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 שליט"א בצרי עזראהרב
 ירושלים ביה"דאב"ד

מבך4נ

 למורנו בעולם יחיד קודש יד מבתב לאור להוציא אנו זוכים ה'בחסדי
 אליעזר ר' במוהר"ר בישראל נודע שמו ופרישא חסידא הקדשים קודשורבנו
 "חדש מהגן ואלף ידין דן יועץ", "פלא הנודעים הספרים מחבר זצ"לפאפו

 וספרים ויו"ד או"ח על לאלפים" חסד שבת מסבת ועל ברכות מסכתאבוב"על
 נוספים.חשובים

 שבכל שזכה ספריו חשיבות להעריך שנוכל אנו ומי עליו, מברזתתורתו
 הראשונים. מספרי כאחד ספריו נתקבלוהעולם

 לו קרא לא שמות להם שקרא ספריו יתר כעל שלא השו"ת שעלנציין
 למדו ורבים בעולם, ביותר שהתפרסם ספרו שם על לקוראושם.והחלטתי

 יועץ". "פלא ספר ארץ ודרך תורה מוסרממנו

 שנדבה יצו' הכהן אליעזר מר הנכבד התורם היקר ודידנו זכה זהבספר
 בספר רבנו של ידו כתב את להוציא כדי הכתב למכון לתרום אותורוחו
 ביתו בני כל ועל עליו תגן היקרה המצוה שזכות רצון יהי זה, וקדושחשוב
 לטובה לבם משאלות ה' וימלא ויצליחו, ישכילו יפנו אשר ובבל המגןאלף

ולברכה.

 בשמים. עליהם יושר מליץ יהיה המחברורבע

 הרב לציון הראשון ורבנו מורנו של והחשובים היקרים לבניו מיוחדתברכה
 לנו ונותנים בדרכיו שממשיכים זצ"ל נסים יצחק כמוהר"ר לישראלהראשי
 המתברים שזכות רצון יהי פרס לקבל מנת על שלא חשובים יד כתבילהוציא
 וכל בריאות ועושר באושר דמיטב, מילי בכל להתברך ולזרעם להםתעמוד
טוב.

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



 זצ-ל דאנון בנימן וכמהר-ר זצ-ל דאנע משה כמוהר-ר הגדולים הגאוניםרבנו
 זצ"ל. פירירה משה הגאון רבנו של מחברו בהםויש

 נסים יצחק כה-ר הגאון הראשל-צ כבוד גדול מבוא כתב חייו הצל רבנועל
 את לקרוא אחד לכל ה-אוי המגן ואלף ידין דן בספר אותו והדפסטזצ"ל

 רבותיו. את ולהכיר זצ-ל. רבנו של ותולדותיו משבחיו מעט להכירהמבוא
 בחברון והתישב לארץ שעלה זצ"ל פיררה משה כמוהר"ר הגדולוחברו
 שם. כאמור הקפ"ג בשנת הדין בית כאב בהונתקבל

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

 היה אשר עצום והדבקות והאהבה היראה רוב ולפי ה' יראת בעומק"והכל
 לידו יבוא מתי אלא היה לא ווצונו מאויו וחפצו חשקו וכל מרובה,פרוש
 ובכל עת בכל מאודו, ובכל ששו ובל לבבו בכל ליוצרנו רוח נחתלעשות
 יסורי וכל בחפיצה, בחשיקה בדביקה יקרות והנהגות טובות מדות בכלזמן,

 בצום לענות והפליא הבורא, וצון עערית עד עיניו לעד כאין הכלהעולם
 וחרולים ואפר שק תחנונים בהם אומרים שאין לילה בכל ומלקיותנפשו

 וגדול קטן דבר הניח לא שלגים... וטבילות יום... בכל פעמים אפילוחןבילות
 מהן"... נפשו את מילא לא אשר והפרישות וקדושה החסידותמדרכי

 והתלהבותו התעוררתו רשפי עומק פרטות בפרטי לפרט באתי "אם כתבהטד
 כי ומגילות. ספרים יספיקו לא דחסידותא... מילי בכל חהירותו ה'ביראת
 בחכמה פתח פיו וכאשר ותמיזץ. ורגיל ההוה דבר בכתב לרשום יוכלאיך

 המחגבר-. וכמעין נובע כנחל היה ודבקות, והתלהבות מוסרבדברי

 מרע הקדושים בספריו נלמד שכאשר כדי המבוא על לעבור כן אםראוי
 וקדושתו בתורה גדולתו רוב מעט יצוייר ובדמיוננו השמהצה, בעל הואמי

 להפליא. שהיווחסידותו

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

 שבת. מסכת עלהאביב"

 והחשובים היקרים הנדיבים התורמים לכל תעמוד רבט של שזכותו רצוןיהי
 עלינו יושר מליץ ערהיה במכון והעובדים העוסקים ולכל למכון.שעוזרים
 אמן. במהרה, צדקנו משיח לביאת ויתפלל העליוןבעולם
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 חייםאורח

 לקרוא חייב אם השחר עלות אחר אדר י"ר ביומ שהתגיירגר אסינע
 הלילה. בשבילמגילה

 אם מגילה במקרא אחרים והוציא זבר ובמצא שנקרעוטומטום
 ר' בסימן )ועיין למפרע הדבר התגלה אומרים אמ חובה ידייצאו

 ז"ל. דאנון במוהרי"ם רבו בזה שפלפל מה התשובהבסיף

 עפ"י בו טובלים קודש ובשבת שבת מערב מימיו שמחממיםמקוה בסינע
 ההיתר. טעם מה רבאגברא

 בעוד ערבית ולהתפלל שמע קריאת לקרוא "שראל שלבמנהגן גיק
 ושותים ואובלים המטה שעל שמע קריאת על וסומבימ גדולהיום
 לירא ראוי ואם שיסמבו, מה על להם יש אם שמע קריאתקודם
 עצמו. על להחמירשמים

 אם קטנים טליתות שתי לעשותו ורוצה גדול טלית לו שישמי רסינע
 בולה או ואסור, לקלה חמורה מקדושה למוריד הדברנהשב
 היא. אחתקדושה

 אפילו ישתה ולא שחרית מביתו יצא שלא האחרונים שבתבובמה הסינע
 שמע בפרשת ובן שמע, של ראשון פסיק שי~ע~ר ערמים

 חובת ידי יוצא פוסקים דלהרבה ביון בה יבוין אםשבזמירות
 עם לקוראה מצותה עיקר והרי מדאורייתא שמעקריאת

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

 זמנה תוך תפלתו לגמור שיובל בסוברו להתפלל שהתחילמי 1סינע
 ביון תפלתו לגמור יבול אם זמנה שעבר עד בתפלתווהאריך
 יובל שלא יודע בשהיה בין חילוק יש ואם בהיתר,שהתחיל
 לגמור שיספיק סובר לבין התחיל זאת ובבל בזמן תפלתולגמור
 התחיל. בןךיל

 לשפוך שחייב הבונה אם ברביעית ידים נוטלים פירושמה וסינע
 מחלוקת יש ואם ברביעית. מחזיק שהבלי די או ידיו עלרביעיח
בזה.

 של והיא עצמו בפני לינה בית לו ויש אביו שלחן על הסמוךבן חסינע
 חנובה. נר להדליק חייב אםאביו

 אבל וחברו אחרונה, בברבה חייב אם והסתפק מזוטתאבל טסינע
 או חובה ירי להוציאו יבול האם יין גם שמזביר יין ושתהמזוטת

 ורצוט ספק שאין במקומ הרין ומה הפסק, הוי הייןשהזברת
 חברו. בברבת לצאת גונאבבהאי
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 יבינע

 יגסינע
 ווסינע
 %יש גיסינע

 יזיש

 יחיש

 מותו אם יבש והאחד ביותו לח אחד לנחירים טבק לו שישנר
91 מתקן. שנקרא או  בשבוזלערבם
 מוקף הכנסת ובית לדרום בו שמתפללים שבעירו הכנסתבית
 בית בחצר מתפללין והעם צפון, מזרח, דרום, רוחות כהטלושחצר

 האמור בכלל יהיו שלא יתפללו איפה לבוא כשמאחריןהכנסת
101 ח"ו. ובו' רשע נקרא בית-הבנסת אחורי המתפללבגמרא
 השאלה על זצ"ל דאנון בנינע כמוהר"מ רבנו של רבותשובת
107 י"א.שבסימן

109 יא סימן שלמעלה בשאלה רבו השגות על ודהטיב רבנוחזר
 ווו הנ"ל. בענין דבריו על להשיב רבוחזר
113 דבריו לישב רבנו הפעם עודוחזר

 לדהטלים ובא עשרה, שמנה מתפלות אחת להתפלל ששכחמי
 מהן איוו תפלות שתי להתפלל שהות ואין לה, הסמוכהבתפלה
 תפלת או זמנה, שהוא קודמת הזמן אוהו תפלתקודמת?

 העיקרית ותפלה ממנה, יתבטל שלא כדי קודמתהתשלומין
114 לה. הסמובה בתפלההמולימנה
 או רחוק ממקום אפילו הוא אם שמברך ישראל קבריהרואה
 לחברו היא זו )ותשובה מנהט. הקברות לבית סמוך להיותוטצריך
122 זצ"ל(. פירירה נממההגאון

 רוצה אם קצירה, משעת שמורה מצה רק בפסח לאבול  שנוהרבוי
 צריך אם קצירה משעת שמורים קואינם מחטים ולאכוללק(ינות
 שאינה עם שמורה מצה אחד בתנור לאפות מותר אם וכןהתרה,
 של בכליו לבשל לו מותר הנזהר אם וכן קצירה מהיוגתשמורה
129 נזהר.הבלתי

 משפטחושן

 בגלל מחותנו ירושה לקבל גויים של בערבאות שמתחזקחתן יטסינע
 מותר אם הבנים ושואלים הבן, עם יורשת הבית שבדיניהםאשתו
 ירהטה אביהם להם הניח שלא גויים של בערבאות להשבעלהם
 יחשבו השבועה ובשעת לו, יתנו סכום אותו ועל מסוים סכוםרק
 יצחק לגאון זו )וון2ובת שקר. שבועת תהיה שלא באופןדבר

140 זצ"ל(.פארדו

 לקמן ועיין רבנו. מתלמידי לאחד והוא הקודם שבסימןבנדון כסינו
147 וה. בענין נוספת תשובה ו' סינעבח"ב
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 העזראבן

148 פירירה(. אברהם בכ"ר משה הג"ר תשובת )והיא עגונהבהיתר באסימן

 דאנון מנחם בנימן מוהר"ר תשובת והיא הנ'י העגונהבהיתר כבסימן
157זצ"ל.

159 הראשוח. המשיב תשת:ת )והיא הנ"ל העגונהבהיתר כגסומן

164 עגונה.בהיתר כדסומן

 שניחלק
 ב' ידמבתב

 חייםאורח
 דבש או וסוכר מקמח העשויים מתיקה מיני לפניו שהביאו מיאסומן

 דלמא או כפירות, ברכה צריכים אם הפירות, עם סעודתובסוף
169 ברכה. צריך אין דמיזן מידי דהואכיון

 כמעשיהם לעשות אחרים ורוצים לקבור, שהחזיקה קדישאחברת בסיני
 ומה יכולים, לא במצוה הראשונים שהחזיקו כיון או יכוליםאם
177  ווצריך. כפי עושים לא שהחזיקו הראשונים אםהדין

 התקע'י בשנת גסימן
 בוסנא, דמן שאראי בעירו אתרוגים היו לא

 בני לברך וזכו אתרוג מתנה שקבל העיר מדה~ובי לאחדונזדמן
 איספאלטרו מק"ק מיוחד שליח בא החג ובאמצעהעיר,

 חבמי בל והתועדו האחרון, החג בחצי באתרוג לזכותהמבקשים
178 לכך. הטעם ונצאר לשלוח שלא והחליטוהעיר

 ד'וה ע'ש ד"ן השנה ראש במסכת התוספות דבריפירחם דסימן
205 כר'ש.לתקופות

~20 באש. קלויה כשהיא הפינייה על מברכיןאיך הסימן

 שתבעה במי וכ' י"ט סימן בח"א לעיל האמור על חוזרת זושאלה 1סומן
 רק אביהם שהשאיר לישבע הבנים יכולים אם בערבאותירושה

214 מסוים.סכום

 ה' אתה ברוך כשאמר ונזכר הרוח במ~יב במקום הטל מורידאמר זסימן

 שיסיים או הרוח משיב לומר ויחזור חוקיך למדני לומר יסויםאם
222 טל. הזביר כשלא הדין ומה חוזר שאית כיוןהברכה

 הפרוסה אכל שלא ועד מחברו, המוציא בברבת לצאת שכווןכן חסומן
 פרוסת שיטעום קודם אמן לענות יוכל אם מחברו, ברכהשמע

227 טז, סונע לקמן ועייןהמוציא,
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 טיא
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 יאיא

 יביא

 יגיא

 יייא

%יא  

 משפטפשן

 בלבד בסחורה עוסק אחד ואח אביהם, ממון שירקי אחיםשני
 האח נכנס לינרם שניהם, בין הריוח ומהלקים בעסק שסקוהשני

 לאנשים וחייבים הרגל את ופשטו אחרים אנערם עםלסיהפות
 נשתעבד אם השותפים, בל בשם חותם היה הגדול והאחכספים,
231 השוהפות. של החובות בבל בתורה שעוסק האחרהאח

 דעהיורה

 וחשבה המכה, מחמת דם וראתה טחורים, מכת לה שישאשה
 חזרה כך ואחר טמאה, שאיא לבעלה ואמרה נידות דםשהוא
 אם טחורים בדם שטעתה אמתלה . והתנה טהורה שהיאואמרה
242נאמנת.

 חייםאורח

 ורוצה שבת, בליל הבית באמצע הספסל על דולק נר לוהיה
244 מותר. אם ספסל של מקונט לצורך הדולק הנר עם הספסללפנות
 חייבת אם לשכיבה, מיוחד חדר לו המן אביו שלחן על הסמוךבן

 ואם בנרכה, שבת נר קודש שבת בליל בחדרה להדליקאשתו
259 מברכת. האם חמיה משמן השמן לוקתת אם דחייבת לומרתמצא

 משפטחושן

 הלך החייב תורה, לדין שאלכו ולאחר ביניהם שרבושותפים
 לערכאות, שוב ללכת שרוצה בו ניכר אבל הצלית ולאלערכאות
 שטר השותף לו שיתן עד הוסותפות מממון לעכב רוצהוהשותף
263 כן. לעשות יכול אם וגויים ישראל בדיניפיטורין

 חייםאורח
 שנקרש עד טחון אורז בו ומערבין אותו שמתרתידין שקדיםחלב

264 עליו. מברכין מהונקפא

 משפטחושן

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

 חוב שטר ודצציא לו וחזר ממשהשכדים גם גובה שטריראובן



מפתחות

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

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

 חייםאורח

 ברבות. הפסק בענין וטריאשקלא גחסימן

 דעהיורה

 הוא אם מאחוריה בוזו במובסז בוזו שמות בה שבתובנמוזה יזסימן
 פקפוק. בה שיש או עלמא לבוליבשרה

 משפטחושן

 ובמשך בו, וחזר בף בתקיעת ושבועה סודר בקנין חנותומבר יחסימן
 לו שיתן עד בידו ומעבבו מהמובר מסוים סבום הקונה תפסהזמן
 תפיסה. תפיסתו אם שקנההחנות

 חייםאורח

 התפילה ואחר אחד בבית להתפלל בשחרית שבאו בריתבעלי יטסימן
 בבית. תחנונים אומרים אם המילה לעשות הבנסת לביתהובלים
 יאמרו אם הלילה בל לינעד לקמ2ות נוהגים שיש הבן שבועובליל
 וידוי. רחלתקון

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

 אם בעץ יבשים בצק פירורי מנפין שהיו בקמח שמצאומעשה באסימן
 לפסח. הזה הקמחמותר

 המקובלים. לדעת לבקר סמוך בלילה מקרא קוריןאמ בבסימן

 דעהיורה

 להניח שחרית להתפלל ובא ידע ולא אונן והוא מת לו שמתנר בגסימן
 להתפלל. שיניחוהו או להודיופ, צריבים אותו הרואים אםתפלין

 חייםאורח

 בבין שהחיימ מברבין  יואין לנוהגים שהחיימ לברך נעתראם ברסימן
 במקומו. בך אחר ימצאו שלא לחים בתאניםהמצרים
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מפתחותח

ד29 "חונו'. תיבת דילג קולנו שמע שבברבת צבורשליח
292 שאראי. בעיר שניתן גטמסח

292 וסגירתו. בשבת מבפנים אותו שמסיקין תנורפתיחת
 חדש פרי לאכול יכול אם בתמוז, מי"ז שהחיימ מלברךהנזהר
292 נזהר. שאימ ממי שהחיימ ברבת שישמעע"י
293 עליו. לקדש יכולים אם החרצנים על מיםנתנו

293 סתומות. להיות צו-יכות אם יין שלהחביות

 שנצרכין בברכה שמו וברוך הוא ברוך יענה לא צבורשליח
293הכהנים.
 לאוכלם מותר אם פשטיד"א בו שאפו במחבת שנאפיםלחמים
294 גבינה.עם

294 יענה. אם מנחה של קדושה ושמע ערביתהתפלל
295 ההידוק. קודם להיות צריכה התפליןברכת
295 הבשר. דין מה מת בה שמת בשכונה במים בשרשרו
295 מדרבנן. דעיקרו בדבר לכתחילה איסורביטול
295 ניסן. חדש בראש דוקא האילנות ברכת לומר קפידא ישאם

296 המועד. בחול הבראהלענין
296 חכמים. לתלמידי הספקהחיוב

296 וואקוף. מחנויחץ טורף אם חוב ובעל אשהכתיבת
296 המוטיוילי. בתב בלא ופירשקנה
297 לחלוק. יכול אם זמנו תוךשותף
297 אלמנה. כתיבתגביית
297 ההשבון. חציבמנהג
297 לגוי. בלאיםלזרוע
 הבשר ע"י בתנור גוי ע"י בביצים פניו שטוח פת לאפותמותר
298קיסם.
298 גיטין. סוף בגמראביאור

 שיש וכו' אסורות מאכלות אכלנו הארוך, וידויבשאומרים
299 בלחש.לאומרו
299 הלבה. בדבר לחזור יזהר יחידי בדרךהולך
300 לפסח. כירק האמור עולשיןפירהא
 סנדק, שהאבינים, נמצוה, בר חתן, קודם: נן לס"ת העליהסדר
300 ייארצייט. היולדת, בעלמוהל,
 השנים בברבת וברכה טל אמר ולא הגשמים בימות בשבתטעה
300 תפלה. שומע י~מצר אם שבת באנמצעונזבר
וס3 למזברת. השער בדף שבתבם הלכות לבמה ציונים כמה בויש

 302 הרמב"ם. בדבריביאור
303 מיושב. כפים נשיאות לקמשות יכול אם זקןבהן
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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 ינ אם בתחילהדן
 ערבית שמתפלל מנחה התפלל ולא טעה לדין לדמותו ישואם

 ולא במזיד עבר ודין ביום. תשלומין 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
 ו 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 טובלותנשים
 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

 דיק

 הסימן

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

 אף והט'ץ הב'ע דעת על נסמך ישראל של שמנהגן והעלהקטנה.
 שלא להחמיר שרוצה מי מקום מכל צ"ג, לדעתושדבריהם
 באכילה. להחמיר וראוי יוהרא בזה איןלאכול
 הראשונים בדברי פלפל ורבו לרבו, נשלחה זו שתשובהונראה
 הדין לענין אבל ותירץ, הקשה רבנו. בדבריהם שפלפלובמה
 הרמ"א גם שכ'ע שיסמוך מה על לו יש השלם שמנהגהסכים
 משום בזה אין והמחמיר שנית קריאתה קודם לאכולשמותר
 18יוהרה.

 טליתות שתי לו שיהיו לשנים לחלקו ורוצה גדול טלית לוהיה
 שהכל או ואסור, לקלה חמורה מקדו17ה מוריד נקרא אםקטנות
 ונותר. היא אחתקדושה
 של מוכרין שאין במגילה מהאמור לאיסור כתחילה ראיהוהביא
 אמרו מאיר ר' דברי מקדושתו אותו שמורדין מפני ליחידרבים
 קטנה. לעיר גדולה מעיר לא אף א"כ חכמיםלו

 קטנה חיבה לקהטותה שמותר שהתקלקלה מתיכה ראיהחמד
 תיבה ממנה עושה אם הורדה נקרא שלימה היא שאםוכהטמע
 לדינא אבל לכאורה זה כל יותר. בגדול שמצוה קטנהאחרת
 יחיד של בדבר אבל רבים של בדבר רק אסרו לא כאן ועדמותר
מותר.
 דוקא מורידין ולא כקודש דמעלין אמרו לא כאן דעד חילקעוד

 קדחשה בהם שאין מצוה חשמישי אבל קדושה בה שישבמצוה
 הורדה דין יש אם ודן צדקה. של מצוה ממעות וראיהמותר.
 המובחר. מן שאינה למצוה המובחר מןממצוה
 איט בעי דאי ציצית למצות בה שמחוייב מצוה בין חילקעוד

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

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

 ולא בשחרית מביהו לצאת שלא האחרונים שכתבו במההשאלה
 בפרשת וכן שמע, של ראשון פסוק שיאמר מים אפילולשתות
 יהנא פוסקים שלהרבה כיון בה לכוון מותר אם שבזמירותשמע



יא התשובותתובן

 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 לבארודהשיב
 לכונה הענין כונת בין וחילוק להגיה. קורא פירוש ומההכונה
 או בלבד ראשון בפסוק מדאורייתא חובה ידי יוצא ואםלצאת,
 יש ואם מצה, ואכל כפאוהו ובדין פרשיות, השלוש כלשצריך
 לקרוא שעדיף והעלה לדאורייתא, דרבנן מצות בין בכונהחילוק

 בזמנה. שלא שמע קריאת פעם לקרוא יכשל שלאכדי
 השם את עליו שמקבל הוא שמים מלכות עול קבלתופירוש
 שזה או כך, לכוין צריך אם ודהטאלה גזירותיו, לקיים ומלךלאדון
 44 ולכאן. לכאן הפוסקים מדברי והוכיח ממילאבא

 זמן תוך תפלתו לגמור שיוכל בסוברו להתפלל שהתחילמי 1סימן
 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 מנהצנה בתחלה ראיההביא
 ופלפל לא, או לגמור יכול אם בהיתר התחיל אם ור"יר"א

 לענינינו. ראיה ואין למחלוקתם אחר טעם והעלהבדבריהם
 המזבח ע"ג מקריב שהיה בכהן י'צ דף מיומא אחרת ראיהההביא
 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 נהצבת ראיהוהביא
 התומפות וכתבו מפסיקין אין התחילו ואמ לדון ולא לאבול%א

 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 בפירחןהשאלה זסיש
 שהכונה או מזה פחות מועיל ולא ידיו על מים רביעיתשישפוך

 זה. בדין מחלוקת יש ואם בבך, ודי רביעית יחזיקשהכלי
 מרביעית בפחות סגי לא עלמא דלכולי אף דינא דלעניןודמאיב
 הא עלמא לכולי הכי אפילו קס' בסימן הב"י כמ"ם ידיו עלשיתן

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



 התשובותתוכןוב

 חסימן

 טסימן

 יסימן

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

 73הדחטגות.

 והבית עצמו בפני בו שלן בית לו ו~ש אביו שלחן על הסמוךבן
 דהעיקר ודחטיב עצמו. בפני חנוכה נר להדליק חייב אם אביושל

 להדליק רוצה אם שפטור במקום אף אולם האכילה מקוםלדידן
 75 ונצרך. מדליק נמנוה הידורבהטום

 לצאת ורוצה אחרונה ברכה שיעור אכל אם והסתפק מזונותאכל
 אם בברכה יין ומזכיר יין גם שתה שחברו אלא חברו,בברכת
 חברו, בברכת חובה ידי יצא ולא בשבילו להפסק הדברנחשב
 בברכת גונא בכהאי לצאת ורוצה ספק שאין במקום הדיןומה

חברו.
 הנשים שמברכות המזון מברכת חובה ידי שיונא ראיהוהביא
 שחתמת בריתך ועל לומר יכולות הנשים ואם זה בדיןופלפל

 או קוראים אם בכורים כשמביאים וגרים נשים ובדיןבבשרנו,
 אם גר ודין בכורים, מקרא קוראים אם ועבדים כהנים ודיןלא,
 דאורייתא המזון ברכת ודין המזון. בברכת אחרים להוציאיכול
 צבור שליח בדין עוד ופלפל דאורייתא, הוי מתי תפלהודין

 מדין ראיה והביא הבקיא. ולא בקיא שאינו את בתפלהשמוציא
 בקול הפסיק כשלא דוקא יצא ביום שעות בט' תקישת ט'שמע
 אמר ולא שכח מדין ראיה עוד ביניהם חילק ושוב בינתיםאחר
 ולצאת מהחזן לשמוע שיכול המועד בחול או בר"ח ויבואיעלה
 כשאין דדוקא דינא לענין והעלה ביניהם. חילק ושוב חובה,ידי
 להשלים מזונות לו שאין וכן חובה, ידי יוצא בדיעבדאחר

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

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

 לחמין צונן או צונן לתוך חמין מים  בשבי נותן בדין בתחילהודן
 ודין קליפה, כדי מבשל ואם גבר, עילאה או גבר תתאהובדין
 אם שבת מערב לעשותו שניתן דבר ודין שני, וכלי ראשוןכלי
 והעלה בשבת. ומעשר חלה ודין בשבת, לעשותומותר
 אבל מותר. ולערבו לתענוג ליפותו שרוצה רק מתוקן הואשאם
 ולא להלכה מותר ג"כ מלאכתו גמר שלא באופן לתקנו רוצהאם

 91 דעתו. חוות לו לכתוב לרבו. תשובתו ששלח להתלמד רקלמעשה



יג התשובותתוכן

 בחצר ומוקף דרום לצד בו שמתפללים שבעירו הכנסתבית יאסימן
 הכנמת בית בחצר ומתפללין צפון. מזרח, דרום, רוחות:משלחם
 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 לבארודהייב
 הטנכון לתוספות רש"י ביאור בין וההבדל התוספות,בעלי

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

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

 השאלה על שהשיב זצ"ל דאנון בנינע כמוהר"מ רבו תשובתהיא יבסימן
 יא. סימן הקודםשבסימן
 מיימוניות והגהות והתוספות רש"י דברי בהבנת ג"כופלפל
 ממה טפי ועדיף הדרומי לכותל פניו להפוך תמיד שעדיףוהעלה
 בית בחצר אמנם ביהכנ"נ3 לכותל צדו ויהי למזרח פניושיהפוך
 שאין במקום להתפלל יכולים ידים רחב שהוא בעירםהכנסת
 107 כנגדו. הכנסתבית

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

 ו וו הנ"ל. בענין דבריו על להשיב רבוחזר ידסימן

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 ובספקלתפלה,
 אם ויבוא יעלה לומר חטכח ר"ח ביום ומתטלים חדש ראשבליל
 ואם לחזור, צריך אין התפלה עיקר אחר הולכים אם לחזורצריך
 הפוסקים, בין מחלוקת בזה יש אם ופלפל לחזור. צריך עתהאחר



 התשובותתונןיד

 יי"א

 יח"א

 שטעה או כחול שמתפלל שכת, של כתפלות טועה כדין פלפלעוד
 התפלה להיות שצריכה תשלומין ודין כשכת, ומתפללכחול
 לפני התשלומין להקדים שלא ודין העיקרית לתפלה ממשסמוכה
 העיקרית.התפלה
 יפסיד שלא כדי התשלונין להתפלל שיכול ראיה הכיאוסיכ
 הוא שאם ומוסף מנחה תפלות שתי לפניו שהיו כמי "מג"אממ'ש
 יש שמנחה מוסף שיתפלל שניהם להתפלל זמן שאין לערבסמוך
 ופלפל מהירהבלמי זה דין על והק~סה כערכית, תשלוניןלה

 המג"א.כדכרי
 כשאין ומגילה כמילה תרפ"ז סיש מהכנה"ג ראיה הכיאשךד
 זו. כראיה ופלפל כתשיעי ויינמל קודמת דמגילה לשניהםשהות
 שאינו העיקרית התפלה כלי לתשלומין מקום שאין שכיוןוהעלה
 114 התשלומין.מתפלל

 ממקום אפילו רואה לאם לכרך, שצריך ישראל קכריהרואה
 מבהב. הקכרות לכית סמוך כשעומ הכונה אורחוק
 לצופים כשיגיע לקרוע שחייכ ירוקלים רואה מדין ראיהוהכיא
 הוי לא רחוק מקום שהוא כיון שרואה אף כן וילפני הכ"יופירש
 דאפילו וסוכר פליג והב"ח יהודה. ערי כרואה הדין והואראיה
 זו. כמחלוקת ופלפל מכרך. הרכה מרחוקכרואה
 מבהם, סמוך הוא אם רק יכרך שלא לכטלה כרכה מחששוהעלה
 המצוה על מכרך שאינו שכית ראיות הכיא הכרכה איחורהשל
 לאחר ויכול לעשיה עוכר צריך אינו והודאה שכח דרך רקממש

 נס: לו שנקמטה כמקום הגומל כרכת לענין דן וכןהכרכה,
 עוכר וכעי פליג אי הרמכ"ם וכדעת דהיחר ככרכותופלפל

 פירירה יהסה הגאון לחכרו היא זו )וההסוכה לא. אולקהסייתן
 122זצ"לס

 ורוצה קצירה, בהסעת שמורה מצה רק כפסח לאכול שנ'זהרבר
 קצירה משעת שמורים שאינם מחטים מצה לאכול מנהגולשנות
 מיני שני את אתד כתנור לאפות מותר ואם התרה. צריךאם

 נזהר. האינו של ככליו כפסח לכשל הנזהר יכול אם וכןהמצות.
 אסור, או ללתות מותר אם ד"מ פסחים כסוגיא פלפלוכתחלה
 מנתות וגכי ללתות שמותר פסק פסח שגכי הרמב"ם דכריוכיאור
 ללתות. שאסורפסק

 אם פרהשית יהסום דכר שנהג כמי תצ"ו סימן חדש הפריוכדכרי
 אם מחלוקת שיש איסור שהוא שתשכ כגלל נהג ואם לו,מתירים
 כדכריו. ופלפל התרה.צריך
 אבל התרה, לו יעשו קצירה משעת חטים נמצא לא  17אםוהעלה
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 התרה. לו מועילה שלא הפוסקים לדעת לחוש יש חטים ישאם
 היא. מילתא לאו שריחא ביון להתיר כתב ביחד אפיהולענין
 ריינוס שבני חלב מדיז ראיה והביא להתיר בתב הבליםולענין
 דין אם שם ודן כליהם אוסרים איז מקום ומכל היתר בונוהגים

 יומז. בני שהם בכלים גם או יונע בני שאינמ בבלים הואזה
 ראיות והביא יומז בני שהם בכלים גם לכתחילה להקלוהעלה
 129לזה.

 משפטחושן

 אשתו בגלל חותנו את לרשת גויים של בערכאות שמתחזקחתז 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 מסויםסבום
 והביא שקר. שבועת תהיהשלא

 וכו' ולמוכסין ולחרמיז להרגין נודרין בנדרים המשנהבתחלה

 דוקא זה שהותר מה ואם זה בדין הראשונים בדבריופלפל
 שאונסין שביון או שקר שבועת תהיה שלא באופז בלבוכשחושב

 לישבע. שאסור חילול ח"ו שיש במקום וכז מותר. אופז בכלאותו
 במתנה יתז והשאר המסוים, הסכום רק לו שיש שישבעוהעלה
 בלבבו יחשוב במתנה נתז שלא ישביעוהו ואם להחזיר, מנתעל
 גמורה. במתנה נתןשלא

 מה ועי"ש זצ"ל פארדו בכמוהר"ד וצחק ר' לגאוז היא זוותשובה
 מ~ו כן. העושים שנענשושסיים

סו~
 ונראה רבנו מתלמידי לאחד ושייך הקודם שבסינע בנדוןוהוא ב

 147 בנ"ל. ג"כשמסבים

 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 נזבר שלא ב( להעיד. מתכויזשנקרא
 בשעת הגוי היה שלא ר( קברתיו. הגוי אמר שלא ג( עירו.ושם

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

 מהלכיז שהיו בעת הגוי שספר כית דידז דבנדוז סייםולהלבה
 נחשב מה.שקרה לספר דרכים עוברי ודרך הריגתו במקוםבדרך
 דברים. לקישורהדבר



 התשובותתובןטז

 כבסימן

 כגסימן

 כדסימן

 שהיה שלו מיוחד כינה הגוי שהזכיר כיון כתב השני הספקעל
 אביו ושם שמו צריך ולא דבר הידוע על ודאי "טופונו'נקרא
 ונציא מוליך שהיה שלו האומנות שם שהזכיר ובפרט זה.במקרה
 נחשב מסוים אדם על מדבר שהנוכרי כשידוע ועודאגרות.
 עירו. חטם אביו ושם שמוכמזכיר

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

 על קברתיו. בעינן לא הרמב"ם לדעת גם אלהבכל
 נשאל ולא הגוי, שהלך שכל הפוסקים דעת הביא הרביעיהספק
 ימןם. 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 כהסה 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 משם כשעברו מיתתומקום
דברים.
 בתשובתו, זצ"ל אהרן מטה פרח הגאון דברי לישב כתבעוד

 אביו שם כמזכיר נחשב שזה מיוחד אומנות בין עךדוחילק
 157 בדבריו. ומד ופלפל וכו', כנגר ידועהלאומנות

 ההשגות לישב זצ"ל פירירה משה 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 שקלרה 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, כרכה צריכים אט הפירות, עם סוגודתו בסוףדבש
 כרכה. צריך אין דמיזן מידי דהוא כיעדלמא
 מחמת הבאים דברים דמ"א דברכות בסוגיא לפלפלודהמיב

 הם ומה ז"ל והרשב'() 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 שמט או קמח רובם שאם העלה:הלכה
 או פוטרתן המוציא ברכת שמא יברך לא מספק בכסניןהבאה
 דבש רובן 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 דהתשוכה )ונראה הפירות. כדין לפניו ברכה צריךחשיבי(
 ודרך כירה" "אפר התשוכה שסיום כיון זצ"ל פירירה כמטהלר'
 169 לשמם( חרוז של במליצה לסיים התשובותבעלי

 כמעשיהם לעשות אחרים ובאים לקבור, שהחזיקו קוישאחברה בסימן
 מהם, החזקה להוציא אין הראשונים שהחזיקו כיון או יכוליםאם
 שצריך. כפי עושים לא הראשונים אם הדיןומה
 כאמור חזקה, שמט היא הלכה במצות חזקה דין דבעיקרהיטיב
 דרכי מפני מטן בבית מערבין הנזיקין פ' גטין במסכתבתלמוד
 כי שחסרה שנראה יד בכתב נכתבה לא כולה והתשובהשלום,
 דינא. לענין המסקנא מה לדעת ווהטה נכתבו. שאחדות שורותרק

177

 בוסנא דמן שאראי בעירו אתרוגים נמצאו 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
 ונ)באר לשלוח שלא והחליטו העיר חכמי כל כך על והתועדו1.

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



 התעיבותתוכןיח

ק  י%

ק  ה%

 גרמא, הוו כן ועל להם שולחים היו שנה שבכל ההיא העירעל
 דברי שעיקר כית שאימ 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 לשארדאורייתא
 לולב ונטילת דאורייתא, חסדים גמילות דמצות אחר חילוקודחה
 של כשהאתרוג כן שאין מה דרבנן ודחי דאורייהא ואתידרבנן
 לומר שיש קודמין, ענייך אחרת עיר ועניי ענייך לומר ישיחיד
 הוי ימים בשאר מינים ד' מצות העיר בני קיינן שכברכיון

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

 מאיספלאטרו. יותר גדולהסאראיי
 בדי חטא לאדם אומרים פשע שלא התוספות בדבריופלפל
 רבה מצוה שתירצו אחר במקום התוספות ובדברי חברך,שיזכה
 שנעשתה שבועה ובדין תעשה, לא דוחה קמשה בדין ופלפלשאני.
 להם מתירים אם עליה ועוברים בקוביא לשחוק שלא כגוןלמצוה
 השבועה.את
 לו שהבחטו טוב שיותר הרדב"ז שכתב בשבת חולה בדיןוכן

 אין בדין באריכות עוד ופלפל נבילה, שיאבילוהו ממהבשבת
 אבדו הלחם אבד ודין חברך, שיזכה בדי חטוא לאדםאומרים
 שתמיר. דהיש שיש בתולהציל  שבי לחלל מותר ואם לשמן, שלא לשוחטן שרינן ולאהכבשים

 בידים. חוטא לבין ממילא המצוה כשמתבטלת בין חילוקעוד
 כדי חטוא אומרים אין שבפשע פשע ללא פשע שביןובחילוק
 לו חותכו שחברו יבלת לו שעלתה בהן ובדין חברך.שיזכה
 אומרים לא אונס ובמקום תורין, 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"ק ע'(ו ד"ח השנה ראש במסכת התוספות דבריפירוש
 חכמת פי על התוספות דברי ברחבה וביאר כר"א.לתקופות
 205העיבור.

 באש. קלויה אותה שאוכלין הפינייה על מברכין ברכהאיזו



יט התשובותתוכן

 בורא עליה לברך שכתב 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 מחפהטת שאיסקוקוריזה
 צלף. בדיףהגמרא
 שונושה קטניות וכן אדמה, 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 1סינע
 מסוים סכום שרק למטבע ליורשים מותר אם בערכאות,ירושה
 אביהם. להםהשאיר
 אומן ידי "מעשי שהגדירו הגאון ובדברי הקודמת בתשובהופלפל
 זצ"ל, פארדו יצחק כמוהר"ר המובהק הרב קאמייא מןחד

 דינם שבועות ואם וכו'. להרגין נודרין בנדרים הפהטנהובדברי
 לשקר לישבע מוהר אם בלבו וכשמבטל זה, לעניןכנדרים
 ה'. חילול ח"ו מזה יצא אם ובדין מסוימים,במקרים
 שיש ולמטבע להחזיר ע"מ במתנה לתת שם שהעלו מה עלוהשיג

 לו שהניח שישבע זה באופן רק תקון לו מצא ולא מסוים, סךלו
 באלו, וכיוצא פלוני ממטבע בלחש ובטיו בלבו ויבטל זה, סךאביו
 214 בלבו, ולא בפיו שיאמרודוקא

 ברוך כשאמר ונזכר הרוח, משיב במקום הטל מוריד ואמרטעה זסינע
 מעייב ולומר לחזור כדי חוקיך למדני לומר יסיים אם ה'אתה
 חוזר. שאיס כיון הברכה שיסיים אוהרוח,
 במי הד"ט מעיקרי לזה ראיה שהביא אחר לחכם תשובהוהיא
 חוקיך. למדני לומר שאין ר"ח בליל ויכוא יעלהששכח
 לזה ראיה והביא חוקיך, למדני לסיים שלא לזה הסכים ג"כרבנו

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

 אותו שמחזירים במקום שאפילו לבסוף והוכיח סותרים,שנראים
 מענין שאיס להפסק שנחשב חוקיך למדני בפסוק לסייםאסור

 222התפלה.



 התשובותתובןב

 חטינע

 טסימן

 הפרוסה אכל שלא ועד מחברו, המוציא בברכת לצאת שכיווןמי
 פרוסת שיטעום קודם אמן לענות יובל אם מחברו, ברבהשמע

המוציא.
 שאפילו שי"א אמן לענות יבול הבוצע אבל שאם בתחילהבתב

 באופן שיחה לענין מחלוקת והביא מועיל, המסובין אחדבאבילת
 הפסק. הוי איזה
 שאר או המוציא או ידים, נטילת על היתה קה~מע הברבה אםודן

 דסעודה מידי דהוי ביון הפסק הוי דלא לומר יש הנהניןברכות
 וקדושה, קדיש יענה אם דר"ת תפלין ולענין בזה, מחלוקתוהביא
 להפסיק. מותר אם התקיעותולענין
 ברבות של אמן ברבת אפילו היוצא ובין המברך דביןוהעלה
 227 הפסק. והוי לענות אסור אבל לא אםהנהנין

 בלבד בתורה עוסק אחד ואח מאביהם, ממון שירשו אחיםשני
 שניהם בין בשוה שוה ברוחים ומתחלקים בעסק עוסקוהשני
 הרגל את ופשטו אחרים אנשים עם לשותפות האח נבנסלימים
 בל בשם חותם היה הגדול והאח בטפים, לאנשיםוחייבים

 חובות בבל בתורה עחצוסק האח נשתעבד אםהשותפים,
 ות.השותפ
 השני אם שלוה בשותף הראשונים במחלוקת בתחילהופלפל

 ואם השותפות לצורך שזה כשידוע חילוק יש ואםמשתעבד,
 השותף שנהנה דבל חילוק עוד זה, בדין לי קים לומריבולים

 שהמחלוקת חילוק ועוד נה~תעבד, הדעות לבלמההלואה
 שמו על והעסק מתעסק אחד היה אם אבל מתעטקיםבקהמניהם

 שזה וסוברים חולקים ומם השני, השותף נה~תעבד הדעותלבל
 לעצמו. לוה ושמא יותרגרע
 לומר יש הלואה לקחת דהיותפין שדרך שבזמניט חילוקעוד
 נה~תעבד. השותף הדעותדלבל
 איני לומר שיבול עלמא לבולי פטור שהחבם העלה דברוסוף
 ההלואה. היתה למהיודע

 בדבריו ופלפל זצ"ל פירירה נה~ה לרבט נשלחה זוותשובה
 הדין. למסקנתוהטבים

 וכתב זצ"ל, דאנון נה~ה במוהר"ר דאתרא מארי הרב הטביםובן
 דעת שאין סחורה להבניט רבות הלואות לקח שהשותףבפרט

 הת"ח את לחייב יבול שלא שוטים דעת אלא בן לנהוגהסוחרים
בחובות.
 לרבנו ו~היא ואפשר זה בדין ופלפול באריבות נוספתותשובה
 מתוך אבל התשובה סיום ננונא ולא זצ'ל, פאפו אליעזרבמוהר"ר
 231 בתורה. העוסק האח את לפטור מסבים הוא שגם ניברהתשובה
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 וחשבה המכה מחמת דם וראתה טחורים מבת לה שישאשה יסיא
 ואמרה חזרה ואח"כ טמאה שהיא לבעלה ואמרה נדות דםשהוא
 אם טחורים דם שראתה אמתלה ונתנה וטעתה, טהורהשהיא
נאמנת.
 לדעת יבולנו )שלא זצ"ל יוסף רבנו בשם פוסק עליהודחאיב

 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 מוברחה שהיתה בין עוד וחילקאמתלה,
 במעשה הכרח יש אם מעשה כשעושה לענין ובן מוברחת,אינה
 242 במוןשה. הברח איןאו

 חייםאורח

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

 ודן תשובה, זה על שבתב אחר לחבם בתשובה נבתבה זווהשובה
 האסור לדבר בסיס נעשה שבמניח בשבת הגמרא בדבריבתחילה
 טמן ת"ר דנ"א שבת ובסוגיא שם, בסוגיא הראשוניםובדברי
 וקצת מגולה הקדרה ובשמקצת שם, הראשונים ובדברי ובו'ובסה

 מותר אם שכבה נר ובדין האסור לדבר בסיס הוי אימבוסה.
לטלטלו.

 אם השמשות בבין שישאר עד מניח אם מניח נקרא מה דןעוד
 לדבר בסיס ובדין מעות, עליה שיש מטה ובדין מניח,נקרא
 ואם שבבה, 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 שבל העלהולבסוף
 וככעיר מבבה של אחר איסור מם שמן בנר יש ואםלטלטלו
 244 ומתרחק. לפתילה מתקרבשהשמן

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

 מברבה.פוטרתה
 קודש, שבת בליל הנר הדלקת של טעמו עיקר מהו ביארבתחלה
 ודין הדלקתו, טעם ומה הבפורים ביום נר הדלקת על מברךואם
 לברך. יבול אחד בל אם אחד במקוםרבים



 התשובותתוכןבב

 כשלוקחת ודן כחדרה לכרך חייכת כית שלום דמשוםוהעלה
 259 לכרך. וחייכים שנא דלא והעלההשמן

 מטפטחושן

 חייכ שיצא ודאטותף תורה, לדין הלכו מריכות שאחרשותפים יגסימן
 לחזור שרוצה כו ווראה הצליח. ולא שוכ לדון לערכאוו;הלך
 עד נכסים לעככ לשותפו מותר האם כערכאות, להתחזקשוכ
 וגוים. ישראל כדיני פיטור שטר לושיתן
 שמאכד וחעהט אמתלא שיש שכל שמצינו כמו לעככ שיכולוכתב
 שיכולים וכן מעככין, אם נכסיו מכזכז כדין ודן שמעככים,נכסים
 להכיאו יכולים לא שכעירו כשיודעים אחרת כעיר ממוןלעככ
 משה הגאון תשוכת )והיא מעככין, נכונה אמתלא שיש וכללדין,

 263 זצ"ל(פירירה

 חייםאורח

 עד טחון אורז כו ומערכין אותו שמרתיחין שקדים חלכהאוכל ידסימן
 מכרך? מה ונקפאשנקרש

 כדין שהכל לכרך יש עיקר הוא השקדים חלכ שאם כתחילהודן
 ודן שהכל. ומכרך לזיעה שנחשכים מהפירות היהנאים משקיןכל
 מכרך. מה כמים הפירות שרייתכדין
 האורז, כגלל מזוטת מיני כורא לכרך צריך אם לכרר ישאולם

 לכרך כדי כתערוכת האורז שיויר מהו לכררם יש שאלותהטתי
 מזונות, שמכרך הפוסקים שכתבו לדכק פירוש ומהמזוטת,

 ומה והרא"ץ הרי"ף מדעת וכנראה הרוכ אחר ללכת יש אםודן
 אחר ללכת למסקנה והעלה הכ"י, דעת ומה כזה. הרמכ"םדעת
הרוכ.
 אם כי הקמח להנאת מכוין שאיט כל ופירש לדכק, מהוודן

 נהנה הגוף אין אלו שככל לצכוע, או לריח, הממתק, אתלהדכיק
 קמח. מאוהו גופו להנאת שמכוין כל נקרא לדכק הטלאמהקמח,

 איט אפילו לאכול וכונתו לדכק איט אם המינים חטהטת כדיןודן
 מתבטל אם לטעם שנעשה ודכר מזוטת. מברך אם טעםנותן
 להטעים כונתו שעיקר יש טעם נותן מיני שני שיש ופירשכרוכ,
 המאכל, לאכילת הגורמת שהיא טעם נתינת ויש האחר, המיןאת

 זה. כדיןופלפל
 על ולהכשיר, טעם ליתן הוא כאן שהאורז שכיון העלהולהלכה

 החלכ הוא הרוכ ואם מזוטת, מכרך כתערוכת אורז רוכ אםכן
 חוץ מינים שכשאר טעם. כא שהאורז אף שהכל מכרךוהסוכר
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 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, דאנוןמתסה
 בזה שגם ודעתו עליו חלק אורז כשהרוב אולם במיעוטכשהאורז
 שדוקא מזונות, לברך יש מבושל טחון שאורז כיון מזוטת,מברכין
 מזונות. מברך דנהמא תוריתא עליו שיש אפוי טחוןבאורז
 בין לחלק והעלה זה בדין הרמב"ם דעת מה ופלפל רפ"חסס"י
 ש ואע"ג במזוזות, כן לכתוב פשוטנהג

 שרוצה  נזי מ"מ לבותבם, נוהגים אנו אין הקדוש מרןשכתב
 פקפוק.  איובוה  לבותבםלהחמיר
 אסור דלהרמב"ם דסובר זה בדין רב הון בספר מ"ש הביאושוב
 עב"פ זו, תשובה לסיום זכימ ולא עליו, וחלק בחוץ בין בפניםבין

 264 במזוזה. כן לכתוב שנוהג במי לפקפק שאין ממנונראה

 בתאפטחושן

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

 אם ראובן לו אמר כסף, שמעון לו שחייב קודם חוב שטרוהוציא
 צריך היית בדתים ממנו השדה את קנית מדוע לך, חייבשמעון
 ואצל רבים חובות היו לשמעון לוי השיב בחובך? אותהלקחת
 שטר לו נותן היה לא שלם לא ואילו  מוריווהם מנבסיהגויים
 מי. עם הדיןפיטורין
 הביאה חוב כשיש לקנות ראוי היה שלא זו סברא שעיקרודהסיב
 היה שאולי חלק שם והש"ך ס"ב פ"ץ סימן בחו"מ ומרןהטור
 בשדה מעונין היה והוא המעות לו ומתסלם לאחר השדהמובר
 שדעתו נראה וטריא דהטקלא ומתוך זו, במחלוקת ופלפלדוקא,
 כתב שלא אף לוי שצדק יצא לדינא זה ולפי הש"ך לדעתנוטה
 271 חסרה. התשובה ושמא בפירחטכן

 חייםאורח

 חכמים שני על תשובה בדכות 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 המפרשיםובדבדי
 בין ונזכר ידים נטילת קודם המוציא ובירך עהסכח מיובדין



 התשובותתוכןכד

 בעת מסרח וכדין קודם, ידיו יטול או יאבל אם לאכילה,כרכה
 כרכה כין ודבור התפלין בברכת התפלין בצורכי וסחהתקישת,
 נחשכ שלא ובמקום התפלין, ברכת אחר אמן שנים ואםלשחיטה,
 הפסק, הוי לא דוקא כדיענד או לכתחילה מותר האםלהפסק

 המוציא שבירך ואחר ידיו נטל ודין קהץיזן אחר ברכה~ענין
 צריך אם ונטל וחזר ידים לנטילת פסולימ היו שהמים לונודע
 חזור שאיפ דעתו ונראה בזה מחלוקת ההביא המוציא, שובלכרך
 המוציא.ומברך
 להקדים ראוי ברכה איזו חץהחיינו הפרי ברכת כדין עודופלפל
 273 קודם. הפרי ברכת לברךוהעלה

 דעהירה

 כשרה היא אם מאחוריה כוזו במוכז כוזו שמות בה שכתובמתחה יזסימן
 על הוא זה דמנהג בתחילה כתב בה. לפקפק שיש או הדעותלכל

 הרמב'ש דעת מה ופלפל רפ"ק סשיץ הטור כמ"צ הרא"םפי
 פאיט שהמנהג וכתב לבחוץ, בפנים כין לחלק והעלה זהבדין
 נוהגים אנו אין הקדוש מרן שכתב ואע"ג במתחות, בןלכתוב

 פקפוק. בזה אין לכותבם להחמיר שרוצה מי מ"מלנותבם,
 אסור דלהרמב'ש דסובר זה כדין רב הון בשר מ'ש הביאהשיכ

 עכ"פ זו, תאיבה לסרומ זכינו ולא עליו, וחלק בחוץ בין בפניםבין

 285 במתהה. כן לכתוכ שנוהג במי לפקפק שאין ממנונראה

 כמטפטחושן

 המוכר בו וזאר כף בתקיעת העבושמה סודר בקנין חנותומכר יחסינע
 להחזיר רוצה ולא מסוים סכום מהמוכר הקובה תפס הזמןובמשך

 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 לדוןשהץ

 שלא קונה לא לכד סודר וכקנין המוחזק כח שגדולוהמסקנא
 השטר. את שיכתוכ עד דעתוסמכא
 ואף מהריכ"ל וכ"כ הקנין, על דעתו סמכה השבועה מצדאולם

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

 להחזיר לקונה נכוף ואם חמורה, שהשבהצה העלה דברוסוף
 להחזיק יכול כן ועל ח"ו, עבירה עוברי ידי מחזיקיםנמצינו
 87ן  שכועתו. המוכר שיקיים עדהמעות
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 ח11םאורח

 הברית עחטים התפלה ואחר אחד בבית שמתפללים בריתבעלי יססימן
 אומרים שאין העלה בבית תחנונים יאמרו אם הכנסת,בבית
 אין בבית המילה כשעושים שאפילו שכהב ממהרח'שוראיה
 הברית בעלי שבאים טמטום הכנסת בבית תחנוניםאומרים

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

 ולא אכילה מצוח רק יש דשם חילק הכפורים, יומ לערבלדמותו

 היולדת לבית שבאים השמחה התחלת הוי כאן אבל טוב, יומהוי
 שמחות. ועושים ונעינלתבנגיטת

 כדי אחרת לביכנ"ס הולך הבריח 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. להחפללשמוכרח

 בפסח בחביות ויהיו בחביות שא"ש אלמי' להניח נלתראם בסימן
 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 ודהטיב חיטה(. זה בחומרימצא

 בא פרשת לועז המעם ולפי חיישיע. לא ימצא ולשמאמחזקינן

 289 להזהר. נראההיה

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

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

 האבן מזיעת התיבש זה קמח א"כ אשר 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 בבסימן

 המקובלים, לדעת דמי שפיר תרגום ואחד מקרא שניםהשבוע

 לבקר סמוך כשהוא ועכ"ז בלילה שאיט אפים מנפילתוראיה

 289 קוראים. לבקר שסמוך לילות בשאר למקרא וה"ה ליפול,שרי



 התשובותתוכן

 כגסימן

 בדסימן

 בהסימן

 כוסימן

 כזסימן

 כחסימן

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

 בידע. דוקאלחולקים
 כבוד כחשום להחמיר שאסור אלא לבטלה, הברבות שאיןועוד
 מותר אם אוננת שאשתו למי שם ודן להגיד, חיוב אין א"כהמת
 לא תעשה ואל שב דהוי כאן שם למחמיר דאף וכתב עמה,לשכחש
 ס29 להודיעו.חייבים

 חייםאורח

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

 שלא ביון המצרים בין שהחיימ לברך שלא למהגיםהמצרים
 כך. אחרימצאו
 ז"ל מהרח"ו ובדברי וביאורו, זה בדין משה הדרכי בדבריופלפל
 רבו עמו והמבים שהחיימ לברך להתיר והעלה מותר בשבתואם
 1290"ל.

 לדלג דקדק קולנו שמע ובברכת צכור שליח שהיה מרבנןצורכא
 שהביא חיים עץ פרי הרב מדברי לו שיצא ונראה "חוסו',מילת
 ש"צ. במ'משמו
 דנקיט אלא וכו' וענימ חנימ הזביר לא דגם מוברח דאינוובתב
 חיים עץ הפרי מדברי ברורה וראיה דהממות, לכונת שצריךמה

 ב1וה"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 ולנ~גרו לפותחו ניתן אם במקומם מסוימת תנור צורתבדין
 שיש שמדוכר התנור וסותם חו1ר שהגוי הרמ"א במ"שוחילוק
 292 בישולם. וממהר בתנורמאכלים

 חדש פרי לאבול יכול אם בתמוז מי"1 שהחיימ לברךהנ1הר
 דלא והשיב נזהר. שאימ ממי שהחיימ בברכת עצמוולפטור
 שאמור, האכילה אלא אמורה הברבה דלא הסובר לדעתמבעיא
 דשומע דאמור מודה אמורה שהכרכה שמובר מי לדעת אףאלא

 למחלוקת זה דין לדמות אין ולכן בעצמו, בירך וכאילוכעונה,
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אם חיותק קדוש קדוש ושומע בעמידה שעומד במיהפוסקים
292 בעצמו. מברך ובאלו בברכה לצאת מבוין שבאן בעונה,נחשב

 לקדש יבולים היין שהוציאו אחר החרצנים על מיםבשנותנים כטסימן
 293 ל. ברג הענבים שדורבים 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 כחטום ואסור טעמושמפיג
 293 טעמו. מפיגשאימ

 שמברבין בברבה שמו וברוך הוא ברוך יענה לא צבורשליח לאסימן
 בפסוקי שמו ובריך הוא ברוך לענות שאסור שבן מבלהבהנים,
 293דזמרה.

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

 294 להתירה.אחרונים

 ביון לענות יבול מנחה של קדושה שמע בך ואחר ערביתהתפלל לגסימן
 מנפילת וראיה בלילה, קדושה אומרים שלא שסובר מישאין
 מתחילין והצבור מנחה שהתפלל ומי בלילה נופלין שאיןאפים
 אפים נפילת יאמר ערבית ואחר הצבור עם ערבית יתפללערבית

 294 יום.ביוןשהיא

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

 295ההידוק.

 לשופבם צריך שהיה מת בה שהיה בשבונה במים בשרשרו להסימן
 295 מיחהט. ואין הבשר את שידיחו 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 ברכי'בתב לזסימן
 295 לדחות. שיש ובתב לחוש שאין ראיה והביא ניסן, חדשבראש



 התשובותתובןכח

 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 ובע"ח אשהכתובת
 296 בפסק. הספר בסוףשלמה

296 דטורף. פסק המוטוילי כתב בלא ופרישקנה

 מידי בקנין השותפות אם אפילו לחלוק יבול אם ימנו בתוךשוהף
 297 נפקא. לאפלוגתא

297 אלמנה. כתובת בענין עירומנהג

297 בעירו. ההשבון חציבמנהג

 יריעת איסור בדין הרמב"ם בדברי שנראה לסתירהתירוץ
  297 לגוי.כלאים

 ולא בכלם ולא נבוש לא אומרים עולם, אהבת ברכתבטסח
 נבוש. ולאאומרים

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

298 גטי4 סוף הגמראביאור

 שמפרט כיון וכו' אסורות מאכלות אבלנו הגדול וידויכיואומרים
 299 בלחש. לאומרו ישהחטאים

299 הלכה. דבר לחיור בדרך יחידי להו"יראף

 וטהוא והתברר בפסח, מהירקות אחד שהוא עולארןביאור
 הינדבא המעתיק: )אמר אינדיביאו. נקרא שבטורקיםדראדייגו
 סס3בערבית(

 שושבינים, מצוה, בר חתן, כך: הוא תורה ספר עליית קדימתסדר
 סס3 יארצייט. היולדת, בעל מוהל,סנדק,
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כט התשובותתובן

טל שאל ולא וכו' חונן אתה והתפלל הגשמים בינות בשבתטעה נבסינע
 להמס,יך צריך שבת, שהוא כך אחר ונזכר השנים בברכתומטר
300 לברכה. ומטר טל ותן תפלה בשומע שיאמר עד חולבתפלת

וס3 שם. שרמזם להלכות וספרים הלכות לכמה ציוניםוהם נגסימן

302 ציונים. ועוד הרמב"ם בדבריביאור נדסינע

 כשיש הדין ומה מיהטב כפים נשיאות לקמצות יכול אם זקןכהן נהסינע
 אחרים שכהנים בעת בחוץ לצאת חייב ואם אחרים,כהנים
 כפיהם.עשאים
 בדברי ופלפל בעמידה, לברך שיש דל"ח סוטה מגמראוהביא
 בהילם לומר שייך ואם אסמכתא, או גמור היקוט זהו אםהגמרא

 חוץ כפיו נהצא כשאימ לצאת צריך הכהן ומתיאסמכתא,
לביהבנ"מ
 דוקא הוא זה דין אם חקר בן ועל לעיכובא, הוי דעמידהוהעלה
 אחרים. כהניםכשאין
 מה ר'י ידע לא שכתבו התוספות דברי בביאור עמדובתחלה
 בטל זמנו עבר זמן לו דקבוע ובמידי כפיו, הנהטא בזה ישאיסור
 כהנים אין ובין אחרים כהנים יש דבין העלה דבר וסוףקרבנו
 בהטיבה. מברך אימאחרים
 לא כשהכהנים מהב"י והביא מביהכנ"ס לצאת צריך אםחקר
 שהשליח בשעה ודי ברצה לצאת צריכים אינם לעלותרוצים
 סובר והטיץ פגומים. שהם יחשבו שלא והטעם כהנים. קוראצבור

 שמרן ביון והעלה הדובן. 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'ץ לברך שיכול אחרים בהנים כשיש דעתו ונטתהובראיותיו
 קורא כשהחזן בחוץ הבהן ויצא עדיף, תעשה ואל דשבסיים
 3ס3 בישיבה. בפים נשיאות יעשה ולאכהנים
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 אסימן
שאלה

 הנץ קודם עה"ש שעלה לאחר באדר י"ד ביום שנתגייר בגר להסתפקהט
 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 פירש 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, חיובאבר
 פטור פטור היה דבהתחלתה וכיון מצוה חדא תרוייהו דדילמא ביום, לקרותהחייב
 מלגומרה.נמי

 להוציא המגילה מקודם וקרא זכר ונמצא שנקרע בטומטום 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

תשובה

 דעדיין נימא החמה הנץ שלא כיון אי השואל למרן ליה דמבעיא במאיהנה
 ולא כהן מנחת הר"ב בזה האריך שכבר בזה, מטפל איני דק"ש דומיא הואזמנה
 משום ק"ש ושאני הוא, יממא השחר בעלות דמיד במהטור והוכיח מקום, ליהניח
 בסי' המג"א שכ"כ וכמו ט' ד' בברכות כדגרסי שעתא בההוא דגנו אינשידאיכא
 דלדעתו שכתב תרפ"ז סי' יאודה מטה בס' עיאש לכמוהר"י הוי וחזי יעמ"ש.תרפ"ז
 גב על אף המנחה מפלג לקרותה לאנוס להתיר מהק"ש טפי מקילינן דבמגילהכיון

 טפי החמה הנץ דקודם בזמן נחמיר שלא כ"ש הכוכבים מצאת זמנה שמעדבקריאת
 זה דין עיקר לרואה תמוהים ודבריו ע"כ. מדרבנן אלא דאינה כיון שמעמקריאת
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 הדשן תרומת הרב בדברי פתוח דשורשו נפקא מהיכא המנחה מפלג לקרותהשיכול
 דמפלג לד'ת ק"ש מדין לה יליף דמלתא דעיקרא שם יראה והתאה ק"טסימן

 דלרוחא הרוד'ז שם וכמ"ש רל'ח בסי ק"ש גבי מרן פסק וה"נ לילה חשיבהמנחה
 הרט"ז דברי שם שסתר לדידיה ואפילו בלילה ולקרותה לחזור דמצריך הוהדמלתא

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

 לפום והנה תשלומין. בתורת ביום לקרותה יוכל אם לי מבעיא דעדייןאלא
 פ' כ"ו בברכות מדגרסי' והוא ישלם, דשלם דאה"נ להוכיח נלע"ד היהריהטא
 את"ל כ', ערבית שיתפלל מהו מנחה התפלל ולא טעה להו אבעיא השחרתפלת
 הכא אבל וכו' הוא יומא דחד משום התם ב' שחרית מתפלל ערבית התפלל ולאטעה
 רהמי דצלותא כיון א"ד קרבנו בטל יומו דעבר וכיון ההע קרבן במקום דתפילהכיון
 מתפלל מנחה התפלל ולא טעה רי"ו דאמר ת"ש ואזיל. מצלי דבעי אימת כלההע

 לה דיש דה"ט משמע ע"כ. קרבנו בטל יומו עבר משום בזה ואין שתיםערבית
 וא,יל מצלי דבעי אימת וכל ההע רחמי דתפילה משום אחר ליום אפילותשלומין
 דבעי אימת כל היא תורה דק"ש כיון למימר איכא וה"נ תשלומין, לו נתנוומש"ה
 ראיה, משם דאין אנן נח,י פורתא דייקינן כד ומיהו מגילה. גבי וה"נ ולזילליקרי
 חצות עד ולכ"ע ברישא דמקשי אמאי חדא שמעתתא, בהך לדקדק יש דלע"דההוא
 חצות עד ואזיל מצלי יומא כולי וכו' ערבית התפלל ולא טעה ריו"ח והאמר לאותו

 בזמנה תפילה שכר ליה יהבי תפילה שכר ואילך מכאן בזמנה תפילה שכר ליהההבי
 שכר ליה יהבי דלא לומר ואצטריך דריו"ח מהא קחשהע דמאי וקלע"ד ליה יהבילא

 קאמרי דכי אלא ב,מנה תפילה שכר ליה יהבי דלעולם תימא אפילו כ,מנהתפילה
 כדקאי במזיד ולא בטעה היינו ריו"ח קאמר וכי כמזיד, אפילו היינו חצות עדרבנן

 קאמר דכי מעיקרא ידע ד,טפיר לומר כורחך על דהא דקשה גם ומהבמסקנא.
 דמעוות מתנ' דמוקי הכי בתר מדחזינן בדטעה דוקא היינו וכו' מנחה מתפללריו"ח
 ידע דשפיר מהימע ודאי אלא במזיד, כאן בשוגג כאן ל"ק לומר חהו"לבמזיד

 במ,יד אפילו נמי דמנחות דמתני סבר דהוא אלא בטעה דוקא דריו"חדמלתיה
 קאמר. לתשלומין ,מנה על איירי דמתני' א"נ דמ'שפיר

 ואילך ומכאן וכו' חצות עד ואזיל מצלי יומא כוליה דקאמר אמאי קלנ"דותו
 בזמן דדוקא משמע ריו"ח מדברי אדרבא יומא דכולי לומר לתרצן הכריחו מיוכו'

 קודם התפלל ולא טעה לימא דאל"כ כתפילתו עסוק שהוא כיון ב' מתפללמנחה
 דקדק שכן וכמו הלילה כל יתפלל מנחה התפלל ולא טעה חצות אחר יתפללחצות
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 אי קרבן במקום דהוי כיון ליה דמבעיא במאי קלע"ד תו כאן. בחדחייוהרשב"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 דבנגד 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'. להפךנהסמו3
 מצי הוא והא הבעיא ליה דפשיט בתר עד להקשות ליה נטר דאמאי וכו' לתקוןטכל
 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 יריך כ"ז לתר' וכדי בזמנה, תפילההתפלל
 מגעת. כהה יד שידי מקום עד העיון אחרינשודתי
 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 רחמי דצלותאדכיון

 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 דנקטחהא
 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'א ודו"ק. יעו',1 הא' דרך לפי כ"ט סי' בב"י מרן דברי לפי לפ' מוכרחוכן

 לפי"ז היא רחמי דצלותא משום דריו"ח דטעמיח דאה"נ ליה ומשני אמתני'מקשה

 של זמנה דהוי היעו חצות עד מתני' דקתני דהא אלא ואזיל מצלי יומא דכוליצ'י
 הזמן. בענין חכמים דברי שקיים על יותר שכר לו ויש רבנן דתקוןתפילה

 לומר אדעתיה סליק השתא דעד דאף מנחה התפלל בלא ליה מבעיאומעתה
 לא דעדיין כיון דאכתי אלא ואזיל נשלי דבעי אימת כל היא רחמי דתפילהכיון
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 לה לקכוע ממש 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 מעיוםזמן

 דבמקום דכיון קבוע זמנם התפילות אף קבוע זמנו תמיד דקרבן היבי דכילקרבן
 שנא לא א"ד ביושר להתקדם קבע לו שהט שבקרבנות כפחות עשאוה הןקרבן
 טעה ריו"ח דאמר ליה ומייתי ואזיל, מצלי דבעי אימת כל היא רחמי דתפילהדכיון
 ומדדייק קרבנו בטל יומו עבר משום בזה ואין ב' ערבית מתפלל מנחה התפללולא

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

 היא רחמי דתפילה משום כערבית תשלומין לו דיש טעמא לומר הו"ל דטפיתיקשי
 בטל יומו עבר משום 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' עדלריה"ו
 בטל יומו עבר ואם לקרבן דדמו התפילות בענין דאמרר דאה"נ כלומרקרבנו,
 וזה הסמוכה בתפילה שהוא כיון בזה דאין אלא למ"ד תשלומין לענין בגוןקרבנו
 פ' ריש והרא"ש דוק, א' כלל סוף הלקט ובשיבולי ק"ח בסי' הבי למ"דמוכרח

 משום טעמא לאו ערבית ומתפלל מנחה מתפלל ריו"ח קאמר ביולפי"ז
 מנחה ולפי"ז ואמר תשלומין בתורת אלא ואזיל מצלי דבעי אימת וכל רהמידתפילה
 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
 יוכל לא דמעוות במתני' קאמר וכי זמניה יומא דבולי ליה משמע דהוה מידיק"ל

 כטל 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
 כענין 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 משמע 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 ברישא ה"נומעתה
 חילוקא להך איתיה קושטא דלפום אפשר או בזמנה, תפילה לשכר לחודתפילה
 דמשלים תפילה י'ח לצאת ודוקא תמורתו לנו ואין עבר חלף שהזמן להבחהטשא"א
 היינו וכו' שביטל זה קאמר דכי ליה דמשמע דמעוות הא בזמן מוקי דלאוהא

 כי נמי ולפי"ז ללכתחילה טעה בין הוא דהחילוק אלא ונראה חוזר בתיבקרי
 ובזה ואזיל מצלי יומא כולי ולאו קאמר דוקא ושחרית מנחה מתפלל ריו"חקאמר
 מהפוסקים א' שום רואי קודם לע"ד כתבתי כ"ז ודוק, נבון 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 דברימ 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 דשחרית, לתשלומין ואזיל מצלי נמי יומא כולי אלאדוקא
 וה"נ דסימעתתא, בלהשנא כדתריצנא צ"ל היום בל מתפלל קאמר ולאמנחה

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

 דלאו והרי"ף הרא"ש כדברי עכ"ל וה"נ דוק. דש"ס בלהשנא טעמאבדבתיבנא
 בפי' בתב דלא מאחר אביו הרא"ש על דפליג להטור נשויה דלא היכי בי טעידוקא
 דוק. הכללים לבעלי יע"שדפליג

 כ"כ נשוי דלא היכי כי טעמייהו דכתב הב' לדרך הרב"י בדברי עקא דאומיהו
 בעניין תליא דפלוגתייהו מאחר אירייא מאי הא משום דאי לרב' ריה"ו ביןפלוגתא
 כל דלרבנן היכי כי שכן וביון 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 ובןשעות.
 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 בב"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 מטעםאשר

 נשויה דלא היכי כי מרן בעד דעתין ליתובי רמיא חיובא הא כי דכלומשום
 ומה מרן, בעד לישב דעתאי יהיבנא אע"כ ח"ו תלמודו חשוכח 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
 ביון וה"נ הם שוים אלמא דמי כדעבד הדחק בשעת בעלמא דאמרינן למאיקצת

 ויוצא שעות ד' לאחר עד לכתחילה להניחה יבול 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 דהט מעיקרא דאמרינן לאו דאי טעהלעניין
 אף חצות עד דנקט והא כדאמרן, בדיעבד דיצא לומר לן דאית ה"נ מנחהתפילת

 במזיד 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. במ"ש יצא לא ברהשא 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

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



 יועץ פלאשו"ת6

 בזמן אלא תשלומין רליבא 0תצמע לה הסמובה תפילה בזמן תפילה אותהמשלים
 ועבר שחרית התפלל ולא טעה רבתב ט' בהל' דייק וה"נ הרשב"א ובדעתתפילה
 איירי תשלומין דברין ביון דמרן להא איתא ואם ובו' ב' מנחה יתפלל היוםחצי
 מנחה תפילת זמן הגיע ואם היום בל יתפלל שחרית התפלל ולא טעה לומרהו"ל
 פויבא ק"ו הך דמלתא דאעיקרא ק' ותו שחרית. לתשלומי והב' מנחה א'יתפלל
 שטעה מה משלים תפילה זמן שהוא ביון ב' מתפלל מנחה רוקא למימר דאיבאהוא

 הב'. לדרך בב"י ובמ"שבתפילותיו
 דמסתברא להבחיש א"א רלעולם כהשום נפ"ל רהא נלע"ד לעצמי בשאניאע"ב

 קראנו בבל אלוקינו בה' ומי ואזיל מצלי רבעי אימת בל היא רחמי רתפילהדביון
 תפילה שבר לו והצ להתפלל מחויב הוא תפילה דבזמן הוא דהחילוק אלאאליו
 ליה, לית בזמנה תפילה שבר ליה אית תפילה שבר תפילה בזמן שלא אבלבזמנה
 ה"נ להתפלל ומחויב הסמובה בתפילה תשלומין לו יש רבטעה רבנן דתקוןוביון

 הל סוף הרמב"ם ברברי )רוק זה זמן ג"ב תקון דרבנן בזמנה תפילה שבר ליהדיהבי
 ליה יהבי רחמי תפילה שבר רמנחה או רשחרית בזמנה שלא אותה שמתפלל ובלא'(
 מעוות הוי רבבטל ראמרינן אהא גאון 0תצם שבתב בהרא"ש מצאתי ובן י"ח.רצא
 שביטל תפילה לתשלומי ב' ולהתפלל לחזור רוצה אם דאפי"ה בת' לתקון יובל'~א

 הטב. ודוק הרמב"ם פסקי א"ש ולפי'ז עמ"ש. ליה אית רחמי תפילה חצבררשאי
 דק"ק ומ"ש ושמחתי יע"ש ע"א סי ק"ש לה' י"א סי ז"א להר"ב בן מצאתיושוב
 דהוי שבו' שם הרא"ש בדברי תערוק( לבי לק"מ י"ח יצא רבתב הר"מ5שון

 דוק.לתשלומין
 וחזי האר"ש בבנו"ת לראות לי אלבה הרב"י בדברי הנלע"ד שבתבתיומאחר

 דחיק פירושו עניא ולדירי רחוקים. שהם אלה הרב"י דברי על שבתב להרב"חהוי
 ובו' ריו"ח והאמר לא ותו חצות ער בש"ס דפריך דהא לפרש רצה הוא רהנהטפי,
 רבעינן הוא מנחה להתפלל רדוקא 0תצמע מנחה מתפלל טעה ריו"ח דמדאמרהיינו
 ולדידי יע"ש. ובו' לפרש הי"ל דאל"ב נמי במזיד אפילו מנחה זמן קודם אבלטעה
 מנחה קודם אבל תשלומין לו יש במנחה דדוקא איפבא אימא ראדרבא קשהעניא
 א"ו לפרש, הו"ל במזיד אפילו להתפלל דיבול תימא האי בלל להתפלל יבולאינו
 דביון במבואר הוא דהרי י"ל פי' דלא 0תצום ואי בלל להתפלל יבול דאינועב"ל
 הו"א ריו"ח רברי לאו אי ד"ש ער ולריה"ו חצות ער השחר רתפילת במתני'רת3ן
 בתפילה תשלומין לו דיש ריו"ח לנו שחידש אלא בלל להתפלל יבול אינודשוב

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

 דהך לע"ד בתיבנא הא הרב"ח במ"ש לריה"ו וה"נ ובו' תפילה שבר ליהיהבי
 דעת נראה וזה למזיד טעה בין הוא החילוק אלא קושטא לפום קיימא לאתירוצא

 להדייא בן מפורש שהוא מהבא דנפ"ל אמר הוא נמי דאיהו ודאי דאל"בהרב"י
 הש"ס פרבת שפי' במה מזה שנשמר 3ראה ג"ב והרב"ח בדאמרן ודאי אלאבש"ס
 דוק. שפי' בעניין ובו' לא ותו חצות עדדלכו"ע
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 הן דשמעתתא בפי לע"ד דבתיבנא מאי ולפי זה, בענין מ"ש להרש"ס הויוחזי
 בדברי שפי' ומה במקצת שדהה להרו"ם חג"ע וגם דבריו. בל מחמתונסתר

 הלילה בל מנחה ומתפלל חוזר דלימא דקאמר דמאי דומיא בן והבריחהרשב"א
 דעת לפי הרשב"א בוונת לפרש נראה לענ"ד למעוטיה בנתיים זמן ליבאוהתם

 תדע ומחצה שעה קורם לאפוקי, דמשלימה הוא תפילה בזמן שדוקא דה"קהרב"י
 ב' מנחה מתפלל מאי דאל"ב בתפילתו עסוק שהוא ביון היינו דמשלים טעמאשהרי

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

 ומה יעו"ש מדינא מנחה זמן מתחיל חצות אחר דמיד מ"ש הוי.להרמג"הוחזי
 דבתבו הפו' דברי לישב דמהדר הרב"י על תיקשי דלא היבי בי לישב בדעתישעלה
 מהמם. קחנו רל"ג סי' סוף בלקוטיו הרפ"ח קדמני בבר דוקא דלאו ובתב חצותעד

 ע"ש. מצלי יומא בולי שתירץ התרצן על שהקשתי דבתיבנאולמאי
 לענין ראיה להביא דליבא למדין נמצינו האמור דלפי עלה דאתאן למאיהדרן
 בי היא רחמי דתפילה משום דתשלומין טעמא לאו דהתם ומגילה לק"שתשלומין
 הבי התם אלא יקרא. לקרות שרוצה אימת ובל היא תורה נמי הבא דנימאהיבי
 התורה לה וקבעה התורה מן שהיא הבא מה~א"ב אמרו, והם אמרו והם רבנןתקון
 שצריך אקרא דאסמבוה במגילה וה"נ יעבור ולא קימה ובשעת שביבה בשעתזמן

 דאין דה"נ אפ' בפי' להתשלומין תקינו ולא ביום ולשנותה בלילהלקרותה
 דבת' ס"ב ק"ח בסי' הלבוש ע"ד לע"ד קשה לע"ד, דבתי' מאי ולפילהתשלומין.

 שייך לא לק"ש אבל רחמים בקשת שהיא לתפילה אלא תשלומין שייךדאין
 לתפילה תשלומין שיש דטעמא איתא דאם בדבתי' וקלע"ד יעמ"ש. ובו'תשלומין
 זוית בקרן מונחת דתורה לק"ש תשלומין להוי ה"נ היא רחמי דתפילה מהמוםהיינו
 תפילה דדוקא הוא בללא דמאי קלע"ד ותו ויטול. יבא ליטול שרוצה אימתבל

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

 בדבתי טעמא עב"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' בל לעשותו שיבול קרא בהו גליודפסחים
 מרן דעת ובן ובקומך ובשבבך בדבתיכ קרא אלא לנו שאין ק"ש גבי הבאמשא"ב
 יעו"ש, בתרא לי"א סברא הך דבת' ביון בידנו המסור הבלל לפי נ"ח בסי'לפסוק

 לק"ש תשלומין דיש במ"ד להוביח שרצה הס" סוף נ"ח סי' להרפ"ח הויוחזי
 בס' נר"ו במוהרח"א ובבר יעמ"ש ובו' ביטל דקתני נמי דייקא בש"סמדאמרינן

 תפילת בברייתא קתני הלא תדע ומ"ש יעו"ש ראייתו דחה המ ביוםמ"ב
 איזהו קאמר דהבי ק' דמלתא עקרא הא אירייא לא מהא אי לע"ד ובו',מוספין
 בל על העובר ה"נ הנך שנא ומאי לא, ותו הנך ובו' שבטל זה לתקון יבול לאמעוות
 דנקט נראה אע"ב לתקון, יובל לא מעוות הוי עשה שום קיים שלא או שבתורהל"ת
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 כל היא רחמי ותפילה היא תורה דק"ש תקון להם חש דלעולם דא"ד דהואהנך
 אמר כאלו והוי לתקון יוכל לא מעוות הוי נמי דבהנך קמ"ל להו לימא דבעיאימת

 דלא דה"ט ניחא 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 חוזר 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 שיחזור 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 אמרה 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 מטלם 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 פטור 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 מפורש הוא זה דכר והנה פטור היה החיוב עיקרשבשעת
 מה מכל הרב"י בע"ד דעתין ליתוכי 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 קהטית 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' י"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
 עיין ריו"ס דצ"ל )ונר' אומר ר"מ ה' משנה לפ"ד הר"ם פי' 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 פעמים איש שהוא פעמים כן אינו טומטום אבל אשהאו
 לו שקי בפ"ע בריה הוא האנדרוגינוס שדוקא בפ"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 ק~~ה וא"כ האנדרוגינוסים, כמו א' מין כולם ואין בלבד אשה אובלבד

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

 וצ"י. טומטום משא"כ שוים כולםשהאנדרוגינוס
 אפשר אי דאנדרוגינוס דה"ק חס"ד הבהיר בספרו זצוק"ל למוה"ר הויוחזי
 טובא דחוק פי' ולע"ד יע"ש. להתברר אפשר אלא כן אינו טומטום אבללהתברר
 שייך בפ"ע בריה דלשון נלע"ד שיהיה איך הרואה. יראה כאשר המשנהבלשון
 ומיהו דתוספתא, לישנא על קשיא הא קשיא ואי דש"ס כלישנא טומטום גבי'יפיר
 הרמב"ם דכתב למאי בפ"ע בריה מיקרי נמי דטומטום שכתבו לפי"ז קלע"דטפי
 שנימא וכת' חולץ, טומטום אבל מיבם ולא חולץ אינו דאנדרו' יבום מה'פ"ו

 שכיון מחוי ששמו זה יצא ימחה ולא דכתיב משום ג"כ חמה וסריסדאנדרוגי'
 למיהב עוד לו מה מקרא ליה דמפיק דמאחר וקלע"ד בפ"ע. כמין הוי מולידשאינו
 מין היותו הוא טעם דמה ותו לקרא, ועוד כיאודה בפ"ע כמין דהוי משוםטעמא
 בפ"ע בריה הוו דשניהם מ"ש לפי ק' ותו ויבום, חליצה בתורת יהיה לשלאבפ"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 לשלאמספיק
 בפ"ע. בריה הוינמי

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

 לומר הרננב"ם הוצרך ומהס"ה יולדת, שאינה זמנה תיפוק ה"נ אילוניתלאפוקי
 דלעולם רחמנא פליג לא מ"מ אחיו, שם להקים כדי יבום מצות דעיקר אףדלעולם
 משא"כ יולדת, לשאינה יולדת אשה בין פליג ולא יקים לא אם אף ליבםצריך
 שזה בפ"ע כמין דהוי פליג לא למימר ליכא תו ברייתם מתחילת לילד ראוייםבאינם
 ראויה או ראוי שאינו כל דממעטינן לומר נפשך דאם שוים וכולן יולד אינוהמין
 שם להקים כדי המצוה דעיקר דכיון ליבם, ולא לחלוץ צריך היה לעולם א"כ*לד
 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 ופגע המצוה קיים שלאנמצא
 הכתוב חילק לא מ"מ המת שם להקים כדי הוא היבום דטעם דאף לומר כרחךעל
 לומר שייך לא דתו בפ"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 כנ"ד דינאולענין

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

 אלמא הלואה, מממעת למפרע לו קנוי החמץ נמצא פרעו שלא כל מעכשיוקני
 דביון ושעתו, מקומו אלא לך אין אמרינן ולא למפרע מילתא איגלאיאמרינן
 לדעת ואפילו כשלו לחשיב ליה פריק דאי הלוה כרשות עדיין הוא הבעורדכשעת

 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 כנ"ד משא"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 אינו חטא דוד האומר כל אר'ינחמני
 כריתות גט שם ופרש"י לאשתו. כריתות גט כותב ב"ד למלחמת היוצא שכל בהלך
 שכא שבשעה דאף בהדוא 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 קי"ל והא גיטא, הוי מיית ולכי שימות ובלבד תנא התם, דגרסי'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, משעת 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', כאומר והכא פטור עליה והבא נתינהבשעת
 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, כאומר היינו יהודה ורבי יוסירבי

 משעת למפרע גט דהוי סבר אי נפשך דממה אדעתין, דסליק 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 כנים 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 אפילומוניא
 יהיה דמי שפיר ואז יכר הוא מגילה את הקורא או התוקע זה אם ס"ס14נויי
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 על אלא נקבה הוא נמי שכנגדו רילמא נקבה שהוא ואת"ל שיהיה מהשכנגדו
 דאפי' דוקא לאו מוציא אינו מינו דאפי' 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 כבר יצא אם ומ"מ לכתחילה ס"ס למעבדיהצריך

 לא מעיקרא נמי איהו דילמא נקבה שהיה ואת"ל זכר היה שהרציאו מירילמא
 בסי' שם הרב"י דכתב מאי לפי לי שוה אינו זה וכל ודוק. נקכה, דהוי דאפשרמחייב
 אינו דטומטום מודה האנשים את מוצהעות דנשים רס' רש"י לדעת דאפי'תרפ"ט
 הוא אם ניכר יהא י"ח אחרים שהמרציא דבעינן משום אחר טומטום אפילומרציא
 בשעה דבעינן זכר אח"ב 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 אחריםשמרציא
 ודוק. אח"כשיתגדל

 שבכל ורתו המלך דבר יבא אשר עד למעשה ולא להלכה לא כתבתיהנלע"ד
 כמותו. הלכהמקום

 על וחולות, יוצאות נעות, בשפתיים חלות, בעשר מעכ"ת רום לפני באתיועתה
 לשעבר הייתי מכירו כי שלשום, בתמול עמי איננו והנה אבי פני את אני רואהכי

 תורה תורתו את לנו ונתן רבר שואלו הטיב אשר ער סדיא אכי רהטיה מזיגז'לא
 עצמו, מושך לתומו, בקס"ת משך לרבי ליה חזינא עתה והן כחותמו, איתנהחתומה
 ונמוקו שטעמו ברבי אני ויורע טעמו, את בשנותו דור'ת לי שכמו, מלסכולויט
 ואני בקשה, בלשון נא יכונו אחלי אע"כ לעצמו. חובה רואה אדם שאין אלאעמו,
 ברומו, שעומדים דברים רברו, נא הטלה הרוחה, והיתה וסליחה, מטו מכקש כאעני

 לפעמו אמריה תשיב היא אף לו ורפא ושב שבי"ם לקבל פשוטה ימינו מעולםבאשר
 שלי"ת כי עכשיו הוא גם ונוסף ביומו, יום רבר הימים כל ררכו זהולהולמו,
 את והקריב קרוביו את לקרב עליה רמיא חיוכא הא כי וכל קרובים נעשורחוקים
 נא האדון, פני בכח בגרון, קורא כטלית לשמיא עני ומעתא מקומו, שער אלעצמו,
 כרכא אכולא רהטיה ותרום חרון, כם עור הטלח ולא האחרון, הבית כבור יהיהגדול
 המעתיר הכ"ד ליתרון. יהיה ותלמידו עבד ואות הרמה נפשו כאות וככשרון,כרמת

 בסימן

שאלה

 אנשי כו טוכלים קדש שכת וכיום כע"ש מתחתיו מימיו שמחממיםמקוה
 ושכמ"ה. ההתר זה על טעם השואל שאל רבא גברא עפ"י מצוה לשםמעשה

תשובה
 יגמור עליון לאלוקים אקרא קריאה. קרמה ארש"י הנה האי'ש תחילבטרם

 מילתא דאימא רעוא יהא שגיאה. ידי מתחת תצא ולא הלכה בדכר אכשל לכלכעדי
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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 מיליןרחט
 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 למישרי ואתו למתקן דדמי שיסברו הרואים מפני אדם טבילתלאסור

 מטומאתו לטבול דירד ידעו לא דהרואים אירייא מאי א"כ מפיר~ם"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 לבר 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 סחיטהמהטום
 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 משוםדר'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 לוובורה.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 בהסום 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 פירזם"י ועיין נגזור, אכתי דלייה ע"י שריאמאי
 לא דאכתי רש"י פי' על דהקשה ומאי אנפשיה ומוקי דדחיק מאי מקובצתבשיטה
 כל ול"שב 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 דלאכחצום
 דיורד היכא בין יש והפרזם הוא דניכר כמיקר נראה דאדם לומר להו משמעולא

 דמתקן טעמא בהדי אחרינא טעמא דאיכא אמרי מש"ה להקר, דהוא להיכאלטבול
 והלכך יעבירנו שמא בהסום אמר ומר סחיטה 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 אסור דאינו שרי כמתקן מיחזי דלא בדלייהוה"נ
 ושאני ל כמתקן דמחזי וגם קצת מתקן דחשיב דהיינו טעמי בתרי דסגיסבר
 ודוק. וכו'אדם

 פסקו וכן כמיקר דמחזי משום בשבת לטבול מותר דאדם זו מסוגיא יצאהדבר
 ע"ע. הפוס';יםכל

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

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

 דמפרשי נראה לקרקע כלי בין בצונן חילקו דלא הפוסקים 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 אסר 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 שםהתוס'

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

 בסמ"ג וכן ע"ש. אסור בגומא אבל בנהר דוקא דהיינו רוחצין ד"ה ק"ט בד'התו'
 שכ"ו סי' בטור עיין לקרקע, כלי בין טברייא בחמי חילקו התרומות וס'וסמ"ק

 בדלא משרה במי דרוחצין ב' ק"ט ד' שם מדגר אבהע 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 כה~רה דמי לדחות יש זאת גם אף ומיהו משרה מיואינמ
 וכן,בת

 טבריא וכמי 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 דלהשתטח 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
 דהש"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 כצונן שרי דלריה"ו לומר דמסתבר טעמא אמ~נאתו
 חמין דמחלפי דסבר מהצום 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'ליכא

 ואין בנהר, אלא בצונן אפילו לטבול שרי לא המרדכי דלדעת נמצאומעתא
 שפשוף בלא להקר דאף שם לשונו מסוף מבואר דהא לטבילה, רחיצה ביןלהלק

 דשרי משמע הפוס' שאר כל ולדעת ע"ש, בנהר אלא שרי לא טכילה מעיןדהוי
 אפי בלהקר איסור דנהגנו דלדידן כתב רנ"ו בסי' שהרתה"ד והגם בכלי.אפילו
 ס"ק שכ"ו בסי' הרמג"א דבריו הביא כמתקן, דמיחזי משום לטבול אסור ה"נכנהר

 בסי לעיין שציין מה לפי גם ומה מותר, קרי בעל דעכ"פ המג"א שם כתב כברח',
 מדת אלא כלל מצוה טכילת 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 ומהלהכורה,

 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

 טכילת אפילו שרי הוא לא דבלא"ה כמיקר דמחזי משום לטבול שרי ומש"הבכלי
 דאם כן להכריח יוסיף והנני ע"ש, ס"ד לא ד"ה קי'א ד' בשבת התו' כמ"שמצוה

 צ"י, הרתה"ד ודברי 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

 ~הבום היינו ע"כ אלא שרי, דביה"כ דאמר ליה שמע ומאן למימר איכאואי
 טבילות חייבי דהוו התם שאני דילמא קחטיא 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'"8 בצונן להקר דיונהגנו וצ"ל וכדכתי התו'בה



 יועץ מלאשו"ת16

 ע"ש. ל"ב מי' יאודה בני במ' ממיק וכן הוא ותיקיןומנהג
 דהורה מע"ש שהוחמו חמין שהם דנ"ד חששא לעניין אבא הא הכאמעתא

 עיין וכו' בש"מ שמפו' מה לפי טעמא בלא כהלכתא הוא ריהטא דלפום להתרבה
 נפתח כבר יה ודבר להתר טעם למצוא יש ובדוחק להאריך מקום בזה ואין שכ"ומ'

 דברי בשו"ת אירגאמ מוהר"י ניהו הוא דהתירה בכוחא המדברים וראשבגדולים
 ע"ש. מ"ד מי'יומף

 ע"ש. ראיותיו ודחה ל"ב מי' יאודה בני במ' עיאש כמוהר'י קם לו'ואחריו
 בשבת לטבול שרו דנשים קצ"ט מי' ב"'ד הרב"י דבתב ממאי שהיא ראיתוועיקר
 מוהר"י דכתב מאי לפום ממילה לה אידחיא כבר ע"ש שער למחיטת חיישינןולא
 מוכח דהא לע"ד מוכרח והוא ע"ש, וכו' אע"ג והרי וא"ת ד"ה הנז' בתשו'עיאש
 חיישינן ולא מצוה כהשום בה דלית אף בשבת רחיצה דשרי בש"מ דוכתיבכמה

 ע"ש, קמ"א ובד' ק"ט בד' וכן בצונן, להשתטף ר"י שרי ל"ט ד' בשבתלמחיטה,
 שיער מגדלי דהוו אינשי כמה הוו התלמוד בזמן דהא לאשה אשה בין לחלקואין
 גם ומה רזטייהו מחייפו דהוו ואמוראי תנאי בכמה דוכתי מכמה כדמוכחכנשים
 ודוק. שם מוהרי"ט כמ"ש לומר כרחך ועל בבל שוה שהוא היקן שיער איכאדהא

 ע"ש מטעמים הוא גם ויעש המנהג לישב חתר הוא גם הנז' מוהרי"עוהרב
 הטובלות נשים דמתם דכיון ראשונה יצא זה וכו' ואע"ג וא"ת ד"ה ע"ג צ"גד'

 להחם יבואו שלא זה מדבר אותה משמרות ממילא ע"ג עומדות נשים וג' ב'לעולם
 הרוחצים או הרואים מפני הוא האימור עיקר דהא ש אדע לא אניבשבתות
 הבלנין קלקלת והדרא מע"ש שהוחמו במרחצאות לרחוץ שמותר שימברועצמם

 וברור. ודוקלדוכתא
 במ"ד לקמן טבילה ולא רחיצה אלא אמרו דלא להתיר שכהב הב'והטעם

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

 וע"ש מ"ה ש"ז מי' עיין דשבות. שבות דוקא או שרי מצוה במקום שבות איתליא
 לעבור מותר שיהא מצינו ולא בצונן אפ' הא איכא מצוה מאי דא דבבגון גםומה

 מבנה בו שאין לחולה דאפי' ישראל ע"י בשבות גם ומה יצטער שלא כדיאדרבנן
 ודוק. ובא"ח י"ז מ' שב"ח מי' עיין דאמורי'א

 אלא היתר אשכח דלא אכן ד"ה א' פ"א ד' ע"א מי' אמת ירע בשו"ת הויוחזי

 בי מוגיא הך ומכח ע"ש ל"א ד' דיומא ממוגיא הוא חיליה וכל צנתן שתפוגבכדי
 בתב בפושרין אפילו דאמור מדבריו דמשמע בתשו' האי רבינו דברי לבמוףאייתי

 דאימא מברעא לא הא עניא ולדידי ע"ש. וכו' אנפשיה ומוקי דדחיקדשבקיה
 חמין אטו מע"ש שהוחמו בחמין רחיצה גזרת הייתה לא עדיין המקדשדבזמן

 ממש, חמין אטו עדיין גזרו לא בשבת שרי צנתן דלהפיג ביון וה"נ בשבתשהוחמו
 מלבד ע"ש בשבת בהן לטבול נגזור אמאי דבפושרין המברה מצד ואף ד"הומ"ש
 דאפילו מבר הצונן לתוך חמין שמטיל דהרואה גיירה חדא דכולה למימרדאיבא
 למיגזר ואיכא מדינא אמור ודאי והא בשבת בהן ולרחוץ חמין מים ע"י שרילהחם
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 טעם שנתן א"א ל"ג ד' כ"ה סר למוהרדב"ז ההטנות בתשו' עוד עיין דוק. טפיביה
 דשבת מההיא בפה~רין רחיצה להתיר תו דמייתי ומאי ע"ש. בפושרין אףלאסור

 פניו לרחוץ דוקא דהיינו ולפרש לדחות נטלייה הדוחה שיד קאי קושטא ע"ש מ'ד'
 ודוק. ע"ש ורגליוידיו

 היום מתפילת שיתבטל דמוטב שכתב 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 כמרחץ רחיצה משום אלא גזרו דלאמאחר

 אי לה נחוש דלמאי שרי, רחיצה דעת על דאפילו אפשר שפשוף בלא שהוא כלהלבך
 דכל לעיל דכתיבנא ע"ד חדא למיגזר, ליכא בחמין לרחוץ ליתו דלא גזירהמשום
 דעביד דכל גזרינן לא דידיה משום כמקר דמיחזי משום הרואים מפני למגזרדליכא
 למיחש וליכא בטעמא מילתא דרבנן חלוקא בנפשיה אינש ידע חכם הוראתע"פ
 ולפי כה"ג ה"נ דעת בלא גם למילתא מלתא וידמו וילמדו שיראו הרואים מפניאלא
 ד' בביצה דאיתא הנך וכולהו כן, 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 דגזרול'ח
 ע"י אלא התירו דלא דכיון התם דתועו מאי וה"נ למילתא, מילתא שידמוהרואים
 דאף ר"ל זכור דליו ע"י אלא לו הותרה שלא מתוך מ"ש וכן היא, זכורהמלבוש
 דזכורים בענייהו לטבול ה"נ ילמדו לא בבגדיה נדה וכן 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 באכ טמא שהוא דסברי גמ מה למישריאתו
 צל"ח בס' ראיתי מצאתי כ"ז כתבי שאחרי אגיד אמת ועתה בדבר הטבלהתישב

 משום נחוש דאכתי שהקשינו כמו שהקשה כמיקר דמיחזי ההיא על שהק' ביצהעל

 כדכתי'. תלמוד צריך הדכר 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 היכי דכי למימר וליכא הוא זכור ע"ש[ בביצה רש"י דפי' ]ע"דבכך

 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 וכן הזיעה אסרו לא מעיקרא דהא תדע התקלה,ונהיתה

 שהוחמו בחמין טבילה לאסור אין נמי טעמא ומהאי לכן, קודם לה חשו ולאהתקלה

 שלא כיון הוחמו מע"ש ויאמרו בשבת מחמין שיהו דבלנין חששא משוםמע"ש

 דבהוחמו אף מע"ש שהוחמו בחמין להשתטף שרי ר"ש דהא דידע, כה"גאירע

 אלא אסר ולא ע"ש בחמין בין ד"ה ל"ט( )ד' שם התו' וכמ"ש דאסור מודהבשבת

 ור"מ בשבת, שהוחמו חמין למהטרי ואתו מהיום שהוחמו דמיחזי משוםבכלי

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

 בחמין אף למישרי ואתו בחמין צונן להן מחלפי דהרואים דסבר משום צונןאפילו
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 מחויקינן לא חוינן דלא דרעותא בשבת שיחמו הבלנין משום גורו לא לעולםאבל
 שם. רש"י כמ"ש מרחצאות של אמבטאות היינו דקרקעאף

 אי ידעי דלא הרואים מפני בחמין טבילה לאסור נראה היה ריהטא לפוםוהנה
 אמרינן י"ח ד' בביצה דהא בחמין רוחץ שהוא וסברי משפשף אינו אומשפשף
 מחוי ולא מלכלוכו רוחץ שהוא סבר דהרואה משום מהערה במי אפילו לטבולדמותר
 אפשר לואת ואי דמשפשף לאינשי להו מיחוי משפשף שאינו אף אלמאכמתקן,

 כתוך 4צהות הוא הרוחץ דדרך כרוחץ מיחוי לא ותו ישהא בשלא תקנתאלאשכוחי
 נהטרא דמתרץ כ' ק"ט ד' בשבת אשכחן וכה"ג אכריו שישפשף עדהמים

 ד' דביצה מההיא בחמין לטבול דאסור להוכיח נראה דהיה אלא ע"ש. מחןראלמי

 איתא ואם למימר, איכא מאי הגשמים בימות החמה בימות תינח דקאמר ע"בי"ח
 לתרוצי מצי לא דתו למימר איכא מאי בחמין בצונן תינח לימא בחמין לטבולחטרי
 ותו בחמין. לטכול דאסור ה"נ הא משום א"ו דאסור, 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
 למשמהע הרואים אולו דלא כמיקר, מחוי חמין במים טובל דאפי' למימרדאיכא

 בהכי תלו ירד דלהקר למתלי דמצו וכל קרים, או הם חמין אם לראות המיםבתק-
 אפי' שרי דהוא ה"נ ולפי'ו מחטאת, להם דחוששים מאחר לרחוץ דירד אמר.ולא

 בעניין ע"י תקלה שבאה הבלנין מפני שגורו אלא כמקר מחוי דהא כחמיןלרחוץ
 חייבי כל ב' י"ח ד' בביצה מדתניא כחמין לטכול דשרי יש לדכר וסמך ודוק.רחיצה
 מכל בכל בחול כדרכן מחןמע וכדרכן ביה"כ בין בת"ב בין כדרכן טובליןטבילות
 לרבנן ר"ה להו אמר כ"ב ד' בברכות מדגרסי' לדבר סמך קצת יש וה"נ בחמין,ואפי'
 ע"ש במרחצאות אפשר צינה מחןום אי וו בטבילה מולולין אתם מה מפנירבותי
 לנהוג הוצרכו דע"כ פשוט התי' הרי בחמין לטבול אסור דבשבת איתא ואםפירש"י,
 כותיה דנקטו וכיון ועצבת מחןכת הוא לת"ח טכילה צורך דעיקר מאחר כ"ככריה"ו
 ודוק. כותיה עבדילעולם

 ואם נפלאות, מתורתו ויראני משגיאות יציליני ישראל וצור כתבתי,הנלע"ד
 אכי"ר. מאד ישגא אחריתי מצערראשתי

 ס"ט אבי'ע הצעיר המעתירהכ"ד

 גסימן

 הן ערבית ומתפללים ק"ש שקורין ישראל של במנהא ליבי אל ונתוןראיתי
 יש אם ק"ש קודם ושותים ואוכלים מטתם שעל ק"ש על וסומכים גדול היוםעוד
 לאיש הספק יפול שיסמוכו מה על להם דיש לומר תימצי ואם שיסמוכו, מה עללהם
 הוי דלמא או ק"ש, שיקרא עד יאכל שלא לכתחילה ליה מבעי אי ה' דבר אתהירא
 לי. יעוור אלוקי"ם וה' החלי ווה ועשהו. הדבר מן הפטור כלבסוג
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תששה

 שהיא אף עיקר היא בערבית קורים שאנו ון'ש אי אנן נחזי מראית כלריש
 דרש"י בפלוגתא רברבי באשלי תליא מלתא והא המטה, שעל ק"ש או יוםמבעוד
 לעמוד כדי הוא כבה"כ אותה קורים שאנו דמה שם רש"י דדעת ברכות ברישותוס'

 אומנם יצא. מטתו על קורא שאדם א' פרשה ובקריאת תורה דברי מתוךבתפילה
 עיקר הוא בבה"כ קורים שאנו דמה ואסיקו רש"י, ע"ד להקשות הרבו שםהתו'
 והרשב"א להרא"ש יע"מ רש"י, ע"ד התו' מקושיות קצת ישבו ז"ל המפרשיםוכבר

 מאי ההדיוט מן להביא יוסיף והנני א', סי בחדושיו אמת זרע והרבומוהרש"א
 כריה"ו דקי'ל משום הוא מבע"י אותה קורים שאנו דמה דקאמר ר"ת ע"דדקלע"ד
 דהא שהקשו והרשב"א להרא"ש ויע"מ המנחה, פלג עד מנחה תפילת דזמןדאמר
 לזאת ואי ממ"ש, הקרבנות הקרבת בזמן אלא שכיבה בזמן תלוי לא ערביתתפילת
 גאולה לסמוך דצריך כריו"ח דקי'ל מאחר היינו התו' רראית לישב אפשרהיה

 דיכול ה"נ דלריה"ו לאו ואי ערבית, תפילת קודם ק"ש לומר דצריך ומינהלתפילה
 הו"ל אלא עבד נמר דעבד למימר לרבנן להו הוה לא המנחה מפלג ק"שלקרות
 זמן יש דלריה"ו למימר ליכא וה"נ לתפילה, גאולה שיסמת- כדי נרבנןלמפסק
 כריה"ו דקי"ל ראיה הש"ס מדמייתי ערבית לתפילת מנחה תפילת ביןבנתיים
 ק"ש אבל בלילה תלי לא ערבית תפילת דלריה"ו למימר ליכא וה"נ מצלימדרב

 עבד. כמר ר רעב למימר הר'ל דלא כדאמרן שכיבה בזמןתלי
 אף גמור יום הוא המנחה פלג לאחר דאף בראיות הכריח ז"ל הרשב"אוהנה
 הקרבת זמן ומתחיל הערביים בן של תמיר הקרבת זמן כלה דבו אלאלריה"ו,
 על אף נתקנה ערבית תפילת דלריה"ו לפי'ז דנמצא וקלע"ד ופדרים,אברים
 מ"ו, ד' ביומא כדגרסי הוא, שעתן יום מבעוד שהוא כל דהא בשעתן אבריםהקרבת
 הרמב"ם כמ"ש קרבים היו מבע"י אף ופדרים אברים לכ"ע דהא לרבנן נימאוה"נ
 רבנן אפי' הא לדריה"ו מצלי מררב מייתי ראיה ומה יע"ש, ו' ה' תמידין מה'פ"א
 מדרב ראיה מייתי דכי וצ"ל שעה, מאותה אף קרבים ופדרים אברים דהא ע"כמודו

 ופררים אברים כנגד ערבית תפילת רבנן תקינו דכי להו דפשיטא משום היינומצלי
 זמן כשכלה והיינו ופדרים אברים הקרבת שם היה שבודאי בזמן אלא תקנוהלא

 שם ואין זמנו בסוף הערביים בין של תמיד להקריב בידייהו דסמי דכלהמנחה
 דמאחר ימיו כל כן שיעשה עבד כמר דעבד דאמרו מאי ניחא ובהכי אברים,הקרבת
 היאך המנחה זמן כלה שכבר ערבית זמן הוא המנחה פלג שאחר רסבר דעתושגילה
 היא שכיבה זמן לאו שעה דאותה הרשב"א דכתב ולמאי ודוק. מנחה ויתפלליהזור
 יעמ"ש שכיבה, לזמן דבשכבך דרשא הך ליה לית דלריה"ו התו' כתבו כבר לזאתאי
 ליה מוקמינן 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 תפילת קודם נקראת דק"ש דסברלריה"ו
 לענית כהלכתא דלא ליה נוקים והיני תפילה גאולה סמיכות לעניין כמלכתאדלא
 ובשכבך דרשי לב"א ובין לב"ה דבין מוכח י' ד' שם ממתני' דהא שכיבה,זמן
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 דריש דלא למאן דאיכא סכרא להך איתא דאם ותו קימה, וזמן שכיבה לזמןוכקומך
 לא טעמא אשכח דלא דמשום אלא כהכי, לכ"ש לוקמה קימה וזמן שכיכהזמן

 כהכי.אוקמיה
 דכ"ש טעמא דתריץ למאי לע"ד דקשה מאי מלתא כה אימא לידן דאתאוכיון

 ד' עד משמע הוה ככוקר אמר הוה דאי ליה תיפוק וכערכ ככקר קרא נימאדא"כ

 דכתכ למאי קשה והיותר דתמיד. לכקר כדמפרשי כרכנן חצות עד או כריה"ושעות
 עומדים שכ"א וכשעה שוככימ שכ"א כשעה דרשינן דכי ק"ש מה' ספ"ח ככ"ממרן
 נימא דא"כ לכ"ש לומר הו"ל דא"כ וק' יעמ"ש, הלילה דכל דומיא היום כלהיינו
 אלא דאינו אמרו כהדייא דהא לע"ד קשים מרן דכרי הכי וכלאו וכלילה, כיוםקרא

 דהיינו שוככ כהיותך לפרשה סוכל כשככך' דתיכת שיחותי ואפרש כתורה.כקורא
 מדעתו, מכין אא"כ לדכר יכולה הפה אין כי הטכ דוק וכקומך משא"כ שכיכהזמן

 כשעת לפומטו הט כשככך דכשלמא לישכ נלע"ד מרן עלה דאתי הקהייאנולעיקר
 לשעת אלא שייך לא קימה לשון אכל הלילה, כל דהיינו מטתו על שוכבשהוא
 דוק(. עומד, הוא אלא והולך קם אינו היום דכלקימה

 ליה אוקים היכי וא"כ שכיכה לזמן וכשככך דרשי דלכ"ע כעניותין הוכחנוהרי
 והרשכ"א ככ"ע. דלא וכ"ש עכיר כמר דעכיד דאמרו מאחר כהלכתא דלאלריה"ו

 ואמרי עלוי דפליגי כרכנן דס"ל לדידך ריה"ו דה"ק אחר כאופן החירוץ הכיאז"ל
 קשה לפירושו ואף חשיכה, לאחר עד כשוככך ל"ק א"כ הערכ עד מנחהתפילת
 כעוד אפילו שכיכה זמן הוא כאמת אם מנחה תפילת אצל שכיכה זמן ענייןדמה
 רהמנא, תלי שכיכה כזמן אלא וכלילה כיום כתיכ לא דהא לקרות יכול גדולהיום
 עליו לילה דשם דכל לומר ודוחק שכיכה, זמן הוי לא דלרכנן לומר לריה"וומנ"ל
 שעכר אף כיום נימא ה"נ דא"כ שעה כאותה לקשככ דרך שאין אף מיקרי שכיכהזמן
 שחשכה לאחר עד אלא שכיכה 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 ערכיתהתפלל
 ולפי"ז יסמוך. הכא העולם כן להיות דהרוצה אלא י"ח, יצא לא הכי דכלאולעכב
 הקדש על מחול להוסיף ליה ניחא הוה דרכ צלי, מדרכ התו' ראית להאזדא

 מייתי ראיה דמה ק' לזאת דאי אלא מעככ, דאינו מאחר לתפילה גאולהמלמסמך
 הלכה דלכ"ע ואימא אורתא, עד מצלו הוו לא ורכנן הונא מדרכ כריה"ו הלכהדאין

 כריה"ו יתפ' אם דאף נלע"ד אע"כ לתפילה, גאולה למסמך להו דניחא אלאכריה"ו
 כלא אף לאומרם יכול הק"ש כרכות דהא לתפילה, גאולה לסמה. יכול המנחהמפלג
 הרכ"י וכמ"ש וקימה שכיכה כהן נאמר דלא הק"ש זמן קודם לאומרמ ויכולהק"ש
 כלא לכרכות דא"א להוכיח נראה היה ריהטא דלפום ואיכרא כמ"ש. מ"וכס"ס
 דריו"ח וריכ"ל דריו"ח פלוגתא שם דמייתי ע"כ ד' ד' שם מדגרסי' והואק"ש,
 איתא ואם תקנום, כאמצע תפילה סכר וריכ"ל לתפילה גאולה לסמוך דצריך]סכר[
 הק"ש כרכות שיאמר כ', שיתקיימו אפשר הרי ק"ש כלי הכרכות לומרדאפשר
 כקרא אלא פליגי ודאי כסכרא וכשלמא הק"ש, יאמר התפילה ואחר תפילהקודם
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 ע"ב לסמוך דמצריך לריו"ח דשמעיניה דביון א"ו דפליגי, לומר להש"ס ליהלמה
 קושטא לפום אומנם ק"ש. בלא לברבות א"א דהא הק"ש ג"ב להקדים צריך~ידיה
 נמצאת דאל"ב לק"ש אף דריב"ל עליה ריו"ח דפליג עב"ל דהתם הובחה משםאין

 מ"מ להק"ש הברבות שייבי דלא דאף מודו וב"ע לגמרי, הק"ש מן הברבותעוקר
 מ"מ לן, איבפת לא הק"ש אצל יאמרם לא לפעמים דאם אף נתקנו הק"שאצל

 ודוק. א"א נמי לגמרילן3קרם
 דנקטינן איתא דאם דק"ל משום זו ר"ת בסברת להו ניחא לא שם התו'והנה
 קולי בתרי דהוי המנחה פלג אחר ג"ב מנחה מתפללים אנו היאך א"בבריה"ו
 מתפללים שאנו ומה עיקר בה"ב של ק"ש דלעולם ר"י אומר אע"ב אהדדי.דסתרי
 הם אלו ודבריהם עמ"ש. ובו' דגמרא תנאי בהני דקר'ל משום היינו יוםמבעוד

 קרוב הוא הברבות דלבל לקמן עצמם הם דהבריחו מאי לפי אצלימגומגמים
 אנן דלר"י כמטמע דהא באן מוביחים דבריהם וה"נ ס"ד, ואי ד"ה יעמ"שלצה"ב,
 תנאי דהנהו אליבא מקרי ערב שעתא מההיא לרבנן דאף אלא ברבנןעבדינן
 קולי בתרי דהוי בתבו קושיתם בלשון שהרי עלה דאתי למאי תי' מאי וא"בדלקמן,
 ר"ת בלשון וה"נ המנחה. פלג לאחר מיד ערבית מתפללים שאנו אהדדידסתרי
 בהני דבת' ר"י דברי ולעיקר יעמ"ש. יום מבעוד ב"ב קורים אנו היאך וא"תכהוב
 ומחלוקת במשנה סתם קי"ל הא תנאי, בהני למסבר לן תיתי דמהיבא ק'תנאי

 דלא דאף בתב הרא"ש והנה מ"ב. ד' החולץ בפ' בדאמרינן בסתם הלבהבברייתא
 אם אלו, בדבריו ורגלי ידי מצאתי ולא יגעתי הקלו, בתפילה מ"מ תנאי בהניקי"ל
 וא"ת הקלו. בציבור שיתפלל דבשביל דבריו ופי' הקלו, תפילה בשביל בהגיהלא

 הבי פרישנא הדחק ומתוך הדחק מתוך וגם בת' להבי ק"ש בזמן ערבית יתפללדה"נ
 מעט, לו סמוך או השמשות בין לקרות אלא מהני לא זה הרא"ש תירוץ ואפילובעת
 וזה יעמ"ש, רל"ה סי ריב"א ובמ"ש תנאי דהנהו בפלוגתא שם רש"י מדבריבמובן

 לקרות צריך דעב"פ דס"ל משום הוא זאת גם ואף שלנו שעות י"ב לאחרבודאי
 אלו לברבות שייבות דאין דס"ל למאן אומנם ערבית, תפילת קודם בברבותיהק"ש
 ובמו הרשב"א דעת הוא שבן בדבתי' שפ"ע וזה בפ"ע זה לקרותם ויבול הק"שעם

 תנאי אהנך ולסמוך מבע"י ק"ש לקרות דחק באן דאין נמצא לקמן, ג"בשיבא
 לקמן. שיבא ובמו הרב"י שהביא הרר"י בדברי למעבד מציושפיר

 דהא הרי"ף בשם שבתב ה' סר ה' בלל בתשובותיו להרא"ש מצאתי עודזאת
 מקילינן הלכך דרבנן וק"ש דתפילה משום היינו מבע"י קצת לקרותהדנהגו
 היא, שביבה זמן לאו צה"ב וקודם בעינן ובשבבך לן ודקשיא המקל, בדברילא3שות

 שיש שאומרים אלא בשבבך להו אית בברייתא דפליגי תנאי הני בל דע"ב ליתאהא
 לא עניא ואתא זת"ד, שעה באותה לשכב מקדימין מבע"י שאבלו מעונגיםב"א

 מפורש בפסקיו ואדרבא בתשובותיו ולא בפסקיו לא ז"ל להרי"ף זו סבראמצאתי
 שהאריך ס"ז סי' להרפ"ח ועיין דאורייתא, דק"ש ב"א ד' דאמר בר"א דפסקלאפך
 דאורייתא דק"ש דקי"ל לדידן בלום תיקן לא אבתי וא"ב דאוריתא דק"שוהעלה
 הנז'. הרב שהוביחבמו
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 הדין עפ"י למנהג סמר לאשכוחי דבעי ההע"ש שהכיא האלה הדבריםולפי
 דכיון אלא הוא, שכיבה 1מן לאו צה"כ דקודם דמוקי למאי ק' הדחק מחמתולא

 הנהו לדעת לומר מוכרח דהכי איברא רי. מיק שכיכה 1מן שעתא בההיא דגנודאיכא

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

 שכיבה 1מן להם שהיא דמינכר רובא בעינן דמ"ס פליגי דבהא לומר אעכ"לא"א,
 להוכיח דלעד"ן אלא וכיוצ4. דמעוטא במעוטא ליה סגי ואידך סגי במיעוטאומ"ס
 זמן דחשיב הוא אונס כמקום או הדחק בשעת דוקא רובא דליכא דכל קי"לדאנן
 היום שקדש משעה דאמר דברייתא כתנא בה"ש דוקא והיינו קימה 1מן אושכיכה
 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 1מןדאינו
 בשעת עליו לסמוך 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 1מן דהאביום

 וכי שעתא ההיא עד דגנו אינשי איכא אלמא ב', ט' ד' התם כדתנן בג"שלנמוד
 שכיבה. 1מן למקרייה ליחשב ה"נ קימה 1מן למקרייה דחשיביהיכי

 1מני לתרי דפלגינהו כיון ובקמך בשכבך קרא קאמר דכי דעכ"פ לישבונלע"ד
 שכיבה. 1מן שאינו קימה ובזמן קימה 1מן שאינו שכיבה ב1מן דהיינו לפ'ע"כ

 ולמאי יום של וא' לילה של אחת 11 אחר 11 ביום כ"פ ק"ש אדמ יקרא אפ'דאל"כ
 ועול מלכותו עול עלינו שנקבל אלא ית"ש הבורא כונת היתה לא וע"כנ"מ,

 1מן שהוא כל הלכך כדאמרן. ובקומך בשוכבך לפרש וע"כ ובלילה ביוםמצותיו

 אלא קימה 1מן דאינו השחר בעלות מיד ודוקא לילה של ק"ש 1מן אינוקימה

 1מן ליה חשבינן הדחק לשעת שעתא בההיא דקיימי 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 קחשטא לפום ומיהו האמור. ע"ד לחוד קימה זמן*ה

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

 לפוס אלא דוקא, לאו דקיימי איכא דקאמר דמאי ומסתברא נינהו סתראיהני
 היינו עה"ש שיעלה אחר יום של דקורא קאמר כי דהא הוא לרוב קימה 1מןקחשטא

 דהא לכל קימה 1מן הוי שעתא ההיא דעד וע"כ לילה, ליה דקרי החמה הנץעד

 עלות אחר בקורא הפו' דחילקו מאי ניחא ובהכי החמה. הנץ קודם הוא 1מנהעיקר
 אונס, דליכא כל לא.יצא בדעבד אפי לילה דבשל יום לשל לילה של ק"ש ביןעה"ש

 ואיכא דקיימי איכא לישנא חד אתמר דבתרוייהו ואף יצא בדעבד יום שלואילו
 מיעוטא, בתר דא1לינן היינו דגנו איכא דקאמר דמאי ומינה כדאמרן, ועכ"לדגנו

 ביום. שעות ג' עד לילה של יקרא לא דאמאי לדוכתא קחשיא הדראואכתי
 מטעם שכיבה 1מן אלא ובקומך ובשכבך לפרש דא"א האמור ע"ד לישבונלע"ד

 כאלו והוי בלילה דהיינו העולם לרוב שכיבה ב1מן היינו דבשכבך ועכ"להאמור
 כההיא דמגנו ואיכא ג"כ לילה דחשיב החמה הנץ קודם הלכך וביום, בלילהאמר

 לא הוא ריממא כיון דמגנו דאיכא אף החמה הנץ אחר אבל שכיכה 1מן חשיכשעתא
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 קמן הא שעתא, ההיא עד דקייטי דאיכא כיון ג"ש עד נפיק יומ בשל אומנמנפיק,
 לעת ומנה הדחק, ע"י א~ילו לילה של ק"ש לקרות יכול אינו מכע"י שהואדכל
 דוק.ערכ

 יאות לא העולמ לרוב קימה או שכיבה זמן שאינו דכל להוכיח אבואומעתה
 רש"י ~דברי כן לדקדק ונלע"ד שיעדתי. כמו בדעבד או הדחק מתוך אלאלמקרי
 דלמה וק' וכו', שכיבה זמן כל ובשוכבך ס"ל ואת וכו' עלך פליגי רכנן ד"ה ט' ד'שמ
 שכיבה זמן כתחילת דפליגי ורבנן לר"א דאוקי היכי דכי דר'ג טעמא לשנוייליה
 צפרא עד ולשכב 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 שממדאמרו
 תחילת זמן עוד שאין כהטומ דהיינו ופירש"י השכיבנו יאמר שלא ובלבדהשחר
 ר"ג לדעת דמהטמע משומ הוא כן לפ' לרש"י דוחקיה דמאי נלע"ד לכןשכיכה.
 יכול לרבנן אפילו בדעבד דאלו עה"ש שיעלה עד לקרות יכול לכתחילהדאפילו
 אפילו מיעוטא בתר דאזלינן דסבר לריג לאוקומיה ניחא לא ומש"הלקרותה
 לעלות סמוך וכ"ש חצות אחר לשכב העולמ רוכ דרך אין ודאי דהאלכתחילה
 ודוק. יעמ"ש, י'א הל סוף ק"ש מה' פ"א הרמב"מ מדברי מוכח והכי דוק,השחר,

 שצריך נקטינן הלכה דלעניין כתב הפו' כל דעות שהביא לאחר הרב"יוהנה
 קודמ לאכול להתחיל דאסור ומינה רל'ה בסי יעמ"ש וכו' צה"כ אחרלקרותה
 ונפ"מ שמ, בש"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 דברי דחה הרט"זאומנם

 הזמן. לפני קטן שיעור אלא בסמוך איסור אין ארוך שומנה דכאן קודמ ח"שדהוי
 טפי עליו להחמיר הנותנת היא אריך זמנה היות דאדרבא אצלי תמוהימודבריו
 איכא המנחה דבתפילת וכיון יעמ"ש, יוד ד' בשבת כמפורש מירתת דלאמשומ

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

 דחאמ וכבר מונרחימ דכריו שאין יראה והרואה יעמ"ש. אחרת דרך לו ובחרבכ"י
 לו כחר הרט"ז והנה יעמ"ש. שבידו הבנין באמת יאודה מטה בס' עיאשכמוהר"י

 ושותה שאוכל במה קפידא ואין מיטתו שעל ק"ש על שיסמוך דהיינו אחרתדרך
 לו שיש כיון לדבר טעמ ונתן רש"י, על התר כן הקשו מדלא כן והוכיח לכן,קודמ
 המטה שעל בק"ש דיוצא לרש"י תיקשי דאל"כ לשינה, קודמ לקרות מוגבלזמן

 להולממ, יכולתי ולא זת"ד. חכמימ, ע"ד עוכר והיאך תחילה אוכל דהא ליהתיפוק
 קפידה ליכא מוגבל זמן לה יש וגמ דמילתא לרווחא דהוי דכיון לומר כונתודאמ
 לחוד מוגבל זמן לה דיש משומ ואי רש"י. לדעת תיקן מה א"כ קודמ שאוכלבמה
 תחטפנו שמא איסורא איכא נמי לחוד דבאכילה בסמוך שמ שכת' עצמו דכריסותר
 היינו האכילה איסור דטעמ אמרינן דאי אלא השינה. את מביא שהמאכלשינה
 דלמ"ד הקשה כי י' ד' בשבת ה"נ תי' לא אמאי ק' השינה את מביא דהמאכלבהטומ
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 דשאני תי לא ואמאי יעמ"ש, ליה מטרהינן אמאי המחניה שרא כי נמיחובה
 דברי נתצום ואי ודוק, יעמ"ש ודוק. לחםב וחם שינה אונס דליכא ערביתתפילת
 המנחה מפלג ערבית מתפללים שהיו מקומו אלא לו אין דרש"י לומר אפשררש"י
 קצת כמנהג בלילה כלל אוכלים היו לא או ק"ש זמן שיגיע קודם אוכליםוהיו

 ודוק. לחםב חם ועוד היום עודמקומות
 לאכול אלא התיר דלא ס"ב רס"ז סי מרןבש"ע דברי לחםב אפשר היהולפי'ז

 מיד לאכול אדמותר טעמא דיהיב להולמם קשים בב"י שדבריו אלא יעמ"ש,מיד
 הרא"ש וכדכתב ק"ש זמן הוי ואילך המנחה דמפלג דפסקי רבוותא דאיכאדכיון
 לקרותה חוזר צה"כ עד זמנה הוי דלא דס"ל מרן דאיכא דמשום אע"ג ברכותברחם

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

 דשקולים יהא ולא כותיה דקאי המרדכי שהביא וראבי"ה ר"ת אלא וליכאהמנחה,
 מרבוותא כמה ולדעת מדרבנן ולקרותה לחזור דמחויב ק"ש קרא מס' גרע לאהם

 ומה המנחה, מתפילת גרע לא אכתי מדרבן יהא ואפי מדאו' לחומרא דאו'דספקא
 המג"א במ"ש אומנם יעמ"ש. הרמג"א קדמני כבר הרב"י ע"ד להקשות עודשחם
 בריש הרא"ש דברי דמסתמות קאי, קושטא זמנה קודם ח"ש לאכול מתחילשהיה

 פ' מדבריו יותר משמע וכן הלילה, עד לאכול להתחיל דמותר משמע פסחי' ערביפ'

 מכי שב' בערבי אבל שתחשך עד לאכול דאסור הוא פס' בערבי דדוקא פ"אתה"ש
 לק"ש ללמוד דאין הרא"ש לדעת לומר ואפשר יעמ"ש. לאכול יכול שבת תוספתהוי

 ולא מרתת מדאוריי' שהיא דכיון לזמנה בסמוך האכילה לאסור המנחהמתפילת
 לאסור לנו אין בפי' כן אמרו שלא וכל חיזוק צריכים חכמים דברי ודוקאפשע

 ואותי משום דאורייתא מצות ככל זמנה שהגיע אחר שנאסור ודיינומדעתינו
 גויך. אחריהשלכת

 לאכול אסור ק"ש זמן קודם דאפילו ברכות ברמט שכתב הר"י דדבריואיברא

 יעמ"ש וכו' בערב השדה מן בא אדם יהא שלא ד' ד' דמייתי ברייתא מיירידבהכי
 לומר לנו היה לא זמנה באחר דאי איירי זמנה בקודם דע"כ כן להכריח נראהוהיה

 בזמנה מיד ויתפלל ק"ש שיקרא לומר לן הוא וטפי תחילה וחםנה שיקראלכתחילה
 רל"ב סי' ל"רמג"א ועייל ודוק. תל'א סי הלבוש להרב ועיין וחםנה, יקראואח"כ
 קודם לאכול דאסור הא דע"כ הרא"ש לדעת כדאמרן להכריח נראה מיהו ח'.ס"ק
 שרי. הוא ק"ש משום דאלו ערבית התפלל שלא משום החנו כדאמרן כדמש'הזמן
 לאפוקי דהיינו מיתה חייב חכמים ע"ד העובר וכל אדקאמר התם מדקאמרוהוא
 ליכא רשות למ"ד דאלו דה"ק משמע דחובה, קמ"ל רשות ערבית תפילתממ"ד
 אשמועינן מיתה דחייב דקאמר ובמאי כלל מתפלל אינו בעי דאי כיון מיתהחיוב
 דתיפוק ותו ק"ש, משום מיתה חיוב איכא הא רשות למ"ד דאפי וק' היא,זיובה
 תפילת קודם יאכל שלא דממילא תחילה לקרותה דצריך תנא להאי ק"ש משום*ה

 הו"ל היא דחובה מיתה חייב לומר מדאיצטריך לאשמועינן בעי הוה ואיערבית
 תפילת מהמום לאכול 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

 דהוה דקאמר בא אדם יהא שלא כדי תיבת שפיר דייקא לא דלפי'1 אלאלדבריהם.
 לפרש ע"כ והשתא וכו' אדם יהא שלא כדי היינו ע"ח ק"ש דאמרי דהאמהצמע
 אמרו וכו' השדה מן בא אדם יהא שלא דכדי כדתניא סייג שעושים דאשכחןדה"ק
 מ"מ לדחות, נטויה הדוחה ויד 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 ללמדולא

 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 צד 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 סעודה שרי אי דאיפליגו ובפו' ובתספורת ד"השם
 שהות איכא וק"ש ערבית דבתפילת דכיון באתרין ואוקי מינה דוק דשריולמ"ד
 כדעת דנקטינן הרב"י כת' כבר הלכה דלעניין ואף קימה, סעודה דשרי ה"נטובא
 הלכה אי דהיינו ס"ס לעשותו ומהני 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"1 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 בלישנא דפסק מאן וכל בסמוך שיבא כמו בהכי לה אוקי דריב"לתיובתא
 סעודה דאפי' התו' שם דכתבו ואף דר"י, להא ליה דאית ה"נ לאמהסוכי 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 שישאר 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 מפסיקת 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 דכללא דמשמע שהות לליכא שהות איכאבק

 זמנה עיקר הלכך תקנוה תמיד דכנגד דכיון המנחה בתפילת דמיירי התםדזצאני
 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 לר ודקשיאכדאמרן.
 לאו אי ואכתי דמפסיקין שהות ליכא דבודאי היכא וה"נ מפסיקין דאיןשהות
 לא או שהות השאר אם בודאי לנו ידוע באין דאף למתני' מוקי הוהדריב"ל
 דאפילו נשמע מדריב"ל מ"מ מפסיקין, אין התחילו אם אבל מתחילין איןלכתחילה
 דוק. כותיה קי'ל ובהא מפסיקיןבכה"ג

 אוסר אינו דלריב"ל דס"ל דנראה דהתו' שיטתייהו לפי אלא אינו כ"זומיהו
 לתרוצי מצי דהוה לימא בד"ה שם מדכתבו 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 תיובתיה תהוי לימא הש"סמקשה
 המנחה זמן שהגיע כיון ריב"ל דאמר דהא דס"ל התו' לדעת עב"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 אבל גדולה מנחה אזמן היינו מפסיקין איןדאמר
 בהיתר שהתחיל כל לריב"ל דאפי' שם דבריהם לפי א"א דזה אלא מיד.דמפסיקין

 מיקרי בהיתר התחיל מ"ק זמן קודם שהתחיל כל דלדידיה כיון וא"כ מפסיק~ינו
 מ"ק. זמן הגיע אפילו מפסיקין אמאיא"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 בדבתבו באיסור בהתחיל אפילומשמע
 והוא איתא אחרת דדעת נראה שם ז"ל רש"י אומנם צע"ר, ולדידי אופן בשוםאלו
 כדמש' מ"ג היינו המנחה תפילת זמן שהגיע כיון דקאמר הא נמי לריכ"לדאפי'

 ק' דלפי'ז אלא תחילה. שיתפלל קאמר מנחה תפי זמן שהוא דכל דלהשנאפשטא

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

 והרי תיובתא הוה לא הכי ובלאו תיובתא דהוי הוא מפסיקין אין התחילו אםדקתני
 אלא קתני לא מתני' דהא למ"ק בסמק- לה מוקמינן בי תיובתא איכא הכיבלאו

 ומש"ה רש"י שנרגש נראה לזה אשר מ"ק קודם הרבה אסור לריב"ל ואילוסמי

 שחגבור 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 בדאמרן לו הוקשה ז"ל דרש"י אמרנו אשר הואאלא

 האיכא לא אמאי למ"ג סמוך אי הש"ס מקשה מעיקרא דהא נינהו תמהידתרי
 למנחה סמוך אלא אח"כ להתפלל ביום שהות היאר דכודאי פי' טובא כיוםשהות
 ודהטתא ממ"ג, ל"ש שהות בדאיכא דאי שהות השאר שלא בדאפשר והיינוקטנה

 א"כ שהות השאר שלא באפשר דאיירי דביון מפסיקין אין אדקאמר שפירקמתמא
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 ואתמהא הזמן העבור אפילו היינו סעודתו יגמור אלא מפסיקין אין קאמרכי
 דריב"ל תיובתיה תהוי דנימא ותו יטרה, שלא כדי המנחה מתפילת לושיפטרו
 סעודתם. יגמרו הכאדקתני

 שתיים שהם אחת בתמיה מפסיקין אין התחילו אם דייק דמש"ה ניחאוהשתא
 סמוך ישב לא דקתני דכיון תיובתיה הויא דלא ניחא גדולה כמנחה דאלודוקא

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

 אבל התו', וכדכתבו כאיסור בהתחיל אף איירי דמתני' מוכח דסוברמשמעתתא
 בהתחיל וכאן בהיתר בהתחיל דכאן יתרץ דאיהו דאה"נ מוכרח אינולריב"ל
 מפסיקין אין דקתני הא תיובתיה הוי למ"ק בסמ5. לה דאוקי השתא אבלבאיסור,

 ספות למען דהתחיל משום ליה שרינן דלא פשיטא לטעום אפילו דאסר כיוןדהא
 טעמא מתם' לטעום אפילו דאסר דכיון לגמור דמותר בהתר דמי,להתחיל ולאהרוה,
 לעניין הרשב"א מתמם מ"ש פ"ט סי' להרב"י ועיין גויך, אחרי השלכת ואותימתמום
 דהוי למ"ג בסמוך מוקי מש"ה ודוק. יעמ"ש בהיתר התחיל כי שחריתתפילת
 דהיינו דריב"ל אליבא מפסיקין דאין טעמא לומר אפשר והשתא בהתרהתחיל
 בסמוך' למתני מוקי הוה ריב"ל לאו אי בדידן דאנן כיון ומיהו בהתר דהתחילמתמום
 באיסור התחיל דאפילו לפי"ז ונמצא גדולה במנחה לה דמוקי דמאי ודומיאלמ"ק
 שהות לאין שהות יש בין לחלק בסוכה התם הש"ס איצטריך הלכך מפסיקין,אין

 קמא לישנא לפום כפשוטיה לאו ע"כ שהות באין דהכא למתני' דמוקי מאיומיהו
 על כשנזכר דאם דה"ק עכ"ל א"ו מתחילין, אין אמאי שהות דאיכא דכיוןדהכא
 מפסיקין אין אז להתפ' סעודתו לגמור שיוכל שיודע עד סעודה בגמר עומדשולחנו
 שאפשר אף בהכי מתרץ בהיתר בהתחיל לה מוקי דכי צ"ל רש"י לדעת דרכנוולפי

 ודוק. באיסור בהתחיל היינו הזמן דעובר הא ק"ל דכי הזמןהגבור
 שהות שישאר בודאי שידוע כל קמא דללישנא בידך מיהא נקוט שיהיהאיך
 למנהגן התר צד לאשכוחי איכא ומינה מ"ק ל"ש מ"ג ל'ש לכתחילה אפילומותר
 דאמרו מאי רואי אחרי לי שוה איננו כ"ז ומיהו ספקא, מספק כדאמרן ישראלשל

 שינה וחוטפתו וכו' קמעא אוכל ואומר השדה מן בא אדם יהא שלא בברכותלהדיא
 שינה דחוטפתו משום קמעא אפי' לאכול דאסרו כהדיא הרי הלילה כל ישןונמצא
 שינה. אונס דאיכא כיון הכא מודה קמא ללישנא אפילו שמעא הךיפום

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

 גאיך, אלא גויך א"ת גויך, אחרי השלכת ואותי אומר הכתוב עליו מתפללואח"כ
 מלכות עליו קבל ומדאמר שמים, מלכות עליו קבל זה שנתגאה לאחר הקב"האמר
 דוקא לאו מתפלל דנקט והאי מ"ש קבלת בה שיש הק"ש על דקאי משמעשמים
 נינהו. הדדי כי ותפילה דק"ש בהטוםאלא
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 ק"ש קרא אפילו והיינו דוקא אתפי' לה דמפרשי נראה העולה כל מדבריומיהו
 הא'  שהיא מהיום דהיינו אפ' תפילות לשאר שחרית תפילה בין לן דשני והאכבר
 מורה ממנו צורכיו ששואל דע"י משום דהיינו אפ' שמים עול דקבלת ולישנאביום,

 לו יש שכבר שמתגאה מורה תפילה קודם ושותה שאוכל וזה למלר עליושמקבלו
 אומנם קאי. כדקאי טעמא דלעניין באופן דוק, מ"ש עליו מקבל אח"כ ואירצורכיו
 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 יעמ"ש, ס"ג ער'ה סי כדלעיל מותרהבדיקה
 לקרות אלא התירו דלא שם כתב המג"א ואף ישכח 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 דומקע לישתרי יחד ב'דכשאוכלים
 תפי קודם לאכול דאסור טעמא דאי ואיכרא ס"ג מדאסרו ביחד הרבהאוכלים
 אחר שיצוה ע"י שרי דהוה אפ' בלחוד שינה תחטפנו שמא כחשום היינוערבית

 בתפילד, גם דלע"ד אלא צערן, קמא פסוקא לשמעיה ר"ן ליה דאמרוכדאשכחן
 יתירה טעמא היינו ישן ונמצא שינה וחוטפתו דאמרו והא דהמהיכה לטעמאאיתא
 דאיתא אה"נ באכילה אומנם ושתיה אכילה בלי קאי בלחוד אשינה א"נ בהואית

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

 הם הלא שיסמוכו ע"מ להם ומס הקע תורה ישראל של דמנהגן איתמרמכללא
 אמת, וובריהם אמת שהם פשיטא מ"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 טוב ברכת עליו תבוא והמחמיר יהרא לש דלאפשיטא
 מצודתי שעלתה מה מה זהו ח"מ, חכמים ע"ד העובר מ"ש מס' ולצאתהרר"י
 בן מזה לא ונבזה אישים חדל אנכי מי כי למעשה ולא להלכה לא ורזה דלולע"ד
 בלאו עליה קאימנא זה, הוא כי קעמר אשר ואת יחזה, שדי מחזה אשר יזה, הואמזה
 להבין בתורתו עיני יאיר זה, לאלוקינו תפילה ואני חוזה, כל בדבר תסורדלא

 בזה, אחוז חפצתי באלה כי בעה"ז, תוקיו ולעאמורולדהאכיל
 כס כי המעתירהכ"ד
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 מחמדים וכולו למבין הם הצרים דודים. דברי עלי ערכים טובים דבריךראיתי
 ובמועדים. כבחגים שישו מעי בני שהשו מיוסדים. פז אדני ועל נרדים עםכפרים

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

 האודים. וזנבות בלפידים כחי בהבל כיליתי ולא לריק יגעתי שלא לימודים. לשון*
 קשים דברים בהם הצ 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 לישב שרציה מה ראיתיוהנה
 להסמיך דבעי כר"י וקי"ל וכו' כמר דעביד בש"ס מדאמרו שכיבה בזמןתליא
 ערבית דתפילת להו דפשיטא דכיון כלל דעתא יתובי משום כאן ואין לתפי'גאולה
 ר"ת שהניח היסוד נפל ממילא א"כ הרשב"א, שהכריח וכמו שכיבה בזמן תלילא
 כר"י וקי'ל וכו' כמר דעבד בש"ס מדאמרו לן קשוע 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 מבע"י להקריבן יכול ופדרים אבריםלדידהו

 התמיד שחיטת לאחר דמיד שחרית תפילת לאחר מיד ת"ע להתפלל מצי לאאמאי
 שנקרבים ופדרים אברים דכל קשוע 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 הערביים בין של תמיד אחרהנקרבין
 כנגדן תקנו ולזה לרבנן הערב ועד לי'י המנחה פלג עד אלא זמנה דאיןהמנחה
 התוס' כת' דכבר דל"ק שכיבה זמן דאינו הרשב"א דהקשה דמאי ומ"ש ודוק.ת"ע

 בשכבך. די'י לאדר"י
 להרשב"א אבל בק"ש. ת"ע דתלי י'ת לדעת היינו אבל התוס' דכ"פאיברא

 להו אית התנאים דכל כיון בשכבך, לר"י ליה דיליף מנ"ל לזה זה קרב דלאדס"ל
 קאמף מדלא להו, משמע תרוייהו ממתצ שכיבה דדרשי ב"ש ואפילו בשכבךדרשה
 תרוייהו ובקומך בשכבך ומדקאמר ועומד, שוכב ובקימה( )בשכיבה או ובערבכבקר
 מינה.שמע

 דכולה בהלכתא דלא עבדינן דאיך התוס' דברי על לך דהוקשה מבי היתוחזה
 האמוראים חכמים כיד כח יש דודאי ולק"מ שכיבה. זמן דבעינן להו איתתנאי
 יוחנן כר' הלכתא דהי'ע ממאי הוא להתוס' דק"ל מאי אך כנודע, ביחידאהלפסוק
 הללו מקראות שתי יתקיימו איך וא"כ וכו' כמר דעבד בה"י ה' כש"ס פסקווכן

ודוק.
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 ליתא. ובשכבר, ללה דלית תנא דליבא ש"מ הכי לב"ש מוקים דמדלאומ"ש
 מורה בדרך דבלכתר דקרא 0תצום ב"ש מדברי נטו דב"ה דכיון הכי, הש"סדכוונת
 בבקר דא"כ לז"א כב"ה, דובשכבר קרא דרשי לא טעמא מאי א"כ כוותייהודלא

 איר שכר וכיון וכו' מבע"ל ההוא בדרך דבלכתר קרא 0הטום ואי ליה מבעיובערב
 בשכבר. ללה דליתהעמר

 עד או לרבנן שעות ד' עד הו"א ובערב בבקר קאמר דאי לר דהוקשהומאי
 דקאמר דהיכא ובערב בבקר בבקר קרא נימא א"כ קאמר דרב י"ל לרבנן,חצות
 ובערב דבבקר הרשב"א כמ"ש י"ל א"נ לר"י, בין לרבנן בין אתי פעמים שניכבקר
 והרשב"א כ"מ, מרן על דהקשית מאי מתורץ ובהבי ובלילה ביום אלא דוקאלאו
 אדברי דעבר משום היינו בתורה כקורא אלא דאינו דאמרו ומאי ליה, דמסייעתנא

 המ"א רבנן קדמור כבר מר"ן קושית על דתירצת ומאי שעות. ג' עד דאמרוחכמים
 יע"ש. נ"ח בסי' והפר"חוהט"ז

 מצאתי ולא יגעתי קמצה עליו ואף אחר באופן התירוץ הביא והרשב"אומ"ש
 הטבעו. אדניהם מה על דנתי לא הכי בתר דכתבתי מאי כל ולהכי לדברירסדר

 דקשה דברייתא תנאי בהני דעבדינן שכת' ר"י בדברי לר דהוקשה מאיוראיתי
 דר"י ונראה הרבה. מבע"י ולא יצה"כ קודם מועט זמן אלא מהני לא לדידהודגם
 קודם, הרבה מתפללין אם אבל מעט יצה"כ קודם שמתפללין להנהו אלא מייעבלא

 אבל יצה"כ קודם פל מבע"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.
 דאי הקשיתשוב

 ומחלוקת במתני' סתם קי"ל והא דברייתא כתנאי ננקוט
 דלא כתבת הקלו דבתפילה הרא"ש שכתב מה ועל 0האנה כסתם הלכהבברייתא
 דכיון שכתב הרא"ש שהביאה הרי"ף תשובה הבאת ושוב בבה"מ ורגליך ידיךמצאת
 דק"ש דס"ל מפורש הרי'ף דבדברי והקשית הקילו, ולכך דרבנן ותפילהדק"ש

 התבוננות קצת אחרי מ"מ עצומות. קושיות הן ריהטא דלפום אמת הןדאורייתא
 דברים הם הרי"ף בשם בתשובה מ"ש וכן בפסקיו הרא"ש דמ"ש לפרשנראה
 מדרבנן הוא הכוכבים ביציאת ותפילה ק"ש פי' דרבנן, ותפילה דק"ש וע"שאחדים

 ולרבנן בשכבך כתיב דהא לו הוקףצה ולהכי זמנה הוי נמי לכן קודםדמדאורייתא
 בשכבך דרשי בודאי תנאי דהנהו סיים לכן יצה"כ, עד הוי לא שכיבה זמןדמתני'
 יציאת קודם לדידהו שכיבה זמן הוי מעונגים ב"א שיש ביון ואפ"ה שכיבהבזמן

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

 יציאת דזמן וק"ש, בתפילה פירוש הקילו בתפילה הרא"ש שכת' וזהוהקילו.
 לנו דהם ואע"ג כ0תצ"כ, ותשכח בדבריו ודוק הקילו, דרבנן אלא אינוהכוכבים
 העם. נהגו אמרינן נמי והכי דברייתא, כתנאי העם נהגו מ"מ דמתני' כתנאלפסוק
 וכיוצא. תורה בדברי וריב"ב ובמתנות הגז בראשיתכר"א
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 ביום, שעות שועם עד דלילה ק"ש קרינן לא אמאי לך דהוקשה מאיוראיתי
 החמה הנץ דקודם דתירצת ומאי שתירץ. מה וע"ש זו, בקושקע הרשב"א קדמךוכבר

 חקרי הרב שהוכיח וכמו מילי לכל יום הוי השחר עמוד דמשעלה ליתא, לילההוי
 ע"ש. א"ח ח'לכ

 לא העולם לרוב קימה או שביבה זמן שאינו דכל להכריח שרצית במהוגם
 ההולכים דאותם חדא כלל, דקדקת לא רש"י, מדברי הדחק בשעת אלא למקריקעות
 אע"ג מיעוטא דאיכא היכא אבל דמיעוטא, מיעוטא הוו הלילה חצות אחרלהטן
 מדברי דדקדקת ומאי הדחק. שעת הוי דלא אע"ג לקרות דמצי אפשר רובאדליכא
 קעמר דלא פי' דרש"י יפה, דקדקת לא השכיבנו, לומר יכול השחר עלות דעדרש"י

 תו בתוס'. יע"ש השחר עמוד שיעלה קודם והיינו השחר, לעלות טמהיהשכיבנו

 כיון הזמן קודם ח"ש אטור אינו דבת"ע שכתב הרט"ז על שתמהת מהראיתי
 ולא קודם ח"ש אטרו לא ארוך שזמנה כיון הנותנת דהקע וכתב ארוךשזמנה
 אבל סופו, על מוכיח דתחילתו באיט' דהתחיל היכא אלא למפשע דאתיאמרינן

 התחיל אפילו המנחה ובתפילת כפושע אותו להחזיק לן לית הזמן קודם התחילאם
 דמירתת. ביון למשפע אתי דילמא גזרינן לאבאיטור

 לאכול דמצי טעם דנתן במאי הט"ז דברי להלום יכולת דלא דנתבת במאיוהנה
 דהיינו הדרבים לב' טעמים ב' דנתן מבוארים רובם קודשו דברי וכו' ק"שקודם
 הדרך ולזה דמילתא, לרוחה קורא ואח"כ לצאת אדעתא בבה"כ שקורא הב"ילדרך
 דהיינו הב' ולדרך בבה"כ. קרא שכבר ביון ב"ב קפידא ליכא ישכח דאפי הטעםנתן
 דחי"שינן והא מוגבל, זמן לו דיש כיון למשכח אתי דלא טעמא נתן הט"זדרך

 ובזה מוגבל זמן דליכא הכפורים ביום דקורא היכא היינו שינה חוטפתודילמא

 להביא ועליך נביאות דברי אלא אינן רש"י דברי לי"שב ומ"ש מיושבים. רש"ידברי
ראיה.

 דאורייתא טפיקא שקול ט' יהיה דלו רט"ז בטי הב"י מ"ש על שהקשיתומה
 אין לקולא דרבנן וט' דרבנן אלא אינו ק"ש קודם אכילה דאיטור נלום, אינווכו'
 ר'ת כט' ק"ש י"ח יצא כבר דילמא טפק והבא ודאי דהתם המנחה, לתפילת עניןזה

 הרב קדמך כבר הב"י בדברי עוד שקשה דעה ומ"ש שמחה. לרבינו וראבי"ההווס'
 ואיהו הרא"ש, דברי מרן ראה דלא שכתב במה צ"ע מ"א הרב דברי ולדידינל'א
 שהיה רב דודאי ס"ל ב"י הרב והנך הרא"ש, דברי הבקע הרב"י ראה, דלאניהו

 דקשיא מאי אך ק"ש, קרא לא דעדיין כיון אוכל היה לא בעונתה ק"ש לקצתממתין
 מבואר וכן הפטקים מדברי אבוהב מוהר"י דהבריח מאי הוא להרב"יליה
 אחר.אטור, מצד מ"מ שבת טעודת מידי דיוצא נהי מבע"י בע"ש לאכול דמציברי'ו

 דלדידן הוא וכוונתו רבוותא, מקצת לדעת ק"ש ידי דיצא כיון איטורא דליכאותירץ
 יצה"כ עד אלא ק"ש קורא היה דלא דרב ואה"נ )איטור( ליכא בציבור ק"שדקרינן

 דאפשר כתבת תו הזמן. קודם ח"ש טעודתו מתחיל היה שמא או אוכל, היהלא
 להאריך ואין חיזוק בעו לא תורה דדברי הזמן קודם בק"ש אטרו לא הרא"שדלדעת
 חיזוק דעשו הרי להרחיק, כדי ע"ח אמרו ולמה הקע, ערוכה דמשנה כיוןבזה
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 בש"ס. הברייתא הבהאו 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 דובתא בבל שנא מאי פירחץהוהבי
 קתני לא דאי ותירץ ליה. דקתני מ"ש וקרא ליה קתני דלא אע"ג ח"מ, חבמיםע"ד
 בהא קמ"ל חבמים, ע"ד עובר חשיב לא יתפלל לא אם ואפי' רשות דת"ע הר'אליה

 דרבנן טעמא לאשמועינן היינו ותפילה ק"ש דקתני והא חובה, דת"ע ח"מדקתני

 עוסקים שב"א ב"ז ובשכבך דדרשי משום דטעמייהו נימא דלא חצות, עדדאמרי
 טשוט וב"ז סייג. משום דטעמייהו קמ"ל ר"ג, בני בהא דאסתפיקו ובמה לשכבל~לך
 בהבנתם. דטעית דראיתי משום אלא לכתבו הרצרכתי ולאמאד

 ומאי תרי דאיכא באמור ור"י התוס' דברי להשוות דרצית במאי הוית חזהתו
 ולא דליכא, ואפשר שהות דאיכא אפשר ובאחרת ודאי שהות איבא ובחדאת"ק
 שהות איכא בדודאי דמיירי מפסיקין אין התחילו דאם נידון דבאותו בללנהירא
 ואין שהות איבא בודאי אפילו והיינו יפסיק התחיל דאם כתב עצמו נידוןבאותו
 ועוד בהם, למדקדק אחר באופן התוס' דברי ש שיתפנרשו[ דא"א בזהלהאריך
 לה דהוקשה מאי ראיתי תו לס"ק ס"ק בין שיחלק הפוסקים מן לאחד מצינודלא
 אלא אסר לא ריב"ל דודאי בלל, קושהא כאן אין בצע"ר והנחת התוס'בדברי
 כשהתחיל במ"ק מתני מוקמינן ואי להפסיק א"צ בהיתר התחיל ואם קטנהבמנחה
 במ"ג לח מוקמינן כי אבל תיובתיה הוהא מתני ובודאי מפסיקין, אין אמאיבאיסור

 אבל ע"ק עד היינו באיסור התחילו אפילו מפסיקין אין דקאמר דמאי בלל,ל'ק
 הוה אי אבל מפסיקין, באיסור ואי מפסיקין אין בהיתר התחילו אי ע"קלאחר

 כלל. באיסור בהתחילו מפסיקין אין משכחינן לא במ"ק להמוקמינן
 אסר דריב"ל כדבריך דאי כלל לי הונח ולא רש"י בדברי שפירשת מהוראיתי
 דקתני דריב"ל תיובתא תהוי נימא חצ"י, בתב אמאי א"ב גדולה מנחה זמןכהטהגיע

 לאקשויי הו"ל נרנה ועדיפא ריב"ל על קשה בלבד זו ובי סעודתם, יגמרוהבא
 ריב"ל ואילו קודם ח"ש דהיינו קטנה למנחה סמפ- לאכול הץב לא קתנידבמתני
 ממנה נרגש רש"י דגם ובתבת שנרגשת ראיתי זו וקושהא מ"ג. זמן משהגיעאוסר
 אחר דהתחיל דכיון כהטום דפרש"י ונ"ל זו. למחלה ארוכה שהעלה ראיתיולא

 טובה קשה מפסיק דאינו כיון זמנה שיעבור הוא לודאי קרוב מנחה זמןשהגיע
 הרב בחי ועיין טעימה גם מדאסר אסור שהות דאיכא אע"ג דלדידיהלריב"ל
המאירי.
 וב"ב והרט"ז הב"י מר'ן על לסמובי מצינן דשפיר דנת יפה דינא בעניןוהנה

 קודט לאכול מצי וכב"י כרש"י דהעושה ד' וס"ק א' ס"ק רלא'ה סי הרמ"אג"ב
 בנ"ל בלל יוהרא באן אין ע"ע להחמיר הררצה ברם נקטינן, והכי שניתקרהאתה

 חידודים. דברי דבריך על לדהטיב ראיתי זה בל 7"'מ,ותו
 היהודים. כדת ולמדני באמיתך הדריכני יחידים. מושיב אלרי'ם לאלואשחרה

אכי'ר.
 שינון ולא חזרת דלא צעיר אהט-נאום



33 ד סימן חייםאורח

 דסימן

שאלה

 הוי מי מהו קטנים טליתות שתי ולעשותו לחלקו ורצה גדול טלית לו שהיהמי
 היא קדושה חדא כולה דילמא או ואסיר, קלה לקדושה חמורה מקדושהמוריד
 פניך את שמחות שובע דאורייתא כעיקר טעם חיימ 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

 פי' קטנה לעיר גדולה מעיר לא אף א"כ חכמים לו ואמרי מאיר, רבי דברימקדושתו
 לן איכפת דלא לומר כרחין על א"ו מ"י, 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 מלר.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 בולהשתמהצ
 יעמ"ש. וכ"א ט"ו סי'הרמג"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 דאירפטמשום
 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 קושטצברם
 אפילו במא"ה זט"ה להוריד דשרו היכי כי שרי דיחיד במידי אבל דרבים במלדיאלא

 ס"ת אפילו בשלו דיחיד ריב"ה הבהעו 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 כדק"'ל כותיה והלכתאבתרא
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 איבם במא"ה זט"ה מכרו אם דאפילו דס"ל הרמב"ם כדעת והכריח ראיההביא
 יכולימ זט"ה דכשמכרו פסק בש"ע ואילו העמ"ש, מקדושתם להורידםיכולים
 תברא נמי הא בכ"מ שכהב מה ביה דהדר תימא וכי שירצו, מה לכל המעות16נות
 ליש שוייה ותשמישיו ס"ת למכור שרי אי יחיד גבי אמאי הכי איתא דאםבצידה,
 כללא האי דאתא וכיון כוותיה, כב"ש דהל דמשמע האוסר ולדעת בתראאומרים
 דמרגלא מילתא הך על לי הוקשה דמעולם מאי מלכתוב להתאפק יכולתי לא*דן

 או אסור מר לן *מא שכן דכיון בתרא, אומרים כהע הלכה לומר דרבנןבפומייהו
 דתני שיטתא בחד ההוראה עמודי שני דקיימי היכא מקום בכל הטוב כדרכומותר
 ישוב. וצריך דפסיקתא הלכתאלה

 לא דע"כ קטן, טלית גדול מטלית לעשות דשרי נראה דבנ"ד עלה לדאתןהדרן
 תשמהעי אבל קדושה בה שהע במצוה אלא מורידים ולא בקדש דמעליםאמרינן
 ח' ד' דב"ב בפ"ק מדגרסי להו אמינא ומנא בה, לן לית קדושה בה דליתנהנוה

 הרב"י וכתב שירצו. מה לבל ולשעתה תמחוי ומקופה קופה מתמחוי לעשותמותר
 בהדייא הרי לשנותו, הרשות לדבר אפילו דשהי מרבוותא כמה בשם רנ"וסי'

 תשמישי בין חילוק דהע לומר וע"כ הרשות, לדבר לשנותם מותר מצוהדמעות
 סי ריב"ה- הביאו בראותי לי שוה אינו זה וכל כדאמרן. קדושה לתשמהעינהנוה
 להוא יחסר ואם קבוע דבר שהוא ותמחוי קופה דוקא דהיינו דכתב אשרלרבינו
 אפילו לשנותו אסור עניים לצורך שגבו במקרה אירע אם אבל אחרת, פעםיגבו
 גדול טלית למיעבד דבעי לומר צריך בנ"ד ה"ה ולפי"ז ע"ש. אחרים ענייםלצורך
 דהא קדושה לתשמישי מצוה תשמהעי בין חילוק דאין נמצא ולפי'ז לו. אין אםאחר

 דהא רנ"ט סי' הרב"י הביאו קכ"ח בשורש מוהרל'ק כתב נמי קדושהבתשמישי
 יע"ש. לתרוייהו הקהל אנשי ספקי בדלא דוקא היינו לבה"כ מבה"מ לשנותדאסור
 בני דלאו מידי אחרת למצוה אפילו לשנות דאסור אמרינן לא דע"כ נלע"דומיהו
 פקעא ולא עניים בו זכו לעניים שהתנדב דמיד צדקה, גבי אלא נינהופרעון

 לדבר אפילו לשנותו שרי לעניים דאינו היכא אבל העניים, את גוזל והו"לזכותייהו
 פסק רנ"ו דבסי' וביה, מניה ריב"ה על קשה דאלת"ה כן לומר ומוכרחהרשות.
 רנ"ט בסי ואילו אחרת, למצוה אפילו לשנותו אסור לעניים במקרה דהגבודכיון
 אסור גבאי ליד משבא לצדקה סלע עלי הרי שאומר או לצדקה זו סלע האומרפסק

 ועל שרי, תחתיה אחרת יפרעו לא אפילו אחרת מצוה לצורך אבל וכו',~וותו
 דעת ליה כדסמיך עלמין לבית או לבה"כ שהתנדב בצדקה איירי דהכא לומרכרחין
 איירי דהכא דאפשר אלא לשנותו. שרי הרשות לדבר דאפילו וה"ה ע"ש,הרא"ש
 לדבר אפילו לשבותה יכולים הציבור אבל אחהת מצוה בעינן הכי ומשוםבגבאי
 נמי והכי אחרת, מצוה דבעינן בעליו שם נשתקע בלא איירי דילמא אוהרשות,
 ושוב הרשות, לדבר אפילו לשנותו שרי בנשתקע אמאי דאלת"ה כן לומרמוכרח
 זאת כל את אלקי'ם אותבו הודיע ואחרי מתשם. קחנו כן שתירץ להרט"זראיתי

 סי' בא"ח מרן כמ"ס בשלו היחיד ה"ה הרשות, לדבר אפילו לשנות רשאיםדהציבור
קנ"ג.
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 ובנ"ד הרשות לדבר 4טנותו בעליו שם נשתקע דכעינן הכא דאמרינןולענין

 בחיפוש יגעתי יגיעות שכמה למר להוי ידיע מעולם, בעליו שם נשתקע שייךלא
 נשתקע דבעינן אמרו למה לדבר טעם למצא ואחרונים ראשונים בפוסקיםמחיפוש
 אעשה לעצמי וכשאני מצאתיו. ולא ובקשתיו מצוה, לדבר לטעתו שם נשתקעובלא

 ליה דניחא מתנה דנותן דעתיה דאמדינן רבא, ניהו דמו"ר בעני יראה אםמטעמים
 תו בעליו שם בנשתקע אבל 4טנותו שרי מצוה לדבר נמ שמו יזכר טובדעל
 ודוק, הכי למימריכא

 מותר בשלו דיחיד היא ממילא דאתייא מילתא דאמרנו במאי אנחנו כניםואם
 ושרי בהכי ליה ניחא דלא דעתיה מגלי איהו דהא הרשות לדבר אפילו4טעתו
 הרשב"א תשובת בשם שהביא רנ"ט סי' בי"ד להרב"י הוי דחזי יפרענו,אפילו
 היינו 4טנותו דשרי מנורה )נראה( שהתנדב ישראל בערכין דאמרינן דהאשכתב
 וכן 4טעתו. אסור להם אין אם אבל הכי בלאו סיפוקם כדי לקהל להם כשישדוקא
 כי וא"ה מצוה, תשמישי חשיב דבה"כ קנ"ג סי כא"ח הרב"י הביאו הרמב"ןכתב
 דבני עד כנהטתא בי אניש לסתור לא בש"ס מדאמרינן 4טנותו אסור אחרינאליכא
 גדול, אחר טלית לו שיהיה דבעינן בנ"ד ה"ה ולפי"ז אחריתי, כנישתאבי

 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 הכי 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 יראה4טנותו,
 קטן בטלית אפילו ציצית מצות מלקיים המזג יחסר דלא דכיון בנ"ד ה"ה4טנותה
 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 דכלה 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 הכי 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 כדה ירידה דאיכא דנראה לד' נ"מ מקדושתו,להורידו
 איכא המובחר מן שאינה למצוה המובחר מן דממצוה איתא דאם קשהאך
 מן מצוה והלא לשנותו מותר המאור יתרבה אם דאפילו מוהרי"ק כתב אמאיירידה

 כאמור. להרבותהמובחר
 ובודאי זוטרתי תיבה למעבד שרי דמתיבותא דגרסי' גופה הש"ס על קשהותו
 לכן דאסיר. מכורסייא שנא ומאי 4טנותו, שרי ואמאי תיבותא המובחר מןדמצוה
 דאירפט משום קאמר דוקא דאירפט תיבותא האי דאמרינן דהא ס"ל דהט"ינלע"ד

 אסיר המובחר מן מצוה דאיכא כיון מקדושתו ירידה הוי דלא אע"ג הכי בלאוהא
 מעיר לא אף למעט רכ בין למיחש איכא רבנן דאמרי במתני' התם דפירש"יוהיינו
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 ואסור מלר הדרת עם דברוב המובחר מן מצוה דאיכא משום קטנה לעירגדולה
 החפז על לן איכפת לא הדמים דמעלה דכיון לומר ע"כ ודאי אלא בכדי,לשנותה

 דלאו דס"ל דכתיבנא הפוס' חפאר לן. איכפת לא דמורידו אע"ג ליהיד מרביםה"ה
 ירידה חשיב לא למצותו דחזי דכיון דארסצ"א כוותיה מתני מפרשי אירפטדוקא
 עם רש"י למחלוקת ואתאן ירידה, חשיב לא ציצית מצוותו בו דמקיים בנ"דוה"ה
 לחכי. דאתאן וכיון חפוסקיםשאר
 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 עכיד לוקח דבעי כלמעולה
 במא"ה זט"ה מכרה שלאדהיכא

 והיכא קיימי בקדושתייהו והדמים החפץ במא'"
 דמעלו דכיון הכא כתב איך שכירות, בדמי למ~סתי אפילו שרי במא"ה זט"השמכרה

 וצ'אב דשרי, הוא בעולה בקדושה לדמילדי
 דהוי נימא דאפילו לשנותו, דשרי מודו עלמא כולי דבנ"ד נלע"ד דינאולענין

 להוריד רבנן אסרו לא דע"כ למימר איכא קלה לקדחפה חמורה מקדחפהמוריד
 כנפות ד' מניח אינו בעי דאי כיון בטלית נה~א"כ בה, שמחוייב במצוהאלא
 יוכל ולפי'ז בש"ע, מרן כדפסק המובחר מן מצוה משום אלא וליכא מציציתופטור
 לעשות מותר וכן בטלית להשתמש דמותר בסי הרב"ח פסק טעמא ומוךוימר
 קטן. טלית לעשות דמותר וכ"ש כנפות ד' שאינו בגדמטללת

 לילך יכול קטן בטלית דאפילו ירידה קטן לטלית גדול מטלית שנוהא ותו :'
 כנלע"ד. 1 כלל ירידה וליכא ובטליתדרך

 משום אי קטן טלית ולעשותו לחלקו שרי גדול דמטלית העולה התורהזאת
 אסרו ולא מצוה תשמישי דהוי משום ואי ירידה חשיב לא המובחר מןדמצוה
 דאמרי טעמי הני מכל ירידה, וליכא למצותו דחזי מהטום ואי המרדכי לדעתלהוריד
 ואחת באר'ש אחת וכשורה כהוגן כתבתי שלא על בעכדך אפך יהר נא אלמי'ר פני ואוחילה להתלמד, אלא למעשה ולא להלכה לא כתבתי הנלע"ד דשרינעל'ד
 אפילו זאת חזי דלא הוא גברא בהצא עבדא האי חזי דשפיר בעינא מר דחזיבקור'א
 לקיומי בעינא השיאני שהנחץ ועוד הגחלים, על כחותה אלא אינו קהצואיםלשומר
 לפני לעני בתפילה סליקנא ובהא לפסח. קודם פסח בהלכות שואלים ז"למאמרם
 בנתיב וידריכני בתורתו עיני יאיר והלאה מהטם אשאלה ומאיתו מעוני,שוכן

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

 וש"ס. חז"ל מ"ס פאפ(ן יצחק ב'אל~עזר

 דאירפט תיבותא האי בה"ע פ' דאיתא ממאי דאסור נראה היה דלכאורהמש"כ
 דאירפט בכה"ג דדוקא דנה~מע וכתבת אסיר, כורסייא שרי זוטהתי תיבהלמ"צבדיה

 מקום כאן ואין 'דאר8ט., תיבת דדהצמיטו הפוס' על ותמהת אסור הכי בלאו האשרי
 ארפט. דנקט והא קטנה, מ"ל גדולה דמ"ל שרי, נמי אירפט בלא דודאיתפייה
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 לנ"ד, ראיה מכאן אין כן ואם אסיר בכה"ג אפילו דבורסייא נקטיה דסיפאארבותא

 ס"ת אפילו למנור מותר בשלו דיחיד מנין )מכן( 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 בלום זה ואין כוותיה דלא פסקובנשו"ע[
 ומה כמותו, לפסוק דדעתו משום ולא הרמב"ם דברי לישב 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

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

 עמודי שני דקיימי דהיכא הוא בזה לי שנראה מה מותר, או אסור כתב למההו"ב
 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'1 הרשב"א אווהרא"ש
 בלי בסתם הסברא אותה לכתוב דעתו על סומך אינו ומ"מ ס"ל דכך לגלוייבתרא
 ס"ל. כמאן דעתו ומגלי וי"א י"א כותב לזהחולק,

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

 בד"מ כמבואר אסור מצוה בתשממטי דאף ס"ל הפוסקים כל דמילתאהועיקרא

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

 דמותר רנ"ט בסי' דמ"ש סתירה, כאן אין אהדדי סתרי ריב"ה דדבריונר'ש
 בשם לעיל כמ"ש עליהן מתנה ב"ד דלב משום היינו אחרת מצוה לצורך4טנותו
 דלא דאסור פשיטא לשמם שגבו עניים לצורך דגבו דמיירי רנ"ו בסי' אבלהב"י,
 נברא. ולא היה לא הט"ז משם ומש"כ לדבריך, מקום ואין ופשוט ב"ד לכשייך
 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 בקדושתו בה"כ דבתב דהא לתרץ אפשר וכו' רש"י על לתמוה דהןומ"ש
 דבה"כ דאף כתב, לרבותא אלא כקדושתו עומד .שיהא דבעינן למימראלאו

 אם ודוקא כמ"ש דשרי נראה הדין ולענין הדמימ, מורידין אין אפ"הבקדושתו
 המצוה כמבזה דהוי אסור עליו הציציות בעוד לחלקו אבל מתחילה הציציותעציא
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 אהש נאום מסכים הפנאי שאין הלחץ מפני נחץ של בעיטיו כתבתי כ"זכנלע"ד.
צעיר

 מאי על וכן וביה מיניה מרן על רהקשיתי מאי על רבא ניהו מו"ר מ"שראיתי
 מודים. בזה עניתי אני גם וכו' דרבנן בפומייהו רמרגלא מאי על מעולם לידהוקשה
 והבאתי בירידה לן איכפת לא מצוה דבתשמישי 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 ועור עליהם, מתנהב"ד
 דאפילו ס"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 ספק ובלי מינא". דפחיתא למצוה אפילו לצנותו דשרי כתב"תו

 ונהפוך מו"ר ומ"ש ע"ש, דב"ב פ"ק בריש 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 כתשמישי דהא קדושה, מתשמישי מצוהתשמהשי
 בעינן קדושה דבתשמהשי לומר מצי והיכי נוהכי( להורידן מותר העיר אנשיכמעמד
 זהו שרי קדושה בתשמישי אפילו גוונא בכהאי והלא מצוה בתשמהשי ולאעילוי
 לי. אמר שהואכוונתו

 דבתשמישי הרמב"ם כדעת ס"ל דדילמא תברה, לא מהא דאי דאמינאואנא
 כח הש מצוה בתשמישי ואלו להוריד, העיר אנשי במעמד זט"ה ביד איןקדושה
 זט"ה דבעינן והא מצוה. בתשמישי 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 מכרושלא
 דאסור אסיר, הכא להוריד דשרי אע"ג להו ניחא דלא וכיון בירידה, העירבני

 התם דאמרינן מאי על העיר בני פרק בריש רש"י כמ"ש בעלים, מדעת שלאלמכור
 עי'ש. למוכרו אסור כרכים שלדבה"כ
 צדקה דגבו דהיכא דאמרינן דהא לומר דמוכרח כעניותין דכתיבנא מאיועל
 עניים בה דזכו לעניים דגבו היכא דוקא היינו אחרת, למצוה אפילו ל,בנותואסור
 יפרענו לא אפילו לשנותו שרי לבה"כ דגבו היכא אבל תובעים לו שהש ממוןוהו"ל

 מצוה לצווך לצורכו אותו שגבו מדבר לשנות דשרי רנ"ט בסי מדכתב כןוהוכרחתי
 לצווך לשנותו דמותר רנ"ט בסי' דכתב דהא רכא ניהו מו"ר ע"ז והשיבאחרת,
 דכתב רנ"ו כסי' משא"כ עליהם, מתנה ב"ד דלב משום טעמא היינו אחרתמצוה
 עליהם. מתנה ב"ד לב לומר שייך דלא דאסור ודאי התם עניים אותם לצווךדגבו
 לשנות מותר כתב נמי רנ"ט בסי דהא מרי, לי ושרי לדברי מקום דאין כתבולפי"ז
 מצוה איזה לצורך אותו דגבו כהצמע 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 שכתכתיומה
 ע"ש. לשנותו יכולים אין ד"ה ב' קטן בסעיף נברא ולו' היהש'

 לדבר לשנותו 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

 מתמום 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 דחימשינן איתא ואי לשנותו, מותרבדבר
 והוא מחיים בעודו שמו נשתקע אם דאפילו דמשמע נשתקע ללא נשתקע ביןולא

 דאם דהקשיתי מאי קשה נמי דפר~ןית דלמאי הרואה דאנכי ובאמת שיי,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 הט אם ואף פנוי לא שנוהו הדין דמן ומאחרחז"ל
 תקון דהכי פחטום הוא פנוי דלא דאמיינן דטעמא דכיון דבריו להבין זכיתיולא
 תקון דהכי כיון פנוי לא וה"נ הרשות, לדבר אפילו לשנותו דשרי 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 חש נמי ד משמע ואתי דמקרי דזמניןמשום
 דמילתא דאעיקרא משלו נופך והוסיף לדברי הודה ענינו יוסף ורבינו מורנולפני
 מצינו דלא הרשות לדבר לשנותו שרי דכנשתקע לומר לפוסקים דמנ"ל היאמקשה
 ודוק. בגמרא מזהגילוי

 נראה אהדדי סתרי דדכריו רש"י על דתמהתי מאי על רכא ניהו מו"ר כתבתו
 בקדושתו בהכ"נ דאפילו כן, כתב לרבותא עומד בקדושתו דכה"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 זכניה זיל ר'כ ליה ואמר למזרעיה בעי כנישתא דביתילא
 דמעלים כיון סגי הכי בלאו מזט"ה לקנותו הצריכו אמאי הדמים בעילויידסגי
 תירץ ושוב לדברי הודה מו"ר לפני הדברים וכשהרצתי הטכ, ודוק יעו"שהדמים
 לשנותו דאסור לעניין היינו עומד בקדושתו דבה"כ דקאמר דהא אחרבעניין

 זט"ה כשמכרו אבל הרא"ש שכתב כמו הוא מטנה תשמהט וזריעה מגונהלתשמהט

 דכתב דמאי צ"ל ולפי'ז במתניתין, דשנינו דברים הד' לאותם אפילו לשנותושרי
 בה"כ אם אף פי דספרים דומיא עומד כחשיבותו הכנסת בית בקודם בדיבוררש"י

 ספר בהם דלוקח דספרים דומיא להורידו אסור אפי'ה לוקח ביד עומדבחשיכותו
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 להוריד אסור אפי'ה לוקח ביד אף עומדים בחשיבותייהו דספרים ואע"גתורה,
 לי אמר והוא במתני' למינקט הו"ל רכותא דהאי דוחק דזה ובאמת לבה"כ,וה"ה
 מידי. לא ותו ודוק דוחק שהוא הואהבי

 ז"ל דאנת במוהרי"ב רכותשוכת

 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 וברא. ואכסתאסדיא

 דכירא. איכא דכריך וממתלי עיניך ריסי ומבין תורה. מדברי קונה משיכהידי
 חובת רמיא עלי וחיובא זוטרא. מילתא או רבה מילתא עליך בליבי שמט סכורדאתה
 עצרתי אך ראה ד ג דין כי וכשורה. כדין אמת דברי קושט להודיעךגברא.
 כי ואף קצירה. אדני יומא אדני קצר היום ה כי על ה לי ימלאו לא יגיעיכל

 והיכי עימי ליתנהו רב דבי ספרי הני שלנמה[ ואין לחם אין בביתי ברוכותהלילות
 עתה עד כי ברורה. בשפה אחרינא טעמא לך אמינא ותו מחסרא. חסורי כיקתני

 דליעביד היכי כי זוטא איסורא ליעכד לחבר ליה ניחא אמרתי כי זמן איזהאיבדתי
 יכול יחידי ללמוד תרצה שאם לגדר באת כבר לאל שכח ועתה רכה, מצוהחבריה
 ומה אלי תביא הקשה הדבר יהיה ולפעמים הלימוד, דלתי על שוקד תהיה אםתוכל
 זכרון זאת לך כתוב ואתה לביתי, אנכי גם ואעשה אליך אומר עבדו את ה'שיחנן
 סיגייך כבור ותצרוף לימודך על תחזור זמן ואחר רבים, ימים יעמדו למעןבספר
 יורוני אשר כפי דבריך על נשיב ועתה תורה. של דרכה היא כך בדילייך כלחתסיר
 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 בש"ע פסק דהא לילה הוי המנחה דמפלג אר"תסמכינן
 דצ"ל הרי לכן, מקודם יצא דלא ולקרותה לחזור צריך דמדינא ס"ל ואיהובלילה
 המנחה, מפלג המגילה לקרות קצת כאנוס התיר ואפ"ה יום הוי המנחהדמפלג
 קי'ל דינא דלענין ואע"ג הקילו. דרבנן דמגילה דביון טעמא, דהיינו לומרכהכרח
 כיון יום דהוי אע"ג הנץ קודם ה"ה לילה דהוי דס"ל אי'ת סמכינן יום,דהף

 הנץ, קודם לקרותה ליה שוינן לאנוס דגנו, אינשי .דאיכא לילה הוי ק"שדלענין
 פרי הרכ שכתכ כמו א"נ אינשי, דגנו במאי המגילה קריאת תלוי דאינואע"ג
 ובלילה ביום צועקים שהיו לנס זבר ובלילה כיום המגילה קרהעת דתקינומגדים
 הרבה איבא הנץ וקודם בלילה, תיקנו ולכן צועקים היו הטנים שהיו בשעהוגם

 דינא לענין אבל מ"י, הרב דכוי לישב כתבתי וכ"ז יע"ש, לנס זכר ואיכאהטינים
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 כן. העלית אתה שגם כמו הרמג"א לסברת נוטהדעתי
 תה"ש דריפ סוגייא והבאת תשלומין למגילה הם אם דנסתפקת מאי חזינאתו
 נראה ואח"כ הנלע"ד בפי לאחת אחת להו אתרץ .קדם והן בה, להקץטותוהרבית

 לא ותו חצות עד ולב"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 לך והוקשה וכו'. בזמנה תפילה שבר ליה יהביחצות
 ר'י קאמר בהא שטעה כגון בריעבר אבל לכתחילה והיינו לא ותו חצות ערתפילה
 ושל דקתני במתני חזינן דהא לתרץ, הם שפיר לדידי זאת וקושיא ב'. מנחהדיתפלל
 גופיה ר'י דהא היום, בל זמנה הוי רלכתחילה לומר אפשר ואי היום כלמוספין
 לאחר לכתחילה היתר לו ואין פושע נקרא ז' לאחר מוספין דהמתפלל בש"סקאמר
 מכלל נאנס או שטעה במי איירי רמתני' וצ"ל שעות, ז' לאחר המוספיןתפילת
 והאר"י קמקשי שפיר וא"כ בטעה, אפילו ההנו חצות עד דקתני השחררתפילת
 ליה יהבי לא חצות לאחר בזמנה תפילה שכר ליה יהבי חצות דעד ומתרץ וכו'טעה
 ליה יהבו מיהב פושע נקרא שעות ז' רלאחר אע"ג במוסף אבל בזמנה, תפילהשכר
 בזמנה. תפילהשכר

 אר"י מתני' תקשי דלא לתרץ אלא בא לא תרצן של עצמו דבל רכיון הקשיתתו
 מדקאמר הכי משמע לא ר'י מדברי הא ומצלי, אזיל יומא דכל לומר ליהמנא

 התפלל ולא טעה הול'ל דאל'כ רוקא, תפילה רבזמן משמע שתים מנחהמתפלל
 זאת וגם הלילה. בל יתפלל מנחה התפלל ולא טעה חצות, אחר יתפלל חצותקורם
 לשקיעת סמוך בשירצה חצות אחר דיתפלל הו"א הכי קאמר דאילו לתרץאפשר
 דכל מיר חצות אחר דיתפלל הו"א א"נ מנחה, שהתפלל טובא דאיבא אע"גהחמה

 כל דקאמר והיינו וכו', ב' מנחה מתפלל ר"י קאמר לזה עדיף, טפי רמקדיםמאי
 רוצה אינו דעדיין ואע"ג עריף טפי דאקדומי נימא דלא לאפוקי ומצלי אזיליומא

 האחרת תפילה כשמתפלל ומצלי אזיל טמא כל אלא רלא, קמ"ל מנחהלהתפלל

 להתפלל מצי לא האחרת תפילה זמן שהגיע רכיון מקדים ואינו היום כלדזמנה
 זמנה. שהגיע תפילה שיתפלל ער זמנה שעברתפילה
 מי ב' ערבית יתפלל אם מנחה התפלל ולא טעה אם רבעי במאי לו הוקשהותו
 ר"י קאמר לקרבן,דהא תפילה מרמינן לא ע"כ דהא וכו' קרבנו 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 שהטוו צריך תקנום תמידין כנגד רתפילה רביון מספ"ל אמנםלגמרי.
 והיינו יומו יעבור שלא זמנו עבר רבבר אע"ג דלפחות והיינו מה, בצדלתמירין
 לא אם אבל יומו, עבר לא זמנו דעבר ראע"ג ב' ומנחה ב' שחרית דיתפללטעמא
 קרבנו בטל יומא עבר נימא מי ולהבי.קאמר יומו, ועבר זמנו עבר מנחההתפלל
 ולא הא לא ליכא ואפילו רחמי תפילה רילמא או לקרבן, שינוי שום דליכאבתטום
 קרבנו, בטל יומו עבר נתטום בזה וליבא ערבית 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 וכר 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 רחמי דהוי דכיון לומר אנו דמוכרחיןקשיא
 זמן דעבר התם משא"כ לה הסמוכה בתפילה דפורע הכא דשאני שפירלתרוצי
 הכי בתר כדקאמר במזיד מיירי דברייתא האמת לו השיב מ"מ הסמוכה,התפילה
 קושיי כהני לתרוצי דבעית מאי ראיתי וכבר ודוק. שביטל" דקתני נמי"דייקא
 הלילה כל מנחה תפי' וכן דעתא יתובי מחשום כאן דאין דאמרי ואנא דעתאליתובי
 להבין זה בתגר למקשן הכניסו דמי ערבית התפלל הלילה בתחילת דמידאע"ג
 ואלו דוקא לא ושחרית ערבית וכן הזיד, דה"ה אלא טעה דוקא דלאו דס"לבר"י

 אדרבא שמעתי לא זו עליו לאקשויי אבל החרשתי, הכי מוקים הוה ר"י עללתרוצי
 התרצן על לתמוה הע לדבריך ותו וכו', בכח מקשה המקשה לן איתלדידן
 והא בטעה דוקא מיירי דר"י האמת על העמידו ולא טעותיה לפום למקשןדהשיב

 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 דג: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 והוקשה ורבנן, ר"י בין פלוגתא כ"כ נשוי דלא היכי כי חצות עד תפילהשכר
 ואילך שעות ומד' תקנום תמידין כנגד דתפילה ביון פלוגתא כ"כ נשוי אם ככךדמה
 דהא מרן בעד לתרץ דאפשר אומר ואני הרוא'מ. קח~ית והיא לר'י, הזמן עכרכבר

 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
 מחשא"ב כרבנן, עבד דעכ"פ כיון חצות לאחר ומצלי דטעי כמאן בזמנה שלאתפילה
 כלל. תפילה שכר יטול שלא ליה קנסו במזיד אדכ"ע דעבר חצותלאחר
 שבתב 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 דכמזיד אלא איתו, שכרו והנה שכרו אבד לא התפילה זמן דעברדאע"ג
 הגיע שכבר עד ב"כ דפשע מהעום דוקא דהיינו מכרעת הדעת שכרו, והפקיעורבנן
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 שנקנוס לנו די אחרת תפילה ומן שיגיע קודם יתפלל אם אבל אחרת, תפילהזמן
 שדרבת דרבים ב' ראיתי שוב מחטלמ, שברו יקבל שלא המוגבל ומן שעבר עלאותו
 סלולה בדרך הלבת לא הב' בדרך וגם מזור יגה לא הא' הדרך דברי, לתרץבהם
 מתפלל בעי אי האי דלרב ליתא, הרא"ש שהביא האי ברב ס"ל דהרמב"םדמ"ש
 לא שאם אלא חצות, קודם להתפלל צריך ולהרמב"ם נדבה תפילת שברונוטל
 שחרית התפלל ולא "טעה ט': בה' שם דו"ל ב' מנחה מתפלל חצות קודםהתפלל
 להתפלל חייב היום חצי קודם נובר דאם מינה דוק ב"' מנחה יתפלל היום חציועבר
 ב' מנחה משיתפלל חצות קודם דעדיף הרי ב', שיתפלל מנחה על לסמה. יבולואינו
 במ"ש הבי משמע לא תפילה י"ח יצא שבתב הרמב"ם לשון וגם בוותך, דלאחה

 דקדקתי כבר לק"מ לתשלומין דהוי שבתב הרא"ש בדברי תידוק לבי ומ"שהרז"א,
 הרמב"ם. לשון לי נתיישב לא ואפ"ה הרא"שבדברי

 לומר הרב דבונת בדבריו יפה דקדקת שלא נחיום 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 ובעב"ש פשיטא ודאידהא
 להתפלל יבול מנחה ומן שהגיע לאחר דגם נימא דלא לאשמעינן אתי אלאב*לה,
 דקודם מבלל ומנה הגיע שכבר ביון תחילה מנחה דיתפלל קמ"ל תחילה,שחרית
 לה דיש פשיטא לאשמעינן אתא מאי דאלת"ה שחרית להתפלל מצי זמנהשהגיע

 ב' יתפלל מנחה ומן שהגיע לאחר דוקא לאשמועינן אתא דהא וב"תתשלומין,
 מברעת הדעת דאין לפרש הו"ל הא בי בל בלל, יתפלל לא זמנה שהגיע קודםאבל
 מהני לבאן באו חדשות ופנים ה*לה שעבר ערבית תפילת דאפילו ביון בן*מר

 ותו ב"ש. לא אחרת תפילה ומן הגיע לע ועדיין ביומו שחרית תפילתתשלומין
 בתפילה אלא תשלומין שייך דלא דבתב במאי הלבחט על דדקדקת מאיראיתי
 מיירי דהלבוש היא, מילתא ולאו תשלומין. להו דאית מילי במה איבא דהאדרחמי,
 קשיא, הא קשיא ואי דמעשה, במידי ולא קבוע ומן ליה דאית דקריאהבמידי
 לה יש בשבת השבוע פרשת קראו לא דאם תשלומין איבא נמי דקריאה במידידהא

 שנים בג' לתורה דמשלמי אתרא איבא דהא לק"מ וו וגם אחרת, בשבתתשלומין
 הוי קרובה שמועה ובאבילות קרא, דגלי משום היינו דאיבא מעשיות במצותוגם

 לקרות רוצה אם אלו עם לק"ש ענין ואין פשוט וב"ו הרבה שמצטער מיתהכשעת
 ובקומך דבשכבך קיים לא ק"ש מצות אבל בתורה, בקורא שבר לו ויש בידוהרשות
 רחמנא.אמר

 עליו דהקשה ממאי שצ"ו סי' בי"ד מר"ן דברי לישב הרבה שיגעת דאחרומ"ש
 האחרונים לדברי פנותי קודם לאל שבח אני דעתא, ליתובי מצאת ולאהרב"ח
 הבדלה בין לחלק נה"ב והרב ט"ו הרב בדתירץ ותירצתי ע*ו שהקשו ממהנרגשתי
 בתוב בבר התיוזץ שעיקר ביון לבתבו רציתי לא אך דברי וחיוקתי שנתגדל,לקטן

 בס"ד. מתוקן והבל אמת דין והדיןבאחרונים
 בנר'ש עיין לך. נתיישב לא ולבסוף טומטום בפירוש דבתבת מאי הוית חוהתו
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 ויתיהטב כהרי"ף שמצא האחרת ובנוסחא דאנדרוגינוס בברייתא ליהודה וזאתהרב
ל.

 של לעומקן ירדת לא שנקרע בטומטום לן דנסתפק במאי דינא לעניןוהנה
 שהביא והירושלמי מגילה לענין אונן בדין והרחיב שהאריך במה רצ"ו סי' דודקדש בי עיין והמסתעף זה דין מקור לידע תרצה ואם תניא. בדלא תניא ותלית]דברים[

 ברם בדבריו, להשתעשע מופנה איני וכעת אמא ותרצו שנקרע מטומטוםשם
 אכי"ר. בתורתו עינינו יאיר וה' השאלה פרטי כל ונגלין מסתעפיםנהטם

 מגורשת אומר יוסי רבי הימים באותן היא דמה במתניה ע"ג ד' גיטיןעיין
 דוק. יוסי דרבי טעמא בש"ס ע"ש המגרש פ' מגורשתהאינה

 הסומן

ב

שאלה

 אפילו לשנתות[ ולא בשחרית ביתו מפתח לצאת שלא מהאחרונים מ"שלענ,'ין
 שבתוך שמע בפ' וכן מ"ש. עול עליו ויקבל שמע של א' פסוק שיאמר עדנרם

 ק"ש י'ח יוצא פוסקים דלהרבה כיון ביה למכוין דמי שפיר אי תודיעניהזמירות
 פסוק אותו בקריאת יוצא שזה נמצא א"כ בו, יוצא ובד בלבד א' בפ'מראורייתא

 לתפילת סמו ובמקומה בברכותיה קריאתה עיקר שתהא ותקנתה מצותהומעקר
 מהו שמים[ מלכות עול ]קבלת קעמ"ש הק"ש שקוראין מה לענין תודיעני גםי'ח.

 ושכמ"ה. מעכב הדבר אם וגם רז"ל למדוהו ומהיכן העול ומהוהקבלה

תשובה

 זמן והגיע בתורה קורא היה דתנן קורא היה פרק דריש להא תנינא מליןרמט
 כיון אם מאי כונה צריכות מצות ש"מ בש"ס עלה והקשו יצא, לכו כיון אםהמקרא
 בתורה לקרות מתכרן שיהא ובעינן ופיחט"י להגיה. בקורא קרי, קא והאלקרות
 להטב וכדי שפי, ומה בתו' ועיין מתכוין, לא נמי לקריאה להגיה והקו~אבעלמא

 בקורא דכהטני דהכא אהך ב' כ"ח ד' בר"ה דפירש"י מאי בהקדים נלע"ד ו,ע"יפי'
 אע"כ נינהו. סתראי הני ולבאורה מגמגם, אלא כאן אין קרייה אף פרמם"ילהגיה,
 על פירש דהתם לדהתם. דהכא פירוש להשוות יש ושפיר היא אחת ודא דדאנראה
 אלא יצא, דלא פשיטא דאל'כ כהלבתו קורא שאינו בכך שדרכו להמההקורא
 דהתם מתעסק ע"ד במתכוין שלא קריאה ויצאתה מגמגם 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 ושובממילא
 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'דלפירהט
 דבעינן אלא קורא היה נמי השתא דעד כפשוטיה אתי לפיר~ם"י אומנם כדין,לקרות
 לקריאה. מתכויןשיהא

 ליה ניחא לא הכי דמשום רש"י.דאפשר לדעת התו' בפי' הדוחק מן הצועוד
 דמעיקרא משמע קורא והיא היא קריאה לאו דמגמגם התם רש"י כתב דהריבפל
 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 .דיש שלשיהבה

 דסגי קמ"ל דהא למימר וליכא יצא, דלא וכיוצא לטטפת בכתי' קרא אםפשיטא
 שלא קורא שהיה מעומע 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 שנמהצך נראה בפי' הרמב"ם וגם ניחא.ולפירש"י

ודוק.
 דהא התו', לפי' ובין לפירש"י בין קלע"ד לכאורה דהוא מאי אשיבנו לי 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 בלהצנא לפי' הדוחק מן קצת הצ ועוד שונים, הפי' דכמה להינאדבחד
 אם דהיינו יצא 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 להטנא 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 אפהטר היה לפר,טה 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 גם ומהמתני,

 לא ותו כונה צריך א' דבפ' לקמן דאמר דר'מ במילתיה פי' שם הרשב"אוהנה
 ע"ד להק~טות והרבה ר'מ מיירי לא דבהכי לצאת כונה ולא העניין כונתדהיינו

 הרמג"א הר"ם בדברי הבין וכן לצאת, כונה על לה דמפ' בדבריו  שהבתהרמב"ם

 והוא דהרמב"ם, דלהיניה מריהטא משמע הוה דהכי ואיברא ע"ש. ד' 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 כדרכובתורה
 כונת ולא לצאת כונה לא כיון דלא ואף העניין כונת א"צ דכשאר דה"קלהמב
 בדברי פי' דהכ"מ כתב שם והרמג"א צריך, מיהא כונה דשום תימא דלאקריאה
 מל' כן משמע ריהטא דלפום דאף ביה אידון מאי ידענא ולא לצאת כונההרמב"ם
 מדכתב והוא העניין לכונת לה מפ' הכ"מ דגם לומר אנו מוכרחים מ"מהכ"מ,
 ודברי העניין בכונת איירו כתנאי דפסקי אחריני אמוראי התם דאיכא דאע"גשם

 אמורה נמי דמלתיה ר"ל אמוראי, הנך בשיטת אזיל דהכא לומר מוכרחיםהרכ"מ
 דכונת להך פסק דלא דהרמב"ם פסקיה על תיקשי דאל"כ העניין כונתלעניין
 השמיטו. ולמה מנייהו חד בשוםהעניין
 שהרב אלא הרמב"ם, בכונת שלי"ת לדעתו שכיונתי ס' סי' להרפ"ח הויוחזי

 דפשיטא וכתב בתורה, קורא היה אפילו שכתב הרמב"ם ל' בנעימה הבליע שםז"ל
 ביה. אידון מאי ידענא ולא יעמ"ש הק"ש בכל לצאת כונה צריך הר"םדלדעת

 כמה דכל בידי עלה ולא העניין כונת לעניין הר"ם לעטון להמב הרבהוחתרתי
 כוונה על דאיירי לומר להמניה דדייק אשכחנא הר"ם כלשון ועייננאדדייקנא
 לאשמועינן אתא דרבותא דמשמע כדרכו בתורה קורא היה מדכתב והואלצאת,
 קריאת כונת איכא דהא התורה דקריאת אדעתא שמע פ' לקרות כשהתחיל זודלא
 ופ' הקודמות כפרזטיות קורא שהיה דהיינו כדרכו קורא היה אפילו אלא שמע,פ'

 כדרכו, הך מתישב אינו העניין כונת על נפהש אם אכל יצא. קאתי ממילאשמע
 מעיקרא כדכתי' עכ"ל אלא עמו, בל ולכו כה לקרות תורה של דרכה היא כךדאטו
 נמי ואפשר בשאר. כונה שום בעינן דלא לאשמועינן ואתא לצאת, כונה עלדאיירי
 קורא במשמעות אין עכ"פ ליה, דסמך להגיה קורא לאפוקי דהיינו כדרכו כךלפ',

 וכדכתי. מבין באין שקוראכדרכו
 דלעניין הרשב"א דכת' ממאי דעתין ליתובי עלן רמיא חיוכא בדידן אנןומ"מ

 מצאתי ולא שיגעתי חיכי יהגה ואמת ע"ש, פ' משאר א' פ' שנא מאי לצאתכונה
 שנסבול או חלק להניחו שלא כדי לומר נלע"ד היה זה זולת הרמב"ם. דעתלישב
 עובדא הווה ובדידן הרואות, שענינו מה לפי דוחק כ"כ שאינו מה הלשוןדוחק
 מ"ד מצינו הגמרא בחכמי וגם ולחוץ השפה מן אלא אינו ולמודינו קויאתינושכל

 בגו דיומסין מני דהוא אמר ואידך למודים. מטינא דכי לרשאי טבותאמחזיקנא
 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 ליכו אל תת מבלי פי'פירזט"י
 ק"ש לעניין בש"ס איתמר דלא מאחר לבארו הוצרך ולא צריך לצאת דכונהנימא
 הפר"ח.וכמ"ש
 שיהא שא"צ לומר היינו יצא כדרכו בתורה קורא אפי' דבשאר שמ"ש נאמראו
 לשם הק"ש כל קורא שהוא בפ' שכיון כיון אלא מצוה, ל,טם ופ' פ' בכל והולךמכוון
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 דאף בלומר א' בפ' ליבו שיבויין והוא ובתב ל,שונו בסוף דמהדר והיינו דיו,מצוה
 עלה ק- עליהם, א' פ' בקרהתת לבוון צריך מ"מ לבוון, א"צ עצמודבקריאת
 והעולה לישב, שבתב שופר מה' בפ"ב להרל'מ שמצאתי עד לע"ד, תחילהבמחשבה
 ק"ש עיקר דאין דבתב שם שהזביר המלחמות ס' מדברי הנראה לפי שםמדבריו
 א' פ' במו חובה אינו מ"מ התורה מן דהוי דאף נימא או השאר ועל א', פ'אלא

 דסבר נימא או בשמו, המפר' הבהתוהו ספר קרית בס' במ"ש התורה, דעסקדומהת
 ראיתי אחרן ועד י"ג. הל' בפ"ב והרל'מ ס"ג, סי' הרב"י וכמ"ש דרב'דהשאר
 א' פ' אלא התורה מן דאת דסבר בהניח דהרמב"ם להך דתר ציון ראשוןלהר"ב

 חכמים שדברי ואף לידחק, וא"צ בפשוטן הרמב"ם דברי אתו דלפי"ז קאי,וקחטטא
 ההדיוט. מן להביא מצוה מ"מ ועומדין מוחזקין הם וכבר חיזוקא"צ

 והוא התורה. מן פרשיות הג' בל אין הרמב"ם שלדעת להוביח דנלע"דוהוא
 ציוייו שדובפל בתב ולא ובו' ביום פעמיים ק"ש לקרות ר מ' המצות בס'מדכתב
 ואין צ"י ציויים שהובפל בהו דבתב דהני ואיברא ע"ש. ומזוזה תפילה גביכמ"ש
 מדברי להוביח 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' שבל שדעתוהרמב"ם

 ק"ש חכמים בלשון שנקרא דמה דה"ק להשיב חש ק"ש, הנקראת היא סדר עלאלו
 זה סדר ע"ב דהא תדע בש"ס. ביוונו 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 דצריךדביון
 התורה מן שאין הר"ם שדעת ראיה עוד להבהת נראד והיה דוק. חבמיםכתקנת
 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 דאיבא דמשום ועכ"ליקראנו,

 דאורייתא. ק"שמהא
 קבלת דלעניין טעם[ ]דנותן דנ"ט דאפשר ראיה מבאן אין קה~טא לפוםומיהו

 לדעת אפילו דהא עדיף, ישא"ק להקדים דאפשר במה בל שמים מלכותעול
 ביה דאית א' פ' דשאני נשיאה דר"י ההיא פי' התורה, מן פרשיות הג' דכלהאומרים
 תיקשי ואבתי שם. מ"ב והר"ב ס"ז סי הרפ"ח ובמ"ש שמים מלבות עולקבלת
 א"ו עמ"ש, עליו קבל הוא זימניה יומא בוליה 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 דקחשטא דעתי אחוה מ"מ מכרעת ידיעתישאין
 למנקט כדי לסתום הר'ם בא דלא לגמרי, בישן דאיירי הנזכר הרב בדכתבנראים
 הרמב"ם. בכללי מלאבי יד להרב ועיין דש"ס,לחשנא

 ק' והדבר מתנמנם, בל לדיני התם כפליה אמאי כ"מ הרב דברי לפי ק'ועוד

 דהיינו ישן האי נפרש אי אבל מרן, כמ"ש לגלויי כדי לגמרי דכפליה לומר'בעיני
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 כהלכתה, שלא מקוראה כלל קוראה כשאינו עדיף דטפי דסר'א ניחא, לגמרי"1ן

 חזינן פורתא דייקנא כד אומנם א', בהשקפה כתבתי כ"ז מתנמנם, איצטריךלהכי
 לפי מכריעות ראיות אשכחנא דעתאי יהיבנא וכי מרן, דברי לדחות כדאי בזהדאין
 מנ"ל תיקשי א"כ היא חדא לאו ודא דדא אקוא 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 כשינה נאנס אירייא מאי וא"כ ולקרותה, להזור חייבחייב
 לפי לשמוע קשה וביותר אחזו, 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 לה1כ, אפשר והיה כ"כ ק' הוה לא אותו מצערין דאיןלהההע

 מצער הוא לא טפי נפשיה מצער הוי קמא בפסוקא דהבא בש"ס התם דמייתולמאי
 דלמצטער ולומר חכמים דברי לקיים נפשיה מצער הוה דלא 16מוע וקשהנפשיה,
 ולמאי מרן, כדברי לומר כורחך על אלא עכ"ל[ ]אע"כ מסתברא לאפטרוהו
 לענין הרמב"ם דעת להכריח בידינו שאין באופן לה1בו יש בקל דבריו עלדהקשינו

 אלא דא"צ כוונה לעניין דפסק מההיא אלא דאורייתא הוא לבד א' פ' איק"ש
 א'.פהטה

 בדבריו עיין דאורייתא הם פרשיות הב' דכל ראיות להכיא 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' ברכה מחזיק בס' רואי אחרי לתומי בקסתומשכתי
 אעמוד לא גדולים במקום ליבי אל אני ממרתי הפר'", ראיות כל ג"כשדחו

 שיח בנועם להזות בידנו מצוי הס' אין וכעת בו להתגדר מקום לי הניחו לאשבודאי
 ע"ג נ"ג ד' שם כהן מנחת הר"ב שהביא הראיה לה1ב לי הניחו מקוםר'ק,/ומ"מ

 דבריו יהא ולו ע"ש. ומזוזה מתפילין וחיליה התורה מן פהטיות הג' דכל והנהד"ה
 מצריך דלא יעשיה רבי לדעת דעתין ליתובי עלן רמיא חיובא מ"מ דינאלענין
 ניחזי פורתא דייקינן דכי קאי וקח1טא דרבנן ק"ש למ"ד וכן א', בפרק אלאקריאה
 כדאיתא, והא כדאיתא דהא עכ"ל הא איריהנ, דמידי כלל מכרעא לא דהאאנן

 תורה לדברי בש"ס דדרשי בנכם את אתם ולמדתם וכן לבניך מח1ננתם לזהוהראיה
 כ' י"ג ד' ע"ש העשיה, רבי בדעת בש"ס מפורש וזה ת"ת( ה' ריש 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 עלחזומאחר

 דוקא היינו כוונה צריכות דמצות דס"ל דאף דהרמב"ם, מלתיה שפירמתרצא
 שם. לציון ראשון הר"ב וכמ"ש כוונה בעו לא דרבנן מצות אבל דאורייתא,כמצחז
 רבא צריכה לדידי לדרבנן דאורייתא בין כוונה לעניין דרננן חלוקא הךומיהו

 ע"ד הרב"ח ניהו הוא זה כעניין המדברים ראש והנה לי, וירוח אדברהואמרתי
 כתב לצא, מתכון בלא דאכלן דפסק במאי עליו הרב"י תמיהת לישב תעה סי'הטור
 הוא הלא הפי'ח ראי" ולחמ זצללז ~תונ ב~'ע ניר * זצ* הלא ע'ר 4משד הנ~ף מ חפוואם

 עמזץ.לנוס
 אנשי עתבתם דוקשרתם פשוך וסו דאל'כ נבר לא צתבתם וקשרתם  דדרשעז ומדזה תפי ישאניעכיל
 חיק. ומעזה כחפי ללןכתבען
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 בלא אבלן דלדידיה צ"ל ה"נ בוונה צריבות דמצות דס' הרא"ש דלדעתהרב"י
 להו אית דב"ע דמשמע דיצא סתם לכתוב לריב"ה הו"ל לא וא"ב יצא, לאמתבוון
 דהוקשה מאי מלבתוב להתאפק יבולתי לא הרב"ח לדברי בואי קודם והנההבי.
 ריב"ה ע"ד הרב"י דהקשה במאי ראשונה יצא זה אלו, ורב"י ריב"ה בדברילע"ד
 צריבות מצות באי תליא מתבוון בלא דאבלן דהן הטור בדעת הבין דאםקלע"ד
 דהא אדידיה, דידיה ליה תיקשי סתם לומר הר'ל דלא ליה אדמקשה א"בכוונה,
 דמצ"ב. תקפט בסי' פסק גופיהאיהו

 צריבות דמצות פוסק אי הרמב"ם בדעת דנסתפק במאי אליביה תיקשיחעוד
 שבתב ך' ה' שופר מה' בפ"ב דעתו גילה הר'ם והלא ספיקא, ומאי לא. אובונה

 עב"ל א"ו להוציאו, והמשמיע חובתו ידי לצאת השומע שיבוין שצר-ךלהדייא
 ומרור מצה אבילת בין ליה דשני ועב"ל אנפשיה, ומוקי דדחיק הטור ל16תשבקיה
 אי הר"ם לדעת דמסת' הוא ובהא זה בסי' הרב"י הביאו הר"ן ובמ"ש מצותלשאר
 דאף דס"ל והרא"ש הר'ץ דעת הביא וע"ז לא, או בוונה מצריך נמי דאבילהבמידי

 הרב"י. תמיהת לה אזדא ובזה הטור לשון לפרש בנ"ל בוונה, צר-ך דאבילהבמידי
 אי הרמב"ם בדעת ונסתפק דעלה במאי ריב"ה ע"ד לע"ד קשיא הא קשיא איאלא
 או דמצ"ב דסבר משום הוי אי יצא לא חוליו בשעת מצה שאבל דנבפה דפסקהאי
 בתב בהדיא והרי ספיקא, דמאי המזון בברבת ורגלי ידי מצאתי לא עניא ואנאלא,

 הא משום )אי המצות מן פטור שהיה בשעה שאבלו 0ת1ום דנבפה טעמאהר'ם
 ומש"ה בטעמא, מלתא הרמב"ם בדברי הטור גריס הוה דלא אמינא הוהלחודא
 מידי בין דמחלק הרמב"ם דעת מפרש דה"נ היא( בלבד זו דלא אלא בטעמונסתפק
 יצא גויים שאנסוהו בגון בונה בלא מצה דאבל שם מדפסק מצות לשארדאבילה
 פרסיים דבפאוהו מהך דהא בוונה, בעי לא דאבילה דבמידי דסוכר בהדיאהרי

 אף אצ"ב מצות אי ודוקא דיצא, 16יר לתוקע ומינה דמאצ"ב בש"ס התםהוביהו
 ודוק. דמצא"ב בהניה אלא יוצא אינו מ"מ ר'ה והיום שופר שההעדידע

 מדבריו דמשמע תע"ה בסי' הלבוש להר'ב שראיתי לפי בן לדקדקוהוצרבתי
 קשה ביון לזה ואי ע"ש. צ"ב מצות במ"ד דליתי דבפאוהו ההיא להשוותשרצה
 להרב ראיתי קצהו אפס ריב"ה ע"ד דקלע"ד הך כתבי ואחרי דבתי, מדיוקאלע"ד
 היה ר"פ להרי"ף סביב אשר הגבורים השלטי מינהו ורמז שופר מה' פ"בלח"מ
 באמור הטור בעד לישב ליבי אל אני נתתי הנושא חומר ולפי ע"ש, ג' אותקורא

 ובמו יצא דלא פרסיים בפאוהו בדין הרמב"ם כ16ון גריס הוה דהטורדאפשר
 אי ואפילו ע"ש. ההלבות מן נראה שבן ובתב שופר מה' בפ"ב הה"מ בזהשנסתפק
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 הרז"ה כדעת דסכר דאפשר כוונה שצריר דפוסק מינה לאוכוחי מצי לא הכיגריס
 מהא כן והוכיח יצא י'ח לצאת רוצה שאינו צווח דאפי תקפ"ט, סי הרכ"יהכיאו

 הנז'. ס"ס הרכ"י מדכרי כ"נ פרסייםדכפאוהו
 הייט דלאו כוונה כלא מצה אכל כאומרו 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
 כד' כן לומר הנראים פנים ויש . הרז"ק כדעת דלא יצא דלא הוא ומש"ה י'ח,לצאת

 לדברי מקום אין דכזה י"ח לצאת מתכוון כלא אכלן סתם כתכ מדלאהרמכ"ם
 לא כעת דכפאוהו מהא הרז"ה שדקדק קאי וקחטטא תע"ה, כסי' כאן שכתכהרכ"י
 אלא למצוה מכוין אינו דה"נ 16יר לתוקע דומה הוא לע"ד הנראה דלפיידעתיו,
 כדאי מ"מ הק', דכריו שיח כנועם לחזות כידנו מעד אהל ס' ואין אונסו, ידילצאת
 לה חיישינן לא אי ואף ממני, הוא רק ואם כמישור הוכיח שכודאי 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 כד,טיכראדפתח

 אפשר מ"מ המצות, מכל פטור שהיה כשעה דאכלו מהטום דהיינו טעמאהרמב"ם
 דלעשיית משום היינו המצות מכל דפטור דהא תליא כהא דהא הטור לדעתלומר
 לו יתקעו מצה שיאכילוהו אחרים ע"י אפשר היה דאל'כ וכונה דעת בעינןהמצות
 מת1ום דאי ע"ש, חגיגה כריש כדפיר' פטור דעת כר דלאו דמשום אלא וכיוצא,שופר
 משום דהיינו כדאמרן א"ו פטריה, רחמנא דאנוס ופשיטא עחטים, אינםחייבים אפי דפטורים לומר לן למה להם לעשות חייכים אחרים ואין לעשות כידםדאין
 צריכים דתו"מ שאמרו תרומות דריש מתוספתא למשמע איכא וה"נ לכוין, מצודלא

 ע"ש מחשכה צריך אלא כאמירה סגי דלא שכתכ חס"ד כס' למוה"ר וע"שמחשכה
 מצוה. לשם מחשכה שצריך דהיינומהט'
 ע"ש. לכו ידכנו 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 כשעה שאכלה מפני יצא דלא הרמכ"ם טעמא דיהיכוהיינו
 מתני' מהנהו תיקשי לא הכי נימא ואפילו מכוין מצי דלא משום מינה וה"נהמצות,
 כדאידך למדחי דמצי מהטום לרכה מינה לאותוכי כש"ס מייתי ולא מצא"כ,למ"ד
 אמר לא דע"כ למינור דאיכא והיינו מודו, כ"ע דככה"ג למימר דאיכא הטורדכתכ
 היכא אכל וכו', לכילה 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 לאדגברצ
 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 קחטטאדלפום

 דמחייכ ה"נ דאצ"כ דס"ל דלתנא למימר איכא שפיר אכתי רבא(. אמר ד"הכ"ח
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 ההטור, ספיקא והיינו ולכאן לכאן פנים יש דאכתי נמצא המצות, בכללהש"ו
 לקמן. עוד עיין חלק להניחו שלא כדי כעתבנלע"ד

 ב' ו' ד' י'ת חלק בארץ שמות בס' ב"ח להר"ם הוי חוי וה בעניין נבוךובהיותי

 מכוון אתי דיצא פרסיים בכפאוהו דהרמב"ם דינא דהך חדש, בדבר לידוןשיצא
 גריס הוה דריב"ה לומר צריכים היינו לא דרכו ולפי שהאריך, ע"ש דמצ"כלשיטתו

 בלא מצה אבל הוא הרמב"ם ל' דהרי חדא לע"ד. קשים ודבריו כדכתי, יצאלא
 משמע לא דלישניה ריהטא מ"מ הנוכר, הרב דרך ע"פ לממבו דאפשר ואףכוונה,
 מאי דעיקר דמאתר וע"ק וכו', בגון 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,
 דנתתדש אפ' דחא מנ"ל, ידענא לא לשאול ושלח בוה נסתפק דשמואל דאבוההרב
 ספיקא, מאי ידענא לא אכתי לשאול דשלת דבריו ולפי והודיעוהו, התט זהדין

 א"כ דבשר, מעושה בגט דגרושין ב' בס"פ הרמב"ם שכתב הטעם לפי אנןדנחוי

 מעצמו הגוי דכשכופהו טעמא ועכ"ל גוי, ע"י דקס"ד מ"ש ישראל ע"י שנאמאי
 בנים ואם גיטין. בטיב בקיאי כ"ע דלאו ומגרש, גמר ולא הוא דינא דלאוסבר

 אכתי ולפי'ו דיצא, ופשיטא למימר, איכא מאי מצה אכילת כגון מצות בשאראנחנו
 דמצה, מהך מידי למישמע דליבא מאחר הרב שהביא הרמב"ם על מרן קושיתהדרא

 יוסיף הנני מצה שיאכל שכפאוהו יהודים דלימא שהק' הנז' הרב עלה דאתיולמאי
 כונה בלא מצה אכל לימא בפאוהו נקטו אמאי ליה שלהו 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 בוונה.לעניין
 דידיה וק' ע"ש, מצא"כ כמ"ד דפוסק מדבריו דנר' מ"ב ד' 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"ד דאפילו באמור לישב אתוה אני ואשרבוה,
 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 ומןוהגיע
 כלל מצוה לשם מכוין דלא בשוטה וח"נ מצוה, לשם איכון דלא מרור אכילתעל
 לומר רבא הוצרך הכי ומהמום 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"ב בתורה, לקרות הוא שדרך ק"ש כמו מצוה לשםשלא
 לשם מכוין שאינו מעשיו מתוך מוכח לא בהאגבהיה וגם מצוה לשם אלאלינטל
 לא לולב הגבי דאמרן דהך )ואיברא בפי' כונה דא"צ מודו עלמא כולי ובכה"גמצוה
 כתב תמרים כפות בח' הארץ שמות והרב בזה. יודה הרמב"ם ואף מתת.(מוכח
 דהיינו י ה' שגגות מה' בפ"ב פי מדלא בפי, לכוין צריך בלולב אף הרמב"םדלדעת
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 בו לצאת כדי דבאומרו אירייא לא הא משומ אי עניא ולדידי בכלי. אובהפכו
 מה' בפ"ז דפסק אמאי וסמך בו, שיוצא אופן בשומ יצא לא דע"כ נשמעממילא

 מהםיגביה אמר מדלא כיון, לא אפילו דמשמע יצא, אלו מינין ד' דמגביה ט' ה'לולב
 אנו ואין אביי, אמר ד"ה מ"ב ד' שמ התוס' קחשית מתרצא דרכנו ולפילצאת,
 דפ' אהך הרע"ב על הרתי"ט קושית מתרצא וה"נ מיניה קבלה דאבמ לומרצריכימ

 ע"ש. הגזוללולב
 הוצרכו דמש"ה עלה דאתאן מאי שפיר מתרצא הנאמרימ הדברימ כניםואמ
 דא"צ אמרן דהא מהםומ מתכוין, בלא מצה אכל באמר להו סגי ולא כפאוהולומר
 שאוכל דמה מוכיחות וידיימ לדבר רגליימ יש דאז כפאוהו אמרו מהם"ה בפי'כוונה
 בלא מצה אכל אומרו הרמב"מ כיון נמי ולזה י'ח, ולא אונסו ידי לצאת כדיההא
 ומ"מ וכדאמרן, כונה בלא לה משכחת לא הכי דבלאו וכו' שאנסוהו כגוןכונה

 יהודימ בכפאוהו לה מוקי לא אמאי לתרץ הנז' ב"ח מוהר"מ לדברי אנוצריכימ
 דהיינו נלע"ד דהכא גויימ בכפאוהו ומיהו מעליא, כונה הוי דביהודימ שמכדכתב
 שמ הנז' לדהרב איתא דאפי שמ, הנז' הרב כמ"ש ודלא כונה בלא אףלהכשיר
 רוצה היה שלא עסקינן ברשיעי לאו דהכא נלע"ד מ"מ נינהו, עשויי בנידגויימ
 מחמת היתה שעתא בההיא אכילה דההיא אלא גויימ, שכפאוהו עד מצהלאכול
 ובכה"ג מצוה, לשמ מצה לאכול דעתו ולעולמ בכונה שלא שהיתה דנמצאהכפייה

 יצא, ואפי'ה כונה בלא חשיב אלא גרושין מה' ב' דס"פ דהרמב"מ טעמיה שייךלא
 הה"מ. כתירוץ או הר'ן כתירוץרעכ"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 האי נכפה. גבי לספיקיה נקט אמאיא"כ

 בדברי גריס דההא לאוקומה ק' שהדבר גם ומה נכפה, גבי לספיקיה נקטאמאי
 מסתפק לצאת כונה על דלא לומר טפי נלע"ד כעת אע"כ כדאמרן, יצא לאהרמב"מ
 הר"ן בה דפליגי לא או מצה אכילת כונת בעינן אי אלא הרמב"מ, בדעתריב"ה
 הרב"י. )הרמב"מ( הביא התי בשמורי'ו

 התמ דהא ממני, נפלאו התו' בשמ שכתב אלו ירוחמ רבינו שדבריואיברא
 לתקרע נתכוון דכשלא מודה מאצ"כ אומרת זאת דאמר לרבא דאף מוכחבש"ס
 לא שופר קול ושמע חמור קול לשמוע כסבור וכן יצא, דלא תקיעה בידורעלתה
 הן בקל כןש"ש להוכיח ונל'ש ודוק. מנבח דקא ד"ה כ"ח( ד' )ד"ה בתו' ע"שיצא,

 כדעת דסבר ההא הרמב"מ בדעת דהטור דספיקיה לפרש אפ' שיה?ה אל~חות.
 ההא חול או ההא חמץ סבור דבנכפה לנכפה, כפאוהו בין ליה דשני והיינוהר'ן,
 בני ויועתי לעיל כדכתיבנא כה"ג מודה ר"'ו ~עת אף דילמא או יצא, לאומש"ה
 השאי למזגי מצינא דלא אעשה מה אבל יפה, ושתיקותי דאמרי היא מילתאדלאו
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 רמיא דחיובא דקמן במאי גם ומה הא', דברי לישכ בזכותא שמהפכנא עד מדיאאבי
 ומו"ר חמפא, דלאי ואנא ח"ו כטועה לריכ"ה נשוי דלא היכי כי דעתין ליתוכיעלן
 עילאה. יתקלמ ומיניה ומיני מרגניתא ישכח רכאאיהו

 תמיהת על לתרץ דכהב מעיקרא עלייהו דאתינן הרב"ח לדכרי נבא הכאמעתא
 פי איך ידענא ולא לחודיה, אמרור קאי יצא מתכוין דבלא הטור דפמק דהאהרב"י

 עוד ומ"ש כהו. דאיירי ומרור אמצה דקאי מללו וברור אכלן דקאמר הטור כלכן
 איתמר דלא משום מצה לענין היינו כ"ד ראוהו כפ' דריו"מ מילתיה דמייתידהא
 כאידך יעשה מה ידענא לא ע"ש, לדחות ויש כוונה דצריך דריו"מ כמילתיהכפי'

 כונת דמצריך כמוגיין מדגר' דמצ"כ, דמ"ל דמוכח הרא"ש שם דמייתידריו"מ
 שופר כין דריו"מ אליבא לחלק ואין עמו. נמוקו דריו"מ כתכ ואהא ומשמיע,שומע

 דאמרו מוכח לולב דגבי אמרת דהא דרבנן, 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 הרכ"י תמיהת ולישב הוא דוקא מרור גבי דקאמרומצוה

 דממפ"ל דכיון לציון ראשון כעל הרכ כתכ וכן הרב"ח, שהעלה ומההנלע"ד
 ממור זה כלל ככר אנן לקולא, וכדרבנן לחומרא בדאורייתא פמקו הלכתאכמאן
 עיין לחומרא. אזלינן כדרכנן ואף מ' חשיכ לא ידיעה חמרון מחמת דמ'כידינו

 הכרה ואין ודוק. ע"ש ורכ"ו רכ"כ קה"י וכמ' תמ"ח מי' אריד כמ' אלגזילמוהר"י
 כדכתי. מזה הפך הרא"ש דדעת*מר

 הרב"ח דכרי על כהב הוא שגם זה, מי' להרפ"ח ראתה עיני כ"ז כתכיואחרי
 שבכלל ואיכרא ע"ש, אירייא דלא הגיול לולב דפ' מההיא דהכריח מאי4נניין
 דמצריך כ"ד ראוהו דפ' ברייתא מההיא דאי הרואה אנכי כעת מ"מ דכרי.דכריו
 לא נמי ב"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 מוכרח ויה הרו'ה משםכ"ד
 דכתי' מאי ומ"מ אומרת. זאת רכא אמר ד"ה תו' עיין לרבא מזה הקשו לאאמאי

 הרי"ף מפמק מוכרח הדכר שהרי ממקומה יזה לא א' 0הטנה אכתיכעניותין
 ודוק. לדרכנן דאורייתא דבין חלוקא להך ליתא אלמא לולכ, גביההרא"ש

 וחזי מפיקא מטעם לדרכנן דאורייתא כין לחלק לן איתכריר לא דאכתיכאופן
 של א' פ' בין לחלק דעתו הוא שגמ מדכריו שנראה כ' מי' בישנות למוהרדכ"יהוי
 כד' הכין שכן וכמו לדרבנן דאורייתא כין דמחלק הך דהיינו ומש' פ', לשארק"ש

 נוקפי לכי בדבריו עוברי ומידי לדבר. ראיה הכיא שלא אלא תקפ"ט מי'הרבה"ג
 לשיטתו מכוון דליתי מצה ואכל כפאוהו גם הרמכ"ם פמק לישכ מ"שכראותי
 במחשבה עלו כצלמן כדמותן ממש האלה הדברים כי בשמים ועדי ע"ש,דמצ"כ
 חדא כן, לפרש לי הוכח דלא מלכתבם מיני אחרו נמגו דשוב אלא תחילה.לע"ד
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 לימא או מזה לישתוק הרב בדברי ואי בוונה" בלא "אבלן שבתב הרמב"םבלשון
 שביון מדעתינו אומדנא מחמת דיצא בש"ס סתמא לומר לנו דלמה וחו באונס,אבלן

 קורא היה פרק בריש בדאמרו יצא, לא לאו ואם יצא ליבו ביון אם ולימאנשייליה

 ודוק. ק"שגבי
 הוא שגם אלא, ד"ה שם ס"ב סי ח"ב צדק משפט בשו"ת הוי חזי אחרןועד

 מאי לישב זו מידה לידי ובא לדרבנן, דאורייתא בין בונה לעניין לחלקכתב
 דאף להרא"ש אשבחן דהא מידה אינה זו ולעוק"ד ע"ש. הרא"ש ע"ד לודהוקשה
 גבי לריו"ס מדאשבחן צ"ב דמצות ראיה אייתי בר'ה דהא בונה, מצריךבדרבנן
 דריו"ס, לברייתא לה מייתי ע"פ בפ' ובן עמו, נמוקו וריו"ס בונה דמצריךמרור
 היה דאבתי ואף דרבנן. בזמה"ז דמרור אף בריו"ס דפוסק מתט' דברים שלופשטן
 שהביא הראיה מ"מ התורה, מן עיקרו לאין התורה מן עיקרו בין לחלקאפשר
 דסובר הראב"ד דאף לך אימא דלעולם מברעא, לא לע"ד בברבות הרא"שמדברי
 דלא מלשונו משמע וה"נ בזה, הרמב"ם על השיג מדלא למשמע ובדאיבאדמצ"ב
 דלא היא הראב"ד קושית בונת אלא הר"ש, במ"ש דאצ"ב מצות משארהק~עה
 לו, עולה בלל ביון לא דאפילו בונה חסרון בשביל נפסדת הברבה שיהאאשבחן

 ולזה בהו, מכוני הוו דלא אשבחן הגמרא חבמי דאפילו י"ח ברבות לענייןבדאשבחן
 ביון בשלא ומ"מ אחרח לברבה הבונה שעיקר לגריעותא דא דשניא הרא"שמשיב
 אמרן דהא איבא לעולמ לצאת בונה אבל העניין בונת הוא ביון שלא דמה יצא,בלל

 בג' ד' גיטין התוספות בדברי לדבר סמך מצאתי ובעת בפירושו. דסתמובעניותין
 בלשון ועיין ודוק. ב' זבחים ועהן שם, עיין ובו' אדעתא בובבים 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, בדקאי לדרבנןדאורייתא
 בעד לתרץ נצטרך ע"ב דלפי"ז תקון, דאורייתא בעין רבנן דתקון דבללדרבנן
 יבחר. והבוחר מעיקרא בדבתיבנא צ"ב אין הק"ש שבשאר שכתבהרמב"ם
 בונה בעינן א' בפ' אפילו אי תליא בפלוגתא מילתא דהא האר'ש מןועלה
 למאן דאף אלא לא. או מצ"ך אי והפוסקים ואמוראי חנאי בה פליגי דהאלצאת,
 בזה מודו הפוס' ובל הרשב"א במ"ש העניין, בונת מצריך לצאת בונה מצריךדלא

 דאפילו יצאנו לא ספק מדי דאבתי באופן ומהלך, ישן גבי הרמב"ם מפסקבנראה
 בונת אף בלל יבוון שלא ע"י לא אם הפוס' מן במה לדעת יצא לצאת יבוון לאאם

 אינו לדרבנן דאורייתא בין לחלק מרן שדעת תקפ"ט סי' הרפ"ח )ומ"שהעניין
 לצאת שלא בפירוש שיבון ע"י או ע"ש(. הרמג"א במ"ש לומר אפשר דשפירמוברח
 ע"ש. הגזול לולב בס"פ הרא"ש כתב ובן תקפ"ט, סי הרב"י כמ"ש יצא לאדבבה"ג
 לבוין דיצטרך והא אלו. הרא"ש דברי שפתיו הל על עלו שלו הרב"י עלומהתימא

 ביון שלא בל הבי בלאו אבל בשבמל"ו, יאמר אם דהיינו נראה לצאת שלאבפי'
 אומר )לומר( דבשאינו דידן, נדון על מ"ו סי' הרב"י ובמ"ש יצא לאלצאת

 ומיהו בשמיחדים, ישראל שאומרים דברים סיפור אלא שאינו נראהבשבמל"ו
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 נ"ט, סי' עיין ביחיד שביוצר קדחשה אומרים דאין כמ"ד סבר החסיד דר"ינראה
 ק"ש בזמנה אח"כ שיקרא אף לצאת לבוין מצי דןטפיר 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 כשכהיער אלא כןיעשה
 חשאינן הק"ש על הברכות שאין מנייהו דמייתי הני כל דהא בעיני, קשיםהרב"י
 ע"ש, זמנה שיעבור שירא בגון 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 מכהט שאינם הרשב"א בשם רל"ה סי'הרב"י
 ע"ש. ולאחריהלפניה

 ברכות לבוך 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 להטב ואפשר לגמרי,חכמים
 גמירי רבא כ"ע ולאו זמנה, שיעבור חשש שיש במקום ראוי שכן אלא להקדימהכדי
 מה כל להקדימה שראוי נמי דאיכא מאחר פלוג לא מש"ה בשיעורין בקיאי%א

 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 משום 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, שמשערים לגדולים אלאהללו
 שיעבור מיקרי דלא במקומינו דכגון לאתר אתר בין לחלק דיש נלע"ד מ"מפטורים,

 דהרמג"א ואף בה. לצאת שלא כדי בשכמל"ו, לומר שלא טפי דעדיף אפשרזמנו
 החסיד דר'י בההיא הטור על מ"מ לצאת, מתכוין שאין כיון כלום בכך דאיןכתב

 לעיל שכתבנו מה עם מכוון והלא ע"ש, שם הרב"י מל' וכן קפידא, דאיכאמשמע
 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(
 ות5'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 כהטמע דלישנא 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 בדי קבלה הך רמזא היבא להבין צריך דמילתא אעיקרא דהא א',פ'
 הא, מנ"ל תיקשי דאל'ב אלוקינ"ו. ה' שאומר במה דהיינו שנאמר לא אםלקבלה,

 שיבוין שצריך לומר היינו לאו קעמ"ש לה דקרו דהא תראה אתה להבי אתיתובי
 תחילה עמ"ש עליו שיקבל קורא היה בר'פ מדתנן רעו עליו דיגיד עליו,לקבל
 לך אית מאי אלא קבלה, בהו בתיב לא בע"מ והא מצות, עול עליו יקבלואח"ב
 דיקבל, ה"נ מצותיו לשמוע ית' ציויו שקורא דביון ממילא, דאתי מידי דהואלמימר

 עליו שמקבלו פשיטא אחד שה' להאמין ית"ש ציוייו שקורא דביון בה"ג נמיחהבי
 והוי בעצמו. שקר עדות במעיד להיות שלא בדי מלבדו, עוד שאין מאחרמלבותו
 קבלה, אמרו לא והתם מצות עול בה אית ציצית דבפ' בספ"ק דגר דההיאדומיא
 יקבלנו קעמ"ש ציוי שיקרא דע"י בה"ג וה"נ ע"מ, לקבל ציוי דאיבא פי' הויחהתם
 לומר דא"א הובחנו הרי צוייו, קריאת ע"י ע"מ עליו יקבל ואח"ב תחילה,עליו
 בן לבוין דצריך לומר נפשך ואם אלוקינ"ו. ה' באומרו קבלה בונת לבויןדצריך

 דליתא בש"ס הובחה קצת מם הא מנ"ל, דקשה מלבד מצותו לקיים ציויובקרדאת
 לא תו רוחות ולד' ולמטה למעלה דאמליבתיה ביון ב' י"ג ד' מדאמרינן והואלהא,
 ליה. קאמר לא אמאי קבלה לבוין דצריך להא איתא ואם בפירש"י, ע"שצריבת

 שצריך ולא יחודו מהאמנת מבינייא דאתיא מלתא הוא דקעמ"ש האמורולפי
 מקבלים שאנו לומר היינו לאו אלוקינו ה' דאמרינן דהא לפרשה צריך בו,לכוין
 שיודו א' יהיה אלודינ"ו עבשיו שהוא שה' לומר אלא עלינו, לאלו"ה עבשיואותו

 אלוקינו ה' שהקשו בספרי מפורש וזה ברא"ם. וע"ש במקרא רש"י במ"שבאחדותו,
 בפי 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 לישניולתרתי
 א"ו אלודינ"ו, ב"י והיינו ע"מ לקבל צריך מ"מ ביחודו דמודה דאף אימאקושיא
 האמנה שמתוך מ"ב המצות בס' הרמב"ם בל' היטב באר מבואר ווה בדאמרן.עב"ל
 שהזברנו הספרי ודברי להוסיף, אין עליו בפי' רב ניהו מר ובמ"ש הקבלה,נמשך
 הוא אלודינ"ו שה' שבתב תקי'א סי בדהימטות דוד )בית( דהרב תיובתיה הוו4נ"ד
 מפרש דלא מובח שם דאייתי רש"י לשון וגם ע"ש. אמונה הוא אחד וה'קבלה
 שהוא ד' ובתב בלשונו דקדק שהרי דברים, סיפור אלא לקבלה אלדינ"ו ה'תיבות

 היא היבן מצות, עול עליו יקבל במ"ש יענה מה פי דלפי ועוד דודק,אלודינ"ו
 היבי בי שמו ליחד היא שהמצוה משמע שם דמייתי המדרש מל ובןהקבלה,
 ודוק. ע"ש קע"מ ליתידממילא

 ב"א ד' בברבות לרש"י שראיתי המראה על משתומם עמדתי ב"ז כתביואחרי
 שמים, מלבות בה דלית תפילה שאני אחרינא להןנא שכתב ברהנר'ז, והרי ה"גד"ה
 וחתרתי מיוחד, ולמלך לאדון ה' את עליו שמקבל בק"ש כדאיתא מ"שקבלת
 שכתב מיוחד מלת דרבנו לפי מתישב דאינו בידי עלה ולא האמור ע"ד*ישבו
 מאי א"ב ולמלך לאדון עליו שמקבלו נ0הטך היחוד שמחמת דר'ל איתא דאםרש"י,
 עליו שמקבלו נמצא אלוקינו שבאומרו רש"י דכוונת נראה לבן מטחד. לומרהדר
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 נחזי פורתא דייקינן דכי קאי וקושטא מיוחד, אותו שעושה נמצא אחדובאומרו
 הדוחה ויד מכרעו, לא הקבלה לכוין דא"צ להוכיח מנייהו דאייתינן הני דכלאנן

 כדאיתא הא אירייא דמידי י"ל ע"מ, עליו יקבל ואח"כ מדאמרו דאי לדחות,נטויה
 היא הקבלה דכונת אמרינן וכי רממא. אגב דסיפא לישנא ונקיט כדאיחא,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 ישועוד
 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 דכר 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 דרך אין המצוות בס' הר"ם דברי לפי והנה ולכאן. לכאן פניםבעניותין
 רש"י מל' לע"ד דמהאמע מאי לפום אומנם מעיקרא, כדאמרן לומר יצ"כושמאל,
 דמי אלו, ע"ד קלע"ד שיהיה ואיך השתא כדאמרן. אליביה לפרש צריךדאייתינא
 בה שממליך שמים מלכות לפרש מצי הוה חשפיר קבלת, מילת להוסיףהכריחו
 הוי דהכי משום קבלת, מילת להבין צריך ועוד רוחות. ולד' ולמטה למעלהלהקב"ה
 אלא השם, יחוד אמרי היחוד על דאלו מ"ש, קבלת דוכתא בכל דלישנאסירכא
 תיקן וזה העולם, מלך אלוקינ"ו אומר שהרי קמ"ש איכא בבהמ"ז דגםדק"ל

 ודוק. מבהמ"ז הק"ש למעליותא אישתני דבהא מיוחדבאומרו
 אבי'ר. נפלאות מתורתו ויראני משגיאות יצילני האראל וצור כתבתיהנלע"ד

 ס"ט. פאפו יצחק בכ"ר אליעזר המעתירכ"ד

 וסימן

שאלה

 או שהה ואח"כ זמנה תתי תפילתו לגמור שיוכל בסוברו להתפלל שהתחילמי
 לגמור יוכל אם האיש שאל שאול זמנה. עבר כך שבתוך עד בתפילתושהאריך
 לו. או בהיתר והתחיל הואילתפילתו
 ואפ"ה זמנה בתוך לגמור יוכל שלא יודע כשהיה בין חילוק יש אם תודעניגם
 כעיקר בטעם א"ח תודעני הכל על התחיל. ומהא"ה לגמור שיוכל לכשסבורהתחיל,

 חשכמ"ה.דאורייחא
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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 ולי'י יגמור בהיתר שהתחיל כיון סבר דר"אור"י,
 בהיתר, שהתחיל 0תאום 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 משום 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 להשב 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 לחטב כדי ואומנםועמ"ש.

 מלאכתו, בנגמרה היינו ור"י ר"א פליגי כי הש"ס דלמסקנת בהניח היאויסודתו
 יגמור דלא כר"י הרמב"ם פסק 01תא"ה לאכילה, בעומד היינו דקתני אשכולוהך

 שבת אין אפ"ה מלאכתו בנגמרה אפילו שבת גבי אומנם דוק. שיעשר עד4נולם
 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 אדרבאועמ"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 איהוההרי
 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 בפרחאו 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 במקומחו ומ"ש עליהם, עברבשלא

 שטמנו לתטקות דמיא ולא לריא 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 לריי אומש בר'ת, ואתידר'א
 מאי דלפי שבתב דתרומות בפ"ח להר"ש שראיתי לפי אלא לזה הוצרבתי ולאפליגי.

 לפי'ז שבת, לצורך שלא ליקט אפילו טובלת, שבת דלריו"ח בירחילמידאמרינן
 יע"ש. בהיתר שהתחיל מפני אלא אינו יגמור למ"ש דאמר דהא לומרצר-ך

 תיובתיה הוו הירושלמי דברי ולע"ד איבא צריבותא מאי ידענא לא עניאואנא
 אומר שר"א אלא בהיתר, שהתחיל משום ר"א שאמר לא נתן, ר' תני התםדאמרינן
 היינו לאו שבת למושאי עד ימתין אמרינן דכן מובח ע"ב, שבת למוצאי עדימתין
 כלא דפלוגתייהו איתא דאם להקשות ואין ודוק. בהיתר שהתחיל משוםטעמא
 גופיה בשבת ליפלגו מע"ש, כאשבול אובל בהיה פלוגתייהו למתלי להו למהיחדום
 דמוכחא מע"ש אובל שהיה נקט דלהכי לומר יש לזאת אי ור'ל, ריו"חבדפליגי
 שיגמור ר'י אמר ומש"ה מבע"י לאובלו התחיל שהרי לשבת, יחדו שלאמילתא
 חצר גבי צ"ל וה"נ ודוק. יעמ"ש מ'.ו בסי' זצ"ל למוה"ר בן מצאתי ושובלמ"ש.
 קבע, ולא לחצר כניסה חשיב לא מדעת שלא שהכניסו 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 דמובחא 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 פרכת לפרושי גבן פש דמעתאאלא
 והנה שפירש. כמו הרמב"ם דברי ופירש מוה"ר אתי דעלה הרמב"ם בדבריהרב"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 שהלכה הר"מ שם וכתב יגמור. לא אומר ר"א יגמור אומר ר'י שבתוגבי

 יגמור ר"י דכשאמר ר'ן דפל מאי לפי לפסקו ממש מכוון הוא וזה יע"ש.בתרוייהו
 דמייתי המשנה זה דלפי דמית אליביה לפרש רבא צריבה 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 שבתמבי
 לה ודחי מלאכתו נגמרה בשלא קבעה דשבת לרבנן לאובוחי בעי הוא דהאניחא
 קבעה, דלא משום והיינו יגמור גבי ר"י במת' קתני וה"נ קבעא, דלא אלאדליתא

 גרסת דלפי כתכ נמי דאלהו מ"א בסי' שם זצוק"ל לכמו"ה הוי וחזי פריך.ומאי
 חורפיה דאגב ולעד"ן יעמ"ש. פירוש לשום וא"צ לפסקו מבוון אתי במת'הרמב"ם

 לפרש לפנים צריכה עדיין הרמב"ם גירסת לפי דה"כ מוה"ר דק לא הוא רבכי
 וברכתי. הש"ס פרכתאליביה
 קשים לע"ד דבריו מ"מ הש"ס, רומית לישב שרצו התם ליה דחזינןואף
 יע"ש דמוקצה כדר דר"י מבוון דאתי נלע"ד להיב שרצה מה לפי דאףלהבינם.
ורוק.
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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' מרה~א ואחד לאידך בין וקבעה למימר דבעי למאן בין דתלמודאסתמא
 מרהאא ובה מינה גופא אמת' ג"כ קאי דהרומיא ג"כ משמע וממילא מסיפא,ולאידך
 וכלסיפא

 מאחר הש"ס. פריך דהכי הרמב"ם גרסת לפי לישב נלע"ד לעצמיוכשאני
 דהא קבעה דלא לחצר דכ"ש עכ"ל א"כ קבעה, לא שבת דר'א דלרדאמרת
 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 ריי סבר אלמאיגמור,
 אלא ורמנהי בלשון להקשות ליה הוה לא דא"כ תשיביני ואל דר'א, אדר'דר"א
 דרבנן טעמא לאוקומי בעי דלא האמורא על אלא אינה דהקושיא מתיבי,בלשון
 ק' נפשך דמה רמיה לשון למימר נהני דשפיר תברא לא הא קבעה, דשבתמשום

 הא כאן ועד מכאן דאמר נהעום דוקא דרבנן דטעמייהו אמת דאי אמתני',מתני'
 נהעום דר דטעמא אמרת ואי חצר, לגבי מדתני קשה א"כ קבעה, לא שבת הכיבלאו
 לפי יגמור ריי דאמר שבת גבי במתני' תו מדקתני למרמי איכא אכתי קבעהדשבת
 ודוק. שבת קבעה דלא דמש' הר"םגר'

 מלאכתו, נגמרה שלא משום דריא טענו היינו דלאו הש"ס ומ"שנייהעם[

 לומר וא"א לחצר, חוץ לצא אלא בחצר יגמור ר"א דלא אומר ר"ן עלהמדקתני
 נמי בחצר אפילו להצר חוץ אירייא מאי דא"כ מלאכתו נגמרה שלא משומטעמא
 וכן הכא, למימר הו"ל וה"נ שרי, בחצר דאפילו דמשמע דמקמןרות פ"ג ברישכדתנן
 ובשבת החצר בתוך שרי מדלא א"ו יגמור, בשבת דאפילו למימר הי'ל שבתגבי
 לפרש ונלע"ד איכא. אחרינא טעמא הכא וע"כ מלאכתן, נגמרה דאייריש"מ

 מדעת שלא לחצר בשנכנס דאיירי רצ"ל דיגמור חצר גבי סבר דר'אטעמייהו,
 שיהו לה נהעכחת דלא דכיון לר'א ס"ל ומש"ה מדעת, שלא שנכנס דשבתדומיא
 מדעת, שיהא בעינן מעשה הך הלקי לחצר דכניסה מעשה ע"י אלא קובעתהחצר
 לאוכלו בדעתו שהיה אף קובעת ה"נ ממילא קובעת דשבת דכיון שבת גבימשא"כ
 רבי אומנם יגמור. לא תו שבת שנכנס כיון ומש"ה לשבת, להניחו ושלאמע"ש
 שנכנס כל נהע"ה קובעת דחצר היא הכתוב דגזירת חצר דגבי איפכא ס'יהה~וע
 מידי ומרניא דכניסה מעשה אתי מ"מ בגינה לאוכלו בדעתו שהיה אףלחצר

 משום בטעמא מלתא רבנן אמור איסורו דעיקר כיון שבת גבי נהעא"כמהשבה,
 הכי למימר שייך לא הלכך עונג, דידיה אכילה דאיקרי עונג לשבת וקראתדכתיב
 דספק ר'י ליה קאמר כי נהעא"כ בשבת, שיאכלנו ואפשר לשבת דמוכן במידיאלא
 והו"ל קובעו השבת דאין אה"נ למ"ש, ויניחנו יאכל לא תו חשכה לא ס'חשכה
 ודוק. מלאכתו נגמרהכלא
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 ואם שיעשר עד בשבת יאכל לא שכתב הרמב"ם דברי לפרש אפשרובהכי
 ולאחר דלימא סגי דהוה הרמ"ל בהגהת שם והקשה יגמור. ה"ז למ"שהניחם
 אם לאפוקי כן לומר הרמב"ם דדייק לישבו, אפשר האמור ולפי יעו"ש, יגמורדמטבת
 דסבור או דעת, בלא גם למ"ש והניחו ונמלר שחשכה עד באשכול אוכלהיה

 ואפשר הוא מוכן דאכתי שיעשר, עד יגמור דלא ה"נ עצמו בשבת למחרלאוכלו
 דוקא, למ"ש שיניחנו דבעינן כתב ומש"ה גמיר, דינא דלאו כיון בשבתשיאכלנו
 דאף האמור לפי ונ"מ ודוק. גומרו זה הרי אז בשבת לאוכלו יכול שאינו דידעמשום
 ה"נ היטב חשכה שלא עוד כל למ"ש להניחם שרוצה אמר אם דע פירותבכל

 אנפשיה דשוינהו כל למ"ש מו 14יחודמתני

 מידי ומפיק מעשה דאתי משום היינו חצר גבי דר'י דטעמא דאמרן מאיולפי
 י"ג הל' בפ"ד הרמב"ם דפסק מההיא שנא דמאי תיקשי דלא ניחא,מחשבה
 ביתו לתוך והכניסן ח1כח המעשרות מן הפטורה בחצר לאוכלם תאניםשהמביא
 שהרי לפטור מעשה דאיכא משום דוקא דהתם עראי, מהם ולאטל להוציאםשמותר
 ומפיק דלפיטור ומעשה מחשבה ואתי מחשבה ג"כ ואיכא הפטורה, לחצרהביאם
 לאוכלן הביאן שאם שם הר'ם דפס' דאידך טעמא נמי והיינו דלחיוב, מעשהמידי
 תחילה בשהכניסן נמי והיינו שנקבעו, חברו חצר לתוך והכניסן ושכח גגובראש
 ראיתי ח1וב כדכתי. דלפיטור מחשבה מדי ומפיק דלחיוב מעשה דאית חבירולהצר
 הרמב"ם בדברי הכי לפרש מנ"ל האומר יאמר אמור דאם יע"ש למוהרי"ק לכן

 ובסיפא ביתו, לתוך הכניסן ואח"כ הפטורה לחצר תחילה בהכניסן איירידברהטא
 איתא דאם ותו ראית, ומה לגגו, שיעלם במקום חבירו לחצר תחילה בהכניסןאיירי
 הפטורה בחצר לאוכלן הביאן חבירו וחצר גג נקט בסיפא הרמב"ם שינה למההכי

 דבאומרו חברתה מתרצת דחדא לו אמור אתה אף שנקבעו, החייבת לחצרוהכניסן
 ומשמע הבתים, לפני הוא דסתמו כהטתמרת שאינה היינו הפטורה לחצרשהביאם
 וקרוב הבתים מאחורי אליהם לעלות שדרך משא"כ הבית, 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 באופן חברו לחצר דהכניסם הך דפירש חס"ד בס' זצ"ל לכמוה"ר הויוחזי
 ובסוף דרך לו לעשות ופירש טובא שנדחק באומרו מוהריק"ו דברי ודחה"צמ"ש,
 הרמב"ם. בדברי הברור הגמורה האמת הוא שלדעתוכתב

 מהדוחק כמה וראה דבא בעניו, ישר אהט דרך אמינא דא כגון על עניאואנא
 כן לפרש דא"א אמינא רגליו כפות בעפרות התאבקי אחרי לע"ד אלא )עזשבדבריו.
 לאוכלן הביאן לומר להרמב"ם הו"ל לפחות כדבריו דאי חדא הרמב"ם, בדבריכלל
 בראש לאוכלן הכניסן לומר דהו"ל ותו נקבעו. חברו חצר לתוך והכניסן שכחאפילו
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 וכאומרו גגו כראש לאוכלן ביתו דרך שהכניסן בהטמו3 הוה דאז וכר ושכחגם
 טפי בגגין ההא רבותא מאי ידענא דלא ותו ודוק. השדה מן שהבהאן מהטמעהבהאן
 למימר איכא איפכא ואדרבא קובעים, אינם כא' ששניהם מאחר הפטורהמנחצר
 דכי טפי מסתברא הוה ומהן"ה קובע חצר דשם ותו לבעליה, טובלת זו חצרדהא

 דברי שפשטיות יראה והרואה ודוק. לגגו מהכניסן טפי ליקבעו כיתו דררהכניסן
 לא אמאי לדידן תיקשי ולא כדכתיבנא, נלע"ד אע"כ פי סובלים אינםהרמב"ם

 חצרו דרך העבירו אפילו מלאכתו שנגמרה דכל דהירושלמי הההא הרמכ"םפסק
 דהרמב"ם הר בהכי דמפרש ניחא למוה"ר והא נקבע, הוי הפטור למקוםלהוצהאו
 באומרו פסקו דהא ל'ק, הא נמי דלדידן ונלע"ד יעו"ש. חכרו חצר לתורדהכניסן

 ודוק. קבע במזיד דהא דמשמע לגגו חצרו דרר והעבירןשכח
 דהיינו חברו לחצר דנכנס בהך דפרישנא מאי לפי נראה היה דלכאורהואיברא

 לא לחצר והכניסן דשכח כיון דלי'א דמקמטרות, 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 ויב"י איכא חבירולחצר

 דשאני דהו"א דצריכא, לומר ונלע"ד אשכול. גבי ולמפסקיה למהדרלהרמב"ם
 ליקבע ולא דלפיטור המחשבה עם כמעשה דלהוי לאוכלו שהתחיל דאשכולהההא
 כדכתי, וכו' דלפיטור מחשבה עם ממ"ש דליתי בגויה והכניסן שכח כי חצר*ה

 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 14"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 משוםאלא

 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',לחצר
 לר"י אומנם משם, קחנו יעמ"ש משבת חצר ליה דשאני מ'א בסי' שםזצוק"ל
 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 היינו שבת לילי עליווחשכה
 תשכח לא דודאי כל עונג דקוי שבת אכילת דחשיב שנאמר עד כ"כ עליושנחמיר

 כפי הניחו שלא כל אבל נקבעו לא למ"ש מיד שהניחם כיון ומהט"ה אמוינן,לא
 אותו ועד שבת ודאי שהוא רגע אותו עד לאוכלו יכול האמת דלפי כיון קובעו,שבת
 שכתב בפי' הי'ם 4טון דייק והכי קובעו, השבת ומיד לאכילה מתוקן הוארגע

 מוכח וכר, למעשר ויתחייב ומוכן לאכילה מתוקן הכל הוה שכת שנכנסשמחטעה
 שיוכל נהם"ה למימר לן והוה לסעודה מתוקן אינו השבת שביום דאףמלשונו
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 הא הכא אפ"ה דכתי', וחשכה באשכול אוכל דהיה דההיא דומיא למ"שלאוכלו
 ודוק. שכת שנכנס רגע כאותונתחייכ

 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 עבודתו 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 התחיל 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

 כעבודה, שהתחיל קודם מת היה ככר אם אפילו גונא בכל משמע מת לו שמתושמע

 הוה רגע, כאותו שמת דהיינו שמת ח~מע דקאמר דהא איתא דאם טפי דייקוהכי

 דידע לאו דאי ופשיטא וכו', עבודתו מניח מת לו ומת ומקריכ עומד היה דלימאסגי
 ודוק. כדאמרן בהםמע מת לו שמת ושמע וכאומרו עכודתו מניח היה לא מת לושמת
 מיהא התורה שמן דכיון ניחא, בכ"ג דאיירי דפי' התוס' פירחם לפי ניחא האומיהו
 אדאורייתא. שכקוה כשהתחיל הלכך דגזרו הוא ורבנןמקריכ

 דאטו כן, לומר א"א מדאורייתא דאיסורו הדיוט ככהן דפירש לפירזט"יאכל
 ליתא, ודאי הא כמזיד, דיגמור ליה נימא כשוגג אדאורייתא לעכורמשהתחיל
 הלע"ד אלא המת, לו שמת קודם דהיינו בהיתר בהתחיל דאיירי רש"י לדעתועכ"ל
 כפירש"י. לע"ד דחיקא גופא והיא כדכתי' הש"ס ומל' מסתמיות טפי משמעהוא

 שלא דבל ביון בהיתר, התחיל  שקרי מת לו שנזת  אחר שהתחיל נימא דאפילוואפשר
 וב"נו  לחלל רמי ולא  בשרות  הם שעושה  עבורות ובל אניבות עליה חייל לאירע
 שם דפירש ואף לכ"ג, הדיוט ככהן מדריה"ו מקשה מאי רש"י  עפ"י לע"דרוש.
 קשה מיהו שיטתיהו, מחלפא והיכי וכו' לחומרא ריה"ו הדיוט כהן דגכידכיון
 שהתירה לריה"ו ס"ל תורה שהתירה כ"ג דגכי כהא הא תלא דלא דמלכדלהבין
 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 לחומראריה"ו
 פשיטא דמקריב דמאחר היום כל מאי לריה"ו הש"ס דכעי דהיינו היום כללהקריב

 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,בהםא"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. מצוה*כא
 לרבנן אבל ניחא, לריה"ו בשלמא שיטתיהו דמחלפא מקשה דמאי ע"ד קשהותו

 להבב אפשר בזה וגם יגמור. דלא לריה"ו ליה מודו אלא ברי"ס, ס"ל לאדלמא
 באנינות, הקרבה גבי דריה"ו עליה פליג דריו"ס דחזינן דכיון רש"י, בעדבדח,ק
 לפיר,ס"י ק~טה 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 משא"כ טפי, אלימתא הקו' הוי דלריה"ו רש"י בעד בדוחק להטב אפשרזאת

 שיטתייהו. דמחלפא לרבנן ק' דה"נ ומינה לריה"ו מקשהומש"ה
 נלע"ד היה הדוחקים מן ולנצל רש"י ע"ד דהק~טינו מאי כל להטב כדיוהנה

 תחילת היינו לאו אונן מקריב כ"ג רבנן דאמרו דהא ס"ל דלרש"י באמור,וההע
 דכ"ג דהא כיון דהא פוסק, ואינו אונן כשההע 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 דאמרינן הא ומפרש דלא. אה"נ להתחיל אבלאשכחן,
 מת לו שמת שמע אם מפסיק אינו היום דכל היינו אי קאמר, מאי היום כלריה"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 דקראדפשטיוז
 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 4טיתחילקרא

 בב"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 לרבנן 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 4טיתחיל 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 גביס"ל

 עבודתו במומו ידע דאפילו ב"מ דשאני דבוותא, ה"נ בועטון התחיל אפילודבע"מ
 וליכא בהתר התחיל והו"ל באונן מחטא"כ יע"ש, ס"ו ד' בקדחבין כר"שפסולה
 היום כל עובד שאינו לומר היינו היום כל ריה"ו קאמר דכי וכחטני דוק.למילף

 למימר ריה"ו העתא לגמור, יכול הקריב דאם דקאמרו קאי דרבנןהעמלתייהו
 אינו מיהא מדרבנן מ"מ לגמור יכול דמדאורייתא דאף יכול, אינו נמי לגמורדאפילו



65 1 סימן חייםאורח

 לפי ונמצא לכתחילה, אפילו ואמורים חלכים להקטיר שיוכל הלילה עדעובד
 אם אלא בתחילה מקריב אינו כ"ג לרבנן ובין לויה"ו דבין רש"י לדעתהאמור
 אונן מקויב כ"ג דזבחים, י"א פ' בתוס' דגר' מאי לתרץ צריך ולדידיה יגמור.התחיל

 ובא בידו שהת עבודה יגמור אומר ר"ש היום, אותו כל אומר ריה"ו ר"מ,דבוי
 אפילו היינו אונן מקריכ כ"ג דאמר דלר'מ ומ"ש וכו', עבודתו מניח כ"ה אבללו

 צ"ל רש"י לדעת דאמרן מאי ולפי לר"ש, ר"מ בין איכא מאי דאל'כלכתחילה
 אותה היינו מקויב כ"ג דקאמר דהא דר"מ, מילתיה לפרחטי אתא דר'שדמפרש
 כן לפרש הוא שדוחק בנפשאי וידענא לא. ותו אותה יגמור בידו שהיהעבודה
 דכי דמשמע דכתי התו' לשון גם ומה לכתחילה, משמע דפשטא אונן מקויב.בלשון
 הוה רש"י לשון לישב כדי משום אי אע"כ לכתחילה, הינו אונן מקויבקאמוי
 מה אבל אנפשיה, ומוקי דדחיק שבקיה אמינא והוה כדמעיקרא לומר ליניחא
 דעת לפי הרמב"ם בפסק דעתין ליתובי כדי כן לפרש במעשי מוכרח שאניאעשה
 פי לפי כריו"ס אתי הרמב"ם דפסק מרן דכתב מקדש, ביאת מה' בפ"ב בכ"ממרן

 יותר ולא בה עסוק שהיה עבודה שיעבוד פסק ומש"ה בכ"ג לה דמפרשהתוס'
 ע"ד קשה א"כ לכתחילה היינו אונן מקריב דקאמרו הא דלרבנן איתא ואםיעי'ש.
 ומרן הרמב"ם לדעת דהא כריו"ס, ופסק רבנן שבק דהיכי בזה העיר לא אמאימרן
 הרב"י' במישור שהוכיח כמו מחבריו ולא מחברו דוקא כריו"ס דהלכהס"ל

 מקריב כ"ג רבנן דאמור הא מפרש נמי דאיהו כדאמרן דעכ"ל נלע"ד אע"כיע"ש.
 דריה"ו רבנן נינהו מאי ידעינן דלא משום והיינו בהיתר, התחיל כי דהיינואונן

 ודוק. ריו"ס רבנן מני נמי אמרינן עליה דפליג לויו"סואשכחן
 ע"א ק"י ד' בב"ק מדגי והוא כלל קימא לא דהא נראה היה דלכאורהואיברא

 כ"ג תנינא קמ"ל מאי וכו', שירצה כהן לכל נותנה אונן כ"ג היה אם אשי רבאמר
 שליח לשוויי אבל הוא לקרובי דכ"ג עליה רחמנא חס כי סד"א וכו', אונןמקרלב
 מאי אדבעי בתחילה מקריכ אינו כ"ג דאפילו איתא ואם ע"כ. קמ"ל, משוי מצילא

 מצי דלא עכיד מצי דלא מילתא הא דהא שליח, לשוויי מצי היכי תיבעיקמ"ל
 ואף כמותו. אדם של שלוחו והרי להתחיל שליח משף מצי והיכי בעכודהלהתחיל

 מ"מ להתחיל שאסור נאמר דאפילו מקדש אכילת מה' פ"ב שם להרט"אשראיתי
 ביה הדר הא יעו"ש, מדרבנן אלא איסורו דאין מאחר שליח לשוויי דמציאפשר
 סוליח לשוויי דאסור י"ד דין ולוה מלוה. מה' בפ"ח במישור הוכיח וכבר מהא,הרב

 מותר הקרבן עיקר כי וגם מדרבנן דאיסורו כיון דהכא את"ל ואפילויעמ"ש.
 קשה אכתי מ"מ שליח, למשוי מצי ומש"ה התחיל אם דהיינו לרבנן אף~קקריבו
 אסור מיהא דהא כיון דהו"א קמ"ל, שפיר והוי קמ"ל מאי הש"ס בעי דמאי)ודאי(
 דלרבנן לומר דא"א לפי"ו נמצא שליח, לשוויי שוי הכי דאפילו קמ"ללהתחיל
 לדעת ולפרש דאמרן מאי לפי לישב אפשר נמי דהא נלע"ד ומיהו להתחיל.אסור

 והיינו כשהתחיל, היינו שירצה כהן לכל נותנו שכ"ג ר"א דאמר דהאהרמכ"ם
 אפילו ליתנו שיוכל דקאמר דאי לר'א קשה רגכ"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 ובו', תנינא קמ"ל מאיבהתחיל
 לא ולאמו לאביו דכתיב אונן מקריב דכ"ג דכיון שירצה, כהן לכל "נותנווז"ל:
 יצא לא מקדושתו אפ"ה אונן דהוי ואמו אביו מת אם יצא לא המקדש ומןיטמא
 יצא שלא הדיוט אחר הא תתחלל לא באנינות שיעכוד דעבודתו כלומר יחללולא

 ומאי שאלו ללא נדרש הוא יכו' אחר הא רש"י דסיים הא ריהטא ולפום ע"כ.חילל"
 גבי אלא למילתיה ר'א קאמר לא אמאי לתרוצי דאתא למימר ואיכא הכא,שהאטיה

 דאה"נ למימר רש"י ואתא שירצה, כהן לכל לתנו יכול אינו כ"ה דהא דמשמעכ"ג
 רש"י פסוק 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 מסתכרא טפיאדרבא

 נראה שזה א"ש ק"ו אמרינן כי משא"כ , י'ו ד' בזבחים וכדגר' אחר הא כתי'דמי
 לרמוז רש"י שרצה נלע"ד אע"כ יעו"ש, דק"ו טעמא דפסק הרמב"ם של טעמוהיה

 והסתם אונן, מקריכ כ"ג מדתנן ליה מדמקשא בהתחיל דר"א דמלתיהבלשונו
 קרא דמפרש משמע חילל, יצא שלא אחר הא יחלל דלא מכללא לכ"ה דרהטמתני'
 אפילו יצא שלא אחר הא מדדייק בה עוסק שהיה עבודתו לכשיגמור יחללדלא

 דאינו ס"ל מקריב אונן כ"ג דקתני סתמא דהא צ"ל וה"נ חילל, עבודתו1:אמצע
 ודוק. בהתחיל אלא מקריכ ואינו מתחילה לה,זריביכול

 מקריכ כ"ג דתני תנא דהך כלומר וכו' אחר הא כלשונו רש"י דסייםוהיינו
 אסתמא, סתמא 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"ס דאמ' אמאי שםדפי'

 ולפום והקרבתי, אמר ולא ואכלתי למשה אהרן ליה מדקאמר דנפ"ל אונן,מקריב
 לאתויי לרעו"י דאצרוכיה דהא לישב ויש דוק. כמאן דלא דהוי נראהריהטא
 לכתחילה אף דמקריכ דמשמע כרגל שהוא לאוכוחי 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 כהתחיל היינו שירצה כהן לכל קרבנו נותן אונן דכ"ג מקדש כלי מה'כפ"ד
 ראוי שכ"ג כיון כלשונו כאן דסיים והיינו מקדש, ביאת מה' כפ"כ דכו'אמאי

 כל אופן. באותו לקרכנו שליח עושה ה"ז שיתבאר, באופן פי' שיתבאר כמולעבודה
 אלא בכ"ג שרי דלא כפשטן הרמב"ם דכרי דפי' בכ"מ מרן לדעת אומר אניזה

 הרמב"ם כדברי דפי' למלך המשנה דכרי לפי אבל בה עסוק שהיה עכודהלגמור
 פירהט ומיהו הרמב"ם. כעד דכתיבנא זה לכל צריכים אנו אין לכתחילה אפילודזה
 הרמכ"ם בדברי הרמ"ל דפירש מאי דאילו הרמב"ם, כדברי מוכרח נראה ככ"ממרן
 כ"ג אכל הרמב"ם אמר הוה אילו פי' דתינח לשמוע, קשים צע"ר שדבריויע"ש
 יע"ש הכתוב כפי' כן לפרש ולא מתחללת, ואינה בה עוסק שהיה עבודהעובד

 על יצחק שיח כס' וראיתי דוק. פי סובלים הרמכ"ם דכרי שאין יראהשהרואה
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 הרמב"ם דבתב דהא הרמ"ל, תי' מלבד תר"ן נמי דאיהו כ"ג שם ד"ה י"ג ד'יומא
 יעו"ש. בן )הם( לפרשו דע"ב אקרא דקאי משום היינו עובד שהיה העבודהשיגמור
 היבי א"ב עוסק, שהיה עבודה לשיגמור אלא נפ"ל לא דמקרא דביון ע"דולעד"ן
 היינו דב"ג עליה רחמנא חס בי דלמא לשיתחיל, מינה ראוה הרמב"םמייתי

 יהא שלא תורה אמרה ומש"ה העבודה שתגמר עד לצאת יוכל לא דשובבשהתחיל
 ודוק. צעריה לפבוחי עבודתו יגמור אלא ובטליושב

 ליבא י"ג ד' ביומא וריו"ס ריה"ו דפליגי מהא דגמ תשמע אתה האמורומבלל
 אתו בהתר התחיל מטעם דלאו למימר דאיבא בהיתר, התחיל לעניין מידילעובוחי

 מקדש דביאת בפ"ב הרמ"ל דברי שראיתי אף מפלגי, קא דקרא בפירושא אלאעלה
 דנר' הר"ם בדברי בב"מ מרן לפי גם ומה דוק. לדחות נטויה הדוחה יד מ"מ"עו"ש
 מפלגי. קא דקראדבפי'

 למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב לא במתני', ט' ד' בשבת מדגר' שמעתא
 אפילו דהיינו התו' שם ובתבו מפסיקין. אין התחילו ואם לדון ולא לאכולולא

 שנא מאי ל"ח ד' בסוכה הש"ס מדבעי תיקשי דלא היכי בי יעו"ש, באיסורהתחילו
 איתא ואם )על( נוטלו דקתני הבא ומ"ש מפסיקין אין התחילו אם דקתניהתם
 בהתחיל והבא בהיתר בהתחיל דהכא ליה לשני בהיתר בהתחיל איירידהבא

 בסי' יע"מ הפוסקים מסקנת ובן באיסור, בהתחיל איירי נמי דהבא א"ובאיסור,
 התחיל אפילו דרבנן דבמידי ורל"ה רל"ב וסי' הר"ן בשם והרב"ח להרב"יע'

 בגון דרבנן ולמידי וביוצא, דרבנן ב' דיום ולולב לתפילה בגון יגמור, נמיבאיסור
 אעייר ומיהו יעמ"ש. יגמור לא לאו ואם יגמור בהיתר התחיל אם אז וביוצאק"ש

 דלא היבי בי באסור בהתחיל אפילו איירי דהבא דע"ב דבתבו דהתוס'מילתייהו

 בין ולחלק הבי לתרוצי דאיבא דמאחר קלע"ד, התם הבי משני לא אמאיתיקשי
 בסובה דהקשו אההיא לידהו הבי תרצו לא אמאי באסור, להתחיל בהיתרהתחיל

 שנדחקו יעו"ש מפסיק, ואפי'ה דאורייתא מקידוש שהקשו קושלא מאי ד"ה ל'חד'
 קדוש גבי התם שאני קושילא, מאי דבריהם ולפי הרואה, יראה באשרלתרץ

 אין ד"ה ק' ד' בע"פ בעצמם הם במ"ש יוסי ר' איירי דבהבי בהיתרשהתחיל
 דלא התו' בעד בן לחשב וחש וצ"י. ודוק יעו"ש בהיתר .בהתחיל דאיירימפסיקין
 ק' בדף התם דבתבו מאי לפי בהיתר דהתחיל משום דהתם יממא לתרוציניחא

 דטעמא איתא ואם מפה, פורש אלא יגמור לא דלחבמים בירושלמי דאיתאד'ה
 טעמיה אותו אש'ב חבמים, ליה מודו לא אמאי בהיתר דהתחיל משוםדריו"ס
 דומיא פלוג ולא בהבי לחלק להו ניחא לא דלרכנן ניחא והשתא שם. במ"שדריו"ס
 דוק בהתר התחיל בין ול"ש ט' דף שבת במס' דגרס' חובה למ"ד ערביתדתפילת
 בסי' משמע וה"נ ובדבתי' הפוסקים בל שפסקו כמו אמת דין הדין שיהיה איךהטב.
 בתוך הזמן 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 יתק=ם ומ"מ יעו"ש. מיקרי באיסורהתחיל
 דבל מובח הנך שמבל יעו"ש תרנ"ב וסי' רצ"ט מסי' לאובוחי איבא 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 דאשבחן דוכתי בכמה דעתין ליתובי גבן פש דמעתאאלא
 נגמר דאפ"ה דאמרן באיסור התחיל כי דרבנן באיסורי וכן יגמור. דלא אמרואפי"ה
 לא יאושוע דלרבי ברה~א דכתי התרומה היא ראשונה יצא זה איפכא,ואשכחן
 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 הףוחזי
 ולאפס דכריו על להשיב לי והיה כלל לדבריו להבין יכולתי ולא שכתכ,מה

 מאי להבין, צריך וה"נ משרים תחזנה כל ועיני להאריך, רציתי לא מסכים,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 לתפילהסמעי

 זמנה היום דכל היום, דכל אדאורייתא לוקמא שהתחיל דכיון הכי, נימאדמדרבנן
 שיקדש קודם כלום לשתות דאסור דפסק רע"א בסי' מרן פסק להטב צריךוה"נ
 מרן פסק לפי"ז להטב צריך וה"נ יעו"ש. להפסיק צריך מבע"י התתיל אםואפילו
 המתגלח ובין המגלח בין מת לו שמת ושמע להסתפר שהתחיל במי ש"ץ סי'בי'ד
 לאו דאי משמע הכריות. כבוד משום המרדכי בשם הטעם בב"י ובתב יפסיק,לא

 היינו יפסוק לא דהמגלח דהא בש"ע פסק וכן שרי. הוה לא הבריות כבודמשום
 מדרבנן. דאיסורו אף יפסיק כהיתר שהתחיל דאף ומשמע במתא אחר ספרבדליכא

 כהיתר 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 שם )אם( התפילה זמן ו"גבורימשך
 ההיא וה"נ התפילה, זמן יעבור שלא תכמים גזרת תתקיים ואכתי גזרה, הואמילתא
 דעיקר דכיון נמי הכי יפסיק, דלא קרי בעל שהוא ונזכר בתפילה עומד היהדאמרו
 תתקיים ואכתי כתרנגולין נשותיהן אצל מצויין ת"ת יהו שלא כדי גזרה הואמילתא
 ותשבח. דוק ככולהו וכן דוק.בודאי

 גומר התחיל שאם שבקדושה דכר לענין נ"ה סי בש"ע מרן מפסק תשיבניואל
 לה כדיליף דאורייתא מידי הוי היתרו דהא בהיתר דהתחיל משום דלאו עכ"לדהתם
 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 דמשום למימר וליכא תכמים תקנת שהיא דתרומות מתני'משא"כ
 שהות ליכא דכי טעמא נמי והיינו דוק. במזיד יגמור בשוגג אדרבנן לעכורבהיתר
 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 שם תי דהא קשיאלא

 מדבריו וגם יעו"ש. איתקין סעודה ומקמי סעודה במקום דקדוש משוםדקרוש,
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 לא אפי"ה מדרבנן, הוא סעודה במקום קדוש דבעינן דהא דאף כדאמרן,מוכח
 לעצמי וכשאני וכדאמרן. בהיתר שהתחילו משום דרבנן אתקנתא דיעבוראמרינן
 הקידוש קודם לאכול דאין דאמרינן הא ע"כ דלע"ד הר"ן לדברי צריכנא לאלע"ד
 אפילו לאסור לנו היה הכי איתא דאם יקדש, ולא ימשך שמא טעמא היינולאו
 ותו ימשך. שמא שאיסורן מילי בכולהו כדאמרינן קודם שעה חצי דהיינו לוסמע-
 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"ב בסי' כמבואר ימשךשמא
 דשבת וכיון היין, על שיקדשו היום עליו שקדש שמיד שכבודו שבת כבודמשום
 אפילו אסור הלכך מעשה, גבי כדאמרינן קבע חשיב דידה עראי ואכילתקבעה
 דוק. ( רפ" בסי הרב"י מדברי )כנ' גדולה בסעודה דהיינו כ"שלטעום

 אמרן והא חכמים, תקנת הוא הקדוש קודם אכילה איסור דעיקר לפי"סנמצא
 ועפ"י ודוק. דקדוש וה"ט יגמור, בהיתר והתחיל הואיל אמרינן לא כה"ג דכללע"ד
 "הבדלה וז"ל שם שכתב ק"ה ד' בפסחים רשב"ם לשון לך ויבוסם יערבהאמור
 גומר שיהא שבת כבוד זהו מבע"י שבת בסעודת שהתחיל דכיון קובעתאינה

 לשון זה אין ריהטא דלפום יראה והרואה יבדיל". סעודתו שיגמור ולאחרסעודתו
 גומר שבת כבוד משום מבע"י שבת בסעודת שהתחיל דכיון למימר דהו"לערומים
 משום והיינו דיפסוק קל'ל קדוש דלגבי דאף דה"ק ניחא האמור לפי אבלדוק.

 ומיהו כבודו, דזהו יפסיק לא הבדלה גבי שבת, כבוד מפני תקנה הוא מילתאדעיקר
 רבא צריכה ודאי הא מקדוש הב)דלה( שנא מאי לתרוצי אתא דרשב"ם דאמרןלמאי
 לקדוש, הבדלה בין ליה שנא דלא משמע אחר במקומ רשב"ם דכתב מאידלפי

 לא הלכה אין שמואל דקאמר אההיא ק' בדף פי דהא יפסיק, לא נמידבקדוש
 ס"ל ג"כ דשמואל לומר דע"כ רשב"ם שם כתב מפה פורס אלא כריו"ס ולאכריה"ו
 על להחמיר דהש לומר בא אלא כמאן, דלא ליתי דלא היכי כי כריו"ס הלכהלפסק
 איסורא ליכא דמדינא שם מדבריו משמע מפה, פורס אלא יגמור לשלא קצתעצמו
 בש"ס מוכח ק"ה בד' הכא דהא וקלע"ד להחמיר. דהש אלא סעודתו יגמוראם

 שאם להבדלה קובעת כך שכתב גופיה איהו פי וכן יעמ"ש. איכא נמידאיסורא
 דה"נ דמשמע יע"ש, שיבדילו עד לאכול אסור וחשכה ואוכלין השולחן עליושבין
 וצ"י. ודוק ועמ"ש איכא איסורא קדושגבי

 אותה שיבטל אמרינן לא חכמים תקנת שהוא דכל הוכחנו כבר שיהיהאיך
 והמתגלח דהמגלח דההיא טעמא ניחא,דהיינו וה"נ בהיתר, שהתחיל משוםתקנה
 אסור נמי התם מפסיקין, היו לא הבריות כבוד משום לאו דאי מת להםשמת

 שהוא ש"מ לתספורת, ל' קי'ל דהא מילי .כאידך במתו שיהעסק כדי אינובתגלחת
 לא ועדיין מת לו שמת כששמע איירי הכא דהא עקא דדא אלא אבלות. משוםתקנה
 היינו אסיר דכי ועכ"ל עליו, חלה האבלות אין המת נקבר שלא דכל וק"לנקבר,
 מילי בשאר היינו חל האבלות דאין דאמרינן דהא לומר ונלע"ד במתו. שיתעסקכדי
 אפילו תגלחת גבי אבל המיטה, ותשמ"ש הסנדל ונעילת יין ושתית בשר אכילתכגון
 הרוגי כגון לפניו מוטל מתו אין דאפילו ונ"מ תקנה, משום אסורה נמי קבורהקודם
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 דעיקר דכיון דמסתבר טעמא ואיכא לספר, אסורים אפ"ה מהם נתיאשו שלאמלכות
 חכמים הועילו שלא נמצא קבורה קודם להסתפר ליה שרית ואי שיתנויל כדיתקנה

 דגדול הטעם לומר ואפשר שכתב תתק"ב סי' המרדכי לשון דייק וה"נבתקנתם,
 תגלחת עליה איתסרה הא המת שמת דמיד מש' תורה לימוד שדוחה הבריותכבוד
 דבלאו טעמא להך צריך הוה לא התגלחת דלגבי דאה"נ ואבע"א ודוק. תורהמדין

 הספר לגבי היינו טעמא הך איצטריך כי אלא בהיתר, שהתחיל משום שרי הוההכי
 דהתחיל דמאחר משום אלא התירו לא דע"כ שרי, הוה לא בהיתר דהתחילדאף

 נימא המתגלח גבי וה"נ ולחזור, סעודתו להפסיק ליה מטרחינן לאבהיתר
 כבוד משום לאו דאי הספר גבי משא"כ תגלחתו, לגמור ליה שרינן שהתחילדמאחר
 לומר לנו ואין מידי. שום ולא טרחא לא ליכא דלגביה לפוטרו לנו היה לאהבריות
 למיסר טרחותא ט' ד' בשבת כדאמרינן טרחא, שום דליכא היכא בכדידיפסיק
 אפי"ה דאכילה, התחלתא הוי הא המיניה שרא דמכי דאף דמשמע יעו"ש,המיניה

 איכא דהא לומר אפשר היה נמי דהכא ואף דיפסוק, אמרינן לא טירחא דליכאכל
 מ"מ ולגלחו, לחזור כדי ספר' של מעפורת ולהניח לחזור ז' לאחר שיצטרךטירחא
 דלא ואמרינן התחיל מכי ליה דשרינן דהא הדבר שהכריח במוהריט"א"צו"ש

 לאחר ולא עכשיו שיתפלל טירחא ר"ל אלא היא, ממש טירחא לאו ליהטסרחינן
 שב ליה דאמרינן אלא טירחא שום דליכא ספר גבי הכא דכגון ונ"מ יעי'ש,שיגמור
 והשתא הבריות, כבוד דמשום טעמא לאו אי שרי הוה דלא ה"נ מלאכה תעשההתל
 דגם המסתפר ג"כ בו גלל ספר לגבי טעמא הך למיהב המרדכי דאצטריך דכיוןנימא
 שדוחה הבריות כבוד גדול נמי באיסור התחיל דאפילו ונפ"מ טעמא, הך שייךביה

 במזיד באיסור התחיל כי אבל בשוגג התחיל כי דוקא והיינו התורה, מן*מוד
 ודוק. רבותא דלשמועינן הירושלמי על תיקשי דאל"כ יגמור שלא עליהקנסינן
 ואחד המגלח "אחד וז"ל: שכתב רל'ג אלף דין הר'ן מלשון פכ"א דייקאוה"נ

 כבוד שגדול לפי מלאכה בעשית שאסור ואעפ"י האומן ההת המגלחהמתגלח.
 אינו הבריות כבוד דגדול טעמא דעיקר כת~מע ע"כ. שבתורה" ל"ת שדוהההבריות
 ודוק. וכדכתיבנא לאומןאלא

 בזה דה"נ באתרין, ואוקי מינה דוק זאת כל את אותנו אלקי'ם הודיעואחרי
 תמידין כנגד דרבנן תקנה הוא התפילה דזמן מאחר זמנה ועבר להתפללשהתחיל

 ולא להלכה לא כתבתי הנלע"ד בעד. יכפר הטוב וד' תפילתו, באמצע דיפסיקה"נ
 פרוים, זהב יערכנו לא השניים טובים כתובים. קדשו דברות יבואו כי עדלמעשה
 רכובו השם לאל תפילה ואני לעינים. לנו והיה האלוקי"ם כמלאך חכםואדוני
 לשמור וללמד ללמוד העינים. את המאירה הקדושה בתורתו עיני יאירעבים.

 מאליה לן וליספי טובים. חיים בס' ויחתמנו ויכתבנו טובים. לו אשר חוקיםולעשות
ספו.

 הצעיר המעתירהכ"ד
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 דאנת כמוה"ר רבותששת

 בספרו מוה"ר מ)איו( רבי של בתורתו מצאתי פתוח פתח יאיר דבריךפתח
 גרסת ע"פ דברו ליטב הרמב"ם בדברי דפלפל במאי ע"א סי לדוד מכתםהבהיר
 מהטעמים הרמב"ם בדברי כן לפו,ט כלל אפשר דאי אומר גזרת בני ואתההכ"מ,
 הרמב"ם דכתב דאף רחוקים, אינן מ"מ דחוקים שדבריו שאף אומר ואנישכתבת.
 סמך לשבת, ביחדם דהיינו חילק ולא השבת לאחר אף ואסורים קהכעת 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 אחזתניועדה
 דמשמע לזה הוצרכתי ולא באומרך חדא האחרונים, אחרוני על אפילו כןלכתוב
 בשביל אלא לכותבו הוצרכת ולא לכותבו צורך היה שלא עד פשוט הדברדכ"כ
 משמעות זהו מ"מ נתכוונת לקי שלא תאמר אם ואף ח"ו, בזה טעהשהי'ש
 מורה הזה הלשון תיובתיה הוו הירחטלמי דדברי אומר שגזרת במה ועודהדברים.

 רואה אינו כאילו מעלה של עין עשית בונתך זה ואם מהי'ש נעלם הזהדהירושלמי
 היית א"כ הירושלמי יפו,ט איך דבריו דלפי קשה דהדבר לומר כונהך 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 בעעטון דברו על מ"ל להרב פ"ת הרב השביחדהשבח

 ו~הבא[ ומכאן כזה ענין על להר"ש מוה"ר שהוכיח מעלה תופסת טובה ראהבא
 מידי[. לנא ותו' בליעל לבבך עם דבור יהיה פן לךהשמר

 דר"י לנמימר[ להי'ש ליה ניחא דלא לק"מ, הי'ש על דהקשית במאיוהנה
 אנו צריכין ולזה כמר הלכה כמה[ ]ה' מר לימא דא"כ דתנאי בפלוגתא פליגיוי'ל

 דר"י אליבא הרב תירץ ולזה תנאי ]תפי'[ דכולהו אליבא דר"י מילתיהלתרוצי
 הכי לאו דאי שבת למוצאי גומר ולזה בהיתר דהתחיל מתטום הוא אליעזר דיטעמא
 כר'י אתי נמי ואי כי'י, אתי לא דירושלמי וההיא למר'ש. אף אסיר הוהטעמא
 שום אלא בלחוד, טעמא האי משום פי בהיתר שהתחיל משום י'א כשאמר לאה"פ
 אסור, שבת למוצאי אפילו דלדידיה די'ן ההיא לי'י ליה לית א"נ למ"ש.ימתין
 הי'ש ומ"ש הירושלמי, דבנרי[ והיינו בהיתר דהתחיל משום די'א טעמאאלא
 ודוק. דידן דש"ס מסקנא ליה ולית די'י אליבא היינו אמרו, דלאונ"ל

 דהמביא, סוגיא לפרש טובא צריכא במתני' הרמב"ם גרסת דלפי כתבתתו
 לשום וא"כ לפסקו מכוון אתי במתני' הר גירסת דלפי שכתב ז"ל מוה"ר עלותמהת

 על להשיג טרדותך אגב אתה אלא כן הדבר ואין דק, לא חורפיה דאגב וכתבתפי
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 ממני שאל דבייו הבנת לא ואם יפה הדבר בהאר הרב בשם דבייו קיית לאתר
 מחצר הקושיא עיקר דאם דעתא, מיתבא לא זה על שתירצת יתירוצרואודיער,
 מרח1א ובה מינה דתרומות מתני' לאקשויי הו"ל א"כ דשבת, טב"ש דאתילחצד
 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 פירושך ע"פשוב
 % וכמדומה ליאמר, ניתן לא הפי וכתבת ידים בשתי ז"ל מוה"ר שפי מהודחית
 דבריו דלפי דמ"ש מבין, באין דבריו דחית ולהבי דבריו להבין בקדקוך מוח לרדאין

 השדה, מן שהבהאן משמע הביאן ובאומרו וכי, גגו בדאש לאובלן דהכניסןהול'ל
 דוך דהוה אלא גגו, בראש לאוכלן אדעתא השדה מן היינו דהבהאן כן הבין הרגם

 והעלן שכח אם "ובן כתב ב' בבבא דהרי לק"מ כן, פי' לא אמאי א"כ וכ"תביתו.
 וסמך כדרכו קיצר והד"מ בתוספתא בהדהא תני והנ"מ פטור, ואפ"ה ביתו דוךלגג
 דלפי ומ"ש קיצר, ולהכי רפת דוך לגג לעלות הוא דהדוך אפשר א"נ המעיין.על

 נטעי דלא היכי כי אפילו כתב לא דלהכי לומר אפשד שכח אפילו הוו4'לדבריו
 לא נמי דלעיל ועוד אפילו. כתב לא להכי קובע, חבירו חצר דאפילו בדבריולפרש
 הפטורה, מחצר דגג רבותיה אולי ידעת דלא ביתו לתוך והכניסן שכח אפילוקאמד
 של שהן אעפ"י "הגגות דקתני דמעשרות דפ"ג ו' מתני מנך נעלם וכו'אדרבא
 יהיו החייבת חצר של שהן דכיון אדעתין סלקא דהוה הרי פטורים" החייבתחצר
 בית הא מחצר שדן כיון דירה הוו דלא אע"ג ומרפסת אבסדרא שער בית כמוחייבין
 דלא. קנר'לחייבין,
 ונכנסת והרע"ב רש"י לדעת דיומא ההיא לפרש דהארכת מאי ראיתישוב
 שעיניו מי אפילו כי בזה, זמן לאבד צווך ואין מגן על דחוקות פירצותבכמה

 פסק אמאי מרן פי לפי לה דהוקשה ומאי כן. לפרש שא"א יראה בעיניוטרוטות
 את"ק פליג דריו"ס דפי' מרין בדברי מצאת היכן ידעתי לא כת"ק, דלאכריי'ס
 להתחיל, דשרי ה"ה יגמור דקאמר והא כת"ק ס"ל דריי'ס דאימא כריו"ס,ופסק
 ס"ל וה"נ יגמור. איהו קאמר עבודתו מניח דקאמר לריה"ו דשמעיה בה1וםאלא

 לו היה לא דא"כ פי, סובלים הרמב"ם דברי דאין וע"ש הרמ"ל וכדכתבלהרמב"ם
 שכבר נכה"ג אפי' דבכ"ה לדייק הכתוב כן דפי' כלום זה אין הכתוב בפי' כןלפרש
 כמ"ש משמע שמדנריו 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 הבי, אמיינן לא אחרים ובמקומות גומרבהיתר
 ריהטא. לפום אפ"ה זה, פ' אשנה לכשאפנה ובסע"ד הרבה אריכות סובל זהשענין
 בזה. כתבת דיפהנראה

 המחברים על לכתוב זהיד שתהיה להזכיוך פתיחה מעין בחתימה אסייםמעתה
 הירושלמי בשם נר'ו הרח"א דורינו מופת שכתב מה עיניך לנגד ושים כבוד,ב16ון

 בגחלתו נכוה יהיה 16לא זהיר יהיה ובזה עיניו לנגד השמועה בעל יהיהשלעולם
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 בתבת מקומות שבאיזה ראיתי ובבר הספרים. בגליוני כלל תבתוב שלא לר הזהרש
 לכן ראיתי, לא באילו 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 מרביעית אלא לירים נוטלין דאין דקי'להא
 רביעית בבלי שיהיה שצריך ר"ל דילמא או סגי, לא מזה ובפחות ידיו עלרביעית
 ולא מרביעית דקאמר לישנא מדוקדק ובהבי ידיו על בולו ל,בפבו צריך שאיןהגם

 ושבמ"ה. קי"ל, שנויה במחלוקת רא מילתא אי תודיעני גט ברביעית.קאמר

תשובה

 להצריך מקום לע"ד בו מצאתי לא זה בענין ושילשתי ושניתי שקריתימאחר
 בפחות סגי לא עלמא דלבולי דאף דינא לעניין והנלע"ד שהוא. כלבפלפלת
 אפי"ה יעמ"ש, ר"י משם הסי' סי'ק"ססוף הרב"י במ"ש יריו על שיתןמרביעית
 היינו נוטלים אין רביעית בו שאין שבלי בש"ס דאמרינן הא עלמא דלבולינלע"ד
 ולא אחר, בבלי רביעית שיעור להשלים ויבול בולו שישפבנו ולא בבלי שיהאדוקא
 ק"ז ד' דחולין ההיא מדמפרשי ס"ל דהבי דפשיטא ודעימיה הרא"ש לדעתמבעיא
 בו שהיה הא' מנטילת שנשתייר פי' טהרה" משיורי דאתו התם "שאנידקאמר
 בל לשפוך א"צ טהרה משיורי אתי דלא אף נמי דלא' אלמא יעו"ש.רביעית
 רביעית שיהא בעינן בבלי שרוקא אליביה לפר,ש וע"ב לב', לעוייר ויבולהרביעית
 משיורי דאתו בש"ס דאמרינן ההיא רפי' הרמב"ם לדעת דאף אלא ורוק.יעו"ש
 קאמר דבי צ"ל ולדידיה יע"ש, ידיים מסבת בריש במ"ש שניים מים דהיינוטהרה
 הידים על רביעית ליתן קפיר אי פי קפדינן, לא ליה ואמר אשיעורא קפדיתו*ה

 ודוק,יעו"ש
 פליגי, לא דבהא בבלי 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 בלים פהטני פי מרביעית ב' נטלו אם דהא דמשמע דידיים, בפ"ק יעמ"שובו'
 משמע וה"נ א'. מבלי הרביעית בל שישפוך בעינן לא אלמא ש"ד, רביעית א'בבל

 קאמר ולא ליריים ממנו נוטלים אין רביעית בו שאין בלי בל דקאמר דש"סמ*שנא
 רנקטו קנ"ט סי' הפו' ע"ד לע"ד ק"ק דש"ס לישנא הך ולפום דוק, בו נוטליםאין

 בש"ס, שם בדאמר ביה לית אפילו דמשמע רביעית מחזיק שיהא דצריךלה~נא



 יועץ פלאשו"ת74

 בו שיהא רבעינן למ"ד בש"ס מינה פר~ך דמצי תיקשי הפו' בער להטבאת"ל
 שהביא אההיא דש"ס להשנא הך לפום לע"ד ק"ק ותו צ"י. ולדידי יעמ"ש,רביעית
 ריהטא ולפום במקום, מכונס רביעית שיהא דבעינן הרשב"א בתסם ק"ס סיהרב"י
 לדידי זה וגם ודוק. יעיש רביעית בו שיהא שצריך דקאמר דש"ס רהיינונראה
 ותל'מ.צל'ע

 רבו( תשובת הוי דמבאן)נראה
 הר"ש דברי מעיניך נעלמו איך ירעתי לא מרביעית בפחות סגי לא רלב"עמ"ש
 שיעוה בכלי איכא אם מרביעית בפתות דסגי מובח דמדבריו שם ב"י הרבהביאם
 וכו' הרא"ש לפי' ול'מ אחד מבלי רביעית ידיו על שהשפתי בעינן לא דלכ"עומ"ש
 אחר זה מר נוטלין ששנים הרא"ש כוונת דאין *ה הכרח הרא'ש מרברי ראיתילא
 הא' שמנית אחת בבת נוטלין ששניהם אלא אתה, שהבנת במו לב' ראשון ומשתרזה
 שלם רביעית ליבא שלב' אלא ידיהם על הרביעית כל ושופך האחר ידי תחתיריו

 למדקדק אתר פי' סובלים אין הרא"ם ודברי הראשון בידי המים מן מקצתשנשארו
ברבריו.
 התוס' רנקטא דמאי ראיה, משם אין הרש הביאה מתוס' ראיה שהבאת מהגם
 שתי ויצק בלי בבל רביעית היה אם ואה"נ ידיו, על כולו יצק דאפילו היינושמינית
 בבלי רביעית יש אם דודאי בהוה, דיברה דהתוספתא ותו ידיו. דנטהרוהרביעיות

 אחר. מבלי והצי זה מבלי ר תצי לשפתי לו למהאחד
 על שתמהת ומה זה. משמעהע ידעתי לא רש"ס מלישנא משמע נמי דהביומ"ש
 בהדיא בתבו דכבר ביון בזה קפירא אין מתזיק דשיהא למסנא דנקטוהפוסקים
 ראי אפשר הש"ס רברי הן הן הרשב"א דרברי ומ"ש רביעית. במים שיהאדצריך
 במקום מבונס רביעית ל"ד ר בו שיהיה רצריך דקאמר רמאי הר'א הש"סמדברי
 בכלי מתחילה היה דאם דאה"נ מרביעית, פתות ידיו על ישפוך שלא אלאאחד,
 בלי מאותו או אחר, מבלי לרביעית ההסלקם את"ב ויהזור ידיו על ישפוך מרפחות
 מהני דלא הרשב"א קמ"ל הרביעית להשלמת הצריך שיעור מים בו שימלאעצמו
 ודוק. מבונס רביעית בבלי שיהיה שצריך אלאהבי,

 רבו( דברי על רבנו תשובת שזו נראה)מבאן
 הרא"ש דברי משמעות בן דאין דמ"ש לי הונת ולא מו"ר דברי לי תזילרידי

 יגיעו שולא בתב ולא דלשפוך לישנא הב' ע"י לשפוך היאר שלא דחיהש ממאילע"ד
 עומד, אני במקומי הש"ס לשון ומשמעות יעו"ש. אח"ז בזה דבטל נהטמע ובו',*רו
 דלא משמע דמחזיק דלישנא דמאחר קשה לע"ד הפוסקקם לשון על שתירץומה
 דש"ס לישנא למנקט להו דהוה גם ומה בן, לבתוב להו היה לא בו לשיהא לןאבפת
 מקשו מאי לפי' איתא דאם קלע"ד הרשב"א על דהקשתי מאי על שתירץ ומהדוק,
 ודוק. ביה דלית אף מחזיק בשיהא דסגי דאמר מאידךהש"ס
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 "סיא
שאלה

 אם תודיעני אביו  של וההע בפ"ע לינה בית לו והש אביו שולחן עי הסמת.בן
 בפריטי להשתתף תקנה לו הש אם תודיעני גמ לא. או בפ"ע חנוכה נר להדלישחייב
 השמים. מן כפול ושכרו חיים אורח תודיעני הכל על כלומ מגרמיה ליה דליתמאחר

תשובה

 דלדידן ]עליה[ וכו' עיקר השינה דמקום תרע'ץ סי' רש'ל דברי הביאהרט"ז
 להדליק רוצה אם דפטור במקום דאפילו הלבוש דעת יעו'ש עיקר האכילהמקום
 יעו"ש. הרב'ע דעת הפך הרת"ה כדעת נר' והוא ומברך מדליק מצוה הדורכתטום

 טסימן

שאלה

 ויש אחרונה ברכה לברך שחייב שיעור אכל אם יודע ואינו דגן מין שאכלמי
 הש ]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 דלמא או הפסק הו"ל בחתימה בין בפתיחה בין ייןבברכה
 רוצה ואפ"ה כשיעור אכל לאם תודיעני חבירו, של בברכתו י'ח לצאת ש"דמסופק

 ושכמ"ה. לא או דמי שפיראי

תשובה

 מדגרסי' והוא חבירו. של בברכתו לצאת מצי ד,טפיר ראיה להבהענלע"ד
 התוספות וכתבו דרבנן או דאורייתא 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 י'ח, יצא לא ותורה בריתאמר
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 מברכת דאשה בש"ס שם אמוינן והנה יעמ"ש. וכו' א"ד מדרבנן אלא הוו לאותורה
 שייך דלא אע"ג ותורה ברית להזכיר יכולה ואפ"ה דרבנן שיעורא באכלהלבעלה
 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 שכתבו ע"ב מ"ה בד' התר מדברימוכח
 בברית דליתנהו משום הכי דבלאו במטמע כלל, בלה"ק מבינות שאינם מאחרשלנו
 אדם כל דצריך בו הכל בשם קפ"ז בסי' הפו' כתבו וה"נ להו. קמבעיא לאותורה
 אלמא יעו"ש. ביתו ואנשי אשתו בברכתו שיצאו כדי רם בקול לברך בביתו*זהר
 ודוק. להן שראף במה האנשים בברכת יוצאות ותורה בבוית דליתנהואע"ג

 ועבדים דנשים הראב"ד דברי שהבהא קפ"ז סי' להרב"י הוי דחזיואיברא
 דעכדים ותמהני הבית בבדק ונ"ב להו, אמוי לא ומש"ה ותורה בברית*תנהו
 א' גוף ונקבה דזכר לדון יש הנשים על וגם בהם חייבת שהאשה במצותאיתנהו

 עכ"ד. בבשרינו שחתמת בריתך ועל למימר מצי שפירוא"כ
 אי בש"ס ליה קמבעיא מל' ק' אכתי 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 כהיום בתו'תירצו
 תירוץ וכ"נ עומדת, במקומה הקושהא אכתי לאומרו מצו ד,ספיר הרב"י דבריולפי
 נתן אשר הטובה הארץ על גבי למימר שייך שפיר לדכריהרב"ידה"נ ליתיהרש"י
 דרבנן דילמא דה"ק ב"י מרן לתרץ נראה והיה מיקרי. לך לבעלה שנתן דכיוןלך
 מחוייבות דאינם כיון נשי הני יצא לא ותורה ברית אמר שלא כל דקי'לכיון

 מחוייבות שאינם דהא כיון דילמא או דרבנן הוי ליה אמרי בעו דאי אע"גלאומרו
 דמלבד אלא דאורייתא, שפיר הוי שייך לא גופייהו כאינהו מיהא דהא משוםהיינו
 יהיו לא למה לאומרו ומצי גביה דשייכי דמאחר תירוצא בהך דאיכאדוחקא

 הנשים דבכורים בפ"א דתנן ממאי בב"י מרן ע"ד קשה תו מעטינהו, ומאןמחוייבות
 נטלו לא דנשים לי נתתם אשר לומר יכולה שאינה מפני קווים ולא מבהאיםוכו'
 בבשרנו שחתמת בריתך על אמרי דמצו היכי דכי. הרב"י ע"ד ק' ומזה בארץ,חלק
 וצ"ע. דוק לי נתתה אשר למימר מצי הווה"נ

 ראיתי ושם ברכה, מחזיק כלי מצא לו נר'ו כמוהרח"א דורנו מופת הרבוהנה
 דהוה מידי ותורה ברית אומרות הנשים דאף כ"י המאירי הרב בשם זה בסישהביא
 כרור ונראה יעו"ש. כך אומרות ישראל ועל הבראל בכלל הן שהרי הארץאכרכת
 דומהא ותורה ברית וכו' לאבותינו שהנחלת על לך נודה אמוי דמצו לומרדכוונתו
 מודה המאירי הרב דגמ אה"נ בבשרינו שחתמת בריתך על לומר אבל הארץדכרכת
 מ"ב להר שם )ויעו' דוק. כעצמו שקר עדות מעיד כאלו דהף משום אמוי מצידלא

 כבהב"י(. ברכ"י דבוי שעתא ההיא מיניה דאשתמיטודנראה
 ותורה ברית אמר שלא כל דאמרינן דהא לומר דמנ"ל התי ע"ד קלע"דולפי"ז
 תורתך ועל בבשרינו שחתמת בריתך על דלימא היינו י'ח יצא דלאבבהמ"ז

 דכרכת דומיא אמרי נשי דמצו וכו' ומזון חיים ותורה בוןת היינו דילמאשלימדתנו,
 אמר לא דאם סבר דרב מ"ט בד' מדאמרינן להתי נפ"ל דהא למימר וליכאהארץ.
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 מהכא להו ופתטמע 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 מהמום 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 למימרדהכי 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 הטובההארץ

 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, רית ב 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 שמט דכל כמ"ד דתלמודאלסתמא
 חלק נטלה דלא אע"ג נשים וה"נ בע"ה( לקמן שאכתוב )וכמו קרקע בהו וקנהדמי

 ולוים כהנים דאלת"ה לי, 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

 למימרברית 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 לברכת 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"ב יתקנו אם קושיא ומאי כאנשיםלנשים
 שפיר ותירץ הרא"ב בשם כן שהקשה שיטות בז' להרשב"א ראיתי חיוב שוה.דאינו
 יעמ"ש. דרב במילתיה מלבות גריס דלא מדבריו ברור ונראההצו"ש,
 נמי תיבעי פירש"י דלפי התו' דבתבו דאהא קפ"ו סי' להרבה"ג הויוחזי
 תיבעי ולוים דבהנים דבריהם פי בתב בארץ חלק נטלו לא שהרי ולויםאבהנים
 נטלו שלא מפני קורים ולא מביאים "בהנים פ"א, דבבורים בתוספתא דאמרלר"מ
 דתיבעי ק' אבתי הכי איתא דאם ע"ד וקלע"ד יעמ"ש. וכו' יוסי" דלרבי בארץחלק
 נתן אשר הטובה הארץ "על דכתיב משום ר"מ דהיינו למ"ד ולוים כהנים גבי4ה
 ולא מיירי קא לא דבפלוגתא למימר לר אית מאי אלא עלייהו, קאי מצי ולאלר"
 לתרוצי איכא דה"נ מעיקרא פירש"י על להו קשיא קא מאי א"כ בבה"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 ואיבאקורות,
 על דבתיב משום הארץ בברכת חייבות דאינם דאע"ג ס"ל ותורה ברית אמרימצי

 מואבלת דנפ"ל בהמ"ז בשאר התורה מן חייבות מ"מ לך, נתן אשר הטובההארץ
 בהנים, גבי ליה קמבעיא לא ומש"ה מ"ח, ד' בברכות בדאיתא וכו' וברכתושבעת

 דהבריחו כדכתיבנא נלע"ד אע"ב דוק. התו' לפירחט ליתיה דא"כ ליתא ודאיהא
 נטל שלא מי דאפילו במ"ד ליה דקמבעיא דתלמודא לסתמא דס"ל דנ~כ"להתו'
 קרקע, בהדיה וקנה דמי ליה דיהיב דהיינו לך, נתן אשר עליה קאי מצי בארץחלק

 גרים ה"ה דלר"מ וה"ה ולוים בהנים 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
 נבון על הבל 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 בדרךובלבתך
 קורות ואינם מביאות שהנשים פסק ב' הל' חטם וכו', לאברהם שנאמר וקוראמביא
 נמי גרים וא"ב בארץ, חלק נטלו שלא לי נתתה אשר לומר יכולות שאינםמפני
 דגר מ"ש הל' בסוף פסק בהדיא דהרי ותו בארץ, חלק נטלו לא והרי קוריםהיאך
 וכבר נינהו, סתראי הני ולכאורה בארץ חלק להם שאין מפני מתודה ואינומביא
 ויע"מ פירכא, להו אית לע"ד ובולהו להרמ"ל יע"ש חבילות תשובות כמהנאמרו
 בצ"ע. אסקיה דבר דסוף תבא 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 בלום מגרמיה לה דלית משום היינו טעמאעיקר
 ד' תבא בי פ' יעמ"ש כן לפרש בסד"ר למוה"ר אדעתיה סליק דה"נ היארחוקה
 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 דפירחטו 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 דפירח~ו לי, נתת אשר לומר יכולות שאינם משוםקורות

 כעלה דהא לומר יכולה אינה וזה כככ"ת(, למימר כעי 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 כלאו דהאאאדמה,
 אי הככורים ממנו7 שהכיא דיליה אארץ דלאו וצ"ל חלוקה, כזמן הנתינהתחילת
 הקונהדא"כ

 ע"ד ו!"ה ד' שם כספרי מוה"ר דהקשה מאי דהקשה מאי נמי ניחאוכהכי
 אב לאכרהם נאמר שהרי לאכותינו לומר שיכול וקורא מכיא דגר דפסקהרמכ"ם
 נפקא דמאי והקשה הארץ. את כניו שירשו השכועה הייתה ולאכרהם גוייםהמון
 מתגיירים מיד היו דאם דאה"נ די"ל ותי' יע"ש, וכו' לאכותינו לומר שיכולמינה
 ושייך עליהם חלה השקועה שהייתה אה"נ להם לא כארץ כגרות היו שהאכותכזמן
 לע"ד מוכן ממילא פ"רח~ו ולפי יעמ"ש. מתגיירים היינו אם לנו לתת נשכעלומר

 חותן קני מכני חוץ קורים ואינם מכיאים הגרים כל דככורים כתוספתא דאמרמאי
 שפיר דמצו א"ש ולפי"ז יריחו, של דושנה להם שנתנו מפני וקורים שמכיאיםמשה
 שאינה השכועה הייתה עליהם גם דודאי לנו לתת לאכותינו נשכעת אשרלמימר
 יריחו של דדושנה תנא להך דס"ל וצ"ל כידוע, נתגיירו לש"ש אלא הגריםכשאר
 הוצרכתי ולא יע"ש. כספרי כמפורש דלא עולם ומתנת לחלקם מדינא להםנתנוה
 שיכולים שם וכתכ הנז' התו' שהכיא דככורים כפ"א להר"ש שראיתי לפי אלא*ה
 נלע"ד לכן ממני, נפלאו ודכריו ליתרו לו נדר שהרי לאכותינו נשכעת אשרלומר

 ודוק,כדכתיכנא
 לאכותינו נשכעת אשר על הכי נתרץ דאפילו הנז' מוה"ר הקשה דשםאלא

 לנו ויתן לומר יכולים היאך מ"מ וכו' נשכע אשר מהכא דדל קשה מ"מ לנו,לתת
 לי. נתת אשרוכן

 דוק. מ"מ לנו שזיכה דפי' לתרוצי דמצינו משום כדכתיכנא לתרץולעד"ן
 לנו דויתן לפרש שרצה למורא שי הרכ על שם מוה"ר דהקשה כמו ק' לא תוולפי"ז
 לי ויתן כתוכ היה אם ניחא דהא נראה אינו דזה עליו והקשה המעות, שקנאהפי'
 ולדידי כולה. הארץ חילוק על איירי לנו ויתן אכל כן, ולפרש לדחוק אפשר היהאז

 נמי נשים ולגבי דוק. לנו שזיכה דכריהם פי' ליה אמרי כי נמי ישראל דכלניחא
 לנו מויתן ליה מפיק ולא לי נתת אשר לומר יכולה שאינה בהטום תנא ליהדמפיק
 לתת וכן לנו נתת לומר דיכולה שם הנז' מוה"ר תיויו כבר וכו', נשכע מאשרוכן
 וכהכי יעו"ש. כפרטות שהוא לי נתת אשר משא"כ ככללות, לאומתינו פלו'לנו
 הקודמת שני מעשר כה' ולא ככורים גבי אלא האלו הדינים כל נאמרו דלאניחא
 ודוק. יעמ"ש ככורים כה' אלא פסקה לא הרמב"םוכן

 נשים דאימעיטו דהא לומר דע"כ שהכריח רצ"ד ד' שם הנז' למוה"ר הויוחזי
 בה~ום דהיינו לומר נפשך דאם כארץ, חלק נטלו שלא מפני היינו לי נתתמאשר
 הא ואנדרוגינוס טומטום כהדייהו כייל היכי א"כ כעלה קנה אשה שקנתהדמה
 שלא לפי דאשה טעמא דהיינו עכ"ל א"ו כעל, להו דלית טעמא הך שייך לאכהא
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 לפי ק' וה"נ ואנדרוגינוס טומטום בההע דבייל ניחא והשתא בארץ, חלקנטלו
דרכו.

 לה שנפלה נערה או אלמנה אשה דלטעמיך רבנן, פלוג לא עכ"ל לע"דומיהו
 למימר לך אית מאי אלא לשיעורע, דבריך נתת וא"כ לקרות דיכולה ה"נירושה
 ואינם שיביאו רהן הנשים כל עליהן אחרים רשות נשים דרוב דכיון רבנן פלוגדלא

 ודוק. ואנגרוגינוס טומטום וה"ה נשואות, שאינם אותן אפילוקורות
 במעותיו, שקנו או לנו שזיכה היינו לנו ויתן רפ' דפרישנא מאי דלפיאלא
 האי דמאי שם דרכו לפי רצ"ד ד' שם מוה"ר דהקשה מאי לישב לנו נשארעריין
 כמו לקרות יכולים בלא"ה מגרש, ערי להם שיש מפני קורים ולוים דכהניםדסיים
 דפי בארץ חלק נטלו שלא אף לקרות דיבולים 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.גבי

 פל לתת לאבותינו נשבע אשר דה"ק למלתייהו לתרוצי דמצו משום לנו,מויתן
 לי נתת אשר משא"כ להנאתינו, ויתן פי' לנו ויתן וכן להנאתינו, לנו*שראל
 אינה שלה בשדה דאפילו לומר, יכולה אינה בלבד להנאתה בפרטותדקאמרה
 ערי להו דאית לאו אי כהנים דגבי אלא פירות. אוכל בעל דהא בלבדלהנאהה
 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, גביכדאמרינן
 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 מביא דגר שכתב דבכורים בפ"ד הרמב"ם4~ון
 ולפי ודוק. קאמר דגרים דדומיא מה~מע 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 הירהשלמי פי' מוכן ממילאאבות
 דברי הובאו ניתנו, להלוקה סבר ור"י לתלוקה, 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
 ולר"י השבועה, בכלל שהיו מאחר בארץ לחלקם דהיינו ניתנו לחלוקה סברור"י
 איתכם" ונחלה תלק 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' דותק וקצתכחלק

 או ניתנו לדירה באי פלוגתייהו דפי הללו הירהשלמי דברי רואי אתריומיהו
 דאי דכת' במאי כ' ד' דברבות התו' בדברי ורגלינו ידינו מצאנו לא לפי'זלהלוקה,

 כהנים גבי נמי תיבעי א"כ וכו' הארץ על דכתיב משום ההנו ליה דמבעיאמאי
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 הו"א דמריש לו, הלך חלף הירושלמי דברי לפי יעו"ש לעיל דפרישנא ומאייע"ש,
 שזכית לפרושי מצינו לי שנתת יחיד בלשון קאמר דכי דאע"ג דס"ל התו' דכריבפ4

 לתרוצי מצינן לא כולו ישראל ככללות או רביט בלשון באומרו אומנם אך מ"מ,*
 שנטלו כל ומיהו דר"מ טעמיה והיינו יחד, ישראל בכללות לו שנתן דמשמעבה
 להם שיש מפני קאמר ד טעמיה והיינו לנו שנתת לומר יכולים מ"מ בארץחלק
 כהנים גבי נמי תיבעי כר"מ דס"ל איתא דאם דכת' והיינו לר'א וה"ה מגרשערי

 הטב. ודוק הכי לתרוצי מצינו לא הנז' הירושלמי דברי דלפי אלא ודוק.ולויים
 וש"י צופים ומנופת מתוקים מדבש דבריו שלו יבא כי עד עתיקים הדבריםולדידי
מד"ן.

 מינה דנשמע מילתא שום ליכא בכורים דבפ' הוכחנו דכבר לענייננוונחזור
 כאשר לנו נתת אשר האדמה ואת דקאמר מעשר וידוי דשאני הגר, אתלמעט
 מאחר ליתא ודאי והא השבועה מחמת הייתה שהנתינה דמשמע לאבותינונשבעת

 נשבעת כאשר הך דרשו דמ"ש במת' דהתם ואע"ג הכחשר, בשעתשנתגיירו
 דעל כהטמע דקרא פשטא מ"מ יעמ"ש, האדמה על קאי דלא אחר כענייןלאבותינו
 מתודים. אינם ומש"ה קאי האדמהנתינת

 מ"ש הל סוף בהרמב"ם שהגיהו הספרים להגהות צריכים אנו איןולפי"ז
 ואת אומר הוא הרי בארץ, חלק להם שאין מפני מתודים אינם ועבדיםדגרים
 הוא הרי הישנים בספרים כתוכ שהיה במקום כן והגיהו לנו, נתת אשרהאדמה
 דעיקר להגיה וא"צ אתבונן מזקנים דרכנו ולפי לאבותינו, נשבעת כאשראומר

 הייתה דהנתינה דמשמע לאבותינו, נשבעת כאשר דכתיכ משום היינוהמיעוט
 היכי כי להו ממעטינן הוה לא לנו נתת אשר דכתיב משום דאלו השכועה,מחמת
 ודוק. מבכורים להו ממעטינןדלא

 ה"נ השבועה מחמת בארץ דזכו קני דבני דנמצא עקא דא דרכינו דלפיאלא
 ק' וא"כ לאבותינו, נשבעת כאשר לנו נתת אשר ולומר מעשר וידוי אמרידמצו

 דהרנע"ם ואפשר מתודה. קני מבני דגר פסק ולא זה דבר הרמב"ם השמיטאמאי
 דאף יעמ"ש בהעלותך פ' דספרין כתנא דס"ל משום מהלכה תוספתא לההיאדחאה

 כמבואר לשעה אלא ירחו של דושנה להם נתנו ולא בארץ חלק להם אין קנילכני
 נתנה לא מ"מ לש"ש אלא נתגייר לא שיתרו ברור שהדבר דאף וס"ל יעמ"ש,שם

 דכל ואמר פסיק ומהם"ה בידו, וא' כ"א תורת נתת דא"כ לשעורים, דבריהתורה
 ודוק. נתגייר לש"ש כודאי דאז דוקא איתך גר מי ובעינן בארץ חלק להם איןהגרים

 מביאין הגרים כל דאמרינן מהא התו' ע"ד להרמב"ם לו דהוקשה אפשרועוד
 חלק הגרים נוטלים היו אם דהא משמע בארץ חלק להם שאין מפני מתודיםולא
 ביאה אחר עכשיו שנתגייר זה גר דהרי ותיקשי להתודות, מצו דהוו ה"נבארץ
 מאי אלא לנו, נתת אשר למימר מצי היכי וא"כ ונחלה, חלק לו אין עכ"פהמאיבה
 כל להתודות מצו שפיר חלוקה בשעת בארץ חלק הגרים שנטלו דכל למימרל

 אינם אפילו נמי הרי הגרים, למין היינו לנו נתת אשר ופי' אחריהם, הבאיםהגרים
 התוס'. דברי לפי קני בני דהיינו שנטלו הגרים מין דאיכא כיון הכי לימדו קנימבני
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 חלק הגרים כל נוטלים היו דאם תוספאה לתנא דס"ל התוספתא בעד להמטבואפשר
 נוטלים שהיו הגרים אחיהם בתוך חלק נוטלים היו אחריהם הבאים כל ה"נבארץ
 להם שאין מפני מתודים אינם דגרים דה"ט קאמר ו0הצ"ה מחלקו, מעט א' כללו

 א' כל לו נוטלים שהיו הגרים אחיהם בתוך חלק נוטלים היו אם הא בארץ,חלק

 בארץ, חלק להם שאין מפני מתודים אינם דגרים דה"ט קאמר ומש"ה מחלקו,מעט
 הם שגם 0תטום 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 אשיםוקודם
 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 לישב צריך דעדיין אלא לאבותינו, לומר שפיר ש=ך רביםלאנשים

 דמהך משם, ה' ויוציאנו המצריים אותנו וידעו וכן אבי אובד ארמי בכוריםבפ'
 מישראל באימו תוס' ההיא לה דמוקי ר"ת דדעת פ"א ד' בבב"ת התו' כתבוטעמא
 ליישב. צריך ולדידיה בהכי לה מוקי לא והרמב"םיעמ"ש,
 בשם שהביא קצ"ט בסי' ב"י הבהיר בספרו הי'ו אזולאי למוהרי"ד הויוחזי
 הביא ושוב הגרים, אלו יעקב בית שדרז"ל וכמו לגרים, אב נקרא 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 ישראל, לגבי פחותים שהם משום אלא בניו, שהםמשום
 וכשאין יכונה ישראל בשם 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 עקב, מלשוןהפחותים
 דההיא פ"א ד' בבב"ת בשמו התו' שהביאו ר"ת על תיקשי א"כ בנים, מענייןהיינו

 אובד ארמי קני מבני אפילו קורא גר למימר מצי דהיכי היא, משבשתאדירושלמי
 תנא הך דילמא דמשבשתא קאמר אמאי איתא ואם יעמ"ש, וכו' יעקב דהיינואבי

 ודוק. כדאמרן א"ו כמאמרין, ס"לדספרין
 לגרים אב נעשו האבות דכל הריטב"א כדעת עכ"ל הרמב"ם בעד למטבומיהו

 דהא בר"י בס' שם המובא הריטב"א לש' דמשמעות בזכרוני הרשום דלפי)אלא
 הכי איתא ואם גרים, מגיירים היו הם גם דמסתמא האבות שאר לגרים אבדנעשו
 גרים מגייר ימיו כל היה אברהם גם והלא גרים מגיירים שהיו אירייא דמאיקשה

 שמו שנקרא עד לגרים אב נקרא לא ואפ"ה בחרן 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 אחדדבאופן
 שאף מגילה, לעניין תקפ"ט סי הרב"י דכתב מאי עפ"י ליישב נלע"ד וכו'אותנו
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 מכנה כספק היו הם שגמ הנס כאותו היו הם שאף 0האום אותה קורים ועבדיםגרים
 שנמצאו הגרים למין דהיינו אותנו וירעו למימר מצי ה"נ יעמ"ש. היו דמוליםכיון
 ודוק. השעכוד ככלל היו יכונה ה~ראל כשם אשר שכוא מצריםכארץ

 התו' שדעת ח~ינן דהא לנ"ד ראיה איכא האמור דמן עלה לדאתאןהדרן
 האנשים את מוציאות ואפי'ה ככשרינו שחתמת בריתך על אמרי מצו לאדנשים
 אמרו וה"נ הפסק, הוי ולא להם כראוי י'ח לצאת דמצו דה"ט ועכ"ל ליה,ואמרי
 לכוון השומע דמצי לנ"ד וה"ה לעיל, וכדכתיכנא אשתו את להוציא מכרךדכעל
 כדידיה דליתיה מלתא המכרך שמוסיף כמה ליה איכפת ולא לו הראוי אתבברכה
ודוק.

 את המוכר פרק התו' הכהתם ר"ת מדכרי איפכא לדקדק נראה דהיהואיכרא
 דפי' קצ"ט במי' הרב"י וכתכ כהמ"ז, לכרך לגר מניח היה לא דר"ת פ"א ד'הספינה
 אותם מהכרכות חסר לעצמו דכשמכרך משום והטעם אחרים להוציא דהיינוהאגור
 משנה דידהו לגבי נמצא תיכות אותם יאמר לא אם לאחרים כשמכרך אכלתיכות,
 דכשמכרך דקאמר דהא נראה היה ולכאורה עכ"ד. ככרכות חכמים שטכעוממטכע
 על לך נודה דלימא והיינו שישנה אלא דיחמר דוקא לאו תיכות אותם יחסרלעצמו

 דגר דככורים, כפ"א דאמרינן דההיא דומיא וכו' ארץ ישראל לאכותשהנחלת
 דשוכ אלא הכא, ה"נ ישראל אבות אלוקי אומר עצמו לכין בינו מתפללכשהוא
 כדעת וס"ל קאמר ממש דיחמר דה"נ דאפשר כהכי לדחוק הכרח דאיןראיתי

 את נוחלים שאנו לומר סכרא דאין מ"ט, ד' לכרכות כהרשכ"א שהוכאההראכ"ד
 דחקיה דמאן ק' דלפי'ז אלא יעמ"ש. עליה יודה כה חלק לו שאין ומיהארץ

 צריך לאחרים כשמכרך ואף מינה דוק שיהיה איך וצ"י. ר"ת ועת כן לפרשלהאגור
 דההיא דומיא האחרים, את להוציא כדי לאומרם יוכל ולא תיכות אותםלהסר
 חזיא, לא דלדידה אע"ג ותורה כרית ג"כ אומרת ומסתמא לכעלה מכרכתדאשה

 נפקא ואיהי לאשתו מכרך דאיש ההיא וכן דאשה, מההיא ר"ת ע"ד קשהואכתי

 השומעים את להוציא כדי כלל תיכות מאותם מצותם יחמר לא ה"נ לה דחזיכמאי
 השומע כין לן דשאני למימר איכא לזאת דאי ואיכרא ליה, דחזי כמאי נפיקואיהו
 מכרכת דאשה ההיא מ"מ דוק. כשקרא דמח~י כפיו לאומרו ליה חזי דלאמילתא
 מי לו שאין דכדעכד כהמ"ז גבי התם דדוקא לחלק ואפשר קשהת, ודאילכעלה
 כמקום דאיירי דר'ת ההיא משא"כ התירו, מש"ה וכו' מארה תכא וכמ"ששיוצאנו
 דאמרינן מההיא ר"ת ע"ד ק' דאכתי אלא המזון. כרכת שיכרך כאחרדאפשר
 ישראל אכות אלוקי אומר עצמו לכין כינו מתפלל כשהוא דגר פ"אבביכודים
 המזון כרכת לכרך הגד שיוכל ה"נ אכותיכם אלוקי אומד ככה"כ מתפללוכשהוא
 לך נודה למימר מצי דלא משום דהיינו למדחי ואיכא לאכותכם, שהנחיל עלולימא
 גכי דהא לנוכח שלא שהוא ישראל לאבות שהנחיל על יאמר ושוכ לנוכחשמדכד
 כדליכא ג"כ דככורים דההיא וצ"ל אכותכם. אלוקי אתה כרוך קאמר ג"כתפילה
 מסופקני יחיאל הר' אחי כתכ " וז"ל: קפ"ז כמי הטור דכתכ מאי לפי א"נאחר.
 דלמצוה נוטה והדעת למצוה, או קאמד לעיכוכא אי י"ח יצא לא כדאמרוכהו
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 סיים ואם לחזור וצריך התורה מן דבהמ"ז ביון קאמר דלעיבובא ונ"לקאמר,
 עב"ד. לראש" חחרהברבה

 למצוה דהיינו דברים של פשטן נראה היה ולעבובא למצוה אומרו מלשוןוהנה
 מסופקני הכי ולימא בלמןניה למנקט הו"ל דא"כ אלא שיחזור, לעיבובא אושיחזור
 בהא דמסתפק ומדקאמר לעיבובא, או למצוה אי לחזור וצריך יצא לא דאמרובהא

 המובחר מן דמצוה למצוה היינו יצא לא דאמרו הא אי דה"ק משמע יצא, לאדאמרו
 וה"נ בלל, י"ח יצא דלא לעיכובא א"ד מצותו, י"ח יצא ולא חז"ל בתקנתשיתפלל

 ומינה לחזור. א"צ יחיאל הר' דלדעת משמע לחזור שצריך דבתב ריב"ה מו4בהט'
 דאיירי דבבורים ההיא דשאני ריב"ה בדעת דס"ל דאפשר ר"ת בעד לתרץנשמע
 אחר ש"צ ליבא כי ומש"ה יצא בדיעבד מהמטבע שינה אם דאפילו דרבנן,בתפילה
 דמדאורייתא בבהמ"ז בהטא"כ אבותיכם, אלוקי לומר ליה שרי דמידכדיעבד
 דא"ב בצידה, תברא הא ומיהו לגב מניח היה לא ה"נ יצא לא בדעבדדאפילו

 שחתם בריתו על שתאמר נימא אפילו לבעלה, מברכת דאשה בש"ס אמרינןהיכי
 לחלק עב"ל אע"כ גר, לגבי ר'ת שכתב ובעניין מטבע משנה הו"ל אכתיבבשרכם,

 דריב"ה ההיא ועכ"ל מעיקרא, וכדאמ' אידך דאיכא להיכא אידך דליבא היבאבין
 וההיא לחזור, ולעיכובא לחוור למצוה דהיינו דברים של פשטן כדמשמע קפ"ז1'סי'
 יעמ"ש יחיאל הר מדעת לאפוקי הבי בלאו סגי דלא פי' לחזור, שצריך הלורדבתב
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

 מדב' ריב"ה וכדברי לעיבובא משמע בפ"ב הרמב"ם דמדברי שם הרב"י דכתבמאי
 מש' יעו"ש, י"ח יצא לא ותורה ברית אמר שלא בל הרא"ש וכ"כ י"ח, יצאלא

 דהכי בתב ושוב יחיאל הר' לדברי הוסיף מאי דאל"ב 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 ל"ינא, כהאי אשכחן תפילה גבי ה"נ לעיכובא משתמע אותודמחזירין

 לע~נין[ תקפ"ב ובסי' ויבא יעלה לענין תק"ב בסי' וכן גשמים הזכרת לענייןקי'ד
 אמרינן בדרבנן דאף לפי"ז נמצא דלעיבובא, 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, ברבה עיקרשאובל
 וטעה שחרית התפלל בבר אם ולפי'ז ביום. א' פעם אלא מדאורייתאעיקרה
 תפילה מה' פ"א בכ"מ מרן שכתב וכמו לחזור, יצטרך שלא ה"נ המנחהבתפילת
 דאההיא יעמ"ש. הרמב"ן עליה דהקשה מאי תיקשי דלא הרמב"ם, דעתלמטב

 בכגון דהיינו תירץ דרבנן לתפילה דמפסיקין בסוכה דאמרו ממאי עליהדהקשה
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 הכא. דך'נ יעמ"ש, דרבנך יו תפילה נשאר דשוב ההוא ביום א' תפילה התפללשככר
 מאי לכתוב עצמי אחשוך לא שם בכ"מ דמרן לישנא הך לידן דאתא כיוןומיהו
 לנ"ד. עניין שאינו עם דבריו להבין יכולתי לאדלע"ד

 שאינו היינו מתפלל שאינו קרי בבעל שאמרו דמה בתב דבר תחילתוהנה
 יעמ"ש. וכו' וה בנוסח יו תפילהמתפלל
 אותו יתחייב לא נמי בבה"מ הכי איתא דאם קאמר מאי אדע ולא בערואני
 בריך רעיא בנימין כדבריר ודיו וה בנוסח לבןד צריר אינו דמדאורייתאעסח
 ותו מתפלל. שאינו דאמר היכי כי מבןך דאינו לימא נמי הכי וא"כ וכו',רחמנא
 קרי בעל שהוא ונזכר בתפילה עומד היה בש"ס התם קאמר אמאי להא איתאדאם
 דאורתתא, תפילה חובת ירי 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 ונוכר הי"חבאמצע
 לא שאם דאה"נ לפי"ז נמצא א"כ י"ח, יצא לחוד חונן אתה בברכתדמדאורייתא

 משמע בתפילה עומד היה אומרה ולשון דיפסיק, ה"נ חינל אתה ברכת אלאאמר
 מקום.בכל

 ממני דעת פליאה תורה דבר לעקור חכמים ביד כח דהש לתרץ עודומ"ש
 דרבנן תפילה דאורייתא וברמ"ז ק"ש דקאמר דש"ס לישנא מפרש היכידלפי"ו
 כח דיש קי אמרו שהם לימא דלא הוא דרבנן תפילה קאמר דהכי לפרש ואיןדוק.
 דוק. דאורייתא היותם יוסיף ומה יתן דמה דאורייתא ובהמ"ו ק"ש ל"ל דא"כבידם,
 ובהמ"ו. בק"ש משא"כ דמדאורייתא תפילה לעקור ככה על ראו דמהותו

 שכבר לפי היינו מפסיקין דרבנן דלתפילה בסוכה דאמרו דההיא כתבתו
 לו כשנשאר דהיינו תו מ"ש אלא ליחיי, הא ובשלמא ההוא ביום א' תפילההתפלל
 דרכו בוה גם התורה מן חיוב שהוא קצרה תפילה יאמר או אותה להתפללשהות
 דמחלק ספרא רב אדברי בש"ס התם דקאמר האי מאי דא"כ לה, אוכל לאנשגבה
 דרבנן, הא דאורייתא הא דלמא קושיא ומאי ופריך שהות, דאין להיכא 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 קאמרושפיר
 שימשך בפושע ליה חשדינן לא דודאי יפסיק לא שהות הט כי מש"ה מדרבנןשלה

 קודם שעה חצי כמו להפסיק בעצמו יוהר ודאי אלא להפסיק, יויה ולאבסעודתו
 תפילה להתפלל שהות לו יהיה עכ"פ הדעת בשיקול יטעה ואפילו להתפללכדי

 יטעה שמא דחיישינן יפסיק שהות יש שאפילו דאורייתא בלולב מהטא"כדאורייתא,
 אינו דלתפילה דכתב כן, לפ' א"א שם מרן תו דכתב דלמאי אלא דוק. הדעתבשיקול
 ק' אכתי ולפי'ו התורה. מן חיוב שהוא ביותר קצרה תפילה שיאמר מפנימפסיק

 שיש כ"ש לתפילה שהות יש דאם ותו וכדבתיבנא, דרבנן תפילה בש"ס דקאמרמאי
 הוא הרמב"ם של וה דפסק נלע"ד לעצמי וכשאני וצ"ע. דוק לולב ליטולשהות
 בס' וער מדעתינו רחבה ודעתו שלו גמרא שיטת הפך בספרי שפסק אותםמכלל

 מדרבנן היא אחרת התפילה א' תפילה התפלל שכבר דהיכא האמור מןהמורמ
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 אותו מחוירין לשון או יצא לא דלצון בללא לן דכייל הרב"י ע"ד ק' ואכתילגמף,
 מרפסן קשה וה"נ וכדכהיבנא דרבנן בתפילה כה"ג אשבחן דהא וק' לעיבובא,הוא

 חכמים שטבעו ממטבע המשנה "ובל וז"ל: ה' הל ברכות מהל' בפ"אהרמב"ם
 ה0השנה מלשון שינה דלמה בב"מ מרן שם עליו והקשה טועה". אלא אינובברבות

 דלמא קושיא דמאי קשה דהכא דבריו ולפי שתירץ. מה יע"ש י"ח יצא לאדקתני
 דאיירי המשנה ובלצון הברכות, כל על דכונתו ביון 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 וקשהלעיבובא,
 אמר לא כאלו הו"ל המטבע דשינה דביון הטור דדעת הרב"י בהגהות. הובאהטעם
 לא דאורייתא לאו אי דאטו וקשה ולבוך. לחזור צריך דאורייתא דבה"מ וכיוןכלל,
 חמיר דרבנן הנראה לפי ואדרבא לעיבובא ולאו בלל 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
 ישראל. אבות אלוקי אומר עצמו לבין בינו מתפלל בשהוא דקתני דבכוריםדפ"א
 שלא דרב אמילתיה דבתב מ"ט ד' בברכות הרשב"א דבתב אמאי לע"ד קשהומינא
 לאנשים א' מטבע טבעו לא הלבך תורה דבר דאינם דכיון בבהמ"ו ותורה בריתאמר

 תורה חילקה לא דאורייתא שהיא הארץ ברכת אבל דכצ"ל(, )נר' לנשים א'ומטבע
 דרב דאליבא בדרבנן אפילו מטבעות ב' דתקינא בה"ג אשכחן דהא וק' ות"ד.ובו'
 ואפשר מטבעות. ב' ליתקנו דלא היבי כי אבותינו אלוקי בלל למימר לן הוהלא

 המטבעות שינוי בין שיש בחילוק ברכות מהל פ"א בב"מ מרן דכתב מאי לפילישב
 אחר באופן דהוי אע"ג האבות אלוקי דמזביר דביון הבא למימר איבא ה"ניעמ"ש,

 ודוק. בלל אומרו דאינו דבהמ"ז הבא מתאא"כ מטבעות, ב' מיקרילא
 במאי י"מ יצא דמי דבדעבד שנסתפק בנ"ד דכגון הובחנו דכבר לדיננאהדרנא

 אלא לכתחילה לא אבל יצא בדעבד דדוקא הובחנו לא דע"כ ואיברא ליה,דחזי
 מן בשומע משא"ב חברו, את להוציא בדי ביה דלית מאי שמומיף עצמובמבוך
 לומר אפשר היה שפיר, שייך מבוך דלגבי ביון לדידיה חוי דלא מידיהמבוך

 בברכתו. לצאת לבוין יבול נמיזלכהחילה
 בשלהי מדאמרינן והוא בדעבד אלא יצא לא נמי דבבה"ג להוביח נלע"דמיהו

 והנה קי'ל, והכי בקי שאינו את אלא בתפילה הבקי את מוציא ש"צ דאתריה
 בולן הברבות בל כ"ט ד' שם אמרו דהא מאי, טעמא לע"ד הוקשה א'בהשקפה
 מכולהו תפילה ומ"ש יעמ"ש, היין וברכה הלהם מברכה חוץ מוציא שיצאאעפ"י
 משמע הבקי, את מוציא ש"צ שאין אומרו ממתמיות 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"ה בשילהי להרתי"ט מצאתי ששוב עד הנהנים.מברבת
 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 בלשטכל
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 דבתפילה למימר הו"ל שלא הבקי את להוציא יכול אינו דבתפילה למימר להוהוה
 לומר אבל צריכה, שאינה ברכה נמטום ביה דאית נימא ולא לעצמו להתפלליכול
 לי ניחא לא למימר מצי להנאתו טעמא דעיקר דכיון מנ"ל להוציאו יכולדאינו
 דעת ואי עצמו, על רחמים ולבקש להוסיף דעתו שאין כיון חכמיםבתקנה

 משיתפללו עצמו על הוא שיתפלל מוטב ורחמים תפילה לומר.דבענייןהירושלמי
 משיתפללו דמוטב אמרינן לא דע"כ הירהבלמי, דעת כן לפרש א"א עליואחרים
 על שתחוט שאומר כגון אחרת מעיר אפילו עליו מתפלל כשאחר אלא עליואחרים
 דה"ק ג"כ לפרש אפשר ואי כידוע, ממש כקורא שומע קי'ל הא בכה"ג אבלפב"פ,

 וליכא בעצמו, להתפלל ויכול ש"צ בתפילת לצאת צריך דאינו בתפילהמסתברא
 וכיון עצמו, על רחמים מבקש כ"א שיהא משום צדיכה שאינה ברכהכהצומ

 עליו רחמים לבקש שיצטרך דבר אליו ויתחדש נזכר הוא התפילה בתוךשלפעמים
 בדברי לפרש אפשר אי נמי הא לעולם, בפ"ע התפלל לו התירו הכיומשום

 ידי הדבים את מוציא פטור שאדם הברכות כל כתוב הכי מקמי דהאהירושלמי,
 לא וכו' ואמרי יתבין הוו פזי בן יהודה וד' יוסי רבי וכו' מבהמ"ז חוץחובתן

 ז"ל הר'ן הלשון הביא כך עצמו על רחמים מבקש א' כל שיהא בתפילהמסתברא
 יכול הפטור שאין למימר דאתא משמע דהכא כדאמרן לפרש א"א ולפי"זיע"ש,
 פשיטא בעצמו הוא להתפלל שיכול לומר דאילו בקי שהוא כל כל החייב אתלהוציא
 דוק. פטור האחר שאותומאחר

 מקום אמצא לולי הירושלמי לשון לראות נפשי ונכספה כדאמרן קשהואכתי
 דעת ואפשר כדכתיבנא לפרש נלע"ד עכ"פ ומיהו מצאתיו, ולא ובקשתיולפרשו

 י"ח, הרבים את מוציא פטור שאדם אעפ"י כולם הבדכות כל דה"ק,הירושלמי
 לברך יכולים האחרים שאין לברך חייב והוא יצא לא שהא' דבמקום נשמעומינה
 לברך בא הברכה מן הפטוד אם וה"ה הא'. בבדכת לצאת שיכולים כיון עצמם,בפני
 ה"נ ברכה באותה שחייבים אחרים שם והיו בעדו שיברך לו שאמר א'בשביל
 ירושלמי דדיק היינו זה של בברכות לצאת יכוונו אלא בפ"ע, לברך יכוליםשאינם

 צריכה שאינה בדכה הו"ל יבדכו שאם משום דוק, הרבים אתמוציא
 א' כל צריכה שאינה ברכה משום בהם ואין לעצמו מברך א' שכל אלה מג'חוץ

 שצריך מהם שיש כדאיתא והא כדאיתא הא אלא שוים שלשתם אין ומיהומטעמיה,
 ה"נ בברכתו לצאת ירצה אם אבל בפ"ע כ"א לברך שיוכל ויש בפ"ע כ"אלאומרו

 לפרש כנלע"ד צריכה שאינה ברכה משום בהם דאין לומר הוא והכלל לצאת,דמצי
 פתרי. לה אשכחנא לא אחר באופן מ"מ דוחק, שהואאף

 שאינו את אלא הבקי את מוציא שאינו דקתני דמת' טעמא להבין צריךומעתא
 ענינו ברכת וכן וכ"כ קדושה בתפילתו מוסיף שש"ץ נמטומ דהיינו ונלע"דבקי.

 את מוציא אינו ומש"ה היחיד גבי שייך דלא מאי רפאינו ברכת אחר בפ"עשאומרה
 דאף מוכח ומינה דמי, דכדעבד ליה דחזי במאי מוציא בקי שאינו את אבלהבקי,
 ומיהו לכתחילה, לא אבל יצא בדעבד דוקא לדידיה חזי דלא מידי המברך מןבשומע
 דפשטן הירושלמי דברי ראות אחרי מכרעת קלא דעתי שאין חותכת הוכחה זואין
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 דכתיבנא, מאי דמו"ר קמא וירצה יראה ואם ובדבתיבנא, איפבא נראים דבריםשל
 לאיש שמחה שיש שבתות דבאטה דנהגי הא עבדי שפיר דלאו נמעאלפי"ז

 שותים שאינם מהם ויש היין על מהם אחד ומקדש הק"ק בני בל אליושהולבים
 הבאה פת אובלים ואח"ב בידוע, מעוה חיבוב משום אלא לטעום חיוב שאיןמאחר
 אותם אף בה ויוצאים הגבן על בה ובולל ג' מעין ברבה המקדש ומברך בולםבבמנין
 דאם אלא הפת אחת ברבה שיעור ליבא דאעיקרא שנאמר לא אם יין, טעמושלא
 ויע"מ. המברך ליזהר יצטוד האמתיהיה

 דלא מידי המברך מן השומע בין המברך בין דלע"ד הובחנו כבר שיהיהאיך

 י'ח. ויעא דמי דבדעבד שנמתפק בנ"ד ובן י'ח, יצא ליה~דעבדחזי
 תקפ"ח, מי' בש"ע מרן מפמק איפבא למשמע נראה היה דלבאורהואיברא

 בשלא דוקא היינו יצא ביום שעות בט' תקיעות ט' שמע דאפילו דאמרינןדהא
 בבל ובו' ובו' בתרועה הפמיק במי'תק'~שאם פמק ובן בנתיים, אחר בקולהפמיק
 שאם דקאמר דהא משמע הוה וממתמא ראשונה, תקיעה גם והפמיד הפמק הויאלו

 אם אפילו היינו התוקע, ובן בבא באותה ראוי שאינו אחר בקול הפמיקהשומע
 הפך וזה הפמק, הוי אפי"ה עעמו לתוקע דחזיה או לאידך חזיא תקיעהאותה

 דכתיבנא.הובחתינו
 דוקא היינו דהתם למימר דאיבא דמלבד לנ"ד ראיה מכאן דאין נלעי'דומיהו

 נפקא דמינה אבהו רבי דאתקין דההיא דומיא למידי, תקיעה הך חזיא :.לאבבגון
 או למברך ראוי שהוא בנ"ד מהטא"ב יעמ"ש, שופר פ"ב.והל' ה"מ הרב ובמ"שלהו

 פשוטה דבעינן משום אלא בה נגעו הפמק מטעם לאו דהתם ועוד זאתלשומע.
 תק"ץ במי' הרב"י הביאו הרמב"ן בשם הי'ן במ"ש וליבא, לאחריה ופשוטהלפניה
 בשהפמיק אלא לן, אבפת לא בטלה בשיחה היום בל הפמיק אפילו והתםיעו"ש,
 מעוה לשם בתקע אלא הפמק הוי לא שופר בקול בהפמיק דאפילו ותו שופר.בקול

 שאינו אחר קול דבשמע נמי אמרינן בי לפי'ז יע"ש. הרמב"ן בדברי שםבמבואר
 לדעת ואפילו דוק. מעוה לשם לשמוע בנתבוון דוקא היינו יעא לא בבא לאותהראוי
 שיתבון בשומע בעי דאפ"ה נלע"ד מ"מ הפמק הוי נמי במתעמק דבתוקעהטור
 קושית לה אזדא האמור ולפי הפמיק. לא לשמוע נתבוון לא אם אבללשמוע
 מלאבה שעשה אלא יהא דלא יפמל, למה דמתעמק הטור ע"ד שהקשההרמג"א
 היום בל שישב מיירי אטו יצא ביום שעות בט' תקיעות ט' שמע קי'ל דהאבנתיים,

 דקי"ל ביון נמי והאי בנתיים, ובהמה מאדם אחר קול שמע שלא או ובו' דברולא
 קשה לא תו הא האמור לפי ולע"ד ובו'. אחר קול שמע באלו הו"ל יעא לאמתני'

 לאו ובהמה אדם קול ובשומעו לשמוע שיתבוון דבעינן אמרינן דהא חדאמידי
 הפמק הוי בתקיעה דדוקא אמרן דהא ראייה ליבא בנתיים ממח ואפילו הוי,מתבוון
 דוק. הי'ן בשם לעיל ובדבתיבנא לאחריה ופשוטה לפניה פשוטה דבעינןמשום

 לא נמי הא אחר, קול שמע באלו הר'ל יעא לא מתעמק דקי"ל דביוןומ"ש
 קעביד מצוה דלאו ביון נמי מצוה לשם תקנו בי איתא דאם הטור, ע"ד לע"דקשיא
 הדעת בהמח דהתם ל'ב, ד' דחולין לההיא בלל דמי ולא ודוק. אחר קול כשמעלהוי
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 לשמוע, בנתכוון אלא הפסק 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 הפסק, הן לא השומע לגביהפסק
 יצא לא דאיהו דאע"ג רמ"א שדעת שם שכתב ר"ט ס" להרמג"א יעמ"שלדבד

 גבי הכא ה"נ יצאו, ממנו השומעים אפי"ה לבטלה, ברכה הוי ולדידיהבברבתו
 ממנו השומעים אפי'ה בתקיעות יצא ולא הפסק הוי דלדידיה אע"ג שופר,תקיעת
 יעמ"ש. תקפ"ת בסי' הלבוש הר"ב להדייא בתב שכן ראיתי ושוביצאו.

 וכדכתי לשמוע שיתכוון עד בתקיעות הפסק 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 כמוהרח"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 והחזדה לשחרית לחשיתפלל
 וקלע"ד הכהנים. לפני כהנים ברכת סדר ומקרא קדושה סדר דאומר אע"גערבית
 מרן מפסק להוכיח הו"מ ה"נ הרדב"ז, מתשובת מרחוק עדיו להביא ליהדלמה
 מועד של בחולו או בר'ת ויבא יעלה אמר ולא ששכת שמי קכ"ד בסי' שפסקבש"ע
 שכבר דכיון ברכות, י'ת מש"צ וישמע דעתו יכון בשבילו לחזור שצריך דבר בכלאו

 ראיה גופא והיא מרניאו, ש"צ בקי שהוא אעפ"י הזכיר ולא ששכח אלאהתפלל
 הפסק הוי בפ"ע וענינו וב"כ קדושה סדר יאמר בלתש כשיתפלל דאם דאע"גלנ"ד
 מתנ" 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 סח דאם ק"ד, בסי'הרט"ז
 בדעבד מ"מ כן לעשות שאסור ואע"ג באמצע, אלא מפסקת 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 הפסק הוי ליה חזי דלא מאישומע
 וכדי דוק. לברכה בדכה בין הוו הנך דכולהו מאתר מיניה, עדיפה בטילהשיחה
 לשיטתיה דאיהו אפשר הרדב"ז, מתשובת ראייה שהביא הי"ו הרבר"י ע"דלהשב
 אלבישיה יצריה דאי בשיחה הפסיק בין לן דשאני ק"ד בסי' דכתב מאי לפיאזיל
 כן שאין מה חכמים, ממטבע שינה ולא בתפילה פגמ לא ומיהו אנפשיה,אפסיד
 וה"נ יעמ"ש. בפניו תפילתו לו וטורפין וכו' בנפש דבשאט התפילה מטבעבמהטנה
 אבל תיקון, דא"צ דאמרינן הוא שיתה גבי דדוקא בכדעבד בהכי דמחלקאפשר
 לאו אי יצא לא דכדעבד במידי דאפילו ה"נ חז"ל שתיקנו מה על בתפילהבמוסיף
 מוכרח זה אין לע"ד ומיהו שביק, לדידיה חזי דלא ומאי לו, בראוי דיוצאמטעמא
 בהכי לחלק להרבר"י שהכריחו ומה לנ"ד, ראייה ולהביא להוכיח כדי בהכילחלק
 הפוס' כל וכדאוקמינהו נינהו סתראי דלכאורה בש"ע מרן פסקי דק"למשום
 יעמ"ש. בהכי לחלק כתב ומש"היעו"ש
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 וכמו שכה"ג, הר'כ תרצינהו ככר מרן ופסקי כהכי לחלק צריר איניולע"ד
 לע"ד כמחשכה עלה וכן יעו"ש, הרפ"ח עליה דהקשה למאי איהו דכריושפי'

 מרן ע"ד לפי'ז דהקשה ומאי יעמ"ש, הרשכה"ג דכרי קצת דייקי דהכילפרשו
 סמא והלא דכריהם, ולדחות הכי והראכ"ד גרשום ה"ר כדכרי לפרש ליה שםדמאן
 הרכ"י דייק דהכי נלש'ד לזאת ואי וכמתכוין. כמזיד כשח דכריהם לפרשכידן

 ולפום א' כברכה כרכות י"ח שכל טעמא מרי כמזיד וכין כשוגג כיןשדכריהם
 חוזר הפחות לכל כטעה דאפילו למזיד, טעה כין להו שני דלא משמע טעמאהך

 וה"נ ודוק. עליהם חילק ומש"ה לראש שחוזר נמצא ולדידהו כרכה, אותהלתחילת
 מאי לפי ראיה 0תאם אין דלע"ד הרדכ"ז, מתשוכת ראייה שהכיא הרכר'י ע"דקשה
 ממטכע דה0ה~נה כרכות, מה' א' כפרק שכתכ הרמכ"ם ע"ד ככ"מ מרןדפירש
 הכרכה נוסח אומר שהוא דכל שפי יעמ"ש טועה אלא אינו ככרכות חכמיםשטכעו

 ולפי'ז כו. לעשות ראוי שאין אלא טעות כאן אין כה מוסיף שהוא אלא חז"לש
 מפסק ראייה להכיא דסא"ד למאי וכן הרדכ"ז, מתשוכת ראייה להכיא ליכאאכתי
 א"צ לכרכה כרכה כין דכשח ק"ד כסי הרט"ז דכרי רואינו מאחרי קל'ד כס"מרן
 שכתכ הרט"ז כדכרי ק"ק ומיהו דוק. כטילה כשיחה הפסיק שלא ככה"ג כ"שתיקון
 0ה~מע יקצר, לקצר אפשר אם אמרינן ו0תא"ה תיקון א"צ לכרכה כרכה כיןדכשח
 אותה לסיים כדי שיקצר היינו יקצר לקצר אפשר שאם דאמרו הא דמפרשמדכריו
 משמעות ולע"ד מיד, יפסיק אלא לקצר א"צ הכרכה כסוף הוא אם אכלכרכה,
 כ"ו מלך לפני היית אלו שר לאותו שאמר חסיד דההוא ממעשה להפך, הואהש"ס
 עומד דאכתי יקצר לקצר אפשר אם מהכרכות כרכה כסוף הוא אם אף ולפי"זוכר,

 תפילתו לגמור שסמוך כגון לקצר דאפשר הא שם פירש"י וכן מיקרי, המלךכפני
יעו"ש.
 כאמצע שסח למי דומה לכרכה כרכה כין דכשח דכתכ כמאי כדכריו קלע"דתו
 דמי כולה כדי שהה אם אכל כמגילה, רמ"ד סי הרשכ"א מדמה שכןסעודה,
 ליה דדמי לפי"ז וקלע"ד המוציא. שנית לכרך דצריך כמעיו המזוןלנתעכל
 ודוק. לחזור צריך כולה כדי דכשהה ל"ל הוה ג"כ מגילה גבי א"כלנתעכל,
 ע"י תקנה לו יש כשיעור אכל אם כנסתפק דדוקא דלע"ד למיקם תהאדא
 דגן שאכל אחר כדליכא דוקא היינו זאת גם ואף דמי, דכדעכד חכירו כרכתשישמע
 לזמן לגר מניח היה שלא דר'ת דההיא דומיא ממנו ל/אמוע שיוכל יין כלאלכד
 יותר שיאכל ע"י לתקן כידו שאין דכעינן נמי ואפשר וכדכתי, אחר דאיכא0המום
 הוי וחזי נמלך. דהוי 0המום א' כרכה ולכרך לחזור שיצטרך אף כשיעורויצטרף
 מטעם דאי דס"ל דנראה ר"'ג סי' כר"י כס' נריו כמוהרח"א דורנו מופתלהרכ

 מדכרי משמע כן לכוון, יוכל לכתחילה אף להשומע שצריך מה על מוסיףשהמכרך
 דהקשינו מאי ק' לא תו דכריו ולפי יעמ"ש. כזכרונו שרשום שהכיא הקמחלקט
 קשה, לא תו ולפי'ז ק"ד. כסי הרט"ז דכרי לפי ראייה הרדכ"ז מתשוכתדאין

 דכתכ הרט"ז דכרי משא"כ לכתחילה איירי הרדכ"ז דתשוכת דההיא סכרדאיהו
 הרדכ"ז תשוכת דגם נלע"ד ומיהו יעמ"ש. כמח"כ תי' וכן איכא רדאסורא
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 כתכתי. הנלע"ד ואני הטכ. דוק ד' ס' קכ"ו כסי יעו' כדעכד דהיינואפשר
 עליה נורא לאל בתפילה ינוככ ופי ולשרתו לעוכדו מוכן ותלמידו עבדוהכ"ד

 כעגלא דעה הארץ ומלאה ולעשות לשמור וללמד ללמוד הקדושה כתורתו עיניקער
 קריכ.ובזמן

 אכי'ע. הצעיר המעתירהכ"ד

 יסימן
שאלה

 ואחד כיותר לח שהוא אחד מינים, כ' לו ויש טכק"ו הנקרא עפר ששואכמי
 שרי יהא עירוכא ודין כשכת לערכו שרי אי האיש שאל שאול כיותר, יכששהוא
 חיים אורח תודיעני הכל על מתקן. משום ואסור תנן מערכים אין דילמא אולנא,
 ושכמ"ה. וכיכדנוך דכריך יכא כיוהיה

תשוכה

 7~זוך צונן לא אכל צונן לתוך חמין אדם בותן "ת"ר מ"כ: ד' כירה כפרקגרסינן
 ולא חל"ץ באמכטי אכל ככוס יכד"א צל"ח וכין חל'ץ כין אומרים כ"ה דכ"ש.חמין

 התוספות כעלי רכותינו ע"ז וכתכו גבר. תתאה דס"ל וכו' חל"ץ ופירזן"יצל"ח".
 תתאה למ"ד אפילו ועוד גבר, עילאה למ"ד מהכא יקשה דא"כ טעמא היינודלאו
 כפרק התם דהא להו קשייא קא מאי ידענא לא ולע"ד עכ"ד. קליפה כדי מכשלהא
 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 לומרכוונתם
 דמסייע אחריתי כרייתא דמייתי הש"ס על תמהו גופייהו דאינהוהתוספות
 אמאי דק"ל למימר מצינן והיכי יע"ש, ותירצו לי למה תו הא להו וקשייא4שמואל

 מדאמרינן פירהטם דהכריחו ומאי לשמואל, ליה דמסייע זו כרייתא גם מייתילא
 דע"כ דכריו, הכבתי לא כזה גם קליפה כדי מכשל עילאה גבר תתאה למ"דדאפילו

 האיסור מין ההיתר דכלע משום אלא מקומו את דיקלוף מילי כשאר אמרינןלא
 הכא אכל פורתא, כלע ליה אדמיקר דקאמר דש"ס לישנא כדמשמע להוציאו,וצריך
 דלא דאינו צונן לתוך כחמין הו"ל קליפה כדי מתכשל אי לן איכפת מאיכנ"ד

 דלא התוספות קושיית על לתרץ יש או י'א, שיטה כזה כפ"כ עיין ודוק.מפשירן
 המרוכה לתוך המעט שנותן דהיינו התו' כפירהט לשנויי מצי דרכ לרכ, מינהפריך

 כל דכפרק אדרכ, דרכ קלע"ד דאל'כ כזה רב דמודה לומר וע"כ גבר, תתאהומש"ה
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 אסור בשר רבי אמר חלב של יורה לתת. שנפל בשר נזית 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 התםדשאני
 אלא לרשב"מ הש"ס מקשי קא דמאי לבאורה קשה רש"י פי דלפיאיברא

 דהיינו הנא דקתני במאי אלא ריש פלוג לא דע"נ לימא לינא, בחמין רחיצהבשבת
 בדקתני דשרי מועטים חמין לתוך מרובים בצונן ר"ש מודה אבל צונן, לתוךבחמין
 תתאה בין להו שנא דלא דביון לק"מ התוספות לפירהש ובשלמא מיחם. גבילעיל

 בצונן ה"ה מרובים הצונן לתוך מהצטים בחמין דאוסר לריש ליה השמעינןלעילאה
 לרש"י' דס"ל לתרץ ונלע"ד ק'. לפירש"י אלא עי'ש, מועטים חמין לתת.מרובים
 דאל"נ גבר, תתאה לאו במיחם ומיהו מרובים, בצונן אפילו גבר תתאה אמרינןדני
 ע"ב אלא דשרי, הוא מרובים בצונן דדוקא נתצמע והנא גבר עילאה דס"ל לרבק'

 מועטים צונן בו יתן לא ה"ק, אלא קאמר החמין מין מרובים צונן דוקא דלאולומר
 שיעורלהפשירם,ואפשר בהן שיהא בדי מרובין צונן בו נותן אלא שיחמו נדינ"ב

 משמע וה"נ גבר. תתאה לאו דלרחיצה בב"ר ולעולם החמין מן פחות אפילודהיינו
 ניחא ולא להו בעי קא דלאתייה בבוס "בד"א דפירש בברייתא, רש"י מלשוןקצת
 נמי הוא, דנ"ש טעמא האי דבלאו ומ"ק הוא". דנ"ש ועוד הרבה שיחומו*ה

 דוק. סגי נפשיה באפי חד ונל גבר תתאה דלאואמרינן
 ב"ר דאמבטי דפירש לפירש"י זה שאחר בדבור התוס' דהקשו מאי ל"קולפי"ז

 צל"ח ובין חל"ץ בין שרי נמי דבמיחם ניחא האמור ולפי במיחם, אבל הול"לדא"נ
 נחן להודיעך דאתא למימר דאינא במיחם", "בד"א הול"ל דא"נ להקשותואין
 בהאי נמי אשנחן דאיסורא, נחא דהוי ואף גבר, תתאה ס"ל בבוס דאפילודב"ש
 למקומו יחזור אי בירך ולא ששבח במי וב"ה ב"ש דפליגי ע"ב, נ"ג ד' בברבותגונא
 קתני, שבח פשיטא הש"ס וקבעי בשבח, דמחלוקת התם זביד רב וקאמר לאו,או

 מאי דאבתי לרב"ז ותיקשי קמ"ל, דב"ש בחן ולהוד"עך מזיד אפילו ה"ה מ"דומשני
 א"ו עדיף, דהתירה דבחא למימר מצינן הוה לא דב"ש נחן להודיעך דהאקמ"ל

 בסוגיין וכ"ש דאיסורא, נחא במתני דאשמועינן דזימנין גוונא נהאידאשנחן
 ואילו שרי דבמיחם משמע באמבטי אבל מדקאמר דהתירא כחא שמעינן הנידבלאו
 ודוק. הני בלאו יודעים היינו לא דאיסוראכהא

 אינו אמאי נ"ר ספל דאי ב"ש מדספל ב"ש דאמבטי התו' תו דהנריחוומאי
 יע"ש. עב"ד ב"ש נמי אמבטי ב"ש דספל היבי וניכאמבטי,
 באמבטי, אינו אמאי תיקשי אבתי ספל הוי ב"ש נימא אפילו באמבטי דאינואירייא ומאי נ"ש, דהוי בספל מנ"ל דמילתא דאעיקרא דבריו הבנתי לא ענייאואנא

 ה"נ השתא נדאמרינן חומו משמר דאמבטי לאמבטי דמי דלא למימר לך איתומאי
 ב"ר. ואמבטי טעמא מהאי נאמבטי ואינו ב"ר דספלנימא

 לתוך צונן ולא צונן לתוך חמין במיחם סברי דאינהו לשיטתיה לתרץ ישולזה
 ממיחם גרע אטו באמבטי אינו אמאי .ב"ר דספל נימא דאי קאמרו ולזהחמין,

 לומר הנריח מה נ"ש דספל נימא דאפילו קשיא הא קשיא אי אלא ודוק.דלאתייה
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 ואיפשר באמבטי, אינו ספל ומש"ה כ"ר דאמבטי נימא אדרבא כ"ש, נמידאמבטי
 ואם באמבטי, ה"ה דספל למימר דר'י אדעתיה מדסליק הוא לזה התוספותדהכרח
 למיסק ליה הוה כאמבטי, הוא הרי דספל למימר ס"ד קא היכי כ"ר דאמבטיאיתא

 כ"ש דאמבטי א"ו דליתא, ש"מ וכו' בספל אבל בברייתא קתני דמדלאאדעתיה
 ליה דניחא דכיון דגזרינן לר'י דס"ל כתב ולזה מזה, שנשמר נראה ז"ל רש"יומיהו
 בברייתא ליה קתני לא ומש"ה הוא דכ"ר סבור אותם דהרואה גזרינן הרבהשיחומו
 לקמןבס"ד. עוד ועיין ודוק. מדינא איירידשם

 נימא דאי כ"ש, דאמבטי לומר דהכריח להרשב"א שיטות בז' הוי חזישוב
 ולדידי ע"כ. בכ"ש, לה משכחת ליכא, בחמין רחיצה קושייא מאי כ"רדאמבטי
 פי' ספל למימר ר'י דסבר דה"ק רש"י לסברת קושייא מכאן דאין נלע"דענייא
 ודוק. ניחא ובזה א' ככלי הוא הריכ"ש

 דהלכתא דשמואל אליבא אלא תלמודא וטרי שקיל לא דהתם לומר ישועוד
 וז"ל: תנן ד"ה דע"ו בפסחים התוספות על דק"ל מאי נמי ניחא ובזהכוותיה.
 למאי אפילו לאקשויי ליכא מקומו את יקלוף תנור של בחרסו נגע דקתנימרהשא
 וכו' מעט שהוחם לאחר ה"ה קליפה כדי דבלע מודו דכ"ע צוננת בחרסדס"ד
 כ"ן בלע דתתאה מודו דכ"ע מהטום לאקשויי דליכא התו' לפי' וקלע"דעכ"ד.

 אלא בקליפה, ליה סגי מש"ה גבר תתאה דאמר לשמואל דבשלמא תיקשיאכתי
 ודוק. ניחא האמור ולפי בקליפה, ליה סגי אמאי גבר עילאה דאמרלרב

 ע"ב מ"ב ד' בשבת כתבו גופייהו אינהו דהא התוספות דברי עלוקלע"ד

 משמע קליפה, כדי מבשל אלא שני ככלי ולא א' ככלי לא אינו א' מכלידעירוי
 הכלי ממלא התם דאילו מכ"ש, קיל נראה וזה יע"ש, כלל מבשל אינו דכ"שמדבריו
 רוטב טיפת אלא אינו והכא כ"ק, מבשל אינו ואפי"ה ר' מכלי שמערה ע"יכולו

 כ"ק. ומבשלשנפלה
 דהתם וכר למ"ד אלא כד"ה הכי משני לא אמאי הכי דס"ל דכיון קלע"דותו
 דהסולת דכיון ולימא סגי מקומו את ביטול דגרסי ור"ת ר'ח גירסת למעבמהדרי
 מד' בפסח נבלע קליפה כדי באותו שיש והרוטב קליפה כדי עד לפסח ליהמבשל
 וצ"י. מקומו אתשתטול

 יובנו הזה בדרך ובלכתך כ"ר דאמבטי למימר מצינו דשפיר האמור מכלהעולה
 צונן לא אבל הצונן לתוך חמין לתת מותר דבספל דפסק שי"ח סי' בא"ח הטורדברי
 דאמרינן הש"ס הפך הוא דלכאורה המפרשים כל שואלים וה חמין.לתוך
 קלה חלקי אנכי גם 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 קאידארמטא
 דקאמר ומאי חמין, לתוך צונן לא אבל צונן לתוך בחמין שרי אלא אינו, נמיככוס
 דרבא לה מפרש הכי וכו' ר"ח מדתני אמנא קפיד דלא לרבה ליה חזינא הונארב

 קאי, ארמטא ר'ש דמילתא דלקושטא נימא דלא לאפוקי אתא ררבאלשיטתיה
 דספל קאמר ומש"ה דר'י, אדעתיה סליק רהוה דהיינו למימר ר'ה אתאלהכי
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 לקושטא אבל צל"ח, ולא בחל'ץ דשרי רשב"מ דאמר דכוס מכ"ש, דאתיכאנובטי
 קאי, דאסיפא דס"ל נתאום והיינו כאמבטי, אינו דספל ר'ח קתני קא האדמילתא
 של קיתון אדם נותן ר"ח מדתני אמנא קפיד דלא לרבה ליה מדחזינא כן לומררע"כ
 מים של בכוס קפיד דלא פ" צל'ח, ובין צונן לתוך חמין בין מים של ספל לתוךמים
 אדם נותן ר"ח מדתני שבו, חמין לתוך שבספל צונן או צונן לתוך שבו חמין יתטאם

 ספל לתוך דברייתא בלישנא 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 לישנא מ"מ כן, לפרש דוחקדנר'
 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 ארישא דר'שלמימר
 והוא בכ"ר הא דמשמע לשתייה והוא ר ככלי 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 משום ה"ט חמין לתוך צונן[ ]וכין צונןלתוך

 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'ע מאמבטי וקיל מכוס דחמיר ש"מ כאמבטי אינו לאככוס
 התוספות. דכתבו כר"ש דהלכה דרשב"מ אליבאדליתי

 נמצא דלדידיה שיכול אדע לא קאי ארמאא דר'ש דס"ל הרר'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 כספל ר'חמדשרי
 וה"ק לב" היינו כאמכטי אינו ספל חייא רבי קאמר דכי נלע"ד לכןבכוס.

 כאמבטי, שהוא מכוס מכ"ש כאמבטי הוא הרי דספל למימר ר"י סכרדמעיקרא
 ואין כאמבטי דאינו לכוס כ"ש כאמבטי אינו דספל ר'ח תני הא אביי ליהואמר
 חמין לתוך בצונן מבשל דספל דס"ל הטור לדעת להקשות ואין כר"ש-ודוק.הלכה
 הוא נותן אכל תבלין לתוכן יתן לא מרותחין שהעבירן והקערה "האלפסמדתנן:
 חמין לתוך בצונן אפילו אלמא מבשל, אינו דכ"ש ופירש"י וכר הקערה"לתוך

 לסכרת התוספות וכדמשני שאני דתבלין לשנויי דאיכא מבשל אינו דכ"שאמרינן
 פעם אכדימי 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 מכשל אינו דכ"ש ממנו למדתי קאמר דהכיעכ"ל
 ק"ק מזה ואדרכא 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 מכשל אינו דכ"ש ממנו למדתיריב"א
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 וצ"י. ריב"א קמ"ל מאי שרי גוונאדבבל
 ומנא מדרבנן. היינו חמין לתוך בצונן אסור דספל דהא לומר ע"כומיהו
 ובינה עם עוף להעלות דאסור ע"ב ק"ד ד' הבשר בל פרק ברהם 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 ולדידיהמבשל,
 בספל אסור דאינו והא לגזירה, גזירה הו"ל דמדרבנן כ"ש אטו נגמר ואימדרבנן,

 אסור אינו בכ"ר דאפילו דס"ל פהמום היינו מדרבנן הצונן לתוך בחמיןגם
 צונן לתוך בחמין אפילו ר'ש ואסר גבר דתתאה חמין לתוך בצונן לאמדאורייתא,

 בחמין אבל כ"ר, אטו חמין לתוך בצונן אלא אסור אינו בספל ופהם"ה גזירהמשום
 ודוק. דרבנן גופיה דבכ"ר כ"ר אטו למגזר דליכא בספל שרי צונןלתוך

 בלאו חזי דלא ואף צונן, לתוך בחמין שרי בספל דלכ"ע האמור מכלהעולה

 בשבת רחיצה כאמבטי, גוונא בכל אסור בספל דאף אמרת מאי בש"ס כדאמרינןהכי
 והוא מתקן, משום בו אין הכי בלאו חזי דלא אע"ג לימא פירש"י ועיין ליכא,בחמין
 בשבת רחיצה באמבטי ספל דאי קאמר דהיכי ק' היה דלכאורה ואיברא לנ"ד.הדין
 דבזה לשתייה ראויים א"כ אלא נלא[ אותם יחם שלא לה משבחת הא ליכא,בחמין
 שהוחמו אלא בכוס ב"ה שרו לא דע"ב לומר דיש אלא כוס, דהיינו כ"עמודו

 הרבה שיחומו ליה דניחא דכיון לא, דרחיצה אדעתא הוחמו אבל דשתייהאדעתא
 ובדאמרן. לערבו שרי דבנ"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 בד דפליגי קמ"ב ד' בשבת כדגרסי'דאסור,
 בההעלתו, מתקן מיקרי לא אחר מצד ואוכל זה מצד עיניו שנותן ע"י תיקון לוד"ש

 הרמב"ם וכתב לתקנו, אסור הכי בלאו לאוכלו דיכול כיון דאדרבא סברורשב"א
 הרמב"ם לדעת לתמוה "ש דלכאורה ואיברא כר"י. הלכה דאין המשניותבפירהם
 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

בההעלתו.
 תלמודא מהדר קא דבכולהו ס"ל דאיהו הרמב"ם לדעת ל"שב ד"שונראה
 דר"י דקאמר והיינו מחתא, בעינא תרומה אמרינן לקולא דאף לר"י דס"ללמשבח
 דמיא דהפרישה כמאן לימא אחר, מצד ואוכל זה בצד עיניו דנותן ס"לכרשב"א
 דאם להא, דליתא נראה היה דלבאורה ואיברא מחתא, דבעינא משום טעמאוהיינו
 דבעינא כיון חלה בדי ש"שייר ובלבד כולו לאוכלו להתיר לר"י לו היה הביאיתא
 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 דלרשב"א היכי כי פר ס"ל ברשב"א דר"י קאמר הכי נמי ומעיקראשרי,
 מצד לשיירא צריך דלרשב"א חילוק יש אבל לר'י, ה"נ שיפר"ם קודם אףלאכול
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 ומשום בפשוטו לה סבר והמקשן חלה, בדי אלא 2עטייר צריך אינו ולרשב"אאחד

 מצי דהוה ואף בדאמרן, עדיפא דר"ש ומחסני עלויה, פליג מפלג דהא מקשיהבי
 פלט דהא בר'ש סבר לא דמעיקרא פריך מינא דעדיפא אלא בדאמרן,לאקשויי
 ודוק.עילויה

 דתנן אמתניתין ר"י דפליג נימא דלא היבי בי טעמא בהך להרמב"ם ליהוניחא
 פרי ליה בדאית הש"ס לה ומוקי יאבל, לא במזיד בשבת המעשר דתרומות:פ"ב

 ולא להעלותו מותר תיקון בלא לאבול שיבול דבל ר"י דסבר איתא ואםאחריני,

 אחריני פירי ליה דאית מחסום ואדרבא אההיא דפליג לומר ברחין על תיקון,מיקרי
 לאפושי ליה ניחא לא דפליג להדייא חזינן דלא וביון במזיד, להפרהטמותר

 מוקי דאיהו אלא מתניתין אההיא פליג לא ר"י דלעולם לומר נפשך ואםפלוגתא,
 בדאית דאיירי הש"ט לה פשיט לא התם אפילו דהא אחרים, פירי ליה בדליתלה
 הא הבי, דר"י אליבא לאוקומי מצינן ושפיר אפשר, בדרך אלא אחריני פיריליה

 רבנן דאחמור אשבחן דלריי רביון בעיין, לפשוט הבי איתא דאם ליתאודאי
 אי אלא דפליגי אשבחן לא באן דעד לב"ע, ה"נ שבת עונג גבי ואפילובמילתייהו

 במילתייהו רבנן אחמור אי אבל אחריני, פירי ליה דאית היבא בההעלתו תיקוןהף
 מחתא. דבעינא משום דר'י דטעמיה לומד להר'מ ליה ניחא אע"ב פליגי, לאבהא
 קשה הבי איתא דאם משום טעמא, בהך להרמב"ם ליה ניחא רלא לומר אפוערהןו

 היה אם ההעלתו דבלא האחר, הצד קמתקן הא להעלותו שרי דאמאי ר"ילסברת
 היינו לההעלותה ר'י מתיר דבי נאמר אם ואפילו בידו, היה לא בולו לאובלורוצה
 לטתום. ולא לפרש הו"ל אבתי אחד, מצד אלא יאבל שלא מנתעל

 "חלת שמואל דאמר ההיא גבי ד"ט ב"'ט לפרש ז"ל רש"י דהוברח נראהומזה
 חלה בדי ומשייר הפת בל והולך אובל ופירש"י מפרהט" ואח"ב והולך אובלח"ל

 מבדי יותר לשייר צריך אלא נהירא, דלא הרא"ש ע"ז ובתב באחרונה.ומפרמסה
 איתא דאם עמו, נמוקו ז"ל דרש"י נראה האמור ולפי חלה. עליה להפרמם בדיחלה
 מאי חלה, מבדי יותר שמחסייר היינו מפרהן ואח"ב והולך אובל שמואל דקאמררהא
 אסור ואפי'ה פליג, לא "י אימא דלעולם אדאבוה, דשמואל פליגא לימא מקשהקא

 צריך ואינו לאובלו שיבול הפת בל מתקן הפרשתה דע"י משום בי"טלהפרמסה
 מתקן הוי ולא הפת בל שאובל היינו שמהלל קאמר דבי לפרש הוברח ומחס"הלשייר,
מידי.

 רבינו דפטק ממאי אדיריה, דידיה ז"ל רש"י על קשה לבאורה לפי"זומיהו
 מגביהים אין בבלל הף החלה ומשייר שאובל דמה הרא"ש הביאו רש"י בשםחיים

 והו"י דאובל לאבוה שמואל דמודה במתניתין משמע הבא ואילו ומעשרות,תרומות
 ומעשרות, תרומות מגביהים אין בבלל דהוי מחסום מקודם, מפרהטה אינוואפי'ה
 ונלע"ד במתקן. מחזי עליה חלה דשם דביון אסור נמי הבא אטור דהתם היביובי

 לזרים, שאטורה שם עליה קרא שאם שמואל מודה לא מי קאמר דהבילפירש"י
 דמחזי חלה בדי ולשייר לאבול בי"ט בן לעשות שאטור שמואל מודה שבןוביון

 וק"ל. וברורבמתקן
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 המשניות בפירוש דכתב ז"ל הרמב"ם על זה בעניין להקשות יש עדייןומיהו
 לאוכלו תיקון לו דהט דכל כרשב"א דהלכה דס"ל מתטמע יהודה, כרבי הלכהדאיו
 דבחלת צ"ל רשב"א ולדעת בהפרשתו, מתקן הו"ל ומקמטרות תרומות הפוזטתבלי
 אסור מפריש ואח"כ והולך אוכל ח"ל חלת דק"ל כיון כי'ט נלחטה אפילוח"ל

 להפרהט דמותר בי"ט שנילושה עיסה גבי הרמכ"ם פסק ואיך בי'ט,להפרישה
 פסק דהרמב"ם לומר יש ולזה ח"ל. לחלת א"י חלת בין יצא לחלק ולאו חלהממנה

 שם ופירש כהרמתו". 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 שאםמשום

 שוה העיסה דכל כיון הכי למגזר איכא דבחלה וכ"ש עכ"ל. התירו"הפר,יתם
 ונותן זה מצד דאוכל דכיון רשב"א דכרי לקיים ואפשר הפוזטתה, התירוומש"ה
 ודוק. למגזר ליכא ומש"ה הכירה איכא יפי אחר בצדעניו

 אסור מעי"ט שם להפריש יכול שהיה ומעשרות דבתרומות הרואותעינינו
 הדין והוא בעי"ט, שנילושה מעיסה להפרהטה אסור בחלה וכן בי'ט,להפרישם

 בי'ט. לערבו אסור מעי'ט לערבו יכול שהיה דכיוןלנ"ד
 מכיאו תיקונו דע"י היכא אלא כמתקן דמחזי אמרן דלא קאי קושטאומיהו
 מיקרי לא אחרינא בגוונא אבל כלים, וטבילת וחלה תו"מ כגון להיתר,מאיסור
 סבר דמור אמוראי בה דפליגי קנ"ה( ד' )שבת בש"ס מדאמרינן לה ואמינאמתקן,
 כמ"ד מרן פסק והכי להיפך, ומ"ס טרחינן, לא באוכלה מטרח משוינן אוכלאשוויה

 דלא כדאמרן א"ו מע"ש, לעשותו אפשר היה נמי והתם מהטוינן, אוכלאשורי
 מפרכינן שם, להדייא אמרינן וכה"ג לנ"ד. וה"נ דמתירו, בדבר אלא הכיאמרינן
 דלא הוא ותבן חזי הא אספסתא התם דאלו לנ"ד, וכ"ש ומערבים ואספסתאתבן
 עפר ליה אית אי בין 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

 לערבו אסור הבי כלאו חזי דאי לחלק, צריך מנהט זה לדין דמי דאיאיכרא
 אלא אינו דזה נלע"ד ומיהו ליפותו, אלא רוצה דאינו ביון באוכלא, מטרחדהו"ל
 מתוקן כבר שהוא ע"י חזי דאי ממש, להפך הוא שהדין נראה לאדם אבללנהמה
 דף חבית בפרק כדתנן אסור, אוכלא ולאשווי שרי ליפותוורוצה

 קמ'"
 שבא כל

 בחמין בא אולא כל וכן נמוח, שיהא כדי אותו שורין דמעבשל, דהיינו פירש'עבחמין,
 פיר' בשולו זהו אמרינן ולא אותו מדחים הדחק,  וי'י אותו שאוכלים יבש בשרכגון
 דנתקן אע'ע בשולו זהו אמריע לא מלאכתו נגמרה לא הדחתו ע"י דאכתידכיון
 הדחק ע"י דחזי דאע"ג להדייא כהטמע מלאכתו, גמר דזהו שורין לא אבלקצת,
 מים שריית בלי לאוכלו יכול שאינו קשה דדבר שי,ק, סי בש"צ מור"םשהביא מרדכי ההגהות מלשון קצת משמע וכן דאסור, אוכלא לאשווי וכ"ש לתקנואסור
 נתקן הקשה דדבר כצונן דאפילו בתטמע מלאבה. גמר דהוי משום לשרותו,אסור
 אסור. אוכלא דלאשוויי ש"מ צונן, במיםאפילו
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 בן כמאכל נתבשל לא דאפילו סהימע דלהרמב"ם שכתב בב"י למרן הויוחזי
 בשבת כמבשל יחשבו שלא לענין מבושל חשיב רותחים במים שנשרה כיוןדרוסאי,
 הדחק ע"י חזי דאפילו דמשמע יעו"ש עכ"ל. וכו' וכו' בחמין בשבת אותוסששורה

 איהו דהא הרמב"ם, בדברי כן לפרש אפשר דהיכי אבין ולא שמעתיואני
 דבר או צורכו כל מבהטל 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 וכו'בחמין
 הביאו זה לסוון וכל וכו', מדרבנן מיתסר ממש האור על ומיהו בחמין,4טרותו
 וכו' אסור צורכו כל נתבשל לא דאם ס"ל דהרמב"ם מזה להוכיח זה בסימןהרב"י

 ומדיוק 4טרותו, שרי למב"ד הגיע לא דאפילו דס"ל נאמר איך שכן וכיוןיעו"ש.
 ע"י לנתבשל האור ע"י נתבשל בין דמחלק טעמיה דהיינו קצת משמע4טונו

 נימא דאפילו אלא ידענא, חילק בלא מלבד טעמיה דהיינו איתא ואםרותחים,
 והך מרק ביה כדאית היינו צורכו כל נתבשל דבעינן התם דקאמר דהאטעמא
 לישנא מחד דסתרן תרתי לאפוקי מצי דהיכי קשה אכתי ביבש, איירידהכא

 דכתב ומאי ביה. דלית או מרק ביה דאית או איירי מנייהו דבחדאדמתניתא
 בחמין נשרה או דכתב מלשונו כן דהבין נראה כן, הרמב"ם מדברידסהימע
 בחמין שנשרה אלא נתבשל לא אפילו או שנתבשל דבר קאמר, דהכי ליהדסהימ,ג
 האור ע"י שנתבשל בין קאמר דהכי שפיר אתי ולדידן בשבת, בחמין לשרותומותר
 מאי פירושו דלפי ק' ותו לשרותו. שרי לעולם בחמין שוייה ע"י שנתבשלבין

 לזה צריך דמה אבא, דרבי תרנגולתיה כגון מאי, כגון בחמין שבא כל הש"סקבעי
 דהכי לפרש דיש ניחא צורכו כל בנתבשל דאיירי דאמרן מאי לפי ובשלמאדמיון,
 תרנגולתיה כגון בחמין אותו שורין כבר שנתבשל דאחר הוי מאי כגוןקאמר,
 דלא כיון דהתם ביותר, אותה שממחין ממש דר'א בתרנגולתיה דוקא ולאודר"א,

 כדי קצת אותו שממחה אלא בשבת, לעשותו אסור לרפואה אלא לאכילהחזי
 בחמין ביאתה דע"י לה משכחת היכי דר'ל שפי' לה"ה ראיתי הטובליפותה.
 הרב"י דכתב מאי לתרץ אפשר ובזה יע"ש. דר"א תרנגולתיה כגוןמתבשלת

 הרב פי ולפי שנתבשל, קתני ולא בחמין שבא דקתני קשיתא, מתני'דלהרמב"ם
 אורחיה, אגב מילתא לאשמועינן בחמין, שבא נקט דלהכי לומר אפשרהמגיד
 אפשר דלא מידי נימא דלא בחמין, ביאה ע"י מתבשל כלל באור בא שלאדאפילו
 שטועה נימא כ"צ כבר שנתבשל בעיניו יראה אם ואפילו צורכו 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 להטבואפשר
 ודוק. התם דפירש אמאי דסמיך במליח דאיירי לפרהטי איצטריך ולאבישול,

 אתו מלאכתו לגמור אסור קצת נתקן דאפילו רש"י דדעת דאמרן מאיולפי
 יע"ש. מגומגמים שדבריו עליו וכתב הרב שהביאם הפרדס בספר דבריושפיר

 נאכל דאינו כלל אותו מדיחים אין ההטן במליח דה"ק, ניחא דרכנו דלפיונלע"ד
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 קרים במים להדיחו שרי האספנין בקוליס אבל בחמין, הדחתן פי אלאכלל
 נאכל דהא בשבת הדחתה אסור שתהא מלאכתה גמר זהו לאו טרי'ת שלוהדחתה

 מחמת ונאכל מלח בו נשאר עדיין הדחתה לאחר אפילו דהא פי ההא, מלחומחמת

 אפשר נמי אי בצונן. הדחה ע"י מלאכתו נגמר אינו וא"כ מלחו, עם היינומלחו

 נאכל, ואינו מבושל אינו דאכתי מלאכתו גמר הוא כצונן הדחתו דאין קאמרדהכי

 מחמת חי כש"וא אותו אוכלים וכו' טרית וכדאמרינן מלוח שהוא מחמחואלא

 גמר הדחתו אין בצונן הדחתו לאחר אף מלחו מחמת נאכל שהוא וכלמלחו,

 דאינו הרבה מלוח דג האספנין דקוליס הדחק ע"י אלא נאכל אינו דזהמלאכתו,
 ובלאו בחמין הדחה ע"י אלא כדאמרן או מלחו, עם פי' מלחו מחמת לאוכלויכול

 לא אמאי דא"כ מממגמים שדבריו שכתב בב"י ומרן ודוק, לגמרי נתקן אינוהכי
 מלחו מחמת שנאכל דקאמר דהא כדבריו שהכין נראה בחמין, אפי' להדיחההתיר
 סיפא פירזצ היכי לפי"ז ידעתי ולא הכי, מקשה ומש"ה כלל הדחה בלאהיינו

 ס"ל דאיהו ואיברא ידיחנו. אא"כ מלחו מחמת לאוכלו יכול שאינו דכתבדלישנא

 רש"י כלשון גריס דהכי לתקנו, שרי הדחק ע"י הנאכל דכל נמי ז"ל רש"ידדעת
 קצת, כבר נתקן שהרי תיקון משום בו ואין וכו' בחמין שבא 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 ובלא בחמין, ידיחנוא"כ

 ע"י חי אותו שאוכלים יבש בשר דהיינו בחמין בא שלא כל גבי במתני'פירש"י
 אמינא הוה ומריש מרמאא. שנא ומאי בחמין לשרותו אסור אמאי דא"כהדחק,
 אם דאפילו אלא נדרש, הנה טעמו וגם ברוחחין דנשרה משום טעמא תלוידהכל

 הפרדס. כספר לרש"י מרן לקושית ורגלינו ידינו מצאנו לא אכתי הכי לומרתמצי
 ממני. נפלאו ז"ל בב"י מרן שדבריבאופן

 דחזי מידי דאפילו כהטוינןמסתברא לא לגברא אוכלא דאשוי דאמרן מאיולפי
 דבמחתך דקאמר הרא"ש דברי בפי הרב"י מדכתב וההא לתקנן, אסור הדחקע"י
 באוכלא מטרה משום ולא למור אוכלא שוי משום לא בי" לית לכלביםנבלה
 ביה לית יהודה ולרבי קצת, חזי דהא אוכלא שוי משום ביה לית הונא דלרבלמור,
 מהא נקוט ע"כ הדחק, ע"י אלא חזי לא חיתוך דבלא כיון באוכלא מטרהמשום
 שוי מיקרי לא הדחק ע"י אפילו קצת לאכילה דחזי דבל ליה אית דלר'הבידך

 כר"י קי'ל דאנן וכיון 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

 בעלמא לתענוג לערבו שרוצה אלא הכי בלאו חזי דאי לנ"ד הרא"ש מןועל"

 וע"י הדחק ע"י דחזי או כלל כלל חזי לא אי אפילו ומיהו אסור, לאו ואםשרי
 דכתיבנא, הפרדס ספר מדברי כדמשמע דשרי נלע"ד מלאכתו נגמר אינועירובו
 מחמת נאבל שאינו עד מלוח הוא דאם ח' ס"ק שי'ח סי' הרנ"ש שכתב כמוודלא
 בס' מתצמע שכן וכתב שרייה, דבעי קשה אדבר דהף מאי אסור דודאימלאו
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 דכתכ מוכח, איפכא הפרדס ספר מלשון דאדרבא קאמר מאי ידענא ולאהפרדס
 שרי ואפי"ה מלחו מחמת לאוכלו יכול שאינו מלוח דג הף האספניןדקולייס
 כלל, דמי לא לע"ד שרייה דבעי קשה מדבר ראיה דהביא ומאי בצונן,לשרותו
 הפרדס. בס' כמ"ש הכא נהאא"כ מלאכתו נגמרה שרייתו ע"ידהתם
 בחמין בא שלא כל גבי מדפירש כן נראה היה במהאנה ז"ל רש"י דמפירחשואיברא
 הכריחו דמי ותיקשי אותו, מדיחין הדחק ע"י לאכילה דחזי יבש חי בשרדהיינו
 ומתם"ה כלל חזי בלא לוקמי הדחק, ע"י לאכילה כדחזי לאוקומי ז"ללרש"י
 קצת לתקנו אפילו כלל חזי דלא דכל א"ו בהדחתו, מתבשל דאינו משוםמדיחין
 על תיקשי דלפי'ז ומלבד הדחק, ע"י בדתזי ז"ל רש"י ליה מוקי ומש"האסור
 כס' דכתב ממאי הפך דנראה לפי'ז ק' תו הכי, למימר ליה דמינה ז"לרש"י

 שידיחנו עד כלל נאכל אינו הישן דמליח הפרדס כספר דכתב וממאיהפרדס,
 אומרו מלשון למשמע ליכא קרים במים לרחוץ שמותר אני אומר טרית אבלבתמין
 כלל נאכל דאינו מליח אבל הכי כלאו קצת דחזי משום טרית, דדוקא טריתאבל
 בחמין שידיחנו עד תקנה לו אין דבמליח קאמר הכי דהכא בתמין, 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 לשון לפרש אפשרובהכי
 כ' בכלי דעירויי לה דס"ל הדחה לו מועיל דמה תיקשי דאל'כהדחק
 יבש בבשר לה מוקי ומש"ה כלל, מבשל דאינו 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 לתלק נראה ואין שרי, נמי ליפותו ורוצהמתוקן
 ריח ולהוליד שרי ריחא דלהוסיף תקי"א בסי' הרמג"א וכדכתב הכי נמיאמרינן
 לערבו דשרי מבע"י משקה כנותן דהו"ל דליכא נראה גיכול ומשום יע"ש,אסור
 ודוק. יע"ש שכ"א בסי' 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 כושתי כי אגיד ואמת להתלמד, אלא למעשה ולאלהלכה
 חרס העליתי ולבסוף זאת שאלה בתשובת עסוק שאני וזמנים זמן הש כי עלאלא
 קא דמור אטיבותיה מ"מ והאיכות, הכמות מעט ממש בהם שאין דבריםבידי

 האדון ימחול הזה ולדכר פשע על ועובר הוא חסד רב כי כרבי ביה דידענאסמכנא
 אחרי שיגעתי היגיעות כל ואחר אנכי. כער כי בהמתו נפש צדיק יודע כיאדוני
 זאת המקרא על ותזרתי ענין כלא ענין אלא כענין משיכ הייתי שלא נתמתישובי
 מר. לן ולהשרי העכבה סבת ליהייתה

 נפלאות ואביטה עיני גל ה' אנא ומתחנן כעי לאדוני עכד המעתירכ"ד
 אכי"רמתורתיך

 אפו מפני הירא דברכה



וסו

 עש"1 עמ"יבינ"1

 י"א )א(סימן

 העולמ לדרום קבוע דההיכל יע"א שלנו בבה"כ ולדרהט לתור לבי אלנתתי
 צפון מזרח דרום רוחותיו לג' סביבותיו חצר מוקף והבהכ"נ מתפללים, אנוולשם
 איזה המורה יורנו לבא. כשמאחרין בהכ"נ בחצר מתפללין והעם ן , , . ןכזה:
 רשע נקרא בהכ"נ אחורי המתפלל מ"ש בכלל יהיה ושלא להתפלל אור המכוןהדרך
 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 קדמ 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' בפירהטו 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 ר'לז"ל

 ג"כ שהוא להורות כדי וע"כ חוץ, שהוא כיון מתפללים שהציבור למימתפלל
 ולבו שהעתו 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 וכדפרהצנאמערבי
 אי ואפ"ה מערבי כותל אחורי שעומד אחורי נקט דלרבותא נראה אפיה.מיהדר
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 מתפללים שהציבור לרוח מתפלל שאינו עכשיו שנמצא כנישתא לבי אפיהמיהדר
 כנישתא לבי אפיה מיהדר דכי מזרחי כותל אחורי עומד אי ומכ"ש בה, לןלית

 ג"כ דנמצא אפיה מיהדר לא ובי דשרי, מתפלל שהציבור לרוח גם מתפללדנמצא
 דאסיק. מתפלל שהציבור לרוח מתפללשאינו

 היינו וז"ל: מימרא האי שהביא ז"ל הרא"ש דברי על שהגיה בהג"אוראיתי
 כי ועם עכ"ל. ז"ל מתו' העתקתי למזרח והעם למערב משתחוה שהוא העםאחורי
 למזרח, דמתפללין פר זה אין מ"מ דבריהם, בסוף וכמ"ש התו' לדעת אמת דיןהדין
 ז"ל פירש"י שהביאו ז"ל לתרי"ו וראיתי למערב. שמתפללין לדידהו אייריוהתו'
 ואולם ז"ל, בפירש"י אחרינא גי' גורסים היו שהם וצ"ל כגירסתינו, התו' פי'והוא

 ויל"ד וכו'. האחד דברים ג' מפני 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 מתפללין, שהציבור לרוח מתפלל שאינו ומה לבכ"נחוץ

 אחורי הוא אם או אחרת, לרוח פניו שהופך אף בבהכ"נ הוא אם כגון רשע,נקרא
 אע"פ רשע נקרא אינו מתפללים שהציבור כמו מזרח לצד שמתפלל מזרחיכותל
 זה אין בהכ"נ כלפי שאחוריו ועוד דנקט הג' א"כ לבהכ"נ, אחוריו מחזירשהוא
 שאינו כל לרוח אינו אם אפילו או שמתפללין, לרוח מתפלל שהוא כל כלוםגורם
 לרוח ואינו לבהכ"נ חוץ והוא דאחורי טעמא יש כשלא לה משכחת :'לאבחוץ

 צ"ל זה וכעין ודו"ק. נקטו דמלתא דקהשטא וי"ל ודו"ק. דשרי מתפלליןשהציב'ר
 מפני דאסור כתבו ושם וכמ"ש, בגי' כפירש"י הוא שפי הזקן ר"י בפי ג"כלמ"ש

 אע"ג בהכ"נ כלפי שאחוריו ומפני בחוץ, והוא בפנים הציבור שכל מפני דברים,ב'

 בחוץ. שהוא אע"ג בה, לן לית בהכ"נ אחורי אינו דאז לבהכ"נ אפיה מיהדרדכי
 מה שגם דמלתא דקושטא דצ"ל אלו דברים ב' מפני שהוא קאמר מאי מעיקראוא"כ
 עוד בהצטרף כ"א רשע נקרא אינו רשע להקרא אבל טוב, אינו לבהכ"נ חוץשהוא
א'.

 ואחוריו דרום לצד או צפון לצד בתוץ עומד אם ולד"ה לשונם: בסוף כתבותו
 אלא קפיד דלא דלפרש"י דבריהם, צ"י ולכאורא עי"ש. וכו' רשע נקראלבהכ"נ
 בכותל שעומד מי כנ;ו בהכ"נ אחורי הוא אם אף מתפלל שהציבור לרוחשיתפלל
 דקפיד רש"י לדעת דגמ שמניחים היסוד לפי א"כ לעיל, עצמם הם כמ"שמזרחי
 כתבו למה א"כ ומערב, מזרח דהיינו מנ;ש להיפך כשמתפלל אלא אינוארוחות
 מה חשיב דלא דכיון אסור, לבהכ"נ ואחוריו ודרום צפון לרש"י גם דהיינודלד"ה
 לא וחוץ בהכ"נ אחורי שהוא מה גם א"כ הציבור היפך ודרום צפון לרוחשהוא
 ומערב, מזרח מרוח ממש היפך הוי לא דצו"ד דאע"ג וי"ל שנתבאר. וכמו לןאיכפת
 ס"ל וחוץ אחורי שהוא מה עוד כשמצטרף וע"כ ממש רוח כאותו הוי לאעכ"פ

 להתו' ומצאתי עיני ה' האיר כ"ז ואחר ודו"ק. דאסור ז"ל רש"י דמודהלתר"י
 בב"ר. כאן פירש"י שהוא מה י'מ בשם שהביאו ע"ב דח"י פסין עושין פ'בעירובין

 יתבאר דמדבריהם עי"ש, הרואה מפ' להק' הוסיפו ועוד כאן שהק' כמו עליווהק'
 ודלא רב"ה כאן שהבינו כמו רש"י דברי בכונת לעיל שפי' מה אמת דבריקשט
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 תי' כבר הרואה מפ' ז"ל רש"י על להק' שהוסיפו מה ועל ודו"ק. ז"לכמוהרש"א
 בהכ"נ. אחורי לעבור דאסור מימרא בהאי בברכות כאןתרל'ו

 מזרח בצד בהכ"נ חוץ ועומד מזרח לצד שמתפללין דבהכ"נ האמור מןהמורם

 רוח היפך מערב לצד שמתפלל שנמצא אף לבהכ"נ, אפיה למיהדר צריךלו,1"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 לרש"י, בין לב"ע שרי מזרה לצד הוא גם פניו הופךואם

 כ"ז מתפללין. שהציבור לרוח מתפלל דהא להתוספות בין הציבור שמתפלליןלכותל
 ודו"ק. ממ"ש להיפך הוא למערב מתפללין ואם מזרח לרוח מתפללין כשהקהלהוא

 הפל, כב' 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 חרן 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' אחדלשומ

 והופך מערב כותל אחר כשעומד אלא אפיה מיהדר כי שרי לא רש"י דלדעתלסמ"ק
 כשעומד אבל שבינה, השראת עיקר חטם ההיכל ששם עצמה מערבי לכותלפניו
 דא"כ ליתא, הא לא. ההיכל שם שאין מזרחי לכותל אפיה ומיהדר מזרחי בותלאחר
 מתפלל דאינו בה ועוד כלל. מערבי כותל כלפי דאינו אסור דדו"צ כ"שלפי"ז
 ובן 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. ובו' בה"כ אחורי יתפלל א"י וכנגד ב"ה בלפי 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 כשמחזיר אבל וא"י,ב"ה

 להתפלל לו אין למזרח ואחוריו לבה"כ פניו או לבה"כ ואחוריו למזרח ופניומזרחי
 בפיהמ. מה לראות האחרונים ספרי בידי ואין צ"ע הסמ"ק שדבריבאופן

 דבריו ונעתיק זה דין חלקי כל ביאר צ' בסי' הלבחט הר' הנה דינאולענין
 פניו הופך בין מזרחי בכותל ומתפלל עומד אם כתב, לציון ראשון בארה,ומשם
 ב' תו בב"י. ובמ"ש ותוס' לפירש"י לחוש זהו רשע, ונקרא אסור למערב אולמזרח

 הכותל לצד פניו הופך ואם ובו', למערב פניו והופך מערב בכותל כשעומדוכ"ש
 שיכנס הוא טוב יותר שלעולם הדחק בשעת להתפלל ומותר רשע נקרא אינווכו'

 דנפשיה ס' זהו הדחק בשעת אלא להתפלל מותר שאינו שהוסיף זה הנה ע"כ.לב"ה
 כמו הוא, בה"כ דאחורי מ"כ בשם הגמ"י למ"ש לחחט זה שכ' ואפשר ליה.דמסתבר

 כוותיה קי"ל דלא ואיברא עי"ש. אסור נמי וצדדין כתלינו אחר עומד זה כמוחוץ
 בדין גם ולפי"ז ליזהר, צריך לכתחילה עכ"פ רשע נקרא ואינו פירושאדהאי
 לא לב"ה פניו הופך ואם וכו' ד' בכותל או צפוני בכותל עומד ואם שכתבשאח"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 מם"ש הוא בפנים ליכנס דמחמיר הלבוש דטעם לומראין
 כפנים 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 מתאום 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 הפידלכל
 למזרח. פניו למחזיר פניו ומחזיר מערבי בכותל לעומד כלל ראיהאין

 כסמוך וכמ"ש תר"י בדכרי 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, מדכרי פשוט נלע"ד זה גם לחחט שאין בה"כ לכותל וצידו למזרח פניוהופך

 ואעפ"י וז"ל: להם הוק' לחוש דאין לכה"כ ופניו דצו"ד דינא האי כש"כשהרי
 כשצדו א"כ עי'ש. וכו' לחחט אין הקהל כשאר מזרח לרוח מתפלל שאינושנמצא
 שהוקשה מה ול"ק הוא טוכ יותר מתפללין שהציבור לרוח ומתפלל בה"כלכותל
 שאינו דנמצא אע"ג נקטו, לרבותא לבהכ"נ פניו ומחזיר דנקטו ואינהולהם,

 ודו"ק. להיפך שאינו כל לחוש אין מתפלל שהציכור לרוחנזתפלל
 יש לדרום או לצפון פניו שהופך אעפ"י ומערב מזרח ככותל אבל :'תו
 כדכרי דמכואר מספ"ל מאי צ"ע דכריו בזה ע"כ. וכו' אסור שהוא אפשרלהיתפק
 אלא כ' הפי מן לאחד כר כדו הוי דא"כ שכ' דאחר דשרי, הכ"י שהכיאהגהמ"י
 שם ככ"י שהביא הא"ח בדברי מכואר וכן דשרי, קמן הא לד' או לצפון פניויהפוך
 לצד אלא שבמזרח בעזרות להתפלל שאסור למד אתה מכאן וז"ל: גאון האי רכבשם
 שנתעורר 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 והרבכזה.

 אחרי וי"מ בס"ד הגמ"י מ"ש מפרש דאיתא שנסתפק הלבוש דטעםוהנלע"ד
 אין מזרחי כו' אחורי דאיירי דאסור הש"ס דקאמר כה"כ אחורי דה"פ וכו', חוץכמו

 חוץ פי לכה"כ, חוץ שהוא להיות אלא לכותל, אחוריו להיות הוא דהציבורהכונה
 לכותל חוץ שעומד כל פי אסור לצדדין אף ולפ"ז כותל, אותו כלפי מתפלליןלכותל

 לכותל אחוריו שאין שנמצא לצו"ד פניו יהפוך אם אף אסור כלפיהשמתפללין
 טעם מה יובן ובזה אסור. מתפללין שהציבור הרוח אותו היפך ממהץ מתפללואינו
 לא הפוס' כדכרי נמצא לא י'מ דדברי כיון ונראה בב"י, מ"ש בבד"ה מרןמחק

 ענין אינן י'מ דכרי שהתבאר מה דלפי משום ע"כ, נקיט' הר"י וכדכרי 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. מזרהבכותל
 דלחד משום מערבי, כותל גם בספקו הלכוש ומ"ש לצו"ד. פניו ומחזיר מזרחבכותל
 דאחורי תר"י שכ' לפירש"י דהיינו מערבי, כותל אחורי הוא בה"כ אחורי הפימן

 אלא שרי לא מזרחי כותל דאחורי סמ"ק שכ' וכמו מערכי, כותל אחורי הואבה"כ
 דוחק הוא וכ"ז לצדדין. אף אסור דאסור למ"ד מערכי כותל אחורי ה"נלצדדין,
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 לצו"ד שרי מזרח בכותל כשעומד דאף בדבריו דמפורש גאון כר"ה דלא הויוגם
רצ"ע.

 לדרום קבוע דההיכל שלנו, בהכ"נ לענין נבוא הבוא הדברים אלהמפרשת
 מזרח דרום רוחותיו לג' ממוך מביבותיו חצר ומוקף מתפללין אנו ולשםהעולם
 שם להתפלל אור ישכון הדרך איזה בה"כ בחצר מתפללין והעם כזהוצפון

י
 דאם אופן, בשום להתפלל יכול אינו דרום לרוח בה"כ דאחורי ואומר , רן~,
 להיכל אחוריו דהוי משום אמור מתפללק שהקהל לרוח דהוי לדרום פניויהפוך
 שאין לרוח מתפלל נמצא הדרומי בה"כ לכותל פניו יהפוך ואם הפי'. מן לחדואמור
 הפי'. כב' להחמיר דצריך מרן כ' וכבר הפירחשים, מן לחד ואמור מתפלליןהציבור
 הקהל, שמתפללין הרוח שהוא דרומי לכותל רנדו העולם למזרח פניו יהפוךואם
 להתפלל יכול אינו דרומי בצד א"כ להחמיר, דיש המכים וכבר הלבחש למפקאתאן
 הו"ל העולם למזרח פניו והופך מזרחי כותל אחורי להתפלל ירצה ואם אופן.בשום
 דאמור 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 מתפללק 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 מכהם מתפלל דנמצאהכא

 דאמור פשיטא לצפון פניו ומחזיר בה"כ אחורי צפת בצד עומד ואם שכ"כהלבחש
 למזרח פניו הופך ואם מתפללין, שהציבור לרוח מתפלל שאינו משום הפי' מןלחד
 לדידהו כמזו"מ הוי לדידן דצו"ד משום שהחמיר הלבחש למ' אתאן לכותלרצידו
 אף דרום לצד בה"כ בחצר להתפלל דשרי נראה היה דלכאורא אמת הןודו"ק.

 רבות קהלות ראיתי וז"ל ט' מ"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 דמ"לונראה
 עכ"ל. בה"כ כלפישאחוריו
 רב"ה דברי היפך דזהו צ"י החבי"ב מרן דדברי חדא ממפיק אינו לענ"דמ"מ

 למד אתה מכאן וז"ל שכתב בבית, שהתיר הרמב"ם דברי קודם ב"י מרז שהביאגאון
 בבית דהתיר דהרמב"ם לומר השכנה"ג כונת ואם וכו', בעזרות להתפללשאמור
 דהרי ועוד פלוגתא. לאפושי דוחקנא דמי ק' ז"ל גאון ארב"ה וחולק בעזרהה"ה
 ועוד מבית. עזרה דשאני ודאי אלא הם, דחלוקים כ' ולא המברות 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 הממוך דבית אהא י"ג במ"ק הרמג"א דגם תדע התיר. לאמגולה
 הרי ע"כ. בה"כ בחצר שעומד שמחזיר בשניכר י"ב במ"ק לזה וקודם ע"ב.בעזרה
 אלא מותר דאינו כמ"ש לחלק ומוכרח מתיר, ובעזרה אומר בה"ב דבחצרבהדיא
 בה"כ בחצר דאומר הרמג"א דברי דלכאורא איברא ודו"ק. בית כמו העשויהבעזרה
 הממוכות החצרות כל בהדייא, שכ' ב"י מרן שהביא בתשו' הרמב"ם דברי היפךהם



 יועץ פלאשו"ת106

 יחיד בין החצירות באותם להתפלל מותר בה"כ ובין בינם הכותל שנמצאלבה"כ
 אפילו לבה"כ הסמוך דבחצר הלבוש 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 למזדחהוא

 וחלק אחדים רשות דהם לבה"כ הסמוכים בתים בעלי של בחצירות אלאוהלבוש
 בחצר משא"כ הרמב"ם, דאיירי בע"ב של דבתים דומייא שביניהם הבותלרשות
 ואסור. סביב רחוב באמצע כמו הוי פתוח מקום והוא עצמובה"כ

 למזרח אפיה ומיהדר ההיכל מקום בה"ב דרום כותל בצד דגם וראיתישבתי
 כשצדו החמיד הלבהש דהרב ואע"ג להתיר. חט 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,בתקנת
 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 תחז"ל נגד דרום לצדלהתפלל
 אלא חלק לא מתפללין שהקהל לצד התפלל שצריך הבאה"ט שהביא14ליהו

 האיסור מלבד הכותל אחורי בחוץ כשמתפלל משא"כ בפנים, בבהכ"נכשמתפלל
 כיון א"כ רז"ל, שתקנו לרוח מתפלל שאינו בה עוד ה' היכל אלדאחוריהם
 הציבור שמתפללין לבותל דצידו אע"ג כתרז"ל עהשה נמצא למזדח 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 דחט ואע"ג למזרח, פניולהפוך
 ודו"ק. וכמ"ש למזרח פניו להפוך למיעבד צדיךהכי

 אפיה למיהדר צריך בה"כ דרום כותל אחורי דהעומד בנ"ד דמלתאכללא
 לצד מתפללין בבה"כ שהציבור אף ז"ל רבותינו?[ ]כתקנת כת"ר ודוקאלמורח,
 מזרח כותל אחורי והעומד טעמא. האי ליכא ובחוץ שם שקבוע ההיכל בשבילדרום
 דגם אלא ש"ד. מתפללין שהציבור 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' דדום בכותל בה"כ אחורי וכשעומד מחליט איני דבהא וטעמא זו,הלכה
 ומצד לכותל כשצידו הלבוש דהרב ספקא אלא ליכא דבזה משום למזרח,פניו

 שכ' במו 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 חטים אדוני ואחליכנלע"ד
 ה' וירא חטקיף עד ראשונה בהשקפה לענ"ד כתבתי שכ"ז ניטה, לא דבריוואחרי
 לעית"ש ויחייני יחלימיני לטובההשקפה

 פרירה. משה זעירא. לי שח' ותלמידו עבדוהב"ד
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ב.

 דאנון בנימין מנחם המובהק הרב לכמוהר"ר לו הראה האלה הדבריםאת
 תשובתו. היא וזוזצוק"ל
 מ"ש אמיץ, תקצר ויהי גרגרים ג' ב' ואכתוב קצרה דרך אבא לכך לנס"ך פניאין

 ומה ועיקש. נפתל בהם אין מצודקים דברים הם כמוהרז2"א דלא רש"י בכונתכת"ר
 דמ"ש לק"מ, לענ"ד וכו' העם אחורי היינו שכתב ההג"א בדברי כת"רשנתקשה

 ומ"ש התוס', כפי' והוא בהכ"נ אחורי הש"ס למ"ש פי' הוא העם אחוריהיינו

 למזרח שההיבל עכשיו שהוא מה כפי כן נקטו למזרח והעם למערב משתחוהשהוא
 ולא העם אחורי דהיינו בהכ"נ אחורי המתפלל וא"כ למזרח, משתחויםוהעם
 כת"ר שנתקשה ומה למזרח. והעם למערב משחחוה שהוא נמצא לב"כ אפיהמיהדר

 והוא בפנים שבולם מפני הא' דברים ג' מפני רשע דנקרא שכתבו תר"ישלעזון
 מתפלל והוא במזרח שעומד ההיכל כלפי מתפללין שבבה"כ שאותם הב'מבחוץ,

 שאין דכל פשוטה וכונתו לק"מ, יעו"ש בהכ"נ כלפי שאחוריו הג' מערב,כלפי
 ועוד בחוץ, והוא בפנים כולם אם כגון רשע מיקרי לא דפורענותא תלתאבדבר
 אפיה נויהדר אי אפי"ה לריעותא תרתי דאיכא למערב והוא למזרח מתפלליםשהם
 אחוריו ועוד בחוץ עומד אם וכן רז2ע. נקרא אינו בהכ"נ כלפי אחוריו ואיןלב"כ

 תרתי דאיבא אע"ג רשע נקרא אינו מתפללים שהקהל לרוח מתפלל אםלבהכ"נ
 וגם מתפללין שהקהל  לרוח  מתפלל דאינו אע"ג בפנים עומד אם וכןלגריעותא.

 לרעותא, תרתי אלא וליכא בפנים שעומד כיון רשע, נקרא אינו ההיכל כלפיאחוריו

 ופשוט. דפורענותא תלתא בעינן רשע שיקראדכדי
 חוץ העונודים וא"כ וז"ל ב"י מרן שהביא ההגמ"י בדברי בת"ר שנתקשהומה
 פירושו, והכי לק"מ למערב או למזרח פניו יהפוך אל למערב או למזרחלבה"כ

 כשההיכל למערב העומדים וכן בנוזרח, עומד כשההיכל למזרח בבה"כהעומדים
 כשההיכל למזרח עומד הוא דאם למערב, או למזרח פניו יהפוך אל למערבעומד
 הרי למערב מתפלל ואם בהכ"נ. כלפי אחוריו הרי למזרח מתפלל והואבמזרח
 לא למערב וההיכל במערב עומד כשהוא וכן מתפללין, שהציבור הרוח כנגדמתפלל
 אחוריו שהרי למערב ולא מתפללין שהציבור הרוח נגד שהוא למזרח לאיתפלל

 מה ולפי ד"מ, ס' בידי אין כן הקשה הד"מ שגם כת"ר ומ"ש הבהכ"נ.כלפי

 אינו וכו' לבותל פניו הופך שאם הלבוש ומ"ש ודו"ק. לק"מ בעניותיןשפירשנו
 נלנוד זה בבהכ"נ, שיכנס הוא טוב יותר שלעולם הדחק בשעת ומותר רשענקרא

 הנזהל דכל מנייהו וחדא דפורענותא, חלתא בעינן רשע שיקרא שכדי תרי"ומדברי
 בעינן דלבתחילה פשוט הדבר מהגריעוחות חדא שהיא וכיון בחוץ, והואבפנים
 ברבו או קדושה אמרו כבר בבה"כ דאם ונפ"מ וכלל, כלל גריעותא יהיהשלא

 תלתא דליכא כגון רז2ע נקרא שאינו כל מתפללין, ושם בהכ"נ בחצר מניןועומדין
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 פניז הופר אם דה"ה ונ"ל הלבוש ומ"ש ושרי. לזה לחיש איז למר תרתי אולמר
 מדברי לזה בירור שאין אע"ג לחוש שאין בהב"נ של הבותל בנגד וצידולמזרח

 תרי"ז מדברי פשוט זה דגם בת"ר ומ"ש דנפשיה. מסברא הרב בן בתבהמפרשים,
 עדי4 דטפי די"ל לדחות, נטויה הדוחה דיד בלל פשיטות אין תר"י מדברילענ"ד
 תר"י נקטו לרבותא ולא מתפללים שהציבור לרוח שאינו הגמ לבהב"נ פניובשהופר

 לצד ולא לבהב"נ פניו יהפוך דדוקא הדין לענין ולענד"ן לבהב"נ, פניואם
 רשע ונקרא לצדדין ג"ב משמע דחוץ הי"מ לסברת לחוש בדי מתפלליןשהציבור

 בתבז כבר מתפללין שהציבור לצד מתפלל שאינו והגם לבהב"נ, פניו מהפך אינואם
 לחוש. שאיןתרי"ו

 אז לדרום פניו הופך אמ להסתפק יש ומערב, מזרח דהבותל הלבושומ"ש
 לפשוט יש הא"ח ומדברי ההגמ"י מדברי פשיט ובת"ר לא. או דמי שפיר אילצפון
 ויינא דפוס המרדבי שסביב בחידושים דבריו הובאו האגודה מדברי זה ספקג"ב

 לצד לא פניו יהפוך לא מזרח לצד שמתפללין לדידן למזרח חוץ העומד וז"ל:שבתב
 בתב הדין נגמר לפרק אתאן ע"ב. לצפון או דרומ לצד אלא מערב לצד ולאמזרח
 לבותל פניו והופך בחוץ עומד אם הדרומי בבותל קבוע שההיבל שלנו בבה"בכה"ר
 מתפללין הציבור שאין לרוח מתפלל שהרי הפי', מן לחד אסור ההיבל ששםהדרומי
 אלא מתפללין שהציבור הרוח בנגד להתפלל נאסר לא דע"ב אומר ואנימתפלל"ן.
 שלנו בהב"נ בגון אבל א"י, בנגד דהיינו שם שהשבינה לרוח מתפלליןבשהציבור
 בחוץ שהעומד ונמצא גורם, ההיבל אלא גורם הרוח אין דרום לרוחוטמתפללין

 מתפללין שהציבור במו ג"ב מתפלל זה הרי ההיבל ששמ הדרומי לבותל פניווהופך
 להפוך שצריך הבפורת אחורי שעומד מי לדבר וראיה ההיבל. שבו לבותלדהיינו
 ששם שמקום משומ והיינו מערב, לצד מתפללין העולמ שבל אע"ג מזרח לצדפניו

 לא אם והנה דב"ע, אליבא דאתי לענ"ד פשוט וזה הרוח, ולא גורם שרויהשבינה
 מלא בפה אומר הייתי מזה עדיף להתפלל אחר מקומ שלנו בהב"נ בחצרהיה

 למזרח פניו שיהפוך ממה טפי עדיף וזה יזוע לא ומינה הדרומי לבותל פניושיהפוך
 לרוח ולא לבהב"נ פניו להפוך צריך הפי' מן לחד שהרי בהב"נ, לבותל צידוויהיה
 שלנו בבהב"נ ב"ש מזרח, דהיינו א"י שבו לרוח מתפללין הציבור שגמ אעפ"יא"י

 שאין להתפלל מקומות ב' עוד יש שלנו בהב"נ בחצר אמנם דרום. לצדשמתפללין
 בזה ידימ ורחב גדול שהחצר והוא מקצתה ולא מינה לא גריעותא שוםבהם

 החצר ן , , . בצד מזרח לצד להתפלל להם יש בהב"נ בחצר העומדיםוהשתא
 מתמללין והשתא שמאל ומצד צפון ימין מצד בנגדו בהב"נ שאיןהעודף
 הגשמים ובזמן בלל. לצדיהמ ולא לאחוריהם בהב"נ ואין א"י נגד שהואלמזרח
 מבוסה. מקום שם שיש צפון בצד יתפללו הרקיע אויר תחת להתפלל יבוליןשאין
 יהפבו אלא מזרח, לצד יתפללו לא בצדיהם בהב"נ מקומ באותו ששם ביוןאמנם
 שהציבור לרוח ההיבל לצד מתפללין ומצאו בהב"נ על צפונית לבותלפניהמ

 יפ"ה' עב"ד הבו"ח נא"ב יבחר. והבוחר למעשה הלבה לעשות נלע"ד בןמתפללין.
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 י'צ )ג(סימן

ג.

 סי' תפלה הלכות זצוק"ל עב"ד מוהר"ם ע"ד להשיב נר"ו מור"א מוהר"רחזר
 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 אבל 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 מזרח בצד עומד דהעומד הוא התו' דפי'הוא
 ואם העם. לפני יקרא ההוא למערב הוא ומתפלל במזרח ועומד למזרחמתפללים
 מדוקדק אינו ההג"א כונת יהיה וזה למזרח העם כשמתפללין במערב עומדהעומד

 פי' בהכ"נ אחורי הש"ס שאמר כמו כפשוטו ולימא העם, אחורי לפר,ע דהקדיםמאי
 משום אלא העם אחורי לפרש הוכרחו לא דהתו' וכו', למערב משתחוהשהוא

 חוץ שהוא כגון כ' א' ומציאות פשוטימ תרי"ו דדברי ומ"ש במזרח. עומדדהעומד
 לרוח וגם להיכל פניו הרי לב"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 מזרחית, לכותל פי' לב"כ אפיה מיהדר כי שרי ואפ"ה מתפלליןשהציבור
 שעומד דמי הפוס' וכמ"ש פליגי ובהא הזקן ר"י דעת הוא דזה רש"י, לדעתליתא

 אי דהיינו הפו', מן לחד רשע דנקרא אופן בשום שם יתפלל דלא מזרח כותלאחורי
 רשע נקרא למזרח אפיה מיהדר ואי רש"י, לדעת רשע נקרא לב"כ אפיהמיהדר
 אף מזרח, לצד כשמתפלל אלא במזרח לעומד רש"י לדעת שרי ולא הזקן, 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, שהציבור לרוח ומתפלל להיכל ואחוריו בחוץ שמתפללמעיכחת
 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 ומיהדרבמזדח
 דפורענותא תלתא כולהו ונמצאו להיכל ג"כ אחוריו הרי למערב 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 שהאדיךומה
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 ל"צ תו ומעתה למערב וההיכל למערכ או למזרח וההיכל למזרח העומדיםלפרש
 רחוק, בדרר אפילו לענ"ד לי ניחא ולא זה דעתי על עלה כבר כי יודע וה'פי',

 לשונו, כחיל קרי פי' כאלו ולק"מ כ' נר"ו ומו"ר חסר דהעיקר יראה כשרדהעיני
 ט"ס א' למערכ או דהאי לענ"ד נכון ויותר חלק שהניחו הד"מ עם הדיןולענ"ד
 המרדכי. שסכיכ האגודה כלשון למערכ או למזרח פניו יהפוך אל העומדיםוצ"ל

 וצידו למזרח פניו הופך אם דה"ה ונ"ל שכ' הלכוש דכרי על משי"חומ"ש
 אני גם וכו', נקט לרכותא דלאו לדחות דהם תרי"ו, מדכרי ראיה דאין הכותלכנגד
 מתפלל שאינו ונמצא תרי"ו ממ"ש אלא אינו וראייתי כן, לפרש דאפשרידעתי
 דלעולם לדחות, דהם אני רואה ועכשיו לשנות. ואין כפנים כמ"ש וכו' מזרחלרוח
 חשוכ דצידו רשע דנקרא לתרי"ו ס"ל לכותל וצידו למזרח דכשדופך לךאימא

 לאו מזרח, לרוח מתפלל שאינו שנמצא ואעפ"י ומ"ש רשע. דנקרא שכ'כאחוריו
 ואעפ"י ה"ק אלא כאחוריו, חשוכ דצידו דשרי למזרח מתפלל היד דאםלמימרא
 ודו"ק. אופן כשום יכול שאינו מחמת מזרח לרוח מתפלל שאינושנמצא

 אסור. דצדדין הי"מ לס' לחוש לכהכ"נ פניו יהפוך הדין דלענין משי"חומ"ש
 מיהדר כי דקאמר אש"ס פליגי אסור דצדדין דס"ל הר'מ וכי לענ"ד, לתמוההם

 מהופך עדיף למזרח פניו דכשהופך לומר מסתכר אם וא"כ כה ל"ל לכ"כאפיה
 לא והי"מ דשרי יאמרו הי"מ גם א"כ מתפלל, שהציבור לרוח מתפלל שאינולכ"כ
 מערכ, או מזרח כותל אחורי הוא כה"כ דאחורי דמפר' ותו מרש"י לאפוקי אל:)באו
 פניו והופך כצו"ד כשמתפלל אם ומיהו הש"ס, איירי צד דלכל למימר הי"מאתו

 או מתפללים, שהציבור לרוח מתפלל דנמצא לב"כ פניו מלהפוך עדיף אילמזרח
 הלכוש טעם לענ"ד ול"נ הי"מ. כפי' תלוי ואינו אחר ענין זהו כנישתא לכיעדיף
 לא לכותל דצידו קמן הא לדרום, או לצפון פניו יהפוך אלא והא"ח הגמ"רממ"ש
 דאינו משום היינו כותייהו, דלא והחמיר בהא מספ"ל דאיהו ואע"ג כאחוריוחשיכ
 מתפללין שהציכור לרוח מתפלל דנמצא הכא אכל מתפללים שהציכור לרוחמתפלל
 ודו"ק. כותייהו כשופיפסק

 אפיה מיהדר כי ההיכל, כשכיל לדרום מתפללין שלנו דכהכ"נ משי"חומ"ש
 ככתוב לכ"ע שרי מתפללים שהציכור לרוח מתפלל שאינו אעפ"י דרוםלכותל
 דאסר דמאן )פשוט( פשוט דנקטו הפוסקים כל כלשון יראה הרואה לענ"דכד"ק,

 א' לרוח מתפללים שהציכור משום אלא אינו לב"כ אפיד ומיהדר כמזרחכשעומד
 לרוח מתפללים שהציכור לומר פוסק שום אהםתמיט ולא אחרת, לרוחוהוא

 שהקהל הש"ס דקאמר כר דכדו זה, לפי' תרי"ו וכמ"ש מתפלל אינו והואשהשכינה
 כהא הדכ.ר תלו הפוסקים דכל כיון א"כ אחרת, לרוח והוא אחרת לרוחמתפללים

 מי לדכר וראיה משי"ח ומ"ש שנא. דלא נראה ואדרכה משי"ח, מ"ש לחלקמנ"ל
 דלא הזקן ר"י לדעת תרי"ו הביאה זו ראיה דהלא ק' וכו' הכפורת אחורישעומד
 כר"י ס"ל דלא ז"ל רש"י שיתרץ מה א"כ עי"ש. ההיכל לקיר אלא ארוחותקפיד
 משא"א, אפשר דנין דאין משם ראיה דאין רש"י כעד לתרץ ובלע"ד לאדובי.נאמר

 ע"ז מושכו 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 לישרי'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 ולציב אמת והוא צפוני, ברוח וכןבבי"כ

 להתיר חט 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 מכוסה 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 אהט עבדו הכ"ד דעתי.ובטלה

 י'ז )ד(סימן

ד.

 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 שהט מה ההג"א דברי על כתבתיכבר

 אחורי לומר הוצרך בה"כ, אחורי כפשוטו לימא העם אחורי לפרו2 דהקדיםמאי
 לרוח מתפלל שהוא העם אחורי שהוא משום הוא הקפידה דעיקר לאשמועינןהעם
 לבה"כ, שאחוריו משום שההקפדה שפי' רו2"י כפי' ולא אחרת. לרוח והציבוראחת

 לטעות אפשר למזרח והעם למערב משתחוה שהוא כהכ"נ אחורי אומר היהואם
 ברור. וזה לבהכ"נ שאחוריו מה היאדההקפדה
 ובתב 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 ואםמ"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 השכיב ניים כי ר"י דעת וזהו רש"י לדעת ליתא דהאנראה
 התוס'. בו שהסכימו הפי' הוא רש"י בשם תר"י שמ"ש בב"ימבואר
 משיתפלל לבהכ"נ פניו להפוך עדיף דטפי לענד"ן דינא דלענין כתבתיתו
 וכי וז"ל בזה עלי תמה ובת"ר וכו', הי'מ לסברת לחהש כדי מתפללין שהציבורלרוח
 כלל תמיהה כאן אין וכו', ל"ל לב"כ אפיה הדר מי כי דקאמר אש"ס פליגיהי"מ
 חוץ שפירושם הגדר אחורי וכן כתלינו, אחר בלשון חוץ כמו אחורי דמפרשידלי"מ
 בין רשע נקרא לבה"כ חוץ המתפלל כל ה"ק נמי הכא א"ב מהגדר, וחוץמהכותל
 זה שכל והגם לבה"כ. אפיה מיהדר שאינו זמן כל לבה"כ צדדיו או אחוריויהיה
 הרי"ו בשם בסמוך כתבתי וכבר וז"ל פ' מרן ממ"ש לדברינו ראיה להביא ישפשוט
 כדאמרן לומר מוכרח אלא הי"מ, הפך רי"ו שכתב מצינו והיכן הי"מ, סברתהפך

 צפון או ומערב מזרה עומד בין רשע נקרא לבה"כ פניו הופך שאינו כלדלי"מ
 למאן דבין לבה"כ בשאחוריו אלא רשע נקרא דלא כן הדבר אין ולרל'וודרום,
 אחוריו שיהיו הוא מינייהו חד תרתי, דבעי למאן בין דפורענותא תלתאדבעי

 ותל"מ. רשע נקרא שיהא כדילכהכ"נ
 מיהדר כי ההיכל, שבו דרום לצד הציבור שמתפללים שלנו דבהכ"נ כתבתיתו
 בשום אישתמיט מדלא סברא בהך נרגא שדא וכת"ר לכ"ע. שרי דרומי לכותלאפיה
 קובעים שלעולם בהווה נקטו דהפוסקים אומר ואני בו. שהשכינה לרוח לומרפוסק
 ראיה הבאתי וכבר נותן, שהדין כמו משתחוים ולשם בו שהשכינה לרוחההיכל
 זו ראיה הביא שרי"ו ע"ז כתב וכת"ר הכפורת אחורי שעומד מי של מהדיןלזה

 לזה. נתרץ אנחנו גם רש"י שיתרץ ומה הזקן, ר"ילפירהש
 זה דין נאמר דלא זה, הוא רש"י לדעת לתרץ בראשונה בדעתי שעלה מהוהנה

 למקומות אבל נראה, שהוא ממקום סביבותיו או בבהמ"ק שעומד למיאלא
 ששם מקום הוא קבועים הס"ת ששם ההיכל אז משם נראה בהמ"ק שאיןהרחוקים
 לצד מלהשתחוות שם להשתחוות טפי ועדיף כנסיות, בבתי ששורה שכינההשראת
 כדי הוא בהמ"ק נגד להתפלל שצריך מה דהעיקר בהאם, נראה שאינובהמ"ק
 זה לפי והשתא תמיד. לנגדי ה' שויתי כדכתיב כנגדו שכינה כאלו המתפללשיראה
 ומתפלל בחוץ שיושב למי יש תועלת מה הדרומי בכותל קבוע שההיכל שלנובבה"כ
 נגד אינו שהרי השכינה נגד מתפלל אינו הרי בו, מתפללים שהציבור דרוםלרוח

 משום בראשונה זה כל לפרש הוצרכתי ולא ההיכל, נגד אינו וגםהבהמ"ק
 לס"ד ירדתי לא רש"י בעד לתרץ כת"ר שרצה ומה בעיני, פשוטים היושהדברים

 שהציבור לרוח פניו יהפוך הכא אבל וכו' משא"א אפשר דנין אין במ"שבזה
 וכתב אפשר, אי ולמה מתפללין שהציבור לרוח פניו יהפוך נמי והתם ע"כ.מתפללין

 אחוריו נותן נמי הכא השכינה, למקום אחוריו שנותן משום הכי למעבד אריךדלא
 ודוק. שוין שכולן ונמצא השכינה מקוםלהיכל
 מן דלחד בהכ"נ לכותל צידו ויהיה למזרח פניו מלהפוך עדיף דזה כתבתיתו
 אינו בהכ"נ לכותל דכשצידו מר לן לישרי כת"ר וכ' לבה"כ. פניו להפוך צריךהפי'

 כונתי שהרי לן שרי יהי עירובא בדין הלבוש. הרב של ספקו והוא בפוסקיםמפורש
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 דוקא צריך אלא צד ועסום שרי לא דלי'מ לעיל כארתי ובבר הי"מ, לפי'היתה
 דכשמתפללין כתכתי עצמו הטעם ומזה רשע. נקרא לאו ואי לכהכ"נ, פניושיהפוך
 הי"מ. לסכרת לחוש כדי לכה"כ פניהם שיהפכו המכוסה מקום תחת צפוןלצד

 כרחמיו והוא הלכה כדכר אכשל שלא משגיאות יצילני כקשתי ומה' כתכתיהנלע"ד
 שלא כת"ר פני אחלה ומעתה כיר"א. לאמיתו הדין להוציא כתורתו עינייאיר

 כמיתון יעיין שאם ככת"ר אני ומוכטח מסכים, הפנאי אין כי זה כדכר עודיטריחני
 יעשה כעיניו הטוכ כעיניו דכרי ישכן לא אלה עד ואם כהם, נ"ר ימצא אלהכדכרי
 יפה. מכ"ד הכו"חנא"ה

 ט"ו )ה(סימן

ה.

 ראיתי זצוק"ל. מכ"ד מוהר"ר ע"ד להשיכ נר"ו מור"א מוהר"ר ונאו"רחזר
 על להשיכ צריך היה לא ולענ"ד הא', דכריו לחזק השנות ועל נר"ו נהסי"חמ"ש
 תימא דלא אלא נצרכא לא אמת, דכרי קהסט פנימו יחזו ישר כצדק דהמעייןדכריו
 מ"ש ונוכחת. כל ואת המעיין לכ להעיר כקצרה ארמוז ע"כ דמייא, כהודאהשתיקה

 דכרי לפרש כא דאם קשה העם אחורי כה"כ אחורי לפרזס דכא הג"א דכריעל
 כמ"ש הש"ס איירי דכהא למזרח והוא למערכ מתפללין שהעם לומר הו"להש"ס
 שפי' דמהפי' מעיקרא דקי"ל מאי גופא והיא למערכ. משתחוים היו דכזמנםהתו'

 לדידן הוא למזרח והעם למערכ ומשתחוה הש"ס, אדכרי דקאי משמע העםאחורי
 למשי"ח דנתחלפו כנראה וכו' אדון מאי ידע דלא תר"י דכרי על ומ"שודו"ק.
 משי"ח וכמ"ש כתוס' ר"י פי' שהוא פירש"י כשהכיאו דתר"י חליפתו, וזההרוחות
 מערכי כותל אחר הוא ואחורי למזרח, הציכור והמתפללים כמזרח דההיכלכתבו

 מזרחי כותל אחר וה"ה וכו' שהציכור לרוח דמתפלל דנמצא והרי אפיה,ומיהדר
 וגם הפוסקים, וכמ"ש כתוס' ר"י פי' שהוא לפירש"י אסור לכ"כ אפיהומיהדר
 לדעת דשרי לכ"כ אפיה ומיהדר מזרחי כותל אחר דכשעומד שכתכו והתו'כהסי"ח

 ושכיכ, דניים למאן אפי' כשמש כרור וזה למערכ, משתחוים שהיו דאיירי משוםר"י
 להכינם. זכינו לא פקיחא כעינא מר ודכרי למעיין לדוכתיה קו' הדראוא"כ

 י"מ דדכרי אומר ע"ז ז"ל, מרן מדכרי לה ומוכח הי"מ ככונת מ"ש הלוםהגם
 ותו' רש"י דכרי על כאו דהם חדא אלה, נהטלוש א' ככונתם לצדד ואפשרסתומים

 מפרש ומר למזרח, דמתפלל לדידן מערכי כותל אחורי כה"כ אחורי מפרשדמר

 כאו ע"ז כה"כ, אחורי ככלל אינו צו"ד כותל אחורי ואלו מזרחי כותלאחורי
 אחוריו כשנותן דוקא ומיהו כה"כ, אחורי ככלל הם צו"ד שהוא לצדדין דגםלהוסיף
 א"נ שניות. בדכרות כן שפרטתי וכמו לכה"כ צידו ולא פניו לא אכל אסור,לכה"כ

 ארוחות קפיד דמר ותו' רש"י דכרי על להוסיף דכאו ראשונות כדכרות שפרטתימה
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 ופניו מזרח כותל אחר עומד אם דבריהם ולפי לבה"כ, אחוריו יהיו שלא קפידומר
 כשאחוריו למר כותל, לאותו חהי שהוא דכל קאמרו ע"ז שרי, לדרום אולצפון
 אסור. לצו"ד כשפניו גם מתפללים שהציבור לרוח מתפלל כשאינו ולמרלכותל
 במבואר נר"ו מו"ר שפי' מה הוא הג' והפי' ורו"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 דהט משום ליהטב הט וזה מז"ה, דברי לפיככר"י
 וצידו דדרו"ץ בפשיטות הלבהש הרב פסק למה מו"ר לפי' איתא אם אבלודו"ק.
 לס' לחוש שהוא לעיל וצדדנו לכותל, וצידו במזומ"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 כפל שהוא ואת"לנר"ו.

 מיהדר כי אפי' דלי"מ שכ' כעת בשאלה לידי שבא בב"ח וראיתי ודו"ק.חיישינן
 וצ"י. המ"ס הפר והוא עי"ש, אסור לב"כאפיה

 אלא נאמר לא דזה רש"י בעד לתרץ דעתי על שעלה ומה משי"ח כתבתו
 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'ודבריו
 במה לס"ד ירד דלא שכ' ומה להיכל, לא מתפלל שהציבור לרוח יתפללדלעולם
 לרוח פניו יהפור נמי דהתם א"א דלמה משא"א, אפשר דנין דאין ענייא אנאשתי'

 כנגד אינו שהציבור לרוח פניו יהפור דאם כלל ל"ק וכו', מתפלליםשהציבור
 כנגד מתפלל נמצא מתפללים שהציבור לרוח פניו דיהפוך כאן משא"כהשכינה
 ופשוט. ודוק בהכ"נ להיכל שאחוריו אף בבהמ"ק, שהיאהשכינה
 בר, כדו מיחזי דלא משום לכפורת פניו דיהפוך דטעם רש"י בעד לתרץ נ"לעוד

 מתפללים שהציבור 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 דליחזי 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 הכבוד מפני 'להשיב שראיתי מהזהו

 ט'ץ )ו(סימן

שאלה

 לה הסמוכה בתפילה להשלים ובבא 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
 ולמממקל למטרח אממ פרי פרי כל וזה בפילפולא. קבה"ו דחדי להאריךשאמרו
 והפלפול העיון ואחר הכלה. לקשט הקליפה עוז מלתעות לשבר בהלבה, 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
 דכרישא שנא מאי א' ויל"ד הסוגייא. ע"ש וכו' מנחה התפלל ולא טעה ת"רדב"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 כליל משא"כ ברבות,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 ב' בךואחר
 לה מוכח לא למה דרכו דלפי עליו לתמוה ויש עי"ש. וכו' ר"ח של במנחה טעהדאם
 כשלא וכן שבת, של שתים דמתפלל בע"ש מנחה התפלל כשלא דגמראמדינא
 השתא בתר דאזלינן קמן הא חול, של שתים במ"ש דמתפלל דשבת מנחהיהתפלל
 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' בשהתפלל 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 ושאני חוזר אינו דבב' דדעתו הכי בתר הכנסת ממ"שיצא

 התשלומין. בתר אזלינן מחולק דבזמן מודה מיהא דהא באופן מחולקים,זמנים
 ראית לענ"ד לדחות דממ אלא ודו"ק. יצא לא חול של התפלל דאם שבת בלילוה"נ
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 היינו יעו"י מזכיר אינו ר"ח דבמוצאי רי"ו דכ' דנהי אחר, באופןהכנה"ג

 שבת בליל כמו התשלומין זמן כפי להתפלל צריך לכתחילה דודאילכחחילה,
 מורם כמ"ש ר"ח של שתים ר"ח ובליל חול של שתים ובמ"ם ש' של שתיםדמתפלל

 ר"ח ביום כמו העיקריח בתפילה שהוא כמו כשהתפלל בדועבד אבל ק"ח,סי'
 תפילת שהוא כמו חוזר דאינו אה"נ ועו"י שכח דאם ערבית שלבתשלומין
 זולת חול, של תשלומין שהוא כיון חול של הב' החפלל אם ש' בליל וה"ההעיקרית,

 ודו"ק, כלל שייך דלא יצא דלא שבת של הב' התפלל דאםבמ"ש

 כנה"ג הרב של ספיקו שהביא י"ב ס"ק כ"ח בסימן ז"ל להרמג"אוראיתי
 ולכ"ע יממא דהשתא יוצא דאינו דמסתברא ג"כ לחזור צריך אי ביוםכשטעה
 שלא למי מחזירין דביממא ידע לא דמי רב עיון צריך ודבריו אותו.מחזירין
 יימר מי לילה של לתשלום שהיא בההיא אבל יום של העיקרית בתפילההזכיר
 דאם זה קודם הסכים עצמו הוא והרי קיימא. ערבית תפילת דבמקום כיוןדחוזר
 הזכיר דכשלא דקי'ל שבתא דעכשיו אע"ג דיצא חול של שבח בלילהתפלל
 וצע"ר. מזה זה ומ'ש יצא לאשבת
 ממיש לה ומוכח יצא בשניה שבת של הזכיר שלא דמי שהסכים מהגם
 הוא בעיש לתש'ש ח"י שהתפלל מה דהרי ג"כ וכונתו עי'ש תכ"ב סיהטור
 דחול לתשלום שבת בליל ח"י דכשהתפלל במכ"ש לשבת ח"י דשייכימכח

 ראיה משם אין דלכאורה וצ'"ו בשבת. גם דשייכי כיון דיוצא ח"י היאדעיקרה
 נובעי' הרא"ש ודברי ז'יל הרא'ש אביו מדברי מקורו נובע הטור רבינודלשון

 בע'ש טעמא מאי לחלק אלא באו לא וכולם טעה ד"ה ז"ל התוס'מדברי
 ח"י דתפילת דכיון כת' וע"ז הב' בתפילה יש הרוחה דמה חול של ב'מתפלל
 שלא שבת של מנחה תפילת במקום שהיא ח"י תפילת מרויח א"כ לשבתשייכי
 יחזור אם בע'ש דגם ר"ח הזכיר ולא מנחה התפלל כשכבר משא"כהתפלל
 שבת של הזכיר שלא למי מכאן ראיה מה מעתה כלום. מרויח אינולהתפלל
 שבת של הזכיר שלא כל מ"מ לשבת ח"י דשייכי דאע"ג למימר דאיכאדיצא
 הא"ח ספרי בידי ואין יצא. דלא ופליג הוא דתנא בט"ז ועי' יצא. דלא קיייהא

 שפיר אתי הס' לכל דלעיל תי' שיהיה איך בהם. עיין פוק בפיהם מהלראות
 לא ז' התפלל דאם חול של נקט דוקא דבע'ש שפיר אתי הט"ז לסברתדאפילו
 לכ"ע שבת הזכיר אם בח"י אפילו דיוצא שבת בליל כן שאין מה אופן בשוםיצא

ודו"ק,
 דמתפלל שבת בליל התפלל שלא מי בברייתא קתני לא דלמה לדקדק ישתו
 של להתפלל בשחרית והקדים וטעה שבח ליל התפלל שלא מי וכן ב'שחרית
 יצא דלא נראה דלכאורה שבת של במנחה וכן קדשת אתה דהיינו שבתליל
 שבת של מנחה התפלל שלא במי זה אדאשמועינן כן ואם בא' הבדילכמו

 ליה דניחא לומר ואין גופיה. בשבת לישמועינן וכו' מבדיל כמ'ש ב'דמתפלל
 שכן במכל שמעינן דזה ליתא חול של ב' דמתפלל אורחיה אגבלאשמועינן

 שטעה מי שבת דברכת בשבת שייכי דח"י אע"ג ב' שבת בליל דמתפללמרישא
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 בשם ק"ח סימן מוף בד"מ במ"ם ברכה באמצע אפילו פוסק קי"ל בחולוהתחיל
 יוצא בתפילה דהיפך דא בבגון דאה"נ משום הא נקט דלא וי"ל שם. עייןא"ז
 קא לתשלומין דא' דעתיה גלי קדשת אתה להתפלל דהקדים ביון 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 ס"א. ק"ח בסימן במ"ם 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 עי'ש. במחשבה ולא בעינן במעשה דעתגילוי
 הבדיל תפילות ב' סתם שהתפלל דזה עמקינן ממעשיו ניכרת דמחשבתודהתם
 דעתו מוכיחים מעשיו אמרינן בונה שום בדעתו היה ולא בא' הבדיל ולאבב'

 ליה נשאול איבוון דאי לכלום איכוון לא בעצמו הוא בי אם לתשלומיןדהא'
 דלא פשיטא לתשלומין הא' דאיבוון דאומר דעתיה ידעינן כשאנן אבללדידיה,

 בא' ולא בב' הבדיל דאם פשוט נלע"ד מזו וגדולה הסדר. היפך דהרייצא
 ערבית לתפילת היה דעתי בא' דאני לי בריא אומר הוא אם יצא, דלאדקי'ל
 הבדיל שלא מה לא מעבב דאינו דיוצא בהבדלה, שטעיתי אלא לתשלומיןוהב'
 או בב' שהבדיל מי מדין כדמובח לתשלומין, שהיא בב' שהבדיל מה ולאבא'
 קצרתי. כי ודו"ק בב' הבדיללא

 עלתה לא נמי והב' וכו' מ'ש תפילת בשביל לא עלתה לא א' במוגיין פי' ז'לורש"י
 שבת, לשל לו עלתה לא ב' טעמא האי דבלאו לדקדק ויש עי"ש. וכו' שבת לשללו

 תעלה הב' אם ה"נ וא"ב 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"לבמוהרזע"א

 שבת, לשל עלתה לא והב' לומר לרש"י הו"ל לא דא"ב 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 בדי 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 דאיבא 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 עלועובדיל
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 עי"ש. היא דאמוראי דפלוגתא יוצא דאינו כזו הבדיל ולא בזו הבדיל דאיוס"ל
 צריך בתפילה דהמבדיל דקי"ל מאי דלפי דאה"נ דבריו,ז"ל, ממני דעתופליאה
 כהדייא וכדאיתא בתפילה להבדיל צריך בכוס דהמבדיל כ"ש הכוס עללהבדיל
 דאינו בתפילה הבדיל שלא מי אבל וכו', ק"ו ארנב"י וכו' להו איבעיא שם,בש"ס
 אם אימא אלא הסו' בסוף בהדייא שם וכדאיתא דכ"ע אליבא מוסכם הואחוזר
 כלל פלוגתא ליכא ובזה עי"ש ראשו על ברכות ינוחו כזה הבדיל ולא בזוהכדיל
 שהעשירו קודם דמיירי משני לא אמאי תי' וז"ל הקשו קשיא ד"ה ז"ל ורב"הוצ"ע.

 לא דאם דכרייתא דלישני התו' דכונת ובודאי עה"כ. קבעוה העטירו לק'דאמרינן

 וברייתא לחוד בתפילה דקבעוה שהעשירו קודם הוא דמי צלי דלא כמאןהכדיל
 לא דזה אע"ג מוהרש"א הכין וכן והענו, שחזרו אחר הוא עהכ"ו לאומרהדיכול

 דאין וודאי הכוס על קבעוה העשירו דאמרינן מאי אלא כדבריהם התו'הביאו
 כדמוכח מתפילה עקרוה דאחרשהעשירו אחרשהעשירו ב' כרייתא דלוקמיכונתם
 ואולם ז"ל. פרש"י על'ש וכו' בתחי' ומתר' תקון, היכי וניחזי דמ"ק, עומדין איןבפ'

 דבריהם תקנות ב' בין דנישנית ברייתא אשכחן דלא וי"ל רב"ה דמתרץמאי
 להרב וראיתי מידי, לנו פי' לא בינתו רוחב לפי ומוהרש"א וחתומים.סתומים
 א' בתקנה הדין דתלוי דכיון דכונתם דשביט כוכבא בס' דבריו הובאו ז"למוהרש"ו

 ליתני מלתא דלמאי אדע ולא כער ואני עי"ש. שהעשירו אחר הדין לשנותהו"ל
 הכוס על הכדיל שלא מי ה"ה דחוזר א' כתקנה הדין דתני כיון שהעשירו,אחר
 והבדיל הכוס 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 סוגייא שהבאת אחר בני ואתה יהושפט עמק אל דותיינה נלכהמעתה
 להתפלל זמן כשאין דבנ"ד כ' ז"ל, הפוס' מסקנת ושבן יצא לא התש'הקדים

 ביתה מרנא ומביאו בת' הרשב"א ממ"ש חדא התש', תפי' דידחה והתש'העיקרית
 איך וא"כ עסוק, שהוא כ"ז הסמובה התפילה בזמן אלא תש' דאין ק"ח סי' ז"ליוסף
 כיון חובה לתפילה התש' יקדים דאיך ועוד בתפילה, עסוק שאינו כיון התש'יתפלל
 את"ד. יצא דלאדקי'ל

 הרשב"א בונת נבאר קדם הן ז"ל הרשב"א דברי לפי ע"ב הא' בטעםוהנה
 ר"ל אם עסוק. שהוא ב"ז לה הסמובה תפילה בזמן אלא תשלום אין ע"אז"ל
 שהתפלל אף בלילה הוא שהתפלל רב זמן עבר שכבר אף תפילה זמןעד

 סמוך בעינן דילמא או מיקרי תפילה זמן הלילה כל מקום מכל הלילהבתחילת
 לתפילה תשלומין דיש והא וז"ל שכ' ס"ג הלבוש להרב וראיתי לתפילתו.מעט
 חוזר בתפילה עסוק והוא תפילה זמן שהוא שכיון לפי אחרת תפילה בזמןדוקא

 שיהיה תלוי דהכל מוכח לישניה דמריש אסיפא רישא קשה וא'ע וכו'.ומשליפ
 אחר מיד שחרית תפילת שהמליפ 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 באופן תידוק. לכי הלבוש הרב דברישפיר

 התשלומין. שיתפללהעיקרית
 זה, דין חכמה מקור נובע ממנו לברכות הרשב"א בחידושי ראיתיושוב
 ולא ממש בתפילתו עסוק שהוא זמן כל דבעינן כן לומר מוכרח שהדברשכתב
 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 ומדתני 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 דברי שהביא פ"טסימן
 ק"ח. סימן יוסף ביתה מרנא ג"כ הביאההרשב"א
 ממש בתפילתו עוסק דבעינן הרשב"א דברי פי' אמת אמרי קושט..........
 התפילה משלים ....... שכתב ס"ג בש"ע מרן דברי 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 שיש במי לנ"ד אנפין נהדרמעתה
 רבנו לה. הסמוכה בתפילה ישלמנה והעיקרית התשלומין יתפלל אם לב' שהותואין
 עוסק בעינן דהא התשלומין להתפלל יכול אינו הרשב"א דברי דלפי כ'נר"ו

 הש"ס דברי מדקדוק אלא כן הרשב"א כ' דלא ראיה, דאינה לדחות וישבתפילה.
 תפילת אגב מנחה תפילת אגב דמשמע ב' ערבית מתפלל ב' מנחה מתפללדקתני
 או מנחה להקדים דצריך ב' להתפלל זמן לו ויש יכול כשהוא אמת וזהערבית
 העיקרית מעיקרא מתפלל אינו כשהוא אבל לה, סמוך התש' ויתפללערבית
 ג"כ בעינן לא כן לעשות שיכול לומר יכולים היינו באולי אם התשלומיןומתפלל
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 להקדים יבול דאינו הפוסקים מדין הוא הראיה דעיקר אלא ודו"ק, בתפילתועוסק
 יתפלל דאם הדחק שעת שהוא הבא דשאני לומר ואין . העיקרית קודםהתשלומין
 דמי, הדחק בשעת דיעבד קי"ל דובתא דבבל דליתא, התשלומין מפסידהעיקרית

 אף ומתפלל דחוזר לעיקרית התשלומין והקדים שטעה במי הפוסקים כ' למהוא"ב
 ודו"ק. בדחעבד התפללשכבר

 אם לגמרי התשלומין דמפסיד דא דבבגון ראיה להביא נרא' היה לבאורהוהנה
 הסמובה 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, ב' מוספין ושל מנחה של תפילות ב' לפניושהיו
 הא עכ"ל. בערבית תשלומין לה חם דמנחה מוסף. יתפלל שתיהן, להתפללשהות
 של יקדים שהות בשאין דתדיר, משום מנחה של להקדים דצריך דאע"גקמן

 הלבהט הר' במ"ש דתדיר, משום העיקרית להקדים דצריך אע"ג נימא ה"נמוספין.
 דינא דאעיקר אלא ודוק. התשלומין יקדים התשלומין שמפסיד ביון ק"ח, סי'רחם
 ז"ל הרא"ש והביאו ירהטלמי ערוך תלמוד היפך לבאורא דדבריו פירבא, המגןדהרב
 ותפילת המנחה תפילת ר"ח בשם ר"ח וז"ל תפילות ב' לפניו דהיו בריההאאהך

 דלא בהדייא הרי ובו', ב' להתפלל ביום שהות בשאין למימר בעון הוו ובו'המוספין
 עזרא בן מוהר"א בשם בן שהק' ב"א סי' להרד"מ ראיתי שבן וכמובהרמג"א,

 להם, אמר שכך משמע שב' הרא"ש ל' אורחיה אגב שפי' שם להרד"מ ראיתי ןעי"ש,
 דהאי ובו' המנחה תפילת להקדים חם אז המנחה זמן עיקר שהוא מ"קדבשעת
 ומינה מ"ק, היא מנחה זמן שעיקר לתלמידיו ריב"ל ר"ל להם אמר שכךמשמע
 סובל פירושו דאין יראה בשר והעיני עי"ש. למוספין להקדים יש דבמ"קנשמע

 זמן עיקר הוא מ"ק דבשעת להם, אמר שכך משמע הול"ל דבריו דלפי הרא"ש.דברי
 המשך אלא ודו"ק. ובו' להקדים יש ואז המנחה זמן הוא הול"ל אח"ב ובןהמנחה,
 אמר שכך משמע וה"ק, טוב בר נתן לר' קאי דהרא"ש המעד"מ במ"ש פשוטלטונו
 לפי"ז דק"ק אלא ופשוט. ובו' 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 לפרש דהוצרךדלק"מ
 פשיטא ומחצה שש קודם בגון בלל זמן הגיע בשלא ואי זמן, הגיע בשלאבדיעבד
 דהיה דריב"ל בהא זמן הגיע שלא אופן באיזה מביא ע"ז בדיעבד, אפילו יוצאדאיט
 המנחה תפילת הקדים אם הזמן איזה ומחצה שש אחר להתפלל ההברח ע"צמתיר

 ופשוט. ומחצה בט' זמנה דעיקר אע"ג בדיעבד, יוצא הברח בלא אפילולמוספין

 כשלא לה פתר הוא דה"ק, הירהטלמי לפרש יבולים היינו הרא"ש רבינו פי'ואילולי
 לו, שיש הברח מאיזה ומחצה בו' להתפלל זמן הגיע שלא ר"ל לתפילה, זמןהגיע
 הגיע אם אבל דוקא, בדיעבד יוצא אז ומחצה בו' להתפלל הברח שום לו דאיןאלא
 וכו', דריב"ל בהא וה"ד ומחצה בו' להתפלל מוברח דהוא ומחצה בו' להתפללזמן

 אתי וזה למוספין, מנחה יקדים זמן באותו מנחה לההפלל זמנו הגיע דלזהביון
 ודו"ק. הבי בתר הרא"ש שהביא בי"מלדינא
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 דב"ע, אליבא מנחה דיתפלל לב', שהות דבשאין בירושלמי מבואר שיהיהאיך
 דלא מנחה דיתפלל זמ"ק שהוא בל שהות מט אפילו חידש ב"ט דר"ןאלא

 אירושלמי, פליגא דידן דתלמודא ס"ל הרמג"א שתי' להרדב"מ וראיתיבהרמג"א.
 ובו', 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 דאםבהאמע
 מצוה שהיא מוסף דמתפלל דקאמר מדר"י לאפוקי בא רש"י דודאי בזה,דעתו

 היום, בל מוספדן ושל סברי דאינהו טעמא, להאי ליתא דלרבנן רש"י ב' ע"זעצרת,
 שזו מוספין של דיתפלל ליה מודי הוו בר"י שעות ז' עד ס"ל הוו אינהו איאבל

 זה מי לב' שהות שאין בגון עוברת מנחה גם אי אבל עוברת, אינה ומנחהעוברת
 לענ"ד. ופשוט מוסף דיתפללאמה

 ובו' זמנה שהגיע מאחר מנחה מתפלל שב' צ"ב ז"ל רש"י דלשונותאיברא
 דהוצרך לפרש ונראה תדירה. שזו טעמא אינהו יהבי דרבנן ביון טעמא האיול"ל
 נאמר דלא בעיקר, טעם זה אין תדירה שזו טעמא יהבי דרבנן דאע"ג לזהרש"י
 היין ברבת וחנובה, ר"ח קריאת בגון מצוות, ב' לפניו שנזדמן במי אלא קודםתדיר
 מוסף שחרית תפילות של דסדרן שאני הבא אבל קודם, תדיר וביוצא, היום,וברבת
 פושע יקרא שלא להקדימה בדי זמנה שהגיע מאחר נמי דהבא פירש"י ע"זמנחה.
 דמוסף שקולין להוו ס"ס וא"ת דמנחה, זימנא מטא דהא חבמים, ס' מקייםהו"ל
 ע"ב חבמים, בס' ג"ז הו"ל דמנחה זימנא דמטא מבח והבא למנחה לעולםקודם

 קצרתי, בי ודוק תדירה, שזו לומר רבנןהוברחו
 הנושא, חומר לפי לומר משנלע"ד אברהם היה א' המגן הרב דבריועל
 דהא ערבית. דיתפלל פסיקא דלא מנחה דמהפלל הירושלמי דטעם יאמרהרמג"א
 דמנחה תשלומין להתפלל יבול איבו ערביח מתפלל שאין וביון רשות דת"עקי"ל
 בההיא לעיל ז"ל הרא"ש שבתב ואע"ג התשלומין, מתפלל העיקרית תפילהדאגב
 לבטלה דאין דפירקין מהירושלמי דמשמע ב', ערבית מתפלל מנחה התפללדלא
 דלא מנחה דיתפלל קאמר שפיר אבתי רשות, ת"ע למ"ד אפילו צורך בלאחנם

 לא המייניה שרי אי אפילו שיהיה צורך דלאיזה ביון ערבית דיתפללפסיקא
 מערבית חילוק ואין חוב דשוינוה לדידן איירי מג"א והרב לצלויי, ליהמטרחינן
 ישלימנה. ומנחה מוסף יתפלל ערבית דיתפלל דפסיקא דביון ומנחה,לשחרית

 ומנחה למוסף שהות דבשאין הירושלמי לפשט מיבעייא לא בנ"דמעתה
 הוא וב"ש התשלומין, ולא העיקרית דיתפלל הבא דה"ה פשיטא מנחהדיתפלל
 איבא הרמג"א לדעת דאפילו אלא דמנחה, מצלי ואעפי"ב היום בל דזמנהממוספין
 ויבול היום בל דזמנה משום אלא מוסף דמתפלל קאמר דלא מודה דבנ"דלמימר
 ואינו זמנו עבר כבר התשלומין הבא משא"ב מקודם, שיתפלל מנחה בלאלהתפלל
 ובדו העיקרית, דמתפלל שהות אין דאם העיקרית אגב אלא התשלומיןמתפלל

 מסתברא וז"ל: תפילות ב' לפניו דהיו אהא ש"ב בסי' ז"ל הרשב"א לרבינואשבחנא
 לו שהיה במקום אפילו המנחה לתפילת המוספין תפילת והקדים עברשאלו

 תפילת שיקדים בדין שאינה לפי ובו' בב' דהבדיל להא ול"ד דיצא, מנחהלהתפלל
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 הא הוא. זימניה שעתא כל מוספין של אבל זמנה, שהיא חובה לתפילתהתשלומין

 ופשוט. כמ"שקמןבהדייא
 דנ"ד זה שמפק דינא אמוף שהבאת מה ראיהי החיהום. אחר הולךהקול

 וחשב ב"כ בס' ז"ל עזר"א ן' מוהר"א הג' הרב בשם שלום עושה הרבנמתפק
 כשאין ומגילה דמילה תרפ"ז, סי' הכנמת דמרן מההיא התשלומין דיתפלללמפשט
 יערוך דמות מה תמוהים דבריו ולכאורה ע"כ. בט' וימול קודם מגילה לב'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, בתפילה יפשע לא בה פשע דכבר וכיון נידחית, דנידחיתכיון

 כ"כ אינה אחר מצד אמנם לעיל. שהבאתי וכמו ומומף דמנחה בההיא ז"לחם"י

 מקרא שגם אע"ג מדאורייתא, שהיא בזמנו מילה מצות דחינן עכ"פ דהתםדחיה,

 לגמרי, יבטל 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 מעוללכבי

 לעית"ש. ויחייני יחלמני לנו יעזראלדי"ם
 וגואלי. צורי עליון מפ"י אביך לעולם מועט אדםהכ"ד

מ"ט

 י"ז )ז(סימן

 אפילו הוא אם וכו' דמברך ישראל קברי דהרואה בההיא נסתפקנומעולם
 לברך. ממש הקברות לבית ממוך בעינן או לברך, חייב שרואה רחוקממקום

 ירושלים דהרואה דקי"ל למאי זה לדמות נראה היה דלכאורה ואומרואען
 מרן ופי' לצופים. משיגיע לקרוע חייב ומהיכן תקסא מי' הטור וכתב לקרוע,דחייב

 חשיב לא מקום רחוק דהוא כיון שרואה, אעפ"י צופים דקודם לומר דבאבב"י
 לא זה וקודם לירושלים במצופים זה שיעור דבעינן יהודה ערי ברואה וה"הראיה,
 מברך. הרבה רחוק אפילו דברואה ומ"ל עליה דפליג להרב"ח וראיתי ראיה.חשיב

 אבל קורע, צופים שהגיע כיון רואה, ואינו השומע דאף בברייתא משמעוהכי

 דקתני הברייתא 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 אדסמיך קאי דלא אפשר דאיך יכילינו, לא הברייתא ול' אשומע,אלא
 אתרוייהו. או דסמיך, ארואה דקאי או מתרתי, בחדא אלא לפ' וא"א פניו,אלפני
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 שמועה מה דמברך, צופים שהגיע ביון דוקא דשומע הא אעיקרא הבנתי לאהעוד
 חייב שיהא בדי צופים עד להגיע צריך למה ירושלים דחרבן שמועה הוא אםשמע

 במסבת בהדייא איתא והבי ומברך, קורע רעות שמועות על קי"ל דהאלקרוע,
 מאי קשה ועוד לקרוע, חייב הבית שחרב שמע ואפילו הבית חרבן על פ"טשמחות
 לא הפי לבל ראיה מקום הוא מקום מאותו הלא לצופים בשהגיע שמע לומרשיקי
 הצופים מן ירושלים את הרואה בהדייא איתא שמחות דבממ' ועוד שמועה.מקום
 בדבריו לדחוק ואפשר ארואה. קאי הצופים מן דהאי קמן הא לקרוע, חייבולפנים
 הא דהשמיטן והרא"ש להרי"ף טעם ליתן דבונתו עליו, שתמהנו ממה קצתלהקל
 השומע דאפילו בברייתא דחזינן דביון צופים, קודם מברך מצי ראיה דלעניןוס"ל
 אבל הבי, מ"ל והרא"ש דהרי"ף לומר ד;יינו מקודם, מברך דעדיפא ראיה א"כמברך
 אתרוייהו, קאי צופים שהגיע ביון הרואה וא' השומע א' דקתני הברייתאלעולם
 החורבן, השומע א' דה"ק פשוטה דברייתא פירושא ולענ"ד בוותא. קל'ל דלאאלא
 מ"ש הפך והוא לקרוע, חייב לצופים בשהגיע דוקא הרואה וא' שיהיה, במקוםיהיה

 ר"י אבל עוברין אלו דפרק בפירזם"י אתי ז"ל מרן דדברי ז"ל הרב בתב תוהרב"ח.
 עי"ש. ובו'חולק

 ואין שרואה מקום בל ר"ל דצופים שמפרזם 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'מפמיק
 ולפנים הצופים מן אלא אמרו לא אר"י התם, תו איתא ובן וברואה. ולפניםהצופים
 לפרש"י והנה הוא. נמוך מקום אם פרט משם לראות שיבול ז"ל ופירש"יונרואה.
 ר"ל דצופים לפרימ"י אבל בבפר, נמוך מקום להיות דאפשר ניחא בפר שםשהוא
 מקום הוא דאם וברואה, תו לומר שייך מה רואים, ר"ל צופים א"ב שרואהמקום
 ועל צל"י. ובעת לבי על המתישב דבר מצאתי ולא צופים, אינו רואה שאינונמוך
 הבנתי לא ובו', המודיעין מן במו רוח לבל ובמדתו דהול"ל פירזמ"י על רב"הקו'

 הוא רוח דלבל ודאי שרואים, בפר ור"ל צופים דאמר דביון מקענ"ד, ז"לקושיתם
 קתני וע"ב במידה, דתליא במודיעין משא"ב בראיה, דתלייא ביון שרואיםמקום

 גם לבאורה בפירזם"י אתי מרן דדברי הרב"ח ומ"ש ודו"ק. רוח לבלובמידתו

 יכול אינו והלאה ומשם שרואה מקום הרואה בפרק פירש"י דהא אתי, לאבפירזם"י
 ודוק. צופים נקרא לראות יבול אם האלראות,

 אפילו ראיה ממקום בירך דאם ס"ל ז"ל דהרב"ח אע"ג דינא, לענין שיהיהאק-
 ולדעת לצופים. בשהגיע עליה חל דהחיוב מודה נמי איהו מ"מ וי"ח, ש"דרחוק
 חשיב לא דקודם במרן עבדינן מעשה דלענין ובודאי קורע, אינו צופים קודםמרן

 שיעור הוי במה לן איתבריר לא דעדיין אלא ש"ד. לשם קרע אם ולהרב"חראיה,
 היבא דבל ונלע"ד ראיה. חשיב לא דמקודם מרן לדעת לירושלים מצופיםהמרחק
 דאם מלהקדים. הס' שיצא עד מ0הצ סמוך ולברך לאחר עדיף טפי לן איתברירדלא
 ה"נ בדיעבד איירי שם בי ועם דבוותא. וה"נ לעשייתן עובר הוי דלא אע"גיקדים
 דרך ר'ט סי' י'ד ש"ך דהרב ואע"ג דמי, בדיעבד ניבריך מקום באיזה ידעינןדלא
 מברך, אינו עשיה דאחר ז"ל הרמב"ם דברי ולקיים עליו להשיב והרבה עליוקשתו
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 מטתברא דלדינא ומטיק עליו להשיב והאריר בי'ד שם ז"ל פר"ח הרב חכם באכנר
 דברי לקוענ"ד מ"מ ז"ל כהפר"ח דלא הטכים ז"ל פר"ת דהרב ואע"גכהג"א.
 לי שאין אלא דבריהם על ולפלפל להאריך לי והיה , מוצק כראי חזקים ז"להפר"ח
 קמשיה אחר לברך ואין להקל דט"ב דפשטא דינא לענין מידי נפ"ל דלא ועודפנאי.
 ז"ל. הרמב"םכדברי

 אם דאפילו ממש, טמוך אלא יברך לא צופים שיעור ידעינן דלא בנ"דמעתה
 עדיף, דהכי יודה הרמב"ם לט' ואפילו הג"א. לט' ש"ד לעשייתן עובר יהיהלא

 דמברך חזי לא דגברא הגר כטבילת הו"ל הט' מפני מקודם לברך מצי דלאדכיון
 אלא ליכא והכא טמא דהוא מודאי חזי לא גברא דהתם אע"ג ל"ש. וה"נלכטוף
 ודו"ק. טעמא בתר דזיל היא חדא ודא דא לענ"ד גביהטפיקא

 נהר הגדול הנה"ר דהביא דבר' טוגיא בההיא אדבר רגע מהך ידי אפיקיוקודם
 הלכך, מאי מברך נמי טעודתו שגמר מי הלכך רבינא דאמר בההיא ודקדקפר"ת,
 אומר זה זולת להאריך, פנאי לי שאין כתב וכבר דרכים בב' בישובו 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 הנמנותברכות
 כ"ח בי"ד הטור וכמ"ש מצוה באמצע דמברך מצינו לא המצות בבר' ו'רידל"ט
 כיון הלכך ז"ש מעתה שחיטה. מצות גמר הוא דכיטוי משום כיטוי אחרדמברך
 א"כ מצוה, באמצע דוכתא בשום מצינו דלא מאי טעודתו באמצע לבר מיק'דר"ח
 מה על גם הברכה לו דעולה משום טעודה באמצע לברך דשרי דמאי לומרמוכרח
 שמברך מצינו לא לאכול שעתיד הטעודה חלק על אלא לו עולה אינו דאםשאכל,
 כיטוי 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' טוף הרמב"ם כמ"ש עשייתה,מת~ך

 מה יתיהשב 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 הטראל 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 טמוך 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 האירוטין אחר לעשות שצריך שכתבו הטוז"ל

 וט' 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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 בתשו' הרא"ש בשם הביא ל"ד סי' א"ה בב"י ז"ל רמרן ואע"ג עובר.שיהיה
 הוא דהברכה דאע"ג טעמו אפשר הוא. טועה הקידושין אחר שמברך דמישהסכים
 עליהם מברך המצות כל בכלל והוי המצוה עשית בעת הוא עכ"פ אבל שבחברכת
 דהוא אדיריה דידיה סותר הרא"ש רבינו דלכאורה איברא ודו"ק. לעשייתןעובר
 בשעת בירך שלא דמי ר"ן משם הביא ובפסקיו הקידושין. אחר לברך שאיןהסכים
 חלקת הרב ומדברי מסתבר. דכן ז"ל הרא"ש וכ' נישואין, בשעת יברךאירוסין
 אלא שטועה האירוסין אחר שהמברך כתב לא דהרא"ש נראה סק"ג ז"למחוקק

 בל' שכ' בפסקיו הרא"ש ל' יכילנו לא ולענ"ד לברך. מצי בדהגבד אבללכתחילה,
 והמברך שסיים ממה וכן הקידושין, קודם אלא אירוסין ברכת לברך שאיןשלילה
 דאפילו שפירושו נראה ומחזירין דקאמר והאי אותו. ומחזירין טועה הקידושיןאחר

 לבטלה. ברכה דהוי יברך שלא אותו מחזירין לברךהתחיל
 שכ' וזהו בפסקיו, שהסכים ממה בתשובותיו בו חזר דהרא"ש לענ"דוהנכון

 ברכה והרא"ש הרמב"ם שלדעת זה בסי' נתבאר וכבר הריב"ש רברי 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 חנלה2 ליב מוה"רלהגאון
 רי"ו, מנימוקי הרא"ש שהביא הראיה והביא בפסקיו, הרא"ש כמ"ש הסכיםפ"ב

 הביא אה2ות מה' פ"ג בהמל"ם והרב שקדמו. להרא"ש הזכיר לא איך מלתאותמיה
 האכילה, אחר שהיא ב"ה דשאני מכיר איני זו וראיה עליו, וכ' ז"ל ריב"שדברי
 שלא בירך ולא אכל שאם הנהנין כברכת והו"ל קודם שיברך הוא הדין הכאאבל
 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 רבוותא כמה כדעת אירוסיןאחר

 לברך דוקא נתקנה דלא והרא"ש לריב"ש ס"ל מ"מ מקורם, מברךדלכתחילה
 כמ"ש המצוה, על ברכה זה דאין לעשייתן עובר דבעינן מצות שאר כמומקודם
 ואינה האשה את לקדש וכו' קדשנו אשר מברך לא דהא בכתובות שם ז"להרא"ש
 דמברך הנהנין ברכת כמו ואינו העריות, מן שהבדילנו להודות שבח ברכתאלא

 ולשבח 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. ראיהשהביאו

 הגדול הרב אחיו ממר אחת תשובה הביא ט' סי א"ח הארץ פרי להרבוראיתי
 הקשה קדם והן ז"ל, ריב"ש של זו תשו' הביא הרמתה בתשובתו ושם צד"ק,בעל
 לחזק אלא בא לא דהרב ודאי ולענ"ד מברך, דאינו הרמב"ם ס' הזכיר דלאעליו

 הראיה על הקשה תו מחלוקת. שהוא רבוותא ס' חכמתו מעיני נעלם ולאהמנהג
 באכילה מצוה ליכא והתם המצוה על ברכה הוא דהכא כלל, ראיה שאינהשהביא
 עכ"ל. אח"כ לעשותה שיכול בעונתה עשאה ולא במצוה מחויב שהיה למיודמי
 עשאה ולא ושכח מצוה למחויב יערת. 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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 לברך,מצי
 דא"צ עשיה מזכיר שאין כיון דהרא"ש טעמא ס"ל לא דהריב"ש ז"ל הרב כ'תו

 לעשי' עובר שא"צ הדם מכיסוי ב"א דשאני המנהיג דברי דחי מדלא לעשיתןעובר

 ובדיעבד לעשי' עובר מברך דלכתחילה ס"ל לא דהריב"ש לו אמר ומי וק'עי"ש.
 וכמ"ש ס"ל דכן ז"ל הרא"ש בדברי ז"ל האחרונים שהסכימו וכמו אח"כמברך

 באופן ודו"ק, הכי הרא"ש דעת דמפרשי האחרונים דברי ממנו דנעלם ובודאילעיל,

 וצ"ע, לענ"ד המתמיהין מן אלא אינן בזה הרב דברידכל

 לברך א"צ והודאה שבח דברכת הרא"ש מדברי דנראה עלה לדאתאןנחזור

 וז"ל: שכתב פ"ק בפסחים הר"ן בל' מפורש הדבר שו"ר לעיל. וכמ"ש לעשי'עובר

 דפ' אותן כגון השבח ברכת אבל המצות, בברכת אלא ליתא ד,צמואל כללאוהאי

 עכ"ל. תכיפה שיעור חכמים נתנו ולא וכו' בעי לעשי' עובר לאו ודאיהרואה
 יושב היה ברקים גבי ברכות במסכת אמרינן בירושלמי ומיהו כתב, דאח"כאיברא
 שאין מזה נראה יצא, לא לאו ואי יצא תכ"ד לצאת יבול אם המדרש בבית אובב"ה
 ט"ז הרב למ"ש תשובה ומכאן עכ"ל. ושמיעה ראיה של תב"ד אלא השבחברבת

 נראה שכ' הר"ן ומל' עי"ש. וכו' יברך לא זה שיעור דאחר הכונה דאין רכ"זבסי'

 הירושלמי, כפי מברך מצי לא דתו נראה תכ"ד אלא והודאה שבח ברכת שאיןמזה
 ואילו הירושלמי, דברי עיקר דעשה נראה דכאן הר"ן בל' למידק דאיכאאלא

 שתבנס לאחר אלא מברבין שאין נהגו נמצואין ברכת לענין כתב לשונובסוף
 מפני ולא הרמב"ן, דעת וכן נמצואין קודם לברך שצריך כתב הרמב"ם אבללחופה,
 הפך הוא וזה השבח. ברבת אלו שהרי על"ע מברך המצות כל מ"ש בכללעואיא
 דבעינן משום וע"כ תב"ד, אלא מברך אינו השבח ברכת שגם שהסכים דלעילדבריו
 כי י"ט. סי' ופר"ת בפר'ח וכמבואר תכ"ד לברך מצי נמי המצות דבכל הואעל"ע
 בראש וכמ"ש על"ע בעי לא שבח דברכת להלבה הר"ן דעת דלעולם נלע"דע"כ

 דחש הרמב"ן דכרי הם ובו' בירושלמי ומיהו ומ"ש בפשיטות. דבריוובסוף

 השבח דברכת נקטינן בדידן אנן אמנם אחר. בטעם העולם למנהג וישבלירושלמי
 ואפילו הרט"ז כמ"ש לפרש דאפשר מהירושלמי תברא לא ולדידן על"ע, בעילא
 גאון, עמרם רב בשם שהביא הרואה בפ' לרי"ו חזינא והכין לברך. מצי כ"דאחר

 השבח ברכת אבל ואימ, שאומר המצות בברכת זהו על"ע מברך המצות כלדמ'ש

 בלא ואכל משכח שהק' ר'א משם בגיליון מ'ש ועיין אח'ך. 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 דבריככל
 דברכת מרנן סברי והר"ן והרא"ש ורי"ו רע"מ רבוואתא הני כל לפניךהנה
 לברך מצי דלא דס"ל תפילה מה' בפ"ז ז"ל הרמב"ם זולת על"ע. בעי לאדחטבח
 פי' וב"ב ב"מ דמרן אלא בן, בדבריו בהדייא מפו' אינו הרמב"ם ואפילו זמן,אחר
 דדקדק ונראה ובו'. אח"ז אותם שמברבים א' עושים טעויות דב' לו' הרמב"םדכונת
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 קפיד ואי נתחייבו, לא בין נתחייבו בין בבה"כ לסדר העם נהגו הרמב"ם מדכתבכן
 מה על גם דקפיד אלא בבה"כ, נקט למה נתחייבו לא אפילו שמברך מהלבד

 מעשה דנקיט חדא לענ"ד אירייא לא מהא דאי אלא לבה"כ. בואם עדשמאחרים
 נתחייבו דבין מובן מזה בבהכ"נ יום בכל הברכות דמדמסדרין ועוד היה, כךשהיה
 הם ואעפי"כ ברכה באיזה נתחייבו שלא א' יום ימנע דלא מברכין נתחייבו לאבין

 ודו"ק. כולם בבהכ"נמבר'
 אחר בשחרית הבר' ומברכין ז"ל כהרא"ש עובדא עבדינן בדידן אנן שיהיהאיך

 קברי ברכת יברך דלא לקמייתא הדרן א"כ ז"ל, הרמב"ם לס' דחש ולית רבזמן
 ליבא ולאחר צופים, שיעור ידעינן דלא כיון מקום, לאותו מכהם סמוך אלאישראל
 שבח. ברכת שהוא כיוןקפידא

 פרי להרב שראיתי והוא ממש סמוך אלא מברך דאינו ראיה להביא ישועוד
 בברבה סגי אי להודות שצריך דברים בארבעה שנתחייב מי על שנשאל ז' סי'הארץ
 אמת והוא דחוק שתירוץ וכ' הרט"ז, ומ"ש הרואה דפ' הרא"ש ל' והביאאחת,

 הרא"ש בלשון מ"מ ופרח, בפתור 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 מובנים ואינם יותר דחוקי' דרכים בב' הארץ פרי הרבשפי'

 ברכות ב' לברך דצריך בזה יטעה מי שתים, מברך דהיה נימא דלא לאפוקישבא
 נס לי שעשה ברוך הוא הגמרא דלשון וגם לבוללן, שיכול כיון לבטלה ברכהולברך
 לו נעשו דאם הב' בדרך ומ"ש א'. ברבה אלא דליכא מבואר והוא )ומנמל(בערבות
 לומר בא דאם מובן, אינו א' במקום כוללן אלא בכ"מ ללכת דא"צ ניסיםהרבה
 מחוייב דאינו פשיטא נס לו שנעשה בב"מ ללכת למטרח למיהדר מחוייבדאינו
 מבר' להתם מטא כי אלא הניסים, ממקומות אחד למקום ואפילו מקום לשוםללכת

 המקומות לשאר פוטר א' דמקום ר"ל ואם פשוט. וזה דש"ס ובלישנא אורחיהאגב
 דהיכן ועוד שם. המיוחדת ברבה לברך דצריך דפשיטא ליתא לשם, אח"ךכשילך
 מברך. דאינו לשם אח"ך ילך דאם הרא"ש בל'רמוז

 לו שנעשה יחיד דדוקא לאשמועינן דבא לומר יכולים היינו הדקדוקולעיקר
 שיכלול הים מעברות שרואה מי כמו דרבים, בניסים ולא לכלול צריך הרבהניסים

 צריכין אנו דאין אלא וכו'. דיחיד כהטמע מבאן שדקדק וזהו וכו', הירדןמעברות
 מרן דברי מהם שנעלם פה"א הרב על בין הרט"ז על בין טובא לי ותמיה זה,לכל
 דס"ל אשי ב"ר דמר הא השמיטו והרמב"ם שהרי"ף שב' ח' ה' ברכות מה' פ"יכ"מ

 דקדוק שום ליכא מעיקרא דבריו ולפי עי"ש. הכי עביד הוה הדין משורתדלפנים
 ודו"ק. הוי הכי דדינא הרא"ש לאשמועינן אתא גופאדהיא

 וכמעט בעליה גנבים לו שבאו מי על ז"ל מוהריט"ץ מ"ש הכי בתר הביאעוד
 והשיב למטה, בחצר שדר כיון בעליה עלותו מידי לברך צריך אם חנקוהו,שלא
 רחוק היה שהבאר דדלמא מכרעת ראיתו דאין עליו והקשה עי"ש. לברךזצריך
 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. בב"ר וכדאיתא הבור תוךחהציץ
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 ב"ר ממר וכ"ן להתם. מטית כי רבא דאמר דש"ס מלישנא קצת לדקדק יש וכןממש.

 באותו כשבא דוקא כהשמע ערבות חזי הוה כי אמר ולא לערבות מטא כי דאמראשי
 מבוך. מקום באותו הפוגע ריא"ז לסון הוא וכךמקום.

 בו שנעשה מקום הרואה תנן דהא ק"ל, הא מהריט"ץ על דקלענ"ד מאיאמנמ
 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 חם זה וכעין סגי. אותושרואה
 א' דבבית הברכות לענין אמרו דכן מ"ש גם לעצמו. רשות חלק ברה"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 הביא שמרן דינו בעיקר מוהריט"ץ על הארץ פרי הרב הק'עוד

 כבר חולק, דחם כתכ דבש"ע ואע"ג מברך, אינו סכנה לידי שבא לילה גנבי דעלז"ל
 מאן ממני דעת ופליאה ע"כ. שחולק מי שחם הדעת על יעלה דלא הרמג"אכתכ
 דכרי עיקר עשה להק' וכדי שחולק. מי ויש כ' ז"ל שמרן אחר המג"א מהנרימק'

 ז"ל. כמרן הכין מוהריט"ץ ודילמא אתמהא, מהכלל הוציאם מרן ודבריהמג"א
 ז"ל הריכ"ש בתשו' היטב המדקדק לענ"ד חולק דאין המג"א מ"שואעיקרא
 אומר אני ועוד לברך. הריכ"ש דדעת בכירור 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 חם מוהריט"ץ דמדברי הרב כתכתו

 כשהולכים לברך צריכים אם יהושפט שבעמק הקברים נראימ שמשםשבירושלים
 אינו דהברכה לבוך חייבים מוהריט"ץ דברי דלפי ומסיק מיפטרי. או הקבריםעל
 מברך דאיע ממש נ"ד היא והיא עכ"ל. בעצמם הקברים על כשהולכים דוקאאלא

 ממש. הקברות בבית כשנכנס אלא ראיהנמשעת
 התם דשאני מוהריט"ץ מדכרי ראיה דאין ממני נפלאו דבריו דלענ"דאלא
 וכמה מוהריט"ץ. כמ"ש מיוחד ל' הוא ומקום הזה כמקום נס לי שעשהדמברך
 הים על לעמוד צריך וכי הגדול הים את הרואה כמו הראיה על שמברך חםדברים
 שבח אלא ואינו בברכה מקום מיחד שאינו הכא שאני ודאי אלא לברך, כדיעצמה
 ישראל קברי בברכת דכאן דבריו ליישב .יש ושמא רואה. מהיכן לברך מציבעלמא
 עצמו בבה"ק לעמוד צריך וכו' אתכם יצר אשר שאומר המתימ על לנוכחשמברך
 ודו"ק. הנסים כברכתוהוי

 שרואה, רחוק 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 ממהן 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 סכיב הולכיםמהטופע
 היינו ולא לקברות כניסה בשעת בהר למעלה הברכה לברך נהגנו ומעולםלכה"ק,
 צריך דלא עוררים יצאו עתה והן לבה"ק, סמוך הדרך בתחילת למטה לברךחוששימ
 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 השראל ומנהגלשנות
 סמוך שבא כל לברך דמצי תימא דאפילו בה עוד לבטלה. ברכה הוי דמקודםממש

 עדיף טפי וא"כ שרוצה, מה כל לאחר מצי דא כגון השבח דברכת כתכנו כברלבה"ק
 לצאת הברכה הקהל כל ושומעים גדול מרחב שיש בבה"ק למעלה  בטעוליבול"רך
 ובצער כדוחק רעהו לפני אהש צר במקום שעומדימ למטה ולכרך מלעמודי"ח,

 כנלע"ד הדחק. ע"י לא אם המכרך סביב שאינן כיון כולם שומעים שאינםויכו"ל
 לבבי. עם כאשר להאריך פנאי לי אין כי רבוני יודע כי אמיץ הקצר ויהי זהכענין

 כירה. אפר לעולם מוע"ט אדםהכ"ד
 פירירה.משה

 י"ח )ח(סימן

שאלה

 לאכו' רוצה אמ קצירה משעת שמורים מחטים המצה לאכול בפסח שנזהרמי
 להסתפ, יש עוד לא. או התרה צריך אם קצירה מש~עת שמורים שאינם מחטיםמצה
 ת עוד שמורות. שאינן עם קצירה מתטעת שמורות מצות א' בתנור לאפות יכולאם

 ויב: המורה יורנו נזהר. הבלתי וטל בכליו לכשל הנזהר זה יכול אםלהסתפק
שכמ"ה.

תשונה

 לא נפש בעל אמ"ר וכו', בפסח שעורין לותתין אין ת"ר ד"מ כפסחיםגרסינן
 אמר הדר וכו' ללתות מותר אמ"ר הדר וכו'. ללתות אסור אמר ורכא וכו'.ילתות
 שהאריך 1"ל יהושע פני בעל להגאון וראיתי הסוגייא. ע"ש וכו' ללתות מצוהרבא
 שכ' 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

 כנמצאת איירי דהרא"ש דוחק, הוא כהדייא, הרא"ש מל' נראה שכן וכמושממהרות
 דודאי כלל דכריו הבנתי לא בעניי ואני כצ"ע. רש"י לל' דאסקיה עי"ש ע"ככעיסה
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 להחמיץ. דממהרת אלא חימוץ מימן לאו דכנתבקעו דר'ל פשוטה רש"י כונתנראה
 דהכי איכרא בעימה, כנמצאת אירי דהרא"ש ומ"ש הכי. בחיל קרי הרא"שול'

 ת"ק אדכרי וקאי בחומץ צומתן ר"י מדאמר ראיה הביא הרא"ש הרי מ"מהוא,

 תיקון. מדיהיכ הוא חימוץ מי' לאו דבתבקעו נתממע אמורות, נתכקעודאמרי
 דת"ק, אנתבקעו קאי דר"י דמנ"ל אהרא"ש לאתמוהי איכא דלע"דאיכרא

 כמים שנשורו מחמת ביקוע לידי יבא שלא דכדי וקאמר קאי נתבקעו אלאדילמא
 פי' ולא שנופחות רואה אם כחומץ שורן שכ' בהדייא רש"י מל' וכ"ן כחומץ.שורן
 כתומפתא מכואר דהכי לפרש מוכח כן הרא"ש שכדברי שו"ר שמתבקעות. רואהאם
 וכין כך כין ובחומץ אמורות 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 כנתבקעו. אפילו לצומתן מתיר דר"י מוכח ודו"ק(. עי"ש ואכ"מתמ"ר
 שמתכקעות עד שנופחות וכונתו שנופתות, רואה אם כתב דל"ד רש"י בל'לדחוק
 ותמה הרא"ש ל' שהביא תמ"ז מי' להרב"ח ראיתי כ"ז ואח"כ כחומץ. שורןאפ"ה
 כי הוא הרא"ש והכרת כפירש"י, מפרש אינו דהרא"ש ותי' כאמור, מפירש"יעליו
 אנתבקעו ר"י ע"כ איירי ממש נתכקעו דלא ת"ק דכרי דמפרש עוקכא דלמרהיכי

 זה, הוא הכרח מה דבריו הכנתי ולא עכ"ל. קאי ממש אנתכקעו נמי לשמואלקאי
 אעפ"י מכשיר דת"ק והיינו נתכקעו. אלא קאי דר"י אפשר נמי עוקבאדלמר

 ר"י מתמיר ע"ז ומתבקעות, בחבית מניתן לאילו הגיעו שלא כ"ז החטיםשניפוחו
 ודו"ק. כחומץ להניחן צריך זה לשיעור הגיעו שלא אף שנופחות שרואה דכלואומר
 ז"ל הרא"ש מל' הוכחנו שיהיה איך שכ"ל. הברייתא ל' מהרב"ח שנעלםוכנראה
 להחמיץ שממהרות אלא חימוץ מימן 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 ונהבקעו הדלף עליהם שירד דחטים הרוקת, בשם שהביא תמ"זבמי'
 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
 אמורות. בחומץ דנצמתו אע"ג שנתבקעו דכל קי'ל דאנן קמן דהאדהרוקח,
 שרואה דכל לאחמורי ואתא קאי נתכקעו אלא דר"י מפרשינן הוה איובשלמא
 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
 רכינו הזכירו לא למה ק' וא"כ דהרוקת, להא דליתא משמע הרא"ש לפי' אבלא"ש.
 אבל הכיקוע, ניכר שלא עד שנתייבשו איירי והרוקח לדרוקת הא דל"ד די"להטור

 כנ"ל. ניכר עדיין הביקוע מ"מ הניפוח צומת כי עם בחומץכשצומתן
 הא אלא ללתות אמור אמר ורכא הכי, בתר דגרמינן למוגיין אנפין נהדרמעתה

 דקאמר הקו' כח והנה שרי. תיטי הא דלא הוא שעורין שעורין לותתין איןדתניא
 להק' ואין דשרירין. עדיפי דחיטי לעיל דקאמר מאי לפום ברור נראה שרי חיטיהא

 לתת ואם דקתני במיפא דהיתרא כחא לאשמועינן שעורין ונקט דחיטי ה"הדנימא
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 גופא ברהטא ריבותא דאשכח משני מינה דעדיפא די"ל מותרות. נתבקעוולא
 וכו'. שערי אבל מייא בהו עיילא צירייא בהו דאין 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 עליהמ שנפלו דענבים דאע"ג הק' בע"א דהתם דל"נ ז"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 קילידחיטי

 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 דהט 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 נכנסיט שהמיםרבותא

 לידי אתו לא לתוכן המים נכנס שלא כיון להתנגב הם וקלים דשיעיבשעורים
 ז"ל. הרא"ה כונת כנלע"דחימוץ,

 וס"ל רבא ביה דהדר הש"ס קאמר הכי בתר דהרי עליו להק' דהטאיברא
 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 לתמוההט
 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 ליהטב 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 מהמעורין, 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, שרישעורים
 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
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 ק' אכתי חטים, של נקייה בפת ברהתא להאי ומוקמינן דדחקינן את"לואפילו

 לה~ה 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 שימורבע"א
 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, ללאנתבקעו
 יהיה שלא מועטת שרייה היינו לתיתה דשרי ורבא כדאמרן. לביקוע הםקרובים
 סתומים. דבריו כי אם הרא"ה ס' לה~ב 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 מאיליה~ב
 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 בלאגם
 ליה~ב 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 יהחשע פני להרבועי'

 ראייה דמאי מ"ש לו הוקשה ושוב אברייתא, פליג לא בשערי אכל 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 מהטנלע"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"ז מהא ליה אימא לא טעמא מאי אמרדנפיק
 לאקשויי הו"ל מינה דעדיפא ז"ל מוהרש"א והק' סולת. להו קרי וקא אותםלותתק
 אע"ג אותם לותתין אין מנחות של דחטים שמואל דאמר דכיון דדינא,אעיקרא
 ותל עי"ש. בזריזין שאינו פסח לצורך לותתין דאין כ"ש דזריזין, במקוםדאיתיה
 מלתא דהוא דזריזין מטעמא לפסח מנחות בין לחלק שייך פושרין לענין דודאיהרב

 שיש החטים ענין לפי הכל אלא בזריזות תלייא דלא לתיתה אבל בזריזות,דתלייא
 אסור, חימוץ למנחות לגרום דאסור במנחות וע"כ מאחרים, יותרשמתבקעות

 עי"ש. לא או נתבקעו אם לעינים יראה האדם פסח לעניןנהטא"כ
 ברבא פסק פסח דגבי ז"ל, הרמב"ם פסקי לחמ~ב נראה היה אלה דבריוועפ"י

 שתי מה ולפי נינהו. סתראי ולבאורא לותתין, דאין פסק מנחות וגבי ללתותדמותר
 פסחים על בחידושיו דוד יד הרב ובמ"ש הרמב"ם, פסקי יתייעבו לא ז"למוהרש"א
 ביאור צריכים הרב דברי דלקענ"ד אלא מיושבים, הם הרב דברי לפי אבלעי"ש.
 זה דאין בזריזות. תלייא לא ולתיתה בזרזות תלייא דפושרין לומר שהמציאבמה
 בלתיתה הפוסקים כתבו חילוקים כמה דהרי בזריזות, תלייא זה דגם אלאנראה
 היכא ואכן דאסורים, עסיק ולא נייחא דמינח היבא כמו נתבקעו, בלא גםלאסור
 למכדא"ל תס"ז סי' וב"י בטור עי' נתבקעו לא אפילו מרובה שרייה אותםששרו

 לבלול מותר החטים וז"ל ה"ז פ"ה חו"מ בהל' הרמב"ם כ' ובהדייאולמכדא"ל.
 ובתב כ' ושוב חימוץ. לידי מביאה שהשתייה המגיד הרב ופי' מיד. אותםוטוחנים

 דאינו מוכח אלין מכל ע'ע. ויחמיצו ישהו שמא החטים יבללו שלא ישראל כלנהגו
 מצד אלא הרב, כמ"ש נתבקעו ללא נתבקעו בין החימוץ בחטים דתלייאמלתא

 שיעור להבחין שיודע דהיינו בפושרין הרב שמצא החששות וכל ג"ב.הלתיתה
 יש ועוד ודו"ק. וכמ"ש בלתיתה איתיה כ"ז מיד ואופה שותה ואינו המיםהפשרת
 הוא במנחות דאסור וטעמא בזריזות תלייא לא דלתיתה דא"כ הרב עללתמוה
 יאמרו בזריזין אמרו אם כשתי לעיל מק' מאי מעיקרא א'ע חימוץ, גורםמשום
 לזה זה ענין דמה לו תי' לא למה וכו', אלמא נמי לתיתה מלתת צ"ה זריזיןבשאינן
 וצ"ע. ז"ל הרב וכדברי בזריזות תלוי אינו וזה בזריזות תלוידזה

 דשמואל טעמא מפרש ללתות דמותר דס"ל דרבא תי' הנז"ל ז"ל דוד ידוהרב
 א"כ מצות, ג' צריך דהיה כיון צריך דלא משום הוא חטים לותתיןדאין

 דאסור דס"ל במאן אזלא דלעיל דשמעתתא וסוגייא מנופה יוצא היהבלא"ה
 מנחות של חטים לשמואל הול"ל דא"כ חדא לענ"ד, צ"י דבריו וגם עי"ש.ללתות

 ועוד ברור. וזה ללתות יבול שאינו משמע לותתין אין ול' לתיתה צריכים היולא
 דהרמב"ם עלייהו, דאתי ז"ל הרמב"ם בפסקי דעתו נחה איך להפליא ישדעכ"ז

 יחמיצו. שמא לותתין אין מנחות של דחטים וד'כ י"ב פרק העה"ק בה"ל בהדייאכ'
 והוא הרב, דברי מעין ליישב דנוכל נלע"ד ואולם דמותר.ללתות. פסק חו'צוובה'

 שמא גזרה משום הוא לותתין אין מנחות של חטים שמואל דאמר האדלעולם
 בעלמא חששא הוא בי עם זה לגזור חששו מנחות של בחטים דדוקא אלאיחמיצו,
 וכו' שיפה מאות ג' עושין היו כבר דבל"ז כיון הצורך, נע כ"ב אינה דהלתיתהכיון
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 נקיה  יואינו פת לאבול שלא בדי מצה של בחטים אבל צרבה. בל מנופה שהיהעד
 ולמיגזר למיחש לן לית דעיפושא, נהמא אכיל לאבא דציית מאן בש"סוכדאמר
 דעיפושא נהמא ולמיבל ולמיבל יחמיצו דשמא בעלמא חקחטא משום ללתותשלא

 נבון. על הולך הבל ועפי"זודו"ק,
 ואפ"ה ומסיק ובו', ללתות מצוה רבא אמר הדר בש"ס איתמר הבי בתרוהנה

 ובו' מצוה לשם הפיבו מהפיבתו בי כיפי דמהפבו להנהו דא"ל רבא ביה הדרלא
 דלמא מושמרתם, לתיתה דבעי דמנ"ל לאקשויי דאיבא בודאי זה לפי והנהע"ב.

 שלא בדי הוא שימור דעיקר התו' תירצו וכבר מים. עליהם יפלו לשלא הואהשימור
 צריך דלפי"ז אלא מים. עליהם שנפלו אחר אלא אתי לא חימוץ וחשש כלו'תחמהן
 אדרבה מים, עליהם יפלו שלא כיפי דמהפבי להנהו רבא להו אזהר ולמהביאור
 דלהבי וי"ל דקרא, שימור עיקר דזהו יחמיצו )זה( שלא הטמרם ואח"ב שיפלומוטב
 תיקון הט שלא אפשר טחינה זמן אינו שעדין מים דרי בבי יפלו דאם להו מזהרקא

 וע"כ הרמב"ם, במ"ש תיבף שיטחנם בעינן לתיתה גבי דהא מחימוץ,לטומרם
 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, עב"פ יקיים דקרא שימור מצותדלקיים
 מעידן דפסחא קמחא לנטורי לאינש ליה ומיבעי וז"ל: ברבא פסק ז"לוהרי"ף

 אפשר ומיהו עדיף, הכי המובחר מן למצוה דודאי ז"ל הר"ן ובתב ובו'.קצירה
 דבריו ולבאורה עי"ש. ובו' דסגי השוק מן חטים שלקח אלא כך עשה שלאשאעפ"י
 שימורי ליה עביד לא בי 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 דלהטה דשימור משמע הוא. שימור לאו דלהטהשימור
 ובלבד ובו' נכרים של בצקות דאמר מדר"ה סיעתא מדמייתי מובח וה"נ כלל,שימור
 דקאמר הש"ס מל' מובח וכן נפיק. לא לאו דאי משמע באחרונה, מצה כזיתשיאבל

 המפרשים, בל פירשו ובן עי"ש. נפיק לא ופירש"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 שפירש כמו לה מפרש ז"ל דהר"ן וצ"ל ובו'. בעינןמעיקרא
 בעי דהוה רבא דברי שנדחו אפילו בלומר רבא, ביה הדר לא ואפ"ה הש"סדקאמר
 שימור להו ועביד עצמו על מחמיר איהו מ"מ שימור, הוי לא דלמטה דזטימורלמימר
 על'ש. וכו' קצירהמעידן
 הר"ן. דברי ליהטב ארוכה מעלה אינו ה~ו הרא"ש בדברי דלבאורה אמתהן
 אשכח דלא רבא דברי נדחו כי דאם היא הרא"ש דבונת לומר מקום דהטוהוא

 י"ח, נפיק ולא בלל שימור הוי לא דלמטה דהטימור למימר בעי דהוה למאיסייעתא
 אומר שהיה במו דהיינו עצמו, על ומחמיר משמועתו הדר לא לעצמו איהומ"מ

 אין אבל מעיקרא. בששמרן 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 דלהטה,בשיעור
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 דרבא דכונתו יראה בדבריו והמדקדק הרא"ש, בדברי אינו דזה לכהחילה,ל11מר1
 שימור לאו דלישה דשימור דהיינו לעצמו דמעיקרא משמועתו כלל ביה הדרלא

 קסכר אלמה וכו' רבא ביה הדר לא ואפ"ה דקאמר גופיה הש"ס ל' משמע וכןכלל,
 כעינן מעיקרא דשימור כרבא דפסק הרי"ף לדעת א"כ כעינן. וכו' מעיקראשימור
 רבא, כדברי י"ח נפיק לא מעיקרא שימור עביד לא דאי צ"ל א"כ בדבריו,כדמייתי
 הכי המובחר מן דלמצוה ודאי הרי"ף אדברי שכ' תמוהים הר"ן דברי אכתיוא"כ
 רוצה רבא, ביה הדר לא ואפ"ה הש"ס קאמר דכי מפרזט דהר"ן וצ"ל וכו'.עדיף
 דלהיה דשימור מימר בעי דהוה ממאי ביה הדר ומיהו לגמרי, ביה הדר דלאלומר
 מעיקרא. שימור אלא שימור הוילא

 הוי לא דלישה דשימור אמרינן ובגמרא ו"ל הר"ן שסיים מה דאכתיאלא
 דמהמשר ביאור, צריכים דבריו וכו' שימור דבעי הוא להיה מקמי כלומרשימור
 שלקח משעה שימור לה שעשה דכל וה, קודם למ"ש ראיה שזהו נראהדבריו
 רבא אמרו להינא דהאי לסתור, ראיה דמביא נראה א"כ סגי. השוק מןהחטים
 להר"ן דס"ל נלע"ד ע"כ אשר מהסוגייא, כדמשמע מעיקרא שימור דבעיולהוכיח

 דקרא לומר כונתו אין המצות את ושמרתם דכתיב ללתות מצוה דקאמר לרבאדגם
 חטים בעודן שימור לעשות מצוה דעכ"פ אלא מעיקרא, שימור לעשותקמזהר
 מר"ה דהוכיח והיינו קצירה. מעידן בעי ולא סגי שימור עשה אם כטחינהואפילו
 חטים בעודן כלומר מעיקרא שימור דעביד כל אבל שימור, הוי לא דלישהדשימור
 קצירה, מעידן שימור דבעי להוכיח יכול אינו וכו' בציקות דאמר מדר"ה דהאסגי,
 לן דאית דכיון היינו ללתות מצוה רבא דאמר ומאי לישה. קודם שימור דצריךאלא

 כן על חימוץ חשש כשהן אלא אינו שימור ועיקר חטים, בעודן שימור צריךדעכ"פ
 אלמה וכו' רבא ביה הדר לא ואפ"ה במסקנא דקאמר מאי מעתה ללתות.מצוה
 מן דלמצוה כיפי דמהפכי להנהו מזהר דקא ממאי ה"ק בעינן, מעיקראשימור
 שימור לעשות צריך המובחר מן דלמצוה ומדס"ל מצוה, לע1ם שיהפכוהמובחר
 ע"כ א"כ בעינן, סופו ועד מתחילתו מעיקרא שימור קסבר אלמא קצירהמעידן
 שעשה כל דסגי ואיברא חטים. בעודן איירי דושמרתם דקרא סובר שהיה כמודס"ל
 שימור לעשות קרא דקפיד כיון מ"מ בטחינה. אפילו חטים כעודן שימוראיזה
 דושמרתם דקרא ס"ל דאי המובחר. מן למצוה מתחילה עבדינן אנן חטיםבעודן
 אלא מתחילה, שימור בעי דלמצוה לרבא נפ"ל מהיכא א"כ ואילך, מלהיהאיירי

 קרא דמפרשינן דכיון וא"ת נכון. על הולך הכל ובוה היטיב ודוק כדאמרןודאי
 מעידן המובחר מן למצוה רק בעי דלא מנ"ל א"כ חטים בעודן דאיירידושמרתם
 שמירה דיעשה קפיד אלא הקציר מתחילת ושמרתם אמר לא דקרא י"לקצירה,
 ועי"ל ודוק. ווטמרתם קיים שמירה חטים בעודן שעשה וכל חטים, בעודןאפילו
 כי ודו"ק הרמב"ן בליקוטי עי' חימוץ, חשש כשהן אלא אינו דושמרתםדקרא
קצרתי.
 הר"ן וכתב וכו' השוק מן קמח ליקח דמותר גאון בשם ו"ל הר"ן כתבתו
 לכתחילה הוי שימור הוי לא דלהיה דשימור בש"ס דאמרינן דהאי דס"לדטעמא
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 דרבא אליבא והוא בש"ט זה ל' איתמר דכי ברור דנראה צ"י דבריו ולענ"דעכ"ל.
 וטפי לעיל. וכמ"ש לעיכובא הרי וכו' נכרים של בצקות דאמר ר"ה דברידמפרש
 דנחית דבעידנא התם שאני דדילמא הש"ס כדדחי דס"ל גאון של דטעמוהול"ל
 שימור ליה עביד לשימור דנחית דבעידנא היכא אבל שימור, לוה עבד לאלסימור
 וצ"ע. ודו"ק שימור הוי דלישה דשימור לנו יוצא וא"כה"נ.

 החטים משלקח שימור כשעשה סגי מצוה למצת דגם ז"ל הר"ן מדבריהמורם
 וכ' בזה, המקילין מן הוא שגם ז"ל להרא"ש ועי קצירה. מעידן בעי ולאואילך

 דהא ז"ל הרא"ש ראיה הביא וגם עי"ש. ואילך מטחינה לשמרן באשכנזדנהגו
 ר"ה מדקאמר בעלמא, חומרא אלא דאינו וכו' כיפי דמהפכי להנהו רבאדקאמר
 ז"ל הרמב"ן לרבינו אשכחנא וכדו עי"ש. וכו' קמחים קאמר ולא נכרים שלבצקות

 מעכב, דאינו הוא גם כ' דבריו ובסזף עי"ש, הסוגייא לפרש האריך ששםבליקוטיו
 ראייתם, על טובא לי תמיהא עפר ואנכי עי"ש. ש"ן קמחים ר"ה קאמרמדלא
 שימור ובעי שימור הוי לא דלישה דשימור מדר"ה דהוכיוי לרבא תיקשידא"כ

 סותר זה והרי קמחים, ר"ה לישמועינן לדידיה א"כ חטים בעודן דהיינודמעיקרא
 דממלא לרבותא בצקות דנקט ל"ק דהא ודאי אלא והרא"ש. הרמב"ן וכמ"שראייתו
 הוי לא דלישה דשימור דס"ל כיון ומיהו שלהם, מקמחין וכ"ש מהם כרסואדם

 ודו"ק מצוה למצת י"ח יוצא אינו שלהם קמחין גם מעיקרא שימור ובעישימור
 במ"ש. ודו"ק עי"ש בזה שהאריך מה תנ"א סי' בפר"ח ועי'וצ"ע,

 שיוצא מצה בכזית קצירה משעת שמורה מצה בעינן אי דינא לענין שיהיהאיך
 הפוסקים לרוב ס"ל וכן שימור, צריך דאינו כ' תנא סי הקצר בס' ז"ל מרן הנהי"ח,

 שמורה שאינה במצה י"ח יוצא דאינו הסכים שם הפר"ח אמנם מדבריהם.כמתבאר
 לא הפסח כל שאוכל במצה אבל י"ח, בה שיוצא במצה הוא כ"ז ומיהו עי"ש.מש"ק

 בעי לא בפסח שאוכל דבלחם דלעיל הר"ן מדברי מתבאר ואדרבה הפוסקים.איירי
 חו"מ בהל' ז"ל להרמב"ם מצאנו זאת זולת עי"ש. מהברייתא לה ומוכח כלל,שימור
 מים עליו יבא שלא בפסח ממנו שאוכל בדגן ליזהר אדם צריך חכמים אמרושכ',
 דעת שגם שדעתו להרמ"מ ועי' עי"ש, חימוץ חשש יהיה שלא עד שנקצראחר
 בשם תנ"ג סי' ברכ"י הרב וכ"כ עי"ש. המצה בכל שימור צריך דלכתחילההרי"ף

 עי'ש. המובחר מן מצוה איכא והרמב"ם הרי"ף דלדעת זייןמוהר"י
 ממצה לאכול ורוצה מש"ק שמורה מצה לאכול שנוהג במי לנ"ד נבאמעתה
 והנה בהתרה. אפילו יכול אינו אם או התרה, צריך אם מש"ק שמורהשאינה
 סייג משום דבר איזה שנהג מי בענין איסור במנהגי תצ"ו סי' יו"ט בהל'הרפר"ח
 סוברין ויש לו אין התרה דאפילו סוכרים דיש דרבוואתא, פלוגתא הביאופרישות

 רי"ד, סי' בי"ד טרן סתם וכן התרה, לו דיש הסוברין כדעת והסכים התרה, לודהי
 די"א בטעות, מנהג והוא איסור שהוא בחושבו עצמו על שהחמיר במי כתבחטוב
 התרה. צריך דאינו האומר כדברי והסכים התרה, צריך דאינו וי'א התרהדצריך
 שהוא בדבר מודה התרה, לו דאין סייג שהוא בדבר שמחמיר מי דאפילו חידשועוד
 סייג שהוא בדבר אלא פליגי ולא התרה לו דיש תעניות כטו וסיגוף פרישותבהטום



137 יח סימן חייםאורח

 משא הרכ ומדברי ודו'"ק עיש רי"ד סי' בי'ד מרן מדברי נראה אינו זהולכאורה
 וז"ל: דבריו במסקנת כתב ושוב הללו. בענינים כעת להאריך יכול שאיני אלאמלך,
 מסתברא הפסח, ימי כל קצירה משעת שמורה מצה לאכול הנוהגים אדם בניואלו
 לענ"ד תמוהים ודבריו עכ"ל. בעי לא התרה ואפילו יתירתא מלתא אלאדאינו
 פרישות, משום שהוא כתעניות אלא יהא לא עב"פ סייג מיקרי דלא תימאדאפילו
 דסגי מודה הכא התרה לו אין דבסייג שסובר למי דאף הרפר"ח לן דחידשואיברא
 בעי דלא בטעות במנהג דמיקל להרא'ש אפילו מצינו ולא בעי. התרה מ"מבהתרה
 נמי דאיהו ובודאי התרה, בעי דלא פרישות משום שהוא במלתא דה"ה שיאמרהתרה
 וב'ש ודוק. עי'ש רף'ד סי' כי"ד הטור בדברי וכמתבאר התרה דבעי בהאמודה

 חימוץ חשש משום הוא בהא דזהיר מאן ודאי דהא מיקרי סייג מלתא האשלענ"ד
 בסייג איירו דאינהו התרה, לו דאין ודעימיה הרשב"א בו שדברו מסייג עדיףוהוא
 יש שהרי בנ"ד ב'ש הפוסקים. בדברי ועיקר שורש לו אין כי הגם האיסור בפנישעשו

 אף המ"מ ולדעת בהדייא ז"ל הרמב"ם כדברי והוא הפוסקים, בדברי ג'צ שורשלו
 סייג נמי דזה ברור לענ"ד וא"כ חימוץ, חשש משום טעמא ויהיב הרי'ף,בדברי
מיקרי.
 מנהג ליה חשיב דהוא לומר צריך בעי, לא התרה דאפילו דבתב הרפ"ח דבריולפי
 כן לומר וחלילה התרה. א"צ בטעות דבמנהג כהראיש דפסק לשיטתיה ואזילבטעות,
 ליה מינקטא דרבינא בריה דמר בזה, מחמיר שהיה מי לזה שורש יש דבש"סכוון

 כמו בפוסקים הדבר ומבואר ברש"י. עי'ש פסחא לכוליה בארבא חטיםאימיה
 יודע ואיני ח"ו, בטעות ואינו מנהגא הוי הבי דנהיג דמאן בודאי א"כ לעיל.שכתבנו

 לעשות שנהגו זה ספיקא אלא יהא ולא התרה. בעי דלא לומר הרב סמך מהעל
 הוא אם או המעכב דבר שהוא שתשבו בטעות הוא אם דהיינו קצירה משעתשימור
 אין דבסייג דס"ל הרשב"א לדעת סייג והו"ל ז"ל, הרמב"ם וכדברי חימוץ חששמשום
 לו דאין בטעות או סייג משום נהגו אם מסופק שהוא בדבר ה"ה דעתו ולפי התרה.לו

 בשם דנ"ה הראשונה החקירה בסוף המנהגים בדיני מלך משא הרב במ"טהתרה
 שנהגו מה שבל נ"ל דתולין כפ"ק להרשב"א חידוש ומצאתי וז"ל: גופיההרשב"א

 עי'ש. ובו' להם מתירין אין טעות או חומר מחמת אי איסור של עיקרו יודע אדםואין
 אפילו דב"ע אליבא התרה ליה לית דכנ"ד לענ"ד לומר בראש מקום ישועוד
 שם הנז' והרע"מ שם הרפר"ח דברט והביא מוהרשד"ם מ"ש עפ"י והוא דמקיל.להרא"ש
 ההלכה כפי מותר שהוא יודע והיה המותר בדבר איסור שנהג במי אלא פליגי לאדע"כ

 א' כמקום ונהגו מתירין והללו אוסרים הללו הפוסקים בו שנחלקו בדבר אבלוהפוסקים,

 מש"ק שימור לעשות שנהג דמי בנ"ד וא"כ עי"ש. עולמית התרה לזה אין האוסרבדברי
 הזכירו לא הפוס' כל כי הגם מש"ק, שימור לבתחילה דמצרע- הרמב"ם לדברי דחיישהוא
 כמיניה כל לאו לבתחילה אפילו לבטלו ורוצה הרמב"ם לדעת לחוש כן שנהג זה מ"מזה,
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 דהרשרים לההיא דמייא נ"ד אם כעת עצמי ממשכן דאיני אלא עולמית. התורה לוואין
 חטים בנמצא שאינו דוחק לו מט דאם הוא, כך הדין עיקר דבנ"ד להיות לחלק. ישאו

 מחטים ויאכל לו יתירו אז מש"ק שמורים שאינם לקנות צריך וע"כ מש"קשמורים
 לטהר רוצה אינו דעכשיו אלא מתצ"ק בשמורים לו אפשר ואם מש"ק. שמוריםשאינם
 עיקרי סייג מלתא הא הפחות דלכל כתבנו דכבר וטעמא בהתרה. אפילו יכול אינועצמו
 סי' בי"ד מרן הסכמת נראה וכן התרה לו דיש הסכים הפר"ח כי עם סייג, דהויובמידי
 והראב"ד הרמב"ן עולם גאוני לדעת למיחש לן דאית ודאי דאפשר במקום מ"מרי"ד,

 שם מלך משא הרב הסכים וכן התרה. לו שאין דס"ל ודעימייהו והריב"ש והר"ןוהרשב"א
 באותו לעמוד יכול שאינו סכנה חולי שבמקום נראה דרבוואתא פלוגתא שיש וכיוןוז"ל:
 הרא"ם על בחידושיו בכסף נחפה הרב הסכים זה וכעין עכ"ל לו שיתירו ראוימנהג
 רבוואתא לדעת למיחש לן אית ולכתחילה מותר, לו התירו אם דבדיעבד ע"בדקנ"ד

 דפקפקנו מהא פלטינן ואונס דוחק מכח להתיר שבאנו וכיון עי"ש. התרה לו דאיןדסברי
 דחזינן והוא עולמית, התרה לו אין .האוסר כדברי שנהגו דבדבר דמוהרשד"םמההיא
 מבוררים מחטים מצה בפסח לאכול שנוהג מי על שנשאל ל"ב סי' חי"ד משה דברילהרב
 בתשובתו שם והביא התרה, לו יש אם זה מנהג לנהוג יכול ואינו ידו מטה עתהוהן

 שכן רב מעשה והביא התרה, לו יש הדוחק דמחמת והסכים מוהרשד"ם דבריהרמתה
 פתח ע"י הנדר והותר להשואל שראה הגדול הדוחק שמחמת מהחכמים ב' עם מ"אעשה

 מתירין. אין לאו ואם מתירין הדוחק דמפני דכוותא ה"נ עי'ש.וחרטה
 וחלק בעי לא התרה דאפילו הפר"ח דברי שהביא שם ז"ל בכסף נחפה להרבוראיתי

 אי ס' ס"ס, משום לו מתירין לכתחילה שאפילו שכתב אלא התרה, דבעי והסכיםעליו
 לא דזה אפשר כהרמב"ן דהלכה ואת"ל התרה, לו אין דסייג כהרמב"ן או כהרא"שהלכה

 מתירין אין דלכתחילה שכתבתי כמו נראה ולענ"ד עי"ש. עכ"ל הפר"ח כמ"ש סייגמקרי
 עליה פליגי האחרונים וכל סייג ליה חשיב דלא תמוהים הפר"ח דברי דמעיקרא חדאלו,

 א"כ איסור. במנהגי שם שלום ובנהר פסח של בחמ"י ועי' התרה, ובעי סייג דהויוס"ל
 דאם הרשב"א משם לעיל כתבתי דכבר ועוד הספק. תחת נכנס שאינו חשש יש הא כיבכל
 כי ואיברא עולמית. התרה לו אין טעות משום או חומרא משום הוא אם במנהג ספקיש

 מדברי מיהא נקוט מ"מ התרה לו אין סייג של דבמנהג הסוברים כת מן הואהרשב"א
 סייג הוי אי ספק דיש בנ"ד וה"נ נהגו. סייג דמשום כודאי חשיב ספק דכשישהרשב"א

 לן דאית הוא, בטעות דמנהג נאמר אז סייג הוי לא ואי נהגו. סייג דמשום נאמר ע"כואז
 סייג משום שנהגו דבמנהג לעיל כ' וכבר נהגו סייג ומשום סייג דעיקר לחומראלמיזל
 התרה לו דאין דס"ל קמאי לד' למיחש לן אית דלכתחילה הדחק, מתוך אלא מתיריןאין

כנעל"ד.
 שאינה עם כהם"ק שמורה מצה אחד בתנור לאפות מותר אם עוד שנסתפק מהועל
 התיר דרי"ו המרדכי בשם הפוסקים כתבו 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 ויש הרמב"ם. כמ"ש חימוץ חשש אלא ליכא מש"ק שמורות דכשאינן כיוןטדה
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 דאפילו כמ"ד הלכה שמא בהם חימוץ דאיכא ואת"ל חימוץ, בהם הש אם ספקומתהפר,
 תס"א. סי' באחרונים ועי כנלע"ד ודו"ק מותר חמץ דודאי פת עםמצה

 מותרין אם נתט"ק שמורה מצה אוכלים שאינן אותם של הכלים אם האחר הספקועל
 בי"ד ס"ד סי' מורמ דכתב וכההיא דמותרים, פשוט נראה לכאורה מהט"ק. מ"שלהאוכלין

 איסור שנהגו ובמקום בידן מוחין ואין הכרס שעל חלב במקצת היתר נוהגים ריינוסדבני
 אינו דהחומרא לנ"ד הוא וק"ו וכ"ש עי"ש, כליהם 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 והוא ריינוס בני של התבשיל ממרק שאכל לפניו שהעידא'

 כמנהגם. יעשו להקל מנהג הן דאם ולמעשה הלכה העלה דבר וסוף בזה, ופקפק בזהונתן
 שידוע האוכל עפ"י המנהג שיהיה דוקא וזה כמנהגם, יעשו להחמיר מנהג הן 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 מט יומו בןשאינו

 שם. הרב מסקנת זהו עי"ש דלהטייליה הכלים לבעל קמן דליתיה ובתנאי יומו.בן
 דאי שכתב במה עליו וחלק הללו מוהרלנ"ח דברי הביא כ"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 הן אמנם אך מותר. בנ"י וכשאינן לאסור דהן נראהיומן
 כשאר הוי דלהאוסרין בחלב אלא הנז' הרבנים החמירו לא דע"כ ולומר לחלק דמטיומן,
 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 כמו חומראמצד
 מ"מ חומרא, מצד שנהגו אף דהתם שנייא רנ"ר לומר הן אכתי יומן. בני שאינןבכלים

 משא"כ ס'. ולהצריך בדיעבד גם לאסור חלב כשאר לה משוו החומרא עליהםכשקבלו
 מקום יש א"כ בעלמא חשש משום המובחר 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 ואוכל מש"ק שמורה שאינה המצה רזורק מש"ק שמורהמצה
 הדבק אוכלי עם מתארח שכשהיה ז"ל הראב"ד על שהעידו מה על שם מוהרלנ"חלמ"ש
 מוהרלנ"ח וכ' הדבק. עם מתבשלת והיתה לסימן כחוש בשר חתיכת לו קושריןשהיו
 דמאי דתערובת, דומייא דמותר גויים של פת בתערובת התוספות כמ"ש היתראדטעם
 קצת, ספק שיש אלא מהפוסקים רבים לדעת מותר שהוא מאכל בכל ה"נ רז"ל גזרודלא
 דלא בנ"ד וה"נ עי"ש. להקל יכול ובפליטתו בתערובתו, לא אבל בגופו להחמיריוכל
 דליכא נראה ז"ל, הרמב"ם בדברי אלא מפו' קצירה משעת שמורה של זו 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 לרברי דאפילו עדיפא נ"ד להקל,אין
 בפליטתו. וכ"ש בתערובתו לא בעיניה כשהוא ליזהרלנו

 ושאר האורז אוסרים דיש תנ"ג סי' א"ח מור"ם ממ"ש לזה ראיה קצת להביאויש
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 וכו' התבשיל תור נפלו אם בד"יבד אוסרין ואין לשנות, ואיו המנ"ג וכן קטניותמיני
 וה"נ עי"ש. חומרא הוא שבל"ז כיון שרי, כנגדו רוב שהס 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 דקע קל דבר שהוא כיון לכתחילהאף

 מצאתי ושוב יומן. בני כשהן אף להקל יש הכא לכתחילה שרי יומן בני אינן כשהכלימנמי
 לנוהגים היתר שנוהגים מי של הכלים ולענין וז"ל בנ"ד שכ' ק"ג מי' ח"אלהלק"ט
 איסור דהנוהגים אלא שרי דמדינא בכה"ג דדוקא וזכורני לכתחילה, דשרו נראהאימור
 דאומרין דוכתא ואיכא דינא לן פמיקא דלא במידי אבל דשרינן. הוא חומרא משוםנהגו
 שרו. יומן בני כשהן דאפילו משמע חלק ומדלא עי"ש. ע"כ הכלים שרו לא דשרוואיכא
 לכרמ, הדבוק בחלב דאיירי דמ"ד מההיא ראייתו דציין דכיון מדבריו ראיה כ"כ דאיןאלא
 כשהן אבל ב"י שאינן כלים במתם אלא שרי לא והפר"ח מוהרלנ"ח דלדעת נתבארוכבר

 דלא היכי כי ב"י כשהן בודאי לא כלים במתם הלק"ט הרב איירי דה"נ אפשר אמירי,ב"י
 ז"ל. ואהפר"ח אמוהרלנ"ח פלגאהנקעויה

 דאפילו החמאה בדין קט"ו מי' בי'ד מור"ם ממ"ש לנ"ד ראיה להביא נלע"דואולם
 אף שרינן הדרי שרו ב"י והן החמאה שנתבשלה הכלים אומרת אינו אימור שנהגובמקום

 התערובת דבין נלע"ד וע"כ עדיף, ויותר החמאה מדין גרע לא דנ"ד ובודאיהתערובת
 פסח בה' שו"ג הרב הכלים להתיר המכים וכן ב"י, שהוא אף דשרי פליטתו וכ"שברוב

 הטבלירו"מ, בדין שהאריך מה תנ"ג מי' ח"א לאברהם זכור להרב ועיין עי"ש. תנ"גמי
 וכו', שמתם"ק שאינה מצה אוכלי של הכלים להגעיל דצריך טעמא יהיב דבריו בתוךושם
 עליון מפי נא"ה כדאמיקנא לענ"ד וברור שביעה כדי בדבריוואין

מ"ט

 י'ש )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 וגיזומים איומיםובדברי

 בן הראיתם כזה 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 זהפוטי
 לבקש לפני באו לוי ובני תה"ק, דת להעמיד ההיא בארעא דיינא דליכא אחרתארץ
 חלקו יתמ קרן. אתו ועל אביהם להם הניח דלא בעש"ג לישב' יוכלו אם אופןלהם
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 שרי אי עול, מתלעו' לשבר היא מצוה דא וכגון דינא צייח דלא גברא דהויכיון
 המורה יורנו ח'ז. שק' שבו' להוי דלא דבר איזה יחשוב וליבו בקמא"ג לישב'בכה"ג
 שכמ"ה. ויבא אור מ~כן דרךאיזה

תשובה

 דבר משרים ומגיד צדק שופט ומתני דתני למאן במסירה נקנית כדנאמלתא
 קטן שיעוריה מכתת כתותי איש ולא תולעת צעיר איש אנכי כן לא מענינו.הלמד

 הוד אחי לי צוה רחום והוא לגדול מסרבין אין דקי'ל אעשה מה ברם קטנו.לפי
 רגל לו גירסא לאוקומי לעצמך וזכי דון זיל איום קול אלי באמור קרנו, תרוםוהדר
 יקר כל הן חיליה ורב גובריה רב הוא רב כי צריך הוא למודעי ולאו לשונו.על

 גרמא והא הא הענוה רוב ולפי מכשורא שיבא ליה דליתי היכי כי ברם עינו.ראתה

 ידי את שלחתי רחמתים רחם עזיזא דרחמתין ואיידי חינו. ניחן האזוב אל פנהכי
 דבר ארוכה מעלה הארש על השג יכולת ומבלי רצונו. לעשות בשורה אנכיעימו
 גרמא דין מהיכנו. כלי המדבר רוב ניטל עלי דעדו הרפתקי מכמה אופנו. עלדבור
 החלי וזה מינו. בשאינו מין התערובות בסדר והולך מקצר הקוצרים אחרילבא

 בממונו. שהצמיחה וגואלי צוריבעזרת
 תרומה של שהיא ולמוכסין ולחרמין להרגין נודרין דנדרים בפ"ג התםתנן

 חוץ נודרין בכל בש"א וכו' אעפ"י המלך בית של שהן תרומה של שאינואעפ"י
 דד"ד שמואל והאמר ולמוכסין בגמ' אתמר ועלה בשבועה. אף ובה"אמבשבועה

 דאמר כיון ופריך וכו' יאסרו באמרו אר"ע נדר היכי בעי והדר וכו' אר'נומשני
 דברישא בסוגיא לדיוקי דאיכא ואיברא וכו'. היום כלומר ומשני וכו' נאסרויאסרו
 מתני' סדר לפי בש"ס כדרכו שמואל והאמר ליפרוך והדר נדר היכי לפרשהו"ל
 הש"ס כדמפרש אלא אפשר דאי בודאי וכו' נודרים דק' דמתני' בפי' ברםודו"ק.
 או פנים, בב' לפרש איתנו מקום הנה וב"ה דב"ש פלוגתא ברם וכו' יאסרובאומר

 דלב"ש תרומה של אינם אם בשבועה עלי שבעולם פירות יאסת לומר לו שריאי

 שקר והוא תרומה של שהוא לישבע האמנם שרי, ולב"ה שבועה חומר משוםאסירי
 שקר שבועה אסיר דלב"ש זה, הוא וב"ה דב"ש דפלוגתא לפרש ואפשר אסור.לכ"ע

 והן שרי. לכ"ע שבועה בלשון נדר אבל באונס, שהוא כיון שרי ולב"ה באונסאפי
 בקיצור קתני ולא וכו' מבשבועה חוץ נודרין בכל דקתני דמתני' דלישנאאמת
 בלשון נדר דוקא אלא מתיר דאינו נראה נשבעין אף וב"ה נשבעין איןבש"א
 בשבועה הא בנדרים מימר בעי הוין דמתני' עלה בירושלמי איתא אמנםשבועה.

 וע"כ וכו' להרגין אתה נשבע אבל לשקר בשמי תשבעו לא אומר ר"י תני אשכחלא
 לפרש ס"ד דהוה השני דרך כפי אלא הירושלמי דברי לפרש א"א היטבכשנדקדק

 דשרי בהדייא דנראה ר"י דתני מאי דאשכחו אלא דמתני' לישנא מכח הא'כדוך
 בפי מ~מעאל רבי וא"כ דברייתא, כפשטא ממון באונס אפילו ממש לשקרלמ~בע
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 בלשון שבועה אלא שרי לא לב"ה דאפילו כב"ה, ולא כב"ש לא אתא לא קמאפי'
 האי כי נקט רישא 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.לישנא
 נשבע אכל לשקר תשבע לא ישמעאל רבי תני ירוש' כש' אף ובה"א וז"לדמתני'
 בהדייא דשרי ב"ה בדברי לפרש דבא נראה עכ"ל. וכו' ולמוכסין להרגיןאתה

 י'ט בתו' ועיין אזלי. ליבא דבתר ממון אונס אפילו אנוס שהוא כיון לשקרלישבע
 ודי צ"ע דכריו שבגמר אלא האמור ממין שפי' מבשבועה חוץ ד"ה כמתני'שם

למבין.
 ש"ס דאף לימצב אפשר מ"מ אירהצלמי, פליג דידן דש"ס נראה לכאורהוהנה

 בהדייא מלישבע חוץ היינו מבשבועה, חוץ נודרין בכל כש"א קאמר דכי ס"לדידן
 וא"כ אזלינן פיו כתר א"כ אסור, אפ"ה הוא דאנוס שוין ולבו פיו אין כי אףלשקר

 ומשני אזלינן, פיו דכתר נאסרו יאסרו דאמר כיון וכו' יאסרו תימא אי נדרהיכי
 כיון בפיו אפילו שבועה ולא נדר לא כאן אין ומעתה היום יאסרו בליכובחושב
 דהוא כיון שרי בהדייא שקר אפילו ולב"ה פיו, דברי סותר אינו היום חושבדכליבו
 דידן. דזא"ס למצנא לפרש אפשר כךבאונס,

 שישבע לא פי' כשבועה אף ב"ה בדברי פי' ה' אשה בס' בשי ז"לוהריטכ"א
 יהנה שלא שישבע אלא משתבע, לשקרא דהא בה"מ של או תרומה ק'לשהוא
 ז"ל ורש"י ז"ל הריטב"א דברי הביא הנ"י וגם וכו'. תרומה של אינם אםמפירוה
 אם בשבועה עלי שבעולם פירות יאסרו יאמר לא מבשבועה חוץ ב"ש בדברישפי'
 דלב"ש לדחות שיש 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 הריטכ"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

 ויהשב המלך בית של שהוא לישבע שרי מרבנן, צורכא שלו שהנכסים גופיהאיהו
 שרי וכה"ג רבנן, מלכי מאן כל בפה מלך כשם הנקרא מרבנן חד של שהואבלבו
 שרי בהדייא אפילו הירושלמי דברי ולפי ודוק. בזה כיוצא כל וכן בהדייאלישבע
 טוב דמהיות ואה"ן דמוכסין, דומיא ממון אנוס שהוא כיון וכדכתי' בשקרלישבע

 נאה דלו פשיטא שוים ולבו פיו שיהיה באופן לישבע בידיה סמי דאי רע תקריאל
 כדין. למעבד יאהולא

 וכו' אנס שהשביעו או וכו' הנשבע כל כתב דזאבו' כפ"ג ז"ל הרמב"םוהנה
 הנשבע וצריך וכו' אמרו מוכס באיזה ולמוכסין ולהרגין לחרמין נשבעיןלפי'

 וכו' שכלב 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 והיא 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 ובו' לפי' אנסשהשביעוהו
 וכבר היא, ערוכה דמשנה צ"ע מרן ודברי ע"כ. נדרים בדין שבועות שדין שםבגמ'

 כתב רל"ב סי והטור שם. זכר הירושלמי דברי ברם ע"ע, ז"ל המפרשים בןהרגחטו
 בל יאסרו ואו' וכו' נודרין לפי' שבועה ולא נדר הוי לא לאנס הנשבע אוהנודר
 גבי וכו' אעפ"י וכו' עלי יאסרו בלבו וחחצב וכו' אפי' או וכו' אינם אם ובו'פירות
 הנודר ב' דבתחילה רמציה, סיפיה לאו לכאורה רבינו ודברי ע"ע, וכו' שריאונס
 ממש לשקר למצבע האנס בשביל דשרי ש"מ שבועה, הוי ולא נדר הוי לאובו'

 הנדר עליו חל חושב אינו דאם כנראה שיחשוב שצריך ב' ושוב הירושלמי,ובדברי
 תלמודאי פליגי דלא לרבינו דס"ל שנאמר א"ל הבבלי, בדברי השבועהאו

 ולבו פיו לחייב דבעינן שרי, רחמנא דאנוס תורה מדין היינו שמתירדהירושלמי
 מיהא דמדרבנן ס"ל והבבלי שרי. הוא באונס בי נפשו מרן יודע דלב וביוןשוין,
 נבון, על הולך הקול פטדה אודם טור דברי זה ועם הפוטרו, דבר בלבו לחשובצריך

 לא דמתני' ואע"ג דנדרים בפ"ג וגמרא משנה וכו' הנודר לז"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 מסייםחגלה

 פיו, דברי יסתום לא שבלב שהדברים וגם בלבו שיחשוב דצריך נהטמע דידןבש"ס
 המלך בית של שהוא לישבע ליה שרי המעות המוליך מרבנן צורבא הוא דאםוהיינו
 אבל רבנן. מלבי מאן אינשי אמרי בל דבפה מרבנן צורבא של שהוא בלבוויחשוב
 על ובדבתיבנא הלב מחשבת בלי דאסור אפשר מרבנן והיינו אסור לצקרבהדייא
 שב' ובלשון בתשו' הרא"ש דברי וגם והרמב"ם התוס' דברי מרן מביא שובהטור.

 דשרי נראה הרא"ש דברי סתמיות ומתוך בתשובה, איתיה הבי הרא"ש דברימרן
 מסיים: דמרן נעשה מה ברם ממון. אונס ואפילו אונס מתוך ו,צקר למצבעבהדייא
 דברי הביא שלא שתיקה זו מה ז"ל ממרן רבא ותמיהא בלבו, שיבטל דדוקאונראה
 יפר' לא אם בתנאי ליאו' משבו' שמש"ב בעי דמעשה ט"ו ס"ק ח' מבללהרא"ש
 אם להחזירן העו' בדין יחייבנו האמת יאמר וא' המו' ועבר שלו שיהיה פי'לזמ'
 שלא העד להבחמצ למצ' צריך גוים בדיני כי דע והשי בלום. בידו שאין לחטבעיכול
 שמצבע במה להיפטר יובל אם אבל היתר בה מורה אני השבועה וזו בלום, לונהטכן

 ע"ב קנייא אסמבתא גוים בדיני כי מותרת, שבועה זו כלום משלו בידו לו איןכי
 עלה. ושו"ט מוהריב"ל שהביא התשובה היא והיא התשובה.לשון

 היתר" בה מורה "איני באומרו המדבר לנו סגר דהרא"ש דחזי מאן בלוהנה

 נמי דלהרא"ש דס"ל מרן לדעת אפילו יבול והא אמאי יקרא תמ"ה תמ"הבודאי
 לא דהיום בלבו שיחשוב היתר בה להורות בידיה סמי ה"נ בלבו, שיבטלבעינן
 דאיסורא לחט' בהדייא קאמר ולא ובו' מורה דאינו לישנא ועוד כלום, בידונהטבן
 רבינו שסמך א"ו אסורה, השבועה וזו הול"ל דבקיצור ולהשביל להביןצריך
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 אלא לחבירו מתנה ממש שנתן א' בענין ט' כלל ברהצ מ"ש על ז"להרא"ש
 וכו' שלו שהוא וזה לו שאין זה שניהם לישבע יכול אם לו יחזור שחבירושמושבע
 ואפי' כתבת כאשר אמת שהוא אעפ"י ומשיב וכו' לגבות צבא שר שבא מהצוםוהיינו
 אם חזרה בלא שהיא זאת מתני' וכ"ש 4צעתה מתנה שמה להחזיר ע"ממתנה
 בדבר, ע"ה יקלו שלא וגם בדבר ירגהט אם ה' חילול מפני ליזהר הט מ"מירצה,
 כתב וה"נ עכ'י. בדבר היתר יש בס' לעשות ויכול וכו' הוא שעה צורר 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'
 מהצום אנוס שהוא אע"ג אסור דמדינא דס"ל אלא הרא"ש, דברי כוונת כןהבין

 כן מורה אינו שה4צון ומלבד מוהריב"ל. הבין כר לו, מכן שהרי שקרשבועת
 לו מהצכן שלא בלבו לחשוב יכול הלא לאסור, החליט למה זאת גם אףכדכתיכנא

 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 בלשוןכ'
 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 4צקר לישבע אם כי אפשר ואיהיטיב
 ח"ה דמשום ראיה מהצם 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 לישבע 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, כדכתי' ז"ל הרשב"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 4צקר להטבע להחמיר נטו הפוסקים רוב סברת דלפי הכתוב 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' כלל 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 מכהצ שקר והתם בירוש'כדמסיק
 החליט איך ומהתי וכו'. ח"ה שם ואין בשקרו מכי' והמוכסין ההרגין דאיןמשום
 שום מצינו לא בפי הלא ממש, לשקר דנשבעים הפוס' כל דפסקו באמרוהדבר
 דוקא שרי דכי הב"י דברי מביא הכי בתר גופיה והוא הירוש', 4צון זולתפוסק
 במקום לשקר לישבע שרי 4צעבר 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
 כדמוכח אנוס הוא הוא אם לשקר להאבע דשרי העלה הוא וגם כדכתי' הב"ידברי

 הרא"ש תשו' הביא הרמ"א גם בלבו. ביטול ע"י הב"י בלשון שסי' אלאמהירוש',
 ע"ע. כ"ז ס"ק שם בט"ז עי' ומור"ם מרן בדברי בין וצ"ע בלבו לבטל אישוסיים
 הבאתים, לא שלקצור האחרונים מדברי גם הפוסקים דלרוב המקובץ מןהעולה

 כדאיכא ברם ממון. אונס במקום לשקר לישבע שרי אי היא דרבוואתאדפלוגתא
 לחשוב יכול וכשהוא המבטלה. לדבר בלבו במחשבה אפילו דאסור מודו כ"עח"ה
 עם הירושלמי לדבק שרצינו כפי ברם שרי. לכ"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 שכ' ע"ה ס"ק בהגה"ט רל"ב סי' י"ד בשיירי מצאתישוב
 מהרלנ"ח כלום, הנדר אין דמדאורייתא מדרבנן, הוא היום בלבו שמושובצריכים
 עכל"ל. ס"ו סי' ברוך מקור בס' הובא חסון למוהר"ש ועיין א', גאון בשם צ"ובסל

 והיינו לשקר, למשבע שרי מדאורייתא שבועה לענין דה"ה מרנן דסבריונראה
 התשו'. בשו' לראות בידי אינם הס' ברם בירושלמי, דאי' יש' ר' דביכתנא

 בעדים שאינו א' ב"ח על שנשאל ק"י סי בתשו' ז"ל להרשב"ש חזי תווהנה
 אלא נאמן אינו פרע שכבר שאומר אלא שלוה אה"ע בפני מודה ואם א', לגויוחייכ
 ונוטל, פרעו שלא שכנגדו נשבע אזי עדים לו אין ואם שפרע, עדים להביאצריך

 ולהאבע ליכפור שרי אי ושאל השואל עמד ונפטר נשבע בכל כופר זה אםהאמנם
 ממנו לוה שלא ישביעוהו אם תשובה, פרע. כבר שבאמת כיון כלום חייבשאינו
 לוה, שלא ישבע כך מפני לא פרעו שכבר ואעפ"י לוה, שהרי לישבע יכול אינוכלום
 אמת הוא אם וישר באמת להעבע יכול בזה כלום לו חייב שאינו ישביעוהו אםאבל

 כבר דהא מהפו', א' בשום אינו שזהו נראה ולכאורה ע"כ. כלום חייב שאינושפרעו
 ליה שרי פיו דברי סותר שאינו דבר בלבו לחשוב יכול אם הפי דלכלהוכחנו
 לוה שלא בלבו ויחשוב כלום לוה שלא לישבע בידיה סמי נמי הכא וא"כלישבע,
 אם הוא שאסר שמה שנאמר לא אם פיו. דברי סותר ואינו שנים עשר זה אוהיום

 מטעם או מוהריב"ל. שהביא הבידוא"ר אותו כפי מעולם ממנו לוה שלאישביעוהו
 קצרתי. כי ודו"ק שלוה יודע שהגוי כיון אסרח"ה

 אלא אינו דאיסורו הגם שבועה חומר דמשום מעיקרא עלה לדאתאןנחזור
 ע"י לא אם לישבע היתר צד מצאתי לא בדהוכחנו אנוס ע"י שהוא כיוןמדרבנן,
 פלוני ממטבע בלבו ויכוין זה, סך אם כי מאביו לו שאין שישבע והיינומחשבה,
 אמנם אך כלל. לפיו לבו מנגד אינו וזה עוד לו יש מטבעות משאר אבל פ'ומטבע
 הוא ודאי וזה זה סך אם כי כסף ושוה כסף לו אין כי ישביעוהו דדילמאחוששני
לשקר.

 כהחכם מי לעיינין דהאיר נר"ו מ"ץ הרב ה"ה הכושרים אחרי נא נלכהא"כ
 להחזיר מנת על במתנה מקרוביו לא' מה סך הלה ליתן והיינו דבר, פשר יודעומי
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 הריב"ש מתשו' סמיבות לו ועשה בו"ב, סר אלא מאביו לו נשאר שלא ישבעואח"ב
 תשו' לחמו שמנה מאשר לי הון מצאתי לקרא ועוד ביאודה הצעיר ואנבי ב',סי'

 הרא"ש תשובת העיקר על מרובה תוספת מוסיף אני ועתה לעיל, שהבאתיהרא"ש
 וממשבן מס לגבות לעיל שבא צבא שר אדוני ילמדנו ט': בלל רחש וז"ל בדמותהז"ל

 אשר גויים של 01היבונות לו אשר ונתן לבן קודם והלך רעהו, על אחש ימצאמבאשר
 יובלו אם תנאי, בלא גמורה במתנה ונתן המס מן פטור שהיה שמעון בידבידו

 עשה שלא שידוע אעפ"י שבביתו, מה בל שלו שהוא וזה לו שאין זה לחשבעשניהם
 תלויה והחזרה נתן גמורה במתנה מ"מ לו, יהזיר ולבסוף המס מן להבריח אם בילו

 מ"ש תשו' ז"ל הרא"ש במשיב ויהי בשאלה. ובתוב בדברים השואל והרחיבבדעתו
 יבא אם גם בו יזלזלו שלא מאוד בו החמרתי ומעולם הדבר מאוד ק' הברחהמענין
 אמת שהוא אעפ"י גנבי חורא אלא גנה עבברא לאו נמצא זו בהברחה לחבירוהפסד
 זו מתנה וב"ש לשעתה מתנה הוייא להחזיר ע"מ במתנה ואפילו בתבתכאשר
 יקלו שלא וגם בדבר ירגחש אם ח"ה מפני ליזהר חש מ"מ ירצה, אם חזרה בלאשהיא
 לעשות ויבול חבירו בשביל ימשבנהו שלא הוא שעה צורך אם אמנם בדברי,עמ"ה
 ליתנו דיבול בנד"ד באתרין ואוקי מינה דון התשובה, עב"ל היתר, לו חשבסתר
 היה דלבאורה ואה"נ פו"פ, טך אם בי לו אין כי לחשבע ויבול להחזיר ע"מבמתנה
 שותפו, או דודו ביד שנותן בפרט תנאי שום בלי דהרא"ש בדינא לעשות טוביותר
 שלא היא השבועה דבבלל דאפשר והיינו להחזיר ע"מ במתנה שיתן טוב יותרמ"מ
 הבת ירושת מבח טוען דזה דביון פשיטא דהא אביו, מירושת אדם לשום במתנהנהן

 ופשיטא פרע לגדל דידיה עליה במתנה נתן אם א"ב לירש, הדין עולהובדינם
 ישביעוהו בי באופן להחזיר ע"מ במתנה שיתן הי"ט הצד אשע"ב ע"ז,שחשביעוהו

 חשביעוהו ואם במתנה, השאר נתן שכבר ביון לחשבע יבול זה מסך יותר לושאין
 מתנה ב"א חלוטה במתנה נתן שלא בלבבו יחשוב נברא, לשום במתנה נתןשלא
 ודו"ק, נשבע ב"ד דברשות יודע דשבנגדו הבא חששא ליבא ולח"ה להחזיר.ע"מ

 בשבועות, להקל יבואו שלא בדי שעה צורך הוא בי להזהירו צריך אמנםאך
 ועם בהוגן שלא עשה שזה משום אלא אינו זה דבר לעשות נתונה שהרשותשהטעם
 שעה. דוחק 0הבום בהוגן שלא עמו עושים תתפתלעקש

 תקנה, באן אין ע"ב ס"ק קי"ל בדיני ח"ש הרב דכתב בההיא רבנן דתנוומאי
 ריבית או הקדש א"י ס' א"י בס' בגון ממון בידו שמוחזק במי הוא הבלדהתם
 לומר יבול איסור צד מדרבנן אפילו בו אין המתיר דסברת דביון איתמר עלהוביוצא
 ודוק קי"ל שבו' ולחשבע עשה בקום עובדא למעבד חלילה אבל בידו, להחזיקקי"ל

 לו אין בי להטבע זה באופן ליפטר יבול ע"ד לפי בי המקרא על חזרתי קצרתי.בי
 לשום במתנה ג"כ נתן שלא חשבי' ובי להחזיר, ע"מ במתנה יתן ודהטאר זה סךאלא
 ומן ערעור, מבל ועטיר פטיר זה ועם גמורה במתנה נתן שלא בלבבו יחשובאדם,

 ונידויים חרמות בבמה החרימו וכבר ברשעתו, רע לרשע ונותן הטלם שלםדהצמים
 במוהרשד"ם בבתוב מאוד חזק שופר בקול יע"א סאלוניקי גאוניושמתות

 לנו סיפרו ואבותינו ראינו בעינינו וכבר בעש"ג, ההליבה רבה אי' מלבדומוהרח"ש
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 יעזבנו ימיו בחצי זה ואבד זה ובא בידו חרס עלה הזה בדבר ועשה שפעל מישכל
 הגביר כשנלב"ע אלו טענות שתבעו מי כל בעירנו גדול לנו ומי נבל, יהיהואחריתו

 גמרו לא להם, נתנו ההשמטה מכח אלא לעש"ג הלכו שלא אעפ"י דאנון חיסי'
 ירושת כדין אלטאראץ שלמה מהח' ליהש שרצו מי בל גם בידוע. עניים ומתוימיהם
 סופו יהיה מה להנ"ד כחשמי יודיעו זה שכל באופן למעיין. ודי נהרגו שניהםהבנות
 חטאים. יתמו ובתיב שיתחרטאפשר

 עד רגלו מכף ב"מ אספוגת על מוטל אבי בית מבל צעיר מקיר אזובהכ"ד
קדקדו.

 והיה בע"ה בעתה ה' אני מש' האתנים לירח ב"ח בליל דמב"י שאראי פהבו"ח
 שמיזה

 ס"ט פארדו בכמוהר"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 שיהשבז
 מאביו מה סך אם בי מאביו נשאר שלא בסך לבפור הבן זה ירצה אם תודיעניאביהן
 שכמ"ה. ויבא יחטא ולא הבן אותו יעשה מה בעש"ג להטבעוצריך

תשובה

 קרבנו. את להקריב בר, בלו' דעייל הא הבר. את לתבז מה דבר. דבראתייא
 וענינא חילאי דבחישא דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקי אנא חבימאה לאואנא
 עטרת מו"ר אדוני ה"ה  שלטון מלך דבר באשר אכן לשונו. על רגל לאדעתאי
 נקטן דינא מן לן דמיתעני מאי בל בענז נתתי קסתי את עלי פקד לראשיתפארת

 חקי אשלם בי חשקי יגיה אלדי ה' עלילות לנורא חלות' המכניס עתה הן קטנו.לפי
 למינו. ערב קול לתורה, גבי צוהרה,ענייה

 שבועה בענין אמרו וביחוד פטריה רחמנא דאנוס הוא פשוט דבר דכולארישא
 להרגין נודרין ע"ב דכ"ז בנדרים אמרינן בן ובמו לאנוס, פרט בשבועההאדם

 שיבול בשבועה, אף ובה"א מבשבועה חוץ נודרין בכל בש"א וכו' ולמוכסיןולחרמין
 שיכול מוכח דמאן וכו', המלך בית של שהם להם לידור שיכול כמו להםלקטבע
 יעו"ש. בגמ' כדאיתא דבר איזה בלבו שיחשוב ובלבד אונסין בנדרילקטבע

 כיצד וכו' מדירו שהוא במה בש"א באומרו דיל"ד הכחשנה לפרט נבאואגב
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 יתר, שפת נראה דלכאורה וכו' כיצד באמרו לאשמועינן אתא דמאי וכו' לואמרו
 מדברי דאי ונלע"ד וכו'. מדינו שהוא במה בש"א במחלוקת דקתני במאי דידהוה

 וכו', כיצד מתני קמ"ל לי דור סתם לו אמרו אפילו ב"ש דאוסר הו"אהמחלוקת
 אסרי בזה לו די דלמוכס מוכח דאז אשתי קונם אמור הכי לו כשאמרו דוקאכלומר
 מכס נוטל ולמוכסין. ד"ה ז"ל ברש"י שם ב"ש, מודו סתם לו אמרו אם אבלב"ש
 מפירותיו, ליטול ורוצה להגיה דיש 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 ברישא,דקתני
 גזל. הוימקצבתו
 וכו' התינח וא"ת הק' תרומה. של שהם ד"ה ע"ב בדמ"ה והוא בתוספותשם
 הרב שפירש במה וי'ל המלך. בית של שהן יאמר למוכסין דילמא ויל"דיעו"ש.
 להם שישבע גוים ליסטים יהיו אם קאי המלך פת של שהן דהאי ז"ל לדודשושנים
 סלקא ובהכי תרומה, של שהן להם ישבע ישראל ליסטים הם ואם בה"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 בלבו שיחשוב בזה, כיוצא או יברחו שלא העיר למושל שבועה לישבעכשרגיל
 בבבא ג"כ פסקו וכן וכו', שבפיו מה את שבלבו מה בפי' יסתור שלא ובלבדתנאי
 להרגין נודרין וז"ל: ז"ל הרא"ש פסק וכן יעו"ש. וכו' נודרין ד"ה דקי"גמציעא
 היום בלבו ואומר תרומה, של אינם אם עלי שבעולם פירות כל יאסרושאומר
 וכו', לישבע וה"ה שבלב דברים כתר אזלינן גונא האי דכי סתם בשפתיוומוציא
 ח"ה יש לא בנ"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 תלתאבמותב
 והעיד רגליו על קם כדחזי והגיזום האיום ואחר הי, חאבילייו אלישעבכמוה"ר
 סי אונדי די סירקה קאמינאנדו איסטאבאעוס דבריו, היו וכה וע"י ע"ן ע"גבתורת
 קון קאמינאנדו איבא קי אוגילי איל סאלטו לוי יעקב אטייו מאטארון דירמטו

 די טו יין דישי לי אטופוס. מאטארון לוקי איס אבאשו מאס אקי דישו אימוזוטרוס
 קארטאס. ייבאבה קי אקיל קונוסו לו ביין מווי דיספינדייו קינוסים. לואונדי
 איסטאבה לוקי איס אקי גואילי איל דישו 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 ב"ז קונסימוס, לו אי איסטאבה סי ריספונדייוביסטידו

 דמב"י, שאראי פה ח"ש האמת ולראיתהנז'
 ס"ט פירירה אברהם ב'כהשה ס"ט שלמה ב'אשר ס"ט דאנוןכתיה

תשובה

 מגו חילאי בחיש 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 ב"א הלום עד באתי מלבי לא כי רבונייודע
 לקוץ בפעם בפעם א"- לא השיאני הנחץ בי ולהיות דאתי. חזו ויהלום ספירכתיה
 שמאי. במתא רומה שובן דינא לענין הנוגע ב"אפלפלי

 היה שלא הא' הספק זה. הוא הלז בעדות להסתפק שיש מה בי ואומרואען
 טו"ב סי' ז"ל ב"י מרן מ"ש נודע וכבר לאחריו, או לפניו דברים בקשר 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 הוזבר שלא הב'הספק
 האחרונים גדול דלדעת רוגל עין אצל ומבואר יעקב, הוא שמו מ"מ טופוסאואמר

 ג'. בולהו בעינן ז"למוהרח"ש
 לחוש יש ז"ל הרמב"ם דלדעת נודע וכבר קברתיו הגוי אמר דלא הג'הספק
 המ"-. אחר יבא ומיבדדמי

 קי נייבי לה פור בידו סי "אי אח"ב ממ"ש הגוי דמל' דביון הד'הספק
 נמצא לא שהוא מת~מע דיירון". לי אבאשו מאס קי אינסאנגריטאדהאיסטאבה
 במקום שם הבוהו שלא השלג צביעת מחמת באומדנא שהוציא ממה ההריגהבשעת
 ואנן אותו, ראה להריגתו ימים ג' אחר דלמא למיחש איבא שבן יביון מושלה.שהיה
 ז"ל. האחרונים מדברי ובמתבאר ג"י תוך שיראהובעינן

 סי אונדי פור קאמינאנדו "איסטאבאמוס ואמר העד שהקדים דביון הה'הספק
 שנהרג הקול הוחזק כבר הגוי דברי שמיעת שקודם משמע ובו' מאטארון" קידישו
 לא ומעולם ששמע הברה קול עפ"י הם הגוי דברי דגם למימר איבא וא"בלשם,
 לאון בסוף עוד להסתפק שיש מה ועל ב"ן. סי' ח"א המוהרימ"ט ועי' אותו,ראה

 בארה. וכהמם בע"ה שאבתוב מה התשו' בסוף עי'דהצדות
 בקו' ז"ל למוהרח"ש עי' ק"ד בלתי לספר הגוי שהתחיל הא' הס' עלוהנה
 ג"ב ועי' לאם, תשובות מהרבה מתבאר ובן מעכב, דאינו דפסק ט' סי'עיגונא

 ז' סי' ז"ל להרב"ד ג"ב ועי' האמנם. ד"ה ע"א דק"ד ז' סי' חאה"ע ז"ללהרדב"מ
 הרב בי אם ק"ד, בעינן דלא דס"ל רבוותא אהנהו למיסנך דאיבא מדבריושנראה
 חיי סם בס' ז"ל עשאל למוהר"ח ג"ב 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 כדעת ק"דבעינן
 מרובא במקהילים במישור להוכיח רחב' רחב' האומר קול הרחיב שהאריךא'

 עיש"ב. ק"ד בעינן דלאדרבוואתא
 ואולם וז"ל: שכתב דס"א י"ט סי' אברהם מחזה להרב וראיתי שבתיואולם

 ולא ז"ל ומוהרדש"ץ דהר"ן לההיא דחשו סבוראי רבנן לכמה הפוסקים לס'מצינו
 בלתי מל"ת גוי עדות עפ"י לעלמא איש אשת להתיר עובדא למעבד להוניחא
 דיתמי יתמי אנן סבוראי רבנן לה חשו שכן והואיל לאחריו, או לפניו ק"דהקפת

 כי ואומר גרירנא בתריה בעוניי אני גם כן וכמו עי"ש. וכו' מגררינן קאבתרייתא
 למקום סמוך וכשבאו בדרך מהלכים דהיו דכיון ק"ד, בעינן לא לכ"ע דבנ"דלענ"ד
 ונזכר המקום דראה אלא להעיד נתכון לא כי ודאי לספר, הגוי התחילההריגה
 והוא יפה מתבאר שזה ונלע"ד דרכים. הולבי כדרך חידוש כמספר וסיפרוהמעשה
 יש ועוד וז"ל: ע"ג דל"א ט"ז סי' חיי סם בס' ז"ל עשאל מוהר"ח הרב כמ"שממש
 מילת מדקאמר כאן, הרגוהו כהן פ' הגוי שאמר בשאלה נזכר דהנה בנ"ד ד'טעם
 הולכים שהיו בשעה יעקב להר' הגוי אמר הללו שהדברים באמת ומוכח משמעכאן
 ג"כ ושו"ר עי"ש. כלל מיחוש בית כאן אין שכן וכיון וכו', 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' ז"ל אשכנזי מהר"ב שהביא ומה ע"ד,דמ"ח
 שהביא מה אחרין ועד חיי. סם הר' דברי הזכיר וגם האמור מעין י'ד סי' ח"אז?ל

 הרגו כאן שאמר במי פמ"א ומהר' ח"א פ"מ הר' התעודה אבי מהר' מינהעדיפא
 התשו' כל עי"ש דל"ה ד' סי' ח"ג דב"מ בס' עוד ועי' בארה. ונהצם באורך עי"שלפ'

 קי'ב. סי' ז"ל ריי ן' מוהר"י בתשו' ח"ב להרדב"מ וע"ע יתבאר,ומשם
 היה ושמו טופוס אלא וש"ע אביו ושם שמו הוזכר שלא הב' לס' נבואהמעתה

 ברית בני בשאינן בין ברית ב.בני בין זה בשם נקרא היה הכל שבפי אלאיעקב
 .של זה בשם הכל בפי שהוחזק כיון והנה ר, אח בשם ניכר היה לא הגויים כפיובפרט

 כמדבר נהצמע הל' דזה לטופוס הרגו הגוי דקאמר וכיון שמו, הזכרת היינוטופוס
 להרבהגדולמוהרשד"ם דחזינן והוא בע"ה. שנבאר וכמו בזה דדי נראה הידועעל

 היהודי בהינדוק שם הרגו איך ידעת הלא כן שהעיד א' תוגר על נ'צ סי'חאה"ע
 שיעיד עד הוא פ' הדעת באומד אומרים דאין הרמב"ם דב' דאע"ג והשיב וכו'י"ט
 אמר שלא אחר בנ"ד עדות כאן שאין האומר יאמר וא"כ עירו, חצם שמו ויכירוכו'
 הוא ברור שהרי אירייא לא הא דמשום נראה פב"פ, הזכיר לא גם פלוני מעירי'ט
 הרגו איך אלא הול"ל לא דאל"כ כן, 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 שכל הרב וכתב טופוס, את שהרגו בנ"ד כמו שהואמרדכי
 ידוע מרדכי על מדבר שהיה שנאמר לא אם כלל, הבנה הגוי בדברי שאיןיראה
 כך ששמו ואחר ידוע אותו משמע אטופוס דמדקאמר דכוותא וה"נ עי"ש.ביניהם

 לקמן יתבאר בלבד ע"ז סמך לא דהרב נראה כי ועם מעולם. בינינו נשמעלא
בעזה"י.
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 ס"ס חאה"ע בתשו' מוהרימ"ט הגדול להרב תמצא ז"ל מוהרשד"ם דבריוכעין
 פגם שהוא דמאסיליק מקרה על שם שהוא שאסאיי זה מאטארון שהעיד א' עלל"ן

 מ"ג סי' ת"א משה פני הרב כ' זה וכעין מוהרשד"ם, מדברי ונסתייע והתירהראות
 לקארה שהרגו שהעיד א' על כנה"ג הרב של אחיו ו"ל בנבנמשתי מוהר"יבחתימת
 ז"ל מוהרח"ש מהרב שהביא מה ועי"ש עי"ש. שחרותו על המקרה שם שהואאוגלו

 הידוע נביאו על 3ביאו און קאמר דמדלא איסטרוגיטו די נביאו על שאמרבמי
 כדברי שכ' ת' 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 מוהרשד"ם הרבהתיר
 להאי שריותא שום דליכא נראה דכתיבנא מילי הני מכל מ"ש עד וכו'גדולים
 עפ"י תקוה פתח יש דעדיין נלע"ד אמנם ודו"ק. בנ"ד דכוותא וה"נ עמש"באיתתא
 הרב דברי שהביא ח' וסי' ג' בסי' תשובות בשני המת' הגדול להרב דתזינןמאי

 בהא אוגלאן קארה דבאומרו בזה אצלי המתבאר וז"ל: שכ' בנבנשתמוהר"י
 כמ"ש אביו שם תמורת הוא סאפינגי ובאומרו שלו, העצם שם תמורת הואהידיעה

 נראה הרב דברי עפ"י מעתה עי"ש. עירו שם י"ח יצא בקושטא ובאמרומוהרש"ך,
 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 קארטאס=באבה
 האמור מעין ועי' אביו, כשם שהוא אומנותו ושם שמו לפנינו הרי וא"כ אביו,בשם
 מוהריב"ל לדעת אף תשיב לא סאפונגי דאומנות מ"ב סי' ריש 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, סימן 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 שאינומתמום
 ועוד עי"ש. בנקל אומנותם משנים אינם חנויות ובעלי אומניות בעלי אבלאתרת,
 מל' כן מורה אינו מוהריב"ל ע"ד הר' שכתב חילוקא האי מעיקרא לענ"דכי

 פ' או הצורף פי' הרצען בפ' אבל שכ' אומנות מיני כמה בל' כ' דהרימוהריב"ל,
 הר' דלדעת ובאופן מיוחדים, הם מסתמא האומנות אלו ובכל שווריהקונה

 לשבר מזור יש דעדיין נלע"ד כ"1 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 צויוחד,אומנות
 ובנ"ד שמו אפילו נוכר לא דשם מדהר' עדיפא ונ"ד עי"ש, כהשם אדם שיצאשעכור
 מי יש אם דהיינו מבורר יותר החיפוש לעשות אפשר טופוס דהיינו שמושנזכר
 פר"א הרב וכמ"ש מעולם העיר מן שיצא איגרות מוליך שהיה אחר טופוסשווכר
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 עי'ש.במסקנתו
 דלא ביון מהני דלא נראה בנ"ד חיפחט ע"י להתיר הכתוב בל עמ ביאיברא

 נלע"ד אמנמ התשובה בראש שמ פמ"א הר' ובמ"ש עירו שמ הגוי בדברינזבר
 דנ"ד ח' סי שלמה ברמ הרב מ"ש עפ"י והוא עירו, שמ נזכר כאילו חשובדבנ"ד
 דבריו ובל בשאלוניקי הדר עמ מדבר היה מל"ת דהגוי דביון בנ"ד וא"ב ד"הע"ב
 והו"ל קאמר, מסאלוניקי היהודי דעל ס' אין ביניהמ, הידוע על שמדבר הניברבל'

 הר העד דזה דביון דבוותא ה"נ וא"ב ע"כ. פ' מעיר פב"פ בפירחס אמרכאילו
 הו"ל המ14ורע, לו סיפר בדוד לעיר ובביאתו העיר תושב שהוא לגוימ נודעשלמה
 הביא שמ הרמתה בתשובתו שמ פמ"א הר' כי ועמ העיר. שמ בהדייא לו אמרבאילו

 דלא הנהרג מעיר הוא שהעד דאע"פ בזה דגמגמו ז"ל ומוהרשד"מממוהריב"ל
 לא דע"ב יודו ב"ע דבנ"ד לענ"ד בי מלבד הנה העיר. שמ הזביר באילוחשיב

 הבי, דמיקרו טובא אינשי דאיבא מורגלימ בשמות אלא ודעימיה מוהריב"למחמרי
 כך ששמותיהמ אחרימ אדמ בני שמות הכיר דהגוי אפשר וא"כ י'ט, אליה יוסףבמו

 העולם שבכל ובמדומה מאוד זר שהוא דנ"ד זה בשמ פהעא"כ מדבר, הואועליהמ
 ל'ז סי בתשו' שכתב ז"ל הר"ן בשמ הפוסקימ כל מ"ש נודע וכבר בזה, ימצאלא
 על שהוא שנודע בל אלא לעיבובא, לא וש"ע חט"א שמו דבעינן בתוס' שאמרודמה
 בתר הרי מ"מ דפקפק אע"ג שמ גופיה הרפמ"א הרי דין מן בר סגי. לנוהידוע

 שהרב ביון להקל בזה שראוי אני אומר ומ"מ וז"ל: הרב"ש בדברי הסבימהבי
 ובו' להתיר למעשה הלבה הורה מורינו והרב כמסתפק, אלא זה אמר לאמוהריב"ל
 דבריו.עהט"ב

 שהביא ע"ג ד"ל רב הון בס' ז"ל נחמיאס מוהר'א הגדול להרב חזינאוהבי
 אין ובו' אצלו נודע היה והמעיד וש"א שמו אמר דאמ פ" סי ח"דממוהרש"ך

 דב"מ להר ראיתי ב"ז ואח"כ יעו"ש. אצלו הנודע ע"ז כ"א אחר, על שדיברלחוש

 סגי, הידוע על מדבר דכשהוא ודעימיה דמוהרשד"מ ההיא הביא הוא שגם ז'סי
 יוסף דבמה התמ דשאני והילק דיוסף, ההיא על במ"ש מוהריב"ל מדבריונרגש
 זר שמ שהוא טופוס שנקרא דבנ"ד לעיל למ"ש סיעתא שנראה עי'ש בשוקא,איכא
 שהאריך שאחר ע"א דרי'א פ"ד סי ח"א בהסה פני להר' וע"ע מוהריב"ל. הר'ידה
 מוהריב"ל הוראת עפ"י עדותו דוחה שמאל אמ שכן וכיון וז"ל: העלה הלבהזו

 והר"י מוהרי'א תשו' עפ"י מקרבת ימין ז"ל, ומוהרח"ש ומוהרשד"מ זקניומרן
 קורט ובין ביניהמ ידוע היה זה שהטמעאל אהרן יאמר אמ ז"ל ומוהרימ"טסמוט

 הט דלמוהטה בסופו ע"ג דרי"א וב' חזר דהר ואע"ג בנ"ד, נאמר וה"נ עי'ש.מאלי
 הלוי למוהר'מ עי מ"מ עי'ש, והראנ"ח ומוהרח"ש מוהריב"ל הר לדברילחחם
 בדעת ממוהריק"ש הביא בע"ד חטם שהאריך מה דקע"ג ס"ה סי' נועמ דרביבס'

 דכיון כאמור דב"ע אליבא י'ח ישאנו דלענ"ד בת' כבר בנ"ד ומיהומוהרשד"מ.
 שמ הזכיר באילו הו"ל מעירנו הוא והשומע הידוע על שהוא ניכר בע" מדברדהגוי
 ומה וז"ל: הרפמ"א כ' כבר בעיר, המעיד עמ הגוי של דבריו הי דלא ואע"געירו.
 לשומ אשבחן לא העיר תוך כמגיד הוי לא ש"ע לעיבורה חוץ דהמגיד מהרמ"בשכ'
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 עב"ל. בזה שחילק מהפוסקיםא'
 וז"ל: ע"ג דל"ט א' סי הכסף צרור הר' מ"ש עפ"י אחר סניף לעשות ישותו
 בין אשר בדרך אותם הרט וכו' הר' הללו אנשים דשני בשאלה הנראה דכפיוכ"ש

 וא"ל המיזילגי פגע דרך באותו שם וכשהלבו למוגיסטירייו, בילוגראדוארנאוש
 שכן וכיון או' הוא דרך דבאותו ודאי קאמטו איניל הרוגים גידייוס אלוס וידוקומו
 עי"ש דבריו על הק' ז"ל דב"מ הר' כי אמת והן עי'ש, וכו' דמוהרי"ט בהההעהו"ל
 מה בנ"ד דגם וכיון בעלמא, לסניף הרב ס' לן תיהני מ"מ בנו. הר' שצייןכמו

 עליון כדעת בעירו במעיד הו"ל ההריגה שנשמע במקום בדרך היה הגוישסיפר
 ודו"ק. ז"ל גאטינייומוהר"א
 ונסתייעו ד' סי' בר"ש בס' עשאל מוהר"ח מ"ש אחר סניף לעשות ישותו
 דזה לומר אפשר דאיך לשבח טעם יש ועוד בדמ"ו וז"ל מהאחרונים במחמדבריו
 היה וגם קויימגי אביו שהיה אחרת מעיר איש על היה התורגרמות הסיחואשר
 א"כ לתוגרמות, ידוע אוגלוני קומגי האיש שזה לנו שידוע אחר דיאבאן שלחתנו
 שהיה השומעת האשה תחשוב לבל וכו' אחר איש על היה התוגרמות של שיחתןאם
 שהיה ששמעתי מה כפי הנעלם דזה דכיון דכוותא ה"נ עי"ש. ע"כ שבעירםאותו
 אם הדרך אם על ימיו ורוב רץ שהיה להיות הספרים בני ולכל הקיראגיס לכלטדע
 שאינו לפרש לגוי לו היה איגרות מוליך דאיתרמי אחר טופוס על מדבר שהיהאיתא
 הידוע,ע"ז

 זה אם לברר תחילה דהיינו והחיפחט הבדיקה דאחר דנראה האמור מןהמורם
 היה הנעלם זה אם וגם הנעלם עיר עירנו תושב שהוא המל"ת לקייראגי ידועהעד
 ואח"כ אומרים, ששמעתי כ' כאשר הכפרים לבני גם טופוס בשם לכל וניכרידוע

 דהיינו ק"ז, בסי' פמ"א הר' דבריו והביא י'ח בסי מוהריב"ל הר' שב'החיפוש
 אחר בין זמן בשום טופוס ששמו אחר אדט שום יצא אם כולה העיר בכלשיחפשו

 פ"מ ועי ודו"ק, מ"ש מכל כמתבאר צד משום פקפוק שום ליכא ונפטר שנסעזמן
 ודוק. אמנם ד"ה ע"ג דק"ח"א

 חיפוש ובלא הלין לכל צריבנא לא דבנ"ד לומר בראש יש דמקום וראיתישבתי
 מוהר"ש הקדוש להרב שראיתי מה עפ"י והוא להתנסבא, שרייא דא איתתאהנזכר

 שאמרו א' עדות על הרחיב שהאריך י'ט סי שמואל מעיל בס' זצוק"לפלורינטין
 ע"ד בדל"ב וז"ל העלה הלכה וזו פארינירו, דיאיל אירמאנו איל קצב אאילמאטרון
 ולא וכו' קמח מוכר אח להם שיהיה קצבים ב' שיהיה הוחזקו לא בנ"דוהכא

 שע"ז ברור שהדבר ביון שמו הוזכר שלא למה להוש אין א"כ שסביבותיה,בעיירות
 לנו ידועות שאינן אחרות לעיירות למיחש וליכא דמל"ת הגוי שהעיד הואהקצב
 נקראים אנשים ב' הוחזקו שלא כיון בנ"ד וה"נ עיש"ב. מצוחות שיירות שאיןכיון
 שהעיד. מה הגוי העיד הנעלם דע"ז ודאי כידוע שיירות שכיחי לא וגם טופוסבשם

 דעשוי אומנות שם דהיה מהטום היינו בנ"ד פיפוט הר' הצריך עכ"ז ביואיברא
 בראש כ' כבר ובנ"ד מוהרא"ג. דברי על לכתוב שחזר מדבריו וכמהבארלהשתנות

 דברי על שכ' מוהרא"ג דברי 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"שהרי
 הייתי עכ"ז לסאלוניקי, קרוב 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. עחש"ב וכו'שיירות
 בא העיר ומ(וותה שיירות ששכיחי הלר 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 חש 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' וחיחשינן שמואל מרדהר'
 ודו"ק. להקאמר

 א~טיך מוהר"ם דאורייתא רבא ספרא הגדול להר' בחפמצה 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 שהיה~רזילי
 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 מטראניחשעיה

 שאמר כיון דכוותא וה"נ ע"'ש. ביחוד ע"ד שהוא בודאי מסויים פ' דבר בו שמצפ'
 אליבא שבזה וכו' הוחזקו לא כי הרב שכ' הב' הטעם וכן אגרות, ומוליךטופוס
 שכיחי דלא וגם מעולס, 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 א~טיך מוהר"ם דבריעפ"י

 ולהיות בזה הנלע"ד זהו סגי, הידוע על דכשמדבר רבוותא והנהומוהרשד"ם
 נמרץ. כקיצור הוא שכתכתי ג"ז ואף כזה, להאריך יכולתי לא נחוצההשעה

 מוהר"ס להר' יראה הרואה קברתיו. הגוי אמר שלא הג' לספק נבאמעתה
 וכולהו קכרתיו לומר כעינן דלא דברזילי נידון כאותו טעמים ג' שכתב ז"לאלשיך
 למדקדק מוכח דנ"ד העדות מל' דגס ועוד שמו, דהזכיר חדא בנ"ד, נמישייכי
 מצאנוהו, שאח"כ אלא ההריגה בעת נמצא דלא מדבריו נראה המעיד)דהגוי(
 הרמב"ם מודה ההריגה בעת שס 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
 ומשם ע"ד ד"ט י'א סי התשו' סוף עד הג' ולס' ד"ה ד"ט ז' וסי' ד"ו ד' סלז"ל

 סי 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' דסי' התשו' וסו' ודקמ"א ה' סי' דב"מ בס' וע"ע מעתהד"ה
 בהרבה ודל"א ד"ל חיי סם ובס' התשובה, ע"ס ע"ד דנ"ז י"ח ס"ס אברהםובמחזה
 הלא אחרונים ויתר ז' וסי' דק"ח ה' ס"ס עיגונא מוהרח"ש רב הון בה'תשו'

 לנ"ד, תריצי טעמי כמה יראה בעיניו בדבדיהם והמדקדק לרמזם. נלאתיבספרתם
 מ"ג סי' ז"ל אלשיך למוהר"ם וע"ע פשוט שהוא וגם הארכתי לא הפנאיהיאפס
 מ"ד, וסי' ט' סי מוהרח"ש מ"ה, וס"סומ"ד

 ביה לית בזה דגם אני רואה להדיגתו ג"י אחר הגוי ראהו דדילמא הד' הס'ועל
 שנסתפק מ"ג בסי' ז"ל אלשיך מוהר"ם להרב דחזינן והוא ועיקר. כללמיחוש
 בטביעות אותו ומכירין הרוג דבשמצאוהו שכתב הטור לדעת דל"מ והשיבבספיקין

 שמסתפק ז"ל הרשב"א לדעת אפילו אלא עליו, ומעידין ג"י תוך שנהרג תוליןעין
 יודע, איני ואומר אותו שואלים ואנו קמן דהעד אלא נסתפק לא דע"כ למימראיכא
 ז"ל הרשב"א נסתפק 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 דליכא מדבריו דמתבאר ע"ה וסי' ל"ה סי' א"ה ז"ל מוהרשד"םבדברי
 כדי ההרוגים להטמין הכפרים בני שדרך נ"ז בס"ס מוהרשד"ם מ"ש לצרף הםועוד
 בעולם היה ולא מיטמן כבר שהיה ודאי ג"י אחר היה ואם עליהם, יעלילושלא
 השומע דבעד להוכיח שהאריך י"ב סל ח"ב בתשו' מוהריב"ל להרב וע"עעי"ש.
 עהם"ב, שלם בפרצוף ג"י תוך ראהו דהמגיד להקל תלינן אחרמפי

 דק"ב נ"ב ס"ס חיי סם בס' ז"ל עשאל מוהר"ב להרב ראיתי כי אמתהן
 פשפש בנדונו שם ז"ל והר' שקול, מחלוקת שהוא וכ' מערכה מול מערכהדהעריך

 נאמן דאינו הרוג מצאתיהו האומר המסל"ת דגוי הסוברים י"ח לצאת מצאולו'
 מר הר' משם שהביא דק"ג בהסכ' מוהרח"ש ן' הגדול הר' בדברי עי"ש מ"מעי"ש.
 דקצ"ב קל'ג סי' ח"א פמ"א בס' רבא כהנא להר' מצאתי ושוב להקל. שכ' ז"לאביו
 כלל כ' דבר וסוף זה, בענין שהאריך מה עי"ש אחריתי ספקא איכא תו ד"הע"ד

 וז"ל: ע"ב דק"י ז' סי' ז"ל להרדב"מ ראיתי וכן עי"ש, זה בס' להקל דהםהעולה
 לעיל כ' כבר ג"י, לאחר או ג"י בתוך הנהרג להר' ראו אם ידענו שלא הג' הס'ועל
 דכל עי"ש וכו', חבול שהיה בדבריהם הוזכר דלא דכיון ועוד וכו'. להקל דהם ז'סי'

 ע"ד דק"ז ז' סי' להרדב"מ וע"ע ע"ז סי' ח"ב בפ"מ ועי' בנ"ד. נמי שייכידבריו
 ג"י, אחר הגוי ראיית היה דלמא בנ"ד לחוש שהם מה ואראה נא ארדה ומעתהד"ה
 שיהיה איך העלה, הלכה זה דבר וסוף וזוית פינה הניח לא כי שהאריך מהעי"ש
 הרבה ראיתי שכבר ובאמת ועי"ש. וכו' להתיר יוצאה תורה הכי ובין הכיבין

 נר' ובמ"ש לרמזם יכולתי לא הפנאי ולאפס כאמור, ומעריבים מסכימיםאחרונים

 וז', ו' סי' שלמה כרם להר' וע"ע זה. למ' לס'די

 זה שבספק אגיד האמת הברה, קול עפ"י הגוי דברי כל דדלמא הה' הס'ועל
 ראיתי אח"כ ושוב הברה, לקול חיהםינן דלא להוכיה תשו' הרבה אצלי מצוייןהיה
 ד' סי' ז"ל שמואל מוהר"י המופלא הר' גיסו ומר ז"ל נחמיאס מוהר"א הגדוללהר'

 בו, להתגדד מקום הניחו ולא ידים רחבת והאר"ש למעניתם, הרחיבו שהאריכומה
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 וגם ההריגה מקום דסיים בנ"ד גם מה להא. למיחש דליכא מדבריהםוהעולה
 לקול חיהשינן לא דודאי וכו' נייבי לה פור בידו סי' אי באמרו הגוי לשוןהאריר
 שכ' מההיא עדיפא נ"ד ולענ"ד הגוי. 0חאקר 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 בהטא"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' הס"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 הריגהו הגוי וכשסיפר מחייו הנעלם לגוי נודע שהיה דכלרל"ט,
 פ"מ עי הלזה לס' הנה הסימנין. מחמת הוא שהבירו דמה חיהשינן סימניןהזכיר
 בארבה סו קון השמעאל אירה "קי העד שאמר בזה כיוצא נידון על פ"ד סי'ח"א

 הלז, בפרט והעמיק הרחיב שהאריך מה עי"ש דאמהשיקו" די אנטירי סו קוןרובייה
 ועוד למיחש. דליכא בארה ומשם עי"צ 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 חמלבושים ייחדדלא

 ביסטידו. סו קון אי וכו' איגאדו בוגאהשיגי לקונפראדו שראה הגוי מפיששמע
 שהיה הזכיר לא הריגתו כשפיפר דמעיקרא בנ"ד כי כ"ש מ"ש ע"ד בדקצ"בועי"ש
 פשוננ נר' וכ"ז להשיבו הגוי הוכרח לו ששאל דלאחר אלאלבוש,

 "אי לבוש שהיה שאמר אחר דבריו בסוף שסיים ממה עוד להסתפק באנוואם
 למיחש, דליכא נלע"ד הבירוהו ~וש 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 רעודנפרד.

 שנסתפק למה ל"ד דנ"ד ובודאי היכא. סי' ליכא לבוש שהיה דמההמלבושים,
 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 דהשירון 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 שהריגהו דכיון בנ"ד למיחש ליתאגם
 שהיה חיישינן דלא במו להא, ליתא דודאי היטיב הגוי הכירו ולא פניו נשתנוהקור
 טוב סי' ז"ל אווטון למוהר"א בזה עיין ועוד ופשוט. לעיל כמ"ש ג"י אחרראיתו
 תקצביק, די גבר לבל 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 אנבי ירא כי למעשה ולא להלבה לא כונתי כי ועד היודעהוא
 משפט ולהם בקרקע רבותי לפני הלכה בדבר ונותן כנושא אלא אינן דברי וכלהלז,

 מעיקרא. בטילק חשיבין כלא ודברי לקרב, או לרחקהגאולה
 פירירה. אברהם בכ"ר 0חאה זעיראאנא
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 זצוק"ל דאנון מנהם בנימין מוהר"ר הסכמתזו
 כ'צ )יב(סימן

 עדים. העם בל באן אין זקנה באן אין חבמה בי מצאת מה בלי בל את מששתבי
 לשמוע אוזן לו יעיר בזובה, זובה שאינו את עשית הערער, טפלת אלפנית

 מדא דלביש למאן באמירה הנקנים דברים שיעור להם שהן דברים אלובלמודים.
 ודברים אתת שפה הארש בל ויהי ויין בשר ברסו שמילא למי הבדים, לכושלאיש
 הקשית עדים. בגד בגדי בקרה לבוש אין שמלה ואין לחם אין ובביתיאחדים.
 בגידים. קשים דברים שבערוה בדבר גם ומה להישאל, דעת בו שאין למילשאול
 עלי ערבים בי על נסוגותי לא אחור בי לי היתה זאת חפצתי רצונך לעשותאמנם
 מלהשיב בבדים ידי היו ואל אחור ימיני השבתי לא בי גרמא ודין דודים.דברי
 דברי לב בבל קריתי מודים. האומר קול לבבי עם באשר דבר חצי או דברשואלי
 הם פז אדני על מגדים. פרי עם למתוק בדבש בפי ויהיו נחמדים. ומפז מזהבכת"ר

 בלפידים בוערים ספיקי חמשה זה בק"ע שיש בת"ר כתב אמת דברך ראשנרוסדים.
 בבתך והעלית ובינה חבמה רוח תשאם ורוח תזרם מבינתך רוח ישא בולםאת

 יחידים.להושיב
 וידוע בקשר הגוי דברי בא שלא הראשון הס' גלי ותפיץ תשבר קדיםרוח
 ק"ד בעינן דלא רבנן מודו דבנ"ד כת"ר ובתב ק"ד, בעי' והרד"ך דהר"ןדאליבא
 בי ודאי לספר הגוי התחיל ההריגה למקום סמוך ובשבאו בדוך מהלבים דהיודביון
 הולבי בדרך חידוש במספר וסיפרו ונזבר המקום דראה אלא להעיד נתבווןלא

 אמינא ואנא אחרים. ומפוסקים תיי סם הרב מדברי לזה ראיה בת"ר והביאדרבים,
 ולהגיד לספר הגוי בונת היה לא בנ"ד דאעיקרא בלל, לזה צריבים אנו איןדבנ"ד
 מאס "אקי שאמר דבריו מתוך בנראה הריגתו מקום להודיע אלא בלל,הריגתו
 היא עצמה שההריגה הוא מדבריו והמובן טופוס". אה מאטארון לוקי איסאבאשו
 הפוסקים בדברי מפור,ם בא כבר וזה המקום. להודיע אלא תדש בל ואין לבלידועה

 זה שהביא שמואל מוהר"י הר' על והתימא יע"ש. בפסקי שהבאתיהראשונים
 לנידון בלל ראיה מבאן אין ואעיקרא בראשונים, יוצא מפור,ם וכבר אשבנזימהר"ב
 על בלל העיד לא אשבנזי הרב מו' בנ"ד אמנם ג"ב הריגתו על הגיד דהתםדידיה,
 בלל. להוש אין הזה הס' דמצד פשוט הדבר שיהיה איך בנ"ד. במוהריגתו
 בחך וישר הי"ד הנהרג אשת לעלובה ארובה להעלות עליך יעלה המושלרוח
 והביא ועירו. אביו ושם שמו נזבר שלא הב' הס' נץ יאבד מבינתך שמרוחאריה
 על דמדבר דהיבא מרנן דסברי הפוסקים ושאר והמבי"ט מוהרשד"ם מדבריכת"ר
 ששמו אחד איש אמר ולא אטופוס" "מאטארן שאמר בנ"ד וא"ב וש"ד, מהניהידוע
 ועירו. אביו ושם שמו במקום מהני שפירטופוס

 התירו דלא בב"ש דברי הובאו עשאל מוהר"ת במ"ש עיניך מאור שלטושוב
 ואפ"ה אחרים, טעמים בהצטרפות אלא הידוע על דמדבר טעמא בהך הנז'הרבנים
 במ"ש אביו בשם הו"ל אגרות מוליך שהיה אומנותו שם דהוזבר דביון בת"רכתב
 אביו בשם חשיב לא אומנות דשם בהיפך ס"ל דמוהריב"ל בתבת שוב ב"ש.הרב
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 שרצה פמ"א הר' על כת"ר והקשה שוורים, קונה פ' הצורף פ' הרצען פ'כאומר
 אלא מהני דלא מוהריכ"ל כתב דלא קכוע, שאינו לאומנות קכוע אומנות כיןלחלק
 שאר אכל אחרת, לאומנות פונה ואח"כ שוורים קונה זמן שקצת לפי שווריםכקונה
 הרצען פ' אכל וז"ל מוהריכ"ל כתכ שהרי עליו תמה וכת"ר מהני. אומניותאומניות

 על ותמיהני מחתא. כחדא לכולהו מחת דהרכ הרי שוורים, הקונה פ' הצורףפ'
 הכיא הרכ שהרי מוהריכ"ל, דכרי ח"ו שכח שכתכ"ד להרפמ"א חשדת איךכת"ר
 מיוחד אומנות כין לחלק כ' קיימת, הדיו לחלוחית ועדיין הנז' מוהריכ"ל דכרישם

 והוא פשוטים, פמ"א הר' דכרי נראים התיישכות וכקצת מיוחד. אומנותלאינו

 שאינו אומנות ל"ש קכוע אומנות ל"ש אכיו שם כמקום מהני לא אומנות שםדודאי
 כשכא אלא לחלק פמ"א הר' כ' ולא הרצען פ' הצורף פי' מוהריכ"ל כמ"שקכוע
 אחר יאודי יצא אם כעיר חיפחם שצריך שם מוהריכ"ל שכתכ כעיר חיפחםלעשות
 יאודי משם יצא אם כעיר שיחפשו לא אבל מהני ככה"ג דדוקא שם וכתכ חזר,ולא
 עי'ש, קי'ג סי' כח"א הנז' הרכ כתשוכת מכואר וכן שוורים. לקנות שהלךאחר
 קכוע כאומנות אכל שוורים, כקונה אלא מוהריכ"ל אמר דלא פמ"א הרכ כתכוע"ז
 צריך ואינו פשוט וזה חזר, ולא אחר אומנות כעל מהעיר יצא אם כעיר שיחפשוסגי

לפניט.
 דלא מטעם כנ"ד מהני לא כחיפוש דאפילו נראה דהיה כת"ר כתכ עתהתו
 לו וסיפר מהעיר הוא דהשומע דכיון כתכת ושוכ העיר, שם המגיד כדכריהוזכר

 פמ"א מהרכ הכאת שוכ העיר. שם שהזכיר כמו הו"ל לעיר כיאתו כדרךהגוי
 אמרו דלא מודו זר שם שהוא דכנ"ד' כת"ר וכתכ כזה, גמגמו והרשד"םשמוהריכ"ל

 שאינו זר שם עדיף וכי זה על תמה ואני דכריו. תורף אלה מורגלים כשמותאלא
 הידוע על כמדכר ומדכר אכיו ושם שמו שהזכיר ואפ"ה אכיו ושם משמו טפימצוי
 מוהרח"ש, כשם כן שכתכ יעו"ש והרשד"ם, מוהריכ"ל דמחמירים הרפמ"אכהכ
 א' סי לאה"ע כתשוכותיו ומרן לכד. כשמו אפילו שרי זר דכשם אפשר איךוא"כ

 אלף מיני אחד אלא כן שנקרא מי נמצא ואין מהאונה הי ששם ואע"פ וז"ל:כתכ
 וכו' כן שיקרא אלף מיני אחד נמצא לא כ"ג יצחק דהא ספק, מידי מוציאני זהאין

 ל"ג כד' שכ' רכ הון הר' כשם ומ"ש יעו"ש. עירו שם הזכיר לא אם מהני לאואפ"ה
 מתאום אלא רכ התיר דלא ראיה, משם אין וכו' ניכר והיה אכיו ושם שמו אמרדאם

 שם שכתכ הנזכר הרכ על לי הוקשה ואעיקרא כנ"ד. משא"כ ג"כ אכיו שםשהזכיר
 ח"ג, מוהרח"ש דכ"כ והכיא מודו כ"ע וכו' ניכר והיה אכיו ושם שמו הזכירדאם

 ל"א ד' כקו' מוהרח"ש ודכרי מוהרח"ש כשם כן כתכ איך הרכ על נפלאתיונוראות
 מהני לא והרשד"ם מוהריכ"ל לדעת אביו ושם שמו הזכיר דאפילו מיללו, כרורג'

 פמ"א. הרכ שכתכוכמו
 ומצאתי שמואל, ממוהר"י היא רכ הון כס' שהוכאה זו שתשוכה ראיתישוכ

 כדכרי נפל דט"ס כהכ ושם מ"א כד' הנז' ממוהרי"ש אחרת תשוכה הנז' כס'עוד
 דלא מתאום לגמגמ הץ עדיין כנ"ד שיהיה איך דעתי. נחה וכזה יע"ש כקו'מוהרח"ש

 אכיו שם כמקום אומנתו מהני לא דמוהריכ"ל ואליכא אומנתו, אלא אכיו שםנזכר
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 מטעם אלא התיר לא דזים לנ"ד, ראהה משם אין 1' 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 יש 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 אכיו. 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 כהצם עדיף וזה כפרים באותם נכסיו גובה שהיהמסויים
 אהרן ביד ועיין אביו, כשם חשיב לא מוהריב"ל ולדעת האומנות שם אלאליכא
 מהטעמים שרייא דא דאתתא נלע"ד דינא לענין שיהיה 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 שכתב צ"ט אותהגה"ט
 בשם לעיל שהבאנו מרן מדברי אלשיך מוהר"ם הר' על לו קשה והיה שצייןבס'

 שוב מהני. דלא כתב ואפ"ה אלף מיני אחד נמצא שאינו זר שם דהוא דאע"גהיביב

 אלשיך מוהר"ם ומ"ש העיר לשם היינו דל"מ מרן דמ"ש לתרץ דאפשרראיתי
 מהני. דלא אלשיך מוהר"ם מודה העיר לשם אבל אביו, לשם היינודמהני

 ישר כלל, לחוש שאין הפוסקים ים כיסמו ברוחך נשפת האחרים הס'ובענין
 הלכודה הזאת העגונה להתיר ושמאל ימין לנטות אין כת"ר ומדברי שסברתכהך

 אשר ה' לעבדי וגם הפקודים. על העומד מזה בן למזה וירצה יראה אםבמצודים.
 ה' קורא לאשר לקרא ועוד כיאודה לאריות 1נב אהיה אני גם עומדים. ה'בבית

שרידים.
 ס"ט. דאנון מנחם בנימין הצעירנאם

 'צ כ )יג(סימן
 זלה"ה. מוהר"ר ע"ה הכבוד מפני להשיב נר"ו מור"א מוהר"רחזר
 שורות ממתקים. חיכו חידודים מעשה אומן ידי מעשה יחל כי אור אראהכי

 זרוע לו קרב עביה עביה דמר מילי קול וברקים. זיו מלאים למאורות והיוהעליונות
 בראותי נפשאי חדאי אומרת הלשון מה עמוקים. מים נאמנים מימיו גבורהעם
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 האשה להציל דינא בעיקר המסבים שר המצודקים. דברים שגדול מידברי
 העדות תשובה של עולה הקים למען תריצי טעמי במה טהור אהש ואסףממצוקים.
 השחקים. מבלויי זנב יוצא אחד דבר חצי או דבר לדבר המלך אחר יבא ומיוהחקים.
 אך בחזרת, מצוה ע"כ מדאי יותר שקצרתי אנפשאי דאפסיד אנא כי להיותואמנם
 שחקים. שוכן מרום יושב בעזרת שיחהבמיעוט

 דבנ"ד רב ניהו מו"ר בתב לא או דברים קשר בעינן אם הס' על הקולראשית
 אמת הן והנה בד"ק. ככתוב ההריגה מקום להראות כ"א הכונה היה לאמעיקרא
 דהגוי דאפשר בפנים כמ"ש לומר אפשר שפיר אבל 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 בפי בפסקי רמזתי כבר הכונהשיהיה

 ותל"מ.שקצרתי
 אומר וע"ז פמ"א, הרב על תמיהתי על לתמוה שהרבה מה ראיתי הלוםהגם

 דלהיות אלא מר, כמ"ש פמ"א הרב דברי לפרש שאפשר ראיתי כבר בעוניי אנישגמ
 במקום וקצרתי כתבתיו לא ע"כ תמוהים שדבריו שבמכ"ש ראיתי כן נפרששאם

 דשם לו' צד הצד' הוא מתחילה ז"ל מוהריב"ל הר' הנה אפרש. ואני להאריךשאמרו
 בפ' הצורף בפ' דסגי ה"ה אביו ושם בשמו דסגי ולמ"ד אביו כשם חשובאומנות
 ליה דסבירא למאן דאפילו לומר דאפשר אומר אני ועוד כתב ושוב וכו',הרצען
 הצורף בפ' או וכו' הרצען בפלוני אבל אביו, ושם בשמו דוקא אביו ושם בשמודסגי
 מותרת, חזר שלא אחד יהודי משם יצא אם דבחיפוש כתב ושוב הכי, אמרינן לאוכו'

 יצא אם שיחפשו במה סגי לא אבל ניתרת כזה בחיפוש דדוקא דבריו ביארואח"כ
 לקנות ונמלך אחר לדבר או הסתם על יצא דדלמא שוורים, לקנות יהודיבהבם

 שכ' "ומה במ"ש ז"ל הרפמ"א לדברי נבא מעתה כקיצור. 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 מוהריב"ל בדברי קאי אהיכא צ"ב הרבדברי

 קונה אחר יצא אם אם בעיר שיחפשו במה סגי לא שוורים דבקונהמוהריב"ל
 סימן זה דאין למילתיה טעמא יהיכ קא מוהריב"ל הרב כבר בזה הנהשוורים,
 אמ"ש טעמא למיהב דקאי אפשר אי וכו', מיוחד אומנות בעל שאינו משוםלהכירו

 טעמי, מתרי שוורים לקנות טהסם אחד אדם יצא אם כחיפוש סגי דלאמוהריב"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 לקמסות, אדם כל ביד זה דאומנותבהאום
 כבל ותראה עהש"ב קי'ג סימן ח"א גופיה פמ"א הרב מדברי מתבאר והכיודו"ק.
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 וקיימי קבעי הרב דברי 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 וסחם סגי, לאאומנותא
 איכא דכמה משום הוא לחלק שיש דמה כ' י'א סי ז"ל מוהרא"ש הר'והנה
 נראה זה בסי 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 להרבלו

 צ"ב. לענ"ד הרב דברי כי בחפזי אמרתי אני דבר סוף ודו"ק, תמיהתי נפלהוע"י
 רב ניהו שמו"ר אני שרואה בנ"ד ארוכה להעלות שרציתי למה לדיננאתבנא

 טעמי נבאר ועכשיו מדאי יותר שקצרתי לי גרמא והא ענין, באטה גימגםנר"ו
 "סר ועדיו 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' חיפחצ דע"י כ' ושוב הרפמ"א, דברי עפ"י מהני לאדבנ"ד
 מעולם זוכרים אם דהיינו זה, חיפוש דכשיעשו סגי במסקנתו פמ"א הרב מ"שכעין
 יזכרו כשלא החיפוש ואחר איגרות, מוליך טופוס קהצמו אחד איש מעירטשיצא
 מוהריכ'י בדברי למדקדק כמבואר כש"א הוי דזה ודאימאחר

 ולהיות עצמו.
 והשומע שהמגיד דכיון שם, פמ"א הר' כמסקנת כתבתי העיר שם חסרשעדין
 באותה פמ"א הר' מדברי יוצא מכואר וכ', סגי, עירנו מתושכי הוא העדדהיינו
 משם שכ' רב הון בס' ז"ל מוהרי"ש הר' מדכרי נסתייעתי ואם היטיב. בארתשובה

מוהרש'י
 דכרי קצות אלה הן סגי, העיר מאותה הוא והשומע וש"א שמו דכשזכיר

 חילוקי לדחית רב ניהו מו"ר שהאריך דאחר שכול, אדע לא אני תם ומעתהבפסקי,
 הר' דמדברי סיים בע"ה( כזה נעמוד )ולק' יודה מוהריב"ל גם דבנ"ד בפסקישכ'
 ע"י נמי דבנ"ד כלל כונתו הבנתי ולא ש"א שהזכיר התם דשאני ראיה, אין רבהון

 דסיים מאי הבנתי לא כן וכמו שנתבאר. כמו כש"א דהוי ודאי שאמרנוהחיפוש
 אביו, כשם איט דאומנות מוהריב"ל דברי עפ"י לגמגם יש עדיין דבנ"דמני'ד
 וכמבואר מוהריב"ל לדעת גם נשאר. גימגום מה החיפוש שיקמצו דכתבנודכיון
 כשם דהוי ודאי החיפוש דע"י ובח'צ קי'צ סי' בח'(ו תשובות בב' פמ"א הר'בדברי
אביו.

 יודה מוהריב"ל אף איגרות, מוליך אטופוס שאמר דבנ"ד למ"ש נא אבאמעתה
 חצ"א שמו שהזכיר מהיכא עדיף דוכי מני'ר הק' וע"ז הוא, יר השם דמעיקראכיון
 בדברי נפל דט"ס מוהרי'ש בשם אח"כ גופיה מני'ר כתב כבר ע"י והנהוכו',

 דאעפ"י היביב שם על מרן ממ"ש מני'ר שהביא מה גם עיגונא. בקו'מוהרח"ש
 כ"א החכר לא דהתם כלל, כונתו להבין יכולתי לא לקענ"ד התיר, לא יר שםשהוא
 והמגיד אומנותו ושם שמו דאיכא בנ"ד כאן נהצא"כ סגי, דלא ובודאי לבדדהצם
 דבנ"ד כיון ומוהריב"ל, מוהרשד"ם שפקפק למה כ"א נשאר לא העיר מתושביהוא
 שמו כמקום מהני זר דכשם דס"ל מהפוסקים דאיכא כיון דיודה אפשר זר הואההצם
 מאטארון דהיינו ידוע כל שמדכר אחר עוד איכא כנ"ד כי ועוד ודו"ק.חן"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

 וש"ע, אביו שם להזכיר צריך דאכתי ואת"ל סגי, הידוע על דכשמדברכמוחריק"ש
 הוא )וחעמיד 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
 השם משם טפי היכרא ואיכא הכפרים לבני נודע שהוא וגם אלו, מאומנות הםמזער
 נראה אחד דמצד לפקפק יש עדיין הא משום אי לענ"ד ד"ק ע"כ העביו, 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 ההשימים הםמזער
 שהוליך אחר דאיתרמי ואפשר מלאכה ולא חכמה לא כאן שאין לעשות אדםלל

 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 החיפחן אחר כי דברסוף
 בלי בנ"ד להקל רוצים אנו ואם מוהריב"ל. יודה אם מהסס לבי כזהבאומנות
 והשומע זר שם והוא חידוע על דמדבר דבנ"ד מש"ל, עפ"י להקל מקום הםחיפוש
 מזו וגדולה קאמר. הנעלם על דוהעי 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 הם 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' אלאיהיה
 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 שיזכיר בעינן לא דבנ"ד לומר דאפשר נלע"דועוד

 ז"ל מוהרי'ש והרכ 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 האהן שזה ונודע נתפרסם שכבר דכיון להתיר טעם הרבוכ'
 בדרך הרוג שראה עייאנאגי שהבחור ולומר לתלות הן שכן וכיון הראמי, דרךהו"י

 דראמי, דרך ללכת מסאלוניקי שיצא נאמנה שידענו ליבלי האיש זה היההראמי
 בנ"ד הכא אוף עי"ש. וכו' מעלמא אתא התוגר שראה שהבחור לומר תלינןולא

 נעלם דרך ובאותו לאיספאלטרו לילך כדי הלך טופוס האהן שזה נאמנהשידענו
 בדרך הוא אשר מהחאג'י ששמעו אומרים ששמעתי גם ומה לעיר. סמוךמיד
 כיון א"כ 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
 על'ש בדרך, ומת לאיספאלטרו שאראי העירה מפה שנסע א' יאודי עלשנשאל
 מחוקק חלקת מהרב שהביא ומה עי'ש, וכו' כר' קי"ל דהא ותו ד"ה ע"גבדקמ"ב
 על'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 כתב וע"כ 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 חידוש על כיאיכרא

 שכ' ע"ג דקמ"ד ב' סי' להרדב"מ אשכחנא בעוניי אני וגם מני"ר, כמ"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 בשםדכ'

 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 להר' 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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 כמה כתבנו דכבר סמיכנא קא בלבד ע"ז דלא ועוד עו'ש. הר' מדברישנסתהע
סניפין.

 ושם שמו אלא הוזכר לא כי הגמ דבזה שכ"ל החיפחש דכשיעשו דינאאיתחוור
 שרייא דא איתתא הכי ובת הכי דבין דמלתא לרווחא וזה סגי, לכ"עאומנותו
 מוצק כראי דבריו כי בעוז חכם גבר הורה כאשר תקנביין די גבר לכללהתנסבא
 איתנהו כאלו ודברים הריקימ. כאחד מורידין ולא מעלין לא אלה ודבריחזקים.
 אל בבקשה ונא בהמחקים. בסוד העומדים ה' ליראי צדיקים גדולים למו"רבמסירה
 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 ממטה צעיר אהשהכ"ד

 כ'ז )יד(סימן

 א' ביום נסע טראבניק עיר תחשב שמואל ב' יצחק שהר' היה כך שהיהמעשה

 ובאותו שעות, חבהטה מהלך לה סמוכה לעיר ללכת א' ערל קיראגי עם ש"השל
 גדול בנהר לעבור רצה עימו שנסע שהיהודי באומרו לעיר הקיראגי חזר עצנ;ויום
 ומיד ותכף ~הר, מעבר יצא והסוס במימ ונחנק הסוס מן ונפל שוטפים מימיושהיו
 וז"ל. בב"ד זה עדות נתקבל ואח"כ מצאוהו. ולא לבקשו יאודימ 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 מירסידימ סוססאבראן
 תומה לפי שורקה לה דימאנדו מי אינגליניאנדו איסטאבאמוס לוקי איןאלגן

 אגוה איני איאוגן סי בוס קי בואיסטארו גידייו אקיל קאבו אל טופאסטהשדיזיינדו

 פואירון לו פואי אנסי קי דירי בוס ייו טורקה לה ריספונדייו מי נו. ייו ריספונדי*
 און אין דיטובו סי דינפואיס אי גהש די מיידו פור לוגאר אין לוגאר דיאיגאנדו
 אל בידו אביר אפואירה מולינארו איל סאלייו קואנדו מוליר די קידא אימולינו
 לה דהשו 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 אבהשלוםחזקיה דיין הי פינטו כהןה ב'בנימין
 דיין הי ברוך חי דוד ב'יוסף
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תשובה

 מארינים עגונה בהיתר תשו' להשיב דנ49אים הפוסקים מס' נודעכבר
 לאור להוציא הלנה בדבר ונותנים ונושאים נשמלה המחוורים דבריםומלבנים
 ז"ל עשאל למוהר"ח חיי סם בס' ונמ"ש לקצר שאמרו מקום זה ענין ואיןצדקה,
 בהרחבה ולתת לשאת אם ני בקיצור ונעשים נגמרים אינן הללו עניינים ני ג"ןסי

 ענ"ז ספרים, מחוסר שאני משום ואי התלמידים עול משום אי ממני נמנע זהודבר
 דבר. יקום פיו ועל וכת' בקסתי משנתי נר"ו מוה"ר ניהו הוא צדיק רצוןלעשות
 הם: ואלו ספיקי ג' בזה להסתפק יש לנאורהוהנה
 שאמרה ממה להעיד דנונתה דנר' מסל"ת חשיבא לא דהגוייה דנראהזג

 דבריה ונו' דירי בוס ייו ואמרה חזרה לא והשיבה ונו' קאבו אלטופאסטיש
 להעיד. נונתה אלא סיפור נמספרת דאינהמוניחות

 דס' מרבוואתא נמה דאינא נודע וכבר ש"ע ולא ש"א ולא שמו לא הוזנר דלאב.
 א'. גם אין ובנ"ד ג' נולהודבעינן

 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 נלום שמעת לא סוסי מעשה וא"ל ינול איני וא"ל א' שיל"א לו שיארוגואמר

 להודיע נרוצה אלא בעלמא, נמספר שאינו הדברים שמורים ניון מל"ת זהדאין הי השיב וע"ז בפרדסו. התוגר הרגו ני דע התוגר אמר דבר שום שמעתי לא*
 אחרים דברים אחר היתה דהשאלה ואע"ג דנוותא. וה"נ עי"ש להעיד מתנויןתהו
 הנז' מוהרד"ך בנידון גם דהא ארונה מעלה זה אין בק"ע שמבו' נמו מספרותשהיו

 בדע"ב מוהרד"ך הר' בדברי שמבואר ונמו הטיל"א, באריגה מספרימ היומתחילה
 ___ ומעתה. ד"הע"ג

 עיגונא בפסק זלה"ה החרי"ף מוה"ר דודאי מרן המיוחד לחד אשנחנאונדו
 לי בושקאבאש קי גידייו דיל אלגו "סופיסטיש הגוי שאמר במי בידי, שישנובנ"י
 איגארון לו אי מאטארון לו אייוס די קואטרו דהיו מי נאדה מוס סאבי נוןרהיו
 נון דישא אגוה איניל פאייארלו די רימידייו אלגון אביאה דישי לי ניריטבהאלה
 הנז' מוהרד"ך דברי והביא הי השיב וע"ז ונו' מאר" קומו איס קי רימידייואיי
 במעשה ז"ל מוהרי'א גבר הורה ונן 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 שנ' הרי ונ' דהרד"ך, מההיא עלה ואתי ונו',מצאנוהו
 דהוי מל"ת חשיב דלא בנ"ד דה"ה ומינה מינה דון א"נ עי"ש. ונו' לזה דומהבנדון
 הרד'ד לדברי נחוש לא אם ואף וז"ל נ' מוהרי"א הר' ני ואיברא שאלה. עלנמשיב
 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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 כנר' ק"ד דבעינן שאלה בלי סתם מת שאומר במי אלא הרד"ך על שחולקמצאתי
 כלום שמעת לא מפלוני לו שאלו כי הרד"ך של נידון באותו האמנם בל',בהדיא
 ואיכא עליו, שחלק בפל 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 מיקרי אי 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, 2,~ון מהמשך וכנראה מסל"ת הוי דלא דהרד"ך כההיאדס"ל
 עובדא, למעבד הגבוהים ההרים בין ראשו להכניס רקיע ומזון ספין מאן וא"ככן,

 העניה זאת דבריו לפי א"כ ז"ל. החרי"ף מ"ד מוה"ר את"ד חמור בעניןוכפרט
 העיגון. בכבלי 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 מוחרי"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 וכברעי"ש,
 דכל דבריו על ונפלאתי תמהתי הקטן ואני וכו' כמוהרי"ט החה"ש תשו' עלאשיכ
 היינו אם ואף וז"ל: שם כ' 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' השב ובזה סע"א.בדע"ג
 נראה עכ"ז עיש"ב. טפי גרע שמעתם לא ד~עאלת וכו' גרע הכא קולכשהוציא
 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 מוהרי"ט סובר זה למובחאפילו
 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 בא לא ומוהרי"ט לקמן. עוד שיתבאר וכמוחידוש
 כמספר לפניו בק"ד הגוי דברי באו שלא דכל ומהפוסקים מהש"ס במהשורלהוכיח
 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.כתשו'
 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 דבריוהקרים
 לא כמספר שיהיה שצריך שבנה זה יסוד דעל דבריו פי' עכ"ל. וכו' דבריו כלהולך

 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 כדע"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 מוהרר'ט לס' א"כ חולק. וע"ז וכו' מסל"ת חשיבי דלאהאשה
 מסל"ת.דחשיב

 בדמ"א הרא"ש דברי בזוכרי המתחיל ז' סי' 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'
 מדכרי 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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 אסימן

שאלה

 בסוף דבש או וצוקר מקמח העשויין מתיקה מיני לפניו שהביאומי
 מידי דהוא ביון דילמא או כפירות, ברבה צריכים אם הפירות, עםסעודתו
 ושכמ"ה. א"ח תודיעני ברכה, א"צדמיזן

תשובה

 תמן ע"ב, דמ"א דברכות סוגייא לנו הבאת ראו הראשון האותקול
 וכו' הסעודה בתוך הסעודה מחמת הבאים דברים הילכתא פפא א"ראיתמר

 דהרב כתבת ושוב רש"י, על התוס' שהק' ומה הסוגייא על פירש"יוהבאת
 על מברך 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
 בתמא"ב 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', הרבכונת

 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 הילבך שכ'רש"י

 אדברי קאי דרש"י דיקדוק, זה אין עכ"ד לפת שלא אעפ"י משמעשהביאו
 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 שהביאו דהכונה בדבריו, התו'שהביאו

 הספר. מןחסר
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 שמועה שהכיא כחידושיו ז"ל הרשכ"א עינינו למאור הרכתי חזוןואנכי
 ליה, איצטריכא לא זו ופיסקא וכתכ: רש"י, כדרך דרך הא' וכדין דר"פזו

 משום אלא כסוף כין כתחילה בין כלומר וכו', העיקר על מכרך היאדמתני'
 דהא תימא דלא פירוש כסוף בין כתחילה כין שכתכ זה והנה וכו'.אינך
 אחרונה מכרכה הוא הטפל את דפוטר דהא הו"א ממתני' דאי ר"פקמ"ל
 על מכרך דקאמר דמתניתין דליתא, אחרונה, מכרכה אף דפוטר ר"פוקמ"ל
 ככ"י למרן ועיין קאמר, אחרונה מכרכה דאף להדייא משמע סתםהעיקר

 פשוט דזה ז"ל מרן עליו והשיג זה, כצ"ע שהניח מהכלכו שהכיא רי"כסי'
 שר זכר לא איך תימא והוא ר"פ, מדברי ונסתייע אחרונה מברכה אףדפוטר

 בהדייא. כן שכ' הרשכ"אדכרי

 למיפטר ראיה אין העיקר על דמכרך דממתני' דס"ל הכלכו לדעתוהנה
 דר"פ בפשיט' רש"י לדעת לתרץ יכולים היינו לכאורה אחרונה, מכרכהגם
 הכלכו. לדעת אפילו נראה אינו לענ"ד אמנם הכלכו. מס' לאפוקי קמ"להא

 כהדייא ר"פ כדכרי פשוט דזה ז"ל מרן עליו שהשיג מה נכארותחילה
 דמכאן סוכר דהכלכו נלע"ד לכן פלא. דכר והוא אחרונה מכרכה גםדפוטר
 מחמת שהוא דכל משום אחרונה כרכה גם דפוטר שאני דהכא ראיה,אין

 שכן לך תדע וטפל, עיקר משום ולא פוטרתו וכהמ"ז כמזון חשיבהסעודה
 רוכ שפירשו הסעודה מחמת שלא הכאים בדברים שהרי האמת:ווא

 אלא ליפתן משום ולא הסעודה באמצע הבאים פירות שר"להפוסקיט
 לפת, טפילים דאינן ואע"ג לאחריו, ולא לפניו לברך צריך בעלמאלקינוח
 ללפת בבאים כ"ש כהמ"ז, לענין כמזון הו"ל אתו סעודה דבאמצע כיוןמ"מ
 מכרכה הטפל את פוטר אינו עיקר כעלמא אי אע"ג לאחריו ברכהדא"צ

 לתרוצי ליכא תו כזה אנחנו כנים ואם הכלבו, דעת כנלע"דאחרונה,
 שלאחריו מדין כמכ"ש אתי דזו ג"כ, אחרונה מכרכה דפטור ר"פדקמ"ל
 וקלסה. זה שתי' כעת לי שנזדמן ברכות על שיטה יוסף עץ כס' 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 וכזה לפת טפלה הוי סעודה בתוך דאכולמידי
 גופא דהיא ופי' התוס', מקו' נשמר דרש"י אלא מוכן 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 והרחיכ זו בדרך דרך ז"ל הרשכ"אאמנם
 דעתו, בטלה שלפת דזה הו"א הפת את ללפת דרך שאינן כיון סד"אליה,
 התו' שהק' מה מעתה ליישכ 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 דריכותא שביארנו מה לפי אמנם פת. אוכל אינוהייו
 שכא יין מעתה טפל, הוי טפל להיוח דרכם שאין רברים דאףלהשמיענו

 משום הברכה רטעם ס' שהיה אלא טפל, שחשוכ ליה פשיטא המאכללשרות
 פת ניפטריה נמי יין קשה ר"פ דכרי לפי ועכשיו טפל. להיות דרכוראין

 ק"ו דמאי תיקשי דאכתי ליתא, ולענ"ר עי"ש. בתי' הר' כונת וכ"ןודו"ק.
 דמלבד יין משא"כ ללפת, דרך שאין אלא איירינן לפת דמלפת כמידידאנן
 דט' דאמרינן דהא ועוד ודו"ק. בהרא"ש ועיין מלפת, אינו גם דרךדאין

 בלא לשתותו דרך אין דאדרבה כלל, ליתא הא טפל להיות דרך אינודיין
 א"ה. ד"ה התו' כמ"שסעודה

 "הכיאו היא. מתני' נמי דהא לכאורה ק"ל ז"ל הרשכ"א תי'ובעיקר
 אין דפת ואע"ג הפת". את ופוטר המליח על מברך עמו ופת מליחלפניו
 אבל פת לאכול דרך מליח דכשאוכל דלק"מ, וי"ל לעולם. טפל להיותדרך
 זו קו' על לתרץ מ"ש לתרי"ו ועי' וכרור. הפת עם פירות כשאוכללא

 להאריך. ואין במלחמותולהרז"ה

 הדברים זה בדין ר"י בשם פי' ז"ל פירש"י על שהק' אחר רכ"הוהנה
 הסעודה מחמת לכא הרגילים דברים דהכונה הטעודה מחמתהבאים
 טעונים אינן קדרה מיני וכל ודגים כשר כמו הפת, עם לאכלןשרגילין
 התו' מדברי להוכיח ואין עכ"ל. בפ"ע הסעודה בתוך אכלם אפילוכרכה

 פת בלא לאכול רוצה ואח"כ הפת את ללפת פירות לו כשהביאו דסובראלו
 שבאו פירות דר"ל שפי' כפירש"י בפשיטות פי' מדלא ברכה, דצריךדסובר
 פת כלא כשאוכל אף ר"פ איירי היא מתני' דלפי' עליו דקי"ל ולמאיללפתן,
 מעיקרו מפירש"י דניידו וממאי ללפתן, עיקר דהוו כיון ברכה בעודלא
 נטו והם והמרדכי הרא"ש נטתפקו שכזה ברכה, בעו דכה"ג דס"לנאמר
 דאה"נ די"ל ליתא, עי"ש. ליפתן עיקר דהוו כיון ברכה בעו דלאלומר
 כן פי' שלא ומה הרא"ש, כדעת כרכה א"צ דככה"ג סוברים ג"כדהתו'

 נכנס דזה ברכה דא"צ פשיטא דבכה"ג או מתרתי, חדא הוא ר"פבדברי

 דבריו כטוף בחי' הרשב"א וכמ"ש טפלה, ועמו עיקר שהוא כל דקתניבמאי
 התו' מצי דהוו דאה"נ לומר נוכל או אר"פ. ק"ל הוה אכתי וא"כעי"ש,

 ודברים רגילים שר"ל הבאים הדברים ליישב רצו דהם אלא כן,לפרש
 אם אף ברכה א"צ בזה איירי דבהא וכיון ודגים, בשר כמו הםהרגילים

 ודו"ק. באים הם פת דמשום כיון פת, בלא כלל אוכלאינו

 שכתבו בזה הדין יהיה מה רש"י לשיטת הוא לכרורי דאיכא מאיברם
 בעו דלא להתו' מודה האם הטעודה, מחמת לבא הרגילים בדבריםהתו'
 דזייני קדרה מיני או דייסא כשיהיה והנה לדעתו. ברכה צריך אוברכה
 הסעודה מחמת שלא שפי' במה כמבואר כרכה בעי רש"י דלדעתפשיטא
 וכו' ברכה טעונים וכו' למזון ובאים ליפתן שאינן ותרדין וכרוב דייסאכמו
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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 כרוב דייסא שהם אלו דברים שמביאים דהעולם רש"י דכונתוי"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 ברכה. בעו לאטפלה
 עוף בשר שהוא ופרגיות ודורמסקין כרוב שהביאו קפרא דבר במעשהע"א

 הסעודה מחמת שלא אלא הפת את ללפת באים אינן הללו ודבריםפירש"י
 למה מברך, לפת שלא כל ללפת הבאים בדברים דאפילו איתא ואםעי"ש.

 רגילים היו שאם ודאי אלא פת, בלא שאוכל דאיירי ב*שיטות פירשלא
 הבאים בדברים פירש"י לא למה לפי"ז להק' ואין ברכה בעו לאללפת
 די"ל התוס', כמ"ש לפת שלא ואעפ"י ודגים בשר דר"ל הסעודהמחמת
 אפילו הפת את ללפת הבאים דברים כל ר"ל הסעודה דמחמת ס'דרש"י
 שאינן כיון ממש מלפת כשאינו מברך אינו וע"כ בהדייא, וכמ"שפירות
 אף מברך אינו נינהו מזוני ולאו ללפת שדרכם דברים אבל ללפת,דרכם
 לפת.שלא

 צריך פת בלא לאבול רוצה ואח"כ הפירות על סעודתו דקבעוהיכא
 בעד לתרץ חפץ הרב שפי' מה דלפי אמת והן רש"י, לדעת דינו מהלבאר
 לעיל כת' כבר אמנם ברכה, בעו דלאו מפורש הדבר לעיל כמ"שרש"י
 ממש, כשמלפתין איירי דרש"י אלא ברש"י רמז מזה דאין דחוקיםדדבריו
 כולה כשאוכל דאף מינה עדיפא פי' מדלא להיפך להוכיח אין דמ"מאלא

 רש"י דמדברי באופן לעיל, ובמ"ש ליפתן שהוא הסעודה דמחמתולישנא
 לזה. ברוראין

 הסעודה מחמת שלא הבאים דברים שהוא דר"פ הב' לדין נכאמעתה
 למזון ובאין ליפתן שאינן ותרדין וכרוב דייסא כגון ופירש"י הסעודהבתוך

 ערוכה מסוגייא עליו הקשה ורב"ה וכו', לפניהן ברכה טעוניםולשובע
 מעשה וב"ש בגמרא ואמרינן הפרפרת את פטר הפת על בירך לק'דאמרינן
 שפירש לשיטתו אזיל דרש"י שתי' הנז' יוסף עץ להרב וראיתי עי"ש.קדרה

 קדרה מעשה הני דוקא דמשמע וטיסני טרגים חלקא קדרה מעשהכמתניתין
 מחשאר רק הקמח מן דאינו י"ל דייסא ומ"ש ותרדין כרוב דייסא לאאבל
 לשיטתו אזיל דרש"י קאמר דמאי שחר להם אין דבריו ולכאורה א"דדברין
 וכו' חלקא הוא קדירה דמעשה בזה ימאנו לא התו' דגם קדירה מעשהבפי'
 וכו'. 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 לאבול 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 דנהטמעע"ב.
 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 ברובלאפוקי
 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 במבתשת העשויין חטים ר"לדדייסא
 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 קדירהומעזה
 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 בדייסא גם הרי ללפת כשבא דאיירי לומר נפשך ואםעי"ש.
 בפת דאכיל מאן דאיכא בהדייא חזינן בדייסא 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 אסיפא 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
 אסיפא א"ד דקאמר הב' בצד לדקדק יש ותו פוטרו. אינו פת כמווחשוב
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 קדירה מעשה אבל הפת את פטר לא הפרפרת על בירך ת"ק דקאמרפליגי
 דמ"ק לומר תיתי מהיבא הפת, את פטר דלא דקתני דביון לדקדק וישפטר.

 א"ב מפרפרת, עדיף קדירה דמעשה בפשיטות הא' בצד דאמר ביוןפטר,

 ליה אתייא דלא י"ל ולזה החשוב. שהוא קדירה מעשה דפטר נאמרהיבי
 פטר דפת דביון דהיינו פת, לגבי אלא דפרפרת במב"ש קדירהמעשה
 אבל מזון, שהוא קדירה מעשה את שפוטר ב"ש מזון שאינו אעפ"יפרפרת

 למעשה הפת עם שייבות יותר לו שיש אלא מפרפרת חשוב שהואלא
 מפת יותר קדירה מעשה את שיפטור לומר שיש והס"ד מפרפרת,קדירה
 לעולם דהפרפרת דביון טעמא, היינו הפת את פטר לא דפרפרת די"להיינו
 פרפרת טפל דאינו קדירה למעשה אבל פטר לא זה מפני הפת לגבי טפלהוא
 הבעייא. לפרש בנ"לפטר,

 נבון על יבא ובזה הסוגייא בפי' איתו אחרת דרוח נלע"ד לרש"יברם

 נבאר ותחילה עלה. דאתאן ז"ל התו' קושיית לתרץ וגם הבעיאצדדי

 היו נוהגים פי' במתני' היין על בירך בד"ה והנה מהו. פרפרת פי'לרש"י
 להמשיך פרפראות לפניהם ומביאין ובו' לשתות יין בוס אבילה קודםלהביא
 איפשר איך דלפי' מבוארת והקו' עי"ש, ובו' ודגים פרפראות בגוןאבילה

 וזה שהבל ברבתו דזה ביון המזון שלאחר יפטר המזון שלפנידפרפרת

במ"מ.

 דיעבד במו דחשיב דאיפשר שתי' של"ד הבהיר בס' מ"ז למוה"רוחזינא
 פסק יו"ד סי' בתשו' יעקב זרע והרב עב"ל. בדברו נהיה בשהבלדנפטר

 יוצא בדיעבד דהא המוציא הפת על יברבו לא דא"ב מתמיהין דבריםדהן
 חשוב דפת מפת קו' דמאי תמוהים דבריו אדרבא ולענ"ד עי"ש.בשהנ"ב

 את ופוטר העיקר על מברך תנן ואנן טפל, הוא פת לגבי ופרפרתמפרפרת

 חד דליבא בפרפראות משא"ב העיקר, את ופוטר הטפל על מברך לאהטפל

 בסמוך. וע"ע האחר את פטר חד עיקר וחדטפל

 מ"ש דאישתמטיתיה נראה דלבאורה הקושיא הרמ"ז על אין לענ"דברם

 שוות, בשברבותיהם מחלוקת דקאמר עולא דברי על ע"א דמ"א לעילרש"י

 חבירו את פוטר אינו פה"א על בשבירך מינים דבב' בהדייא פירש"ישם
 ראיתי עוד ודו"ק. שהבל בבירך הבא וה"ה בדיעבד, אפילו בפה"עשהוא
 והרבה רש"י בעד ליישב יהושע פני בס' מ"ש שהביא יעקב זרעלהר'

 מאחר מ"מ רש"י בעד ליישב בראש מקום היה לענ"ד בי ואף עליו.להשיב

 ואחר וצ"ל בספרים נפל שט"ס הרב בדמסיק עיקר נראה לענ"דבי

 ואף שהזביר, הפרפראות והיינו לא ותו פרפראות ואובלין יושביןהסעודה

 מוברח. נראה הדבר הספרים לשבש קשה הדברבי

 ואף הרי"ף סביב אשר מרש"י נסתייע וגם הרב שהבריח מה מלבדוהנה



175 אסימן

 משום כיסני שהם לומר דא"א להכריח נלע"ד עוד עצמו. מרש"י אינוכי

 בההיא' ולעיל בהמ"ז. קודם אותם אוכלים אלו שפרפראות כאן פי'דרש"י

 לאחר פירש"י בכיסנין הבאה פת ד"ה וענבים תאינים לפניהםדהביאו
 רש"י גירסתינו לפי וא"כ וכו' כיסנין להביא רגילים היו ובהמ"זאכילה
 בהמ"ז קודם שהיו דמתני' פרפראות הני ודאי אלא אדידיה, מדידיהסותר
 וכן לעיל. כדפירש"י בהמ"ז קודם לאכול רגילים היו שהם כיסניןאינו

 כגון וכו' המזון לפני פרפראות מיני אוכל היה וז"ל שפי' לריא"זמצאתי

 היה וכן בסעודה, ליבו להמשיך סעודתו קודם ירקות מיני או מגדיםמיני
 שלפני הפרפרת על בירך אם זה הרי הפת לקינוח סעודתו לאחראוכל
 ואם וכצ"ל: ט"ס יש לשונו ובסוף המזון, שלאחר הפרפרת את פטרהמזון
 עב"ל. וכו' בפה"א צ' שהיה כגון שוות ברכותיהם שאין מינין שניהיו

 מפרש נמי דרש"י לומר דוחק אין לריא"ז בהדייא זה פי' שמצאנוומאחר
 דגים שהם המזון ושלאחר המזון שלפני בפרפרת אומר אני כ"ז ומיהוהבי.

 הפת על בירך דתנן במאי אבל ולקינוח, האבילה להמשיך שבאיםופרגיות
 דקתני הפרפרת את ופטר דמזון, במידי דאיירי אה"נ וכו' הפרפרת אתפטר
 פוטרו הפת דמזון מידי אפילו שאז הפת, את ללפת שהביאו טעמאהיינו
 יעקב זרע בהרב דלא הסעודה מחמת הבאים דברים ד"ה לעיל רש"יכמ"ש
 איך דא"כ ופרגיות, דגים מתני' דכולה פרפרת דלפירש"י מדבריושנראה
 קושיית גם ל"ק ובזה כדאמרן ודאי אלא קדירה מעשה דפטר הש"סקאמר

התוספות.

 דפליגי נאמר ואם פליגי, ארישא ב"ש הש"ס דבעי מאי לפרש נבאובזה
 את פטר הפת על בירך 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"ב פוטר הפת זה מפני טפלדפרפרת

 הפת את פטר דבשאמר זה יסוד להניח אנו מוכרחים כן פליגי ארישאב"ש

 שהוא הפרפרת על בירך דקאמר פליגי אסיפא דילמא או מ"ק, במב"שאתי

 פטר למ"ק אבל ממנו, חשוב שהוא הפת את פטר לא ואעפי"כ דמיזןמידי
 הפרפרת את פטר הפת על דבירך רישא ולפי"ז שוות. וברכותיהם הםדשוין

 המוציא בברכת נפטר אינו פת כמו ומזין דחשוב כיון מ"ק, לא אבלכפשוטו
 הפרפרת על כשבירך אבל במ"מ, שהוא הראויה ברבתו לברך צריךאלא
 דב"ש בתרא כלישנא תפס ר"פ דברי בפי' ז"ל ורש"י מ"ק, פטרבמ"מ
 כשבא אלא מברבה נפטר אינו סעודה באמצע דמיזן ומידי פליגי,אסיפא
 לי והיה המפרשים שהאריכו מה עיני ראתה כבר והנה כנלע"ד. ממשללפת

 מרכבת להרב ועיין מסכים, הפנאי דאין אלא דבריהם, על ולעמודלהאריך
 הרמב"ם לדעת מתני' שמפרש ה"ו פ"ד ברכות בה' ח"ב אשבנזיהמשנה
 ודוק. עי"ש התו' קו' ל"ק תו כן מפרש היה רש"י ואםכבא"ח,

 ורוב דהתו' אע"ג וז"ל: דינא לענין שכתבת למה אליך אשוב שובמעתה
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 מדברים חשוכים ומ"ק דדייסא מרנן וסכרי ז"ל רש"י על חלקוהפוסקים
 כיון ברכה דבעו מודו בנ"ד מ"מ ברכה, בעו ולא הסעודה מחמתהבאים
 את"ד. פירות כמו הו"ל לקינוח אלא סעודה עיקרדאינן

 טעמא דהיינו ז"ל כהרא"ש בהדייא דמבואר הדכר נכון אמת הןוהנה
 לקינוח שהם לנ"ד ומינה סעודה, עיקר דאינון משום הוא דייסא פוטרדפת
 שאכל כיון כרכה כעי דלא לומר בכאן לצדד דיש מאי אמנם כרכה.דבעי
 ואח"כ ללפתן ופירות פת שאכל כמי הפוסקים שכתכו כמו המיןמאותו
 ה"ה וא"כ המין. מאותו שאכל כיון ברכה בעי דלא פת בלא פירותאוכל
 לבסוף מתיקה מיני כשאוכל כמ"מ, שכרכתו קדרה מיני כשאכלהכא

 סעודה. דאמצע קדרה במיני דנפטר נראהלקינוח

 שעשה דכיון דפירות טעמא דהיינו כלל דומה אינו דייקינן כדאמנם
 דחשובים כרכה בעי לא פת בלא שאוכל מה אף סעודה עיקר אלולפירות
 ולאו סעודה עיקר עשאן דלא מתיקה מיני בהני משא"כ הסעודה,מחמת
 הרב"ד כתב מינה ועדיפא ז"ל, הרא"ש בל' וכמבואר חשוכ הסעודהמחמת
 חיים פירות אוכל ואח"כ לליפתן מבושלים פירות שאכל כמי קס"חכסי'

 ע"ע, לקינוח דאלו כיון המין מאותו שאכל אף ולברך לחזור דצריךלקינוח
 שאכל אף נמי בנ"ד וא"כ ע"ע, ברכ"י כס' עינינו מאור הרב הסכיםוכן

 הוא דינא לקינוח בסוף כשאוכל סעודה באמצע ולשובע למזון קורהמיני
 סימן בכ"י מרן ומביאו לקט שכולי להרב בהדייא מצאתי וכן ברכה.דישא
 סעודה קבע אם ככסנין הבאה ופת ולחמניות דארעא כוכא על וז"ל:קס"ח
 ע"כ. במ"מ עליהם מברך סעודה לקינוח מאלו לו הביאו ולבסוף הפתעל
 ע"ז דחלוק כסוגיין בחידושיו הרשב"א מדברי נראה דלכאורה אמתוהן

 ברכה טעונים דאינן הסעודה בתוך בכיסנין הכאה דפת בהדייאשכתכ
 לקינוח כשבאו איירי לא דהרשב"א לענד"ן מ"מ עי"ש, נינהו דמזוןמשום
 המזון לאחר ככאים הו"ל לקינוח וכשבאו ולהשביע, למזון אלא פירותכמו
 וש"ר ודו"ק. ועי"ש ברכה דצריך לקינוח שהם דכיון בהדייאשכ'

 כהרשכ"א, קי"ל דלא וכתכ מזה שנרגש כ"ב ס"ק קס"ח בסימןלהרמג"א
 מתיקה מיני דכל כמ"ש הסכים הוא גם לדינא ומיהו כמ"ש.ולענד"ן
 וצ"ב. פירות כמו דינם לקינוחהבאים

 דכל שהכריע שם בנמוקיו מרככה דגול בעל להגאון ראתה לו עיןאמנם

 פת נקראים אם מחלוקת בהם דיש כס"ז שם בש"ע השנויים מתיקהמיני
 ולא לקולא למיזל לן אית הסעודה כתוך כשכאו א"כ גמור, פת אוהבב"כ
 הבב"כ פת על לברך ואין המוציא, בב' ונפטר גמור פת הוא דדילמאיברך

 דפת י"ח ס"ק במג"א ומכואר לכ"ע, הבב"ב פת כשהוא אלאבסעודה
 הסכמת זוהי עי"ש הקמח מן מרובין והתבלין כשהדבש הוא לכ"עהכב"כ
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 הביאו הסעודה בסוף דאם ז"ל הרב דברי לפי העולה הכללא"כ
 חשוב' אם מחלוקת שיש רוסקיטאס מיני וכן קמח שרובן וקופיטהגינטיקוש

 דדילמא לקולא, למיזל לן אית הסעודה בסוף אותן כשהביאו הבב"כפת
 יאכלם לא או יברך, ולא המוציא בברכת ונפטרו פת דחשיבי במ"דהילבתא

 דלכ"ע ותבלין דבש רובן מתיקה המיני יהיה ואם הספק, מן להסתלקכלל
 הנלע"ד זהו פירות, בדין לפניו ברכה דצריך פשוט זה חשיבי הבב"בפת

 אלו דינים לברר צריך והיה הוא להאריך שאמרו מקום דזה ואע"גכעת.
 דין הפנאי ולאפס בידי מצויים הספרים אין כי להיות מ"מ הבב"ב,דפת
 אלדים למשה תפילה תשוב, חיבי על ותפילתי האומר בקצירת לבאגרמא
 הימים כל תמיד ויראתו אהבתו בליבך ויטבו בעדך ויגן רע מכלישמרך
 כירה, אפר מועט אדם הב"דביר"א.

 לועז. מעם בס' מצאתי אחז"רואת"כ

 בסימן

שאלה

 שעושים הקפות של או קברים של ח"ק על צדק אנשי ישאלושאול
 ורוצים חיל אנשי קמו ועכשיו אלו, במצות שנים מבמה שהחזיקול

 כיון בידם למחות יכולים אם כמעשיהם, ולעשות מצוה לדברלהשתתף
 כשאינן להסתפק יש במצות חזקה שיש ואת"ל במצוה, החזיקושכבר
 יכולים אינם בזה גם אם החזיקו, אשר הראשונים במצטרךעושים

 ושכמ"ה, מידםלהעבירם

תשובה

 אחד במצוה שהתזיק למי דהיינו במצוה חזקה יש אם לעניןהנה
 שבקדושה הא' פוסקים. מכמה וכמתבאר חזקה דיש פשיטא ממנולהעבירה

 וביתו בהב"נ לעשותו בביתו שהחזיק מי על קי"ג בשורש מוהריק"והוא
 אליו פתוח ושורשו עיש"ב. ממנו להעבירו יכולים שאינן יקרא, תפילהבית
 מפני ישן בבית דמערבין במתני' הניזיקין בפ' התלמוד בים אדיריםמים
 עי"ש, קנ"ג סי' בא"ח דמוהריק"ו להא מרן ופסקו עי"ש, שלוםדרכי



 יועץ פלאשו"ת178

 גסימן

שאלה

 האתרוגים היו לא התקע"ד שנת הזאת בשנה כי היה כר 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
 בדבר ונתנו ונשאו עירנו חכמי נתוועדו בפרק וכו 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 במראית חכמים שאשרוקול
 לו באר די די הן ומבארו 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 דחביב 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 בנ"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 כעלמא לסניף אלא איצטריך לא דהא ז"ל מז"ה כדברידמכואר
 ז"ל. גדליא למוהר"א תשו' בסוף וכמ"ש פשעו דלא כיון הואראיותיו

 שלחו החג שכתוך איירי ז"ל מז"ה כנידון כי לחלק דיש כת"ר כתכתו
 ולא החג כא שככר איסורא איתחזק וא"כ האתרוג בשכיל לראגוזההשליח
 שבא דעד ואיפשר סוכות מערכ יצא דהשליח כנ"ד משא"כ אתרוג להםהיה

 דא לענ"ד כזה וגם ע"כ. אחר ממקום אתרוג להם בא כבר למח"קהשליח
 שישלחו ובקשות תחינות כמה באגרת כת' שהם כיון דודאי היא, חדאודא
 נאמנה שידעו ודאי היינו מצאו, שלא אתרוג כלי שנשארו האתרוגלהם

 הסמוכות המקומות לכל שלחו שכבר דהיינו אחר ממקום תקותםשאכדה
 דכריך ולפי היקכ. מן או הגורן מן להם יבא ומהיכן מצאו, ולא ובקשולהם
 היו ראגוזה ק"ק שעל כשאלה דכ"ת דאע"ג הכי לימא דעז"ה בנידוןגם

 רגילים. היו דמשם אלא לכא להם א"א אחר דממקום למימרא לאוסומכים
 דמאי כת' סאראיי ק"ק פשעו דלא לומר כשבא התשובה כתוך דהריתדע
 השליח שהגיע דעד נימא א"כ וכו' הערים לכל כתכ הרי למיעבדהו"ל

 אחר. ממקום להם בא כברלראגוזה

 א' יום קיימו שכבר איירי ז"ל מוהרי"ט כנידון כי לחלק כת"ר כתבתו

 מצוה עקרו אחריני יומי דידהו לגבי העיקר שקיימו וכיוןדאורייתא,
 וחייך דרבנן הוי לתרוייהו א"כ היה, שבת א' דיום כנ"ד משא"כזוטרא,
 כשכאים דאורייתא המצוה שקימו מפני וכי תמוהים ובעיני א"דקידמים,
 אחת מצוה שקיים מי דבריך לפי א"כ שמה, יקרא זוטרא דרבנן מצוהלקיים

 דזה לומר נוכל יחדיו, אחיו עם דרכנן מצוה לקיים כא ואח"כדאורייתא
 מצוה לו יקרא קיים שלא וזה זוטא מצוה לו יקרא דאורייתא כברשקיים
 פשוט הדבר אמנם ודו"ק. ל"ש ה"נ הפסיד זכר שהוא בשביל וכירכא,
 פשוטה מז"ה וכונת ממנה, גדולה שהוא האחרת נגד אלא יקרא לאדזוטא
 ונמצא כלל, קיימו שלא הנהו לגבי זוטא מיקרו העיקר שקיימודזה

 כ"א מקיימים אינן ואלו דאורייתא כעין שהיא מצוה מקיימםדכשנגדם
 כעין שהיא המצוה כ' ביום קיימו שככר כיון ל"ש ובנ"ד דרכנןמצוה

 וע"ע ודו"ק, גדולה הו"ל קיימו לא וכשנגדם דא' לתשלומיןדאורייתא
לקמן.

 יש וא"כ מהק"ק האתרוג היה מז"ה בנידון כי לחלק, דיש כתב רכעואת
 דאורייתא ואתי דרבנן הימים כשאר לולכ ונטילת דאורייתא ג"ח כילדון
 עיר ועניי דענייך אומר קהילנו מיחיד דהאתרוג בנ"ד משא"כ דרבנן,ודחי
 קאי, אעיקרא חוטרא דשדי אומר אני בזה גם עכ"ל. קודמים ענייךאחרת
 ג"ח יותר א"כ ימים מקצת כבר שקיימו היכן מ"מ קודמין דענייך אמתדהן
 העיר קודמין יותר שכן וכיון כלל קיימו שלא האחרת העיר עםהוא

 יהיו שלא מזה גדול ג"ח לך ואין הטהור כל' מוה"ר שדקדק וזהוהאחרת,
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 קשה מז"ה על דגם עצמר 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 בבל 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, אחן 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 עכת"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 חילימו 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 חברכות אם לן איכפתומאי
 והגע זוטרא. סאראיי ולבני היא רבא איספאלאטרו ק"ק לגביוהמצוה
 סאראי ולבני גמורה דאוריי' מצוה לחם היה איספאלאטרו בני אםעצמך
 ל"ש ה"נ נפישי דברכותיהם אף לסאראי איספ' כני 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 וכתב כת"ר מצא פתוחפתח
 כזה נדבר )ולק' יצחק, פחד הרב משם הד"ט עיקרי בס' כמבואר דמה"רעליה
 ק"ק ר שהר"ר מ"צ על ראשון על וצ"ע ממך, נפלאו הרב דברי כי ושדבס"ד(
 דלא דהיכא 2וכעירובין ושבת בריש התו' מ"ש עפ'ע סאראי לק"ק לשולחוראגוזה
 כת"ר כתב וע"ז בנ'ז, וה"ה חבירך שיזכה כשביל חטא לאדם אומריםפשע

 שכן אמת והן פשע ללא פשע כין חילוקא האי עיקר דתפש נראה מוה"רדמדברי
 הך הביאו לא רפ"ח 4ובפסחים 3בבתרא התו' הרי מ"מ מקושת, ברוב התו'כתבו
 יהי לו דהן זו, היא השגה מה ידעתי ולא עכ"ל. שאני רבא דמצוה וכתבותי'

 קמןכשבת דאיתא כרובא מ"מ דפשע, תי' עיקר עשו לא ובפסחים דבבתראכדבריך
 אף לענ"ד כי ועוד עדיף. ורובא הכי ס"ל ע"ב דמ"א ובגיטין ובחגיגהובעירובין
 דלפי מאד פשוט הדבר בפסחים, תי' הא4 ס"ל דלא לומר הכרח אין ובתראמפסחים

 רבא דמצוה בפשיטות תי' ע"ז וכו' אומרים וכי רבו את דכופין מההיא שהק'מה
 כמו דכותי משאר מקשו כי אמנם בשבת. גופא תירוצא האי שתי' וכמושאני,

 הכרח אין נמי דבתרא ומתו' פשע, ללא פשע בין לחלק צריך אז בשבתשהביאו
 דמצוה ר"י בשם תי' דכופין ההיא על דכשהק' שכ' ע'ז והוא תי', האי ס"לדלא
 פשע בין לחלק צריך אז יבלת לו שעלתה דכהן מההיאר מק' כי ואולם שאני,רכה
 דידיה ר"י דסותר גדולה קו' לך תיקשי דאל"כ לאומרו, נוכרח וזה פשעללא

 ר"י בשם כותבים ובבתרא דפשע חילוקא קאי ר"י בשם כתב דבעירוכיןאדידיה,
 אדידיה דידיה סותר ר'י דאכתי לפי"ז להק' ואין כדאמרן. פשוט א"וליהפך,
 דגם דאה"נ ל"ק כן, כתסמע לא ובעירובין רבה מצוה דפסח לעשה חשיבדבבתרא
 וצריך יבלת לו שעלתה מכהן ק' דעכ"פ כיון אלא זה, לומר יכולים היובעירוכין
 מחתא. בחדא הכל תי' אחר כעניןלתרץ

 דעשה שכ' דבתרא רב"ה דברי בפי' שהארכת מה הלחץ את ראיתיוגם
 המאירי דברי עפ"י לפרש כת' ותחילה ריבותיה, מאי רבה, מצוה הוידפסח
 שהלכת מקום באותו פ' באותו במסקנא בש"ס אינו המאירי הרב דיןכאילו
 א"צ לענ"ד ובזה התוס', דברי פי' ועפי"ז המאירי. כדברי חפץ דכרילמצוא

 רבה מצוה ליה דקרי לפרש איפשר א"נ ומ"ש כלל. דליתא דברורלהשיב
 ומילה, זה זולת שבתורה עשין בכל שאין מה כרת דחיוב עשה שהואלהיות
 הוא זה ופי' ע"כ. הלוים דהתקלקלו בההיא ור"ה דביצה מתו' דכ"נוכתבת
 כרת, החיוב הוא עשין משאר קנה מעלה מה דס"ס לענ"ד תבליןמחוסר

 לידי יבא שלא כדי בשבת זוטא איסורא יעכור לא למה קשה אכתיוא"כ
 התו' דברי לפרש דעתי על ועלה ודו"ק. מכרת דחמיר סקילהאיסור

 דמשום דאף הכונה שרי רבה מצוה דמשום לומר דכונתם ההשקפהבתאילת
 רבה, מאיסורא עדיף רבה מצוה מ"מ זוטא, לאיסורא שרינן לא רכהאיסורא

 דאפילו סוברים ויש תעשה, לא ודוחה עשה אתי כעלמא כדאמרינןוהיינו
 איסורא דמשום אף וא"כ כזבחים, התו' דעת והוא דחי כרת 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 כשנעריר 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"ב האיסור, מניעת אלא אינו  דהתם התו' בונת פשוממשנלע"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 לבאן ריב"א דברי רסמבו במאיכונתם
 בעי מאי תיקשי לפי"ז א"ב זוטא, איסורא לעשות שרי האיסור שיעשההוא
 מההיא תיפשוט הש"ס, כרמוקי 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 רריב"א ההיא להביאהוכרחו
 פעם דע"כ כיון למידק איכא ומעתה פשוטה. כונה נראה זה עצמולמדביק
 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', רוכתא 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 רכבר רמפני 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 לארם אומרים אין גונא  רבכל 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 ועור 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



183 גסימן

 דבריהם ובבלל שבועות הלבות בריש המלך שער והרב שמיני פ'יעקב
 דבראש יעקב שארית הרב בדברי ובפרט בדבריהם, היטב במבוארדבריך
 האחרונה. קושיתך דבריו ובסוף א' בקו'היא

 ז"ל חיד"א מוה"ר עט"ר הטור הוא ותעצומות בעוז חבם באובבר
 הנשאר שבן וביון מו' דברי לישב ובתב עינים פתח לעינים הבהירבספרו
 אני גם אענה בזה, לה וב' טרח שבת"ר מביון אמנם בזה, עוד לדבר מהלנו
 טרח שבת מסבת בריש הבהיר בס' ז"ל להרב ראו עיני והנה חלקי.בזה

 תמיהי רוב יסתלקו דבזה וסיים מוהריב"ל, דברי ליישב ובתברחמנא
 יש שתי' מה בבל דאבתי הרב בדברי להעיר ויש עיש"ב, הרב שלותיוהי
 איסור דליבא בתבו לא דהתו' התוס', מדברי מצא סמך מה למוהריב"ללהק'
 בבר דבל"ז ביון ביורשים אלא שיחרור גט בנתינת תעבודו דלעולםעשה

 בההיא משא"ב בו, להשתעבד יבולים אינם והם מורישם לחירותהוציאו
 ישראל לה דלינסיב דחירותא גיטא שיבתוב אותו בופין דחבמיםאמתא
 שאינו ועד דחירותא גיטא ליתן לבופו חבמים בונת עיקר ובל להומינטר
 ונתינת דבתיב עשה דבקום נמצא א"ב בה, להשתעבד בידו רשות ישבותב
 השיעבוד. נסתלק שיחרור גט נתינת דקודם התם משא"ב העשה, עוקרהגט
 דה"נ ב' 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 בבמה 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 בל דהריתמוה,
 אומרים ובי שאמרו דשב' ההיא בין לחלק התו' קו' ממש היינו וא"בדגיטין,

 דחשיבי או שאני דרבים דמצוה אלא תי' ולא דגיטין, לההיא לא"חלו
 במו וא"ב התו' בדברי מיניה רמז נזבר לא מוהרינ"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 בחבמה 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 שלאהסבמה
 דדא ז"ל למוהריב"ל לזה ומ"ש ובו' שבועתו על ליעבור שמא ויראשנשבע

 נזקקין דאין הב' בתשו' שבת' ובמו מהמפורש, סתום וילמוד הוא חדאודא
 שעשו בקהל ברישא ה"ה גדולה חבירו יעשה שלא מפני קטנה עבירהלדבר

 בבמה התו' מ"ש וידע ראה הוא א"ב מעתה. דבריו מסתמיות ב"מהסבמה,

 וא"א באנוסים דחשיבי דרבים מצוה משום אמתא דההיא דטעמאדובתי

 וא"א באנוסים חשיבי דהב"נ מההיא זה נופל לא מ"מ יצרם, עללעמוד

 דסברי מרבוותא במה איבא זה מטעם האמת שלפי ובמו יצרם, עללעמוד
 דחשיבי באופן רב"ח סי' י"ד בב"י במבואר השחוק, להתיר דישמרנן
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 בעלמא, מדרבנן הם רבים אם ואף הרשב"א התיר לא ואעפי"ככאנוטים,
 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"ש

 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. ביודוק

 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 בדיקטנה

 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 ביון מדיעבד גרע דלא לו יתירו השבועה לעבורשמתיירא

 גדולה עביה יעשה שלא כדי קטנה לעבירה שיזדקקו לומר דאיןכתב
 . 'קודו'

 תשובה קיצור על שבתב י"ד 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 מדב'בן

 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 ובו', 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 טי' 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 כמו להדייא מוכח ומשםבאורך,
 למ"ש הרשב"א תשובות מהאי כת"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 שכ' מה ראיתי הלוםהגם
 וכת' לדינא, דבריו עיקר זהו האיסור גרם דלא להיבא האיסור שגרםהיבא
 כת' 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 וכו' חטא לאדם אומרים שאין במ"שהרדב"ז
 ואני עכת"ד. גרם ללא גרם בין תלוי דהכל סו' דהרדב"ז כת' וע"זעי"ש.
 )ואינו הרדב"ז על הגדול הרב שהק' במה אדבר רגע אליך בואי עדבעוניי
 כי משום נבלה, מלהאכילו בשבת לחולה שישחטו טוב שיותר שכת'בידי(
 אינן שבן וכיון עליו, העומדים ישראל על אלא החולה על מוטל דיחוי'אין

 בשלהי מדאמרינן הרב והק' ע"ש. מעליהם להקל איסור להאכילורשאין
 לא למה לענ"ד ותמיהני עי"ש. וכו' בחולין דאיפשר היכא רבה דאמריומא
 לו וגודרין וכו' נחש שנשכו מי בגמ' שם מדתנייא מינה, עדיפא הרבהקשה

 טעמא ומפרש ובו' דר' לעשר צריך ואין אותו, ומאכילין הכרישיןאת
 כר' הלכה דקי"ל כר' דהלכה ובודאי מדרבנן ירק דמעשר כיוןבש"ס,
 כיון מעושר, שאינו אותו מאכילין אנו למה הרדב"ז כדברי ואםמחברו,
 לו. ויתנו יתקנו א"כ העומדים על אלא עליהם מוטל אינודהדיחוי

 איסור בין לחלק דיש והוא הרב, שהק' מה גם יקשה לא ובזהוהנלע"ד
 למימר דאיכא משומ דחייה מעיקרא ליכא דאורייתא,'דרבנן לאיסורדרבנן

 לא חולה במקום בעלמא, כדאמרינן רבנן גזרו לא מעיקרא נפשדבפיקוח
 הרמב"ם שפסק ובמו שבת, דדחויה דאורייתא באיסור משא"ב רבנן.גזרו
 שם. בכ"מ מר"ן שכ' במו והר"ן הרשב"א דעת וכן שבת מהלבות בפ"בז"ל

 גזרה ליכא דמעיקרא משום לעשר, א"צ דאמר דר' טעמא היינומעתה
 איסור ליכא דמעיקרא כן וכמו רבנן, גזרו לא נפש פיקוח דבמקוםדרבנן
 דכשיש ה"ה לפי"ז מעתה ודו"ק. לעשר א"צ קאמר ע"כ המעשר,תיקון
 דליכא להפריש או טבל לו לתת יכולים 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 כיון אז לה, יקרא דיחוי דשםדאורייתא
 אתה הדברים אלה מפרשת כנלע"ד וכו', מעליהם להקל דא"א הרמב"ןכת'

 שכ' הר"ן, סברת על ל"ז בסי' שם התשב"ץ שהק' עד לק"מ דתותחזה
 נשברים דדבריו הן הלאוין, ריבוי מפני נבילה מלהאכילו לשחוט טובדיותר

 איסור לדמות דאין ידובקו, יחדיו שבר אל שבר האמור ועפ"ימהש"ס
 מקצתה ולא מינה לא איסורא ליכא מ"ע דבדרבנן דאורייתא לאיסורדרבנן
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 דתנאי פלוגתא תליא הר"ן דנידון למימר מצינן לא תווג"ככדברי
 ליה דתלי בהא עליו עוד לדקדק שיש מה מלבד עי"ש, הרבכדאסיק
 להר' ראיתי אח"כ ושוב לנ"ד. נוגע שאינו להאריך אין כי דתנאי,בפלוגתא

 ושמחתי. כתי' כת' שכ"ח בסי' כעת לידי שבאהמחכ"ר

 אצל העומדים על מוטל שהדיחוי שכ' הרדב"ז דברי בעיקר 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 יומאכסו'

 דעדיפא ה"ג ואסיק בהם שימות ולא בהם מוחי ליה דמפיק לשמואלאבל
 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 בזמן 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 הרדב"ז דסיים סיומאובהאי
 יהיכ 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"1 מעתה מעליהם. להקל רשאין ואינןהעומדים
 יכול דזה זכות ליכא מעיקרא דהכא שיזכה, בשביל חטא לארם אומריםאין

 הוא מושאל לשון כי ומשנלע"ד ודו"ק. נבלה לאכול יכול אינו ו1הלחלל

 חטוא לאדם לו אומרים אין אמרו בעלמא כי וכונתו בעלמא, ולדוגמאנקט

 מוצל ולפי"1 רשאי. אינו וזה לחלל מוטל רע"ז כאן ב"ש שיזכהבשכיל

 שחילק התו' דברי ולפי גדולים, אורים הרכה תו שהקשה ממה צדיקאותו
 שיזכה בשביל חטא לאדם אומרים 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' דרברי כיוןלפרושי

 דס"ל מוכח נמי שמשם נ"ג סי' ח"ב הרשב"ץ דברי כת"ר הביאתו

 נראה דלכאורה בלשונו כת"ר דיקדק וגם גרם, ללא גרם בין התו'כתירוץ

 ושוב שתזבה, בשביל וחטא עמוד לו' שאין בת' דתחילה וביה, מיניהדסותר
 עמוד אמרינן דלעצמו משמע נינהו, ישראל דשלוחי כוהנים דשאניתי'

 שאין וכונתו דוקא, לאו דרישא רלישנא כת"ר ותירץ שת1כה. בשבילוחטא
 בדברי בן לומר דא"א יראה בשר והעיני את"ד. חבירו בשביל חטאלומר

 חטא תחטא שלא כדי חטא לאדם לומר שאין 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. שתזכה בשביל בחרטה חטאנימא

 האיש בפ' דאמרינן למאי סוגיא מהאי למידק איכא דלכאורא אמתהן
 ומאי שתזכה, בשביל עו"ח לאדמ לו אומרים וכי 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 ישולכאורה

 בקידושין אבל בבשים, 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

 לדחוה 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 דאיבא היכא ואפילו שכ': בחטאת חטא ד"ה שםהתו'

 תודה וגבי ובו' הלחם אבד לעיל כדאמר' דנשחט היכא אלאאמרינן
 דמס' גרם לא דאיהו התם שאני דילמא ראיה ומאי בתמורתה,שנתערבה

 ודו"ק. יודע באין ממילא נתערב אונאבד

 יש במצות, זכייה ג"כ לכשיש איסור מניעת דל"ד שכ' זה חילוקועיקר
 ואין שב': בש', שתזכה בשביל בש' חטא ד"ה שם וותו' מדברי לענ"דללמדו
 ולכאורה ע"כ. שבת חיוב לידי שיבא קודם לרדותה שהתירו למהלדעת

 גבי דהתם ל"ד ודאי וז"ל: שכ' להר'יצ"ק וראיתי ביאור, צריכיםדבריהם
 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 הרדבריו
 יתעבד הדמיק' אם אפילו הרי דל"ד, שכ' להתו' ק"ל מאי א"כדרבנן,
 לפי ועוד אמרינן. כש' שתזכה בשביל 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 כשביל כש'דחטא
 זכיה גם לכשיש איסור מניעת דל"ד לעיל כמ"ש והוא קל"ד כ' ע"זדר"י,

 מסתברא 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
 ורו"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 בשביל ע"ח שאמרו דכ"זמעיקרא,
 שנשחט קורם הוי בקידושין והכא הקרבן, שנשחט קודם משא"כהקרכן,
וברור.

 ראיה שהביאו במה לשם התו' בדברי לדקדק יש לכאורה כי אמתהן
 לשמן, שלא לשוחטן שרינן ולא הכבשים אבדו חלחם אבד לעילמדאמרינן

 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 דכשהביאילעיל,
 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,
 בתרא בפ' כדמשני לשנויי מצי חצות קודם פסח והרי ד"ה עצמםהתו'

 יוצא לפי"ז ע"כ. הוי שלמים השנה ימות דבשאר 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 בשאר 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 אבל זבחא, לתקוני שחיטה אחרי אלא לשמןשלא
 בעא לא למה מעיקרא א"כ לפסח, ליה לדמויי דרצה ירמיה דרבילפי"ז
 יתישכ האמור ועפ"י וי"ל. ודו"ק דעדיפא שחיטה קודם הלחםכשאבד
 והנגיד וז"ל: מהפהמ"ק ספי"ז בכ"מ מרן שהכיא הנגיד ר"י לשוןאצלי
 דמן וזרק לשמן כששחטן וז"ל: זו הל' ביאר הרמב"ם של בניו מבניר"י
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 שחט וכאילו וכו' פסולים כבשים הב' היה הלחם אבידת אחר לשמןשלא
 אחר הזמן במחשבת דמן וזרק הלחם שיאבד קודם שחסן אם ולכןחולין,
 שנזרק לפי ויותרו חולין הם אם ספק החכמים אצל זה היה הלחם,אבידת
 עכ"ל. באכילה יותרו לא הלחם שאבד קודם ששחט מאחר או וכו'דמן

 אם הוא הספק הלחם אבידת קודם דכשנשחטו נראה דבריו ביאורולכאורה
 הותרו הדם דנזרק כיון דעכ"פ אלא הלחם, שאבד מאחר לגמרי חוליןהם

 וא"כ הלחם, היה שחיטה דבשעת מאחר חולין חשיבי דלא א"דבאכילה,
 דיש אלא ודו"ק. באכילה ואסור כפיגול הו"ל הזמן במחשבת הדםכשזרק
 הדם, שנזרק מאחר באכילה דהותר לומר איפשר איך דאכתי בדבריולדקדק
 הו"ל וא"כ פיגול, להוי דלא היכי כי חולין דחשיב לומר צריך זה דלצדכיון

 דאין שכ' שחיטה קודם הלחם מכשאבד ומ"ש למזבח, חולין דםכזורק
 חולין דם זורק דחשיב דאה"נ וי"ל בעזרה. חולין שוחט דהוי משוםתכלית
 גופיה דהבשר חולין כשוחט משא"כ חולין, דחשיב הותר נמי הבשרומ"מ
 להבין צריך דבריו לפי דלכאורה אלא כידוע. בעזרה חולין שוחט כדיןנאסר
 לשמו, שלא וכשר לשמו כשר דאינו פסח והרי לפסח, הש"ס מדמהמאי

 הכא משא"כ חולין, שוחט אינו לשמו שלא פסח דכששוחט 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 דלכתחילה ומשמע לא או באכילה הותרו אםוזרק
 מהו הש"ס, דברי ה"פ לכתחילה. ליה דמיבעיא משמע ובש"מ 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
 כנלע"ד ודו"ק. כלום ולא עשה לא זרק אם ואפילו לזרוק, שרינן לאהותרה
 לשיטתו הסוגיא ופי' הנגיד ר"י בדברי אחר פי' עוד אצלי ככתוב דהיהודע
 לעיין. יכולתי לא הפנאי ולאפס ממני, דנאבדאלא

 דקודם רב"ה להוכיח שרצו דמה תחזה אתה הדברים אלהמפרשת
 דככשים מההיא הקרבן לתיקון כשהוא אף לחטא, שרינן לא הקרבןשנשחט
 לא יחטא אם דאף משום התם דשאני לכאורה, לדחות יש הלחםכשאבד
 כמו בתקנתו כשמועיל משא"כ ואסירי, חולין שוחט דהו"ל בתקנתוהועיל
 מה גם ודו"ק. דש"ד איפשר קדשים בפידיון כשחוטא דקידושיןההיא

 אע"ג תקנה, לה דאין בתמורתה שנתערכה דתודה מההיא זהשהוכיחו
 דחטא מסקינן דהרי ישוב, צריך בעזרה דחולין דרבנן איסורא אלאדליכא
 להביא בלחמה חטא הכא וה"נ אמרינן, לא בעולה שתזכה בשבילבחטאת
 כקרבן ללחם חשיבי התו' כי ואולי אמרינן. לא הבהמה לתקן כדיחב"ע
 כי ודו"ק וצ"י כמ"ש לדחות יש לע"ד ומ"מ הקרבן. מתנאי דהוי כיוןעצמו

 יוחנן רב דה"ק לומר אפשר דקידושין, מההיא שהק' מה ובעיקרקצרתי.
 עד להמתין לו אפשר הרי מיד בקרבן שתזכה בשביל לא"ח אומרים וכישם,
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 דליעכד לחבר ליה דניחא ומההיא בפידיון, הותר וזה מום בהשיפול
 דפידיון רכה איסורא להיפך ..וא דהכא לק"מ, מעיקרא זוטאאיסורא
 פיסול לידי יכא שלא בשכיל התורה מן דאסור לכאורה דנראהתמימים,
 כהפמה"ק המלך שער הרב מדכרי כמתכאר מדרכנן אלא דאינומוקדשין,

 ודו"ק.עי"ש

 סוגיא מהאי להק' עליה דאתאן הרשב"ץ דברי על דותינה נלכהמעתה
 שתזכה בשכיל בחרטה חטא נימא וה"נ אמרינן, שתזכה כשביל וחטאדעמוד
 היינו שתזכה כשכיל חטא שאמרו דמצינו דנהי כונתו לפרש ואיןבחרטה
 משא"כ הפת, ברדיית כמו מיניה, חמור כאיסור יחטא שלא כדי קל,כחטא

 בחרטה, יחטא שלא כשכיל כחרטה חטא הכא כמו שויםכשהאיסורים
 ריבוי מ"מ פעמים, כמה כחרטה חטא לידי לבא איפשר נמי דהכאואע"ג
 ל"ז. סי' ח"ג עצמו התשב"ץ מדברי כמת' חמור איסור חשיכ לאהפעמים
 ומעיקרא הקרכן לתקן כדי לאו כאיסור לחטא שרינן כמנחות דהכאואע"ג

 חטא ד"ה במנחות שם תו' ועי' כמ"ש, מדרכנן אלא אינו המוקדשיןפיסולי
 דכשלא ולעולם לעיל, כמ"ש זכיה לכשיש איסור למניעת ל"ד מ"מכחטאת,

 איסורא יעשה שלא כדי זוטא איסורא אלא שרי לא איסור מניעת אלאיש
 כמו ראיה מכיא הוא דהרי כלל, הרב כדברי לפרש איפשר אי דזהרבה,

 לדקדק דיש ועוד לזה. רמז שם ואין ובשבת מקדש ובהאיש בהתכלתשאמרו
 אלו ומטעמים הרכה, סתומים דכריו כי ועוד מערבין, מככל לו הוק'מה
 לא אם כשודאי אלא זוטא איסורא דליעבד אמרו דלא דכונתו נמי לפרשא"א
 דילמא מחשש שהוא הכא משא"כ רבה, איסורא יעשה  וויא  אימוראיעשה
 דהא דכריו, בסוף וכמ"ש יצרו את יכניע ואדרבה השבועה ויעבוריתחרט

 להרב דס"ל לומר איפשר הדוחק צד ועל ודו"ק. שכ' מהטעמים ליתאנמי
 מ"מ בחטאת, שתזכה בשכיל בחטאת חטא במנחות דאמרינן דאע"גז"ל,
 אומרים וכי שתמה כמו אלא ס"ל לא דלר"י ולעולם כעלמא, דחיה אלאאינו
 התירו  דבשבת ואע"ג לעיל שהש' דקידושין ההיא נמי את"ש זה ועםוכו',
 וזהו מסקילה. להינצל זוטא איסורא שהוא התם דוקא היינו הפת,רדיית
 וכיוצא אחר, חטא תחטא שלא כדי כזה חטא לאדם לומר דאין הרככונת
 אומרים וכי במנחות אמרו כה וכיוצא וכו' אומרים וכי בשכת אמרינןכזה
 בחרטה לחטא דהכא דומיא שהוא אף שיהיה אופן ככל וכו' חטאלאדם
 להגיה לענ"ד הנכון אלא לי, נוח אינו וכ"ז ודו"ק. כחרטה לזכותבשביל
 מהתכלת דמכיא 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 עכירה עכידי נמי אינהו עבירהדבר

 בין תלוי דהכל דכריך לחזק כת"ר ואזיל דמסתמיך למאי אראהאשוכה
 לשכת כחידושיו המאירי והרכ הרשב"א דברי ניהלן והבאת גרם ללאגרם
 וכמ"ש חילוקא האי ס"ל דלא משמע דגרם, חילוק האי אלא כתכדלא
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 כאשר חילוקא האי דס"ל איתנו הם דרכים ואחוך ועיר לי כתר כרםכת"ר,
 כחידושיו הרשכ"א דרכי' לישנא כהאי אעיר אכא קדם והן כע"ה.נכאר
 מי כגיטין מדתנן שיזכה כשכיל לא"ח שאומרים אשכחן אכתי וא"תשכתכ:
 משום כיה לית כ"ח דחציו כיון התם דשאני ול"נ וכו' וחכ"ח עכדשחציו
 עליהם לתמוה ויש עי"ש. לעירוכין כחידושיו הריטכ"א וכ"כ תעכודו,כהם

 דהוו כמומכדיתא דהות אמתא ההיא דל"ח: כגיטין דגרסינן ערוכהמסוגיא
 המשחרר כל א"ש יהודה דא"ר לאו אי אכיי אמר איסורא, אינשי כהעכדי
 דחירותא. גיטא ליה וכתיכ למריה ליה כייפנא הוה כעשה עוכרעכדו

 שחציה אחת כאשה מעשה ר"ח והאמר לא, איסורא משום ואכייומקשינן
 קושיא מאי ז"ל הרשכ"א כדכרי ואם כו' רכהו את וכפו וחציהשפחה
 כ"ח, דחציה כשיחרורה איסורא ליכא דמעיקרא התם דשאנימהתם,
 לתרוצי דהו"מ דאה"נ ליישכ, ונלע"ד אכיי. כדאמר אמתא כההיאמשא"כ
 מת' הוה דאי אלא תעכודו כהם דלעולם עשה ליכא דמעיקרא ההיאשאני
 מטי אי אף גמור, כעכד כמו עשה דאיכא דכמקום לאכיי דמסיק כהטמעהכא

 מינה עדימא ע"כ וכו' דלעולם עשה לעכור שרינן לא ע"י לעלמאאיסורא
 דמיחד ע"י איסורא לימטי דלא לתקן ליה אימשר דהרי שאני דהכאמשני,
 העשה. לעכור ליה שרי לא לתקוני כידיה דסמי הא כי וככל לעכדיה,לה
 דוקא אלא עשה ליכא כ"ח דכחציו הרשכ"א אמר לא דמעיקרא נלע"דא"נ

 המצות ככל חייכ דחציו מעלה קנה כ"ח חציו דכשנעשה להיותכאיש,
 היא הרי כ"ח חציה שנעשת דקודם כאשה משא"כ ישראל, ככלשכתורה
 כשיטתו יצחק שיח להרכ וש"ר ודו"ק, עכשיו כמו הנשים ככלתייכת
 ג"כ יתישכ וכהכי כמ"ש ולענ"ד כצ"ע ואסקיה כן, לו שהוקשהלחגיגה
 כמאן הק' דר"י ההיא כשהכיאו ע"כ, דמ"ג מגיטין לכאורה דק"קמאי
 עשה אסור ליכא דמעיקרא כיון אלא לא, ליה ולישני וכו' כרוקה כןכר"י
 ע"י תקלה יארע שלא ועוד ימיה. כל עגונה תשכ שלא סדום מדת עלכפו

 ודו"ק. את"ש האמור ועמ"יודו"ק.

 ללא גרם כין תלוי דהכל נראה כחידושיו הרשכ"א מדכרי שיהיהאיך
 דיאמר ואולי יכלת, לו שעלתה דכהן ההיא הכיא לא דהרשכ"א אלאגרם,

 ליה אית דרכים דמצוה זה וחילוק כת"ר, וכמ"ש דרכים מצוהדחשיכ
 דהשלמה. אעשה כהנים עכרי דקא ההיא הרשכ"א הכיא לא גםלהרשכ"א,

 ישראל שלוחי דכהנים הרשכ"ץ כתירוץ להרשכ"א דס"ל לומרודוחק
 כי ועוד למרושי. הו"ל הרשכ"ץ תורת שחידש' חידוש הא כי דכלנינהו,
 הרי ישראל, דשלוחי יוסיף ומה יתן דמה מלתא, דחיקא תי' האילענ"ד
 שיחשכ כדי לד"ע שליח ואין כשליחותייהו, איסורא עכדי אינהועכ"מ

 יתרץ דהרכ נראה ויותר ודו"ק. כלום ולאו והכהן איסורא עושהדישראל
 וראיתי שכתי ואולם היא. רכא דמצוה מסח דשאני ככתרא התוס' שתי'כמו
 סי' כא"ח יוסף כיתה מרן והכיאו כתשו' למ"ש קשה זה סו' הרשכ"אדאם
 ע"י מכיתו כחזקה כתו שהוציאו כשכת לו ששלחו א' על שנשאלש"ו,
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 יפחידוה פן השבת לחלל מותר אם ישראל, מכלל להוציאם מומרישראל
 דהתם ובודאי עי"ש. וכו' השבת דוחין שאין נוטה דעתי כך והשיבלהמיר,
 מרן וכמ"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, מדוכתי לעמוד יש אבל בגרם, תלוי דהכל מובח דשבת דמפ"קדנהי
 הרשב"א מדברי יפה בירור ליכא עדין לדינא מעתה ישוב. הצריבווע"ב
 ודו"ק. דגרם חילוקא להאי נוטה דדעתו שכ' אלא חילוק, שאר ס"לדלא

 באופן שם, כמבואר לעיקר דפשע חילוקא האי גם דתפס מה~מע מרןומדברי
 ברוב כמבואר דפשע תירוצא האי דס"ל דנראה התו' סברת לפנינודהרי

 שם תו' בפסקי מבואר ובן בשבת שם הג"א וכ"כ לעיל, וכמ"שהמקומות
 וב"ב מרן דעת וכן מחדש, הנדפס לשבת בשיטה שם הריטב"א וכ"כבשבת,

 בעירובין להריטב"א ועיין רנ"ד, וסי' ש"ו סי' עי' דוכתי בכמההרמג"א
 וע"ז חטאת, חיוב אלא דליכא דשבת ההיא דשאני אחד, חילוק עודשהביא
 ראיה יוצא זה תירוץ לפי וגם מאד. נכון שזהו וכ' ובו' אומרים ובימתמה
 לא עכשיו דעכ"פ ביון זה, בתירוץ ק"ק לכאורה כי איברא וכמובן,לנ"ד
 לענין אלא ואינו כהן, ולא ביהמ"ק לנו דאין חטאת להביא בידיהסמיה
 בשביל חטא לאדם אומרים וכי הש"ס דבעי וחזינן שוגג, עון עלתשובה
 בשביל חטא יאמרו שלא דכ"ש יוצא מינה שוגג, עון על יעבור שלאשיזכה
 דלמא לדוכתא קושיא הדרא וא"כ משוגג, דקיל באונס שעושה :עוןשיזבה

 דדמו וכו' שפחה ומחציה יבלת לו שעלתה ומכהן אהשלמה, כהניעברי
 . ודוק. וי"ל התו' כמ"שלאנוסים

 איש בתב ס' כעת לידי בא הצל"ח זה בענין שכ' הדברים אלה כלאחר
 מרובים, ששרשיו אילן ז"ל, מאייו מוהר"י לממשלת הגדול המאורריב"י
 זה בשורש הרחיב האריך כמה וראיתי הים, שרשי הבהיר ס' ניהוהוא
 בשם התו' ומ"ש שבת סוגית הביא יאיר דבריו ופתח לנתחיו, אותווניתח

 התימה והגדיל ג', ס' כתובה בדיני בתשו' מרן דברי הביא ואח"כרשב"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 כלומר לעשות, מוכרח הוא התחיל לא שעדיין בשהאיסוראלא
 חסר ואינו בו התחיל שבבר אלא לבא מוכרח הוא שגם איסורא ואיכאיעשה
 מסתבר דיותר ריב"א כ' בזה בתנור פת דהדביק כההיא דבר, גמראלא
 יהיה אם אבל שהתחיל, מלזה התחיל ולא נקי הוא שעדין לזה לזכותלחטא
 יצרו, את לכפות ובידו לחטא מוכרח אינו האיסור התחיל שלא שזההאופן
 לאותו לזכות לחטא מסתבר יותר דבזה בודאי מזנה, שהיתה דמניקהכההיא
 הוא האיסור סוף מ"מ האיסור שהתחיל דאעפ"י להיות מלזה, התחילשכבר

 יחטא, ולא יצרו את ויבניע האיסור בא לא שעדיין כאן מה~א"כ לבא,ודאי
 דברי דלפי עוד שהקשה ומה ודו"ק. דשוחק תשובה באותה הרשב"אכמ"ש
 מרן על וכי לדקדק יש עיש"ד. ד"ג לעיל דר"ב למיפשט בעי היכימרן
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 למיפשט בעי היבי הש"ס על לדקדק יש לעולם זה דיקדוק דהריתלונותיו,
 להיות חטאת, חיוב במקום דבריהם רבנן דהעמידו חזינן לא דהבאדר"ב
 פת בהדביק משא"ב ידו, יחזיר לא אם חטאת חיוב לידי לבא מוברחדאינו

 מרן דברי דאילולי ואיפשר העמידו, דלא איפשר חטאת חיוב לידי באדודאי
 דבריהם דהעמידו הבא דחזינן היבי דבי דה"ק, הש"ס ליישב יבוליםהיינו
 ואע"ג התירו, לא בדרבנן ה"נ חטאת, חיוב לידי שיבא לחוש שישאף

 ומח' האיסור התחיל דאיהו ביון מסייעתו זה דבר אין מ"מ יבא, ודאידהתם
 שיבא ספק שיש במי הו"ל ואבתי אנפשיה, דאפסיד איהו וודאות הואזה
 דשאני מרן מ"ש שפיר אתי לא תו דלפי"ז אלא ודו"ק. חטאת חיובלידי
 זה נימא וא"ב האיסור, יבא שבודאי דבריו דבונת וב' יבא שממילאהתם
 ובעיקר היטיב. ודוק הודאי, עצמו הביא דאיהו להיות בלום מעלהאינו

 ותירץ בחידושיו הרשב"א הקשה זו שקושיא ממנו דנעלם בודאיהקושיא
 מליאה ידו בשהוציא דה"נ לענ"ד לומר איפשר ועוד עי"ש. טעםבטוב
 שיסיח לודאי דקרוב האיסור, יבא דממילא דהדביק בההיא הוי לחוץ,פירות
 וש"ר היטיב. ודוק חטאת חיוב לידי ובא מידו הפירות ויפלו היד ויזיזדעתו
 ולע"ד נופך, בתוספת ליישב ובת' הרב דברי דאייתית תשו' בסוףלבת"ר

 קצרתי. בי ודו"ק להאריך ואין יותר ולא פחות לא בדשנייןמחוורתא

 דאיסור התם דשאני חילוקים ב' עוד לחלק מרן מ"ש הרב הביאתו
 ועוד דחול. בעובדין דמיחזי משום אלא דרבנן, חמור איסור אינו פתרדיית
 הוי דלא מערבין דבבל מההיא הרב והקשה ובו', סקילה איסור הואדשם
 להשיג מרן בונת 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 איבאהאמת
 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 דליבא דבמניקת לן אהניואמנם
 דשאני נאמר אז המוקף, מן שלא לתרום דהתירו מערבין דבבל מההיאראיה
 בההיא משא"ב טבל, ע"ה שיאבל בודאי לבא עתיד היה שהאיסורהתם

 דשפחה מההיא שהק' מה ואולם לעיל. במ"ש יצרה את דתבניעדמניקת
 שרינן דלא מרן בתב דמניקת היבי דבי קשיא דודאי נראה רבה, אתשבפו
 עובר וגם תחטא ודאי דאינו ליבא, נמי התם לטיבותא, חדא דליבאמשום
 דקדשה, לאו אלא סקילה איסור ליבא וגם מדרבנן היה אם אפילועשה
 עפ"י ויישב בן, לו והוקשה א' סי' בא"ח ברב"י הרב חבם בא בברואולם
 בשוא"ת, אלא אינו רבו שעושה דהאיסור התם דשאני מוהריב"ל,דברי

 יש ומעתה עשה. בקום דרבנן איסור עובר לינשא דבשרוצה באןמשא"ב
 איסור אינו שעושה והחטא לחטא, מוברחת דאינה לריעותא, ד' זובמניקת
 הוי וגם דרבנן, חמור איסור הוא בנישואין שעושה האיסור וגםסקילה,
 שורשי הרב קו' על שב' מה תש' בסוף לבת"ר וראיתי ודו"ק. עשהבקום
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 בת"ר ומ"ש בלל. בונתר להבין יבולתי 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 כמ"שפשע

 ומה האחרונים. מן ובמה פשע ללא דפשע חילוקא האי דס"לנביאים
 הך הזביר לא הוא שגם לשבת בחידושיו המאירי מדברי ראיה כת"רשהביא

 ז"ל לוניל חבמי משם חילק ועוד דגרם, תי' הביא מתחילה אלא דפשע,תי'
 זה לחילוק וגם ממילא, לבשעושה בידים איסור הארץ העם דעושהלהיבא
 יתבטלו. ממילא להם שאין דאותם ביון האתרוג לשלוח שלא בנ"דיוצא
 דברי היפך ממש הוא לוניל דחכמי חילוקא דהאי בת"ר בתבועוד

 והנה את"ד. לחבר לזבות בדי איסורא עבדינן דבשוא"ת שב'מוהריב"ל
 יכולתי לא מוהריב"ל, חילוק היפך ממש הוא לוניל חכמי דחילוקמ"ש

 דבשהוא שב' הוא מוהריב"ל דחילוק בלל, זא"ז קרב דלא דבריךלהלום
 הוא חבירו בשביל החוטא דבשהחבר היינו איסורא, עבדינןבשוא"ת
 בהא העבד, לזבות בשביל הרב שחוטא רבו את דבופין בההיאבשוא"ת,
 בשהעם הוא לוניל חכמי וחילוק בשוא"ת. שהוא ביון 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 ביון לשלוחשלא

 והיא מהמצוה, מתבטלים הם ממילא עושה הארץ בשהעם איסורלעשות
 דהעבד אע"ג העבד, לשחרר בשוא"ת עובר דהרב דמוהריב"ל ההיאהיא
 שב' האחרון לחילוק ב"ש ודו"ק, בשוא"ת ורביה מפריה מתבטל היהנמי
 בלא שנשארו הקהל אותו דה"נ התחיל, ללא התחיל בין המאיריהרב

 היא נפשא באפי מצוה יומא דבל ביון ליה, קרינן באיסור התחיל לאאתרוג
 .ודו"ק

 בין תלוי דהעיקר דיליה בל ליה יהיבנא אי דאף ועוד וז"ל: ב"ת כת'תו
 שלא בדי דהתם התוס', למ"ש דהבא הך דמי לא אבתי פשע, ללאפשע
 וביוצא, מעושר שאינו ואכילה בכרת שהוא פסח כמו איסור איזה עליעבור
 מצוה. באותו שנזכרו פשע שלא מצידו בא החטא דאין כיון לומר הואסברא

 ובו', ולנערה אמרה והתורה הוו, אנוסים פשעו דלא דכיון בנ"דמשא"כ
 שפטור מי בשביל ממנה שיפטר במצוה נתחייב שבבר מי כי יתכן איךוא"כ
 בשיניו, לו חותבו דחבירו דיבלת מההיא שנא מאי דחה דהרב 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 דכיהבא
 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 כל על תמיהני והרבהעב"ל.
 תחילה לפרנס לך היה דבריך לפי אנוסים, הוו הבא אבל וכו' פסח כמואלא
 והוו וסיימו פשעו, לא הנהו דבכל בהדייא שכ' ובעירובין בשבת התו'דברי

 בע"ה, לקמן ועיין מזה. אנוס לך אין עבד דחצייו מוכרח והואכאנוסים,

 ז"ל גדליה מוהר"א כתב זה דדיחוי כ"ת ראה לא דמי לי תמיהאוטפי
 פ"ק התו' מדברי שהוכיח ש"ו סי' הרב"ח מדברי ונסתייע הרמתה,בתשוב'
 ומה בדבריו ועי"ש אנוס, משום מקרינן לא דרבנן תקנתא דאפילודכתובות
 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 בדעת להוכיח נראה היה לכאורה ביאיברא
 לא שנאמר ד"ה די"ג בבתרא התו' ממ"ש שתזכה, בשביל חטואאמרינן
 הוא דפטור משום ורבו דפרו קרא נקט דלא דמאי ר"י, בשם בראהתוהו

 הא ובו'. לרביה בפינן לא בה שיתחייב וכדי אנוס, שהוא כיון מצוהמאותה
 וכמ"ש לזכותו לחטא לאחר כפינן דלא האונס מחמת פטור דכשהואקמן

 אלא התו' בתבו לא דע"ב ביניהם, המרחק רב האמת לפי ומיהוהרב"ח.

 בר יהיה דלכשישתחרר אלא חיובא בר אינו דמעיקרא משום עבד 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 לזבותו בדמצינן 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 בהברח 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 מוכחדמהסוגייא
 דלרבי משום לרכנן, דאתאן לומר צריך זה חילוק וכו' ההיתר דטעםדכיון

 דמכשירי דס"ל אלא במקדש, שבות דאין משום אינו ההיתר טעםאליעזר
 כ"ז כמבואר משנינן, לשנויי דאיפשר כמה וכל השבת את דוחיןמצוה
 שבות דאין דהא אלו כדברים הועלנו מה ידעתי לא חילוקך ולעיקרבש"ס.
 דבריהם העמידו לא מצוה דבמקום אלא כלל, דליתיה ר"ל אינובמקדש
 וכו'. תנינא ד"ה די"ט שניות כדברות מוה"ר כדכרי כ"ז כמבוארכמקדש
 לעומד כרור הוא וכ"ז עבודה, חבירו שיעשה משום שכות דדחינן הריוא"כ

 ודו"ק. דברים שלבשרשן

 שאותם אף לשלח כמ"ש מוה"ר דברי עוד נתחזקו דברים שלמכללן
 דההיא תלמודא דאסיק מאי לפום האונס, מפני פטורים אתרוג כלישנשארו
 מדאורייתא וא"כ השבת, דוחין מצוה דמכשירי דס"ל כר"א אתייאדיכלת
 לעכור לחתוך לחכירו ליה שרי ואפ"ה יבלתו, לחתוך ליה שרי גופיהאיהו
 שנשארו שאותן אף וה"נ פטור, שהוא אף איסור חכירו יעשה שלאמשום

 רבה מצוה חכירו שיעשה כדי קל איסור לעשות ש"ד פטורים, אתרוגכלי
 עלייהו, רכיע דאונסא דאריא אלא הוו חיובא בר כנ"ד דהכא הוא,וק"ו

 לר"א השכת את דוחין מצוה מכשירי דמדאורייתא דיבלת כההיאמשא"כ
 לזכות לחטוא מותר אונס כמקום דאפילו נמי מוכח דיבלת ומהךודו"ק.
 וברור. מזה גדול אונס לך אין דשםלחבירו

 דהכל אמרינן אי דאף לנד"ד, התו' מ"ש כין לחלק יש ועוד וז"ל: כת'תו

 דהוו בנ"ד משא"כ מועטים, כשהחוטאים דוקא היינו פשע כיןתלוי
 והכאת מאיספאלטרו, נפישי ה"י סאראיי דכני מהזוכים, מרוביםהחוטאים

 דמותר דהא מלשונו דנראה ש"ח, סי' ח"ב צדק משפט הרב ממ"שראיה
 דלא רז"ל שאמרו כמה ממ"ש מהחוטאים, מרוכים כשהזוכים היינולחטוא
 דורות שיזכו כדי דהיינו הר"ב ופי' וכו' מעשה לאותו ישראל ראויןהיו
 כתחילת מ"ש מעין הוא זה חילוק והנה עכת"ד. אחריהם הבאיםרבים
 דחילוק שם כת' וכבר החמישי, בחילוק לנ"ד מוה"ר נידון בין לחלקדכריך

 בס"ד. שם מ"ש ועיין מ"ש מכל מתיישבזה

 לחטוא שרינן דלא צדק משפט הרב מדברי להוכיח שכ' למהואולם
 הר' כונת דכך כרור והוא דכרת כן מרוכים, הם כשהזוכים אלאלרכים

 הרשכ"א לדעת להק' אלא כא לא הרב דהרי לשונו, מדיקדוק להוציאווא"צ
 דשאני ותי' מעשה, לאותו ראוין ישראל היו דלא מההיא לא"ח דא"אדס"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' מיכעיא לא וכו' חטא לאדם דאומרים להאענין

 דגזירת עצמו רש"י כתכ 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 דכל לחוד מלך וגזירת לחוד שעהדהוראת
 קכלו מלכותי כשתקכלו וכו' אחרים אלדים לך יהיה לא פסוק עלכמכילתא

 ולשון שעה הוראת שייך סתם השי"ת ומצות דכגזירות ועוד וכו'.גזירותי
 ע"כ דפ"ח סנהדרין עי' מדעתם החלמים שעשו כמה אלא נאמר לאזה

 כש"ס דאיפליגו למאי ול"ד עי"ש. ;',יה שעה הוראת מגדף ד"הכרש"י
 פסח כמו לשעה מצות דיש דנמצא משעה דורות ילפינן אי דוכתיככמה
 ודו"ק. וכיוצא כמדכר שהקריכו וקרכנותמצרים

 יש הכי לא"ח אומרים דאין להא ענין ,ינו לחלק יש אם לענ"דאמנם
 לאותו ראוין ישראל היו דלא אגדה כהאי לדקדק יש דמעיקרא והואלחלק,
 שכ' כיון לזה השי"ת הוצרך דאמאי לרבים, תשוכה להורות כדי אלאמעשה

 וכו' עליך יכאו כי והיה כדכתיכ לרכים דמהנייא התשוכה מצותכתורתו

 לשונו כדיקדוק זה תי' עצמו דהמאמר נראה אמנם אלדי"ך. ה' עדושכת
 כתורה דנכתכ דאע"ג דהכונה תשוכה, לכעלי פה פתחון ליתן כדישכ'
 החטא לתקן דאיפשר ל.)ונשי להו מסתכר הוה לא מ"מ התשוכהמצות

 מרצון תשוכה מלעשות נמנעים והיו עליון מלך פי שמרד מאחרכתשוכה
 ולכ' הכושה, מחמת תשוכה מלעשות נמנעים דהיו או להו מסתכרדלא

 דאילולי כאופן התשוכה, ע"י להם ונמחל שחטאו ישראל חטאו אלוסיכות
 לא שמעולם וצ' ציכור כל אצל מעיקרא התשוכה מצות נדחה היהישראל
 יסוד שהוא זה וככגון דע"ה, אילולי יחיד, כל אצל וכן תשוכה עושיןהיו

 אחת מצוה יאבד שלא כשכיל חטא דאמרינן אה"נ כשלימות אחתמצוה
 איסור יעשה שלא לרכים או ליחיד לזכות כעלמא משא"כ ודו"ק,מעיקרא

 אמת הן מיהא עלה לדאתאן שיהיה איך ודו"ק. חטא א"א כאקראי א'פעם

 מדכריו ראיה אין מ"מ מועטים, החוטאים שיהיו דכעינן מוכח הרכדמדכרי
 כדעת ס"ל דלא הרשכ"א לדעת אלא זה לחילוק הוצרך לא דהרכלדידן

 דככל אלא לחטוא, דשרינן רכה מצוה משום או פשע דלא דהיכאהתוספות
 דשאני לתרץ הוצרך אליכיה לתרץ כדי וע"כ וכו' לאדט אומרים איןגוונא
 כמכואר הרשכ"א לדעת נמי איתיה זה דחילוק דרכים , מצו משוםהתם

 פשע דלא היכא זוטא איסורא לעשות דשרי התו' לדעת אבלכחידושיו,
 כשכיל רכים דאפילו איפשר רכה, מצוה משום או רכה מאיסוראלהציל
 דהשלמה אעשה כהנים עכרי דקא מההיא זה למשמע איכא וקצת שרי.יחיד

 מקרכין היו דכפיס כקרכן כהנים הרכה נטפלים היו ומסת' המ"כאישכל
 כהנים עכרי דקא שכ' כשכת התו' לשון דייקי וכן וכו' זורק וא' שוחטוא'

 לפי' לק"מ מעיקרא מעשה לאותו ישראל ראוים היו דלא וההיא וכו'.אעשה
 דאליכא דילך כל לך יהיכנא אי אפילו דין מן וכר וכרור. כע"ז שםהתו'
 תמהני מוכרח שאינו מה מהמרוכים מועטים החוטאים שיהיו כעינןדכ"ע
 דהרי חוטאים מועטים ולא רכים לא ליכא מעיקרא דכנ"ד הרכה,עליך

 קהילה של א' מיחיד אלא מוה"ר כנידון כמו הקהל של אינוהאתרוג
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 הרבים את לזכות לשולחו צריר דב"ע אליבא בנ"ד א"ב בשאלה,במתבאר
 אלא להם מזכה אינו מ"מ ויום, יום בבל הרבים את מזבה בעירו דגםואע"ג
 להם יקרא דרבא כלל 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 ולכאורה לקיחה, מצות עביד לא נמי דאיהו שולחו אםמשא"כ
 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 לזכות לשולחו לו הוא זבות אדרבה עצמו דמצד קי"ל דאנןדביון
 איספאלטרו, ק"ק של או דעירו רבים או קודם מי אלא לנו נשאר לאא"כ

 לצירוף חזי לא ותו דאמרן, מטעמא קודמים איספאלטרו ק"ק דשלובודאי
 וההיא היטיב, ודוק חטוא לאדם אומרים דלדידיה ביון דידיהזבות

 הרמג"א כמ"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 כתבתו
 ליתא ובו' גדולה במצוה לחבירו לזכות 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 דתאיניםשכ'
 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 עכ"ל,ברת

 הדחייה, לענין נאמר לא כרת איסור מ"ל לאו איסור מ"ל ביבמותדאמרינן
 דבריו ליישב דיש בת' ושוב כרת, 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
 כרת בו שאין לאו לדחות ראוי דלדחות דכיון 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'

 דכונתו ובודאי עי"ש. וכו' הקלה לעבירה הקל עונש וכו' ס"קמפורשין
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 עין הכהיר כס' הדור מופת למרן וש"ר ופשוט. מחכירתה הקלהלעכירה
 עי"ש, לל"ת קלה דקרי הש"ס מן והכיא ע"ז מ"ש נ"ו סי' הא' כאותזוכר
 צ"י. המ"ר עמו הר' דראית כאופן ממךונעלם

 ראיה מה דמעיקרא ז"ל אלגזי מוהר"י על לתמוה עוד שכתכ מהברם
 ע"כ מדרכנן, אלא כמעשר חייכ דאינו קיימינן כתאינים דהכא מהכא,מייתי
 אלגזי מוהר"י הרועים שג' תימה והיותר קשיא, כודאי לכאורה כדוןהא

 הכא דמעיקרא כהא הרגישו לא כולם ומוהרחיד"א ז"ל עייאשומוהר"י
 כתאינים דהכא רכנן לה ידעו דשפיר ליישכ והנלע"ד קיימינן,כדרכנן
 כונת ומיהו מדרכנן. אלא כמעשר חייכים אינן דרכוותא דלרוכאקיימינן

 ליה מדקרי מדרכנן הוא המוקף מן שלא דאיסור מהכא ראיה לאתוייהרכ
 מדרכנן עיקרו המוקף מן של דאיסור כשלמא אמרת ואי קלילא,איסורא
 טכל, אכילת לגכי קלילא ליה דקרי את"ש מדאורייתא דחייכ כדגןואפילו
 כמ"ש התורה מן הוא עיקרו מ"מ מדכריהם, אלא אינו נמי דאיהודאע"ג
 נמי המוקף מן שלא דאיסור אמרת אי אלא תאינים. ד"ה כע"א שםהתו'
 כיון קלילותיה, מאי א"כ מדאורייתא, אסור וכדגן מדאורייתאעיקרו

 איסור מ"ל רכותא וה"נ כרת איסור מ"ל לאו איסור מ"ל כעלמאדאמרינן
 ליישכ כבלע"ד ודו"ק, מדכריהם כמיתה טכל איסור מ"ל דדכריהםלאו
 ודו"ק, חיד"א מוה"ר וכמ"ש ראיה מכאן דאין כתכנו ככר הדכרותולכל

 שלא דלמי מחייכ השכל דה"ב כמ"ש ז"ל מוה"ר צדק מלכי דכרתיועל
 זה על כ"ת השיב כר"ן, ככתוכ וכו' רכה מצוה מיקרי כלל המצוהקיים
 המצוה עדיין קיימו שלא מה יוסיף ומה יתן מה כי זה, מחייכת דעתךדאין

 כמו שאמרו רכה ומצוה לאחריני, מקמיה לדחות רכה מצוה שיקראכדי
 אם יוסיף ומה יתן ומה אומר ואני זת"ד. מיתה איסור שכעצמו טכלאימור
 ים מני ורחכה יפה שדעתו ממי כחיוכא כריא דאנו כיון מחייכת דעתינואין
 דלגכי ברורים מוה"ר דדכרי אמת, שהוא כמה האמת לקכל צריכיםואנו
 קיימו, שככר מאותם רכה הוייא כעצם לדידהו המצוה קיימו שלאאותם
 ה"ל לדידהו קיימו שלא אותם מ"מ הוא, דרכנן מצוה ואידי דלאידידאע"ג
 דאורייתא כעין ה"ל קיימו שלא לאותם אכל גרידתא דרכנןמצוה

 כעין דומה מ"מ תשלומין, ליכא דמדינא ואע"ג מיכווני, קא דאדלתשלומין
 צורך היה ולא הרכ כדכרי מכואר וכ"ז זמן, דמכרכינן תדע .דאורייתא

 חשיכ כעלמא קיימו שלא דכשכיל שהכנת מדע' לאפוקי אלא הדכריםלכפול
 דהוקשה. מאי לך דהוקשה רכה מצוהליה

 דומה קיימו שלא דלאותם מ"ז הר' שהכריח כמה לכ לשום דיש.איכרא
 כמי דין שורש דהרי כלל, ראיה מכאן דאין זמן מדמכרכינן דאורייתאכעין
 הוא והמוציאו היולדו כ', כיום זמן דמכרך א' כיום זמן כירך ולאששכח
 איין לפני אשר )וכמג"א שם הרמג"א ג"כ ומכיאו תרמ"ד סי' הלכושהרכ
 לדכריו טעם נתן ככר ז"ל הלכוש והר' מהלכוש( אלא ואינו מהשהוא
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 ואע"ג שיזבור, יום באיזה האחרים בימים יברר וכו' ששכח דמי ונ"לוז"ל:
 אזיל הא דאורייתא וזמן דרבנן הוא ימים ובשאר דאורייתא א' יוםדנטילת
 מצות משאר לולב נטילת לענין דסוכות ימים שאר גרעי לא מ"מליה,

 דמבואר לפניך שלך הרי עכ"ל, זמן עליה שמברכין חנוכה נר כמודרבנן,

 לתקון יכול שאינו מעות והוי לעלמא אזלא דאורייתא דמצות הר'מדברי
 על להקשות ואין דרבנן. מצות כשאר זמן ומברך דרבנן מצוה אלא כאןואין

 מצות גרע דודאי נ"ח, כמו דרבנן מצות משאר מייתי ראיה דמאיהלבוש
 דאף בלולב הכא משא"כ זמן, לומר תיקנו חבמים דרבנן מצות דבשארלולב,

 ליתא, הא זמן, לומר דתקינו חזינן לא ב' ביום מדבריהם המצוה מתחילכי

 המצוה כשעשה בירך וכבר אדאורייתא דסמיך משום הוא תיקנו דלאדמאי
 במי וא"כ מצות. משאר דמ"ש מתקנים דהיו אה"נ זה ואילולימדאורייתא,

 דברי דלבאורה באופן ופשוט, לברוכי מצי שפיר א' ביום בירך ולאששכח
 שהבאתי הלבוש דברי דאילולי אלא זו, קו' כ"ת גם רמז וכבר צ"י,מוה"ר

 בדיקדוק מבוארת ז"ל הר' דכונת פשוט ונלע"ד ודו"ק. ול"מ ק' היהלא
 דברי חבמתו מעיני נעלם דלא והיינו דאורייתא, כעין דדומיא שכ'לשונו
 דמברכים מאי לולב דבמצות כיון מ"מ זמן, מברך דרבנן דהוי דעםהלבוש
 שהוא הימימ ובשאר דאורייתא שהוא א' ביום הוא חכמים מתקנתזמן

 דומה זמן ומברך הימים בשאר נוטל כשזה א"כ כמ"ש, מברך אינהומדרבנן

 דאורייתא למצוה אלא ניתקן דלא ז' מדמברך דאורייתא המצוה שעושהכמי
 מצוה שמה יקרא שפיר בעצמה הנוספת הברכה דמשום נלע"ד ועודודו"ק.
 כי ועם שאראיי, ק"ק לברך יכולים היו שלא וברכה שבח קנה דהרירבא
 אינו מ"מ איספאלטרו, מק"ק נוספים לולב נטילת על ברכת מברכיםיש
 ומוהר"א אס"י הר' דברי נוטים ולזה ודוק. חבירו שבירך הברכהאלא

 ודו"ק. עי"ש ז"לגדלייא

 כלל קיימו שלא איספאלטרו דלק"ק לענ"ד לומר בראש מקום ישועוד
 יומ אם שאז"ל עד שעבר מיום כפלים לה יקרא רבה מצוה בלבד זולסיבה
 ויום יום בכל קבוע, זמן להם שיש ומצוה מצוה דבכל דמסתבר וכו'תעזבני
 וימנעו האתרוג סאראיי ק"ק כשישלחו ומעתה העון. תגדל מלעשותשפוחת
 וכמו אחד, יום גם קיים שלא ממי עונשייהו זוטר אפ"ה מהמצוה ימיםקצת
 מן שלא לתרום לחבר ליה דניחא כההיא הו"ל וא"כ איספאלטרו,ק"ק

 דק"ק ואע"ג מיתה. עונש החבר שיעבור ממה לאו עונש על ולעבורהמוקף

 דבל למעלה כתבתי כבר מ"מ 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 כיון ח"ו עונש לשום ראויים אינם סאראיילק"ק

 קצרתי. כי היטיב ודוקמכווני

 מוה"ר מ"ש על דרחמנא כבשי בהדי מ"ש או"ר ראיתי חמותי הלוםהגם
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 לך אומר ע"ז אמת, דכרי יושר וכתוכ האריז"ל רכינו של מתורתוללמוד
 ולא כער אני תעלומות, כל נגלה לפניך כי זכית אתה כי ואם ליראיו ה'סוד
 לא מעיקרא כי גם מה כלשוני. מחטוא דרכי אשמרה אמרתי ע"כאדע,

 ולהוכיח לחשיכ שהארכתי מה אם יכריע הפשט כי להעדפה אלאנצרכא
 ל"ת שדוחה הכריות ככוד גדול משום לשולחו מוה"ר מ"ש כזה שייךדלא

 מן שעיקרו דכדכר כר"פדהמצניע הר"ן ממ"ש עליו הקשית ואתהשכתורה,
 לולכ נטילת והכא וכו' ל"ת שדוחה הבריות ככוד גדול אמרינן לאהתורה
 לך הגיד דמי עליך ותימה ע"כ. התורה מן עיקרו הוי למקדש זכרשהוא
 מחוסר שאני וכאמת התורה מן שעיקרו מצוה הוי למקדש זכר שהואדמפני
 מצות משאר עדיף דלא כרור נראה הסכרא מצד אכל כזה, לחפשספרים
 כמו כעלמא תקנתא אלא אינו והכא דרכנן מצות משאר גרע ואולידרכנן
 צ"ה סי' יאיר חוות הרכ כתכ דהרי עוד ומ"ש ודו"ק. כל' מוה"ר כןשכתכ
 הכריות, ככוד מפני שידחו לומר כש"ס נזכרו שלא כדכרים מאדשהוא
 דלכאורה הכריות, ככוד 0האום כזה היהיה מאד להסתפק יש דמעיקראועוד
 כודאי עכ"ל. זה דין שנאמר המקומות כל כהסתכל כלל זה כסוג נכנסאינו

 ללוכשו דמותר מהטלית הציצית לו שנפסק כמי הפו' מ"ש ממךדנעלם

 מצוה דככיטול קמן הא כה"ג, י"ג כסי' מור"ם כמ"ש הכריות ככודמפני
 הכריות. ככודשייך

 כמקום מהמצוה וכטל שיושכ כמי דמס"ל דהאי נראה לכאורהוהנה
 שנויה. דכמחלוקת נראה לא, או הכריות כבוד משום כזה יש אםשעושים

 כשם דמור"ם דינא האי שהכיא י"ג כסי' שם יוסף כיתה למרן דחזינןוהוא
 כלא הקהל כפני יושכ דמי דלא נ"ל, ואינו עליו וכתכ אשכנזיתתשוכת
 הכריות ככוד שייך לא ז"ל דלדעתו משמע עי"ש. כשוק טליתו לפושטטלית
 שייך. א"ש התשו' ולדעת מהמצוה שכטלכמי

 יהי דלו וכו' דל"ד נ"ל ואינו כמ"ש צ"כ מרן דכר דלכאורהאיכרא
 מותר אם כהדייא כמ"ש כשכת איירי דהתשוכה כיון מ"מ דל"ד,כדכריו
 דמי המרדכי כשם ונראה כסמוך מרן כתכ וככר כשכת, ולכרךלהתעטף
 איכא פסידא מאי א"'כ עשה, עוכר אינו כשכת ציצית כלא טליתשלוכש
 איסור, שום עושה שאינו כיון ציצית כלא טלית ולוכש לכ"ה שהולךלזה

 דאיכא לאו אי וע"כ ככרמלית משא דמוציא כשכת כשוק כשלוכשמשא"כ

 ומ"ש כחול דאיירי התשו' דכרי הכין דמרן לומר ואין וכו'. כ"ה וגדולגנאי
 מותר אם שכ' דכריו לתחילת קאי לא וכו' לכ"ה אדם הלך אםומיהו

 הא כחול, אפילו להתעטף יכול לכ"ה דכשהולך כשכת ולכרךלהתעטף
 דשרי דאיפשר כתכ דאיך מינה עדיפא מרן הקשה לא אמאי דא"כליתא,
 איסור אלא וליכא כשכת שהוא התם דשאני דכרמלית דומיא כ"המשום
 דחי לא וכ"ה דאורייתא אעשה עוכר כחול כשלוכש משא"כ מדרכנן,שהוא
 לאידך קשה כשכת איירי דהתשוכה נימא אפילו כי אמת הן דאוריתאעשה

 צד' ד9 שבת1
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 ב"ה ליבא אי דאפילו הבריות, בבוד משום דשרי דאיפשר קאמר דמאיגיסא,
 דבר וממוצא יתעטף. לא ולמה עשה איסור ליכא דבשבת ביון מותרעב"פ
 אסור דאין בשבת התשו' דבר ול"נ מרן דברי על שב' הרד"מ על לתמוהיש

 וזה בחול התשו' דברי דמפ' מרן לדעת שהבין משמע עי"ש. ובו'ללבוש
 פי' לפי דעדיין ועוד במ"ש. מינה עדיפא להקשות למרן הו"ל דא"בתימה,
 שב' י"ג בסי' שם הרט"ז על לי תמיה ובזאת ובמ"ש. צ"ב התשו'דברי

 לדברי שהק' להרב ראיתי גם מנ"ל. ידענא ולא בחול מיירי התשו'דדברי
 ל"ל עשה איסור ליבא דבשבת דביון התשובה דברי על שהק' מהמור"ם
 בר"י רמ"א הבריע ר"י על חולק שיש ביון דאפשר ותירץ דב"ה,טעמא
 נראה ולבאורה עב"ל. ב"ב ביוש זה דאין ביון סגי לא לחודיה ב"ה,משום
 אסור דאין בר"י סובר דהתשובה שב' בד"מ רמ"א דברי הרב ראהדלא

 בר"י, דס"ל אע"ג דב"ה טעמא האי בת' עצמה והתשובה בשבתללבוש
 דאי מ"ש גם לדובתיה, קושיא והדרא התשובה לשון בהג"ה העתיקורמ"א
 ביוש, ב"ב דאינו דל"ל עליו לתמוה יש ב"ה בטע' סגי לא דר"י טעמאלאו
 שהקשה. ובמו דאורייתא עשה ב"ה דחי דלא משוםת"ל

 לעיינין אנהירנהו ז"ל ובדבריו בענין שהאריך מה להרמג"אוחזינא
 דס"ל ר"י לדעת דאף יאיר דבריו ופתח בה. דהוינן מאי הישוב מןלעלות
 דרבנן איסור דעב"פ פשוט מ"מ ציצית, בלא טלית בלבישת עובר:.אינו
 ר"י מדברי דאדרבה זה נלמד מהיבן נודע לא בי ואיברא עי"ש. א"באמיהא
 איבא עליו" עובר אינו וגם ללבוש אסור הטלית אין "ומ"מ המרדבישבתב
 ולא אסור, הטלית אין קאמר מאי דאל"ב ליבא, דרבנן איסורא דגםלדיוקי
 דברי על לו דהוקשה פשוטה המגן של טעמו מ"מ עובר. דאינו אלאהול"ל
 הק' תו וברור. דב"ה טעמא ל"ל בלבישה איסור דליבא דביון מ"שמור"ם
 שוא"ת הוי דהלבישה ביון ב"ה משום בחול גם ללובשו שרי לא דלמההרב

 בד"מ, ומור"ם מרן דברי על שהקשה מה בל מיושב דבריו ועפ"יעי"ש.
 דאינו ביון ללבוש שרי ב"ה משום ואעפי"ב איירי וחול אשבתדהתשובה

 וע"ז העשה, לדחות שרי ולא ביוש ב"ב דאינו מרן הק' וע"ז שוא"ת,אלא
 ושרי דרבנן איסורא אלא דליבא איירי בשבת דהתשובה בד"מ רמ"אהשיב
 ודו"ק. הרמג"א במ"ש ב"המשום

 בל ביוש, ב"ב דליבא במקום דאף הרמג"א מדברי המורם שיהיהאיך
 לקהל רבא זילותא דאיבא בודאי ובנ"ד ליה, דחינן דרבנן איסוראשהוא

 האונס דמתוך ואע"ג בלשו' מוה"ר במ"ש בזו רבה למצוה זבו דלאמישראל
 דודאי ישראל נא יאמר בי בחשבם גדולה בושה להם יש אבתי בן להםהיה

 ה' יד קצרה דהקצור השמים, מן להם זבו שלא להם זאת היהמצידם

 ח"ו זבותייהו נפישי דלא אלא אחר, ממקום אתרוג להם ולהזמיןמהושיע
 לראות ראש להרים יובלו שלא ובלימה בושה להם דיש ובודאי בזהוביוצא

 תחזה ואתה זה בענין הנלע"ד זהו זו. למצוה זכו דלא בחושבם חבירופני
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 ומה ותשכח, דוק בדברים להאריך רצוני ואין תלונותיך כל מהר סרודבזה
 דהוי כיון כבודו לפי ואינו לזקן פרט והתעלמת קרא ל"ל כת"רשישב
 שהביא דשבועות התו' דברי ממך נעלם דב"מ, התו' דברי עפ"ישוא"ת
 שלום נהר הרב דברי ממך נעלם וגם אותו, הזכרת בעצמך ואתההרמג"א

 היטיב. ודו"ק י"ג בסי'שם

 ימים בשאר לולב דנטילת כיון לשלוח ז"ל מוה"ר מ"ש על כת"ר כת'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 והסמ"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 כבודך מעיני נעלם כיובודאי
 הוי ולהרמב"ם דאורייתא דהוי מ"ל בה"ג והגאון מדרבנן, אומדאורייתא

 להליץ האריך ז"ל שהרמב"ן ד להרמב"ם המצות בשרשי כמבוארדרבנן
 דאורייתא דהוי שסובר מי לדעת וא"כ המצות, ס' 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 זכר שהוא קצת דר' תקנתאעביד
 ודברי קושיותיך הבנתי לא ואני זה תיקון על מוה"ר דברי על מ"שלכ"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 ובו'ללמוד
 משא"כ עליו, בנו דמצות משום קודמו דבנו אמרו לא דע"כ לסתור,ראיה
 שלא בנ"ד דבוותא טפי דמחודד אע"ג שקודמו מצינו דלא דעלמאבאינש
 וכמ"ש גדולה יותר המצוה דיעשו אע"ג באתרוג אחרת עיר אנשייקדמו
 כ"ת.גם

 ועיקש, נפתל בהם אין נכונים מוה"ר דדברי נלע"ד ההשקפהואחר

 מחודד שהוא דעלמא איניש שיקדים אמרינן דלא דאמרן להא ל"דדודאי
 לחבירו ממונו שיתן וכלומר מחודד שאינו בתורה ועוסק 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 כיון קודמו בנו בבנו אבל בשלו.יעסוק
 שאם בעצמו ויודע אחד מצות לפניו כשיש משא"כ 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 ברבת בו ויברבו דאורייתאבעין
 אלא להוביח מוה"ר בא לא דקידושין דמההיא באופן קודמו, בנודבבה"ג
 בנו, שמצות בת"ת במו לאחר המצוה לעשות דיתן לומר דשייךדבמקום
 להבריח ויש ודו"ק. קודמין דחייך להא חיישינן לא בדאמרן בנ"דובמו
 ובו' לחבר ניחא דאמדינן דובתי הנהו מבל שנא מאי דאלת"ה שב' זהחילוק
 ניחא אמרינן לא דע"ב לחלק ואין מעשה. שמתבטל רבו את דבופיןומההיא
 גדול אחר עשה חבירו שיעשה בדי אחד עשה בשמבטל אלא ובו' לחברליה

 לחבידו וליתנו לידו שבא עצמו מהעשה יבטל אם משא"ב שביטל,מהעשה
 לחלק סברא זה דאין אמרינן לא זה עצמו, עשה אותו גדול יותרשיעשה
 עשה אותו מ"ל יותר גדול אותו מקיים חבירו דעב"פ ביון שנא דמאיבלל,
 והמדקדק ודו"ק. הוא דב"ש לומר פנים יש ואדדבה אחר מ"לעצמו

 לא אבל בחטאת שתזבה בשביל בחטאת דחטא בההיא דמנחותבסוגייא
 רואין שאנו בל ודאי אלא ודו"ק. לדברינו דאיה ימצא בעולה שתזבהבשביל
 לעולם גדולה, בעצם ויעשנה לחבירו לידו שנזדמנה המצוה אותה יתןשאם

 ודו"ק. ובו' לחבר ליה ניחאאמדינן

 ע' סי' בתשו' ז"ל מוהראנ"ח למ"ש ל"ד דנ"ד תחזה אתה האמודומן

 ש"ך הדב למ"ש ל"ד נ"ד וגם עי"ש, לת"ח קדימה אין במצוה שהחזיקימי
 למ"ש ל"ד וגם אחר, למוהל בנו ליתן אסור מוהל דאב שפ"ב סימןח"מ
 עפ"י בי עי"ש, ממנו שגדול למי הטלית ליתן ד' סי' חא"ח החק"להרב
 ודו"ק, לשלוח דמותר ב"ע יודו ובנ"ד שנתבאר ובמו מבולהו שנייאנ"ד
 אותן בופין לשלוח רוצים אינם דאם לומד יש דמקום אלא בלבד זוולא

 ודו"ק. עי"ש ש"ו סס"י בא"ח מרן שפסק במולשלוח

 מוה"ר דברי על להשיב ב"ת טרחא דמאריך מאי הרבתי חזוןואנבי
 ליד מיד האתרוג מוסרים היו אם דבשלמא לדחות, נטויה הדוחה דידבמ"ש
 זה הם דיחוקים ביון אבל הדבר, בן אומרים היינו מיד המצוה מקיימידהוו
 ב"ת השיב וע"ז עיש"ב, ובו' מהמצוה עצמם למנוע אין דודאי נימאמזה

 וחטא עמוד דאמרינן במנחות ערוך תלמוד והוא קיימת דחיה היא זודדחייה
 לנ"ד נבונה ראיה דיש בת' ועוד אמרינן, לא בחול שתזבה 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, בהנך דוקא דלא ג"ב מצוהלגבי

 שעל טליתו דבשמבירים עיגונא בענין ל"ה סימן בח"ב שבתב ז"למוהרי"ט
 ואם דידיה, מצוה אינשי מושלי דלא איתתא, לאינסוב עליה סמבינןההרוג

 לו היה שלא במי פגע גברא האי דדילמא למיחש לן הוה מט"דבדברי
 מסוגית שהבאת מה והנה שהארבת. הגם נ"ד לענין את"ד לו, ונתןציצית
 התורה, בבל החמורה שבת בחילול אלא זה נאמר דלא לדחות ישמנחות
 בי אני ורואה ודו"ק. בחול שתזבה בדי שבת חלל אמרינן דלא ודאיבבה"ג
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ששם דפסח 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 וכו' בעידנא בעינן דלריב"אל"ת,
 חמור דעשה מתבאר ר"י ולשי' עי"ש. הקל בעשה לא אבל דחמירבל"ת
 כמו אחר יום שהוא הלילה עד חמור העשה יקיים שלא אע"ג הקל,דוחה
 דגם לומר מקום ויש כמובן. רברבי באשלי תלייא דנ"ד ונמצאפסח,

 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 דכופין בההיא בן וכמו שאני, דרבים דמצוהריב"א
 התירו דהרי הוא לדקדק שיש מה אבן ברת. בו שיש מעשה אליםפו"ר
 בעידנא, אינו בודאי והתם העבודה שיעשה בשביל לכהן היבלתלחתוך
 אף עביד מצי שפיר דרבנן איסורא אלא עבד דלא ביון כלל ל"ד דהאוצ"ל

 כדי דרבנן ממצות דמתבטל בנ"ד כן ובמו עבודה, עושה אינו שעהדבאותה
 גדולים אורים להרב ראיתי ואח"כ דאורייתא. כעין במצוה לרביםלזכות

 ע"ש. ע"ז מ"ש בשלח פ'בדרשותיו

 תכף דבנ"ד מוה"ר כת' דכבר דמילתא לרווחא אלא איצטריך לא זהוכל
 דברים הם עלייהו רמיא לא דג"ח כ"ת ומ"ש ג"ח, עבדי האתרוגשמוסרים
 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 בכ"ז קצרתי כי ודו"ק ג"ח, של זו מצוה אבדו הרי שילוחשל
 דמות מה כונתך הבנתי לא ז"ל ממוהרימ"ט שהבאת ומה ברור. הואכ"ז

 ממנו יותר חבירו יעשה דמה דידיה מצוה שביק דלא ודאי דהתםיערוך
 דמתבטל בנ"ד משא"כ כן, כמו וחבירו דאורייתא מצוה מקיים היהדהוא

 מה ראיתי שוב לעיל. כ"ז וכמ"ש גדולה חבירו שיעשה כדי קלהממצוה
 חשוב אי מצוה במכשירי דכשעסוק ודעימיה הר"ן מחלוקת להביאשהארכת
 בהשבת אלא זה נאמר לא הר"ן לדברי דאפילו לפר' והארכת וכו',בעידנא
 ותמהת השבה, מצות עליה חל ראיה דמשעת להר"ן דס"ל להיותאבידה,

 ז"ל חיד"א מוה"ר דורנו פאר מהרב טחינא קמחא וכ"ז יעקב שמע הרבעל
 ענין אינו דכ"ז תחזה ואתה די"ט, ובברכות בחולין עינים פתחבספרו
 הדברים. לכפול א"צ כי היטיב ודוק ונראה, סמוך מ"שלפום

 דסימן

 ד"ה ע"א ד"ח דר"ה התוס' דברי פי' לך לבאר ידי"ן ממנישאלת
 צורי בעזרת החלי וזה חפצתי, רצונך ולעשות בו ונתקשית כר"א,לתקופות
וגואלי.
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 והם 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' רקי"ל והאבא"ד
 בניסן יהושע דלרבי דבריהם פי' וכו'. בר"י בולהו דהתם היינו וכו'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"כא',

 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 וכן טבת ר'תשרי

 של התקופה לידע כשרוצים פי' וכו'. 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 כ"א י' הלבנה על יתרה החמה דשנת נמצא שעותוששה
 תשצ"ג י"ב כ"ט תשצ"ג י"ב כ"ט ותשליך רד כא 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 וכ' התוס' )וכדברי 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"כ 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 כמו תרמ"ט הז"ט להחסרתהטעם
 דר"א אליבא הוא הזה החשבון ובל ובו', ששי יום עד ר"ה מונה היהלא

 ואזיל. ובדמפרש העולם נברא בתשרירס"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 רהיינו 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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 ב' ובבר בהר"ד. שהיה א' מולד על מיוסד והבל תקפ"ה, ט"ז ג'למחזור

 של שנה ואותה ב' 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, במ"ש י"ד בו' שהיה העולםישוב
 בב"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, לבי הקב"ה וא"ל ובו', מלבים לב' שא"אהלבנה
 וי"ד עד רביעי ביום שעות ומשלושה עי"ש. עברונות בס' במ"שוי"ד
 יותר. שיש באן ב"ש שנה חשוב בשנה א' דיום ביון שנה,חשוב

 בא ובו' ישוב של תשרי שלפני תוהו של ניסן מולד על ובשתדקדקבא"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 במש"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' הבל בין תל"ח ד' ב' תשרי עד מניסןלהשליך
 בהר"ד.ותמצא

 פסקינן דלתקופה פי' ובו'. שהיתה תוהו של מניסן מונין ולתקופהבא"ד.
 שהתקופה לפי"ז ונמצא לר"א, תוהו של ניסן שהוא ד' ליל מתחילתבר"י

 מפרק בדאמרינן שעות ט"ו רביעי ביום נפל אחריו הבא ישוב שלתשרי
 נמצא שעות, ט"ו ב"ד היה תשרי דתקופת וביון ובו', תקופה בין דאיןב"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, ב"ג א' יוםי"ד

 שעות. כ"ג המולד שהיה ששי ביום שעות ב' עד נשאר א' יום הואמעל"ע

 ובו' שנה חצי דל תרמ"ב ז"ט למולד ניסן תקופת דקדמה ונמצאבא"ד.

 קדמה תשרי שתקופת שאמרנו דעבשיו הוא הבי דבריהם המשך פי'בצ"ל.
 דנמצא משום תרמ"ב ז"ט להשלבת החשבון נמצא ב"ג, א' תשרילמולד
 דר"א אליבא שהוא תשרי למולד דר"י אליבא שהיא דתשרי התקופהדקדם

 אלא ר"ד, ב"א י' הלבנה על לחמה שיש לשנה דשנה היתרון מלבד ב"ג,א'
 שהוא שנה חצי שהוא תשרי מולד עד ניסן מתקופת אלא יתרון ליבאדבאן

 התקופה מיתרון שנה חצי דל שב' וזהו תרמ"ב. י' ה' שהוא ר"ד ב"א י'חצי
 למולד דניסן התקופה דקדם תרמ"ב, י' ה' שהם תשרי של המולד עלדניסן

 דעולה ותמצא תשרי למולד תשרי תקופה דקדמה ב"ג הא' ג"ב וצרףתשרי
 תרמ"ב. ז"ט תשרי מולד על ניסן דתקופתהקדימה
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 התקופות דהמחשבי פי' ובו'. מתשרי למנות נוהגין עבשיו והריבא"ד.
 תוהו של מתשרי מונין במש"ל המחזור ראש של התקופות לידעכשרוצים

 העולם שנות בל וע"ב מבהר"ד מונין השנה וחדשי העולם,שנות
 מבהר"ד ומונים ללבנה קטן מחזור שהם י"ט מי"ט למח1וריםבשמחלקים

 אימתי להוציא בדי פי' מונין, ובו' ניסן ותקופת שבתב וזהו תוהושל
 ניסן דתקופת ב' ובבר בהר"ד, ממולד החודש מונין החדש בימי ניסןתקופת
 והמולד דר"י אליבא התקופה דמנינן ואנן תרמ"ב, ז"ט תשרי למולדקדמה
 ליבא בר"י פוסקים היינו דאלו תרמ"ב, ז"ט להסיר ע"ב א"ב דר"אאליבא
 העיבור בעלי בספרי שסוברים במו תרמ"ט ז"ט הלבנה על לחמהקדימה
 דטעם אלא הא, ס"ל לא דהתו' ז"י, נ1יפה ונהגה תרמ"ב ט' יחדדשמשו
 פסקינן הוה אי א"ב במולדות, בר"א דפסקינן משום שביארנו במוההסרה

 פסקינן הוה אי ובן תרמ"ב, ז"ט להסיר צריך היה לא בר"י למולדותגם
 והיה המאורות האירו ג' בשעה בד' בתשרי לר"א הרי לתקופת גםבר"א
 ונפ"מ תרמ"ב דז"ט קדימה ליבא מבהר"ד מנינן דהמו' ואע"ג א',תקופה
 טבת תקופת משבה אי ע"א דב"א לק' מ"ש לענין תרמ"ב ז"ט הרחקתטובא
 מרובה נפקותא ויש שב' הדיבור בראש התו' בונת וזהו עי"ש. ניסן י"ועד

 בניסן דלר"י ויותר ימים מב' נפקותא יש ולמולדות במ"ש,לתקופת
 וי"ד עד נולדה לא ולר"א הלבנה, ונולדה המאורות נתלו ד' לילבתחילת
 של 11 דקו' ודע ודו"ק. ובו' לברר יבולין דהלא התוס' שמק' והמובמ"ש
 דהסבימו המולדות לבעלי אבל לשיטתם, הוא ובו' לברר יבולים 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 שאובלין הפינייה על א"ח תודיענישאלה.
 ושבמ"ה. וכבדנוך דבריך יבא בי והיה יברך,ברבה

 תבון ובבן בכתובים. והמה וישרים ונבונים טובים דבריך ראיתיתשובה.
 ועונה ער גדול לגוי וישימך אלו"ד ואל הברובים. יושב ערבות לשובןתפילתי
 מאי הוית חזי וברביבים. דשא עלי בשעירים אמרתך כטל תזלבתורה
 הראויה ברכתו באש קלויה אותה בשאובלין הפיניי"א דעל בבחךדהעלית

 בורא שמברבין באש קלויות אותן בשאובלין חיטים גבי מרן במ"ט בפה"אהיא

 מברך פת דכשהוא המינים ה' גבי אלא אינו דזה נאמר שלא ובדי האדמה.פרי
 מב' דהבוסס מאורז ראיה להביא הוספת בפה"א, מב' בקליות וע"בהמוציא
 דבשטחנו מעליותא לו יש אורז דאכתי לדחות יש דעדיין ומשוםבפה"א,
 קטניות משאר ראיה והבאת קמח מזונות,הוספת מיני בורא מברך פתועשאו

 מברך וטובים שלמים כשנשארו תבשיל ובעשאן שהבל מברך פתדבשעשאן



209 הסימן

 על לברר ראיחי אליך בואי עד ואני זח"ד. פה"א דמברך בנ"ד ורבותאבפה"א,
 דלז' בב' אלי פתוח ושורשו ברכתו הוייא היבי מהקוקורוזה שלשיןפת

 ובו' מה' שהוא ובל וכו' המינין מה' בו שיש כל דרו"ש מימרי חרידאיתמר
 במ"מ, עליה מברכינן לא ודוחן ואורז מק' והדר צריבותא, הש"ס להוועביד
 כמעשה ולא קדרה במ' ומתרץ ובו' 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 קדירהבמ'

 הוי לא בדוחן אבל באורז ושמואל דרב תיובתא ד"ה התו' מ"ש להביןבהקדים
 וראיתי עכ"ל. במ"מ עליה מברבינן ולא כותיה הלכתא דהוי ואפשרתיו'.
 אהדדי דמדאשוינהו וקשה וז"ל: התו' ע"ד שבתב ה' חפץ בספר הקדושלהרב
 יסבול לא דכמע"ק דוחק הש"ס דסבל ו"גם נינהו, דחדא משמע ודוחןאורז
 דאשכחן כית ועוד להו. כריך ותנא בדאיתא 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' דהברח אומר ומתחילה לישב והנלע"ד

 אורז נקט לא למה לדוחן, ה"ה אאורז במ"מ דמברך דקתני דברייתאאיתא
 ובן ודוחן, אורז פת לפניו דהביאו מברייתא דובתי בשאר להו כדקתניודוחן

 א"כ וא"ת אורז. כברבת אינו דדוחן ש"מ ליה ומדהשמיט דר"ג,בברייתא
 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"ט נקטו המיניןה'

 ודו"ק. ה' חפץ הר' שכ' האחרונה הראיה נדחה ובזה זיין, נמיאיהו

 מתפרש איך להבין צריך רו"ט 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 במע"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 במע"ק אינו אכתי וא"כ ברכות, ג' דדגן קדירהובמעשה
 באורז ה"נ וסוף תחילה דמברך במע"ק כמע"ק ולא כמע"ק הש"סכדדחי
 ודוחן לאורז הראוייה הברכה נוסח ללמד נחית לא דהברייתא וכיתודוחן.
 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 שהבלודוחן
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 דה"ק גומיה הר' שמי' כמו המסקנא למי למרש אמשר א"נ ודוק. ה' חמץהרב
 תימא דלא לומר ובא ודוחן, דאורז דידהו כמע"ק וסוף תחילה עליהםמב'

 הברייתא, הניחם דידהו מע"ק וברכת דלא קמ"ל לעילוייה אישתנידבמת
 לאורז ליה ילמינן ואנן אחריתא, ברבותא ליה דתני או ליה משוט שהיהבע"כ

 הר' של הא' דקושיא באומן שהכל, דהוייא רו"ש מדברי ודוחן דלק'מהברייתא

 ב"א דמברך דס"ל מדר"ג ראיה עוד ה"ר שהביא ומה כדאמרן. מיושב ה'חמץ

 ס"ל ר"ג דהרי זה משמעות הוציא מהיכן ידעתי יתן מי במ"מ, דחחילהש"מ
 במ"מ בתחילה מברך דלא דפשיטא צע"ג, ברכות ג' דמב' המינין דז'בפירות

 אכל דאמילו ס"ל דר"ע לק' מתני' קתני מזו וגדולה דכותה. וה"נ במה"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
 ב"א. ואחריושהכל

 דוחן דעל התו' כשיטת ז"ל הרי"ף בשם שכ' במסקיו ז"ל להרא"שוראיתי
 אני וכמ"ש אורז רבנן מדנקטו שוה, שאינו ליה דמשמע וכ' 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 דכל משמע היה במ"מ, מברך ובשלו אמאו האורז את טחןבברייתא

 וכו' טחנו החיטה את הכוסס דקתני השתא אבל ב"ן, מדר"י לאפוקי אלאבא

 למה א"כ מונה, הוא ברכות דסדר מוכח בפה"א, מברך האורז אח הכוטסוכן
 כבר מברייתא משמע דכן עוד מ"ש ועל נינהו. הדדי דכי ודוחן אורז נקטלא
 וכמ"ש עי"ש כהרי"ף דלא ברייתא מהאי שהכריחו לתר"י ג"כ ועי' לעיל.כ'

 בחי' ז"ל להרשב"א כן גם ועיין ודו"ק. לענ"ד יתישב ברייתא דהאי במי'לע"ד

 שאין נאמר אם אפילו חמה ואני להק' והוסיף כנז"ל, להרי"ף הק' הואשגם
 ולענ"ד עי"ש. במה"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 דכיון ירד מעלתו ממני דהכא מורי ואומר במה"א,הקוטניות
 לו יכוליז אנו אין ג"כ המת וברכת במה"א, לומר יכולין אנו אין מרימתורת
 דחשוב היינו במ"מ מברך דבאורז ואע"ג בדוחן, וה"ה עכ"ל. המינין בה'כ"א

 ממני וע"כ לא, דוחן אבל חשיבי, מזוני דהוו המינין לה' יותר ודמי טפימזון
 ודוק. ירדמעלחו

 ולא כמע"ק הש"ס דמוקי בהאי בסוגיין דהוינן למאי אנמין נהדרמעתה

 תימא דלא ברייתא דה"ק דנראה וכו'. כמע"ק ולא וסוף חחילה דמברךכמע"ק
 עז"א ז"ל, הרשב"א כדמק' במה"א לברך צריך המחות לכל ואורז דוחן פתדעל

 ה"נ ברכתו נשתנה שנשתנו דכיון דחיטים כמע"ק וסוף תחילה עליומברך

 ואורז ודוחן במ"מ, לברכת נשתנו דהנהו כמע"ק ממש אינו ומיהודכותא.

 כבר דוחן ברכת לענין דינא ולענין ודו"ק. דאמרן וכטעמא שהכללברבת

 הרמב"ם ס' ג"ב והיא והתו' הרי"ף דלדעת דרבוותא, פלוגתא דהויאנתבאר



211 הסימן

 והראב"ד והרא"ש ורי"ו תר"י שהביא גאון ולדעת שהכל, ברכתוכפ"ג
 ר"ח, בסימן זה מחלוקת הטור שהביא וכמו במ"מ, ברכתו בחידחטיווהרשב"א

 דוחןבמ"מ על לברך דנפשיה מס' דהסכים ה' חפץ ה"ר על תמיהניומכ"ז
 בס' 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 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 כהשואה הדומהבדבר

 ודוק. שהכל דמברך ומודו דידיה זיונא כ"כ חשיבי דלא אפשרבקוקורוזה
 שס"ל תר"י מל' משמע שכן במ"מ, מכרך ודאי ולדעתם ליתא זה כיושו"ר
 קוטניות שאר של והפת כמ"ש יותר ומבואר לשונם, בהמשך עי"ש הגאוןכדעת
 וכו' 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 וככרכת גרע, לא מדוחן עדיף לא דאי ודאי הרכהזיין

 לעיל. שכ' וכמו שהכל, דברכתו נקיטנן בדידן דאנן אלא זה, מיןברכת

 פינייא אותה שקורין בשיכולין כשהיא הקוקורוזה דעל לנ"ד נבאוהשתא
 דכבר כפה"א דמברך פשוט נראה ולכאורה הויא, היכי כרכתו לןאיכעיא
 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 דכאו תבשיל כשעשאן אלא מור"ם כןכ'
 נטיעתו דעיקר כקוקורוזה משא"כ אינשי, להו נטעי ולהכי תבשיללעשותן

 בפה"א. מכרך דלא אפשר קמח מהם לטחון אלא קיימי קליות לאוכלןלאו
 קליות כשהן החיטים את מהכוסס להכיא שיש הראיה דעיקר נראה ע"כאשר

 ואין כקוקורוזה, וה"נ לקמח אלא קיימי להכי דלאו אע"ג בפה"אדמברך
 גורם זה דאין כלום, זה דאין בפ"ע ברכה ליה אית דכפת חטים דשאנילדחות
 ואישתני דחשיכ כיון דבפת בהא, הא תליא דלא בפה"א בקליותכשיכרך

 אישתני שנשתנה משום אדרבה ובקטניות בפ"ע ברכה קבעולמעליותא
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 כשהגרעינין אבל בברכות, שם תר"י כמ"ם 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 דהבי 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'י והכי ול"מ, ל"ק ומז' דפרחאאדעתא
 לדקדק יש ועוד במציאות. פליגי והתר' דהמקשן דנראה חגוד 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 רקורא, אדעתא אינשי נטעי לא האילן ענפידמכחיש

 העלים את לאכול דשותא אדעתא אינשי נטעי צלף התרצן בדברי ופי'בפי',
 אדעתא אינשי נטעי לא דיקלא דדתי 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 מברכינן 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 בא לא שעדיין בדבר אלא ליה אמרינן לא מברכינן,לא

 בזה לפרי, היזק עושה אחר מצד יאכל שאם בקורא, וכמו הרכיםבשקדים
 היזק שעושה ובזמן רכים בעודם לעקרן הנוטעים דעת זה היה דלאאמרינן
 גדלו שכבר חיטים זורעי כמו הנוטעים דעת שנתקיימה כל אבללאילן.

 שרוב דהיינו האוכלין דעת בתר אזלינן לא בזה פרים, ונגמרבמלואותם
 לאכול טובים חיטים בעודם דגם כיון אלא טחינה, ע"י הוי דחיטיםאכילתם
 ומבושלים חיים שטובים לפירות דמי וזה הראוייה. ברכתו מברך פרייםונגמר
 מבושלים. בין חיים בין עליהםדמברך

 שאלת וז"ל ר"ב סי' בב"י מרן הביאה הרשב"א מ"ש עפ"י לישב נלע"דא"נ
 תשובה. באילן. גדלים שהם כיון בפה"א עלייהו מברכינן אמאי רטיבתאפלפל
 שחוקים רובן רובן ויאכלו שיתייבשו דעת על אלא אותם נוטעים שאיןכיון
 לפי אלא כלל, יברכו שלא הדבר היה וקרוב בפה"ע, עליהם מברכין איןוכו'

 בפה"א, עליהם מברך קצת נטעי דהכי ואדעתא ברטיבותן 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 מברך דאי כיון אמנם שהכל, ולברך דרגא לנחות צריךהיה

 חכמים ראו ע"כ כלל דהכי אדעתא אינשי להו נטעי דלא כמילתאדברכתו
 ודו"ק. במקומה הברכהלהניח

 בפ"ג, ברכה מע"ק או פת ועשאו בקמח חכמים קבעו דכבר כיוןא"נ
 קלייות כשאוכלין דרגא דנחתינן הוי דשפיר נמצא ובמ"מ, המוציאדהיינו
 ברכה לו יש כבר דידיה אדעתא אינשי דנטעי מאי לגדר כשבא דהריבפה"א,
 העוזר אבן להגאון זה חילוק כעין מצאתי החיפוש ואחר ודוק. מעולהאחרת
 אורז דהכוסס יוסף, ביתה מרן בשמו שהביא הרד"א על שהק' ס"א ר"תסי'

 חיים טובים שאינם כיון בפה"א יברך למה ע"ז ותמה בפה"א, מברךודוחן
 בשולם קודם בפה"א מברך בשולם דאחר וסלקא דלפת ותירץכמבושלים,

 בשולם קודם לכן במ"מ מברך בשולם דלאחר ודוחן אורז אבל שהכל,מברך
 מ"ש. כעין והוא עי"ש, בפה"א ומברך דרגאנחתינן

 דמה לענ"ד, לשמוע קשים דבריו קושיתו סגנון על מ'ש לענ"ד כיאיברא
 טובים כשאינם בפה"ע דברכתם האילן בפירות דגם דקי"ל למאי הרביענה
 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. לברר צריר היה חיים שהם בל במ"מ מברר הנאתולבל
 שאב"מ. אלא הרב בדברילהתישב

 מברך דגן של קליות דעל נתבאר דבבר ואומר לנ"ד אנפין נהדרמעתה
 בקטניות אף קליות שאובלין מילי בכל לברך דצריך נראה ורבותאבפה"א,
 שהביא ר"ה סי' בר"ם הר' עינינו למאור בהדייא בן מצאתי חטוב 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
 ברבות בה' בה"ג הגאון כ"כ שבדבריו החיפו' ואחר עכ"ל. שהבל עליהםמברך

 רטיבי כד ומני ובקילי וטלופחי חמצי כגון קטניות מיני בל וז"ל: כ"מפ'
 עכ"ל, בפה"א וקיילינון שקלינון שהבל. בחיותייהו ואבלין יבשין כדבפה"א

 הגאון דברי הזכירו שלא עליהם ותימה הנז' מוהרי"ב כדברי בהדיאהרי
 דברכתו ודאי באש הקוקורוזה כשמקלין בנ"ד וא"כ בדבריו, בהדיאשמפורש
 בפה"א. דמברך באש דקיילינון קטניות שאר כמובפה"א

 שהבל, לברך צריך הקוקורוזה מקמח שעושין הפת דעל העולה תורתזאת

 לברך צריך באש אותה ומקלין שמהבהבין בשבוליה גבעול היאובשעדין
 משגיאות יצילנו והאל כנלע"ד קליות. שעשאן וקטניות דגן כדיןבמה"א
 כירה. אפר נא"ה נפלאות מתורתוויראנו

 כאמור, דהסכים דס"ז ח"ב שאל חיים להר' ראיתי מופלגואחרי

 וסימן

 לאחים ותבעו הבנות והלכו ובנות, בנים והניח וחל"ש שמת ראובןשאלה.
 מה בסך לבפור 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 אשרבל

 דובר בפרשת האמור קו"ל למינו. ערב קול קולה זהב מנורת והנהראיתי
 ראתה יקר קול הן ערבה אר"ש האר"ט 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 מבלנפיש
 כיר'שו. צאנו הדר דרבנןברכי

 דנדרים פ"ג מלבתא מתני' ניהלן דאייתית מאי הוית חזי דרישארישא
 שנבא וקודם עי"ש. וכו' ולמוכסים ולחרמים להרגין נודרין דתנן ע"ב,דב"ז

 אמנם קתני. א"ז דל"ז מתני' בהאי המפרשים פי' כבר בי אומר שדקדקתלמה
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 מ"ז למוה"ה ראיתי המלך, בית של שהן תרומה של שהן גווני תרי דנקטבמאי
 לכשיהיו וסיפא ישראל הלסטים לכשיהיו קאמר דרישא שב' של"ד בס'ז"ל

 מילתא דהוי המלך בית של שהן דליתני דוחק דזה ולענד"ן עי"ש.נכרים
 לומר גווני, תרי דנקט הר' דרך מעין לומר יבולים והיינו לתרוייהו,דשוייא
 ב"ה, של שהן יאמר וכיוצא בח"ל כמו תרומה של שהן לומר שייך דלאדהיכא
 יאמר וכיוצא למלכות קרוכ שאינו כגון ב"ה של שהן לו יכול שאינוובמקום
 של שהן רתני דמאי נלע"ר והיותר דוחק. נראה דג"ז אלא תרומה, שלשהן
 לא אבל ובמלכות כגויים חולין בירושלמי לכרתני אתא, לריוקא המלךבית

 באחר לתלות בא דאם לאשמועינן המלך בית של שהן רקתני והיינובישראל,
 עליה ויגלגל יפול דילמא למיחש דליכא וביוצא כמלכות אלא תלהלא

 אמרו כיצד דקתני דמתני' בסיפא שדקדקת מה לכ"ת וראיתי ודו"ק.קדמיתא
 עוד לעשות לו ומה דידהו מחלו' תנא כבר דהא לאשמועינן אתא דמאי וכו',לו

 הוא כיצד התנא דמביא דהאי דנראה לדק' לך היה וטפי עכ"ד. כזהמשלי
 איך קמ"ל דדינא רואין ואנו מדינו, שאינו במה דקתני למאי בעלמאכמשל
 לת' מש"כ והנה מדירו. שאינו כמה הדיר בשכבר לב"ה הוא ואיך לב"שהוא

 דזה בתרתי, ונדר סתם דור לו כשאמרו אפי' אסרי דב"ש הו"א תני לאדאי
 דלא קמ"ל לאנס, ליה סגי בחדא דדילמא הדירו שלא במה נדר כאילוחשוב
 ובני אשתי קונם נדר וזה אשתי קונם לו שידור האנס לו כשפי' אלא ב"שאסרו

 ואולם זה. יתכן לא מדירו ושאינו מדירו דבל' כלל נראה ואינועכת"ד.
 עבר וז"ל: אמתני', הירושלמי 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 הכית על ופתח עבר אמרה הדאאסורין,
 איכוון, גמור לנדר דלאו ור"מ מותרת, אשתו מדקתני הוא דההוכחהשפי'
 למאי מדמה דמאי לענ"ד, תמוה ופי' עכ"ל. בדיעבד מותר ופתח עבר אםוכפי'
 כשעבר לדמויי לן אית אי אדרבא לידור, הוכרח דזה מותרת אשתודקתני
 דמתני' דסיפא נמצא הר' פי' וכפי אסורין, ובניו דקתני למאי הואופתח

 מותרת. אשתו מיהא והא גמור נדר הוי דלא לאשמועינן למיתניאיצטריך
 דברישא דחזינן כיון הוא. מהסי' שמביא דההוכחה הירושלמי ל' לפ'ולענד"ן

 וקמ"ל וכו' אמור לו אמרו כיצד קתני ובסי' דינו, מה ופתח עבר אם קתנילא
 דגילה משום אסור כסי' דוקא משמע דאסור, הדירו שלא מה דנדרבהיכא
 כשעבר לעיל משא"כ אסור, שהוסיף מה וכל שידור מה לו ואמר האנסדעתו
 דאפילו רבותא לישמועינן דאל"כ מותר ונדר ופתח קפץ היראה דמפניופתח
 ליה איצטריכא דסיפא למדין נמצינו א"כ ודוק. לב"ש דאסורברישא

 לרישא דמי דלא לב"ש דאסור הדירו שלא במה ונדר רכשעברלאשמועינן,
 ודוק. דמותר ופתחכעבר

 בנ"ד דדינא פסקא חד לידי אינה האלודי"ם הלזה, בענין בעמדיוהנה
 וע' זלה"ה פארדו יצחק כמוה"ר המו' הר' מ"ד קאמייא מן חד אומן ידימעשה
 ד"ק על לעמוד נפשי כלתה וגם נכספה דודי"ם דברי עלי ערבים כיולהיות
 שם. זעיר שםזעיר
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 ועלה וכו', להרגין נודרין דנדרים כפ"ג תנן וז"ל: יאיר דכריופתח
 כעי והדר וכו' דינא דמלכותא דינא שמואל והאמר ולמוכסין כגמ'איתמר
 היכי לפ' הו"ל דכרישא כסוגיא, לדיוקי איכא כי איכרא וכו'. אר"ע נדרהיכי
 עכ"ל. ודו"ק המתני' סדר לפי כש"ס כדרכו שמואל אמר והא ליפרר והדרנדר
 תיתי דמהיכא מינה עדיפא להק' רצה ק"ר דמאי ק"ל, מאי הכנתיולא

 נודרין דקתני ארישא נדר היכי כעי הוה ואי וכו'. שמואל דאמר כיוןדנודרין
 ע"כ תרומה. של שהן המלך כית של שהן סיפא אימא לו משהין היו נדר,היכי

 נתן להורות המלך, כית של שהן דקתני למאי קו' וקכעי ארש יסדכחכמה
 דר"ל ז"ל הרא"ש כמ"ש ופי' נדר, היכי י"ל אכתי הנדר אופן דקתנידאע"ג

 וכו' ק"ל דמתני' דלישנא הר"ן כ' זה ומעין נדרו, על יעכור שלא נדרהיכי

 חוץ דקתני דמתני' כפירושא כרם וז"ל שכ' ז"ל ממוה"ר חזינא תוע"ש.
 אכל שכועה כל' נדר אלא כ"ה שרי דלא חד פנים, כשני י'י וכו'מכשכועה
 דשרו דכשכועה אפשר או כ"ה, אסרו לשקר דהיינו תרומה של שהןלישכע
 כקיצור מדקתני מתני' דייקא הא' פי' וכפי לשקר. לישכע אפילו היינוכ"ה

 גופיה דמתני' דלישנא אומר ואני עכ"ד. נשכעין וכה"א נשכעין איןכש"א
 כל' נדר דהיינו שכועה מכלשון חוץ פי' מכשכועה, חוץ נודרין לשוןככל ר'י נודרין ככל פי' וע"כ מכשכועה חוץ נודרין ככל דקתני הכ', פי' סוכלאינו

 ודו"ק. כשכועה אף דקאמרי לכ"ה ודכוותהשכועה

 הוו כירושלמי מדגרסי' לשקר, לישכע שרו דכ"ה דצ"ל הכריח מוה"רוהנה
 כשמי תשכעו לא ישמעאל רכי תני אשכח. לא כשכועות הא כנדרים מימרכעו

 דעל ז"ל, להרשכ"א דס"ל נלע"ד והכי ולמוכסין. להרגין אתה נשכעלשקר
 ע"ש וכו' ישמעאל ר' תני כו' כת' כשכועה אף וכה"א דקתני דמתני'לישנא
 הירו', על כפי' פ"מ הר' שפי' מה ממנו דנעלם עליו לתמוה וישזת"ד.

 לו יפתח לא כש"א דקתני אסיפא כ"א דמתני' ארישא קאי לאדהירושלמי
 היינו למיפתח דשרו דהא מימר כעו דהוו קאי ואהא לו, יפתח אף וכה"אכנדר

 מוה"ר כפי' דאי חדא מוכרחין, נר' ודכריו עי"ש, לא כשכועות אכלכנדרים
 דכעו מאי קודם דמתני' ארישא וכו' כנדרים מימר דכעו מאי לקכוע הו"לז"ל
 קאי. מתני' דהאי דאסיפא משמע אח"ז ומדנקט כ"ט, אדכרי ופתח עכרמימר
 הא כנדרים מימר כעו הוו לישנא כהאי הו"ל לא מוה"ר כדכרי דאיועוד

 הוו הול"ל ולפחות כשכועה, אף וכה"א כהדייא קתני דמתני' כיון לא,כשכועות
 כמראה פ"מ הר' עוד מש"כ ואולם וכו'. נדרים כעין כשכועות מימרכעו

 מתחילתו הנשכע אחד שכ' פ"ג בהרמכ"ם מש' דכן וכו' כעיין הוו ד"ההפנים
 דכשעת היינו וכו' אחד כמז"ל הר"ם דכונת ראייה. שום ליכא לענ"דכאונס

 לאפוקי העדות, שכועת כשגגות ספ"א שכיאר כמו כאונס היההשכועה
 ואדרכא לאנס, לנשכע ענין זה ואין שמכואר כמו אח"כ האונסכשנולד
 נראה דכן עוד מ"ש גם ודו"ק אנס שהשכיעהו או כ' האנס שכועתכשכיאר

 הירושלמי מרן כשאין דהרי נפי', הירו' הכין לא דמרן ודאי ז"ל מרןמדכרי
 ואח"כ הירו', הכיא וע"ז כוו' הוי לא לאנס הנשכע 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 נזבר 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 בשעדיין דבשלמא למפתח. דשרי מהא להוסיף דשריהא
 הו"א שידור מה האנס דעתו גילה בשבבר אבל דבריו, לאמת בדי למפתחשרי
 להוסיף דשרי הרמב"ם שהשמיענו ביון ומעתה לצורך. ללא להוסיף שרידלא

 לשבועות אונסין נדרי רבינו שהשווה ומאחר בנדר, למפתח דשרי יתאבמב'ש
 לאו ומיהו להוסיף, ושרי למפתח שרי בשבועה דגם ירצא הצדק בראשבמ"ש
 ובר. הרמב"ם לדעת בנלע"ד איתמרבפירוש

 ישבע והוא שידור שממנו שביק או במ"ט הטור בדברי לח"מ הר' עודמ"ש
 קמא, בתי' ס"ל ולא בתרא בתיררצא פסק שהטור שהסבים ע"ש בלום,אינו

 דגילה שידור בשביקש דאפילו נקט לרבותא והטור לדבריו הברח איןולפמ'ש
 ומיניה בנדר להוסיף במו הוי וזה לישבע, ליה שרי בנדר דמתרצה האנסדעתו
 נחזור שיהיה איך בנ"ל. ורו"ק בשבועה למפתח ליה דשרי ובמ"ש רב"הלמבו
 נדרים אלא קתני לא דמתני' ואע"ג ובו', הנודר הטור אמ'ש מרןלמ'ש

 דנודרין בההיא מילתא אעקר דבונתו וודאי דנשבעין דה"ה קאמרבירושלמי
 שוין בג' אמרינן דנדרים בפ"ג בב"מ מרן מ"ש ובן 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 לבאורהבי
 דממתני' דלק"מ וב' ש"ך הר' חבם בא ובבר ז"ל הב"ח שתמה ובמובשבעוה
 בנשבע דאפילו מובח מהירו' אבל דנדר, דומיא שבועה אלא למשמעליבא
 הר' מדברי ג"ב ונסתייע עי"ש. בליבו ביטול ע"י שרי הוא שבדבריולשקר

 השיג אשר מרבבה דגול בס' בהגהותיו ז"ל יחזקאל מריה להגאוןוראיתי
 פירש לא דהתי"ט לסתור, ראיה הביא מבבודו במחילה וז"ל ז"ל, ש"ך עלישיג
 בין החילוק לפרש אלא בא לא והתי"ט לשקר, לישבע דשרי הירו'בלל

 חפצא דנא יאסרן 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 מסוף משמעובן
 נמי שרו ב"ה הירושלמי דלפי בהדיא ב' שהרי הרש'י, שהבין במו מללוברור

 יחזקאל הגאון.מוה"ר פי' בלל סובל אינו זה ול' עי"ש. הוא בן שבדבריובנשבע
 התי"ט, דברי סוף להגאון דקשיתיה ולמאי וברור. ש"ך הר' שהבין במואלא
 דשבועה דהול"ל ובו' נדר בעין שבועה חמירא דלא דהו"א שחילקבמה

 רל'צ סי' יר~ו
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 על בן שב' בגליון חדשים תוספות להר' ראיתי ובן שקר, דמוציאחמירא
 דהיינו למחר שישקר דמ"ל זה, חילוק להתי"ט ליה מסתבר דלא י"להתי"ט.
 שבדבריו בנשבע מ"ל משקר אח"ב ונמצא לאבול ובדעתו פירות עליובשאוסר

 דלא הו"א דמעיקרא הוא לחלק יש דאם ב' וע"ב להדייא, שמשקר הואבן
 ודוק. נדר נדנוד בה שאין לשבועה שבועה בלשון שהוא אף נדר ב"בחמיר

 דס"ל תי"ט וחר' ש"ך והר' למרן תזינן ירו' דהאי דבפי' האמור, מןהמורם

 משמע והבי דנשבעין. דה"ה ולאשמועינן נודרין דקתני דמתני ארישאדקאי
 ובתב סמך נודרין דקתני דאמתני' בחידושיו, ז"ל הרשב"א מקמיא חדשהבין

 בשנפרש דאף אלא פ"מ. הר' בפי' ודלא ע'ש ובו' ישמעאל רבי תניירושלמי

 ש"ך הר' בין חילוק יש עדיין רבוותא, הנהו בדעת ארישא הירושלמידברי
 לדעת הוא שהן לשקר לישבע אפי' שרי דלהרש'ד מרבבה, דגולוהר'

 אחפצא נפשיה למיסר אלא הירו' שרי קא לא דג"מ הר' ולדעתהירושלמי,

 אסור, הירו' לדעת אף הוא בן שבדבריו לשקר לישבע אבל ממש, שבועהדהוי
 לשקר, שהוא בל אסור תנאי איזה בליבו בחושב גם אסור דעתו דלפיונראה

 מעקר בשאינו אסור נמי דלדעתו ש"ך אר' לאיפלוגי אתא מאידאל"ב
 ז"ל להריטב"א מצאתי הדין ולעיקר בדבריו, שסיים ובמו בליבוהשבועה
 ובה"א אמתני' וז"ל ז"ל. דג"מ הגאון בדברי ה"א אישי בס' לנדריםבחידושיו

 קא לשיקרא דהא ב"ה של או תרומה של שהיא שישבע לא פי' בשבועה,אף
 הר' ג"ב דבריו והביא ובו' עולם מפירות יהנה שלא שישבע אלאמישתבע,

 עי"ש. אסור בליבו הנדר בעוקר דאף דבריו וביאר ז"ל יוסףנמוקי

 צריבים הם הנראה ולפי הירו', מפרשים איך מדבריהם נתבאר לאומיהו
 בשבועה פירות ובשאוסר אסור דלשקרא סוברים הם דהא פ"מ, הר' בפי'לפ'
 בל' בהדייא הריטב"א במ"ש אתפצא נפשיה בדאסר אף דשרי מתני' מפ'הם

 בא מה דמתני' דפירשו מביון א"ב עולם. מפירהצ יהנה שלא שישבעאלא
 פ"מ הר' בפי' מפרשי דאינהו ודאי אלא בירוש', ישמעאל ר' תני'להוסיף
 ש"ך, הר' בדעתו שהבין במו מוברח נראה בב"י מרן מדברי ומיהוודו"ק.

 דיש התו' בשם שב' ממה הוא. בליבו שמבטל בל לשקר לישבע שרידלדידיה
 בת' ואח"ב ובו', מהמדינה יברח שלא היהודי את המושל בשמשביעלסמוך

 אבל ובר שלטון או מלך הגאונים בשם הגמ"י בשם עוד ובת' הגמ"יבשם
 ומ"ש מרן, ע"ז וב' הגאונים. בשם ירוחם רבינו וב"ב לשקר לו אסורשבועה
 שרי בליבו מבטל הוא אם אבל בליבו מבטל בשאינו היינו לישבעדאסור

 לישבע דשרי והירו' הטור דברי מפ' דאיהו מדבריו מובח ע"ב,בדבסמוך
 מה בפי לע"ד בי אמת הן ש"ך, הר' שהבין ובמו בליבו מבטל בשהואלשקר
 למינקט להגמ"י לו דמה טובא, לאתמוהי איבא ההגהו' בדברי מרןשפי'

 היום, שיחשוב צריך שבועה אבל דהתירא בוחא לישמועינןאיסורא
 יבולים ובו' שמשביעים יהודים אותם הילכך שב' הראשון בדין שב'ובמו

 יותר באן איסר לאסור המדבר לנו סגי ולמה היום, יחשבו ובליבםלישבע



219 1סימן

 לגדולים דמצינו מאחר כי הו"א דמסתפינא לאו אי לע"ד ע"כ כימדלעיל
 אף לשקר לישבע שרי קלא דס"ל והנמק"י הריטב"א ה"ההראשונים
 דאסור ס"ל דההג"מ למימר דמצינו נראה שפיר מעתה היום,כשיחשוב
 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 לישבעשיכולים
 ודו"ק. לשקר אינוהשבועה

 רבוותא הנהו כדעת ס"ל הכי מוהריב"ל הר' דגם נלע"ד, היהולבאורה
 ח' כלל בתשו' להרא"ש דחוינן והוא בליבו. במבטל אף שרי לא לשקרדבנשבע

 פלוני לזמן יפדנו לא אם בתנאי ליהודי משכון שמשכן גוי על שנשאל ט"ו,סי'
 כי דע והשיב כלום. בידו שאין לישבע יכול אם הזמן ועבר שלו, שיהיווכו'

 הרא"ש שסיים במה והנה עי"ש. וכו' העד להכחיש לישבע צריך הגוייםבדיני
 מותרת שבועה זו כלום משלו בידו לו שאין שישבע במה ליפטר יכול אםאבל

 גויים דבדיני דאל"כ כונתו פשוט נראה קניא, אסמכתא גויים בדיניכי
 שהבין עשעל מוהר"ח להר' ראיתי וכן ד'. חלול משום אסור קניא לאאסמכתא
 יו'י ה' בב"ד דבריוהובאו

 מורה דאינו דבריו בראש במ'ש אכן קי"ב. סי'
 כ"כ לפ' אפשר היום. בליבו שיחשוב ע"י התיר ולא מישכן שלא לישבעהיתר

 לשקר דכשנשבע דינא מעיקר או לו, שמישכן הגוי שיודע ח"ה מטעם אופנים
 מיניה דנפקא יראה והרואה רבוותא. הנהו כדעת 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 דליכאכענין
 בליבו, ביטול ע"י לשקר לישבע שיכול כדין, שלא ומשביעו בעש"גחבירו

 עשעל מוהר"ח כמ"ש כדין, 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, יכולים אם ע"ז ישביעום אם בדבריו ונסתפק וכו',ממנו

 וכו' לשקר לישבע יוכלו שלא מדבריו יראה ומ"מ וסיים דהרא"שתשובה

 ולא לשקר לישבע קאסר דמדינא הרא"ש דברי שהבין מדבריו נראהעי"ש.
 . באמצע גוי ליכא בעה"ת ה"ה בנידון דהרי ח"ה,משום

 אדידיה, מדידיה סותר הרא'ש כונת זו דאם ע"ו, טובא קשה דלענ"דאלא

 ובא שמעון ביד הפקיד ראובן אם רבינו ילמדנו עוד ב' סי' ט' בכלל כת'דהרי

 הא', כדין דינו ח"ה אין דאם והשיב שאינו. מה מרשותו שיוציא להשביעוהגוי

 הוה והתם עי"ש. בב"י מרן שפי' וכמו ברשותו שאין לישבע דיכולדהיינו
 דמשום הרש"ך בדברי מפ' מוהריב"ל דגם לו' מוכרח ע"כ כי לשקר.לישבע
 חברו בישראל דאף למוהריב"ל דס"ל צ"ל וגם לעיל, במ"ש הרא"ש אסרח"ה

 על שתמה ז"ל עשעל מוהר"ח כה"ר ודלא ח"ה, איכא לשקר שנשבעשיודע
 בחדא ומוהריב"ל מוהראנ"ח דהק' אלא בישובו. טובא ונדחק ז"למוהראנ"ח
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 כישראל. גם ח"ה משום איכא דישראל ויודע לשקר דכנשכע קיימי,שיטא

 תשר שהכיא מ"ה, סי' כתשו' ז"ל כאסאן מוהר"י להר' מצאתיואח"כ
 דפי' עשעל. מוהר"ח על כתשו' קי"כ סי' כי"ד הרכ"ד כמ'ש ודלאהרא'ש
 תשר הר' הכיא ושוכ עי'ש. אחרים ממון להציל הוא דאסר דמאי הרא'שתשו'

 שייך וח"ה ח"ה משום הרא"ש דאסר דטעמא כמ"ש, והסכים הנז'מוהריכ"ל
 מוהראנ"ח ודכרי לעיל, וכמ"ש מוהריכ"ל הר' לדעת התוכע כישראלאפילו

ז'י
 כס' שנכנס הרמתה כתשו' להר' ראיתי תו עי',2. יזלזלו שלא משום הר' פי'

 התירו לא דלשעכר שכו' אכל דהלכה, לשכועה אלא התירו לא דדילמאזה
 וכמ"ש לשקר לישכע דשרי הרא'ש מתשו' הוכיח ושוכ עי"ש. לשקר שהואכיון

 שהיה איך לעיל ככר והאריך ככ"י הר' דכרי הכיא ושוכ לעיל. כעונייאני
 אשכחנא וכדו לשקר, שהוא אעפ"י מהזר דלשעכר שכועה דגם הר',מסקנת
 ז"ל כאסאן מוהר"י הר' כדעת דס'י רס"ו ק"ט סי' חי"ד מוהרשד"םלהרכ
עי"ש.

 ונכא סוף, ועד מראש למעלה הניתנים האלה הדכרים עפ"י נאאקומה

 ומוהר"י ש"ך והר' מרן לדעת והנה לישכע, יוכל אם כסך לכפור שרוצהלנ'י
 ויחשוכ זה סך אם כי לו נשאר שלא לישכע יכול ז"ל, ומוהרשד"םכאסאן
 לישכע יכול אכתי כסף, ושוה מכסף כפי' ישכיעהו ואם פלוני, ממטכעכליכו
 לתר' שיכול כענין וכדומה, זה סך פלוני כמקום לו נשאר שלא בליכוויחשוכ

 אסור לשקר דכשנשכע דג"מ והר' והנמק"י הריטכ"א לדעת אמנםדיכוריה.
 כיון זה, סך אם כי לו נשאר שלא לישכע לזה אסור לדיכוריה, כמתרץאף

 יש המתירין לדעת ואפילו אסור. לדיכוריה דמת' ואף שקר שכו'דהוא
 ישראל שהאנס אעפ"י לשקר, דנשכע האנס שיודע כל ח"ה משוםלהחמיר
 שכיאר מה כפי מוהריכ"ל לדעת והוא ח"ה, משום איכא מרכוותא קצתלדעת
 א', אות כהגכ"י כ"ה סי' כח"מ שלמה חשק להר' וש"ר כאסאן, מוהר"יהר'

 כאנס דגם נמי ליה דפשיטא כידי( )אינו כיעקכ עדות הרכ משםשהכיא
 כדכרי לפר' שרצה מה המחכר להר' ועי"ש עי'ש. ח"ה משום איכאישראל

 לישכע מצי דלא נראה מכ"ז שיהיה איך לעיל. שכתכנו כמה ודו"קמוהריכ"ל
 עימו נלוה אסור גם ח"ה. משום ואי הא', לדכרי לחוש קמא מטעמא אילשקר,
 ואחרי ז"ל. מוהראנ"ח לדעת נאסאן מוהר"י כמ"ש הארץ עמי יזלזלו שלאכדי
 אם כעדים שאינו חוכ שכל שאלת עוד וז"ל, ק"י סי' ז"ל להרשכ"ט ראיתיכ"ז
 ויטול שכנגדו אל השכועה נותן שדינם פרעתי שככר ואמר אוה"ע כפנינודע
 שאיני כודאי יודע ואני גויים לפני לדין לכא אדם שום יכריחני שאםממנו,
 לוה ישכיעוהו אם תשו', וכו'. עדה"מ לו ולישכע לכפור אוכל אם וכר, לוחייכ
 ולא הדלת לנו ומדסגר עי"ש. וכר לווה שהרי לישכע יכול אינו זה כלוםממנו
 הריטכ"א כשי' דהולך משמע היום, ממנו לוה שלא שליח ע"יהטתה

 דלא כיון הר' קאסר ח"ה דמשום לומר ודוחק אסור, לשקר דכשנשכעוהנמק"י
 לשקר. לישכע להתיר טוכא קשה לע"ד דכר סוף כדכריו. מזה רמזנזכר
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 מתרתי. חדא הוא הלזה לאיש תיקון למצא לכאורה נראה שהיה מהמולם
 סך אם כי מאביו לו שאין ישבע ואח"כ 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 כד ואמנם ודו"ק. עי"ש ב' סי'ז"ל

 החמיר דמעולם שם הרא"ש כת' הרי גמורה במתנה יתן דאם יציל, ולאיועילו
 לעיל הנז' כתשו' ז"ל כאסאן מוהר"י להר' ועי' כו. 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
 זה, סך כ"א מאביו לו שאין לישבע בא כשזה א"כ מרבוותא, קצת לדעתאנס

 לשקר, שנשבע ללבו וחהשב 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 מדכרי שיתבאר וכמו השבועה, קודם העניןלהודיע
 ספק אין בזה, כיוצא על שכ' ב' בסי' ז"ל להריב"ש חזינן כי 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'י מתנה דהווייא דכ' דהרא"ש לו'צריך
 השואל. בדברי ודר'ק הרא"ש בל' ודחוק קצת ק' והדבר המתנה, סיבתגלות

 כל שנתן משמע שם השואל דמדברי צ"י, הרא"ש תשו' לע'ז בל"ז כיובאמת
 כ"ת דברי עפ"י מתנה דהוי לשואל וס"ל המכס, מן להבריח כמתנה 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"צ, 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 כרור דנראה דין מן ובר ודו"ק כ"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 שי17בע 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
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 לזה תקנה אין וא"ב 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, וביוצא פו' ממטבע בלחש בפיו בליבוויבטל
 למיחש ליכא דבזה עי"ש ל"א ס"ק הש"ך שהביא רש"ג דברי עפ"י חהבליבו.

 לאיסורא יוצא ז"ל עשעל מוהר"ח הר' דעתו שביאר מה לפי כי ועם לח"הגם
 עליו לסמוך רש"ג הוא דכדאי וב' עליו חלק הרב'ז כבר מ"מ ודי'ק.עי"ש
 תיקון א"א משביעו דבשישראל שם כ' הר' בי ועם ז"ל, מוהרש"י הסביםושכן
 ישתדל דזה נראה עכ"ז בלחש, אמר מ',1 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 הברבה 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' משם הד"טבעיקרי
 למדני לומר תיקון שאין השם הזכרת אחר שכינתו המחזיר שיסייםקודם
 עכת"ד.חוקיך

 ותימה חוקיך, למדני לסיים לו דאין לפנים וא"צ פשוט הדברתשובה:
 מרן כתב מינה דעדיפא טל, בשהזכיר בזה מרחוק עצות להביא לך מהעליך

 לומר ששבח במי הרא"ש, ודעת אבי"ה דעת שביאר אחר קי"ד סי'הרב"י
 מוריד לומר יוכל אם דפליגי הברכה, שסיים קודם ונזכר הגשםמוריד
 לך יתבאר בסמוך מ"ש ומתוך וז"ל: כתב זה אחר שנזכר, במקוםהגשם
 הזכיר שאילו טל, ולא גשם לא הזכיר כשלא אלא אמורים הללו דבריםשאין
 צריך אינו הברכה שסידם קודם נזכר אפילו גשם הזביר שלא אעפ"יטל

 חיים מכלכל קודם הגשם מוריד אמר שלא דכל מדבריו מבואר עכ"ל,לחזור
 מתבאר וכן טל, שהזכיר כל הגשם מוריד לומר חוזר אינו להלן,ועבר

 מוריד אמר שלא כל אותו שמחזירין בד"א שכתב: סעי"ה בש"עמדבריו
 הברבה שסיים קודם נזכר אם אבל וכו', הברכה כל כשסיים היינוהגשם
 במקום להזכיר שצריך דזה מדבריו מוכח עכ"ל. ובו' שנזכר 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, חוזר 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 דהזכיר הכאדשאני
 משא"כ הברכה, 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 חוזר 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 דבזה שנוכר, 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"ולהיפך,
 אומר הברכה חתם שלא דכיון עליו וחלק הרכ"י דברי שהביא שםתמיד
 ככרכה מקום חז"ל קכעו דלא הראש כ' דהרי שנוכר, במקום הגשםמוריד

 עי"ש. להזכיר מצי חתם שלא כל א"כ מקומו, היא הכרכה כל אלאלהוכרה
 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

 כשהוכיר 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
 הברכה שסיים קודם נוכר אפילו גשם הזכיר שלא אעפ"י טל הוכירשאילו
 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 כרכות1
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 חוזר אינו השם שהזכיר דכל הטור שכ' הניסים בעל דהוה מירידוכתא,
 אותו מחזירין שאין דבד דהוי טל שהזכיר דכוותא וה"נ הניסים, עללומר
 ופשוט. הניסים בעלהו"ל

 אבל מחזירין, דאין הוא דדינא טל דהזכיר היכא הוא שכ' כ"זוהנה
 יוכל אם לעמוד יש בא"י, שסיים אחר שנזכר לו ואידע 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
 מודיד שם דאומר קדוש אתה שהתחיל קודם נזכר דאם ראבי"ה,כשם

 כיון דמסיק וסיימו בשמו, והג"מ המרדכי שכ"כ הרב"י מרן וכתבהגשם,
 הרב"י פי' דבריו וכונת חתים, לא מספיקא חתים לא אי חתים אידמס"ל

 המ"כ מביא ונראה דסמוך כיון עליו שהק' ז"ל להדב"ח ועיין עי"ש.שם
 הפסק, משום כב"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 מדן על הרט"ז הק' וכן הפסק, דהוי הכא דשאני וי"ט בשבתבב"ה
 שייך דלא ותו י"ט, ולא בעינן י"ח 1.נן בבדכה, שיחתום מליבושיבדה
 פנו לדרכו איש וע"כ עי"ש, יחתום נו~ח ובאיזה יחתום דהאיךחתימה
 וה. 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 בדבדי אעיר אבא ותחילהעיקר.

 השחר תפילת פ' דסוף והוא דידיה, דסותד והוא בה, שנתעורר מיראיתי
 ברכה התחיל שלא דכל אלחנן, כרבינו דפוסק ראבי"ה בשם המרדכיכתב

 המחזיר עד עינינו ותחזינה ומסיים ויבא, יעלה ואומר חוזרשלאחריה
 תענית מסכת ריש ראבי"ה בשם המרדכי כ' איך וא"כ עי"ש, וכו'שכינתו
 דבפרק לחלק ואין לברכה, ברכה בין והזכרה כשאלה וכן ויכא, יעלהדאומר
 דקשיא דמכ"ש שמחזירין, בדבר ובתענית מחזירין שאין בדבד 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 וכו', עינינו ותחזינה מסייםואח"כ
 ביה הדר ושוב בברכה, אח"כ ליחתם כדי ברכה באמצע להזכירשתיקנו
 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
 בריש ראבי"ה כונת זהו חתימה, בלא דאומר אחד במקום דמצינוכיון

 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 מב"ה ראיה הביא המרדכי ומיהו בתפילה.משא"כ
 בדבר טעם כשיש א"כ וכו', אכיל בעי דאי בו שיש טעמו כפי חתים לאהתם
 סמוך חז"ל תקינו לא דמעיקרא לטעמא איכא ה"נ אחתימה קפדינןלא

 אח"כ מרן שהביא ומה היטיב. ודוק אחתימה, קפדינן לא חתימהלהזכרה
 בברוך דליפתח בפ"ע ברכה תיקנו לא דלמה דהק' אחר ענין הוא מ"כבשם
 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 בג' 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

ודו"ק.

 בחתימה, מ"ה אומר אי ראבי"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 מביא 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 בלאמ"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 ברכה ביןלהזכיר
 לענ"ד כי באופן ודו"ק. לזה ראיה צריך ומה ה' הזכרת דליבא חתימהבלא

 עיקר. הם ב"י מרןדברי

 הפסק. דהוי משום בפ"ע ברכה תקנו דלא דטעמא חזינן שיהיהאיך
 יאמר לא השם הזכיר אם אותו כשמחזירין דאפילו לנ"ד במכ"ש נלמדמינה
 הפסק, חשיב בברכה גשם להזכיר דאפילו הפסק, הוי דזה חוקיךלמדני
 דחשיב הברכה מענין דאינו חוקיך למדני לומר כ"ש להזכיר, דחייבאע"ג
 )כח( דחשיב פמטום דמזכיר דמאי דפי' הלבוש 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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 אסור להפסיק דאסור דבמקום פסוק, כקורא נראה שי"א חוקירלמדני
 פסוק.לומר

 יעלה בדיני ז"ל המגיה להרב וראיתי ציבור שלמי ס' לידי בא ב"זאח"ב
 הר' משם הביא קדם והן הרב, ישב זו מבובה שעל ב' סעיף ב' סימןויבא

 הברכה גמר שלא אע"ג בא"י אמר דאם פשוט נ"ל שכתב: בידי( )אינומ"מ
 עשיתי ובן מודים קודם יעו"י ולומר לסיימה וצריך סיים באילוהו"ל
 ואומר הברבה שמסיים בלילה וה"ה החבירים, מן קצת והסבימומעשה
 ליה, מודה דבלילה וב' עליו קסתו 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"ב וטעמו כדינו יעו"ילומר

 ומי ב"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, לסמוך הוא ויתד גדוללנו

 עמידה, של ברכות בי"ח חוקיך למדני פסוק ענין דמה ישוב צריכיםדדבריו

 דהוי לקמן דבריו בתוך עצמו הרב שכ' וכמו מזה, גדול הפסק לך שאיןודאי
 בדעת ס"ל לא דאיהו הריטב"א בדעת לומר לענ"ד שנראה ומההפסק,
 דמצי שלאחריו הברבה שהתחיל קודם ונזכר לחזור דצריך דבמקוםראבי"ה
 הברכה שסיים דכל יונה, רבינו בדעת ז"ל דעתו אלא שם, יעו"ילהזכיר
 בשנזכר וא"כ לרצה, לחזור וצריך טעה חשיב האחרת התחיל דלאאע"ג
 ואע"ג חוקיך, למדני יסיים ע"ב לחזור צריך שעכ"פ כיון בא"י שאמראחר

 ההפסק איסור דודאי לבטלה ש"ש מלישא הוא טוב יותר מ"מ הפסקדהוי
 יפסיק למה כראבי"ה דקי"ל לדידן אבל לבטלה, ש"ש נושא מאיסורקיל
 פסקינן דלא המגיה הרב דכ' ואע"ג הברבה, אחר להזכיר בידיה דסמיכיון

 ס' אין דב"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 הפסק, דהוי יודו דכ"ע בדבר חוקיך למדני לומר להפסיקצריך
 האחרונים וכל ומרן והטור הרא"ש בו שהסכימו ראבי"ה דעת לתפוסטוב
 מלחוש הפסק, חשיב דלא מודים קודם ולהזכיר יונה ורבינו מוהרש"לזולת
 לענ"ד דבר סוף ודו"ק. דכ"ע אליבא הפסק שהוא בדבר ולהפסיק רי"ולס'

 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 יסייםאלא
 יצילינו ישראל וצור הנלע"ד זהו המגיה. הר' גם מודה דבזהחוקיך

משגיאות.

 לדעת הנה עי"ש, וכו' לבטלה בירך נמצא ז"ל יונה הר' דלדעתומ"ש
 א"כ ודוק, הפסק ועושה שא"צ ברכה בירך שם להזכיר דמצי הפוסקיםרוב
 הפוסקים. ברוב לומר לןניחא
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 הפרוסה אכל שלא ועד מחבירו המוציא בברכת לצאת שכיוון מישאלה:
 המוציא, פרוסת שיטעום קודם אמן לענות יוכל אם מחבירו, ברכהשמע

ושכמ"ה.

 דאם לא או הפרוסה הבוצע טעם כבר אם בשאלה נתבאר לאתשובה:

 ממ"ש אמן לענות שיכול פשוט נראה לכאורה הפרוסה אכל 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 הסכימו וכן עליו, ותמההרוקח

 שאכל אחר שהפסיק בדיעבד דינא לענין כי אמת הן בס'. הלאאחרונים
 פוסקים לכמה ומצינו הוא ברכות דס' כיון לברך חוור 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"םכדעת
 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"ו 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 מוה 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 שהוכיר לדין לדמותודרצה
 למי ללמוד רצה ומוה וקדושה, קדיש לענות יכול מברכין דאין כיוןדר"ת
 מצאתי ושוכ 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"ב ברבה, שגורם משום ולהפסיק לענותדאסור
 לצאת שמבוין במי בזה נ"מ והם ב' ושוב הפסק, הוייא עצמהדההפסקה
 אסורה עצמה הפסקה אי אבל בה לן לית ברבה מתצום דאי חבירו,בברבת
 אביע קדם והן זה. דין להם נולד דינא דמהאי במ"ש מובח עב"ל,אסור
 יוד סי' נועם דרבי הרב וב"ב הרמג"א דב' דינא אהאי דמעיקראאומר
 דיש וק' קדיש לענות דמותר ברבה גורם דבשאינו ל"א סי' ברב"יוהרב

 בב"י דחזינן ביון 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, דב"ע אליבא לענות מותר ברבה דליבא במקום א"בברבה,
 ק' לענות דאסור דס"ל מר דאיהו דהרא"ש אליבא קיימינן דאנן ביוןצ"י

 בקדושה אם וז"ל: בהדיא ב' הרא"ש הרי צ"ב הפוסקים, פסקו ובוותיהוק'
 נהי ובו' חוזר שאינו ואעפ"י המלחמה מעורבי עליה חוזר אינוואיש"ר
 לפרש ומוברח ע"ב. ברבה שגורם איבא איסורא אבל ב"ב, העבירהדאין
 חולין, שיחת דאינה ביון ב"ב ההפסקה מצד העבירה דאין נהי דה"קבונתו
 קצת דעבירה משמע לפי"ז ברבה, שגורם אחר מצד איבא גמור איסוראבל
 נ"ל וזה ההפסקה. מצד ברבה גורם אינו אם אף באיש"ר בשהפסיקאיבא
 בשאינו אף להפסיק דאסור דהרא"ש זה מל' דמובח שציין מוהרא"יבונת
 ציין ז"ל מוהרא"י דהרי ק' ועוד ראיה. מוצא איני אחר דבאופן ברבה,גורם
 דיש ע"א בדפ"ז ממ"ש והוא והרא"ש, הדם ביסוי דפ' מתו' מוכחדבן

 דאי אח"ב ב' וע"ז ומברך, חוזר אי לשחיטה שחיטה בין שסח במילהסתפק
 משום ראיה דאין דחו ושוב בתפילין, במו לדבר אסור ולברך לחזורצריך
 מזה משמע עי"ש, כרבה לגרום אסור דמ"מ בתב ושוב א', מצוהדהתם

 באמצע מפסיק ונמצא א' מצוה דהוו משום להפסיק דאסור טעמאדיהבי
 דמדבתיב בב"י ומביאו הרז"ה שב' ע"ד וזה ברבה, גרם משום ולאהמצוה
 הראיה וזהו לשתיהם, א' הויה בעינן עיניך בין ולזברון 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 במו להסיח אסור ואעפי"ב ומברך חוזרדאינו

 שתי דהוו תפילין דשאני לברך, לבשיחזור לתפילין דומה דאינו הרא"שב'
 א', מצוה דהוו שב' הדם ביסוי דפ' התו' ודברי דבריו סותר אינומצות,

 ופשוט. עש"ר גם קאי להניח וברבת א' במצוה חשוב הסיח בשלאדזהו
 להפסיק ואסור א' מצוה דהוו מדב' מוהרא"י ראיות דבל ביוןמעתה

 הראיה הפסק דחשיב ביון 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 לאוחתפילות
 דמעין דומיא הוי דקאמר תפילות דהני לומר צריך התם דבודאידתפלה,
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 פסוקים ואיזה התקיעות בענין הוו תפילות הני ה"נ דקאמר,התקיעות
 כן לומר ומוכרח לתורי, גביל כמו דהוי טעמא הוו וכולהו התקיעותמענין

 מודו כ"ע ובמברך בתפילות, להפסיק למברך אפילו שרי קא התםדהרי
 להכא ההיא דל"ד אני אומר דמלתא דאעיקרא ועוד להפסיק, יכולדאינו
 שם הרמג"א וכמ"ש לתקיעה תקיעה בין היינו שם מור"ם דשרי דמאיכלל
 הכבוד מפני דשואל הפרקים דבין דקי"ל כק"ש כמו הו"ל וא"כ ה',ס"ק
 ובעינן א' מצוה דחשיב כתפילין 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.הפרקים

 מיהו מור"ם מ"ש על ה' בס"ק שם הרמג"א דמ"ש אומר אורחיןואגב
 אסור דלכתחילה פסק קס"ז סימן דלעיל דצ"ע והת', התקיעותבענין

 המרדכי דברי הזכיר לא איך עליו לתמוה ויש שתירץ. מה עי"שלהפסיק,
 וכו', ברוך בטול דהוי להסיח שרי התקיעות דבענין דר"ה בתרא בפ'שכ'

 קס"ז סי' בב"י דמרן ואיברא עי"ש. כה"ג כל למימר מצי דלכתחילהוה"ה
 בש"ע מרן מ"מ מור"ם, ופסקו להפסיק לכתחילה דאסור הכלבו משםהביא

 גופיה 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 דבתפילין הנז"ל, רבותינו לנו שחידשו למה אנפין נהדרמעתה
 בה' מל' דלכאורה הרא'ש, לדעת אפילו איש"ר לענות שרי ברכהדליכא

 כן הרא"ש לדעת לומר דא"א להכריח יש ועוד כמ"ש. כן משמע לאתפילין
 כמש"ל ר"מ מקמיה דשאלו הא מביא דר"ה בתרא בפ' נמי איהודהא

 להפסיק, דאסור לתקיעות מתפילין מייתי ראיה מה א"כ לדבריו,והסכים

 לה דחי זו דחיה שבאמת וכמו אסור, זה ומשום ברכה דגורם תפיליןשאני
 במה מוהרא"י ראיה בעצם שזהו ואפשר עי"ש. דר"ה בתרא בפ' ז"להר"ן
 הפסק חשוב דאיש"ר הרא"ש דכונת כיון יוצא לפי"ז א"כ לזה,שציין

 דרש"י תפילין בין חילוק אין הוא, ברכה גרם משום לאו וע"כבתפילין
 .לר"ת

 לענות יוכל לכשלא ראיה אין לחיים הכתוב בל דעם וראיתישבתי
 תפילה בין כשסח והרא"ש דלהרי"ף דאיברא דר"ת, בתפיליןאיש"ר
 דוקא היינו ברכה, גרם משום לא ההפסקה מצד הוא העבירהלתפילה

 דאסור ברכח שגורם לולי להפסיק מותר דקדושה מלתא אבל חוליןבשיחת
 מותר התפילות דבענין ר"ח בה' מור"ם מ"ש את"ש ועפי"ז זה,מצד

 הרא"ש ל' אלא לנגדנו עומד ואין ודו"ק, לעיל למ"ש צריכנן ולאלהפסיק,
 בתרא דפ' הר"ן ולדעת וכמש"ל, וכו' כ"כ העבירה דאין נהי דכ' לעילשכ'

 שיחת אפילו דר"ת בתפילין א"כ ברכה, גרם משום האיסור דכל שכ'דר"ה
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 ודו"ק. הפסק הוי לאחולין

 בברכת לצאת שמכוין דמי מזה שהוליד במה באה"ט הרכ לדברי נאנלכה
 שומע דקי"ל דכיון טובא, תמוהים לענ"ד דדבריו אמן, לענות דיוכלחבירו
 הפסק, דהוי כהרא"ש דפסקינן המברך לענות יכול דאינו כמו א"ככעונה
 וחוזר הפסק דהוי איש"ר ענה אם לצאת שמכוין בעי הרא"ש לדעתה"נ

 ממ"ש שנא ומאי ברכה, בהו ליכא 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 דמברךכיון
 בהן גוערין אין נמנעו לא אם הציבור אבל התוקע למנוע דהנכוןדס"ל
 אינו להפסיק יכול 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 כמקום אבל ומכרך,חוזר

 שם שכ' להרמג"א בהדייא מצינו וכן מהמברך. עדיף דלא לצאתהמכוין
 אפילו ולברך לחזור דצריך לתקיעה ברכה בין הפסיק דאם תקצ"ב,בסי'

 על קס"ז בסי' בכ"י מרן ממ"ש הבאה"ט על לתמוה יש ועוד עי"ש.השומע
 ואיני וז"ל: כתב להפסיק, המסובין דרשאין הבוצע אכל דאם הרוקח,דברי
 לכלם מברך וכשאחד לברך, חייב וא' א' כל הכא אבל וכו' ראיה שוםרואה
 קמן הא עי"ש. וכו' הפסק הוי מפסיק וכשהוא לעצמו בירך כאילוהוי

 כשלא כ"ש להפסיק השומע יכול אינו הכוצע כשאכל דאפילו מינהעדיפא
 יכול אינו המברך, תפילין הניח אם דאפילו בנ"ד מוה יוצא א"כאכל,

 הדבר דמבואר ח' ס"ק שם להרט"ז ועיין הניח. כשלא כ"ש להפסיקהשומע
 מברה ואחד תפילין להניח רוצים ב' אם דלדידיה הרוקח, על שתמהבדבריו
 עי"ש. סח שהוא במה הפסק הוי לא וכ' תפילין הניח והמברך יוצא,והב'

 דלא בדבריהם דחזינן הוא טעמא חדא חולין, בשיחת איירי דהרבניםואע"ג
 לדעת איש"ר לענות אסור דהמברך כיון 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 ברכת שאינה דברכה אמן הוי המוציא פרוסת אכילת קודםששמע
 דאכילה ברכה יהיה אם אפילו אלא לצאת, המכוין לענות דאסורדפשיטא
 ברכת ששמע מי על קמ"ב סי' דב"ש להר' דמצינו וטעמא לענות. לואסור
 הרב ומסיק לתש"ר, תש"י כין אמן לענות יוכל אם התפילין עלחבירו
 אפילו ששמע דהמברך במכ"ש יוצא דבריו ולפי טעמו, עי"ש לענותדאסור
 דהתם לענות, לו אסור דודאי לאכילה ברכה בין חבירו של המוציאברכת
 כיון א"כ לאכילה, ברכה מבין קיל דודאי לתפילה תפילה בין הרב אסרקא

 כין דל"ש דהוכחנו דכבר לצאת המכוין ה"ה להפסיק לו אסורשהמברך
 המכוין להפסיק אסור המברך להפסיק שאסור ובמקום לשומע,מברך
 מתורתו ויראנו משגיאות יצילנו ישראל וצור בוה הנלע"ד זהולצאת.
 .נפלאות
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 טטיא

 הימים כל דרכו וה הא' והאח אביהם ממון שירשו אחים שנישאלה:
 עוסק יקרא הקודשדרך

 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 ומכיר בנפשאי ידענא באלפי הדל אנכי הנהתשוכה:
 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 כתב 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 כשהביאוראיה
 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 בותיה מסבים דהרמב"ם משום הרמב"ן, בדברי לווהורתי
 בשיטת אויל ר"י דלעולם נינהו תרי ור"י דהרא"ש למימר וליבאהרא"ש,
 ו"ל. הרב"י דברי ע"בהרא"ש

 שאפילו בתב ק' בסי' ו"ל מוהרישד"ם הנה בי לוחמים רביםאמנם
 וס"ל בתראי הוו והטור שה.ראש אחר מ"מ בהרמב"ן, סברתושהרמב"ם

 בסי' בתב הא בספרו ז"ל מוהריב"ל גם ובו'. דדינא ספיקא הוי והאידפטור
 דהרמב"ם דאפשר הא' טעמים, מב' בהרא"ש קי"ל לומר המוחוקדיבול

 דוקא הוא שירצה ממי יפרע מהם אחד שלוה שותפים ומ"ש בהרא"שסבר
 שם היה שהוא ביון לוה, שלא אע"פ בשלוה מעמד באותו לשותףבדאיתיה

 בית ועיין בוה. יודה הרא"ש דגם ואפשר ול"ו, וערבים אחראים הםהרי
 מה למידק ואיבא וו"ל: ו"ל מוהריב"ל על שהקשה ע"ד ד"ל ח"ב ח"מדוד
 שראובן שמעון טען אם אבל שותפים, הלבות סוף הרמב"ם למ"שיתרץ
 ובו' וי"ל במעמד, שימצא בעינן ולא מילתא תלייא דבידיעה מובח ובו'יודע

 והוא היא, מילתא חדא בולא במעמד ומיצוי דידיעה לתרץ נראהולק"ד
 שם שהיה דביון משום חייב, דהוא במעמד שם בשימצא טעמא בתרדויל

 נמי הטעם ומוה חבירו, שעשה במה רוצה שהוא בודאי הקפיד ולאבמעמד
 רוצה. שהוא ודאי הקפיד ולא שידע מביון בשיודעחייב

 אמרינן דלא קי"ל, למימר מצי יחיד הרא"ש יהיה אם דאף הב'הטעם
 נושאים הפוסקים שבל היבא אלא רבים לגבי ביחיד קי"ל לומרדאין

 וה בדין אבל במיעוטא, הא' בטל או מבללם אחד ויצא הדין באותוונותנים
 יבול שלא אמרינן לא והרמב"ן הרמב"ם אלא בפי' שיחלוק מי מצאנושלא
 אמנם וו"ל: שבתב ר"ו בסי' שמואל מעיל בס' ועיין עב"ל. קי"ללומר

 שהנה מוהריב"ל, ב"ש קי"ל לומר שיבול לומר חובתינו ידי יצאנו לאאבתי
 דברי שבתב ואחר ובו' בפילפולו הרחיב העמיק קל"ה בסי'מוהרא"ש
 דדלמא אלה, בדבריו להתיישב יש דעדיין אמת הן וו"ל: בתב אלומוהריב"ל

 עתה אנחנו אבל אחרים, פוסקים ראה שלא 0הטום אלא בן הרב קאמרלא
 ו"ל והרמב"ן הרמב"ם דברי שהביא התרומות בעל להרב עצמנו ראינוהנה
 ו"ל מוהריב"ל הרב בתב מוה דלאפוקי ולענ"ד ובו' וא"ב עליהם, חלקולא
 הרב יחלוק אם דאפילו ועוד בפי'. שיחלוק דצריך בפי' שחלק מי מצאנולא
 לגבי חד דהו"ל קי"ל, לומר המוחוק יבול ו"ל הרא"ש על התרומותבעל
 בבללי הגדולה בנסת להרב ועיין תלת, לגבי או תרי לגבי חילוק ואיןתלת

 עי"ש. ב"א אות שמעון מטה ולהרב ט"ו אותהקי"ל

 ובו' בדבריו להקשות ויש ובו'. להתלמד אני וצריך וו"ל: בתבהג',

 מתחייב השותף אין הרמב"ם שלדעת שם הנו' הרב בתב וו קושיאומתוך
 באותו לשותף דאיתיה היבא רק לוה, השותפות שלצורך שיודהאפילו
 ההלואה בשעת השותף בשימצא יודה הוא גם הרא"ש אם יודע ומימעמד,
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 דיכול מוהרש"ך הרב פסק וכן מוהריב"ל. עכ"ל וכו' גופו ישתעבד שלאגם
 לומר דיכול ל"ז בנ"ד וא"כ כן, פסקו מהפוסקים ורבים קי"ל לומרהמוחזק
 הוא דידן דנדון לנלע"ד אלא הללו. הפוסקים כל כסברת כהרא"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 כשמודהשכתב

 דהשותף בשאלה הדברים באו דכן בזה מודה אינו ודאי הת"חדהשותף
 לומר יכול 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
 דכתב דבריו ומסוף משתעבד, אינו יודע איני אומר אם אבל מודה אם.דוקא
 יודע איני אם אבל דוקא בריא בטענת כופר אם מעימע וכו' 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 כ"ש, כהרב ג"כ 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

 וז"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 מחטתעבד 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. ובו' שבתבובמו

 מעיל בס' וראיתי ד"מ, וספר שמואל מעיל אלא אצלי מצויין הרבשציין
 אמנם ובו'. המאסף שבתב ממה עיון מקום לנו יש אבל וז"ל שבתבשמואל
 ב"ז ואמנם וז"ל: שבתב פטור, זה שותף הלוי הר"ו 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 שאלושיברר
 נמי לחייבו ואין לקחן, לצורבו לומר דיבול ביון פטור נמי דבנ"ד מזהלמדין
 דבריו בסוף הרבה שבתב ממה לוה השותפות שלצורך בעדים יוברראם

 מן החובות לפרוע אלא שיפרעו לאחים חייב לא הלוי שמוהר"י ועודוז"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 בלל, השותפות מן ממוןלהם
 עי"ש. מיניה עדיפא ובתב ז"להרב

 וז"ל: ב"ה בסי' שבתב ח"מ חלק דוד בית בס' וראיתי שבתיאח"ך

 שאנו שעכשיו 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 דמיירי בנ"ד אבל לבך, הרשהו באילו והו"ל בהקפה שלוקחיםהוא
 לחלק, בנ"ל זה חילוק בש"ל אחר ממון דשעבד למימר שיבא בשותפותממון

 אין אלא בבירור אמרו לא אברהם בני והרב דוד בית הרב שאפילוועוד
 המוחזק. בח גדול וא"ב בידם ורפייאולאו

 האלו מבל פטור הזה הת"ח דהשותף האמור בל כפי העולהבלל
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 יתכרר אם ואפילו הרא"ש לדעת כ"ש הרמכ"ן לדעת אפילו הכללדכרי
 דעת הנלע"ד זהו כ"ש. השותפות לצורך שלוה הדכר נכון שאמתכעדים
 להלכה אלא כתכתי לא שכתכתי וזה שכערכין. פסול כמיעוטן כטלהדיוט
 כתכתי לא ואם דכרים. ואסוף וכטל יושכ להיות שלא אלא למעשהולא

 שואל ואני ספרים. מחוסר שאני האדון יסלח כלל פלפול כלי דהיינוכהוגן
 לח' כ"ט היום ורכי מורי מאדוני ואח"ך האדונים. מאדון מעיקראמחילה

 כדכריך. סלחתי יהו"ד ויאמר שנת אתן אםתשרי
 דארעא עפרא נקטיןהצעיר

 ידיך מעשה כראותי ויגל ליכי שמח יקרות. אור ראיתיחמותי
 שורות שיטי כיני תליא הוינא כד נהירנא טהורות. אמרותלהתפאר
 יוצר גוחי מכטן לצור שיחי כרוכ ליכי רחש למאורות. והיוהעליונות
 אורות. מאורי דרכנן כרכי כהני ועצום גדול לגוי אלדים ישימךהמאורות.
 שהכיא ע"ז סי' דרכ"ה לישנא ניהלי דמייתית מאי חזינא מקמא האכיר"א.
 וערכת הלכה, לענין יוסף כיתה מרן עליו ומ"ש והרא"ש הרמכ"ןמחלוקת
 קי"ל, לומר המוחזק דיכול ודעימיה מוהרשד"ם ס' מערכה מולמערכה
 על הרכ"ד לקו' שתי' מה כרם חזי. דשפיר כעינא לראות היטכתוככ"ז

 וכ"ש ליאמר ניתן לא כי ודאי מילתא חדא כולה ומעמד דהודאהמוהריכ"ל
 משא"כ הלואה כשעת דנשתעכד הוכחה אינה דאח"כ דכהודאהליכתכ
 יש ז"ל הכ"ד קו' ולעיקר הפוסקים. כדכרי כרור וזה מעמד כאותוכשהיה
 סי' מוהרא"ש זו כקושיא רכנן קדמוהו דככר ממנו דנעלם עליולתמוה
 כספרתם. הלא מהם ויותר קל"כ סי' חסד תורת והר' לח"ר והר'קל"ו

 פטור דכנ"ד והעלית שכעין כדיקין דכדקת למעלתך חזיתיה דנאכתר
 כ"ש הר' מדכרי ונסתיעת יודע איני שטוען כיון ודעימיה הרמכ"ן לדעתגם
 מדכרי שהכאת מה ואולם שסכרת. חילך וישר כת' יפה כזה וגםז"ל

 מאי לה דקארי ידעתי לא יודה דנשכרו דכנ"ד כת' ושוכ ז"למוהראנ"ח
 כנ"ד משא"כ ונהנה, הפסד היה כשלא איירי דהראנ"ח וכודאי לה,קארי
 ואינינו כו עיניך התעיף רע כענין נאכד ממונו דגם אלא נהנה דלא דידלא

ופשוט.

 כ' ושוכ לאחים דחייכ ז"ל הלוי מוהר"י ס' לנו הכאת ראו הלוםהגם

 פטור לקח דלעצמו לטעון דיכול דהיכא שכ' שמואל מעיל הר' דכרידלפי
 שמואל מעיל הר' כי כדיקדוק, שלא אלו דכרים כי כודאי פטור, כנ"דומינה
 ז"ל הלוי מוהר"י נדון היא היא אחים לגכי אכל שותפין לגכי אלא כן כ'לא

 מ"ש אמנם ופשוט. הר' ניהלן כדאסברא לקח דלעצמו לטעון יכולדאינו
 טעמים ככמה לענ"ד הארכתי וככר כ' יפה כזה נשכרו כשלא איירידהרכ
 לחלק וכ' כ"ד הר' משם מ"ש ראיתי אחרין ועד כזה, כת' אשר כקו'לחלק
 כהרשהו דהו"ל הר' טעם דלפי כדיקדוק, שלא ג"ז כשנשכרו איירי לאדהר'
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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 לבל שותפיןדחשיבי

 אלא שות' חשיבי ולא לעצמו הריוח זה מממון שלא ריוח מהם לאחד באדאם

 ביחד. דמשתמשין ביון בזה לחלק לו מנין יודע ואיני מרן כתב וע"ז זה,בממון
 בתב מורישין ירושת מש"ר ועל ליתפוס למרן הול"ל לא דלפי"זואע"ג

 לחלק הראב"ד כת' דבר לבל כשותפין הם הרי וממש"ר הול"ל אלאהראב"ד,

 הימינו נוחה הס' אין שזה סמ"ע שהבין וכמו אמותם לירושת אביהם ירחשתבין
 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' בתשר 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 לזה 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 ואפילו 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 הטמעון ראובן על ששאלוהו הרא"ש, אביו משםע"ז
 שותפין, שהיו בטעם משמעון חובו לגבות לוי בא ועתה בשטר, מלוידאובן
 ובן רבים כי איברא יע"ש. וכו' שעבוד עליו חל לא ממונו ועל שמעון עלוהשיב
 ניהו מה ממ"ש מחמתו נסתר הן הרא"ש דבינו דלכאורה תמהו כן המהשלמים
 ובנו יעקב דבינו ילמדנו עוד המתחלת בתשובה סי' ס"ט כלל בתשו'גופיה
 בתשו' כמבואר מרדעת לעשות שותפים שהיו ב' המתחלת בתשובה וכןשמעון,

 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 שמכד אותו מיד בשותפות בכניסה הסחורה כשלקח אוכשלוה
 בעל עצמו סילק שלא ביון ה"נ השותף, גם משתעבד אז לזה ראיהואיבא
 לדעת לו להר' מנ"ל ידעתי לא לענ"ד כי אמת הן עי"ש. הסחודה אוהמעות
 תשובה מאותה דאי השותפות היה שלא בל השותף מתחייב דאינוהדא"ש
 אלא אינו תשובה באותה הרב של פירושו כל עם הרי שמעון, ובנודיעקב

 אביו יעקב שעשה שותפות מאותו שמעון דידע לאובוחי מהדר קאדהרא"ש
 הוה מ"מ להתעסק, הסחורה שלקח הוא דהמעשה ואעפ"י מתחייב שידעוביון
 היה ואם היה, בך שהיה דמעשה אלא דמתחייב הוא זה דמפני למימראלהו
 מוברח, זה אין מ"מ הלואה מאותו שמעון דידע ראיה ואיכא הסחורהקונה

 בדבריו מפורש דאינו ואע"ג הלואה, מאותו ידע דלא משום איירי שםדדילמא
 חיליה דבל 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 להדב עיניותבט

 דמה לישב בקיצור שם ובתב 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, הנמברותמהסחורות
 שהיו בגד היה ששם דמדדעת, תשובה אותה מכח הוא דהכרחו ונראהלחייובי,
 לחייבו במה נשאר לא השותף אותו שרצה החנות הניחו וגם מרדעותעושין
 שאביו כיון כלום דאינו כ' כבר טעמא והאי בשטר, שהוזכר מטעםאלא

 מהצטרפות נתחדש ומה ביחד ג' בהצמדם יוסיף ומה יתן מה שכן וכיתהזבירו,
 טעמים הג' דבהצטרפות לעיל שבת' ע"ד הרב דכונת וא"נ ביחד, טעמיםהג'

 כשו' צורך כל אומדנא איכא הטע' רבהצטרפות וי"ל שמעון דידענתברר

 דרכא ואשכחנא הר"ב. בדברי זה דאין חייב וע"ב זה מעסק וברהנאה
 בם ע"ז בסי' מרן כמ"ש והוא הרא"ש דמרנא תשו' בהאי דעתא ליתוביאחרינא

 דבשעה משום אלא תשובה באותה הרא"ש פטר לא דע"כ ז"ל, רב ב"ימוהר"י
 דבר הוא אם אבל השותפות, לצורך שאינו להבחיש יכול היה השותףשלוה
 חי' על כת' גד"ת וה"ר עי"ש, דהשותף דמשתבע מודה הרא"ש 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 כיון 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 זה שטר אם דאפי' דה"ק הרא"ש כונתלפרש

 הוכחה דאיכא כיון טענה אינה יודע דאינו שטען מאה עכ"ז העיסקא,מהשטר

 וחזקה בחנות, הנמכרות מהסחורות שהיה עדים שיש כיון כנים ראובןדדברי
 אחר סניף וזה 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 דכשיש שטר בדליכא אחרבמקום
 דכך ללנד"ן בירב מוהר"י לדעת הענין ותוכן וכו'. מהשטר להתברר יכולבנ"ד

 השיב דמעקרא קאמאי, בה דהוו דקדוקים הרבה לענ"ד יתישב ובזהמתפרש.
 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, הכ' עצמו ממון אותו פי' הממון לקחשיעקב

 מצי לא אלו בעדים 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 כיוןמ"מ
 אביו שלקח שבשעה כיון שמשתעבד ידע דלא דאף הרא"ש השיב וע"זידיעתו,
 סחורה שהיה ממה חדא לשותפות, שהוא להכחיש יכול היה לא זהעסק

 שעשה בשטר דהרי ועוד קונהו. שניהם בחזקת דודאי בחנותמהנמכרות
 שכ' 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 להכחיש 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 ירע שלא טעתו עיקר וזהו עיסקאשהוא
 פמ"א להרב ועיין ודו"ק. להכחיש יכול היה שלא ומטעם עסקא שהיהעדים
 ואין הזכירו שאביו כיון לחייובי ראוי אין בשטר שנזכר דממה שכתב קי"ב,סי'

 עשה שיעקב השאלה על שכן איברא עי"ש. חבירו במאמר משתעבדהשותף
 הרא"ש דברי להבין יכולתי לא לפי"ז 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' כמ"ש בשטר חתם לא בעצמו ש"שכיון
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 לענ"ד הרא'ש תשו' שביארנו מה דלפי הפסגה אשדוח הר' לדבריהדרן
 ליה דסלקא עד שהאריך מה ועי'ש ז"ל, בירב מוהר"י בדעת שפיראתייא
 מתשובת תו שהק' מה ואולם נבון. על הולך הבל האמור ועפ"יבתימה,
 הוא השותף שלקח הבגד דהתם קשה ודאי דהא נראה לבאורההמרדעת
 מלשלם, הרא"ש פטרו ואעפי"ב להבחיש יבול ואינו בחנות הנמברתבסחורה
 לשותפות הידוע בדבר דאפילו רב בי מוהר"י לדעת לו דמו ע"דוהנ"ל
 בשום מזה ידיעה לו היתה שלא וכל אח"ב מזה לשוחף ידיעת לו שהיתהבעינן
 משום הרא"ש בתשו' הרא"ש פטרו וע"ב בזה, מודה שאינו בל מתחייב אינוזמן

 לחנות בגד אוחו השותף הביא למה יודע שאינו ואומר השותףשמבחיש
 ואין בירב מוהר"י לדעת זה שנסתפק ששון למוהר"א וש"ר שלו. שהיהואיפשר
 חשו' הך שהביא גד"ת להר' חט"ר ודו"ק. מוב' נר' ולפמ"ש בידיה ורפיאולאו

 גד"ת הר' מ'ש שהביא הפסגה אשדות להר' חזינא תו בדכתי'. ופי'דמרדעת
 למה השות' לצורך שלוה מודה בששותפו לברר אנו צריבים ומ"מבמ"ש,
 והק' עי"ש ובו' מספיק אינו בירב המוהר"י שנתן הטעם בי הרא"שיחלוק

 יאבד שלא בל ובח' בלישניה דייק הרא"ש דהא ליתא המחילה ואחרעליו.
 וב' כירב מוהר"י על שהק' קו' הבנתי ולא עיש"ב ובו' וממונוגופן

 שלא בל הרא"ש רע"ש הרגד"ת על שהקשה מה בן ובמו אלימתא קו'שהיא
 בהלואה דאיירי מטעם היינו בפועל שיעבור דר"ל לפי' אף וממונו גופושיעבד
 השו' שיתחייב בדי וע"ב לקחה, דלעצמו ואיפשר לשות' ידועה סחורהשאינו

 דלישמועינן עוד שהק' ומה עצמו. השותף שישעבד לא אם אחר אופןליבא
 משתעבד לשו' ידוע דבר שהוא בל עצמו שיעבד לא דאפילו הרא"שריבותא
 דבריו עי"ש מוהריב"ל על עצמו הרגד"ת ובמ"ש בפול שישתעבד בשניומב"ש
 חיקון דליכא גופיה בהלואה לאשמועינן עדיפא דאדרבא לענ"ד, מובניםאינם
 דזה לשו' ידוע דבר שהוא לא אם הרא"ש שסיים ממה עצמו, בשישעבדב"א

 הר' לקו' ענין זה ואין השאלה, נשאלה דבהלואה ביון שלנו ללא נדרשנוהוי

 במעמד שהיה בל בהלואה דאפילו בתב דמוהריב"ל מוהריב"ל עלגד"ת
 נשתעבד כשלא דאפילו ריבותא דלישמוע' הקו' נופל וע"כ 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
 שאוחה ידע דלא משום להשחעבד בדעתו היה לא דהשותף דביוןתלייא
 מי דא"ב עליו, דעתיה סמבא המלוה אם לן איבפת 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 עולההאם
 משום חבירו בשלוה לשותף לחייב מקום יש אם דמעיקרא דבר שלטעמו

 איבא אז לשות' ידוע דבר בשהוא ובשלמא זל"ז, בשלוחין הוודהשותפין
 לקחה דלעצמו ואיפשר לשו' ידוע שאינו בדבר אבל שלוחי, דחשיבילמימר
 הודאתו מזה דידע אח"ב יודה אם ואף שותפו, בשליחות הלך לא הריא"ב

 לא הלואה דבשעת ביון המלוה, לגבי לא אבל הלוה, לשותפו דלידתעבדמהני
 ראיחי 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"ןעייש,

 גם הא ובכי לוה השות' שלצורך הלואה בשעת ידע מס' באדכשנמצא
 יכול והיה היה השו' 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

 יסימן
 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 וחורה טאמה שאמרה הקושית האשה על לציון, ראשוןהפוסק
 דן. ויפה ס"ג, קפ"ה סי' מר"ן ממ'ש לה ופשיט נאמנת. אם אמתלא וגתנהאני,

 אם אבל וו"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"ל. אמתלאמועיל
 לביגה, בינו בסתר אלא בפניהם, טמאה לבעלה אמרה לא איהי מ"מבחצר,
 טמאה, ואמרה כחשה יראוה שלא אחותו שמיראת שאומרת שהאמתלאאלא
 הוחזקה פירש"י אמאי דא"כ הרט"ז, על נר"ו הפוס' הקשו תו ופשוט.ודו"ק
 קושיא, וה 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 היאכשאמרה
 נר' רמ"א דמתשו' נר"ו הפוסק כתב תו ופשוט. נידה בועל דזהו דלוקהפשיטא
 נקטו דע"כ שכ' הרט"ז על הפוסק עוד ומ"ש בע"ה. כזה נדבר לק'להיפך
 דנקטו דמאי לדחות, דיש רבים בפני כשאמרה לאפוקי לבעלה אמרההפוס'
 מהני דממאיס לבעלה אמרה דאפי' לרבותא ועוד היא, דמלתא אורחאלבעלה
 ננעלו לא דחיות דשערי אלה בכל ידע הרט"ז דגם פשוט ל"נ עכ"ד.אמתלא

 למהדר צריכינן ולא את"ש דבזה כ' אלא וראיה להכרח הרט"ז זה הביאולא
 אחרים.אתירוצים

 קאימנא הרט"ז שהביא מפראג ליב מוה"ר דברי אעיקר עניא אנאואולם
 מה על וא"כ האמתלא מן ידעי כ"ע דלא נידה הוחזקה דשאני לחלק,במ"ש
 בפני אמרה דה"ה הרט"ז הוליד מזה אשר כ"ע, נגד עצמה להחזיקסמכה
 כפני לו' סמכה מה על נמי דהתם ליב מוה"ר חילוק כפי ברורים ודבריורבים,
 מראה שאומרת האמתלא בכלל דאם הרבנים דמודו אני אומר עכ"זרבים.
 ולכל אמתלא, דמהני והשכינות רבים בפני לומר מוכרחת שהיתההכרחה

 בשביל לכ למוה"ר בין מעשה, ועשתה שלבשה ממה להרשב"א ביןהחילוקים
 היתה אם אבל הכרח, בלי אמרה או שעשתה מחמת כ"ז לשכינותשאמרה
 על ואישה איש מסובין שהיו כגון אמתלא. מהני לדבר או לעשותמוכרחת
 שהיא טעתה והאשה וכיונא, הכל בפני יין של כוס לה נתן והבעלהשולחן
 הועילה שלא עד בוש עד בה הפציר והבעל לקחתה, שלא הוכרחה וע"כנידה
 מכה דם שהיתה אמתלא נותנת ואח"כ 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 דעיקרדהיכא
 ע"א, דכ"ב מכתוכות ללענ"ד זה להוכיח ויש עי"ש. כזו אמתלא דמהניאמרינן
 אמתלא ונתנה אני פנויה ואמרה וחזרה אני איש אשת שאמרהדהאשה
 כ"ע בפני שאמרה אפילו מוכח עי"ש. וכו' אחת באשה ומעשה נאמנת,לדבריה
 וכן נאמנת. רבים בפני כן לומר שהוכרחה הוא האמתלא ועיקר אני אישאשת
 א' ס"ס לעיל כנכה"כ ש"ך הר' והביאו בידי(, ס' )אין הרב"ח מדברימוכח

 בע"א באפשרי היה דלא טבח בין לחלק קפ"ה ס"ס הכ"ח ז"ל וז"ל: כ"בס"ק
 בגדי ללבוש לה היה ולא אני טמאה שתאמר אפשר נידה גבי הכאמשא"כ
 להחמיר, ומסיק עליו ופקפק הרב"ח תי' הביא שם דהרפ"ח ואע"ג עי',2.נידה
 שפסק ומרן התשב"ץ המתירין ורבו עי"ש. טעם בטוב פר"ת הר' ישבכבר

 נלמוד כולם דמדברי ז"ל והרפ"ת ש"ך והר' והרב"ח דטבח, בההיאכוותיה
 אם אבל רבים, בפני כשאמרה וה"ה אמתלא, מהני בע"א אפשר היהכשלא
 ב"ן שלבשה ומעתה רבים, בפני לאומרה ושלא מעשה לעשות שלא אפשרהיה
 ופשוט, הרט"ז וכדעת אמתלא, מהני ולא נידה הוחזקה רבים בפני אמרהאו
 כירה. אפר לעולם, מועט אדם נא"ה הנלע"דזהו

 ס"ט פיר"רהמשה
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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

ושבמ"ה.

 דאיתמר ומאי החבית, שעפ"י האבן דתנןיבשבת מאי הבאת לציוןראשון
 האסור. לדבר בסיס נעשה במניח אבל בשובח אלא ל"ש א"ר הונא א"רבש"ס,
 ילפינן הוה דלא וכת' ל"ל, דרב תרתי ז"ל לרב"ה שהקשו מה ליישבובתבת
 לפי' דאילו תרתי, דקתני המשנה מיושבת דבריך דעפ"י וב' מחברתה,חדא
 לק"מ התו' על שהק' מה והנה את"ד. אבן, במב"ש ואתי מעות דליתני ק'התו'

 המשנה יתיישב דבריך שעפ"י שב' ומה לשנות. התנא דרך ובן 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 דאיצטריבו הוא לו' שמצאת ומ'ש לי. למה תרתידמתני'
 ק' התו' לפי' דאילו תרתי, דקתני המשנה מיושבת לא ובזהבמניח

 דלזא"ז לק"מ התו' על שהק' מה והנה את"ד. אבן, במב"ש ואתי מעותדליתני

 ליתא, המשנה יתיישב דבריך שעפ"י שב' ומה לשנות. התנא דרך וכןקתני
 תרתי דאיצטריכו הוא לו' שהמצאת מה כל 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 דאיצטריבו בור לו' שמצאתומ"ש

 דאיצטריכו ומ"ש לי, למה תרתי דמתני' בהיתרא לבקש צריכים ואנומתניתין,

 דאין דאקצייה באבן דוקא הר'א אסור דמניח באבן אמר הוה דאי דרבתרתי
 יין ולמלאת לילך דרך הוא דהא מנ"ל ידעתי לא החביות, בין לישבדרך

 וכיון הכר, על לישב במו לימלאות כדי מע"ש האבן להוציא וצריךבשבת,
 ליה בטל 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 לכלשהניחו
 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 בתובה והאבןדבלבלה

 בירה ס"פ התו' ממ"ש לו והק' עי"ש. חשיב דאבן תי' הרמ"ז ובשםואבן,

 בידי, אינו הרמ"ז קול ס' והנה עי"ש. שבכלכלה 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 דמ1
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 ואור"י וז"ל: וארבב"ח בד"ה דיבור אותו דקודם שם בהרייא התו' וב"ב 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 לבך שתיקנו ביון תיקשי רא"ב לסתום, יום מבעודתיקנו
 אלא סב"ב. ש"ח סי' ש"נ עי' לטלטל, מותרת בעצמה האבן גם רבבה"גנעור

 אינה אם אף לעולם התו' דברי לפי מעתה לסתום מתוקנת נמצאתשבשהניחה
 החבית עפ"י עומדת שעב"פ ביון שבבלבלה מאבן חשיבי עב"פמתוקנת,
 דשרי. הו"א ומש"ה בביסוי, נר' דאבן דמתני' בתרתי באן התר ובמ"שלסתום,
 משום צדו על מטה דבשבח באבן ל"ז קתני לזא"ז תרתי דקתני מתני'מעתה
 להתיר מקום היה במניח דאפי' ואבן, יין דהיינו והיתרא, אסורא איבאדעב"פ
 לנער. שרי בלבד איסורא אלא דליבא מעות אפילו אלא חשוב, דאבן לאואי

 חשוב החבית שעפ"י דאבן שב' ביצה ריש בשיטתו ז"ל לרב"ה מצאתיושוב
 התו', בשםובתבו

 מהא רש"י שהק' ומה ובו'. ובסה טמן רת"ר מאי דנ"א שבת סוגית הבאתתו
 דלק"מ התו' דברי על ובת' עליו, התו' שהק' ומה שתי', ומה ובו', דאבןדתנן
 בשהוא אבל בסיס, החבית נעשה ומש"ה החבית פי על מונחת האבן בלרהתם
 לשלוח שלך יפה בח דמה עליך ותמהני ע"ב. בסיס דנעשה אפשר איךמגולה
 ובאמת ליישב. נלע"ר לבתוב לך היה ולפחות רלק"מ, תר רברי על ולבתוביד

 בל מ"מ הקדרה, בל מבסה אינו אם איבפת דמאי חדא ממש, בדבריךדאין
 נאמר וא"ב לעליון, מושב שר"ל בסיס נעשה הרי הקררה דופני עלשעומד
 במעות תענה דמה ועוד האסור. רבר מנענע דנמצא ובנענוע בטלטולבולו
 לא רש"י דל' ועוד הבר. בל פני על מונחים שהם איירי לא דודאי הבר,שעל
 זה אין הול"ל פירושך ולפי טלטול, זה אין קצת שמגולה והיבא שב' זהמשמע
 דמעות ההיא יישב וגם מדירך במ"ש זה פי' המאירי דהרב ואע"גבסיס.
 ובמ'ש, דבריו במשמעות אינו רש"י בל' ליישבו נרצה אם לענ'י מ"מעי"ש,
 ומנערה, הטבלא דמסלק וקליפין רעצמות מההיא ר"ת דהביא בההיא מישגם

 גמורה. וטעות הבל זה א"ר ש' למקצת מוקצה ואין בה"ש הוקצה דלאמשום
 הוא דבה"ש רבר רר"ל אותו, הבנת ולא שבת לחצי מוקצה אין בפו'דראית
 שרי. אחזי הרר בי דאידחי, ראע"ג אמרינן הא בבי אחזי והרר ואירחיראוי
 נסתלק שלא ביון בסיס, דנעשה היבא במו עליו איסורו שעדין בלאבל

 דינין, מבמה ומבואר פשוט וזה בשבת. שנעשה אעפ"י דאסור פשיטאהאיסור
 ראסור ומההיא אסור, עליו דעודן האפרוחין לפני הסל את רבופיןמההיא
 מוקצה ואין ד"ה שם ובב"י ס"ו ש"י סי' ש"ע ועי' הביצה, לקבל הבלילהניח
 התו' הק' לא ומעיקרא שי"א. סס"י ובט"ז ז"ל, הרא"ש בשם מ"ש שבתלחצי

 ביצה, 2בריש עצמ' התו' ובמ'ש לק"מ דמהתם וקליפין דעצמות מההיאלרש"י
 לרבר בסיס רהוי הב' בתי' שב' מה מינייהו וחד פיר"ת, מלבר עוד תי' ב'שתי'

 מ"ש בהשמטה התשו' בסוף ועי' מסלק. ובה"א ר"ה עייש והמותרהאסור
 חשיב דלא ג"ב י"ל הרז"ה, רברי לפר' לבסוף שאבתוב מה ועפ"יבעהי"ת

 ע"ו מיץ דףו
 ע"ו ב' דף2
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 המניח דכל לנו וכללו שכ' 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 כל עפ"י שאינו כיון מהודק, אינו והכיסוי 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 בחידהאיו הרשב"א ל' שהבאת ראיתיתו

 דבמקצת מ"ש בדבריך הבנה מצאתי ולא דבריו, הבנת שלא וכתבת עי"שעליו
 הוי כולו וכשמכוסה ע"ג, אינו דהכיסוי משום בסיס האוכל הוי לאמגולה
 על הוא הכיסוי דלעולם הבנה, להם ואין א'ז. ע"ג דהוא משום בסיסהאוכל

 האוכל. על לא הקדירהדופני

 בסיס נעשה האוכל אין כלל מגולה כשאינו דאפילו הרשב"א מ"אואולם
 הראב"ד דלדברי לומר שכונתו או דבריו, בכונת מתרתי חדא לומראפשר

 הכי, נימא נמי מגולה כשאינו א"כ בסיס, נעשה האוכל אין מגולהדבמקצתו
 ולעולם דליתא, א"א בסיס האוכל לעשות מזה יחוייב איך כולו שכסהדבשביל

 דיכול מגולה דכשהוא טעמא מאי ק' אכתי וא"כ לכיסוי. בסיס האוכלגם
 האוכל דאין להרשב"א ליה מסתבר קושטא דלפום אפשר או ודו"ק.לטלטל
 הקדירה האמת וכפי הכיסוי, מונחת שעליה הקדירה אלא לכיסוי בסיסנעשה
 שנעשה פיה על והאבן דחבית וההיא ולכיסוי. שבתוכו לאוכל בסיסנעשית
 דלא של"ד בס' הרב זקני מר שחלק כמו דס"ל איפשר גרידא, לאבןבסיס
 דברי נפרש שאם אלא עי"ש, החבית כיסוי 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 דכיון 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 דכלכלה 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 וכןלכיסוי,
 אמ"ר. ריא"ז ודכרי ע"כ דקכ"השבת

 כפירש"י, ס"ל והרא"ש והרמב"ם דהרי"ף להוכיח שהארכת מה חזינאתו
 ממה זה והוכחת מניח. מיקרי השכת בכניסת שישאר ע"ד שהניחםדכל

 דלפי עליך, ותימה כדכריך. כאורך ככתוב לטלטלה שאסור שכבה בנרשפסקו
 שפסקו הדין דזה כר"ת, ולא כרש"י ס"ל הש"ס דגם הוכחת לא למהדבריך
 דקי'י ערוכה סוגיא הואהפו'

 שהדליקו בנר כר"מ דפסק לקולא אחא כרב
 דלא דסבר למאן מנר הק' הרשב"א כי ואם רע"ט. סי' בב"י כמבוארבשבת

 וכמה ר"ת לדעת לזה תירוץ דיש ע"כ בשכת, לסלק שדעתו כל מניחמיקרי
 יתבאר ולקמן זה, רצו לא דהם לומר נוכל לא דח"ו כשיטתיה, דקיימימהפוס'
 בלא הענינים וערכבת לזה ענין דבריו אין הרט"ז מדברי שהבאת ומהבעה"י.
 מדברי שהביא רע"ט בסי' מרן אדברי סמוכים דכריו דהרט"ז והואהשגחה,
 דביון עליו, חלק ומרן ומקומו, גופו לצורך לטלטלו מותר שככה 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"ש. וכו' החכיתשעפ"י
 חשיב לא בשבת לסלק שדעתו דכל כעה"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 ובל וכל הרי"ף שפסק מה והוא גו"מ, לצורךשלא
 דפלוגתא בההיא דתלייא הרט"ז חידש גו"מ לצורך כשמט' אמנם בו.יודו

 ודעימיה.דבעה"ת

 דכיון תמוהים. דבריו הרט"ז של רגליו הדום עפרות לחיכת אחרואולם
 א"כ האיסור, לדכר בסיס דהוי ופתילה לשמן הנח בש"ס~כהדייאדאמרינן

 גופו לצורך גם אסור דולק דבעודו לומר כרחין על האיסור לדבר ליהמדקרי
 האיסור לדבר כסיס ליה דקרי במניח החבית שעפ"י גביגאכן כדקי"לומקומו,
 האיסור לדבר כסיס הש"ס ליה דקרי דהא לומר ואין גו"מ. לצורך גםדאסור
 בסי' הרט"ז וכדברי השבת, לכל שם הנר להניח שדעתו במי דאיירי משוםהוא

 כש"ס איתמר זה דהרי החולקים, עם המרדכי דברי להשוות שרצהרע"ט
 כ"ז ועם לכשיבבה, עליו דעתו דבנר ועששית, לכוס נר בין דמחלק ר"שלדעת
 שכ' בדבריו מרן כונת זהו מעתה האיסור. לדבר בסיס ליה קרי דולקכעודו

 בכל לטלטל שאסור פשיטא דולק שהוא בשעה דהכא דכיון אמרדכי,לחלוק
 לדבר בסיס דנעשה דמשום החבית שעפ"י אכן 9כמניח בדאמרינןגוונא,
 גוונא, בכל אסור כסיס דנעשה דולק כעודו ה"נ א"כ גוונא, בכל אסורהאיסור

 המרדכי לדעת גופיה מגו האי כדאמרינן וכו' לכה"ט דאיתקצאיומגו
 מגו האי נימא ה"נ מגו, משום אלא איסורא דליכא גו"מ, לצורך שלאכשמטל'
 ודו"ק. שנא, דמאי גו"מ לצורך לטלטלכשכא

 ור'א קנ"ו דמ שבת1
 ע"ו מ'ץ דמ שבת2
 קמב שבת3



 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

 ליישכ והנלע'ז שכנר. ד"ה דמ"ד כשכת כדכריהם כמכואר התו' לדעתמהני
 ותי' תנאי, דמהני סוכה מעצי שנא מאי שהק' שכנר, ד"ה שם דכריהםעפ"י
 זה ומטעם שכת. לצורך כידים ודחייה כה"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 ומוורי 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 ומן עד הכא אכל עילויה, ודעתיה מיד כה"צ 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 התו' חלקו זהומעין
 הוא שגם שלום נהר הרכ דכרי שהכאת לכת"ר וראיתי ודו"ק. עליו כעודןד"ה
 דע"כ כיון יודה 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, וו 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' "דרך 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"ו, 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"צ כיון דינאולענין
 הכי כסתמא, רש"י ס' מדהכיאו ומרן הטור דעת וכ"ן מניח, מיקריכה"ם

 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 שהכיא כ"י מרןדכרי
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 הזאת, החרדה כל מה עליך תמיה ואני מרן. ע"ד לתמוה חקארכתמותר,
 כיון 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 שכתבת 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 כי אומר ואני בדבריך. ככתוב וכו' בשוכח אלאל"ש
 אסור מעות עליה שיש מטה מרן(. שהבין )מה וה"פ מרן, הבנת לפי רי"ודברי

 אבל שכ' ל' מסוף מובן וזה לטלטל. נקט ול"ד בנעור אפילו ור"ללטלטלה,
 במניח ודוקא אח"ז, תיכף כמ"ש במניח דאיירי דברישא ממילא מנער,שוכח
 דאמרינן והא וכ' דהדר מאי מעתה לנער, אפי' הוא אסר דקא טלטולהאי

 בדבריו נזכר שלא מפני ארישא, דקאי צ"ל גופו לצורך דוקא לטלטלדאסור
 לטלטל דאסור לך דאמרית דמאי קאמר ואהא ברישא, זולתי לטלטלאסור
 רש"י כס' רי"ו דס' מעתה ונמצא גופו, לצורך דוקא במניח בנעור,אפילו
 פליג, מקומו לצורך וכשהוא גופו, לצורך כשהוא לנער אפילו דאסורבמניח,
 מרן, על תלונותיך כל 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 הכונה מדעתינו שנעלם כל הס'להגיה
 עם דעתו לכוין 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 דבשכח דברינו, מדקדוקשנראה
 להגיה, דצריך דמלבד טובא, דחוק דעכ"ז אלא כת"ר. וכמ"ש וכו' גופולצורך
 נתפרש שלא אמה דבריו לקבוע לרי"ו לו דמה מדוקדק, אינו בעצמו הל'הנה

 ודו"ק. וכו' דוקא נעור אלא שרי דלא והא הול"ל, הכיבדבריו.

 לטלטל סמכו מה על חפץ דברי למצא כת"ר שבקש מה הוית חזי דנאבתר
 חדש נר מטלטלין דת"ר, דמ"ד, שבת סוגית בידך ומייתית שכבה. אחרהנר
 נר מט' אין קאמר הוה דאי ותי' נ"ח, מטלט' למיתני ל"ל ודקדקת ישן. לאאבל
 וליתא, ע"כ. לאיסור מלאכתו דהוי ומשום מטלטלין, דאין נ"ח דה"ה הו"אישן

 אין סתמא נימא דאל"כ שרי, דחדש פשיטא ישן נר מט' אין תני החק אידאפי'
 וע"כ חדש, אפי' מט' אין ולימא רבותא דלשמועינן ועוד סתם. נרמטלטלין
 שמלאכתו כלי משום טעמא דהו"א מ'ש ומעיקרא חדש, ממעט ישןמדנקט
 בו למלאת כמו לתשמיש דחזי דכיון נכון, אינו חדש דאפי' יוצא וא"כלאיסור
 מוכרח, היה הדקדוק ואם הדליק. שלא כ"ז לאסור תיתי מהיכא וכיוצאמים
 יכולים היינו ובזה ליה, קרינן ישן שהזמינו דנר דקמ"ל לומר יכוליםהיינו
 אלא ותר. ברש"י עי"ש שיחדה, מטה דאמר לר"י דמק' לק' הש"ס קו'להבין

 ההיתר לאשמועינן דלישנא אורחא דהכי דקדוק כ"כ אינו לעניידמעיקרא
 להיפך. וכן ההיתר, נשמע דמהאסור אע"גוהאסור

 דקדוק והוא יתר, שפת דזהו לטלטלה מותר כבתה דנקט מאי דקדקתעוד
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 מצי הוה דשפיר הכנתי, לא כומ אכל משום ליה ככתה דנקט ומ"שנכון.
 הדולק, נר דדוקא הרישא מ"ש היפך והוי ככתה כלא וקערה כומ אכללמימר

 קודם אפי' אופן ככל שככתה דכל רכותא יתורא כהאי דקמ"ל לומרומשנלע"ד

 משום כש"מ דר"ש טעמא דיהיכ כיון דמד"א מותר, כנר שמן יש דעדיןהזמן

 דעתיה הוה דלא נימא הזמן קודם שככה כל א"כ עילויה, דעתיה זוטרדכנר
 יכול שהיה שעור עד להמתין צריך וא"כ לככות, שמהר זמן כאותועלויה

 דקדוקים הכ' כי וש"ר רמ"ז סי' ח"א הלק"ט ועי' קמ"ל. לטלטל, כדילהדליק
 כתכתי. והנלע"ד כעצמו הרכ כ' כ' על ותירוצך ה' חפץ הרכ דקדקםשדקדקת

 משום טעמא דנקט רש"י על הק' מ"א ח"כ קודש אדמת דהרכ כתכתתו

 משום טעמא קיימא ואכיי יומף דלרכי וכ' לממקנא. הכי קיימא דלאמככה

 עכיד קא לא מכוין לא דכי התם דשאני כמות דמוכרי מההיא ול"קמככה.
 הכרח הכרחת וע"ז שיככה, אפשר מכוין לא כי דגם הכא משא"כאמורא,

 ככילאים דגם ומכוטלים, כטלים דכרים הם הישוכ ועיקר עליו. להשיכשא'ש
 אפשר להתחמם מתכוין שאינו אף כלכישתו, אימור לידי דכאאפשר

 מכוין. ואינו הואיל דשרי אלא כילאים, אימור ועוכר מתחמם הואשכלכישתו
 הכנת איך ידעתי ולא מכוין, ואינו הואיל אימור עושה אינו יככה אם אףה"נ

 הנאת לידי יכא ממילא אם אף דמשמע וכו' יתכךן שלא וכלכד ר"טמ"ש

 רכא, קו' הכנת איך ידעתי לא דכריך לפי וגם שרי, מתכוין שאינו כלז,ימום,

 דכריו. על לעמוד יכולתי ולא זו, קו' לתרץ שכ' רמ"ז מי' שלום כנהרועי'

 והדכר משונה, שהוא הלכך כמ"ש כל' ודקדקת הרי"ף דכרי הכאתתו

 כר"ש דקי"ל ואע"ג שכ' דכריו ראש עם מקושר הוא הלכך דהאפשוט,

 הלכך מיים וע"ז ורכינא, ר"א מדכרי לה ומוכח הלכתא, לית כהאבמוקצה
 כמוקצה כר"ש דקי"ל להרי"ף ומנ'ע להק' יש ואם וכו'. נר כר"ש קי"לדלא

 ואינו אחר ענין זהו כוותיה, דהלכתא מ"ד הוה כנר דגם שנאמר לכדידעלמא,

 שכ' דכריו, כראש הוא הרי"ף כל' קצת לדקדק יש ואם כלל, הרי"ף כל'תלוי

 כר"ש, דקי"ל לן פשיטא מהיכא דהרי הלכתא לית כהא כר'"ש דקי"לואע"ג

 מוכח ומהתם שהחשיך מי כפי' הרי"ף שכ"כ וכמו דרכינא, מההיא שהואע"כ
 וגרמי' וכו' ת"ר הול"ל, והכי זה, ידע זה דידע ומאן כהא, כוותיה הלכתאדלית
 מוקצה וכשאר וכו', נר הלכך וכו', דפליג היכא כל וקי"ל וכר, שהחשיך מיכפ'

 לית כהא כר"ש הלכתא דקי"ל ואע"ג דכריו כראש לימא ולא כר"ש.הלכתא
 ודו"ק. וכו' וגרמי' לאתויי ליה הוה מיד אלאוכו',

 גופו לצורך הנר לטלטל דמותר ראכי"ה כשם הכיא השה"ג כי הכאתתו
 רע"ט מי' כ"י מרן דכרי הכאת ושוכ צ"נ. ראכיי"ה דטעם כ' ז"ל והואומקומו,
 כשאין הה דמניח כר"ת, מ"ל דהמרדכי ליישכ מדידך וכ' המרדכי, עלשחלק
 כעצמך ואתה וש"ט, רע"ט מי' הרט"ז דכרי הם והן השכת. כל ליטלודעתו
 דכרי ולעיקר, דכריך, ששכ"ת לך היה מה ידעתי לא לעיל, אותוהזכרת

 הנ"ו דו 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"ב

 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 ביוןלחצוצרות,
 לאסור באים אנו אין הכא אבל בחול. אפילו בו והדליק בשיחדו 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 גר'מ לצורך דאסר מרן דכדברי דעתי על עלה ולבאורא מ"ש.בע"ה

 והאי בשבת. בו שהדליקו הנר מן חוץ מטלטלין הנרות בל 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.שמלאבתו
 ח"א קל"ז סי' להתשב"ץ דראיתי אלא עי"ש, בהג"א שב"כ הט"ר גו"מ,לצורך

 הרמב"ן בשם הביא ושוב לאיסור. מלאבתו חשוב שהנר למימר בעא הואשגם
 כהנ"צ דלא וזה להיתר, מלאכתו חשיב דנר ז"ל הראב'ז בשם שכ'ז'ע

 ומעתה עי"ש. גו"מ לצורך דוקא דמסריח שכ' יב ס"ק רע"ט בסי'והרמג"א
 כ' נמי דאיהו סוגיא באותה המאירי להר' ועי' שכ'. הראיה לה אזדאממילא

 שמלאכתו כלי כל בדין 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 ביון 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 הסבים וכן לחם בו שנותנים ע"י הנר לטלטלדאסור
 שצריך בנ"ד 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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 התתתונה המפה התיר לא מדוע הרט"ז דברי ליישב דאפשר וראיתישכתי
 אכלו כבר המפה לסלק דכשבאים משום המותר, לדבר גם כסיס דהוימטעם
 לחם מעט מניח גבי הפוס' וכמ"ם חשיבי, לא פרורין ישארו אם ואףהלחם,
 נעשה הרי לטלטל שאסור הנר עליו שנשאר כיון וא"כ ע"ע. הנר לטלטלבנר

 ג"כ המפה אוי 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
 כשלקחו אף המפה לאסור ש"ט בס' כאן שצדד כמו ולא כה"ם, לבדעליו,
 לדבר בסיס המפה היה בה"ש מ"ם דלפי משום ע"ע, בה"ש שהיו כלהנרות
 מוקצה דאין מותר האסור שסלק כל אח"כ, נאסר כי ואף והמותר.האסור
 כאן. שנשמט מה התשו' כסוף עין כנלע'ז. שבתלחצי

 י"ג. שיטה ע"א דכ"ח לעילנשמט

 ומנערה, הטבלא את מסלק ובה"א ד"ה ד"כ בביצה לרב"ה ראיתיואח"כ
 ומשקים אוכלין שם דהוו כיון א"נ וכו', האסור לדבר בסיס היא והלאתימא

 דיש דאיירי א"נ כ' ומדלא עכ"ל. וכו' המותר ולדכר האסור לדבר בסיסהו'י
 דאם וקליפין, עצמות אלא אוכלים שם יש לא עכשיו דלעולם משמעאוכלים
 דיש דאיירי למימר להו הוה אוכלים, יש כן עצמות דיש דכמו לרכונתם

 ועוד האכילה. כשגמרו אוכלים למהוי הוא פסיקתא מלתא דלאו כיוןאוכלים,
 מקובצת ובשי' כדכ'. ודאי אלא אוכלים, שם דיש הול"ל הכי דקאמר, דהוומאי
 מדבריהם, למדין נמצינו א"כ כדכ'. מורים התו' ודברי אוכלים שם דישכ'

 ההיתר נסתלק דאת"כ אע"ג המותר, לדבר כסיס נעשה דמתחילהדכית
 לטלטל ומותר מקודם שהיה והמותר האסור לדבר בסיס חשוב האיסור,ונשאר
 היה דמתחילה כיון בנר דה"נ שכ' הישוב לה אזדא וא"כ גרידא, האסורעם
 לטלטל', מותר הנר כ"א השולחן על נשאר דלא אע"ג המותר, לדכר בסיסג"כ

 בשמו ג"כ ומכיאו הכלים, כל ר"פ ז"ל להרז"ה התר דברי מעיןואשכחנא
 לא בשכת שמת דמת שכ' הצד, מן דטלטול בסוגיא דמ"ג כשבתהריטב"א

 אלא לאסור בסיס היה לא דמאתמול כיון האסור, לדבר בסיס המטהנעשה
 נוטים שדבריו מת, דטלטול סוגיא באותה ז"ל להרא"ש ג"כ ועי' המותר.לדבר
 לפני דס"ל כההיא כסיס, דנעשה למימר שייך בשבת דגם דמצינו ואע"גכך,

 לחלק צריך דברינו, בראש וכמ"ם ליתן דאסור הכיצה תחת והכליהאפרוחין
 המותר, לדכר בסיס עשאו ולא בה"ש כסתמא דהיה בכלי שייך דזהלדעתם
 בסיס נעשה בשבת היה שהנחתו אף אסור, דכר עליו הניח השבת ביוםואת"כ
 מטה כמו המותר, לדבר בסיס מכערב שעשאו כדכר משא"כ האסור.לדכר
 לדבר בסיסותיה בטל לא בשבת אח"כ דמת אע"ג מכערכ, החי תחתשהיתה
 וכמ"ש דהרז"ה הא כי ס"ל ו"ל דהתו' הדכרים כנים אם דלפי"ז אלאהמותר.

 למימר להו דלמה הכא, ק"ק דשם התו' כדברי סוגיא באותה שםמוהרש"ל
 לדבר בסיס דנעשה בהדיא ולימא והמותר, האיסור לדבר כסיס דנעשההכא

 סי' בט"ז ועי' ודו"ק. בסיס חשיכ לא וקליפין עצמות אח"כ שיש דמההמותר,
 קכ"ב  *גי1
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 בסיס תשיב דלא בשבת, המפה על שנפל הניצוץ לנער שהתיר ה' ס"קרע"1
 ודר'ק. טעם טוב לדבריו נמצא שכ' הרז"ה דברי ועפ"י נפל. דבשבתביון

 שם דהוו אע"ג השולחן עם הנר לטלטל בהא לצדד יש אבתי שיהיהאיך
 מתחילה דהתם וקליפין, דעצמות לההיא ולא דמטה לההיא דל"דאובלים,
 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 ובל 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'ש שהניח דבל ז"ל רש"י דדעת דאע"ג והוא, האסור. לדבר בסיסהמטה
 דמה תימא ולא בסיס. נעשה דלא מודו ב"ג שבת, באמצע ליטלו דבדעתואע"ג
 הסל על בה"ש היו דאם באפרוחין, דכוותיה דמצינו הלזה לחילוק ישטעם
 מגו אמרינן בה"ש, הפריחם שלא בל ולהבריחם להפריחם דבידוצע"ג

 נאסרו לא להפריתם 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 דעב"פ חדא, כלל. דאפרוחין מההיא מעתה להק' ואין מותר. לצלמחמה
 לתלק 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"ב אלא האסור, לדברבסיס
 דמגביהין סוגיא באותה ז"ל להריטכ"א וראיתי זכיתי ואח"כ בסיס. נעשולא
 ויגל, ליבי שמח במ"ש. ותי' שכ' זו בסוגיא שהחשיך מי בפ' ובאן השולתן,מעל

 מ"מ מחיפוש, חיפוש ולמילף להאריך שאמרו מקום זה כי ידעתי ביניוידעתי
 בעלמא להערה יהיה וזה ב"ן, בעהי"ת עוד אשנה ולשאפנה מסבים, 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'ש נראים. שאינם הדברים בדברים הארכת וע"זתנאה,
 לפסק נתתו לא דהכא בהא, לן איכפת 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 תוץ מטלטלין הנרות דכלכר"מ
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 במוקצה כר"י דקי"ל שהחשיך מי בס"פ הש"ס נקט הבי משום לר"מ,ר"י
 דבריהם תנאי, מהני דלא להו דפסיקא דמאי שתירצת ומה איסור.במחמת
 נמי ה"ה אסור, ועב"ז עילויה דעתיה שבת של דבנר שסיימו אמהסמוכים
 עדיף דתנאי בלל, ליתא לענ"ד הבי דפי' א' למפ' דחזינה אע"ג א"ד.כשהתנה
 מהני דלא לת"ק דאפי' התו', דמייתו המביא בסוגית כמבואר עילויה,מדעתיה

 דא"ב עוד ומ"ש עי'ש. מהני תנאי עכ"ז רעועה, בסוכה עילויה דדעתיהמאי
 קמ"ל דברישא זה, שייך אין דכאן כונתך ידעתי לא בדידה וליתניליפלוג
 היתרא לן לימא דלא לומר שייך והיבי האסור, נר ואח"ב 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"ב תנאי, דמהני דוכתא בשום חידושא האי בי כל אשבחן דלא משוםשהוא
 לק' להריטב"א כן מצאתי ושוב מנשיא, רב אמר ד"ה ע"ב ד"ל בהמביאהתו'

 תנאו, לפי הכל עליה התנה ואם דקתני דסובה 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' דהבא דהמביא, דנריהםהיפך

 דבור אותו על נעמוד ולקמן שם, במוהרש'ש3 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"ש דודאי בלל, השגחה בלא והם בדבריך, כבתוב וכו' מגו לר"ש ליהדלית
 בסיס, שנעשה משום אסור, דלוק דבעודו צע"ג שבבה נר מדשרי מגו ליהלית
 בונתו, הבנת לא הר"ן ל' שהבאת ומה מגו. ליה דלית מוכרח מותר, שכבהאחר

 דאפילו פי', מגו. דלימא ליה לית איסור מחמת במוקצה דאפילודבונתו
 אפילו מגו אומר שאינו בלומר מגו, לומר ליה לית איסור מחמתבמוקצה
 ליה לית איסור מחמת במוקצה דאפי' הר"ן ב' 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"ב 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"1 דף  שבת1



255 יאסימן

 כונת דכך ופשוט מגו, אמרינן בה"ש שנאסר כל עצמו, מצד היה לאדהאיסור
הרב.

 דקאמר כמאי הריב"ש, בדכרי 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 דהמכיא.ערוכה
 מהאי המורם בפירש"י. ועי"ש דעלמא, לסוכה אתאן סיפא ומתר' וכו',תנאה
 מגו משום טעמא וע"ב בשנפלה, רעועה כסוכה דאסר שם לת"ק דאףסוגיא

 מההיא נסתייע דהריב"ש ואע"ג תנאו. לפי הכל כשהתנה עכ"זדאיתקצאי,
 דאם כה"ש, כל מהם בודל איני להתנות דצריך טעמא היינו שם סוכהדנויי
 אבל ודו"ק. סוגיא כאותה במוהרש"א עי"ש יכול, אינו ליהנות לכשיפולמתנה
 אחר השמן בהנאה דמותר בנר וה"נ לכשיפול, לו' תנאה מהני דעלמאכסוכה
 קא דהריב"ש לתרץ אפשר ואי וליהנות. לטלטל לכשיכבה תנאה דמהניככיה,
 קיימא דלא במלחמות מבואר סוגיא באותה הרמב"ן ודעת ז"ל, להרמב"ןמק'
 דק', הרמב"ן לדעת כ"ש דאדרכה דעלמא, לסוכה אתאן דסיפא תירוצאהך

 איני שאמר התנה דאם דסוגיא, במסקנא יוצא פירחטו דלפי בדבריו,דמכואר
 יבדל, שע"כ המחוכרים סוכה בעצי גם קדושה חלה לא דמעיקרא בה"ש,בודל

 ברור לענ"ד נר' ועוד ודו"ק. זה תנאי דמהני בנר רכותא 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 כנר קרא לןדלית
 אלא בודל דאיני לתנאי הוצרכנו ולא דמהני, לטלטל שיכבה דלאחריתנה

 ודו"ק. עי"ש בדבריו הרמכ"ן שביאר וכמו מקדושתן לאפוקינהו סוכהבעצי
 אליביה מק', מאי ידענא לא הרמכ"ן על להק' קאי דאיהו ז"ל דהריכ"שכאופן
 וצ"ע. ערוכה סוגיא הםדדבריו

 חש דלא אלא וכו' למפרך דהו"מ שכ' מנשיא א"ר ד"כ שם התו' דבריוהנה
 כדעת הסוגיא אינהו מפרשי אי אף תמוהים רכריהם כמסקנא, נשארדאינו

 דמהני אמת דין הדין למסקנא גם הרמכ"ן רלדעת ביארנו דככרהרמב"ן.
 דהתו' לומר הייתי וסוכר היטיב. ודוק וכמ"ש איסור, מחמת במוקצה גםתנאי

 באומר ורכא אכיי מסיק דכי ס"ל ואינהו הסוגיא, בפי' איתם אחרת רוחז"ל

 דעלמא כין כסוכה וממילא תנאה, מהני לא אחר דכאופן לומר כאו כודל,איני
 בברייתא דקאמר מאי ומעתה כודל. הוא דע"כ תנאי, מהני לא דמצוהכין
 ודו"ק. סוכה כנויי דאיירי לדחוקי צריך תנאו, לפי הכל עליה התנה ואםלעיל
 ז"ל למוהר"ם חכמים עיני במאיר וש"כ דחוקים, דהדכרים אני דרואהאלא
 דחוקים ודכריו בחה"מ, ליהנות כדי ראיירי דלעיל הברייתא דכרישפי'

 הרא"ש בתשו' הצצתי כ"ז אח"כ כי כשמים ועדי ממ"ש, יותר לענ"דורחוקים
 ויגל. ליכי שמח עי"ש הרי"ף, לדעת שדרכנו הדרך שדרך וראיתי כ"ב,כלל

 דא הלכוש, ככונת מור"ם דכונת כרור הלכוש, ול' מורם ל' שהכאת מהועל
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 יש מה ראיתי לא הטוב, כדרבו בקיצוד מור"ם דל' אלא היא, חדאודא
 באלו. 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

 ואדרבה רבויא, האי בי חזינא לא ענייא אנא אמנם עי'ש. המכשירים רבוכי
 דברי דחה הרמתה בתשובתו ז"ל הרב והנה האוסרים. רבו כי איפבאאשבחנא
 כלל איירי לא שם דהרמב"ם כהמרדכי, דלא הרמב"ם דדעת שכ'מרנא
 בראש הה"מ במ"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 דבמוקצה 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 גרימ לצורך להם הוצרך אם ה"ק, דהכא א"ו הוצרך. אם כתבולא

 שכ' דכיון ותו גו"מ. לצורך אפילו אוסר אסור, עליו שהיה בבלי דאסורדלעיל
 שהוא וכר, כגון דמיו יפחתו שמא עליו שמקפיד כלי כל ט' בהלכהמקודם
 גופו לצורך אפי' לטלטל שאסור וידוע כיס, חסרון מחמת מוקצההנקרא
 בלים 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 רוב 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 מרןשהביא

 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'ז1
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 אין הא מעות, עליה שיש בזמן בשבת אותה גוררין ואין ובו', שלה מובניאלעזר
 עליה אין הא ד"ה התו' ובת' וכו'. בה"ש עליה דהוו אע"ג  שרי מעותעליה
 לאין דהא איירי במניח דע"כ ומתר' וכו', בשבח לוקמא לרשבה"א ק'מעות
 דבי דבריהם לפי נמצא עי"ש. ובו' מקומו לצורך אפי' 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 אפילו 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 ברבי אתיאשיחדה

 סי' עי' שיחדה דמטה ההיא הפוס' וכ"פ דאיתקצאי, מגו לן דאית בושהדליקו
 בה"ש, המעות עליו  שהיו דכל והריטב"א דהרשב"א התו' מדברי למדנוש"י.

 לצורך אפילו לטלטל ואסור האסור, לדבר בסיס המטה נעשה שסילקםאעפ"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 ואפי' 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
 במוהריק"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 אפילולטלטל
 ז"ל רב"ה כי ואם מרן. וכפסק לטלטל, תנאי להו מהני שאמרנו הנרותובשאר

 לעיל, מ"ש מתוך כמבואר עליהם חלוקים הפוסקי' כל הנה מהני, דלאכ'
 הר' בדברי וכמבואר בשנה, אחת פעם ע"ז מתנה אם אפי' 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, איפשר 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 ילפינן. לא מממונא איסורא בעלמא אמרינן דא ובכגוןלדחות,

 ובעי נרו תכבה מתי ומצפה יושב דאדם עליו, שבדעתו במה סגי דלאשאני
 שכבה. הנר בענין הנלע"ד זהו מפורש,תנאי

 שרי אי הספסל על המוטל בנר לן דאיבעיא מאי לענין עלהולדאתאן
 מפורש הדבר מצאתי הנה המטות, לעשות מקומו לצורך הספסללטלטל
 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 כל 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 הכאה"ט שכ' זה ואולם דמותר. המיטות לעשותהספסל
 הדברים, יצאו מי מבטן ידעתי לא עליה לכדם כשהנרות אפי' השולחןלטלטל
 היתר של דברים ג"כ כשיש 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 הב"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' בני'ד אמנם החבית. שעפ"י אבן כדיןמקומו
 והרמג"א הרט"ז בדברי דמבואר חדא מקומו. לצורך שהוא אפי'הספסל
 הבעה"ת כדעת כשכח להחשיבו ע"ז סמך לא דהרב הרב"ח, דבריהמביאים

 דרוב לעיל שהעלינו כמו בדין וכן פסידא, במקום או גוי ע"י לטלטלואלא
 דבעה"ת פלוגתא האי דתלו שיטתייהו לפי כ"ז ועוד אבעה"ת. פליגיהפוסקים
 כ"ע דולקת בה"ש שהניחה כל דבנר לעיל הכרחנו כבר ואולם בנר, גםורש"י
 בסיס דנעשה ופתילה לשמן הנח דקאמר הש"ס וכלש' בסיס דנעשהמודו
 שיש מה לעיל כתבנו וכבר נרו יכבה 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,
 שבשאל רפ"ג, סי' ח"א בהלק"ט ז"ל המני"ח מדברי נר' וכן ודו"ק.בה"ם

 מההיא היתרא למשמע דאיכא כת' 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 הזריטב"א התו' בדבריסוגיא
 לומר הר' צדד ושוכ ודו"ק. בנר משא"כ ע"ע, האסור לדבר בסיסהמטה

 לההיא ליה ודמי המאכל צורך דהנר כיון לנר, בסיס חשיב לאדהשולחן
 עצמו המאכל צורך הוא הכיסוי דהתם דמי לא ולעב"ד הקדרה. בכיסוידהר"ן
 הנר הכא אבל לכיסוי, בסיס נעשה דהמאכל לו' א"א וע"כ תחתיו,היושבת
 השולחן וס"ס המאכל, האוכל לאדם אלא חומה לשמור למאכל תשמישאינו
 דכר וסוף אדם. בני בהן ליהנות כדי להן מושב בית שהיא לנרות בסיסהוייא
 ול"ה המותר לדבר בסיס השולחן הוייא בשולחן מאכל דיש דכיון הרבהעלה
 וממילא בשולחן, היתר ג"כ כשיש אלא להתיר הרב סמך דלא קמן האעי'ש,
 מדברי להוכיח יש וכן לטלטל. אסור דודאי הנר כ"א הספסל על יש דלאבב"ד
 בידי(, מ"ב ס' )אין ה' ס"ק רע"ט סי' שכנה"ג הר' דכריו הביא ברוך מקורהרב

 מבע"י פת עליו נתנו אם מקומו לצורך הנר שעליו הסיני לטלטלדהתיר
 דכנרות שמן, של שאינם נרות בשאר הוא בסיס משום לאסור שכ' וכ"זעיש"ב.

 סס"א רע"ז סי' מרן דברי שפי' הרט"ז, דברי לפי נוסף איסור איכא שמןשל
 מרחיקו או השמן מקרב ונעילתו שפתיחתו עצמו בדלת קבוע הנר ואםשכ'



259סימןיב

 מהני לא דבוה משמע וו"ל: ב' ס"ק הרט"ו שם וב' ולנעלו, לפותחואסור
 או ויקרב קצת ינדנד בקלות עצמו בדלת שהוא כיון בנחת 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

 יבסימן

 אשתו חייבת אם לשכיבה, מיוחד חדר לו ויש אביו ע',1 הסמוך בןשאלה:
 לוקחת אם דחייבת, ואת"ל בברבה, שבת נר קדש שבת בליל בחדרהלהדליק
 ושכמ"ה. מברכה פוטרתה וה אם חמיה משמןהשמן

 רבא אמר מ"ט, וכו', ריש"א ע"ב, דכ"ה מדליקין במה בפ' גרסינןתשובה:

 חובה. בשבת נר הדלקת אומר שאני א"ל ויצא, אביי א"ל וכו'. רע שריחמתוך

 וכו' אור במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת כבוד חובה, ו"לופירש"י

 בהדיא הש"ס כדפריש דילמא דחייב, הוא סעודה דמשום מנ"ל ויל"דעכ"ל.
 דבמקום ופירש"י בשבת. נר הדלקת זו נפשי" משלום "ותונח דדרישלקמן,

 ליה איבעי טעמא והאי באפילה. והולך ונכשל, שהולך שלום, אין נרשאין
 ונר חנוכה נר לי פשיטא א"ר ע"ב, דכ"ג לעיל דהרי תדע, כאן, למימרלרש"י
 הוי דהא ש"מ טעמא האי ומדיהיב ביתו. שלום משום עדיף, שבת נרשבת,
 דחובה פי', חובה בשבת נר הדלקת ד"ה התו' במ"ש לתרץ ונלע"דטעמא.
 וכו' דחובה דפשיטא פריך לא גופיה נר מהדלקת אבל הנר, במקוםשיסעוד

 מתני', מכח חובה שבת נר דהדלקת ידע הוה דאביי דבריהם לפי ויל"דעי'ש.

 מאי לדידיה א"כ ויצא, פריך וע"ז נר, במקום לסעוד דצריך ידע דלאאלא
 סבר דאביי דאפשר ונלע"ד לה. בעי ולמאי נ"ש להדליק דחובהטעמא
 יהיה שלא הבית, שלום משום הש"ס כדקאמר דחובה נ'ש דהדלקתדטעמא
 יוכל שלא אכילה בשעת פי' ינחנה שמא דקאמר ורבא ונכשל, באפילההולך
 יצא אם לן אכפת מאי ויצא, פריך וע"ו מוהר"י, ועי' רע. ריח כשמריחלאכול
 לביתו דכשיכנס נ"ש, הדלקת חובת קיים איהו אכתי הבוכבים, לאורויאכל
 חובה אומר שאני תי' וע"ו נכשל, יהא שלא הבית שלום איכא אבילהאחר

 מודה אביי גם התו' דברי לפי שיהיה איך ודו"ק. נר במקום לסעודדצריך

 ק' דאל"כ נר במקום לסעוד דצריך חדית דרבא אלא דחובה, נ"שדהדלקת

 ודו"ק. רש"י שיטת ג"כ וזהו ממתנילאביי

 שהביא תצוה, בפ' ראם תועפות הבהיר בס' כמוהרי"ף מ"ד למוהר"ןוחוינא

 לא שבת עונג משום אכילה דהוה לאו דאי לומר דבא ופי' הנו', רש"ידברי

 תנא תני בפסחים, דאיתא ממאי הדבר 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 דחובה לחדשאלא

 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 מיקבל לא נר ליכא דאי וכו', צריך ברם בבעיא, דלק'מדבריו
 טעמא הוא שהכל משמו, בביתיה שלום הוי לא וגם אמר ומדלא בכיתיה,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 תובה הוי א"כחובה,
 מ'ש כבודו מעיני נעלם חובה, 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 יחיד. 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. יתדיו 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 כשכת שחל דיוה"כ וטעמא מכרך, לא הכית שלוםדאיכא
 המרדכי כדכרי ככ"י דהמעיין אינו, דזה עי"ש, הלכוש כן וכמ"ששכתות,
 כשחל אכל כמנהגא, תלוי דהרי לש"ה, חשו לא כשכת שחל דכיה"כיראה
 עי"ש. זה טעם תר"י סי' כעצמו הלכוש וכ"כ הכית, שלום דאיכא אה"נכשכת
 סי' ממ"ש אוכל, שאינו כמקום גם להדליק דחייכ מרן דדעת להוכיח ישועוד
 דאורח ממ'ש וכן בחדרם. להדליק צריכים ללמוד ההולכים דבחוריםרס"ג
 מיוחד חדר לו יש דאם משמע כפריטי, להשתתף דצריך מיוחד חדר לושאין
 הכית כזווית דהמדליק ט' כסעי' ממ'ש מתכאר כחדרו.'וכן להדליקדצריך
 אוכל שאינו אעפ"י הלילה, עד דולקות דאם משמע לכטלה, כרכה דהויוכו'
 לכטלה. כרכה הוילא

 דבכ"מ נקי' דמלתא כללא וז"ל: סק"ו, רס"ג סי' עו'ש הרכ הסכ'וכן
 אוכל שאינו אפילו אדם, כני יכשלו שלא כדי או תשמיש לעשותשמדליקין

 ש"ה דמשום ס"ל דרכוותא דרוכא מהמקוכץ העולה עיש"ד. לכרך ראוישם
 ולכרך. להדליקצריך

 שלא כיה"כ כשמדליק למתפס לן דאית דאע"ג לומר נלע"ד מזהאשר
 הרשו"ג וכ"כ תר"י, כסי' שם הפר"ח וכהסכמת להקל, כרכות דספקיכרך
 להדליק, דחייכ פסקו הפוסקים דכל כיון לכרך צריך כשכת כשחל מ"מע"ע,

 סוף הרמכ"ם מדכרי נר' וכן לכרך. צריך חיוכא דהוי וכיון הירוש' פסקדהכי
 שכתות משאר דל"ש משמע חוכה, כשכת נר דהדלקת דסיים, עשור שכיתתה'

 שלא טעם דנתן תר"י סי' מחכ"ר הרכ והכיאו להרדכ"ז דמצינו ואע"גהשנה.
 כדידן אנן אכל כן, להסוכרים אלא קאי לא הר' עי"ש, כשכת כשחל אףלכרך
 ושוכ לכרך. וה"ה להדליק דחייכ דהשוו הסמ"ג זולת הפוסקים דכלחזינן

 דכולהו כהגכ"י, תר"י כסי' שם מוהרי"ל משם שהכיא כנה"ג להר'מצאתי
 עי'ש. רכותיו דעת הוא וכן אדסמ"ג חיישינן ולא לכרך פסקורכוותא

 דממ'ש מיוחד, חדר לו ויש אכיו ע'ש הסמוך דכן לנ"ד נא נלכהמעתה
 דייקינן וכד אוכל. דאינו אע"ג ש"ה משום ולכרך הלדליק דחייכ יוצאמכואר
 מכרך, דאינו כש' שחל כיוה"כ דס"ל הסמ"ג לדעת דגם לומר כראש ישמקום

 כמ"ש מרן דכרי על שכ' י"ג, ס"ק רס"ג סי' הרמג"א דכרי לפי מודההכא
 למ"ד אפי' את"ש דזה ולכרך, להדליק דצריך ללמוד ההולכיםכחורים
 עי"ש, כליהם להכין אכילה לצורך שמשתמשין משום מכרך אינודכיוה"כ
 דמצו בכה"כ, להדליק טכילה כליל הנוהגות הנשים על ט"ו כס"ק מ"שוע"ע
 המגן הרכ דכרי כפי א"כ עי"ש. אכילה לצורך מידי דעכדו דאפשרלכרך
 ה"נ דכ"ג, אליכא ~מכרך אכילה צורך חשיכ אכילה לצורך שמכין דהודככל
 יכול וכקל אכילה לצורך כנו מכית דכר איזה להכיא שיצטרך יכצר לאכנ"ד

 דהו וככל פירות איזה אוכלים לשככ כשהולכים מסתמא כי וכ"שלמצוא,
 אכילה. צורךחשיכ
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 במבוכה להכנס צריכינן לא ולברך להדליק דחייב בנ"ד עלותומאחר
 אם א' במקום והם לברך הצריכים ברבים הפוסקים, בה נבוכו אשרגדולה
 סי' א"ח בכנה"ג כמבואר בלם, את ויפטור יברך א' או לברך ואחד כ"איכולים

 מול מערכה עי'ש, השחר בברכות האגור בשם בב"י מרן דברי על בהגב"יו'
 שלא מתבוין 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 וכן כונה, כאן אין שמע כשלא אבל לצאת, שלא ומתכוין שמעכשהבן
 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, 'גנין זהאין

 ב', ס"ק שם הרשו"ג כמ'ש ע'ש, סמוך שהוא יודעים דהכל ליכא וזושדאבפ"ח,

 אומר אורחין ואגב הבית. שלום משום להדליק דחייב הוכחנו כבר בנ"דאבל
 אביו ע'ש הסמוך מבן שנא דמאי מובן, אינו דהרגו"ר דינא האידלכאורה
 אינו גו"ר וספר לאביו הוצאה בנותן לאוקמי ודוחק הוצאה, נותן אינודמסתמא
בידי.

 זה האם מאביו, השמן 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 כןהדין
 דאכסנאי הרשב"א בשם שכ' תרע"ז סי' להרמג"א ועי' ממנו. גרע לאוזה

 קמן הא עי"ש. במתנה השמן 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 מאן דאיכא זו, סברא נפלאתולא

 אוכלים בתים ג' או ב' שכ', מרן דברי על מור"ם כמ"ש שלו, מנורה עלמברך
 באחרונים ועי' כן, נוהגים אין אנו אבל מור"ם וכ' ליזהר, דנכון א'במקום
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 מברך. דלכ"ג בחדא מדליק א' דכל בנ"ד ממילא כמור"ם. דס"ל מאןדאיכא
 ובתה דאשה ז"ל, ואלי מוהר"י משם שהביא ברכה בשייורי להרברכ"יועי'
 לכולן א' ברכה האמצע מן והפתילות והשמן א' ע"ש הסמוכות וחמותהכלה
 דבריו מהמשך שנראה וכמו א' במקום כשמדליקות דאיירי ופשוטעי"ש,
 כל לברך ג"כ דחייבת ברור נלע"ד בחדרה וא' א' כל כשמדליקות אבלעי"ש,

 ויראנו משגיאות יצילינו ישראל וצור הנלע"ד זהו שהוכחנו. וכמו וא'א'
 נפלאות.מתורתו

 צעיר אישהכ"ד

 יגסימן

 טענות הפרשיות ביניהם היו לחלוק וכשרצו שותפים, ושמעון ראובןשאלה:
 צדדים הב' שקבלו ואחר התורה. עפ"י להתדיין הדיין לפני ובאוומריבות,
 זיכה הדין, את ודן זה הוא כי שיאמר מה כל על דינא לציית בשבועהעליהם

 הדין בעיניו הונח לא חייב שיצא שמעון וכראות החייב. את וחייב הזכאיאת
 עיניו ריסי מבין היום ועוד בידו. חרס ועלה גויים של בערכאות לילךוהשתדל
 ממון בידו לעכב רוצה ראובן ע"כ כי בעש"ג, לילך דרוצה נר' דבריוומתוך
 ישראל בדיני פיטורין שטר לו יתן עד בידו שישנו שמעון לחלק הנוגעהשות'
 לילך שהשתדל כיון בעש"ג בעקיפין לילך יוכל שלא בטוח להיות גויםובדיני
 ארחות ילך לחלקו הנוגע שיקח שאחר כן דעתו נר' היום ועוד אחת,פעם

 ושכמ"ה. לא או לעכב יכול אם דינו מה המורה יורנועקלקלות.

 שטר לו שיתן עד בידו הנכסים לעכב יכול דראובן פשוט נראהתשובה:
 כיון התורה, נגד לראובן היזק לגרום יוכל שלא כדי גוים בדיני גםפיטורין
 דין להפוך כדי בעש"ג פ"א והלך משה בתורת יד מרים לאיששהוחזק
 שקנה במי הרי"ף, תשו' בשם ע"ג סי' הטור ממ"ש נלמד וזה הקדושה.תורתינו

 במבזבז מהרא"ש שהביא ומה לשונו. כל עי"ש וכו' עליו עסיקין ויצאושדה
 וחשש אמתלא שיש דכל מזה מבואר עי"ש. לוה של נכסיו לעכב שיכולנכסיו
 חשש דיש בנ"ד כן כמו יאבדו, שלא תקנתא עבדין המלוה הנכסיםשיאבד
 שלא תקנתא עבדינן התורה, נגד ממון הפסד לראובן שיגרום בדברורגלים
 טענה עליו לו נשאר שלא ישראל ובפני עכו"ם בפני יודה עד נכסיויתן

 כאן יודה שם בטור כמבואר נכסיו במבזבז החולק הרמב"ם ואפילוותביעה.

 הדברים היו תנאי מעיקרא א"כ לזמן דהלוהו כיון דהתם חדא טעמי,מתרי
 וכבר בעש"ג. שיוליכהו תנאי עשו דלא כאן משא"כ מקודם, לתבוע יוכלשלא
 לילך יכול אינו עכ"ז בעש"ג, לפרוע שיוכל הלוה עם במתנה דאפילו הפוס'כ'

 ולא הקצוב, לזמן לפורעו רוצה שאינו המלוה אומר אינו דהתם ועודבעש"ג.
 שכבר בנ"ד משא"כ נכסיו, שמבזבז מכיון לפרוע יוכל שלא חששא אלאיש

 שרוצה הוחזק א"כ נטויה, ידו ועוד בעש"ג לילך אחת פעם מעשהעשה
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 רשע. מלתעות לשבר תקנתא עבדינן הא כי ודאי חבירו, ממון ולהזיקלהוציא
 בררש הרא'ש, תשר בשם קע"ו סי' הטור ממ'ש ראיה להביא נלע"דועוד

 שדמי עדים בפני ראובן יודה וכו', בחשבונם וטעו סחורה קנה ושמעוןשותפים,
 לראיה שמעון ביד ויתנו ויחתמו ויכתבו לשותפות, באו והמשכונותהטעות
 בפני שמעון יודה לא אם חבירו, על נזק לבא לדבר שרגלים בנ"ד ב"שעי'ש.
 לו ליתן לשמעון מבריחינן דודאי גוים, בדיני פיטורין שטר ויתנו ויבתבועדים
 דרך ילך בידו המעות ניתנת דאחר כיון מעותיו, לקיחת קודם פיטוריןשטר

 יש ועוד מאיסורא. אותו לאפרושי כחו לבטל תקנתא עבדינן דא וכגוןעקלתון
 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 כ'תשו'
 לומר יכול מוחזק שהוא דביון לומר היה אפשר לו, מנין יבא שמא לחוששיש
 מ"ל בעין שהנזק מ"ל נזק, לי ימשך לשלא לי משועבדים הנכסיםשאלו

 רוצה אינו בעין שאינו עתה גם בידים לאבד יכול בעין כשהנזק כמולעתיד,
 בידי שיש אלו הנכסים הרי ראובן לומר דיכול דכוותא וה"נ עכ"ל. בטחוןרק
 אפרע כעש"ג התורה נגד ממון להוציא נזק לי יגרום שאם משועבדים,הם

 כאלו דהוי בנ"ד וכ'ש וכו'. לעתיד מ"ל בעין שהנזק מ"ל א"כ הנכסים,מאלו
 ועוד בשאלה. כנז' נטויה ידו ועוד בעש"ג, לילך מעשה עה שכבר בעיןהנזק
 ממון לעכב שיכולים ס"ד סי' ז"ל מוהרא"י בפסקי ממ"ש ראיה להביאיש
 להביאו יכולים אינם שבעירו ידוע שהדבר כיון אחרת, בעיר ומנהיגערב
 אין ובנ"ד עי'ש, הממון מעכבים צורך שיש הב"ד שרואה דכל שכ' עי"שלדין,
 פקדונו לעכב דיכול דמסיק ש"ה סי' בתשובותיו מ"ש וע"ע מזה. גדול צורךלך

 ודו"ק. עי"ש בדבר יפה אמתלאה כשיש 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 ובתשרעי"ש,

 ידסימן

 עד טחון אורז בו ומערבין באור אותו שמרתיחין שקדים בחלבנשאלתי
 עליו. לברך הראויה ברכתו מהו ונקפא, נקרשאשר

 דברכתו 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'ש. ר"ב סי' הפוסקים כמ"ש שהנ"בומברך
 הכל נותנים ואח"כ מים, בו ונותנים היטיב השקדים שכותשים הואשקדים
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 שמוציאין מצד דאי בפה"נ, לברך מחייב זה אין מימיו, וסוחטיןבמטלית
 שהנ"ב, ומברך בתישה ע"י מבשאינו גרע זה אדרבה בתישה ע"ימימיו

 דעת דמיישבי מהתמרים הזב דדבש בההיא והרשב"א הרא"ש מלשוןבמתבאר
 התאינים ומן הרימונים מן ליוצא ול"ד בפה"נ מברך הזב דדבש בה'צ,הגאון
 השקדים ששורין משום ואי הרא"ם, בל' עי"ש וסחיטה, בתישה ע"ידהנהו
 הטור ומביאו הרא"ש שב' דאע"ג בפה"נ, מחייב אינו ג"ז סוחטין ואח"בבמים
 מרן שם וב' בפה"ע, דמברך במים הפרי טעם ונבנס במים שבשלם דפירותשם,

 האחרונים בת' הרי מ"מ הש"נ, פסק ובן במים שראן אם דה"ה דנ"לבב"י
 הרשב"א דהרי ועוד במבושל. חשוב מעל"ע בשרוי דדוקא וא"ר הע"תמשם
 ועי' שהנ"ב. לברך דצריך ודאי ס' ומשום שהנ"ב, דמברך וס"ל עליוחלוק
 דלדעת ומבאן וש"ב, והרא"ש הרשב"א דעת שהביא אחר שם בב"ילמרן

 לן נפקא לא ראשונה ברבה דלענין ואע"ג ובו', צימוקים שריית מיהרא"ם

 דמתני' דאע"ג פי' ונר' עב"ל. יצא שהבל אמר אם בלם על תנן דהאמידי

 לבתחילה גם ומברך בדיעבד הוי פלוגתא הוי דבאן ביון מ"מ בדיעבד,איירי
 למימר ובדבעינן העיקר הוא שקדים דהחלב את"ל דבנ"ד מזה המורםשהבל.

 שהבל. דמברך פשוט בע"הלק'

 טובא. ביה דמפשו האורז מחמת במ"מ לברך צריך אם לברר צריךואולם
 האורז שיעור הוא במה הא' ספיקי, תרי לברר צריך לנ"ד לבא בדיוהנה

 על והנה הפוס'. שב' לדבק פי' מהו הב' במ"מ, לברך לבשיצטרךבתערובת
 תרי שהביא אחר קדרה, דחביץ בסוגייא בפ'.כ"מ ז"ל הרי"ף בת' הא'הספק
 תערובת ע"י אבל בעיניה לאורז בדאיתיה וה"מ וז"ל: בת' ושמואל דרבמימרי
 מה' ב"ש לענין אלא ושמואל רב איתותב דלא ובו' ושמואל כרב בהא דקי'ללא

 ע"י אלא בעיניה דליתיה המינין מה' בו שיש בל אבל בעיניה, דאיתיההמינין
 וה"מ וז"ל: בתי' לרש"י המבונה ובפי' עי'ש. ובו' איתותב לאתערובת

 בלל לאורז למינקט לו מה לא. תערובת ע"י אבל בעיניה לאורזבדאיתיה
 אם ועוד ובו', המינין מה' בו שיש דבל ושמואל ברב וקי"ל הו"ל והביבשפתיו,

 ע"י אבל הול"ל הבי , דקאמר לא מאי קמח, תערובת ר"ל תערובת, ע"י אבלפי'
 במ"מ באורז דמברך וה"מ דבריו, דה"פ נר' ע'צ בי במ"מ, מברךתערובת

 ב'שו במ"מ מברך אינו אחר דדבר תערובת ע"י אבל בעיניה, לאורזבדאיתיה

 מברך המינין מה' בו שיש דבל ושמואל ברב בהא דקי"ל התערובת,בברבת
 דלא לא. תערובת ע"י ודוחן אורז אבל המינין ה' דוקא בש"ס ודייקינןבמ"מ,
 וב"ן ודו"ק. במ"מ, מברך המינין מה' שהוא דבל לדקדוק אלא דרו"שאיתותב
 האורז על דמברבין דהא אלפס רב ומ"ם וז"ל: שב' ז"ל הרא"ם דבריושהבין
 אחר ממין בשהרוב היינו לא, תערובת ע"י אבל בעיניה בדאיתיה הנ"מבמ"מ,
 תערובת ע"י דאורז אלא לומר בא לא דהרי"ף שפי', במו בהדיא קמן האובו'.
 דסוגיין ועוד הרי"ף. דסיים מאי קשה זה דלפי' אלא במ"מ. מברבינןלא

 ראיה מה במ"מ, מברך לא תערובת ע"י דאורז לומר שבא מה בל דאםבוהעיה,

 דרר,ם משום בידך בהנא דרב נקוט יוסף דא"ר דמאי בוותיה, דסוגייןמייתי
 ל"ח דף ברכות1
 ע"ב ל"ו דף2
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 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
 חש"י. המינין, מה' בו שיש כל תרוייהו דאמרידרריש

 ממין כשהרוב דהיינו וכת' דבריו הביא הרא"ש דינא, לענין שיהיהאיך
 ואם המין, כברכת 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 תכשיל תערוכת ואם וז"ל: הרי"ף שסביבברש"י
 ז"ל מרן כי איכרא עי"ש. ר"ח סי' הטור פסק וכן עכ"ל. התבשיל כברכתמברך

 עם מעורכ יהא שלא ובלכד שכ' הרמכ"ם, מדברי כן נראה שאינו כת'כב"י
 שהאורז כל הרמכ"ם לדעת דבריו ולפי עכ"ל. לכדו אורז אלא אחרדבר

 דברי הביא גופיה מרן הרי מ"מ במ"מ, מכרך לא תו רוכו, הוא אפילומעורב
 ופי' כב"י. ממ"ש בו דתזר כנראה עי"ש, בכ"מ הרמב"ם דכרי עלהרא"ש
 לדברי קרוכים הרמב"ם דדברי הרמב"ם, דברי על יתפרש הרי"ף עלהרא"ש
 פי' ועכ"ז לכדו דר"ל כעיניה, לאורז דאיתיה וה"מ כתכ נמי דאיהוהר4"ף,
 אורז אלא הרמכ"ם מ"ש ה"נ ככולו, דרובו אורז רוכ דאיתיה דר"להרא"ש
 בו חזר דמרן י"א ס"ק הרמג"א וכ"כ היטב. ודוק ככולו, דרובו רובו, ר"ללכדו
 דברי מרן שפי' כמו ופי' הרי"ף, דברי ט' בס"ק כתכ 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 דרריש דאה"נ תמיהתו הבנתי לא ולענ"ד עי'ש. בתערובת כרו"טדלא
 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 כב"י מרן כת' כברכות 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. וכיקמתא
 שהנ"ב וזה במ"מ שזה לדמחוזא דחקלאי מריהטא לחלק שרצה במה לפר'א"א
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 קמן הא ביה, דמפשו בהדיא ובדקאמר רובא, בתר ודאזלינן הריבוי מצדאלא

 דובשא למ"ד דאיבא קדרה דחביץ מסוגיא ראיה חגוד רובא. בתרדאזלינן
 עיקר דסמידא משום דפליג כהנא ורב דבש, דרובו בחי' הרשב"א ופי'עיקר,
 האורו על לברך מרן כפסק דבר עמא דבל דלדידן באופן היטיב. ודוקברו"ש
 בנ"ד א"ב במ"מ. לברך רוב והאורז בתערובותו גם דנקיטנן ודאיבמ"מ,

 בברכת שהנ"ב ולא במ"מ לברך צריך רוב הוא האורז אם אורו בושמערבין
 שקדים.החלב

 ע"ב בי למאכל, או לדבק הוא אם בו שנותנים וה אורו לברר דצריךאלא

 ברבות מה' בפ"ג הרמב"ם בת' הב' הס' והוא מהו, לדבק פי' לדעת אנוצריכים

 בתערובת טעם ליתן כדי עירב אם אבל ובו', המעורבת הטפלה היא כיצדה"ו

 מבוין שאינו הוא דלדבק מד~ריו דנר' לשונו, עי"ש וכו' עיקר הואהרי
 הגוף אין אלו שבכל לצבוע, או לריח או לדבקה ב"א בלל, קמח שללהנאתו
 ל"מ קמח, מאותו גופו להנאת מבוין שהוא כל מיקרי לדבק ושלא ממנו,נהנה

 הקמח מערב אם אפילו אלא האחר, מין כמו הקמח לאכול כדישמערב

 אבתי א"ב לטעמא ליה דעביד דביון לדבק, חשיב לא אפ"ה בעלמא,לטעמא
 גופו להנאת בעצמו לקמח דצריך מערב דהקמח ונמצא ממנו, נהנה גופונמצא
 מברך לאכול אלא לדבק בדי חטה החלב לעמוד ראיתי אורחין ואגבודר'ק.
 דאיך טובא לתמוה ויש עי"ש. וכו' המרוקחים הדברים לכל ה"ה ולפי"ובמ"מ.
 מעלה שזו היינו במ"מ, מברך לאכול בשהיא חטה דבחלב דנהי ול"זמדמה

 בשאר אבל בדרר,ט, במ"מ מברך המינין מה' שהוא דכל המינין, בה'היא

 ואיבא דמק' מאי מתמיה והיותר לעיל. בנתבאר רובא בתר אזלינןמינין
 עי"ד וכו' עיקר הוא הרי בתערובת טעם ליתן בדי ערב שאם ב' 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' דב"ש במעלתו, הואהרי

 בל ט' דיהיב אע"ג דבש בתר אזלינן דלא אה"נ טעמא, יהיב דהדבשאע"ג

 ודו"ק. רוב הואשהמרקחת

 מ"מ מינין, משאר במעלתן נשתנו המינין דה' דאיברא ליישבוהנלע"ד

 כבר דזה עלה, אתי קא זה מטעם לא ז"ל דהרמב"ם לומר אנומוכרחים

 שעירבו בין לבדו בין בקדרה שבשלו המינין ה' של קמח וז"ל: בה"דהשמיענו
 הא אלא לאשמועינן בא לא בה"ו וכאן ובו', במ"מ מברך וכו' אחרים דבריםעם

 קמח כגון הטפל נקט ולדוגמא אבילה, 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 לומרמוברח

 המינין דה' חשיבות משום שהוא אלא דאל"כ עיקר, חשוב לטעמא שהואעצמו
 קמח, נקט דלדוגמא ודאי אלא אבילה, עיקר שכל עיקר, הוא הרי הול"ללא

 מילי בכל עיקר שהוא וכיון העיקר, הוא הטעם הגורם לטעמא דבעבידוקמ"ל
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 ועיקר התערובת, לתקן טעם ליתן אלא להבשיר ר"ל אינו התערוכת טעםליתן
 שמרקח מי כמו הטעם, עיקר שהוא בתערובת שנותן הדבר הוא אכילתוכונת

 כונת וזהו ודו"ק. הבשמים 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 כדי אלא מור"ם, וכמ"ש דבש לגבי מיעוט שהם אף בטילי לאהבשמים
 עבידי דלטעמא כיון טעמא לן אהני רוב שהוא דבש לגבי בטלי דאכתיתימא
 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 דכשיש האמור מכלהעולה
 ועיקר התבשיל להכשיר וכשהוא הבשמים כברכת מברך הבשמים, הםאבילתו
 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 דטוכ כ' שם כי ואם במ"מ. מברך הלבלסעוד
 מודו בשמים, לאכילת שהוא כונתו מוכח מעשיו ומתוך ניכר 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 קכ"ט סי'צבי

 יעי"ש. דבריו כ' לא האריכות וליראת שהאריך, עי"ש השליטיםמלפני
 בעיניו מדריש, לסיפיה מרישיה בזה מ"ט בכל רוחו את איש יתן כיולענ"ד
 מה ולפום להאריך. אין כי ודר'ק הגאון, של תמיהותיו כל נתישבו כייראה

 ואלו ואלו ומור"ם הרב"י עם הרמג"א פליגי לא דינא דלענין נמצאשנתבאר
 הבינו וכך אכילה בתת עיקר שהוא טעם בנתינת איירו ומור"ם דמרןדא"ח,

 טעם ליתן שבא מפר' והרמג"א בתערובת, טעם ליתן שכ' 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"כרובא,

 אותו ומרתיחין מתירוש שעושין דמלבי"ן דומיא באמת נר' שכן כמוולהכשיר,
 שמכשירו שכיון קי"ב סי' בי"ד הפר"ח שפסק להקפותו, קמח בו ונותניםבאור

 מוהרא"י דכ"כ וכ' שהכיאו, ר"ח כסי' ג' ס"ק כאה"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 למאכל מזה שלמד שם להכאה"טועי'

 שקדים בחלב נותנים דלהכשר ודאי אורז האי בנ"ד וה"נ במ"מ, שצ"לקמח
 בשקדים שנותנים מים ע"י יוצאין דמעיקרא בעלמא, מיא הם שקדיםשהחלב
 לאכילה, וראוי שמתעבה עד אורז נותנים ואח"כ וסוחטין השקדיםוכותשין

 למוהרח"א חיים נשמת בס' בהדיא ראיתי וכן לדבק. ולא להכשר דחשיבודאי
 עי"ש, במ"מ דמכרך 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 לדכק קמח בו שנותניםשקדים
 טעם ליתן הוא שמתעבה עד בו שנותנים דהאורז ודאי נראה בנ"דאבל

 הרוכ ואם במ"מ, מברך זה בתערובת אורז רוב דאם ירנא לפי"ז א"כולהכשיר,
 הכריח כבר טעם, ליתן בא שהאורז אף שהנ"ב, מברך והסוקאר החלבהוא

 ואם הנלע"ד זהו רובא. כתר 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. דמכ' 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 כדין שהביא ת"חכל'

 ודר'ק,במ"מ

 טוסימן

 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 אחיולי
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 הוציא לף, זה כששמע שבידו. השטר כפי מהלקוחות גם יטרוף שהואראוכן
 רוצה הוא וא"כ הקרקעות, שעבד ג"כ שלו ראובן של לשטרו מוקדם שט"חלף

 למה לך שחייב איתא אם ראובן, השיב הקדימה. משפט שלו בקרקעלהחזיק
 אחיו ששמעון עשה, שהיראה דמפני ידעי דכ"כ לוי השיב תחילה. ממנוקנית
 לתת שיתרצה וכדי לגים, הרבה חובות לו היה ח2' מורישהן בממון שותףהיה
 שלולי לרצות, הוכרח עליו בע"ח יקפצו שלא כדי בדיניהם פיטורין שטרלו
 ח2כמ"ה. מי, עם הדין המורה יורנו פיטורין. שטר ליתן מתרצה היה לאזה

 הטור, רבינו הביאו עצמו המלוה עם לוה לגבי זה דין עיקר הנהתשובה:
 אחר למלוה קרקע מכר הלוה אם וז"ל: ס"ב, פ"ה סי' בחה"מ מרןופסקו
 שטר כתובים ואח"כ המעות שנותנים במקום אפילו שטרו, פריעת זמןשהגיע
 עכ"ל. לך כשמכרתי השדה לטרוף לך היה לך הייתי חייב אלו לו, לומריכול
 היה שהרי וכו', לטרוף לך היה יאמר שהיאך זה, דין על תמה בסק"ו ש"ךוהר'
 מסלקני היית נוגשך הייתי אלו לר המלוה יוכל וא"כ במעות, לסלקויבול

 לכך לי, משלם והיית לאחר השדה מוכר היית או מעות לך יש אולי כיבמעות,
 שהוא כיון תחילה המעהז ליתן מוכרח והייתי לי, שתמכור לפייסךהוצרכתי

 בס' עמו והסכימו חכמים לכמה ששאל עוד וכת' עי"ש. המעות שנותניםמקום
 לך היה למימר הלוה מצי שכ', הטור ל' שנדקדק במה ליישב ולעד"ן עי"ש.יו

 ממך לך יהיה ולא אותם, ואוציא המעות אקח שלא כדי בחובך מרקעלגבהז
 לפרוע, ממה לי יהיה ולא המעות שתוציא מזה מורא לי היה לא להשיבהמלוה
 מיתמסכן, דילמא למיחש דאיכא ואף שעה, באותה אמיד הלוה שהיהכגע
 אם אך הקנייה, אחר תכף ממך להתפרע היה בדעתי לומר המלוה יוכלמ"מ
 דהו"ל הטעם עיקר ולכאורה למיחש. ליכא הא כי וכל אח"כ, יומים אויום
 בדמי לך למכור שאלתני לא למה הלוה לומר דיכול כאן הטור רבינולומר
 חובי, בעד 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
 חובי בעד הקרקע שואלך הייתי מעיקרא אם להשיב המלוה דיכולצודקת,
 החוב על נוגשך שאני חח2ב שהיית לי, מוכר היית לא זה שבשבילאפשר
 יוציא דילמא למיחש למלוה שהיה האופן יהיה כאשר אבל לי, משלםוהיית
 לו דהיה גוברת הסברה בהא חובו, לפרוע ממה ימצא לא ח2וב המעהזהלוה
 מאבד אינו ס"ס ש"ך הר' כמ"ש לו יתן לא אם ואפי' חובו, בעד לשואלולמלוה
 שיש חובו דמאבד איפשר המעות לו ונתן ממנו דקנאו השתא משא"כמעותיו,

 לקנות שכדי כן, עח2ה שאינו בודאי ב"פ הקרקע שמשלם נמצא וא"כ עליו,לו
 ללוה מכר כשהמלוה דלעיל מדין זה להכריח יש ודריק. שוויו ב' נותןהקרקע
 השדה מכרתי לא לומר המלוה יכול מעות, יהבי והדר שטרא דכתבידבאתרא

 ונמצא במעות דמסלקו דאפשר אע"ג חובי, לגבות ממה שאמצא כדיאלא
 אלא היה לא השדה, למבור המלוה דדעת אמרינן מ"מ קרקעו, מאבדהמלוה
 הכא כ'ש הקרקע. יגבה חובו לו יפרע שלא דהיינו אחר ממקום ימצא לאשאם

 ימכור לא זה בשביל ואם הקרקע, בחובו לגבות לו דהיה למלוה לוה לוכשמכר
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 ואינו קרקעו דיפסיד דאפשר לעיל והרי חובו, יפסיד לא ס"ס הקרקעלו
 ודו"ק. הכא וכ"ש חובו, יפסיד שלא כדיחושש

 עי"ש. וכו' מחבירו התובע על ריצב"א מתשו' לדברי וראיה הר' כ'תו
 כלום. לו מוכר היה דלא הסיבה פי' לא דהריצב"א ראיה, כ"כ זה איןולע"ד
 באחרים אותם תולה דהיה כלום, לו מוכר היה לא דה"ק לפרשואפשר

 כלום מוכר היה לא לו שימכור אחר אומר היה אם אפי' זה ומפניומכריחם,
 שלו. שאינן אמר שמעיקראכיון

 לעצמו סימן דעשאן ודכתובות, למההיא לדבר ראיה הביא שהרב"ח כת'תו
 ראיה מביא דבריו ולפי איירי, בקרקע דההיא עליו ותמה זכותו, איבדלא

 למלוה קרקע מכר כשהלוה דודאי נכונים הרב"ח דברי ולענ"ד עי"ש.לסתור
 לא דזה שתבריח, דיראתי משום ניהליה דזבנית מאי לומר המלוה יכולאינו
 כמ"ש לאחר אלא לי תמכור שלא דחששתי לר יכול אינו וגם בקרקעשייך

 שלא אחר מצד מזה גדולה פסידא לו יצא הרי אצלו חוב לו דהיה כיוןהרש"ך,
 סימן דעשאה בההיא משא"כ וכמש"ל, המעות יוציא שהלוה לגבחו, ממהימצא
 והודה סימן דעשאה משום הא' אחר, ממקום פסידא לו יצא זה מפני לאלעצמו

 דאי הוא סימן דעשאה דמאי כשיאמר, לו שיאמינו הוא יודע הקרקע עללו
 כיון המלוה, כשקונה למטלטלין יוצא מזה ניהליה, מזבין הוה לאלאו,

 חובו לגבות ממה ימצא דלא משום דאי פסידא, שום לו נולד לאדבקנייתם
 טעם להשיב המלוה יוכל שפיר א"כ יבריחם, לשלם בדעתו אין הלוה אםבל"ז
 היטיב. ודוק לי, תמכור שלא דיראתי בחובי גביתישלא

 טזסומן

 דדהבא צנתרות תרי על תשו' והיא ברכות 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 כיע, 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 זאת וסברה, בפילפול גברוותא הלכתא בכמה ח~מורה, בכלארוכה
 לא כי לא כי בנפשאי ידענא דנא קבל כל תורה. גופי הן הן סוברכותבין
 ואיני טרדין חבילות יומו בן מוקף אני, כי עימי צער כל יודע כידעתאי,
 איידי ואולם בטיהרא. כשמשא 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 כקורא שם, זעירשמ

 קיי דמ1
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 את צדק במעגלי ינחנו אלדינו ואל שיעורא. להו לית קצרות בשעותבהיווום
 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 מבואר.ברברי הפסק, חשיבילא
 ברבה לצורך שהוא כל ז"ל( רש"י בדברי )מבואר הפסק חשיב רלא ס"לדרב

 אינו מלח הביאו אבל עצמה, המוציא פרוסת בענין הוא כשהשיחהכלומר
 צורך ג"ז חשיב ה-"י מלח, בלא למיכלה ראפשר 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"גבלל,
 ולא זה איסור שיעשה מוטב איסו' דעביד אע"ג המוציא צורך הוי דלאכיון

 ס"ל ששת ורב דחמיר, תישא דלא אלאו ועבר לבטלה יהיה וברכתולהפסיק
 ופשוט. המוציא כצורך ליה משוה האי ובו' לאכול דאסורכיון

 מודה רב גם לתורי דבגביל שפי' ז"ל דשביט כוכבא להר' ראיתיוהנה
 דהף 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 וכר עשב דונתתי קרא מהאי אלא אינו וכו' לאכולדאסור
 אס' וקר' בעלמא מדר' שהוא אפשר רב בדברי גם האמת ולפי לימור,לנו

 הפסק איהו ליה רחשיב דכיון ר"י, פליג שפיר דאורייתא דהוי תימאראפילו
 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 רמביא אפשר דאיך ומ"ש ודוק. רב אדברי ר"י כמו אתא לטפוייבתרא
 הפסק, חשיב רלא רב מרברי ראיה מביא אינו ר"ש הנה ס"ל, לא וליהמדרב
 ולרב סעורה, צרכי דחשיב לר"ש משמע האיסור מכח וכו' דאסור כיוןאלא
 וה 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 ראין 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 רברי ובעיקרהדברים.
 אפי' לאוקמי שהקשו מה הרמב"ם בדברי באוקמתות נר"ו החה',1ואחריו
 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 מעניןוכר

 שהפסיק דנ"ד שכונתו פשוט וכר דברים מענין מ"ש והנה מנ"ל. לאכוללפלוני
 אלא ודעימיה, רש"י כדעת המוציא פרוסת בצורך כמו 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 כמ"ש וזהו עי"ש. ריפתא כרך מל' בכאן ברוך טול גריסז"ל

 לברך, צריך ליפתן, הבא מלח, הבא אבל הרב, סיים דאיך ליישב צריךדלפי"ז
 לי שמיעא לא בכ"ז נר"ו החה"ש ומ"ש לאכול. לפ' מתנו עדיף הואולכאורה
 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, צורך דהוא משום אלא המוציא פרוסת צורך דאינו אע"גהפסק,

 לדידיה שייך מלח דהבא ואע"ג דאכילה. מידי דהוי לאכול 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 ודו"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 וכהמתו 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 הוו' 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"כוהביא
 מה בה אכתוב לענ"ד אני ע"כ כי לענ"ד, לכהטנתו 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"צ. וכו' סעודה מצרכי שסחשאעפ"י
 דחקו מי הל"ד וכו'. פרוסה שתהא הברכה צורר זו שאף מלח בהבאלפרש
 לכל ליפתן דבעי אלא ליפתן בלא ליה אכיל מעט דאהזו דהאילרש"י,
 רש"י בדברי ובשלמא סעודה, צורך 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 לרב דס"ל ובר מלח להבא זה ביןלחלק
 לתורי גביל ובין בינו לחלק כדי ואי סעודה. צורך דהוי כהמום בפשיטחץ פי'לא
 שמיעא דלא או הפסק, ליה חשיב לתורי גביל לריר'ח צ"ל דלעולם ליתא,הא
 לר דא"א דברינו, בראש וכמ"צ 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,
 סתומ ילמד לתורי גביל אפילו דקאמר ר"ש גם וא"כ לכ"ע, ברבה צורךדבעי
 עד לטעומ דאסור כית מרן וכמ"ש ברבה, 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 לבשלא לראיה הובא דרב הא בברכות דהכא עדיף,בדוכתא
 בהמתו אכילת קודם לטעומ דאסור דינא לעיקר הובא בגיטין שםמשא"כ
 נלע"ד ואני עדיף, דברכחץ דבריו היפך שכ' מי שראיתי לי וכמדומהודריק.

 החה'ש שהשיג ומה לטעומ. אסור גרסי ז"ל והרא"צ הרי"ף דהרי ועודכ',
 מ"ל לאכול דמ"ל לטעום ר"ל לאכול, אסור דקאמר דאף הרט"ז עלנר"ו

 כלומ לאכול דאין חדא ראיה. דמחץ משם אין דמ"ז, בברכחץ כדמוכחלטעומ

 התם כלומ, אומר היה לא אם אפילו ועוד קאמר. כלומ דהא לטעומ, דר"לודאי

 הבוצע שטעימת דהיינו הבחשע, שיטעום עד קאמר דהרי קאמר, דלטעוםודאי
 דגם ז"ל מרן כת' עוד ופשוט. המסובין לטעימת דר"ל ממילא תחילה,יהיה
 הברכה, 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 הברח דאין בזה האחרונים דברי נר' דיותר אדונינו לנו ימחולוכזה
 טול דאמר דרב לישנא הברכה פרוסת דנקט דמאי ז"ל, כרש"י דס"להטור
 הטור רבינו ואדרבה בש"ס, דאיתמר מאי אלא לדוגמא נקט לא וכן נקט,ברוך
 עי"צ. הטור כל' חרא"צ וכ"כ סעודה, צרכי לשונו ובסוף בראשדייק

 דיש היא מרן של דהוכחתו ונלע"ד עי"ש. התוס' מדברי דכ"נ ז"ל מרן כ'תו
 ולא מלח לא השולחן על להביא רגילים אין ואנו כמ'ש התו' בדברילדקדק
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 לית דקאמר הש"ס, אדברי ל"ק התוס' לרבות הול"ל תה זה בדיבור אלודברים
 הפסק לדיני אלו דברים ומדסמכו וכר, אין ואנו הול"ל אהא בשש צריךדין
 ס"ל ואי הפסק, דהוי ממילא להביא רגילים אנו שאין דביון לומר דבאוודאי
 עכ"פ רגיל, אינו אם לן אכפת מאי הפסק הוי לא דאכילה מידי שהואדכל
 על טובא ותמיהני בתשר, הרשב"א אדברי לקמן מרן וכמ"ש הוא דאכילהמידי

 מנחם רבנו ומיהו אח"כ מדכ' הפסק, לא ודאי דבמלח מרן על שהשיגהרב"ח
 דאיך עי'ש וכו', המוכחר מין מצוה עביד קא ליפתן ואפילו וכר מדקדקהיה
 דאנו לומר מוכרח התו' כונת עכ"פ כדבריו יהי דלו מרן, הוכחת נסתרבזה
 הרט"ז על לתמוה יש כן וכמו הפסק, חשיב לדידהו להביא רגיליםשאין

 כתב לא והתר הפסק, הוי לא במלח למיכל דבעי דלמאן להוכיח,שהאריך
 אלא הפסק, בדיני כאן דבריהם סמכו לא כדבריו ואם בדבר, איסור דאיןאלא

 בזה. הנלע"ד זהו לעיל, וכמ"ט הפסק דהוי להביא שלא דלנוהגים לומרודאי
 הפסק חשיב לא סעודה צרכי דהוי דכל מרן, כמ'ש דקי"ל ודאי הלכהולענין

 ודר'ק. להקל ברכחץ ספק דברכות,דמידי

 לאברהם זכור הר' עמ"ש ומק' דיתיב הא' להפוסק הוית חזי הלוםהגם
 ונזכר נט"י, קודם המוציא וברך ששכח במי יב"ם החר"ש משם שהביאדכ"ח,
 ע"כ. ויברך ידיו יטול ואח"כ מכזית פחות דאוכל דהעלה לאכילה, ברכהבין

 ס"ט, מרן וכמ'ש סעודה צורך הוי ענט"י ברכת דהרי הא', הפוסק עליוותמה
 הוי דלא בדיעבד דוקא דזהו וא"ת לאכילה. ברכה בין ויברך ידיו יטולוא"כ
 בסי' בהדיא וכ"ן מדהשמיטו, לכתחילה דמתיר נר' דמרן מור"ם וכמ"שהפסק
 דדוקא מרן דעת דודאי נר"ו החה'ש עליו השיב חע"ז בקי', עכת"דתקצ"ב
 שום בלי שכ"כ בב"י הכלבו ס' מדהביא גדולה והראיה הפסק, הוי לאבדיעבד
 דבריו אתחילת קאי התקיעות, בענין לא אם תקצ"ב סי' בש"ע ומ'שחולק.
 בענין לא אם קאי ע"ז דמעומד, לתקי' דמיחשב תקיעות בין ישיח לאשכ'

 ומה לבבי עם כאשר לענין מענין להאריך לי היה בזה והנה עכת"ד,התקיעות
 בקצירת גרגרים ג' ב' לכתוב דיו אדבר רגע זולת מסכים, הפנאי אין כיאעשה
 לדבריהם. הנוגעהאומר

 תמיהא דרך אורחין דאגב העירותי אנכי מקדם ימים כ' אשר בפסקיוהנה
 להפסיק שרי לכתחי' דגם תקצ'צ סי' בש"ע מרן בדברי הנר' דלפיקצת,
 אני רואה חעכשיו קס"ז. סי' בב"י הכלבו על חולק הביא לא למה התקי'בענין
 כ"כ אינו ההדיוט ולי אצלו, גדולה לראיה נהפכה זו דתמיהא החה"שבדברי
 א'. במקום חעשירים א' במקום עניים תורה דדברי תמיהא, כ"כ ולאראיה
 ב' עוד שם פי' ועוד דוד, קדשי בס' ראיתי כן הש"ע בל' החה'ש מ"טואולם

 דמ'ש יראה לר בשר והעיני סכנה בחזקת הדרכים כל ולענ"ד עי'ש,דרכים
 לתקיעות, בר' בין יסיח שלא ואצ"ל למ'ש גם קאי התקי', בענין לא אםמרן

 ואצ"ל התקיע' בענין לא אם וכר דמיחשב תקי' בין וכו' להסיח הול"לדאל"כ
 לעיל מור"ם הגיה למה דבריו דלפי נר"ו החה"ש לפי' לי תמיהא עודוכר.
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 ואי' לקמן. מרן אומרו בעצמו דזה בית הפסק, אין והתפי' התקי' בעניןמיהו

 התקיעחז, בענין לא אם בשאמר לק' להגיה הו"ל הפסק, אינן דהתפי'לומר
 דאפילו בן, לר מוכרח ולעולם נקט, תפילה דאגב י"ל וזה בתפילה, וה"ההול"ל
 ברבה בין אפילו הוא התקיעות בענין לא אם דקאמר מרן דבונתנפרש

 ודאי אלא מור"ם, הגיה למה ואבתי לתקי', תקי' בין במב'ש א"בלתקיעות,
 ותמהני להפסיק, שרי לתקי' ברבה בין דאפי' ומור"ם מרן דברי ומ"מבמ'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 דלבהחילה הבלבו לס'מודה
ודר'ק.

 משם שהביא ד"ה מ"ס דסוף המרדבי דברי שפי' נר"ו להחה"ש חזיתיהתו
 לבתחילה דאפילו מל' דמשמע עי'ש, להסיח שרי התקיעות דבעניןראבי"ה
 הקודם. בפסקי בעוניי אני ובמ"ש בהבלבו, דלא לתקי' ברבה בין להפסיקשרי
 בל ר"ל, בה"ג בל למימר מאי לבתחי' וה"ה המרדבי דמ'ש שברור ע"זוב"ת
 לי נתברר לא ולענ"ד ע"ב, קאי ואדלעיל לתקיעה תקיעה בין בשהואבה"ג
 ברוך טול בגמ' דמ'ש ס"ל דהמרדבי בית דבתב, וה"ה מאי פי' דלפיעדיין,
 לחלק צריך הוא לתקי' תקיעה בין דהוא בנ"ד א"ב בדיעבד, דוקא הואובר
 מצי נמי לבתחילה והבא הול"ל והבי מחולק, שהדין ביון וה"ה לומר%א

 אע"ג וה"ק הש"ס, דברי לפרש קאי המרדבי ודאי אלא בה"ג, בללמימר
 ומה קאמר, דלבתחי' ה"ה אלא ל"ד קאמר בדיעבד דדוקא נ"רדהש"ס
 שהוברח ומה ודר'ק. הברחו הבנתי לא בה"ג בל ממ"ש החה"ששהבריח
 דקי"ל, לתקיעה תקיעה בין איירי דהוא ביון הש"ס בדברי זה לפרשראבי"ה

 הש"ס שרי לא ואי שאסור, היא אחת ודא דא לבתחילה להסיח דלעניןי"ל
 התקי' בין להסיח שרי לא הבא גם לאבילה ברבה בין לבתחילה סעודהבענין

 הגאוני' בשיטת אולי המרדבי שהביא הגדולים דאלו י"ל ועודלבתחילה.
 צריך הבדיקה באמצע דמשתעי דמאן דפסחים, בפ"ק עצמו המרדבישהביא
 א"ב עי'ש. הגמ' בשם תרצ"ב סי' באן בב"י מרן הביא ובן ולברך,לחזור
 צריך התקיעות בין בשמדבר בין לתקיעה ברבה בין בשמדבר ביןלדידהו
 ודוק. לזה ראבי"ה הוברח ולבן מזה, זה קי"ל ואינו ולברך,לחזור

 ח"ל: תפילין בה' ר"ת בשם ממ'ש בהבלבו המרדבי דדעת להוביחואין
 חוזר, אין תפילין בצורך סח אם אבל בטלים דברים סח אם אור"תודוקא

 בסי' מרן לה נקיט והבי בדי"ע, סח אם דוקא מלשונו ע'ש בהמוציאבדאמרינן
 קאו דאינהו בלל ראיה מבאן ואין ג"ב, החה"ש שרמז ובמו סח אםב"ה

 לבתחילה. וה"ה ובו' דוקא קאמרו ע"ז ב' עב' סח דנקט דש"סאלישנא
 הפסק, אין ובי קדיש ענה דאפי' ר"ת משם המרדבי מביא הבי דבתרתדע

 עד להניחם יבול שאין אחרי מסיים הבי ובתר בדיעבד, בדענה דוקאומשמע
 שדעת קצת להוביח ויש בדאמרן. א"ו לבתחילה, שרי הוא א"ב ובו',שיענה

 ה"ר את ר"מ הרב ששאל הדם ביסוי בפ' ממ"ש לבתחילה, להתירהמרדבי
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 ברבה בעי לא עוף דשחיטת חטמעינן ובר, ח' ביום תאומים ב' נולדו אםרש"י
 קמן הא עי"ש. ובי לתורי גביל במו דהוי הפסק, הוי לא הביסוי דברבתב'

 הביסוי על יברך ולבתחילה יבסנה חיה שחט דס"ל יהודה רבי דברידמפר'
 דברבת משום העוף שחיטת על לברך לחזור צריך ואין העוף, ישחוטואח"ב

 ואין עי"ש. שם הר"ן וב"ב לבתחילה, לה ומברך לתורי גביל במו הויהביסוי
 דליתוסח לדבר, ברבה מבין דקיל לשחיטה שחיטה בין הוי דהבאלדחות
 ולברך לחזור דצריך למרדבי ס"ל לשחיטה שחיטה בין סח אם נמידהבא

 ודוק. בניהם חילוק דאין לשחיטה ברבה בבין הו"ל א"ב דבריו, ברישבמבואר
 ליזהר צריך שב' ס"ד י"ט סי' י"ד בש"ע מרן מדברי קצת לדקדק ישובן

 דבצרבי משמע שחיטה, מצרבי שאינו בדבר לשחיטה ברבה ביןמלדבר
 ליזהר דיש ודאי הלבה לענין בזה אני מודה ומ"מ ודו"ק, ליזהר א"צשחיטה

 ונעביד ניקום ודייקנין מדמין שאנו מפני דלא מור"ם, שפסק במולבתחילה
 יפסיק. לא דלבתחילה בדבריהם בהדיא שמפרש' הפוסקים דברי היפךעובדא
 קע"ב סי' דב"ט בס' ז"ל אבוהב מוהר'ש החסיד הר' מדברי להוביח ישוקצת
 שהשיב מדחזי' הפסק, חשיב לא בדיעבד דדוקא הבלבו לס' חש לא הואדגם
 והשיב אמן, בעניין לתש"ר תש"י בין להפסיק מותר אם שנשאל מהעל

 הפסק, הוי לא אבילה מענין דשיחה מרן דב' דאע"ג יענה, לאדלבתחילה
 וק' עי"ש. ז"ל דהרב דיוקא משום רבוותא דהני פשוטתא שבקינן לאעב"פ

 מהא ז"ל דמרן בדיוקא נימא אם אפילו לבתחי' דאסור לה אתי לאדילמא
 לה, חש דלא ודאי אלא יפסיק, לא לבתחי' דאבילה במידי דאפי'דהבלבו,

 בהבלבו. דהעיקר ב' בבר רינא לעניןומ"מ

 שלא ועד המוציא בברבת שיצא מי ע"ע מקדם ימים ב' אשר בפסקיוהנה
 שהרב נר"ו עינינו מיוסף ונשאלתי מחבירו, ענ"י ברבת שמע המוציאטעם

 לראות בינינו מצוי אינו פ"ט וס' אמן, לענות יבול דאינו פ"מ מס' הביאברב"י
 דב"ש הר' מדברי דגם והשבתי פוסקים, שאר מדברי בן נר' אם למדומהיבן

 ברבת אחר לענות יבול דאין הרב ממ"ש במב'ש לענות יבול דאינונר'
 לפקפק יש מהא דאי אני רואה ועבשיו עי'ש. לתש"ר תש"י ביןהתפילין
 דאע"ג העיקר, והוא חדא הוטבעו, אדנים ב' על דהרב סמבוהי דעיקרלהיות
 שבקינן לא הפסק הוי לא דאבילה מידי דבל הרמב"ם מדברי דקדקדמרן

 לדידן הא, משום ואי דהרב, דיוקא משום לחומרא דפסקו דרבוותאפשיטותא
 דבל מרן, בפסק ס"ל אחר פה בולם האחרונים דבל חזינן דאנן ראיה, זהאין

 לס' דחש ולית והמג"א והט"ז הרב"ח הפסק, חשיב לא אבילה צורךשהוא

 ז"ל הרב משי' גם ובמש"ל. המוציא פרוסת צורך דבעינן מדבריו דנר'המרדבי
 השייך מענין שהוא למימר מצינן לאבול לפלוני תנו באומר דהתםלחלק
 אמן בעניין משא"ב פלוני, לאותו ממנה שיתנו שרצה בעצמה, הסעודהלאותה
 דברי ' לפי א"ב עי"ש, מניח עצמו שהוא לתפילין שייבא דלא חברובברבת
 באותה עימו שאובל המסובין מן מא' ענט"י ברבת ששמע האופן יהיה אםהרב

 דאעיקרא ועוד לענות, ויבול עצמה סעודה דאותה מידי הר'ל א"בסעודה
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 דאותה דאבילה מידי שיהיה דצריך מרן, בדברי נראה אינו הרב של זהחילוק
 אבילה מענין שהשיחה שבל הרמב"ם מדברי מוביח בב"י מרן דהריסעודה

 לפרש ואין הפסק. דאינו לאבול לפלוני תנו הרמב"ם ממ'ש הפסק, הוילא
 בב"י, עי"ש הבי משמע לא דלישנא המוציא, מפרוסת הוא לאבול לפלונידתנו
 הוא לאבול לפלוני תנו דאומר הרמב"ם, לאוקמי צריך עב"פ מרן לדעתואי

 דברי לאוקמי זו מידה לידי שבאנו ביון א"ב שאובל, סעודה מאותהדוקא
 לאבול לפלוני תנו שאומר דאיירי לפרש דוחקינו מה גוונא, בחדהרמב"ם
 מורים וכן איירי. גוונא בבל הרמב"ם דברי מרן דלדעת א"ו המוניא,מפרוסת
 הוייא לא אבילה מענין שהשיחה שבל מדבריו נר' שב': בעצמם מרןדברי
 ודר'ק. סעודה מאותה אבילה מענין ב' ולא עב"ל,הפסק

 דגם הבלבו לס' למיחש איבא הלבה לענין דודאי לעיל מ'"2 דלפיאיברא
 ברבת על אמת לענות יבול דאינו ודאי בנ"ד א"ב יפסיק, לא דאבילהבמידי
 דאיהו ז"ל הרדב'"2 לדברי מזור יהגה לא זה אבל הנז' בפסקי ובמ'שענט"י
 מודה הבלבו דגם הרב הנידון בראש יש דמקום הצוד בלל. זו ס' הזבירלא

 לר"ת ס"ל שם דהרי והוא לבתחילה, לתש"ר תש"י בין אמן לענותדיבול
 עבירה לתפי' תפילה בין שח אמרו דלא וקו"ק, איש"ר לענות דיבולודעימיה

 לענות דאין דס"ל ודעימיה הרא'"2 לדעת ואף הרשות. בדבר אלא בידוהיא
 בפסקי שהארבתי ובמו שם בב"י במבואר אחרת, ברבה שגורם משוםאלא
 הרא'ש גם ברבה גורם שאינו בדבר יפסיק אם ממילא א"ב האחרר,משם
 בתפי' ז"ל ובמ'ש ששומע הברבה על אמן לענות דחייב ביון אמן, דצ"למודה
 שהביא פ"מ דה"ר טעמא והיינו ודר'ק. אמן לענות דיבול בח"ה ובמניחדר"ג
 דסותר פ"מ הר' בדברי לעשות שהפליא נר"ו החה"ש ומביאו המלך ביתבס'

 של המוציא ברבת על אמן לענות יבול דאינו פסק איהו דהרי אדידיה,דידיה
 ברבה ובשום התפילה אפי' שיאמר אחד גם דאין ליתא, קר ומעיקראחברו,
 שייבא המוציא דברבת משום ואי לדבר, ברבה בין וק"ק איש"ר לענותדיבול

 לתפי' תפי' לבין הבא משא"ב יפסיק, לא דלבתחילה הבלבו ב"ב מ"מלסעודה,
 נאמן ממילא ברבה, דגורם משום לאו אי וקו"ק איש"ר לענות יבולדלב"ע
 עוד ודו"ק. ובמש"ל לבתחילה לענות יבול ברבה גורם דאינו תפיליןדברבת
 הר' דברי ממני דאישתמיט הנז' פיסקי בל עלי דהשיג נר"ו להחה'שראיתי
 עינינו יוסף פסק מיניה דאישתמיט ליהדר, דידיה עליה זו והשגה עי'ש,פ"מ
 דהרב חזינן שיהיה איך באתי. דבריו על להוסיף ואני הזבירו, שהואע"ז

 בין תפילין ברבת על אמן לענות דאין העליון דעתו הסבימה דב"שהחסיד
 דלענין ובודאי בשמו. המלך הבית שהביא בהרפ"מ ודלא לתש"ר, ש"יתפי'

 פנים הר' ולס' ובמ'"2, לפקפק יש דב'ש הר' של דסמובחז אע"גהלבה,
 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', בדברי אמן לענות דיש דעתו הסבימה פ'ימהר'
 לעיל, שהזבירו קיימת הדיו דלחלוחית בעוד עליו חלוק דב'"2 דהר' נזברלא
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 נר' ולכאורה דב'ש. בהר' ולא פ"מ כהר' מסכמת דדעתו להזבירו הו"ללפחחה
 י"ז, ה' ברכות מה' פ"ח ז"ל "רמב"ם ממ'ש ז"ל הרדב',? כדברי ראיהלהביא
 אהבת אחר אמן יענה לא ולמה וכו' ירחן' בונה אחר אמן יענה לא ולמהח"ל:
 וכן עכ"ל. עליו שמברכין הדבר ובין ברכה בין באמן יפסיק לא למען וכרעולם
 מנידון עדיפא קמן הא ז"ל, והרמב"ן הרמ"ה בשם שאכלו בפ"ג תר"והסכים
 לענחה צריך והיה דבר אותו על עצמו ברכת אחר אמן לענות שהואהרדב'ש

 ובין הברכה בין להפסיק שלא עונה אינו ואעפי"כ ברכחה, סוף שהואכיון
 שכ' אע"ג דהכא לדחות ויש לענחה. יכול דאינו חבירו ברכת על מכ'שברכה,

 עכ'ש משובח ה"ז אחרונחה ברכות סוף שהיא ברבה אחר דהעונההרמב"ם
 דעב'ש כיון הפסק חשיב והדבר ברכה בין כשהוא חצ"כ מרובה, תוס' אלאאינו
 וכמ'ש גמור חיוב דהוא חברו ברכת אחר לענחה 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"ג נר"ו החה'ש והק' ביקנה"ז כמו הפסק אינו השחיטה שלדהברכה
 ודוחק הפסק, הוי דקו"ק אמן דענית כתב תפילה ובה' אדידיה, דידיהדסותר
 בבטול דהוי משום הפסק הוי דלא לכיסוי דא"ד חצוד לקר'ק. ברכות ביןלחלק
 עכת"ד. חכמים תיקון דהוי ליקנה'ץ ל"ד וכן השחיטה, אל צורך שהואברוך

 לחלק דדוחק אדידיה דידיה דסותר שהק' דמה כונתו להבין צ"ע ההדיוטולי
 הוי לא דוקא דברכות בחיל קרי דהרא"ש דבריו, מבין איני לברכות קו"קבין

 קו' אינה ג"ז מקו"ק מ'ש להק' בונתו 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 ובר לכיסוי דל"ד עוד ומ'ש מצינו. לא קר'קיגבי
 כ"כ דל"ד ר"ת על השיב בעצמו הרא"ט 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 דברבות א"ובפה"ג,

 הוא אם הפסק, הוי לא דברבות הרא"ס רבינו במ'ש להסתפק ישוהנה
 אסור לבתחי' אבל להפסיק, דאסור במקום א' ברכה בירך כשבדיעבדדוקא
 לדעת וכו' לתורי גביל כמו והו"ל להפסיק דאסור במקום ברכה אפילולר

 על לברך שרי קא דהרא"ש ואע"ג הפסק, אינו בדיעבד דדוקאהכלבו,
 התם הפסק, הוי לא דברכות משום לכתחילה לכיסוי כיסוי ביןהשחיטה
 הו'ע 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, הבלבו 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 הראיש מ'ש על כי'ד רס"ה סי' בב"י מרן ממ'ש והוא שנרה,דבמחלוקת
 אשר יברך והב' לב', ועולה המילה על יברך דהא' למול תינוקות ב' לושיש
 מילה כל אחר קדש אשר שמכרך נר' רי"ו ומדברי מרן וכ' לב', השולהקדש
 קמן ע"כ. לב' ועולה מברך מילות ב' אחר אלא נ'ע, ואינו הפסק הף לאועפ"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

 וגמ עצמה, כמילה דהוי רי"ו לדעת מילה כל אחר דע"כ קדש אשרדשאני
 כית שא'צ ברכה שהוע אלא הספק, מצד דאינן י'ע הב', אחר דמבר' שכ'מרן
 לכתחילה, ליזהר יש בברכות דגמ ראיה להביא ויש ודר'ק. לשתיהן עולהדא'

 אחר צ'ע בסוכה לישכ דברכת הרא"ש דברי שפי' תרמ"ה סי' בא"ח מרןממ'ש
 קודמ לברך נוהגימ שהעולמ שסיימ ואע"ג הפסק. דהוי משומ המוציאאכילת
 לתורי דבגביל אע"ג לתורי, גביל כמו דהוי טעמא ויהיב המוציא,טעימת

 חשיב לא המוציא ברכת דקודמ דמי, כדיעבד ה"נ צ"ל להפסיק, איןלכתחילה
 להביא יש השוד 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"מ יקרכר

 הדמ כיסוי סו"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' שמ החולקימ ולדעת ודר'ק. בדיעכד אלא הפסק הוי לאלתורי

 דגמ ס"ל דהנהו אפשר יצר, אשר ברכת הפסק הוי ולא אחת בנט"ידסגי
 ודאי הלכה לענין ומ"מ שאני, דברכה דס'ע או לכתחילה, שרי לתוריכגביל
 אשר דכרכת דס"ל מרבוותא כמה דחיזנן כיון לכתחילה, ליזהר יש כבר'דגם
 ודי'ק. יקנה"ז ד"ה ע'צ דק'צ פסחימ תוס' השי' וכמ"ש, הפסק הוייצר

 ז'ע הרז"ל שהביא ז"ל יב'ש החר"ם דברי על עלה לדאתאן הדרןמעתה
 ידיו נטל שלא לאכילה ברכה כין ונזכר המוציא וברך ששכח דמישהסכימ,
 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"ג וכמ'ש ש"ד נמי הא וכרך ונטל הפסיק דאמ ועה"נ כלל, הפסקבלא

 מבר' שהיה בשעה ידיו נוטל היה כבר שראו איירי דהס"ע בזאתהשמיענו

 גמ מה ענ"י, לכתחי' דמבר' אה"ה ידיו נטל שכבר וכית לצאת, ונתכוןשמער
 להחה'ש וראיתי היה. כך שהיה דמעשה וברך נקט דהש"ע למימרדאיכא
 הבוצע וכרך נטל שכבר הש"ג דבנידת נלע'י 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'ש החר"ם תיקון לעשחן א'(ו הש"ג בנידוןוגמ
 רש"ל בשמ והט'ץ המג'(ו במ'ש ידיו נטל שכבר כית ענט"י בר' מיניהפרח
 יהור הפליג והט"ז ענט"י. מברך אינו שוב המוציא ברך דאמ קנ"ח,בסי'

 שברך שמי שכ' הלק"ט על תמה אני השפי"ז מברך. אינו ניגוכ אחרדאפילו
 הפסק, ועינו לב' דיכול ופסק כראף, נטל שכבר דמשמע ענט"י, קודמהמוציא
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 וטעם המוציא וברך ידיו נטל כבר דאם וק' עכ"ל. מכשיעור פחחע יטעוםא"נ
 על וגם הלק"ט על טובא ותמהני טעימא, בלא ואפי' ענט"י מברך אינושוב
 דוקא יברך לכתחילה הש"ע בנידון דבר סוף כלום. העיר ולא שהביאוהז'ל

 לפי הנה רש"ל. כמ'ש יאכל אם הבר' חובת מיניה פרח הש"ע ובנידתענט"י,
 על דעתו לצאת כשמבוין וגם דעתיה, אסח לא המר שברך כית רש"לדברי
 ואכתי מהברבה, דעתיה אסח לא אכתי אכיל אם דאף נימא ה"נ ענט"י,ברכת
 קע'צ, סי' ב"י מרן ומביאו הרא'ש רבנו מ'ש דומייא לעשיתן עובר מבררהוי

 ברך שליח שנזכר, כית מברך ואח"כ בולען לפיו משקין והבניס ששכחדמי
 הרא'ש על שם התולקים ואף לעשיתו, עובר קצת דומה בפיו המשקיןבעוד
 דהבא את"ל ואפילו בפוסקים, כמבואר קיל דחוי דגברא דהכא בכאןיודו
 ולקמן לברכה, נטילה בין טובא הפסק הוי מכזית פחות יאכל אם נטלשכבר
 הש"ע בנ"ד דגם באופן ויברך. ידיו ויטול שיחזור תיקון יש בע"ה, בזהנדבר
 עובר הוי ואכתי ש"ד ענט"י לברך ואת"כ מכזית פחות לאכול ירצהאם

 הפסק דהוי נאמר ואם ז"ל, דהרא'ש כההיא לברך שבדעתו כיוןלעשיתן,
 ויטול. יחזורהאכילה

 רמית, קא אגברא גברא דאטו תמיהא, מאי הלק"ט על כ'א תמיהתועל
 כמ'ש אלא המג"א שהביא נטרתאי כהרב ולא כמוהרש'ל ס"ל לאוהלק"ט
 א"ת בשם מהג"א והוא אח"כ, מברך ניגוב אחר עד לברך שכח ואםמור"ם,
 אחר מברך שכח אם לעשייתן, עובר דמברך דאע"ג דס"ל דחוליןבפ"ק
 כית המוציא, אכילה אחר אפילו דמברך ודאי נראה לדידיה א"כעשייה,
 הכא כהג"א, בעלמא להלק"ט ס"ל דלא נאמר אם ואפילו עשיה, אחרדמברך
 מברך אינו בנט"י הכא דעכ"פ כיון אכילה, אתר אפילו לברך מצי דשפירס"ל
 בפ"ק דהתוס' ואע"ג הפסיק. שלא כל שירצה מתי יברך לעשייתןעונר

 לא בברכות מ"מ ניגב, שלא כית לעשיתן עובר דהוי נמי בכאן אשכחודפסחים
 ניגוב אחר דאפילו הפוס' כל ומדהסכימו חזי. לא דגברא הא' טעם אלאהביאו
 עובר בעינן ולא חזי לא דגברא טעמא כהאי ס'ל א"כ הט"ז, זולתמברך

 לענ"ד במ"ש ודו"ק מ'ש ט'ץ הגי' אכילה. אחר לאכול יכול א"כלעשייתן
 כ' וט"ז מרש"ל שהביא אחר ח"י בס"ק באה"ט שהר' מהחה'שונעלם

 וס' ענט"י, לברך יכול המוציא ברכת דאחר דס'ל נרא' מ"ו סי' ח'(וובהלק"ט

 ופליגי לתנא בפשיטות דהביאו קמן הא בידי. אינו שציין יוסףמטה
 אמוהרש"ל להק' נר"ו החה'ש עלינו תרד אשר החרדה כל ומהאמוהרש"ל,

 כראוי, שנטל כיון מכזית פחות שיאכל צריך דלמה עוד שהקשה ומהז"ל.
 חיוב מיניה פרת לא אכתי נטילה בעי דלא מכזית פחות שאכל דכיוןאפשר
 חיוב מיניה דפרח כזית אכל אם משא"כ נט"י, דבעי כזית לאכול כדיהברכה
 דהוא כל דיאכל כלומר קאמר, בהפסק דלמעוטי לומר אפשר ועודהברכה.
 הוי לא דהו כל דאכילה הפסק, הוי לא דהו כל דבאכילה ענט"י, יברךואח"כ
 ונתכוון המוציא ברך ויעקב ידיו נוטל שהיה ראובן בדין הש"ע, ממ'שיחער
 כשיעור יאכל אם משא"כ ענט"י, וברך ידיו ניגב ואח"כ הנטילה, וסייםלצאת
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 דנוהגים הרא'ש במיש גם א"ב הרמב"ם, וב"ב במ"ש זייל הרא'שדעת

 ש'י. מבחוץ שהוא כית הרמב"ם יחלוק לא הנז' ג"צ לבתוב ובצרפתבאשבנז
 שדי לבתוב מנהג שב' להיפך יורה הטור שמביא הרמב"ם מדברילבאהרה
 צריך לא בז"ל הרם דלדעת משמע וכר שמות שבהץבים אלו אבלמבחוץ,

 אלו שדי שם על קאי דאיהו חדא מבחוץ. אפילו משדי חוץ שם שוםלמבתב

 גדולה מצוה שעהשים דיהיב טעמא בתר דזיל ועוד בבלל. הן שמותהבחץבים

 ביתה הקדהש שמרן ואיברא במחוץ. מ'ע בפנים מ'ע א"ב קמיע, היאבאלו

 לבתוב אין דמבפנים ז'ע "רא'ש למ'ש קאי הרמב"ם וב"ב דמ'ש לנו פי'יוסף

 בדאמרן. ק' חולק, ואינו להרמב"ם גם שרי דמבחוץ ובלומר עי"א,מאומה

 סתם הרמב"ם, ל' הטור רבינו שהעתיק מה לפי הוא שקשה דזוהי ש"רואולם

 לומר דקדק ובו', שמות מבפנים שבותבים אלו אבל הוא, עצמו הרמב"ם ל'אבל

 ובו', הרמב"ם ל' הוא ובך שב' ז"ל מרן בונת היא והיא האיסור, הואמבפנים

 שהק' ומה ודר'ק. האיסור הוא מבפנים דדוקא מבואר הרמב'ט דבל'לומר

 אלא בפנים בותב דאינו דבית ל"ק, בחוץ מ"ל בפנים ומ'ע טעמא בתרדזיל

 מדלא לעיקר חהשבו אינו בחוץ ומ'ש מבפנים, הוא שהעיקר לעין נר'מבחוץ

 שב' הגמ"י מדברי מובח ובן פשוט. לע'י וב"ז מבפנים, הפרשיות אצלבתב

 בותבים ובן בתבו שדי, של שם לבתוב פשוט מנהג הרמב'ט מ'ש על ג'באהץ

 זה. אוסר אינו דהרמב"ם מדבריהם מובח ובר, המתחלף שם ה' אלדינו ה'בנגד

 בשבותב איירי ב"ז וכר לי הגיד ובן המצות בס' וב"ב ד' באות אח"בומ'ש

 ג' ב' ר'ש של בס"ע ובן שסיימו לשונם מסוף מובח ובן קיימו. דעלהבפנים

 ע"ג, בפנים הוא האיסור דבל והלבהש הט"ז וב"ב ובר, המזוזה תחתפסוקים

 מצינו אדרבה בדבר, פקפוק צד שיש שיאמר פוסק לשום מצינו דלאבאאן

 הקדהש מרן שב' דאע"ג נלע"ד שבן ובית לבהץבם פשוט מנהג שהואבדבריהם

 פקפוק שום אין לבותבם להחמיר שרוצה מי מ"מ לבותבם, נוהגים אנושאין

 שנתיסד במנהג אלא אינו שזה מהמנהג, אדם ישנה דאל בסוג נבנס זהואין

 ל"ד. סי' א"ח ז"ל מוהרשד'ט ובמ"צ איסור הרחקת או איסור נידנודמפני

 ומשם באורך ה' וסי' א' סי' ז'ל אירגאס למוהר"י יוסף דברי בס' זהבענין

 עי'ש. לשנהץ יבול מיניה עדיף לעשות המנהג דהמשנהבארה

 בענין שב' סי' ז'ע נחמיא'ש למוהרייו רב הת בס' ראיתי ב"זואח"ב
 א' חותם מאחוריה שב' מזוזה על נשאל ז'ע והר' לענ'י. תמוהים דבריםזה

 ולא הדבר דישתקע וב' לפוסלה, היד בחזקת הר' השיב וע"ז הקודשמשמות

 דלפי ראשו יקל מי לפי"ז ב' ואח"ב הרמב"ם ל' הביא קדם והן בזאת.תעשה
 הנלע'י לעיל בתבנו בבר וע"ז ע"ב, בחוץ מ'ע בפנים מ"להטעם

 לנו והובחנו

 דאו בפנים, לבותב אלא אינן הרמב'צו דדברי הפוסקים ומבל ב"י מרןמדברי

 אנו שאין הרב"י ב' ובר המפה הרב שב' באשב' שנוהגים למה ואפי' הרבב'

 על הם אביגדור הר' שדברי משמע אלו דברים מתוך ובר, הגמ'ץ וב'נוהגים

 ר' שדברי האדון מצא היבן ידעתי יתן ומי ע"ב להוסיף, שאין ב' הג"זהג'ש
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 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, בציתבמבואר
 ע"ז מבחט, שדי של שם לבתוב פשוט שמנהג הרמב"ם מ'ש על ג' אותהג"מ
 הגם ובמש'ע. ע"ז הרמב"ם חולק דאין הג'שבנר' לבתוב שיש הגמ"יהוסיפו
 בנו שהעיד מההלום

 סימןיח**.

 ושבועה בק"ס לשמעון חנחצו שמבר ראובן על צדק, משפטישאלוני
 ועבבו מה סך מראובן שמעון תפסו הומן ובהמשך בו, חור ואח"ב בףבתקיעת
 להחזיר ראובן חייב אם ושבועה. בק"ס ממנו שלקח החנות לו שיתן עדבידו

 ושבמ"ה. לא. או בידו, לו שיש מהלשמעת

 קני אי שט"ח דבתבי באתרא אי הפו' דפליגי מאי ידוע הדברתשובה:
 וא"ב קאי מ"ק בחוקת וקרקע המוחוק בח דגדול דמלתא ומסקנא לחוד,בק"ס

 שבועה דאיבא בנ"ד אמנם שוייא. ומגן תפיסה הוייא לא מראובן דתפיסהאי
 דעתיה סמבא דלא משום הוא בק"ס קני דלא טעמא דעיקר רבאצריבא
 נחשדו דלא מזה, גדול דעת סמיבות לך אין מובר דנשבע היבא וא"בדלוקח,
 מס' קיימתיהו וה דדבר עידי בשמים והנה אשבועתא. לאעבוריישראל

 בפי' בתב פ' סי' בס"א מוהריב'ע להר' הוית חוי הפר באמתחתובחפשי
 תבריה דקס"א דבח"ב עקא דא אמנם גדול. לדעת שבונתי ושלי"תבדברי,
 כי בס' יעויי' הרב דברי לישב חתרו הפו' ובבר שא"ך, דקא"ב הפך וב'לגויויה
 להא'. פנאי ואין חהפ"ס קרר בי צריך אנילקצר

 שלפי ל"ו, סי' י'י ד"מ והר' ~' סי' ח"מ ב"ד הר' זמנינו באחרוני עייןוהנה
 מה לפי גם ומה שבועתו. לקיים וצריך בו לחוור המובר מצי לא בנ'ידבריהם
 בח בנו ואין אנן עניי יד מ"מ וז'ע: מ' אות הגב"י ס' בסי' מ'ש הר'שהעלה
 דעלמא דסוגיין המדבר לנו וסגר בנה"ג הר' ע"ו עמד דבבר אחרלהבריע

 דתפס בנ'י והנה יעי"ש. ס"ב אות דקי'ע בבללי הנו' הר' וב"ב אולא,הבי
 בנ"ד מ"מ להחזיר, ליה בייפינן הוה שבר הוה לא דאי אע"ג מהמוברהקונה
 תפיסתו להחזיר לבוף ב'י בשום בח דאין ברור הדבר לענ"ד שבועהדאיבא

 וחמירא מוהריב"ל על לוחמים דרבים בית שבועתו, המובר שיקייםעד
 עבירה עוברי בידי מחויקים נמצינו א"ב להחויר להקונה נבוף אםשבועתא,

ח"ו.

 הנלע"ד.והו
 ס"ט דאנר'ן מנחם בנימין מאירנא"ה
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 יטסיפו

 יחידים איזה שם שהיו א' בבית להתפלל בשחרית שבאו בריתבעלי
 נסתפקנו בבה"כ, המילה לעשות לבה"כ הב'צ ילכו התפילה ראחרמתפללים,

 בבית. שם תחנתים יאמרואם

 ח"ג, בת"ח במוהרח'ש דנהיגנן לדידן תחנונים אומרים דאין פשוטי'צ
 שבאים משום בבה"כ תחנונים א'(ו עכ'ץ בבית המילה שעהטיםשאפילו
 משום שהרא הפוס' בדברי ומבואר בנעימות, ומתפללים לבה"כ בריתהבעלי
 לאברהם חסד ובתשר קל'א סי' בברב"י עי' במצוה. העוסקים הב"בכבוד

חא'"
 הבעלי ימצא שהמצא בב'ש א"כ ז'ע. להרי"ף אהרן מנחת ובס' סי'.

 נר"ו. מוהרב'ז שהורה שמעתי וכן ברור. תה תחנונים דא'א ודאיברית

 כל לימוד לעשות נוהגים שיש הבן שבוע בליל אם שנסתפקו במהאבן
 דאין נ'י בזה תם ולכאן, לכאן פנים יש ווידוי, רחל תיקת יאמרו אםהלילה
 א'א דביחש דאע"ג עיה"ב לליל לדמותו יש דלבאורה דאיבראאומרים.
 שחשונ מה דהתם דל'י נר' מ"מ, בסי' מור"ם וכמ'ש אומרים בלילההחנתים

 חשוב אינו וא"ב וכו' ט' ביום האובל דבל לאבול, שמצוה משחש הוא עיה"בי"ט
 אלא אינה המילה דזמן אע"ג הבא אבל אכילה, זמן שהוא ט' ביחש אלאי"ט
 אם אף ברית, הבעלי כבוד מפני אלא תחנונים אמרינן דלא לדידן מ"מביום,
 ערבית היולדת בבית אומרים דבלילה בית א"כ בבה"ב המילה עהטיםאין

 שבת, בגדי לובש הבן ואבי הבית ומתקנים שמחות ועהשין תגינותבנעימות
 סמוך דבמנחה ברכ"י, הר' שכ' כההיא והר'ל דשמחה אתחלתא הויא"ב

 ראיה יש וגם דביתא. ה"נ תחנתים א'א חתן בבגדי בא דהחתן כיתלנישואין
 מהלילה, י"ט ליה חשבינן א"כ בסליחות מרבינן דלא לדידן עיה"במליל
 הר' וב' רשות, דנפ'א ז'י נטרונאי רב בשם הטור ב' דכ' ועוד באחרונים.עי'ש

 שעשו מה ומיהו עי'ש. א"נ ס' דבשיש ז'י מולכו מוהר'* משם שם ז'עברב"י
 כדי המילה שם עושים שאין לבה"כ ברית מבעלי חד להוליך אנשיםאיזה
 עבדו, שפיר לא המילה שם שעהשים לבה"כ שיחזור ואח"ב תחנונים לרשלא
 להר' ועי' לילך. שמוכרח שלו בבה'צ ומסתייה בבע'צ, כאן כ'שתחנונים מלי הציבור לבטל שלא כדי לבה"כ יבא שלא שהזהירו מהפר יש בחתןדאפי'

 ב אינו ברית הבעל דאם שכ' ב'א סי' קרישפין מהר"ם מרדכידברי
 המוהל. דה"ה תר' הסנדק, שישנו אעפ"י תחנוניםשאר
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 כסימן

 להוציא בפסח בחבית רהיו בחביות שא'ש אלמי' להניח מחזר אםנשאלתי
 חוינן דלא דרעותא דמחזר והשבתי חיטה. ימצא שמא מחש' הפסח אחרהשכר
 ר"ס ובד"מ תס"ו ר"ס משה דרכי עי' חיישינן. לא ימצא ולשמא מחויקינןלא

 מה בא בפ' לרעו במעם רעי' חיטים, אוצר על הרשביא תשר משם מ'שתל"ו
 עי'ש. ליוהר נראה היה דבריו דלפי עי'ש לראקי שמשימים בתאניםשהוהיר

 כאסימן

 והר' כעץ, יבשים בצק פירורי לפסח מנהלין שהיו בקמח שמצאומעשה
 וה דאין הטוחנים שבעודו טעמו והיה לפסח הקמח התיר נר"ו ב'זמוה"ר
 שנכנסו מחמת והו אלא פסח, בה' עיי,ם רב"מ דהר' כההיא נוקשה,חמז
 בקמח, ונתערב נתיבש האבן דוחק ומחמת האבן שנקרו הניקור בנקביהקמח
 בסי' דמבואר לענ'ז, וו הוראה תמוההוכמה

 תס'"
 מויעת שנתלחלח דקמח

 האבן. מויעת שנילושה מחמת הוי ודאי שנתייבשה וה קמח א"כ אסור,החומה

 בה, שיש המים מכח מויע שהחומה האוסר שטעם שם המג'א שכ'ואעפ"י

 שם מתירין להיש ואפילו המים, מהבל הוא מים של ברחים הטוחנת דאבןודאי
 מיד יאפה לש ואם הפסח לאחר הקמח חנה דיני שכ' ו' ס"ק יעקב חקעי'
 .עיש

 כבסימן

 לקרחן לבוקר סמוך בהשכמה השישי יום באור קצת שנוהגים מהלענין

 תרגום לקרות שאין המקובלים לדעת כן לעשות צריך אי שמרית השברעפרשת
 ועכ"ו המקוב' לדעת בלילה נ'א דאין מהג'א לוה ראיה ויש דש'ז, נר'בלילה
 דקנ'א ה' סעי' נפ"א בדיני ציבור בשלמי עי' לפול, שרי לבוקר סמת.כשהוא

 קורין לבוקר דסמת. לילחן בשאר למקרא נמי וה"ה היטיב. ודר'ק בארהומשם
 .ודר'ק
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 בגסיש

 שחרית להתפלל ובא -ידע לא והוא אונן והוא מת לו שמת מינסתפקנו
 ולהניח להתפלל לו יניחו או הרואים, לו להגיד צריכים אם תפיליןיהניח
 לו, להגיד חייבים דאין פשיטא בקבורתו שישתדל מי יש דאם נר'תפילין,
 מוחין ואין להתפלל דרשאי בש"נ פסק מת לו שמת שידע אונן הוא אםדאפילו
 אבל דידע, היבא היינו להחמיר רשאי דאינו ורעימיה להלבחן ואפילובידו.
 אינו ומתפלל ומברך אונן שהוא היררע דאפילו ביון הערר מורה. יורעבאינו
 במ'ש משאו, שישא או מת של בבור משום להחמיר דאסור אלא לבטלהמברך
 ט'ע סי' "א"ר ובמ'ש הירחן', בשםז'ל

 ס'"
 להר' ראיתי שבן לי ובמדומה ב',

 דאין מסתברא א"ב בר'ל, איסור שאין מהקדחיים מי בשם ידעתי לא ז'לש',
 משם הגמיי משם ת"ב סי' בי"ד מרן ממ"ם ראיה ועור להגיד. חייביםאנו

 אסור דאבל אע"ג לסעורה מת לו שמת ידע שלא למי להזמין דמותררש"י,
 ואע"ג עמה, לשמש דמותר 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'
 באונן, במיקל הלבה דאין דבריו לפי דאפילו עליו לתמוה דיש מלבדהנה

 אבל מוהר'ט, שמביא ר"ב חד אלא דאסר טאן וליבא המתירין רבואבתי
 לפי אפילו מ"מ מתיר. בש"נ מרן אחרין העד החסידים וספר ורש"יהגמ"י
 הבא משא"ב בידים, איסורא להו דספינן שאני דהתם בנ"ד, מורהשיטתו
 בה' סולת קמח בס' שהביא לבת טוב ס' מדברי נר' וכן ונרור. המדשוא'א
 ודריק. לשונו עי'ש התי"ו אותגבלות

 בדסימן

 נר"ו. למוה"ר שלחתיזה

 תאינים על שהחיינו לברך שרי אי הרחבה דעתו יוריעני אדוניאחלה
 שהוא בית ואילך, מי"ז לברך שלא לנוהגים המצרים בין בע'ש שבאולחים
 חולק מצאתי ולא בש"ע, מור"ם שפסק מה נעלם ולא אח'ע, נמצא שאינודבר
 עי'ש, תקנ'(1 ס"ס אשבנזית תשו' שהביא ב"י מרן דברי על ש' בד'שזולת
 דמתחילה מובן, ואינו עי'ש. וכו' במןהרי'ל ורלא ובר מוהרי"ל בתשרוב"ה
 גם ט'ש. יש ואולי במוהרי'ל, ורלא כ' חיוב דמברך מוהרי'ל תשר בשםכתב
 בתשר דאתי מרן שהביא אשבנזית בתשו' הד'ש הבין דמהיבן 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"צ מברך, לא תו שהחיינו בירך ולא המצוה ונגמרהפידית

 א' בליל שהחיינו בירך שלא למי דמי ולא ב', באכילה מב' דלא שהחיינובלא

 במלתא וה'ש דה"פ, נר' ע"כ אשר המצוה. נמשך שעדיין אח"כ שמב'חנוכה
 פידית אבל מצוה, הפטד חשש שאין פרי כגת בעצמו הדבר לדחויידאפשר

 את לגמרי דוחה שאינו אף בחימוץ איטור שיש חמצוה מחמיצין איןהבן
 ב'צ דחוק הלשת כי ואם הפרי, ימצא שלא כגת לגמרי, שדוחה בעניןהברכה
 האומר שיהיה איך זה. ל' על מ'ש מג"א זעי' הד"מ, הבין וכך לדחוקדצריך
 משמע ימצא שלא שאפשר בדבריו דקדק הלבוש והר' יחיד, הוא לברךשלא
 אומץ יוטף והר' טעמו. נפטד אפי' הביא מחב"ר מט' ובשירצ ימצא, ט'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 יוטף הר' שכ' דמוהרח"ו בההיא מהאוקמתותואחד
 לענין ר' שווייהו כחול דשבת דטובר ז'ע למוהרח"ו דאפי' קמן הא ח"ג.בזכר'ל

 כשהוא ט"ט דהוי זעוד ודר'ק. יאכל בו שהפצירו דהו כל בעילהשהחיינו,
 כמ"ד הלכה דילמא דלא, ואת'ע מברך נמצא דבאינו כמ'י הלבה אי ט'בש"ק,

 טובא בט' דאפילו טי"ב מ"ל בט' מוה"ר דאטיק למאי ואפילו מברך,דבשבת

 עלה אתינן ואי ד בחומרא כ"ש בדאורייתא שרינן וט"ט ודר'ק, לברךאין
 דהחמירו מיקרי בטעות מנהג דזה ענין, אינו וכר המותרים דבריםמשום
 לא למידי למיחש דליכא אדעתייהו יהבו ואי איסור, חשש דיש דטברומשום
 באשר שא"צ משנה הוא כזה הפוטקי' ס' להביא אמרנו ואם שיחמיר, אדםהיה

 זה מעכ"ת, לפני וידזע גלוי כאשר פתיחו וטפרין יתיב דינא הפוט' בס'מפור'
 נר"ו. מוה"ר שהשיב מה וזהו ט"ט. מפ"י השיאני הנח', כי נח', של בע"טכ'

 ליכול דבעי ומאן עימו מטכים אני וגם חיזוק צריכים אין כת"רדברי
 ס"ט. יפ'א ב"ד כר,ק נא'א לו. תחשב ולמצוהלחדי

 כהטימן

 לומר דקדק קולנו שמע ובברכת ש', שהיה יצ"ו מרבנן צורבא לחדראיתי

 עץ פרי הר' מדברי לו שיצא ונראה חוט. תיבת ודליג עלינו רחם הרחמןאכ
 כן דכמו ראיה, משם ואין חוס, הזכיר דלא עי'ש ש', בט' משמו שהביאחיים
 הל' למנקט נחית דלא מ~רח אלא עי'ש. תפי' ושמע וענינו חננו הזכירלא

 ממ'ש חוט דצ'ל ברורה וראיה השמחו. כונת לענין שצריך מה אלא שהואכמו

 עם זו תגמלו הל"ה כנגד תיבות ל"ה זו בברכה דיש ע"ב דל"ו עצמו פע"חהרב

 קדושים בפ' מהימנא ברעיא בזוה"ק איתא וכן ותשכח. דוק ל"ה הם חוטמלת
 עי'ש. עלינו ורחם חוס שבש' אבינו ע'צדפ"ב
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 כוסימן

 עיץ שאראו פה שניתן גטנסח
 נרע אשבנץ מוהריא השד'י

 וחמש אלפים חמשת שנת אב לירח יום חגשרים שלשה בשבתבשלישי
 דמן שאראי במתא באן מנין שאנו למנין עולם לבריאת וארבע ושמניםמאות
 יהחץע אנא מסתפקא מעינות וממימי מילייאשקא גהר על דיתבאבחשנא

 שום וכל הנזכרת שאראי במתא כאן היום העומד חיים בן עבדיהדמתקרי
 אניסנא בדלא נפשי ברעות צביתי ולאתרי ולאבהתי לי דאית וחניכאאחרון
 העומדת משה בת אנתתי_בילליא אנת ליכי יתיכי ותרובית ופטריתחשבקית
 ליכי דאית וחניכא אחרן שום וכל הנזכרת שאראי במתא באןהיום

 יתיכי ותרוכית היבקית פטרית ובדו דנא קדמת מן אנתתי הוית דייאבהתיכי
 גבר לכל להתנסבא למהך בנפשיבי ושלסאה רשאה דיתיהויייןליבי

 את והרי ולעלם דנן יומא מן שמי מן בידיבי ימחא לא ואנשדיתיצבייין
 וגם שבוקין ואגרת תרוכין ספר מנאי ליכי יהף די ודן אדם לבלמותרת
 וישראל משה כדתפיסורין

 כזסימן

 של דף להם שיש מבפנים שהמסיקין החורף בית של השולאנא"רלענין
 השולתאר, ולפתוח לסתום בו למשוך ועשוי ברזל של בחוט קשורברזל

 החום, שישמור בשביל לסותמו ומחץר בשבת ישראל ע"י אותו לפתוחדאסור נלע'י
 לסותמה ומותר המדורה בנגד הדלת לפתוח דאסור ס'ע רע'ץ סי מרןובמ'ש
 תשר בשם י'א ס"ק רנ"ג סי' הבאה"ט שב' ואע"ג עי,1. מבבה משום בוואין
 אבל משמע וסותם, חחר חשעבר'ם שבת בליל התנור לפתוח דמותררמ"א
 והרל בשולם וממהר בתנור מאכלים שיש דאיירי התם שאני לא,ישראל
 ליזהר דצריך חיין, שנאכלים פירות בדין ס'ז רנ"ד סי' לק' מרן שכ'בההיא
 ברור. בנלע'י מכבה מסעם רמ"א קאסר לא אבל עי'ש, הביסוי להחזירשלא

 כחסימן

 עצמו לפסור יכול אם בתמח, מי'ץ שהחיינו לברך הנזהר אםנשאלתי
 לדעת דל'א והשבתי נזהר, מאינו ששומע שהחיינו בברכת פר"חיאבול
 האבילה אלא הברבה האיסור גורם דאינו ז'ל מונירי מוהר'א עלהחולקים
 ז'ל מוהרח'ט לדעת אפי אלא וח"ג, ח'א לאברהם בזכור במבואר אסורעצמה
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 זה ואין עצמו. הוא בירך כאלו והו'ע ויותר, כעונה שומע דקי"ל דאסור,מורה
 וב"י ב"ה לענות יכול אמ בברכה י"ח שנפיק במי הפוסקימ למחלוקתענין

 לפטור יכול שאינו הבן פדית או המילה על שהחיינו שמברך למי ומינהורו'ק.
 יש המצוה על שהחיינו מברך הוא כשעכ"פ דבזה אלא ורר,ס. לאוכלופר"ח
 דהאכילה וס"ל עליו החולקימ רבו דבל"ז אלא ז"ל, הרח"מ לדעתלצדד
 שעומד במי הפוס' למחלוקת צריכימ אנו אין ועפי"ז ודר'ק. אסורהעצמה
 לענין כ"ה סי' ב"י ועי' הפסק, והוי כעונה חשיב אי ושחץק קר'ק ושומעבי"ח

 הוא דאכילה חדא ענין, אינו כ"ז ודר'ק. עי"ש קר'ק לענחץ יכול איתפילין
 על ב"י וכמ"י מברך, והר'ל כברכה לצאת דמכוין הכא  דשאני חגורהאיסור.

 קצרתי. כי ודוק המוציא, בברכת קס'ץ סי' הרוקחדכרי

 כטסימן

 אחר החרצנימ על מימ שנחץנימ דהיינו קורין, שאנו הביכאנדהעל
 שהמנהג כית ס"ו, ר"ד סי מרן שפסק וכמו עליו. לקדש ש'י היין,שהחניאו
 ודר'ק. כרגל הענבימשדורכין

 לסימן

 על מקדשין איך וא"כ יין, של החביחץ פי לסתום נזהרין שאין עלתמהתי
 משומ אסור טעמו דמפיג כית וטעמא מגולה, יין על מקדשין דאין דקי"להיין

 סתומות אינמ כשהחביות גמ וא"כ כמג"א, רע"ב סי' עי'ש וכו' נאהקריכהו
 טעמו. מפיג שאינו שמעתי ושוכ הנראה, לפי טעמומפיג

 לאסימן

 שכ' דאע"ג דאסור, נ"ל הכהנימ שמברכימ בכרכה הש'ץ וב'ש כ"הלענות

 דליכא הראשונה כהנימ כרכת אחר אמן לענות דרשאי סי"ט קכ"ח סיהרט"ז
 ט' ס"ק ס"ו סי' הבאה"ט ממ'ש כמכ'ש ואתי דאסור. נר' וב"י כ"ה מ'שטירוף,

 עי'ש. דזמרה כפסוקי וכ'ש כ"ה לענותדאסור
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סימןלב

 פשטיד'(ו, בו שאופין במחבת קטנים לחמים לאפות שנוהגין במהנסתפקתי
 דפסק דאע"ג לאסור לפקפק דיש ונר' גבינה. עם אלו לחמים לאבול מחץראם
 דשרי יפה רחוצה שהיא בשר של בקדרה שנתבשלו דדגים צ"ה ר"סמרן

 ונתבשלו בניצלו דהמנהג בהג"ה שם רמ"א בת' הרי מ"מ כותח, עםלאובלן
 ס'ץ פ"ט בסי' שכ' והפר'וו הש"ך למ'ש תשובה ומצאן לבתחילה,לאסור

 בשר של בקדירה שנתבשל רק בתבשיל בשר אין אם מיהו שב': רמ"אבדברי
 קצת בשיש איירי דרמ"א שם והפר"ח הש'ו ובת' גבינה. אחריו לאכולמותר

 אינו, דזה הגבינה, עם אפילו התבשיל מותר דאל"ב הבלי, הודח שלאממשות
 יש ועוד לבתחילה. לאסור יש דבנתבשלו צ"ה בסי' רמ"א בדברי הבאדמבואר
 היינו בכותח לאכלם לבתחילה דמתיר מרן לדעת דאפילו בנ"ולפקפק
 לפקפק יש רעוד אסור. בגבינה לאוכלם ע"ד לבשלם אבל נתבשלוכשכבר
 יש הדגים דבנצלו מהפו' כמה דאיבא הסי' בראש ובפר"ת שם בש'ודמבואר
 דליכא כצלי הוי בנ"ד וה"נ .טעמים, ב' אלא דליכא כית בכותח, לאכלםלאסור
 כדי הלחמים הנחת קודם במחבת שמן קצת שמושחין דאע"ג טעמים, ב'אלא
 בי"ד הד"ט עיקרי בס' רעי' ונשרף. חשיב ולא מזער מעט אלא אינו ידבק,שלא

 ואין להקל קצת נר' שמדבריו יהודה, בית תשו' בש' מ'ש ל' סעי' יורסימן
 עליו. לעמוד בידיס'

 שאול מגן ועי' להיתרא. יוצא דמדבריו עי'ש מ"ו סי' י"ד הרב'ז מ"ששר'ר
 הרב'ז. על מ'ש ח'סי'

 לגסימן

 אם קדושה, שמע ואח"כ ערבית שהתפלל במי נר"ו מר'ר שנסתפקשמעתי
 מצאתי דלא נסתפק, מה ידענא ולא ערבית, שהתפלל אחר קדושה לענותיכול
 קבעו לא ערבית דבתפילת דאיברא בלילה, לומר אין קדושה דס' שיאמרמי

 ליל בכל ואדרבה רשות, שהיא התפילה הש', מחזיר שאינו משוםקדושה
 קדושה רענית דמי דלא את"ל ואפילו דסדרא. קדושה אמרינן שבתמוצאי
 נופלין דאין דקי"ל מנפ"א הראיה לענחץ. דיבול נראה בלילה שייך לאדי"ח
 מתחילין והציבור מנחה שהתפלל דמי רל"ו ס"ס הא"ר כ' מ"מ בלילה,ע"פ

 יאמר ואח"ב הציבור, עם ערבית להתפלל כדי ונפ"א תחנון שידלגערבית,
 ודו"ק. הוא יומ דעדין כית ערבית, שהתפלל אףנפ"א
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 לדסימן

 בידו הרצועה בעוד ההידוק אחר התפילין על מברך דהיה צ"מ לחדראיתי
 ויהץר הפוסקים, בל' כמבו' לענ"ד טעות והוא הירוע, על  שיעבירנהקורם
 קודם צריך דדוקא עי'ש, ז"ל מההרי"ק תשובת על כ"ה ס"ס בב"ימבואר

ההידוק.

 להסינע

 ושראו לשופכם, צריך שהיה בשבונה מת שמת במים הבשר ששראומעשה
 היטיב הבשר דידיחו נר"ו מו"ר הר' והוראה למולחה. בדי אלו במיםהבשר
 מיחוש. איןהץו

 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 לעמודבדי
 ולי לבתחילה. איסורא מבטל משום וטעמו הקדירה בשולי ונשארהגבינה
 כבאה"ט קט"ו סס"י מור'ט מ'ש ועי' מעיקרו. דרבנן דהוי כיון 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"ו די"ח בר"ה ועי' עי'ש.ניסן

 ד"ה פירש"י ועי' לברכה. שוין ואייר דניסן משמע דנפיק, מאן האידאר"י

 מ'ץ2 בפ"מ ועי' ופשוט, לדחהץ ויש ובר, זימנין א"נ כמ'ש זיוותני בושנולדו

 הריטב"א.משם
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 לחסימן

 שנוהגים מקום ובעירנו ע'(ו. ח' ד' אדמה מזבח עי' בח"ה הבראהלענין
 הז'(ו בס' בפהב"כ להברחז נר"ו הרב"ד הנהיג ועכשיו כלל. להברותשלא
חי"ד.

 לטסימן

 ותשב"ץ. דל"ז אדמה מזבח עי' ת"ח, הספקת חיובלענין

סימןמ

 אין דבדינם כיון וואקוף, ובתי מחנויחז טורף אם ובע"ש אשה כתובתלענין
 בפסק. הספר בסוף שלמה בחשק עי' גובה,בע"ח

 מאסימן

 מקויים. ובשטר שבועה צריך הלקוחחז מן דהגובה ידוע אבלדטורף לי פשיטא הפסק, באמצע דשם המוטיוילי כתב בלא ופריש שקנהמי

 מבסימן

 בפ"ו עי' בקנין. השותפות אי אפילו לחלוק יכול אי זמנו, בתוך שותףלענין
 ואולם, ד"ה ע'צ דקט"ו משה משאת ובתשו' חיי, בעי ובתשו' שמואל, נאמןובס'
 נפקא. לא פלוגתאדמידי

 מגסימן

 לגבא 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 כתובתהבפרעת
 האשוגאר. על תוס' מגבין אין אחר דבר או במעהז לשלם ובאין בעיןאינו



297 מד"א

 היתומים עם האלמנה חולקת אזי בתובות, ב' שיעור מהבעל נשאר לאואם
 האלמנה נוטלת האחר וחצי היתומים בין הנבסים חצי דהיינו בחלק,חלק
 ב"ד עחשין האלמנה לחלק שהגיע ומה במטלטלין, מטלטלין במעותמעות

 הזרע ימות דאולי הבתובה, קורעין ואין הבתובה תוך בבתובתהשישלים
 נגבה. שלא השאר לגבותותחזור

 מדסימן

 והשיני לחתן ששולחין בסף של שהפריזונטיש המנהג ההשבון, חציבמנהג
 במות חציו מחזיר שבלה ומה לחתן, והבל ההשבון בחצי נבנס אינו נובייורי

 דמיו חצי לשלם החתן צריך במתנה ניתן או לגמרי בלה או שנאבד ומהשהוא,
 הבנסתן. בשעת שוים שהיובמו

 מהסימן

 לגוי לר ומותר לגי בלאים לזרוע אסור ב'. ה' בלאים הלבות רישהרמב'ט
 אסור דפי' ז"ל קורקוס מהר"י שהביא בב"מ עי' ובו'. זרעים בלאי לולזרוע
 בא"י שקנה גוי ה"י, דתרומות בפ"א הרמב"ם פסק דהרי שהק' מי וישעי"ש. גי בשדה לישראל מותר דבוותה בא"י לגוי קנין דאין גוי, בשדה לגוילזרוע
 דבל קמן הא ובר, ולקחה ישר' חזר אם לפיבך ובו' המצות מן הפקיעוהלא
 גף בשדה בלאים לזרוע אסור למה וא"ב לגוי, קנין יש ולקחה חזרשלא

 דאפילו בדבריו למדקדק הרמב"ם בתת דודאי קי באן ואין בידו.בעודה
 קנין להם דאין דאע"ג משום מתי'מ פטור ואולם קנין, אין בידובעודה
 וכן פשוט, והוא מתר'מ פטור גף ודגן בפירות נבסים קנין להם ישבקרקע,
 לזרוע אסור משי'ר י"ג ה' לק' מרן הביאו עצמו קורקוס מוהר"י בדברימבואר
 תזרע לא שדך 1שום עבר וקא שדהו חשוב קנין להם דאין דביון לגוי,בלאים
 שפי' שביעית בדין מרן על ב' אשר בפסק ח"ו מוהרימ"ט חשייןבלאיים.

 ליתא. קר ג"כ דבריו שעפ"י דהרמב'ט,לישני

 מוסימן

 מדקדקים יש נבלם ולא נבוש לא למען עולם, אהבת ברבתבנוסחת
 נבחש, שלא בדי העונש מחמת הוא שהיראה נר' יהא שלא נבחם ולאשאומרים

 ובו' רעוא יהא דאמר רשב"י מתפי' ליה גר' דשפיר ראיה שמביאיםויש
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 דמתז משם ואין קדמך, בכיסופא איעול דלא בדיל בפומאי מיליןלסדרא
 ודאי כך היאינו כהלכה שלא ד"ת שאומר דמי בדיל שייך שם דודאיראיה,

 ודר'ק. עונש לו ויש לעוה"בדמכסיף

 כי ע"פ תרא בפ' עה"ת "רמב"ן כמ'ש נבוש, ולא ר'ל למען האיא"נ
 עיש"ב, יצוה אשר למעןידעתיו

 מזסימן

 קיסם. בהכשר עכר'ם ע"י בבצים פניו שטוח פת לאפות ש"ד אםנשאלתי
 ק"ל בש"ג ולענין בש"ג. משום דאיבא 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( מזסימן

 וסברא, בפילפול ורבא, דאביי בהויות יפה שדעתו כהן ויקרא. רבהכהנח
 הלא וסיפרה, ספרי תנויי בכולהו בקי דכיא, מירא דרור, מר ראש האורהוא
 לנצח עוד ויחי הדרא הוא אורה הוא ימלל, מי ח הבולל הרב והדר הודזה

 כיר"א. התורה מן סמוכין אמ",בבנין

 חוכה ושלמי צבור שלמי שלמים שבחים לאתויי תחילתז דרשינןמדבר
 ורעננים דשנים ימים יאריך למען בערבות לרוכב אני היא גםו

 נצרכה 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 הרמתזילפקדה,
 בשילהי לימודו דרך לו שהוק' במה מר לן דדן מאי ראיתי ושםמירקאדן

 דבר נאמר ואם ובו' ערוה נאמר אם ב"ה להם אמרו דתניא בהא גטין,מסכת
 מעב"ת והק' וכו'. תנשא לא ערוה משום תנשא דבר משום אומרהייתי
 ונטמאו ונטמאו דרשי' דבסופה כית תנשא לא ערוה דמשום למימר ס"דדהיכי
 סתירה בעידי איירי דהתם לומר ואין שרי. דלב"ע מכלל לבועל וחד לבעלחד

 וברישסוטה אמרינן דהא ליתא, ברורה בעדות ב"ה איירו והכא ברורדאינו
 ולענד"ן מעכ"ת, עכת"ד עי"ש ולבועל לבעל אסורה נטמאת שאמר א'דבעד
 היינו כתובה בלא יוצאת א' דבעד דאע"ג תיררצא האי לתררצי מצינןדשפיר
 עדים, ב' דאיכא עד להרציא כופין אין דעלמא במזנה אבל וסתירה קינויאחר
 כוו הותרה אם וא"כ ד"ט, ובכתובות סוטה דריש סוגייה ומאותה בסוגייןוכ"מ

 ב' ר14
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 אי אכל לדכר, ורגלים עד אלא כרורה עדות דליכא משום הרש2לעלמא
 דאיהו כדמסיק כ"ה, איירי וכהכי לכ"ע, אסורה שזינתה כרורה עדחץאיכא
 אתא הא קרא, איירי כהא נמי דלכ"ה וכיון דכר, דדכר ג"ש ליה איתנמי

 דלעולם כפשיטות לר אפשר ועוד תנשא. עדים מכ' כעדות דאףלאשמועינן
 לכעל חד ונטמאה ונטמאה ואצטריך תנשא, לא עדים כדאיכא ערוהמשום
 רוצה איני שאמרה כגון טומאה, עידי כלא כעלה על כנאסרה לכועלוחד

 דסוטה פ"כ כהרמב"ם כמכואר וכיוצא, להשקחץה רצה לא שכעלה אולשתחת
 מידי ודאיכא אסור, ולכועל טומאה מידי דליכא כית מותרת לכ"ע דאז י"כ,ה'

 דהו'ש2 מינה, עדיפא י"ל א"נ דכר. ערות ר"ח כת' מש"ה אסור, לכ"עטומאה
 שידע כל עדים ולא וסתירה קינוי כדליכא אף לכועל לאסור אתאדונטמאה
 מה מפני ד"ה ד"ט ככתוכות התו' מדכרי כמתכאר כעלה, ת לושנבעלה

 א"נ ודו"ק. לכ"ע אסורה וגירשה דכר ערות הכעל כא מאז כי אכל אסורה,לא
 דאפיקנן כתר אלא לכועל וחד לכעל חד ונטמאה ונטמאה דרשינן דלאי"ל

 הוה לעלמא למישרה קרא האי לן היה אי אכל לע דמות' קראמהאי
 להשיכ. הנלע"ד זהו ודו"ק. לכ"ע וחד לכעל חד ונטמאה ונטמאהדרשינן

 מחסימן

 ונדפס החמ"י שסידר כמו אסורות מאכלות דאכלנו הוידויכשאומרין
 לאומרו אין החטא דפורט דכיון כקו"ר, לאומרו לש', דאין נר' כס',מקרוכ
 לא חטא דעל דוידוי דם למ'ש ואף תר"ז. סי' א"ח מור'ט וכמ'ש רםכקול
 דאין כית כקו"ר, לו' אין הכא עי"ש, כשוה אומרים שכל הואיל פורטחשיכ

 שכ' ק"כ סי' ז"ל מפאנו הרמ"ע ועי' וגורעים. מוסיפין שיש כשוהאומרים

 עי"ש. ונפגם פוגם הוא כק"ר ואומר החטאדכשפורש

 מטסימן

 פ' הזוהר כמ'ש נ"ל הלכה. דכר מתוך אלא מחכירו אדם יפטר אלכרכות,

 למטה יזדהר כדרך יחידאי דאזיל נש דכר אותי, הגואל המלאך פסוק עלויחי

 מחכירו אדם יפטר אל שאמר זהו שכינה. מיניה תעדי ולא אורייתאפקודי
 דכר אותו זוכרהו כך שמת5- הלכ"ה, דכר מת5- אלא יחידאי לאורחוידאזיל

 שכינת הכלה אותיות הוא דהלכה שכי' מיניה, תעדי ולא כדרך כעודוהלכה
עחינו.

 תוס'( ע"א י"ד דף)חולין
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 נסימו

 כרתי. ד פורוש שיהא דהיו"ג בת' פסח, בירקות דהואע~שין
 שדה, הצלשי עולשין ב', משנה פ'(ו דבילאים ערובה משנהואישתמטיה

 מכלל פורחן, הנק' כרתי הוא דכרישין בתו עי'ש שדה, וכרישיברישין
 דהצו"ג. על רכו משם הוא גם שחלק לאברהם זכור בס' הצי' ד'(ו, הואדעולשין
 מעשה הצשינו והקור, השלג מחמת חזרת בנמצא היה לא התקע"ו בשנתהצתה
 עשו שכך הזקנים עדות עפ"י עליו ג"כ וברבנו דאדיג"ו שקורין מהליקח
 זצ"ל זי"צ מוהרד"פ ואביו זצ'ע פארדו יצחק מוה"ר הקודמים הרבניםמעשה
 כל' קורין דראדיגו לי שנתברר בד"א, הנחנו אשר ה' תרוך כדלעיל.באדיגו
 ודר". במשנה השנוי עולשין שהוא ונמצא אינדיביאו,טורקי

 נאסימן

 לא"ר עי' כרית. בעלי או צייט ייאר לו שיש מי ס"ת, בעליית קודם מיע"ש
 סנדק, שחצבינים, מצוה, כר נער חתן, מוהריע: משם שהכיא א' ס"ק קל"וסי'

 מ'ש. בא"ר הצי'ש סדרן. זהו ציט, ייאר חיולדת, בעלמוהל,

 רב בקהל החמה ברכת וברכנו ה' זיכנו התקע"ג מש' ניסן לח' ז'-)היום
 החמה לתקופות יזכנו המקום לוורנו. ד' זכה תפילה בס' חמובא הס'ואמרנו
 אמן( משיחנו בביאת כיר'(ו בשמו ולברך לו להודות לש'הבאחז

 אבא. בפניו לרכ התא רב דקרי ע'(ו דק'ץ בפסחיםעי'

 כתה.( צריכות מצות אי ע"כ דקי"ד)שם

 נבסימן

 וגם חונן, אתה להתפלל והתחיל הגשמים בימות בשבת שטעה מישאלה:
 וכשהיה תפילה, בשומע שואל קי'ע דבחול מטר, שאל ולא השנים בברכתטעה
 או שבת של להתפלל שם יפסיק אם יעשה, האיך שבת שהוא נזכר שופרבהקע
 לכאורה ונ' מטר. בשאלת נתחייב שכבר כיון תפילה שומע עד לומרצריך
 צ'(ו. סי' ח"ב הלק"ט למ"ד דומה ב דנתחייב כית שומ'א ע"דדצ'ע
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 י"ח לצלויי דבעי הוא דבדין כלום זה אין בחול במו י'" בדכות שמבר'ואע'ע
 ודו"ק. עי'ש שמתו מי בפ' בדאמרנ' רבנין אטרחוה דלא אלאבשבת,

 אבל דפטור בשבת הם אם דעלמא בפיטורין הפוסקים דאיפליגובהא
 אסור אבל הוא פטור קתני בי בעלמא דאף ע"א דנ'ץ בסנהדרין עי'אסור,
עי'ש.

 השערמדף

 בתובחץ לר"ב מקובצת שיטה עי' הוי, לא והיבא הוי היבא ספקהתראת
 אמרינן לא הפקר ב"ד הפקר ד"ג הש"ס סוגית בל על ד"ה ע"כ מהספרדי"ב
 ע"ב. די"ג סוגיא באחץה בש"מ עי"ש טעם,בלא

 אלא באו לא הלבה פסק ובשבחץבין הלכה. פסק להביא התר דרךאין
 ע"ד. דף באחץו בש"מ שם קושיא איזהליישב

 רשע. ישראל בשם דהיינו ונר' פ"ג. ביומא בדאיתא בשמייהו מסקינןדלא קי'י דהא וק' בעי'. ב' מאמר פ"א מגילה ר"א משום אמר עפרון בררבה

 דוקא היינו ס"ב, קל"א סי' מור'ט במ"ש דנופלין בה'ע בחצר נפ'שולענין
 ה'. ס"ק שם א"ר עי' נופלין, אין נעול הוא אם אבל פתוח בה"בבשפתח

 הצי' מ"ד. סי' מטריט"ן עי' קאמבייאלאש ריביתלענין
 ה"ס. סר חסאן מ'י

 ב"ד בתר דב'י ליזקק, ב"ד לשום אין בעיר שנתקבל רבא שפסקו א'דין

 קצ"ט. סי' צבי חבם עי'ל'י

 ק'ץ סי' מוהרשד'ט הפיק'. לעבב יבולים עמהם לדון שק' פראנקייהבני
שפ"ו.

 הפאטור דאין דבר איזוה הפאטוריש נתאנו שאם הסוחרים בין פשוטמנהג
 ק"ד. סי' ח"ב חיי בעי עי'משלם.

...............חסר*................
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 נדסימן

 לפסח מצרים פסח בין דמה במשנה ט', פ' פסחים המשניווו בפי'הרמב"ם
 עב"ל. וכר יום אותו בל בי ר"ל אחד לילה בבאן ואומרו לשונו: בסוף כ'דורות

 וצ"י, ע"ב. צ"ו ד' בש"ס שפירשו מה הפר הואופירהשו

 כתב, ישן בבית דמערבין ב0הינה הנזקין 1רק המשניווו בפי'הרמב'צו
 וכו' 1ת נווון אינו שהוא העירוב בביתו שיש למי הנאה שיש מפני הואשהטעם
 וי"ל שם. ותוספווו רש"י פירוש עיי' חשדא, משום אמרו דבש"ס וקשהע'ש,

 שלא שרובין שמה העירוב, אצלו שהיה מי דחטוה חשדא משום מפ'דהרמב'צו
 מ'ש. בשל"ד ועי' ודר'ק. קטטה לידי ואתי הפת ירויח שלא בדי שםליתנו

 הקב"ו מוסרו זה וחוב חובה. נקרא שהחטא שמועילה, התשובהטעם
 שטר המובר ד"ך, ב"מ כשמואל דקי"ל למחול, יבול והוא לגבותולמקטרגים
 ודריק. מחול ומחלו וחזרלחבירו

 ישאר שלא עד שצריך תובות, חק בגרירת בקי היה שלא א' סופרלענין
 אותיווו באיזה תוכווו חק שגרר ואירע האות, מחדש ולכתוב האותאהזה

 דבגד מההיא לצדד יש בן. עשה אותיות באיזה יודע אינו ועבשיושבס"ת
 ואבד, כלאים של א' חוטשארג

 ביום נשואין לעשות רוצה שהיה א' בחתן מעשה אירע התקצ"ג בשנת.
 ביום של1ניו, ביום הנישואין להקדים נמלך ואח"כ הבתובה, פכתבההששי
 מהרב"ד: הר' והורה בימים. קיום לעשווו דאין הפוס' מ"ש ידוע וכברחמישי.
 השישי ביום דכתו' דאע"ג בסוף, ולכתוב קיום לעשות יכולים דכאןנר"ו

 שט"ח דקי'ע כית וטעמו שלפניו, חמישי ביחם לסיבה הקדימוהנישואין
 נראה היה ולי בבלבו. מ"ד. סעי' מהתשב'ץ בדינים ועי' כשרים.המאוהרים

 ח'. מה' דהיעו בחמשי בהששי ממלת לעשווו היה טובדיווור

 ודו"ק. מ'ש בב"ד עי' לא ותו מ'ומ"ש

 הקב"ה עתיד רז"ל מיש רמז לעוה'צ. חלק להם יש ישראל כל 1"א.אבות
 להם. יש וזהו, עולמות. ש"י וכרלהנחיל

 הלוה אמר וכהיפובו הנולד. את הרואה ובר 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 0הילם, ואינו הלוה ההי1ך ג"כ תהו עוד, שיולדבגילגול
 ודו"ק. לשלם, בגלגול לבא שצריךלב
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 יועץ פלא בעל מהרבתשובה
 זצ"ל דאנון מוהר"י מרבו שאחריהותשובה

 מיושב כפים נשיאות לעשות יכול אם זקןכהן

 אמור אם תודיעני רגליו על לעמוד יכול ואים כחו שתשש זקן כהןשאלה:
 שם כשהט בין חילוק יש אם תודיעני גם יבטל אם או מעשב כהנים ברכתיאמר
 לומר תמצא ואם תברכו כה עשה מצות מתבטל שנמצא הט לכשלא אחריםכהנים
 הכהנים אחיו ששאר בשעה הקהל מן לצאת צריך אם תודיעני מיושב יברךשלא

 דאורייתא כעיקר בטעם שמחות שוכע חיים אורח תודיעני הכל על כפיהםנושאים
ושכמ"ה.

 מדה אנשי שמייהו דפקיעי רבנן מדא ילכש מדא ליה דאית מאןתשובה:
 דיזעתי גם ומה הבר. את לתבן מה כי נפחא בר עייל מאן דתרא דזקוקיןובאתר
 קרא אימא בעית אי מחסרי וחסורי רקם רקם השגתי וקוצר ערכי מיעוט יזעתיבני

 אלא אלו בשורותיים באתי ולא שיעורא חד ואידי אידי סברא אימא בעיתואי
 מערבים ובקול התורה. 1את תצא מהם אולי וסופרים ספרים מפי דבריםלהעתיק
 במיעוטו בטל למימר לן לית בהו מ0מטא דלית הואי דברי כאן כתוב פרשיותעירוב
 לסמוך מי על לנו יש כי מלכותבו נמנעתי לא וא"ה כמשמעו רוח ותשאניאלא
 וגואלי. צורי בעזרת החלי וזה יקבלנו יפות פנים ובסבר ורבנו מורנו רוענואבים

 כאן נאמר בהטיבה אלא אינו או בעמידה תברכו כה ל"ח דף סוטה במ'איתא
 רבי בעמידה. כאן אף בעמידה להלן מה לברך יעמדו אלה להלן ונאמר תברכוכה
 מה למשרת מברך הוקש בשמו ולברך לשרתו אומר הוא הרי צריך אים אומרנתן

 בעמידה. מברך אף בעמידהמשרת
 ולא עשה לא בהטיכה כהנים ברכת שבירך כהן לב"א ויראה התוספותוכתבו

 כאן אף עבודה מחלל דיושב אמר שירות וגבי לשירות ברכה ואיתקוש הואילכלום
 ע"כ. ולברך לחזורצריך

 דין תפילה מה' י'ד פרק שלם לב בספר דבריו הובאו יעקב שבות הר"בוכתב
 בישיבה לברך יכול אינו זקנה מחמת אנוס דאפילו משמע התוספות דמדבריי'א

 כן נראה אים הפוסקים בדכרי מעיינינן דכד אלא אחרים ע"י להתקייםדאפשר
 דבריו פי דמשמע להולמם קשים אלו דכרים עניא ולדידי אסמכתא שהואאלא

 מצינן לא אסמכתא דאי גמור הקש דהוי דס"ל ש"מ לעיכובה דהוידמדקאמרו
 עיכובא וכה תברכו אכה אסמכוהו ד0מט"ה אח"1 כתב גופיה ואיהו לעיטבהלמימר
 מה ועיין הוא לעיטבה ומשרת אמשרת אהקש אסמכוהו הכי משום נמי הכאהוא

 מהלכות י'ד בפרק כתב שהרי הרמב"ם דעת שכן כתב שוב בס"ד, לקמןשאכתוב
 הרי בעמידה תברכו כה רע"ה מ"מ השמועה מפי למדו כך וז"ל י"א דיןתפילה
 נתן כרבי דפסק הרי כעבודה וברכה כתב 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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 כהעום דאי כת"ק דפסק הוכחה שום בה אין הרמב"ם דמדברי לה אוכל לאנשגבה
 אמרינן דהכי ר"ן אפילו פליג לא כהא תברכו כה 5שמועה מפי כן דלמזזדכתב

 מור דרבנן באסמכתא פליגי כי כעמידה שיהיה צריך הברכה פי תברכו כהבברייתא
 הר"ם דכהב דהאי לפרש ואין להקש אסמבוהו סבר ומר ג"'ג רבנן אסמכוהוסבר
 כה ג"ר כתב דהרי בעמידה תכרכו מכה דיליף ת"ק לסברת הייט בעמידה תברכוכה

 כדאמרן ודאי אלא תברכו מכה ליה דיליף מאן ליכא והא המשרש בשםתברכו
 וחיליה בעלמא אסמכתא הוי הקשה דהך להרמב"ם דס"ל דפרש מאי ברםודוק.

 לא תיובתא חזינא רבא גברא מ"מ מכרעת ידיעתי שאט אף לדידי דתעניתמסוגיא
 שכרות לענין התם דזזקא תמוהים דדבריו הכי סתר מוהר"ש הרב דמ"שקחזינא
 דכריו אדרבה לדידי לא הנך אבל נינהו דסמוכים קאמר זזקא מנזיר סמוכיםדדריש
 מאי מצם לבעל שכרות לענין דתינח מפי אלו דברים ינאו איך אני ותמהתמוהים
 אסמ' הוי הקשא דהך דעיקרא קאמר דהכי צ"ל א"ו ילפינן לא דאמאי למימראיכא
 מקשינן לחומרא ולחומרא לקולא לאקשויי דאיכא היכא כל קאמרי לא כאןועד
 לחומרא נק~עי דאפילו הכא אבל בדאוריית' יתחייכ לחומרא נקשי דאי היכאאלא
 כל דאמרינן טעמא דהחט לזה נכון טעם ונלפ"ד לקולא אזלינן מדדבנן אלאאיבו
 ספיקא ליה דהוה משום מק~עינן להומרא ולחומרא לקולא לאקשויי דאיבאהיכא

 דרבנן במילתא משא"כ לחומרא דאור' וספיקא ולחומרא לקולא נקשי אידאורייתא
 כן שכתב אהרן מזזת להר"ם ראיתי בותכי ואחרי לקולא אזלינן אסמכחאוקראי
 . מפסק;קהוי

 אסמכתא דפי אסמכתא לומר בהקש שייך היכי לתמוה יש דלבאורהאיברא
 גכי הכא אבל דאתא הוא להכי לאו קרא דעיקר לזרעים בהקדמתו הרמב'~םכתב
 דעיקר וכתב מזה שנרגש דנראה רוקח מעשה להרב וראיתי למימר איכא מאיהקש
 הקש הוי דלעמידה איתא דאם נראים דכריו אין עניא ולדידי לעמידה החבוההקש
 הרי הל"מ דהוי דאי פירושו ומהו למזז השמועה מפי הרמב"ם כתב אמאיגמור
 עליה אמרינן לא בקרא רמז בה דאית דמילתא לזרעים כהקדמתו כתכבהדיא
 קאמר דלזה קכלה א"כ אלא מעצמו דן אדם אט מזזת היצ דכל דס"ל ואיהלכה

 מי'ג להו דילפינן ע"כ כתב מילי וכמה לבותבו צריך היה לא זה השמועהמפי
 הוי הקשה דהך עיקרא נמי דלפמידה צ"ל א"ו השנץעה מפי בחו כתב לאמיזזת

אסמכתא.
 דהא מהמשרת נמי נילף גמור הקש דהוי איתא דאם כן לומר הכרחוהיותר

 אמר מנ"ל דכשר בבמה ויושב ט"ז דף בזבחימ כדגרסינן בעמידה דבעינןבמקדש
 בעמידה דבעינן הוא במקדש דזזקא מברך גבי נימא במה לפני ולא ה' לפניקרא
 איתא דאי לומר איפשר ודאי וזה יעקב שבות הר"ב שכתב כמו לא בגבוליםאבל
 מפי למדו דכך לומר מוכרח א"ו מלכותבו פוסק שום או בגמרא לטתמיט לאהכי
 מנ"ל קשה זה * דלפי ואיברא עמידה בעינן כגבולים ובין במקדשדבין

 מראה איט זה ]אקרא[ דאסמכוהו משום אי לעיבובא דהוי*מר
 נמי והא וצ"נ להאב מהא ילפינן ולא אכהצרת דאסמכוהו ד יושב דהאהכרח
 אמרו דהם ל'ק זה גם מדרבנן היא לכטלה דברכה אמת זרע הר"ב עוהעלה מהלפי
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 איך ממקומה זזה לא ראשונה קושיא ולפי'ז בעלמא אסמבתא .דקרא אמרו,והם
 כן. שהקשה להרגד'ז ראיתי ושוב בהקש אסמכתזושייך

 טעם דחט ג' מפרק בהל' אהרן מידות להדב שראיתי במה לישבונלע"ד
 פשא כל להזביד לו היה בדינהם חלוקים דכרים אלו היו שאלו המידה לזאתגדול
 לו היה לומר שייך לא דהכא מתודץ יצא הדבד וממילא וכו' עצמו בפני בדיניומהם

 ולבדך לשרתו דהיינו הבהנים בהם דמצוים כל הבתוב מנה דכאן לבדולהזבירם
 ואל לעיכובא הוי בעלמא אסמבתא דקרא האמור מכל העולה הכלל ודוק,בשמו
 לברך יחזוד דאם הכא וכ"ש ד"ת לעקוד חכמים ביד כח דיש מציפ דהדיתתמה
 המצוה דיבטל בנ"ד וה"ה מדדבנן דהוי לבטלה ברבה משום אלא ]עובד[איפ

 רבנן אלמוהו סמוכות לו דמצאו לומר להרנ"ש הכריחו מי ידעתי ולאלגמרי
 נעקור[ לחכמים כח להם דאין לומר יש ומיהו נמי סמוכות ובלא דאוריית' הויכאלו
 לא עשה בקום דהיינו לבטלה ש"ש להוציא שהוא הבא אבל תעשה ואל בשבאלא
 דהקשה מאי על קשיא הא ע"ד לפי קשיא אי אלא רבנן דאלמוהו תירץולזה
 ש איך מהקש לה דיליף כן הגמרא על הקשה ולא התוס' דבריעל

 מיושב. לברך יכול ואינו לעיכובא הוי דבעמידה האמור מכל למדיןנמציפ
 לענין אלא לעיכובא דהוי אמרינן לא דע"כ לדחות נטוייה הזזחה ידועוד
 יכול שאינו אנוס דהוא אמרו והם אדרבנן אלא עובר דאינו לחזורשיצטרך
 הברא הא ומיהו עשין. ג' על יעבור ולא א' אעהיה יעבור דמוטב יהא ידנאלעמוד
 לא יבשני חיפני וכן כפיהם נושאים דאינם מומין בעלי במגילה תנינן דבצידה
 כלל כפיו את ישא לא וא"ה דיחזור למימר שייך לא ובהני כפיו את"טא
 דאם דמשמע הפסולים על המקרא דעת דאין 0הטום טעמא דהיינו הרב"ח דכהבואף
 עצמו מצד נמנע דאינו דכיון הרמג"א עליו כתב כבר לעלות צריכיםיקרא
 משמע וכן עולה אינו לו אמרו נדמ"ה[ לעקור בידם כח יש מנעוהו חכמיםאלא

 ע"כ. ס'צ בש"ע מרןמדברי
 כהן כל וז"ל דכתב ס"ב[ קב"ח ]בסימן מרן דברי מפשט משמע דהכיואיברא

 עשה ב-ג[ נכעובר זה הרי לדוכן עולה אינו אם המעכבים מהדברים אחד בושאין
 דוקא משמע ידיו ליטול או לעלות לו אמרו אם או כהנים כשקראו בבה"כ היהאם

 המעכבים מדברים א' בו יש אם הא דעובר הוא לו ואמרו המעבבים בובאין
 ]במבואר[ עובר אינו לו אמרואפילו

 לעלוו רוצים אינם בשהבהנים פסק בס"ד שהרי לע"ד מיתוקמא לא האומיהו

 ואי כהנים החזן שקורא בשעה אלא מבהכנ"ס[ נחוץ לשהות צריכים אינםלדוכן
 בשעה מבה"כ לצאת ]צריך[ אמאי עולה אינו לו אמרו אפילו דרבנן דבפסולאיתא
 זה לישב מ"א הרב רצה הקודם ב'[ ובסעיף נודיו רגליו יעקור לא כהניםשקורא
 [ המ"א ]וכבר רצה קודם לו שאמרו או בריצה רגליו עקר דלא היכא דאיירינייימר[

 עהיד בג' ומבר לדוכן עולה שאינו בהן בל הר"ן ]דבתב[ מאי על כוונתו בהר"ןמצא
 לו אמרו אפילו עובר אינו נכשהלך אבל בבה"כ כשהוא דוקא והיינו אותובשקראו

 דכיון בהכי דאיירי זה דבסוף אמת הן ברצה רגליו בעקר דאיירי שתירץ מהואלו
 ביה אית הא עקר לא דאי רגליו דעקר ש"מ המעכבים הדברים מן אחד בו דאיןדכתב
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 יעקרו לא לעלות רוצים הכהנים שאין דכיון הכי למימר ליכא הכא מיהודבר
 רגליו ועקר לעלות ברוצה לאוקמי נימימר[ ניחא לא גופיה מג'שו והרב ודיולגלההם
 כדתריץ לא באמרו דאיירי תירץ לא אמאי קשה וקצת בצ"ע. והניחו בו חזרואח"כ
 וועמו הרמג'שו ר קודם מבה"כ לצאת אות שמצריכים המרדכי כתב אבל גבי וכןהכא

 1 עליה פליג הרב"י ואלו ברצה רגלהם יעקרו כשלא פגומים שהם קעמרו שלאכדי

 רגליו שקר שאיע דאע"ג שמשמע כהנים שקורא בשעה אלא מבה"כ חוץ4שהות
 הביאו המרדכי בשם הרב"י כתב דהא ותו כהנים. קריאת נקודם[ לצאת צריךאינו
 לו אמרו אם לעלות ידיו ליטול יאמ שלא לכהנים מים לנותן דיזהידורמ"א
 הרב על לתמוה ואיכא לעלות צריך אמאי לו אמרו אפילו איתא ואם לעלותצריך
 קריאת בשעת בבה"כ שהיה אלא לו אמרו לא אם דאפילו בטק"ל כתב דאיהומג"א
 הפסולים על המקרא דעת אין לומר ט"ל ולא לעלות צריך רגליו עקר לא אםכהנים
 לעלות. צריך לו אמרו אם מדרבנן דבפטול לומר ע"כ טעמי הניומכל

 היים מבה"כ שיצאו והרמ"א הש"ע דכתב דהא שכתב טקי"א בבאה"טוראיתי
 עכ"ד עובר היה ואז עלה רצה קודם הקהל מבני א' לו יאמרו שמא טובה עצהמצד

 קודם לצאת דצריך המרדכי בשם בטק"ד כתב גופיה דאההו 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 דבפטול מעיקרא כדאמרן לומר וע"כודוק
 דהכי דוחק בקצת להשב הש לו אמרו אפילו דמשמע הש"ע מ4טון הרמג"אשדייק
 בו יש אם הא עובר בבה"כ ההה אם המעכבים מהדברים אחד בו שאין כהן כלקאמר
 מהדברים בו הע אפילו לעלות דיחוייב לו אמרו אם או עובר אינו בבה"כ היהאפילו

 בבאר ציין לו אמרו אם או מרן דכתב מאי דעל זה לפי הוכחה קצת וישהמעכבים
 לו יאמרו שלא ש"צ גבי דכתב מאי אלא מצאתי ולא במרדכי וחפשתי מרדכיהגולה
 דכתב ומאי וכדאמרן דרבנן מהפטולים אחד הוי והתם לעלות צריך לו אמרוואם
 נלע"ד ע"ע המזון ברכת גבי קצ"א מטל 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 דנננינו 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 ט"ל נמי והכא כדאמרן א"ו מהכיל היריעה קצרההמקומות
 רצו לא לעלות להם כשאמרו אבל קריאה בלא היים כפיו את היא לאדאמרו
 ד"ת לעקור רבנן אמרו דלא דהיכא בהכי מודה המג"א וגם עשין ג' לעקורחכמים

 צריך לעלות לו ואמרו מתפ' ההה שאם הרמג"א דכתב מאי ניחא ובזה עקרינןלא
 דמדרבנן דכיון עיון צריך זה דפטק הש"ץ מרדכי מאמר הרב וכתבלהפטיק
 דכתב מאי ואלו לק"מ האמור ולפי עולה אינו לו אמרו אפילו להפטיקאטור

 דאמור דהא דט"ל משום דהיינו אפשר עולה אינו לו אמרו דאפילו הכאהרמג"א
 לו אמרו דחכמים לפי'ז ונמצא לו אמרי אפילו לומר דעתם כפיו את ישא לארבנן
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 ודו"ק. ד"תלעקור
אמנם
 מבטל אצוס הוא אם אפילו לעיכובא רבנן דאמור דבנריד הרא"ש מןועלה
 לגמרי.המשה

 בדיעבד מעבבים אלו הדברים אם עיון וצריך וז"ל סק"ל ע"ת בספר הויוחזי
 דברים ו' שבתב הרמב"ם ומדברי לקיימם הבהן ביד יבולת אין אם לבתחילהוגם

 דאם לע"ד קשה ומיהו ע"ב מונעים אין אלו דדברים נת~מע בפים נשיאותמונעים

 בהן בל מצינו והרי מעבבי לא והנך מעבבי דהנך לומר להרמב"ם מנ"ל הביאיתא
 לישב נלע"ד והיה בדיעבד אפילו דמשמע יעלה לא שוב ברצה רגליו עקרשלא

 משא"ב בהנים ברבת זמן קודם אפילו לו שבאו פיסולים הרמב"ם מנה דבאןבדוחק
 א"נ בפים נשיאות בשעת אלא בא פיסולם שאין וש"צ עשרה ומנין רגלעעקירת
 להיות שלא בגון לעשותם שלא בהם שמצווה פ" תעשה בלא דאיתנהו מילי בלמנה
 ובזה במנין ולהיות רגליו לעקור מצווה הנך משא"ב מום בעל להיות שלאזבלגן
 טומאה דברים הו' בבלל מנה דהרמב"ם לע"ד למידק דאיבא מאי לי ניחאהיה
 אלא הידים טומאת מנה ולא בפיהם ל"שא הפסולים הם ואלו וריב"ההידים
 לל"א ובין קמן ללחשנא בין לאוקומי דבעינא מאי ולפי ע"ע הסימן בראשבתבו

 ס"ל דהרמב"ם והטור הרמב"ם דפליגי הרב"י דבתב במאי תליא דהא שפיראתי
 בהו דמפסל במילי לה מנה ולהבי ליטול צריך אין טומאה שום להו יודע איטדאם

 ס"ל הטור אבל ליטמא שלא דהיינו לעשות שלא דמשוה במילי או נ"במקודם
 קשה בך ובין בך דבין אלא ע"ש ברבה לנט"י תבף סמוך דבעינן התוספותבדעת

 בדברי רמז שום יש שלא ועוד וליתננהו ולערבינהו לאלו אלו בין לחלק נ"מדלמאי
 שמונעין דברים אלו ולומר לפרש הו"ל ולפחות בהבי דאיירי לומרהרמב"ם
 לחזור צריך בנ"ד שיהיה איך ע"ר אצלי צריבים שדברע ובאמת באידך אומעיקרא
 ועיין ע"ש ברבה שיורי בספר נר"ו מוהרח"א הדור מופת הרב הסבים ובןולברך
 ודוק. ליבא איסורא דאפילו ציבור שלמי בספר לשונו הביא מרדבי מאמרלהרב

 בין חילוק יש אם השואל מרן דשאל הב' הספק אל ואלבה ונלבה נסעהומעתה
 בעד לתרץ בדי שבתב א' בסעיף לרמ"א הוי חזי יש לבשלא אחרים בהנים שםבשיש

 ברבה החטום לא אם בפיו את הנושא בזר חש איסור מה ר"י ידע לא שבתבוהתוספות
 בעשה דעובר אמרינן ובבתובות ישראל. את לברך תורה אמרה בהנים שללבטלה
 בהנים שם ובשאיל בעשה עובר דאז אחרים בהנים שם בשחש בין חילוק דישותירץ
 הפסולים דבל מזה מובח ע"ב לבטלה ברבה משום אלא בעשה עובר איט הואאלא

 מה להרג"ש ועיין לבטלה ברבה משום לא אם מותר אחרים בהנים עם שלאלעלות
 ננברך היה שלא ]דבתב[ במאי לע"ד קשה ומיהו נרב"ח. גברי הם והן בזהשתירץ
 לבטלה.ואם ברבה משום לא אם בהדייא בתבו התוספות דהא ב"ו קדשטאשר
 קאמר דהבי דלפירושו אצלי מובנים אינם דבריו מוהרש"א בדפירש לפרשכוונתו
 משמע רבותייה ומאי בפיו נושא לדובן[ ]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 מובח שיהיה איך ודו"ק ובו' רבותיה מאי ר"י ידעלא



 יועץ פלאשו"ת308

 מנ"ל עליה שהקשח להרמג"א ליה וחזיתי בעשה שבר איםאחריםליכא
 אים באחד יעשם אם דאפילו דכיון לומר ל מסתברא נההו ע"ש זהחילוק
 נ"כ תתבטל שטב המעכבים א בו הן אם עביד קא ואסורא עשה שוםמקחם
 לבטלה. ברכה מסים דעובר יברך אם גם ומח עשה בקום איסורא יעשהולא

 היכא אלא בעמידה לברך תורה אסרה לא דע"כ נראה היה דלכאורהואיברא
 שלא כדי התורה התירה אחרים כהנים ]דליכא[ היכא אבל אחרים כהניםשאיכא
 לקורבנות קורבתת בין מה ופ"ב בתמורה תנן לזה ודומה כפיים נשיאותתתבטל
 דוחים היחידאינם קרבתת הטומאה ואת השבת אה דוחים הציבור קרבתתהיחיד
 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 ומיתו ]היחיד[ קרבנות בין הציכור קרבתת בין זמן לו שקבוע דכלט'

 הטומאה ואת השבת את דוחים בולם לפיכך זמן להם קבוע הציבור קרבתת כלפסק

 הציבור קרבתת שהם יוה"כ ושזגירי דבר העלם פר איכא דהא בכ"מוהקנשה[
 הציבור קרבתת בל קאמר דהכי תירץ ולזה הטומאה ואת השבת את דוחיםואינם

 דאכתי חדא להולמם ק' אלה ודברים ע"ב הטומאה ואת השבת את דוחיםהקבועים
 את דוחים הקבועים הציבור קרבנות דמשמע ותו לפיכך תיבת ג"כ למחוקצריך
 הקבועים היחיד קרבתת לא את דוחים ובהלכה הקבועים היחיד קרבנותלא

 פסקו דנהרי[ צריכה אינה זו הלכה דמעיקרא ותו להפך פסק הקודמתובהלכה
 אלא ז"ל מרן דברי שהם יאומן ולא דוחח הקבוע ציבור דבקרבן הקודמתבהלכה
 הנאכלים הציבור קרבנות כל פי הנאכלים וצ"ל סופר טשת 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 ופירעי'י בטומאה נאכליםואינם

 דוחה קרבם בטל זמם עבר דאם דהיים זמן לו קבוע מידי דכל תראנהעיניך
 במועדו יושב ואפילו במועדו למימר ]מצי[ נמי והכי המתבטלת מצוה בכלדמעכב
 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 דדוקא צ"ל א"ו כך בשביל המצוה מלהעשות דמעכב דכה~מוגל
 מרם דזמנו מידי דוקא אמרינן מבמועדו ליה ד דכיון דנדחים הואושבת

 תתבטל שלא היכי כי במו ואמר קרא אתא וטומאה שבת כמן המטהלהתבטל
 טו מום בעל כגון דטומאה דומיא גורם זמם נמי מום בעל למימרוליכא
 יתרפא זמן ואחר לעמוד יכול ואים חולה שהוא כגון יושב וכן מומו יעבורדלמחר
 דמעיקרא למימר וליכא קבוע דזמנם הנך דדוקא הכי למימר י אפשר ערלוכן
 אחרים כהנים שם אין אם אבל אחרים כהנים בד ולא בישיכה 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"כמחוייכים

 לן הוה מעיקראכדאמרן ואם לעלות צריך דמדרבנן ע"ד דף במנחותז"ל
 לומר כורחך על א"ו נ"כ תתבטל שלא כדי מעצמו לעלות מחוייב שהיחידלמימר

 ע"א יד' דמו
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 כלא יכרך שהיחיד אמרו הם מדרכנן אלא שתתבטל ככך התורה הקפידהדלא
 מקיים שאית אף שיעלה כנ"ד הכי למימר וליכא המשצה שאית אע"גקריאה
 כהן שם ואין שכטח הוא שאם אמרו גכי דהא נ"כ תתכטל שלא כדיהמצוה
 נשיאות תתכטל אפילו אסרו מוכטח וכאינו תתבטל שלא כדי שיעלהאחר
 דאית לכטלה כרכה איסור לא ליכא לתפילתו יחזור לא אם דאפילו ואע"גכפים
 תכרכו כה דאמרינן דכיון התורה מן אסור שיהיה דאפשר כנד"ד כ"ש מדרכנןאלא

 תכרכו. לא עמידה כלא הא דמהממע עשה מכלל הכא לאו שיהיה אפשרכעמידה
 אחרים כהנים שום אין כין אחרים כהנים שם יש דכין האמור מכלהמורם

 דכתכ יעקכ שכות להרכ מנ"ל ידעתי לא האמור ולפי כהציכה. מכרך איתלעולם
 התוספות מדכרידש"מ

 דאפי~
 דאפשר כישיכה לכרך יכול אית זקנה מחמת אתס

 ומלכד כישיכה לכרך יכול אחרים שם אין אם הא מהממע אחרים ע"ילהתקיים
 ויכא כדכתיכנא. דין כאן דאין ועוד לזה מהממעות שום ראיתי לא התוספותשמדכרי
 את תשאים הכהנים אחיו ששאר כשעה מכהכ"נ לצאת צריך אי השלישיהכתוכ
 חוץ ל,2הות צריכים אינם לעלות רוצים אינם דכשהכהנים ככ"י מרן כתככפיהם
 כהנים כרכת אחר עד נכנסים שאין שנהגו ומה כהנים שקורא כשעה אלאמכה"כ
 הכי כתר כתכ וכן פגומים שהם עליהם יחשבו שלא כדי כעצמם שנהגו הואסלסול
 מדכתב ע"ד לפי וקשה לדוכן עולים הכהנים שאז אע"ג רצה קודם לצאת צריךדאין

 פגמו משום חיישינן מנכר דלא דמידי ליה אית קל'ה סי תורה ספר קריאתכהלכות
 ע"ש. מתענה שאינוכגוךכשכהן
 נשיאות גכי דהא פגמו משום לצאתשצריך ל ואין התם דכתכ קשהותו
 ו עמודא אחודי קאים הוה תשיש הוה כד פזי כן ר"ש כירושלמי אמרינןכפיים
 לעלות לו ויאמרו אותו יראו שלא כדי נסתר היה אלא לבה"כ חוץ יוצא היהשלא
 ע"כ חלל שהוא לומר ו עולה שאית אותו יראו שמא חושש היהולא

 חלל שהוא עליו יאמרו שמא מהמום כלל למיחש דליכא לתרץ דרצה מזהמשמע
 דאיכא ודאי מילתא מנכר דלא היכא ומיהו מלתא מנכר דהא ו אח"זוכתכ
 שמא כלל למיחש דליכא מהממו3 דמעיקרא ננהו סתראי הני ולעוש"דלמיחש
 להכי למיחש לן הוה אי דאפילו לרכותא דהיית משמע ועוד שתירץ ומהיאמרו
 צע"ר ולדידי לצאת צריך מנכר לא דאי כתכ הכי וכתר 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 מהמום אי גרושה כן שהוא עליו יאמרו שמא חוששהיה

 שהוא מהמום רגליו עקר שלא שיאמרו למיחש איכא אכתי דמנכר מידי הוירגלים
 ידעי וכ"ע דמנכר מידי הוי רשיה תשיש דכד משום טעמא דהיית ~מר וע"כפגום
 כיה ידעי דכ"ע הזקן ככהן כנ"ד וה"ה רגליו יעקר לא ומסי'ה לעלות יכולשאית
 לצאת. צריך דאינו מוכח ככ"י מרן ולדעת לעמוד יכול ואינו כחושתש

 לכה"כ חוץ לצאת צריכים הפסולים דכל שכתכ להרט"ז הוי חזי אמנםאך
 דמדכרי ע"ז הרא"ש וכתכ וכו' פגומים שהם עליהם יאמרו שלא כדי הדוכןכשעת

 וכיוצא ז' כל ואכל רישא ליה דחייש האי כגון מינכר דלא מידי דדוקאהפוסקים
 כאכל כין למרן מצית כהדייא דהא לע"ד נראים דכריו ואין עכת"ד לא אחריניאבל
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 יאמרו שמא חייש ולא רצה קודם לצאת צריכים דאינם דמ"ל רישיה ליה כחשבין
 וליכא קליה במי' כמ"ש חיהן מנכר דלא וכמידי שלים כשאינם פגומיםשהם
 צריר ומש"ה מנכרי דלא מילי הוו דהנר מ"ל דהמרדכי מפלגי קא דבהאלמימר
 הוה דכאמת לומר ע"כ א"ו מפלגי קא במציאות דאטו. דמנכרי מ"ל והרכילצאת
 הם מרן שדכרי ואע"ג ודוק כנ"ל רבנן פלוג דלא מ"ל דהמרדכי אלא מנכרידלא
 שישא דטוב מודה גופיה דמרן דכיון נלע"ד מקום בכל כמותו והלכה אצלמעיקר
 אימורא יוצא אינו המרדכי ולדעת ע"ש התנה שלא כהן גכי תקט"ו במי'כדפמק
 עניות לפי נראה כן רצה קודם דישא נראה ולכן פגמו מוטום 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 יש ל"ש כהטיבהיברך
 הראשדן נדון על ומיהו כנלע"ד. לדוכן עולים כהנים אחי ששאר בשעהמבה"כ
 שכן ראייה צריכים אינם ולמפורממות ולמעשה להלכה ממתפינא ולאאמינא

 ברכה שיורי הכהיר במפרו עינינו יומף דורנו מופת הגדול להרב בהדייאמצאתי
 עכ"ל. לעיכוכא דכעמידה ותני פמיקתא הלכתאפמיק

 מותר מהו כעמידה כפיו לישא יכול ואינו זקנה מחמת כחו שתשש כהןשאלה:
 שני דלא ואתמ"ל מהו אחר כהן שם אין אם דלא ואתמ"ל לא או בישיבה כפילישא
 הכל על לא או מבהכ"נ לצאת צריך כהנים החוץ כשקורא אחרים כהנים שם ישאמ

 ושכמ"ה. שובעשמחות אורחתודיעני

 וכיון עליו והקשית יעקב שבות הר' דברי הבאת הנה דבריך תחלתתשובה:
 בהם ליטפל רצוני אין בוריין על הדברים להכין בידי מצוי הנז' המפרדאין

 .ולהשיבך
 כה בגמרא דאמרינן דהא שי'ע ה"ר נחטם שלם לב הר' שהביא כתבתשוב
 יעמדו אלה להלן ונאמר תכרכו כה כאן נאמר בישיבה אלא לאו או כעמידהתכרכו
 לשרתו אומר ה"ה צריך אינו אומר ר"ן כעמידה כאן אף בעמידה להלן מהלברך
 לעמוד דכתיב מ"ל גופא ומשרת בעמידה מכרך אף כעמידה משרת מה בשמוולברך
 בתענית דאמרינן מהא וחיליה בעלמא אממכתא אלא גמור היקש אימ ע"כולשרת
 וכתבת גמור הקש דאינו בהדיא הרי בעלמא אממכתא וקראי נינהו מדרבנןכ"ו
 אממכתא דקראי בהם נאמר דלא תמוהים דברים דהם עליו כתב שלם לבדהר'

 דהך איתא דאמ תמוהים דבריו דאדרבא עליו וכתבת שכרות לענין אלאבעלמא
 לא כ"מ מברך כהן לאאף מום בעל משרת מה אי נימא א"כ גמור הקש הואהקשא
 דאיך תמהת ואח"כ כעלמא אממכתא אלא איבו היק~טא הך ודאי אלא ליתאוהא
 זה. על ותרצת רחמנא אממכינהו ולמה אממכתא כהקש למימרשייך

 תכרכו כה בעמידה תכרכו כה הקודש בלשון תברכו כה אמרינן בג'והנה
 לעמוד ויש פנים כנגד פנים תברכו כה המפורש כשם תברכו כה כפיםבנשיאות
 ולכאורה נינהו בעלמא אממכתא וקראי מדרבנן או מדאורייתא הוו איבכולהו
 אלא אינו או בלה"ק תברכו כה ת"ר בג' מדאמרינן נינהו אממכתא דקראינראה
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אף בלה"ק להלן מה לברך יעמת אלק להלן ונאמר תברכו בה כאן נאמר לשוןבכל
אף כפים בנשיאות הכא מה אי להקשות הט גמורה ג"ש היא ואם וכו' בלת"קכאן
 למה"ר הוית דחזה אמת הז למחצה וג"ש הקש בין דהאי כפים בנשיאותהתם
 ג"ש אין אמרינן דכי מהרא"ן על שהקשה ע"ג דנר'ז הספרי על הבהירבספרו
 הכונה אלא זה פי רש"י דחה דהא זב"ז ושל זב"ז של ליתן הכונה איןלמחצה
 עולם הליכות להר' חזינא מ"מ יע"ש פרטיה בכל נלמוד מחבירו הלמדדבדבר
 וכ"כ מודים דהם נראה בזה עליו תפשו לא כליו ונושאי לעיקר הראשון פיתפש
 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 מהטרת מהוכו'
 נראה היה זה מכל לא מברך כהן אף לא במשרת המעכבים דברים ושאר וזקןב"מ

 נינהו. אסמכתאדקראי
 מפי למדו כך שכתב גמורות ילפותות דהוו דס"ל מובח הרמב"ם דמדבריאלא
 וכו' התם ויליף שכתב הרא"ש מדברי נראה וכן וט' בעמידה תברכו כההגבורה
 וכו' מקראי ודרשינן שכתב סמ"ג מדברי משמע וכן מדאורייתא מהטמע 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
 אינו אומר ר"י שם מדאמרינן גמורות ילפותות דקראי הוכחהוהנהבנ"דיש

 לומר אפשר אי דלר"י כיון וא"כ הזה בלשון שיאמרו עד כה אומר הוא הריצריך
 פליגי לא דהא לרבנן נשמע מיניה א"כ מכה ליה דריש בעלמא אסמכתאדקרא
 איט למימר לר"י הו"ל לא הכי תימא לא דאי תרשין במשמשת אלא דינאלענין
 נלמד הוא מגופיה אלא מג"ש זה דין ללמוד צריך אתה אין זה מול דמהטמעצריך
 וכו' יונתן לר' ליה קשיא וכו' בנ"כ ב שם מדאמרינן הכי להוכיח "טועוד

 גמורות דרשות אלא א הם לאו דקראי אלא קושיא מאי אסמכתא אלא איטואי
 ודעימיה. הרמב"םכדעת

 דקראי לעיל שהוכחט הוכחות כבר כי לז,3תם ביאור חובת עליט חלמעתה
 דאין בנ"כ ה"ג ברכת אף בנ"כ מה אי דהקשיט מאי לציון ראשוןאסמכתות

 וכיון בכל שיה 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 הייט מקשינן מ דל דהא הכללים בעלי מ"שבהקדים
 לקולא מלחומרא יותר לקולא ללמוד וטעם סברא הט אם אבל מזה יותר זהללמוד
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 דהוי דבה"מ טעמא דהא המזון מברכת ללמוד סברא יותר יש הכא והשתאמקשינן
 לשון בכל שיהיה לב"כ וה"ה שלם בלב להקב"ה שבח שיתן כדי הוא לשוןבכל

 לא אמאי דהקשיט ומאי בה"מ ד"ה בתוס' וע"ש שלם בלב ישראל אתשיברכו
 להם דאמור קרא אצטריך דכבר דכיון קשיא לא נמי הא מה"ג רם בקולילפינן
 יתירה קרא ליכא דהא גופיה עכ"פ ללכיד טפי עדיף ונשים לג ברכהללנעד
 דאהי לתרץ ישא"נ

 היו דשם דה"ג דומיא ממש רם קול הו"א מ ילפינן הוה
 קול בעינן לא ובב"כ קולם להרים צריכים והע בהר למעלה והשבטים למטההלוים
 להם מאמור יליף לזה ה והביאוהו בירושלמי דאיתא כמו ממוצע קול אלארם

 לחברו. האומרכאדם
 כהן אף לא בנהמרת המעכבים ושאר וזקן ב"מ משרת מה אי דהקשינוומאי
 וז"ל ל'א ד"ה י'ט במנחות תוס' ה דכתבו במאי חדא אופנים בשני י'ל לאמשרת
 לשרת 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 הקדשתעלעמידה
 זו קושיא ל"~ב שחתרו הפוסקים מכל נשמט וזה בגמרתם היה כך ני'מ זוד

 ש"מ שכרות לענין ללמוד דרצו ובתענית מידי קשיא לא ולפ"ז בועיין
 היקשא דעיקר הוא בעלמא ותרצו לב"מ מיניה נלכוד א"כ דוקא לאודלעמוד

 אחר. לדבר ולא עמידה לענין אלא אחאלא
 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 הייטגשירות

 כלי מה' פ"ג בהרמב"ם כמבואר קרבן של שיר מעכבי לא דברים ושאר דמ"םמידי
 הקרבן שעל לשיר הייט 16ירות דאתקש דהא מסתברא נמי והכי ע"ש ה"זהמקדש
 שירות ואיזהו אלשרתו נמי קאי בשמו ומסברא בשמו ולברך לשרתומדכתיב
 מוכח נמי והכי דערכין בפ"ב כמבואר הקרבן שעל שיר זה אומר הוי בשםשהוא

 שנאמר מכלל בגילוי הכהנים ונ וז"ל בילקוט הביאו שופטים פרשת סוףמספרי
 אלוהך ה' בחר בם כי ת"ל מנין ב"מ תמימים אלא לי אלוהטאין ה' בשםושרת
 בעמידה שירות ןמה[ לשירות ברכה מקיש 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 הר כסברת כפיו את ישא אחר כהן כהןשם
 אבל ויברך שיחזור בעמידה לברך שיכול בכהן אלא כלום עשה דלא התוס' כתבולא

 מאי לזה וראיתי נ"כ משיתבטל בישיכה שיברך מוטב אחר בענין אפשר שאיבמקום
 שבשדות לאחיהם ומברכין לדוכן עולין כהנים שכולו בהכ"נ בגמ' שםדאמרינן

 אניסי דלא הא דאניסי הא ל'ק ברכה בכלל אינן כהנים שאחורי עם אבאוהתני
 שאין אלא אניסי לא הכהנים אחורי בבה"כ העומדים אניסי דלא ז"ל רש"יוכת'

 בכלל אינן הלכך כדת פנים כנגד פנים מתברכים להיות עליהם חשובההברכה
 כנגד דפנים דאע"ג בהדיא הרי עכ'י. פנים כנגד פנים תברכו כה כדאמרינןכרכה
 וה"ה כדאניסי הברכה בכלל הוו ואפ"ה החבי'ב ה"ר כמ"ש לעיכובא הויפנים
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 נמנעו הצדיק שמשן משמת ל'ט יומא מדאמרינן ראיה להביא מראה ועודבנ"ד
 אדם אותו ילמוד שלא כדי הטעם פי'ד הרמב"ם וכתב בשם מלברך הכהניםאחע
 ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח דיש נהי נמנעו ולמה חשובשאים
 למימר לך אית מאי אלא נצטוו שלא כיון בשינוי ללרך להם היה לא מ"מתעשה
 תורה דברה לא אונס ובמקום אפשר דאפשר היכא נמי הכא אפשר דאפשרהיכא

 תעשה ואל ושב מכרעת ידיעתי אין הפוסקימ בין מחלוקת דהוא 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 בישיכה שבירך דכהן כתבו אמאי אסמכתא ההקשהוי

 אלמוהו התורה מן סמיכות לו דמצאו וכיון אסמכתא הוי ההקש דלעולםשכתב
 . כלום עשה לא בישיבה דכשבירך דהוי כתבו ולזה גמורה דרשה הוי כאילורבנן

 דברים וכו' חכמים ביד כח יש נמי אלמוהו בלא אלמוהו למימר ליה למהותמהת
 לוה 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
 להאריך. רוצה ואיני גמור הקש דהוי דס"ל יראה התוס'בדברי
 לעלות לו אמרו אם דרבנן דבפסולים מדברע ד0חממע הרב"ח דברי הבאתתו
 עובר דאים משמע מר"ן דמדברי כתב והרמג"א עובר לאו ואם לעלותצריך

 נאמר ועליך ליכתב וכ"ש ליאמר ניתנו לא אשר דברים וכתבת בדבריוונתבלבלת
 כל מר"ן כתב מעליו תלונותיך ויוסרו דבריו מפרש והריני קושיות מלא פשטחסר
 בבה"כ היה אם עובר עולה אינו אם וכו' המעככים הדברים מן אחד בו שאיןכהן

 כהנים כשקורא המ"א וכתב ידע ליטול או לעלות לו אמרו אם או כהניםכשקורא
 אם אבל עולה אים אם דעובר הוא אז קודם אמרו או בעבודה רגלע כשעקרודוקא
 מהר"ן 0חממע דהכי כתב זה ועל לעלות רשאי אינו כהנים קראו אפילי רגלעעקר
 ~אורה משמע מיהא עולה אינו שוב בעבודה לדוכן עולה שאים כהן כלשכתב
 רצה יתחיל שלא עד להם קורא עבודה דבתחילת לכהנים קורא דש"צ דאמרינןדתא
 משמע רצה קודם לקרותם דצריך מדקאמר והנה לעלות צריכים שעה מצותהדהא
 כדברי והיינו בעבודה רגליהם עקרו שלא כען 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 לזזכן לעלות רוצים אינםדכשהבהנים
 עלה רצה קודם לו שאמרו או רגליהם כשעקרו מיירי דהתם ודיים רגליהםיעקרו
 שכתב פנוי גבי אבל עלה לו באמרו היים דיצא מ"ג בס' ומר"ן שכתב אבלוגבי

 לא ידיהם ליטול להם אומרים או כהנים החזן כשקורא שינא מ"ד בסי'מור"ם
 אומרים או מור"ם שכתב מה היים רצה קודם להם כשקראו מיירי דאי להמשכחת
 ניתן לא וה רגליו בשעקר מיירי ואי קריאה כמו דהוי והטעם ידיהם ליטוללהם

 אינו דפנוי סוברים דהם 0חמום כפיו לישא רוצה שאינו בפנוי מיירי דהכאליאמר
 הרמ"א קמתמה שפיר וע"ז לצאת צריך אבל בידו מוחים דאין וקאמר כפיונושא

 קכ"ח סי1
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 - איעקר בל' לצאת צריך אמאי רגליו עקר לא אם עובר דאיבו בט"ב מ"ש דלפיצ"ע
 ודיו.רגליו

 מ"ט א"כ עובר אינו לו אמרו אפילו דרבנן דבטפק איתא דאם שהקשיתומה

 פסול והא אעשה דעובר לעלות פרקי לעלות לש"ץ לו אמרו דאם בט"כ מור'ושכתב

 אלא יעלה דלא אמרינן ולא מובטח שהוא בש"צ מיירי דהכא ליתא הואדרבנן

 שהוא דכיון עובר עולה אינו אם כשקראוהו אבל אחרים כהנים דאיכאמשום

 מאמר הר' קדמך בבר הבה"ט על שהקשה! ומה פשוט והוא פסלו מאןמובטח

מרדכי.
 ששה שכתב הרמב"ם דברי שהביא ע"ת הר' דברי דהבאת מאי הויתוחזה

 מנה דכאן מידי קשה ולא בלבד אלו מנה ולמה וכו' כפים נשיאות מונעיעדברים

 שמנה ששה אלא וליכא פטול עצמו שהגוף בגופו .הפוטלים דבריםהרמב'(ם

 ופשוס. ז"להרמב"ם

 לא או כפיו נושא אם הוא אלא כהן שם הם לא אם השני הט' על נר'שוראיתי

 ידע ולא כ"כ בפ' התוט' מ"ש על הקשה שבט"א מוב'.להיפך דמדבריקמ"אובתבת
 דזר דכתובות בפ"ב אמרינן בהדיא דהא ותמה לדוכן העולה רזר איטור מהר"י

 אחרים כהנים עם אלא לבדו כשעולה מיירי דהתם ותירץ בעשה עובר לדוכןהעולה

 אחרים בהנים עם לעלות יבול רמ"א דברי דלפי ידע לא דמי לנ"ד ענין ואינושרי

 כבר לברך יכול דאיכא אתמ"ל דאפילו היא הבעיא מזר.אלא גרע לא איעדודאי
 מי מהו אחרים דליכא היכא מ"מ אחרים כהנים ע"י זו מצוה להתקייםדאפשר
 ול"ר ל"ש דילמא או בעמידה שיהיה תורה הקפידה לא אחרים רליכא דכיוןנימא

 לבדו. העולהלזר
 בתוט' דהא אקב"ו ]מברבים[ הוה שלא שכתב סב"ח בברי על דהקשיתומאי

 התוט' טברו דבתחילה פי דהכי דבריו הבנת לא לבטלה ברכה משום לא אםכתבו

 ברכה משום לא אם ותירצו יש איטור מה ידע דלא ר"י תמה וע"ז מברך היהדלא
 לעצמוע. ק~טים דבריו באמת מוהרש"א דברי על ומ"ש מברך וזהיהלבטלה

 הוא כך ראיה אין הטומאה ואת השבת את שדוחים הקי~עיס דץ2קרבנומומ"ש
 חד לאתויי מצו ולא קרא איכא וחד חד דבכל התם רשאני מטעמיך לא אבלהאמת
 בכתב להשיבך עצמי את מטריח איני דבריך ושאר מכולהו שנייא וב"כמחבריה
 מאליהם. נופלים דבריםשהם

 על קל'ה בטי' שכתב מרן דברי הבאת מבה"כ לצאת צריך אם הג' הס'ועל

 לה~ראל שקורין שכשיראו פגמו משום לצאת שצרק- לומר ואין מוהריק"ודברי
 הוה כד פזי גן ר"ש בירושלמי אמרינן נ"כ גבי דהא חלל שהוא אומרים כהןבמקום
 שמא חושש היה ולא וכו' ומשמע לברא נפיק ר"א עמודי אחורי קאים הוהתשהם
 הציבור מנהג לקיים דכדי מלתא מינבר דהא ועוד חלל שהוא ויאמרו אותויראו
 מלתא מינכר דלא מתענה שאינו כהן ומיהו חלל שהוא בהצום ולא עולה שאיעהוא

 דמינכר דהא נינהו טתראי מילי דהני והקשית הוא חלל שמא למיחש דאיכאודאי
 ובאמת למיחש איכא מינבר דלא דהיכא אח"כ בתב ואיך לרבותא אלא כתבלא

 למיחש דליכא כתב דבתחילה זה הוא הוא לפרש שנלע"ר ומה קשיסדבריו



315סימןנה

 ליה אדמקשת וכ"ת לזה חשש דלא פזי בן ר"ש חזינן דהא פגום שהואשיאמרו
 יאמרו שמא דחשש בהןמע לברא דנפיק אלעזר מר' למוהריק"ו תסייעיה ב"פמר"ש
 תשיש 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
 בהמום הוא כהנים החזן שקורא בשעה אלא רצה קודם לצאת חטבים 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 ממש רגליו עקר שלאעדע
 לזזכן כהנים לעלות מיחדת היא שעה דאותה משום הוא רצה קודם לצאתשצריך
 וכשתדקדק כמ"ש ס"ל ומר'ן פגום שהוא יאמרו עמהם עולה אימ 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 ינא מספק לצאת לכןבעינן
 מידי.לא
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