבואר קרבן של שיר מעכבי לא דברים ושאר דמוםמידי

 הקרבן שעל לשיר הייט לטירות דאתקש דהא מסתברא נמי והכי ע"ש ה"זהמקרש
 שירות ואיזהו אלשרתו נמי קאי בשמו ומסברא בשמו ולברך לטרתומדכתיב
 מוכח נמי והכי דערכין בפ"ב כמבואר הקרבן שעל שיר זה אומר הוי בשםשהוא
 שנאמר מכלל בגי~י הכהנים ונ וז"ל בילקוט הביאו שופטים פרשת סוףמספרי
 אלוהך ה' בחר בם כי ת"ל מנין ב"מ תמימים אלא לי אין אלוהיו ה' בשםושרת
 בעמידה שירות ]מה[ לשירות ברכה מקהט ולברך לשרתו בכ"מ כשרה שב"כמגיד
 הלוים משירות הוא דההקש מוכח בכ"מ כשרה כהנים שברכת מגיד מדקאמרוכו'

ודו"ק.

 שאין אונס דבמקום ונלע"ד לעיכובא הוו הני דכל שכתב החבי'ב להר'וראיתי
 דע"כ ב"כ יתבטל שלא כדי יעקב שבות הי כסברת כפיו את מטא אחר כהן כהןשם
 אבל ויברך שיחזור בעמידה ~רך שיכול בכהן אלא כלום עשה דלא התוס' כתבולא

 מאי לזה וראיתי נ"כ משיתבטל בהטיבה שיברך מוטב אחר בענין אפשר שאיבמקום
 שבשדות לאחיהם ומברכין לדוכן עולין כהנים שכולו בהכ"נ בגמ' שםדאמרינן
 שאין אלא אניסי לא הכהנים אחורי בבה"כ העומדים אניסי דלא ז"ל רש"יוכת' אניסי דלא הא דאניסי הא ל"ק ברכה בכלל אינן כהנים שאחורי עם אבאוהתני
 בכלל אינן הלבך כדת פנים כנגד פנים מתברכים להיות עליהם חשובההברכה
 כנגד דפנים דאע"ג בהדיא הרי עכ"ל. פנים כנגד פנים תברכו כה כדאמרינןברכה
 וה"ה כדאניסי הברכה בכלל הוו ואפ"ה החב"'ב ה"ר כמ"ש לעיכובא הויפנים
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 נמנעו הצדיק שמשן משמת ל"ט יומא מדאמרינן ראיה להביא נראה ועודבנ"ד
 אדם אותו ילמוד שלא כדי הטעם פי"ד הרמב"ם וכתב בשם מלברר הכהניםאחיו
 ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח דיש נהי נמנעו ולמה חשובשאינו
 למימר "י אית מאי אלא נצטוו שלא כיון בשינוי לברר להם היה לא מ"מתעשה
 תורה וצרה לא אונס ובמקום אפשר דאפשר היכא נמי הכא אפשר דאפשרהיכא

 תעשה ואל ושב מכרעת ידיעתי אין הפוסקים בין מחלוקת ז(קוא כיון ברםכנלע"ד
עדיף.

 עיכובא הוי ואפ"ה אסמכתא דקרא האמור מכל העולה הכלל שכתבתוראיתי
 כתבתי דכבר בהשגחה שלא כתבת זה וכל התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כחדיש

 דאי התוס' דעת וכן דאורייתא דהוי ס"ל כולהו והר"ן וסמ"ג והרא"שבהרמב"ם
 נ"ש והר' כלום ולא עשה לא בישיבה שבירך דכהן כתבו אמאי אסמכתא ההקשהוי

 אלמוהו התורה מן סמיכות לו דמצאו וכיון אסמכתא הוי ההקש דלעולםשכתב
 כלום עשה לא בישיבה דבשבירך דהוי כתבו ולזה גמורה דרשה הוי כאילורבנן

 דברים וכו' חכמים ביד כח יש נמי אלמוהו בלא אלמוהו למימר ליה למהותמהת
 לזה מגן על יכול דבר ללא התורה מן דבר עקרי חכמים דאטו שחר להם איןאלו

 דהמדקדק נראין דבריו אין לע"ד ואעיקרא אלמוהו סמוכות לו דמצאו דכיוןקאמר

 להארק.. רוצה ואיני גמור הקש דהוי דס"ל יראה התוס'בדברי
 לעלות לו אמרו אם דרבנן דבפסולים מדברע דכהטמע הרב"ח דברי הבאתתו
 עובר דאינו משמע מר"ן דמדברי כתב והרמג"א עובר לא1 ואם לעלותצריך

 נאמר ועליך ליכתב וכ"ש ליאמר ניתנו לא אשר דברים וכתבת בדברעונתבלבלת
 כל מר"ן כתב מעלט תלונותיך ויוסרו דברע מפרש והריני קושטת מלא פשטחסר
 בבה"כ היה אם עובר עולה אינו אמ וכו' המעכבים הדברים מן אחד בו שאיןכהן

 כהנים כשקורא המ"א וכתב ידיו ליטול או לעלות לו אמרו אם או כהניםכשקורא
 אם אבל עולה איט אם דעובר הוא אז קודם אמרו או בובבודה רגלע כשעקרודוקא
 מהר"ן כהטמע דהכי כתב זה ועל לעלות רעואי איט כהנים קראו אפילו רגלעעקר
 לכאורה משמע מיהא עולה אינו שוב בעבודה לדוכן עולה שאיט כהן בלשכתב
 רצה יתחיל שלא עד להם קורא עבודה דבתחילת לכהנים קורא דש"צ דאמרינןדהא
 משמע רצה קודם לקרותם דצריך מדקאמר והנה לעלות צריכים שעה מצותהדהא
 כדברי והיינו בעבודה רגליהם עקרו שלא ביון עולים אינם רצה אחר הראםדאם
 בס"ד מר"ן כתב למה א"כ עובר אינו רגלע עקר לא דאם דכיון להקשות ואיןהמ"א

 לא כהנים החזן שקורא בשעה לצאת צריכים לדוכן לעלות רוצים אינםדכשהכהנים
 עלה רצה קודם לו שאמרו או רגליהם כשעקרו מיירי דהתם ודיים רגליהםיעקרו
 שכתב פנוי גבי אבל עלה לו באמרו הייט דיצא מ"ג בס' ומר"ן שכתב אבלוגבי

 לא ידיהם ליטול להם אומרים או כהנים החזן כשקורא שיצא מ"ד בסימור"ם
 אומרים או מור"ם שכתב מה היינו רצה קודם להם בשקראו מיירי דאי להמשכחת
 ניתן לא זה רגלט בשעקר מיירי ואי קריאה כמו דהוי והטעם ידיהם ליטוללהם

 אינו דפטי סוברים דיש משום כפיו לישא רוצה שאינו בפבוי מללרי דהכאליאמר
 הרמ"א קמתמה שפיר וע"ז לצאת צרק- אבל בידו מוחים דאין וקאמר כפיונושא

 קכ"ח סי'1
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 איעקר בל' לצאת צריך אמאי רגליו עקר לא אם עובר דאימ בס"ב מ"ש דלפיצ"ע
 ודיו.רגליו

 נר'ט א"כ עובר אימ לו אמרו אפילו דרבנן דבספק איתא דאם שהקשיתומה
 פסול והא אעשה דעובר לעלות פריך לעלות לש"ץ לל אמרו דאם בס"ב מור"םכתב
 אלא יעלה דלא אמרינן ולא מובטח שהוא בש"צ מיירי דהכא ליתא הואדרבנן
 שהוא דביון עובר עולה אינו אם כשקראוהו אבל אחרים כהנים דאיכאמשום
 מאמר הר' קדמך כבר הבה"ט על שהקוטית ומה פשוט והוא פסלו מאןמובטח
מרדכי.

 ששה שכתב הרמב"ם דברי שהביא ע"ת הר' דברי דהבאת מאי הויתוחזה
 מנה דבאן מידי קשה ולא בלבד אלו מנה ולמה ובו' כפים נשיאות מונעיעדברים

 שמנה ששה אלא וליכא פסול עצמו שהגוף בגופו הפוסלים דבריםהרמב"ם
 ופשוט. ז"להרמב"ם

 לא או כפיו משא אם הוא אלא כהן שם יש לא אם השני הס' על מ"שוראיתי
 ידע ולא כ"כ בפ' התוס' מ"ש על הקשה שבס"א להיפך מוג' דמדבר',קמ"אוכתבת
 דזר דכתובות בפ"ב אמרינן בהדיא דהא ותמה לדובן העולה דזר איסור מהר"י

 אחרים כהנים עם אלא לבדו בשעולה מיירי דהתם ותירץ בעשה עובר לדוכןהעולה
 אחרים כהנים עם לעלות יכול רמ"א דברי דלפי ידע לא דמי לנ"ד ענין ואינושרי
 כבר לברך יכול דאיכא אתמ"ל דאפילו היא הבעיא אלא מזר גרע לא אינודודאי
 מי מהו אחרים דליבא היבא מ"מ אחרים כהנים ע"י זו נוצוה להתקייםדאפשר
 ול"ד ל"ש דילמא או בעמידה שיהיה תורה הקפידה לא אחרים דליכא דכיוןנימא
 לבדו. העולהלזר

 בתוס' דהא אקב"ו ]מברכים[ הוה שלא שכתב הב"ח בבדי על דהקיויתומאי
 התוס' סברו דבתחילה פי דהבי דבריו הבנת לא לבטלה ברכה משום לא אםכתבו
 ברכה משום לא אם ותירצו יש איסור מה ידע דלא ר"י תמה וע"ז מברך היהדלא

 לשמוע. קשים דבריו באמת מוהרש"א דברי על ומ"ש מברך שהיהלבטלה
 הוא כך ראיה אין הטומאה ואת השבת את שדוחים הקבועיס דםל~בטתומ"ש

 חד לאתויי מצו ולא קרא איבא וחד חד דבבל התם דשאני מטעמיך לא אבלהאמת
 בכתב להשיבך עצמי את מטריח איני דבריך ושאר מכולהו שנייא וב"כמחבריה
 מאליהם. נופלים דבריםשהם

 על קל"ה בסי' שכתב מרן דברי הבאת מבה"כ לצאת צריך אם הג' הס'ועל
 לישראל שקורין שכשיראו פגמו נמשום לצאת שצריך לומר ואין מוהריק"ורברי
 הוה כד פזי גן ר"ש בירושלמי אמרינן נ"כ גבי דהא חלל שהוא אומרים בהןבמקום
 שמא חושש היה ולא וכו' ומשמע לברא נפיק ר"א עמודי אחורי קאים הוהתשיש
 הציבור מנהג לקיים דכדי מלתא מינכר דהא ועוד חלל שהוא ויאמרו אותויראו
 מלתא מינכר דלא מתענה שאינו בהן ומיהו חלל שהוא משום ולא עולה שאימהוא
 דמינכר דהא נינהו סתראי מילי דהני והקשית הוא חלל שמא למיחש דאיבאודאי
 ובאמת למיחש איכא מינכר דלא דהיכא אח"כ כתב ואיך לרבותא אלא כתבלא

 למיחש דליכא כתב דבתחילה זה הוא הוא לפרש שנלע"ד ומה קשיםדבריו
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 ליה אדמקשת וכ"ת לזה חשש דלא פזי בן ר"ש חזינן דהא פגום שהואשיאמרו
 יאמרו שמא דחשש משמע לברא דנפיק אלעזר מר' למוהריק"ו תסייעיה ב"פמר"ש
 תשהט כמו מינכר דלא בדבר וא"כ וכו' מינכר דהא ועוד קאמר לזה פגוםשהוא
 רוצים אינן דכשהכהנים מר"ן ומ"ש פגום שהוא יאמרו שמא למיחש איכארישיה
 משום הוא כהנים החזן שקורא בשעה אלא רצה קודם לצאת חיבים אינםלעלות
 אחיו רגליהם כשעוקרים רגליו עוקר אינו אם פגום שהוא שיאמרו למיחשדליכא
 מי ס"כ מר"ן כמ"ש עקירה הויא מעט אפילו בעבודה רגליו שעקירה כיוןהכהנים
 שכתב המרדכי וטעם חלל שהוא עליו שיאמרו כדי מנהצ רגליו עקר שלאטדע
 לדוכן כהנים לעלות מיוחדת היא שעה דאותה משום הוא רצה קודם לצאתשצריר
 וכשתדקדק כמ"ש ס"ל ומר"ן פגום שהוא יאמרו עמהם עולה אינו ואם מר"ןכמ"ש
 דינא ולענין להאריך צורך ואין נופלים בזה דבריך שכל תראה ראה שכתבתיבזה
 פלוגתא דאיכא כיון כהנים החזן שקורא בשעה לפחות לצאת דצריך מודו כ"עבנ"ד
 אין יושב שהוא הכהן וזה ב"כ בשעת לעמוד חיוב דאין מינכר דלא מידידהוי

 לא אונס דבמקום לעיל מ"ש לפי גם ומה כוחיה דתשש משום שהוא יודעיםהעולם
 ותו ופנוי דאבל דומיא כהנים החזן שקורא בשעה לחוץ יצא מספק לצאת לכןבעינן
 מידי.לא
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